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અક્ષર નાદ
ભનુબાઈ ંચોીએ એક રેખભાં કશેલ ું કે, "યાજકાયણનુ ં ામાનુ ં જ્ઞાન વહન
ુ ે ભે
તેલા પ્રજાકીમ પ્રૌઢ શળક્ષણની જફૃય છે ." આ પ્રજાકીમ પ્રૌઢ શળક્ષણ ભાયપત
યાજકાયણનુ ં એટરેકે એના શલળા અથથભાં વભાજજીલનનુ ં ામાનુ ં જ્ઞાન રોકો
સુધી શોંચાડલાના એક નાના ળા પ્રમત્ન ફૃે આ ુસ્તતકાનુ ં પ્રકાળન થયુ ં છે .
આ જાતની ફીજી અનેક નાની નાની સુદય
ં
ુસ્તતકા ણ રોકશભરા ટ્રતટ,
બાલનગય દ્વાયા ફશાય ાડલાભાં આલેરી છે . દયે ક ખખતવાોથીભાં ૩૨ ાનાં,
દયે કની કકિંભત ફૃ. ૩ અને તેની ૧૦૦ નકર પક્ત ફૃ. ૨ ભાં અને ૧૦૦૦ કે તેથી
લધુ નકર પક્ત ફૃ ૧. ભાં ભેલી ળકામ છે . આ ુસ્તતકાની નલ રાખથી લધુ
નકરો લશેંચાઈ ચ ૂકી છે .
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આ ુસ્તતકા અક્ષરનાદ.કોમ લેફવાઈટ ય પ્રશવધ્ધ કયલાની યલાનગી
આલા ફદર શ્રી મહેન્દ્રભાઈ મેઘાણીનો જેટરો આબાય ભાનીએ તેટરો છો
જ ડલાનો. આ ુસ્તતકાનો, તેભાંના વદશલચાય અને જીલનરક્ષી વાકશત્મનો
પ્રચાય, પ્રવાય અને લાંચન તથા ભનન થામ તેલી તેભની ઈચ્છા ઈન્ટયનેટના
ભાધ્મભ દ્વાયા  ૂણથ કયલાની તક અભને ભી તે ભાટે અભે વદબાગી છીએ.
ઈન્ટયનેટ જેલા શલળા, વાલથશિક અને અનેક ક્ષભતા ધયાલતા ભાધ્મભ ય
આ ુસ્તતકા મ ૂકલાની શ્રી ગોપાભાઈ પારે ખની ભશીનાથી વેલેરી ઈચ્છા
(http://gopalparekh.wordpress.com) અને અભને તેના ભાટે વત્તત પ્રોત્વાશન
આતા યશેલાની વ ૃશત્ત આનુ ં મુખ્મ કાયણ છે . આલી અનેક ુસ્તતકા અક્ષયનાદ
ય આલતી યશેળ.ે પ્રેયણાદામી જીલનચકયિો, ભનનીમ કૃશત અને જીલનરક્ષી
http://aksharnaad.com
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વાકશત્મનુ ં આ એક નવુ ં વોાન છે . આળા છે આ પ્રમત્નનો રાબ ભશત્તભ લાંચક
શભિો સુધી શોંચળે.
ુ રી 2010)
- જીજ્ઞેશ અધ્યારૂ (03 ફેબ્રઆ

ઈ – સંસ્કરણ
તાયીખ ૧૬ ભાચથ ૨૦૧૦ના યોજ અક્ષયનાદ ય પ્રથભ ઈ ુતતક ડાઉનરોડ ભાટે
ખુલ્લુ મ ૂકેલ,ું એ છી શલશલધ ઈ-ુતતકો મ ૂકાતા યહ્ાં છે અને વતત ડાઉનરોડ
ણ થતાં યહ્ાં છે . આ જ શ્રેણી આગ લધાયતા તલાભી આનંદનુ ં આ સુદય
ં
ુતતક પ્રતતુત કયતા અનેયા શથની રાગણી થામ છે . આજ સુધીભાં (3-02-

http://aksharnaad.com

Page |7
2010) ફધા ઈ-ુતતકો ભીને ડાઉનરોડ વંખ્મા 16000 સુધી શોંચી છે , જે
ઘણો વંતોકાયક અંક છે . આલો વયવ આલકાય ભળ્મો એ ફદર અક્ષયનાદના
વલે લાંચકશભિો અને શુબેચ્છકોનો આબાય ભાનવુ ં અિે ઉખચત વભજુ ં છં. પ્રથભ
ઈ-ુતતકથી રઈને અશીં સુધીની વપયભાં ુતતકના તલફૃભાં અનેક સુધાયા
કમાથ છે અને તેનો દે ખાલ તથા ગોઠલણી નક્કીકયી, નાની ભ ૂરો સુધાયી ુતતક
રે-આઊટને વ્મલસ્તથત કયી, ઈ-ુતતકનુ ં આગવુ ં તલફૃ આપયુ ં છે . આળા છે
લાંચકશભિોને આ નવુ ં તલફૃ ણ વંદ આલળે. અક્ષયનાદ.કોભ લેફવાઈટના
ડાઊનરોડ શલબાગભાં આલા અન્મ ુતતકો ણ ડાઊનરોડ ભાટે ઉરબ્ધ છે ,
એ ભાટે જા

http://aksharnaad.com/downloads
- જીજ્ઞેશ અધ્યારૂ
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તલાભી આનંદના વર્જન ાવે જતા શેરાં તેભને ખલાનો પ્રમત્ન કયીએ.
એક એક શબ્દ માટે જીવ કાઢી નાખનાર - ઉમાશંકર જોશી
તલાભી આનંદ ગુજયાતીના એક અચ્છા ગદ્યકાય તયીકે રાંફા કા સુધી જીલે એલી
ઉત્તભ કૃશત એભની ાવેથી ભી છે . રખાણને વંઘડ
ે ાઉતાય ફનાલલા ભથનાય,
એક એક ળબ્દ ભાટે જીલ કાઢી નાખનાય, એભના જેલા ચીલટલાા રેખકો કોઇક જ
જોમા છે . ગુજયાતી જ નશીં, અંગ્રેજી - ભયાઠી ઉય ણ તલાભી આનંદનુ ં એટલું જ
પ્રભુત્લ શતુ.ં તલાભીજીની ગથ ૂથીભાં વૌયાષ્ટ્ટ્રની ગ્રાભબાા, છી થાણા જજલ્રાભાં
કાભ કયુું એટરે ત્માંની રોકબાા ણ એભની જીબે અને સુયત જજલ્રાની ણ. આભ,
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તલાભીજીની બાા ંચકણકી જેલી ફની યશી. ણ જે ળબ્દ એ મોજે તે લાક્યરમ,
બાલવંદબથ, વભગ્રાથથ, ફધી દૃષ્ષ્ટ્ટએ „ચોટડૂક’ શોમ. જુતવો ઊછતો અને બાાકયધ્ધ્ધ
અઢક, એટરે વશેજે એભની ળૈરી ઘલતી ફની યશી. લાંચનાય તેભાં તણામ.
તલાભી આનંદ ભયભી જીલનના ફુલાયા વભા શતા. એભના ફારવશજ શનદો
લાતાથરાભાં સ ૂક્ષ્ભ ભાશભિક લાતો ઊબયાતી, એના હૃદમતળી  ૂણથ વૌન્દમથ વાથે.
એક ભોડી યાતે એક વાંઇ પકીયની લાત કયી યહ્ા શતા : “ભશાયાષ્ટ્ટ્રભાં નાના
ગાભડાભાં ગાભ છે ડે ત ૂટીફૂટી ઝંડીભાં પકીય યશેતા. હુ ં જાઉં એટરે કશે, ફચ્ચા, ેલ ું
લાંચ. છાયીભાંથી પાટેરી ચોડી કાઢી ભાયે શંભેળાં એની એ લાત લાંચલાની :
ભશમ્ભદ મગંફય વાશેફને કોઇ ભાણવ લાટભાં ભે અને શેરો શાથ એભણે એની
http://aksharnaad.com
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તયપ રંફાવ્મો ન શોમ એવુ ં કદી ન ફને. આ લાક્ય વાંબે એટરે પકીયનો જીણથ દે શ
ખડો થામ અને એ „શાં યે ભેયે લલ્રા !’ ગાતા જામ અને નાચતા જામ.”
