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‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’
ઈ–બુક
બાગ–001
‘વ.ભ.’ ક્રભાાંક 001થી 025
: યજુઆત :
ઉત્તભ.ભધુ ગજ્જય
.સુયત.
નેટ

લાયનાયાઐને

જેણે

લાચનને

છાંદે

લગાડયા

તે,

થી ળરુ થમેરી ‘સુ–લાચનમાત્રા’–‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ભાાં
યજુ થમેરી વઘી યચનાઐને, અગીમાય બાગભાાં યજુ કયતી
નાનકડી આ ઈ–ુસ્તીકાઐ, વઘી કૃતીના વજૉક અને વો
લાચક–બાલકને વભીત...
: વમ્ાદક :
Ratilal Chandaria, e-mail : rpchandaria@comcraft.com
Balvant Patel, e-mail : patel.balvant@gmail.com
Uttam Gajjar, e-mail : uttamgajjar@gmail.com
Ashok Karania, e-mail : ashok@gujaratilexicon.com
Arnion Technologies Pvt Ltd
303-A, Aditya Arcade,
Opp. Choice Restaurant,
Near Swastik Cross Road
Navrangpura, Ahmedabad - 380 009
Phone No – 079 40049325

www.gujaratilexicon.com
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પ્રાસ્તાલીક
લીશ્વબયભાાં લવેરાાં ગુજયાતી યીલાયને દય યલીલાયે
કશુક
ાં ફે ાન જેટલુ,ાં જીલનક ગુજયાતી લાચન ભી યશે
તે શેત ુથી અભે May 29, 2005ના દીલવથી આ ‘વન્ડે ઈ–
ભશેપીર’ નાભે

‘લાચનમાત્રા’ ળરુ કયે રી. ત્માયે

ત

આ

ગુજયાતી યુનીકડ પન્ટ નશતા. તેથી અભે ‘કરાી’ અને
છીથી

‘લીજમા’

નનયુનીકડ

પન્ટ

લાયતા.

છીથી

યુનીકડ પન્ટ ‘શ્રુતી’ આલતાાં જ અભે તે લાયલા ળરુ કમાા.
ળરુઆતભાાં ભાાંડ ફવથી ફે શજાય યીલાયને શોંચતી આ
‘વ.ભ.’, આજે ાંદયે ક શજાયથીમે લધાયે લાચકને (શલે દય
ાંદય

દીલવે) નીમભીત

ભકરીઍ

છીઍ. ઍક

લાચકન

પ્રતીબાલ માદ આલે કે : ‘‘તભાયી આ ‘વ.ભ.’, ઍ ભાયા ઘયનુ ાં
‘અખાંડ આનાંદ’ છે .’’ આ પ્રતીબાલને વાચ ાડલા અભે વતત
પ્રમત્નળીર

છીઍ. તેના

ફધા

અંકનુ ાં ઈ–બુક

સ્લરુનુ ાં

વાંકરીત લાચન આ વભક્ષ યજુ કયલાન અને અલકાળે
જ્માયે મ વભમ ભે ત્માયે લાાંચી ળકામ કે કઈને ભકરલા
સુરબ કયી આલાન આ પ્રમાવ છે ..
‘વ.ભ.’ને વક્રીમ અને જીલન્ત વાથ–વશકાય આનાય
વો લડીર અને ભીત્રન અભે, તા.  ભે ની ‘ૐ–
ઍ’ની

‘લીદામ–વરાભ’

નાભક

‘વ.ભ’ભાાં

લીગતે

આબાય

ભાન્મ છે . તમ ત્માય છીની ‘કાવ્મ–ગઝર’ની અત્માય
સુધીની ફધી ‘વ.ભ.’ના અતીથી વમ્ાદક તયીકે નીષ્ઠાથી
વેલા આનાય સુયતના ગઝરકાય શ્રી ગોયાાંગ ઠાકય અને
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તેલી ફધી ‘વ.ભ.’નુ ાં પ્રેભથી અક્ષયાાંકન કયી આનાય ભીત્ર
શ્રી સુનીર ળાશના અભે વલીળે આબાયી છીઍ.
આ નલ લયવભાાં દુનીમાના ઍકેઍક દે ળભાાં લવતા
લાચનપ્રેભી બાલકન વશમગ, પ્રત્વાશન અને હપ
ુાં અભને
ભળમાાં. બયવ મુકે ઍલા શજાય ભીત્ર ભળમા. ‘વ.ભ.’ શોંચે
ને પ્રતીબાલન લયવાદ લયવે. સ્લ–પ્રળસ્તીના દને ખાલા
અભે તેને જાશેયભાાં પ્રકાળીત કયલાનુ ાં ળરુઆતથી જ ટાળયુાં છે .
શા, તેલા દયે ક પ્રતીબાલકને અંગત ભેર રખી તેભને દીરી
આબાય શોંચાડલાનુ ાં અભે ચુક્યા નથી. છતાાં ણ ઍક જ
લાય, આલ દ ગણ ત દ, અભે કમો છે .
થયુાં ઍવુાં કે ૐ વપ્તાશ છી અભે ‘વ.ભ.’ને ફાંધ
કયલાનુ ાં નશીં; ભાત્ર લીયાભ આલાનુ ાં જાશેય કયુ.ું (જુ ઐ,
‘વ.ભ.’ ઈ–બુક ક્રભાાંક – ભાાં, ‘વ.ભ.’ ‘લીદામ–વરાભ’ 155-1 :
18-05-2008). આ ‘વ.ભ.’ લાચકને શોંચતાાં જ અભાયા ય
પ્રતીબાલની

મુળધાય

લાા

થઈ.. પયી

ળરુ

કયલાના

આગ્રશની ઝડી લયવી. તેભાાંના ઍક વ જેટરા લાચકના
ઉદગાય મથાતથ અભે ઍક ‘વ.ભ.’ભાાં પ્રકાળીત કમાા શતા.
(જુ ઐ, ‘વ.ભ.’ ઈ–બુક ક્રભાાંક – ભાાં, ‘વ.ભ.’ ‘We salute your
'FEELINGS' for 'SeM'’ 155-2 : 13-07-2008). ઍણે અભને
ઍલા બાલલીબય કમાા કે અભાયે ભાત્ર ફે જ ભાવના લીયાભ
છી ‘વ.ભ.’ પયી ળરુ કયલી ડી જે શજી ચાલુ છે . અરફત્ત,
શલે તે ાક્ષીક ફની છે . વાથે વાથે ફહુ નમ્રતાુલાક અનુબલે
ઍટલુાં ત કશી ળકામ કે ઈ–બુકન કઈ ણ બાગ લાાંચલાનુ ાં
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ળરુ કયનાયને તેની દીરવાંદ ઍકાદફે કૃતી ત ભી જ
યશેળે. કાવ્મ, ગઝર, લાતાા, આયગ્મ, શાસ્મ, ળીક્ષણ અને
જીલનક કાંઈ કેટરીમ કૃતી! તાની કૃતી ‘વ.ભ.’ભાાં
મુકલાની

શેતથી

યલાનગી

આનાય

આણા

ભાનીતા

વજૉકન આબાય ભાનલા ત અભાયી ાવે ળબ્દ જ નથી!
આનીમન

ટૅક્નૉરૉજીવભાાંથી

ફશેન

શ્રુતી

ટેર

(shruti@arniontechnologies.com) ન બક્તીબાલબમો વશકાય
‘વ.ભ.’ને ન ભળમ શત ત ાંદય શજાયથી ઘણા લધાયે
લાચક સુધી દય ખલાડીમે શોંચલાનુ ાં અભાયાથી ળક્ય ના
ફનત. યજે યજ નલા લાચકની આઈડી ઉભેયલાની, ક’કની
ફદરાઈ

શમ

ત

તે

સુધાયલાની, ભાંગલાયથી

‘વ.ભ.’

ભકરલાનુ ાં ળરુ કયલાનુ ાં તે.... છે લ્ર રૉટ શુક્રલાયે યલાને
થામ ! વોન વાથ રઈ ફશેન શ્રુતી નીષ્ઠાુલાક આ ફધુાં કયે .
આ ઈ–બુક ફનાલલાનુમ
ાં
છી ત શ્રુતીઍ ભાથે રીધુ.ાં
આના સ્ક્રીન ય ‘વ.ભ.’ની જે બુક છે તેભાાં અનેકની વાથે
ફશેન શ્રુતીના હૃદમન બાલ બમો છે ..
જનશીતનુ ાં કઈ ણ ની:સ્લાથા અને વારુાં કાભ કદી
અટકત ુાં નથી ઍ લાતની ાકી પ્રતીતી અભને ‘રેક્વીકન’
નીભાાણના રાાંફા પ્રલાવે કયાલેરી. તે જ લાત અશીં ણ
વાચી ડી યશી છે ..
આજન વભમ ઝડથી ‘ઈ–બુક’ લાચનન જભાન
ફનલા જઈ યહ્ય શમ તેલી તેની ગતીલીધીની અભને
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પ્રતીતી થઈ યશી છે તેથી જ આ ઈ–બુક વો લાચકને
વપ્રેભ..
કદાચ
યતીરાર
બાાન

નલાયુગને

ચાંદયમાઍ

ીછાણીને

આણ

વો

જ

આદયણીમ

શ્રી

ગુજયાતીઐને ગુજયાતી

આખ ‘ઈ–ળબ્દવાગય’ વભ ‘ગુજયાતીરેક્વીકન’

(http://gujaratilexicon.com/)

આંગીનાાં

ટેયલાાંલગ

કયી

આપ્મ છે . બલીષ્મ ભાટે નીભાામેર આ અદ્ભુત લાયવાની ખુફી
અને લીળીષ્ટતાઐ લીળે ણ અભે થડી જાણકાયી આતા
યશીશુ,ાં જેથી

વો

કઈ

ઍભાાં ભતી

વલરત–સુલીધાથી

યીચીત થતા યશે અને તેન બયેટ રાબ રેતા યશે.
ઈ–બુક ફનાલલાની પ્રેયણા આનાય અભેયીકાસ્થીત
સ્નેશી બાઈ અત ુર યાલર (http://www.ekatrabooks.com/)
ન,

તે

‘ઈ–બુક’ને

આઈ–ૅડ

ભાટે

લાચનક્ષભ

ઈ–બુક

ફનાલલાભાાં તાન વક્રીમ વાથ–વશકાય આનાય જૅક્વન–
ભીવીવીી, અભેયીકાના

આલ્પાગ્રાપીક્વના

ભારીક

યભેળ–

ળીલ્ા ગજ્જય (rgajjar@alphagraphics.com) ન, ીવી ભાટે
લાચનક્ષભ ઈ–બુક ફનાલી આનાય અભાયા અઝીઝ ભીત્ર–
વાથીદાય અને ળરુઆતથી જ રેક્વીકન વાથે બાાવેલાના
કામાભાાં

દીર

યે ડનાય

(ashok@gujaratilexicon.com),
(http://kartikm.wordpress.com/),

બાઈ

અળક

બાઈ

કાતીક
તથા

કયણીમા
ભીસ્ત્રી
આનીમન

ટૅક્નૉરૉજીવભાાંનાાં વો બાઈ–ફશેન, ખાવ કયીને ફશેન શ્રુતી
ટેર (shruti@arniontechnologies.com) અને ફશેન ભૈત્રી
www.gujaratilexicon.com
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ળાશ

(maitri@arniontechnologies.com)

લગેયે

વોન

હૃદમુલાક ખુફ ખુફ આબાય..
શજી ફીજા ફે વાલ અંગત અંગત નાભલ્રેખ કમાા
લીના

યશેલાત ુાં નથી. અતીવ્મસ્તતા છતાાં છે લ્રી

ઘડીઍ

બક્તીબાલુલાક આ ઈ–બુકનુ ાં વયવ મુખ ૃષ્ઠ-ટાઈટર ફનાલી
આનાય

અભદાલાદની

યે ડીમન્ટ

ઍડલટાાઈઝીંગ

(http://www.radiantmedia.co/) ના ભારીક શ્રી જમેળ–ઉલાળી
ભીસ્ત્રી

(jayesh.mistry@radiantmedia.co.in) ન

ખુફ

ખુફ

આબાય..
અને જેન વોથી શેર આબાય ભાનલ જઈઍ તેન
વોથી છે લ્રે ભાનુ ાં : ની વારભાાં, કમ્પ્યુટયન ‘ક’ નશીં
જાણનાય ભાયા જેલા અબણને, સ્નેશને નાતે; ણ શઠુલાક
રેટૉ બેટ આી કમ્પ્યુટયના આ નેટક્ષેત્રભાાં પ્રલેળલા ભાટે
ધક

ભાયનાય

ફ્રયીડાની

લીખ્માત

ડીજીટ્રૉન

વીસ્ટમ્વ(http://www.digitronsystems.com) ના ભારીક શ્રી.
દીક–બાલના ભીસ્ત્રી (dipak@digitronsystems.com) ન ત
જેટર આબાય ભાનુ ાં તેટર ઐછ છે . નીવ ૃત્તી છી શુાં કયવુાં
તેન નકળ જેની ાવે ન શમ તેને, કઈ આગ્રશુલાક કાભે
રગાડી દે અને તે ાછાં તે જ તેના જીલનનુ ાં ધ્મેમ ફની યશે
તે ત કના નવીફભાાં !
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વો ઈ–બુક લાચનયવીમા લાચકનુ ાં અભે બાલબીનુ ાં
સ્લાગત કયીઍ છીઍ અને શ્રદ્ધા યાખીઍ છીઍ કે અભાય આ
પ્રમાવ ણ વોને વાંદ ડળે.
.યજુ આત.

ઉત્તભ.ભધુ ગજ્જય
: વમ્ાદક :

Ratilal Chandaria, e-mail : rpchandaria@comcraft.com
Balvant Patel, e-mail : patel.balvant@gmail.com
Uttam Gajjar, e-mail : uttamgajjar@gmail.com
Ashok Karania, e-mail : ashok@gujaratilexicon.com
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001 : 29-05-2005

સવસનમય સવટટઝનનુ ાં સ્લયાજ
–ગુણલાંત ળાશ
અનુક્રભણીકા

સવસનમય સવટટઝન શવુાં ઍ ઍક ઍલ લૈબલ છે , જે ઘણુાં
ખરુાં લેડપાઈ જામ છે . લૈબલ ળેન? જીલનભાાં ફે ફાફત ઐછી
ડે ત્માયે ભાણવનુ ાં ખરુાં સુખ નાંદલામ છે : ‘વભમ’ અને
‘અલકાળ.’ સવસનમય સવટટઝન ાવે ભફરખ વભમ શમ છે અને
અઢક અલકાળ શમ છે . વભમ અને અલકાળના આલા ફેલડા
લૈબલને રક ‘ભકાળ’ કશે છે . ભકાળન ભાલરક દુ:ખી ળી
યીતે શઈ ળકે? ઍ દુ:ખી શમ છે ; કાયણ કે ભકાળનુ ાં શુાં કયવુાં
તેની ખફય ઍને નથી શતી. ભકાળ જેલી જણવને લેડપી
ભાયલી ઍ ઘણાખયા વ ૃદ્ધને લગેર ભાનસવક યગ છે .
ભકાળભાાં મગની ળક્યતા ડેરી છે . મગને ફદરે યગ
ગઠલાઈ જામ તે ભાટે જલાફદાય કણ? સવસનમય સવટટઝન
તે!
ઘણાખયા

સવસનમય

સવટટઝનને

‘ગ્રશદળા’

નશીં

‘આગ્રશદળા ’ નડતી શમ છે . ળાંકયાચામા કશી ગમા કે બુદ્ધદ્ધ ખીરે
તેન ુ ાં નાભ અનાગ્રશ છે . સવસનમય સવટટઝનના કેટરાક આગ્રશ
નલી ેઢીને જલનાયા શમ છે . જેભ ઉંભય લધે તેભ આગ્રશ
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ણ ઉંભયરામક ફનીને થીજી જામ છે . આગ્રશ તાને ભાટે
બરે યહ્ય! તાના આગ્રશ ફીજા ય રાદે તે મ ૂખા છે . મ ૂખાતા
ણ ખાસ્વી સવસનમય શઈ ળકે છે . દીકયાલહન
ુ ે તાન
અલબપ્રામ ઍકલાય આી દીધા છીનુ ાં ભોન ટદવ્મ શમ છે .
વાભેલાી વ્મક્ક્ત ગભે તેટરી નાની ઉંભયની શમ તમ તેને
લણભાગી વરાશ ન આલાભાાં વ ૃદ્ધત્લની અનેયી ળબા પ્રગટ
થામ છે . જે લમવ ૃદ્ધ સવટટઝન ભપત વરાશ કેન્રન ભાલરક શમ
તે દુ:ખી થલા વજાામેર જીલ છે . બગલાન ણ તેને સુખી ન
કયી ળકે.
ભાણવને ભતી ભકાળ ગાબણી શમ છે . ઉત્તભ
કસલતાઐ,

નાટક,

સળલ્,

લચત્ર,

ટપલ્ભ,

ગીત

અને

કરાકૃસતઐ ભાનલજાતને ભળમાાં તે ભાટે વજૉકને પ્રાપ્ત થમેરી
ભકાળન પા ભશત્ત્લન યહ્ય છે . કસલ લલ્ટ વ્શીટ્ભન
તાને બવ્મ આસુ ‘ભેગ્નીટપળાંટ આઈડ્રય’ તયીકે ગોયલબેય
ઐખાલત. નફેર ાટયતસક સલજેતા કસલ ાબ્ર નેરુદા
તાનાાં વાંસ્ભયણ ય રખેરા ુસ્તકભાાં નલયાળન ભટશભા કયે
છે અને ત્માાં સુધી કશે છે કે ‘વભમ લેડપલા જેલી સુદ
ાં ય ફીજી
કઈ ચીજ નથી.’ અશીં વભમ લેડપલાની લાત વાથે ભકાળનુ ાં
વૌંદમા કેન્રભાાં યશેલ ુાં છે .
ઘણા સવસનમય સવટટઝન્વ ભકાળન સ્લાદ ધયાઈને
ભાણે છે . ઍ સ્લાદનુ ાં યશસ્મ ઍભના સભજાજભાાં યશેલ ુાં છે . ઍ
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સભજાજ ઍટરે સ્લયાજન સભજાજ. સ્લયાજન સભજાજ ઍટરે શુ?
ાં
‘શલે

હુાં કઈને

જલાફ આલા

ફાંધામેર નથી’,

ઍલી

દાદાગીયીભાાં દાદાની ખયી ળબા પ્રગટ થામ છે . સ્લતાંત્ર શવુાં
ઍટરે જ તાની ભયજીના ભાલરક શવુ.ાં ભયજીની ગુણલત્તા
ઍટરે જ જીલનની ગુણલત્તા. ભાણવે તાની ભયજીને ભાાંજી
ભાાંજીને શુદ્ધ કયલી યશી. ભયજીના ભાલરકને, ભાલરકની ભયજી
ય શ્રદ્ધા શલી જઈઍ. સવસનમય સવટટઝનના સ્લયાજનુ ાં આ
યશસ્મ છે .
જે લડીરને વાટશત્મ, વાંગીત, વત્વાંગ, વભાજવેલા,
પ્રલાવ કે પ્રેભ જેલી ફાફતભાાંથી કઈ ઍક વાથે ણ સનસ્ફત
ન શમ તેભણે દુ:ખી થલાની  ૂયી તૈમાયી કયી રીધી છે ઍભ
કશી ળકામ. નલયાળ ઍટરે કભાશ ૂન્મતા નશીં; ણ ભનગભતા
કભાની વમ ૃદ્ધદ્ધ. લડીરઍ લાયાં લાય તાની જાતને  ૂછલા જેલ
પ્રશ્ન છે , ‘ભાય ભાહ્યર ળેભાાં યાજી?’ જે કભા કયતી લખતે શેત
અને શયખન અનુબલ થામ તે કભા કયવુાં અને ફીજુ ાં પારત ુાં કભા
ટાવુાં ઍ ત ાછરી ઉંભયન સલળેાસધકાય ગણામ. જે લડીર
કઈના કાભભાાં ટકટક ન કયે તે લડીર તાના કાભભાાં ફીજાની
ટકટક નશીં વશન કયલાન અસધકાય પ્રાપ્ત કયે છે . આ દુસનમા
આણી કલ્ના પ્રભાણે ચારે ઍલી ઈચ્છા યાખલી ઍ ણ ઍક
પ્રકાયની નાક્સ્તકતા ગણામ. વભગ્ર જીલન કેલ ૈવા ઍકઠા
કયલાભાાં જ લીતી ગયુાં શમ, ત ાછરી ઉંભયે દુ:ખનુ ાં ટડસલડાંડ
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મ ૃત્યુ સુધી ભત ુાં જ યશે છે . નકયી છૂટી જામ છી જે ખારી
થેરી જેલા ફની જામ, તેઐ નકયી ચાલુ શતી ત્માયે ણ
ખારીખભ જ શતા! ઍભને ઍ લાતની ખફય ત્માયે ન શતી, તે
જુ દી લાત છે .
સવસનમય સવટટઝનના સુખન ખય આધાય ‘ગ’ ઉય
યશેર છે . આણે ત્માાં જે ભાણવ કભાણી કયત શમ તેને ભાટે
કશેલાભાાં આલે છે કે ઍ ‘તાના ગ ય’ ઊબ છે . જેના ગ
વાબ ૂત તેન ુ ાં ચારલાનુ ાં વાબ ૂત! જે ચારલાનુ ાં યાખે તેને કકડીને
ભ ૂખ રાગે. કકડીને રાગતી ભ ૂખ છી જે ખલામ, તે અન્ન ચી
જામ છે . અન્નલૈબલનુ ાં ખરુાં યશસ્મ ભ ૂખલૈબલભાાં વભાયુાં છે . જે
સવસનમય સવટટઝન યજ ાાંચ ટકરભીટય સ્ૂસતિથી ચારે તેને
ભ ૂખલૈબલ વાથે થાકલૈબલ ણ પ્રાપ્ત થામ. થાકલૈબલ પ્રાપ્ત
કયનાયને ઊંઘલૈબલ ણ આઆ ભે છે . ભ ૂખલૈબલ,
થાકલૈબલ, અને ઊંઘલૈબલ પ્રાપ્ત થામ, તેને સ્ૂસતિલૈબલ ભી
યશે છે . સ્ૂસતિ છે , ત જીલન છે . જીલન છે , ત જીલલાન આનાંદ
્
છે . આનાંદનુ ાં ઉદ્દઘાટન
ગના વદુમગ થકી થત ુાં શમ છે .
ગ લડે યભેશ્વય સુધી શોંચલાનુ ાં છે . રક થાયી થકી
યભેશ્વય સુધી શોંચલાની ેયલી કયતા શમ છે . ઍક લડીર
ાંચાણુાં લે મ ૃત્યુ ામ્મા ત્માયે દીકયાની લહુ ફરી, ‘પ્ા
વલાયે ત પયલા ગમેરા અને ફયે ઍકાઍક ળાાંત થઈ ગમા!’
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મ ૃત્યુ ાભેરા લડીરને આનાથી ચટડમાતી અંજલર ફીજી ળી
શઈ ળકે? ઍને કશેલામ ‘યલમાભણુાં મ ૃત્યુ’!
લડીરઍ કઈ ણ ટશવાફે ફે કરાક તાના ખાવ
કરાક તયીકે અરામદા યાખલા જઈઍ. ટયલાયના જુ સનમય
રકને તેથી ખાવ યાશત ભતી શમ છે . સવસનમય સવટટઝનને
તાના સ્લયાજની જેભ જુ સનમય સવટટઝનનુ ાં સ્લયાજ ણ લશાલુાં
શવુાં જઈઍ. ખાવ કયીને દીકયાની લહન
ુ  આદય જીતી રેલાની
કા ખ ૂફ ભશત્ત્લની છે . જે વાસુને ભાતા ફનતાાં ન આલડે અને
જે વવયાને સતા ફનતાાં ન આલડે તેઐ ફુલ્રી નાવ ગણામ.
છૂટાાં યશેવ ુાં વારુાં, છે ટાાં યશેવ ુાં વારુાં; ણ બેગાાં યશીને ઝઘડતાાં
યશેવ ુાં અત્માંત નઠારુાં! તભે દીકયાની જન્ભસતસથ માદ નશીં યાખ
ત ચારળે, ણ ુત્રલધ ૂની લાગાાંઠ માદ યાખીને નલી વાડી
બેટ આલાનુ ાં ચ ૂકી જાઐ તેભાાં ળાણણ નથી. જે ટયલાયભાાં
ગ ૃશરક્ષ્ભીન આદય નથી શત, તે ઘયભાાંથી સુખ ાછરે
ફાયણેથી બાગી છૂટે છે .
 ૂજ્મ યસલળાંકય ભશાયાજ લાતલાતભાાં કશેતા કે ભાણવે
ાકેરી ખાયે કની ભાપક ખયી ડલાનુ ાં છે . વીધી રીટીન ભાણવ
નાક્સ્તક શમ તમ આધ્માત્ત્ભક જાણલ. આણે ત્માાં ક્યાયે ક વ
ટચન વજ્જન ભનુષ્મ કઈ રાંટ વાધુન ચયણસ્ળા કયત
જલા ભે ત્માયે દુ:ખ થામ છે .
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કેટરાક સવસનમય નાગટયક બક્ક્તભાાં લેલરા ફનીને
ગાાંડણ પ્રગટ કયતા યશે છે . ઍ ભાટે આલનાયા મ ૃત્યુન ડય
કાયણભ ૂત છે . સવસનમય સવટટઝનની ખુભાયી ખ ૂટલી ન જઈઍ.
ખુભાયી ખ ૂટે ત્માયે જ ઘડણ પ્રલેળ.ે ઘડણની ખયી ફશેનણી
ખુભાયી છે . સવસનમય સવટટઝન શલાને નાતે ગુજયાતના વો
સવસનમય સવટટઝન્વને ખાવ સલનાંતી છે . ‘તભને ટટ્ટાય યાખનાયી
અખાંડ વોબાગ્મલતી ખુભાયીદે લીને જાલી રેલાનુ ાં ચ ૂકળ નશીં.’
..ાઘડીન લ છે ડે..
આણે વ ૃદ્ધ થઈ ગમાાં તેથી શવલાનુ ાં ઐછાં નથી થયુ;ાં યાં ત ુ
આણુાં શવલાનુ ાં ઐછાં થયુ,ાં તેથી આણે વ ૃદ્ધ થઈ ગમાાં!–
‘અનાભી લચિંતક’
–ગુણલાંત ળાશ
વમ્કા :ગુણલાંત ળાશ–’ટહક
ુ  ’ , 139 ,વવામટ લીનામક ,
,યડ ,ી.જે લડદયા–390 020
Blog : http://gunvantshah.wordpress.com/

ુ યી
પેબ્રઆ

20,

2005ના

‘વાંદેળ’

દૈ સનકની

યસલલાયીમ

‘વાંસ્કાય ૂસતિ’ભાાંથી, ‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’–001 ભાટે રેખકશ્રીની
યલાનગીથી વાબાય...
@
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002 : 05-06-2005
ુ સુન્દયી, ભાંજયી, કુ સભ
ુ અને સુળીરા છી....
કુ મદ

ગયલી ગુજયાતણનુ ાં નલલુ ાં સ્લરુ
–ગુણલાંત ળાશ
અનુક્રભણીકા

લો શેરાાં ઍક સુજ્ઞ લાચકે ુછ્ુાં શત:ુાં ‘નભાદા અને
તાીભાાં લધાયે સુન્દય કણ?’ તત્ક્ષણ જલાફ જડય તે શત:
‘નભાદા જાજયભાન છે ; ત્માયે તાી નભણી છે .’

વયે યાળ

ગુજયાતી ગ ૃશીણી જાજયભાન લધાયે અને નભણી ઐછી! ગઈ
કાર સુધી ગુજયાતી સ્ત્રી પીગયની કે લાઈટર સ્ટેટીસ્ટીક્વની
યલા કયતી ન શતી. શલે ઍની કમ્ભયન ઘેયાલ ધીયે ધીયે
ઘટત જામ છે . લાલ્ભીકીના ળબ્દપ્રમગ કયીઍ ત કશી ળકામ
કે ગુજયાતી કન્મા શજી ‘તનુભધ્મા’ (ાતી કમ્ભયલાી) ફની
નથી. વીતાની સુદ
ાં યતાનુ ાં લણાન કયતી લેાઍ લાલ્ભીકીઍ
પ્રમજેર ફીજ ળબ્દ ‘લયયાશા’ (સુદ
ાં ય નીતમ્ફલાી) છે .
ળયીયની જાલણી લધતી જળે, તેભ તેભ ઍ વીતા જેલી
‘તનુભધ્મા’ અને લી સુન્દય નીતમ્ફલાી ‘લયયાશા’ ફની
યશેળે. જીભભાાં જલાનુ ાં લધી યહ્ુાં છે અને વીભભાાં જલાનુ ાં ભટી
યહ્ુાં છે . બ્યુટી–ારાયભાાં રાઈન રમ્ફાતી જામ છે . શલે લીધલા
ફશેન ણ ત્માાં જામ છે . વાયી લાત છે .
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 18
ઍ જભાન શત, જ્માયે સુળીક્ષીત ગુજયાતી સ્ત્રીઐના
બાલજગતભાાં

ગલધાનયાભ

ત્રીાઠીની

નલરકથા

ુ સુન્દયીના પ્રેભ અને ત્માગ
‘વયસ્લતીચન્ર’ની નામીકા કુમદ
ભાટેન અશબાલ હૃદમસ્થ શત. ઍ જ યીતે જાજયભાન સ્ત્રીત્લના
ગોયલથી ઐતી ક. ભા. મુનળીની અભય નામીકા ભાંજયી ણ
પ્રબાલ ાથયનાયી શતી. ય. લ. દે વાઈની ‘ગ્રાભરક્ષ્ભી’ભાાં
ુ તે શમ ઍલા લશેભભાાં યાચનાયી
આદળાલાદી નામીકા કુસભ
બણેરી ગુજયાતણ ણ થડીક શતી. ભેઘાણીની નલરકથા
‘લેલીળા’ની નામીકા સુળીરા શતી; યન્ત ુ જાજયભાન બાભુન ુ ાં
ાત્ર બાયે પ્રબાલળાી શત.ુાં આજે વભમ ફદરામ છે . આદળો
બોંઠા ડતા જામ છે . યીલાયનુ ાં યવામણળાસ્ત્ર ફદરાયુાં છે .
ટી.લી.વીયીમર દુય દુયનાાં ગાભભાાં અનેક સ્ત્રી ાત્રને યજ
યાતે આગરી યવાભાાં શોંચાડતી થઈ ગઈ છે .

