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‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’
ઈ–બુઔ
બાખ–002
‘વ.ભ.’ ક્રભાાંઔ 026 થી 050
: યજુઆત :
ઉત્તભ.ભધુ ખજ્જય
.સુયત.
નેટ

લાયનાયાને

જેણે

લાચનને

છાંદે

લખાડયા

તે,

થી ળરુ થમેરી ‘સુ–લાચનમાત્રા’–‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ભાાં
યજુ થમેરી વગી યચનાને, અખીમાય બાખભાાં યજુ ઔયતી
નાનઔડી આ ઈ–ુસ્તીઔા, વગી કૃતીના વજૉઔ અને વો
લાચઔ–બાલઔને વભીત...
: વમ્ાદઔ :
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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પ્રાસ્તાલીઔ
લીશ્વબયભાાં લવેરાાં ગુજયાતી યીલાયને દય યલીલાયે
ઔશુઔ
ાં ફે ાન જેટલુ,ાં જીલનઔ ગુજયાતી લાચન ભી યશે
તે શેત ુથી અભે May 29, 2005ના દીલવથી આ ‘વન્ડે ઈ–
ભશેપીર’ નાભે

‘લાચનમાત્રા’ ળરુ ઔયે રી. ત્માયે

ત

આ

ગુજયાતી યુનીઔડ પન્ટ નશતા. તેથી અભે ‘ઔરાી’ અને
છીથી

‘લીજમા’

નનયુનીઔડ

પન્ટ

લાયતા.

છીથી

યુનીઔડ પન્ટ ‘શ્રુતી’ આલતાાં જ અભે તે લાયલા ળરુ ઔમાા.
ળરુઆતભાાં ભાાંડ ફવથી ફે શજાય યીલાયને શોંચતી આ
‘વ.ભ.’, આજે ાંદયે ઔ શજાયથીમે લધાયે લાચઔને (શલે દય
ાંદય

દીલવે) નીમભીત

ભઔરીએ

છીએ. એઔ

લાચઔન

પ્રતીબાલ માદ આલે ઔે : ‘‘તભાયી આ ‘વ.ભ.’, એ ભાયા ગયનુ ાં
‘અકાંડ આનાંદ’ છે .’’ આ પ્રતીબાલને વાચ ાડલા અભે વતત
પ્રમત્નળીર

છીએ. તેના

ફધા

અંઔનુ ાં ઈ–બુઔ

સ્લરુનુ ાં

વાંઔરીત લાચન આ વભક્ષ યજુ ઔયલાન અને અલઔાળે
જ્માયે મ વભમ ભે ત્માયે લાાંચી ળઔામ ઔે ઔઈને ભઔરલા
સુરબ ઔયી આલાન આ પ્રમાવ છે ..
‘વ.ભ.’ને વક્રીમ અને જીલન્ત વાથ–વશઔાય આનાય
વો લડીર અને ભીત્રન અભે, તા.  ભે ની ‘ૐ–
એ’ની

‘લીદામ–વરાભ’

નાભઔ

‘વ.ભ’ભાાં

લીખતે

આબાય

ભાન્મ છે . તમ ત્માય છીની ‘ઔાવ્મ–ખઝર’ની અત્માય
સુધીની ફધી ‘વ.ભ.’ના અતીથી વમ્ાદઔ તયીઔે નીષ્ઠાથી
વેલા આનાય સુયતના ખઝરઔાય શ્રી ખોયાાંખ ઠાઔય અને
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તેલી ફધી ‘વ.ભ.’નુ ાં પ્રેભથી અક્ષયાાંઔન ઔયી આનાય ભીત્ર
શ્રી સુનીર ળાશના અભે વલીળે આબાયી છીએ.
આ નલ લયવભાાં દુનીમાના એઔેએઔ દે ળભાાં લવતા
લાચનપ્રેભી બાલઔન વશમખ, પ્રત્વાશન અને હપ
ુાં અભને
ભળમાાં. બયવ મુઔે એલા શજાય ભીત્ર ભળમા. ‘વ.ભ.’ શોંચે
ને પ્રતીબાલન લયવાદ લયવે. સ્લ–પ્રળસ્તીના દને કાલા
અભે તેને જાશેયભાાં પ્રઔાળીત ઔયલાનુ ાં ળરુઆતથી જ ટાળયુાં છે .
શા, તેલા દયે ઔ પ્રતીબાલઔને અંખત ભેર રકી તેભને દીરી
આબાય શોંચાડલાનુ ાં અભે ચુક્યા નથી. છતાાં ણ એઔ જ
લાય, આલ દ ખણ ત દ, અભે ઔમો છે .
થયુાં એવુાં ઔે ૐ વપ્તાશ છી અભે ‘વ.ભ.’ને ફાંધ
ઔયલાનુ ાં નશીં; ભાત્ર લીયાભ આલાનુ ાં જાશેય ઔયુ.ું (જુ ,
‘વ.ભ.’ ઈ–બુઔ ક્રભાાંઔ – ભાાં, ‘વ.ભ.’ ‘લીદામ–વરાભ’ 155-1 :
18-05-2008). આ ‘વ.ભ.’ લાચઔને શોંચતાાં જ અભાયા ય
પ્રતીબાલની

મુળધાય

લાા

થઈ.. પયી

ળરુ

ઔયલાના

આગ્રશની ઝડી લયવી. તેભાાંના એઔ વ જેટરા લાચઔના
ઉદખાય મથાતથ અભે એઔ ‘વ.ભ.’ભાાં પ્રઔાળીત ઔમાા શતા.
(જુ , ‘વ.ભ.’ ઈ–બુઔ ક્રભાાંઔ – ભાાં, ‘વ.ભ.’ ‘We salute your
'FEELINGS' for 'SeM'’ 155-2 : 13-07-2008). એણે અભને
એલા બાલલીબય ઔમાા ઔે અભાયે ભાત્ર ફે જ ભાવના લીયાભ
છી ‘વ.ભ.’ પયી ળરુ ઔયલી ડી જે શજી ચાલુ છે . અરફત્ત,
શલે તે ાક્ષીઔ ફની છે . વાથે વાથે ફહુ નમ્રતાુલાઔ અનુબલે
એટલુાં ત ઔશી ળઔામ ઔે ઈ–બુઔન ઔઈ ણ બાખ લાાંચલાનુ ાં
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ળરુ ઔયનાયને તેની દીરવાંદ એઔાદફે કૃતી ત ભી જ
યશેળે. ઔાવ્મ, ખઝર, લાતાા, આયગ્મ, શાસ્મ, ળીક્ષણ અને
જીલનઔ ઔાંઈ ઔેટરીમ કૃતી! તાની કૃતી ‘વ.ભ.’ભાાં
મુઔલાની

શેતથી

યલાનખી

આનાય

આણા

ભાનીતા

વજૉઔન આબાય ભાનલા ત અભાયી ાવે ળબ્દ જ નથી!
આનીમન

ટૅક્નૉરૉજીવભાાંથી

ફશેન

શ્રુતી

ટેર

(shruti@arniontechnologies.com) ન બક્તીબાલબમો વશઔાય
‘વ.ભ.’ને ન ભળમ શત ત ાંદય શજાયથી ગણા લધાયે
લાચઔ સુધી દય કલાડીમે શોંચલાનુ ાં અભાયાથી ળક્ય ના
ફનત. યજે યજ નલા લાચઔની આઈડી ઉભેયલાની, ઔ’ઔની
ફદરાઈ

શમ

ત

તે

સુધાયલાની, ભાંખલાયથી

‘વ.ભ.’

ભઔરલાનુ ાં ળરુ ઔયલાનુ ાં તે.... છે લ્ર રૉટ શુક્રલાયે યલાને
થામ! વોન વાથ રઈ ફશેન શ્રુતી નીષ્ઠાુલાઔ આ ફધુાં ઔયે .
આ ઈ–બુઔ ફનાલલાનુમ
ાં
છી ત શ્રુતીએ ભાથે રીધુ.ાં
આના સ્ક્રીન ય ‘વ.ભ.’ની જે બુઔ છે તેભાાં અનેઔની વાથે
ફશેન શ્રુતીના હૃદમન બાલ બમો છે ..
જનશીતનુ ાં ઔઈ ણ ની:સ્લાથા અને વારુાં ઔાભ ઔદી
અટઔત ુાં નથી એ લાતની ાઔી પ્રતીતી અભને ‘રેક્વીઔન’
નીભાાણના રાાંફા પ્રલાવે ઔયાલેરી. તે જ લાત અશીં ણ
વાચી ડી યશી છે ..
આજન વભમ ઝડથી ‘ઈ–બુઔ’ લાચનન જભાન
ફનલા જઈ યહ્ય શમ તેલી તેની ખતીલીધીની અભને
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પ્રતીતી થઈ યશી છે તેથી જ આ ઈ–બુઔ વો લાચઔને
વપ્રેભ..
ઔદાચ
યતીરાર
બાાન

નલાયુખને

ચાંદયમાએ

ીછાણીને

આણ

વો

જ

આદયણીમ

શ્રી

ગુજયાતીને ગુજયાતી

આક ‘ઈ–ળબ્દવાખય’ વભ ‘ગુજયાતીરેક્વીઔન’

(http://gujaratilexicon.com/)

આંખીનાાં

ટેયલાાંલખ

ઔયી

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

વો

ઔઈ

એભાાં ભતી

વલરત–સુલીધાથી

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

તે

‘ઈ–બુઔ’ને

આઈ–ૅડ

ભાટે

લાચનક્ષભ

ઈ–બુઔ

ફનાલલાભાાં તાન વક્રીમ વાથ–વશઔાય આનાય જૅક્વન–
ભીવીવીી, અભેયીઔાના

આલ્પાગ્રાપીક્વના

ભારીઔ

યભેળ–

ળીલ્ા ખજ્જય (rgajjar@alphagraphics.com) ન, ીવી ભાટે
લાચનક્ષભ ઈ–બુઔ ફનાલી આનાય અભાયા અઝીઝ ભીત્ર–
વાથીદાય અને ળરુઆતથી જ રેક્વીઔન વાથે બાાવેલાના
ઔામાભાાં

દીર

યે ડનાય

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

બાઈ

અળઔ

બાઈ

ઔાતીઔ
તથા

ઔયણીમા
ભીસ્ત્રી
આનીમન

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

(maitri@arniontechnologies.com)

લખેયે

વોન

હૃદમુલાઔ ખુફ ખુફ આબાય..
શજી ફીજા ફે વાલ અંખત અંખત નાભલ્રેક ઔમાા
લીના

યશેલાત ુાં નથી. અતીવ્મસ્તતા છતાાં છે લ્રી

ગડીએ

બક્તીબાલુલાઔ આ ઈ–બુઔનુ ાં વયવ મુક ૃષ્ઠ-ટાઈટર ફનાલી
આનાય

અભદાલાદની

યે ડીમન્ટ

એડલટાાઈઝીંખ

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

(jayesh.mistry@radiantmedia.co.in) ન

ખુફ

ખુફ

આબાય..
અને જેન વોથી શેર આબાય ભાનલ જઈએ તેન
વોથી છે લ્રે ભાનુ ાં : ની વારભાાં, ઔમ્પ્યુટયન ‘ઔ’ નશીં
જાણનાય ભાયા જેલા અબણને, સ્નેશને નાતે; ણ શઠુલાઔ
રેટૉ બેટ આી ઔમ્પ્યુટયના આ નેટક્ષેત્રભાાં પ્રલેળલા ભાટે
ધઔ

ભાયનાય

ફ્રયીડાની

લીખ્માત

ડીજીટ્રૉન

વીસ્ટમ્વ(http://www.digitronsystems.com) ના ભારીઔ શ્રી.
દીઔ–બાલના ભીસ્ત્રી (dipak@digitronsystems.com) ન ત
જેટર આબાય ભાનુ ાં તેટર છ છે . નીવ ૃત્તી છી શુાં ઔયવુાં
તેન નઔળ જેની ાવે ન શમ તેને, ઔઈ આગ્રશુલાઔ ઔાભે
રખાડી દે અને તે ાછાં તે જ તેના જીલનનુ ાં ધ્મેમ ફની યશે
તે ત ઔના નવીફભાાં!

www.gujaratilexicon.com

P age |8
વો ઈ–બુઔ લાચનયવીમા લાચઔનુ ાં અભે બાલબીનુ ાં
સ્લાખત ઔયીએ છીએ અને શ્રદ્ધા યાકીએ છીએ ઔે અભાય આ
પ્રમાવ ણ વોને વાંદ ડળે.
.યજુ આત.

ઉત્તભ.ભધુ ખજ્જય
: વમ્ાદઔ :

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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ુ મણીકા
અનક્ર
‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ – 02
ક્રભ

કૃતી

ઔતાા

તાયીક

026

ફાઔનુાં સ્લતાંત્ર વ્મક્તીત્લ

પ્રા.યભણ ાઠઔ

04-12-2005

11

ાન

સ્લીઔાય
027-1

'છે ..નથી !’(ઔાવ્મ)

યાજીલ વલાણી(બ્રીટન)

11-12-2005

18

027-2

પ્રવન્ન દામ્ત્મ

વાંઔરીત

11-12-2005

19

028

સુક

‘અજ્ઞાત’

18-12-2005

21

029

ઉગાડી આંક(લાતાા)

ફલાંત ટે ર

25-12-2005

23

030

વ ૃદ્ધન આદય

લલ્રબ ઈટારીમા

01-01-2006

30

031

કલામેર બખલાન

સ્લ. અનીરુ દ્ધ બ્રહ્મબટ્ટ

08-01-2006

37

032

બાયે રા અગ્નીના તણકા

મળલાંત ભશેતા

15-01-2006

45

(યવાસ્લાદ)

033

ઝરુ કડે દીલા ફે

યશીત ળાશ

22-01-2006

51

034-1

ઈ–ળબ્દઔળ

ફલાંત ટે ર

29-01-2006

57

ધીરુ ફશેન ટે ર

29-01-2006

66

રઔાાણ..(અશેલાર)
034-2

ઈ–ળબ્દઔળ
રઔાાણ..(પ્રલચન)

035

આણી દુ ફાતા

સ્લાભી વચ્ચીદાનાંદજી

05-02-2006

77

036

વશજ વભાધ..‘ભાધલ ખય’

ડૉ. ઔનુબાઈ જાની

12-02-2006

87

037

નલલધુ–વાસુભા (ઔાવ્મ)

જમાંત ખ. ખાાંધી

09-02-2006

94

038

ેટફા....(આયગ્મ)

ડૉ.ભશેયલાન બભખયા

26-02-2006

97
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039

વાંસ્ઔાયીતાની ઈજાયાળાશી

સુધા મુતી

05-03-2006

105

શમ ?
040

ઉંઝાજડણી લીળે

ફલાંતબાઈ ટે ર

12-03-2006

113

041

ઔથા–વ્મથા એઔ

‘શયીશ્ચાંદ્ર’

19-03-2006

122

વાંઔરીત

26-03-2006

127

દીઔયીની...(લાતાા)
042

યતીરાર ચાંદયમા વાથે
મુરાઔાત

043

વાશીત્મનુાં ઈનાભફજાય

ચન્દ્રઔાાંત ફક્ષી

02-04-2006

146

044

પ્રવાંખલીળે

ડૉ. મખેન્દ્ર વ્માવ

09-04-2006

154

045

ડેડી : એઔ વલાનાભ

યીલા ફક્ષી(ુસ્તઔ

16-04-2006

157

ફલાંત ટે ર

23-04-2006

164

યીચમ)

046

ભાયા દાદા–ભાયાાં દાદી
(ઔાવ્મ)

047

કટુાં અને કયાફ

ચન્દ્રઔાાંત ફક્ષી

30-04-2006

167

048

એરથીને લખલળ

ગુણલાંત ળાશ

07-05-2006

174

નશીં(આયગ્મ)
049

ચાણક્ય અને ચાલાાઔ

ચન્દ્રઔાાંત ફક્ષી

14-05-2006

181

050

આનાંદગન ઔ

ભધુઔાન્તા ખજ્જય

21-05-2006

189

ક્યા?..(લાતાા)

લાચઔને લીનન્તી :
અનુક્રભણીઔાના ‘ક્રભાાંઔ’ ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ તે રેક ખુરળે અને
ળીાઔના ફૉક્વની નીચે ઝીણા અક્ષયે ‘અનુક્રભણીઔા’ ય ક્રીઔ
ઔયતાાં પયી અનુક્રભણીઔા ય જલાળે..
આ સુલીધાન રાબ રેલા લીનન્તી છે ..
..આબાય..
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026 : 04-12-2005

ફાઔનુ ાં સ્લતાંત્ર વ્મક્તીત્લ સ્લીઔાય..
–પ્રા. યભણ ાઠઔ ‘લાચસ્તી’
અનુક્રભણીઔા

To solve the problem of education, children must
be surrounded with equity and must be equitably treated.
And each and everyone, parent or child, must be
understood to be an individual, and must have his or her
individual rights equitably respected.
--Joslah Warren (અભેયીઔન ચીન્તઔ)
નાનુ ાં ફાઔ જ્માયે ણ ઔાંઈઔ વારુાં ઔે કયાફ લતાન
ઔયે , ત્માયે ની:ળાંઔ વભજી રેજ ઔે એ ગુણ ઔે અલગુણ તે ખુદ
ફાઔન ત નથી જ; ઔાયણ ઔે ળીશુ મા નાનઔડુાં ભુરકુાં જ્માયે
આ દુનીમાની ખતીલીધી વભજલા–ળીકલા પ્રમત્નન પ્રાયાં બ
ઔયે છે , ત્માયે તે શભેળાાં તાનાાં લડીરના લીચાય અને કાવ–
લીળે ત ગયનાાં, કુટુાંફનાાં ભટેયાાંનાાં લતાનને અનુવયત ુાં શમ
છે . ભાટે ફાઔની ભુર ઔે અનુચીત લતાન એ શઔીઔતભાાં ત
ભાફાન જ લાાંઔ મા દ શમ છે . ફાઔ એ પ્રાણીજખતભાાં
વોથી લધુ અનુઔયણળીર પ્રાણી છે . તે ભટેયાાંના દાકરાનુ ાં
યવુલાઔ વતત નીયીક્ષણ ઔયત ુાં યશે છે અને છી એ જ
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પ્રભાણે વ્મલશાય ઔયલાન પ્રમત્ન ઔયત ુાં યશે છે . એ વારુાં ઔે
કયાફ? એટર લીલેઔ ઔયલાની નીજી ક્ષભતા ત ફાઔ ઔદી
ધયાલત ુાં શત ુાં જ નથી. એને ભન ત લડીર જે ઔયે છે તે ઔામા
ઔયલા મગ્મ જ પ્રતીત થામ અને છી એ પ્રભાણે તે
ઔયલાન પ્રમત્ન ઔયે .
દા.ત. જ તભે ફાઔને ભાયળ, ીટળ ત તે વભજળે
ઔે, અમુઔ વાંજખભાાં વાભી વ્મક્તીને ભાયલી જઈએ, અને છી
તે ફાઔ અન્મ એલાાં એનાાં ફાવાથીને અથલા ત ખુદ
લડીરને ભાયત ુાં થઈ જળે. ફાઔ ભાયત ુાં થામ, ત વભજી જ
રેવ ુાં ઔે એના ગયનાાં લડીરભાાંથી ઔઈ વ્મક્તી તે ભાયઔણી
શળે! જ તભે તભાયા ફાઔ ય ઔડઔ ળાવન અને ળીસ્તન
દય ચાલુ યાકળ, ત એ ફાઔ તે ણ ફીજા ય હઔ
ુ ભ
ચરાલત ુાં અને આજ્ઞાારન ઔયાલત ુાં ફની યશેળે.
દા.ત. ભેં નજીઔથી નોંધેલ ુાં ઔે એઔ ફાઔી તાનાાં
નાનેયાાં બાઈબાાંડુાં ઉય હઔ
ુ ભ ચરાલલાની ભનવ ૃત્તી ધયાલતી
અને યીતવય ીડામે આતી! નીયીક્ષણથી જાણલા ભળયુાં ઔે,
ખુફ નાની ળીશુલમે એ ફશેન ઉપે ફાઔી તે નઔયચાઔયની
તથા ભાતાીતાની હઔ
ુ ભળાશીન બખ ફનેરી.
જ આણે ફાઔના અધીઔાયન અને કાવ ઔયીને,
એના વ્મક્તીત્લન આદય ઔયતાાં યશીશુ,ાં ત ફાઔ ણ એનાાં
ફાભીત્ર તેભ જ એના લડીરના વ્મક્તીત્લને ભાન આત ુાં
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થઈ જળે. ભતરફ ઔે જ તભારુાં નાનઔડુાં વાંતાન ઉદ્ધત પ્રકૃતી
દળાાલત ુાં શમ, ત આત્ભ–નીયીક્ષણ ઔયજ, ઔદાચ તભે તે જ
ઉદ્ધત સ્લબાલના શઈ ળઔ! ઉત્તભ યસ્ત એ જ છે ઔે ફાઔના
સ્લતાંત્ર વ્મક્તીત્લન ુણાત: સ્લીઔાય ઔય અને અન્મ ુખ્ત
કુટુાંફી જેલ જ વ્મલશાય એના પ્રત્મેમ દળાાલ, ત ફાઔ
આઆ

લીનમથી,

વ્મલસ્થીત

તથા

સુવસ્ાં ઔાયી

ઔે

વદલતાનળીર થલા ભાાંડળે.
જ

ઔે

વોથી

ભટી

વભસ્મા

જ

ફારભાંદીય ઔે

ળાાની છે . ગયનાાં લડીર ધાય ઔે નાનઔડી ળીશુલમથી જ
ફાઔના સ્લતાંત્ર વ્મક્તીત્લન સ્લીઔાય ઔયીને, એના પ્રત્મે
આદય–પ્રેભબયુું લતાન દાકલી, એનાભાાં વાયા ભાણવણાના
ુ ા ઔાજી દાકલે; ત ણ ળાા–ફાભાંદીયના
ગડતયની વાંણ
ળીક્ષઔ ણ તે ફાઔ પ્રત્મે વ્મક્તીત્લના સુદ
ાં ય ગડતયના
એલા જ શેત ુલા, વ્મલશાય દાકલળે ઔે ઔેભ? એ પ્રશ્નન
આણી ાવે જલાફ શમ, તમ ઈરાજ ત નથી જ નથી.
ફુરની ઔી જેવુ,ાં ઔાચી અને નભનીમ વાભગ્રી રુ ફાઔ
આણને

વોંલાભાાં

આવ્યુાં

છે ,

ભાટે

એનુ ાં

ઉત્તભત્તભ

સુલીઔવીત સ્લરુ ગડલાની આણી પયજ ફની યશે છે , એવુાં
ખાંબીયણે

લીચાયી, તદનુવાય વ્મલશાય

ઔયનાયા

ળીક્ષઔ

આણે ત્માાં ઔેટરા? અયે , છે કયા? આણા રખબખ તભાભ
ળીક્ષઔ અણગડ શમ છે . ારત ુ પ્રાણી ઔે વયઔવનાાં યીંછ–
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વીંશને તારીભ આનાયા નીષ્ણાત અનીલામા ભનામ છે , અને
અનીલામા જ શમ છે ; યાં ત ુ ફાઔને તારીભ આનાય તે
ુયેયુ  તારીભફદ્ધ શમ, એટલુાં જ નશીં, એઔ પ્રઔાયની
સ્લમાંસ્ફુયીત પયજબાલનાલા શમ, એની ુયી ઔાજી વભાજ
વેલત નથી. યીણાભે ઔદાચ તભે સુધાયે રાાં તભાયાાં જ
ફાઔને ળાા ફખાડે છે !
ટુાંઔભાાં,

ફાઔના

વ્મક્તીત્લને

જ

નશીં;

એના

અધીઔાયને ણ ભાન આ અને તભારુાં ફાઔ એઔ વયવ–
સુદ
ાં ય વ્મક્તી તયીઔે જ નશીં, વાંબલત: એઔ ઉભદા જલાફદાય
નાખયીઔ તયીઔે ણ ઝશી ઉઠળે. આજે આલા નાખયીઔની
આ દે ળભાાં કટ ડી છે ; ઔાયણ ઔે, વજાખ, વબાન, જલાફદાય
તથા કુળ અને સુવજ્જ લડીરની જ લાસ્તલભાાં કટ ડી
છે .
હુાં ઈશ્વયને શાડશાડ ધીક્કારુાં છાં, ઔાયણ ઔે જ તેલી ઔઈ
ળક્તી શમ ત એણે ભાયીટ નાભઔ ીડાઔાયી પ્રક્રીમાનુ ાં
નીભાાણ જ ળા ભાટે ઔયુું છે ?
ળાયીયીઔ ભાય એ એઔ બમાનઔ અને ક્રુય–જખરી
ાં
વ્મલશાય છે અને વાંવાયભાાં જફય નફાને મથેચ્છ ભાયે ,
ભાયીઝુડીને ખભે તેવ ુાં ઔાભ એલા નફા ભાણવ ઔે પ્રાણી
ાવેથી રે, એ ઔેલી બમાંઔય, ઔભઔભાટી–પ્રેયઔ, ઔભઅક્કર
વ્મલસ્થા છે ! આલી વ્મલસ્થાન પ્રમજનાય જ ઔઈ બખલાન
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શમ ત તે, અથલા ત પ્રકૃતી–કુદયત બક્તીને મગ્મ નશીં;
નપયતને રામઔ ખણામ. ળાયીયીઔ અને ભાનવીઔ ીડા તથા
ીડન એ ભાયે ભન આ વજીલ સ ૃષ્ટીની ઔરુણતભ વભસ્મા છે
અને એભાાં ફાઔનુ ાં ીડન અને તેમ લી જ્માયે ખુદ
ભાતાીતા ઔે લડીર જ આચયતાાં શમ, ત્માયે ઔને યાલ
ઔયીએ? ઔની વભક્ષ જઈને યડીએ?
અયે ,

એવુાં દુષ્કૃત્મ

અટઔાલલાનમ

આણને

ત

અધીઔાય નશીં!
તે દીલવે એઔદઢ લાના એઔ ફાઔને એની ખભાય
ભાતા ઔચય કાલા ફદર ભાયતી–ીડતી શતી; ક્રધુલાઔ
ચીકીને પ્રશ્ન ઔયતી શતી ઔે, ‘ફર, શલે ઔચય કાળે?’
જયજયથી આક્રાંદ ઔયત ુાં તે ફાઔ ભાથુાં ધુણાલી ના..ના..ન
લણવભજ્મ ઉત્તય આપ્મે જત ુાં શત.ુાં ભાયાથી એ જયુાં ન ખયુ.ાં
વાલ અજાણ ભશીરા છતાાં, ભેં યઔાઈને એ ફશેનને લીનવ્માાં
ઔે, ‘ફશેન, ળા ભાટે આ ફાડાને ભાય છ? એ ફીચારુાં શજી
ુાં નથી..’ ફશેન ઔશે, ‘નથી ઔેભ વભજત?ુાં ફધુમે
ઔશુાં વભજતમ
ાં
વભજે છે !’ અને એભ આખ તાડનરીરા ચાલુ જ..
શલે, એઔદઢ લાના ફાઔને લી ઔચય શુાં અને
કાદ્ય શુાં ને અકાદ્ય શુ?ાં યસ્તાભાાં ડેરી ઔઈ ણ ચીજ એ
ગણી લાય ભોંભાાં મુઔી દે લા પ્રેયામ: જે ભાતાીતાએ મા
લડીરએ ળાાંતીથી ઔાઢી રેલાની જ શમ. ભાયીટ વજારુ છે
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મા ુન: એવુાં દુષ્કૃત્મ નશીં ઔયલાની એ ચેતલણી છે –એવુાં ઔશુાં
જ વભજલા એ ફાઔ શજી વદાં તય અળક્ત, અજ્ઞાન શમ છે .
ેલ ુાં ફાઔ ના..ના..ની અદાભાાં જે ભાથુાં ધુણાલત ુાં શત,ુાં તે
ઔચય નશીં કાલાના પયભાન ઔે ઉદે ળના સ્લીઔાયરુે શત ુાં જ
નશીં.
ફાઔ ત પક્ત એટરા જ ભાટે ભાથુાં ધુણાલત ુાં શત ુાં ઔે,
એભ ઔયલાથી ભાય છ ડે મા ફાંધ થામ; જેભ ચાબુઔ ઔે
યણી પટઔાયલાથી ગડ ઔે ફદ દડલા રાખે છે એ જ
યીતે! એ રાચાય પ્રાણીને રેળભાત્ર વભજ ઔે કફય નથી
શતી ઔે ળા ભાટે આલ ભાય કાલાન અને ળા ભાટે આભ
દડયા ઔયલાનુ?ાં ચાબુઔના પટઔાયથી ગડ દડલા રાખે, લધુ
લેખે દડે, એથી એભ નથી જ વભજલાનુ ાં ઔે, એ ગડ સુધયી
ખમ! ફાઔ ફાફતે ણ એભ જ વભજવુ.ાં
ફાઔને ભયામ જ નશીં, ઔાયણ ઔે તભને એલ ઔઈ
અધીઔાય જ નથી. કરીર જીબ્રાન મગ્મ જ ઔશે છે ઔે : ફાઔ
તભાયા દ્વાયા આ વાંવાયભાાં આલે છે , એન અથા એલ નથી જ
ઔે, તે તભારુાં ારત ુ પ્રાણી છે , અથલા ત તભાયી ભારીઔીની
ઔઈ ચીજ છે ઔે જેથી એની વાથે તભે તભાય ભનપાલત
વ્મલશાય ઔય. ફાઔ ઔદી તાની ઈચ્છાથી આ દુનીમાભાાં
આલત ુાં નથી, એ ત લાસ્તલભાાં તભાયી જ ઈચ્છાન બખ
ફની ખમેલ ુાં એઔ રાચાય પ્રાણી છે . ભાટે એને ભાયલા–
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ીટલાન તભને ળેન અધીઔાય? અને આભેમ, ઔઈ ણ
નાનઔડુ,ાં સુઔભ, ભીઠડુાં અને
રાચાય,

અણવભજુ

અને

લશારવયુ,ાં નાદાન અને

આશ્રીત,

પ્રેભલાત્વલ્મ

બયુય

લયવાલલા મગ્મ એ મુખા
ાં
પ્રાણી જેલા ફાઔને ભયામ જ
ઔેભ? ભાફા અને ળીક્ષઔ, કૃા ઔયીને તભાયા ફાઔને
ભાયળ નશીં..1

બયતલાક્ય
એઔ લાય ભેં સુયતના ફાયખ–નીષ્ણાત ડૉ. ફીીન
દે વાઈને ુછયુાં ઔે, ફાઔ ભાટે ભટાભાાં ભટી આપત ઔઈ?
ખાંબીયભાાં ખાંબીય ફીભાયી ઔઈ?
જલાફભાાં એ ફાઔરુણા–ીડીત વાંલેદનળીર તફીફ
વકેદ ફલ્મા, ‘સ્ટુીડ ેયન્્વ!’

–પ્રા. યભણ ાઠઔ ‘લાચસ્તી’

સુયતના ‘ગુજયાતભીત્ર’ દૈ નીઔના તા. ૐ નલેમ્ફય,
ના

અંઔભાાંની,

રેકઔની

ઔટાય

રેકઔના વોજન્મથી વાબાય..ઉત્તભ ખજ્જય..

@
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027-1 : 04-12-2005

છે –નથી!
– યાજીલ વલાણી
અનુક્રભણીઔા

ભાનલ ાવે આંક છે, દૃષ્ટી નથી.
ભાનલ ાવે ઔાન છે, શ્રલણલીલેઔ નથી.
ભાનલ ાવે નાઔ છે, આફરુ નથી.
ભાનલ ાવે જીબ છે, ળબ્દવાંમભ નથી.
ભાનલ ાવે ભખજ છે, જ્ઞાન નથી.
ભાનલ ાવે હૃદમ છે, વાંલેદના નથી.
ભાનલ ાવે શાથ છે, આલડત નથી.
ભાનલ ાવે ખ છે, દીળા નથી.
ભાનલ ાવે જીલ છે, ચેતના નથી.
ભાનલ ાવે જીલન છે, ધ્મેમ નથી.
–યાજીલ વલાણી
ઈ–ભેઈર : rajiv_savani@yahoo.co.in
(શાર રાંડન..)
ૐ વપ્ટેમ્ફય, યના ‘નમાભાખા’ભાાંથી વમ્ાદઔશ્રીના
વોજન્મથી વાબાય...
@
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027-2 : 04-12-2005

પ્રવન્ન દામ્ત્મ
અનુક્રભણીઔા

‘‘બાઈ, તભારુાં દામ્ત્મ ખુફ પ્રવન્ન ભધુય છે ; અભને
એનુ ાં યશસ્મ નશીં ઔશ?’’

‘‘ફહુ વાદી લાત છે એ ત. અભે નીમભ ઔમો છે ઔે
ફધી ભશત્ત્લની ફાફતન નીણામ ભાયે ઔયલ અને ભાયી
ત્નીએ તે ભાંજુય યાકલ; એ જ યીતે ફધી વાભાન્મ ફાફતન
નીણામ ભાયી ત્ની ઔયે અને ભાયે તે ભાંજુય યાકલ. આથી
અભારુાં ખાડુાં વયવ ચારે છે ને ભઝા આલે છે .’’

‘‘દાકરા તયીઔે?’’
‘‘ફહુ વય લાત છે . જેભ ઔે, ગયભાાં ફ્રીઝ રેવ ુાં ઔે નશીં,
યવઈ ળી ઔયલી, ફાઔએ શુાં શેયવુ,ાં ઔમાાં વખાાં વાથે ઔેલ
વમ્ફન્ધ યાકલ, ઔયુાં ેય ભાંખાલવુ,ાં મુડીનુ ાં યઔાણ ળેભાાં ઔયવુાં
લખેયે વાભાન્મ ફાફત ભાયી ત્ની નક્કી ઔયે છે અને તે હુાં
ચુચા સ્લીઔાયી રઉં છાં.’’
www.gujaratilexicon.com
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‘‘ત તભાયે ઔઈ લાત નક્કી ઔયલાની?’’
‘‘હુાં ફધી ભશત્ત્લની ફાફતન નીણામ ઔરુાં છાં, જે ભાયી
ત્ની ચુચા સ્લીઔાયી રે છે . જેભ ઔે , યાવામણીઔ ઔાયકાનાાં
દે ળના ઔમા બાખભાાં નાકલાાં, લીએટનાભના યુદ્ધભાાં અભેયીઔાએ
ઔયુાં લરણ યાકવુ,ાં ઔલીતા છાાંદવ શલી જઈએ ઔે અછાાંદવ
લખેયે પ્રશ્ન લીળે ભાય નીણામ આકયી યશે છે .’’

–ભશેન્દ્ર

ભેગાણી

વાંાદીત–

“અયધી

વદીની

લાચનમાત્રા” બાખ–ૐના ાન ૐૐ ઉયથી વમ્ાદઔશ્રીના
વોજન્મથી વાબાય..

@
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028 : 18-12-2005

સુક
અનુક્રભણીઔા

HAPPINESS
There can never be success without happiness
and no man can be happy without dispensing happiness
to others. The dispensation must be voluntary and with
no objects in view than of spreading sunshine to those
whose hearts are heavy-laden with burdens.
Unhappiness, is not knowing what we want and
killing ourselves to get.
Until you have learnt to be tolerant with those
who don't always agree with you; until you have
cultivated the habit of saying some kind words for those
whom you don't admire; until you have formed the habit
of looking for the good instead of the bad in others, you
will neither be successful nor happy.
The most important thing to bear in mind is that,
happiness is not a station you arrive at, but a manner of
travelling.
--Unknown.
www.gujaratilexicon.com
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સુક
સુક લીના વપતા વાંબલે નશીં અને અન્મને સુક
લશેંચ્મા લીના ઔઈ વ્મક્તી સુકી થઈ ળઔે નશીં. સુકનુ ાં લીતયણ
વાલ સ્લૈચ્છીઔ શવુાં ગટે અને તે, જેભનાાં હૃદમ અનેઔ બાયણથી
રદામેરાાં છે તેભના સુધી, સુકના સુમાન ઔેલ પ્રઔાળ
પ્રવયાલલા વીલામના, અન્મ ઔઈ શેત ુ લીનાનુ ાં શવુાં ગટે.
આણને શુાં ઈચ્છીત છે તેના ુયા બાન લીના તે ભેલલાન
જીલરેણ પ્રમાવ તે જ દુ:ક.
તભાયી વાથે ગણુક
ાં રુાં વાંભત ન થનાયાના ભતને
વશી ળઔલાનુ ાં તભે ન ળીક ત્માાં સુધી; જેની તભે ઔદય ન ઔય
ુ ીબમાા ળબ્દ લાયલાની ટેલ તભે
તેલા ભાટે થડાઔ વશાનુભત
ન ઔેલ ત્માાં સુધી; અન્મભાાં કયાફને ફદરે ઔાંઈઔ વારુાં
ળધતા યશેલાની આદત તભે ન ાડ ત્માાં સુધી તભે ન ઔદી
વપ થઈ ળઔ, ન સુકી.
ધ્માનભાાં યાકલા જેલી અત્માંત ભશત્ત્લની ફાફત એ છે
ઔે, સુક એ ભાંઝીરનુ ાં નાભ નથી ઔે જ્માાં તભે શોંચ; ણ એ ત
જીન્દખીની મુવાપયીની ઔાનુ ાં નાભ છે ..

..અજ્ઞાત..
@
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029 : 25-12-2005

ઉધાડી આંક
–ફલાંત ટે ર
અનુક્રભણીઔા

આઈ વજૉન થઈ લીજમ ધભાાદા વાલાજનીઔ ટ્રસ્ટની
શૉસ્ીટરભાાં જડામ, ફધાને અચયજ થયુાં અને થામ તે
સ્લાબાલીઔ

શત.ુાં

અભ્માવભાાં તેજસ્લી,

યુનીલવીટી

ખલ્ડ

ભેડારીસ્ટ, ૈવે શોંચત ુાં કુટુાંફ, લીદે ળ લધુ અભ્માવ ભાટે જળે
તેલી ફધાને ધાયણા. ણ દે ળભાાં અનુબલી નીષ્ણાતના શાથ
નીચે ાઔ ફે લયવન અનુબલ ભેવ્મા ફાદ જ લીદે ળભાાં
લધુ અભ્માવ ભાટે જવુાં તેલ લીજમન ાઔ વાંક્લ્, જેભાાં તે
ભક્કભ યહ્ય. ળશેયના નાભી ડૉક્ટયએ તેને વાભે ચારીને
તાને ત્માાં આલલા જણાવ્યુ;ાં ણ તેણે ત વાભેથી ભાખણી
ઔયીને ધભાાદા દલાકાનાભાાં જડાલાનુ ાં જ વાંદ ઔયુ.ું

લીજમની આ ઔાંઈ ધુન ન શતી, છે લ્રા લયવભાાં તેણે
ુયી તાવ ઔયી શતી. ફે ઔાયણે તેની વાંદખી આ શૉસ્ીટર
ય ઉતયી શતી. લીના મુલ્મે અશીં વાયલાય થતી, તેથી ફધા
પ્રઔાયન અનુબલ ભે , દદીન ધવાય ણ કાસ્વ યશેત.
જાતજાતના રઔ વાથે ઔાભ ાડલાની શથટી ણ ફેવ.ે ણ
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એથી લીળે ત ત્માાંના ડૉક્ટય શતા. દદીને તાવલાની,
તેભની વાથે લાતચીત ઔયલાની ઢફછફ, દદીભાાં લીશ્વાવ
ઉત્ન્ન ઔયલાનુ ાં ઔોળલ્મ, તેભન ફશ અનુબલ અને તેભની
જાણઔાયી. આ ફધુાં તેને પ્રબાલીત ઔયી ખમેલ.ુાં આવીસ્ટન્ટ
ડૉક્ટયની જગ્મા તેણે સ્લીઔાયી રીધી.

ડૉઔટયે તેને આલઔામો, ‘‘દીઔયા, છા લેતનને ઔાયણે
અભને ઔઈ ડૉક્ટય ભત નથી. તાયા આલલાથી ભને ણ
કાસ્વી યાશત ભળે.’’ પ્રથભ ફે ભાવ ડૉઔટય દદીને તાવે
અને લીજમ તેભની વાથે યશે, ત્માય ફાદ લીજમ દદીને
તાવે અને ડૉક્ટય જરુય રાખે ત્માાં તેને સુચન ઔે ભાખાદળાન
આે તેભ ખઠવ્યુાં ને તે ફયાફય ચારલા ભાાંડ્ુ.ાં ફીજા
ભાવના છે લ્રા અઠલાડીમાના ત્રીજા દીલવે દદીની રાાંફી
રાઈનભાાં એઔ સુટેડ–બુટેડ જેન્ટરભૅનને ઉબેરા જઈ ડૉક્ટયની
આંક

શી

થઈ. લીજમને આશ્ચમા

ણ

થયુ!ાં આલ

વાધનવાંન્ન જણ દદી તયીઔે ઔદી દે કામ ન શત! ડૉક્ટયે ફે–
ત્રણ દદી તાસ્મા ફાદ લીજમને તેભની ાવે ભઔલ્મ,
ઔશેલડાવ્યુ,ાં ‘‘આ શૉસ્ીટર ધભાાદા છે , આે ઔઈ કાનખી
નીષ્ણાત ાવે જવુાં શમ ત ડૉક્ટય લૈષ્ણલ ળશેયના લીખ્માત
આઈવજૉન છે .’’

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 25
લીજમે વાંદેળ ઔહ્ય. તેભણે નમ્રતાથી ઔહ્ુ,ાં ‘‘થેન્ક્વ.
ભને ખ્માર છે . હુાં આ ળશેયન જ છાં. ભાયા લતી ડૉક્ટય
વાશેફને ઔશ ઔે ભાય લાય આલળે ત્માયે હુાં તે જેભ વરાશ
આળે તેભ ઔયીળ.’’

ડૉક્ટય અને લીજમે તાનુ ાં ઔાભ ચાલુ યાખ્યુ.ાં ેરા
વજ્જનન લાય આવ્મ. ડૉક્ટયે તેભની વરાશ તાજી ઔયી.
વજ્જને ઔહ્ુ,ાં ‘‘ડૉ. લૈષ્ણલની ખ્માતીની ભને જાણ છે ; ણ ભાયે
તભાયી ાવે જ ઈરાજ ઔયાલલ છે .”
ડૉક્ટય : ‘‘એ ત જાણે ઠીઔ; ણ બરા ભાણવ, આ
ધભાાદા શૉસ્ીટર ય ફજા રુ ળા ભાટે થાલ છ?’’
વજ્જન : ‘‘એલી લાત નથી. ભાયે આની ાવે જ
દલા ઔયાલલાની ઈચ્છા છે .’’
ડૉક્ટય : ‘‘ઠીઔ. ત છી દદીની દલા ઔયલાની ત
ડૉક્ટયથી ના ન ાડી ળઔામ! બાઈ, ણ...’
ડૉક્ટય લાક્ય ુરુાં ઔયે તે શેરાાં વજ્જને ળરુ ઔયુ,ું
‘‘ણ ફયાફય છે , આની લાત હુાં વભજુ ાં છાં. આજે હુાં સુટેડ–
બુટેડ છાં; ણ વાશેફ, ભને એ દીલવ માદ છે જ્માયે હુાં ણ
ત ુટેફુટે ઔડે અશીં રાઈનભાાં ઉબ યશેત શત. બાખીને લીદે ળ
ખમ, નવીફ આખનુ ાં ાાંદડુાં કવી ખયુ.ાં ભારાભાર થમ,
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લીવ લયવે દે ળ આવ્મ છાં. આંક દુકલા આલી ને આની
માદ આલી.’’
‘‘અભેયીઔાભાાં છ?”
‘‘ના, ન્યુઝીરેન્ડભાાં. ત્માાં ણ આંક દુ:કે ત આ
અચુઔ માદ આલતા. દય લયવે ‘આન દયદી’ એભ રકી
દીલાી ઔાડા ભઔલુાં છાં, ભત ુાં શળે. ભારુાં નાભ ત યભેળ; ણ
ુાં ડૉક્ટય
એઔ દયદી તયીઔે જ ક આલી ઠીઔ રાખત.’’
ણ બાલબીના થઈ ખમા. વજ્જનના શાથ ઔડી રીધા.
‘‘બાઈ, હુાં ણ દીલાી ઔાડા ભળમે તભને ભનભન દુલા
દઉં છાં. લયવથી દદીને તાસુાં છાં; ણ ભાત્ર આ જ
દીલાી

ય

ભને

આ યીતે

માદ

ઔય

છ. આ ભાય

આવીસ્ટન્ટ, ભાયામ ઔાન ઔાે તેલ છે . બણ્મ છે મ ભાયાથી
લધુ અને વારુાં. લીજમ જ તભને તાવળે.”

ફાજુ ના કાંડભાાં જ્માાં આંકની તાવનાાં વાધન શતાાં
ત્માાં યભેળબાઈને રઈ જઈ તાવલા ડૉક્ટયે લીજમને સુચના
આી. ત્માાં જલા ફન્ને ફાયણાની ફશાય ખ મુઔતા શતા, ત્માાં
ડૉક્ટયે લીજમને ફરાલી ઔાનભાાં ઔહ્ુ:ાં ‘‘ચઔાવજે, યભેળબાઈ
ઔરય બ્રાઈન્ડ શળે. શમ ત આજે ન ઔશેત, ઔારે પયી આલે
ત્માયે ઔશીશુ.ાં ”
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લીજમને

આશ્ચમા

થયુ.ાં

યભેળબાઈ

કયે કય

ઔરય

બ્રાઈન્ડ નીઔળમા! આંક તાવી, દલા આી અને ફીજે
દીલવે આલલા ઔહ્ુ.ાં લીજમે ડૉક્ટયને જણાવ્યુાં ઔે આની લાત
કયી છે . યભેળબાઈ ઔરય બ્રાઈન્ડ છે .

ણ લીજમ ભાટે ભટ ઔમડ ઉબ થમ. યભેળબાઈ
ઔરય બ્રાઈન્ડ શલાની ફાફત ડૉક્ટયને ઔેલી યીતે કફય
ડી! આક દીલવ તેના ભખજભાાં ગડબાાંજ ચાલ્મા ઔયી; ણ
ઔઈ ઉત્તય ન ભળમ. ફે ચાય લાય ડૉક્ટયને ુછલાનુ ાં ભન
થયુ;ાં ણ ન ુછ્ુ.ાં તેને થયુાં હુાં જાતે જ તેન તાખ ઔાઢુ ાં.
આકી યાત ભટાાં ભટાાં થથાાં પેંદ્યાાં; ણ ફધુાં ાણીભાાં. ઉત્તય
ન ભળમ. વલાયે ફે–ચાય આંકના અનુબલી નીષ્ણાતને
પનથી ુછી જયુ.ાં ફધાન એઔ જ જલાફ : ચઔાવણી દ્વાયા જ
જાણી ળઔામ. દદીને યાં ખ કલા ઔશેવ ુાં ડે, તેના યથી
કફય ડે. ડૉક્ટયે ત આલી ઔઈ ચઔાવણી ઔયી ન શતી!
તે જાણી ળક્યાઔેલી યીતે!

