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‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’
ઈ–બુઔ
બાખ–003
‘વ.ભ.’ ક્રભાાંઔ 051 થી 075
: યજુઆત :
ઉત્તભ.ભધુ ખજ્જય
.સુયત.
નેટ

લાયનાયાને

જેણે

લાચનને

છાંદે

લખાડયા

તે,

૨૦૦૫થી ળળુ 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 જેટુ,ાં જીલનઔ ગુજયાતી લાચન ભી યશે
તે શેત ુથી અભે May 29, 2005ના દીલવથી આ ‘વન્ડે ઈ–
ભશેપીર’ નાભે

‘લાચનમાત્રા’ ળળુ 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 ળળુ ઔમાા.
ળળુઆતભાાં 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

સ્લળુનુ ાં

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. ૨૫ ભે ૨૦૦૮ની ‘૧૫૫–
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 ાં ળળુઆતથી 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 ૧૫૫ વપ્તાશ છી અભે ‘વ.ભ.’ને ફાંધ
ઔયલાનુ ાં નશીં; ભાત્ર લીયાભ આલાનુ ાં જાશેય ઔયુ.ું (જુ ,
‘વ.ભ.’ ઈ–બુઔ ક્રભાાંઔ – ૭ભાાં, ‘વ.ભ.’ ‘લીદામ–વરાભ’ 155-1 :
18-05-2008). આ ‘વ.ભ.’ લાચઔને શોંચતાાં જ અભાયા ય
પ્રતીબાલની

મુળધાય

લાા

થઈ.. પયી

ળળુ

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 – ૭ભાાં, ‘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 ળળુ ઔયલી ડી જે શજી ચાુ છે . અરફત્ત,
શલે તે ાક્ષીઔ ફની છે . વાથે વાથે ફહુ નમ્રતાુલાઔ અનુબલે
એટુાં ત ઔશી ળઔામ ઔે ઈ–બુઔન ઔઈ ણ બાખ લાાંચલાનુ ાં
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ળળુ 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 ાં ળળુ 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 વાળુાં 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 ળળુઆતથી 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 ાં : ૨૦૦૦ની 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!
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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
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અનુક્રભણીઔાના ‘ક્રભાાંઔ’ ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ તે રેક ખુરળે અને
ળીાઔના ફૉક્વની નીચે ઝીણા અક્ષયે ‘અનુક્રભણીઔા’ ય ક્રીઔ
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..આબાય..
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051 : 28-05-2006

શ્રેષ્ઠની અેક્ષા વેલ
અનુક્રભણીઔા

Expect the Best
What's exciting about life is that every morning offers a
brand new day

with unlimited possibilities.

Yesterday's mistakes and regrets belong to yesterday.

Today is a clean slate, a chance to start over, to do or
become anything you want, a chance to go for it!

So, jump into life with both feet! Go forward, head held
high, expecting the best....

You may be surprised at how often that's exactly what
you'll get.

--Unknown
www.gujaratilexicon.com
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શ્રેષ્ઠની અેક્ષા વેલ
જીન્દખી લીળે યભાાંચઔ લાત એ છે ઔે તે અભમાાદીત
ળક્યતાથી બયે  ુાં નવુાં પ્રબાત શયયજ આણી વભક્ષ ધયે
છે .
ખઈ ઔારની ભુર અને લવલવ એ ખઈ ઔારનાાં છે . આજની
વલાય ત ઔય ઔાખ છે ,

નલેવયથી એઔડ ભાાંડલાની તઔ;

તભે ઔાંઈ ણ ઔયલા ઔે ફનલા ઈચ્છ તેની તઔ; તે ભેલલા
આખેઔદભ ભાાંડલાની તઔ.

ત, આખ લધ, ભસ્તઔ ટટ્ટાય યાકી, ઉત્તભની અેક્ષા યાકી,
ફેમ ખે જીંદખીભાાં ઝાંરાલ. તભને ઔદાચ નલાઈ રાખળે
ઔે ઔેટરીમલાય તભને તે જ આલી ભળે જેની તભે અેક્ષા
વેલેરી..

–અજ્ઞાત
@
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052 : 04-06-2006

શીભલાા
–ડૉ. નીરેળ યાણા
અનુક્રભણીઔા

શ્માભ ખખનભાાંથી શુભ્રનુાં અલતયણ

ધલર આબ, ધલર શલા, ધલર ધલર છે ધયતી,
શીભલાાના ઘુગટભાાં,
ાં
 નીળાયાણી કયતી.
લેયામ છે ચાંદ્ર ધયા ય આજે રાક ઔટઔે,
ઔે ચાાંદીવભ માદ તાયી ભાયે આંખણે બટઔે .
વ ૃક્ષ આજે વ ૃદ્ધ થમાાં, ડા થઈ ખઈ ધી,
ઔે નજયના આવલભાાં, ઔઈ ખયુાં ચાાંદની ગી.
આજ શીભારમ ીખીને ફનત દુધીમ વાખય,
ઔે ખકુભાાં છરઔાતી ખીની ખયવ ખાખય.
સ્તનાન ઔયી શવતાાં ફાઔના શઠે દુધની ઝાાંઈ,
ઔે પ્રીમે તાયા સ્ભીત ઔેયી શયકાતી યછાાંઈ.
કૃષ્ણ આબેથી ઉતયી યાધાયાણી યાવ યભે,
અશ બાગ્મ! અરોઔીઔ દૃશ્મ, ઔશ શલે શુાં ખભે?

ડૉ. નીરેળ યાણા – (અભેયીઔા)
ncrana@hotmail.com
www.gujaratilexicon.com
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આસ્લાદ
–યાધેશ્માભ ળભાા
શીભ ડે એટરે રઔ ગણુાં ઠયી જામ, થીજી જામ ઔશ ઔે
નીષ્ક્રીમ થઈ જામ; ણ વજૉઔચેતના ભાટે ઔઈ ણ યીસ્થીતી
ઉદ્દીઔ ક્યાયે ફને તે નક્કી ના ઔશેલામ. અશીં ‘શીભલાા’
ચીત્તભાાં ઔેલાાં ઔેલાાં યીસ્ન્દન અને તદનુવાયી બાલઔલ્ન
લેયી જામ છે !

પ્રાયમ્બની ફે ાંક્તી યથી અંદાજ આલે છે ઔે ઔશુઔ
ાં
વજૉનાત્ભઔ સ્ુયણ થયુાં છે . પ્રથભ ઔડીભાાં ‘ધલર’ ળબ્દન
ચાયચાય લાય થમેર લીનીમખ આબ–શલા–ધયતીને વાાંઔીને
આવ્મ અને એભાાંમ ધયતી વાંફધ
ાં ે ત ફબ્ફે લાય ધલર–
ધલરન પ્રમખ થમ એથી કૃતીાઠ લકતે જ બાલઔ
ુ ીભાાં ગેયાઈ–ઘુટાઈ
શીભધલર લાાની અનુભત
ાં

જામ. ણ

ઔાવ્મત્લ ત ફીજી ઔડીભાાં વીદ્ધ થયુાં છે : ‘શીભલાાના ઘુગટભાાં
ાં
,
  નીળાયાણી કયતી’. અશીં યાતના વભમે ઔલીના
ભાનવભાાં ઔેવ ુાં ભનશય દૃશ્મ–ઔલ્ન પ્રખટુાં છે !
ુ ે ‘ ’ની નોંધ વાથે કયતી
શીભલાાને ઘુગટળ
ાં
જતી નીળાયાણીની ઔલ્નાભાાં પ્રમજી ઔલીએ નીજી ઔોળરન
www.gujaratilexicon.com
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યચ ઔયાવ્મ છે . ઘુગટની
ાં
આડળભાાં કયતી નીળાનુ ાં નીળુણ
ઔલીની – ઔરાઔળીળી–અલયગ્રાવને તાદૃળ ઔયે છે .
શીભલાા થતાાં ફાડા ચન્દ્રની દળા દમનીમ દૃશ્મ યચે
છે , રાક ઔટઔાભાાં ધયા ય ચન્દ્ર લેયામ છે , છીન્નબીન્ન થમ છે ;
ણ ત્માયે ઔાવ્મનામઔ, ચાાંદના વાશચમા વાથે ચાાંદીને જડી
તાના પ્રાાંખણભાાં પ્રીમાની માદને બટઔતી બાી યહ્ય છે .

શીભલાા શમ ઔે ચાાંદની લયવતી શમ, અબીવ ૃદ્ધી અને
ક્ષમ ત પ્રકૃતીના ક્ષેત્રે યજીન્દી વશજ ગટના છે .

–યાધેશ્માભ ળભાા

@

www.gujaratilexicon.com
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053 : 11-06-2006

એઔ દીર વ અપવાને
–શયનીળ જાની
અનુક્રભણીઔા

ભને શાટા અટૅઔ આવ્મ. એઔદભ શૉસ્ીટરભાાં જવુાં ડલુ.ાં
ફાઈાવ વજૉયી ઔયાલલી ડી. ગયે આવ્મા છી ભીત્ર, વખાાં–
વાંફધ
ાં ી ભલા આલલા રાગ્માાં.
ત્રણ

પ્રઔાયના

ભશેભાન

આવ્મા.

શેરા

પારભાાં,

શૉસ્ીટરભાાંથી ગયે આવ્મ તે જ દીલવે, એ ભીત્ર ભલા
આવ્મા ઔે જેભને કફય છે ઔે તેભને શાટા અટૅઔ આલલાન છે .
ળયીયે જાડા, વીખાયે ટ ીએ અને લાયતશેલાયે સ્ઔૉચ ણ ીએ
(અને તેભના લાયતશેલાય ત યજેયજ શમ જ!). તેભન
વલાર શત ઔે: ‘આ શાટા અટૅઔ આલે ત કફય ઔેભ ડે? અને
ળયીયને શુાં થામ?’
ભને કફય છે ઔે એભને એ ફધી લાત ઔયીળ ત એ
રઔ ઔાંઈ યાતયાત જીલન જીલલાની દ્ધતી ફદરી નાકલાના
નથી. એ રઔને ભેં ઔહ્ુાં ઔે, ‘શાટા અટૅઔ છી ડૉક્ટય યે ડ લાઈન
ીલાની છટ આે છે .’ ભેં જયુાં શત ુાં ઔે , વો ભીત્ર યાજી થતા
શતા. અભે યે ડ લાઈનની ફાટરી કરી, ભાયી યીઔલયી ભાટે ટૉવ
ઔયી ફધા લાઈન ીતા શતા.
www.gujaratilexicon.com
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અઠલાડીમા છી જે ભીત્ર ભલા આવ્મા તે રઔ
ફીજા પ્રઔાયના ઔે જે ઝીય ક્રફના ભેમ્ફય થઈ ચુક્યા શતા,
અથાાત તેભને ફાઈાવ વજૉયી થઈ ચુઔી શતી. તે રઔ ુર
રાવ્મા શતા અને વાથે યે ડ લાઈનની ફૉટર ણ રાવ્મા શતા.
ભને જઈને ભરઔાતા શતા. તેભાાંના એઔ–ફેએ ભને ઔહ્ુ,ાં ‘અભને
ુાં ુાં ઔે તને શાટા અટૅઔ આલળે જ. ભેં ત ભાયી લાઈપને
રાખત’ત
ઔહ્ુાં શત.ુાં તાળુાં લજન ઔેટુાં લધી ખયુાં શત!’ુાં દયે ઔે એ જ લાત
દશયાલી. છી ભને રાગ્યુાં ઔે, વાુ,ાં આણને શાટા અટૅઔ
આલલાન છે તેની આણા વીલામ ફધાને કફય શતી! આ
ભીત્રએ ત ખુફ લીશ્વાવથી યે ડ લાઈનની ફાટરી કરી અને
ઔશે ઔે, ‘આ ત ીલામ. એઔ ગ્રાવ ત ીલ જ ડે.’ ભેં જયુાં ઔે
ભાયા એઔ ગ્રાવ વાથે તેભણે આકી ફે ફૉટર ુયી ઔયી!
ત્રીજા પ્રઔાયના ભીત્ર આવ્મા. એ રઔ એ લખાના શતા
જેભને બખલાને રકી આપ્યુાં શત ુાં ઔે તેભને આ જીલનભાાં શાટા
અટૅઔ નથી જ આલલાન. ગયભાાં આલતાાં જ, ‘બાબી, આણા
ભાટે ચા વાથે વભવા તળ ત જાભળે.’ આ ભીત્રને શાટા
અટૅઔ નશત આલલાન; ઔાયણ ઔે તે ળયીયની ફહુ જ ઔાજી
યાકે છે એભ તે ભાનતા. લી, આ ભીત્ર ાવે જે
જડીબુટ્ટી શતી તે તેભણે ભને લેચલા પ્રમત્ન ણ ઔમો.
ભાયા ભીત્ર યાજેળ બખતે ઔહ્ુ,ાં ‘શયનીળબાઈ, યજ પીળ
કા અથલા પીળ ઈર લાય.’
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ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘તભે બખત થઈને ભાછરી કાલાની લાત ઔય
છ?’
તે ફલ્મા, ‘ભાયે નથી કાલાની. આ ત તભાયે
કાલાની લાત થામ છે .’
ભીત્ર ડૉ. આય.ી. ળાશે ભાયી ત્ની શાંવાને વરાશ
આી ઔે , ‘શયનીળબાઈને ખે યજ ભારીળ ઔય.’ ત યજ યાતે
ત્નીએ વપાભાાં ભને આડ ફેવાડીને ખે ભારીળ ઔયી આપ્યુ.ાં
અને છી એઔ દીલવ તેણે ભને ઔહ્ુ,ાં ‘ખે ભારીળ ઔયીએ ત
વાળુાં રાખે. રે, શલે ભને ત ુાં ઔયી આ.’ આજન દા’ડ ને ઔારની
ગડી. તે છી ભાય ભારીળ ઔયાલલાન લાય જ નથી આવ્મ!
શલે યજ ત્નીના ખ હુાં ગવત થઈ ખમ છાં.
શવમુકબાઈ

ાયે કે

શાંવાને

વભજાવ્યુ:ાં

‘શયનીળને

ાણીન પ્રમખ ઔયલાનુ ાં ઔશ.’ ત્નીએ યજના દવ ભટા
પ્મારા બયીને ભને ાણી ીલડાલલા ભાાંડલુ.ાં છીથી પયીમાદ
ચાુ ઔયી, ‘આણે ગયે ઔઈ તને ભલા આલે છે ત્માયે ત ુાં
શાંભેળાાં ફાથળુભભાાં જ શમ છે !’
જ્માયે

એઔ અનુબલી ભીત્રે

શાંવાને

વભજાવ્યુાં ઔે,

‘શયનીળબાઈ ય એક્યુપ્રેળય અજભાલલા જેવુાં છે . તેભાાં ફે
અંગુઠા લડે ળયીયની નવ ય પ્રેળય આલાનુ.’ાં
ત્નીએ હઔ
ુ ભ ઔમો ઔે, ‘ચાર, અશીં રાાંફ થઈ જા,
આણે ખાથી ળળુ ઔયીએ.’ અને થડી લાયે તેની ફીજી બુભ
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ડી, ‘ઉબ યશે, આભ નાવે છે ક્યાાં? પ્રેળય ત આવુાં જ ડે
ને?’ અને એ પ્રમખ પયી ઔદી અજભાલામ નશીં.
એઔ દીલવ ભાયાાં બાઈ, ફશેન, વાી લખેયે એઔ
વાથે ભલા આલી ચડયાાં.
ભાયા ઔાઔાના દીઔયા ભશેળે ઔહ્ુ,ાં ‘બાબી, તભને કફય છે
ભાયી તાંદુયસ્તીનુ ાં ઔાયણ? લીણા ભને યજ ભેથીના દાણા
કલડાલે છે . શયનીળબાઈને યજ ભેથી કલડાલ ત તફીમત
ગડા જેલી થઈ જળે.’
ભેં ભશેળને એટુાં જ ુછુાં ઔે, ‘ભાણવ અને ખધેડા ફન્ને
ય ભેથીની વયકી જ અવય થામ?’
ભાયી વાી ભારતીએ ઔહ્ુાં ઔે, ‘અશ્વીનની વાયી
તફીમતનુ ાં ઔાયણ રીલ ઈર છે . શયનીળબાઈને ભાટે
રીલ ઈર રાલવુ.’ાં
ત્માાં ભાયીફશેન જૈભીની ઔશે ઔે, ‘ફીીન અને ભાયે યજ
વલાયે રવણની ફે ઔી કાઈ જલાની. હુાં ફાપીને તૈમાય જ
યાખુ.’ાં
ભેં એ રઔ વાભે જઈને ઔહ્ુાં ઔે, “ભેથી, તેર અને શલે
રવણ... તભાયે ભને વાજ ઔયલ છે ઔે ભાય લગાય ઔયલ છે ?’
વરાશ આલાભાાં યશી ખમેરા ભાયા બાઈ શેભત
ાં ે ભને
ળુદ્રાક્ષની ભાા આી. ઔશે ઔે, ‘ળુદ્રાક્ષની ભાા શેયલાથી તભાળુાં
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બ્રડ–પ્રેળય છાં થઈ જળે. ૨૫,૦૦૦ ળુીમાની ફનાલડાલી
છે !’
ભેં તેને એટુાં જ ુછુાં ઔે, ‘ત શલેથી ભાયે યજેયજ
રેલી ડતી ખી નશીં જ રેલાની ને? શલે ભાા ભાળુાં
યક્ષણ ઔયળે, એભને?’
શેભત
ાં ઔશે, ‘મુયક થમા છ? ખી ત રેલી જ
ડેને?’
આભાાં ચથા પ્રઔાયના શીતેચ્છ શજી ભને ફટઔી યહ્યા
છે . આ ભીત્ર એલા છે ઔે જે જાશેય બજન–વભાયાં બભાાં ભાયી
વતત વાંબા યાકે છે . ‘શયનીળબાઈ, તભાયે ુયીને નથી
અડલાનુ ાં શાં!’ .. ‘શયનીળબાઈ, આ ળાઔભાાં વલ્ટ લધાયે છે . તભે
ના

રેળ.’

..

‘શયનીળબાઈ,

તભે

ભીઠાઈ

રીધી!

ભાયે

શાંવાબાબીને ઔશેવ ુાં ડળે..’
આભાાં દયે ઔ ભીત્ર, ‘શીતેચ્છ’ જ છે ઔેભ તે ત કફય
નથી; યાં ત ુ તેભને વાંત ત થામ જ છે ઔે: ‘ચાર, ચેતલણી
ત આીને? શજી જ ના ચેતે ત બખલલાનુ ાં ત એણે જ
છે ને?’
એભાાં લી, ભાયી ત્ની અભાયે ગયે ફાસુદ
ાં ી–ુયીનુ ાં
જભણ તૈમાય ઔયે , વભવા ણ તે , ભાયી વાભે જ જભલા ફેવે
અને ભને ઔશે ઔે , ‘આ ત ભાયે ભાટે છે . તાયે ત લેજીટેફર
વેન્ડલીચ કાલાની છે .’
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આભ, ઔાજી યાખ્મા છતાાં જ શલે છી ભને શાટા અટૅઔ
આલે ત આ ફધા ‘શીતેચ્છ’ શુાં ઔશેળે તેની ત ભને કફય છે
જ: ‘જ, અભે તભને નશતા ચેતવ્મા?’

ભયીઝવાશેફ માદ આલી જામ:
ફવ, દુદા ળાન એટર આબાય શમ છે ;
જેને ભળાં છાં, મુજથી વભજદાય શમ છે .

–શયનીળ જાની (અભેયીઔા)

Harnish Jani, 4- Pleasant Drive, Yardville -NJ-08620USA
Phone-609-585-0861
eMail : harnishjani5@gmail.com
@
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054 : 18-06-2006

આ ઔલીતા તેભને ભાટે
–લીયાપ ઔાડીમા(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

જે રઔ ઔાખની ઔલીતા ઔયતા નથી
પક્ત ઔલીતાને કાતય,
ગુજયે છે જે રઔ આ જખતભાાંથી
ખુદભસ્ત, ખુદ્દાય, અલાયા ભવીશા વભ,
ફેવતાાં–ઉઠતાાં, પયતાાં–શયતાાં
ુષ્ની જેભ નીકયે છે જેભના હૃદમકુાંડથી ઔલીતા,
આ ઔલીતા તેભને ભાટે!
જે રઔ પ્રેભને ત ‘ઔયતા’ જ નથી,
ીઠ–ગસુ લસુધા ય ઔઈને ીઠ ધયતા નથી,
આલે છે પ્રેભ જેભને જેભ આલે છે વલીતા–––
ગય, દીલાર, છપ્ય, ા, લાતામન તયફીને,
થત ુાં નથી જેભનાથી ફીજુ ાં ઔશુાં પ્રેભને ણ છડીને,
આ ઔલીતા તેભને ભાટે!
જે રઔ ફવભાાં વ ૃદ્ધાને વીટ દઈ ળઔે છે ,
નલેરી ભાતા ને ફાઔીને વાળુ
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રાઈપફટની તાના શક્ક્ની વીટ કઈ ળઔે છે ,
ઝાંરાલીને જે રઔ ન ાછાં લીને છી જઈ ળઔે છે ,
જે રઔને ઔઈ યસ્તા નથી, જે રઔ તે જ યસ્ત છે ,
માટન નથી જે રઔનુ ાં  ૃથ્લી ઉય,
 ૃથ્લી જેભની અંદય યીભ્રભે છે ,
લન જેભની અંદય સુવલે છે ,
વાખય ઘુગલે છે જેભની અંદય,
આ ઔલીતા તેભને ભાટે!
એવુાં નથી ઔે એ રઔ ઔી–નીકુાંજભાાં જડે છે ,
ણ જે જ્માાં રડવુાં ડે ત્માાં રડે છે ,
જે ભશાન મદ્ધા છે , યુદ્ધ નથી જેભનુ ાં ઔઈનીમે વાથે ણ;
પક્ત અવીભ ળધ છે ,
જે જ્માયે યશેતા નથી ત્માયે ણ,
શીભારમ વભાન ઉબા યશે સ્ભયણની શ્રદ્ધે મ ભુભી ય
એલા જેભના લીયધ છે ,
આ ઔલીતા તેભને ભાટે!

♦●♦●♦●♦
ઔારે
ઔારે હુાં ભાયા ીતાને ભલા જલાન છાં;
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એભની વાથે ફેવીને ભઝેદાય ચા ીલાન છાં.
ઈળાનની ઉગાડી ફાયીએથી તડઔ આલળે,
એભની આયાભખુયળીને અડધી આલયળે.
ભખયાનાાં વ–ધમાાં ુર લન સુઔલળે;
ળયફતી ચઔરી ુછડી
ાં
ઉંચઔીને ઔરફરળે.
ભાયી ાવે ઔાાંડાગડીમાભાાં જલાન વભમ નશીં શમ,
ભાયી ાવે ઔાાંડાગડીમા નશીં શમ,
ઔઈ અખત્મનુ ાં ઔાભ નશીં શમ,
ઔઈને ણ ભલાની દડધાભ નશીં શમ.
એ લાત ઔશેળે જીલનની; હુાં ઔશીળ,
હુાં ફચનના ઔીસ્વાની માદખાય દઈળ.
જુ ના ચીય–લીસ્મ ૃત ચશેયા ચીતયાળે;
ભાતા ણ આલીને જડાળે.
એઔ અચાંફ ભાયા પ્રશ્નભાાં શળે;
સુમા ઉત્તયભાાં શળે.
ઔારે : આ ઔાર જળુય આલળે.

–લીયાપ ઔાડીમા(અભેયીઔા) :
ઔલીનુ ાં ઈ–ભેઈર વયનામુાં : vkapmail@yahoo.com
@
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ભુલનભનભશીની!
-ઔીળય યાલ(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

