
બીરેન કોઠારી – ‘પ્રતિલીપી’ પર ઈન્ટરવ્ય ુ

 

નામ - અટક  : 

બીરેન કોઠારી. નેટકૃપાએ ખબર પડી કે આ નામધારી બીજા માણસો પણ છે, તેથી ગ  ૂંચવાડો 
થવાનો સૂંભવ ખરો. જો કે, ગજુરાતી લેખનકે્ષત્રે આ નામધારી જીવ અત્યાર સધુી તો એક જ હોય 

એવી સૂંભાવના છે. 

  

જન્મિારીખ : 

આ પથૃ્વી પર જન્મેલા તમામ જીવોમાૂં એક ગજબનુૂં સામ્ય છે. એ બધા જ ૧ જાન્યઆુરી અન ે૩૧ 

ડડસેમ્બરની વચ્ચેના ડિવસોએ જ જન્મ્યા હોય છે. ચાહ ેતે કીડી હોય કે કાચચિંડો, ગાય કે ગધેડો, 
હાથી હોય કે હીપોપોટેમસ, સ્ટારફીશ હોય કે વ્હલે કે અન્ય કોઈ. આ સૌમાૂં એક માત્ર મનષુ્યોને જ 



તારીખોનુૂં વળગણ હોય છે. િેહ ેમનષુ્ય હોવાથી હુૂં પણ શી રીતે બાકાત હોઈ શકુૂં? કહવેાય છે કે 

આ િેહ ેપથૃ્વી પર ૬ એપ્રિલના રોજ માથુૂં મ  ક્ુૂં હત ુૂં. 

  

મળૂ વિન  : 

બ્રહ્ાૂંડ ેકોટી પ્રસતારમ ્એમાૂંનો એક તે પથૃ્વી. અને પથૃ્વી પર ભી અનેક પ્રસતારમ ્અનેક ખૂંડ, એમાૂં 
કેટલાય િેશ, રાજ્યો, જજલ્લા અને તાલકુા. એમાૂંના એપ્રશયા ખૂંડના, ભારત િેશના ગજુરાત 

રાજ્યમાૂં આવેલા ખેડા જજલ્લાના મહમેિાવાિ તાલકુાનુૂં મખુ્ય મથક એવુૂં મહમેિાવાિ નગર, 

જેની ટપાલ ખાતામાૂં ઓળખ છે ૩૮૭ ૧૩૦. 

  

ડિગ્રી-ઉપાતિ  : 

ખરેખર તો ડીગ્રી નહીં, ડીપ્લોમા છે. ડીપ્લોમા ઈન કેમીકલ એનજ્જનીયરીંગ. એમ તો િોઢેક વરસ 

ફાઈન આર્્્સમાૂં પેઈનટ્ીંગની ડીગ્રી લેવાનો િયાસ કરેલો, પણ એ ઉપાપ્રધ લાગી. જો કે, એવો 
ફફડાટ સતત રહ્યા કરે છે કે કોઈ ક્ાૂંક ડૉક્ટરેટ કે ‘ડી.લીટ.’ની માનદ્ ડીગ્રી ન પધરાવી િે. આવો 
ફફડાટ બે કારણ ેરહ ેછે: એક તો કોઈન ેહુૂં ઝટ ‘ના’ કહી શકતો નથી. અને બીજુ ૂં સૌથી મહત્ત્વનુૂં એ 

કે એ માટે હુૂં જરાય લાયક નથી, 

  

1. સ્વભાવ : 

ઓળખવાનો િયત્ન ચાલ ુછે. કિાચ બીજાઓએ ઓળખી લીધો હોય તો ખબર નથી.   

  

2. બેકાબ ુકહી શકાય એવો એક શોખ ? 

બેકાબ   કહવેાય એવો એકેય નહીં, પણ એવા ઘણા શોખ, જે એકૂંિરે કાબ  માૂં છે અને મને પણ 

કાબ  માૂં રાખ ેછે. 

  



3. તપ્રય ભોજન: 

િાૂંત ચાવી શકે, પેટ પચાવી શકે, જીભ વાૂંધો ન લે એવુૂં કોઈ પણ શાકાહારી ભોજન. 