ઍ

વીયીમરભાાં ચારાકી, ફદભાળી અને કટન શલાર સ્ત્રી
ાત્રઍ ુરુ ાવેથી છીનલી રીધ છે . સ્ત્રી વળક્તીકયણન
કદાચ

ઍ

ણ

ઍક

ભુડાં 

પ્રકાય

જ

ગણામ.

આજની

ટી.લી.વીયીમરભાાં કમ્પ્યુટય, ભફાઈર પન અને કાંનીન
કાયબાય કયનાયી સ્ત્રીઐને કડલાચથનુ ાં વ્રત કયતી ફતાલલાભાાં
આલે છે . વાંયક્ુ ત યીલાયભાાં જ વતત છકટ જ ચારલાનુ ાં
શમ ત કશેવ ુાં ડળે કે ઍના કયતાાં ત લીબક્ત (ન્યુ ક્રીમય)
કુટુમ્ફ શમ ઍ વ દયજ્જે વારુાં!
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ગયલી ગુજયાતણનુ ાં નલલુાં સ્લરુ ભનશય છે . ઍક
ગ ૃશીણી ઈન્ટયનેટ ય યદે ળની ફશેનણીને કઈ લાનગીની
યે વીી ભકરી યશી શતી. અંગ્રેજી રખાણભાાં ણ જીરુાં, અજભ,
ભયચુ,ાં કરુાં અને લઘાય જેલા ળબ્દ જેભના તેભ યાખલાભાાં
આવ્મા શતા. બાાને શુાં લગે ભુય, જે યણભાાં જીતે તે શુય!
યદે ળભાાં લવનાયી ગુજયાતણઍ ત્માાં ણ આણાાં અથાણાાં,
ાડ, ભઠીમાાં, ગાાંઠીમાાં અને ચેલડાને આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે
જીલન્ત યાખ્માાં છે . સુખી ગુજયાતણ શલે ઘયના ફનાલેરા
ાડન આગ્રશ યાખતી નથી. યીણાભે અનેક યીલાયભાાં
સ્ત્રીઐને યજી ભતી થઈ છે . સ્ત્રીમુક્તીભાાં સ્કુટયન પા
અનન્મ છે . નકયીઍથી ઘયે આલેરી ગ ૃશીણી તી વાથે ફશાય
ઉડી જામ છે અને યસ્તા ય ક્યાાંક સ્કુટય ટેકલી દઈને ખાલાનુ ાં
તાલી દે છે . લાનગીના સ્લાદભાાં મુક્તલીશાયન સ્લાદ ણ
બે છે . ક્યાાંક ભટયફાઈકને રાયી વાભે ખડી કયી દઈને ફે
વીટ ય ફેઠેરાાં ફે યુલાન શૈમાાં જલા ભે ત્માયે ભનભન
કીયુગની પ્રળાંવા થઈ જામ છે . ધીયે ધીયે ગુજયાતની ગ ૃશીણી
તીની કહ્યાગયી ભટીને ાટા નય ફનતી જામ છે . સ્લચ્છતા અને
સુઘડતાભાાં લૈષ્ણલ સ્ત્રીને કઈ ન શોંચે. ભશેભાનગતીભાાં
ટરાણીને કઈ ન શોંચે. શુદ્ધઉચ્ચાયની ફાફતે નાગય
વન્નાયીને કઈ ન શોંચ.

નીભા સ્ભીત લશેત ુાં મુકલાભાાં

આદીલાવી સ્ત્રીને કઈ ન શોંચે. ગુજયાતી ગ ૃશીણી ૈવા કભાઈ
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જાણે, ૈવા ખયચી જાણે અને લી ૈવા ફચાલી ણ જાણે! ઍ
જ ગ ૃશીણી અન્મ ભાટે ઘવાઈ છટલાભાાં ણ ાછી ાની ન કયે .
ટ્રેનભાાં પ્રલાવ કયતી લખતે તાના ભીત્રયીલાયને બાલતી
લાનગીઐ ીયવતી લખતે અજાણ્મા પ્રલાવીને ણ ેયડીળ
આીને ખાલાન આગ્રશ કયનાયી સ્ત્રી જલા ભે , ત તે
ગુજયાતણ શલાની ળક્યતા ઘણી લધાયે છે .
સુખી ગુજયાતણ ક્યાયે ક લધાયે ડતી આલકને શોંચી
લલા ભાટે ખટા ખચાા કયલાભાાં યાચતી થઈ છે . વાડીની બવ્મ
દુકાનભાાં લેાયી ઍના શાથભાાં કકાકરાની ફાટરી કડાલી
દઈને ઍની વાન ુ ાં લજન શવુાં કયી નાખે છે . ક્યાયે ક કઈ
કશેલાતા વાધુફાલા ઍને વશેરાઈથી છે તયી ળકે છે . બી
ઉદાયતા અને બટ મુખાતા લચ્ચેન લીલેક ગુજયાતણ ખુફ
વશેરાઈથી ગુભાલી ફેવે છે . પ્રબુદ્ધ ગુજયાતી ગ ૃશીણી ાવે વાયાાં
ુસ્તક અને વાયાાં વાભમીક લાાંચલાન વભમ શમ છે . બટ
મુખાતા ધાભીક લેલરાલેડાભાાં યાચતી જણામ છે . ધીયે ધીયે
અંધશ્રદ્ધા ઘટતી જળે અને મગ તથા ધ્માનનુ ાં પ્રભાણ લધત ુાં
જળે. ગુજયાતી ગ ૃશીણીના ળબ્દકળભાાં કેટરાક અગત્મના ળબ્દ
છે : દે યાણી, જેઠાણી, નણાંદ, બજાઈ, ભાવી, કાકી, પઈ ઈત્માદી.
ઍના ળબ્દકળન વોથી વાંકુર ળબ્દ ‘વાસુ’ છે . છીના નાંફયે
ભાવીવાસુ, ભાભીવાસુ, કાકીવાસુ, પઈવાસુ જેલા ળબ્દ આલે છે .
ઍના જીલનભાાં ીમય નેથ્મભાાં યશી જામ છી વવયા,
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 21
કાકાવવયા, ફુઆવવયા અને ભાભાવવયા ઉયાાંત નણદઈ જેલા
લીચીત્ર ળબ્દ ણ ઉભેયામ છે . માદ યશે કે વીતાને ણ ળાન્તા
નાભની નણાંદ શતી, જે મુની ઋષ્મશૃગ
ાં ને યણી શતી. ઋષ્મશૃગ
ાં
વીતાના

નણદઈ

બલભુતીઍ

(નનાન્દુ:)

‘ઉત્તયાભચયીત્ર’ભાાં

શતા.

આ

ઉલ્રેખી

છે .

લાત

ભશાકલી

ગુજયાતણના

ળબ્દકળભાાં વોથી પ્રીમ ળબ્દ ‘તી’ છે . તી ળાણ અને વભજુ
શમ ત ત્નીન જીલનવાથી માને ાટા નય ફની યશે છે . ફહુ
ઐછી સ્ત્રીઐ હૃદમને છે તમાા લગય ગયફાભાાં ગાઈ ળકે : ’ભૈં ત
ભુર ચરી ફાબુરકા દે ળ, ીમાકા ઘય પ્માયા રગે.’ જ્માાં
દશેજની ગાંદી ગણતયી શમ ત્માાં સ્લચ્છ પ્રેભ ટકી ન ળકે. આ
ફાફતે ચયતયનુ ાં ‘વમ ૃદ્ધ છાતણુ’ાં ખટકે તેવ ુાં છે . ગ્રીનકાડા થી
ખયડામેરાાં રગ્ન ઘણુખ
ાં રુાં દશેજની ગાંદકી ધયાલનાયાાં શમ છે .
ડુવકાાં ખાનગીભાાં અને ળયણાઈલાદન જાશેયભાાં!

ભશાકલી

શુરકનુ ાં વજૉન ‘મ ૃચ્છકટીકમ’ૌ માદ આલે છે . નામીકા લવાંતવેના
ગ ૃશસ્થ સ્ત્રીનુ ાં ગોયલ જાલલા ભાટે ગણીકાવ ૃત્તી ત્મજીને
પ્રીમતભ ચારુ દત્ત જેલા પ્રતાી ુરુની ત્ની ફને છે અને
ભયલા સુધીનુ ાં જખભ ઉઠાલલા તૈમાય થામ છે . ઍ જ યીતે
ઉલાળી સ્લગાની અપ્વયા શતી તમ ુયયલા જેલા  ૃથ્લીમ યાજા
વાથે પ્રેભભાાં ભગ્ન થઈને ુત્રને જન્ભ આે છે . ઍટલુાં ખરુાં કે
ઉલાળી ખાસ્વી ઝેવીલ ‘અધીકાયાેક્ષી’ સ્ત્રી શતી. ભશાકલી
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કારીદાવના નાટક ‘લીક્રભોલળીમમૌ’ભાાં આ લીગત લાાંચલા
ભે છે .
ગુજયાતણની ઍક ખુફી નોંધલા જેલી છે .
ઍ કયીમયભાાં આગ લધે તમ તાના યીલાયને
જાલી જાણે છે . ઍ ઉંચા શદ્દા ય શમ તમ ઘયે સુદ
ાં ય યવઈ
ભશેભાનને ીયવી ળકે છે . અને શા, ઍ કરેક્ટય ફને તમ
નલયાત્રીભાાં ગયફે ઘુભી ળકે છે . તભે ઍ ગયલી ગુજયાતણને
ભળમા છ?
‘ાઘડીન લ છે ડ’ે
ગુજયાતના ધભાતીઐને ાાંચ અગત્મનાાં સુચન :
1. ત્નીની વાચી પ્રળાંવા કયલાભાાં કયકવય ન કય.
2. ત્ની ઈચ્છે ત્માયે તેને ખુળીથી ીમય જલા દ.
3. ત્નીને રાગલા દ કે તભે તેની સુયક્ષા કયી ળક તેલા
વક્ષભ ‘ભયદ’ છ.
4. ફીજુ ાં કઈ ત્નીની ખટી ટીકા કયે ત્માયે ભનથી ઍન
ફચાલ કય.
5. ત્નીને બયુય પ્રેભથી બીંજલી દ અને ઍને ફાલાઐથી દુય
યાખ.
તા.  ભે ના ‘વાંદેળ’ની વાપ્તાશીક યલીલાયીમ ુતી
‘વાંસ્કાય’ભાાંથી વાબાય..
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(ગઈકારે ટેરીપન ય લાત થમા મુજફ આદયણીમ
ગુણલાંતબાઈઍ,

ઍભના

રેખનુ ાં

ુનરેખન

ભીત્રને

તેની

કયી,

આભ,
રશાણી

‘ઉંઝાજડણી’ભાાં
કયલાની

કામભી

યલાનગી આી તે ફદર તેભનુ ાં ઋણ વ્મક્ત કરુાં છાં.– ઉત્તભ
ગજ્જય, જુ ન 1, 2005 બુધલાય)

–ગુણલાંત ળાશ
વમ્કા : ગુણલાંત ળાશ –‘ટહક
ુ ’, ૐ–લીનામક વવામટી,
જે.ી.યડ, લડદયા– 
Blog : http://gunvantshah.wordpress.com/
@
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003 : 12-06-2005

ધુછાાંલ
–દીનેળ ાંચાર
..ઍયીંગ અને ભાંગસુત્ર..
અનુક્રભણીકા

ઍક યુલતીને વલાયે તાના તીની થાયીભાાંથી
ઍની નાની ફશેનના કાનનુ ાં ઍયીંગ ભી આવ્યુ.ાં યુલતીઍ
તીની શાજયીભાાં નાની ફશેનને તે સુયત કયુ.ું વાી–ફનેલી
ફન્નેની ગયદન ળયભથી ઝુકી ગઈ. થડા દીલવ ફાદ તીઍ
ત્નીને કહ્ુ,ાં ’ત ુાં ખયે ખય ભશાન છે . તેં ભને ક્ષભા કયી દીધ.’
ત્નીઍ તાની આંખભાાં અશ્રુ સ્લરુે યે રાઈ જત ઍક પ્રશ્ન
ુછી જ નાખ્મ: ’ ભેં ત તભને ભાપ કયી દીધા; ણ ધાય કે
ભારુાં ભાંગસુત્ર તભાયા બાઈની થાયીભાાંથી ભી આવ્યુાં શત
ત તભે ભને ભાપ કયી ળક્યા શત ખયા?’ તીની નજય
ળયભના બાયથી ઝુકી ગઈ. (ાન:ૐ)
..અદ્યતન અધાુંગના..
પવા ય ત ુાં ભાયતી લહુ કયતાાં ીઍચ.ડીન થીવીવ
રખતી ુત્રલધુ ફોદ્ધીકને ગભે. લૈબલરક્ષ્ભીનુ ાં વ્રત કયતી કન્મા
કયતાાં ફીઝનેવ ભેનેજભેન્ટન અભ્માવ કયતી યુલતી લીળે
આલકામા! ત ુરવીક્યાયા વાભે ફેવી વાંતીભાતાની ચડી
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લાાંચતી યુલતી કયતાાં; રાઈબ્રેયીભાાં ફેવી ટાઈમ્વ ઐપ ઈન્ડીમા
લાાંચતી યુલતીભાાં નાયીવભાજનુ ાં લીળે કલ્માણ છામેલ ુાં છે .
કડલાચથને દીલવે તીના ગ ધઈ ી જતી ધાભીક વન્નાયી
કયતાાં; તીની ભુર ફદર પ્રેભથી તેના કાન આભતી ભૉડના
નાયીની આજે લીળે જરુય છે . ઍકાદ શાય–કાંગનની ખયીદી
કયલા તીદે લ ખુળભીજાજભાાં શમ તેલી તકની પ્રતીક્ષા કયતી
શાઉવશલ્ડ ગ ૃશીણી કયતાાં; તાના ગાયભાાંથી તીને ેન્ટ
ખયીદી આી તેને ખુળ કયી દે તી કભાઉ ત્ની આજે ુરુને
લધાયે ગભે છે . (ાન:ૐ)
..જીજીલીાની ઝડ..
ઍક કુતય ખીવકરીની ાછ દડય. ખીવકરી
દડીને ઝાડ ય ચડી ગઈ. કુતય નીચેથી ખીવકરીને જઈ
યહ્ય. છી ઍણે ખીવકરીને ુછ્ુ,ાં ‘‘ત ુાં ભાયા કયતાાં લધુ
ઝડથી કેલી યીતે દડી ળકે છે ? તાયાભાાં આ ળક્તી આલી
ક્યાાંથી?’’
ખીવકરીઍ જલાફ આપ્મ, ‘‘ગભાાંથી...’’
કુતયાઍ કહ્ુ,ાં ‘‘ગ ત તાયા કયતાાં ભાયા ભટા છે ; છતાાં હુાં તને
કડી ન ળક્ય!’’
ખીવકરીઍ સ્ષ્ટતા કયતાાં કહ્ુ,ાં ‘‘તાયી લાત વાચી છે . આણે
ફન્ને ગ લડે જ દડયા; ણ તાયા ગને તાયી ભુખન વાથ
શત, જ્માયે ભાયા ગને ભાયી જીજીલીાન વાથ શત. ભુખ
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કયતાાં જીલી જલાની ઈચ્છા લધુ ફલાન શમ છે . ઍ ફન્ને
ની
યે વભાાં જીજીલીાન ઘડ આગ નીકી જામ છે ! તાયી ાછ
લાઘ દડે ત જ તને આ લાત વભજાઈ ળકે!’’ (ાન:ૐ)
..લીશ્વાવઘાત..
દુકાનદાય યજ વલાયે તાની દુકાનનુ ાં ળટય ખરી
ઉંફયને ફેત્રણ લાય શ્રદ્ધાથી ગે રાગે છે . ત્માય ફાદ ગ્રાશકને
ણ ઍલી જ નીષ્ઠાથી લુટાં ે છે . આવુાં થામ ત્માયે ઉંફય કેલ
લીશ્વાવઘાત

અનુબલત

શળે?

ભયહભ
ુ

ભાનલતા

અને

ગાંગાસ્લરુ પ્રાભાણીકતાન આ દે ળ છે ! જ્માાં ભાણવ તાનાાં
ગલ્રા–તીજયીભાાં અગયફત્તી પેયલે છે ; યાં ત ુ ત્માય ફાદ લેર
કયલાભાાં ઍ ગલ્રાની ઍલી શારત કયે છે કે રક્ષ્ભીદે લી ખુદ
સ્લશસ્તે ધુઍ તમ ઍ ગલ્ર લીત્ર થઈ ળકત નથી.
પ્રાભાણીકતા લીનાન વ્મલશાય, સુગધ
ાં લીનાની અગયફત્તી
જેલ ફેઅવય યશે છે . અગયફત્તીભાાં અંતે યાખ ફચે છે .
અપ્રાભાણીક

વ્મલશાયભાાં અંતે

ળાખ

ણ

ફચતી

નથી.

(ાન:)
..સુવસ્ાં કાયનુ ાં ફીમાયણ..
વદ્દગુણન છડલ સુવસ્ાં કાયના ફીમાયણ લીના ઉગી
ળકત નથી. દુગુાણ ઘાવની જેભ લીના લાલેતયે ઉગી નીકે
છે . છડલાઐને યગ રાગી ળકે છે . ઘાવને યગ રાગત નથી.
કીયુગના દમોધન અજુ ાન કયતાાં દીઘાાયષ્ુ મ બગલે છે .
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આજના યક્તીત્તીમા યાજકાયણભાાં અજીફગયીફ તભાળા જલા
ભે છે . અશીં શીયણ્મકશ્મુ અને યાલણ બેગા ભી યાભની
‘વાયી’ સ્લીકાયે છે . વી.ફી.આઈ. યાલણ ભાટે અબમાયણ્મની
શીભામત કયે છે ; ણ યાભને ‘યાભબયવે’ છડી દે લાભાાં આલે
છે !

દે ળભાાં

અળાાંતી

અન્ડયલલ્ડા ના

જલાઈ

ગેંગસ્ટય

અને

યશે

તેની

જલાફદાયી

યાજકાયણીઐની

જઈન્ટ

રામાફીરીટીઝ ગણામ છે . ળધલા નીકીઍ ત દે ળભાાંથી
રાલુપ્રવાદ ઘણા ભી યશે. રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રી ળધ્મા જડતા
નથી! (ાન:)
..કાચફાછા ુણ્મ..
હુાં ભયાયીફાુ શઉં ત યાભકથાભાાં રકને બાયુલાક
વભજાવુાં

:

વગાલલાને

‘બગલાનની
ફદરે

મુતી

ઘયડાાં

આગ

ભાફાના

ભોંઘી

ધુવી

ઐયડાભાાં

યાત્રે

કાચફાછા અગયફત્તી વગાલળ ત લધુ ુણ્મ ભળે.’
(ાન:)
...ોંક અને જુ લાય..
પ્રેભ આંધ નશીં, આંધી લાનીના ોંક જેલ શમ છે .
દીરના કુણા કણવરા ય રાગેરા રાગણીના દુધાા દાણા
ઍટરે પ્રેભ! ઍકલીવભે લયવે દીરના ડુડ
ાં ા ય પ્રેભના પ્રથભ
દાણા ફુટે છે , ઍની ભઝા કાંઈક ઐય શમ છે . ઍકાલનભા લયવે
ઍ દાણા ાકી જુ લાય ફની જામ છે . ઍકલીવન પ્રેભ અને
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ઍકાલનન પ્રેભ લચ્ચે ોંક અને જુ લાય જેટલુાં છે ટુાં ડી જામ
છે . ોંકના લડાાં થઈ ળકે ને જુ લાયના યટરા! ભાણવને ોંક–
લડાાં લીના ચારી ળકે; યટરા લીના નશીં. ઍથી ભાણવ
જુ લાયનાાં ીડાાં બયે છે –ોંકનાાં નશીં. (ાન:)
..ભાદાં ડ..
ક્યાયે કશી ળકામ કે રગ્નજીલન વપ થયુાં છે ? પ્રશ્ન
અઘય છે . છતાાં ઍક નાનકડ ભાદાં ડ સુઝે છે . આજે ભાયે
પયીથી

રગ્ન

કયલાના

આલે

ત

હુાં

ભાયા

અત્માયના

જીલનવાથીને જ વાંદ કરુાં ઍલ (શઠ યથી નશીં; અંતયભાાંથી)
અલાજ આલે ત કશી ળકામ કે રગ્નજીલન વપ થયુાં છે .
(ાન:)
..ભનના ભયડ..
ફે વાંતાન થઈ ગમા છી સ્ત્રીઐનુ ાં દૈ શીક વૌંદમા
ફયપના ટુકડાની જેભ ઐગલા ભાાંડે છે . અંગભયડ રાચાય
ફને છે ત્માયે ભનના ભયડ કાભ આલે છે . આઈબ્રના વૌંદમા
કયતાાં આઈક્યુન પ્રબાલ લધી જામ છે . શઠના વૌંદમા કયતાાં
શૈમાનુ ાં વૌંદમા ભેદાન ભાયી જામ છે . દીર ીગી જામ ઍલા ફે
ળબ્દ શઠની રીસ્ટીક કયતાાં શજાય ગણા પ્રબાલક વીદ્ધ થામ
છે . નજયનાાં કાભણ  ફે ના કીભીમાગય શમ છે ;
ળબ્દનાાં કાભણ શૈય ુાં આયાય લીંધી નાખે છે . ળયીયના વૌંદમા
કયતાાં સ્લબાલનુ ાં વૌંદમા ભેદાન ભાયી જામ છે . દે શવૌંદમાની શદ
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બ્યુટી ારાયથી ળરુ થઈ લૉળફેઝીનભાાં ખતભ થઈ જામ છે .
ભનના વૌંદમાની શદ દીરથી ળરુ થઈ ુયા કદની આખી
જીન્દગી કલય કયી રે છે . દે શવૌંદમાન બુખાય દારુના નળાની
જેભ ઉતયી જામ છે . દીરન બુખાય ઝટ ઉતયત નથી. દે શના
વૌંદમાને વૅક્વની ગયજ

યશે

છે .

ભનનુ ાં વૌંદમા

વૅક્વનુ ાં

ઐળીમાળાં શત ુાં નથી! ભરેયીમા અને રલેયીમા લચ્ચે આટર જ
પેય .. ઍકની દલા શમ છે ; ફીજાની નથી શતી! (ાન:1)
..ુરુ ગાયભાાં.. સ્ત્રી લઘાયભાાં..
ુરુપ્રધાન વભાજભાાં લહન
ુ  દાડભ જેલ નાન દ
ણ વાવયીમાને તડબુચ જેટર ભટ દે ખાત શમ છે . આણા
વભાજભાાં વાઈકર ચરાલતાાં ન આલડતી શમ ઍલા મુયતીમા
કયતાાં યટરી લણતાાં ન આલડતી શમ ઍલી દીકયીઐ જ લધુ
લગલામ છે . દીકયી કૉરેજભાાં પ્રતીલા શ્રેષ્ઠ નાટયદીગ્દળાનન
ઍલડા જીતી રાલતી શળે; ણ તેને દા લઘાયતાાં નશીં
આલડત ુાં શળે, ત વાવયાના સ્ટેજ ય કરુણ યવનુ ાં નાટક
બજલાયુાં જ વભજ! ઍટરે ઉત્તભ ત ઍ જ છે કે ફે ફદાભની
દાને ખાતય દીગ્દળાન–કરાઍ લગલાવુાં નશીં ડે તે ભાટે,
છકયીઐઍ

યજફયજનાાં ઘયકાભ

ળીખી

રેલાાં

જઈઍ.

લીળેત: યવઈકાભ ત ખાવ! કઈ ફૅન્ક–કૅળીમયને ઍકથી વ
સુધીની ાકી ગણતયી આલડલી જેટરી જરુયી શમ છે ; તેટલુાં જ
ઍક સ્ત્રી ભાટે યવઈકાભ જરુયી ફની યશે છે . માદ યશે, મુયતીમ
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વરભાન ખાન જેટર રુા દે ખાત શળે; ણ બણ્મ નશીં
શમ, નકયી ના કયત શમ ત કઈ યુલતી તેને યણલા
તૈમાય થળે ખયી? વાભાજીક અેક્ષાનુવાય ુરુ ગાયભાાં અને
સ્ત્રી લઘાય(ાકકરા)ભાાં શ્રેષ્ઠ શલી જઈઍ! (ાન:)

..દીનેળ ાંચાર..
રેખકના

ુસ્તક

‘ધુછાાંલ’

(પ્રકાળક:

વાશીત્મ

વાંકુર,

સુયત)ભાાંથી વાબાય.

રેખક–વાંકા :
શ્રી દીનેળ ાાંચાર, વી-12, ભજુ ય ભશાજન વવામટી, ગણદે લી
યડ, જભારય,
નલવાયી - 396 445 પન: (02637) 242 098 વેરપન:
94281 60508
@
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004 : 19-06-2005

..ગઝર અને શઝર..
ગઝરકાય – ફેકાય
અનુક્રભણીકા

ગઝરન ઍક પ્રકાય તે શઝર. ગઝરકાય ફેકાયે શાસ્મ,
વ્માંગ, કટાક્ષ બયુય શઝર આી છે . જઈઍ થડીક શઝરભાાં
ફેકાયની શઝરનીષ્ઠા, સ્લાબીભાન અને ખુદ્દાયી :
♦શઝરનીષ્ઠા, સ્લાબીભાન અને ખુદ્દાયી :
ઍ ખરુાં કે ઍની ાવે ાઈ ણ યાતી નથી,
ઍ ખરુાં કે ઍણે રીધી કીતી લેચાતી નથી;
હુાં જ ઍ ફેકાય છાં દળાન કયીને ધન્મ થા,
ઐખ્મ તેં ના ભને? ત જા, ત ુાં ગુજયાતી નથી.
♦શ્ચીભી વાંસ્કૃતીના આક્રભણ ય:
દાની વાથે ઍ ફીસ્કીટ ખામ છે ,
ઍભાાં તાયા ફાનુ ાં શુાં જામ છે ?
દૃષ્ટી ભમાાદાને તાયી શુાં કહ?
ુાં
ુલા–શ્ચીભ ઍકતા ત થામ છે !
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પ્રેભ ણ લેચામ ાઉન્ડ ેન્વભાાં,
કેભ ઉતયે ભાયી કભનવેન્વભાાં?
વાથીઐ ફદલ્મા કયે જે ડેન્વભાાં,
ઍ બભયડી શુાં યશે ફેરેન્વભાાં?
♦પેળનયસ્તી ય:
શલે ત કાાંવકી–દાણ, યુલાનને થમા અાણ,
પક્ત ચી અને ચણીમા તથા ળણગાય ફાકી છે ;
યુલકની ચાર રટકાી, ને ભાથે લાનાાં ટીમાાં,
પક્ત નાજુ ક ગે ઝાાંઝય તણા ઝણકાય ફાકી છે .
♦જીલનની લીભતા લીળે:
નલાફી ગઈ શલે તરલાય રટકાલીને શુાં કયળ?
ગયુાં ખલાઈ તાળાં વાચલી ચાલીને શુાં કયળ?
જનાયા ચેતલી દે જે ફીજા અશીં આલનાયાને,
અભે કાઢયા નથી કાાંદા, તભે આલીને શુાં કયળ?
♦રા પ્રેભ લીળે:
દદે ’દીરની આ જુ ઐ કેલી થઈ ઉરટી અવય,
રમરાને ફદરે અશીં આલી છે રમરાની ભધય!
♦યમુજી ળૈરીભાાં જીલનની અલસ્થાઐ લીળે:
આંખ ચુચી
ાં થઈ ગઈ ને લા ાકા થઈ ગમા,
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જતજતાભાાં અભે બાઈથી કાકા થઈ ગમા!
♦લતાભાન લીશ્વની સ્પટક યીસ્થીતી લીળે:
ભશીં અગ્નીના બડકા છે , ઉયથી ીવ રાગે છે ;
ભને આખુાં જગત ઍક વેફ્ટી ભેચીવ રાગે છે .
♦બાયતની ભોંઘલાયી અને બેવેની વભસ્મા લીળે:
ભોંઘલાયીન જગત ય ઍલ બયડ થઈ ગમ,
કૈં ક કાફયચીતય રકન ફયડ થઈ ગમ;
યે ળનીંગના અન્નની ઉરટી અવય થઈ પ્રેભ ય,
ચુકાં રમરાને થઈ, ભજનુને ભયડ થઈ ગમ!
♦આધુનીક પ્રેભ લીળે:
ભશબ્ફત ણ શલે ત ઍટર લીચાય ભાગે છે ,
કે જગરભાાં
ાં
યખડલા કાજ ભજનુ કાય ભાગે છે .

રાંડનથી

પ્રગટતા

‘ઐીનીમન’ભાાંથી

વમ્ાદકશ્રીના વોજન્મથી વાબાય..

@
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005 : 26-06-2005

‘ચાર, કાગ લાાંચીઍ..’
અનુક્રભણીકા

ચાર, વાથે ફેવી કાગ લાાંચીઍ,
લીત્માાં લોની ે  લાાંચીઍ.

છે ફયડ કાગ ને ઝાાંખા અક્ષય,
કાજીથી ખરીને વ લાાંચીઍ.

ત્ર વો ીા ડયા ત શુાં થયુ?ાં
તાજે તાજુ ાં છાાંટી ઝાક લાાંચીઍ.
કેભ ત ુાં યશી યશીને અટકી જામ છે ?
ભન કયી કઠ્ઠણ ને આગ લાાંચીઍ.

ત્રના ળબ્દ ચશેયાઈ ઝાાંખા થમા,
આંખથી લુછી રઈ જ, લાાંચીઍ.