વલાયથી ડૉક્ટય વાથે લીજમ ઔાભે ત રાખી ખમ;
ણ તેના ભનભાાં ત આ પ્રશ્ન જ ચઔયામા ઔયત શત. ઔરાઔ
થમ, ફે ઔરાઔ થમા. તેનાથી ના યશેલાયુ.ાં તેને રાગ્યુાં ઔે

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 28
ુછયા વીલામ ફીજ ઔઈ આય નથી. આન નીલેડ રાવ્મા
લીના ભનને ચેન નશીં ડે.
તેણે ુછ્ુાં ઔે તયત ડૉક્ટય કડકડાટ શવી ડયા. ઔહ્ુાં
: ‘‘તાસ્મા લીના કફય ન જ ડે; ણ અનુભાન થઈ ળઔે.
ખઈ ઔારે તભે ફન્ને જતા શતા ત્માયે અચાનઔ ભાયી નજય
યભેળબાઈનાાં ભજાાં ય ડી, ત એઔ રાર અને ફીજુ ાં ભુરુાં!
તાયી નજય ડી શત ત તને ણ ખ્માર આલત.’’

લીજમની આંક શી થઈ ખઈ! ઔેલ વાદ ઉઔેર!
ણ જલાફ ભળમ ન શત ત્માાં સુધી ઔમડ ઔેલ જટીર
રાખત શત! ડૉક્ટયે ઔહ્ુાં : ‘‘લીજમ, આંક ઉગાડી યાકલી, ઔાન
ઉગાડા યાકલા અને ભન ઉગાડુાં યાકવુ.ાં આ ત્રણ દ્વાયા
લૈદઔળાસ્ત્રભાાં ગણી ભદદ ભી યશેતી શમ છે . ભાત્ર ળક્ય
તેટલુાં ભોં ફાંધ યાકવુ.’’
ાં
ડૉક્ટય આ લાક્ય ુરુાં ઔયે છે ત્માાં ત યભેળબાઈ
ફાયણાભાાં ખ મુઔતા શતા. લીજમની નજય તેભના ખ ય
ડી. આજે ણ ભજાાં જુ દા જુ દા યાં ખનાાં જ શતાાં!

–ફલાંત ટેર,
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‘ળબ્દવેત ુ’, ખાાંધીનખય વભાચાયત્રભાાં પ્રઔાળીત થમેરી આ
કૃતી તેભના વોજન્મથી વાબાય..
વમ્ઔા : Plot 253/1, Sector 7/A, GANDHINAGAR -382
007 Home : ( 079 ) 2324 6209 Mobile : 990 971 8403

@
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030 : 01-01-2006

વ ૃદ્ધન આદય – એ જ યુલાેઢીની ળબા
–લલ્રબ ઈટારીમા
અનુક્રભણીઔા

ળયીય અને વભમ ફન્ને લપાદાયીુલાઔ તાન ધભા
ાે છે . ફાલ્માલસ્થા વભમ જતાાં વ ૃદ્ધાલસ્થાને આંફે એ
કુદયતન ઔાનુન છે . ઔઈ કુટુાંફ ઔેટલુાં વાંસ્ઔાયી છે , એ જાણલા એ
કુટુાંફનાાં ફાઔ ઔેટલુાં શેત અને વ ૃદ્ધ ઔેટર આદય ાભે છે તે
જાણી રેવ.ુાં આણા વભાજભાાં વ ૃદ્ધની ઔેટરી ઔાજી રેલામ છે
એના ય આજની યુલાેઢીની કાનદાની નીબાય છે .
જે ગયભાાં વ ૃદ્ધને અળાાંતી શમ એ ગયભાાં ળાાંતી શલાની
વાંબાલના નશીંલત શલાની. ઔેટરાાંઔ ગય ય ‘ભાત ૃકૃા ઔે
ીત ૃકૃા’ રકેલ ુાં ત શમ; યાં ત ુ એ ગયનાાં વ ૃદ્ધને ભીએ ત્માયે
કફય ડે ઔે ભાતા અને ીતા ત વાંતાનની કૃા ઉય જીલી
યહ્યાાં છે ! ગડણભાાં ખભત ુાં નથી અને વભમ ઔેભ ઔાઢલ? આલા
વભમના કારીાને ુયલાની વભસ્મા ામાની ફની જામ છે .
આલા વભમે વ ૃદ્ધ યીલાયજનનાાં ઔેલ સ્નેશ અને હપ
ુાં ઝાંક.ે
ઔેટરીઔ લાય ત ભનખભત કયાઔ ન ભે ત્માયે ણ વ ૃદ્ધની
શતાળા લધી જામ છે . ઔેટરીઔ લાત ખુફ નાની શમ; યાં ત ુ
વ ૃદ્ધની વભસ્મા ઉઔેરલા ુયતી શમ છે .
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ફાણ ભળયુાં એટરે ભાણવને ગડણ ભે એલી ુયી
વાંબાલના યશેરી છે . ભાણવે વ ૃદ્ધાલસ્થાની તૈમાયી યુલાલસ્થા ઔે
પ્રોઢાલસ્થાથી ઔયલી જઈએ. વ ૃદ્ધએ તાના નીલાાશ ુયતી
ફચત ુલાાલસ્થાભાાં જ ઔયી યાકલી જઈએ. કાલા–ીલા,
યશેલા–શેયલાની વ્મલસ્થા થામ એટરી ફચત શમ ત ત
તાન ફજ વાંતાન ય ન આલી ડે. ધ્માનભાાં યાકજ,
વાંતાન તથા વ ૃદ્ધનુ ાં જીલન ઝગડાકય અથલા ઔડવુાં ફનાલી
દે નારુાં વોથી પ્રથભ અને વોથી ભજબુત ઔાયણ ‘આથીઔ ફજ’
છે . વ ૃદ્ધાલસ્થાભાાં આથીઔ વ્મલસ્થા લખય જીલવુાં એ ગણીલાય
ફકા ભઢે ચણા ચાલલા જેવુાં ઔઠીન ફની જામ છે .
ળયીયથી યુલાન રાખત ભાણવ ણ ભનથી શઈ ભાાંદ
શઈ ળઔે અને ળયીયથી વ ૃદ્ધ ભાણવ ણ ભનથી યુલાન અને
તાંદુયસ્ત શઈ ળઔે. ળયીયથી ગયડ થમેર ભાણવ આનાંદભાાં યશી
ળઔે; ભનથી ગયડ થમેર નશીં. બુઢાાભાાં ભાણવ તાના ભન
અને વ ૃત્તી ય ઔાબુ યાકી ળઔે, વાંમભ અને આત્ભનીમાંત્રણ
જાલી ળઔે ત સુકી થલાનુ ાં ફહુ અગરુાં નથી.  લા લટાલી
ચુઔેરા ગણા યુલાન વ ૃદ્ધને હુાં નીઔટથી જાણુાં છાં. અન્મને
ઉમખી ફની જીલન જીલલાના નીતનલા ઉભઔાથી છરઔાતા
યુલાન વ ૃદ્ધ! દે શધભાને લપાદાયીુલાઔ ાલાભાાં આલે ત
વ ૃદ્ધત્લભાાં ણ યુલાનીન એશવાવ જલાઈ યશેલ અળક્ય
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નથી. ળાયીયીઔ ક્ષાગાત ઔયતાાં ભાનવીઔ ક્ષાગાત ભાણવ
ભાટે છ શાનીઔતાા નથી શત.
ભીત્ર, આણે બરે થ્થયની ુજા ઔયીએ; યાં ત ુ
આણા ગયના ામાન થ્થય ત છે વ ૃદ્ધ. ગયડાાં ભાફાને
તયછડી, ઈશ્વયને ાભલા ભથત ભાણવ, યભાત્ભાને ાભે એ
લાતભાાં ભાર નથી. દયે ઔ વાસુ–વવયા તાની ુત્રલધુને દીઔયી
વભજીને વ્મલશાય ઔયે અને દયે ઔ લહુ તેનાાં વાસુ–વવયાને
ભાતા–ીતા ભાને ત ઝગડાને ઔેટર અલઔાળ ફચે?
લણભાખી વરાશ આપ્મા ઔયલાની વ ૃદ્ધની કુટેલને
ઔાયણે યુલાેઢીને ઝડથી અરુચી અને અચ થામ છે . ભાણવ
જ્માાં સુધી કુટુાંફના ઉમખભાાં આલે છે ત્માાં સુધી જ તેના
હઔ
ુ ભન અભર થામ છે ; છી લીસ્પટ થામ છે ! આણી લાત
વાભેના ભાણવને ક્યાયે ઔાંટા આે છે એ વલારન જલાફ
વ ૃદ્ધને ળધતાાં આલડી જામ, ત ગણી વભસ્મા ઉઔરી જામ.
વ ૃદ્ધએ યુલાન ભાખે ત જ અને તે ફાફતે જ વરાશ આલા
જેટરી ઔયઔવયની ટેલ ાડલા જેલી છે . કુટુાંફના વભ્મને
વરાશની જરુય ડે ત્માયે શોંળેશોંળે દડતાાં બરે આલે. એટરા
લીરાંફથી આેરી વરાશ ઔદી ઔઈને ઔઠે કયી? વ ૃદ્ધએ જાણી
યાકલા જેવુાં છે ઔે, થડા જ લકતભાાં તે ત ઔામભી લીદામ
રઈ જ રેલાના છે અને તે છીમ વાંતાનનુ ાં જીલન ત તેભની
ળક્તી, વભજ તથા વાભથ્મા અનુવાય ચારલાનુ ાં જ છે . છી એ
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ફાફતે વ ૃદ્ધએ જીલતાાં જ અનાવક્તી ઔેલલી એ ડશાણબમો
ભાખા છે .
ભાણવ ગયડ થામ એટરે ભાથાના લા યે ળભ જેલા
ગા થઈ જામ, ચાભડી વાાંઢીમાના શઠની જેભ રફડી ડે,
ચશેયા ય ચાઈ ખમેરા ઔાખની જેભ ઠેઔઠેઔાણે ઔયચરી
ડી જામ, દાાંત ભઢાભાાંથી પયલા નીઔી જામ, ખ ડખરાાં
ભાાંડે ત્માાં ધડ ડુ
ાં ડુાં થામ, આંક જાડા ઔાચના ડાફરાની
આયાય ભાાંડ થડુાં બાે , ળયીયનાાં જય ફધાાં અંખ એઔછી
એઔ ઔભજય થલા ભાાંડ;ે ણ જીબ એલી ભામા છે ઔે, એ
ગડણભાાં લધાયે જય ઔડે! જે ભાણવ ગડણભાાં તાની
જીબને ઔાબુભાાં યાકી ળઔે છે , એ  ટઔા વાંજખને તાના
ઔાબુભાાં યાકી ળઔે છે . જે વ ૃદ્ધ ક્યાયે ફરવુ,ાં ઔેટલુાં ફરવુ,ાં શુાં
ફરવુાં અને ઔેલી યીતે ફરવુાં આટલુાં ન જાણી યાકે, તેને દુ:કી
થલાન અધીઔાય છે . ભાય દીઔય થડઔ વભજણ થામ એટરે
ભાયે ઔશી યાકવુાં છે ઔે, હુાં ગડણભાાં ફહુ પેંઔાપેંઔ ઔરુાં ઔે , ભેં ત
યુલાનીભાાં આભ ઔયે લ ુાં ને તેભ ઔયે લ–ુાં એલી ડાંપાવ ભારુાં ત ભને
ભાય આ રેક એઔલાય વાભે જરુય ધયજે..
વભમ ભે ત્માયે યુલાનએ વ ૃદ્ધ લડીર ાવે જઈ
ફેવવુાં અને તેભને અનુકુ શમ તેલી લાત ઔયલી, ત વ ૃદ્ધને
ાયાલાય ભાનવીઔ પ્રવન્નતા પ્રાપ્ત થામ. વ ૃદ્ધ પ્રત્મે આદય,
સ્નેશ અને

ઉષ્ભાબમો લતાાલ યાકલ
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જલાફદાયી જ નશીં; ધભા ણ છે . ળક્ય શમ ત્માાં સુધી ગયડાાં
દાદા–દાદીન એઔ રુભ અરામદ યશેલ જઈએ. વ ૃદ્ધને ણ
નયલી અંખતતા જઈએ. અંખતતા એઔ અત્માંત જરુયી અને
એટરી જ લીત્ર ચીજ છે . વ ૃદ્ધ દાદા–દાદી એઔ યડીભાાં વાથે
ન સુઈ ળઔે એલા લીચાય વભી વદીભાાં ળબે; એઔલીવભી
વદીભાાં નશીં!
ાછરી ઉંભયે ભાણવ ગયબાંખ થામ, લીધુય ઔે લીધલા
ફને ત્માયે તેના જીલનભાાં કારી લધાયે લીઔયા ફની જામ
છે . તપાનગ્રસ્ત દયીમાભાાં નાલીઔ લખયની નાલ પાંખાતી યશે
તેભ, જીલનવાથી લખયની વ ૃદ્ધની જીન્દખી વાંવાયભાાં પાંખાતી
યશે છે . અચાનઔ આલી ડેરી એઔરતા અવહ્ય રાખલા ભાાંડે છે .
ભાણવે ભાત્ર વાથે (ફેઔરા) જીલલાની જ નશીં; એઔરા
જીલલાની ણ ભાનવીઔ તૈમાયી ઔયી યાકલી જઈએ.
જીલનભાાં ભટા બાખની વભસ્માનુ ાં મુ શમ છે –
અેક્ષા. ભને ખણ, ભને ુછીને જ ફધુાં ઔય, ભને ભશત્ત્લ
આ,

ભાયી

વાથે

ચચાા–લીચાયણા

ઔયીને

જ

વગાાં

વ્માલશાયીઔ ઔામો ઔય – વ ૃદ્ધની આલી જીદ અને અધીઔાયવ ૃત્તી
ઔેટરીઔલાય ગયભાાં ઝગડાનાાં મુ યે છે . જીલનભાાંથી દુકનાાં
મુીમાાં ઉકેડી નાકલાાં શમ ત શેરાાં અેક્ષાનાાં મુીમાાં
ઉકેડી નાકલાાં ડે. અેક્ષાના સ્થાને સ્લજન પ્રત્મે ઔેલ
નીવ્માાજ સ્નેશ અને વાચઔર પ્રેભ પ્રખટે ત સુકી થલાનુ ાં અગરુાં
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નથી. ભાણવ લધેરા નક ઔાે છે એભ, લધેરી અેક્ષાને
ણ ઔાતા યશેવ ુાં જઈએ!
વ ૃદ્ધએ તાની એઔરતા દુય ઔયલા વભાનલમસ્ઔની
વફત–ઔાંની

ફનાલી

રેલી

એ

ફશેતય

ભાખા

છે .

આ

બાખદડના યુખભાાં વાંતાન ાવેથી વફત ભાટે વભમ ભાખલ
એ વ ૃદ્ધ ાવેથી કયાઔી ભાખલા જેવુાં છે !
વભલમસ્ઔ વાથે દસ્તી–વફત લધાયલા ઉયાાંત
વ ૃદ્ધએ ભનવાંદ એલા યવ ણ ઔેલી રેલા જઈએ: કાવ
ઔયીને લાચન, વાંખીત–બજન, જેલા ળક. ળાઔબાજી રાલલાાં–
પરલાાં–છરલાાં જેવુાં ગયનુ ાં અમુઔ શવુાં ઔાભ લડીર ઔયે ત
વ ૃદ્ધન

વભમ વાય

થામ

અને

એને

ગયભાાં તાની

ઉમખીતા લયતામ. ડવીભા ત ગણાાં ગયઔાભભાાં જડાઈ ળઔે,
ણ શ્ન ડવાજીન છે ! લડીર–વ ૃદ્ધ ભાટે ઉત્તભત્તભ ઔાભ ત
ફાઔને યભાડલાનુ ાં શમ. ભાતાથી ભાાંડીને ળીક્ષઔ સુધીની
ભુભીઔા અદા ઔયલી એ ‘અદા’ ભાટે અગયી લાત નથી. રાડઔાાં
ફાઔ અને લત્વર–પ્રેભા દાદા–દાદી એ વાંવાયનુ ાં એઔ
ભાણલા રામઔ દૃશ્મ છે .
બુઢાાભાાં ગયભાાં ઔઈ વાંબા ન યાકે, સ્લબાલથી
સ્લજન વાથે ભે ન ફેવે ત્માયે ઔેટરાઔ વ ૃદ્ધજનને ગયડાાંગયનુ ાં
ળયણુાં ળધવુાં ડે છે . જીલનબયના યીશ્રભથી જે ગયન ભા
ફાાંધ્મ શમ એલા દીગાયીચીત ગયને લાયભાાં ત્મજી
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વ ૃદ્ધાશ્રભભાાં જતાાં વ ૃદ્ધને ઔેટરી લેદના થતી શળે? હુાં વ ૃદ્ધ ન
શલા છતાાં ભાત્ર ઔલ્નાથી વ ૃદ્ધની લેદના વભજી ળકુાં છાં. દીઔયી
ગય છડે અને દીઔય તયછડે ત્માયે દુનીમાભાાં ઔઈ ફાનુ ાં શૈય ુાં
નીચલામા લીના અને આંક બીંજામા લીના યશી ળઔે? ભીત્ર,
યાજા શમ ઔે યાં ઔ, વોથી લધાયે સુકી ત એ છે , જે તાના
ગયભાાં ળાાંતી ભેલી ળઔે.
બાયતભાાં આઠેઔ ઔયડ જેટરાાં વ ૃદ્ધ શમાત શલાન
અંદાજ છે . આટરી ભટી વાંખ્માભાાં જીલી યશેરાાં વ ૃદ્ધ યુલાેઢી
તયપથી આદય ાભતાાં થામ ત દે ળન ખુફ ભટ વ ૃદ્ધવભાજ
તેભના જીલનનુ ાં અંતીભલા–ઉત્તયાલસ્થા આનાંદુલાઔ ખાી
ળઔે. એને ભાટે ફન્ને ક્ષે ફાાંધછડ ઔયલી જરુયી છે . ફાાંધછડ
લખયન ભાણવ એટરે બ્રેઔ લખયન કટાય!

–લલ્રબબાઈ ઈટારીમા
74–શાંવ વવામટી, લયાછા યડ, સુયત–395 006
ઈ–ભેઈર : vallabhitaliya@gmail.com
ભફાઈર : 98258 85900
સુયતના દૈ નીઔ ‘રઔવભથાન’ના તા. 3 જુ રાઈ 2003ના
અંઔભાાંથી વશેજવાજ ટુાંઔાલીને વાબાય..
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કલામેર બખલાન
(યે કાચીત્ર)

–અનીરુદ્ધ બ્રહ્મબટ્ટ
અનુક્રભણીઔા

ફીરીભયા ઔૉરેજ–ઔેન્ટીનભાાં ઉનાાની એઔ
વલાયે થડા ભીત્ર વાથે લાત ઔયત હુાં ફેઠ શત ત્માાં ટેફરની
નીચે ઔાંઈઔ વલાટ થમ ને ભાય બુટ ઔઈ શરાલત ુાં શમ
એવુાં રાગ્યુ.ાં લાાંઔ લીને જઉં ત નલ–દવ લાન એઔ છઔય
શાથભાાં બુટૉરીળનુ ાં બ્રળ રઈને બુટ વાપ ઔયત શત.
‘શુાં ઔયે છે ?’
‘ળામેફ, બુયાળ ભાયત છાં.’
‘તને ઔણે ઔહ્ુાં બુયાળ ભાયલાનુ?’
ાં
જાણે ઔાંઈઔ ગુન થઈ ખમ શમ એલ બાલ એના ભોં
ય આલી ખમ ને એ ઔાંઈ ણ ફલ્મા લીના ટેફર નીચેથી
નીઔી ઉબ યહ્ય. શવી ડત ુાં ભોં યાણે ખાંબીય યાકલા એ
પ્રમત્ન ઔયત શત એ હુાં જઈ ળક્ય. એના ચશેયાની નીદો તા
ખભી જામ એલી શતી.
‘ચા ીળે?’
‘ીલડાલલી શમ ત ીલા.’
‘તારુાં નાભ?’
‘બખર.’
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‘ક્યાાં યશે છે ?’
‘ફાંદયે .’
ચા ીધા છી પયીલાય ‘બુયાળ’ ભાયીને એ ‘જાઉં,
ળામેફ’ ઔશેત દડય. વીવટી લખાડત છટય શત, કુતરુાં લછટે
એભ. કબે બુટૉ રીળના ડાગાલાી ભેરી થેરી. એભાાં થડી
ડબ્ફી ને ‘બુયાળ.’ થડે દુય ફવ ઉબી યશેરી એભાાં ઔાંડક્ટય
વાથે ઔાંઈઔ લાત ઔયીને એ ચડી ખમ.
ફયે ઔૉરેજથી ગેય જલા હુાં નીઔળમ ત્માયે યસ્તા ય
ચીકરી તયપથી આલતી ફવભાાં એ ાછ પમો શત અને ચાલુ
ફવભાાંથી ‘આલજ ળામેફ’ની શવત શવત બુભ ભાયત શત!
છી થડા દીલવ સુધી એ દે કામ નશીં. એઔ લેા
ભાયી ચેમ્ફયભાાં હુાં રકત ફેઠ શત ને એ આવ્મ:
‘વરાભ, ળામેફ.’
ુાં
‘ક્યાાં શત ત?’
‘મુફઈ
ાં
ખેમર ઉત.’
‘ઔેભ?’
‘ઔભાલા.’
‘ઔેટલુાં ઔભામ?’
‘ાંદય રુીમા.’
‘ક્યાાં કચ્માા?’
‘ભાને આઈા.’
એને નલી ભા શતી. ફા ત્રીજી લાય યણેર. બગુ
ફીજીન. બગુને એની નલી ભા વલાય થતાાં જ ગયની ફશાય
ધઔેર.ે યાતે ાછ આલે ત્માયે યજ એણે એઔ રુીમ રઈને જ
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આલલાનુ.ાં ન રાલે ત ભાય ડે. ગયે કાલાનુ ાં નશીં. ટ્રેનભાાં
પેયીમાનાાં ખયકાાં ને શૉટરભાાં ભારીઔ–ગુભાસ્તાનાાં બુટ–
ચાંરને ૉરીળ ઔયીને ેટન કાડ ુયામ એટલુાં ભેલી રે.
ઔ’ઔલાય આક દીલવ ભુખ્મા યશેવ ુાં ડે. આ ફધી લાત વાલ
સ્લાબાલીઔ શમ એલી યીતે એણે ભને ઔયે રી. એન ફા એઔ
ટૉઔીઝ ાવે બીંતના છાાંમડે ફેવીને રઔનાાં બુટ–ચાંરની
વીરાઈ ઔયે .
ખાભભાાં ઔૉરેજ થઈ એટરે બગુન ુ ાં નવીફ ખુલ્યુ.ાં
ઔૉરેજનાાં છઔયા–છઔયી ાવે યીવેવભાાં એ શોંચી જામ.
ઔ’ઔલાય ફવસ્ટૅન્ડ ય ણ ઔડે. ાાંચ–દવ ૈવા ઔયતાાં ઔયતાાં
એન રુીમ તૈમાય થઈ જામ ને લાયલા જખ થડુાં યચુયણ
ણ ભી યશે.
એઔ લેા હુાં ઔાંઈઔ રકલા ફેઠેર ને ઔૉરેજભાાં જ થડુાં
ભડુાં થઈ ખમેલ.ુાં ભને થયુાં ઔે શલે ત ફવ ઉડી ખઈ શળે.
ફીજુ ાં ઔઈ લાશન ત્માાં ભે નશીં એટરે ચારી નાકલાનુ ાં યશે.
ણ જઉં ત ફવ ઉબી યશેરી ને બગુ ભને ફશાય નીઔીને
શાથ શરાલીને ફરાલે. ફવભાાં ફેઠ ત્માયે લીદ્યાથીએ ઔહ્ુાં ઔે,
‘ળામેફ નથી આમા, ફવ રેટ ઔય’નુ ાં બુભયાણ બગુએ ભચાલેલ!ુાં
ડ્રાઈલય એઔ ાયવીફાલા. અવ્લરકુાંલાયા. ઔૉરેજની છઔયી
તયપ તાઔી યશે. ફવ દવેઔ ભીનીટ ભડી ઉડે ત વારુાં એવુાં
એમ ભનથી ઈચ્છે ! ણ બીમ જીલ. ‘ફઢાાં ફેશી ખીમાાં,
ડીઔયા,’ એભ ુછે છી શાંઔાયે . બગુ ડ્રાઈલયફાલાની ફાજુ ભાાં
ખઠલાઈ જામ. ‘જલા વયકી જડી’ એ પ્રેભાનાંદની ાંક્તી ભને
માદ આલે. ફવ ચારે એટરે બગુને થત પ્રાકૃત આનાંદ એના
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ખુરી ખમેરા ભોં ય દે કામ. આખન દાાંત ત ુટી ખમેર,
ફાઔીના ીા. ળયીયે ભેરના થય. ફવ યે રલે સ્ટેળને શોંચે
ત્માયે ‘આલજ ળામેફ’ ઔશીને વીવટી લખાડત એ ઉબેરી ઔઈ
ણ ટ્રેનભાાં ચડી જામ. સુયત–લરવાડ લચ્ચે ટ્રેનભાાં ગયાઔી
ભાટેન એન ‘એયીમા.’ ગયભાાં કેંચ ડે ત્માયે નલી ભા બગુને
મુફઈ
ાં
ઔભાલા ભઔરે.
દય

ળનીલાયે

ફયે

હુાં

ફીરીભયાથી

નલવાયી

એભ.એ.ના લખા રેલા જાઉં. બગુ સ્ટેળને ભાયી યાશ જુ એ. ખાડી
ઉડે એટરે ‘પસૌ ઔીરાવ’ભાાં ચડી આલે. ટીઔીટ ચેઔયના બુટને
‘બુયાળ’ ભાયે . ચાલુ ટ્રેને જ ફીજા ડબ્ફાભાાં શોંચે. હુાં વભજાવુાં
ણ ન ભાને. ક્યાયે ઔ ચાલુ ટ્રેને ફશાય વીમ ઔડીને રટઔત
ઉબ શમ. છી ભેં એની વાથે ઔડઔ શાથે ઔાભ રેલા ભાાંડ્ુ.ાં ઔહ્ુાં
ઔે શલે તને ટ્રેનભાાં રટઔત જઈળ, નાહ્યા લીનાન આલીળ,
દાાંત ચખ્કા નશીં યાકે ત ઔૉરેજના ઔાંાઉન્ડભાાં ખ મુઔલા
નશીં દઉં.
એઔ લેા વાાંજે હુાં ફાંદય ય પયલા નીઔે ર. સુયજ
આથભલાની તૈમાયી. બગુ નદીના ઔાાંઠે ફેવીને ળયીય ધુએ. ભને
એની તઔરીપ વભ જાઈ. ખાભભાાં ન ત્માયે નશતા. કુલેથી
કેંચીને ઔણ એને ાણી આે? એની નલી ભા એને ગયે
નશાલાનુ ાં ાણી નશીં આતી શમ. નદીભાાં નશામ ત ચડ્ડી
રે ને ફદરલા ભાટે ફીજી ચડ્ડી ત શમ નશીં! એટરે
થીંખડીયુાં ને પાટેલ ુાં કભીવ ઔાઢીને ળયીયે ાણી ચડીને ભેર
ઉતાયે . ભેં ચડ્ડી–કભીવ એને રાલી આપ્માાં. ણ ફીજા દીલવે
એના મુ રેફાવભાાં જ દે કામ. ઔશે ઔે નલી ભાએ નાના બાઈ
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 41
ભાટે યાકી રીધાાં છે ! ભને થયુાં ઔે એના ફાને લાત ઔરુાં. બગુ
ખબયાઈ ખમ. ઔશે ઔે, ઔશેળ ત ભને ભાયળે. ભેં ઔહ્ુાં ઔે ત ુાં ગેય
જામ છે જ ળા ભાટે? ઔશે ઔે લચ્ચે ફે દીલવ નશત ખમ ને
યસ્તે ફા જઈ ખમ તે ભાયીને અધમુ ઔમો. યાત્રે એણે
ફાને વીરાઈના ઔાભભાાં ભદદ ઔયલાની.
બગુ ‘પ્રૉબ્રેભ ચાઈલ્ડ’ નશત. સ્લબાલે વય. એની
ઔયી યીસ્થીતી એને ભન ત સ્લાબાલીઔ જ શતી. એથી ભને
એઔ તયપથી નીયાાંત રાખતી ને ફીજી તયપથી દુ:ક થત.ુાં ચયી
ઔયલાનુ ાં ઔે કીસ્વાાં ઔાતયલાનુ ાં એ ળીખ્મ નશત. ણ એઔ લાય
ભેં એને ભાયાભાયી ઔયત જમ. ફીરીભયાના એવ.ટી. સ્ટેન્ડે
એની ઉંભયના ત્રણ–ચાય બુટૉરીળલાા છઔયા ઝનુનુલાઔ
રડે. બગુ જીલ ય આલીને ડબ્ફી અને બ્રળ બયે રી એની
થેરી લીંઝે. હુાં શોંચ્મ. પયીમાદના અલાજભાાં બગુ ઔશે ેર
યલર ઔશે છે ઔે ‘વલતાંતય ક્ષ જીતળે; તભે જ ઔમ ળામેફ, એ
ભાય ન કામ?’
‘સ્લતાંત્ર ક્ષ શુાં છે ?’ ભેં ુછ્ુ.ાં એ ભોં લઔાવીને ભાયી
વાભે જઈ યહ્ય. આ ફનાલને થડા દીલવ લીત્મા શળે ને ભેં
એને એઔ વયગવભાાં ‘સ્લતાંત્ર ક્ષ ઝીંદાફાદ’ના નાયા રખાલત
જમેર! એઔ વાાંજે હુાં ચીકરીના ફવ સ્ટેન્ડ વાભે ઉબ યશેર.
ઔઈ નવુાં ીક્ચય ડ્ુાં શળે તેની જાશેયાતનાાં ાટીમાાં ઉંચઔીને
ઢરઔ વાથે વીનેભાનુ ાં ખીત ખાતાાં ાાંચેઔ છઔયા ત્માાંથી
વાય થમા. એભાાં બગુ! ખાની નવ કેંચાઈ આલે એટર
અલાજ કેંચીને એ ખાત શત: ‘ભયી નાજુ ઔ ઔરઈમાાં ભયડ
ખમ યે ...’ શાથભાાં ાટીયુાં ઉંચઔેલ.ુાં ભને જઈને દડત આવ્મ:
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‘ટુયીંખભાાં જલા ભરશે આજે ીચ્ચય.’ ાછ ટીભાાં બી
ખમ. ફયાફય છઔયી જેલ તીણ યાખ ઔાઢીને ખામ.
એઔ ફયે ઔૉરેજભાાંથી યસ્તા ય આલીને ફવની યાશ
જત હુાં ઉબ શત. લીદ્યાથીને છટલાની દવ–ાંદય ભીનીટની
લાય શતી. બગુ ફાજુ ની એઔ લાડીભાાંથી ફુટી નીઔળમ. ‘બુયાળ
ભાયલા ખમ શત?’ના ઉત્તયભાાં એણે ચડ્ડીના કીસ્વાભાાંથી ફે
ચીકુ ઔાઢીને ફતાવ્માાં. એઔ ાયવી કુટુાંફની લાડીભાાં કદઔાભ
ઔયલા જામ ણ એ જામ. ચીકુ એની ચડ્ડીભાાં વેયલીને એ મુખ
ાં
મુખ
ાં ઉબ યહ્ય. ભાયી વાભે જુ એ ણ ફરી ન ળઔે. ભેં ુછ્ુ:ાં
‘ૈવા જઈએ છે ?’ ઉત્તયભાાં એણે ડકુાં શરાલી ‘ના’ ઔશી. છી
શીંભત એઔઠી ઔયીને એણે ુછ્ુ:ાં ‘ળામેફ, તભાયે ફેનને ચીઠ્ઠી
ભઔરલી શમ ત ઔશેજ.’ હુાં ચોંક્ય!
‘ઔમાાં ફશેન?’
‘ઔ’ઔ ત શે ને?’
હુાં ત કડકડાટ શવી ડય.
‘ત ુાં ઔેટરાની ચીઠ્ઠી શોંચાડે છે ?’
‘ફઉ ફઢાની.’
‘તમ.......’
‘ઔૉરેજીમા ત ફઉ ૈશા આરે.’
ફવ આલી એટરે અભાયી લાત ત્માાં અટઔી.
એઔ લશેરી વલાયે હુાં લાાંચત શત ને ફશાયથી અલાજ
આવ્મ:
‘ળામ...ફ...’ ભેં ફાયણુાં કલ્યુ.ાં બગુ બુટને ‘બુયાળ’
ભાયલા ફેવી ખમ. છી સ્રેટેન રઈને એઔડ ઘુટેાં . થડા
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દીલવભાાં ત લાાંચતાાં ળીકી ખમ. છી ભેં ફીરીભયા છડ્ુ.ાં
ાાંચેઔ લયવ છી એઔ વાાંજે સુયત સ્ટેળને એન બેટ થઈ
ખમ.
‘અશીં ક્યાાંથી?’
‘અલે હય
ુ ે ટ યઉ.’
‘ભા–ફા અશીં યશેલા આવ્માાં?’
‘ના, છટ થેઈ ખીમ.’
‘ફા ભાયત નથી?’
‘એઔલાય આલેર. ભેં એલી ત પેંટ ભાયી ઔે છી ની
દે કામ.’
બગુ ભટ થઈ ખમ શત. ખભાાં ટામયનાાં ચાંરને
ફદરે ચાભડાનાાં શતાાં. કબે થેરી નશતી. ફાજુ ભાાં એઔ છઔયી
ઉબેરી. દવફાય લયવની શળે. ઔઈઔે એનુ ાં સ્લરુ ફાણભાાં
જ લીઔવાલી મુઔેલ.ુાં ભોં ય ળીીનાાં ચાઠાાં. લાન શ્માભ.
‘આ ઔણ?’
‘ળાડી ઔીઢી.’
‘ક્યાયે ?’
‘ાાંચ દી’ થમા.’
‘ક્યાાં યશ છ ફન્ને જણાાં?’
‘આના ફાને ઝુાંડે.’
‘ભાણવ વાય શળે.’
‘ભઈને ચારી રુીમા આરટ છાં.’
‘ધાંધ?’
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‘અંઈ ટેળનની ળામ્બે જ જખા ભરી. દુઔાન ળાયી
ચારટી છે .’ લાતભાાંથી ભને વભજાયુાં ઔે દુઔાન એટરે ફુટાથ
ય મુઔેરી બુટૉરીળની ેટી!
‘ક્યાાં જળ?’
‘નશાયી. આળાુયીની ફાઢા યાકેરી.’
એ લાતને લયવેઔ થયુાં શળે. હુાં સુયત સ્ટેળને ઉતયીને
એઔલાય

બગુની

‘દુઔાન’

જલા

ખમ.

ફેત્રણ

બુટૉરીળલાાને ુછ્ુાં ત ઔશે ઔે બખર શલે અશીં નથી
યશેત. એની લહુ ઔ’ઔ ટ્રઔ–ડ્રાઈલય વાથે બાખી ખઈ અને એ
નવીફ અજભાલલા મુફઈ
ાં
ખમ છે . મુફઈ
ાં
જાઉં ત્માયે લીચાય
આલે ઔે બખર બખલાનદાવ ફનીને ભને ક્યાાંઔ દે કાળે. ણ
એ દે કામ જ નથી.
ભશાનખયભાાં ભાય બખલાન ક્યાાંઔ કલાઈ ખમ છે એવુાં
ઔહુાં છાં ત્માયે ભીત્ર ફીજ બખલાન વભજે છે !
–સ્લ. અનીરુદ્ધ બ્રહ્મબટ્ટ
વને ૐૐભાાં, આય.આય. ળેઠની ઔાંની, મુફઈ
ાં
–


દ્વાયા

પ્રઔાળીત,

રેકઔના

ચયીત્રનીફાંધના

‘નાભરુ’ભાાંથી વાબાય..
@
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‘બાયે રા અગ્નીના તણકા’
–યવાસ્લાદ: મળલાંત ભશેતા
અનુક્રભણીઔા

પ્રા. જે. ી. ભશેતાનુ ાં લતન ભહલ
ુ ા(વોયાષ્ટ્ર). તે
એભ. એ.(ગુજયાતી) થઈ

પ્રાધ્માઔ ફન્મા. મુફઈ
ાં
અને

ભહલ
ુ ાભાાં અધ્માન ઔયી નીવ ૃત્ત થમા. દયભીમાન લાચન–
લીચાયને પ્રતાે યૅ ળનર(લીલેઔબુદ્ધીલાદી) ફન્મા. ગણાાં લોથી
શલે લૈજ્ઞાનીઔ લીચાયવયણીન પ્રચાય–પ્રવાય ઔયે છે . અખાઉ
ખોતભ

બુદ્ધ, ચાલાાઔ , ઔફીય , એન .

એભ.

યૉમ, યાહર
ુ

વાાંકૃત્મામન આદી ભનીીએ જે ઔાભ ઔયુું તેને પ્રા. ભશેતા
આખ લધાયી યહ્યા છે .
આજઔાર આણી આવાવ ધભાુંધતા, ધભાને નાભે
દુવ્મામ, તડપડ, ઈષ્માા–અરખાલ, ધીક્કાય અને બમાનઔ
ગોંગાટ લધી ખમાાં છે . ધભાને ફશાને ઔત્રેઆભ ચારે છે . ધભાને
નાભે ુયશીત લખા તાખડધીન્ના ઔયે છે , એળઆયાભ ઔયે છે ,
બખલીરાવ ઔયે છે . ધભા આભજનતાને ઔશુાં જ આપ્મા લખય
એની આસ્થા, એન વભમ, એનુ ાં ધન અને ક્યાયે ઔ ત એની
અસ્ભત લુટાં ે છે . પ્રા. જે. ી. ભશેતા ભાને છે ઔે આ વલાગ્રાશી
લુટાં થી ફચવુાં શમ ત ‘લીલેઔબુદ્ધી’થી લતાવ ુાં યહ્ુ.ાં
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શભણાાં પ્રા. ભશેતાની એઔ નાનઔડી ુસ્તીઔા ભી. એ છે
‘યૅ ળનર દુશાલરી’ અથલા ‘બાયે રા અગ્નીના તણકા’. આભાાં
એભણે ધાભીઔ અંધશ્રદ્ધા છડીને લીચાયળીરતા અને સ્લલીલેઔ
દાકલલાન અનુયધ ઔયતા ૐ દુશા તેભ જ ઔેટરીઔ અન્મ
વાભગ્રી પ્રખટ ઔયી છે . નવુાં લા નલી પ્રતીજ્ઞા રેલાનુ,ાં નલાાં
ઔામો ળરુ ઔયલાનુ,ાં નવુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત ઔયલાનુ ાં ટાણુાં ખણાયુાં છે .
નવુાં લા ળરુ થયુાં છે ત્માયે આ દુશાલરીભાાંથી ઔેટરાઔ દુશા
લાાંચીએ. એઔદભ જુ દા પ્રઔાયનુ ાં આ લાચન ફનળે:

વાંપ્રદામના લાદથી યજ લીતાંડા થામ,
રડીરડી ધભાુંધ વો અંત ાીમા થામ.

ભાનલતાને ભાનલી ભાને જીલનવાય,
નીદું બી નીશ્ચીંત થઈ ઔયળે ફેડ ાય.

આત્ભા ને યભાત્ભા ઔેલ ભનતયાં ખ,
ઔઈએ જમ–જાણ્મ ના તેન એઔે યાં ખ.
ત ુાં ગેટુાં ત છે નશીં, ઔઈને ના અનુવય,
તાયી લીલેઔબુદ્ધી ઔશે, તેવ ુાં ત ુાં આચય.
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ઔયડ–ઔીભતી ભખજને, ઔઈને ચયણે ન ધય,
લૈજ્ઞાનીઔ લીચાયથી ત ુાં જ નીણામ ઔય.

મજ્ઞ ઔમે લયવાદ શ, ત ઔય બય ઉનાે ,
એઔે ટીુાં લાદળાં નશીં તને રાે .

જળીડા જ બાલીને જાણી ળઔતા શત,
ઔદીમ તેના કુટુાંફભાાં અઔસ્ભાત ન શત.

નાંખ–લીંટીથી પામદ તને ઔદી નશીં થામ,
વનીડ લુટાં ી તને, ગી ને ઔેાાં કામ.

એઔે ફાલા–ફાુએ ઔયી નથી ઔાંઈ ળધ,
ાડે વીન પ્રમખભાાં, લીજ્ઞાનલીયને કજ.

યાત–યાત બય જાખીને બજન ઔમે નશીં વાય,
દીલવ દીલવબય ઔભાથી કુટુાંફ–દે ળને તાય.

ઔઈ ઔશે તે ભાન ના, લીલેઔબુદ્ધી લીચાય,
સ્લનીબાય ફન, ત જ ત ુાં ાભીળ જીલનવાય.

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 48
સુમાભત્ર
ાં ના જ તજી, સુમાકુઔય અનાલ,
ુ ન ભાખા એ વત્મ, વભજ, વભજાલ.
સુમાજા
ઔથાઔાયના ટાાંટીમા ઔેભ ુજ, શે મુઢ!
તેના જીલનબેદ ત ગણા ગુપ્ત ને ગુઢ.
ફાઔની નીદોતા જીલનભાાં અનાલ,
છ–ઔટ–ઈાા–અશાંના છડી દે દાલ.

વાંવાયીને લકડીને વાંવાયીનુ ાં જ કામ,
આલા ફાલા–ફાુથી ઢોંખી વભાજ થામ.

ધ્માન, વભાધી, ધુણવુ,ાં ભનયખ–નીળાન,
ડૉક્ટય ાવે જઈ ઔય તેન ુ ાં વત્મ નીદાન.

ચયણ ઔઈના ‘ઔભ’ નથી, ફધે ટાાંટીમે ધુ,
રાાંફા થઈ દાં ડલતૌ ઔયી ઔદી ન ઔયળ ભુર.

પ્રેભ શમ ત બેટજ, ભાન આલા નભન,
ખાંદા ઝારી ટાાંટીમા ઔદી ન જાળ ળયણ.
ળાંઔાની ગુરુચાલીથી, ખુરે વત્મ–તાાાં,
પ્રશ્ન ઔયે તેને ફધા ભળે વયલાા.
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ખરીએ ખરીએ ભાંદીય, બખલાનની દુઔાન,
ધભા ફન્મ ધાંધ શલે, જાખ જાખ ઈન્વાન.
દયા–ધાખા, શલન–જ, ઔયે ન ઔઈ ખયા,
ુ ભાણતા, લીચાય ત ુાં બા!
તમે સ્લખાસક
ભાા ત ઔયભાાં પયે , જીબભાાં ફડફડ ખા,
ગયે ગયે આ ડળી અબીળારુ બા.

ભાંદીય ઔેયે ટરે ખાભ તણી ાંચાત,
નલયાાં, નીવ ૃત્ત ડવરાાં, ઢોંખી ઔેયી જાત.

થીભાાંનાાં યીંખણાાં ાંડીતથી જ કલામ,
ચીજલસ્ત ુ શયાભની તેને ગેય બયામ.

ફાલાની ખચાંીભાાં ફધી વેલીઔા શમ,
અંધાયે એ શુાં ઔયે , ુછજ ઔદીઔ ઔઈ.
રવરવતા ગી–રાડુથી ાડા વભ અરભસ્ત,
ફાલાથી ફીએ ફધ યુલતીવમુશ વભસ્ત.
‘થ્થય ુજે શયી ભીરે, ત ભૈં ુજુ ાં શાડ’
થ્થય છે ઈશ્વય અખય, ત ઔેભ ભાંદીયે ધાડ?
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વાદી બાા, વાદી ઔડી, વાદી લાત લીલેઔ;
વાદુાં, ઔભાઠ જીલન જીલ, ઔય ન ઔદી અતીયે ઔ.
તાયા જીલનની  ત ુાં જ ગડી રે, બાઈ,
યાલરાંફી ફન નશીં, ત ુજ તાઔાત વલાઈ.

‘લીલેઔબુદ્ધી’ શ્રેષ્ઠ છે , લીજ્ઞાનલાત વત્મ,
ધભો તણી બલાઈભાાં, બાયબાય અવત્મ.

વજૉઔ વમ્ઔા :
–પ્રા. જે. ી. ભશેતા, ફી/–યાધીઔા એાટા ., ખાાંધીફાખ યડ,
ભહલ
ુ ા–

–વોયાષ્ટ્ર;

મુલ્મ

:

રુીમા

ૐ,

‘ઉંઝાજડણી’(એઔ જ ‘ઈ–ઉ’)ભાાં પ્રખટ થમેલ ુાં પ્રઔાળન..

છે ઔ ૐથી ‘ઉંઝાજડણી’ભાાં એઔધાયી યીતે પ્રઔાળીત
થતા ક્રાાંતીઔાયી અને રઔપ્રીમ ાક્ષીઔ ‘નમાભાખા’ના, તા. ૐ
જાન્યુઆયી ના અંઔભાાંથી વાબાય...

