
સફળ અને લોકિ ય ગુજરાતી વેબસાઈટ ‘રીડ ગુજરાતી’ના થાપક અને સંચાલક 
વ. મૃગેશ ધનંજય શાહ 

(જ મઃ ૯-૭-૧૯૭૮           અવસાનઃ ૫-૬-૨૦૧૪)

ગુ વાર, તા. ૯ ઓ ટોબર, ૨૦૦૮

ડૉ. આઈ. કે. વીજળીવાળા સાથે મુલાકાત

બપોરનો એક વા યાનો સમય છે.  ભાવનગરના કાળાનાળા િવ તારના ચાર ર તા પાસે

ઑટો ર ામાંથી ઊતરતા મ યું તો સામે જ ‘ડૉ ટસ હાઉસ’ લખેલી મોટી ઈમારત નજરે

પડી.  આંખ,  કાન,  નાક,  ગળા તેમજ િવિવધ રોગોના િન ણાત ડૉ ટરોના દવાખાના એક

જ યાએ ભેગાં હોવાથી,  બપોર હોવા છતાં આખું પ રસર માણસોની અવરજવર અને

કોલાહલથી ધમધમી ર ું હતું. નાના-મોટાં અનેક દવાખાનાઓના નામ વાંચતા વાંચતા હું
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ની શોધમાં હતો તે નાનકડું પા ટયું આખરે મારી નજરે ચ ું. તેમાં લ યું હતું : 

‘ડૉ. આઈ. કે. વીજળીવાળા : બાળરોગ િન ણાત – બી  માળે.

....અને મ ઉ સાહથી પગની ગિત વધારી.

પગિથયાં ચઢીને બી  માળે આવેલા લિનકમાં દાખલ થતાં યાંનું ય ઈને હું

અચંબામાં પડી ગયો ! ણે કે મોટો માનવ મહેરામણ ઊમ ો હતો.  બેસવાની તો વાત

દૂર રહી,  ઊભા યાં રહેવું તે  હતો !  આસપાસના ા ય િવ તારોમાંથી આવેલા

માતાિપતા તેમના બાળકો સાથે કલાકોથી નંબર આવવાની રાહ ઈને બેઠા હતા. કેટલાક

ગરીબ પ રવારો સાવ ચ થરેહાલ હતા. બીમાર બાળકો રડીને ઘરે જવા માટે દ કરી ર ા

હતા. મ યમવગ ય પ રવારો પોતાના બાળકોને હાથમાં બ કટનું પેકેટ પકડાવીને શાંિતથી

બેઠા હતા. એટલામાં વારાફરતી નંબર માણે દદ ઓને અંદર મોકલી રહેલા રસે શિન ટે

મને ઈને પૂ યું :

‘એપોઈ ટમે ટ લીધી છે ? કોને બતાવવાનું છે ?’

જવાબમાં મ મા ં કાડ ડૉકટર સાહેબને પહ ચાડવા િવનંતી કરી.  ફરી એકવાર હું

આસપાસનું ય વામાં ખોવાયો. સુંદર સુવા યો લખેલા વૉલિપસ સાથે ‘મનનો માળો,

અંતરનો ઉ સ,  હીરાનો ખ નો,  સાયલ સ લીઝ…’ વા એમના પુ તકોની યાદી

મુકવામાં આવી હતી.  બાળકોના તંદુર ત િવકાસ માટેનાં કેટલાક સૂચનો વાંચવાની

શ આત ક ં યાં તો રસે શિન ટે આવીને ક ું :

‘સાહેબ આપને અંદર બોલાવે છે.’

ક સ ટંગ મમાં વેશતાંની સાથે જ ડૉ ટર સાહેબે ખૂબ સ  ચહેરે ઊભા થઈને મીઠો

આવકાર આ યો. અ યંત ય ત હોવા છતાં તેમના ચહેરા પર જરાય થાક કે કંટાળો વતાતો

નહોતો.  એમના લેખનમાં અનુભવાતી સહજતા એમના ય ત વમાં દિ ગોચર થઈ રહી

હતી. તેઓ એટલી સરળતાથી વાતો કરી ર ા હતા કે ણે આપણે કોઈ આ મીય વજનને
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વષ  બાદ મ ા હોઈએ તેવી લાગણી સહે ય થઈ આવે. મત સાથે બાળકોને તપાસતા,

વાલીઓને સમ વતા અને પાસે રહેલા કૉ યુટરમાં િ િ શન લખતાં લખતાં તેઓ

આનંદપૂવક પોતાનું કામ કરી ર ા હતાં. આ બધા કામની સાથે સાથે જ અમારો વાતાલાપ

પણ શ  થયો.