રઔ ગણીલાય ુછે ઔે લાતાા ભાયી ાવે ઔેલી યીતે આલે
છે . જુ દી જુ દી લાતાા ભાટે જુ દા જુ દા જલાફ શમ છે . ઔઈ
ભાટે ભખજનાાં ચક્કય શેરા-ત્રીજા ખીમયભાાં નાકતાાં નાકતાાં
લાતાાન ુ ાં ચઔઠુ ાં ફેવાયવુાં ડે. ણ ગણી લાય ત એઔ વખાદની
જેભ, ઔાંકુ, ચકા, નાીમેય વતી આલીને ભાયા કાભાાં આલી
ડે. જુ  આ એઔ નમુન!
હુાં તાજાથી યાજુ રાની ફવભાાં ઔાંઈ ઔોટુમ્ફીઔ ઔાભ ભાટે
નીઔળમ શત. ફવભાાં ેવતાાં જ ફે બયલાડણને ફાજુ ફાજુ ભાાં
ફેઠેરી જઈ. ભાથે ઔાા ઉનની રોંફડી, છાતીએ તવતવતાાં,
યે ળભી દયે ભય-ટ બયે રાાં ઔાડાાં, ઔમ્ભયે થેાડાાં, ઔાાંડે
ચઔચઔતાાં ફરમાાં, ખભાાં લીંછીમા, ઔડરાાં, ભોં ય દાઢીએ,
નાઔે અને ઔાે છાંદણાાં. એઔ આધેડ લમની, તાાંફા જેલી ઔામા,
આંકભાાં આનાંદની શેર. ફીજી જયા ત્રીળ–ાાંત્રીળની. ભટી
ફાઈના ઔાનભાાં આંખી આકી ખયી જામ એલાાં ઔાણાાં અને ભશીં
લજની ઠીમાાં ને બાયે કભ શાાંવડી.
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એભની ાછની વીટભાાં ભને જખા ભી ખઈ. વાભાન
લખેવખે ઔયી ભેં ભાથુાં ટેઔલીને ફાંધ ઔયી આંક. એ લીચાયે ઔે
એઔાદુાં ઝકુાં કલામ ત થાઔ ઉતયે . ણ ભાયાાં નવીફ તે દી’
જય ઔયતાાં શતાાં... ફવ ઉડી અને ફેઉ જણી લાતે લખી.
યાતે થડ કકડાટ વાાંબતાાં જ ળેયીનુ ાં કુતળુાં ઔાન ઉંચા ઔયે ,
તેભ ભાયા ઔાન વલળમા. ર, વાાંબ તાાંણે તભેમે ભાયી શામે!
‘‘થ્યુાં એવુાં ઔે આ ભાખળયભાાં તાયા ઔાઔાના ભળીમાઈ
બાઈની દીઔયીનાાં રખન રેલાણાાં. વાંધામની ફો તાણ શતી ને
હમ
ગણાાં લયશથી ન્માાં ન’તી ખઈ. એટરે શયકે શયકે
ુાં
અઠલાડીયુાં લે’રી ઉડી ન્માાં ાડયળીંખે જલા. તાયા ઔાઔાને ઔીધુાં
ઔે તભતભાયે નીયાાંતના ાછથી શાલ્મા આલજ. ખઈ ત કયી
ણ ાડયળીંગુ ઔેટુાં ફડરાઈ ગ્યુ’ત
ાં !ુાં શજી ફેઠી ન ફેઠી અને
ભાયી દે યાણી ઔે’ ઔે, ‘શાર આણે ાયરયભાાં જાાંઈ.’ ભેં ઔીધુ,ાં ‘ઈ
શુ?ાં ’ ત ઔે જલ ત કફય ડે ને! ભેં ઔીધુાં થાઔીાઔી છાં. ગડીઔ
ફેવલા દે ને! ત ુાં તાયે જઈ આવ્મ. ભને ઔે ’ ઔે, ‘ભાયા ખાના
વભ ન આલ ત! ફહુ છે ટે નથ જલાનુ.ાં આંમ ડકેની ડાબી
ખરીભાાં જ છે .’
‘‘યાણે રઈ ખઈ. ગયની ફા’ય નીઔી ખુણ લળમા ઔે
આવ્યુાં ‘કુદે લી બુટી ાયરય’. દાકર થતાાં ભાાંમ ફત્તીયુાં
ઝાાંશાાં થામ, દીલાર ય આબરાાંલાળાં યાં ખફેયાંખી બયતઔાભ,
ભમાભાાં ફથ બયામ એલડ ુરન ગુચ્છ. ફધુાં ટીટા અને
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ચખ્ખુાં ચણાઔ! ફે છડીયુાં બાભનખય જઈને ળીખ્માલેરી ને ઔાઢી
આ દુઔાન. ભને ક ઔયાલી, ‘આ બખરા વઈની ભાંખી!
ળે’યભાાં જઈને નાભ ભાંદા ઔયી નાખ્યુાં છે .’ ભને થ્યુાં ઔે આ
છડીયુને
ાં ફીજુ ાં ઔાાંઈ ન ભળયુાં તે દુઔાન ભાાંડી? ભાયી દે યાણી ઔે’
ઔે, તભને ગડીના છઠ્ઠા બાખભાાં અવયા જેલી ઔયી નાકે.
આટરા લયશની ધુડ-ઔચય ઔાઢી, ઔામા ઔાાંચન જેલી ઔયી દે .
યને ત ઠીઔ ણ ાંડનેમ આમનાભાાં જતાાં જાત ના
કા!
‘‘ભને ત ઔાાંઈ ખભ ના ડી; ણ ભાયી દે યાણી ફરી ઔે
હુાં ઔૌં એભ ઔયલા દે જ.. ભને ત ફેશાડી યાજાની ખુયળી ય.
ખુયળી લાાંઔી ઔયી ભાથે ભેલ્યુાં એઔ ળીકુાં ને યે ઢાળયુાં ભાળુાં
ભાથુ.ાં ે’રાાં ત ઔે’ ઔે, લા ઔાલીએ. ભેં ઔીધુાં ઔે ફાઈ! ભાય
ધણી જીલતાાં યાાંડીયાાંડની જેભ લા ળેણે ઔાવુ?ાં દે યાણી ઔે’ ઔે,
બેંળના ુછડા
ાં
જેલા થઈ ગ્મા છે ત જયા છે ડા ઔાલ ત ઔાંઈ
વયકી રટુાં શામ! જાન આલે તાંઈ વાજનીમા યે વાયી છા
ત ડલી જઈં ને? તભતભાયે ડયા ડયા તાર જમા ઔયને!
ને ભાંદાને ઔીધુાં ઔે થાલા દે . એટરે આણે ત ફફડી ઔયી ફાંધ.
ટખય ટખય જતાાં’માા!
‘‘ેરી છડીએ ભાયી ધાફી ઔાઢીને ટીંખાડી કીંટીએ.
કબે ે’યાવ્યુાં એઔ ભાથા શાટુ ઔાણુાં ાડેર ધળાં ફખરા જેવુાં
ઔડુ.ાં રા ળીઔા નીચે લા ઝુરતા યાખ્મા, એની નીચે
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એઔ સુડા જેવુાં ઔશુઔ
ાં યાખ્યુાં અને છે કુજાનુ ાં ખયભ ાણી યે ડી
લા ઔમાા બીના. ાણી સુડે જઈને એઔ થાાભાાં ડે. પીણ
પીણ જેલ વાબુ રખાડય. ને લાની ભાાંમ આંખા બેયલી ઠેઠ
લાના મુીમાાં રખી ચલા ભાાંડલુ.ાં અયધ ઔરાઔ વાબુથી
ધલાણ ચાલ્યુ.ાં ત્રણ ાણીએ ધમા. એઔ છડી દાાંતીમે બીનાાં
લા શતી ફેઠી અને ફીજી એઔ શાથભાાં ઔશુઔ
ાં વીવાેન જેવુાં
રઈને ભાળુાં બીનુ ાં બીનુ ાં ભોં ગવલા ભાાંડી. દે યાણી ઔે’ આણે
ઠીંઔયાાં ગવીએ એવુાં જ; ણ આ ઈંગ્રીવ ઠીંઔળુાં છે , ચાભડી
ઉતયડામ નશીં અને લા લા નીઔી જામ. ઔા ઔયુું
વખ્ખુ.ાં ઝીણી ઔાતય રઈ ગેટાાંના ઉન જેલી ભાયી બમ્ભળુાં
ઔાતયીને ાતી ઔયી અને ધમો આયવ. ભાયા ત ભાન્માભાાં જ
આલે નૈં ઔે આ હુાં નયફદી તે જ!
‘‘લા શતી છડીએ ઔાતય ચરાલી. છે ડે આલેરી
ગુચ
ાં ની ખાાંઠુાં ઔાી. લા સુલ
ાં ાા વટ ઔયી દીધાાં.. છી ભને ક્યે
ઔે, ‘ઔેલ બુપોં યાકલ છે ? ભણીધય નાખ જેલ, અનાયઔરી જેલ
ઔે વાઔયઔાાં ઔે ભયુયાંક જેલ?’ ભેં ઔીધુ,ાં ‘ઈ બુપોં શુાં છે
લી?’
ત ઔે, ‘લાન ગાટ ઔયલ શમ એલ થામ’. ભેં ઔીધુાં ઔે,
‘ત ુાં જાણ અને જાણે તાયી વઈ! જે શાળુાં રાખે ઈ ઔય.’ ફેમે
ભવરત ઔયી ને ઠેયવ્યુાં ઔે રખનને આખરે દન યાજાના ડુખ
ાં યીમા
યના ભયરા જેલ બુપોં ગડી આળે. ઈ ટાણે ત ભવભટ
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ચટર ગુથ
ાં ી દીધ. દે યાણી ઔે’, ‘ભઢાાં યે આ દાઢી-મુછાં વાયાાં
નથી રાખતાાં. ઈને ટુાંાલી નાકીએ.’ એટરે રી છડીએ
ઝીણ તાય જેલ દય રઈ શાથભાાં ભયખરાાં જેવુાં ઔાંઈ ઔયુું.
દય એઔએઔ લા પયત ફાાંધે અને વયઔણી ખાાંઠભાાં ઔડે.
‘કટ’ ઔયતાાંઔ કેંચે અને ેર લા ટુ
ાં ાઈ જામ, જડમુથી!
‘‘છેં , ેરી છડી ઔે’, ‘શલે ભઢે અસ્તય ભાયીએ.’ ભેં દે યાણીને
ુછુ,ાં ‘આ ઔયુાં ઔોતઔ છે ?’ ત ઈ ઔે’, ‘ભઢે ૈમાાંન ભરીદ
રખાડે. છી ફે ઔરાઔ ડયા ય’ ત ભઢાાં ઉયની ઔયચરીયુાં
ન યે ’.’
‘‘છાર ઔાઢી ૈય ુાં વભાયુ,ું એને ગુદ
ાં ીને ઔમો રચ.
ભને વીધી સુલાડી ભોં ય રેડય ઈ ભરાભ અને ભાથે ફાાંધી
એઔ બુઔાની. ઔણ જાણે ઔેલીમ ડાકુ જેલી રાખતી શઈળ હ!ુાં
‘‘છેં ઔે’, ‘શલે આડે ભીણીક્યય ઔયીએ.’ લીચાયુ,ું આ
નલતય લી ક્યુ?ાં જી શમ ઈં. જઈં, ઔે આ યાં ખ લી ઔેલ છે !
નીઔળયુાં શુાં કફય? શાથના નક ઔાલાનુ.ાં ણ આણે નેયણીથી
ઔે ચપ્ાથી નક ઉતયડી નાકીએ એવુાં નૈં! લાટઔાભાાં ખયભ
ાણી યાકી, ફે શાથ ડુફાડી, દશ ભીનટ યાકે. નક ચા ડે
એટરે એઔ ળુાની કતયણીથી નક નીચેન ભેર ઔાઢે. ઔાા
ડી ખઈરા નક ધાધા થામ; જાણે દાાંત ન ઔાઢતા શમ!
છી ટ્રેનભાાં ર ટીટી યાકે એલા એઔ વાંચાથી ફટઔ ફટઔ
ભજાની ખાઈભાાં નક ઔાે ને ગવીને સુલ
ાં ાા ઔયે .
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‘‘છેં રીધા ખ. ખઠણ રખીનુ ાં થેાડુાં ઉંચુાં ઔયી, એઔ
નજય નાકી, ભાયી દે યાણી ફરી, ‘બાબી, નઔળુાં ઔીડીમાળુાં
ઉબયાણુાં છે આંઈ! ભાંખી, ભીણીમાટ્ટી રખાડી વાપ ઔય.’ ભને
ઔે’, ‘ભીણીમાટ્ટીથી લા ઔાઢલા ડળે.’ ભને ઔાાંઈ કફય ન
ડે. ત રી ઔે’, ‘જલ, ઔયી દે કાડુ.ાં ’ તેરીભાાં તેર જેવુાં
ખે ુાં ભીણ તૈમાય જ શત.ુાં છી એઔ કકાભાાંથી ધા
ુખડાાંન એઔ રીય ઔાઢય. ભને ઔે’, ‘જયીઔ જયીઔ ચભચભળે,
ચાંત્મા ન ઔયતાાં. ભન ભક્કભ યાકજ. આનુ ાં ભીણ લા શાયે
ચોંટી જતાાં જ ટ્ટી કેંચીળ; એટરે એની શાયશાય ઉકડી જાળે.
વાલ મુભાાંથી કેંચી રે એટરે નલા લા ઉખતાાં ાંદય દી’
થાળે.’ એઔ રાઔડાના ચાટીમાથી ભીણ રઈને ચડલુાં ખ
ય. ખયભ શત,ુાં એટરે થડી રામ ત રાખી; ણ રઔાયા
જેટરી જ. અને શુાં થામ છે તેન લીચાય ઔળુાં ત્માાં ત શડ
રઈને રીય કેંચી ઔાઢય. ગડીઔ ત ‘લમ ભાડી’ થઈ જામ એવુાં
શત.ુાં ણ દે યાણીના દે કતાાં ભી ડે ઈ ફીજી; હુાં નૈં! ખે
ચભચભી ખયુ.ાં ભાંદા એભ ભીણ ચડતી ખઈ, ચચ ટ્ટી
ફધે ચોંટાડતી ખઈ અને ઉકેડતી ખઈ. હુાં દાાંત બીંવી ફેઠી યૈ ’.
ફધુાં ત્મે ભાય શાથ પેયવ્મ ત વાલ વય જેલા ખ થઈ
ગ્મા’તા.
ુ ા
‘‘છેં ખ ખયભ ાણીએ ધમા, ગવી ગવીને ખુણેખણ
વાપ ઔમાા, ગસ્મા, ભાાંજ્મા એભ જ ઔશેલામ. ભજાન તાાંફા જેલ
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ચઔાટ આણી દીધ. ખના લાઢા ભાટે એઔ દલા આી. ઔે’,
‘ફે દી’ આકા દનભાાં ચાય લાય ખ ધઈને ચડજ.
આંખીયુાં ટીંડયાાં ળી કુણી થઈ જાળે.’
‘‘છે ેરી છડી ુછે, ‘ઔેભ, ભારીવ ઔયલ છે ? ળયીય
કુણ ુાં ડળે.’ ભાયી દે યાણી ઔે’, ‘શા, ઔય.’ ેરી ુછે, ‘ઉય
ઉયથી ઔે ુર ભૉન્ટી?’ દે યાણી ઔે ’ ઔે, ‘ુર ભૉન્ટી’ જ ઔયને!
ભને વભજાવ્યુાં ઔે ‘ુર ભૉન્ટી’ એટરે અંખે અંખન થાઔ ઉતાયે
એલી ચાંી. થાલા દ્ય બાબી. આલ અલવય નૈં આલે. થડા
ૈવા લધુ ડળે; ણ આમખુાં સુધયી જામ એવુાં છે . તભે અભાળુાં
ફો યાખ્યુાં છે એટરે આ ભાયા તયપથી. ભેં ઔીધુાં ઔારી થા ભા. ત ુાં
નાની છ ઈ ઔેભ ભુર છ. અને આ તાયા જેઠના ફાલડાભાાં
તાઔાત છે ત્માાં સુધી ત ઔઈનુ ાં વાડુાં ભાયે રેલાની જળુય નથી.
‘‘દે યાણી ભને ઔે’ ઔે, ‘બાબી, શલે ઔાઢ તભાળુાં ઔાડુાં
અને મુઔ ફાજુ એ.’ હુાં ચભઔી! આભ ત યાતના ઔાડાાં ઔાઢીને જ
સુઈએ એટરે એન ત લાાંધ નૈં; ણ આટરાાં અજલાાાંભાાં, આ
ાયઔી છડી ાવે આભ વાલ ઉગાડા થમે ઔેભ પાલે! દે યાણી ઔે’
ઔે, ‘જેઠાણી, ફો જુ ના લીચાયનાાં થાલ ભા, આંઈ ઔઈ બામડા
ફેઠા નથી અને આલેમ નૈં.’
‘‘અને છી ડીરે ઢાઈ ભખયા, જુ ઈ, ચભેરીના
તેરની કુાંીયુાં અને ફે જણી ચાંી ઔયલા રાખી. ચે ચે
શાથે કબેથી તે ઔાાંડા રખણ આંખાાં પયલા રાગ્માાં. થેાડાને
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લાીને નાખ્યુાં કાભાાં. એઈને વાથથી ીંડી સુધી ફેમ
ખની ગાણી ઔયી. તાયા ઔાઔાએ ઔઈ દી’ ન’તી ાંાી એટરી
ાંાી. વાલ ખુલ્રી ડી’તી અને તમ ક્યાાં કલાઈ ખઈ ઈ
કીમાર ન ’મો અને આંક ભી ખઈ....
‘‘અભે આભ યજ યજ ાયરયભાાં જાઈં ને રી છડીયુાં
ઔાાંઈને ઔાાંઈ નખુાં ઔયે ! રખનના ફે દી’ ે’રા ભને શાથે ભેંદી
ચીતયી આી, છાતીએ ચ ચ ત્રાજલાાં ચોંટાડયાાં, ભઢા ઉય
ઔાયીખયી ઔયી. ભાય લાન ઉગડી ગ્મ. રખનને આખરે દી’ ભને
ભાથે ર બુપોં ફનાલી દીધ. ફળયુાં હુાં ઔાચભાાં ને અંદયથીમ
એલી નકી રાખલા ભાાંડી ઔે ભને યભત્મ સુઝી!
‘‘તાયા ઔાઔા આવ્મા ઈ ટાણે હુાં વાંતાઈ ખઈ. ઈ ફચાડા
જડા ઔાઢી દીલારને અઢેરીને ઢરીમે ફેઠા ’તા. હુાં ત ભાયી
ળુભઝુભ ઔયતી એની શાભે આલી ઉબી! ઈ ભાયી ાની બણી
જતાાં ’માા. આભતેભ જતાાં ઔઈ ન’ત ુાં એટરે ભેં , આખ જઈ
તાયા ઔાઔાનુ ાં ભાથુાં ફે શાથભાાં ઔડી ખે શાથ યવ્મા - રા
ળીનેભાભાાં ઔયે ઈભ. અને તાયા ઔાઔા શુાં બડક્યા! ભને શેર દઈ
આગી ઔયી ઉબા થઈ ગ્મા. ભાયી વાભે શાથ જડીને ફલ્મા,
‘ફન, તાયી ઔાાંઈ ભુર થઈ છે . કટે થાનઔે આલી છ. ભાયી
નયબ્દા લન્મા ઔઈ દી’ ઔઈને અડય નથી. ભને છડ. ભાયી
નયફદી ભે ત ભઔરજે.’
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‘‘તે હુાં ત આબી થઈ ખઈ! ભેં ઔીધુ,ાં ‘ડશા! હુાં જ તભાયી
નયફદી, નલ અલતાય રૈને આલી છાં. જલ ત કયા! ણ
ઔાઔા ત આંક ઉંચી ન ઔયે ! નીચુાં ભાથુાં નાકીને ઔે’ ઔે, અલાજ
ત વાચ; ણ નયફદીન અલાજ ે’યીને ત ુાં જે આલી શ તે;
જતી યે . હુાં ઔાંઈ એભ બાઉં એલ નથી.
‘‘ભેં ઔીધુાં ઔે ઈ હુાં જ છાં. આ ભાય નલ અલતાય જુ .
ત ઔે’ ઔે ઈને ભાટે ભાયે મ નલ અલતાય રેલ ડે. ભને ત
જુ ની જ નયફદી ખભે..! ભેં એને વભજાવ્મા. ભાયા શાથ
દે કાડયા. ઔીધુાં ઔે ભાયા સુલ
ાં ાા શાથ જલ, લાાંઔાચુઔા
ાં નક ઔેલા
ળુડા થઈ ગ્મા ઈ જલ. ત ઔે’, ‘ઈ લાાંઔાચુઔા
ાં તમ લહન
ુ ાને! ઈ
ફયછટ શાથ ઔાાંઈ ભપતભાાં નથ આવ્મા. આટરાાં લયશ જેણે
બાયબાય કેતયનાાં ઢેપાાં કદ્યાાં, ઔવનાાં દઈડાાં તાણમાાં, ઔાાંટુાં
લાઢી; ને ઔાાંઈ ન’ત ુાં એભાાંથી ભાયી સ્રષ્ટી વયજી ઈ ભેરા,
ઉઝયડામા શાથ ળેં જતા ઔળુાં? ભાયે ત ઈ જ કે.’
‘‘તાયા ઔાઔા એઔના ફે ન થ્મા. નલી નયફદાને અડલા
જ તૈમાય ન’તા. ત ઈ નલી નયફદા ભાયે મ શુાં કની?
‘‘તે ધડી રી ભાંદા ાાંશે ને ભેં ઔીધુાં ઔે શતી એલી ઔયી
દે ! ત ભાીશાી દાાંત ઔાઢતી ઉબી યઈ અને ફરી ઔે, ‘અભે
ઔાાંઈ બખલાન થડાાં છાંઈ?’
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‘‘તે ફીજા ચાય ભાવા ઔાી ભજુ યી ઔયી આ નયફદીએ
ને તીજ અલતાય રીધ. શુાં ભુડાં ી શારત ભાયી થૈ છે ઈ ચાય
ભાવાભાાં! તને શુાં ઔહુ.ાં ..?’’
જાણે લાત ુયી થલાની લાટ જત ુાં શમ એભ યાજુ  ુાં
આલી ગ્યુાં અને અભાયી ફવ ‘શડીભ, શાાંઉ, શપ, ખયયય’ ઔયતી
આંચઔી કાઈને ઉબી યશી. હુાં ભાયા રફાચા રઈ ભનભાાં લાતાા
વાંઔેરીને ઔાખે ઔાંડાયલા ઉતાલે ગયબણી ઉડય.
ુાં ળળુઆતભાાં ઔે લાતાા તભાયી ાવે
તભે જ ુછુાં ’તને
ઔેલી યીતે આલે છે ? ર, આભ એ ભાયી ાવે આલી, ભેં રકી ને
તભે લાાંચી!

સ્લ. ઔીળય યાલ(અભેયીઔા)

ઈ–ભેઈર : raval.kishor@gmail.com

9023 - Unit B, Ayrdale Crescent – Philadelphia-PA 19128 - USA Phone : 215 482 0924
@
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રાંડનની ફવના ઉરા ભાે થી
મુવાપયી ઔયલી એટરે જીલવુ ાં
–બદ્રા લડખાભા

અનુક્રભણીઔા

જ્માયે

ણ

ભાયે

રાંડનની

ફવભાાં

ઉરે

ભાે

ફેવલાનુ ાં થામ ત્માયે આ પ્રવાંખ માદ આલે.
ભાયે ત્માાં ઔેન્માથી એઔ ફશેન ભશેભાન થઈને આલેરાાં.
નાની લમે વમ ૃદ્ધ વાંયક્ુ ત કુટુાંફની લહુ ફનીને આલેરી એ
ફશેન

ઔાય

ચરાલતાાં જાણે; ણ

ફીજી

યીતે

ફશાયની

દુનીમાના તેભના અનુબલ વાંકુચીત(ભમાાદીત) ઔશેલામ. હુાં
તેભને ફવભાાં પયલા રઈ ખઈ. ભને થયુાં ઔે ફવના ઉરે
ભાે ફેવીશુાં ત તેભને ફશાયનાાં દૃશ્મ જલાની ભઝા આલળે.
મુવાપયી ુયી થઈ અને અભે ફવભાાંથી નીચે ઉતમાું, ત્માયે
તેભણે વશજતાથી ભને ઔહ્ુ,ાં ‘‘અયે ! ફવન ડ્રાઈલય ત અશીં
નીચે છે ! આણે ઉય ફેઠાાં શતાાં તે ત ભને માદ જ નશીં
યહ્ુ!ાં છે ઔ આખની વીટ ઉય એઔ ભાણવ છાુાં લાાંચત
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ફેઠ શત અને ભને થત ુાં શત ુાં ઔે આ ડ્રાઈલય છાુાં લાાંચતાાં
લાાંચતાાં ફવ ઔેભન ચરાલત શળે?’’

ભાયી લીચાયભાાને આથી એઔ ધક્ક રાગ્મ. ભને
થયુ,ાં મુવાપયી ઔમાા લીનાન ભાણવ ઔેલ કુભાંડુઔ ફની ફેવે
છે ! ઔેટરા દીલવ અને ઔેટરા ઔરાઔની જીન્દખી પ્રભુએ
આણને આી છે તેની ણ જ્માયે આણને કફય નથી
શતી, ત્માયે તેભાાં લધાય ઔયલાની લાત આણા શાથની નથી
જ એ નીશ્ચીત છે . તે છતાાંમે મુવાપયી ઔયીને એ જીન્દખીને
રાંફાલલી એ વો ઔયી ળઔે તેભ છે . મુવાપયી ઔયીએ ત્માયે
વભમ આણને તેન ુ ાં કળુાં સ્લળુ ફતાલે છે . એ અનાંત
તત્ત્લની જેભ અદૃશ્મ થઈ જામ છે , રાંફામ છે અને વાંઔચામ
છે . આણે એઔ દીલવ જેલા જ ફીજા શજાય દીલવ જીલીશુાં
એ ઔયતાાં જે શજાય દીલવ જીલીએ તે દયે ઔ દીલવ એઔભેઔથી
અરખ શળે ત જીલન બયુબ
ું યુું રાખળે. અખત્મની લાત ત
એ છે ઔે મ ૃત્યુ છી ુનજૉન્ભ ઔેલ શળે તેની ચીન્તા ઔમાા
લીના મ ૃત્યુ શેરાના જીલનનુ ાં ચીંતન ઔયીશુાં ત જીન્દખીનુ ાં
અનાંત સ્લળુ ાયકી ળઔીશુ.ાં
મુવાપયીથી આણા જીલનભાાં વ ૃદ્ધી થામ છે . તેનાથી
જીલન રાંફાયુાં શમ તેવ ુાં રાખે છે . જ્માયે રાાંફા ખાા સુધી
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 37
એઔ જ સ્થે એઔ જ પ્રઔાયનુ ાં જીલન જીલીએ છીએ ત્માયે
આણે ગણુાં જઈએ છીએ; ણ તેન ુ ાં દળાન નથી ઔયતાાં, ગણુાં
વાાંબીએ છીએ; ણ તેન ુ ાં શ્રલણ નથી ઔયતાાં. એઔધાયા
દીલવલાળાં જીલન ઝડથી વાય થઈ જામ છે . મુવાપયી
ઔયતાાં શઈએ ત્માયે આણી ઈન્દ્રીમ વજાખ શમ છે . જે
જઈએ તેન ુ ાં દળાન ઔયીએ છીએ, જે ચાકીએ તે ભાણીએ
છીએ, જે સુખધ
ાં  ભુરાઈ ખઈ છે તે વજાખ થામ છે , જે
વાાંબીએ છીએ તેન ુ ાં શ્રલણ ઔયીએ છીએ. મુવાપયી દયભીમાન
આણે જીલાંત છીએ એલી તીવ્ર રાખણી અનુબલીએ છીએ.
આણને રાખે છે ઔે વભમ શમાત નથી, ઔેભ ઔે આણે
જીલનને તીવ્રતાથી ભાણી યહ્યાાં શઈએ છીએ.

ફવભાાં ઉરે ભાે ફેવી મુવાપયી ઔયી, જે જઈએ–
ભાણીએ છીએ તે યદે ળની મુવાપયી દયભીમાન અનુબલે ુાં
શમ તેવ ુાં જ ઔાંઈઔ અલનવુાં શમ છે . છી બરે તે સ ૃષ્ટી–
દળાન, રઔ–દળાન, ળશેય–દળાન ઔે છી આંતય–દળાન શમ.
–બદ્રા લડખાભા, (રાંડન)
વાંઔા : bhadra.v@btinternet.com
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કતલણી
–નટલય ખાાંધી(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

વલાય ડતાાં તભે નીઔતા દુઔાને જલા,
વપાઈ ઔયી, ખકરે અખયફત્તી, દીલ, ુજા,
પ્રણાભ ઔયી દે લને, છી ઉગાડતા શાટડી.
દરારી, ગણી રેણદે ણ, લમ આકી ધાંધ ઔમો,
અનાજ ફધુ,ાં વાથ ળીંખ, તર, તેર, ગી, ખન.
પયે ન ચઔુાં ફય ફતે, તભે એ વભે
દુલાય અયધુાં ઔયી રખીય નીંદ કેંચી રીમ,
ગયે નીવયતા તાલી ફધુાં ઔાભ યાતે છી.
જમ્મા, નશીં જમ્મા જ, ઉબડઔ એભ લાળાં ઔયી,
ઔય કતલણી, શીવાફ ખણી યાત ુયી ઔય,
વલાય ડતાાં લી દીલવ એ જ એન ળળુ.
–શભેળ ગટભા આ– કફય ના ડી ઔઈને
અચાનઔ જ એઔ દીન ઉગડી નશીં શાટડી,
ઔયી કતલણી તભે જીલનની કયે આકયે .
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યુલાન લમભાાં
યુલાન લમભાાં અનેઔ વનાાં રઈને નીઔળમ,
બમ્મ જખત ખુફ ઔૈં નજીઔ, દુય ને છે લટે
લસુ,ાં લીચળુાં આજ આ નખય યમ્મ વશાભણે
અભેયીઔન યાજધાભ શુબ નાભ લૉળીંગ્ટને.
યાં ત ુ ઉય દડત ુાં વતત દે ળભાાં, ખાભભાાં,
રટાય રઉં યાજભાખા અશીં લીશ્વવત્તા તણા,
તદા ભન રઈ જત ુાં ખરી ખરી જુ ના ખાભની,
અશીં બયી બયી ટભઔ ટે સ્ભળુાં નાલરી,
શત ુાં ઝયણુાં શુષ્ઔ તમ નદી જે ઔશી લશારથી.
વરાભ બળુાં વાફદી ધલર, નીર, યાતા ધ્લજે,
તદા પયઔત ઉયે ધ્લજ ત્રીયાં ખી જ્માાં ચક્ર છે .
લી ઔદીઔ યાષ્ટ્રખાન અશીંનુ ાં ડલુાં ઔાન જ,
તદા ખણખણુાં અચુઔ ઈઔફાર, ટાખયને
યશી યશી સ્ભળુાં અશીં જનભબભ ભા બાયતી.
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અંજરી
ઔદીમ નથી લાત ઝાઝી ઔયી, ને ઔયી લાત ત
અશીંતશીંની, અન્મની, કફય ુછી ત્રાશીતની,
અવ્મક્ત ભનની ઉાધી ફધી, બાય વ્માધી તણ
નથી જ નથી ઠારવ્મ ઔદીમ ભઔા દીરથી.

ઉાડી રઈ જીલતા વયલ બાય વાંવાયન,
ઔદી ન શવતા, જીલન ઔઈ ઉલ્રાવ ના,
નથી સ્ભયણભાાં ઔદી લીયર સ્ળા ઔ વ્શારન,
તભે નજીઔ તમ દુય, યીચીત ઝાઝા નશીં.
ભદાય તભને શત ઔાંઈઔ બાય છ ઔળુાં,
લીલેઔશીન હ,ુાં ધભાર ઔળુાં, ધાયુું ભાળુાં ઔળુાં,
ઔળુાં ભદદ ઔાાંઈ ના, ઉયથી હુાં ભાથે ડુ,ાં
શલે લવલવ ઔળુાં વ્મયથ તાતના ભતન.

નથી જ નથી નીલડય વુત, નમ્ર આજ્ઞાાંઔીત,
ફનુ ાં હુાં તલ ોત્રન સુહૃદ તાત એ અંજરી.
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કૃતજ્ઞ ધળુાં ધુ
ીછાણ ગણી આછી જાણ ન’તી તમ આલી ડય
અઔીંચન હુાં આભતેભ અથડાઈ આલી ચડય,
ઉદાય હૃદમે સ્લીઔાય મુજન ઔમો, ને લી
ઔયુું બયણ, ુણા ણ ઔયુ;ું દીધુાં ળીક્ષણ;
થમ દ્વીજ અશીં લી જીલનાઠ ઝાઝા બણી.
ઉગાડી વહુ ફાયણાાં, દઈ ફતાડી વીડી ઔહ્ુાં
મથેચ્છ ચડલા, ન ફાંધન ઔળાાં, વશાય ફધ,
ભળયુાં જીલન નવ્મ, ધ્મેમ, ચયીતાથા થઈ જીન્દખી.

ખભે ધનીઔ દે ળ આ... ણ લીળે આઔાણ
ઈભવાન પ્રબુદ્ધ, રીંઔન લીમુક્તી–દાતા તણુ.ાં
થયનુ,ાં વ્શીટભૅન, ટ્લૈન, ઔલી એભીરીનુ ાં ભને;
બરે ઉય લવે વદા જનભબભ ભાબાયતી;
યાં ત ુ ભન, ઔભા, ધ્માન, દૃઢ આત્ભના નીણામે
કૃતજ્ઞ ધળુાં ધુ ભસ્તઔ અભેયીઔાની વદા.