@
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ઝરુકડે દીલા ફે !
–યશીત ળાશ
અનુક્રભણીઔા

એઔાદ વારુાં ુસ્તઔ લાાંચલા ભી જામ ત છી
વાંવાયની વગી ઉાધી જક ભાયે છે . તાજખીબમો પ્રત્મેઔ
લીચાય ફુર જેલ શમ છે . ફુરને જઈને ઔઈ વ્મક્તી અપ્રવન્ન
થામ એવુાં ઔદી ફને કરુાં? જખતભાાં એલી ફે જ ચીજ છે જે
ભાણવને પ્રવન્નતાથી શમોબમો યાકી ળઔે: એઔ ફુર અને ફીજ
તાજખીબમો ભોરીઔ લીચાય.
‘ળબ્દન સ્લમાંલય’ ુસ્તઔ લાાંચતી લકતે એભ જ
રાગ્યુાં ઔે જાણે તાજખીથી તયફતય લીચાયુષ્નુ ાં આખુાં
ઉલન ભી ખયુ!ાં આ ુસ્તઔની અનુભક્રણીઔા ઔેટરી વમ ૃદ્ધ છે
એ ત જુ ! () ્ લીજ્ઞાનદે લતામ નભ: () પ્રેભત્ર એટરે
દીરન દસ્તાલેજ! () એન. આય. આઈ. નન યીરામેફર
ઈન્ડીમન (ૐ) વભસ્માની ફાણળૈમા ય રશીલુશાણ ભાય
દે ળ! (ૐ) ચાર, દીઔયાને ાયકુાં ધન ખણીએ! () મ ૃત્યુ,
જીલનજરુયીમાતની

ચીજલસ્ત ુ

છે

(ૐ)

વત્મ

સુરુચીની

વયશદભાાં ળબે છે () પ્રેભભાાં ઉત્ઔટતા ઔયતાાં યીક્લતા
લધુ જરુયી છે !
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જુ દા જુ દા રેકનાાં આ ળીાઔ લાાંચ્મા છી રેકઔ દીનેળ
ાાંચારના લીચાયની તાજખી છટઔ છટઔ ભાણી રઈએ:
„ ‘ભાણવ ઈશ્વયની એવે્વ. માદ યશે, ભાણવને ઈશ્વય લીના
યલડી ળઔે ઔદાચ; ણ ઈશ્વયને ભાણવ લીના ઔદી ચારલાનુ ાં
નથી. અફજતી ળેઠીમ તેના નઔય–ચાઔય મ લીના રાચાય
ફની જામ છે .’
„ ‘કુદયતે ભાણવના ેટભાાં ભુકન ટાઈભફૉમ્ફ ખઠવ્મ છે . તે
ભાણવને વતત પ્રવ ૃત્તીળીર યાકે છે . દુનીમાની પ્રખતીનાાં મુ
દા–યટીભાાં ડયાાં છે .’
„ ‘દયે ઔ ુસ્તઔને ફે ઔીમ્ભત શમ છે : એઔ તેના ુઠા
ાં ય
છામેરી શમ છે અને ફીજી, લાાંચતી લેા લાચઔનાાં દીરભાાં
અંઔાતી શમ છે . ગણીલાય ુસ્તઔનુ ાં ુઠુાં ાં ાકુાં શમ; ણ અંદયનુ ાં
રકાણ ઔાચુાં શમ તેલાાં ુસ્તઔ ઉધઈ વીલામ ઔઈન ઉદ્ધાય
ઔયી ળઔતાાં નથી.’
„ ‘ભાનલીનાાં મ ૃત્યુ છીમ વત્ઔામો તેને જીલાડે છે . દુષ્ઔભો
જીલતે જીલત ભાયી નાકે છે . દે ળનાાં અનેઔ ળશેયભાાં ભશાત્ભા
ખાાંધી ભાખા છે . દાઉદ ઈબ્રાશીભ ભાખા જલા નશીં ભે ! ઔઈ
યુનીલવીટીનુ ાં નાભ ખડવે યુનીલવીટી શમ એવુાં વાાંબળયુાં છે ?’
„ ‘ુરુને ફાલ્માલસ્થાભાાં દુધ ભાટે ભાતાની જરુય ડે છે .
યુલાલસ્થાભાાં પ્રેભ ઔયલા ભાટે પ્રેભીઔાની જરુય ડે છે . યાકડી
ભાટે ફશેનની જરુય ડે છે . ખધાચીવીભાાં ભજાઔ–ભશ્ઔયી
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ઔયલા ભાટે ઔૉરેજભાાં ઔન્માની જરુય ડે છે . દામ્ત્મજીલન ભાટે
ત્નીની જરુય ડે છે . લાયવદાય ભાટે તેની કુકની જરુય ડે
છે . ત્નીથી ઉફાઈ ખમા ફાદ ફખડલાની ઈચ્છા થામ ત્માયે
રુજીલનીની જરુય ડે છે અને અંતે તાના મ ૃત્યુ ય ફાંખડી
તડીને ઔ મુઔનાય એઔ લીધલાની ણ જરુય ડે છે !
ુરુજીલનભાાં આવુાં ભશત્ત્લ ધયાલતી સ્ત્રી ઉય ુરુ યીઝે
ત્માયે ઔશે છે , ‘ઓયત ભશાવતી શૈ’ અને કીજામ ત્માયે ઔશે છે , ‘ત ુાં
ૈયઔી જુ તી શૈ.’
„ ‘જીલનનાાં વલા સુક ૈવાભાાં વભામાાં નથી. ૈવા ન શલાનાાં
ઔેટરાાંઔ સુક શમ છે . ભોંગલાયીન આંઔ ખભે તેટર ઉંચ જામ,
બીકાયીને તેની ચીંતા શતી નથી. એભને ત્માાં ઈન્ઔભટૅક્વની
યે ડ ડતી નથી. એભનાાં વાંતાન લચ્ચે પ્રટીના ઝગડા થતા
નથી. ેટ્રર ઔે યાાંધણખેવ ભતાાં ફાંધ થઈ જામ તમ એભનુ ાં
યાં લાડુમ
ાં પયઔત ુાં નથી. આલી નીયાાંત શલા છતાાં ભાણવ બીકાયી
ફનલાનુ ાં વાંદ ઔયત નથી. આસુ ભાણવ ણ ઔદી એલી
પ્રાથાના ઔયત નથી ઔે, ‘શે પ્રભુ! ભેં ભન, લચન અને ઔભાથી
તાયી બક્તી ઔયી શમ ત ભને બીકાયી ફનાલજે!’ બીકાયી
ફનલા ભાટે ઈશ્વયની ભશેયફાનીની જરુય નથી. ગણી ફાફતભાાં
ભાણવ સ્લાલરાંફી શમ છે .’
„ ‘દયે ઔ ભાએ દીઔયીને શલે જમાાલાતી વ્રતને ફદરે જુ ડ–
ઔયાટેના લખાભાાં તારીભ આલાન આગ્રશ યાકલ જઈએ.
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એઔલીવભી

વદીભાાં

પ્રલેળી

ચુક્યા

છીમ

સ્ત્રી

આટરી

અવરાભત શમ ત એને વાંવદભાાં સ્થાન ભે તે ઔયતાાં
વભાજભાાં વરાભતીબયુું સ્થાન ભે તે લધાયે જરુયી છે !’
„ ‘ુસ્તઔ ભધની ળીળી જેલાાં શમ છે . ભધભાકીની ભશેનતભાાં
ભાણવનુ ાં ભૅનેજભેન્ટ બે ત્માયે થડુાં ભધ ળીળીભાાં ઠરલામ છે .
ઔલ્ના ઔય એઔ ળીળી ભધ ભાટે ઔેટરી ભધભાકી ઔાભે
રાખતી શળે? રેકઔની ઔેટરીમ યાતની ભશેનત ય પ્રઔાળઔ
ઈંડાાં વેલતી ભયગીની જેભ ભશેનત ઔયે ત્માયે એઔ ુસ્તઔ તૈમાય
થામ છે .’
„ ‘શ્રાદ્ધ એટરે આત્ભચીંતનની ગડી. ુલાજની વાંસ્ઔાય–વોયબને
આણા જીલનભાાં ઔેટરી ભશેઔતી યાકી ળક્યા છીએ, તે અંખેના
આત્ભચીંતનની

ગડી...

ખુદનુ ાં જીલન

યીમાત

ઔયલાની

યીભાઈન્ડય નટીવ...!’
„ ‘વભાજની ભાનવીઔતા ટારીમા જેલી છે . ટારીમાની
લવતીભાાં ઔઈને ભાથે લા ઉખે, ત ફીજા ટારીમા એને
તાનુ ાં અભાન વભજે છે .’
„ ‘ઔભાવુાં અને ગય ચરાલવુાં એ ફે લચ્ચે ફુર ચુટવુ
ાં ાં અને ફુરન
ખજય ફનાલલા જેટર પયઔ છે .’
„ ‘ગણાાં દાં તીની દળા એઔ ખુટેાં ફાંધામેરાાં ફે ઢય જેલી શમ
છે . તે જીન્દખીબય ળીંખડાાં બેયલતાાં યશે છે ; ણ ખુટ
ાં તડી
ળઔતાાં નથી.’
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„ ‘વત્મભાાં એઔ વેન્ટીભીટયનમ ઔા મુક્યા લીના તે યજુ ઔયવુાં
એ ઉભદા ગુણ ઔશેલામ; ણ દુનીમાદાયીની ડીક્ષનયીભાાં એ
મુકાતા ખણામ છે .’
„ ‘ભશેભાનને ફખીચ ફતાલલાન શમ, કાકુલાનુ ાં ઢાાંઔણ
કરીને ન ફતાલામ!’
„ ‘પ્રેભને વભજલ અને ખુદ પ્રેભ ઔયલ, એ ફે લચ્ચે યવગુલ્રાાં
ફનાલલાાં અને યવગુલ્રાાં કાલાાં જેટર તપાલત છે .’

દીનેળ ાાંચારના ુસ્તઔ ‘ળબ્દન સ્લમાંલય’ભાાંથી
આટઆટરાાં લીચાય–ુષ્ની ભશેઔ અશીં પ્રવયાવ્મા છી ભાયે
ળા ભાટે એભ ઔશેવ ુાં જઈએ ઔે આ ુસ્તઔ લાાંચલા જેવુાં અને
તભાયે લવાલલા જેવુાં છે ? વભાજજીલનનાાં ઔેટઔેટરાાં ક્ષેત્ર ય
રેકઔની ઔરભ આણને લીચાય–લીશાય ઔયાલે છે ! નલી ેઢી
અને જુ ની ેઢી લચ્ચે લધતા જતા લીવાંલાદના વાંદબાભાાં રેકઔ
રકે છે ઔે, ‘આજની યુલાેઢીને ળાાભાાંથી જ એ ળીકલલા જેવુાં

છે ઔે બખલાનની મુતી આખ અખયફત્તી વખાલલાને ફદરે
ગયડાાં ભા–ફાના રુભભાાં ઔાચફા છા અખયફત્તી વખાલળ
ત લધાયે ુણ્મ ભળે!’
‘ળબ્દન સ્લમાંલય’ ુસ્તઔ લાાંચ્મા છી તભે જડબયત
યશી ળઔ; લીચાયશીન યશી ળઔ એ લાતભાાં ભાર નથી.
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(‘ળબ્દન સ્લમાંલય’ : રેકઔ : દીનેળ ાાંચાર, પ્રઔાળઔ:
ગુજૉય ગ્રાંથયત્ન ઔામાારમ, ખાાંધીભાખા, અભદાલાદ– ૐ
 ૃષ્ઠ:  મુલ્મ: રુીમા – )

અભદાલાદથી પ્રઔાળીત ‘જમશીન્દ’ દૈ નીઔની ુતીભાાં,
‘ુસ્તઔ–વભીક્ષા’ની ઔટાય રકતા વભીક્ષઔ શ્રી યશીત ળાશન
આ રેક, રેકઔના વોજન્મથી વાબાય..

–યશીત ળાશ

રેકઔ–વાંઔા : ડી–11, યભણઔા એાટા ભેન્ટ, વાંગલી
સ્કુરના યે રલે ક્રૉવીંખ ાવે, નાયણુયા, અભદાલાદ–380 013
પન : 079-2747 3207
ઈ–ભેઈર : rohitshah.writer@gmail.com

@
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034-1 : 29-01-2006

‘ગુજયાતીરેસ્ક્વઔન.ઔૉભ’નુ ાં રઔાાણ
(ગુજયાતી ઈ–ળબ્દઔળ: તલશ્વની ઐતતશાતવઔ ગટના)

–ફલાંત ટે ર (ખાાંધીનખય)
અનુક્રભણીઔા

ગુજયાતી

બાાના

ઇતતશાવભાાં ૐભી

જાન્યુઆયી

 વીભાસ્તાંબ દદલવ તયીઔે આરેકાળે. તે દદલવે ખયજ
ટાણે, ચચાખેટ , મુફઈ
ાં

સ્સ્થત, ઇન્ન્ડમન

ભચાન્ટ ચેમ્ફવાના,

લારચાંદ શીયાચાંદ વબાગ ૃશભાાં, તલશ્વના ઔઈણ પ્રદે ળભાાં લવતા
ગુજયાતી બાઔને, ચાંદયમા
વભતિત

ઔયામ

પાઉન્ડેળન અને ઉત્ઔા દ્વાયા

ગુજયાતી

ળબ્દઔળન

http://gujaratilexicon.com/ લેફવાઈટ

દ્વાયા.

ભશાપ્રઔલ્
આ તલયાટ

પ્રઔલ્નુ ાં રઔાાણ વીભાસ્તાંબ રૂ એટરા ભાટે ઔે વહુ પ્રથભ
લાય, બાાનુ ાં ભશત્ત્લનુ ાં અંખ–તેન ળબ્દઔળ, દડજજટર સ્લરૂે,
આધુતનઔ સ્લરૂે, ૐભી વદીની જરૂદયમાતને શોંચી લે તેલા
સ્લરૂે, રઔને

ઉરબ્ધ ઔયામ. ઔમ્પ્ય ૂટય ય ભાત્ર ક્ક્રઔ

ઔયલાથી બાઔની વભક્ષ રશેયાળે ળબ્દન ભશાવાખય, જેભાાં છે :
ગુજયાતીથી ગુજયાતી: ળબ્દ અને અથા: ૐ
ગુજયાતીથી અંગ્રેજી: ળબ્દ અને અંગ્રેજી વભળબ્દ:
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અંગ્રેજીથી ગુજયાતી: ળબ્દ અને ગુજયાતી વભળબ્દ:

ગુજયાતી તથવયવ: ળબ્દ અને તેના માામ: ૐ
ગુજયાતી તલરુદ્ધાથાઔળ: ળબ્દ અને તેના તલરુદ્ધાથા
ળબ્દ: 
રૂદઢપ્રમખ: બાાની રાક્ષણણઔ અણબવ્મéક્તનાાં
ળબ્દઝૂભકાાં: ૐ
આ ત લાત થઈ ભાત્ર ઔમ્પ્ય ૂટયની એન્ટ્રીભ ૂત ચાલી
વભા ળબ્દની વાંખ્માની. યાં ત ુ ચાલીરૂ ળબ્દ વાભે અથા ભાટે
ઉરબ્ધ વાંખ્મા છે લીવ રાક! એઔ ભશાનખયની ભાનલલવતી
જેટરા! એઔ શલા ટઔયે આ તલશ્વભાાં શોંચી ળબ્દળધ તવદ્ધ
ઔયલાની ક્ષભતા ફક્ષી આ આતળવભ પ્રઔલ્ે!
આ રઔાાણ થયુાં ગુજયાતીનાાં પ્રતતન્ષ્ઠત રેણકઔા અને
તાજેતય સુધી ગુજયાતી વાદશત્મ દયદના પ્રમુક ધીરુફશેન
ટેરના ભાંખભમ શસ્તે અને આ વભગ્ર પ્રઔલ્ પદામી
ઔયલા, વતત લીવ લયવથી તન, ભન, ધનથી ભાંડી યશેરા અને
જનની, જન્ભભ ૂતભની જેભ જ જન્ભબાા–ભાત ૃબાાને ણ
એટરી

જ

ખદયમવી

ભાનતા

યતતરાર

ચાંદયમા

પ્રત્મે

અશબાલબમાા તલનમ્ર હૃદમે. તે લેા વભાયાં બભાાં ઉસ્સ્થત
ભશાનુબાલન અશબાલ ણ તેભાાં બળમ.
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વભાયાં બનાાં અધ્મક્ષ ધીરુફશેન ટેર, અતતતથતલળે
ઈન્ન્ડમન ભચાન્્વ એવતળમેળનના પ્રમુક શ્રી દીઔ ાયે ક
અને ભાંચસ્થ ભશેભાન દ્વાયા દીપ્રાખટયથી વભાયાં બન પ્રાયાં બ
થમ.
વબાનુ ાં

વાંચારન

રાંડનસ્સ્થત

એનઆયઆઈ,

ગુજયાતીના આઔાંઠપ્રેભી અને તલચાયત્ર ‘તતનમન’ ગુજયાતી
ભાતવઔના તાંત્રી તલુર ઔલ્માણીએ ખ ૂફ કુળતાથી યવપ્રદ યીતે
ઔયુ.ું
ભાંચસ્થ

ભશેભાનન

દયચમ

ણ

તલુરબાઈએ

આપ્મ. યતતબાઈન દયચમ આતાાં તેભણે આ પ્રઔલ્ના
પ્રમજન તથા યતતબાઈભાાં પ્રઔલ્નાાં ફીજ નાંકામાાં ત્માયથી ફે
દામઔાના અથાખ પ્રમત્નથી તે પદામી વ ૃક્ષ ઔેલી યીતે ફન્મ
તેની ઝાાંકી ઔયાલી. વાથે વાથે ચાંદયમા દયલાયની અછડતી
ણ ભશત્ત્લની ક ણ આી. ઉદ્યખ અને વ્માાયક્ષેત્રે
તલશ્વના ફાવઠ જેટરા દે ળભાાં તલસ્તયે ર ઓદ્યણખઔ પ્રવ ૃતત્તભાાં
યત ગુજયાતી ડામસ્યાન એઔ વાંયક્ુ ત, વાંીર, તેજસ્લી
દયલાય જે ઉદ્યખ વાથવાથ વભાજપ્રત્મેન ુ ાં ણ અદા ઔયલાભાાં
ણ એટર જ તત્ય યશી ચાંદયમા ટ્રસ્ટ અને અનાડે પાઉન્ડેળન
જેલી દયલાય પ્રસ્થાતત વાંસ્થા દ્વાયા ભાત ૃબાા ગુજયાતી
અને

બાયતનાાં ગ્રાભતલસ્તાયનાાં દયલાય

(વને:

–

ભાાં ૐ,,ૐ રાબાથી, આતથિઔ ઔદ રૂ. ૐૐ ઔયડ)
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ને ફેઠાાં થલાભાાં ૐથી વશામભ ૂત થામ છે . યતતબાઈ આ
દયલાયના નફીયા, ચાંદયમા દયલાયના વુત,  લે થડી
ળાયીદયઔ તઔરીપ છતાાં આ પ્રવ ૃતત્તભાાં વદક્રમ.
અભ્માવ ભાત્ર શાઈ સ્કૂર સુધીન. ફીજા તલશ્વયુદ્ધજતનત
વાંજખને ઔાયણે ૐ–નાાં છ લા ઔેન્મા છડી મુખ્મત્લે
મુફઈ–જાભનખયભાાં
ાં
યશેવ ુાં ડ્ુ.ાં યે તભિંગ્ટન ટાઈ યાઈટય નજયે
ડ્ુ,ાં વેઔન્ડ શેન્ડ, કયીદ્ુ,ાં ટઔાટઔ ટઔાટઔ ઔયતાાં જાતે જ
ટાઈતિંખ ળીકી રીધુ.ાં ત્માયથી જ ગુજયાતી બાાને આધુતનઔ
ઉઔયણન રાબ ભલ જઈએ તેલી બાલના જાખી, તે ભાટે
પ્રવ ૃત્ત થલાનાાં ફીજ નાંકામાાં. યુદ્ધ વભાપ્ત થતાાં યત આદફ્રઔા
જઈ, ધાંધાભાાં  ૂયજળથી ઝાંરાવ્યુ;ાં ણ વાથવાથ ગુજયાતી
ઇરેક્ટ્રતનઔ ટાઈ યાઈટય ઉરબ્ધ થામ તે ભાટે પ્રમત્નભાાં
ઔચાળ ન યાકી. વ્માાયભાાંથી વાં ૂણા તનવ ૃત્ત થલાનુ ાં નવીફ ત
ક્યાયે મ ઔઈનેમ ભત ુાં નથી. યાં ત ુ વ્માાય–ઉદ્યખન બાય
છીની ેઢીએ ક્ષભતા ૂલાઔ વાંબાી રેતાાં યતતબાઈને કાસ્વ
અલઔાળ અને અનુકૂતા ભળમાાં. અને તે જ અયવાભાાં
અરાદ્દીનના જાદૂ ઈ ણચયાખ વમુાં ઔમ્પ્ય ૂટય અલતયુ!ું ગુજયાતી
બાાને તેના રાબ ભે તે ભાટે તે એઔણચત્તે રાખી યહ્યા.
ગુજયાતી બાાના પન્ટ ભાટે વભમ, વખલડ ઔે નાણાાંની યલા
ઔમાા તલના ખજફની દડધાભ ઔયી, પન્ટ તલઔવાલીને જ જપ્મા.
ાં
ણ આ ત ાળેયાભાાં શેરી  ૂણી! રાખી ડયા ગુજયાતી
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ળબ્દઔળને

લેફવાઈટ

ય

મ ૂઔલાના

પ્રઔલ્

ાછ.

આળાતનયાળાના આયશઅલયશ છતાાં ભાંડયા યહ્યા ફે દામઔાથી,
તે જ્માાં સુધી તે દય ૂણા ન થમ ત્માાં સુધી. જૂજ વ્મસ્ક્ત
આપરદમઔભી –શાથ ય રીધેલ ુાં ઔાભ પલાંત ુ ન ફને ત્માાં
સુધી ભાંડી યશેનાયા– શમ છે . યતતબાઈભાાં તેલા ભાનલનાાં દળાન
થામ છે . લી એભના વાક્ત્ત્લઔ રબનેમ થબ નશીં, આ પ્રઔલ્
વાથવાથ સ્લપ્નુ વેવ્યુાં સ્ેરચેઔયના વજૉનનુ ાં અને પ્રઔલ્ વાથે
તે ણ વાઔાય ઔયુું છે .
આ પ્રઔલ્ન એઔ અને ભશત્ત્લન ઉદ્દે ળ એ ઔે ગુજયાત
ફશાય–દે ળભાાં અને તલદે ળભાાં સ્થામી થમેર ગુજયાતીની
લતાભાન અને બાતલ ેઢીન ગુજયાતી બાા વાથેન નાત
જલાઈ યશે. નલી ેઢી ઔાખ–ેસ્ન્વર રઈ ઔક્ક ઘટલા
ાં ૂ
નશીં
ફેવે; ણ ઔમ્પ્ય ૂટયની Kની Key ય શવુાં ટ ઔયતાાં ‘ઔ’
ભળે ત તે ઔદાચ ગુજયાતી રકલા ભન અલશ્મ ઔયળે. તેને
ઔદાચ અંગ્રેજી ળબ્દ પ્રથભ સ ૂઝે ત તેન ગુજયાતી માામ અને
નલ ગુજયાતી ળબ્દ આંકે–ઔાને ડે ત તેન અથા શાથલખ
થામ તે ણ જરૂયી. આ ફધા ભાટે આલા ળબ્દઔળની
લેફવાઈટની જરૂદયમાત.
ધીરુફશેને તેભના લક્તવ્મભાાં વચટ યીતે વભજાવ્યુાં ઔે
તલદે ળભાાં જત, લવત, સ્થામી થત ગુજયાતી શદયમાા
તલઔાવળીરવ ૃક્ષ તયીઔે જામ, તે ભાટે તેનાાં મ ૂ અશીંની
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ધયતીભાાં શલાાં જઈએ જે ભાત ૃબાા દ્વાયા જ ળક્ય ફને; ઔાયણ
ઔે ભાણવ તલચાયી ળઔળે ઔઈ ણ બાાભાાં; ણ અંતયની
અનુભ ૂતત, હૃદમભાાં ઉદ્દબલતી રાખણીની અણબવ્મéક્ત, સુેયે
પ્રખટ ઔયલા ભાટે તેને જરૂય ડળે ભાત ૃબાાની. ભાત ૃબાા
વાથે અનુવધ
ાં ાન નશીં જલાઈ યહ્ુાં શમ, ત તલદે ળભાાં તે લવળે
ઈભાયતી રાઔડાની જેભ: જેન ઉમખ ળક્ય છે ; તલઔાવ ળક્ય
નથી. ધીરુફશેને યતતબાઈના ફે દામઔાના ભભતાબમાા મજ્ઞને
ત ઔશીને ણફયદાવ્મ. અને ઉસ્સ્થત વોએ તે વફ શાથે અને
ઉભઔાબમાા શૈમે ઝીલ્મ.
યતતબાઈએ તાના પ્રઔલ્ના રઔાાણને ઔન્માદાન
વાથે વયકાવ્મ, બાયતીમ કુટુાંફ ઔન્માદાન છી ણ ઔન્માનાાં
સુકળાાંતત, તલઔાવ અને વમ ૃદ્ધદ્ધ ભાટે વતત જાગ ૃત, વતત
ણચિંતતત અને ઔભાળીર યશે છે . તેભ આ પ્રઔલ્ ભાટે ણ
યતતબાઈ અને ચાંદયમા દયલાય પ્રતતફદ્ધ છે તેની ણ તેભણે
કાતયી આી. તેભણે આનાંદ વ્મક્ત ઔમો ઔે આ ભાટે મોલન
અને ઉત્વાશથી થનખનતા તયલયાટબમાા ‘ઉત્ઔા ગ્રુ’ન વાથ
વાાંડય છે . શતાળાભાાં શતા, લધતી જતી ઉંભયને ઔાયણે પ્રઔલ્
દય ૂણા થળે ઔે ઔેભ એભ થત ુાં ત્માયે ધીરુફશેને પ્રઔલ્ ય
નજય નાાંકતાાં જ તેની ખદયભા પ્રભાણી, કયા હૃદમથી શાથ
રાંફાવ્મ, વાથ આપ્મ, જરૂયી ફધુાં ઔયી છૂટલાન વતધમાય
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આપ્મ અને તયત તે ભાટે રાખી ડયાાં તેન ુ ાં યતતબાઈએ ખોયલ
ઔયુ.ું
પ્રઔલ્ના રઔાાણ–તલતધ ફાદ ઉત્ઔા ગ્રુના અળઔ
ઔયણણમાએ તેભના વાથીની ભદદથી તલળા સ્ક્રીન ય તે
યજૂ ઔમો. તેના દયે ઔ ાવાની વય ણ વચટ વભજૂતી
આી. ઉસ્સ્થત ભશેભાન ૈઔી ઔમ્પ્ય ૂટયના જાણઔાય જાતે જ તે
યે ટ ઔયી લેફ વાઈટ ય તાને ઇક્ચ્છત બાખ જઈ ળઔે
તેલી તઔ ણ ઉરબ્ધ ઔયાલલાભાાં આલી અને ઠીઔઠીઔ
અતતતથએ તેન રાબ ણ રીધ.
ચાંદયમા દયલાયના રખબખ ફધા વભ્મ, દયલાયના
આ તલતળષ્ટ પ્રવાંખે ઉસ્સ્થત શમ તે સ્લાબાતલઔ છે . યતતબાઈના
તનઔટના એનઆયઆઈ તભત્ર ઉયાાંત બાયતબયના સ્નેશી
શાજય શતા. નોંધાત્ર એ ઔે ઔરા–વાદશત્મક્ષેત્રના દદગ્ખજ સુયેળ
દરાર, ઊતભિ દે વાઈ, લાા અડારજા, ભોણરઔ ઔટઔ, ુરુત્તભ
ઉાધ્મામ, ળણબત દે વાઈ, ગુરાફ બેડા જેલા તલતલધ ક્ષેત્રનાાં
ભશાયથીએ ણ આ રઔાાણને

ફખ ૂફી ભાણ્મ અને

પ્રભાણ્મ. યતતબાઈના લેલાઈ અને તભત્ર, ફાંખાના ભ ૂત ૂલા
ખલનાય તલયે ન ળાશે ત યતતબાઈના આ ઔામાને ણફયદાલી
ભૈત્રીદાલે આદે ળાત્ભઔ સ્લયે વાંબાવ્યુાં ઔે  બરે થમાાં શજી
‘ળતાં જીલ’ વાથાઔ ઔયલાનુ ાં છે અને આ ઔાભ ચાલુ યાકલાનુ ાં છે .
સુયેળ દરારે રાખણી વ્મક્ત ઔયી ઔે ધીરુફશેનના લક્તવ્મ છી
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શલે ઔાંઈ ઔશેલાન અલઔાળ નથી. અને ઔહ્ુાં ઔે ધીરુફશેનનુ ાં
લક્તવ્મ દયે ઔ ગુજયાતીના શાથભાાં શોંચે તેવ ુાં થવુાં ગટે.
જેની આ વભાયાં બભાાં ભાત્ર જાશેયાત થઈ ળઔી તેવ ુાં આ
પ્રઔલ્ની અણબનાંદનીમ બેટવમુાં (complimentary) યાં ત ુ તેથીમ
તલતળષ્ટ એવુ,ાં યતતબાઈનુ ાં ઔામા છે ; ઔમ્પ્ય ૂટય તનષ્ણાતની
વશામથી વજજૉત, ગુજયાતીના સ્ેર–ચેઔયનુ ાં તનભાાણ. ગુજયાતી
બાાની જડણી વય નથી એલ ભટા બાખના બાઔન
અનુબલ છે . ભટા બાખના બાાળાસ્ત્રી તાયસ્લયે ઔશે છે ઔે
તેના તનમભ વાચી જડણી ઔયલાભાાં વશામભ ૂત થામ તેલા
નથી; આ સ્સ્થતત છે ગુજયાતીની જડણીની, ત્માયે વભજી ળઔાળે
ઔે ગુજયાતીન સ્ેર–ચેઔય, એ ગુજયાતી બાઔ ભાટે ઔેલ ભટ
આળીલાાદ છે ! ટૂાંઔ વભમભાાં જ ઉત્ઔા ગ્રુ દ્વાયા તેની વીડીના
તલતયણનુ ાં આમજન થળે.
આ પ્રઔલ્ને ાય ઉતાયલાભાાં અને આ રઔાાણ
વભાયાં બના આમજનભાાં જે ઔઈની વશેજ ણ વશામ વાાંડેરી
તે તે વહન
ુ , વભમની યલા ઔમાા તલના, નાભ જખ અને તે
ૈઔી જે ઉસ્સ્થત શતા તેભને તેભની જગ્માએ ઊબા થલા
તલનાંતી

ઔયીને,

જાશેયભાાં

ણ

વ્મક્ત

ઔયલાભાાં ચાંદયમા

દયલાયની કાનદાની અને નમ્રતાની પ્રતીતત થઈ.
વભાયાં બ ફાદ વયવ ભઝાનુ ાં વાાંધ્મબજન ભાણતા
અતતતથના ચશેયા ય અને નેત્રભાાં લતાાતી શતી ગુજયાતી
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બાાના ઇતતશાવભાાં વીભાસ્તાંબ જેલી આ ગટનાના વાક્ષી
ફન્માની ધન્મતા અને સ્તાંબ કડ ઔયનાય યતતબાઈ પ્રત્મે
અશબાલની બીની રાખણી.

–ફલાંત ટેર
વમ્ઔા :
Plot 253/1 Sector 7/A, GANDHINAGAR -382 007
Home : ( 079 ) 232 46209 Mobile : 0 990 971 8403
eMail : patel.balvant@gmail.com
January 26, 2006
@
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034-2 : 29-01-2006

ધીરુફશેન ટે રનુ ાં પ્રલચન
અનુક્રભણીઔા

(ૐ જાન્યુઆયી  ને શુક્રલાયે, ચચાખેટ–મુફઈસ્સ્થત
ાં
‘લારચાંદ
શીયાચાંદ શૉર’ભાાં, ‘ગુજયાતીરેસ્ક્વઔન ડૉટ ઔૉભ’નુ,ાં ધીરુ ફશેન ટે રના
શસ્તે રઔાાણ મજાયુાં શત.ુાં
તે લેા તેભણે આેલ ુાં ભાંખ પ્રલચન)

ભાનનીમ શ્રી યતતરારબાઈ ચાંદયમા,

દીઔબાઈ ાયે ક,

તલુરબાઈ ઔલ્માણી તથા ભાંચસ્થ અને વબાગ ૃશસ્સ્થત વજ્જન
અને વન્નાયી,

આજન દદલવ અનેઔ યીતે ણચયસ્ભયણીમ ફની યશેલાન
છે . આજે આણા આ વભાયાં બતપ્રમ નખયભાાં લી ાછ એઔ
વભાયાં બ મજામ છે , એઔ વબા ભી છે અને આણે વો એ
વબાભાાં વશબાખી ફન્મા છીએ – એભાાં તે ળી ભટી લાત?
મુફઈ
ાં
ળશેય છે , એભાાં જાતજાતની વબા મજામા જ ઔયે અને
ઔેટરાઔ નાખદયઔ તાની રુણચ પ્રભાણે અને અલઔાળ પ્રભાણે
શાજય યશે.....ચાલ્મા ઔયે !
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યાં ત ુ આજે ગુજયાતીરેસ્ક્વઔન ડૉટ ઔૉભનુ ાં રઔાાણ
થલાનુ ાં છે . વાદાવીધા એઔ લાક્યભાાં અથાન એઔ ભશાવાખય
ઘ ૂગલે છે તે તયપ આની દૃન્ષ્ટ ખઈ? આણી ગુજયાતી બાા
એટરે આણી ભશામ ૂરી તભયાત– એવુાં શતબાખી ઔણ શળે ઔે
જેને તાની ભાત ૃબાા પ્રત્મે, ભાત ૃભ ૂતભ પ્રત્મે ઔે ભા પ્રત્મે સ્નેશ
અને આદય નશીં શમ? પ્રશ્નન જલાફ ઢૂાંઢલા અંતયના ખ ૂણા
ઢાંઢળ નશીં. આણે વો જાણીએ છીએ ઔે નલા જભાનાભાાં
નલી વભસ્મા ઊબી થઈ છે . આણી વભક્ષ નલા અને પ્રેયઔ
આદળો મ ૂઔલાભાાં આવ્મા છે . એભાાંન એઔ તે તલશ્વભાનલ
ફનલાની લાત.
આભ જલા જા ત લાત ઔાંઈ કટી નથી. ભાણવની
ચેતનાન જેટર તલસ્તાય થામ અને તે જેટરી ઊધ્લાખાભી ફને
તેટલુાં લધાયે વારુાં. ણ બરા બાઈ, વ ૃક્ષ આઔાળને ક્યાયે સ્ળે?
તેનાાં મ ૂણમાાં જેટરાાં ઊંડાાં અને ભજબ ૂત શમ તેટલુાં જ તે વ ૃક્ષ
ઊંચુાં લધે. આણે ત વ ૃક્ષને તેની ભ ૂતભથી તલખ ૂટુાં ાડીને
આઔાળભાાં રઈ જલાન ભશામજ્ઞ આદમો છે . આણે એ ભ ૂરી
જઈએ છીએ ઔે જેનુ ાં સ્થાાંતય થામ છે તે ત ઇભાયતી રાઔડાાં–
વ ૃક્ષ નશીં.
ગાટઘ ૂટ લખયનુ ાં શમ, ઔાળાં ઔે કયફચડુાં શમ ત ણ
વ ૃક્ષ જીલાંત છે . એની ાવે આલતી ઔાર છે . તલઔાવ અને વ ૃદ્ધદ્ધન
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અલઔાળ છે . પ્રત્મેઔ લવાંતે નલલ્રલથી છલાઈ જલાની ક્ષભતા
છે અને એ અમ ૂલ્મ છે .
આણે આણાાં ફાઔને એઔવયકાાં, વપાઈદાય અને
ઔીભતી ઇભાયતી રાઔડાાં ફનાલી દે લાની ધ ૂનભાાં એભનુ ાં એ
અમ ૂલ્મ જીલાંતણુાં છીનલી રેલા ફેઠા છીએ અને દુ:કની લાત
ત એ છે ઔે આણને એ તલળે ઔળ અયાધબાલ ણ નથી
યહ્ય!
આ ભાત્ર લાસ્ગ્લરાવ નથી. તનષ્ઠુ ય અને ક્રૂય શઔીઔત
પ્રત્મે અંગુણરતનદે ળ છે . શજી એ દદલવ ભને માદ છે ઔે જ્માયે
એઔ દવફાય લાની દઔળયી થનખનતા ખને ભાાંડ ઔાબુભાાં
યાકીને ભાયી વાભે આલીને ઊબી શતી, ‘ધીરુફશેન, ધીરુફશેન,
ભને એટ્રી આલી છે . પ્રીઝ, પ્રીઝ, શેલ્ ભી – હુાં ફલુાં છાં તે
તભે રકી આ ને!’

મુશ્ઔેરી એ શતી ઔે એને ગુજયાતી રકતાાં ઔે લાાંચતાાં
નશત ુાં આલડત.ુાં ત્રણ ેઢીથી જેના ગયભાાં અંગ્રેજી છલાઈ ખયુાં
શત ુાં એલી આ તેજસ્લી છઔયીને આજે ‘એટ્રી’ આલી શતી; ણ
તે ગુજયાતીભાાં! એ અંગ્રેજીભાાં જ ળા વારુ નથી રકતી એભ ભેં
 ૂછયુાં ત્માયે

એણે ત્રાવ

ાભીને

ઔહ્ુ,ાં

‘વ્શામ

ઔાન્ટ

યુ

અન્ડયસ્ટેન્ડ? આઈ ઔેન તથન્ઔ ઈન ઈંક્ગ્રળ; ફટ પીર ન્રી
ઈન ગુજયાતી!’
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આ એઔ તલયર પ્રવાંખ શળે. ભને એનુ ાં ઔાવ્મ ણરતફદ્ધ
ઔયલાન અલવય ભળમ; ણ અનેઔ પ્રશ્ન મ ૂઔત ખમ. ઔાવ્મ
ઔઈ ફોદ્ધદ્ધઔ ઔવયતભાાંથી નથી નીજત.ુાં એ ત આલે છે
ક્યાાંઔથી, અને આણે આણી બાાના ાત્રભાાં એને ઝીરલાનુ ાં
શમ

છે .

આણે

આણાાં

ફાઔને

એભની

નૈવણખિઔ

અણબવ્મસ્ક્તથી લાંણચત ળી યીતે યાકી ળઔીએ?
ણ આણે એ જ ઔયીએ છીએ. આણને ખ્માર જ
નથી આલત ઔે જ્માયે આણી બાા જામ છે ત્માયે આણ
વાાંસ્કૃતતઔ લાયવ ણ આઆ જત યશે છે . એ લાયવ એટરે
ભાત્ર ઐતતશાતવઔ ભાદશતી નશીં; આણાાં જીલનમ ૂલ્મ. એવુાં નથી
ઔે આણે પ્રમત્ન ઔયલાથી એ ાછ ન ભેલી ળઔીએ. ઔદાચ
અંગ્રેજી બાા દ્વાયા

આણને

એ

લધાયે

અદ્યતન અને

વ્મલસ્સ્થત સ્લરૂે ણ ભે – ણ એ ફધુાં ત દશરસ્ટેળને શલા
કાલા જેવુાં થામ. ઔેટરાને વામ?
આ ફધ ફા તનથાઔ રાખે છે ? એઔ વ્મસ્ક્તને નથી
રાગ્મ. ‘શામ! ભાયી ગુજયાતી બાા ભયલા ડી! શલે આણે શુાં
ઔયીશુ?
ાં ’ એવુાં ફરીને વાભ વાભે રૂભારની આરે ઔયલાને
ફદરે એને રાગ્યુાં ઔે નલ જભાન આલી જ ચ ૂક્ય છે ત્માયે
એનાથી ભોં ભયડલાને ફદરે એની વાથે શાથ ભેલલા જઈએ.
એની જ ભદદ રઈને ગુજયાતી બાાને અબમદાન આવુાં
જઈએ અને એના આયુષ્મભાાં વ ૃદ્ધદ્ધ ઔયલી જઈએ.
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એ વ્મસ્ક્ત તે યતતરાર ચાંદયમા. ભશાદે લબાઈ દે વાઈએ
ગુજયાતી બાાભાાં ઉતાયે લ ુાં યલીન્દ્રનાથ ટાખયનુ ાં પ્રખ્માત ખીત
‘તાયી જ શાઔ સ ૂણી ઔઈ ના આલે ત એઔર જાજે યે ’ એભણે
લાાંચ્યુાં શળે ઔે નશીં તેની ભને કફય નથી; ણ એભણે તે
જીલનભાાં ઉતાયુું છે એ હુાં જાણુાં છાં અને આ વો આજે જાણળ.
આલતી ઔારે આખુાં ગુજયાત જાણળે અને ભાત્ર ગુજયાતભાાં જ
નશીં;

આકી

દુતનમાભાાં

પેરામેરા

ગુજયાતી

યતતરાર

ચાંદયમાના આબાયી થળે ઔે એભના રુાથા દ્વાયા એ વોને અને
બાતલ ેઢીને ગુજયાતી બાા સુરબ ફની.
ખભે તેભ તમે આ લેાયી ભાણવ. રેકઔને અને
અધ્માઔને ન સ ૂઝે તે એભને તયત સ ૂઝે ઔે આણ ભાર
કાલલ શમ ત એનુ ાં ેઔેજજિંખ અને ભાઔે દટિંખ ઔઈ યીતે ઔયવુાં
જઈએ. આ ઔમ્પ્ય ૂટયન જભાન છે . ઑર યાઈટ! આ અંગ્રેજી
બાાના લચાસ્લન જભાન છે . ઑર યાઈટ! આણે ગુજયાતી
ુ બ ઔયલી શમ ત આ ફન્ને
બાાને જજલાડલી શમ, વલાસર
દે કીતી રૂે તલઘ્ન રાખતાાં તત્ત્લ ભાયપત જ ઔયલી જઈએ.
ભાણવ દુતનમાને ખભે તે ખ ૂણે ફેઠ શમ ણ એઔ ફટન દફાલે
ઔે એને ગુજયાતીન જે ળબ્દ જઈત શમ તે અથા વદશત વાચી
જડણીભાાં ભી જામ. એને રખતા વભાનાથી અને તલયધી
ળબ્દ જઈતા શમ તમે ક્ષણલાયભાાં જ ભી જામ. ‘ઔમ્પ્ય ૂટય
વેલી’ નલી ેઢી રખી શોંચવુાં શમ ત આજે આ જ એઔ ભાત્ર
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યાજભાખા છે અને એ આણે ફાાંધલ જઈએ અને ચાંદયમાએ એ
ફાાંધી ફતાવ્મ. ફશળાં કુટુાંફ, વાંીલુાં અને તળસ્તતપ્રમ કુટુાંફ,
ઠેયઠેય પેરામેલ ુાં ઉદ્યખધાંધાનુ ાં ઔાભઔાજ, રક્ષ્ભીની ભશેય અને
ભખજભાાં

એઔ

ધ ૂન

આ

ફધાન

વયલા

એટરે

ગુજયાતીરેસ્ક્વઔન ડૉટ ઔભ! શ્રલણળસ્ક્ત દખ દઈ યશે છે –ઔાંઈ
લાાંધ નશીં. સ્લાસ્થ્મ ઔથળયુાં છે –ઔાંઈ લાાંધ નશીં. જે જે તલદ્વાન
ાવે ટશેર નાકી તેભાાંથી અનેઔને વભમન ઔે યવન અબાલ
નડય–ઔાંઈ લાાંધ નશીં. આ ઔાભ ભાયે ઔયવુાં છે અને તે હુાં ઔયીળ
જ એલી જીદને યતતબાઈએ ન છડી ને આકયે એભનુ ાં સ્લપ્નુ ાં
વાઔાય થયુ.ાં એને ધયતી ય અલતયલાન ભઔ ગણાાં ફધાાં
સ્થએ ભી ળક્ય શત; ણ અંજાણી આ જ જગ્માનાાં
રખ્માાં શળે તે ઔણ તભથ્મા ઔયે ? વ ૃદ્ધાલસ્થાને લકડનાયા ઔે
દમાની નજયે જનાયા યતતરાર ચાંદયમાની જન્ભ તાયીક
જાણે ત આશ્ચમાચદઔત થઈ જામ. સ્લપ્નતવદ્ધદ્ધના આ પ્રવાંખે
વાક્ષી ફનનાયાાં આણે વો ગુજયાતી બાાના ઇતતશાવના એઔ
ભાખાસ્થાંબ વભી ઊબાાં છીએ એન ઔદાચ આણને અત્માયે
 ૂયે  ૂય ખ્માર ન આલે ણ લાસ્તતલઔતા એ જ છે .
તાની ભાત ૃબાા પ્રત્મેના પ્રેભના ઔેલા દીઔ એભના
શૈમાભાાં પ્રખટયા શળે ઔે લીવ લીવ લયવ રખી વપતાનુ ાં
નીરાંકી એભની ાવે આલી આલીને ઊડી જત ુાં જલા છતાાં; ન
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ત યતતબાઈ તનયાળ થમા ઔે ન એભણે એભના પ્રમત્ન ડતા
મ ૂક્યા! આલી રખનીનુ ાં પ આપ્મા તલના વયસ્લતીભાનમે
છૂટઔ નશીં, જેભ ત્રણ ેઢીનાાં તને અંતે બખીયથ ય
યીઝયા તલના ખાંખાભાતનમે છૂટઔ નશત થમ. લી ફીજુ ાં એ
જલાનુ ાં છે ઔે બખીયથના  ૂલાજના ઉદ્ધાય ઔમાા છી ણ
તલષ્ણુના

ચયણભાાંથી

નીવયે રી

અને

તળલજીની

જટાભાાં

ણઝરામેરી આ દે લનદી ાછી નશતી લી ખઈ. શલે ત લશેતી
જ યશી, રાકનુ ાં ઐદશઔ અને આધ્માજત્ભઔ ઔલ્માણ ઔયતી યશી
અને અંતે વાખયભાાં વભાઈ ખઈ. તેલી જ યીતે આ તલદે ળી નાભ
વાથે ઊતયે રી જ્ઞાનખાંખા ણ વદા લશેતી જ યશેલાની છે અને
ચાંદયમા કુટુાંફને ત આતથિઔ રાબન ડછામ ણ ન અડે એલી
તનભાતાથી તભાભ ગુજયાતીને અને ગુજયાતી ળીકલા
ઇચ્છતા ણફનગુજયાતીને વશેરાઇથી વપતાનાાં વાન રખી
રઈ જલાની છે .
વોથી લધાયે આનાંદની લાત એ છે ઔે આભાાં ફધા
સુધાયા–લધાયા–ઉભેયાને  ૂયે  ૂય અલઔાળ છે . જે તલદ્વાનને આ
લેફવાઇટભાાં ઔળી ઊણ દે કામ તે જ ધ્માન કેંચળે ત
આભાાં પેયપાય થઈ ળઔળે. રઔફરીના ળબ્દ ણ ઉભેયી
ળઔામ–જ ઔઈ યવ રે ત.
એ ળબ્દ ઔેલા વયવ અને જાણલા જેલા છે તેન
દયચમ ભને નાનણથી થત આવ્મ છે . તભને એઔ–ફે લાત
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 73
ઔરુાં? એઔ લકતે રગ્નપ્રવાંખે  ૂયી લણલાનુ ાં ઔાભ ચારત ુાં શત.ુાં
ભને ળક થમ ઔે ભાયે ણ બાખ રેલ જઈએ. થડીલાય છી
ભાયા એઔ પઈ ફલ્માાં, ‘જયા વદડી યાક.’ મુફઈભાાં
ાં
યશેરી અને
બણલાભાાં શતળમાય ખણાતી છઔયીથી એવુાં ત ઔેભ ઔશેલામ ઔે
ભને નથી વભજાયુ?ાં શવીને ડકુાં શરાવ્યુાં અને  ૂયી લણ્મે
યાકી. ફીજા પઈ ફલ્માાં, ‘વદડી યાકને!’ હુાં મઝાઈ.
ાં ૂ
ભેં ભાની
રીધુાં ઔે ઉતાલ ઔયલાનુ ાં ઔશેતાાં શળે. તેથી ઝડ લધાયીને
ગાટઘ ૂટ લખયની  ૂયી લણલા ભાાંડી. ‘ઊઠ ફેટા, તને નશીં
પાલે.’ ઔશી પઈએ ભાયા શાથભાાંથી લેરણ કેંચી રીધુ.ાં અયે ! આ
ત ગય અભાન! દુ:ક ાભીને ભેં એભની વાભે જયુ.ાં એ શવી
ડયાાં. તેથી દશિંભત આલી અને ભેં વશેજ પદયમાદના સ ૂયે ઔહ્ુ,ાં
‘આટલુાં ત જરદી લણુાં છાં છી ઔેટરીઔ વદડી યાખુ?’
ાં ફન્ને
પઈ ભઔાળથી શવી ડયાાં. એઔે ઔહ્ુ,ાં ‘વદડી એટરે જાડી.
તને એટલુમ
ાં ે ગુજયાતી નથી આલડત?ુાં ફધા ત ઔશે છે , ત ુાં ફહુાં
શતળમાય છે !’
આણી તલઔેટ ધડાઔાફાંધ ઊડી ખઈ! આ વદા જીલાંત
વદા ન ૂતન ભનશય ગુજયાતી બાાભાાં એલા ત ઔેટરામે ળબ્દ
શળે જે આણે નશીં જાણતા શઈએ અને જે ણફનલયાળને
રીધે ક્ષીણ થઈ કયી ડતા શળે. ફીજ એલ એઔ ળબ્દ માદ
આલે છે . – તળમાાભાાં ફયે બજન ઔયી રીધા છી પયભાન
આલે, ‘જા, શલે યશણે ફેવ.’ ત્માયે મ મુશ્ઔેરી નડે. ટર,
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યવા, યલેળી, કડઔી, યડ એ ફધુાં ત વભજામ ણ આ
‘યશણ’ શુાં શળે? ળા ભાટે ત્માાં જ જઈને ફેવવુાં ડે? ‘ ૂછતાાં
ાંદડત નીજે ને રકતાાં રદશમા થામ–ચાય ચાય ખાઉ ચારતાાં
રાાંફ ાંથ ઔામ’ એ ાંસ્ક્ત માદ શતી એટરે ઔઈને  ૂછતાાં
વભજ ડી ઔે ‘યશણ’ એટરે તડઔ. તળમાાન ભીઠ તડઔ ત
ળયીયને યવામણનુ ાં ઔાભ આે એલા અથાતલસ્તાયનુ ાં પ્રાખટય
થતાાં દદર ખુળ થઈ ખયુાં શત.ુાં અશા! ઔેલી વમ ૃદ્ધ છે ભાયી લશારી
ગુજયાતી બાા!
તભને

ફધાને

અને

બતલષ્મભાાં આ

લેફવાઇટન

ઉમખ ઔયનાય તભાભને ભાયી તલનાંતી છે ઔે જ્માાં જ્માાં તભને
આલા અથાવબય ગુજયાતી ળબ્દ જડે ત્માાંથી એભને લીણી રેજ
અને અશીં એભન ઉભેય ઔયજ. ફાઔી ફીજી ચાલુ લયાળની
બાયતીમ અને ણફનબાયતીમ બાાના ઔેટરામ ળબ્દ ત
આણને ખ્માર ણ ન આલે એટરી વશેરાઈથી આણા
બાાબાંડભાાં પ્રલેળી ચ ૂક્યા છે અને તેથી ગુજયાતી બાા
અબડાઈ નથી ખઈ, લધાયે વમ ૃદ્ધ ફની છે .
જ ઔે ાંદડત ઔદાચ બાાશુદ્ધદ્ધના આગ્રશી શઈ આલા
ફધા આદાનપ્રદાનથી દૂ ય યશેવ ુાં દશતાલશ વભજે ણ જખતની
ઔઈ બાાએ ાંદડતની યલા ઔયી છે ?
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યતતબાઈ ચાંદયમાની ફીજી એઔ રાક્ષણણઔતાન ઉલ્રેક
ઔમાા તલના હુાં ભારુાં આજનુ ાં લક્તવ્મ  ૂરુાં ન ઔયી ળકુ.ાં
ત ુરવીદાવે વજ્જનનાાં રક્ષણ લણાલતાાં ઔહ્ુાં છે ઔે તે
ાયઔાન યજ વભાન ગુણ ણ ભેરુ વભાન ખણે છે અને
તાન ણખદય વભાન ગુણ યજથીમે છ ખણે છે . તદનુવાય
યતતબાઈએ ભેં ઔયે રી નજીલી ભદદને સ્નેશ ૂલાઔ ભટુાં રૂ
આીને ભને એભની આ ભટી તવદ્ધદ્ધના રઔાાણ તલતધ ભાટે
રામઔ ખણી છે તે ભાટે હુાં એભની વજ્જનતાની પ્રળાંવા ઔરુાં ઔે
ઇશ્વયન આબાય ભાનુ?ાં ઔદાચ એભ ણ શમ ઔે ભાયી ગુજયાતી
બાા ભને અતતળમ લશારી છે અને હુાં શાંભેળાાં એના તલઔાવ,
વ ૃદ્ધદ્ધ અને વમ ૃદ્ધદ્ધ ભાટે પ્રાથાના ઔરુાં છાં તેથી યીઝીને એ બાાએ
ભાયા જીલનભાાં આજન દદલવ આણ્મ શમ.
જે શમ તે. આજે આ ગુજયાતીરેસ્ક્વઔન ડૉટ ઔૉભનુ ાં
રઔાાણ ઔયતાાં હુાં અત્માંત આનાંદ અનુબવુાં છાં ને ભને કાતયી છે
ઔે તભે વલા ભાયા આનાંદભાાં વશબાખી છ.
ભને આ તઔ આલા ભાટે શ્રી યતતરાર ચાંદયમાન
આબાય.
–ધીરુફશેન ટેર
ૐ જાન્યુઆયી 
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વાંઔા : શાંવયાજ લાડી, ટાખય યડ, વાાંતાક્રુઝ–શ્ચીભ, મુફઈ–
ાં
  પન: – ૐ અને વી–, યાજશાંવ
વવામટી, એરીવબ્રીજ, અભદાલાદ–  પન: –
 ૐ ભફાઈર :  

@
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035 : 05-02-2006

આણી દુફાતા
રેકઔ : સ્લાભી શ્રી વચ્ચીદાનાંદજી(દાંતારીલાા)
અનુક્રભણીઔા

શેરી આવ ૃત્તી : ખસ્ટ, 
(ૐ ાનાાંના અને નાનાાં નાનાાં  પ્રઔયણલાા આ

ુસ્તઔના પ્રઔાળઔ છે : ગુજૉય પ્રઔાળન, અભદાલાદ. ક્રાાંતીઔાયી
લીચાય ધયાલતા આ નાનઔડા ુસ્તઔની તે ભુભીઔા સ્લાભીજીએ
જાતે જ ફાાંધી છે . ુસ્તઔનાાં પ્રઔયણ ાવે જતાાં શેરાાં ભુભીઔા
જ જઈ રઈએ.. એઔ જ લાભાાં એની ચાયે ઔ આવ ૃત્તી ત થઈ
ચુઔી છે . –ઉત્તભ ખજ્જય)

ભુભીઔા
લીશ્વની અનેઔ પ્રજાની ત ુરનાભાાં આણે ફલાન
છીએ ઔે ઔભજય છીએ? જ આણે ફલાન શઈએ ત આ
ુસ્તઔને ઔચયાની ટરીભાાં પેંઔી દે લાનુ.ાં ણ જ આણે
ઔભજય શઈએ ત જરુય લાાંચલાનુ.ાં ભને રાખે છે ઔે આણે
ઔભજય

પ્રજા છીએ.