આ લાત કશેતાં કશેતાં, ખફયે ડે તે શેરાં, તલાભી આનંદ ોતે ”શાં ભેયે લલ્રા !”
ગાતાં ગાતાં નાચલા ભાંડયા. ધન્મ પ્રેક્ષકવદભાં
ંૃ
અભે શતત્ની જ શતાં. આંખો વભક્ષ
શતુ ં પ્રેભઆનંદનુ ં લૈશિક ન ૃત્મ.
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ુ ુ ષન ંુ ગભભશ્રીમંત ગદ્ય - સરુ ે શ દા
આનંદપર
નાભ: કશિંભતરાર યાભચંદ્ર ભશાળંકય દલે.
જન્ભ: વૌયાષ્ટ્ટ્રના ઝારાલાડના શળમાણી ગાભે.
જન્ભવાર : 1887, ભયણ: 1976 ના જાન્યુઆયીની 25ભીએ.
નાનણથી જ ખરમા પકીય જેલા. આંતયવાશવ ને શનબથમતા એભનાં કલચ અને
કુંડ. ભાતા ાવે અખ ૂટ બાાવમ ૃધ્ધ્ધ - બણેરાં નશોતાં છતાંમ.ે એભના જીલન ય
વૌથી શલળે પ્રબાલ ભાતાનો. મુફ
ં ઇની ખગયગાભ રત્તાભાં એભનો ઉછે ય થમો. ભયાઠી
ળીખ્મા. છી ગુજયાતી; યીતવયનુ ં શળક્ષણ રીધેલ ું જ નશીં.
http://aksharnaad.com
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તલાભી આનંદ એટરે ગુજયાતી ગદ્યની અરામદી ઇજ્જત. એભના ગદ્યના ઘડતયની
ાછ જીલનનો એક શલયાટ અને વ્માક, ઊંડો અને અખખરાઇબમો અનુબલ છે .
ઉત્તભ, ભધ્મભ અને અધભ અનેક પ્રકાયના ભાનલીના વંવાયને એભણે અંતયની
આંખે શનશાળ્મો છે , અને આ ફધુ ં એભની અંતયલશીભાં આભેે નોંધાઇને લો સુધી
ડ્ું યહ્ું શતુ.ં એભણે તો વશેજ અનામાવે કરભ ઉઠાલી અને આણી ાવે એભનુ ં
વાકશત્મ તણખાને તળે ઘાવની ગંજી પ્રજલરી ઊઠે એભ, પ્રગટયુ.ં
એભની કરભભાં લાલાઝોડાનો લેગ છે . ગોલધથનયાભનુ ં ાંકડત્મપ્રચુય ગદ્ય, મુનળીનુ ં
નાટયાત્ભક ગદ્ય, ગાંધીજીનુ ં વયર અને વોંવયવુ ં ગદ્ય, ભેઘાણી-ન્નારાર-ભકડમાનુ ં
તદું ગદ્ય, યભણરાર-દળથકનુ ં ગાંધીપ્રેકયત બાલનાળીર ગદ્ય, કાકા કારેરકય http://aksharnaad.com
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સુયેળ જોીનુ ં કાવ્મભમ ગદ્ય - આ ફધાંની લચ્ચે કન્માકુભાયી ાવેના વમુદ્રભાંના
શલલેકાનંદ - ખડક જેવુ ં તલાભી આનંદનુ ં ગદ્ય જુદું ડી આલે છે .
તલાભી આનંદનુ ં ગદ્ય ગાભઠી છે , ણ ગાભકડયુ ં નથી. તદું છે , ણ એભાં
તદાલેડા નથી. શાડી છે ણ થ્થકયયુ ં નથી. આદ્રથ છે , ણ ોચટ નથી.
ળીરભાંથી પ્રકટેરી ળૈરી છે , ણ ળૈરીની કોઇ વબાનતા નથી. ફોરાતી બાાનો
યણકો છે . ગશન છે , ણ ાંકડત્મનો બાય નથી. જ્ઞાનનુ ં દળથન છે , ણ પ્રદળથન નથી.
એભનુ ં ગદ્ય ગબથશ્રીભંત છે . ણ ઠાઠ - ઠઠાયા શલનાનુ.ં અશીં લૈબલ છે , ણ વાદગી
અને વયતાનો. વલાયના શોયભાં ગાંધીજી જે ગશતથી ચારતા એલી ગશતળીર
તફૂશતિ એભના ગદ્યભાં છે .
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અગ્નન-વીણા - નારાયણ દે સાઇ
કાઝી નઝફૃર ઇતરાભના પ્રશવધ્ધ કાવ્મગ્રંથનુ ં નાભ છે „અસ્નનલીણા‟. તલાભી
આનંદની પ્રશતબાભાં અસ્નનની ાલનકાયી ળસ્ક્ત અને લીણાના ભાધુમથન ુ ં શભરન શતુ.ં
‘અંત્મજ‟ કે આકદલાવી પ્રત્મે થતો અન્મામ, ફનાલટી વાધુનો દં બ, વંકુખચત
પ્રાંતલાદ, અંગ્રેજોનો વામ્રાજ્મલાદ, તલયાજ છીના ઘૌંલણાથ વાશેફોના ડોદભાભ
અને ભ્રષ્ટ્ટાચાય, યચનાત્ભક કામથકતાથની જડતા - શનષ્ષ્ટ્િમતા કે યાજ્માશશ્રતતા,
અણુફોંફ કે જતુયુ
ં ધ્ધ્ની બીણતા, વભ્મત અને પ્રગશતને નાભે પ્રકૃશત ય ગુજાયાતો
અત્માચાય - આ તભાભ ફાફતો તલાભીની અશવધાયાના લાયના શલમો શતા. એક
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વૈકાભાં અખગમાય છા લયવના એભના દીઘથ જીલનના લયવે લયવના િણવો
ાંવઠ કદલવભાં બાનમે જ કોઇ એલો કદલવ ગમો શળે કે જ્માયે તલાભીના અસ્નનના
તણખા નશીં ઝમાથ શોમ.
ફીજી ફાજુ એભનુ ં ભાધુમ,થ લાત્વલ્મ કે કરુણાના ધોધફૃે વદા ધવભવતુ ં યહ્ું છે . દળ
લથની લમે બગલાનનાં દળથનના રોબે ઘય છોડી નીકી ડેરા, તે યખડુ વાધુની
વંગતભાં ચેરા ઉય થતી જોહક
ુ ભી અને જુરભ જોઇ કે બીખ ભાંગલાભાં ઉમોગી
નીલડે એટરા વારુ કુભાં ફાકોની આંખો ખુદ ભાતા-શતાને જ જાતે પોડી નાખતાં
જોઇને એભનુ ં શૈય ુ ં દ્રલી ઊઠેલ.ું એ દૃશ્મની કરુણતા આખી જજિંદગી સુધી ભ ૂરી ન
ળક્યા.
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આખા દે ળને નવુ ં જીલન આનાય ‟નલજીલન‟ ના અંકો તૈમાય કયલાભાં જેભનુ ં
તથાન ગાંધીજી છી ફીજે નંફયે આલે એભ શતુ,ં જેભણે ગોવેલા વંઘનુ ં ભંિીદ
ળોબાલેલ ું અને કતત ૂયફા ટ્રતટનો ામો નાખેરો, ખફશાયના ભ ૂકં લખતે જેભણે
ગુજયાતની યાશત ટુકડીની આગેલાની કયે રી, બાયત-ાકકતતાનના બાગરા લખતે
જેભણે શનયાશશ્રતોની વેલા ઘયના ભાણવની જેભ કયે રી, તેભને આજે રોકો આટલું
છં કેભ જાણે છે ? તલાભી અશલખ્માત યહ્ા તેન ુ ં વાચુ ં કાયણ એ છે કે વંવાયી લસ્ત્રોભાં
શોલા છતાં તે આજન્ભ વંન્માવી જ શતા. ોતાના વશજ વંન્માવભાં એભણે
ોતાની નાભનાને ડુફાડી દીધી શતી. તેથી જ ગાંધીજીના આંદોરનના લાજતા ને
ગાજતા કદલવોભાં ણ તલાભી તભને ભંચ ય ખફયાજેરા ન દે ખાત. એ તો શોમ કોઇ
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ટ્રેડર પ્રેવ ચરાલતા, ફીફાં ગોઠલતા, પ્ર ૂપ જોતા, કોો ઊથરાલતા કે ચોક્કવ
ઉધ્ધયણોનાં મ ૂ ળોધતા. એભની શભજફાની તો ચારતી શોમ ઘોડાગાડીભાં ફેવીને
ચણા પાકલાભાં કે ખફશાયનાં ગાભડાંભાં યખડતાં પ્રેભથી વત્ત ૂ આયોગલાભાં.