 :  ડૉ ટર સાહેબ,  અહ  બહાર આટલી ભીડ ઈને મને સૌથી પહેલો  એ
થાય છે કે આપ આટલી ય તતા વ ચે લખવાનો સમય કેવી રીતે કાઢી શકો છો ?

ઉ ર :  મૃગેશભાઈ,  એ માટે મારે તમને મારી દનચયા કહેવી પડશે.  મારી સવાર આઠ

વા યે પડે.  ઊઠીને નાના દથી પરવારીને બરાબર નવ વા યે હો પટલ પહ ચી જ .  એ

પછી સાંજના ૫:૩૦ સુધી સતત દદ ઓને તપાસવાનું ચાલે.  સાં  છ વા યે ઘરે જઈને

ડનર લ . ચોવીસ કલાકમાં ફ ત એક જ વાર હું ભોજન લ  છું. ફરીથી ૬:૩૦-૭ વા યે હું

હો પટલ પરત આવું અને તે પછી બાકી રહેલા દદ ઓને તપાસતાં છેક ૧૧-૧૧:૩૦ થઈ

ય. રા ે બાર વા યે ઘરે પહ ચી, નાન કરીને તરત વાંચવા-લખવા બેસી . રાતના

ણ-સાડા ણ સુધી એ બધું કામ ચાલે.  ફરી પાછા,  બી  દવસની સવારે નવ વા યે

હો પટલમાં !

 :  એનો અથ એમ કે અ યાર સુધીના તમારા તમામ પુ તકોનો જ મ
મ યરા ીએ થયો, ખ ં ને ?

ઉ ર :  હા ભાઈ,  એકદમ બરાબર.  દવસે એક િમિનટનો પણ સમય કાઢવો મુ કેલ થઈ

પડે.  રોજના ૧૦૦થી ૧૫૦  દદ ઓને તપાસવાના હોય અને દરેકની એપોઈ ટમે ટ

અગાઉથી ન ી થયેલી હોય.  આથી,  અ ય કોઈ વૃિ ને તો અવકાશ જ ન રહે.  હા,

બુધવારે અને રિવવારે હો પટલમાં ર  હોય આથી ઈ ડોર પેશ ટની િવિઝટને બાદ કરતાં

સારો એવો સમય મળી રહે પરંતુ એ તો પ રવારને ફાળે ય !

 : હવે આપણે આપની સાિહ યયા ા િવશે થોડીક વાત કરીએ. આપને લખવાની
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ેરણા કેવી રીતે મળી ? અને તેની શ આત કેવા સં ગોમાં થઈ ?

ઉ ર :  આમ જુઓ તો વાંચન-લેખનનો બાળપણથી જ મને શોખ.  શાળાની લાઈ ેરી,

છાપાંઓ અને પુ તકોનું િવશાળ વાંચન અમારે ઘરે પહેલી જ હતું.  આ વાચને મારી

ક પનાના અનેક ાર ખોલી ના યાં.  તેનાથી ેરાઈને મ નવમા ધોરણથી કંઈક કંઈક

લખવાની શ આત કરી.  દસમા ધોરણમાં ‘કોનો વાંક ?’ નામની થમ વાતા લખી 

૧૯૭૬ના ‘બો બે જનસ ા’ અખબારની રિવવારની પૂિતમાં કાિશત થઈ.  એ જમાના

માણે તેને ૧૫ . વડું મોટું પા રતોિષક મ ું ! તે પછી નું ગત વષ કાશન થયું એ

‘હીરાનો ખ નો’ નામની બાળવાતાનું આખું પુ તક મ દસમા ધોરણમાં લખીને તૈયાર

કરી રા યું હતું  વીસ વષ સુધી એમ ને એમ જ પડી ર ું. એ પછી છાપાઓમાં યારેક

સંગોપાત કંઈક લખવાનું થતું પરંતુ યારબાદ મે ડકલનું ભણતર શ  થવાથી ઘણો મોટો

અંતરાલ આ યો.

 : તો ડો ટર સાહેબ, એ પછી બી  ઈિનંગની શ આત યારે અને કેવી રીતે ?
એમાંનું પહેલ વહેલું સજન કયું ?