પ્રજાને

ઔભજય ફનાલલાભાાં વોથી

ભશત્લન બાખ ધભે બજવ્મ છે . લણાવ્મલસ્થા અને જ્ઞાતીપ્રથા

દ્વાયા ુયી પ્રજાને લીબાજીત ઔયલાભાાં આલી છે . આ લીબાજન
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એલી યીતે ઔયાયુાં છે ઔે એઔતા ઔયલી અત્મન્ત ઔઠીન ઔાભ થઈ
યહ્ુાં છે . શજી ણ ગણા ળાસ્ત્રી લણાવ્મલસ્થાને જન્ભજાત
આદળા વ્મલસ્થા ભાને છે અને ભનાલે છે . એ પ્રજાને અન્ધઔાય
તયપ ધઔેરી યહ્યા છે .

ફીજુ ,ાં લીબાજન વમ્પ્રદામથી થઈ યહ્ુાં છે . શજાય
(રખબખ લીવ શજાય) વમ્પ્રદામ, ન્થ, યીલાય, ભાંડ
લખેયેના દ્વાયા પ્રજાના ટુઔડે

ટુઔડા ઔયલાભાાં આવ્મા છે .

વમ્પ્રદામ શજી ણ લધી યહ્યા છે . તે અટઔે એલી ઔઈ નીળાની
દે કાતી નથી. આ લીબાજન પ્રજાને દુફા ફનાલે છે અને
ગુચ
ાં લાડાભાાં નાકે છે . પ્રત્મેઔ લીબાજઔ તાને સુયભૅન
ગીત ઔયે છે , જેભાાંથી વ્મક્તીુજા ળરુ થામ છે . વ્મક્તીુજા
લાંળુજાભાાં

યીણભે

છે .

ઔયડની

વાંત્તી

લાયવદાયને

આલાભાાં આલે છે અને છી લાંળને સુયલાંળ ફનાલલાનુ ાં
દુશ્ચક્ર ળરુ થામ છે .

ઔાળીભાાં 360

ભઠ

શતા,

ફધાએ

તતાના નજીઔના લાયવદાય ઔે વખાાંલશારાાંને આી દીધા,
શલે આ ભઠનુ ાં અસ્તીત્લ યહ્ુાં નથી. ફધાાં ગય થઈ ખમાાં છે .
આલી જ યીતે ફીશાયભાાં એઔ શજાય ભઠ જભીન–જાખીયલાા
શતા, ફધાએ તતાનાાં યીલાયને ઉત્તયાધીઔાયી ફનાલી
લીળા ધાભીઔ વમ્ત્તીને યીલાયની ફનાલી દીધી છે . ભાન
ઔે ભાયે ત્રણ આશ્રભ છે . શુાં આ વમ્ત્તી ભાયા ુલાાશ્રભનાાં
યીલાયને આી દે લી?
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જ આલી દ્ધતી ચાલુ યશેળે ત પ્રબાલળાી રઔ
પ્રથભ બખલાનના નાભે ઔયડની વમ્ત્તી બેખી ઔયળે અને
છી ઔઈ ને ઔઈ ફશાનુ ાં ઔયીને યીલાયને વોંી દે ળે! આ યીતે
વમ્પ્રદામ ઔે યીલાય ધભાના નાભે પ્રજાના ળઔ ફની જળે.
અયે , ફની યહ્યાાં છે ! ઔેટરાઔ ત ટ્રસ્ટ જ એલાાં યચે છે ઔે તાનાાં
યીલાયના જ ભાણવને ટ્રસ્ટી તયીઔે ફેવાડી દે લામા શમ.
આલાાં યીલાય–ઔ ટ્રસ્ટ, રઔની ધાભીઔતાને આંધી
ફનાલીને આથીઔ રાબ ઉઠાલતાાં શમ છે . કયે કય ત ધાભીઔ
અને યાજઔીમ ક્ષેત્રના વભથા ુરુએ તાનાાં યીલાયને દુય
યાકલાાં જઈએ. જ તેભને નજીઔ રાલલાભાાં આલે ત પ્રથભ ત
તે કટી દકરખીયી ઔયળે અને લશીલટને ઔભજય ફનાલળે;
છી મુ રુની ાછરી જીન્દખીભાાં તેની ળાયીયીઔ, ભાનવીઔ
અને ફોદ્ધીઔ ઔભજયીન રાબ ઉઠાલી ુયી વાંસ્થા ઉય ચડી
ફેવળે.
આ યીતે, પ્રજાની ધાભીઔ વમ્ત્તી અને શ્રદ્ધાન
દુરુમખ થલા રાખળે. તતાના અરખ અરખ લાડા
યચનાય લીબાજઔ છે . પ્રજાનુ ાં ભટુાં દુણ આ લીબાજન છે .
ઔરુણતા ત જુ  ઔે આલા લીબાજઔ બખલાન થઈને ુજામ છે
અને વાંમજઔ દુબામ છે ! જરુય છે વમ્પ્રદામમુક્ત ધાભીઔતાની.
ત્રીજુ ાં લીબાજન ગુરુલાદથી થામ છે . પ્રજા શજાય–રાખ્ક
ગુરુભાાં લીબાજીત થામ છે . ‘ગુરુ ત ઔયાલલા જ જઈએ, તેના
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લીના નગુયા ઔશેલાઈએ.’ આલી ભીથ્મા ધાયણાએ રઔ, કાવ
ઔયીને સ્ત્રી, તેભાાં ણ લીધલા, ઔઈ ને ઔઈ ભાણવને ગુરુ
ઔયાલે છે . પ્રત્મેઔ ગુરુ તાનુ ાં એઔ અરખ ભાંડ ફનાલે છે . આ
લીબાજન છે . ગુરુ તે જ યભેશ્વય ફનીને તાની ુજા ઔયાલે
છે . જેભાાંથી અનેઔ દુણ ણ જન્ભે છે . કયે કય ત ગુરુલાદથી
જ્ઞાન થત ુાં નથી; ઔાયણ ઔે ગુરુ જ જ્ઞાની નથી. જે ગુરુ જેટરાાં
ભટાાં ટાાં બેખાાં ઔયીને લાડાભાાં ુયી ળઔે છે તે તેટર જ ભશાન
ખણામ છે . ળીષ્મને જ્ઞાનની જગ્માએ ગેટાાંદીક્ષા અામ છે અને
છી લાભાાં ફે લાય ત અલશ્મ ઉન ઔાતયી રેલામ છે .
ગુરુથી જ્ઞાન થત ુાં શત ત બાયત વોથી લધુ જ્ઞાની થઈ ખયુાં
શત.
આ ગુરુલાદે પ્રજાને લીબાજીત ઔયીને તથા અજ્ઞાનને
જ્ઞાન ભનાલીને ાયાલાય નુઔવાન ઔયુું છે . જ પ્રજાને આ
લીબાજન અને ળણથી મુક્ત ઔયલી શમ ત ગુરુપ્રથા ફાંધ
ુ ુ લાદનુ ાં
ઔયલી જઈએ. ઔદાચ આવુાં ન ઔયી ળઔામ ત ફહગ
ુ ર
ુ ુ લાદ એટરે જીલનભાાં જેટરા
પ્રચરન ચરાલવુાં જઈએ. ફહગ
ુ ર
જ્ઞાની ુરુ ભે તે ફધાને ગુરુ ભાનલા. ઔઈ એઔ વ્મક્તીના
ખભાાં ચટી ફાાંધી ન દે લી. જે રઔ ભાત્ર એઔ જ વ્મક્તીને
ગુરુ ભાને છે તે વાંકુચીત ભખજલાા થઈ જામ છે . તે
લીળાતા

પ્રાપ્ત

નથી

ઔયી

ળઔતા.

દત્તાત્રેમની

ભાપઔ

ુ ુ લાદથી
જ્ઞાનીાસુ ભાણવે અનેઔ ગુરુ ઔયલા જઈએ. ફહગ
ુ ર
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લીળાતા અને જ્ઞાન ફન્ને લધળે. જરુય છે લીકૃત ગુરુલાદન
ત્માખ ઔયી લીબાજન અને અજ્ઞાન યઔલાની. જેભ પ્રાથભીઔ
ળાાથી લીશ્વલીદ્યારમ સુધી અનેઔ ગુરુજનથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત
થામ છે , તેભ જીલનભાાં ણ ઔક્ષા પ્રભાણે અનેઔ ગુરુની જરુય
ુ ુ લાદ
યશેતી શમ છે . જ્ઞાન ભાટે જ ગુરુ ઔયલા શમ ત ફહગ
ુ ર
અત્માંત જરુયી છે .
લીકૃત ગુરુલાદનાાં અનેઔ અનીષ્ટભાાંન ુ ાં એઔ અનીષ્ટ છે
વ્મક્તીુજાનુ.ાં પ્રજા વ્મક્તીુજઔ ફની ખઈ છે . ળીષ્મ ઔે
અનુમામીની વાભે ભાત્ર એઔ જ વ્મક્તીને પઔવ ધયલાભાાં
આલે છે . ક્રભે ક્રભે બ્રેઈનલૉળ ઔયીને આલી વ્મક્તીની આંધી
બક્તી ળીષ્મલખાભાાં પ્રસ્થાીત ઔયલાભાાં આલે છે . આલી વ્મક્તી
ભાટે ઔાલ્નીઔ ચભત્ઔાય ઔે ફીજી લાત યચામ છે , જેથી તે
ભશાન સુયભૅન દે કાલા રાખે છે . રઔ યભેશ્વયુજઔ અને
ગુણુજઔ થલાની જગ્માએ ભાત્ર અને ભાત્ર વ્મક્તીુજઔ થઈ
જામ છે . ફીજા વ્મક્તીુજઔ વાથે ઝગડા અને ઝનુન અને
અન્તે તાનાભાાંથી જ નલી–નલી નીઔતી સુયવ્મક્તી
દ્વાયા લીબાજીત થઈને ુયી યમ્યા લીકલાદનુ ાં ઔેન્દ્ર ફની
જામ છે .
વ્મક્તીુજાથી પ્રજા લીબાજીત થઈને દુફા થામ છે
એટરે વ્મક્તીુજાની જગ્માએ ગુણુજા તથા યભેશ્વયુજાની
પ્રસ્થાના

થલી

જઈએ.

ફહુ

જયથી
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યાજઔાયણભાાં વ્મક્તીુજા લધી યશી છે . તેનાથી પ્રજા યાજઔીમ
અને ધાભીઔ એભ ફન્ને યીતે લીબાજીત થઈને દુફા થામ છે .
ઔઈ એઔ વ્મક્તીને ધાભીઔ ઔે યાજઔીમ ક્ષેત્રની સુયભૅન ભાની
રેલાથી પ્રજા વ્મક્તીના ઔથીત વત્મને જ અન્તીભ વત્મ ભાની
રેતી શમ છે . તે નવુાં વાંળધન નથી ઔયી ળઔતી, ઔદાચ ઔઈ
ઔયલા ભાખે ત તેને મ ૃત્યુદાંડ ઔયલાભાાં આલે

છે . એઔ

વમ્પ્રદામના અનુમામીએ ઔહ્ુાં ઔે આજ સુધી અભાયા ધભાગ્રન્થભાાં
ઔે તેના સ્તત્રભાાં એઔ ણ ભુર ઔાઢલાભાાં આલી નથી. એટરે
તે ભુર લીનાનુ ાં યભ વત્મ છે . આ બાઈને એભ ુછી ળઔામ ઔે,
‘ભુર ઔાઢલાની તભે ઔદી છટ આી છે ?’ જ ઔઈ ભુર ઔાઢે ત
તયત જ તેની ઔતર ઔયી નાકલાન હઔ
ુ ભ ઔય ત ઔણ ભુર
ઔાઢે? શીટરય ઔે સ્તારીન જીલતા શતા ત્માયે તેભની ણ ઔઈ
ભુર ઔાઢત ુાં ન શત.ુાં ઔાયણ વભજી ળઔામ છે . વત્મ ત વભમની
વાથે ચારત ુાં શમ છે , જ તે વભમની વાથે જડામેલ ુાં શમ ત
ણ વત્મ વ્મક્તી ઔે ગ્રાંથની વાથે જડામ ત તેના વભમ વાથે
જડફેવરાઔ જડાઈ જામ. વેંઔડ ઔે શજાય લા લીત્માાં છી ણ
તે જ્માાં શત ુાં ત્માાં જ અટઔી જામ. આ યીતે ભુતઔા, લતાભાન
ઉય વલાયી ઔયી ફેવે. જ્માયે તે ભટ લીવમ્લાદ ઔયે ત્માયે
ચુસ્ત ાંડીત તેની જુ દી જુ દી વ્માખ્મા ઔયી ભે ફેવાડલાન
પ્રમત્ન ઔયે . તેનાાં બાષ્મ અને ટીઔા ફદરાતાાં યશે. ફદરલાાં
જ ડે. ણ મુનુ ાં વભથાન ઔયવુાં જરુયી થઈ જામ. મુભાાં જ
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ભુર થઈ ખઈ છે : એવુાં ઔઈ ફરી ઔે રકી ન ળઔે. ઔાયણ ઔે
પ્રજાના ભાનવ ઉય મુ ુરુની વ્મક્તીુજા એટરી ત
વજ્જડ ફેવાડી છે ઔે ચુાં ઔે ચાાં ઔયી ળઔામ નશીં. આ યીતે આલ
વ્મક્તીુજઔ લખા વત્મથી છાત થત જામ. છાતનુ ાં શમ્ભેળાાં
ળણ થત ુાં શમ છે . આલી પ્રજા રાાંફે ખાે જ્ઞાન–લીજ્ઞાન અને
ધનધાન્મથી આઆ દુફા થઈ જતી શમ છે . ઔઈ ણ
વમ્પ્રદામ ઔે યાજ્મળાવન ગણા રાાંફા વભમ સુધી ભાત્ર એઔ જ
વ્મક્તીને વજ્જડ લખીને ચારતાાં શમ છે , ત્માયે તે આઆ
છાત થઈ જતાાં શમ છે . એટરે પ્રજાને આંધી વ્મક્તીુજાથી
વાલધાન ઔયલી જરુયી છે .
શીન્દુપ્રજાના તનભાાં અશીંવાલાદે ભશત્ત્લન બાખ
બજવ્મ છે . ચુસ્ત અશીંવાલાદ અને લીયતા વાથે યહ્યાાં દે કાતાાં
નથી. ળસ્ત્ર લીનાની અને નભારી પ્રજા થામ ત ગુરાભીનાાં પ
બખલલાાં જ ડે. ભશાત્ભા ખાાંધીજીની જે અશીંવા, અંગ્રેજની
વાભે વપ થઈ તે જુ નાખઢ, નીઝાભ શૈદયાફાદ ઔે ખલાની
વાભે ઔેભ વપ ન થઈ? અંગ્રેજની વૈન્મળક્તી આખ આ
યાજ્મ ત વાલ ત ુચ્છ શતાાં; ત ણ અશીં અશીંવા ચારી નશીં.
વત્મ ત એ છે ઔે અશીંવાની વપતાભાાં અંગ્રેજ ણ તેટરા જ
ઔાયણભુત છે , જેટરા ખાાંધીજી. પ્રજાને લીયતાધભા આલ
જઈએ. અશીંવાથી પ્રશ્ન ઉઔેરાતા ન શમ ત તેને ચુસ્ત યીતે
લખી યશેલાન ળ અથા છે ?
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રામનલાદ આણી યખ–યખભાાં બયી દે લામ છે .
ઔતાવ્મથી ઔે વાંગાથી ઔેભ બાખી છટવુાં તે આણને જ્ઞાન–
લૈયાગ્મ અને ત્માખના નાભે ઉદે ળાયુાં છે . પ્રજા અન્મામન
પ્રતીઔાય નથી ઔયતી, બાખી છટે છે . ઔાયણ ઔે રામનલાદભાાં
ઉચ્ચ આદળોના દ્વાયા બાખી છટલાની ઔા ફતાલલાભાાં આલી
છે . આજે આલ ટનફાંધ ઉદે ળ પ્રજાના ભાનવ ઉય ઠરલામ
છે . પ્રજા બાખેડુ ફને છે , જે તેને દુફા ફનાલે છે .
વાંતતીનીમભન અત્મન્ત જરુયી છે . ણ તેભાાં ણ
લીલેઔની જરુય છે . જેની ાવે ગણાાં ગય છે , ગણા ધન્ધા છે ,
ગણી વખલડ છે , ગણુાં વાભથ્મા છે તેને ત્માાં એઔ જ ફાઔ શળે
ત તેનાથી પ્રશ્ન ઉબા થળે. કયે કય ત તેને ગણાાં ફાઔની
જરુય છે . ણ જેની ાવે છારુાંમ નથી, તે ફેઔાય છે ,
વાભથ્મા છે જ નશીં, તેને છાભાાં છાાં ફાઔ શલાાં જઈએ.
આણે લાસ્તલીઔતાને વભજીએ અને સ્લીઔાયીએ ત જ વાચી
દીળાભાાં પ્રમત્ન થઈ ળઔે.
પ્રસ્ત ુત ુસ્તઔ લાાંચીને ઔઈ એવુાં ન વભજે ઔે આણે
દુફા જ છીએ. આણે આથીઔ અને ળૈક્ષણીઔ ક્ષેત્રે વાયી
પ્રખતી ઔયી ળક્યા છીએ. આણી ાવે વાયા ઉદ્યખતી
અને વ્માાયી છે , વાયા છાત્ર અને આચામો છે ; ણ તે
અયક્ષીત છે . વ્માાયી અને ઉદ્યખતીને બખાડી ળઔામ
છે . ઔઈ ણ નાદાન વયઔાય ઔે શીંવઔ વાંખઠન તેભને ચટ
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ઔયી ળઔે છે . ઔેયારા, ફાંખા, ફીશાય લખેયે પ્રદે ળભાાં તે જઈ
ળઔામ છે . પ્રતીબા છે , ણ તેને યદે ળ જલા ભજબુય ઔયી
ળઔામ છે ; ઔાયણ ઔે અશીં તેભને ઉચીત સ્થાન ભત ુાં નથી.
તેભનુ ાં સ્થાન તેભનાથી ગણા ઉતયતા અમગ્મ ભાણવ રઈ રે
છે .
આણી ભટા બાખની પ્રતીબા લીદે ળના વશાયે
ાાંખયી છે . પીફુરી છે . આણે સ્લમમૌ તેના પ્રત્વાશઔ ફની
ળઔતા નથી. અનાભત શલે ખયીફાઈના ઉદ્ધાયનુ ાં નીભીત્ત યશી
નથી. શલે તે યાજઔાયણનુ ાં પ્માદુાં ફની ખઈ છે . પ્રત્મેઔ ચુટણીભાાં
ાં
રરચાલનાયાાં વાધનભાાં અનાભત ળીકય ઉય ફેઠી શમ છે .
તભાય ખભે તે ક્ષ અને ખભે તેલ વીદ્ધાન્ત શમ; ણ પ્રત્મેઔ
વબાના

પ્રત્મેઔ

પ્રલચનભાાં

ખયીફ,

છાત,

દરીત,

આદીલાવી અને અલ્વાંખ્મઔની ઉગ્ર શીભામત ઔયલી જરુયી
છે . છી બરે તભે તેભના ભાટે ઔશુાં ઔય ઔે ન ઔય; ણ લાત
ત જરુય ઔયલી જ જઈએ. ‘ખયીફી શઠાલ’થી ળરુ થમેલ ુાં
ખયીફીનુ ાં યાજઔાયણ વતત ચાલુ યશેવ ુાં જ જઈએ. કયે કય ત
અભીયી

લધાયીને

ખયીફી

શઠાલી

ળઔામ;

તેની જગ્માએ

અભીયને શઠાલીને ખયીફી શઠાલલાનાાં ઔાભ થઈ યહ્યાાં છે . એણે
ઉરટાની ખયીફી લધાયી છે .
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પ્રસ્ત ુત ુસ્તઔ ભાત્ર પ્રજાને જાગ ૃત ઔયલા રકામેલ ુાં છે .
આળા છે આની અવય થળે. આભાાં રકેરા લીચાય ભેં ત ુટઔ
ત ુટઔ અન્મ ુસ્તઔભાાં ણ રખ્મા છે . એટરે એઔ યીતે ત આ
ુનયાલતાન છે ; તે છતાાં નીશ્વીત લીચાયનુ ાં એઔ જગ્માએ પઔવ
ઔયલાથી તે લધુ પ્રબાલળાી થળે તેલી ભને આળા છે .
આ ુસ્તઔ ભાત્ર પ્રજાના ઔલ્માણ ભાટે, અધ:તનને
અટઔાલલા ભાટે અને પ્રજાને ફલાન અને વાંખઠીત ફનાલલા
ભાટે જ રકાયુાં છે . ઔઈના પ્રત્મે દ્વેળ ઔે દુબાાલનાથી રકાયુાં
નથી, તે છતાાં ઔઈને તેવ ુાં રાખે ત હુાં તેભની પ્રથભથી જ ક્ષભા
ભાખી રઉં છાં.
અન્તભાાં યભકૃાળ યભાત્ભાને ળત ળત લાંદન.
તા. 19 જુ રાઈ, 2004

–સ્લાભી

શ્રી

વચ્ચીદાનાંદજી(દાં તારીલાા),

બક્તીનીઔેતન આશ્રભ, . ફ. નાં. 19, ેટરાદ – 388 450
પન:

02697-252

480

ુજ્મ

સ્લાભીજીની

વાબાય….

@
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036 : 12-02-2006

વશજ વભાધ’
–ડૉ. ઔનુબાઈ જાની ‘ભાધલ ખય’
અનુક્રભણીઔા

ુ ીનુ ાં નાભ જ્માયે જ્માયે
“દાદા, તભે ખાાંગર

ફર છ

ત્માયે ત્માયે રચ ભાય છ !” ખાભડેથી જ્માયે જ્માયે દીઔયીને
ગેય આવુાં ત્માયે આ અભાયી ફયકા –દતયી–ભાયી કફય રઈ
નાાંકે છે !
“ળેભાાં રચ? ફર! સુધયલા તૈમાય!” ભેં ઔહ્ુ.ાં
“તભે ‘વોયબ’ ફર છ! રક છમ ‘વોયબ’.”
“તે?”
“ફધ્ધાાં જ – અંગ્રેજી–ગુજયાતી છાાાં–ુસ્તઔ ફધ્ધે
ફધ્ધાાં ‘લ’ રકે ને તભે એઔરા ‘બ’! ત શુાં આ ફધા કટા?”
“ના, વાચા–એમ વાચા!”
“આમ વાચુાં ને એમ વાચુ!!
ાં ર, ઔય લાત! ફેમ વાચુાં
ઔેલી યીતે શમ? દાદા, તભે દુધભાાં ને દશીંભાાં ફેમભાાં ખ યાક
છ!!”
“જ દીક્કા! દુધ ઔે દશીં એક્કે મભાાં ખ ન યકામ. ફેમ
ભોંભાાં મુઔલાની લસ્ત ુ છે . ફખાડામ નશીં!”
“ને, બાા, ભોંભાાંની લસ્ત ુ નથી? એ ફખાડામ?”
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“ણ ભોંને રાડુ અને ફુરલડી ફેમ બાલતાાં શમ ત?”
“લાત આડે ાટે ચડાલલાભાાં ખાભડાનુ ાં રઔ ઉસ્તાદ!
ઔેભ દાદા? તભે કટા ઉચ્ચાય અને કટુાં રકાણ ઔય, છી
ાછા ફચાલ ઔય! તભે ફવ ‘વોયબ’નુ ાં ુછડ
ાં ુ ાં ઔડ્ુાં એ જ
કરુાં!”
ભેં એને વાંસ્કૃતન ળબ્દઔળ શાથલખ શમ ત આલા
ઔહ્ુ.ાં રાલી. ફતાવ્યુ.ાં
“અયે , આભાાં ત ‘બ’ છે ! ત, ‘લ’ ઔેભ થમ?”
“ફરનાયને બાવ્મ ને પાવ્મ! ઠીઔ. તાયા નાભભાાં ‘લ’
શત?”
“ના યે ના!”
“જ, મુ ળબ્દ ત ‘લાા’.”
“શા, શોં!, ‘ફયકા’ ત તભે સુચલેલ.”ુાં
“ફાંખાીભાાં એભ ફરામ છે . ‘લ’ છે જ નશીં!”
“શેં! નથી?”
“જ ફાંખાી ળબ્દઔળ...”
“છે ભાયી ાવે. ફાંખાી ‘વાશીત્મ વાંવદ’ની ફાંખાી
અંગ્રેજી ડીક્ષનયી.”
“રાલ..., જ... આ ાનુ ાં એઔ શજાય એઔવ ને
ફાલીવમુ.ાં જ.”
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“આભાાં ત ફે લાત જ રકી છે ! એઔ, ઔે આ ફાંખાી
ઔક્કાન ખણત્રીવભ અક્ષય છે ; અને ફે, ‘લ’થી ળરુ થતા
ફધા ળબ્દ ાન આઠવ ત્રેન ય છે ! આભ ઔેભ?”
“ઔાયણ ઔે ‘લ’ એ રઔ ફરી ળઔતા જ નથી. જાણે છે
કયા ઔે ‘લાા’ભાાં રકામ ત ‘લ’; ણ ફરામ ત ‘ફ’ ઔે ‘બ’.”
“ફરી ઔેભ ન ળઔે?”
“દયે ઔ બાા ફરનાય અમુઔ જ ઉચ્ચાય ઔયી ળઔે છે .
દાકરા તયીઔે અંગ્રેજી ફરતાાં આણે અંગ્રેજ ઔે અભેયીઔન
પ્રભાણે ન ફરી ળઔીએ. ને અંગ્રેજ આણ ‘ત’ ઔે ‘દ’ ઔે એલા
ફીજા ગણા ઉચ્ચાય–એઔભ ન જ ફરી ળઔે.”
“એટરે,

ઉચ્ચાય

બાાએ–બાાએ

જુ દા.

એ

ત

ફયાફય. ણ એઔની એઔ બાાભાાંમ ઉચ્ચાય પયે ? એ ઔેવ?ુાં
વાંસ્કૃતભાાં ત એવુાં નથી!”
“ઔણે ઔહ્ુ?ાં લેદના લાયાના વાંસ્કૃતભાાં ‘શદય’, ‘ભદશ’ભાાંના
આજના સ્લ ‘ઇ’ તે દીગા શતા! ઔેટરામ જુ દા શતા!”
“ત, વાંસ્કૃતેમ શુાં પેયપાય થઈને આલેરી બાા શતી?”
“શાસ્ત! બાા ફશતા નીય! નદી લાત યથી નીઔે
ને ઢા ભે ત્માાં લશે! તે લકતે છી લાતે એના ઉદ્દખભ
આખ ઉબેર ભાણવ ઔશે ઔે ‘નદી, નદી, ાછી આલ!’ ત એ
ાછી આલી ળઔે કયી? એ ત ફેમ ઔાાંઠાનાાં જીલનને રીલુાં રીલુાં
યાકતી લહ્યે જ જામ. એભ બાા ણ.”
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“નદીને ત લશેણનુ ાં ત છે . બાાને એવુાં ત શમ?
ઔયુ?”
ાં
“રઔની જીબ ને રઔનુ ાં ભન. ઢા–વયતા જ એનુ ાં
ફ. એ જ એને લશેલડાલે.”
“ણ અભાયાાં ફશેન ગુજયાતી ળીકલે છે તે ઔશે છે ઔે
વયતાનુ ાં ુછડ
ાં ુ ાં ઔડનાયા બાાને ફખાડે છે ! ન્શાનારારે
અભથુાં ઔહ્ુાં શળે ઔે ‘નયી વયતા ઔણ ુજળે?’ ”
“ઔણ નશીં ુજે તે ઔહુાં : ાંડીત. ઔઈ ન વભજે એવુાં
રકી ળઔ ત તભે ‘રેકઔ’! હુાં ત ભાનુ ાં છાં ઔે વશજ ફરાતી
ફહજ
ુ ન–વભાજની બાા તે જ લધુ ઉમખી. ફરાતી બાાની
અવય રકાતી ય ણ ડતી જ શમ છે .”
“ફરાતી બાા જફયી ઔે રકાતી?”
“ફરાતી બાા રકાતીને ફદરી ળઔે.”
“ઔેલી યીતે? દાકર આ. દાદા, અધ્ધય લાત ન ઔય.
અને શલે ફધી બાાની લાત ઔય છ ત અંગ્રેજીભાાંથી દાકરા
આ!”
“જ દીઔયી, હુાં ત ખાભડાભાાં યહુાં છાં. ફહુ અંગ્રેજી તભાયી
જેભ અંગ્રેજી ભીડીમભભાાં બણ્મ નથી.”
“ણ તભાયા લકતભાાં અંગ્રેજી વારુાં ળીકલાત.”ુાં
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“એટરે ત દાકર આી ળકુાં છાં. આણે આજેમ
‘નાયાં ખી’ ળબ્દ ફરીએ છીએ ને? એને ભાટેન અંગ્રેજી ળબ્દ
ઔમ?”
“યે ન્જ.”
“ ‘યાં ખી’ અને ‘યે ન્જ’ ભતા આલે છે ?”
“થડાઔ. ‘ય’ ઔભન છે . ‘ખ’ને સ્થાને ‘જ’ છે .”
“મુ સ્ેનીળ ળબ્દ શત / છે : 'norange'.”
“શ! આણા ‘ન’નુ ાં મુ ભળયુ.”ાં
“ણ અંગ્રજીભાાં ‘ન’ ઔેલી યીતે ખમ તે લાત જાણલા
જેલી છે . અંગ્રેજીભાાં નાભની આખ ‘એ’ (A) ઔે ‘એન’ (An)
આટીઔર રખાડલાન ચાર રુઢ થમેર છે .”
“શા. એટરે ‘એન યે ન્જ’ થામ.”
“ના! મુભાાં ‘એ–નયે ન્જ’ થામ! છી ‘એ–નયે ન્જ’
ફરનાયે ‘એન–યે ન્જ’ ભાની રીધુ!ાં ને ‘ન’ એભ ઉડી ખમ!”
“ફીજા આલા ળબ્દમ શળે. છે . ગણા. ણ ચચાાને
રાંફાલલાન અથા કય? ”
“દાદા, ળબ્દનેમ ઈતીશાવ શમ, કરુાં ને?’’
“શમ જ. ને એનુ ાં અરખ ળાસ્ત્ર ણ છે . ણ એનમ
વાય છે : વયતાનુ ાં ભટુાં અલરાંફન.”
“ણ એઔ દાકર ફીજ આ.”

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 92
“ડૉક્ટય – કાવ ઔયીને જે અડધી ફાાંમલા વપેદ
શાપઔટ જેલ ડખર શેયે છે –”
“અભેમ પ્રમખળાાભાાં શેયીએ છીએ–”
“–એને શુાં ઔશેલામ?”
“એપ્રન.”
“ફયાફય : ... ણ મુ ળબ્દ છે ‘નપ્રન’!”
“ેરા ‘યે ન્જ’ જેવુાં થયુાં શળે– ‘એ નેપ્રન’નુ ાં ‘એન
એપ્રન’ ખણાયુાં શળે ને છી ‘એપ્રન’ જ ચરણી ફન્યુાં શળે.”
“એક્ઝેક્ટરી! એભ જ. મુ અથા ણ ક્યાયે ઔ ફદરામ.
‘ેન’ (Pen) મુભાાં રેટીન Penna એટરે ‘ીંછાં’! ને મુ
રેટીન 'Penicillas' એટરે ‘બ્રળ’. એના અથા પયી ખમા ને થયુાં
‘ેન’ એટરે ‘ઔરભ’ ને ‘ેન્વીર’ એટરે ‘વીવાેન’!”
“આભ ઔેભ થયુ?”
ાં
“વયતા, વશજ યીલતાન, વશજ વભાધી!”
“ણ દાદા!” ફયકાએ શવતાાં શવતાાં ટભાાં ુછ્ુાં :
“ન્શાનારાર કટા? ‘નયી વયતા ઔણ ુજળે?’
“દીક્કુ! એની વાભે એઔ અંગ્રેજી ‘ગ્રીઔ ક્શેણ છે , લીચાયજે
ને તાયાાં ફશેનને ણ ઔશેજે : ‘વીમ્પ્રીવીટી ઈઝ ગ્રેન્ડમય.”
‘વયતા ત છે બવ્મતા’!–ખાાંધી જેલી. વયતાને
વાધલી વશેરી નથી. ળબ્દને વય થતાાં યુખ રાગ્મા છે . એ
‘વશજ વભાધ’નુ ાં પ છે .
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ને ફયકા ખાતી ખાતી ચારી ખઈ, ‘ફયકા યીત ુ ફૈયી
શભા...યી!’
ભેં વાભે ઔહ્ુાં :
‘ ફયકા ઔે શેરે ફાદર! ભેયા વાંદેળા રે જાના!’

–ડૉ. ઔનુબાઈ જાની ‘ભાધલ ખય’

વજૉઔ–વમ્ઔા :
‘લેણ’ુ , –ગા વવામટી, થરતેજ યડ, અભદાલાદ–380 054
પન : 079- 2685 5467
તા. ૐ ડીવેમ્ફય ના, ‘નમાભાખા’ ાક્ષીઔભાાં,
‘ગુજયાતી

બાાયીદ’

દ્વાયા

દય

ફે

ભાવે

પ્રખટતી

‘બાાલીચાય’ નાભઔ ુતી–ૐભાાંથી–ાન  યથી રેકઔશ્રી
અને વમ્ાદઔ શ્રીના વોજન્મથી વાબાય...ઉત્તભ ખજ્જય..

@
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037 : 19-02-2006

નલલધુની વાસુભાને લીનાંતી
–જમાંત ખ. ખાાંધી
અનુક્રભણીઔા

વાસુભા! હુાં ચયણઔભરે, આનાાં ત નમુાં છાં,
આળીલાાદ શુબ હૃદમનાાં, પ્રેભથી હુાં ચહુાં છાં.
આજે ભાય નલલધુ રુે, જન્ભ ફીજ થમ છે ,
વેલાના આ શુચીગ ૃશ તણા, યતા અંતયે છે .
વાસુભા! હુાં ીમયગ ૃશને, વલા વાંફધ
ાં ી ત્માાં,
છડી આલી શ્વસુયગ ૃશભાાં, નીત્મ આળાબયી ’હ્યાાં.
છટય ભાય ભશીમય તણ, વાંખ ત આજથી ને,
જડાઈ છાં મુજ તીગ ૃશે, આના આશ્રમે જે.
વાંવાયે વો જન વભજતાાં, બખ આે નલઢા,
હુાં જાણુાં ઔે શુચી ફહુ અશીં, બખ દે વાસુભા આ.
‘રચ–ચ’ વભ જનભથી, ુત્ર જે ‘ભાડી’ન તે,
ાીી બડલીય ઔયી, અાતાાં ‘રાડી’ને એ.
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વાસુભા! હુાં નશીં જીલનભાાં, ાડ ભુલ ુાં ઔદી ત,
આે આપ્મ અનુભ ભને, આન ત દુરાય.
તેની વાંખે નીજગ ૃશ ઔરુાં, આની વલા વેલા,
એલી ભાયા ભધુય હૃદમે, નીત્મ છે બાલના આ.
●♦●

નલલધુને વાસુભાના શુબાળી
–જમાંત ખ. ખાાંધી
ુાં ઔયી છે ,
ુત્રી! ભેં ત નલલધુ રુે, પ્રાપ્ત તને
આળીલાાદ મુજ હૃદમના, પ્રેભથી આ દીધા છે .
રુડાાં તાયાાં કુભ–કુભ દે , આ ગ ૃશે ત ુાં બી છે ,
ુાં ફહુ શયકથી, આંક ભાયી ઠયે છે .
જતાાં તને
ફેટી! આલ જીલનક્રભ ત, વલા સ્ત્રી તણ છે ,
ત્માખી નીત્મે ીમયગ ૃશને, વાવયે વાંચયે છે .
વોની વાંખે શ્વસુયગ ૃશભાાં, રક્ષ્ભી વાંે યશે છે ,
આલી યીતે ભશીમય તણાાં, નાભને એ ઉજાે .
ભાતાની પયજ જખભાાં, ુત્રને ાલાની,
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‘રચા–ચા’ વભ તનમને, ‘છે રડ’ ત ઔમાાની.
ળધી રુડી, વભજણ બયી, ઔન્મઔા ઔઈ ળાણી,
તેની વાંખે શુચી રખનની, ગ્રાંથીએ ફાાંધલાની.
ભેં ભાયી એ પયજ લહભ
ુ ા! ુણા આજે ઔયી છે ,
ુાં .
વોંપ્મ છે આ મુજ તનુજને, પ્રેભથી આજ તને
વાંબાી રે ત ુજ તી અને, વાવયી વલા બાલે,
આળા તાયી શુબ વહુ રુે, આળી વલા આે.
ુ ાયુધ’
–જમાંત ખ. ખાાંધી– ‘કુ સભ

ઔલી વમ્ઔા : 21-વયદાયનખય વવામટી – જુ નાખઢ – 362
001 પન : 0285-267 0299
@
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038 : 26-02-2006

..ેટફા..
શે જઠયદે લ! ભીચ્છાભી દુ ક્કડમૌ!

