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‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’
ઈ–બુક
બાગ–004
‘વ.ભ.’ ક્રભાાંક 076 થી 100
: યજુઆત :
ઉત્તભ.ભધુ ગજ્જય
.સુયત.
નેટ

લાયનાયાઓને

જેણે

લાચનને

છાંદે

લગાડયા

તે,

૨૦૦૫થી ળરુ થમેરી ‘સુ–લાચનમાત્રા’–‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ભાાં
યજુ થમેરી વઘી યચનાઓને, અગીમાય બાગભાાં યજુ કયતી
નાનકડી આ ઈ–ુસ્તીકાઓ, વઘી કૃતીના વજૉક અને વો
લાચક–બાલકને વભીત...
: વમ્ાદક :
Ratilal Chandaria, e-mail : rpchandaria@comcraft.com
Balvant Patel, e-mail : patel.balvant@gmail.com
Uttam Gajjar, e-mail : uttamgajjar@gmail.com
Ashok Karania, e-mail : ashok@gujaratilexicon.com
Arnion Technologies Pvt Ltd
303-A, Aditya Arcade,
Opp. Choice Restaurant,
Near Swastik Cross Road
Navrangpura, Ahmedabad - 380 009
Phone No – 079 40049325

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

‘લાચનમાત્રા’ ળરુ કયે રી. ત્માયે

ત

આ

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

‘લીજમા’

નનયુનીકડ

પન્ટ

લાયતા.

છીથી

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

દીલવે) નીમભીત

ભકરીએ

છીએ. એક

લાચકન

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

છીએ. તેના

ફધા

અંકનુ ાં ઈ–બુક

સ્લરુનુ ાં

વાંકરીત લાચન આ વભક્ષ યજુ કયલાન અને અલકાળે
જ્માયે મ વભમ ભે ત્માયે લાાંચી ળકામ કે કઈને ભકરલા
સુરબ કયી આલાન આ પ્રમાવ છે ..
‘વ.ભ.’ને વક્રીમ અને જીલન્ત વાથ–વશકાય આનાય
વો લડીર અને ભીત્રન અભે, તા. ૨૫ ભે ૨૦૦૮ની ‘૧૫૫–
એ’ની

‘લીદામ–વરાભ’

નાભક

‘વ.ભ’ભાાં

લીગતે

આબાય

ભાન્મ છે . તમ ત્માય છીની ‘કાવ્મ–ગઝર’ની અત્માય
સુધીની ફધી ‘વ.ભ.’ના અતીથી વમ્ાદક તયીકે નીષ્ઠાથી
વેલા આનાય સુયતના ગઝરકાય શ્રી ગોયાાંગ ઠાકય અને
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તેલી ફધી ‘વ.ભ.’નુ ાં પ્રેભથી અક્ષયાાંકન કયી આનાય ભીત્ર
શ્રી સુનીર ળાશના અભે વલીળે આબાયી છીએ.
આ નલ લયવભાાં દુનીમાના એકેએક દે ળભાાં લવતા
લાચનપ્રેભી બાલકન વશમગ, પ્રત્વાશન અને હપ
ુાં અભને
ભળમાાં. બયવ મુકે એલા શજાય ભીત્ર ભળમા. ‘વ.ભ.’ શોંચે
ને પ્રતીબાલન લયવાદ લયવે. સ્લ–પ્રળસ્તીના દને ખાલા
અભે તેને જાશેયભાાં પ્રકાળીત કયલાનુ ાં ળરુઆતથી જ ટાળયુાં છે .
શા, તેલા દયે ક પ્રતીબાલકને અંગત ભેર રખી તેભને દીરી
આબાય શોંચાડલાનુ ાં અભે ચુક્યા નથી. છતાાં ણ એક જ
લાય, આલ દ ગણ ત દ, અભે કમો છે .
થયુાં એવુાં કે ૧૫૫ વપ્તાશ છી અભે ‘વ.ભ.’ને ફાંધ
કયલાનુ ાં નશીં; ભાત્ર લીયાભ આલાનુ ાં જાશેય કયુ.ું (જુ ઓ,
‘વ.ભ.’ ઈ–બુક ક્રભાાંક – ૭ભાાં, ‘વ.ભ.’ ‘લીદામ–વરાભ’ 155-1 :
18-05-2008). આ ‘વ.ભ.’ લાચકને શોંચતાાં જ અભાયા ય
પ્રતીબાલની

મુળધાય

લાા

થઈ.. પયી

ળરુ

કયલાના

આગ્રશની ઝડી લયવી. તેભાાંના એક વ જેટરા લાચકના
ઉદગાય મથાતથ અભે એક ‘વ.ભ.’ભાાં પ્રકાળીત કમાા શતા.
(જુ ઓ, ‘વ.ભ.’ ઈ–બુક ક્રભાાંક – ૭ભાાં, ‘વ.ભ.’ ‘We salute your
'FEELINGS' for 'SeM'’ 155-2 : 13-07-2008). એણે અભને
એલા બાલલીબય કમાા કે અભાયે ભાત્ર ફે જ ભાવના લીયાભ
છી ‘વ.ભ.’ પયી ળરુ કયલી ડી જે શજી ચાલુ છે . અરફત્ત,
શલે તે ાક્ષીક ફની છે . વાથે વાથે ફહુ નમ્રતાુલાક અનુબલે
એટલુાં ત કશી ળકામ કે ઈ–બુકન કઈ ણ બાગ લાાંચલાનુ ાં
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ળરુ કયનાયને તેની દીરવાંદ એકાદફે કૃતી ત ભી જ
યશેળે. કાવ્મ, ગઝર, લાતાા, આયગ્મ, શાસ્મ, ળીક્ષણ અને
જીલનક કાંઈ કેટરીમ કૃતી! તાની કૃતી ‘વ.ભ.’ભાાં
મુકલાની

શેતથી

યલાનગી

આનાય

આણા

ભાનીતા

વજૉકન આબાય ભાનલા ત અભાયી ાવે ળબ્દ જ નથી!
આનીમન

ટૅક્નૉરૉજીવભાાંથી

ફશેન

શ્રુતી

ટેર

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

શમ

ત

તે

સુધાયલાની, ભાંગલાયથી

‘વ.ભ.’

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

નલાયુગને

ચાંદયમાએ

ીછાણીને

આણ

વો

જ

આદયણીમ

શ્રી

ગુજયાતીઓને ગુજયાતી

આખ ‘ઈ–ળબ્દવાગય’ વભ ‘ગુજયાતીરેક્વીકન’

(http://gujaratilexicon.com/)

આંગીનાાં

ટેયલાાંલગ

કયી

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

વો

કઈ

એભાાં ભતી

વલરત–સુલીધાથી

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

તે

‘ઈ–બુક’ને

આઈ–ૅડ

ભાટે

લાચનક્ષભ

ઈ–બુક

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

આલ્પાગ્રાપીક્વના

ભારીક

યભેળ–

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

દીર

યે ડનાય

બાઈ

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

અળક

બાઈ

કયણીમા

કાતીક

તથા

ભીસ્ત્રી

આનીમન

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

(maitri@arniontechnologies.com)

લગેયે

વોન

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

યશેલાત ુાં નથી. અતીવ્મસ્તતા છતાાં છે લ્રી

ઘડીએ

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

અભદાલાદની

યે ડીમન્ટ

એડલટાાઈઝીંગ

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

(jayesh.mistry@radiantmedia.co.in) ન

ખુફ

ખુફ

આબાય..
અને જેન વોથી શેર આબાય ભાનલ જઈએ તેન
વોથી છે લ્રે ભાનુ ાં : ૨૦૦૦ની વારભાાં, કમ્પ્યુટયન ‘ક’ નશીં
જાણનાય ભાયા જેલા અબણને, સ્નેશને નાતે; ણ શઠુલાક
રેટૉ બેટ આી કમ્પ્યુટયના આ નેટક્ષેત્રભાાં પ્રલેળલા ભાટે
ધક

ભાયનાય

ફ્રયીડાની

લીખ્માત

ડીજીટ્રૉન

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

ઉત્તભ.ભધુ ગજ્જય
: વમ્ાદક :

Ratilal Chandaria, e-mail : rpchandaria@comcraft.com
Balvant Patel, e-mail : patel.balvant@gmail.com
Uttam Gajjar, e-mail : uttamgajjar@gmail.com
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076 : 19-11-2006

દામ્ત્મ
–શયીશ્ચાંર
અનુક્રભણીકા

આલા લયવતા લયવાદભાાં ભનાને આલેરી જઈને
ભાને આશ્ચમા થયુ.ાં ‘ફેટા, યીક્ળાભાાં ત આલવુાં શત!ુાં જ ને
આખી રી ગઈ છે .’
‘અભાયી કૉરેજની વાભેથી ત ફવ ભે છે , ભા!’ ણ
ભાની આંખ વાભે આંખ ભતાાં એ ફરતી અટકી ગઈ અને
ભાની વડભાાં વયકી ગઈ. ફાંને લચ્ચે કેટરમ મુક વાંલાદ થઈ
ગમ.
ભના ધનલાન ભાતાીતાની એકની એક દીકયી.
રાડકડભાાં ઉછયે રી. એક રેખક વાથે યીચમ થમ. ભાફાે
ઘણી વભજાલી, રેખન ય થડ ગુજાય ચારે? ણ કઈનુ ાં ન
વાાંબતાાં એ ભનીને જ યણી. ભાફા જાણતાાં કે દીકયીને
ૈવાની ઘણી ખેંચ ડે છે . ણ ભનીના સ્લભાન ખાતય
ભનાએ ત્રણ લયવભાાં ભાફા ાવેથી એક ૈવ નશત
રીધ. અને તે કૉરેજભાાં રેકચયયની નકયી રઈ રીધી
શતી.
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ભનીનાાં રખાણ ય એ મુગ્ધ થઈ ગમેરી. એનુ ાં
ધીયગાંબીય વ્મક્તીત્લ ણ ભનાને આકી ગમેલ.ુાં જ કે
ભનીના ઘયે ભના શેરી લાય ગમેરી, ત્માયે થડી ગબયાઈ
ગમેરી. આલા વાભાન્મ ભધ્મભ લગાના લીસ્તાયભાાં અગાઉ
તેણે ગ નશત મુક્ય. યાં ત ુ પ્રેભના પ્રથભ ઉછાાભાાં એ
ફધુાં ગોણ ફની ગયુ.ાં જ કે ભનીે તેમ એને ઘણી લાય
લાયી શતી, ‘તને નશીં પાલે.’ યાં ત ુ ભનાની શઠ શતી, ‘ણ હુાં
કહુાં છાં કે ધીયે ધીયે પાલી જળે!’
ભની ખુફ પ્રેભા શત, નીખારવ શત. ભના એના
પ્રેભથી તયફ શતી. યાં ત ુ ભટે બાગે એ તાની ધુનભાાં
યશેત. રખલાના લીચાયભાાં શમ, ત્માયે શાજય છતાાં ગેયશાજય
જેલ જ. ખાલા ફેવે ત્માયે મ ચીત્ત એનુ ાં કલ્નાભાાં વેય કયત ુાં
શમ. તેલે લખતે ભનાને જયીક ભળાં ભળાં રાગત.ુાં એને ભન
થત ુાં ભનીના ભઢે વાાંબલાનુ ાં : ‘આજે ળાક વયવ ફન્યુાં છે ,
શોં!’ અથલા ત : ‘ભના, આજે પરાણુાં ફનાલને!’ અયે , ભના
જભી કે નશીં, આજે એની તફીમત નયભ છે , એલી કઈ
લાતનુ ાં ભનીને બાન જ નશીં! એલે લખતે ભનાને જયીક
ઓછાં આલી જત.ુાં
પયલા–કયલાનમ ભનીને ઝાઝ ળખ નશીં. ભના
ફહુ જ કાંટાે , એકરી ડી જામ, ત્માયે એની ચડી–ેન
ઝાંટલી રઈ ફજફયીથી એને ફશાય તાણી જામ. ણ ત્માાંમ
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ભનાનુ ાં ભન કાાંઈક ખાણી–ીણીભાાં અને ઘયગથ્થુ લાતચીતભાાં
લધાયે શમ. જ્માયે ભની પ્રકૃતીભાાં ખલાઈ જામ અથલા
તાની નલરનાાં કઈક ાત્ર વાથે આંટ ભાયી આલે!
ભનાની ભાવીની દીકયી યતી, અભેયીકાથી ત્રણ લયવે
આલી શતી. ભનાને માદ આવ્યુ,ાં એ છકયા વાથે યણલા
તાનાાં ભાફાે

એને

ફહુ વભજાલેરી. ભટ ધાંધ

છે .

અભેયીકાભાાં વેટર થમેર છે . ગબાશ્રીભાંત કુટુાંફ છે . ણ ભના
નશીં ભાની અને ભાવીની દીકયી યતી વાથે એનુ ાં ગઠલાયુ.ાં
યતી ત આલીને ભના ય ઓલાયી જ ગઈ : ‘તાયા
ઘયભાાં આવ્માથી એક ઈન્ટરેક્ચ્યુઅર લાતાલયણભાાં આવ્મા
જેવુાં રાગે છે . ત ુાં ખયે જ નવીફદાય છે . તાયા જેલી ભજબુત
ભનની હુાં નશીં. ત ુાં ત ભાતાીતા, વભાજ ફધાની વાભે થઈને
તાયા ભનગભતા ાત્રને જ લયી. ભની ણ કેટર પ્રેભા
છે !’
‘ફવ, ફવ, ફવ! શલે તાયી લાત કય. દુનીમા આખીભાાં
પયનાયી ત!ુાં શુાં શુાં જયુ?ાં ક્યાાં ક્યાાં યશી? ત ુાં ત ભટા
ઉદ્યગતીની ત્ની!’
‘ફીરકુર ફયાફય. એ ‘ઉદ્યગના તી’ શેરા. હુાં ત
એભની દ્વીત્ની!’–ફરતાાં ફરતાાં યતીન સ્લય એટર ખીન્ન
થઈ ગમ કે યતી ચોંકી ગઈ!
‘કેભ આવુાં કશે છે ?’
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‘ભને કઈ લાતની કભી નથી. નકયચાકય, ભટયગાડી,
બયુય લૈબલ, દભ–દભ વાહ્યફી. ભાયે કાાંઈ ણ કાભ કયલાનુ ાં
નશીં. ળૉીંગ કરુાં કે ક્રફભાાં જાઉં કે અલાયનલાય ાટીઓ
ગઠવુાં અને એભની વાથે ફની–ઠનીને ાટીઓભાાં જાઉં. ત્માાં
ભટા ઉદ્યગતીની ત્ની ફનીને ભશારલાનુ,ાં ઉચ્ચ વભાજનાાં
ભાન–ભયતફા મુજફ કૃત્રીભ યીતે લીચાયલાનુ–લતા
ાં
લાનુ.’ાં
કશેતાાં ત યતીની આંખભાાં ઝઝીમાાં આલી ગમાાં.
ભના ઉઠીને એને ભાટે ાણી રઈ આલી. જયીક સ્લસ્થ થઈને
યતીએ આગ ચરાવ્યુાં : ‘ઘયભાાં જાતજાતનાાં કલાન્ન થામ.
કલાન્ન ફનાલનાયા અને ીયવનાયા ખડે ગે શાજય. ખાનાયી
હુાં એકરી. ીયવનાયા ત્રણ! એ ત વલાયના જામ તે યાતે
ભડેથી આલે. ફયનુ ાં બજન કામભ ફશાય. યાતે ણ
અઠલાડીમાભાાં ચાય દીલવ એભને ભીટીંગભાાં કે ાટીઓભાાં કે
યદે ળથી

આલેરા

ભશેભાન

જભલાનુ ાં શમ. ક્યાયે ક ભને

જડે

પાઈલસ્ટાય

શૉટેરભાાં

રઈ જામ; ણ ત્માાં ફવ,

ફીઝનેવની જ લાત! હુાં ત ફૉય થઈ જાઉં. લીદે ળ જલાનુ ાં
થામ ત્માયે ણ એ ત ફીઝનેવભાાં વ્મસ્ત, ભાયે એકરા
એકરા પયલાનુ.ાં ભેં અભેયીકા ને યુય આખુાં ખુદી
ાં નાખ્યુ.ાં એ
ભને કદી યકે નશીં. ગભે તેટલુાં શરુાં–પરુાં, ગભે તેટલુાં ભન પાલે
તેભ ળૉીંગ કરુાં, ગભે તેટરા ૈવા ખયચુ.ાં તે વાથે ન આલી
ળકે; ણ ભાયે ભાટેની વ્મલસ્થાભાાં જયીકે ભણા ન યશેલા દે .
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ભના ભને કળી કભી નથી, કળી જ નશીં!’ –ફરતાાં યતીન કાંઠ
પયી રુાંધાઈ ગમ, આંખ બયાઈ આલી. ભના એની ાવે જઈ
એની ીઠે શાથ પેયલલા રાગી.
યતીના ગમા ફાદ ભના ક્યાાંમ સુધી એના જ
લીચાયભાાં ખલામેરી યશી. ભની શભણાાં અઠલાડીમાથી એક
નલા ુસ્તકના રેખનભાાં ડુફી ગમ શત. અત્માયે ણ એ
રખત ફેઠ શત. ભના ક્યાાંમ સુધી એને જતી ફેઠી યશી.
એકી ટળે એને જતી યશી.
એકદભ એના શૈમાભાાં ઉભક આવ્મ. એ ઉઠીને
ભનીના ટેફર ાવે ગઈ. કેટરીમે લાય સુધી ાવે ઉબી
યશી; ણ ભની રખલાભાાં જ ભગ્ન શત. ભનાના દીરભાાં
એકદભ બાલ થઈ આવ્મ. ભનીના ભાથે એણે શલેકથી
શાથ પેયવ્મ. ભનીે ઉંચે જયુ.ાં એ નજયભાાં એ જ પ્રેભ, એ જ
નીભાતા, એ જ નીખારવતા શતી, જેના ય ભના શેરેથી
લાયી ગમેરી.
–શયીશ્ચાંર
(શ્રી. વાનીમાની ભયાઠી લાતાાને આધાયે )
‘ભુભીુત્ર’ ાક્ષીકના તા. ૧૬ ભે, ૨૦૦૬ના અંકભાાંથી,
તેભના વોજન્મથી વાબાય..
@
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077 : 26-11-2006

યુલાનીભાાં કયલા જેલા નળાઓ
–ગુણલાંત ળાશ
અનુક્રભણીકા

કૉરેજભાાં બણલાનાાં લો દયભીમાન પ્રત્મેક યુલાનને
ભત ભનગભત અને થનગનત વભમખાંડ જીલનભાાં એક જ
લાય પ્રાપ્ત થામ છે . આણા દે ળની વોથી ખતયનાક વભસ્મા
કઈ એભ જ ભને કઈ ુછે ત કહુાં : ‘વડેલ ુાં મોલન’. કૉરેજના
યીમાભણા કૅમ્વ ય રીરાાંછભ વ ૃક્ષ લચ્ચે અટલાત ુાં સુકુાંબઠ્ઠ
ુાં
ુાં મોલન ફે યસ્ય
મોલન દમનીમ છે . કૅમ્વ ય શયતપયત
લીયધી ખેંચાણ લચ્ચે વતત ચીવ ાડત ુાં યશે છે . એ ચીવ
કુરતીશ્રીને, પ્રાધ્માકને અને ભાતાીતાને ઝટ વાંબાતી
નથી. એક ફાજુ એ અદમ્મ આકાણભાાંથી જન્ભેરી પ્રેભની ભધુય
ીડા

છે .

ફીજી

ફાજુ એ

શયીપાઈની

તાણભાાંથી

જન્ભેરી

કૅયીમયની અભધુય તાણ છે . આ લાતભાાં ુયી વભજણ ડે તે
ભાટે પ્રત્મેક કૉરેજીમને એચ. જી. લેલ્વની નલરકથા ‘રલ એન્ડ
ભીસ્ટય લુઈળાભ’ અલશ્મ લાાંચલી. યુલાન લુઈળાભ કૉરેજભાાં
બણે છે અને ગલ્ડ ભેડર ભેલલા આત ુય છે . એ એક યુલતીના
પ્રેભભાાં ડે છે અને ગલ્ડ ભેડર ગુભાલે છે . આજન પ્રત્મેક
યુલાન લુઈળાભ છે .
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અદમ્મ

લીજાતીમ

આકાણ

ત

યુલકયુલતીન

લીળેાધીકાય છે . એલા પ્રકૃતીદત્ત આકાણની નીંદા કયનાયાાં
લડીરનુ ાં ખરુાં

સ્થાન

મ્યુઝીમભભાાં જ

શઈ

ળકે.

વશજ

આકાણભાાંથી પ્રગટેર પ્રેભ આ દુનીમાનુ ાં જીલનરવ્મ છે . એ
પ્રેભ પટકીમાાં ભતી જેલ નશીં; ણ વ ટચના વના જેલ શમ
ત ફેડ ાય! કરેજીમનની અકથ્મ ીડા એ છે કે પ્રેભભાાં
ગયકાલ

થમેલ ુાં

ચીત્ત

અભ્માવભાાં

યલાત ુાં

નથી.

આ

વાઈભરટેનીમવ ઈક્લેળન્વ (દ્વીલણા વભીકયણ) ઉકેરલાનુ ાં
યાક્રભ જફયી પ્રાણળક્તી ભાગી રેનારુાં છે .
ભાત્ર અભ્માવ કયે તે યુલાન ફચીમ અને અભ્માવને
બગે કઈની ાછ ઘેર થઇને પયે તે યભીમ ગણામ. શુાં ફે
તરલાય એક જ મ્માનભાાં વભાઈ ળકે? શા, યુલાનીનુ ાં વોથી
ભટુાં યાક્રભ એ જ છે . આલાાં યાક્રભી યુલક–યુલતીઓ આણા
દે ળભાાં ઓછાાં નથી! કશેલાતા તલનભાાં ણ લવાંતના
આગભન ય કઈ પ્રતીફાંધ શત નથી. લશેરી વલાયે અભ્માવ
કયી રીધા છી વાાંજે ભટયફાઈક ય કઈ ફૉમફ્રેન્ડ કે
ગરાફ્રેન્ડ વાથે ડેટીંગ ભાટે નીકી ડલાની ભજા જેલીતેલી
નથી શતી. વલાયે અભ્માવ કયતી લખતે ણ યભેન્ટીક
એવએભએવની આ–રે કયલાની છટ બરે યશેતી. એભાાં કઈ
તબાંગ નથી. યુલાનીભાાં કયલા જેલા નળાઓ અનેક છે . પ્રેભન
નળ શેરા નાંફયે આલે છે . નવુાં નવુાં લાાંચલાન ફીજા નાંફયે
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આલે છે . ળયીયને વરભાનખાનના ળયીય જેવુાં સુડ યાખલાન
નળ ત્રીજા નાંફયે આલે છે . વ્મવન યુલાનના ળયીયને ઝટ ઘયડુાં
ફનાલે છે . એલા યુલાન પ્રત્મે કઈ યુલતી આકાણ ાભે?
 ૃથ્લીવીંશ આઝાદ એક લાય લડદયાની જીલનવાધના સ્કુરભાાં
આલેરા. તેભણે એક ભોરીક લાત કશેરી, ‘હુાં યુલક–યુલતીઓને
કહુાં છાં કે તભાયે વેક્વ ભાણલી શમ તમ તભાયે ળયીયને કવયત
દ્વાયા જાલવુાં જ જઈએ.’ આ લાતભાાં દભ છે . એક જભાનાભાાં
જે સ્થાન અખાડાનુ ાં શત ુાં તે સ્થાન આજે ‘જીભ’નુ ાં છે . ગુટખા
ખાનાય કે વીગાયે ટના ધુભાડા કાઢનાય કે ળયાફના ગ્રાવભાાં
ડુફી ભયનાય યુલાન તાની બાલી ત્નીને લૈધવ્મ આલાભાાં
ઉતાલ કયે છે . આલા રપયાાંફાઝ રલ્લુઓથી યુલતીઓ વાલધ
યશે તે જરુયી છે .
આજકાર ટીલી ચેનર ય જલા ભતા ટૅરેન્ટ ળભાાં
બાગ રેનાયાાં યુલક–યુલતીઓને જઈને શૈય ુાં શયખામ છે .
કેટરીમ નલી ટૅરેન્ટ્વ વાંગીતભાાં, ન ૃત્મભાાં અને ભાશીતીના
ક્ષેત્રભાાં ફશાય આલી યશી છે ! જેઓ આલા ળભાાં નીષ્પ જામ છે
તેઓ ણ એકાદ–ફે ૉઈન્ટને કાયણે જ ઈનાભ નથી ાભતાાં.
એ નીષ્પતા ણ ખાસ્વી યીમાભણી છે . આજકાર દુનીમાભાાં
કમા દે ળ ાવે યુયેનીમભન કે થયીમભન કેટર જથ્થ છે તેની
ચચાા યભાણુ તાકાતના વાંદબે થતી શમ છે . ઓસ્ટ્રેરીમા ાવે
યુયેનીમભ લધાયે છે . બાયત ાવે થયીમભ લધાયે છે . રગબગ
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એ જ યીતે દે ળની ખયી તાકાત એના યુલાનની ટૅરેન્ટના કુર
જથ્થા ય યશેરી છે . અભેયીકાની ખયી તાકાત ડૉરય નથી;
અભેયીકાની ખયી તાકાત દે ળલીદે ળભાાંથી તકની ળધભાાં ત્માાં
શોંચી ગમેરી ટૅરેન્ટ્વના જથ્થાની ભાલજતભાાં યશેરી છે . ત્માાં
ટૅરેન્ટની કદય છે .
આજકાર યળીમાભાાં એક ળાાંત ક્રાાંતી ચારી યશી છે .
વ્રાડીભીય ુટીન યળીમાના યાષ્ટ્રપ્રમુખ છે . તેઓ ભયાયજી
દે વાઈ જેલા ળયાફલીયધી છે . ‘રગે યશ મુન્નાબાઈ’ના પીલ્ભી
ડામરગભાાં પ્રમજામેર ળબ્દપ્રમગ કયલ શમ ત કશી ળકામ
કે ુટીનના ભસ્તકભાાં એક ‘કૅભીકર રચ’ છે , જે અત્માંત
પદ્ર ુ છે . એભની વત્તાધાયી ાટીનુ ાં નાભ ‘યુનાઈટેડ યળીમા
ાટી’ છે . ાટી ભાટે નવુાં યુલાન રશી ળધલા વભગ્ર યળીમાભાાં
આજકાર ટૅરેન્ટ ળધ ચારી યશી છે . એનુ ાં નાભ છે , ‘રીટીકર
પૅક્ટયી’. એ ભાટે ઠેય–ઠેય જાશેયાત કયલાભાાં આલી: ‘અભને
એલાાં સુદ
ાં ય અને પ્રતીબાળાી યુલક અને યુલતીઓની જરુય
છે , જેઓ બુદ્ધીળાી શમ અને યળીમન રકની જીન્દગી ફદરી
નાખલાની ક્ષભતા ધયાલતાાં શમ.’ નીકરાઈ ટાફાશ્નીક એ
‘ટૅરેન્ટ શન્ટ’ના મુખ્મ આમજક છે . વભગ્ર યળીમાભાાંથી ૧૪
યુલક–યુલતીઓ વાંદ થમાાં અને એભાાંથી પાઈનર વાંદગી
ાભેરાાં વાત યુલક–યુલતીઓને યળીમાની વાંવદ ભાટેની
ચુટણીભાાં
ાં
ફેઠક પાલલાભાાં આલળે. જે પ્રતીબાળાી યુલક–
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યુલતીઓ પાઈનરભાાં વાંદગી ન ામ્માાં, તેભને ાટીના યુલા–
વાંગઠન (કમ્વભર)ભાાં ભશત્ત્લના શદ્દાઓ ય સ્થાન આીને
વાલ જુ ની વામ્મલાદી લીચાયવયણી ધયાલનાયા યુલાન વભ્મને
ફશાય પેંકી દે લાનુ ાં વ્માક આમજન થયુાં છે . બાયતના ફધા
યાજકીમ ક્ષને કાભ રાગે એલી આ લાત છે . એક જભાનાભાાં
કૉંગ્રેવ વેલાદ નેતાઓ તૈમાય કયલાનુ ાં ઉત્તભ કાભ કયત ુાં શત.ુાં
વોલીક ચક્રલતીએ બાયતના જુ નલાણી અને જડ વામ્મલાદીઓ
ય તીવ્ર કટાક્ષ કયતાાં કહ્ુાં શત:ુાં ‘વામ્મલાદીઓ ખાનગી
ભીરકતને ધીક્કાયે છે અને વાભાજીક ભારીકીને આદળા ગણે છે .
હુાં ળયત ભાયલા તૈમાય છાં કે બ્રીન્દા કયાત અને પ્રકાળ કયાત
(તી–ત્ની શલા છતાાંમ) એક જ ટુથબ્રળથી કાભ ચરાલતાાં
નશીં શમ.’ ફાંધીમાય ભન એટરે જ ઘયડુાં ભન. ભનનુ ાં ખુલ્રાણુાં
ત યુલાન શલાની વોથી તગડી વાફીતી છે . આલા એંળી
લાના કઈ યુલાનને તભે ભળમા છ? દાદા ધભાાધીકાયી આલા
‘યુલાન’ શતા.
ગુજયાતના પ્રીમ યુલાન ભીત્રને એક ખાનગી લાત
જાશેયભાાં કશેલી છે : જ તભાયા વશજ અને સ્લચ્છ પ્રેભવાંફધ
ાં
અંગે કઈ લડીર, વાધુ, વેલક, કભાળીર, ચીંતક, વાશીત્મકાય કે
ઉદે ળક તાના ગાંદા નાકનુ ાં ટેયવુાં ચડાલીને વાંમભન ઉદે ળ
આે ત તેભનુ ાં ભાનળ નશીં. એ રક જ્માયે તભાયા જેટરી
ઉંભયના શતા ત્માયે ળક્ય છે કે કલ્નાભાાં ણ ન આલે તેલાાં
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રગ્નેતય યાક્રભ તેભણે ધયાઈને કમાું શતાાં. ાછરી ઉંભયે
ફધાાં ગાત્ર ળીથીર થઈ ગમાાં છી તેઓ આજે તભને ઉદે ળ
આલા શારી નીકળમા છે . તેભને કે આ રખનાયને આ ફાફતે
ઉદે ળ આલાન કઈ જ અધીકાય નથી. જેઓ ાછરી ઉંભયે
ણ યુલાની જાલી યાખલા ભાગે છે તેભણે ઉદે ળશીંવાથી
ફચવુાં યહ્ુ.ાં ઉદે ળ ત ઘડણનુ ાં કૅન્વય છે .
યુલાની ત એક દીવ્મ અને બવ્મ નળાનુ ાં નાભ છે . એ
નળાની એક ખુફી છે . એભાાં અળક્ય કશુાં નથી શત.ુાં એનુ ાં
અત્માંત લીત્ર રક્ષણ છે : ‘યભૅન્ટીક અધ્ધયતા’. એ અધ્ધયતા
ુ ી છે . જીલનની એ લવાંત લાયે
આધ્માત્ભીક કક્ષાની ઉંડી અનુભત
લાયે નથી આલતી. એલી યુલાનીનુ ાં લાવાંતી સુત્ર છે : ‘ઈલન
સ્કામ ઈઝ નટ ધ રીભીટ’.

ાઘડીન લ છે ડે
યુલાનીનાાં યાક્રભની લાત જ જુ દી છે . જાણીતા
માાલયણલાદી રકવેલક ફાફા આભટે જાગીયદાયના દીકયા
શતા અને વ્માઘ્રચભાથી ભઢેરી સ્ટા સ્કાય ચરાલતા શતા.
ઈન્પવીવના પ્રણેતા એન.આય. નાયામણમુતી નકયી ભાટે
અઝીભ પ્રેભજીની લીપ્ર કાંનીભાાં ઈન્ટયવ્યુ આલા ગમા ત્માયે
તેભની વાંદગી થઈ નશતી. જાણીતા ળાસ્ત્રીમ વાંગીતજ્ઞ
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બીભવેન જળી જ્માયે યુલાન શતા ત્માયે ઘયે થી બાગી ગમેરા
અને અનેક લાય જેરબેગા થમેરા. ‘રગે યશ મુન્નાબાઈ!’
–ગુણલાંત ળાશ
તા. ૧૨ નલેમ્ફય, ૨૦૦૬ના ‘દીવ્મ બાસ્કય’ દૈ નીકની
યલીલાયીમ ુતી ‘યવયાં ગ’ભાાંથી વાબાય..
વાંકા

:

‘ટહક
ુ ’–૧૩૯–લીનામક

વવામટી,

લડદયા–૩૯૦ ૦૨૦
@
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078 : 03-12-2006

‘આય જે.આય.ડી.’
–સુધા મુતી–
અનુક્રભણીકા

અનુલાદ : વનર ભદી
ભને માદ છે ત્માાં સુધી એપ્રીર ૧૯૭૪ની આ લાત છે .
ફેંગ્રયભાાં ગયભી ળરુ થઈ ગઈ શતી. અભાયા કેમ્વભાાં
ગુરભશયે કેવયીમાાં કયલા ભાાંડયાાં શતાાં. અભાયા આખા સ્ટ
ગ્રેજ્યુએટ ડીાટા ભેન્ટભાાં હુાં એકરી છકયી શતી. અભાયી
શૉસ્ટેરભાાં જે ફીજી છકયીઓ શતી, તે લીજ્ઞાનની અરગ અરગ
ળાખાઓભાાં ળધ–વાંળધનભાાં વ્મસ્ત શતી. ભારુાં ત એક જ
ધ્મેમ શત.ુાં પટાપટ એભ.એવવી. તાલીને કમ્પ્યુટય વામાંવભાાં
ીએચ.ડી.

કયલા

અભેયીકા

જવુ.ાં

ભને

ઘણે

ઠેકાણેથી

ળીષ્મવ ૃત્તીની ઓપવા ણ ભી ગઈ શતી. બાયતભાાં નકયી
કયલાન તથા કાયકીદી ફનાલલાન ભેં સ્લપ્નેમ લીચાય કમો
નશત.
એક દીલવ હુાં કૉરેજના રેક્ચય શૉરભાાંથી નીકીને
થાકી–ાકી ભાયી શૉસ્ટેર તયપ જઈ યશી શતી ત્માાં શૉરની ફશાય
જ નટીવ ફૉડા ભાાં એક જાશેયખફય ભેં જઈ. એ જભાનાની
ભાતફય કાંની ટેલ્ક–જે આજે તાતા ભટવા તયીકે ઓખામ છે
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તે–ની એક ફીફાાંઢા જાશેયખફય શતી. ‘અભાયા ુણે ખાતેના
પ્રાન્ટ

ભાટે

જઈએ

છે –યુલાન,

ફાશળ,

ભશેનતકળ

એન્જીનીમય. અત્માંત ઉજ્જલ કાયકીદી ધયાલતા યુલાનએ જ
અયજી કયલી.’..ફૉક્વ...ુણ.ે જાશેયખફયની નીચે ઝીણા અક્ષયે
એક ુયક નોંધ શતી : ‘યુલતીઓએ તસ્દી રેલી નશીં.’
હુાં ત એ છે લ્રી રીટી લાાંચીને ઉકી ઉઠી! જીન્દગીભાાં
શેરી લાય ભને રીંગના બેદબાલન અનુબલ થમ. ભને
શાડશાડ રાગી આવ્યુ.ાં વાચુાં કહુાં ત ભને ટેલ્કની કે બાયતની
કઈણ કાંનીની નકયી કયલાની રેળભાત્ર ઈચ્છા ન શતી;
છતાાંમ શલે ત ભેં નક્કી કયુું કે આ નકયી ત હુાં રઈને જ
જીળ.
ાં
ભેં અયજી રખી અને ફીડી દીધી. ભાયી કૉરેજના
ભટાબાગના છકયાઓ કયતાાં ભેં ાાંચેમ લાભાાં લધાયે ભાક્વા
ભેવ્મા શતા. ણ અયજી કયતી લેા ભને બીને ક્યાાં ખફય
શતી, કે જીલનભાાં વપ થલા ભાટે ઉજ્જલ ળૈક્ષણીક કાયકીદી
ઉયાાંત ફીજુ ાં ઘણુફ
ાં ધુાં જઈએ છે .
ણ શજી ભાય ગુસ્વ ળમ્મ નશત. અન્મામ વાભે
ચુભાઈને ફેવી યશેલાનુ ાં ભાયા સ્લબાલભાાં જ નશીં. ભેં ત એક
સ્ટકાડા રખલા ભાાંડય. ણ વાંફધન કને કયવુ?ાં ભને ત
ખફય ણ નશતી કે ટેલ્કના ચેયભેન કણ શળે! ભનભાાં લીચાયુું
: તાતા ગ્રુની કાંની છે , કઈ તાતા જ શળે ને? આણે
લીદ્યાથી અલસ્થાભાાં આ ફધી કૉોયે ટજગતની આંટીઘુટીઓથી
ાં
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અજાણ શઈએ છીએ. તે જભાનાભાાં શ્રી. જે.આય.ડી. તાતાના
પટા છાાાંઓભાાં ફહુ છાતા. તે જ તાતાના ચેયભેન શળે અભ
ભાની ભેં ત રખી નાખ્યુ.ાં છી ત ભડેથી ભને ખફય ડી કે તે
વભમે ટેલ્કના ચેયભેન શ્રી. સુભન્ત મુગાાંલકય શતા.
તે ભાય પ્રથભ .કા. આજે ણ ભને પટગ્રાપની જેભ
માદ છે :

‘મુયબ્ફી શ્રી. જે.આય.ડી. તાતાવાશેફ,
‘આની કાંનીઓએ ામાની ઈંટ જેલા કેટરામ
ઉદ્યગની બાયતભાાં સ્થાના કયી છે . રખાંડ–રાદ, કૅભીકલ્વ,
રકભટીવ્વ, એંજીન્વ... આે કેટરાાંમ ક્ષેત્ર વય કમાું છે !
બાયતભાાં ૧૯૦૦ની વારભાાં ઉચ્ચ ળીક્ષણન લીચાય કયનાય જ
કણ શત?ુાં આે ત ફેંગ્રયભાાં ઈન્ડીમન ઈન્સ્ટીટયુટ ઓપ
વામાંવની સ્થાના કયીને ભાયા જેલા લીદ્યાથીઓ ભાટે ઉચ્ચ
ળીક્ષણનાાં દ્વાય ખરી દીધાાં. ભાયા વદ્નવીફે હુ ાં આ શ્રેષ્ઠતભ
કૉરેજની લીદ્યાથીની છાં. ભને આની કાંનીની જાશેયાત જઈને
ખુફ જ નલાઈ રાગી છે કે આલી પ્રતીષ્ઠીત કાંનીભાાં ણ gender discrimination - શઈ ળકે?’
ભેં ત ગુસ્વાભાાં .કા. યલાને કયી દીધુ.ાં દવ જ
દીલવભાાં ભાયે નાભે શૉસ્ટેર ય તાય આવ્મ. ‘ટેલ્ક કાંનીના
ખચે આને ુણેભાાં ઈન્ટયવ્યુ ભાટે ફરાલલાભાાં આલે છે .’ હુાં
ત ડઘાઈ જ ગઈ! ભાયે ત નકયી કયલીમ નશતી. આ તાય
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જાશેયચચાાન ખટભધુય લીમ ફન્મ અને ફધી ફશેનણીઓ
ભાયા રુભ ય બેગી થઈ. વોની એક જ વરાશ ભી: ‘માય,
ટેલ્ક જેલી કાંની તને ફધ ખચા આે છે . ત પયી આલ ને!
નકયી કાંઈ થડી જ યસ્તાભાાં ડી છે ? ુણેભાાં ભસ્ત વાડીઓ
ભે છે . અભાયે ભાટે ળૉીંગ કયતી આલજે.’ ભાનળ? ફધી
ફશેનણીઓએ ભને એડલાન્વભાાં ૈવામ આપ્મા! અત્માયે ુણે
જલાનાાં ભાયાાં કાયણ લીળે લીચારુાં છાં ત્માયે ભને ખયે ખય શવવુાં
આલે છે . ણ તે જભાનાભાાં ફેંગ્રયથી ુણે સુધી ભપત પયી
આલલા ભાટેનાાં એ કાયણ ખટાાં નશતાાં.
ુણેની ભાયી એ પ્રથભ મુરાકાત. 'Love at first sight.'
આજે ણ લશારા ુણેન ુ ાં ભાયા શૈમાના એક ખુણાભાાં ચક્કવ
સ્થાન છે . ુણે એટરે ભારુાં ફીજુ ાં ઘય! એ ળશેયભાાં ભેં ભાયા
જીલનના

ઘણા

ઉતાય–ચડાલ

જમા.