–નટલય ખાાંધી(અભેયીઔા)
ઔલીવમ્ઔા : natgandhi@yahoo.com
@
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058 : 16-07-2006

નલી વભ્મતા! નલી વભ્મતા?
–ઔનઔ યાલ(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

શલે ત કફય નથી; ણ એઔ જભાનાભાાં બાયતની
યે રખાડી ત્રણ પ્રઔાયની શતી.
૧. ેવેંજય, ૨. ભારખાડી ઔે બાયકાનુ ાં અને ૩. મભક્સ્ડ. શેરી
ફે ત વભજ્મા; ણ ત્રીજી ભીક્સ્ડ ખાડીને ભનભજીરી ઔશેલામ.
તેન ઉડલાન વભમ નક્કી; ણ જલાને સ્થાને ક્યાયે શોંચળે
તે ઔશેલામ નશીં. જતી લકતે ગડીમાના ઔાાંટા ખાડીને રીરી
ઝાંડી ફતાલે; ણ શોંચતે ટાણે ખાડી ગડીમાને રાર ઝાંડી
ફતાલે! આનુ ાં ઔાયણ એ ઔે ભીક્સ્ડ ખાડીભાાં આખ ભારના
ડબ્ફા યશેતા અને ાછ ઉતાળુના. દય સ્ટેળને ભારના
ડબ્ફા છડામ અને નલા ડબ્ફા જડામ. આ શેયાપેયીભાાં ઔેટર
લકત જામ તે શયી જાણે. આ દયમ્માન ખાડી નાકી શમ
વાઈડીંખભાાં! ખાડી યઔાઈ શમ તે દયમ્માન ખાડા ભાસ્ટય એઔ
ઉંગ કેંચી રે ઔે ખાભભાાં દીઔયીનુ ાં વાવળુાં શમ ત જભાઈને ગયે
ુજાાઠ– બજન તાલીને છી રીરી ઝાંડી ફતાલે ત્માયે
ખાડી આખ ચારે.
યીણાભે ખાડી ટયભીનવ શોંચે ત્માયે શોંચે! ણ
ઉતાળુને આ ફાફત ઔઈ ઈતયાજી નહશ. તેભને ત આખખાડી

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 43
એઔ ાંકીન ભે. લશેરા ઔે ભડા ગયે ત શોંચલાનુ ાં જ છે ત
શુાં કાટુાંભળાં થઈ ખયુ?ાં
શભણાાં એઔ ભીત્રન ગણા લયવે પન આવ્મ ત્માયે જુ ની
યે રખાડીની લાત માદ આલી ખઈ. ભાયા ભીત્ર પ્રીમસ્ભયણબાઈ
(વોજન્મ કાતય નાભ ફદલ્યુાં છે .) વાભાજીઔ પ્રવ ૃત્તીભાાં ગણા
શયતાપયતા યશે અને અનેઔ વાંસ્થા વાથે વાંઔામેરા ણ છે .
યીણાભે તેભના પનની ગાંટડી ચલીવ ઔરાઔ ચાુ જ શમ. જ
ઔે ‘ગડીની નલયાળ નશીં અને ાઈની ેદાળ નશીં’ ઔે ‘ટઔ રે;
ણ ભને ખણ’ તે ફન્ને ઔશેલત તેભને આફાદ યીતે રાગુ ડે.
‘અયે દસ્ત, ઔેટરા દીલવથી તને માદ ઔળુાં છાં; ણ
રઔ ક્યાાં જલા
ાં
દે છે ? ફર તાયી તફીમત..’નુ ાં લાક્ય ુળુાં
થામ ત્માાં જ તેભના પન ય ‘ફી..ફી’ ળળુ થયુ.ાં ‘જને,
ફીજ પન આલે છે , ફે ભીનીટ થબી જા..’ અને ભને ‘શર..’
ઔશેલાની તઔ ભે તે શેરાાં તેભણે ભને શલ્ડ ય મુઔી દીધ!
હુાં ણ પન ઔડીને ગડીમા જત ઉબ યહ્ય. તેભની
ફે ભીનીટ ત ફે ઔરાઔ જેલી રાખી!
પયી તેભન અલાજ વાંબામ, ‘વયી દસ્ત, ફર તાયા
કફય આ. બાબી ભજાભાાં? તેભની બ્રીજ ક્રફ ઔેભ ચારે..?’નુ ાં
લાક્ય ુળુાં થામ તે શેરાાં, ‘વયી, રાંડનથી પન આલે છે .
ભીનીટભાાં તાલી દઉં..’, ઔશીને ભને પયી શલ્ડ ય મુઔી દીધ!
ભેં શાળ ઔયી, ઔે આ લકતે ફે ભીનીટને ફદરે એઔ જ ભીનીટ
યાશ જલાની!
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ણ આ લકતે ાાંચ ઔરાઔ જેલી રાાંફી રાખતી ાાંચ
ભીનીટ ભાટે તેભણે ભને રટઔત યાખ્મ. જ ઔે તેટરી લાયભાાં
શનુભાન ચારીવા ભનભાાં ુયા થઈ ખમા.
પયી ત્રીજી લાય પ્રીમસ્ભયણબાઈ પન ય આવ્મા અને
પયી લાય તે જ યાભામણ! આ લકતે ભેં ભાયા ઔમ્પ્યુટય ય
વરીટેયની યભત ખઠલી યાકી શતી. તે યભલાભાાં લકત
શલાળથી વાય થળે તેભ ભાનીને.
ણ ભેં શલે ભાય લીચાય ફદલ્મ, એઔ અભેયીઔન
ઔશેલત માદ આલી. તે અભેહયઔન ઔશેલત છે : ‘થ્રી સ્ટ્રરાઈક્વ એન્ડ
યુ આય આઉટ’ -'Three strikes and you are out' ત્રણ દાલ
શાય ત યભતભાાંથી ફઔાત–ફાતર! ભેં તયત જ પન નીચે મુઔી
દીધ. તે આજની ગડી ને ઔારન દી’! તભને ખ્માર આવ્મ ઔે?
આ સુયપાસ્ટ ટ્રરેનના જભાનાભાાં હુાં શજી ભીક્સ્ડ ખાડીન
ખુદાફક્ષ મુવાપય શત. ભાયી ખાડી શય સ્ટેળને વાઈડીંખભાાં
ધઔેરાતી શતી. ભાયા મભત્રના ભનભાાં ભાયી જગ્મા થડા ક્રાવની
શતી અને હુાં ‘શલ્ડ ફટન’ના રાખન શત–ટેરીપનના વાઈડીંખ
માડા ભાાં!

–ઔનઔ યાલ(અભેયીઔા)
eMail : kanakr@yahoo.com; kanakravel@gmail.com

@
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059 : 23-07-2006

ફૉમ્ફ બ્રાસ્ટ
–લીજમ ળાશ(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

તે દીલવે અલ્ા અને નીયલ નાનઔડા વેત ુને રઈને
ઝગડયાાં. આભ ત એભનુ ાં જીલન ફે વભાાંતય ાટા જેવુાં શત.ુાં
ક્યાયે મ ઔઈ લાત ય એઔભતી નશીં. નીયલ અને એનુ ાં
ઔમ્પ્યુટય. ફવ.
ચા ીલાની જ્માયે તર રાખે ત્માયે નીચે આલલાનુ.ાં
ચા ઉઔે ત્માાં સુધી વેત ુને યભાડલાન, ખફડાલલાન અને ટી–
બ્રેઔ તે અને ાછાં એના એ ‘ક્રીઔ ક્રીઔ’ના જખતભાાં ગુભ
થઈ જલાનુ.ાં ળુીમાન ત ઢખર થત; ણ અલ્ા તેને
ઔશેતી ઔે, ‘ગયે યશી ઔાભ ઔયલાન ભતરફ એલ નથી ઔે
ચલીવે ઔરાઔ એઔનુ ાં એઔ ‘ક્રીઔ ક્રીઔ’ જ ઔમાા ઔયલાનુ.ાં વેત ુ
શેરાાં હુાં છાં અને ગયગ ૃશસ્થી ણ છે ..’
નીયલ અલ્ાને ઔશેત ઔે આ ‘ક્રીઔ ક્રીઔ’ છે તેથી
ત ળુીમા ગયભાાં આલે છે અને આ સ્ધાાના જભાનાભાાં
જ્માયે તભને ઔાભ ભત ુાં શમ ત ભોં ધલા જનાયને તઔરીપ
થતી શમ છે . વેત ુનુ ાં ફચણ જત ુાં યશેળે; ત ુાં અને હુાં ક્યાાં જતા
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યશેલાના છીએ? ધાંધા ને જયાઔ ધીભ ડલા દે . શભણાાં ત
ટાઈભને જયામ ફખડલા દે લામ તેભ નથી.
અલ્ા તેની ફશેનનાાં જીલન જઈ નીવાવા નાકતી
અને ફફડતીમ કયી ઔે આના ઔયતાાં ઔઈ ફેઠી નઔયીલાાને
યણી શત ત એટુાં ત વાળુાં શત ઔે વાાંજ ડે લય ગયે
આલે અને વાથે ફેવીને ટીલી વીયીમર ત જલામ!
ડેડ રાઈનને શોંચી લલાની ધભારભાાં તે દીલવે
અલ્ાએ વોંે ુાં વેત ુ ભાટે દલા રાલલાનુ ાં ઔાભ ત યશી જ
ખયુ.ાં આ લાતે લતેવય ઔયુું અને ભાાંદા વેત ુને રઈને તે ખુફ
જ રડી, છી ખુફ જ યડી અને વેત ુને રઈ તે ઔાાંદીલરી
તાને ીમય નીઔી ખઈ.
અલ્ાને નીયલ ફહુ જ ખભત; ણ તેનાાં આગ્રશયુક્ત
લરણ નીયલને જલતાાં અને તેને ત્રાવળુ રાખતાાં. તેથી તે
ઔશેત ઔે વેત ુને મુઔી તાયે જ્માાં જવુાં શમ ત્માાં જા. તેથી આજે
ત અલ્ા ભાાંદા વેત ુને જીદ ઔયીને ધયાય રઈ જ ખઈ. જ ઔે
તેના ભનભાાં ત એવુાં શત ુાં ઔે નીયલના ઔાભધાંધાની ડેડ રાઈન
તી જામ ત્માાં સુધી વેત ુ ભાાંદ યશે તે ઔેભ ચારે?
નીયલને અલ્ાની જીદ ખભતી નશતી અને કાવ
ઔયીને ઔાભના વભમે ત ફીરકુર જ નશીં. આજની યડાયથી
ત તે ત્રાવી ખમ શત અને એભાાં ાછાં તેના ઔમ્પ્યુટના શાડા
ડ્રાઈલને આજે જ ક્રેળ થલાનુ ાં સુઝલુ.ાં એન ફધ જ ગુસ્વ
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અલ્ા ય ઉતમો અને એના લરલરાટભાાં એનાથી ફરાઈ
ખયુાં ઔે, ‘વભજતી ણ નથી ને લચ્ચેથી ટતી ણ નથી!’
ઔાંટાીને તે નીચે ચા ીલા ઉતમો. તેને વેત ુની માદ આલી.
તે ત શત નશીં! તેણે ટીલી ચાુ ઔયુું અને તેને પા ડી!
ફૉમ્ફ બ્રાસ્ટથી આખુાં મુફઈ
ાં
કબી ઉઠલુાં શત!ુાં તેના ભનને
ચીન્તાએ એઔદભ ગેયી રીધુ.ાં આ અલ્ુડીને આજે જ ઔાાંદીલરી
જલાનુ ાં સુઝલુ!ાં ભન એઔ લીચીત્ર પ્રઔાયની અલઢલ અને
આળાંઔાથી કીન્ન થઈ ખયુ.ાં
તેણે ભફાઈર પન ઔમો. યીંખ લાગ્મા ઔયતી શતી.
તેણે ભનભાાંને ભનભાાં તાની જાતને ખુફ જ બાાંડી. થયુાં ઔે
અલ્ા, ત ુાં જ વાચી છે . હુાં ળુીમા ાછ ગેર થમ શત. તેણે
ભનભન પ્રભુને માદ ઔયી ભા–દીઔયાનુ ાં ક્ષેભ અને ક્ષભા ફાંને
માચ્માાં. તે ઔાાંદીલરી પન ઔયીને લાત ઔયલાની શીંભત એઔઠી
ઔયત શત ત્માાં જ પન યણક્ય : ‘નીયલ ટેક્વી નશતી ભી
એટરે ફચી ખઈ છ.’
નીયલ છટ્ટા ભઢે યડી ડય.. અલ્ાને ણ નલાઈ
રાખી! ણ આ ત્રણ લાના રગ્નજીલનભાાં શેરી લકત એને
વાળુાં રાગ્યુાં ઔે નીયલ વેત ુને એઔરાને નશીં; તેને ણ ચાશે છે .
ટેક્વી ઔયીને તે ગયે ાછી લી ખઈ. નલા નીયલને ાભલા..

–લીજમ ળાશ(અભેયીઔા)
ઈ–ભેઈર : vijaykumar.shah@gmail.com
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060 : 30-07-2006

ક્રીઔવાઈડ
-સુચી વ્માવ(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

એમને છે ઔ પીરાના છે લાડે, ફ્રેન્ઔરીન ભર છી ડાફી
ફાજુ એ છે લ્રાાં ૩૦ લાથી ક્રીઔવાઈડ અનેઔ ગુજયાતીનુ ાં –
દે ળીનુ ાં – નીલાવસ્થાન ફની ખયુાં છે . તભે જ એયઈંડીમાભાાં
દે ળભાાંથી ન્યુમઔા આલતા શ ત્માયે લાત ુ લાત ુભાાં વાાંબળયુાં જ શળે
: ‘‘ક્યાાં જા છ? શ, પીરા જાલ છ? એભ! ક્યાાં યે ’લાનુ ાં છે
પીરાભાાં? અભાય બાઈ ન્માાં ક્રીઔવાઈડભાાં જ યશે છે .’’ ‘‘લ્મ ઔય
લાત! અભાયા ભાભાન દીઔય – બાઈ ત્માાં જ યશે છે .’’
ક્રીઔવાઈડ કારી પીરાભાાં જ જાણીત ુાં નથી...એ ત છે ઔ
આઔાળભાાં ઉડતાાં ઉડતાાં ણ ઔાને ડે એવુાં ળુડુાં ને યાં ખીુાં
યશેણાઔનુ ાં સ્થાન છે . અભેયીઔાભાાં આલાાં અનેઔ યશેણાાંઔનાાં સ્થાન
છે . એડીવન જા અને ‘શીરટ’ ઔાને ન ડે એવુાં ફને જ
નશીં. એભ થામ ત તભાય પેય અપ ખમ ભાનલ.
ઔઈ ણ સ્થાન ભખજભાાં લવી જામ ત્માયે એભાાં તેની
વાથે વાંઔામેરી અમુઔ વ્મક્તી મુખ્મ બાખ બજલે છે .
ક્રીઔવાઈડના ફેતાજ ફાદળાશ ઉાઔાન્ત યીંડાણી અને તેભના
કુટુાંફીજન છે . યીંડાણી કુટુાંફ છે લ્રાાં ૨૦ લાથી ક્રીઔવાઈડભાાં યશે
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છે .

ઔાનભાાં

ઉાઔાન્તબાઈ

એઔ
અને

લાત

ઔહુ?
ાં

તેભની

તભાયી
ત્રણ

તાઔાત

ફશેન

-

નથી

ઔે

ફાાફેન,

લીયફાાફેન અને ુષ્ાફશેનની યજા લખય તભે ક્રીઔવાઈડભાાં
ખ મુઔી ળઔ.
ફાાફશેન-લીયફાાફશેન

લામ.ડફલ્યુ.વી.એ.

દ્વાયા

અઠલાડીમાના વાતે વાત દીલવ ફાઔ અને લડીર ભાટે
લીધલીધ પ્રવ ૃત્તી ઔયે છે . નાનાાં ફાઔને ગુજયાતી લાાંચતાાં–
રકતાાં ળીકલાડે છે . અત્માય સુધીભાાં ચાવ ફાઔ ઔડઔડાટ
લાાંચતાાં–રકતાાં ળીકી ખમાાં છે . અંગ્રેજીનુ ાં ડીંટીયુાં ણ આલડત ુાં
ન શમ તેલા વ ૃદ્ધ ઔે યુલાનને અંગ્રેજી ળીકલે છે . અત્માય
સુધીભાાં ભટી ઉમ્ભયના ીસ્તારીવ સ્ત્રી-ુળુને અભેયીઔન
નાખયીઔત્લની યીક્ષાભાાંથી ાવ ઔયાવ્માાં છે . ફાાફશેનના
ળબ્દભાાં જ ઔહુાં ત, "આ ક્રીઔવાઈડભાાં હુાં ‘ફાાફા’ તયીઔે
કાઉં છાં. અભે ત્રણેમ ફશેન અને બઈર શલે ગયડાાં થઈ
ખમાાં છીએ. ગ્રવયી, રન્ડ્રી, ળાઔબાજી ભાટે પ્રડલુવ જક્ળન
ાં
એ
ફધે ચારતાાં જ જઈ ળઔામ છે . ઔઈની વાડાફાયી નથી.
આડળાડળના રઔ બાલથી ભદદળુ ફની યશે છે . લી
ગુજયાતી વીલામનાાં જાાનીઝ, યળીમન અને આયફ રઔ ણ
બાઈચાય દે કાડે છે . ભાયાાં ભાત ુશ્રીએ આ જ ગયભાાં દે શ છડય
છે . અને એભ જ હુાં ણ ક્રીઔવાઈડના પ્રેભભાાં અશીંમાાં જ, ભાયી
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ુ ી ઉય દે શ છડીળ - ભને એ ફાફત
જીન્દખીની છે લ્રી ઔભાભભ
ખુફ જ ળાાંતી છે ."
ફારાફશેનની

આખેલાની

શેઠ

ક્રીઔવાઈડના

નીલાવી અનેઔ સ્થએ પયલા જામ છે - નામખયાથી ભાાંડીને
ફ્રયીડા સુધીના પ્રલાવ, ફવફવ આડળીાડળી વાથે
મજામ છે . ફબ્ફે ફવ બયીને ક્રીઔવાઈડના ગુજયાતી
ેન્વીરલેનીમાની ‘વ્રજભુભી’એ છાળલાયે ચક્કય ભાયે છે .
ક્રીઔવાઈડ જાણે ઔે અચાનઔ જ ગુજયાતભાાં આલી
ચડયાન અનુબલ ઔયાલે છે . ૧૫૨ ભઔાનભાાં ૨૦૩૨ કુટુાંફન
વભાલેળ થામ છે . એભાાં રખબખ એઔાદ શજાય ત ગુજયાતી
કુટુાંફન આંઔડ નીઔે . પ્રત્મેઔ વ્મક્તીએ તાનાાં ભનભાાં
લવેરી ગુજયાતની માદને ક્રીઔવાઈડભાાં લાસ્તલીઔ નીળુણ
આપ્યુાં છે . જુ દા જુ દા ખુણાભાાં તભને સુયત, લડદયા,
નડીમાદ, અભદાલાદ, યાજઔટ, જુ નાખઢ ઔે મુફઈના
ાં
કાય,
ારાા, ળાાંતાક્રુઝ, ગાટઔયના બણઔાયા, શોંઔાયા, ડઔાયા
વાંબામ અને તભાયા સ્મ ૃતીટ ય એની માદ તાજી થામ.
તભે ક્રીઔવાઈડભાાં પ્રલેળ ઔે તયત જ ઢઔાાં, ત ુલેયની દા,
બીંડાનુ ાં ળાઔ, ખયભાખયભ યટરી, ઔઢી,

બજીમાાંની સુખધ
ાં

તભાયા યભે યભ ઉબા ઔયી નાકે, ફાુ, જરવા ડી જામ!
ક્રીઔવાઈડની અડઅડ અડીકભ ાથભાઔા ઉબ છે , ૨૪ ઔરાઔ
ખુલ્ર! એની ફાજુ ભાાં જ દે ળી ગ્રવયી સ્ટય ‘ભશારક્ષ્ભી’. વાલ
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એ જ રાઈનભાાં રન્ડ્રભેટ અને ાછાાં ફે ડખરાાં ચાર એટરે
ગુજયાત ડેન્ટીસ્ટનુ ાં ક્રીનીઔ.
ફાાફશેનની જેભ જ આભ ફીજી ફાજુ દીનુબાઈ
દે વાઈન દયફાય છે . વીનીમય વીટીઝન ુળુની એઔ ભાંડી
જુ દી છે . દીનુબાઈ, દીનુઔાઔા ઔે દીનુદાદાના હર
ુ ાભણાાં નાભથી
જાણીતા છે . દીનુઔાઔા અને ભાવી આભ ત દીઔયા વાથે યશેતાાં
શતાાં; ણ દીઔયાની ફદરી ળીઔાખ થતાાં દીઔય લહુ ળીઔાખ
ખમાાં. વળીમર વીક્યયીટી, ભૅડીઔર ઔાડા

અને ભૅડીઔર

ટ્રીટભેન્ટના ઔાયણે દીનુબાઈને પીરાભાાં યશેવ ુાં ડલુ.ાં ભટી ઉમ્ભય,
અનેઔ ભાાંદખી, અંગ્રેજીનુ ાં અજ્ઞાન, ઔાય-લાશનન ન ઔઈ ભક
અને ાયઔ યદે ળ! દયે ઔ મુઝલણ,
ાં
મુશ્ઔેરી લચ્ચે દીનુઔાઔા
અને ભાવી ૧૯૯૨ભાાં ક્રીઔવાઈડ યશેલાાં આવ્માાં. એભના ળબ્દભાાં
ઔહુાં ત, "ક્રીઔવાઈડ ત અભાળુાં અમઘ્મા છે . અશીંમાાં ઔઈ બમ
નથી. ફાયણાાં ખુલ્રાાં યાકી સુઈ જઈએ છીએ. તભાયાાં ભાળીને
ઔેન્વય છે . ભને હૃદમની તઔરીપ છે . અનેઔ ઑયે ળન,
શૉસ્ીટર, ડૉક્ટય એ ફધી મુશ્ઔેરી લચ્ચે આયાભથી જ
જીલી ળઔતાાં શઈએ ત એ ક્રીઔવાઈડની હપ
ુાં ને જ આબાયી છે .
આડળીાડળી વતત શોંળે ભદદ ઔયે છે . ભાળુાં વાચુાં કુટુાંફ
ક્રીઔવાઈડ જ છે . વાાંજે ભાયી ઉમ્ભયના અભે લીવ-ચીવ
બાઈ ાથભાઔા ના ાઔીંખભાાં ભીએ છીએ. ત્માયે રઔ શવીને
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ઔશે છે ઔે દીનુઔાઔા નડીમાદની બાખે ખમા છે . છે લ્રા નલ
લાભાાં હુાં કયા અથાભાાં ગુજયાતી અભેયીઔન થઈ ખમ છાં."
આભ ત્રીજી ફાજુ નજય પેયલ ત જુ લાન, જીન્દખીને
વપતાથી શાંપાલતા ભધુબાઈ અને પ્રઔાળબાઈને ભીને ભનભાાં
થામ ઔે યાં ખીન છે , ભજેદાય છે , પ્રેભા છે , શવમુકા છે , લશારા
રાખે તેલા છે -ટુાંઔભાાં આણા છે . પ્રઔાળ ળાશ છે લ્રાાં દવ લાથી
ક્રીઔવાઈડભાાં શોંળીરા ઔામાઔય છે . એભની ‘યાભપ્માયી’ ખાડીભાાં
વોન વાભાન,

ઔફાટ,

તીજયી ગય બેખાાં થામ છે .

પ્રઔાળબાઈ ફધાને ભપત યાઈડ આે છે . ઔઈ દી’ ઔઈન એઔ
ૈવ ણ સ્લીઔાયતા નથી. પ્રઔાળબાઈના લશારા, હપ
ુાં ાા,
ઉષ્ભાબમાા અનુબલની અવય વ્શાઈટભેનના નાભે કાતા
ભધુબાઈ ઉય એલી ત ઉવી આલી છે ઔે વ્શાઈટભેન ણ શલે
ક્રીઔવાઈડના

પ્રેભભાાં

છે .

ભધુબાઈ

છે લ્રાાં

ાાંચ

લાથી

ક્રીઔવાઈડભાાં યશે છે . જેભણે ૧૯૮૩થી તાની ભાના મ ૃત્યુ છી
વપેદ લસ્ત્ર ધાયણ ઔમાું છે -એભને વપેદાઈનુ ાં ભુત એવુાં ચડલુાં છે
ઔે ુછ ન લાત. એ વ્શાઈટભેન ય ફીજાાં દવ ાનાાંન રેક
રકી ળઔામ. ક્રીઔવાઈડના રઔ ઔશે છે ઔે ક્રીઔવાઈડ અભાયા
ભાટે ક્રીઔવાઈડ છે ; ણ વ્શાઈટભેન ભાટે વ્શાઈટવાઈડ છે .
વ્શાઈટભેનના ળબ્દભાાં ઔહુાં ત, "હુાં ક્રીઔવાઈડના પ્રેભભાાં
છાં. હુાં શલે ફીજે ભઔાન રઈ ળકુાં એભ છાં, ણ ભાયે ક્યાયે મ
ક્યાાંમ નથી જવુ.ાં ભાયા યાં ખીરા સ્લબાલથી હુાં વોન દસ્તાય છાં.
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વાાંજ ડયે ભાયે ગયે રખબખ લીવ ચીવ દસ્તાયન ડામય
ભે છે . અભે ચા ાણી ઔે આઈવક્રીભ કાઈને ખપ્ાાં ભાયીએ
છીએ. અભેયીઔનને ત ભાનવીઔ ટેન્ળનના ઉામ ભાટે આલા
વટા ગ્રુભાાં ૈવા આી જવુાં ડે છે . અભાયે ભપતભાાં જરવા
જ જરવા છે -અને ઢખર પ્રેભ અને હપ
ુાં ભે છે . અશીં ગયની
આજુ ફાજુ જ તભાભ વ્મલસ્થા-ાથભાઔા , ગુજયાતી ‘શાઔબાજી’
લેચતી ઈન્ડીમન ગ્રવયી, ગુજયાતી ફાફયી ાડી આત
ઈંડીમન શજાભ, જીબ ઔઢાલી ગુજયાતીભાાં "આ આ આ"
ફરાલી ખળાં તાવત દાક્તય, આઠ જુ દી જુ દી જાતનાાં પાસ્ટ
ુડ યે સ્ટયાં ટ, ભર અને ખણમા ખણામ નશીં એટરા દસ્તાય....
જીંદખીભાાં ફીજુ ાં શુાં જઈએ?"
ક્રીઔવાઈડભાાં એઔરા, ભટી ઉભયના લીધુય ુળુ અને
અમુઔ એઔરી યુલાન સ્ત્રી તાનાાં ફાઔને આવાનીથી ભટાાં
ઔયી ળઔે છે . ક્રીઔવાઈડભાાં વશજ ભતી એઔ ફીજાની ભદદથી
જ આ ળક્ય ફને.
ક્રીઔવાઈડભાાં તભાયી આલઔ પ્રભાણે બાડુાં બયલાનુ ાં શમ
છે .

અશીંમા

યશેલા

આલ

એટરે

લીવચીવ

દીલવભાાં

આજુ ફાજુ ભાાં આલેરી પેક્ટયીભાાં નઔયી ભી જામ છે . ઔાભે જલા
યાઈડની ણ વ્મલસ્થા થઈ જામ છે અને ઉમ્ભય પ્રભાણે
દસ્તાય બાઈફાંધ ણ ભી યશે છે . આભ, અભેયીઔાની અદ્યતન
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વખલડ વાથે ગુજયાતી ાડળનુ ાં ટટર ઈન્ફ્રા-સ્ટ્રક્ચય ભી યશે
છે .
ભનભાાં ફે ગડી ઈષ્માા આલી જામ ઔે ભાળાં વાળાં, કયા
જરવા ત ક્રીઔવાઈડભાાં છે !

-સુચી વ્માવ(અભેયીઔા)
ઈ–ભેઈર વમ્ઔા : girishsuchi@comcast.net

@
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061 : 06-08-2006

લીશ્વાવ
–લસુધા ઈનાભદાય(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

થડા વભમ શેરાાંની લાત છે . બાયતની ઉત્તયે
આલે ુાં અને ળીયભણીની જેભ ળબત ુાં ઔશ્ભીય, શીભારમની
ફેઠે ુાં ઔશ્ભીય, બાયતના

ખદભાાં રાઈને

ળીયદદા

વમુાં

ઔશ્ભીય, આજે બાયતીમ લીયનાાં ફરીદાનથી ‘યક્તયાં જીત’
ઔશ્ભીય, લાયે ગડીએ

યણભેદાને

ચડત ુાં ઔશ્ભીય, ઔાયખીરની

યુદ્ધની ઔ લતાાં ફેઠુાં થમે ુાં ઔશ્ભીય : તેની આ નાનઔડી
લાત છે .
ાઔીસ્તાનના વૈનીઔ દ્વાયા ભળીનખન અને યૉઔેટ
રૉન્ચય ભાયપતે ઔયલાભાાં આલેરા હભ
ુ રાને બાયતીમ શુયલીય
વૈનીઔએ

જડફાતડ

જલાફ

આપ્મ

શત.

ખીના

લયવાદની યભઝટ ફે ઔરાઔ શેરાાં જ ળભી શતી. ઔશ્ભીયની
વયશદે દે ળની યક્ષા ઔાજે જીલન કુયફાન ઔયનાય વૈનીઔની
છાલણીભાાં અજ
ાં
શત. એ લીવ જણાની ટુઔડીભાાંથી એઔ
શુયલીયે દે ળના યક્ષણ ઔાજે શાંભેળ ભાટે લીદામ રીધી શળે
એલી

દશેળત

વોના

ભનભાાં શતી.

અનેઔ
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ગેયામેર વલ્જય ભશન બાટીમા તાના ભીત્રને ળધલા
નીઔી ડય શત.
ઔાજુ ાં ઠાયી નાકે તેલી ઔાતીર ઠાંડી શતી. ફયપથી
છલામેરી ધયતી ય દદા થી ીડાતા, ઔણવતા, અધા–ફેશળ
જેલા ભીત્રની ળધભાાં નીઔી

ડેરા વૈનીઔની છાતીના

ધફઔાય લધતા જતા શતા. ઔડઔડતી ઠાંડીભાાં અબ્દુરની બા
ઔાઢલા એણે એના ઔાન વયલા ઔમાા. એની આંક જાણે
લીજીના ખા ફનીને અંધાયાને ચીયતી અબ્દુરને ળધી
યશી શતી. એના ખભાાં ખતી શતી, વભગ્ર ળયીયભાાં ળક્તીન
સ્રત લશી યહ્ય શત. ભીત્ર અબ્દુર ભાટે, તેની વરાભતી ભાટે
તે ભનભન ઈશ્વયને પ્રાથી યહ્ય શત.
‘અબ્દુર’

ઔશીને

એણે

બુભ

ાડી.

એ

નીયલ

લાતાલયણભાાં એના એ ળબ્દ ાછા પમાા. ભશને પયી પયીને
બુભ ાડી અને એઔ ફયપીરી ઔેડી ય ચારતાાં એન ખ
રસ્મ. એ ખફડત ખફડત એઔ ભટા વ ૃક્ષ વાથે અપામ.
એના ભઢાભાાંથી એઔ ચીવ નીઔી ડી; ણ તાના દદા ને
ુાં
છાલી એણે જયથી બુભ ાડી, ‘અબ્દુર...ક્યાાં છે ત?’
‘હુાં અશીં છાં, ભશન’ એઔ દદા બમો અલાજ આવ્મ.
‘અબ્દુર...’ ભશન રખબખ દડી ખમ. ત્માાં ફેવી
ડય. એણે અબ્દુરને તાના ભજબુત ળયીયન વશાય
આી ફેઠ ઔમો.
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ભાત્ર ભશનને જ વાંબામ એટરા ધીભા અલાજે
અબ્દુર ફલ્મ, ‘આ ખમા ભશન...મુઝે તા થા ભેયે દસ્ત,
ભેયે ભયનેવે શરે ત ુ જળુય આમેખા.’
‘ઐવા ભત ફર, ભેયે માય, ભૈં ત ુઝે રેને આમા હ.ુાં ’
‘નશીં દસ્ત, અફ લક્ત આ ખમા શૈ. ફડી ખુળી હઈ
ુ ,
ત ુઝે દે ક ઔે. મુઝે તા થા, ત ુ જળુય આમેખા... દે ક ભેયી ભા
ઔ ફરના... મા ખુદા... ભા ઔા કમાર યકના... જમ શીન્દ..
જમ શીન્દ.’ એના ળબ્દ અંધાયાભાાં ધીયે ધીયે લીરીન થમા.
ભશનના કબા ય અબ્દુર ઢી ડય.
ભશન થડી લાય શુન્મલતૌ ફેવી યહ્ય. એણે ઉબા
થઈને ભીત્રને વેલ્યુટ ભાયી શલેઔથી એના મ ૃતદે શને ઉાડય
અને તે બાયે ખરે છાલણી તયપ ચારલા રાગ્મ.
છાલણીના પ્રલેળદ્વાય આખ લાાંઔા લીને અબ્દુરના
દે શને એણે નીચે મુક્ય.
ભેજય ખુળલાંતવીંખ છાલણીની ફશાય વીખાયન દભ
ભાયીને ઠાંડી ઉડાડલાન પ્રમત્ન ઔયતા શતા. ભશનને ઉદ્દે ળીને,
અબ્દુરના મ ૃતદે શ વાભે જઈ તે ફલ્મા : ‘ ભીસ્ટય બાટીમા,
ક્યા ામા ત ુભને? શભ ત ફરે થે, લશ ભય ખમા શખા.
સુફશ શતે શી ઉવે ઢુ ાંઢ ઔે રે આમેંખ!ે ’
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ભશન ઉદાવ ચશેયે દૃઢતાથી ફલ્મ, ‘‘વય, ભૈં ને
ફશત કુછ ામા, આકયી દભ તડતે લક્ત લશ ફરા થા,
‘મુઝે લીશ્વાવ થા, ત ુ જળુય આમેખા.’ ઓય ભૈંને ઉવઔે લીશ્વાવ
ઔ ત ુટને નશીં દીમા.’’
એની આંક બયાઈ આલી. રશીથી કયડામેર ઔટ
ઔાઢતાાં તે ફલ્મ...“જમ શીન્દ!”