ઉ ર :  મે ડકલનો અ યાસ,  હો પટલની શ આત અને સામા જક વનની

જવાદારીઓમાં વષ  નીકળી ગયા.  એ પછી દીકરી ત નીનો જ મ થતાં એને ગમે એવા

કેટલાક બાળકા યો લખવાની ઈ છા થઈ આવી.  આમ તો કે હું પહેલાં પણ યારેક

કિવતાઓ લખતો;  પરંતુ દીકરીના િનિમ ે છ-સાત બાળકા યો લખીને મ ફરી લખવાની

શ આત કરી. આ કા યો વડોદરાના ડૉ. પુરંદરે આકાશવાણી પર ગાઈ સંભળા યા અને તેને

લોકોનો ખૂબ સુંદર િતસાદ મ ો.  તેમાંથી ેરણા લઈને ‘ દરભાઈને આંખો આવી’

નામનું બાળ-આરો યલ ી કિવતાઓનું પહેલું પુ તક બ યું. આ પુ તકને ગુજરાતી સાિહ ય

પ રષદ ારા ૨૦૦૪માં ‘ ે  બાળ-આરો યલ ી કા ય’નો પુર કાર મ ો.

‘બાળકા યો’ના પુ તક આપણા સાિહ યમાં અનેક છે,  પરંતુ તેમાં આરો યની વાત વણી

લેવાઈ હોય તેવું આ એક મા  પુ તક છે.  એ પછી,  ૫૦૦  પાનાનું બૃહદ ‘બાળ

આરો યશા ’ લ યું. બાળકના જ મથી લઈને ૧૫ વષ સુધી તેના આરો યના દરેકે દરેક
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પાસાને આવરી લેતું ગુજરાતી ભાષાનું આ એક મા  પુ તક બ યું.

 :  આપના કા ય અને આરો યલ ી પુ તકોની વાત ણીને આપના સજનનું
એક નવું પાસું ણવા મ ું. પરંતુ  એ થાય છે ડોકટર સાહેબ કે, આ પ માંથી
ગ  તરફ અને શારી રક આરો યમાંથી માનિસક આરો ય તરફ આપની કલમે
અચાનક કેવી રીતે વળાંક લીધો ?

ઉ ર :  એની વાત એકદમ રસ દ છે મૃગેશભાઈ.  એમાં થયું એવું કે એ જમાનામાં

ભાવનગર ખાતે સૌ થમ ઈ ટરનેટ કનેકશન લેનારા અમે ફ ત ચાર િમ ો હતા.  એ

સમયે બી  કોઈને યાં ઈ ટરનેટની સુિવધા નહોતી.  વળી,  અમારે તો ‘ડાયલ-અપ’

કનેકશન પણ એસ.ટી.ડી.  કોડ લગાડીને ડવું પડતું.  તમને સાંભળીને હસવું આવશે કે

એક કલાકના . ૧,૫૦૦ લેખે અમે ૧૦૦ કલાકના . ૧૫,૦૦૦ ચૂક યા હતાં ! વાંચનના

તો અમે યસની હતા જ,  એટલે નવી નવી સાઈટો શોધીને અં ે  સાિહ યની મ

માણતા.  એ પછી દેશ-િવદેશના િમ ોને સુંદર િવચારો ઈ-મેઈલ ારા ફોવડ કરતાં અને

તેમની પાસેથી પણ અમને એવી સુંદર લઘુકથાઓ ઈ-મેઈલ મારફતે મળતી કે  વાંચીને

અમા ં હૈયું ભરાઈ જતું.  માણસના વનમાં પૉિઝ ટવ િવચારોને ઉ ેજન મળે એવી આ

સુંદર બોધકથાઓ વાંચીને મને થતું કે આ બધું મને ઈ ટરનેટ નથી એવા આપણા સગાં-

નેહીઓ અને િમ ોને વાંચવા મળે તો કેવું સા ં !

અંતે મ થોડીક લઘુકથાઓનો અનુવાદ કરીને પ નીને વાંચી સંભળાવી.  એને આ િવચાર

બહુ ગ યો.  અમે બંનેએ આવી થોડીક વાતાઓ અનુવાદ કરીને તેની ઝેરો  િમ ો-

પ રિચતોમાં વહચવાનું િવચાય.ુ  સમય વીતતાં અમારી પાસે એટલી બધી વાતાઓ ભેગી

થઈ કે અમે તેને એક પુ તક વ પે છપાવવાનો િવચાર કય . મ ‘ઈમેજ કાશન’નો સંપક

કય  કે અમારે િમ ોને ભેટ આપવા એક પુ તકની ૧૦૦ કોપી છપાવવી છે; પરંતુ એમણે

ક ું કે ેસમાં ૭૫૦ કોપીથી ઓછી છાપી ન શકાય. અમને થયું કે હવે શું કરીએ ? િમ ો

અને સગાં- નેહીઓનું લી ટ વધારેમાં વધારે ગણીએ તો પણ ૧૫૦થી તો ન જ વધે !