ભાયાભાાં

ફદરાલ

રાલલાભાાં એ દીલવ કાયણભુત ફન્મા.
શા, ત સ્ટેળને ઉતયીને વીધી જ ટેલ્કની ીંયી
ખાતેની ઓપીવે હુાં ઈન્ટયવ્યુ ભાટે શોંચી ગઈ. ભને અંદય
ફરાલલાભાાં આલી ત્માયે વાભે છ ભાાંધાતાઓની ેનર જઈને
જ ભને બાન થઈ ગયુાં કે આ ફચ્ચાાંના ખેર નથી. કાચાચાના
શાાંજા ગગડી જામ તેવ ુાં વરીડ વીયીમવ લાતાલયણ શત.ુાં
ફે–ત્રણ

જણ

અંદયઅદય

ગુવુવ

કયતા

શતા:

‘જે.આય.ડી. તાતાને .કા. રખ્મ શત તે આ જ છકયી ને!’
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લગેયે. ભને ખાતયી થઈ ગઈ કે ભને શાાંવીાત્ર ફનાલલા ભાટે
જ આ નાટક યચાયુાં છે . અશીં આણી દા ગે તેભ નથી.
ભનભાાં ફીજ લીચાય એ ણ આવ્મ કે જ આ નકયી નથી જ
ભલાની, ત છી ળા ભાટે ગબયાવુ?ાં આલડે એલા જલાફ
ળાાંતીથી આલા. તયત જ ભાયી ફીક બાાંગી ગઈ.
તેઓભાાંથી એક ણ જણ ભને કાંઈ ણ વલાર ુછે તે
શેરાાં જ ભેં સ્ષ્ટ ળબ્દભાાં તેભને કશી દીધુ,ાં ‘હુાં પક્ત એટરી
આળા યાખી ળકુાં કે આ ટૅકનીકર ઈન્ટયવ્યુ જ શમ! (અથાાત,ૌ
ભને અંગત યીતે શેયાન કયલાભાાં ન આલે!)
ેનરના

વભ્મ

ત

ભાયી

આ

છકયયભતબયી

સ્ષ્ટલક્તાગીયીથી વડક જ થઈ ગમા! આજેમ ભને ભાયી એ
ુ ફદર ળયભ આલે છે .
લતાણક
ભને ઘણાફધા ટૅકનીકર તેભ જ ભાયા લીમને વાંરગ્ન
વલાર ુછલાભાાં આવ્મા. ભેં તેના વાંતકાયક જલાફ આપ્મા
જ શળે એભ ભાનુ ાં છાં. છી ેનર યના એક વ ૃદ્ધ વજ્જને ભને
રાગણીબીનાસ્લયે કહ્ુ,ાં ‘ફેટા, તને ખફય છે , અભે યુલતીઓને
એપ્રીકેળન કયલાની ના ળા ભાટે ાડીએ છીએ? કાયણ કે
આજદીન સુધી અભાયાાં કાયખાનાાં (shop-floor) ય એક ણ
સ્ત્રી અભે યાખી જ નથી. સ્ત્રીઓ એકાઉન્ટ્વભાાં કાભ કયે ,
ઓપીવભાાં કાભ કયે ; ણ આ ત ઓટભફાઈર ઉદ્યગ યહ્ય.
કાયખાનાાં ચલીવે કરાક ધભધભતાાં શમ. ત્રણે ાીભાાં કાભ
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ચારે. ટ્રેઈનીંગ ભાટે અભાયે તને ફીશાય–જભળેદુય ણ
ભકરલી ડે. ફધે ુરુ જ શમ અને ભળીનયી શમ. ટ્રક
ચરાલલી ડે. ડ્રાઈલીંગ ળીખવુાં ડે અને ટ્રકની ડ્રાઈલીંગ
ટ્રામર રેલી ડે. ુરુ ત ગેસ્ટશાઉવભાાં કે ટ્રેઈની ભાટેની
શૉસ્ટેરભાાં બેગાબેગામ ડયા યશે. તાયે ભાટે અભાયે જુ દી
વ્મલસ્થા લીચાયલી ડે. લી,

કાયખાનાાંભાાં જે ુરુ કાભ

કયતા શમ, તે એક સ્ત્રીને ‘ફૉવ’ તયીકે વશજતાથી સ્લીકાયે મ
નશીં. ત ુાં અભાયે ત્માાં નકયી કયતી શમ એટરે અભાયી દીકયી
ુ ા જલાફદાયી અભાયી ફને. આ
ગણામ. તને જાલલાની વાંણ
કૉરેજ નથી. અશીં ત સ્ત્રી–રુના બેદબાલ યશેલાના જ. એક
કાભ કય, ત ુાં શળીમાય છે . તાયા જેલાએ ત યીવચાના ક્ષેત્રભાાં
જવુાં જઈએ.’
હુાં ત કણાાટકના નાનકડા ગાભ હફ
ુ રીની એક યુલાન,
આળાબયી લીદ્યાથીની શતી. ભાયી દુનીમા ફહુ જ વીભીત શતી.
ભટી કાંનીની આલી મુવીફતની ભને ળી વભજ શમ? તેભણે
તેભની તકરીપ વભજાલલાભાાં કળી કવય છડી નશતી; છતાાં ભેં
કહ્ુ,ાં ‘વાશેફ, તભાયે ક્યાાંકથી ત ળરુઆત કયલી જ ડળે ને?
નશીં ત તભાયી પેક્ટયીઓના દયલાજા સ્ત્રીઓ ભાટે ત વદાનાાં
ફાંધ જ યશેળે ને? ઔદ્યગીક ક્ષેત્રે કાંઈક નલીન કયલાભાાં આની
કાંની વદા અગ્રેવય યશે છે . તભાયા ઉદ્યગભાાં લયાતી
ટૅકનરજી જુ ઓ! ફીજી કાંનીઓ કયતાાં જજન આગ છ,
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આ વાશેફ. આ આભ લીચાયળ, ત આ ુરુપ્રધાન
ઉદ્યગભાાં સ્ત્રીઓ ક્યાયે મ દાખર જ નશીં થઈ ળકે!’
તે વાશેફે આગ જણાવ્યુ,ાં ‘એક નલા ઉભેદલાયને
તારીભ આલા ાછ અભાયી કાંની ખાસ્વ ખચા કયે છે . ત ુાં
ફાલીવેકની ત શઈળ જ ને? વાય મુયતીમ ભળે એટરે
યણીને જતી યશીળ. તાય લય જે ળશેયભાાં યશેત શળે, તેની
ાછ ચારી જઈળ. અભાયા ૈવા ત ાણીભાાં જ જામ ને?’
તેભની લાત ખટી નશતી. ભેં વશેજ લીચાય કમો અને
કહ્ુ,ાં ‘વાશેફ, હુાં આની વાથે વાંભત થાઉં છાં. ણ એક અંગત
વલાર ુછી ળકુાં? આભાાંથી ઘણાફધા યણેરા જ શળ.
બાયતીમ યાં યા પ્રભાણે આની ત્ની આની વાથે જ યશેતી
શળે. બરે તે મુફઈની
ાં
શમ કે દીલ્શીની! ગુસ્તાખી ભાપ કયળ
વાશેફ, ણ વાચુાં કશેજ, કેટરામ યુલાન અશીંથી તારીભ અને
અનુબલ ભેલીને પક્ત ફવ–ાાંચવ રુયડીના લધુ ગાય
તયપ આકાાઈને ફીજી કાંનીઓભાાં જડાતા નથી? વાશેફ,
આ તેભને યકલા શુાં કયી ળક છ? કઈ વ્મલસ્થા કે કામદ છે
આની ાવે?’
છી ત ઈન્ટયવ્યુ રાાંફ ચાલ્મ. વાાંજે ભને કશેલાભાાં
આવ્યુાં કે, ‘તભે કાભીમાફ યહ્યાાં છ. તભે ટેલ્કની એન્જીનીમયીંગ
ટીભના આજથી જ ભેમ્ફય છ.’ શજી ત ભારુાં બણલાનુ ાં ફાકી
શત.ુાં ભાયે તયત જ ફેંગ્રય ાછા જલાનુ ાં શત.ુાં હુાં યસ્તાભાાં ભાયા
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ગાભે–લતનભાાં ઉતયી ગઈ. ભાયા ીતાજીને ભાાંડીને ફધી લાત
કશેલી શતી. ીતાજી ભાયા ‘ફેસ્ટ ફ્રેન્ડ’. ભને એભ કે ભાયા
વાશવની લાત જાણી ફહુ ખુળ થળે અને ભાયા લખાણ કયતાાં
નશી થાકે..
ઘયે શોંચીને ભેં ત ફાુજીને બાયે ઉત્વાશથી અથથી
ઈતી લાત કશી. ફાુજીએ ત ભાયા ઉત્વાશ ય ઠાંડુાં ાણી યે ડ્ુાં
અને ગ્રાનીુલાક ભને ધીભેથી કશે, ‘ફેટા, તાયાભાાં વશેજ ણ
ભેનવા જેવુાં નથી. શ્રી. જે.આય.ડી. તાતા જેલા વન્ભાનનીમ
લડીરને આલ સ્ટ–કાડા રખામ? ખુફ જ ળારીનતાથી ત્ર
રખીને, કલયભાાં મુકીને સ્ટ કયલ જઈએ. શલે અભેયીકા
બણલા જલાનુ ાં ભુત ભનભાાંથી કાઢ, ને આ નકયીએ રાગી જા.
એ તાયી નૈતીક જલાફદાયી ફને છે .’
ભાયા નવીફભાાં કદાચ એ જ રખાયુાં શળે. ભેં સ્લપ્ને
ણ લીચાયુું ન શત ુાં કે હુાં ુણેભાાં નકયીએ રાગી જઈળ! ભાયે
ત અભેયીકા જ જવુાં શત.ુાં ીએચ.ડી. કયવુાં શત.ુાં ણ ‘લશી શતા
શૈ જ ભાંજુયે ખુદા શતા શૈ...’ પ્રભુન દયીવાંચાય શત. કાંઈક
ગુભાલ તે કાંઈક ભેલલા ભાટે જ. ુણેનાાં એ લો એ ભાયા
જીલનભાાં અદ્ભુત ફદરાલ આણ્મ. કણાાટકના એક અત્માંત
અંતમુખ
ા ી, ળયભા, પ્રેભા આદભીન ભને યીચમ થમ. અભે
અંતયાં ગ ભીત્ર ફન્માાં ને એકભેકને દીર દઈ ફેઠાાં. એ વ્મક્તીને
આ વો શ્રી. એન.આય.નાયામણમુતી તયીકે કદાચ ઓખ જ
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છ. અભાય યીચમ યીણમભાાં અને પ્રભુતાનાાં ાલન
ગરાાંભાાં યીણમ્મ.
ટેલ્કની નકયી ભાટે જેણે ભાય ઈન્ટયવ્યુ રીધ શત તે
વજ્જન શતા ડૉ. વત્મ મુતી. અત્માંત લીચક્ષણ બુદ્ધીભત્તા
ધયાલતા એક મુઠી ઉંચેયા ભાનલી. ળી એભની ટ્રેઈનીંગ
આલાની દ્ધતી અને ઉભદા સ્લબાલ! ભાયા ત ગુરુ! ભેં
એભના શાથ નીચે થડાાં લા કાભ કયુું ત્માયે ભને બાન થયુાં કે
શ્રી.જે.આય.ડી. તાતા કેલી ભશાન લીભુતી છે !
બાયતના ઉદ્યગ વામ્રાજ્મના એ ફેતાજ ફાદળાશ!
બરબરા ચભયફાંધી, યાજા–યજલાડાાં, પ્રધાન, મુખ્મભાંત્રીઓ
તેભની આગ લાભણા રાગે. જેભ જેભ તેભના લીળે જાણતી
ગઈ તેભ તેભ ભને તેભની ખુફ ફીક રાગલા ભાાંડી. ભેં તેભને
ખુલ્ર ત્ર રખીને કેલી ફારીળ ગુસ્તાખી કયી શતી તેન ુ ાં બાન
ભને ટેલ્કભાાં જડાઈ કે તયત જ થઈ ગયુ.ાં ુણેથી ભાયી મુફઈ
ાં
ફદરી થઈ. ત્માાં સુધી ત ભાયે તેભના વીધા યીચમભાાં
આલલાન પ્રવાંગ જ નશત ફન્મ. તેભની ઓપીવ તમુફઈભાાં
ાં
શતી. તાતા ઈન્ડસ્ટ્રીઝનુ ાં તે લડુાં ભથક.
એક દીલવ ભાયે ભાયી કાંનીના ચેયભેન શ્રી. સુભત
ાં
મુરગાાંલકયને થડા યીટૌા વ ફતાલલાના શતા. તેભને ફધા
'SM' કશેતા. હુાં ફૉમ્ફે શાઉવના શેરે ભાે તેભની ઓપીવભાાં
ગઈ. શજી ત હુાં 'SM' ઓપીવભાાં ફેઠી જ શઈળ ત્માાં વાલ જ
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અચાનક શ્રી. જે.આય.ડી. તે રુભભાાં આલી શોંચ્મા. તેભનુ ાં
હર
ુ ાભણુાં નાભ શત ુાં ‘આય જે.આય.ડી.’ ગુજયાતીભાાં ‘આણ’
એટરે ‘ફધાન’. તેઓ ાયવી શતા તેથી અભ્રાંળ ‘આય’ થઈ
ગયુ.ાં ાછ જ 'SM' રુભભાાં પ્રલેશ્મા. શજી ત ભને શ્રી. તાતાની
અચાનક શાજયીની ક લે તે શેરાાં જ તેભણે શ્રી. તાતાને
ભાયી ઓખાણ કયાલી.
‘જેશ, આ છકયીને ભ. કમ્પ્યુટય વામાંવભાાં સ્ટ
ગ્રેજ્યુએળન કયુું છે . શજી ત કેટરી નાની રાગે છે ! આણે ત્માાં
ુણેભાાં ટેલ્કની પેક્ટયીભાાં ભજુ ય વાથેમ શીભીને કાભ રેતી
શતી. કાયખાનાાંભાાં આણે વોથી શેરી આ છકયીને યાખી. શલે
પ્રભળન થયુાં એટરે મુફઈ
ાં
આલી છે .’
શ્રી. તાતા ભાયી વાભે જઈ યહ્યા. ભને ખાતયી કે તેભને
ેરી

સ્ટ–કાડા લાી

લાત

માદ

આલી

જ

શળે.

ણ

ખાનદાનીનુ ાં ખીયુાં કને કહ્ુાં છે ! તેભણે ત ભધભીઠી જફાનભાાં
ભાયી

જડે

લાત

ભાાંડી.

‘આણા

દે ળની

કન્માઓ

શલે

એન્જીનીમયીંગભાાં જામ છે એ જ ભશત્ત્લની લાત છે . તારુાં નાભ
શુ,ાં દીકયી?
ભેં બાયે ળીષ્ટાચાય દળાાલતાાં ધીભેથી કહ્ુ,ાં ‘વય, જ્માયે
ટેલ્કભાાં જડાઈ ત્માયે સુધા કુરકણી શતી. શલે સુધા મુતી છાં.’
ુાં તાતા ગ્રુની અનેક કાંનીઓના
‘ક્યાાં કાભ કયે છે ત?’
અવાંખ્મ ડીાટા ભેન્ટ્વ શમ છે .
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નાણાલટી શૉસ્ીટરભાાં ટેલ્કનુ ાં કઈ કાભ ચારત ુાં શત.ુાં
તેથી ભેં કહ્ુ,ાં ‘વય, નાણાલટી ભશારમભાાં છાં.’ તેભણે ભને વયવ
સ્ભીત આપ્યુ,ાં ડકુાં ધુણાવ્યુાં અને છી એ ફાંને ભશાન લીભુતીઓ
કળીક ચચાાભાાં ભળગુર થઈ ગમા. હુાં ત યીતવયની રુભભાાંથી
બાગી જ!
છી ત તેભને ઘણી લાય ઓપીવે જતાાં–આલતાાં,
ચચાાઓ, વેભીનાય અને ભીટીંગ્વભાાં જલા–વાાંબલાન ભક
ભળમ. ણ તેભને ભલાન ભક બાગ્મે જ ભે . તેઓ ચેયભેન
અને હુાં ત અદની એન્જીનીમય. હુાં ત એભની પ્રતીબાથી જ
અંજાઈ ગમેરી!
એક દીલવ ઓપીવેથી છટયા ફાદ હુાં ભાયા તીની યાશ
જતી ઉબી શતી. મુતી ભને યજ રેલા આલે. સ્કુટય નવુાં નવુાં
રીધેલ;ુાં તેથી જડે જલાથી ફચત થતી શતી. શજુ ત હુાં ઉબી જ
શતી અને ભેં ભાયી ફાજુ ભાાં શ્રી. તાતાને ઉબેરા જમા. હુાં ત
સ્તબ્ધ થઈ ગઈ! શુાં ફલુ?ાં શુાં કરુાં? ાછ ેર સ્ટકાડા માદ
આવ્મ. આજે ત હુાં એકરી શતી. ભયી ગઈ! આજે એ ફધુાં માદ
કરુાં છાં ત્માયે રાગે છે કે તેઓ ત એ ત ુચ્છ ફાફત ભુરી ણ
ગમા શળે.
શ્રી. તાતા ભને કશે, ‘માંગ રેડી, લામ આય યુ સ્ટેન્ડીંગ
શીમય અરન? ઓપીવ ત છટી ગઈ છે . આભ, સુનકાયભાાં કેભ
એકરી ઉબી છે ?
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ભેં કહ્ુ,ાં ‘વય, આઈ એભ લેઈટીંગ પય ભામ શસ્ફાંડ.
ભાયા તી ભને યજ રેલા આલે છે . આજે જયા ભડા થઈ ગમા
રાગે છે .’
શ્રી. તાતા કશે, ‘અંધારુાં થલા રાગ્યુાં છે . અશીં ફધુાં
સુભવાભ છે . આલે લખતે એકરા ઉબા યશેલાભાાં જખભ છે . હુાં
ણ તાયી વાથે ઉબ છાં.’
હુાં ત મુતીની યાશ જલા ટેલામેરી શતી. ણ શ્રી. તાતા
ત ભાયી ફાજુ ભાાં ઉબા યહ્યા તેથી હુાં ખુફ જ નલાવ થઈ ગઈ.
લાયાં લાય ત્રાાંવી નજયે તેભને જલા રાગી.
ખુફ જ ઉભદા કાડભાાંથી ફનેરાાં વાદા વપેદ ળટા અને
ેન્ટ તેભણે શેમાું શતાાં. તેઓ લમવ ૃદ્ધ શતા. ચશેયા ય
ખાનદાની તેભ જ ભાનલતાનુ ાં ભદાાનગીબયુું તેજ શત ુાં અને છતાાં
તે ભોં ય ગુરુતાગ્રાંથીન ગલા નશત. હુાં ત ભનભાાં લીચાયતી
શતી, ‘આ ભાનલતાની ભીયાત ત જુ ઓ! આટરા ભટા તાતા
ગ્રુના ચેયભેન, દે ળની અત્માંત વન્ભાનનીમ, પ્રતીબાળાી
વ્મક્તી અને તે ભાયા જેલી એક વાભાન્મ એન્જીનીમયની યલા
યાખીને આ યસ્તે ઉબા છે !
એલાભાાં જ મુતી આવ્મા. હુાં દડીને સ્કુટય ય ફેવી
ગઈ. શ્રી. તાતા ભને કશે, ‘માંગ રેડી, તાયા ભાટીયાને ભાયા લતી
કશેજે કે , એકરી સ્ત્રીને ક્યાયે મ યાશ ન જલડાલામ.’
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૧૯૮૨ભાાં ભેં ટેલ્કભાાંથી યાજીનામુાં આપ્યુ.ાં ભાયે એ
નકયી છડલી જ ન શતી; ણ ફીજ કઈ ઉામ જ નશત.
આજે ણ તાતા ગ્રુ ભાટે ભને એટલુાં જ ભાન છે . શ્રી.
જે.આય.ડી. તાતાને હુાં ભાયા ગુરુ, role model ભાનુ ાં છાં. તેભની
વાદગી, કરુણા, દમારાતા તેભ જ નાનાભાાં નાના કભાચાયીની
તેભની વાંબા રેલાની યીતન જટ જડલ મુશ્કેર છે .
નકયીના

છે લ્રા

દીલવે

મુફઈની
ાં

કાંનીની

શેડ

ઓપીવભાાંથી ભાયા ફાકીના ૈવા, ગાય, બથ્થાાં લગેયે ભેલીને
હુાં ગથીમાાં ઉતયતી શતી; ત્માાં જ શ્રી. તાતાને ભેં ઉય ચડતાાં
જમા. કાંઈક લીચાયભાાં ખલામેરા શતા. ભાયે તેભને ‘ગુડ ફામ’
કશેલી જ શતી તેથી હુાં ઉબી યશી. ભને ઉબેરી જઈને તેઓ
તયત જ ઉબા યહ્યા.
ધીભેથી ભને કશે, ‘કેભ છ ભીવ કુરકણી? શુાં ચારે છે ?’
(ભને તેઓ શભેળાાં માંગ રેડી કે ભીવ કુરકણી જ કશેતા.)
‘વય, ભઝાભાાં; ણ ટેલ્ક છડુાં છાં.’
‘કેભ? ક્યાાં જાઓ છ?’
‘ુણે વેટર થલા જઈએ છીએ. વય, ભાયા તીને
નાનળ ફીઝનેવ ચાલુ કયલ છે . ‘ઈન્પવીવ’ નાભની કાંની
ચાલુ કયલી છે , તેથી શલે ુણે જવુાં ડળે. વય, આળીલાાદ
આ,’ ભેં કહ્ુ.ાં
‘તભે ફાંને વપ થળ ત શુાં કયળ?’ વાશેફે ુછયુ.ાં
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‘વાશેફ, શજુ ત નલાાં નલાાં છીએ. વપતા ભળે કે
નશીં તેની જ ક્યાાં ખફય છે ?’
‘ભીવ કુરકણી, કેભ ઢીલુાં ઢીલુાં ફર છ? ખુફખુફ
આત્ભલીશ્વાવથી ળરુ કય ત જરુય વપ થળ. ણ એક લાત
ન ભુરતાાં. વપ થાઓ ત આ વભાજનુ ાં ૠણ ચુકલલાનુ ાં નશીં
ચુકતાાં. વભાજ તયપથી આણને કેટકેટલુાં ભે છે ? ાછાં
લાલાનુ ાં આણે માદ યાખવુાં જ જઈએ. You must always
give back to society. I wish you all the best.’
છી તેઓ દાદયા ચડી ગમા. તેભની વાથેની ભાયી આ
છે લ્રી મુરાકાત. ભશાભાનલની દમા અને દુઆઓ ણ આણી
કભ વમ ૃદ્ધી નથી!
લો છી શ્રી. તાતાના અનુગાભી શ્રી. યતન તાતાને
એ જ ફૉમ્ફે શાઉવની કૅફીનભાાં શ્રી. જે.આય.ડી. તાતાની
ખુયળીભાાં ફેઠેરા જમા. ભેં શ્રી. યતન તાતાને ભાયા ટેલ્કના
જભાનાની ખટભધુયી લાત કયી. માદના ટાયા ખલ્મા. ભેં
કહ્ુ,ાં ‘ભાયા તીની ભાપક હુાં તભને ‘ભીસ્ટય તાતા’ એવુાં બુઠ્ઠ ાં
વાંફધન કયી જ ન ળકુ.ાં તભે ત ‘આય જે.આય.ડી.’લાી
ખુયળી ય ફીયાજભાન છ! તભને હુાં શમ્ભેળ ‘ચેયભેન વય’ જ
કશીળ.’
છી ત યતન તાતાન ભાયા ય ત્ર ણ આવ્મ
શત.

રખે

:

‘આના

ભોંએથી

આદભીમતના
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ભઘભઘતા ‘જેશ’ની લાત વાાંબીને દીર ફાગફાગ થઈ ગયુ.ાં
(વાલ નજીકના લત
ા ુ ભાાં શ્રી. જે.આય.ડી. ‘જેશ’ના હર
ુ ાભણા
નાભથી ઓખાતા). ભને દુ:ખ ત એક જ લાતનુ ાં છે . આણા
ફીઝનેવની વપતાના આજે તેઓ વાક્ષી નથી.’
જે.આય.ડી.ને હુાં ભશાભાનલ ભાનુ ાં છાં; કેભ કે વભમના
વદાં તય અબાલ છતાાંમ તેભણે એક આળાબયી યુલતીના
સ્ટકાડા ને કચયાટરી બેગ ન કમો. અન્મામ વાભે ભાથુાં
ઉંચકનાયને ન અલગણ્મા કે ન દફાલી દીધા. તેભને યજના
કદાચ શજાય ત્ર ભતા શળે; છતાાંમ તેભણે ભાયા જેલી એક
તદ્દન અજાણી, રાગલગ લગયની, ભધ્મભલગાની કડબયી
કન્માને તેભની કાંનીભાાં તક આી. અને પક્ત નકયી નશીં;
જીલન જીલલાનુ ાં બાથુાં આપ્યુ.ાં ભાયી લીચાયલાની ળૈરી તથા
કઈ ણ પ્રશ્નને સુરઝાલલાની યીત જ આખી ફદરી કાઢી!
આજે ત પ્રૉપેવય તયીકે હુાં એન્જીનીમયીંગ તેભ જ
એભ.ફી.એ.ના લગોભાાં ચારીવથી ચાવ ટકા છકયીઓને જઉં
છાં.

કાયખાનાાંઓભાાં

ણ

સ્ત્રીઓ

કાભ

કયે

છે .

દલાઓ,

ઓટભફાઈલ્વ, યાં ગ–યવામણ, ઈરેક્ટ્રનીક્વ, ફધે જ...શ્રી.
જે.આય.ડી. તાતાની ભશાનતા અને દુયાં દેળીણાન શલે ભને
અશેવાવ થામ છે . કઈકે ત શેર કયલી જ ડે ને! આજે ભને
કઈ ુછે કે, ‘કા થાંબી જામ અને તભાયા જીલન ાવે કાંઈ
ભાગલાનુ ાં શમ ત આ શુાં ભાગ?’ ત હુાં જરુય ભાગુાં કે શ્રી.
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તાતા અભાયી પ્રગતી જલા વદે શે ધાયે . અભે જે નાની ળી
કાંનીનાાં સ્લપ્ન જમાાં શતાાં તેને ‘ઈન્પવીવ’ સ્લરુે વાકાય
થમેરાાં તથા ‘ઈન્પવીવ પાઉન્ડેળન’નાાં વભાજને કાંઈક યત
કયલાનાાં કામોને જલા તેઓ આણી લચ્ચે શમ...!

–સુધા મુતી

‘વાંબાયણાાંની વપય’ (રેખીકા: સુધા મુતી–અનુલાદ:
વનર ભદી, પ્રકાળક : આય.આય.ળેઠની કાંની Web :
www.rrsheth.com eMail : sales@rrsheth.com , પ્રીન્વેવ
સ્ટ્રીટ, મુફઈ–૪૦૦
ાં
૦૦૨ અને ખાનુય, અભદાલાદ–૩૮૦
૦૦૧. ાનાાં : ૧૮૪; મુલ્મ : રુીમા ૧૦૦)ભાાંથી વાબાય….

@
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વીત્તયભે લે......અદ્ભુત લાાંક!
–ડૉ. ળળીકાાંત ળાશ
અનુક્રભણીકા

આનાંદળાંકય નીવ ૃત્ત કરેક્ટય શલાને કાયણે ળશેયભાાં
ખુફ જાણીતા શતા. ભીતબાી પ્રકૃતી, ચશેયા ય વદા યભત ુાં
યશેત ુાં સ્ભીત અને દુનીમાબયનુ ાં જ્ઞાન ધયાલત ુાં દીભાગ એ
એભના વ્મક્તીત્લનાાં મુખ્મ રક્ષણ. છે લ્રાાં વાત લાથી
કૅન્વયથી ીડાતી વદાવાંગીની લશારવમી ત્નીનુ ાં અલવાન
થતાાં આનાંદળાંકય એકરા ડી ગમા. ુત્ર, ુત્રલધુ અને તેભનાાં
ફે વાંતાનની લચ્ચે તેભના જીલનભાાં શલે કેવ ુાં યીલતાન આલે
છે તે જાણલા વો આત ુય શતા. વીત્તેયની લમેમ ચાવ–
ાંચાલનના દે ખાતા આનાંદળાંકય ુન: રગ્ન કયળે એલી અપલા
આગ કડે તે શેરાાં જ ઠાંડી ડી ગઈ. તેભણે ત નજીકના
એક ભીત્રને કહ્ુાં કે, ‘આઠ–દવ લયવ છી હુાં ત ોત્ર–
ોત્રીનાાં રગ્નભાાં ભશારલા આત ુય છાં. ભાયા રગ્નની ત હુાં
કલ્ના જ નથી કયી ળકત.’
‘ભુભીુત્ર’ના છે લ્રે ાને ‘શયીશ્ચાંર’ ફશેનની લાતાાઓભાાં
ફને તેલી ઘટના એભના જીલનભાાં ઘટી. ભેં જ્માયે એભની
કશાણી પ્રગટ કયલા અનુભતી ભાાંગી ત્માયે નાભ ન પ્રગટ
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કયલાની લીનાંતી વાથે તે વ–વાંકચ આી અને કહ્ુ,ાં ‘ભાય
સુખદ અનુબલ બરે રક સુધી શોંચે.’
પ્રબાલળાી નકયીભાાંથી નીવ ૃત્ત થમા છી આનાંદળાંકયે
ળેજીલન મુફઈભાાં
ાં
વાય કયલાનુ ાં નક્કી કયુ.ું તેઓ નીજી
ાયીલાયીક જીન્દગીભાાં વાલ સુખી શતા. ુત્ર એક પ્રાઈલેટ
કાંનીભાાં જનયર ભેનેજય શત. ુત્રલધુ અંગ્રેજી વાથે એભ.એ.
થમેરી વપ ગ ૃશીણી શતી. દવ લાન ોત્ર સુકેત ુ અને છ
લાની ોત્રી સ્લીટીને કાયણે શલે આ વભમાલકાળ ઉત્વલભાાં
રટાઈ યહ્ય શત. વાાંજે ત્ની જડે દે લદળાન. આભ, વલાય,
વાાંજ અને યાત યીમાભણી ફની યશી શતી. ણ એક વયખા
દીલવ ક્યાાં વદા કઈના ટકે છે ! ત્ની જીલરેણ કૅન્વયની
ફીભાયીભાાં વડામાાં, વાત લા યીફામાાં ને અલવાન ામ્માાં.
આનાંદજી ફીચાયા બીતયથી વાલ એકરા ડી ગમા.
લૈજ્ઞાનીક લીચાયધાયાને

લયે રા

આનાંદજીએ

વદ્ગત

ત્નીની ઈચ્છાનુવાય અંતીભલીધી તાલી. સ્લજન લીદામ
થલા ભાડયા. લીધલાફશેન સુરક્ષણાની લીદામ છી આનાંદજી
છે ક એકરા ડી ગમા. ત્નીની લીદામ છીની આ શેરી જ
વાાંજ શતી જ્માયે આનાંદજીને ફેકરતાભાાંથી એકરતાન લવભ
અશેવાવ થઈ યહ્ય શત. વાડાત્રણ કરાકની એ વાાંજ આખી
આનાંદજી, જીન્દગીની માદનાાં લાદ લચ્ચે ઘેયામેરા યહ્યા
અને

ભાનવીક યીતે

વાલ બાાંગી

ડયા.
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જીલનવાંગીનીન જ્માયે વાથ છટે–અને તે ક્યાયે ક ત છટે જ–ત
કેટરી કયી યીસ્થીતી ઉદ્ભલે તે અંગે આ નીવ ૃત્ત કરેક્ટયે ઘણુાં
લાાંચ્યુ–વાબળયુ
ાં
ાં

શત.ુાં

ણ

આજે

શલે

તેભને

તાના

ળેજીલનની કરુણતા અને બીણતાન ખ્માર આવ્મ. આજે
વાાંજે ાાંચ લાગ્મે ભાંદીયે શોંચલાન ક્રભ શેરી લાય ત ુટય.
એભને ખાતયી થઈ કે જીલન શલે નલેવયથી ગઠલવુાં ડળે.
ત્નીના

અલવાન

છી

પ્રોઢાલસ્થાભાાં

ુનરાગ્ન

કયતા

ુ ી
ુરુભીત્ર પ્રત્મે એભને જીલનભાાં શેરી લાય વશાનુભત
જન્ભી. જ કે, તાના વાંદબાભાાં એ લીચાય જ અપ્રસ્ત ુત શલાની
પ્રતીતી ણ એભને થઈ.
ફીજે

દીલવે

નીમત

વભમે

વલાયે

ાાંચ

કરાકે

આનાંદળાંકયની ઉંઘ ઉડી ગઈ. એભણે આદતલળ ત્નીને ગુડ
ભનીંગ કમાું. ણ છી તેભને તાની ભુર વભજાઈ. બાયે
ગભગીન હૃદમે યીસ્થીતીન સ્લીકાય કયી રીધ કે શલેન
જીલનથ ત વાથવાંગાથ લીના એકરા જ કાલાન છે .
જીલનભાાં આજે શેરી જ લાય જાતે ચા ફનાલલી ડળે અને
ખાાંડ–ચાના ડબ્ફામે જડળે કે કેભ તેના લીચાયે બ્રળ કયતાાં
કયતાાં જ આનાંદળાંકયે ઉદ્વેગ અનુબવ્મ. ુત્રલધુ આસ્થા વલાયે
વાત છી ઉઠતી અને ુત્ર ત આઠે ઉઠત. એક ક ચા ીને
ભનીંગ–લૉક ભાટે નીકી જલાના ઈયાદા વાથે તેભણે લૉળ–
ફેઝીન

છડ્ુ.ાં

ચા

ફનાલલા કીચન

તયપ
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આનાંદળાંકયે જયુાં કે ડાઈનીંગ ટેફર ય ચા એભની યાશ જઈ
યશી શતી અને ત્માાં જ યાશ જઈને ફેઠેરી આસ્થા ફરી,
‘પ્ાજી, ચા તૈમાય છે . તભે ચાને ન્મામ આ એટરે આણે
ભનીંગ–લૉક ભાટે નીકીએ.’ આનાંદળાંકયનુ ાં આશ્ચમા શજી ળભે
ત્માાં ત આસ્થા ટહક
ુ ી, ‘કેભ, નલાઈ રાગે છે , પ્ાજી? આજથી
ભમ્ભીની જગ્માએ હુાં તભને કાંની આીળ. છકયાઓ ઉઠે તે
શેરાાં ત આણે ઘયે આલી જઈશુ.ાં ’ ચા ીતાાં ીતાાં
આનાંદળાંકયની આંખભાાં અશ્રુફીંદુ છરકાઈ ઉઠયાાં. આસ્થાએ
લી આનાંદજીને બાલતી, જયા તીખી, ભવારાલાી ચા ફનાલી
શતી. ત્નીના શાથે ફનતી ચા અને આજની આ આસ્થાના
શાથની ફનેરી ચાભાાં કઈ પયક નશત. આસ્થાએ લૉકીંગ–
સ્ટીક, ચાંર અને રુભાર ણ તૈમાય યાખ્માાં શતાાં. તેભણે
ભનભન નોંધ્યુાં કે ુત્રલધુએ તેભની કાજી રેલાભાાં અદ્દર
વાસુજીની જ સ્ટાઈર કડી શતી. લશેત ુાં યહ્ુાં જીલન, આભ.
ત્નીના અલવાન છીનાાં ત્રણ લયવ ફાદ આનાંદળાંકયે
તાના રાંગટીમા ભીત્ર આગ તાની જીલનકીતાફનુ ાં એક
પ્રકયણ ખુલ્લુાં મુકતાાં કહ્ુ,ાં ‘જ્માયે ત્નીનુ ાં અલવાન થયુાં ત્માયે હુાં
રગબગ મુઢ ફની ગમ શત. વ ૃદ્ધાલસ્થાભાાં જીલનન બાય
એકરા એકરા લેંઢાયલાનુ ાં કાભ કેટલુાં મુશ્કેર છે તે ભેં ભાયા
ભીત્રના અનુબલથી જાણ્યુાં શત.ુાં ુત્ર અને ુત્રલધુ જાણે
આણને ઓખતાાં ન શમ તેવ ુાં લતાન કયે ત્માયે ત એક એક
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દીલવ એક એક યુગ જેલ રાગે. ેરા યાભરારને શૉસ્ીટરભાાં
દાખર કમો, ત તેની દીકયી અને જભાઈ આલીને વાત દીલવ
યહ્યાાં; ણ ુત્રલધુ ત તાની ભાની ભાાંદગીનુ ાં ફશાનુ ાં કાઢી
ીમય જતી યશી અને ુત્ર ણ દીલવભાાં એકાદ લાય કઈ
ભશેભાનની જેભ દવ ાંદય ભીનીટ ભઢુ ાં ફતાલીને નીકી જત
શત. ઘણે ઠેકાણે આ પ્રકાયનાાં દૃશ્મ જઈને હુાં શેફતાઈ ગમ
શત. ત્નીનુ ાં અલવાન થયુાં ત્માયે ભને વોથી ભટ બમ, ભને
ભાયી દુદા ળાન શત. યાં ત ુ એવુાં કશુાં થયુાં નશીં.’
આનાંદળાંકયે

આત્ભવ ૃત્તાાંતને આગ

લધાયતાાં કહ્ુ,ાં

‘વાસુજીના અલવાન છી, ભાયે ફદરે, આસ્થાએ જ તાની
રાઈપસ્ટાઈર વાલ ફદરી નાખી! વલાયે વાતને ફદરે ાાંચ
લાગ્મે ઉઠલા ભાાંડી. ભને શુાં બાલે છે , શુાં નથી બાલત ુાં ત્માાંથી
ભાાંડીને, ભાયી નાનાભાાં નાની જરુયીમાતનુ ાં એણે વતત ધ્માન
યાખલા ભાાંડ્ુ.ાં વ ૃદ્ધ ભાણવની વોથી ભટી કભનવીફી ત, તેની
લાત વાાંબનાય કઈ જ ન ભે તે શમ છે . આસ્થા યજ
વલાય, ફય, વાાંજ વભમ પાલી ભાયી જડે લાત કયલા ફેવે.
ભાયે શુાં જઈએ છે તે હુાં કહુાં તે શેરાાં જ તે વભજી જતી અને
ભને વાચલતી. ઉનાાની એક ફયે યાં ગફેયાંગી ફયપ–ગા
લેચલાલા એાટા ભેન્ટની વાભે આલીને ઉબ શત. હુાં એના
તયપ જઈને છીણેરા ફયપના ગા ય છાંટાતા યાં ગીન
ળયફતન સ્લાદ ભનભન ભાણી યહ્ય શત ત્માાં ત આસ્થા
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ઘયભાાંથી ચુચા એક પ્રેટ રઈ રાયી ાવે શોંચી ગઈ.
યાં ગથી આચ્છાદીત ફયપન ગ શવતાાં શવતાાં તેણે ભાયા
શાથભાાં કડાલી દીધ. ‘ફેટા, આ ઉંભયે હુાં ફયપ ખાઉં અને કઈ
જળે ત...’ હુાં ફરલાનુ ાં ુરુાં કરુાં તે શેરાાં જ આસ્થાએ ળરુ
કયુ,ું ‘અયે , પ્ાજી, આ જ ત ઉંભય છે ફયપના ગા
ખાલાની... હુાં ભાયે ભાટે ણ રાલી છાં અને તભાયી વાથે ફેવીને
જ ખાલાની છાં, તભને એકલુાં નશીં રાગે ને એટરે!’ ફાક અને
વ ૃદ્ધની ઈચ્છા એક વયખી શમ છે એ ભનલીજ્ઞાન આસ્થા
ક્યાાંથી ળીખી શળે? આસ્થાના લતાનભાાં ખટ લયતાઈ શત ત ભેં
ણ ુનરાગ્નનુ ાં લીચાયુું શત; યાં ત ુ આસ્થાના ુત્રીલતૌ લતાને
ભને એ દીળાભાાં લીચાયલાની કદી તક જ ન આી. આસ્થાના
વદ્વતાન ભાટે એના તી અને ભાયા દીકયાએ જ્માયે આબાયની
રાગણી વ્મક્ત કયી ત્માયે આસ્થાએ નમ્રબાલે એટલુાં જ કહ્ુ,ાં
‘ભાયી ભમ્ભી વાથે ભાયાાં બાબી જે યીતે લતે એભ હુાં ઈચ્છાં છાં,
તેવ ુાં જ લતાન હુાં અશીં દાખવુાં છાં, એભાાં લી આબાય ળેન?’
–ડૉ. ળળીકાાંત ળાશ

રેખકના

‘પ્રવન્ન

યીલાય

:

પ્રવન્ન

જીલન’

ુસ્તક(પ્રકાળક: ડૉ. ધીરુબાઈ દે વાઈ, ૨–શા એૅાટા ભેન્ટ,
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ઘડદડ યડ, સુયત–૩૯૫ ૦૦૧ :  ૃષ્ઠ–૧૨૩ : કીભત : આી
નથી)ભાાંથી વાબાય...

વજૉક–વાંકા : 35–આલીષ્કાય ય શાઉવ, તાડલાડી, સુયત– 395
005 પન : (0261) 277 6011 ભફાઈર : 98252 33110 ઈ–
ભેઈર: sgshah57@yahoo.co.in

@
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080 : 17-12-2006

‘ગનટ હુયટી’ન કાવ્માસ્લાડ
–નીભીળ ઠાકય
અનુક્રભણીકા

ગા ફરલાનુ ાં ભન થામ...
ગા ફરલાનુ ાં ભન થામ એલા ભીત્ર ક્યાાં છે ?
ાગરની જેભ અવાંફદ્ધ લાત કયલાનુ ાં ભન થામ
–એલા ભીત્ર ક્યાાં છે ?
શલે ત છે અટેચી વાથે પયતા
ધાંધાની લાત કયતા
જભાનાના ખાધેર–ીધેર
દુમોધનના દીધેર, ભીત્ર
નીયાાંતે ન્મામ તનાયા ભીત્ર
જખીજખીને ફરનાયા ભીત્ર
ફરીને પયી જનાયા ભીત્ર
તાી–ભીત્ર, થાી–ભીત્ર
વાભાને શુાં રાગળે એલા લીચાય લીના
શરેવાાં લીના શડી શાંકાયલાનુ ાં ભન થામ
–એલા ભીત્ર ક્યાાં છે ?
આણે ફાયાત કાઢીએ
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ત્માયે વાભેથી ભૈમત રાલે
એલા લીઘ્નવાંતી ભીત્ર!
ભીત્ર ળધ્મા ળધાતા નથી
ભૈત્રી એક ઘટના છે .
બીતયની એક યટના છે .
ણ શલે ત ભીત્ર ડદાના અને ઘુઘટના
ાં
છે .
સુખભાાં વાથે સુએ
અને દુખભાાં વાક્ષીબાલે જમા ન કયે
ણ ભનભન રુએ
આણી ે ને જીલે
–એલા ભીત્ર ક્યાાં છે ?
શલે ત દાં તકથા અને કશેલતના
છયી, ચપ્ુ અને કયલતના ભીત્ર...
વત્તા અને ભશત્તાના
ખુળાભત, ખટટ અને ખત્તાના
ળતયાં જનાાં પ્માદાાંના અને ત્તાાંના
ફગર–ફાજ અને દગર–ફાજ ભીત્ર
–છે લટના ભીત્ર ક્યાાં છે ?
–સુયેળ દરાર
કલી સુયેળ દરારના ઉયના કાવ્મન ‘યવાસ્લાડ’
‘ગનટ હય
ુ ટી’ની કરભે..
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ગાય ફરલાનુ ાં ટ ભને શ ફો ભન ઠામ, શાાં કે! કઈ
ની ભરે ટ છે લટે અયીવા શામ્ભે જઈને ફી ફે–ચાય ની ચડાવુ,ાં
ટાાં હઢ
ુ ી ભને ચેન ની ભરે! અભડાલાડલાયા ટ છાનેભાને ભનભાાં
ફરે, ન હય
ુ ટભાાં રક ઓનભાાં એલી ભન ભનની જખે કે
શાાંબયનાય અઢમુઓ ઠઈ જામ, ટ ફી એન છટક ની ઠામ.
ગાય ફરલાનુ ાં ભન ઠામ એલા ભીટ્ર ફી અભાયે ટાાં ગરીએ
ગરીએ ભરે, વારા સુઢયે ફી ની. ડાચુાં જલ ત ગાય જ માડ
આલે! ગાયની ફાફતભાાં અભાયા હય
ુ તીઓ ગૉડ–ગીફ્ટેડ, શાાં કે!
સુયેવબૈને એ પેવીરીટી ફમ્ફેભાાં ત કાાંઠી ભરે? એટરે ઉં ત
એભને કે’ટ છાં કે ટભે અભાયા હય
ુ ટભાાં વેટર ઠેઈ જાલ, છી આ
ફાફટની કઈ પયીમાડ ની યે શ.ે અભાયે ટાાં એક લાય એવુાં ફી
ઠેમલુાં કે ભાયા એક ફ્રેન્ડને ફો શયખ ચઈડ, એટરે ભને શાલ
ઉઘાડી ગાય ફઈર, છી...જલા ડ ની લાત! નીમ્ભેળબૈએ
કે’મલુાં છ કે આસ્લાડભાાં મુય કાવ્મને લયગી યે જ, એટરે ાછ
મુય લાટ ઉય આલટ છાં...
નીમ્ભેળબૈ કેમ કે આ કાવ્મ, ક્યાાંમ ફી અવરી ભીટ્ર છે
નઠી– એની ભીઠી યડમસ્વી પયીમાડ રેઈને આલટુાં છે ! ભને ટ
ગટાય એ લાટન કે અવરી ભીટ્રને ફી ગાય દે લાની? ટ
છી...નકરી ભીટ્રને હુાં ડેહ?
ુાં સુયેવબૈને ઉં ટ એ ફી ુછલા
ભાગટ છાં કે ગાય ફરલાનુ ાં ભન ઠામ એલા ભીટ્ર ના ફી ભરે;
ન ટભે કઈ ગાય ડેલા ભાગ છ? આ કલીટાભાાં ફે–ચાય
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વેમ્ર ભેઈરા શમ ટ અભે એને રામક ભીટ્ર શઢલાભાાં ભડડ
ફી કયીએ! નીમ્ભેળબૈ કે’મ કે કાવ્માસ્લાડભાાં ટભે અવાંફઢ્ઢ લાટ
ની કયટા; ન સુયેવબૈને એલી લાટ કયલા જ ભીટ્ર જઈટા છે ,
એનુ ાં કાંઈ ની? સુયેવબૈ કયે ટે રીરા; ને ઉં કરુાં તે ગટાયા?
અભાયા હય
ુ ટભાાં ફી અટેચી ને ટાઈ–સુટલાયા, વેલ્વભેન
જેલા ભીટ્ર ફો ભરે. ડસ્ટી કય ટ ભાર ફઝાડી ડેમ, ને છી
શઢયા ની જડે! કાગડા ત ફધે કાયા; એટરે ફમ્ફેભાાં ફી
ડુમોઢન જેલા ભીટ્ર અલેરેફર ખયા. જખી જખીને ફરનાયા
ભીટ્ર અભાયે ટાાં લઢાયે ! જખે ટાયે ત ઉઘાડી જ જખે ને
ફમરા છી પયી ફી જામ! ચર, ટાાં હઢ
ુ ી ત શભજાયુ;ાં ન
છીની રીટીઓભાાં ઉં ગટાયે ચઈડ!
શાભાલાયાને હુાં રાગશે, એ ટ લીચાયવુાં જ ડે ની!
ભીટ્રટા એટરે કે ફ્રેન્ડવીભાાં શરેવાાં લગયની શડી કાાંઠી ચારે?
શરેવાાં લગય ટ શડી કાંટ્રરભાાં ફી ની યે મ; ને શામ્ભે લભય આલે
ત હુાં કય? ઉં જ સ્ટીમયીંગ લીનાની કાય સુયેવબૈને આલુ,ાં ટ
એભાાં એ ભીટ્રતા ખાતય ફેશે ખયા?
જ કે એ છીની ાંક્ટીઓભાાં ‘ફાયાટ’ અને ‘ભૈમત’ન
ચોંકાલી ભેરે એલ લીનીમગ ઠેમર છ. (આ ‘લીનીમગ’
એટરે હ?
ુાં એ ાછાં ભાયે નીમ્ભેવબૈને ુછવુાં ડશે!) કલીટાભાાં
છે લ્રે સુયેળબૈએ છયી, ચપ્ુ, કયલટ, ખુવાભટ, ખટટ લગયે ને
ભેરી અબીવ્મક્ટીની ટીમુંક વબાનટા અને વજૉન પ્રટયેની
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વીલ્ગટ સુઝ લડે અનીલાચનીમ કાવ્મડાથાને લચનફદ્ધ કયત ુાં
બાવા–વાભર્ૌા મ ડાખલી, એભના આંટ:જગટભાાં યચાટા સુક્સ્ભ
વાંલેડનના આરેખ યચીને લીરક્વન કલ્નપ્રયુક્ટીઓ ડ્લાયા
સુયેખ

લીચાય–ીંડ

ફાાંઢી

આરી,

વ્માંજનાગબા કલ્નની

બાટીગય મુડ્રાઓ પ્રગટાલી, રમભાઢુ માભમ વગાવક્ટી લડે
એભની

વબ્ડાકૃત

રમરીનટાનુ ાં

આંટ:વૌંડમા

પ્રવયાલી,

અુલાબાલછટાઓના ફહલ
ુ ીઢ યીભાન યચી આમરાાં છ! (આ
છે લ્લુાં રામ્બુરચ્ચક ન કરાટ્ભક લાક્ય નીમ્ભેળબૈએ ભને
કેમલુ;ાં એટરે એન અઠા ભને ખફય નઠી, વયી શોં!)
સુયેવબૈ શાલ નીયાવ ઠઈ જામ, એ ેલ્રાાં ઉં એભને
કે’લા ભાગુાં છ કે છે લટન એક ભીટ્ર ત ડયે કને શમ જ, તે
આડે ટે જ, શાાં કે!
–નીભીળ ઠાકય
(નીભીળ ઠાકયનાાં ‘પ્રતીકાવ્મ’ અને ‘કટાક્ષકાવ્મ’)

પ્રમગખય તાંત્રીનુાં ગીત
તભે ઉત્તય ચાશ ત અભે દખ્ખણ જઈએ,
તભે લાટકી ભાગ ત અભે ડીમ દઈએ.
તભે ચાશ ગાાંબીમા, અભે દઈ દઈએ સ્ભીત,
તભે ભાગ અછાાંદવ, અભે દઈ દઈએ ગીત.
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અભે તાંત્રી શ્રી! લાચકને લળ ના થઈએ!
અભે તાયા ફગીચાની ભારણ છઈએ?
બરે વાભમીક ચારે કે થઈ જાત ુાં ફાંધ,
ડયા ખાડે એ વાચુ;ાં ણ ના છઈએ અંધ!
તભે ુછ નશીં અભને અભે કેલા છઈએ,
(નથી કારની ખફય ને રલાજભ રઈએ!)
અભે વાશીત્મીક કડલાાં કાયે રાાં છઈએ!
(શ્રી. સુયેળ દરારના કાવ્મ ‘ળયણમૌ ભભ!’ યથી)

સુયતી પ્રેભીનુાં ગીત
યાટ–ડીલવ ઉં ફીઝી! ટભને કસુાં હજે
ુ ની કેભ?
ટભે વ્શેભની લાટ કયશ? અભે કયીહુાં પ્રેભ!
કસુાં અજુ ગટુ–
ાં ખુલ્લુાં જટાાં...રીવ ુછશે નાભ,
ાાંચ–ચી કડાલ, છટ્ટાાં! નશીં નાભ કે ઠાભ!
ન્નેરાાં ટ છીએ અભે ફી, નલી અભાયી ગાભે,
ટભે વ્શેભની લાટ કયશ, અભે કયીહુાં પ્રેભ!
ટભે જ લાડય–ઢુ મ્ભવ જેલા ગુચ
ાં લાટા ડીન–યાત,
અભે કયીહુાં ટ્રેઈન, વીખાઉ ખા’ટા છે છડાટ!
ટભે આંખઠી કય ઈવાયા, ઉં વીખલાડુાં એભ!
લેસ્ટ કય ની ટાઈભ ભાય, ચર કયીહુાં પ્રેભ?
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(શ્રી. સુયેળ દરારના કાવ્મ ‘તભે–અભે’ યથી)

લકીર વાથે ઝઘડ
તભે કશ તે વાચુાં કામભ? તભે કશ ત શામાા?
પાગણભાાં શ્રાલણનાાં જને prove કમાું અણધામાું?
તભને એભ શત ુાં કે અભને
કેવ તણી ગુચ
ાં  વાંગાથે પી–ભાાં વભજી રેશ!ુાં
તભને છે લીશ્વાવ કે જજને ગ વદા પેયલશુ?ાં
તભને માદ છે ીનરકડ!
અભને આજીલન ઓલયરડ!
થળે પેંવર કદી? અભે ત વાત જનભ છે ધામાા!
તભે કશ તે વાચુાં કામભ? તભે કશ ત શામાા?
અભને એભ શત ુાં કે Lawyer,
ખાઈ કવભ ગીતાની જે કૈં તથ્મ શળે તે કશેશ!ુાં
ુાં
જયા લીચાય, અભે જીલનબય અવીર થઈને યશેશ?
તભાયાાં અલાાં અલાાં લેણ
અવીમાાં કદી ચડાલે પેણ?
ધનને બયલા ફાથ, કૉટા ના ખાડે બરા ઉતામાું?
તભે કશ તે વાચુાં કામભ? તભે કશ ત શામાા?
(શ્રી. સુયેળ દરારના કાવ્મ ‘તભે કશ તે–’ યથી)

સુયતનુાં ુય–૨૦૦૬
આ નદી જ પ્રેભને છરકાલશે, ટ કાાં જશ?
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ચાય લયશે ુય ાછાં આલશે, ટ કાાં જશ?
‘ુય કામભ આલશે!’ આરીને ગેયન્ટી છી–
જ લીભાલાયામે ાછય આલશે, ટ કાાં જશ?
ુયભાાંમે જ કલી શડી રઈને આલશે,
જીલટા જઈ, ગઝર શાંબયાલશે, ટ કાાં જશ?
ુયભાાં ટ ઠીક, દે લાભાાંમ ડુઈફા છે લ ટભે!
રેણદાય રેઈ તયા આલશે, ટ કાાં જશ?
ુયભાાં ડુફેર સ્કુટય ખેંચટાાં શાાંપી જશ,
રીફ્ટ કઈ ઈયી જ ભાગશે, ટ કાાં જશ?
ુય ાછય ડૉક્ટય ફી યગ રેઈને આલશે,
પી રેઈ, એ પ્રેગભાાં શડાલશે, ટ કાાં જશ?
ડુફશ, ટ ‘કેટરી છે લાય?’ કશીને શ્રીભતી,
ફાંગડીઓ ડરભાાં રટકાલશે, ટ કાાં જશ?
શા, ટભે કામભ ફચાલ છ ફધી રેડીઝને,
એભના શસ્ફાંડ જ પટકાયશે, ટ કાાં જશ?
ુયભાાં કે પ્રેભભાાં? કાાં ડુફલાનુ ાં પાલશે?
પ્રેભીકા ઢાફે ચડી ફરાલશે, ટ કાાં જશ?