– ડૉ. ભશેયલાન બભખયા
અનુક્રભણીઔા

યભ ુજ્મ ેટ,
ગણા વભમથી થત ુાં શત ુાં ઔે

તાયા ય ઔયામેરા

અત્માચાય ભાટે તાયી ભાપી ભાગુ.ાં યાં ત ુ વાભાન્મ યીતે જેભ
ઔઈ ગુનેખાયને તાન ગુન દે કામ છતાાં તે ભાટે એ ભાપી
ભાાંખલાની શીંભત વશેરાઈથી ઔયી ળઔત નથી, તેભ હુાં ણ
તાયી ભાપી ભાાંખલાભાાં આજ સુધી લીરાંફ ઔયત આવ્મ છાં. હુાં
તાયી ક્ષભા આ ત્ર દ્વાયા પ્રાથુું છાં.
પીલ્ભી લાતાાભાાં, તેભ જ લાસ્તલીઔ જીલનભાાં ણ,
ક્યાયે ઔ ઔઈએ નાનુભટ
ાં ુ ાં કુઔભા ઔયુું શમ તેને એવુાં ઔશેત
વાાંબીએ છીએ ઔે , ‘ાી ેટને લાસ્તે ભેં આ ભુર ઔયી.’
ભાનલી તાને ફદનાભ ઔયલાને ફદરે તને ાી ખણાલે છે ,
ેટ દે લ! ત ુાં ત ઔઈ ણ ા ઔયલાની સ્થીતીભાાં છે જ નશીં;
ા ત તાય ભારીઔ જ ઔયી ળઔે! હુાં ા ઔયી ળકુાં. ત ુાં ક્યાાંથી
ઔયે ? તાયી કુદયતી ાચનળક્તીની ક્ષભતાને અતીક્રભીને ભેં
તાયા ય વતત ફજ નાખ્મા જ ઔમો, તે કૃત્મને હુાં ા ખણુાં
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છાં. જીન્દખીબય, યજ ‘લય રડીંખ’ ઔયીને ભેં તાયે ભઢે
ત્રાશીભાભ ઔાયાવ્યુાં છે ! અને તે ણ યજ એઔ જ લેા નશીં;
ફેથી ત્રણ લેા! અને આ ભાય દુવ્માલશાય આજઔારન નશીં;
દામઔા જુ ન છે ! આ રાાંફા ખાાભાાં ભેં તને એઔ દીલવન
ણ લીશ્રાભ આપ્મ નથી, એન ભને કેદ છે .
તાયી નાજુ ઔ છતાાં ભજબુત દીલારને ફાી નાકે
એટર ભયચાાંલા કયાઔ ભેં કાધ છે . ભાાંવાશાય ઔયીને, તેભ
જ ળયાફ, તભાકુ જેલા દાશઔ દાથો ભોંભાાં નાકીને ભેં તને
અનેઔ લેા યે ળાન ઔમો છે , તને લધુ એવીડન સ્રાલ ઔયલા
ભજબુય ઔમો છે . પ્રભાણભાાં નીદો ઔશેલામ તેલી લાનખી,
દા, બાત, ઔઢી, કીચડીને ણ છે ઔ લધુ પ્રભાણભાાં આયખીને
ભેં તાયી ાચનક્રીમાને ભાંદ ફનાલી છે .
ભાંદાગ્નીથી મુક્તી ભાટે મજ્ઞ
ળાસ્ત્રએ જઠયભાાં અગ્ની છે એભ ઔહ્ુાં છે . એ અગ્ની ત
મજ્ઞ ભાટે છે . એને પ્રજ્લરીત યાકલાન છે , એ બુઝાઈ જામ
એટરી શદે કાઈ–ીને એને ભાંદ ઔયલાન નથી. મજ્ઞ–શલનની
ઔે ુજાની લાત ફાજુ એ યાકી ભેં ઉરટાનુ ાં ત ુાં ઔચયાેટી શમ
એલ વ્મલશાય તાયી વાથે ઔમો છે . હુાં એઔર જ નશીં, વો
ભાનલી તાયા ય અત્માચાય ઔયે

છે . ઔઈને જભલા

ફરાલતી લેા, ‘ચાર, ેટુજા ઔયલા,’ એભ ભજાઔભાાં જ
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ઔશેલામ છે , વાચા અથાભાાં તાયી ુજા ઔઈ ઔયત ુાં જ નથી. પક્ત
ત ુાં જ નશીં, આખુાં ળયીય લીત્ર છે , એભ ઉનીદએ, ફાઈફરે
અને ઔફીયદાવે ણ ઔહ્ુાં છે . ળયીય ઈશ્વયનુ ાં ભાંદીય છે ; યાં ત ુ
ભાયા જેલા અફજ ભાનલી એને ઔચયાકુડાનુ ાં ‘ડમ્ીંખ
ગ્રાઉન્ડ’ ખણીને ભોં લાટે, ઔશેલાત જે તે કયાઔ – ‘જઔાં ફુડ’ –
ળયીયના એઔ અખત્મના અલમલભાાં–માને ત ુજભાાં ધયાલતા
યશે છે .
એઔ ચૉઔરેટ ફનાલનાય ઔાંનીએ તાની જાશેયાતભાાં
ચૉઔરેટના ૅઔેટના ચીત્ર આખ ‘થડીવી ેટુજા’ રકીને
ગ્રાશઔને રરચાલનારુાં આભાંત્રણ છાપ્યુાં શત.ુાં વાચા અથાભાાં ુજા
ત વત્ત્લતત્ત્લની, વત્ત્લતત્ત્લથી ઔયામ. ેટભાાં ચૉઔરેટ, ચેલડ
ઔે ચીઔન નાકલાથી ુજા થતી નથી. ત્રણ દામઔા શેરાાં ત હુાં
ભાાંવ, ઈંડાાં ણ તાયી અંદય નાકીને તને ભરીન, દુીત,
અલીત્ર ઔયત. ળરુઆતભાાં અજ્ઞાનને ઔાયણે હુાં તને

ભ્રષ્ટ

ઔયત યહ્ય, ત્માય છી આદતની ભજબુયીને ઔાયણે આ ા
અલાયનલાય થત ુાં યહ્ુ.ાં શલે ઈશ્વયકૃાએ એભાાંથી છટઔાય થમ
છે , એ વાયી લાત છે ; છતાાં અત્માશાયન ાી હુાં આજે નથી
યહ્ય, એભ ત ન ઔશી ળકુાં.
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ઉણદયી
રનાલરાના ભાયા ભીત્રના ફાંખરાભાાં ફેવી હુાં આ રકી
યહ્ય છાં. ભાયી ાવે દીલાર ય ફાંદુઔ, તીય–ઔભાન, બારા,
ીસ્તર

અને

ચાબુઔ,

જુ ના

જભાનાની

અને

ફાંખરાના

અખાઉના ભારીઔની ળેસ્મ ૃતી રુે રટઔી યહ્યાાં છે . ચાબુઔ ય
ભાયા લીચાય અટઔે છે , ક્યાયે ઔ ત એન ઉમખ ઔઈ થાઔીને
રથથ થમેરા ગડાને પટઔાયલા ભાટે થમ શળે. ભુક ન શમ
છતાાં ઔશેલાતા

‘એીટાઈઝય’

માને

ભુકઉત્તેજઔ

ીણાન

ઉમખ ેરા થાઔેરા ગડાને ચાબુઔ પટઔાયલા જેટર જ શીંવઔ
અને મુકાાઈબમો પ્રમખ છે . બરે એ ‘એીટાઈઝય’ છાં
શાનીઔાયઔ વફ્ટ ડ્રીંઔ શમ ઔે લધુ શાનીઔાયઔ વ્શીસ્ઔી શમ.
કૃત્રીભ ભુક ેદા ઔયીને ણ ભાનલીએ ત ફવ કા–કા
ઔયતા યશેવ ુાં છે . જૈનધભે જૈનને જ નશીં; ભાનલભાત્રને
ઉણદયીનુ ાં વ્રત ાલા અનુયધ ઔમો છે . મુનીભશાયાજએ
ઉણદયી વ્રતને અશીંવાવ્રતનુ ાં એઔ અંખ ખણ્યુાં છે . ણ શ્રાલઔ
એન અભર ક્યાાં ઔયે છે ? એટરે જ શુદ્ધ ળાઔાશાયી શલા છતાાં,
અશીંવઔ ઔભનાાં બાઈ–ફશેન ણ હૃદમયખ અને ઔૅન્વયના
યખથી ીડામ છે , જેનુ ાં એઔ ઔાયણ કાઉધયાણુાં છે .
ડૉ. શયે વફ્રેચય નાભન એઔ અંગ્રેજ તફીફ એઔ વય
સુચન આી ખમ છે , જે ાલાભાાં આલે ત આભેે
અત્માશાયથી ફચામ. એ ઔશેત ઔે નક્કય કયાઔ કાલ તે ફત્રીવ
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લેા ચાલીને કાલ. ગન કયાઔ ફયાફય પ્રલાશી ફને છી જ
એને ખા નીચે ઉતયલા દ. છાળ, પયવ, સુ લખેયે પ્રલાશી
ીતાાં શમ ત એને ણ થડી ભાત્રાભાાં ચુવીને ી, અને
થડ વભમ ભોંભાાં એને જીબથી પેયલીપેયલીને થુઔનુ
ાં ાં અભી એની
વાથે ભે છી જ તેને અન્નનીભાાં ઉતયલા દ. ેટ દે લ! તને
ઔે આંતયડાાંને દાાંત શતા નથી.
જે કયાઔ ફયાફય ચલામ નશીં, તે કયાઔ ફયાફય ચે
નશીં. એ વભજામ એલી લાત છે . ફયાફય ચાલીને ધીયે ધીયે
કયાઔ રેલામ ત, ‘ઉણદયી’ આભેે ાી ળઔામ. ળાાંતીથી
ચાલીચાલીને કાનાય વ્મક્તી કાઉધય શમ જ નશીં. ભીતાશાયી
જ શમ. ુજ્મ ેટ! ‘કાધેીધે સુકી’ શલાને ઔાયણે, તને દુકી
ઔયનાયા તાયા ભારીઔ તાયી અંદય જેટર કયાઔ અશનીળ
નાકતા યશે છે , તેનાથી અડધ જ આયખે ત, એટલુાં ઔયલા
ભાત્રથી, ઔદાચ એ નીયખી થઈ જામ! ઔેટરાઔ ત એટલુાં ફધુાં
ઠાાંવે છે ઔે, એન એઔ ત ૃતીમાાંળ બાખ, અને ઔેટરાઔ ઔીસ્વાભાાં ત
એઔ

ચત ુથાુંળ

મા

પક્ત

એઔાંચભાાંળ

બાખ

ણ

એ

કાઉધયાને ણ આલા ભાટે ુયત થઈ ડે! ગણાને
યજની ચ્ચીવ યટરીની નશીં; ાાંચ યટરીની જ જરુયીમાત
શમ છે .
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લાંદના અને લચન
ેટેશ્વય ભશાયાજ! તને હુાં લાંદુાં છાં. ત ુાં છે ત હુાં છાં. ત ુાં છે
ત ભાયા ળયીયભાાં યક્ત ફને છે . ત ુાં છે ત હૃદમન ાં ઔાભ ઔયે
છે . યક્ત લીના ત ળયીયન ઔઈ ણ ઔ, છી તે શાડઔાન
શમ, સ્નાયુન શમ, ભખજન ઔે જ્ઞાનતાંત ુન શમ, ઔે હૃદમન
શમ, ણ જ ન ભેલી ળઔે! અને યક્ત ફને તાયી અંદય
થતી ચમાચમની પ્રક્રીમાને ઔાયણે. ભાયા લીચાય, લાણી
અને લતાન, ત્રણેને ત ુાં ે છે . ધાંધાઔીમ વપતા શમ ઔે
વાભાજીઔ દ–પ્રતીષ્ઠા, ફધુાં જ તાયી ભદદથી ભને ભળયુાં છે .
તને ઔટી ઔટી લાંદન ઔરુાં છાં. પ્રભુ ેટ! અને તાયી ય ઔઈ
અત્માચાય શલે હુાં નશીં ઔરુાં એનુ ાં લચન આુાં છાં. હ,ુાં વાચી ભુકે
જ કાલાનુ,ાં ભુક ન શમ ત ન કાલાનુ ાં અને ભીતાશાયી
ફનલાનુ ાં તને લચન આુાં છાં. ‘ભુક’ ળબ્દન વાચ અથા ભને
વભજાઈ ખમ છે . ‘ભુ’ એટરે ભુભીભાાંથી ભત દાથા જ હુાં
આયખીળ, અને ‘ક’ એટરે અલઔાળ. તે અલઔાળ ેટભાાં
જલામ તેન ખ્માર યાકીને જ હુાં કાઈળ. જમ જઠય! જમ
ેટફા!!
– સ્લ. ડૉ. ભશેયલાન બભખયા

‘આંતયયાષ્ટ્રીમ

ખ્માતીપ્રાપ્ત

નીવખોચાયઔ

ડૉ.

ભશેયલાન બભખયા પ્રદુીત મુફઈને
ાં
છડીને રનાલરાની
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નૈવખીઔ વમ ૃદ્ધીને કે આયુષ્મન નલભ દામઔ બયુય
પ્રવ ૃત્તીભાાં વ્મસ્ત યશીને ખાી યહ્યા છે . નીવખા દ્વાયા તફીમતને
ફુરગુરાફી યાકલાની જીલનળૈરી ળીકલી શમ ત ફવ એભની
ાવેથી જ. ડૉ. બભખયાનુ ાં વભગ્ર જીલન નીવખાભમ જીલન
જીલલાભાાં અને નીવખોચાયઔ તયીઔે લયવ સુધી શજાય
દદીને નલી દીળા ફતાલનારુાં યહ્ુાં છે . જન્ભ અરીખઢભાાં;
ણ ળીક્ષણ સુયતભાાં. ૐભાાં મુફઈભાાં
ાં
ભયીનડ્રાઈલ ય
નીવખોચાય ક્રીનીઔ ળરુ ઔયુ.ું ૐથી એ અંખે એભના
લીદે ળ પ્રલાવ ળરુ થમેરા. ૐભાાં ભે ર અભેયીઔન ગ્રીનઔાડા
ૐભાાં વસ્નેશ યત ઔયી બાયતને જ લશાલુાં ઔયુ.ું આજે ણ
 ઉયના આ સુઔરઔડી યુલાનને ટટ્ટાય ચારતા જઈએ ત
કુદયતી જીલનળૈરીને લાંદના ઔયલાનુ ાં ભન થઈ જામ..ચાંદ્ર
કત્રીના આમુકભાાંથી.....

ડૉ. બભખયા વાશેફ રીકીત ‘આણી અંદયનુ ાં બ્રહ્માાંડ’
ુસ્તઔભાાંથી વાબાય..  ાનના આ અદ્ભુત ગ્રાંથના પ્રઔાળઔ
છે

: ‘ઉભાંખ બ્રીઔેળન’, ભણી ભેન્ળન, લીલ્વન સ્ટ્રીટ,

લી.ી.યડ, મુફઈ–
ાં
મુલ્મ- : રુીમા 

ભાણવ
ભાણવ ભાણવ ઔેટરા ભાણવ,
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જ્માાં જુ  ત્માાં ભાણવ!
ઔઈની બીતય ભફરક ભાણવ,
ઔઈ ઔેલ ફશાયથી ભાણવ!
ભાણવન ઈતીશાવ છે ભાણવ,
ભાણવન ઉશાવ છે ભાણવ!
ભાણવ લચ્ચે યશીને ળધુાં ,
ક્યાાંમ ભને ના જડત ભાણવ!
–જમાંત જળી
વોજન્મ: એભના નલા ઔાવ્મવાંગ્રશ ‘બીતય’ભાાંથી વાબાય..

@
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039 : 05-03-2006

વાંસ્ઔાયીતાની ઈજાયાળાશી શમ કયી?
–સુધા મુતી
અનુક્રભણીઔા

ત્રણેઔ લા શેરાાંની લાત છે . યજની જેભ જ વલાયે હુાં
ેય લાાંચતી શતી. જુ ન ભશીન શત અને ફાયભા ધયણની
યીક્ષાનુ ાં યીઝલ્ટ આવ્યુાં શત.ુાં રખબખ આખુાં શેલ ુાં ાનુ ાં ઔૉભવા
અને વામાંવના તેજસ્લી લીદ્યાથીના પટા અને નાભથી બયાઈ
ખયુાં શત.ુાં હુાં ત ળીક્ષઔની દીઔયી અને વ્મલવામે ણ ળીક્ષઔ,
તેથી આ શળીમાય લીદ્યાથીને જઈને શાંભેળાાં ખુફ શયકાઉં.
આણે ફધાાં ભનભન જાણીએ જ છીએ ઔે ફડા ભાાં આલવુાં તે
ઔાાંઈ ઔઈની શળીમાયીનુ ાં વાચુાં યીક્ષણ નથી; છતાાંમ રાક
લીદ્યાથીભાાં એઔથી દવભાાં આલલા ભાટે શળીમાયી ઉયાાંત
ધખળ, ભશેનત ઔયલાની ળક્તી તથા ફીજા ગણા ફધા ગુણની
જરુયીમાત શમ છે .
ફધા પટાભાાં એઔ છઔયાન પટ ભારુાં ખુફ જ ધ્માન
કેંચી ખમ. તેની યથી નજય જ ન શટે. ખુફ જ ાત, પીક્ક
ણ આંકભાાં ખજફની ચભઔ. લીદ્યાનુ,ાં કાનદાનીનુ ાં એઔ અઔ
તેજ અને ખુભાયી. પટા વાથે તેન ુ ાં નાભ ભાત્ર શત ુાં ળૈરેળકુભાય
ઔીળનરાર ડાભય. ફાયભા વામાંવભાાં ડાાંખ જીલ્રાના આશલા
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વેન્ટયભાાંથી ફેઠેર અને આઠભ આલેર. ફવ, આથી લધુ ઔઈ
ભાશીતી ન ભી.
ફીજા દીલવે ેયભાાં ળૈરેળકુભાયન પયી પટ જઈને
હુાં નલાઈ ાભી. આ લકતે તેન ઈન્ટયવ્યુ ણ શત. આકમ
ઈન્ટયવ્યુ હુાં ખુફ યવુલાઔ લાાંચી ખઈ. ખુફ જ ખયીફ કુટુાંફનાાં
ાાંચ બાઈબાાંડુભાાં ળૈરેળ વોથી ભટ શત. ફાુ નાનીભટી
ભજુ યીનુ ાં ઔાભ ઔયે અને ભા લાાંવની ચીજ લસ્ત ુ ફનાલલા
જામ. દીલવના રુ. ની કુર આલઔ. ઔભાણીનુ ાં ફીજુ ાં ઔઈ
વાધન નશીં. ઈન્ટયવ્યુભાાં ળૈરેળે આખ બણલાની ઔઈ જ
ઈચ્છા વ્મક્ત ઔયી ન શતી. ખાભથી દુય, વાયી ઔૉરેજભાાં બણવુાં
તેને યલડે તેભ શત ુાં જ નશીં.
ળૈરેળના અંધઔાયભમ બલીષ્મ લીળે લીચાયતાાં હુાં ખુફ
દુ:કી થઈ ખઈ. આ તેજસ્લી લીદ્યાથીન શાથ ઔડનાય ઔઈ
નશીં ભે ? આણે આણાાં ફાઔને ભોંગાાં ુસ્તઔ, ખાઈડ,
યે પયન્વ બુક્વ, સ્મય વજેળન, અેક્ષીત, છે લ્રાાં દવ લાનાાં
ેયના વેટ, ફધુાં જ ધડાધડ અાલી દઈએ છીએ. ભોંગીદાટ
સ્કુરભાાં બણલા ભઔરીએ છીએ. રટઔાભાાં, દયે ઔ લીમનાાં
ટ્ુળન યાકીએ છીએ ઔચીંખ ક્રાવભાાં ભઔરીએ. ફાઔ થાઔી
ન જામ તે ભાટે તેને રેલા–મુઔલા જઈએ ઔે ટુ–વ્શીરય અાલી
દઈએ, ખજા ઉયાાંતન કચો ઔયી ઔાઢીએ. ફીજી તયપ ક્યાાં
ડાાંખન આ આદીલાવી છઔય! જીલનજરુયીમાતની વાભાન્મ
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ચીજલસ્ત ુ લખય ણ ફડા ભાાં આઠભ આવ્મ શત. ન ઔઈ
ટ્ુળન, ન ઔઈ ઔચીંખ ક્રાવ. ફવ, ભશેનત, ધ્મેમ–પ્રાપ્તી
ભાટેની અદમ્મ ઝાંકના.
ઈન્ટયવ્યુ રેનાયે છે ઔ નીચે ળૈરેળકુભાયનુ ાં નાભ આપ્યુાં
શત.ુાં ભેં ભનભન ઔાંઈઔ લીચાયીને તેને એઔ સ્ટઔાડા રખ્યુ.ાં
પક્ત ચાય રીટીનુ.ાં ‘બાઈ ળૈરેળ, અબીનાંદન. તાયા જેલા
તેજસ્લી લીદ્યાથીએ પક્ત ૈવાની તઔરીપને ઔાયણે બણલાનુ ાં ન
છડવુાં જઈએ. ભને ભલા અભદાલાદ આલી ળઔીળ?’
ભાયા ફાુજી તે લકતે જ ભનીંખ લૉઔ રઈને ાછા પમાા શતા.
સ્ટઔાડા જઈને ભને ઔશે, ‘ફેટા, આ ખયીફ છઔય છે ઔ ત્માાંથી
અશીં આલળે ઔેલી યીતે? ફવબાડુાં ક્યાાંથી ઔાઢળે? તેની જડે
એઔ જડી વયકાાં ઔડાાંમ નશીં શમ. પટાભાાં તેન ુ ાં ળટા જયુ?’
ાં
ભને ભાયી ભુર વભજાઈ. ભેં સ્ટઔાડા ભાાં એઔ રીટી ઉભેયી, ‘જ
ત ુાં ભને ભલા ભાખત શમ ત તારુાં જલાઆલલાનુ ાં બાડુાં તથા
ઔડાાં–રત્તાન કચો હુાં બખલીળ.’
ચાયે ઔ દીલવ છી ભને ભાયા જેવુાં જ સ્ટઔાડા ભળયુ.ાં
પક્ત ચાય રીટીનુ.ાં ‘મુ. ફશેન, ખુફ ખુફ આબાય. હુાં આને
ભલા આત ુય છાં. અનુકુ તાયીક, સ્થ તથા વભમ જણાલળ.
રી....’
ભેં તયત જ ભાયા ફાુજીના ઔશેલા મુજફ જરુયી ૈવા
અને પાઉન્ડેળનની પીવનુ ાં વયનામુાં તેને ભઔલ્માાં. નક્કી
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ઔયે રા દીલવે તે ભાયી પીવે આલી શોંચ્મ. ળશેય તેણે શેરી
લાય જયુાં શળે. યસ્ત ભુરી ખમેલ ુાં ખબયામેલ ુાં લાછયડુાં જાણે
ભાયી વાભે ઉભુાં શમ તેભ રાખત ુાં શત.ુાં ચખ્કાાં ેન્ટળટા , શાથભાાં
ભાઔા ળીટની નઔર, તેર નાકીને, વીધી ાાંથી ાડીને ે રા
ચપ્ટ લા, ખભાાં જુ ની ચાંર... ણ આંકભાાં એલી જ
ચભઔ.
ભેં વીધી જ મુદ્દાની લાત ઔયી : ‘તાયી તેજસ્લી
ઔાયઔીદીથી હુાં અત્માંત યાજી થઈ છાં. તાયી આખ બણલાની
ઈચ્છા છે કયી? તાયે જે ણ ઔૉરેજભાાં અને જે ણ રાઈનભાાં
બણવુાં શળે ત્માાં ત ુાં બણી ળઔીળ. કચો અભે બખલીશુ.’ાં
શેરાાં શેરાાં ત એ ફરતાાં જ ખબયામ. ભાયી વેક્રેટયી ભને
ઔશે, ‘ફશેન, ફીચાય આ ળશેય, આ પીવ ફધુાં નવુાં નવુાં
જઈને શેફતાઈ ખમ છે . તેને ભાાંડીને લાત ઔય. ધીભેધીભે તેને
વભજાલ.’ ભને ભાયી ભુર વભજાઈ.
છે લ્રે જતાાં જતાાં ળૈરેળ ધીભેથી ઔશે, ‘ફશેન, ભને અશીં
ભેડીઔર, એન્જીનીમયીંખ, ફધે જ એડભીળન ભે . ણ હુાં ત
સુયત ભેડીઔર ઔૉરેજભાાં બણીળ. તે અભાયા ખાભથી વોથી
લધાયે નજીઔ ડે ને, એટરે.’
ભેં તેને ુછ્ુ,ાં ‘તાયે ભશીને ઔેટરા રુીમાની જરુય
ડળે, બાઈ? ત ુાં ૈવાની ચીંતા નશીં ઔયત; ણ દીર દઈને
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બણજે. ત્માાં યશીળ ક્યાાં? શૉસ્ટેરભાાં યશેવ ુાં ડળે ને? તે કચા ણ
ભને જણાલજે.’
ળૈરેળ ઔશે, ‘ફશેન, હુાં અશીંથી જતાાં જ સુયત થઈને
જઈળ. પી, શૉસ્ટેર, અને ભેવ ચાજૉવ ફધુાં જ ફયાફય જાણી,
વયલા ઔયીને તભને લતી ટારે જણાલીળ.’
થડા જ દીલવભાાં સુદ
ાં ય અક્ષયે રકેર ળૈરેળન ત્ર
આવ્મ. ‘ફશેન, ભેં ફધી જ તાવ ઔયી. ભશીને પીના ફાયવ
થળે. ુસ્તઔ ત હુાં રેલાન જ નથી. રાઈબ્રેયી વયવ છે .
શૉસ્ટેરભાાં યહુાં અને ભેવભાાં કાઉં ત ફહુ ભોંઘુાં થામ છે . ફીજા
ત્રણ વીનીમય છઔયા વાથે રુભનુ ાં નક્કી ઔયુું છે . તેભની જડે
યશીળ. યવઈ લાયાપયતી ફનાલી રઈશુ.ાં તેના ભશીને રખબખ
રુ.  થળે.’
ભેં તેને તયત જ રુ. ન ડ્રાફ્ટ ભઔરી આપ્મ. છ
ભશીનાની પી એઔવાભટી બયલાની શતી. યશેલા–કાલાના કચા
ેટે રુ.  અરખ ભઔલ્મા. તયત જ એન ‘આબાય’ રકેર
ત્ર આવ્મ.
છ ભશીના ઝડથી લીતી ખમા. એઔ દીલવે ભને
વલાયના શયભાાં ળૈરેળને ૈવા ભઔરલાનુ ાં માદ આવ્યુ.ાં ભેં રુ.
ન ડ્રાફ્ટ અને રુ.  ઔલયભાાં યઔડા ભઔરી આપ્મા.
લતી ટારે ભને તેન આબાય વ્મક્ત ઔયત વાંદેળ
ભળમ. જડે એઔ ઔલય શત.ુાં એઔ ત્ર ણ શત. ‘ફશેન, છે લ્રા
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ફે ભશીનાથી હુાં સુયતભાાં ન શત. એઔ ભશીન યજા શતી અને
છીને ભશીને શડતાર ડી. ભાયે સુયત જવુાં જ નથી ડ્ુાં તેથી
તભે ભઔરેરા કચાા ેટે લધેરા ૈવા રુ.  આ વાથે યત
ઔરુાં છાં. સ્લીઔાયળ.’
હુાં સ્તબ્ધ થઈ ખઈ! આ છઔયાની વચ્ચાઈ જઈને
ખદ્ગદીત થઈ ખઈ!
ફશા કુટુાંફન, ખુફ જલાફદાયીલા વોથી ભટ
ુત્ર. યજનાાં કાલાનાાં વાાંવાાં, ગયભાાં શાલ્રાાં કુસ્તી ઔયે તેલી
સ્થીતી, લી યુલાન, એને તાનેમ સુયત ળશેયભાાં ભજા
ઔયલાની, શૉટેરભાાં કાલા–ીલાની, પીલ્ભ જલાની ક્યાયે મ
ઈચ્છા નશીં થઈ શમ? એણે ભને ઔહ્ુાં ન શત ત ભને ક્યાયે મ
આ લાતની જાણ ન થાત. તેણે કચો લધાયીને ભઔલ્મ શત ત
ણ હુાં જયામ લીચામાા લખય ભઔરલાની જ શતી. ણ આટર
ખયીફ

છઔય

ઔેટર

પ્રાભાણીઔ

શત!

તદ્દન

અણીશુદ્ધ..

ટઔયાફાંધ! ભાની નથી ળઔાત ુાં ને? ણ શઔીઔત છે !
ભટે બાખે આણે વો ભાનીએ છીએ ઔે ભાણવ ાવે
ૈવ આલે, વાંત્તી આલે એટરે સુક અને વાંત આલે છે તેલા
રઔ આઆ પ્રાભાણીઔ ફની જામ છે . ણ અશીં ત તદ્દન
ઉંધી લાત શતી. ભાયા જીલનઔા દયભીમાન ગણી લાય ભેં
અનુબવ્યુાં છે ઔે પ્રાભાણીઔતા એ ૈવાલાાન ઔે ઉજીમાત
ઔભન ઈજાય નથી. તે જન્ભજાત વાંસ્ઔાય છે . આત્ભાની
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અણીશુદ્ધતા ઔઈ ઉછીની ન આી ળઔે. તેને ભટી ભટી
ડીગ્રીની જરુય નથી. ઔઈ યુનીલવીટી, ‘વાંસ્ઔાયી ઔેભ ફનવુ’,ાં
‘પ્રાભાણીઔતા ઔેભ પ્રાપ્ત ઔયલી’– તે લીળેના ક્રાવીવ નથી
ચરાલતી. તે ગયના લાતાલયણથી, ભા–ફાની ભશેનતથી
ફાઔ ળીકે છે .
ભને કાતયી છે ઔે ડાાંખ જીલ્રાન આ ળૈરેળ એઔ દીલવ
તેના જીલ્રાનુ ાં જ નશીં, વભસ્ત યાજ્મ અને યાષ્ટ્રનુ ાં નાભ યળન
ઔયળે.

–સુધા મુતી
અનુલાદઔ : વનર ભદી

‘ઈન્પવીવ પાઉન્ડેળન’ નાભની વેલાવાંસ્થાના અનુબલે સુધા
મુતી બાયતબયના અવાંખ્મ જરુયતભાંદના યીચમભાાં આવ્માાં.
બાતીખ અનુબલની યવલ્શાણ એભણે ‘ભનની લાત’(શ્રીભતી
સુધા મુતીના મુ અંગ્રેજી ુસ્તઔ WISE AND OTHERWISE-A
SALUTE TO LIFE- ન બાલાનુલાદ) ુસ્તઔભાાં લશેંચી અને
એન યવા ગુજયાતી અનુલાદ આપ્મ વનર ભદીની
ઔવામેરી

ઔરભે.

ડીવેમ્ફય

ભાાં

પ્રખટેરા

આ

ભાનલવાંલેદના જખાડતાાં અદ્ભુત ુસ્તઔની ાાંચ આવ ૃત્તી થઈ
ચુઔી છે . પ્રઔાળઔ : આય.આય.ળેઠની ઔાંની, પ્રીન્વેવ સ્ટ્રીટ,
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મુફઈ–
ાં
 અને કાનુય, અભદાલાદ– ૐ.
ુ ા આલઔ
ાનાાં : ૐ; મુલ્મ : રુ. ૐ. આ ુસ્તઔની વાંણ
વભાજવેલાનાાં લીલીધઔામો ભાટે લયામ છે એ એની લીળેતા
છે .

Web : www.rrsheth.com E–mail : sales@rrsheth.com
@
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040 : 12-03-2006

‘વન્ડે ભશેપીર’ની ‘ઉંઝાજડણી’
–ફલાંત ટે ર
અનુક્રભણીઔા

(‘વન્ડે ભશેપીર’ની ‘ઉંઝાજડણી’ જઈ ગણા ભીત્ર ુછે
છે ઔે આ ‘ઉંઝાજડણી’ છે શુ?
ાં દયે ઔને અરખ અરખ રકલાને
ફદરે, ભીત્ર ફલાંત ટેરે તે લાત વાંક્ષેભાાં રકી ભઔરી છે
તે જ યલાના ઔયીએ છીએ. આળા છે ઔે તેનાથી આછાત
ખ્માર ત ભી જ યશેળે. ુષ્ઔ વાશીત્મ ણ પ્રખટ થયુાં છે .
યવ ડે અને લધુ જાણલા ભન થામ ત વયનામુાં ભઔરજ.
વાશીત્મ ાઠલીળ...ઉત્તભ ખજ્જય..)

ઉંઝાજડણી
–ફલાંત ટે ર
‘ઉંઝાજડણી’ એટરે ગુજયાતી બાા યીદે (મુે
‘બાા શુદ્ધીઅબીમાન’) તેના ઉંઝા અધીલેળનભાાં ઠયાવ્મા મુજફ
હ્રસ્લ અને દીગા એભ ફબ્ફે ‘ઈ–ઉ’ ને ફદરે એઔ જ ‘ઈ’ અને
એઔ જ ‘ઉ’લાી જડણી, જેભાાં ‘ઈ’ ભાટે દીગા ‘ઈ’(ીી)નુ ાં
લયાત ુાં ચીહ્ન અને ઉ ભાટે હ્રસ્લ ‘ઉ’(ીુ)નુ ાં લયાત ુાં ચીહ્ન
અનાલલાનુ ાં ઠયાલલાભાાં આવ્યુાં તે જડણી.
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લીવભી વદીના ત્રીજા દામઔા સુધી ગુજયાતી બાાની
જડણીભાાં એઔરુતા ન શતી, ઔઈ વલાભાન્મ નીમભુલાઔની
વ્મલસ્થા ન શતી. આ ભાટેન ઉશાશ નભાદ–નલરયાભના
વભમથી ચારત શત; ણ ઔઈ એઔભતી ઉબી થઈ ળઔતી ન
શતી. ખાાંધીજીએ ૐભાાં જડણીના નીમભ નક્કી ઔયાલી
ગુજયાત લીદ્યાીઠ દ્વાયા જડણીઔળ પ્રખટ ઔયાવ્મ. આ
જડણીઔળને ગુજયાતી વાશીત્મ યીદની ૐભાાં ભાન્મતા
ભી અને વયઔાયની ૐભાાં. ગુજયાત લીદ્યાીઠન આ
જડણીઔળ વલાભાન્મ થલાભાાં ખાાંધીજીના પ્રબાલે ગણુાં ઔાભ ઔયુું.
યાં ત ુ જડણીના નીમભ ફનાલલાથી બાઔને વાચી
જડણી ઔયલાની ચાલી ભલી જઈએ, વાચી એટરે ઔે
ભાન્મજડણી, ફીનભુર–જડણી ઔયલાની તેનાભાાં જે ક્ષભતા
ઉબી થલી જઈએ તેવ ુાં ફન્યુાં નશીં. તેન ુ ાં ઔાયણ નીમભની
આંટીઘુટી,
ાં
તેભાાંમ ‘ઈ–ઉ’ને રખતા નીમભ. આ નીમભ અંખે
લીદ્વાન ઔશે છે તે પ્રભાણે :
‘તદ્ભબલ ળબ્દભાાં હ્રસ્લદીગા ‘ઈ–ઉ’ની જડણીને રખતા
નીમભ જુ . આ તે તાંત્ર છે ઔે અતાંત્ર એલ પ્રશ્ન થામ! ‘ઈ–
ઉ’લાા ળબ્દની અક્ષયવાંખ્મા, એભાાં ઈ–ઉનુ ાં સ્થાન, યુક્તાક્ષયનુ ાં
વાન્નીધ્મ,

અનુસ્લાય–નીયનુસ્લાયની

સ્થીતી,

અનુસ્લાયની

તીવ્રતા–ભાંદતા, મુ ળબ્દ છે ઔે વાધીત, નાભીઔ રુ છે ઔે
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આખ્માતીઔ, આ ફધાાં ય આધાય યાકે છે . લી વ્યુત્ત્તી,
પ્રચરીતતા ને સ્લયબાયનાાં ધયણ રાગુ ડે તે જુ દાાં!
‘ઈ–ઉ’ની જડણી અંખેના આઠ નીમભ છે ને વાત
અલાદ છે અને વાત સ્ષ્ટીઔયણ–નોંધ છે . જડણીના
નીમભ, કાવ ઔયીને ‘ઈ–ઉ’ને રખતા; એઔ ગડી ણ ચારે
તેલા નથી. વાક્ષાત બ ૃશસ્તી ણ તેભાાં વયતાથી ખતી ઔયી
ળઔે તેભ નથી.’
‘વભગ્રણે જતાાં સ્થીતી એલી છે ઔે નીમભ આણને
અમુઔ શદ સુધી જ રઈ જામ છે ; છે લટે ઔળનુ ાં ળયણુાં જ આણે
રેલાનુ ાં યશે છે . આ સ્થીતી ય ળખ ચડાલે તેલી લાત એ છે ઔે
ઔળ તે જ તાના નીમભનુ ાં ચઔવાઈથી ારન ઔયી ળક્ય
નથી.’
ભ ૃગુયામ

અંજાયીમાના

ળબ્દભાાં :

‘વાચી

જડણી

રકલા–ળીકલા–ળીકલલા ભાખનાય ભાટે ઔળ નથી ઔાનની
દયલણી યશેલા દે ત, નથી તઔા ની દયલણી યશેલા દે ત ઔે નથી
તાના નીમભની દયલણી યશેલા દે ત.’
જડણીની જટીરતા ભટે બાખે હ્રસ્લ–દીગા ‘ઈ–ઉ’ને
ઔાયણે છે . બાાના લીદ્વાન અને બાાળાસ્ત્રીના ભતે,
‘અલાાચીન

ગુજયાતી

ઉચ્ચાયણભાાં ‘ઈ–ઉ’

લખેયે

સ્લયની

હ્રસ્લતા–દીગાતા લચ્ચેન ુ ાં બેદબાન જ નષ્ટ થમેલ ુાં છે . અથાફધ
ભાટે ભટે બાખે સ્લયની ભાત્રા–ક્લન્ટીટી ઔળ બાખ બજલતી
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નથી. એટરે તેભની હ્રસ્લતાદીગાતા સુચલતાાં ફે રીીચીહ્ન
ફતાલલાાં જરૂયી નથી.’ ાંડીત ફેચયદાવ દળી, પ્રફધ ાંડીત,
ઔે. ઔા. ળાસ્ત્રી, દમાળાંઔય જળી, મખેન્દ્ર વ્માવ, ુરુત્તભ ભીસ્ત્રી,
જમાંત ઔઠાયી અને ફીજા બાાળાસ્ત્રી ણ એઔ ‘ઈ–ઉ’
યાકલાના ભતના છે . ઔે. ઔા. ળાસ્ત્રીજીના લડણ શેઠ ભે રી
‘ગુજયાતી

વાશીત્મ

યીદ’ની

‘જડણીસુધાય

વભીતી’એ

ૐભાાં એઔ જ ‘ઈ–ઉ’ યાકલાનુ ાં સુચવ્યુાં જ શત.ુાં ણ એ
અશેલાર ઔઈ અખમ્મ ઔાયણવય અબયાઈએ ચડાલી દે લાભાાં
આવ્મ.
ગણાાં લો સુધી ગુજયાતી બાા ળીકલતા ળીક્ષઔ અને
પ્રૉપેવયને પ્રતીત થત ુાં યહ્ુાં ઔે લીદ્યાીઠના નીમભ પ્રભાણેની
જડણી

ળીકલલાભાાં

તેભના

નીષ્ઠાુલાઔના

પ્રમત્ન

યીણાભઔાયીનીલડયા નથી અને નીમભની આંટીઘુટી
ાં જતાાં તે
યીણાભદામી થઈ ળઔે તેભ ણ નથી. તેભને રાગ્યુાં ઔે નીમભ
લીળે ુનલીચાયણા ઔયી નીમભ સુધામાા લીના ચારે તેભ નથી.
આ અંખે લીદ્યાીઠને ગણી લીનાંતી ઔયલાભાાં આલી જે ફશેયા
ઔાને અથડાઈ. આલી લીનાંતી ઔયનાય ૈઔી લડનખય(શલે
અભદાલાદ)ના પ્રા.યાભજીબાઈ ટેર અગ્રણી શતા અને તેભણે
તે ભાટે એઔ બેકધાયીની જેભ પ્રમત્ન વતત ચાલુ જ યાખ્મા.
યાં ત ુ લીદ્યાીઠે ત એવુાં જક્કી લરણ અનાવ્યુાં ઔે નીમભભાાં
ત પેયપાય થઈ જ ન ળઔે; ઔાયણ ઔે ખાાંધીજીની તેના ય ભશય
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લાખી છે . જ ઔે શઔીઔત એ છે ઔે ગુજયાતી વાશીત્મ યીદે
લીદ્યાીઠના ઔળને ભાન્મતા આી ત્માયે ખાાંધીજીએ ખુદે જ ઔે.
ઔા. ળાસ્ત્રીજીને ઔહ્ુાં શત,ુાં ‘આનાથી જડણીસુધાયાનાાં દ્વાય ફાંધ
થઈ જતાાં નથી.’ લીળે, જડણીઔળ તૈમાય ઔયનાય ઔાઔા વાશેફ
ઔારેરઔયે ણ ઔળની પ્રથભ આવ ૃત્તીની પ્રસ્તાલનાભાાં રખ્યુાં છે
ઔે, ‘એઔ લાય અવ્મલસ્થાભાાંથી વ્મલસ્થા ઉત્ન્ન થઈ જામ છી
સુધાયા ઔયલા જ શમ ત તે ઔાભ વય થઈ જામ છે .’ યાં ત ુ
લીદ્યાીઠના

જડણીઔળ

લીબાખે

જડણી

નીમભની

ુનલીચાયણાનાાં દ્વાય ફાંધ જ યાખ્માાં.
લીદ્યાીઠ ઔે વાશીત્મને રખતી વાંસ્થા આ ફાફતે ઔાંઈ
ઔયલા તૈમાય નથી એભ પ્રતીતી થતાાં શ્રી. યાભજીબાઈ ટેરે
જડણીસુધાયા ભાટે યીદ બયલાની ઝુાંફેળ ઉાડી, જેભાાં
તેભને સુયતના ઉત્તભબાઈ ખજ્જયન પ્રફ વાથ ભળમ.
તેભની આ લાતને જમાંત ઔઠાયી, દમાળાંઔય જળી જેલા લીદ્વાન,
બાાળાસ્ત્રી

અને

ળીક્ષઔન

વાય

એલ

ઉભઔાબમો

પ્રતીવાદ ભળમ અને જાન્યુઆયી ૐભાાં ઉંઝા મુઔાભે આ
યીદ બયાઈ. ઉંઝાની ગણી વાંસ્થાએ તે ભાટે વગી
વખલડ ઔયી આી અને આથીઔ વશમખ ણ ુય આપ્મ.
આ યીદભાાં  ઉયાાંત લીદ્વાન, બાાળાસ્ત્રી,
ળીક્ષઔ, તાંત્રી, વાશીત્મઔાય ઉસ્થીત યહ્યા શતા, જેભાાં ડૉ.
નીળીથ ધ્રુલ જેલા અભ્માસુ તફીફ અને રાંડનના લીુર
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ક્લ્માણી

જેલા

ત્રઔાય

અને

વાશીત્મના

ઔભાળીર

એનઆયઆઈ ણ ઉસ્થીત અને વક્રીમ શતા.
ફે દીલવની લીસ્ત ૃત અને વગન ચચાાલીચાયણાને અંતે
ુ તે ઠયાવ્યુાં :
યીદે વલાાનભ
„અકીર ગુજયાત જડણી યીદન ઠયાલ„
ગુજયાતીભાાં ‘ઈ–ઉ’ની જડણીના પ્રલતાભાન નીમભ
અતાઔીઔ અને ગણી લીવાંખતતાથી બયે રા છે , તેભ જ
ગુજયાતી બાાભાાં ‘ઈ–ઉ’નુ ાં હ્રસ્લત્લ–દીગાત્લ અથાબેદઔ ન શઈને
એ અલાસ્તલીઔ ણ છે . તેથી શલે છી તે નીમભ છડી દે લા
અને રેકનભાાં વલાત્ર એઔ ‘ઈ’ અને ‘ઉ’ મજલા. ‘ઈ’ ભાટે દીગા
ઈ ( ીી )નુ ાં અને ‘ઊ’ ભાટે હ્રસ્લ ઉ ( ીુ )નુ ાં ચીહ્ન યાકવુ.ાં

(ઉંઝા : તા. –ૐ જાન્યુઆયી, ૐ)
ઉંઝા મુઔાભે બયામેર યીદભાાં આ નીણામ થમ શઈ
આ પ્રભાણેની એઔ જ ‘ઈ–ઉ’લાી જડણી, ‘ઉંઝાજડણી’ તયીઔે
કામ છે .
એ કાવ નોંધાત્ર છે ઔે જડણીભાાં એઔ ‘ઈ–ઉ’ ભાટેન
લીચાય નલ નથી. વયસ્લતીચાંદ્રના રેકઔ અને લીદ્વાન તથા
જખાનુજખ

ગુજયાતી

વાશીત્મ

યીદના

પ્રથભ

પ્રમુક

ખલધાનયાભ ભાધલયાભ ત્રીાઠીજીએ તેભ ઔયલા આગ્રશુલાઔ
સુચવ્યુાં જ શત.ુાં તે શેરાાં બાયતીમ બાા અને બાયતીમ
વાશીત્મન લયવ સુધી જેભણે અભ્માવ ઔમો શત તેલા ફે
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પ્રતીષ્ઠીત લીદે ળી લીદ્વાનએ, તેભની ણ શેરાાં ઔહ્ુાં શત ુાં ઔે
ગુજયાતી બાાભાાં દીગા અને હ્રસ્લ સ્લયન બેદ યહ્ય નથી. આ
લીદ્વાન તે આય. એર. ટનાય અને લુડલીખ આલ્સ્ડપા . લીદે ળી
લીદ્વાનને ફાજુ એ મુઔીએ ત ણ ખલધાનયાભ ત્રીાઠી વયકા
ધુયાંધય લીદ્વાન અને વયસ્લતીચાંદ્ર જેલી ભશાનલરના યચનાયનુ ાં
‘ઉંઝાજડણી’ને વભથાન છે તે નોંધાત્ર છે .

નોંધ:
આ એઔ જ સુધાયા વીલામ શાર ઔઈ જ સુધાય
સ્લીઔાયામ ઔે ઔયામ નથી. ફાઔીના ફધા જ નીમભ ગુજયાત
લીદ્યાીઠના ‘વાથા જડણીઔળ’ મુજફ જ ામ છે . ઠયાલ થમ
તે જ દીનથી આણાંદનુ ાં ‘ભધ્માાંતય’ નાભઔ એઔ દૈ નીઔ અને
લીવેઔ જેટરાાં વાભમીઔ ‘ઉંઝાજડણી’ભાાં પ્રઔાળીત થામ છે .
ચાવેઔ જેટરા રેકઔનાાં વાઠેઔ જેટરાાં ુસ્તઔ એઔ જ ‘ઈ–
ઉ’ભાાં પ્રઔાળીત થમાાં છે અને દય ભશીને પ્રખટતાાં જામ છે .
ગુજયાતીની ટચની પ્રઔાળન વાંસ્થા જેલી ઔે ‘ઈભેજ બ્રીઔેળન’,
સુયતની ‘વાશીત્મ વાંકુર’ જેલી ગણી પ્રઔાળન વાંસ્થા ણ શલે
ઉંઝાજડણીભાાં ુસ્તઔ પ્રઔાળીત ઔયે છે .
અને તેથી જ આ ‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ ણ આ જ
‘ઉંઝાજડણી’ભાાં...