–લસુધા ઈનાભદાય(અભેયીઔા)
ઈ–ભેઈર : mdinamdar@hotmail.com
@
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062 : 13-08-2006

ૅયીવ નાભે નખય
–પ્રીતી વેનગુપ્તા
અનુક્રભણીઔા

શલા જ આકી પ્રેભ શ્વવે છે ૅયીવભાાં,
વહુ તયપ યભાાંચ લવે છે ૅયીવભાાં.
નબને ચીંધે તજૉની જેલ એપીર ટાલય,
વેન નદીનાાં નીય કવે છે ૅયીવભાાં.
ુવ્ર ભશેરભાાં ઔાકૃતીની બાયે બીડ,
ભનારીવા છાનુ ાં શવે છે ૅયીવભાાં.

નેરીમનનુ ાં યાજાટ થયાઈ ડલુાં છે ,
એ ત દપન થઈ લવે છે ૅયીવભાાં.
દે લ–સ્થીત ભાતા ભૅયીની છે કૃા, ને
સુદ
ાં ય સુદ
ાં ય દીળા દવે છે ૅયીવભાાં.
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ળાાંઝેરીઝે, ભરાાંળુઝ, રીડની ઝશ,
વાાંજે–યાતે દીર તયવે છે ૅયીવભાાં.

વબય જીલનના યવીમા રઔ, ને જુ  ત–
સુયા ઉબયાતી નવે નવે છે ૅયીવભાાં.

એન્ટાક્ટીઔા
ધલર આરઔ, ધલર અંધાય,
ધલર આબા, ધલર આઔાય.
ધલર પ્રતીદીન, ધલર યાત્રી,
ધલર થ ય લીઔર જાત્રી.

લીળદ અંળ આ લીશ્વન,
ણ છે ઔશુાં લૈશ્વીઔ અશીં?
ભુરઔન જ લીબાખ આ,
ણ ના ઔશુાં ઐશીઔ અશીં.

ઔ’ લાભને ખરાાં થઔી
ચાાંપ્યુાં જેને  ૃથ્લી તે ,
અફધ ઔેન્દ્ર પ્રતી પ્રમાણ
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ભાનલ–ખરાાં જ્માાં ખે .

ખતી ધલર ને ભતી ધલર,
ફનતી વભમની સ્થીતી ધલર,
વલા યાં ખ, વલા છાંદ,
ચેતનાની ખતી ધલર

તે એટરે ઔણ?
એઔ ભાણવના ફે પટા
ચચ ચોંટાડયા શમ ત
એ એઔ વ્મક્તી યશે ઔે ફે ફને?
ફાંનેનાાં હૃદમ શમ ધફઔતાાં :
એઔ લાસ્તલીઔતાભાાં,
ફીજુ ાં રાખણીના  ૃષ્ઠબાખભાાં.
ત તે એટરે ઔણ?
પીફ્થ એલન્યુ ય ચારતી શસ્તીના ખ
ડતા શમ ભાણેઔચઔની ફસ્તીભાાં.
આખ કીલ્માાં શમ યે ળભી ુર,
ને ાછ શમ સુઔામેર ફાખ.
ક્યાાંઔ ધયતીઔાંની લાત
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આંચઔા ફીજે ક્યાાંઔ.
ુય આવ્માાં શમ શ્ચીભભાાં,
તણાત ુાં શમ તમ વલાસ્લ તમ શ્ચીભભાાં.
વાંગા ના શમ, ને ગવાય શોંચે.
ઔશુાં છડાયુાં ના શમ,
ઔશુાં તાનુ ાં ના શમ.
એઔ ભાણવના ફે બાખ,
ફે પટાન એઔ ભાણવ.
દ્વાય કયાાં ણ દીલાર નશીં,
ફીંફ કયાાં ણ દાણ નશીં.
ફે કયાાં ઔે એક્કે મ નશીં?

–પ્રીતી વેનગુપ્તા (અભેયીઔા)
ઈ–ભેઈર : PreetyNYC@aol.com

@
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063 : 13-08-2006

ચા લીળે ચાવણી જેલા ચાય ફર
–ભધુ યામ(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

(ભધુ યામ ‘ઉંઝાજડણી’ના ઉગ્ર લીયધી શલા છતાાં;
‘અભે એભના ફેપાભ લકાણ ઔયીએ’ એ ળયતે આ રેક ુયતા
તે વાંભત થમા છે . –શયનીળ જાની, વાંાદઔ)
આણે પયલા નીઔળમા શઈએ અને યસ્તા યથી
ચાાંદીન

ળુીમ

ભે

તેભ

અભને

આ

ભાશીતી

એઔ

ુસ્તઔારમભાાંથી અનામાવ ભે રી : લીખ્માત રીપ્ટન ઔાંનીના
સ્થાઔ વય ટભવ રીપ્ટન ચા યઔાફીભાાં ઢાીને ીતા.
(‘પયચ્યુન’, ખસ્ટ ૧૯૩૩, ાનુ ાં ૩૫) ફાંધ ુ શવમુક ખાાંધીએ
થડા વભમ શેરાાં ચાની વાંસ્ત ુતી ઔયત એઔ રેક રકેર, તે
યથી અભને થયુાં ઔે રીપ્ટન વાશેફલાી આ લાત લાચઔને
ઔયલા જેલી છે . શલે ભાંછાપઈ ઔે જભનભાભા યઔાફીભાાં ચા
ઢાીને ીએ ત અભે ભઢુ ાં નશીં ચડાલીએ.
અભે નાના શતા ત્માયે અભાયા ગયે ચા ીલાન યીલાજ
નશત. ીતાશ્રી લલ્રબદાવ સુદ
ાં યજી ઠાઔય રવનની ચીઔયી
ભીશ્રીત ફ્રેન્ચ ઔૉપીનુ ાં ટીન રાલતા, તે ીલાતી. તે વભમે
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વીરન યે ડીમ યથી આલત રવનન ‘ચાંચર ફારઔ’ નાભે
ઔામાક્રભ અભને ખભત. અભાયે ગયે યે ડીમ નશત; અભે ફાજુ ભાાં
યશેતા ભઔાનભારીઔ રક્ષ્ભીદાવઔાઔા અને જેલન્તીભાવીને ત્માાં
યે ડીમ

ાવે

ઉબા

યશીને

વાાંબતા.

તે

અને

‘ફીનાઔા

ખીતભારા’. ણ તે ફધી આડલાત છે . આ રેક ણ અભે ચા
લીળે ‘ભાશીતીવબય’ ફનાલલાના છીએ.
ન્મમૉઔા ના અભાયા ભીત્ર સ્લ. ડૉ. ફાબુબાઈ યાજલૈદ્યે
અભને જણાલે ુાં ઔે ચાની ળધ બુદ્ધ બખલાને ઔયે રી. તે વાચુાં
શમ ઔે નશીં; યાં ત ુ વો સ્લીઔાયે છે ઔે ચા બાયતભાાં ળધામેરી.
મલન ગ્રાંથ ઔશે છે ઔે આણા ભશાન ભશાબાયતની
યચના

ઈ.વ.

૧૫૦–૨૦૦ભાાં થઈ.

તે

જ

વભમે

યભન

વામ્રાજ્મભાાં ભયઔી પાટી નીઔે રી. તે જ અયવાભાાં ઔયીમાથી
યે ળભના ઔીડાની આમાત ચીનભાાં થઈ અને તે જ ખાાભાાં
ચક્રલતી અળઔના પ્રમત્ને બાયતભાાંથી ફોદ્ધ ધભા ચીનભાાં પ્રવમો
શત. વન ૩૦૦ની આવાવ આજે જેને અભેયીઔા ઔશેલામ છે તે
કાંડના ભધ્મ બાખભાાં પ્રતાી આઈઝેઔ જાતીની ‘ભામા’
વાંસ્કૃતીનુ ાં ઉત્થાન થયુ.ાં વન ૩૨૦ભાાં બાયતભાાં ચન્દ્રગુપ્તે ગુપ્ત
વામ્રાજ્મ સ્થાપ્યુ;ાં ભશાયાજા અળઔ ઔે ચન્દ્રગુપ્ત ઔે ફીજા ઔઈ
ચક્રલતી ચા ીતા ઔે નશીં તે કફય નથી. ત્માયે ‘ચા’ને શુાં
ઔશેલાત ુાં શળે તેની ણ અભને બા ભતી નથી. ઔીન્ત ુ ‘ચા’
ચીની બાાન ળબ્દ છે .
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ચીનભાાં ફોદ્ધ ધભા આવ્મા છી ચા આલતાાં ફીજી ત્રણ
વદી લીતી. ઈ.વ. ૪૫૧–૫૦૦ દયભીમાન બાયતભાાં ચક્રલતી
સ્ઔન્દગુપ્તનુ ાં યાજ ચારત ુાં શત.ુાં કખળાસ્ત્રી–ખણીતજ્ઞ ાંડીત
આમાબટ્ટ વાંખ્માનાાં મુ અને લખા લીળે ગ્રાંથ રકલાનુ ાં
લીચાયતા શતા; અને ચીનની યાજધાની નાનઔીંખ નખય શત;ુાં
ત્માયે ચીનભાાં પ્રથભ લાય બાયતભાાંથી ચા આલી.
ત્માાં ચીનાએ તેને નાભ આપ્યુાં ‘ત્ચામ’. તે ળબ્દ
ઉચ્ચાય બેદથી એઔ દીળાભાાં ફન્મ ‘ત્મામ’ અને ફીજી દીળાભાાં
ફન્મ ‘ચામ’. લી ‘ત્મામ’ યથી ખયફી રેત રેત તે ળબ્દ
યુયભાાં ફન્મ ‘ટયે’ અને ‘ટી’; અને આણે ફનાવ્મ ‘ચામ’
અને ‘ચા’. ઔાઠીમાલાડ–મુફઈના
ાં
ગુજયાતી ‘ચા’ ીએ છે ;
અભદાલાદ–લડદયાભાાં

‘ચ્શા’

ીલામ

છે ;

આફ્રીઔાના

ગુજયાતી લીલેઔ ઔયે છે , ફાના, ‘ચામ’ ીવ?
વન ૬૨૨ભાાં શજયત ભશાંભદવાશેફે શીજયત ઔયી. વન
૭૩૦ભાાં ચીનભાાં મુદ્રણઔાની ળધ થઈ અને તયત વન
૭૭૯ભાાં ‘ત્મામ ત્ચીંખ’ નાભે ચા લીળે એઔ ભાશીતી ુસ્તીઔા
છાઈ.
વન ૫૫૨ભાાં જાાનભાાં ફોદ્ધ ધભાન પ્રચાય થમ. યાં ત ુ
ત્માાં ચા આલતાાં ફીજાાં ૬૫૦ લા રાગ્માાં. વન ૧૧૭૫ભાાં
દીલ્શીભાાં

ઠાણ

વલ્તનત

આલી

અને

૧૧૯૧ભાાં ભધ્મ

અભેયીઔાભાાં ‘ભામા’ વાંસ્કૃતીનુ ાં દ્વીતીમ ચયણ ળળુ થયુાં અને તે જ
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લે ચીનભાાંથી ચા પ્રથભ લાય જાાનભાાં આલી. ઈ.વ.૧૩૫૦ભાાં
ચીનભાાં રી શવીંખ તા નાભે નાટઔઔાયનાાં નાટઔ ચારતાાં
શતાાં, ત્માયે જાાનના ‘ળખન’એ ચા ીલા વાભે પ્રતીફાંધ ઔમો.
યુયભાાં ઔૉપી વન ૧૫૧૭ભાાં દાકર થઈ શતી, ચા આલલાને
શજી ફાણુાં લયવની દે ય શતી. વન ૧૬૦૦ભાાં બ્રીટીળ ઈસ્ટ
ઈન્ડીમા ઔાંની અને ડચ ઈસ્ટ ઈન્ડીમા ઔાંની એભ ફે લેાયી
વાંસ્થા

સ્થાઈ;

૧૬૦૯ભાાં બાયતભાાં

ભખર

ાદળાશ

અઔફયનુ ાં યાજ ચારત ુાં શત.ુાં તે વભમે ચીનભાાંથી ડચ ઈસ્ટ
ઈન્ડીમા ઔાંનીએ પ્રથભ લાય યુયભાાં ચા દાકર ઔયી.
અને ૧૬૩૬ભાાં અભેયીઔાભાાં લીખ્માત શાલાડા ઔૉરેજ
સ્થાઈ તે વાથે વાથે ફ્રાાંવના ાટનખય ેયીવભાાં ચાની પ્રથભ
ચુસ્ઔી રેલાઈ. ‘ચા’ને ‘ટી’ ઔશેલાનુ ાં ળળુ થયુ.ાં
ભરમદે ળભાાં યશેતા ચીનાની અભમ નાભની ફરીને
ઔાયણે, તે રઔ ‘ત્મામ’ને ફદરે ‘ત્મે’ ફરતા શતા. તેભની
ાવેથી ડચ રઔ તેને ‘ટે’ ‘ટે ’ ઔશેતા થમા. તેભને વાાંબી
અંખયે જ ‘ટયે’ ‘ટયે’ ઔયતા થમા અને આકયે ‘ટી’ ઉય આલીને
અટક્યા.
વન ૧૬૫૦ભાાં અભેયીઔાભાાં ડચ રઔ અને અંખયે જએ
તતાની અભેયીઔન ઔરનીની વીભા ફાફત ઔયાય
ઔમાા અને અભેયીઔન આદીલાવી ઈન્ડીમનન જથ્થાફાંધ વાંશાય
ળળુ ઔમો; ત્માયે ઈંગ્રૅન્ડભાાં રીલય ક્રભલેર લડા પ્રધાન શતા;
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અને તે લયવથી ઈંગ્રૅન્ડભાાં ‘ટી’ ીલાની પ્રથાન પ્રાયાં બ થમ.
તે છી ચામન ઈશ્ઔ આકી દુનીમાએ ઔમો.
અભેયીઔાભાાં

ચાનુ ાં

ઐતીશાવીઔ

ભશત્ત્લ

છે .

વન

૧૭૭૩ભાાં ફસ્ટન મુઔાભે અંગ્રેજી શકુભત વાભે ફખાલતનુ ાં શે ુાં
બ્યુખર ફૉસ્ટન ફાંદયે

બ્રીટનના જશાજભાાં રાદે રી ચાની

ેટીને દયીમાભાાં પખાલીને લાગ્યુ,ાં જે ગટનાને ‘ફૉસ્ટન ટી
ાટી’ એવુાં યભાન્ટીઔ નાભ અાયુ.ાં અભેયીઔાભાાં તે છી ઔૉપી
રઔપ્રીમ ફની, જે આજે છે .
ણ અઔફય ાદળાશ ચા ીતા શતા ઔે ઉઔા; ચાભાાં
દુધ નાકલાનુ ાં ઔણે ળધ્યુ;ાં રીપ્ટન/બ્રુઔ ફન્ડ ઔાંની ક્યાયે
સ્થાઈ; લખેયે ફાફતન ઉલ્રેક અભે જે ગ્રાંથભાાંથી આ યવીઔ
ભાશીતી તાયલીએ છીએ તેભાાં નથી.
બાયતભાાં આઝાદીની રડતના વભમભાાં ખાાંધીજીના
ઔાયણે ચા વાભે લીયધ ળળુ થમેર. અભે ચથી ચડીભાાં શતા
ત્માયે વેલત
ાં ીરાર નાભે એઔ જૈન ભીત્રે ખાંબીય ચશેયે જણાલે ુાં ઔે
અંગ્રેજના વભમભાાં આવાભભાાં ચાના ફખીચાભાાં ઔાભદાય
ઉય અત્માચાય થત શત. અંગ્રેજ ભારીઔ ઔયડે ઔયડે
ઔાભદાયને પટઔાયતા અને તેભના રશીની રારાળ ચાભાાં
આલતી શતી. ખાાંધીજી ઔશેતા ઔે ચા ઔેપી ીણુાં છે . એ ઔાયણે
અભાયા ગયભાાં ચા ીલાન યીલાજ નશત.
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અભે ઉ.લ. ૧૮ના શતા ત્માયે ળીલકુભાય જળીની દુઔાને
પ્રથભ લાય ચા ીધેરી. છી ૧૯ લાના થમા ત્માયે ચન્દ્રઔાન્ત
ફક્ષીએ ઔરઔત્તાની એઔ મુવરભાની શટેર ‘વાફીય’ભાાં અન્મ
વ્માંજન કલડાવ્મા છી અભને ચા ીલડાલેરી. તે છીથી
અભે નીમભીત ચા ીતા થમેરા. છી ચ્ચીવ લાના થમા
ત્માયે અભદાલાદભાાં સ્લ. પ્રફધ ચઔવીના બયાલદાય શાથ નીચે
‘નીયીક્ષઔ’

વાભમીઔભાાં

ઉતાંત્રી

શલાના

ઔાયણે

તેભના

ભાખાદળાન શેઠ ‘રીપ્ટન ગ્રીન રેફર’ની ભશીની ભાણેરી.
છી ૨૬ લાના થમા ત્માયે અભદાલાદના વાાંખીતીઔ વજ્જન
શીમ્ભતરાર ઔાવી વાથે યજ યાત્રે ઔાુયુ સ્ટેળને જઈને
રશ્ઔયી ચા ીલાની રત રાખેરી. છી એક્વલામઝેડ લાના
શતા ત્માયે મુફઈભાાં
ાં
ગણે ઠેઔાણે ચા ીને એઔ લાય ફાંધ ુ શ્રી
શવમુક ખાાંધીની પીવભાાં તઔયાય ઔયલા ખમેરા અને તેભણે
ચાન આગ્રશ ઔયે ર; યાં ત ુ અભે લીનમ ઔયે ર ઔે ચાના સ્થાને
એઔ ાન ભાંખાલી આળ ત અભને લધુ ળુચળે.
ચીન, જાાનભાાં ચાની ાાંદડી ખયભ ાણીભાાં ઝભી
યશે છી એભાાં જુ ઈ જેલાાં ુર નાકીને ીલાન ભશીભા છે .
બ્રીટનભાાં ચા વાથે ઔાઔડીની વેન્ડલીચ જભલાન અભીયી
ળીયસ્ત છે . ચાભાાં રીંબુ નાકલાની પ્રથા યુયભાાં છે .
અભેયીઔાભાાં ચા ઔાખના ઔભાાં ભે છે . ઔરઔત્તાભાાં ચા
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ળઔયાભાાં ભે છે અને અભદાલાદભાાં એઔ ઔ અને ચાય
યઔાફીભાાં ભે છે .
(રેકઔના

ુસ્તઔ,

‘નીરે

ખખન

ઔે

તરે’

વાબાય..)

–ભધુ યામ(અભેયીઔા)

ઈ–ભેઈર : madhuthaker@yahoo.com

@
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064 : 27-08-2006

ખઝર
–‘યવીઔ’ ભેગાણી(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

તાજાાં ઔદી ઔીતાફભાાં યાકેર નીઔે ,
ત્તી સ્લળુે ુષ્ એ સુઔેર નીઔે .

લોથી જેને વાચલી યાખ્મા છે જીલ જેભ,
એ જીણા ઔાખ શલે પાટેર નીઔે .

થાક્યા લખય હુાં જેને વદા વચત યહ,ુાં
એલી ઔીતાફ ના શજી લાાંચેર નીઔે .

ઔાખ તને રકી ઔદી ભુરી ખમ શત,
યફીડીમાભાાં એ શલે ફીડેર નીઔે .

લોની ફાદ જલા હુાં ફેઠ છાં ડામયી,
તાયાથી પ્માય છે ભને ટાાંઔેર નીઔે .

ઉત્વાશથી જે ચાલ્મા ક્ષીતીજ આંફલા ‘યવીઔ’
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યસ્તાભાાં ળાને એ ફધા થાઔેર નીઔે !

(પૈ ઝ એશભદ પૈ ઝના એઔ ળે’યથી પ્રેયાઈને..)
♦●♦

તભાયા ાંથભાાં થડમ જ પ્રલાવ થળે,
યુખ સુધી છી ખયલન ભાય બાવ થળે.

તભાયી જીતન એના છી યઔાવ થળે,
અભાયી શાયની જ્માયે ઔદી તાવ થળે.

તભાયા દી’ બરે સુયજ વભાન વયકા શમ,
અભાયી યાતભાાં ુનભ છી અભાવ થળે.

તનની કીણભાાં કલાળે ત્માયે ભાનલતા,
જખતભાાં ટચ સુધી જ ઔદી લીઔાવ થળે.

ઉરેચી નાકળ ના રાખણીના વાખયને,
ઔદીઔ આંકનાાં અશ્રુ ફધાાં કરાવ થળે.

તીભીયની યાતના બાથાભાાં એઔ આળા છે ,
વલાય થાળે અને સુમાન ઉજાવ થળે.
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શમાતી ખુચે
ાં બરે આજ ઔીન્ત ુ ઔાર ‘યવીઔ’,
અભાયી માદભાાં આખુાં નખય ઉદાવ થળે.
♦●♦

નકનકા થીઔ, ાંથ નકા શતા, એઔ લેા શતી,
પ્રેભુલાઔ છતાાં ઔેલાાં બેખાાં શતાાં, એઔ લેા શતી.

ાનકય ણ શતી, ઔાંટઔ ણ શતા, ને ઔી ણ શતી,
પ્રેભુષ્ છતાાં કીલ્માાં ઔયતાાં શતાાં, એઔ લેા શતી.

એઔ જેલ જ ચશેય ફધાન શત, પ્રાણ પ્માય શત,
વોના દયલાજે દાણ ભઢેરા શતા, એઔ લેા શતી.

વાથ યમ્માાં શતાાં, વાથ બમ્માાં શતાાં, વાથ જીવ્માાં શતાાં,
ધુભાાં છાાંમડ વાથ ઝાંખ્માાં શતાાં, એઔ લેા શતી.
એઔફીજાનાાં દુ:કથી દુ:કી થઈ જતાાં, એનુ ાં ઓધ થતાાં,
જીન્દખીનાાં જકભ ઔેલાાં વશેરાાં શતાાં, એઔ લેા શતી.

છાાંમડ ણ શત, ધુ ફતી શતી, યાત ઢતી શતી,
નકી ભાંઝીર છતાાં વાથ ચાલ્માાં શતાાં, એઔ લેા શતી.
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આજ એનાથી દીર ઝખભખાલ ફધે, ગય વજાલ ફધે,
પ્રેભજ્મતી ‘યવીઔ’ રઈ જે ચાલ્માાં શતાાં, એઔ લેા શતી.
♦●♦

એ જ ફાઔી યશી પ્રથા ગયભાાં,
જુ ની દુનીમા ભી નલા ગયભાાં..
દીરની દુનીમા લવાલલી ડળે,
ભન ત મુઝાળે
ાં
એ લીના ગયભાાં..

કારી દીલારથી નશીં ચારે,
જઈએ છત ને ફાયણાાં ગયભાાં..

ફીજે આયાભ એલ ક્યાાં ભળે?
જેલ એ ભળે આણા ગયભાાં..!

દીરને દયીમા વભી ખશનતા દે ,
ગયની લાતને યાકલા ગયભાાં..

યાક વભ લાતને શલા દે તા,
આખ રાખી જળે ફધા ગયભાાં..
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લાટ જલાન છે ‘યવીઔ’ ભાયી,
લાય રાખી અખય જલા ગયભાાં..
♦●♦

‘યવીઔ’ ભેગાણી(અભેયીઔા)
ઈ–ભેઈર : armeghani@yahoo.com

@
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065 : 03-09-2006

ખધેડ
–ઈન્દ્ર ળાશ(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

આ ખધેડ નવીફદાય છે
એ શભેળાાં ‘અશીં’ અને ‘શભણાાં’ભાાં જીલે છે .
ખઈ ઔાર અને આલતી ઔારના
રરઔભાાં તે ખતી નથી ઔયત.
તે ભધ્મભાાં જીલે છે બુદ્ધની ભાપઔ;
યાં ત ુ તેને બુદ્ધત્લની કફય નથી.
ુ ા ખધેડ છે .
જન્મ્મ ત્માયથી તે વાંણ
‘હુાં ખધેડ થાઉં ત ગણુ’,ાં
એવુાં એ ખાત નથી.
‘હુાં ઔણ છાં’ તે જાણલા તે ધ્માન ઔયત નથી.
તેને ઔઈ ચીંતા નથી, દુ:ક નથી, સુક નથી.
આનાંદની તેને ઔાંઈ કફય નથી.
તે સ્થીતપ્રજ્ઞ છે .
તેને ઔઈની ઈષ્માા નથી.
તેને ઔઈ ભામા નથી, ભશ નથી.
અનુઔાંા નથી, દમા નથી.
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તે ક્યાયે મ ગુસ્વે નથી થત.
તે જુ ઠ્ઠ ાં નથી ફરત અને
વાચુમ
ાં નથી ફરત.
ખધેડ જે છે તે છે .
તેને કારીા જેવુાં ઔાંઈ નથી
અને ભારીા જેવુમ
ાં ઔાંઈ નથી.
તેને ઔઈ ઈચ્છા નથી, અેક્ષા નથી.
તે ક્યાયે મ ‘ફય’ નથી ઔયત.
તે પ્રેભ નથી ઔયત.
તે ક્યાયે મ ઉલાવ નથી ઔયત.
તેને વત્મમૌ, ળીલમૌ, સુન્દયમૌ ની
ઔાંઈ કફય નથી.
તેને ‘બ્રહ્મ–બ્રહ્મ’ની ઔાંઈ ડી નથી.
ખધેડાને ભાયે ગુળુ ફનાલલ છે .
♦●♦

કારી
બયચઔ બીડ લચ્ચે
ધ્માનસ્થ ફેઠ શમ છે કારી.
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હુાં ઔરાશરથી તેને વ્મથા બયલા ભથુાં છાં.
હુાં જ્માાં જાઉં ત્માાં––
રગ્નભાાં, ાટીભાાં, વીનેભાભાાં,
નાટઔભાાં, વાંખીતભાાં
ડછામાની જેભ ીછ ઔયે છે એ.
ઉંગભાાં ણ એ ભને છડત નથી
છી ખમેરા ફાઔની ભાપઔ
ભને લખીને એ સુઈ જામ છે
ભાયી ડકે આકી યાત.
ત્રણ ઔાય ખયાજ અને ાાંચ ફેડળુભના
ુ ા યીતે તે બયી દે છે
ગયને વાંણ
અને તેને હુાં અણખભતા અતીથીની
જેભ લીદામ આલા ઈચ્છાં છાં;
ણ નલજાત ળીશુની ભાપઔ
યાતે ન લધે તેટર દીલવે,
અને દીલવે ન લધે તેટર યાતે
તે લધે છે , લધે છે , લીસ્તયે છે , લીસ્તયે છે ....
અને આક અલઔાળ
તેનાથી બયાઈ જામ છે
અને છી તે અજખય ફની
ભને લીંટાઈ લે છે ,
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ભને બીંવે છે ,
હુાં શલાની જેભ તેને ઔાલા ભથુાં છાં
ળબ્દની ધાયદાય તરલાયથી.
ચતયપ ઉભટુાં છે
આ કારીાનુ ાં ુય–
ખઠણ સુધી, ખા સુધી,
ભાથાનીમે ઉય
ગેયી લળયુાં છે ભને
અને હુાં ડુબ ુ ાં છાં,
ડુબ ુ ાં છાં, ડુબ ુ ાં છાં–

–ઈન્દ્ર ળાશ(અભેયીઔા)

@
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066 : 10-09-2006

બાા : ુજ્મ ઔે પ્રીમ?
–શમદયઅરી જીલાણી(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

આભ ત આલા પ્રગ્રાભભાાં અભને જલાનુ ાં ફહુ ભન
નશીં થામ; ણ અભાયા ભીત્ર ફેકોપના આગ્રશથી અભે એ
દીલવન ત્તા યભલાન ઔામાક્રભ યદ ઔયી અને ભાથા દીઠ
દવ ડૉરય કચીને ગુજયાતી વાંખતના ઔામાક્રભભાાં ખમા. ફેકોપ
શભણાાં ગુજયાતી વાંખતન નલ ભાંત્રી ફન્મ છે ; એટરે ઔાંઈઔ
ઔાભ ઔયી ફતાલલા ભાટે એણે બાયતથી આલેરા જાણીતા
વાશીત્મઔાય પ્રૉપેવય યત્નાઔય(ઔે એવુાં જ ઔાંઈઔ અગળુાં નાભ છે )
વાથે એઔ વાાંજન ઔામાક્રભ મજ્મ અને અભાયે ટીઔીટ રેલી
ડી.
તભે ઔશેળ ઔે આવુાં તે નાભ ઔે તકલ્ુવ શમ? ભેં ણ
એને આ ફાફત ુછી જયુાં ત્માયે એણે ઔહ્ુાં ઔે એ જે તકલ્ુવ
યાકે તે, ફીજ ઔઈ ળામય ઔે અ–ળામય તપડાલી રે ત? એટરે
ઔાંટાીને એણે આવુાં અકાભણુાં તકલ્ુવ વાંદ ઔયુું જેને
તપડાલલાનુ ાં ઔઈને ભન ન થામ.
ઔામાક્રભ વયવ શત. પ્રૉપેવયે ‘યદે ળભાાં આણી બાા’
લીળે દાકરા દરીરથી બયુય પ્રલચન ઔયીને શ્રતાને–
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એટરે અભને ફધાને ણ–શલી ળૈરીભાાં ખાંબીય ઠઔ આપ્મ
: ‘‘તભાયી ભાત ૃબાાને, ભાતા વભી ગુજયાતીને ગુભાલીને તભે
શુાં શુાં ગુભાલળ એ તભે લીચાયુું છે ?’’ અભે શુાં શુાં ગુભાલીશુાં
તેની રાાંફી માદી તેભણે ેળ ઔયી એ ત ભને માદ નથી.
પ્રલચન છી તેભણે શ્રતાના પ્રશ્નના જલાફ આપ્મા, એલી
યમુજી અને યભતીમા ળૈરીભાાં ઔે વાાંજ ઔે યાત જે શતી તે,
એના ફે અઢી ઔરાઔ ક્યાયે વાય થઈ ખમા તે કફય નશીં
ડી. અભે ગયે જઈ યહ્યા શતા ત્માયે ભને એઔાએઔ લીચાય
આવ્મ ઔે પ્રૉપેવયે યદે ળ ઔહ્ય તે એભના ભાટે ઔે અભાયા ભાટે;
એ ત ઔઈએ પ્રૉપેવયને ુછુાં જ નશીં! શલે ુછવુાં ઔને? લેા
ત લીતી ખઈ!
અશીં

વીનીમયના

ઔામાક્રભ

મજામ

છે .