શ્રી. નીભીળ ઠાકય
વજૉક–વમ્કા : nirmish1960@hotmail.com
@
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081 : 24-12-2006

ાનખયનુ ાં ાન
–જમ ગજ્જય(કૅનેડા)
અનુક્રભણીકા

ળીમાાની એ વલાયે કડકડતી ઠાંડી શતી. યજ કયતાાં
લી ઘણી લધાયે ઠાંડી શતી. ફુટાથ ય સુતેરા ગયીફ
ટુાંટીયુાં લીને કાાંતા શતા. નાાં કુતયાાં જય જયથી બવતાાં
શતાાં.
ભડે સુધી થાયીભાાં ડયા યશેલાલાા કેટરાક ઉંઘ
ફગડયાની પયીમાદ કયતા શતા. ણ વાાંબનાય જ કણ શત?ુાં
કેટરાક યજાઈભાાં છાઈ ગયભાલ રઈ યહ્યાાં શતાાં.
કેટરાક ફાજુ ભાાં સુતેરી ત્નીને વડભાાં રઈ યહ્યા શતા.
રાંગભાાં સુતેરા એ ડવાએ જયભાાં ખાાંવી ખાધી. એથી
ડવી વપાી ફેઠી થઈ ગઈ. કેટરાક દીલવથી એની ઉંઘ ઉડી
ગઈ શતી. ડવા ફહુ ફીભાય શતા. દલાઓ કયીને એ થાકી ગઈ
શતી. દીકય ફાનુ ાં ખેતય લેચી કઈને રાખ રુીમા આી
અભેયીકા શોંચી ગમ શત. ણ ફે–ચાય દશાડે ાડળભાાં પન
કયી ફાની તફીમતના વભાચાય જરુય ુછત.
‘ાનખયનુ ાં ાન છે ! ક્યાયે ખયી ડે કાંઈ કશેલામ નશીં.’
ાડળી ળાંકયબાઈ જલાફ આતા.
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ભા ણ બાયે શૈમે એભાાં સુય ુયાલતી.
દીકયાને ભા ભાટે ફહુ રાગણી શતી. ફા–ફાુજી લચ્ચે
ઉંભયભાાં ચોદ લયવન પયક શત. એટરે ફાુ ભાટે ભા
દડાદડી કયી ળકતી. ાછી શીંભતલાી શતી. એણે દીકયાને
જીદ કયી કૉરેજભાાં ભકલ્મ શત.
‘બઈરા, બણીળ ત કાંઈક ફનીળ. નશીં બણે ત દીલ
કડલાન દી’ આલળે. આજકાર ત બણતયની જ કીભત છે !’
ભાના ળબ્દ દીકયા લીજમને ગે

ઉતયી ગમા.

ફી.એવવી. થઈ કમ્પ્યુટયન ડીપ્રભા કમો. ણ વાયી નકયી
ત ન જ ભી એટરે ભાને તેણે અભેયીકાની લાત કયી.
ભાને દીકયા ય ફહુ જ લશાર. દીકયાના બાલીભાાં ણ
ફહુ શ્રદ્ધા. ગાભને ાદય દવફાય લીંઘા જભીન શતી. નવુાં
ાટનગય ફાજુ ભાાં જ થતાાં જભીનના બાલ આવભાને ચડલા
રાગ્મા શતા. દીકયાએ ભાને ઉજા બાલીનાાં સ્લપ્ન દે ખાડયાાં.
ુત્રઘેરી ભા બલાઈ ગઈ.
‘કશુાં જ લેચલાનુ ાં નથી...ફાદાદાની જભીન શળે ત
ઘડણભાાં રાકડી ફની યશેળે... દીકય અભેયીકા જત યશેળે ત
કદી આણી વાભેમ નશીં જુ એ. બીખ ભાગલાના દીલવ આલળે
ત શુાં કયળ?’
‘એભ આડા ન પાટ. ભાય દીકય એભ આણને એલા
દશાડા દે ખાડે એલ નથી. ાંડના દીકયાને હુાં ઓખુાં ને! જજને
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એક દીલવ તભને ણ અભેયીકા દે ખાડળે!’ ભાના ળબ્દભાાં
શ્રદ્ધાન સુય શત.
ડવા અભેયીકાનાાં વનાાં વેલતા થઈ ગમા અને
દરીર કયતા ફાંધ થઈ ગમા.
ખાાંવી ખાઈ ફેઠા થતાાં તીને કહ્ુ,ાં ‘તભે ઢી ગમા
છી લીજમન પન શત. તભને ફહુ માદ કયત શત. ડૉક્ટય કે
દલાના ખચા વાભે ન જળ એલી વરાશ આત શત. ૈવા
ભકરલાની લાત કયત શત.’
ડવા ખાંધ ુાં શસ્મા. ત્માાં ફશાય કુતયાાંન બવલાન અલાજ
લધી ગમ શત.
‘મુઆં, ળીમાાની કડકડતી ટાઢભાાંમે જતાાં
ાં
નથી!’
‘તભે ક્યાાં જ
ાં છ કે એ જે
ાં !’ ડવીએ ટણ ભામો.
ડવા ગભ ખાઈ ગમા. એક શયપેમ ન ઉચ્ચામો. ચાદય
ખેંચી, ભઢુ ાં છાલી, ડખુાં પેયવ્યુાં અને ઢી ગમા. નવકયાાંન
અલાજ લધત જત શત. જાણે ધભણ ઉડી!
ડવીની ઉંઘ ઉડી ગઈ શતી. એ ફેઠી થઈ. દાતણ રઈ
અયીવાની વાભે ઉબી. ભરકાઈ.
‘શજી ક્યાાં ડવી રાગુાં છાં?’ શાથના ઉરાાથી વીંક
યનુ ાં ટમ્ફરય ડી ગયુ.ાં ાણી ઢી ગયુ.ાં ડવાએ ાછાં ડખુાં
પેયવ્યુ.ાં ઉંઘભાાં ચાદય વયકી ગઈ. ભઢા યની કયચરીઓ ચાડી
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ખાલા રાગી. પયી ખાાંવી ચાલુ થઈ. ફશાય કુતયાાંઓનુ ાં બવલાનુ ાં
ણ પયીથી લધી ગયુ.ાં
ડવીને પા ડી. ળાંકયબાઈના ળબ્દ માદ આવ્મા.
‘કઈનુ ાં ભત થલાનુ ાં શમ ત કુતયાાં ફહુ યડે. એ જભડા
બાે . સુનકાય ભટાડે અને રકને જગાડે.’
‘ાણી...ાણી...’ ડવાના ળબ્દ શલાભાાં અપાતાાં ડવી
દડી જામ છે . ગયભ ાણીની ડર જભણા ગને અથડાતાાં
ઢી ડયાાં અને ાણી ફધુાં ઢાઈ ગયુ.ાં એની પીકય કમાા
લીના ાણીમાયાની ભાટરીભાાંથી રટ બયી તી વાભે દડી
જામ છે .
‘ર, ાણી.’
‘ભેં લી ક્યાયે ાણી ભાાંગ્યુ?’
ાં
ડવા અકાઈને ફફડયા. ડવીને ણ ગુસ્વ આલી
જામ છે . ણ તેણે છે લ્રા કેટરાક વભમથી ગુસ્વા ય કાબુ
ભેવ્મ શત. આભ ત એ ફહુ જ ગુસ્વાલાી. લાતલાતભાાં
તી જામ. ડવા વાભે ગુસ્વે થતી. દરીરફાજી અને એલી
ચણબણ થતી યશેતી. ક્યાયે ક દીલવ સુધીના અફરામ થતા.
‘શલે ઉંભય થઈ. આણે નાના કીકાાં નથી. આવુાં ફધુાં
આણને ન ળબે.’ એક દીલવ ળાાંત ભને, ડવીન શાથ
તાના શાથભાાં રઈ, ડવાએ કહ્ુ.ાં

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 58
કણ જાણે કેભ ડવીના ગે એ લાત ઉતયી ગઈ.
‘ાનખયના ાન’ ળબ્દ માદ આલતાાં ભનભાાં થયુ,ાં ‘એ ક્યાાં શલે
જીવ્મા એટલુાં જીલલાના છે ! ભયણથાયીએ છે ત સુખેથી ભયે
એ જલાની ભાયી પયજ છે .’
પયજનુ ાં બાન આભ અલાયનલાય થત;ુાં ક્યાયે ક ડવા ણ
પયજનુ ાં બાન કયાલતા.
‘શેં, તે તભે ભાયી ાછ ફધી ક્રીમાઓ ત કયલાનાાં જ
ને?’
‘એલાાં શુાં ગાાંડાલેડા કાઢ છ? શજી ત ઘણુાં જીલલાના
છ. ન કયે નાયામણ ને હુાં તભાયા શેરાાં જાઉં એવુાં ણ ફને!’
‘આ ખખડી ગમેરી કામા જુ ઓ અને તભારુાં ઘાટીલુાં
ળયીય જુ ઓ. ાનખયનુ ાં ાન ત હુાં છાં. ણ એક લાત ુછાં?’
‘ુછ ને... એભાાં ભાયી યજા રેલાની ન શમ!
‘તભને કદી એવુાં ત નથી થયુાં ને કે આ ચોદ–ાંદય
લયવ ભટાને ક્યાાંથી યણી?’
‘એભાાં કઈન લાાંક નથી. ભાયા નવીફે તભે રખામા શ
છી કાંઈ રખ્મા રેખ ભેખ થામ? આણે એકાંદયે ફહુ વાયી
જીન્દગી વાથે જીવ્માાં. બલબલ તભે જ ભ એવુાં હુાં ત ઝાંખ ુાં
છાં.’
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‘તભાયા મુખે આ ળબ્દ વાાંબી હુાં ધન્મ થમ...
લીજમની ભા, લીજમ આી તભે ભાયા જીલનને ધન્મ ફનાવ્યુાં
છે .’
ડવીને આ ળબ્દ માદ આલતા ત્માયે તીની વડભાાં
પયી એક લાય છાઈ જલાનુ ાં ભન થત.ુાં
ણ શલે ત એ કલ્ના ભાત્રથી ધ્રુજાયી છટતી.
એકાએક ડવીની નજય વાભેના કડાાંના કફાટ યના
અયીવા ય ડી.
ગાર ય ચાય–ાાંચ કયચરીઓ દે ખાતાાં એ ફફડી,
‘ભેય મુઈ! આ શુાં ગાાંડણ આદયુું છે ? ડવી થઈ શલે...મુક એલા
ફધા લીચાય...’
ડવાએ બુભ ાડી. ‘આજ કૉપીભાાં ખાાંડ ફહુ ન ડી
જામ એની કાજી યાખજે...’
ાનખયનુ ાં ાન શારી ઉઠ્ુ.ાં ડવીના ગભાાં જય
આવ્યુ.ાં ફશાયથી યફાયીન અલાજ આવ્મ, ‘દુ...ધ, દુધલા,
ભાજી! દુધલા..’
ડવી ભનભન ાછી ફફડી, ‘હુાં ક્યાાં ભાજી છાં? શજી
શભણાાં ત ાંચાલન ુયાાં થમાાં ..શેં બઈરા, હુાં તને ભાજી રાગુાં
છાં?’
વલાર ગખતી દુધ રેલા કટય રઈ દયલાજે ગઈ.
ણ યફાયીને એ કાંઈ ુછી ળકી નશીં. યફાયી ટગય ટગય એની
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વાભે જઈ યહ્ય શત. ભનભન ફફડી : ‘આ મુઓ, આભ શુાં
ટગય ટગય ભાયી વાભે જઈ યહ્ય છે ?’
દુધ ત કટયાને ફદરે ફશાય ઢળમે જત ુાં શત ુાં અને એનુ ાં
ુાં
એને બાન જ નશત...
ડવીની જીબ ણ જાણે વીલાઈ ગઈ.
ડવાની ખાાંવી અટકી ગઈ. ભઢા ય જાણે યુલાનીનુ ાં
તેજ પ્રવયી યહ્ુ.ાં
અંદય ડવાની ખાાંવીને ફદરે મુખ યના ભરકાટનુ ાં
તેજ લધી યહ્ુાં શત.ુાં
ભાાં કુતયાાંન ુ ાં બવલાનુ ાં અટકી ગયુ.ાં
‘જયા ાવે આલળ?’
ડવી ાવે દડી ગઈ. ડવાએ ફે શાથ કડી ુછી
નાખ્યુ,ાં ‘શેં, લીજમની ભા, ખયે ખય, તભને કઈ લાતન સ્તાલ
નથી?’
ડવી ળયભાઈ ગઈ. ડવાની વડભાાં વભાઈ જલા
અધીયી ફની.
ધીયે ધીયે ઉગતાાં સુમાન ુ ાં અજલાળાં અંધકાયને આટી
યહ્ુાં શત.ુાં ડવીભાાં જાણે યુલાનીનુ ાં જય ધફકી યહ્ુાં શત.ુાં
–જમ ગજ્જય(કૅનેડા)
વાંકા : gajjar@mail.com
@
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082 : 31-12-2006

ઉજરાવીંઘ
–ગલીંદ યાલર

‘ગયા’

અનુક્રભણીકા

પઈનુ ાં ાડેલ ુાં નાભ ત ભેરાવીંઘ; ણ એણે
જીન્દગી આખી કાભ કમાું ઉજરાવીંઘનાાં. ાંજાફનુ ાં ચનેલાર
એનુ ાં ગાભ. ફા ઘનાવીંઘ અદન ખેડુત. ભા કયભકોય બાયે
યગજુ , અતીળમ ભશેનત ુ અને ઘયયખ્ખુ ગ ૃશીણી.
અઢાય લાની લમે શજુ ત મુછન દય ભાાંડ ફુટય’ત
ત્માાં ત ભેરાવીંઘ રશ્કયભાાં ઉડી ગમ. ન બણ્મ ન ગણ્મ.
તદ્દન અલ્રડ! ગાભ આલેરા એક ભીરીટયીભેનન રુઆફ જઈ
એને થયુાં કે આભાાં લટ વાય ડે. ભન દઈ ભીરીટયીભાાં ભચી
ડય. શત ણ ફુટડ અને કદાલય. જતજતાભાાં કવામેર
વૈનીક ફની ફાંગા શોંચી ગમ.
ભેરાવીંઘના એક વાંફધ
ાં ી વયદુરવીંઘ કરકત્તાભાાં યશે.
ટેક્વી ચરાલે.

નેતાજીના ખાવ

ભાણવ.

એભની ાવેથી

નેતાજીની લાત વાાંબી ભેરાવીંઘને નેતાજીને ભલાનુ ાં ભન
થયુ.ાં ભળમા, ભળમા ત્માાં રળમા! કશે: ‘ભાયા રામક કાભ–વેલા
આ.’ નેતાજી કશે, ‘જરુય ડે ફરાલીળ. શાર ત ભીરીટયીભાાં
યશી ભારુાં કાભ કય. દે ળ ગુરાભ છે . આ આણી ળયભ છે .
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આણે અંગ્રેજને શઠાલલા જ જઈએ. આ ચીનગાયી રશ્કયભાાં
ચાાંતા યશ.’ ભેરાવીંઘે ત નેતાજીની આ લાતને ભાથે ચડાલી.
કરકત્તાભાાં નેતાજી નજયફાંધ છે . કડક શેય મુક્ય છે .
એભને દયીમાાય ઉાડી જલાની અંગ્રેજએ ેયલી કયી દીધી
છે . શેયેગીયની ટુકડીભાાં ભેરાવીંઘન લાય ણ આલે છે .
નેતાજીને તડીાય કયલાની એને ગાંધ આલી ગઈ. એક અંગ્રેજ
અપવય આલી ભેરાવીંઘને ચેતલી જામ છે . ‘કેદી ય ફયાફય
કડકાઈ યાખજ. જ જ, બાગી ન જામ.જા
ભેરાવીંઘ કશે, ‘અયે વા’ફ! શભ વીખ્ખ ફચ્ચે! શભાયી
ચુગારવે
ાં
કોન છટ વકે? શલા બી ત ફાશય ન આ વકે.’ અંગ્રેજ
અભરદાયે ભેરાવીંઘને ળાફાળી આી. ફયડ થાફડય. ‘ત ુભ
ફશત ફશાદુય શ,’ કશી અંગ્રેજ ત ચાલ્મ ગમ. ણ
ભેરાવીંઘને ચેન કેભ ડે?
અડધી યાત, કાી યાત. વાલ સુનકાય. વીાશીની
આરફેર અને તભયાાંના અલાજ વીલામ નીફીડ નીજૉનતા.
ભેરાવીંઘે

ફાયણુાં

ઠક્ુ.ાં

બયઉંઘભાાંથી

નેતાજીને

જગાડયા. નેતાજી કશે, ‘ત ુાં ડ્ુટી ય છે ? લાશ! વયવ! ણ ભને
કેભ જગાડય?’
ભેરાવીંઘ કશે, ‘વા’ફ, આક તડી ાય રે જાને કી
ુયી મજના ફન ચુકી શૈ. આ કર ભાત ૃભુભી કે દળાન નશીં કય
ામેંગ.ે ’
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‘ત પીય ક્યા?’ નેતાજીએ ુછયુ.ાં
‘ભૈંને વફ ફાંદફસ્ત કય દીમા શૈ. વયદુરવીંઘ ફાશય
ટૅક્વી રેકે ખડા શૈ. આ ત ુયાં ત નીકર આઈએ. ભૈં ટૅક્વી તક
હચ
ુાં ા દુાં.’ ભેરાવીંઘે એકી વાવે તાની મજના કશી. ‘ણ
છી તારુાં શુ?
ાં ’ નેતાજીએ ુછયુ.ાં
‘અયે વા’ફ, આખીયભેં ભૈં કોન? ભૈં ત ખારવા
વયકાયકા એક દવ રુયડીકા વીાશી હ.ુાં ભેયે ભય જાને વે કઈ
ફીલી ફેલા નશીં શગી ઔય આ જીન્દા યશેંગે ત કર દે ળ
આઝાદ શ કય શી યશેગા. આ વભમ ભત ગાંલાઈમે, ચરીમે
ભેયે વાથ...’ અને તેણે નેતાજીને ખેંચીને ચારલા જ ભાાંડ્ુ.ાં
ફનલાનુ ાં શત ુાં ને ફન્યુ.ાં ભેરાવીંઘે ત વાભે ચારી ગુન
સ્લીકાયી જ રીધ. એને પાાંવીની વજા થઈ; ણ તકદીય કાાંઈ
જુ દુાં જ શત ુાં તે વજા કાાાણીભાાં પેયલાઈ ગઈ.
શાથભાાં

ફેડી,

ગભાાં ફેડી,

શવત

રફયમુછીમ

જુ લાનીઓ, ફેડીને ખડીંગ ખડીંગ ખખડાલત રુઆફબેય શારે.
ફીજા ટકે : ‘તને ફેડી શેયતાાં ળયભ નથી આલતી?’ ત કશે :
‘ભેં ક્યાાં ચયી કયી છે ! દે ળ ભાટે એક ભટી જીન્દગી ફચાલી
રીઘી છે . એનુ ાં ભને ત ઉરટાનુ ાં ગોયલ છે !’
સ્લયાજ આવ્યુાં ત્માાં સુધી આ વયદાયજી જેરભાાં વફડય;
ણ ન શીંભત શામો, ન જુ સ્વ ખમ. ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ના
દીને આ વયદાયજી મુક્ત થમા. ત્માાં ત આયઝી શકુભતથી
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જુ નાગઢભાાં યચામેરી વયકાયનુ ાં તેડુાં ભળયુ.ાં વોયાષ્ટ્રનાાં ગાભડાાંભાાં
ગ્રાભયક્ષક દના કાભ ભાટે ક્શેણ આવ્યુાં અને...વયદાયજી
ગુજયાત આલી ગમા. વોયાષ્ટ્રનાાં ગાભડાાં ખુદ્યાાં. ગ્રાભયક્ષક દ
ઉબાાં કમાું. ફશાયલટીમાઓની યાં જાડ વાભે પ્રજા તાની
ળક્તીથી ઝઝભે એલી બાલના જગાડી. આ જ કાભ એભને
અભાયા વાફયકાાંઠા જીલ્રાભાાં રઈ આવ્યુ.ાં ગાભે ગાભ ગ્રાભયક્ષક
દ ગાજલા રાગ્માાં.
વીંશત્રાડ અલાજે ભેદાન ય હક
ુ ભ આતા વયદાયજી
લાત કયે ત્માયે એભની આજુ ફાજુ ભધુડાની જેભ ભાણવ
લીંટાઈ લે . ન ાંજાફી, ન શીંદી, ન ગુજયાતી એલી એક
શીન્દુસ્તાની ફરીભાાં વયદાયજીની લાણી વાાંબલી એ એક
રશાલ છે . એભને ગાાંધીજીની નઈતારીભની વાંસ્થાઓ ઘણી
ગભે. અલાયનલાય એ અભાયા આશ્રભભાાં આલી ચડે. ફાકને
કલામત કયાલે, ગીત ગલડાલે અને એભની જીન્દગીનાાં
યભાાંચક વાંબાયણાાં વાંબાલી ભુરકાાંઓનાાં જીલનભાાં દે ળપ્રેભ
વીંચે ત્માયે જાણે કે વયદાયજી ળાાંતીવૈનીક જ છે એભ આણને
રાગે. દય લે અભે ‘કીળય ળાાંતીવેના ળીફીય’ કયીએ ત્માયે
વયદાયજી આલે જ. એલી ત સુદ
ાં ય કલામત કયાલે કે જનાય વો
યાજી યાજી થઈ જામ! વયદાયજીની જીલન–પીરસુપી એ એક
ગીત ગલડાલે તેભાાં સ્ષ્ટ થામ :
જીતે દે ળ શભાયા...
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બાયત શૈ ઘયફાય શભાયા,
ચયણોંભેં વને કી રાંકા,
કાંઠ ભેં દયીમા કી ભારા,
વીય ય સુદ
ાં ય તાજ શીભારા. જીતે...
અદ્ભુત વાગય દ ભુજાએં,
યાં ગયાં ગીરે ુષ્ રશયામેં,
આઓ, ભીરકય સ્ત ુતી ગામેં. જીતે...
વયદાયજી છે ાંજાફી, લોથી યશે છે ગુજયાતભાાં; ણ
એ વાચા શીન્દુસ્તાની છે . ગ્રાભયક્ષકદભાાંથી લમ થતાાં શલે
નીવ ૃત્ત થમા છે . ણ જે જીલ જીન્દગી આખી કાભ કયત યહ્ય,
એને કાભ લગય કાંઈ ચેન ડે?
એભણે ત, ‘યાત્રી–ચકીદાય’ની નાની વયખી કાભગીયી
ળધી કાઢી છે અને દીલવે કયે છે એભનુ ાં પ્રીમ કાભ.
શુાં કાભ કયે છે ? ફુરને ુછ કે ત ુાં શુાં કાભ કયે છે ? ત એ
થડુાં ફરલાનુ ાં કે હુાં ભઘભઘલાનુ ાં કાભ કરુાં છાં! ખીરવુ,ાં
ભઘભઘવુ,ાં ડા ય શલા વાથે ઝરવુાં એ ફુરનુ ાં કાભ!
ુાં
ુાં ભવુ.ાં
વયદાયજીનુ ાં કાભ ણ આવુાં છે . અભસ્ત–અભસ્ત
અભી નીતયતી આંખે વાભાના દીરભાાં ઝાાંકી લાત ભાાંડલી.
એભને જે ભે એને એ બયી દે છે . અને કશે કે હુાં ણ આભ જ
બમો બમો યહુાં છાં. વયદાયજીની વદામ વાંગીની એભની
વાઈકર. યજના ૩૦–૪૦ ભાઈરનુ ાં એના ય ચક્કય ન ભાયે
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ત્માાં સુધી એને ચેન ન ડે. લ્મ, આ રખુાં છાં ત્માાં જ વયદાયજી
લશેરી વલાયે અભાયી કીળય ળાાંતીવેનાની ળીફીયભાાં કલામત
કયાલલા આલી શોંચ્મા. યાતની ચકી ુયી કયી, સ્નાન કયી,
કવયત કયી, વાઈકર રઈ આલી ગમા છે . ભેં ુછયુાં :
‘વયદાયજી, આજ ત ઠાંડ શૈ; ફડી પજયભેં આ ગમે ત ક્યા કષ્ટ
નશીં શતા શૈ?’
વયદાયજીનુ ાં શાસ્મ ચેી છે . ખડખડાટ શવી ડયા. કશે,
‘ફાબુજી કષ્ટ કી ક્યા ફાત 1 ઐવા ુછીમે કી આતે વભમ કૈ વા
ભઝા આમા?’
ભાથે રીર ાઘ, ફયપ જેલી દાઢી, ભતી જેલી ચક
ચક થતી આંખ, અભસ્ત ુાં અભસ્ત ુાં ભયક્યા કયત ુાં ભઢુ,ાં આસ્તે
આસ્તે ેડર ભાયતા ગ, શાથભાાં નાની ભાા, જભાાં ‘વતૌ
શ્રીઅકાર’ કયતાાં વયદાયજી ભાયી વાભે આલી યુલાનની જેભ
વેલ્યુટ કયી ‘જમશીંદ’ કશેતાાં ઉબા યશી જામ છે ત્માયે હુાં એભની
મુખાકૃતીને ટીકી ટીકીને જઉં છાં; ત ભને ત્માાં શુાં દે ખામ છે ?
નાનક, ગુરુ ગલીંદવીંશ અને નેતાજી. જાણે એકી વાથે
ભાયી વાભે આલી ખડા થઈ ગમા છે . ભનના ભેર ધઈ, આલી
ાલન

ુ ી
અનુભત

કયાલનાય

ભેરાવીંઘ

ઉજરાવીંઘ ફની અજલાળાં ાથયી યહ્યા છે .

–ગલીંદ યાલર
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જુ ન ૨૦૦૬ભાાં પ્રકાળીત થમેરા ‘ગયા’ના ુસ્તક
‘બાલભી’ (પ્રકાળક : સુભતીફશેન યાલર, યચના પ્રતીષ્ઠાન,
લીશ્વભાંગરમૌ, અનેયા–૩૮૩ ૦૦૧, ાન: ૧૯૮– મુલ્મ: ૭૦
રુીમા)ભાાંથી વાબાય..

ુસ્તકના મુખ ૃષ્ઠ ય, ૭૫ની લમના ગયાએ તાની
આ કૃતી મુકી છે :
હુાં નશીં શઉં
કારે હુાં નશીં શઉં,
ણ વલાય ત ઉગળે!
ાંખી કરયલ ણ કયળે,
નદી એભ જ લશેળે,
અને વાગય ણ ઘુઘલળે.
ેરાાં ભુરકાાંની ક્રીડા...
કીળયીઓનાાં કરશાસ્મ...
અને યુગરની પ્રણમકેરી...
ફધુાં એભ જ ચારળે.
એક ગભ કુાં ફુટળે,
અને ફીજી ગભ ાકુાં ાન ખયળે;
ત્માયે હુાં નશીં શઉં,
વાચે જ નશીં શઉં?
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–ગલીંદ યાલર
વાંકા : લીશ્વભાંગરમૌ, અનેયા–૩૮૩ ૦૦૧, વાફયકાાંઠા જીલ્ર,
ઈ–ભેઈર : govindbhairaval@gmail.com
Phone- 02772-239 283
@
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083 : 07-01-2007

સુતેલ ુ ાં એક વાંબાયણુ ાં
–કાન્તી ભેાણી(અભેયીકા)
અનુક્રભણીકા

મુફઈની
ાં

એલ્પીન્સ્ટન

કૉરેજન

લાીકત્વલ.

લાીકત્વલભાાં કૉરેજનાાં જુ દાાં જુ દાાં ભાંડ બાગ રે. અભારુાં
ગુજયાતી વાશીત્મ ભાંડ ણ એભાાં તાન કામાક્રભ આે.
એ લે ભાંડે એક ગુજયાતી નાટક આલાનુ ાં નક્કી
કયુ.ું

ગુજયાતીના

પ્રૉપેવય

અને

ગુજયાતી

વાશીત્મ

ભાંડલાાઓએ ભીને પ્રાગજી ડવાનુ ાં ‘કહ્યાગય કાંથ’ નાટક
બજલલાનુ ાં નક્કી કયુ.ું નાટકભાાં ત્રણ જ ાત્ર : તી, ત્ની
અને ાડળી.
ત્નીનુ ાં ાત્ર બજલલા કૉરેજની કઈ છકયી તૈમાય
થામ નશીં – એલ એ જભાન. ભાત્ર બણતી લખતે એક જ
ખાંડભાાં ફેવવુાં ડે. એ વીલામ છકયા–છકયીઓના અરગ ચકા.
છકયા–છકયીઓને કઈ વાથે જુ એ ત એની લાત થામ, એની
ચચાા ચારે. ફીજાાં છકયાાં–છકયીઓ એભને ટીકીટીકીને જમા
કયે . ભુરેચકુ ે કદી કઈ છકયી કઈ છકયાને ફરાલે ત એ
છકય યાજી થઈ જામ; ણ ફીજા છકયાઓ ભનભાાં જલ્મા કયે –
જાણે કે તે રાડલ ખાધા લીનાના યશી ગમા.
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આલા લાતાલયણભાાં કઈ છકયી કળીમ રેલાદે લા લગય
નાટકભાાં ફીજા છકયાની લહુ ફનલા તૈમાય થામ? ઘણી લાય
ત આલી યીસ્થીતીભાાં નાટકની કામારટ કયલી ડે.
આખયે એક શીયા નાભની છકયી શીંભત કયીને ત્નીનુ ાં
ાત્ર બજલલા તૈમાય થઈ ગઈ. ાડળીના ાત્રભાાં સુજાતા
દે વાઈ અને ફીજી એક ફશેન.
નાટકનાાં યીશવાર મુફઈના
ાં
બાયતીમ લીદ્યાબલનના
સ્ટેજ ય કયીએ. બાયતીમ લીદ્યાબલન એ લખતે ભાંફઈભાાં નવુાં
નવુાં ખુરેલ,ુાં જે મુફઈની
ાં
કરાપ્રવ ૃત્તીઓનુ ાં ધાભ કશ ત ધાભ
ફની ગમેલ.ુાં
અભાયા

ગુજયાતી

વાશીત્મ

ભાંડલાાઓ

કાંઈક

રાગલગ રગાડી એ લખતના ગુજયાતી તખતાનાાં જાણીતાાં
નાભ ચન્રલદન બટ્ટ અને નીશાયીકા દીલેટીમાને નાટકનુ ાં
દીગ્દળાન કયલા ભનાલી રાલેરા. નાટકનુ ાં દીગ્દળાન ચારે અને
લચ્ચે લચ્ચે ચાંન્રલદન બટ્ટ અને નીશાયીકાફશેનની ગષ્ઠી ચારે.
એ લખતે અભાયાભાાં જુ લાની ાાંગયતી શતી એટરે અભે ત
જાણે યભણરાર લવાંતરાર દે વાઈની કઈ નલરકથા લાાંચતા
શઈએ એલ આનાંદ અનુબલીએ. એ ફન્ને જણાાંની અનુકુતાએ
અભાયા નાટકનાાં યીશવાર ગઠલામ.
આલી તૈમાયી છી એક દીલવ મુફઈના
ાં
સુદ
ાં યાફાઈ
શૉરના તખતા ય આ નાટક યજુ થયુ.ાં વભાયાં બના પ્રમુખસ્થાને
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શતા મુફઈ
ાં
શાઈકટા ના એ લખતના જજ ડૉ. ડી. જી. વ્માવ.
ઓડીટયીમભ

‘જાભ–ૅક!’

લીદ્યાથીઓ

તાના

એલ્પીન્સ્ટન

કૉરેજના

બાઈફાંધ–દસ્તાય,

ગુજયાતી

ઓખીતા–

ાખીતાઓને ઉંચકી રાલેરા... ક્યાાં ટીકીટના ૈવા ખયચલાના
શતા તે ચીંતા કયલાની શમ? નાટકભાાં કૉરેજનાાં છકયાાં–છકયી,
તી–ત્નીન યર બજલલાનાાં છે એ વભાચાયને કાયણેમ
સુદ
ાં યાફાઈ શૉર આખમ બયાઈ ગમ શમ!
ડદ ઉંચકામ. નાટક ળરુ થયુાં :
ક્રફ, વાભાજીક કામાક્રભ, ભશીરાભાંડ, ફશેનણીઓ
અને ળૉીંગભાાં ભશારતી ત્નીને ઘય વામુાં જલાન ટાઈભ
નથી. ઘય, લય અને ઘડીમાભાાં સુતેરા ફાકને મુકીને એ
ક્રફની ભીટીંગભાાં શાજયી આલા જતી યશે છે . ખાદીની
ચયણી અને ઝભ્બાભાાં ફેઠેર તી ફાકને ધીયે ધીયે શીંચી
યહ્ય છે .
થડીક લાયે ઘડીમાભાાં સુતેલ ુાં ફાક યડે છે . તી,
ફાકને જયથી શીંચકા નાખે છે . ણ ફાક ત ભુખ્યુાં થયુાં છે .
યડતા ફાકને છાનુ ાં કેલી યીતે યાખવુ?ાં કાંથ મુઝામ
ાં
છે .
ફાટરીભાાં દુધ ીલડાલલાનુ ાં એ લખતે શજી ળરુ થયુાં નશત.ુાં
મુઝામે
ાં
ર તી ફાકને તેડે છે . તમ ફાક છાનુ ાં
યશેત ુાં નથી. આ ફધી ધભાર વાાંબી ાડળભાાં યશેતાાં ફશેન
આલી શોંચે છે . અકામેર, રાચાય તી યડતાાં ફાકને
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છાતીવયવ ચાાંી ાડળી ફશેન આગ ભટેથી ર્ુ ઠલ મુકે છે :
‘ભને ત થામ છે કે હુાં ફાફાને ધલડાલીને છાન યાખુ;ાં ણ હુાં
એને ધલડાવુમ
ાં કેલી યીતે?’
આ ડામરૉગના ળબ્દ અને યતર અલાજ ય
ઓડીમન્વ આપયીન કાયી ઉઠેલ.ુાં તાીઓના ગડગડાટ અને
લન્વ ભયની ચીચીમાયીઓ! આગની શાયભાાં ફેઠેરા અભાયા
પ્રૉ. શ્રી. કે. ફી. વ્માવ અને અતીથીલીળે ડૉ. ડી. જી. વ્માવ
ખડખડાટ શવી ડેરા!
અત્માયે –આટરાાં ફધાાં લો છી નજય વાભે દે ખામ છે
એ દૃશ્મ...એ દૃશ્મ ભાયી સ્મ ૃતીભાાં વોંવયવુાં ઉતયી ગયુાં છે ; કેભ કે
તે યડતા તીન યર ભેં કયે ર! શાર હુાં અશીં અભેયીકાભાાં
નીવ ૃત્તી બગવુાં છાં. ાડળી ફનેરાાં સુજાતાફશેન મુફઈ
ાં
શાઈકૉટા ભાાં જસ્ટીવ છે . કઈ લાય લીચાય આલે છે : શીયાફશેન
ક્યાાં શળે?
(વન ૨૦૦૪ભાાં પ્રકાળીત રેખકના ુસ્તક, ‘ખલામેરા
ચશેયા’(પ્રકાળક: ‘ગુજયાત વાશીત્મ અકાદભી’, જુ ન ુ ાં લીધાનવબા
બલન, વેક્ટય–૧૭, ગાાંધીનગય–૩૮૨ ૦૧૭ :  ૃષ્ઠ–૧૬૦ :
મુલ્મ–૯૫ રુીમા)ભાાંથી વાબાય...

–કાન્તી ભેાણી(અભેયીકા)
ઈ–ભેઈર વાંકા : mkantilal@aol.com
@
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 73

084 : 14-01-2007

ભનનાાં ભયીંછ
–દીનેળ ાાંચાર
અનુક્રભણીકા

ધયભના ધયતીકાં...શ્રદ્ધાના સુનાભી...!
આણે ક્યાયે મ એ નથી વભજી ળકતાાં કે ધભાને ઢર,
નગાયાાં,

ભાઈક,

ભાંજીયાાં,

ળબામાત્રા

કે

લીળા

ભાનલભશેયાભણની ળા ભાટે જરુય ડલી જઈએ? ટહક
ુ 
કમરન ધભા શમ ત કમરને કદી સ્ટીયીમ સ્ીકયની જરુય
ડે છે ખયી? સુયજ લૉલ્ટેજ–સ્ટેફીરાઈઝય લીના પ્રકાળલાની
આનાકાની કયે છે ખય? ુષ્ન કમ ધભા? ચાંર શીન્દુ ધભા
ાે છે કે ઈસ્રાભ? આકાળન કેટર શીસ્વ શીન્દુઓન અને
કેટર મુસ્રીભન? શલા, ાણી કે અગ્નીના કમાાં કુ અને કઈ
જાતી?

નદી,

વાગય,

વ ૃક્ષ

અને

ઝયણાને

આણે

કમા

વાંપ્રદામનાાં ગણીશુ?ાં ભાણવ કુદયતન જ એક શીસ્વ છે ; છતાાં
એનુ ાં સ્લરુ આવુાં લીચીત્ર કેભ?

ફેઈભાનીની ફાસુદી
ાં
એક ભીત્રે કહ્ુાં : ‘ભાય દીકય ભને એભ કશે છે કે, તેના
એક ફ્રેન્ડના પ્ા બ્રેકભાકે ટય છે . તેની ાવે ુષ્ક ૈવા છે .
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વભાજભાાં એન લટ ડે છે . કઈ ણ ઓપીવભાાં તેનાાં કાભ ઝટ
થઈ જામ છે . તેને ત્માાં ત્રણ કાય છે . દયે ક રુભભાાં એવી છે .
વભાજભાાં ઈજ્જત છે . આણી ાવે એવુાં સુખ કેભ નથી? તે
ભીત્રે યાભામણનુ ાં ઉદાશયણ આી વભજાલતાાં કહ્ુાં : ‘જુ ઓ ફેટા,
વીતાજીના તી બગલાન શતા; છતાાં તેભણે જગરભાાં
ાં
સુવ ુાં
ડ્ુાં શત.ુાં ભાંદદયીન તી યાક્ષવ શત; છતાાં તે ભશેરભાાં સુતી
શતી. વીતાજી કયતાાં ભાંદદયી ફધી યીતે સુખી શતી; ણ તેન
તી ખયાફ શત. તેથી તેની કઈ કીભત ન શતી. ભાંદદયીને
આજે કઈ માદ કયત ુાં નથી. વીતાજીનુ ાં નાભ ઈજ્જતથી રેલામ
છે . યાલણનુ ાં ુતળાં ફાલાભાાં આલે છે ; જ્માયે યાભની ઘયે ઘયે
ુજા થામ છે . જીલનભાાં વાધનશુદ્ધીનુ ાં ભશત્ત્લ લીળે છે .
વનાની રગડી જાજરુભાાં ડી શમ તેથી તેની કીમ્ભત ઘટી
જતી નથી અને કચય ભખભરી જાજભ ય ડય શમ તમ
તેને લાીઝડીને પેંકી જ દે લાભાાં આલે છે . અનીતીથી કભામેલ ુાં
ધન બરે વગલડ આે; ણ ળાાંતી નથી આત.ુાં ઘયનુ ાં એવી
ઓયડ ઠાંડ કયી ળકે છે ; ણ ભનની આગને ઠાયી ળકત ુાં નથી.
શીંવાત્ભક ભાગે દાઉદ ઈબ્રાશીભથી ભાાંડી ગરીના ગુડાં ાનાાંમ કાભ
થઈ જામ છે . ણ ગાાંધીજીએ અશીંવક ભાગે આઝાદી ભેલી
શતી તેટરી પ્રતીષ્ઠા તેભને ભતી નથી. તાત્મા એટલુાં જ કે
ફેઈભાનીની ફાસુદ
ાં ી કયતાાં ઈજ્જતની બડકી વાયી.’
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તાયા લયને લળભાાં યાખજે
વાવયે જતી દીકયીઓના કાનભાાં કેટરીક ભાતાઓ
લીસ્પટક ભાંત્ર ફુાંકે છે : ‘તાયા લયને કાબુભાાં યાખજે!’ એવુાં
દીકયીને કાનભાાં કશેતી ભશીરા ફીજી તયપ તાની લહુ
તાના દીકયાને તેના લળભાાં ન કયી રે તેની ુયી તકેદાયી
યાખે છે . વાવયે ગમેરી દીકયી ત્માાં નખ ચુર ભાાંડે તેભાાં જ
દીકયીનુ ાં કલ્માણ જતી ભશીરા તાની લહુ ભાટે દીકયાને
એડલાન્વભાાં ચેતલી યાખે છે : ‘જજે વાંબાજે, તાયી લહુ જુ દુાં
ઘય ભાાંડલાની જીદ ન રઈ ફેવે!’ આભ, એક ભશીરા કેટરી
ધીયજ અને કુનેશુલાક ફેલડી ચાર ચારે છે ત્માયે ભાાંડ ફે
વાંવાયભાાં આગ રાગી ળકે છે . યજ ‘યાભામણ’, ‘ભશાબાયત’ કે
‘ગીતા’ લાાંચતી વાસુઓએ પ્રતીજ્ઞા કયલી જઈએ–‘યાભામણ’,
‘ભશાબાયત’ કે ‘ગીતા’નુ ાં બરે એકાદ ાનુ ાં ઓછાં લાાંચીળ; ણ
‘શેડફ
ાં ા’, ‘ુતના’ કે ‘ભાંથયા’ કદી નશીં ફનીળ!

તયાન યભેશ્વય...વનાન ળેતાન...!
ધાભીક ભાણવને તભે મુતીની બેટ આલાની ઓપય
કયળ અને કશેળ કે, ‘એક મુતી યાભની છે અને એક મુતી
યાલણની છે . એ ફેભાાંથી કઈ એકની વાંદગી કય.’ ત તે
યાભની મુતી વાંદ કયળે. ણ યાભની મુતી તયાની શમ અને
યાલણની મુતી વનાની શમ ત ગભે તેલ ચુસ્ત યાભબક્ત ણ
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યાલણની(વનાની) મુતી જ વાંદ કયળે. તયાના યાભનુ ાં કશુાં
મુલ્મ નથી. આ ઉદાશયણ વાાંબી અભાયા ફચુબાઈ ફલ્મા : ‘હુાં
પ્રખય યાભબક્ત છાં; છતાાં હુાં ણ રઉં ત યાલણની જ મુતી.
છી યાલણને વનીને ત્માાં લેચી તેભાાં ચીનાઈ ભાટીની ફનેરી
યાભની સુદ
ાં ય મુતી ખયીદુાં અને લધેરા ૈવા ભાયા રલ–કુળનાાં
નાભે ફૅંકભાાં યકુ.ાં શ્રદ્ધામ વરાભત અને યીલાયે મ વરાભત!’
યાલણને અલશ્મ ધીક્કાયી ળકામ ણ શ્રદ્ધાની આડભાાં સુલણાના
કીભતીણાને અલગણીએ ત તે ભટી ભુર ગણામ. યાભ
પ્રત્મેની ુયી શ્રદ્ધા અકફાંધ યાખી તયાને ીછાણી રઈએ તે
જરુયી છે . વાંદગી યાભ અને યાલણ ભાાંથી નશીં; વના અને
રખાંડભાાંથી કયલાની છે .

ગાંદકી અને સ્લચ્છતા...!
એઈડ્વનુ ાં ઉદ્ભલસ્થાન ભટેબાગે લેશ્મારમ છે . ભાંદીય
ગાંદુાં શળે ત ચારળે; ણ રુજીલીનીઓ અસ્લચ્છ શળે ત ફહુ
ભટ વાભાજીક ખતય ઉબ થળે. ગ્રાવભાાં ઝેય શળે ત એકાદ
ભાણવ ભયળે; ણ કુલાભાાં ઝેય ડ્ુાં શળે ત શજાય ભાણવના
જીલ જખભભાાં આલી ડળે. એક એઈડ્વગ્રસ્ત રુજીલીની
શજાય ઉબક્તાઓને ચે રગાડે છે . વાાંબવુાં ન ગભે; છતાાં
વોએ વત્મન સ્લીકાય કયલ ડળે કે વાભાજીક સુયક્ષા,
વરાભતી અને નીયગી જનજીલન ઈચ્છતા વભાજે ભાંદીય
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કયતાાંમ લેશ્મારમની લધુ કાજી રેલી ડે એલ વભમ શલે
આવ્મ છે .
–દીનેળ ાાંચાર
(સુયતના દૈ નીક ‘ગુજયાતભીત્ર’ની તા. ૩૧ ડીવેમ્ફય
૨૦૦૭ની ‘યલીલાયીમ ુતી’ભાાં પ્રકાળીત થમેરી શ્રી. દીનેળ
ાાંચારની

રકપ્રીમ

વાપ્તાશીક

કટાય

‘જીલન

વયીતાને

તીયે ’ભાાંથી.. વાબાય..)

