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‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’
ઈ–બુક
બાગ–005
‘વ.ભ.’ ક્રભાાંક 101 થી 125
: યજુઆત :
ઉત્તભ.ભધુ ગજ્જય
.સુયત.
નેટ

લાયનાયાઓને

જેણે

લાચનને

છાંદે

લગાડયા

તે,

થી 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.  ભે ની ‘ૐ–
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
www.gujaratilexicon.com
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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 ૐ વપ્તાશ છી અભે ‘વ.ભ.’ને ફાંધ
કયલાનુ ાં નશીં; ભાત્ર લીયાભ આલાનુ ાં જાશેય કયુ.ું (જુ ઓ,
‘વ.ભ.’ ઈ–બુક ક્રભાાંક – ભાાં, ‘વ.ભ.’ ‘લીદામ–વરાભ’ 155-1 :
18-05-2008). આ ‘વ.ભ.’ લાચકને શોંચતાાં જ અભાયા ય
પ્રતીબાલની

મુળધાય

લાા

થઈ.. પયી

ળરુ

કયલાના

આગ્રશની ઝડી લયવી. તેભાાંના એક વ જેટરા લાચકના
ઉદગાય મથાતથ અભે એક ‘વ.ભ.’ભાાં પ્રકાળીત કમાા શતા.
(જુ ઓ, ‘વ.ભ.’ ઈ–બુક ક્રભાાંક – ભાાં, ‘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

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

બાઈ

અળક

બાઈ

કાતીક
તથા

કયણીમા
ભીસ્ત્રી
આનીમન

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

(maitri@arniontechnologies.com)

લગેયે

વોન

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

યશેલાત ુાં નથી. અતીવ્મસ્તતા છતાાં છે લ્રી

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 ાં : ની વારભાાં, કમ્પ્યુટયન ‘ક’ નશીં
જાણનાય ભાયા જેલા અબણને, સ્નેશને નાતે; ણ શઠુલાક
રેટૉ બેટ આી કમ્પ્યુટયના આ નેટક્ષેત્રભાાં પ્રલેળલા ભાટે
ધક

ભાયનાય

ફ્રયીડાની

લીખ્માત

ડીજીટ્રૉન

વીસ્ટમ્વ(http://www.digitronsystems.com) ના ભારીક શ્રી.
દીક–બાલના ભીસ્ત્રી (dipak@digitronsystems.com) ન ત
જેટર આબાય ભાનુ ાં તેટર 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
Ashok Karania, e-mail : ashok@gujaratilexicon.com
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101 : 13-05-2007

ળાકાશાયીઓ આટરા ઝનુની કે ભ છે?
–લાા ાઠક
અનુક્રભણીકા

‘‘ભાયે નન–લેજ ખાઈ જવુાં છે .’’ ળાકાશાયી યીલાયની
ૐ લયવની દીકયીએ અચાનક એક દીલવ જાશેય કયુ.ું
ભાતાીતા વશીત ફધાાંને વશેજ નલાઈ ત રાગી; ણ એભાાં
આઘાત ાભલા જેવુાં કઈને રાગ્યુાં નશીં. આણી વાભાન્મ
બાાભાાં ‘લેજીટેયીમન’ જ ગણામ એલા આ યીલાયભાાં કઈ
કઈ લાય ઈંડાાં આલે છે . એભના ઘણા ભીત્ર ભાાંવાશાયી છે અને
એભની વાથે ફશાય જલાનુ ાં થામ ત્માયે એક જ ટેફર ય લેજ
અને નન–લેજ ફન્ને પ્રકાયની લાનગી ીયવામ ત ણ એભને
સુગ ચડતી નથી. એટરે સ્કુરભાાં બણતી દીકયીએ નન–લેજ
લાનગી ટ્રામ કયી જલાની ઈચ્છા દળાાલી ત એભણે લીયધ
કમો નશીં.
બણલા ઉયાાંત સ્ર્ૌા વ અને આર્ૌા વભાાં ણ ભખયે
યશેતી છકયીએ અત્માય સુધી પીળ અને ચીકન, એક લાય ખાઈ
જયુાં છે . ભટન ફાકી છે . એભાાંથી એને ભાત્ર એક પેભીરી ફ્રેન્ડના
ઘયભાાં ફનાલેરી પ્રન્વ બાલી. આજની તાયીખભાાં એને રાગે છે
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કે નન–લેજ કયતાાં લેજ–ફુડ લધુ ટેસ્ટી છે . ફવ, ટેસ્ટ કયીને
જઈ રીધુ!ાં
ઘયના રકએ છકયીના આ અખતયાને ફહુ ભશત્ત્લ
નથી આપ્યુ;ાં ણ થડાાં દુયનાાં એક આન્ટીજીને આ લાતની
ખફય ડી, ત એ ત બડકી જ ગમાાં! ‘‘શામ, શામ! આણા
ઘયભાાં ભાાંવભચ્છી?’’ એભણે ગ ૃશીણી વાભે આઘાત વ્મક્ત કમો.
‘‘ઘયભાાં નથી ફનતાાં. એણે એક પેભીરી ફ્રેન્ડના ઘયભાાં
અને યે સ્ટયાાંભાાં ખાધેલ.ુાં ’’ ભમ્ભીએ જાણ કયી.
‘‘ણ એવુાં નન–લેજ ખાધા લીના શુાં યશી જતી શતી?’’
આન્ટીજીએ ભયચ ેરી ફાકી તયપ પેયવ્મ.
‘‘યશી ત નશતી ગઈ; ણ એને જવુાં શત ુાં કે આટરા
ફધા રક ખામ છે એ લાનગીઓ કેલી શળે! જ કે એણે અભાયી
યભીળન ત રીધી શતી.’’ પ્ાએ દીકયીન ફચાલ કમો.
‘‘અને તભે યભીળન આી ણ દીધી!’’
‘‘શા.’’
‘‘કારે ઉઠીને વીગયે ટ ીલાની યભીળન ભાગળે,
ત્માયે ?’’
‘‘ત હુાં ચખ્ખી ના ાડી દઈળ. ભને ખફય છે અને
ભાયી દીકયીને ણ વભજાલીળ કે વીગયે ટ ીલાથી કેટલુાં
નુકવાન થામ. ફાકી કઈ કઈ લાય નન–લેજ ખાલાથી એની
તફીમત ફગડી નથી જલાની,’’ પ્ાએ સ્ષ્ટીકયણ કયી દીધુ.ાં
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‘‘તફીમત ફગડે કે ન ફગડે; ણ આણા વાંસ્કાય...’’
આન્ટીએ નલી રાઈન કડી; ણ વાભેલાાએ એટરાભાાં જ
યસ્ત ફાંધ કયી દીધ, એવુાં કશીને કે, ‘‘નન–લેજ ખાલાથી કઈ
ુાં
અવાંસ્કાયી નથી થઈ જત.’’
આ દરીરફાજી ચારતી યશી અને કદાચ બલીષ્મભાાંમ
ચારળે. દયે કને તતાન અબીપ્રામ દળાાલલાની છટ છે ;
યાં ત ુ અશીં એક પ્રશ્ન જરુય થામ કે, ‘ભને ગભે તે વારુાં અને
ફીજાને ગભે કે ફીજા કયે તે ખયાફ,’ આવુાં નક્કી કયી નાખલાન
અધીકાય આણને આપ્મ કણે?
રક

તાની

ભયજીથી

ળાકાશાયી

ફનીને

યશે,

ળાકાશાયથી થતા પામદાન પ્રચાય કયે ત્માાં સુધી ઠીક છે ; ણ
ભાાંવાશાયથી થતા ગેયપામદા લીળે ઢાંગધડા લીનાની લાત કયે ,
એભાાં વાંસ્કાય અને વાંસ્કૃતીની બેવે કયે ત્માયે એભને ‘ળટ
અ’ કશેલાનુ ાં ભન થામ.
શભણાાં કઈ છાાભાાં એલ એક અભ્માવ થમાનુ ાં છાયુાં
કે ળાકાશાયીઓ લધુ બુદ્ધીળાી શમ છે . ફવ, તી ગયુ!ાં
ળાકાશાયના

ઝાંફેળકતાા

ભાંડી

ડયા.

ળાકાશાયીઓને

લધુ

ઈન્ટેરીજન્ટ ગણાલતા આ તાયણ ભાટે કેટરા, કેલા પ્રકાયના
રકન અભ્માવ કયામ, કમાાં ભાદાં ડ લયામાાં... એલા
વલાર ુછલાને ફદરે ફવ, એક જ લાત, જયુાં ને, અભે ન’તા
કશેતા? લી, લીદે ળભાાંથી લાત આલી શમ ત્માયે ત આણા
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રક લધુ યાજી થામ અને કશે કે, ‘જયુ?ાં શ્ચીભના દે ળ ણ
શલે આવુાં ભાનતા થમા છે .’
વાચુાં ુછ ત આ સ્ટડીને શોંળે શોંળે સ્લીકાયી રેલાને
ફદરે,

તેનાાં તાયણ

બણી ળાંકાની નજયે

જવુાં જઈએ.

ળાકાશાયીઓ જ લધુ ઈન્ટરીજન્ટ, શળીમાય શમ ત અત્માય
સુધીભાાં નફેરથી ભાાંડીને ફીજાાં ફધાાં દે ળીલીદે ળી ાયીતીક
એભને

જ

ભલાાં

જઈતાાં

શતાાં.

એક–ફે

નફેરલીનય

લેજીટેયીમન શમ, એન પ્રચાય કયતી લખતે એ ણ માદ
યાખવુાં ડે કે ફીજા વેંકડ લીશ્વલીખ્માત લૈજ્ઞાનીક, રેખક,
વાંગીતકાય અને પીરવપય ણ ભાાંવાશાયી શતા. ચાઈના,
થાઈરેન્ડ, વાઉથ આફ્રીકા જેલા દે ળભાાં રગબગ તભાભ રક
ભાાંવાશાયી છે . એ ફધા બુદ્ધી લગયના છે ?
આણા દે ળની લાત કયીએ ત જ્માાં વાક્ષયતાન દય
વોથી ઉંચ છે એ કેયભાાં ફહભ
ુ તી પ્રજા ભાાંવાશાયી છે . ભાછરી
લીના જેભને ચારે જ નશીં, એ ફાંગાીઓએ કરા અને
વાશીત્મનાાં ક્ષેત્રભાાં ઉત્તભ પ્રદાન કયુું છે . અત્માય સુધીભાાં
આણને ભે રા રગબગ દયે ક લડાપ્રધાન અને યાષ્ટ્રતી
ભાાંવાશાયી યહ્યા છે . ગાાંધીજી ળાકાશાયી શતા, એલા છટાછલામાાં
ઉદાશયણ આીને ળાકાશાય ચડીમાત શલાના દાલા કયામ
નશીં. ભાાંવાશાયના લીયધીઓભાાં એવુાં કશેનાયા ણ છે કે
ભાાંવાશાયીઓની પ્રકૃતી તાભવી શમ છે . ત એન અથા એલ
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ગણલ

કે

વયખાભણીભાાં ફધા

ળાકાશાયીઓ

ળાાંત

અને

ળાાંતીપ્રીમ શમ છે , ક્યાયે મ ઝઘડા કયતા નથી?
ુ ુ એ એભના બાણભાાં
થડા લખત શેરાાં એક ધભાગર
કહ્ુાં કે , ‘ભાાંવાશાયને કાયણે વભાજભાાં ભ્રષ્ટાચાય લધત જામ છે .’
આવુાં તાયણ એભણે કેલી યીતે કાઢ્ુાં એ ત એ જ જાણે; ણ
તાને શુદ્ધ ળાકાશાયી ગણાલતા કેટરાક લેાયીઓ ફીઝનેવભાાં
ગપરા

નથી

કયતા?

કયચયી

નથી

કયતા?

વયકાયી

અધીકાયીઓને રાાંચ નથી આતા? શયીપના ધાંધાને ચટ કયી
નાખલા છે લ્રે ાટરે નથી ફેવતા? ગૅન્ગસ્ટય વાથે વાંફધ
ાં
નથી યાખતા?
ફીજા

એક

પ્રલચનભાાં ભાાંવાશાયથી

વાંસ્કાય

અને

વાંસ્કૃતીનુ ાં તન થત ુાં શલાની બુભાબુભ શતી. અશીં એ માદ
દે લડાલલાનુ ાં કે શજી આજે ણ દુનીમાની ફહભ
ુ તી પ્રજા
ભાાંવાશાયી છે . ફે–ચાય જાણીતા રક લેજીટેયીમન થઈ ગમાન
પ્રચાય થામ એના યથી એલા ભ્રભભાાં યશેલાની જરુય નથી કે
દુનીમાભાાં લધુભાાં લધુ રક ળાકાશાય તયપ લતા જામ છે .
એન્ડ ફામ ધ લે, ઘણી જગ્માએ વી–ફુડ એટરે કે ભાછરી અને
ફીજા જચયભાાંથી ફનતી ડીળ લેજ ગણાલામ છે એ તભને
ખફય જ શળે.
ત છી એવુાં ધાયી રેલાનુ ાં કે દુનીમાની ણાબાગની
લસ્તી અવાંસ્કાયી–અવાંસ્કૃત છે ?
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દીરગીયી વાથે કશેલાનુ ાં કે આણે લેજ–નનલેજલાા
ઈશયુને અભસ્ત જ ધભા વાથે વાાંકી રીધ છે . ધભા અને
ખયાક લચ્ચે ળ વાંફધ
ાં શઈ ળકે? આણે જેને ુજનીમ વ્મક્તી
કે દે લ તયીકે સ્થાપ્મા છે એ રક–દે લ શુદ્ધ ળાકાશાયી શતા?
આ ફધુાં કશેલા ાછ ભાાંવાશાયન પ્રચાય કયલાન
કઈ શેત ુ નથી જ. હુાં તે ળાકાશાયી જ છાં. ચાઈના, વાઉથ
આફ્રીકા અને ઈઝયામર જેલા મુ ભાવાાંશાયીઓના દે ળભાાં
લેજીટેયીમનને ડતી તકરીપ બગલી ચુકી છાં. ણ એવુાં
ક્યાયે મ નશીં કહુાં કે ભાાંવાશાયીઓ ળાકાશાયીથી ઉતયતા છે . હુાં
એભ ભાનુ ાં છાં કે રકને જે બાલત ુાં શમ, પાલત ુાં શમ એ ખાલાની
સ્લતાંત્રતા શલી જઈએ. એ ખયાક વાય કે ખયાફ એવુાં
કશેલાન અધીકાય ફીજાઓને નથી. શા, સ્લાસ્્મને નજયભાાં
યાખ ત લધુ ડતા તે રા, ગળમા, બાયે ખયાકથી નુકવાન
થામ એવુાં કશી ળકામ. આ અબીપ્રામ ાછ લૈજ્ઞાનીક આધાય
છે ; યાં ત ુ ળાકાશાય લીરુદ્ધ ભાાંવાશાય એટરે વાયા લીરુદ્ધ
ખયાફન જગ,
ાં
એલા ઉટટાાંગ લીધાન કયલાભાાં ળાણણ
નથી. અશીં જલાનુ ાં એ કે ભાાંવાશાયીઓ ક્યાયે મ ળાકાશાયીઓને
બુદ્ધી લગયના, અવાંસ્કાયી કે ઉતયતી કક્ષાના ુયલાય કયલાની
ભશેનત નથી કયતા. એન અથા ત એ છે કે ભાાંવાશાયીઓ લધુ
વશનળીર, ઉદાયભતલાદી છે . યાઈટ? (જ કે આલાાં તાયણ
વાથે વશભત થલાની મુખાાઈ કઈ ભાવાાંશાયી નશીં કયે .)
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ુ ાત કયતા
ભાવાાંશાયીઓ ફીજા ખયાકની ટેલભાાં ચાંચ
નથી, ત આણે ળાકાશાયીઓ શુાં કાભ આ ફાફતે આટરી
બુભાબુભ કયીએ છીએ, યીતવય ઝનુનભાાં આલીને ભાાંવાશાયના
દુણ(!)ન પ્રચાય કયતા પયીએ છીએ? આખયે આણે શુાં
ુયલાય કયલા ભથીએ છીએ અને છે લટે એનાથી ળ પામદ
થલાન છે ? અભે ળાકાશાયી એટરે અભે લધુ વાયા એવુાં કશેલાથી
આણ અશમૌ વાંતામ છે અને ફીજી ખાભીઓ ઢાંકાઈ જામ છે
એભ જ ને?
ક્યાયે ક ખુદભાાં ળાંકા શમ ત્માયે ણ ભાણવ વાભેલાાને
ઉતાયી ાડલાની કળીળ કયે છે ; જેભ કે બાયતીમ વાંસ્કૃતી
ભશાન છે , એવુાં કશેનાયા આટરેથી અટકી જતા નથી. એ રક
શ્ચીભી વાંસ્કૃતીને ઉતયતી કક્ષાની ગણાલીને જ તાનાાં
બાણ ુયાાં કયે છે . અયે બાઈ, તભાયી જ લાત કય ને! લાતે
લાતે અભેયીકા અને ઈંગ્રેંડનુ ાં તન થઈ યહ્યાના ફયાડા શુાં કાભ
ાડ છ? એ રકને એભની તાની ચીંતા કયલા દ. આણા
ુ ુ ઓ એભના દયે ક પ્રલચનભાાં ાશ્ચાત્મ વાંસ્કૃતીને
કેટરાક ધભાગર
ગા(વાયા ળબ્દભાાં) આે છે . કદાચ એભને ડય છે કે તાની
વાંસ્કૃતી નફી છે કે છી ખુદની વાંસ્કૃતી લીળે એભની ાવે
કશેલા જેટલુાં જ્ઞાન નથી. ભાાંવાશાય–ળાકાશાયની ફાફતભાાં ણ
કદાચ આવુાં જ થઈ યહ્ુાં છે . અને શા, છે લ્રે એ ુછલાનુ ાં કે તભે
ખયે ખય શુદ્ધ ળાકાશાયી છ?
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વભાજન એક લગા દુધને ણ ભાાંવશાય ગણે છે .
અંગ્રેજીભાાં ‘લીગન–Vegan’ તયીકે ઓખાતા આ રક ભાને છે
કે દુધ, દશીં ખાનાયા ખુદને લેજીટેયીમન કશી ન ળકે. આ
વ્માખ્માને સ્લીકાય ત આણા ળાકાશાયી બાઈ–ફશેનભાાંથી
કેટરા જણની ફાદફાકી થઈ જામ? યાતયાત આણે જ
બુદ્ધીશીન,

અવાંસ્કાયી,

અધાભીક,

અવાંસ્કૃત

ભાાંવાશાયીઓના

લગાભાાં આલી જઈએ ને?
કશેલાનુ ાં એટલુાં જ

કે

દુનીમાભાાં ળાકાશાયી

અને

ભાાંવાશાયી ફન્ને પ્રકાયના રક લવે છે . આશાયને આધાયે એભની
બુદ્ધીલત્તા અને વાંસ્કાય ભાલાનુ ાં ફાંધ કય. એક લાય નન–લેજ
ટ્રામ કયલાનુ ાં નક્કી કયનાય ેરી ૐ લયવની છકયીના જ
ળબ્દભાાં કશીએ ત : ‘ખાવુાં શમ ત ખાલ. ફવ, ફીજાનુ ાં દીભાગ
નશીં ખાલ.’ (‘મુફઈ
ાં
વભાચાય’)

–લાા ાઠક
(યાજકટથી

ડૉ.

માવીન

દરાર

‘વોજન્મભાધુયી’ના ભાચા ના અંકભાાંથી વાબાય..)

@
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નાાંગયે મુક્તી કે યે કીનાયે
–લીુર કલ્માણી(રાંડન)
અનુક્રભણીકા

(રેખક રાંડનલાવી ત્રકાય છે . ‘ળાણી યાણી, ગુજયાતી
લાણી’ના લકીર છે . ફાય લયવથી ‘ઓીનીમન’ નાભનુ ાં
ગુજયાતી વાશીત્મનુ ાં ભાવીક રાંડનથી પ્રકાળીત કયે છે . કશી
ળકામ કે યદે ળભાાં બાાના ઝાંઝાલાતભાાં, સુમા પ્રકાળના
અબાલભાાં, ગુજયાતી બાાનુ ાં ભાટીનુ ાં કડીયુાં રઈ, ગુજયાતી
અજલાળાં ાથયલા તાનાથી ફનત ુાં ફધુાં એ કયે છે – તન,
ભન અને ધનથી. આ રેખ એ એભના ઠારા ળબ્દ નથી;
એભના દીરન ચીત્કાય છે . –વાંાદક)
આજકાર ઘણા ફધાનુ ાં લાચન યહ્ુાં નથી. દસ્ત, બાા
આલડે

ત

બરા

લાાંચે

ને?

આણે

ગુજયાતીઓ

નમાું

લાચનભાાંથીમ શલે ગમા વભજ!– ન ગુજયાતી, ન અંગ્રેજી, ન
શીંદી. – લી, બાાની જાણે કે અબીવ્મક્તી જ યશી નથી! જે તે
ુસ્તક–પ્રકાળન–વાંખ્મા જ પક્ત તાવીએ એટરે લાત થઈ
ુયી! એટરાભાાં જ આમને પ્રતીફીંફ ઝીરાઈ જામ છે !! ખરુાં ને?
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ભશાત્ભા ગાાંધીને ઠેકાણે વયદાય ટેરને આજકાર
આણા શુયાુયા આણે ભાનતા થમા છીએ. એથી આભ થત ુાં
શળે!?! અશીં ઠેકડી નથી ઉડાલત. લ્મ, લાાંચ : નગીનદાવ
વાંઘલીની ‘વયદાય રશુરુ કે રકુરુ’ ચડીભાાં, વાતભે
ાને, રખાયુાં છે

: ‘વયદાય ઓછાં ફરે અને ળબ્દની,

વ્માકયણની, રઢણની કળી દયકાય યાખે નશીં. વયદાય શીંદી
ફરે તે ણ ફાલા ટાઈનુ ાં ફરે. છે લ્રે ‘શૈ’ રગાડીને કાભ
ચરાલે. ૐ–ભાાં કેટરાક રીગી આગેલાનએ ટીખ
કયે રી : ‘વયદાય અભને ગા બાાંડે છે તે ઠીક છે ; ણ શીંદી
બાા ત વાયી અને વાચી યીતે લાયે !’ વયદાયન જલાફ
એલ છે કે, ‘હુાં ગા દઉં છાં તેટલુાં વભજામ તેથી ભારુાં કાભ ુરુાં
થયુ.ાં બાા વાચીખટી શમ તેનાથી ળ પયક ડે છે ?’
નગીનદાવબાઈ, લી, આગ રખે છે : ‘વયદાય ઓછાં
ફરે અને ફરે તેનાથીમ ઓછાં રખે. તેભના કાગ અતીળમ
ર્ુાંકા અને કેલ કાભ ુયતા જ ભમાાદીત. તેભણે તાના લીળે
કશુાં રખ્યુાં નથી અને લાત ણ બાગ્મે જ કયી છે . ગાાંધી–
નેશરુએ આત્ભકથાઓ રખી અને ફીજુ ાં ણ ઘણુાં રખ્યુ.ાં ગાાંધીજી
જેટલુાં રખરખ કયનાય ભાણવ ત  ૃ્લીના ાટરે બાગ્મે જ
જલા ભે . આ ફાફતભાાં વયદાય–ઝીણા ફાંને એક વયખા;
કાયણ કે ફાંને મુગા
ાં ભાણવ.’
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આણે વો અબીવ્મક્તીથી, બરા, ફશાય કેભ નીકી
ગમા? આ લીચાયન–તાવન મુદ્દ છે . આથી ટા નાખલ જ
નશીં. એને વારુ ગુજયાતીઓ ભાટેની વભગ્ર ળીક્ષણવ્મલસ્થા,
બાાળીક્ષણ તાંત્ર, લીચાય, લાચન અને રેખનની અબીવ્મક્તી
લીમક ઉયતે જલા ભતી યીસ્થીતી ઉયાાંત વ્માકયણ,
લાક્યયચના, જડણી, ઉચ્ચાયણ અને તેના ામાગત ળાસ્ત્રને
ણ વયાણે ચડાલલા ડે ત જરુય ચડાલીએ. ત ગુજયાતની
ળીક્ષણવ્મલસ્થાની, અયે યાટી થામ તેલી કેટરીક વાચુકરી લાત,
વશજણે લાાંચ્મા કયી છે . એ યીસ્થીતીન એક ચીતાય
ુ યી
લીચાયલાંત કેલણીકાય દાઉદબાઈ ઘાાંચીએ, તા.  પેબ્રઆ
ના ‘ઓીનીમન’ભાાં આપ્મ જ છે . બાા–વાશીત્મ નાભક
દાથા વાથે કાભ ાડતી જભાતનુ ાં ેટે ાણી શારત ુાં નથી! ત્માાં
ફાકીનાની ળી લાત કયલી?!
‘ગુજયાત

વભાચાય’ની

મુફઈની
ાં

આવ ૃત્તીભાાં,

ૐ

ઓગસ્ટ ના દીલવે, ાન છ યે એક શેલાર શત. ળીાક
શત ુાં : ‘ગુજયાતભાાં ગુજયાતી ભાધ્મભના લીદ્યાથીઓ ભાત ૃબાાભાાં
જ

કાચા!’

ગુજયાતી

ભાધ્મભના લીદ્યાથીઓની

ભાત ૃબાા

ગુજયાતી શલા છતાાં તેઓ કાચા યહ્યા શલાનુ,ાં આંકડા તાવતાાં
સ્ષ્ટ થામ છે . ભાધ્મભીક ળીક્ષણફડા દ્ાયા રેલામેરી આ
યીક્ષાઓભાાં જેટરા યીક્ષાથી ફેઠા શતા તેભાાં ગુજયાતી
ભાધ્મભની ટકાલાયી . ટકા શતી. ગુજયાતી ભાધ્મભની
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યીક્ષાભાાં શાજય યશેરા લીદ્યાથીઓ ૈકી ચાવ ટકા જેટરા
લીદ્યાથીઓ ત નાવ થમા શતા! જેભાાં અંગ્રેજી ભાધ્મભના
લીદ્યાથીઓ ૐ. ટકા વાથે ાવ થલાભાાં અગ્રસ્થાને યહ્યા
શતા. ર્ુાંકભાાં, આ અશેલાર અનુવાય ઓલયઓર ગુજયાતી
ભાધ્મભના લીદ્યાથીઓનુ ાં યીણાભ...ચીંતાજનક યહ્ુાં છે .
આણી લચ્ચે આણા એક લીચાયલાન ભબી વાક્ષય
શજી ફેઠા છે : નાભ એભનુ ાં નીયાં જન બગત. આ બગતવાશેફે
એક દા કશેલ ુાં : ‘ભાધ્મભ ગુજયાતી; ણ અંગ્રેજી ઉત્તભ’. આન
ક્યાાંમ ડઘ ડત વાંબામ છે ? વ લયવની આલયદાએ
શોંચેરી

આણી

‘ગુજયાતી

વાશીત્મ

યીદ’,

આણી

‘ગુજયાત વાશીત્મ અકાદભી’, આણી ‘ગુજયાત લીદ્યાીઠ’ અને
લી તભાભ યુનીલવીટીઓના ગુજયાતી લીબાગ અને તે દયે ક
ભાાંશે અધ્માન કાભ કયતાાં–કયાલતાાં ભીત્ર તેભ જ ગુજયાતીભાાં
કાભ ાડતાાં વામુકાાં વભવાભમીકને તાના બાલીની છે કળી
ચીંતા?
એક રાખ છન્ુાં શજાય ચયવ કીરભીટય લીસ્તાય એટરે
જ ગુજયાત?–કણે કીધુ?1
ાં
 જીલ્રા,  ળશેય અને
ૐ,ૐ

ગાભડાાંન

ટ

એટરે

જ–એટર

ટ

ભાત્ર–

ગુજયાત?..કણ ભાનળે?... જગતબયભાાં થયામેરા ગુજયાતી
ડામસ્યાની વાભેરગીયી ણ કયલાની છે . બઈરા ભાયા, આ
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ાાંચ–લાી અને વ–લાી જ કથા નથી; એકવાાંચની
વફવફ તેભ જ વબયવબય દાસ્તાન છે .
આ લીચાય જ આઘાતકાયી છે . નીયાળા અને શતાળામ
બીડ રે છે . લી, એથી લીળે લવમુાં લાતાલયણ ણ શમ.
અને તેભ છતાાં, આલા લાતાલયણભાાં કલીલય યલી ઠાકુય જ
વાાંબયે . માદ આલે છે એભની ેરી કલીતા– ‘કતાવ્મગ્રશણ’?
નાયામણબાઈનુ ાં શાથલગુાં આ રુાાંતય રઈએ :
‘કણ રેળે ભારુાં કાભ’? વાાંજે યલી કશે, સુણી જગ ભઢુ ાં
વીલી નીરુત્તય યશે;
ભાટીનુ ાં કડીયુાં ત્માાં ફરે, ‘ભાયા ઈળ, ફનળે ભાયાથી તે
હુાં નક્કી કયીળ.’
ફવ, જે તે શારતન સ્લીકાય કયીને આણે યલી
ઠાકુયના કડીમાની જેભ, ‘ભાયા ઈળ, ફનળે જે ભાયાથી તે હુાં
નક્કી કયીળ’ન બાલ યાખીએ તમ ઘણુાં છે ... આ ફહુ જ અઘરુાં
કાભ છે . એ ભાટે જનક જેલી વ ૃત્તી કેલલી ણ યશે. એભાાં જ
આણી કવટી છે . આ કવટીભાાંથી ધાયીએ ત આણે ાય
ણ ડી ળકીએ. ગુજયાતીઓ ફહુ જ વભજદાય ભાણવ શલાનુ ાં
ભનાત ુાં આવ્યુાં છે . ભાટે આટર ડકાય! લી, કયવનદાવ
ભાણેકે દીધ યલી ઠાકુયન, અશીં ઉય આપ્મ છે તેન,
બાલાનુલાદ જાલીને કેન્રસ્થ કયીએ. : એ શલા ધન્મભાંગર
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સુનન્દનલને, ઈળ, અભ દે ળ તનુ નલર ધાય; અભય ભુભી
પ્રાાંગણે પ્રાણ અભ ાાંગયે , નાાંગયે મુક્તી કેયે કીનાયે ...

–લીુર કલ્માણી(રાંડન)
eMail : vipoolkalyani.opinion@btinternet.com
Sampark :
Kunj & Vipool Kalyani, ‘Holly Cottage’, 13, Ferring
Close, HARROW, Middlesex - HA2 0AR- United
Kingdom Landline : 020 – 8422 1114
@
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અંધશ્રદ્ધાના મુભાાં આણી અજ્ઞાનતા
–લલ્રબબાઈ ઈટારીમા
અનુક્રભણીકા

શ્ચીભના લીકવીત દે ળ લૈજ્ઞાનીક ળધખ અને
ટૅકનૉરૉજીન

ઉમગ

કયી,

ભાનલજીલનને

લધાયે

સુખવગલડબયુું ફનાલે એલાાં જીલનમગી વાધનનુ ાં વાંળધન
કયી યહ્યા છે ; જ્માયે આણે એકલીવભી વદીભાાં ણ ભાંત્ર–તાંત્ર,
ભુત–પ્રેત, શભ–શલન અને ભી્મા કભાકાાંડભાાં આણ વભમ,
ળક્તી, બુદ્ધી અને નાણાાં ફધુાં જ ફયફાદ કયી યહ્યા છીએ.

શ્ચીભના દે ળ યજ નલાાં ‘માંત્ર’ ફજાયભાાં મુકે છે અને
આણે યજ નલાાં ‘ભાંત્ર’ ફજાયભાાં મુકીએ છીએ! આણે ત્માાં
લીંછી

ઉતયાલાન

ભાંત્ર,

વા

ઉતાયલાન

ભાંત્ર,

કભ

ઉતાયલાન ભાંત્ર, ભયડ–ભચ ઉતાયલાન ભાંત્ર, વપ થલાન
ભાંત્ર, લળીકયણન ભાંત્ર, લયવાદ રાલલાન ભાંત્ર, ગ ૃશળાાંતી
સ્થાલાન ભાંત્ર, નતી ટાલાન ભાંત્ર, વાંતાન પ્રાપ્તી ભાટેન
ભાંત્ર, ભાણવન કઈ ણ યગ ભટાડી દે લાન ભાંત્ર અને
ભાણવને તાલી દે લા સુધીન ભાંત્ર ણ ભી યશે છે !
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કઈ ડૉક્ટય આણા ળયીયભાાંથી ફગડી ગમેર કીડની
કાઢી નાખે ત્માયે આણને ચભત્કાય નથી રાગત; યાં ત ુ કઈ
ફાલ તેના શાથભાાંથી કાંકુ કે બસ્ભ કાઢે ત્માયે તે આણને
ચભત્કાય રાગે છે ! ભફાઈર પનનુ ાં એક ફટન દફાલી
અભેયીકાભાાં યશેતા આણા સ્લજન વાથે આણે લાત કયી
ળકીએ છીએ તે આણને ચભત્કાય નથી રાગત; યાં ત ુ કઈ
ાખાંડી અતીન્રીમ(ટેરીથી) વાંદેળા દ્ાયા લાત કમાાન દાં બ કયે
ત્માયે એ આણને ચભત્કાય રાગે છે ! કઈ ઓથોેડીક વજૉન
આણાાં બાગી ગમેરાાં શાડકાાંને જડી આણને દડતાાં કયી
આે ત્માયે તે આણને ચભત્કાય નથી રાગત; યાં ત ુ કઈ
તાાંત્રીક અબીભાંત્રીત દય ફાાંધીને આણને વાજા કયલાન
ભી્મા પ્રચાય કયે ત્માયે તે આણને ચભત્કાય રાગે છે !
કભાની યવી ળધનાય લીજ્ઞાની આણને ચભત્કાયીક ભાણવ
નથી રાગત; કભ ભટાડલા ભાટે ભાંત્રેરા દાીમા આનાય
ઢોંગી આણને ચભત્કાયીક ભાણવ રાગે છે !

આજે લૈજ્ઞાનીક યુગભાાં ણ ચભત્કાય, યકામા પ્રલેળ,
ડાકણ અને ભેરીલીદ્યાના નાભે શજાય ભાણવનુ ભાનવીક,
ળાયીયીક

અને

આથીક

ળણ

થત ુાં યશે

છે .

કુદે લીને

યીઝલલાના નાભે કેટરાાંમે શુઓ અને કુભાાં ફાકના ફરી
ચડાલી દે લાભાાં આલે છે . લગાડ, પ્રેતાત્ભા અને ડાકણના નાભે
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આણા દે ળભાાં કેટરીમ સ્ત્રીઓના બગ રેલાભાાં આવ્મા છે .
દુનીમાભાાં ‘લગાડ’ નાભની કઈ ચીજ જ અસ્તીતલભાાં નથી;
લગાડ ભાત્ર એક ભાનવીક ફીભાયી છે . જગતભાાંથી દુય કયલા
જેલ કઈ ‘લગાડ‘ શમ ત એ ‘અંધશ્રદ્ધા’ન લગાડ છે .
બાયતભાાં અને જગતભાાં આજે ણ શજાય ભુતીમાાં ભકાન ઉબાાં
છે જ્માાં કઈ યશેત ુાં નથી. ડૉ. અબ્રાશભ કવુયે  લા સુધી
અંધશ્રદ્ધાના ક્ષેત્રભાાં ગશન અધ્મમન કયુું અને તેઓ દીલવ
સુધી

ભુતીમાાં

ભકાનભાાં

યહ્યા

છે .

ડૉ.

કવુયે

તાની

જીન્દગીબયના અભ્માવ છી જાશેય કયુું છે કે, ‘ભુતીમાાં ભકાન
અને ઉદ્લી આત્ભાઓના કીસ્વાઓ ભાત્ર ભાણવની ભ્રભણાઓ
છે અને તે આણી ભાનવીક નફાઈનુ ાં પ્રદળાન કયે છે .’
શજુ દવ દીલવ શેરા ‘ડુમ્ભવન વની યીલાય
તાાંત્રીકના

યલાડે’

ળીાક

શેઠ

અખફાયભાાં ચોંકાલનાયા

વભાચાય પ્રગટ થમા શતા. વની યીલાય તાને ત્માાં લાયાં લાય
ફની યશેર ચયીના ફનાલથી વ્મથીત શત. તાની આ
ચારતી ‘નતી’ દુય કયલા તેભણે તાાંત્રીક શનુભાનદાવ
તીલાયીન આળય રીધ શત. ‘ઘયભાાં એક શાડકુાં દટામેલ ુાં છે તે
દુય કયલાની લીધી કયલાથી નતી ટી જળે’, એવુાં તાાંત્રીકે
આશ્વાવન વનીયીલાયને આપ્યુાં શત.ુાં ડળભાાં યશેતા નલભા
ધયણભાાં અભ્માવ કયતા ફાક યલીને ફરાલી, તેના ય
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કાંઈક લીધી કયી, ઘયભાાં ખદે રા ખાડાભાાં યલીને ઉતાયલાભાાં
આવ્મ. ‘શાડકુાં ક્યાાં દટાયુાં છે ?’ એલા પ્રશ્ન યલીને ુછલાભાાં
આવ્મા. ડળભાાં જ યશેતી યલીની ભાતાને તાના દીકયા ય
કાંઈક તાાંત્રીક લીધી થઈ યહ્ય છે એલી જાણ થતાાં તે ઘટના
સ્થે દડી આવ્માાં. તાના દીકયા યલીને ઉંડા ખાડાભાાં જઈ,
‘યલીન ફરી ચડાલાઈ યહ્ય છે ’ એલી તેની ભાતાએ બુભ
ાડતાાં આખુાં પ્રકયણ પ્રકાળભાાં આવ્યુ.ાં

રીવના

જણાવ્મા

પ્રભાણે

તાાંત્રીકે

આ

નતી

નીલાયણન લીધી કયલા ભાટે વનીયીલાય ાવેથી 
રુીમા એડલાન્વ રીધી શતા. ફરીની લાતભાાં ત્મ શત ુાં કે નશીં
એ ત રીવ તાવન લીમ છે . યલી ત નશીં; ણ તેના
 રુીમા ફરી ચડમા એ લાત ાકી! સુયત–ઉભયા
રીવે આ તાાંત્રીક વાભે છે તયીંડીન ગુન દાખર કયી તેની
ધયકડ કયી છે . લીધી દ્ાયા ફીજાની આપત નીલાયલા
નીકે ર તાાંત્રીક તે જ આપતભાાં આલી ગમ! ભને ઘણીલાય
રાગે છે કે, કેટરાક ભાણવ તાની તીજયી ખુલ્રી યાખે છે
અને તાનુ ાં દીભાગ વાલ ફાંધ યાખે છે !

જાત–બાતના

તાાંત્રીક,

ાખાંડીઓ,

ઢોંગીઓ

અને

તકવાધુઓ ધભાના ઓઠા શેઠ ફુટી નીકળમા છે ! કઈ ભાંત્રેલ ુાં
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ાણી આે છે , કઈ ભાંત્રેર પ્રવાદ આે છે , કઈ ભાંત્રેલ ુાં
ભાાંદીયુાં કે તાલીજ આે છે , ત કઈ લી બભુતી આે છે !
દયા–ધાગા

અને

ભાંત્ર–તાંત્રાદી

કયલાભાાં કેટરાાંમે

ફીભાય

ફાકને વભમવય દાક્તયી વાયલાય નશીં ભલાના કાયણે આ
દે ળભાાં ભતને ઘાટ ઉતાયી દે લાભાાં આલે છે .

ગાભડાાંઓભાાં આણે જયુાં છે , ભુલાઓ ફીભાય ભાણવ
કે ઢયને વાજા કયલા ભાટેના ‘દયા’ કયે છે ! કઈ ણ દુખાલાભાાં
કાભ આે એલા ભલ્ટીયઝ દયા આણે ત્માાં ભે છે ! અયે ,
બેંવ દશલા ન દે તી શમ ત તેન ણ દય ભે અને દુધ
લધાયે આે એના ભાટે ણ દય ભે !

ભાંત્ર–તાંત્રથી જ ભાણવને વાજ કયી ળકાત શત ત,
આણા દે ળભા ત એટરા ફધા ભાંત્રનીષ્ણાત છે કે ફધાાં
દલાખાનાાંને તાાાં જ ભાયલાાં ડે! કઈ આયીને તાની
ધયકડ થળે એલ ડય રાગે ત તે કટા ભાાંથી આગતયા જાભીન
ભેલી ળકે છે , એલી યીતે કઈ ભાણવને ફીભાય ડી જલાન
બમ રાગે ત આગતયા ભાંત્રચ્ચાય ણ કયાલી ળકે! વદામ
નીયગી યશેલાન કેટર આવાન ઈરાજ! ભીત્ર, દયા–ધાગા
ભાત્ર એલા યગભાાં જ કાભ કયતા શમ છે જે યગ વભમ જતાાં
આઆ ભટી જતા શમ છે .
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કઈ ભાણવને ફાંદુકની ગી લાગી શમ ત્માયે દય
ફાંધાલલા જામ છે ખય? અકસ્ભાતભાાં ખયી પાટી જામ અને
રશીની ળેડ ફુટતી શમ ત્માયે કઈને કદી દય માદ આવ્મ છે
ખય? શાટા એટેક આલે

ત્માયે

ભાણવ કઈ તાાંત્રીક ાવે

શોંચલાને ફદરે કેભ વીધ જ કાડીમાક શૉસ્ીટરભાાં શોંચી
જામ છે ? ભાથુાં દુખે ત્માયે ભાણવને દય માદ આલે છે ; યત ુાં
ભાથુાં ફુટે ત્માયે કઈને દય માદ નથી આલત!

ભેં ગાભડાાંભાાં ભુલાઓને ડાકરાાં કયતા અને ધતીંગ
કયતાણ જમા છે . કરાક સુધી તાની ીઠ ાછ રખાંડની
વાાંક લીંઝતા ણ જમા છે વાાંકપ્રુપ શલાન દાલ કયનાય
કઈ ણ ભુલ ાાંચ ભીનીટ ભાટે એ વાાંક સુયતની
વત્મળધક વબાના ભાજી–ઉપ્રમુખ અને ૐના લાના
‘યભણભ્રભણ સુલણાચન્રક લીજેતા’ શ્રી. ભધુબાઈ કાકડીમાના
શાથભાાં આે અને છી જીલી ફતાલે ત એ ખય ભુલ!

આણે વોએ ગાભભાાં કશેલાતી તાાંત્રીક લીદ્યા અને
ભાંત્રળક્તી ધયાલતા ભુલાઓનાાં ઘય ણ જમાાં છે . ભીત્ર, જે
ભુલા ાવે ઘયનુ ાં નીયુાં ફદરલાની ળક્તી ન શમ; જે ભુલા
ાવે ફીજી જડી કડાાં રેલાની ળક્તી ન શમ; જે ભુલા ાવે
તાનાાં વાંતાનને વાત ચડી બણાલલાની ળક્તી ન શમ
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અને જે ભુલા ાવે તાની ઉંભયરામક દીકયીને યણાલલા
ભાટેની ળક્તી ન શમ એ ભુલા ાવે ફીજી ત કઈ ળક્તી શમ?

શભ–શલન અને મજ્ઞભાાં ણ આણે આણાાં કીભતી
રવ્મ ફયફાદ કયી યહ્યા છીએ. શલન કયલાથી ન ત આણે
દુષ્કાને ટાી ળક્યા છીએ કે ન ત લીશ્વળાાંતીની સ્થાના કયી
ળક્યા છીએ. જ મજ્ઞ કે ભાંત્રચ્ચાયથી લયવાદ થત શત ત
આણે ત્માાં ત એટરા ફધા મજ્ઞ થામ છે કે અતીવ ૃષ્ટીથી
શનાયત થલી જઈએ! જે દે ળ ભાંત્રચ્ચાયથી વતત ગુજ
ાં ત
યશેત શમ એ દે ળની પ્રજાને ત રીરારશેય ન શમ? ભીત્ર,
ભશેનત લગય ભાત્ર ભાંત્રચ્ચાયથી કશુાં પ્રાપ્ત થત ુાં નથી. ુરુાથા
જ ખય જીલનભાંત્ર છે .

આણે જગરને
ાં
આડેધડ કાી નાખ્માાં, માાલયણને
ભનપાલે તેભ ફગાડ્ુાં અને ાણીન ત અયાધની કક્ષાએ
ફેપાભ લેડપાટ કમો છે . ઈઝયામરે યણને જગરભાાં
ાં
પેયવ્યુ;ાં
આણે જગરને
ાં
યણભાાં પેયલી યહ્યા છીએ! જ્માાં વખત ભશેનત,
લીલેક અને આમજનની જરુય શમ ત્માાં ભાંત્રચ્ચાય, મજ્ઞ કે
શભ–શલન કયલા ફેવી જઈએ ત આણ કદી ણ ઉદ્ધાય
વાંબલ ખય?
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ભાંત્ર–તાંત્ર અને ચભત્કાયની લાત વાચી શત ત
આણ દે ળ આજે આટર દુુઃખી અને છાત કેભ છે ?
દુનીમાભાાં વોથી લધુ વાંખ્માભાાં ચભત્કાયીઓ આણા દે ળભાાં લવે
અને છતાાં આણે આટરા ગયીફ, ીડાગ્રસ્ત અને દુષ્કાગ્રસ્ત!
ઢોંગીઓ

અબીભાંત્રીત

જ

આલાને

ફદરે,

ાણીના

અછતગ્રસ્ત લીસ્તાયભાાં ડર બયીને ીલાનુ ાં શુદ્ધ ાણી આળે
ત ણ થડાક તયસ્મા ભાનલીઓની તયવ ભટળે. શલાભાાંથી
ફીનજરુયી કાંકુ કે બસ્ભ કાઢલાને ફદરે મુઠી અનાજ કાઢળે ત
ણ એક ભુખ્મા ભાણવનુ ાં ેટ બયાળે.