*****
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ગુજયાતભાં ભાથાબાયે ફે કોભ; રેલા (ાટીદાય) અને અનાલરા. ફેઉ ાચ્છા
(ફાદળા) જ કશેલામ. ખેતીભાં ફાયૈ માં, શકયજન, દૂ ફાંને યોલી ખાલાં, કુલાન
ણાની એંટભાં ટાણે અલવયે ખુલાય થવુ ં અને ગાભલતતી ફધીને નાન્મતય જાશત
ગણીને વંફોધલી, - આવુ ં અયધી વદી અગાઉનુ ં આ ઉરી કશેલાતી કોભોનુ ં જીલન
શતુ.ં
છોટુબાઇ એ જ જભાનાની નીજ. ગાભડા ગાભ (દીશણ, તા. રાડ, જજ. સુયત)
ભાં તોપાને ચડેર ફદને ળીંગડું ઝારી ઊબો યાખલો, કાં એની જોડે ખેતયે થી ગાભ
બાગો સુધી ઢવડાવુ ં ણ ળીંગડું ન ભેરવુ;ં ફદ શાથ ન આલે ત્માયે એની જગાએ
જાતે શે જુતાવુ;ં અંગ્રેજી શનળાના ભાતતય ભખણકાકાની તાજી લઢાલી ભંગાલેર
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એકથી લધુ વોટી શાથની શથેી ય ડી ડી બાંગીને ખરવ થામ, ને કાકો
શાયીને ફેલડા ગુતવાભાં ફેઉ શાથે છોટુબાઇને ભાથુ ં કડી બીંત જોડે બડબડ અપાે ,
તોમ યડયા લગય કે ભોઢેથી ઉંકાયો વયખો કમાથ લગય કેલ શોઠ બીંવીને ઊબા યશેવ;ુ ં
ભાંદાની દલા-દાકતયનુ ં ફશાનુ ં ખોી ગાભટેરની ઘોડી ય દીશણથી સુયતના
વેરવાટા રગાલલા; એલાં એભનાં કકળોયલમનાં યાિભો શતાં.
ભેકટ્રક શોંચ્મા ને ાવ થમા. દે ળ ફધાભાં યે રલે નંખાઇ. તે છીનો આ જભાનો.
અનાલર તત્તણ ચચ્ચાય ચોડી અંગ્રેજી બણીબણીને વાચીખોટી જનભ-તાયીખો,
યીક્ષા અને વકટિકપકેટોને જોયે ભંડયા યે રલેભાં તાય કટકકટ-ભાતતયભાં બયતી
થલા.
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છોટુબાઇ એ જ ઘયે ડે ચડયા. એભના જેલો રડાકુ ભેં ફીજો ન જોમો. કોઇ ણ
નાનોભોટો અન્મામ શયકોઇને ણ થતો બાળ્મો, કે એનો કજજમો ોતે લેચાતો રીધો
જ છે ! યે ર-જીલનનાં ફધાં લયવ એલા જ ઝઘડાભાં શલતાવ્માં. ચોય લેાયી,
જારીભ કંટ્રાટી, રાંખચમા અભરદાયો અને બરબરા ગોયા ઉયીના ફૃઆફ
એભણે ઉતામાથ.
ટાપટી રાઇન ય ચીંચાડા તટેળને ોતે આશવતટંટ ભાતતય. અશીં ાયડી બણીનો
એક વયકાયી કૉંટ્રાક્ટય યે રલે અભરદાયોની બાઇફંધી યાખી ધ ૂભ ચોયી કયે .
આવાવની બીરલતતીનાં ફદગાડાં લેઠે કડે. કાભ કયાલી બાડાની ખચઠ્ઠી પાડી
આે. અને ેરા ૈવા રેલા જામ ત્માયે ખચઠ્ઠી ખચ
ં ૂ લી રઇ ગર દઇને કે ભાયીhttp://aksharnaad.com
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ધભકાલીને કાઢી મ ૂકે ! બીરાડ વંજાણ ફાજુથી વો વો આકદલાવી ભજૂયોને ોતાના
કાભ વારુ અઠલાકડમે ખલાકડમે યે રભાં લગય કટકકટે રઇ આલે. ગાડથ ભાતતય
વાધેરા. છોટુબાઇએ શેરે જ તડાકે 120 જણ લગય કટકકટના કડયા :
“કેભ રાવ્મો ? તાયો કયોટથ કરું છં,” કશી ગાડથ ને દફડાવ્મો, ને વંજાણથી ચીંચાડા
રગીનુ ં 120 ભાણવનુ ં યે ર બાડું ેનલ્ટી વાથે કાવ્યુ ં !
ેરો કંટ્રાટી યાતોીો થઇ ગમો:
“ભાતતય ! ક્યાંથી આવ્મો છ ? ભને રખો છો કે ? કેટરા કદલવ નોકયી કયલી છ ?”
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“જે ગાભની ફોયડી તે જ ગાભનો ફાલખમો. અગાઉની ખ તો માદ આલતી ની
ભરે. ણ આજે ખ્મા. અને જુ ને, નોકયી તો કેટરા કદલવ કયલી છે તે ભાયા
મુફ
ં ઇના ઉયી અભરદાયને ુછાલીને કે‟લા.”
નોકયીભાં દાખર થમાના કદલવથી યે રલે લશીલટ અને ખાતાના અભરદયો વાભે
ે ાં, તે છે ક નોકયી છૂટી ત્માં સુધી જેલાં ને તેલાં કામભ યહ્ાં.
એભણે જે ળીંગડાં ભાંડર
અંતે વત્તાલાાએ એભનાથી શાયીને „તુભાખી, તુદશભજાજી,
ં
ઉધ્ધત છે ‟ એલાં કંઇ
કંઇ ફશાનાં શેઠ યે રલેની નોકયીભાંથી એભને ફયતયપ કમાથ.
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***
આ ફયતયપીનો હક
ુ ભ ભળ્મો તેને ફીજે જ કદલવથી છોટુબાઇએ તે કાના ગુજયાત
કૉંગ્રેવના મુખી લલ્રબબાઈ ટેરના પ્રમુખણા શેઠ ભખણરાર કોઠાયીએ તથાેરી
ફી. ફી. એન્ડ વી. આઇ. યે રલેના નોકયોની યુશનમનભાં એભના જોડીદાય ભંિીનુ ં
કાભ રીધુ,ં અને ઠેઠ કાવગંજ, ભથુયા, આગ્રા, જમુય, યે લાડી સુધીની આખી રાઇન
ઉય એંજજન ડ્રાઇલયોના વંગઠનનુ ં કાભ ઉાડી રીધુ.ં
ફયતયપી અંગે ણ રખાટી દ્વાયા દોઢેક લયવ રડીને અંતે એભણે ોતાની વાભે
વત્તાલાાએ કયે ર ં તભાભ આ - તશોભત ાછાં ખેંચાલડાવ્માં, ફયતયપીના
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હક
ુ ભો યદ કયલાની પયજ ાડી, અને ભાનાન પ્રવંવા ને નોકયીના તભાભ
શકદાલા વકશત મ ૂ નોકયીની જગાએ ાછી ફશારીના હક
ુ ભો ભેવ્મા !
ણ છી નોકયી ઉય યજૂ ન થતાં રખ્યુ ં :
“હુ ં તો તભે રોકોએ ભને કયે રા અન્મામ વાભે રડલા ખાતય જ રડયો શતો; ભાયે તો
શલે જાશેય કાભ જ કયવુ ં છે .” એભ જણાલી નોકયીનુ ં યાજીનામુ ં રખી ભોકલ્યુ.ં
1934 ના આયં બથી થાણા જજલ્રાના જગરપ્રદે
ં
ળોભાં લવતાં આકદલાવીની
વેલાનુ ં કાભ ળફૃ કયુ.ું થાણા જજલ્રો એટરે દભણગંગાથી લવઇની ખાડી સુધીની
દખક્ષણ ગુજયાતના ઘટં ૂ ણથી ાની સુધીનો અયફી વમુદ્રકાંઠ અને વહ્ાકદ્રની બીંત
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લચ્ચે આલેરો પ્રદે ળ. ડુગ
ં યા, દકયમા - ખાડી અને ઘીચ જગરોથી
ં
બયુય. 40
ટકા લતતી લાયરી કાથોડી અને ફીજી આકદલાવી યાનીયજોની.
