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નદંન શાસ્ત્રી નનબધં સ્પધાા -૨૫ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ 

 

 ‘શબ્દોના સર્જન ‘ પર october 2019ના  વરે્ષ નદંનભાઈ શાસ્ત્રી  તરફથી નનબધં સ્પધાા યોજવામા ં
આવી છે. 
આપ સૌ કલમપે્રમીઓને આ નનબધં સ્પધામા ંભાગ લેવા માટે આમતં્રણ છે. 
(1)  નનબધં સ્પધાાનો નવર્ષય છે: ‘લેખન’ એક શોધ  

‘લેખન’એક શોધ  નવરે્ષ પ્રમાણણકતાથી ,નનખાલસપણે રસપ્રદ ભાર્ષામા ંનનબધં લખાય તેવી આશા 
છે.સોન ુજીવન અલગ હોય તેથી લેખન દરેકના જીવનમા ંઅલગ રીતે શોધ બનીને આવે છે 
.સશંોધન; અનસુધંાન; ‘રરસર્ા’..એમ કહું કે તમારૂ લેખન તમારી શોધ છે.દાખલા તરીકે એક 
પત્રકાર  માટે લેખન  સત્ય પ્રગટ કરતો અહવેાલ એક શોધ છે  તો સ્ત્રી માટે લેખન ભલે અણભવ્યક્ક્ત 
હોય પણ અંતે એ શોધ બને છે. લેખન કળા છે તો લેખન શક્ક્ત છે.લેખક સતત શોધતો ફરે 
છે.જીવનની જેમ લેખન પણ શોધ નો પ્રવાસ છે અનભુવ ,અનભુનૂત દ્વારા વ્યક્ક્ત શોધ માપે છે જે 
શબ્સસ્વરૂપે પ્રગટે છે ત્યારે લેખન થાય છે.  દરેકે પોતાનો સ્વય ંઅનભુવ સાથે નનબધં લખવો જેથી 
મૌણલકતા જળવાઈ રહ.ે 
(2)  શબ્દોની મયાાદા –લઘતુ્તમ ૫00 અને મહત્તમ ૧૦૦૦ 

       ૫00 થી ઓછા કે ૧૦૦૦થી વધ ુશબ્દોવાળા  નનબધં સ્પધાાને યોગ્ય નરહ ગણાય. 
(3) આ સ્પધાાના ત્રણ નવજેતાને ઇનામ મળશે  

     પ્રથમ  ઇનામ : $ ૨૫ (પચ્ર્ીસ  ડોલર ) 
     રિતીય  ઇનામ :$ ૧૫ (પદંર  ડોલર) 
      તતૃીય ઇનામ ; $ ૧૧ (અગ્યાર  ડોલર ) 
     (3) નનબધં  25મી ઓક્ટોબર ૨૦૧૯ તારીખ પહલેા ંમોકલી દેવો ત્યારપછી સ્વીકારવામા ંઆવશે 
નહીં. 
 

https://shabdonusarjan.wordpress.com/2019/10/05/12662/
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               પ્રસ્તાવના  

માતભૃાષા ગજુરાતીને ધબકતી રાખવા ના પઉ મે "બેેક" અમે નનબધં સ્ઉધાા રાખી અને નનબધં સ્ઉધાા માટે 
લેખન એક શોધ નવષય આપ્યો જેની પ્રેરણા મન ેહનેરી નમલરની આ વાતે આપ્યો છે. 

 Writing, like life itself, is a voyage of discovery. The adventure is a metaphysical one: 
it is a way of approaching life indirectly, of acquiring  a total rather than a partial view 
of the universe. The writer lives between the upper and lower worlds: he takes the path 
in order eventually to become that path himself. 

જીવનની જેમ જ લેખન એ પણ એક સફર છે. અક્સ્તત્વના શોધની સફર, અનભુવની સફર. આ 
સાહસ એક આધ્યાત્ત્મક સફર પણ હોઈ શકે કારણકે આપણા જીવનના અનભુવો થકી પરોક્ષ રીતે 
બ્રહ્ાડંના આંનશક િષ્ટટકોણને પામવાનો એ સભંનવત માગા બની શકે. લેખન દરમ્યાન લેખક જે પથ 
અપનાવે છે ત્યારે એ મનના નવર્ારો થકી ગમ્ય અને અગમ્ય એમ બે નવશ્વ વચ્રે્ જીવતો હોય છે. 
અંતે તો એ આ પથનો જ પનથક બની રહ ેછે.  
 

”I began in absolute chaos and darkness, in a bog or swamp of ideas and emotions 
and experiences. Even now I do not consider myself a writer, in the ordinary sense of 
the word. I am a man telling the story of his life, a process which appears more and 
more inexhaustible as I go on. Like the world-evolution, it is endless. It is a turning 
inside out, a voyaging through X dimensions, with the result that somewhere along the 
way one discovers that what one has to tell is not nearly so important as the telling 
itself. It is this quality about all art which gives it a metaphysical hue, which lifts it out 
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of time and space and centers or integrates it to the whole cosmic process. It is this 
about art which is ‘therapeutic’: significance, purposefulness, infinitude. 

  
”શરૂઆતમા ંજ્યારે મેં પ્રારંભ કયો ત્યારે તો હું સપંણૂા અરાજકતા અને અંધકાર, નવર્ારો, ભાવનાઓ 
અને અનભુવોના કળણમાં ખ ૂપેંલો હતો. અત્યારે પણ  હું શબ્દના સામાન્ય અથામા ંનવર્ારંુ તો મારી 
જાતને એક લેખક માનતો નથી. હું તો મારા જીવનની વાતાા કહતેો જ એક માણસ છં, આ પ્રરિયા 
જેમ જેમ હું આગળ વધ ુછં તેમ તેમ આ પ્રરિયા મને વધ ુઅને વધ ુઅકલ્પપ્ય લાગે છે. આ 
પ્રરિયા નવશ્વ-ઉત્િાનંતની જેમ અનતં છે. તે મને મારી જાત તરફ વાળે છે. આ સફર અવ્યક્ત 
પરરમાણોની છે, પરરણામે એવુ ંબને કે કોઈને જે કહવે ુ ંછે એનુ ંઅન્યને એટલુ ંમહત્વ ન પણ લાગે. 
આ કલાની એક આધ્યાત્ત્મક રંગછટા છે જે સમય, અવકાશ અને તમામ કેન્િોથી પર છે. આ 
પ્રરિયા તેને નવશ્વ સાથે સાકંળે છે. આ એક એવી કળા છે જે અત્યતં અથાપણૂા છે, અનતં અને 
ઉપર્ારક છે.  

”From the very beginning almost I was deeply aware that there is no goal. I never hope 
to embrace the whole, but merely to give in each separate fragment, each work, the 
feeling of the whole as I go on, because I am digging deeper and deeper into life, 
digging deeper and deeper into past and future. With the endless burrowing a certitude 
develops which is greater than faith or belief. I become more and more indifferent to 
my fate, as writer, and more and more certain of my destiny as a man. 

  
”પ્રારંભથી જ હું જાણતો હતો કે મારંુ કોઈ લક્ષ નથી અને હું ક્યારેય સપંણૂા બધુ ંમને મળશે  તેવી 
આશા પણ રાખતો નથી, પરંત ુદરેક અલગ વાતમા,ં દરેક કાયામા ંહું જેમ જેમ આગળ વધુ ંછં તેમ 
તે મને પોતાને પરરપણૂાતાની અનભુનૂત કરાવે છે. હું જીવનને લખતા લખતા મારા 
ભતૂકાળ અને ભનવટયને જાણે કોતરંુ છં. આ કોતરકામ મારામા ંઆત્મશ્રદ્ધા જગાવે છે જે 
નવશ્વાસ અથવા માન્યતા કરતા નવશેર્ષ છે અને  હું લેખક તરીકે મારા ભાગ્ય પ્રત્યે વધનેુ 
વધ ુતટસ્થ બની જાઉં છં અને એક માણસ તરીકે મારા ભાગ્ય નવશે વધ ુનનનિત. 
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લેખન એ અંતરની અણભવ્યક્ક્ત છે, ભીતરનો અવાજ છે,જીવનના સારાખરાબ અનભુવોની -
રદમાગમા ંઉાતા આનદં અને -લેખન એટલે રદલો.અનભૂનુતનો આસ્વાદ કરાવત ુ ંઅમીનરતુ ંછે
અંતરનો એકીએક તાર .આિોશને શબ્દ દેહ આપીને તેનુ ંકાગળ પર અવતરણ કરાવવાની કળા
 જયારે નણનણી ઉાે ત્યારેશબ્દોનુ ંવાવાનોડંુ ઉાે છે અને કુદરતી રીતે જ લખાણ થઈ જાય 
છેસગંીત., નતૃ્ય, ણર્ત્રકામ વગેરેની જેમ લેખનકળા પણ આંતરરક નવર્ાર વલોતુ ંવ્યક્ત કરવાનુ ં
એક સશક્ત માધ્યમ છેલેખન દ્વારા એક નવર્ારને અનેક લોકો કધુી અસરકારક રીતે પ્રવારહત કરી .
લેખન કળાના લીધે જ આપણો સા.શકાય છેંંસ્કૃનતક વારસો,ધમા ગ્રથો,શાસ્ત્રો અને ઇનતહાસ હજારો 
વર્ષા પછી પણ સર્વાયો છે અને જીવતં રહ્યો છે. તમને google પર ઘણી મારહતી મળશે  .પરંત ુ
આ નનબધં સ્પધાાન ુ ંમલૂ્પયાકંન તમારા મૌણલક નવર્ારોની અણભવ્યક્ક્ત પર અવલબંશે. આશા રાખ ુછં 
કે આપ સવે ઉત્સાહપવૂાક આ રસપ્રદ નવર્ષય પરની નનબધં સ્પધાામા ંભાગ લેશો………… 
. 
નદંન શાસ્ત્રી 

 

‘બેાક’ નદંનભાઈ શાસ્ત્રીનો સ્પધાા યોજવા માટે અને સર્જકોને 

પ્રોત્સાહન આપવા બદલ આભાર માને છે. 
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સ્પધાા ના નનણાાયક -નવજય ાક્કર....  

ઉરરચય  

હું નવજય ાક્કર ૨૦૦૮મા ંપરરવાર સાથે  અમેરરકા આવી અહીં સ્થાયી થયા. લખવાનો મારો શોખ  

કાળિમે મારી આદત બની ગઈ હતી તે અમેરરકા  આવીને પણ  "ગજુરાત દપાણ" જેવા 

અમેરરકામા ંસૌથી વધ ુવરં્ાતા અને લોકનપ્રય  ગજુરાતી મેગેનીનને કારણે બરકરાર રહી શકી. 

માનવીય સવેંદનાઓ અને પે્રમ સબંધંો એ મારો ખબૂજ ગમતીલો નવર્ષય રહ્યો હોવાથી પ્રણય 

સબંધંો ઉપર આધારીત વાતાાઓ ઉપરાતં જીવન ર્રરત્રો લખવાનુ ંબહુજ ગમે. વર્ષા ૧૯૯૦થી 

પ્રોફેશનલી લખવાની શરૂઆત થઇ..પરંત ુ૧૯૯૪થી અમદાવાદમા ંગજુરાત ટુ ડે દૈનનકમા ં" ભીતર 

ભીનુ ંઆકાશ " કોલમ  ર્ાલી..અને ૧૯૯૭મા ંઆ કોલમમા ંછપાયેલી વાતાાઓ " ભીતર ભીનુ ં

આકાશ " નામેજ પસુ્તક રૂપે પ્રગટ થઇ.. સાથેજ હૃદયમા ંપાગંરેલા  રહન્દી સારહત્ય તરફના 

લગાવને કારણે રહન્દી કનવતાઓ, ગનલો, મકુ્તકો લખાયા ંઅને તે પણ વર્ષા ૧૯૯૭મા ં" सर्पगंधी 

क्षण   " નામે પસુ્તક આકારે પ્રકાનશત થયુ ંતો ગજુરાતીમા ંપણ કનવતાઓ, ગીતો, ગનલો લખાતી  

રહી... દરમ્યાન જૂદાજૂદા દૈનનકો, સામનયકો વગેરેમા ં " લીલા શ્વાસને સરનામે " એ નામે કોલમ 

સ્વરૂપે વાતાાઓ પ્રગટ થતી રહી. ૧૯૭૯થી દુરદશાન સાથે સમાર્ાર વાર્ક તરીકે નાતો જોડાયો તે 

૨૦૦૪ કધુી ર્ાલ્પયો અને એજ અરસામા ં રેરડયો-આકાશવાણી સાથે પણ સમાર્ાર વાર્ક, ડ્રામા 

આટીસ્ટ, પેનલ રાયટર જેવી જૂદીજૂદી પ્રવનૃત્તઓ લાગલગાટ ૨૫ વર્ષા કધુી થતી રહી. સરદાર 

પટેલના જીવન પર આધારરત "લોખડંી પરુુર્ષ સરદાર પટેલ" ગજુરાત સરકાર પરુસ્કૃત નાટકના 

નનમાાતા, લેખક અને અણભનેતા તરીકે સકંળાવાનુ ંસદભાગ્ય સાપંડ્ુ.ં અમેરરકામા ંરેરડયો રદલ સાથે 
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“ છેલ છબીલો ગજુરાતી” કાયાિમમા ંછેલ્પલા પારેં્ક વર્ષાથી કૌનશકભાઈ અમીન સાથે કો-હોસ્ટ તરીકે 

જોડાઈને ગજુરાત અને ગજુરાતી ભાર્ષાના ંસારસ્વતો, કલાકારો, કનવ-લેખકો, પત્રકારો, રાજકીય 

વ્યક્ક્તત્વો સાથેના મલુાકાત આધારરત કાયાિમ દ્વારા ગજુરાત અને ગજુરાતી માટે કશુકં કરી 

શકાયાનો સતંોર્ષ છે. ઉપરાતં અમદાવાદમા ંઅને અમેરરકામા ંઇવેન્ટ પ્લાનર અને " માસ્ટર ઓફ 

સેરીમની" તરીકે ખબુ પ્રનસદ્ધી મેળવી. ભારત અને અમેરરકામા ંથઈને ૧૯૭૯થી લઈને અત્યાર 

કધુીમા ંઆશરે ૩૦૦૦ જેટલા ંકાયાિમોમા ં"માસ્ટર ઓફ સેરીમની" થવાનો મોકો મળ્યો. હાલમા ં

મારા બે પસુ્તકો ભીતર ભીનુ ંઆકાશ અને सर्पगंधी क्षण રીપ્રીન્ટમા ંછે અને મારો એક ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ 

“ માટીની મહકે”એ નવર્ષય અંતગાત અમેરરકાને ભારતની બહર ના ંઅન્ય દેશોમા ંવસતા સફળ 

ગજુરાતીઓ પાસેથી આટીકલ્પસ મગંાવી એનુ ંસકંલન પસુ્તકાકારે પ્રકાનશત થવા જઈ રહ્ુ ંછે. 

"લીલા શ્વાસને સરનામે " પણ પ્રકાશનની પ્રરિયામા ંછે. મારો બહુ વારં્તો બ્લોગ " ગરુ્જરરકા " જેમા ં

મારંુ સારહત્ય હું પ્રકાનશત કરંુ છં જેને વાર્કોનો ખબુ આવકાર મળ્યો છે. વ્યવસાયે અમદાવાદ 

મ્યનુનસીપલ કોપોરેશનમા ં" P R Manager"  તરીકે અને મ્યણુનયમ ડાયરેક્ટર તરીકે વર્ષો કધુી 

કાયાભાર સભંાળ્યો.  

સારહત્ય સસંદ ઓફ નોથા અમેરરકા એ ગજુરાતી સારહત્યની શદુ્ધ ઉપાસના કરતી સસં્થા છે. મુબંઈમા ં

શ્રી કનભુાઈ કરૂ્ક ના ંનેતતૃ્વમા ંર્ાલતી “ સારહત્ય સસંદ ઓફ સાન્તાક્રુન” નુ ંએક્સ્ટેન્શન કરાયુ ં

અને વર્ષા ૨૦૧૫મા સારહત્ય સસંદ ઓફ નોથા અમેરરકા એ સસં્થાની અહીં સ્થાપના થઇ અને મારી 

પ્રમખુપદે વરણી થઇ. સારહત્ય સસંદના નેજા હાેળ અમે ગજુરાતી સારહત્યના રદગ્ગજ સારહત્યકારોને 

બોલાવી એમના સારહત્યનો આસ્વાદ ભાવકોને કરાવીએ છીએ.  
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માનનીય નવજયભાઈ ‘ 
 

આપના સ્નેહ, સાથ અને સહકાર થકી અમારી આ સ્પધાાનો નનણાય મળ્યો એ માટે અમે આપના 
આભારી છીએ.આપના સ્નેહ, સાથ, સહકાર થકી અમે આ સ્પધાાનો નનણાય લઇ શક્યા છે.  
આ રીતે સ્પધાા યોજી સર્જનને યોગ્ય રદશા આપવાનો અમારા પ્રયત્ન હજુ ર્ાલ ુરહશેે. અમારા 
યજ્ઞમા ંઆપે નનણાાયક બની બળ સાથે અમને પે્રરણા આપી છે.સર્જકોમા ંસવેંદના ખીલવવાનો જશ 
તમને જાય છે તેમજ તેમના લખાણનુ ંસ્તર આપના તારણ દ્વારા દશાાવી વધ ુલખવા માટે પે્રરણાનુ ં
બળ બન્યા છો.  ‘બેાક’ આપના આ યોગદાનની કદર કરે છે. 
 

અમે આપણી ભાર્ષાને ઉજાગર કરવા ,ગજુરાતી ભાર્ષાના વૈનશ્વક પ્રર્ાર, પ્રસાર અને જાળવણીના 
એક નાનકડો પ્રયાસ રૂપે “બેાક”ની શરૂઆત કરી હતી જેના.ફળ સ્વરૂપે વારં્ન સાથે લેખન કાયા 
બેાકમા થયુ ંછે. એનો મળૂ હતે ુપસુ્તક દ્વારા નવા નવર્ારો સમાજને આપવા અને વારં્નની 
સવેંદના ખીલવવાનો છે.ગજુરાતી ભાર્ષાની લગોલગ ઉભા રહવેાનો અમારો આ નમ્ર પ્રયત્ન 
છે.‘બેાક’ના સર્જકો પાસે નવર્ારો છે સાથે લખવાનો સઘંર્ષા પણ છે,મહત્વની વાત એ છે કે કોઈ 
પ્રયત્ન છોડતા નથી. કામ નાના પાયા પર થાય છે, ‘બેાક’ વારં્નારની અનભુનૂતનુ ંસર્જન છે. અહી 
લખનાર દરેક વ્યક્ક્ત પહલેા વારેં્ છે,અનભુવે છે અને અનભુવ્યા પછી કલમને ઉપાડે છે.હું 
એક ‘બેાક’ના આયોજક તરીકે માનુ ંછં  કે અનતશય બદુ્ધદ્ધમતા પ્લાનનિંગ અને આયોજન કરી 
લખનાર વ્યક્ક્ત સારો સર્જનકાર ન થઇ શકે .’બેાક’ બોલાવવી, લેખો છાપવા,પસુ્તકો પ્રકાનશત 
કરવા એ માત્ર પે્રરણાના બળ છે.કોઈ નામના કે પૈસા કમાવાની કે ફંડ ઉભો કરવાની વનૃત નથી. 
લખનાર વ્યક્ક્ત અત્યારે પોતાના સ્તર મજુબ લખે છે. અત્યારે આ સ્ઉધાામા ંમાત્ર સારહત્યનો સ્પશા 
માત્ર દેખાયો હશે. હું માનુ ંછં કે આજના હૃદયમાથંી નીકળેલા અનભુનૂતના શબ્દો ભનવટયમા ંસારહત્ય 
જરૂર બનશે. અમે ‘બેાક’ના સબળ માધ્યમ દ્વારા વાર્કોમા ંરહલેી કકુપુ્ત, રર્નાત્મક અને 
સર્જનાત્મક લેખન પ્રવનૃત્તને આગળ લાવવા માટે એક મરં્ પરૂો પાડીએ છીએ. 
 

આપે નનણાાયક બની અમને સહકાર અને પ્રોત્સાહન આપ્યુ ંછે તેમ જ આપનો સાર્ો અનભુવી 
નનણાય પણ લોકોને મળ્યો છે. તેનો આનદં છે. આપની પે્રરણાથી ભાર્ષા ગનતમય રહશેે અને સર્જકો 
પ્રોત્સાહી અને કાયાશીલ બનશે. સ્પધાકોમા ંએક પ્રકારનો નવશ્વાસ પ્રગટશે, સ્પધાા અને આયોજનનો 
સ્તર ઊંર્ો જશે. પારદશાક, સવેંદનશીલ, નનણાાયક તરીકે આપને અને આપના નનણાયને યથાયોગ્ય 
વધાવીએ છીએ. 
  



8 
 

સ્નેહી શ્રી પ્રજ્ઞાબહને  

  

કુશળ હશો,છં. 
પ્રથમ તો "બેાક" ને અણભનદંન કે જે સસં્થા  અને એના સયંોજકો ગજુરાતીને અને ગજુરાતીપણાને દરરયાપાર વસતા 
ગજુરાતીઓના હૃદયમાં જાળવી રાખવા માટે અથાક પ્રયત્નો કરે છે. 
અણભનદંન શ્રી નદંનભાઈ શાસ્ત્રી ને કે જેઓ ના ઊનમિશીલ હૃદયમા ંએક સવેંદનશીલ નવર્ાર પ્રગટયો અને બે એરીયાના 
સર્જકોને કશુકં અથાસભર લખવા પ્રયોજ્યા. એક કુદંર નવર્ષય પર આવેલી કૃનતઓના કતાાઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો 
અને સ્વશક્ક્તને એમા ંજોતરીને યથોણર્ત  પ્રદાન કયુું. નનબધં સ્પધાાના એ સૌ સ્પધાકોને રદલથી અણભનદંન. 
  

આપના તરફથી મને મોકલાયેલ તમામ કનૃતઓને ખબૂ કકુ્ષ્મતાથી વારં્ી ને અને એના અભ્યાસ પરથી હું નીરે્ 
દશાાવેલ તારણ પર આવ્યો છં.  
પ્રથમ ઇનામ  

નવજેતા કનૃત નમ્બર: 15 

દ્ધદ્વતીય ઇનામ  

નવજેતા કનૃત નમ્બર:  1૨ 

તનૃતય  ઇનામ  

નવજેતા કનૃત નમ્બર:   16 

તમામ નવજેતાઓને અણભનદંન. 
નનબધં સ્પધાામા ંઆવેલી કનૃતઓમાંથી નવજેતા કનૃતઓને તારવવા માટે મખુ્યત્વે ર્ાર બાબતોને મેં લક્ષ્યમા ંલીધી છે.  
1) ભાર્ષા  2) નવર્ષય 3) અણભવ્યક્ક્ત / નવર્ારો અને 4) સમગ્રતયા મલૂ્પયાકંન             

મહાદ અંશે કનૃતઓમા ંભાર્ષા અને વ્યાકરણ અને વાક્યોના બધંારણ બાબત થોડીક નનરાશા થાય એવો અનભુવ થયો 
છે. નવર્ષય ને  પરૂો સમજ્યા વગર  વૈર્ારરક અથડામણ થતી હોય એવુ ંક્યાંક કયાકં લાગ્યુ ંછે. જેઓ નવર્ષયને સમજ્યા 
છે તો એ ઓ વૈર્ારરક સાતત્ય જાળવીને લખાણમાં ઉતારી શક્યા નથી. એટલે પ્રવાહ નોલા ખાતો હોય એવી અનભુનૂત 
થાય છે.  

આમ છતા ંકેટલીક કનૃતઓ ખબુ સરસ રીતે માવજત પામી છે પરંત ુઇનામ માટે શે્રટા માથંી શે્રટાતમ ત્રણ કનૃતઓ 
પસદં કરી છે. 

તમામ સ્પધાકોને અને આયોજકોને ખબૂ અણભનદંન. 