વાંવાયભાાં યશેરા કટી, ાખાંડી અને ઢોંગી ધુતાયાઓએ
વદીઓથી વભાજભાાં યશેરી પ્રજાની અજ્ઞાનતા અને નીફાતાન
ગેયરાબ ઉઠાવ્મ છે . પ્રત્મેક કાભાાં વભાજભાાં યશેરા નીષ્ઠાલાન
આગેલાનએ, વભાજવેલકએ અને પ્રગતીળીર લીચાયકએ
પ્રજાને આ ડયાંત્રભાાંથી ફશાય કાઢલાન પ્રમાવ કમો છે .
ઘણીલાય એવુાં ફન્યુાં છે કે ‘પ્રગતીળીર લીચાયક’ કયતાાં
‘પ્રગતીળીર ાખાંડી’ઓ વભાજભાાં ઉંચ ભાનભબ ધયાલતા
શમ છે . આભ ફને ત્માયે તાંદુયસ્ત વભાજના નીભાાણની આળા
લધાયે ધુધી
ાં
ફને છે .
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એક દીલવ આણી અજ્ઞાનતા ટે અને રેબાગુઓને
તાન ધાંધ વભેટલાની અને ફદરલાની પયજ ડે એલા
દીલવની ભને પ્રતીક્ષા છે ....

• પ્રવાદ •
‘જે તાના ચભત્કાય ચકાવલા દે તા નથી તે ઠગ છે ,
જેનાભાાં ચભત્કાય ચકાવલાની શીંભત નથી તે બટ છે અને જે
ચકાવણી લગય જ તેને ભાનલા તૈમાય થામ છે તે મુખા છે .’
–અબ્રાશભ કવુય

–લલ્રબબાઈ ઈટારીમા
રેખકવમ્કા –
: 74–ફી, શાંવ વવામટી, લયાછા યડ, સુયત – 395 006
ભફાઈર : 98258 85900
ઈ–ભેઈર : vallabhitaliya@gmail.com
@
જે કાંઈ આણે લાાંચીએ – છી તે બરે ‘લેદ’ભાાં શમ કે
‘ુયાણ’ભાાં શમ, કે ગભે

તે ધભાસ્ુ તકભાાં શમ – ણ જે
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વત્મન બાંગ કયે અથલા આણી દૃષ્ટીએ દુગુાણનુ ાં ક શમ,
તેન ત્માગ કયલાન આણ ધભા છે . ળાસ્ત્રને નાભે જે કાંઈ
ધતીંગ ચારત ુાં શમ તે ધભા છે એભ ગણીને આણ વ્મલશાય
ચરાલીએ તેભાાંથી ભાઠાાં યીણાભ જ નીજે. ‘ભનુસ્મ ૃતી’ભાાં ત
કેટરામ શરક છે જેન ધભા તયીકે ફચાલ ન જ થઈ ળકે.
આલા શરકન આણે ત્માગ કયલ જ જઈએ.

–ભ. ક. ગાાંધી (‘નલજીલન’) : 18 July 1926) Page-68

•••••
ક્યાાંમ ણ શુાં એવુાં ફાંધાયણ છે , જેભાાં કઈ પેયપાય
કયાલલા ઈચ્છે ત ન કયાલી ળકે? ફાંધાયણભાાં પેયપાય જ કયલા
જેવુાં ન શમ એવુાં ફાંધાયણ ત કણ યચી ળકે?
–ભ. ક. ગાાંધી (‘શયીજનફાંધ ુ’) : 22 November 1936) Page-

235
‘ગાાંધી–ગાંગા’–બાગ–એક(વાંાદક

:

ભશેન્ર

ભેઘાણી,

પ્રકાળક : ગાર ભેઘાણી, રકભીરા ટ્રસ્ટ, .ફ. 23,
બાલનગય–364 001,  ૃષ્ઠ : 244, મુલ્મ : 30 રુીમા,
લીદે ળભાાં : $ 5 લીભાન–ટારખચા વાથે)ભાાંથી વાબાય...
વાંકા : ગાર ભેઘાણી – lokmilaptrust2000@yahoo.com
@
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104 : 03-06-2007

‘ગઝરલીશ્વ’
:વાંાદક: ●યાજેળ વ્માવ ‘ભીસ્કીનૌ’
● અંકીત ત્રીલેદી
અનુક્રભણીકા

●

–અંકીત ત્રીલેદી–
ઉઘાડા ફાયણે થડક થઈને કઈ યીતે આલી?
તને કહુાં છાં જુ ન રશેક થઈને કઈ યીતે આલી?
ત ુાં ત અજલાળાં ભાપકવયનુ ાં ીયવતી યશી કામભ,
દીલાની લાટ ત ુાં બડક થઈને કઈ યીતે આલી?
ભુરામેરી ઘણીમે વાાંજને ુછાં છાં યસ્તા ય,
નમાા લયવાદભાાં તડક થઈને કઈ યીતે આલી?
તને દયયજ જઉં છાં વતત ભાયા ઉય શવતાાં,
ઉદાવી આજ ઉભક થઈને કઈ યીતે આલી?
ીડા ત છે ીડા જેલી ને એના બાગ્મભાાં ડુભ,
ગઝરભાાં આલી ત ટહક
ુ  થઈને કઈ યીતે આલી?
ાન : 
●

–ખરીર ધનતેજલી–
સ્થીય જ વાથે અટકચાાાં ન કય,
www.gujaratilexicon.com
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કાાંકયા નાખીને કુાંડાાાં ન કય.
રક દીલાી બરે ને ઉજલે,
ેટ ફાીને ત ુાં અજલાાાં ન કય.
આજથી ગણ આલનાયી કારને,
ાછરાાં લોના વયલાા ન કય!
ક્યાાંક ્થય પેંકલાનુ ાં ભન થળે,
ઈંટને તડીને ઢેખાાાં ન કય.
થઈ ળકે ત રુફરુ આલીને ભ,
ઉંઘભાાં આલીને ગટાા ન કય.
છે કલીતાઓ ફધી ભઢે ભને,
ભાયી ભીરકતનાાં ત ુાં યખલાાાં ન કય.
ાન : 
●

–મુકેળ જળી–
ાનખયભાાં ાન ખયે ને, ઝાડન આખ લાન ખયે ને, ત્માયે
વાલુાં રાગી આલે,
જગરને
ાં
ફાઝીને ફેઠુાં, વ્શારકડુાં એકાાંત ખયે ને, ત્માયે વાલુાં
રાગી આલે.
લોથી લાત ચઢનાયા ભાણવની ચાયે ફાજુ શ ખાઈ ખાઈ ને
ઉંડી ખીણ,
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એક જ ડગલુાં ફાકી શ ને અંતે એનુ ાં ધ્માન ચે ને, ત્માયે વાલુાં
રાગી આલે.
વાભેની ફુટાથ ઉય સુતાાં શ ફાક ભુખ્માાં ેટે, આંસુ ીને,
ઉના શ્વાવે,
વાભેની ફુટાથે કઈ શૉટર આરીળાન ભે ને, ત્માયે વાલુાં
રાગી આલે.
તભે શલ મુશતાક, તભાયી તરલાય ય, દુશભનને ડકાયી
રાલ યણની લચ્ચે,
શાથ જયા વયકાલ ાછ, વાલ જ ખારી મ્માન ભે ને, ત્માયે
વાલુાં રાગી આલે.
ાન : 
●

–યઈળ ભનીઆય–
ગીત યશે કદી, કદી વાક્ષાતૌ શમ છે ,
ભાયી ગઝરભાાં તાયી યજુ આત શમ છે .
પયીમાદ રઈને આવુાં છાં હુાં તાયે આંગણે,
નીકે જે કાંઠભાાંથી કબુરાત શમ છે .
રાગે છે જ્માયે કાંઈ જ જીલનભાાં ફચ્યુાં નથી,
જીલનની એ નલી જ ળરુઆત શમ છે .
આી દે એક લાય...આ જીલન, એ આનાય,
ફાકીની જીન્દગી ત લસુરાત શમ છે .
www.gujaratilexicon.com
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દયીમ જ ળાાંત શમ એ ુયત ુાં નથી ‘યઈળ’,
ક્યાયે ક ભાત્ર નાલભાાં ઉત્ાત શમ છે .
ાન : 
●

–યતીરાર ‘અનીર’–
ળશેયભાાં યશે છે , જગરભાાં
ાં
જામ છે યસ્ત,
કશીં વાંવાય ભાાંડે, ક્યાાંક વાધુ થામ છે યસ્ત!
અશીંથી વાલ વીધ ને વીધ આ જામ છે યસ્ત,
તભાયા ધાભ ાવે કેટર લાંકામ છે યસ્ત!
નથી ડતાાં કદભ, તાયા ભીરન ભાટે નથી ડતાાં;
લીના લાાંકે ફીચાય લીશ્વભાાં નીંદામ છે યસ્ત!
પ્રણમના ાંથ ય ક્યાયે ક રશેયાત શત ારલ,
નજય વાભે શલે મ ૃગજ રુે દે ખામ છે યસ્ત!
નશીંતય ખીણભાાં એ વોંવય આલી નશીં ડતે,
મુવાપયને શુાં દે લ દ, ઠકય ખામ છે યસ્ત!
મુવાપય નશીં, નદીભાાં એ ન ડુફી જામ તે ભાટે,
ફને છે ુર, વાભે ાય શોંચી જામ છે યસ્ત!
હુાં ઈશ્વયની કને ત ક્યાયન શોંચી ગમ શતે,
અયે , આ ભાયાાં ચયણભાાં ફહુ અટલામ છે યસ્ત!
ાન :
●

–યાજેળ વ્માવ ‘ભીસ્કીનૌ’–
www.gujaratilexicon.com
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તારુાં કશુાં ન શમ ત છડીને આલ ત,ુાં
તારુાં જ ફધુાં શમ ત છડી ફતાલ ત.ુાં
અજલાળાં જેને ઓયડે તાયા જ નાભનુ,ાં
હુાં એ જ ઘય છાં એ જ બરેને ન આલ ત.ુાં
શેયું ુ છે એમ ત ુાં જ છે ઓઢ્ુાં છે એમ ત,ુાં
ભાય દયે ક ળબ્દ ત,ુાં ભાય સ્લબાલ ત.ુાં
વાકયની જેભ ઓગી જઈળ હમ
ુાં ણ,
છરકાત કટય બરેને ભકરાલ ત!ુાં
‘ભીસ્કીનૌ’ વાત દયીમા કયી ાય એ ભે ,
એ યે ખા શથેીભાાં નથી ત ડાલ ત.ુાં
ાન : 
●

–વોમ્મ જળી–
ઠકયની વાથે નાભ ત ુજ રેલામ છે ઈશ્વય,
ત ુાં કેલ અકસ્ભાતથી વજાામ છે ઈશ્વય!
શેઠ મુકાળે શાથ ને બેગા થળે છી જ,
કળીળ જ્માાં તે ત્માાં જ ળરુ થામ છે ઈશ્વય.
જ દુય ેરી લસ્તીભાાં ભુખ્માાં છે ભુરકાાં,
રાગે છે તને દુયનાાં ચશભાાંમ છે ઈશ્વય.
કે’છે ત ુાં ેરા ભાંદીયે છે શાજયાશજુ ય,
ત ુાં ણ શુાં ચકાચૌંધથી અંજામ છે ઈશ્વય!
www.gujaratilexicon.com
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થડાાં જગતનાાં આંસુઓ, થડા ‘ભયીઝ’ના ળે’ય,
રાવ્મ છાં જુ દી પ્રાથાના, વાંબામ છે ઈશ્વય!
એનાભાાં હમ
ુાં ભાનત થઈ જાઉં છાં ત્માયે ,
ભાયાભાાં જ્માયે ભાનત થઈ જામ છે ઈશ્વય.
ાન : 
●

–શીતેન આનાંદયા–
ફધુાં જરદી ળીખલલાના તાયા આમાવ યશેલા દે ,
એ ફાક છે એના ખુલ્રાણાના શ્વાવ યશેલા દે .
પ્રવાંગ ય પ્રવાંગ એ યીતે ફનતા ગમા છે દસ્ત,
કે શયદભ થામ ભાણવજાત ય લીશ્વાવ યશેલા દે .
લધાયે શમ ૈવ માય, ત ભાણવને ઉબા કય,
ત ુાં ઈશ્વયનાાં નલાાં ભાંદીય, નલાાં આલાવ યશેલા દે .
ભને ાભે જ લીસ્ભમથી હુાં ભાાં ઉબયી આવુ,ાં
ગણીતની જેભ ભાય અટટ અભ્માવ યશેલા દે .
જયા ત ુાં દસ્તની ખાનદાનીન ભરાજ કય,
ફધાની શાજયીભાાં એભન ઉશાવ યશેલા દે .
તને ુછ્ુાં છે તારુાં નાભ, ખારી નાભ ફરી દે ,
ત ુાં તાયાાં વાત કુન લૈબલી ઈતીશાવ યશેલા દે .
યભ ત ૃપ્તી, યભ વાંત, તાયા કાભની લસ્ત ુ,
હુાં ળામય છાં, ત ુાં ભાયા ભાટે થડી પ્માવ યશેલા દે .
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ાન: 
♦●♦
ગુજયાતના ઉદુા ળામય ‘લરી(ભશાંભદ લરીયુલ્રાશ
ળયીપ ભશાંભદ અરલી)ગુજયાતી’,સુપી વાંતના લાંળજ શતા અને
તેઓ અગીમાયભી વદી (શીજયી)ના ુલાાધાભાાં અભદાલાદભાાં
જનમ્મા શતા. તેભની સ્મ ૃતીભાાં, ગુજયાત યાજ્મ વયકાયે સ્થાેરા
‘લરી ગુજયાતી ગઝરકેન્ર’ના ઉક્રભે ગઝરના વલાુંગીણ
લીકાવ ભાટે કયલા ધાયે રી પ્રવ ૃત્તીઓભાાં આ ‘ગઝરલીશ્વ’
ત્રૈભાવીકનુ ાં પ્રકાળન ણ એક અતીભશત્ત્લની પ્રવ ૃત્તી છે .

યાજેળ વ્માવ (ભીસ્કીનૌ) અને અંકીત ત્રીલેદીના વક્ષભ
શસ્તે

વાંાદીત થમેરા

ગઝરયવીમા

વો

આ

લાચકને

વાભમીકના પ્રથભ
બાયે

આનાંદ

આી

અંકે

જ

તેભની

અેક્ષાઓને ઉશકેયી છે . ગઝર યવીમાઓની રાાંફા વભમની
તયવ આભ લાજફી કયતાાંમ ઓછા દાભે છીાતાાં ફન્ને વાંાદક,
તાના વાંાદકીમભાાં ભાનનીમ મુખ્મ ભાંત્રીશ્રી નયે ન્રબાઈ
ભદીન આબાય ભાની તેભની વાશીત્મપ્રીતીને અબીનાંદે છે .
રલાજભ ભકરલાનુ ાં વયનામુ:ાં
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વભ્મવચીલશ્રી., ‘લરી ગુજયાતી ગઝરકેન્ર’, ગુજયાત
વાશીત્મ

અકાદભી,

જુ ન ુ ાં લીધાનવબા

બલન,

વેક્ટય–ૐ,

ગાાંધીનગય– ૐ
લરી ગુજયાતી ગઝરકેન્રનુાં ત્રૈભાવીક

લા : 1 ● અંક : એક ● ભાચા : 2007
:વાંાદક: ●યાજેળ વ્માવ ‘ભીસ્કીનૌ’ ● અંકીત ત્રીલેદી●

ghazalsamrat@gmail.com
ભાાંથી વાબાય...ઉત્તભ ગજ્જય..

@
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• ચીંતનની ચાાંદની •
–યશીત ળાશ
અનુક્રભણીકા

ભાંદીયની દીલાર ઉય અભીઝયા થામ,
અને ઘયની દીલાર ઉય બેજ થામ!
ચભત્કાયને નભસ્કાય કયલાની આણી ઘેરછા વદીઓ
જુ ની છે . આણી અંધશ્રદ્ધા ઉય કઈ વ્મક્તી આંગી મુકે ત
તયત જ આણે ખબી ઉઠીએ છીએ. અજ્ઞાન અને
આડાંફયની

ફાદફાકી

કયલાભાાં

આલે

ત

આણા

અધ્માત્ભજગતનુ ાં અસ્તીત્લ જખભાઈ જામ. તાના અજ્ઞાન
પ્રત્મે અશબાલ ધયાલનાયા રકને આણે બક્ત કશીએ છીએ!
એક

ભાંદીયન

ુજાયી

લશેરી

યઢથી

ભાઈકભાાં

બક્તીગીતની કેવેટ લગાડીને આવાવના યશીળની નીરાને
ખરેર શોંચાડત યશે છે . એ તે અબણ છે , તેથી એને ખફય
જ નથી ડતી કે ભાંદીયની આજુ ફાજુ યશેતા લીદ્યાથીઓને
યીક્ષાની તૈમાયી કયલા ભાટે કેલી ળાાંતી જઈએ! ક્યાયે ક ભડી
યાત સુધી બક્તીના યાગડા તાણનાયા રકને એટલુમ
ાં બાન
નથી યશેત ુાં કે, આવાવભાાં કેટરાક એલા રક લવે છે , જેભને
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 44
લશેરી વલાયે નકયી–વ્મલવામ ભાટે જવુાં ડે છે અને તેભને
લશેરા સુઈ જલાની જરુય છે . આણને બક્તીન ઉબય આલે
એટરે ગભે ત્માયે , ગભે તેટરા રકને ત્રાવ આલાન શક્ક
ભી જામ?
બક્તી કયલાની કણ ના ાડે છે ? ણ બક્ત જમાયે
બગલાનને ફશેય વભજીને ભાઈક અને રાઉડસ્ીકય ઉય
લયવી ડે છે ત્માયે એભાાં બક્તી કયતાાં પ્રદળાન લધુ દે ખામ છે .
કફીયજી ત કશે છે કે કીડીના ગભાાં ઝાાંઝય શેયાલીએ અને
તેન જે યણકાય થામ એ યણકાય ણ ઈશ્વય વાાંબી ળકે છે .
કફીયજીની લાત છડ, આણે સ્લમમૌ ઈશ્વયને અંતમાાભી ક્યાાં
નથી કશેતા? અંતમાાભી એટરે આણા ચીત્તભાાં–ભનભાાં જાગેરા
લીચાયને ણ જાણી રેનાય! જ બગલાન આણા બીતયની
વાંલેદનાનેમ સ્ળાલાનુ ાં વાભ્મા ધયાલતા શમ ત ભટા અલાજે
યાગડા તાણલાની ળી જરુય છે ?
એક ચક્કવ વાંપ્રદામના એક કશેલાતા બક્ત તાના જ
ઘયભાાં યજ વલાયે તેભની ખાવ બક્તી–ગીતની કેવેટ લગાડલા
ભાાંડે છે . એભના આ યભેનન્ટ ત્રાવથી કાંટાે રા, આવાવભાાં
લવતા રક શલે એ ભશાળમના વભગ્ર વાંપ્રદામને જ ધીક્કાયલા
રાગ્મા છે .
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બક્તી કે આયાધના એલી યીતે થલાાં જઈએ કે જેને
કાયણે કઈને ખરેર ન શોંચે. આણે બરે કઈ ણ ધભા–
વાંપ્રદામ કે દે લ–દે લીભાાં શ્રદ્ધા ધયાલતા શઈએ; યાં ત ુ એનુ ાં
લયવુાં પ્રદળાન ત ના જ કયવુાં જઈએ ને!
વાભાન્મ યીતે આણે ત્માાં એલી યાં યા શતી કે ભાંદીય
ગાભના ાદયે શમ. ભટા બાગનાાં તીથો કાાં ત જગરભાાં
ાં
શળે
અથલા ત કઈ લાત ઉય શળે. એનાાં ફે કાયણ શતાાં. એક
કાયણ ત એ કે ભાણવ જ્માયે બક્તી કયલા જામ ત્માયે વાાંવાયીક
ફાફત એને ખરેર ન શોંચાડે. યશેઠાણની આફશલા કયતાાં
કાંઈક જુ દી આફશલા ભે ત એની બક્તી ખીરી ઉઠે. ફીજુ ાં
કાયણ એ કે ભાંદીયભાાં થતાાં ઘાંટાયલ અને આયતી લગેયેને કાયણે
ભાણવનુ ાં યજીન્દુ જીલન ડીસ્ટફા ન થામ.
શલે ગરીએ–ગરીએ અને ભશલ્રે–ભશલ્રે જાતજાતનાાં
ધભાસ્થાન ઉબાાં કયી દે લામ છે . શેરાાં વાલ નાનકડી દે યી શમ,
થડા વભમ છી એન ઘેયાલ લધત જામ. દયયજ શજાય
રકને અલયજલયભાાં તકરીપ ડે તમ વો મુગે
ાં ભોંએ લેઠતા
યશે. એ જ યીતે તીથો ણ શલે જગર
ાં
અને લાતની ટચ છડી
દઈને શાઈલે ઉય ઉતયી આવ્માાં છે . ઘયાકી લધુ યશે ને!
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એભાાંમ જ ક્યાાંક ચભત્કાયની અપલા ઉડી ત ટે ટાાં
ઉભટી ડે. કઈ દશેયાવયભાાં અભીઝયા થામ છે ત કઈ
ભાંદીયની દીલાર ઉય જાતજાનાાં આધ્માત્ભીક આકાય ઉવી
આલે છે . કઇ મુતી દુધ ી જામ છે ત કઈ દે લીનાાં ઝાાંઝય
યણકી ઉઠે છે . અયે બાઈ, તભે ધાયીને જળ ત તભાયા ઘયભાાંમ
ઠેયઠેય અભીઝયા દે ખાળે! ઘયની દીલાર ઉય દે ખામ તે બેજ
કશેલામ અને ભાંદીયની દીલાર ઉય દે ખામ તે અભીઝયા
કશેલામ? શાડ ઉય ત ભટીભટી ળીરાઓભાાંથી ફાયે ભાવ
ઝયણાાં લશેતાાં શમ છે , એ જ ્થયભાાંથી ફનેરી મુતી ઉય
ાણીનુ ાં એકાદ બુદ
ાં દે ખામ ત રક શફા ભચાલી મુકે છે !
દે લ–દે લી અને યભાત્ભા ળા ભાટે ચભત્કાય કયે ? એને
આણી ાવેથી શુાં રઈ રેવ ુાં છે ? તભે એને સુખડી કે અન્મ
પ્રવાદ રુી રાાંચ આ ત જ એ તભારુાં કાભ કયે ? શુાં ઈશ્વયને
તભે કઈ વયકાયી ભ્રષ્ટ અધીકાયી વભજ છ?
વદ્ભાલથી ચઢીમાતી કઈ સ્ત ુતી નથી, પ્રેભથી ચઢીમાતી
કઈ પ્રાથાના નથી. ુરુાથાથી ચઢીમાતી કઈ ુજા નથી. નીતી
અને નીષ્ઠા જેવુાં કઈ નૈલેદ્ય નથી. અંધશ્રદ્ધા અને અજ્ઞાનને
થડીક લાય ફાજુ એ મુકીએ ત આ લાત વભજલાનુ ાં વાલ વય
છે .
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–યશીત ળાશ
વાંકા : ડી–11, યભણકા એાટા ભેન્ટ, વાંઘલી સ્કુરના યે રલે
ક્રૉવીંગ ાવે, નાયણુયા, અભદાલાદ–380 013
પન : 079-2747 3207
ઈ–ભેઈર : rohitshah.writer@gmail.com

• કડલાાં પ્રલચન •
ભાંદીય–ભસ્જીદ ત ુટે ત શફા કયલાની જરુય નથી
કઈ ભાંદીય ત ુટી ડે ત ગબયાઈ જલાની જરુય નથી.
એવુાં જ ભસ્જીદનુ...
ાં એ ત ુટે ત શફા કે ફફાર કયલાની કઈ
જરુય નથી. એ ત લાયાં લાય ફનળે અને લાયાં લાય ખાંડીત થઈ
ધુભાાં ભળે; યાં ત ુ ભાનલતા અને ઈન્વાનીમતનુ ાં ભાંદીય એક
લાય છીન્નબીન્ન થયુાં ત ુન: તેને ઉભુાં કયલાની કઈભાાં ક્ષભતા
નથી. શુાં વાધાયણ ઈંટ, વીભેન્ટ, ચુનાનુ ાં મુલ્મ; ભાનલતાની ઈંટ,
ચાયીત્ર્મન ચુન અને વત્મની વીભેન્ટથી ચડીમાત ુાં શઈ ળકે?

–મુની શ્રી. તરુણવાગયજી
તા. –ભે–ના ‘દીવ્મ બાસ્કય’ દૈ નીકની, દય
વભલાયે પ્રગટતી ‘ધભાદળાન’ ુતીના ાન : ૐ ઉયથી
વાબાય....
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106 : 17-06-2007
‘पीता दे व छे ’

થેન્યુ ‘કાકા’
–શયનીળ જાની
અનુક્રભણીકા

અભેયીકાભાાં જુ નન ત્રીજ યલીલાય એટરે ‘પાધવા–ડે’.
આ લયવે 17ભી જુ ને તે ઉજલાળે. ભાતા અને દીકયીઓ લીળે
જેટલુાં રખાયુાં તેટલુાં ‘ીતા’ લીળે રખાયુાં નથી એલ એક ભત
છે . જગતના વો ીતાઓને સ્ભયીને લાાંચીએ, ન્યુ જવી–
અભેયીકાસ્થીત

શાસ્મના

લક્તા

અને

રેખક

શયનીળબાઈ

જાનીને..ઉત્તભ ગજ્જય..

જુ ની

પીલ્ભ

‘દે લદાવ’ભાાં એક

વીન

શત.

જેભાાં

દે લદાવના ીતાનુ ાં મ ૃત્યુ થામ છે . દે લદાવ દુ:ખબયે રા ચશેયે
ફશાય ઓટરા ય ફેઠ શમ છે . દુયથી ખર્ુાં ખર્ુાં યડતાાં રક
દે લદાવને વાાંત્લના આલા આલે છે . દીરીકુભાયની એક્ટીંગ
છે . શાથન અંગુઠ દે ખાડીને યડતા રકને ઈળાય કયે છે કે
અંદય જઈ ભાયા કુર્ુાંફીઓ આગ યડ. લાશ! ળી એક્ટીંગ શતી!
ભાયા દીરભાાં દીરીકુભાયની અદા છલાઈ ગઈ. ત્માયે જ નક્કી
કયી નાખ્યુાં કે ભાયા ફાુજીનુ ાં મ ૃત્યુ થળે ત્માયે દે લદાવની જેભ
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ગુભવભ ફનીને દીરીકુભાયની એક્ટીંગ કયીળ. ત્માયે હુાં ફાય
લયવન શત. ભાયા ફાુજીનુ ાં મ ૃત્યુ થયુાં ત્માયે હુાં વત્તાલીવન
શત. તેભના મ ૃત્યુ પ્રવાંગે નશત માદ આવ્મ દે લદાવ કે નશતી
માદ આલી દીરીકુભાયની એક્ટીંગ. ફાને ફાઝીને કાંઈ યડય
છાં! નાનાાં બાઈ–ફશેનને ફાઝી ફાઝીને યડય છાં. જે ળયીયને
ફાઝીને ભટ થમ શત એ ળયીયને અગ્ની ચાાંલ વશેર
નશત. ફાનુ ાં મ ૃત્યુ એવુાં કાયમુાં શત ુાં કે જીલનભાાં તે છીનાાં
કઈ ણ મ ૃત્યુની અવય થઈ નથી.

આણે ત્માાં છકયીઓ ઘય ઘય યભતી શમ ત્માયે
ઢીંગરીઓભાાંથી એક ઢીંગરીને ભમ્ભી અને એક ઢીંગરાને પ્ા
ફનાલળે. ઢીંગરીને નલડાલળે, કડાાં શેયાલળે. ખર્ુાં ખર્ુાં ભેક
અ કયળે. જ્માયે ઢીંગરાને ઓપીવ ભકરી દે ળે ત્માયે તેને
ખુયળી નીચે કઈ ખુણાભાાં ખવી દે ળે. ભમ્ભીની વાથે યભળે.
ભમ્ભીને રઈને ાડળની ઢીંગરીને ત્માાં ભલા જળે. ભાયી
ફશેન તીરત્તભા ત ગાતી : ‘ભાય વાટ, તાય ઢીંગર મુઓ!’
આણાાં કુર્ુાંફભાાં ીતાન યર ડદા ાછ યશે છે . ભાતા
આંખ વભક્ષ શમ છે . ફાક નાનાાં શમ છે ત્માયે પ્ા તેભને
ભાટે ભીસ્ટ્રી ભૅન–સુય ભૅન કે યશસ્મ ુરુ શમ છે . યાં ત ુ જેભ
જેભ ઉંભય લધે છે તેભ તેભ પ્ા વભજામ છે . કલીઓને બરે
ભાતાભાાં બગલાનની સુયત દે ખાતી શમ. યાં ત ુ કઈ ીતાના
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‘કાજા કેયા ર્ુકડા વભ દીકયી’ને ભાટે ીતા પ્રભુથી લીળે
શમ છે .
ભાયા ફાુજીને અભે ‘કાકા’ કશેતા શતા. અભારુાં વાંયક્ુ ત
કુર્ુાંફ શત.ુાં દાદીભાને યવડે લીવ–ત્રીવ ભાણવની યવઈ થતી.
દાદાને આઠ દીકયા અને ફે દીકયીઓ શતી. ભટા કાકાનાાં
ફાક ભાયા ફાુજીને ‘કાકા’ કશીને વાંફધતા. જે અભે કડી
રીધુ.ાં ભાયા ફાુજી વોથી નાના શતા. દાદા વલશ્વનાથ જાની,
યાજીરાના ભટા જભીનદાય શતા અને યાજીરા નયે ળના
કાયબાયી ણ ખયા. ભાયા ફાુજી ઉછમાા યાજકુભાયની જેભ અને
જીવ્મા ખેડુતની જેભ. વેંકડ એકય જભીન શતી. જાની ામગાભાાં
ઘડા શતા. ગાભભાાં યસ્તાઓ ફાંધામ તે શેરાાં આજુ ફાજુ ના
ગાભને ભાટે ‘જાની ફવ વલીવ’ ચાલુ કયી શતી, ગાભભાાં
અનાજ દલાની શેરી ઈરેક્ટ્રીક ઘાંટી નખાલી. ગાભભાાં પ્રથભ
મુગુ
ાં ાં ‘ઠેઠય’ (થીમેટય) રાવ્મા. એભ કશેલામ કે દાદા ળૉ–
ફીઝનેવભાાં શતા. કઈ દીકય એૅક્ટય ન ફન્મ; ણ ફધા
પીલ્ભ જતા થઈ ગમા! યીણાભે દાદાન કઈ દીકય બણ્મ
નશીં.

ફધા

જભીનદાય થમા!

આઝાદી

યીકથાઓ ફની ગઈ.
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દાદાનુ ાં

કુર્ુાંફ

ગાાંધીજીની

આઝાદીની

ચલથી

અરીપ્ત શત.ુાં દાદાન કઈ દીકય ગાભભાાં વલાયે નીકતી
પ્રબાતપેયીભાાં ગમ નથી કે કઈએ ખાદી શેયી નથી. ‘અશીંવા
એટરે ફામરાઓનુ ાં કાભ’ એભ તેઓ ભાનતા. ઘયભાાં ભાયા
ફાુજી વોથી નાના શતા, એટરે ભેટ્રીક થમા. એભને ગાાંધીજી
અને વયદાયભાાં લીશ્વાવ શત. આઝાદી આલળે અને જભીનદાયી
જતી યશેળે એન ખ્માર શત. તેથી તાના બાગની ખેતી જાતે,
ચાકયની ભદદથી કયતા. હુાં નાન શત અને ભાયે સ્કુરભાાં કઈ
પભા બયલાનુ ાં શમ અને ‘ીતાન ધાંધ’ રખલાન શમ ત્માયે
ભાયી ફા ‘જભીનદાય’ રખલાન આગ્રશ યાખતી. અને ભાયા
કાકા કશે કે, ‘‘રખ, ‘ખેડુત’... હુાં નશીં; ભાય ફા જભીનદાય
શત.’’
આણા વભાજભાાં ખેડુત જીલલા ભાટે ુષ્ક કાભ કયે
છે .

ભાયા

કાકા

ઘણી

લખત

અભાયા

ખેતીલાા

ગાભ

બીરલવીથી થાકીને આલતા અને ઓયડાભાાં દાદયને અઢેરીને
ફેવી જતા ત્માયે ભાયા તયપ જઈ ફરતા, “તાયે ત ખેતીભાાં
ડલાનુ ાં જ નથી. આ અબણન ધાંધ છે .’’ ભાયા બાઈ શેભત
ાં ે ફી.
એવવી., બણીને લયવ ખેતી કયાલી. આજે અભે ત્રણે બાઈઓ
અભેયીકાભાાં છીએ. દાદાના મ ૃત્યુ ફાદ દે વ ુાં બયલાની જલાફદાયી
એભણે રીધી અને એકરે શાથે દે વ ુાં બયુ.ું ન બયુું શત ત
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ચારત. પકત દાદાનાાં લચનન જ વલાર શત. આ ફાે
ફધાઠનાાં પ્રલચન આપ્મા લીના ઘણુાં ળીખલાડ્ુાં છે . અને
આથી જ એભના મ ૃત્યુ ફાદ કઈ ણ ુયાલા લીના, અભે
રકનાાં રેણાાં નાણાાં ચુકવ્માાં છે .

ભાયા કાકા ક્રીકેટ વયવ યભતા. ડાફડી ફરય શતા.
યાજીા સ્ટેટની ટીભભાાં ક્રીકેટ યભતા. શૉકીની ટીભભાાં ણ
ખયા. એક જભાનાભાાં ભશાયાજાની ટીભને ‘સુધનબાઈ’ લીના
ચારે જ નશીં. તેથી ‘યમર પેભીરી’ના નફીયાઓની અલયજલય
અભાયે ત્માાં યશેતી. તે સ્ટા સ ૌ ભૅન શતા. તે ‘યૉમર ઈંગ્રીળ’
ભશેભાન જડે ‘ર’ ણ યભતા. વાાંજે સ્કુરેથી આલી અને
ઘયભાાં, હુાં કઈ નૉલેર કે ભૅગેઝીન લાાંચલા ફેસ ુાં અને એ જ
જુ એ, ત શાથભાાંથી ચડી ખેંચી રે અને કશે, “ફશાય યભલા
જા. અને ન યભવુાં શમ ત નદીકીનાયે ખુલ્રી શલાભાાં પયલા
જા.’’ એભને પીલ્ભ જલાન ળખ શત. અભે ફન્ને ભીત્ર જેલા
શતા. વામગર ચડે કે યપી? ભીના કુભાયી કે દે લીકાયાણી? લગેયે
લીમ ય એભની વાથે ચચાા થતી યશેતી. તે જભાનાભાાં
યે ડીમ વીરન ય વલાયે – લાગ્મે વામગરનુ ાં ગીત લાગે.
તે વાાંબળમા લીના એભન દીલવ ન ઉગે. આજે ણ વામગરનુ ાં
ગીત વાાંબળાં છાં ત આંખ બીની થામ છે . અભે ધભાથી ભાાંડીને
ગાભના કઈ પ્રેભ–પ્રકયણની ણ ચચાા કયતા. “કાકા, શનીમુન
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એટરે શુ?
ાં ’’, “યણેરાાંને જ કેભ છકયાાં થામ છે ?’’ જેલા ભાયા
ફધા વલારના જલાફ ભને, અકામા લીના વભજાલતા.
એભન એક ભઝાન જલાફ એ શત કે : “તાયાાં રગ્ન થલા દે ,
છી વભજાલીળ.’’

ભાયી ફા ખુફ ધાભીક શતી. ભાયા કાકાએ કદી ભાંદીયના
ધક્કા નથી ખાધા. યાં ત ુ લાસ્તલભાાં ત એ વાધુ શતા.
ખાનગીભાાં ગયીફને ઘણાાં દાન કયતાાં. ભાયા દ્ાયા ગયીફને
કડાાં ણ શોંચાડયાાં છે . જ્માયે ભાયી ફા, જાડા ુજાયીઓને
જભાડલાભાાંથી ઉંચી નશતી આલતી! ભાયા કાકા, ફાના દયે ક
આભાંત્રીત બ્રાહ્મણને ખુફ ભાન આતા અને જભાડતા. એક
લખતે, દય ૐ લયવે આલતી, નભાદા કીનાયે

આલેરા

બાડભુતની જાત્રા ભાયી ફા કયી આલી અને છી અભને ફન્નેને
ણ ઉશકેમાા કે, ‘શલે ૐ લયવે આ જાત્રા આલળે. ભાટે જાઓ,
ુણ્મ ભેલી ર.’ ત્માયે હુાં ૐ લયવન શત. અભે ગમા બરુચ.
ત્માાં ફવની રાઈનભાાં શજાય બક્ત શતા. અભે યહ્યા ‘ના–બક્ત’!
કરાક ઉબા યશેલાન લીચાય સુધ્ધાાં અભને ન આલે. એટરે
ફવની રાઈન છડી, અભે જઈને ‘સુલણા સુદ
ાં યી’ પીલ્ભની
રાઈનભાાં ઉબા યહ્યા. ફીજે દીલવે ઘયે જઈ ફાને ‘યીટા ’
આપ્મ કે ‘સુલણા સુદ
ાં યી’નાાં દળાન કમાું. ત ફાને થયુાં કે, શળે
કઈ દે લી. ફીજી લખતે હુાં ણ દળાન કયીળ. શલે, આ ફા
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માદ આલે જ ને! આલી ત કેટરીમ લાત છે . ભાયી ફા અને
ભાયા કાકા, ફન્ને જુ દા જ લીચાય–સ્લબાલનાાં; ણ તે ફન્નેને ભેં
કદી ઉંચા અલાજે ફરતાાં નથી વાાંબળમાાં. કાકાએ કદી યવડાભાાં
ભાથુાં નથી ભાયુું અને ફાએ કઈ ખેતયભાાં ગ નથી મુક્ય. કાકા
ઉત્તય શતા; ત ફા દક્ષીણ શતી. યાં ત ુ ફધા ઉત્તય–દક્ષીણ ાવે
શતા. અભે ખટા કાંાવની જેભ દક્ષીણ તયપ તાકીને ઉબા
યશેતા. જેભ જેભ ભટા થમા તેભ તેભ ઉત્તય ભાટે ઉત્તય તયપ
લલા રાગ્મા. અભે ત્રણ બાઈઓ અને ત્રણ ફશેન શતાાં. ભાયા
કાકા  લાની ઉંભયે ગુજયી ગમા. એટરે નાનાાં ત્રણ બાઈ–
ફશેન યણજીત, લાા, જૈભીનીને એભની ફહુ લાત માદ નશીં.
તેભના ીતા ભાયી ભાતા ફની. ભાયાથી નાની તીરત્તભાને હુાં
જમાયે ણ શેયાન કયત ત્માયે તે કાકા ાવે દડી જતી. એ જ
લખતે તે ભાયા ય ખયે ખય ગુસ્વે થતા. એભને દીકયીઓ ખુફ
લશારી. ભાયી ત્ની શાંવા યણીને આલી ત્માયે ળરુઆતભાાં ભાથે
ઓઢતી શતી. ત્માયે તેભણે તેને વભજાલી શતી કે, ‘દીકયી
ફાની આગ ભાથે ન ઓઢે.’

ૐભાાં, ભાયી શેરી લાતાા ‘ચાાંદની’ભાાં છાઈ. હુાં
ત્માયે અઢાય લયવન શત. હુાં ખુળ. ભાયા ભીત્ર ખુળ. લાતાા
લાાંચી કે

ન લાાંચી, ગાભ

આખુાં ખુળ! લધાઈ આલા

આલનાયાઓને ભાયી ફા ચા ીલડાલતી. યાતે ફધુાં તી ગમા
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છી ભાયા કાકાએ ભને ુછ્ુાં કે , ‘‘રેખકનુ ાં નાભ ‘શયનીળ જાની’
જ કેભ? ‘શયનીળ સુધનરાર જાની’ એભ કેભ ન રખાવ્યુ?’’
ાં ભેં
કહ્ુાં કે, “રેખકનાાં નાભ ફે ળબ્દનાાં જ શમ–‘ન્નારાર ટેર’,
‘ચન્રકાાંત ફક્ષી’, લગેયે લગેયે..’’ ત એ ફલ્મા કે, “ત છી
‘યભણરાર

લવાંતરાર

દે વાઈ’,

‘નયવીંશયાલ

બાનાથ

દીલેટીમા’ ત રખામ છે !’ ત ભેં ચત ુયાઈથી કશી દીધુાં કે,
‘‘વાક્ષયનાાં નાભ ત્રણ ળબ્દના શમ અને રેખકનાાં ફે ળબ્દના.’’
લાત ત્માાંથી ત અટકી; યાં ત ુ ભાયા દીરભાાં ચોંટી ગઈ શતી.
લયવ છી જ્માયે ભાય પ્રથભ લાતાા વાંગ્રશ ફશાય ડય(વને :
, પ્રકાળક : ‘યાં ગદ્ાય પ્રકાળન’, ૐ–યુનીલવીટી પ્રાઝા,
નલયાં ગુયા, અભદાલાદ– ) ત્માયે ભેં, તેન ુ ાં નાભ
‘સુધન’ – ભાયા ફાુજીના નાભ યથી યાખ્યુ.ાં ેરી ચટ
દીરભાાંથી નીકી, ુસ્તકના કલય ય ચોંટી ગઈ.

ભાયા

કાકાની

કીડની

ફગડી

ગઈ

શતી.

ત્માયે

ડામારીવીવ જેલ ળબ્દે મ નશત વાાંબળમ. તેઓ શૉસ્ીટરભાાં
શતા. ધીમુાં ધીમુાં ઝેય ચડત ુાં શત.ુાં મ ૃત્યુ નક્કી શત.ુાં તેભને ઝાડા–
ેળાફની તકરીપ શતી. અઠલાડીમાથી ળયીયભાાંથી ભ નશત
નીકળમ. અને ેટના દદા થી ીડાતા શતા. હુાં અને ફા
શૉસ્ીટરભાાં શતાાં. એક વલાયે ફા કશે, ‘‘ચાર, હુાં તભાયી વાથે
જાજરુભાાં આવુાં છાં’’. અને ફાએ તેભના ળયીયભાાંથી ભ કાઢય.
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ફન્ને ફશાય આવ્માાં. કાકાનુ ાં ેટ શવુાં થયુ.ાં તેભના સુઈ ગમા
છી ભાયી ફા ભને ફાઝીને યડી ડી અને ફરી કે, ‘‘અંદય
તાયા કાકા કશે છે કે આલ પ્રેભ અને ચાકયી કણ કયે ? ભને
આલતા જનભભાાં ણ ત ુાં જ ાછી ભજે.’’
આજે આટરાાં લયવ છી ણ ફધુાં માદ કરુાં છાં ત
રાગે છે કે આ ભાફા ફીજા વાત જનભ ભે ત ભક્ષન ભશ
ણ ન યાખુ.