તભે આસ્તીક કે નાસ્તીક?
એક ગાભભાાં આસ્તીક અને નાસ્તીક લચ્ચે ઈશ્વયના
અસ્તીત્લ લીળે ઉગ્ર ચચાા થઈ યશી શતી. તેલાભાાં ત્માાંથી વાય
થત ુાં કુાંબાયનુ ાં એક ફદગાડુાં ઉંડી ગટયભાાં ઉથરી ડ્ુ.ાં આની
જાણ થતાાં આસ્તીક અને નાસ્તીક વો ત્માાં દડી ગમા. વોએ
ધક્કા ભાયી ગાડુાં ફશાય કાઢયુ.ાં કુાંબાયનાાં ફધાાં જ ભાટરાાં બાાંગી
ગમાાં શતાાં. નુકવાન જઈ કુાંબાયની આંખભાાં આસુાં આલી ગમાાં.
આસ્તીક અને નાસ્તીકએ થડા થડા ૈવાન પા એકત્ર કયી
નુકવાન બયાઈ કયી આપ્યુ.ાં
કુાંબાયે વોન આબાય ભાની જીજ્ઞાવાલળ ુછયુ,ાં ‘તભે વો
અશીં ળા ભાટે બેગા થમા છ?’ ફધાએ જલાફ આપ્મ, ‘અભે
ઈશ્વય છે કે નશીં, તે નક્કી કયલા અશીં બેગા થમા છીએ.’ કુાંબાયે
ુછયુ,ાં ‘છી શુાં થયુ?ાં કઈ નીલેડ આવ્મ?’ જલાફ ભળમ,
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‘ના, ચચાા શજી ચાલુ છે !’ કુાંબાયે જયા વાંકચ વાથે કહ્ુ,ાં ‘તભે
ફધા લીદ્વાન છ. હુાં ત ફહુ નાન ભાણવ છાં. ભને એક પ્રશ્નન
જલાફ આ,’ કશી કુાંબાયે આસ્તીકને પ્રશ્ન કમો, ‘તભે ભાયી
ભદદે આવ્મા, તે શુાં લીચાયીને આવ્મા?’ આસ્તીકએ કહ્ુ,ાં ‘અભે
એલ લીચાય ક્યો કે મુશ્કેરીભાાં આલી ડેરા ભાણવને ભદદ
નશીં કયીએ ત એક દીલવ બગલાનના દયફાયભાાં શાજય થલાનુ ાં
છે ત્માાં ળ જલાફ દઈશુ?ાં ’
કુાંબાયે નાસ્તીકને પ્રશ્ન કમો, ‘તભે ત બગલાનભાાં નથી
ભાનતા. તભે કેભ ભાયી ભદદે આવ્મા?’ નાસ્તીકએ કહ્ુ,ાં ‘અભે
ભાનીએ છીએ કે ભાણવ જ્માયે મુશ્કેરીભાાં આલી ડે છે ત્માયે
આકાળભાાંથી કઈ બગલાન ત ભદદ કયલા આલલાન નથી.
ભાનલતાને નાતે ભાણવે જ ભાણવને ભદદ કયલી જઈએ!’
કુાંબાયે આગ કહ્ુ,ાં ‘તભે તભાયી ચચાા અટકાલી ભાયી ભદદે
દડી આવ્મા, ભને આથીક ભદદ ણ કયી, હુાં ભાનુ ાં છાં કે ભાયે
ભાટે ત તભે જ ભાયા બગલાન છ. આવુાં ભાનલતાનુ ાં કાભ કમાા
છી તભે ઈશ્વયના અસ્તીત્લને સ્લીકાય કે નકાય, કઈ જ પયક
ડત નથી. બાઈઓ, આસ્તીક છે તેભણે બગલાનને નજયભાાં
યાખીને ભાનલતાનાાં કાભ કયલાાં અને નાસ્તીક છે તેભણે–
બગલાન નથી, તેથી આ ત આણી જ પયજ છે એભ વભજી
ભાનલતાનાાં કાભ કયલાાં જઈએ!’ કશી કુાંબાય ત યસ્તે ડય..
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કુાંબાયની લાત ેરા આસ્તીક અને નાસ્તીક વભજ્મા કે
નશીં તેની જાણ નથી; ણ આણને એક લાત વભજામ છે .
ઈશ્વય છે કે નશીં તેની ચીંતા કમાા લીના ભાણવે દુનીમાભાાં
બરાઈનાાં કાભ કયતા યશેવ ુાં જઈએ. બગલાન શળે તમ તેભને
એલા જ આસ્તીક ગભળે જે ભાણવના ઘોંચભાાં ડેરા ગાલ્રાને
ધક્ક ભાયી ફશાય કાઢી આે અને નાસ્તીક ભાટે ત તેને કઈ
પયીમાદ જ ન યશે જ તેઓ રકનાાં ડુફતાાં લશાણ તાયળે,
દુખીઓનાાં આંસુ લુછળે. આસ્તીકતા કે નાસ્તીકતા કયતાાં
ભાનલતા ભશાન છે . ભાનલતા જ વાચી પ્રભુતા છે . દયે ક
ભાનલીને ેરા કુબ
ાં ાય જેટરી વભજ ભી જામ ત!

(આ છે લ્લુાં ‘ધુછાાંલ’ એભના છે લ્રા ુસ્તક ‘ફર,
ઈશ્વય છે કે નશીં?’ભાાંથી રીધુાં છે .)

–દીનેળ ાાંચાર
વમ્કા

: વી–1૨, ભજુ ય ભશાજન વવામટી, જભારય,

નલવાયી–૩૯૬ ૪૪૫ પન: (૦૨૬૩૭) ૨૪૨ ૦૯૮

@
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085 : 21-01-2007

યીશ્રભના ખેીમા : ભાયા ફાુ
–ડૉ. ળયીપા લીજીલાા
અનુક્રભણીકા

આમખાના ઓલાયે ગઠાંફડાાં ખાતાાં ઘણાને અઢક
ભળયુાં શળે અને કદાચ ભને ઘણુમ
ાં નશીં ભળયુાં શમ; ણ ભને
એક લાતની ખાતયી છે કે ભાયા જેલા ઝીંદાદર ફા ક’
કયભીને જ ભે .
હુાં વભજણી થઈ તે જ દીલવથી ભેં ભાયા ફાુ
કાવભબાઈ લીજીલાાને વાઈકર ય રાદીને જીન્દગીને
ખેંચતા જ જમા છે . એકલડીમ ફાાંધ, ાાંચ–વાત થીંગડાાંલાાાં
કડાાં, વદાની વાથી એલી ખખડધજ વાઈકર, અને ભઢા ઉય
દુનીમાની ફાદળાશી બગલતા ભાણવનુ ાં શાસ્મ. ફાુના ચશેયા
ય ફાયે ભશીના શાસ્મની ફુરગુરાફ ભવભ ખીરેરી યશેતી.
ફાુન ુ ાં ફાણ, અભરદાયીની યનકભાાં લીતેલ;ુાં ણ
એ યનક એભની લેયણ ફની. ફાન પ્રેભ કે ભાની રાગણીથી
તેઓ શભેળાાં લાંચીત જ યહ્યા. ભા–ફાનુ ાં એક ભાત્ર વાંતાન શલા
છતાાં ળેયીઓભાાં અને ખેતયભાાં યખડીને ભટા થમા. એભના
ફાુની બાયે ધાક(આજે ણ એટરી જ છે ). વામતાઓની
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પજ રઈને પયતા દાદાને ફાુ શુાં કયે છે , એ જાણલા–જલાન
વભમ જ ન’ત. દાદા દ્વાયા રક ય ગુજાયાતા જુ રભ ફાુ
પાટી આંખે જમા કયે ને તેય–ચોદ લાની લમે જ આ પાટી
આંખએ ફાણને ટક કયત ુાં ટકાલી દીધેર ક્યાાંક અજાણી
બોં ય. બીતય વાંકડાતા ફાુએ ‘રુીમ કેભ થામ છે એ ખફય
ડે છે ?’ન જલાફ આલા વાઈકર કડી રીધી અને આ
વાઈકર ફાુને એલી જની જેભ લગી છે કે શભણાાં
એકવઠભે લે બાઈએ યાણે છડાલી ત્માયે છટી.

પ્રવાંગાત્ત લડણનુ ાં છટા શાથે દાન કયતા દાદાની
અભરદાયળાશી સ્લયાજ આલતાાં ગઈ. એ જ અયવાભાાં ફાુનાાં
રગ્ન થમાાં. એભની ાવે ન ભે

બણતય કે ન ભે

વ્મલશાયબુદ્ધી. ફાએ ણ નીળાની ગથાય બાે રી નશીં.
ણ ફાુ ાવે જભા ખાતે ખુદા યન અડગ લીશ્વાવ અને
કઈનેમ છે તયલાનુ ાં ભન ન થામ એવુાં બણ બાયબાય શતાાં.
આલા વધ્ધય ખાતા ય કમ ધાંધ ચારે? ફા ાવેથી
વાાંબે રી લાત મુજફ

એ લોભાાં ફાુ વાઈકર ય

આજુ ફાજુ નાાં ૨૫–૩૦ ગાઉનાાં ગાભડાાંઓભાાં ભવભે ભવભની
ચીજ લેચતા. ફયપથી ભાાંડીને ફય સુધીની પેયી કયી ણ તમ
શાડરાાંઓએ કુસ્તી ફાંધ ન કયી. એકાાંતયે ફાુ ધાંધા ફદરતા
શતા; ણ એભનુ ાં તકદીય ફદરલાનુ ાં નાભ નશત ુાં રેત,ુાં આવુાં જ
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ચાલ્યુાં ૧૦–૧૨ લયવ. આલક શતી એટરી જ યશી ને અભાયા
કુટુાંફની વાંખ્માભાાં અભાયાાં ાાંચ બાઈફશેનન ઉભેય થમ.
જીંથયી યશેલાનુ ાં ને ફાુ છે ક ધા સુધી વાઈકર ય જામ.
ધાના ળેઠે એભને છાાાં લેચલા આપ્માાં અને ફાુની
સ્થીતીભાાં એક સ્થીયતાન લાાંક આવ્મ. એક–ફે લયવ છી
ધાના ળેઠે વનગઢ ખાતેની એજન્વી જ ફાુને આી દીધી.
૯ જણા ખાલાલાા ને ૪૦૦ રુીમા ભશીને ભે . ફા અને
ફાુને ફે છે ડા બેગા કયલા એ નેલનાાં ાણી ભબે ચડાલલા
જેવુાં રાગે. ફા ફીચાયી છાણાાં–ફતણ, વીલલાનુ,ાં ખેત–ભજુ યી
લગેયે કમે જ યાખે; ણ તમ ચાદય ટુાંકી જ ડે. જે ઉંભયે
છકયાાં નીળાે થી આલીને ભાને ચુચા ફેઠેરી જઈ વભજી
જામ કે, ‘નક્કી કશુક
ાં શળે.’ ત્માયે અભે વભજી જતાાં કે ભા
ચુચા ફેઠી છે તે ‘નક્કી આજે કાંઈ જ નશીં શમ.’ ને કાંઈ ણ
ફલ્મા લગય જ થેરા મુકી યભલા દડી જતાાં. રક કશે છે ,
ડશાણની દાઢ વ–વત્તય લે ઉગે છે ; ણ અભને બાઈ–
ફશેનને તે વાત–આઠ લાની ઉંભયે જ ફુટી ગમેરી. ફાણને
ફહુ લશેલ ુાં શલેથી ‘આલજ’ કશી દીધેલ.ુાં અને આ ફધુાં છતાાં
અભે કઈ નાસ્તીક ન થમાાં. આસ્તીક થમાાં તેન ુ ાં મુ કાયણ
ફાુ. યાતે યભીને આલીએ ત્માયે ફા–ફાુ ખાલાની કાંઈ
વ્મલસ્થા કયી ફેઠાાં જ શમ. ભને માદ નથી અભે ક્યાયે ણ
ભુખ્માાં સુતાાં શઈએ. યજ યાતે આવુાં ળાશી બજન આયગી
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લીક્રભયાજાના વીંશાવને ફેઠા શમ એભ પીમાભાાં ફેઠા ફેઠા
ફાુ બલીષ્મનાાં યાં ગીન વનાાંને ળબ્દના તાયે યલતા જામ.
એક વીલલાન વાંચ રેલ છે , એક વાઈકર...માદી રાંફાતી
જામ ને ફાના શઠ યનુ ાં શાસ્મ ણ રાંફાત ુાં જામ. એને આલતી
કારની આલનાયની વાાંજ દે ખામ. ણ ફાુને એલી કઈ ચીંતા
લગે નશીં. કીડીને કણ ને શાથીને ભણ આનાય શજાય
શાથલાા ય એને બાયબાય લીશ્વાવ. ‘આજે આપ્યુાં તે કારે
ભુખ્માાં થડાાં સુલાડળે?’; ‘નવીફભાાં શમ તે થામ જ’ આ ફધા
ફાુના તકીમાકરાભ.
ફાુની એક ખેલના જે ઝાંખનાનુ ાં રુ કડી ગમેરી તે
એ કે અભને બાઈ–ફશેનને બણાલલાાં, એને ભાટે બરે છી
ત ુટી જવુાં ડે અને એભના સુકરકડી ળયીયને એભણે તડી ણ
નાખ્યુ.ાં યાજકટથી બાલનગયની વાઈકર યે વભાાં ભાત્ર 1૦૦૦
રુમડી ભાટે ઝાંરાવ્યુાં ને ળીશયનુ ાં પાટક નડતાાં ત્રીજા નાંફયનુ ાં
ભાત્ર પ્રભાણત્ર કડી શવતાાં શવતાાં ઘયે આલેરા.

દીલવના ભટા બાગના કરાક એભના વાઈકર ય જ
જતા. લશેરા ાાંચ લાગ્મે ઉઠી એક આખી તેરી ચા ગટગટાલી
નીકી ડે. એભની ખખડધજ વાઈકર ય ખુલ્રે ગે કાંઈ
રરકાયતા શમ, કાંઈ ણ ચારે, એક લાય ભેં એભને ‘દુનીમા કા
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ભેરા, ભેરે ભેં રડકી...’ ગાતા ટકેરા. ણ એભને ખફય નશતી
કે તેભણે એવુાં કશુાં ગામેલ;ુાં છતાાં એભની શાંભેળની આદત મુજફ
એ ભાયી વાભે શથીમાય ટેકલી દે . ‘શલે નશીં ગાઉં.’ ણ ફીજે
દશાડે એના એ. આજુ ફાજુ નાાં ગાભભાાં ફાુ ભાટે એક કશેલત કે,
‘વલાયે ઉઠીને કાવભબાઈનુ ાં ભઢુ ાં જનાયન દીલવ સુધયી જામ.’

ભા–ફાને ભન ફધાાં જ વાંતાન વયખાાં જ શમ; છતાાં
એકાદ વાંતાન ય લીળે બાલ યશેલાન જ. ફાુના લીળે
બાલની અધીકાયીણી હુાં ફનેર. નાનણથી જ. બાઈફશેન ભને
‘ફાુના ગાનુ ાં શાડકુાં’ કે ‘ચભચ’ કશી ખીજલે. ઈાા કયે .
ફાુને પયીમાદ કરુાં ત શવીને ટાી નાખે. એ ઘણુમ
ાં નક્કી કયે
ક્ષાત નશીં કયલાન; ણ એભનાથી યશેલામ નશીં. જ કે
આની ાછ આજે ભને એ કાયણ દે ખામ છે કે હુાં ફાની વામુાં
ફહુ ફરતી યીણાભે ભટા બાગે ફા ભાયા પ્રત્મે ચીડામેર જ
યશે. એટરે કદાચ ફાુ ભાયા પ્રત્મે લધાયે ને લધાયે ઢતા
ગમા. હુાં ભાભાને ઘયે કે ગભે ત્માાં જાઉં ભાયા ભાટે ફાુ ફધાાં
છાાાં વાચલી યાખે, ખટ ખાઈને ણ, ફા ગુસ્વે થામ ત ણ.
ાાંચભા ધયણભાાં શતી ત્માયથી જ ૧૦–૧૨ ગાઉ દુય આલેર
ળીશય છાાાં રેલા ભકરે. જૈનના ભેાલડાભાાં છાાાં લેચતાાં,
રશેકા કયતાાં ળીખલાડે. આજે ૫૦ ભાણવ લચ્ચે ણ જે ખુભાયી
વાથે ફરી ળકુાં છાં એનાાં ફી ફાુએ લાલેરાાં. ભાયાથી ફે જ
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લા ભટા બાઈ બણલાભાાં ફહુ શળીમાય. ફાુની આલી જીદ કે
એ જેટરા ટકા છઠ્ઠા ધયણભાાં રાલે તેટરા જ ફે લા છી ભાયે
રાલલાના. ફે લા છી એના વાચલી યાખેર યીણાભ વાથે
ભારુાં યીણાભ વયખાલી ફાુ ફાકની ભાપક ખુળ થઈ જામ.
આ ફાણે ફાુના ભઢા યથી આજે ણ લીદામ નથી
રીધી. એભને છે તયલા એટરે ડાફા શાથન ખેર; કદાચ એટરે
જ ઘયના ૈવાને રગત વ્મલશાય ફાએ વાંબાળમ શળે.

ફચણભાાં રશ્કયી ળીસ્તભાાં ઉછયે ર ફાુએ અભને
ફધાાંને છટ દય આી યાખેર. જેને જે કશેવ ુાં શમ કે કયવુાં શમ
તેભાાં ફીજા વરાશ આી ળકે; નીણામ નશીં, એ ળીયસ્ત. આજે
ણ ફાઅદફ જલામ છે ઘયભાાં. ફાુ વાથે અભે ઉગ્ર ચચાા
કયી ળકતાાં. છાાાંના ધાંધાને કાયણે યાજકાયણ અભાય પ્રીમ
લીમ. ફાુ ને હુાં વાભવાભા ક્ષનાાં. આ જાભતી દરીરભાાં
ઉંભય, વાંફધ
ાં ફધુાં જ ભુરીને રડતાાં. અંતે શાયીને ફા કશે: ‘‘ત ુાં
ભટી થઈને લકીર થાજે, એક ણ કેવ શાયીળ નશીં.’’

દયે ક

ગરે

થ્થયની

તતીંગ

દીલારભાાં

ભાથુાં

અપાીને યસ્ત કાઢલાન શલાથી અભે ફધાાં નાનેથી જ
જીન્દગી વાથે ફાખડતાાં ળીખી ગમેર. નાનેથી જ રડામક
ભીજાજના એટરે કઈનુ ાં કાંઈ વાાંખી રઈએ એ લાતભાાં ભાર
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નશીં. દલાખાનાલાા, જેટરા દલાખાનાભાાં નકયી કયે તેભના
છકયાને બણલાના ચડા આે ને નીળાે રેલા–રઈ જલાની
ફવભાાં વગલડ આે. ભાયા ઘયભાાં ત કઈ નકયી કયે નશીં;
ણ અભે ફધાાં બાઈ–બણલાભાાં એક્કા. દલાખાનાના શેડન
છકય ણ અભાયી ાછ ાછ પયે . આથી અભને ણ
ફવની અને ચડાની વગલડ ભે ર. (એના લગય કદાચ
બણવુાં લધાયે મુશ્કેર ફન્યુાં શત.’ આણા વભાજભાાં ઉંભયનાાં
ધયણે નશીં; ણ ૈવાનાાં ધયણએ વ્મલશાય ચારત શઈ ફધા
ફાુને ‘ત ુ’ કશીને ફરાલે અને અભાયાાં રભણાાં પાટી જામ.
ફાુએ એક જભાનાભાાં ભયઘાાંઉછે યન ધાંધ કયે ર. એટરે
વયખેવયખા છકયાઓ અભને ‘કાવભ કુકડી, બયી ફાંધકુ ડી’
પ્રાવભાાં ફેવાડીને ચીડલે ને અભે રશીલુશાણ થઈ જઈએ એલાાં
ઝઘડીએ. ફાુ ઘણુાં વભજાલે કે ફરનાયનુ ાં ભોં ગાંધામ, એની
રામકાત દે ખાડે છે . ણ અભે એભ ળાનાાં ટાઢાાં ડીએ? એક
લાય દલાખાનાના વાયા શદ્દા યની વ્મક્તીએ ફાુ લીળે કાંઈક
 ૃચ્છા કયી. ભટ બાઈ આભ ણ જયા તેર ભગજન. ભઢે જ
ઝાટી આવ્મ કે, ‘તાયે કાભ શમ એ ભને કશી દે , હુાં કશી દઈળ
ભાયા ફાુને.’ ેર કેભન વાાંખી રે અલચાંડાઈ? એણે ફાુને
પયીમાદ કયી. ફાુએ એકદભ ટાઢા કઠે યખાવ્યુાં કે ‘જ બાઈ,
તભાયા ફધાાંની તેનાત હુાં સ્લીકાયી રઉં છાં; ણ ભાયાાં છકયા
ભાયા ળા ભાટે વાાંખ?
ે લી ભને એભના ય એટર બયવ છે
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કે એણે જે કાાંઈ કયુું શળે તે લીચામાા લગય ત નશીં જ કયુું
શમ.’ ફાુ અભાયા ક્ષે ન ચડમા શત ત? આ કાયણે જ અભે
બાઈ–ફશેન અબાલભાાં ઉછમાું છતાાં; રઘુતાગ્રાંથીના ઓછામાથી
ણ દુય યહ્યાાં. આખરાની જેભ ળીંગડાાં લીંઝી દુનીમા વાભે
ભયચ ભાાંડતાાં જ ળીખ્માાં. લયવના અંતે નીળાભાાં ગણલેળનુ ાં
ાાંચ–વાત થરુાં થીગડુાં ણ ઘવાઈ ગયુાં શમ તે ળીક્ષક
ક્રાવની ફશાય કાઢે, યુનીપભા નશીં શેયલા ફદર, ત ઉંચા
ભાથે ઉબા યશેતા. ફાુના રેંઘાની ત આઠ–દવ નકર એભની
વાઈકર ખાઈ ચુકી શમ, આથી યુનીપભાની લાત ત એભને
કશેલામ જ નશીં. અને આ ફધાાં છતાાં આજે ણ જે લાતની ભને
અનશદ નલાઈ રાગે છે અને જે કાયણે ફાુ યનુ ાં ભાન લધત ુાં
જ જામ છે તે એ કે આલા દીલવભાાં ણ અરાઉદ્દીનના
ચીયાગની ભાપક દળેયાના દીલવે અભને ભીઠાઈ ચખાડતા ને
દીલાીની યાતે આખ ખફ પટાકડા અભાયા દયે કને બાગે
આલતા. યાતના ૧૦–૧૧ લાગ્મે એક જ તાકાભાાંથી વીલેરાાં
ફધાાંમનાાં કડાાં ણ આલી જતાાં. તાંગ ટાણે ફાંને બાઈને ફાુ
જ દયી ાઈ આતા અને ઉનાે કેયી ણ ચાખેર. કઈ જ
અબાલ ફાુએ અભને ઉંડ નશીં ઉતયલા દીધેર. એભનાથી
અજાણ્મ અબાલ અભને અડી જત. ણ એને અંદય ઉતયલાન
અલકાળ ફાુ છડતા નશીં.
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કેટરાાંમ લો સુધી ઘયભાાં રાઈટ નશીં. અભે ફધાાં
પાનવે લાાંચીએ. ળશેનળાશ એલા કે પીમાભાાં તતાની
ખાટરીએ લાાંચલાની જીદ. ભને આજે ણ ફયાફય માદ છે કે
એ લોભાાં ઘયના ફજેટભાાં વોથી ભટ ખચો ઘાવરેટન શત.
ફાુએ તમ ક્યાયે મ અભને અભને એવુાં ભજાકભાાં ણ નથી
કહ્ુાં કે, ‘તભે વાથે ફેવીને લાાંચ.’
ફાુ ભાટે ધીયજ, વશનળીરતા ળબ્દ ઉભા, રુકને
ધયણે ટુાંકા ડે. ‘ધીયજનાાં પ ભીઠાાં’ એ જેન તકીમા કરાભ
શત એલા ફાુને ભેં ભાત્ર ફે લાય ધીયજ ખતા જમા છે .
૧૯૭૨નુ ાં એ લા. ભટી ફશેનને વણવયાની રકબાયતી
વાંસ્થાભાાં બણલા મુકેર. એ જભાનાભાાં લે ફે–અઢી શજાયન
ખચો આલે. એભાાં ડય કાઝા દુકા. છાાાંની એજન્વીઓ
ટટ યદ થલા ભાાંડી. ૈવા નશીં બયી ળકલાને કાયણે ફાુ
ચાયે ગભથી બીંવામા. શલે ઝીંક નશીં જ ઝીરામ એલી એભના
શૈમે ધાક ેવી ગઈ અને એભણે શાભ ખઈ દીધી. ‘તભે તભારુાં
વાંબાી રેજ. હુાં શલે ઘય છડીને જત યશેલાન છાં. ફને ત
ભટા થઈ જેના ૈવા રીધા છે તેને ાછા આી દે જ. હુાં જત
યશીળ છી તભાયે ગે ત કઈ ડી નશીં ળકે..’ ફાની શારત
ળી થઈ શળે, એ આરેખલા ાનાાં ટુાંકાાં ડે. અભે ફધાાં
કલ્ાાંતીએ ણ ફાુએ જાણે કાનના બગ જ બીડી દીધેર.
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દીલવ આખ ઘયભાાં ચુર ન ચેત્મ. છે ક ઝડલઝડ દીલવ યહ્ય
ત્માયે યઈ યઈને નાન ઝફ લી ગમ ને એણે ફાુની જીદ
ભેરાલી. ણ આ લો ફહુ કાઠાાં ગમાાં, ૈવ જીલલા ભાટે કેટર
જરુયી છે એ અભે ફધાાં ફયાફય વભજી ગમાાં. આ લોભાાં શીયા
ઘવલાભાાં બાયે તેજી ચારે. વાયા વાયા ઘયના છકયાઓ
બણલાનુ ાં છડી ભશીને ૧૦૦૦ ાડલા ભાાંડેર. ઘયની શારત
જઈ ભટ ણ રરચામ. ણ ફાુ પયી યાજા ાઠભાાં આલી
ગમેર. ‘લેચાઈ જઈળ ણ તભને બણાવ્મે ાય કયીળ.’
૧૯૭૬ના લે ભટ ણ કૉરેજભાાં દાખર થમ. એક જડી
કડાાંએ એણે કૉરેજનાાં ત્રણ લા ખેંચેર (એટરે જ આજે એને
કડાાંન ગાાંડ ળખ છે ). ફે છકયાનાાં ટીપીન ત્રણ ગાઉથી રઈ
આલે, ફડીંગભાાં એના ફદરાભાાં એને એ ટીપીનભાાંથી બાત–
ળાક ભે . ઘયે તમ એણે શયપ નથી કાઢય આ ફાફતે કદીએ.
ભટી ફશેનને વયકાયી નકયી ભી ણ લા ભાટે. ગાય ભાત્ર
ભશીને રુીમા ૧૦૦. ફાુને એના આલલા–જલાના વાભા
લધાયે આલા ડતા. આભાાં ૧૯૭૬ના ગાાંડા લયવાદે ડગભગી
ગમેર ઘયને ઢાી દીધુ.ાં ડતા યના આ ાટાને અભે વાભી
છાતીએ ઝીલ્યુ.ાં ભજુ ય, ઈંટ લગેયે ત વનાભાાંમ ન’તાાં
આલતાાં. બાઈ થ્થય ખદે , અભે રાલીએ ને ફા ગાયા વાથે
ભાાંડતા જામ. ફે દીલવભાાં અભે દીલારને ાછી ઉબી કયી
દીધેર.
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ટકી યશેલા ઝાાંલાાં નાખતા ફાુને ફીજ ઘા ‘ગુજયાત
વભાચાયે ’ ભામો. ૧૯૮૦ભાાં, ભટ બાઈ કૉરેજના છે લ્રા લાભાાં.
નાનાને લડદયા ભેડીકરભાાં એડભીળન ભળયુાં તે એને ત્માાં
મુક્ય. હુાં ૧૨ભા ધયણભાાં. ફાુએ કેટરાને ભાથે કયે રા તે ત
છે ક આટરાાં લે ચુકલીએ છીએ ત્માયે ખફય ડે છે ; ણ
ફાુએ ત્માયે ગાંધ વયખી ન આલલા દીધેર. આભાાં ‘ગુજયાત
વભાચાય’

ૈવા

‘વાંદેળ’લા

નશીં

ખેંચે

ભકરાલાને

ફે–ત્રણ

કાયણે

ભશીના;

ફાંધ

ણ

ડયુ.ાં
‘ગુજયાત

વભાચાય’લા બાયે અધીયીમ. ફાુ આના તેના કયીને રુ.
૮૦૦

બેા

કયી

અભદાલાદ

ઉડમા.

‘ગુજયાત

વભાચાય’લાાએ ૈવા જભે કમાા ને છી ઘા ભામો : ‘આજથી
તભાયી એજન્વી ફાંધ થામ છે .’ ફાુના ગુડા જ ગી ગમા
(કદાચ એટરે જ, આજે ણ કઈ કાયણ લગય ભને ‘ગુજયાત
વભાચાય’ પ્રત્મે બાયબાય કઢા છે . દીઠે ડે ણ ભને એ
છાુાં નથી ગભત)ુાં બાાંગેર ટાાંટીમે ફાુ ઘેય આવ્મા. ઘયે આવ્મા
ત્માયે એભને વાલ જ બાાંગી નાખલા હુાં તૈમાય ફેઠેરી. શા, હુાં જ,
જેભના ભાટે એભની પ્રફ ઝાંખના કે તાયે ત ડૉક્ટય ફનલાનુ ાં
જ છે , નાન ફનળે એટરે તાય છટક જ નથી. અને એ દીલવે
હુાં ૧૨ભા ધયણની યીક્ષા અધુયી છડી બાલનગયથી ઘયે નાવી
આલેર. શેરી લાય ઘયની ફશાય ફાુ ભને મુકી આલેર
બાલનગયની શસ્ટેરભાાં. જે હુાં ન જીયલી ળકી ને બાગી આલી.
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ફાુ ત અલાચક જ થઈ ગમા! ભાયી આંખ ણ અનયાધાય
નીતયે ને ફાુએ અલાચકતાને ખાંખેયી ભને ાવે રીધી. ફયડે
શાથ પેયલીને કશે કે , ‘કાંઈ નશીં દીકયા, આણે લા શામાું છીએ,
કાંઈ જીન્દગી થડાાં શામાું છીએ?’ ણ એ લા ફાુને જાણે કે
ફયાફયનુ ાં તાલી યહ્ુાં શત.ુાં ભટાબાઈના ભાઈક્ર ફી.એવવી.ના
છે લ્રા લા ય ચાતક નજયે ભીટ ભાાંડીને ફેઠેર ફાુ યજ કશે
કે, ‘શલે ત હુાં ઢફઢફીને કાાંઠે આલી ગમ છાં.’ ણ ફાુન ુ ાં
કા એટલુાં કુણ ુાં ન’ત.ુાં યીક્ષાના ાંદય દીલવ શેરાાં જ
ભટાને ટાઈપઈડ થમ ને યીક્ષા ન અાઈ. ઘયભાાં ભાણવ
ભમાા જેવુાં ભાતભ પેરાયુ.ાં આભાાંથી વો શેરાાં ફશાય ણ ફાુ
આવ્મા. ‘કાંઈ નશીં બાઈ, તાયે મુઝાવુ
ાં
ાં નશીં, હુાં કેલ ફેઠ છાં?
આણે એવુાં ભાનીશુાં ત ુાં ચાય લાન કવા બણત શત.’

ભટી ફશેન ફાુના ખબાન બાય લશેંચતી થઈ તમ
છે ડા બેગા થલાનુ ાં નાભ ન’તા રેતા. ફીજા લે ભેં ૬૮ ટકા
વાથે ફાયમુાં ાવ કયુું ને ભેડીકરના દયલાજા દે લાઈ ગમા.
ફાુ ભાયા કયતાાંમ લધાયે દુ:ખી થઈ ગમા. ણ તયત જ ‘ધાયુું
ધણીનુ ાં થામ’ કશી ભાય વાભાન ફાાંધલા ભાંડી ડયા. ફાુ, કે
જેભને ભેં ક્યાયે મ યતાાં નશીં જમેરા, તે ભને એના ગાના
શાડકાને કે જેણે ઘય ને નીળા વીલામની દુનીમા જમેરી જ
નશીં તેને લડદયા સુધી વાભાન વાથે એકરી જતી જઈ ધ્રુવકી
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ઉઠયા. ‘ભાયી ાવે ટીકીટના ૈવા શત ત હુાં તને એકરી થડી
જલા દે ત?’ કશીને ઢગર થઈ ગમા.

જીન્દગી વાથે ફથડા રેતા, ડતા, આખડતા ફાુએ
અભને ફધાાંને બણાવ્માાં. જીન્દગીની ઝા અભાયા સુધી ફહુ
ઓછી શોંચલા દીધી. ફાુના બણન રાબ દુનીમાએ
જરુય ઉઠાવ્મ શળે; ણ કુદયતે એભને નથી છે તમાા. આજે
જ્માયે ફાુની આંખ ઠયે એવુાં અભે બણ્માાં છીએ, ડય ફર
ઝીરામ છે , બાઈ જાણીત ડૉક્ટય છે ને ગાભના ‘ત’ુાં કશેનાયા
શેયણની ચાથી ખુયળી વાપ કયી ફાુને ફેવાડે છે ત્માયે મ
એભના ભોં યની ભસ્તીભાાં એક તસુનમ પેયપાય નથી થમ.
એના એ જ ઝભ્બા–રેંઘા વાથે વાઈકરની વલાયી, નાનકડ
પયક એટર જ કે થીંગડાાં લગય જ! તેઓ વાઈકરે ફેવીને કશે
છે , ‘આ ફધી વભમ વભમની ગત છે .’ આજે ણ હુાં વોથી
રાડકી છાં. લીળેાધીકાય બગવુાં છાં. આજેમ ફાુ ભને લડદયા
આવુાં ત્માયે ફવસ્ટૅન્ડે મુકલા આલે છે . ાછી જાઉં છાં ત્માયે ભાથે
શાથ મુકીને જઈ યશે છે . વાભે, જાણે કશેતા શમ : ‘ફહુ બણી,
શલે ઘયે આલતી યશે;’ ણ ભને ખાતયી છે , એ ક્યાયે મ એભના
ભોંથી નશીં કશે; કાયણ કે એ ભાયા ફાુ છે , જેણે ભને
નાનણથી ‘તને ગભે તે જ કયવુ’ન
ાં
ભાંત્ર બણાવ્મ છે .

–ડૉ. ળયીપા લીજીલાા
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વાંકા :

B-402, VaikunthPark, B/H Bejanwala Complex, CauseWay Road, Tadwadi, Surat-395009
eMail : skvijaliwala@yahoo.com
‘થેન્ક યુ પ્ા’ નાભના માદગાય ગ્રાંથ (વાંાદક :
અભીા ળાશ -sampark97@yahoo.com અને વાંજમ લૈદ્ય
the35mm@gmail.com

પ્રાપ્તીસ્થાન

:

આય.આય.ળેઠ–

૧૧૦/૧૧૨, પ્રીન્વેવ સ્ટ્રીટ, કેળલફાગ, મુફઈ–૪૦૦
ાં
૦૦૨ –
ઈ–ભેઈર : sales@rrsheth.com –ાનાાં–૨૪૬ : મુલ્મ–રુ. ૨૫૦
: લીદે ળભાાં– ડૉરય દવ)ભાાંથી વાબાય..

@
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086 : 28-01-2007

ધભા : નલી દૃષ્ટીએ
–સ્લાભી શ્રી.વચ્ચીદાનાંદજી(દાંતારીલાા)
અનુક્રભણીકા

પ્રશ્ન

: આણાાં ળાસ્ત્રભાાં આત્ભાની શુદ્ધી, ભનની શુદ્ધી,

લીચાયની શુદ્ધી લગેયે ય ફહુ બાય મુકામ છે . યાં ત ુ કઈ
ળાસ્ત્રભાાં એભ કેભ નથી રખ્યુાં કે અલ્મા, કડાાં ચખ્ખાાં શેય,
ઘય ચખ્ખાાં યાખ, આંગણાાં સ્લચ્છ યાખ, ળેયીભાાં ગાંદકી ના
કય, જ્માાં ત્માાં ઉકયડા ના કય, ગભે ત્માાં ના થુક.
ાં ઝાડ–ેળાફ
લગેયે કયલાની કઈ ળાસ્ત્રક્ત લીધીઓ કેભ નથી?

ઉત્તય

: ફહુ ભશત્ત્લન અને મુદ્દાન પ્રશ્ન ુછામ છે .

આણે ત્માાં જેટરી લાય લીત્ર ળબ્દ લયામ છે તેટર ફીજે
બાગ્મે જ ક્યાાંમ લયામ શળે. છતાાં લીત્રતા અને અસ્લચ્છતા
ફન્ને વાથે વાથે આનાંદથી ચારતાાં યશે છે ; કાયણ કે લીત્રતા
અને અસ્લચ્છતાને ગાઢ ભૈત્રી થઈ ગઈ છે . લીત્રભાાં લીત્ર
ભાંદીયભાાં એટરી જ અસ્લચ્છતા જલા ભળે. આટરાાં અસ્લચ્છ
ધભાસ્થાન ફીજે બાગ્મે જ જલા ભળે.
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ભાંદીય લીત્ર છે , બગલાન લીત્ર છે ; ણ ુજાયીઓ
અસ્લચ્છ જલા ભળે. ખાવ કયીને ઉયથી દુયથી પ્રવાદ
પેંકનાયાનાાં લસ્ત્ર ભેરાાં અને કેટરીક લાય ત ગાંધ ભાયતાાં જલા
ભળે. વતત નશાતા યશેલાથી તથા ાણીભાાં ગ રતા
યશેલાથી ગભાાં ચીયા ડી ગમેરા જલા ભળે. જ કે આવુાં
ફધે નથી શત;ુાં ણ જે વોથી લધુ આબડછે ટ યાખનાયા અને
તાને વોથી લધુ લીત્ર ભાનનાયા રક છે તેભની આલી
સ્થીતી ઘણી જગ્માએ જલા ભળે.

આભ થલાભાાં અનેક કાયણની વાથે લીુર વાભગ્રીથી
ુજા–અચાન કયવુાં એ ણ એક કાયણ છે . ફીજા ધભો કળી
વાભગ્રી લીના જ પ્રાથાના લગેયે કયે છે , જ્માયે આણે લીુર
વાભગ્રીથી ુજા–અચાન કયીએ છીએ, જેભાાં અફીર–ગુરાર, કાંકુ,
ચાંદન, ચખા, દુધ, ગ, ઘી, ુષ્, દશીં લગેયે ઘણી વાભગ્રી
લયામ છે . આ ફધી વાભગ્રી ગભે ત્માાં લેયામ છે , જેથી
અસ્લચ્છતા લધે છે . દુધ–દશીં લગેયે દાથો ચઢાલલાથી ણ
અસ્લચ્છતા લધે છે . અસ્લચ્છતા અને ઘોંઘાટન ભે જાભે છે .
આ ફધાને કણ યકે? કણ અખા થામ?

હુાં જ્માયે કેન્મા ગમ શત ત્માયે ત્માાં નલી નલી ગામ
આલેરી, જે ફહુ દુધ આતી. આણા બાઈઓ વભલાયે કે
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ફીજા દીલવભાાં ણ ભશાદે લજી ય ખુફ દુધ ચઢાલતા, તેભાાં
ણ વભલતી અભાલાસ્મા શમ ત ત છી ુછવુાં જ શુ?ાં ફધુાં
દુધ ફશાયના એક નીશ્ચીત સ્થાનભાાં બેગ ુાં થામ, વડે, કીડા ડે,
દુગુંધ ભાયે , લીદે ળીઓ પટા ાડે અને તેભના દે ળભાાં જઈને
ફતાલે કે જ્માાં ગયીફ ફાકને દુધ ીલા ભત ુાં નથી ત્માાં
બગલાનના નાભે કેટર દુવ્મામ થામ છે લગેયે..
એ જ ભાંદીયભાાં હુાં પ્રલચન કયત શત. ભારુાં હૃદમ
કકી ઉઠ્ુ.ાં અખા થઈને ણ ભાયે ત ભારુાં કતાવ્મ ફજાલવુાં
જ જઈએ. ુયા દઢ કરાક સુધી ભેં પ્રલચન કયુું અને રકને
વભજાવ્યુાં કે તભે બગલાનને દુધ જરુય ધયાલ, ફગાડ નશીં.
ફદાભ–ીસ્તા–કેવય લગેયે નાખીને ભણ ફે ભણ દુધ એક
ાત્રભાાં પ્રવાદ તયીકે આગ ધય અને છી એ દુધ
અનાથાશ્રભભાાં ભકરી આ. અનાથ ફાકને ીલડાલ.
ધભાન જમજમકાય થઈ જળે. અશીંના કાાાં ફાક કશળે કે
લાશ, શીંદુ ધભા કેટર વાય છે ! આણને દુધ ીલડાલે છે ,
લગેયે લગેયે..

ભાયી લાત ઘણાને ગભી, કેટરાકને ના ગભી. ણ
ળરુઆત આલી જ શમ. શભણાાં જ ભાયા એક યીચીત ટેરે
તાની બેંવનુ ાં દવ રીટય દુધ ળીલજીને ધયાલી, ફારભાંદીયનાાં
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ફાકને ીલડાલી દીધુ.ાં આ ધભાક્રાાંતી છે . જ ફધા જ આલ
ઉદે ળ આે ત ઘણ સુધાય થામ અને ઘણી અસ્લચ્છતા
ઓછી થામ.

આણે ત્માાં પ્રાચીન કાભાાં ૠીઓ વાંધ્મા કયતા શતા.
કદાચ ત્માયે ભાંદીય ન શતાાં. વાંધ્માભાાં ખાવ કઈ વાભગ્રી
જઈતી નશીં. દબાાવન ય ફેવીને ફહુ જ વાદાઈથી વાંધ્મા–
ુજા થતી. છી ભશાત્ભા ગાાંધીજી ણ કળી જ વાભગ્રી લીના
પ્રાથાના કયતા. તે એટરે સુધી કે દી તથા અગયફત્તી ણ
નશીં લાયતા; છતાાં એભની પ્રાથાનાભાાં ભશાન ળક્તી પ્રગટતી.

વાચી લાત કયીએ ત આણે ભાંદીયને કભળીમર
ફનાલી દીધાાં છે . એટરે ફધા બાલ ણ રખેરા શમ છે . ‘આ
કયાલ ત આટરા ૈવા અને આ કયાલ ત આટરા ૈવા.’
બેટની યકભ પ્રભાણે પ્રવાદ અામ છે . આ ફધુાં વ્માાયીકયણ
નશીં ત ફીજુ ાં શુ?ાં બરે ૈવા ર; ણ ભાંદીયભાાં સ્લચ્છતા ત
યાખ! ણ ભટે બાગે આવુાં થત ુાં નથી. યદે ળથી આલેરા
આણા

બાઈઓ–અશીંના

ણ

ળીક્ષીત

બાઈઓને

આલી

અસ્લચ્છતાથી બાયબાય ગ્રાની થામ છે . વ્માાયી વ ૃત્તીથી ત
ઘણા નાસ્તીક જેલા થઈ જામ છે . ફીજીલાય જલાની બાલના જ
ભયી જામ છે . જરુય છે વાભગ્રી લીનાની ઉાવનાની, જેથી
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ભાંદીય સ્લચ્છ યશે, રકની શ્રદ્ધા ફની યશે અને લાયાં લાય જલાનુ ાં
ભન થામ.

વાભાન્મ જીલનભાાં ણ આલી જ દળા દે ખામ છે .
યદે ળભાાં આણે સ્લચ્છતા, ળીસ્ત, પ્રાભાણીકતા, વભમારન
લગેયે જઈએ અને તેભનાાં લખાણ કયીએ એટરે ઘણાને ના
ગભે. ઘણા ભને કશે : ‘તભે યદે ળનાાં લખાણ ફહુ કય છ.’ હુાં
કહુાં કે જે વાચુાં શમ અને પ્રેયણાદામી શમ તે ત રખવુાં જ
જઈએ! સ્લચ્છતા, ળીસ્ત, પ્રાભાણીકતા, વભમારન લગેયે
ગુણ આણાભાાં શમ ત હુાં આણાાં ણ લખાણ કરુાં. જરુય કરુાં;
ણ ફતાલને!
ભેં આફ્રીકાભાાં ણ કઈને ખુલ્રાભાાં કુદયતી શાજતે જતાાં
જમ નથી. તેના કુફાની ફાજુ ભાાં જ ઘાવનુ ાં ફનાલેલ ુાં વાંડાવ
જરુય શમ. બરે પ્રજાન યાં ગ કા છે ; ણ તે ખુલ્રાભાાં એકી–
ફેકી ફેવતાાં નથી.
એક લાય હુાં મુફઈથી
ાં
અભદાલાદ આવુ.ાં વાથે શ્રી.
મળલાંત શુક્ર અને એક અભેયીકન બાઈ શતા. વલાયન શય
અને યે રના ાટા ઉય જ કેટરામ ુરુ કુદયતી શાજતે
ફેઠેરા. ેરા અભેયીકન બાઈએ ભને ુછયુ,ાં ‘આ ફધા અશીં
રાઈનવય કેભ ફેઠા છે ?’ હુાં ગુચ
ાં લામ કે આ યદે ળીને શલે શુાં
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કશેવ?ુાં ત્માાં ત મળલાંતબાઈ ભાયી ભદદે આવ્મા. તેભણે ઠાલકુાં
ભઢુ ાં યાખીને કહ્ુ,ાં ‘આ ફધા વલાયની પ્રાથાના કયલા ફેઠા છે .’
હુાં ભનભાાં ને ભનભાાં શવી ડય. ભને ખફય છે કે આ જુ ઠાણુાં
ફહુ રાાંબ ુ ાં ચારલાનુ ાં નથી. ભેં એક ઝાંફેળ ચરાલી કે શલે ભાંદીય
ફાાંધલા ફાંધ કય, વાંડાવ ફાાંધ. ભને આનાંદ છે કે આ લાત
આણા ભયાયીફાુએ ણ ઉાડી છે . આ ધભાક્રાાંતી છે .

યદે ળની સ્લચ્છતાનુ ાં મુખ્મ કાયણ તેઓ કચય ાડતા
જ નથી. વીગયે ટ ીએ કે ચકરેટ ખામ. કાગ, કાાં ત
ગાયફેજભાાં નાખે કે છી તાના ગજલાભાાં મુકી દે . યડ ઉય
નાખે જ નશીં; તે એટરે સુધી કે કઈ સ્ત્રી (આ ભેં નજયે જમેલ ુાં
છે ) તાનુ ાં કુતરુાં રઈને પયલા નીકી શમ અને એ કુતરુાં
શાજત કયે ત તયત જ ેરી ફાઈ પ્રાસ્ટીકની થેરીભાાં તેન
ભ ઝીરી રે અને છી ગાયફેજ આલે ત્માાં નાખી દે . યસ્તાભાાં
ના યશેલા દે . આલી ટેલ છે ક ફચણથી જ તેભને વાંસ્કાયના
રુભાાં અામ છે . એટરે કચય ાડતા જ નથી, સ્લચ્છતા
આઆ યશે છે . જ્માયે આણે ફધુાં જ યડ ઉય જ્માાં–ત્માાં–
ગભે ત્માાં, ગભે તેભ પેંકી દઈએ છીએ. એટરે લાે ર યડ શમ
ત ણ થડી જ લાયભાાં કચય કચય થઈ જામ છે .
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આણે આધ્માત્ભીક પ્રજા છીએ(બોતીક નથી) એલ
ઢાંઢેય ગુરુરક લાયાં લાય ીટયે યાખે છે અને પ્રજા એક
કાલ્નીક કેપભાાં યાચતી યશે છે . એટરે ગુરુરક આત્ભાન
વાક્ષાત્કાય, ઈશ્વયન વાક્ષાત્કાય, કુાંડરી જગાડલી, લીશ્વળાાંતી
ભાટે મજ્ઞ કયલા, ૧૦૮ વપ્તાશ–ાયામણ કયીને યરક કેલી
યીતે સુધયે તેની લાત કયલી કે કૃષ્ણલીયશભાાં ગીઓ કેલી
યડતી શતી તે ફધુાં વભજાલે, તેલી લાત કયે . ણ જીલન કેલી
યીતે જીલવુ,ાં સ્લચ્છતા–ળીસ્ત–વભમારન લગેયે કેભ જાલલાાં
તે ખાવ કઈ ળીખલાડત ુાં નથી. આ ફધા વાભાન્મ, શરકા, ત ુચ્છ
લીમ

છે

તેભ

વભજીને

તેની

ઉેક્ષા

થતી

યશે

છે .