િણ ભકશના ગાા પયીને જગર
ં
શલબાગના એક એક ગાભની એભણે તાવ
ભેલી. ક્યાંએ કોઇ લાયરી કાથોડી ઉય જુરભ થમાનુ ં વાંબળ્યુ ં કે ઊબા શોમ ત્માંથી
એભ ને એભ ચારલા ભાંડ.ે વામુ ં ભે તેને કશી દે :
“રગાય આશ્રભભાં જઇને કશી દે જો કે છોટુબાઇ જગરટ્ટીભાં
ં
તાવે ગમા છે .”
છી તો વાંજ-વલાય, યાત-કદલવ, ટાંગો, ગાડું કે ગુકડમાલેર કશુ ં ન જુએ. ન ખાલાનાં
ઠેકાણાં, ન સ ૂલાનાં. નશાલા-ધોલા, શનચોલલા - ફદરલાનુ ં તો વાથે રઇ જ ળેના
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ગમા શોમ ? થાણાનાં જગરોભાં
ં
125 ઇંચ લયવાદ ડે; ને ઉનાે 110 કડગ્રી તા.
યાતને શોય ણ ડુગ
ં યા ઉના શનવાવા નાંખતા શોમ. આલાં શલાાણી શેઠ
યાતકદલવ યલડે. ક્યાંક ખાલાીલા બેટ્ું તો યણના ઊંટની જેભ િણ-ચાય કદલવનુ ં
વાભટું ેટની કોથીભાં બયી રે. ન ભળ્યુ ં તો ખેયવલ્રા. ભ ૂખ્મા-તયતમા આથડે.
ફબ્ફે તત્તણ, કેટરી લાય તો ચચ્ચાય કદલવે નશામાધોમા લગયના, ધ ૂે ભેરાંદાટ
કડાંભાં ખામ નકશ એલાં રેરાં-ભજલુ દે દાય રઇને ઘેય આલે !
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***
છોટુબાઇને શનળાો, વોવાઇટી, ‘અયજાં કયલાં‟ એલાં એલાં „યચનાત્ભક‟ કાભોભાં
ફહુ યવ „ની ભરે‟ . જુરભ અન્મામને શળકાયી કૂતયાની અદાથી ળોધી કડલાં, એ
વાભે રડવુ.ં અને રોકોનાં ફીક ધાક તોડીતગેડીને એભને રડતાં ળીખલવુ ં એ એભના
જીલતયનો િાવોચ્છલાવ શતો. તાલુકાભાં પોજદાયી કેવો વાચાખોટા ચારતા શોમ,
નાનાભોટા અભરદાયો ફનાલટી ુયાલા કયીને આકદલાવીને જેરનાં બાતાં
ફંધાલતા શોમ, કોઇનાં જભીન ખેતય વાચેખોટે આધાયે ઉજખમાત કે લેાયી
કંટ્રાટીએ ડાલી રીધાં શોમ. અભરદાયો જુરભખોયોની બેય કયતા શોમ -એલાની
ાછ ડે. એભનાં ને એભનાં વાગયીતોનાં કયે રાં ‟કૂંડાાં‟ ફધાં આગરા http://aksharnaad.com
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ાછા ધાગાદોયા વકશત „આબને શેઠું ઊંચુ ં કયીને‟ ખોી કાઢે. શનતફત ધયાલનાયા
ન ધયાલનાયા અભરદાયોને ભે . ુયાલા દાફૃગોો ફધુ ં ગજલાભાં યાખીને ેરા
જોડે નયભાળ નભનતાઇથી લાત કયે . એનુ ં લરણ ાયખી રે. જો ેરો વીધો ન
દે ખામો, તો આંખ ફતાલી ગજલાનુ ં એકાદ „કાનખજૂરું‟ કાઢી દે ખાડે; ને ેરો
િાકશભાભ કયે તો કમાથ કયભનો તતાલો અને અન્મામ થમો શોમ તેને બય ૂય
લતય „ાકે ામે‟ કયાવ્મા છી છોડે; ફલ્કે જૂઠું ફોલ્મા લગય ફચલાની નાઠાફાયી
ણ દે ખાડે.
એકલાય એક આકદલાવીના ખ ૂનની તાવભાં એભણે કલ્માણના કોઇ ોરીવઅભરદાય ાવે એક ફાઇને ભોકરી. ખચઠ્ઠી રખી આી :
http://aksharnaad.com
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“આ ફાઇનુ ં કશેવ ુ ં (પરાણા) ખ ૂનની તાવ ચારે છે એભાં ભશત્ત્લની કડી નીલડે એવુ ં
રાગે છે . એને વાંબી રઇને ઘટતી તાવ કયજો !”
ફાઇને કલ્માણ જલા વારુ ગાડીબાડાના આઠ આના ણ જાતલતના આપમા.
મથાકાે થાણાની વેળન કોટથ ભાં કેવ આવ્મો ત્માયે છોટુબાઇની વાક્ષી.
જજે જાતે છોટુબાઇને િોવ કયલા ભાંડયા. કોટથ ભાં, રોફીભાં ને આવાવની ફીજી
ફધી કોટોભાં બ ૂભ ભચી ગઇ ! નલયા લકીરો ફધા વાંબલા દોડયા !
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“ેરો ગાંડો જજ કલ્માણલાા કાથોડી કેવભાં છોટુબાઇને િોવ કયે છે ! ચરા ચરા
ઐકામરા. મેથેં કામ ફવરા આશાં ? દોઘેકશ ડોકેળીફૃ (ભાથાપયે ર). કોણ કોણાચી
ભાત કયતો શોમ, ફઘ ૂન ઘ્મા ભજા !”
ગાભફજાયથી ણ રોક દોડ્ુ.ં કોટથ ફૃભ ખચક્કાય.
છોટુબાઇએ ૈવા આીને ફાઇને ોરીવથાણે ભોકરી અને ઉયથી અભરદાયને
ખચઠ્ઠી રખી, તે ઉય જજે ટીકા કયલા ભાંડી :
”તભાયે તાવ જોડે એલો ળો યવ, તે ફાઇને ગાંઠના ૈવા આીને કલ્માણ ભોકરી
?”
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”અરફત્ત, ૈવા આીને ભોકરી. નકશ તો ફચાયી કેલી યીતે જાત ? એના ખોટા
(કૂફા)ભાં હુ ં ગમો, ત્માયે ફાડીએ ઢાંચલું યાંધેલ ું તે ણ શાંલ્લું ફૂટેલ ું તેથી ઢોાઇ
ગમેલ.ું શાંલ્રાનો કાંઠો ોતે ચાટતી શતી, ને બોંમ ઢોામેલ ું કૂતરું ચાટતુ ં શતુ.ં એણે
કલ્માણ શોંચવુ ં કેભ કયીને ? ભાયે તો એની કદલવની ભજૂયી ડૂફી તે ણ એને
આલી જોઈતી શતી. ણ ભાયા ખખતવાભાં આઠ જ આના. તેટરા આપમા કટકકટ
 ૂયતા. વાંજે થાકીાકી આલીને ફાડી ભ ૂખી સ ૂતી શળે, ને લતે દશાડે મ વાંજે
ભજૂયી યીને આલી શળે ત્માં સુધી ઢાંચલું નકશ ાભી શોમ.”
“ણ તભાયાથી આલો યવ તાવભાં કેભ રેલામ ? એભાં ળંકા ન ડે કે તાવભાં
તભાયો કંઇક છૂો ભતરફ શતો?”
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”છૂો નકશ - વાલ ઉઘાડો. ધડધડીત ધોા કદલવ જેલો. કોયટન આ થાંબરા જેલો કે અદર ઈન્વાપને ભદદ કયલી. એભાં ગુનો ળો કમો ? Ends of justice (એંડ્ઝ
પ જતટીવ) ને ભદદ કયલાની એક નાગકયકની પયજ જેવુ ં કશુ ં કામદાભાં ખરું કે
નકશ?”
”ણ તભે તો લી ોરીવ અભરદાય ઉય ખચઠ્ઠો રખ્મો ? તભે તે ોતાને
કશિંદુતતાનના ગલયનય જનયર વભજો છો કે શુ ં ?”