એભાાં

ટુચઔાઔાય. પીલ્ભી ખીતખામઔ અને ફીજા યપભાય(વયી,
પ્રૉપેવય વા’ફ!) તેભની ઔા ફતાવ્મા છી ગણી લાય ુછે છે :
“આ રખોં ઔ ભઝા આમા?” એભ ફેકોપે ણ ુછુ,ાં “ઔેભ,
તભને ભઝા આલી?” અભને ફધાને ભઝા આલી શતી એટરે
અભે ઔહ્ુ,ાં “શા, આલી.”
ણ ભેં ‘અભને ફધાને’ ઔહ્ુાં એ ણુાં વત્મ છે .
અભાયાભાાં એઔ ‘યે ળાન’ ણ છે . અશીં હુાં એઔ ખુરાવ ઔયી
રઉં. અભે એઔ ફીજાને તકલ્ુવથી મા ઔઈને ઔઈ હર
ુ ાભણા(ઔે
અભેયીઔન) નાભથી કીએ છીએ. યે ળાને આ નાભ
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તાના તકલ્ુવ તયીઔે વાંદ ઔયુું છે ઔે એના દે કાલ યથી
ઔઈએ એ તેને આપ્યુાં છે એ ભને કફય નથી. ણ એ શભેળાાં
યે ળાન શમ એલ રાખે છે અને ફહુ છાં ફરે છે . ક્યાયે ઔ
ફરે ત ણ એવુ,ાં જે ચારી યશેરી લાતથી લીળુદ્ધ ઔે લીવાંખત
રાખે. એટરે અભાયાભાાંથી ઔઈ એને(લી ાછ ઈંગ્રીળભાાં
ફુ?ાં પ્રૉપેવય વાશેફ ભાપ ઔયે ..) ‘સ્નફ’ ઔયીને ચુ ઔયી દે છે .
અભે એને

‘મુખાબાઈ’
ાં
ણ ઔશીએ છીએ. આ વાંખતના

ઔામાક્રભભાાં ણ એણે દફાતા અલાજે ુછુાં શત,ુાં “ણ
ભાત ૃબાા એટરે શુ?ાં ” શલે આવુાં ઔાંઈ ુછાત ુાં શળે? વાળુાં થયુાં ઔે
એ તયપ ઔઈએ ધ્માન દીધુાં નશીં.
બરે ઔઈએ ધ્માન ન દીધુાં શમ; ફેકોપે ત દીધુાં શત.ુાં
એ છીની અભાયી ત્તાાંફેઠઔભાાં એણે આલ વયવ ઔામાક્રભ
મજલા ફદર જળ કાટય ત્માયે આ લાત ણ છે ડી : “ આણા
‘મુખાબાઈ’એ
ાં
ત આણ પજેત ઔયાવ્મ શત! ઔેલ વલાર
ુછય?” એવુાં ગણી લાય ફનત ુાં શત ુાં ઔે એને સ્નફ ઔશીએ ઔે
ઠઔ આીએ ત એ ભનભાાં વભવભીને કાભળ થઈ જત;
ણ આ લકતે ઔણ જાણે શુાં થયુાં ઔે એ ઉશ્ઔેયાઈ ખમ અને
ભટે વાદે ફલ્મ, “પજેત ત જ તભે ભને જલાફ દીધ શત
ત થાત. હુાં ત શજી ુછાં છાં ઔે ભાત ૃબાા એટરે શુ?ાં ”
“શલે મુઔ એ ાંચાત, માય!” ભટાબાઈ ફલ્મા. એ
ઉંભયભાાં અભાયા ફધાથી ભટા નશીં શમ; ણ ળયીયે બયાલદાય
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છે અને ગાાંટ છે ભટ; એટરે ભટાબાઈ. યે ળાન આલેળભાાં
શત. “ળા ભાટે મુકુાં? લો થમાાં આ વલાર ભાયા ભનભાાં
ગામ છે . તભાયી ાવે એન જલાફ નથી; એટરે તભે લાત
ટાલા ભાખ છ.”
“જલાફ શમ તમ ત ુાં થડ ઔાંઈ વભજલાન છે ?” ફેકોપે
ઔહ્ુ,ાં “આજે ત ુાં ભાત ૃબાા લીળે ુછે છે ; ઔારે લી ુછળે ઔે
ભાતા એટરે શુ?ાં ” “ઔારે શુ?ાં આજે જ ુછાં છાં : ભાતા એટરે
શુ?ાં ”
“શુાં ઔીધુ?”
ાં ભટાબાઈ એને શવી ઔાઢલા ભાટે કડકડાટ
શસ્મા. “ત ુાં તાયી ભાતાને ણ નથી કત?”
“ના,” યે ળાને ઔહ્ુ,ાં “હુાં નથી કત; ઔેભ ઔે ભેં ભાયી
ભાતાને ઔદી જઈ જ નથી!”
“નથી જઈ?” ઔઈઔે ઔહ્ુ.ાં ણ અભે ફધા વડઔ થઈ
ખમા!
“ના, નથી જઈ,” યે ળાને ઔહ્ુ,ાં “ભાય જન્ભ થમ એના
આઠેઔ દીલવ છી ભાયી ભાતાનુ ાં અલવાન થયુ.ાં એટરે એ ઔેલી
શતી તે હુાં જાણત નથી. એ પ્રૉપેવયે ભાત ૃબાાને ભાતા વાથે
વયકાલી ત્માયે ભાયા ભનભાાં આ પ્રશ્ન ગાત શત ઔે
ભાત ૃબાા એટરે શુ?ાં ”
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આન ળ જલાફ આલ? એને ચુ ઔયલા જતાાં
અભાયે ફધાએ ચુ થઈ જવુાં ડલુ!ાં છી યભતભાાં ઔઈનુ ાં ધ્માન
ચોંટુાં જ નશીં.
ભેં યે ળાનને ઔહ્ુ,ાં “તભાયી ભાતાને તભે જઈ નશીં શમ
એ ફયાફય; ણ એની ફીજી લસ્ત ુની વાથે એની બાા ણ
તભને લાયવાભાાં ભી શળે. એ તભાયી ભાત ૃબાા!”
ભેં ધાયુું શત ુાં ઔે આ જલાફને ફધા લધાલી રેળે; ણ
શેર લાાંધ ફેકોપે રીધ (એ ણ દુધભાાંથી યા ઔાઢે તે
ઔક્ષાન લીચાયઔ ઔે લીલેચઔ છે ). એણે ઔહ્ુ,“ાં આણે ઔેભ ઔશી
ળઔીએ ઔે એની ભાતાની ભાત ૃબાા ગુજયાતી શળે?”
“એટરે શુ?ાં ” એઔ વાભટા વલાર ઉઠયા, “તભે શુાં ઔશેલા
ભાખ છ?”
“ભને એઔ લાત માદ આલી,” એણે ઔહ્ુ,ાં “આલી જ ચચાા
ભાયા એઔ કીતા વાથે થઈ ત્માયે એણે આલ વલાર
ઉઠાવ્મ શત. એ ઔશે: ‘ભાયી ભાત ૃબાા ગુજયાતી છે એ ઔબુર;
ણ ભાયી ભાતાની ભાત ૃબાા ઔઈ? ભાયાાં નાનીભા એને જનભ
દીધા છી ચથે દીલવે ગુજયી ખમાાં.’ એને ભાયે શુાં ઔશેવ ુાં જઈત ુાં
શત?ુાં લી, એણે એભ ણ ઔહ્ુાં ઔે એની નાની ઔચ્છી ફરતી
શતી, ગુજયાતી ત ુળુાં વભજતી ણ નશતી.”
“ત

શુાં

થયુ?”
ાં

ભટાબાઈ

ફલ્મા,

ગુજયાતીની ેટાબાા નથી?”
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“ભને કફય નથી,” ફેકોપ ફલ્મ, “ઔચ્છીને ેટાબાા
ઔશેલા વાભે ઔદાચ ઔઈ ઔચ્છીપ્રેભી લાાંધ રેળે.”
“ભાત્ર એ જ લાત નથી,” યે ળાને ઔહ્ુ,ાં “ધાય એ એની
નાની ઔચ્છી નશીં; ણ ઈંગ્રીળ, સ્ેનીળ ઔે સ્લાશીરી ફરનાયી
શમ ત? એલા દાકરાભાાં ફાઔ ગુજયાતી કુટુાંફભાાં ઉછયીને
ગુજયાતી ળીકે ત એની ઔે એની ભાતાની ભાત ૃબાા ગુજયાતી
છે એભ ઔેલી યીતે ઔશી ળઔામ?”
આને શુાં ઔશેવ?ુાં ણ આજે એન દીલવ શત.
ભેં યે ળાનને ુછુ,ાં “તભે ગુજયાતીને નશીં ત ઔને
તભાયી ભાત ૃબાા રેક છ?”
“ઔઈને નશીં,” એણે જલાફ આપ્મ. “હુાં ત ઔહુાં છાં ઔે
બાાને ભાત ૃત્લ આલાન યીલાજ જ કટ છે ; ઔેભ ઔે એ યીતે
આણે એને ુજ્મબાલ આીને એન અને આણ લીઔાવ
ળુાંધી નાકીએ છીએ.”
“એ શેં શેં!” ફેકોપ ફરી ઉઠય, “એટરે શુ?
ાં બાઈવા’ફ’,
તભે બાાને શુાં રેક છ?”
યે ળાન શલે જળભાાં શત. શેરી લાય એને ફરલાની
તઔ ભી શતી. એણે ઔહ્ુ,ાં “ બાા આણી ઔઈની ભાતા, નાની
ઔે દાદી નથી; ણ આણી વોની વશીમાયી વાંસ્ઔાય વાંત્તી છે .
હુાં એને ભાત ૃબાા તયીઔે ુજ્મ ખણત નથી, સ્લબાા તયીઔે
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પ્રીમ ખણુાં છાં. ભને ભાયી બાા પ્રત્મે બક્તીબાલ નથી, પ્રેભબાલ
છે , ભભત્લ છે ...”
“અયે બાઈ, એવુાં ત બાણભાાં ળબે,” ભટાબાઈ
ફલ્મા, “સ્લબાા ઔશ ઔે ભાત ૃબાા, એથી ઔમ પેય ડે છે ?”
“પેય એ,” યે ળાને ઔહ્ુ,ાં “ઔે ુજ્મ લસ્ત ુને તભાયે ુજાના
ઉંચા આવને ફેવાડી યાકલી ડે. જીલનવ્મલશાયભાાં ે 
જેના વાથ લીના ચારે જ નશીં એને, આણી બાાને, એ યીતે
ળુાંધી નાકીએ ત એન અને આણ લીઔાવ ક્યાાંથી થઈ ળઔે?
બાા ત આણી વાંસ્ઔાયમુડી છે , ધનવાંત્તી ઔયતાાં લધુ ઔીભતી
અને લધુ ભશત્ત્લની. એને ુજાના ખકરાભાાંથી ફશાય ઔાઢીને
આણી વાથે જીલનના ગભવાણભાાં યખદાલા દ...”
“અયે લાશ!’ ભટાબાઈ લી કડકડ શસ્મા; ણ આ
લકતે યે ળાનને ઉતાયી ાડલા નશીં, ફીયદાલલા ભાટે. “અયે !
આ ત છ ળુસ્તભ નીઔળમ! આવુાં ભઝાનુ ાં બાણ ત રા –
પ્રૉપેવયનુમ
ાં નશત.ુાં બાઈ ફેકોપ, આ યે ળાનનમ એઔાદ
પ્રગ્રાભ ખઠલી ઔાઢને!”

શમદયઅરી જીલાણી(અભેયીઔા)
ઈ–ભેઈર : hjivani@houston.rr.com

@
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067 : 17-09-2006

શભને ત જફ ઔરીમાાં ભાાંખીં..
–યાહર
ુ શુક્ર(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

પીલ્ભ ‘પ્માવા’ભાાં ગુળુ દત્ત ઔલી લીજમનુ ાં ાત્ર બજલે
છે અને યશેભાને આેરી ાટીભાાં તાની પ્રેભીઔા જે શલે
યઈવ યશેભાનની ફીલી છે , તેને ઉદ્દે ળીને વાશીય ુધીમાનલીની
રકેરી દદા બયી ઔલીતા ખામ છે :
જાને લ ઔૈ વે રખ થે જીનઔે પ્માય ઔ પ્માય ભીરા,
શભને ત જફ ઔરીમાાં ભાાંખીં ઔાાંટોં ઔા શાય ભીરા...
ત ભને એ ખીત વાાંબીને ભનભાાં થામ ઔે એભને ઔહુાં
ઔે, ‘બરા આદભી, તભાયે ઔી

જઈતી

શતી

ત

ઔાાંટા

સ્લીઔાયલા જ શુાં ઔાભ જઈએ? ધાય ઔે તભે એઔ લસ્ત ુ રેલા
ખમા શ અને ભુરથી બતી જ લસ્ત ુ રઈને આલ, ત છી
જેલી એ લાતની કફય ડે ઔે તયત એ લસ્ત ુ ફદરાલલા
ાછા જવુાં જઈએ. એને ફદરે, તભે માય, ઔાખ અને ેન
રઈને દદીરી ઔલીતા રકલા ફેવી જા છ!’
અને પ્રેભ વીલામના ઔઈ ણ અનુબલ ઉય તભે
આલી લાત રક ત રઔ વાશીય ુધીમાનલી ય અને
તભાયા ય શવે. ધાય ઔે તભે એભ ઔશ ઔે, ‘જાને લ ઔૈ વે રખ
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થે જીનઔ સુય ભાઔે ટ વે ગ્રવયી ભીરી, શભને ત જફ
ટભાટય ભાાંખે થ્થય ઔી થૈરી ભીરી–’
અને ગયે

આલી ખભખ્લાય ભઢે

ગ્રવયીની થેરી

ત્નીના શાથભાાં આ. એ ઔશે, ‘આ શુાં રાવ્મા? આજે કીચડી
ઔયી છે , વાથે ડુખ
ાં ી, ટભેટાાંની ઔચુફય
ાં
ઔયલાની છે . તભને
ાથભાઔા ભાાં ટભેટાાં રેલા ભઔલ્મા શતા. તેને ફદરે તભે
થયાની દવ ાઉન્ડની થેરી રઈને આલી શોંચ્મા?’
અને તભે ઔશ, ‘ણ આભાાં ભાય લાાંઔ જ નથી. ભેં ત
ટભેટાાં જ ભાાંખેરાાં; ણ એ રઔએ ાણા આપ્મા.’ છી તભે
ઉદાવ અલાજે ઔશ, ‘ન જાણે ઔેલાાં નવીફ શળે એ રઔનાાં, જે
ટભેટાાં રેલા જામ અને ટભેટાાં રઈને આલે!’
આ રેકના રેકઔને, ગુળુ દત્ત ઔે વાશીય ુધીમાનલીને
વાભે ફેવાડીને પ્રશ્ન ુછલાની તઔ ભી શત ત એભ ુછત
ઔે :
‘આભાાં તભે દુનીમાને દ દ છ; ણ તભાય
તાન ઔઈ લાાંઔ કય?’
એ ઔશેળે, ‘ના, ભેં ત ટભેટાાં જ ભાાંખેરાાં.’
‘ણ વાચા સ્ટયભાાં જ ખમેરા ને? ાથભાઔા ને ફદરે
શભડેભાાં ત નશતા શોંચી ખમા ને?’
એ ઔશે, ‘ફનતાાં સુધી ત ાથભાઔા ભાાં જ ખમેર.’
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છીન વલાર, ‘ણ બાલ

પ્રભાણે ુયતા ૈવા

આીને ટભેટાાં ભાાંખેરા ને?’
એ ઔશે, ‘બાઈ, આ ૈવાની રેલડ–દે લડની દુનીમા
અભાયા ઔલી–હૃદમને ન વભજામ.’
...ત્રીવ

લા શેરાાં ઔૉરેજનાાં લો દયભીમાન ઔનુ

ચોશાણ નાભના ભાયા એઔ ભીત્ર શતા જે ‘વરીર’ના ઉનાભે
સુદ
ાં ય પ્રેભ ઔલીતા રકતા. આ રેકના રેકઔ લાતાા રકતા.
વરીર

લાતાારેકઔને

અવ્મલશાળુ

વભજત,

હુાં

ઔલીને

અવ્મલશાળુ વભજત. ઉંડે ઉંડે અભને ફન્નેને કફય શતી ઔે
અભે ફન્ને વાચા શતા.
વરીરનાાં પ્રેભ ઔાવ્મ, એભના ગયથી ત્રણ ગય મુઔીને
યશેતી ળબના ય રકાતાાં શતાાં. એઔ લાય વરીરે ળબના
ય રકેરી ઔલીતા ભને ફતાલી.
પ્રીમે, ત ુાં માદ આલે છે ,
હૃદમ આંધી ભચાલે છે .
ભને થયુ,ાં ઔલીતા રકલાને ફદરે બરા જયથી બુભ
ાડળ તમ ળબના વાાંબી ળઔળે. એઔ લાય ળબના ચાય
દીલવ ભાટે મુફઈ
ાં
ખઈ શતી ત વરીરે ઔલીતા ઔયી :
તાયા લખય
ુળુાં નખય
સુભવાભ રાખે છે .
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ળબનાને એ અલાયનલાય ભતા; ણ ઔઈ લાય પડ
ાડીને લાત ન ઔયી ળઔે. ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘માય, ચખ્કેચખ્ખુાં ુછી ર
ને ઔે : ભાયી વાથે જીન્દખી ગુજાયલી છે ? ભાયાાં ફાઔની ભા
ફનવુાં છે ?’
વરીર ઔશે, ‘એવુાં ુછીને હુાં ભાયા પ્રેભને વસ્ત
ફનાલલા નથી ભાાંખત. ણ જુ , આ ઔલીતા રકી છે :
‘ત ુાં શા ઔશેળે ઔે ના ઔશેળે
એના ભીઠા લીસ્ભમભાાં ડુફેર હ.ુાં ..’
છી

જ્માયે

ળબનાનાાં

રગ્ન

લડદયાભાાં

ઔઈ

પેક્ટયીના ભારીઔના દીઔયા શ્રીઔાન્ત જડે નક્કી થમાાં ત
વરીરે ઔલીતા રકી:
તાયા જીલનભાાં ગુરાફી વલાય,
ભાયા નવીફે ડુફેરી વાાંજ,
ડુફેર સુયજ, ત ુટેર વીતાય..
ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘વરીર, આભ તભાય ઉદ્ધાય નશીં થામ.
ળબનાને જઈને

ઔશ

ઔે

ફરફેયીંખ ફનાલતી પેક્ટયીના

ભારીઔ જેલા ઔેટરામ છઔયા ભી જળે; ણ ભાયા જેલ
દીરદાય ભાણવ, જે તને સ્લખાની યી ભાને છે , તેલ ક્યાાંમ
નશીં ભે . ચાર, યાતની ટ્રેનભાાં નાવી જઈ આલતી ઔારે
મુફઈભાાં
ાં
યજીસ્ટા ડા રગ્ન ઔયી રઈએ.’
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વરીર ઔશે, ‘ના, ભાયાથી ળબનાના સુકની આડે ન
અલામ.’ છી ઔશે, ‘ભાયી ત જીન્દખી ફયફાદ થઈ ખઈ.’
∙∙∙
શીભારમ ઔી ખદભેં પીલ્ભભાાં ભારા વીન્શા ઔાયભી લેદનાથી
ખામ છે :
એઔ ત ુ ના ભીરા
વાયી દુનીમા ભીરે બી ત ક્યા શૈ...
ત ભાયા વ્મલશાળુ જીલડાને થામ, બરા આલડી ભટી
દુનીમાભાાં ભાત્ર એઔ જ વ્મક્તીના શાથભાાં તભાયા સુકન દય
અાત શળે? દુનીમાભાાં કુર છ અફજ ભાણવ છે , ત્રણ
અફજ ુળુ અને ત્રણ અફજ સ્ત્રી. ત એ ત્રણ અફજ
સ્ત્રીભાાંથી પક્ત એઔ જ વ્મક્તી આણને સુક આી ળઔે?
આલી લાત પ્રેભ વીલામના ફીજા ઔઈ વાંદબાભાાં ઔયીએ ત
રઔ આણને મુયક જ ઔશે.
ભાયી વાભે ત્રણ અફજ વપયજન ડયાાં છે ; ણ ભાયે
જે કાવુાં શત ુાં તે ફીજુ ાં ઔઈ કાઈ ખયુ...
ાં
ધાય ઔે આણે ફયમ્યુડા લેઔેળનભાાં જવુાં શમ; ણ
ટ્રાલેર એજન્ટ ઔશે ઔે, ‘ફે ભશીના સુધી ફધી શૉટર બુઔ છે ;
એટરે ઔશ ત ફશાભાની ફ્રાઈટ બુઔ ઔયી દઉં.’ અને આણે
ઔશીએ, ‘ઔય.’ ણ છી ફશાભા શોંચીને ભાંદાક્રાન્તાભાાં ઔાવ્મ
યચીએ ઔે :
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વાાંબળયુાં છે ઔે ફયમ્યુડાના દયીમા ઔેળુાં,
ાણી છે ફીરયી ઔાચ જેવુ;ાં
ઔીન્ત ુ ભાયા ુટેર નવીફે,
રીકીત નક્કી શળે ફશાભા?
અથલા પીલ્ભી સુયભાાં ખામન ખાઈએ ઔે :
એઔ ફયમ્યુડા ના ભીરા
વાયે ઔયે ફીમન્વ આમરેન્્ઝ
ભીરેં બી ત ક્યા શૈ!
ત ફયમ્યુડાના ળઔભાાં ફશાભાની ભઝા ણ ન રઈ
ળઔીએ!
વરીરે છે લ્રાાં ત્રીવ લાભાાં ચાય સુદ
ાં ય ઔાવ્મવાંગ્રશ
પ્રખટ ઔમાું છે અને તાની ઔા દ્વાયા શજાય લાચઔની
જીન્દખી લધુ યવીઔ ફનાલી છે . એની લેદનાને ગુથ
ાં ીને એણે
ફીજા વોને એઔ અનુભ બેટ આી; ણ એભ ઔયલાભાાં
વરીરે વાભે ભજુ દ દયીમાને ભાણલાનુ ાં જાણીબુઝીને આકી
જીન્દખી ભાટે જત ુાં ઔયુ.ું
ખીતાભાાં આલે છે –જ ઔે ભેં તે ખીતા લાાંચી નથી;
ખીતા લાાંચલાન દાલ ઔયનાયા ભાયા ભીત્ર છે , એભાાંના એઔે
ઔશે ુાં ઔે પીલ્ભ ‘ખાઈડ’ના અંત લકતે દે લાનાંદ જે વાંલાદ
ફરે છે તે વાંલાદરેકઔ લીજમ આનાંદે વીધા ખીતાભાાંથી
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રીધા છે . અને એ યીતે ખીતાભાાં આલે છે (વાંલાદ શીન્દીભાાં
શતા) ઔે :
જીન્દખી બી એઔ કમાર શૈ,
જૈવે ભોત બી એઔ કમાર શૈ..
આભ, આણી નજય વાભે ચારી યહ્ુાં છે તે ફધુાં એઔ
ભ્રભ છે , આ દુનીમા ખુદ ભ્રભ છે .
નીન્ટેન્ડની ખેઈભભાાં ાત્ર ભલ્રકુસ્તી ઔયતાાં શમ છે .
ઔઈ ાત્ર યે ઈવ ઔયતાાં શમ છે , ઔે કજાનાની ળધભાાં શમ છે .
એ ાત્રને રાખત ુાં શળે ઔે ટીલીના સ્ક્રીન ય ચારી યશે ુાં
સ્ટીમ્યુરેળન તે શઔીઔત છે . એ ાત્રને કફય જ નથી ઔે જે
દુનીમાને તે શઔીઔત ખણે છે એ દુનીમા અસ્તીત્લભાાં જ નથી!
આણી તાની વાચુઔરી રાખતી દુનીમાભાાં એઔ
શજાય લા છી આણા અત્માયના અસ્તીત્લની ઔઈ નાનાભાાં
નાની નીળાની ણ નશીં યશી શમ. જાણે ઔે આણે જનમ્મા
જ નશતા અને જીવ્મા જ નશતા.
અને આભ ખીતાભાાં ઔહ્ુાં છે તેભ જીલન એઔ ભ્રભ છે
અને મ ૃત્યુ એમ ભ્રભ છે . ફશાભા અને ફયમ્યુડા એમ ભ્રભ છે .
શેરાાં વરીરના ગય ાવે યશેતી શતી અને શાર ઔભાટી ફાખ
ાવે યશે છે અને જેની ભટી ફેફીને ત્માાં એઔ ફાફ અને
ફેફી છે , તે ળબના ણ એઔ ભ્રભ જ છે . નઔયીભાાં ભતાાં
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પ્રભળન ભ્રભ છે . યશીએ છીએ તે ગય ણ ભ્રભ છે . અને
ચરાલીએ છીએ તે ઔાય ણ ભ્રભ જ છે .
અને ઔી જઈતી શમ ત્માયે ઔાાંટા ભી જામ ત
એની ય ઔલીતા રકલી નીયથાઔ છે ઔેભ ઔે ઔી એમ ભ્રભ છે
અને ઔાાંટા એમ ભ્રભ છે .