  

આભાર  
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અનિુમણણકા  

1. લેખન’ એક શોધ –નનરંજન મહતેા 

2. લેખન મારા જીવનનુ ંઅનવભાજ્ય અંગ-જીગીર્ષા પટેલ  

3. લેખન એક શોધ –પ્રજ્ઞા દાદભાવાલા 

4. લેખન એક શોધ –ગીતા ભટ્ટ  

5. લેખન એક શોધ –કબુોધભાઈ  

6. લેખન એક શોધ –અનમતા ધારરયા  

7. લેખન - ‘મારી જીવન સજંીવની’ -વૈશાલી રારડયા 

8. લેખન એક શોધ –જયવતંીબેન ઉટેલ  

9. લેખન એક શોધ –રીટા જાની  

10. લેખન એક શોધ –અલ્ઉા શાહ  

11. લેખન એક શોધ –કલ્ઉનારઘ ુ 

12. લેખન એક શોધ –રશ્મી જાગીરદાર  

13. લેખન એક શોધ –દશાના  
14. એક નાનો નનણાય, મારી ત્જિંદગી નુ ંમાગાદશાક વણાકં ણબિંદુ-દશાના વારીયા 

15. લેખન એક શોધ –રાજુલ કૌનશક  

16. લેખન એક શોધ –હમેતં ઉપાધ્યાય 

17. લેખન એક શોધ –વકબેુન શેા  

18. લેખન એક શોધ –સપના નવજાપરુા 
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નનબધં  

"નનબધંબધં+નન- શબ્દ બે શબ્દોથી મળીને બન્યુ ંછે " 

તેનો અથા છે કે સારી રીતે બધંાયેલી રર્ના  

એટલે તે રર્ના જે નવર્ારપવૂાક, િમબધં રૂપથી લખેલી હોય . 

પરરભાર્ષા- નનબધં એ ગદ્ય રર્ના છે, જે કોઈ પણ નવર્ષય પર ક્ર્મબદ્ધ રૂપથી લખેલી હોય.  

નનબધંના નવર્ષય  

જીવનના બધા કે્ષત્રમા ંસફળ નવર્ાર-નવમશા માટે અમે શે્રટા નનબધં લેખનની જરૂરરયાત હોય છે. 

નનબધં કોઈ પણ નવર્ષય પર લખી શકાય છે. આજે સામાત્જક, આનથિક, રાજનીનતક અને વૈજ્ઞાનનક 

નવર્ષયો પર નનબધં લખાઈ રહ્યા છે. સસંારના દરેક નવર્ષય, દરેક વસ્ત,ુ વ્્કનત એક નનબધંનો કેંિ 

થઈ શકે છે.  

નનબધં કેવી રીતે લખાય- નનબધંની રર્ના કેવી રીતે કરીએ  

સારંુ નનબધં લખવાના મખુ્ય નનયમ અને પ્રકાર  

 1. નનબધં લખતા પહલેા તે નવર્ષય પર નવર્ાર કરવુ.ં  

 (અ) નનબધંને પાઈંટસમા ંવહરે્ી લેવુ ંજોઈએ.  

 (બ) આ પોઈંટસના સબપોઈંટમા ંવહરે્ી લેવુ.ં  

(ક) વધારે નહી તો પ્રસ્તાવના, મધ્ય અને ઉપસહંાર તો હોવુ ંજ જોઈએ. 

આભાર -https://gujarati.webdunia.co 
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૧-લેખન એક શોધ-(851-words) –નનરંજન મહતેા  

લેખન એટલે લખવાની કળા. લેખન એટલે મનના નવર્ારોની અણભવ્યક્ક્તનુ ંસાધન.  

લખનાર જ્યારે લખવા બેસે છે ત્યાર પહલેા તો તે પોતાના નવર્ારોને મનમા ંસ્થાનપત કરે છે અને પછી તેને 

લખીને બહાર વ્યક્ત કરે છે. આ લેખન અનેક પ્રકારના છે – પત્રલેખન, વાતાાલેખન, નનબધંલેખન, 

કનવતાલેખન વગેરે. આ દરેક પ્રકારની લેખન શૈલી પોતપોતાની રીતે નવનશટટ છે પણ અહી તે ર્ર્ાાનો 

નવર્ષય નથી. અહી તો લેખન માટે જરૂરી સામગ્રી હાથવગી ન હોય અથવા તેને વધ ુસારી રીતે પ્રસ્તતુ 

કરવી હોય તો સ્વમાથંી બહાર નીકળી અન્ય ાેકાણેથી વધ ુઅને સારી મારહતીની શોધ કરવી જરૂરી થઇ પડ ે

છે. આને સશંોધન પણ કહી શકાય.  

કોઈ એક નવર્ષય પર લખવાનો નવર્ાર કયો હોય અને તે માટે થોડી મારહતી હોય પણ તે પરૂતી ન હોય 

ત્યારે લેખકે તેના સદંભામા ંએક કરતા ંવધ ુસ્રોતનો આશરો લેવો પડ ેછે. અગાઉ તો આ સ્ત્રોત પસુ્તાકોરૂપે જ 

મળતો પણ હવે તો અન્ય સ્રોત પણ મળી જાય છે જેવા કે  ગગુલ, નવરકપીરડયા જેમા ં નવશ્વભરની 

મારહતીઓનો સગં્રહ હોય છે અને નવનામલૂ્પયે ક્ષણોમા ંમળી આવે છે. આ સ્રોતનો કેમ અને ક્યારે ઉપયોગ 

કરવો તે લખનાર ઉપર છે.  

લખનારે એ પણ ધ્યાન રાખવુ ં જોઈએ કે તે શદુ્ધ ભાર્ષામા ંએટલે કે યોગ્ય જોડણી અને યોગ્ય વાક્યમા ં

રર્નાઓ કરે છે. આ માટે તેણે તેને લગતા સાધનોનો વપરાશ કરવો જરૂરી છે. આ માટે અગાઉ 

જોડણીકોશનો આશરો લેવાતો અને તેમા ંયોગ્ય જોડણી શોધી લેખક પોતાના લેખનને યોગ્ય રીતે રજુ કરી 

શકતો હતો. વળી આ માટે પસુ્તકાલયોમા ંજઈ યોગ્ય પસુ્તક મેળવીને પણ લખનાર પોતાના જ્ઞાનમા ંવદૃ્ધદ્ધ 

કરી પોતાના લખાણને સારી રીતે માારી રજુ કરી શકતો. પણ ઈન્ટરનેટના યગુમા ંહવે કોમ્પ્યટુર પર આ 

પ્રશ્નો પણ સહલેાઈથી હલ થઇ શકે છે. પણ તે માટે લખનારને તેની જાણકારી હોવી જરૂરી છે અને તે મજુબ 

તેણે શોધ કરવી પડ.ે  

એક ભાર્ષામાથંી બીજી ભાર્ષામા ંઅનવુાદ લખતી વખતે તો આ જોડણીકોશ કે કોમ્પ્યટુર બહ ુજ કામની ર્ીજ 

બની રહ ેછે કારણ અન્ય ભાર્ષાની જાણકારી પરૂતી નથી હોતી પણ તે લખાણને પોતાની ભાર્ષામા ંઉતારવુ ં

અને યોગ્ય લખાણ લખવુ ંતે બહ ુજરૂરી છે અને તે માટે એક ભાર્ષાના ંશબ્દને માટે પોતાની ભાર્ષાનો યોગ્ય 
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શબ્દ મેળવવો તે પણ બહ ુ જરૂરી છે. જેટલો યોગ્ય શબ્દ તેટલી તે લખાણની શોભા. આ માટે ઉપરના 

સાધનો અત્યતં ઉપયોગી બની રહ ેછે.  

સારહત્ત્યક લખાણ માટે એક સાધન ઉપયોગી હોય તો સશંોધનના લખાણ માટે તેની જગ્યાએ અન્ય 

સાશનનો ઉપયોગ જરૂરી બની રહ.ે કોને ક્યા સાધનની જરૂર છે તે દરેક વ્યક્ક્ત પર આધારરત છે. 

લખનારને એટલુ ંજાણવુ ંજરૂરી હોય છે કે તે જે લખાણ લખવાનો છે તેને માટે તેણે બહારના સ્રોતની જરૂર 

પડશે અને તે કયો સ્રોત છે તેની જાણકારી પણ આવશ્યક હોય છે કારણ તે જાણકારી ન હોય તો તેનુ ંકાયા 

અટકી શકે છે અને તેને માટે અન્ય કોઈની સહાય લેવી પડ ેછે.  

અખબારના રરપોટારો જ્યારે પોતાના અખબાર માટે કોઈ ખાસ સમાર્ાર માટે લખવા બેસે છે ત્યારે તે 

સમાર્ારને લગતો પવૂા ઈનતહાસ, અન્ય સદંભા વગેરેની શોધ કરી પોતાનો હવેાલ તૈયાર કરે છે અને તે 

તતં્રીને કપુરત કરે છે. વળી આ પવૂા ઈનતહાસ અને અન્ય મારહતીની સત્યતા માટે તેણે બહ ુર્ોક્કસાઈ 

રાખવી પડ ેછે જેથી કોઈ તેની તરફ આંગળી ન ર્ીંધે. આમ આ કે્ષત્રમા ંપણ લખતા ંપહલેા તે નવર્ષયની 

શોધ જરૂરી છે  

તે જ રીતે નેતાઓ માટે પ્રવર્ન તૈયાર કરતા ંપહલેા તેના સહાયકે કયો પ્રસગં છે, શેના સદંભામા ં નેતા 

બોલવાના છે અને ક્યા ક્યા મદુ્દા પર પ્રવર્ન તૈયાર કરી શકાય તે બધુ ંનક્કી કરી, તેને લગતી મારહતીની 

શોધ કરી, પ્રવર્ન લખવાનુ ંહોય છે. આ માટે સરકારી કે અન્ય સ્થળેથી મારહતીની શોધ કરી તેમાથંી જરૂરી 

મદુ્દા તારવી તે પ્રવર્ન તૈયાર કરે છે. આમા ંપણ જો યોગ્ય શોધ ન થઇ હોય તો પ્રવર્નની જુદી અસર 

થઇ શકે છે એટલે સહાયકે બહ ુકાળજી કરી મદુ્દા શોધવાનુ ંકામ કરવુ ંપડ ેછે. આ બાબત આંકડાઓને જ્યારે 

પ્રવર્નમા ં સાકંળી લેવાયા હોય છે ત્યારે વધ ુ સાવરે્તી માગંી લે છે. તે માટે એક સ્રોતમા ં મેળવેલી 

મારહતીની ખાત્રી જુદા સ્રોતમાથંી કરવી પડ ેછે. આમ આ એક ગભંીર શોધનો નવર્ષય બની રહ ેછે.   

શાળામા ંભણતા બાળકોને પણ કોઈને કોઈ રીતે શોધનો આશરો લેવો પડ ેછે, ભલે તે નનબધં લખવાનુ ંહોય, 

કોઈ લેખન સ્પધાા માટે લખવાનુ ંહોય કે અન્ય કોઈ પ્રકારનુ ંકાયા હોય. પણ આ માટે તેની પાસે માયાારદત 

જાણકારી હોય છે તેથી તેણે તે નવર્ષયને લગતી શોધ કરવાની હોય છે, જેના સ્રોત હોય છે તેના નશક્ષકો કે 

તેના માતા-નપતા. તેમની સહાય બાદ પોતાની સમજ મજુબ તે પોતાનુ ંલખાણ તૈયાર કરે છે.  

તે જ રીતે વકીલો પોતાના કેસની પવૂા તૈયારી અગાઉ બનેલા એવા રકસ્સા અને તેને લગતા ંચકુાદાની 

નવગતોની શોધ કરી પોતાના કેસને લાગ ુપડતા ંયોગ્ય ચકુાદાની નોંધ કરી પોતાની દલીલો નક્કી કરે છે 
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અને તેની નોંધ તૈયાર કરે છે. આવુ ંજ કાઈંક ડોક્ટરની બાબતમા ંકહી શકાય. સામાન્ય બીમારીમા ંતો કોઈ 

શોધ કરી દવા નથી લખવાની હોતી પણ કોઈ ગ ૂરં્વણભયો કેસ હોય અને એકદમ યોગ્ય દવા ન કનેૂ તો 

તે વૈદકીય પસુ્તકનો સહારો લઇ યોગ્ય દવા શોધે છે અને તે દદીને લખીને આપે છે.  

સૌથી વધ ુશોધનુ ંકાયા ડોકટરેટની ઉપાધી મેળવવા માટે કરવુ ંપડ ેછે. આ માટે લખનારે પહલેા તો કોઈ 

એક નવર્ષય શોધવો પડ ેછે.ત્યાર બાદ તે નવર્ષય પર એક સલાહકારની શોધ કરવી પડ ેછે જે તેને યોગ્ય 

માગાદશાન આપી શકે. આ સલાહકાર તેને તેના નવર્ષય માટે યોગ્ય પસુ્તકો અને સ્રોતની જાણકારી આપશે 

જેથી તે બધા પરથી તે મહાનનબધં લખી શકશે. સાથે સાથે તેનુ ંમાગાદશાન પણ મળતુ ંરહશેે કે વધ ુશોધની 

જરૂર છે કે કેમ.  

આમ જીવનના લગભગ બધા કે્ષત્રોમા લેખન માટે શોધ મહત્વનુ ંબની રહ ેછે.  
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૨-લેખન મારા જીવનનુ ંઅનવભાજ્ય અંગ-(818-words)-જીગીર્ષા પટેલ   
 

લેખન મારા માટે મારા અક્સ્તત્વના નનંોળાટનો ઉત્સવ છે... 
મારા ંગપુ્તકપુ્ત સસં્કારોની શોધ છે... 
મારા ંએકાતંનો અવાજ છે.. 
મારી અંદર કતેૂલી નનરાશાને હંમેશ માટે નવદાય આપતી આશાનો સરં્ાર છે... 
અંતરમા ંઊમટેલી ઊનમિઓનો વરસાદ છે.. 
મારા પે્રમ થકી ઊપજેલા પરુસ્કારની પનૂતિ છે.. 
મારી અનભુનૂતના અગાધ સાગરનો અર્ઘયા છે... 
ઉરમા ંઊમટતી આશાઓના રકરણોનુ ંતેજ છે.. 
અણદીા્ા,ંઅણકણૂયા,ંઅણમોલ,અબોલ અવાજનો આનવટકાર છે... 
મારા ખોવાએલ સપનાનંી આનાદીની નનત નવી અણભવ્યક્ક્ત છે... 
પે્રમની પરાકાટાાને પામવાની કોનશશ છે.. 
લેખન મારા મૌનની વાર્ા છે... 
પરમના પે્રમને પામવા તરફરડયા મારતા મારા આત્માની તડપન છે.. 
કષુપુ્ત રે્તના સાથે સમંાર્જન કરવાની અને નવકનસત રે્તનાને પામવાની પ્રરિયા છે... 
મારી અંદર રહલેા કલાકારની કારીગરીના કામણનો ઓપ આપવાની કળા છે... 
કુદરતને માણતા ં,જાણતા અને નનહાળતા થયેલ અનભૂનૂતને આલેખવાની રીત છે.. 
ક્યારેક રદલ દુ:ખે છે....ક્યારેક રદલ હસે છે...ક્યારેક બાગ બાગ થાય છે ત્યારે જીવનની આબોહવાને 
મખુરરત કરવાનો યત્ન છે... 
મારા આંકનુા વહવેાના કારણની પ્રસ્તતુી છે... 
મારી માભોમ માટેના વહાલના વીરરસને વહાવતી દીકરીની ચુબંન સરહતની નપ્રત છે... 
લેખન માર માટે જીવન અને મતૃ્ય ુવચ્રે્ના સમયની રોજનીશી છે..... 
લેખન મારા માટે જીવનના સત્યને જાણવા અને માણવાની ગનત છે 
લેખન મારા મનના આયનામા ંડોરકયુ ંકરતી મારા આયખાની નાખંી છે.... 
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એક પૌરાણણક કુદંર ઉદાહરણ થકી લેખનને સમજાવુ ંતો જ્યારે મહાજ્ઞાની મનુન વેદવ્યાસજીએ 
મહાભારતની રર્ના કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે ગણપનતજીને પોતે બોલે તે શ્લોકો લખવા 
નનમતં્રણ આપ્યુ.ંગણપનતજીએ કીધુ ંકે, 
“ હું  આપનો લરહયો તો બનુ ંપણ મારી એક શરત છે કે  જો તમે લખાવતા  લખાવતા  વચ્રે્ 
અટકી જશો તો હું ઊભો થઈ જઈશ.” 
વ્યાસજીએ ગણેશજીની આ વાત મજૂંર રાખી પરંત ુપોતે પણ એક શરત મકૂી કે , 
“હું જે લખાવુ ંતે આપ લખો પણ તેનો અથા તમને સમજાવો જોઈએ,અથા સમજ્યા વગર તમે લખી 
ન શકો.” 
આમ બનેં એકબીજાની શરત તો મજૂંર રાખી પરત ુ ંવ્યાસજી બે ર્ાર શ્લોક લખાવ્યા પછી એકાદ 
અઘરો ગણેશજીને સમજતા જરા વાર લાગે તેવો શ્લોક મકૂી દેતા અને ગણેશજી નવર્ારતા ત્યા ં
કધુી વ્યાસજી પણ 
પોતાના લેખનમા ંકેવીરીતે આગળ વધવુ ંતે નવર્ારી લેતા. 
આમ વ્યાસજીએ તેમનીઅદ્ધદ્વનતય કલ્પપનાશક્ક્ત થકી આપણને મહાભારત જેવુ ંમહાકાવ્ય ભેટ આપ્યુ ં
અને ગણેશજીએ સમજપવૂાક તેનુ ંલેખન કયુું. 
આમ લેખન એ આપણા ભારતની સદીઓથી ર્ાલી આવતી નવર્ારો અને સસં્કૃનતની આદાન 
પ્રદાનની 
પ્રરિયા છે લેખન થકી આપણને વેદો,પરુાણો,ઉપનનર્ષદો જેવા અનેક સારહત્યનો વારસો મળ્યો છે. 
તે અખટૂ ,અણમોલ વારસાનુ ંખેડાણ કરીને આપણે આપણા લેખનની ગનત કરી પરમાનદંની શોધ 
કરી શકીએ છીએ. 
લેખનથી આપણી જાતને નવકસાવી લોકોને નવકસાવવા પ્રોત્સારહત કરી શકીએ છીએ.લેખન 
પોતામાથંી શરુ થયેલ એવી યાત્રા છે જે બીજાના હ્રદય કધુી પહોંર્ી શકે છે.સાથે સાથે વ્યક્ક્તના 
મનને અનોખા આનદંથી આંદોણલત કરાવી શકે છે. 
મારા મતે તો લેખન મારા જીવનનુ ંઅનવભાજ્ય અંગ છે.તેનુ ંવણાન શબ્દ થકી કરવુ ંઅશક્ય છે. 
લેખન મારા માટે મારા અક્સ્તત્વના નનંોળાટનો ઉત્સવ છે... 
મારા ંગપુ્તકપુ્ત સસં્કારોની શોધ છે... 
મારા ંએકાતંનો અવાજ છે.. 
મારી અંદર કતેૂલી નનરાશાને હંમેશ માટે નવદાય આપતી આશાનો સરં્ાર છે... 
અંતરમા ંઊમટેલી ઊનમિઓનો વરસાદ છે.. 
મારા પે્રમ થકી ઊપજેલા પરુસ્કારની પનૂતિ છે.. 
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મારી અનભુનૂતના અગાધ સાગરનો અર્ઘયા છે... 
ઉરમા ંઊમટતી આશાઓના રકરણોનુ ંતેજ છે.. 
અણદીા્ા,ંઅણકણૂયા,ંઅણમોલ,અબોલ અવાજનો આનવટકાર છે... 
મારા ખોવાએલ સપનાનંી આનાદીની નનત નવી અણભવ્યક્ક્ત છે... 
પે્રમની પરાકાટાાને પામવાની કોનશશ છે.. 
લેખન મારા મૌનની વાર્ા છે... 
પરમના પે્રમને પામવા તરફરડયા મારતા મારા આત્માની તડપન છે.. 
કષુપુ્ત રે્તના સાથે સમંાર્જન કરવાની અને નવકનસત રે્તનાને પામવાની પ્રરિયા છે... 
મારી અંદર રહલેા કલાકારની કારીગરીના કામણનો ઓપ આપવાની કળા છે... 
કુદરતને માણતા ં,જાણતા અને નનહાળતા થયેલ અનભૂનૂતને આલેખવાની રીત છે.. 
ક્યારેક રદલ દુ:ખે છે....ક્યારેક રદલ હસે છે...ક્યારેક બાગ બાગ થાય છે ત્યારે જીવનની આબોહવાને 
મખુરરત કરવાનો યત્ન છે... 
મારા આંકનુા વહવેાના કારણની પ્રસ્તતુી છે... 
મારી માભોમ માટેના વહાલના વીરરસને વહાવતી દીકરીની ચુબંન સરહતની નપ્રત છે... 
લેખન માર માટે જીવન અને મતૃ્ય ુવચ્રે્ના સમયની રોજનીશી છે..... 
લેખન મારા માટે જીવનના સત્યને જાણવા અને માણવાની ગનત છે 
લેખન મારા મનના આયનામા ંડોરકયુ ંકરતી મારા આયખાની નાખંી છે.... 
 
એક પૌરાણણક કુદંર ઉદાહરણ થકી લેખનને સમજાવુ ંતો જ્યારે મહાજ્ઞાની મનુન વેદવ્યાસજીએ 
મહાભારતની રર્ના કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે ગણપનતજીને પોતે બોલે તે શ્લોકો લખવા 
નનમતં્રણ આપ્યુ.ંગણપનતજીએ કીધુ ંકે, 
“ હું  આપનો લરહયો તો બનુ ંપણ મારી એક શરત છે કે  જો તમે લખાવતા  લખાવતા  વચ્રે્ 
અટકી જશો તો હું ઊભો થઈ જઈશ.” 
વ્યાસજીએ ગણેશજીની આ વાત મજૂંર રાખી પરંત ુપોતે પણ એક શરત મકૂી કે , 
“હું જે લખાવુ ંતે આપ લખો પણ તેનો અથા તમને સમજાવો જોઈએ,અથા સમજ્યા વગર તમે લખી 
ન શકો.” 
આમ બનેં એકબીજાની શરત તો મજૂંર રાખી પરત ુ ંવ્યાસજી બે ર્ાર શ્લોક લખાવ્યા પછી એકાદ 
અઘરો ગણેશજીને સમજતા જરા વાર લાગે તેવો શ્લોક મકૂી દેતા અને ગણેશજી નવર્ારતા ત્યા ં
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કધુી વ્યાસજી પણ 
પોતાના લેખનમા ંકેવીરીતે આગળ વધવુ ંતે નવર્ારી લેતા. 
આમ વ્યાસજીએ તેમનીઅદ્ધદ્વનતય કલ્પપનાશક્ક્ત થકી આપણને મહાભારત જેવુ ંમહાકાવ્ય ભેટ આપ્યુ ં
અને ગણેશજીએ સમજપવૂાક તેનુ ંલેખન કયુું. 
 
આમ લેખન એ આપણા ભારતની સદીઓથી ર્ાલી આવતી નવર્ારો અને સસં્કૃનતની આદાન 
પ્રદાનની પ્રરિયા છે લેખન થકી આપણને વેદો,પરુાણો,ઉપનનર્ષદો જેવા અનેક સારહત્યનો વારસો 
મળ્યો છે.તે અખટૂ ,અણમોલ વારસાનુ ંખેડાણ કરીને આપણે આપણા લેખનની ગનત કરી 
પરમાનદંની શોધ કરી શકીએ છીએ. 
 
લેખનથી આપણી જાતને નવકસાવી લોકોને નવકસાવવા પ્રોત્સારહત કરી શકીએ છીએ.લેખન 
પોતામાથંી શરુ થયેલ એવી યાત્રા છે જે બીજાના હ્રદય કધુી પહોંર્ી શકે છે.સાથે સાથે વ્યક્ક્તના 
મનને અનોખા આનદંથી આંદોણલત કરાવી શકે છે. 
 
મારા મતે તો લેખન મારા જીવનનુ ંઅનવભાજ્ય અંગ છે.તેનુ ંવણાન શબ્દ થકી કરવુ ંઅશક્ય છે. 
 ** 
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૩-લેખન એક છીપનુ ંમોતી-(831-words)-પ્રજ્ઞા દાદભાવાળા 

મને ખબર નથી કે મેં કેમ લખવાનુ ંશરૂ કયુું. લેખન શબ્દ જેટલો વ્યાપક તેટલો જ આનદંથી 
ભરપરુ મારા માટે છે. મેં આ આનદંનો અનભુવ જયારે પહલેીવાર બારાખડી લખતા શીખી ત્યારે 
લીધો હશે. ત્યાર બાદ નામ લખવાનો આનદં અને પછી બસ શાળાના હોમવકામા ંમળેલા નનબધંના 
નવર્ષય પર લેખન કયુું અને ત્યારે ૧૦માથંી ૮ માકાસનો આનદં, શબ્દો અને નવર્ારો ધીરે ધીરે મારી 
પોતાની ડાયરીના પાના બની ગયા અને મારા જીવનમા ંલેખને એક સ્થાન મેળવ્યુ.ં એનો આનદં 
મળતો પણ કશુકં શોધવા હું લખુ ંછં એની ખબર મને ઘણી મોટી થયા પછી પડી. 