”તભે બીંત ભ ૂલ્મા. હુ ં ભને તેલો ગણતો શોત તો વીધુ ં પયભાલત :
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Hang him (શેંગ કશભ) [એને પાંવીએ ચડાલો]. ણ ભેં તો રખ્યુ;ં આની શકીકત
વાંબી રેજો, ને Please investigate (પરીઝ ઈન્લેતટીગેટ).”
ોણો કરાક ચથ્મા.
ંૂ
ડેલીવ જડજ ધ ૂની ભાણવ ગણાતો. ણ ભ ૂટકામો છોટુબાઇ જોડે.
બરા ભાંધાતાને ગાંજ્મા ન જામ, ત્માં ફચાડા વેળન જડજના ળા ાડ? ભોઢાભાં
આગાં ઘરાવ્માં.
અંતે ેરો કશે :
”Mr. Desai, I am gratified, I am more than satisfied. You are a
remarkable man. I wish there were more social workers of your type in
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this country.” [શભતટય દે વાઇ, હુ ં વંતષ્ટ્ુ ટ થમો છં, ત ૃપત ફન્મો છં. તભે કોઇ
અવાધાયણ વ્મસ્ક્ત છો. તભાયા જેલા લધુ વાભાજજક કામથકયો આ દે ળભાં શોમ,
તેભ હુ ં ઇચ્છં છં.]
***
ફાફા ભરંગના ઢોાલોનાં જગર
ં
નજીકનુ ં એક ભશેનતુ કાથોડી કુટુંફ લયવોથી
અંફયનાથ નજીક ઘાવફૂવનાં છાયાં ાડીને લવેલ.ું ભા (ઊંચાણ) જભીન ય
ક્યાયી ાડીને ખેતી કયે . જભીન-છાયાં એને નાભે. ાડોળભાં એક દખણી ફાભણ
બેંવો યાખીને દૂ ધનો લેાય કયે . ફોય ભધયાતની રોકરોભાં એના દૂ ધના શાંડા
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મુફ
ં ઇ જામ. એની બેંવો કદલવયાત આજુફાજુનાં ડુગ
ં યા ભેદાનો અને ઢોાલો ય
ચયે . બાઉ કાથોડીનાં છાયાંલાા ભેદાનો ય એનો ડોો. કે લે કલ્માણના
ઉજખમાત ફાભણ અભરદાયો ય રાગલગ ચરાલીને એણે બાઉ કાથોડી ઉય
ખોટો કેવ કયાવ્મો, ને છાયાંલાી જભીન એની નથી એલો કયોટથ કયાલી વયકાયી
યાશે એનાં છાયાં ઉખાડી પેંકી દે લડાવ્માં ! ફાડાનાં ફૈયાંછોકયાં ઝાડ શેઠ.
છોટુબાઇ ક્યાંક મુફયા
ં
કૌવા નલેર ફાજુ પયતી ય. યતતે જગરને
ં
કાભે જતા
લાયરી, કાથોડી, ભજૂયો જે ભળ્યુ ં તેની જોડે લાતો તો શંભેળાં કયે જ. તેલા કોઇને
ભોઢેથી વાંબળ્યુ ં કે આગરે કદલવે અંફયનાથના કોઇ કાથોડી કુટુંફ ઉય જુરભ
થમો, ને ોરીવે એનાં છાયાં ીંખી નાંખ્માં છે !
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વાંબળ્યુ ં તેલા જ યતતેથી ાછા લળ્મા. કૌવાભાં પમાયે અરી ળેઠની લાડીએથી કશુકં
લાશન ભેલી ટ્રેન કડી વીધા અંફયનાથ શોંચ્મા. ત્માં કેશભકર કાયખાનાલાા
બાઉવાશેફ અભાયા વૌના જાની દોતત. બા કાઢીને તયત જ શોંચ્મા બાઉ
કાથોડીની જગા ય. ફાડાના ફૈયાંછોકયાં ઝાડ તે ફેઠાં ફૃલે. તોડી પેંકેર છાયાંના
બંગાયનો ઢગરો થોડે દૂ ય ડયો આ ગયીફ આકદલાવી કુટુંફ ઉય ગુજયે રા
શવતભની ચાડી ખામ. ોરીવના ભાણવો તો બાંગીતોડીને આગરે કદલવે ચારી
ગમેરા. બાઉની કેપીઅત, ને બાઉવાશેફનુ ં તટેટભેન્ટ રઇ વીધા કલ્માણ શોંચ્મા, ને
„કાગખમાં કયી‟ અડતારીળ કરાકે આશ્રભ આવ્મા.
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ભકશના સુધી બાઉ કાથોડી ને કલ્માણ કમાું કીધાં. એક કોઠાભાં ફિીવ કોઠાની જેભ
કલ્માણના કૈ ક નાનાભોટા અભરદાયોનાં „કૂંડાાં‟ ખોી-ખોતયી કાઢયાં. કૈ કને
છોટુબાઈ નેાાના યે ચ નીલડયા. અંતે બાઉ કાથોડીની જભીન, એના તયપથી
વયકાયને બયાતો ટેક્વ, ફાભણ અભરદાયોની ેરા દૂ ધના ફાભણ લેાયીને થમેરી
ગેયકામદે ભદદ અને ચવભોળી, એ ફધાંનાં ેરા ગયીફ શ્રભજીલી આકદલાવી
કુટુંફના શકની જભીન ઝંટલી રેલાનાં કાયલાઇ કાલતયાં – એકેએક ફીના કાગખમે
ચડાલી ઉઘાડી ાડી, વૌને નાકરીટી તણાલી. બાઉ કાથોડીને જભીન ાછી અાલી.
છાયાં ેરા લેાયીને ખયચે ાછાં ઊબાં કયાલી આપમાં.
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આ બાઉ કાથોડી તો ભોટો બડ ભાણવ નીકળ્મો. વત્માગ્રશની રડતો દયશભમાન જેર
ણ એ ગમેરો. એના ભાભરાની તાલટ થઇ ગમા છી ફે-િણ લાય થોડા થોડા
કદલવને આંતયે એ થાણા આશ્રભભાં આલેરો. “વોટુબામ વે કે ?” કયીને  ૂછે . ણ
ભાયી વાભે આલીને ફેવી યશે. હુ ં  ૂછં, ”ભાયી જોડે કંઇ કાભ છે ?” ણ ફોરે નકશ.
ફેવી યશે. ફહુ  ૂછં ત્માયે કશેળે, “વોટુબામેં લાત નથી કયી ?’
લાત એભ શતી કે છોટુબાઇને એણે તક રઇને એક-ફે લાય  ૂછે લ ું :
“લ્યુ ં ફાભણુ ં વાંજલેા ભભઈમેંથી આલતાં ઘણી લાય ભાયા ખેતયને ળેઢે થઇને
નીકે છે . એને જોઉં છં ને ભને આખે ળયીયે જાણે લલ ૂય ઊડે છે . કાજાભાં જાણે
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કો‟ક ફાચકા બયલા ભાંડે છે ; ને ભાયી અંદય કોણ જાણે કાંમ કાંમ લરોલાટ થઇ જામ
છે , ભને કે‟તાં નથી આલડતુ ં કે કામ, ણ કાં‟ક એવુ ં થઇ આલે વે કે આને ફોચીમેથી
ઝારીને ખેતયભાં ઢશડી જાઉં, ને ભાયા ઘીંશયાનુ ં એક ફકદયુ ં છોડી આને જોતયીને
ફે-ાંચ વાશ કઢાવુ ં ! ફવ, આટલું કરું તો કેભ જાણે ભાયો કોઠો ઠયીને ટાઢોશેભ થામ.
ફે, પક્ત ફે જ વાશ, આ ળેઢેથી શાભાં હધ
ુ ી કઢાવુ.ં ઝાઝા નંઇ !”
છોટુબાઇ એને ેયે ેયે વભજાલે : ”ગાંડાબાઇ ! આણાથી એવુ ં નો થામ. આણે
ભા‟ત્ભા ગાંધીનાં ભાણશ કે‟લામે. ભા‟ત્ભા ગાંધીનો શકભ વે કે ભાથાના લાઢનાયનેમ
આંગી આડાથી નો અડાડામ.”