ુ ુ જનએ ુય અબીગભ ફદરલાની જરુય છે . સ્લચ્છતા
ધભાગર
અને

ળીસ્તને

વલોચ્ચ

પ્રાથભીકતા

અાલી

જઈએ.

વભમારન ણ તાના દ્વાયા જ વીદ્ધ કયી ફતાલવુાં જઈએ.

પ્રજાનુ ાં આ પ્રાથભીક ઘડતય છે . જ આ પ્રાથભીક
ઘડતય જ નશીં કયામ અને કુાંડરી જગાડલાની કાલ્નીક લાત
જ કયલાભાાં આલળે ત ગાભેગાભ ધાયાલી જેલી જ દળા થઈ
જળે. જ કે થઈ જ ગઈ છે . કલ્નાભાાંથી ફશાય નીકીને
આણે લાસ્તલીકતાને વભજીએ અને સ્લીકાયીએ, જેથી આણે
ભશાન થઈએ, દે ળ ભશાન ફને અને ધભા ણ ઉજ્જલ ફને.
(રખ્મા તા. ૧૬ નલેમ્ફય ૨૦૦૬)
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–સ્લાભી શ્રી.વચ્ચીદાનાંદજી(દાં તારીલાા)
(તા.૨૪ ડીવેમ્ફય ૨૦૦૬ના ‘ગુજયાત વભાચાય’ દૈ નીકની
‘યલીલાયીમ ુતી’ભાાંથી વાબાય... છે લ્રાાં કેટરાાંક વપ્તાશથી
એક એક પ્રશ્ન રઈને તે ઉય સ્લાભીજી તાના લીચાય લીળદ
યીતે આરેખે છે .. તેલ આ એક પ્રશ્ન અને તેન સ્લાભીજીન
ઉત્તય...)
–સ્લાભી

શ્રી

વચ્ચીદાનાંદજી(દાં તારીલાા),

બક્તીનીકેતન આશ્રભ, . ફ. નાં. 19, ેટરાદ – 388 450
પન: 02697 - 252 480 ુજ્મ સ્લાભીજીની યલાનગીથી
વાબાય….
@

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 102

087 : 04-02-2007
લીતેલ ુાં લા

:

ભેં ઉજવ્યુ ાં યક્ષાફાંધનલા
–એ. ટી. વીંધી

‘ભોરીક’

અનુક્રભણીકા

લાત ભાયે એક યાતની ભાાંડલી છે , જે ગત લાના
પ્રવાંગ વાંબાયત શત ત્માયે અચાનક ભાનવટ ય ઝફકી
ગઈ! એ યાતે લયવાદ ત એની ભસ્તીભાાં જ શત. ભસ્જીદે થી
નભાજ ફાદ યાતે દવેક લાગે હુાં ાછ પયી યહ્ય શત. રગબગ
દઢવ જેટરાાં ઘય–કુટુાંફ જેટરી લસ્તીલા આ લીસ્તાય શલે
મુવરભાનની વવામટીઓના લીસ્તાય તયીકે ઓખામ છે .
ભકાનની લચ્ચે એક ભસ્જીદ ણ ખયી. ભાયા ઘયે થી ભસ્જીદે
જલા ભાટે ભાયે ભાત્ર ચ્ચીવ–ત્રીવ ભકાનન ભાગા કાલ ડે.
લચભાાં એક લાાંક આલે. આ લાાંકની ફાજુ ના ભકાનભાાં યશેતા
વજ્જને તાના ભટા આંગણાભાાં ત્રણેક નાની–નાની ઓયડીઓ
ફાાંધી છે . આ ઓયડીઓભાાં વાભાન્મ યીતે શ્રભજીલી લગાના
બાડુત યશે.
આખ

દીલવ

ભજુ યી

અને

વાાંજે

થાક.

નાનકડી

ઓયડીભાાં એકાદ–ફે ફાક ને લી કઈક ત વ ૃદ્ધ ભા–ફા
વાથે ણ જીલનને વભાયે . ગેવ–વગડી, પ્રાઈભવ–સ્ટલ ત
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તેઓ ક્યાાંથી

યાખે!

ભટે

બાગે

રાકડાાં–કરવા

શ્રભજીલી ફશેન યસ્તાની એક કયે

ેટાલીને

યાાંધતી શમ... ાવે

ટાફયીમાાં યાશ જતાાં ફેઠાાં શમ. ાકાાં ભકાનલાા ભાટે ત, એ
ફીચાયા ભજુ ય લગાના રક વાથે, યીચમ કેલલાની જરુય જ
ળી! બાગ્મે જ કુત ુશરુલાક કઈ નજય ડતી શળે...અને ડે
તમ દડધાભબયી આ જીન્દગીભાાં કને કની ડી છે ? ખેય,
શેયલેળથી ખ્માર આલી જામ કે આ શ્રભજીલીઓ મુસ્રીભ
લીસ્તાયભાાં યશેતાાં ફીનમુસ્રીભ શીન્દુસ્તાનીઓ છે .
એક ઓયડીભાાં યશેતા કુટુાંફના એક ટાફયીમાને ત્માાંથી
વાય થતાાં રગબગ યજ હુાં જઉં. ફાવશજ નીદોતા કને ન
આકે! ભસ્જીદે થી જતાાં–આલતાાં એની મુસ્કુયાશટભાાં ભને
ભારીકની ભખ્લુકનાાં શ્રેષ્ઠ દળાન ણ થામ. લી ક્યાયે ક
ફજાયે થી ચારતાાં વાાંજે એ યસ્તેથી આવુાં અને ભાયા શાથભાાં
કુટુાંફ ભાટેની ખાદ્યવાભગ્રી ખયીદે રી શમ. ેલ ુાં ફાક ભને
જતાાં જ આલીને લગી ડે અને લગય ભાાંગે એને હુાં કાંઈક
આુ.ાં ઓયડીની ફશાય શ્રભજીલી યુગરને ણ વાંવાય–વાંઘાની
લેતયણભાાં યલામેર જઉં. થડા વાંક્ષબ વાથે ટાફયીમાનાાં
ભા–ફા ભાયા આગ્રશને લળ થઈ ફાકને વાંભતી આે અને
ફાક યાજી...યાજી...! ફાક યાજી ત અલ્રાશ ણ યાજી! શા
જી, ગઈ યાતે લયવાદ કાંઈ જયભાાં શત. હુાં ભસ્જીદે થી યત ઘય
તયપ આલત શત. ેરી ઓયડી ફાંધ શતી. ઝાાંખ–ાાંખ
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બેજીર અજલાવ અંદય ડુભાત શમ એવુાં રાગત ુાં શત.ુાં અંદયથી
જયા ભટેથી અલાજ આલત શત. ધણી–ધણીમાણી લચ્ચે
કજીમ થમાનાાં એંધાણ હુાં ાભી ગમ.
‘કયાાં લુઘડાાં આર... હુાં રી જ્મ સુ,ાં જતી નથી!
ટાઢ લામ છે ...!’
‘ખફય ત વે... ઘયભાાં લુઘડાાં ફીજાાં ચ્માાં વે!’
‘કહુાં સુાં ને લુઘડાાં આલ્મ...!’ ભદા ન ગુસ્વ લધ્મ.
‘ત શલે કઈ કભાઈભાાંથી હુાં તને નલાાં કયાાં લુઘડાાં રાઈ
આલુ?ાં ’
એકનુ ાં એક ફાક ણ યડત ુાં શત.ુાં ઘય બણી ચારતાાં
ભાયા ગભાાં ભાંદતા આલી ગઈ. ઉંડેથી એક નીવાવ નીવયી
ડમ. હુાં શુાં કયી ળકુાં? બાયતની કયડ ગયીફ ઓયડીઓભાાં
કદાચ આલા જ ફુત્કાય–ચીત્કાય ઉઠતા–ડઘાતા યશે છે . ને...
ઘેય યત આવ્મ... ળાાંત નીરા ભાટેની દુઆ–પ્રાથાના ભાટે શલે
ભાયા શાથ ઉઠી ળકે એભ ન શતા. ખરીપા શઝયત ઉભયે
ફાદળાશ શલા છતાાં તાની ીઠ ઉય ખાદ્યવાભગ્રી ઉંચકીને
ેરી ગયીફ ભાતાની ઝાંડીભાાં ભુખથી ટલતાાં ફાકને
ખુળ કયલાનુ ાં ુનીત કામા એક ઉત્તભ ઈફાદત રેખે કયે લ ુાં તે
ભાયા ભનભાાં વલત ુાં શત;ુાં ણ શુાં કયવુ?ાં
યાત્રે

વાડા

દવે

ઝઘડતા

શ્રભજીલી

યુગરને

ળેં

વભજાલવુાં કે યક્ષાફાંધનની આગરી યાતે ણ ગયીફી ત શાડ
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વાથે યુલાનીને ણ ગાી નાાંખે! છે લટે ના યશેલાયુાં . ઉઠય.
કફાટ ાવે જઈ ભાયાાં કડાાંભાાંથી જડ રીધી. ત્નીએ પ્રશ્ન
કમો. જલાફ દીધ : ‘જાઉં છાં, ભસ્જીદ તયપ, કડાાંની જડ
આલી છે શાજતભાંદને, ઈન્ળા અલ્રાશ નેકી ભળે.’
ભને ખાસ્વી મુઝલણ
ાં
થતી શતી. શ્રભજીલીને કાંઈ બીખ
અામ? જ આ સ્લભાની ભજુ ય યુગર કડાાં નશીં લ્મે ત?
લી આગરી યાતે આ યીતે યકાયન ઉધાભ! છતાાં ના
યશેલાયુ.ાં ગમ. એક સુદ
ાં ય શીન્દુસ્તાની લીચાયે ભને ગત આી...
જઈને ઓયડીનાાં ફાંધ દ્વાયે

ટકયા કમાા. લયવતા

લયવાદના લીઘ્ન લચ્ચે કેટરીક  ફાદ ઓયડીનાાં દ્વાય
ખુલ્માાં. ભને જઈ વોથી શેર ેર ટાફયીમ નાગ–ુગ
આલીને દયલાજાભાાં ઉબ. એ જ મુસ્કુયાશટ વાથે! વશવા આ
યીતે ભને આલેર જઈને નલાઈ અને કાંઈક ક્ષબ વાથે અંદયથી
ફશેને ભને આલકાય આપ્મ. એકાદ લસ્ત્ર લીંટાે ર એન તી
ખુણાભાાંની વગડીએ ળેક રેત ફેઠ શત... ગુસ્વાભાાં કાંઈક
ફફડત ને શાાંપત.
તી–ત્ની અને ટાફયીમ ત્રણેની આંખ અંધાયાભાાં
છત્રી ઓઢેરા ભને તાકતી શતી. હુાં કાંઈ ફલુાં તેની યાશ જલાતી
શતી: ‘કેભ છે , ટાફયીમા...!’
‘... ... ...’(મુસ્કુયાશટ વીલામની કઈ બાા શજી તેની
ાવે આલી ન શતી.)
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‘ફશેન, આ નાનક શજી જાગે છે !’
‘શા વાશેફ, યસ્તાભાાં યજ તભને જલે છે ને!’
તેન

ફા

ખુણાભાાંથી

લીસ્ભમબયી

આંખે,

કાંઈક

કયડાકીબમાા ચશેયે તાકી યહ્ય શત. ભેં જ એને ુછયુ,ાં ‘કેભ છ?’
ખુણાભાાંથી એણે ભાાંવર ભજુ ય શાથ ઉંચ કમો. ભેં
રાગર વલાર ફશેનને કમો, ‘શુાં નાભ છે એભનુ?ાં ’
ફશેને એની તયપ જયુ.ાં છી એ જ ફલ્મ, ‘પ્રતા’.
ટાફયીમાના શાથભાાં પ્રતાબાઈનાાં લસ્ત્રની થેરી આી હુાં
ફલ્મ, ‘પ્રતાબાઈ, કારે યક્ષાફાંધન છે ને તેથી આ રઈ
આવ્મ છાં.’ ફશેનના ચશેયા ય અલણાનીમ પ્રવન્નતા શતી.
પ્રતાના ણ મુખબાલ ફદરામા. લયવાદ ણ થાંભ્મ.
લાણીએ લીયાભ રીધ ને રાગણીની યે રભાાં આનાંદત હુાં ઘયે
યત પમો. મુવરભાનના ભશલ્રાભાાં ભસ્જીદ ાવે આખયે
ઉજલાઈ ગઈ યક્ષાફાંધન, અધી યાતે!

–એ. ટી. વીંધી ‘ભોરીક’
(રખ્મા તા. ૧૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૦૬)
લાંચીતરક્ષી,

લીકાવપ્રવ ૃત્તી,

લૈજ્ઞાનીક

અબીગભ,

ળણલીશીન વભાજયચના ભાટે પ્રતીફદ્ધ અને વને ૧૯૯૯થી
‘ઉંઝાજડણી’ને લયે રા ાક્ષીક ‘નમાભાગા’ના, તા. ૧ જાન્યુઆયી
૨૦૦૭ના અંકના ાન નાં. ૩૦ ઉયથી વાબાય.....
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વાંકા : પ્રા. એ. ટી. વીન્ધી, 52–ભશાંભદી વવામટી, ારનુય–
385 001 પન : 02742–255 422
ઈ–ભેઈર

:

afzalsindhi2005@yahoo.com

atmaulik@yahoo.co.in

@
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088 : 11-02-2007

ુ 
કાવ્મ–કુસભ
–પ્રદ્યુમ્ન તન્ના(ઈટરી)
અનુક્રભણીકા

૧. છ
અડકી ગઈ
નેણ અચીંતી યાં ગની છાકભછ!

ઉય ભુયાાં આબ ને નીચે વનરલયણાાં ખેત
લચભાાં વ્શેત ુાં જામ રુેયી વ્શેણ લાાંકા રેત,
જાાંફી આંકે યે ખ આઘેયી ડુગ
ાં યીમાની ઓ
આઘેયી ડુગ
ાં યીમાની ઓ!
અડકી ગઈ નેણ અચીંતી યાં ગની છાકભછ!
ઉતયે ઓલ્યુાં યાન–સુડાનુ ાં ઝભખુાં રેત ુાં ઝક
અશીં તશીં ખડભયની લી કાફયી બળાં ડક,
દીવત ુાં નશીં તમ યે ભીઠા ગાનથી જાણુાં કક
ીચટી થયલાડની આડે સુય ઝયે ચાંડ
ઝીણેયા સુય ઝયે ચાંડ!
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અડકી ગઈ નેણ અચીંતી યાં ગની છાકભછ!

શલી લામે દખણાદીની ફુરગુરાફી લ્શેય,
દુય ણે ઓ ડરત રીર અભયાઈન ઘેય
ભાાંહ્યથી ભીઠી મ્શેંકની શાયે ઉડતી આણી ભેય
જ–થે ઝાાંમ યે રતી આલે ચુદડી
ાં
યાતીચ
શીયાગ ચુદડી
ાં
યાતીચ!
અડકી ગઈ નેણ અચીંતી યાં ગની છાકભછ!
(૧૯૫૮)

૨. યત્મ
કણ કે’છે કે યત્મ રુડી વયી?!
યાં ગ યાં ગ છળમ એની ઓવયતાાં ભમા
અભીં ચીતને ચાંદયલે રીધ બયી!
કણ કે’છે કે યત્મ રુડી વયી?!

ભધુલનની બોંમ ળા ભજીઠ રાર ત યે
ખાાંતે આે ખી બરી બાત્મ,
કેલડાની મ્શેંક મ્શેંક કુાંજ ચાયે કમા, ફીચ
ભયરા ને કીય કયે લાત્મ.
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એ જી ધાગે ધાગે તે શાાંમે યવ્મ હર
ુ ાવ
ને ગુજ
ાં યતાાં ગીત્યુની
ાં કડી!
કણ કે’છે કે યત્મ રુડી વયી?!
આબરીમે આબરીમે ટાાંક્ ુાં અંકાળ
ને અંકાળે દા’ડી ને યે ણ,
દા’ડે દા’ડે તે બમાું અંજલાાાં ઝક
ને યે ણ બમાું ચાંદનીનાાં ઘેન,
એ જ ઘેન ભશીં ઘળમ છે ગભત ઉજાગય
ઉજાગયે ગરારની ઝડી!
કણ કે’છે કે યત્મ રુડી વયી?!
ભાણી યભાણીને ઝીણુાં ભટુાં જેશ કાાંઈ
બયી રઈં બીતય ભઝાય,
એવુાં ને એવુાં યીમે જલાયુ,ાં આછમે
આલત ન એને ઓવાય,
એ જ આણે ઉખેલાની ખટી કે યથભ શુાં
ુ પયી પયી1
પ્રગટે વાંધમ
કણ કે’છે કે યત્મ રુડી વયી?!
(૧૯૮૭)
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૩. નીદાન
ીડમ યશી શાાંમે વહુ ળભી!
ઓવડીમાાં ખયે શલે ખતાાં ના કઈ
બલુાં યગનુ ાં નીદાન કીધુાં તભીં!
ઓખી અજ
ાં જ કાયણ ુછયુાં ત લ્મ
કાજ તભાયી કને ખલ્યુ.ાં
ભાયણ દ્ય એવુાં કે ઘડી ઘડી આલતી
અટકે અકાયી ફધી ભળયુાં
(ને) બમાા બમાા થા થકી બજનને બાલતાાં
નલરે આસ્લાદ હુાં જભી!
ીડય યશી શાાંમે વહુ ળભી...
શવુાં શવીને નાડ ઝારતાાં કીધુાં યે તભીં,
‘બીતય ડ’લામ બરે ખાયે .
જેટર છે ભાાંહ્ય ઈથી અદક થઈ ઉબયે
આણે જ ઓકી દઈં બ્શાયે !
રટાતાાં રુ ફચા! આઆ ઓવયળે
થડુાં તે ખાલ તભીં ખભી!’
ીડમ યશી શાાંમે વહુ ળભી!...
લાગળાં લેણ ઈ દા’ડી ને યે ણ અશ
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કતય ળી આછયતી કઠે.
ક્યાયે મે ભાણી ન’તી એટરી ભીઠાળ કળાં
શળ શળ ઉબયતી શઠે !
વાચુાં ભા! વાચુાં યજેયજ યભાણુાં કે
જીયલેરાાં ઝેય ઈ જ અભી!
ીડય યશી શાાંમે વહુ ળભી...
(૧૯૭૯)

૪. યાત્રી ટાણે ‘કભ’
(‘કભ’–ઈટરીનુ ાં નગય, જ્માાં કલીદાં તી યશે છે )
નીતયુું ણ અતી ગાઢુ ાં
છે આજ યાત્રીનુ ાં આબ.
અર થઈ ગમા છે ડુગ
ાં યા,
અલકાળ ભશીં
રટકાતાાં છડી
તેજનાાં ઝભખાાં,
ટચન તાણ–ક્રવ,
ને ફાયાદે લ્ર–બુયજના
સ્તબ્ધ રુેયી ભાખાાં.
કેથેડ્રરન બાયે ખભ ગુફ
ાં જ
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ણ અધ્ધય બાવે છે
અંધાયી દીલાર થકી...
કેલ કાાંઠાની લાંકાતી
ાી થકી લયતાતાાં શ્માભર જર
આંક્યા કયે છે લણથાંબ,
અયફી ળા
ધાાં
ીાાં
રાર
ભુયાાં
આે ખ...
(૧૯૯૮)

–સ્લ.પ્રદ્યુમ્ન તન્ના(ઈટરી)
@
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089 : 18-02-2007

આટાન સુયજ
–યતીરાર

‘અનીર’

અનુક્રભણીકા

ભાયી ભા આટાન સુયજ ફે શથેી લચ્ચે ઘડતી, શા,
આટાન સુયજ! વપેદ વપેદ, ગ ગ અને હુાં જમા કયત
એ રથફથ આટાન સુયજ, એ ફે શાથ લચ્ચે પયત, ઘડાત
અને ગ ગ ફનત... શાથના એ થથાટભાાં ભાતાનુ ાં
લશાર શત.ુાં જ્માયે એ ઘડાત ત્માયે રાગત ુાં આજે જરુય સુયજ
ઉગ્મ છે . લાદાાં જેવુાં કશુાં આલયણ નથી. ખાસ્વ ઉજાવ છે
અને દીલવ દે ખામ છે , હુાં દે ખાઉં છાં, ભા દે ખામ છે ... દીલવ
ઉગ્માની જાણ ત્માયે આ ળીશુને ભાયી ભા આટાન વપેદ સુયજ
ઘડતી ત્માયે થતી... અભે દીલાના અજલાે જતાાં ત કેટલુાં
ભડે ળીખ્મા! અભને ળીખલાડલાભાાં આવ્યુાં ત્માયે . તેમ થડુાં
થડુ!ાં અભને ત ચુર ઉગે ત્માયે દીલવ ઉગલાન એવુાં
ુાં ભાણવન સુયજ ઉગ્મ એની ભાએ ફાંને શાથે આટાન
રાગત...
સુયજ ઘડલા ભાાંડય ત્માયે જાણ થઈ! તે શેરાાં ત ેરા શુ
જેભ આભતેભ શડી કાઢી, ઝટી, ઝાટ ભાયી કાંઈ ખાઈ રેતા.
આ આદીભ રક શત. આ ભાય રક... ભાએ આટાન સુયજ
ઘડલા ભાાંડમ ત્માયે ભનુષ્મરક ફન્મ.
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ભાણવે શેરાાં ચુર વગાવ્મ, તે છી એને રાગ્યુાં કે
દીલ કરુાં. શેરાાં ત ચુરાના અજલાે એકફીજાના ભઢાાં જઈ
રેતાાં... એના ય નાચતા પ્રકાળના ઓા જઈ યશેતા, ધુભાડ
થામ ત્માયે સુયજગ્રશણ જેવુાં રાગે ણ ભા ચુરાભાાં ફુાંક ભાયે ,
છી ખાાંવે અને ભઢુ ાં તણામ છી ગ્રશણ છટી જામ... એ ભાટે
બ્રાહ્મણને કે અંત્મજને દાન કયવુાં ડત ુાં નશીં. ઘડાતા સુયજને
અભે લીસ્ભમથી નશીં, આળાથી નશીં; ણ ફવ જઈ યશેરા...
અભે ભાંદીય ફાંધાત ુાં શત ુાં ત્માયે ઘડાતા ઈશ્વયને ણ જમ શત...
શત તે રાંફચયવ થ્થય, ઘડનાયને રાગત ુાં કે એના મુ
આકાય આવાવ થય જાભી ગમા છે તે દુય કરુાં એટરે ઈશ્વય
પ્રગટ થળે; ણ એ કાભ ફે ટાાંકણા ને શથડી રઈને કયત તે
કાંઈ ગભત ુાં નહશ, આ ભાયી ભા રટના ીણ્ડભાાં છામેરા
સુયજને લશારથી થથાલીને પ્રગટ કયે છે એવુાં કાંઈ એભને
કેભ આલડત ુાં નશીં શમ? એ ત ‘કાકાય’ કશેલામ છે , અને ભા
ત ફવ ‘ભા’ છે , એથી લીળે કાંઈ નશીં, આટાના સુયજની ણ
એ ભાતા જ ને? આ સુયજને યજ યજ ઘડલ ડે છે ળા ભાટે?
ભાતા તાના અસ્તીત્લ ભાટે, તાના જીલન ભાટે, ભાત ૃત્લ
ભાટે અનીલામા ભાનતી શળે... સુયજ યજ ઉગલ જઈએ ભાત ૃત્લ
જીલન્ત, અખાંડ યાખલા ભાટે. ેર કશેલાત સુયજ કશે છે કે
આથભે છે ત્માયે લી ભા આટાના સુયજને ફાંને શાથે આભ તેભ
કયી, એને ભરાલી ભરાલીને ઘડે છે ... ેર મુતીકાય ુરુ છે .
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મુતી ુરુની કઠયતાથી કદી ઓગતી નથી, એ ઈશ્વયને ણ
કઠયતાથી ઘડે છે . આટાન સુયજ ઘડામ ત્માયે કેલ, યવ ડે
એલ, ફવ વાાંબળમા કયીએ એલ ધ્લની આલે છે ... એભાાં
જીલનન રમ અને મતીન અનુબલ થામ છે ... દુય વડક યથી
ચાલ્મા જતા સુયજના ઘડાની ટા ણ ભાના એ થથાટભાાં
વાંબામ...

ેરા ખ્રીસ્તીઓ ત ઈશ્વયને ીતા અને ઈસુને ઈશ્વયન
ુત્ર કશે છે ; ણ ભને ત એ ભેયીન દીકય જ રાગે છે . એ
ીતાના ુત્ર કયતાાં ભેયીન ુત્ર લધાયે રાગે છે ... શા, વાચુાં કહુાં
છાં, વાચુાં કહુાં છાં, ીતા કઠય જ શમ છે , કઠય, એ વખ્તાઈથી
ઘડે છે . ેર મુતીકાય શથડી અને ટાાંકણાથી ભાંદીયના ઈશ્વયને
ઘડે છે તેભ જ... એ ીણ્ડ આવાવના થયને થથાલી
લશારથી કાંઈ ઘડી ળકત નથી... આલ કરુણાળ ઈસુ ીતાએ
ઘડય શમ? ના, ના, આટાન સુયજ ઘડતી ભેયીએ જ લશારથી
એને ઘડય શળે. ીણ્ડને ળી યીતે ઘડલ એ ભાતા જ જાણે છે ,
ભાતા જ જાણે છે . ીતા ીણ્ડને શાથભાાં રે છે , ત્માયે ણ ભાયે
થયાને જ ઘડલાન છે એવુાં ભાને છે અને ભા થયાને શાથભાાં
રે છે ત્માયે ભાયે સ્લાદીષ્ટ ચટણી જ રવટલાની છે એભ ભાને
છે ... અને એકરમ ફને છે ... ગ થય આગ જામ, ાછ
જામ અને ચટણી રવટામ... ભા જાણે ચટણીને નશીં, એક
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રમને રવટે છે , રમને... ભેં પ્રથભ લાય ઘડીમાનુ ાં રરક
જયુાં એ શેરાાં એન રમ આ રવટાતા રમભાાં જમ શત.

આ બર રકની યટરી વાચુાં કહુાં છાં, ભને ગભતી નથી.
જુ લાયના વપેદ વપેદ, ફાયવી જુ લાયના યટરાથી ભાય ીણ્ડ
ઘડામ છે , એ સુયજ ભાય જઠયાગ્ની ફન્મ શત... એભાાં
વજૉનન

રમ

શત.

ફાંને

શાથભાાં

આભતેભ

ઝરત,

થથાલાત. ચુરાના અજલાે એ કાાંતીભાન રાગત અને
થપ્ દઈને કરેડે ડત, તલેથાથી પેયલાત, અને તેની સુગધ
ાં
આલતી તે જઠયાગ્નીને આત ુય કયી મુકતી... એવુાં કશુાં આ
યટરીભાાં નથી. એ ઘડાતી નથી, લણામ છે ... એ પ્રડક્ટ રાગે
છે , ભાના શાથનુ ાં એભાાં ઘડતય નથી.
અભાયે દીલાટાણુાં નશત ુાં થયુ.ાં દીલાટાણુાં ત આ યટરી
આલી ત્માયે થલા રાગ્યુ.ાં ભાના લખતભાાં ત ચુરાટાણુાં થત.ુાં
ચુરાના અજલાે અભાયા ચશેયા ભા જતી... છી એ કશેતી :
ફુાંક ભાય ત બઈરા... અને અભે ધુભાડા બેગી યાખ ણ
ઉડાડતા! ફાક આભેમ ભસ્તીખય ન થામ ત તે ફાક નશીં!
અભે ત ભસ્તી ભુરી જલાની શમ ત્માયે જ ીતા ાવે જતા.
ીતા કઠય વ્મલસ્થાનુ ાં પ્રતીક, વ્માકયણન એક કઠય નીમભ,
વભાવ કયતી લખતે ફાંને ળબ્દને જડે નશીં, ુરુ–ીતા ફને
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નશીં, ુરુ–ીતા એલી જડણી સ્લીકાયે . વભાવભાાં ણ અંતય
યાખે. પ્રત્મમની જેભ ભાના લાાંવે ઝરી ળકામ, ીતાના લાાંવે?
જખભ ત ખરુાં જ. ભાને પ્રત્મમન ફજ રાગત નથી, એ એને
તાનુ ાં જ અબીન્ન અંગ ભાને છે .

ખયે ખય આટાન સુયજ ઘડાત એ વભમ ‘ટાણુ’ાં રાગત.ુાં
ફશાય યઝલા ગમા શઈએ અને અરગ અરગ યશેતા ુત્ર–
ુત્રલધુને ન્યુ ઈમય વાાંબયે અને ભાની ાવે ડીનયટેફર ય
બેગાાં થઈ જામ એભ અભાયે ભાટે વાાંજ એ ન્યુ ઈમયનુ ાં ટાણુાં થઈ
જત!ુાં અભે ગભે ત્માાં શઈએ ણ ટાણે શાજય થઈ જઈએ, ભા
ાવે–‘ચુરા ાવે’ એ ત અ–કલીના ળબ્દ છે .

આટાન સુયજ ઘડાત ભાના લશારવમા શાથે. ત્માયે
યજ યજ ટાણુાં આલત,ુાં એ ભાટે કેરેન્ડય–ાંચાાંગ જલા ડતાાં
નશીં... ના, નશીં જ લી. અભાયા ચશેયા ચુરાના અજલાે
કાાંતીભમ થતા–થમા. અભને ભશેનત ુ કશેલાતા ભાણવને એ
અજલાાએ જ કાાંતી આી. શા, શેરા ભા કાવનુ ાં રુ રઈને
ુભડુાં ફનાલતી, એને ઘીલાળાં કયી, કડીમાભાાં મુકી, પ્રગટાલી
એનુ ાં વોમ્મ તેજ ચશેયે ઝીરી, ફે શાથ જડી, તે છી જ ચુર
પ્રગટાલતી, ણ એ દીલ કયલાભાાં ભડુાં થત ુાં અને અભે
અકાઈ ઉઠતા... શેરા દીલ, છી ચુર...એ ક્રભ ભાને
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વભજાત, અભને નશીં. દીલાટાણુ,ાં ચુરાટાણુ.ાં ..અભે ત ભાત્ર
‘ટાણુ’ાં માદ યાખતા, એ જ માદ યશેત.ુાં નાતારની યાતે
લીખેયાઈને યશેત ખ્રીસ્તી યીલાય ભા–ફાને ત્માાં ડીનયટેફર
ય બેગ થઈ જામ એભ અભે ફધાાં વાાંજે ચુરા આવાવ...
ભાની આવાવ બેગા થઈ જતાાં... અભને જીલનની ગાંધ
આલલા ભાાંડતી... એવુાં તે શુાં થયુાં કે શલે જીજીલીાની ગાંધ
વાાંજટાણે આલે છે ? ેરી ભા–શા, ‘ેરી’, ‘આ યશી’ કશેલાન
અલવય ત નીકી ગમ, ગમ, ગમ ને ગમ જ તે... જીલનની
ગાંધ ઉછયતા; ઉગભ ાભતા જીલનની ગાંધ... ઉગતા સુયજની
ગાંધ... ભાના શાથે ઘડાતા આટાના સુયજ અને અશ્વીનીકુભાયના
ઘડતયની ગાંધ...

શલે અધીયતાને ક્રીમાભાાં જડી તેને વોમ્મ કયલા કઈ
કશેત ુાં નથી : ‘ચાર, શાથગ ધઈ આલ, કાાંધી યથી થાી
ઉતાય, લુછ, અને રઈને ફેવી જા...’ આટાન વપેદ સુયજ ણ
ઘડાત નથી, યટરી ળી યીતે લણામ છે તેમે જત નથી–
જાણત નથી, ટાણુાં આલે છે કે નથી આલત ુાં તેમે જાણત નથી,
શાક ડે છે : ‘જભલા ચાર’ અને ટેલથી ફરી જલામ છે
‘અલામ છે શલે...એભ કય, અશીં જ થડુાં ભકરી આ...’
ડીરીલયી... ડ્રઈંગરુભભાાં ડીરીલયી... ભઢા ય ઈરેક્ટ્રીક
ફલ્ફની યળની રીંી છે . ચુરાનુ ાં નાચત ુાં અજલાળાં ભઢા ય
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ણ પ્રતીછામા કે ઓા રુે નાચત ુાં તે ભાની વાથે ગયુ...
ાં
‘આણા’ ને ‘ેરા’ કશેલા ડે, નજીકને દુય કશેવ ુાં ડે, શાથલગા
સુયજને ‘ેલ્ર દુય દુય દે ખામ એ સુયજ...’ કશેવ ુાં ડે એ કેટલુાં
લવમુાં શમ છે ...! ‘લવભાાં લાભણાાં’ યણે જતા ુરુને જ શુાં
શમ છે ? તીકાાં, તીકાણુાં રેતાાં જામ છે , એ જ લીયશ છે ,
એ જ લીયશ છે , જુ દાઈ છે .

–યતીરાર ‘અનીર’
રેખકના ‘વાશીત્મ અકાદભી’ના ુયસ્કાયપ્રાપ્ત ુસ્તક
‘આટાન સુયજ’ (પ્રકાળક: ‘કાંકાલટી’ પ્રકાળન, 1૩–1૪, વાાંઈ
વભાણ વવામટી, આળીલાદ ટાઉનળી–૧ ાછ, ફભયરી
યડ, ઉધના, સુયત–૩૯૪ ૨૧૦, ઓગસ્ટ, ૨૦૦૨– મુલ્મ
રુીમા: ૧૫૦) ભાાંથી વાબાય...

૨૦૧૩ભાાં ગઝરકાય–રેખક યતીરાર ‘અનીર’નુાં
દુખદ અલવાન થયુ.ાં
લેફવાઈટ : http://ratilalanil.tripod.com
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ભારુાં વાચુ ાં કુટુાંફ
–ડૉ. માવીન દરાર
અનુક્રભણીકા

ભારુાં ફાણ લીળીષ્ટ વાંજગભાાં લીત્યુાં છે .
ભાય જન્ભ ૧૯૪૪ભાાં ઉરેટા ખાતે થમ શત. ભાયા દાદા
ઉરેટાના નગયળેઠ કશેલાતા. જે ળેયીભાાં અભે યશેતા તે
દરાર ળેયી તયીકે ઓખાતી.
અભારુાં કુટુાંફ ગબાશ્રીભાંત શત.ુાં ફભાાભાાં અભાય ધીકત
ુ , ટ્લમ અને ભાાંડરે ખાતે અભાયી ેઢીઓ
લેાય શત. યાં ગન
ુ ની ેઢી ભાયા ીતાજીના નાભ ઉયથી અશભદ
શતી. યાં ગન
કાંની તયીકે ઓખાતી. દય લયવે કે ફે લયવે ભાયા દાદા
અથલા ીતા દે ળ આલતા ત્માયે ફે–ચાય યેં કડીઓ બયીને ભાર
રાલતા. ભાયા ઉછે ય ભાટે એક ખાવ કાભલાી યાખલાભાાં આલી
શતી, જેનુ ાં નાભ રગબગ આમેળા શત.ુાં ફાફાગાડીભાાં ભને શાંભેળાાં
એ પયલા રઈ જતી. ભેં ફાણભાાં જેટરી પીલ્ભ જઈ શતી એ
કાભલાીની કાંનીભાાં જઈ શતી. ભને માદ છે ત્માાં સુધી ‘દદા ’
અને ‘ળશેનાઈ’ ભેં જમેરી પ્રથભ પીલ્ભ શતી. અત્માયે ભાયી
ાવે જુ ની પીલ્ભન જે ખજાન છે એભાાં આ ફાંને પીલ્ભ જઉં
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છાં, ત્માયે અતીતયાગન હભ
ુ ર આલે છે અને હુાં બાલલીબય
થઈ જાઉં છાં.
એલાભાાં કુટુાંફ ઉય અચાનક આત્તી આલી. ફીજુ ાં
લીશ્વયુદ્ધ ળરુ થયુ.ાં જાાને ફભાાભાાં ઠેય ઠેય ફમ્ફભાય કમો,
એભાાં અભાયી ેઢીઓને ભટુાં નુકવાન થયુ.ાં ભટાબાગના
બાયતીમ ફભાાથી બાગીને આલતા યહ્યા. એભાાં અભાય ણ
લાય ચડી ગમ. ગબાશ્રીભાંતભાાંથી અભારુાં કુટુાંફ નીમ્ન ભધ્મભ
લગાભાાં આલી ગયુ.ાં ભાયા ભટા બાઈ શફીફબાઈ અને
ગપાયબાઈ ફભાાભાાં શતા. એક ભટાબાઈ માકુફબાઈ ચીતાગોંગ
(અત્માયે ફાાંગ્રાદે ળ)ભાાં શતા. ૧૯૪૭ભાાં બાગરા થમા, ત્માયે
અભાયી એક ેઢી વીંધભાાં શૈદયાફાદભાાં શતી. ફીજી એક દુકાન
વીંધભાાં

જ થયાયકયભાાં શતી. એલાભાાં અચાનક બાયતના

બાગરા થમા. અભારુાં કુટુાંફ મુસ્રીભ શત;ુાં ણ ભાયા ીતા
પ્રખય યાષ્ટ્રલાદી શતા. એટરે જેલા બાગરા થમા એલા તયત જ
દુકાન ફાંધ કયી અને એ કયાાંચી આલેરી એરચી કચેયીભાાં
ગમા. એરચી કચેયીભાાં જલાફ ભળમ કે મુસ્રીભ ભાટે ત
ાકીસ્તાનની યચના થઈ છે . ભાયા ીતાએ વભજાવ્યુાં કે હુાં
મુસ્રીભ જરુય છાં; ણ અરગતાલાદી નથી. પ્રખય યાષ્ટ્રલાદી
છાં. ફે દીલવ ભાયા ફાુજીએ ત્માાં જ વત્માગ્રશ કમો
બાયતન લીઝા રઈને જ જપ્મા.
ાં
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આ

છી

ીતાજીએ

દે ળભાાં લીભાન

વ્મલવામ

અનાવ્મ. ગાભભાાં સુખનાથ યડ ય એક ઓપીવ રીધી.
જીલનલીભા ઉયાાંત વાભાન્મ લીભાનુ ાં કાભ ળરુ કયુ.ું એ
જભાનાભાાં ન્યુ એળીમા ઓયીએન્ટર

તથા રાયુનીમન જેલી

કાંનીઓની ફરફારા શતી. ધનતીભાાંથી દુકાને દુકાને જઈને
લીભ રેલાની લીનાંતી કયલાનુ ાં એભને ળરુઆતભાાં બાયે રાગ્યુાં
શળે; ણ ધીભે ધીભે એભને એ કઠે ડી ગયુ.ાં વભગ્ર ળશેયભાાં
એ નાંફય લન લીભા એજન્ટ ફની ગમા. એભના ગ્રાશકભાાં
ઓઈરભીરના ભારીકથી રઈને વાભાન્મ દયજી

સુધીના

રકન વભાલેળ થત શત. આ ગ્રાશકની વાંગતે એભને
ફીરકુર ફીનવાાંપ્રદામીક ફનાલી દીધા.
ફીજી ફાજુ ભાયાાં ફા અત્માંત ધાભીક અને રુઢીચુસ્ત
સ્લબાલનાાં શતાાં. યભઝાનના ફધા દીલવ ઉલાવ કયતાાં.
નલયાળના વભમભાાં એ કુયાનનુ ાં લાચન કયતાાં. એભની આ
ધાભીકતા ધીભે ધીભે વાંકુચીતતાભાાં પેયલાતી ગઈ. ભારુાં ભન
બણલાભાાં શત.ુાં ાાંચ ધયણ સુધી હુાં ભદયે વાભાાં બણ્મ. ણ
ભદયે વાભાાં ૮ભા ધયણ છી બણલાની સુલીધા નશતી. ભાયે
ભેટ્રીક સુધી બણવુાં શત.ુાં એટરે ભેં વાલાજનીક સ્કુરભાાં પ્રલેળ
રીધ. સ્કુરભાાં પ્રલેળ ભેલનાય હુાં પ્રથભ ભેભણ લીદ્યાથી શત.
સ્લાબાલીક યીતે ભાયા વશાધ્મામીઓભાાં ટેર, લાણીમા, બ્રાહ્મણ
અને રશાણા મુખ્મ શતા. એ રક ભાયે ઘયે આલે એની વાભે
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ભાયાાં ફાને અણગભ શત. એ દયે ક લસ્ત ુને ધભાના ભાદાં ડથી
જ ભાતાાં. એ ભને લાયાં લાય ભસ્જીદભાાં જલાનુ ાં કશેતાાં. ભારુાં ભન
ઉદાયભતલાદી શત.ુાં એ કદી કઈ ચક્કવ ધભાના વાાંકડા
દામયાભાાં ફાંધાત ુાં નશીં. યીણાભે ફા અને ભાયી લચ્ચે વાંઘાન
આંતયપ્રલાશ યચાઈ ગમ.
લીધીની લક્રતા એ શતી કે હુાં ધયણ એકથી ીએચ.ડી.
સુધી શાંભેળાાં બણલાભાાં પ્રથભ ક્રભ રેત. ભને અનેક સ્કૉરયળી
અને પેરળી ભી ચુકી છે . એવ.એવ.વી.ભાાં હુાં વભગ્ર ળશેયભાાં
પ્રથભ આવ્મ. એ ફદર ભાયા અત્માંત પ્રીમ અબીનેતા ફરયાજ
વશાની તયપથી ‘ફાંવયી–ફાા’ ક એનામત થમ શત.
શલે જ ખયી લાત આલે છે . ઈન્ટય યીક્ષા ાવ કયીને
હુાં એવ.લામ.ફી.એ.ભાાં આવ્મ ત્માયે અચાનક ભાયાાં ફાએ ભાયાાં
બાબીને મુકલા ભાટે ચાાંદા યલાના કમો. ભને એભ કે ચાાંદાથી હુાં
તયત ાછ આલીળ. ણ ત્માાં શોંચતાાં જ ભાયા ભટાબાઈ
માકુફબાઈએ ફાન ત્ર ફતાવ્મ. જેભાાં રખ્યુાં શત ુાં કે , ‘માવીન
ખુફ ફગડી ગમ છે . એટરે ત ુાં તાયી દુકાને રગાડજે. શલે
ઉરેટા ભકરત નશીં.’ ણ વાંજગલળાતૌ જે પ્રેભ ફા ન
ફતાલી ળક્યાાં એ ભટાબાઈએ ફતાવ્મ. એભણે ફાને જલાફભાાં
રખ્યુાં કે, ‘માવીન સ્નાતક થલાના અડધે યસ્તે આલી ગમ છે .
અશીંથી એને ઉઠાડી રેળ ત એનાાં ફે લયવ નકાભાાં જળે. એટરે
ફે લયવ એભને બણલા દ. ત ગ્રેજ્યુએટ થઈ જળે. આગન
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લીચાય

છી

કયશુ.ાં ’

હુાં

ઉરેટા

ાછ

આવ્મ

અને

એવ.લામ.ફી.એ.ભાાં જડાઈ ગમ. પયીથી ટી.લામ.ફી.એ.ભાાં એ
જ યાભામણ ળરુ થઈ. ભાયાાં ફાએ કહ્ુાં કે, ‘કાાં ત ુાં અભ્માવ વાંદ
કય; કાાં ઘય છડી દે .’ આ ઘટના વાંગીતકાય નોળાદ જેલી જ છે .
નોળાદને એના રુઢીચુસ્ત ીતાએ આભ જ કહ્ુાં શત ુાં કે, ‘કાાં
વાંગીત અને કાાં ઘય; ફેભાાંથી એકની વાંદગી કય.’
ભેં

અભ્માવની

વાંદગી

કયી.