  

4. ડિપે્રશન આવે? 

મને જોઈન ેબીજાને આવતુૂં હોય તો કેમ ખબર પડે? 

  

5. લેખન માટે કોઈ ખાસ સ્થળતવશેષ: 

હવામાૂં ૨૦-૨૧% ઓક્ક્સજન ધરાવત ુૂં, ટેબલ અને ખરુશી મ  કી શકાય એવુૂં કોઈ પણ સ્થળ. 

અથવા ભીંતે પીઠ ટેકવી પગ લાૂંબા કરીને ખોળામાૂં લેપટોપ મ  કી શકાય એવી કોઈ પણ જગા. 

  

6. ગસુ્સો ક્યારે આવે? 

લોકોની સીવીક (નોન) સેનસ્ જોઈન,ે લખાણો કે કોલમોમાૂં આડેધડ ચચિંતન ફટકારતા 
કલમબાજોન ે જોઈન,ે લખાણોમાૂં આત્મશ્લાઘાનો અપ્રતરેક કરતા ક્લમબૂંકાઓને જોઈને, 
માતભૃાષાની સેવા કરતા લોકોને જોઈન,ે રાજ્યસત્તા કે ધમ્સત્તા આગળ મજુરો કરતા 
કલમબહાદુરોને જોઈન,ે લેખન એ શોખ હોય- વ્યવસાય નહીં, એમ માનતા લોકોને મળીને, 
પ્રશક્ષણ અને આરોગ્યકે્ષત્રે ફેલાઈ ચ  કેલા પ્રનલ્જ્જ વ્યાપારીકરણથી....યાિી લાૂંબી છે, પણ આમાૂંનુૂં 
કશુૂં આપણા હાથમાૂં નથી, તેથી અગાઉ ઉલ્લેખ કયો એમ, કાબ  માૂં છે એ શોખ ગસુ્સો આવવા િેતા 
નથી, બલકે તેની અવેજીમાૂં હાસ્ય િેરે છે. 

  

7.ઈશ્વરમાાં માનો છો ? ક્યારે યાદ આવે ? 

માનતો નથી. પણ એમના નામે થતો ક્રૂર ઘોંઘાટ સાૂંભળીને યાિ આવે ખરા કે સારુૂં છે કે આ 

મહાશય નથી, નહીંતર ભક્તોનુૂં આવી બનત! 

  



8.  વ્યવહારમાાં એક પાયાનો તનયમ બદલવાની િક િમને આપવામાાં આવે િો એ શુાં હશે? 

પ્રવપ્રવધ િસૂંગોની ઉજવણીઓમાૂં થતો બેફામ ખચ્ અને નાણાૂંનો ચબભત્સ િેખાડો ગનુાપાત્ર ગણુૂં. 

  

9. એક એવો અનભુવ જેથી િમને એક નવી દ્રષ્ટટ મળી : 

કોઈ એક ચોક્કસ અનભુવ જણાવવો મશુ્કેલ છે. ખરેખર તો િત્યેક અનભુવે કોઈ ને કોઈ બાબત ે

નવી દૃષ્ષ્ટ મળતી રહતેી હોય છે.   

  

પ્રતિલલતપ એ  : 

વાચકોને લેખકો સધુી કે લેખકોને વાચકો સધુી પહોંચાડવાનુૂં એક સારુૂં પ્લેટફોમ્ બની રહવેાની 
ક્ષમતા િપ્રતચલપી ધરાવે છે. આ ક્ષમતાનો મહત્તમ ઉપયોગ થાય, જથ્થાની સાથે ગણુવત્તા પણ 

જળવાય એ જરૂરી છે. 

  

વાચકોને સાંદેશ  : 

કોઈ વ્યક્ક્ત લેખન કરતી હોય એટલા માત્રથી એને કૂંઈ કોઈન ેસૂંિેશા ફટકારવાનુૂં લાયસનસ્ 

નથી મળી જતુૂં. માટે કોઈનો સૂંિેશ ગૂંભીરતાથી લેશો નહીં. જાતે સ  ઝે એ જ કરતા રહજેો. 

 