ડાયરી મારા નવર્ારોની નોંધ હતી હું એકાતંમા ંમારી ડાયરી વારં્તી ત્યારે બધુ ંજ આંખે 
ઊડતુ ં! સ્મનૃતઓને પાખંો આવે, કખુદ હોય કે દુખદ એ સઘળં માડં માડં નવસરાયેલુ ંફરીથી ખડંુ 
થાય અને ક્યારેક ગસુ્સો આવે તો ક્યારેક હું મારી જાતને ર્ાહવા માડું. અંગત ક્ષણોની મીાડી યાદો 
કે પછી જીવાયેલ કડવા અનભુવો, સ્વગત થયેલા રહસ્યો હવે એ ડાયરીમા ંગોાવાઈ જાય., અમકુ 
વાત અમકુ પ્રસગં અમકુ નવર્ાર, અમકુ સવેંદના, સ્વનો બળાપો, ઊહાપોહ કે ફરરયાદો ડાયરીના 
પાનામા ંકંડારાઈ જાય ડાયરીમા ંશબ્દ સ્વરૂપ પામે. લેખકો જેવા શબ્દો ન હોય, કે ન હોય અનોખો 
શૈલી, પણ હા મૌણલકતા ખરી અને મને મારંુ એ પ્રાગટય ગમે. પછી તો મારા શબ્દો અને નવર્ારો 
મારા આત્મીય બને એને વારંવાર હું વાચં ુ,ં ક્યારેક કોઈ ન હોય ત્યારે મોટા અવાજે હું મારા કાનને 
સભંળાવુ.ં લખતી વખતે લખ્યાનુ ંકુતહુલ હત ુ ંઅને વારં્તી વખતે મને મારંુ શાણપણ દેખાય અને 
ક્સ્મત ફરકી જાય. પણ લખવુ ંએટલે કશકુ પામવુ ંએ વાત મને આટલા વરે્ષ હમણા ંસમજાઈ. હું શુ ં
કહું છં અને હું શુ ંમાનુ ંછં તેની મને જ ખબર જ ક્યા ંહતી? ..હું લખુ ંછં પોતાને સાર્વવા 
માટે, મારી જાતને બનાવવા માટે, આત્મ-સ્વાયતતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ?કે પછી મારી જાતને 
ખાતરી આપવા કે મારંુ એક  અલગ અક્સ્તત્વ છે આ પ્રશ્નો આજે પણ એમના એમ જ છે. ..હું જયારે 
મારંુ લેખન વાચં ુ ંછં ત્યારે તો મારા લેખન દ્વારા મારા મનના પરં્મહાભતૂ લેખનમા ંપ્રગટ થાય 
છે,પહલેુ ંકુતહૂલ, નવસ્મય જીજ્ઞાસા, શાણપણ અને પ્રજ્ઞા જે સમાન્ય શોધની પરરભાર્ષામા ંઆવી જાય 
છે.   

વાત અહી કલમ, શબ્દ, નવર્ાર, લેખનના સબંધ સાથેની છે. મને કલમ મળી ત્યારેથી હવે કોઈ 
રદશા કે વન નનર્જન નથી રહ્યા હું એકલી નથી તેમ મારાથી કોઈ અજાણયુ ંનથી. ગાધંી, રહટલરથી 
માડંી સૌ કોઈ મારી સાથે મારા લેખનમા ંજીવે છે. મેં મારા ગમતા શહરેોને મારા લેખનમા ંજીનવત 
કયાા છે. લેખન મારા માટે મારી તરસ અને મારો કગુધંનો દરરયો છે. બાળપણમા ંબારખડી સાથે 
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બધંાયેલો અતટૂ સબંધ આજે મારા પસુ્તક બનીને મારી શોધમા ંજોડાયા છે. હું લખુ ંછં ત્યારે મારી 
જાતને ણર્ક્કાર પે્રમ કરંુ છં. ક્યારેક થાય છે જેમને લખતા વારં્તા નથી આવડતુ ંએ લોકો શુ ંકરતા 
હશે?  ન જોઈ શકાય તેવા શબ્દ અને નવર્ારો મનમા ંઆવતા હશે અને કેવી રીતે સાર્વતા 
હશે? મને ખબર છે,મારંુ લેખન કોઈ અખબારની ઘટના નથી.. પણ લેખન મારો જાણે જીવાભયો 
નરુપો છે. 

મારંુ વલખવુ ંઅને વલખતા વલખતા લખવુ ં..શબ્દે શબ્દે શોધવુ,ં બારખડીમા ંઉકેલવુ,ં શબ્દને 
ઉગાડતા ઉગાડતા લખવાનુ ંઅને લખવાનુ ંએટલે શોધવાનુ ં,સ્વયનેં ,પોતાના અક્સ્તત્વને ,બીજાની 
હયાતીને, અવસ્થાને શોધતા પામવાનુ ંઅને અંતે શબ્દથી પ્રગટ થઇ મૌન તરફ વળવાનુ.ં લખવુ ં
એ મારા મૌન સાથેનો સઘંર્ષા છે એમ મને સદાય લાગતુ ંરહ્ુ ંછે. સત્ય ભીત ફાડીને પ્રગટશે એવી 
એક આશા સાથે લખુ ંછં. હરણની તરસનુ ંબાવરાપતુ ંમને લખાવે છે..કશકુ મેળવવાની તરસે 
કલમ ર્ાલે છે. હું લખતી નથી લખાઈ જાય છે. ક્યારેક શબ્દો ઊંડી ખીણમાથંી આવે છે તો ક્યારેક 
હાફંતા દરરયાના ફીણમાથંી આવે છે. હું કૈક બોલવા મથુ ંતો નવર્ારો વટંોળ બનીને આવે. ક્યારેક 
શબ્દો હા પકડીને ઉભા રહી જાય અને મારંુ કશુ ંજ ન ર્ાલે.. ત્યારે શબ્દને વલોવુ ંછં અને મન 
શબ્દને શોધવા ર્ાલવા માડંે છે. હું ત્જિંદગીના એવા કેટલાય અથાને પામવા, સજાવવા,જાળવવા 
આખી ત્જિંદગી મથામણ કરંુ જીવન અને જગત અનેક પ્રશ્નો બની મારી સામે ઉભુ ંરહ ેત્યારે યદુ્ધ 
સજાાય અને લેખન મારી પડખે કલમ સાથે ઉભુ ંહોય અદીા નવર્ાર ફૂટે છે અને તેને મળે સાથ 
શબ્દોનો અને લેખનની પ્રરિયા આગળ વધતી જાય છે અને હું લખવા માડંું... હું લખુ ંછં ત્યારે 
કોઈક મદહોશ બેહોશીમા ંકે કોઈ દૈવીદશામા ંમને ખબરન પડે તેમ ર્ાલતી હોઉં તેવુ ંલાગે એક 
અજાણયા પથેં કશાકની શોધમા ંઅનવરત ર્ાલ્પયા કરંુ છં ભીતર એક તરસ, નવર્ારોનુ ંવટંોળ. 
આંખોમા ંનવસ્મય  વણથભંી સવેંદના,પડકારો, ખીર્ોખીર્, ગીર્ોગીર્ ને ધમધમાટ નવર્ારો સાથે 
કલમ વહતેી સડક તરફ પ્રયાસ માડં,ે ક્યારેક ભારેખમ હૈયે મબલખ વાતોના વહણે વહાવે છે,તો 
કેટલાક કહણે પડછંદી બની હ્રદય ને એવા તો અથડાય છે અને એ જ સાથે શબ્દના તીર વાગે 
છે, કલમ ધગધગતો લાવારસ ઓકે. લોહીના ફુવારા જ ફૂટે તો ક્યારેક ફુટેલા કગુધંના ફુવારામા ં
ભીંજાઈ જવાય. જીવન બધા ંરંગોથી છવાઈ જાય, ક્યારેક કશુકં ઉમેરાઈ જાય તો ક્યારેક ઉભરાઈ 
જાય, ક્યારેક સમણાની વાતો તો ક્યારેક અંતરનો અભાવ કલમ છતો કરી દે અને પછી યાદોના 
પરબડીયામા ંએનો પ્રભાવ દેખાય જે ઉકળીને હ્રદયમા ંપ્રસરે. શબ્દ દરરયો બનીને તોફાન રરે્. 
 લેખના દરરયાના મોજા સાથે અનેક છીપો આવે છે. છીપના મોતીને પામવા એકએક છીપને 
ખોલવા માડું. કેટલાય છીપ ખોલ્પયા પછી એક છીપમાથંી મોતી મળે પણ ખરા પણ અર્ાનક બદુ્ધદ્ધ 
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નવર્ારોના દરરયાને ડામાડોળ કરી નાખે,તોફાન આવે બધા શબ્દો પવનવેગ ુથાય 
ને મનની ભરતીના સીમાડા ખલુતા એક મોટંુ મોજુ ંઆવે અને બધુ ંધોવાઇ જાય કશુજં ન મળે ફરી 
એવા જ મોતીને શોધવા હું વલખા ંમારુ, લખવાનુ ંશરુ કરંુ કોઈ નકશા કે કોઈ રદશા વગર કોઈ 
નવર્ારો વગર કોરી પાટી બની એક કુતહૂલ સાથે આગળ વધ,ુ ભીતરમા ંએક સશક્ત 
સવેંદનાઓ ,લાગણીનો ઉછાળ અને બાળક જેવુ ંનવસ્મય અને નનદોર્ષ જીજ્ઞાસા સાથે ફરી શરુ થાય 
લેખનનો પ્રયાસ ફરી નવર્ારોનો નનંાવાત,વમળ, કલમ શબ્દો અને એ જ શોધ. 
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૪-લેખન એક શોધ !(૭૬૩-words)-ગીતા ભટ્ટ  
 

આપણામા ંએક કહવેત છે: લખ્યુ ંવરં્ાય ! માટે કાઈં પણ લખતા ંપહલેા ંબે વાર નવર્ાર કરવો ! 
તો માણસ શા માટે લખે છે? 

 

આ મેં પેન ઉપાડી ! હવે જ ખરી કસોટી શરૂ થાય છે. મારે શુ ંલખવુ ંતેની શોધ શરૂ થઇ ! 

પણ એ તો ઘતુ ંઅઘરંુ કામ છે ! 

બોલાઈ ગયુ.ં વાત પરુી થઇ! 

ભાર્ષા છે, શબ્દ છે, હવે એને લખીને અ ક્ષર બનાવવાની શી જરૂર ? 

નવર્ારોની આપ લે થઇ ગઈ , હવે લેખનની શુ ંજરુર? 

હજ્જજારો વર્ષા પહલેા ંભગવાને માનવીને અમતૃવાણી સભંળાવી ... 
સાક્ષાત ભગવાને ઉપદેશ આપ્યો અને માણસે સાભંળ્યો ;અને એ બધી થઇ ગઈ આપણી શ્રનુતઓ ! 

પણ એ અમતૃધારા અસ્ખણલત જળવાઈ રહ ેતે માટે ઋનર્ષ મનુનઓએ પેઢીઓ કધુી ગાઈને જાળવી રાખી
 ! પણ, આટલુ ંકુદંર સારહત્ય લોકજીભે ( કે નવદ્વાન બ્રાહ્ણો કે ઋનર્ષઓના ંમખેુ )ક્યા ંકધુી જળવાઈ રહ?ે 

અને યાદ રાખીને જે લખાયુ ંતે થઇ આપણી સ્મનૃતઓ !! 

-

 તે આપણા ંશ્રનુત ગ્રથંો ! હવે શબ્દ બોલેલો કે સાભંળેલો ના રહતેા એને અક્ષર લેખન સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયુ ં
! 

જે અમલૂ્પય નવર્ારોને આપણે ઉપનનર્ષદો અને ર્ાર વેદમા ંસાર્વ્યા ંછે! 

અને શુ ંલખ્યુ ંછે આ ગ્રથંોમા ં? 

માનવીની જીવન માટેની એક શોધ છે એ લેખનોમા ં! 
હું કોણ છં? આ નવશ્વ શુ ંછે? ક્યાથંી આવ્યા ંઆપણે? 

આ કષૃ્ટટનો સર્જક કોણ છે? રકમ ઇહ? 

એનુ ંસ્વરૂપ કેવુ ંછે? રકિં કાય: ? 

એ ત્રણ ભવુનનો નાથ શુ ંકરે છે? સ ખલ ુરકિં ઉપાય ત્સ્ત્રભવુનમ ? 

ક્યા આધારે આ નવશ્વ ટકી રહ્ુ ંછે?એની તાકાત શુ ંછે? વગેરે વગેરે પ્રશ્નો અને એના ઉત્તરોની કલ્પપના
ઓ ! 

રકમ ઇહ? રકિં કાય: સ ખલ ુરકિં ઉપાય ત્સ્ત્રભવુનમ 

રકિં આધાર: ધાતા , કજૃનત રકિં ઉપાદાન ઇનત ર્ ! 
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કાઈંક શોધવુ ંછે, જાણવુ ંછે, પામવુ ંછે! પણ છેવટે તો પટુપદંત- અને એની જેમ સૌ જીજ્ઞાષઓુ -

એ જ લખે છે જે નશવ મરહમ્ન સ્તોત્રમા ંપટુપદંતે લખ્યુ ંછે: 

રૂર્ીનામ વૈણર્ત્ર્યાદ ઋજુ કુરટલ નાનપથજૂર્ષામ 

નણૃામેંકોગમ્ય: ત્વ ંઅનસ પયસામણાવ ઇવ ! 

બધા ંપોતપોતાની બદુ્ધદ્ધ શક્ક્ત અનસુાર કલ્પપના કરો ,પણ તમે માત્ર શોધ જ કરતા ંરહશેો , એને શોધી 
શકશો નહીં! 
બ્રહ્ાડંમા ંભટકી રહી , અંતે મનત અટકી ગઈ ! 

 

૧૯૭૬મા ં, જીવનની ઉગતી પરોઢે ,આવી જ રીતે મને ફરજીયાત શોધ કરવાની પે્રરણા સાપંડી ! 
જે મારા ંજીવનની માગા દનશિકા બની ગઇ! આકાશવાણી રેરડયો તરફથી નવયવુાનો માટેના ‘યવુા વાણી
 ‘ કાયાિમમા ં“ જીવનને હું આ રીતે જોઉં છં !” એ નવર્ષય પર બોલવાનુ ંઆવ્યુ.ં 
હવે મારી શોધ શરૂ થઇ. જીવન એટલે શુ ં? અને જીવનને હું કઈ િષ્ટટથી જોઉં છં! શુ,ં કેમ , ક્યા ં, ક્યારે 

અને કેવી રીતે.. ઇત્યારદ પ્રશ્નોની વણનાર શરૂ થઇ! 

મારા ંમાનવા મજુબ શ્રોતાઓએ એ 
જીવન મથંન , એ ખોજની પ્રરિયા ઉમળકાથી વધાવી લીધી એટલે ફરીથી એ શોધ .. એ 
વક્તવ્યનો બીજો ભાગ પણ લખાયો .. પ્રસારરત થયો પણ - પણ ; શુ ંએ શોધ પરુી થઇ ખરી? 

જીવન એટલે શુ ં? અને જીવનને હું કઈ િષ્ટટથી જોઉં છં? જીવનની ણક્ષનતજે સધં્યાના આગમને એ પ્રશ્ન
ના ઉત્તરની ખોજ ર્ાલ ુજ છે! 

જે જીવન નકશો કંડાયો હતો એ રસ્તે જીવન રથ દોડ્ો છે કે નહીં ? 

હું સમષ્ટટના રહતમાથંી સ્વના ંસ્વાથામા ંખોવાઈ છં ત્યા ંએક ઘટના બને છે! મારા ંપસુ્તકાલયના કબાટ
માથંી એક પસુ્તક નીરે્ પડે છે.. મેં વાચં્યુ ં: 
Dreams from my father ! 

“મારુ સર્જન પણ સ્વની શોધ માટે જ થયુ ંહત ુ ંને?” જાણે કે પસુ્તકને વાર્ા ફૂટે છે! 

હા , આ તો અમેરરકાના ૪૪મા ંપે્રનસડન્ટ બરાક ઓબામાનુ ંવર્ષો પહલેા-ં
 ૧૯૯૪મા ંલખાયેલ પસુ્તક ‘ રડ્રમ્સ ફ્રોમ માય ફાધર’ છે! એમા ંઓબામાએ પહલેા ંજ પાને પ્રસ્તાવનામાં
 લખ્યુ ંછે કે શા માટે એમણે આ પસુ્તક લખ્યુ!ં 
હાવાડા લો સ્કલૂના ઇનતહાસમા ંસૌ પ્રથમ વાર એક અશે્વત છોકરો પે્રનસડન્ટ બને છે-

 જે એક શે્વત મા અને અશે્વત બાપનો દીકરો છે કે જેણે પોતાના બાપને એકાદ વાર જ જોયો છે; ગોરા ના
ના નાની અને એમના સમાજના લોકો સાથે ઉછયો છે;કાળીયા ધોળીયાના સઘંર્ષો જોયા છે અને એની 
મા સાથે ઇન્ડોનેનશયા જેવા અનવકનસત ( નવકસી રહલે ) દેશમા ંપણ પ્રાથનમક નશક્ષણ લીધુ ંછે ! તો એની
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 શોધ કથા : “માનવ મન , સમાજ અને સસં્કૃનતને હું સમજી શકંુ ‘ મારા ંરૂટ્સ - મણૂળયા ં-
જાણી શકંુ એટલે આ પસુ્તક લખાયુ ં!” બરાક ઓબામા -
 એક તદ્દન સામાન્ય છોકરો લખે છે કે ‘જયારે એ બાપના અકસ્માતમા ંગજુરી જવાના સમાર્ાર આવ્યા 
ત્યારે મેં મારંુ વતૃાનં્ત જણાવવા કલમ ઉપાડી!’ 
એ કલમ, એ ખોજ, એ ખમીર અને એ ખાલીપાની વાત એટલે રડ્રમ્સ ફ્રોમ માય ફાધર! 

એમા ંભનવટયના અમેરરકાના પ્રમખુ બનવાના એંધાણ છે. એમા ં“કાઈંક યોગ્ય નથી થતુ ં, આને બદલવું
 પડશે !” લેટ્સ મેઇક એ રે્ન્જ ! Let-us change 

!એ પરરવતાન લાવવાની શોધ છે! એ કાઈંક ખોળે છે! એ કાઈંક શોધે છે! 

એ શોધવા માટેનો બળાપો , એ જાણવા માટેની જીજ્ઞાર્ષા, એને પામવાની તાલાવેલી સેંકડો નહીં હજારો 
વર્ષાથી ર્ાલી આવે છે! 

તો હું પણ સાડા છ દાયકાઓ અનભુવ પછી એજ કહીશ .. લેખન એટલે શોધ! ને માત્ર શોધ.. નનજાનદેં ! 
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૫-લેખન એક શોધ-(718-words)-કબુોધભાઈ  
કનુવખ્યાત અંગે્રજી સારહત્યના ંમારહમ ફ્રાનંસસ બેકોન જણાવે છે  કે ..” કેટલીક કૃનતઓ ર્ાખવા યોગ્ય 
હોય છે,કેટલીક ગળવા યોગ્ય અને થોડી ર્ાખવા માટે અને પછી પર્ાવવા માટે હોય છે. 

આથી  જ પ્રનતનત થાય છે કૅ સારહત્યનુ ંસર્જન એટલે કે લેખન એક  શોધ જ છે. 

શોધ બે પ્રકારે હોય શકે ,એક સશંોધન )રડસ્કવરી (એટલે કે કશકુ છે અને એ છપાએલ છે તેને 
શોધવુ ંઅને કેટળં ક અક્સ્ત ધરાવત ુ ંજ નથી અને તેને શોધવુ ંશોધ એટ્લે ) Invention) 

શોધ માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહવે ુ ંપડે છે .પછી તે વસ્તનુી હોય કે નવર્ષયની!!!  

નવર્ષય -વસ્તનુી છણાવટ તેના નવર્ષ ંે વારં્ન,  મનન અને  ણર્િંતન અને તેને શબ્દોનુ ંસ્વરૂપ આપવુ ં 

તે  લેખન. 

જીવનમા ંથયેલ અનભુવ અને તેની  અણભવ્યક્ક્ત એટ્લે લેખન. 

મનમા ંઆવેલ પરરકલ્પપનાઓને આપેલ શબ્દોની રર્ના એટ્લે કનવતા॰ 

કનવ કલાપીના પ્રણય કાવ્યો આમાથીજ સર્જન પામ્યા છે .પોતે રાજવી હોવા ને લઈને કેટલીય 
મરમયાદાનુ ંપાલનકરવા ંમજબરૂ છતા ંએક દાસી સાથેના નનમાળ અને .સ્વચ્છ પે્રમનીકલ્પપનાઓને 
શબ્દોમા ંમઢીને સારહત્યનેઅણમોલ કાવ્યો અપાયા છે.  

લેખન એ આંતરમનમા ંઉાતા નવર્ારો અને કલ્પપનાઓનુ ંઆલેખન છે. 

લેખન એ રદલો રદમાગમા ંઉાતા સ્પદંનનોને  /આિોશને/વમળોને શબ્દ દેહ આપી ને કાગળ  ઉપર 

અવતરણ કરાવવાની કળા છે .સગંીત/લણલતકલા/નતૃ્ય/ણર્ત્રકામ વગેરેની માફક માણસનુ ંઆંતરરક 
મનોમથંન વ્યક્ત કરવાનુ ંએક માધ્યમ છે.અને આમ લેખન થી છેવાડાના માણસ કધુીસહલેાઇથી  

પહોર્ી શકાય છે. 

ગલુામીના રદવસોમા ંઆપણા ંલોક કનવઓએ અને લેખકોએ ભગીરથરી કાયા કરી આનાદી માટે 
લોકજુવાળ પેદા કરી દેશને આનાદી અપાવેલ તે વાતથી દરેક નવરદત છે જ॰ 
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આપણા ંરાટરીય શાયર નવેરર્દં મેઘાણી સતત પ્રવાસ કરતા ંઅને ગ્રામ્ય જીવનને જાત અનભુવી 
પછી શબ્દોનુ ંસ્વરૂપ આપતા  .એક વાર જુનાગઢના એક ગામમા ંગામની બહાર આવેલ એક 

વાસમા ંએક ગઢવી/ર્ારણ ને ત્યા ંરાતવાસો કરેલ.તે મની એક ર્ૌદ વરસની દીકરી હતી  .ર્રણ ને 
ત્યાં એક ગાય હતી અને તાજેતરમા ંજ એક વાછરડાનો જન્મ થયેલ જે તેની દીકરીને બહુ જ નપ્રય 

હત ું.ગામની બહાર વાસ હતો અને કેટલાક વખત થી એક સાવજ નજીકના ગીરના જગંલમાથંી 
આવતો અને ગામ બહાર આવેલ વસનતમાથી જાનવર ઉપાડી જતો .રાતના વાળં કયા ંા બાદ સૌ 

કવુાની તૈયારી કરતા ંહતા નેબમૂ પડી કે સાવજ આવેલ છે અને જોતજોતામા ંઆ ર્ારણ ને ત્યાથી 
નાનુ ં વાછરડાને લઈને ભાગ્યો અને એ સાથેજ ર્ારણ કન્યા કરડયાળી ડાગં ને લઈને સાવજ ની 

પાછળદોડી ગયી અને સાવજને પડકારી કરડયાળી ડાગં નો ઘા કરી વાછરડાને મકૂ્ત કરાવેલ .આ  
બનાવ નવેરર્દં મેઘાણીએ જોએલ અને તેમણે તેને શબ્દદેહ આપ્યો જેથી આપણને ર્ારણ કન્યા 
નામની એક યાદગાર રર્ના સાપડી .આમ એક જાતે જોએલ ઘટનાનુ ંઆબેહબૂ વણાન જે વારં્તા ંજ 

આંખ સામે તે ઘટના તાિશ્ય દેખાય આજ એ મજબતૂાઈ છે.કળા છે.  

લેખનના અનેક પ્રકાર હોય શકે . 

ગધ્ય /પધ્ય/નવવેર્ન/પત્રલે ખન /ધાનમિક/લણલત કળા/સારહત્ય /વગેરે....  

જો સનાતન ધમાનો દાખલો લઈએ તો આપણો પનવત્ર ગ્રથં  “રામાયણ  “!  