ઘય

છડી

દીધુ.ાં

વયસ્લતીચાંરની જેભ ભેં ગ ૃશત્માગ કમો. અભદાલાદ જલાનુ ાં નક્કી
કયુ;ું ણ અભદાલાદની ટીકીટના ૈવા કાઢલા ક્યાાંથી? ત્માયે જ
ઉરેટાભાાં ભાયાાં ભટાાં ફશેન આવ્માાં શતાાં. એ કયડતી શતાાં.
ણ ભાયાાં આશ્ચમા લચ્ચે એભણે રુીમા ચ્ચીવ જેટરી ભામુરી
યકભ આલાની ના ાડી! ભેં બાયે શૈમે ‘ફાંવયી–ફાા’ ક
લેચી દીધ. ત્માયે જાણે ભાયા કાજાના કટકા થઈ ગમા. હુાં
અભદાલાદ જઈને પ્રા. દીનેળ કઠાયીને ત્માાં ઉતમો. ‘કુભાય’ભાાં
નકયીભાાં રાગ્મ. ફચુબાઈ યાલતની ઓપીવભાાં ત્માયે દય
વપ્તાશે ‘બુધલાયીયુ’જા
ાં
બયાત.ુાં

શ્રી યઘુલીય ચોધયી,

શ્રી

ભણીબાઈ દે વાઈ અને શ્રી પ્રીમકાાંત ભણીમાય જેલા કલીઓ
તાની કલીતાઓ રઈને આલતા. શ્રી ચોધયી ત્માયે કલી શતા.
ણ ભને થડા જ વભમભાાં ‘શભ વીકનેવ’ન હભ
ુ ર આવ્મ.
ફચુબાઈ યાલત એ ાભી ગમા. એભણે ભાયા જીલનભાાં એક
ભટુાં કાભ કયુ.ા ઉરેટાની શાઈસ્કુરના આચામા શ્રી યીખલદાવ
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ળાશ ઉય એક ચીઠ્ઠી રખી આી અને તાની ળાાભાાં
ળીક્ષકની નકયી આલાની બરાભણ કયી. તે જ યીતે કૉરેજના
આચામા શ્રી જીતેન્ર જેટરી ઉય બરાભણ રખી કે એ કઈણ
જાતની પી લીના ભને કૉરેજભાાં પ્રલેળ આે. ફન્ને મુયબ્ફીઓએ
એ બરાભણ સ્લીકાયી. આભ જે પ્રેભ ભને કુટુાંફભાાંથી ન ભળમ
તે ફશાયથી ભળમ. ત્માયથી વતત ભાય અનુબલ આ જ છે . આ
અથાભાાં ‘લસુધૈલ કુટુાંફકમૌ’ની ઉક્તી ભાયા જીલનભાાં વ એ વ
ટકા વાચી ઠયી. હુાં ખુફ વાયા ગુણ વાથે સ્નાતક થમ. ૧૮
લયવની ઉંભયે ભેં ળીક્ષકની કાયકીદી ળરુ કયી. એભ.એ. થલા
ભાટે હુાં યાજકટ આવ્મ. નકયી ભી એટરે કુટુાંફે ભાય પયીથી
સ્લીકાય કયી રીધ. રુીમા ૧૫૦ના ગાયભાાંથી રુ.૧૪૦ હુાં
ઘયભાાં આી દે ત. આ કટકટી કાભાાં ભાયા ફે ભીત્રના પ્ા
ભને ખુફ કાભભાાં આવ્મા. અભાયા પેભીરી ડૉક્ટય યતીબાઈ
ટીમા અને જાણીતા લકીર શ્રી શયીબાઈન દીકય પ્રફુલ્ર
ભાયી વાથે બણત. હુાં એભના ઘયે અને છગન ડેડાણીમાના ઘયે
અલાયનલાય લાાંચલા જત.
હુાં અભદાલાદ ગમ એ શેરાાં ઘય છડ્ુાં એ છી ફે
દીલવ ઉરેટાભાાં દે લજી ગકની ાનની દુકાનની ફુટાથ
ઉય ફે યાત સુત. એ ફે યાત હુાં કદી ભુરી ળકીળ નશીં. કઈ
થાયી નશીં; ચાદય ણ નશીં અને ઓળીકુાં ણ નશીં.
આજુ ફાજુ ભાાંથી છાાાંના ટુકડા ળધીને કાગ ઉય સુઈ ગમ.
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ભાયા ઘયના વભ્મએ હુાં ક્યાાં છાં, એની તાવ ણ ન કયી.
ઉરેટા નાનુ ાં ગાભ છે . દે લજી ગકની ાનની દુકાન ગાભની
લચ્ચે આલેરી છે . અરફત્ત, ભાયા ીતાજીએ ચીંતા કયી શળે.
ઘયના ફીજા કઈ વભ્મએ ભાયી ફીરકુર ચીંતા કયી નશીં.
ભાય નાન બાઈ અભાયા ઘયભાાં જ યશેત શત. હુાં
બણ્મ એનુ ાં અનુવયણ કયીને એ ણ બણ્મ. ણ એની ાવેથી
ણ ભને બાઈન પ્રેભ ન ભળમ. કુટુાંફબાલનાન યીચમ ભાત્ર
ભને ભાયા ીતા અને એક ભટાબાઈ ાવેથી થમ. ભાયા ીતા
દીરથી ઈચ્છતા શતા કે હુાં બણુાં અને આગ આવુ.ાં વાતભા
ધયણભાાં હુાં યખડટ્ટીભાાં ડી ગમ અને યીક્ષા ન આી
ળક્ય. ભારુાં એક લયવ ફગડ્ુ,ાં ણ ભાયા ફાુજીએ ળાાના
આચામાને ભીને વાત–આઠની યીક્ષા એક વાથે આલાની
ભાંજુયી ભેલી આી. ફાંને યીક્ષાઓ ભેં તનતડ ભશેનત કયીને
આી અને ફાંનેભાાં વાયા ક્રભે ઉત્તીણા થમ. ફાુજી ભને શાંભેળાાં
કશેતા કે , ‘દીકયા, તાયે બણવુાં શમ એટલુાં બણજે.’ હુાં કશેત કે
ભાયે બણીને કાાં પ્રૉપેવય થવુાં છે અને કાાં ત્રકાય થવુાં છે . હુાં ફાંને
શદ્દા ભેલી ળક્ય. ભતરફ કે ત્રકાયત્લન પ્રૉપેવય થમ. ણ
ભાયા ફાુજી હુાં પ્રૉપેવય થમ એ જલા જીવ્મા નશીં. આજ દીન
સુધીભાાં ભેં ત્રકાયત્લભાાં ચાવ ુસ્તક રખ્માાં છે . હુાં આત્ભા–
યભાત્ભાભાાં ભાનત નથી; ણ ભાયા ફાુજી જીલતા શત ત
ખુળીથી ફુલ્મા ન વભાતા શત. ભને ફીનવાાંપ્રદામીકતાનુ ાં જે
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ળીક્ષણ ભળયુાં તે ણ એભના તયપથી ભળયુ.ાં કુર અભે છ
બાઈઓ એભાાંથી ચાય ભટાબાઈઓ દે ળાલયભાાં યશે. હુાં ભટ
થમ એ છી આ ફધા બાઈઓ લયવે ફે લયવે ભાાંડ ઉરેટા
આલે, એ વીલામ કુટુાંફબાલના જેવુાં ભેં કદી જયુાં નથી.
ઉરેટાના ભેભણભાાં થડાાં લયવ શેરાાં સુધી એલ યીલાજ
શત કે દીકય એકર કભાલા ફશાયગાભ જામ, એની ત્ની અને
ફાક ઉરેટાભાાં શમ. ધીભે ધીભે એ યીલાજ નાબુદ થમ.
ભાયા ફધા બાઈઓએ તતાના કુટુાંફને નકયીના
સ્થે ફરાલી રીધુ.ાં છી એભનુ ાં ઉરેટા આલલા–જલાનુ ાં
ઓછાં થઈ ગયુ.ાં નાનબાઈ લીભા કાંનીભાાં જડામ. એની ણ
ફદરી ફશાયગાભ થતી યશી. આજે એ ફેંગ્રય યશે છે . ભાયાાં ફા
દઢ લયવ શેરાાં ગુજયી ગમાાં. ભાય નાનબાઈ ફે લયવ
શેરાાં સુધી યાજકટ શત. ાાંચ લયવ શેરાાં હુાં અકસ્ભાતે ડી
ગમ. છતાાં ભેં ભાયાાં ફાને છે ક સુધી વાચવ્માાં. ભાય નાન બાઈ
અને હુાં લાયાપયતી ફાને વાચલતા. ભેં કદી માદ નથી યાખ્યુાં કે
ભાયાાં ફા એ કદી ભને ભાની ભભતા આી નથી. ભાયા ઘયભાાં
ચાયે ફાજુ પીલ્ભની યે કડા , કેવેટ અને ુસ્તક જ ડયાાં શમ.
એભને એ કદી ગભે નશીં. એક લખત હુાં લીદે ળ શત, ત્માયે
ભાયી ત્નીને તેણે કહ્ુાં કે, ‘આ ફધુાં ત ુાં બાંગાયભાાં લેચી નાખ,
આ ફધા ાના ધાંધા છે . માવીન આલળે ત થડા દીલવ
ખીજાળે, છી ફેવી જળે.’ ભેં એભને વભજવ્માાં કે, ‘તભે ધભાના
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નાભે જે લાત કય છ તે એલી નથી. ઈસ્રાભભાાં મુતી–ુજાની
ભનાઈ છે . એન અથા આ નથી. તભે શજમાત્રાએ ગમાાં ત્માયે
ાવટા ભાાં તભાય પટ નશત રગાલલ ડમ?’ ણ એભનુ ાં
વ્મકતીત્લ આલી તાકીક દરીરથી ય શત.ુાં
હુાં

આજીલન

ળીક્ષક

અને

અધ્માક

યહ્ય

છાં.

ત્રકાયત્લના અધ્માક તયીકેની કાયકીદીભાાં ભેં વેંકડ ત્રકાય
તૈમાય કમાા છે . આ ફધા લીદ્યાથીઓએ ભને શાંભેળાાં બયુય પ્રેભ
અને આદય આપ્માાં છે . એ જ યીતે ભાયાાં શજાય લાચકએ ણ
ભને ત્ર અને પન દ્વાયા અાય પ્રેભ કમો છે , જે ભને
કુટુાંફભાાંથી ન ભળમ એના કયતાાં અનેક ગણ ફશાયની
દુનીમાભાાંથી ભળમ. આભ, કુટુાંફની વાાંકડી વ્માખ્માભાાંથી હુાં
ફશાય નીકી ગમ અને કુટુાંફન અથા એ યીતે લીસ્તયત ગમ.
ભારુાં વાચુાં કુટુાંફ આ જ છે . •••

–ડૉ. માવીન દરાર
વાંકા : 5– વોયાષ્ટ્ર કરા કેન્ર વવામટી, યાજકટ–360 007
પન : (0281)257 5327 ઈ–ભેઈર : nafisa_nd@yahoo.com
(‘નલચેતન’ ઓક્ટફય–નલેમ્ફય, ૨૦૦૬ભાાંથી અને
‘નમાભાગા’ ૧ જાન્યુઆયી ૨૦૦૭ના અંકના ાન નાં ૨૦ ઉયથી
વાબાય....)
@
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‘હુ ાં ફાલુબાઈ...’
–યશીત ાંડયા (અભેયીકા)
અનુક્રભણીકા

તભે ફાલુબાઈને શેરી લાય ભળમા રગબગ ત્રીવેક
લા ુલે. ખયે ખય ત તભે જમા જ શતા; ભળમા નશતા.
ભલાનુ ાં ત છી થયુ.ાં અલાયનલાય થયુ.ાં
વાાંજન વભમ શત. શફકનની એક વાાંકડી ગરીભાાં,
ભાથાભાાં ફયાફય તેર નાખી વ્મલસ્થીત લા ઓીને,
બુળકટ–રેંઘાભાાં વજ્જ થઈને, ગભાાં યફયનાાં સ્રીય શેયીને
ુાં ુાં કે કઈની
એક ભાણવ ફુટાથની ધાય ય ઉબ શત. રાગત’ત
યાશ જઈ યહ્ય શત. ઉંચી ડકે વાભેથી આલતી ફધી કાયને
જઈ યહ્ય શત. કઈ કાય ધીભી ડતી રાગે કે તયત જ
ફુટાથની ધાય યથી નીચે આલીને ફે ાકા કયે રી કાયની
લચ્ચે ઉબ યશી જત. કઈક ડ્રાઈલય કાય ાકા કયલાની ચેષ્ટા
કયે ત તે શાથથી આગ લધલાની વાંજ્ઞા કયત અને તે ના
ભાને ત ‘ધીવ ઈઝ ભામ ાકીંગ’ ફરીને કાયની જગ્માએ ઉબ
યશેત.
એ ભાણવનુ ાં નાભ શત ુાં ફાલુબાઈ. છી ખફય ડી કે
ફાલુબાઈનુ ાં ત એ રુટીન શત ુાં અને તેભની ાવે કઈ કાય ણ
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નશતી. ભીત્રને ભદદ કયલાના ધભે જ્માયે જ્માયે ણ બીડ ડે
ત્માયે ભીત્ર ભાટેન ુ ાં કાયનુ ાં ાકીંગ ફાલુબાઈ વાચલતા. તે દીલવે
ત તભે ભાત્ર જમા જ શતા, છી ભલાનુ ાં ણ બાગ્મ પ્રાપ્ત
થયુ.ાં તેભણે જાતે જ તેભન યીચમ આપ્મ. ‘હુાં ફાલુબાઈ.’ જે
યીતે તેભણે ‘હુાં ફાલુબાઈ...’ કહ્ુાં કે તે છી કઈથી ક્યાયે મ
‘ફાલુ’ ફરી જ ળકાયુાં નથી. કેટરાાંક નાભ જ એલાાં શમ છે કે
‘બાઈ’ ઉભેમાા લગય અધુયાાં રાગે. ફાલુ એભાાંન ુ ાં એક છે .
તભે ફાલુબાઈને જમા, ભળમા અને છી રાગ્યુાં કે તભે
શેરાાં ણ આ ભાણવને ભી ચુક્યા છ. તભાયી વાથે જ
રગબગ ઉછમાા. વાથે વાથે જ રખટી અને ગીલ્રી–દાં ડા યમ્મા.
ગાભાાં દપતય બેયલીને સ્કુરભાાં વાથે જ બણતય રીધુ.ાં તભે જ
ક્યાાંક ગથુાં ખાઈ ગમા. ફાકી ફાલુબાઈ કેભ ભુરામ? ફાલુબાઈ
તભાયી આવાવ જ શતા. વચયાચય–વલાવ્માી. એ જ
બુળકટ–રેંઘ

અને

યફયનાાં સ્રીય

શેયીને

કાયાકીંગ

વાચલીને ઉબા યશેરા ફાલુબાઈ. ક્યાયે ક તભે તેભને ઝભ્બ
અને લુગ
ાં ીભાાં ણ જમા શમ ત ક્યાયે ક ળટા , ૅન્ટ અને શુઝભાાં
ણ જમા શમ. જ કે ત્માયે અંદય ફીજુ ાં ણ ૅન્ટ શમ જ;
કાયણ કે વેરભાાં આલેલ ુાં ૅન્ટ તેભની વાઈઝભાાં ભે જ નશીં
અને વેર–પ્રાઈઝ એટરી વસ્તી શમ કે રેલાન રબ યકામ
નશીં. એટરે ફાલુબાઈ ભટી વાઈઝના ૅન્ટ નીચે ફીજુ ાં યે ગ્યુરય
વાઈઝનુ ાં ૅન્ટ શેયી રે. ળીમાાભાાં ત એ વ્મલસ્થા ખુફ કાભ
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રાગતી. એવુાં જ શુઝની ફાફતભાાં. તેભના ગ નાજુ ક અને
નાના. વેરભાાં એભની વાઈઝ ભે જ નશીં. શુઝ એટરા ત
ગભી જામ કે ફાલુબાઈ રઈ જ રે અને છી ફે જાડાાં ભજાાંની
જડ શેયી રે અથલા ત ડફર વખ્તયી નાખી રે.
ફાલુબાઈ આભ ત મુ લડદયાના; ણ વાચુાં ુછ
ત ફાલુબાઈને સ્થ અને કાનાાં ફાંધનભાાં ફાાંધી ન ળકામ.
તે લડદયાના ણ શઈ ળકે અને અભદાલાદના ણ, આણાંદના
શઈ ળકે ત નડીમાદના ણ. તે શફકનભાાં શઈ ળકે ત
એડીવનભાાં ણ શઈ ળકે. તભે તેભને ટેર બ્રધવાભાાં નીયાાંતે
કાજીુલાક કુણાાં ટીંડાાં લીણતા જઈ ળક અથલા ત ડાઘ
લગયની લારય. ગભે તે સ્ટયભાાં, ગભે ત્માયે , કીમ્ભત રખેરી
શમ ત ણ બાલતારની યકઝક કયતા જઈ ળક. તે જ્માયે
કાયનુ ાં ાકીંગ વાચલતા ન શમ ત્માયે તભે તેભને ભાંદીયભાાં જઈ
ળક, મુયાયીફાુની યાભકથાભાાં કે યભેળબાઈની બાગલત
વપ્તાશભાાં જઈ ળક. ફાલુબાઈ અત્માંત ધાભીક અને ગીતાભાાં
લણાલેર સ્થીતપ્રજ્ઞ. શજી સુધી કમ્પ્યુટયને તેભણે શાથ સુધ્ધાાં
રગાડય નથી. ક્યાાંક આંકડાઓની લાત આલે ત તયત લેઢા
ગણલા ભાાંડ.ે શજી ણ ‘ગુજયાત વભાચાય’ નીમભીત લાાંચે છે
અને વાાંજે જભીને આંટ ભાયલા નીકે

ત્માયે ગરપાભાાં

ભાણેકચાંદ બયીને ાડળના કૅન્ડી સ્ટયભાાં જઈને અડધ કરાક
તડાકા ભાયી આલે છે . દુનીમા આખી દડતી શમ અને
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ફાલુબાઈને જુ ઓ ત કાયનુ ાં ાકીંગ વાચલીને ઉબા શમ.
‘રાઈપભાાં ફહુ ભગજભાયી ન જઈએ.’ તભને એ લાક્યન અથા
ક્યાયે મ વભજામ નથી અને તેથી જ એભાાં કઈક ગુઢ યશસ્મ
છાયુાં શળે એવુાં તભે ભાન છ.
ફાલુબાઈને તભે બોંમતીમાના ભાણવ કશી ળક. શજી
આજે ણ ફેઝભેન્ટભાાં યશે છે ત્ની વાથે. ફાક ફેઝભેન્ટભાાં
જ જનમ્માાં, ઉછમાું, ભટાાં થમાાં, યણી ગમાાં, તાનુ ાં ઘય
લવાવ્યુ;ાં ણ ફાલુબાઈ ત્માાંના ત્માાં જ. એવુાં નથી કે એભને
કળી ઈચ્છાઓ નથી, કળી ભશેચ્છાઓ નથી. ફાકી નાની નાની
ઈચ્છાઓભાાં, નાનાાં નાનાાં સુખભાાં એ યાચતા અને વાંત એ જ
વાચુાં ધન ભાની જીલતા. અઠલાડીમાભાાં ફે–ત્રણ શીન્દી પીલ્ભ
જલાની. એક લાય ીઝા અને એક લાય ાણીુયી ખાલાનાાં તે
ખાલાનાાં જ અને તે ણ ઘયે જ. ફશાયન ીઝા તેભને ન બાલે.
ગાભાાં ડચુય ફાઝે અને ાણીુયીનુ ાં ાણી ત તેભની ત્નીના
શાથનુ ાં જ બાલે. ક્યાયે ક ફહુ ખુળ થઈ જામ ત ફરી નાખે,
‘ચાર, આણે ાણીુયીન ખુભચ ખરી નાખીએ.’ ફવ એટલુાં
જ, છી કાંઈ નશીં. ‘રાઈપભાાં ફહુ ભગજભાયી નશીં જઈએ.’
અને એટરે જ કઈક યે સ્ટયાાંભાાં અચાનક–અકસ્ભાતે ણ તેભન
બેટ ત થામ જ નશીં. ક્યાયે મ કઈ ભેાલડાભાાં, ઉજલણીભાાં,
ઉત્વલભાાં ક્યાાંમ તભને ફાલુબાઈ ન ભે . બીડથી એ દુય બાગે
છે અને એટરે જ ત્રીવ લા શેરાાં તભે જે ફાલુબાઈને જમા
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શતા એ આજે ણ એલા ને એલા જ રાગે છે . જકભલતૌ
જીવ્મે જામ છે , ટેપરનનુ ાં કલચ ધાયણ કયીને.
આજથી રગબગ

ત્રીવેક લયવ શેરાાં ફાલુબાઈ

તાનુ ાં ગાભ છડીને અભેયીકા આવ્મા ત્માયે ડૉરયન બાલ
ાાંચ રુીમા શત અને ત્માયે તેભણે નક્કી કયુું શત ુાં કે ાાંચેક
લયવ યશીને તનતડ ભશેનત કયીને રાખ–ફે રાખ રુીમા
ફનાલીને ાછા ઈન્ડીમા જતા યશેવ.ુાં અભેયીકાભાાં તેભને
અરીફાફાની ગુપા ભી ગઈ. ‘ખુર જા વીભ વીભ’ની વાથે
ગુપા ખુરી ગઈ. ડૉરયન બાલ શલે આજે રગબગ ૪૫ રુીમા
થઈ ગમ. રાખ–ફે રાખ નશીં; ણ રાખ્ખ રુીમા ફચાવ્મા
છે . ગુપાન દયલાજ ફાંધ છે . ફાલુબાઈ ભાંત્ર ભુરી ગમા છે અને
ગુપાન દયલાજ ખુરત નથી.

–યશીત ાંડયા (અભેયીકા)
ફે દામકાથી, ેન્વીરલેનીમા–અભેયીકાથી પ્રકાળીત
થતા બાઈ કીળય દે વાઈના ત્રૈભાવીક ‘ગુજૉયીડામજેસ્ટ’ના
જુ રાઈ–૨૦૦૪ના અંકભાાંથી વાબાય....

વાંકા : rohitpandya@hotmail.com

@
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092 : 11-03-2007

ભને ન ામ
–ચન્રકાન્ત ટીલાા
અનુક્રભણીકા

કઈ ભને ુછે કે ભશાબાયતના ાાંચ ાાંડલભાાંથી
તભને કણ લધુ ગભે છે , ત ભાય જલાફ આ છે : યુધીષ્ઠીય
વત્મલાદી છે ; યાં ત ુ વત્મ શભેળાાં ળાંકાના ઘેયાભાાં શમ છે . બીભ
ફલાન છે ; ણ એનુ ાં ફ અભાનુ અને ક્યાયે ક ફીબત્વ
યહ્ુાં છે . અજુ ાન ફાણાલી છે ; યાં ત ુ ‘કાફે અજુ ાન લુટાં ીમ’
એટરે કે કૃષ્ણ લીના અજુ ાનની કઈ લીવાત નથી! વશદે લ
અતીજ્ઞાની છે ; યાં ત ુ કઈને કશુાં કશેત નથી અને કઈ એને
ુછત ુાં

નથી.

શા,

લયણાગીમ

ભને

ગભે

છે .

પ્રેભાનાંદે

‘નાખ્માન’ભાાં યુધીષ્ઠીયને મુખે એનુ ાં ચીત્ર દાયુું છે :
‘પ્રાત: વાભગ્રી નકુ ાવે કદાચ જઉં ભાાંગી,
એક પ્રશયની લાય રગાડે, એટરી કયે લયણાગી!’
–ફવ, નકુની જેભ જ ભને ણ ટાટી કયલાનુ,ાં
તૈમાય થલાનુ ાં ગભે. જેલ હુાં સ્લાદીમ છાં, તેલ હુાં લયણાગીમ
ણ છાં. I enjoy wearing clothes, as I enjoy eating foods.
લીજ્ઞાનના લીમભાાં વાયા ગુણ શલા છતાાં; ભેં તફીફ થલાનુ ાં
ન સ્લીકાયુ,ું અથાળાસ્ત્રભાાં રીરમા ગતી શતી; ત ણ અથાળાસ્ત્રી
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થલાનુ ાં ન સ્લીકાયુ,ું હુાં પ્રૉપેવય થમ. હુાં પ્રૉપેવય થમ ત્માયે
આજના જેવુાં નશત.ુાં ત્માયે પ્રૉપેવય શલાન એક ભબ શત.
મુફઈની
ાં
વેન્ટ ઝેલીમવાભાાં અભ્માવ કયતાાં કયતાાં અંગ્રેજીના
પ્રૉપેવવા કૉરાવ અને ભેન્ડઝા, તકા ળાસ્ત્રના પ્રૉ. આગીમાય,
ગુજયાતીના પ્રૉપેવય ભનસુખરાર ઝલેયી અને વાંસ્કૃતના પ્રૉ.
ઝારા સુધ્ધાાં સુટબુટ અને ટાઈભાાં વજ્જ નજય વાભે યશેતા. એ
જ કાયણે યફાંદયભાાં સુટબુટ અને ટાઈ વાથે કાયકીદીની
ળરુઆત કયે રી, તે ત્માાં સુધી કે લીદ્યાથીઓ પીળન્ડભાાં ભાયી
ટાઈને ક્યાયે ક ને ક્યાયે ક શડપેટે રેતા. એ જુ દી લાત છે કે
કેટરાક

તે

પ્રસ્ત ુતીમગ્મ

(Presentable)ફની

તાના

લક્તવ્મને પ્રસ્ત ુતીમગ્મ ન ફનાલતા શમ.
શભણાાં એક યીવાંલાદભાાં ભાયી વાથેના યુલાલક્તા
અધ્માકે ભને ુછી રીધુ,ાં ‘તભે ટાઈ કેભ શેય છ?’ ભેં કહ્ુ,ાં
‘ભને તાને લીશ્વાવન અનુબલ થત યશે એ ભાટે.’ આ વાચી
લાત છે . કશેલામ છે ને: ‘શજાય નુય કડાાં.’ હુાં જ્માયે રેંઘ–
ઝભ્બ શેરુાં છાં ત્માયે જાણે ાણીથી ાત શઉં એવુાં કણ
જાણે કેભ રાગ્મા કયે છે . રાગે કે હુાં ઝીયન ફલ્ફ છાં અને
સુટબુટભાાં શઉં

ત્માયે

ફયાફય

ચાયે

ફાજુ થી

ફાંધામેર,

વચલામેર, લીશ્વાવથી તગતગત હુાં ભને રાગુાં છાં. રાગે કે હુાં
શજાયન ફલ્ફ છાં! લસ્ત્ર એ ભાયે ભાટે લસ્ત્ર નથી; ણ ભાયી
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ફીજી ત્લચા (Second Skin) છે . ભાયી ચેતના અને લસ્ત્રની
ચેતના, કશને કે એકાકાય શમ છે .
ાબ્ર નેરુદાએ એની કલીતા ‘લસ્ત્ર અંગેન ુ ાં ગાન’(Ode
to the clothes)ભાાં આ જ કાયણે લસ્ત્રને વાંફધીને ક્હ્ુાં છે કે,
‘તભાયી ચેતના ભાયી ચેતનાની છફીને લીસ્તાયે છે . તભે
ભજાાંની જેભ ઉવ છ, લનભાાં પયપય છ, જાણે કે તભે ભાયી
ચેતના શ! અને ભાયી કયી ક્ષણભાાં તભે ભને શાડશાડ
ચીકીને યશ છ.’
અરફત્ત, આભ છતાાં; સુટબુટ અને ટાઈ શેયલાની ણ
ૠત ુ શમ છે . હુાં જાત ય જુ રભ નથી કયત અને વાભે લસ્ત્ર
ય ણ જુ રભ નથી કયત. ટાઈ ળીમાે જ બરી. ફીજી
ૠત ુઓભાાં હુાં ેન્ટ– ળટા થી યલી રઉં છાં. એભ ત ભાયા
કડાાંના કફાટભાાં ત્રણ ૠત ુની ત્રણ જુ દી જુ દી થપ્ીઓ છે .
ળીમાાભાાં શેયલાનાાં રાાંફી ફાાંમનાાં ળટા . ઉનાાભાાં ણ ટુાંકી
ફાાંમનાાં ળટા

(અભદાલાદભાાં ૧૦૦

ભાણવે

૮૦

ભાણવ

ઉનાાભાાં ણ રાાંફી ફાાંમનાાં ળટા જ શેયે છે , આશ્ચમા!) અને
ચભાવાભાાં છીનાાં લોભાાં કાઢી નાખલાભાાં આલનાય ઘવામેરાાં
ેન્ટ–ળટા .
જભાન કલી યીલ્કેની ભાતાએ ુત્રીની ઝાંખનાભાાં યીલ્કેને
ફ્રક શેયાલેરાાં, એવુાં જ્માયે લાાંચેલ ુાં ત્માયે ભાયી લસ્ત્ર અંગેની
શેરી સ્મ ૃતી ણ એલી જ કઈ લીગત આગ જઈને અટકેરી.
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ત્રણ–વાડા ત્રણ લાન શઈળ, ભાથે ફાફયી ઉતયાવ્મા લીનાના
રાાંફા લાની ફે ફાજુ ગુથ
ાં ેરી ફે વેય, ગભાાં ઝાાંઝયી અને
વપેદ ફ્રકની બુટ્ટાદાય કીનાયી–ફધુાં આછાં આછાં ભનભાાં શજી ણ
ઉવી આલે છે . એ જ શળે કદાચ ભાયા લસ્ત્રપ્રેભન સ્રત, મ ૃત્યુ
ુાં –ુાં હુાં વદા પ્રેભથી નલાાં ને
લી ભને શુાં નલાાં લસ્ત્ર શેયાલત’ત
નલાાં લસ્ત્ર ધાયણ કયત યહ્ય છાં.
ભાયી લાત જલા દ. હુાં વાયાાં કડાાં શેરુાં એ ત ભને
ગભે જ. ણ વાભેન ુ ાં ણ કક વયવ કડાાં શેયીને સુઘડ ફની
ભાયી વાભે આલે, ત્માયે ણ ભને યાજી થામ છે . કઈએ જુ દા
પ્રકાયનુ ાં શેયેલ ુાં ેન્ટ, કઈએ જુ દી બાતનુ ાં શેયેલ ુાં ળટા , કઈએ
આકાક યીતે ફાાંધેરી ટાઈ, તયત ભાયી આંખે ઉડીને લગે છે .
હુાં એની પ્રળાંવા કમાા લીના યશી ળકત નથી. અન્નની જેભ જ
લસ્ત્ર ણ કઈની અંદય પ્રલેળ ભેલલાનુ ાં ઉત્તભ વાધન છે .
લીચાય, વાશીત્મક્ષેત્રે નાટયપ્રકાયભાાં કે કથાપ્રકાયભાાં
ાત્રને યભતાાં મુકતી લેાએ વાશીત્મકાય એભનાાં લસ્ત્રથી
ાત્રને પ્રલેળ કયાલે છે ; એટલુાં જ નશીં એભનાાં લસ્ત્રથી
ાત્રભાાં

પ્રલેળ

કયાલે

છે .

ગલધાનયાભ

ત્રીાઠીએ

‘વયસ્લતીચન્ર’ના શેરા પ્રકયણ ‘સુલણાયુ ન અતીથી’ભાાં
વયસ્લતીચન્રને લશાણભાાંથી ઉતયત ફતાવ્મ છે . એનાાં લસ્ત્રનુ ાં
લણાન વયસ્લતીચન્રને નલરકથાપ્રલેળ ત કયાલે જ છે ;
વયસ્લતીચન્રના ભનભાાં ણ પ્રલેળ કયાલે છે . ગલધાનયાભ
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લસ્ત્ર અંગે એક જ લાક્ય રખે છે : ‘તેનાાં લસ્ત્ર ય ઉજાવ
નશત.’ વયસ્લતીચન્ર પ્રલાવભાાં શલાથી લસ્ત્ર ભેરાાં શળે એટરે
ઉજાવ નશત એવુાં કશેવ ુાં ફયાફય છે ; ણ આ ‘ઉજાવ નશત’
જેલ લાક્યખાંડ વ્માંગ્મને યસ્તે છે ક વયસ્લતીચન્રના ઝાાંખા
અંદયના ઉદાવ ભન સુધી આણને શોંચાડે છે . કથાવાશીત્મભાાં
અન્ન કે લાનગીઓ ાત્રને લીલીધ યીતે વાાંકે છે . તેભ લસ્ત્ર
ણ ાત્રને લીલીધ યીતે અબીવ્મક્તી આીને વાાંકે છે .
નલરકથાનુ ાં કઈ લણાન, નાટકનુ ાં કઈ દૃશ્મ કે ચરચીત્રની કઈ
ઝરક એક જ ક્ષણભાાં લસ્ત્રને કાયણે ુયાકારીક, ઐતીશાવીક,
ુલાકારીક, વભકારીક કે અનુકારીક કા વાથે તભને ત્માાં ત્માાં
વાાંકી દે છે . અયે ! લસ્ત્ર વાથે ત નયદભ કા ચોંટેર શમ છે !

–ચન્રકાન્ત ટીલાા
વાંકા : ડી–6, ુણેશ્વય ફ્રેટ્વ, ગુરફાઈ ટેકયા, અભદાલાદ–
380 015
પન : (079) 2630 1721
@

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 140

093:18-03-2007

ગઝર ભશેપીર
–બગલતીકુભાય ળભાા
અનુક્રભણીકા

.1.
શ્રક છાં
લાલ્ભીકીના હૃદમભાાં સ્ફુયે ર ળક છાં;
કીન્ત ુ ન જે યચાઈ ળક્ય એલ શ્રક છાં.

છરકામા જે કયે છે તે આનન્દરક છાં;
ડુભાભાાં જે દફામ છે તે મ ૃત્યુક છાં.
એકાકી છાં હુાં કૌંચની ત ુટેરી જડ ળ;
વન્દબા છે વ્મથાન, ત્માાં થકેથક છાં.

જગ્મા નથી યશી કે કબુતય ચણી ળકે;
યવેલે યે ફઝેફ નગયન હુાં ચક છાં .
છે ક્ષાત રાગણી, તાયા તયપ ભને ;
ફીવતાંત ુન તાલ તયપન હુાં ઝક છાં.
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.2.
ગણલેળભાાં નથી
વમ્રાટભાાં નથી અને દયલેળભાાં નથી ;
ભાયી ભનુષ્મતા કઈ ગણલેળભાાં નથી.
કઈ યાગભાાં નથી કે કળા દ્વેભાાં નથી;
આ રશી છે કે ફપા ?–જે આલેળભાાં નથી.

હુાં ળબ્દભા જીવુાં છાં, પક્ત શ્રેભાાં નથી;
જ કે હુાં અથાના કઈ આશ્રેભાાં નથી.
બણકાતા ભાયા મુત્યુની ચીંતા નશીં કય;
મુથી જ જીલલાની હુાં ઝાંફેળભાાં નથી .
કીંચીતૌ શતી, ક્યાયે ક છે ને શુન્મ ણ થળે;
ભાયી તયર શમાતી જે શાંભેળભાાં નથી .

ફે ળબ્દ પ્રાથાનાના કશી ચુ થઈ ગમ;
આજૉલભાાં છે જે ફ, કદી આદે ળભાાં નથી.

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 142

.3.
ભાણવની ગઝર
અભે આંધી લચ્ચે તણખરાાંના ભાણવ;
ીા શ્વાવની ત ુચ્છ ઘટનાના ભાણવ.
પટાણાાંના ભાણવ, ભયળીમાાંના ભાણવ;
અભે લાયવાગત વભસ્માના ભાણવ.
‘કદી’થી ‘વદી’ની અનીરાના ભાણવ;
પ્રબાતની ળાશ્વત પ્રતીક્ષાના ભાણવ.
અભે અભને ભલાને ઝયતા જ યશીએ;
વડકલન્ત ઝીબ્રાતા ટાના ભાણવ.
ળીખય? ખીણ? ધુમ્ભવ? સુયજ? કે કશુાં નૈ?
‘ટુ ફી–નૉટ ટુ ફી’ની ‘શા–ના’ના ભાણવ.
બયત કઈ ગુથ
ાં ત ુાં યશે ભયરાનુ;ાં
અભે ટચ્ચ ટુ
ાં ાતા ટહક
ુ ાના ભાણવ.
ભી આજીલન કેદ ધ્રુલના પ્રદે ળ;ે
શતા આણે મુ તડકાના ભાણવ.
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.4.
નદીકીનાયાની બેખડ છાં
અળબ્દ લાલ છાં–ડઘાથી ગુગ
ાં ાઈ જઈળ;
ખભ શે લત
ા ુ , થ્થયથી હુાં ઘલાઈ જઈળ.
કય ભને ન તભે આજ વીન્દુયી થાા;
હુાં ાીમ છાં, છી ધુથી છલાઈ જઈળ.
નથી હુાં યાતન ઓથાય કે ફહુ ીડુ;ાં
પ્રબાતકાનુ ાં સ્લપ્નુ ાં છાં હ,ુાં ભુરાઈ જઈળ.
હુાં ચૈત્ર છાં, ભને ઝાંખ નશીં અાઢરુ;ે
ગગનથી નીચે લયવતાાંભાાં હુાં સુકાઈ જઈળ.
રખુાં છાં નાભ તભારુાં શથેીભાાં આજે,
ને શીભડાંખથી, વાંબલ છે , હુાં ગાઈ જઈળ .
વભમના જન આ જન્ભાન્તય જુ ન બયડ ;
નદીકીનાયાની બેખડ છાં હુાં – ઘવાઈ જઈળ.
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.5.
લાલડ
અભે વભમના વપેદ ફયડે રીરાચટ્ટક વ વડાવડ;
રશીન એક ન ટળીમ ફુટે, ત્લચા ચીયાતી જામ ડેડ
ભન્દાક્રાન્તા ળ ગયલ આ મતીબાંગ વશી ખડાંગાત;
લવન્તતીરકા–ઉજાતીન ફાગ શલે ત અફર, ઉજજડ!

અક્ષયન અયાધ કયીને કાગ–ત્તય રખલા ફેઠા;
બીને લુગડે લાાંચી રઈશુ;ાં અભને પ્શોંચ્મા નીજના લાલડ.
શ્વાવ ખુટમા ને શાથથી વઘાાં શથીમાય ણ ગમાાં લછટી;
તમ યુદ્ધન અંત નથી અશીં; લઢામ ભાથુાં છતાાં રડે ધડ.
અભે નીયાાંતે ફેઠા આજે એક ત ુટેરી બીંતને ટેકે;
તભે અભાયી નીકટ, જુ દાઈ શલે આણી વાલ અડઅડ.
દુકાના આ દીલવ દહ્યરા; તાલ–કુલા–લાલ ગાલ;
લીજગટાણે ાણી જઈ કયી આંખ ફળે બડબડ.

અયગટ યગટ અંધાયાભાાં યઢની ાાંણ ય વનુ;ાં
ઝમ્ભય ફુટી ગમાાં પડપડ, તાયા ત ુટી ડયા તડતડ.
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.6.
ફ્રૅટભાાં
અમુક સ્ક્લેયપીટની કફય પરૅટભાાં;
હુાં રાગુ છાં મુજને જ ય પરૅટભાાં.
શલે શ્વાવ ત વાલ સુક્કા ડીફાાંગ;
છે લાતાનુકુરીત રશય પરૅટભાાં.
ઝરુખે ઝયે લાંધ્મ કુાંડાની લેર;
–નખય ાનખય ાનખય પરૅટભાાં.

ફહુ વાાંજ વ્શેરી ઢે છે અશીં;
ન ામુાં સુયજની ટળય પરૅટભાાં.

ટી.લી., પન, ડેકય, વપા–કલય ;
ફન્મ છાં હુાં ઈન્ટીયીમય પરૅટભાાં.
શર–શાઈ–એક્સ્ક્ુઝ ભી– થૅંક્વે રૉટ;
છે ળબ્દનુ ાં ક નગય પરૅટભાાં.
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કલીના કાવ્મવાંગ્રશ ‘છન્દ છે ાાંદડાાં જેનાાં’ (પ્રકાળક : આદળા
પ્રકાળન, ગાાંધી ભાગા, ફારા શનુભાન વાભે, અભદાલાદ–380
001 : ુનમુર
ા ણ–૨૦૦૩ : રુીમા–૬૦)ભાાંથી વાબાય..

વાંકા :

બગલતીકુભાય ળભાા,
32–B લીત્રા ય શાઉવ, ગેટ નાં–2, આનાંદ ભશેર યડ,
અડાજણ, સુયત–395009
પન : – (0261) 274 3967

@
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094 : 25-03-2007

નમુનેદાય ફેવણુ ાં
–જગદીળ ળાશ
અનુક્રભણીકા

ગમે ભશીને મુફઈભાાં
ાં
એક લીળીષ્ટ પ્રકાયનુ ાં ફેવણુાં
થમાના વભાચાય છાાના એક ખુણેથી લાંચાઈ ગમા. ખયે ખય
ભાયા જેલ તાંત્રી શત ત ત આ રફાડ યાજકાયણીઓના
લાણી–લીરાવને ફદરે આ ક્રાાંતીકાયી વભાચાયને શેરે ાને
આકાક ભથાળાં ફાાંધીને આત.

ાકટ લમે એક યવીક ફશેન ગુજયી ગમાાં. તેભને ફુરનાાં
કુાંડાાંન, જુ ની પીલ્ભનાાં ગીતન અને લીલીધ લાનગીઓ
ફનાલી જભલા–જભાડલાન ળખ. તેભના મ ૃત્યુ છી તેભના,
તેલા જ યવીક અને ક્રાાંતીકાયી તીએ લીળીષ્ટ પ્રકાયનુ ાં ફેવણુાં
યાખ્યુ.ાં

ફેવણાના સ્થે શોંચલાના યસ્તાની ફન્ને ફાજુ
ફુરનાાં કુાંડાાંઓની શાયભાા કયલાભાાં આલી શતી. બજનની
કેવટ કે બજનીકની બજન–વાંધ્માને ફદરે જુ ની પીલ્ભનાાં
ગીતની કેવેટ લાગતી શતી. ત્માાં ફડા મુકલાભાાં આલેલ ુાં શત ુાં કે,
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‘સ્લગાસ્થને ગભતાાં ફુરનાાં કુાંડાાં અને લીવયાતા સુયને ભાણ્મા
છી તેભને ગભતી લાનગીન આસ્લાદ કયીને જળ ત
વદ્દગતના આત્ભાને ળાાંતી ભળે.’

શા જી, ફેવણાભાાં બજન! અને પીલ્ભીગીત! આ
વભાચાયથી હુાં ત અત્માંત પ્રવન્ન થઈ ગમ! લાચક છાતી ઉય
શાથ મુકીને કશે કે ફેવણાભાાં જલાનુ ાં થામ છે ત્માયે ળી રાગણી
થામ છે ? વપેદ કડાાં શેયીને, વગીયુાં ભોં યાખીને (અને લી
કેટરાાંક બાઈ–ફશેન ત તે

ભાટેન ભેકઅ બ્યુટી ારાયભાાં

કયાલીને) જલાનુ,ાં ત્માાં મુકેર ફુર કે ાાંખડીઓ રઈ મ ૃત
ળયીયના પટાને ચડાલલાનાાં અને એક ખુણે ફેવી ળાાંત–
યરકને માદ કયાલે તેવ ુાં બક્તીવાંગીત વાાંબલાનુ.ાં વતત
પ્રવ ૃત્તીભાાં યશેનાયને ત ૧૦–૧૫ ભીનીટ મુગા ફેવી યશેલાનુ ાં
મુશ્કેર શમ છે ; તેથી આ પ્રવાંગેમ ફાજુ ની વ્મક્તી વાથે લાત
કમાા લગય યશેલાત ુાં નથી. તી–ત્ની વાથે ગમાાં શમ ત, ૫–૭
ભીનીટ થઈ ન થઈ અને એક ફીજા વાભે જમા કયે . ક્યાયે ઉઠે
ને અશીંથી લીદામ થઈએ. શાથ જડીને ઉબા થઈ યસ્તે ડલાનુ.ાં
તદ્દન નીજીલ, દાં બી દે ખાડ આલાાં ફેવણાભાાં શમ છે .

તેને ફદરે વભાચાયભાાં જણાવ્મા મુજફનુ ાં ફેવણુાં નલી
બાત ાડનારુાં ગણામ. આ ચીર ાડલા જેલ ખય. મુફઈ
ાં
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જેલા ળશેયભાાં કે ગાભડાભાાં ફે–ચાય કરાક ત જલા–આલલાના
થતા શમ, ત્માાં ાણી અને કાંઈ ખાલા–ીલાની ચીજ શોંચતા
ભાણવએ યાખલી જઈએ. નશીં ત ફેવણાભાાં જનાય કે
નીકનાય ફશાય કાાંઈક ને કાાંઈક ેટભાાં ઓયીને જ જામ છે .
આલી ફધી લીધીઓને જીલતી–જીલાંત કયલાની જરુય છે .
વાભાન્મ ભાણવથી આ નશીં થામ. લીચાયક અને વાભાજીક
કામાકયએ વભાજને આંચક આલા આલા ક્રાાંતીકાયી પેયપાય
કયલા જઈએ.

ફેવણાભાાં કયલા જેલ એક સુધાય સુચવુ.ાં વદ્દગત લીળે
ફે ળબ્દ રખી ળકામ, તે ભાટે ફે–ત્રણ ઠેકાણે પ્રલેળદ્વાયે ઉંચાાં
ટેફર ઉય નટબુક અને ેન યાખલાાં જઈએ. તે વાથે
ટારેટી જેલી ેટીઓ ણ યાખી ળકામ. ઘયે થી રખીને
રાલનાય તેભાાં તે નાખી ળકે. લી, મ ૃત વ્મક્તીની ઓખાણ
વોને એક વયખી નથી શતી નથી, તેથી તેભની જીલન–ઝયભય
અને ળક્ય શમ ત જીલનભાાંથી પ્રેયણા રેલા જેલી ફાફત–
પ્રવાંગને

વભાલતી

નાનકડી

ુસ્તીકા(ઉય

તેભના

પટા

વાથેની) આી શમ ત પ્રાવાંગીક થામ. વપેદ લસ્ત્ર અને
વગીમાાં ભઢાાંનીમે જરુય ન ગણામ.
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અરફત્ત, ફેવણુાં કયવુાં એ જરુયી ન રેખાવુાં જઈએ. જેભ
વભાયાં બ–વાંભેરનભાાં ‘રુફરુ ન આલી ળક ત વાંદેળ ભકરી
આળ’ એવુાં રખાણ ઘણા કયે છે તેભ; ફેવણાની જાશેયાતભાાં
જ

‘રુફરુ

આલલાની

પ્રતીકુતા

શમ

ત

આન

ુ ીત્ર ભકરી આળ’ એવુાં તા.ક.ભાાં છાી ળકામ.
વશાનુભત

ફેવણાભાાં આલનાય અને આલી ન ળકાતાાં વાંદેળ
ભકરી આનાય વોને મ ૃત વ્મક્તીને ગભતી કઈ એક કે અનેક
ચડીઓ ૈકીની એક–એક ચડી બેટ આી–ભકરી ળકામ.
તેભાાં ચાયે ક ાનાાં પટા અને જીલનઝયભયનાાં ચોંટાડી ળકામ.

આની વાથે ભયલાના અમજનનુમે
ાં લીચાયલા જેવુાં છે .
નાભ તેન નાળ નીશ્ચીત છે . વોને લશેરા–ભડા આ દે શ છડીને
જલાનુ ાં જ છે . એટરે ળાણા ભાણવ ભયતાાં શેરાાં લવીમતનામુાં
કયી નોંધાલી યાખે છે . આ લવીમતનામુાં ભટે બાગે સ્થાલય
જગભ
ાં
ભીરકતની લશેચણીનુ ાં જ શમ છે . આ અંગેમ લીચાયલા
જેવુાં છે . ભાનલ–જીલનભાાં ભાત્ર અથાન જ ુરુાથા કયલાન
નથી. ધભા–અથા–કાભ અને ભક્ષ એભ ચાય ુરુાથા કયલાના
શમ છે . એ ચાય ૈકી તે શુાં શુાં કયુું અને શુાં શુાં કયલાનુ ાં ફાકી
છે , તેન ુ ાં ચીંતન વાઠીભાાં આવ્મા છી દયે કનુ ાં થવુાં જઈએ. વાઠી
એટરે ઓગણવાઠથી અડવઠ લયવ––એલી ભાયી વભજ છે .
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વાઠીભાાં પ્રલેળતાાં આ ચીંતન ળરુ થામ ને નલ લયવભાાં તેન ુ ાં
સુયેખ આમજન થઈ જામ. વાભાન્મ યીતે વીત્તેય ટકા રક
વાઠીભાાં દે શમુક્ત થઈ જામ છે .
વાઠીભાાં પ્રલેશ્મા છી અથા અને કાભન ુરુાથા વભેટી
રેલ ઘટે. ધભા અને ભક્ષન ુરુાથા ફેલડા જયથી ળરુ થલ
જઈએ. ધભા એટરે ભાંદીયે જવુ,ાં ઘયભાાં ાઠ–ુજા કયલાાં,
જાત્રાએ જવુાં કે કથાલાતાા વાાંબલા જવુાં કે ઘયભાાં તેવ ુાં લાાંચવુાં
એટરા ુયત ભમાાદીત અથા ન ઘટાલલ. ‘આત્ભા જ અભય છે
ને દે શ નાળલાંત છે . આત્ભા યભાત્ભાન અંળ છે . વોભાાં આત્ભા
છે , જેભ ભાયાભાાં આત્ભા છે , એ યીતે વો યભાત્ભાના અંળ છે .’–
આલી બાલના પ્રફ યીતે ઘુટલી,
ાં
વ્મલશાયભાાં જાગ ૃતીુલાક
આચયલી. એટરે રશીની વગાઈ નથી તેલાાં વગાાં–ડળી–
ભીત્ર કે તદ્દન અજાણ્માભાાંમે યભાત્ભાન અંળ છે , તે વો
આણાાં જ છે , એલી બાલના કેલલી અને તે નકય–ચાકય–
ભજુ ય સુધી શોંચાડલી. લાણીને ણ તેને અનુરુ કેલલી.
ધન શમ ત ફને ત્માાં સુધી વદ્કામાભાાં તેન વ્મમ કયલ.
અત્માય સુધી ુત્ર– ોત્ર–ોત્રીઓ ભાટે ભીઠાઈ–યભકડાાં–
ુસ્તક રાલતાાં શલે તેન ુ ાં લત
ા ુ લીસ્તાયવુ.ાં ભોંઘી ચીજ નશીં ત
વીંગચણામે લશેંચી ળકામ. નજીકનુ ાં ફારભાંદીય, ગયીફ અને
છાત ફાકનાાં છાત્રારમ, ગયીફની ઝાંડટ્ટી કે લાવ સુધી
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તે શોંચાડલાન ુરુાથા કયલ જઈએ. દાદા કે ફા કનાાં? ત
વો કશે, ‘આણાાં’, એલ યણક ચભેયથી વાાંબલા ભે ત
આણ પ્રમત્ન પળમ. કઈ ભાાંદુાં આણા થકી દલા– વાયલાય
ાભે, કઈ ગયીફ લીદ્યાથી ુસ્તક, નટ, પી કે ળીષ્મવ ૃત્તી ાભે,
લાય–તશેલાયે ભુખ્માઓ બજન ાભે એવુાં આમજન કયવુાં
જઈએ
જીલતાાં જે કાંઈ થયુાં તે જ વાચુ,ાં લીરભાાં રખેલ ુાં
યભાથાભાાંન ુ ાં કાભ, આણા જેટરી જ રગનથી, તીવ્રતાથી
આણા લાયવદાય કયલાના નથી, નથી ને નથી જ– એ
લાસ્તલીકતા સ્લીકાયી રેલી જઈએ.
વ ૃદ્ધાલસ્થા છી દે શને જલા ભાટે કઈ ફશાનુ ાં ત જઈએ
જ, તેથી કઈક ને કઈક વ્માધી આલે તેભ ફને. વાઠી લટાલી
દીધી શમ, કયલાનુ ાં કાભ કઈ ફાકી ન શમ, ધાંધ–વ્મલવામ
ુત્રએ વાંબાી રીધ શમ ત છી આ દે શને ટકાલી યાખલાના
નાશક ઉધાભા ન કયલા જઈએ. શૉસ્ીટરભાાં દાખર કયલાનુ,ાં
લાઢકા કયલાનુ,ાં ળયીયને ખેંચાલા ઓકવીજન કે ગ્લુકઝના
ફાટરા

ચડાલલા,

આઈ.વી.યુ.ભાાં દાખર

કયલા

લગેયેની

જણ ભત ફગાડનાયી છે . ુત્ર અને લાયવદાયન નાશકન
ખચા અને દડધાભ ફચાલલાાં જઈએ. ળાાંતીથી વદ્ચીંતન
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કયતાાં આશાય ઓછ કયતા જવુાં જઈએ. જીન્દગીબય જાતજાતનુ ાં
ખાધુ–ીધુ
ાં
ાં છે . શલે તેભાાંથી ભનને લાી રેવ ુાં જઈએ. વગાાં–
લશારાાંઓએ ણ દુનીમાદાયી ના ડયથી શૉસ્ીટર–દાક્તય–
દલાઓ દડાદડી ન કયલી જઈએ.