–શયનીળ જાની
વમ્કા : Harnish Jani, 4- Pleasant Drive, Yardville -NJ08620 - USA
Phone-609-585-0861 eMail : harnishjani5@gmail.com

@
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લીધામક યીતે લીચાયીએ
–ડાંકેળ ઓઝા
અનુક્રભણીકા

આણને એવુાં ભાનવુાં ગભે છે કે અગાઉન વભમ ફહુ
વાય શત અને શારન વભમ ખુફ ખયાફ છે . ભુતકા લધુ
વાય શત, લતાભાન ફહુ ખયાફ છે અને છીન તકા ત કલ્ી
ળકામ એલ જ છે કે બાલી અંધકાયભમ છે . શલે, ળાાંત ચીત્તે આ
ફાફતે લીચાય કયીએ ત જણાળે કે આ ત અસ્લસ્થ થલાની
ાકી દલા જ છે ! લતાભાન લીળે નકાયાત્ભક અબીગભ યાખીને
કઈ ેઢી વારુાં પ્રદાન કેલી યીતે કયી ળકે? તેભ છતાાં, વભાજભાાં
આવુાં ભાનનાયા જાણે ફહભ
ુ તીભાાં ન શમ એ યીતે આલી લાત
આણને લાયાં લાય વાાંબલા ભે છે .
વ્મક્તીએ અને વભાજે સ્લસ્થ અને નીયાભમ યશેવ ુાં શમ
ત કાચી ે આ ભાનવીકતા ત્મજલાની જરુય છે . આણુાં
ભાનવ જ જ સ્લસ્થ ન શમ ત આણુાં સ્લાસ્્મ વારુાં કેલી યીતે
યશેળે? આણે બરે ગભે તેટલુાં કાભ કયીએ; યાં ત ુ મુભાાં–
ામાભાાં ેરી ભાનવીકતા જ ડી યશી શળે ત પ્રમત્નનુ–ાં
ુરુાથાન ુ ાં યીણાભ વારુાં આલલાન વાંબલ નશીંલતૌ છે . વોથી
શેરી લાત નકાયાત્ભક લરણને છડલાની છે . આ થળે ત
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તભને જીલલાની ભઝા આલળે. કુદયતને ખે તભને આનાંદ
ભળે અને તભાયી આવાવના રકભાાં તભે એક આનાંદી
ઉજાાન વાંચાય કયી ળકળ. રક તભને ફરાલળે અને તભને
ણ રકને ભવુાં ગભળે.
‘યાભામણ’ અને ‘ભશાબાયત’ન કા જ વાય શમ ત
આ ‘યાભામણ’ થઈ જ ન શત કે આ ‘ભશાબાયત’ વજાાય ુાં જ ન
શત! અંગ્રેજન ળાવનકા વાય શત ત આઝાદીની રડતનાાં
ગયણ ભાંડામાાં જ ન શત. ‘આજના ધીમાઓ કયતાાં, ેરા
ધી ચાભડીલાા વાયા શતા’, એવુાં જ્માયે વાાંબીએ છીએ
ત્માયે વભજાત ુાં નથી કે આ રક કાંઈ વભજી–લીચાયીને ફરે છે
ખયા કે!
બુદ્ધ અને ભશાલીયન કા ણ વાય શત એવુાં કેલી
યીતે ભાનવુ?ાં ફન્નેને અશીંવાન ઉદે ળ આલ ડય તે જ ત
ફતાલે છે કે વભાજભાાં કેટરી ફધી શીંવા પ્રલતાભાન શળે! લી,
ભશાલીય ત કયતા શમ અને રક જગરભાાં
ાં
જઈને ણ તેભને
યે ળાન કયી આલે એલી કથા આણે બણ્મા છીએ. જ
એકાાંતભાાં ણ

કઈને

તાની

ઈચ્છા

મુજફની

પ્રવ ૃત્તી

લીનાલીયધે કયલા ન દે , એલ વભાજ વાય ત કઈ યીતે
કશેલામ?
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આ ફધ કે આલ લીચાય કમાા લીના જ આણે ભાની
ફેવીએ છીએ કે આણે ખયાફ વભમભાાં છીએ અને અગાઉન
વભમ વાય શત. ભયીઝે એ ભતરફન ળેય કમો છે કે :
‘ખુદને ખયાફ કશેલાની શીભત નથી યશી;
તેથી કશે છે રક કે જભાન ખયાફ છે .’
‘આણે જાતને ખયાફ કશી ળકતા નથી, તેથી કશીએ
છીએ કે જભાન ખયાફ છે .’ યાજીલ ગાાંધીએ ‘ભેયા બાયત
ભશાન’ સુત્રન અતીપ્રચાય કયાવ્મ ત્માયે રક કશેતા શતા કે,
‘વો ભેં વે નીન્માનફે ફેઈભાન; પીય બી ભેયા બાયત ભશાન.’ આ
નવ્લાણુાં એટરે ફાકીના ફધા અને વભ ત તે હુાં એકર! હુાં
એકર વાય અને જગત આખુાં ખયાફ.
આજે તારીભનુ ાં ભશત્ત્લ ખુફ લધ્યુાં છે . વાયાભાાં વાયી
તારીભ આનાયાઓ એલી યુક્તી પ્રમજે છે કે, ‘આણે જે કાંઈ
લાત કયી યહ્યા છીએ તે ફશાયના રકની છે . ખાંડભાાં ફેઠેરા ત
ફધા જ, અલાદ લીના, વાયા જ છે .’ ભાણવને આવુાં વારુાં વારુાં
વાાંબવુાં ગભત ુાં શમ છે . કઈ એને વાય કશે ત અવાભાજીક
તત્ત્લ ભનાતી વ્મક્તીને સુધ્ધાાં ગભત ુાં શમ છે . કેટરાક રક
આલ લીધામક પ્રમગ કયતા ણ શમ છે . છી ેલ ુાં
‘અવાભાજીક તત્ત્લ’ ગાભ આખાને ીડે; યાં ત ુ જે વ્મક્તીએ એને
વાયી ભાની છે ત્માાં તે તાની ‘ઈભેજ’ વાબુત યાખલા
પ્રમત્નળીર ફને છે . છી ેરા લીધામક અબીગભ યાખનાયા
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છાતી કાઢીને કશી ળકે છે કે ‘ફીજા વાથે એ જે કયત શમ તે;
યાં ત ુ અભને એન ખયાફ અનુબલ નથી. અભાયી વાથે ત એ
વીધ જ ચારે છે .’
અંગ્રેજીભાાં એક અતી જાણીતી ઉક્તી છે : Improve
yourself and one rascal man will be lessen from the
world. તભાયી જાતને સુધાય ત આ જગતભાાંથી એક રપાંગ
ત ઓછ થઈ જ ગમ! ભાની ર કે જગત આખુાં તભે કશ છ
તેટલુાં ખયાફ છે અને કદાચ તેથી લધુ ખયાફ છે ; યાં ત ુ તેભાાં
તભે સુધય ત એક ત ઓછ થઈ જ ગમ ને! યાં ત ુ તે લખતે
આણી દરીર એ શમ છે કે જગત શેરાાં સુધયે ત છી હુાં
સુધરુાં અથલા તે દીળાભાાં કાંઈક લીચારુાં! આ જ નકાયાત્ભકતા છે .
Charity begins at home. ળરુઆત ત તાનાથી જ થલી
જઈએ ને?
ગણીતભાાં ણ ફે ઓછાન વયલા લત્તાભાાં થામ છે .
નકાયાત્ભકતા કયતાાં લીધેમાત્ભકતા વાયાાં યીણાભ રાલી આે
છે . ‘તભે ફધા ભાટે જેટલુાં કય છ, તેટલુાં ફીજા તભાયે ભાટે
કયતા નથી.’ આ લાક્ય વાાંબવુાં પ્રત્મેક વ્મક્તીને ગભત ુાં શમ
છે . જ્મતીીઓન ધાંધ જ આના ય ચારે છે . આવુાં વાાંબીને
વાાંબનાય વ્મક્તી કશે છે કે, ‘જળી ફધુાં વાચુાં કશી દે છે .
આણા ભનની લાત તે જાણી જામ છે ’ લગેયે લગેયે.. યાં ત ુ
કઈ જળી ત શુાં ણ ભાનવળાસ્ત્રી ણ એવુાં કશેત નથી કે,
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‘બાઈ, દ તાયાભાાં જ છે . ત ુાં ક્યાાં કઈનુ ાં વારુાં ઈચ્છે છે કે કયે
છે કે જેથી ફીજા તારુાં બલુાં ઈચ્છે કે કયે !’ આલી નકાયાત્ભક
લાત, વાચી શમ ત ણ; કયલી એ વ્માલવામીક નીતીભત્તાથી
લીરુદ્ધની લાત ભનાઈ છે . તભે ગભે ત્માાં દૃષ્ટીાત કય,
નકાયાત્ભક લાત કયલાની ક્યાાંમ વરાશ આલાભાાં આલી નથી.
શા, ભૅનેજભેન્ટન એક વીદ્ધાાંત છે કે : Don't say 'yes', when
you want to say 'no'; યાં ત ુ એ ત તભને સ્ષ્ટલક્તા ફનલા
અને બલીષ્મની જણભાાંથી મુક્તી ભેલલા ભાટેની ળીખ
આનાય છે . એભાાંમ નકાયાત્ભક લરણની કઈ લાત નથી.
અત્માય સુધી ફહુ નકાયાત્ભક ચાલ્યુ.ાં શલે જાગ્મા
ત્માયથી વલાય કયીએ. કઈ ણ વ્મક્તી આણે ભાટે ખયાફ
ુયલાય ન થામ ત્માાં સુધી એને ખયાફ ભાનીને ચારલાની ળી
જરુય છે ? આણે ત જેન યીચમ સુધ્ધાાં નથી, એને ણ
ખયાફ ભાની રઈએ છીએ. કઈને ભાટેની ખયાફ વ્મક્તી
આણે ભાટે ણ ખયાફ થઈ જ જામ છે . ઘણી ફધી લખત
આણી નકાયાત્ભક ભાનવીકતા આણને એલા કણભાાં
પવાલી દે છે અને છી આણે તેના એલા બગ ફની જઈએ
છીએ કે, ભશાભશેનતે ણ તેભાાંથી ઉગયી ળકતા નથી.
શેરાાં ‘ધુમ્રાન કયલાની ભનાઈ છે ’ એલાાં સુત્ર કે
ાટીમાાં રગાડેરાાં જલા ભતાાં. અધીકાયીઓની ઓપીવની
ફશાય રખાત ુાં કે : 'No admission, without permission'. શલે
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શકાયાત્ભક અબીગભને કાયણે નકાય વબાનણે ટાલાન
પ્રમત્ન થામ છે . ‘ધુમ્રાન ન કયલા ફદર આબાય’. 'Thank
you

for

not

smoking'.

અથલા

ત

'Admission

with

permission'. આભાાં લાત ત એની એ જ છે ; યાં ત ુ વાભેની
વ્મક્તીને ગુનેગાય ભાનલાને ફદરે ુખ્ત અને આદયાત્ર
ભાનીને તેની વાથે ઉદાશયણરુ લતાન આચયલાન પ્રમાવ
આયાં બામ છે .
જગત સુધયી યહ્ુાં શમ ત્માયે આણે ાછ યશીએ તે
કેભ ચારે? આજના વભમભાાં જે માાલયણીમ વબાનતા,
ભાનલ–શક્ક અને લાંચીત પ્રત્મેની જલાફદાયીની વબાનતા,
ઘયે લ ુ શીંવાને ડાભલા ભાટેની પ્રતીફદ્ધતા, લાંચીત–દરીત–
ભશીરાઓને જાશેયક્ષેત્રભાાં રાલલાની ચીંતા અને જગલાઈઓ,
પ્રાણીઓ

અને

વભગ્ર

જીલસ ૃષ્ટી

પ્રત્મેની

વભવાંલેદના,

નકાયાત્ભક કે દાત્ભક ળબ્દાલરીઓ કે ળબ્દવમુશ ટાલાની
જાગ ૃતી જેલાાં અનેક ાવાાં કદાચ આજના વભમને લીકવીત
અને જાગ્રત વાફીત કયલા માાપ્ત છે . આ લૈચાયીક ભાશર
ભાત્રથી વાંત ુષ્ટ થઈ ન જલાની અને લધુ કામાળીર ફનલાની
જરુયત બરે શમ; યાં ત ુ તેથી કયીને આજન વભમ ખયાફ
શલાની લાતને ફ ભત ુાં નથી. પ્રશ્ન વ્માક અને લીકટ
ફન્મા શમ ત વબાનતા, વાંલેદના અને જાગ્રતી સુધ્ધાાં લધ્માાં
જ

છે !

આલા

વાયા

ભાશરભાાં લીધામક
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વ્મક્તીઓ લધુ વારુાં પ્રદાન કયીને તાનુ ાં મગદાન આે ત તે
મગ્મ દીળાની પ્રગતીને ક જ નીલડલાનુ ાં એ ની:ળાંક છે .

–ડાંકેળ ઓઝા
વાંકા : 6-સ્લાગત વીટી,ેટ્રર મ્ વાભે, અડારજ– જીલ્રે
ગાાંધીનગય

–

382

421

dankesh.oza@rediffmail.com

ભફાઈર : 97250 28274

@
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108 : 01-07-2007

ભતીચાય
–ડૉ. આઈ. કે . લીજીલાા
અનુક્રભણીકા

ચાર, એક ચીઠ્ઠી રખીએ–એક પન કયીએ..
ક્યાયે ક અભસ્તા જ ચાર, કઈને ચીઠ્ઠી રખી નાખીએ
કે... આજે તભે રક અભને ખુફ જ માદ આવ્મા!
ક્યાયે ક ફવ, અભસ્તા જ કઈકને પન કયીએ અને
કશીએ કે... ફવ, અભસ્તા જ તભને શલ્ર કયલા, તભાય અલાજ
વાાંબલા જ પન કમો!
ક્યાયે ક ફાણના કઈ ગઠીમાને કે સ્કુર કે કૉરેજના
કઈ વશાધ્મામીને એ વભમે ફની ગમેર કઈ ખુફ જ
આનાંદન પ્રવાંગ રખીએ કે કશી ાડીએ!
આણે ભટા બાગે કાંઈક અગત્મનુ ાં કાભ ડે ત જ
કઈને માદ કયતા શઈએ છીએ. એના કયતાાં ક્યાયે ક કાંઈ કાભ
ન શમ ત ણ; ફવ, અભસ્તા જ કઈને માદ કયીએ ત વાભી
વ્મક્તીને કેટરી ફધી ખુળી થળે એ લીચાય કમો છે ક્યાયે મ?
અને જ આભ જ આનાંદની ક્ષણ અને ખુળીના અલવયને ફધા
એકફીજાને લશેંચતા યશેળે ત આ નાનકડી દુનીમાને આનાંદનુ ાં
ઉલન ફનતાાં કેટરી લાય રાગળે?
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ત ચાર, આજે આણે આવુાં જ કાંઈક કયીએ! કઈને
માદ કયીએ, કઈને રખીએ, ફવ, વાલ અભસ્તા જ! (ાન :
)

દીલારભાાં ખીર
એક છકય. ઉંભય શળે ૐ કે ૐ લયવની. ણ ભગજ
ફહુ તેજ. લાતલાતભાાં ગુસ્વે થઈ જામ. તડ–પડ ળરુ કયી દે .
લસ્ત ુઓ પેંકે. ફયાડા ાડલા ભાાંડે. કાંઈ કેટરીમે લાયે એન ગુસ્વ
ઉતયે . ભાફા ફીચાયા શેયાન–યે ળાન થઈ ગમેરાાં. ઘણ
વભજાવ્મ. ધભકાવ્મ. અયે , ળીક્ષા ણ કયી જઈ! ણ ્થય
ુ ાાં કઈ જાતન પયક જ નશીં! કાંટાીને
ય ાણી. ેરા ફાંધભ
એને એક ભનચીકીત્વક ાવે રઈ જલાભાાં આવ્મ. ઘણ લખત
એન ઉચાય ચાલ્મ. ણ યીણાભ ભીંડુ!ાં છે લ્રે એના ફાે
એક ઉામ ળધી કાઢમ. એણે થડાક ખીરા અને એક શથડી
છકયાને રાલી આી કહ્ુાં કે, ‘જ્માયે જ્માયે એને દાઝ ચડે–
ગુસ્વ આલે ત્માયે ત્માયે તાયે ઘયની પૅન્વીંગ(લાંડી)ભાાં એક ખીર
ઠકલ!’
પ્રથભ દીલવે છકયાએ લાંડીભાાં  ખીરા ઠફકાયી
દીધા! જેભ જેભ દીલવ જતા ગમા તેભ તેભ ખીરાઓ
રગાડલાનુ ાં પ્રભાણ ઘટત ુાં ચાલ્યુ.ાં ફાકને વભજાત ુાં ગયુાં કે
દીલારભાાં ખીર ભાયલા કયતાાં ભગજ ઠેકાણે યાખવુાં લધાયે
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વશેલ ુાં છે . આખયે એક દીલવ એલ આલી શોંચ્મ કે એણે
આખા દીલવભાાં એક ણ લખત ભગજ ગુભાવ્યુાં નશીં. એ દીલવે
એણે દીલારભાાં એક ણ ખીર ન ભામો!
એ દીલવે એ તાના ીતા ાવે ગમ અને કહ્ુાં કે,
‘ીતાજી,

આજે હુાં એક ણ લખત ગુસ્વે નથી થમ અને

દીલારભાાં એક ણ ખીર નથી ભામો.’
ફા કશે : ‘ખુફ વયવ, ફેટા! શલે એક કાભ કય.
દીલવભાાં તને જેટરી લાય ગુસ્વ ચડે અને ત ુાં એને ફયાફય
કાબુભાાં યાખી ળકે, તેટરી લાય તાયે દીલારભાાંથી એક એક
ખીર કાઢત જલાન.’
ફીજા દીલવથી છકયાએ જેટરી લખત તે ગુસ્વા ય
વાંમભ યાખી ળકે તેટરી લખત અગાઉ ફેવાડેરાભાાંથી એક
ખીર કાઢલાનુ ાં ળરુ કયુું. જ્માયે ફધા જ ખીરા નીકી ગમા
ત્માયે તે પયી લખત ીતા ાવે ગમ અને કહ્ુાં કે ફધા ખીરા
દીલારભાાંથી નીકી ગમા છે .
ફાે દીકયાને ગે લગાડય. એને ખુફ જ આનાંદ
થમ. છી તેને શાથ કડીને દીલાર ાવે રઈ ગમ. એણે
કહ્ુ,ાં ‘ફેટા! તેં ઉત્તભ અને અદ્ભુત પ્રમત્ન કમો છે . તારુાં અને ભારુાં
ધ્મેમ ુરુાં થયુ.ાં ણ આ દીલાર વાભે તેં જાયુ?ાં એભાાં ડી
ગમેરાાં કાણાાં તેં જમાાં? એ શલે શેરાાંના જેલી ક્યાયે મ નશીં
ફની ળકે. તભે જ્માયે ગુસ્વાભાાં ફીજાને કાંઈક અભાનજનક
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લેણ કશી નાખ છ ત્માયે એ ળબ્દ ણ વાાંબનાયના હૃદમભાાં
આલ છે દ મુકી જતા શમ છે . એ ઘા છી કામભ ભાટે યશી
જત શમ છે . ‘ભાપ કયી દ’ એભ કશી દે લાથી વાભી વ્મક્તી એ
ઘાને ભુરી ળકે; યાં ત ુ એણે કયે ર ઉઝયડ ક્યાયે મ નથી રુઝાત.
તરલાય કે ળસ્ત્રન ઘા ત પક્ત ળયીયને જ અવય કયે છે ; યાં ત ુ
ળબ્દન ઘા ત આત્ભાને ઈજા શોંચાડે છે . ત ુાં સુધયી ગમ તેન
ભને ખુફ જ આનાંદ થમ છે . ભાયી આ લાત ત ુાં વભજી ળકળે
એવુાં રાગ્યુાં એટરે જ હુાં તને આ ળબ્દ કશી યહ્ય છાં...’ ફા
આગ ફરી ન ળક્ય. દીકય ણ વજ નમને વાાંબી યહ્ય!
ભાયા લશારા ભીત્ર..., તભાયા દીરની દીલારભાાં
અજાણણે ભાયાથી ક્યાયે મ ણ કર્ુ ળબ્દન ખીર ભયાઈ
ગમ શમ ત ભને ભાપ કયજ. (ાન : )

આગરી શાય
જીન્દગી એ તભારુાં થીમેટય છે .
તભાયા પ્રેક્ષકને વાંબાુલાક આભાંત્રણ આ. દયે કને
પ્રથભ શયભાાં ક્યાયે મ સ્થાન નથી અાત.ુાં ઘણા રક એલા
શમ છે જેભને ાછની દુયની શયભાાં જ યાખલા જઈએ.
અમુક રક વાથેના વાંફધ
ાં  જતા કયલાભાાં નુકવાન કયતાાં
પામદ લધાયે થત શમ છે .
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તભાયી આજુ ફાજુ ના વાંફધ
ાં ને ચકાવી જુ ઓ. કમા
વાંફધ
ાં  ભાથે ચડાલલા જેલા અને કમા ડતા મુકલા જેલા છે
એન ક્યાવ કાઢતા યશ. કમા વાંફધ
ાં  શતત્વાશ કયે તેલા છે
અને કમા પ્રત્વાશક છે તે જાણ. કણ ળીખય તયપ રઈ જળે
અને કણ ખીણભાાં ધકેરી દે ળે તેની ખફય યાખ. કણ દીરથી
તભને ચાશે છે અને કણ પક્ત તભાય રાબ ખાટલા તભાયી
જડે યશે છે તે અંગે જાગ્રત યશ.
જ તભે ખયે ખય ઉભદા ગુણ, વન્ભાન, લીકાવ, વત્મ
તેભ જ પ્રેભના ચાશક તેભ જ માચક શળ ત તયત જ ખ્માર
આલી જળે કે તભાયી જીન્દગીના થીમેટયની આગરી શયભાાં
ફેવલાની રામકાત કણ ધયાલે છે અને કને ાછની
રાઈનભાાં ફેવાડલા જેલા છે .
શભેળાાં માદ યાખ કે તભે તભાયી આવાવ યશેરા
રકને ન જ ફદરી ળક; યાં ત ુ તભે એલા રકને જરુય વાંદ
કયી ળક કે જેભની આવાવ તભે યશી ળક.

You can't change the people around you, but you
can certainly change the people you are around! (Page :
46)
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સુદ
ાં ય વ ૃદ્ધત્લ
એક યીટા યે એક લખત ૐ લાનાાં એક ભાજીને
વલાર ુછમ કે, ‘તભાયી ઉંભયના રક ભાટે તભાયે શુાં કશેવ ુાં
છે ?’
ેરાાં ભાજી કશે, ‘જીન્દગીની વોથી ઉત્કૃષ્ટ એલી આ
ઉંભયના રક આનાંદથી યશેલાને ફદરે ડીપ્રેળનથી–શતાળાથી
ીડાતા શમ છે . અયે ! કઈ જાતની પીકય લગય કુદયતની
નજીક યશીને જીલનને ભાણલાની આ જ ત ઉંભય છે !’
‘ઘડણ–Old Ageને તભે કઈ યીતે મુરલળ?’ એલા
વલારના જલાફભાાં વીસ્ટય ભેયી જેમ્ભા બ્રુકાં અદ્ભુત ળબ્દભાાં કશે
છે :
‘જુ ના–ઘયડા વપયજનના ઝાડ ય જ વોથી ભીઠાાં
વપયજન આલતાાં શમ છે .
‘વોથી જુ નાાં યે ડવુડનાાં વ ૃક્ષ જ ગોયલુણા ઉંચાઈએ
શોંચે છે .
‘જુ ના લામરીનભાાંથી જ વોથી સુદ
ાં ય અને ઉચ્ચ કક્ષાના સુય
નીકે છે .
‘ભદીયા ણ જેભ જુ ની થામ તેભ તેન સ્લાદ લધત
શમ છે .
‘ુયાણા વીકકા, ટીકીટ કે ુયાણા પનીચયને અમુલ્મ
ગણલાભાાં આલે છે .
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‘જુ ના ભીત્રને જ આણે વોથી લધાયે પ્રેભ કયતા
શઈએ છીએ.
‘શે બગલાન! તાય ખુફ ખુફ આબાય કે તેં વ ૃદ્ધાલસ્થા
આી!

જીન્દગીને

વભજલાન

ભક

આપ્મ.

ધૈમા

અને

ડશાણન અનુબલ કયાવ્મ. ળાયીયીક તકરીપ છતાાં ની:સ્લાથા
સ્ભીત કયલાની ળક્તી આી. ખયે ખય વ ૃદ્ધાલસ્થા અદ્ભુત છે !’
અને છી ઉભેયે છે કે , 'Beautiful People are Acts of
Nature, but Beautiful Old People are Works of Art...સુદ
ાં ય
યુલાન કે યુલતી એ કુદયતની કરા છે ; ણ સુદ
ાં ય વ ૃદ્ધ વ્મક્તી
એ ભાણવની તાની કરા–ભશેનતનુ ાં યીણાભ છે !’ (ાન :
)
–ડૉ.

આઈ.

કે.

લીજીલાા–

(બાલનગય)

drikv@yahoo.com
રેખકના ‘ભતીચાય’ ુસ્તકભાાંથી વાબાય...

@
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ચાંદનનાાં ઝાડ
(વત્મકથા)

–મુકુન્દયામ ાયાળમા
અનુક્રભણીકા

પ્રબાળાંકય ટ્ટણી (1862-1938)ના અલવાન છી ત્રણ
લયવે તેના અંગત વેક્રેટયીએ કયે રી આ લાત ભાયા ળબ્દભાાં
યજુ કરુાં છાં :
1934ની ળરુના ળીમાાભાાં એક દીલવ કઠી વાથે કાભ
શલાથી પ્રબાળાંકય યાજકટ ગમેરા. બાલનગય તયપથી ગાડી
ઉડલાને ણા કરાકની લાય શતી. તે લખતે પ્રબાળાંકય તેભના
ફે વેક્રેટયીઓ વાથે યાજકટ વીટી સ્ટેળને આલી ગમા. એ
સ્ટેળનેથી વાભાન્મ યીતે ઘણા ઓછા ઉતારુઓ ચડતા. એક
વેક્રેટયી ૉટા પરીમા વાથે ફાાંકડે ફેઠા ને પ્રબાળાંકય પ્રૅટપૉભાના
આ છે ડેથી તે છે ડે પયલા નીકળમા. પ્રૅટપૉભાને છે ડેથી જયા
આગ તેભણે વાાંધાલાાનુ ાં ક્લાટા ય જયુ.ાં
ફાજુ ભાાં કાચી છાયી નીચે એક બેંવ ને ગામ ફાાંધેરાાં
જઈ તે ત્માાં ગમા. એક આધેડ ફાઈ વાભે આલી, આલકાય
આતાાં ફરી કે, ‘‘ધાય ભા’તભાજી.’’ આભ કશી ખાટર
ઢાી તે ય ગદડુાં નાખી કહ્ુાં કે, ‘‘હ્યાાં ફેવ.’’ પ્રબાળાંકયે
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ફેવતાાં કહ્ુાં કે, ‘‘દુઝાણુાં જયુાં એટરે તભાયે આંગણે ફેવલા
આવ્મ. ઘયભાાંથી ક્યાાં, પયજ ય ગમા છે ?’’ વાભે નીચે ફેવતાાં
ફાઈએ શા કશી ને ુછયુ,ાં ‘‘ભશાતભા ફાુ, તભે કણ, કાાં ય’
છ?’’ પ્રબાળાંકયે કહ્ુ,ાં ‘‘હુાં ભશાત્ભા નથી, બ્રાહ્મણ છાં; ણ ચાવ
લયવથી એક યાજની નકયી કરુાં છાં. બાલનગય યહુાં છાં. ઢય ફહુ
ગભે ને એ જેને ત્માાં શમ ત્માાં જવુ–ફે
ાં વવુાં ગભે.’’ ફાઈએ કહ્ુ,ાં
‘‘દે લ, ભાયે હ્યાાં ત બગલાને દીધાાં ફે જ ઢય છે , ઝાઝાાં નથી.
તભાયાાં ગરાાં ્માાં, શલે ઝાઝાાં થામ ઈભ ભાાંગ.ુાં ણ ફાુ, તભે
બરે ક’ કે યાજન નકય છાં; ણ હુાં ભાનુ ાં નૈં. તભે ત ભે’ની
ઘણે દમા કયલા આવ્મા છ. નશીંતય આંઈ લગડાભાાં આટરે
છે ટે છાયીએ કણ આફુડુાં ડકામ? કણ વાધુભા’તભા આલે?
આવ્મા છ ત શભણે જ ગા દઈ છે , દુધ રેવ? તાાંવી બયી
દઉં, વેડકઢુ ાં છે .’’ પ્રબાળાંકયે કહ્ુાં કે, ‘‘ફે’ન, દુધ ત નથી ીવુ,ાં
છાળ દ્ય ત ીઉં.’’ ‘‘ળીદ ન દૌં, ઈ ીમ,’’ કે’તી ફાઈ ઊઠીને
એક શાથભાાં બયી તાાંવી ને ફીજા શાથભાાં છાળની દણી રઈ
આલી. કીધુાં કે, ‘‘યજ વલાયે કયીએ છૈં .’’ પ્રબાળાંકયે તાાંવી બયી
ભાખણ ઉતામાા લગયની છાળ ીધી. તેનાાં લખાણ કમાું. ફાઈએ
કહ્ુ,ાં ‘‘ છાળભાાં શુાં લખાણ? વાંધેમ વયખી.’’ પ્રબાળાંકયે કહ્ુ,ાં
‘‘ભાડી ભને પેય રાગે.’’
ફાઈએ કહ્ુ,ાં ‘‘ફાુ, કાાંક ઉદે ળ દ્ય.’’ પ્રબાળાંકયે કહ્ુ,ાં
‘‘એ દે નાય હુાં નથી. ભે રા ઉદે ળ મુજફ જીલલા ભે’નત કરુાં
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છાં. તભે હ્યાાં એકાાંતભાાં ઢય યાખી વેલા કય છ ને ભને એલે
ઠેકાણે ફેવવુાં ફહુ ગભે, ફાણ તાજુ ાં થામ, એટરે તભાયે ત્માાં
યાજી થઈને આવ્મ.’’ ફાઈએ કહ્ુ,ાં ‘‘અભે લવલામાાં કે’લાઈં.
અભને અભાયા જેલા શાયે ગભે એટરે ફે ફાાંધ્માાં છે .’’
પ્રબાળાંકયે ુછયુ,ાં ‘‘ભાડી, આણાાં જેલાાં છે એભ તભને કેભ
કયતાાં રાગ્યુ?’’
ાં
ફાઈએ કહ્ુ,ાં ‘‘ઈ કાાંઈ ન વભજુ .ાં ણ એવુાં ્યુાં કે આંઈ
એની નકયી થઈ ને જાતે દા’ડે છાવલાયે બાયખાનાના ડબ્ફાભાાં
ુયેરી ગાભાતા ને બેંસ ુાં જઈં. ભેં એક દાણ એને ુછ્ુાં કે, આ
ઢયાાં બાયખાનાભાાં કૈં દે ભણાાં જામ છે ? ત કે , મુફઈ.
ાં
ભેં ુછયુ,ાં
હ્યાાં સુાં કાભ? ત કે , હ્યાાં ભર્ુાં કતરખાનુ ાં છે . દે વભાાંથી કૈં ક ઢયાાં
હ્યાાં જામ છે . વાાંબીને ભને અયે યાટી થૈ : શામ જીલ, આ
કજગ!
ઘયે ઘયે ગામ ફાંધામ ને વેલા થતી, છયાાં વેડકઢુ ાં દુધ
ીતાાં, ઈ ભાતાના આ શાર? આભ થડા દી ન ્મા ને ભને કૈં
ગઠત ુાં નૈં એટરે એને કીધુાં કે તભે શા ક’ ત ગા ભાયે ીયથી
રાવુાં ને તભે એક ગા કે બેંવ રાલી દ્ય. વેલા કયીએ. જે ગાડીભાાં
આ વારુાં ઢય ચડે ઈ ગાડીલાાનુ ાં કાભ કયી એન દીધ યટર
કમા બલ વારુ ખાલ? ત ભને કમેં કે , નીણુય ત ત ુાં કય; ણ
ઈ રાલલાાં ક્યાાંથી? ભેં કીધુ,ાં તભ તભાયે દી આખ તભારુાં કાભ
કય. ભાયે ફે છડી, યાાંધી ખલયાવુાં છી વાલ નલયી. છાણ–
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રાકડાાં લીણલા જૌં છાં ઈને ફદરે છાણ ઘયે થાળે એટરે દી
આખ ચાયીળ, ચભાવા કેડે ખડ લાઢયાલીવ. તભ તભાયે એક
ગા કે બેંવ રાલી દ્ય. ઈમે હુાં વયખા છે . ઈ બેંવ રાવ્મા, ફે ઢય
ઘેય ફાાંધ્માાં. છડીયુને
ાં રૈ વીભભાાં ચાયલા જાઉં, ઝાડને છાાંમે
ફેવી, છડીયુને
ાં ચણીમા–કભખા ને કેડીમાાં બયતાાં ને ભૈં આબરાાં
બયતાાં ળીખવ્યુ.ાં કયગઠીમાાંમ લીણીએ. છડીયુાં જયા ભટી થૈ
એટરે ઈમે ખડ લઢાલે. શલે ત ઈ વાવયે ગ્યુ.ાં આ ઢય છે ત
ભાયે વાંગાથ છે . ઈ શતાાં ઈ ભયી ગ્માાં. ઈ ગાને ાાંચ લાછડી.
બેંવને ાાંચ ાડી થૈ. આ ફે છે ઈ એનાાં. લાછડી લડકી થામ ને
ાડી ખડાઈ થામ એટરે બાભણને કે એલા કકને, જ્માાં છયાાં
શમ હ્યાાં દૈ આવુ.ાં આભ ને આભ દી ુયા થામ ત શાાંઉ.’’
પ્રબાળાંકયે કહ્ુ,ાં …આટલુમ
ાં ે હુાં કયી ળકત શઉં!’’ ફાઈએ કહ્ુ,ાં
‘‘ઈભ કેભ ક’ છ? તભને જમા ને રાગે છે કે તભે કૈં કનાાં દખ
ટાતા શવ.’’
પ્રબાળાંકયે કહ્ુ,ાં ‘‘તભે ઢયની વેલાની લાત કય છ
એટરે કહુાં છાં.’’ ફાઈએ કહ્ુ,ાં ‘‘તભેમ તભાયી ઝાંડીએ ઢય
ફાાંધ્માાં જ શળે.’’
પ્રબાળાંકયે કહ્ુ,ાં ‘‘છે , ણ નીયણુ કક લાય થામ.
ભાયાાં ભાલતય ને ભટેયાાં ત ગાયુની
ાં
લચભાાં સુઈ યે ’તાાં.
ફાણભાાં હમ
ુાં ે સુત છાં. ણ છે લ્રાાં ફત્રીવ લયવથી ફાંગરાભાાં
યહુાં છાં. હુાં દ’તમ ખય, લહ–ુ દીકયાને આલડે; ણ શલે કયે કક
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લાય. છાં બાભણ તમ શલે તભાયા જેલી વેલા અભાયી નશીં. હુાં
ત તભાયાથી થમેર યાજી ફરી ફતાવુાં છાં. છાળ ાઈને
તભે ટાઢક કયી. ભાડી, ફેવલાનુ ાં ત ગભે; ણ ગાડીન લખત
થમ છે એટરે યજા રઉં. ભાયા જેવુાં કાભ શમ ત કશ. યાજી
થઈને કયીળ.’’
‘‘આવુાં ળીદ ફર છ? ભાયે સુાં કાભ શમ! શમે તે કક
દણ; ણ ઈ કાાંઈ તભને ચીંધામ? ભાયે ત કાાંઈ કાભ નથી. વખે
યટરા ખાઈને યૈ છૈં . તભે ગરાાં કમાું; ણ ભેંથી કાાંઈ ્યુાં નૈં.
દુલા દ્ય કે આ ઢયને વાજાાંનયલાાં જાલી ળકુાં ને ભનભાની
વેલા કરુાં.’’ ફેઠા થતાાં પ્રબાળાંકયે કહ્ુ,ાં ‘‘ભાડી, જે ધણીએ
આટરાાં લયવ તભાયી યખેલાી કયી ને વહુ જીલજતાં ુનીમ કયત
યહ્ય છે , એ ફહુ દમાળ છે . તભાયા જેલાનુ ાં એ યક્ષણ કયળે જ.
ભને એ બયવ છે . ખ ાથયી ગે ડુ,ાં ’’ એભ કશેતાાં
પ્રબાળાંકયે વાભે નભી પ્રણાભ કમાું ને ઢય તયપ શાથ જડી ભાથુાં
નભાલી ાછા પમાા. ાછા પયતાાં ગામ–બેંવને ાંાતા આવ્મા.
ાટા ઓાંગી પ્રૅટપભા ય આલતાાં પ્રબાળાંકયના
કશેલાથી વેક્રેટયી ાછા પયી એ ફાઈને દવ રુીમા દે લા ભાાંડયા
ત ફાઈએ કહ્ુાં કે, ‘‘ઈ ન રેલામ બૈરા, ાભાાં ડીએ. અભે
વખન યટર

ખાઈં

છૈં .’’

વેક્રેટયીએ

કહ્ુાં કે

ફાુ ત

બાલનગયના દીલાન શતા. ફાઈએ કહ્ુાં કે, ‘‘ઈ બરે યહ્યા.
બગલાન એને કયડ લયવના કયે . હુાં નૈ રઉં.’’ વેક્રેટયીએ કહ્ુ,ાં
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‘‘ઉયથી બગલાન ભેઘ લયવાલે એ આણે વો ઝીરીએ છીએ.
એભ આમે બગલાનન જ પ્રવાદ છે . ફાુએ કે’લાનુ ાં કીધુાં છે કે
ફીજાને દે લા ભાટે જ બગલાન ભને નાણુાં આે છે .’’ આભ કશી
ખાટરે રુીમા મુકી વેક્રેટયી ાછા આવ્મા.
ગાડી ઉડયા છી વેક્રેટયીએ ફાઈની આનાકાનીની
લાત કયી, ત્માયે પ્રબાળાંકયે કહ્ુાં કે, ‘‘છે લ્રાાં વીત્તેય લયવથી આ
દે ળનાાં બાાંબરાાં ભાણવની ભતી પેયલલા ઘણા પ્રમત્ન થતા
યહ્યા છે ; ણ ીમુનીઓએ શજાય લયવ શેરાાં વીંચેરા
વાંસ્કાય એટરા મુ સ્લબાલભાાં ઉતયી આવ્મા છે કે વૈકાઓથી
આ પ્રજા ીડાતી આલી છે ; છતાાં શજી આલાાં વાચાાં ભાણવ
યહ્યાાં છે . પ્રભુએ આલાાં ભાણવ જાલીને ફાલની કાાંટભાાં ક્યાાંક
ક્યાાંક ‘ચાંદનનાાં ઝાડ’ ઉગાડયાાં છે .’’

–મુકુન્દયામ ાયાળમા
‘માદગાય લાચન’ શ્રેણીના ુસ્તક ‘ચાંદનનાાં ઝાડ’ભાાંથી
વાબાય... વાંાદક : ભશેન્ર ભેઘાણી, પ્રાપ્તીસ્થાન : રકભીરા
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ગઝર–ગુરદસ્ત
જમશ્રી લીનુ ભચાન્ટ ‘બગ્ન’
અનુક્રભણીકા

ૐ.
ઓવયીએ..
ચાર, લો છી ફેવીએ આજે વાથે ઓવયીએ!
લીતેરાાં અફરાન ઉત્વલ ઉજલીએ, ઓવયીએ.
ભાછરી ફની દયીમાભાાં ક્યાાં તયતાાં–યભતાાં યશેવ ુાં છે ?
તાયી વાથે જ લીના તયપડવુાં છે , ફેવી ઓવયીએ.
લાલેરાાં શયીત વ ૃક્ષ વહુ મુીમાાંબેય જ ઉખડી ગમાાં!
ખયે રાાં ાનન ખડકર યશી ગમ શલે ઓવયીએ.
ડુાં ડુાં થતી ઘયની બીંત કે છતન ળ છે બયવ?
ઘયન આબાવ ત ફાકી યશેળે, વદાએ ઓવયીએ.
લન–ઉલનને ળશેયના અજગય બરેને ગી ગમા!
ફાકી તમે યહ્ય છે શજુ મે ત ુરવી ક્યાય ઓવયીએ.
‘બગ્ન’ વાંફધ
ાં ની વીરક છે લો જુ ના થડા ત્ર!
લાાંચ્મા કય ફેવી શલે, એને, એકાાંતની ઓવયીએ.
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.
ગઝરન
હુાં ફનીને યદીપ કયી આુાં રે, ઉઘાડ ગઝરન!
ત ુાં ફનીને જ, ફવ એકલાય કાપીમા ગઝરન!
ગુફ્તેગ ુ આણી ફની જામ જ પ્રવીદ્ધ ગઝર,
ત ુાં જ કશે, છે એભાાં ક્યાાં કઈ કળ લાાંક ગઝરન?
ખુદાની આંગીએ લગીને જાણે ચારતી યશી,
એક લાય ફવ, ઝારી શુાં રીધ ભેં શાથ ગઝરન!
‘ભાનુની’ છી ત એક ભાાં ફવ ફની ગઈ હ,ુાં
યખાઈ ગમ એક લાય જેલ ‘ભીજાજ’ ગઝરન!
આંખ અને હૃદમની લચ્ચે વેત ુ ત ફાંધાઈ ગમ,
દઈ દે શલે એને ટેક ફનાલી થાાંબર, ગઝરન!
તાયી ને ભાયી લચ્ચે શલે ક્યાાં કઈ ડદ છે , ખુદા?
હુાં ત ભાત્ર કામા, ને છે ત ુાં ત પ્રાણ ગઝરન!
‘બગ્ન’ ળામયની ફીજી ઓખ ણ શમ શુ?ાં
શત, છે , યશેળે વદા એ ત આળીક ગઝરન!

.
વાલ અભસ્તાાં!
લયવાદ નમે આલે, ચારને, વાથે લયવીએ, વાલ અભસ્તાાં..!
ભવભ બરે ફદરે, ણ ન આણે ફદરીએ, વાલ અભસ્તાાં..!
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ન વજવુ,ાં વજાલવુ,ાં ભશેકવુ,ાં ભશેકાલવુ,ાં ઘય, ભાંદીય મા ફાગભાાં,
આણે ત ફવ, ખીરીને, કયભાઈએ વાથે, વાલ અભસ્તાાં..!
ક્યાાં કર ભાગલા છે કે ક્યાાં લચન તડલાાં છે , આણે અશીં?
ફવ, મુકીને શાથ શાથભાાં, ચારતાાં યશીએ, વાલ અભસ્તાાં..!
આ ઝયણુ,ાં કીયણ, ઘટા, તાયા, ફુર, શાડ અને આ દયીમ,
અશીં આભ જ ફવ, નીયથાક પયતાાં યશીએ, વાલ અભસ્તાાં..!
‘બગ્ન’ શ્વાવ ફાંધ થલા સુધી શવતાાં યશીએ, વાલ અભસ્તાાં..!
ફવ, અભસ્તાાં શવતાાં શવતાાં, જીલતાાં યશીએ, વાલ અભસ્તાાં..!

.
યહ્ુાં છે જ ક્યાાં?
લાતભાાં લાત જેવુમે
ાં ફાકી કશુાં યહ્ુાં છે જ ક્યાાં?
ને કશેલા જેવુાં તમે શજુ મે કશુાં કહ્ુાં છે જ ક્યાાં?
ભને આંસુઓના વાગયભાાં જ ડુફી જલા દ શલે,
તયણાાંના આળયા જેવુમે
ાં કશુાં યહ્ુાં છે જ ક્યાાં?
વયી જત ફાંધ મુઠ્ઠીભાાંથી, યે તીની જેભ વભમ,
ફાંધ મુઠ્ઠીભાાં યાખલા જેવુાં નવીફ યહ્ુાં છે જ ક્યાાં?
કશે છે કે લગણ છડલાથી ભક્ષ ભી જામ છે !
છડલા જેવુાં કઈ લગણ ફાકી યહ્ુાં છે જ ક્યાાં?
જા, ત ુાં અને હ,ુાં ફેઉ શલે ત મુક્ત થઈ ગમાાં અંતે,
ફાંધાઈને યશેલા જેવુાં કઈ વગણ યહ્ુાં છે જ ક્યાાં?
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‘બગ્ન’ ગઝરની લાશલાશની ગુજ
ાં છે ભશેપીરભાાં,
વભજીને ગઝરને ચાશનારુાં કઈ યહ્ુાં છે જ ક્યાાં?

.
ભળે ત...!
ળધલા નીકીળ યાશફય અને ખુદ ખુદા ભળે ત?
લીધીના રેખરુે, વાાંગાાંગ, લીધાતા જ ભળે ત?
વેજ, ભેડી, ફાયી, ફાયવાખ ફધાાં અલાચક થઈ જળે,
ફનીને ચાાંદ, દુલ્શન રુે, ભાયી ડખે ત ુાં જ ભળે ત?
એક અડલુાં અભથુાં નજયનુ ાં કયુું, ત્માયે શતી ળી ખફય?
ભાયા શાથભાાં ભશેંદીનાાં લનનાાં લન, છી ભને ભળે ત?
કસુફ
ાં ર આંખન કેપ કયતાાં છી ભને ફીલડાલ નશીં,
લીદામ, વ્મથા અને લેદનાનાાં લભ ભને જ ભળે ત..?
જેને અ–ક્ષય રુે ાભલા, જીલનબય ફવ, ઝમાા જ કયુ,ું
‘બગ્ન’ કફય ય છી, એના જ શસ્તાક્ષય ભળે ત?

.
જાઉં છાં
ન યાખ ઉઘાડાાં દ્ાય, તમે જને કેભ છટકી જાઉં છાં,
કામા ત યશી જાળે અશીંની અશીં, ને હુાં ઉડી જાઉં છાં!
અલાલરુ ઘયભાાં ધયફામેરી, હુાં અતીતની ક્ષણ નથી,
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ઝય ફનીને ફુટી છાં, ને નદી ફની ધવભવતી જાઉં છાં!
જીલન–ભયણન પયક ઝાઝ ત વભજાત નથી, ણ
સુયજ ફનીને ઉગી વલાયે , ત વાાંજના ઢી જાઉં છાં!
રીરબયી વનાની ધયા ય, વતત રવતી યશી છાં,
ણ ગતીન આનાંદ ત હ,ુાં યભેયભ બયીને જાઉં છાં!
યકલા ચાશ ભને તમે છી, યકી ળકળ નશીં કઈ,
અખાંડ તાય ફનીને ર, આબભાાં ચભકલા જાઉં છાં!