કહવેાય છે કે સતં તલુસીદાસજીને તેમના ંપત્નીએ મહતેુ ંમાયુું કે તમે મારામા ંઆટલી આસક્ક્ત 
રાખો છો તેના કરતા ંભગવાનમા ંરાખી હોત તો ભગવાન મળી જાત અને આ એક વાક્યે 
તલુસીદાજીના હૃદયને હર્મર્ાવી નાખ્યુ ંતેના આંતરમનના તાર નણનણી ઉાયા અને શબ્દોનુ ં
વાવાનોડંુ ઉા્ુ ંઅને એક અદ્ભુત કૃનતનુ ંસર્જન થયું .એ રામાયણ.આમ લેખન એ અનભુવનો નનર્ોડ 
છે અનભુવોની અણભવ્યક્ક્ત છે। 

વેદપરુાણ /ઉપનનર્ષદ અને કેટલાય ગ્રથંોના સર્જક વેદવ્યાસજી પોતે લખીશકે એમ નહોતા તેથી 
લરહયા તરીકે ગણેશજીને કામ સોપવામા ંઆવ્યું .તેમણે શટા  મકૂી કે રોકાયા નવના બોલવુ ંપડશે 
કારણકે તેમની લખવાની બહુજ નડપ હતી આથી સામે વેદવ્યાસજીએ પણ શરતમકૂી કે ગણેશજીએ 

બોલાયેલા વાકયોનો અથા/મમા સમજીને લખવું.આથી  વલોણામા ંજેમ વલોણાઈને માખણ નીકળે 
તેમ બોલંાયેલા ઉચ્ર્ારાએલ શબ્દોને સમજી નવર્ારી મથંન કરેલુ ંલેખન ગણેશજીએ સપંાદન કયુું 
અને આમ રહન્દુ ધમાને ઉત્કૃટટ ગ્રથંો જેવાકે વેદ /પરુાણ/ઉપનનર્ષદ/મહાભારત વગેરેની પ્રાતપ્ત થયી.  
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લેખન એ અંતરની અણભવ્યક્ક્ત છે .જીવનનો નનર્ોડ છે.માણસના અનભુવોની અનભુનૂતનો આસ્વાદ 
છે.રદલમા ંઉાે લા આિોશ અને સારા – નરસા અનભુવોનુશંબોના સર્જનમા ંપરરવતાન એટ્લે લેખન.  

લેખન એક જીવન છે,લેખન એજીવનનેપરોક્ષરીતે પહોર્વાનોએક પથ છે. 

લેખન કાયા એ ભાવનાઓ અને અનભુવો અને કલ્પપનાઓનો સમન્વય છે અને ભનવટયમા ંકેટલાય 
ને બોધરૂપ બને છે॰ 

ગીતાનુ ંસર્જન એ ક્રુટણ અને અજુ ાન ના સવંાદનુ ંનનરૂપણ છે .એ સજંયે કરેલ અહવેાલનુ ંશબ્દોમા ં
ણર્ત્રણ છે.પણ તે જીવન જીવવાનો સદેંશ આપે  છે.જીવનમા ંબનતા અને આવતા દરેક પ્રશ્નોનો 

સરળ ઉકેલ છેગીતા એ ઉપદેશ નથી બોધ છે આમ લેખનથી આપણને જીવનજીવવાની પે્રરણા 
મળે છે 

લેખન એ ઉપદેશ નથી પણ માગાદશાન છે .લેખક પોતા ની વાત કહતેો માણસ છેતેને થયેલ સારા-
નરસા અનભુવો અનેતેમાથી તેણે શોધેલ ઉકેલ ને તેનુ ંપરરણામ આ બધાને શબ્દ સ્વરૂપ આપી 

જગતને પહોર્ાડે છે.જે નવશ્વાસ અને માન્યતા સાણબત કરે છે મહત્વને સમજાવે છે અનેતમનેતેની 
સાથે સફર કરાવે છે,અનભુવાવે છે .લેખનએ કળા છે.લેખનએ પ્રારંણભક પ ંમરયત્ન છેસફળતા અને 
નનટફળતા ને આંકવાનો નમ્ર પ્રયાસ છે .લેખન એ જ્ઞાનની વ્યાખ્યા સ્પટટ કરે છે.જીવનના ંરહસ્ય ને 

સમજાવે છે.તેનોસ્વીકાર કરવાનો નનદાશ આપે છે.અને તેના દ્વારા હૃદયના ંશાણપણના ંખજાનાને 
સાર્વે છે.  

લેખન દ્વારા શાસ્ત્રો અને ઇનતહાસ રર્ાયા છે અને તે આપણો સાસં્ક્રુનતક વારસો છે અને આ એક 
શોધ છે 
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૬-લેખન એક શોધ-(632-word)-અનમતા ધારરયા 
 

કલમ મારી કોરડયુ ંબની, મજુ નવર્ાર બન્યો રદવેટ, 
પ્રગટયો દીવો લેખન રૂપે, ને’ પ્રકાશ રૂપી નનબધં રર્ાયો.   
પથૃ્વી પર માનવીએ બોલવાની શરૂઆત કરી તે ‘બોલી’ થઈ. તેના પર સસં્કાર ઘડાતા તે 
સવામાન્ય થતી ગઈ અને તેને આપણે ‘ભાર્ષા’ કહી. ભાર્ષા કેવળ શ્રનુત – સ્મનૃત ન રહ ેપણ સજં્ઞા 
અને બોલીના વણા દ્વારા વારં્ી શકાય, તે માટે ણર્ત્રગપુ્તે આપણને ણલપી આપી. આ ણલપીની 
શોધના કારણે આપણે હજારો વર્ષા જુની સસં્કૃનતને જાણી લેખન દ્વારા તેને પ્રકાનશત કરી શક્યા 
છીએ. 
લેખનના આનવટકારને કારણે આપણા ધમાગ્રથંો, સાસં્કૃનતક ધરોહર, વક્તાઓના વક્તવ્યો અને 
માનવજાનતની નવદ્વત્તા અનતં કાળ કધુી જીવતં રહી શક્યા છે. વાણી રૂપી બોલાયેલા શબ્દો 
વ્યક્ક્તના સપંણૂા વ્યક્ક્તત્વને મનૂતિમતં કરે છે. અને તે શબ્દો થકી મનના ભાવ, લાગણી અને 
નવર્ારો સાભંળનાર વ્યક્ક્ત સહલેાઈથી સમજી શકે છે. જ્યા ંવાણીની સીમા આવે છે ત્યા ંલેખનની 
સરહદ શરુ થાય છે. 
લેખન એક કળા છે, એક શૈલી છે, કૌશલ્પય છે, શરીરને શદુ્ધ કરવાનુ ંઔર્ષધ છે. કુદંર મરોડદાર 
હસ્તાક્ષરથી લખાયેલુ ંલખાણ અને શબ્દ છટાવાળી લખાણ શૈલી, લખાવટ વારં્નારને આનરંદત 
કરે છે. શબ્દ કોઈ નનત્ર્જવ ર્ીજ નથી, એનો નવકાસ થતો હોય છે. એક એક શબ્દની પોતાની કથા 
હોય છે, પોતાનુ ંઆગવુ ંલક્ષણ હોય છે. લેખનને નવકસાવવા માટે વારં્ન ખબૂ જરૂરી છે. વારં્નથી 
માણસનુ ંવ્યક્ક્તત્વ ખીલી ઉાે છે. પણ લેખન એ માણસને સપંણૂા બનાવે છે. વારં્નથી સાહત્જકપણે 
શબ્દ ભડંોળનો નવકાસ થાય છે. જે આપણી ભાર્ષાની ઇમારતને વધ ુ દેખાવડી બનાવી, લખાણને 
સર્ોટ અને ભાવાત્મક બનાવે છે. એટલે જ કુશળતા પવૂાકના લેખનનો સબંધં પટુકળ વારં્ન સાથે 
છે. 
મારા લેખન શોધની શરૂઆત બાળપણથી જ મારા વારં્નના શોખને આભારી છે. જેમ જેમ સમય 
નવતતો ગયો વારં્નનો શોખ એ જ રહ્યો, સારહત્ય બદલાત ુ ંગયુ,ં પસુ્તકો બદલાતા ગયા. વારં્નના 
પ્રતાપે કાગળ અને કલમ મારા નમત્રો બની ગયા. એના થકી અંતરના ઉંડાણમાથંી વારેં્લા 
પસુ્તકોની નનિંિાધીન થયેલી સ્મનૃતઓને ઢંઢોળવા નો લહાવો મળ્યો અને શબ્દોની શોધ ઉદ્ભવી. વળી 
જીવનમા ંબનતા કખુ દુુઃખ નમશ્રીત પ્રસગંોના અનભુવો થકી રદલના તાર નણનણી ઉા્ા અને 
શબ્દોના વટંોળ થકી નવી નવી કુદંર કૃનત કનવતારૂપે, શાયરી રૂપે, વાતાા રૂપે, નનબધં રૂપે રર્ાતી 
ગઈ. આ કૃનતઓ જયારે સારહત્ય સ્પધાામા ંનવજેતા બની, ત્યારે પરુસ્કાર રૂપે મળેલા પ્રશસંાના 
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શબ્દોએ મારી કલમને વધારે ધારદાર બનાવી. આ રીતે લેખન મારા માટે શોધનો નવર્ષય બની 
ગયુ.ં 
કલમ પકડી અમે ને કૈક બેાા થયા, ને’ ઉભા હતા તેઓ દોડી ગયા, 
માનો ના આને અમારો પ્રતાપ, શબ્દોના પ્રવાહ ેએ વહતેા ગયા. 
 
આપણા અંતરાત્મામા ંઘતુ ંભયુું પડ્ુ ંહોય છે. જે બહાર દેખાય છે તે તો માત્ર અંદરનુ ંપ્રનતણબિંબ જ 
છે. આપણા આ ભીતરના ભડંારને શોધી, સમજી, નવસ્તારી તેને લખાણ દ્વારા પ્રગટ કરવામા ંઆવે 
તો તે લેખન અણભવ્યક્ક્તનુ ંપાવરફુલ માધ્યમ બને છે. તેથી જ કલમને તલવાર કરતા પણ વધ ુ
શક્ક્તશાળી શસ્ત્ર કહવેાયુ ં છે. જે કોઈ વ્યક્ક્ત પોતાની કલમનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરતા 
શીખી લે તે ઘણા મોરરે્ જીત મેળવી શકે છે. રસપ્રદ અને સર્જનાત્મક રીતે લખતા શીખવુ ંએક 
કળા છે. લેખનની આવડત આપણને દરેક કે્ષત્રમા ંકામ આવે છે. તેનાથી આપણા નવર્ારોને સારી 
રીતે વ્યક્ત કરી શકાય છે અને વ્યક્ક્તની સાક્ષરતા અને કુશાગ્રતા બોલી ઊાે છે. વળી વ્યક્ક્તના 
મનની મ ૂનંવણ ઓછી કરી દુુઃખમા ંરાહત આપે છે.  
ઘણી વાર લગ્ન કે એવા જ શભુપ્રસગેં વ્યસ્તતાને કારણે આપણા આત્ત્મય જન સાથે પ્રત્યક્ષ વાત 
ન થઈ શકે ત્યારે તેમને આપણા તરફથી નાનકડી ભેટ સાથે મળેલ કુદંર વ્યક્ક્તગત બે કે ત્રણ 
શબ્દોના શભેુચ્છા સદેંશ ખબૂ જ ઊંડાણભયાા સ્નેહના દ્યોતક હોય છે. જે વારં્નાર પર ઊંડી અસર 
કરી જાય છે. આપણા ઘરઆંગણામા ંપાથરણા કે તોરણ પર લખાયેલ “ભલે પધાયાા” શબ્દો જોઈ 
આવનાર સ્નેહીઓના હૃદયમા ં કુદંર અનભુતૂી સાથે મનમા ં અંદર આવતા ં પહલેા ં જ આવકાર 
મળ્યાનો આનદં પ્રાપ્ત થતો હોય છે. 
હૃદયના ઊંડાણમાથંી પ્રગટ થતા લખાણો, જે નવર્ારશીલ, લાગણીસભર અને સવેંદનશીલ હોય, 
તેમા ંલોકોને આકર્ષાવાની ગણુવત્તા હોય છે. જેમ સારા શબ્દો સાભંળ્યા બાદ વરસો કધુી યાદ રહી 
જાય છે, તેમ સારુ લખાણ હ્ર્દય પટલ પર ણર્રંજીવી બની ને વ્યક્ક્તની સાથે જીવી પણ જાય છે 
અને જીવાડી પણ જાય છે. 
 
મનનો માહં્યલો જાગે અને તેમાથંી ઉાતા આનદં આિોશના ભાવોની લાગણી સાથે નવર્ારોનુ ં
વલોતુ ંકરીને જે લખાણ લખવામા ંઆવ્યુ ંહોય તે તો અમલૂ્પય હોય છે.  
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૭-લેખન - ‘મારી જીવન સજંીવની’ -(996 words)-વૈશાલી રારડયા 
  

કોઈ કાળં, કોઈ રૂપાળં  ,કોઈ લાબં ુ , કોઈ ાીંગતુ ં ,કોઈ મકૂ  ,કોઈ બનધ ર  ,કોઈ પાગલ,  કોઈ 

ડાહ્ું  ,કોઈ સાક્ષર,  કોઈ નનરક્ષર  ,કોઈ બોલકંુ,  કોઈ મીંઢંુ  .કોઈ પણ પ્રકારના માણસો આ 

પથૃ્વી પર હોય ,એક વાત દરેકમા ં કોમન હોય ,એ છે અણભવ્યક્ક્ત !રદલના ભાવો ની 

અણભવ્યક્ક્ત તો અબોલ પ્રાણીઓ પણ સારી રીતે કરી શકે છે તો આપણે તો મનટુય! 

કેટલીય કલાઓ  !નતૃ્ય ,લેખન ,ણર્ત્રકલા ,સ ંંગીત જેવી કલાઓ દ્વારા આપણે અણભવ્યક્ત 

થઈને રદલના ભાવોને અન્ય વ્યક્ક્ત કધુી પહોંર્ાડી શકીએ છીએ  .દુનનયામા ં અગણણત 

મનટુયો અને તેમની અગણણત કલાઓ એટલે કે અણભવ્યક્ક્તની અથાગ ખાણ. એમા ંહું એક 

સામાન્ય માણસ પણ મારા માટે હું અને મારી અણભવ્યક્ક્ત એટલે મારા જીવનની અસામાન્ય 

કલા  ;કેમકે,  સામાન્ય માણસ પણ પોતાની અંદરની કોઈ એક તાકાતથી જીવે છે એટલે 

એના માટે એની નાની કે મોટી કલા એ એના જીવન પરૂતી તો અસામાન્ય જ કહવેાય ,

દુનનયાની તમામ કલાઓ પાસે પણ !બસ ,એવી જ ર ંીતે મારી કલા એટલે મારંુ લેખન  . 

કલમમા ંહોય જો કમાલ, 

શબ્દો મર્ાવે રદલમા ંધમાલ. 

 વાર્ન એ શાળામા ંજતા પહલેા જ મારો શોખનો નવર્ષય બન્યો .શબ્દો મને હંમેશા 

મારી આસપાસ ર્કરાવો લેતા પખંીની જેમ ફરતા ં મહકેસુ થયા .ધીમે ધીમે જીવનની 

ઘટમાળમા ંગ ૂરં્વાતા જંમયા-ંજ્યા ંતકલીફો આવી ત્યા-ંત્યા ંશબ્દો જ મારા સાથી બન્યા  .કોઈ 

પણ પ્રસગં ,ઘ ટના રદલો રદમાગમા ંએવી રીતે છવાતી ગઈ કે જ્યારે એ શબ્દોનુ ં સ્વરૂપ 

લઈને લેખનમા ંઉતરી ત્યારે કોઈ પ્રયત્ન ન કરવો પડ્ો  .કોઈ પણ મસુીબત હોય ,પ્રશ્નો 

હોય ,કખુ કે દુ:ખ ,ખશુી કે ઉદાસી ,પે્રમ કે કોઈ પણ લાગણી નવરે્ષ વ નંર્ારતા જ મનના 
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ઊંડાણમા ંશોધ ર્ાલે અને બધા જ પડળો વીંધી, મથંન પછી બહાર આવે તે શબ્દો નમસરી 

જેવા લાગે  !ચપૂ રહીને ન બોલાયેલા ભાવો કલમ કંડારતી ગઈ .એ વણથભંી  રફતાર આજે 

તો શબ્દોની કલ્પપનામાં એટલી ખોવાઈ જાય છે કે કલમ જે કંડારે એ ક્યારેક સત્ય હોય, 

ક્યારેક કલ્પપના હોય પણ જે હોય એ જીવનની એક એવી ખોજ જણાય છે કે જીવન એનાથી 

સજંીવની બનત ુ ંરહ્ુ ંછે  !એક- એક શબ્દ માટે જો અંતરમનથી ખોજ ર્ાલે તો એ શોધ પછી 

જે મળે તે ફક્ત અને કફત સતંોર્ષ હોય અને એક -એક શબ્દમા ંઅનેક જીવનનો અવાજ 

હોય , એવુ ંમને તો ઘણીવાર અનભુવાય છે   ! 

શબ્દે શબ્દમા ંહોય જાણે એક રવ, 

જીવનમા ંએના થકી તો ગુજંારવ. 

 માણસનુ ંજીવન એક રીતે નવર્ારીએ તો આ પથૃ્વી પરનો એક પ્રવાસ છે  .અવતયાા ,

જોયું ,જાણયું ,સમજ્યું ,અનભુવ્યુ ંઅને જીવવાનો પ્રયાસ કયો ત્યાં તો મોટાભાગના લોકોના 

જીવનની ડેડલાઇન આવી જાય અને ગમત ુ ંમળવાના  ,ગમત ુ ંજીવવાના આનદંને પરફેક્ટ 
રીતે માણવાના સમયે જ એ પ્રવાસ પણૂા થાય  .પણ અમકુ લોકો એ પ્રવાસની સતંોર્ષ સાથે 

મજા લે છે અને અમકુ એ મજા પરૂી થઇ એ ઉદાસીમા ંજીવનનો બાકીનો સમય પસાર કરે 

છે  .પણ મખુ્ય વાત એ કે જીવન જીવવા અનવરત એક શોધ ર્ાલતી ર હ ેછે  ,એક પ્રવાસ 

ર્ાલતો જ રહ ેછે ,જો કે દરેકના રકમ તા અને મણંનલ અલગ-અલગ હોય છે  .એ જ રીતે 

મારા જીવનમા ં લેખનની કલા અમકુ અંશે ફળી અને પ્રારંભ થયો લેખન પ્રવાસનો  .આ 

પ્રવાસનો કોઈ અંત નથી .હં મેશા આરંભ જ લાગ્યા કરે છે  .કેમકે ,મારી  આસપાસ બનતી 

કોઈ પણ ઘટનાને હવે પહલેાની જેમ સામાન્ય રૂપે જોવાને બદલે નાનામા ંનાની વાતમાં 

પણ મને શબ્દોનો અવાજ સભંળાય છે કે મને પકડ  ,મને સમજ ,મને વાર્ા આપ .અને 

પછી સજાાય છે એ શોધનુ ંલક્ષ્ય ,આકાર મળે છે ,શબ્દોનો ઘાટ ઘડાય છે અને કલમમા ં

શાહી ઉભરાય છે , માણસના હૃદયમા ંઉભરાતી લાગણીઓની જેમ જ! અને એ શોધ ક્યારેય 
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ખતમ નથી થતી  .એક પછી બીજી ,બીજી પછી ત્રીજ ંી  ,ર્ોથી ઘટનાઓ માટે કલમ પ્રવાસ 

કરતી જ રહ ેછે-શબ્દોની સવારી પર!  સાથે એ પ્રવાસ મારી જાતનો પણ હોય છે . 

 લેખન પ્રવાસની મજા એ આવે છે કે  આપણે એક જ જીવનમા ંઘણા જીવન  ,ઘણા 

પાત્રો ,એ પાત્રોની લાગણીઓ ,એમના નવર્ારો ,એમના કખુ-દુુઃખ ,એમના પે્રમ-નફરત ,

એમની સફળતા-નનટફળતા ,એ મની ખામીઓ -ખબૂીઓ આ તમામ જીવન લેખક તરીકે 

આપણે જ જીવીએ છીએ .‘એક જીવનમા ં અનેક જીવન’  અને એ શોધમા ં જ આપણે એ 

પાત્રોમા ંઘસૂીને જે પ્રવાસ કરીએ છીએ  ,અંદરથી નનંોળાઈને સમજદારીથી સીંર્ાઈને કદાર્ 

એક ‘માણસ ’બહાર આવે છે અને ‘માણસ ’તરીકે જીવવા લાગીએ છીએ!  પછી જે ર્ળકત ુ ં

તત્વ બહાર આવે છે એ છે માણસાઈ અને મોટેભાગે સામેવાળાની લાગણીઓને સમજી 

શકવાની એક અદ્ભુત કુદરતી સમજ  .એ શદુ્ધ લાગણીની સમજ હોય છે ,એમાં દુનનયાદારીની 

કોઈ મેલી રમત કે આડંબર નથી પ્રવેશી શકતો.  

જેમ કોઈ પણ પ્રવાસનુ ંઅંનતમ ધ્યેય હોય છે કાઈંક એવુ ંપામવુ ં કે જેનાથી મોજ 

મળે, શબ્દોના રવ સાથે જીવનને એક તરંગ મળે  ,આસપાસનુ ંવાતાવરણ તમામ ગમતા 

રંગોથી ભરેલુ ંમળે,  નવી ઊજાા મળે  ,અથાક આનદં અને સતંોર્ષ મળે .પછી એ પ્રવાસ બાહ્ય 

શરીરનો હોય કે બાહ્ય શરીરનો આત્મીય ગનત તરફનો હોય !  

લેખન પ્રવાસનુ ંપણ મારા જીવનમાં એવુ ંજ બન્યું  .મારી જાતમા ંમને શ્રદ્ધ ંા બેાી .

મારા શબ્દોને હું આત્મનવશ્વાસથી ર્ાહવા લાગી સાથે મારી જાતને પણ! મારા નવર્ાર તેમજ 

વતાનમા ંએક અલગ જ નનખાર આવ્યો  .મારા જીવનમા ં કોઈ પણ સ્રગલ વખતે લેખન 

દ્વારા મને એટલી સ્રેન્થ મળી છે કે , ‘ જીવનની આજ મને આવતીકાલની ણર્િંતા નવના 
જીવવાની બસ મજ્જજા આવે છે !’  ભતૂકાળમા ંમને તકલીફમા ંજોઇને જે લોકો ક્યારેક મજા 

લેવાના આશયથી કે ક્યારેક દયાના ભાવથી જોતા  ,એ જ લોકો આજે  જયારે મને પછેૂ છે કે , 

“હાઉ ઇન યોર લાઇફ ગોઇંગ ? ” ત્યારે ર્ળકતા સો ટર્ના સોના જેવા ક્સ્મત સાથે મારો 
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જવાબ હોય છે  ,“ એવરીથીંગ ઈન ફાઈન . ” આ તાકાત છે મારા જીવનમા ંલેખનની  .મારા 

માટે લેખન એટલે ફક્ત મજા ,જાણકારી ,પૈસા ,સ્ટેટસ કે  દેશી શબ્દોમાં કહું તો કોઈ 

હુંનશયારી મારવા માટેની વાત નથી કેમકે  ,હું એટલી મોટી લેણખકા હજુ છં  જ નહીં અને એવુ ં

કોઈ ણબરુદ આપે એવા નવર્ારથી લખાત ુ ં પણ નથી  .હું તો લેખન-પ્રવાસની સફરે એટલે 

અનવરત નીકળી પડંુ છં કે લેખન -પ્રવાસ થકી ‘ હંુ જીવુ ં છં  ,મારા માટે હંમેશા નવી લેખન-
શોધ સજંીવની છે’  એમ કહું તો ખોટંુ નથી  .એટલે જ મારા માટે જીવનના અનેક પ્રવાસમા ં

અણભગ રીતે વણાઈ ગયેલ પ્રવાસ એટલે લેખન-પ્રવાસ  .મારા લેખન માટે મારી 

અણભવ્યક્ક્ત એટલે      ......  

કેમ ગમે છે મને કલમ? 

શા માટે ર્ીતરંુ છં હું કાગળ? 

 

મનમા ંઆવે છે મોજ,  
શબ્દોની ર્ાલે છે જયારે શોધ. 

 

મા શારદા કાઈંક તો આશા રાખતી હશે, 
નનજ સતંાન પાસે ઋણ સ્વીકારતી હશે. 

 

એમજ સાવ શોખથી લખાત ુ ંનથી, 
હૃદય વલોવાય ક્યારેક, પછી રહવેાત ુ ંનથી. 

 

કખુ-દુ:ખ કે હોય ફકીરીની મોજ, 
શબ્દો નીકળે છે રંગાઈને રોજ. 

 

શબ્દો ફૂટે છે ધધકથી, 
ધખના જાગે છે કસકથી. 