લ્મ, ટકી યશી છે શજી થડી સુલાવ,
શ્વાવભાાં ઘુટીને
ાં
ીભ લાાંચીઍ.
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ભાત્ર આ ત્ર વીરકભાાં યશી ગમા,
કાંઈ નથી આગ ત ાછ લાાંચીઍ.
–બગલતીકુભાય ળભાા–

કલી વાંકા :
બગલતીકુભાય ળભાા, 32–B લીત્રા ય શાઉવ, ગેટ નાં–2,
આનાંદ ભશેર યડ, અડાજણ, સુયત–395 009,
પન–0261 2743967

@
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જીન્દગી, જીન્દગી : ળખથી જીલવુ,ાં ળાનથી
ભયવુ ાં
–ચન્રકાાંત ફક્ષી
અનુક્રભણીકા

રાંડનના ‘ટાઈમ્વ’ભાાં જુ ન , ના અંકભાાં ઍક
લીજ્ઞાન શત.ુાં ઍ રક ભાટે, જેઐ આંખની યળની ખલાના
શતા, જેભની આલતી કાર અંધકાયભાાં ડુફી જલાની શતી. ણ
આજ તભાયા અંકુળભાાં છે , અને આજે જીલી ળકામ છે . શુાં શુાં
કયી ળકામ છે ? આજે : – રોંગ ડ્રાઈલ ય જાઐ. ફાકને
લાતાા લાાંચી વાંબાલ. ઈન્ટયનેટને વપા કય. ફાયભાાં જઈને
ફાયભેઈડને જમા કય. તાંગ ઉડાલ. સ્ટયભાાં જઈને બાલતાર
કય. રુભ વજાલ. ટાભાાં ખલાઈ જાઐ. સુયભાકે ટ પય.
ઈરેક્ટ્રીકન ફલ્ફ ફદર. પ્રદળાનભાાં જાઐ. યસ્ત ક્રવ કયીને
ાછા આલ. વાઈકર ચરાલ. રટયીની ટીકીટ ખયીદ. ટીલી
જુ ઐ. ચા ફનાલ. ફગીચાભાાં પયી આલ. તાળ યભ. લાને
જુ દી યીતે ઐ. ચેક રખ અને પાડી નાખ. રકર ટ્રેનભાાં
આંટ ભાયી આલ. વીધા સુઈને ઍક ુસ્તક લાાંચ. રુભભાાં
લસ્ત ુઐ વાપ કય.

ઍભની જગ્માઐ ફદર.
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અણજાણ સ્ત્રીને પન કય. ચશેયા ય શરક ભેક–અ રગાલ.
કઈને કશ કે ઍ વયવ રાગે છે . શવ. આલતી કારે કદાચ
આંખની યળની ચારી જળે! – આ ુયી સુચી અંગ્રેજ જીલનની
છે ; ણ આભાાં બાયતીમ યાં યા પ્રભાણે પેયપાય કયી ળકામ છે .
ાન ખાઐ. છાળ ીઐ. ખયખયે જઈ આલ. વલાયે ભાંદીયભાાં
જઈને આયવની પળા ય ખુણાભાાં ફેવીને જે લીધીઐ થામ છે
તે જુ ઐ, વાાંબ. ત્નીઍ ફનાલેરા ફટાટાના ળાકની તાયીપ
કય. આ ત્મા છી ઉંઘી જાઐ! ડાફી તયપ ડખુાં પયીને.
ઘવઘવાટ......
ઘણા ભાણવ ભે લયવે આલનાયા મ ૃત્યુ સુધીનુ ાં
પ્રાનીંગ કયતા શમ છે . ઘણાને ભે નીવ ૃત્ત થમા છી શુાં
કયીશુાં ઍ ખફય શતી નથી. રુીમા કભાઈ રીધા, શલે ઍભાાંથી
ફશાદુયી અને કુનેશ અને શીમ્ભતનાાં તત્ત્લ વાય થઈ ગમાાં છે .
શલે જે છકયાને તભે ઠ્ઠે ભશીને તકીમાઐ ગઠલીને ફેવતાાં
ળીખવ્યુાં શત ુાં ઍ શલાભાાં ઉડી યહ્ય છે . શલે રકના સ્ભીતભાાંથી
તભને ઉશાવ દે ખામા કયે છે . શલે ટેરીપન અને ડયફેર
ઐછા લાગે છે . શલે ગઈકારન શ્ચાત્તા અથાશીન છે , શલે
આલતીકારની ચીંતા અપ્રસ્ત ુત છે . શલે આજને ણ ળધતા
યશેવ ુાં ડે છે . અને ઍક લયવના  દીલવ છે અને ઍક
દીલવના  કરાક છે અને ઍક લયવના  કરાક થામ
છે . જભાનીભાાં લૈજ્ઞાનીક વાંળધન કયીને નીષ્કા કાઢલાભાાં
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આવ્મ છે કે ઍક જભાન ભાણવ લયવના  કરાકભાાંથી
 કરાક સુઈ યશે છે , ઍટરે જાગ ૃત અલસ્થાના ઍની ાવે
 કરાક ફાકી યશે છે . વ ૃદ્ધ અલસ્થાની કરુણતા ઍ છે કે
આ ઍક કરાક ણ ૐ ભીનીટ જેટર રાાંફ શમ છે . લીવભી
વદીના શ્રેષ્ઠ લૈજ્ઞાનીક ડૉક્ટય આલ્ફટા આઈનસ્ટાઈનને અંતીભ
ઐયે ળન કયલાનુ ાં શત.ુાં ઍભણે કહ્ુ:ાં ‘ફનાલટી યીતે જીન્દગી
રાંફાવ્મે યાખલી અથાશીન છે . ભેં ભારુાં કભા કયી રીધુાં છે . શલે
લીદામન વભમ થઈ ગમ છે !’ મ ૃત્યુ વાભાન્મ ભાણવને શરાલી
નાખે છે . જીલતાાં આલડવુાં ઍક લાત છે . ભયતાાં આલડવુાં ફીજી
લાત છે . ઘણા ઍલા ણ શમ છે , જેભને ળખથી જીલતાાં
આલડે છે અને ળાનથી ભયતાાં આલડે છે ...
અને ઘણા ઍલા શમ છે જે જીન્દગીના છે લ્રા કરાક કે
દીલવ સુધી ઈશ્વયે આેરી ફધી જ ઈન્રીમની બયુય ભજા
લુટાં તા

શમ

છે .

ગદીળે–આસ્ભાની

ત્રાટકે

ત્માયે

ફડી

ભશફાાની...નાાં ગીત ગાઈ ળકનાયા ખુળદીર રક ણ શમ છે .
ળયીયનાાં વેંકડ અંગ અને ઉાાંગ આણી ઈચ્છા પ્રભાણે
વક્રીમ થલાનાાં નથી, કે ભયલાનાાં નથી. જભણી આંખની ઉંભય
 લયવની શળે, ડાફી આંખ ની થઈ શળે. જભણ કાન
ત્રીવ ટકા વાાંબત શળે, અને ડાફા કાનની શ્રલણળક્તી શજી
 ટકા યશી શળે. શીંદુ ભાણવઍ શુબ અને અશુબની જુ દીજુ દી
જલાફદાયીઐ જભણા અને ડાફા શાથને વોંી દીધી છે .
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મ ૃત્યુની ભજા ઍ છે કે ચીતા ઉય નીશ્ચેતન દે શની વાથે વાથે
ફધાાં જ લીળેણ વગી જામ છે . અને લીળેણની યાખ
ડતી નથી, લીળેણભાાંથી ધુભાડ ઉઠત નથી...
પ્રશ્ન ઍક જ છે : જીન્દગી, તાયી નભા ફાાંશભાાં હુાં કેટર
બુઝાઈ ળકુાં છાં? જન્ભની ક્ષણથી મ ૃત્યુન ુ ાં કાઉન્ટ–ડાઉન ળરુ થઈ
જામ છે ! દયે ક જીલાતી ક્ષણ ભાણવને મ ૃત્યુ તયપ ધકેરતી
યશેતી શમ છે . કાધભા ામ્મા અને દે શરીરા વભાપ્ત કયી
અને અલવાન ામ્મા અને નીલાાણ થયુાં જેલા ળબ્દપ્રમગ
લાાંચ ુાં છાં કે વાાંબળાં છાં ત્માયે કઈ અરુચીકય વ્માંજન ઉય
આકીત કયલા ભાટે ગાનીળ કયુું શમ ઍલી પીરીંગ થમા કયે
છે .
મ ૃત્યુ લીળેની ભાયી ભાન્મતા જુ દી છે . જીન્દગી પાની છે ,
રા–પાની નથી. ફેક્ટેયીમા અને લામયવ જીલનળાસ્ત્રના ળબ્દ
નથી, ઍ જીલળાસ્ત્રના ળબ્દ છે અને ભાય ઍલા ળબ્દ વાથેન
વાંફધ
ાં અત્માંત વીભીત છે . જીલનને મ ૃત્યુના વાંદબાભાાં જવુાં ઍ
દળાન છે . ભાયી ‘વભકાર’ નાભની નલરકથાના અંત તયપ
નામક યનીર કથાની નામીકા આશ્નાને કશે છે , ઍ ભને જીલન
અને મ ૃત્યુ લીળેના વોથી પ્રાભાણીક લીચાય રાગ્મા છે : ’આશ્ના!
વાથે સુખી થલા કયતાાં વાથે દુ:ખી થલાભાાં લધાયે આત્ભીમતા
છે ... ફે દુ:ખન વયલા સુખ ફની જામ છે ... કેટરાનાાં
તકદીયભાાં વાથે દુ:ખી થનાય ભે છે ? વાથે વાથે દુ:ખ
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જીલલાની ઉષ્ભા, કેટરાનાાં બાગ્મભાાં શમ છે ? આશ્ના! ખુળીથી
યડી રે! ખુફ ખુળીથી યડી રે! આંસુઐ બીંજલી ળકે ઍલી
છાતીઐ ભતી નથી... અને ઍક દીલવ ઍકરા યડવુાં ડે છે ,
યડી રેવ ુાં ડે છે !...’
જીલન અને મ ૃત્યુ લીળેની ભાયી વભજ ફહુ વય છે .
લશેત ુાં ાણી છે . ાણીભાાં ફયપન ટુકડ તયી યહ્ય છે . ફયપની
અંદય ફાંધ ાણી છે . ઍક દીલવ ફયપનુ ાં ફાંધન ઐગળે કે
ત ુટળે. ઍક દીલવ ફયપની કેદભાાંથી ાણી મુક્ત થળે. ઍક
દીલવ અંદયનુ ાં ફાંધ ાણી ફશાયનાાં લશેતાાં ાણીભાાં ડુફી જળે.
કદાચ ઍને જ મ ૃત્યુ કશેતા શળે. મુક્તીનુ ાં ફીજુ ાં નાભ.
મ ૃત્યુ આલે ત્માાં સુધી જીલતા યહ્યા કયવુાં ઍ ઘણા ભાટે
નીવ ૃત્તીની વ્માખ્મા છે . નીવ ૃત્તી ઍટરે, ભાયી દૃષ્ટીઍ, કઈના
આદે ળ કે હક
ુ ભથી હુાં કાભ કરુાં છાં ઍ અંતીભ ક્ષણ વાય થઈ
ગમા છીની પ્રવ ૃત્તી, જેભાાં હુાં જ ભારીક છાં, અને હુાં જ નકય
છાં, હુાં ભનસ્લી યીતે, સ્લેચ્છાથી, ભને ગભે ઍ કાભ કયત યહ.ુાં
શેરાાં ાાંચ કરાક કાભ કયીને થાક રાગત શત, શલે દવ
કરાક કાભ કયીને વાંત ૃપ્તી ભે છે . નીવ ૃત્તી અને પ્રવ ૃત્તીની
વ્માખ્માઐ દયે ક વ્મક્તીઍ તે નક્કી કયી રેલાની શમ છે .
અને આંકડાઐનુ ાં મથાથા ધ્રુજાલે ઍવુાં છે . વન ૐ સુધીભાાં
દય ૐ બાયતીમભાાંથી ની ઉંભય  લા ઉયની શળે.
અને આજે બાયતની લમસ્ક વ્મક્તીભાાંથી ભાત્ર અગીમાય ટકા
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રકને જ વ ૃદ્ધાલસ્થા ભાટે વળર વીક્યુયીટી કે વાભાજીક
વરાભતીનુ ાં કલય છે . નીવ ૃત્તીનુ ાં આમજન ઍક ઍલ લીમ છે ,
જે શજી આણને સ્શ્મો નથી!
અને જીલતા ભાણવને મ ૃત્યુન અનુબલ શત નથી ણ ‘ઉંઘ’
ઍ મ ૃત્યુન ‘ડ્રામ યન’ છે , યીશવાર છે . કદાચ ભાટે જ વાંસ્કૃતભાાં
મ ૃત્યુ ભાટે ‘ચીયનીરા’ જેલ ળબ્દ આવ્મ છે .
ક્રઝ અ:
બગત જગત ક ઠગત શૈ, બગતશીં ઠગૈ વ વાંત;
જ વાંતન ક ઠગત શૈ, તીન ક નાભ ભશાંત.
––ઉત્તય બાયતની રકક્તી
(અથા: બક્ત જગતને ઠગે છે , બક્તને ઠગે છે ઍ વાંત છે ; જે
વાંતને ઠગે છે ઍને ભશાંત કશેલામ છે .)
–ચન્રકાાંત ફક્ષી
તા.  ઐક્ટફય ના ‘અબીમાન’ વાપ્તાશીકના ાન ૐ
યથી રેખકશ્રીની વોજન્મવબય યલાનગીથી વાબાય..
@
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શેરાાં સુનાભી અને શલે ગુજયાત ય
‘આવભાની’ સુનાભી !
– ઉળનસૌ
અનુક્રભણીકા

( લયવના મુધાન્મ કલી ઉળનસૌ સુનાભીની આપતને
ળી યીતે મુરલે છે તે જાણવુાં યવપ્રદ થળે)
‘સુનાભી’ ત્રાટક્યુાં ઍના હૃદમલીદાયક ને શચભચાલી
નાખનાયાાં લણાન વાથે ઍક યભ આશ્વાવક લીશ્વલરણ ઉવી
આવ્યુાં ઍની લાત કયલા જ આ ત્ર....
લીશ્વના ઈતીશાવભાાં ક્યાયે મ નશીં ઍવુાં ભાનલઍકતાનુ ાં
ઍક વાંલાદી ચીત્ર ત્માયે જલા ભળયુ.ાં આખુાં લીશ્વ જાણે વાચે જ
Global Village–લીશ્વગ્રાભ શમ ઍટલુાં શભદદા ફની ભદદે ધાયુ.ાં
દે ળલીદે ળના વીભાડા જાણે ભુવ
ાં ાઈ ગમા! ધભા અને યાજકાયણના
ભતબેદ ણ જાણે ઐગી ગમા. આણે ત્માાં કશેલાયુાં છે તેભ
‘લીશ્વ ઍક નીડ’ ફની ગયુ!ાં ભાનલજાત આટરી નીકટ ક્યાયે મ
આ ુલે આલી ન શતી. કેવ ુાં યભ આશ્વાવક ચીત્ર આ!
લીજ્ઞાને ફીજુ ાં લીશ્વયુદ્ધ ભશાલીનાળક યીતે આટી રીધુાં
શત.ુાં ત્માયે આણે લીજ્ઞાનને ઘણી ગા દીધી શતી; ણ ઍ જ
લીજ્ઞાન ઍકલીવભી વદીભાાં યભ પ્રેભ રઈને જાણે આવ્યુાં છે .
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ઈરેક્ટ્રનીક ભીડીમાને કાયણે કચ્છના ધયતીકાં છી સુનાભીની
લીકયાતાની લાત લીશ્વબયભાાં તયત જ પેરાઈ ગઈ. આદા
પ્રફાંધન–ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ–જેલાાં ળાવકીમ તાંત્ર મજનાફદ્ધ
યીતે કાભે રાગી ગમાાં. યસ્ય વશકાયીતાથી જડાઈને, કશુમ
ાં
લેડપામ નશીં ઍભ. લીજ્ઞાનપ્રધાન યુગ છે તેન ણ ુય રાબ
રેલામ, અભેયીકા જેલી વત્તાઍ ાાંચ દીલવન ળક જાશેય કમો,
યુન ણ લશાયે ધાયુ.ાં આણા ુલાના યશસ્મલાદી લીચાયક કશે
છે તેભ કઈ સુક્ષ્ભ યીતે જગત ફદરાઈ યહ્ુાં છે . જગતની
ઍકતા તયપ ઘણાાં ફધાાં લીઘ્ન લચ્ચે આભ કાાંઈક સુક્ષ્ભ યીતે
થત ુાં આલે છે . ઝીણી યીતે જઈઍ ત આધુનીક ઈતીશાવભાાં
આલાાં ભાંગ લરણ વાટી ય આલતાાં દે ખામ છે . લીવભી
વદીના અંતે આણે જઈ ળક્યા કે, યુદ્ધ લખતે લીબક્ત થમેરા
દે ળ ઍક થલા ભાગે છે , ક્યાાંક થમા ણ છે . યાજાળાશી,
ઍકાધીકાયલાદ, રશ્કયલાદ, ધાભીક યાજ્મ અપ્રસ્ત ુત અને
અપ્રતીષ્ઠ થલા ભાાંડયાાં છે . ફીન વાાંપ્રદામીક રકળાશી તયપનુ ાં
લરણ લધત ુાં જામ છે . યુદ્ધન ભાગા શલે ઈરાજ તયીકે
ફીનઅવયકાયક અને વ્મથા ગણાત આલે છે . જુ નાાં લીજેતા
યાષ્ટ્ર યુદ્ધશીંવા ફદર યાજીત યાષ્ટ્રની ભાપી ભાગે છે . આ ફધાાં
નલાાં લરણ વકાયાત્ભક નથી?
આણે ત્માાં ણ વામ્પ્રદામીકતા વાભે વલા ધભોભાાં
લીયધ નથી? ધભા, ધભાને ઠેકાણે યાખી રકના શીક
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જીલનધયણને ઉંચુાં રાલલા ભાટે જ લરણ લધત ુાં જત ુાં શમ ઍભ
ભને ત ઍકાંદયે રાગે છે . ધભાવપ્ર
ાં દામ ણ શલે પ્રજાજીલનના
શીક સુખના કામાક્રભ તયપ ધ્માન આતા જઈ ળકામ છે .
શલે આણા બાલી ચીંતનના ઍકભ તયીકે ‘લીશ્વ’ છે . લીશ્વથી
નાનુ ાં ઍકભ જાણે અપ્રસ્ત ુત ફની ગયુાં છે . યુનના Days જુ ઐ,
ત તયત ખ્મારભાાં આલળે. ‘રીમ’ની યવીકયણ દ્વાયા આ
યગને

લીશ્વબયભાાંથી

નાબુદ

કયલાનુ ાં

લરણ,

ઠેય

ઠેય

માાલયણભાાં લધત જત યવ – દુયનુ ાં કઈ સ્લગા કે ભક્ષ નશીં;
અશીં જ આણી આ લશારી  ૃથ્લી ય જ સુખ રાલલાન જાણે
મજ્ઞ ચારી યહ્ય છે . ‘લીઘ્ન’ ત આલે જ, લાય ણ રાગળે;
ણ વયલાે ભાનલજાતે ઍક કુટુાંફ શમ તે યીતે નજીક આવ્મા
લગય છટક જ નથી.
–‘ઉળનસૌ’
રક્ષ્ભી ળેયી, ભદનલાડ, લરવાડ–ૐ
(કલીનુ ાં આ આળાલાદી ચીંતન ફહુ ભીઠુ ાં રાગ્યુાં .આણે પ્રાથીઍ
કે આારષ્ટા કલીન આળાલાદ પત યશે.. ઉત્તભ ગજ્જય)
..તા .ૐ––ના ‘નમાભાગા’ ાક્ષીકભાાંથી, કલીશ્રીના
વોજન્મથી વાબાય...
લૈળાખી ફય – ઉળનસૌ
(ળીખયીણી – વૉનેટ)
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ફે બડ્કે ઉભુાં બડબડત ુાં રાક્ષાનુ ાં ઘય આ :
દીળાઐની બીંત તતડતી; ઈંટેઈંટ રલતી,
ચણેરી તે રાલા યવ થઈ થઈ ઐગી જતી,
રલે છે વીવાળી ગગન છત ભાથા ઉય આ.
ફે તડ્કા બડ્કે, લન ણ ચાંામ થઈ લુ
થે ઉંડે આંધી યણ વયખી યે તી કણકણે.
ઝગાયા ભાયે શુાં અખીર યલી પ્રત્મેક કીયણે!
ગણાતી વાંગાથી નીતની, ગઈ છામામ છાં.
ફધુાં જે ઉભુાં છે ગતીશીન, ફે ત્માાં જ બડકે,
ફીચારુાં ઉભુ’ભુ
ાં ,ાં તસુ ણ ખવી ઍ નલ ળકે.
લશે જે રાલા વયખુાં યગડાભાાં, ન ખફકે,
જવુાં ક્યાાં? છામામે ખદખદ થતી, કણ અડકે?
નીડે ાાંખ, ચાાંચ અડકી લુની આંચથી ચુ છે ;
વમુચ વાાંચ છે ઠ; બભુકત ભાત્ર ધુ છે .
ઉળનસૌ
ગુજયાત વાશીત્મ અકાદભી, અભદાલાદ પ્રકાળીત ભાવીક
‘ળબ્દસ ૃષ્ટી’ના

જુ ન

ના

અંકભાાંથી,

પ્રકાળકશ્રીના વોજન્મથી વાબાય..
@
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ભાયા ફાુની કશાણી
–ભાંજુરા ઍભ. ાયે ખ
અનુક્રભણીકા

કણ કશે છે કે ભાતા ભશાન છે અને ીતા ડછામા વભાન છે ?
ભાયા જીલનભાાં આલેરા ભાયા ફન્ને ીતાને ભાયા પ્રણાભ..
ુ ય ધમાાં; જમાયે ફીજા ીતાનાાં ગુમત
ુ ય
ઍક ીતાઍ ભાયાાં ગુમત
ભેં ધમાાં.
ઍકની ફની હુાં રક્ષ્ભી; જમાયે ફીજાની હુાં શતી કુરક્ષ્ભી.
ઍક ીતાઍ ભને ખાતાાં ળીખવ્યુ;ાં જમાયે ફીજા ીતાને ભેં યાાંધી
ખલડાવ્યુ.ાં
ઍકે ભને આંગી આી ચારતાાં ળીખવ્યુ;ાં જ્માયે ફીજાની હુાં
ઘડણભાાં રાકડી ફની.
ઍકે ભને જન્ભતાાંની વાથે કડાાં શેયાવ્માાં; જ્માયે ફીજાને ભેં
મ ૃત્યુ સુધી કડાાંથી ઢાાંક્યા.
છે લ્રે દીધી લીદામ કપનભાાં.

ઍકે દીકયીને લીદામ આી; જ્માયે ભેં ફીજાને મ ૃત્યુની ચીય
ળાાંતીભાાં લીદામ આી.
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ઍકે ભને કન્માદાન આપ્યુ;ાં જ્માયે ફીજાના અગ્નીદાનભાાં ભેં
બાગ રીધ.
ઍકે ભને લીદ્યા આી; ફીજાને ભેં લીદ્યાના પરુી કભાણી
આી.
ઍકે ભને વાંસ્કાય આપ્મા; ફીજાને ભેં ભે રા વાંસ્કાયથી
દીાવ્મા.
ઍકે ભને ફાણનુ ાં સુખ આપ્યુ;ાં ફીજાનુ ાં ભેં ઘડણ વાંબાળયુ.ાં
ઍકને ભેં ‘નાના’ ફનાવ્મા; જ્માયે ફીજાને ભેં ‘દાદા’ ફનાલી
કુભાાં લધાય કમો.
ભેં નથી ભાગ્યુાં ભારુાં નાભ તેઐનાાં લવીમતનાભાભાાં.
ઈચ્છા શતી દીરભાાં વેલા કયલાની અને આળીલાાદ રેલાની.
આ શત ુાં ભારુાં જીલનબયનુ ાં બાથુ.ાં આ ફાંને ીતાને ભેં પ્રણાભ
કમાું, ત્માયે ફાંને ીતાઍ ભને આળીલાાદરુી મુડી આી.

ીતા, તભે ભને વશાય આતા. તભે ભાયા ભનની ળાાંતી રઈને
ફન્ને બયઉંઘભાાં ઢી ગમા.
હુાં ઍકને ભી ભાયા જીલનના પ્રબાતે; ફીજાન વાંગાથ યહ્ય
ફાુ, તભાયી જીલનવાંધ્માઍ.
પક્ત ઍ જ તભાયા ફાંનેભાાં પયક શત; તેભ છતાાં તભે ફાંને શતા
ભાયા ીતા.
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હુાં શતી ઍકની ુત્રી અને ફીજાની શતી ુત્રલધુ.
આ ત ભારુાં જીલન શત ુાં ફન્ને ીતાઐ વાથેન,ુ ાં જેનુ ાં વાંબાયણુાં જ
શલે ભાયી ાવે છે ;
અને તેભની ભીઠી માદ છે .

આ ત જન્ભથી મ ૃત્યુ સુધીની ભાયા ફાંને ીતાની કશાણી છે .
–ભાંજુરા ઍભ. ાયે ખ

વમ્કા : 5-Hails Park, EDINBURGH, EH13 0NG-UK
ઈ–ભેઈર : manjulaparekh@hotmail.com

રાંડનથી પ્રગટતા ગુજયાતી ભાવીક ‘ઐીનીમન’ના જાન્યુઆયી
–ૐના

અંકભાાંથી

રેખીકાફશેન

અને

વોજન્મથી વાબાય..

@
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દાદા ભને...
–ફલાંત ટે ર
અનુક્રભણીકા

દાદા, ભને લાાંચલાનુ ાં કશેળ નશીં....
રુડી રુાી ચડીને
ુઠુાં ાં ચડાલી દઉં,
તભને ગભે ત વયવ ભઝાનુ ાં
સ્ટીકય રગાલી દઉં.
દાદા, ભને લાાંચલાનુ ાં કશેળ નશીં....
તભે કશ ત બુટ તભાયા
ારીવ કયી દઉં,
બ્રળ રગાલી, કડુાં ભાયી
ચકચક કયી દઉં.
દાદા, ભને લાાંચલાનુ ાં કશેળ નશીં....
ત ુવી ફુદી યવે યવેરી
ચામ ફનાલી દઉં,
ખાાંડ ખાલ ખફ તમે
દાદીને ના કહ.ુાં
દાદા, ભને રખલાનુ ાં કશેળ નશીં....
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દાદા, ભને બણલાનુ ાં કશેળ નશીં....
ભા’દે લ–ભાંદીય દળાન જવુાં ત
તભાયી રાકડી થઉં,
ગ ભાાંડયેથી ીડા થામ ત
કાલડભાાં રઈ જઉં.
દાદા, ભને બણલાનુ ાં કશેળ નશીં....

–ફલાંત ટેર
વજૉક–વમ્કા :
Plot 253/1, Sector 7/A, GANDHINAGAR -382 007
eMail : patel.balvant@gmail.com
Home : ( 079 ) 2324 6209 Mobile : 990 971 8403

@
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ાનખયે લવાંતની રશેય ...
–’અનાંત’
અનુક્રભણીકા

યુગ રટામ છતાાં, સ્ત્રીને આજે ણ લધતા ઐછા પ્રભાણભાાં
ીતા, તી અને ુત્રના અંકુળ શેઠ જીલવુાં ડે છે .
પ્રેભા, વભજુ , ીતા, તી, ુત્ર ભે ત આ અંકુળન ઍને
અશેવાવ થલા દે તા નથી; ણ અંકુળ નેથ્મે ત શમ જ છે .
આ ફાંધનભાાં કુનેશબયી યીતે જીલી જાણવુાં ઍ સ્ત્રીની આગલી
સુઝની ફાફત છે .

ખાવ કયીને તેના જીલનની ાનખયે, જ્માયે ુત્ર તાના
કુટુાંફભાાં ગયકાલ થઈ ગમ શમ ત્માયે , ‘ભા’ ઍભાાં ‘ફજારુ’ –
‘ફાંધનરુ’ જણામ છે . આલે લખતે સ્ત્રીઍ સ્લેચ્છાઍ દુય ખવી,
તાની આગલી પ્રવ ૃત્તી લીકવાલી, અન્મની અેક્ષાયશીત
જીલન જીલવુ.ાં
ુત્ર મુશ્કેરીભાાં શમ, મુઝામે
ાં
ર શમ, ઍને વશામની જરુય શમ
ત ફધી જ પ્રવ ૃત્તી દુય શડવેરી શાજય થઈ જવુ,ાં ફાકી કઈ
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ફાફતભાાં ભાથુાં નશીં ભાયવુ.ાં અનુબલની લણઝાયભાાંથી પ્રાપ્ત
થમેરી ઉંડી સુઝવભજની જ ુત્ર કદય કયે અને વરાશ ભાગે
ત જરુય આલી; ફાકી લણભાગી વરાશ કે અબીપ્રામ ક્યાયે મ
યજુ નશીં કયલાાં.

ગભે

તેટરી

વધ્ધય આથીક વ્મલસ્થા કયી

શલા છતાાં;

ાનખયના કઈક તફક્કે ત કટકટી જણાળે જ, ત આ કયા
કા ભાટે અગભચેતી લાયી શેરેથી જ ફચત કયલી. ળક્ય
શમ ત્માાં સુધી ુત્ર ાવેથી આથીક અેક્ષા નશીં યાખલી.