.
કણ છી?
આ ભાયી ગઝર છે કે નશીં, એની યખ કયળે કણ છી?
આણી લચ્ચેની વો ગુફ્તગુ ત જાશેય કયળે કણ છી?
ભને અગ યાખીને ન ુછયા કય કે આ જુ દાઈ કેભ છે ?
ભીરનની ભસ્તીની કદય આણા જેટરી કયળે કણ છી?
ગભે છે વો દદા ણ સુખ જેટરાાં જ ભને, એનુમ
ાં કાયણ છે ,
ભાલજત દુ:ખની ભાયા જેલી, ભાયા લીના કયળે કણ છી?
‘બગ્ન’ જીલનન બયવ ણ યહ્ય નશીં ત શુાં થઈ ગયુ?ાં
ન શત જ ભત ત ખુદાન બયવ, કશે, કયળે કણ છી?
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.
શુાં કહ,ુ ાં કને કહ?
ુ ાં
ુ ાણે એને, કશ, કને કહ?
વભજુ ાં છાં વાંણ
ુાં
હુાં મુક, અને એ અંધ–ફધીય, કશ, કને કહુ?
ાં
ઝાકીમા ઠારા ળબ્દ, ભને ડુફાલતા યહ્યા,
છડી દ ભને ભાયા શાર ય, કશ, કને કહ?
ુાં
ન જાણે કેટરા લયવાદ ીને ામ્મા, રીરાળ,
ઘાવની ક્ષણજીલી કુભાળના યાઝ, કને કહ?
ુાં
પ્રાસ્ટીકીમાાં શાસ્મના વતત આ ળય ભશીં હ,ુાં
હુાં ળધુાં છાં એક હપ
ુાં ાળાં સ્ભીત, કશ, કને કહ?
ુાં
‘બગ્ન’ ઈભાયતને ડલાભાાં ઝાઝી લાય નથી,
કશી દ શલે, લીચાય નશીં, કે શુાં કહ,ુાં કને કહ?
ુાં
–જમશ્રી લીનુ ભચાન્ટ ‘બગ્ન’–
730- Saltillo Place, Fremont, California-94536-USA
Phone #: 510-209-4920
eMail : JMerchant@mail.cho.org

@
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શીંદુ

: લીચીત્રતાથી લીળેતા સુધી...
–ચન્રકાન્ત ફક્ષી
અનુક્રભણીકા

શીંદુ લીળેતાઓ, લીયધીતાઓ, લીચીત્રતાઓ લીળે
તટસ્થ અને વાંત ુરીત  ૃથક્કયણ કયવુાં અઘરુાં છે ; કાયણ કે
વાંસ્કૃતીની ાછ શજાય લોની ઉત્ક્રાાંતી છે . વભ્મતા કે વાંસ્કાય
એ વાંસ્કૃતીના ઉદ્ગભ છી આલે છે . વભ્મતાની જુ દી જુ દી
વ્માખ્માઓ પ્રજાઓની યવરુચી પ્રભાણે આલતી યશી છે . એક
સુપી ચીંતકે કહ્ુાં કે અગયફત્તીની જેભ જરી ગમા છીની
સુલાવ એ વભ્મતા છે . ઓવલાલ્ડ સ્ેંગ્રયનુ ાં લીધાન શત ુાં કે
વાંસ્કૃતી જગરભાાં
ાં
પાટેલ ુાં જગરી
ાં
ફુર છે ; વભ્મતા ભાયા કુાંડાભાાં
ઉગાડેલ ુાં ભારુાં ફુર છે . વાંસ્કાય અને વભ્મતા નીકટલતી ળબ્દ છે .
શીંદુ વાંસ્કૃતી, વાંસ્કાય, વભ્મતાભાાં વારુાં શુાં શત,ુાં ખયાફ શુાં શત?ુાં
યાજ કુયની એક પીલ્ભભાાં એક લાક્ય આલત ુાં શત,ુાં આ
દે ળભાાં બીખાયીને ૈવા ન આનાય ભાણવ ણ કશે છે : ભાપ
કય! ૈવા ન આી ળકલા ભાટે ભને ભાપ કય! કઈ પ્રજા ાવે
આટરી ળારીન બાા નથી. લેશમા ણ ભાંદીયભાાં પ્રલેળ કયતી
લખતે ભાથે ઓઢી રે છે . ુસ્તકને ગ અડી જામ ત નભસ્કાય
કયી રેલામ છે . ફશાય ચપ્ર કાઢલાભાાં આલે છે . શીંદુ
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વાંસ્કાયધાયાભાાં અરગ–અરગ ળબ્દ અને લીધીઓ છે . નાન
ભાણવ ભટાની ‘પ્રળાંવા’ કયે છે , અને ભટ ભાણવ નાનાની
તાયીપ કયે તેને ભાટે ‘ળાંવા’ ળબ્દ છે . સ્ત્રીની ચાભડી ભાટે વાંસ્કૃત
ળબ્દ ‘ત્લચા’ છે ; ણ ુરુની ચાભડી ભાટે જે ળબ્દ લયામ
છે એ છે ‘ત્લકૌ ’! નાનાને ‘આળીલાાદ’ અામ છે , વભાનને
‘નભસ્કાય’ થામ છે , ભટાને ‘પ્રણાભ’ કયામ છે . ણ નભસ્કાય
ળબ્દ ફહુ વ્માક છે , અને એની મુરાઓ બયતનાટયમૌ ન ૃત્મભાાં
અંજરીશસ્તમૌ ક્રીમા તયીકે દક્ષીણ બાયતભાાં પ્રવીદ્ધ છે . ભીત્ર
ભાટે છાતી વાભે ફે શાથ જડીને નભસ્કાય થામ છે , ગુરુને
નભસ્કાય કયલા શમ ત આંખની વાભે શાથ જડામ છે અને
આળમ એ શમ છે કે ગુરુની આંખભાાં આંખ નાખીને જલાત ુાં
નથી અને બગલાનને નભસ્કાય ભાથાની ઉય ફે શાથ જડીને
થામ છે . નભસ્કાય ફહુ આમાભી છે . નભસ્કાયની જેભ જ તીરક
કયલાના

ણ

નીમભ

શમ

છે .

વોથી

નાની

આંગી,

કનીષ્ટીકાથી ફશેન બાઈને યક્ષાફાંધન વભમે તીરક કયે છે .
ત્રીજી આંગી અનાભીકાથી બગલાનની મુતીને તીરક થામ છે .
પ્રથભ આંગી તજૉની છે , જેના દ્ાયા શ્રાદ્ધનુ ાં તીરક થામ છે .
અંગુઠાથી તીને કે લીયને તીરક થામ છે . વોથી ભટી ફીજી
આંગી ભધ્મભા છે , જે વોથી રાાંફી છે .
આજે આણા વાધુફાલાઓ પ્રશ્નથી દુય બાગે છે ; ણ
ુય શીંદુ ધભા પ્રશ્ન અને ઉત્તય ય આધાયીત છે . શ્રીભદૌ
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બગલદ્ગીતાભાાં અજુ ાનના પ્રશ્ન છે અને શ્રી બગલાનના ઉત્તય છે .
ભશાબાયતભાાં લીદુયનીતી પ્રશ્ન છે . રોદી દ્યુતવબાભાાં પ્રશ્ન કયે
છે , મક્ષ યુધીષ્ઠીયને પ્રશ્ન ુછે છે . શ્રીભદૌ બાગલતભાાં ળીષ્મના
પ્રશ્ન છે . ઉનીદભાાં શ્ન જ શ્ન છે , અને એક ઉનીદનુ ાં
નાભ છે

:

શ્નનીદ! બુદ્ધ ળીષ્મના શ્નના ઉત્તય

ભઝ્ભીનીકામભાાં આે છે . શ્ન વાંળમને વાટી ય રાલે છે ,
અને ઉત્તય વાંળમનુ ાં નીયવન કયે છે . શ્ન, લાદ–પ્રતીલાદ, તકા –
લીતકા ના કાભાાં શીંદુત્લ એની ફોદ્ધીક ઉચ્ચતભ વીભા ય
શોંચી ગમ શત. શ્ન ુછાતા ફાંધ થમા, નલા લીચાય
આલતા ફાંધ થમા અને શીંદુત્લભાાં જડતા અને મુઢતા પ્રલેળતાાં
ગમાાં. નકાયાત્ભક–વાંયક્ષણાત્ભક બાલ, લામયવની જેભ ઉતયત
ગમ, શીંદુઓ શાયતા ગમા અને એભને યાજમફધભાાંથી
બક્તીન ભશીભા વભજાત ગમ. શીંદુ ુરુાથાભાાંથી શટીને
પ્રાક્તનનુ ાં ળયણ રેલા રાગ્મા. બુદ્ધીભાન ચીંતક આણી
ઉણ, કભીઓ, લીચીત્રતાઓન અભ્માવ કયલા રાગ્મા.
આણાથી દવભા બાગની વાંખ્માલાા આક્રભક ળા ભાટે
આણને ઈતીશાવભાાં શયાલતા ગમા? શીંદુ વૈનીક ફગદાદ કે
દભાસ્કવ જીતલા ગમા નથી..! અને અશીંવા યભ ધભા યટતા
યશેલાથી આક્રભકન પ્રતીકાય થઈ ળકત નથી. ળાસ્ત્ર કે ળસ્ત્ર,
બક્તી કે ળક્તી, જેલા પ્રશ્ન પકવભાાં આલી ગમા.
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આણા ઈતીશાવભાાં ઈતીશાવફધની દૃષ્ટી ફહુ ઓછી
છે , અને યુદ્ધળાસ્ત્ર ત રગબગ ગામફ છે . ભશાબાયતનુ ાં યુદ્ધ છે ,
એ યુદ્ધયચના ણ છે ; ણ એ લખતે કે છી યે ખાાંકન કદાચ ન
શતા અથલા એભને ભશત્ત્લ અાયુાં નથી. આણા ઈતીશાવભાાં
યુદ્ધના નકળાઓ નથી. યવથી ાણીતનાાં ત્રીજા યુદ્ધ સુધી,
એટરે કે રગબગ ફે શજાય લો સુધી, યુદ્ધભાાં શાથી લયાતા
યહ્યા.
ઘડાઓનુ ાં ભશત્ત્લ પ્રભાણભાાં ઓછાં યહ્ુાં છે . ભશાયાણા
પ્રતા અને ળીલાજી અને ૐભી વદીભાાં યાણી રક્ષ્ભીફાઈના
કાભાાં ઘડ પકવભાાં આલે છે . શાથીને કાયણે આણે શાયતા
યહ્યા એવુાં એક અનુભાન છે . ઘડા આણા યાજાઓ આયફ
વોદાગય ાવેથી ખયીદતા યહ્યા; ણ અશ્વઉછે યનાાં પાભા ન
ફનાવ્માાં, જ્માાં યુદ્ધ ભાટેના જરુયી ઘડા ઉછે યીને તારીભ આી
ળકામ. વભમનાાં યીફને વભજ્મા લીના અને આણુાં જ
ઉત્તભ અને શ્રેષ્ઠ છે એલી ઘભાંડી બાલના આણી અલગતી
ભાટે પ્રધાનત: જલાફદાય યશી છે . વીકાંદય યાત્રે ઝેરભ નદી
ઓાંગીને યાતના અંધકાયભાાં ાછથી ત્રાટક્ય શત. ભશાંભદ
ઘયીએ તઘરભા વ્યુશ પ્રભાણે પયીને ાછથી આક્રભણ કયીને
ચોશાણની વેનાન ખુદો ફરાવ્મ શત. અપઘાન આવ્મા અને
ઉંચાાં ઉંટ ઉય આતળફાઝ આગ પેંકતા યહ્યા, જે વાભેની
વેનાનાાં જાનલયને બડકાલલા ભાટે અને વૈન્મને તશવનશવ
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કયલા ભાટે માાપ્ત શત.ુાં આણે શ્રેષ્ઠ ફાણાલીઓ શતા; ણ
આણે યૉકેટયી કે અગન ગા પેંકલાની કરાને કેભ લીકવાલી
નશીં? મુઘર ફાફય વલા પ્રથભ ત રાવ્મ, જેભાાં ફારુદ
બયીને પડલાભાાં આલતી શતી. એણે તને એકવાથે ફાાંધી
યાખી શતી કે જેથી તાના વૈન્મભાાં અયાજકતા ન પેરાઈ જામ.
ભશમ્ભદ ગઝની યણભાાંથી વાય થઈને વભનાથ સુધી આવ્મ
શત, ભાગાભાાં કુલાઓભાાં ઝેય નાખલાભાાં આવ્યુાં શત;ુાં ણ એ
ઉંટ ય તયબુચ રાદીને આવ્મ શત. તયબુચને વશાયે રશકય
યણ ાય કયી ગયુાં અને ાણીની તકરીપ ડી નશીં. ર્ા ુ ગીઝ
આલ્બુકકા ભનલાય ય ત પીટ કયીને આવ્મ શત અને
વમુર યથી ગા લયવાલત કુચ કયી ગમ શત. અંગ્રેજ
કાંનીન યૉફટા ક્રાઈલ જભીન ભાગે અને લૉટ્વન વમુર ભાગે
દ્ીાાંખી આશ્ચમા–આક્રભણ કયીને નલાફની ગાંજાલય વેનાને
શયાલી ગમા અને છી એ જ યુદ્ધનીતી પ્રભાણે વયપ્રાઈઝ
આક્રભણથી શીન્દુસ્તાન જીતતા ગમા. અશભદ ળાશ અબ્દારીએ
ાણીતના ત્રીજા યુદ્ધ ુલે દુયથી ભયાઠા છાલણીભાાં યાત્રે વેંકડ
આગના ર્ુકડાઓ(ચુરાઓ) જરતા જમા અને એ ગબયાઈ
ગમ. એણે ુછ્ુાં કે, યુદ્ધની આ કઈ તૈમાયી ચારી યશી છે ?
ઉત્તય ભળમ કે, શીન્દુ વૈનીક તતાની અરગઅરગ યવઈ
કાલી યહ્યા છે . અબ્દારીએ કહ્ુાં : શલે લાાંધ નથી. જે રક
વાથે યટી ણ તડી ળકતા નથી એભને શયાલલા અઘરુાં નથી!
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ૐભાાં દીલ્શીની અંગ્રેજ કાંનીના ફે જલાન વીગ્નરવા ફે
છકયાઓએ અંફારા ટૅરીગ્રાપ વાંદેળ ભકલ્મ કે અશીં ફલ
ળરુ થઈ ગમ છે અને અંગ્રેજ કાંની વતકા થઈ ગઈ. ચાયે
તયપથી પોજી કુભકની આલાજાશી લધી ગઈ. ડેરશાઉઝી ચાય
લા શેરાાં જ શીંદુસ્તાનભાાં ટૅરીગ્રાપ રાવ્મ શત. આ ફે
વીગ્નરવા છકયાઓ ભયી ગમા; ણ એભણે અંગ્રેજ કાંનીને
ફચાલી રીધી. એ દીલવભાાં ણ આણે શજી ઢાર–તયલાય
યુગભાાં શતા! ઈતીશાવ લીળે એક પ્રખ્માત લાક્ય છે જે આણા
દે ળને ફયાફય રાગુ ડે છે : ‘ઈતીશાવ ાવેથી આણે એક જ
લસ્ત ુ ળીખીએ છીએ કે, આણે ઈતીશાવ ાવેથી કાંઈ જ
ળીખતા નથી...’
જ્માયે  કયડ આયફ,  રાખ ઈઝયામેરીથી શાયી
ગમા ત્માયે આયફ ફોદ્ધીકભાાં એક ઉગ્ર ચચાા જાગી શતી :
આણાભાાં ળી ક્ષતીઓ શતી કે આણે શાયી ગમા? એ ક્ષતીઓ
ળધ અને દુય કય. આત્ભગોયલ એની જગ્માએ છે અને
રશીલુશાણ મથાથા એની જગ્માએ છે . આણે તયત ફદરાતા
નથી, નલીનતા સ્લીકાયતાાં વાંકચ થામ છે . લૈજ્ઞાનીક–આધુનીક
અબીગભ નથી, યીલતાન કે ભોરીક લીચાયને અનુભદન
આતા નથી. રાડુ શજાય લોથી ગ છે , યટરી વેંકડ
લોથી લત
ા ુ ાકાય છે , વાપ કયલાના અડધીમા ઝાડુન આકાય
ફદરતા નથી, જે ઝાડુએ ઝકેરા ‘શુર’ની કભય તડી નાખી છે .
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ભીકેનીક્વ, તાંત્રજ્ઞાન, એપ્રીકેળનન ઉમગ કયીને કે પ્રમગ
કયીને ભશેનતકળ ભાણવને ઓછી ભશેનત ડે એ લીળે
લીચાયતા નથી. યૅ કડા યાખતા નથી, ઐતીશાવીક દૃષ્ટી નથી,
અમુતા કે આબાવીનુ,ાં મુતા કે લાસ્તલ કયતાાં લધાયે આકાણ છે .
નલી ટૅક્નરૉજી પાલતી નથી; કાયણ કે એભાાં લધાયે ળીસ્ત
જઈએ છે . સ્લચ્છતા અને ળીસ્ત આણાાં રક્ષણ નથી. આણાાં
ફધાાં જ લસ્ત્ર વીવ્મા લીનાના વીધા ર્ુકડાઓ શતાાં : ધતી,
વાડી, ાઘડી, વાપ, પેંટ, લુગ
ાં ી, અંગલસ્ત્ર, ઉલસ્ત્ર, ખેવ,
ચાદય, કાંચકુ ી આદી. વીલલાનુ ાં કેભ આણે ત્માાં ભડુાં આવ્યુ?ાં
ળતયાં જની યભત રખલાની કઈ દ્ધતી નશતી, વાંગીતની
સ્લયરીી શ્ચીભભાાં રખામ છે , ફીથલન અને બ્રાઝ અને
રીટ્વ કેલી યીતે લગાડતા શતા એની વાફીતી છે , તાનવેન
કેલી યીતે ગાતા શતા એ આણને ખફય નથી. કુસ્તીભાાં તાકાત
નશીં; ણ દાલેચનુ ાં ણ પ્રાધાન્મ છે , ક્રીકેટભાાં આણે
સ્ીનીંગ ભાશીય છીએ, શૉકીભાાં આણુાં પ્રભુત્લ ડ્રીફરીંગભાાં છે ,
 કીરભીટય શીંદુસ્તાનન દયીમાકીનાય છે અને ગુજયાત
ાવે દે ળન ત્રીજા બાગન દયીમાકીનાય છે –રગબગ ૐ
કીરભીટયન; ણ આજ સુધી આંતયયાષ્ટ્રીમ નશીં; ણ યાષ્ટ્રીમ
કક્ષાન ણ એક ણ તૈયાક આણે તૈમાય કમો નથી.
કદાચ આ ઉણ નથી; ણ લીચીત્રતાઓ જરુય છે .
અને લીચીત્રતાઓને કદાચ લીળેતાઓના રુે ણ આણે
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જઈએ છીએ. આણે ત્માાં ઉલાવ છે , આઘાત નથી.
આણને બ્રહ્માાંડના  નક્ષત્રની ગતીલીધીઓની ખફય છે ,
ુયા આકાળન નકળ આણે જ્મતીભાાં ઢાી ળકીએ છીએ;
ણ ાલાગઢની ઉંચાઈ કે નભાદાની પ્રલાશગતી કે આણા
ગાભન નકળ નથી. સુમાલળ
ાં ી કે ચાંરલાંળી  ેઢીઓનુ ાં
લાંળવ ૃક્ષ

છે ;

ણ

ભાતાીતાની રગ્નતાયીખ

કે

દાદાની

મ ૃત્યુતીથી આણને ખફય નથી. આણા ુલાજનાાં ાાંચ–છ
ેઢીઓનાાં નાભ સુધી જઈને આણુાં જ્ઞાન અટકી જામ છે .
ગાાંધીજી લીળે વેંકડ ુસ્તક પ્રકટ થમાાં છે ; ણ ગાાંધીજી કેટરા
પીટ કેટરા ઈંચ ઉંચા શતા અથલા એભનાાં ચશભાાંના નાંફય
કેટરા શતા અથલા એભનુ ાં લજન કેટલુાં શત ુાં અથલા એભના
ુ ા છે .
ચપ્રની વાઈઝ ળી શતી એ લીળે આણુાં અજ્ઞાન વાંણ
આણાાં ભાંદીય ય ળીલ્ીનુ ાં નાભ નથી, ળેઠનુ ાં નાભ
છે . કણે ફાંધાવ્યુાં એ છે ; ણ કણે ફાાંધ્યુાં એ નથી. કલીતા
ળીષ્મે રખી શમ, નાભ ગુરુન ુ ાં મુકી દીધુાં શમ. વમુર છે , વમુરનુ ાં
વાશીત્મ ફહુ નથી. ચીત્રભાાં વ ૃક્ષ છે જે ઓખાત ુાં નથી; ણ
ચીનભાાં ચીત્રનુ ાં વ ૃક્ષ લાાંવ છે કે ક્રીવેન્થભન છે કે પ્રભેગ્રેનેટ છે ,
એ તયત ખફય ડી જામ છે . આણે ત્માાં ભાત્ર વ ૃક્ષ દે ખામ છે .
વાંસ્કૃતભાાં દ્ીલચન છે , પ્રાકૃતભાાં દ્ીલચન નથી. વાંસ્કૃત નાટકભાાં
ુરુ વાંસ્કૃત ફરે છે , સ્ત્રી પ્રાકૃતભાાં ફરે છે ; ણ ગણીકા
વાંસ્કૃતભાાં ફરે છે . ટ્રેજેડી આણે ત્માાં શતી, એવુાં લીદ્ાન ભાને
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છે ; કાયણ કે સ્ત્રીને ભાંચન વભમે આલી જતી ‘મુચ્છાા’ ટ્રેજેડીને
યકતી શતી. આ લીચીત્રતાઓ કયતાાં લીળેતાઓ લધાયે છે .
દયે ક પ્રજાની ાછ ઈતીશાવથી ભાાંડી ભુગ સુધી વેંકડ
યીફ કાભ કયતાાં શમ છે .
અને એક દીલવ એલ આલે છે જ્માયે લીચીત્રતાઓ
અને લીળેતાઓ લચ્ચેની બેદયે ખા ભુવ
ાં ાલા ભાાંડે છે . ભાટે જ
ાાંચ શજાય લોથી આણી શીંદુ વાંસ્કૃતી ટકી છે , સ્લસ્થ યશી
છે , વભથા ફની છે .

ક્રઝ અ
જભાન પ્રજા રડાકુ યાષ્ટ્ર નથી; ણ વૈનીક યાષ્ટ્ર છે .
એન અથા એ છે કે એને યુદ્ધ જઈત ુાં નથી; ણ એનાથી ડયત ુાં
ણ નથી. એને ળાાંતી પ્રીમ છે ; ણ એને તાની પ્રતીષ્ઠા
અને સ્લાતાંત્ર્મ ણ પ્રીમ છે .

♦ એડલ્પ શીટરય –(‘અલેકન ધ જામન્ટ લીધીન’ : એન્થની
યફીન્વ :  ૃષ્ઠ )

–ચન્રકાન્ત ફક્ષી
યલીલાય તા.  ઓક્ટફય ના ‘દીવ્મ બાસ્કય’
દૈ નીકની યલીલાયીમ ુતી ‘યવયાં ગ’ભાાંથી વાબાય...

♦●♦
મજભાન–લાક્ય અને ભશેભાન–લાક્યને વભજીએ, અનાલીએ

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 92
તભે તાલુકાના ગાભભાાં યશેતા શ, કઈ વ્માલશાયીક
પ્રવાંગે ભટા ળશેયભાાં જલાનુ ાં શમ, જેને ઘયે થેરી મુકલાની શતી
તેને વભમવય વભાચાય ભે

તેલા પ્રમત્ન ણ કયે રા.

યે રગાડીના વભમ એલા શતા કે ફયે દઢ લાગ્મે તેભના ઘયે
શોંચ્માાં. તભે ફે જણ શતાાં. વલાયે લશેરાાં નીકળમાાં શતાાં એટરે
ભાત્ર દુધ ીધુાં શત.ુાં શલે અત્માયે કકડીને ભુખ રાગી શતી.
વાભે ક્ષે મજભાનને વભાચાય ભળમા જ ન શતા અને
એભના ઘયભાાં ખાનાયા ચાય જણ શતાાં. યવડુાં આટી રીધુાં
શત.ુાં ફયન વભમ એટરે કાભથી યલાયી આડે ડખે
થલાભાાં શતાાં. ત્માાં તભે શોંચ્માાં એટરે આલકાય આી ઠાંડુાં
ાણી આતાાં વાથે કશે કે, ‘યવઈ ભાાંડી દઉં. શભણાાં જ આ
ઘડીએ તૈમાય થઈ જળે. તભે શાથ–ભોં ધઈ યલાય ત્માાં
જભલાનુ ાં તૈમાય થઈ જળે.’ –આ મજભાન–લાક્ય છે .
તભે એભ કશેળ કે, ‘શા, ળીય ફનાલી દ્ય. જરદી
તૈમાય થઈ જળે. ઝાઝી લાય ણ ન રાગે. લસ્ત ુમ વાયી રાગે.’
–કે છી એભ કશેળ કે, ‘ના, ના, એલી તયખટ નશીં
કયળ. ચા મુકી દ્ય. ખાખયા આ એટરે ફયાફય થઈ યશેળે.’
શુાં કશેળ? કેભ કે તભે ફરળ તે ભશેભાન–લાક્ય છે .
તભાય લીલેકન દીલ એટર પ્રકાળ આે છે કે આણાથી આ
ફરામ અને આ ન ફરામ 1
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આ લાત જ જીલનનાાં ફધાાં જ ક્ષેત્રભાાં વભજી રઈએ
અને સ્લીકાયી રઈએ ત જીલનનાાં ઘણાાં ફધાાં દુખ અને આપત
ળભી જામ.
ગયફડ અશીંથી જ થામ છે . જે લસ્ત ુનુ ાં યીલાતન
આણા શાથભાાં નથી ત્માાં જ આણે થુકાં ઉડાડીને જાતજાતની
વરાશ આલા ઉત્સુક ફની જઈએ છીએ, આ રગાભ જ
ભગજભાાં શમ ત લાણીભાાં કાબુ આલી જામ, જે ફરામ તે
વભજુલાકનુ ાં જ ફરામ.

– આચામા શ્રી પ્રદ્યુમ્ન સુયીજી ભશાયાજ વાશેફ
સુયતથી

પ્રકાળીત

ભાવીક,

‘ાઠળાા’ના

જુ રાઈ

ના ભા અંકભાાંથી વાબાય..
વાંાદક–પ્રકાળક : યભેળ ળાશ, સુયત ઈ–ભેઈર :
shahrameshb@gmail.com

@
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112 : 29-07-2007

અરગાયી યખડટ્ટી
..રાંડનભાાં..

–યવીક ઝલેયી
અનુક્રભણીકા

હુાં (રાંડન) શોંચ્મ તે દીલવે ભવભ ખુળનુભા શતી.
ભાયા રાંગ ય ચાય બ્રેન્કેટ્વ ાથયી બાનુ(દીકયી)એ ફીછાનુ ાં
તૈમાય કયી યાખેલ.ુાં ભેં કહ્ુ,ાં ‘આટરા ફધા બ્રેન્કેટ્વને શુાં કયલા
છે ? એક ફવ થળે. ઠાંડી ત નથી રાગતી.’ બાનુ કશે ‘રાગળે,
યાત્રે જરુય ડળે.’ ભેં ત બ્રેન્કેટ્વ વાંકેરી મુક્યા અને ભાયી
વાર ઓઢીને સુત. યાત વયકતી ગઈ એભ ટાઢ ઓયડાભાાં
ેવતી ગઈ. હુાં ધીભે ધીભે એક છી એક કાભ ઓઢત ગમ.
યઢ સુધીભાાં ત સ્લેટય ણ શેયી રેવ ુાં ડયુ!ાં એ લયવની
‘વભય’ ખુફ ટાઢી યશી. યહ્ય ત્માાં રગી ઠાંડી વાયી એલી
લયતાણી.
યાત્રે જ આનાંદે(જભાઈ) કહ્ુ,ાં ‘અભે ફન્ને વલાયે વાડા
આઠે કાભ ય રાંડન શોંચલા નીકી જઈએ છીએ. વાાંજે વાડા
છએ છટીશુ.ાં તભેમે કાયભાાં વાથે ચારજ. આઠ લાગ્મે નાસ્ત
તાલી તૈમાય યશેવ ુાં ડળે.’
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વલાયે લશેર ઉઠય. ભને લોથી ઠાંડે ાણીએ જ
નાશલાની ટેલ. રાંડનભાાં એ આદત શેરે દીલવે જ છટી ગઈ.
નભાાંથી ાણી નીકળયુાં એ જાણે ફયપાણી જઈ લ્મ. ળયીય
ય યે ડ્ુાં ને આખે ડીરે ખારી ચડી ગઈ. એ છી ળીતસ્નાનન
પ્રમગ રાંડનભાાં પયી કમો નથી.
ભાયી યાતની ઠાંડીન અનુબલ વાાંબી આનાંદ કશે,
‘બાઈ, વોથી શેલ ુાં કાભ તભાયે ભાટે ગયભ કડાાં ખયીદલાનુ,ાં
ભાયાાં સુટ અને ુરલય તભે શેયી જુ ઓ. જ આલી યશે ત
આજ ુયત ુાં કાભ ચારે.’ ાાંચ લયવભાાં આનાંદે ઠીકઠીક ગજુ ાં
કયે લ ુાં એટરે એનાાં કડાાં ભને ઢીરાાં ડયાાં. એ કશે, ‘ ભાયા
આગના સુટ એભને એભ ડયા છે , એ કદાચ તભને પાલે.’
અને ભને એ પાવ્મા. એટરે નલાાં કડાાં ખયીદલાન લીચાય જ
ભેં ભકુપ યખાવ્મ . કાયણ કે એ કડાાં એટરાાં ગયભ કે છી
મુફઈ
ાં
ભાટે વાલ નકાભાાં. અંગ્રેજ ઘયઆંગણે ટાઈ શુાં કાભ શેયે
છે એ ભને ત્માાંની ઠાંડીભાાં ત્માયે જ વભજાયુ.ાં અને મુફઈભાાં
ાં
પેળનયસ્ત ટાઈ ળા ભાટે શેયે છે તે શજી નથી વભજાત!ુાં
ગયભ કડાાંભાાં વજ્જ થઈ, ળાલયપ્રુપ ઓલયકટ વાથે
યાખીને નીકળમા રાંડન જલા. ત્માાં શોંચ્મા વલાનલે. ફાંને જણ
ઓક્વપડા સ્ટ્રીટભાાં કાભ કયે . ભને આનાંદે ત્માાં ફી. એન્ડ એચ.
(ફના એન્ડ શરીંગલથા)ના પ્રખ્માત સ્ટય ાવે ઉતામો.
રાંડનન નકળ આી બાનુ કશે, ‘બાઈ, જ્માાં શ ત્માાંથી ફયાફય
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એક લાગ્મે અશીં, આ સ્ટય ાવે આલી યશેજ. આણે રાંચ
રેલા વાથે જઈશુ,ાં ત્માાં સુધી અશીંથી ીકેડેરી રગણ પય અને
ફધુાં જુ ઓ. ગાા પયલાથી જ રાંડન જલાની ખયી ભઝા
ડળે. ધેટ ઈઝ ધ ફેસ્ટ લે ર્ુ વી રાંડન! ભુરા ડ ત અશીંના
કઈ ણ રીવને ુછજ. એ ફધુાં વભજાલળે. આ ફી. એન્ડ
એચ. સ્ટય ફહુ જાણીત છે . જ્માાં શ ત્માાંથી ફયાફય એક લાગ્મે
અશીં આલી ભજ.’ રાંડનભાાં તભાયી કાય શમ ત ણ ગાડી
ાકા કયલાની મુવીફત બાયે ની. વાયે નવીફે આનાંદની ઓપીવ
તયપથી એ ભાટેની તીકી વ્મલસ્થા શતી. રાંડન ગાા
જલાન ઉત્તભ ભાગા ચીંધી દીકયી–જભાઈ ત ઉડી ગમાાં
તતાને કાભે અને એભની ળીખાભણ ભાની ભેં ભાાંડ્ુાં શેંડલા.
ઓક્વપડા સ્ટ્રીટ એટરે રાંડનનુ ાં ભટાભાાં ભર્ુાં ‘ળૉીંગ
વેન્ટય’. દુકાનની કતાય રાગી ગઈ છે ત્માાં. શાયફાંધ કાચભઢી
‘ળ–લીન્ડ’ભાાં તયે શલાય ચીજ આકાક યીતે વજાલેરી. જતાાં
આંખ અને અંતય ધયામ જ નશીં. હુાં ત ઓક્વપડા સ્ટ્રીટ, યીજટાં
સ્ટ્રીટ, ફન્ડ સ્ટ્રીટ લટાલતાાં શોંચી ગમ ઠેઠ ીકેડેરી સુધી.
ઠાંડી વાયી શતી; ણ ઓલયકટ ચડાલેર અટરે લવમુાં નશત ુાં
રાગત.ુાં ઉરટી તાજગી લયતાતી શતી. આટરી દમાત્રાભાાં
‘લીન્ડ– ળૉીંગ’ કયતાાં કયતાાં વભમ ક્યાાં ઓવયી ગમ તેન
ખ્માર ન યહ્ય. ઘડીમાભાાં જઉં ત વાડાફાય થમેરા. એક
લાગ્મે ત ગભે તે યીતે ઓક્વપડા સ્ટ્રીટ શોંચલાનુ ાં શત.ુાં ફવના
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રુટની ચક્કવ ભાશીતી નશીં. રાંડનન નકળ ઉકેરીને જયુાં ત
ઓક્વપડા સ્ટ્રીટ ીકેડેરીથી કાંઈ ફહુ દુય ન રાગી.
ભેં એક રીવદાદાનુ ાં ળયણ ળધ્યુ.ાં નેલીબ્લ્યુ યુનીપભા
અને ભાથે ભટ રખાંડી ટ ચડાલેર, ઠાલક, લીનમલીલેકી,
ભોં ઉંચુાં કયીને લાત કયલી ડે એટર–ુયા વલા છ ફુટ ઉંચ,
કદાલય.
એલી કશેતી છે કે રાંડનન રીવ એટરે એ ળશેય
ુયત ‘વલાજ્ઞ’. તભે કઈ ગુન કમો શમ ત એના જેલ તભાય
કઈ દુશભન નશીં; અને જ તભે કળી બીડભાાં શ ત એના જેલ
ભદદગાય ભીત્ર દુનીમાબયભાાં ળધ્મ ન જડે. એનુ ાં રાડકુાં નાભ
‘ફફી’. યુયમાત્રા દયભીમાન એન જટ ફીજે ક્યાાંમ ન
બાળમ.
ભેં અને કહ્ુ,ાં ‘ઓક્સ્યુઝ ભી, ઓપીવય! ભાયે ઓક્વપડા
સ્ક્લેયભાાં ફી. એન્ડ એચ. સ્ટય ાવે જવુાં છે . પ્રીઝ, ભને યસ્ત
ચીંધળ?’
એ કશે, ‘આઈ એભ વૉયી, વય! ણ તભાયી કાંઈક
વભજપેય રાગે છે . અશીં, ઓક્વપડા સ્ક્લેય જેલી કઈ જગ્મા
નથી. અને ફી. એન્ડ એચ. નાભન કઈ જાણીત સ્ટય નથી.
કદાચ તભે ઓક્સ્પડા સ્ટ્રીટભાાં ફી. એન્ડ એચ. સ્ટય ાવે જલા
ઈચ્છતા શળ.’
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ખયે જ, નાભ કશેલાભાાં બાાંગય લટાઈ ગમેર. ભેં કહ્ુ,ાં
‘ફયાફય છે . ભાયી જ ભુર. શલે ત્માાં કેભ શોંચવુાં તે ચીંધ.’
એ ત યે તીની બઠ્ઠીભાાં ધાણી ફુટે તેભ ભાાંડય પટાપટ ફરલા,
‘ગ સ્ટ્રેટ, પસ્ટા ટ્રાપીક રાઈટ, ટના ર્ુ યાઈટ, ધેન વેકન્ડ રેફ્ટ,
ધેન...’
એક ત ફરે ભીનીટના વ ળબ્દની ઝડે અને એભાાં
એના ગાભઠી ઉચ્ચાય ભને ઉકરે નશીં. એક શયપ વભજ્મ શઉં
ત ખુદાકવભ! હુાં ત ભોં લકાવીને વાાંબી યહ્ય. ટલાણી
ુયી કયી એણે ુછયુ,ાં ‘વભજ્મા? ઈઝ ઈટ ક્રીમય, વય?’ ણ
વય કાંઈ વભજ્મા શમ ત ફરે ને! કઈ શુદ્ધ ગુજયાતી જાણનાય
અંગ્રેજને આણે કશીએ, ‘ે’રા જભણી ગભ, છી ડાફી ગભ ને
છી નાકની દાાંડીએ વીધવટ શાલ્મ જજે, ને ન્માાંકણે ાછ
ડાફી ગભ લજે.’ અને એ કાંઈ ન વભજે, એના જેલ ભાય ઘાટ
શત.
ભેં લીચાયુ,ું જ ળયભાળયભીભાાં શા બણી ત ફાય લાગી
જળે. એટરે એને વયતાથી વભજાવ્યુ,ાં ‘બરા બાઈ! ત ુાં ફલ્મ
એભાાંન શયપ હુાં વભજ્મ નથી. અને વભજ્મ શત તમે ત ુાં
એટરી ઝડથી ફલ્મ કે ભને કશુાં માદ ન યશેત. રાંડનભાાં આ
ભાય શેર દીલવ છે . હુાં યસ્તાન વાલ અજાણ્મ છાં.’
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એ કશે, ‘તભાયી મુશકેરી હુાં વભજી ળકુાં છાં.’ છી એક
કાગ ઉય નકળ દયી, કેભ ક્યાાં શોંચવુાં તે ફતાવ્યુ.ાં ‘ શલે
ત વભજ્મા ને?’
ભેં કહ્ુ,ાં ‘નકળ ત ભાયી ાવેમ છે ; ણ નકળ જઈ
ઝડથી યસ્ત ખલાની પાલટ શજી ભને નથી. ભાયે ફયાફય
એક લાગ્મે આ મુકાભે શોંચવુાં જ જઈએ. રાંચ ભાટે ભાયી
દીકયી ત્માાં આગ ભાયી યાશ જલાની છે . હુાં નશીં શોંચુાં ત એ
પીકય કયળે.જા
એ શવી ડય. છી ચુચા ભારુાં ફાલડુાં કડી ભાંડય
ભાયી બે ચારલા. ચારે એટર ઝડથી કે ભાયે એની ાછ
ઢવડાવુાં ડે. ાંદયે ક ભીનીટ ભને આભ દયી અંતે એ થભ્મ.
કશે, ‘જુ ઓ, આ છે ઓક્સ્પડા સ્ટ્રીટ, વાભે દે ખામ તે છે ફી. એન્ડ
એચ. સ્ટય અને ેરા થાાંબરા ાવે વાડી શેયેરાાં તભાયાાં
દીકયી જ યાશ જતાાં રાગે છે . શલે ત મુશકેરી નથી ને!’
રાંડનની રીવ વાથેના ફીજામે ફેત્રણ શૈમે લવી ગમેરા
પ્રવાંગ અશીં જ ઉભેયી રઉં.
એક દીલવ ખુફ ઘેરુાં ધુમ્ભવ–સ્ભગ છલાઈ ગમેલ.ુાં
યસ્તાની કે દીળાની ગભ ના ડે એટર અંધકાય, ભેં ભાાંડ કયીને
એક રીવને ફુટાથ ય ખી કાઢય અને કહ્ુ,ાં ‘ઓપીવય,
ભને કાંઈ સ્ષ્ટ દે ખાત ુાં નથી, તભે ભને યસ્ત ક્રવ કયલાભાાં
વશામ કયળ?’ એ કશે, ‘વય, ડુ યુ થીંક, આઈ કેન વી
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એનીથીંગ?’ ભનેમે કશુાં દે ખાત ુાં નથી; ણ ચાર, આણે વાથે
ભીને મુવીફતન વાભન કયીએ. ‘રેટ અવ પેઈવ ધ ક્રાઈવીવ
ર્ુગેધય!’
છી ખુફ સ્લસ્થતાથી અને વહૃદમતાથી એણે ભાય
શાથ કડી ભને વાભી ફુટાથ ય શોંચાડય. લાટભાાં એ
ફલ્મ, ‘ઓન્રી એ બ્રાઈન્ડ ભૅન કેન વી ઈન ધીવ સ્ભગ.’
આલા અંધાયાભાાં ત આંધ ભાણવ જ સ્લસ્થતાથી યસ્ત ળધી
ળકે. એ આટલુાં ફલ્મ અને એક ચટદાય કથાલસ્ત ુ ભાયા
અંતયભાાં ગઠલાઈ ગયુ;ાં જેભાાંથી છી ‘એક અંધાયી યાત’ની
અંધ–બભીમાની વયવ ર્ુક
ાં ી લાતાા રખાઈ.
બાનુએ લાતલાતભાાં કશેલ,ુાં ‘બાઈ, જ કઈ અણધાયી
બીડ ડે ત રીવ તભને એક ાઉન્ડ સુધીની યકડ વશામ
ણ કયળે. એની એ પયજ ગણામ.’ એક લાય ખાતયી કયલા એક
‘ફફી’ને કહ્ુ,ાં ‘ભારુાં ાકીટ ઘયે ભુરી ગમ છાં અથલા ક્યાાંક
ડી ગયુાં રાગે છે . ભાયી દીકયીએ કહ્ુાં છે કે વાંકટભાાં તભે ભને
યકડ ભદદ ણ કયળ; એટરે ુછાં કે એ લાત ખયી છે ?’
એ કશે, ‘અરફત્ત ખયી છે . ણ દુબાાગ્મે ભાયી ાવે
યકડ યકભ કાંઈ છે જ નશીં. તભે થબ ત હુાં ક્યાાંકથી રાલી
આુ.’ાં છી એ કઈ સ્ટયભાાંથી એક ાઉન્ડ રઈ આવ્મ ને ભને
આપ્મ. કશે, ‘ગભે તે રીવથાણે કારે ભાયા નાંફય વાથે
શોંચાડળ ત ચારળે.’
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ભેં એને ભારુાં કાડા આપ્યુ.ાં વયનામુાં લાાંચીને કશે, ‘જ
તભાયે ફાયનેટ શોંચવુાં શમ ત થડી લાય છી અભાયી ેટ્રર
કાય એ તયપ જલાની જ છે એ તભને ત્માાં શોંચાડી દે ળે.’ ભાયે
ત બાનુએ કશેરી લાતની પક્ત ખાતયી જ કયલી શતી, એટરે ભેં
એને ૈવા ાછા આપ્મા અને રીવલાનભાાં ફાયનેટ ગમ.
લી એક લાય એક ખાંધા ટૅક્વીલાા વાથે નાય
ડય. ભાયે ખુફ ઉતાલે ‘ઈન્ડીમા શાઉવ’ શોંચવુાં શત ુાં એટરે
ટટનશાભ કટા યડથી ટૅક્વી રીધી. ‘ઈન્ડીમા શાઉવ’ શોંચી
ભીટય જયુાં ત આઠ ળીરીંગ! ભાયી ધાયણા પ્રભાણે એટલુાં થવુાં
ના જઈએ. હુાં વભવભી ગમ. ત્માાં એક રીવ ઉબ શત એને
લાત કયી ુછ્ુ,ાં ‘ટટનશાભ કટા યડથી અશીં સુધીના આઠ
ળીરીંગ થામ?’ એ કશે, ‘ના થામ.’ એણે ેરા ટૅક્વીલાાને
દફડાવ્મ. છી ભને કશે, ‘ચાય ળીરીંગ આ અને ટી ન
આતા. એ તભને આડેઅલે યસ્તે રઈ આવ્મ રાગે છે .’
ટૅક્વીલાાએ ચુચા ૈવા રઈ ચારતી કડી.

–યવીક ઝલેયી
સ્લ. યવીક ઝલેયીના રાંડનના પ્રલાવ–લણાનના ુસ્તક
‘અરગાયી

યખડટ્ટી’ના

ાન



થી

ૐ

ઉયથી

વાબાય....(પ્રકાળક : નલબાયત વાશીત્મ ભાંદીય, દે યાવય ાવે,
ગાાંધી

યડ,

અભદાલાદ–

ૐ,

ઈ–ભેઈર:

info@navbharatonline.com  ૃષ્ઠ : ૐ, મુલ્મ :  રુીમા)
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ખેલના
(વત્મઘટના)
–અનુવીંશ યભાય
અનુક્રભણીકા

‘ભાયા આલતાાં શેરાાં શુાં ખાતા શતા?’
ુાં
‘એવુાં જ લી. જે ભે તે લુખાખુ
–ાં શા, ક્યાયે ક
ફજાયભાાં જલાનુ ાં થામ ત થડી જરેફી કે એવુાં કૈં ક.’
‘ણ શલે એન ભશ છડ. કહુાં છાં, ાંદયે ક લયવથી તભે
ડામાફીટીવથી શેયાન થતાાંમ ટકી યહ્યા છ. ણ શલે આ ચાાંદા
તયપ ત જુ ઓ! તભને ફધુાં જ ભનગભત ુાં ળાકબાજી, યટરી કે
બાખયી ફનાલી આુાં છાં. ાડ, ાડી કે કચુફય.
ાં
ણ
ભીઠાઈનુ ાં નાભ ન ર શલે.’
‘વારુાં વારુાં, તાય હક
ુ ભ ભાથા ય; ણ ભશીનાભાાં
પ્રવાદજગ ભીઠાઈ ત ખયી.’
‘તે ભાયે શાથે જ આીળ.’
‘જી વયકાય.’
જાણે નલયીણીત યુગર જેલ યવીક લાતાારા ભાયી
ુ જડે કયતાાં યવીકરાર બાલલીબય થઈ જતા.
બત્રીજી કુસભ
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ુ ને તેડયાન અજ
અને એકદભ જુ લાનીના તયભાાં કુસભ
ાં એભને
ઘેયી લત.
કન લાાંક શત? તે લીચાયભાાં ગયકાલ થત. કદાચ
તે જભાનાન. જ્માયે નાની લમભાાં લડીર, વારુાં ઘય જઈને
છકયાાં યણાલી દે તા...
ુ ની ઉંભય ૐ–ૐ લાની શળે. ભાયી જ વભલમસ્ક
કુસભ
અને ત્રીજી ચડી ભાયી વાથે બણી શતી. છી તે ઉઠી ગઈ. ત
યવીકરાર તે જભાના પ્રભાણે ખુફ બણ્મા. ણ લચભાાં વે ક
ુ ને યણલા રગ્નને ભાાંડલે ોંખામા. બણતય
લાની લમે કુસભ
ુ વાવયે જતી ણ ખયી.
ત ચાલુ જ યહ્ુ.ાં ળરુળરુભાાં ત કુસભ
ણ યવીકરારને એ ખાવ ગભત ુાં નશીં. ફન્ને યીલાયના
લડીર

લચ્ચે

ખાસ્વી

ભીત્રાચાયી.