બાકીની કોપીઓનું કરવું શું ?  છેવટે અમે િવચાયુ કે  થાય તે.  આવું સુંદર સાિહ ય
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આપણે િમ ો સુધી પહ ચાડવું જ છે તો પછી શા માટે પીછેહટ કરવી ?  ટલાં પુ તકો

પ રિચતોમાં અપાય એટલા મફત આપીશું અને બાકીનાં પુ તકો કોઈ ચણા-મમરાવાળાની

રકડીમાં આપી દઈશું થી પડીકામાં છપાયેલું યારેક કોઈક તો વાંચશે ! ‘મોતીચારો’ નામ

આપીને અમે તે ેસમાં આ યું.

પણ વા તવમાં બ યું ઊલટું ! મા  ૧૦ જ દવસમાં એ પુ તક એટલું બધું િસિ  પા યું કે

તેની તા કાિલક સાડા ણ હ ર નકલો છાપવી પડી. યાર બાદ તેની આવૃિ  સતત થતી

રહી.  આજ સુધીમાં ‘મોતીચારો’ની ીસ હ રથી વધુ નકલો વેચાઈ ચૂકી છે.

‘મોતીચારો’ની સફળતા બાદ થોડોક સમય વી યો. એ અરસામાં ગુજરાતમાં તોફાનો ફાટી

નીક ાં હતાં.  કેટલાય લોકોના ઘરબાર અને દુકાનો લૂંટાયા,  િનદ ષ લોકો રોષનો ભોગ

બ યા.  લોકોમાં ડ ેશન વ યું.  આથી,  મને થયું કે આ સમયે કેટલાક ચૂંટેલા વન ેરક

સંગો અનુવા દત થઈને તૈયાર પ ા છે તો તેનું એક બીજું પુ તક બનાવવું ઈએ…અને

આમ ‘મનનો માળો’ (મોતીચારો-૨) વ પે બીજું પુ તક કાિશત થયું. આ પુ તકને પણ

અગાઉની ટલો જ લોકોનો િતસાદ મ ો.  એ મમાં પછી હમણાં ‘અંતરનો ઉ સ’

પુ તક ‘મોતીચારો :ભાગ-૩’ પે લોકચાહના પામી ર ું છે. આ તમામ અનુવા દત સંગો

લેતી વખતે મ એ બાબત િવશેષ યાલમાં રાખી છે કે આ સંગો હકારા મક અ ભગમનો

સંદેશો આપે તેવા જ હોવા ઈએ. યારબાદ બાળકો માટે ‘હીરાનો ખ નો’ લખાયું અને

તે પછી ઈ જ  અલ-અમનાની રોમાંચક સાહસકથા ‘સાથીદારની શોધમાં’ લખાયું.

 :  ઈ ટરનેટ પરની અનુવા દત પુ તકોની ેણી ઉપરાંત આપના વન સંગો
પર આધા રત ‘સાયલ સ લીઝ’ અને ‘સમયને સથવારે’ પણ વાચકોમાં એટલા જ
લોકિ ય ર ાં છ.ે આ પુ તકો િવશે આપ કંઈક કહેશો ?

ઉ ર :  હા.  આ બંને પુ તકો મારા વનના સંઘષકાળની ઘટનાઓ,  તબીબી વનના

અનુભવો વગેરેનો સમાવેશ કરે છે.  ફોવડડ ઈ-મેઈલમાં મળતી નાનકડી લઘુકથાઓનો

અનુવાદ કરતાં કરતાં મને થયું કે મારા વનમાં પણ આવી કેટલીક ઘટનાઓ બનેલી છે ,

તો શા માટે એને પણ વાચકો સાથે ન વહચીએ ? આપણા વનની કોઈ બાબત યારેક
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કોઈ બી ને પણ ખપમાં આવી શકે.  આમ િવચાર કરતાં ‘સાયલ સ લીઝ’ તૈયાર થયું

અને પછી એ જ રીતે કેટલાક અ ય સંગોનો સમાવેશ કરીને ‘સમયને સથવારે’ પણ

લખાયું.