–ફલાંત ટેર, લીળે જાણઔાયી ઔે સ્ષ્ટતા ભાટે રક:
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Balvant Patel
Plot 253/1 Sector 7/A, GANDHINAGAR -382007
Home : ( 079 ) 2324 6209 Mobile : 0 990 971 8403
Email : patel.balvant@gmail.com

♦

‘ઉંઝાજડણી યીદ: એઔ દસ્તાલેજ’

♦

નાભે  ાનન, રુીમા ૐની ઔીભતન, એઔ
ઐતીશાવીઔ દસ્તાલેજી ગ્રાંથ, ‘ગુજયાતી બાાયીદ’ તયપથી
શાર પ્રખટ ઔયલાભાાં આવ્મ છે . –ૐ જાન્યુઆયી, ૐના
દીલવ દયમ્માન ઉંઝાભાાં ચારેરી ‘જડણીયીદ’–ચચાાના
ઑડીમ યે ઔૉડીંખ યથી આ દસ્તાલેજ, છ લયવે, બાાપ્રેભી
આદયણીમ શ્રી. યતીરાર ચાંદયમાની પ્રેયણા અને આથીઔ
વશમખથી તૈમાય થમ. ફધી ફેઠઔભાાંના વો લક્તાનાાં
ભાંતવ્મ અને ચચાા, ફેઠઔાધ્મક્ષનાાં લીદ્વત્તાુણા વ્માખ્માન, બાખ
રેનાય લીદ્વાનની નાભાલરી લખેયે ઝીણીઝીણી લીખત તેભાાં
આી છે . બાાનાાં બાલી લીઔાવ–સુધાયણા ભાટે આ ગ્રાંથ એઔ
ભાખાદળાઔ ઔેડી વભ છે . ગ્રાંથ ભેલલા રક:
શ્રી. ઈન્દુકુભાય જાની,
ભાંત્રી, ‘ગુજયાતી બાાયીદ’, ‘કેતબલન’, ખાાંધી આશ્રભની
ફાજુ ભાાં, અભદાલાદ– 
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 121
Shri. Indukumar Jani
Secretary, Gujarati Bhasha Parishad,
'Khetbhavan',
Near Gandhi Ashram,
Ahmedabad - 380 002
INDIA

@
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ઔથા–વ્મથા એઔ દીઔયીની
–શયીશ્ચાંદ્ર
અનુક્રભણીઔા

ભાયાાં ભાતાીતાનાાં અભે ફે વાંતાન – દીઔય અને
દીઔયી. હુાં શેરી જન્ભી, ભાય બાઈ દવ લયવ છી જનમ્મ.
ફાણથી જ ભાયા ઉય એલી છા ઔે ભાયાાં ભાફાને હુાં
જઈતી નશતી. એભને જઈત શત શેરા કે દીઔય; ણ
જન્ભી દીઔયી. એટરે ફન્નેનાાં ભન કાટાાં થઈ ખમેરાાં. અને ભાયા
ઉછે યભાાં એ કટાળ ઔામભ યશી. હુાં લણજઈતી છાં, એભ ભને
શાંભેળાાં રાગ્મા ઔયુ.ું
તેભાાં લી ભાયા જન્ભ છી દવ લયવ સુધી ફીજુ ાં
વાંતાન ન થયુ.ાં એટરે ઔામભ ફન્નેનાાં ભન ઉંચાાં યશેતાાં. એભન
એ ઉદ્વેખ અલાયનલાય ભાયા ઉય ઠરલાત. છે લટે ભાયા બાઈ
દીરીન જન્ભ થમ, ત્માયે ગયભાાં લાતાલયણ ફદરાયુ.ાં
યાં ત ુ આ ફદરામેલ ુાં લાતાલયણ ભાયા ભાટે ત લધુ
અઔાલનારુાં જ ફની યહ્ુ.ાં ગયભાાં શલે દીઔય જ જાણે ફધુાં શત.
એને યભાડલાન, રાડ રડાલલાનાાં, ાણી ભાખે ત દુધ
આલાનુ.ાં હુાં શલે ભટી થતી જતી શતી, એટરે વભજતી ણ
થઈ શતી. બાઈ ભટ થત ખમ, તેભ તેભ ભને શલે છાં
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 123
આલલા રાગ્યુ.ાં બાઈની ઝીણી ઝીણી ફધી જ ઔાજી રેલાતી,
ભાયા પ્રત્મે ઔઈ ધ્માન જ નશત ુાં આત.ુાં ‘દીઔયીની જાત છે ’ન
અશેવાવ ભને ે ે થત. આભ ત હુાં ભટી ફશેન. ભને
નાના બાઈ પ્રત્મે પ્રેભ થત. યાં ત ુ ભાફાના બેદબાલબમાા
લતાાલને ઔાયણે ભારુાં ભન આળાં થઈ જત,ુાં તેથી ક્યાયે ઔ બાઈ
ભને અકાભણ રાખત.
એભ ઔયતાાં ઔયતાાં અભે બાઈફશેન ભટાાં થમાાં. હુાં બણી,
ગણુાં બણી. એઔ ફહુ ભટી ઔાંનીભાાં ભને નઔયી ભી. વારુાં
ઔભાતી થઈ. દવ–ફાય લયવભાાં ફહુ ઉંચા દે શોંચી ખઈ.
બાઈ ણ નઔયીએ રાગ્મ. એનાાં રગ્ન થમાાં. ભાયે રગ્નની
જજાભાાં
ાં
ડવુાં નશત.ુાં હુાં એઔરી જ યશી.
રગ્ન ઔયીને બાઈ અભાયી વાથે એઔાદ લયવ યહ્ય શળે.
ણ એની ત્નીને વાથે યશેલાની ઈચ્છા નશતી. તેભાાં બાઈની
ુાં ુાં ને લૈદે ઔીધુ!ાં
ફેંગ્રય ફદરી થઈ. એ ફન્નેને ત બાલત’ત
ભાફાને ગણી ઈચ્છા શતી ઔે દીઔય–લહુ એભને વાથે રઈ
જળે; ણ જાતજાતનાાં ફશાનાાં ફતાલી એ ફન્નેએ એભને ટાળમાાં.
છે લટે ફેએઔ લયવે લહન
ુ ી સુલાલડ લકતે ફન્નેને ફેંગ્રય જલા
ભળયુ.ાં
ફન્ને શોંળે શોંળે ખમેરાાં. ણ દીરીને ત્માાં ણ શેરી
દીઔયી જન્ભી, ત્માયે ફન્નેનાાં ભન પયી કાટાાં થઈ ખમાાં. ફીજી
સુલાલડ લકતે ત ફન્નેને શત ુાં જ ઔે શલે કુદીઔ આલળે; ણ
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ફીજીમે દીઔયી જ આલી. આભેમ લહુ વાથે ભીઠ વાંફધ
ાં ત ફહુ
શત જ નશીં. શલે લધુ ને લધુ ફખડત ખમ. છે લટે ફન્ને
આલીને ભાયી વાથે જ યશેલા રાગ્માાં.
હુાં એભને ફહુ વાયી યીતે યાકતી. પ્રેભથી એભની ફધી
જ ઔાજી રેતી. છતાાં એભન જીલ શાંભેળાાં દીરીભાાં યશેત.
અલાયનલાય એને માદ ઔમાું ઔયતાાં. હુાં ઔશેતી, ‘તભે દીઔય–
દીઔય ઔયીને માદ ઔય છ; ણ આ ફે લયવભાાં દીઔયાન ફે
રીટીન ઔાખ સુધ્ધાાં આવ્મ છે ? અને શભણાાં ચાય–છ
ભશીનાથી ત પનથીમે તભાયા કફય નથી ુછયા!’
તમ હુાં જતી ઔે એભનુ ાં ભન દીરીભાાં ખુે
ાં લ ુાં શત.ુાં અને
જ્માયે જાણ્યુાં ઔે લહુ પયી વખબાા છે , ત્માયે ત ફન્ને દીઔયા ાવે
જલા એઔદભ તરાડ થઈ ખમાાં. યાં ત ુ બાબીએ આ લકતે
તાનાાં ભાફાને ફરાલેરાાં. આ ફન્ને અશીં જ ઝુયતાાં યહ્યાાં.
અશીં યહ્યાાં–યહ્યાાં ફન્ને શુબવભાચાય જાણલા એઔદભ
આત ુય શતાાં. છે લટે એઔ યાતે દીરીન પન આવ્મ ઔે ત્રીજુ મે
ાં
ઔન્માયત્ન જ આવ્યુાં છે . ભેં જ્માયે ફન્નેને આ વભાચાય આપ્મા,
ત્માયે ત જાણે એભના ઉય આબ જ ત ુટી ડયુ!ાં ‘અયે ,
બખલાન! અભાય લાંળલેર ભુવ
ાં ાઈ જલાન!’
‘ઔેભ, આ ત્રણ દીઔયી તભાયા લાંળની નથી? એ
તભાય લેર નશીં લધાયે ?’
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‘દીઔયી એ દીઔયી અને દીઔય એ દીઔય. દીઔયીથી ઔાાંઈ
લાંળલાયવ જલાત શળે? દીઔયી ત ખમા જનભની રેણદાય!’
ભને એઔદભ ઝા રાખી ખઈ. ‘ઔમા જભાનાની લાત
ઔય છ? હુાં તભાયી રેણદાય છાં?’
‘ના, ફેટા! એભ નશીં; ણ મુકાગ્ની ત દીઔય જ દે ળે
ને!’
‘દીઔયી ઔેભ નશીં દે ?’
‘દીઔયીથી ન દે લામ. અને દીઔય શમ ત ભાફાન
આધાય થામ.’
‘તભાય દીઔય છે ને! ઔેટર આધાય થમ છે ?’
‘એ ત એની લહન
ુ ે રીધે. ફાઔી, દીઔયાનુ ાં ગય એ જ
આણુાં ગય ઔશેલામ. ભાણવ દીઔયીને ગયે યશે તે રાચાયીથી.
દીઔયાને ત્માાં જ શક્કુલાઔ યશી ળઔામ.’
‘તભે દીઔયાને ત્માાં ઔેલા શક્કુલાઔ યશેતાાં શતાાં, તે ભને
કફય છે . એ ત એભને ખયજ શતી એટરે તભને ફરાલેરાાં.
છતાાં તભે જ ઔશેતાાં ઔે દીઔયા–લહુ ફન્નેન ુ ાં લતાન તભાયી વાથે
ઔેટલુાં અતડુાં શત!ુાં ભાએ ત લહુ તયપથી થત ુાં અભાન ઔેટલુાં
ખી જવુાં ડત!’ુાં
ગડીઔ ત ફન્ને થડાાં ળાાંત થઈ ખમાાં. ણ છી ભા
ફરી, ‘અભે ત શલે ીળાં ાન. ઔેટરા દીલવ ઔાઢલાનાાં? ણ
ભાયા દીલ્પ્માને શે બખલાન, શજી એઔ દીઔય થઈ જામ!’
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દીઔય...દીઔય...દીઔય... હુાં તાંખ આલી ખઈ. ભને
દીરીે ઔશેલ ુાં ણ આભને જણાલલાની ના ાડેરી, એટરે ભેં
ઔહ્ુાં નશત.ુાં શલે ભાયાથી યશેલાયુાં નશીં. ‘શલે તે ળક્ય નથી. ત ુાં
ખભે તેટરી પ્રાથાના ઔયે ઔે ફાધા–આકડી યાકે, દીરીને શલે
દીઔય થલાન નથી.’
‘ઔેભ, ઔેભ શુાં ઔાભ નશીં થામ?’
‘ઔેભ ઔે બાબીએ આ લકતે યે ળન ઔયાલી નાખ્યુાં
છે .’
‘શુ?ાં ...શુ.ાં ..?’ ફન્નેને ભાથે આબ ત ુટી ડયુ.ાં ફાુએ ફે
શાથે ઔા કુટયુાં અને ભા નીચે પવડાઈ ડી. આ દીઔયી
ભનભાાં ને ભનભાાં વભવભી યશી!
(શ્રી ભારતી જળીની ભયાઠી લાતાાને આધાયે ...)

–‘શયીશ્ચાંદ્ર’
તા. ૐ જાન્યુઆયી ના ‘ભુભીુત્ર’ના અંઔભાાંથી વાબાય..

@
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042 : 26-03-2006

ગુજયાતી દડજજટર દડક્ષનયીના વજૉઔ
શ્રી યતતરાર ચાંદયમા
વાથે એઔ મુરાઔાત
અનુક્રભણીઔા

(નાઇયફીભાાં જન્ભેરા,  લયવના ભનહૃદમે યુલાન
યતતબાઈ વ્માાયની દુતનમાભાાં અને ઉદ્યખના યાજા તયીઔે લધુ
જાણીતા છે . ગણા એભને રઔદશતની ગણી જાશેયવાંસ્થાના
સ્થાઔ અને તેને ઉછે યી દૃઢામ ઔયનાય વાંલધાઔ તયીઔે ણ
કે; યાં ત ુ

આણાભાાંથી ઔેટરા એભને એઔ બાાપ્રેભી

તયીઔે કતા શળે–તલળેત: ત નલી ઢફની દડક્ષનયીના
વજૉઔ તયીઔે? આજે

અભે તેભન દડક્ષનયીના વજૉઔ તયીઔે

દયચમ ઔયાલલા ભાખીએ છીએ. ગુજયાતી બાાભાાં યવ
ધયાલતી લતાભાન તેભ જ બાતલ ેઢીની જરૂદયમાત  ૂયી ઔયે
તેલી ગુજયાતી દડક્ષનયીનુ ાં તેભણે વજૉન ઔયુું છે , જે આ પ્રઔાયની
પ્રથભ દડક્ષનયી છે .
અાય ધનલૈબલ ત ગણા યે છે , ણ ભાત ૃભ ૂતભ ઔે
ભાત ૃબાાના દશત અથે તેન ઉમખ ઔયનાયા ઔેટરા? ગુજયાત
દાનેશ્વયીન પ્રદે ળ છે , આણે વોને તેન ુ ાં ખોયલ છે . તેભના
દાનન પ્રલાશ ભાત ૃબાાના તલઔાવ અથે તલસ્તયે તેલી અેક્ષા
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આણને યશે. યતતબાઈ એલા ભશાનુબાલ છે , જેભણે લો શેરાાં
ગુજયાતી દડજજટર દડક્ષનયીન પ્રઔલ્ (પ્રજેક્ટ) શાથ ધયે ર.
તાજેતયભાાં તેભણે તે  ૂય ઔમો છે . અદ્યતન ટૅઔનૉરૉજીન
ઉમખ ઔયી તેભણે ગુજયાતી દડક્ષનયીનુ ાં તલતલધ પભેટભાાં
ઔમ્પ્ય ૂટયીઔયણ

ઔયુું છે , જેભાાં ગુજયાતી–અંગ્રેજી; અંગ્રેજી–

ગુજયાતી; ગુજયાતી–ગુજયાતી ળબ્દઔળ ઉયાાંત તથવયવ,
ગુજયાતી તલરુદ્ધાથા ળબ્દઔળ અને ગુજયાતી સ્ેરચેઔય ઉરબ્ધ
છે . અભને કાતયી છે ઔે ગુજયાતી બાા અને તેના ળબ્દઔળભાાં
યવ ધયાલતા વહુ ગુજયાતી યતતબાઈને તે ભાટે વદામ માદ
ઔયળે.
આ પ્રજેક્ટ ગુજયાતી બાાપ્રેભીને અાણ ઔયલાના
અલવયે તેભની વાથેની મુરાઔાતના ઔેટરાઔ અંળ યજૂ ઔયીએ
છીએ. અભને રાખે છે ઔે ઔઈ વાંસ્થાનેમ એઔરે શાથે ાય
ાડલાભાાં ઔદાચ મુશ્ઔેરી લતાામ તેલ આ સ્લરૂન પ્રઔલ્–
એભનુ ાં સ્લપ્ન, ઔેટરાઔ વભતિત અને ઉત્વાશી વાથીની
ભદદથી તેભણે આજે

એઔરે શાથે દય ૂણા ઔમો છે ..ઉત્તભ

ખજ્જય..)

પ્રશ્ન: અણબનાંદન, યતતબાઈ! લતાભાન તેભ જ બાતલ ગુજયાતી
ેઢીની બાાઔીમ તથા ળબ્દઔળ તલમઔ જરૂદયમાત  ૂયી
ાડલા ભાટે.
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યતતબાઈ: આબાય. પ્રઔલ્  ૂય થમ ણ ભને તેભાાં ઝાઝાાં લા
રાગ્માાં. તે ભાટે ભાયે વાયી એલી જશેભત ઉઠાલલી ડી. ણ
આજે ભને વાંત છે ઔે ભારુાં ધ્મેમ શાાંવર થયુાં છે . ભારુાં સ્લપ્ન,
ભાયી ભશેચ્છા રખબખ મ ૂતતિભત
ાં થમાાં છે . જે ઔાંઈ વાભગ્રી અભે
વાંાદદત

ઔયી

તે

http://gujaratilexicon.com/
ગુજયાતી–અંગ્રેજી

()

અભાયી
ઉરબ્ધ

અંગ્રેજી–ગુજયાતી

લેફ–વાઈટ
છે ;
()

જેભાાં

(ૐ)

ગુજયાતી–

ગુજયાતી ળબ્દઔળ ઉયાાંત () ગુજયાતી તથવયવ ()
ગુજયાતી તલરુદ્ધાથાઔળ અને વોથી ભશત્ત્લની સુતલધા ()
ગુજયાતી સ્ેરચેઔય ણ છે . શલે તે આકયી સ્લરૂભાાં અભાયી
નલી લેફ–વાઈટ : http://gujaratilexicon.com/ ઉય પ્રાપ્ત
થળે.

પ્ર: તભે ઔહ્ુ:ાં ભશેચ્છા અને સ્લપ્ન રખબખ મ ૂતતિભત
ાં થમાાં,
રખબખ ળા ભાટે?
ય: વાભગ્રીના વાંાદન, લખીઔયણ અને દડજજટારાઈઝેળનભાાં
અભે  ૂયતી ઔાજી યાકી છે , તમ ઔઈઔ ભ ૂર ત યશી ખઈ
શમ. તેથી ‘રખબખ’ એભ ઔહ્ુ.ાં ફીજુ ાં આ જાણ છ તેભ આ
પ્રજેક્ટ દડજજટર સ્લરૂે છે , જેન ભટ રાબ એ છે ઔે તેભાાં
વયતાથી અને તલના કચે સુધાયા થઈ ળઔે છે . ફીજી યીતે
ઔશીએ ત દડજજટર પ્રજેક્ટ એઔ યીતે ‘ખુર જા વીભવીભ’
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પ્રઔાયના શમ છે . તેભાાં જરૂદયમાત પ્રભાણે પેયપાય ઔયી ળઔામ છે .
આ

પ્રજેક્ટ

તેભાાં અલાદ

નથી.

ત્રીજુ ,ાં

બાા

વતત

દયલતાનળીર છે . તેથી તેને રખતી ઔઈ ણ ફાફતભાાં
પેયપાય થતા યશેલાના. અભને આળા છે ઔે ગુજયાતી, તેભ જ
તલશ્વબયની ળાા, ુસ્તઔારમ અને તલદ્યાીઠ તેન રાબ
રેળે અને તેભના તયપથી અભને સ ૂચન ણ ભળે. સ ૂચન
ભતાાં જળે તેભ તેભ તેને મ ૂરલી અભે ઉરબ્ધ વાભગ્રીભાાં
જરૂયી સુધાયા–લધાયા ઔયતા યશીશુ.ાં આ વાંદબાભાાં ભેં ઔહ્ુાં ઔે
અભારુાં ઔામા થયુાં છે છતાાં થયુાં નથી. અભે પ્રજેક્ટને વતત
સુધાયતા અને તનયાં તય અડેટ ઔયતા યશીશુ.ાં

પ્ર: એટરે ઔે અશીં તભાયી માત્રાન અંત આલત નથી, માત્રા
અતલયત ચારતી યશેળે. ફયાફય?
ય: તભે વાચુાં ઔહ્ુ,ાં આ ત જ્ઞાનમાત્રા છે ; તભે ત વભજ છ જ
ઔે તે ક્યાયે મ  ૂયી થતી નથી. ભાયી લાતની લધુ સ્ષ્ટતા ઔરુાં
ત રાબાથી તયપથી ભનાય સ ૂચનની લધુ યાશ જમા
તલના

અભે

તે

ણ

પ્રજેક્ટને

ફાજનજયે

(critically)

અલરઔતા યશીશુ;ાં ભ ૂર જણાળે તે સુધાયીશુ;ાં એટલુાં જ નશીં,
ઔઈ નલ તલચાય સ્ૂયળે, કાવ ત તેના પભેટ તલળે ઔે
ટેઔનરજીના ઈનલેળનના ઔાયણે ત આલશ્મઔ ખરાાં જરૂય
રઈશુ.ાં
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પ્ર: આ કયે કય આનાંદની લાત છે , પ્રજેક્ટભાાં ઔામાયત યશેલાન
તભાય વાંઔલ્ ણ તલતળષ્ટ છે . માત્રાન અશીં અંત નથી એલ
તભાય અણબખભ વભજામ છે . શલે અભે આ માત્રા ઔેલી યીતે ળરૂ
થઈ તે જાણલા આત ુય છીએ.
ય: તે ભાટે ત ફે દામઔા ાછ જવુાં ડળે.

પ્ર: એટરે ઔે એઔ આકી ેઢી, એભ જ ને?
ય: વાચુ.ાં એભ ઔશી ળઔામ. ઔેન્મા– ૂલા આદફ્રઔાભાાં યત આલતાાં
જ હુાં વ્મલવામભાાં ડૂફી ખમ. અશીં ત ફધ વ્મલશાય
અંગ્રેજીભાાં; યાં ત ુ ગુજયાતી ભાટેન ભાય રખાલ અઔફાંધ શત.
ગુજયાતીને ત ઔેભ તલવયામ! આ બાા ત ભને ખથ ૂથીભાાંથી
ભે રી. તેન ુ ાં વાાંસ્કૃતતઔ મ ૂલ્મ ભાયે ભન તલળે. એટરે ભને થત ુાં
ઔે

અંગ્રેજીની જેભ આધુતનઔ ટૅઔનૉરૉજીન ઉમખ ઔયી

ગુજયાતીભાાં ટાઈ ઔયી ળઔીએ ત!

પ્ર: ગુજયાતી ટાઈતિંખ! તભે ગુજયાતી ટાઈતિંખ ળીકેરા?
ય: ચક્કવ. એ ત ભઝાની લાત છે . ભારુાં પ્રાથતભઔ તળક્ષણ
ઔેન્માભાાં, જ્માાં થડુાં ગણુાં ગુજયાતી એઔ તલમ તયીઔે ળીકેર.
છી ફીજુ ાં તલશ્વયુદ્ધ પાટી નીઔળયુાં જેને ઔાયણે ભાયે છ લા
ૐ– બાયતભાાં ખાલાાં ડયાાં. તે દદલવભાાં ભેં એઔ જૂન ુ ાં
યે તભિંગ્ટન ટાઈયાઈટય કયીદ્ુાં અને ભાયી જાતે જ ટીઔટીઔ ઔયલા
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ભાંડી ડય. યુદ્ધ  ૂરુાં થતાાં હુાં ઔેન્મા યત આવ્મ અને ભાયા
ધાંધાભાાં ડૂફી ખમ. ધાંધ ફયાફય જામ્મ, દુતનમાના ફીજા
બાખભાાં ણ તલસ્તમો. છી ૐભાાં હુાં રાંડન સ્થામી થમ.
દયલાયભાાં નલી ેઢી તૈમાય થઈ ધાંધ વાંબાતી શતી. એ
ખાાભાાં હમ
વાઠી લટાલી ચ ૂક્ય શત. ત્માયે
ુાં

ગુજયાતી

રકલાની ભાયી ઉત્ઔાંઠા પયી જાખી. ગુજયાતી ટાઈયાઈટય ઉય
ભેં પયી ટીઔટીઔાટીઔ ળરૂ ઔયુું. ણ વાચુાં ઔહુાં ત ભને થાઔ
લયતાત શત.

પ્ર: જુ લાનીભાાં છડી દે લ ડેર અધ ૂય ળક  ૂય ઔયલા ભાંડી
ડયા?
ય: શા, રખબખ એભ જ. તે દયમ્માન ઈરેક્ટ્રૉતનઔ ટાઈયાઈટય
આવ્માાં. એટરે ભેં ટાઈયાઈટય ફનાલનાયી ઔાંનીના વાંઔો
ળરૂ ઔમાા. ભને યવ શત ભેન્યુઅર ટાઈયાઈટયને ઈરેન્ક્ટ્રઔ
ટાઈયાઈટયભાાં પેયલલાભાાં. ફે લા તે ભાટે અશીંતશીં ફધે
કાંકાાં ઔયત યહ્ય. આઈફીએભને ખલ્પ ફર ભાટે તથા
સ્લીડીળ તેભ જ જભાન પભાને ડીઝની વ્શીર ભાટે નાણી જઈ. એ
લાત ત રાાંફી, કાસ્વી રાાંફી છે . ણ દયણાભભાાં બભયડ.

પ્ર: ગણી શતાળા થઈ શળે, નાવીાવ થઈ ક્યાયે મ આ ફધુાં
ભાાંડલા ઔયલાનુ ાં ભન થમેલ?ુાં
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ય: શાથ ય રીધેલ ુાં ઔાભ હુાં ક્યાયે મ અધલચ્ચે છડત નથી.
ભને શાંભેળાાં રાગ્યુાં છે ઔે પ્રશ્ન ઊબા થામ ત તેના ઉઔેર ણ
ભી યશે છે . ણ જુ , એઔ દદળાભાાં દ્વાય દે લાઈ જામ ત ફીજી
દદળાભાાં ખ ૂરે છે ! અશીં ણ તેવ ુાં ફન્યુ.ાં ઔમ્પ્ય ૂટય આવ્માાં અને
ઈરેક્ટ્રૉતનઔ ટાઈયાઈટય રખબખ ખ ૂણાભાાં શડવેરાઈ ખમાાં.
તેની વાથે આ ક્ષેત્રની ણક્ષતતજે નલા સ ૂમાન ઉદમ થઈ યહ્ય
શત.

ઔમ્પ્ય ૂટય

ગ્રાદપક્વની

ફેનમ ૂન

વલરત

રાવ્માાં,

ટાઈયાઈટય ય જેની ઔઈ ળક્યતા જ નશતી. વાથ વાથ
ટાઈયાઈટય દ્વાયા થત ત્રવ્મલશાય ઔાગ્રસ્ત ફની ખમ.
ઔમ્પ્ય ૂટય ઉદ્યખે ગણી બાા ભાટે યણમાભણા પન્્વ
ફનાવ્મા.

પ્ર: ત ત તભાયી ખાડી ાટા ય ચડી, ઔેભ?
ય: ના, વાલ એભ ત નશીં; ણ તેભ થલાની તઔ ઊજી
ફની. ઔમ્પ્ય ૂટય ત ભળયુ;ાં ણ તે ગુજયાતી પન્ટ તલના. એટરે
ભેં ગુજયાતી પન્ટ ફનાલી આે તેલી ઔાંનીની ળધ આદયી.
એર ભેદઔન્તવ, આઈફીએભ અને ફીજી ઔેટરીઔ ઔાંનીન
ણ વાંઔા ઔમો. ગુજયાતી પન્ટ નીજાલલાની ળક્યતા તલે
તેભની વાથે ચચાા ઔયી. હુાં તે અથે બાયત ણ આવ્મ. તાતા
ઔાંનીએ દે લનાખયી પન્ટ ફનાવ્મા શતા. તેભના તનષ્ણાતને
ભળમ; ણ એ પન્ટના લેચાણ (ભાઔે દટિંખ) ભાટે તે વાળાંઔ
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જણામા. ગુજયાતી પન્ટ ફનાલલાભાાં તેભને ઔઈ યવ નથી એભ
ભને જણાયુ.ાં તે લકતે બાયતભાાં છાાાં, વાભતમઔ અને મુદ્રણ
વાથે વાંઔામેરા વહન
ુ ે ણરનટાઈ તવસ્ટભથી વાંત શત.
તેભની ાવે ગુજયાતી ફીફાાં શતાાં. તે અયવાભાાં વીએભવી
નાભની વયઔાયી ઔાંનીએ ગુજયાતી અને દે લનાખયી ટાઈ ઔયી
ળઔે તેલાાં ઔમ્પ્ય ૂટયનુ ાં તનદળાન ખઠવ્યુાં શત;ુાં ણ તેભનાાં
ક્મ્પ્ય ૂટયનુ ાં બતલ અતનણણિત શત.ુાં

પ્ર: એટરે ઔે ખઢલી ગેયનાગેય જેલી સ્સ્થતત થઈ1
ય: ફયાફય. ણ તે દયતભમાન એઔ નલી ગટના ફની, જેનાથી
ભાયા પ્રઔલ્ને

નલી દદળાભાાં લાાંઔ ભળમ. ભાય બત્રીજ

યાજ અભેદયઔાભાાં એભ.ફી.એ.ન અભ્માવ  ૂય ઔયી રાંડન
આવ્મ.

પ્ર: રાંડન ળા ભાટે?
ય: અભાય ઔામભી લવલાટ રાંડન છે . ભેં ઔહ્ુાં તેભ ભાયા ફા–
દાદા ભાબભ બાયત છડી ઔેન્મા ખમેરા. ઔેન્મા અભાયી
ભાત ૃભ ૂતભ ફની. વાંજખલવાતૌ અભાયે ઔેન્મા છડી રાંડન આલવુાં
ડ્ુ.ાં એઔ અથાભાાં અભે ફે ભાત ૃભ ૂતભ છડી અને યુ.ઔે.ને ત્રીજી
ભાત ૃભ ૂતભ તયીઔે અનાલી. ણ હુાં મ ૂ લાત ય આવુ.ાં આણે
ભાયા બત્રીજાની લાત ઔયતા શતા. તે રાંડન આવ્મ, વાથે
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એરનુ ાં ઔમ્પ્ય ૂટય જે ત્માયે ફજાયભાાં વશેરાઈથી ભતાાં શતાાં તે
રેત આવ્મ. આનાંદની લાત એ ઔે તેણે ભને ઔમ્પ્ય ૂટય ળીકવ્યુ.ાં
ઠીઔ ઠીઔ પ્રેન્ક્ટવ ઔયતાાં તેના ય ભાય શાથ ત ફેઠ; ણ આ
ત ફધુાં અંગ્રેજીભાાં! ભને ત ગુજયાતી પન્ટની ભ ૂક શતી;
ગુજયાતીભાાં અને ફવ ગુજયાતીભાાં ઔાભ ઔયવુાં શત.ુાં એટરે પયીથી
ગુજયાતી પન્ટ ફનાલી આે તેલા ઔઈની ળધ ળરૂ ઔયી. અનેઔ
તનષ્પ પ્રમત્ન ફાદ એઔ ફ્રેન્ચ ભદશરાની બા ભી, જે એ
ઔાભ ભાટે તૈમાય થઈ. તેણે પન્ટ ત ફનાલી આપ્મા; ણ તે
અધ ૂયા શતા. તેભાાં જડાક્ષય ન શતા. ભેં તેને તે ઉભેયી આલા
જણાવ્યુ.ાં તેણે તે ઔાભ ભાટે ગણી ભટી દઔિંભત ભાખી, જે વાલ
બતી જ શતી. ભને રાગ્યુાં ઔે તેને દયસ્સ્થતતન ખેયરાબ
ઉઠાલલાભાાં જ કાવ યવ શત. એટરે તેની વાથેની લાત ડતી
મ ૂઔી.

પ્ર: દઔિંભત ઔબ ૂરી રેલી શતી ને! ઔાભ ત ફની જાત!
ય: ૈવાન ત વલાર જ નશત; શઔીઔતભાાં વ્માલવાતમઔ
યીતયવભન વલાર શત. અભે દઔિંભત ત અખાઉથી ઠયાલી જ
શતી. તેભ છતાાં તેણે લધુ ૈવા ભાગ્મા અને લી ભાખેરી યઔભ
ખેયલાજફી શતી. આ જ અયવાભાાં દયસ્સ્થતતભાાં નલ ભડ
આવ્મ. ભાયે

ગુરાફદાવ બ્રઔયને ભલાનુ ાં થયુ.ાં તેભણે

અભેદયઔાસ્સ્થત ભધુ યામ ગુજયાતી પન્ટ ફનાલતા શલાની બા
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આી. શઔીઔત ત એ શતી ઔે તે તે જ પન્ટ ફનાલલા
પ્રમત્નળીર શતા. તેથી ભેં તેભન વાંઔા ઔમો. તે પન્ટ
ફનાલલાભાાં વપ થમા શતા. ભને ફેશદ ખુળી થઈ. ભેં તેભની
ાવેથી પન્ટ કયીદ્યા અને ભને તે અનુકૂ આવ્મા. તેભણે
પ્રમજેર ઔી ફડા –વ્મલસ્થા ણ ભને વલરત બયે રી રાખી.

પ્ર: પન્ટની ળધ ત  ૂયી થઈ (જાણે ઔરમ્ફવને અભેદયઔા
ભળયુ!).
ાં ણ પ્રશ્ન એ થામ છે ઔે આ દડક્ષનયી અને સ્ેરચેઔય
ફનાલલા ઔેભ પ્રેયામા?
ય: જેભ જેભ ઔમ્પ્ય ૂટય ય ગુજયાતી ટાઈ ઔયત ખમ તેભ
તેભ જડણીની વભસ્માન ખ્માર આવ્મ. એઔ જ ાના ઉય
ઔડીફાંધ ભ ૂર! ભાયા જેલા ગુજયાતી ફયાફય નશીં જાણનાયા
ફીજાને ણ આ પ્રશ્ન જલત શળે, એલ તલચાય ભને
આવ્મ. ગુજયાતી સ્ેરચેઔય શમ ત તે આળીલાાદરૂ નીલડે
તેભ ભને રાગ્યુ.ાં ણ ભાયી વાભે એ જ વદૈ લન પ્રશ્ન કડ
થમ–સ્ેરચેઔય તૈમાય ઔયી આે ઔણ? હુાં તે ત તે ફનાલી
ળકુાં તેભ નશત.ુાં

પ્ર: ત ુન: માત્રા આયાં બી એભ જને?
ય: શા, ણ આ માત્રા ત કયે કય, ગણી જ રાાંફી નીલડી. ગણુાં
પમો, ગણુાં યકડય, ગણા વાંઔો ઔમાા ણ લાત ટૂાંઔભાાં ઔહુ.ાં
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પ્રથભ ત ભેં ભાઈક્રૉવૉફ્ટ સ્ેરચેઔયન ઉમખ ઔયી જમ.
તેના યથી ગુજયાતી સ્ેરચેઔય ફનાલી ળઔામ તેલા તાયણ
ય હુાં આવ્મ. એટરે એર ભેઔીન્તવ અને ભાઈક્રવફ્ટ
ફાંનેન વાંઔા ઔમો. વાભતમઔભાાં ગણા રેક પ્રતવદ્ધ ઔમાા અને
દશન્દીભાાં યવ ધયાલતા ઔેટરાઔ પ્રૉપેવય વાથે ભવરત ઔયી.
ણ ફધુાં ાણીભાાં. અયે ણફઔ બાા ભાટે સ્ેરચેઔય ફનાલનાય
ફ્રેન્ચ એક્વટા ન બેટ થમ; ણ તેભાાંમ બરીલાય નશીં
આવ્મ.

પ્ર: એટરે ઔે જ્માાં ઔાંઈ વશેજ ણ આળાનુ ાં દઔયણ જણાયુાં ત્માાં
તભે દડી ખમા, એભ જને?
ય: શા, એ જ એઔ ભાત્ર ઉામ શત. અભેદયઔાભાાં એર
ભેદઔન્તવ વાથે મુરાઔાત ખઠલી, હુાં ત્માાં ખમ. ત ભાયા જેલા
ણફનતનષ્ણાત વાથે આ ટૅસ્ક્નઔર તલમની લાત ઔયલાની જ
તેભણે ધયાય ના ાડી! હુાં ભાંડય યહ્ય ણ એભનુ ાં ત ઉંહુ ને
ઉંહ!ુ છે લટે અભે ‘ફૅઔ ટુ લેણરમન’ ળરૂ ઔયુ.ું અડધે યસ્તે ભને
ટ્ ૂફ રાઈટ થઈ. તેભના સ્ટાપભાાં ઔઈ ગુજયાતી ત શળે જ.
‘ચારને, તેભની જડે લાત ઔયી જઉં!’ એભ તલચાયી અભે
‘અફાઉટ ટના’ ઔયુ.ું પયી ાછા કુયટીન શોંચ્મા. સ્ટાપણરસ્ટભાાં
એઔ ગુજયાતી નાભ જણાતાાં તેભન વાંઔા ઔયી ફધી શઔીઔત
ઔશી, અભાયા આલલાન ઉદ્દે ળ જણાવ્મ. ણ તેભાાં ઔશુમ
ાં નશીં
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નીજ્યુ.ાં તેભણે ઔહ્ુ,ાં ‘યતતબાઈ, તભાય વભમ પખટ ન
ફખાડ. એરભાાં ઔઈ તભાયી ભદદે નશીં આલે.’ ફીજા એઔ
ગુજયાતી નાભ યથી તેભન વાંઔા ઔમો. તે ભદશરા શતાાં. આ
લકતે લાત જયા જુ દી યીતે મ ૂઔલા તલચાયુ.ું તલદે ળ લવતાાં
ગુજયાતીનાાં વાંતાન વયતાથી ગુજયાતી ળીકી ળઔે તે
ભાટેન આ ઉક્રભ છે તેભ વભજાવ્યુ.ાં તેભની ઔાંનીના એઔ
રેંગ્લેજ અને ન્સ્ક્રપ્ટ તનષ્ણાત અલાયનલાય દશન્દી–ગુજયાતી
બાા અંખે આ ફશેનની ભદદ રેતા. ફશેને તેભની વાથે
મુરાઔાત ખઠલી આલા સ્લીઔાયુું અને ફે–ચાય દદલવ ફાદ
ાંદય તભતનટની મુરાઔાત ણ ખઠલી આી. આનાંદની લાત એ
ઔે આ મુરાઔાત અઢી ઔરાઔ ચારી. ભાયા ઔી–ફડા થી તે ગણા
પ્રબાતલત થમા. ભને થયુાં ઔે હુાં જે ળધુાં છાં તે આ ટ્રીભાાંથી ભને
ભી જળે; યાં ત ુ નવીફે ત તનષ્પતા જ! અંતે તેભણે ફે–ચાય
વૉફ્ટલેય કયીદલાનુ ાં સ ૂચલી જાતે જ ઔાભ ઔયલા વરાશ આી.
અભે તે વૉફ્ટલેયની ળધભાાં નીઔી ડયા. એઔ સ્ટયભાાં
શોંચ્મા. વદ્દબાગ્મે તેના ભાણરઔ ગુજયાતી નીઔળમા. અભે તેભને
અભાય પ્રશ્ન વભજાવ્મ. તેભણે અભને આલાાં ભોંગાાં વૉફ્ટલેય ન
કયીદતાાં, આવુાં જ ઔાભ ઔયતા ફીજા એઔ ગુજયાતી બાઈને
ભલા સ ૂચવ્યુ.ાં ણ તે તાત્ઔાણરઔ તેભનુ ાં વયનામુાં આી
ળક્યા નશીં. અભને ાાંચ દદલવ યઔાઈ જલા ઔહ્ુ.ાં અભે ાાંચ
દદલવ તનષ્પ યાશ જઈ ટયે ન્ટ યત આવ્મા.
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પ્ર: ઔેભ ટયન્ટ? રાંડન નશીં?
ય: ભાય સ્થામી લવલાટ રાંડન, ણ વ્મલવામને ઔાયણે ભાયે
ટૉયન્ટ, તવિંખાુય, નાઈયફી, મુફઈ
ાં
એભ તલતલધ સ્થએ
યશેલાનુ ાં થામ. તે લકતે હુાં ટૉયન્ટ શત. ણ મ ૂ લાત ય
આવુ.ાં ભડે ભડેમ ેરા દુઔાનદાયે ગુજયાતી પન્ટ ય ઔાભ
ઔયતા બાઈનુ ાં વયનામુાં શોંચાડ્ુ.ાં તે બાઈ ત ફસ્ટન યશેતા
શતા. તેભને ભલા ટૉયન્ટથી ફૉસ્ટન કે ઔયી. વભમ અને
નાણાાંના અબાલે તેભણેમ ના ાડી, જ ઔે તેભણે ઔહ્ુાં ઔે: ‘ઔાભ
ત ફની ળઔે તેવ ુાં છે .’ આનાથી અભને એઔ પ્રઔાયની આળા
ફાંધાઈ.

પ્ર: એટરે ાછા ટૉયન્ટ ઔે?
ય: શા, અને ત્માાંથી મુફઈ.
ાં
ત્માાં અભાયા લેલાઈ ઔભરઔાાંતે
 ૂનાના ફે યુલાનએ દશન્દી સ્ેરચેઔય ફનાવ્યુાં શલાની લાત
ઔયી.  ૂના જઈને સ્લાભી અવાંખ અને તેના વાથીદાયને વાથે
યાકી તેભને ભળમ, પ્રજેક્ટ ફાફતે ચચાા ઔયી. અંતે અભે એલા
તનષ્ઔા ય આવ્મા ઔે ગુજયાતી સ્ેરચેઔય ફનાલલાભાાં ગણ
વભમ રાખે અને તેભનાથી તે ભાટે વભમ પાજર ાડી ળઔામ
તેભ નશત.ુાં

પ્ર: ત છી ખાડી આખ ઔેભ ચારી?
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ય: ભેં જણાવ્યુાં તેભ ગુજયાતી ભાટે ઔઈ સ્ટાન્ડડા ઔી–ફડા ન શત.ુાં
આજે ણ દયસ્સ્થતતભાાં ઝાઝ ઔઈ પેય ડય નથી. ત્માયે
બાયતભાાં ણરનટાઈ તવસ્ટભથી વાંત શત. તેથી ઔઈ ભાયા
ઔી–ફડા ય ઔાભ ઔયલા યાજી ન શત.ુાં છે લટે ‘આ મ ૂઆ તલના
સ્લખે ન જલામ’ એ ન્મામે ભેં જાતે જ એ ઔાભ શાથ ય રીધુ.ાં
દયમ્માન ગુજયાતી સ્ેરચેઔય ભાટે ઉમખી ળબ્દ દડજજટર
પભાભાાં ભેં ખઠવ્મા શતા. તે ઔાભ ભેં ચાલુ યાખ્યુ.ાં એલાભાાં ભાયા
ઔમ્પ્ય ૂટયભાાં જ ડક થમ! તેન ુ ાં ભધય ઔી–ફડા ફી ખયુ.ાં
ાછથી ભને ખ્માર આવ્મ ઔે તેના ય ખજા ઉયાાંતન
ફજ આલી ડય શત. નવુાં ઔી–ફડા લવાલી ાછા શ્રીખણેળ
ઔમાા. વાયા નવીફે તે જ લકતે જમેળ ટેર અને શાદ ટેર
ભને ભી ખમા. તે એઔ વાભતમઔ ભાટે ઔાભ ઔયતા શતા. ફાંને
ભાયે ત્માાં ાટા ટાઈભ ઔાભ ઔયલા યાજી થમા. વો પ્રથભ અભે
ખાાંધીજીન ‘ણકસ્વાઔળ’ અને છી ‘વાથા જડણીઔળ’ શાથભાાં
રીધ. ભાયા વેક્રેટયી અને ડ્રાઈલય ણ ઔાભભાાં શાથ દે લા
ભાાંડયા. ઔાભની ઝડ લધાયલા એર ભેદઔન્તવ ય ઔાંઝ
ઔયત ુાં ઔઈ ભી જામ ત ફશાય ઔાભ આલા તલચાયુ.ું તેલાભાાં
સુયેળ

દરાર

અને

શયદઔળન

‘ણચત્રરેકા’ના તાંત્રી ભધુ ઔટઔે

ભશેતાની

વભજાલટથી

તેભના વાપ્તાદશઔનુ ાં જૂન ુ ાં

ભદટદયમર આી ટેઔ ઔમો. તેલાભાાં જ  ૂનાના સ્લાભી અવાંખે
આ ફધુાં ભાયા ઔી–ફડા ય ટ્રાન્વપય ઔયલાની યીત તલઔવાલી.
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આભ, સ્ેરચેઔય ભાટે જરૂયી ળબ્દબાંડ લધત ુાં જત ુાં શત.ુાં ણ
લી ભદટદયમર ભત ુાં ફાંધ થયુ.ાં છે લટે ફાઔીના ળબ્દ ‘બ ૃશદૌ
જડણીઔળ’ભાાંથી ઉભેયલાનુ ાં નક્કી થયુ.ાં
આ ઔાભ  ૂરુાં થલા આવ્યુ,ાં એટરે ઇંગ્રીળ–ગુજયાતીઔળ
શાથભાાં રીધ. ગુજયાતી એન.આય.આઈ.ના ભનભાાં અંગ્રેજી ળબ્દ
શેરાાં આલે. તેભને નજય વભક્ષ યાકી આ ઔાભ ઉાડ્ુ.ાં
ભને ગણી લાય તલચાય આલે છે ઔે, ગુજયાતી રખ્મા છી તેના
પન્્વને ટ્રાન્વણરટયે ટેડ યભનાઈઝ્ડ ગુજયાતીભાાં પેયલલાની
સુતલધા

નીજાલી

ળઔામ

ત

તલદે ળ

સ્થામી

થમેર

ગુજયાતીની બાતલ ેઢી ગુજયાતી લાાંચી ળઔે.

પ્ર: તભાયી ાવે ઔાભ ઔયનાયા ત  ૂયતા શતા નશીં તમ
ાછાં દડક્ષનયી લખેયેન ુ ાં ઔાભ શાથ ય રીધુ?ાં
ય: દડક્ષનયી ત કયી જ, તથવયવ અને તલરુદ્ધાથા ળબ્દઔળ ણ.
ઔમ્પ્ય ૂટયતનષ્ણાત

સ્લાભી

અવાંખ

નલા

વ્મલવામભાાં જલા

ઇચ્છતા શતા, વદ્દબાગ્મે તેભને આ પ્રઔલ્ભાાં યવ ડય. ભેં
તેભને ભાયે ત્માાં ઔાભ ઔયલા પ્રેમાા. તે ભાયી વાથે પયી
જડામા. વાથવાથ સુયતના દશભાાંશ ુ તભસ્ત્રીની ભદદ ભેલી.
તેભને  ૂનાભાાં જ સ્લાભી અવાંખની ભદદભાાં મ ૂક્યા.
ભાયી ઉંભય લધતી જતી શતી. ફે લા અખાઉ રાંડનભાાં ભાયે
ફામાવ વજૉયી ઔયાલલી ડી શતી. ભાયી ધીયજ અને દશિંભત
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ય ણ તેની અવય ડી. આયુષ્મના આઠ દામઔા ત હુાં
લટાલી ચ ૂક્ય શત; ણ ભાયી શમાતીભાાં જ પ્રઔલ્  ૂય
ઔયલાના ભાયા તનધાાયભાાં હુાં ભક્કભ શત. સ્લાભી અવાંખ, ભેં
જણાવ્યુાં તેભ, ઔમ્પ્ય ૂટય તનષ્ણાત છે . તેભણે ફધ જ ડેટા શેરાાં
જાલાભાાં અને છી યુતનઔડભાાં પેયલલા વરાશ આી. અભાયી
તત્રલેન્દ્રભની ઔાંનીના તનષ્ણાતએ આ ઔાભ ઉાડી શેયત ભાડે
તે યીતે તે  ૂરુાં ઔયી આપ્યુ.ાં

પ્ર: ગણા ચડાલ–ઉતાય આવ્મા, તમ તભે ભચી યહ્યા?
ય: શા, ઝાઝા ચઢાલ અને છા ઉતાય. અલાયનલાય શાાંપી
જલાત.ુાં આલા પ્રવાંખએ ગણા તભત્રએ પ્રેભથી ભને પ્રત્વાદશત
ઔમો, એટલુાં જ નશીં ભારુાં ભનફ ટઔાલી યાકલાભાાં વશામભ ૂત
થમા.

આ

તભત્ર

છે

–

ઉત્તભ

ખજ્જય(સુયત),

ફલાંત

ટેર(ખાાંધીનખય), બાાના તજજ્ઞ અને ઔમ્પ્ય ૂટયના ભાશેય ડૉ.
તનળીથ ધ્રુલ(યશા–યામખઢ–ભશાયાષ્ટ્ર), કુભાયી ભારદે (ઔેનેડા),
પ્રૉ.

ફાબુ

સુથાય(યુ.એવ.એ.),

દમાળાંઔય જળી(રાંડન),

તલુર

દઔળય

યાલર(યુ.એવ.એ.),

ઔલ્માણી

(રાંડન).

તેભનુ ાં

ીઠફ ભાયે ભન વદ્દબાગ્મની લાત છે .
લી, સ્લાભી અવાંખ( ૂના), ઈશ્વય લવા(રાંડન), ડૉ.
કુભાયા દે વાઈ(અભદાલાદ), કુ. અરઔા છે ડા(મુફઈ),
ાં
કુ.
બાલના(મુફઈ),
ાં
ભનુબાઈ બટ્ટ(મુફઈ),
ાં
કુ. ભાધલી(મુફઈ),
ાં
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સુશ્રી. અંજણર (મુફઈ),
ાં
કુ. ભેશરુ તવિંધલા(રાંડન), તલુર
ભતીલયવ(મુફઈ),
ાં
દશભાાંશ ુ તભસ્ત્રી(સુયત), યદશત (ભેંગ્રય),
અને અરફત્ત, ગુજયાતી ફાયાકડીના ઔક્કાન ઔ–ક–ખ ણ
નશીં જાણનાય યે લતી શ્રીધયન (તત્રલેન્દ્રભ) અને અભાયી
તત્રલેન્દ્રભની ઔાંનીના ફીજા વો તનષ્ણાત જેભણે ભને બય ૂય
ભદદ ઔયી છે . ખજફની તનષ્ઠાથી આ ઔાભભાાં તપ્રત થઈ
તેભણે તેને  ૂણાતાએ શોંચાડ્ુ.ાં હુાં તેભન વોન વાચે જ ણી
છાં.

પ્ર: આ પ્રઔલ્ ભાટે ઔમા ભાદશતીસ્રત ય આધાય યાકેર?
ય: અનેઔ સ્રતન આધાય રીધ છે , જેભાાં મુખ્મ છે : (1)
ગુજયાત તલદ્યાીઠના ‘ણકસ્વાઔળ’ અને ‘વાથા જડણીઔળ’; ()
ઔે. ઔા. ળાસ્ત્રીજીન ‘બ ૃશદ્દ જડણીઔળ’; () ાાંડુયાંખ ખણેળ
દે ળાાંડેજીના ‘ગુજયાતી–અંગ્રેજી’ અને ‘અંગ્રેજી–ગુજયાતી’ઔળ;
() નયશદય ઔે . બટ્ટન ‘ગુજયાતી તલનમનઔળ’ () પ્રફધ
ાંદડત યણચત ‘પનેદટઔ એન્ડ ભપે તનઔ દફ્રક્લન્વી પ ગુજયાતી
રેંગ્લેજ’ () ળાાંતતરાર ળાશ (દાભઔાઔય)ન ‘તલરુદ્ધાથાઔળ’ અને
() ડૉ. ઈશ્વય દલેન ‘તથવયવ’(ગુજયાત વાદશત્મ અઔાદભી).