ત્યારે, 
કાગળ રંગીન થતો જાય છે, 
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કલમ સાથે રદલ પણ ખાલી થાય છે, 
બસ, પછી તો શુ?ં 

 આમ જ લખાત ુ ંજાય છે! 
લખાત ુ ંજ જાય છે! 

 

~~~~~~~~~~~ 
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૮-લેખન એક શોધ –(936 words)-જયવતંીબેન પટેલ  

લેખન દ્વારા અનેક નવર્ારો અને અનભુવો વ્યક્ત કરી શકાય છે.  જે સામાન્ય રીતે વ્યક્ત કરતા ં

માનવ ડરે કે ખરં્કાઈ.  લેખન એક કુદંર માધ્યમ છે.  ન કોઈની રોકટોક કે નગડો.  જે લખવુ ં

હોય તે ણબિંદાસ્તથી લખી શકાય.   તમે કોઈપણ ભાર્ષામા ંલખી શકો પણ તમારી માતભૃાર્ષામા ં

લખો તો ખબૂ સ્વાભાનવક બની જાય.  જેમ નતૃ્ય, સગંીત, ણર્ત્રકામ દ્વારા તમે સમગ્રભાવ સાથે એક 

કહાની, ભીતરના ભાવ, નવરહ, આનદં અને રોર્ષ પ્રગટ કરી શકો તેવીજ રીતે લેખન દ્વારા કુદંર 

રીતે અણભવ્યક્ત કરી શકો.  વર્ષો જૂની કોઈ વાત મગજમા ંઅને હૃદયમા ંઘમુતી હોય, જયારે એ 

વાત પર નવર્ાર કરો ત્યારે દુુઃખ થત ુ ંહોય અથવા કનડતી હોય અને કહવેાત ુ ંન હોય તો તેને 

ઉપનામ આપી તમે પ્રદનશિત કરી શકો છો.  એ કેટલી સરસ વાત અને માધ્યમ !! 

 
અહીં લેખન એક કળા બની જાય છે.  જે તમારા ભાવો, ઉદાસીન હોય કે નનટફળતાના, તમે 
પ્રદનશિત કરી શકો છો અને તમારી સર્જન શક્ક્તને બહાર લાવી બાકી અનેકને અંતરના ભાવો બહાર 
લાવવા ઉતે્તત્જત કરો છો .  જે જરૂરનુ ંહત ુ ંપણ તમારાથી ખોટી શરમ, ડર અથવા સબધંના શેરડા 
હાેળ, કદી ન કહવેાયુ ંતે લેખન દ્વારા બહાર લાવી, તમારા અંતરના ભાવો પ્રદનશિત કરી શકો છો  
અને આ તમે કરી શકો તો એવુ ંજરૂર લાગશે કે તમે ઈડરરયો ગઢ જીતી ગયા છો.  રદલ અને 
રદમાગ હળવુ ંથઇ જશે.  અને તમારી વાતથી કોઈને જો સારે્સાર્ મદદ થાય તો એ તમારી સાર્ા 
અથામા ંસેવા કરેલી કહવેાશે.  એ માટે તમને ઇનામ પણ મળવુ ંજોઈએ.  કોઈ આપે કે ન આપે એ 
અલગ વાત અથવા નવર્ષય બની જાય છે. 
 
લેખન તમને નવર્ારશીલ બનાવે છે.  તમારે લખવુ ંહોય, તો પહલેા ંશુ ંલખવુ ંછે તે નવર્ારવુ ંપડે.  
શુ ંલખવુ ંતે હૃદયના ઊંડાણમાથંી આવે.  તેની શોધ કરવી પડે.   જે ભાવના કે તરંગો વ્યક્ત 
કરવામા ંમશુ્કેલી પડતી હોય તો સમજવ ુકે ક્યાકં કોઈ ડર તેને રોકે છે.  એવી ઘણી વાતો અંતરમા ં
ઢબરાયેલી હશે તેને બહાર લાવવામા ંલેખન ખબૂ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.  અને જો તમે એમા ં
ફળીભતૂ થાવ તો એ તમારી શોધ બની જાય છે.  તમે એ નવર્ાયુું, કંડાયુું , વ્યક્ત કયુું, એ હદયના ં
તાણાવાણામા ંડુબ્યા અને સહીસલામત સામે રકનારે પહોંચ્યા. 
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મારે માટે લેખન અને તેને માટે કરાત ુ ંવારં્ન, ખબૂ અગત્યની પ્રરિયા છે.  જીવનમા ંકંઈક ખટૂત ુ ં
હત ુ.ં  ઘણો ખરો સમય ટી. વી. જોવામા ંકે બીજી પ્રવતીમા ંવેડફતી પણ હવે જેટલો સમય મળે 
તેટલો વારં્વામા ંકાઢંુ છં અને તેથી લખતી વખતે નવર્ારો અને શબ્દો આપમેળે જાણે મળતા ંજાય 
છે.  અહીં એક વાત મને મારી સાહલેીએ, તેના જીવનની કહી છે તે દાદ માગંી લ્પયે છે.  કારણકે 
આજે પણ એ આ વાત એના પનતને કહી નથી શકી.  બન્યુ ંએવુ ંકે લગ્ન પછી સરહયારા કુટંુબ અને 
ઘરમા ંરહતેા હોય એક બીજાની શરમ અને માન રાખવુ ંપડે છે.   ઘરમા ંજેા, રદયર, સાક ુસસરા, 
નણદંો સવે સ્વજનો સાથે રહતેા હતા.  ઘર ગામથી બે માઈલ દૂર હત ુ.ં  એટલે ગામમા ંર્ાલીને 
જવુ ંપડત ુ.ં  એક રદવસ આ પ્રમાણે એ જતી હતી, તડકો પટુકળ હતો.  જેાજીએ કાર કાઢી અને કહ્ુ ં
," ર્ાલો બેસી જાવ.  હું તમને મકૂી આવ.ુ  અર્કાતા ંઅર્કાતા તે અંદર પાછલી સીટ ઉપર બેાી.  
થોડે ગયા ત્યારે તેના ંજેાે કાર ઉભી રાખી, પાછળ ફરી તેના ંજેાે તેની છાતી ઉપર હાથ માયો.  
અર્ાનક આ કૃત્યથી એ એટલી ડરી ગઈ કે તેણે શુ ંકરવુ ંતે ન સમજાયુ.ં  મોટરનુ ંબારતુ ંખોલી 
બહાર નીકળી ગઈ અને બાકીનો રસ્તો લગભગ દોડતા ંકાપ્યો.  ગામમા ંજે કામ હત ુ ંતે પતાવીને 
ઘરે આવી.  ઘરમા ંભાઈઓનો સપં સારો હતો.  તેની રહિંમત ન થઇ કે પનતને મોટાભાઈની આ વાત 
કહ.ે  પણ મન ખબૂ નવર્ણલત હત ુ.ં  તે પછી સજંોગોવસાત એના ંપનતની બદલી થઇ અને એઓ 
નવદેશમા ંર્ાલ્પયા ગયા.  પણ આ વાત હજુ તેના ંપર કબજો કરે છે અને આજેપણ એ એના પનતને 
કહી નથી શકતી કે મોટાભાઈએ આ રીતની વતાતકુ કરી હતી.  તેને ડર હતો કે તેના ંપનત તેનુ ં
માનશે  જ  નરહ.  આવા સજંોગોમા ંશુ ંકરવુ ંજોઈએ ?  મેં કહ્ુ ંકે ત ુ ંતારા ભાવો તારા લેખન દ્વારા 
પ્રદનશિત કરી શકીશ.  તારા ંમનમાથંી નીકળી એ શબ્દોનુ ંસ્વરૂપ લેશે તો તને એની ઘુટંન ઓછી 
થશે અને તને માગાદશાન પણ મળશે. 
 
લેખન એક કનેક્સન બનાવે છે.  મોટા નાના, જાણીતા અંજાણીતા, પોતાના, દૂર ના, સબધંી નવગેરે 
સવે સાથે -  લેખન શરૂ કરીએ ત્યારે એ દુનનયામા ંખાસ કોઈને ઓળખતા ન હોઈએ.  ધીમે ધીમે 
એટલો નાતો બધંાઈ જાય કે જાણે એક અલગ દુનનયામા ંજીવતા હોય એવુ ંલાગે.  તમારી લાગણી 
, રસ, પે્રમ, પસદંગી બધુ ંજ સમજી શકે - એવુ ંતમને લાગે!  આ કેવુ ંકનેકશન ?  લેખન દ્વારા તમે 
તમારી પ્રામાણણકતા, નવવેક , બતુધ્ધ, નવર્ારશક્ક્ત, જ્ઞાન, નમ્રતા નવગેરે ભાવો અન્યને સમજવાની 
તક આપો છો. 
 
નસતે્તર વર્ષા પહલેા ંજયારે સેલ ફોન, ટી વી, કોમ્પ્યટુર ન હતા ત્યારે એક બીજાની સાથે પત્ર 
વ્યવહાર કરતા અને એક બીજાની સાથેનો સબધં બની રહતેો.  પત્ર કેમ લખવો એ પણ શીખવુ ં
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પડતુ.ં  કુદંર, મરોડદાર અક્ષરો સાથે પે્રમ અને નવવેકસભર પત્ર જેને માટે લખાયેલો હોય તેને 
જરૂર ખશૂ કરી દેતો.  એવો પત્ર વારંવાર વારં્વો કે વરં્ાવવો ગમતો.  પત્ર લખવાની કળા પણ 
એક શોધ છે.  જે ખબૂ આવશ્યક માધ્યમ હત ુ.ં  આજે છોકરાઓં લખવાનુ ંજાણે ભલૂી ગયા છે  અને 
જેઓ લખે છે તે કંઈ જુદી જ રીતે લખે છે.  લેખનને સમય અને અવકાશ આપવો ખબૂ જરૂરી છે. 
 
જેમ આનદંને તમે વહેંર્ો અને બધા સાથે માણો તો એ સહુની સાથેનો આનદં કંઈ અદ્ભૂત બને છે.  
તેવી  જ રીતે દુુઃખ,  સારા ંનરસા ંઅનભુવો, તમે બીજાને સહભાગી બનાવો ત્યારે તમારંુ દુુઃખ 
વહેંર્ો છો જેથી તે ઓછં થાય છે.  કંઇક જુદંુ માગાદશાન પણ મળી રહ ેછે.  આનદં અને સતંોર્ષની 
લાગણીનો અનભુવ જરૂર થાય છે. 
 
શબ્દોનુ ંઉદ્ભવસ્થાન શુ ંછે તે શોધવુ ંજ રહ્ુ ં.  શબ્દો અગમમાથંી આવે છે.  તમારી રે્તનાને 
પડકારે છે.  તમારે સર્જક થઇ એ રે્તનાને શબ્દોમા ંપ્રદનશિત કરવાની છે.  પરૂી શ્રધ્ધા થી કરો તો 
જરૂર સાથાકતા મળે. 
 
લેખનથી આપણને આપણા ંઅમલુ્પય મહાગ્રથંો પ્રાપ્ત થયા છે.  જેવાકે રામાયણ અને મહાભારત. 
સતં તલુસીદાસજીએ રામાયણ લખ્યુ ંઅને વેદવ્યાસે મહાભારત.  એ ગ્રથંો લખાયા તો આપણે 
વાચં્યા.  તલુસીદાસજીએ શબ્દો થકી તેને ગ્રથંસ્થ કયો અને તેવીજ રીતે વેદવ્યાસજીએ !  ધારો કે 
એ ગ્રથંો લખાયા ન હોત તો ? 
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૯-લેખન એક શોધ (884-words)-રીટા જાની  
       સતત રંગ બદલતી આ દુનનયામા ંએક માત્ર શાશ્વત વસ્ત ુહોય તો એ છે પરરવતાન. આ 
પરરવતાનશીલ નવશ્વમા ંમાનવી સામે ખડી છે પ્રશ્નોની હારમાળા, એવા પ્રશ્નો જેના જવાબ ન આવડે 
તો પણ શોધવા પડે છે અને એ જવાબ શોધતા ંજીવન ખટૂી પડે છે. અગણણત શોધનો સહારો 
લઈને માનવી પથ્થર યગુથી શરૂ કરી આજે અવકાશ યગુમા ંપહોંચ્યો છે. જીવવુ ંએટલે માત્ર શ્વાસ 
લેવા નરહ. જીવન એક શોધ છે. હું કોણ છં ? થી શરૂ કરીને જીવન શા માટે છે? કઈ રીતે છે? મતૃ્ય ુ
પછી જીવન છે? ત્જિંદગી કઈ રીતે જીવવી જોઈએ? જીવનમા ંસફળતા કઈ રીતે મળે?જીવનમા ં
કખુ-સગવડ કઈ રીતે વધે? જીવનનુ ંપે્રરકબળ શુ?ં વગેરે વગેરે...હને્રી નમલર જ્યારે એમ કહ ેકે 
લેખન એક શોધ છે તો પ્રશ્ન થાય કે કઈ રીતે? લેખક શુ ંશોધવા મથે છે?  લેખન દ્વારા  શાની 
તલાશ છે? તેની શોધનો હતે ુશો છે? દરેક લેખક એ શોધમા ંસફળ થાય છે? ર્ાલો, નવર્ારીએ અને 
સમજીએ. 
            શબ્દો કાગળ પર લેખન સ્વરૂપે પ્રસવે એ પહલેા ંમનમા ંનવર્ારોનો નનંાવાત જાગે છે.  
એ નવર્ારોને નખંના છે અણભવ્યક્ક્તની, તેને જોઈએ છે અથા, તે માગે છે અનમુોદન, તે શોધે છે 
હતે,ુ તેની કલ્પપનાઓને જોઈએ છે અસીમ આકાશની ઉડાન. 
          સૌ પ્રથમ એ નક્કી કરવુ ંજરૂરી છે કે લેખન એ તમારા માટે સાધન છે કે સાધ્ય. જ્યારે 
લેખન ફક્ત સાધ્ય બની જાય, જ્યારે સર્જન માટે પ્રામાણણક પ્રયત્ન કરવાને બદલે શોટા  કટ 
અપનાવાય, અણભવ્યક્ક્તના સ્થાને ઉાાતંરી થાય ત્યારે તેનો ઉદ્દાત હતે ુમરણ ને શરણ થાય છે, 
ત્યારે લેખનનુ ંહાદા  ખોવાઈ જાય છે ને તેના આત્માનુ ંખનૂ થાય છે અને ત્યારે લેખન એક શોધ 
નરહ પણ શોક બની રહ ેછે. 
           આનાથી નવપરીત, જ્યારે પ્રમાણણકપણે લેખનનો એક સાધન તરીકે ઉપયોગ કરવામા ં
આવે , જ્યારે લેખન સર્જકની  શોધ બને છે ત્યારે ભીતરનો ખજાનો બહાર આવે છે, પે્રમનો પમરાટ 
મહકેી ઊાે છે, જ્ઞાન- નવજ્ઞાનનો ઉજાસ ફેલાય છે, સઘંર્ષાભરી જીવનની સફર સફળતાના સોપાન 
બની શકે છે. લેખનના અનેક પાસા ંછે તેમાનંા ત્રણ મહત્વના પાસા ંનવશે નવગતે નવર્ારીએ. 
1. આંતરખોજ: 
શબ્દો કાગળ પર અવતરે ,એ પહલેા ંએ જે પ્રરિયામાથંી પસાર થાય છે તે છે પ્રથમ સોપાન- 
આંતરખોજ. ઘર ત્યારે જ કુદંર લાગે છે, જ્યારે તે વ્યવક્સ્થત ગોાવાયેલ હોય;  બાગ ત્યારે જ 
કુદંર લાગે , જ્યારે  નાડા-નાખંરા દૂર કરીએ;  સગંીતની મધરુ કરુાવલીઓ ત્યારે જ સભંવે, જ્યારે 
સાજીંદાઓ વચ્રે્ તાલમેલ હોય;  ફૂલો ત્યારે જ બકેુ બને, જ્યારે તેને કનુનયોત્જત રીતે ગોાવેલા 
હોય. આ જ રીતે લેખન ત્યારે જ ગણુવત્તાસભર બને જ્યારે આંતરખોજ દરમ્યાન નવર્ારોનુ ંણર્િંતન, 
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મનન, મથંન અને ર્યન થાય. ત્યારબાદ જ તે બીજા સોપાન - અણભવ્યક્ક્ત માટે તૈયાર થાય. 
2. અણભવ્યક્ક્ત: 
નવર્ારો જ્યારે ણર્િંતન, મનન, મથંન અને ર્યન પછી શબ્દદેહ ધારણ કરે, ત્યારે લેખક 
અણભવ્યક્ક્તની પરરપણૂાતા અકબધં રાખી પોતાની વાત ઓછામા ંઓછી પકં્ક્તઓમા ંઅસરકારક 
રીતે કરી શકે છે. તેમા ંપ્રનતણબિંણબત થાય છે - ભાવના, સવેંદના, પે્રમ, નફરત, કખુ,પીડા, 
સપના,ઉદાસી, સબંધંોના આટાપાટા, આશા, હતાશા, જય, પરાજય,રંગીનનયત, 
ગમગીની......આપણે કનવ અથવા લેખક નવશે એવુ ંસાભંળીએ છીએ કે તેની કલમ તેજાબી છે, ઋજુ 
છે, નવિોહી છે, ગભંીર છે, રમજુી છે, જ્ઞાનપણૅૂ છે....આનુ ંકારણ સર્જકની અણભવ્યક્ક્તની નવનવધતા 
અને નવશેર્ષતા છે.ઋજુ હૃદયના કનવ કલાપી કહ ે" રે પખંીની ઉપર પથરો ફેંકતા ફેંકી દીધો"  તો 
પ્રકૃનતના રંગમા ંતરબોળ કનવ કાન્ત કહ ેછે " કાનમની કોરકલા કેલી કજૂન કરે ". ક્યારેક સામાન્ય 
લોકોની મનધારમાથંી "સૌરાટરની રસધાર"  લઈને મેઘાણી આવે છે તો ક્યાકં કાકભટના પાત્ર મા ં
મનુશીની મતુ્સદ્દીગીરી નજરે ર્ડે છે. "યે દુનનયા જહા ંઆદમી કુછ નરહ હૈ,જલા દો, ઉસે ફંૂક ડાલો યે 
દુનનયા" મા ંસારહર સાહબેનો આિોશ છે . "રક્ત ટપકતી સો સો નોળી સમરાગંણથી  આવી" મા ં
છલકે છે મેઘાણીનો વીરરસ તો "મધર" મા ંછતો થાય છે  મેક્ક્સમ ગોકીનો નવિોહ. લેખકની શોધ 
બને છે તેની અણભવ્યક્ક્ત, જે તેની આગવી ઓળખ છે. 
3. પ્રભાવ: 
"રેનેસા"ં ની વાત આપણે સૌ જાણીએ છીએ. લેખનમા ંતાકાત છે એક િાનંત સજાાવાની, સમાજના 
ઉત્થાનની, વાણલયાને વાલ્પમીરક બનાવવાની.કલમની શક્ક્ત તલવાર કરતા ંપણ વધારે ધારદાર છે. 
ક્યારેક સારહત્ય એ ઇનતહાસ બને છે , તો ક્યારેક ઇનતહાસ બને છે સારહત્ય. પણ તેના પાયામા ંછે 
એક લેખક જે આલેખે છે તવારીખ , જે બને છે એક માઈલસ્ટોન - પરૂી માનવજાનત માટે. લેખકના 
જીવનભરનો નનર્ોડ સમેટાઈ જાય છે પસુ્તકના એ  પાનાઓમા.ં તેના અનભુવની એરણ પર 
ટીપાઇને કવુણા સમ જ્ઞાન જીવનને સાર્ા અથામા ંશણગારે છે. 
       મારી વાત કરંુ , તો લેખન મને  ગમે છે કારણ કે પા પા પગલી માડંત ુ ંમારંુ લેખન પણ 
એક શોધ છે જે મને પરૂી પાડે છે એક તક- મારી ખબૂીઓ શોધી સર્જન કરવાની. નનત  નાનવન્ય 
લાવવા માટે આસપાસ નનરીક્ષણ કરવાની. નવા નવર્ષયો, અલગ શૈલી, નવર્ષયનો તલસ્પશી 
અભ્યાસ અને  તેની રસપ્રદ રજૂઆત, વાર્કને એક અદૃશ્ય સવેંદનાના સેત ુવડે જોડે છે.  
કેલીડોસ્કોનપક રંગો અને ડીનાઇન ભરેલી ત્જિંદગીને લેખનમા ંતાદૃશ કરવા શોધ આવશ્યક છે. 
  લેખન એક શોધ છે હૃદયમા ંધરબાયેલી પીડાની,                        
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  લેખન એક શોધ છે પાપંણોમા ંછપાયેલા નેહની, 
  લેખન એક શોધ છે લાગણીઓની લગનીની, 
  લેખન એક શોધ છે પડકારોના પડઘમની, 
  લેખન એક શોધ છે જ્ઞાનના પ્રકાશની, 
  લેખન એક શોધ છે અજ્ઞાનના અંધકારથી મકુ્ત થવાની, 
  લેખન એક શોધ છે  જાતને ઓળખવાની, 
  લેખન એક શોધ છે સત્યને ઉજાગર કરવાની, 
  લેખન એક શોધ છે જન જન કધુી પહોંર્વાની, 
       અંતમા,ં એ વાત સ્પટટ છે કે લેખન એક શોધ છે. ગણુવત્તાસભર લેખન તે નસવાય શક્ય જ 
નથી. શબ્દોમા ંજ્યારે ઊંડાણ હોય, સત્ય હોય ત્યારે શબ્દો ભ ૂસંાતા નથી પણ હુ્રદયની આરપાર 
નીકળે છે. ત્યારે સજાાય છે એવુ ંસારહત્ય , જે વાર્કની સવેંદનાને જગાડ,ે તેની ભાવનાનો પ્રનતઘોર્ષ 
પાડ,ે સમાજજીવનનો આયનો બને. જ્યારે લેખનને શોધનુ ંપીાબળ મળે ત્યારે લેખન બને છે 
પથપ્રદશાક, તેનો જાદુ પારસમણણની જેમ જીવન બદલી શકે છે, લેખકનુ ંનરૂ બને છે વાર્કના 
તાજનો કોરહનરૂ, પ્રત્યેક શ્વાસને મળે છે નવજીવન, જે કરે છે વાર્કની જીવનવીણા ના તારને 
નકંૃત અને ત્યારે લેખન ફક્ત શબ્દોનો ધોધ ન રહતેા ં બને છે જીવનનો બોધ. 
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૧૦-લેખન-એક શોધ   - (593-words)-અલ્પપા શાહ  

લેખન - એક શોધ એ નવર્ષય છે પણ મારા માટે તો લેખન - એક આંતરશોધ બની રહ્ુ ંછે એટલે હું 

એ નવર્ષય પર થોડા શબ્દો ને કંડારવા નો પ્રયત્ન કરીશ. હું તો હજી લેખન ની દુનનયા મા ંપા પા 

પગલી ભરંુ છં અને લખવાનો મને કોઈ બહોળો અનભુવ પણ નથી, પણ છેલ્પલા લગભગ એક વર્ષા 

મા ંલેખન એ મારા માટે એક પ્રરિયાથી કૈક નવશેર્ષ બની ને રહ્ુ ંછે. જેમ દરેક ની જીવનધારા 

અલગ હોય છે તેવી રીતે લેખન પણ નવનવધરૂપે દરેક ના જીવન મા ંપ્રવેશે છે. ક્યાકં તે શોધ બની 

ને સત્ય ને ઉલેર્વા નો માગા બની રહ ેતો ક્યારેક પ્રનતશોધ બની અંતર ની આણભવ્યક્ક્ત નો માગા 

બની રહ ેતો ક્યારેક આંતરશોધ બની ને સ્વ કધુી પહોંર્વાની કેડી કંડારી રહ ેછે. મારા પોતાના 

માટે લેખન બની રહ્ુ ંછે 

ક્યારેક મારા મન ના નવર્ારો ને વહાવત ુ ંએક નરતુ ંતો 

ક્યારેક મારી કખુ અને દુુઃખ ની સવેંદનાઓ નુ ંતરતુ.ં 

ક્યારેક મારા આનદં ના અનતરેક ને બાધંતી એક પાળ તો 

ક્યારેક મારા આંતરરક ઉદ્વગેો ને વહી જવા નો એક ઢાળ 

કલમ સાથે મારો પહલેો પરરર્ય કોલેજકાળ મા ંથયો હતો અને એ વખતે યવુાન હૈયા ના સ્પદંનો 