–યાહર
ુ શુક્ર(અભેયીઔા)
ઈ–ભેઈર : Rahul@shuklausa.com
@
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068 : 24-09-2006

ુ 
ઔાવ્મકુસભ
–ન્ના નામઔ(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

તમ..
કુાંલાયઔા શતી
ત્માયે
ભાની આજ્ઞા ભાથે ચડાલી
ભેંદીયાં ગ્મા શાથે
ખોયીવ્રત ઔયે  ુાં
અને
આંખણાના તયસ્મા ત ુરવીછડને
યજ ાણી વીંચી,
એની પ્રદક્ષીણા પયી,
ખે રાખી
ઈપ્વીત લય ભાખેર...
તમ
ફેડળુભભાાં આખ ઔેભ રાખી?
♦●♦
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સ્ત્રી–સ્લાતાંત્ર્મ
ફે ખભાાંથી
ઔમ ખ
ઉઔતા ાણીભાાં મુઔલ
અને ઔમ
ફયપના ચવરાભાાં
એન
સ્લતાંત્ર નીણામ રેલા
અામેર અધીઔાય
એટરે
સ્ત્રી–સ્લાતાંત્ર્મ.
♦●♦
અંખત મ ૃત્યુ–
થતી એની જાશેય
સ્ભળાનમાત્રા.
♦●♦
કુાંડે સુઔાતી
ત ુરવી, ળધ્મા ઔયે
ફાનાાં ખરાાં.
♦●♦
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ભાંજુય નથી
ઔઈની બુદ્ધીના ાાંજયાભાાં રાખણીનુ ાં ાંકી થઈ,
ટહક્ય
ુ ા ઔયલાનુ ાં ભને ભાંજુય નથી;
ઔઈ પ્રેભને નાભે ભને ડાંખ્મા ઔયે ,
અને ઈચ્છા મુજફ ભને ઝાંખ્મા ઔયે ;
જે ફરે તે ફરલાનુ ાં ને નાખ જેભ ડરલાનુ,ાં
ભને આવુાં અઢેરલાનુ ાં ભાંજુય નથી.
તાની આંક શમ તાની ાાંક શમ,
તાનુ ાં આબ શમ તાનુ ાં ખીત શમ,
ભનની ભારીઔ હુાં ભાયે તે ફીઔ ળી?
હુાં ત ભોરીઔ છાં,
‘શા’ભાાં ‘શા’ ઔશીને ને ઠીઔઠીઔ યશીને,
ભને ઠીઔઠીઔ યશેલાનુ ાં ભાંજુય નથી.
ભાવય ફરલાનુ,ાં ભાવય ચારલાનુ,ાં
ભાવય શેયલાનુ,ાં ભાવય ઢલાનુ,ાં
ભાવય ઢલાનુ,ાં
ભાવય શલાનુ,ાં ભાવય બલાનુ,ાં
આવુાં શલાનુ,ાં બલાનુ,ાં ભાવય ખલાનુ ાં
ભને આવુાં ીખલાનુ ાં ભાંજુય નથી.
ઔઈની બુદ્ધીના ાાંજયાભાાં રાખણીનુ ાં ાંકી થઈ,
ટહક્ય
ુ ા ઔયલાનુ ાં ભને ભાંજુય નથી.
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♦●♦

આખને ઠાયે
જ, ઔણ ઠાયત ુાં
જની આખ?
♦●♦

ઉડે ટ્રેન–
પયપયી ના ળઔે
બીન ળુભાર.
♦●♦

વને ભ
ત નશીં લખલામ
પ્રેભ આણ.
♦●♦
કુાંડે સુઔાતી
ત ુરવી, ળધ્મા ઔયે
ફાનાાં ખરાાં.
♦●♦
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ઔણ ઔશે છે ?
ભેં લોથી બાયત છડી દીધુાં છે .
ન્યુમૉઔા ના
ળીતર એયટા ય
યદે ળી ાઔભાાં
ઔઈનુ ાં ધ્માન ન દયી ળઔતી હુાં
ભવારાને ફદરે
રીંબુના યવલાી ચાની ભઝા
ભાણી ળકુાં છાં.
ભાયા ાવટા ના બાયતીમ ચશેયા ય
અભેયીઔન આંખાાં
અને અભેયીઔન વીક્કાની છા
ક્યાયની ડી ચુઔી છે .
ત ુાં શલે આલલ જ જઈએ–ના
ખ્મારભાાં
‘ન્યુમૉઔા ટાઈમ્વ’ ઉથરાવુાં છાં
ટેલ મુજફ
નજય કડાઈ જામ છે
બાયતીમ વભાચાયને ાને...
આંક અશેલાર લાાંચે છે ત્માયે
ભન
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મુગ્ધા ફનીને
અંધેયીના યીચીત ગયભાાં લીશયી આલે છે .
અને છી
અભેયીઔાના
અને ફીજા આંતયયાષ્ટ્રીમ વભાચાયભાાંમ જાણે
ળધુાં છાં ઔેલ બાયતને...
ઔણ ઔશે છે
ભેં લોથી બાયત છડી દીધુાં છે ?
♦●♦

શલે
લ્મ,
લયવાદે
શભણાાં જ
યસ્તા ધઈને ચખ્કા ઔમાા
ચાાંદનીનાાં ચયણ શલે ભેરાાં નશીં થામ...1
♦●♦

કુભાા લતાય
અશીં અભેયીઔાભાાં
નીવ ૃત્ત થમેરી
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વ ૃદ્ધ થતી જતી વ્મક્તીની આંકભાાં
એઔ જ પ્રશ્ન ડઔામા ઔયે છે :
––શલે શુ?
ાં
બાયત જઈ ળઔામ એભ નથી
અભેયીઔા યશી ળઔામ એભ નથી
વાંતાન ત ઉડીને સ્થીય થઈ ખમાાં
તતાના ભાાભાાં.
અભે ફધાાં
‘વીટી’ લીનાના
વીનીમય ‘વીટી’ઝન.
અભે છાાાં લાાંચીએ
––ણ ઔેટરાાં?
અભે ટેરીલીઝન જઈએ
––ણ ઔેટુ?ાં ક્યાાં રખી?
સ્થીય થઈ ખમેર વભમ
અસ્થીય ઔયી મુઔે છે અભને
––અભાયા ભનને.
વવરાાં અને કીવઔરીની જેભ
દડત વભમ
અચાનઔ ઔાચફ થઈ જામ
ત્માયે ...
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એ અલતાયને શુાં ઔશેલામ?
♦●♦

ફધી લાત
ભાયી ઔલીતાભાાં
ન્નાને ળધતા
શે લાચઔ!
ઘુગલાટા ઔયતાાં એનાાં ઔાવ્મભાાં
ત ભળે
છટાાંછલામાાં ભજાાં જેલી
ભાત્ર
ટાાંચણથી.
જીલનની ફધી લાત
ઔલીતા
નથી ઔશી ળઔતી.
♦●♦

ળધુ ાં છાં..
હુાં
ના શતી ત્માયે
ભાયાાં ફા
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ભાયા લા તાાં.
શાથભાાં અયીવ આીને
એભની આખ રાાંઠી લાલીને ફેવાડતાાં.
છટ્ટા લાભાાં
એ ગવીગવીને
ગયે ફનાલે ુાં બ્રાહ્મીનુ ાં તેર નાાંકતાાં.
ઔાાંવઔાથી ગુચ
ાં ઔાઢી
લીયાટ લનની ખથી જેલી
વેંથી ાડતાાં
....ને....છી
રાાંફા બમ્ભયીમા ઔાા લાને
ફે રટભાાં ગુથ
ાં ી રઈ
યાં ખીન યીફન.....ઔે
ચાાંદીનાાં ઘુગયીમાાાં ુભતાાંથી ળબાલતાાં.
લા ાઈ જામ...એટરે
ભને એભની વાભે ફેવાડતાાં
ને તાવતાાં
ઔે લા ફયાફય ામા છે ઔે નશીં 1
ભને ુછતાાં : ‘ખમ્માાં ને?’
હુાં ભયઔભયઔ શવતી.
ઔેટરીમ લાય
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લશારના આલેળભાાં આલી જઈ
વયવ ે રા લાભાાં
એભન શાથ પેયલીપેયલી
એને અસ્તવ્મસ્ત ઔયી દે તાાં.
હુાં
થડ કટ
થડ વાચ
ગુસ્વ ઔયતી.
આજે......ભાયા લા વાલ ટુાંઔા છે ,
તેર લીનાના સુક્કા, ફયછટ છે ;
ળમા લીનાના અસ્તવ્મસ્ત ઉડે છે .
નુવઔ
ાં
ગુસ્વાથી ીડાતી હ.ુાં ..
ળધુાં છાં....ફા....ફાન શાથ....ફા....

ાખર થઈ ખઈ..
હુાં ત તાયી તે પ્રીતભાાં ાખર થઈ ખઈ,
એલી ાખર થઈ ખઈ,
હુાં ત ધયતીની ધુ જાણે લાદ થઈ ખઈ,
હુાં ત તાયી તે પ્રીતભાાં ાખર થઈ ખઈ.
હુાં ત ઔાંઈ ણ નથી ને ભને ુર ુટયાાં,
હુાં ત બ્શાલયી : ભેં ઔાંઈ તાયાાં ખીત ઘુટયાાં
ાં ;
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તાયી વાથેની ભાયી ની લાત,
ભાયી ઔયી આંકનુ ાં ઔાજ થઈ ખઈ;
હુાં ત તાયી તે પ્રીતભાાં ાખર થઈ ખઈ.
હુાં ત આંક ભીંચીને ખીત વાાંબળમા ઔળુાં,
ભાયી છાની આ રાખણી ાંાળમા ઔળુાં;
ઔેલાાં આ રાબશુબ : ચીંતા એઔ દીલવ,
હુાં ત ઔાંઔતયીન ઔાખ થઈ ખઈ:
હુાં ત તાયી તે પ્રીતભાાં ાખર થઈ ખઈ.
♦●♦

એઔ વલાર ુછ?
ાં
ભનુષ્મ એઔાઔી ન શમ ત––
એવુાં ફને કળુાં
ઔે
તાંખીમાાં લધાયે યાં ખીન રાખે
ગાવ લધાયે રીુાં રાખે
ને
લયવાદ લધાયે બીન રાખે, લશાર રાખે?
♦●♦
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શુ ાં ઔશેલામ?
વલાયને વલાય ઔશેલામ
ુરને ુર ઔશેલામ
ણ
તાયી શાજયીભાાં
ચૈતયની ચાાંદની યાતની
ુ ી જેવુાં
આહ્લાદઔ અનુભત
ભને જે ભે છે
એને શુાં ઔશેલામ?

–ન્ના નામઔ(અભેયીઔા)
ઈ–ભેઈર : naik19104@yahoo.com

@
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069 : 01-10-2006
ગ્રેટ ભેન્વ બુઔ

ખાાંધીજીની આત્ભઔથા
ત્રણ પ્રવાંખ

–શાંવા જાની(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

(ક્ટફય

૧૯૯૯ભાાં

ન્યુમૉઔા

‘ગુજયાત

ટાઈમ્વે’

મજેરી એઔ શયીપાઈભાાં આ ‘અનુબલઔથા’ને ઈનાભ ભળયુ.
છી ત આ રેક ‘ીનીમન’, ‘ભુભીુત્ર’, ‘ઉદ્દખાય’, ‘અકાંડ
આનાંદ’ લખેયે વાભમીઔભાાં તથા ‘ભૈત્રી’ભાાં શીન્દીભાાં અને
‘વાઉથ આફ્રીઔા’ભાાં અંગ્રેજીભાાં છામ. ભશેન્દ્ર ભેગાણી વાંાદીત
‘અયધી

વદીની

લાચનમાત્રા’ના

આખાભી

નલા

બાખભાાં

પ્રઔાળીત થલા તે વાંદખી ામ્મ છે . અશીં તે રેક ટુાંઔાલીને
વાબાય..ઉત્તભ ખજ્જય..)
ભાયા જીલનભાાં ત્રણ પ્રવાંખ એલા

ફનેરા જેભાાં

ખાાંધીજીની આત્ભઔથા ુસ્તઔની ચભત્ઔાયીઔ અવય જઈ ળઔામ.
૧૯૭૧ભાાં ભાયી અઢી લયવની દીઔયી આળીનીને રઈને
હુાં અભેયીઔા આલી. ભાયા તી શયનીળ લશેરા આલી ખમા શતા
અને ભાાંવાશાય રેતા થઈ ખમા શતા. શેરે જ દીલવે એભણે
ભને ળાાંતીથી વભજાવ્યુાં ઔે, ‘ભને નનલેજ ુડ બાલે અને પાલે
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છે . ત ુાં ણ એ કાઈ ળઔે છે . ના કાવુાં શમ ત ળાઔાશાયી યશી
ળઔે છે . યાં ત ુ આણી દીઔયી આળીનીને હુાં નનલેજ ોષ્ટીઔ
કયાઔ કલડાલલાભાાં ભાનુ ાં છાં.’ ભેં આ લાતભાાં ઔળ જ લાાંધ ન
રીધ અને તેભણે ત શેરા જ દીલવથી આળીની ભાટે
સ્ક્રેમ્ફલ્ડ એગ્ઝ અને બ્રેડના બ્રેઔપાસ્ટથી ળળુઆત ઔયી દીધી!
છીથી ઔઈ ણ જાતના ભનદુ:ક ઔે લીયધ લીના તે ફન્નેને
બાલે તેલી યવઈ હુાં ફનાલતી થઈ ખઈ.
આળીની ઔૉરેજનાાં ચાય લા ુયાાં ઔયી ગ્રેજ્યુએટ થઈ
અને એનાાં રગ્નની લાત ળળુ થઈ. એઔ દીલવ એઔ મુયતીમાની
ભમ્ભી જડે હુાં ટેરીપન ય લાત ઔયતી શતી. આળીની
વાાંબતી શતી. તે ફશેને ભને ુછુ,ાં ‘તભાયી દીઔયી નનલેજ
કામ છે ?’ ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘અભે લેજીટેયીમન છીએ; ણ આળીનીને
ભીટ કાલા ભે ત ભોં ભચઔડતી નથી.’ આભ ઔશેતાાં ભને
તાને કયાફ રાગ્યુ;ાં ઔાયણ ઔે હુાં જાણતી શતી ઔે હુાં જુ ઠુાં
ફરતી શતી. આળીની ઔશે, ‘ભમ્ભી, નનલેજ કાતાાં શમ તેલા
ગયભાાં જ ત ુાં ભને યણાલજે ઔે જેથી પ્રબ્રેભ નશીં થામ.’ છી
તે ફશેન જડે ભેં રગ્નની લાત આખ નશીં લધાયી.
આ પ્રવાંખને ફે–ત્રણ લા લીતી ખમાાં શળે. એઔ દીલવ
વાાંજે આળીની આલીને ભને ઔશે, ‘ભમ્ભી, શલે ત ુાં ગ્રવયી રેલા
જામ ત્માયે ત ુાં ભાયા ભાટે ભીટ, ચીઔન નશીં રાલતી.’ ભેં ુછુ,ાં
‘ઔેભ ફેટા? ઔેભ ના ાડે છે ? શુાં થયુાં તને?’ તે શવી ડી અને
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ઔશે, ‘આ બુઔ લાાંચીને હુાં પ્રબાલીત થઈ છાં. ભેં ણ બખલાનને
પ્રૉભીવ આી દીધુાં છે ઔે શલેથી હુાં જીલશીંવા ઔયલી ડે એવુાં ુડ
નશીં કાઉં.’ ભેં ુછુ,ાં ‘ઔઈ ચડી?’ ભાયે વભજવુાં શત ુાં ઔે ઔમા
ુસ્તઔે આલડ ધક્ક આપ્મ શળે ઔે જે લોની ટેલને ગડીના
છઠ્ઠાબાખભાાં તીરાાંજરી અાલી ળઔે! આળીની ફરી, 'An
Autobiography of M. K. Gandhi.'
ભાયી આંકભાાં ઝઝીમાાં આલી ખમાાં. હુાં તેને ફાઝી
ડી. ભને થયુ:ાં દીઔયીએ ‘ખાાંધીજીની આત્ભઔથા’ લાાંચલા કાતય
નથી લાાંચી, જીલનભાાં ણ ઔાંઈઔ ઉતાયુું છે . ઔલી પ્રદીજીની
ાંક્તી ભાયા ભનભાાં ગુજ
ાં લા રાખી: ‘વાફયભતી ઔે વાંત ત ુને ઔય
દીમા ઔભાર!’
ભને રાખે છે ઔે ભાયા ીતા ખણતીળાંઔય વ્માવ મુે
યાજીાના લઔીર; ણ તનભનથી ખાાંધી યાં ખે યાં ખામેરા. તે
લેાના યાજાએ યાજીા સ્ટેટભાાં, તેભની લઔીરાતની વનદ
ઝુાંટલી રીધી. ણ તે અડખ ભનના ભાનલી ળેના ઝુઔે! તેથી
છી તે અભદાલાદ આવ્મા. ભાયા અને ભાયાાં વાંતાન સુધી એ
વાંસ્ઔાય લીસ્તયતા જઈ ઔઈ દીઔયી યાજી ન થામ!
♦●♦

૧૯૯૭ભાાં

અભે

અભાયા

દીઔયા

વાંદીને

જનઈ

આલાન પ્રવાંખ અભેયીઔાભાાં મજ્મ. તેની ઔાંઔતયી બાયતભાાં
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છાલી. એનુ ાં ઔદ ૫ ઈંચ ફામ ૮ ઈંચનુ ાં શત.ુાં સ્ટલાાનુ ાં
તભાભ ઔાભ ઔમ્પ્યુટય ભાયપત થત ુાં શઈ, તેભને આ ઔદભાથી
પ્રબ્રેભ થળે એભ વો ઔઈ ઔશેત.ુાં
ઔાંઔતયી રઈ હુાં ત સ્ટ પીવે જ શોંચી ખઈ.
ઔાઉન્ટય ય થઔડ આપ્મ. અને ઔહ્ુાં ઔે આ ઈન્લીટેળન ઔાડા
છે . ત તે ઔશે, ‘સ્ટકાત ુાં આ ભઔરી નશીં ળઔે.’ છી તેણે તેનાાં
તભાભ ઔાયણ ખણી ફતાવ્માાં. હુાં ખુફ નીયાળ થઈ. ભેં તેને ઔહ્ુ,ાં

'May I talk to your supervisor or officer?' તે તેના ફૉવને
ફરાલી રાલી. તે અભેયીઔન ખય શત. આલતાાં જ તેણે ુછુ,ાં

'Hello, young lady! May I help you?' ભેં ઔહ્ુ,ાં 'Yes Sir, I
need your kind help.' ભેં તેને ભાયા દીઔયાના જનઈ પ્રવાંખની
ઉયછલ્રી વભજણ આી. એ પ્રવાંખની આ નીભાંત્રણ–ત્રીઔા
છે તેભ જણાવ્યુ.ાં તે બાયતભાાં છાઈ છે અને શલે અશીંથી તે
ભઔરલાની છે . ભૅનેજયે તે ઔાડા શાથભાાં રીધુ,ાં આભતેભ પેયલીને
ચઔાસ્યુાં અને ભને ઔશે, 'Lady! You are from India. That

means Mahatma Gandhi's country. He was a gentleman.
He did good work for humankind. We can't do this work
by machine; but I will do this work by myself, manually.
It will take one and a half hour. I think I am doing this
work for that great man, Gandhi. Do you know that I
have read his autobiography twice, so far? I have bought
that book for my home library too. We can learn from
his life.' તેની લાતથી ભને બાયે નલાઈ રાખી અને ખુળી
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ઉજી. હુાં ત તેન શાથ ઝારી તેન આબાય ભાનતી જ યશી.
તેણે ભને ચીંતા ન ઔયલા જણાવ્યુ.ાં ગયે જતાાં ભેં લીચાયુું : શાળ!
ભાળુાં ઔાભ તી ખયુ.ાં ભાયા લાક્ચાત ુમાથી ઔાભ થઈ ખયુ.ાં ઔાય
ચરાલતાાં લી ભન લીચાયે ચડલુાં ત્માયે વભજાયુાં ઔે ભાયા
લાક્ચાત ુમાથી ઔે શળીમાયીથી નશીં; આ ઔાભ ત ખાાંધીજીના
નાભે ાય ડલુાં શત.ુાં અને ેરી ાંક્તી પયી ભનભાાં ગુજ
ાં લા
રાખી: ‘વાફયભતી ઔે વાંત ત ુને ઔય દીમા ઔભાર!’
♦●♦

૧૯૯૯ના ાાંચેઔ ભશીના ભને ન્યુ જવી ઈન્ઔભટૅક્વ
પીવભાાં ઔાભ ઔયલાની તઔ ભી. ત્માાં શેરે જ દીલવે જયુાં
ત વોથી લધાયે આફ્રીઔન અભેયીઔન રઔ ચાવ શતા. તે
રઔ ભટે ભટેથી ફલ્મા ઔયે અને લી ખાંદી ખા ફરે. ભેં
ભાયા સુયલાઈઝયને લાત ઔયી. તે ઔશે, ‘અભે તેભને ઔાંઈ જ ન
ઔશી ળઔીએ.’ ભને થયુાં ઔે જફ છડી દઉં. ણ છી ભેં ફીજા
લીબાખભાાં જલાની યજા ભાાંખી અને હુાં નલા લીબાખભાાં ફેઠી. ત
ત્માાંમ રઔ ત એના એ જ, એલી જ ગાાંટાગાાંટ અને એલી જ
ખાંદી ખા! ભનભાાં થામ ઔે આ રઔને જઈને ઔશી દઉં ઔે આલી
ખાંદી ખા ફરલાનુ ાં ત ફાંધ ઔય! ણ શીંભત નશીં ચારી. હુાં
ત ચુચા ઔાભ ઔમાા ઔયતી. ણ છી ભને વભજાયુાં ઔે એ
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રઔને ણ ભાયી જડે લાત ત ઔયલી જ છે . તે ત ભને
લીદે ળી ખણીને ભાયા ય છા ાડલા ભાાંખતા શતા. એઔ
દીલવ ભને લાતાલયણ ઔાંઈઔ ળાાંત જણાયુ.ાં હુાં તેભના ટેફર
ાવે ખઈ. ભેં ભાળુાં નાભ જણાલી યીચમ આપ્મ ને ઔહ્ુ,ાં ‘હુાં
ઈન્ડીમાથી આવુાં છાં.’ ભેં વો જડે પ્રેભથી શાથ ભીરાવ્મા.
એલાભાાં એઔ છઔયાએ ુછુ,ાં ‘ઈન્ડીમા ક્યાાં આવ્યુ?ાં ત ુાં
અશીં ઔેલી યીતે આલી? ઈન્ડીમાભાાં ઔઈ રેંગ્લેજ ફરામ? ત ુાં
ઈંગ્રીળ ઔેલી યીતે ળીકી?’ આલા ત ગણા વલાર–જલાફની
આરે થઈ. છીથી ધીયે થી ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘તભે રઔ ખા ફર
અને કયાફ બાા લાય છ એ વાળુાં ઔલ્ચય ત ન જ ઔશેલામ.
લાતના લીમ ત ગણા છે . ફીજી છઔયી ણ તભાયી જડે
લાતચીતભાાં જડાતાાં કાંચઔામ છે .’ તેલાભાાં, ઔૉરેજભાાં એઔ લયવ
ખાે ુાં તેલ ચેડ નાભન એઔ અશ્વેત યુલાન લચ્ચે ટઔી
ડય. તેણે ભને ખાાંધીજી લીળેની ત ુટીુટી લાત ઔયી. ભેં તેને
ઔહ્ુ,ાં ‘ખાાંધીજીએ રકેરી ટફામગ્રાપી તેં લાાંચી છે ? એ
ભશાન ભાણવ લીળે એભાાંથી તને લધાયે ભાશીતી ભળે.’
ફીજે

દીલવે

ભેં

તેને

An Autobiography of

M.K.Gandhi આી. ણ છી તે ત્રણ દીલવ સુધી દે કામ
જ નશીં. કફય ડી ઔે ચેડ ત નઔયી છડીને ખમ! ાંદયે ઔ
દીલવ છી જઉં ત પીવના ાઔીંખભાાં એઔ આફ્રીઔન
અભેયીઔન દાં તી ફાઔ વાથે ઉબે.ુાં ુળુે વયવ સુટ–ટાઈ
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અને સ્ત્રીએ વયવ ટી–ળટા અને સ્ઔટા શેયેરાાં. ભને થયુાં ઔઈ શળે.
તેલાભાાં તે ુળુે નજીઔ આલી ઔહ્ુ,ાં ‘શાંવા, ગુડ ભનીંખ! ત ુાં ભને
ભુરી ખઈ? હુાં ચેડ છાં.’ શલે ક્યાાં દાઢી ઔમાા લખયન ઉંધી
ટીલા રગયલગય ચેડ ને ક્યાાં આ? ખુળી થઈ. તેણે તેની
ત્નીન અને ફે લયવની દીઔયીન યીચમ આપ્મ અને ઔશે,
‘શાંવા, તાયી બુઔ યત ઔયલા ભાયાથી ન અલાયુાં તે ફદર ભાપી
ભાગુ;ાં ણ એ બુઔ ભાટે હુાં તભાય ૠણી છાં. ર, ભાયી ભેયીમન
જ શલે તને લાત ઔશેળે.’
ભેયીમન ઔશે, ‘શાંવા, તને અભાયી લાત જણાલલી છે .
ચેડ ફહુ ઢીંચત. ભને ભાયઝુડ ઔયત. ગયભાાં દુધના ૈવા નશીં
ને એ ફહુ દાળુ ીએ. અભાય વાંવાય ત ુટી ડલાની તૈમાયીભાાં
શત ને તેં ચડી આી. ત્રણ દીલવે આલી ભને ચેડ ઔશે: ‘આ
ભશાન ભાણવની ચડીના વખાંદ કાઈ તને ઔહુાં ઔે શલે ન ત
હુાં દાળુ ીળ ઔે ન ત તને ભાયીળ. જ, તાયે ભાટે આ ગુરાફન
બુઔે રાવ્મ છાં.’ ભાયાાં આ શેયેરાાં ઔડાાં જીન્દખીભાાં શેરી લાય
એ રાવ્મ. શાંવા, શલે અભાયી રાઈપસ્ટાઈર વાલ ફદરાઈ ખઈ.
શાંવા, થેન્ઔ યુ વ ભચ.’ એટુાં ઔશી તે ભને લશારથી લખી
ડી. અને આત્ભઔથા ભને ાછી આી.
ચેડ ઔશે, ‘શાંવા, એઔ વાયા વભાચાય ઔહ?
ુાં ભને ‘એટી
એન્ડ ટી’ભાાં વયવ નઔયી ભી ખઈ છે .’ છટા ડતાાં ભેં ફાંનેને
આરીંખન આપ્માાં. ખુળીન ત ાય નશીં!
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ાછ પયી જયુાં ત શાથભાાં શાથ બીડી ફાંને ચારતાાં
શતાાં. પયી ભનભન ભેં ખાાંધીજીને લાંદન ઔમાું અને પયી ેરી
ખીતની ાંક્તી ભનભાાં ગુજ
ાં લા રાખી : ‘વાફયભતી ઔે વાંત ત ુને
ઔય દીમા ઔભાર!’ ફાુજીએ ઔહ્ુાં જ છે ઔે: 'Gentle way you

can shake the world.'
–શાંવા જાની
ઈ–ભેઈર વમ્ઔા : harnishjani5@gmail.com

@
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070 : 08-10-2006

ૠણાનુફધ
ાં
–પ્રલીણ ટે ર ‘ળળી’(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

અભે વાન્ફ્રાન્વીસ્ઔ ખમાાં શતાાં. ભાયા જુ ના ભીત્ર લીનદ
કયવાણીના આગ્રશથી અભે એઔ યાત ભાટે એના ભશેભાન
ફન્માાં. લીનદના ભટાબાઈ મુકુાંદ શેરા આલેરા અને એઔ
અભેયીઔન ફાઈને યણેરા. મુકુાંદે છી લીનદને ફરાવ્મ
અને એ મુફઈથી
ાં
લીણાને જીલનવાથી ફનાલી રાલેર.
લીણાનાાં ભમ્ભી દભમાંતીફશેન ળેઠ મુફઈભાાં
ાં
ચાંદા
યાભજી ખલ્વા શાઈ સ્કુરભાાં શેડ ભીસ્ટ્રેવ શતાાં. લીણાના પ્ા
જમભતયાભ ળેયફજાયભાાં દરારી ઔયતા. ફાંને લીનદને ત્માાં
શતાાં. અભે જયુ,ાં જમભતયાભભાાં ઝાઝ પેય ડય નશત, લા
થડા વપેદ થમા શતા ને ચશેય થડ રેલામ શત.
‘ઔેભ છ, પ્ા?’
‘વાળુાં છે . તભાયા દે ળભાાં આલી ખમાાં છીએ.’
‘ભમ્ભી ફશાય ખમાાં છે ? દે કાતાાં નથી!’
‘ફશાય ક્યાાં જલાનાાં? આ વાભે વપાભાાં ત ખઠલામાાં
છે ! ના ખ્માાં?’
હુાં ત ચઔાચૌંધ!
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ક્યાાં ેરાાં થડાાં સ્થુ, તેર નાાંકી તાણીને અંફડ
લાતાાં, જાડા ઔાચનાાં ચશ્ભાાં શેયતાાં, પ્રેઈન ુઝ કાદી
વીલ્ઔનાાં વાડી–બ્રાઉઝ શેયતાાં, ઔળામ ભેઔ અ લીનાનાાં
ખાંબીય ચશેયાલાાાં ાંદય લા શેરાાંનાાં દભમાંતીફશેન અને ક્યાાં
આ

વાભે

વપે

ખઠલામેરાાં ળીપન

વાડીવજ્જ,

વગા

ભેઔઅથી રથફથ, ચશ્ભાાં લીનાનાાં, ળલ્ડય ઔટ લાલાાાં,
ાતાાં

ભેઈનટેઈન્ડ

ફૉડીલાાાં,

લૉઔભૅન

વાાંબતાાં

દભમાંતીફશેન!
આશ્ચમા ળભતાાં હુાં એભને ખે ડય.
‘ામે રાગુાં ભમ્ભીજી. વયી, તભને ના ખ્માાં.’
‘ભને શલે ભમ્ભી ઔશેળ નશીં, લધેરી ઉંભયન એ બાવ
ઔયાલે છે . ફશેન ઔશેજ, તે ભને ખભળે.’ દભમાંતીફશેને પયભાવ્યુ.ાં
‘ગયડી ગડી

ને

રાર

રખાભ

તે

આનુ ાં નાભ.’