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“ણ આભાં ચાં આડે ઇનુ ં ભાથુ ં લાઢવુ ં વે ? આ તો આટલું એક લાય કયલાની યજા
આરો, તો ભાયી શૈમાટાઢક થામ. ભા‟ત્ભા ગાંધીનો શકભ શાવો, શોનાભો‟ય જેલો. ઇ
લાતભાં આડી ના નંઇ. આડે શંધામ ભા‟ત્ભા ગાંધીના ભાણહ ં ૂ ઇભાં કાંમ ભાયી ના
થોડી જ વે ? ને શલે તો હુ ં તભાયાભાં બળ્મો. તભાયી શામેં શા ને નામેં ના. ઇ શારુ તો
યોજ ઊઠીને  ૂવલા આવુસુ
ં ં - કે આટરી યજા આરો. તભાયા શકભ લન્મા આડે
ુ ાખ. ઇભાં ભીનભેખ નંઇ.”
ઝાડના ાનનેમ અડવુ ં નંઇ, એટરી લાત જડફેસર
અંતે છોટુબાઇ એને પેંવરો આે : ”થાણા આળયભભાં આલીને ેરા વોભી દાદાનો
શકભ રઇ આલ. ઇ ફધા ભોટા ભાણહુ ં કે‟લામ. ભા‟ત્ભા ગાંધીને યોજ કાગ રખે, ને
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ભા‟ત્ભા ગાંધી ઇભને રખે; ને શકભ ભોકરે. ઇ વોભી દાદો શકભ આરે, તો વે ભાયી
ના નંઇ, શલે કાંમ કયમો લાંધો ? બરે, આલજે આળયભભાં તાયી પયસુદે.”
આભ બાઉ કાથોડી આશ્રભભાં આલે. ભાયા ઘટં ૂ ણને ફેઉ શાથે અડીને યાભયાભ કયે . ને
વાભો ફેવ.ે હુ ં કાભ કયતો શોઉં તો ભાયી ઑકપવલાા યડાભાં ભાયી ફેઠકની ગાદી
વાભે કરાકો ફેવી યશે.

હુ ં એકથી લધાયે લાય  ૂછં : ”ળા કાભે આવ્મા છો ?

છોટુબાઇનુ ં કાભ છે કે ભારું ?”
ણ ફોરે નકશ. કરાકો લીતે. હુ ં પયી પયી લાી લાીને  ૂછં ત્માયે અંતે એટલું જ કશે
: ”વોટુબામેં તભને લાત નથી કયી ?”
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અંતે એક કદલવ ભાયા ફહુ આગ્રશ છી એણે ભને લાત કયી. છોટુબાઇને કયે એની એ
જ. રગબગ એ જ ળબ્દોભાં. અંતે કશે :
“ભા‟ત્ભા ગાંધીનો યતતો શાલ શાવો. ઇભને યતાે જ વોટુબામ ને તભે વંધામ ભોટા
રોક અભાયી આટઆટરી ભદદ કયો વો, ને ઇભને યતાે જ ભાયી જભીન વાયાંનાં વંધાંમ શાયાં લાનાં શથમાં. ઇભને યતતે જ દુશનમાં ફધીમેં શારવુ ં જોલે.
ભાયે મ ઇ ફાભણા શામે શલેં કાંમ લેય નથી કયયુ,ં કે ઇનુ ં ભાથુ ં લાઢલાના લચાય કરું. ને
શલે તો ભા‟ત્ભા ગાંધીનો શમારો વોટુબામેં ામો, ને ભેં ીધો.
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“અટરે ભા‟ત્ભાનો ભાયગ તો વોડલો નંઇ નંઇ ને નંઇ જ. ણ આ તો ભાયા કાજાનો
લલ ૂયાટ ને લલાટ આટરા ભટાડલા શારું  ૂસુસુ
ં .ં ઇનુ ં ભાથુ ં લાઢલાની તો લાત
ભાયા ેટને ફખોરભાંમ શલે ક્યાંમ નથી યઇ, ઇભ ભા‟ત્ભા ગાંધીને ફેરાળક રખો. તો
વેં આટલું કયલાની યજા ઇ જફૃય આરળે. ભા‟ત્ભા ુયળ વે. કોમના અલાભાં યાજી
નંઇ. અટરે આટરો શકભ ભગાલી આરો.”
“ળાનો શકભ ?”
“ઇ ફાભણાને એકલાય ફોચીમેથી ઝારીને ઘીંશયે ઘારી ફે વાશ કાઢલાનો. ફે જ
પક્ત. લધુ નંઇ.”
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“અયે ગાંડા બઇ.....”
“ણ તભતભાયે ુવાલી તો જોલો. ઇભાં કાંમ આડું જાતુ ં વે ? નંઇ આરલો શોમ તો
નંઇ આરે. ઇભના ઉય—ભા‟ત્ભા ુયળ ઉય - આડું જોય થોડુક
ં કાંમ શારલાનુ ં
ઉતુ ં ? ણ આ તો ભાયા જીલને ઇભ, કે આટરો શકભ તભે ુવાલળો તો જફૃય આરળે.
છી ફવ ભાયા જીલડાને કાજે ટાઢક જ ટાઢક.”
એને વભજાલતાં છોટુબાઇના, ભાયા ને બાઉવાશેફના કદલવો લીતેરા.
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***
ૂ નુ.ં ને યોભયોભ જુધ્ધ વ ૃશત્ત. ઊગીને ઊબા
બેજુ ં ભ્રાભણનુ,ં ખભીય ધયતીજામા ખેડત
થતાંલેંત વાભા ચારીને રડતાં જ ળીખેરા. શવિંશનુ ં ફચ્ચુ ં છ ભકશનાનુ ં શળે, ણ ભોટા
ભદઝયતા શાથી ઉયે મ પા બયળે. ફનો કશવાફ કયલા નકશ ફેવે. રોશીભા6 જ
એલો થનગનાટ ને ઉછાો ઉંભય અનુબલની એને રગાભ નકશ !
જુરભ અન્મામને મગ
ં ૂ ે ભોઢે તાફે થનાયો ભાણવ રાંઠ શળયજોયને યીઢો ફનલાભાં
વીધો વાથ દે છે . આલો ભાણવ એની ભાણવાઇભાંથી ખડી જામ, ખતવી થામ, નભારો
ને નાભદથ ફની જામ. વદી જૂના વાભાજજક અન્મામ કે ળોણ શેઠ વફડતાં
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દીનદુખખમાં બાયે મ ૂલાંલના જેને બેરુ થવુ ં છે , તેણે વૌ પ્રથભ રડતાં ળીખવુ,ં અને
ોતાનાં અવીરોનેમ „અયજાં‟ કયતાં નકશ ણ ભાથુ ં ઊંચકીને રડતાં ળીખલવુ,ં
એટરી એક એક જ યીત કે ટેકશનક એભની ગાંઠે શતી. કોઇના ણ વ્મસ્ક્તત્લ કે
કાયકકદીને ભાલા મ ૂરલલાનો એભનો એ જ ગજ શતો : જજિંદગીભાં એ કેટલું રડયા ?
જેને કદી રડવુ ં જ ન ડ્ું , રડલાનો પ્રવંગ જ ક્યાયે મ ન આવ્મો, તેની જજિંદગીભાં
ઘાંચ છે , અચ ૂક ક્યાંક ોલું છે ; કાં બ ૂતુ ં જ એટલું ઊણુ.ં આ મુદ્દા ય ભોટા
ભાંધાતાનાંમ ાણી ઉતાયે .
જુરભ જોયાલયી વાભે જેનુ ં રોશી ઊકળે, ને જેની આંખ યાતી થળે, તે જ કોક કદલવ
ગાંધીજીની અકશિંવા વભજી ળકળે. જેને ફૂંપાડો ભાયતાંમ નકશ આલડે, જેની ભયદાઇને
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જ રકલો ભાયી ગમો છે , તે રડાઇ ધીંગાણે ળી દોટ મ ૂકલાનો ? ભયદાઇ એટરે જ
ભાણવાઇ. આ શતી એભની યોજજિંદું જીલન જીલલાની કપરસ ૂપી.
ચાલ્વથ ભેકીનુ ં The Coward (ધી કાલડથ ) લાફૄં કાવ્મ છોટુબાઇના જીલનદળથનને
આફાદ ફંધફેવતુ ં છે . ભેઘાણીજીએ મ ૂ ઉયે મ વયવાઇ કયી જામ એલા
ગુજયાતીભાં એને અભય કયુું છે ; આ યહ્ું એ :
“ધયા ય ભાશયે કોઇ ળત્રુ નથી.”