ફીજુ ,ાં

ુ ના
કુસભ

ીતા

યભણરાર ત વભાજની આફરુદાય વ્મક્તી.
યવીકરાર ફી.એવવી.; ફી.એડૌ . થઈ નજીકની શાઈ
સ્કુરભાાં ળીક્ષક થઈ ગમા. અને ત્માયે એભની આંખ ઉઘડયા જેવુાં
ુ . ક્યાાંથી ળધી રાવ્મા તે
થયુ.ાં નાભ ત ખુફ વયવ–કુસભ
જભાનાભાાં? ણ આલી કાી શળે એની ત શભણાાં જ જાણ
થઈ!
ુ કાંઈ એલી કાી નશતી. શા, ફહુ રુાીમે
ણ કુસભ
નશતી, ઘઉંલણી શતી, ઘાટીરી ને ઠસ્વાદાય. ાાંચભાાં ફેઠી શમ
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ુ ને વાવયે
ત એનુ ાં વ્મક્તીત્લ નીખયી આલે. ગભે તેભ તમ, કુસભ
જલાનાાં ફાયણાાં લવાઈ ગમાાં...
ણ આ ત યભણરાર! ખાનદાન, વભાજન ભબી
અને ખભતીધય ખેડુત! એ કાંઈ નભત ુાં મુકે તેભ નશતા. ઉયાાંત
ુ ેમ ક્યાાં
યવીકરારના ીતા ણ એ જ ઘયે ડના. લી, કુસભ
એલી કદરુી શતી? કાભઢી અને ઘયયખુ શતી. એભણે જભાના
પ્રભાણે છટાછે ડાન ચાર ઉબ કયલ નશત.
લયવ લીતતાાં ગમાાં. કેટરાાં લયવ? જુ લાનીન ગા
ત શુ,ાં ચાવ–ાંચાલન અને જતજતાભાાં વાઠ! યવીકરાર
નકયીભાાંથીમ નીવ ૃત્ત થમા. ભા ણ ચારી ગઈ અને ફા–
દીકયાને નાનાબાઈની લહન
ુ ે શાથે જભલાન લાય આવ્મ.
ુ ને શુ?ાં એ ત ફીન્ધાસ્તથી ફાને ઘયે યશી
ત્માયે કુસભ
છે . ભાની ઉંભય ત થઈ જ શતી; એટરે એણે ઘયનુ ાં યવડુાં
તાને શસ્તક રઈ રીધુ.ાં વલાયભાાં વોથી લશેરા ઉઠી, નશાઈ–
ધઈ, બગલાનન દીલ કયી, ઘયનાને ભાટે ચા–ાણી કયી,
ફાુ ભાટે

ફીજીલાયની ચા કયી આી,

યવઈ–ાણીન

ફાંદફસ્ત કયતી. ફીજુ ,ાં ફાુને ત્માાં ઘયના શાી–નકયને
જભાડલાન યીલાજ શત. અને કેટરા શાી–નકય! ત્રણ જડ
ફદ એટરે ત્રણ શાી. યજીન્દુાં કાભ. વલાયે ચા અને ગયભ
યટરા ખલડાલી કાભે ફઝાડલાના. ફયે ફધા આલે એટરે
બાતનુ ાં તેલ ુાં ને કઢી, ઉયથી રાર ભયચાાંન ભવાર. લાવેદી,
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ુ શભેળાાં એભ જ
ઘયકાભના નકય લધાયાભાાં. તેભ છતાાં કુસભ
લીચાયતી યશેતી કે હુાં અશીં ફાને નાયે ડી છાં, તે ભપતનુ ાં
ખાલા–ીલા નશીં. બાબીન ફર વાાંબલ ન ડે એભ
લીણીચુટીને
ાં
કાભ કયલા તે વદા તત્ય યશેતી.
એ છી યભણરારના દીકયાઓ મથાક્રભે જુ દા થમા
ુ ની હપ
ત્માયે આધેડ લમના ફાને કુસભ
ુાં ે જીલલાનુ ાં થયુ.ાં શા,
ુ ને ભાટે ણ દવેક લીંઘાાં જેટરી જભીન નખી
યભણરારે કુસભ
ુ ને ફાકીની જીન્દગી ીમયભાાં
કાઢી રીધી શતી, જેથી કુસભ
ઓળીમાળાં લેઠવુાં ન ડે.
♦●♦●♦

એક દીલવ યવીકરારને ખેતયે થી આલતાાં ચક્કય જેવુાં
રાગ્યુ;ાં ણ એ ત એકફે ક્ષણ. એ ુન: સ્લસ્થ થઈ ગમ. ણ
આવુાં આ શુાં થયુ?ાં અને એવુાં ડાાંગય યાલતાાં ક્યાયીની ાે
ણ થયુ.ાં એ ત જ કે ડતાાં ડતાાં યશી ગમ. અને ચક્કય
ણ ન આવ્મા જેવુાં થયુ.ાં છી ત ત્રણ–ચાય ભશીને આ
બાઈફાંધ(ચક્કય) ભશેભાનની જેભ દે ખાલા રાગ્મા. અને તેમ શલે
કઠે ડી ગમા જેવુાં થયુ.ાં આ વાઠ લાભાાં એણે ખાવ દલા રીધી
નથી. તાલતયીમ આવ્મ શળે, તે ત ટીકડી–ગીએ ભટી જત.
ણ યવીકરાર ફેચાય દીલવ થાયીભાાં ડય શમ એવુાં ઝાઝાં
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ફન્યુાં નથી. એકાંદયે એનુ ાં ળયીય નયવુાં યહ્ુાં છે . શા, ભાથા ય
લચરે બાગે ટાર ડી શતી; ણ ફાજુ યના લા શજી કાા
અને આ ચક્કય ણ ગાે ડતા આલે છે . ણ એનીએ ખાવ
દયકાય એભણે રીધી નશીં.
એલાભાાં યવીકરાર ફેત્રણ દીલવ ફશેનને ત્માાં યશેલા
ગમ. ત્માાંથી ઘયે

આવ્મ ત્માયે

દઢ–ફે લાગી ગમેરા.

ળનાબાઈની લહએ
ાણી આતાાં કહ્ુ,ાં ‘તભાયી અગીમાય
ુ
લાગતાાં સુધી યાશ જઈ. જભલાના શળ?’
‘શા, લચ્ચે ફવને ાંચય ડ્ુ,ાં એટરે ભડુાં થયુ;ાં ણ
જભવુાં ત ડળે.’
‘ણ યટરી કયી નથી.’
‘કાંઈ નશીં, ચારળે. ત ુાં દા–બાત કે ખીચડી–કઢી જે
શમ તે મુક.’
‘ના, તભે કશેતા શ ત યટરી કરુાં.’
યવીકરારને આજે શેરી જ લાય થયુાં કે ભા નથી; ભા
શત ત આવુાં ુછે ખયી! અને એ છી ઘણી લાય એને આવુાં જ
થત ુાં યહ્ુ.ાં આ વાઠ ઉય એકફે લયવ રટકાનાાં ત ચડયાાં અને
ઘડણના ઓા શજી ખાવ દે ખાતા નથી. ણ તેથી શુ?
ાં
ઘડણ ત દડત ુાં જ આલળે– અને તે લખતે–?
એને થયુ,ાં આ અલસ્થાભાાં ત્ની જઈએ ત ખયી. ત
એકભેકની હપ
ુાં ે બુઢામ વહ્ય ફને. ણ આ યીતે ઓળીમાા
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જીલલાનુ ાં ત શલે લવમુ.ાં અને છી વબુયાઈથી નાનાબાઈથી
તે જુ દુાં કયી રીધુ.ાં
♦●♦●♦

નકરાંક નકરાંક!
ુ ે એના જીલનભાાં ડાઘ ડલા દીધ નથી. તાને
કુસભ
જ ાકી ખાતયી. જુ લાનીભાાં ક્યાાંમ આડ ગ ડલા દીધ નથી.
અને તે તે આભ કૉરેજજીલનભાાં રવી ડય કે નશી; ણ
ુ ત શજી ભાથાભાાં એના
દૃષ્ટી ત ભેરી થઈ જ શતી. જ્માયે કુસભ
જ નાભનુ ાં વીંદુય ુયે છે . કાે ગભટ ચાલ્ર કયે , ફન્ને
શાથે અકેક વનાની ફાંગડી વાથે કાચ–ફાંગડીમ રશેયે. શા, એણે
તાની જાતને અકફાંધ જાલી જાણી છે . એલા એલા એને
અબીપ્રામ ણ ભતા યહ્યા છે ; ણ ખુદ તાનુ ાં શૈય ુાં જ જાણે
એ નકરાંક શલાની વાશેદી ુયે છે . શલે આ લમે વાવયાભાાં ગ
ભાાંડે ત કેવ?ુાં તેણે એભાાં ફનેલીન વાથ રીધ. એભાાં વપ
ણ થમ. ણ શા, એક ાક્કી ળયતે : ‘આવુાં ત ખયી; ણ
ભાયી અલશેરના ન થલી જઈએ. ફાને ત્માાં ભાયા દીલવ
સુખભાાં ગુજયે છે અને શલે હુાં કાંઈ કીકરી નથી. જુ લાનીના
દીલવમ સુખરુ લીત્મા ને શલે હુાં આધેડ થઈ છાં. લી, ભાયે
શલે ફીજા ઓયતામ ળા શમ? ણ આ ત શલે એભની વાથે
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ળે જીલન એકભેકની હપ
ુાં ે જ ભી–વભજીને લીતાલલાનુ ાં છે .
ણ એભાાંમ જ ભાયી જયામ અલશેરના થામ એ હુાં ન વહ–
ુાં આ
એક ચખ્ખી લાત– અને એવુાં થામ ત શેરી જ ગાડીએ પયી
ીમય આલતી યશીળ. ફાકી આ ચુડી–ચાલ્ર ત એભના
નાભન જ છે . ફર, આ ત ુરુ જાત અને ભટી ઉંભયે ઘય
ભાાંડલાનુ ાં છે . ઘયકાભભાાં કળી ભુર થામ અને એ ઉંચાનીચા થઈ
જામ એ ન ફનવુાં જઈએ. છી જયા સ્ભીત લેયીને કશે, ‘જાઓ,
વાયા લાય–તીથી જઈને એભને જ ભકર. ફા–ફાુના
આળીલાાદ રે, અને અભે વજડે– –’
♦●♦●♦
‘વાશેફ, આ!’ ફરતાાં જ ડૉ. ાંકજબાઈ ખુયવી યથી
ઉઠીને યવીકરારને ગે ડયા ને કહ્ુ,ાં ‘આના આળીલાાદથી હુાં
ડૉક્ટય ફન્મ. ફર આની ળી વેલા કરુાં?’ એટરે યવીકરારે
તાન અંગુઠ ફતાવ્મ, ‘આ વાય થત નથી.’
‘કેટરા લખતથી ડામાફીટીવ છે ? ચેક ત કયાલતા શળ
ને?’
‘ફેચાય ભશીને એકાદ લાય. આભ ત નૉભાર યશે છે .’
‘એઈજ? શારભાાં શુાં કય છ?’
‘એઈટી ુયાાં. અને વ્મલવામ? ેન્ળન આલે છે , વાત–
આઠ લીંઘાાં જભીન છે , ાણી પયે છે , એટરે ળેયડી થામ છે –
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અને એ ત એ જ કયાલે છે , હુાં ત ક્યાયે ક જઈ આવુાં એટલુ.’ાં
ુ ને ફરલાની તક ભી. ‘હુાં ત ઘણીમ ના કહુાં
એટરે છી કુસભ
વાશેફ; ણ એ ભાને નશીં. મુે ખેતીન જીલ અને ઘય આગ
ફેાાંચ ફુરછડ–ફે કરભ. ાણી ણ એ જ વીંચે.’
‘એ ત ઘણુાં જ વારુાં કશેલામ,’ ડૉક્ટયે અનુભદન
આપ્યુ.ાં
‘ણ ખેતયે નશીં જતા શમ ત! આ એક કાાંટ લાગ્મ
એભાાંથી આ ફરા ઉબી થઈ.’
‘તભે ચીંતા નશીં કયતા. આણે અંગુઠ કાઢી નાખીએ.
બુટભજાાં શેયીને ચારી ળકાળે ડૉક્ટયે કહ્ુાં અને ુછ્ુ,ાં ‘ફર,
તભને કાંઈ લાાંધ ત નથી ને?’
ુ ે જ
‘ાવે આવ્મા છી અભને ળ લાાંધ શમ?’ કુસભ
કહ્ુ.ાં જ કે યવીકરારને ત ખાતયી જ શતી કે અંગુઠ કાલ જ
ડલાન છે .
એ છી શૉસ્ીટરન ાંદયે ક દીલવન ડાલ.
છી ત જતજતાભાાં ાાંચ–છ લયવ શેભખેભ નીકી
ુ વાંગે ડૉક્ટયની મુરાકાત
ગમાાં. લચ્ચે લચ્ચે નીમભીત કુસભ
થતી યશી. ણ શલે ખુફ અળક્તી લયતાલા રાગી શતી. આંખે
ુ ની ચાકયી
અંધાયાાં આલે, કાને ફશેયાળ આલલા રાગી. કુસભ
ુ કશેતી, ‘તભે યે જી
જઈને એ ગગા થઈ જતા. કુસભ
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ફયાફય ાી નશીં તેન ુ ાં આ પ બગલ.’ ત યવીકરાર
કશેતા, ‘આ ાંચાવી ત થમાાં, શજી કેટલુાં જીલાડલાની છે ?’
‘નીભ ાીએ ત વ લયવ ુયાાં થામ.’
‘શા, ણ ભને એટરી જ પીકય છે કે હુાં ન શઉં ત ત ુાં
કેભની જીલળે?’
‘એ પીકય તભાયે શુાં કાભ જઈએ?’
‘ના, ણ ભેં તાયી જુ લાની યી નાખી અને શલે આ
ઉંભયે ત ુાં ભાયી વેલા કયલા આલી એ જ ભને રાગે છે .’
‘હુાં ત ચાશીને આલી છાં. અને જુ ઓને, આ લીવેક લયવ
ત તભાયા વશલાવભાાં કેલાાં નીકી ગમાાં? એ જ ભારુાં યભ
વોબાગ્મ. તભે ન શ ત ણ હુાં તભાયી માદભાાં જીલીળ.
જુ લાનીભાાં જીલી શતી તેભ જ. ભાયી પીકય નશીં કયતા. એભ ત
તભે ુરુ ણ જીલી જાઓ; ણ અભે સ્ત્રીઓ જે વશજતાથી
તી લીના જીલીએ એ યીતે તભાયાથી ન જ જીલામ. ભાટે
ભનભાાંથી એવુ ફધુાં કાઢી નાખજ. હુાં ત જીલીળ..’
♦●♦●♦
ુ ે તાની જભીન
યવીકરારના દે શાાંત છી ણ કુસભ
તાને શસ્તક યાખી છે . દીમય જયા ડ કયે છે તેની એ
દયકાય કયતી નથી. આલાની ત તભને જ છે ; ણ આજે
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 111
નશીં. ઉયાાંત યવીકરારનુ ાં પેભીરી ેન્ળન ભત ુાં થયુ;ાં એટરે
યકડનીમ ચીંતા યશી નથી. યવીકરારની ુણ્મતીથીએ ગાભની
ળાાનાાં ફાકને

જભાડે,

આંગણે

આલતા

વાધુ–વાંતનુ ાં

ઉભકાબેય સ્લાગત કયે અને લખતે જભાડે. જરુયતભાંદ વગાાં–
લશારાાં

ભાટેમ

બયુય

પ્રેભ..

જાણે

યવીકરાર

જતાાં

યવીકરારના ઘયની આબા જયામ ન ઝાંખલામ એની ખેલના
યાખી જીલી યશી છે .

–અનુવીંશ યભાય

(ભે ના ‘અખાંડ આનાંદ’ના અંકભાાંથી વાબાય..’

વાંકા : શ્રી. અનુવીંશ યભાય, ઘાણી– , લામા
બુશાયી, જીલ્ર સુયત
પન : ()  

@
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114 : 12-08-2007

ગઝરુલાક
–અંકીત ત્રીલેદી
અનુક્રભણીકા

ૐ.
ઉઘાડા ફાયણે થડક થઈને કઈ યીતે આલી?
તને કહુાં છાં, જુ ન લ્શેક થઈને કઈ યીતે આલી?
ત ુાં ત અજલાળાં ભાપકવયનુ ાં ીયવતી યશી કામભ,
દીલાની લાટ, ત ુાં બડક થઈને કઈ યીતે આલી?
ભુરામેરી ઘણીમે વાાંજને ુછાં છાં યસ્તા ય,
નમાા લયવાદભાાં તડક થઈને કઈ યીતે આલી?
તને દયયજ જઉં છાં વતત ભાયા ઉય શવતા,
ઉદાવી આજ ઉભક થઈને કઈ યીતે આલી?
ીડા ત છે ીડા જેલી ને એના બાગ્મભાાં ડુભ,
ગઝરભાાં આલી ત ટહક
ુ  થઈને કઈ યીતે આલી? •ાન : •

.
જ્માયે ભળાં ગઝરભાાં ખુફ જ નજીક રાગે,
ાંડીતન વાથ રઉં છાં, ત ભાથાઝીંક રાગે.
ભાણવના લેળભાાં અશીં ઈશ્વય ઘણા ભે છે,
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ઈશ્વયને જઈ કશ કે ભાણવ કદીક રાગે.
અાણ કરુાં છાં વઘળાં, કામભ ડે છે ઓછાં,
થડુક
ાં ણ એ આે ત ણ અધીક રાગે.
ઉયથી ત ફધાની જેભ જ ગભાડલાનુ,ાં
છ ખાનગીભાાં તભને ઠીક ઠીક રાગે.
ચાયે તયપ નગયભાાં ફનત ુાં નથી કશુાં ણ,
છે યાફેતા મુજફનુ ાં તેથી જ ફીક રાગે. •ાન : •

.
આખ દીલવ વાથે શત, વાાંજે ળભી ગમ,
સુયજને ભાય ડછામ કેલ ગભી ગમ!
ખારીણુાં ત એકરાથી ના થયુાં વશન,
ાંખી નથી ત ડાીન શીસ્વ નભી ગમ.
એવુાં કીનાયાને થયુાં શુ,ાં ના ખફય ડી,
ભોંની લાત વાાંબીને વભવભી ગમ.
આ ‘આ–રે’ભાાં થઈ જતા ખયફચડા શાથભાાં,
ખણકાટ ાાંચીકાન ક્યાયે આથભી ગમ?
ળેયીભાાં યભતા છકયાની જેભ કાપીમ,
કાગ ય આલી અનામાવે યભી ગમ. •ાન : •
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.
આલ, ને આલીને કાંઈ યકઝક ન કય,
વાલ ખારી આંખને બયચક ન કય.
સ્શેજ શડવેરીને અંદય આલજે,
ફાયણે શોંચ્મા છી ઠકઠક ન કય.
ત ુાં લીતે છે એની વોને છે ખફય,
આભ ત ુાં ઘડીમાભાાં ટકટક ન કય.
ભીયાાં, નયવૈંમ, કફીય ફરી ચુક્યાાં,
ત ુાં લી તાયી રુએ ફકફક ન કય.
ફે જણા અંધારુાં ળધે છે પયી,
્થય બેગા કયી ચકભક ન કય. •ાન : •

.
આણે તાને વભજામા નથી,
જઈએ એલા લરલામા નથી.
ત ુાં જ તાયી ાવભાાં છે ડય નથી,
યાત છે ને કઈ ડછામા નથી.
આટરા ચચાામા એ ુયત ુાં નથી?
લાત જુ દી છે કે લખણામા નથી.
ફુર જેવુાં ખીરલા ભાટે શજી,
મુીમાાં ભાટીભાાં ધયફામાાં નથી.
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વાાંબીને આઘાાછા થઈ ગમા,
વારુાં છે કે કઈ બયભામા નથી! •ાન : •

.
ત ુાં ભને ન ળધ ક્યાાંમ આવાવભાાં,
હુાં તને ભી ળકુાં તાયા જ શ્વાવભાાં.
ના બે વાથે કદી ત ક્યાાં પયક ડે?
સ્લપ્નભાાં વાથે શશુાં કઈ પ્રલાવભાાં.
સુમા જેભ કઈનાભાાં હુાં વલાયથી,
અંધકાય ળધત યહ્ય ઉજાવભાાં.
ભાગાભાાં કઈક ત ભુલ ુાં ડ્ુાં શળે,
નીકળમ શળે છી લન તાવભાાં.
ત ુાં ભથાભણ કયી ગઝર રખી ત જ!
હુાં તને ભી જઈળ ક’ક પ્રાવભાાં. •ાન : ૐ•

.
વાાંજને અંધાયનુ ાં ાદય ગણી,
વાાંબળાં છાં હુાં ભને ઝારય ગણી.
અક્ષયભાાં ભેં ભને ધાયી રીધ,
ને તને કાન ને ભાતય ગણી.
યાશ જત ુાં કે ટકયા લાગળે,
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એક ાંખી ઝાડને ટાલય ગણી.
ાનુ ાં કરુાં જઈને કઈ કફીય,
અક્ષય લણત યહ્ય ચાદય ગણી.
ત ુાં વપતાને ચાલી યાખજે,
ચઢ–ઉતય કયત નશીં દાદય ગણી. •ાન : •

.
આંખ તાયી થઈ જળે જ્માયે નભેરી,
ત્માાં બયીશુાં આણે મુળામય,
ઉકરે એ લાત તેં જે નશીં કશેરી,
ત્માાં બયીશુાં આણે મુળામય.

એ જ કીસ્વ, એ જ યે તી, એ જ કાદલ,
ધુભાાં ભેર થમેર એ વભમ,
ફાાંધશુાં દયીમે પયી ાછી શલેરી,
ત્માાં બયીશુાં આણે મુળામય.

ફાાંકડ ત માદ છે ને? માદ છે ને
એ ફગીચ? વાાંજ ને એ ગભગીની,
યાશ જતાાં ખુફ ત ુાં ગુસ્વે થમેરી!
ત્માાં બયીશુાં આણે મુળામય.
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એ ગઝર જે ફુર ય ફેવી યશે ને
ફાતભી ખુળબુ વબય આપ્મા કયે,
એ ગઝર ઝાક ફની ઉડી ગમેરી,
ત્માાં બયીશુાં આણે મુળામય. •ાન : ૐ•

.
ભેં શજી ભત્રા કમો છે , ક્યાાં ગઝર આખી કશી છે ?
તમ ડુભ કયગમો છે, ક્યાાં ગઝર આખી કશી છે ?
લાત જે ના થઈ ળકી એન નળ, ભીવય ફનીને,
ધીયે ધીયે લીસ્તમો છે, ક્યાાં ગઝર આખી કશી છે ?
વાાંજની બીની શલા યના યદીપન શાથ ઝારી,
કાપીમાને કતમો છે , ક્યાાં ગઝર આખી કશી છે ?
તેં કયે રા વો ખુરાવાઓની આગ ભાત્ર ભેં ત,
ળેય આ વાભે ધમો છે

, ક્યાાં ગઝર આખી કશી છે

•ાન : •
♦●♦

એક લાતે હુાં ખુદા તાયાથી જુ દ થઈ ગમ,
દુય છાં એનાથી હુાં ને તમ ુજાત નથી. •ાન : •
♦●♦
એક ત ળાક બાયે ખભ અને
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યર ણ અઘયા ડે છે સ્ટેજ ય. ••ાન : .
♦●♦

–અંકીત ત્રીલેદી
કલીના ગઝરવાંગ્રશ

‘ગઝરુલાક’

(પ્રકાળક : ઈભેજ

બ્રીકેળન્વ પ્રા. રી., મુફઈ
ાં
અને અભદાલાદ,
પ્રથભ આવ ૃત્તી : જાન્યુઆયી , ાન : , મુલ્મ : રુીમા
: )ભાાંથી વાબાય...
પ્રાપ્તીસ્થાન : info@imagepublications.com

વજૉક વાંકા : ૐ– વાાંઈ વન્નીધી, જી.ફી. ળાશ કૉરેજ વાભે ,
લાવણા ફવ સ્ટેન્ડ ાવે , લાવણા, અભદાલાદ–  –
ભફાઈર

:

93749

86969

ghazalsamrat@hotmail.com

@
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‘ળીક્ષણની બલાઈ’
– ત ુરવીબાઈ ટે ર
અનુક્રભણીકા

1. નથી... અને...છે !.. •ાન: ૐ•
નલીનબાઈ વન્નીષ્ઠ અને બાલનાળાી ળીક્ષક છે .
ળાાના ભકાનનાાં તયાાં કટાઈ વડી ગમાાં છે . ચભાસુાં નજીક
આવ્યુાં છે . લયવાદભાાં નાનાાં ભુરકાાં રળે; ને બણતય
ફગડળે. નલીનબાઈ ચીંતાગ્રસ્ત છે .
ધનતયામ ળેઠ સુખી છે . એ જ થડ ટેક કયે ત
નલાાં તયાાં નાખી ળકામ; ને ભુરકાાંન અને બણતયન પ્રશ્ન
ઉકરી જામ.
નલીનબાઈ ળેઠશ્રીને ભળમા. ભુરકાાંની તકરીપ લીળે
લીગતે

અને

વ્મલસ્થીત

યજુ આત

કયી;

ને

ભદદ

ભાટે

નમ્રતાુલાક ભાગણીમ મુકી.
‘જુ ઓ ભાસ્તય, તભે જાણ છ કે ધાંધાભાાં આજકાર ખુફ
ભાંદી ચારે છે . કભાણી કળી નથી અને ખયચા ચાલુ છે . ભાપ
કયળ.’ લાત ુયી..
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થડી લાય છી ભાંદીયના ભશાંત ધામાા. એભણે ળેઠને
લાત કયી: ‘ ળેઠ! ચભાસુ આલે છે , ભાથે ભેઘ ગાજી યહ્ય છે .
ભાંદીયની છત ચુએ છે . બગલાન રળે. શુાં કયવુ?’
ાં
‘ચીંતા ળીદ કય છ, ભશાયાજ! બગલાન રે તે ત
આણા ભાટે ળયભની લાત કશેલામ. રખ આણા દવ શજાય.
આ લયવે બગલાનની ખુફ ભે’યફાની છે . ધાંધાભાાં વાયી ફયકત
છે .’ ાન: ૐ•
. ખર્ુ તે થત ુાં શળે!.. • ાન :  •
વલીતાફશેન પ્રાથભીક ળાાભાાં ળીક્ષીકા છે . તેઓ
લાીક યીક્ષાની જલાફલશીઓ તાવી યહ્યાાં શતાાં. શાથભાાં
ેન્વીર અને ઈયે ઝય રઈને.
ભેં જયુાં કે વલીતાફશેન ક્યાયે ક લીદ્યાથીએ રખેરા
જલાફ ઈયે ઝયથી ભુવ
ાં ી નાખતાાં ને ેન્વીર લડે પયી સુધાયીને
જલાફ રખતાાં શતાાં.
ભેં ુછ્ુાં : ‘વલીતાફશેન, તભે આ શુાં કય છ?’
‘ખટ જલાફ ભુવ
ાં ીને વાચ રખુાં છાં.’
‘ણ એવુાં ળા ભાટે કય છ?’
‘શુાં છે કે, ‘રઘુત્તભ અધ્મમન ક્ષભતા મજના’ મુજફ
એંવી ટકા યીઝલ્ટ ત આલવુાં જ જઈએ. એટરા ભાટે આવુાં કરુાં
છાં.’
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‘ણ ભુવ
ાં લા–રખલાની ફેલડી ભજુ યી કયલાને ફદરે
વીધા ભાક્વા જ મુકી દે તાાં શ ત?’
‘શામ શામ! એવુાં ખર્ુાં તે થત ુાં શળે?’ વલીતાફશેનના
ભઢાભાાંથી આશ્ચમાથી જીબ ફશાય નીકી ગઈ!

. ઉંટે કમાા ઢેકા ત... •ાન : 1 •
ચાયે ફાજુ થી લીયધ–લાંટ ઉબ થમ : ‘ળીક્ષકની
બયતીભાાં ૈવા રેલામ છે .’
અખફાયભાાં ચચાાત્ર આલલા રાગ્મા. વાભમીકભાાં
રેખ આલલા રાગ્મા. કેલણીકાય તાયસ્લયે બાણ કયલા
રાગ્મા કે, ‘ળીક્ષણનુ ાં લીત્ર ક્ષેત્ર ણ શલે ભ્રષ્ટ થઈ ગયુાં છે .
ધે દશાડે વયસ્લતીની રાજ લુટાં ાઈ યશી છે .
‘શલે ત વયકાયે જાગવુાં જ જઈએ. ફીજે ફધે ત ઠીક
ળીક્ષણ જેલા લીત્ર ક્ષેત્રભાાં ત આ ભ્રષ્ટાચાય ન જ ચારલ
જઈએ.’
છે લટે વયકાય જાગી. પયભાન કાઢયુાં : ‘ળીક્ષકની
બયતીભાાં ાઈ ણ રીધી નથી એલ રીખીત ુયાલ શલેથી
દયે ક નીભણુકાં ફાદ વાંચારકએ યજુ કયલ.’
રક્ષ્ભીળાંકયના ‘ળાયદા લીદ્યાભાંદીય’ભાાં ળીક્ષક થલા ભાટે
સુભનબાઈએ એક રાખ ુયા આલા ડયા. નીભણુકાં ત્ર
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આતાાં શેરાાં રક્ષ્ભીદાવે સુભનબાઈને કહ્ુ,ાં ‘આ રખાણ નીચે
તભાયી વશી કયી આ ત..’
રખાણન વાય આ પ્રભાણે શત : ‘હુાં વગાંદુલાક
જણાવુાં છાં કે, ભાયી આ નીભણુકાં ફદર ભાયે એક ાઈ ણ
આલી

ડી નથી.

એ

ફદર

વન્નીષ્ઠ અને

પ્રાભાણીક

વાંચારકશ્રી.ન હૃદમુલાક હુાં આબાય ભાનુ ાં છાં.’
સુભનબાઈના ચશેયા યનુ ાં આશ્ચમા લાાંચી રક્ષ્ભીદાવે
કહ્ુ,ાં ‘બાઈ, લીચાયભાાં કેભ ડી ગમા? આણે વયકાયી
ખાતાની પભાારીટીઝ–જરુયીમાત ત ુયી કયલી જ ડે ને?’
સુભનબાઈએ આખ ભીંચીને ભત ુાં ભાયી દીધુ!ાં

. ળાાંતીરારની વેલા(લી)બાલના •ાન : •
શ્રીભાન ળાાંતીરાર એટરે વન્નીષ્ઠ અને વેલાબાલી
પ્રાધ્માક.
ચાયે ક લયવ શેરાાં તેઓ ‘સ્લાભી શ્રી વેલાનાંદ ળીક્ષણ
ભશાલીદ્યારમ’ભાાંથી નીવ ૃત્ત થમા. નીવ ૃત્તી ફાદ એભની કદી
મુરાકાત થઈ નશતી.
યાં ત ુ આજ અચાનક જ કૉરેજના ગ્રાંથારમભાાં તેઓ
દૃશમભાન થમા. ટેફર ઉય ાાંચ–છ થથાાં વાયીને તેઓ
નટભાાં કાંઈક ઉતાયા કયી યહ્યા શતા.
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‘અશ ળાાંતીબાઈ, ઘણા લખતે ભળમા! ણ નીવ ૃત્તી
છી આ ળી ભાથાપડ કયી યહ્યા છ? શુાં કયી યહ્યા છ
આજકાર?’
‘જુ ઓ, નીવ ૃત્ત બરે થમા; ણ ળીક્ષણ–જગતની વેલા
ચાલુ જ છે . વાચ અધ્માક કદી નીવ ૃત્ત થામ ખય?’
‘લાશ! ળી વેલા કયી યહ્યા છ?’
‘ીએચ.ડી. ભાટે થીવીવ રખી યહ્ય છાં. આ યીતે ત્રણેક
જણને ીએચ.ડી. ફનાલી દીધા. અત્માયે આ ચથ થીવીવ
રખી યહ્ય છાં. એ ભાટે થડાાં થથાાંની જરુય ડી એટરે આ
રામબ્રેયી સુધી રાાંફા થવુાં ડ્ુ.’ાં
‘ણ આલી વેલા ળીદ કય છ?’
‘કેભ! એભાાં ફીચાયા લીદ્યાથીને ડીગ્રી ભે છે . આ ડીગ્રી
ભતાાં તેભની દન્નતી થામ અને વાથે આણુાં ફૅન્ક–ફૅરેન્વ
ણ થડુાં લધે છે . ફન્નેન ુ ાં કાભ થામ. ળીક્ષણની વેલાનુ ાં ુણ્મ
ભે તે નપાભાાં!’
ળાાંતીબાઈની

વેલા–લીબાલના

જાણી

ભને

ચક્કય

આલલા રાગ્મા.

. રાગલગ •ાન : •
ઓવયીભાાં

ફેવીને

હુાં

કૉરેજના

છે લ્રા

લયવની

ઉત્તયલશીઓ તાવી યહ્ય શત. એલાભાાં કાયનુ ાં શૉના વાંબાયુ.ાં
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અલાજની દીળાભાાં ભેં નજય કયી. કાયભાાંથી એક પ્રોઢ
લડીર ઉતમાા; ને ભાયી ાવે આવ્મા. ‘આલ, ધાય,’ ેયનુ ાં
ફાંડર ફાજુ એ મુકી ભેં આલકાય આતાાં કહ્ુ.ાં
‘આન યીચમ? હુાં આની ળી વેલા કયી ળકુાં?’ ભેં લીલેક
કમો.
લડીરે ઝભ્બાના ખીવાભાાંથી એક કારી કાઢી; ને કહ્ુ,ાં
‘આ ભાયી દીકયીન નાંફય છે ...’
હુાં વભજી ગમ. ભેં કહ્ુ,ાં ‘જુ ઓ લડીર! ાવ થલાભાાં
ફે–ચાય ભાક્વા ખુટતા શળે ત ઉભેયીળ. હુાં એલ જડ નથી. ફાકી
ભાપ કયળ.’
‘ણ ભાયી લાત ુયી વાાંબ ત ખયા, વાશેફ!’ લડીરે
આજીજીુલાક કહ્ુાં : ‘હુાં દીકયીને ાવ કયાલલાની રાગલગ
કયલા ભાટે નથી આવ્મ.’
‘ત આ નાંફયનુ ાં શુાં કાભ છે ?’ ભેં જીજ્ઞાવા વ્મક્ત કયી.
‘અભાયા વભાજભાાં મુયતીમાની બાયે

તકરીપ છે .

ભશામુવીફતે ભાયી દીકયીની વગાઈ એક ભબાલાા કુર્ુાંફભાાં
થઈ છે . છકય કૉરેજના છે લ્રા લયવભાાં શત. ગમા લયવે એ
નાાવ થમ. શલે આગ બણત નથી. ભાયી દીકયી જ છે લ્રા
લયવભાાં ાવ થામ ત....’ આટલુાં કશી લડીર અટક્યા.
‘ત શુ?ાં ’ ભેં  ૃચ્છા કયી.
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‘ત...દીકયીની વગાઈ ત ુટી જામ.’ ભાથે શાડ ત ુટી
ડય શમ એલા ચીંતાત ુય સ્લયે લડીર ફલ્મા.
ુ ીુલાક ભેં ુછ્ુ.ાં
‘ણ એભાાં હુાં શુાં કયી ળકુ?
ાં ’ વશાનુભત
‘તભાયે અભાયા ય દમા કયલાની છે ... દીકયીને
નાાવ કયલાની છે .’
વાાંબીને ભને તમ્ભય આલી ગમા.

. વત્મનાયામણની કથા •ાન :•
વાાંજના વભમે

હુાં પયલા

નીકળમ

શત.

વાભેથી

વતીબાઈ ભળમા. એભના શાથભાાં ુજાની વાભગ્રી, કેનાાં
ાન લગેયે શતાાં. હુાં કાંઈ ુછાં તે શેરાાં જ તેભણે યશસ્મ જણાવ્યુાં
:
‘આજે યાત્રે આણે ત્માાં વત્મનાયામણની કથા છે . આ
અલશમ ધાયજ.’
‘કથાનુ ાં પ્રમજન?’
‘તભને ખફય નથી? ભાય દીકય પાઈનર ફી.એ.ની
યીક્ષાભાાં ચયી કયતાાં અચાનક સ્ક્લડા ના શાથે ઝડામ શત.’
‘શા, ણ એનુ ાં શુાં છે ?’
‘છી એ કેવ ‘યીક્ષાશુદ્ધી વભીતી’ વભક્ષ ગમ. દીકય
નીદો છટે એ ભાટે વત્મનાયામણની કથા ભાની શતી. શુદ્ધી
વભીતીને થડુાં નૈલેદ્ય ત ધયાલવુાં ડ્ુ;ાં ણ છે લટે ત આણી
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ભાનતા પી ખયી. દીકય નીદો છટય. એટરે આજે યાત્રે
વત્મનાયામણની કથા યાખી છે .
ભને અંધાયાાં આલલા રાગ્માાં.

. ળીક્ષણની બલાઈ •ાન : •
આ લયવે કૉરેજના છે લ્રા લયવભાાં ગુજયાતી મુખ્મ
લીમભાાં ન્નારાર ટેરની જાણીતી નલરકથા ‘ભાનલીની
બલાઈ’ ટેક્સ્ટ બુક તયીકે આલી.
ગુજયાતીના લીદ્ાન અધ્માક શ્રી સુળીર દલે સ્ટાપ–
રુભભાાં શતા ત્માાં એક લીદ્યાથી આવ્મ.
લીદ્યાથીએ મુઝલણ
ાં
વ્મક્ત કયી : ‘‘વય, ભાનલીની
બલાઈ’ કમા રેખકની વાયી આલે છે ? ભાયે ખયીદલી છે .’’
અધ્માક ત લીચાયભાાં ડી ગમા! યાં ત ુ જલાફ
આલાને ફદરે તેભણે વાભ વલાર કમો, ‘ન્નારાર ટેર
વીલામ ફીજા કઈ રેખકની આલતી શમ ત ભને ફતાલ.’
લીદ્યાથીએ અધ્માક વભક્ષ ‘ભાનલીની બલાઈ’ વફફ
ત્રણ ુસ્તક(અરફત્ત, ગાઈડ!) ટક્યાાં : રેખક : ‘યીખ–
ઝારા’, ‘ળાશ અને દે વાઈ’ અને ‘ટેર–ત્રીલેદી–ાંડમા’!
અધ્માક દલેએ ળીક્ષણની આ ‘બલાઈ’ નજય વાભે
બજલાતી જઈને કા કુટ્ુ!ાં
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. જડણીન જુ રભ •ાન : •
પ્રીતી ભૅડભ શુદ્ધ જડણીનાાં અતી આગ્રશી. એભન આ
આગ્રશ અવાધ્મ યગની કક્ષા લટાલી ગમ શત. ‘કઈને
સ્લેચ્છાએ જડણી કયલાન અધીકાય નથી’ એ સુત્ર તેઓ
દીલવભાાં દવ લાય વહન
ુ ે વાંબાલતાાં શતાાં.
વાતભા ધયણના લીદ્યાથીઓને પ્રીતી ભૅડભે નીફાંધ
રખલા ભાટે આપ્મ : ‘ચાાંદની યાતે નોકાલીશાય’.
અભીત ખુફ તેજસ્લી લીદ્યાથી. કલ્નાળક્તી અને
વજૉકતા એનાભાાં બાયબાય! બાલપ્રધાન કે કલ્નાપ્રધાન
લીમ ય એની કરભ વડવડાટ ચારે.. જાણે ઉડે..! એને
લીમ ગમ્મ. એણે દીર ખરી એલ નીફાંધ રખ્મ કે
લાાંચનાયના ભોંભાાંથી ઉદ્ગાય વયી ડે કે , ‘લાશ, લાશ’! નીફાંધભાાં
તેને દવભાાંથી આઠ ગુણ ત ભળે એલ એને ાક લીશ્વાવ.
યાં ત ુ પ્રીતી ભૅડભે નીફાંધની નટ તાવીને યત કયી
ત્માયે એણે જયુાં કે ભૅડભે રાર ેનથી કેટરામ ળબ્દ ય છે કા
ભામાા છે . આખુાં ાનુ ાં રાર યાં ગથી યાં ગાઈ ગયુાં છે . દવભાાંથી તેને
ભવભર્ુાં ભીંડુાં ‘ઝીય’ ગુણ ભળમા છે ! અભીતને યીણાભ જાણી
આઘાત રાગ્મ.
ઝીય ગુણનુ ાં યશસ્મ જાણલા ભાટે એ ભૅડભને ભળમ.
ભૅડભે નીફાંધ ફતાલી ગુસ્વાભાાં કહ્ુ,ાં ‘જડણીનુ ાં કાંઈ બાનફાન
છે ? હ્રસ્લ–દીઘા ઈ–ઉભાાં ફધે ઉરટી જ જડણી કયી છે ! કુર ચોદ
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જડણી ભુર છે . એક ભુરન એક ભાકા કાીએ ત ચોદ ભાક્વા
કાલાના થામ!’
‘ણ ભૅડભ નીફાંધની ભૅટયનુ ાં શુ?
ાં ’
‘ભૅટયભાાં મુક ુ! શેરાાં જડણી સુધાય. આલા જ
યશેળ ત ાાંચ લયવેમ ાવ નશીં થાઓ.’
જડણીના જુ રભથી અભીત ડીપ્રેળનભાાં આલી ગમ.
એણે લીચાયુું : ફધે જ હ્રસ્લ અથલા ફધે જ દીઘા કયુું શત ત
અડધી ભુર ત ઓછી થઈ જાત!
–ત ુરવીબાઈ ટેર

‘ઉંઝાજડણી’ભાાં

પ્રકાળીત

અને

‘યાભજીબાઈ

અને

વયજફશેન’ને અીત રેખકના ુસ્તક ‘ળીક્ષણની બલાઈ’
(પ્રકાળક : રેખક તે, પ્રકાળન લા : ,  ૃષ્ઠ : ,
મુલ્મ : ચીવ રુીમા)ભાાંથી વાબાય..
વાંકા : ૐ–ઉદમનગય વવામટી, ભશેવાણા– 
પન : – –ભફાઈર પન :  

@
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ઝાંખે છે વાથ બલબલન
–સુયેળ પ્રજાતી
અનુક્રભણીકા

ૐ. ●ાનુ ાં : ૐ●
એક વ્મક્તી તેના રગ્નજીલનથી કાંટાીને છટાછે ડાના
આયે આલીને ઉબી શતી. આ ભાટે તે પ્રખ્માત રેખક સ્ટીપન
કલે ાવેથી ભાગાદળાન ભાટે આલી. સ્ટીપન તેને પ્રશ્ન કયે છે ,
‘તભાયે વાંતાન છે ?’ ેરી વ્મક્તીએ શા ાડી. સ્ટીપન ફીજ
પ્રશ્ન કયે છે , ‘તભાયે છટાછે ડા રેલા શમ ત ભને એ કશ કે તભે
વાંતાન કેલી યીતે ેદાાં કમાું?’ ેરી વ્મક્તી સ્ટીપનના આ
પ્રશ્નથી ડઘાઈ જામ છે . સ્ટીપન તેને આગ વભજાલે છે કે ,
‘બરા ભાણવ, તભને તભાયા જીલન વાથીની ળાયીયીક બીન્નતા
જ ગભતી શમ ત તેલી જ યીતે ભાનવીક બીન્નતા કેભ
ગભાડતા નથી? આ બીન્નતાને કાયણે ત તભે રગ્ન કમાું છે !’

. ●ાનુ ાં : ૐ●
કરકાતાની અભાયી એક લકા ળૉભાાં એક ફશેને તેભના
જીલનન માદગાય પ્રવાંગ લણાવ્મ શત. તેભના યીલાજ પ્રભાણે
પ્રથભ ફાકના જન્ભ વભમે વાવયી ક્ષના રક દલાખાને
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આલીને ફાકને રઈને નીકે છે . આ ફશેનને એ લખતે એવુાં
રાગે છે કે ફધાને ફાકથી ભતરફ છે ; ણ ભાયી કઈને ડી
નથી. યાં ત ુ તેઓ જલા ભાટે જેલાાં ઉબાાં થમાાં કે તેભન તી
તેભન શાથ કડી રે છે . તેભને તયત જ અશેવાવ થમ કે ભાયા
તીને ભાત્ર વાંતાનભાાં જ નશીં; ણ ભાયાભાાં ણ એટર જ
યવ છે . આલ નાનકડ પ્રવાંગ કઈ વ્મક્તીના જીલનન
માદગાય પ્રવાંગ ણ ફની ળકે તેટરી શદે સુક્ષ્ભ રાગણીઓ
આણા જીલનભાાં અવય કયતી શમ છે .

. ●ાનુ ાં : ૐ●
અભદાલાદભાાં ભુકાં દયભીમાન આલ જ એક કીસ્વ
ફન્મ શત. ભુકાં છી નાના નાના આપટય ળૉકભાાં લચ્ચે
ક્યાયે ક ભટા આંચકા આલતા શતા. એક લાય આલ જ એક
ભટ આંચક આલતાાં, ચાાંદરડીમા લીસ્તાયના એક બાઈ
તેભનાાં ત્ની અને વાંતાનને ઘયભાાં મુકીને તે તાન જાન
ફચાલલા કુદીને તયત જ ઘયની ફશાય નીકી ગમા. થડા
વભમ ફાદ તેભની ત્ની તેભનાાં ફન્ને વાંતાનને રઈને ફશાય
નીકળમાાં. ફશાય નીકળમા ફાદ તેભના તીને ભેદાનભાાં ઉબેરા
જઈને આ સ્ત્રીએ કેલી રાગણી અનુબલી શળે?