યીલાય, ભીત્રલગા, વભાજ દયે કને ઉમગી ફની જીલી જાણવુ.ાં
ક્યાયે મ ‘ફીચાયા’ કે ‘દમાાત્ર’ નશીં ફનવુ,ાં સ્લાલરાંફી ફની
ાયકાની વેલા કયતા યશેવ,ુાં જેથી ફધે આલકાયાત્ર ફનામ.
નશીં ત સ્લજન ણ ફજારુ ગણી તયછડળે. ખટી
રાગણીનાાં ુયભાાં કદી તણાવુાં નશીં.
જાડી ચાભડીના ફની, નીજાનાંદભાાં ડુફી, વેલાભમ, ની:સ્ ૃશ
જીલન અનાલી, વાંજગ વાથે વભાધાન કયી રેવ.ુાં ડગરે ને
ગરે જ અભાન, ઉેક્ષા, ઉદ્ધતાઈ, તછડાઈના કડલા ઘુટડા
ાં
ીલાન લાય આલે ત નીરકાંઠ ફની જઈ શવતે ભઢે તે ી
જલા. લીભતાભાાં

વભતા કેલલી, વશીષ્ણુ ફની, ભીજાજ
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કાબુભાાં યાખી, ભીતબાી ફની જવુ.ાં તાનાાં દુ:ખ તાનાાં
દીરભાાં જ વભાલી દે લાાં. ભુતકાભાાં કયે ર ઉકાય ભુરથી ણ
ક્યાયે મ માદ ન કયલા; કાયણ કે તે માદ અત્માંત દુખદામી
ુયલાય થળે.

જીલનન આ વોથી કય કા, જ્માયે ગાત્ર ળીથીર ફની
જામ, નેત્ર ઝાાંખ અનુબલે, જ્માયે દીર પ્રેભ, વશકાય, આધાય
ભાટે વોથી લધુ તડે ત્માયે જ તે ફધા લગય જ જીલતાાં ળીખી
જવુ.ાં
આલે લખતે પક્ત ફીજાના ગુણ જ જલાની દૃષ્ટી કેલલી અને
જ કઈ નીગુાણ જ શમ ત, તે તયપ દુરાક્ષ કયી, ઉેક્ષા વેલી,
ણાનુફધ
ાં સ્લીકાયી, અરીપ્ત થઈ જવુ.ાં ત જ જીલનભાાં ળાાંતી
પ્રાપ્ત થળે.

આ ફધુાં ઍક ભાનલનુ ાં નશીં ણ; કદાચ ઍક ‘ભશાભાનલ’નુ ાં
કાભ છે . ક્યાયે ક ત વશીષ્ણુતાન ફાંધ ત ુટી ડળે અને ભન
બાાંગી ડળે; ણ

તે લખતે આત્ભાભાાં રીન થઈ જઈ,

યભાત્ભાન વાક્ષાત્કાય કયલા પ્રમત્ન કયલ.
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ઘયના કઈક અંધાયા ખુણે ઍકાાંતે ફેવી આંસુ વાયી રેલાાં.
લયવાદ લયવી ગમા છી, કાાાં ડીફાાંગ લાદ શટી જામ છે
અને નબ પયી ઍકલાય સ્લચ્છ ફની જામ તેલી યાશતન
અશેવાવ થળે અને જીલનની ાનખયે ણ લવાંતની રશેય
અનુબલાળે.

રેખક: ‘અનાંત’
નલેમ્ફય

, ના

‘ગુજયાત

વભાચાય’

વાબાય...
@
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કમુફશેન
ડૉ. જમન્ત ભશેતા– M.D.
અનુક્રભણીકા

(વભાજના વમ્લેદનળીર પ્રશ્ન, ગમ્બીય રેખ દ્વાયા
ચચાલાને ફદરે, લાતાારુે યજુ કયલાની ‘ગુજ
ાં ન’ની પ્રણારીકા
ભને ગહુ ગભે છે .–રેખક)
કમુફશેન ભાટે આજન દીલવ કાંઈ જુ દ જ શત. કાંઈક
લીળે શત. નલા ાટા ઉય ઍભની જીન્દગી આજે ચડલાની
શતી. અયીવા વાભે ઉબાાં ઉબાાં ઍ તાની જાતનુ ાં નીયીક્ષણ કયી
યહ્યાાં શતાાં. થડ ગબયાટ થત શત. થડી મુઝલણ
ાં
થતી શતી.
ફધુાં ગુચ
ાં લાડા જેવુાં રાગત ુાં શત.ુાં યન્ત ુ અન્દયખાને ઍક
પ્રકાયની આનન્દની ઉભીઐ ણ ઉછતી શતી.
શલે ત ળીયસ્ત ડી ગમ છે કે, વન્તાન અભેયીકા
શમ ઍટરે યીટામડા

થઈને ભાફા ણ આલે જ છે .

કભાફશેન અને તી યભણબાઈ ણ ઍ યીતે જ તાના ફન્ને
દીકયાઐને ભલા અને ફને ઍટલુાં અભેયીકા જઈ રેલા
આલેરાાં. અભદાલાદનુ ાં ઘય ફન્ધ કયી દીધેલ.ુાં છ ભશીના ભાટે
આલેરાાં. ગભી જામ અને પાલી જામ ત છી ગ્રીનકાડા ની લાત
આગ ચારે.
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કભાફશેનની ઉંભય શળે – લા અને યભણબાઈ
શળે – જેટરા.
ભટ દીકય સુધીય અને તેની ત્ની ઍક નાન સ્ટય
ચરાલતાાં. આલક ઠીક ઠીક શતી. કમુફશેન અને યભણબાઈનાાં
ળરુઆતનાાં ફે અઠલાડીમાાં ત વાયાાં ગમાાં. યભણબાઈ સુધીયના
સ્ટયભાાં જતા અને લસ્ત ુઐ આઘીાછી ગઠલલાભાાં ભદદ
કયતા. ઍકાદ ભશીન લીત્મ શળે ત્માાં યભણબાઈનુ ાં ભાથુાં ફહુ જ
દુખલા ભાાંડ્ુ.ાં
‘‘લાાંધ નશીં પ્ા, આ ફે ટામનેનર રઈ ર... વારુાં
થઈ જળે.’’ દીકયા સુધીયે ફે ગીઐ અને ાણી આપ્યુ.ાં
અઠલાડીમા સુધી ગીઐ રીધા કયી ણ કાંઈ પેય ડય નશીં.
દુખાલ અવહ્ય ફનત ગમ.
‘‘ફેટા,

તાયા

ફાુજીને

કઈ

ડૉક્ટય

ાવે

રઈ

જા...નશીંતય નશીં ભટે.’’
‘‘ફા, આ અભેયીકા છે . લીભા લગય ડૉક્ટય શાથ ણ
ના મુકે. – ડૉરય થઈ જામ. શભણાાં શલે ઍલી વગલડ
ણ ભાયી ાવે ક્યાાં છે ? ઍ ત ભટી જળે.”
ફે દીલવ છી છે લટે ઍક દે ળી ડૉક્ટયની ઐખાણ
કાઢી અને ઍને ત્માાં રઈ ગમા. ડૉક્ટયે યભણબાઈને તાસ્મા.
ડૉક્ટયે કહ્ુ,ાં ‘‘શાઈ બ્રડ પ્રેળય છે . તાત્કારીક દલા ળરુ
કય અને થડા ટેસ્ટ ણ કયાલી ર...લીરમ્ફ કયલા જેલ
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નથી.’’ ડૉક્ટયે તાની પી રીધી નશીં. ઉયથી થડી વેમ્રની
દલાઐ આી.
ટેસ્ટ કયાવ્માન ખચા  ડૉરય જેટર થઈ ગમ.
બ્રેઈન–સ્કેન કયાલલાનુ ાં ત શજી ફાકી શત.ુાં
આ ફાફતભાાં યાત્રે સુધીયબાઈ અને ઍભનાાં ત્ની
લચ્ચે ઝઘડ થઈ ગમ. ત્નીન આગ્રશ શત કે ફાફાુજીને
શલે લશેરી તકે દે ળ બેગાાં કયી દે લાાં ઍ જ વ્મલશારુ ગલુાં છે .
લીભા લગય આ ખયચા ામ નશીં.
દીકયા–લહુ

લચ્ચેની

આ

તાંગદીરીની

લાવ

કભાફશેનને આલી ગઈ. અશીંનાાં દલાદારુ અને દાક્તયી
વાયલાય આટરાાં ખચાા શળે ઍન ઍભને ખ્માર નશત.
“ફેટા, તાયા ફાુજીને કાંઈ લધાયે થામ તે શેરાાં અભે અશીંથી
દે ળબેગાાં થઈ જઈઍ ઍવુાં કય. અભાયે ણ તભને ફજારુ
નથી થવુ.”ાં
નીણામ રેલામ કે આલતે ભશીને શલે ફાફાુજીને
બાયત ભકરી દે લાાં. ઍ યીતનુ ાં યીઝલેળન ણ કયાલી નાખ્યુ.ાં
ઘયભાાં શલે ળાાંતી છલાઈ.
ફેત્રણ દીલવ લીત્મા ત્માાં અચાનક યભણબાઈના
ભાથાન દુખાલ ખુફ લધી ગમ...અડધા કરાકભાાં ઍભન
જભણ શાથ જુ ઠ્ઠ ડી ગમ. બ્રડપ્રેળય લધી ગયુ.ાં ફીજા
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અડધા કરાકભાાં ડાફ શાથ ણ જુ ઠ્ઠ ડી ગમ. ઈભજૉન્વીભાાં
રઈ ગમા...
“રકલ...ભગજભાાં રશીની ગાાંઠ ફાંધાઈ ગઈ છે .” ડૉક્ટયે નીદાન
કયુ.ું
તીના આ વભાચાય વાાંબીને કભાફશેનને ભાથે
લીજી ડી. સુધીયબાઈ ણ ગબયાઈ ગમા. શલે? આ ત
વાલ જ અણધાયી આપત આલી ડી!
લીભા લગય યભણબાઈને ુયતી વાયલાય ભલી
મુશ્કેર થઈ ગઈ. શૉસ્ીટરભાાં થડા દીલવ યાખી ઍભને કવયત
લગેયેની ટ્રીટભેન્ટ ભલી જઈઍ; ણ તેવ ુાં કશુાં ળક્ય ફન્યુાં
નશીં.
દીલવે દીલવે યભણબાઈની શારત કથતી ગઈ.
થાયીભાાં જ ઝાડા અને ીળાફ થઈ જતા. સુધીયબાઈ અને
ઍભનાાં ત્ની ત વલાયથી જ તાના સ્ટયભાાં ચાલ્માાં જતાાં.
યભણબાઈની ફધી જ વેલા કભાફશેનના ળીયે જ આલી ડી.
કભય કવીને ફધુાં કયતા ત ખયાાં; ણ શલે ઍભની ણ ઉમ્ભય
ત થઈ શતી. યભણબાઈને ઍકરે શાથે થાયીભાાંથી ઉબા
કયલા, ફાથરુભ સુધી રઈ જલા, નલયાલલા, વાપસુપ યાખલા...
આ ફધુાં કયલા જેટરી તાકાત ઍભના ળયીયભાાં નશતી.
નાન દીકય લીવેક ભાઈર દુય યશેત શત. ઍણે ત
સ્ષ્ટ જણાલી દીધુાં કે અભે ફાંને નકયી કયીઍ છીઍ. અભાયાાં
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ફે નાનાાં ફાક છે . ઍટરે અભે કઈ યીતે ભદદરુ થઈ
ળકીઍ ઍભ નથી. ઉયથી વરાશ આી કે દે ળભાાં ચાલ્મા
જાઐ ઍ જ વારુાં છે . અભે અભાયાથી ફનત ખચા ભકરતા
યશીશુ.ાં “ભાતાીતાનુ ાં ણ”; “ભાફાની વેલા”; “ભાફાને
ભુરળ

નશીં”;

“બાયતીમ

વાંસ્કૃતીન

લાયવ”...આ

ફધા

યદે ળના ળબ્દ જીન્દગીની લાસ્તલીકતાભાાં ક્યાાંમ ઐગી
ગમા.
દીલવે દીલવે, દીકયા અને લહન
ુ  ભાફા પ્રત્મેન પ્રેભ
ઘટલા રાગ્મ.

ભાફા શલે

ત્રાવરુ ફની ગમાાં શતાાં.

કભાફશેન ત ફાથરુભભાાં જઈને યડી રેતાાં. ભાણવનુ ાં ભન
કેટલુકાં વશન કયી ળકે! આ શારતભાાં ઍભને પ્રેનભાાં ફેવાડીને
દે ળભાાં ણ કેલી યીતે રઈ જલા! કુદયતે આ કેલી જાભાાં
અભને પવાલી દીધાાં! અભે ત ક્યાાંમનાાં ના યહ્યાાં!
ચલીવે કરાક યભણબાઈની વેલાભાાં ખડે ગે યશીને
કભાફશેનનુ ાં ળયીય થાકી જત.ુાં ભન ણ ત ુટી ડત.ુાં
ઍક દીલવ ગબયાતાાં ગબયાતાાં કભાફશેને દીકયા સુધીયને
કહ્ુ,ાં ‘‘ફેટા, તાયા ફાુજીની તફીમત ત લધાયે ને લધાયે
ફગડતી જામ છે . થાયીભાાં જ ફધુાં કયે છે . હુાં ઍકરી થાકી
જાઉં છાં. કઈ નવીંગ શભભાાં વગલડ થામ ત કય. અથલા
થડા કરાક નવા ભે ત જ. છે લટે, આણે જે ભાંદીયભાાં જઈઍ
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છીઍ ઍ ભાંદીયલાા આ યીતની કટકટીના વભમભાાં ભદદન
શાથ નશીં રાંફાલે?”
સુધીયબાઈ ફા ય ઉકી ગમા. ‘‘ફા, આ અભેયીકા છે
અભેયીકા. નવીંગ શભન ખચા ભશીને ફે શજાયથી ઉય આલે.
ભાયી ાવે ઍટરા ૈવા છે જ ક્યાાં? ભને ત ઍભ થામ છે કે
તભે રક અશીં આવ્માાં જ ન શત ત વારુાં થાત.”
“ફેટા, ત શલે ગભે તેભ કયીને અભને દે ળભાાં શોંચાડી
દે .”
“ઍભાાં ણ મુશ્કેરી છે . ફાુજી રગબગ ફેબાન જેલા
યશે છે . ફધુાં જ થાયીભાાં કયે છે . આ શારતભાાં ઍભને પ્રેનભાાં
કેલી યીતે રઈ જલાળે? ફા, હુાં મુઝાઈ
ાં
ગમ છાં.”
આખા ઘયની યીસ્થીતી ફગડતી જતી શતી. ફધાને
ભાથે ભાનવીક તનાલ, સ્ટ્રેવ લધત જત શત.
કભાફશેન ત ફધી યીતે ત ુટલા ભાાંડયાાં શતાાં. કુટુાંફની
રાગણી, પ્રેભ, આટરાાં લોન વાંવાય... આ ફધાભાાં તયાડ
ડતી ઍભને દે ખાતી શતી અને દુખી થતાાં શતાાં. ૈવા વીલામ
વાંસ્કાય નથી?
ઍક ફયે કભાફશેન યભણબાઈને થાયીભાાં સ્ાંજ–
ફાથ આી યહ્યાાં શતાાં. જેભ તેભ યભણબાઈને થાયીભાાં ફેઠા
કયે રા. અચાનક યભણબાઈના શાથ–ગ ધ્રુજલા રાગ્મા. નવ
ખેંચાઈ ને તાણ આલતી શમ ઍવુાં રાગ્યુાં અને ઍ ઍકદભ જ
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થાયીભાાંથી ઢીને નીચે ડી ગમા. કભાફશેન પપડી ઉઠયાાં.
યભણબાઈને ઉંચકીને ાછા થાયીભાાં મુકલા તેભણે ફહુ પ્રમત્ન
કમાા. ણ ઍકરે શાથે તેઐ ઍભને ઉઠાલી ળક્યાાં નશીં. શલે શુાં
કયવુ?ાં ફહુ ગબયામાાં. કઈ યસ્ત દે ખાત નશત. સ્ટય ય
દીકયાને પન કયલ? ઍ ખીજાત ખીજાત આલળે અને ઍને
આલતાાં કેટરી લાય રાગે કને ખફય?
ઍકાઍક ઍભને કાાંઈક સુઝ્ુાં અને ફાયણુાં ખરી ફશાય
દડયાાં. ડળીનુ ાં ફાયણુાં ખખડાવ્યુ.ાં વાઠેક લયવની ઉંભયના
ભીસ્ટય જૉન્વન ફશાય આવ્મા. કભાફશેનન ગબયાટ જઈ
ઍભને ખ્માર આલી ગમ શત કે, કાાંઈક ગાંબીય ફીના છે .
બાાંગી–ત ુટી અંગ્રેજીભાાં કભાફશેને ઍભની યીસ્થીતી વભજાલી
અને ઘયભાાં આલલા જણાવ્યુ.ાં
ભી. જૉન્વને યભણબાઈને ઉંચકીને થાયીભાાં સુલાડયા.
તાત્કારીક વાયલાય આી. સ્ાંજ–ફાથ ુરુાં કયલાભાાં ભદદ કયી.
ઍકાદ કરાક છી ઍ ઘયે જલા ફશાય નીકળમા.
“ભામ નેભ ઈઝ ચારી.. પ્રીઝ, પીર ફ્રી ટુ કર ભી પય ઍની
શેલ્.” અજાણ્મા ભાણવના ચશેયા ય ભૈત્રીનુ ાં સ્ભીત જઈ
કભાફશેનને આનાંદાશ્ચમા થયુ.ાં
બાયતીમ યીલાજ પ્રભાણે કભાફશેને ચારીને ચા–કૉપી
કે કાંઈક રેલા કહ્ુ.ાં ણ ઍભણે લીનમુલાક ના ાડી.
કભાફશેનની આંખભાાં આબાયનાાં આંસુ આલી ગમાાં.
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ફીજા દીલવે ઍક ઈરેક્ટ્રીક ફેડ, થાયીની ફાજુ ભાાં મુકી ળકામ
ઍલી વાંડાવની ખાવ ખુયવી અને થાયીલળ દયદીની વેલાભાાં
ભદદરુ થામ ઍલાાં વાધન કભાફશેનના ઘયભાાં આલી
ગમાાં.
ચારીઍ ચચાભાાં ઍની લાત કયી શતી ઍટરે જેભના
ઘયભાાં તાના વમ્ફન્ધીની વાયલાય છી ફીનજરુયી રાગતાાં
વાધન ડયાાં શતાાં તે ફધાઍ આલા ભાાંડયાાં શતાાં. તાની જ
નાની ગાડીભાાં મુકી જતા શતા.. અને તે ણ વશેજેમ ઉકાયની
બાલના વીલામ! કભાફશેન આ ઉદાયતાથી ગદગદીત થઈ
જતાાં. યભણબાઈની વાયલાય કયલાભાાં શલે તેભને ફહુ વયતા
થઈ. ચચાભાાંથી દય અઠલાડીઍ ઍક–ફે ફશેન ણ થડા કરાક
ભાટે આલતી. કભાફશેનને ભદદ કયતી અને આશ્વાવન આી
ઍભને બાાંગી ડતાાં અટકાલતી.
ખ્રીસ્તી વભાજની આ બરાઈન કભાફશેનને શેરી
લાય અનુબલ થઈ યહ્ય શત. ‘‘ગયીમા’’,
ફીજા

‘‘અભેયીકન’’

લીળે

આજ

સુધી

‘‘કાીમા’’ અને
ઍભના

ભગજભાાં

ફાંધામેરી ગાાંઠ ઐગલા ભાાંડી. તાના ધભાના વાંસ્કાયન
નળ ઍભને પતયાાં જેલ વ્મથા રાગલા ભાાંડય.
કળી ણ ભશેનત કે ખચા લીના ભી આલેરી આ
ભદદથી સુધીયબાઈ ત ભનભન ખુળ શતા. ભદદ ક્યાાંથી અને
કેલી યીતે આલે છે ઍની ઍભને ડી નશતી.
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ભી.

જૉન્વન

અલાયનલાય

કભાફશેનની

ખફય

કાઢતા.

“કભા” ફરતાાં પાલત ુાં નશત ુાં ઍટરે “કમુ” કશીને વાંફધતા.
ચારીઍ તાની વાંસ્થા દ્વાયા યભણબાઈને ભેડીકરની ભદદ
ભે તથા ગ્રીનકાડા ભે તે ભાટે તાનાથી ફનતા ફધા
પ્રમત્ન ળરુ કયી દીધા શતા.
કભાફશેનની અથાગ ભશેનત અને ળક્ય તે ફધી
દલાદારુન ફાંદફસ્ત થમા છતાાં યભણબાઈની તફીમતભાાં કઈ
સુધાય દે ખાત નશત. છે લ્રા ફે–ચાય દીલવથી ત ઍભને
ન્યુભનીમા ણ થઈ ગમ શત. કભાફશેનની વાથે ચારી
ણ યભણબાઈની વેલાભાાં ભદદે યશેત.
યભણબાઈને વયકાયી શૉસ્ીટરભાાં દાખર કમાા. ઍભનુ ાં
ળયીય ફહુ ક્ષીણ થઈ ગયુાં શત.ુાં કઈ ટ્રીટભેન્ટને ગણકાયત ુાં
નશત.ુાં અંતે... ઍક યાત્રે ઍ ચાલ્મા ગમા. કભાફશેન ખુફ
યડયાાં.
થડા દીલવન ળક ાીને કભાફશેન બાયત જલા
તૈમાય થમાાં. ઍયટા ય સુધીયબાઈની વાથે ચારી અને
ચચાના ફે–ત્રણ વભ્મ ણ આવ્મા શતા.
“કમુ, યુ લીર ફી રનરી ઈન ઈન્ડીમા નાઉ...”
ચારીઍ કહ્ુ.ાં કભાફશેને મુગે
ાં ભઢે આંસુ લુછયાાં.
“ફા, શલે ત તાયા ગ્રીનકાડા ન ુ ાં ઍપ્રુલર ણ થડા
ુાં
લખતભાાં આલી જળે. છી ત...”
સુધીયબાઈ લાક્ય ુરુાં કયે તે
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શેરાાં જ ઍભનાાં ત્ની ફરી ઉઠયાાં, “શા.. ફા, તભને ત્માાં
ગ્રીનકાડા ભે ઍટરે તયત ાછાાં આલીને અભાયી જડે યશેજ.
તભને ઍકલુાં ઍકલુાં નશીં રાગે. તભારુાં જ ઘય છે ને?”
કભાફશેન અભદાલાદ શોંચ્માાં. જુ ન ુ ાં ઘય ખરતાાં
ઍભના શાથ ધ્રુજી ગમા. યભણબાઈના ેન્ળનભાાં યટર ત
નીકળે; ણ ભાનવીક અળાાંતી, ઍકરતા, અભેયીકાભાાં લહ–
ુ
દીકયાઐન થમેર અનુબલ અને ચારી અને ઍના ચચાના
ભાણવન અનુબલ... આ ફધુાં ઍભના ભનભાાં ઘામા કયત ુાં
શત.ુાં
ઍક વાાંજે ડળીન દીકય દડત આવ્મ. કશે,
“કમુભાવી.. કમુભાવી, તભાય પન છે . અભેયીકાથી છે . જરદી
ચાર.”

દીકયા

સુધીય

વાથે

લાત

કયલાના

ઉભકાથી

કભાફશેન જરદી જરદી ડળીને ત્માાં શોંચ્માાં. પન રીધ,
‘‘શર..’’
વાભેથી ઍકદભ યીચીત અલાજ વાંબામ.
“ શર.. કમુ.. શાલ આય યુ? ધીવ ઈઝ ચારી..
યીભેમ્ફય?”
થડી ક્ષણ સુધી ત કભાફશેન કાંઈ ફરી ળક્યાાં નશીં.
આટરે દુય સુધી આ ભાણવ ભને પન કયીને ભાયી કાજી કયે
છે ! કભાફશેને ગાભાાં બયામેરા ડુભા ઉય કાબુ ભેલી, જુ ના
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દીલવની સુખદુ:ખની ઘણી લાત ચારી વાથે કયી.. અને પન
મુક્ય.
આ પન ઉયની લાતચીતથી ઍભનાાં અંગભાાં જાણે
સ્ફુતી આલી ગઈ. અત્માય સુધીની ઉદાવીનતા, નીયાળા અને
ચીંતાઐ જાણે શલી ફની ગઈ! પ્રફુલ્રીત ભન વાથે ઍ
તાને ઘયે ગમાાં.
છ–વાત ભશીના લીત્મા. અચાનક ઍક દીલવ મુફઈથી
ાં
ઍભના ગ્રીનકાડા ભાટેના ઈન્ટયવ્યુન ત્ર આવ્મ.
ઍકાદ લાભાાં કભાફશેન ગ્રીનકાડા ના અધીકાયીણી
ફનીને ાછાાં અભેયીકા આલી ગમાાં. સુધીયબાઈ અને ઍભનાાં
ત્નીને નીયાાંત થઈ. શાળ...! ઘય અને ફાક શલે વાયી યીતે
વચલાળે. અને તે તાના સ્ટય ય લધાયે ધ્માન આી
તેને લીકવાલી ળકળે.
દવેક દીલવ કભાફશેન દીકયાના ઘયભાાં યહ્યાાં.
‘‘ફા, ઉયન રુભ શલે કામભને ભાટે અભે તભાયે ભાટે
પાલી દઈઍ છીઍ. તભને અનુકુ આલે તેવ ુાં થડુાં પયનીચય
ણ રાલી દઈશુ.ાં ”
‘‘ફેટા,

ઍવુાં કશુાં કયલાની

જરુય

નથી.

આલતા

અઠલાડીમાથી શલે હુાં ફીજે યશેલા જલાની છાં. આ ઘયભાાં તાયા
ફાુજીની દુ:ખદ માદ ફહુ બયે રી છે . કારે ભને ણ કાંઈ થામ
ત તભાયે ભાથે ાછી જલાફદાયી આલી ડે.”
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“તભે ક્યાાં જળ?” સુધીયબાઈના અલાજભાાં આશ્ચમા અને
અકાભણ યણકી ઉઠયાાં!
‘‘ચારીની ફાજુ ભાાં ઍક ઍાટા ભેન્ટ ફીલ્ડીંગ છે . ઍભાાં
ઍણે ભાયે

ભાટે ઍક રુભની વ્મલસ્થા કયી છે .

ચચાના

ફારભાંદીયના યવડાભાાં ભને કાભ ણ ભી ગયુાં છે . શલે તભે
ભાયી જલાફદાયીભાાંથી છટા છ. કાંઈ જરુય રાગળે ત હુાં તભને
જણાલીળ.” આ વ્મલસ્થા વાાંબતાાં જ સુધીયબાઈ ખાસ્વા
ઝાંખલાણા ડી ગમા. ઍભની જુ ની ભાન્મતાના ુતાને કઈઍ
જયથી તભાચ ભામો શમ તેલ બાલ ઍભના ભનભાાં જનમ્મ.
ફારભાંદીયની ડે–કૅયની નકયીથી કભાફશેનની નલી
અને સ્લતાંત્ર જીન્દગી ળરુ થઈ. કભાફશેન દય યલીલાયે
ચચાભાાં ણ જતાાં. ત્માાં ફધા ઍભન પ્રેભથી વત્કાય કયતા.
જરુય ડયે ભદદ કયલા ણ વો ખડે ગે તૈમાય યશેતા.
આજન દીલવ ઍ લીળે દીલવ શત.
કભાફશેન

આગ

રગ્નન

પ્રસ્તાલ

મુક્ય

ચારીઍ

શત.

ફહુ

ભનભાંથનને અંતે કભાફશેને ‘‘શા’’ ાડેરી. ઍ ઠીક ઠીક ખુળ
શતાાં. ઍટરે અયીવા વાભે તાની જાતને જઈને ળયભાતાાં
શતાાં.
કભાફશેને આ લાત જ્માયે સુધીયબાઈને કયી ત્માયે તે
દાલાનની જેભ બભુકી ઉઠયા; ‘‘તભને ળયભ આલલી જઈઍ
ફા,.. આણે અભેયીકન નથી.. આણ વભાજ શુાં કશેળે?”
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“કમા વભાજની લાત ત ુાં કયે છે , દીકયા?” ફહુ જ ઠાંડા
અલાજે કભાફશેને ુછ્ુ.ાં
‘‘ફેટા, તાયા ફાુજી થાયીલળ શતા ત્માયે કમ વભાજ
લશાયે ધામ શત? ફેટા, તાય વભાજ તાયી ાવે ત ુાં યાખ.. હુાં
ત જે કયલાની છાં તે કયલાની જ છાં.” કભાફશેનના ભોં ય
તયી આલેરી ભક્કભતા અને ખુભાયી જઈને સુધીયબાઈ ડઘાઈ
જ ગમા! ભાતાના આ સ્લરુન ઍભને સ્લપ્નેમ ખ્માર નશત!
રગ્નભાાં શાજય યશેલા કભાફશેને સુધીયબાઈને ફહુ
આગ્રશ કમો. ણ સુધીયબાઈ કે ઍભન નાન બાઈ કઈ શાજય
યહ્ુાં નશીં. ભટી ઉમ્ભયની ભાનુ ાં રગ્ન! ઍભાાં ઍનાાં દીકયાઐ,
લહઐ
ુ , ગ્રાાંડ ચીલ્ડ્રન ણ જામ! ઍભના ભગજભાાં આ લાત જ
ઉતયતી નશતી!
ચારી અને કભાફશેન વાદાઈથી યણી ગમાાં. ફાંનેને
ઍકફીજાની હપ
ુાં ભી ગઈ. સુધીયબાઈની ફાજુ લાળાં ઘય લેચી
ઍ ફાંને જણાાં ચચાની ફાજુ ભાાં યશેલા જતાાં યહ્યાાં.
દય યલીલાયે ફાંને ચચાભાાં જામ છે . ત્માાં વન–ડે સ્કુરભાાં
ફાકને

વાચલે

છે .