પ્ર: વભગ્ર પ્રઔલ્ના ખાાના ઔઈ તલતળષ્ટ અનુબલ?
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ય: બાતબાતના; સુકદ અને દુ:કદ. દુ:કદને ફાજુ એ મ ૂઔી
સુકદની જ લાત ઔરુાં. ભને ઔેટરાઔ યુલાન તભત્ર વાાંડયા. જેલા
ઔે યુતનલતવિટી પ ેસ્ન્વલ્લેતનમાના પ્રૉ. ફાબુ સુથાય, યશા–
યામખઢ–ભશાયાષ્ટ્રના ડૉ. તનળીથ ધ્રુલ. ફાંને બાાતલદ્વાન અને
ઔમ્પ્ય ૂટય તજજ્ઞ. આ યુલાનની ભૈત્રી વાનાંદ ભાણુાં છાં. તેલી જ
યીતે ગુજયાતી જડણીભાાં એઔ ‘ઈ’ અને એઔ ‘ઉ’ રૂઢ ઔયલા
મત્નળીર તનષ્ઠાલાન તલદ્વાનના ભાંડ વાથે વાંઔા સ્થામ.
તેભનુ ાં અણબમાન વાચુ,ાં તઔા યક્ુ ત અને ઉમખી પ્રતીત થતાાં હુાં
તેભન વભથાઔ ફન્મ.

પ્ર. તભને રાખે છે ઔે આલ પ્રઔલ્ વયઔાયે ઔે વાદશજત્મઔ
વાંસ્થાએ ઔયલ જઈએ?
ય. ભાયા ઔેટરાઔ તભત્ર તેભ ભાને છે . વયઔાય ઔે વાદશજત્મઔ
વાંસ્થા આવુાં ઔાભ લધુ વાયી યીતે અને લધુ ઝડથી ઔયી ળઔે
એભ ત ભને ણ રાખે છે . ણ તભત્ર, ઔાભ ત જે ઔયે તેન!ુ ાં
ભને સ ૂઝ્ુાં અને ભેં ઔયુ.ું ભને લવલવ એટર જ ઔે ભાયી ાવે
માાપ્ત દયવતવિવ, ધખળ અને તનષ્ઠા શલા છતાાં ણ
બાાજ્ઞાન અને ઔમ્પ્ય ૂટય–ઔોળલ્મની ભાયી અધ ૂયને ઔાયણે આ
ઔાભ લો સુધી રાંફાયુ.ાં

પ્ર: અને શલે?
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ય: અભાયી ઊતભિબયી આયત એટરી જ ઔે આ પ્રજેક્ટ ગુજયાતી
બાાના તલઔાવભાાં પા આે; તેનાથી દે ળતલદે ળ–તનલાવી
ગુજયાતીની જરૂદયમાત  ૂયી ડે. અભે ત આ પ્રજેક્ટને
વાંલતધિત

અને

અદ્યતન

ઔયતા

યશેલાની

અભાયી

 ૂણા

પ્રતતફદ્ધતાની ાઔી કાતયી આી ળઔીએ.
મુરાઔાતી: ‘ભન શત ુાં ત ભાલે જલાયુ’.ાં તભાયા પ્રેભબમાા
દયશ્રભની ખાથા જાણી અભને આનાંદ થમ. અણબનાંદન અને
ગુજયાતી બાાને વભતિત દીગા અને સ્લસ્થ આયુષ્મ ભાટે
શુબેચ્છા......

પ્રશ્નત્તયીના મુરાઔાતી:
ફલાંત ટેર (ખાાંધીનખય), ઉત્તભ ખજ્જય (સુયત), ડૉ. તનળીથ
ધ્રુલ (યશા–યામખઢ), ડૉ. ફાબુ સુથાય (દપરાડેલ્પીમા), ઔેળલ ચાંદયમા
(ટૉયન્ટ)

@
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વાશીત્મનુ ાં ઈનાભફજાય :
ઔેટલુાં યચઔ? ઔેટલુાં યે ચઔ?

–ચન્દ્રઔાાંત ફક્ષી
અનુક્રભણીઔા

હૃદમસ્થ ફક્ષીફાબુ સ્લખાસ્થ થમા એવુાં ઔશી ળઔામ
કરાંુ? તેભની વદાફશાય તેજતયાાય–તેજાફી ઔરભથી ટઔેર
અને તેભના અલવાનના ફીજા દીલવે છામેર આ એભન
છે લ્ર વાપ્તાશીઔ ઔટાયરેક.... ફક્ષીફાબુ જેલ જ તીક,
તેજાફી છતાાં તયતાજા....ઉત્તભ ખજ્જય...
ઈનાભની દુનીમા ફડી અજીફખયીફ છે . જેભને ભે
છે તે શ્રેષ્ઠ શમ એ જરુયી નથી, જેભને નથી ભત ુાં અથલા નથી
અાત ુાં એ ઔનીષ્ઠ ઔે દ્વીતીમ–ત ૃતીમ ઔક્ષાના શતા નથી.
શરીવુડના સ્ઔાય પીલ્ભી દુનીમાના ઉચ્ચ એલડા ખણામ છે ,
લરેવ ફેયી, ફ્રેડયીઔ ભાચા, ઔેથયીન શેફના જેલા ઔરાઔાયને
ભળમા છે ; ણ જેભને અામા નથી એ નાભભાાં પીલ્ભને ઔરાની
ઉચ્ચતભ ઔક્ષાએ દીગ્ખજ રઈ જનાયા લીશ્વલાંદ્ય છે : વેવીર
ફી. ડીભીર, યવન લેલ્વ, ગ્રેટા ખાફો, ભાયરીન ડીટ્રીચ,
ભેયીરીન ભનય. ભશાન આલ્ફ્રેડ શીચઔઔને સ્ઔાય અામ
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નથી. પીલ્ભીલીશ્વના દાં તઔથારુ ચારી ચેપ્રીન સ્ઔાયથી
લાંચીત યહ્યા છે ! શરીવુડના લીખ્માત શાસ્મ ઔરાઔાય ફફ
શને જીલનના અંત સુધી,  લા સુધી, સ્ઔાય અામ
નશીં ત્માયે એભને ુછલાભાાં આવ્યુ,ાં અને એભણે વ્માંખભાાં ઉત્તય
આપ્મ : શલે ભને કાતયી થઈ છે ઔે સ્ઔાય એલડા મગ્મ
વ્મક્તીને જ અામ છે ...!
નફેર ાયીતીઔભાાં એઔ ુયસ્ઔાય વાશીત્મ ભાટે છે
અને એ ચચાાસ્દ યહ્ય છે . આલ્ફ્રેડ નફેરે એના ૐભાાં
રકેરા લીરભાાં નોંધ રકી છે : ભાયી કાવ ઈચ્છા છે ઔે
ઉભેદલાયની યાષ્ટ્રીમતાન ફીરકુર ખ્માર ઔયલાભાાં આલે નશીં,
વોથી મગ્મને જ ુયસ્ઔાય અામ, એ સ્ઔેન્ડીનેલીમન શમ ઔે ન
શમ...! ગણા મગ્મ રેકઔને વાશીત્મન નફેર ુયસ્ઔાય ભળમ
છે અને ગણાની કયે કય ઉેક્ષા ઔયલાભાાં આલી છે . ૐભાાં
 લાના ભભવેનને અામ; ણ યુખપ્રલતાઔ ઈતીશાવજ્ઞ
શફાટા સ્ેન્વયને ભુરી જલામા. ૐભાાં નલેના અજ્ઞાત
જનાવનને

અામ

અને

નલેના

જ

વલાઔારીન

ભશાન

નાટયઔાય શેનયીઔ ઈફવનને પેંઔી દે લામા. ૐભાાં રીમ
તલ્વતમ જીલતા શતા; ણ વાશીત્મન નફેર ુયસ્ઔાય
રાંડના

વીમેનઔીલીત્ઝને

આલાભાાં

આવ્મ.

ૐૐૐભાાં

સ્લીડનના ગુસ્તાપ પડીંખને અામ; અને સ્લીડનના શ્રેષ્ઠ
નાટયઔાય ખસ્ટ સ્ટ્રીન્ડફખાને ક્યાયે મ અામ નશીં. ૐભાાં
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ઔલી ડફલ્યુ ફી. મે્વને આપ્યુ;ાં ણ તભવ શાડીને ક્યાયે મ
ભળયુાં નશીં. ૐભાાં ખાલ્વલધી વાંદ ઔયામા; એચ. જી.
લેલ્વને ન ભળયુ.ાં ભશાન ભેક્વીભ ખઔી અને કરીરજીબ્રાન
જેલાને

ક્યાયે મ

ુયસ્ઔાય

મગ્મ

ખણામા

નશીં.

જ્માયે

તલ્વતમની ઉેક્ષા ઔયલાભાાં આલી ત્માયે  સ્લીડીળ રેકઔ
અને ઔરાઔાયએ એઔ લીયધ નીલેદન ફશાય ાડ્ુાં શત.ુાં
ઉેક્ષીતભાાં લારેયી, યીલ્ઔે , ઝરા, ભારય જેલાાં ભશાન નાભ
ણ છે . ૐભાાં જ્મજૉ ફનાાડા ળને આપ્યુાં ત્માયે ફનાાડા ળએ
ઔહ્ુાં ઔે, તયીને ઔીનાયે આલી ખમેરાને રાઈપટ્ુફ પેંઔલાભાાં
આલે એવુાં નફેર પ્રાઈઝ છે ! ઝયોં ર વાત્રાને નફેર ુયસ્ઔાય
અામ ત્માયે એણે ઔહ્ુાં ઔે ભને નફેર ુયસ્ઔાય આ ઔે
ફટાટાન થેર આ, ળ પઔા ડે છે ? આલ્ફેય ઔામ્યુને આપ્યુાં
ત્માયે એણે ઔહ્ુાં ઔે, આન્દ્રે ભારય આ ુયસ્ઔાય ભાટે લધાયે મગ્મ
છે . નફેર ળાાંતી ાયીતીઔની ટ્રેજી–ઔભેડી એ છે ઔે ખાાંધીજીને
ળાાંતી ાયીતીઔ ક્યાયે મ અાયુાં નશીં; ણ એઔ લાય એઔ લે
ળાાંતીના દાલેદાય તયીઔે શીટરયનુ ાં નાભ ણ લીચાયાધીન
ુાં
શત...!
ગુજયાતી ઈનાભની દુનીમા લધાયે અંધાધુધ
ાં છે , ફ્રાાંવભાાં
જેભને ાયીતીઔ ભળમાાં નથી એભનાાં નાભ વખલા રેલામ છે
અને ઔશેલામ છે ઔે ફ્રેંચ વાશીત્મ લીશ્વભાાં વલોયી છે એનુ ાં ઔાયણ
આ ઝુાંઝાય ભદાાના રેકઔ છે . ગુજયાતીભાાં ઈનાભ દીભાખની
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સ્ફુતી ભાટે આલાન યીલાજ નથી, ુછડી
ાં
ટટાલલાભાાં
વોથી લધાયે સ્ફુતી ફતાલે એને લીતયણઔભીટી ઈનાભ આી દે
છે અને લી અશીં ણ અજખયનુ ાં ુછડ
ાં ુ ાં નશીં, ઉંદયડાની
ુછડીભાાં
ાં
થી જ વાંદખી ઔયલાની શમ છે . અજખયના
ુછડાન
ાં
એઔ જ પટઔાય ઈનાભ લશેંચી આનાય ુયી ઔભીટીને
ૐભી વદીભાાંથી ભી વદીભાાં ઉછાી મુઔલા ભાટે વભથા શમ
છે .
દીલ્શીની વાશીત્મ અઔાદભી દ્વાયા ૐથી ઈનાભ
આલાાં ળરુ થમાાં. એ લકતે નીમભ સ્ષ્ટ શતા. નીમભ નાંફય
 : અનુલાદ, વાંચમ–વાંઔરન, વાંક્ષે, વાંાદીત કૃતી
સ્ધાા ભાટે અમગ્મ ખણામ છે ૐ નીમભ નાંફય  : આખ
ુસ્તઔભાાં પ્રખટ થઈ ચુઔેરાાં રકાણનુ ાં વાંઔરન ઔે જુ નાાં
ુસ્તઔની ુન: આવ ૃત્તી આ સ્ધાા ભાટે રામઔ ખણલાભાાં
આલતી નથી! ળરુભાાં છે લ્રાાં  લોભાાં પ્રખટ થમેરાાં ુસ્તઔ
મગ્મ ખણલાભાાં આલતાાં શતાાં, છી શલે નીમભ ત્રણ લોન
ઔયલાભાાં આવ્મ. ૐનુ ાં વાશીત્મ અઔાદભીનુ ાં ઈનાભ ઔલી
જખદીળ જળીના ‘લભનાાં લન’ને અાયુાં શત.ુાં ૐથી
ૐ સુધી ગુજયાતી ઈનાભન યે ઔડા ઔેલ છે ? પ્રબાઔય ભાચલે
વાશીત્મ અઔાદભીભાાં લીવેઔ લો સુધી વેક્રેટયી યહ્યા શતા.
એભણે એભની આત્ભઔથા ‘ફ્રભ વેલ્પ ટુ વેલ્પ’ભાાં ગણી લાત
રકી છે , જે આણને લાચઔ ભાટે યચઔ ણ ઈનાભ
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લીજેતાને યે ચઔ રાખે એ પ્રઔાયની છે . ભાચલે રકે છે :
...તથાઔથીત ભશાન વ્મક્તી, ાવેથી જતાાં, ફહુ નાની
રાખતી શતી. આણા રેકઔ અને લીદ્વાનભાાં ભ્રષ્ટાચાય ઔેટર
વ્માઔ શત!...
ગુજયાતી વાશીત્મનાાં ઈનાભ ધાયદાય ગુણલત્તા ભાટે
ુ ભાટે
અામ છે ઔે ભટી ઉંભયના ફમસ્ઔાઉટને વાયી લતાણઔ
અામ એ ધયણ છે ? ઔે છી ડખ–ળભાાં કાભાાં ઘુવીને
યમ્મા ઔયતા ભેનેયીમન ખલુડીમાાંને ‘ફેસ્ટ રે–ડૉખ’ વાંદ
ઔયામ છે એ ધયણ છે ઔે વખતી ઈમત્તાનુ ાં ધયણ છે ? જે રઔ
નીમભની ફેપાભ ઐવી–તૈવી ઔયી ળઔતા શમ છે એ ણ
કયે કય શીમ્ભતલાન ભાણવ છે .
ૐથી ૐ સુધી અઔાદભીનાાં નીમભબાંખનાાં થડાાં
દૃષ્ટાાંત :
ૐ : લીષ્ણુપ્રવાદ ત્રીલેદીનુ ાં ુસ્તઔ ‘ઉામન’, જે
ષ્ઠીુતી અબીનાંદન–ગ્રાંથ છે , જેભાાં અન્મ રેકઔના રકેરા
રેક, પ્રળસ્તી અને ફીજાાં ુસ્તઔ ભાટે રકી આેરી
પ્રસ્તાલના છે .
ૐ : ડરયયામ ભાાંઔડનુ ાં ુસ્તઔ ‘નૈલેદ્ય’, જે 
લાની વભાપ્તી ય પ્રખટ થયુાં છે , જેનુ ાં પ્રઔાળન ડરયયામ
ભાાંઔડ ષ્ઠીુતી વન્ભાન વભીતીએ ઔયુું છે . આ ુતીગ્રાંથભાાં

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 151
ૐથી ૐ સુધીનાાં ત્રીવ લાના વભમખાાભાાં રકામેરી
કૃતી છે . આટરાાં જુ નાાં વાંઔરન ખેયઔામદે વય છે .
ૐ : સુન્દયમૌ નુ ાં ુસ્તઔ ‘અલરઔન’, જેભાાં છે લ્રાાં
થી  લો દયભીમાન રકામેરા રેક વાંગ્રશીત છે . સ્ધાા
ભાટે અલૈધ ુસ્તઔ.
ૐ : અનાંતયામ યાલનુ ાં ુસ્તઔ ‘તાયતમ્મ’ જેભાાં
રખબખ ચાવ ટઔા વાભગ્રી આરચના, પ્રસ્તાલના,
બાણ, નોંધ છે જે લાન ુ ાં શ્રેષ્ઠ વાશીત્મ વજૉન નથી. અન્મ
ભાટેની પ્રળાંવા છે .
ૐ : શયીન્દ્ર દલેન ુ ાં ુસ્તઔ ‘શમાતી’, જેભાાં એભની
જુ ની ઔલીતાની ચડીભાાંથી વાંદ ઔયીને જાન્યુઆયી
ૐભાાં વાંગ્રશ પ્રખટ ઔયલાભાાં આવ્મ છે . જે જુ નાાં ુસ્તઔ
વાંદ ઔયલાભાાં આવ્માાં છે , એભનાાં નાભ અને પ્રઔાળન લો :
‘આવલ’(ૐૐ),

‘ભોન’(ૐ...),

‘અાણ’(...ૐ,

‘વભમ’(ૐ...), ‘સુમોનીદ’(ૐ...)
વાશીત્મ અઔાદભીના ગુજયાતી ઈનાભદાતા ઔેટરા
ાયદળાઔ અને નીતીભત્ત થમા છે એ કફય નથી; ણ વન
ભાાં ગુજયાતી ાયીતીઔ જાશેય થયુાં જેના લીજેતા ઔલી
ડૉ. સુયેળ દરાર શતા. ડૉ. દરારને એભની કૃતી ‘અકાંડ ઝારય
લાખે’ ભાટે ના અંતભાાં અઔાદભીનુ ાં ઈનાભ ભળયુ,ાં જે
ુસ્તઔ ૐભાાં પ્રખટ થયુાં શત.ુાં ડૉ. દરારે ઝારય ત ાાંચ
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લયવ શેરાાં લખાડી શતી; ણ એ વાંબામ ત્માયે દસ્તાય
તયીઔે ભાાં જયથી તાી ાડલી એ આણ ધભા છે !
ડૉ. સુયેળ દરારે મુફઈની
ાં
ગુજયાતી ઔલીતા ભાટે જે ઔાભ ઔયુું છે
એ તાભીરનાડુભાાં સુશ્રી જમરરીતાએ ઔયે રા જફયદસ્ત ઔાભ
વાથે ત ુરના થઈ જામ એટલુાં વાંખીન છે . ડૉ. સુયેળ દરાર
મુફઈની
ાં
ગુજયાતી ઔલીતાનાાં ‘અમ્ભા’ છે ...! મુફઈનુ
ાં
ાં ગુજયાતી
ઔલીતાજખત એભનુ ાં ણી છે , યશેળે.
ઈનાભની દુનીમા કયે કય અજીફખયીફ છે . ળીલળાંઔય
ખીયજાળાંઔય જળી ઉપે ળીલકુભાય જળી ગુજયાતીભાાં ઈનાભ
જીતલાભાાં એક્કા શતા. એ નાટઔ રકતા શતા, ફીજુ ાં ણ
રકતા શતા. ળીલકુભાય જળીને નાટઔ રકલા ભાટે વયઔાયી
ઈનાભ ભતાાં ખમાાં. ૐથી ૐ સુધી ૐ લોભાાં
એભને નાટયરેકન ભાટે પ્રતીલા, એઔ ણ લીક્ષે લીના,
શેરાાં–ફીજાાં ઈનાભ ભતાાં યહ્યાાં. આ ૐ લોભાાં એભને
વયઔાયે ૐ ઈનાભ આપ્માાં! ભાત્ર નાટઔ રકીને દય લે
પ્રથભ ઔે દ્વીતીમ ઈનાભ રુે ૐ ઈનાભ, એઔ ણ બ્રેઔ લીના,
વતત અને વાંખ, ભેલલા ભાટે અવાભાન્મ બુદ્ધી એ વાભાન્મ
રક્ષણ શવુાં જઈએ...

ગુજયાતી બાાના પ્રેભી ભાટે એઔ જ પ્રશ્ન
પ્રસ્ત ુત છે :
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ગુજયાતી વાશીત્મ ડખયી ઔે વીંધી ઔે ઔશ્ભીયી જેવુાં નાનુ ાં
ફની યહ્ુાં છે ઔે ફાંખાી ઔે ભરમારભ ઔે ભયાઠી જેવુાં આઔાળી
ફની યહ્ુાં છે ?...
:ક્રઝઅ:
ખીણતાાં ખીણતાાં ગવ ખઈ યે કા,
આંખયીમાાં ઔી વાયી..
–ભીયાાંફાઈ
(અથા : ખણતાાં ખણતાાં આંખીની ફધી જ યે કા ગવાઈ
ખઈ...!)
–ચન્દ્રઔાાંત ફક્ષી

ફક્ષીફાબુન ુ ાં તા.  ભાચા  ને ળનીલાયે
અલવાન થયુાં અને ફીજા દીલવના, તા.  ભાચા  ને
યલીલાયના ‘દીવ્મબાસ્ઔય’ દૈ નીઔની યલીલાયીમુતી ‘યવયાં ખ’ભાાં,
એભની વાપ્તાશીઔ ઔટાય ‘લાતામન’ભાાં યાફેતા મુજફન આ
એભન છે લ્ર રેક પ્રખટય. શલે? એઔ ભદાાના ઔરભન
અંત...............ઉત્તભ ખજ્જય...
@
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044 : 09-04-2006
પ્રવાંખલીળે

ડીસ્ટીંક્ળન વાથે ાવ..
–ડૉ. મખેન્દ્ર વ્માવ
અનુક્રભણીઔા

ફેએઔ

દામઔા

શેરાાંની

લાત

છે .

ભાયી

એઔ

લીદ્યાથીનીના ીતાજી એ વભમે શાઈ ઔટા ભાાં જજ શતા. ક્યાયે ઔ
અભાયી વાંસ્થા ાવેથી વાાંજે એ નીઔે ત દીઔયીને તાની
વાથે રઈ જામ. ભારુાં ગય યસ્તાભાાં એટરે ક્યાયે ઔ ભને ણ ગયે
ઉતાયતા જામ.
એઔ દીલવ વાાંજે એ આવ્મા. આલનાયી યીક્ષા ભાટે
પ્રશ્નત્ર અભે ભીત્રએ તૈમાય ઔમાા શતા. તે ભાયે ગયે જઈને
પૅય(ુનરેકન) ઔયલાના શતા. તેન ુ ાં યફીડીયુાં ભાયા ટેફર ય
ડ્ુાં શત.ુાં એભણે ુછ્ુ,ાં ‘‘આલવુાં છે અભાયી વાથે? તભને
ઉતાયતાાં જઈએ.’’ ભેં વશજ યીતે શા ાડી અને ટેફર યનુ ાં
યફીડીયુાં રઈ હુાં તેભની વાથે ઔાયભાાં ખઠલામ.
યસ્તાભાાં દયલકતની જેભ અરઔભરઔની લાત ચારી.
એ તે ાછા યમુજી એટરે જાતજાતની યમુજ વાંબાલી
શવાલતા જામ. ભારુાં ગય આવ્યુાં એટરે, ‘‘આલજ, આલજ’’ ઔશી
હુાં ઉતયી ખમ. ઔાય ચારી ખઈ અને તયત ભને બાન થયુાં ઔે
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પ્રશ્નત્રલાળાં યફીડીયુાં ત ઔાયભાાં જ યશી ખયુ!ાં યફીડીયુાં
ખુલ્લુાં જ શત ુાં ને એભાાં લાીઔ યીક્ષા ભાટે તૈમાય ઔયે રા ફધા
પ્રશ્નત્ર શતા! ભને થયુાં ઔે બાયે ભુર થઈ!
ભેં ગયભાાં જલાને ફદરે વીધા ાડળીને ત્માાં જ પ્રલેળ
ઔમો. ‘‘તભાય પન ચાલુ છે ને?’’ ભેં પ્રલેળતાાં જ કાતયી ઔયી
રીધી. પન ઔમો ત એભન પન એંખેજ આલત શત. ભેં પન
મુઔી દીધ અને તયત ગાંટડી યણઔી. એટીઔેટ કાતય ભેં પન
ઉાડય નશીં. ાડળીની દીઔયીએ આલી પન રીધ. ‘‘અંઔર,
તભાયે ભાટે પન છે .’’ તેણે એભ ઔશી ભને આપ્મ. ભેં ‘‘શેર’’
ઔયુું ને વાભેથી જજ વાશેફન અલાજ આવ્મ. ‘‘તભારુાં એઔ
યફીડીયુાં ઔાયભાાં યશી ખયુાં છે . હુાં ઔારે ફેફી વાથે તભને
ભઔરી આીળ.’’ ભેં શાળઔાય અનુબલતાાં ઔહ્ુ,ાં ‘‘ફહુ વારુાં. હુાં
એની ચીંતાભાાં જ શત. લાીઔ યીક્ષાના પ્રશ્નત્રનુ ાં યફીડીયુાં
છે . તભાયા જ શાથભાાં આવ્યુાં એ વારુાં થયુ.’’
ાં ભેં વશજ યીતે
ઉભેય.ું ુ
‘‘પ્રશ્નત્રનુ ાં યફીડીયુાં છે ? ખુલ્લુાં છે ? ણ તભે ચીંતા
ન ઔયળ. હુાં જાતે જ ઔારે તભને શોંચાડી દઈળ.’’ ભેં તયત
વાભેથી ઔહ્ુ,ાં ‘‘ના, એભ ન ઔયળ. તભે એવુાં ઔય ત એન અથા
એભ થામ ઔે ભને ભાયી લીદ્યાથીની ઉય અને તભને તભાયી
દીઔયી ઉય બયવ નથી. એની વાથે જ ભઔરજ.’’
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ફીજે દીલવે ભાયી લીદ્યાથીનીએ એ ખુલ્લુાં યફીડીયુાં
ભને આપ્યુાં ત્માયે ભેં એને વશજ યીતે ુછ્ુ,ાં ‘‘તને કફય છે
એભાાં શુાં છે ?’’ એણે ડકુાં શરાલી ના ાડી, એની આંકભાાં ણ
‘શુાં છે ?’ એલ પ્રશ્ન લાંચાત શત. ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘‘એભાાં તાયી
યીક્ષાના પ્રશ્નત્ર છે . કુત ુશર કાતય ણ તને આ યફીડીયુાં
કરલાનુ ાં ભન ના થયુ?’’
ાં એણે વાલ બાબાલે ના ાડી.
યીક્ષા આપ્મા શેરાાં જ એ ડીસ્ટીંક્ળન વાથે ાવ થઈ શતી.
ડૉ. મખેન્દ્ર વ્માવ,
રેકઔ વમ્ઔા : –વયસ્લતીનખય, અભદાલાદ– ૐ
પન : (079)2675 2675
આલા જીલાંત જીલન–પ્રવાંખ લણાલતા, ‘ઉંઝાજડણી’ભાાં
પ્રઔાળીત

આ

બાાલીજ્ઞાની

રેકઔના

લ્શાણી’ભાાંથી વાબાય...
@
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045 : 16-04-2006

ડૅડી : એઔ વલાનાભ
–યીલા ફક્ષી
અનુક્રભણીઔા

લશારની એઔ નલી યીબાા : ‘થેંઔ યુ પ્ા’
(આખાભી થડા જ દીલવભાાં એઔ નલતય ુસ્તઔ ‘થેંઔ યુ પ્ા’
પ્રઔાળીત થઈ યહ્ુાં છે . જેભાાં ગુજયાત તથા બાયતબયની શ્રેષ્ઠતય
દીઔયીએ તેભના ીતા લીળે લશાર દળાાવ્યુાં છે અને આવુાં લશાર
લયવાલલાની ગટના ગુજયાતી ુસ્તઔ સ્લરુ ે વો પ્રથભ લાય આલી છે .
જેભાાંના ભટા બાખના રેક કાવ આ વાંગ્રશ ભાટે રકામેરા છે , એ આ
ુસ્તઔની ઉરબ્ધી છે .
આ ુસ્તઔભાાં ગુજયાતી અને ગુજયાતેતય, જે શ્રેષ્ઠતય 
દીઔયીએ તાના ીતા લીળે ઔરભ ચરાલી છે , એભાાં લાા
અડારજા, ઈરા આયફ ભશેતા, શીભાાંળી ળેરત, ળયીપા લીજીલાા,
અદીતી દે વાઈ, લાંદના ાઠઔ, ુયફી જળી, યીલા ફક્ષી, યીના ભશેતા,
ઔાજર ઝા–લૈદ્ય, અભીા ળાશ, ભનીા ભની, યાજુ ર ભશેતા,
ભેગના ગુરઝાય, નાંદીતા દાવ, દીપ્તી નલર, ળફાના આઝભી, નીળા
દકુ ણીમા વશીત ઈન્દીયા ખાાંધી, ફેનઝીય ભુત્ત અને ભણીફશેન
ટે રના રેક અશીં વાંગ્રશામેરા છે .
ક્ષેત્ર વાશીત્મનુાં શમ ઔે યાજઔાયણનુાં ઔે વાંખીત–નાટય ઔે
અબીનમ ઔે છી અન્મ ઔઈ, દયે ઔ ક્ષેત્રની દીઔયીની લાત તભે
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લાાંચ ત કફય ડે એનુાં ‘યર ભડેર’ એન ીતા જ શમ છે ,
રખબખ... એ એલા જ ાત્રની ભશેચ્છા યાકતી શમ છે .
ીતા–ુત્રીના વાંફધ
ાં લીળે આ શેરાાં ણ ‘દીઔયી લશારન
દયીમ’ અને એઔ અનક લાતાાવગ્ર
ાં શ ‘પ્ા–ડૅડી–ીતા’ ણ થમાાં
છે . આભ ણ ીતા–ુત્રીન વાંફધ
ાં લીશ્વબયભાાં વોથી લીળે વાંફધ
ાં
ખણામ છે અને એભાાંમ જ્માયે એઔ ક્ષે અતીપ્રવીદ્ધ વ્મક્તી ીતા ઔે
દીઔયી તયીઔે શમ ત્માયે એ વાંફધ
ાં લધુ રાખણીવબય ફને છે . અને
એભાાં જ્માયે આકા બાયતલાની ુત્રી તાની ઔરભ–પ્રવાદી
આી યશી શમ ત્માયે આ વાચા અથાભાાં નજયાણુાં ફની યશે છે . ‘થેંઔ યુ
પ્ા’ એ આવુાં જ એઔ ભોંગેરાંુ અને નલલુાં નજયાણુાં છે .
તાજેતયભાાં આઔસ્ભીઔ અલવાન ાભેરા ગુજયાતી બાાના
અતી રઔપ્રીમ વાશીત્મઔાય સ્લ. ચાંદ્રઔાાંત ફક્ષીનાાં ુત્રી યીલા ફક્ષીએ
ણ આ ુસ્તઔભાાં પ્રદાન ઔયુું છે . આલ, ભાણીએ, યીલા ફક્ષીએ
રકેરા ઔેટરાઔ બાલવબય અંળ... –યજુ આત : યીક્ષીત જળી)

ડૅડી : એઔ વલાનાભ
હુ ાં યીલા

ફક્ષી...
યીલા ચાંદ્રઔાાંત ફક્ષી!
ભાયા નાભ ાછના નાભને અને એ નાભના લજનને

હુાં પીર ઔયી ળકુાં છાં. પ્રેભ ઔરુાં છાં...
એ નાભ ભાયા રશીભાાંના યક્તઔણની જેભ ભાયા
અસ્તીત્લ ભાટે જલાફદાય છે .
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‘ડૅડી’... કયે કય ઔેટર ભટ ળબ્દ શમ છે ! ફરતાાં
ફરતાાં શ્વાવ બયાઈ આલે એટર ભટ ઔદાચ!
‘ડૅડી’ ળબ્દ નથી... એ છે ળબ્દન અથા...‘ડૅડી’ between
the linesન અથા છે .
શુાં શમ છે આ ‘ડૅડી’ ળબ્દ?...એવુાં ઔયુાં લજન શમ છે ,
જે જીન્દખી આકી તભને, તભાયા વભગ્ર beingને એઔ અનક
અથા આપ્મા ઔયે છે , વતત..?
વાલ નાનણભાાં ભાયા લાભાાંથી યે ળભી યીફીન
કરી, એઔ છી એઔ શેયીન ઔાઢી, લા છટા ઔયી, ભાથાભાાં
ધીયે ધીયે શાથ પેયલતા ભને જાતે ફનાલી ચઢાલીને યીની
લાતાા ઔશેતા ડૅડીને હુાં ુછતી ઔે યીને ચશ્ભાાં શમ છે ? અને ડૅડી
યીને ચશ્ભાાં શેયાલી દે તા, ઔાયણ ઔે ભમ્ભી ણ ચશ્ભાાં
શેયતી!

અને

એ

છી

એભની

રકેરી

લાતાા,

નલરઔથાનાાં ચૅપ્ટવા યજ યાતે ભેં વાાંબળમાાં છે ...
આજે હુાં ણ ભાયા ડૅડીની જેભ ાાંચ–છ બાા જાણુાં
ુ ા મળ એભને છે . એભણે ભને ળીકવ્યુાં બાાને
છાં– એન વાંણ
પ્રેભ ઔયતાાં... ડૅડી ભારુાં ગડતય છે ! જ ઔે ડૅડી અને ચાંદ્રઔાાંત ફક્ષી
એભ ફે વાલ જુ દી વ્મક્તી ણ ભેં જઈ છે ... ડૅડી... એઔ
perfectionist ... એઔ ક્રીમેટીલ વલ્જય!

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 160

ડૅડી,

આજે જીન્દખી ખુળનુભા ફની ચુઔી છે ત્માયે

આણે વાથે જ છીએ ને? ભમ્ભી બરે ળયીય સ્લરુે શાજય
નથી; ણ હુાં ત તભને ફાંનેને વાથે જ જઉં છાં... ઔાયણ ઔે
જીલનનાાં તભાભ સુકદુક આણે આણા ત્રણ ભાણવના નાના
ટાઈટ યીલાયભાાં વાથે વાથે બખવ્માાં છે ..ભાણ્માાં છે !
 લાભાાં રગ્નજીલનભાાં તભે અને ભમ્ભી ત વતત
વાથે જ યહ્યાાં–શભેળાાં, સુલણામદ્રુ ાની ફે ફાજુ ની જેભ.
માદ છે , ભમ્ભી શભેળાાં ભને ઔશેતી ઔે ત ુાં શાંભેળાાં તાયા
ડૅડીને જ વટા ઔયે છે ! ણ ઔદાચ એ જાણતી જ શળે ઔે છે લટે
ત હુાં ડૅડી થ્રુ એને જ વટા ઔરુાં છાં! કરુાં ને ડૅડી?
ભને ઔઈ ત ઔશી ફતાલે ઔે વ ૃક્ષ વાચુાં ઔે એનુ ાં મુ
વાચુ?ાં
ફવ! ભાયા ભાટે ભારુાં વ ૃક્ષ અને મુ એ ભાયાાં ડૅડી અને ભમ્ભી
છે ... એઔફીજાના જ માામ!

....યીલાય ભાટે જલાફદાયી, દસ્ત ભાટે લપાદાયી અને ખુદ
ભાટે ખુદ્દાયી!
ડૅડીને ભેં ડમ્ફેલ્વ અને ફાયફેલ્વ રઈને આદભઔદ
આમના વાભે વ્મામાભ ઔયતા જમા છે ...
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એભના ળયીયવોષ્ઠલ પ્રત્મેની ભદાાના જીદ્દને જઈ છે ,
અને એલી જ ભદાાના ઔરભ ય ન્મચ્છાલય થતી આકી ેઢીને
ણ જઈ છે .
ડૅડીન

આલ

તેજતયાાય

ભીજાજ

જીન્વભાાં ઔેટર

અનામાવ લણાઈ ખમ છે ઔે, ફીરકુર એભની ભાપઔ, હુાં ણ
તઔરીપના વભમે ભારુાં શ્રેષ્ઠતભ પ્રદાન ઔરુાં છાં!
ડૅડી શાંભેળાાં ઔશે ઔે : Never escape from the crisis...
face it and today I operate my best during the crisis.
ડૅડીએ ઔશેલ,ુાં ‘જીલન જેલી ભોંગી ભીયાતને આણે
ફક્ષી વરાભતી જેલી વસ્તી ચીજ ભાટે ખીયલે ન મુઔી
ળઔીએ.’ ડેડી ળીકલે છે – Live dangerously!
....ભાયાાં દાદીભા અને ભાનાાં મ ૃત્યુ વીલામ ડૅડીની આંક
બીની થતાાં ભેં ઔદી નથી જઈ; ણ એભની રાખણી વદામ
રીરીછમ્ભ.
વ ૃક્ષના થડની ઔઠય દે કાતી છાર ણ એનાાં મુીમાાંને
ઔાયણે અંદયથી ત બીની જ યશેતી શળે ને!
ડૅડી આણુાં વ ૃક્ષત્લ અને તેની બીનાળ શમ છે .
અને ડૅડી અંખત ભીત્ર શમ છે .
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....ખલાની શટેરભાાં શેરીલાય ફીમય એભની વાથે
ીધ છે ... એભની વાથે ઔરઔત્તાની યે વભાાં શેરીલાય ખઈ છાં...
એટરાન્ટીઔ વીટીના ઔેવીનભાાં જુ ખાય યભી છાં–જ્માાં હુાં જીતતી
શતી અને ડૅડી શાયતા યહ્યા શતા...
રાંડનના વશભાાં, ેયીવના ીખરભાાં, ન્યુ મઔા ની પટી
વેઔન્ડ સ્ટ્રીટભાાં અભે વાથે ૈદર પમાું છીએ...
પાધય અને ડૉટય– ટુખેધય!
ડૅડીએ દુનીમા કરી આી છે , ભાયા ભાટે, અને તે
છતાાં એ જ ડૅડીએ ભને ળીકવ્યુાં ઔે , દુનીમાભાાં ડૅડી અને ભમ્ભી
વીલામના ણ ભાણવ છે અને દુનીમા વાયા અને કયાફ ફધા
જ પ્રઔાયના ભાણવની ફનેરી છે . એભણે ભને ચસ્ટીઔથી
ચાઈનીઝ કાતાાં ળીકવ્યુ...
ાં ટાઈની નટ ફાાંધતાાં ળીકવ્યુ...
ાં
ફીમય અને લાઈનન પયઔ વભજાવ્મ... લલ્ડા રીટયે ચયની વૈય
ઔયાલતાાં ઔયાલતાાં લાચન યપ્યુ.ાં .. ક્રાઈવીવના વભમભાાં ઔયે જની
ભશાનતા વભજાલી... ક્યાયે મ ત ુટી ન ળઔલાની જીદ્દનાાં ફીજ
લાવ્માાં... ગુજયાતથી દુય યશીને ણ ઈઝયામરના જ્યુઝની જેભ
ગુજયાતને પ્રેભ ઔયતાાં ળીકવ્યુ...
ાં ઈભાનદાયી અને ખુદ્દાયીના
ાઠ ળીકવ્મા... ૈવ પેંઔતાાં ળીકવ્યુ...
ાં અને દીરદાયીને ખે
રખાલતાાં ળીકવ્યુ.ાં

શા–
‘ડૅડી’ એ ળબ્દ છે જેણે ભને ઔહ્ુાં ઔે,
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‘વયવ વાંખીન જીલવુ...
ાં એનાથી લધીને ઔઈ ઔરા નથી,
ઔઈ વાશીત્મ નથી!’
ઔરા એ પક્ત યપભા ઔયલાની લસ્ત ુ નથી... એને જીલી
ણ ળઔામ...
આવુાં લજન શમ છે – ‘ડૅડી’ ળબ્દનુ!ાં
આ ચાંદ્રઔાાંત ફક્ષી છે ...
ભાયા ‘ડૅડી’...
નાભ નશીં–ણ વલાનાભ!

–યીલા ફક્ષી
તા.  એપ્રીર ના ‘દીવ્મ બાસ્ઔય’ દૈ નીઔની
‘ભશેપીર’ નાભઔ યલીલાયીમ ુતીભાાંથી અને તા. ૐ એપ્રીરના
‘ચીત્રરેકા’ભાાંથી થડા ઉભેયણ વાથે વાબાય...

@
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046 : 23-04-2006

ભાયાાં દાદી
–ફલાંત ટે ર
અનુક્રભણીઔા

દાદી વાથે જઈએ ફજાય,
ભાાંડ ઔરાઔે આલે ાય!
પ્શેરાાં જાવુાં ળાઔફજાય,
ઢખરે ઢખરે પયે નજય.
વારુાંનયસુાં ાઔી કફય,
જાણે એભને આંક ચાય.
ાઔા ઔયે બાલતાર,
અડધા દાભે ભાખે ભાર.

ઔીભતઔઠ ઔયલા વાય,
યઔઝઔ ચારે ઝાઝી લાય,
ફે લાય ઔયાલે તર,
ના ચારે ઔાંઈ રાંર.

થતી અભને ઝાઝી લાય,
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થેરી ફધી ળાઔે ચીક્કાય.
ઔડાલે ભનેમ થેરી,
એભનામે શાથ ના કારી,

છી રૈ જામ ચઔરેટ શાટ,
ઔશેતાાં, ઔેલી ભોંગીદાટ!
ણ દાદીભા આભ ઉદાય,
ચઔરેટે કીસુાં ઔયે ચીક્કાય.

ભાયા દાદા
દાદા ભાયા ભુરઔણા,
એલા ત એ ભુરઔણા;
જ્માયે જ્માયે જામ પ્રલાવ,
ભુરી આલે ફીસ્તય–ફેખ.

ચશ્ભાાં મુઔે શેયણ–કીસ્વે,
કે ગયને ખુણે ખુણે.
આગા થામ, ાછા થામ,
‘ચશ્ભાાં ચશ્ભાાં’ ફરતા જામ!
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ળધ્મા ઔયે ચાયે ાવ,
કીસ્સુાં ફતાવુાં થામે ખુળ.
યજ ુછે ફેત્રણ લાય :
‘આજે થમ ઔમ લાય?’

યલીલાય ના યશેત માદ,
ુછે ઔેભ ન ખમ નીળા?
દાદા આલા ભુરઔણા,
ફીજી ણ ના ઔઈ ભણા!