કાગળ પર કંડાયાા હતા પણ પછી તો ત્જિંદગી ની ભાગદોડ મા ંકલમ ક્યા ંઅને ક્યારે ખોવાઈ ગઈ 

તેની ખબર જ ના પડી અને ત્જિંદગી પરુનડપે ભાગતી ગઈ. પણ ક્યારેક ત્જિંદગી મા ંતમે એવા 

મકુામ પર પહોંર્ો કે જયારે તમારી પાસે બધી ભૌનતક સપંનત્ત હોવા છતા ંમન અને હૃદય મા ંએક 

અગમ્ય ખાલીપો વતાાતો હોય. હું પણ કઈંક એવાજ મકુામ પર પહોંર્ી અને એ ખાલીપો ભરવાનો 

પ્રયત્ન કરતા કરતા ફરીવાર હાથ મા ંપેન આવી ગઈ અને અંતર ની સવેંદનાઓ નુ ંસરોવર 

કાગળ પર પ્રસરી ગયુ ંઅને એક કનવતા ની રર્ના - આપણી માતભૃાર્ષા મા ં થઇ ગઈ અને તે 

હતી મારી પ્રથમ ગજુરાતી કનવતા "મારો માધવ મારી સાથે છે".ત્જિંદગી ના નત્રભેટે ઉભા રહી ને એ 

હત ુ ંમારુ અને મારી અંદર રહલેા પરમાત્મા નુ ંએક અનોખુ ંગાબધંન.અને હવે તો કલમ સાથે મારે 

પાકી દોસ્તી થઇ ગઈ છે. જયારે જયારે મન મા ંએ ખાલીપો પ્રસરે કે મન મા ંકઈ રૂન્ધાત ુ ંહોય એવુ ં
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લાગે ત્યારે સીધી કલમ યાદ આવે છે અને જ્યા ંકધુી મારુ મન કાગળ પર ાલવાઇ ના જાય ત્યા ં

કધુી રે્ન નથી પડતુ.ં આમ લેખન મારા માટે એક આંતરશોધ એટલે કે મને પોતાને સમજવાનુ ં

અને મારા સ્વ કધુી પહોંર્વાનુ ંએક માધ્યમ બની ગયુ ંછે. આમ તો હું અંગે્રજી અને ગજુરાતી (અને 

રહન્દી) એમ ત્રણેય ભાર્ષા મા ંલખુ ંછે પણ ગજુરાતી ભાર્ષા મા ંલખુ ંત્યારે મમ્મી ના પાલવ ની છાયં 

મા ં બેસી ને લખતી હોવુ ંએવો અનભુવ થાય છે.  આજ ની વ્યસ્ત જીવન શૈલી ના લીધે હું કોઈ 

અલાયદો સમય તો લેખન માટે ફાળવી શકતી નથી પણ ક્યારેક અદીા આંતરસ્ફુણાા થી નવર્ાર 

ફૂટે અને તેને મળે સાથ યોગ્ય શબ્દો નો અને કોઈક કૃનત નુ ંસર્જન થઇ જાય અને એમ લેખન ની 

પ્રરિયા આગળ વધતી જાય છે.  

મારી આ લેખન પ્રરિયા ને એક નક્કર સ્વરૂપ આપવા લગભગ પારં્ મરહના પહલેા મેં  "અનજુા ના 

અંતરે થી" ના નામ થી અલાયદંુ ફેસબકુ પેજ - મારુ માનસબાળ - ર્ાલ ુકયુું છે - જે બની રહ્ ુછે 

મારી સ્વરણર્ત કૃનતઓ (ગદ્ય અને પદ્ય) નો  સપંટુ. હું શુ ંલખીશ, જેમ પોતાના નશશ ુને ભાવ થી 

નીરખતી મા ંને જે નનજાનદં થાય એજ નનજાનદં સર્જક ને પોતાની કૃનત વારં્ી ને થાય એમ મારો 

સીનમત સ્વાનભુવ કહ ેછે.મારા આ નનજાનદં ને તમારી સાથે વહેંર્વા નો અને ગમતા ને ગલુાલ 

કરવાનો આ નમ્ર પ્રયાસ છે. આશા રાખુ ંછે કે તમે મારા નનજાનદં મા ંસહભાગી થશો. 

"અનજુા ના અંતરેથી" કરવુ ંછે મારે 

મારી હૃદય ના સ્પદંનો નુ ંશબ્દો મા ંનનરૂપણ 

મારા આત્મા ના નાદ નુ ંભાર્ષા મા ંનવસ્તરણ અને 

મારી અંતર ની ઊનમિઓ નુ ંઅક્ષરો મા ંઆલેખન ,,, 
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૧૧-‘લેખન’ એક શોધ-(974-words)-કલ્પપના રઘ ુ 

લેખન એટલે નવર્ારોની અણભવ્યક્ક્ત. આજે છ વર્ષાની મારી ગ્રાન્ડડૉટર ઓથરની વકાશોપ 
કરીને યએુસમા ંઓથરનો એવોડા મેળવે ત્યારે ર્ોક્કસ છાતી ફૂલે તેમા ંનવાઈ નથી. કારણ કે એક 
લેખકનો જન્મ થાય છે. સવેંદનાસભર હૃદયમા ંજ્યારે નવર્ારોના ંબીજ રોપાય,  સમય-સજંોગોની 
ખેતી થાય ત્યારે કંઈક નવુ ંસર્જન થાય છે. લેખન કે વાણી દ્વારા અણભવ્યક્ક્ત થાય છે ત્યારે એક 
શોધ થઈ તેમ કહી શકાય. 

કોલબંસે અમેરરકા શોધ્યુ ંપણ તેનુ ંઅક્સ્તત્વ તો હત ુ ંજ. માટે અંગે્રજીમા ંતેને ડીસ્કવરી કહ ેછે 
અને નવુ ંશોધે તેને ઇન્વેન્શન કહ ેછે. બેમા ંએ તફાવત છે. જ્યારે ‘લેખન’ એક શોધમા ંબે વસ્તનુો 
સમન્વય છે. કેટલીક બાબતો વારં્નથી નવકસે છે તો કેટલીક જન્મોજનમથી આપણી અંદર 
ધરબાયેલી હોય છે. સમય અને નવર્ષયના સદંભે આપોઆપ ફૂટી નીકળે છે, જેનુ ંલેખકને ભાન પણ 
નથી હોત ુ.ં પરંત ુએટલી અનભુનૂત ર્ોક્કસ થાય છે કે કોઈ અજ્ઞાત શક્ક્ત ક્ષણવારમા ંલખાવી દે છે 
અને તેને લેખક મા સરસ્વતીની કૃપા ગણે છે. આ દરેક લેખકના જીવનનો અનભુવ હોય છે. 

એકડો ઘ ૂટંનાર બાળક પણ લેખક કહવેાય અને સેંકડો પસુ્તકો લખનાર 
પણ. કાગળ, કલમ, મન અને નવર્ારોને જોડનાર નવનધ એટલે લેખનકળા. પ્રશ્ન થાય, લેખન અને 
સારહત્યને કોઈ સબંધં ખરો? ર્ોક્કસ, ખરો જ! વળી સારહત્યને જીવાડવા અને જાળવવા લેખન 
જરૂરી છે. જોકે હવે ઇલેક્રોનીક મીડીયામા ંલખેલુ ંજળવાય છે. 

સદીઓ પહલેા શુ ંહત ુ?ં ભોજપત્ર, તામ્રપત્ર, શાહી, કાગળ કે કલમ! રામ કે કૃટણને આજે 
લખાણે જીવતં રાખ્યા ંછે. ઇનતહાસ જીનવત છે લખાણથી. ભાર્ષાશદુ્ધદ્ધ કે વ્યાકરણ, સારહત્ય માટે જરૂરી 
છે, પરંત ુનવર્ારોની અણભવ્યક્ક્ત માટે નહીં. જે લખનાર લખે છે તેને વારં્નાર સમજી જાય છે એને 
લખાણ કહી શકાય. આ રીતે જોતા ંદરેક જીવ મારી િષ્ટટએ એક સારો લેખક છે. 
લખતા ંશીખે ત્યારથી તેનો લેખક તરીકે જન્મ થાય છે. તેનામા ંકષુપુ્ત રીતે અંદર એક લેખક બેાો 
હોય છે. માત્ર તેને જગાડીને બહાર લાવવાની જરૂર હોય છે, જેને કારણે જે તે ભાર્ષા જળવાઈ રહ ે
છે. ગદ્ય-પદ્ય, નાટય, સગંીત લખાઈને, અણભવ્યક્ત થઇને સારહત્યનુ ંસર્જન થાય છે. 
માટે ‘લેખન’ એક શોધ છે એ વાત નનનવિવાદ છે. 

હું મારી જ વાત કરંુ. ડેડી રફલ્પમનુ ંએક ગીત યાદ આવે છે, જે મને ખબૂ જ નપ્રય 
છે. "આઈના મનુસે મેરી પહલેી સી કરૂત માગેં. મેરે અપને મેરી હોને કી નનશાની માગેં...!" લેખન 
કોઈપણ લેખકના અંતરનો આયનો છે. આયનો બાહ્ય રૂપ બતાવે છે. જ્યારે લેખન આંતરરક રૂપ! 
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બાળપણથી મને સારા નવર્ારો લખવાની આદત હતી. પછી હું ડાયરી લખતી થઈ. 2005મા ં
અમેરરકા રદકરા સાથે છ મરહના રહી ત્યારે નવર્ારોનુ ંણર્િંતન, મનનનો અવકાશ મળતો. નવર્ારોનુ ં
વલોતુ ંફરત ુ.ં પરરણામે "સ્ત્રી તેના અક્સ્તત્વની શોધમા"ં લેખ લખ્યો. આ વારં્ીને મારા દીકરા અને 
તેની નમત્રએ કે જે આજે તેની પત્ની છે, બનેંએ મને મારા નવર્ારોને લેખન સ્વરૂપ આપવા આગ્રહ 
કયો. અવનવા નવર્ષયો ઉપર હું લખતી ગઈ. તેનો સગં્રહ કયો. દીકરાએ તેની ફાઇલ બનાવી આપી. 
આમ લેખન મારી શોધ બની ગઈ. વર્ષો બાદ અમેરરકા સ્થાયી થયા ંત્યારે અમદાવાદની શૈલી 
પરીખે ‘રીડગજુરાતી’ માટે એક વાતાા મગંાવી. બે રદવસમા ંલખીને આપવાની હતી. મારા પ્રથમ 
લેખનુ ંમેં વાતાામા ંરૂપાતંર કયુું. જેનુ ંશીર્ષાક હત ુ ં"હું રસ્તે રનળતી વાતાા." જેને રીડ ગજુરાતીમા ં
સ્થાન મળ્યુ.ં અસખં્ય લોકોએ એ વાતાા વધાવી. સમય જતા ંબે એરરયામા ંભારતી જયતં મહતેાને 
ઘેર મજમુદંારદાદાએ અને હ્સુ્ટનના નવજય શાહ ેએક સારહત્ય સભા બોલાવી. જેમા ંમેં મારી આ 
વાતાાન ુ ંવાણર્કમમ  કયુું. જેના પ્રનતભાવ સ્વરૂપે મહશે રાવલ કે જે જાણીતા ગનલકાર છે તેમણે કહ્ુ,ં 
"કલ્પપનાબેન તો અલ્પપનવરામ અને પણૂાનવરામને પણ વારેં્ છે." અને ત્યા ંસૌએ મારા લખાણ અને 
વારં્નને તાળીઓથી વધાવ્યુ.ં અહીં મારી ઓળખ સરસ વાણર્કમમ   કરનાર એક લેણખકા તરીકે થઈ. 
નવજય શાહ ે‘પસુ્તક પરબ’મા ંપ્રજ્ઞા દાદભાવાળાને મારી ઓળખાણ 
કરાવી. પ્રજ્ઞાબહનેને ‘બેાક’ નામની સસં્થા શરુ કરવી હતી. જેમા ંમને સહસરં્ાલક તરીકે લીધી. 
તેમના બ્લોગ પર મારો પહલેો લેખ હતો, "હું તો કંઈ જ નથી." 

‘બેાક’ એક એવી સસં્થા છે જે વારં્ન થકી લેખન કરાવી, જેઓ માતભૃનૂમ અને માતભૃાર્ષાથી 
નવખટૂા પડી, નવદેશમા ંઆવીને વસ્યા હોય તેને એક પ્લેટફોમા પરંુૂ પાડે છે. એક જાણીત ુ ં
કભુાનર્ષતના શબ્દો છે, "લખતા લરહયો થાય". ‘બેાક’ થકી અનેક લેખકોનો જન્મ થયો, જે કાયામા ંહું 
સહભાગી બની. ત્યા ંહું કલ્પપના રઘનુા નામે એક લેણખકા તરીકે નવકસતી ગઈ. રઘ,ુ મારા પનતનો સો 
ટકા સાથ રહ્યો છે. મારા પરરવારે અને સમાજે જાણે-અજાણે મારા નવર્ારોને ખાતર-પાણી 
પરૂા પાડ્ા. 

લેખને મારામા ંરહલેા ંએક લેખકને જન્મ આપ્યો. મારી લેખનયાત્રા આગળ ર્ાલી. 
ભારત, ઓસ્રેણલયા, કેનેડા , હ્સુ્ટન, બે એરરયા, હવેલીમા ંકલ્પપના રઘનુા નામે 
ન્યનૂપેપર, મેગેણનન, વાતાા હરીફાઈ, વાણર્કમમ  , સરહયારંુ સર્જન, ગરબા, નાટક દ્વારા સારહત્ય 
જગતમા ંવાર્ક વગા અને પે્રક્ષકોના હૃદયમા ંસ્થાન મેળવ્યુ.ં 92.3FM ‘આવો મારી સાથે’મા ં
તેમજ ડલાસના આનાદ રેરડયો પર મારો અવાજ અને લેખ પ્રસારરત થયા. ક્યારેક ન્યનૂપેપરમા ં
ન્યનૂ પણ લખતી. કેનેડાથી પ્રકાનશત થતા ‘ગજુરાત ન્યનૂલાઈન’ ન્યનૂ પેપરમા ંછ વર્ષાથી કોલમ 
લખી રહી છં. નારીશક્ક્તના 100 લેખો, શબ્દ પર 50 લેખો, કહવેતો ઉપર 50 લેખો અને તે નસવાય 
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અનેક લેખો લખીને મેં મારી જાતને શોધી છે. મારી આ યાત્રામા ંમને સપોટા  કરનાર દરેકનો તેમજ 
મને પ્રોત્સાહન આપનાર મારા વાર્કોનો આભાર માનવો જ રહ્યો. 

અમેરરકામા ંદરેક વ્યક્ક્ત શારીરરક રીતે વ્યસ્ત રહતેી હોય છે. પરંત ુલેખન કાયાના મળૂમા ં
મન, મગજ હોય છે. લેખન માનનસક કસરત પરૂી પાડે છે. ક્યારેક હું રસોઈ કરતા ંનવર્ારોને પેપર 
નેપરકન પર લખતી. આમ મારા નવર્ારોને શબ્દદેહ આપતી. ઉંમરથી વદૃ્ધ થતી વ્યક્ક્તને લેખન 
નવો િષ્ટટકોણ પરૂો પાડે છે. જે તેને વદૃ્ધ થવા દેતો નથી. ઉંમરની સાથે રે્તનાશક્ક્તના બદલાવને 
કારણે સમયે સમયે લેખનકાયામા ંઆવતો બદલાવ, જેમ એક બાળકનુ ંસર્જન કરીને મા તેનામા ં
થતા ંફેરફારોને નનહાળીને ખશુ થાય છે, માળી જેમ તેણે રોપેલા બીજમાથંી થતા ંવકૃ્ષ પર આવતા ં
પણો, ફૂલ અને ફળ જોઇને ખશુ થાય છે, એમ લેખન દ્વારા દરેક લેખક ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા ંતેના 
નવર્ારો, તેના િષ્ટટકોણ અને લેખન દ્વારા થતી અણભવ્યક્ક્તને વારં્ીને અને વાર્કોના પ્રનતસાદ 
સાભંળીને આત્મસતંોર્ષ પામે છે, એ નાનીકનૂી વાત નથી. 

ગણેશજી, મા સરસ્વતી તેમજ ગરુુ સાથેનુ ંઅનસુધંાન, પરરણામે અનાહત નાદ સભંળાય 
અને તેઓના આશીવાાદથી એક લેખકનો જન્મ થાય. તેમનો આભાર માનવો જ રહ્યો. મન, માનસ 
અને માનવી હોય ત્યા ંલેખન હોય જ. જેમ લખતા રહો તેમ કલમ નવકસે છે એ મારો જાત અનભુવ 
છે. પછી લેખન એક નશો બની જાય છે. લેખનથી મળતો નનજાનદં અવણાનીય હોય છે. નવર્ાર 
એક સરરતા છે તેને વહી જતા વાર નથી લાગતી. તે મનોજગતમાથંી અિશ્ય થઈ જાય છે માટે 
લેખન જરૂરી છે. લેખન દ્વારા આવનાર પેઢીને અપાતો જ્ઞાનનો વારસો મહામલૂો હોય છે. હા, મારા 
અક્સ્તત્વની શોધ મારા લેખન દ્વારા ર્ાલ ુજ રહશેે. 
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૧૨-નનબધં -લેખન એક શોધ (૬૧૬ શબ્દો) –રશ્મી જાગીરદાર  
 

દ્ધદ્વતીય ઇનામ નવજેતા કૃનત નમ્બર:  12 
 

 

શોધ કરવી કે શોધવુ ંએટલે શુ?ં આપણે વસ્તનેુ ક્યાકં મકુીને ભલુી જઈએ અને  તેને શોધી કાઢીએ. 
તે? આપણી ખોવાઈ ગયેલી ર્ીજો શોધીએ તે? કે પછી જેના નવરે્ષ અત્યાર કધુી આપણે નથી 
જાણતા તેની શોધ. આ દરેક રકસ્સામા ંએ વાત તો ઉડીને આંખે વળગે છે કે, આપણે જે શોધીએ કે 
જેની શોધ કરીએ તે વસ્ત ુપહલેેથી હોય તો છે જ. માત્ર આપણે તેના નવરે્ષ અજાણ હોઈએ તેવુ ંબને 
છે. 
લેખન એટલે લખાણ કે લખવાની કળા  .કોઈ પણ વ્યક્ક્ત જ્યારે કોઈ નવર્ષયને લઈને લખવા બેસે 

ત્યારે તેની પાસે લખવાના ંસાધનો ઉપરાતં જે નવર્ષય પર લખવાનુ ંહોય તેને લગતુ ંજ્ઞાન પ્રચરૂ 

માત્રામા ંહોવુ ંજોઈએ  .ઉદાહરણ તરીકે કોઈ વ્યક્ક્ત વાતાા લખવાનુ ંનવર્ારે તો ક્યા પ્રકારની વાતાા 

લખવી છે તે નવર્ારવુ ંપડે .લઘકુથા , ટંુકીવાતાા, નવણલકા, નવલકથા કે પછી માઈિોરફક્ષન અને આ 

નવર્ારવા માટે દરેક પ્રકારો નવરે્ષની જાણકારી મેળવવા શોધ આદરવી પડે  .તમે આ શોધ કર વા 

માટે કોઈ જ્ઞાનીને મળી લો  .તે નવર્ષય પરના ંલખાણો વારં્ો કે ગગુલ સર્ા કરો .આ શોધ કયાા 

વગર લેખન અશક્ય .આ શોધ બાહ્ય છે .તમારે નનબધં લખવો હોય , કાવ્યો લખવા ંહોય કે કોઈ 

કાવ્ય નો રસાસ્વાદ લખવો હોય  .આ માટે જે તે  નવર્ષય પર લખવા માટે તે બાબતે જાણકારી 

મેળવવી એ પણ એક શંોધ જ છે  .આ તો થઈ આપણા ંજીવન સાથે સકંળાયેલી શોધ કે જેના 

નવના લેખન ન થઈ શકે અને કદાર્ થાય તો તે યોગ્ય ન હોય .એવા લેખનનો શું અથા ? 

આ સદંભે મને એક બીજી વાત કહવેાનુ ંમન થાય છે  .નવનવધ નવર્ષયોને લગતી બાહ્ય શોધો ઉપરાતં 

લેખન આંતરરક શોધ પણ કરે છે .જેમ કે , આપણે જે પહલેી રર્ના લખીએ તે અને પછી તેને 

વારંવાર વારં્ીને માારીએ તો એ કૃનત વધનેુ વધ ુસારી બનતી જાય  .ત્યાર પછી તે જ પ્રકારની 

રર્ના જેમ લખતા ંજઈશુ ંતેમ તે લખવાની ફાવટ આવતી જશે .વર્ષો કધુી કોઈ એક પ્રકારની 

રર્ના લખ્યા કરવાથી માસ્ટરી-  
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નનપણૂતા મેળવી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો ગનલ લખવી સહલેી નથી હોતી પણ વર્ષો 
કધુી મહનેતથી તેના પર કાયારત રહવેામા ંઆવે તો તે વ્યક્ક્ત નનપણૂ ગનલકાર બની શકે. આમ 
લેખન, વ્યક્ક્તમા ંરહલે ગનલકારને શોધીને બહાર લાવે છે. અને લેખન એક શોધ બની રહ ેછે. 
આવુ ંજ નનટણાત વાતાાકાર, કનવ, નવલકથાકાર નવગેરેના રકસ્સામા ંપણ બને છે. એક સ્ત્રી જ્યારે 
લખે ત્યારે શક્ય છે કે, તેને વર્ષોથી થતા અન્યાય અને અત્યાર્ારને લીધે અકળાઈને આિોશ 
ભરેલા ંલખાણોની અણભવ્યક્ક્ત કરે. અને કરે જ કારણ કે, વર્ષોથી દબાયેલી ક્સ્પ્રિંગ છટકે તો બીજુ ં
થાય પણ શુ?ં આ અણભવ્યક્ક્ત પણ છે તો એક શોધ જ.  
 

લખાણો અનેક પ્રકારના ંહોય છે  .પસુ્તક સ્વરૂપે , સમાર્ારપત્ર સ્વરૂપે, કે પછી મેગેણનન સ્વરૂપે  .આ 

દરેક પ્રકારના પ્રાગટય માટે જે તે લેખકે સારી એવી શારીરરક અને માનનસક મહનેત કરવી પડે છે .

એક પત્રકાર કોઈ ઘટના નવરે્ષ સ્ટોરી લખવા માગંતો હોય તો તેણે એ ઘટનાના ંમળુ કધુી પહોંર્ીને 

સશંોધન કરવુ ંપડે છે  .પછી જ તેનુ ંલેખન , કળા બને છે  .આ જ રીતે નવનવધ લેખકો પોતપોતાના ં

લખાણ કે્ષત્રોમા ંસશંોધન  કરતા રહ ેછે .અનત મહનેતના ંપરરણામે ત્યારે લેખનકળા ,. એક લેખન 

શક્ક્ત બનીને ઉભરે છે અને ત્યારે તે લેખન કુદંર અને સશક્ત બની રહતે ુ ંહોય છે  .આમ તો લેખન 

એક અણભવમયક્ક્ત છે  .અંતરના ંઊંડાણે સ્ફૂરેલા સ્પદંનોની અણભવ્યક્ક્ત , જીવનમા ંથયેલા સારા ખોટા 

અનભુવોના નનર્ોડની અણભવ્યક્ક્ત  .ક્યારેક કોઈ ઘટનાના સદંભે કે કોઈ વારેં્લા લખાણના સદંભે 

હૈયુ ંવલોવાઈ જાય ત્યારે જે મથંન થાય છે તેના ફળ સ્વરૂપે, સમિુમથંનમા ંપ્રાપ્ત રત્નો જેવા ંજ 

અમલુ્પય લખાણો, શબ્દો અને અક્ષરો બનીને કાગળ પર રેલાઈ રહ ેછે  .અને ત્યારે જ શબ્દો , માત્ર 

શબ્દો ન રહતેા એક ઉત્કૃટટ કૃતી બની જાય છે  .અને લેખન માત્ર કળા ન રહતેા ંલેખન શક્ક્ત બની 

જાય છે આમ લેખનની શોધ અહીં પણૂા થાય છે .અને આપણને મળે છે .ઉત્કૃટટ રર્નાઓ .આપણા ં

ર્ાર વેદો, ઉપનનર્ષદો, રામાયણ, મહાભારત, ગીતા, નવલકથાઓ, ભાસ્યો નવગેરે ભોગ્ય ગ્રથંો, 

લેખન એક શોધ હોવાનુ ંઉજળં ઉદાહરણ છે  .જે આપણા માટે એક અદભતૂ ખજાનો છે .એના થકી 

જ આપણી સસં્કૃનત અને સસં્કારો .હજારો વર્ષો કધુી જળવાઈ રહ્યા છે.   

અસ્ત ુ 
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૧૩- લેખન એક શોધ - નનબધં સ્પધાા (699-words)-દશાના વારરયા 
 