જે

અભેયીકન

સ્ત્રીઐને

ળાકાશાયી

લાનગીઐભાાં યવ શમ તેભને તેઐ ળીખલે છે . ફીજી જે કઈ
પ્રકાયની વેલા તાનાથી થઈ ળકતી શમ તે કયીને વાંતની
જીન્દગી જીલે છે .
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ગભે તેભ તમ શીન્દુ જીલ ઍટરે કભાફશેનને કઈ લાય
ભન્દીયભાાં જઈને બગલાનનાાં દળાન કયલાનુ ાં ણ ભન થઈ
આલે. ચારી ઍભની ઍ ઈચ્છા ણ ુયી કયે . ઍભને ભન્દીયના
પ્રાાંગણભાાં ઉતાયીને આવાવના સ્ટયભાાં તાનુ ાં નાનુભટ
ાં ુ ાં કાભ
તાલલા જત યશેત. ક્યાયે ક ભન્દીયના ાકીંગ રૉટભાાં, દુયના
ખુણે ગાડી ાકા કયી, કાાંઈક લાાંચત, ગાડીભાાં જ ફેવી યશેત.
ઍને ખફય છે કે ઍ ભન્દીયભાાં જળે ત સુધીયને અને તેના
પેભીરીને નશીં ગભે. કભાફશેન ત ભાંદીયભાાં ગુવુવન
લીમ ફની જ ગમાાં છે . ણ ઍ તયપ ધ્માન નશીં આતાાં,
ચુચા દળાન કયીને ઍ ાછાાં પયતાાં.
છે લ્રાાં ફે લાથી ચારીઍ કભાફશેન વાથે જીલન
જડ્ુાં શલા છતાાં આજ સુધી ઍણે કદી ઍભને ખ્રીસ્તી ફનલાની
લાત સુધ્ધાાં કયી નથી!
દુ:ખની લાત ત ઍ છે કે ગાડીભાાં ફેઠેરા ચારી ઉય
ભાંદીયભાાં જતા આલતા ઘણા બક્તની નજય ડતી. ણ કઈ
ઍની ગાડી ાવે જઈ ઍની વાથે લાત કયલાની યલા કયતા
નશીં. ભાંદીયભાાં આલનાય કઈ ણ વ્મક્તીને ‘અતીથી દે લ
બલ’ના ઉભકાથી આલકાયલી જઈઍ ઍ બાલના જ જાણે
ભુરાઈ ગઈ શતી! બક્ત ત ઠીક; ણ ભાંદીયના ુજાયીઍ ણ
કદી ઍવુાં નથી કહ્ુાં કે, "Mr. Johnson, please come in. Let
us pray together. Have some Prasad. Feel at home."
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ણ ચારીને આ ફાફતે કઈ અપવવ નશત. શીન્દુ ધભાના
ઍણે કયે રા અભ્માવ યથી ઍ જાણત શત કે ભાત્ર તાના જ
આત્ભાના કલ્માણની અને યરકનાાં સુખની લાત કમાા
કયનાયા આ બક્ત અને ુજાયીઐને વભાજના પ્રશ્નનુ ાં કે
વભાજભાાં દુખી થતી કઈ વ્મક્તીનુ ાં જયા જેટલુમ
ાં ભશત્ત્લ નથી.
શભણાાં ઍટલુાં જાણલા ભળયુાં છે કે ચારી અને કભાફશેનનુ ાં
દામ્ત્મ ફહુ જ સુખી છે .
જાણે ાનખયભાાં લવાંત..!!
ડૉ. જમન્ત ભશેતા– M.D.
વજૉકવમ્કા :
5-Phillip Court, Johnson City, TN 37604 (Tennessee) –
email: mehtaj@etsu.edu

અભેયીકાનુ ાં ‘ગુજ
ાં ન’ દ્વૈભાવીક
કેરીપનીમા અભેયીકાભાાં ત્રણેક દામકાથી યશેતા શ્રી.
આનન્દયાલ

રીંગામત

(gunjan.gujarati@gmail.com)

સુપ્રતીષ્ઠીત લાતાાકાય અને બાાન્તયકાય છે . ‘ગુજ
ાં ન’ નાભનુ ાં
ગુજયાતી દ્વૈભાવીક પ્રકાળીત કયી વો ગુજયાતી યીલાયને તેઐ
ભપત લશેંચે છે . લીદે ળભાાં લવી ગુજૉયગીયાન દી યળન
યાખનાય વો ગુજયાતીપ્રેભીઐને વરાભ!
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ભાચા–ઍપ્રીર ના ‘ગુજ
ાં ન’ભાાં પ્રકાળીત આ લાતાા
અભેયીકા સ્થીત ડૉ. જમન્ત ભશેતાઍ રખી છે . વભાજના પ્રશ્નને
યચક લાતાા દ્વાયા કરાત્ભક યીતે વભાજ વાભે યજુ કયલાન
તેભન આ કવફ દાદ ભાગી રે તેલ છે .

દે ળભાાં કે લીદે ળભાાં ‘ઘયઘયકી કશાની’ જેલી આ લાતાા
વોને ગભળે. કમુફશેને બયે રા અંતીભ ગરા લીળે આણે
વમ્ભત થઈઍ કે નશીં થઈઍ; બાયતભાાં ણ શલે આ જ
લાસ્તલીકતા છે . વ ૃદ્ધની વભસ્મા લીળે વો અને લીળેત:
વાંતાન વબાન અને ઉદાયભતલાદી ફને ત જ ાયીલાયીક
ળાાંતી દ્વાયા વાભાજીક આયગ્મ વધાળે. આ દૃષ્ટીફીન્દુ ગભે ત
આ લાતાા લાાંચજ, લાંચાલજ અને લીચાયજ..
..ઉત્તભ ગજજય..

@
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ફ્રેટને ત્રીજે ભાે થી..
–નીભીળ ઠાકય
અનુક્રભણીકા

(કરાીનુ ાં કાવ્મ ‘તે ાંખીની ઉય થય…’ માદ કયી,
કલ્ના કય કે કઈ મુવાપય–ાંથી; કઈ ફ્રેટ ાવેથી વાય
થામ છે અને ત્રીજે ભાથી પેંકામેર કચય ઍના ય આલી ડે
છે .. શલે નીભીળનુ ાં પ્રતીકાવ્મ ભાણ…)
ફ્રેટને ત્રીજે ભાે થી..
–નીભીળ ઠાકય
તે ાંથીની ઉય કચય પેંકતાાં પેંકી દીધ,
નીચે આવ્મ તન ઉય ને ત ુતા પેરાઈ જાતાાં;
ેર ાંથી તયપડી યહ્ય શ્વાવ રુાંધાઈ જાતાાં.

‘‘શુાં છે , શુાં છે ?’ અચયજ થતાાં ત્માાં લળયુાં ઍક ટળાં,
છાાંટ્ુાં ક’કે તયત જ ને ઉઘડય સ્શેજ ચશેય.
(ગેરેયીથી ઘટઘટ ીત દૃશ્મ હુાં બવ્મતાનુ.)
ાં
ઉઠય ઍ શા..કડક–શરકી ગા દે લા પયીને!
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નાઠ હુાં ત ઘય ભશીં, ડયી ઈચ્છત ઉડલાને!
(નીચે ેર કય ઘવી યહ્ય, ઈચ્છત ઝુડલાને!)

ના ાડી ભેં થ તયપ કૈં પેંકલા શ્રીભતીને.
શે ાંથીડા! સુખથી પયજ ફ્રેટ ાવે પયીથી!
યે યે શ્રદ્ધા ગત થઈ છી કઈ કાે મ આલે?

આલે તમે છતયી રઈને, બ્શાય કાઢે ન ભાથુ,ાં
કાઢે ક્યાાંથી? સ્ભયણ નડળે ક્રુય આ શસ્તનુ ાં ત્માાં!
રાગ્મા ઘાને લીવયી ળકલા કઈ વાભથ્મા ક્યાાં છે ?

–નીભીળ ઠાકય – nirmish1960@hotmail.com
‘રાઘલ ક્યાાંમ નથી યે કલનભાાં’ભાાંથી વજૉકશ્રીના વોજન્મથી
વાબાય..

@
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ઘડણ–ભનની અલસ્થા
–ડૉ. ગુણલાંત ળાશ
અનુક્રભણીકા

પ્રત્મેક

સુમાાસ્ત નવુાં અંધારુાં મુકત જામ છે . પ્રત્મેક સુમોદમ

નવુાં અજલાળાં રેત આલે છે .

છાળ

ીલાનુ ાં ઘટત ુાં જામ છે અને ફીમય ીલાનુ ાં લધત ુાં જામ

છે . ગાડી ખાલાનુ ાં ઘટત ુાં જામ છે અને ચકરેટ ખાલાનુ ાં
લધત ુાં જામ છે . ગામ ાલાનુ ાં ઘટત ુાં જામ છે અને કુતયાાં
ાલાનુ ાં લધત ુાં જામ છે .

ચારલાનુ ાં

ઘટત ુાં જામ છે અને ‘સ્કુટયલા’નુ ાં લધત ુાં જામ છે .

લીચાયલાનુ ાં ઘટત ુાં જામ છે અને ડાચુાં લકાવીને ટીલી જમા
કયલાનુ ાં લધત ુાં જામ છે .

રશીની

વગાઈની અને રગ્નવાંફધ
ાં ની ફરફારા ઘટતી જામ

છે અને ભનભેનાાં ભાનાન લધતાાં જામ છે . ભાફાની
કડકાઈ ઘટતી જામ છે અને વાંતાનની જહક
ુ ભી લધતી જામ
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છે . બાખયીની જગ્માઍ બ્રેડ અને ઢેફયાાંની જગ્માઍ ીત્ઝાનુ ાં
ચરણ લધત ુાં જામ છે .

રીંબુન ુ ાં

ળયફત ઍકાઍક રીભકા ફની જામ છે . યુગર શમ

ઍલાાં ક–યકાફીની જગ્માઍ લાાંઢ ‘ભગ’ આલી જામ છે .
ઘયે ઘયે ગ ૃશીણીઐ કશેતી થઈ છે : ‘આજે ફશાય જભી આલીઍ.’
સ્કુટય નાયીમુક્તીનુ ાં લાશન ફની યહ્ુાં છે .

જુની

આંખે નલા તભાળા જલાની ણ ઍક ભઝા શમ છે .

આલી ભઝા ન ભાણી ળકે તેલી અલસ્થાને જ ઘડણ કશેલાભાાં
આલે છે . ઘડણ ભનની અલસ્થા છે .
(‘લીયાટને શીંડે ’ ુસ્તકભાાંથી વાબાય......)
ડૉ. ગુણલાંત ળાશ
વમ્કા : ગુણલાંત ળાશ –‘ટહક
ુ ’, ૐ–લીનામક વવામટી,
જે.ી.યડ, લડદયા– 
Blog : http://gunvantshah.wordpress.com/
@
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‘પ્રાસ્તાલીક’
અનુક્રભણીકા

પ્રીમ ભીત્ર,
નલ યીચમ કેલલાન, યીચીત વાથે વાંફધ
ાં દૃઢ અને ઉંડ
કયલાન, વાથવાથ ગુજયાતી બાાના વ્મા અને લીકાવ
ભાટેન આ અભાય ઉક્રભ છે .
કમ્પ્યુટયે ખાસ્વી વલરત ઉરબ્ધ કયી છે . ઈ –ભેઈરે ભીત્ર,
યીચીત, સ્નેશીઐ વાથે વાંકા જાલલાના અને નલા ભીત્ર
ભેલલાના જાણે દયલાજા જ ખરી દીધા છે ! તેન રાબ રઈ
‘ઈ–બાયતી’ તથા ‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ ઉક્રભ શાથ ધયલાનુ ાં અભે
લીચાયુું છે .
ગુજયાતી રીીભાાં ઈ–ભેઈર થઈ ળકે છે ; યાં ત ુ તેભાાં વભમ
થડ લધુ જામ છે અને પન્ટન વલાર યશે છે . ગુજયાતી પન્ટ
અંગે ઍકસુત્રતા– યુનીપભીટી શજી સુધી સ્થાઈ ળકી નથી. જ
કે કમ્પ્યુટય લાયનાયા, ફનાલનાયા અને વયકાયી કાભકાજ
ભાટે યુનીકડ નાભના ઍક નલા વલાવાભાન્મ પન્ટ તૈમાય થઈ
યહ્યા છે , જેભાાં ગુજયાતી તેભ જ બાયતની ફધી જ બાાઐના
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પન્ટન વભાલેળ થામ છે . ણ તે ત કુદયત જ જાણે કે ક્યાયે
તે

તૈમાય થળે,

અને

લી

વફ્ટલેય ફનાલનાયા અને

લાયનાયાઐ ફધા ઍને સ્લીકાયળે કે કેભ!
લી ગુજયાતી ફરી ળકતા અને વભજી ળકતા યાં ત ુ;
ગુજયાતી રીી નશીં જાણતા શમ તેલા મુગુજયાતના
લતનીઐ આ વલરતન રાબ રઈ ળકે તેભ નથી; ખાવ કયીને
લીદે ળભાાં અને કેટરેક અંળે બાયતનાાં અન્મ યાજમભાાં સ્થાાંતય
કયી સ્થીય થમેરા ગુજયાતીઐ.
‘ઈ–બાયતી’ ઍ યભનાઈઝ્ડ ગુજયાતી છે . અંગ્રેજી લણાભાાભાાં
જેને ભાટે સ્લતાંત્ર લણા નથી તેલા, ‘આ, છ, ટ, ઠ, ડ, ઢ, ણ, ’
જેલા લણો, ઍકભાત્ર ‘વીંગર અલતયણ ચીહ્ન’ જેલી નીળાનીની
ભદદથી વયતાથી–અને તેમ ળીફ્ટ કીના કળામ ઉમગ
લીના–વ્મક્ત કયી ળકામ છે .
જેભ કે : અ=a, આ=a’, છ=ch’, ટ=t’; ઠ=th’, ડ=d’, ઢ=dh’,
ણ=n’, =l’
આ(આકાળ:a’ka’sh); છ(છત્રી: ch’atri); ટ(ટારી: t’apa’li);
ઠ(ઠીમ:th’ali’yo);
ડ(ડગર:d’aglo); ઢ(ઢગર: dh’aglo); ણ(પેણ:fen’); (ન:
nal’)
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અભે ભીત્રને દય અઠલાડીમે, લીક ઍન્ડના દીલવે ભે તેભ,
ઈ–ભેઈરથી ઍક ાના જેટલુાં ગુજયાતી વાશીત્મભાાંથી વાંદ
કયે લ ુાં લાચનક્ષભ અને યવપ્રદ રખાણ ઈ–બાયતીભાાં ણ
ભકરલા ઈચ્છીઍ છીઍ.
તેની વાથવાથ તે રખાણ ગુજયાતી રીીભાાં ી.ડી.ઍપ. પાઈર
ફનાલી ભકરીશુ,ાં જેથી તભે પન્ટ લીના ણ લાાંચી ળક અને
ઈ–બાયતી વાથે વયખાલી ળક. આન પામદ ઍ કે, ઈ–બાયતી
લીળેન આન પ્રતીબાલ અભને ભે અને તેને લધુ વય
અને કામાક્ષભ કયી ળકામ. ( ‘ઈ–બાયતી’ની વભજ વાથેની
રીખીત મજના તૈમાય છે . તભે ભાંગાલી ળક છ.)
ગુજયાતી રખાણ ગુજયાતી રીીભાાં વાભેર કયલાના ઉક્રભને
અભે ‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ નાભ આપ્યુાં છે . લીદે ળભાાં લવતા મુ
ગુજયાતના લતનીઐને ગુજયાતી રખાણ ગુજયાતી રીીભાાં,
ઘયફેઠા, કભવેકભ અઠલાડીમે ઍકલાય ણ ‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’
ભાયપત ભી યશે ત તેભન રીી અને વાશીત્મ જડેન વાંકા
જલાઈ યશે.
ગુજયાતી બાાની જડણી લીળે ણ ુનલીચાયની આલશ્મકતા
છે , ઍભ ઘણાની જેભ અભને ણ રાગે છે . ‘ઉંઝાજડણી
યીદે ’ આ અંગે જે અબીગભ અનાવ્મ છે તે સ્ત ુત્મ,
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વયાશનીમ

અને

રખાતી

ગુજયાતીને

વય

ફનાલલાભાાં

ઉકાયક છે . તેથી ગુજયાતી રખાણ ‘ઉંઝાજડણી’ભાાં આલા
અભે ધાયુું છે . ‘નમાભાગા’ જેલાાં ઘણાાં પ્રગતીળીર વાભમીક
‘ઉંઝા જડણી’ભાાં પ્રગટ થામ છે . આ રખાણ આ વયતાથી
અને કળા અથાભ્રભ લીના લાાંચી ળક છ કે કેભ તે અંગે આન
પ્રતીબાલ આલા અભાયી આગ્રશબયી લીનાંતી છે .
આ ફે ઉક્રભ ભાયપત ફીજા ણ કેટરાક ઍટરા જ અગત્મના
ઉદ્દે ળ,

જેલા

કે

‘સુલાચન

લડે

રકરુચીની

કેલણી’,

‘ભૈત્રીલત
ા ુ ન લીકાવ’ વાધલ લગેયે ણ ફય આલળે ઍલ
અભને લીશ્વાવ છે .
છે લ્રે પન્ટની લાત. કરાી, લીજમા, ગુજૉયી અને કેતન પન્ટ
અભે લીકવાવ્મા છે . ગુજયાતી રીી ભાટે વલાસ્લીકૃત યુનીપભા
પન્ટ શમ તે જરુયી છે . તે ભાટેના અભાયા પ્રમાવભાાં ણ આ
વશબાગી થાઐ ઍલી અભાયી ઈચ્છા છે . યાં ત ુ ભીત્ર વાથે
આત્ભીમ યીચમ કેલામ ત્માય ફાદ ફીજા તફક્કાભાાં તે કાભ
શાથ ધયલા લીચાયુું છે .
આ ઈચ્છ ત ગુજયાતીના ‘કરાી, લીજમા, ગુજૉયી’ અને
શીંદીના ‘કેતન’ પન્ટ તભે ભાંગાલી ળક છ. તેની ટી.ટી.ઍપ
પાઈર ભકરી આીશુ.ાં તે ચાલુ કયલા વાલ વય છે , લી
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ચાયે ની કી–ફડા ની યચના પનેટીક છે જેથી તે વયતાથી માદ
યશી જામ છે .
આ ત્ર રાાંફ ત થઈ જ ગમ છે ત ણ; અંતભાાં ઍટરી
લીનાંતી કે, આ ઉક્રભ અંગે આન નીખારવ પ્રતીબાલ,
ફેધડક, લીના વાંકચે જરુયથી આળ. આની
ઈચ્છીઍ છીઍ.
રી.
આના,
યતીરાર ચાંદયમા - rpchandaria@comcraft.com
ફલાંત ટેર

- patel.balvant@gmail.com

ઉત્તભ ગજ્જય

- uttamgajjar@gmail.com

‘શ્રુતી’ભાાં ુનયક્ષયાાંકન : ઉત્તભ ગજ્જય
August 10, 2005
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આણા શાથની લાત...
–ળાાંતીરાર ડગરી
અનુક્રભણીકા

(ગુજયાતીભાાં અત્માયે લાતાા નલરકથાથી અગુાં ઍવુાં
ઘણુાં કથેતય વાશીત્મ પ્રકાળીત થઈ યહ્ુાં છે અને રકચાશના
ાભી યહ્ુાં છે . ઈન્ટયનેટ અને ઈ–ભેઈર ભાયપત ભતા
હૃદમસ્ળી પ્રવાંગભાાંથી ગભી ગમેરા પ્રવાંગને ગુજયાતી લાચક
વાથે ‘ગભતાન ગુરાર કયલાન’ લીચાય શ્રી ળાાંતીરાર
ડગરીને આવ્મ અને જન્ભી  ાનાાંની ઍક નાનકડી ણ
પ્રેયક ુસ્તીકા: ’આણા શાથની લાત’. ૐ ુસ્તીકા ર ત
ાાંચ રુીમાની ઍક ડે! શુબ પ્રવાંગઍ રક ઉદાયતાથી
ભીત્રને બેટ આે. સુયતભાાં ઍલા અભાયા ઍક વખાલતી ભીત્ર
છે અકફય મુજી. દય ભશીને ઍકાદ ુસ્તીકા ત તેઐ
અનેકને ભકરે. ભને ણ ભે . આણી આ ‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’
ણ ત ‘ગભતાના ગુરાર’ની જ ઍક પ્રવ ૃત્તી છે ને? ચાર, ફે–
ચાય લાનગી ચાખીઍ..ઉત્તભ ગજ્જય..)
ભનની ખીંટી
અભાયા ઘયભાાં યીેયકાભ ભાટે ઍક સુથાયને ફરાલેર.
ઍના કાભના શેરા દીલવની આ લાત છે : કાભ ય આલતાાં
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યસ્તાભાાં ટામય ાંક્ચય થયુાં ઍભાાં ઍન ઍક કરાક ફગડય.
કાભ ળરુ કમાા છી અધલચ્ચે ઍની ઈરેક્ટ્રીક કયલત ફગડી
ગઈ. દીલવ ુય થમા છી ઘયે ાછા જતી લખતે ઍની નાની
ટ્રક ચારી નશીં.
હુાં ઍને ભાયી ગાડીભાાં ઍના ઘયે મુકલા ગમ. યસ્તાભાાં
ઍ ઍક ણ ળબ્દ ફલ્મ નશીં. અભે ઍના ઘયે શોંચ્મા ત્માયે
ઍણે કહ્ુ:ાં ‘‘ઘયભાાં થડી લાય આલ ને! ભાયાાં ત્ની અને
ફાકને તભને ભીને આનાંદ થળે.’’
ઘયભાાં દાખર થતાાં શેરાાં નાના ઝાડ ાવે ઍ યકામ.
ફાંને શાથ ઍણે ઝાડ ય મુક્યા. ફાયણાભાાં દાખર થતી લખતે
ભેં ઍનાભાાં અજફન પેયપાય થત જમ. ઍના થાકેરા ચશેયા
ય સ્ભીત પયી લળયુ.ાં ઍનાાં ફે ફાકને ઍ લશારથી બેટય
અને ત્નીને ણ ચુભી આી.
ભને ઍ કાય સુધી મુકલા આવ્મ. અભે ેરા ઝાડ
ાવેથી વાય થમા ત્માયે ભારુાં કુત ુશર હુાં યકી ળક્ય નશીં. ભેં
ઍને ુછ્ુ:ાં ‘‘ઘયભાાં દાખર થતાાં શેરાાં તભે ઝાડને ળા ભાટે
અડયા?’’
‘‘અયે ! શા, આ ઝાડ ત ભાયા ભનની ખીંટી છે . હુાં કાભે
જાઉં ત્માાં કઈને કઈ તકરીપ ત આલલાની; ણ ઍક લાત ત
નક્કી કે ઘયે ભાયાાં ફાક અને ત્નીને ઍની વાથે ળી
રેલાદે લા? ઍટરે, જ્માયે વાાંજે કાભ યથી ઘયે ાછ આવુાં છાં
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ત્માયે તકરીપ આ ઝાડ ય રટકાલી દઈ ઘયભાાં દાખર થાઉં
છાં.
‘‘વલાયે કાભ ય જતાાં આ ઝાડ યથી તકરીપ ાછી
રઈ રઉં છાં; ણ નલાઈની લાત ત ઍ છે કે યાતે મુકેરી
તકરીપભાાંથી ઘણીખયી વલાયે ત્માાં શતી નથી!’’ (ાન:)
શા, ભી ગયુ!ાં
ઍક દાદા–દાદીની આ લાત છે . વાભાન્મ યીતે દયે કના
જીલનભાાં ફનત ુાં શમ છે ઍવુાં ઍક દીલવ ઍ ફન્ને લચ્ચે ફન્યુ.ાં
આભ ત, ફન્ને લચ્ચે ઘણ પ્રેભ શત; ણ ઍક દીલવ કઈ
નજીલી ફાફતભાાં ફરાચારી થઈ અને દાદીભા ઍટરાાં ગુસ્વે
થઈ ગમાાં કે ઍભણે દાદાજી જડે ફરલાનુ ાં જ ફાંધ કયી દીધુ!ાં
ફીજે દીલવે દાદાજી ત ફધુાં ભુરી ગમા શતા; ણ
દાદીભાન ય ઉતમો નશત. ઍભનાાં અફરાાં શજી ચાલુ શતાાં.
ઍભન ય ઉતયે ઍ ભાટે દાદાજીઍ ઘણા પ્રમાવ કયી જમા;
ણ દાદીભા રળમાાં નશીં. કફાટનાાં ખાનાાં ખરી દાદાજી કાંઈ
ળધલા રાગ્મા. થડ લખત આભ ચાલ્યુાં ઍટરે દાદીભાથી
યશેલાયુાં નશીં.
‘‘તભે

ક્યાયના

શુાં ળધી

યહ્યા

અકાઈને ુછ્ુ.ાં
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‘‘અયે , શા, ભને ભી ગયુ!’’
ાં દાદાજીઍ શવતાાં શવતાાં
કહ્ુાં અને ઉભેય:ું ુ ‘‘હુાં ત તાય અલાજ ળધત શત! બગલાનની
કેલી ભટી દમા!’’ (ાન:)
અંકરને શુાં કહ્ુાં શત?ુાં
ફીજાની કાજી રેલાની ઍક અનખી સ્ધાાભાાં લીજેતા
ફનેરા ચાય લયવના ઍક છકયાની આ લાત છે .
ઍની ાડળભાાં ભટી ઉંભયના ઍક બાઈ યશેતા શતા.
ઍ ઍકરા શતા. થડા લખત શેરાાં જ ઍભનાાં ત્ની ગુજયી
ગમાાં શતાાં. ઍક લાય આ અંકરને યડતાાં જઈને ઍ છકય
ઍભની ાવે ગમ અને ઍભના ખાભાાં ફેવી ગમ. ઍનાાં
ભમ્ભીઍ આ જયુ.ાં ઍ છકય ઘયે ાછ આવ્મ ત્માયે ભમ્ભીઍ
ુાં
ઍને ુછ્ુ:ાં ‘‘તેં અંકરને શુાં કહ્ુાં શત?’’
‘‘ભેં અંકરને કાાંઈ કહ્ુાં ન શત.ુાં ભેં ત ફવ ઍભને
યડલાભાાં ભદદ કયી.’’ છકયાઍ કહ્ુ.ાં
(ાન:ૐ)
હૃદમભાાં ભટા થાલ
અભેયીકાની ઍક ળાાભાાં શેરા ધયણના લીદ્યાથીઐ
ઍક કુટુાંફન પટ જતા શતા. ઍભાાં ઍક નાન છકય કુટુાંફના
ફીજા વભ્મ કયતાાં વાલ જુ દ રાગત શત.
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ઍક ફાકે કહ્ુાં કે ઍને ભાફાે દત્તક રીધ શળે. જન્વરીન
નાભની ઍક નાની છકયી ફરી: ‘‘દત્તક રેલા લીળે ભને ફધી
ખફય છે ; કાયણ કે ભાયાાં ભાફાે ભને દત્તક રીધી છે .’’
‘‘દત્તક રેવ ુાં ઍટરે શુ?ાં ’’ ઍક છકયાઍ ુછ્ુ.ાં
જન્વરીને કહ્ુ:ાં ‘‘ઍન અથા ઍ કે તભે ભમ્ભીના ેટભાાં
નશીં; ણ ભમ્ભીના હૃદમભાાં ભટા થાલ.’’
અભેયીકાભાાં તાનાાં ફાક શમ છતાાં દત્તક રેલાની
પ્રથા ફહુ પ્રચરીત છે .(ાન:ૐ)
–ળાાંતીરાર ડગરી
‘આણા શાથની લાત’ ુસ્તીકાભાાંથી રેખકના વોજન્મથી
વાબાય..
પ્રકાળક: આય.આય.ળેઠની કાંની: sales@rrsheth.com

@
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ભનુષ્મન જન્ભવીદ્ધ અધીકાય
–ડૉ. ગુણલાંત ળાશ
અનુક્રભણીકા

કશેલાતા ધભાના નાભે આણે કેલ યગી વભાજ યચી
ફેઠા? ઍક ઍલ વભાજ, જે ફાત્કાયના અંધાયીમા કુલાઐ
લેઠી રે; યાં ત ુ છટાછલામાાં આકાણનાાં યમ્મ ઝયણાાં ન લેઠી
ળકે. આ વભાજને ભૈત્રી લગયનાાં રગ્ન ખે; યાં ત ુ રગ્ન
લગયની ભૈત્રી ન ખે. આ વભાજને દાફદફાણથી થમેરાાં
રગ્ન ખે; યાં ત ુ યસ્યની વાંભતીથી થમેરા છટાછે ડા ન
ખે. આલા ાાંજયાીમા વભાજભાાં જીલન ઐચ્છલ ભટીને
ઉલ્ઝન ફની યશે છે . રાખ ભાણવ કણવે તેમ છાનાભાનાાં !
મહદ
ુ ી

વાધુઐને

યબ્ફાઈ

કશેલાભાાં

આલે

છે .

ઈઝયામેરન ઍક ણ યબ્ફાઈ અયીણીત નથી શત. વાધુઐ
ત યણેરા જ વાયા! વેક્વ કઈ ણ ભનુષ્મન જન્ભવીદ્ધ
અધીકાય છે .

ઍ અધીકાયની લચ્ચે દુનીમાના જે ધભો,

વાંપ્રદામ, ાંથ અને ેટાાંથ આવ્મા છે ત્માાં ભઠભાાં કે
ડભેટયીભાાં અજલાાભાાં ધભાની અને

અંધાયાભાાં વેક્વની

ફરફારા યશી છે . કઈ યભણ ભશી કે કઈ લીનફા બ્રહ્મચમા
વેલે તે વશજ શઈ ળકે છે . આલા ભશાભાનલ કયડની વાંખ્માભાાં
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 86
ઍક કે ફે શઈ ળકે છે . ફાકીના વો ભાટે વશજણે વેક્વમુક્ત
થલાનુ ાં અળક્ય છે . વેક્વ કાંઈ ભાનલજાતની દુશ્ભન નથી. ઈશ્વય
તયપથી ભે રી ઍ યભ લીત્ર અને આનાંદુણા બેટ છે .
ુ ુ  શમ તે હુાં છાં.’
ગીતાભાાં કૃષ્ણ કશે છે : ‘જે વેક્વ ધભાાનક
ક્યાાંક વાધુઐનુ ાં વેક્વકોબાાંડ ફશાય આલે છે ત્માયે
રકને ક્રધ ચડે છે . રક ફદનાભ વાધુઐને ગા દે છે ,
યાં ત ુ ફદનાભ વીસ્ટભની નીંદા કયતા નથી. ભ્રષ્ટ વાધુઐ પ્રત્મે
બાયબાય

કરુણા

જાગલી

જઈઍ.