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 131
. ●ાનુ ાં : ●
અભાયી દીલ્શીની એક લકા ળૉભાાં એક ફશેને તેભન
અનુબલ લણાલેર. તેભની એક જન્ભતાયીખે વલાયે તેભના
તીએ અબીનાંદન આપ્મા નશીં. એટલુાં જ નશીં ણ કશુાં ફલ્મા
લગય લશેરી ળીફ્ટ શલાથી વલાયે ઓપીવે જતા યહ્યા. લીળે
દુ:ખ એ ફાફતનુ ાં શત ુાં કે તેભના તી તેભના શેરાાં ઉઠીને
તાની ચા સ્લમાં ફનાલી–ીને નીકી ગમા શતા અને તે ણ
તાના જીલનવાથીને જન્ભદીનની શુબેચ્છા ાઠવ્મા લગય!
આ ફશેન ણ બગ્ન શૈમે તાના યજીન્દાાં કાભે
રાગ્માાં. તેભણે જ્માયે તાના ભાટે ચા ફનાલલા ખાાંડન ડબ્ફ
ખલ્મ ત તેભાાંથી એક ચીઠ્ઠી નીકી. જયુાં ત તેભાાં તેભની
જન્ભદીનની શુબેચ્છા રખી શતી. ત્માયફાદ ચાન ડબ્ફ ખલ્મ
તેભાાં ણ આલી કારી ભી. ત્માય ફાદ ફય સુધી ત
કડાાં ધલાના ાલડયભાાં, ફાથરુભભાાં, રટના ડબ્ફાભાાં,
ચખાભાાં, દાભાાં તભાભ જગ્માએ આલી શુબેચ્છા દળાાલતી
કારીઓ ભી આલી. તેને તાની જાત ઉય થડી લાય ભાટે
ક્ષબ થમ કે તાના તી લીળે કેલી ખટી ધાયણા ફાાંધી!
વાાંજે જ્માયે તેભના તી ઓપીવેથી યત આવ્મા શળે ત્માય
છીની તેભની યીસ્થીતીની તભે કલ્ના કયી ળક છ?
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. ●ાનુ ાં : ●
ટાટા કાંનીના કાભદાય ભાટેની લકા ળૉભાાં એક બાઈએ
તાના જીલનન પ્રવાંગ લણાવ્મ શત. તેભનાાં વાસુ–વવયા
ગયીફ યીસ્થીતીભાાં શતાાં. ફે વાા શતા જે ભાત્ર તાનુ ાં જ
ગુજયાન ભાાંડ ભાાંડ ચરાલતા શતા. આ યીસ્થીતીભાાં દય
ભશીને, તેઓ – કી.ભી. દુય યશેતાાં તેભનાાં વાસુ–વવયાને
એકરા જઈને તાની આલકભાાંથી નાણાાંકીમ ભદદ ુયી
ાડતા. જે રુે તાનાાં વાસુ–વવયાની આટરી કાજી યાખી
શમ તેણે તાની ત્નીને એવુાં કશેલાની જરુય ડે ખયી કે ત ુાં
ણ તાયાાં વાસુ–વવયાને તાનાાં ભા–ફાની જેભ અનાલજે?

. ●ાનુ ાં : ●
ભાયા તારીભના વ્મલવામભાાં કઈને આેર વભમ
ખુફ અગત્મન શમ છે . એકલાય વભમ આપ્મા છી રકની
વ્મલસ્થા તથા આમજનને મુરતલી યાખવુાં ફાંને ક્ષે લધાયે
ીડાદામક શમ છે . એક લખત ભાયી ત્ની અરકાની તફીમત,
ફાકનુ ાં લેકેળન અને ધયભુયભાાં આદીલાવી ફશેનની ભાયી
નેત ૃત્લ તારીભ, આ ત્રણેમભાાં અભાયે શ્રેષ્ઠ લીકલ્ ળધલાન
શત.
તે

દીલવે

ભડી

યાત્રે

અભે

ફધાાં વાથે

ભીને

તાદાત્મ્મુણા વાંલાદ કયીને લીકલ્ ળધલા ભથતાાં શતાાં. ભાયે
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તાયીખ ફદરલી, ફાક અને ભાયી ત્નીએ ીમય જવુાં કે
છી ફીજા કમા યસ્તાઓ છે ? ચચાા કયતાાં કયતાાં અભે એલા
તાયણ ય આવ્માાં કે જે લીળે અભે શેરાાં લીચાયુું ણ નશત.ુાં
અભે ફધાાંમે વાથે ધયભુય જલાનુ ાં નક્કી કયુ.ું ધયભુયભાાં
ફાકએ લીજ્ઞાનભે ભાણ્મ, ભાયી ત્નીને આયાભ ભી ગમ
અને ભાયી તારીભની કાભગીયી ણ નીશ્ચીંતતાથી ુયી થઈ.
એકફીજાને વભજલાની બાલના અને તાદાત્મ્મુણા
વાંલાદ જ વશઅસ્તીત્લ અને વજૉન ભાટેની શેરી ળયત છે .

. ●ાનુ ાં : ●
એક ખુફ જ ધનાઢય વ્મક્તીએ તેની કાંનીના કઈ
કેવભાાં ચચાા કયલા લકીરને ઘયે ફરાલેર, જેથી કટા ભાાં તે
ફાફતે મગ્મ દરીર તૈમાય કયી ળકામ. શલે તાની
અગત્મની અન્મ ભીટીંગભાાં જલાની ઉતાલને કાયણે તે પાઈર
તાના ઘયે ભુરી જામ છે . વાપવપાઈ દયભીમાન તેની ત્નીનુ ાં
ધ્માન આ પાઈર ઉય જામ છે અને કુત ુશરલળ તે પાઈરનાાં
ાનાાં તે પેયલે છે . તેભાાં રખેરી દરીર લાાંચી તે લીચાયભાાં
ડી જામ છે . તેને રાગે છે કે આ યીતે જ દરીર થળે ત
ભાયા તી કેવભાાં શાયી જળે. આથી તે તાના તીને પન કયી
આ ફાફતે જાણ કયે છે . તેન તી, લકીરને ફીજી દરીર
તૈમાય કયલા ત્ની ાવે ઘયે ભકરે છે . તેની ત્નીનાાં સુચન
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પ્રભાણે દરીર તૈમાય કયલાભાાં આલે છે અને આ કેવ તે જીતી
જામ છે .
ત્માયફાદ તેન તી લીચાયભાાં ડી જામ છે કે તેની
ત્નીની આટરી જાણકાયી અને વભજ ભાત્ર ચાય દીલારની
અંદય જ યશી જામ એ ફયાફય નથી. તે તેની ત્નીને વભમ
ભે ત્માયે ઓપીવે આલલાનુ ાં કશે છે . તે યજ ફાકને સ્કુરે
મુકી થડ વભમ ઓપીવે જામ છે . ત્માાં કાભદાય તથા સ્ટાપ
વાથે ચચાા–લીચાયણા કયી અને તેભના પ્રશ્ન વાાંબી શર
કયલાના પ્રમાવ કયે છે અને યીણાભે કાંનીની કામાક્ષભતા
લધી જામ છે . આ જઈ તેને આ કાંનીની એચ. આય.
લીબાગની જલાફદાયી વોંલાભાાં આલે છે . ધીભે ધીભે કાંનીભાાં
તેની આલડત જઈ અને તે તે ફીજા નલા પ્રજેક્ટભાાં વ્મસ્ત
ુ ા જલાફદાયી તેને વોંે છે .
થતાાં આ કાંનીની વાંણ
તેની

નલી

કાંનીની જરુયીમાતના કાભે

એકલાય

લીદે ળભાાં ગમેરા તેના તી ાછા પયતી લખતે લીભાન
અકસ્ભાતભાાં મ ૃત્યુ ાભે છે . તેની ત્નીને અનુબલ શલાથી તે
આખી કાંનીની જલાફદાયી વાંબાી ળકે છે . કચય વાપ કયતાાં
જ તેણે પાઈર ઉય નજય ન પેયલી શત ત? તેના તીએ
તાની ત્નીભાાં આલી ક્ષભતા જઈ ન શત ત?
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. ●ાનુ ાં : ●
એકલાય આ બાઈ જમાયે ઓપીવથી ઘયે જઈ યહ્યા શતા
ત્માયે તેભની નજય થીમેટય આગ ઉબેરા યુલાન ઉય ડી.
આ યુલાનભાાં તેભન ફાયભા ધયણભાાં બણત દીકય જઈ
તેઓ સ્તબ્ધ થઈ ગમા! ફીજી ક્ષણે તેભણે લીચાયુું કે કદાચ
તેની ભમ્ભીની યજા રઈને તે આવ્મ શળે. યાં ત ુ તેભન આ ભ્રભ
ઘયે જઈને તેભની ત્ની વાથે ખયાઈ કયતાાં ત ુટય. તાના
દીકયાને જુ ઠ્ઠ ાં ફરી અને અભ્માવના ભશત્ત્લના વભમે જ્માયે
થીમેટય ાવે જમ ત્માયે તેભનુ ાં દીકયાને ડૉકટય ફનાલલાનુ ાં
સ્લપ્ન યાત ુાં દે ખાયુ.ાં શુાં કયવુાં અને શુાં કશેવ ુાં તેની મુઝલણભાાં
ાં
તી–ત્ની ફન્ને કેટરમ વભમ લીચાયતાાં યહ્યાાં.
યાત્રે જભલાના વભમે જ્માયે ડામનીંગ ટેફર ઉય ભાત્ર
ફે ડીળ ીયવાઈ ત્માયે દીકય ફલ્મ, ‘કેભ ફે ડીળ? પ્ાને
આજે ક્યાાં ઉલાવ છે ?’ તેની ભમ્ભી ફરી, ‘ફેટા, આજે આણે
ફે જણે જ જભલાનુ ાં છે . તાયા પ્ાએ ઉલાવ કયલાનુ ાં નક્કી
કયુું છે .’ દીકયાએ જ્માયે ઉલાવ કયલાના કાયણની શકીકત
જાણી ત્માયે તે ણ બાલલીબય ફન્મ. ભાની અશ્રુબીની આંખ
ઘણુાં કશી ગઈ. આ ઘટનાએ જાણે તેની આંખ જ ખરી નાખી.
તેણે ીતાજીની ભાપી ભાગી અને આલી ભુર ન કયલાનુ ાં લચન
આપ્યુ.ાં ત્રણેમે વજ આંખે બજન રીધુ.ાં ત્માયફાદ દીકય
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એભ.ફી.ફી.એવ. થમ ત્માાં સુધી એકણ લાય તેને બણલા
ફાફતે ટકય કયલી ડી નશતી.
આજે તેભન દીકય ડૉકટય છે અને ભાનલવેલાની
તાંદુયસ્ત પ્રેકટીવ કયી યહ્ય છે .
–સુયેળ પ્રજાતી
‘ઝાંખે છે વાથ બલબલન’ (રેખક–પ્રકાળક : સુયેળ
પ્રજાતી, આકાય બ્રીકેળન, ફી–, અક્ષત એલન્યુ,
યે લતી ટાલય વાભે, યાભદે લ નગય–વેટેરાઈટ, અભદાલાદ–
ૐ– પન : – )ભાાંથી વાબાય...
રેખક-વાંકા ઉયને વયનાભે અને ..
ઈ–ભેઈર

:

aakar_group@yahoo.com

suresh_aakar@yahoo.com

@
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દાદ ગલી
–સ્લાભી આનાંદ
અનુક્રભણીકા

દુધના લેાયભાાં મુફઈભાાં
ાં
નાભાાંકીત થયુાં (અને ભાયા
વાાંબલા મુજફ દે ળના બાગરા છી ાકીસ્તાન જઈ લસ્યુ)ાં તે
કીલ્રેદાય કુર્ુાંફન જ ઘણુાં કયીને એ લડલ–આજ, ણજ કે
ફાલ શત. ભાયા ફચણને કાે એટરે કે ૐભી વદીના
નલભા દવભા દામકાભાાં મુફઈના
ાં
ગીયગાભ ફૅકયડ ાછ
વીંધી ગરીભાાં જાપયાફાદી બેંળના ફે તફેરા યાખી દુધ લેચત.
એનુ ાં દુધ આખા મુફઈભાાં
ાં
પ્રખ્માત શત.ુાં
તે કાે મુફઈભાાં
ાં
દુધ  તરાન ળેય ત્રણ ૈવે
લેચાત.ુાં એ એક આન રેત.
આ તફેરાાંનાાં અને તેના ભારીક દાદા ગલીનાાં ફહુ
તાદૃળ સ્ભયણ ભાયી વાંબાયણભાાં ચોંટી યહ્યાાં છે . હુાં –ૐ
ઉંભયન થમ ત્માાં સુધી અભે છકયાાં શભેળાાં અશીં દુધ રેલા
જતાાં.

.
દાદ ગલી કકણી નલામત, કાાં કાઠીમાલાડી ભેભણ,
ખાાંટ કે આમય શત. ઘાાંચીના ાડા જેવુાં સ્થુર ળયીય. ચલીવે
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કરાક ઉઘાડે ડીરે તફેરાભાાં જ શમ. લણે ળાભ. ચાભડી તેર
દીધેર વીવભની જેભ ચભકે. શી ાટડા જેલી છાતી, ભટી
આંખ, ર્ુાંકી દાઢી ને ખાવી પાાંદ. ફે શાયભાાં ફાાંધેરી ફેઉ
તફેરાની વાઠ બેંળ આખ લખત એકધાયી નજયે બામ એલી
યીતે એક તફેરાને છે ડે ભાથડુાં ઉંચા ને રાાંફા શા રાકડાના
થડા ઉય ખાટર નાાંખીને લવે. એ જ એનુ ાં ઘય ને ફાય. ત્માાં જ
સુએ, ફેવે, ખામીએ. ચલીવે કરાકની જીન્દગી એ જ થડા
ય.
ત્માાં જ ફેઉ લે દુધ લેચ.ે બરા ભુને વારુ, કે ભટા
કભીળનય–ગલન્ડયન ચયાવી દુધ રેલા આલે તમ, એને ત્માાં
લૅયલાંચ ન ભે . એના લેાયની યીતયવભ એટરે બ્રહ્માના
રેખ. ભયદ ફૈયાાં ફાક, બટ કે ચત ુય, કઈ ણ આવ્યુાં તેણે
રાઈનભાાં ઉબાાં યશેલાનુ.ાં
બૈમા નકય ટાંચન જેલા તફેરાભાાં બેંળને ધઈ નલાડી
ભઢુ ાં દે ખામ એલી સ્લચ્છ ચકતી ીત્તની તાાંફડીઓભાાં દુધ
દશીદશીને દાદાના ભોં આગ થડા ય ગઠલેરા શા
ભોંના શાાંડાભાાં ખારલતા જામ; ને દાદ ઘવી ભાાંજીને ઝગાયા
ભાયતાાં કયે ર ળેય અચ્છે ય ાળેયીમાાં ભા ચખ્ખી થાીભાાં
મુક્યાાં શમ, તેનાથી બયીબયીને ઘયાકના લાવણભાાં ઠારલત
જામ. રેનાયે એક શાથે યકડા ૈવા દાદાના શાથભાાં મુકલાના, ને
ફીજે શાથે તાનુ ાં લાવણ ઉંચુાં ધયલાનુ.ાં
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દાદ ૈવા ગણી રઈને ફાજુ ભાાં ઢગર કયત જામ ને
ભા બયીબયીને દુધ ઘયાકને આત જામ. રઈને ઘયાકે
આગ જલાનુ,ાં ને શાયભાાં ઉબેરા તેના છીનાએ ૈવા અને
લાવણ દાદાને ધયલાનાાં.

.
દાદ દુધ બયત જામ, ઘયાકના લાવણભાાં ઠારલત
જામ ને ભટેથી બુભ ાડીને ફરત જામ :
‘‘કઈ ભાલડીનુ ાં દુધ આવ્યુ?ાં આ ત ભાયી યઢીમાીનુ;ાં
આ ત ભાયી રાખેણીનુ;ાં આ આવ્યુાં ભાયી બાગલાંતીનુ;ાં આ
વતલાંતીનુ,ાં ચાંદયણીનુ,ાં રુેણીનુ!’’
ાં
લી ઘયાકની કતાયને વાંફધે, ને કશેત જામ :
‘‘ખાઓ ભાયા ફારા! ખાલ ભાયી ભાલડીઓનાાં દુધ, ને
થાલ તાજા. ભાયી બાગલાંતીયુનાાં
ાં દુધ એટરેં શુાં વભઝૉ છ? ફવ,
ઘય ને ફશાય ફધે તભાયે ફયકત જ ફયકત. આજે યકડા ને
કારે ઉધાય. ખાલ ને ખુવ થાલ ફાપ્ા ભાયા. ખમ્ભા તભને, ને
ખમ્ભા ભાયી બાગલાંતીયુને
ાં ! ખાલ ભાયી રાખેણી, યવલાંતી,
ધનલાંતીયુનાાં
ાં
દુધ, ને થાલ જયાલય છાતીયુલાા.
ાં
ખેડ
દે ળાલયના દયીમા, ને

રાાંગય

રખભીનાાં રદરદ ઝાઝ

રાલીરાલીને મુફઈના
ાં
ફાયાભાાં! ધાંન ભાયી બાગલાંતીયુને
ાં ; ધાંન
ભાયી ભાલડીયુને
ાં .’’
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લી લચભાાં જ કઈ બૈમા ફયદાવીને કૅ’ળે :
‘‘અરા જ છ કે? ઓરી વતલાંતીમેં દ કમો. કાઢ
ઝટ. લાયની ઢીરનામે યાછત રાગે. ઈ ત ભાલડીયુાં
કે’લામ, એકએક. બાગલાંતી. બામગ રઈને તાયે ઘયે આલીયુાં
છે , તાયાાં બામગ ઉઘાડલા. ઈનાાં દુધ ખાળે ઈ બાગલાંતા થાળે;
ને ઈનાાં બામગના આગા ઉઘડી જાળે! કાઢ, કાઢ ઝટ દ.
તફેરા ને ગભાણ્યુ,ાં ફધાાં કેલાાં આબરા જેલાાં યૅ ’લાાં જલે, યાત
ને દી. શા, ઈભાાં પેય નૉ ડલ જલે. નીકય ભાયે તારુાં કાભ નઈં.
ુાં ભાલડીઓની ટૅરચાકયી કયલા યાખ્મ છે . ઉબ થઈ યૅ ’લા
તને
ને ટગયટગય જલા વારુ નઈં. વભઝય અરા! ઝટ કય, ચોં
કય. ભાય ઝાટ. આ ઘયાકુાંની રાંગાય ઉબી થઈ યશી છે . જત
નથી?’’
‘‘આ કઈ ભાલડીનુ ાં દુધ આવ્યુ?’’
ાં

.
આભ અવ્માશત ચારે. કરાક લાયભાાં એકકય શાાંડા
ખારી, ને ફીજીકય ખુયદાન ઢગર! ડવ ઉળેટીને સુતયની
ગુથ
ાં ેર કથીભાાં બયે ને ફયે લેાયીન ભાણવ આલે તેને
ગણી દઈને રુીમા કયે . દુધે શાડા શાાંપે, ને ૈવે કથીયુાં શાાંપે.
ખયચ ણ તેલ જ કયે . દવ દવ બેંળ ાછ અકેક
ફયદાવી. ભાાંદેવાજે જગા ુયનાયા, ફજાયનાાં ઘાવ–દાણ
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વાયનાયા જુ દા. ખાણ દાણ ચુણી વયકી(કાવીમા) ફધુાં
તાની નજય શેઠ વાપ કયાલે, રાાલે, ફપાલે, ભાીને
આંખ વાભે એક એક ‘ભાલડી’ને ખલડાલે. ખાણ ખાતી એક એક
બેંળની ીઠે શાથ પેયલત જામ, ભાથે ળીંગડે કે કાનસુયીઓભાાં
ખજલાત જામ, ને શેતના ફર ઠારલત જામ.
બેંળમ એકેએક ફર વભજે, ને એ ાવે આલે તેલી જ
શીંવ નાાંખ;ે જાણે શભણાાં તડાલળે! ધલા–નલડાલલાના, ગ
ુ ાાં ઘાવ
છટ કયલા પેયલી રાલલાના કરાક નીભેરા. રીરાાંસક
ખલડાલલાનાાં લજન દયે કનાાં નક્કી. નક્કી કયે રા કરાકએ
આયવી જેલી સ્લચ્છ ગભાણભાાં દયે કને નીયલાનાાં.
ચલીવે કરાક ‘ભાલડીયુ’ની
ાં
ભાલજત, એ જ એની
જીન્દગી! ન જુ દુાં શયલા–પયલાનુ,ાં ન ફજાયફાંદય ક્યાાંમે જલાનુ.ાં
એન તભાભ લશેલાય–લેાય એના થડા ઉય, ને એના
તફેરાભાાં. ત્માાં જ ફધા આલે.
કુર્ુાંફજીલન

એને

નશત.ુાં

આની

‘ભાલડીયુ’ાં

ને

તફેરાફયદાવી જ ફધુ.ાં તયાાં–દતયાાં ત કળી એક. ણ વો
વોને ભાયગે. એને કળી લગણ આગીછ ન ભે .

.
ડવ દમાળ. મુઈ ભાનાાં ધાલણાાં ફાકને લયવનાાં
થામ ત્માાં સુધી દુધની રટીઓ ભપત બયી આે. વા લીંછનેમ
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ન ભાયે . ફાકને ‘ફારાાં’ અને ફૈયાાં નાનાાંભટાાં તભાભને
‘ભાડી, ભાયી ભા’ કશીને જ ફરાલે. ળાખ ત એલી કે તે કાના
મુફઈ
ાં
ળશેય આખાભાાં કઈ ણ એનુ ાં નાભ ડતાાંલેંત ‘ળી
લાત!’ કશી ભાથુાં નભાલે.
નીભાજ એ ન ઢત. એનાાં લજુ નભાજ, તવફીફાંદગી
તભાભ એની ભાલડીયુાં ને એનુ ાં ઈભાન શતાાં. કશેત :
‘‘શે અલ્રા! શે યલયદીગાય! ભાયા ઈભાનભાાં પેય ડે
તે દી’ ભારુાં ભૉત થાજ; ભારુાં

જડાફીંટ જાજ; ને ભાયે

દીકયીમેંમ દીલ નૉ યૅ ’જ.’
ભોંઘાયત આલતી ગઈ તેભ તેભ દુધના બાલ લધાયત
ગમ. ણ એની ‘ભાલડીયુ’ની
ાં
ભાલજત, ખાણદાણ, ઘાવાન,
કળાભાાં કે એના દુધભાાં પેય ન ડય. જીવ્મ ત્માાં સુધી એનુ ાં
ઈભાન જેવુાં ને તેવ ુાં કામભ યહ્ુ.ાં
મુફઈભાાં
ાં
દુધના લેાયભાાં આ એક જ ભાણવને ભાયી
જીન્દગીભાાં ભેં યે ર જમ. એની ાછ એના લાંળજએ એ ફે
બાગ્મલાંતા તફેરા અને ડવાની યીતયવભ ઠીકઠીક લયવ
નબાલેરાાં. ને ત્માાં સુધી જ એ કુર્ુાંફભાાં ફયકત યશી. છી ત
બાગ્મની ઘટભાન ચક્રનેભીક્રભ વોની જેભ એ રકને ણ
રાગુ ડય શમ ત નલાઈ નશીં. (ૐ– ‘ધયતીનુ ાં લુણ’)

–સ્લાભી આનાંદ
@
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તભાયાાં ફાક તભાયાાં નથી
–પ્રા. યભણ ાઠક ‘લાચસ્તી’
અનુક્રભણીકા

ળાા, ફાકને ળાયીયીક, ભાનવીક તથા નૈતીક યીતે
કાયાલાવભાાં ુયી મુકે છે ; જેથી ભટેયા દ્ાયા તેઓની બુદ્ધીભત્તાને
મથેચ્છ તયડી–ભયડી ળકામ. ભતરફ કે તાને ગભતાાં
ઈચ્છીત ફીફાાંભાાં કુભાાં ફાકને ઢાી ળકામ. ળાાઓ,
પ્રકૃતી વાથેનાાં ફાકના વશજ વાંકા ને છે દી નાખે છે .
–ફ્રાન્વીસ્ક પૅયય

(આ પૅયય સ્ેનન એક ભશાન ક્રાાંતીકાયી યૅ ળાનરીસ્ટ
લીચાયક –ફ્રી થીંકય– થઈ ગમ; જેને, તેના આલા પ્રગતીળીર
લીચાય ફદર, ઈ. વ. ૐભાાં પાાંવીએ ચઢાલી દે લાભાાં
આવ્મ શત!)
લો ુલેની આ ઘટના છે : ભેદાન નલાવલા લયવાદને
યીણાભે યઢીમાળાં ફની યહ્ુાં શત.ુાં કુણ ુાં રીલુાં ઘાવ નાનાાં–નીદો
ભુરકાાંની જેભ, આ અજાણ્મા લીશ્વને ાભલા ડકાાં કાઢી ઝરત ુાં
શત.ુાં ખાડાઓભાાં ખાફચીમાાં બયામાાં શતાાં, જેભાાં નાના નાના
અનાભી છડ લનભાાં રશેયીમાાં રેતા શતા. લધાયાભાાં લી,
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ભેદાનને ળેઢે યે તી–્થયના ઢગરા શતા. કદાચ નજીકભાાં ક્યાાંક
ભકાન ફાંધાત ુાં શળે. હુાં ચી. ભાંદાને આ ભેદાનભાાં પયલા રઈ
ગમ. તેને ત્માાં ખુફ જ ભઝા ડી ગઈ. એની પ્રીમ યભત–
ાણીભાાં થયા નાાંખલાની, યભતાાં યભતાાં અચાનક જ તે ભને
ુછી ફેઠી : ‘આ ભેદાન તેં ભાયે ભાટે ફનાવ્યુ?’
ાં ત્માયે પક્ત
વાડા ત્રણ લાની ભાંદાએ આ પ્રશ્નભાાં ‘ભાયા ભાટે’ ળબ્દપ્રમગ
ય

જરુયી

સ્લયબાય

ણ

મુક્ય;

કાયણ

કે

ફાકની

આત્ભગોયલની અને ગલાની રાગણી ભટેયાાં કયતાાંમ લધુ પ્રફ
શમ છે . તાનુ ાં અસ્તીત્લ તથા ભશત્ત્લ સ્થાીત કયલાન એન
વતત પ્રમત્ન શમ છે , અને એલ અનુબલ તેને અદ્ભુત આનાંદ
આે છે . ફાકીના આલા ભજેદાય અણધામાા તથા લીરક્ષણ
પ્રશ્નથી ભનેમ અદ્ભુત યભાાંચ થમ! ભેં ુયા આત્ભીમ ઉષ્ભાથી
ઉત્તય લાળમ :

‘શા દીકયા, તાયે ભાટે જ ત, તાયે યભલા ભાટે જ આ
ભેદાન ભેં ફનાવ્યુ.’ાં

ફાકી ત એના ગલા તથા અશાંના યીતથી
ખુળખુળાર! લડીરના અજાણ્મા અને યામા વાંવાયભાાં ફાક
વદામ તાનાાં અસ્તીત્લ–ઉસ્થીતી આગ કયલા આવુાં કાંઈક
લીચાયે છે , અને લડીર વભક્ષ ઉદ્ગાયે છે . ત્માયે વાથેનાાં ભટેયાાં
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એને શવી કાઢે છે , ઈનકાયે છે , અને ત ુચ્છકાયુલાક એને વાચી
શકીકત જણાલી ણ દે છે . આ ફીરકુર અનુચીત ફારશીંવાન
ભાગા છે . ફાકની વોથી ભનગભતી લસ્ત ુઓ આ ફાશયી
દુનીમાભાાં ફે જ છે : પ્રેભ અને પ્રળાંવા; જે અમ ૃત છે ; જ્માયે
ત ુચ્છકાય, ઉેક્ષા અને ધાકધભકી એ ફાકને ભાનવીક યીતે
શણી નાખનારુાં ઝેય છે .
સ્ષ્ટતા કરુાં કે, વાંખેડા ગાભની ભાયા ડળીની એ
ુ ા નભાર
ુત્રી ચી. ભાંદા ભાંદબુદ્ધીની મુદ્દરેમ નશતી. ફરકે વાંણ
તથા ુયી સ્ભાટા જ શતી. ભતરફ કે વાડા ત્રણ લાના ફાકનુ ાં
ભગજ જેટલુાં લીકવીત શમ છે , એટરી બુદ્ધી એનાભાાં ુણા
લીકાવ ાભેરી શતી જ. એન અથા એ જ કે , એટરી લમનુ ાં
ફાક આલાાં ભેદાન કુદયતી યીતે જ ફન્માાં શમ; એના કઈ
ભાનલ–લડીર એલી જગ્મા યચી ળકે જ નશીં–એલી વભજ
ધયાલલા જેટલુાં યીક્લ તે નથી શત.ુાં એને ભન ત એભ જ કે
એના અંકર જેભ તેને ખુળ કયલા ચૉકરેટ આે મા યભલા ભાટે
યભકડુાં રાલી દે , એ જ યીતે એને ભનગભત ુાં ખેરલા ભાટે એક
ભજાનુ ાં ભેદાન ણ ફનાલી દે !...યાં ત ુ અશીં ત ભાયે એ ફાકી
ભાંદાની ઈતય કરુણતાની જ કશાણી લણાલલી છે .
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આઝાદી ફાદ, આણે બાયતીમજન (અમુક અંળે ત
એ આઝાદીને કાયણે જ) દુ:ખી દુ:ખી થઈ યહ્યા છીએ. યાં ત ુ એ
ત ભાપ, કાયણ કે આણા નેતાઓ મુથી જ ‘લચને કીમૌ
દયીરતા’ભાાં ભાનનાયા ભશાનુબાલ છે ; જેન અભર કયલાની
ક્ષભતા કે નીષ્ઠા તેઓ ખાવ ધયાલતા નથી શતા. દાખર ટાાંકુાં
ત, આઝાદી ુલે અભે નેશરુજીને બુરદ
ાં કાંઠે એવુાં કાયતા
કાનકાન વાાંબે રા કે, ‘સ્લાતાંત્ર્મ આલળે, એટરે અભે કાા
ફજાયીમાને જાશેયભાાં પાાંવીએ ચઢાલી દઈશુ’.ાં ત લી ગાાંધીજી
ઘણા કયતા કે, ‘આઝાદી ફાદ, લાઈવ–યીગર રૉંજને, એટરે
કે યાષ્ટ્રતીબલનને અભે શૉસ્ીટરભાાં પેયલી નાાંખીશુ!’ાં યાં ત ુ
આઝાદી છી ત ફધા જ યશસ્મભમ ચુકીદીભાાં રાતા જ
થઈ ગમા. અને કાા ફજાયીમા ત ઠીક, ળયીપ લુટાં ાયામ
ફીનધાસ્ત પયલા રાગ્મા, અને આજે ત લી શદ ફશાય!
ખેય, એ ત ફધુાં જ ભાપ, ફહુ દુ:ખીમાને દુખ નશીં!
યાં ત ુ ફાકની અવહ્ય માતનાઓ આ જીલથી જઈ જતી નથી.
એ સ્લતાંત્ર વયકાયની ભાત્ર ળયભ જ નશીં ; ગુનાશીત નીષ્પતા
છે . આ દે ળભાાં ુયા દળ કયડ ફાભજુ ય છે , દુનીમાબયના
દે ળભાાં વોથી લધુ અને એ ત કેલ વત્તાલાય વલેક્ષણથી,
ફાકી શકીકતે, ફીજા દળ કયડ લી છા છે , અને તેમ
કઈણ ભારીક ફીનધાસ્ત યાખી ળકે. બાયતભાાં જેભ નેતાઓ
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ક્ષે, તેભ કામદા કયલા ફાફતે ણ æલચને કીં દયીરતાજા
જેવુાં જ છે . રક એક ણ પ્રતીકુ રાગત કામદ ાતા
નથી, વલીનમ કાનુન બાંગ! જગતની કામદાતડુાં પ્રજાઓભાાં
ણ આણ નાંફય અવ્લર દયજજે! અશીં નાનાાં–ભટાાં તભાભ
નગયભાાં નાનકડાાં ત્રણચાય લાનાાં ફાકને બીખ ભાાંગતાાંમ
શજાયની વાંખ્માભાાં જલા ભે , જે ભાયે ભન વોથી લધુ કરુણ,
કયીણ અને હૃદમરાલક દૃશમ છે ; ણ આણે વો રાચાય!
‘આઝાદી’એ આણને ભજબુય ‘ગુરાભ’ જેલા ફનાલી મુક્યા છે .

ખયે ખય, અંગ્રેજી ળાવનભાાં અભે ફાક ત કભવેકભ
સુખી શતાાં. ત્માયે ળાાએ ફેવાડલાની રઘુત્તભ ઉંભય ાાંચ
લાની શતી,

અને

ફારભાંદીય સ્લરુનુ ાં પ્રથભ લા

તે

‘ફાથી’ન લગા ગણાત. અભાયે ફાકએ પક્ત નીળાે
જલાનુ ાં એટલુાં જ, છી લારીઓ ત શુ,ાં ક્યાાંક ત ખુદ ળીક્ષકમ
ન જાણે કે અભે ખયે ખય શુાં બણ્માાં મા બણીએ છીએ! ેનથી
ાટીભાાં એકડા–ફગડા રખલાના ફવ! એ વીલામ ફધુાં જ
ભોખીક, અયે લાીક યીક્ષામ છે ક છઠ્ઠી સુધી (એટરે કે
પ્રાથભીકના છઠ્ઠા લા સુધી) ભોખીક જ! ખયે ખય જ, ત્માયે વાચા,
ાકા મા ુયા અથાભાાં બાય લીનાનુ ાં બણતય! ટયુળન જેલ
જારીભ ળબ્દ ત્માયે અભે ત શુ,ાં અભાયા લારીઓએ સુધ્ધાાં
સ્લપ્નભાાંમ વાાંબે ર નશીં; એવુાં જ લી રેવનનુમ,
ાં
અથાાત ૌ
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ળાાભાાંથી કશુમ
ાં ઘયકાભ કદી ણ આલાભાાં આલત ુાં નશીં.
સ્કુરફેગનમ જયામ ફજ નશીં. લી, અભાયાાં ભાતાીતા ણ
એટરાાં જ ળાણાાં, વભજદાય તથા ફારલત્વર કે અભને કદાી
ઘયે લાાંચલા–રખલાની પયજ ાડતાાં નશીં. નીળાના વભમ
ફાદ ફવ, ખુલ્રા દીરે ખેલ્મા કયલાનુ,ાં તેમ ભાયા જેલા ભાટે ત
લી જગરભાાં
ાં
, નદી કાાંઠે, વ ૃક્ષની ડાીએ કે શાડના ઢાલ
ય. ણવ લા ુલેના અભાયા આલા સુળીક્ષણનુ ાં કેવ ુાં શુબ
સુદ
ાં ય યીણાભ અભને ભળયુાં એ અશીં નશીં લણાવ,ુાં કેભ કે કઈને
કદાચ એ આત્ભપ્રળાંવા રાગે.

શલે આધુનીક આઝાદ બાયતના (ગુરાભ) ફાક જેલી
ભાંદાની દમાજનક અલદળા લણાવ;ુાં કાયણ કે અગાઉ જણાવ્યુાં
તેભ, એ ફેફરીની વભજળક્તી ુણા લીકવીત નશતી, જે એવુાં
ભાની રઈ ળકતી શતી કે, એના અંકરે ખાવ એને ખેરલા–
કુદલા ભાટે જ આખુાં એક ભેદાન ફનાવ્યુ!ાં ચી.ભાંદાની લમ વાડા
ત્રણ લાની અને એક ુયા લાથી ત તે ળાાએ જતી થઈ
ગમેરી! ન જાણે કમા કેલણીકાયે (કેલણીકાે ) આ દે ળભાાં
ળાા પ્રલેળની લમભમાાદા અઢી લાની ઠયાલી છે ; જે ખયે ખય
ત ફાકના વલાુંગીણ શીતભાાં ાાંચ કે વાત લાની જ શલી
ઘટે. નીળા શુ?ાં બણલાનુ ાં શુાં અને ળા ભાટે? એવુાં કાંઈ જ એ
ફાડાની વભજભાાં ઉતયે જ નશીં; છતાાં જફયજસ્તીને લળ
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થઈને નીળાે જલાનુ!ાં –આ તે નીદો ભુરકાાં ય કેલ
જીલરેણ જુ રભ! આજેમ અભાયી ફીલ્ડીંગભાાં ળાાએ ધકેરાતી
એક ત્રણ લાની ફાકી જે ભજબુય, ભયણતર ચીવ ાડે છે ,
એ વાાંબતાાં ખાવુીવુ
ાં
ાં કે જીલવુાં ખયે ખય ઝેય થઈ જામ છે ...

એટલુાં જ નશીં, અઢી ત્રણ લાના એ અધાભાનલ વભાાં
ભાસુભ ફાલુડાાંને લી રેખીત યીક્ષા, ઘયકાભ, અને ઘણાાંને
ત સ્કુરના ચાયાાંચ કરાક ઉયાાંત, એક દઢ કરાકનુ ાં ટ્ુળન
ણ ભાથે ઠકામ...! કઈ લીચાયત ુાં જ નથી, અને જેઓને આલ
આતાંકલાદ લગય લાાંકે વશેલ ડે છે , એ ત ફીચાયાાં લીચાયીમ
શુાં ળકે? ઉય જણાવ્યુાં તેભ ત્રણચાય લાનાાં ફાકની
વભજળક્તી ુણા યીક્લ નથી જ શતી. ભાટે જ ળાા
પ્રલેળની ભમાાદા ઓછાભાાં ઓછી ાાંચ લાની ત, –અયે , ાાંચ
લાની જ– કામદાથી નક્કી કયલી ઘટે. અનેક સુધયે રા દે ળભાાં
એલ જ કામદ છે ણ ખય.

બયત લાક્ય
તભાયાાં વાંતાન આ વાંવાયભાાં તભાયા દ્ાયા આલે છે ,
યાં ત ુ એ તભાયાાં નથી. ભતરફ કે એથી તેઓ તભાયી
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ભારીકીની ચીજ–લસ્ત ુ નથી ફની જતાાં કે જેથી તભે તભાયી
ઈચ્છાઓ મા ભશત્ત્લાકાાંક્ષાઓ તેઓને ભાથે થી ળક!
(ખરીર જીબ્રાનના ફાક લીળેના એક અથાવબય
બાષ્મન વાયાાંળ)

–પ્રા. યભણ ાઠક ‘લાચસ્તી’
વાંકા : ૐ – નટયાજ એાટા ભેન્ટ, વયદાય ફાગ, ફાયડરી–
 ૐ
પન : () –  ૐ
સુયતના ‘ગુજયાતભીત્ર’ દૈ નીકભાાં છે લ્રાાં ત્રીવ લયવથી
પ્રકાળીત

થતી

પ્રા.

યભણ

ાઠકની

રકપ્રીમ

કટાય

‘યભણભ્રભણ’ભાાંન તા. જુ રાઈ ને ળનીલાયન રેખ
વાબાય..

@
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119 : 16-09-2007

યજકણથી યક્તકણભાાં
–ભનસુખ નાયીમા
અનુક્રભણીકા

1 •ાન : 1•
શલા ખયીદલી ડે ળશેયભાાં શલે,
‘રે–લેચ’ શ્વાવની થળે જાશેયભાાં શલે.
પ્રવાંગ આ ળશેયભાાં ભુરી ગમ ફધા,
માદ દટાઈ ગાભનાાં ખાંડેયભાાં શલે.
વાાંધી ચરાલલાના પ્રમત્ન ત વ્મથા છે ,
પાટી–ત ુટેર જીન્દગીને પ્શેય ભા શલે.
ભેલાડી આંખ છે , ફધે ઝેયીરી છે નજય,
ભીયાાં જીલી ળકે નશીં આ ઝેયભાાં શલે.
સુયજન અથા ઉકરી ળક્ય ન એટરે,
વત્તા છે ભીણફત્તીની અંધેયભાાં શલે.

. •ાન : •
જેલી ભી આ જીન્દગી, તેલી ગભી શતી,
ત ણ શભેળાાં રાગત,ુાં થડી કભી શતી.
આધાય એન ક્યાાં શળે, એ જાણતી શળે,
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થડીક ડા મુ તયપ ણ નભી શળે.
આંખ લડે ઉંડાણથી ઉરેચલા છતાાં,
ખાયાળ રશીની કદીમે ક્યાાં ળભી શતી?
થાંબી જલાના આખયે ધફકાય સ્શેજભાાં,
શ્વાવન ફજ આ શલા ક્યાયે ખભી શતી?
ઈચ્છા વલાયે સુમાની જેભ જ ઉગે વતત,
ણ એ કદી ક્યાાં વાાંજ થઈને આથભી શતી?
ભેં યક્તભાાં યાખી શતી એ ઝાંખનાઓ ણ,
ભાયી જ વાભે કેટરા દાલ યભી શતી!

. ાન : •
પ્રત્મેકની પ્રતીક્ષા, દીળા, દળા અરગ છે ,
જીલનભાાં આભ જાણે, વોના નળા અરગ છે .
એક જ છે શ્વાવ વોભાાં, એક જ ફધે લન છે ,
ત ણ જગતભાાં ળાથી, વોની ધજા અરગ છે ?
છે એક ઘય ફધાનુ,ાં અંતીભ છે રક્ણ્મ એક જ,
ણ વોનાાં દ્ાય જુ દાાં, ને આલ–જાજા અરગ છે .
જીલનભાાં છે ગુનાઓ વોના જ એક વયખા,
ણ ઉમ્રબયની ળાથી, વોની વજા અરગ છે ?
કઈ વાંફધ
ાં સ્થાે, કાે અગય ઉથાે,
વોની વ્મથા અરગ છે , ભસ્તી–ભજા અરગ છે .
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. •ાન : •
નાચુાં ફાંદુકનુ ાં તડી ફનાલી લાાંવી,
ને ધડાકાની અવય રમ–સુયભાાં ાછી ભી.
રક વો જેને વભજતાજાતા શળે દીલાવી,
એ જ અંતે નીકી એક મ્શેકતી કભ કી!
છડ ત ુરવીના ઉગાડમા, તનાાં કુાંડાાં કયી,
આગ ઝયતી રાગણી, રીરાળભાાં ાછી લી.
યક્તયાં ગી દૃશમ હુાં જઈ નથી ળકત શલે,
જ્માયથી આ વાત યાં ગની વભજ આંખે બી.
વયશદને યદ કય, ના ્થયથી શદ કય,
આ ગગનની જેભ, ધયતીને તભે ર વાાંકી.
તીય ને તરલાય ને શથીમાયભાાં વોથી લધુ,
ધાય ભનની તેજ ને કાતીર ફધાથી નીકી.

.•ાન : •
ળશેયભાાં શય શ્વાવ જીલે છે શપ્તે શપ્તે,
ભાણવ નાભે રાળ જીલે છે શપ્તે શપ્તે.
ફેંક, રન, ધીયાણ, ટકા ને મુદ્દત લચ્ચે,
મુદ્દર ભાટે વ્માજ જીલે છે શપ્તે શપ્તે.
ત ુટેરા દાણભાાં આખ ચશેય જલા,
બીતય કૈં ક પ્રમાવ જીલે છે શપ્તે શપ્તે.
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ડછામાને વનુ ાં છે સુયજ ફનલાનુ,ાં
અંધાયે અજલાવ જીલે છે શપ્તે શપ્તે.
ર્ુકડે ર્ુકડે લશેંચી લશેંચીને ઓઢેલ,ુાં
લાાંકુાંચકુાં ુ ાં આબ જીલે છે શપ્તે શપ્તે.
જીલન ટીલી વીયીમરના શપ્તાઓ જાણે,
વો તાન બાવ જીલે છે શપ્તે શપ્તે.

.•ાન : •
શા, ગઝર રખલા હૃદમભાાં કાંઈ છેલ ુાં જઈએ,
આંખભાાં અશ્રુ નશીં, રશી ઘુટેાં લ ુાં જઈએ.
ઈશકના ાંથે હૃદમ ફેપાભ તયસ્યુાં શમ છે ,
સ્ાંદનનુ ાં આ નગય ભમભાાં ડુફેલ ુાં જઈએ.
જે કદી છટમા છી ાછાં પયી ળકત ુાં નથી,
તીય એ વાંધાન તાકીને છટેલ ુાં જઈએ.
ાણભાાં નીકે લણઝાય જ્માયે દૃશમની,
વપ્તયાં ગી સ્લપ્ન તેભાાંથી લુટાં ેલ ુાં જઈએ.
એ બયાત ુાં જામ ણ છરકી અને ઢામ નશીં,
એ યીતે આ ાત્ર કીસ્ભતનુ ાં ત ુટેલ ુાં જઈએ.
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.•ાન : •
એક ભાણવને ફીજ ભાણવ નડે,
એક ગ ખેંચે અને ફીજ ડે.
યાહ,ુ કેત ુ ને ગ્રશનાાં નાભ ય,
બાગ્મને વો દ દઈ નાશક યડે.
ભાણવ ત એક વયખા શમ છે ,
એક ફીજાથી અરગ ભાનવ રડે.
ળક્ય છે કે ક્યાાંક ખમેરી જણવ,
આંખને ખર ને અંદયથી જડે.
જીન્દગીબય ત તન જેનુ ાં થયુ,ાં
એ ધુભાડ થઈ શલે ઉંચે ચડે.
કણ વભજે છે વભમ વના વભ,
ને ક્ષણનાાં કણ આભુણ ઘડે?

.•ાન : •
કામભ યશે છે ભન શજુ એની તરાળભાાં,
ળેની શળે આ આલ–જા શય એક શ્વાવભાાં?
કાયણ લગય ત એક ણ પેય ન વાંબલે,
કાયણ શળે, તેથી શળે રીરાળ ઘાવભાાં.
છે દુયની એ યળની જલાભાાં ભગ્ન, ભેં
છામ કદી જમ નશીં, જે શમ ાવભાાં.
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ભશેકે નશીં, ખીરે નશીં, એલ વભમ ફધે–
ભવભ તને ક્યાાંથી ભે ફાયે મ ભાવભાાં?
હુાં કણ છાં? એ જાણલા આવ્મ છાં આ તયપ–
લીતી ગઈ આ જીંદગી એની તાવભાાં.