છે લ્લુાં આમજન દે શના લીવજૉનનુ ાં છે . બાગ્મે જ કઈ
તેન ુ ાં આમજન કયે છે . શભણાાં મ ૃત વ્મક્તીનુ ાં નેત્રદાન પ્રચરીત
થત ુાં જામ છે . યડયખડય કઈ દે શદાન ણ કયે છે . ખયે ખય, આ
ફાફત જેટલુાં ઉંડાણથી લીચાયવુાં જઈએ તેટલુાં લીચાયાત ુાં નથી.
ળફન નીકાર વાભાન્મ યીતે ફાીને, દાટીને, નદી–દયીમાભાાં
લશેડાલી અને ાયવીઓભાાં ક્ષીઓને ખયાક તયીકે આીને
થામ છે . ફાલાભાાં રાકડુ,ાં છાણાાં, ગેવ, લીજીન ઉમગ
થામ છે . આજના જભાનાભાાં માાલયણને પ્રાધાન્મ આીએ ત
ભડદાાં ાછ રાકડાાં લેડપાલાનુ ાં મગ્મ નથી. આભેમ છાણાાંન
ઉમગ ફાલાભાાં ન થલ જઈએ. તેન ઉમગ ખેતયભાાં
ખાતય ભાટે જરુયી છે . ગેવ અને લીજી ણ ભોંઘાાં છે .
દાટલાનુ ાં એક જ જગ્માએ કયલાથી કબ્રસ્તાનભાાં ઘણી જગ્મા
યકાઈ જામ છે . જ્માાં લાડ–ખેતય કે ડતય જભીન શમ ત્માાં
ભડદાાં દાટલાથી લખત જતાાં તે ભાટીભાાં એકાકાય થઈ જામ છે .
અને તેની ઉય વ ૃક્ષ ણ લાલી ળકામ ત એક સ્ભયણ યશી ળકે
છે . ાણીભાાં લશેડાલલાભાાંમે પ્રદુણ ત થામ જ.
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આભ, મ ૃતદે શના નીકાર ભાટે જભીનભાાં દાટીને ઉય
વ ૃક્ષ લાલલાન લીકલ્ વાય છે . શા, ભૅડીકર કૉરેજના
લીદ્યાથીઓને બણાલલાભાાં કે ળયીયનાાં ઉમગી અલમલન પેય
ઉમગ કઈ જરુયીમાતલાાને ભાટે થત શમ ત દે શ–દાન
કયવુાં ખટુાં નથી; ણ તે વલાજન ભાટે સુરબ નથી.

આભ, જીલન જીલતાાં વોને ખભાાં આલવુાં ને કઈને
નડવુાં નશીં તથા જીલનની વભાપ્તી છી મ ૃતદે શ ણ કઈને
નડે નશીં, તે નીભીત્તે સ ૃષ્ટીની વાંત્તી લેડપામ નશીં એવુાં ચીંતન
જરુયી છે .
ભયનાયને લયવલયવ માદ કયી છાાભાાં તેભના પટા
છાલાન કુયીલાજ શભણાાં શભણાાં વ્માક થત જામ છે . આલ
દે ખાડ ળાન? ૈવા ખચીને છાાભાાં દય લયવે માદ કયલાની
ળી જરુય? આવુાં જ ફધાાં જ દય લા કયલા ભાાંડે ત છાાભાાં
લાાંચલાના કઈ વભાચાય કે રેખની જગ્મા જ ન ફચે! અથલા
ત અનેક ાનાાંઓનુ ાં છાુાં નીકે ને કાગન નમો લેડપાટ જ
થામ. કાગ ણ લાાંવ અને લનસ્તીભાાંથી ફને છે . એટરે
લનનુ ાં નીકાંદન નીકી જામ. ભયનાયના ગુણ સ્ભયીને આણુાં
જીલન વમ ૃદ્વ ફનાલલાન વાંકલ્ દય લે ઘયના કુટુાંફીજન
બેા ભી કયી ળકે–જ ફહુ રાગણી શમ ત. કેટરીક લાય ત
ભયનાયે જીલનબય મેનકેન પ્રકાયે ણ ૈવ બેગ કમાા વીલામ
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ફીજુ ાં કઈ કાભ ન કયુું શમ; તેલાને દય લયવે છાે ચડાલી
તેભને ભનભાન ગા દે લડાલલાની જરુય નથી શતી. જેણે
વેલાનાાં, યભાથાનાાં કામો કમાું શળે, તેભને ત દુનીમા આભેમ
માદ કયલાની છે જ.

વાઠીભાાં પ્રલેશ્મા છી ‘બુદ્ધી નાઠી’– એલી કશેલતને
વાચી ન ાડલાન પ્રફ ુરુાથા વોએ કયલ જઈએ. ઉરટુ,ાં
વ ૃદ્ધની બુદ્ધી અને અનુબલ ત લધે છે . તેન ભાત્ર કુટુાંફીજનને
જ નશીં; વભાજ વભસ્તને રાબ ભલ જઈએ. ફે કાન
યભાત્ભાએ આપ્મા છે ; ણ જીબ ત એક જ આી છે ! તેન
ખ્માર યાખી વ ૃદ્ધે લાણી ઉય વાંમભ યાખલાથી યીલાયભાાં
ળાાંતી યશે છે . શા, ુછનાયને તેઓ જરુય જલાફ આે, વરાશ ન
આે. નાછટકે જ ફરલાનુ ાં યાખે ત વ ૃદ્ધ અકાયા ન થામ.
ોત્ર–ોત્રીઓ વાથે શલા–ભલાનુ,ાં તેભને લાતાા કશેલાનુ,ાં
પયલા રઈ જલાનુ,ાં ળાાએ મુકલા–રેલા જલાનુ,ાં તેભની દૈ નીક
ક્રીમાભાાં તેની ભાને(તે ઈચ્છે તેટલુ)ાં ભદદરુ થલાનુ,ાં ળાક
રાલી આલાનુ,ાં વભાયી આલાનુ,ાં ફજાયની નાની ભટી
ખયીદી કયી રાલલાનુ,ાં ુત્રલધુ ચીંધે તે અને ત કયલાનુ ાં
યાખલાથી વ ૃદ્ધ ઘયભાાં ઉમગી થળે. તેઓ તાની લમના
ભીત્ર–વગાાંઓ લચ્ચે લધુ શે ભે ને કાવ્મ, ળાસ્ત્ર, લીનદ કયે
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તે વારુ છે ; ણ ુત્ર–ુત્રલધુ કે ઘયના અન્મની નીંદા–કુથરીભાાં
ન ડી જલામ, તેન ખ્માર યાખે ત ભયણ સુધયે .
ઘયભાાં ભમાાદીત આલક શમ ત વ ૃદ્ધ ુત્ર ાવે
અનાલશ્મક ભાાંગણીઓ કયલાનુ ાં ટાે . ‘ઈન્રીમને વભેટી રેલાની
છે ’ તેલી જાગ્રતી યશે ત તેના બગ ભાટેની વાભગ્રી ન ખયીદાલે
ત વારુાં. ભનયાં જન–બજન ઘયભાાં જે કાાંઈ ીયવાત ુાં શમ તેભાાં
પાલળે–ચારળે–ગભળે–બાલળેની

વ ૃત્તીથી

બી

જલામ

ત

તેનાથી રુડુાં ફીજુ ાં કાાંઈ નશીં.
અત્માયે વભાજભાાં વ ૃદ્ધની વાંખ્મા લધતી જામ છે .
વ ૃદ્ધાશ્રભ કયલાની પ્રવ ૃત્તી ળરુ થઈ છે ; ણ વ ૃદ્ધાશ્રભ અનીલામા
અનીષ્ટ છે એભ ભાનવુાં જઈએ. ઘયભાાં–કુટુાંફભાાં જ વ ૃદ્ધ યશે ને
વોને ઉમગી ને પ્રીમ થઈ ળકે, તે જ આદળા વ્મલસ્થા છે .
ગામને ભાટે ાાંજયા અને વ ૃદ્ધ ભાટે વ ૃદ્ધાશ્રભ વયખાાં છે . શા,
જેન યીલાય જ ન શમ, તેઓ જરુય વ ૃદ્ધાશ્રભને નીલાવ
ફનાલે.
વ ૃદ્ધાલસ્થા, ફીભાયી, ભયણ, ભયણ છીનુ ાં ફેવણુાં અને
અન્મ ક્રીમાઓ લીળેન ુ ાં આ ચીંતન વાઠી વાય કયનાયાાં અને
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વાય કયી ગમેરાાં વ ૃદ્ધ લાચક બાઈ–ફશેનને ખ રાગળે,
તેલી આળા છે . વીનેભાના એક ગીતની કડી અત્રે માદ આલે છે :
‘જીમ ત ઐવે જીમ જૈવે વફ ત ુમ્શાયા શૈ,
ભય ત ઐવે કી જૈવે ત ુમ્શાયા કુછ બી ન થા’
.......... અસ્ત ુ!

–જગદીળ ળાશ
ુ યી ૨૦૦૬ના ‘ભુભીુત્ર’ના અંકની એભની
તા. ૧ પેબ્રઆ
‘વભાચાયને વથલાયે’ કૉરભભાાંથી વાબાય...
વમ્કા :

Vinoba Ashram, Gotri-390 021 Phone-0265-237 0489
Mobile : 98243 26037 eMail - jashah1934@gmail.com
@
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095 : 01-04-2007
‘આંગણની ત ુરવી’

આણને સુખ ફક્ષતાાં આણાાં જીલનમુલ્મ
–અલાંતીકા ગુણલાંત
અનુક્રભણીકા

ચાલ્વા નદીના કીનાયે ભાયી દીકયી પ્રળસ્તી ભાયા અને
ળાશ્વતના પટા ાડતી શતી ત્માાં એક અભેયીકન ગ ૃશસ્થ આવ્મા
અને અભાયા ચીય યીચીત શમ એભ શવતે ભઢે શેતબમાા
અલાજે કશે, ‘‘રાલ, હુાં તભાયા ત્રણેના બેગા પટા ાડુ.ાં ’’ જુ દા
જુ દા ફેકગ્રાઉંડ વાથે અભાયા પટા ાડીને એણે ુછયુ,ાં ‘‘તભે
ઈન્ડીમન છ ને? હુાં ઈન્ડીમા આલી ગમ છાં. યાજસ્થાનભાાં પમો
છાં. ભાંદીય, ભશેર, કીલ્રાઓ અને લાલ જમાાં છે . લાલભાાં
ગથીમાાં ઉતયીને નીચે છે ક ાણી સુધી જલામ. ત્માાં ઓયડાઓ
શમ, કતયણી કાભલાા ગખરા, દીલાર અને છત શમ,
સુદ
ાં ય મુતીઓ શમ..’’
એને લાલનુ ાં લણાન કયત જઈને હુાં નલાઈ ાભી! ભને
શત ુાં કે

ભાયા દે ળભાાંના યાજાભશાયાજાઓના

બવ્મ ભશેર,

ભશેરભાાંથી શલે ફનેરી શટર કે દે યાવયની કે કીલ્રાઓ–
ભાંદીયની એ લાત કયળે; ણ આ ત લાલની લાતે ચડય!
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‘‘કેભ?’’ ભેં ુછયુ.ાં ત કશે, ‘‘ભશેરભાાં ત યાજા યશે.
તાના બગલીરાવ ભાટે યાજ્મને ૈવે યાજાએ ભશેર ફાંધાવ્માાં
શમ. ભાંદીયભાાં ત બગલાનની મુતી યશે; ણ વાભાન્મ ભાણવ
ભાટે શુ?ાં એનાાં સુખવગલડ ભાટે શુ?ાં ત એના ભાટે છે લાલ.
થાકેર લટેભાગુા લાલભાાં ઉતયીને ઠાંડુાં ાણી ીએ ને ત્માાંની
કુદયતી ઠાંડકભાાં આયાભ કયે . એ ભાટે કઈની એણે યજા રેલાની
નશીં, કઈ એને અટકાલે નશીં અને ત્માાં કઈ પી આલાની નશીં
શમ. યાતદીલવ લાલ ખુલ્રી જ યશે. ભન પાલે ત્માયે ભાણવ
જઈ ળકે. અને લી, લાલ ત કઈ દાનલીયે વાભાન્મ ભાણવ
ભાટે જ ફાંધાલેરી શમ!’’ હુાં ત ચકીત થઈને ભાઈકરની લાત
વાાંબળાં છાં. એ અભેયીકન વજ્જનનુ ાં નાભ ભાઈકર શત.ુાં
ભાઈકર કશે, ‘‘ભેં લાલના ઘણા પટા ાડમા છે . તભે
ભાયે ઘયે આલ ત ફતાવુ.ાં હુાં તભને તેડી જઈળ અને મુકી
જઈળ.’’
ભેં કહ્ુ,ાં ‘‘તભાયા ઘયે આલલાનુ ાં અને પટા જલાનુ ાં ભને
ગભે; ણ ભાયી દીકયીની શાર યીક્ષા છે . એ તે છી હુાં
આવુ.’’
ાં
એણે ુછયુ,ાં ‘‘તભે તભાયી દીકયીના અભ્માવ ભાટે અશીં
આવ્માાં છ?’’
‘‘શા, એના આ દીકયા ળાશ્વતને વાચલલા એક લયવથી
હુાં અશીં જ છાં.’’
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‘‘તભાયા તી?’’ એણે ુછયુ.ાં
‘‘તે ત ઈન્ડીમાભાાં છે ,’’ ભેં કહ્ુ.ાં
આશ્ચમા ાભતાાં પ્રફુલ્રીત સ્લયે એ ફલ્મ, ‘‘તેઓ ત્માાં
અને તભે અશીં? તભે ઈન્ડીમન અદ્ભુત ભાણવ છ! તાની
દીકયી ચીંતા લગય વાયી યીતે બણી ળકે, એનુ ાં ફાક અને
વાંવાય વચલામ તે ભાટે તભે તભારુાં ઘય અને લય છડીને અશીં
યશ અને લી તભાયા તી તભને ભકરે! તભાયા લીના
ભશીનાઓ સુધી તેઓ એકરા યશે! તભે રક કેટલુાં ફધુાં તભાયા
વાંતાન

ભાટે

લીચાય

છ

અને

કય

છ!

તભાયી

આ

કુટુાંફબાલના, આ ઉત્કટ પ્રેભ, ઉય ત હુાં લાયી જાઉં છાં. આટરા
ભાટે જ તભે ઈન્ડીમન ફહુ સુખી છ.’’
ભેં કહ્ુ,ાં ‘‘અભાયી કુટુાંફબાલના તભને આટરી ફધી
પ્રબાલીત કયે છે ત તભે કેભ અનુવયતા નથી?’’
‘‘અભાયે ભાટે એ ળક્ય નથી. અભાય ‘હ’ુાં એટર ભટ
છે કે એભાાં ફીજુ ાં કઈ વભાઈ ન ળકે. ‘ભાય લીકાવ’ અને ‘ભારુાં
સુખ’ ભાટે લીચાયી લીચાયીને એટરા દૃઢ ખ્માર અને ભાન્મતા
ધયાલતા અભે થઈ ગમા છીએ કે અભાયાથી કશુાં છટી જ ન ળકે.
જીલનવાથી કે વાંતાન ભાટેમ અભે કાંઈ ત્માગ ના કયી ળકીએ.
અભાયે ભાટે ‘હ’ુાં , ‘ભારુાં’ અને ‘ભાયા ભાટે’ એ જ અગત્મની
ફાફત છે અને તે જ વલોયી છે .’’
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ભેં કહ્ુ,ાં ‘‘વભાજનુ ાં કલ્માણ ઈચ્છનાય વભાજળાસ્ત્રીઓ
અને ભનચીકીત્વક ઢર લગાડી લગાડીને વાંતાન અને વભગ્ર
કુટુાંફન લીચાય કયલાનુ ાં તભને કશે છે , એ તભને કેભ અીર
ુાં
નથી કયત?’’

એ ફલ્મ, ‘‘ભેં તભને કહ્ુાં ને કે અભે જે કયીએ છીએ તે
ભાત્ર અભાયા તાને ભાટે. ધ્માન–મગ તયપ લળમા છીએ એ
અભાયા તાના ભાટે. ભાણવ તાની જાતની ચીંતા–તણાલ–
ખેંચથી મુક્ત થલા મગ કયે છે . ‘હ’ુાં ને દુખભાાંથી ફચાલલા અભે
ધ્માન–મગ કયીએ છીએ. તભાયી જેભ અભે ફીજા ભાટે કશુાં
લેઠી ળકીએ નશીં. તભને ફીજાને ભાટે લેઠલાભાાં, ત્માગ કયલાભાાં
સુખ રાગે છે . તભે કેટલુાં છડ છ તેન શીવાફ નથી ભાાંડતા,
કેટલુ–ાં કને ભાટે છડ છ એ માદે મ નથી યાખતા, તભાયી
અંગત લસ્ત ુ કે વગલડન ત્માગ કયલાભાાં તભાયે પ્રમત્ન નથી
કયલ ડત, તભાયાથી આઆ છડામ છે . દીરની આલી
ઉદાયતા અભાયાભાાં નથી. તભાયા દે ળભાાં વાભાન્મ ભાણવ જે
ભજુ યી કયીને જીલનનીલાાશ ચરાલે છે એમ આનાંદથી ફીજાને
આે છે .
‘‘હુાં તભાયા દે ળના રકની વાથે લાત કયતાાં ુછાં છાં કે
ત ુાં કેભ ફીજાને આે છે , તાયા ભાટે કેભ નથી યાખત? ત એ
કશે છે , લશેંચીને ખાવુાં જઈએ, ત બગલાન ખુળ યશે. તભે
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ફીજાની તકરીપન લીચાય કય છ, તભે રક એવુાં નથી કશેતાાં
કે એ એન પ્રબ્રેભ છે .’’
ભાઈકર આણા દે ળલાવીઓની પ્રળાંવા કયત શત ને
હુાં આણાાં જીલનમુલ્મન જાણે નલેવયથી યીચમ ાભતી
શતી.

–અલાંતીકા ગુણલાંત
વભલાય

તા.

૨૬

ુ યી,
પેબ્રઆ

૨૦૦૭ના

‘મુફઈ
ાં

વભાચાય’ દૈ નીકભાાં દય વભલાયે પ્રકાળીત થતી રેખીકાની
રકપ્રીમ કટાય ‘આંગણાની ત ુરવી’ ઉયથી વાબાય...

રેખીકા વાંકા : અલાંતીકા ગુણલાંત, ‘ળાશ્વત’, કે.એભ.જૈન
ઉાશ્રમ

વાભે,

ઓેયા

વવામટીની

ફાજુ ભાાં,

અભદાલાદ–380 007 પન : (079) 2661 2505
eMail: avantika.gunvant@yahoo.com
@
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096 : 08-04-2007

ગુજયાતી બાાન ‘યકડીમ’ શીવાફ
–રરીત રાડ
અનુક્રભણીકા

આણા ગુજ્જુ ઓ ‘ભની ભાઈન્ડેડ’ છે , છે , ને વાડી
વત્તયલાય છે . આણને ભની ભાઈન્ડેડ કશે છે ત્માયે અભને ત
જયામે ખટુાં નથી રાગત.ુાં કાયણ શુ?ાં દુનીમાની ફહુ ઓછી પ્રજા
ૈવાને ીછાણી જાણે છે . ણ ફૉવ, તભે જુ ઓ આણી
ગુજયાતી બાાભાાં આ જ કાયણવય કેટરા ફધા લેાયી ળબ્દ
ઘુવી ગમા છે !
અભાયા અભદાલાદભાાં તભને લાયાં લાય વાાંબલા ભે
‘એભાાં ભાયે કેટરા ટકા?’
ત ુાં નલી કાય રાલે એભાાં ભાયે કેટરા ટકા? ાડળીન
દીકય શેરા નાંફયે ાવ થામ એભાાં ભાયે કેટરા ટકા? અલ્મા,
વચીન વેન્ચ્યુયી ભાયે કે ઝીયભાાં જામ...ભાયે કેટરા ટકા?
અભદાલાદી ત એના બાઈફાંધ જડે ણ લેાયી બાાભાાં
ફરે, ‘જાને ફે, ત ુાં ભાયી જડે ીચ્ચય જલા ના આલે એભાાં
ભાયે કેટરા ટકા?’
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શલે બાઈફાંધ એની જડે ીચ્ચય જલા આલે કે ના
આલે, એભાાં બાઈને કેટરા ટકા કભીળન ભલાનુ ાં છે ? ણ
એલ વલાર જ ના કયામ.
આવુાં જ ‘ડીસ્કાઉન્ટ’નુ ાં છે . શાંભેળાાં ભટી ભટી છરતા
શમ એલા રક ભાટે કશેલામ કે , ‘એની લાતભાાં ચાવ ટકા
ડીસ્કાઉન્ટ ગણીને જ ચારલાનુ!’ાં ભતરફ કે લાતભાાં ચાવ ટકા
જ વાચુ.ાં
બાલનાત્ભક ‘બાલ’
જયા લીચાય ત ખફય ડળે કે ઓશશ, કેટરા ફધા
ધાંધાદાયી ળબ્દ ઘયે ઘયે લયાતા થઈ ગમા છે !
કઈ ફહુ ઘભાંડી શમ ત કશેલામ કે ‘ફહુ બાલ ખામ
છે !’ છતાાં એને ભનાલલા શમ, આણુાં કાભ કઢાલવુાં શમ ત
‘બાલ આલ ડે!’
જયા રખી યાખજ વાશેફ, ‘બાલ ખાનાયા’ અને ‘બાલ
ભાગનાયા’ જુ દા શમ છે !
વાભાન્મ રક ણ વીદ્ધાાંત ફનાલતા શમ છે કે પારત ુાં
રક જડે ફેવીને આણ ‘બાલ નશીં ફગાડલાન!’
ધાંધાન ટાઈભ ખયાફ થામ
‘કલીયાજા ભત કલીતા રીખ, ધાંધેકી કુછ ફાત કય,
કુછ ૈવે જડ...’ એભ રખનાયા કલી પ્રદીજી તે ગુજયાતી
નશીં શમ ત કભવેકભ એ જ્માાંન રટ ખાતા શળે એ ઘાંટીલા
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ગુજયાતી શળે. લેાયી બાાની કેટરી ફધી કશેલત આણી
ગુજયાતી બાાભાાં ‘ભપત’ના બાલે ઘુવી ગઈ છે ? ‘યામના બાલ
યાતે ગમા’, ‘તેર જુ ઓ; તેરની ધાય જુ ઓ’, ‘ફરે તેના ફય
લેચામ’, ‘રક્ષ્ભી ચાાંલ્ર કયલા આલે ત્માયે ભોં ધલા ના
જલામ’, ‘ફાાંધી મુઠ્ઠી રાખની’, ‘રાખ બેગા વલા રાખ’, ‘ફક્ષીવ
રાખની; શીવાફ કડીન’ અને ‘વસ્ત ુાં બાડુાં ને વીદ્ધુયની જાત્રા!’
કઈ કાભ વશેરાઈથી તે ત કશેલામ કે, ‘વસ્તાભાાં
ત્યુ!’ાં અને કઈ વસ્તા ભાણવની પીયકી રેલાની

શમ ત

કશેળે, ‘તભે ત બૈળા’ફ ફહુ ભોંઘા ભાણવ થઈ ગમા ને કાાંઈ?’
ળેઠીમા જયા વભજ ને!
ભાત્ર લેાયીઓ જ ળેઠીમા શમ એવુાં નથી. આજકાર
ત અભદાલાદભાાં ફધાને ‘આલ ને ળેઠીમા!’ એભ કશીને
ફરાલલાન યીલાજ છે .
બાઈ ભશીને ભાાંડ ફે શજાય રુૈડી કભાતા શમ અને એ
જ કાયણવય ફીચાયા વાલ નલયાધુ ફેઠા શમ ત એભને
કશેલામ કે, ‘માય, તભે ત ળેઠ ભાણવ! તભને કાંઈ તકરીપ
અામ?’ અભાયા એક બાઈફાંધ ેટ બયીને જમ્મા છી યજ
ફરે, ‘આણે જભી રીધુ,ાં એટરે છી કસ્ત ુયબાઈ રારબાઈ!’
પ્રતીષ્ઠીત લેાયીને ળાહક
ુ ાય કશેલામ એ વાચુ;ાં ણ
લધાયે ડતી વપાઈ ઠકનાયને અભદાલાદીઓ તયત ચડાલે :
‘અફે ફહુ ળાહક
ુ ાયી

ના ભાય!’ આ ત ઠીક છે ; ણ
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અભદાલાદની અમુક ભાાં આજે ણ યાત ડે તભાયા
ઘયભાાં લધેલ ુાં ખાલાનુ ાં ભાગલા જે ગયીફ આલે છે તે આ યીતે
બુભ ાડે છે : ‘એ... ળાહક
ુ ાયી આરજ...ફા!’
–આણે જે એંઠલાડ બીખાયીને આી દઈએ એને
‘ળાહક
ુ ાયી’ કશેલામ એ અભદાલાદભાાં જ ફને!
અને ફૉવ, આ ‘ફૉવ’ ળબ્દ ફરચારભાાં ક્યાાંથી
આવ્મ? અભદાલાદભાાંથી જ સ્ત!
ામ, યલડે અને ખટ જામ?
‘વલાયના છ લાગે ઉઠીને દુધની કથી રેલા જલાનુ ાં
આણને ના ામ!’ અલ્મા બાઈ, વલા આઠ રુીમાની
દુધની કથીભાાં તભે એલા તે ળા લેાય કયી નાખ છ કે
ાલા–યલડલાની લાત કય છ? ણ એવુ...
ાં
‘ફળયુાં કાન્તાભાવીના ઓટરે ફેઠાાં ફેઠાાં લાત કમાા
કયલાનુ ાં આણને ના યલડે!’ જાણે કાન્તભાવી ‘ઓટરા–ટૅક્વ’
ના રેતાાં શમ! એવુાં જ ‘રેણા–દે ણી’નુ.ાં આણે ‘રેલા–દે લા’
લીના ઝગડ ના કયીએ. ાયકી ાંચાત કયીને ‘શુાં રેલાનુ?’
ાં
ચાંદુરાર અભાયા દુયના વગા ખયા; ણ અભાયે ખાવ ‘રેલા–
દે લા’ નશીં. ગુજયાતી બાાભાાં પીરવૉપીની ઉંચાઈ ય છે ક
ટૉ ય શોંચી ગમેર ળબ્દ ણ લેાયી બાાની આરભન
છે ...‘રેણાદે ણી!’ શળે, લેાયીઓની ણ અધ્માત્ભ વાથે કાંઈ
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‘રેણાદે ણી’ જરુય શળે! ફાકી લેાયીઓ આલા ‘ખટના ધાંધા’
કયતા શળે?
ફશેન ણ લશેલાયભાાં ફરળે, ‘અભે તભાયે ત્માાં જભલા
આલીએ, ને તભે અભાયે ત્માાં ચા ીલામ ન આલ એલા
ખટના ધાંધા ન શારે, શોં!’ ફર, ભશેભાનગતીભાાંમ ‘નપ–ખટ’
જલામ છે કે નશીં!
ભાયે શીવાફે ત...
ાનના ગલ્રે ઉબાાં ઉબાાં ાનની ીચકાયી ભાયતાાં
તભને ગાંબીય મુરાભાાં લલ્ડા –રીટીક્વ વભજાલતાાં શ્રીભાન
ધનસુખયામ કશેળે, ‘ભાયા શીવાફે ત... અભેયીકા શજી ત ઈયાન
ય હભ
ુ ર નશીં કયે !’ અલ્મા ધનસુખ, આભાાં તે અશીં ધના
સુથાયની  આગ ઉબાાં ઉબાાં બુળ, અભેયીકા અને ઈયાનના
કમા ‘શીવાફ’ ગણી કાઢયા?
ણ તભે ગભે તેટરી વાચી વરાશ આ, એભને ભન
ત આણે ‘કાંઈ શીવાફભાાં જ નશીં ને?’ ફે જણા લચ્ચે દવ
લયવે ભાાંડ એકાદ લાય ભલાના વાંફધ
ાં  શમ તમ કશેલામ શુ?ાં
‘અભાય ત ફહુ જુ ન શીવાફ છે !’
વાંફધ
ાં ભાાં ‘ભુરચુક રેલી દે લી’ થામ, ક્યાયે ક ‘રેલાનુ ાં
ગાજય; છતાાં યશેલાનુ ાં શાજય’ એવુાં થામ, ક્યાયે ક એભ થામ કે
‘ત્માાં શુાં દલ્ર દાટય છે ?’ ક્યાયે ક આટઆટરી ભભતા યાખ્મા
છતાાંમ એલી પીરીંગ થામ કે આભાાં ‘શુાં કભામા?’ ઘણીલાય
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વાભેન ભાણવ વાલ ‘ઉધાય’ શમ, ઘણીલાય આખી ‘ાટી
ફગવ’ શમ, આણને ખફય શમ કે આભાાં ‘કાંઈ રેલાનુ’ાં નથી
છતાાં...છતાાં ‘વયલાે ’ એભ થામ કે જલા દ ને, ફરીને ક્યાાં
ફગાડવુ?ાં ‘વાંઘમો વા ણ કાભ આલે!’
ગણ, ગુજયાતી ગણ...
ફીચાય ગુજયાતી આખી જીન્દગી ગણીત જ ગણત
શમ છે . ઘણી લાય ‘ગણતયી વાચી ડે’ ત ક્યાયે ક ‘ગણતયીભાાં
થા ખાઈ જલામ.’ છે લટે મુ લાત એટરી કે વભાજભાાં
આણી ગણના’ થલી જઈએ. ફાકી જ આણી ‘ગણતયી’ જ
ના શમ ત, ગાભભાાં આણી ‘ક્રેડીટ’ જ ના શમ ત, ‘ગાાંઠનુ ાં
ગીચાંદન’ કમાા કયલાભાાં કઈ ‘ભાર’ નથી.

લેાયી બાાના જેટરા ળબ્દ ગુજયાતી બાાભાાં બળમા
છે એટરા કદાચ બાયતની ત શુ,ાં દુનીમાની કઈ બાાભાાં નશીં
બળમા શમ. ‘આણ રુીમ જ ખટ’ એટરે આણ જ
ભાણવ નફ છે . એ ‘ખટા રુીમા’ની જેભ ાછ આલળે;
કાયણ કે એ ફાઘ છે , ફબુચક છે . આલા ભાણવ ભાટે કશેલામ
છે કે ‘જયા ાલરી ઓછી છે .’ ફહુ લીશ્વાવાત્ર અને કાફેર
ભાણવ શમ ત કશેલામ કે ‘રાખ રુીમાનુ ાં ભાણવ!’ ણ જેના
ય બયવ ના મુકામ એના ભાટે ત સ્ટાન્ડડા રુઢીપ્રમગ ળ છે ?
‘જલા દ ને માય, એ ત રાખના ફાય શજાય કયે એલ છે !’
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વાલ છટકેરી કભાનલાા બાઈને ‘નુકવાની આઈટેભ’
કશેલામ. નમુનેદાય(ફન્ને યીતે) ભાણવ ભાટે કશેલામ ‘આઈટેભ
છે , શોં ફૉવ!’ અમુક લીચીત્ર આઈટેભને ‘રગડી’ આઈટેભ ણ
કશેલામ. લેાયી બાાના આ ળબ્દ ભાણવ ય કેટરા વયવ
યીતે પીટ થામ છે ? ‘નાંગ છે શોં!’, ‘જણવ છે , જયા વાચલજ!’,
‘એ ત ફશાયથી વાયી આઈટેભ રાગે; ફાકી અંદય ફહુ ખયચ
છે !’ ફહુ ચારાક ભાણવ ભાટે કશેલામ કે, ‘એકદભ ેટીેક
ભાણવ છે .’
વાભાન્મ લાતચીતભાાં વાચી લાતને ‘યકડા રુીમા’
જેલી લાત કશેલામ છે . ફાકી ટાઈભ ાવ કયલા ભાટે ‘યચુયણ
લાત’ ક્યાાં સુધી કમાા કયલાની? શલે ત ફાકને ણ
‘ચીલ્રય’ કશે છે ! લાયાં લાય દાાંત ફતાડીને શસ્મા કયતી છકયી
ભાટે કશેલામ છે કે, ‘એનુ ાં ચીલ્રય ફહુ ખખડે છે !’
છકયી સુદ
ાં ય શમ ત્માાં સુધી ત ફયાફય; ણ
અક્કરની ઓછી શમ ત ‘ફરે એટરે ૈવા ડી ગમા વભજ!’
ક્રીકેટય શેર યન રે ત કશેળે ‘ખાત ુાં ખરાવ્યુ!’ાં કઈને
ફે ધર ભાયી શમ ત કશેલામ કે ‘ફે યવીદ કયી દીધી!’ અચ્છા,
લશયલા જવુાં એટરે શુ?
ાં ખયીદી કયલા જવુાં ને? યાં ત ુ ‘દુશ્ભની
લશયી રીધી’ એવુાં ત ગુજયાતીભાાં જ કશેલાત ુાં શળે..
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ચાર, આ રેખ લાાંચીને તભને ‘ૈવા લસુર’ થમા એવુાં
ના રાગત ુાં શમ ત ક્યાયે ક ઘયે આલી જજ; ‘લેયની લસુરાત’
કયલા.

–રરીત રાડ
વાંકા : ‘ગામત્રી કૃા’–લીબાલયી વવામટી–ફે, જીલયાજ ાકા ,
અભદાલાદ–380 015
પન : (079) 2682 6526 ભફાઈર : 94285 03270
‘ગુજયાત

વભાચાય’ભાાંની

રેખકની

ગીફાય’ભાાંથી વાબાય...

@
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વત્મની સ્ટ્રીટ રાઈટ્વ ય અંધશ્રદ્ધાનાાં જાાાં
–ગુણલાંત ળાશ
અનુક્રભણીકા

અભીતાબ ફચ્ચન જેલ ભશાન અબીનેતા આટર
અંધશ્રદ્ધાળ શઈ ળકે? ુત્રલધુ ઐશ્વમાાને ભાંગ ન નડે તે ભાટે
અબણ ભાણવ કયાલે તેલી ધાભીક લીધીઓ ફચ્ચન યીલાય
કયાલે ત્માયે દે ળના કયડ ભાણવને ળી પ્રેયણા ભળે?
અભીતાબ છીંક ખામ તમે વભાચાય ફની જામ તેલ ભબ તે
ધયાલે છે . લીજ્ઞાન અને ટૅકનૉરૉજી તયપથી ભતા ફધા જ
રાબ ામ્મા છી ણ આણી લીજ્ઞાનવ ૃત્તી ખીરલાનુ ાં નાભ
નથી રેતી. શીન્દુ પ્રજાની અંધશ્રદ્ધા ળીક્ષણને ગાાંઠતી નથી.
અંધશ્રદ્ધા અને ચભત્કાયના પ્રશ્ને બણેરા અને અબણ લચ્ચે ઝાઝ
તપાલત નથી. શજી આણે વો ‘ભાાંદીમા–યુગ’ભાાં જીલીએ
છીએ. વચીન તેન્ડુરકય વાાંઈફાફા ાવે કૃાની માચના કયલા
જામ છે . યૅ ળનરીસ્ટ કરુણાનીધીના નીલાવ ગારુયભાાં
વાાંઈફાફાની ધયાભણી થઈ ત્માયે મુખ્મ પ્રધાનની ત્ની
દમાલુ અમ્ભારે ફાફાનાાં ચયણભાાં દાં તલતૌ પ્રણાભ કમાું અને
સ્લજન લચ્ચે ફાફાની શથેીભાાં પ્રગટ થતી ચભત્કાયી લીંટી
ભેલલા ભાટે ડાડી થઈ શતી.
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આણા વભાજને ‘રક્ષચાંડી’ મજ્ઞની નશીં; ‘નવફાંદી’
મજ્ઞની જરુય છે . દે ળની ગયીફી ફચયલા છે તેથી લીકાવદય
લીકાવડયભાાં પેયલાઈ જામ છે . ખારી ેટ અને બયે રાાં
ગબાાળમની વાંખ્મા લીકયા છે . નલાાં ભાંદીય ફાંધામ છે ; ણ
નલાાં વાંડાવ તૈમાય થતાાં નથી. ટીલી ય ફધી ચેનર
અંધશ્રદ્ધા ીયવતી યશે છે . ક્યાયે ક ગ્રશદળાની ચચાા થામ છે , ત
ક્યાયે ક રુરાક્ષની ભાાન ભશીભા કયલાભાાં આલે છે . લાસ્ત ુળાસ્ત્ર,
શસ્તયે ખાળાસ્ત્ર, જ્મતીળાસ્ત્ર પેંગશુઈ અને લી ટેયટનાાં ાનાાં
યથી બલીષ્મ બાખલાભાાં ગપ્ાાંફાજીને ચાય ચાાંદ રાગી જામ
છે . જમરરીથા તાના નાભભાાં એક અક્ષય ઉભેયામ તેવ ુાં કયીને
ન્યુભયરૉજી વાથે જડામેરી અંધશ્રદ્ધાને દૃઢ કયે છે . નલી
ખયીદે રી કાયની નેઈભ–પ્રેટ ય અમુક આંકડા આલે તે ભાટે
રક રુશ્વત આે છે અને યાશ જુ એ છે . વીઝેયીમન ઓયે ળન
શુબ દીલવે અને શુબ મુહત
ુ ાભાાં થામ તેલી ગઠલણ કયલાભાાં
બણેરા રક અબણ રક કયતાાં ખાવ આગ છે .

પ્રત્મેક ક્ષણને લીત્ર ગણે તે ખય બક્ત અને પ્રત્મેક
ક્ષણને વયખી ગણે તે વાચ નાસ્તીક ગણામ. 13ન આંકડ
અશુબ ગણામ તેવ ુાં ક્યા ભશામુખે કહ્ુાં છે ? ભાયા દીકયાએ
મુફઈના
ાં
ફહભ
ુ ાી ભકાનભાાં શઠુલાક તેયભ ભા વાંદ કમો
શત. ભાયી દીકયીનાાં રગ્ન કમુયતાભાાં થમાાં શતાાં. શીન્દુઓ શુબ
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મુહત
ુ ા જલડાલલાનુ ાં ત ુત ક્યાયે છડળે? અભાવને દીલવે ટ્રેનના
ડબ્ફાઓભાાં ઓછી બીડ શમ એવુાં ળા ભાટે? ભાયા દીકયાની
રગ્નલીધી ણ ભાયાાં (લીધલા)ભટાાં ફશેને કયાલી શતી. દે ળી
કૅરેન્ડયનાાં ખાનાાંભાાં લીચીત્ર ળબ્દ લાાંચીને ભન લીચાયે ચડી
જામ છે . લીંછડ ફેવે એટરે શુ?
ાં વાંકટચથ એટરે શુ?ાં ાંચાાંગ
પ્રભાણે ફધી તીથીઓ વાથે

જડામેરી લીધીઓ પ્રભાણે

જીલલાનુ ાં ભાણવ નક્કી કયે , ત એ જીલનભાાં ફીજુ ાં કશુમ
ાં ે કયી ન
ળકે. આલતા એપ્રીરની ૧૪ભી તાયીખે આંફેડકયજમાંતી અને
લલ્રબાચામાજમાંતી છે . તે જ દીલવે ‘ભીન ભાવનાાં કમુયતાાં ુયાાં
થામ છે ’ એવુાં કૅરેન્ડયના ખાનાભાાં રખાયુાં છે . લી ૨૨ભી
જુ નના ખાનાભાાં રખ્યુાં છે : ‘જૈનન કેયીત્માગ.’ વત્મની સ્ટ્રીટ
રાઈટ્રવ ય અંધશ્રદ્ધાનાાં કેટરાાં જાાાં?

પ્રત્મેક ધભાભાાં ડેરી સુલાવ ફાજુ ય યશી જામ અને
કેલ કભાકાાંડ વાથે જડામેરી અંધશ્રદ્ધા જાભી ડે ત્માયે ધભાન
ભભા ખતભ થામ છે . કેયી ખતભ થામ છે અને ફાલાજીના
આશ્રભભાાં આથણાાંન ુ ાં ભાકે ટીંગ થત ુાં યશે છે . અંધશ્રદ્ધાળ શવુાં એ
‘ધાભીક’ શલાની નીળાની નથી. એ જ યીતે નાસ્તીક ભાણવને
‘અધાભીક’

ગણલાનુ ાં

મગ્મ

નથી.

આસ્તીક

ભાણવની

અપ્રાભાણીકતાન કઈ ફચાલ ન શઈ ળકે. તે જ યીતે જુ ઠા
ભાણવની નાસ્તીકતા ણ નઠાયી ગણામ. નાસ્તીક ભાણવ
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આઆ યૅ ળનરીસ્ટ ફની જામ એલ લશેભ ખાવ રકપ્રીમ
છે . એ લશેભને કાયણે ક્યાયે ક છીછયા દાલાઓ કયલાની ઉતાલ
થતી યશે

છે .

કઈ

યૅ ળનરીસ્ટ જુ ઠ,

રુળલતખય,

અને

કરુણાશુન્મ શમ, ત તે નાસ્તીક શમ તમે ‘યૅ ળનર’ ન ગણામ.
કઈ ધાભીક ગણાત ભાણવ ળણખય, દાં બી અને અંધશ્રદ્ધાળ
શમ ત તેને ‘બગત’ ગણલાભાાં જખભ છે . મુે લાત પ્રાભાણીક
જીલનળૈરીની છે . સ્તારીન અને ભાઓ ઝેડોંગ નાસ્તીક શતા;
યાં ત ુ તેભને ‘યૅ ળનર’ કશેલાનુ ાં મગ્મ નથી. ફન્ને નેતાઓએ
તાના જ દે ળના રાખ નીદો ભનુષ્મની કતર કયાલી શતી.
તેભને ‘લીલેકબુદ્ધીલાદી’ કશેલાભાાં ‘લીલેક’ અને ‘બુદ્ધી’ની ક્રુય
ભશ્કયી થામ છે . આણી વાંસ્કૃતીભાાં તકા ને ૠીન દયજ્જ
આલાભાાં આવ્મ છે . ળાંકયાચામે લીલેકને મુગટભાાં જડેર ભણી
‘લીલેકચુડાભણી’ ગણાવ્મ છે . તકા અને લીલેકની ઉાવના
નાસ્તીક અને આસ્તીક ફન્ને કયી ળકે છે . યૅ ળનરીઝભન વાંફધ
ાં
મુે વત્મની ળધ વાથે છે . એ ળધ લીત્ર છે .

એક્વ–યે
ખારીણુાં ત એકરાથી ન થયુાં વશન,
ાંખી નથી ત ડાન શીસ્વ નભી ગમ.
એક  જે ભાયાથી અગા નથી યહ્યા,
એ કશે તાયા લગય જીલી ળકામ છે .
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વાલ સુક્કી બઠ નદીની યે ત ણ,
ફેઉ કાાંઠે આજ ખખલા ભથે.

અંકીત ત્રીલેદી (કલીના કાવ્મવાંગ્રશ ‘ગઝરુલાક’–ઈભેજ
બ્રીકેળન, મુફઈ–અભદાલાદ,
ાં
રુીમા : ૭૫ – ભન બયીને
ભાણલા જેલ અને દીરબયીને

ાભલા જેલ સુગધ
ાં ીદાય

ગુરદસ્ત..)

–ગુણલાંત ળાશ
ુ યી ૨૦૦૭ના ‘અબીમાન’ના અંકભાાં ઘણાાં
૧૯ પેબ્રઆ
લોથી પ્રગટતી રેખકની કટાય ‘કાડીમગ્રાભ’ભાાંથી વાબાય....