 :  ડૉ ટર સાહેબ,  આપના તમામ પુ તકો અ િતમ લોકચાહના પા યા છ.ે
િવ માં વસતા અનેક ગુજરાતીઓએ તેને મન ભરીને મા યા છ.ે આથી વાભાિવક
છે કે આપને સકડોની સં યામાં તેના િતભાવો મ ા જ હશ.ે આ િતભાવોમાંથી

 આપના અંતરને ખૂબ પ યા હોય તેવા કેટલાક સંગો આપ કહેશો ?

ઉ ર : જ ર મૃગેશભાઈ. મને ચાર મોટી બૉ સ ફાઈલ ભરાય તેટલા પ ો ા  થયા છે.

આ અ ભુત લોકચાહના ઈને મને લા યું કે દરેક ય તમાં પૉિઝ ટવ વાંચનની ભૂખ તો

છે જ. સવાલ એવું વાંચન યાંથી મેળવવું તેનો રહે છે. હું આપને કેટલાક સંગો કહીશ કે

 મારા માટે ખૂબ જ યાદગાર બની ર ા છે.

સૌથી પહેલું પુ તક ‘મોતીચારો’ લખાયું. એના કાશન બાદ થોડા દવસો પછી મારી પર

એક ભાઈનો કાગળ આ યો.  એમણે લ યું હતું કે ‘અમે ટીલનો ઑડર લેવા માટે એક

પેઢીનો ઘણા વષ થી સંપક કરી ર ા હતા.  પણ એ લોકો કંઈ બહુ દાદ નહોતા આપતાં.

એક દવસ અમે યાવસાિયક િમ તાને નાતે એમને ‘મોતીચારો’ પુ તક ભેટ મોક યુ.ં એ

જ દવસે સાં  તે પેઢીના સંચાલક ભાઈનો અમારી પર ફોન આ યો કે અમે તમને . ૧૦

લાખનો ટીલ ઑડર આપીએ છીએ;  પરંતુ શરત એટલી કે તમે ટીલ પછી મોકલ ,

પહેલાં ‘મોતીચારો’ની પાંચ કોપી મોકલી આપો !’ એક પુ તક માનવીને માનવી સાથે

ડવામાં સફળ થાય એનાથી ડું બીજું શું હોઈ શકે ? બી  એક સંગ છે ‘સાયલ સ

લીઝ’ પુ તકના સંદભમા.ં  અમદાવાદમાં એક છોકરો બારમા ધોરણમાં નપાસ થવાથી

ભણવાનું છોડી દેવાનું િવચારી ર ો હતો. એના હાથમાં આ પુ તક આ યું. એણે યું કે આ

લેખકને બારમાની પરી ામાં  આટલી બધી તકલીફ પડી હોય તો એની સરખામણીમાં

મારી પાસે તો એના કરતાં અનેક સુખસગવડો છે.  મારે િન સાહ થઈને ભણવાનું

છોડવાની શી જ ર ?  એ પછી એણે બરાબર મહેનત શ  કરી.  ભણી-ગણીને
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ઈલે ટોિન સના ે માં આગળ વ યો અને હમણાં થોડા સમય અગાઉ વધુ અ યાસાથ

લે ડ ગયો. જતાં પહેલાં એ મને મળવા આ યો કે ‘સાહેબ, આ બધું તમારા લીધે છે. એ

પુ તકે  મને બચા યો ન હોત તો હું સાચે જ ડગી ગયો હોત .’ એક પુ તક ય તના

વનમાં આટલી હદે ઉપયોગી થઈ શકે એની તો મને ક પના જ નહોતી ! સાચે જ, આ

સંગે મને રોમાંિચત કરી મૂ યો.

‘મોતીચારો’ પુ તકના સંદભમાં મને એક બી  સંગ યાદ આવે છે.  પુ તકને કાિશત

થયે લગભગ ચારેક મિહના થયા હશે.  રિવવારનો એ દવસ હતો.  ઓ.પી.ડી.  તો ચાલુ

નહોતું પણ હું મારા ટાફ સાથે અ ય નાના-મોટા કામકાજ બાબતે ચચા કરી ર ો હતો.