.•ાન : •
ભેં હૃદમભાાં શ્વાવરુે એક ને ણ નથી જાણી;
છતાાં ભાથે વભમન બાય આ છ ભને ળાથી તભે?
અથા હુાં ાભી નથી ળક્ય શજુ ત એક યજકણન,
અને આ એક જબ્ફય પ્શાડ આ છ ભને ળાથી તભે?
આંખની બીનાળભાાં અંકુય થઈ ફુર્ુાં છી રીરાળ થઈ ઉગુ,ાં
છી ચભેય રીરા લ્શેય થઈને લીસ્તરુાં,
સ્લપ્નભાાં અકફાંધ છાં ભેં આખ ણ ખરી નથી ને
ત્માાં જ નીજૉન કાયભ દુષ્કા આ છ ભને ળાથી તભે?
વાત વાગય ાય કયલાની વપય ભેં આદયીજાતી,
આને ભાની દીલાદાાંડી અને શડી ને શલ્રેવાાં ફધુ,ાં
ફેઉ કીનાયા તભે યાખી અને ભઝધાયભાાં ત ુટેર,
શલ્રેવાાં લગયનુ ાં વ્શાણ આ છ ભને ળાથી તભે?
આભ ત હુાં શાયવુાં ને જીતવુાં ફે ળબ્દનીમે વાલ ેરે ાય છાં,
જ્માાં યુદ્ધ જેલ ળબ્દ ણ શત નથી,
એક રીરા વ ૃક્ષની ડાી વભા આ શાથ ભાયા ફેઉ કાી,
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ને છી તરલાય આ છ ભને ળાથી તભે?
ધાયણા છે ફુર જેલા એક આ નીદો એલા ળશેય ય
ઝાક થઈને સ્નેશથી લયવી જવુાં છે વાભર્ુ,ાં
આ ળશેયભાાં ળધી યહ્ય છાં ળશેય જેવુાં ને તભે
આ ળશેયભાાં કૈં કેટરાાં યભખાણ આ છ ભને ળાથી તભે?

ૐ.•અપ્રકાળીત•
ત ુાં જન્ભજાત કેલ આનાંદની પવર છે ,
ત ણ, શે જીલ! ળાથી ત ુાં લેદના વબય છે ?
કઈ ચયભ ક્ષણથી ધફકાય વાંબલે છે ,
જીલન પરન છીનુ ાં આખુાં અશીં અરગ છે .
વજૉકના શાથ કેલી અદ્ભુત કા કયે છે ?
ફીફાાં ને ઢા વયખાાં; ત ણ ફધા અરગ છે !
જેને ભે છે તેને શેરેથી ક્યાાં ખફય છે ?
ભળયુાં ત જઈ રઈએ કેલીક આ વપય છે !
કઈક એના કાભે આણને ભકરે છે ,
ળેની છે આલ–જા એ કઈને ક્યાાં ખફય છે ?
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ૐૐ.•અપ્રકાળીત•

કે ભ છે ?
: ગીત : તાજી યચના
કઈ ભને ુછે કે કેભ છે ?
શમ ગભે તેભ બરે, તમ એભ કે’લાનુ–ાં
આણે ત એમ! શેભખેભ છે .
તાન ડછામ વાભે દે ખામ,
એને ફીજાન કેભ કયી કશેલ?
આણ જ બાય શલે આણા આ ખાંબા ય
ઉંચકીને કેભ કયી રેલ?
આખીમે દુનીમા છે શ્રદ્ધાન લીમ ને–
તાની જાત ય વ્શેભ છે !
કઈ ભને ુછે કે કેભ છે ?
ાાંખ ત શમ છતાાં ઉડલાનુ ાં નશીં,
અને ીંજય ન શમ તમે કેદ છે
યસ્તાઓ રકને ુછે છે યજ,
કેભ ગભાાં ને ગરાાંભાાં બેદ છે ?
દૃશમનાાં દૃશમ ત આલે ને જામ છતાાં–
આમનાઓ વાલ એભનેભ છે ,
કઈ ભને ુછે કે કેભ છે ?

–ભનસુખ નાયીમા
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કલીના પ્રથભ કાવ્મવાંગ્રશ ‘યજકણથી યક્તકણભાાં’ (પ્રથભ
આવ ૃત્તી : 2003 – ાન : 92 – મુલ્મ : રુીમા : 70 –
પ્રાપ્તીસ્થાન : કલીના નીચેના વયનાભેથી)ભાાંથી વાબાય..
વાંકા : 145 –ળીલળાંકય ાલાતી વવામટી, બાતની લાડી,
લયાછા યડ, સુયત–395 006
પન : 0261-254 5772 ભફાઈર : 94268 12273
ઈ–ભેઈર : vu2mnariya@gmail.com

@
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120 : 23-09-2007

ચશભાાં
–‘શયીશ્ચાંર’
અનુક્રભણીકા

શજી ભેં અને વતીળે ઘયભાાં ગ મુક્ય ત્માાં કીરે
બયત તયપ જઈ કહ્ુ,ાં ‘કશી દઉં દાદાજીને?’
હુાં જયીક શસ્મ. બયતને ુછ્ુ,ાં ‘કેભ શુાં યાક્રભ કયુ?
ું ’ ણ એ
કાાંઈ ફલ્મ નશીં, કીર તયપ જઈ ઘુયકત યહ્ય.
અભે ઘયભાાં ગમા, ાણી ીધુ.ાં વતીળે ુછયુ,ાં ‘કઈના
પન શતા?’
‘આવ્મા શતા. ણ બયતે ઉાડયા અને પ્ા નથી,
કશીને મુકી દીધા,’ –કીરે પયીમાદ કયી.
‘અયે , કણ છ – એભ ત ુછી રેવ ુાં જઈએ!’
‘ણ આ છકયાાંલ વાાંબે ત ને! બયત ત પનની
ઘાંટડી લાગતાાં જ દડે છે . યીવીલય ઉાડીને કશી દે છે કે પ્ા
નથી, અને મુકી દે છે !’ – લહએ
ુ પયીમાદભાાં સુય ુયાવ્મ. બયત
ભઢુ ાં ચડાલીને વાાંબત યહ્ય.
થડી લાયે કીરે મુખ્મ પયીમાદ કયી : ‘દાદાજી, આ
બયત તભાયા રખલાના ટેફર ય તભાયી જેભ ફેવે છે અને
કાગ રઈને રીટા દયે છે . કશે છે , ‘હુાં શીભાાંશ ુ જળી છાં!’ દાદી
અને ભમ્ભી શવે છે ત કશે છે – હુાં દાદાજી કયતાાંમ વયવ લાતાા
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રખી ળકુાં છાં! હુાં કહુાં કે –તને ત શજી રખતાાંમે નથી આલડત!ુાં
ત ભને ભાયલા દડે છે !’
ભેં બયતને ાવે જઈને થાફડય. એ કીર તયપ ડીંગ
ફતાલીને શવત યહ્ય.
ભાય દીકય વતીળ શભણાાં નલેભાાં યશે છે . તેને ફે
દીકયા છે –– આઠ લયવન કીર અને ાાંચન બયત. ભશીના
ભાટે હુાં નલે આવ્મ છાં. નાન બયત ભાયી વાથે ફહુ શી ગમ
છે .
અશીં આવ્મ ત્માયથી ભાયાાં ચશભાાંની યાભામણ ઉબી
થઈ છે . ઓસ્રના લીભાનઘયે ઉતમો, ત્માયે ચાયે કય ફયપની
ચાદય થયામેરી શતી. ફયપ ય ચારલાની ટેલ નશીં; એટરે
હુાં રસ્મ. વતીળે કડીને ઉઠાડય અને કાય સુધી રઈ ગમ.
કાયભાાં ફેઠ ત્માયે જયુાં કે આભ ત કાંઈ લાગ્યુાં નશત;ુાં ણ ભાયાાં
ચશભાાંન એક કાચ ગામફ થઈ ગમ શત! વતીળે કહ્ુાં કે કારે
જઈને નલાાં ચશભાાં કયાલી રઈશુ,ાં ઉબા ઉબા જ ભી જળે.
ફીજે દીલવે વતીળ ભને એક બવ્મ દુકાનભાાં રઈ ગમ.
ુછતાછ કયતાાં જાણ્યુાં કે નાંફય કાઢલાના ને નલાાં ચશભાાં
ફનાલલાના રગબગ છ શજાય ક્રૉનય થળે. છ શજાય ક્રૉનય!
એટરે કે છત્રીવ શજાય રુીમા કયતાાંમે લધાયે ! હુાં ત વતીળને
રઈને દુકાનભાાંથી ફશાય જ નીકી ગમ.
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ઘયભાાં છી આની ચચાા ખાસ્વી ચારી. વતીળ કશે,
‘ૈવાનુ ાં ન લીચાય, ચશભાાં ફનાલી જ ર.’
‘અયે , છત્રીવ શજાયનાાં તે કાંઈ ચશભાાં કયાલામ?’
‘એભ રુીમાભાાં શીવાફ કમે ન ચારે. અશીંના સ્ટાન્ડડા
પ્રભાણે જ બાલ ત શમ ને!’
‘ણ ભને

ચશભાાંની

એલી જરુય નથી.

રખલા–

લાાંચલાભાાં ભને ચશભાાં જઈતાાં નથી. ભાયાાં દુયનાાં ચશભાાં છે . ભાયે
ક્યાાં અશીં ઝાઝાં ફશાય જવુાં છે ? બાયત જઈને નલાાં ચશભાાં
કયાલી રઈળ.’
ઘયભાાં ચારતી આ ફધી ચચાા બયત વાાંબત યહ્ય.
એક દીલવ ભને કશે, ‘દાદાજી, હુાં લાતાા રખીને ખુફ ક્રૉનય બેા
કયી દઈળ. તેભાાંથી તભાયાાં નલાાં ચશભાાં રાલીશુ.ાં ’
‘તને રખતાાં ત શજી આલડત ુાં નથી.’
‘ત હુાં લાતાા ભઢેથી કશીળ.’
‘તને ત ભાયા કયતાાંમે વાયી લાતાા આલડે છે ને! એક
લાતાા કશે, જઉં!’
‘કઈ કહ?
ુાં ભાછરીની? ચકરીની? નદીની? વીંશની?’
‘વીંશની લાતાા કશે.’
‘ત વાાંબ! એક શત ુાં વીંશનુ ફચ્ચુ,ાં ફેફી રામન! તેના
એક ાા શતા અને એક ભમ્ભી શતી. એક દીલવ ત્રણેમ પયલા
ગમાાં. જગરભાાં
ાં
ઘણાાં શયણ શતાાં. ત્માાં એક ળીમા આવ્યુ.ાં તે
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શયણને ડયાલલા રાગ્યુ,ાં ધભકાલલા રાગ્યુ.ાં શયણ અશીં–તશીં
બાગલા રાગ્માાં. ફેફી રામનને ફહુ ગુસ્વ આવ્મ. તેણે
ળીમાને કડ્ુ.ાં આભને કેભ શેયાન કયે છે ? ળીમા કશે, ત ુાં
ચુ યશે, ત ુાં કણ ભને યકનાય? ફેફી રામને તેને એક તભાચ
ભાયી દીધ. ળીમા નાવી ગયુ.ાં ફેફી રામનની ભમ્ભી ખુળ
થઈ ગઈ, ળાફાળ! તેણે તેને  ક્રૉનયની નટ આી દીધી.
ફેફી રામન ત ખુળ–ખુળ થઈ ગયુ....’
ાં
‘લાશ, લાતાા ત વયવ છે !’ – ભેં કહ્ુ.ાં
ત્માાં વતીળ ફેઠ ફેઠ વાાંબત શત. તેણે બયતને 
ક્રૉનયની નટ આી કહ્ુ,ાં ‘ળાફાળ!’ બયત નટ ફતાલત ભાયી
ાવે આવ્મ. ભેં જયુ,ાં નટ ઉય એક ફાજુ રાર ડાઘ શત. ભેં
ણ બયતને  ક્રૉનયની નટ આી, ‘ળાફાળ!...ળાફાળ!’
કહ્ુ.ાં
ત્માાં કીર ફલ્મ, ‘દાદાજી! બયત ત વાલ ખટી
લાતાા કશે છે .’
બયત નાયાજ થઈ ફલ્મ, ‘આભાાં ખર્ુાં શુાં છે ?’
‘દાદાજી, ક્રાવભાાં અભાયાાં ભૅડભ કશેતાાં શતાાં કે નલેભાાં
વીંશ છે જ નશીં!’
બયત ઘડીબય ત મુગ
ાં થઈ ગમ; ણ છી એકદભ
ફલ્મ, ‘જગરભાાં
ાં
ન શમ ત કાાંઈ નશીં; ણ પયે નથી ત
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રાલી ળકામ ને? ભનાના ાા શભણાાં આઈવ રૅન્ડથી રાર
ભોંલા કુતય રાવ્મા શતાને ૉરય ડૉગ!’
ભેં શવીને કહ્ુ,ાં ‘લાતાાભાાં ત આવુાં ચારે.’
ભશીન આલી યીતે દીકયા–લહુ અને તયાઓ વાથે
ખુળી–ખુળીથી લીતાલીને હુાં બાયત આવ્મ. અશીં આલી ને ભેં
નલાાં ચશભાાં ફનાલી રીધાાં. છી એક દીલવ હુાં ભાયી ફૅગ
ખારી કયત શત ત ભાયા લાતાાના એક ુસ્તકભાાં એક કલય
શત.ુાં ખરીને જયુાં ત તેભાાંથી એક કાગભાાં આડી–અલી
રીટીઓથી ાંખી, શાડ, ભાછરી લગેયેનાાં ચીત્ર દયે ર એક
કાગ અને ચાવ–ચાવ ક્રૉનયની ફે નટ નીકી. તેભાાંની
એક નટના ફે છે ડે રાર ડાઘ શત.
(શીભાાંશ ુ જળીની શીન્દી લાતાાને આધાયે )

–‘શયીશ્ચાંર’
‘ભુભીુત્ર’ ાક્ષીકના તા. ૐ–ઓગસ્ટ, ના અંકભાાંથી,
તેભના વોજન્મથી, વાબાય..

@
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વાસુ વાચી ભાલડી...લહુ લશારન દયીમ...!
–દીનેળ ાાંચાર
અનુક્રભણીકા

ભાણવ એકરે શાથે દુનીમાબયનાાં યુદ્ધ જીતી ળકે; ણ
વાંવાયની છાલણીભાાં તાનાાં સ્લજન વાથે રડલાભાાં એ જીતી
ળકત નથી. અજુ ાને ભાત્ર એક જ લાય લીાદમગ અનુબવ્મ
શત. વાંવાયીઓએ વતત લીાદમગ અનુબલલ ડે છે . યુદ્ધભાાં
ફાંદુક શમ... અશીં ભનદુ:ખ શમ. યુદ્ધભાાં દુશભન ય લાય
કયલાન શમ... અશીં સ્લજન વાથે તકયાય કયલાની શમ.
વભજ કે એક શાથે તરલાય ઉંચકી ફીજા શાથ ય ઘા કયલ
ડત શમ છે . એથી ક્યાયે ક જીલત નખ કાઈ ગમા જેલી
લેદના થામ છે . તેભાાંમ વાસુલહન
ુ ા ઝઘડા લચ્ચે દીકયાની ભુડાં ી
દળા થામ છે . ગભે તેલા ફાશળ ન્મામાધીળ ભાટે ણ ભા અને
ત્નીન ન્મામ કયલાનુ ાં કાભ રઢાના ચણા ચાલલા વમુાં મુશકેર
ફની યશે છે .

વાસુ–લહુ

લચ્ચેના

આ

લૈભનસ્મનાાં ભનલૈજ્ઞાનીક

કાયણ શમ છે . આણે તેભાાં ઉંડા ના ઉતયીએ. ણ એક નક્કય
વત્મ સ્લીકાયવુાં યહ્ુ.ાં વાસુને છે લટ સુધી વાથ આે એલી વાચી
દીકયી એની લહુ શમ છે . (અને લહુ જ વભજે ત વાસુ જ એની
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વાચી ભા શમ છે ) તાની ભા બરે લશારી શમ; ણ દીકયીએ
એને છડીને વાવયે જવુાં ડે છે . ભા ફીભાય ડે ત્માયે દીકયી
તેની વેલા કયલા જઈ ળકતી નથી. ીમયભાાં ફીભાય ભાતા
પ્રેળયને કાયણે ઢી ડે ત્માયે તેને તાના શાથભાાં ઝારી રેલા
ભાટે ત્માાં લહુ જ શાજય શમ છે . (દીકયી ત દુય, તેની વાસુનાાં
સુગય–પ્રેળયભાાં વ્મસ્ત શમ છે ) વાાંવાયીક વાંફધ
ાં નાાં આ સુક્ષ્ભ
વભીકયણ દયે ક વાસુ–લહએ
ુ વભજી યાખલાાં જેલાાં છે .
કેટરીક વાસુઓ વ ભાઈર દુય લવેરી દીકયીને માદ
કયીને જીલ ફાે છે અને ફે ફુટના અંતયે ઉબેરી લહન
ુ ે ધીક્કાયે
છે . વાસુ–લહન
ાં ભાાં આમુર યીલાતન થવુાં જરુયી છે .
ુ ા વાંફધ
સ્ત્રીઓ જ તે ળક્ય ફનાલી ળકે. ાયકી દીકયીને તાની દીકયી
ગણલાનુ ાં કાભ ધાયીએ તેટલુાં વય નથી; ણ મુશકેર ણ
નથી. ભેં ઘણી એલી લહુ જઈ છે જે તાની ભા જેટર જ પ્રેભ
વાસુને ણ કયે છે . વાસુને આઈવક્રીભ લધુ બાલે છે એ જાણ્મા
છી તાની આઈસ્ક્રીભની પ્રેટભાાંથી વાસુને અડધુાં આઈસ્ક્રીભ
આતી લહુ ભેં જઈ છે . અને વાસુ ણ વાચકરી ભા કયતાાં
વલાઈ ુયલાય થામ છે . લહન
ુ ે ઓયે ળન થીમેટયભાાં રઈ
જલામ તે ક્ષણથી ભાાંડી, લહન
ુ ુ ાં ઓયે ળન વાયી યીતે થઈ ન
જામ ત્માાં સુધી, જીબ ય ાણીનુ ાં ટીુાં મુકતી નથી. ફરકે
લહન
ુ ી ક્ષેભ–કુળતા ભાટે ફાધા–આખડી ણ યાખે છે . એલી
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વભજદાય અને પ્રેભા વાસુના યીલાયની લાત જ કાંઈક નખી
શમ છે . એ દીકયાને કશે છે : ‘ફેટા, આજ સુધી ત ુાં બરે ભાયા
શાથભાાં ગાય મુકત શત; ણ ઘયભાાં બણેરી લહુ આલી છે .
શલે ગાય એને જ આલાન શમ. આલતી કારે આ ઘયન
ફધ કાયબાય એણે જ વાંબાલાન છે . લી તભે ફન્ને ફહુ
લખતથી ક્યાાંક ફશાય ગમાાં નથી. લહન
ુ ે ક્યાાંક ફશાય પયલા રઈ
જા...યવઈનુ ાં આજે હુાં વાંબાી રઈળ...!’
વાસુ આલ પ્રેભ ફતાલે ત્માયે કાે ક્રભે લીના પ્રમાવે
ઘયભાાં એલ ભાશર ફને છે કે દીકય લહુ ભાટે સુદ
ાં ય વાડી રાલે
ત્માયે ત્ની ફરી ઉઠે: ‘વાડી ભાયે ભાટે જ કેભ રાવ્મા..? જ્માાં
સુધી તભે આલી વાડી ફા ભાટે નશીં રઈ આલ ત્માાં સુધી હુાં આ
વાડીને શાથ ણ રગાડલાની નથી!’ આલા કીસ્વા લીયર શમ
છે . ણ જ્માાં આલ ભનભે વધામ શમ તે ઘયના દીકયા
નવીફદાય શમ છે .

વાસુ–લહન
ુ ાાં લૈભનસ્મથી યવડાભાાં યણળીંગુ ફુાંકામ,
ત્માયે આખુાં ઘય એન બગ ફને છે . લહથ
ુ ી કઈ ભુર થઈ ગઈ
શમ ત્માયે ગુસ્વ કયલાને ફદરે વાસુએ લીચાયવુાં જઈએ કે
એની દીકયી ણ તેને વાવયે આલી જ ભુર કયી ળકે. વાંવાયની
પ્રત્મેક વભજદાય વાસુ તેની લહુ જડે પ્રેભથી લતાલાન નીણામ
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કયે ત દયે ક ભાતાને એ લાતની યાશત થઈ ળકે કે શલેથી એની
દીકયીને ણ વાવયાભાાં ભશેણાાંટણાાં વાાંબલાાં નશીં ડે. પ્રત્મેક
દીકયીએ કાને ધયલા જેલી લાત છે કે ીમયની પ્રીત ત દુધીમા
દાાંત જેલી શમ છે . બાઈ–ફશેન કે ભાફા દુય યશી જામ છે . સ્ત્રી
એક બલભાાં ફે બલ કયલાનુ ાં વાંદ કયતી નથી; ણ એક
જન્ભભાાં ફે યીલાય એણે કયલાાં ડે છે . ીમયન અધ્મામ તે
છે અને વાવયાભાાં સ્ત્રીન નલ જન્ભ થામ છે . તી–વાસુ–
વવયા–નણાંદ એ છે લટ સુધી વાથ દે નાયા યીલાય સ્લજન છે .

વભજદાય લહુ આત્ભચીંતન કયે ત એને વભજામ છે કે
ભાયા તીને વાસુજીએ જન્ભ આપ્મ છે . એની યલયીળ કયીને
એને ઈન્વાન ફનાવ્મ છે . ભને જે યે ડીભેઈડ તી કભ પ્રેભી
ભળમ છે તેભાાં વાસુની ભુભીકા નાનીસુની નથી. નાનણભાાં
અનેક પ્રકાયનાાં દુ:ખ લેઠીને ભને ભાયી ભાએ ભટી કયી છે , તેભ
ભાયા તીને ણ મુશકેરી લેઠી વાસુએ ભટ કમો છે . ફૅન્કભાાં
 લા ુલે મુકેરી ડીૉઝીટ ચાય–ાાંચ ગણી થઈને આણને
ભે છે . ત્માયે ફૅન્કન આણે આબાય નથી ભાનતા. ણ
ચીવ લયવન એક ફુટડ યુલાન કઈ કન્માની વેંથીભાાં વીંદુય
ુયે ત્માયે ભા–ફાની કાજી, ભશેનત, રાગણી, યલયીળ ફધુાં
જ એભાાં વાભેર શમ છે . ભા–ફાની  લાની તસ્મા ફાદ
એક દીકય અમ ૃતપ ફનીને લહન
ુ ા શાથભાાં આલે છે . એ
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વાંજગભાાં કન્માએ : ‘ગુરુ ગલીંદ દનોં ખડે...કીવક રાગુ
ામ...?’ જેલી બાલના દાખલલી જઈએ. અને શેરાાં પ્રણાભ
તીને નશીં; વાસુ–વવયાને કયલાાં જઈએ.
લહુ જ્માયે પ્રથભલાય તીગ ૃશે પ્રલેળ કયે છે ત્માયે ઉંફય
ય ચખાથી બયે ર રટ જભણા ગે ઘયભાાં ાડીને પ્રલેળ કયે
છે . આલા યીલાજનુ ાં શુાં રૉજીક શળે તેની ખફય નથી; ણ એ
લેયામેરા ચખાન પ્રત્મેક દાણ ળબ્દનુ ાં રુ ધાયણ કયે ત કાંઈક
આલી ભાંગ બાલના જન્ભી ળકે : ‘ફા, આજથી તભે જ ભાયી
વાચી ભા છ. તભે ભને ભાત્ર લહુ જ નથી ફનાલી; તભાયા
વાંવાયનુ ાં

ભશત્ત્લનુ ાં

અંગ

ફનાલી

છે .

ભને

જીન્દગીબય

સુખદુ:ખભાાં વાથ આે એલા ભાયા જીલનવાથીને તભે જતનથી
જાલીને ભટ કમો છે . અને તેના શાથભાાં ભાયી જીન્દગી આી
છે . ભાયા જીલનની એ મુલ્મલાન બેટ છે . એથી તી કયતાાંમ
શેર ચયણસ્ળા હુાં તભાય કરુાં છાં. ફા, નાનણભાાં તભાય
દીકય ભાાંદ ડય શળે, ત્માયે તભે ખાલા–ીલાનુ ાં છડી એની
દીનયાત વેલા કયી શળે. એને નકયીભાાં વપતા ભે તે ભાટે
વદા પ્રાથાના કયી શળે. તભાયી યલયીળથી એ કાફેર ઈન્વાન
ફની ળક્ય. ભારુાં જીલન ણ શલે એની વાથે જડામેલ ુાં છે . ફા,
યક્ષ યીતે તભાયાાં પ્રેભ, લાત્વલ્મ અને યલયીળન જ પ્રવાદ
હુાં ાભી ળકી છાં. ભાયી ભાતાએ ભને ભાત્ર જન્ભ આપ્મ છે .
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તેભણે ભને ાયણાથી ભાહ્યયા સુધી શોંચાડી; ણ વાવયાથી
સ્ભળાન સુધીની રાાંફી મુવાપયી ભાટે સુખની ફધી વાભગ્રી તભે
ુ
તૈમાય કયી છે . તભે ભાત્ર ભાંગસુત્ર નથી આપ્યુ;ાં તભાય સુત્ર
આપ્મ છે . ભાયી ભાએ લાલતી લેા ફૅગ તૈમાય કયીને આી
શતી, તેના કયતાાંમ તભે ભને જે આપ્યુાં છે તે અમુલ્મ છે . ભાયા
બાગ્મના સુખની ચાલી તભે તૈમાય કયી છે . તભે ભાયાાં ફા નશીં;
ભા થઈને યશેજ. હુાં ણ તભાયી લહુ નશીં; દીકયી થઈને યશીળ!
ભાયી કાાંઈ ભુર થામ ત ભને ભાપ કયજ અને તભાયી લશારી
દીકયી ગણી ભાયી ભુર સુધાયજ...!

માદ યશે, વાસુ–લહુ ફન્ને સ્ત્રી છે . સ્ત્રી ખયાફ શતી નથી.
વાંવાયરક્ષ્ભી શમ છે . ફન્ને થડી વભજદાયી દાખલે ત વોન
વાંવાય જરુય ‘સ્લીટ શભ’ ફની ળકે. ફેસ્ટ ઓપ રક...!’

ધુછાાંલ:
દુનીમાની તભાભ વાસુઓ અને લહઓ
યસ્ય વાભેની
ુ
પયીમાદ રઈને ઈશ્વય ાવે શોંચી. ઈશ્વયે તેભને વભજાલતાાં
કહ્ુ–ાં – તભે ભાતા છ, ફશેન છ, વાસુ છ અને લહુ ણ છ.
તભે જ વાંવાયની વાચી ળબા છ. દયે ક દીકયીની ફાજુ ભાાં વાસુ
ઉબી શમ છે ; ભાતા શતી નથી. ેરી લાતાાભાાં આલે છે તેભ
શાથને કણીએથી લાળમા લગય બજન કયવુાં શમ ત એક સ્ત્રી
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ફીજીને ખલડાલે ત કઈ ભુખ્યુાં ના યશે આટરી જ વભજદાયી
દાખલળ ત, પ્રત્મેક ઘયભાાં યશેત ુાં વાસુ–લહન
ુ ુ ાં જડુાં ભાદીકયી
જેટલુાં જ સુખી થઈ ળકળે.

(રેખકના આગાભી નલા ુસ્તક – ‘સ્ત્રી : વાંવાયરક્ષ્ભી’ભાાંથી
વાબાય..)

–દીનેળ ાાંચાર
વજૉક–વમ્કા :
શ્રી.

દીનેળ

ાાંચાર,

વી–12,

ભજુ ય ભશાજન

વવામટી,

જભારય, નલવાયી–396 445
પન: (02637) 242 098 ભફાઈર : 94281 60508
@
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122 : 07-10-2007
ગનટ હુયટીના કાવ્મ–ગટાયા

ફે ાંક્તીનુ ાં શૉનેટ?
–નીભીળ ઠાકય
અનુક્રભણીકા

કઈ ફી લાટભાાં રીભીટ ક્રવ ઠામ, એ ભને નીં ગભે.
આજે ઉં એ ‘શૉનેટ’ (ચોડ ાંક્ટી શમ, એ શૉનેટ!)ની લાટ કયલા
ભાગુાં છ, કે જેની ‘ફલ્ડનેવ’ જઈ હય
ુ ટના રક ગાય ફરલાનુ ાં
ફી ભુરી જશે! ે’લ્રાાં ટભે એને ટૉ ર્ુ ફૉટભ, ભટરફ કે છે લ્રે
હધ
ુ ી લાાંચી રેલ...

કાંચકુ ી–ફાંધ છટયા ને–
કાંચકુ ી–ફાંધ છટયા ને શઠ્ુાં જ્માાં શીય–ગુઠન,
શૈમાનાાં રચન જેલાાં દીઠાાં ફે તાશયાાં સ્તન.
વ ૃત્તીઓ પ્રેભની વલે કેન્રીત થઈ જ્માાં યશી;
પ્રીતના ક્ષીન ભા યાતી રીરી નવ ભશીં.
અગમ્મ રુનાાં કીન્ત ુ ત્લચા ત ાયદળાક,
ભનના રશને ભાયા ચુફક
ાં
જેભ કાક.
દીવાંત આભ ત જાણે ઘાટીરી નાની ગાગય,
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જાણુાં છાં, ત્માાં જ છા છે ળક્તીના વાત વગય.
ભન્ભથ–ભેઘ ઘેયાતા કામના વ્મભભાાં રવે,
તાયા ત્માાં સ્તનના જાણે ભયરા ગ્શેકી ઉઠળે!
દીઠુ ાં ભેં એવુાં એવુાં કૈં બાલી ને ગત કારની,
લવાંત ઉભીઓ લેયે વાાંપ્રતે હ્યાાં જ વ્શારની;
કાંચકુ ી–ફાંધ છટયા ને–
યશસ્મ–ફાંધને ફાાંધ્મ...
♦ પ્રીમકાન્ત ભણીમાય ♦
લાચકને ખાવ લીનાંટી કે કલીટાભાાં ઈન્ટયે વ શમ ટ
ભને શાાંબય, ને કલીટાના લીવમભાાં જ ઈન્ટયે વ શમ ટ ઘેય
જાલ, ઐં હુાં કયશ?
ઘય કયીયુગ છે , એ લાટ ટ નક્કી! આ શૉનેટ લાાંઈચુાં કે
ટયટ ે’લ્ર પ્રસ્ન ટ એ ઠીમ કે અલે આડી વાંસ્કૃટીનુ ાં ઠશે હ?
ુાં
નીમ્ભેવબૈ કેમ કે કૈં ફી નીં ઠશે, ઈટીશાવભાાં ઈન્ટયે વ રેલ ને
‘ભેઘડુટ’ લાાંચ! આડી કલીટાઓન આલ ઈટીશાવ? ફલ
વયભ રાગે છ, શાાં કે! ફીજા પીલ્ડની લાટ છડ, અલે ટ કલીટા
ફી ભ્રષ્ટ ઠઈ ચામરી, ફવ લાટ ુયી!
સુબા ઘઈની પીરભ ‘ખરનામક’ના ગામનભાાં ‘ચરી
કે ીછે ક્યા શૈ?’ એલ પ્રસ્ન આઈલ ટાયે ટ ફલ લીલાડ
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ઠેઈર ને એવુાં ઉઘાડુાં ગામન શાાંબયી રકએ ઉઘાડી ગાય ફી
ડીઢેરી, માડ છે ની? કાયન કે રકને આડી વાંસ્કૃટીની ચીન્ટા
છે , ને યે શ.ે આ ગામનભાાં જે પ્રસ્ન છે , એન જલાફ ટ પ્રીમકાન્ટ
ભનીમાયે ફલ એડલાન્વભાાં આમર છ, આ શૉનેટભાાં! રકને
એ નીં ડેખામ કે? વાંસ્કૃટીની ચીન્ટા કય ટ ુયી કય! આ
શૉનેટન ફશીસ્કાય ભાયે એકરાએ કયલાન? નીમ્ભેવબૈ ફી
જાનટા છે કે ભને લલ્ગાયીટી પ્રટમે ફલ નપયટ છે , ફલ એટરે
ફલ, ફવ લાત ુયી!
ઉં, ગનટ હય
ુ ટી, કવભ ખાઈને કે’ટ છાં કે આ કૃતીભાાં
અઠોનુ ાં અઢ:ટન ઠેઈલુાં છ. ‘ગાગયભાાં વાગય’ એ ટ કલીટાની
મુય વ્માખ્મા છે ; ન આ શૉનેટ લાાંમચા છી એ વ્માખ્માના
અઠો ફી પયી જશે, ને કાવ્મલીબાલનાની ફી ઠાયી પયી જશે,
એની ટભને ચીન્ટા નીં ભરે કે? કલી નીડોવ ફનીને પ્રઠભ
ાંક્ટીભાાં ‘છટમા’ વબ્ડ લાયે છ, ટે ફી અવટમ, જુ ઠ્ઠ!ાં ‘છડયા’
રખલાને ફડરે ‘છટયા’ વબ્ડ લાયી, એ આડી આંખભાાં ફી
ધુય રાખતા છે ! એ આડાને વીખાઉ શભજે, એ કેલી યીટે
ચારે? ફઢુ ાં કાાંઈ આઆ નીં ફને, ગટાયાની ફી એક રીભીટ
શમ!
આ ફઢુ ાં ભાયે બાયે શૈમે કે’વુાં ડે છ. ડુખની લાટ ત
કલી ટાને અજુ ાન શભજીને ટ્રીજી જ ાંક્ટીભાાં ઢયાન ક્યાાં કેન્ડ્રીટ
કયે છે ? અજુ ાનને ાંખીની આંખ જ ડેખાટી, એ યીટે ! રક્વલેઢ
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કયલા ઉટ્સુક ફની ગેમરા કલીને કન કેમ, કે જાટને અજુ ાન
શભજ છ, ટ ‘રક્વ’ ઉંચુાં યાખ, છી રક્વલેઢ કય! કલીએ
કલીટાન લીવમ ફી એલ ઝામર છે કે, પીફ્ટી યવન્ટ લાચક
ટ લાાંચે જ નીં! એની ફી ચખલટ કરુાં? આ કલીટા એક
ુરુવના એંગરઠી રખામેરી છ, એટરે સ્ટ્રીઓને ટ આભાાં
ઈન્ટયે વ ડે જ નીં! ને વાંસ્કૃટીપ્રીમ ુરુવ ફી ફીજી ાંક્ટી
લાાંમચા છી આગય નીં લઢે, ભતરફ કે આગય નીં લાાંચ.ે (ઉં
ફી વાંસ્કૃતીપ્રીમ છાં જ, ન આ કલીટાન આસ્લાડ રખલા ભાટે
ભાયે ટ ફીજી ાંક્ટીથી આગય જવુાં જ ડે, કાાંઈ છટક છે ?
‘જીલન શૈ અગય ઝેય, ટ ીના શી ડેગા!)
...ને ફીજી ાંક્ટી જ પ્રબ્રેભેટીક છે . ટાાં જ ુરુવની
ટેન્ડન્વીના ને શૉનેટના સ્લરુ અંગેના ફી પ્રસ્ન ઉબા ઠટા છે .
નીમ્ભેવબૈએ ભને લન્નીંગ આરી છ કે, કલી બરે વાંમભ ચુકે,
ન ઉડાશયન આરલાભાાં જ ટભે વાંમભ ચુકશ, ટ ગનટબૈ,
રક ટભને ઘેય આઈને ભાયશે! ને વાંસ્કૃટીની ભને ટ ચીન્ટા છે ,
એટરે ઉં વાંમભ કાયે ફી ની ચુકુાં, ફવ લાટ ુયી!
ઉં ટભને એક શારુાં ઉડાશયન આલુ?ાં આડભીના જીલનનાાં
ફે પાડીમાાં શમ. જલાનીભાાં એ પ્રેભીકાને બજે, ને ટાાંટીમા ઢીરા
ઠામ એટરે ઈસ્લયને બજે. ઈસ્કેભીજાજી ને...ઈસ્કેશકીકી, ગૉટ
ભામ ૉઈન્ટ? (જલાન રક લઢાયે ઓનેસ્ટ, ફાકી ડશાઓની
ટ ટભે લાટ જ જલા ડેલ ) ‘ઈસ્કેશકીકી’ભાાં ગટાયા ફલ ઠટા છે .
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ઈસ્લયની લાટ પ્રેભીકાને, ને પ્રેભીકાની લાટ ઈસ્લયને, એલા
ગટાયા! એક વામયે એ ગટાયાને આગય લઢાયલા રમખુાં છ
કે...
ખુડા કા જીક્ર કયેં , મા ર્ુભાયી ફાટ કયેં ,
શભેં ટ ઈસ્ક વે ભટરફ, કીવીકી ફાટ કયે !
ન આડે શારુાં ઉડાશયન રેહ,ુાં એટરે ઉં ટભને
ઈસ્લયની લાટ કયા. ટભે ઈસ્લયનુ ાં ડવાન કયલા ભાંટ્ર ફરટા શલ,
ને ભાંટ્ર ુય ઠીમા ેલ્રાાં જ જ ઈસ્લય ટભને ડવાન આરે, ટ
ટભે ડવાન કયશ કે ભાંટ્ર ુય કયશ? ઈન વટા , ઈમ્ટા ન્વ કનુ ાં
છે , ભાંટ્રનુ ાં કે ઈસ્લયનુ?ાં ઉં કેઉં છ કે ઈસ્લયનુ ાં ડવાન ઠમા છી
ભાંટ્ર ુય કયલાની પભાારીટી કઈ ફી નીં કયે ! ટ આ શૉનેટભાાં
ફી ફીજી ાંક્ટીભાાં જ જે ડવાન ઠટાાં છે , એ કમયા છી કઈ ભાંટ્ર
ુય કયશે? ભટરફ કે આખ્ખુાં શૉનેટ લાાંચશે? ફીજ વાસ્ટ્રીમ
પ્રસ્ન એ કે જ ફીજી ાંક્ટીભાાં જ ચભટ્કૃટી ને ક્રાઈભેક્વ આઈ
જામ, ટ એ યચના શૉનેટ કે’લામ? ઉં ટ કેઉં છ કે આ ફે
ાંક્ટીનુ ાં શૉનેટ (?) કઈ ફી આખુાં લાાંચશે જ નીં! ે’લ્રાાં ફી ભેં
કેમલુાં છ કે સ્ટ્રીઓને આભાાં ભઝા નીં આલે, વાંસ્કૃટીપ્રીમ ુરુવ
ફીજી ાંક્ટી આલટાાં જ આઘાટ ાભશે ને અઢમુઆ ઠઈ જશે, ને
ફાકીના ુરુવ ક્રાઈભેક્વ જમા છી આગય નીં લઢે! ટ
ફાકીની ફાય ાંક્ટીઓ કના ભાટે રમખી છ? ને એ યશસ્મ–
ફાંઢનને કન છડશે?? કલીએ ટ ફઢાાંને આગય લઢાયલા
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‘ાયદવાક, ચુફક,
ાં
કવાક, ઘાટીરી નાની ગાગય(નાની?), કામના
વ્મભ, ભયરા’ લગેયે વબ્ડ રખી ફલ પ્રરબન આમરા છ;
ન ફીજી ાંક્ટીની મુખયટા કભનવીફે એલી ચુફકીમ
ાં
ફની છ
કે કઈ આગય લઢશે જ નીં!
...ને પ્રેક્ટીકર ભનુસ્મ હુાં ખાલા આલી ઠીમયીભાાં ટાઈભ
લેસ્ટ કયે ? વાંસ્કૃટીપ્રેભી ભનુસ્મને આઘાટ આરે એલા આ
શૉનેટ(?)ભાાં ભાનલજીલનનાાં મુલ્મ ઢલાઈ ગીમાાં છ, એટરે ઉં
ટૅન્વનભાાં રાગુાં છ, ફાકી કસુાં જલાઈ જામ ટ ભને ટૅન્વન નીં
ઠામ, એટરી ગેયન્ટી! નીમ્ભેવબૈએ ભને ખાવ

કેમલુાં છ કે

આસ્લાડ કયાલલાભાાં ટભે વાંમભ યાખજ, એટરે આ ફે ાંક્ટીના
આ શૉનેટ ભાટે ભેં બાયે વાંમભુલાક આટરી ાંક્ટીઓ રમખી,
ફવ લાટ ુયી! અલે ભાયે ઘેય જવુાં ડશે, અસ્ર્ુ ..

–નીભીળ ઠાકય
વજૉક–વાંકા :
B-64 HERITAGE BUGALOWS, Opp. SCIENCE CITY,
SOLA, AHMEDABAD - 380060 Mobile: 09435715351
Website : www.nirmishthaker.com
eMail : nirmish1960@hotmail.com

@
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123 : 14-10-2007

‘કશાણી એક યેં ગ્રયની’
(ત્નીની દૃ ષ્ટીએ તી તાત્માવાશેફ નાયીકય)

–ડૉ. ળળીકાાંત ળાશ ‘એકરવ્મ’
અનુક્રભણીકા

એક એંવી  ૃષ્ઠનુ ાં અને ચાવ રુીમાની
કીંભતનુ ાં નાનકડુાં ુસ્તક અત્માયે ભાયા શાથભાાં છે . ડૉ. લી. લી.
નાયીકય (જન્ભ :  વપ્ટેમ્ફય ૐ – અલવાન : ૐ
એપ્રીર ૐૐ)ગઈ ેઢીના એક ભશાન ગણીત–લીજ્ઞાની શતા.
તેભના ુત્ર ડૉ. જમાંત નાયીકય ણ એસ્ટ્રપીઝીક્વના ભશાન
લીજ્ઞાની છે . ડૉ. લીષ્ણુ નાયીકયનાાં ત્ની સુભતી નાયીકયે
ડૉ. લી. લી. નાયીકય વાથેનાાં તાનાાં વાંસ્ભયણ અને
અનુબલને લણાલતી જીલનકથા રખી. મુ ભયાઠીભાાં રખામેરી
એ જીલનકથાન અનુલાદ પ્ર. ફી. એવ. મુે દ્ાયા થમ અને
સુયતના શ્રી યભેળ ળાશે એ અનુલાદને ‘કશાણી એક યૅં ગરયની’
એ ળીાક શેઠ પ્રકાળીત કમો. (પ્રકાળક : યભેળ ળાશ – ઈ–
ભેઈર:

shahrameshb@gmail.com

ભફાઈર

:

94271

52203, ાઠળાા પ્રકાળન, 703– નુતન નીલાવ, બટાય ભાગા,
સુયત– 395 001, પ્રથભ આવ ૃત્તી: જુ ન–2007, ાન: 80,
મુલ્મ: રુીમા–50) હુાં એ નાનકડી ુસ્તીકા એકી ફેઠકે ચાયે ક
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કરાકભાાં લાાંચી ગમ. આણી યુલા ેઢીને પ્રેયણા આે તેલી
આ જીલનકથા શલાથી હુાં એના લીળે રખલા પ્રેયામ છાં. ડૉ. લી.
લી. નાયીકયની લીદ્ત્તાથી અને એભના કામાથી ખુફ ઓછા
રક યીચીત શળે. આણે એભના ુત્ર ડૉ. જમાંત નાયીકયને
ઓખીએ છીએ. સુભતી લીષ્ણુ નાયીકયે આ જીલનકથાભાાં
તાના લીદ્ાન તીની જીલનળૈરીનુ ાં લણાન કયુું છે .
આલ, આણે થડીક ભીનીટભાાં લીષ્ણુ નાયીકયને
ભી રઈએ. લીષ્ણુ કૉરેજભાાં ફાઘ ગણાત. કૉરેજભાાં આવ્મ
ત્માયે એને ભાથે રાાંફી ચટરી શતી! કલ્શાુયના એક વાદા
બટજીન છકય એલ જ શમ ને! સ્લાબાલીક યીતે વો
લીદ્યાથીઓ ુછતા; ‘આ ફાઘ કણ છે ?’ ભૅટ્રીકની યીક્ષાભાાં
કલ્શાુયની યાજાયાભ શાઈ સ્કુરન એ ‘ફાઘ’ દવ શજાય
લીદ્યાથીભાાં પસ્ટા આવ્મ ત્માયે વોને એન વાચ યીચમ થમ.
ળાાભાાં શતા ત્માયે તેઓ એક ગુરુજીને ત્માાં વલાયે ાાંચ લાગે
બણલા જતા. યૅં ગ્રય નાયીકયના ગુરુએ જુ ની સ્મ ૃતી લાગતાાં
કશેલ,ુાં ‘એકલાય એરાભા ન લાગે એવુાં ફને; યાં ત ુ લીષ્ણુ ાાંચના
ટકયે શાજય ન થમ શમ એવુાં ફન્યુાં નથી.’ કૉરેજભાાં ણ
એભણે શેર નાંફય જાલી યાખેર. મુફઈની
ાં
એલ્પીન્સ્ટન
કૉરેજ વાંરગ્ન યૉમર ઈન્સ્ટીટયુટ ઓપ વામન્વભાાંથી તેઓ
ૐભાાં મુખ્મ લીમ ગણીત અને ગોણ લીમ લીજ્ઞાન વાથે
ફી. એવવી. થમા. તેઓ આખી યુનીલવીટીભાાં પ્રથભ લગા
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ડીસ્ટીંક્ળન વાથે પસ્ટા આવ્મા. એભના ભાક્વાન વયલા
ાંચાણુાં ટકા ઉય થત શત. (માદ યશે, આ ૐની લાત છે .
શલે ત....છીછયા, જ્ઞાન લગયના લીદ્યાથીઓ ણ વત્તાણુ–ાં
અઠ્ઠાણુાં ટકા ભાક્વા વયતાથી રઈ આલે છે !) ત્માય છી તેભને
ઈંગ્રૅંડ જલા ભાટે

કલ્શાુયના ભશાયાજાએ રૂ. ની

સ્કૉરયળી આી. અશીં કૅમ્બ્રીજ યુનીલવીટીભાાં ફે લાન
અભ્માવક્રભ એક જ લાભાાં ુય કયી તેઓ વામન્વની ટ્રામવ
યીક્ષાભાાં ફેઠા અને પ્રથભ લગાભાાં ાવ થમા. યુનીલવીટી
તયપથી નેવ ુાં ાઉન્ડની સ્કૉરયળી ભી અને ઈનાભ ભળમાાં.
ૐભાાં કૅમ્બ્રીજની છે લ્રી યીક્ષા વાય કયી તેઓ ‘ફી’ સ્ટાય
યૅં ગરય થમા. ગણીતની આ ભટાભાાં ભટી અને છે લ્રી
યીક્ષાભાાં પ્રથભ લગા ભેલનાયને જ સ્ટાય યૅં ગરય કશેલાભાાં
આલે છે . ‘ફી સ્ટાય યૅં ગરય’ થમા ત્માયે શ્રી નાયીકયને જે
ટામવન ભૅડર ભળમ તે તેભની કૉરેજભાાં ાંચતેય લાભાાં
કઈને ભળમ નશત તેથી એભના પ્રીન્વીાર ખુફ ખુળ થમા
અને આ શીંદુસ્તાની યુલાન એક તયપ વો પ્રૉપેવયના ભાન તથા
આદયને ાત્ર ફન્મ, ત ફીજી તયપ વોની ઈષ્માાન ુ ાં કેન્ર ફન્મ!
ૐૐભાાં એભને વય આઈઝેક ન્યુટન સ્કૉરયળી ેટે લાીક
 ાઉન્ડ ભલા રાગ્મા. ત્માય છી ત એભણે એટરાાં
ફધાાં ઈનાભ અને ાયીતીક ભેવ્માાં કે તે ફધાાંન ઉલ્રેખ
કયલા રાાંફ રેખ રખલ ડે. ત્ની સુભતી લીષ્ણુ નાયીકયે
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તી અંગે રખેરી જીલનકથાભાાં તે જમાંતના ઉછે યભાાં કેલી
કાજી રીધી શતી તેની લાત આરેખી છે તથા તી લીષ્ણુના
અને ુત્ર જમાંતના લીકાવભાાં ઉત્તભ ુસ્તકએ ળ પા આપ્મ
છે તેન ુ ાં ણ લણાન કયુા છે . કુર્ુાંફભાાં વતત ળીક્ષણ અને
વાંસ્કાયની જ લાત છલામેરી યશેતી. સુભતીફશેન નોંધે છે કે,
‘અભાયા ઘયનુ ાં શુદ્ધ લીદ્યાકીમ બાલાલયણ જ એવુાં શત ુાં કે અભે
અભાયા ફન્ને ુત્ર જમાંત અને અનાંતને કૅમ્બ્રીજ યુનીલવીટીભાાં
ળીક્ષણ ભેલલા ભકરી ળક્યા અને ત્માાં એભણે ખુફ ઉંચુાં
ળીક્ષણ ભેવ્યુ.ાં ત્માાં લીષ્ણુના તાના ગુરુઓ વાથેના વાંફધ
ાં 
અત્માંત ભીઠા અને ભૈત્રીુણા યહ્યા શતા. તેથી અભાયા ુત્રને
ણ એન રાબ ભળમ.’ જીલનકથાભાાં દામ્ત્મના યમુજી પ્રવાંગ
ણ છે અને યૅં ગરય લીષ્ણુ નાયીકયના વ્મક્તીત્લનાાં રક્ષણની
લીળદ છણાલટ ણ છે .
કઈ ‘ફાઘ’ છકય જીલનભાાં ભશાન ગણીતળાસ્ત્રી કઈ
યીતે

ફની ળકમ તેન જલાફ ‘કશાણી એક યૅં ગ્રયની’

ુસ્તકભાાંથી ભી યશેળે. તાના વાંતાનના લીકાવભાાં યવ શમ
તેલા વો ભીત્રને આ ુસ્તક લાાંચલા બરાભણ છે .