જમભતયાભે ડફઔ મુક્ય.
‘તભને લચ્ચે ઔણે ફરાવ્મા શતા? તભતભાયે છાુાં
લાાંચ્મા ઔય, ફધે ડાપાાં ભાયલાની આદત જતી જ નથી!’
‘ફશેન, તભે ઔેલાાં શતાાં ને ઔેલાાં થઈ ખમાાં!’
‘તે લકતે પ્રબાતપેયી ઔઢાલતી, યેં ટીમા ય સુતય
ઔાાંતતી,

વત્માગ્રશના

નાયા

રખાલતી,

છઔયી

ાવે

ળીસ્તારનન આગ્રશ યાકતી, ળીક્ષીઔા ાવે રક્કડ–ધક્કડ
ઔાભ ઔયાલતી, ચાંદાયાભજી સ્કુરનુ ાં નાભ ત ભેં શેરી શાયભાાં
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મુઔી દીધુ.ાં વભાજ ભાટે ભેં જાત ગવી નાકી. ફદરાભાાં ભને શુાં
ભળયુાં કફય છે ?’
‘શાયતયાથી વન્ભાન થયુાં શળે અને વાથે સુલણાચદ્રાં ઔ
ણ ભળમ શળે.’ ભેં અનુભાન રખાવ્યુ.ાં
‘ચોદળીમાએ બેખા ભી ‘કચાા લધ્મા છે ’નુ ાં ફશાનુ ાં
ફતાલી ભને ાણીચુાં ઔડાવ્યુ.ાં સ્લાબીભાન અને દે ળાબીભાનન
ભાય નળ જ ઉતયી ખમ.’
‘ત ત છી લીણાએ વીટીઝન ફની તભ ફાંનેને અશીં
ફરાલી રીધાાં એ વાળુાં જ થયુાં ને?’
‘વાળુાં નશીં; ઉત્તભ થયુ.ાં અશીં ત યે ડીમ, ટીલી,
લીડીમભાાં વભમ ક્યાાં જામ છે તે જ કફય ડતી નથી. અભને
આવ્મે ાાંચ લયવ થઈ ખમાાં. ભેં ત નક્કી ઔયુું છે ઔે શલે ફવ,
ભઝા જ ઔયલી. લેરપેયભાાંથી વીક્યયીટી કાઉં છાં. કુન લાળુાં
છાં. બાડુાં ણ રઉં છાં. લ્ડ શભભાાં ‘યભી’ યમુાં છાં. વીનીમય
વીટીઝન તયીઔે ફવભાાં, ટ્રેઈનભાાં, દુઔાનભાાં ડીસ્ઔાઉન્ટ ણ
ભે . ખલનાભેન્ટ લેનભાાં પયલા જાઉં. ીઝા, સ્ખેટી, ટાઔ,
એન્ચીરાડા, ફયીટઝ, રઝાનીમા, ફ્રાઈડ ચીઔન, સ્ટેઔ, શ્રીમ્
ફધુાં જ જાતે ફનાલતાાં ળીકી રીધુ.ાં ચાઈનીઝ, ઈટારીમન,
ભેક્વીઔન ફધુાં જ ભાયે ચારે.’
‘અયે લાશ! ફશેન તભે ત આફાદ અભેયીઔન ફની
ખમાાં! ખલનાભેન્ટના જૅઔૉટભાાં ઔશુમ
ાં
નાખ્મા લીના ભપત
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ઉગયાલી કાલાનુ ાં તભને ખભે છે ? તભાયાાં જેલાાં આલેરાાં ફધાાં
આભ વળીમર વીક્યયીટીન ડુખ
ાં ય તડલા ફેવી જળે ત છી
અભાય લાય આલળે ત્માયે અભાયે બાખે ત કારી વરાલડુાં જ
આલળે!’
‘બખ તભાયા. અભને ભી યહ્ુાં છે તે અભાયાાં બાગ્મ.’
ફીજે દીલવે અભે જલા નીઔળમાાં. લીનદ એયટા ય
મુઔલા આવ્મ શત.
‘લીનદ, ત ુાં ગયભાાં ળાાંત શત, જાણે ીંજયાભાાં ુયામેર
ઔાઔાઔોલા! તાયા પાધય–ભધય દે કામાાં નશીં, ક્યાાંઔ ફશાય ખમેરાાં
છે ?’
‘વાયી લાત ઔશેલાની શમ ત શોંળ થામ. પાધય ગુજયી
ખમે છ લા થમાાં. ભધય વાથે શતાાં; ણ...જલા દે માય!’
લીનદની આંકભાાં ઝઝીમાાં શતાાં.
‘લીનદ, હુાં તાય ભીત્ર છાં. તાયા પન આલતા; ણ તેં
ઈળાય વયક ણ ન ઔમો?’
‘શુાં ઔયવુાં તે વભજ ડતી જ નશતી. લીણાનાાં ભમ્ભી–
પ્ા આવ્માાં. ળળુળળુભાાં વાળુાં ચાલ્યુ.ાં છી ત યજના જ રશી
ઉઔાા ચાુ થઈ ખમા. ભાયાાં ભધય ફરે તે લીણાનાાં ભધયને
નશીં ખભે અને એ ફરે તે ભાયાાં ભધયને ઔઠે. લીણાને એની
ભમ્ભી વાચી રાખે. એને ઔશુાં ઔહુાં ત એ ળુઠે. ભાયાાં ભધયને ઔશુાં
ઔહુાં ત તે યડે. ભાયી દળા સુડી લચ્ચે વાયી જેલી થઈ ખઈ
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શતી. ભાયા ભધયથી ભાયી દળા જલાઈ નશીં, એભણે તડ
ઔાઢય.
‘એભ? ઔેલ તડ ઔાઢય?’
‘ભને સુકી જલા તેભણે ગય છડલુ.ાં ભાયા એઔ ભીત્રે
ફાણભાાં એનાાં ભાતા ગુભાલેરાાં. ભાયા ભધય ભાટે એને ગણ
જ બાલ. ભાયાાં ભધય એને ત્માાં યશેલા જતાાં યહ્યાાં. ભાયા ભીત્રને
ભા ભી ખઈ. ભધય ત્માાં ફહુ સુકી છે .’ એટુાં ઔશેતાાં તે છટ્ટી
ઔે યડી ડય.
ઔેલ ૠણાનુફધ
ાં ! લહન
ુ ાાં ભા–ફા ગયના ભારીઔ ફની
ફેઠાાં અને દીઔયાની ભાએ ફીજે આળય રેલ ડય!

–પ્રલીણ ટેર ‘ળળી’(અભેયીઔા)

Pravin Patel, 80-Corona Court, Old Bridge, NJ-088572854-USA.
eMail : PCPATELxSHASHI@aol.com
@
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071 : 15-10-2006

યીઅય વ્યુ ભીયય
–ચન્દ્રઔાાંત ળાશ(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

યીઅય વ્યુ ભીયય, આ આંક અને ડાભયના યસ્તાન ટ્રામેન્ખર
યીઅય વ્યુ ભીયયભાાં જલાનુ ાં આટુાં ખણીત
અને એ જ એન એન્ખર..
યીઅય વ્યુ ભીયયભાાં દે કાતી દુનીમાથી દુય દુય કવલાનુ ાં
ગડી ગડી સ્શેજ સ્શેજ જલાનુ ાં
જલાનુ ાં એટુાં ઔે––
આણુાં શત ુાં જે ફધુ,ાં એ શલેથી આણુાં ન શલાનુ..ાં

આણે શતાાં
ને શત ુાં ટુ–ઔાય ખયાજ શભ
ા એઔય રૉન
ેઈવ્ડ ડ્રાઈલ–લે
ડ્રાઈલ–લે ય યજ યજ જીલેરા એઔ એઔ દીલવને
ટૉવ ઔયી,
ટ્રૅળ ઔયી પેંઔલાને ખુણાભાાં યાકેર ખાફેજ–ઔેન!
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શત–ુાં
થડી દે ળની ટાર, થડી ‘થેંક્ય ુ’ની નટ્વ,
થડી જન્ઔ ભેઈર, ગણા ફધાાં ફીલ્વ
અને બ્રીળવા ક્રીમયીંખ શાઉવભાાંથી
ભીરીમનેય ફનલાનાાં યીભાઈન્ડવા આલતાાં
એ સ્શેજ ઔાટ કાધેરાાં તયાાંન ુ ાં ભેઈર–ફૉક્વ!
ફૉક્વ ઉય ળેરત ઔે ળાસ્ત્રી ઔે શુક્રા, શ્રીભાીની ળાક,
સ્ટીઔવાથી ચોંટાડેર
ગય નાંફય ચમાાવી રાક...

એઔ વાઈઔર શતી ને શત ફાસ્ઔેટ–હ
ુ !
ાનકય શતી ાાંદડાાંમ શલાનાાં
તથા લીતેરી જીન્દખી ડી શ એભ લીંટુાં લી ડેર
ત ુટેર શઝ–ાઈ જલાન
ભેઈન ડય ય ઔઈ વીક્યુયીટીનુ ાં એઔ રેફર ણ શલાનુ ાં
શુબરાબ ઔાંકુના થાા ઔે બરે ધામાાને ઠેઔાણે
‘યીથ’ જેવુાં રટઔણીયુાં જલાનુ.ાં

જલાનુ ાં એટુાં ઔે
આણુાં શત ુાં જે ફધુ,ાં એ શલેથી આણુાં ન શલાનુ..ાં
આણે શતાાં
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ને શતા ટેરીપન–ઔૉલ્વ
રન્ખ ડીસ્ટન્વના ટુાંઔા અને રઔરના રાાંફા
અડધી યાતે તે ફધા ઈન્ડીમાના
અને ઔઈઔ –ફ્રી ટીલી પય ઔયનાય ટાઈભ–ળૅયીંખના––

ટીલી ય યજ શત ુાં ‘વ્શીર પ પચ્યુન
ા ’
છી પયતી’તી રાઈપ યજ
ડ્રામયભાાં, લૉળયભાાં અને ડીળ–લૉળયભાાં
ફ્રીજ થઔી જેભ શત ુાં ફ્રઝન કાલાનુ ાં
એભ યીઅય વ્યુ ભીયયભાાં દે કાત ુાં ફધ્ધુાં
એઔ દીલવ આંકભાાં જડફેવરાઔ ફ્રીઝ થાલાનુ..ાં
યીઅય વ્યુ ભીયયભાાં દે કાતી દુનીમાથી દુય દુય કવલાનુ ાં
ગડી ગડી સ્શેજ સ્શેજ જલાનુ ાં
જલાનુ ાં એટરે ઔે––
આણુાં શત ુાં જે ફધુ,ાં એ શલેથી આણુાં ન શલાનુ..ાં

ભેઈન ભેઈન જલાનાાં
ઈન્શ્મયન્વ ઔાંનીનાાં શડીંગ્ઝ
ભૉયખેજ આનાય ફૅંઔનુ ાં ભઔાન
ઈમ્ટે ડ ખાડીના ડીરયની ઝખભખતી વાઈન
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અને
લોથી ઈક્લીટી સ્ટૉઔ જેના રઈને યાખ્મા છે
એ બ્લ્યુ ચીનુ ાં સ્ઔામસ્ક્રે ફીલ્ડીંખ

ટટર એક્લીટી, નેટ લથા અને લાંઔાતા યસ્તાન ટ્રામેન્ખર
આણુાં શત,ુાં એ ફધુાં કલાનુ ાં આટુાં ખણીત
અને એ જ એન એંખર––
યીઅય વ્યુ ભીયયભાાં દે કાતી દુનીમાથી દુય દુય કવલાનુ ાં
ગડી ગડી સ્શેજ સ્શેજ જલાનુ ાં
જલાનુ ાં એટરે ઔે––
આણુાં શત ુાં જે ફધુ,ાં એ શલેથી આણુાં ન શલાનુ..ાં

આણે શતાાં
ને શત ુાં ટુ–ઔાય ખયાજ શભ
ડીઝાઈનય ઔીચન
ઔીચનભાાં ઈન્ડીમાથી રાલેરી
વ આની શુદ્ધ, એઔ જાણીતી, ભાનીતી,
ઔયી ને ઔટ્ટ, વાલ ેટીેઔ, બ્રાન્ડ ન્યુ ત્ની!

આણમ તાન ભાયીમ શત
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ને શતા ભાયીમ બ્રધવા
ઔઈઔ ઔઈઔ ભાયીમને વીસ્ટય શતી
ત શતી ક્યાાંઔ ક્યાાંઔ ભાયીમ વીસ્ટવા
એઔ એઔ ભાયીમના તાનાાં આઈ–ૅડ
વીસ્ટવાને દે ળી લેડીંખ સ્ટાઈર યણલાના ઔડ,

ઈન્ડીમાની નસ્ટાલ્જીઔ લાતથી ગડી ગડી ઉકડી જતાાં છતાાંમ
આણે ત યુનાઈટેડ સ્ટેઈટ્વને જ ચોંટેરા એભ,
જેભ ફ્રીજ ઉય ચોંટેરાાં ભેગ્નેટ્વ!

ભેગ્નેટ્વભાાં––
‘શેયી ૉટય’થી ભાાંડીને શતાાં
તાજભશાર
એલ્લીવ
ફડલાઈઝય
‘મુન્નાબાઈ’
‘શભ આઔે શૈં ઔોન?’
નભ અયીશાંતાણાં
ભામસ્ેવ ડૉટ ઔૉભ
ળીઔાખ બુલ્વ
તથા
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ભાઈઔર જૉડા ન
અને તીહઆ
ુ ના કાતે ડાલેર
યવેલે યે ફઝેફ, ભેક્વીઔન ટાભાાં આણ જ પટ

ફ્રીઝ ઉય ચોંટેરાાં ભેગ્નેટ્વ શતાાં
ને શતી
ભેગ્નેટ્વભાાં ચોંટેરી પેભીરી રાઈપ––

ગ્રવયીનુ ાં રીસ્ટ
થડી ીઝાની કુન
નેટફ્રીક્વનુ ાં ડીલીડી ભેઈરય
દે ળી યીમલ્ટયન પટ ચોંટાડેર
ઔલ્ડલેર ફૅંઔયનુ ાં નાનુ ાં ઔેરેન્ડય

એઔ ડેન્ટીસ્ટનુ ાં એઈન્ટભેન્ટ–ઔાડા
એઔ મ્યુઝીઔર ાટીનુ ાં
અને એઔ ક્રેમનથી દયે ,ુાં ‘શેી ભધવા ડે’ રકે ુાં
પીવના એક્વટેન્ળન
ભમ્ભીન ઔાય–પન
એઔ ઔઈઔ અંઔરન પન
એઔ આન્ટીન પન
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તથા
એરાસ્ઔન ક્રુઝ ભાટે ટર–ફ્રી, ‘લન–એઈટ–શન્ડ્રેડ– ઔાનીલર –’
ભાયીમનુ ાં વઔય–સ્ઔેજ્યુઅર
એની વીસ્ટયની ‘રક્રવ’ની ખેઈભ
ભૅક્ડૉનાલ્ડ ‘શેી–ભીર’ નાઈન્ટીનાઈન વેન્ટ
એઔ રઔર છાાનુ ાં ઔટીંખ
તથા
ટીચયની વશીલાળાં વટીપીઔેટ પ ભેયીટ ઈન ભેથેભેટીક્વ
આ ફધુાં શત ુાં
ને શત
‘ઔે–ભાટા ’ની ડીસ્ઔાઉન્ટ પયભાાં ડાલેર
૨૧ ઔૉીભાાંથી દવ ફધે ઈન્ડીમાભાાં ભઔરી દીધેરી
ને ફાઔીની દવ
ક્યાાંઔ ગય છી ગય છી ગય મુલ ઔયલાભાાં ભીસ્પ્રેવ થમેરી
તે છે લ્ર ફચેર એઔ
મન્ખ શતાાં ત્માયન જ પેભીરી પટ!

આણે શતાાં
ને શત ુાં
ીક્ચય યપેક્ટ એઔ પેભીરી.
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બુદ્ધ નાભ ખોતભ, એઔ ગય અને થયાતા યસ્તાન ટ્રામેન્ખર
બીનીષ્ક્રભણને આદયલાનુ ાં આટુાં ખણીત
અને એ જ એન એન્ખર
યીઅય વ્યુ ભીયયભાાં દે કાતી દુનીમાથી દુય દુય કવલાનુ ાં
ગડી ગડી સ્શેજ સ્શેજ જલાનુ..ાં
જલાનુ ાં એટરે ઔે––
આણુાં શત ુાં જે ફધુ,ાં એ શલેથી આણુાં ન શલાનુ..ાં

આણે શતાાં
ને શત ુાં ટુ–ઔાય ખયાજ શભ
ઢખરાફાંધ ળુમ્વ
એઔ શ્વાવ રેલાન ળુભ
એઔ ઉચ્વાવ ઔાઢલાન ળુભ
એક્વલામઝેડ ળુભ
‘વ્શાઈટ, બ્લ્યુ ને યે ડ’ ળુભ, ફેડળુભ
ફેડળુભભાાં ફાથળુભ એટેચ્ડ
એઔ વપા શત–
ને શતાાં વપાભાાં આણે અટેચ્ડ
છી આણને ઔાંઈ ઔેટઔેટુાં અટેચ્ડ!
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યુએવએ આવ્માાં તે લેાનુ ાં
ઈમ્ટે ડ એઔાાંત
શાઈ–ટૅઔ અખલડતા
ડ જૉફ ભાટે ણ ભાઈર ચારવુાં
ને ખુણાભાાં ફેવીને આંસુન ુ ાં વાયવુાં
છી
શેર ે–ચેઔ
અને શે ુાં વીક્વ–ૅઔ
વાલ્લેળન આભીનુ ાં બ્રેઝય
ને શેરલશેરી ખાડીનુ ાં પ્રેઝય..

એ છી ત–
ટામયની જેભ ઔયી
ઔાય ચેઈન્જ
શાઉવ ચેઈન્જ
ઈર ચેઈન્જ
જફ ચેઈન્જ
પન ચેઈન્જ
ફ્રેન્્ઝ ચેઈન્જ
એટીટુડ
આઉટુઔ
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 128
ીનીમન
એક્વેન્ટ
ફધ્ધે ફધ્ધુાં જ..

એઔ ઈન્ડીમાનુ ાં લેઔેળન, લીડીમની ભેમ્ફયળી,
લાઈપ અને ‘લપા’ના ાાંતયાાંનાાં ડબ્ફા વીલામ
રખબખ ફધ્ધે ફધ્ધુાં જ ચેઈન્જ ઔયી ઔયી
આણને ખુફ ખુફ ડ્રાઈલ ઔયી
આણા ઉય આણે ચડાવ્મા’તા
શન્ડ્રે્ઝ પ થાઉઝન્્ઝ પ ભાઈલ્વ..
શુાં છે આ લીઔએન્ડ ટુ લીઔએન્ડનુ ાં જીલલાનુ?ાં
શુાં છે આ યજ યજ ભયલાનુ?ાં
શુાં છે આ ‘રાઈપ’ જેલ અંગ્રેજી ળબ્દ?–

યીઅય વ્યુ ભીયયભાાં દે કાતા
ઔઈ ગ્રાવ ફીલ્ડીંખભાાં
આણને દે કાત
આણાથી દુય જત
આણ જ યીઅય વ્યુ ભીયય?
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યીઅય વ્યુ ભીયયભાાં દે કાતી દુનીમાથી દુય દુય કવલાનુ ાં
ગડી ગડી સ્શેજ સ્શેજ જલાનુ ાં
જલાનુ ાં એટરે ઔે–
આણુાં શત ુાં જે ફધુ,ાં એ શલેથી આણુાં ન શલાનુ..ાં

શ્વાવભાાં, સ્ળાભાાં, સુખધ
ાં ભાાં, સ્લાદભાાં,
આંક, અલાજભાાં, દૃશ્મભાાં, યાં ખભાાં,
ગાવભાાં, પ્રઔાળભાાં, તાંખીમાાંની ાાંકભાાં,
ધધભાય તડઔા, ઝીણા લયવાદભાાં,
યઢીમાનાાં ધુમ્ભવભાાં, વ્શેરી વલાયના ઔલ્રરભાાં
લાણીભાાં અને રશેયાણીભાાં
ચીંત ુ – વીનીમય વીટીઝન ડીસ્ઔાઉન્ટ?

થડા રાઈટ ય રેફ્ટ ભાય,
પય–લે, પઔા , યાઉન્ડ–અફાઉટ, ડેડ એન્ડ!
ાવ ખેવ સ્ટેળન ન યાઈટ
છે લ્ર ભાઈરસ્ટન
એઔ વ્શાઈટ ચચા ાવે છે સ્ટ વાઈન!
ખમાાં લો – ડીયે ક્ળન આલાભાાં
લો – ડીયે ક્ળન રેલાભાાં
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રેલાના–
અંત જેના જઈ ના ળઔામ તેલા શાઈ–લે
અંધાળુાં ઢીને ઉબેરા ફ્રી–લે
જલાના–
જીન્દખીભાાં રેલાની યશી ખમેર એક્ઝીટનાાં ાટીમાાંનાાં તયાાં
ણ–
રેલાની અંતે ત –
દુયથી જ દે કાતા
આલાને આલઔાય ભીઠ
અસ્તાર જનાયાના સ્લાખતભાાં ઉબેરા
અંગ્રેજી ‘એચ’લાા બ્લ્યુ યાં ખના ફડા ઉય
દયે રા એયની દીળાભાાં લાંઔાતા યસ્તાની એક્ઝીટ

ઔનુ ાં છે લામયીંખ?
ઔણે ફનાલી છે આ સ્લીચ?
વાલ ‘ન’ ભાણવ ઔેભ એઔાએઔ થઈ જાતા ‘પ’?

કાંબા ય ભાણવ, સ્ભળાન અને ખતા યસ્તાન ટ્રામેન્ખર
એ છી આણે ‘ન’ શલાનુ ાં આટુાં ખણીત
અને એ જ એન એન્ખર
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યીઅય વ્યુ ભીયય, ખુલ્ુાં આઔાળ અને ડાભયના યસ્તાન
ટ્રામેન્ખર..

–ચન્દ્રઔાાંત ળાશ(અભેયીઔા)

Chandrakant Shah, 15 Beaver Road, Reading-MA-01867USA
ઈ–ભેઈર : C420@comcast.net

@
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072 : 22-10-2006

દીર શૈ ઔી ભાનતા નશીં..
–શયનીળ જાની(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

ભાયે દઢ લયવભાાં ચાય એન્જીમપ્રાસ્ટી અને એઔ
ફામાવ વજૉયી ઔયાલલી ડી. શેરીલાય શાટા અટૅઔ આવ્મ.
શૉસ્ીટરભાાં જવુાં ડલુ.ાં ભાયી ભાાંદખી એઔ વભાચાય ફની
ખઈ. ેયભાાં છાયુ.ાં આણે ખુળ થમા. યાં ત ુ તેથી દયદભાાં
ઔાાંઈ પેય ન ડય. અને જે રઔને ભલા નશત ુાં આલવુ,ાં
તેભને ફશાનુ ાં ભળયુાં ઔે અભાયા લાાંચલાભાાં નશત ુાં આવ્યુ.ાં ભેં
તેભને જણાવ્યુાં ઔે, ‘ન અલાયુાં તેન લવલવ ન યાકતા.
તભાયાથી શૉસ્ીટરભાાં આલી ળઔામ એટરે કાવ ફીજી લાય
ણ જઈળ.’ ખમા ભશીને ભાયી ાાંચભી એન્જીમપ્રાસ્ટી
ઔયાલલી ડી. શૉસ્ીટરભાાં જલાની આખરી વાાંજે, ભાયા
દીઔયાએ ઔહ્ુાં ઔે, ‘‘ડૅડી, હુાં ભાયી જૉફ યથી યજા ન રઉં ત
ચારે?’’ ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘ફેટા, તાયે યજા ન રેલી શમ ત લાાંધ
નથી.’’ એ વાાંબીને ભાયી ત્ની શાંવા ફરી, ‘જને, હુાં તને
વલાયે નલ લાખે શૉસ્ીટર ય ઉતાયીને ભાયી જૉફ ય જાઉં
ત ઔેવ?ુાં વાાંજે ાાંચ લાખે ત ત ુાં ળુભભાાં ાછ આલી ખમ
શઈળ.” ભેં ઔહ્ુાં ઔે , “હુાં ઑયે ળન ભાટે જઉં છાં. ઔાાંઈ લા
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ઔાલલા નથી જત.’’ ગયનાાંને એભ ઔે ભને ત ટેલ ડી ખઈ
છે !
ગણા ભીત્ર ત શભેળાાં ઔશેતાાં ઔે શલે છી શૉસ્ીટરભાાં
જલાના શ ત જણાલજ. ખમે લકતે અભે યશી ખમાાં શતાાં. ભાયી
ત્નીની ફશેનણી પ્રતીભા ત નીમભીત ુછે ઔે, ‘વાાંબળયુાં ઔે
તભે

ાછી અન્જીમ ઔયાલી?’’ દયે ઔ લકતે હુાં ઔહુાં ઔે,

‘‘પ્રતીભાફશેન,

રાખે

છે

ઔે

ઔઈઔે

અપલા

પેરાલી છે .’’

પ્રતીભાફશેન છી ઉભેયે ઔે, “તભાયા ભાટે હુાં અને ઔોળીઔ
ફ્રાલય રઈને આલીશુ.ાં ” હુાં ઔહુાં ઔે,

“પ્રતીભાફશેન ભને

ફ્રાલયન ળક નથી. એઔાદ ુસ્તઔ રઈને આલજ.” તે
ઔશે,‘તભાયી ાવે બુઔ ત ગણી છે . બુઔે ણ યાક. ખભળે.”
ભાયા ભીત્ર સુયેનબાઈ એઔે લકત શૉસ્ીટરભાાં આલી ળક્યા
નથી. છ ભશીના શેરાાં ભાયે ત્માાં આવ્મા અને ભને એઔ વીડી
પ્રેમય અને ક્રાવીઔર ઈન્સ્ુભેન્ટર વીડીન વેટ બેટ આપ્મ.
ફૉક્વ કરલાની ના ાડી. તેભનુ ાં ભાનવુાં શત ુાં ઔે આ ત દીરન
ભાભર છે . ાછ શાટા અટૅઔ આલે અને એભને જણાલલાન ભને
ટાઈભ ણ ન ભે અને હુાં તેભની શુબેચ્છા લીના યશી ન જાઉં.
શૉસ્ીટરની થાયીભાાં એભનુ ાં મ્યુઝીઔ વાાંબળાં અને એભને માદ
ઔળુાં. ભાયા દીઔયાએ ભાયા શાટા અટૅઔની યાશ જમા લીના તે વીડી
પ્રેમય લાયલા ભાાંડલુ!ાં અભાયા ભીત્ર અયલીંદબાઈ અને
ુ શેનને ભાયી શેરી એન્જીમ છી ભખજ ળાાંત યશે તે ભાટે
યે ણફ
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યાભાનાંદ વાખયન યાભામણન તાન લવાલેર ડીલીડી વેટ
ઉછીન

આપ્મ.

યાભામણ

જલાઈ

યશે

તે

શેરાાં ભાયે

શૉસ્ીટરભાાં ફીજી લાય જલાનુ ાં થયુ.ાં ‘‘જાની, તભે યાભામણ ુળુાં
ઔય. ાછાં આલાની ચીંતા ન ઔય.” છી ભેં ફામાવ વજૉયી
ઔયાલી. ત્માય છી ભાયી શારત વાયી નશતી. એલી શારતભાાં
જ યાભામણ ાછાં ભાખે અને ભને ઔદાચ દુ:ક થામ અને ાછ
શાટા અટૅઔ આલે ત? એટરે એભણે યાભામણ, ભને કૃષ્ણાાણ
ઔયુ.ું
ભાયી ફામાવ વજૉયી છી ગણા ભીત્રએ ભાયી
તફીમતની ચીંતા વ્મક્ત ઔયી. ભાયે શુાં કાવુાં અને શુાં ન કાવુાં
એની વરાશ આી. રખબખ દયે ઔ જણે ભને શભેળાાં ઔહ્ુાં છે ઔે
લજન ઉતાય. નશીં ત ાછા છડાળ. ગણા ત : ‘જુ , ભેં
તભને નશત ુાં ઔહ્ુ?ાં ’ એભ ઔશેલા ભાટે પન ઔયીને જાણી રે ઔે હુાં
ઔમાાં છાં. આ ફધાાં, ટીલી ય ઔમા ળેય કયીદલા અને ઔમા ળેય
લેચલા એની વરાશ આતા ળેયફજાયના દરાર જેલા છે .
બાઈ તને એટુાં જ્ઞાન છે ત ત ુાં ળૅય–સ્ટૉઔના ધાંધાભાાં ૈવાદાય
થઈ જાને!
ભાયી ચીંતા ઔયનાયા ફે ભીત્રને ત તાને શાટા અટૅઔ
આલી ખમા! ભાયા ડૉ. લાડઔય ભાયી વાયલાય ઔયતાાં ઔયતાાં
સ્લધાભ શોંચ્મા. ળયીયે ાતા શતા; યાં ત ુ ફીડી અને
સ્ઔૉચના પ્રેભે તેભને શાટા અટેઔ આપ્મ. યાં ત ુ જ્માયે નલા ડૉ.
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ટેરે ભને ડૉક્ટય ફદરલાનુ ાં ઔાયણ ુછુાં ત્માયે જુ ઠ્ઠ ાં ફરવુાં
ડલુ.ાં ભાયા શેરા ડૉક્ટય ભાયી વાયલાય ઔયતાાં ઔયતાાં ભયી
ખમા એભ ઔશેલાની શીંભત નશતી. એટરે ઔહ્ુાં ઔે, ‘‘શલે ભાયા
ખાભભાાંથી તે ભટા ખાભભાાં ખમા છે .’’ દળ લયવ શેરાાં
જમાયે હુાં તાંદુયસ્ત શત અને ડૉ. લાડઔય ાવે ખમ શત; ત્માયે
ભેં ડૉક્ટય ફદરલાનાાં ઔાયણભાાં વાચુાં ઔહ્ુાં શત ુાં ઔે, “ભાયા
અભેયીઔન ડૉ. ઔાસ્ઔેને શાટા અટૅઔ આવ્મ શત અને એ સ્લધાભ
શોંચી ખમા છે .” શલે આ ફધી લાત ટેર વાશેફને ઔશેલાન
અથા નશત. વલાયે શુાં થલાનુ ાં છે એ જાનઔીનાથને જ કફય
નશતી ત ડૉક્ટયન ળ શીવાફ!
વેંટ ફ્રાાંવીવ શૉસ્ીટરન સ્ટાપ ભાયાથી થાઔી ખમ શત.
વાભાન્મ યીતે ભટા બાખના દયદી જીલનભાાં એઔાદલાય
શૉસ્ીટરભાાં જામ. એટરે એભને દયદીને ભતી વલરત વાથે
ફહુ નીસ્ફત ન શમ. યાં ત ુ હુાં ત શલે ‘યે ગ્યુરય લીઝીટય’ના
રીસ્ટભાાં ખણાઉં! હુાં ત ઔીચનનુ ાં ભેન્યુ ભાંખાલી ુડન ડા ય ણ
ઔયત. ભાળુાં શાટા નફળાં શત;ુાં યાં ત ુ ેટ ત તાંદુયસ્ત શત!ુાં ળુભભાાં
ઔૅફર ટીલીનુ ાં ઔનેક્ળન ભાાંખત. છાતીભાાં પ્રબ્રેભ શત;
આંકભાાં નશીં. ઑયે ળન–ળુભની ત લાત જ અરખ શતી.
નવીફલાા જ ચારતાાં ચારતાાં ઑયે ળન–ળુભભાાં જામ.
આણે બડલીયની જેભ ચારતા ખમા. ત્ની ઔશે ઔે, ‘યાભનુ ાં
નાભ રે’. ભેં ઔહ્ુાં ઔે, ‘શલે આ ગડીએ યાભનુ ાં નાભ રઉં ત
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યાભજી કે નશીં અને ભાયી ાવે આઈડી ઔાડા ભાાંખ’ે .
ઑયે ળન દયભીમાન ળયીય ય એઔે ઔડુાં ઔે એઔે લા ન
શલ જઈએ. દયે ઔ લકતે એ ઔાભ જેનીપય નાભની નવા ઔયતી.
છે લ્રે જ્માયે ખમ ત્માયે ભેં જેનીપયને ઔહ્ુાં ઔે, ‘‘ભને તૈમાય
ઔયલાન રાબ દય લકતે ત ુાં એઔરી રે તે ન ચારે. આ નેન્વીને
ણ ભાયા ઔડાાં ઔાઢલાની તઔ આ.’’”
છે લ્રે ભને એઔ લાતની કફય ડી ઔે દયદીના
ઑયે ળન લકતે ટેફરની આજુ ફાજુ ળી લાત થામ છે .
એનેસ્થેળીમાને રીધે ભાળુાં ળયીય ફશેળુાં શત;ુાં યાં ત ુ ભાળુાં ભખજ
વતેજ શત.ુાં ડૉક્ટય ટેર રાંડનના છે . તાજેતયભાાં જ રાંડન પયી
આવ્મા શતા. તેભની વાથે ભાયા ઑયે ળન દયભીમાન જેનીપય
અને નેન્વી ન્યુમૉઔા અને રાંડનના ટ્રાપીઔની લાત ઔયતાાં શતાાં.
ભાયાથી ફલ્મા વીલામ ન યશેલાયુ,ાં ‘‘ડૉક્ટય વાશેફ, ભાયા
દીરન ટ્રાપીઔ જાભ થમ છે . એને ફયાફય દડત ઔયી દ.” શલે
વભજાયુાં ઔે દયદીના ેટભાાં ઔાતય ઔેભ યશી જામ છે ! ડૉક્ટય
ટેરને ભેં ુછુાં ઔે, ‘ભને ઔાાંઈ થામ ત નશીં ને!” ડૉક્ટય ઔશે ઔે,
‘દય લકતે ત તભે રાાંબ ુ ાં જીલલાની ઈચ્છા દળાાલતા નથી. અને
આ લકતે આભ ઔેભ? ભેં ઔહ્ુાં ઔે, ‘‘ઐશ્વમાા યામને છે લટે ઔણ
રઈ જામ છે એ જલાની ઈચ્છા છે .”
છે લ્રે, ઑયે ળન થીમેટયભાાંથી ભને ળુભભાાં રાવ્મા.
ત્માયે ભાયા ટેફર ઉય ુરન સુદ
ાં ય ગુરદસ્ત ડય શત.
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જઈને હુાં ખુળ થમ. ઔન શળે તે લીચાળુાં ત્માાં નવા ફરી,
‘‘શૉસ્ીટરની ફાજુ ભાાં આલેરા પરુનયર શભભાાંથી, દીરના
દયદીને ભાટે ભઔરલાભાાં આલે છે .’’