એવામાં એક સુટેડ-બુટેડ કોઈ સારા ઘરનો અપટુડેટ માણસ આ યો.  એમણે મને પૂ યું કે

‘મારે તમારો થોડો સમય ઈએ છે, હું વાત કરી શકું ?’ મ ક ું : હા, જ ર. આ  થોડો

સમય છે, આપ આરામથી બેસો… એમણે પોતાની વાત શ  કરી. એમણે ક ું કે ‘હું કયા

ગામનો કે શહેરનો છું એ તમને નહ  કહું,  મા ં નામ પણ આપને નહી કહું.  આપ ફ ત

મારી વાત સાંભળો.  મારી પાસે કરોડો િપયા છે. મને હાટની બીમારી છે.  મારી આગળ-

પાછળ કોઈ નથી. સગાં-વહાલાં મને એમ નથી પૂછતાં કે તમારી ત બયત કેમ છે ? એ તો

એમ જ પૂ યા કરે છે કે તમારી સંપિ નું તમે શું કરશો ? – આ બધા રોજના ાસથી

કંટાળીને મ આ મહ યા કરવાનું િવચાયુ.  થોડા કલાકો પછી હું વન ટૂંકાવવાની તૈયારી

કરી ર ો હતો એવામાં મ યું કે મારી સે ેટરી ટેબલ પર બેસીને ત લીન થઈને કંઈક

વાંચી રહી હતી. મ પૂ યું કે તું શું વાંચે છે ? જવાબમાં એણે તમા ં ‘મોતીચારો’ પુ તક

મને આ યું અને સમય થતાં એ ઘરે જવા નીકળી. પુ તકના એક-બે લેખ વાંચતા મને બહુ

રસ પ ો અને પછી તો આખી રાત વાંચીને હું ખૂબ ર ો.  બસ,  આ બી  દવસની

સવાર પડતાં તમને મળવા દોડી આ યો.’ …એ ભાઈએ પોતાની વાત પૂરી કરી અને મારો

હાથ પકડીને રડવા માં ા.  અડધો કલાક સુધી એ ખૂબ ર ા અને અમને પણ રડા યા.

મારી સાથે ઊભેલા ટાફના આંખમાંથી પણ આંસુ સરી પ ા. જતાં જતાં એ ભાઈએ ક ું

કે ‘હું હવે સરસ રીતે વન વીશ અને એવું વીશ કે  બી  માટે દાખલા પ હોય.

વન કંઈ વેડફી નાખવાની વ તુ નથી – એ વાત આ  મને બરાબર સમ ઈ છે.’ એક
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લેખક માટે આનાથી વધારે મોટો આ મસંતોષ કયો હોઈ શકે ?

આવો જ એક સંગ ભાવનગર પાસે રહેતા એક બહેનનો છે.  એ પણ અહ  મને મળવા

આ યા હતા.  તેઓ કૂલમાં િશિ કા છે.  પરંતુ વનના ચઢાવ-ઉતરાવ,  પિતનું અવસાન

અને અનેક સમ યાઓથી તેમનું વન િનરાશાથી ઘેરાઈ ગયું હતું. આ િનરાશા એટલી હદે

આગળ વધી હતી કે તેઓએ એક દવસ આપઘાત કરવાનું ન ી કરી લીધું. બરાબર એ જ

દવસે સવારે કૂલની લાઈ ેરીમાં આ પુ તકો આ યાં અને વાંચીને એમનું એટલું બધું

દયપ રવતન થયું કે આપઘાત કરવાને બદલે તેઓ પોતાની આસાપાસ રહેતા દુ:ખી

લોકોને આવા સારા લેખો વંચાવીને વનનું ભાથું બાધી આપવાનું નૂતન કાય ઉપા ું.

એક પુ તક ધારે તો શું ન કરી શકે ? આવા તો કંઈ કેટલાય ક સાઓએ મારા દયને

આનંદ,  સંતોષ,  અને સ તાથી ભરી દીધું છે.  ખરેખર,  મ વનમાં એનાથી ખૂબ

ધ યતા અનુભવી છે.  ઈ રે બહુ ક ણા વરસાવી છે. વન આ અનુભવોની વહચણીથી

વવા વું લા યું છે; આથી જ મને યારેય કામનો થાક નથી લા યો.

 :  ખરેખર સાહેબ,  આપના અનુભવો એ તો મારી આંખ પણ ભ જવી દીધી.
આપની આ સજનયા ામાં આપના પ રવારના યોગદાન િવશે કંઈક કહેશો ? તેમનો
પ રચય કરાવશો ?