તેઐ

ફીચાયા

ઍલી

અપ્રાકૃતીક, અલૈજ્ઞાનીક અને અલૈદીક ગઠલણભાાં બયાઈ ડયા,
જેભાાં સ્ત્રીને જલાનુ ાં ા ગણાયુ;ાં ણ ભીડીમાના વાણવાભાાં ન
વડામેરા અવાંખ્મ કોબાાંડનુ ાં શુ?ાં ભુખ, તયવ અને વેક્વ જેલી
ામાની ભાનલ જરુયીમાતન સ્લીકાય ન કયનાયા વાંપ્રદામ
દુનીમાબયભાાં વડી ચુક્યા છે . શ્ચીભના ખ્રીસ્તી ાંથના ઍક લડા
ુ ુ ફે ફાકના ીતા ફન્મા ફાદ ગમા લે અન્મ ુરુ
ધભાગર
વાથે યણી ગમા શતા. તાંદુયસ્ત વભાજનુ ાં નીભાાણ તાંદુયસ્ત
ુ ુ ઐના ળભણાાંની
વેક્વના સ્લીકાય લગય ળક્ય જ નથી. ધભાગર
લીડીમ કેવેટ જલા ભે ત! શીંદુ સ્ત્રીઐ છે તયાલા ભાટે આત ુય
ળા ભાટે?
વેક્વ કોબાાંડભાાં કડામેરા વાધુઐ પ્રત્મે લી કરુણા
ળા ભાટે? ફવ, ઍટરા ભાટે કે તેઐની જગ્માઍ કદાચ આણે
ણ ઍભ જ કયુું શત. પીમાભાાં ચયી કયતા કડામેરા ચયને
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જાશેયભાાં તભાચા ભાયલાભાાં લધાયે ડત ઉત્વાશ દાખલનાય
ભાણવ પ્રચ્છન્ન ચય શમ ઍલી વાંબાલના લધાયે યશે છે . ખરીર
જીબ્રાન રેફેનનના ભવીશા શતા. તેઐ ભશાત્ભા શતા તે વાથે
સ્ત્રીઐ ાછ દીલાના શતા. ઍભના પ્રેભવાંફધ
ાં  ઍભના
વાધુણાભાાં ગફ ાડનાયા નશતા. બાયતીમ દૃષ્ટીઍ તેઐ
બ્રહ્મચાયી નશતા, તેથી જ કદાચ આલા સુદ
ાં ય ળબ્દભાાં તાની
કરુણા પ્રગટ કયી ળક્યા.
‘અનીષ્ટ ફીજુ ાં કાંઈ નથી, ઈષ્ટને જ્માયે ભુખે ભાયલાભાાં
આલે અને તયવે તડાલલાભાાં આલે ત્માયે તે અનીષ્ટ ફની
જામ છે . જ્માયે ભુખ અવહ્ય ફને ત્માયે ઈષ્ટ ત અંધાયી,
અલાલરુ ગુપાભાાં ણ ખયાકની ળધભાાં ઘુવી જામ છે . જ્માયે ઍ
તયવે ભયત ુાં શમ ત્માયે લાવી–ગાંધાત ુાં ાણી ણ ી રે છે .’
ફર! આ ળબ્દ લાાંચ્મા છી સ્લાભીનાયામણના
વાધુઐના કોબાાંડ ફાદ તભને કરુણાન બાલ જાગ્મ? શ્રદ્ધા છે કે
ક્રધ ય કરુણાન લીજમ થમ શળે.
બગલાન બુદ્ધ મળધયા વાથે લાત કયી યહ્યા શતા.
ુલાાભની ત્ની મળધયા દીક્ષા રીધા છી બીુણી ફનીને
વાંઘભાાં જડાઈ ચુકી શતી. કઈ લીયર ે ઍણે બુદ્ધને પ્રશ્ન
ુછમ: ‘‘બગલન! તભાયી ઉત્કટ વાધનાનાાં લો દયભીમાન હુાં
તભને ક્યાયે ક માદ આલતી શતી ખયી?’’ તથાગતે સ્ભીત લેયીને
જલાફ આપ્મ: ‘‘શા, ત ુાં ભને માદ આલતી શતી. વયલયનાાં
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નીભા જ ય ુણીભાની યાતે ચાંરનાાં કીયણ યાલતાન ાભે
ને જે ચકત ટ વજાામ તેભાાંથી વાય થઈ જતી વપેદ
વઢલાી નોકાની ભાપક ત ુાં ભાયા ચીત્તભાાંથી વાય થઈ જતી
શતી.’’ આજન કમ વાધુ આટરી નીખારવતા ફતાલી ળકે?
વાધુજીલનભાાં ખરેર શોંચાડે તેલી ફાફત ઍટરી
ફધી લધી ડી છે કે કઈ વાધુ વેક્વનુ ાં ખાનગી આક્રભણ ખાી
ન ળકે. ઍલી છા ડે છે કે રોદી તે જ તાનાાં લસ્ત્રાશયણ
ભાટે તૈમાય છે . ફધી જાશેયખફયભાાં સ્ત્રીનુ ાં ઢીંગરીકયણ થત ુાં
જણામ છે . વાધુ ણ ભાણવ છે , માંત્ર નથી. તેણે રાંગટમુરક
બ્રહ્મચમા ાવુાં શમ ત વો પ્રથભ તેણે તાની આંખ પડી
નાખલી ડે. યસ્તા ય નગ્ન સ્ત્રીઐનાાં ચીત્ર ભટાાં ભટાાં
ાટીમાાં ય જલા ભે છે . શુાં વાધુ આંખ ભીંચીને ચારી ળકે
છે ? કઈ ણ છાુાં અધાનગ્ન સ્ત્રીના આકાક પટા લગયનુ ાં નથી
શત.ુાં ઍક ણ અંગ્રેજી કે ગુજયાતી ભેગેઝીન આકાક સ્ત્રીઐના
પટા લગયનુ ાં નથી શત.ુાં વાધુ લાાંચલાનુ ાં ભાાંડી લાી ળકે? ઍ
ટી.લી. જલાનુ ાં ટાી ળકે? દીલવે ભનભાાં વાંઘયામેરી ખરેર
યાતે વાધુને જલે છે . ઍ વાધુને ભનભન કઈ સ્ત્રીને ાભલાના
લીચાય વતાલે છે . લીચાયની જલણી અવહ્ય ફને ત્માયે ગભે
તેલી અનાકાક સ્ત્રી ણ ઍને ગભી જામ છે . લીક્ટય હ્ુગની
લીખ્માત નલરકથા ‘રા ભીઝયે ફર’ભાાં ભુખથી યે ળાન નામક
જ્માાં લાર, બ્રેડની ચયી કયતાાં કડાઈ જામ છે અને વજા ાભે
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 89
છે . બાયતના ઘણા ખયા શીંદુઐ ‘રા ભીઝયે ફર’ના નામક જેલા
છે . તેઐ વાધુલેળ છડીને ગ ૃશસ્થ થલા ઈચ્છે તમ તેભ કયલાનુ ાં
વશેલ ુાં નથી. ફર! તેઐ ક્યાાં જામ? જૈનવાધુ ચીત્રબાનુઍ
વાંવાય ભાાંડીને સુદ
ાં ય દાખર ફેવાડેર. જે વાધુ સ્લેચ્છાઍ
વાંવાયી ફને તેન ુ ાં જાશેય વન્ભાન થવુાં જઈઍ ફાદીક્ષાને કઈ
ફીબત્વ નથી ગણત.ુાં ગભે ત્માાં ઉત્વગા કયનાયને કઈ અવભ્મ
નથી ગણત.ુાં રુળલતખયીને કઈ ભશાા નથી ગણત.ુાં ત્નીને
ગુરાભડીની જેભ યાખનાયને કઈ યાક્ષવ નથી ગણત.ુાં ફવ, ઍક
જ ફાફત ફીબત્વ ગણામ છે : યસ્યની વાંભતીથી થમેરા
વાંમગને ણ વભાજ લેઠી નથી ળકત! કઈ ભાને કે ન ભાને,
બાયતીમ વભાજ અંદયખાનેથી લવાંતલીયધી અને ાનખયપ્રેભી
વભાજ છે . આ વભાજભાાં રગ્નેતય વાંફધ
ાં જાલનાય રકવેલક
ણ બ્રહ્મચમાન જ ભશીભા ગાત યશે છે . આ રુગ્ણ વભાજન
સ્થામીબાલ દાં બ છે અને નીંદાકુથરી ઍ ઍની શફી છે .
જરુય છે પ્રેભક્રાાંતીની. વેક્વ લીત્ર ખયી; ણ ત્માાં જ
અટકી જલાનુ ાં નશીં ારલે. ઍની દીળા પ્રેભ બણીની શલી
જઈઍ. પ્રેભ જેલી દીવ્મ ઉજાા ફીજી કઈ નથી. પ્રેભક્રાાંતીના
ચાય ામા છે : ( ૐ) તાંદુયસ્ત વેક્વ ( ) નીબામ ભાત ૃત્લ ()
ઉદાત્ત પ્રેભવાંફધ
ાં () સ્લસ્થ યીલાય. આકાળભાાં ક્યાાંક ઉગેરા
ભેઘ–ધનુનાાં ટીાાંન ુ ાં ળીલ્ યચાત ુાં શમ છે . વભાજભાાં ક્યાાંક
પ્રગટેરા પ્રેભધનુની નીંદા ન શમ.

પ્રેભવાંફધ
ાં ની નીંદા
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કયનાયને કેદની વજા થતી શત ત, વભગ્ર બાયતીમ વભાજ
કેદભાાં શત! આણે ક્યાયે સુધયીશુ?ાં આ તે ભનુષ્મન વભાજ
છે કે લીયાટ ભેન્ટર શૉસ્ીટર? ફીચાયા વાધુઐ! તભે કડાઈ
ગમેરા ભ્રષ્ટાચાયી અને જેઐ જેરની ફશાય યશી ગમા તેઐ ન
કડામેરા ભ્રષ્ટાચાયી! જે વભાજ ‘ફે ભે રા જીલ’ લચ્ચે
વશજણે ઉગેરા પ્રેભના ભાંદીયન દયજ્જ નથી આત, તે
વભાજે ભાંદીયભાાં થતા ગટાાને ક્ષમ્મ ગણલા ડળે. લો
શેરાાં આ જ કટાયભાાં ભેં રખ્યુાં શત:ુાં
‘ળીલભાંદીયભાાં જે સ્થાન ફીરીત્રનુ ાં છે , તેવ ુાં જ સ્થાન
જીલનભાંદીયભાાં પ્રેભત્રનુ ાં છે .’
– ડૉ.ગુણલાંત ળાશ
વાંકા : ’ ટહક
ુ ’ –

139, લીનામક વવામટી, જે.ી. યડ,

લડદયા–390 020
Blog : http://gunvantshah.wordpress.com/
ુ યી
પેબ્રઆ

,

ના

‘વાંદેળ’ની

યલીલાયીમ

વાપ્તાશીક ુતી ‘વાંસ્કાય’ભાાંથી રેખકશ્રીના વોજન્મથી વાબાય...
@
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ચાર, પયી ફાક ફનીઍ...
–ભશમ્ભદ ભાાંકડ
અનુક્રભણીકા

Life's tragedy is that we get old too soon and
wise too late.
-Benjamin Frinklin
ભાણવભાાં વભજણ આલે તે શેરાાં ઘડણ આલી જામ
છે . વભગ્ર સ ૃષ્ટીભાાં કઈ ણ જીલન જન્ભ ણ તેની તાની
ઈચ્છાથી થત નથી. ફાકભાાંથી કીળય કે કીળયભાાંથી યુલાન
થલાનુ ાં કે નશીં થલાનુ ાં ણ ભાણવના શાથભાાં નથી. ઍટલુાં જ
નશીં, કાા લાભાાંથી વપેદ લા ભાણવની વાંભતી લીના જ
થામ છે અને ચશેયા યની કયચરીઐ ણ ભાણવની વાંભતી
લીના જ ડે છે . જીલનની આલી ભશત્ત્લની ઘટનાઐભાાં
ભાનલીની ઈચ્છા પ્રભાણે કશુાં થત ુાં નથી.
આભ છતાાં, કેટરીક લાય વાભાન્મ કાયણવય ણ
ભાણવ ઘણીલાય દુખી થઈ જત શમ છે . ઍ

વશજ અને

સ્લાબાલીક છે કે કઈ પ્રીમજનનુ ાં મ ૃત્યુ, ુત્રુત્રી વાથેન
અણફનાલ, ધાંધાભાાં ભટી ખટ કે નકયીભાાં ફયતયપી જેલી
ઘટના ભાણવને દુખી અને થડ લખત ફેચેન ફનાલી દે છે .
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યાં ત ુ, આધુનીક ભાનલી તે ધનીક શમ કે ગયીફ, લીકવીત
દે ળન શમ કે છાત દે ળન, વતત ભાનવીક તાણભાાં
અજાબયી
ાં
જીન્દગી જીલી યહ્ય છે . તણાલભાાંથી મુક્તી ભેલલા
તે મગ, કવયત, ધભાસ્થાન કે ક્રફ તયપ લી યહ્ય છે .
લોના અભ્માવ છી ઍવુાં તાયણ કાઢલાભાાં આવ્યુાં છે
કે

ફાક

જેલા

ગુણ

ધયાલતી

વ્મક્તીઐ

વદાફશાય,

તનાલમુક્ત, સુખી યશીને દીઘા આયુષ્મ બગલે છે .
ભાણવ

શભેળાાં ફાક

યશી

ળકત

નથી;

યાં ત ુ

વદાફશાય જીલન જીલતા ભાણવભાાં ફાક જેલા કેટરાક ગુણ
અલશ્મ જલા ભે છે . ભશાન જભાન રેખક થભવ ભાન લીળે
ઍની ુત્રીઍ રખ્યુાં છે કે , ‘ભાયા ીતાની કુત ુશરવ ૃત્તી ફાક
જેલી શતી. ઍભની ાવે કઈ ભીણફત્તી આલે ત ણ ઍ કઈ
યીતે ફનતી શળે ઍની ુછયછ કયલા ભાાંડતા. વકા વ જલા
જામ ત પ્રાણીઐ લીળે, ઍભના ખયાક લીળે, ઍભની આદત
લીળે ઍટલુાં ફધુાં ુછતાાં કે વકા વલાાને ણ ઍનુ ાં આશ્ચમા થત.’ુાં
ઍક પ્રવીદ્ધ પટગ્રાપય ભીત્રની લાત છે . ગુજયાતના શ્રેષ્ઠ
ચીત્રકાયભાાં ઍભની ગણના કયી ળકામ. લીવેક લયવ શેરાાં
ભલાનુ ાં થયુ,ાં ત્માયે વાાંઠે શોંચલાને ઍભને ઝાઝી લાય નશતી;
ણ ઍભના ચશેયા ય કયચરીઐ નશતી. લાભાાં વપેદ છાાંટ
નશતી, આંખનાાં ચાાં ય લીદ્યા કે ભટાઈન બાય નશત.
ફાક જેલ ટીખી ચશેય અને ઍવુાં જ ટીખી શાસ્મ. ઍ
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ભાણવ ક્યાયનીમે અડધી વદી લટાલી ગમ શત; યાં ત ુ ચશેયા
ય કઈ અણવાય ણ કેભ નશીં?
ભેં કહ્ુ:ાં ‘કભાર છે ! તભાયા ચશેયા ય ઉંભયના કઈ
ઉઝયડા ડમા નથી!’
ઍભણે ભને વાભે ુછયુ:ાં ‘ઘય યથી અચાનક ઘયે યાટી
કયત ુાં લીભાન વાય થઈ જામ ત ઍ જલા ભાટે તભે કાભ
છડીને દડ છ? કભાફશેન અને ચાંાફશેન લચ્ચે ઝઘડ
થઈ ગમ શમ ત શાથભાાં અડધી ીધેરી ચાન ક રઈને ઍ
વાાંબલા જલાનુ ાં ભન તભને થામ છે ? વવામટીભાાં ઘડુાં કે
ગધેડુાં ઘુવી ગયુાં શમ અને વવામટીના છકયાઐ તેને
દડાલતા શમ ત કઢીલાાાં આગાાં ચાટતાાં ચાભાાં ઉબા
યશીને તભે શવ છ?’
હુાં ઍભની વાભે જ જઈ યહ્ય!
ઍભણે કહ્ુ:ાં ‘હુાં ઍભ કરુાં છાં.’
ત ઍ શત ુાં ઍ ભાણવનુ ાં યશસ્મ. જીન્દગીનુ ાં શ ત ઍના
ય ણ ચાલ્યુાં શત;ુાં ણ ઍના ચાવ ડયા નશતા. ફાક
જેલા સ્લબાલને કાયણે ઍ ભાણવ વદાફશાય રાગત શત.
કુત ુશરવ ૃત્તી અને દાં બ ઍક વાથે યશી ળકતાાં નથી;
ઍટરે જ ફાક ક્યાયે મ દાં બી શતાાં નથી. તેઐ વદામ
લીકાવળીર શમ છે . ફાક કઈની નીંદા કયત ુાં નથી અને ઍના
ભનભાાં કઈના પ્રત્મે કામભી લેય શત ુાં નથી.
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ટલ્સ્ટમની ઍક લાતાાભાાં ફાકનુ ાં ખરુાં સ્લરુ જલા
ભે છે .
ળેયીભાાં યભલા બેગા થમેરાાં ડળીઐનાાં ફે ફાક
લચ્ચે ઝઘડ થમ. ઝઘડ થડ રાાંફ ચાલ્મ. ફન્ને ફાકનાાં
ભાતાીતા ફશાય નીકી ફયાફયના ઝઘડલા ભાંડયાાં. ઝઘડાઍ
ઉગ્ર સ્લરુ ધાયણ કયુ.ું ણ ઘડી શેરાાં ઝઘડતાાં ેરાાં ફાક
ત લડીરની નજય ચુકલીને પયી શેતથી, લશેતાાં ાણીભાાં
કાગની શડીઐ તયતી મુકલાની નલી યભતે રાગે છે .
ફાકને રીધે ઝઘડતાાં ેરાાં ભાફા અને વો આ જઈ
નલાઈ અને નલીન વાંદેળ ફન્ને ાભે છે .
ફાકભાાં જે તાજગી શમ છે તે ભટી ઉંભયે આણે
ગુભાલી ફેવીઍ છીઍ. ફાક લીતેરી ક્ષણન લીચાય કયત ુાં
નથી. ઍ ત નલી તાજી ક્ષણે, ઍ ક્ષણની નલી તાજગીથી જ
લતે છે . ભુતકાન ફજ તેને કચડી ળકત નથી. જીલનની
દયે ક ક્ષણને તે ઉત્વાશથી ભાણી ળકે છે .
ફાક તયીકેની આણી તાની વીદ્ધીઐન આણે
લીચાય કયીઍ ત ઍની વાભે કઈ ભશાુરુની વીદ્ધીઐ ણ
લાભણી રાગે. ફાક તયીકે આણે ફરતાાં ળીખ્મા, રખતાાં
ળીખ્મા, લાાંચતાાં ળીખ્મા. ઍ ફધાાં કાભ ઍટરાાં ત મુશ્કેર શતાાં
કે ઍની વાભે આણી ભટી ઉંભયની મુશ્કેરીઐ ત કળી
લીવાતભાાં જ નશીં ગણામ.
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 95
આણે ફાક શઈઍ અને ફરતાાં ળીખીઍ ત્માયે
કેટરી નીષ્પતાઐભાાંથી વાય થવુાં ડે છે ? દીલવ સુધી
ભાત્ર રચા લાળમા કયીઍ છીઍ! છી ઍકાદ સ્ષ્ટ અક્ષય,
છી ઍકાદ ળબ્દ અને છી ઍકાદ બાાંગ્યુત
ાં ુટયુાં લાક્ય ફરી
ળકીઍ છીઍ; યાં ત ુ ઍ લખતે નીષ્પતાથી આણે ડયી જતા
નથી. ભટી ઉંભયે આણે અંગ્રેજી કે ફ્રેંચ કે કમ્પ્યુટય ળીખતા
શઈઍ અને ઍભાાં થડી ભુર થામ ત્માાં ભાની રઈઍ છીઍ કે
શલે આણને નશીં આલડે. આણે કદી લીચાય કયતા નથી કે
આ કયતાાં ણ લીકટ વાંજગભાાં અને ઐછી વભજ શલા છતાાં
આણે આણી ભાત ૃબાા વયવ યીતે ળીખી ળક્યા શતા.
ફાક ચારતાાં ચારતાાં ાાંચ લાય, ાંદય લાય, ચાવ
લાય ડી જામ ત ણ ઍવુાં તાયણ કાઢત ુાં નથી કે ચારલાથી
ડી જલામ છે તેથી ક્યાયે મ ચારી ળકાળે જ નશી. ઍ ત
ચાવ લાય ડી ગમા છી ણ ઉભુાં થઈને ચારલા ભાટે
ગરાાં બયલા ભાાંડે છે . ફાક નીષ્પતાથી ડયત ુાં નથી. ઍ જ
યીતે તનાલમુક્ત જીલલા ભાટે કઈ ણ પ્રકાયની નીષ્પતાન
ડય ભાણવે ભનભાાંથી કાઢી નાખલ જઈઍ. નીષ્પતાને
વપતાભાાં રટલા ભાટે ફાકની જેભ જ ધીયજુલાક વતત
પ્રમત્નળીર યશેવ ુાં જઈઍ.
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ઍક કલીન ળેય છે :
ેન ખાધી ત્માાં રગી વાયા શતા,
ેન ઘુટી
ાં ઍ છી દીલવ પમાા.
ેન ઘુટલાનુ
ાં
ાં ળરુ કયુું ત્માયથી ફાક ભટી જલાની
પ્રક્રીમા ળરુ થઈ.
ફાકની કુત ુશરવ ૃત્તી, નવુાં નવુાં ળીખલાની વ ૃત્તી,
અજાતળત્રુતા અને નીષ્પતાઐ વાભે ઝઝુભલાની અખુટ ધીયજ
ભાણવને વય, દીઘા અને તનાલમુક્ત જીલન જીલલાન યાશ
ચીંધે છે અને જીલનના ઝયણાને લશેત ુાં યાખે છે .

–ભશમ્ભદ ભાાંકડ
તા. 11 વપ્ટેમ્ફય, ના ‘વાંદેળ’ દૈ નીકની યલીલાયીમ ુતી
‘વાંસ્કાય’ભાાંની,

રેખકની

રકપ્રીમકટાય

રેખકના વોજન્મથી વાબાય....

@
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017 : 25-09-2005

ભાયી ભમ્ભી
–ફલન્ત ટે ર
અનુક્રભણીકા

રક બરે કશે :
કુકડ ફલ્મે વલાય થામ;
હુાં જાણુાં છાંને કે,
ભમ્ભીની બુભે જ સુયજ ઉગે..!
થાયીભાાંથી ઉઠતાાં લાય રાગે ત
કશે : ‘ઝટ્ટ ઉઠ, આસુના ીય!’
ઝટ ઝટ બ્રળ કયી નાખુાં ત
કશે : ‘વાલ ઉતાલ! ળાન્તીથી બ્રળ કય..’
ભમ્ભી કશે ઍટરે નાશી રેલાનુ ાં
ભાયે ત શુ!ાં પ્ાઍ ણ..!
ભુખ રાગી શમ કે નશીં;
જભી રેલાનુ..!
ાં કાયણ ઍ કે
‘શભણાાં યાભ આલળે, લાવણ ઘવલા...’
યાતે ઉંઘ આલતી શમ ત્માયે
લાાંચલા ફેવાડે,
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કશે : ’ઉંઘણળી! ાછ નાવ થઈળ..’
યાતે ભડે સુધી લાાંચત શઉં,
–યીક્ષા ાવે શમ ત્માયે જ સ્ત–
ત કશે : ’ઉંઘી જા, ભાાંદ ડીળ..’
ભમ્ભી ઍટરે ફવ ભમ્ભી જ!
ભને ત વભજાતી જ નથી!
ણ ક્યાાંથી વભજામ?
પ્ામ ઘણી લાય કશે છે :
‘‘તને વભજલી અઘયી છે !’’
શળીમાય ણ કેલી? ાકી મુત્વદ્દી જ!
પ્ાના નાભે ડયાલે :
‘તાયા ગાંદા ટાાંટીમા ધઈ નાખ,
પ્ા જળે ત લઢળે..’
ણ પ્ા ત ઍનાથીમે ડયતા શમ છે ..
ભમ્ભી કશે તે અને તેટલુાં જ
દારુખાનુ ાં અાલે;
ભમ્ભી કશે ત જ ભીઠાઈ રાલે..
તમ ભમ્ભી ભને ફહુ ગભે,
વલાયની નીળા શમ ત્માયે ,
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ભારુાં દફ્તય ફી તૈમાય કયી દે ;
બુટ–ભજાાં શેયાલી દે પટાપટ..!
કઈક લાય ત રેવન ણ કયી દે ,
આગરી તાયે ીક્ચય જઈ,
ભડા ફાય લાગ્મે આવ્માાં શમ,
ત્માયે ત ખાવમૌ ખાવ..!
અને ભાયા જન્ભદીલવે!
ભઝા જ ભઝા;
ભાયા ય ત શુ;ાં ભાયા દસ્ત ય ણ
કેલાાં લશાર લયવાલે!
કેલા રાડ રડાલે!
અને કેવ ુાં ગામ – – –
ના, ના, : ‘શેી ફથા–ડે ટુ યુ’ ઍવુાં નશીં..
ઍ ત ગુજે
ાં :
‘તમ્ભે ભાયા દે લના દીધેર છ,
તમ્ભે ભાયા ભાાંગી રીધેર છ,
આવ્મા ત્માયે અભય થઈને ય..’
અને ભાાંદ ડુાં ત?
ફા યે ! ઍન ત જીલ જ અધ્ધય થઈ જામ!
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ટાલીને દલા ીલડાલે,
ફાધા–આખડી યાખે!
આલી ભમ્ભી કને ન ગભે?
ભમ્ભી ઍટરે ફવ, ભમ્ભી જ...!
ભાયા દાદા
દાદા ભાયા ભુરકણા,
ઍલા ત ઍ ભુરકણા;
જ્માયે જ્માયે જામ પ્રલાવ,
ભુરી આલે ફીસ્તય–ફેગ.
ચશ્ભાાં મુકે શેયણ–ખીસ્વે,
ખે ઘયને ખુણે ખુણે.
આઘા થામ, ાછા થામ,
‘ચશ્ભાાં ચશ્ભાાં’ ફરતા જામ!
ળધ્મા કયે ચાયે ાવ,
ખીસ્સુાં ફતાવુાં થામે ખુળ.
યજ ુછે ફેત્રણ લાય :
‘આજે થમ કમ લાય?’
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યલીલાય ના યશેત માદ,
ુછે કેભ ન ગમ નીળા?
દાદા આલા ભુરકણા,
ફીજી ણ ના કઈ ભણા!
–ફલન્ત ટેર

Plot 253/1, Sector 7/A, GANDHINAGAR -382 007
eMail : patel.balvant@gmail.com
Home : ( 079 ) 2324 6209 Mobile : 990 971 8403
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ગાાંધી–લાણી
અનુક્રભણીકા

બુયાઈ આ જગતભાાં ળાથી છે અને ળી ચીજ છે , ઍ પ્રશ્ન
આણી ભમાાદીત બુદ્ધીથી ય છે . આણે ઍટલુાં જાણીઍ ઍટરે
ફવ છે કે બુયાઈ તથા બરાઈ ફાંને છે અને જ્માયે આણે ઍ
ફન્ને મુદ્દા ઐખી ળકીઍ ત્માયે આણે બરાઈને વાંદ કયલી
જઈઍ અને બુયાઈને ત્મજલી જઈઍ.
योग् कर्मसु कौशलर् ् કભા ઍટરે વેલાકામા, મજ્ઞ. આણી ફધી
મુવીફત આણી અકુળતાભાાં છે . કુળતા આલે ત આણને
અત્માયે જે અકુળ રાગે છે તે આનાંદદામી રાગે. ભાય દૃઢ
અબીપ્રામ છે કે સુવ્મલસ્થીત વાત્ત્લીક તાંત્રભાાં ખેંચ જણાલી ન
જઈઍ.

ખબાટ લીનાનુ ાં જીલન નીયવ લસ્ત ુ થઈ ડે. ઍલી આળા જ
ન યાખલી. ઍટરે લીભતાઐ વશી રેલાભાાં જ ડશાણ છે .
યાભામણભાાંથી આ જ ળીખલાનુ ાં છે .

આણાાં યજનાાં કાભ ગભે

તેટરાાં નાનાાં શમ; ણ તેભાાંથી

આણે ુય વાંત ભેલી રઈઍ ઍના જેવુાં ફીજુ ાં કશુાં નથી.
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જેઐ યાશ જુ ઍ છે , જાગ્રત યશે છે અને પ્રાથાના કયે છે તેને
ઈશ્વય શાંભેળાાં ભટાાં કાભ અને ભટી જલાફદાયીઐ ભેલી આે
છે .