–શયનીળ જાની(અભેયીઔા)

Harnish Jani, 4- Pleasant Drive, Yardville -NJ-08620USA
Phone-609-585-0861 eMail : harnishjani5@gmail.com
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073 : 29-10-2006

પ્રતીઔાવ્મ
–ન. પ્ર. બુચ
અનુક્રભણીઔા

(ન.પ્ર.બુચ

તયીઔે

જ

લીળે

જાણીતા,

રઔદક્ષીણામુતીભાાં ઉનીમાભઔદે યશેરા, આજીલન ળીક્ષઔ
સ્લ. નટલયરાર પ્રભુરાર બુચ આણા પ્રવીદ્ધ શાસ્મરેકઔ.
તેભની જન્ભળતાબ્દી (જન્ભ : તા. ૨૧:૧૦:૧૯૦૬ – લીદામ :
તા. ૯:૧:૨૦૦૨) નીભીત્તે આજની ભશેપીરભાાં તેભની જ કૃતી,
તેભની ુણમસ્મ ૃતીભાાં..)

૦૦૦૦૦૦૦

૧: ાંચાળીભે ડાલે
(વયઠા)

ચાય લીહુાં ને ચાય લયહુાં ગડ શાાંઔીમ ;
‘જીલાજી’ અવલાય! અલ ગડેથી ઉતય.
થનખનત તકાય ખદ્ધાચ્ચીવી તણ,
કેંચી કેંચી બાય, શલે થમ છે ટાયડુાં.
શલે રાખત થાઔ, ઈન્દયીયુાં ભી ડી,
ગડાન ળ લાાંઔ? ચયાળી ુયાાં ઔમાું.
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રીધ– દીધ પ્રેભ, લાટ લટયા શલે ભને;
પ્રેભ જ આણ ક્ષેભ, એના ધયલ ન વાાંબળમા.
આભ ઔશ ત એઔરા, દુનીમાને લશેલાય,
ણ છૈ મે અનૌ–એઔરા, પ્રેભાલયણ લચા.
જીલન–વોયબ વાય ‘ુષ્’ જતાાં મુઔી ખયુાં
વભયી લાયાં લાય બયુબ
ું યુું ભન યાકીએ.
જાલાને તૈમાય, યે ’લાભાાં લાાંધ નથી,
જીલાજી અવલાય! શલે શૈમે શારશુ.ાં
રખાભ યાકી શાથ શાાંક્યે યાક ટાયડુાં :
‘નટ’નાખયના નાથ ૧ ઈળાયે અટઔી જશુ.ાં
રખ્મા તા. ૨૧:૧૦:૧૯૯૦

૦૦૦૦૦૦૦

૨ : માચે શુ ાં ચીનખાયી?
માચે શુાં ચીનખાયી, ભશાનય,
માચે શુાં ચીનખાયી?.........ભશાનય..
ચઔભઔ–રઢુ ાં ભેલ્મ ડલુાં ને
ફાઔવ રે ઔય ધાયી;
ઔેયવીનભાાં છાણુાં ફી
ચેતલ વખડી તાયી. ........ભશાનય..
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ના વગ્યુાં એઔ વખડુાં તેભાાં
આપત ળી છે બાયી?
ઔાખના ડુચા વખાલી
રેને ળીત નીલાયી. .........ભશાનય..

ઠાંડીભાાં જ ઔામા થથયે ,
ફાંડી રે ઝટ ધાયી;
ફે–ત્રણ પ્મારા ચા ી રે ઔે
ઝટ આલે હળ
ુ ીમાયી. .........ભશાનય..
(શયીશય પ્રા. બટ્ટના ‘એઔ જ દે ચીનખાયી’નુ ાં પ્રતીઔાવ્મ)

૦૦૦૦૦૦૦
૩ : લીચાયન ટ્રસ્ટી(મુક્તઔ)
(ભીશ્રજાતી)

લીચાયવમ ૃદ્ધી તભાભ ભાયી,
વ્માખ્માન દ્વાયા લીતળુાં હુાં લીશ્વભાાં,
આચાય ભાટે ન ઔશુમ
ાં યાકી–
લીચાયન ટ્રસ્ટી જ ભાનત ભને.

૦૦૦૦૦૦૦
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૪ : ઔૈં નથી..(ાદુતી)
ળુશ–એ–દુનીમા ે જ શીન્દસ્તાાં નથી ત ઔૈં નથી;
ખુફસુયત જીસ્ભભાાં જ જાાં નથી ત ઔૈં નથી;
ફાંખરાભાાં ફાફરાની ફા નથી ત ઔૈં નથી;
નીત વલાયે ને ફયે ચા નથી ત ઔૈં નથી.

૦૦૦૦૦૦૦

૫ : શાઈકુ :
અંગ્રેજી બાા
લહુ લીદે ળી
લય લહગ
ુ ેર, ભા
ને દીદી લીરાાં.

પ્રેભરગ્ન
લાટે ભીમાાં,
શસ્માાં, શવલાભાાંથી
થયુાં કવવુ.ાં
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વાચી રઔળાશી
કુાંબાય ઔયતાાં
ખધેડાાં ડાહ્યાાં; વાચી
રઔળાશીભાાં.

રગ્ન
ઔોંતર ગડ
ખાયે ખુત્મ;
ાં
નીઔળમ
ત્માયે ટાયડુાં 1

ક્રાન્તી
વાસુ લહથ
ુ ી
ગુળુજન ળીષ્મથી
પયે ડયતાાં.

લીયશ–શાઈકુ...
(૧)
નશાઉં–ધઉં;
વાડીસુને દયડે
ધતીયુાં યડે.
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(૨)
યાં ખીન પ્મારાાં–
–લીંટી ગઉંલણી ચા :
તભે વાાંબમાા.
(૩)
જ્માાં જ્માાં નજય
ઔયે નટનાખય
માદી તભાયી.
– સ્લ. નટલયરાર પ્રભુરાર બુચ

@
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074 : 05-11-2006

‘ભતીની ઢખરી’
વાંાદઔ: ભશેન્દ્ર ભેગાણી
અનુક્રભણીઔા

‘તે ચુઔલીને આલીળ’
ભાયા ીતાજી ગુજયી ખમા, તે લકતે ભાયા ફાને ભેં
ઔહ્ુ,ાં ‘‘શલે તભે આંફરા આલ; અશીં એઔરાાં યશેવ ુાં નશીં પાલે.’’
ફા ઔશે: ‘‘શજુ અશીં યશેવ ુાં ડે તેભ છે . તાયા ફાુજી
દાણાલાાની દુઔાનેથી જે ઔાંઈ રાલતા, તેભાાં ૭૦–૮૦ ળુીમા
ચુઔલલાના ફાઔી છે ; તે ચુઔલીને આલીળ.’’
ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘‘એ ઔાંઈ ભટી લાત છે ? હુાં વાાંજે એની દુઔાને
જઈને યઔભ બયી આીળ.’’
ભાયી ફા ઔશે, ‘‘એભ ન થામ, એ ૈવા ત ભાયે જ
બયલા જઈએ; એ ત હુાં લેંત ઔયીળ.’’
હુાં જાણત શત ઔે ગયભાાં ઔાાંઈ નથી. ભાયા ફાુજીને
૨૦–૨૨ ળુીમા ેન્ળન ભત.ુાં એભાાં તાનુ ાં ચરાલતા ને
દીઔયી–બાણેજડાાંને ટાણેટચઔે વાચલતા. ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘‘ફા, ત ુાં
ક્યાાંથી બયીળ? ભયનાયના લાયવ તયીઔે તેન ુ ાં આ ફધુાં દે ણ ુાં હુાં
બયી આીળ.’’
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ફા ફલ્માાં, ‘‘ત ુાં લાયવ, ને બયે તે લાત વાચી; ણ આ
ત હુાં જ બયીળ. ત ુાં ભાથાઝીંઔ ન ઔય.’’
તે ન જ ભાન્માાં. ત્રણ ભશીને દે ણ ુાં બયુ,ું ઔેલી યીતે
ઔભામાાં શળે? દણાાં દળમાાં શળે?
ફાાંધણી

ફાાંધી

શળે?

બખલાન

જાણે!

ણ

જાતઔભાણીભાાંથી દે ણ ુાં બયુ;ું છી જ આંફરા આવ્માાં.
–ભનુબાઈ ાંચરી

(૨)
શ્રેષ્ઠ ભીત્ર
ભા ભાયી...શ્રેષ્ઠ ભીત્ર...
ફીજી ભીત્રતાભાાં
ઔદીઔ સ્લાથાન ુ ાં નશીં ત અેક્ષાનુ,ાં
લા જેવુાં ફાયીઔ
ણ એઔાદ ઔણ ત આલી જામ
છી ગવયઔ, ઉઝયડ, તીયાડ...
ભાને ત આઔાળ જેટુાં ચાશી ળઔામ,
દે લમુતીની જેભ ુજી ળઔામ.
ણ એ એવુાં ઔશુાં ભાખે–ઈચ્છે –લીચાયે મ નશીં!
એટરે જ દસ્તની જેભ
એને કબે ઔે કે ભાથુાં મુઔી ળઔામ,
ઝગડીમે ળઔામ.
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આણા શઠ યની દુધીમા ખાંધ
એની છાતીભાાં અઔફાંધ.
એના કાભાાંની
આણા ેળાફની દુખુંધ
એ વાથે રઈને જ જામ
બખલાનની ાવે–
અને સ્લમાં બખલાન સુખધ
ાં સુખધ
ાં !
‘બખલાનનીમે ભા ત શળે જ ને?’
–બખલતીકુભાય ળભાા–સુયત

(૩)
અક્ષત દાણા
ઈટરીના ભીરાન ળશેયભાાં લીશ્વલીખ્માત દે લારમ
ફાાંધતી લકતે ઔેટરીઔ મુતી એલી ઉંચી ને બીડાતી જગ્માએ
મુઔલાની શતી ઔે ઔઈની નજય ત્માાં સુધી ન શોંચી ળઔે; ત
ણ ળીલ્ઔાય તાના ઔાભભાાં રીન થઈને એઔ–એઔ યે કાભાાં
ને ભયડભાાં તાની ઔરા ઠારલીને મુતી ઔતયત શત. એઔ
ભીત્રે એ જઈને ટીઔા ઔયી: ‘‘આ મુતી ય ઔઈની નજય
વયકીમ ડલાની નથી; ત છી એની ાછ આટરી ફધી
ભશેનત ઔેભ ઉઠાલ છ? ઝટ તાલી દે ળ ત ત્માાં ત ચારળે.’’
ળીલ્ીએ મુતીભાાંથી આંક ઉંચી ઔમાા લખય જલાફ
આપ્મ: ‘‘ભાયી કૃતી છે એટરે શ્રેષ્ઠ જઈએ..છી બરે ઔઈ એ
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જુ એ ઔે ન જુ એ. હુાં ત જઉં છાં. અને ફીજુ ાં ઔઈ નશીં. ત
બખલાન ત એ જળે જ ને?’’
“ભાયી કૃતી છે , એટરે શ્રેષ્ઠ જઈએ”– એ ઔરાઔાયન
આદળારેક છે અને જીલનગડતયન અગ્રવીદ્ધાાંત છે . ભાયે શાથે
ઔાચુાં ઔાભ નશીં ળબે. ભાયી ભમાાદા ત છે જ; ણ એભાાં
યશીને ભાયાથી જેટુાં વાયાભાાં વાળુાં ઔાભ થઈ ળઔે એટુાં
ઔયલાન શાંભેળ ભાય આગ્રશ યશેળે.
રઔ ભાળુાં ઔાભ જુ એ ઔે ન જુ એ, ભને ળાફાળી આે ઔે
ુ ા નીષ્ઠાથી ભાળુાં એ ઔાભ ઔયત યશીળ.
ન આે, તમે હુાં વાંણ
ુજાભાાં દે લમુતીને ચકા ચડાલે છે . એ ચકાના દાણા
અકાંડ, અક્ષત શલા ગટે. વ વાયા દાણા બેખ એઔ ત ુટેર શમ
ત ‘ચારળે’ એભ ભાને તે વાચ ુજાયી નથી. આણુાં જીલન
ણ એઔ મજ્ઞ છે . દીલવે દીલવે, દાણે દાણે હૃદમભાંદીયભાાં
ફીયાજતા અંતમાાભીના ચયણની આખ આણુાં એઔ એઔ ઔામા
આણે અાણ ઔયતા જઈએ છીએ. એવુાં એઔેએઔ ઔામા લીશુદ્ધ,
શ્રેષ્ઠ, અક્ષત યાકલાન જેને દીરથી આગ્રશ શમ, તે વાચ
જીલનુજાયી છે .
–પાધય લારેવ
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(૪)
ભાઈઔ યથી લશેત ત્રાવલાદ
ગુજયાતી વાશીત્મ યીદના અધીલેળનભાાં શ્રતાના
ચશેયા ય રીંામેર અણખભ, થાઔ અને ઔાંટા વાશીત્મઔાય
લાાંચી ળઔે તમ નીદા મણે ફલ્મે યાકે છે . ક્યાયે ઔ શ્રતાને
ફીરકુર ન વભજામ તેલી બાાભાાં ફરીને તે લીદ્વાનભાાં
કલા ધાયે છે . વાભે ફેઠેરાની દમા કાધા લખય ભાઈક્રપન
યથી ત્રાવલાદ લશેત જ યશે છે .
આ ત્રાવલાદ વાભે શ્રતા વલીનમ અવશઔાય ળી
યીતે ઔયી ળઔે? નીમત વભમે વબા ળળુ ન થામ ત ાાંચ–વાત
ભીનીટ યાશ જઈને વબાસ્થ છડીને ચાલ્મા જલાનુ ાં ખુાં
મગ્મ છે . આજન ભાણવ ત્રણ ત્રણ ઔરાઔની વબા ળા ભાટે
લેઠે? રાાંફારચઔ ઔામાક્રભભાાં એઔ લાય પવાઈ ખમેર બ
શ્રતા ફીજી લાય વબાભાાં જલાનુ ાં વાશવ ઔયત નથી. આભ,
દીલવેદીલવે સુજ્ઞ શ્રતાની વાંખ્મા વાંઔચાતી જામ છે .
ક્રીઔેટભાાં જેભ ‘લન–ડે–ભેચ’ન પ્રાયાં બ થમ છે , તેભ એઔ
ઔરાઔની વબા ળળુ થામ તે ખુફ જળુયી છે . એલી વબાભાાં ત્રણ
ભીનીટની પ્રાથાના અને ત્રણ ભીનીટની સ્લાખત–લીધી છી
મુખ્મ લક્તાને ૪૫ ભીનીટ ભે અને પ્રમુક દવેઔ ભીનીટભાાં
વભાન લક્તવ્મ આે. આલી ‘વાઠ ભીનીટીમ વબા’ની
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પૅળન ળળુ થલી જઈએ. એઔ વાયી વબાનુ ાં આમજન ઔયવુાં એ
ણ એઔ ઔા છે .
–ગુણલાંત ળાશ
(૫)

‘એ’
એને ગવગવાટ ઉંગ આલે છે . એ સુલા રાગ્મ ઔે ઉંગતાાં
એને લાય નથી રાખતી; ઉંગી યહ્ય ઔે ઉઠતાાં લાય નશીં.
બજનભાાં એને સ્લાદ આલે છે . કાધુ–ાં ીધુાં એને ફયાફય શજભ
થામ છે . એને ઔાભ ઔયલાન ઉભાંખ યશે છે . તાનુ ાં ઔાભ ઔયતાાં
ઔયતાાં ફીજાનુમે
ાં ઔશેતાાંલેંત ઔયી દે છે , તેભાાંથી શયક ણ ભેલે
છે . એ ચારે છે ત્માયે જાણે અધ્ધય ઉડત ચારે છે ; એ ટેઔયી
જુ એ છે –ને દટ મુઔીને ચઢી જામ છે . ઝાડ દીઠુ ાં ઔે ઔઈ ઉંચી
ડાે જઈને ફેવે છે , નદી દે કી ઝાંરાલે છે . એનુ ાં રશી એવુાં
ઉછાા ભાયે છે . ક્યાયે ઔ ઉજાખય થમ, ત તેની કટ એઔ જ
ઉંગે ુયી થઈ જામ છે . મુશ્ઔેર ઔાભ શે ુાં શાથ ધયલાન ઉભાંખ
એને યશે છે ; છી અળક્ય રાખે તેને શોંચી લલા એ ભથે છે .
મુશ્ઔેરીન વાભન ઔયતાાં એ થાઔત નથી. એને નીષ્પતાન
બમ નથી, શાાંવીન ડય નથી. એ ક્રધ નથી ઔયત. ફીજાની
ઔદય ઔયલી એને ખભે છે .
એને તભે ભળમા છ ઔઈ લાય?
–નાનુબાઈ દલે
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‘ભતીની ઢખરી’ (પ્રઔાળઔ : ખાર ભેગાણી, Po.Box-23,

SardarNagar, BhavNagar 364 001 પન: 0278-256 6402)
નાભઔ ૩૨ ાનની નાનઔડી કીસ્વાચડીભાાં ભશેન્દ્રબાઈએ
‘અયધી વદીની લાચનમાત્રા’ભાાંની ઔેટરીઔ લાનખી ચાકલા
ભાટે ીયવી છે . તેભાાંથી વાબાય...

@
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075 : 12-11-2006

‘ગુળુ’
–મખેન્દ્ર યીક
અનુક્રભણીઔા

૧. „ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् वीष्णुर ् गुरुर् दे वो महे श्वर:
„ गुरुर् साऺात ् पर:ब्रह्म: तस्मै श्रीगुरवे नम:
૨. ગુળુ ખલીંદ દઉ કડે ઔાઔે રાગુાં ામ?
ફરીશાયી ગુળુ આઔી ખલીંદ દીન્શ ફતાઈ 1
૩. ગુય: આજ્ઞા અલીચાયણીમા...
૪. ગુયસ્ત ુ ભોનાં વ્માખ્માનમૌ..
જે અંધઔાય દુય ઔયે તેને ગુળુ ઔશેલામ. ઉયનાાં પ્રથભ
ફે અલતયણભાાં ગુળુ ભાટે અતીળમક્તી છે . ત્રીજા અલતયણભાાં
વૈનીઔી ળીસ્તના દળાન થામ છે . ચથા અલતયણભાાં ગુળુના
ભોનને ણ વ્માખ્માનભાાં કાલલાન આદયયુક્ત બાલ જણામ
છે . યાં ત ુ જે ગુળુ દ્રણ, ળીષ્મ એઔરવ્મન અંગુઠ ભાાંખે તેને શુાં
ઔશેવ?ુાં જે ગુળુ તાનુ ાં ભશત્ત્લ લધાયલા ભાટે શેરાાં આણા
ુ ા
પ્રણાભ ભાાંખ,ે ચેરા મુડલાન
ાં
બાલ ભનભાાં છાલે અને વાંણ
આજ્ઞાારન ભાટે ‘ઔેભ?’ જેલ પ્રશ્ન ુછલાન લીદ્યાથીન
જન્ભવીદ્ધ અધીઔાય છીનલીને ઔશે ઔે : ‘આજ્ઞાનુ ાં ઔેલ ારન જ
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ઔયલાનુ ાં છે ; પ્રશ્ન ‘ઔેભ?’ ુછલાન નથી,’ તેના ભોનને ણ
દાં બભાાં કતાાં લાય ન રાખે. ભોનથી અજ્ઞાન છાલલાન
પ્રમત્ન, વત્મને વાંતાડલાન, અન્મામ અને અધભાને વશન
ઔયલાન પ્રમત્ન ક્યાાં નથી થત? આલા ભોનભાાં ઔામયતા ણ
શઈ ળઔે છે . ફરલાની જળુય શમ ત્માયે મુખા
ાં યશેવ ુાં અને મુખા
ાં
યશેલાની જળુય શમ ત્માયે અસ્ષ્ટ ફરવુ,ાં તેભાાં ભનુષ્મની
નીબામતાના દળાન થતાાં નથી. આ નીબામતા જ ત ફધા
ગુણન યાજા છે ! એના લીના ફાઔીના દવ ગુણનુ ાં ારન ઔયવુાં
અળક્ય છે . આલા ગુળુન ભશીભા બરે ખભે તેટર ખલામ શમ,
ણ તે ખે ઉતયત નથી. એઔલીવભી વદીની નલી ેઢી ત
એલા યભ ભીત્ર અને ભાખાદળાઔની ળધભાાં છે એ ભાખાદળાન
આે. આભાાં મુખ્મ લાત ‘દળાન’ આલાની છે . ણ ભાખા ત
જાતે જ ળધલાન છે . આ ભાખા ળધલાનુ ાં ઔાભ અનુબલે, ઠઔય
કાઈને અને તાની લીલેઔબુદ્ધીને અજલાે ઔયલાનુ ાં છે .
જ્માયે આ ઔાભ એઔરાંડે ઔયલાનુ ાં શમ, ત્માયે સ્લતાંત્ર
ચીંતનન લીઔાવ ઔયલ ડે. આજના ળીક્ષણનુ ાં એ ધ્મેમ શમ ઔે
તે આંધળાં વભાણ ઔયલાને ફદરે સ્લતાંત્ર ચીંતનને ભાખે
એઔલીવભી વદીની નલી ેઢીને લાે . આ યુખની ઉદ્ધત
ખણાતી નલી ેઢીના ગુળુ ફનલાની શીંભત ઔણ ઔયે ? એ આંક
ફાંધ ઔયીને ધ્માન ધયલા ફેવે ત નયુું અંધાળુાં જ દે કામ! એટરે
ઠઔય કાઈને ધક્કાદ્ધતીથી

જ્ઞાન ભેલલાન યસ્ત ભટે
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બાખે એને ભાટે ખુલ્ર યશેળે! સ્લતાંત્ર અને લસ્ત ુરક્ષી વભતર
ચીંતન ઔયલાન ભાખા અગય છે . રાાંફ છે . જેને આ યસ્તે જવુાં
શમ તેને એઔરા ડી જલાની તૈમાયી યાકલી ડે છે . એભના
અજાને
ાં
જલા ઔઈ આલલાનુ ાં નથી. એભનાાં આંસુ જલાન
ઔઈને વભમ નશીં શમ. આંસુ ુછલાની લાત ત ભુરી જ
જલાની! આંસુ ત જાતે જ ુછીને સ્લાલરાંફી ફનલાનુ ાં છે .
લસ્ત્રસ્લાલરાંફન અને અન્નસ્લાલરાંફન ઔયતાાં આ અગયી લાત
છે ; ણ તે ઔયલા જેલી છે . સ્લતાંત્ર ચીંતન ઔયલા ઈચ્છનાયે
આલી એઔરતાની અલસ્થાભાાંથી વાય થવુાં જ ડે છે . ત્માય
છી જે સ્લતાંત્ર લીચાયદળાન થળે તે સ્ષ્ટ શળે. ફ આનાળુાં
શળે.
ખોતભ બુદ્ધને આલી એઔરતાભાાંથી વાય થમા ફાદ
સ્ષ્ટ લીચાયદળાન ભળયુ.ાં ખાાંધીજીએ અને લીનફાજીએ ગુળુની
જગ્મા કારી યાકી શતી. શ્રી અયલીંદે ત ઔશી જ નાખ્યુાં ઔે, ‘ગુળુ
ફનાલલાની જળુય જ નથી; તભે જ તભાય ભાંત્ર ફનાલ.’
એ લાત વાચી ઔે ગુળુયાં યા વાંખીત અને ન ૃત્મને ક્ષેત્રે
ટઔી છે . ઔાંઠ, લાદ્ય અને અંખને કુળ ફનાલલાનાાં ક્ષેત્રભાાં આ
વાચુાં શમ તમ; જીલનભાાં અને તેના વલા વ્મલશાયભાાં તાની
લીલેઔબુદ્ધીને જ ગુળુ ભાનલી ડળે.
આ લીલેઔબુદ્ધી ભનના લેખીરા પ્રલાશભાાં તણાઈ નશીં
જામ ણ સ્થીય યશેળે અને ભનને ઔાબુભાાં યાકળે. ભનની ચઔી
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ઔયળે. ન જઈતા લીચાયને ઘુવલા નશીં દે અને ઈન્દ્રીમના
આલેખથી ઝાંકલાલાને ફદરે આ આલેખનાાં જન્ભસ્થાનને
ળધી ઔાઢીને તેને દુય ઔયળે.
તયતાાં

ળીકવુાં

શમ

ત

ાણીભાાં

ઉતયવુાં

ડે.

લીલેઔબુદ્ધીને સુક્ષ્ભ, વાંલેદનળીર અને બક્તીની બીનાળલાી
ફનાલલી શમ ત ભન અને ઈન્દ્રીમને લળભાાં યાખ્મા લીના
છટઔ નથી. આને મખળાસ્ત્રનુ ાં નાભ આવુાં શમ ત બરે
આીએ. એ માદ યાકવુાં ડળે ઔે ફધાને ભનની ભુભીઔા યથી
ઉંચે ઉઠલાનુ ાં છે . લીળા જનવભાજના શીતને ઔેન્દ્રભાાં યાકીને
જીલન જીલલાનુ ાં છે . એભાાં તાના આગ્રશ, દુયાગ્રશ, ુલાગ્રશને
છડલાના છે . આ ઔાભ ચાંદ્ર ય શોંચલા ઔયતાાંમ લધુ મુશ્ઔેર
છે ; ણ અળક્ય નથી. ઔયવુાં ત ડળે જ. જીલન વાભેના આ
ડઔાયને

ઝીરલા

ભાટે

પ્રથભ

જાતે

ફદરાવુાં

ડળે.

ળીક્ષણદ્ધતીને ફદરલી ડળે. ફધાાં યીલતાનન આયાં બ
તાનાથી ઔયલાન છે . ણ વ્મક્તીના યીલતાનની વાથે
વભાજનુ ાં યીલતાન થવુાં અનીલામા છે . આ ઔાભ તાને દીલડે
ળળુ ઔયીને

તેન ુ ાં તેજ વભાજભાાં પેરાલલાનુ ાં છે . તાનુ ાં

યીલતાન વભાજભાાં યશીને ઔયલાનુ ાં છે . એભાાં વોને વાથે
યાકલાના છે . જખરભાાં
ાં
જઈને ઔે લાતની ગુપાભાાં ફેવીને
યીલતાનનાાં ઔાભ શલે થઈ ન ળઔે. યીલતાનની દીળાભાાં
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વ્મક્તી એઔરી આખ લધળે તે એનુ ાં કુટુાંફ અને વભાજ એને
ાછ કેંચળે. આલ અનુબલ આણને ક્યાાં નથી થત?
ભધ્મયુખભાાં વાંત અને બક્તની શાયભાા થઈ ખઈ.
ણ વભાજ એઔ ઈંચ ણ આખ ન લધ્મ. એટરે જે
યીલતાન થામ તે વભાજના વાંદબાભાાં થળે ત જ આખ
લધાળે. આ લાત દીલા જેલી સ્ષ્ટ થળે તે દીલવે વભગ્ર
વભાજને જાગ્રત ઔયીને વાથે યાકલાની પ્રેયણા થળે. વભાજની
લીલેઔબુદ્ધીને જખાડલાન ુળુાથા ઔયલ ડળે. ‘ગુળુ ફીન ઔોન
ફતાલે લાટ’ એવુાં ભાાંદુાં બજન ખાલાને ફદરે, ‘ત ુાં તાયા
દીરન દીલ થાને, યે , યે ,  બામા!’ ખાલાનુ ાં છે . બુદ્ધને
માદ ઔયીને તાની જાતને ઢાંઢીને ઔશેલાનુ ાં છે

ઔે :

‘આત્ભદી બલ’.
–મખેન્દ્ર યીક

રેકઔન વાંઔા :
૨૧–એ, અરઔા વવામટી, છાયા યડ, નલવાયી–૩૯૬ ૪૪૫
પન : (02637) 259 529 ભફાઈર : 990 997 4133
ઈ–ભેઈર : yogendraparikh@sify.com
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‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ભાાં યજુ થઈ ચુઔેરી યચનાની આલી
અખીમાય ઈ–બુઔ ફનાલી છે . બાખ ૧થી ૧૧. 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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