ઉ ર :  હું તો પ  માનું છું કે પ ની કૃિતકાના સહકાર વગર મા ં લેખનનું આ કામ

આગળ જ ન વધી શ યું હોત.  દરેક અનુવાદોને વા,  વાંચવા,  સાથે બેસીને તે િવષય

બાબતે ચચા કરવી વગેરે અમારો રો જંદો મ બની ગયો હતો. મારા માટે તે પ ની કરતાં

િમ  વધારે છે.  યવસાયે તે ઉ ચ-મા યિમક કૂલમાં સાયકોલો ની િશિ કા છે અને

સુ િસ  ગુજરાતી બાળમાિસક ‘બાલમૂિત’ના સંપાદક ી વીણભાઈ શાહની સુપુ ી છે.

મારી દીકરીનું નામ ત ની છે, નવમા ધોરણમાં અ યાસ કરે છે અને તે પણ કા યો અને

વાતાઓ લખે છે. ઘરમાં અમે સૌ હો ટેલમાં રહેતા િમ ોની મ હળીમળીને રહીએ છીએ.

કુટુંબમાં અમે બે ભાઈઓ અને ણ બહેનો છીએ. મોટા બહેનનું નામ રોશનબેન છે. તેઓ

હાલમાં િનવૃ  િશિ કા છે પરંતુ એમણે અમને સૌને ભણાવવા માટે લ  નથી કયા.
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વ ચેના નાના બહેનનું નામ શરીફા છે  સુરતમાં છે અને સૌથી નાનાબેન હાઉસવાઈફ

છે.  મારો મોટો ભાઈ થરી હો પટલમાં બાયોકેિમ ટ છે આથી તે માતાિપતા સાથે

થરીમાં રહે છે.  મારા બાપુ  યુઝપેપર વેચતા અને મ પણ એમ.બી.બી.એસ.  સુધી

છાપાં વેચવાનું કામ કયુ છે. માતા ગૃિહણી છે.

 :  સાહેબ,  આપને આ રો જંદા કામકાજમાંથી બહાર નીકળીને યાંક ફરવા
જવાનું મન પણ થતું હશે ને ? નવરાશની પળોમાં આપ યાં જવાનું પસંદ કરો છો?

ઉ ર : સાચી વાત કહું તો નવરાશની પળો મળતી જ નથી. કારણ કે અમારે ૨૦ થી ૨૫

દવસની એપોઈ ટમે ટો અગાઉથી ન ી થઈ ય છે.  મ કે સ ટે બરના અંિતમ

દવસોમાં છેક ઓ ટોબરની દવાળી સુધીની એપોઈ ટમે ટો ન ી થઈ ચૂકી છે.  આથી

વ ચે ર  લેવાનો સવાલ ઊભો નથી થતો. દૂર દૂરના ા ય િવ તારોમાંથી આવતા િમક

લોકોને િનરાશ કરવાનું મારા દલને ચે નહ .  એ લોકો કલાકોની મુસાફરી કરીને અહ

આવતા હોય અને યારબાદ કેટલાય કલાકો પછી એમનો નંબર લાગતો હોય યારે એમના

િત મારે િવશેષ યાન આપવું એ મારી પહેલી ફરજ બની રહે છે. આ કારણથી જ હું કોઈ

સાિહ યના કાય મમાં નથી જઈ શકતો. હા, કોઈક વાર ન કના િવ તારમાં કોઈ સંગે બે

શ દો બોલવા જવાનું હોય તો પાંચ-પંદર િમિનટ કાઢી લ … પરંતુ એક આખો દવસ

કાઢવો અશ ય બની ય છે.  આખા વષમાં મા ં વેકેશન ફ ત પંદર દવસ ! આઠ-દસ

દવસ દવાળીમાં અને છ-સાત દવસનું ઉનાળાનું વેકેશન. બસ,  એટલામાં જ મનગમતી

વૃિ ઓનો આનંદ માણી લ  છું.

 :  વાચનમાં આપને ગમતો કાર કયો ? આપના િ ય લેખક અને કિવ િવશે
જણાવશો ?

ઉ ર :  આમ તો મને બધું જ વાંચવું ગમે.  િફ શનથી લઈને વ ડ િહ ટરી સુધી બધું જ.

કેટથી લઈને કો યુટર સુધીના બધા િવષયોમાં નવું નવું ણવાનો શોખ.  તેથી કયો

કાર વધારે ગમે તે ન ી કરવું મુ કેલ છે પણ સામા યત: બધું જ ણવું ગમ.ે મારા િ ય
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લેખક પ ાલાલ પટેલ. એનું કારણ એ કે મને સાતમા ધોરણમાં તેમનું ‘માનવીની ભવાઈ’

પુ તક ભેટ મ ું હતું. નાનપણમાં વાંચેલા એ પુ તકનો મારા મન પર ખૂબ ભાવ પ ો

અને એ મારા િ ય લેખક બની ગયા.  કિવઓમાં બધા જ કિવઓની રચના વાંચવી ગમે;

પરંતુ એ સૌ કોઈમાં  થોડું ચ ઢયાતું ન ી કરવું હોય તો મને ‘રમેશ પારેખ’ વધારે ગમે.