- કામયો એ અશંકાય ધયતા;
ભદથ કતથવ્મ વંગ્રાભના જગભાં
ં
રાખ ળત્રુને યક્તે નીતયતા.
http://aksharnaad.com

P a g e | 48

તુ ં કયુશીન શોલાની ળેખી ભ કય,
ફંધ ુ ! શનલીમથ એ દથ ગાલે;
ફશાદુયો વત્મને કાજ શનભથભ ફની,
શભિની ળત્રુતામે લધાલે.
દે ળદ્રોશી તણી કભય ય િાટકી,
તેં નથી, શભિ, શુ ં ઘાલ દીધા ?
જૂઠડી જીબ યથી ળથ-ળબ્દને
તેં નથી, શભિ, શુ ં ધ ૂ કીધા ?
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ધભથને લેળ ાખંડ  ૂજામ ત્માં,
ફંધ ુ ! શુ ં ખડગ રૈ તુ ં ન ધામો ?
વત્મના તલાંગ ે‟યી ઊભુ ં જૂઠ ત્માં
ઝઝીને શભિ, શુ ં નલ ઘલામો ?
વૌમ્મ તુ ં ! બરો તુ ં ! વંત, બકદ્રક તુ ં !
- બાઇઅ, એ છે ફધી તાયી ભ્રભણા !
યં ક તુ,ં દીન તુ,ં બીરુ-કંગાર તુ ં તલાદ ચાખ્મા નથી તેં જખભના

http://aksharnaad.com

P a g e | 50
***
લાીનાં લવલાટનાં કદલવો દયશભમાન અભાયા છોટુબાઇનો એક િભ થઇ ડયો કે
અઠલાકડમાભાં ફે-િણ કદલવ આવાવનાં ગાભો કે પખમાભાં લવતા શકયજનો કે
દૂ ફાં રોકોના કાગો રખી દે લા જવુ.ં જોતજોતાભાં આખી લતતીભાં „વોટુકાકા‟
ગયીફોના ફેરી થઇ ડયા.
અબણ-શનયક્ષય લતતીભાં શકયજન - દૂ ફાંની ફૈયીને કે ડોવીને તેભના ધણી દીકયા ળશેયો (ભોટેબાગે મુફ
ં ઇ) ભાં યતા શોમ તેભના ય ઘયખફયના કાગો
શયશંભેળ રખાલલાના શોમ. ગાભ ડોળનો કાડી (દુકાનદાય લાખણમો) ેરીએ
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આણેલ ું િણ ૈવાનુ ં ત્તું એક આનો રખાભણી રઇને રખી આે ! ફાઇ ઘયકુટુંફના
ફધા વભાચાય રાંફી રાંફી શલગતે રખાલે, ને રખનાયો કાડી કાનભાં  ૂભડાં બમાથ
શોમ તેભ વાંબળ્મે જામ. છી ટાઢે કોઢે ચાય રીટી ચીતયી આે !
ફોરનાયી ચાશે એટલું ફોરી શોમ; ઘયના ખુળીખફય, ોમયાંની તાલ ઉધયવ, ને
ૈવાનુ ં ભનીડથ ય ભોકરલાની તાકીદ ઉયાંત ફીજુ ં કશુ ં રખી આલાના કાડીએ
વોગન ખાધા શોમ ! ફવ, રખાભણીનો આનો રઇને ેરીને લદામ કયે . ફાડી ફાઇ
ઘણુમ
ં ે વભજે, કે ોતે લંચાલલા આલલાની ગયજ. એટરે લગય પકયમાદે , રખેલ ું કાડથ
રઇને ચોકી યની ટારેટીભાં નાંખે, ને ઘેય જામ !
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આ દૃશ્મ, આવ્માને ફેિણ કદલવ જ થમા શળે ને, છોટુકાકાએ જોયુ.ં રાગરો જ
ઉરો િભ ળફૃ થમો. ખીવાભાં અડધો ડઝન કાડથ ઘારીને નીકે , ને પખમે પખમે પયે
:
“કેભ ડોશીભા, કેભ છે લ ? કાગર રખલાનો કે ની ? આ હુ ં આલેરો છેં લ.”
“શા, શા, આલોની બામ, આલો, આલો, ગાંધી ભા‟ત્ભા. ધન બાએગ અમુ ં રોકનાં.
અભાયે કાંમ ની રખાલલો શોમ ? તભે તો ધયભી રોક. ભા‟ધેલના ભંકદયભાં આલીને
યે ‟મરા. કેભ ની યખું ?”
છી ડોવી ઘયભાં જઇ ોતટકાડથ ક્યાંક ભેરી યાખ્યુ ં શોમ, તે પંપોવલા ભાંડ.ે
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“ એ કાંમ કયો, ભામ ? આમ હુ ં ખખતવાભાં જ કાયડપાયડ ફધુ ં શતમાય રી આલેરો જે !”
ડોવી ખુળખુળ થઇ જામ.ભનભાં ગણગણે : “ગાંધી ભા‟ત્ભાનુ ં રોક. ધયભી રોક. નીકય
આવુ ં તે લયી કોન કયે ?”
છોટુકાકા ટરાની કોયાણે ફેવી કાડથ કરભ કાઢી રખલા ભાંડ.ે ડોવી વાભે રખાલલા
ફેવ.ે ઘયની લહ
ુ ને ોમયાં ફીતેફીતે ખ ૂણેખાંચયે કે ફાયણાંની આડળે ઊબાં યશી
તાર જુએ. એકાદ ગોફરુ ણ કશમ્ભતલાફૄં છોકરું લી ડોવી ાવે આલી એના
ખોાભાં ચઢી ફેવ.ે અને છોટુકાકા રખતા શોમ તે વામુ ં તાકીતાકીને જોઇ યશે. ડોવી
રખાલતી જામ ને છોટુકાકા રખે. ડોવી ફોરતી જામ, ને ફોરફોર કાગ ય
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ડતો જામ : ”રખો — તાલ નાની ોયીની ઠં ૂ ે ડેરો, ની મ ૂકતો. ભોટી લહુ ઇના
ફાને ઘેયે બાત યોલા ગેમરી. લાીલાયો લાશનમો શેઠ ૈશાનુ ં શલમાજ બયે જલા
કે‟. હુ ં કકમાંથી દેં લ ? તુને
ં કે‟મલું કે કદલાશા અગાઉ વાશ ફૃશમાનુ ં ભનીઆડય કયી
મ ૂકજે. ન આમ આથભનો ભઇનો શથમો, ને બાદયલો શઉ આલશે, ન તાયા ૈશાનો
ત્તો ની ભરે.
“રખો — બીખરો, ઇનો છા‟ફ લેરાત ચારી ખગમો. તી દા‟ડાનો ધંધા લના ફેથો વે.
ઉદલાડાના ાયશી ભંબઈ રી ગેમરા. ન ફે ભઇનાભાં ાવો આલી કયમો. ભાંટી
ભયદથી આભ ઘેય આંગને કેટરાં ફેશી યે લાલાનુ ં ઉતુ ં ? તુ ં ઇને ભંબઈ ફોરાલી રેલ.
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ભાયાથી ઈને આમ યભાને તાડીને ભાંડલે દા‟ડો ફધો ીને ડી યે ‟મરો ની
જોલાતુ.”
ં
ખાવી દવ શભશનટનુ ં કડક્ટેળન. રખલાને છે ડે છોટુકાકા આખો કાગ શેરેથી છે લ્રે
ૂ ાક્ષયીભાં રીધો શોમ તેભ,
રગણ ડોવીને લાંચી વંબાલે. ફોરેરો જ ફોરે ફોર. ટંક
પયી ાછો ડોવીને કાને ડે. ને ડોવી ડોરે !
પખમાની શકયજનફાઇ બેી થામ, વાંબે , ને કોઇ ત્તું રાલી શોમ તે છોટુકાકાની
આગ ધયે . કાકા ન રે. ોતાનુ ં જ ખીવાભાંથી કાઢે, ને એનુ ં મ રખી આે. એ જ
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રખનાય, ને એ જ રખાલટ. રખીને આખું એનેમ ાછં લાંચી વંબાલે. રખાભણી ન
રે. ને કાડીથી દવ ગણુ ં રખી આે !
છી ટારભાં ણ “હુ ં જ રાખી દે લા “કશી છોટુકાકા ઘણાઘણા શેતે કયીને ડોવીની
શલદામ રે; ને ફીજે પખમે જામ, કે ઘય બણી લે . રખેરા કાગો વાથે રીધા શોમ તે
ટારેટીભાં નાંખે. કોક લાય લી કયપરામ કાડો ણ રખી આે; ને અઠલાકડમાભાં
જલાફ આલી શોંચે ત્માયે રખાલનાયી શેયત થઇ જામ. કોઇના ભનીડથ ય ણ
આલી  ૂગે.