માકા  ટ્વેઇન ની સફર,  
જીવન મા ંઆપણે કૈંક ને કૈંક  શોધતા હોઈએ છીએ. કોઈકને પે્રમ ની શોધ હોય તો કોઈક નુ ં
જીવન  પૈસા, નામના કે મોક્ષ મેળવવાની શોધ મા ંવીતે। તે પ્રમાણે હને્રી નમલર ના કહવેા અનસુાર 
લેખન ને પણ એક શોધ ની સફર માની શકાય. ઉપરાતં નમલર કહ ેછે કે લેખક લખવાના કાયા મા ં
એક માગા અપનાવે છે પણ આખરે લેખક પોતે જ એક માગા બની જાય છે. આ તેમણે લેખન ઉપર 
ખબુ જ નવર્ારવાલાયક અને ઉમદા વાત કહી છે.  
 
આજે તેમણે કહલે વાત ને લઈને એક ખબુ જાણીતા લેખક નવરે્ષ થોડી વાત કરવા માગં ુછં. માકા 
ટ્વેઇન અમેરરકા ના ખબુ મોટા લેખક અને તે ઉપરાતં પ્રકાશક, ઉદ્યોગ સાહનસક, નવનોદી, અને 
રમજૂ કરાવનાર વ્યક્ક્ત તરીકે જાણીતા છે. અલબત્ત, તેમના નવરે્ષ  કહવેાયુ ંછે કે તે આ દેશમા ં
સૌથી વધ ુરમજુી વ્યક્ક્ત છે. નવણલયમ ફોકનર, જેમને લેખન માટે નોબેલ પ્રાઈન મળેલી છે તેમણે 
માકા  ટ્વેઇન નવરે્ષ કહલે ુ ંકે ટ્વેઇન "અમેરરકન લેખન સારહત્યના નપતા સમાન છે". 
 
આ દેશના ઉમદા નશીબ હતા કે ટ્વેઇન ને લેખન સાથે સફર નો પણ શોખ હતો. તેમણે થોડો 
સમય નમનસનસપી નદી ઉપર કામ કરવામા ંનવતાવેલ।  સેમ્યઅુલ ક્લેમેન્સ નામે જન્મેલ તેમણે 
તેમનુ ંમાકા  ટ્વેઇન ઉપનામ આ નદી ઉપરજ અપનાવ્યુ।ં માકા  ટ્વેઇન ઉપનામ નો અથા છે કે 
જયારે બોટ 12 ફૂટ ઊંડા પાણી ઉપર હોય તે માકા ને માકા  ટ્વેઇન કહવેાય છે અને તેટલી ઊંડાઈ 
બોટ માટે કરુણક્ષત ગણાય છે.  
 
નમનસનસપી નદી નમનેસોટા થી નીકળીને 2320 માઈલ, અમેરરકા ના 10 સ્ટેટ માથંી વહીને અંતે  
ગલ્પફ ઓફ મેક્ક્સકો મા ંાલવાય છે. આ નદી ઉપર ટ્વેઈને બોટ ર્લાવતા બારીકાઈથી નદીના 
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રકનારે રહતેા લોકો અને તેમની રહણેીકહણેી નુ ંનનરીક્ષણ કયુું। તેમના નવર્ારોમા ંપણ બદલાવ 
આવ્યો અને તેમના લેખન દ્વારા વાર્કોને અમેરરકાની સાસં્કૃનતક લેન્ડસ્કેપ નવરે્ષ જાણવા મળે છે.  
 
ટ્વેઈને કહલે ુ ંકે "મસુાફરી પવૂાગ્રહ માટે જીવલેણ છે". તેનો મતલબ કે તમે સફર કરતા, નવનવધ 
લોકો ના સપંકા  મા ંઆવો અને તેમના નવરે્ષ જાણો અને સબંધં કેળવો, તે સાથે સાથે તમારંુ 
િષ્ટટકોણ પણ નવકસે છે અને કોઈજ પવૂાગ્રહ ટકી શકતા નથી. ટ્વેઇન ના લખાણ મા ંનદી રકનારે 
વસતા અને નદી ઉપર કામ કરતા પાઇલોટ, ખેડતૂો, તેમની પત્નીઓ, જુગારીઓ, નેરટવ 
અમેરરકનો, બ્લેક અમેરરકનો, મોટા નાડ કાપનાર લમ્બરજેક્સ વગેરે નો ઉલ્પલેખ છે અને તેમના 
જીવન નવરે્ષ  જાણવા મળે છે.  
 
સાલ 1985 મા ંટ્વેઇન ની મશહરૂ નવલકથા "ધ એડવેન્ર્સા ઓફ હક્લબેરી રફન" પ્રનસદ્ધ થઇ. 
ટંુકાણ મા ંભનૂમકા કહું તો હક નામના છોકરા ઉપર દયા ખાઈને નમસ ડગ્લાસ તેને ઘરે લઇ ગઈ. 
હક ની મલુાકાત ત્યા ંત્જમ કરીને એક  સ્લેવ (ગલુામ)સાથે થઇ. તે સમયે આ દેશમા ંમોટા બદલાવ 
ની હવા ફંૂકાઈ રહી હતી અને બ્લેક અમેરરકનો આનાદી મેળવવા માટે દણક્ષણ માથંી તેમના મણલક 
ને છોડીને ઉત્તર તરફ પ્રયાણ કરતા હતા. જીમે પણ તેની માલકણ બાઈને છોડીને ઉત્તર તરફ 
ભાગવાનો નનણાય કયો અને હક તે સફર મા ંત્જમ સાથે જોડાયો। આ સફર મા ંહક અને ત્જમ 
નવખટુા પડી ગયા, ફરી મળ્યા અને તેઓએ સાહસ ખેડ્ા ંઅને નવરોધીઓનો સામનો કયો।  
 
આમ જોઈએ તો આ એક બાળવાતાા છે. પણ તેનુ ંઅથાઘટન કરતા નવવેર્કો કહ ેછે કે ટ્વેઈને પોતે 
તેમના નદી ઉપર નવતાવેલ સમય દરનમયાન નનરીક્ષણ કરીને જોયેલ સમાજના નવનવધ પાસાઓ ને 
રમજૂી રીતે વણી લીધા છે. તેટલુજં નરહ પણ વારંવાર હક ને સત્ય અને જૂા, આડંબર અને 
પ્રામાણણકતા જેવા નસદ્ધાતંો વચ્રે્ થી પસાર થઇ ને પોતાનો માગા  કાઢવાનો હોય છે. જેમ કે 
એકવાર હક કહ ેછે "પપ્પા હંમેશા ંકહતેા હતા કે જો તમે પાછી આપવાના હો તો શાનંતથી કોઈની 
વસ્તઓુ ઉધાર લઈએ છીએ તેમ માની ને લઇ લેવામા ંકોઈ હાનન નથી. પરંત ુમાલકણ કહ ેછે કે 
કોઈને પછૂયા નવના કંઈપણ લેવુ ંતે ર્ોરી કયાા બરોબર જ છે". ગરીબ અને અનશણક્ષત હક નુ ંપાત્ર 
આ રીતે સફર કરતા અને ત્જિંદગીના નવર્ઘનોમાથંી પસાર થતા થતા ઘડાય છે અને વાસ્તનવક સફર 
સાથે આ તેના જીવનના નસદ્ધાતંો ની શોધ ની પણ સફર છે.  આ લખાણ મા ંમાકા  ટ્વેઈને તેમની 
સફર, તેમણે નમનસનસપી નદી ઉપર માણેલ મોજ, અને નદીનુ ંઆબેહબૂ વણાન તો કયુું જ છે. પણ 
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સાથે સાથે આ લેખન મા ંતેમણે જીવન ના નસદ્ધાતંો જે ત્જિંદગીને એક નનનિત રદશા બતાવે છે તેમને 
પણ અનોખી ખબૂી થી વણી લીધા છે.  
 
હને્રી નમલરે કહલે ુ ંકે - "કોઈ પણ સફર નુ ંલક્ષ્ય એક સ્થાને પહોંર્વાનુ ંનથી હોત ુ ંપરંત ુસફર નુ ં
મહત્વ એક નવી િષ્ટટ અપનાવવાનુ ંહોય છે". અને તેમના કહવેા અનસુાર લેખક મારહતી તો 
પીરસે જ છે પરંત ુઘણીવાર તે મારહતીને નોલેજ અને નવનડમ મા ંબદલાવવાની કોનશશ કરે છે. 
માકા  ટ્વેઈને મારહતી સાથે અને રમજૂ સાથે અમેરરકાને ઘતુ ંશાણપણ (નવનડમ) આપ્યુ ંછે.  
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૧૪- - લેખન એક શોધ –દશાના –વારીયા 
 

એક નાનો નનણાય, મારી ત્જિંદગી નુ ંમાગાદશાક વણાકં ણબિંદુ 
 

તાજેતરમા ંબેાક મા ં"મારી ત્જિંદગીનુ ંવણાકં ણબિંદુ" એ નવર્ષય ઉપર મેં એક નનબધં લખેલ. 
ત્જિંદગીમા ંજીવન, મરણ, લગ્ન, છૂટાછેડા વગેરે વણાકં આપણા જીવનમા ંઘણા બદલાવ લાવતા 
હોય છે અને આ નવર્ષય ઉપર નવર્ારીએ તો તેવા વણાકંો જ આપણા મગજ મા ંઆવે.  
 

મારી ત્જિંદગીના વણાકં ણબિંદુ ઉપર મેં નનબધં તો લખેલ પણ વધ ુનવર્ારતા મને સ્ફૂયુું કે ખરો 
વણાકં તો એ ઘટના બની તેના વર્ષો પહલેા બનેલ। અલબત્ત, આપણી ત્જિંદગી મા ં ઘણી વખત 
પ્રત્યક્ષ દેખાતા વણાકંો કરતા આંતરરક વણાકંો હોય છે તે ખરા વણાકં ણબિંદુ પરુવાર થાય છે. આજે 
હું તેવા આંતરરક વણાકં નવરે્ષ થોડી વાત કરવા માગં ુછં. હને્રી નમલર ના કહવેા અનસુાર લેખન ને 
એક શોધ ની સફર માની શકાય. કેમ કે લખતી વખતે વ્યક્ક્ત નવર્ારે છે, નવર્ારતા તે નવર્ષય ને 
વણાકં આપે છે અને તે વણાકં તેને ફરી ઊંડાઈથી નવર્ષય ને સમજવાનુ ંમાગાદશાન પરંુૂ પડે છે. 
તેમણે કહ્ુ ંછે કે લેખન એક આવશયક અને અનતં પ્રરકયા છે જેના દ્વારા લેખક મારહતી રજુ કરે છે 
અને તે મારહતીને નોલેજ ane નવનડમ મા ંબદલાવવાની કોનશશ કરે છે.  
 

મારી મારહતી રજુ કરતા પહલેા સણંક્ષપ્તમા ંમારા છૂટાછેડાના વણાકં નવરે્ષ વાત કરંુ છં. રાતના 9 
વાગ્યાનો સમય હતો. હું મારા દીકરાને લઈને તેની શાળાના પ્રસગં માથંી ઘરે આવી ત્યારે અમારી 
નાની દીકરીને તેના નપતાએ તેના સમય પ્રમાણે કવુાડી દીધેલ નરહ. તે અમારા પલગં મા ંર્ોપડી 
વારં્ી રહી હતી અને તેના નપતા ફોનમા ંવાત કરી રહ્યા હતા. મેં આવીને બનેં બાળકોને કહ્ુ ંકે 
ર્ાલો તમારા પલગંમા ંજાવ. પણ મારી દીકરી હતી તેની બાજુમા ંમારો દીકરો પણ કઈુ ગયો અને 
મને ક્યે મમ્મી ત ુ ંપણ અહીં આવ અને આ ર્ોપડી વારં્. અમે ત્રણેય ર્ોપડી વારં્ી રહ્યા હતા. 
મારા પનતનો ફોન પત્યો અને તે જોરદાર ર્ીડ સાથે આવ્યા અને કહવેા લાગ્યા મેં તે આ બાળકોને 
તેમની જગ્યાએ કે નથી કવુડાવ્યા. મેં કહ્ુ ંકે તે કેમ નરહ કવુડાવેલ? અર્ાનક તેની કમાન છટકી. 
તેણે મને છાતી પરથી મારા કપડા ંસાથે ઊંર્કી અને મને પલગં ઉપરથી નીરે્ ફેંકી. તે પછી મારા 
ઉપર તમાર્ા, લાતો, અને મકુ્કાનો વરસાદ શરુ કયો. મારો દીકરો બમૂો પડતો રહ્યો - કે ડેડી 
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પ્લીન ડેડી પ્લીન, મારી મમ્મીને નરહ મારો. મારો વર બહાર ગયો અને મારી દીકરી બારતુ ંબધં 
કરવા ગઈ. પણ મારા વરનો  ગસુ્સો શાતં થયેલ નરહ અને તે બારણાને લાત મારી અને પાછો 
આવ્યો. નસીબ જોગે સમયે મારી દીકરી ખસી ગઈ નહીતો તેને કેવી ઈજા થઇ હોત તે નવર્ારતા 
મારા હાડકા થરથરી જાય છે. પેલાએ પાછા આવીને મને ફરી મારવાનુ ંશરુ કયુું. પણ હવે મારા 
શરીરને ઇજા થઇ રહી નહોતી. હવે તો મારા મગજ મા ંએકજ નવર્ાર હતો કે મારા બાળકોને કંઈ 
પણ થાય તે પહલેા હું તેમને બર્ાવીને જ રહીશ. મને માત્ર હાલની ક્ષણનો નવર્ાર નહોતો આવતો 
પણ ભનવટયને તારાવવાના મક્કમ નનણાય ઉપર જ મારુ ધ્યાન કેષ્ન્િત થઇ ગયુ.ં 
 

હવે હું ખરા વણાકં ણબિંદુની વાત કરંુ। આ ઘટના બની તે પહલેાના ત્રણેક વર્ષા પહલેાની વાત છે. તે 
વખતે પણ મારા વરને ખબુ ગસુ્સો આવેલ અને મેં તેનો માર ખાધેલ. તે પછી હું તરંુત મારી 
દીકરીને લને પાકા  મા ંગઈ. ત્યા ંનાનકડા પાકા  નુ ંિશ્ય અત્યારે પણ મારી નજર સમક્ષ છે.  એક 
નાડ નીરે્ બેસીને મારી દીકરીને રેતીમા ંરમતી જોતા જોતા મારી આંખમા જળજળીયા આવી ગયા; 
દુુઃખના નરહ, પણ ખશુીથી મારુ હૈયુ ંભરાઈ આવ્યુ.ં અને તેજ ક્ષણે મેં એક નીધાાર કયો. કે દુુઃખની 
પળ ને ક્યારેય કાયમી માનવી નરહ. કેમ કે ભનવટયનો દોર તો મારા જ હાથમા ંછે. મેં નનણાય કયો 
કે આજે આ કખુની ક્ષણ ને વધાવી લઉં અને અને ક્યારેક ભનવટયમા ંહું કાયમી કખુ હાસંલ કરીશ 
જ અને મારા બાળકો અને મારી ત્જિંદગી ને કખુથી ભરી દઈશ. ત્યારે મેં પસા માથંી પેન કાઢીને 
એક નાનુ ંકાવ્ય લખ્યુ.ં મારા અંગે્રજી મા ંલખેલ કાવ્યનો અહીં ભાર્ષાનવુાદ કરેલ છે. 
 

ગસુ્સો ને પદાસી ભરાઈ આવે છે મારા હૃદય મા ં 
બસ નનવાસ કરે છે માત્ર એક નાની ઉળ માટે   
વેરની ભાવના, કંઉારી છૂટે તેવી વેદના  
આવતી નથી અને ક્યારે આવે તો ક્ષણ માટે  
પ્રેમ અને શાનંત રદલ મા ંછવાય છે  
જાણે રહશેે તે મારા ઉાયા બની હમેંશ માટે  
અનવરત પે્રમ મારા ક્ષણણક ગસુ્સાને નોતરે છે  
ચાખ પે્રમ નો મીેો સ્વાદ કડવાશ ભલૂવા માટે 
મારી વેદના, ગસુ્સો, પદાસી ને કડવાશ  
હળવેથી નવદાય લ્યે છે કાયમ માટે  
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બેાક મા ંકલાપી ને વારં્તા હતા ત્યારે કલાપી ણલણખત આ રર્ના મેં જયારે વારં્ી ત્યારે તરંુત જ 
મને મેં વર્ષો પહલેા કરેલો નનણાય યાદ આવી ગયો હતો.  
એક ઈચ્છા  
પડ્ા જખમ સૌ સહ્યા, સહીશ હંુ હજુયે બહુ, 
ગણયા નવ કદી, ગતુ ંનવ કદી, પડ ેછો હજુ; 
અપાર પડશ ેઅને ત્જગર હાય ! આળં થયુ,ં 
કરાન ન બનો છતા ંહૃદય એ જ ઈચ્છં, પ્રભ ુ!  
 

અને તે અમથી પળ, એક નાની ક્ષણ, મારી દીકરીને રમતા જોઈને ખશુી થી ભરાઈ ગયેલ તે ઘડી 
નો એક નાનો નનણાય જ મારા ત્જિંદગી નુ ંવણાકં ણબિંદુ રહ્ુ ંજે ભનવટયમા ંજીવનનુ ંમાગાદશાક બની 
ગયુ.ં  
 

હને્રી નમલરે એમ પણ કહલે ુ ંકે - "કોઈ પણ સફર નુ ંલક્ષ્ય એક સ્થાને પહોંર્વાનુ ંનથી હોત ુ ંપરંત ુ
સફર નુ ંમહત્વ એક નવી િષ્ટટ અપનાવવાનુ ંહોય છે". અને તેમણે કહલે ુ,ં "જીવનનો હતે ુછે 
જાણકારી મેળવવાનો। અને તે જાણકારી દ્વારા જાણીને સમજીને જીવવાનો। ખશુીપવૂાક, જાગનૃતથી, 
આનદંના નશામા,ં શાનંતથી, અને દૈવી જાગનૃત થી જીવવાનો જ જીવનની સફર નો ઉદેશ છે".  અને 
એ રીતે લેખન એક શોધ છે -- આપણા જીવનમા ંડોરકયુ ંકરીને જાણવાની શોધ અને તે શોધ જીવન 
ને હતે ુઅને માગાદશાન આપે છે. તે રીતે ક્યારેક જીવન અને લેખન વચ્રે્ ગાઢ સબધં ઘડાય જાય 
છે.  
 

 

 **********************************************************  
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પ્રથમ ઇનામ -નવજેતા કૃનત નમ્બર: 15-રાજુલ કૌનશક  

ક્ક્ત અને એની અણભવ્યક્ક્ત એ બનેં વ્યક્ક્તત્વના અણભગ અંગ છે. અણભવ્યક્ક્તનુ ંમાધ્યમ કોઈપણ 
હોઈ શકે. ણર્ત્ર, નતૃ્ય, ગીત સગંીત, નશલ્પપ, લેખન...કેટ કેટલા પ્રકારો છે વ્યક્ક્તની 

અણભવ્યક્ક્તના?  દરેક અણભવ્યક્ક્ત કંઇ સાવ એમ જ ઉગી નનકળે છે ? આ અણભવ્યક્ક્ત કંઈ સાવ 
એમ જ, આપોઆપ નવકસી જતી હશે?  ના....રે,  

એક નાનકડા બીજને પણૂા નવકસીત વકૃ્ષમા ંઆકારરત થતા કેટલોય  સમય લાગે છે ? જમીનના 
પેટાળમા ંનવકસતા આ બીજને આપણે તો ત્યારે જ જોઈએ છીએ જ્યારે એ અંકુર જમીન ફાડીને 
બહાર આવે છે  અને ત્યારે જ એના નવકાસની જાણ થાય છે. બસ એવી જ રીતે આપણા મનમા ં
ધરબાયેલી ભીની, કુવંાળી લાગણીઓ કે આિોશ જ્યારે આપણા હ્રદયના પેટાળને ફાડીને બહાર 
રેલાય છે ત્યારે એ સર્જન સ્વરૂપે પ્રગટે છે. માનવ મન અને એના નવર્ારોની ગનત પણ ક્યા ંરોજ 
જોઈ, જાણી શકીએ છીએ ? એ નવર્ારો તો જ્યારે શબ્દો બનીને કાગળ પર ાલવાય છે ત્યારે સૌ 
કધુી પહોંરે્ છે પણ ત્યા ંકધુી એ સતત આપણા અંતર આત્માના, મનના નવર્ારોની શોધ સ્વરૂપે 
આપણને કાયારત રાખે છે. લેખન એક માત્ર અણભવ્યક્ક્ત જ નથી એ એક શોધ પણ છે. આ વાત 
સાથે હું સપંણૂાતયા સહમત છં કારણકે આ એક રીતે કહું તો મારો સ્વાનભુવ છે. 

વાતની શરૂઆત થઈ લગભગ ૨૦૦૯થી. અમદાવાદના પ્રનતષ્ટાત અખબાર રદવ્ય ભાસ્કરના પનૂતિ 
નવભાગ સાથે હુ ં જોડાઈ એક ફ્રીલાન્સ કોલમ રાઈટર તરીકે.  

આ અનભુવ મારા માટે અત્યતં મનાનો રહ્યો. અલગ અલગ પનૂતિના અનેકનવધ નવર્ષયો પર જ્યારે 
લખવાનુ ંશરૂ થયુ ંત્યારે એમ લાગ્યુ ંકે ખરેખર આ લેખન તો ભાઈ એક મનાની સફર છે. કોઈપણ 
સ્થળની સફરે જઈએ ત્યારે આપણે એ સ્થળ નવશે થોડી- ઘણી જાણકારી મેળવી લઈએ છીએ, એવી 
રીતે આ અનેક રસપ્રદ નવર્ષયોમાથંી કઈક મેળવવાની શોધની સફર હતી. 

 મરજીવા જ્યારે પાણીના ઊંડાણમા ંડબૂકી મારે ત્યારે એને ખબર નથી હોતી કે એના હાથમા ંકયુ ં
મોતી આવશે. બસ એમ જ મને પણ એ રદવસે કેવુ ં મોતી હાથ લાગશે એની ક્યા ંનનનિતતા રહતેી 
અને જેના નવશે આપણે જાણતા નથી હોતા, જેના અંત નવશે આપણે સાવ અજાણયા જ હોઈએ 
છીએ ત્યારે એમાથંી પ્રાપ્ત થયેલી વાસ્તનવકતા આપણે એટલી તો અર્ણંબત કરી જાય કે જેનો 
રોમારં્ આપણા અક્સ્તત્વ સાથે સદાયના માટે જોડાઈ જાય. 
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માધરુરમામા ં વમુનએમ્પાવરમેન્ટ નવશેની કોલમ માટે મારે જે મરહલાઓને મળવાનુ ંથત ુ ંત્યારે મેં 
સતત એવુ ંઅનભુવ્યુ ંહત ુ ંકે સારે્ જ સ્ત્રી શક્ક્તનો અખટૂ ભડંાર છે જેને માત્ર જગત કધુી 
પહોંર્ાડવાના યોગ્ય માધ્યમની જરૂર છે. કોઈપણ વ્યક્ક્તને મળં ત્યારે એના વ્યક્ક્તત્વમા ં
ધરબાયેલા એ શક્ક્તના અગાધ સાગરના સાર્ા મોતીની એ શોધ હતી. લેખ માટે કોઈના 
અક્સ્તત્વમા ંરહલેા સત્વને, એની ઓળખને પામવાની એ શોધ હતી. પોતાના કે્ષત્રમા ંમાનભયુું 
સ્થાન મેળવતા પહલેા કરેલા સઘંર્ષા નવશે જાણયા વગર તો કેવી રીતે વાર્ક કધુી પહોંર્ાડી 
શકંુ? એ સમયે પ્રાપ્ત કરેલી સફળતા પાછળના સઘંર્ષાને જાણવાની એ શોધ હતી. એમના મન 
કધુી, એમની લાગણીઓ કધુી ન પહોંચુ ંતો એ તળ નવશે હું ક્યા ંજાણવાની હતી? કોઈ સ્થળ નવશે 
જાણકારી આપણે ગગુલ પર શોધીએ છીએ ને? પણ મનના અતલ કધુી પહોંર્વા તો એમની 
સાથેની વાતો જ તો એક માધ્યમ હત ુ.ં આ પણ એક ખોજ હતી. એક વ્યક્ક્તના આંતરમનના 
અણભગ પાસાને પામવાની ખોજ. હળવી વાતોથી શરૂ કરીને એમની લાગણીઓ કધુી પહોંર્વાની 
અને એ પછી એને સમજીને યોગ્ય રીતે શબ્દ સ્વરૂપે મકુવાની વાત હતી.   

  

એક બીજો રદવસ હતો રફલ્પમ રરવ્યનુો. એક રફલ્પમ એટલે જે માત્ર પરદા પર જોઈએ છે એ ઉપરાતં 