રેખકવાંકા : ‘ટહક
ુ ’–૧૩૯–લીનામક વવામટી, જે.ી. યડ,
લડદયા–૩૯૦ ૦૨૦
@
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098 : 22-04-2007

ફે ેઢી – ફે ત્ર
–લીનમ કલી (રાંડન)
અનુક્રભણીકા

ુજ્મ ફા,
રાાંફા વભમથી તાય ત્ર નથી એટરે ચીંતા થામ છે .
આ કાગ ભળમેથી તયત તાયા ખુળીના ખફય જણાલજે. ગે
વજા ચડતા શતા તે કેભ છે ? દાક્તય યજનીબાઈના કહ્યા મુજફ
વભમવય દલા રે છે કે નશીં? ભાયા લીના તને લાયે ઘડીએ
માદે મ કણ કયાલત ુાં શળે! ભાટે લીનવુ,ાં આવ કમાા લીના
વભમવય દલા રેજે.
ત્ર ન રખલા ફદર તને કશેલા ફેઠી; ણ ભેંમ છે લ્ર
ત્ર ક્યાયે રખ્મ’ત? કાંઈ માદ નથી. લયવ થયુાં શળે. ભને ભાપ
કયજે. ત ુાં ભનભાાં ને ભનભાાં ધુધલાતી
ાં
શઈળ ને જાતજાતની
આળાંકાઓ કયતી શઈળ, એ હુાં વભજુ .ાં કેટરીક લાત ઉડતી
ઉડતી તાયા કાને શોંચી શળે; એભાાં વાચુાં શુાં અને કેટલુાં ભાનવુાં
એ મુઝલણ
ાં
તને થામ એ સ્લાબાલીક છે . દીકયીના શાથ ીા
કયી લાલી દીધા છી ણ ભાલતયની ચીંતા ક્યાાં ટે છે ?
હુાં સુખી છાં. યાજભશેરભાાં યાણીની જેભ યહુાં છાં એભ
રખલા ભન રરચામ છે ; યાં ત ુ એવુાં શડશડત ુાં જુ ઠાણુાં ભાયી
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જન્ભદાત્રીને કેલી યીતે કશી ળકુ?
ાં ખયી સ્થીતી તને જણાલલી કે
નશીં, કેટલુાં જણાલવુાં ને કેટલુાં છાલવુાં એ ફધી બાાંજગડ
ભગજભાાં ચારતી શતી અને કશુાં નક્કી થઈ ળકત ુાં ન શત.ુાં આલી
અવભાંજવની શારતભાાં ભશીનાઓ નીકી ગમા.
આજે શીંભત કયી છે , કાજાને કઠણ કયુું છે અને વાચી
ફીનાથી તને લાકેપ કયલી છે . ભાયી લાત લાાંચી તને ીડા થળે;
યાં ત ુ ક્યાાં સુધી તને અંધાયાભાાં યાખુ?ાં ત્રાશીત ભાયપત
જાતજાતની અપલા વાાંબે એના કયતાાં ભને થયુાં કે ભાયે જ
ઘટસ્પટ કયલ જઈએ. આભ છતાાં ભમાાદા આડી આલે છે .
એટરે ફધુાં જ ખુલ્રાંખલ્ુ રા નશીં ફતાલી ળકુાં.
મુ લાત એ છે કે તાયા જભાઈને એક અન્મ છકયી
વાથે આડ વ્મલશાય છે . રગ્ન થમાાં એ અગાઉનુ ાં આ રપરુાં છે
અને શજી ચાલુ છે . ભાન્યુાં શત ુાં કે લખત જતાાં એભન ભશ દુય
થળે અને ભાયાભાાં ભન યલાળે; ણ એ આળા ઠગાયી નીલડી
છે . ઘયભાાં ભારુાં સ્થાન ભાત્ર દાવીનુ ાં છે . વાસુ–વવયા, નણાંદ,
નકય–ચાકય વો જાણે છે કે ભાયા તીને ભાયી કડીનીમ કીંભત
નથી અને તેથી એ વો ણ ભને શીણતની દૃષ્ટીથી જુ એ છે .
એભની આંખભાાં યભત ુાં ખાંધ ુ શાસ્મ ભાયા શૈમાને ળાયડીની ભાપક
ળાયે છે . શયયજ–શય  હુાં ઘલાઉં છાં; ણ રશી નથી
નીકત.ુાં કાતી જાઉં છાં; ણ પયીમાદ કયતી નથી.
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ભા, વશન ક્યાાં સુધી થઈ ળકે? વલાય ઉગળે એ નક્કી
શલાથી યાત કાઢી ળકામ છે ; ણ જે સુયજ ઉગલાન જ નથી
એની ઉષ્ભા ભાટે પાાંપાાં ક્યાાં રગી ભારુાં? જીલ ય આલી ગઈ છાં;
ભાટે જ વાપ વાપ રખુાં છાં. આ રકન ઈયાદ ભને છટી
કયલાન છે . ગબયાઈળ નશીં , ભાલડી. તાયી લગલણી થામ
એવુાં હુાં કદાી નશીં થલા દઉં. તીએ ત્મજેરી હ,ુાં તાયે ભાથે
નશીં ડુ.ાં
રગ્ન છી લીદામ આતાાં રક નલયીણીતાને કશે
છે , ‘લીલાશીતાની ડરી ીમયથી ઉઠે; ણ અથી ત વાવયે થી
જ નીકે .’ તાયા ભઢે ણ કાંઈક આલા જ ળબ્દ શતા. તાયા
આંગણથી ભાયી ડરી ઉઠી શતી, ત્માાંથી ભાયી અથી નશીં નીકે .
હુાં તાયી ાવે નશીં આવુ.ાં તાયી દીકયીને વાવયીમાાંઓએ કાઢી
મુકી છે એલાાં ભશેણાાં તાયે વાાંબલાાં ડે એભ નશીં થલા દઉં.
ભા, તને સ્થીતીની આગતયી જાણ કયલા આ ફધુાં
રખ્યુાં છે . શજી આખયી નીણામ રેલામ નથી. કદાચ ભાભર
કામદે વયના રગ્નલીચ્છે દ સુધી ન ણ જામ. હુાં છટાછે ડા નથી
ઈચ્છતી; તીસુખ ભાયા નવીફભાાં નથી રખાયુાં એભ ભન
ભનાલીળ. છાતી ય થ્થય મુકી એભના વ્મબીચાયી લતાનને
વશન કયી રઈળ અને અશીં ડી યશીળ. ફીજી ફાજુ ભનભન
નક્કી કયુું છે કે જ ભને ડીલવા અાળે ત જીલનન અંત
આણીળ–અશીં વાવયીમાભાાં. ભાયી અથી તીગ ૃશથી જ નીકળે.
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પ્રભુને અયજ કરુાં છાં કે એલી નફત ન આલે. ત ુાં ણ ભાયે ભાટે
ઈષ્ટદે લને પ્રાથાના કયજે.
રી.
તાયા દુ:ખભાાં લધાય કયનાય,
તાયી અબાગી દીકયી યભા.
●♦●♦●

લશારી દીકયી યભા,
કાજુ ાં કાત તાય ત્ર ભળમ. પ્રથભ ત બુદ્ધી ફશેય
ભાયી ગઈ; છી આંખભાાંથી ફય ફય આંસુ વયી ડયાાં. ફે
દીલવ મુઝલણભાાં
ાં
, ચીંતાભા, ગબયાટભાાં લીતાવ્મા. લીચાયનાાં
લભભાાં અટલાઈ. યાત ડખાાં ઘવી ઘવીને કાઢી. શૈમા ય ઘા
થમ શત અને હુાં સુધબુધ ખઈ ફેઠી શતી.
શલે ભન કાંઈક સ્લસ્થ થયુાં છે . ળાાંત ચીત્તે આખી
યીસ્થીતી વભજલાન પ્રમત્ન કમો છે અને ઉકેર ણ જડય
છે .
તાયા વાવયીમાાં ય ધીક્કાય ેદા થમ છે ; ણ લધુ
ગુસ્વ આવ્મ છે તાયા ય. શા, તાયા ય. ફે કાયણવય : એક
ત એ કે આજ શેરાાં તેં તાયી વ્મથા ભને જણાલી નશીં. હુાં
વભજતી યશી કે ત ુાં અનશદ સુખી છ અને ફશા કુટુાંફભાાં
વ્મસ્ત શલાથી ત્ર રખલાન વભમ નશીં ભત શમ. ભને
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ચીંતા ન થામ તે ભાટે તેં એ શેરાાં કશુાં જણાવ્યુાં નશીં એ
દરીર વાચી શળે; ણ ભને એ ભાન્મ નથી. હુાં તાયી ભા છાં.
ભાયી પક્ત પયજ જ નશીં ; યાં ત ુ શક છે કે તાયાાં સુખદુ:ખ હુાં
જાણુ.ાં આટર લખત વાચી શકીકત ભાયાથી છાની યાખલાભાાં તેં
ડશાણનુ ાં કાભ નથી કયુ.ું
ફીજી લાત જીલ કાઢી આલાની. તાયા જેલી ળીક્ષીત
સ્ત્રી આભ અબણ ગાભડીમણ ફાઈ જેવુાં લીચાયે એ ભાની ળકાત ુાં
નથી. ગાાંડી થઈ છે કે શુ?
ાં જીલ શુાં એટર વસ્ત છે કે એનુ ાં
ફરીદાન દે લામ? અને આ જીલ તાયી એકરીન થઈ ગમ?
તને જન્ભ દે નાયી ત હુાં છાં. તને નલ ભશીના ેટભાાં વાંઘયી
શતી; આજ કેભ નશીં વાંઘરુાં? ત્માયે ણ તને ફજ ગણી નશતી;
ેટની જણી શલે બાયે ડલાની?
ભેં રાાંફ લીચાય કમો છે અને છી જ વરાશ આલા
ફેઠી છાં. એક લાય ભે છે ભનુષ્મ અલતાય. એને એે નશીં
જલા દે લામ. તાયે જીલલાનુ ાં છે , શીંભતબેય જીલલાનુ ાં છે . હુાં તાયી
ડખે છાં. જે વાંકટ આલી ડળે તેન બેગા ભી વાભન કયીશુ.ાં
ભારુાં જણતય નભાલુાં ન શમ. એ ત કાાંટાા થ યથી
એક અરામદી કેડી ય ચારી નીકે . વાવયક્ષન તીયસ્કાય
કયલાભાાં ગોયલ નથી; ત દાવી ફનીને યશેલાભાાંમ સ્લાબીભાન
નથી. હુાં ભા થઈને કહુાં છાં કે એ રક તને તજે તે શેરાાં તાયે
એભને ત્મજલા જઈએ. આ ત્ર ભળમે આડાઅલા લીચાય
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કમાા લીના ત ુાં તયત અશીં આલી જા. પાયગતી આણે ભાગીશુ.ાં
જે તી રગ્નની લીત્ર પ્રતીજ્ઞાઓ ભુરી ગમ છે તેને લગી
યશેલાભાાં વતીણુાં નથી; કેલ દાવત્લ છે . ડ્ુાં ાનુ ાં નીબાલી
રેલાનુ ાં કદાચ અભાયી જુ ની ેઢીભાાં ઉચીત ગણાત ુાં શળે; યાં ત ુ
ત ુાં ત નલી ેઢી છ. નલા લાતાલયણભાાં તેં શ્વાવ રીધા છે .
તારુાં કતાવ્મ છે અન્મામ વાભે રડલાનુ,ાં દે શપ્રાણને રુાંધતાાં
રુઢીફાંધન તડલાનુ.ાં
વભાજભાાં ભાયી નીંદા થળે એલ ડય તાયે યાખલાન ન
શમ. રકની જીબથી ગબયાઈ જાઉં એટરી ચી હુાં નથી.
તાયા ફાુના ગમા છી એકરે શાથે તને ભટી કયી છે .
બણાલી–ગણાલી છે એ ઉયથી ભાયા ભનફન ખ્માર તને
આલલ જઈએ. જીલતયના ઝાંઝાલાત વાભે જે ઝીંદાદીરીથી હુાં
ઝઝભી છાં તે ફધુાં તેં નજયે જયુાં છે . ત ુાં ભાયાથી જયામ ઓછી
ઉતયે ત ભાયી કુખ રાજે.
ભાટે ત ુાં કળીમ અલઢલભાાં ડમા લગય ભાયી ાવે,
આણે ઘયે આલી જા. ભારુાં સુચન જરદ છે ; યાં ત ુ એ જ વાચુાં
છે , શુબ છે . સ્લત્લને ઓગાીને જીલલાન કઈ અથા નથી. ભારુાં
ફાયણુ,ાં ભાયાાં ફાલડાાં તને આલકાયલા આત ુય છે . ત્રન જલાફ
નશીં; ખુદ તાયે જ આલલાનુ ાં છે . જ ફે–ચાય દીનભાાં ત ુાં ન આલી
ત તને રેલા આ જનેતા ત્માાં આલી જ છે એભ તને
ચખ્ખેચખ્ખુાં રખુાં છાં..
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રી. તાયી ભાનાાં શુબાળી

સ્લ. લીનમ કલી(રાંડન)
(રેખકના

લાતાાવગ્ર
ાં શ

‘વાંફધ
ાં ન

વાબાય.
@
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099 : 29-04-2007

દીકયી લીનાના ીતા
–દીનેળ ાાંચાર
અનુક્રભણીકા

આ રખનાયને દીકયી નથી એટરે ‘દીકયી લશારન
દયીમ’ શમ છે કે નશીં તે ખફય નથી. તેથી ભાયી કઈ
દીકયીએ ભને શજુ સુધી ‘થેન્ક યુ, પ્ા’ કહ્ુાં નથી. અને ‘દીકયી
એટરે દીકયી’ જ કે ફીજુ ાં કાાંઈ તેની ણ ભને ખફય નથી.
એટરે ભાયા જેલ, દીકયી લગયન ફા એ લીળે કાંઈ રખે તે
એવુાં રાગે, ભાન દુષ્કાભાાં જીલત ખેડુત રીરાછભ ખેતયની
કલ્નાભાાં યાચત શમ! રગબગ ફધાએ જ વાંભત થવુાં ડે
એલી લાત એ છે કે સ્ત્રી લીશ્વના લીકાવનુ ાં લત
ા ુ છે . સ ૃષ્ટીનુ ાં
વેન્ટય ૉઈન્ટ છે . પ્રેભન યીઘ છે અને ત્રેલડની ત્રીજમા છે .
દીકયી લીળેનાાં ુસ્તક ફજાયભાાં ઉડે અને ઉડે છે આ વાંવાયન
અવરી વીક્ક દીકયી છે . અખફાયના એક તાંત્રીભીત્રે એકલાય
કશેલ ુાં : અખફાયભાાં એલી વેંકડ જાશેયખફય આલે છે કે :
‘અભાય દીકય અભાયા કહ્યાભાાં નથી. કઈએ તેની વાથે અભાયે
નાભે વ્મલશાય કયલ નશીં.’ ણ આજમુંત કઈ ભાફાે આલી
જાશેયાત આી નથી કે–‘અભાયી દીકયી આભાયા કહ્યાભાાં નથી
એટરે...’ છી તેભણે વ્માંગભાાં ઉભેયું ુ કે : ‘એટરે હુાં અંગત યીતે
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ભાનુ ાં છાં કે અખફાય ભાટે ત દીકયા જ ‘કભાઉ’ ગણામ;
દીકયીઓ નશીં! ઉરટુાં દીકયીઓ ત યીક્ષા લખતે ફડા ભાાં
ટૉટેનભાાં ચભકે છે તેથી તેભના પટા અને ઈન્ટયવ્યુ અભાયે
ભપતભાાં છાલાાં ડે છે !’
અભાયા એક ભીત્ર ઘણીલાય કશેતા : ‘ભાયા ઘયભાાં
દીકયાઓ યણલા રામક થમા ત્માયે આલનાયી લહુ કેલી
નીકળે તેની ભને રગીયે ચીંતા નશતી. કેભ કે લહુ વાયી
નીકે

ત ઠીક; યાં ત ુ ખયાફ

નીકે

ત તેને પ્રેભથી

સુધાયલાના(કે ન જ સુધયે ત નીબાલી રેલાના) વદ્ગુણ અભાયા
યીલાયભાાં શતા. એથી અભને ગા સુધીની ખાતયી શતી કે
અભાયે ત્માાં આલનાયી લહુ કદી દુ:ખી નશીં થામ. ણ ભાયી
દીકયીને કેલાાં વાવયીમાાં ભળે તેની ભને શાંભેળાાં ચીંતા યશેતી.
કેભ કે, એકફે મુરાકાતભાાં ન ત દીકયી એના થનાય તીને
ઓખી ળકે; ન અભે તેનાાં થનાય વાવયીમાાંને જાણી ળકીએ.
દીકયીન ફા દીકયી ભાટે લય ગતલા નીકે છે ત્માયે તેના
દીભાગભાાં બાયબાય ળાંકા શમ છે . વભજ કે જ્માાં શેરાાં કદી
જલાનુ ાં થયુાં ન શમ એલા અજાણ્મા એયીમાભાાં ઘુટણ
ાં
સુધીનાાં
ાણી બયામાાં શમ અને ત્માાં તે તાનુ ાં દયે ક કદભ એલી
દશેળત વાથે મુકે છે કે ક્યાાંક ફહુ ઉંડા ખાડાભાાં ત ગ નશીં
ડી જામ ને...? એથી હુાં ભાયી દીકયી ભાટે મુયતીમ ળધલા
નીકળમ ત્માયે દયે ક મુયતીમાને ભેં ળાંકાની નજયે જમ શત.
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છકયાલાા આવ્મા શમ ત્માયે ભનને છાને ખુણે હુાં લીચામાા
કયત : અત્માયે કેલ નમ્ર, લીલેકી અને વારવ રાગે છે ; ણ
યણ્મા છી ત પ્રગટાલળે. ભાયી દીકયીને દુ:ખી દુ:ખી કયી
નાખળે! એલા નકાયાત્ભક લીચાય ાછ ઉંડે ઉંડે દીકયી ભાટેન
ભાય પ્રેભ વ્મક્ત થત શત. દીકયી ક્યાાંક ખટા ાત્રને યણીને
દુ:ખી ન થઈ જામ તેની ભને ચીંતા શતી. કણ જાણે હુાં વાચ
શઈળ કે ખટ ણ ભને રાગે છે કે આ દુનીમાભાાં સ્ત્રીન જન્ભ
ન થમ શત ત ુરુ શજુ મ લધુ ક્રુય, ફાંડખય, જુ લ્ભગાય,
ઝનુની અને જીદ્દી શત! દીકયી એક ફાકી તયીકે જન્ભે છે ; ણ
ખયે ખય ત એ જન્ભે છે ત્માયે જ ભાનુ ાં દીર રઈને જન્ભતી શમ
છે . ભાત ૃત્લ દયે ક સ્ત્રીભાાં ‘ઈન્ફીલ્ટ’ શમ છે . કઈ સ્ત્રી ફાકને
જન્ભ ન આી ળકી શમ તમ તેના અસ્તીત્લભાાં એક ‘ભા’
છામેરી શમ છે . આ સ ૃષ્ટીના ઉદ્દબલ અને લીકાવભાાં સ્ત્રીન
પા, ફયપની ફનાલટભાાં ાણી જેટર ભશત્ત્લન છે . આ
વાંવાયભાાંથી સ્ત્રીની અને સ્ત્રીભાાંથી દીકયીની ફાદફાકી ળક્ય
નથી!’
અગાઉ જેભણે દીકયી લશારન દયીમ ુસ્તક આપ્યુાં
શત;ુાં તેભનુ ાં નવુાં ુસ્તક ‘દીકયી એટરે દીકયી’ લાચ્યુ.ાં ાને
ાનેથી પ્રતીતી થઈ કે દીકયી એટરે વાચે જ દીકયી...તેની
તરે ફીજુ ાં કઈ નશીં આલે! ઉય કહ્ુાં તેભ ભાયે દીકયી નથી
એટરે ભેં એ ુસ્તક કાંઈક એલા અશેવાવ વાથે લાાંચ્યુ,ાં ભાન
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ુ ાક
ડામાફીટીઝન દયદી ભીઠાઈ આયગતા ભાણવને ઈષ્માાલ
તાકી યશે! દીકયીના ફા ન ફન ત્માાં સુધી દીકયી એટરે શુાં
તેન અંદાજ ન આલે એ યીતે ુસ્તક લાાંચ્મા લીના દીકયીના
શેતની પ્રતીતી ણ ના થઈ ળકે. છતાાં ુસ્તકભાાં યજુ થમેરા
કેટરાક બાગ્મળાી ીતાઓના દીકયી લીળેના લીચાય ટુાંકભાાં
જઈએ :
ડૉ. અશ્વીન દે વાઈ રખે છે : ‘સ્ત્રીઓએ ુરુ વભલડાાં કે
કઈનાાંમ વભલડાાં થલાની જરુય નથી. સ્ત્રી ‘સ્ત્રીત્લ’ વીદ્ધ કયે
એભાાં જ એનુ ાં ગોયલ છે . અને સ્ત્રીની ળક્તી ચાશલાભાાં છે !
પ્રેભભાાં છે ! લવાંત ૠત ુ વભગ્ર સ ૃષ્ટીભાાં નલજીલન પ્રેયે છે ; તેભ
ુરુભાાં કે યીલાયભાાં સ્ત્રી નલજીલન વાંચાય કયે તેભાાં જ એની
ળક્તી યશેરી છે .’
ચન્રકાન્ત ફક્ષી : ‘હુાં ભાનુ ાં છાં કે ભાયા વજૉનશાયે ભને ભાયી
મગ્મતાથી દવ રાખ ગણુાં લધાયે આી દીધુાં છે . કેભ કે તેણે
ભને એક દીકયી આી છે . આંખની યળની ઝાાંખી ડી યશી છે
ત્માયે એ ભાયી આંખની યળની ફને છે . ગ રડખડામ ત્માયે
એ વશાય ફને છે . ભાયી દીકયી યીલા આજે એક આંતયયાષ્ટ્રીમ
કાંનીભાાં જનયર ભેનેજયના ઉચ્ચસ્થાને છે . દય ભશીને તે
ઈન્કભ ટૅક્વ બયે છે તે યકભ જ ાાંચ આંકડાભાાં ફને છે . અને
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યીલા જરુય ડે ત્માયે તે લાવણ ણ ભાાંજી રે છે ...તાાં ણ
કયી રે છે !’
ચન્રકાન્ત ટીલાા : ‘ભાયી દીકયી લાણીનુ ાં શાસ્મ યણકદાય
છે . આજે ણ અભેયીકાથી આલતા એના પનભાાં તે શાસ્મના
યણકા ભાટે હુાં આત ુય શઉં છાં; ણ એવુાં જ એનુ ાં રુદન ણ ભાયે
ભાટે અવહ્ય યહ્ુાં છે .’
ડૉ. ધીરુ યીખ : ‘ભને ફયાફય માદ છે કે થડાાં લો ુલે
નીમતી એના યીલાય વાથે અભેયીકા જઈ યશી શતી. શલાઈ
ભથકે ફાાંકડા ય ભાયી ફાજુ ભાાં ફેવીને ભને કશે : ‘પ્ા, ભાયે
ત વાવરુાં ણ નલયાં ગયાભાાં જ ળધલાનુ ાં શત ુાં કે જેથી તભે
અને ભમ્ભી એકરાાં ન ડી જાઓ. ણ લીધીની રીરા અને
વાંજગ કેલા ઉબાાં થમાાં છે કે શલે તભાયાથી ભાઈર નશીં; યાં ત ુ
ભાઈર દુય ચાલ્મા જવુાં ડે છે ! આટલુાં ફરતાાં તેન કાંઠ
બયાઈ આવ્મ. ભેં એને ભાથે અને ફયડે શાથ વલાયી ધીયજ
ફાંધાલી.

એણે

જેભતેભ સ્લસ્થ

થલા

પ્રમત્ન

કમો

અને

જતજતાભાાં એ લીભાન ભાગે ઉડી ગઈ. ભને થયુાં જાણે ભાયા
કાજાન કટક રઈને લીભાન ઉડી ગયુ!’ાં
દીગાંત ઓઝા : ‘ફાણભાાં ભેં કાજરને દીલાીના પટાકડા
અાવ્મા નથી કે ઉત્તયામણભાાં તાંગન ખચા ણ કમો નથી.
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એ તભાભને ફદરે ભેં કાજરને ુસ્તક અને ભાત્ર ુસ્તક જ
અાવ્માાં છે . સુયેળ દરારની બાાભાાં કહુાં ત, કાજરે ુસ્તક
આંખથી ચાવ્માાં છે . અને બયુય ચાવ્માાં ણ છે એલ, એનાાં
રખાણ લાાંચતાાં અશેવાવ થામ છે .’
શયીબાઈ કઠાયી : ‘સુદ
ાં ય યીતે ખીરલેલ ુાં આ કન્માુષ્,
કન્માદાન રુે ભાતાીતા દ્વાયા જ્માયે
વોંલાભાાં આલે

ત્માયે

જભાઈના શાથભાાં

એ કદી કયભાઈ ન જામ તેની

જલાફદાયી એના તીએ વશા સ્લીકાયલાની યશે છે . પ્રવન્ન
દામ્ત્મ ત વભગ્ર યીલાયને પ્રવન્નતા તેભ જ ઘયને ભાંદીયની
ાલનતા ફક્ષે છે .’
મળલાંત ભશેતા : ‘દીકયી લશારન દયીમ ત ખયી; ણ
કાજાન કટકમ ખયી જ..! એ વભજણનુ ાં વયલય ણ ખયી.
ફાના હૃદમને જેટલુાં દીકયી ઓખે તેટલુાં વપ્તદીના વાત
પેયા પયીને આલેરી ત્ની કે નલ ભાવ સુધી ઉદયભાાં વાચલતી
ભા ણ નથી ઓખી ળકતી.’
ગુરઝાય : ‘તભાયી અેક્ષાઓ તથા વાંદગીઓ તભે તભાયા
ફાક ય રાદી ળક નશીં. જીલનના દયે ક તફક્કાભાાં ભેં ભાયી
દીકયી ભેઘનાને એની ઈચ્છા અનુવાય નીણામ રેલા દીધા છે . હુાં
ભાયી દીકયીને તેની વભગ્રતા વાથે ચાહુાં છાં.’
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યલીન્રનાથ ટાગય : ‘હુાં એલા તાયણ ય આવ્મ છાં કે રગ્ન
છી તયત જ ુત્રીને તેનાાં ભાફાથી લેગી કયીને વાવયાભાાં
તી તથા કુટુાંફીજન વાથે શીભી જલાની તક આલી
જઈએ. જ્માયે ફાકના શીતન વલાર શમ ત્માયે ભાફાે
તાનાાં સુખન લીચાય કયલ જઈએ નશીં. એભન જન્ભ
આણાાં સુખ ભાટે થમ નથી. તેભનાાં ક્ષેભકલ્માણ તથા તેભના
જીલનની રક્ષ્મપ્રાપ્તીભાાં જ આણુાં સુખ વભામેલ ુાં છે .’
ળબા ડે : ‘ભાતા ાવે એ ચકાવલાની અદ્દભુત ળક્તી શમ છે .
કઈ અક ળક્તીથી અભે એ ાભી ત જઈએ છીએ કે અભાયી
ુત્રીઓ ભાટે તી તયીકે કણ મગ્મ છે અને કણ મગ્મ નથી.
તભાયા ફન્નેના વાંબલીત ઉભેદલાયને હુાં ભતી યશી છાં. ભાયે
કશેવ ુાં જઈએ કે જે નમુનાઓ ભાયી વભક્ષ છે એભાાંન કઈ ભાયા
યીક્ષણભાાંથી ાય ઉતમો નથી!

દીકયીઓ,

રગ્ન

લીળે

ગાંબીયતાથી લીચાયલાનુ ાં ળરુ કય. ખુફ ભાંથન કય. અને જ
કઈ એલી વ્મક્તી ભી જામ કે જેને ભીને તભારુાં શૈય ુાં કાયી
ઉઠે–‘ફવ, આ જ છે ભાયા ભનન ભાણીગય...!’ ત્માયે કળામ
ક્ષબ લીના આગ લધી તેને જીલનવાથી ફનાલી ર. ભાયા
આળીલાાદ તભાયી વાથે છે .’
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ધુછાાંલ
શાસ્મરેખક શ્રી. લીનદ બટ્ટ રખે છે : ‘કઈ એક
ગાભભાાં ફાુની ડેરી ાવેથી વાય થતી લેા એક ભાથાપયે ર
યુલાન થુક્ય.
ાં
ફાુ ડેરીની ફશાય ઢરીમ ઢાીને આયાભ
પયભાલતા શતા. યુલાનને થુકતાાં
ાં
જઈ તેને ાવે ફરાલીને
ુછયુાં : ‘ફાુની ડેરી ાવે થુકલાની
ાં
ગુસ્તાખી કયલા ફદર તને
કેટર દાં ડ કરુાં?’ યુલાને વશેજ ણ દીરગીયી ન ફતાલતાાં કહ્ુાં
: ‘કયને તભાયે કયલ શમ તેટર..!’ ફાુએ એને ાાંચ રુીમા
દાં ડ કમો. ‘ાાંચ છટા નથી; દવની નટ છે એટરે ફીજીલાય થુકાં ુ ાં
છાં!’ કશી ફાુના ખાટરા ય દવની નટ નાખી, ફીજી લખત
થુકીને
ાં
એ યુલાન ચારત થમ. છી ત એ યુલાન જીદે
બયામ. ફાુની ડેરી ાવેથી વાય થતી લેા એક કે ફે
લખત થુકેાં અને શીવાફે જે દાં ડની યકભ થતી શમ એ ફાુના
ખાટરાભાાં નાખત જામ. ઘણા દીલવ આભ ચાલ્યુ.ાં અચાનક
એક લાય એ યુલાન ફાુની ડેરી ાવેથી થુક્યા
ાં
લીના, નીચી
મુડીએ
ાં
વાય થઈ ગમ. ફાુએ તેને ફરાલીને ુછયુાં : ‘આજે
ત ુાં કેભ ન થુક્ય?’
ાં
જલાફભાાં યુલાને જયા નયભ અલાજે કહ્ુાં :
‘ફાુ, ભાયા ઘયે આજે દીકયીન જનભ થમ છે . દીકયીના જન્ભ
વાથે ભાયાભાાં એકાએક નમ્રતાન ણ જન્ભ થમ છે . ટણી
ઉતયી ગઈ છે . શલે ત હુાં થુકાં ગલાનુ ાં ળીખી યહ્ય છાં!’ ભને આ
લાત એટરા ભાટે ગભી ગઈ કે વભાજભાાં વોન અનુબલ છે કે
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દીકયીના ફાે થુકાં અને અભાન ફન્ને ગી જતાાં ળીખી રેવ ુાં
ડે છે . દીકયી અનીર અંફાણીની શમ ત ણ; વભાજ
દીકયીના ફાને ‘ફાડ’, ‘ફીચાય’ કે ‘ગયીફડ’ જ ગણે છે . –
– – ભાયાભાાં ણ શેરાાં નયભાળ ઘણી ઓછી શતી. કઈને
ઉદ્ધત ણ રાગુ.ાં ણ ભાયી ફન્ને દીકયીઓ ભટી થતી ગઈ,
તેભનાાં રગ્ન ભાટે મુયતીમાઓની ળધ ળરુ કયી, તેભ તેભ એ
ળધે ભને અતીનમ્ર ફનાવ્મ. હુાં દૃઢણે ભાનુ ાં છાં કે દયે ક
કુટુાંફભાાં ુત્રની વાંખ્મા બરે લધાયે શમ; ણ એકાદફે
દીકયીઓ ત શલી જ જઈએ, જેથી દયે ક ભાફા હૃદમથી
લધાયે કુણાાં અને ઘયભાાં આલનાય ુત્રલધુને ણ વગી ુત્રી
જેલ પ્રેભ કયે ..!’

–દીનેળ ાાંચાર
વમ્કા : વી– 12, ભજુ ય ભશાજન વવામટી, જભારય,
નલવાયી–394 445
પન: (02637) 242 098 ભફાઈર : 94281 60508
સુયતના

દૈ નીક,

‘ગુજયાતભીત્ર’ની

તા.૨૫

ભાચા

૨૦૦૭ની યલીલાયીમ ુતીભાાંની એભની વાપ્તાશીક કટાય
‘જીલનવયીતાને તીયે ’ભાાંથી વાબાય...
@
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ળબ્દના ળાગીદા નીવ ૃત્ત થામ છે?
–ત ુાય બટ્ટ
અનુક્રભણીકા

ગુજયાતી

બાાની

અનખી

વેલા

કયનાય

ભશેન્ર ભેઘાણી યીટામય થલાના મુડભાાં રાગે છે . ‘અયધી વદીની
લાચનમાત્રા’ના

ચથા

બાગના

પ્રકાળન

છી

નાદુયસ્ત

તફીમતના કાયણે કરભ ટેફર ઉય મુકી દે લાની રાગણી
વ્મક્ત કયી છે . એભને ૮૪ લા થમાાં છે , આંખે તકરીપ છે .
વતત પ્રવ ૃત્તીળીર આમખુાં લટાવ્મા છી ભશેન્રબાઈ લાચન,
રેખન, પ્રકાળનની યજા ભાગલાના ુયા અધીકાયી છે . ણ છી
લાચનલીમુખ થતા જતા આણા જેલાનુ ાં શુ?ાં
જ કે આળાનુ ાં એક કીયણ ત છે જ.
શભણાાં જ એભણે વાંાદન કયે ર લીલીધ રેખકના
ગાાંધીજી લીળેના ત્રીવેક રેખન વાંગ્રશ ‘ગાાંધી–ગાંગા’ પ્રકાળીત
થમ. ‘ગાાંધી–ગાંગા’ન આ શેર બાગ છે એવુાં કશેલાયુાં છે .
આથી એવુાં ઈંગીત થામ કે ફીજ બાગ કે બાગ આલળે.
લીશ્વભાાં

વેટેરાઈટ

ટેરીલીઝનના

આગભન

વાથે,

છામેરા ળબ્દનુ ાં ભશત્ત્લ ઘટલા રાગ્યુાં છે એવુાં ભનામ છે .
છામેરા ળબ્દ ય થમેરા વાાંસ્કૃતીક આક્રભણને ખાલા આ
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એકરલીય લોથી અલીયત ઝઝભી યહ્ય છે . આભ ત એ સુદ
ાં ય
ગુજયાતી રખી ળકે છે , ભોરીક લીચાયણા કયી ળકે છે .
લીશ્વવ્માી દૃષ્ટીફીંદુ યાખે છે અને ૮૪ભે લે ણ સ્ફુતીથી
કાભ કયે છે . એના ીતા ઝલેયચાંદ ભેઘાણીની જેભ ળબ્દને
વભીત ળાગીદા નુ ાં જીલન ગાે છે .
વપેદ ામજાભ, યાં ગીન કુયતા અને ભુયી ટીભાાં વજ્જ
એલા આ ભાણવે જીલનના ૮૪ભા લાભાાં પ્રલેળ કમો છે ; ણ
શજુ આજેમ ૫૦૦ જણ વાાંબલાના શમ કે ાાંચ, લીશ્વનાાં અને
ગુજયાતીનાાં વાયાભાાં વાયાાં ુસ્તકનુ ાં યવાન કયાલલા તે વતત
પ્રવ ૃત્તીળીર યહ્યા છે . ૧૯૨૩ની ૨૦ભી જુ ને જન્ભેરા ભશેન્ર
ભેઘાણીની ફચણભાાં ખુફ બણલાની ખ્લાશીળ શતી, બણલા
ભાટે અલીયત લાાંચવુાં ડે, ચાલવુાં ડે. આજે ણ ખાંતીરા
લીદ્યાથીની

અદાથી

લાાંચલાભાાં અને

લાચન–ભાધુકયીભાાંથી

ગુજયાતીઓને વદ્વાચનની ટેલ ડે તે ભાટે ળાા, કૉરેજ અને
યુનીલવીટીઓભાાં

ુસ્તકઠન

ગુજયાતબયભાાં

કયે

છે .

ળાાભ્માવ બાલનગય અને મુફઈભાાં
ાં
કમો અને અભદાલાદભાાં
ફે લા કૉરેજ કમાા છી સ્કૉયળી ભી એટરે મુફઈની
ાં
એલ્પીન્સ્ટન કૉરેજભાાં બણલા ગમા.
આ વાર શતી ૧૯૪૨ની. જુ નભાાં કૉરેજભાાં દાખર થમા
અને ઓગસ્ટભાાં ‘બાયત છડ’ની શાકરના ડઘાભાાં એ કૉરેજ
છડી નીકી ગમા. નીખારવણે ભશેન્રબાઈ કશે છે , ‘દે ળ
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ખાતય નીકળમ, દે ળ ખાતય બણતય છડયુાં એ ખરુાં; ણ ભને
બણલાભાાં યવ ન યહ્ય. લાાંચલાભાાં ખય. આથી હુાં ાછ કૉરેજ
ન ગમ અને છીનાાં છ લા ઝલેયચાંદ ભેઘાણી જડે એભના
ત્રકાયત્લન ભદદગાય યહ્ય.’
૧૯૪૮ભાાં એક અન્મ બાલનગયી, કૃષ્ણરાર શ્રીધયાણી
અભેયીકાભાાં કરાંફીમા યુનીલવીટીભાાં અભ્માવ કયી યહ્યા છે એભ
જાણ્યુ.ાં ‘શ્રીધયાણી ાવે પ્રેયણા ભેલી હુાં અભેયીકા ત્રકાયત્લન
અભ્માવ કયલા ગમ. અભેયીકાભાાં હુાં ત્રકાયત્લનુ ાં જેટલુાં બણ્મ
તેનાથીમ લધુ ત્માાંનાાં ત્રણ ત્રભાાંથી ળીખ્મ. આ શતાાં ‘યીડવા
ડામજેસ્ટ’, ‘ક્રીશ્ચીમન વામન્વ ભનીટય’ અને ‘ન્યુમકા ટાઈમ્વ’.
હુાં વાંયક્ુ ત યાષ્ટ્રવાંઘ(યુનાઈટેડ નેળન્વ)થી ણ ઘણ પ્રબાલીત
થમ. અલાયનલાય હુાં એની કચેયીભાાં જત. ચચાાઓ વાાંબત
અને લીશ્વનાગયીક ફનલાનાાં ળભણાાં જત.’
‘યીડય ડામજેસ્ટ, ભનીટય અને ન્યુમકા ટાઈમ્વનુ ાં ભને
રગબગ ફાંધાણ થઈ ગયુાં શત.ુાં આ ત્રભાાંથી હુાં ળીખ્મ કે વારુાં
ત્રકાયત્લ કને કશેલામ.’ તેઓ આગ કશે છે , ‘વારુાં ત્રકાયત્લ
એને કશેલામ, જે લાચકને ભાનથી જુ એ. જે વભજે કે લાચક
બુદ્ધીળાી છે . તેની ાવે જાતજાતની લૈશ્વીક લાત વભજલાની
આલડત છે ; ણ વભમ, નાણાાં કે ફીજી વગલડ નથી.
ત્રકાયત્લનુ ાં

કાભ

વાયી

લાતનુ ાં

દશન
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શોંચાડલાનુ ાં છે , જેથી આભઆદભીની જીંદગી લધાયે લીચાય
વમ ૃદ્ધ ફને.’
આલા લીચાય રઈ ભશેન્રબાઈ ૫૦ભાાં મુફઈ
ાં
આવ્મા
અને યીડય ડામજેસ્ટ ઢફનુ ાં ‘ભીરા’ ળરુ કયુ.ું લીલીધ
વાભમીક અને દૈ નીકભાાંથી સુદ
ાં ય વાશીત્મ વાંદ કયી ‘ભીરા’
ભાયપત ગુજયાતીઓને શોંચાડ્ુ.ાં આ મજ્ઞ ૧૯૭૮સુધી ચાલ્મ.
છી નાણાાંકીમ અને ફીજી અગલડને કાયણે ‘ભીરા’ ફાંધ
થયુ.ાં આભ ત ભશેન્રબાઈ નીસ્ ૃશી; ણ આ લાત કયતાાં એભના
મ ૃદુ અલાજભાાં લીાદની થડીક છાાંટ ડે છે , ‘ભીરા ળરુ થયુાં
ત્માયે એના ફે શજાય ગ્રાશક શતા. ફાંધ થયુાં ત્માયે ણ એના ફે
શજાય ગ્રાશક શતા!’ આણી પ્રજાની વાંસ્કાયરુચી ય આનાથી
લધાયે કરુણ અને લેધક કૉભેન્ટય ફીજી કઈ શઈ ળકે?
લીશ્વના દે ળ અને બાયતના રક એકફીજાને લધુ
વાયી યીતે વભજી ળકે એ શેત ુથી યુલાનના આંતયયાષ્ટ્રીમ
આદાનપ્રદાનન કામાક્રભ એભણે ઘણાાં લા સુધી ચરાલેર.
૧૯૫૧ભાાં એ મુફઈ
ાં
છડી બાલનગય આલેરા. ‘ભાયી ઈચ્છા ત
બાલનગય જીલ્રાભાાં કઈ યે રલે સ્ટેળનલાા ગાભભાાં યશેલાની
શતી; ણ એ ફય આલી જ નશીં.’
એભણે એક ુસ્તકબાંડાય ણ ળરુ કમો, જ્માાં લાચકની
અબીરુચીને ે તેલાાં ઉત્તભ ુસ્તક ભે . ુસ્તક પ્રકાળનની
પ્રવ ૃત્તીનાાં ભાંડાણ ણ કમાું. આજે બાલનગયન ‘રકભીરા
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ુસ્તક બાંડાય’ ગુજયાતનાાં ઉત્તભ ુસ્તક બાંડાયભાાંન એક છે .
‘રકભીરા પ્રકાળન’નુ ાં ગુજયાતી ુસ્તક પ્રકાળનભાાં વોથી ભટુાં
પ્રદાન એ છે કે એણે ળીષ્ટલાચનનાાં ુસ્તક ઓછી કીભતે
રકને શોંચાડલા પ્રમાવ કમો છે .
ઉત્તભ ગુજયાતી વાશીત્મની વસ્તા દયની આવ ૃત્તીઓ
રાખની વાંખ્માભાાં પ્રકાળીત કયી એભણે લીક્રભ વજ્મો છે .
૧૯૭૨ભાાં ઝલેયચાંદ ભેઘાણીની ૭૫ભી જમાંતી નીભીત્તે ‘કસુફ
ાં ીન
યાં ગ’ નાભે ભેઘાણી વાશીત્મનાાં ત્રણ ુસ્તકન એક વેટ એભણે
પ્રગટ કમો. આની એક રાખથી ણ લધુ નકરની આગતયી
લધી નોંધામેરી. તે છી ત ચુટેાં રાાં ુસ્તક અને વાંક્ષીપ્ત
કયામેરાાં ુસ્તકની લણઝાય ચારી. લીલીધ રેખક ફીજી
બાાઓભાાંથી આણા લાચક સુધી શોંચી ળકે એલી આ
વાંક્ષીપ્તીકયણની પ્રવ ૃત્તી ાછન ભકવદ શત.
૧૯૮૯ભાાં

એભણે

ગુજયાતી

વાશીત્મના

ાાંચ

ચયીત્રગ્રાંથને ટુાંકાલીને ‘ચાંદનનાાં ઝાડ’ નાભે એક ુસ્તક પ્રવીદ્ધ
કયુું જેની એક રાખ નકરન પ્રીન્ટ ઓડા ય શત! ભશેન્રબાઈ
ભાને છે કે , ‘ઉત્તભ વાશીત્મની મુ આવ ૃત્તીનાાં ભટાાં ુસ્તક
લાાંચલાન આજે રક ાવે વભમ નથી કે નથી એની ભોંઘી
કીભત ચુકલલાની તાકાત. આથી, ટુાંકાલેરી વાંક્ષીપ્ત આવ ૃત્તી
વસ્તા દયે પ્રગટ થામ ત રાખ રક સુધી એ શોંચે. છી
ઘણા મુ ગ્રાંથ તયપ ણ લે .’
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તેઓ ભાને છે કે , ‘વાયાાં ુસ્તકને રક સુધી રઈ જલાાં
શમ ત ુસ્તક પ્રદળાન મજલાાં ડે.’ લો સુધી એભણે
ુસ્તકભેાઓ કમાા છે અને ફાકીના વભમભાાં ગુજયાતબયની
ળાા–કૉરેજ, વાંદગીનાાં ુસ્તકના ઠન ભાટે એ ખુદી
ાં લે
છે . વાશીત્મના પ્રચાયના એ એલા ત બેખધાયી છે

કે

બાલનગયભાાં થડાાં લા ફાવાશીત્મ બયે રી શાથરાયી ણ
તેઓ ચરાલતા! ફીજા રાયીલાાની જેભ વાાંજે જ્માાં જ્માાં
રકની બીડ શમ ત્માાં એ રાયી રઈને ઉબા યશેતા. અંગત
જીલનભાાં એ ચુસ્ત ગાાંધીલાદી યહ્યા છે . લો સુધી એભના
કુટુાંફને ભાટે જરુયી અનાજ એ જાતે જ દતા.
‘ઘાંટી ચરાલલી એ ભાયા ભાટે ગાાંધીજીના યેં ટીમાની જેભ
ધ્માનન એક પ્રમગ શત. ભને ઘણા વાયા વાયા પ્રજેક્ટ
દતાાં દતાાં સુઝેરા.’ વાદગીના આગ્રશી આ ભાણવને અંગત
જીન્દગીભાાં એક જ ળખ છે : આઈસ્ક્રીભ ખાલાન.
વાંક્ષીપ્તીકયણ

ઉયાાંત

ભશેન્રબાઈની

અનુલાદ

કયલાની જફયી શથટી છે . લીક્ટય હ્ુગની ‘નાઈન્ટીથ્રી’, થય
ડામયડારના ‘કન્ટીકી એક્વીડીળન’ અને શેનયીક શેયયના
‘વેલન મવા ઈન તીફેટ’ના ગુજયાતી અનુલાદ એભણે કયે રા
છે . ઘણાાં ુસ્તકનાાં વાંાદન ણ એભણે કયે રાાં છે .
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વાશીત્મ અંગે લાત કય ત ભશેન્રબાઈ ખુલ્રા દીરે
લાત કયે ; ણ વ્મક્તી તયીકે એભના જીલન લીળે કુત ુશર
દાખલ ત એ કાચફાની જેભ જાતને વાંકયી રે.
‘ભાયાભાાં કશુાં અદ્વીતીમ નથી કે તભને જાણલાભાાં યવ
ડે.’ ણ એભનાભાાં ઘણુાં અદ્વીતીમ છે . તેભન વાશીત્મપ્રેભ અને
ુ ી
તે જે અનુબલે છે તેની, વાભાન્મ જનતાને અનુભત
કયાલલાની એભની તારાલેરી, એ એભનાાં ફે લીળીષ્ટ રક્ષણ
છે . એભણે જે રખ્યુાં છે તે યથી એટલુાં ત ચક્કવ કે એ ઘણુાં
વારુાં રખી ળકે છે ; ણ એભણે ભોરીક રેખનની ફહુ તભા યાખી
નથી. કેભ? ‘ભાયી શેવીમત જ નથી. ભાયી વાભે કેલા કેલા
આદળા

ડયા છે ! કાકાવાશેફ

કારેરકય, સ્લાભી આનાંદ,

ઉભાળાંકય જળી, દળાક અને ભાયા ીતા ઝલેયચાંદ ભેઘાણી. આ
ફધા શીભારમનાાં ઉત્ુગ
ાં ળીખય જેલા વજૉક જે બાાભાાં શમ
તેભાાં ભાયી કેટરી ગુજા
ાં ઈળ?’
આ ળયભાણુાં છે કે સ્લને ઓગાી નાખલાની વબાન
પ્રક્રીમા છે એ લીળે કઈ ખુરાવ તભે ભશેન્રબાઈ ાવેથી નશીં
ભેલી ળક. ‘આ જન્ભે ત ઉત્તભ વાશીત્મ લાાંચવુાં જ છે અને
ફીજાને લાંચાલવુાં છે . ુયત ુાં બાથુાં ફાંધાઈ જામ આ જન્ભે, ત
કદાચ આલતા જન્ભે ભોરીક રખલાની શીંભત કયીળ.’
ગુજયાતી બાા ટકી જળે ત તેની ાછ આલા
નીષ્કાભ ળાગીદોનાાં ૠીકામા જ શળે.
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(તા.૧૬–૨–૨૦૦૭ના ‘નમાભાગા’ના અંકના ાન

૩૧–૩૨

યથી વાબાય..)

સ્લ. ત ુાય બટ્ટ(અભદાલાદ)
@
‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ભાાં યજુ થઈ ચુકેરી યચનાઓની
આલી અગીમાય ઈ–બુક ફનાલી છે . બાગ ૧થી ૧૧. દયે કભાાં
ચીવ–ચીવ કૃતીઓ છે . આ બાગ છીના કે શેરાાંના બાગ
જ તભને ન ભળમા શમ ત તે ભેલલા રખ : ઉત્તભ ગજ્જય
– uttamgajjar@gmail.com – સુયત
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