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ફીજે કે િીજે કદલવે લી ાછો એ જ િભ ચારે. છોટુકાકાને દૂ યથી આલતા જોતાંલેંત
શકયજન-દૂ ફી પખમા આંગણાભાં દોડાદોડ કયી મ ૂકે ! આલેરા કાગ લંચાલલા
ઘયના ખ ૂણા પંપોવલા ભાંડ;ે ને જલાફો રખલલા તરાડ થામ.
એક આંગણે છોટુકાકાને કોઇ લવભી શકયજનફાઇ ધઆ
ં ૂ  ૂઆં થતી ધણીને આકયો
કાગ રખાલતી શોમ; તો ફીજે આંગણે ફે શકયજનફાઇ ભાંશોભાંમ ગુવુવ કયતી
વોટુકાકાની વભજળસ્ક્તનાં ને ગાંધી ભા‟ત્ભાના ઉકાયનાં લખાણ લાંચતી શોમ :
“આ ભા‟ત્ભા ગાંધી શઉ દુશનમાના ભા‟ત્ભા થઇ ખગમા. ડી કે શભઝ ? ઇની દમાનો
ાય નીમ્રે. લાશનમા-બાથેરાને ઇણે ાધયાદોય કયી દીધા. ધેયાં-દૂ ફયાંન ુ ં નાભ ની રે.

http://aksharnaad.com

P a g e | 58
આમ વોટુકાકો તીનો જ ચેરો વે. કાંમ એની શભઝ, ને કાંમ એની ઇમાદવસ્ક્ત !
આણે કે‟તાં થાકકમેં, ન ઇ રખતો ની થાકે ! અને રખે ન ાસુ ં કેવ ુ ં ? નીકય મ ૂ
કાડી રખ્ખોકદમો, આણે ગભે એટલું કેમેં - તીને તીનુ ં કાંમે ની‟મ્રે. ઇ તો ચાય
અખ્ખય ાડેને કે‟શે : રાલ, આનો રખાભણીનો !”
“ને આમ વોટુકાકો ? કાંમ લાત ઇની કે‟લ ? રખે તે કાંમ રખે ! ને ાસુ ં અખયે અખય
લાંળી શંબયાલે. રખાશલયુ ં શોમ તીનુ ં તી જ ાસુ ં તભે શાંબયો. ફોરેફોર. ફવ. નરું
ોનુગયા શાંબયી રેલ ! “અને લરી કાયડ ોત્તીકું ખીવાભાંથી કાધે. ૈશા આલા
કયીમેં તો ની રે. તે ની જ રે. ને ાવો રખીને જાત્તેોત્તે તારભાં જઇને રાખી આલે
! યભુ ભા‟ત્ભા ગાંધીને રાખ લયશના કયે . ઇને દુશનમાંને તાયી દીધી !”
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એક લાય હુ ં ઉદલડે યણજજત દાક્તયને દલાખાનેથી દલા રઇને આવુ.ં યે રપાટક
બણીથી ભોટયફવ આલી, ને એક દૂ ફી ઊતયી. છોટુકાકા ટરે કોઇનો કાગ
રખી આેરો તે લાંચી વંબાલે. અદફથી એક કોયાણે ઊબી યશી. ખીતી
રાગી.
 ૂરું કયી છોટુકાકાએ ઊંચુ ં જોયુ.ં શવીને કશે :
“તુ ં લયી કકમાંથી આલી રાગી ? ચૌદશે અભાલાવ !”
ેરી કશે : “વોટુકાકા ! તુકલાડે જતી ઉ‟તી. તમુન
ં ે જોમા, ને ઊતયી ડી. શાંબયો.
આમ ભાયો વોટુ ફે ભઇના શથમા ભંબઇ ગેમરો વે. એક લાય કાગજ આશલયુ ં તે ભા.
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કાગજ જ ભોકરતો ની વે. (ગે ડૂભો આલે છે .) ઇને કાંમ વભઝ વે, ઇની ભામને કાંમ
કાંમ થાતુ ં શે ? (જયાલાય ભૌન) વોટુકાકા, ઇને રખી દે લ, કે‟આમ કાગજ દે ખતાની
ઘડીમેં આલતો યે .’ રખી દે ‟લ, તાયી ભામ ફઉ ભાંદી વે. ભોઢુ ં જોવુ ં શોમ તો આલી યે .
શાસુ ં કઉંસુ,ં વોટુકાકા ! ભાયે તો ઇને ભોકરલો જ ની ઉ‟તો. ન શભાયા શેઠે (ળેઠે) કાંમ
શાંબયુું જ ની‟મ્રે.”
છોટુકાકાએ રાંફો કાગ રખી આપમો. છી કશે : ”શયનામુ ં કાંમ કરું ?”
ેરીએ કાગ જ જાણે નલો રખાલલા ભાંડયો :
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“રખોની, રખી દે લની – બામ તાયલાયાને ભારભ થામ જે, ફાા ! આત્લું આમ
ભારું કાગજ, અભાયા લા‟રા ોમયા વોટભની કેડકમ્ભયભાં ુગાડજે. શાથોશાથ તયત
ુગાડજે, ભાયા ફા ! બગલાન તારું બલું કયશે !”
“ણ ઠેકાણુ ં ?”
“રખોની. રખી દે લની — થેકાનુ ં એવુ ં વે જે, ઝલેયીફજાય, ખાયા કૂલાની ાંશ,ે
ખગરાન રોટ (ગ્રાંટ યોડ) લાયા ાયશીનો ભાયો વે; શતભાં અભાયા કયમા ઉદલાડાના
લાશનમા રોક યે તા વે. તેને ઘેય લાંશણ ધોતો ભાંજતો વે, અભાયો વોટભ. તીને  ૂગે.
અભાયા વોટભને શાથોશાથ  ૂગે.”
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“ણ શેઠનુ ં નાભ કાંમ રખું ?”
“અભાયો શીફૃ શેઠ લયી, શતભાં કાંમ  ૂવો ? શઉ યખે. ફીજો કુન શેઠ આલલાનો ઉતો
જે ? ભોટા શેઠનો ોમયો.”
છોટુકાકાએ કલય ફીડી ઉય કટકકટ રગાડી. જોઇને કશે : “રખો, વો ૈશાનુ ં શતકટ
રગાશલયુ ં વે, વોકશ કાંભ કીધુ ં વે. ભંબઇ શેય ભોતુ ં વે. યશતે કોઇ નયહુ ં ભાણશ શતકત
ઉખાયી રેમ, તો શતભાં અભાયે કાંમ નીમ્રે.”
ફવ, શેરલશેરી લાય છોટુકાકાને “મ ૂઆ રખ્ખોકદમા‟ કાડીનુ ં અનુકયણ કયવુ ં
ડ્ું !
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વાધુ નકશ; વાધના લગેયે કશુ ં ન કયુ;ું ઉભય આખી વૌના જેલા વંવાયી જ યહ્ા. ખામ
ીએ, ગુતવે થામ. બરા ચભયફંધીનુમે
ં ભોઢુ ં તોડી રે. લવભી જીબ, ફૂંપાડો જફયો,
ણ કદરભાં ડંખ ન ભે . આશ્રભ, વંઘ, વંતથા કે વ્મસ્ક્ત કોઇને ભાટે એભને
જોગલલા—જીયલલાનુ ં વશેર નશોતુ.ં ણ દે ખીતી ઉગ્ર તલબાલ શેઠ કુભફૄં જજગય
અને જજિંદાકદરી શદાયની. વાચુ ં લેદાંત જીલનભાં ચાવ્યુ ં શોમ એલા ફહુ છા
ભાણવો ભેં જોમા છે .
જજિંદગીનો બાય એભને કદી ન રાનમો. ‘પેધયલેટ‟ [ીછાં જેલા શલાફૂર] યશીને
જજિંદગી જીવ્મા અને એ જ અદાથી દુશનમાની રુખવદ રીધી.
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રોકશભરા ટ્રતટની સુદય
ં અને શલચાયબાથુ ં આતી ખીવાોથી ભેલલા ભાટે :
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ો.ફો. 23 (વયદાયનગય), બાલનગય 364001
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