–ભ. ક. ગાાંધી
October 2, 2005
@

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 104

018-2 : 02-10-2005

ભાનવીક તાણથી ફચલાના લીવ ઉામ:
અનુક્રભણીકા

ૐ. ઍકી લખતે ઍક જ કાભ કય.
. ભીત્ર , વગાાંઐની ભાંડીને ભતા યશ. ળક્ય શમ ત્માયે
ફાક વાથે વભમ લીતાલ.
. ળયીય ઘાટીલુાં યાખ–સ્થુણુાં ઘણા પ્રશ્ન ઉબા કયે છે .
. ફીજા રક તભાયાથી જુ દુાં લીચાયે ત તે સ્લીકાય–ખાવ
કયીને તભાયા જીલનવાથી.
. વાંબલીત ઘટના ભાટે તૈમાય યશ.
. દયે ક

ચીજ તેની મગ્મ જગ્માઍ મુક. કયલાનાાં

કાભ,

વયનાભાાં, પન નાંફય લગેયેની નોંધ કયી યાખ.
. દયે ક ફાફતભાાં ભાથુાં ન ભાય તથા અગત્મની ન શમ તેલી
ફાફત લીળે ચીંતા ન કય.
. લધુ ડતા વેલાબાલી ન ફન.
. સ્થાનીક રાગણીપ્રધાન વભાચાય લધુ ડતા લાાંચ કે જુ ઐ
નશીં. વાભમીકને ફદરે વાયાાં ુસ્તક લાાંચ.
ૐ. દીલવ

દયભીમાન

ઍક

નાનકડુાં

ઝકુાં

કાંટાાજનક રુટીનભાાંથી છટ્ટી રેતા યશ. પનન
આલા ઈચ્છતા શ, ત ન આ.
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ૐૐ. બાયે ટ્રાપીકલાા વભમે ફશાય જલાનુ ાં ટા.
ૐ. તભાયી ાવે જે છે જ, અથલા જરુયી નથી, ઍલી લસ્ત ુ ન
ખયીદ.
ૐ. ભુતકાના ફનાલની નકર ન કય. ફીજાને વાાંબ. જે
વાાંબલા ઉત્સુક શમ ઍની વાભે જ ભુતકાના અનુબલની
લાત કય.
ૐ. ધીભે

ખાઐ, અને બજનને આનાંદથી ભાણતા ળીખ.

ઈચ્છા ન શમ ત્માયે ન ખાલ.
ૐ. ફીજાને ક્ષભા કયતા યશ. ગુસ્વાને ફદરે વભજદાયીથી
તભાયી લાત યજુ કય. ળીસ્તને લગી યશ.
ૐ. ફીરની ચુકલણીના કામાને શકાયાત્ભક બાલથી ુયાાં કય.
ૐ. લાતાલયણને અનુકુ કડાાં શેય.
ૐ. તભાયા જીલન ભાટે ખુદને જ જલાફદાય ગણ.
ૐ.લીચાયુલાક અને સ્ષ્ટ ફર.
. દયે ક ફાફતભાાં શાસ્મ જુ ઐ, શવતાાં ળીખ–ખાવ કયીને
તભાયી જાત પ્રત્મે.
બારના વીનીમય વીટીઝન્વ પયભના ઉ–પ્રમુખ શ્રી . ઍ.
ફી. ભશેતાના અંગ્રેજી રખાણન અનુલાદ.
અનુલાદક : ભાંજયી ભેઘાણી તા. ૐ જુ રાઈ ના ‘નમાભાગા’
ાક્ષીકના ાન:ૐ ઉયથી વાબાય...
@
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ભાધીન છકય
અનુક્રભણીકા

અભાયા આશ્રભભાાં ઍક ઠાકયડાન છકય આલેર. ફહુ
નાન શત. અભે ઍને કાાંતતાાં ળીખવ્યુાં અને દઢ લયવે તેના
સુતયભાાંથી ઍક તાક તૈમાય થમ. તાક જઈને છકય નાચત
નાચત કશે : ‘‘ભાયી ભાધીને આીળ! ભાયી ભાધીને આીળ.’’
ઍના મુખ ઉયન ભરકાટ નીશાી ભને થયુાં : આ
છકયાને ભાધી ય કેટર સ્નેશ છે ! હુાં જાણત શત કે ભાધી ઍ
છકયાની ભાતા નથી. ઍ છકયાની ભાતા ભયી ગઈ ઍટરે
ભાધીઍ તેને ઉછે યીને ભટ કમો શત. છકયાન ભાધી યન
સ્નેશ દે ખાત શત; ણ ભાધીને છકયા ભાટે કેટર સ્નેશ છે તે
જલા જલાન ભને લીચાય આવ્મ.
ઍક લાય ફાકને રઈને અભાયે પ્રલાવે જલાનુ ાં થયુ.ાં
ભાધીને ગાભ અભે ત ઉડયાાં. ભાધીને ઘયે હુાં ગમ. તેણે ભને
પ્રેભથી આલકામો. પાટીત ુટી ઍક ગદડી ાથયી આીને શવતે
મુખે તે વાભે ફેવી લાત કયલા રાગી. ત્માાં છવાત લયવન ઍક
છકય આલીને ધફ દઈને તેના ખાભાાં ડય. ફાઈ તેને
ખવેડલા ઘણુમ
ાં કયે ; ણ ેર ત લધાયે ને લધાયે લગેર
યશે.
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ભેં ુછ્ુ.ાં ‘‘આ કણ છે ?’’
ભાધી કશે, ‘‘લાણીમાન છકય છે . ભેં ઉછે યેર.’’
ભેં ુછ્ુ,ાં ’કેભ તાયે ઉછે યલ ડય?’’
ફાઈ કશે, ‘‘તેની ભા સુલાલડભાાં ભયી ગઈ, ને ફાકને
આણાથી યે ઢુાં છડામ?’ (ભાધી સુમાણી શતી.)
‘‘ળેઠે શુાં આલ્યુ?’’
ાં
‘‘આરે શુ?ાં – ભેં કાંઈ રીધુાં જ નથી, ભા’યાજ! લખતે
ભપત આે તેથી ભુરેચકુ ેમ તેની દુકાનને ઉંફયે ચડી નથી.’’
ફાઈઍ ખુભાયીથી જલાફ લાળમ.
‘‘ત્માયે આ ફાક વાજુ ભાાં
ાં દુાં થામ ત્માયે દલાદારુ અંગે
શુાં કયુું?’’ ભાયા ભનભાાં ત શજુ આ ફધુાં કમડારુ જ શત.ુાં
થડી લાય અટકીને ફાઈ કશે, ‘‘ઍ શુાં ફલ્મા ભા’યાજ? ઍલાાં
કેલાાં છકયાાં ઉછે યીઍ કે ભાાંદાાં થામ? ભાાંદાાં થામ ત કાાંડુાં ન
કાી કાઢીઍ? ભારુાં ત ઍકેમ છકરુાં કઈ દી ભાાંદુાં ડ્ુાં નથી!
ભાાંદાાં ડે તેલાાં છકયાાં ઉછે યીઍ જ ળીદને?’’
–યલીળાંકય વ્માવ(ભશાયાજ)
ભશેન્ર ભેઘાણી વમ્ાદીત
‘અયધી વદીની લાચનમાત્રા’ બાગ–ૐના ાન ૐૐ ઉયથી
વાબાય..
@
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ટરાણી
–ભનસુખ નાયીમા
અનુક્રભણીકા

ઐણ ધધભાય ઈડાાં છે ાણી,
છી શયખે ના કેભ ટરાણી?
ઐણ ધધભાય ઈડાાં છે ાણી!
ખેતયના ળેઢા ય ાણકાન ઢગર
ને ઍના ય ઉબ ટેર,
આંખઍ શાથનાાં નેજલાાં ધયીને જુ ઍ
શયીલયન રીલ્રછભ ખેર.
આંગણીઍ અલવયનાાં વનાાંઐ વાચલલાાં,
યશેળે ના ઐણ ખેંચતાણી
છી શયખે ના કેભ ટરાણી?
ખેતયભાાં ઉગ્મ છે ભફરખન ભર,
અને છકયાને ઉગી છે મુછ,
ટરાણી કશેતી કે જાગ ટેર,
શલે આવાવ ગાભ જઈ ુછ.
ઠોંવ ભાયીને કયે વનકાય સ્શેજ ત્માાં ત,
આખીમે લાત વભજાણી
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છી શયખે ના કેભ ટરાણી?
જુ નલાણી ખયડાનાાં નીમાાંને ફદર,
ને ઉંચેયી ભેડીયુાં ચણાલ,
જાણીતા વનીની ાવે જઈને,
ળેય વનાન શાયર ઘડાલ.
ધુભાડાફાંધ ગાભ કયવુાં છે ,
કણફીની ખાનદાની શમ ના અજાણી,
છી શયખે ના કેભ ટરાણી?
ઐણ ધધભાય ઈડાાં છે ાણી,
છી શયખે ના કેભ ટરાણી?
–ભનસુખ નાયીમા
ભાાં પ્રકાળીત ઍભના પ્રથભ કાવ્મવાંગ્રશ ‘યજકણથી
યક્તકણભાાં’ના ાન  યથી વાબાય..
કલી વમ્કા :
ૐ–ળીલળાંકય ાલાતી વવામટી, બાતની લાડી, લયાછા યડ,
સુયત– 
પન : ૐ–  ભફાઈર :  ૐ
ઈ–ભેર : vu2mnariya@gmail.com
@
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ખલામેલ ુ ાં ાકીટ
–શયીશ્ચાંર
અનુક્રભણીકા

ઍક દીલવ હુાં ઘયે આલત શત, ત્માયે યસ્તાભાાં ભેં
કઈનુ ાં ડેલ ુાં ાકીટ જયુ.ાં જેનુ ાં શમ તેને શોંચાડી દઉં, ઍભ
ભાની ભેં રીધુ;ાં ણ શોંચાડવુાં કને? તેના ભારીકનુ ાં ઠેકાણુાં ત
જાણવુાં જઈઍ ને! ાકીટ રઈને ભેં ઉઘાડ્ુ.ાં તેભાાંથી ચાય
ડૉરયની નટ નીકી. ફીજુ ાં કાાંઈ ાકીટભાાં નશત.ુાં ભેં લધુ થડુાં
પાંપસ્યુ,ાં ત અંદય ઍક નાનુ ાં ખાનુ ાં શત ુાં અને તેભાાંથી ઍક કાગ
ભળમ. તે કઈન ઍક નાનકડ ત્ર શત. કાગ ફહુ જુ ન
રાગત શત અને વાલ ચાઈ ગમેર. ઍ ત્ર તે ાકીટભાાં
લોથી ડેર શળે.
કઈન ત્ર ત કેભ લાંચામ? ણ ાકીટ તેના
ભારીકને શોંચાડવુાં શમ, ત કાાંઈક ઠાભ–ઠેકાણુાં ત ળધવુાં જ
ડે ને! ઍટરે ભેં ત્ર રીધ. જયુાં ત તેના ઉય તાયીખ
ત્રીવેક લયવ શેરાાંની શતી અને ભકરનાયનુ ાં વયનામુાં ણ
શત.ુાં ત્ર ‘ભાયા લશારા ભાઈકર..’–ઍલા વાંફધન વાથે શત
અને તેભાાં ભાત્ર ઍટલુાં રખ્યુાં શત ુાં કે , ‘ત ુાં ભને ભુરી જજે. શલે હુાં
તને ક્યાયે મ નશીં ભળાં. આણાાં રગ્ન ભાયાાં ભાતા–ીતાને
ભાંજુય નથી. ઍભણે તને ભલાનીમે ભને ફાંધી કયી દીધી છે .
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વદાકા હુાં તને ચાશતી યશીળ.જ’ અને છે લ્રે વશી શતી–‘તાયી,
ફવ તાયી જ, ભાગાાયેટ.’
લાાંચીને હુાં સ્તબ્ધ થઈ ગમ. ત્રીવ લયવ શેરાાંન ઍક
પ્રેભત્ર, જ કે પ્રેભબાંગન ત્ર; છતાાં આ ભાણવે શજી વાચલી
યાખ્મ છે ! ાકીટ ત ઠીક, આ ત્ર ભાયે તેને શોંચાડલ
જઈઍ; ણ કેલી યીતે શોંચાડુ?
ાં ભાઈકર કે જેના યન આ
ત્ર છે અને જેનુ ાં આ ાકીટ છે , તેન ુ ાં કઈ ઠાભ–ઠેકાણુાં ત છે
નશીં! શા, ત્ર રખનાય ભાગાાયેટનુ ાં ઠેકાણુાં છે ; ણ તેમ ત્રીવ
લયવ શેરાાંન.ુ ાં શલે તે ત્માાં શળે? અને તે ણ શલે ભાઈકરન
ત્ત જાણતી શળે? છતાાં રાલ, કળીળ ત કરુાં!
ત્રભાાંના વયનાભે હુાં શોંચી ગમ. ભાગાાયેટ ત ત્માાં
નશીં ભળમાાં; ણ અત્માયે તે ભકાનભાાં યશેતાાં શતાાં તે ફશેને ભને
કહ્ુાં કે, ‘લીવેક લયવ શેરાાં અભે આ ભકાન જેભની ાવેથી
ખયીદ્ુ.ાં ઍભની ઍક દીકયી શતી, જેનુ ાં નાભ ભાગાાયેટ શત.ુાં
ભાગાાયેટ વાસુન શૉસ્ીટરભાાં કાભ કયતી અને શૉસ્ીટરના
ક્લાટા વાભાાં યશેતી. આ ભકાનનાાં ભારીક તાની દીકયી વાથે
યશેલા જલાનાાં શતાાં, ઍટલુાં ભને માદ છે .’
ભેં શૉસ્ીટરન વાંકા કમો, ત જાણલા ભળયુાં કે
ભાગાાયેટ ત શલે નકયીભાાંથી નીવ ૃત્ત થઈ ગમાાં છે ; ણ શજી
અશીં ક્લાટા વાભાાં યશે છે . ફવ, ભને આટલુાં જ જઈત ુાં શત.ુાં હુાં ત્માાં
શોંચ્મ.
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ફાયણુાં ઉઘાડ્ુ.ાં ભાયી વાભે ઍક ઉંભયરામક ફશેન ઉબાાં
શતાાં. લા ત ફધા ધા થઈ ગમેરા; ણ ચશેય સુદ
ાં ય
રાગત શત અને તેના ઉય તેજ શત.ુાં ઘડીબય ઍભની વાભે
જતાાં યશી ભેં ુછયુ,ાં ‘તભે જ ભાગાાયેટ ને?’
‘શા, અંદય આલ ને!’
અભે અંદય જઈ ફેઠાાં. ભેં ખીવાભાાંથી ેર ત્ર કાઢી
ઍભના શાથભાાં મુક્ય. ઍભના ભઢા ય અનેયી ચભક આલી
ગઈ.
‘અયે ફેટા, આત ભાય જ ત્ર. ભાઈકેર વાથેન આ
છે લ્ર વાંકા . તને ક્યાાંથી ભળમ? ત ુાં ભાઈકેરને ઐખે છે ?
ભાઈકેર શજી જીલે છે ? ક્યાાં છે ?’
ભેં ભાાંડીને યસ્તેથી ભને ભે રા ાકીટની ફધી લાત
કશી, ાકીટ તેભના શાથભાાં મુક્ય.ુાં ઍ

ભાઈકેરનાાં ભધુય

સ્ભયણભાાં ખલાઈ ગમાાં....
‘ભાઈકેર....ભાય

ભાઈકેર!....હુાં

શજીમે

ઍને

ભુરી

નથી....છી ભેં રગ્ન ણ ન કમાું. ભાઈકેર જેલ ફીજ કણ
ભે ?...દીકયા, આ ાકીટના ભારીકને ળધી કાઢ!’ તેલાભાાં
ઍભની કાભલાી આલી. ેરા ાકીટ ઉય ઍની નજય ડી કે
ઍ ચભકી ઉઠી.
‘રાલ ત! આ ાકીટ ત અભાયા ભાઈકેરદાદાનુ.ાં હુાં
ફયાફય ઐખુાં ને! ઍભનુ ાં આ રાર યીફનલાળાં જુ ના જભાનાનુ ાં
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ાકીટ. કશેતા શતા કે ભારુાં ાકીટ ગુભ થયુાં છે . ૈવા ત ઍલા
નથી, ણ ઍભાાં ભાયી ખાવ ચીજ છે .’
અભે ફેઉ તેની વાભે જતાાં જ યહ્યાાં. ‘ત ુાં ઍભને ઐખે
છે ?’
‘કેભ નશીં? ેરા વ ૃદ્ધાશ્રભભાાં યશે છે . હુાં ત્માાં ણ કાભ
કરુાં ને!’
હુાં ત ુયત તેને રઈને વ ૃદ્ધાશ્રભભાાં શોંચ્મ. ભાઈકેરના
લા ણ ધા થઈ ગમેરા. ભેં ઍભના શાથભાાં ાકીટ મુક્ય.ુાં
ાકીટ જઈને ઍલા ત ખુળ–ખુળ થઈ ગમા! ઝટઝટ ખરીને
ઍણે જઈ રીધુાં કે અંદયના ખાનાભાાં ેર ત્ર ત છે ને! ભેં તે
અંદય મુકી જ દીધ શત. ‘દીકયા, બગલાન તારુાં બલુાં કયે ! તેં
ભાયા જીલનની અણભર મુડી ભને ાછી ભેલી આી.’ ‘દાદા,
ખયી મુડી ત શજી ભાયે તભને વોંલાની ફાકી છે .’
અને અભાયી વલાયી શોંચી ભાગાાયેટના ઘયે . ભાગાાયેટ
ત ઉત્સુકતાથી તરાડ થતી ફેઠી જ શતી.
ફન્નેઍ ઍકભેકને જમાાં, અને કેટરીમે લાય સુધી
નીયખી–નીયખીને ઍકભેકને જતાાં જ યહ્યાાં. છી ભાગાાયેટ ફરી
ઉઠી, ‘ભાઈકેર, ત?ુાં ભાય ભાઈકેર!’ અને ઉછીને ઍ
ભાઈકેરને લગી ડી. ફન્નેને ઍકરાાં મુકી હુાં ફશાય નીકી
ગમ.
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થડા દીલવ છી ભાઈકેરન પન આવ્મ, ‘અભે રગ્ન
કયીઍ છીઍ. દીકયા , તાયે ત શાજય યશેલાનુ ાં જ છે . ત ુાં ભાય
પસ્ટા ફ્રેન્ડ (અણલય).’
આ ત્રીવ લયવન અણલય, વાઠ લયવની દુલ્શન અને
ફાવઠ લયવના દુલ્શાના રગ્નભાાં શભણાાં જ શાજય યશીને આવ્મ.
તભનેમ આ અનખા પ્રેભ–ભીરનભાાં શાજય યશેલાનુ ાં ગમ્યુાં શત
ને?
–શયીશ્ચાંર
(‘ઈન્ટયનેટ’ યથી ભયાઠીભાાં રુાાંતયીત થમેર ભયાઠી લાતાાને
આધાયે ..)
તા.ૐ જુ ન ના ‘ભુભીુત્ર’ના ૐભા અંકભાાંથી રેખીકા
ફશેનના વોજન્મથી વાબાય..
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ધભા અને લીજ્ઞાન
–ખીભજી કચ્છી–
અનુક્રભણીકા

અંધશ્રદ્ધા છે આંધી, લશેભને લાંટે લશે;
અતીશ્રદ્ધા છે અલચાંડી, લેલરાણાાંનાાં લાલેતય કયે .
યુયે અટટાાં માંત્ર ળધી પીટ કમાું પૅક્ટયીભાાં;
આણે વીદ્ધીમાંત્ર ફનાલી, પીટ કમાું પટાભાાં.
શ્ચીભે ઉગ્રશ ફનાલી, ગઠલી દીધા અંતયીક્ષભાાં;
આણે ગ્રશના નાંગ ફનાલી, ભઢી દીધા અંગુઠીભાાં.
જાાન લીજાણુ માંત્ર થકી, વમ ૃદ્ધ ફન્યુાં જગભાાં;
આણે લૈબલરક્ષ્ભીનાાં વ્રત કયી, ગયીફી યાખી ઘયભાાં.
અભેયીકા લૈજ્ઞાનીક અબીગભથી ફલાન ફન્મ લીશ્વભાાં;
આણે ધાભીક કભાકાાંડ થકી, કાંગા ફન્મા દે ળભાાં.
શ્ચીભે યીશ્રભ થકી, સ્લગા ઉતાયુું આ રકભાાં;
આણે ુજાાઠ–બક્તી કયી, સ્લગા યાખ્યુાં યરકભાાં.
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ઌડલડા જેનયે યવી ળધી, ળીતા નાબુદ કમાા જગભાાં;
આણે ળીતાનાાં ભાંદીય ફાાંધી, મુખા ઠમાા આખા જગભાાં.
માાલયણ–પ્રદુણથી જ્માયે જગત આખુાં છે ચીંતાભાાં;
આણે વ ૃક્ષ–જગર
ાં
કાી, રાકડાાં ખડક્યાાં ચીતાભાાં..
લાસ્ત ુળાસ્ત્રન દાં બ ને લગાડ, રકને ીડે આ દે ળભાાં;
પારત ુળાસ્ત્ર છે ઍ, છે તયાળ નશીં, ઠગનાયા ઘણા છે આ
દે ળભાાં.
વામાંટીપીકરી બ્રડ ચૅક કયી, ઍંગેજભેન્ટ કયે શ્ચીભભાાં,
વન્તાનને પવાલી જન્ભકુન્ડીભાાં, રગ્નકુાંડાાાં થામ આ
દે ળભાાં.
રવણ–ડુગ
ાં ી–ફટાકા ખાલાથી ા રાગે આ દે ળભાાં,
આખી ને આખી ફૅન્ક ખાલા છતાાં ા ન રાગે આ દે ળભાાં.
..ખીભજી કચ્છી..
વજૉક–વમ્કા :
A–38 –વાંત જરાયાભ વવામટી, લેડ યડ, સુરત–395 004
Mobile–98251 34692
@
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બર વાધક
... લલ્ટે ય
અનુક્રભણીકા

ગાંગાકીનાયે હુાં પયત શત. બાયતના આધ્માત્ભીક
ભશાનુબાલન વભાગભ કયલા હુાં આવ્મ શત. આશ્રભભાાં પમો,
ત્માાંના વાંતભશાંતને ભળમ; શાડભાાં યખડય. ગુપાઐભાાં ધ્માન
ધયતા વાધુઐને ભળમ. તેભની તીતીક્ષાથી હુાં પ્રબાલીત થમ.
કઈ અનાંતની ળધભાાં શતા, કઈ આ લીશ્વની ઉત્ત્તીન લીચાય
કયતા શતા. કઈ તાની જાતને ઐખલા ભથતા શતા.
તેભની જ્ઞાનીાવા તીવ્ર શતી; યાં ત ુ તેઐ જે ળધતા શતા તે
કઈને ણ ભળયુાં ન શત.ુાં
ભાયે સ્લદે ળ પયલાનુ ાં છે લ્લુાં અઠલાડીયુાં શત.ુાં ઝાઝી
યઝાટ છી ગાંગાના કીનાયે ઠાંડી શલા, તેન ઝટટ લશી
જત જયાળી અને કીનાયા યના લનન આનાંદ ભાણલાનુ ાં
ભને ભન થયુ.ાં નદીકીનાયે વયવ સ્થની ભેં ળધ આદયી. ઍક
નાનુ ાં ગાભ, તેની ાવે જ નદીકીનાયે ટેકયી શતી. ટેકયી ય
કઈ વાધુઍ ત્મજી દીધેર ઝુાંડી શતી. જગ્મા ભને ગભી ગઈ.
તે ઝુાંડીભાાં ભેં ડેય રગાવ્મ. ખાલાીલાની ફધી વાભગ્રી ભાયી
ાવે શતી, વાથે ભાય ચાકય ણ શત.
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નદીકીનાયે ધ્માન રગાલી ફેઠેર ઍક વાધક ત્રણ દીલવથી
ભાયા જલાભાાં આલત. વપેદ ધતીયુ,ાં ખબે જનઈ, તે વીલામ
અંગ ય કશુાં લસ્ત્ર ન શત.ુાં ફય સુધી ળાાંતચીત્તે ધ્માન ધયત;
ણ તે કઈ વાધુ ન શત. બગલાાં કડાાં શેયેરા ઘણા વાધુઐ
વાથે લાતચીત થઈ શતી; ણ ધ્માન ધયત ગ ૃશસ્થ પ્રથભ લાય
નજયે ચડય.
હુાં તેની ાવે ગમ. ફય થઈ શતી. તે ધ્માનભાાંથી
ઉઠય. ભેં નભસ્તે કમાું. તેણે ણ જલાફ લાળમ. તેણે ભાયા
લીળે ુછયછ કયી. ભેં ભાયી ફે ભાવના યઝાટની લાત
કયી.
‘‘યજ ગાંગાકીનાયે ળાની ખજ કય છ?’’ ભેં ુછ્ુ.ાં
‘‘ભને થામ છે કે હુાં જનમ્મ જ ન શત ત વારુાં!” તેણે
લેદના ઠારલી.
‘‘ઍભ ળા ભાટે?’’ ભેં ુછ્ુ.ાં
તેણે જલાફ લાળમ, ‘‘ ચારીવ લા થમાાં કશુાં વભજાત ુાં
નથી. આટરાાં લો ઍે ગમાાં. આ ળયીય ત દુન્મલી દાથોનુ ાં
ફનેલ ુાં છે તે વભજામ છે . ણ લીચાય કેલી યીતે ઉત્ન્ન થામ છે
તે વભજાત ુાં નથી. ચારલાની કે ાચનક્રીમાના જેલી તે વાભાન્મ
બોતીક ક્રીમા છે કે કેભ તેમ ભને વભજાત ુાં નથી. ભાયા
ભસ્તીષ્કથી હુાં લીચારુાં છાં. શાથથી કઈ લસ્ત ુ કડુાં તેલી જ ઍ
કઈ સ્લાબાલીક ક્રીમા છે કે કેભ તેન ણ ભને તાગ ભત
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નથી. હુાં જ્ઞાનની લાત ત ઘણી કરુાં છાં; ણ લાત ુયી થમે હુાં
જ ગુચ
ાં લાડાભાાં ડી જાઉં છાં. હુાં જે ફડફડાટ કયી નાખુાં છાં તેની
ભને ળયભ આલે છે ’’
તે જ દીલવે તેભના ડળભાાં યશેતી ઍક અબણ વ ૃદ્ધા
વાથે ભાયે લાતચીત થઈ. ભેં તેને ુછ્ુ,ાં ‘‘તભાય આત્ભા ળાન
ફનેર છે તેની વભજ ન ડલાથી તભને કદી લીાદ થમ છે ?
કદી દુ:ખ થયુાં છે ?’’
ભાયી વાભે તે તાકી યશી. હુાં શુાં ુછાં છાં તેની તેને વભજ
ન ડી. જે લીમ ય લીચાય કયી કયીને ેર વાધક તાની
જાતથી લાજ આલી ગમ શત તે લીળે વ ૃદ્ધાને ઍક ક્ષણ લાય
ણ લીચાય આવ્મ ન શત! ઍના અંતયભાાં ાકી શ્રદ્ધા શતી.
બગલાનના સ ૃષ્ટીનીભાાણભાાં તે ભાનતી. બગલાનને ચઢાલલા
ઍક રટી ગાંગાજ ભી જામ ત તે તાની જાતને સુખી
સુખી ભાનતી.
આ વ ૃદ્ધાના સુખથી હુાં પ્રબાલીત થમ. તત્ત્લજ્ઞાનના
કમડા તડલા ભથતા ેરા વાધક ાવે હુાં ગમ. ભેં તેને કહ્ુ,ાં
‘‘બરા ભાણવ, તભાયાથી ચાવ ડગરાાં ભાાંડ દુય યશેતી વ ૃદ્ધા
કેલા વાંતથી જીલે છે ! કઈ અદૃશ્મ ળક્તીથી યાં યાગત યીતે
જીલતી વ ૃદ્ધા– જેને કદી કળ લીચાય વતાલત નથી! તેને
જઈનેમ દ્વીધાભાાં ડી, અંતયથી દુ:ખી દુ:ખી થલાભાાં તભને
ગ્રાની નથી થતી?’’
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તેણે કહ્ુ,ાં ‘‘બાઈ, તભાયી લાત વાચી છે . ભાયી જાતને
ભેં શજાય લાય કવી છે . ભાયી વ ૃદ્ધ ડળણ જેટર હુાં અજ્ઞાન
શત ત હુાં સુખી શત. યાં ત ુ ઍલા સુખની ભને કઈ કાભના
નથી.’’ ફે ભાવ હુાં ઘણે ફધે યખડય, લાતભાાં, જગરભાાં,
ાં
લસ્તીઐભાાં, વાધુ–વાંતના અખાડાઐભાાં; ઘણી લાત કયી, ઘણુાં
ફધુાં વાાંબળયુ;ાં યાં ત ુ આ બરા વાધકે ભને ખુફ જ પ્રબાલીત
કમો. અણદીઠાની ળધ, અણજાણને જાણલાની તારાલેરી, ઍ
ભાણવ જાત ભાટે ભટાભાાં ભટુાં વાશવ છે અને લયદાન ણ છે .
રુાન્તય: ફલાંત ટેર
patel.balvant@gmail.com

‘વીટીુકાય’ વાપ્તાશીક, ગાાંધીનગયના વોજન્મથી વાબાય...
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022 : 30-10-2005

ભાની ન રેળ કે હુ ાં સુખી છાં
–સુયેળ દરાર
અનુક્રભણીકા

ઍક દીલવ ુય થમ. કૅરેન્ડયની તાયીખનુ ાં ઍક ાનુ,ાં
વ ૃક્ષ યના ાાંદડાની જેભ ખયી ગયુ.ાં ધુભાાં બી ગયુ.ાં ડાી
ય ઝુલ્યુાં શત ુાં ઍ લાત ભુરી ગયુ.ાં કશુક
ાં માદ યાખલાન અથા
નથી. અથા નથી ભુતકાની ડાને લગલાન. સ્ભયણ ઍ
લયદાન નથી અને લીસ્ભયણ ઍ ળા નથી. જીલનને સુખ કે
દુખનાાં, ુણ્મ કે ાનાાં, શુબ કે અશુબનાાં ખાનાાંભાાં ગઠલલાથી
કાંઈ લત ુાં નથી. આ ફધાાં આણા ભનના કયીમાનાાં જાાાં
છે . જે ુરુાં થામ છે ઍ ુણાલીયાભ, ળરુ થામ છે ઍ પ્રાયાં બ.
પ્રાયાં બની વાથે જ અન્ત વાંકામેર છે અને અન્તની વાથે જ
ુનજૉન્ભ. જીલન ઍ ભયણ સુધી રાંફાત ુાં લાક્ય છે . આ લાક્યભાાં
અલ્લીયાભ, અધાલીયાભ, આશ્ચમાચીહ્ન, આઘાતચીહ્ન, પ્રશ્નાથાચીહ્ન
ફધુાં જ આલત ુાં શમ છે . કશુક
ાં ખડક જેવુાં શમ છે , કશુક
ાં જ
જેવુ;ાં કશુક
ાં વય શમ છે , કશુક
ાં જટીર શમ છે ; કશુાં કામભને
ભાટે ટકત ુાં નથી ત કશુમ
ાં કામભને ભાટે અટકત ુાં નથી. ફધી
ક્ષણની યભત શમ છે . ક્ષણ ક્ષણજીલી છે ઍ જાણીને ક્ષણેક્ષણ
જીલલાની છે .
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જીલવુાં ઍટરે જે કાંઈ ભે કે ન ભે તેના આનાંદ વાથે
કે લવલવા લીના જીયલી જવુ.ાં

◌◌◌◌◌
ડદ ઉઘડે છે , ડદ ફન્ધ થામ છે . વભાયાં બ ળરુ
થામ છે , વભાયાં બ ુયા થામ છે . અઢી –ત્રણ કરાકનુ ાં આયુષ્મ
શમ છે ઍનુ.ાં છી યાં ગભાંચ ય ળબ્દ નથી શતા. ળબ્દ છીનુ ાં
ભોન શમ છે . ખુયળીઐ ખારી શમ છે . તાીઐના ગડગડાટ
આભેે ળભી જામ છે . ફુરની રેલડદે લડ તી જતી શમ છે .
કાગભાાં ગુગ
ાં ાઈ ગમેરાાં ફુરનાાં ડુવકાાંમે વાંબાતાાં નથી.
ભાઈકનુ ાં વામ્રાજ્મ

ણ

વભેટાઈ

જામ

છે . તાીઐના

ગડગડાટને કાનભાાં ુયી યાખલાન કઈ અથા નથી. તાીઐ ઍ
કાનન ભાત્ર ખેર ુયલાય થામ છે . ફરાતા ળબ્દ ઍ ભાત્ર
યભત છે . ડતી તાીઐ યભત છે . ઍની ભભતભાાં ડયા ત
અંદયઅંદય વડલા રાગીશુ.ાં કાનને તાીઐની ટેલ ડી જળે
ત આ વ્મવનભાાંથી કદીમે છટકાય નશીં ભે .