 : હાલમાં આપ કંઈ નવું લખી ર ા છો ? અથવા ન કના ભિવ યમાં આપનું
કોઈ પુ તક કાિશત થવાનું હોય તો તેની માિહતી આપશો.

ઉ ર : ‘મોતીચારો’ ભાગ-૪;  ‘અમૃતનો ઓડકાર’ નામે લખાઈ ર ું છે. ટૂંક સમયમાં તે

ેસમાં જશે.

 :  ડો ટર સાહેબ,  આપે આપનો કંમતી સમય આપીને મારી સાથે આપના
અનુભવો વહ યા એ માટે આપનો આભાર માનવા માટે ‘આભાર’ શ દ નાનો પડ.ે
છે લે, એક વાત કહેવાની કે આપના પુ તકોના િવ યાપી ચાહકો માટે આપનો શું
સંદેશ છે ?

ઉ ર : બસ, એટલું જ કે જંદગી ખૂબ અ ભુત છે. પૉિઝ ટવ રહીને િવચારીએ તો વન

કોઈ દવસ િનરાશા આપતું નથી.  હકારા મક અ ભગમ અપનાવો અને આગળ વધો.

વનના ક ઠન સંગોમાં એક મા  ઈ ર જ ેરક બળ બની રહે છે. તે વૈિ ક શ ત છે.

આ કોઈ ધમની વાત નથી,  પરંતુ એક પરમ શ તની આ વાત છે.  એને તમે ગમે તે

નામથી બોલાવી શકો. એણે હંમેશા મારી મદદ કરી છે, તમારી પણ કરશે જ. િહંમત રાખો,

કારણકે હજુ આપણે ઘણે દૂર સુધી પહ ચવાનું છે.

******

આજના સમયમાં આપણને ઘણી વાર ઈ છા થાય છે કે કંઈક એ ટવ કે સજના મક કામ

કરવું છે પરંતુ નોકરી- યવસાયમાંથી સમય મળતો નથી.  તબલાં શીખવા છે,  કથક ની

તાલીમ લેવી છે, વાતા લખવી છે, પણ સમય યાં છે ? ઉ સાહના એ બીજને કામના બોજ
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તળે સૂકવીને ન  ન કરતાં તેનો કેવી રીતે િવકાસ કરવો તેનો બોધ આપણને ડૉકટર

સાહેબના વનમાંથી મળે છે. ને ખરેખર કંઈક કરવું છે; કરવાની અદ ય ઈ છા છે, તેને

સઘળી અનુકૂળતા આપોઆપ મળી જ રહે છે. ડૉ ટર સાહેબના ય ત વના બી  અનેક

પાસાઓ છે. અમુક મર પછી ‘આયુવદ’નો અ યાસ શ  કરી શકાય એ માટે તેમણે ગત

વષ સં કૃત િવષયની બારમા ધોરણની પરી ા ૮૪ ટકા મા સ સાથે પાસ કરી છે.  મા

આટલું જ નિહ,  તેઓએ હમણાં થોડા દવસ પહેલાં આંબેડેકર ઓપન યુિનવિસટીમાંથી

કો યુટરના CCC કોષની પરી ા ડ ટંકશન સાથે પાસ કરી છે.  HTML અને Visual

Basic Programmingનું તેઓ ખૂબ સા ં ાન ધરાવે છે.  આટલા બધા કામ સાથે

અ યાસ, લેખન, વાંચન, કો યુટર,  ો ાિમંગ અને સામા જક જવાબદારી એક સાથે કેમ

કરીને નીભાવી શકાતી હશે ?  તેવો  આપણને સૌને થાય.  પરંત,ુ  કહેવાય છે ને કે

‘અડગ મનના મુસાફરને િહમાલય પણ નડતો નથી….’

[  સંપક :  ડૉ.  આઈ.કે.  વીજળીવાળા.  ‘ડો ટસ હાઉસ’,  કાળાનાળા,  ભાવનગર-

૩૬૪ ૦૦૧. ગુજરાત. આપ તેમનો આ સરનામે સંપક કરી શકો છો : ઈ-મેઈલ

: drikv@yahoo.com ]
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