–ફલન્ત ટે ર
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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047 : 30-04-2006

ફે અગયા ળબ્દ : કટુાં અને કયાફ
–ચન્દ્રઔાાંત ફક્ષી
અનુક્રભણીઔા

ફે ગુજયાતી ળબ્દ લીદ્વાનને ણ તઔરીપ આી યહ્યા
છે . વ્માખ્માની ફશાય છટઔી જામ છે . દ્વી–અથીથી ત્રી–
અથીથી અનેઔાથી ફની જામ છે . અને આ ફે ળબ્દ આણે આ
 ૃથ્લી ય તદ્દન નગ્ન જનમ્મા ત્માયથી આણી વાભે આલીને
ઉબા યશી ખમા છે . બખલાન બુદ્ધ, ખાાંગીજી , મુયાયીદાવ
શયીમાણી, તભે , હુાં આણે ફધા જ જનમ્મા ત્માયે ભાતાના
ખબાાળમભાાંથી ફશાય પ્રવલરુે પ્રઔટ થમા ત્માયે તદ્દન નાખા
શતા. ઔઈ ઔડાાં શેયીને જનમ્યુાં નથી. સ્ત્રીને જન્ભજાત નપયત
ઔયનાયા ચુસ્ત ધાભીઔન  ૃથ્લી યન શેર વાંઔા ભાતા
નાભની સ્ત્રીના સ્તનના ઔ સ્ળાન શત.
ખબાાળમભાાં ભારુાં જીલન ધફઔત ુાં ળરુ થયુ,ાં જેના

જે સ્ત્રીના
ળયીયના

અંદયના યક્તથી ભારુાં નલ ભશીના ણ થયુાં એ ભાતાને ભાત્ર
‘સ્ત્રી’ વભજીને એનાથી દુય બાખી જવુાં એ લાવના ઔયતાાં ણ
જગન્મ દુબાાલ છે . તાની ભાતાને ણ લાવનામુતી તયીઔે
જઈ ળઔનાય ભનુષ્મ આ  ૃથ્લી ય છે ? અને તાની જ
જન્ભદાતા ભાતાને જઈને ભઢુ ાં પેયલી રેનાય ફદનવીફ ઔે
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ઔભજાત ુત્ર આ  ૃથ્લી ય શળે? કેય , આણા જ્ઞાનની જેભ
આણુાં અજ્ઞાન ણ અમુઔ ક્ષેત્રભાાં વીભાભાાં આફદ્ધ ઔે
અંઔીત થઈ જત ુાં શમ છે .
એ ફે ળબ્દ છે : કટુાં અને કયાફ! કટાના લીયધી
ુ ાત: લીયધી
ળબ્દ તયીઔે આણે ‘વાચુ’ાં વાંદ ઔમો છે જે વાંણ
નથી. લધાયે નીઔટલતી લીયધી ‘ન્માય્મ’ થામ. કયાફન
લીયધી ળબ્દ છે : વારુાં! આણે જીલનભાાં વાચા અને વાયા થવુાં
જઈએ એ દયે ઔ ધભાન આદે ળ ઔે દયે ઔ ભઝશફની શીદામત છે .
કટુાં એટરે ફૅડ અને એઔ જયા લીચીત્ર વ્માખ્મા છે : ‘દયે ઔ
કટી લસ્ત ુ કયાફ શમ છે ; ણ દયે ઔ કયાફ લસ્ત ુ કટી જ શમ
એ જરુયી છે ?’ અશીં ખાાંધીજી અને રેનીનની લીચાયવયણીન
ટઔયાલ છે . ખાાંધીજી ભાનતા શતા ઔે સ્લચ્છ ધ્મેમ ભાટે એ
ધ્મેમપ્રાપ્તીનાાં ભાખો ઔે વાધન ણ વાચાાં શલાાં જઈએ. અશુદ્ધ
વાધન દ્ધાયા શુદ્ધી પ્રાપ્ત થતી નથી. રેનીનનુ ાં ઔથન શત ુાં ઔે
‘એન્્ઝ વેંક્ટીપામ ભીન્વ’, એટરે ઔે વીદ્ધી જ ઉચીત ઔે લીત્ર
શમ ત એની પ્રાપ્તી ભાટેના ભાખો અનુચીત ઔે અલીત્ર શમ
ત ક્ષમ્મ છે , લાાંધ નથી. એન્્ઝ એટરે અને ભીન્વ એટરે
ભાખો. એન્્ઝ જ ભશત્ત્લના છે . જ ઉદ્દે શ્મ ફહજ
ુ ન રઔના
રાબાથે શમ ત શીંવા ઔયલાભાાં દ નથી, એવુાં રેનીનનુ ાં
ભાંતવ્મ શત.ુાં શીંવા થઈ ભાટે ખાાંધીજીએ ચોયીચોયા(ફીશાય)નુ ાં
ુરુાં આંદરન અટઔાલી દીધુાં શત.ુાં કટાની ાછ નૈતીઔ બાલ
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છે , કયાફભાાં ઔાનુન વાંઔામેર છે . કટા અને કયાફને વકત,
જડ વ્માખ્માભાાં પીટ ઔયલા ઔઠીન છે ; ણ કટાન સ્લબાલ
બ્જેક્ટીલ ઔે આત્ભઔેન્દ્રી છે . ઈતીશાવ એઔ ક્રુય ળીક્ષઔ છે .
ઈતીશાવ ાવે વાયા અને કયાફ, ઔે વાચા અને કટા જેલાાં
ત્રાજલાાં નથી. ઈતીશાવ અંતત: યીણાભરક્ષી શમ છે અને
મુલ્માાંઔનભાાં તટસ્થતા શલી જરૂયી નથી! અંગ્રેજ શઔીન્વ સુયત
આવ્મ અને એને ઔઠી ળરુ ઔયલી શતી, મુગરાદળાશ ાવેથી
ુ ાય પ્રમત્ન ઔમાા
ધાંધ ઔયલા ભાટે યલાન જઈત શત. ફેશભ
ણ ાદળાશને ખુળ ઔયલાન ભઔ નવીફ થત ન શત.
એઔલાય ભદ્યાનની ભશેપીર શતી અને શઔીન્વે એટર ફધ
ળયાફ ીધ ઔે ભદ્યાનન ળકીન ાદળાશ જશાાંખીય ખુળ થઈ
ખમ. અને અંગ્રેજ ઈસ્ટ ઈંડીમા ઔાંનીને શીંદુસ્તાનભાાં ઔઠી
સ્થાલા અને ધાંધ ઔયલા ભાટે અનુભતી ભી ખઈ! એ ઈસ્ટ
ઈંડીમા ઔાંનીની બાયતની ધયતી ય ળરુઆત શતી. ળયાફ
ીલ અને ખુફ ળયાફ ીલ એ વારુાં નથી, કયાફ છે ; ણ
કટુાં છે ? દયે ઔ કટી લસ્ત ુ કયાફ શમ છે ; ણ શઔીન્વે મુગર
ાદળાશ જશાાંખીયને ખુળ ઔયીને યલાન ભેલી રીધ એ કટુાં
શત?ુાં અશીં કટુાં અને કયાફ ળબ્દ એઔફીજાભાાં ખી જામ
છે . વ્મક્તીખત કયાફ ઔદાચ વામુશીઔ કટુાં ન ણ શઈ ળઔે!
આંતયયાષ્ટ્રીમ ઔક્ષાની યાજનીતી ઔે અથાનીતીભાાં આજે ણ
‘કયાફ’ લસ્ત ુથી દસ્તાના થામ છે , અને વયઔાય તથા
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પ્રખતીના યાજભાખો ઉબમ ક્ષ ભાટે ખુરી જતા શમ છે .
ૐૐના યુદ્ધ છી વેનાધ્મક્ષ (પીલ્ડ ભાળાર) વેભ ભાણેઔળા
ઈસ્રાભાફાદભાાં જનયર ટીઔાકાનને ભી આવ્મા શતા અને
ટીઔાકાન ાઔીસ્તાનના વયનળીન થળે એલી લાત શલાભાાં
શતી. ભેં પ્રશ્ન ુછય શત : વય, અભેયીઔા શાંભેળાાં ાઔીસ્તાનની
જ તયપદાયી ળા ભાટે ઔયે છે , એ કટા છે અને આણે વાચા
છીએ ત ણ? ત્માાં તાનાળાશી છે , અને આણે ત્માાં રઔળાશી
છે , ત ણ? અને અભેયીઔા રઔળાશીન જફયદસ્ત ુયસ્ઔતાા
દે ળ છે , ત ણ? જનયર ભાણેઔળાએ આેરી સ્ષ્ટતા
યાજનીતીજ્ઞ ચઔયાલાભાાં ડી જામ એલી છે ! એભણે ઔહ્ુાં :
‘લુઔ!... લીવ, ચીવ લો શેરાાં ાદઔસ્તાનનાાં રશ્ઔયના
જલાન અપવયને તારીભ ભાટે અભેયીઔા ભઔલ્મા શતા. એ
લકતે જલાન ાઔીસ્તાની અપવય અને જલાન અભેયીઔન
પીવય દસ્ત ફન્મા. વાથે વાથે બુઝીંખ, ખેમ્ફરીંખ,
વુભનાઈઝીંખ

ઔયુું

(સ્ત્રીવશલાવ,

ળયાફાન,

ઔેવીનભાાં

દ્ુતયભત) અને એઔફીજાને ફીર–ફીરાર, અને વેભ અને
વરીભના પસ્ટા નેભથી ફરાલલા ભાાંડયા. ફે–અઢી દળઔ છી
આ જ જલાન અપવય ાઔીસ્તાન અને અભેયીઔાની વેનાભાાં
ઉચ્ચ સ્થાને આલી ખમા. દસ્તી ઔામભ યશી. તયપદાયી થલી
સ્લાબાલીઔ શતી!’
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એઔ એલી ‘વેલ્પ–યાઈ્વ’ એટરે ઔે તે જ વાચ છે
એલ જડ આગ્રશી જીદ્દી લખા દયે ઔ વભાભાાં શમ છે જેને તાના
આગ્રશ–ુલાગ્રશથી લીયીત ઔાંઈ ણ એ કટુાં જ રાખે છે .
ગુટઔા તે જ કામ છે ભાટે કયાફ નથી; ણ ળયાફ તે
ીતા નથી ભાટે કયાફ છે . દુનીમા ુયી એભના ત્રાજલાનાાં
લ્રાાંભાાં મુઔી દે લામ છે અને ફીજા લ્રાાંભાાં એભની લજનદાય
વાયાઈ મુઔામ છે . એભને ભાટે એઔ ફાંખાી ઔશેલત જ ઉયુક્ત
છે : શાથીગડા ખેર તર/ ભળા દે કે ઔત જર// શાથીગડા
ડુફીને તીમે ફેવી ખમા છે અને ભચ્છય જઈ યહ્યા છે ઔે
ાણી ઔેટલુાં ઉંડુાં છે . કટા અને કયાફન ભચ્છયલાદ દયે ઔ
વભાજભાાં શમ છે ... અને ાણીનુ ાં ઉંડાણ ભાનાયા ભચ્છય
ક્યાયે ઔ ફહભ
ુ તીભાાં ણ આલી જામ છે .
વાધન અને વાધ્મ, ભાખા અને ભાંઝીર, એન્ડઝ એન્ડ
ભીન્વ, ઉદ્દે શ્મ, ખતી અને ઈતીનાાં દ્વ ાંદ્વ નલાાં નથી. આજના
યુખભાાં ભ્રષ્ટતા એઔ એલ લીમ છે , જે દયે ઔ વ્મક્તીને
વાંયક્ષણાત્ભઔ ભુભીઔાભાાં મુઔી દે છે . તભે ભ્રષ્ટતાના તયપદાય
છ? નથી. ભ્રષ્ટતા કયાફ લસ્ત ુ છે ; ણ દય લકતે કટી છે ?
ભાયે ભાટે ભ્રષ્ટતા કયાફ છે ; ણ ભાયી છે ભાટે કટી નથી.
તભાયી ભ્રષ્ટતા કયાફ છે અને કટી ણ છે ; ઔાયણ ઔે એ
તભાયી છે .
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મુફઈ
ાં
પ્રાાંતના ખલાનય શ્રીપ્રઔાળ અને ાંડીત નેશરુ
આઝાદીના જખના
ાં
ગનીષ્ટ વાથી શતા. એઔલાય નેશરુએ
ભ્રષ્ટાચાયના દૈ ત્મ લીળે લાત ઔયી ત્માયે શ્રીપ્રઔાળે તાની
પીરસુપી સ્ષ્ટ ઔયી : હુાં ૈવા રઈળ નશીં; ણ આીળ નશીં
એવુાં ઔશી ળઔત નથી! ૈવા યીશ્વત રૂે આલા ડે છે , રાચાય
થઈને, ભશતાજ ફનીને. અને ભ્રષ્ટતા ભ્રષ્ટતાભાાં ણ પઔા શમ
છે . ખયીફની અને અભીયની ભ્રષ્ટતાભાાં પઔા શમ છે .
હુાં ઔેટર કટ છાં તે હુાં નક્કી ઔયીળ; ણ હુાં ઔેટર
કયાફ છાં એ ઔણ નક્કી ઔયળે? યીલાય, વભાજ, ખાભ,
વભાચાયત્ર, ભીડીમા, દુનીમા? ભાયે ઔેટરા કયાફ થવુ(એટરે
ાં
ઔે જેભ સ્લજન, વભાજ કયાફ ખણે છે ) એ નક્કી ઔયલાન
અધીઔાય ણ ભાયે ફીજાની યજાથી રેલાન છે ? અને કયાફ
ળબ્દની દયે ઔ ભનુષ્મની તાની સ્લઔેન્દ્રીત વ્માખ્મા શમ છે . હુાં
જે ક્રીમાને કયાફ ખણુાં છાં એ ક્રીમા તભાયી આંકભાાં ફીરકુર
ન્માય્મ શઈ ળઔે છે .
જાન્યુઆયી ભશીન યભન દે લતા જેનવ યથી આવ્મ
છે . આ જેનવને ફે ભઢાાં શતાાં અને ફે લીયધી દીળાભાાં શતાાં.
(જાન્યુઆયી નુ ાં એઔ ભઢુ ાં ડીવેમ્ફય  તયપ છે , અને
ુ યી  તયપ છે !) ઔદાચ કયાફ અને કટા
ફીજુ ાં ભઢુ ાં પેબ્રઆ
જેલા ળબ્દ જેનવનાાં ભઢાાં જેલાાં છે અને જેનવનાાં ફન્ને
ભઢાાંને જે જઈ યહ્યાાં છે એભાાં જુ ઠ ઔે છદ્મ નથી, વત્મ ફન્ને તયપ
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છે ! જે ભશાત્ભા દે શદભન ઔયીને કૃળ થઈ જામ છે અને જે
ભશાત્ભા ોષ્ટીઔ આઔાય રઈને હૃષ્ટુષ્ટ થઈ જામ છે એ ફેભાાં
કટુાં ઔણ ઔયી યહ્ય છે ? આ પ્રશ્નન ઉત્તય ભશાત્ભા જ આી
ળઔળે...!

ક્રઝ અ
ભીમાાંની બેંવને ડબુ ાં ન ઔશેલામ.
–જુ ની ગુજયાતી ઔશેલત
–ચન્દ્રઔાાંત ફક્ષી
(જન્ભ :  ખસ્ટ ૐ ::: અલવાન :  ભાચા )
ૐ ભાચા ના, ‘દીવ્મ બાસ્ઔય’ દૈ નીઔની યલીલાયીમ ુતી
‘યવયાં ખ’ભાાંથી વાબાય..
@
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ઍરથીને અભથી લખલળ નશીં
ફધી ચીઔીત્વાદ્ધતીભાાં ઔશુઔાં અનખુાં શમ છે

–ગુણલાંત ળાશ
અનુક્રભણીઔા

દરાઈ રાભાના મુખ્મ ડૉક્ટય મળે દન્દે ને
સ્લાસ્થ્મની

ભોરીઔ

વ્માખ્મા

આી

છે .

ભાણવ

એટરે

ભાઈક્રઔૉઝભ અથલા ીંડ. લીશ્વ એટરે ભેક્રઔૉઝભ અથલા
બ્રહ્માાંડ. ડૉક્ટય દન્દે ન ઔશે છે : ‘ીંડ અને બ્રહ્માાંડ લચ્ચેન
મગ્મ વાંફધ
ાં એ જ આયગ્મ અને એ વાંફધ
ાં કટઔાઈ ડે તેન ુ ાં
જ નાભ યખ.’ બાયતભાાં વદીથી પ્રચરીત સુત્ર છે : ‘ીંડે તે
બ્રહ્માાંડે.’ પ્રત્મેઔ ભાણવને તાંદુયસ્ત યશેલાનુ ાં ખભે છે . યખ ઔઈને
ખભત નથી. નીયખી યશેલા ભાટે શુાં ઔયવુ?ાં ભાાંડીને

લાત

ઔયીએ.
રઔ જેને દલા ઔશે છે તેન ઈતીશાવ યવ ડે તેલ છે .
ઈ.વ. ુલે ના લાભાાં ઉદ્ગાય શત : ‘અલ્મા વાાંબ! આ
મુીયુાં કાઈ જા.’ ઈ.વ. ૐના લાભાાં અબદ્ર આદીલાવીને
ઔશેલાભાાં આલેરા ળબ્દ શતા : ‘અલ્મા વાાંબ! આ ભાંત્ર ફરલા
ભાાંડ.’ ઈ. વ. ૐભાાં ભાણવને ઔશેલાભાાં આવ્યુાં : પ્રાથાના ઔે
ભાંત્ર ત લશેભ છે . અલ્મા વાાંબ! આ દલા ી રે.’ ઈ.વ.
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ૐભાાં ભાણવને ઔાને ળબ્દ અથડામા : ‘એ દલાભાાં ત
વાનુ ાં ઝેય છે . અલ્મા વાાંબ! આ ખી ખી જા.’ ઈ.વ.
ૐભાાં ભાણવને ચેતલલાભાાં આવ્મ : ‘એ ખી અવયઔાયઔ
નથી. અલ્મા વાાંબ! આ ઍન્ટીફામટીઔ રેલાનુ ાં યાક.’ ઈ.વ.
ના

લાભાાં

ભાણવને

ડયાલલાભાાં

આવ્મ

:

‘એ

ઍન્ટીફામટીઔની પ્રતીક્રીમા જફયી છે . અલ્મા વાાંબ : આ
શફાર દલા મુીમાાંભાાંથી ફની છે તે વાયી યશેળે.’ ચાય શજાય
લોન આ ચઔયાલ મુીમાાંથી ળરુ થમને મુીમાાંભાાં ુય
થમ.
રઔ

ઍરથીને

ખા

બાાંડતા

જામ

છે

અને

ઍરથીની જ વાયલાય રેતા જામ છે . ફ્રટીંખ ઔયતી લકતે
ભાણવ બ્રહ્મચમાની પ્રળાંવા ઔયત યશે તેલી લીચીત્ર આ લાત છે .
કુદયતી ઉચાય ઔેન્દ્રના વાંનીષ્ઠ વાંચારઔ ઘુટણના
ાં
દુકાલાથી
ીડાતા શતા. ઑયે ળન દ્વાયા ‘ની– યીપ્રેસ્ભેન્ટ’ ઔયાવ્યુ.ાં છી
તે વડવડાટ ચારતા થમા. આલ

જાદુ આયુલેદ ઔે

શભીમથી ન જ ઔયી ળઔે. ઝેયી ભરેયીમા થામ ત્માયે સુદળાન
ચુણા ઔાભ ન રાખે. ઍરથી ાવે ભાઈક્રસ્ઔ છે , ઍરથી
ાવે બ્રડ પ્રેળય ભાલાનુ ાં વાધન છે , એક્વ–યે છે , ઔાડીમગ્રાભ
છે , સ્થેટસ્ઔ છે , કૃત્રીભ શ્વાવચ્વાવની તઔનીઔ છે , ડામારીવીવ
ભાટેન ુ ાં ભળીન છે , હૃદમભાાં મુઔી ળઔામ તેલ લાલ્લ છે અને
બ્રડ ટેસ્ટ ઔયલા ભાટેની રેફૉયે ટયી છે . ઍરથી ાવે તત્ઔા
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યાશત આનાયી ેઈન ઔીરયની ખી છે . ઑયે ળન ભાટે
ક્રયપભા અને રઔર એનેસ્થેટીઔ ભાટેન ુ ાં ઈન્જેક્ળન છે .
ઍરથીની દલા

ફજાયભાાં મુઔામ

તે

શેરાાં લૈજ્ઞાનીઔ

પ્રમખભાાંથી વાય થમેરી શમ છે , આભ છતાાં ફજાયનાાં ફધાાં
દુણથી અને અલી પ્રતીક્રીમાથી રથથ એલી ગણી
દલા બા દયદીને ડૉક્ટય ધયાલતા જ યશે છે .
યીણાભે શાયે રા–થાઔેરા રઔ અન્મ ચીઔીત્વાદ્ધતી તયપ
લે છે . એભને ફાફા યાભદે લની લાતભાાં શ્રદ્ધા ફેવે છે અને એ
શ્રદ્ધા કટી ણ નથી. કુદયતી ઉચાય ઔે આયુલેદ જીલલાની
યીત છે , જીલનળૈરી છે . ફધી ચીત્વાદ્ધતીભાાં ઔશુઔ
ાં અનખુાં
શમ છે .
આયુલેદ ાવે વદીનુ ાં વાંગ્રશીત ચીઔીત્વા લીજ્ઞાન છે
અને શયડે, ઈવફગુર, શદય અને રીભડા જેલી અવાંખ્મ
અવયઔાયઔ ઓધીના ઉચાયન કજાન છે . શ્ચીભભાાં
આયુલેદની ફરફારા લધતી જ જામ છે . અયડુવીભાાંથી
ગ્રામઔડીન

ફને

છે .

લીર

નાભના

વ ૃક્ષની

છારભાાંથી

એસ્ીયીન ફને છે . હૃદમયખ ભાટે વાદનાાં ાલડયભાાંથી
ફનત ુાં ઓધ અજુ ાનાયીષ્ટ અઔવીય વાફીત થયુાં છે . વીંઔન
(ક્લીનીન) નાભની લનસ્તીભાાંથી ફનતી દલા ક્રીનીડીન
હૃદમના ધફઔાયાને વકણા યાકલા ભાટે ઉઔાયઔ છે . એ જ
યીતે ડીજીટારીવ ઔોયા (ધાંત ુયા)ભાાંથી ફનતી ડીઔક્વીનની
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ખી હૃદમની મ્ીંખ ક્રીમા ભાટે અઔવીય ખણામ છે . આ
માદી રાાંફી થલા જામ છે . આયુલેદનુ ાં બલીષ્મ એના ભુતઔા
જેટલુાં જ ઉજ્જલ છે . આભ છતાાં હૃદમયખન હભ
ુ ર થામ
ત્માયે આયુલેદાચામોને ણ આઈ.વી.વી.યુ.ભાાં દાકર થવુાં ડે
છે . ઔેન્વયનુ ાં નીદાન થામ છી લૈદયાજ ાવે ન જલામ.
ભયાયજી દે વાઈ ળીલામ્બુના ઉચાય ભાટે લધાયે ડતા ઉત્વાશી
શતા અને એનાથી ઔેન્વય ણ ભટે એલ દાલ ઔયતા શતા. એ
દાલ વાલ ઔ શત. જેને રઔ લ્ટયનેટીલ ભેડીવીન ઔશે
છે તે અંખે અતીળમક્તીબમાા દાલા ઔયલાનુ ાં ફહુ ચાલ્યુાં છે .
એભાાં શ્રદ્ધા ધયાલનાય રઔ ઔઈ ણ જાતની લૈજ્ઞાનીઔ વભજણ
લીના ઍરથીને લખલતા યશે છે . દાક્તયી ક્ષેત્રભાાં અંધશ્રદ્ધાન
ઔઈ ાય નથી. એક્યુપ્રેળય ઔયી આનાય તાને ડૉક્ટય
ખણાલે એભાાં જકભ યશેલ ુાં છે . એ જ યીતે કુદયતી ઉચાય
દ્ધતીની ુયતી તારીભ રીધા લીના દયદીને વાયલાય
આલાભાાં, ‘નીભશઔીભ, કતયે ભેં જાન’ જેવુાં યઔડુાં જકભ છે .
શભીમથીની દલા ણ ક્યાયે ઔ અઔવીય વાફીત થતી વાાંબી
છે ; યાં ત ુ ટાઈપઈડ થમ શમ ત્માયે બ્રડ ચેઔ ઔયાલીને
ઍરથીની દલા રેલી વાયી! ભાનલજાતી ય ઍરથીના
ઉઔાય અનાંત છે .
આયુલેદ,

યુનાની,

શભીમથી,

નેચયથી

અને

તીફેટી ચીઔીત્વા દ્ધતીના ડૉક્ટયએ ણ શલે સ્થેટસ્ઔ,
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બ્રડપ્રેળયમાંત્ર, બ્રડટેસ્ટનાાં યીણાભ અને એક્વ–યે તથા
ઔાડીમગ્રાભ દ્વાયા થમેરાાં યીક્ષણન સ્લીઔાય ઔયી રેલ યહ્ય.
રઔએ ઍરથીની દલા વાંઔટ વભમની વાાંઔ તયીઔે ન
છટઔે જ રેલી જઈએ. લાતે લાતે ખી ખલાનુ ાં ટાવુાં
જઈએ. જે ડૉક્ટય ાવે સ્ભીત ન શમ અને દયદી ભાટે ફે
હપ
ુાં ાા ળબ્દ ન શમ તેને ત્માાં જલાભાાં ભાર નથી. વાયલાય
ઔેલ ળયીય નથી ભાખત;ુાં ભન ણ ભાખે છે . શૉસ્ીટરભાાં જવુાં
જ ન ડે તે યીતે જીલવુ;ાં યાં ત ુ જવુાં ડે ત્માયે એ શૉસ્ીટર
એટરી ત સ્લચ્છ, સુગડ અને સુદ
ાં ય શલી જઈએ ઔે દયદી
પ્રવન્નતા ાભે.
ફ્રાાંવન ક્રાાંતીુરુ લૉલ્ટેય ઔશે છે : ‘જ્માયે કુદયત
યખને દુય ઔયી યશી શમ ત્માયે દલા કાલાની ઔા દયદીને
ભજભાાં

યાકનાયી

ડૉક્ટયએ ધે

છે .’

ભ્રષ્ટાચાયભાાં

આટતા

ઔેટરામ

દશાડે લુટાં લાભાાં ઔાંઈ ફાઔી નથી યાખ્યુ.ાં

પ્રાભાણીઔ ડૉક્ટયને અડધ વાંત જાણલ. પ્રવન્ન નવાને અડધી
વાધ્લી જાણલી. આઈન્સ્ટાઈન ઔશે છે : ‘ફે તત્ત્લ કુદયતભાાં
ઔભન છે : એઔ છે શાઈડ્રજન અને ફીજુ ાં તત્ત્લ તે મુકાતા’
બાયતભાાં દયદીની મુકાતા અનાંત છે . ફાઔી આણા ફે ખ
આણા ફે ડૉક્ટય છે . નીમભીત ઔવયત એ જ આણા શેલ્થ
ઈન્સ્મયન્વનુ ાં પ્રીભીમભ છે . ભનની ળાાંતી ભાટે ધ્માન ઔયવુાં એ
જ તાણખોયીથી ફચલાન કય ઉામ છે . યખનુ ાં ચડી લાખે
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ત્માયે ઍન્ટીફામટીઔ દલા રેલાભાાં અયાધબાલ યાકલાની
જરુય નથી. લાયાં લાય ડૉક્ટયને ત્માાં જવુાં ડે એ અધુયા જીલનની
નીળાની છે . ફાફા યાભદે લની ળીકાભણ ળાણી છે . આયુલેદને
આણે ત્માાં ઉલેદ ઔહ્ય છે .
પ્રત્મેઔ વ ૃદ્ધ વ્મક્તીએ વાંતાનને ઔશી યાકવુાં જઈએ ઔે
અંતઔા નજીઔ જણામ ત્માયે પ્રાથાનાભાંત્રની ઔેવેટ ચાલુ ઔયલી.
ુ ી
તે ક્ષણે એર.એવ.ડી. જેલી ખી ખી અધ્ધયતાની અનુભત
ઔયલાભાાં ઔશુાં કટુાં નથી. વાંતાનને ઔશી યાકવુાં ઔે નાઔભાાંથી
ઑક્વીજનની ની ઔાઢી રેલી અને ચુદાન અને ળક્ય શમ
ત ઔીડનીદાન ઔયલાન આગ્રશ યાકલ. વાંતાનએ ભયણન્મુક
ભાતા ઔે ીતાને પ્રણાભુલાઔ ઔશેવ ુાં ઔે :‘શે જીલ! યાભજીનુ ાં
યૉઔેટમાન તભાયે ભાટે તૈમાય છે . તભાયી અલઔાળમાત્રા શલે ળરુ
થલાની તૈમાયીભાાં છે . તભને ળાશ્વત ળાાંતી પ્રાપ્ત થા.’
લીદામ પ્રાથાનાયુક્ત શમ તેથી રુડુાં શુ?ાં
ઔઈ ઔરાઔાય તાની ઔરાકૃતી ુણા ઔયતી લકતે જે
પ્રવન્નતા ાભે તેલી પ્રવન્નતા વાથે લીદામ થલા ભાટે પ્રત્મેઔ
દીલવને ભાાંજીને સ્લચ્છ અને ચઔત ઔયલ યહ્ય. વભમ લેડપે
તે ભાણવ જીલન લેડપે છે . આ ઔાંઈ ઍરથી, શભીમથી ઔે
નેચયથીની લાત નથી. આ ત ‘જીલનથી’ની લાત છે .
જીલન ઉત્વલ ફને ત મ ૃત્યુ ભશત્વલ ફને.
–ગુણલાંત ળાશ
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ૐ એપ્રીર ના ‘વાંદેળ’ દૈ નીઔની વાપ્તાશીઔ
યલીલાયીમ ુતી ‘વાંસ્ઔાય’ભાાંથી વાબાય...

વમ્ઔા : ‘ટહઔ
ુ ’, 139–લીનામઔ વવામટી, જે. ી. યડ,
લડદયા–390020
Blog : http://gunvantshah.wordpress.com/
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ચાણક્ય અને ચાલાા ઔ
–ચન્દ્રઔાન્ત ફક્ષી
અનુક્રભણીઔા

શીન્દુ

લીચાયધાયાભાાં લીયધને વમ્ુણા અલઔાળ છે .

તઔા ની વાભે પ્રતીતઔા ઔે લીતઔા , લાદની વાભે પ્રતીલાદ, વાદની
વાભે પ્રતીવાદ, ક્ષની વાભે લીક્ષ, વાંઔલ્ની વાભે લીઔલ્,
જેલા ળબ્દ છે . ભાતાન લીયધી ળબ્દ કુભાતા ઔે ુરુન
લીયધી ળબ્દ ઔાુરુ ઔદાચ વાંસ્કૃત વીલામ અન્મ પ્રમુક
બાાભાાં આમાવ ઔયીને ળધલા ડે. આણી વાંસ્કૃતી ભાટે
અવાંસ્કૃતી ળબ્દ આણે લાયતા નથી. તઔા ની વાભે લીતઔા
ઔયનાયને ણ આણે સ્થાન આપ્યુાં છે અને એ જ આણી
ળક્તી ણ છે અને અળક્તી ણ છે . ઈસ્રાભભાાં કુયાનની
કીરાપ ઔાંઈ નથી, ઔાંઈ થઈ ળઔે નશીં. ઔેથરીઔ લીચાયધાયા
એટરી જ જરદ છે . સ્ેનભાાં  લો સુધી મુ આયફએ
યાજ ઔયુું; ણ સ્ેનભાાંથી મુસ્રીભને ઔાઢી મુઔામા; ઔાયણ ઔે
ઔેથરીઔ ધભા ણ વકત ઔટ્ટય શત. ુયા દક્ષીણ અભેયીઔાની
પ્રજા રખબખ ઔેથરીઔ છે , સ્ેનીળબાી છે ; (ભાત્ર બ્રાઝીર
ટા ુ ખીઝ ફરે છે ) ણ ત્માાં એ ુયા કાંડભાાં, મુસ્રીભ નથી!
શ્ચીભ

અને

બાયતલાના

પયઔ

લીળે
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ઈતીશાવઔાય ડૉ. ભયાએવ વાથે ચચાા થતી શતી. ભેં ઔહ્ુાં ઔે
જન પ આઔા થી જ્મડાાન બ્રુન સુધી, એ શેરાાં અને છી
ણ શજાય ભાણવને શ્ચીભે લીયધ, લીતઔી લીચાયધાયા ભાટે
જીલતા વખાલી મુક્યા છે . (એઔ ઔીસ્વાભાાં રશી ન ડવુાં
જઈએ એ ‘દમાબાલ’ યાકીને એ ચીન્તઔને જીલત વખાવ્મ
ુાં શીન્દુએ
શત! એ લકતે સ્ેનભાાં ઈન્ક્લીઝીળન ચારત ુાં શત.)
લીતઔા ભાટે ઔઈને જીલત વખાવ્મ શમ એવુાં ઈતીશાવભાાં
પ્રભાણ ભત ુાં નથી. છી ઈતીશાવઔાય ડૉ. એર. ફી. ઔેણી વાથે
આ લાત ઔયત શત ત્માયે ડૉ. ઔેણીએ ઔહ્ુાં ઔે આણે ત્માાં
ચાલાાઔને જીલત વખાવ્મ શત એલી ઔથા છે ! ચીન્તઔ ચાલાાઔ
શીન્દુ ાયમ્યીઔ લીચાયધાયાથી ફીરકુર લીયધી લીચાય
ધયાલત શત. એના લીળે ચુ યશેલાનુ ાં ડયાંત્ર આણા
આધ્માત્ભીઔએ વદીથી અનાલેલ ુાં છે . ચાણક્ય ફીજ એઔ
ચીન્તઔ શત; ણ તેની લીયધીતા જયા નમ્ર પ્રઔાયની શતી,
ચાલાાઔ જેટરી ઉદ્દીઔ ન શતી. ચાણક્યનાાં ગણાાં ઔથન આણી
પ્રણારીઔા ભાટે કાંડનાત્ભઔ શતાાં. આણે કાંડનના નશીં; ણ
ભાંડનના વાંસ્ઔાય ળીખ્મા છીએ અથલા આણને ાલાભાાં આવ્મા
છે . ચાણક્યને પ્રભાણભાાં છ અન્મામ થમ છે , ચાલાાઔને
વમ્ુણા અન્મામ ઔયલાભાાં આવ્મ છે .
શ્રીભદૌ બખલદૌ ખીતાભાાં શ્રી કૃષ્ણ અજુ ાનને ુયી ખીતા
વાંબાવ્મા છી ઔશે છે ઔે, ‘‘ભેં તને ગુહ્યથી ગુહ્યતભ લાત
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 183
વભજાલી છે ; ણ શલે તને મગ્મ રાખે એભ જ ઔય(મથેચ્છવી
કુરુ).’’ અન્મ ધભોભાાં આ પ્રઔાયનુ ાં વ્મક્તીસ્લાતન્્મ છાં
અથલા નશીંલતૌ જલા ભે છે . આણા ધભાગ્રન્થ શમ્ભેળાાં
નીલીઔલ્ વત્મ જ ઔશેતાાં શમ એલી ધભાાચામોની પ્રસ્ત ુતી શમ
છે . એભાાં ક્યાયે ઔ અલાદ સ્લરુ લીધાન ણ ભતાાં યશે છે ,
જે લીતઔા ના પ્રાન્તભાાં આલે છે . ચાણક્ય ઔશે છે ઔે : ‘જેને
તાની બુદ્ધી નથી, એને ળાસ્ત્ર ણ શુાં ઔયી ળઔે (તસ્મ નાસ્તી
સ્લમમૌ પ્રજ્ઞા ળાસ્ત્રમૌ તસ્મ ઔયતી ઔીમૌ)?’ વન ની
આવાવ ધભાઔીતી નાભઔ દાળાનીઔ થઈ ખમા, એભન એઔ
શ્રઔ ભશાાંડીત યાહર
ુ વાાંકૃત્મામને એભના ુસ્તઔ ‘દજ ેરીંખ
યીચમ’ભાાં મુક્ય છે : ‘લેદને અથલા ઔઈ ગ્રન્થને પ્રભાણ
ભાનલ, ઔઈ ઈશ્વયને જખતન વજૉનશાય ભાનલ, સ્નાનને ધભા
ભાનલ, જાતીબેદને ભાનલ અને ાભાાંથી મુક્તી ભાટે
ઉલાવ આદી ઔયલા એ અક્કર લખયના રઔની જડતાનાાં
ાાંચ રક્ષણ છે .’ જ્માાં સ્ત્રીન આદય થત શમ ત્માાં
દે લતાન નીલાવ શમ છે , એવુાં ભનુસ્મ ૃતીભાાં રખ્યુાં છે ; ણ
ચાણક્યનીતી ઔશે છે છ ત સ્ત્રી ાવેથી જ ળીકવુાં (સ્ત્રીભ્મ:
ળીક્ષેત ૌ ઔૈ લતમૌ). વાંસ્કૃત સુબાીત ક્યાયે ઔ મથાથાલાદી ફની
જતાાં શમ છે . દૃષ્ટાન્ત રુે : ‘દૈ ન્મે, લીસ્મ ૃતીબજન:’ એટરે ઔે
દુ:કી શારત આલી ડતાાં; જે કાવુ–ીવુ
ાં
ાં ભુરી જામ છે એ મુકા
છે ...
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ચાણક્યનીતીના ઔેટરામ શ્રઔ પ્રલાત ફની ખમા છે
અને વાભાન્મ સ્લીકૃત જનભાન્મ વત્મથી લીયીત છે . ચાણક્ય
ઔશે છે : ‘કુના ફચાલને ભાટે એઔને, ખાભના ફચાલને ભાટે
કુને, દે ળના ફચાલને ભાટે ખાભને અને તાના ફચાલને
ભાટે  ૃથ્લીને ણ જરુય ડે ત ત્મજી દે લાાં. લીદ્યાથી ળબત
શમ એલા દુજૉનન ણ ત્માખ ઔયલ; ઔાયણ ઔે ભણીથી ળબત
નાખ બમાંઔય નથી?... રબીમાને ધનથી, અક્કડને શાથ જડીને,
મુકાને તેની ભયજી પ્રભાણે ચારીને અને ાંડીતને મથાથાણાથી
લળ ઔયાલા... ફહુ રામ્બુ ાં કેંચનાય નાળ ાભે છે (દીગા સુત્રી
લીનશ્મતી)... ધન, ભીત્ર, ત્ની તથા  ૃથ્લી એ ફધુાં પયીથી
ભી ળઔે છે ; ણ ળયીય પયીથી ભત ુાં નથી... રઔ શમ્ભેળાાં
ખતાનુખતીઔ એટરે એઔની ાછ ફીજ એભ ચારનાયા શમ
છે , લીચાય ઔયનાયા નથી... યાજા વદાચાયી શમ ત પ્રજા
વદાચાયી શમ છે અને યાજા ાી શમ ત પ્રજા ા ઔયનાયી
ફને છે . પ્રજા યાજાને જ અનુવયે છે , જેલ યાજા તેલી પ્રજા.
(મથા યાજા તથા પ્રજા)!’
લીતઔા અને બેદ રખબખ વખત્ર છે . લીચાયબેદ,
રુચીબેદ, યવબેદ, ભતબેદ, ભનબેદ, દૃષ્ટીબેદ જેલા વ્મક્તી અને
વ્મક્તીની લચ્ચે બેદ શઈ ળઔે છે અને એ ભાટે બાયતીમ
વાંસ્કૃતીભાાં વ્મક્તીનુ ાં શનન ઔયલાભાાં આલત ુાં નથી, આવ્યુાં નથી.
ભતબેદ છે એટરે આધુનીઔ રઔળાશી ઉબી છે , ભતબેદ જ
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રઔળાશીની બુનીમાદ છે , રઔળાશીન મુરાધાય છે . દયે ઔ
પ્રશ્નન એઔભાત્ર ઉત્તય જ શલ જરુયી નથી, લીઔલ્ શઈ ળઔે
છે . ત જ નલા લીચાય પ્રખટી ળઔે છે . શ્ચીભના ખમ્બીય
લીચાયઔ ભાને છે ઔે ઈસ્રાભભાાં ભાનનાયાની 1 ઔયડની
આફાદી  ૃથ્લી ય છે . ભયક્કથી અપગાનીસ્તાન સુધીના
ઈસ્રાભી લીશ્વની વમ્ત્તી ુયા લીશ્વની વમ્ત્તી ઔયતાાં લધી ળઔે
છે ; ણ એવુાં થયુાં નથી અને વોથી છાત આ ઈસ્રાભી લીશ્વના
દે ળના વભાજ છે , અળીક્ષીત, મુપરીવ, ળીત, દીળાશાયા,
લસ્ત ુશાયા. સ્ત્રીની યતન્ત્રતા ણ એઔ પ્રમુક નઔાયાત્ભઔ
આમાભ છે , એવુાં ચીન્તઔ ભાને છે . રખબખ ફધા જ ઈસ્રાભી
દે ળભાાં લીયધક્ષ ઔે લીયધલીચાય રખબખ નખણ્મ છે .
તઔા ની વાભે લીતઔા નથી. એઔતા છે ; ણ અનેઔતાને દફાલી
દે લાભાાં આલે છે .
ચાલાાઔ લીળે ફહુ વાશીત્મ ણ રભ્મ નથી. જ્માયે
જ્માયે ચાલાાઔના નાભન ઉલ્રેક આલે છે ત્માયે એઔ લાક્ય વાથે
વાથે જ ફરામ છે , જે ચાલાાઔે ઔહ્ુાં શત ુાં : ‘દે વ ુાં ઔયીને ણ ગી
ીવુ!’ાં ચાલાાઔ શેડનીસ્ટ છે , એીક્યુયીમન છે , આજની બાાભાાં
ઔશીએ ત અંળત: એક્ઝીસ્ટેન્વીએરીસ્ટ અથલા અસ્તીત્લલાદી
છે . જુ ના વન્દબા પ્રભાણે ઔશેવ ુાં શમ ત સ્થાીત મુલ્મ વાભે
નલાાં લીપ્રાલઔ અને ક્રાન્તીઔાયઔ મુલ્મની ભળાર પ્રખટાલનાય
લીચાયઔ છે . એ આલતી ઔાર ઔે અનાખતભાાં ભાનત નથી,
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એન અબીખભ જીલનલાદી છે . પ્રાચીન ઔાભાાં આલા લીચાય
પ્રખટ ઔયતા યશેલાનુ ાં દુ:વાશવ ચાલાાઔ ભાટે કુયીણાભ ફની
ખયુ.ાં ઔીમ્લદન્તી એલી છે ઔે ચાલાાઔને એના લીચાય ભાટે
જીલત વખાલી દે લાભાાં આવ્મ. એનુ ાં વજૉન ણ કાવ
ઉરબ્ધ નથી. ળક્ય છે ઔે નાળ ઔયી નાકલાભાાં આવ્યુાં શમ;
ણ જે પ્રાપ્ત છે એ સ્પટઔ છે . ચાલાાઔના વભમ લીળે ભતાન્તય
છે . ડૉ. યાધાકૃષ્ણનના ભતાનુવાય ચાલાાઔન વભમ ઈવા ુલા
થી ન શલ જઈએ; ણ ઔેટરાઔ લીદ્વાન આનાથી
લીયીત અબીપ્રામ આે છે . અનાચાય, ઔાભાચાય, લાભાચાય
ચાલાાઔના લીચાયભાાંથી જન્ભેરી લીયાવત છે એલ એઔ ભત છે .
ુ ત: ચયીતાથા ઔયે એલ અતી પ્રવીદ્ધ
ચાલાાઔની પીરસુપીને વાંણ
શ્રઔ છે . એ શ્રઔન બાલાથા : ‘જ્માાં સુધી જીલતા યશ, સુકથી
જીલતા યશ. દે વ ુાં ઔયીને ણ ગી ી; ઔાયણ ઔે બસ્ભ થઈ
ખમેરા દે શનુ ાં પયીથી આખભન ઔેલી યીતે થઈ ળઔે?’ ચાલાાઔના
લીચાય આજના યુખભાાં ણ ક્રાાંતીઔાયી અને ધાયદાય ભોરીઔ
રાખે છે ત એ  ઔે  લો શેરાાં ઔેટરા લીસ્પટઔ
રાખતા શળે?
ચાલાાઔના ઔેટરાઔ લીચાયની સુચી એઔત્ર થઈ ળઔી છે
: ‘સ્લખા નથી અને નઔા નથી, યરઔથી વમ્ઔા ઔયી ળઔે એલ
ઔઈ આત્ભા નથી. લણાાશ્રભ વમ્ફન્ધીત ક્રીમા ણ પરપ્રદ
નથી. અગ્નીશત્ર, ત્રણ લેદ, ત્રીદાં ડ ધાયણ ઔયવુ,ાં બસ્ભન રે
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ઔયલ, આ ફધુાં બુદ્ધીશીન અને ોરુશીન રઔની આજીલીઔા
ભાટેનાાં વાધન છે . જ મજ્ઞભાાં ભાયી નાકેલ ુાં શુ સ્લખાભાાં જત ુાં
શમ ત મજભાન તાના ીતાને જ મજ્ઞભાાં ભાયીને સ્લખાભાાં
ઔેભ ભઔરત નથી? શ્રાદ્ધ મ ૃતઔને ત ૃપ્તી શોંચાડત ુાં શમ ત
બુઝાઈ યશેરા દીઔને ઔેભ પ્રજ્લરીત ઔયી ળઔત ુાં નથી? અશીં
ઔયે લ ુાં દાન જ સ્લખાસ્થ વ્મક્તીને ભી ળઔત ુાં શમ ત ભઔાનના
બોંમતીમે અામેલ ુાં દાન ભઔાનની અખાળીભાાં ફેઠેરાને ઔેભ
શોંચત ુાં નથી? મ ૃતઔની ાછ શ્રાદ્ધ એ બ્રાહ્મણએ તાની
આજીલીઔા ભાટે ખઠલેલ ુાં આમજન છે . લેદની અન્દય જ એવુાં
ઔશેલાયુાં છે ઔે અશ્વભેધીમ અશ્વ–ળીશ્ન મજભાનની ત્ની દ્વાયા
ગ્રાહ્ય છે .’ આલી ગણી લાત ઔશી છે .
ચાલાાઔનુ ાં ઔશેવ ુાં છે ઔે : ‘પ્રત્મક્ષ એ જ પ્રભાણ છે . આત્ભા
નથી, ળયીય એ જ આત્ભા છે , સ્લખા આદી યરઔ નથી. ુણ્મ
અને ા જેલા ળબ્દ ણ ભાન્મ નથી. ધભા, અથા, ઔાભ અને
ભક્ષ એભ ચાય ગટઔ ુરુાથાના નથી. ુરુાથાના ફે જ ગટઔ
છે , અથા અને ઔાભ. લીમસુક અને ભયણ એ ફે જ ભક્ષ છે .
ભન એઔ જ ઈન્દ્રીમ છે . જ્ઞાન ણ તત્લત: એઔ પ્રઔાયની ક્રીમા
જ છે .’ ચાલાાઔના તત્ઔારીન લીચાય આજની અસ્તીત્લલાદી
લીચાયધાયાની ફહુ નીઔટ આલી જામ છે . ચાલાાઔ લીળે આણી
ાવે ફહુ ભાશીતી નથી; ણ એ ઔદાચ આણ વક્રેટીવ
શત...!
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: ક્રઝ અ :
ળક્કય ગરે જુ ઠ ઔી, ઐવે ભીત્ર શજાય,
ઝેય ીરાલે વાાંચ ઔ, એ લીયરા વાંવાય (પ્રાચીન દુ શ)

–ચન્દ્રઔાન્ત ફક્ષી
ુ યી 2005ના ‘દીવ્મ બાસ્ઔય’
યલીલાય તા. 19 પેબ્રઆ
દૈ નીઔની યલીલાયીમ ુતી ‘યવયાં ખ’ભાાંથી વાબાય..
(આ દૈ નીઔના શેરા અંઔના પ્રઔાળનથી જ ફક્ષીફાબુ
એના ઔટાયરેકઔ છે ....શતા – એભ આજે ત રકવુાં ડે. છે લ્રે
છે લ્રે રકામેરા અને શજી ગ્રાંથસ્થ નશીં થલા ાભેરા ઔેટરાઔ
રેક વાંગમાા છે તે શલે આલા ઉમ્ભીદ છે .. શલે એઔે નલ રેક
થડ ભી ળઔલાન છે એભની ાવેથી! એઔ એઔ રેક એટરે
જાણે ાવાદાય શીય! વમ્ભત થવુ,ાં અધાવમ્ભત થવુાં ઔે નાવમ્ભત
થવુાં ઔાંઈ પયજીમાત થડુાં શમ?..ઉત્તભ ખજ્જય..)

@
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050 : 21-05-2006

આનાંદગનઔ ક્યા?
–ભધુઔાન્તા ખજ્જય
અનુક્રભણીઔા

લો શેરાાં ‘આનાંદગન’ નાભના જૈન વાધુ થઈ ખમા.
એભનુ ાં એઔ

બજન

‘યાભ

ઔશ

યશભાન

ઔશ

ઔઉ’

ત

‘આશ્રભબજનાલરી’ભાાં ણ છે જે ખાાંધીજીને ફહુ પ્રીમ શત.ુાં
તે વાંગભાાં નશીં પયતાાં, એઔરા જ પયલાનુ ાં વાંદ
ઔયતા.

પયતાાં પયતાાં એઔલાય તે જધુય ળશેયભાાં આલી
ચડયા. ત્માાં ગણા જૈન યશે. આનાંદગનને ત્માાં ફધા ચભત્ઔાયી
વાધુ તયીઔે કે. વોએ યાજાને આ લાત જણાલી.

શલે જધુયના યાજાને ત્રણ ત્રણ યાણી. ણ એઔેને ેટે
વાંતાન નશીં. યાજા અને પ્રજાને તેની ચીંતા વતાલે. ફધા
આનાંદગન વાધુને રઈ યાજાને ભશેરે ધામાા. વાધુ ભાાંડ ભાન્મા
અને એઔ તાલીજ–ભાાંદીયુાં ફનાલી આી ઔહ્ુાં ઔે : ‘એઔ

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 190
યાણીને ફાલડે આ ફાાંધી યાકજ.’ આટલુાં ઔશી ભશાયાજશ્રી ત
લીશાય ઔયી ખમા.

ણ ત્માાં ત છી ચભત્ઔાય થમ! જે યાણીને ફાલડે
તાલીજ ફાાંધ્યુાં શત ુાં તે યાણીએ કુલ
ાં યને જન્ભ આપ્મ. યાજા–પ્રજા
વોના આનાંદન ત ાય નશીં! વો આનાંદગેરા થઈ ખમા. વાધુ
આનાંદગનની ફધે તાવ ઔયાલડાલી. ણ વાધુન ત્ત જ
નશીં રાગ્મ.

છી ચીંતા ફાય લે આનાંદગન જધુય ધામાા.
ધયાભણીની

જાણ

થતાાં યાજા–પ્રજાએ

ત

આખુાં ળશેય

ળણખાયુ.ું લાજતે–ખાજતે વાધુ આનાંદગનની ધયાભણી થઈ.
યસ્તે વાધુ વોને વતત ુછતા યશે ઔે : ‘આ ફધુાં છે શુ?ાં ળેન
આલડ આનાંદત્વલ!!’

યાજભશેરભાાં યાજાએ

ફધી

લાત

ઔયી.

ભાાંદીયુાં

આપ્માની લાત આનાંદગનના સ્ભયણભાાં ત નશતી; છતાાં ઔહ્ુ,ાં
‘‘રાલ ત, તે ભાાંદીયુ!ાં જઉં ત કય!’’ યાણીએ તે ભાાંદીયુાં
આપ્યુ.ાં
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વોની લચ્ચે જ આનાંદગને તે કલ્યુાં અને અંદયથી એઔ
રકેરી ચીઠ્ઠી ઔાઢી. તેભાાં રખ્યુાં શત:ુાં

‘યાની ઔ રડઔા હઆ
ુ , ત આનાંદગન ઔ ક્યા?
યાની ઔ રડઔી હઅ
ુ ી, ત આનાંદગન ઔ ક્યા?
ઓય અખય યાની ઔ કુછ બી ન હઆ
ત,
ુ
આનાંદગન ઔ ક્યા?’

વાધુ આનાંદગને ઔહ્ુ,ાં ‘‘ચભત્ઔાય જેવુાં ઔાંઈ છે જ નશીં.
વાચા દીરની દુઆ ઔદાચ ઔાભ ઔયતી શમ; ણ તેનીમ
વાફીતી ળી? અને એભ શમ ત તેભાાંમ, ‘આનાંદગન ઔ ક્યા?’’,
ઔશી વાધુ લીશાય ઔયી ખમા.

જીલનના આણા ફધા ઉધાભા–અજા
ાં ભાટે આણે
આલ બાલ ઔેલી ળઔીએ ત!!

–ભધુઔાાંતા ઉત્તભ ખજ્જય,
53-ગુરુનખય, લયાછા યડ, સુયત–395006
ઈ–ભેઈર: madhuttamgajjar@gmail.com
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‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ભાાં યજુ થઈ ચુઔેરી યચનાની
આલી અખીમાય ઈ–બુઔ ફનાલી છે . બાખ ૐ થી ૐૐ. દયે ઔભાાં
ચીવ–ચીવ કૃતી છે . આ બાખ છીના ઔે શેરાાંના બાખ
જ તભને ન ભળમા શમ ત તે ભેલલા રક : ઉત્તભ ખજ્જય
– uttamgajjar@gmail.com – સુયત
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