પ્રળાંવા અને ખુળાભત લચ્ચે ાતી યે ખા છે . કળામથી
ફુરાઈને પાક થલાની જરુય નથી. રાડ અને રાતને નજીકન
વમ્ફન્ધ છે . આણી

લાતભાાં ફધાને યવ ડે છે ઍલી

ભ્રભણાભાાં જીવ્મા કયીઍ છીઍ અને જાતછે તયાભણી કયીઍ
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છીઍ. તાત્કારીક

ભનયાં જનના

ધુીમા

ગારીચા

ઉય

આટીઍ છીઍ.

◌◌◌◌◌
દયે ક ભાણવને ઉંડેઉંડે ઍભ શમ છે કે ભાયી કઈ કદય
કયે , પ્રળાંવા

કયે . ભશત્ત્લની

ઘટનાઐભાાં ભને ‘કન્વલ્ટ’ કયે .

ભાણવ ાવે તાન લૈમક્તીક અશાંકાય છે અને વાભાજીક
અશાંકાય છે . અશાંકાયને ત યજેયજ કળક ખયાક જઈઍ ઍલ
ઍ ખાઉધય છે . ભાણવે ઍક ક્ષણ લીચાયી રેવ ુાં જઈઍ કે ક્યાાંક
લખાણ થામ છે ત્માયે ઍને જે રાગણી થામ છે , ત ટીકા થામ
છે ત્માયે ઍને શુાં થામ છે ? આ પ્રળાંવા–ટીકા ઍ ત આણને
આણા યાજભાગાથી દુય ને દુય રઈ જતી ગરીકુાંચીઐ છે .
ભાણવે તાનાાં વાંલેદનને વાક્ષીબાલે જલાાં જઈઍ. સુખી થલા
ભાટે આણી ાવે ુયતાાં કાયણ શલાાં છતાાં; આણા સ્લકેન્રી
અબીગભને કાયણે આણે તે જ આણાાં દુ:ખના લીધામક
થઈઍ છીઍ.
◌◌◌◌◌
ક્યાાંક નીયાાંતને જીલે ધાભ નાખીને ડલાની કા
આણે ગુભાલી ફેઠા છીઍ. પાાંપાઐ ભાયીઍ છીઍ. સુખને ફાહ્ય
દુનીમાભાાં પાંપવીઍ છીઍ. આણે જ અગ્ની પ્રગટાલીઍ છીઍ
અને કશીઍ છીઍ અભાયે નવીફે યજેયજ અગ્નીયીક્ષા છે .
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આણે જ રાકડુાં, આણે જ અગ્ની પ્રગટાલનાય અને
આણે જ ફનાય; અને કશીઍ છીઍ ક્યાાંમ સુખનુ ાં કે ળાન્તીનુ ાં
વયલય નથી. અગ્નીભાાં ફેવીને જની લાત કયલાથી કશુાં
લત ુાં નથી. આણા ફધા જ ઉધાભા ઈંધણનુ ાં કાભ કયે છે .
આણી ઍણા, ભશેચ્છા, અેક્ષા આ ફધા ફતાભાાં ઘી શભે
તેલાાં તત્ત્લ છે .

–સુયેળ દરાર
સુયતના દૈ નીક ‘ગુજયાતભીત્ર’ની તા. ૐ નલેમ્ફય ની
‘નુતન લા ભાગલ્મુતી’ભાાંથી વાબાય...
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‘કલનભાાં લક્રીબલન’
..ળેયભાાં નીભીળાત્ભક સુધાયા..
અનુક્રભણીકા

વભમની વાથે ફધુાં જ ફદરાત ુાં શમ છે . જુ ની કલીતાને
ણ નલા યુગ પ્રભાણે સુધાયી નાખલી જઈઍ. દયે ક વ્મક્તી
વાભાલાાને સુધાયી નાખલા તત્ય શમ છે . ભેં ણ ખુફ
ઉત્વાશુલાક ફીજા ળામયના ળેયને સુધાયી નાખ્મા.
ત ર, શલે લાાંચલા ભાાંડ :
–નીભીળ ઠાકય–સુયત
ૐ.
યડયા ‘ફેપાભ’ વો ભાયા ભયણ ય ઍ જ કાયણથી
શત ભાય જ ઍ અલવય ને ભાયી શાજયી નશતી!
–ફયકત લીયાણી
યડયા વો રેણદાય મુજ ભયણ ય ઍ જ કાયણથી
શત શા, લામદ આજે ને ભાયી શાજયી નશતી!
.
ડીન બાય ક્યાાં, અયે ! દુલ્શનન બાય ક્યાાં?
અશ્રુન બાય શમ છે ઝાઝ કશાય ય.
-શયીન્ર દલે
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ડીન બાય ક્યાાં? અયે ! દુલ્શનન બાય ક્યાાં?
ફધ્ધ જ બાય શમ છે અંતે ગાય ય.
.
ભાયી શસ્તી ભાયી ાછ ઍ યીતે લીવયાઈ ગઈ
આંગી જભાાંથી નીકી ને જગા ુયાઈ ગઈ.
–ઐજવ ારનુયી
ભાયી સ્તી કાવ્મ વાફીત ન થઈ, લેચાઈ ગઈ;
કૈં ક ાનાાંભાાં ત ખાયી ળીંગ ણ જખાઈ ગઈ.
.
ભનયાં જન કયી રઉં છાં, ભનભાંથન કયી રઉં છાં;
પ્રવાંગાત્ત જીલનભાાં, યીલતાન કયી રઉં છાં.
–અકફયઅરી જવદણલાા
જીલનભાાં સ્થીયતા કેલી? ભનયાં જન કયી રઉં છાં;
ભીવીવ છે કયીઐગ્રાપય ને હુાં નતાન કયી રઉં છાં.
.
દુનીમાભાાં કાંઈકન હુાં કયજદાય છાં ‘ભયીઝ’,
ચુકવુાં ફધાનુ ાં દે ણ જ અલ્રાશ ઉધાય દે !
–ભયીઝ
બ્રહ્મા, ભશેળ, લીષ્ણુ ભને કાંઈ ન ધીયે ,
ચુકવુાં ફધાનુ ાં દે ણ જ અલ્રાશ ઉધાય દે !

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 127
.
જીન્દગીના યવને ીલાભાાં કય જરદી ‘ભયીઝ’,
ઍક ત ઐછી ભદીયા છે ને ગત ુાં જાભ છે !
–ભયીઝ
નટ રઈને લટ દે લાભાાં કય જરદી તભે!
ઍક ત આવ્મા પયીથી, ને આ બત ુાં નાભ છે !
.
દુ:ખ આવ્માાં છે શભણાાં ત પક્ત ફે–ચાય વાંખ્માભાાં
બરા ળી ખાતયી કે ઍ છી રશ્કય નશીં આલે?
–જરન ભાતયી
આ મુક્તકથી ભળમાાં છે સ્ટેજ ય ફે–ચાય ટભેટાાં,
જ પટકારુાં ગઝર ત સ્ટેજ ય થ્થય નશીં આલે?
.
ફને ત ઍભને કશેજ કે ખુશ્ફ મ્માનભાાં યાખે
ફગીચાભાાં ફધાાં ફુરની શભણાાં ઘાત ચારે છે .
–ભનશય ભદી
યવડે જઈને કશેજ કે ભઠીમાાં મ્માનભાાં યાખે
તળમાાં તે તેર ખયાાં છે , ગાની ઘાત ચારે છે .
.
ભને વદ્દબાગ્મ કે ળબ્દ ભળમા તાયે નગય જાલા,
ચયણ રઈ દડલા ફેસ ુાં ત લયવનાાં લયવ રાગે!
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–ભનજ ખાંડેયીમા
રઈ સુટકેવ આલ ત તયત નેતા સુધી શોંચ
ચયણ રઈ દડલા ફેવ ત લયવનાાં લયવ રાગે!
ૐ.
જીન્દગીન ઍ જ વાચેવાચ ડઘ છે ‘ગની’
શમ ના વ્મક્તી ને ઍનુ ાં નાભ ફરામા કયે !
–ગની દશીંલાા
રેણદાયના હૃદમન ત ુાં જ ડઘ છે કલી,
થામ ના કશુાં ને ઍનુ ાં નાભ ફરામા કયે !
ૐૐ.
ગુયે જે ળીયે તાયે જગતન નાથ તે વશેજે
ગણ્યુાં જે પ્મારુાં પ્માયાઍ અતી પ્મારુાં ગણી રેજે.
–ફારાળાંકય કાંથાયીમા
ગુજાયે જે ળીયે તાયે આ ઘયની નાય તે વશેજે
શજી ત દા ખાયી છે , જીલન ખારુાં ગણી રેજે.
ૐ.
‘ફેપાભ’ તમ કેટલુાં થાકી જવુાં ડ્ુ,ાં
નશીં ત જીલનન ભાગા છે ઘયથી કફય સુધી.
–ફયકત લીયાણી ‘ફેપાભ’
ફગડ્ુાં ત ‘નીભીળ’ ખેંચતાાં શાાંપી જવુાં ડ્ુ,ાં
નશીં ત સ્કુટયન ભાગા છે ઐપીવથી ઘય સુધી.
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ૐ.
લાતાલયણભાાં બાય છે ભીત્રના ભોનન,
હુાં શુાં કશી ગમ છાં ભને ખ્માર ણ નથી!
–શયીન્ર દલે
ઝાાંખા પ્રકાળે ત્નીને વાી ગણ્મા છી,
શુાં શુાં કશી ગમ છાં, ભને ખ્માર ણ નથી!

ૐૐ

ભે

ના

મુફઈના
ાં

ગુજયાતી

‘વભકારીન’ભાાંથી કલીશ્રીની યલાનગીથી વાબાય..
@
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024 : 20-11-2005

‘લીચાયના વદ
ાંૃ ાલન’ભાાં
ફયના તડકાભાાં સુયજની ળધ !

–ગુણલાંત ળાશ
અનુક્રભણીકા

ઍક જભાનાભાાં આદીભાનલ ખુફ ચારત; યાં ત ુ ઍને
કીરભીટયનુ ાં અંતય ઍટરે શુાં તેની ખફય ન શતી. આજના
ભાણવને કીરભીટયનુ ાં અંતય ઍટરે શુાં તેની જાણકાયી છે ; યાં ત ુ
ઍની ચારલાની ટેલ છટી ગઈ છે . ઐરીમ્ીક યભતભાાં બાગ
રેનાયા દડલીય ભાઈરુલાક અને વેકાંડુલાક દડતા શમ છે ;
ણ આનાંદુલાક દડલાનુ ાં અને ચારલાનુ ાં ફહુ ઐછા ભાણવના
નવીફભાાં શમ છે .
જીલનનાાં વઘાાં કભોભાાંથી આનાંદની ફાદફાકી થઈ
યશી છે . આવુાં ફને ત્માયે ભાણવ કરાકાય ભટીને કાભદાય ફની
યશે છે . આનાંદુલાક ન બણાલનાય પ્રાધ્માક ણ કાભદાય
ગણામ. આનાંદુલાક તાની પયજ ન ફજાલનાય ભેમય,
કભીશ્નય, કરેક્ટય અને પ્રધાન ણ કાભદાય જ ગણામ. કઈ
ણ ભનુષ્મ ગાયુલાક, રબુલાક અને ભશુલાક કાભ કયે
ત્માયે આનાંદુલાક કાભ કયલાનુ ાં ચુકી જામ છે . આખ વભાજ
ધીયે ધીયે કાભદાયન વભાજ ફનત જામ છે . કઈ કાભદાય
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કદી સુખી ન શઈ ળકે. ભલ્ટીનેળનર કાંનીન ચીપ એપીવય
ણ ‘કાભદાય’ શઈ ળકે છે .
દુનીમાભાાં પ્રતીક્ષણ ઍક ળધ ચારી યશી છે . ભનુષ્મ
કરાકાય શમ કે કાભદાય શમ; ણ ફન્ને સુખની ળધભાાં જ
યભભાણ શમ છે . વાધુ ણ સુખની ળધભાાં શમ છે . વાધુ
ળાશ્વત સુખની ળધભાાં શમ છે . સુખી થલાની ઝાંખના ભનુષ્મને
શમ તેભાાં કશુાં ખટુાં નથી. સુખની ળધ જ્માયે ફશાયની દીળા
કડે ત્માયે ટૅક્નૉરૉજીન લીકાવ થામ છે . ઍ જ ળધ જ્માયે
અંદય તયપ લે ત્માયે અધ્માત્ભન લીકાવ થામ છે . ભનુષ્મને
ફન્નેની જરુય છે .
કફીય જયા જુ દી લાત કયે છે .તેઐ સુખની ળધભાાં વાલ
નલ આમાભ ઉભેયી કશે છે:
ાની ફીચ ભીન ીમાવી..
ભશીં સુન સુન આલત શાાંવી..
કફીયની લાત ભોરીક છે . જયા કલ્ના કય કે કઈ
ભનુષ્મ બય ફયના તડકાભાાં સુયજની ળધ કયી યહ્ય છે . ઍ
ભુરી જામ છે કે તડક સુમાન જ પ્રવાદ છે . ભનુષ્મ તડકાભમ
ફને ત સુયજની ળધ અપ્રસ્ત ુત ફની જામ છે . જેની ળધ
કયલી ડે તે લસ્ત ુ ગેયશાજય શમ ઍ જરુયી છે . જે છે , તેની
પ્રતીક્ષા ન શમ ળકે. ઍની ત પ્રતીતી જ શઈ ળકે. કાભદાય તે
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છે , જે સુખની કે આનાંદની પ્રતીતીથી લાંચીત છે . જ્માાં પ્રતીતી
ગેયશાજય શમ ત્માાં શતી કે યાષ્ટ્રતી વયખા ફની યશે છે .
કેટરીક રકપ્રીમ ભ્રભણાઐ વદીઐથી ટકી યશેરી
જણામ છે . સ્ત્રી લીધલા ફને ઍટરે દુખી જ શમ ઍલી ભ્રભણા
ઝટ છટતી નથી. પ્રત્મેક અખાંડ વોબાગ્મલતી સ્ત્રી સુખી જ શમ
ઍલી ભ્રભણા ણ ખાસ્વી રકપ્રીમ છે . કેટરીક ભ્રભણાઐ ણ
સુખદામીની શમ છે . તીના મ ૃત્યુ છી કેટરીક લીધલાઐને
જીલનભાાં શેરીલાય સ્લયાજન અનુબલ થત શમ છે . કેટરાક
ુરુ

ખાનગીભાાં

આતાંકલાદી

શમ

છે .

ઍભની

અખાંડ

દુબાાગ્મલતી ત્ની ઍભને લેઠતી યશે છે ; કાયણ કે ીમયભાાં
ભાફા ઍને વતત ધણીને નીબાલી રેલાની વરાશ આતાાં યશે
છે . આલી ભજબુય ત્નીના ગાભાાં ઝગાયા ભાયત ુાં ભાંગસુત્ર
ફેડી ફનીને ગાભાાં લગેલ ુાં યશે છે . કઈ કાયણવય તી
ગુજયી જામ ત્માયે ત્ની ક્યાયે ક રકનીંદાના ડયથી યડતી શમ
છે . તીના અલવાન છી ભાંગસુત્ર વાથે લગેરી ચકતી
ભજબુયી ખયી ડે છે અને સુખન સુમોદમ ‘ગાંગાસ્લરુ’ સ્ત્રીને
નલજીલન ફક્ષે છે .
ફધી

લીધલાઐ દુખી

નથી શતી.

ફધી અખાંડ

વોબાગ્મલતી સ્ત્રીઐ સુખી નથી શતી. ઍકફીજાભાાં ઐતપ્રત
ઍલાાં યુગર બાયતીમ વભાજભાાં તીથાસ્લરુ જણામ છે .
તીથાસ્થાનનુ ાં શવુાં ઍટલુાં જ વાફીત કયે છે કે અન્મ વાભાન્મ
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સ્થાન તીથાસ્થાન નથી. ગ ૃશીણી અને ગણીકા લચ્ચે તપાલત
ળ? ગ ૃશીણીનુ ાં દદા ઍ છે કે તે જેની વાથે સુલા ભાગે છે તેની
વાથે સુઈ નથી ળકતી. યીલાજ અને વાંસ્કાયનાાં ફાંધન ઍભાાં નડે
છે . ગણીકાનુ ાં દદા ણ વભજલા જેવુાં છે . ગણીકાનુ ાં દદા ઍ છે કે
તે જેની વાથે સુલા નથી ભાગતી તેની વાથે ઍણે સુવ ુાં ડે
છે . બાયતીમ વભાજભાાં આલાાં વાલાત્રીક છતાાં પ્રચ્છન્ન દદા ન
કઈ ાય નથી. આલ વભાજ ઍક લીયાટ ભેન્ટર શૉસ્ીટર
જેલ ફની યશે છે . આલા રુગ્ણ વભાજભાાં પ્રવન્ન યુગરત્લ
તીથાસ્લરુ ફની યશે છે . ઍવુાં યુગરત્લ કામભ અગ્નીની
વાક્ષીઍ થમેરાાં રગ્નફાંધનનુ ાં ઐળીમાળાં નથી શત.ુાં રગ્ન
લીત્ર શમ કે ન ણ શમ; યાં ત ુ પ્રેભ ત લીત્ર જ શલાન!
ભાણવ અનેક લાય રગ્ન કયી ળકે; યાં ત ુ વ ટચન પ્રેભ ત
કેલ ઍક જ લાય કયી ળકે છે . પ્રેભ યભેશ્વય છે અને યભેશ્વય
ઍક જ છે .
ઍકલીવભી વદીભાાં યુગરત્લ કેન્રસ્થાને શળે. છાાંદગ્મ
ઉનીદના પ્રાયાં બે જ ભીથુનત્લ(જડકુાં)ની પ્રતીષ્ઠાના થઈ
છે . ઋી ત ત્માાં સુધી કશે છે કે ‘્’ વાંજ્ઞાભાાં ણ ભીથુનત્લ
‘વાંત ુષ્ટ’ છે . ફે ‘ભે રા જીલ’ ઘય ભાાંડીને યશે તે ઘટના ઍટરી
ત લીત્ર છે કે ઍભને અગ્નીના ટેકાની ઝાઝી જરુય નથી.
આણે ઍલ વભાજ યચી ફેઠા છીઍ કે જ્માાં પ્રવન્ન યુગરત્લ
શજી ભાાંડ પ્રગટે ત્માાં ત ક્રૌંચલધ થલાની ળક્યતા લધી જામ છે .
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 134
શજી આણે યાભામણ–યુગભાાં જ છીઍ! જ્માાં જ્માાં ાંચલટી શમ
અને યાભ–વીતાનુ ાં યુગરત્લ મુક્તણે લીશાય કયત ુાં શમ ત્માાં
કઈને કઈ યીતે બમાનક યાલણત્લ શોંચી જામ

છે . આ

લાતભાાં કઈ ળાંકા શમ ત યજ યજ અખફાયની શેડરાઈન
જઈ રેલી. સ્લસ્થ યુગરગાન જ્માાં નથી શતાાં ત્માાં મોલનને
ણ ઘડણન યાં ગ રાગી જામ છે . નાની ઉંભયનાાં વ ૃદ્ધ સ્ત્રી–
ુરુ જઈ જઈને શલે આંખ ણ થાકી ગઈ છે .

ાઘડીન લ છે ડે
ઍક ભાણવ ફે ભુયી આંખના પ્રેભભાાં ડય અને
આખા ળયીયને યણલાની ભુર કયી ફેઠ!
–ગુણલાંત ળાશ
વાંકા : ‘ટહક
ુ ’–ૐ, લીનામક વવામટી, જે.ી. યડ, લડદયા–
ૐ 
Blog : http://gunvantshah.wordpress.com/

યલીલાય તા. ૐ

નલેમ્ફય, ના

વાપ્તાશીક

‘વાંસ્કાય’ભાાંથી

ુતી

‘વાંદેળ’

રેખકશ્રીના

વાબાય...ઉત્તભ ગજ્જય...
@
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છટુકાકાનાાં અવીર
–સ્લાભી આનાંદ
અનુક્રભણીકા

લાીના

લવલાટનાાં

લયવ

દયમ્માન

અભાયા

છટુબાઈન ઍક ક્રભ ઍ થઈ ડય કે અઠલાડીમાભાાં ફેત્રણ
દીલવ આવાવનાાં ગાભ કે પીમાભાાં લવતાાં શયીજન કે
દુફા રકના કાગ રખી દે લા જવુ.ાં જતજતાભાાં આખી
લસ્તીભાાં ‘વટુકાકા’ ગયીફના ફેરી થઈ ડયા.
અબણ–નીયક્ષય લસ્તીભાાં ઢેડ–દુફાાંની ફૈયીઐને કે
ડવીઐને, તેભના ધણી–દીકયાઐને

ળશેયભાાં, ભટે બાગે

મુફઈભાાં
ાં
યતા શમ તેભના ય ઘયખફયના કાગ શયશાંભેળ
રખલાના શમ. ગાભડળન કાડી, દુકાનદાય લાણીમ
ેરીઍ આેલ ુાં ત્રણ ૈવાનુ ાં ત્ુાં ઍક આન રખાભણી રઈ
રખી આે! ફાઈ, ઘયકુટુાંફના ફધા વભાચાય રાાંફી રાાંફી
લીગતે રખાલે, ને રખનાય કાડી કાનભાાં ુભડાાં બમાું શમ
તેભ વાાંબળમે જામ. છી ટાઢે કઠે ચાય રીટી ચીતયી આે!
ફરનાયી ચાશે તેટલુાં ફરી શમ–ઘયના ખુળીખફય,
મયાાંની તાલઉધયવ ને ૈવાનુ ાં ભનીઐડા ય ભકરલાની તાકીદ
ઉયાાંત ફીજુ ાં કશુાં રખી આલાના કાડીઍ વગાંદ ખાધા શમ!
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ફવ, રખાભણીન આન રઈ ેરીને લીદામ કયે . ફાડી ફાઈ
ઘણુમ
ાં ે વભજે, કે તે રખાલેલ ુાં તેન દવભ બાગ ણ
કાડીઍ કાગ ય ાડય નથી. ણ શુાં કયે ? પયી રખાલલા–
લાંચાલલા આલલાની ગયજ. ઍટરે લગય પયીમાદે , રખેલ ુાં કાડા
રઈને ચકી યની ટારેટીભાાં નાખે, ને ઘેય જામ.
આ દૃશ્મ, અશીં આવ્માને ફે–ત્રણ દીલવ જ થમા શળે,
ને છટુકાકાઍ જયુ.ાં રાગર જ ઉર ક્રભ ળરુ થમ. ખીવાભાાં
અડધ ડઝન કાડા ઘારીને નીકે , ને પીમે પીમે પયે .
‘‘કેભ, ડશીભા, કેભ છે લ? કાગર રખાલલાન કી ની?
આ હુાં આલેર છે લ.’’
‘‘શા, શા આલની બામ, આલ. ગાાંધી ભા’ત્ભા. ધન
બાઍગ અમુાં રકનાાં. આભયે કાાંમ ની રખાલલ શમ? તભે
ધયભી રક. ભા’ધેલના ભાંદીયભાાં આલીને યે ’લરા. કીભ ન
ઐયખુ!’’
ાં
છી ડવી ઘયભાાં જઈ, સ્ટ–કાડા ક્યાાંક ભેરી યાખ્યુાં
શમ તે પાંપવલા ભાાંડે.
‘‘ઍ કાાંમ કય, ભામ? આમ હુાં ખીસ્વાભાાં જ કાયડપાયડ
ફધુાં તીમાય રી આલેર જે!’’
ડવી ખુળખુળ થઈ જામ. ભનભાાં ગગણે: ‘‘ગાાંધી
ભા’ત્ભાનુ ાં રક. ધયભી રક. નીકય આવુાં તે લયી કણ કયે ?”
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છટુકાકા ઐટરાની કયાણે ફેવી કાડા –કરભ કાઢી
રખલા ભાાંડે. ડવી વાભે રખાલલા ફેવે. ઘયની લહઐ
અને
ુ
મયાાં ફીતેફીતે ખુણેખાાંચયે કે ફાયણાાંની આડળે ઉબાાં યશી
તાર જુ ઍ. ઍકાદ ગફરુાં ણ શીંભતલાળાં છકરુાં લી ડવી
ાવે આલી ઍના ખાભાાં ચડી ફેવે, અને છટુકાકા રખતા
શમ તે વામુાં તાકીતાકીને જઈ યશે.
ડવી રખાલતી જામ અને છટુકાકા રખે. ડવી ફરતી
જામ, ને ફરેફર કાગ ય ડત જામ:
‘‘રખ–તાલ નાની યીની ુઠેાં ડેર, ની મુકત.
ભટી લહુ ઈના ફાને ઘેય બાત યલા ગેમરી. લાીલાય
ુાં
લાનીમ શેઠ ૈશાનુ ાં લીમાજ બયી જલા કે. હુાં કીમાાંથી દે લ? તને
કેમલુાં કે દીલાશા અગાઉ વાશ રુીમાનુ ાં ભનીઐડા ય કયી મુકજે.
ન આમ આથભન ભશીન થીમ ને બાદય શઉ આલશે. ન
તાયા ૈશાન ત્તા નીમ્રે.
“રખ–બીખર, ઈન છા’ફ લેરાત ચારી ગીમ તી
દા’ડાન ધાંધા લના ફેઠ વે. ઉદલાડાના ાયશી ભાંબઈ રી
ગેમરા. ન ફે ભઈનાભાાં ાવ આલી યીમ. ભાાંટી ભયદથી
આભ ઘેય આંગને કેટરાાં ફેશી યે લાલાનુ ાં ઉત?ુાં ત ુાં ઍને ભાંબઈ
ફરાલી રેલ. ભાયાથી ઈને આમ યભાને તાડીને ભાાંડલે દા’ડ
ફધ ીને ડી યે મરની જલાત.”ુાં
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ખાવી દવ ભીનીટનુ ાં ડીક્ટેળન. રખલાને છે ડે છટુકાકા
કાગ શેરેથી છે લ્રે રગણ ડવીને લાાંચી વબાલે. ફરેર
જ ફરેફર, ટુાંકાક્ષયીભાાં રીધ શમ તેભ, પયી ાછ ડવીને
કાને ડે ને ડવી ડરે! પીમાની શયીજન સ્ત્રીઐ બેી થામ,
વાાંબે ને કઈ ત્ુાં રાલી શમ તે છટુકાકાની આગ ધયે .
કાકા ન રે. તાનુ ાં જ ખીવાભાાંથી કાઢે, ને ઍનુમ
ાં રખી આે.
ઍ જ રખનાય અને ઍ જ રખાલટ. રખીને આખુાં ઍનેમ લાાંચી
વાંબાલે. રખાભણી ન રે–અને કાડીથી દવ ગણુાં રખી આે!
છી ટારભાાં ણ ‘હુાં જ રાખી દે લા’ કશી છટુકાકા
ઘણાઘણા શેતે કયીને ડવીની લીદામ રે, ને ફીજે પીમે જામ,
કે ઘય બણી લે . રખેરા કાગ વાથે રીધા શમ તે
ટારેટીભાાં નાખે. કકલાય લી ‘યીપ્રામ’ કાડો ણ રખી
આે, ને અઠલાડીમાભાાં જલાફ આલી શોંચે ત્માયે રખાલનાયી
શેયત થઈ જામ. કઈના ભનીઐડા ય ણ આલી ુગે.

– સ્લાભી આનાંદ
ભશેન્ર ભેઘાણી વાંાદીત ‘અયધી વદીની લાચનમાત્રા ’
બાગ–, ાન  – ઉયથી પ્રકાળકશ્રીના વોજન્મથી.
..ઉત્તભ ગજ્જય..
@
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‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ભાાં યજુ થઈ ચુકેરી
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યચનાઐની

આલી અગીમાય ઈ–બુક ફનાલી છે . બાગ 1થી 11. દયે કભાાં
ચીવ–ચીવ કૃતીઐ છે . આ બાગ છીના બાગ જ તભને ન
ભળમા શમ ત તે ભેલલા રખ :
ઉત્તભ ગજ્જય – uttamgajjar@gmail.com સુયત
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