–ડૉ. ળળીકાાંત ળાશ ‘એકરવ્મ’
વાંકા : 35–આલીષ્કાય ય શાઉવ, તાડલાડી, સુયત–395 005
ભફાઈર : 98252 33110
ઈ–ભેઈર : sgshah57@yahoo.co.in
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–સુયતથી પ્રવીદ્ધ થતાાં ‘ગુજયાતભીત્ર’ દૈ નીકની ‘ળીક્ષણ
અને

વાંસ્કાયની

વભસ્માઓ’

કૉરભભાાં

ઓગસ્ટ–2007ભાાં

પ્રકાળીત થમેરા એભના રેખભાાંથી વાબાય....

ળૈક્ષણીક પ્રાભાણીકતાભાાં ત તેભણે ઘણા ઉંચા ભાદાં ડ
સ્થાીત કમાા. આ લીળેન ુ ાં એક સુદ
ાં ય ઉદાશયણ આણા પ્ર.ચુ.
લૈદ્યવાશેફ આે છે , જેભનુ ાં ‘લૈદ્ય ભુભીતી’ લીળેન ુ ાં કામા આજે
આંતયયાષ્ટ્રીમ ક્ષેત્રે લીખ્માત થયુાં છે .

લૈદ્યવાશેફ તાનુ ાં ગણીત વાંળધન કયલા ભાટે કાળી
લીદ્યાીઠ ગમા અને નાયીકયના ભાગાદળાન નીચે તેભણે કાભ
ળરુ કયુું. જે તાયાઓ પ્રકાળ આતા શમ તેભની ભુભીતી
આઈન્સ્ટાઈનના વીદ્ધાાંત પ્રભાણે કેલી શમ આ પ્રશ્ન શત. આ
ભાટે લૈદ્ય વાશેફે એક નલી જ ગણીતીમ યુક્તી ળધી અને
પ્રશ્નન ઉકેર ભેવ્મ. શલે આનુ ાં વાંળધનત્ર તૈમાય થયુાં અને
આખુમ
ાં કામા નાયીકયના ભાગાદળાન નીચે જ થયુાં શત.ુાં આભ
છતાાંમ, નાયીકયે આ વાંળધન ભાટે કેલ લૈદ્યવાશેફનુ ાં જ
નાભ મુય,ુાં તાનુ ાં નાભ વાથે ન જડ્ુ,ાં કાયણ કે મુખ્મ ઉકેર
લૈદ્યવાશેફે ભેવ્મ શત. આભ જે કામા ‘નાયીકય ભુભીતી’
તયીકે ણ જાણીત ુાં થઈ ળયુાં શત તે ‘લૈદ્ય ભેટ્રીક’ તયીકે જ
દુનીમાભાાં લીખ્માત થયુ.ાં પ્રાભાણીકતાના આલા ઉંચા ભાદાં ડને
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કાયણે

નાયીકય

વાશેફે

સ્લાબાલીક

યીતે

જ

તેભના

લીદ્યાથીઓનાાં અત્માંત ચાશના તથા પ્રેભ ભેલી ળક્યા.
–ઓગસ્ટ–ના

‘નલનીત

વભાણ’

ભાવીકના

અંકભાાં શ્રી ાંકજ જળીના એક રેખભાાંથી વાબાય...
♦●♦
‘કશાણી એક યૅં ગરયની’ ુસ્તીકાભાાંથી...

કેમ્બ્રીજની મુરાકાત દયભીમાન અનાંતના પ્રાધ્માક
ડૉ. ફકીરે અને શ્રીભતી ફકીરે અભને એભના નીલાવ ય ચા–
નાસ્તા કયલા ભાટે ફરાલેરા. ચા–નાસ્તાનુ ાં આમજન ખુફ જ
વયવ કયે લ.ુાં તેભના અભાયા પ્રત્મેના લતાન અને વ્મલશાય
અત્માંત સ્નેશુણા, નીખારવ અને વય શતાાં. ચા–ાણીન
કામાક્ભ તી ગમા ફાદ શ્રીભતી ફકીરે ભને કહ્ુ,ાં ‘‘ચાર હુાં
તભને શલે વાઈટ વીઈંગ ભાટે રઈ જાઉં છાં.’’ ભેં તેભને કહ્ુ,ાં
‘શેરાાં આણે લાવણ વાપ કયી નાખીએ અને છી જઈશુ.’ાં
તેભણે ભને જલાફ આપ્મ, ‘ત્માયે ફહુ ભડુાં થઈ જળે. તભાયે
લાવણની વાપસુપીની ચીંતા કયલી નશીં. My husband is an
expert in dish washing’ આભ કશી તેઓ અભને તયત જ
ફશાય રઈ ગમાાં. (ાન–48)
♦●♦
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ૐભાાં કેમ્બ્રીજ માત્રા ુયી કયી અભે સ્લદે ળ ાછા
આવ્માાં, ત્માયે જમાંત ણ અભાયી વાથે ાછ પમો. સ્લદે ળ
ાછા આલલા ભાટે અભે લીભાનભાાં ચઢતાની વાથે જ ભાયા
ધ્માનભાાં આવ્યુાં કે ભાયી પ્રીમ પલ્ડીંગ છત્રી અભાયા વાભાન
વાથે લીભાનભાાં ચઢી નથી. અભે ફધાએ ખુફ ળધાળધ કયી
યાં ત ુ અભને છત્રી જડી નશીં. રાંડનના લીભાની ભથક ય તે
યશી ગઈ શળે તેવ ુાં અભને રાગ્યુ;ાં ણ શલે ભલાની કઈ
ળક્યતા ન દે ખાઈ. પ્રલાવ દયભીમાન ભેં જમાંતને કહ્ુાં કે ફે
ભશીના છી તે ઈંગ્રેન્ડ જામ ત્માયે રાંડન શોંચ્મા છી રૉસ્ટ
પ્રૉટી ઓપીવભાાં અલશમ તાવ કયજે અને ભને તે અંગે ત્ર
દ્ાયા જાણ કયજે. છત્રી ય ભારુાં નાભ કે ઓખાણ ભાટેના
ુયાલા ન શતા. તેભ છતાાં આશ્વમાની લાત એ ફની કે જમાંતને
ભાયી છત્રી ત્માાં ાછી ભી. આ ખુળીભાાં તેણે અભને તાય દ્ાયા
આ મુજફ જણાવ્યુ:ાં 'Arrived safe' – Chhatrapati Jayant.
તાયભાાં જમાંતે તાની જે વશી કયી શતી તેભાાં ‘છત્રતી’ આ
ળબ્દ ઉભેયેર શલાથી અભને ફાંનેને ખાતયી થઈ ગઈ કે ભાયી
છત્રી ાછી ભી ગઈ છે . આ છત્રતી ળબ્દને રીધે અભને
અલાયનલાય આનાંદભીશ્રીત આશ્વમા થમા કયત.ુાં (ાન–49-50)
♦●♦
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તાત્માવાશેફનુ ાં લાચન લીળા. કઈ ણ ગ્રાંથના
લાચન દયભીમાન અલતયણ રખલાની તેભની ટેલ આશ્ચમા
ભાડે તેલી શતી. તેભની આલી નટબુક શજીમ ઉરબ્ધ છે .
છે લ્રાાં ૐ–ૐ

લાભાાં એભની

ભાાંદગીને

કાયણે

એભને

શૉસ્ટરભાાં દાખર કયલા ડતા ત્માયે તેભનુ ાં ભનયાં જન થામ
તે શેત ુથી હુાં આ અલતયણનુ ાં લાચન કયતી. ફમ્ફે શૉસ્ીટરભાાં
તાત્માવાશેફને દાખર કમાા શતા તે લખતની ત્માાંની કેટરીક
યીચાયીકાઓને એ લાચનભાાંથી જે અલતયણ ફહુ ગમ્માાં શતાાં
તેન ઉલ્રેખ અશીં કયલ મગ્મ રેખાળે:

(1) 'With a spirit that is bright,
With a heart that is light,
With a method that is right,
With love as our might,
We serve Him day and night.'
(2) 'My business is to think about God.
It is God's business to think about me.'
-Simon Weil
(Page:25-26)
@
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અભારુાં ઘય
–લીનદ ટે ર
અનુક્રભણીકા

નેળનર શાઈ–લે આઠ ઉય ચીરડાથી શીમ્ભતનગય
તયપ દડી યશેરી ટ્રકની શેડરાઈટ અંધાયાભાાં તાન યસ્ત
ળધતી આગ લધી યશી શતી. ટ્રકની કેફીનભાાં મુવાપયી કયી
યશેર ભાયા યીલાયને આ કેફીનભાાં અગયફત્તીની સુગધ
ાં અને
પ્રબાતીમાાંને રીધે ભાંદીય જેવુાં લાતાલયણ રાગત ુાં શત.ુાં થડીલાય
છી ઉગતા સુયજને નભન કયી, ડ્રાઈલયે શેડરાઈટ ફાંધ કયી,
ફશાયથી પ્રકાળ કેફીનભાાં પ્રલેળલા રાગ્મ.
અભે આંખના ઈળાયે કેફીનની વજાલટના લખાણ કયતાાં
શતાાં. ળાાંત લાતાલયણને ડ્રાઈલય શના લગાડી થડી થડી લાયે
જીલાંત કયલા પ્રમાવ કયી યહ્ય શત. અને કેવેટભાાં લાગતાાં
બજન વાથે તે ણ ગણગણી યહ્ય શત.
ાછ નજય કયતાાં ડ્રાઈલય ફલ્મ, ‘અયે , ઓ ચાંા!
ઉઠ અફ થડી દે યભેં ચાંરારા આમેગા.’ આ વાાંબતાાં જ અભે
એકફીજા તયપ પ્રશ્નાથા નજયે જલા રાગ્માાં અને ભનભન
લીચાયલા રાગ્માાં કે તેના ક્રીનયને ‘ચાંા’ના નાભે ફરાલત
શળે. ત્માાં ત થડી જ લાયભાાં કેફીનની ાછની ફાજુ એ
વાાંકથી રટકાલેરા ફાાંકડા ઉયથી એક સ્ત્રી નીચે ઉતયી!
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થડીલાય શેરાાં જે ડ્રાઈલય ભાટે ભાન શત ુાં તેના
પ્રત્મેની દૃષ્ટી ફદરાઈ, તે આ ટ્રકભાાં ક્યાાં ફેવી ગમાાં તેલી
રાગણી અભે અનુબલલા રાગ્માાં. ચાંરારા ગાભ આલતાાં જ
ડ્રાઈલય, ટ્રક ધીભી કયી એક ફાજુ રેતાાં કશેલા રાગ્મ, ‘વા’ફજી
ચામ ીકે નીકરતે શૈં.’ યડની ફાજુ ભાાં ટ્રકને ઉબી યાખી. જેલી
ટ્રક ઉબી યશી કે ચાંાએ એક રાાંબ ુ ાં ેચીયુાં રઈને ફધાાં જ
ટામયને તાવી રીધાાં. ડ્રાઈલયે નીચે ઉતયીને, ફાજુ ની નશેય
ય ફનાલેરી ા ઉય રાંફાવ્યુ–જાણે
ાં
તેભના કામભી રુટભાાં
આલત ુાં તાનુ ાં આ નીધાાયીત યકાણ શમ તેભ.
ટ્રકની કેફીનભાાં ફેઠેરાાં ફીજા એક મુવાપય ફશેન કશેલા
રાગ્માાં, ‘ચાર, આણે ફીજા વાધનભાાં જતાાં યશીએ. આ રક
વાથે આણને કઈ જળે ત શુાં કશેળે?’
કેફીનભાાં આલ લાતાારા ચારત યહ્ય. તેટરી લાયભાાં
ત ચાંા સ્ટલ, ડબ્ફા અને ચા ફનાલલાનાાં લાવણ રઈ ચા
ફનાલલા રાગી. ચા તૈમાય થતાાં, કેફીન ાવે આલી ડ્રાઈલય
કશેલા રાગ્મ, ‘વા’ફજી આ બી ચામ ીજીમે ન!’ અને
ડ્રાઈલયના આગ્રશને રીધે વાંકચાતાાં વાંકચાતાાં અભે ણ ચા
ીલા નીચે ઉતમાું. ત્માાં ત ચાની ચુસ્કી વાથે જ બુભ ડી,
‘અયે , ઓ ચાંા ફીડી ત ીરા દે !’
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‘તભે ક્યાયથી વાથે યશ છ?’ ખુફ જ શીમ્ભત વાથે
વીધ જ વલાર ભાયાથી ડ્રાઈલયને ુછાઈ જતાાં તે ફન્ને નીચુાં
જઈ ગમાાં.
‘વાશેફ, એ કશાની ત ફહુ જ રાંફી છે ’ ફરી, ફીડીના
કવથી ઠાંડી ઉડાડત અને વીથી જભીન ખતયત જાણે
તાના ભુતકાનેમે ખતયત શમ તેભ ડ્રાઈલય ફલ્મ. ‘હુાં
નાનણથી જ શૉટેરભાાં ટેફર વાપ કયત. ભને કાંઈ જ માદ
આલત ુાં નથી કે હુાં ક્યાાંથી ને કેલી યીતે શૉટરભાાં આવ્મ. ભાયી
વાથે ફીજા એક–ફે છકયાઓ ણ ભાયી જેભ જ ભજુ યી કયતા
શતા. અભાય દીલવ શાથભાાં કડાના ગાબા વાથે ઉગત અને
થાકીને રથથ થઈને યાતે ગથીમાને કઈ ખુણે સુતા ત્માયે
ણ શાથભાાં ગાબ શમ જ.
‘ભુખ રાગે ત્માયે ખાલા કયતાાં ળેઠની ગા લધાયે
ખાલી ડતી. ળેઠ શભેળાાં કહ્યા કયત કે ભાય ઉકાય ભાન કે હુાં
તભને આળય આુાં છાં. ત્માાં કાભના ફદરાભાાં લતય કે
ગાયની ત લાત જ ક્યાાં આલે? અભાયા શાથે ચાન ક કે
યકાફી ત ુટી જામ ત એક ટાંક ખાલાનુ ાં ફાંધ. આભ ને આભ
શૉટરની ચાય દીલાર અને યવડાભાાં અભારુાં ફાણ શભાઈ
ગયુ.ાં
‘એક દીલવ શૉટરની ફશાય ઉબેરી એક ટ્રકના ડ્રાઈલયે
ભાયી ાવે ાણી ભાંગાવ્યુ.ાં હુાં જગ બયીને ાણી રઈ ગમ. તે
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ભને ુછે : ‘છર્ુ, તેયા નાભ ક્યા શૈ?’ હુાં ત જલાફ આપ્મા
લીના વાભે જ જઈ યહ્ય! ભને ભાયા નાભની જ ખફય નશતી.
ળેઠ અને ગ્રાશક ભને, ‘ટેણીમ, ઘોંચુ,ાં ડપ, ફદભાળ,
કાભચય, આસુ, ઉંઘણળી’ જેલાાં જુ દાાં જુ દાાં વાંફધનથી
ફરાલતા. ભને ‘છર્ુ’ નાભ ત ફહુ ગભી ગયુ.ાં અલાયનલાય
આ ટ્રક ડ્રાઈલય આલે ત હુાં દડીને ાણી આલા જાઉં. તે
પ્રેભથી ભને છર્ુ કશી ફરાલતા અને એભને ભઢે ભારુાં ‘છર્ુ’
નાભ વાાંબલા હુાં એભની કામભ યાશ જત.
‘શલે ત શૉટરભાાં ણ ફધાને ભેં કશી દીધુાં કે ભારુાં નાભ
છર્ુ છે . દય ફે દીલવે આલતી આ ટ્રકની હુાં યાશ જત. ટ્રક
આલે એટરે ાણી રઈ દડત અને ાણીથી કાચ ણ વાપ
કયી આત. કેટરીક લાય ટ્રક ણ વાપ કયી આત. એ જઈ
ળેઠે એક દીલવ કહ્ુ,ાં ‘તને ટ્રકભાાં કાભ કયલાન ફહુ ળખ શમ
ત વાથે જત યશે.’ ડ્રાઈલય આ વાાંબી ગમ ને તેણે ળેઠને
કહ્ુ,ાં ‘ઠીક શૈ. ભૈં છર્ુ ક અને વાથ રે જાતા હ.ુાં છર્ુ, ત ુ
આમેગા ભેયે વાથ?’
‘ભેં ભાથુાં શરાલી શા ાડી. જીલનભાાં શેરી લાય
શૉટરની ચાય દીલાર છડલાન આનાંદ, યડ, ગાભડાાંઓ
જલાન આનાંદ ભલા રાગ્મ. આખુાં બાયત પમો. ટ્રકની કેફીન
અને ગાડી આખી ચકાચક યાખત. હુાં ડ્રાઈલયને ‘ઉસ્તાદ’ કશીને
ફરાલત. શલે ભટ થતાાં ઉસ્તાદ ભને ક્રીનયભાાંથી ડ્રાઈલય
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ફનાલલા ટ્રક ચરાલતાાં ળીખલલા ભાાંડયા. રામવન્વ ભાટે
શેરી લાય પટ ડાવ્મ. હુાં પટાને પેયલી પેયલીને જમા કયત
અને ભાયા ખીવાભાાં જ યાખત. ઉસ્તાદ વાથે એક બાઈ આલેરા.
ભને ુછે, ‘તભારુાં નાભ?’ ‘છર્ુ’, ભેં કહ્ુ.ાં હુાં ખુળ શત. ભને શલે
રામવન્વ ભળે. ‘પ્ાનુ ાં નાભ? તભાયી અટક ળી છે ? ગાભનુ ાં
નાભ?’ આ બાઈના આલા એકે વલારના જલાફ ભાયી ાવે
ક્યાાંથી શમ! હુાં ત ઉસ્તાદ વાભે જઈ એટલુાં જ ફલ્મ, ‘છર્ુ
નાનારાર ળેઠ’. ભને ભાયા નાનારાર ળેઠનુ ાં નાભ આલડત ુાં શત.ુાં
ફાકીનુ ાં ફધુાં ઉસ્તાદે રખાવ્યુ.ાં અઠલાડીમા છી પટા વાથેન ુ ાં
રામવન્વ આતાાં ઉસ્તાદે કહ્ુ,ાં ‘છર્ુ, રે, મે તેયા રામવન્વ
આ ગમા!’
‘અભે દય લખતે જ્માયે નાનારાર ળેઠની શૉટર
આગથી નીકતા ત્માયે ળેઠ અને જુ ના ભીત્રને ભીને જ
આગ જતા. ળેઠ ભાયી ચાના ૈવા ક્યાયે મ ન રેતા. આ લખતે
ળેઠને ભેં ભારુાં રામવન્વ ફતાવ્યુ.ાં ળેઠની આંખભાાં આંસુ આલી
ગમાાં. ભને શેરી લાય છાતીએ રગાડી ફલ્મા, ‘અયે લાશ!
છર્ુ, તેં ત ભને ફા ફનાલી દીધ!’
‘ભને આજે અશેવાવ થમ કે નકય ાવેથી કાભ
કઢાલલા ળેઠે ગુસ્વાભાાં યશેવ ુાં ડે; ફાકી એભની ાવે દીર જેવુાં
ત છે . તે દીલવે આગ્રશ કયીને ભને એક જડી નલાાં કડાાં
અાવ્માાં. શલે ત હુાં એકર ણ ટ્રક રઈને જલા રાગ્મ.
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 191
ઉસ્તાદે ભને થડુાં રખતાાં–લાચતાાંમ ળીખલી દીધુ.ાં ફૅન્કભાાં ખાત ુાં
ખરાવ્યુ.ાં ભાય ગાય ણ શલે તેભાાં ઉસ્તાદ જભા કયાલે.
‘ઉસ્તાદની જેભ ભને ણ અમુક નક્કી શૉટરે ચા ીલા
ભાટે ટ્રકને ઉબી યાખલાની આદત. એક શૉટરભાાં ચાંાની ભાવી
ચા ફનાલે. ચાંા ફધાને ચા આે. આભ ત ફધા જડે શવીને
લાત કયતી ચાંાના ચશેયાનુ ાં નુય આજે ગામફ થમેલ ુાં જઈ ભેં
ુછ્ુ,ાં ‘ચાંા ળી લાત છે ? આજે આટરી ઉદાવ કેભ?’ ચાંાની
આંખભાાં ત આંસુ! ભાવી કશે, ‘ચાંાન ફા એને કઈ બુઢ્ઢા
વાથે થડા રુીમા રઈને યણાલી દે લા ભાગે છે .’
‘શુાં એક ફા થઈને આવુાં કયી ળકે?’
‘તે ચાંાન ફા નથી ને હુાં ચાંાની ભાવીમે નથી.
ચાંા કની છકયી છે તે એનેમ ખફય નથી.’
‘હુાં શચભચી ઉઠય. ચાંાના દદા ને વભજી ળક્ય અને
ભાયી ફેચેની ઉસ્તાદને વભજતાાં લાય નશીં રાગી ને ુછયુ,ાં
‘છર્ુ, ળી લાત છે ? તફીમત ઠીક નથી?’ ભેં કહ્ુ,ાં ‘ના ઉસ્તાદ,
તફીમત ત વાયી છે ...’ છી ભેં ચાંા લીળેની ફધી લાતથી
ઉસ્તાદને લાકેપ કમાા. તેભણે ગાડીને તયત જ બ્રેક ભાયી અને
કશે : ‘છર્ુ, ત ુાં ચાંા જડે રગન કયીળ?’ ભાયા ભોનને તે વભજી
ગમા. ટ્રક ાછી લાી. તેભણે ભાવી વાથે લાત કયી અને
ચાંાને વાથે જ ટ્રકભાાં રેતા આવ્મા. યાત્રે ઉસ્તાદના ઘયે અભાયાાં
રગન થમાાં.
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‘ફીજે દીલવે અભને લકીરની? ઓપીવે રઈ ગમા.
ભાયી ભાશીતી રખ્મા છી તે ચાંાને ુછલા રાગ્મા : ‘તારુાં
નાભ શુ?ાં ’
‘ચાંા.’
‘ફાનુ ાં નાભ, લતન, જાતી, અટક ઝટ ફરતી જા..’
‘ણ ચાંાના શઠ વીલામેરા જ યહ્યા. ઉસ્તાદે કહ્ુ,ાં
‘ભારુાં નાભ, વયનામુાં રખ.’ હુાં ત અલાકૌ ! ઉસ્તાદે ચાંાના ફા
તયીકે

તાનુ ાં નાભ રખાવ્યુ.ાં અભાયાાં રગ્ન આભ શલે

કામદે વયનાાં થમાાં. યાતે ઉસ્તાદે એભના ઘયે ભીત્રને ફરાલી
રગ્નની ખુળી ભનાલી.
‘ફીજા દીલવે એક કલય શાથભાાં મુકી ઉસ્તાદ કશે, ‘છર્ુ,
રે, ચાંાને ભાયા તયપથી કન્માદાનભાાં આ કલય.’ કલયભાાં, ટ્રક
ચાંાને નાભે ટ્રાન્વપય કયી તેના દસ્તાલેજ શતા! હુાં ઉસ્તાદને
ગે ડુાં તે શેરાાં ત ભને છાતી વયવ દફાલી દીધ. અભ
ફન્નેની આંખના ચાયે ખુણા જીલાંત શતા. ચાંા ત કશુમ
ાં
વભજ્મા લીના જઈ જ યશી.’
ડ્રાઈલય વાથેની અભાયી આટરી લાતભાાં કેટર વભમ
ગમ તેની સુધ જ અભને ત ન યશી. ચાંાએ ચાનાાં લાવણ
અને કેફીન વાપ કયી બુભ ાડી, ‘ચર અફ દે ય શ યશી શૈ...!’
ટ્રક શીંભતનગય તયપ આગ દડલા રાગી. ત્માાં છર્ુ કશે,
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‘વા’ફજી મશ પટ દે ખ યશે શ ન, ફવ મશી ભેયે ઉસ્તાદ...
બગલાન શૈં ભેયે...!’
‘તે તભે કઈ બગલાનન પટ નથી યાખતા?’ ભેં
કુત ુશરલળ ુછ્ુ.ાં
‘ના, ભેં બગલાનને જમા ણ નથી અને જરુય ણ
નથી. ભાયે ત ભાયા ઉસ્તાદ જ ભાયા બગલાન.’
ટ્રકે શીમ્ભતનગયથી ળાભાજીન લાાંક રીધ. અભે
આગના ચાય યસ્તે ટ્રક ઉબી યાખલા કહ્ુ.ાં ટ્રક ફેયણા–
આગીમર ઉબી યશી. બાડુાં આલાની લાત થઈ ત કશે, ‘જે
થત ુાં શમ તે જ આ અને ફાકનુ ાં બાડુાં નશીં રેલામ. આ ત
તભે યીલાય વાથે શતાાં તેથી ફેવાડયાાં.’ છર્ુ અને ચાંાએ ટ્રક
ળાભાજી

તયપ

શાંકાયી

મુકી.

ફન્ને

શાથ

શરાલતાાં

આલજ...આલજ...કયે છે .
ટ્રકની કેફીનભાાં ધફકતા જીલનને અભે ણ શાથ
શરાલીને તેભને શુબેચ્છા અને વરાભ ફન્ને ાઠલી. ટ્રકની
ાછ રખ્યુાં શત ુાં : ‘અભારુાં ઘય.’

–લીનદ ટે ર
વાંકા : વી-4, કારીન્દી વવામટી, વયકાયી ફય વાભે, ફર,
અભદાલાદ–380 058 ભફાઈર : 94275 31840
ઈ–ભેઈર : vmp1965@gmail.com
@
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કલ્નાન ઈશ્વય
–અળક ગાયાલ લીદ્ાાંવ(અભેયીકા)
અનુક્રભણીકા

ફી. ઈ. ભીકૅનીકર થમ અને તયત જ ભને
મુફઈ
ાં
નકયી ભી. એ લાતન ભાયા ઘયભાાં ફધાને ગલા શત.
શલે ભાયે અભદાલાદથી કામભ ભાટે દુય લવલાનુ ાં શત.ુાં ‘મુફઈભાાં
ાં
યટર ભે ણ ઓટર ન ભે ’ એ ણ શલે જ વભજાલાનુ ાં
શત.ુાં તેભ છતાાં, મુફઈભાાં
ાં
‘યટર અને ઓટર’ એભ ફન્ને
ભેલલાના પ્રશ્ન ધામાા કયતાાં વશેરાઈથી ઉકલ્મા. દુયના ભાયા
એક બાઈન ારાાભાાં ફ્રેટ શત. તત્કા ુયતી ત ભાયી
યશેલાની ગઠલણ ત્માાં થઈ ગઈ. બાબીનુ ાં ભન, તેભના ભટા
ફ્રેટ કયતાાંમ ભર્ુાં અને ઉદાય શત.ુાં હુાં ાયકે ઘયે યહુાં છાં એલી
રાગણી ભને બાબીએ કદી થલા ન દીધી.
શલે ારાાથી ચચગેટની ભાયી યજની આલનજાલનની
ઘટભા ળરુ

થઈ.

મુફઈની
ાં
રકર

ગાડીઓને

તાની

જીલાદયી વભજનાયા અવાંખ્મ કીટાણુઓભાાં એકન ઉભેય થમ.
ળરુઆતભાાં ફહુ ભઝા ડતી. નલા ચશેયા અને અનખાાં સ્થ
કુત ુશર નીભાાણ કયી જતાાં. ભારુાં ભન જાણે નજયે ડતી પ્રત્મેક
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વ્મક્તી અને સ્થ ાછ છાઈ યશેરી કથા લાાંચલાન પ્રમત્ન
કયલાભાાં ગુથ
ાં ામેલ ુાં યશેત.ુાં
નલી નકયી, ઓપીવ, વાથી કામાકય અને નલી
કાભગીયી, ભેં ધાયે લ ુાં એનાથીમ ઘણાાં ઝડથી યીચીત થતાાં
જતાાં શતાાં. ચકડે ચડેરી મુફઈ
ાં
નગયીની ભાયી દીનચમાાભાાં
ભાય વભમ ઝડથી લીતલા રાગ્મ. ફધુાં જ કઠે ડલા ભાાંડ્ુાં
શત.ુાં યજ દે ખાતી છકયીઓ–ખાવ કયીને તરુણીઓ–ના ચશેયા
શલે જાણીતા થતા જતા શતા. એકાદ સુદ
ાં ય તરુણી રાગરગાટ
આઠ–દવ દીલવ નશીં દે ખામ ત્માયે , ‘એણે નકયી ત નશીં
ફદરી શમ ને? કે છી યણી ગઈ શળે?’ એલા ચીંતીત
કયનાયા પ્રશ્ન ભનને ઉચાટ અે. ને છી એટરાભાાં જ નલી
વાડીભાાં તાને લીંટી રઈને એ ાછી શાજય થઈ જામ, ત્માયે
ભનને વાાંત્લના ભે એવુમ
ાં ફનત.ુાં
રકરભાાં નજયે ડતી આ જીલાંત મુતીઓથી તદ્દન
લીરુદ્ધ પ્રકાયનુ ાં સ્થામીણુાં રકરના યસ્તાની ફાજુ એ ઉબેર
ઈભાયતનુ ાં શત.ુાં યસ્તા, ુર, ફીલ્ડીંગ્વ લગેયે ધ્રુલતાયા જેલાાં
શતાાં. અમુક સ્થે થી ગાડી વાય થામ એટરે અમુક યે સ્ટયાાં કે
ફૅન્કની ઓપીવ ચક્કવ નજયે ડલાની જ. લાાંદયાની ખાડી
યથી ગાડી વાય થામ એટરે દુગુંધ અને ભાશીભની ખાડી
યથી આલતી દયીમાની પયભ. ફાંને લચ્ચેન ુ ાં દ્ ાંદ્ કામભી. નજય
ભાયપત ભન ય છા ાડી જનાય આ લીલીધ વ્મક્તીઓ અને
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સ્થભાાં એક ઈભાયતે અથલા ખરુાં કહુાં ત ઈભાયતના ભાથાના
ળીખયના ટકાએ ભાયા ભનભાાં ક્યાયે ઘય કયી રીધુાં એની ભને
તાને જ ખફય ન ડી! લેગથી વાય થતી રકરના
યસ્તાથી થડે દુય આલેર એ ઈભાયત તે ત ફીજાાં ફે ઉંચાાં
ફીલ્ડીંગની ાછ અદૃશમ જ યશેતી. એના ભાથેના ળીખયનુ ાં
ટકુાં ભાત્ર દે ખાત.ુાં એ ટકાના આધાયે એ ઈભાયત કઈ
ભાંદીય શળે અને ભને દે ખાતી ટચ એ ભાંદીયના ળીખયનુ ાં ટકુાં
શળે, એભ, વશજ જ ભાયી ધાયણાભાાં આવ્યુ.ાં અને આલી
વાભાન્મ કલ્ના કયલા ભાટે ભાયે કઈ કલી–હૃદમની ણ જરુય
ન શતી. યજ વલાયે અને વાાંજે સુમાનાાં કભ કીયણભાાં ચભકી
ઉઠતી

તે

ટચ,

ભાયા ભન:ચુ વાભે

આખામે

ભાંદીયનુ ાં

કલ્નાચીત્ર ખડુાં કયી દે તી. જતાાં–આલતાાં યજ, ગાડીની
બીડભાાંથીમે, નજય ખેંચીને, એ ટચ ઉય આંખ પેયલી રેલાની
જાણે ભને ટેલ જ ડી ગઈ.
વભમ ઝડથી વાય થત શત. છ ભશીના થમા અને
ભને નકયીભાાં પ્રભળન ભળયુ.ાં એથી હુાં ત શયખામ! ફૉવને
ભારુાં કાભ વાંદ શત.ુાં વાથી કામાકયનેમ અદે ખાઈ નશતી
આલી. ગાય લધ્મ એટરે ભેં ફયીફરીભાાં બાડાની જગ્મા
ભેલી. ભટાાં બાઈ–બાબીન ખુફ આબાય ભાની હુાં ફયીલરી
યશેલા ગમ. ગાડીભાાં શલે અગાઉથી લધુ લખત લીતત. એ એક
લાત

જતી

કયીએ

ત

ફાકી

કળ

પયક

www.gujaratilexicon.com

નશત થમ.

P a g e | 197
ફયીલરીથી ભને શલે પાસ્ટ ટ્રેન ભતી. ેરી ટચ શલે
અગાઉથીમ ઓછી ક્ષણભાાં નજય વાભેથી ઓઝર થતી. ણ
ભાયી ટેલામેરી નજય, ાયધીની ચકય નજયની જેભ જ, એ
ટચને ફયાફય ઝડી રેતી. જેના આધાયે એ ટચ ભાથુાં ઉંચકી
ળકતી શતી એ ળીખય અને ળીખયને તાને ભાથે ધાયણ કયીને
ઉભુાં યશેનાય ભાંદીય ત જ કે કામભ અગચય જ શતાાં. ણ
ટચની ઝરક ભને ભાંદીયની બવ્મતાની કલ્ના કયલાભાાં ખુફ
ભદદરુ શતી. વાાંજે ાછા પયતાાં ત ઘણી લખત ભને એભ થત ુાં
કે આગાઉના સ્ટેળને ઉતયી, એ ભાંદીય સુધી જાઉં અને ભાંદીયનુ ાં
સ્થાત્મ નીશાળાં. ણ ના, એ ભાટે ભાયે શજી ઘણી યાશ જલાની
શતી.
કણ જાણે કેભ ણ ભને થત ુાં કે એ ભાંદીય ળાંકયનુ ાં શવુાં
જઈએ. હુાં કબુર કરુાં છાં કે હુાં જયામે આસ્તીક નથી. તે ગભે તે
બગલાનનુ ાં શમ, હુાં ક્યાાં ત્માાં ભાનતા ભાનલા જલાન શત! છતાાં
ળાંકય બગલાન ભાટે ભને એભનાાં બણ, એભની નીયાડાંફયી
વાદગી અને એભના લીાન ભાટે આદય ખય. અજાણતાાં જ
ભેં ત એ ભાંદીય અને અંદય ફીયાજેરા ળીલરીંગ લીળે કલ્ના
કયલા ભાાંડી.
છી ત અભદાલાદભાાં ભાયાાં રગ્ન નક્કી થમાાં. ફે ને
ફદરે શલે હુાં ચાય શાથલા ફન્મ. ત્રણ લા ુલે ‘સ્નાતક’
અને ‘અલીલાશીત’ એલા ફેલડા અથાભાાં ‘ફૅચરય’ તયીકે મુફઈ
ાં
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આલેર હ,ુાં શલે મુફઈગય
ાં
થઈ ગમ. ભે ભાવની યવેલાના
યે રા

ઉતાયતી

વપ્ટેમ્ફયભાાં
જુ સ્વાબમો;
દીાલરી

ગયભી,

ગણેળત્વલ
છતાાં
ટાણે

જુ ન–જુ રાઈન ધધભાય લયવાદ,
નીભીત્તે

બક્તીયુક્ત
યાતબય

ભશાયાષ્ટ્રીમન

ઉત્વાશ

ચારતી

અને

રકન

ઓક્ટફયભાાં

દારુખાનાની

ધનાધની

આત્ભીમ રાગતી શતી. ણ તે વાથે જ ેરી ટચ અને તે
ધાયણ કયનાય ભાંદીય ભાટેન ુ ાં ભારુાં કુત ુશર અને આકાણ તસુબય
ઘટમાાં નશતાાં.
ાણીગ્રશણ લેા એક યભાાંચક કલ્નાનુ ાં ભેં જતન
કયે લ.ુાં રગ્ન છી વજડે એ ભાંદીયે જઈ, એ દે લસ્થાનનુ ાં ળીલ્–
સ્થાત્મ નીશાવુ.ાં ભાંદીયના દ્ાયે વજડે પટ ડાલી, અંદય
ુ ે કશેવ:ુાં ્ વશનાલલત ુ. વશ નો ભુનક્ત ુ. વશ
જઈ બાળાંભન
લીમું કયલાલશૈ. તેજસ્સ્લ નાલવધતમૌ અસ્ત ુ. ભા વલદ્વદ્ાલશૈ. ્
ળાસ્ન્ત: ળાસ્ન્ત: ળાસ્ન્ત:. ણ ત્નીના મુમ્ફઈ આવ્મા છીમ
કાાંઈક ને કાાંઈક કાયણવય ભાંદીય જલા જલાનુ ાં ન જ ફન્યુ.ાં
તેભતેભ ભારુાં કુત ુશર ત દીલવદીલવ લધત ુાં જ ગયુ.ાં
એક દીલવ યજની જેભ ટચ ઉય નજય નાાંખી ત્માયે
અચાનક ધ્માનભાાં આવ્યુાં કે જે ફે ઉંચી ઈભાયત લચ્ચેની
તડભાાંથી ેરી ટચ ડક કાઢતી શતી એ તડ જ શલે ુયાઈ
જલાની શતી! એ ફે ફીલ્ડીંગની લચ્ચે એક ત્રીજુ ાં ફીલ્ડીંગ શલે
ગેવાય કયત ુાં શત.ુાં આ યીસ્થીતીએ ભાય અજ
ાં લધાયી
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મુક્ય. શલે જયા ણ લીરાંફ લીના આ યલીલાયે ભેં એ ભાંદીયની
પ્રત્મક્ષ મુરાકાત રેલાન નીણામ કયી રીધ. ત્ની ત ીમય
ગઈ શતી તેથી પ્રથભ દળાન ત ભાયે એકરાએ જ કયલાનાાં
શતાાં.
વલાયે લશેર ઉઠી નાહ્ય. આજે ળાંકયદાદા પ્રત્મે ભને ળી
પ્રીતી જાગી, કને ખફય; ણ દય યલીલાયે ટેસ્ટફુર ઓભરેટન
નાસ્ત કયલાન ભાય નીમભ ભેં તે દીલવે ફદલ્મ. ‘ન
બ્રેકપાસ્ટ, પક્ત એક ક ચા’ આલી લીત્ર તૈમાયી વાથે હુાં
ભાંદીય જલા નીકળમ. યસ્તે ચારતાાં ણ ભાયા ભનભાાં વતત એ
ભાંદીયના જ લીચાય આલતા શતા. ભાંદીય ખુફ ુયાતન શળે?
કઈએ એન જીણોદ્ધાય કયાવ્મ શળે? ુજાયી ત નક્કી કઈ
ુાં .ુાં ભાંદીયના
આદયણીમ વ ૃદ્ધ જ શળે! ભારુાં ભન આભ કહ્યા કયત’ત
પ્રલેળદ્ાયભાાં જ દે ખાનાય નાંદી અને ગબાગ ૃશના થાાભાાંન ુ ાં
ળીલરીંગ જાણે ભાયી આંખ આગ તાદૃળ થમાાં. આજે યલીલાય
એટરે ઘણુાં ખરુાં દળાન ભાટે બીડ શળે એલ લીચાય ણ આવ્મ.
ટચદળાનથી ળરુ થમેરી ભાયી આ લીચાયધાયાએ ભાયા ભનન
ુ ા કફજ જાણે રઈ રીધ શત અને એભાાંથી ઉદ્ભલેરી
વાંણ
કલ્ના ળીખય, ભાંદીય અને ળાંકયદાદા સુધી લીસ્તયી શતી.
આખયે હુાં એ જગ્માની વાલ રગરગ શોંચ્મ. કઈ
ણ લસ્ત ુને જલાન દૃષ્ટીકણ ફદરામ એટરે એ લસ્ત ુ કેટરી
બીન્ન, ફદરામેરી રાગે એ શકીકતનુ ાં ભને અચાનક બાન થયુ.ાં
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રકરભાાંથી જતાાં એ ભાંદીયને વદા ઢાાંકી યાખનાયાાં એ ફે ઉંચાાં
ફીલ્ડીંગની ાછરી ફાજુ શલે ભાયી આંખ વભક્ષ શતી. વાભેથી
સુદ
ાં ય દે ખાતાાં એ ફન્ને ફીલ્ડીંગની ાછરી ફાજુ કેલી લયલી
શતી! ભેં ત્માાંથી નજય લાી રીધી. ભાંદીયની દીળાભાાં હુાં આગ
લધ્મ. ભાયી કલ્નાના એ બવ્મ ભાંદીયનુ ાં લીળા ટાાંગણ
દફાલી ફેઠેરા એ ફન્ને ફીલ્ડીંગ ય ભને ગુસ્વ આવ્મ.
ફવ, શલે આ છે લ્રી ગરી. વાભેના ખુણે લીળ અને
આજે લોથી જેને જલાની અબીરાા છે એ ભાંદીય અને
બગલાન ફન્ને ભાયી નજય વાભે શળે. ભાયાાં ગરાાંની ઝડ
આઆ જ લધી. ભન અને ગ લચ્ચે જાણે આગ
ધલાની શયીપાઈ ળરુ થઈ!
ગરીનુ ાં નાકુાં આવ્યુ.ાં ભેં ઝટ વાભે નજય નાખી.
ણ...ણ... આ શુ?ાં ેલ ુાં ભાંદીય ક્યાાં છે ? એનુ ાં ળીખય? ને ેરી
યજ દે ખાતી ટચ? હુાં આ શુાં જઉં છાં? ભેં આંખ ચી જઈ.
ખાતયી થઈ કે આ સ્લપ્ન ન શત.ુાં ભાયી આંખ વાભે દે ખાતી
ઈભાયત એક ભસ્જીદ શતી. ગાડીભાાંથી દયયજ દે ખાતી ટચ એ
ભસ્જીદના ભાથે ભઢેરા ચાાંદ–તાયાની ટચ શતી!
અજાણણે જ ભેં ખીસ્વાભાાંથી શાથરુભાર કાઢય. ગડી
ખરી ભાથે મુક્ય. ફન્ને છે ડા કાને બયાવ્મા. ઈભાયતભાાં જે કઈ
‘ઈશ્વય–તત્ત્લ’ શત ુાં એનાાં દળાન કયલા હુાં ધીભે ણ ભક્કભ ગરે
ભસ્જીદની અંદય દાખર થમ.
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@
‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ભાાં યજુ થઈ ચુકેરી યચનાઓની
આલી અગીમાય ઈ–બુક ફનાલી છે . બાગ ૐથી ૐૐ. 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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