ઘતુબંધ ુએમા ંવણાયેલુ ંહોય છે. એના તમામ પાસા પર લખતા પહલેા એમા ંશુ ંકહવેા માગેં છે એ 
જાણવા-સમજવા, એના ઊંડાણ કધુી પહોંર્વુ ંએ પણ મારા માટે એક શોધ જ હતી. આ એક 
સમજ, એક અનભુનૂતનો પ્રવાસ હતો જેને રફલ્પમ રરવ્યનુા સ્વરૂપે પ્રગટ કરવાનો હતો. 

  

એવી રીતે યાત્રા-પ્રવાસ પરના વણાન પણ મને સતત કંઇક શોધવા પે્રરતા. જે સ્થળે હું ગઈ અને 
ત્યા ંમેં જે જોયુ,ં જે મારા મન કધુી પહોંચ્યુ ંએ મારી પોતાની અનભુનૂત હતી પણ એ સ્થળ નવશેની 
નવશેર્ષ જાણકારી લેવી મારા માટે એટલી જ મહત્વની હતી. આ જાણકારી માટે ઇનતહાસ-
ભગૂોળ, ત્યાનંી સસં્કૃનતને લગતા કેટલાય પાના (અલબત્ત ગગુલ પર) ફંફોસતી ત્યારે  મારા મનમા ં
એ સ્થળનુ ંકરેુખ ણર્ત્ર તૈયાર થત ુ ંઅને એને હું શબ્દ સ્વરૂપે મારા પાના ( અલબત્ત ઇન્ટરનેટના જ) 
પર આલેખતી 

આ તો માત્ર એક નલક છે પણ આવા અનેકનવધ વ્યક્ક્ત કે નવર્ષયોમાથંી સત્ય કે તથ્યની શોધ 
અને એ શોધનુ ંપરરણામ એ જ આપણા લેખની સફળતા બની શકે. જે અનભુવમાથંી અન્ય વ્યક્ક્ત 
પસાર થઈ રહી છે એ અનભુવ આપણા કધુી પહોંર્વો એ જેટલો મહત્વનો છે એટલુ ંજ મહત્વ એ 
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અનભુનૂત સૌ કધુી પહોંરે્ એ રીતે શબ્દોમા ંમકુવાનુ ંછે અને એ તો જાણયા વગર કેમ શક્ય 
બને? વાત જાણવા માટે એના મનમા ંઉાતા તરંગોનુ ંમળૂ શોધવાનુ ંમહત્વનુ ંબની જાય.  

એક અમેરરકન લેખકની સફળ વાતાા કે નવલકથાના પાત્રો એને ટયબુ સ્ટેશનના પ્લેટફોમા પરથી 
મળતા. આપણી આસપાસની દુનનયાનુ ંદશાન સાવ એમ જ મનની બારી બધં રાખીને ક્યા ંથાય 
છે? એના માટે તો આપણી આસપાસ ફરતા પાત્રોની ખબુી નવશે જાણવાની, એમના હલન-
ર્લન, હાવભાવનુ ંપરખ કરવાની તત્પરતા હોવી જોઈએ. ર્હરેા પર ઉાતા ભાવના 
પલટા, એમની ર્ાલ પણ એના નવશે ઘતુ ંબધ ુકહી જાય પણ એ તરફ એક શોધક જેવી નજર 
હોવી જરૂરી છે.   

લેખન માટે સૌથી મહત્વ છે આત્મખોજનુ.ં આપણે શુ ંનવર્ારીએ છીએ, શુ ંઇચ્છીએ છીએ, આપણા 
મનમા ંધરબાયેલી લાગણીઓને તટસ્થ ભાવે જોવી અને એમાથંી કંઈક ફળસ્વરૂપે પામવુ,ં શબ્દ 
સ્વરૂપે મકુાવુ ંએ પણ લેખન માટે મળૂભતૂ-પાયાની વાત છે અને એમા ંમાત્ર 
પ્રમાણણકતા, નનખાલસતાની સાથે રસપ્રાચયુાતાનો સમન્વય પણ જળવાય એ જરૂરી છે. આપણી 
જાતને, આપણા અંતર આત્માને ઢંઢોળ્યા વગર, સાર્ા અથામા ંશોધ્યા વગર તો આપણે પણ ક્યા ં
પરેૂપરૂા વ્યક્ત થઈ શકવાના છીએ? 
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                       ૧૬-   લેખન એક શોધ –હમેતં ઉપાધ્યાય)-words-661) 

તનૃતય  ઇનામ -નવજેતા કૃનત નમ્બર:   16 

આંખો થી પણ  લખાય છે  જીવન ની    દાસ્તાન  
                           દરેક  પ્રસગં ને  કલમ ની જરૂરત   નથી   હોતી  
 
           ભારત મા ંલેખન ની શરૂઆત પથ્થર થી અને  પથ્થર પર ના લખાણ થી થઈ. પછી  
કોલસા થી લખવામા ં આવતુ.ં ત્યારબાદ પણા પર અને પછી  તામ્રપત્ર પર લખવાની   શરૂઆત  
થઈ. રાજા  મહારાજા ઑ કાપડ પર  લખતા .  પછી  ર્ોક  અને  પેન પાટી  આવ્યા.  
 
            રહન્દુ  સસં્કૃનત  મા ંમાન્યતા  છે કે દરેક વ્યક્ક્ત  ના જીવન મા ંપ્રથમ લેખ લખાય  છે 
જન્મ  ના છઠ્ઠા  રદવસે , જ્યારે  નવધાતા  વ્યક્ક્ત ના કમાફળ ની ગાથા અને ભાગ્ય ના લેખ લખે છે 
. 
    
            બે થી ત્રણ વર્ષા ના બાળક નુ ંપ્રથમ  લેખન હોય છે  સીધી,  વાકંી , ત્રાસંી  લીટી .  
હાથ  મા ંકલમ  એટ્લે  પેન પાટી સાથે ની પ્રથમ મલુાકાત .  લેખન  ને સીધો   સબંધ  છે 
અક્ષર  સાથે . 
 
          લેખન  કાયા નો અરીસો  ગણો , સ્વભાવ નુ ંપ્રનતણબિંબ  ગણો , વ્યક્ક્તત્વ ની  ઓળખાણ  
ગણો કે તમને લખાવવા મથતા  માતનપતા નો પરરશ્રમ ગણો , અક્ષર   તમારી  છાપ છે . લેખન 
કાયા  તમારો જમણો  હાથ કરે કે ડાબો હાથ , એમાયં  વ્યક્ક્તત્વ નો ભેદભાવ  નનહાળી  શકાય  છે 
. 
           લેખન  ના અનેક પ્રકાર  છે . લેખન જ્યારે  નવવરણ બને ત્યારે  નોંધ   કહવેાય , 
લેખન જ્યારે  જ્ઞાન સાથે જોડાય  ત્યારે  અભ્યાસ  અથવા નશક્ષણ  બને , લેખન જ્યારે  ધમા સાથે 
જોડાય  ત્યારે  ભક્ક્ત બને , લેખન જ્યારે કમા સાથે જોડાય ત્યારે કથા  બને  અને લેખન મા ં 
જ્યારે મમા  ભળે , ગઢૂાથા  ભળે ત્યારે   સારહત્ય બને . 
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        લેખન  જ્યારે  સારહત્ય બને ત્યારે  વ્યક્ક્તગત મટી ને સાવાજનનક બનતુ ંજાય .  આ 

સારહત્ય ર્ાહ ે કનવતા ના રૂપ મા ંહોય , ગીત ના રૂપ મા ંહોય , ગનલ હોય ,શાયરી  હોય , 

નવલકથા હોય , કે ગ્રથં હોય .   આ દરેક લેખન મા ંલેખક ની કુશળતા , નનપણુતા ,જ્ઞાન , 

અનભુવ  અને રજૂઆત ની કળા નો પરરર્ય થાય .  લેખક  ના ભાવ નુ ંનનરૂપણ , વેદના 

,સવેંદના  ની વાર્ા , નવર્ારો નુ ંપ્રનતણબિંબ , નવર્ષય નો અભ્યાસ અને  મનોવનૃત્ત નો પરરર્ય થાય 

. દરેક  લખાણ  ને કશુોણભત કરી લોકભોગ્ય અને લોકોપયોગી  બનાવવુ ં એ  લેખક  ની પ્રનતભા  

છે . 

       લેખન એક કળા  છે . લેખન એક સાધના  છે , લેખન એક ઉપાસના  છે , લેખન કમા છે , 

લેખન ધમા છે , લેખન એક ભક્ક્ત છે .એક  વ્યક્ક્ત  જ્યારે નાટક  લખે  કે  રફલ્પમ ની સ્િીપ્ટ લખે  

ત્યારે તે કળા  છે , જ્યારે એક જ નવર્ષય પર લખે  ત્યારે સાધના  છે ,એક  જ નવર્ષય  ને જુદા 

જુદા િષ્ટટકોણ  થી મલુવે   ત્યારે તે ઉપાસના  છે .જ્યારે  તમે  લેખન ને  માનવતા  સાથે જોડો  

ત્યારે તે ધમા છે ,   લેખન થી જ્યારે તમારા જીવન નુ ંભરણ પોર્ષણ કરો  અથવા માત્ર  પૈસા  

કમાવવા લખો ત્યારે  લેખન કમા છે  ,અને જ્યારે તમે માત્ર પરમાત્મા માટે લખો  ત્યારે લેખન  

ભક્ક્ત  છે . નરનસિંહ મહતેા , કબીર અને વાલ્પમીરક એ  લખેલ  સારહત્ય   ભક્ક્ત છે . 

 
        લેખન કાયા  સહલેુ ંનથી .  કોઈ પણ નવર્ષય પ્રથમ તો લેખક  ના ણર્ત્ત મા ંપ્રવેશ કરે છે , 

તેની રે્તના ને નકંૃત કરે છે અને ણર્ત્ત  એ નવર્ષય ના રહસ્ય ના ઊંડાણ મા ં ઉતરી  એકાગ્ર  

બનતુ ંજાય છે, ત્યારે  નવર્ારો ના પણાદલ ની અનભુનૂત  આગવા ઉજાસ થી શબ્દો બની આનદં  

દશાન કરાવે છે . શબ્દો  ની ગહનતા  અને ઉડાણ , મહત્વ નુ ંપ્રદાન કરનારા હોય છે . સમગ્રલક્ષી  

અભ્યાસ નવના  લેખન શક્ય  નથી .  માનમિક  નનરીક્ષણો,  સ્વતતં્ર  અભ્યાસ , લેખક ની  

લાક્ષણણકતા ઑ  અને મયાાદા   લેખન  ને લોકભોગ્ય  અથવા  લોકોપયોગી   બનાવે છે . 

 
        લેખન કાયા   કરતી વખતે   સમીક્ષક  ની  નજર  નુ ંપણ ધ્યાન રાખવુ ંજરૂરી હોય છે 

.નસદ્ધાતં  કે સ્વરૂપ  અને નવનશટા  ઉન્મેર્ષ દાખવતા ં  સર્જકો નુ ંકામ કરાન હોય  છે .   
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      આમ લેખન એક શોધ  છે. સર્જક ના ણર્ત્ત ની , સર્જક ના બદુ્ધદ્ધધન ની ,સર્જક ના અનભુવ ની 

, સર્જક ની ભાર્ષા  સમદૃ્ધદ્ધ  અને સામથ્યા ની , સર્જક ના નવર્ારો ની ,શદુ્ધતા ,સરળતા અને 

સહજતાની , અને સર્જક ની રજૂઆત  કળા ની . 

 
        લેખન કાયા  અઘરંુ  નથી તો સહલેુ ંપણ નથી  અને સરળ પણ નથી . લેખન એક તપસ્યા  

છે .  મનોબળ , મનોવનૃત્ત અને િઢ   સકંલ્પપ થી  સરસ્વતી ની સાધના કરાય તો લેખન એક ઉત્તમ  

સેવા છે, સમાજ ની,  માનવતાની , ધમા ની , રાટર ની  અને નવશ્વ ની . 

 

 
                                                              ૐ મા ં  ૐ  
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૧૭ -લેખન એક શોધ-(word-260) -વકબેુન શેા  
 
 

ગમે તેટલુ ંમોટંુ તાળં હોય,ર્ાવી તેટલી મોટી નથી હોતી,પરંત ુ

નાની અમથી ર્ાવી પર આખા ઘરનો આધાર હોય છે,તેમ મારા  
નવર્ારોનો આધાર મારી નાની અમથી કલમ પર છે.મગજ મા ં
ઉત્તપન થતા નવર્ારો ને કલમથી સરકાવીયેએ લેખ બની જાય 

છે પરંત ુમગજમા ંઅનેક નવર્ારો આવેછે.જીવનની પરરક્સ્થનત ને  

અનરુૂપ અનેક સારા નરસા નવર્ારો માથંી ઉગરી ને પોતાની 
જાતમાથંીજ પે્રરણા મેળવી કલમ ઉપાડીએ તો તે આપણી નમત્ર 

થઈ જાય છે,અને લેખનની શરૂવાત થાય છે. 
આપણી માનનસકતા નવર્ાર સરણી ઘડવામા ંઘણા પરરબળો ભાગ 

ભજવે છે.આપતુ ંભણતર ,ઘર ના સસં્કારો,આપણને અસર કરી 
ગયેલા નશક્ષકો અને નમત્રો અને ખાસ તો જીવન મા ંથયેલા કેટલાક 

અનભુવો હાેળ આપણી માન્યતાઓ બધઁાય છે તેને કારણ લેખનને 

કલમમા ંઉતારવામા ંનવર્ારો વનટોળે ર્ડે છે.પરંત ુમારી લેખન  

પ્રવનૃત્તએ મને વધ ુવારં્વાનુ ંબળ આપ્યુ.ં જીવનમા ંરસ્તો હમેશા 
સરળ નથી હોતો.કરાન રસ્તા પર જે મળે તે ભોનમયાને અપનાવવાના, 
એ રસ્તા ને પાર કરવામા ંહું એકલી નથી એની પ્રતીનત સતત ભગવાન 

આપતા રહ્યા.મારી આસપાસ ની વ્યક્ક્ત મળી અને વારં્ન સાથે મારી સવેંદનાને અણભવ્યક્ક્તને 
જાણે મમા મળ્યો.મારા લેખનને ધબકતી રહવેાનો અહસેાસ કરાવ્યો, એટલુજં હું વારં્ન સાથે નવકસી. 
સાથ અને સગંાથ નો મેળ જયારે ખાય છે ત્યારે નવર્ારોમા ંવદૃ્ધદ્ધ થાય છે અને તેને લીધે ઉપડેલી 
કલમ રોકાતી નથી.જીવન મા ંઆવેલા ઉપસગો, અનભુવો,આંખ્યો દેખ્યો અહવેાલ બધુજં કલમ 
દ્વારા લેખમા ંઉભરાય છે.દરેક ની ભાર્ષા કનવઓ કે લેણખકા જેવી નથી હોતી.સાદી સરળ ભાર્ષામા ં
પણલખાણની મજા કઈ જુદીજ હોય છે,જેનો અનભુવ મારા લેખ જયારે મારા નમત્રોએ વાચં્યા ત્યારે 
એમનો જે વાચં્યા પછીનો ભાવ અને મખુ માથંી નીકળેલા ઉદ્દગારો મારા મનને જીતી લીધુ.ંબસ 
સમજાય ગયુ ંકે મારી ઓળખાણ તો મારી સાથેજ છે ,મારી કલમમાજં છે તો પછી મારા લેખનને 
કેમ િેરડટ ન આપુ.ં 
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૧૮- લેખન એક શોધ –(words-699-) સપના નવજાપરુા 
 

લો કલમ પકડી  છે  હવે 

લો ફરી મનની  કહી  છે  હવે 

કોઈ ના રોકે , ના ટોકે હવે 

શબ્દની સાધના કરી છે હવે 

કલમ એટલે થેરાપી, કલમ એટલે ખામોશીનો અવાજ, કલમ એટલે આંખના આંકનુી જબાન, કલમ 
એટલે ઘણી અનકહી વાતોનીઆપ લે , કલમ એટલે આજ કધુી છપાવી રાખેલા 
તોફાન પછીની શાનંત, કલમ એટલે દરરયાની શાહી, કલમ એટલે  નાડનીબનેલી 
એક નતક્ષ્ણ ધારદાર બોલતી ડાળી.  
આ કલમ ઉપાડવાનો અને મનની વાત કરવાનો બાળપણથી શોખ હતો. 
હું નાનકડા ભડંરકયામા ંજઈને છપાઈને મારી ડાયરી લખતી.  ઘણીવાર આા ભાઈ બહનેો વચ્રે્ 
બોલવુ ંઅને મનમાન્યુ ંકરાવવુ ંઅઘરંુ હોય છે ત્યારે હું જ્યારે ફક્ત સાત વરસનીહોઈશ અને શબ્દો 
દ્વારા મારી વાત આડાતેડા અક્ષર થી લખતી અને કોઇને બતાવતી નહી. 
આસમાન 
ર્ાદં જોઉં , કે સવારમા ંઊગતો કરૂજ જોઉં, કે મહુવાનો દરરયો જોઉં , કે પછી ગાધંીબાગમા ંજઈને 
જાત જાત ના કુદંર ફૂલો કે ર્હકેતા ંપક્ષીઓ જોઉં એટલે મારંુ રદલ ઉછાળા  મારે અને મારી 
કલમ ર્ાલે.  બસ મીાી મધ જેવી કનવતાઓ બનતી જાય. 
ધીમે ધીમે બાળપણ ની નનદોર્ષતા અલોપ થઇ ગઈ તો મગુ્ધાવસ્થા એ પોતાની મોરહની 
નુ ંજાદુ ર્લાવ્યુ.ં  હું કોઈ પણ મગુ્ધા કરતા અલગ ના હતી. હું પણ એવી જ મગુ્ધા હતી જેનુ ંરદલ 
કોઈ દેખાવડા રકશોરને જોઈને મગુ્ધ થઇ જત ુ ંઅથવા દેખાવડા નશક્ષકનેજોઈને કૈક લખવાનુ ંમન 
થઇ આવતુ.ં  ફરી કલમ પોતાના રંગ બતાવતી રહી અને મગુ્ધાના કાવ્ય 
મા ંકલાપીની પકં્ક્તઓ આવવા લાગી.  નનબધં અને વાતાામા ં
એજ અલ્પલડપતુ ં વતાાઈ આવતુ.ં  પણ ઉમર ક્યા ંરાહ જુએ છે. 
હવે કોલેજના દરવાજા પર પગલાઆંવી ગયા. અને કલમ અનવરત પણે  ર્ાલતી રહી.  
 દુનનયાના ંખરા ખોટાની સમજ આવી ગઈ. લોકો શુ ંનવર્ારે છે એની ખબર પડવા માડંી.  સમાજ  

સામે બળવા ખોર થવાની વનૃત્ત તેમજ સાચુ ંકહી બતાવવાની તાકાત અને ખોટંુ સહન નરહ કરવુ ં
એનીઆવડત આવડી ગઈ. 
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અને અર્ાનક નજમાનો આપઘાત બધા ં સપનાને તોડી ગયો. કોઈ ઊંઘમાથંી નબકી જાય એમ 
નબકી ગઈ. આ દુનનયા મારા સપનાની દુનનયા નથી આ દુનનયા મારી કલ્પપનાની દુનનયા 
નથી." યેહ દુનનયા અગર નમલ ભી જાયે તો ક્યા ંહૈ?" નનરાશા ઘેરી વળી. કલમ અભરાઈ પર ર્ડી 
ગઈ. હવે મારા મનની વાતો કાગળ પર નરહ આવે. અને એવુ ંજ થયુ,ં " છનસે જો તટેૂ  

કોઈ સપના ,જગ કનૂા કનૂા લાગે કોઈ રહ ેના જબ અપના "વરસો  વીતવા લાગ્યા.  હવે 
કોઈ રાજકુમારની રાહ હતી જે મને આ નનરાશાના પીંજરામાથંી કાઢે.  અને  એ આવી ગયો. 
એની સાથે નનકાહથી જોડાઈ અને અમેરરકા આવી ગઈ. બધુ ંપાછળ છોડી દીધુ.ં  નપયર, 

જૂની યાદો જુના જખમ. 
ફરી એક કુદંર ત્જિંદગીની શરૂઆત થઇ. પણ દુુઃખ અને ગમ, આહ, અને આંકનેુ મારો સાથ ગમી 
ગયો હતો. કહ ેછે કે જો ખદુાને તમે પ્યારા હો તો એ તમારી 
દુ આપીને કસોટી કરે છે. અને હું ખદુાને ખબૂ પ્યારી એટ્લે જીવનના બધા ંફીલ્પડમા ંમારી કસોટી થઈ!
! તેર  વરસના વહાણા ં વાઈ ગયા.ં  ઈશ્વરે મારી ગોદ  ખાલી રાખી.  એ નાનકડા કુમળા હાથ 
અને નાનકડા કુમળા પગની રકક  માટે રદલ તરસી ગયુ.ં જીવન રૂરટન પ્રમાણે ર્ાલતુ ંહત ુ.ં  કોઈ 
ખશુીના સમાર્ાર આવતા ના હતા. અને મન નનરાશાથી ઘેરાઈ ગયુ.ં  ક્યારેક મન નવર્ારત ુ ં
મારા  જ કોઈ પાપની સજા મળી રહી છે. 
અને ખબૂ દુઆ  અને માનતા પછી એક ખશુીની   ખબર મળી રદલે ઉમળકાથી એનુ ંસ્વાગત કયુું 
અને એની મીાી મસુ્કાન અને એના ઘુઘંરાળા વાળમા ંહું અટવાઈ ગઈ. 
રદવસોના અાવારડયા ંથયા, અાવારડયાના ંમરહના ,અને મરહનાના  વરસો થયા.ં અને 
જોત જોતામા ંએ દસમી પાસ થઇ ગયો. મારો ગભરુ જવાન ખબૂ સસં્કારી 
હતો. પણ મને ગોાણનો દુખાવો ર્ાલ ુથયો.   ડોકટરેસર્જરીની સલાહ આપી અને 2007 મા ંમારા 
બનેં ગોાણની સર્જરી થઇ ગઈ.રરકવરી ખબૂ દુુઃખદાયક રહી બધી પેઇન 
રકલર નીસાઈડ ઇફેક્ટ હતી. એટલે પેઈન રકલર લઇ ના શકી. પ્રકનૂત ની વેદના જેવી વેદના નવ 
મરહના રહી. ફરી નનરાશાના વાદળોમાઘેંરાઈ ગઈ. આ વખતે તો આપઘાતના પણ નવર્ાર 
આવતા  કે આ દુખાવા કરતા મતૃ્ય ુવધારે સારંુ એવુ ંલાગતુ.ં  આ સમયે મારા પનતએ ખબૂ ધીરજથી 
મારી સાથે કામ લીધુ.ં  દીકરો પણ ર્ોવીશ કલાક હાજર રહતેો,  કે મમ્મી કોઈ ખોટંુ પગલુ ંભરી ના 
લે. 
અને છેવટે કોણે  સહારો આપ્યો? હા, આ કલમે!! ફરી કલમ ઉપાડી લખવાનુ ંશરુ કયુું।  અને હવે 
કલમ  અનવરત પણે ર્ાલ્પયા કરે છે. લખવુ ંએક આદત બની ગઈ છે. શબ્દને કલમ મળી 
ગઈ હૃદયને વાર્ા મળી ગઈ. આત્મશોધ થઇ!! જે બીજાને સમજાતી ના હતી એવી આત્મશોધ!!  મેં  
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મારા જીવનની પાટી  પર "ખલૂી  આંખના સપના ં"  કોઈ "સમી સાજંના સપના"ં કોઈ દરરયા 
રકનારે બેસી " "ઉછળતા ં સાગરના મૌન "ની ભાર્ષા  લખી નાખી.  કલમે મને ઉગારી લીધી. કલમે 
મને નવુ ંજીવન અપાણ કયુું।શબ્દો છે શ્વાસ મારા અને શબ્દો છે પ્રાણ મારા। 
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દરેક નવજેતાઓને અણભનદંન સાથે સઉધાામા ં
ભાગ લેનાર દરેક સર્જકોને બેેક તરફથી 

ધન્યવાદ. 

આપણી ભાર્ષા સમદૃ્ધ છે માટે વારં્ન અને સર્જન સાથે ગનતમય રહવેી 
જોઈએ. આપના આ યોગદાનની ‘બેાક’ કદર કરે છે અને અમે તમારા માટે 

ગૌરવ અનભુવીએ છીએ 

 
 

 

 


