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‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’
ઈ–બુઔ
બાખ–006
‘વ.ભ.’ ક્રભાાંઔ 126 થી 150
: યજુઆત :
ઉત્તભ.ભધુ ખજ્જય
.સુયત.
નેટ

લાયનાયાને

જેણે

લાચનને

છાંદે

લખાડયા

તે,

૨૦૦૫થી ળળુ થમેરી ‘સુ–લાચનમાત્રા’–‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ભાાં
યજુ થમેરી વગી યચનાને, અખીમાય બાખભાાં યજુ ઔયતી
નાનઔડી આ ઈ–ુસ્તીઔા, વગી કૃતીના વજૉઔ અને વો
લાચઔ–બાલઔને વભીત...
: વમ્ાદઔ :
Ratilal Chandaria, e-mail : rpchandaria@comcraft.com
Balvant Patel, e-mail : patel.balvant@gmail.com
Uttam Gajjar, e-mail : uttamgajjar@gmail.com
Ashok Karania, e-mail : ashok@gujaratilexicon.com
Arnion Technologies Pvt Ltd
303-A, Aditya Arcade,
Opp. Choice Restaurant,
Near Swastik Cross Road
Navrangpura, Ahmedabad - 380 009
Phone No – 079 40049325

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

‘લાચનમાત્રા’ ળળુ ઔયે રી. ત્માયે

ત

આ

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

‘લીજમા’

નનયુનીઔડ

પન્ટ

લાયતા.

છીથી

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

દીલવે) નીમભીત

ભઔરીએ

છીએ. એઔ

લાચઔન

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

છીએ. તેના

ફધા

અંઔનુ ાં ઈ–બુઔ

સ્લળુનુ ાં

વાંઔરીત લાચન આ વભક્ષ યજુ ઔયલાન અને અલઔાળે
જ્માયે મ વભમ ભે ત્માયે લાાંચી ળઔામ ઔે ઔઈને ભઔરલા
સુરબ ઔયી આલાન આ પ્રમાવ છે ..
‘વ.ભ.’ને વક્રીમ અને જીલન્ત વાથ–વશઔાય આનાય
વો લડીર અને ભીત્રન અભે, તા. ૨૫ ભે ૨૦૦૮ની ‘૧૫૫–
એ’ની

‘લીદામ–વરાભ’

નાભઔ

‘વ.ભ’ભાાં

લીખતે

આબાય

ભાન્મ છે . તમ ત્માય છીની ‘ઔાવ્મ–ખઝર’ની અત્માય
સુધીની ફધી ‘વ.ભ.’ના અતીથી વમ્ાદઔ તયીઔે નીષ્ઠાથી
વેલા આનાય સુયતના ખઝરઔાય શ્રી ખોયાાંખ ઠાઔય અને
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તેલી ફધી ‘વ.ભ.’નુ ાં પ્રેભથી અક્ષયાાંઔન ઔયી આનાય ભીત્ર
શ્રી સુનીર ળાશના અભે વલીળે આબાયી છીએ.
આ નલ લયવભાાં દુનીમાના એઔેએઔ દે ળભાાં લવતા
લાચનપ્રેભી બાલઔન વશમખ, પ્રત્વાશન અને હપ
ુાં અભને
ભળમાાં. બયવ મુઔે એલા શજાય ભીત્ર ભળમા. ‘વ.ભ.’ શોંચે
ને પ્રતીબાલન લયવાદ લયવે. સ્લ–પ્રળસ્તીના દને કાલા
અભે તેને જાશેયભાાં પ્રઔાળીત ઔયલાનુ ાં ળળુઆતથી જ ટાળયુાં છે .
શા, તેલા દયે ઔ પ્રતીબાલઔને અંખત ભેર રકી તેભને દીરી
આબાય શોંચાડલાનુ ાં અભે ચુક્યા નથી. છતાાં ણ એઔ જ
લાય, આલ દ ખણ ત દ, અભે ઔમો છે .
થયુાં એવુાં ઔે ૧૫૫ વપ્તાશ છી અભે ‘વ.ભ.’ને ફાંધ
ઔયલાનુ ાં નશીં; ભાત્ર લીયાભ આલાનુ ાં જાશેય ઔયુ.ું (જુ ,
‘વ.ભ.’ ઈ–બુઔ ક્રભાાંઔ – ૭ભાાં, ‘વ.ભ.’ ‘લીદામ–વરાભ’ 155-1 :
18-05-2008). આ ‘વ.ભ.’ લાચઔને શોંચતાાં જ અભાયા ય
પ્રતીબાલની

મુળધાય

લાા

થઈ.. પયી

ળળુ

ઔયલાના

આગ્રશની ઝડી લયવી. તેભાાંના એઔ વ જેટરા લાચઔના
ઉદખાય મથાતથ અભે એઔ ‘વ.ભ.’ભાાં પ્રઔાળીત ઔમાા શતા.
(જુ , ‘વ.ભ.’ ઈ–બુઔ ક્રભાાંઔ – ૭ભાાં, ‘વ.ભ.’ ‘We salute your
'FEELINGS' for 'SeM'’ 155-2 : 13-07-2008). એણે અભને
એલા બાલલીબય ઔમાા ઔે અભાયે ભાત્ર ફે જ ભાવના લીયાભ
છી ‘વ.ભ.’ પયી ળળુ ઔયલી ડી જે શજી ચાુ છે . અરફત્ત,
શલે તે ાક્ષીઔ ફની છે . વાથે વાથે ફહુ નમ્રતાુલાઔ અનુબલે
એટુાં ત ઔશી ળઔામ ઔે ઈ–બુઔન ઔઈ ણ બાખ લાાંચલાનુ ાં
www.gujaratilexicon.com
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ળળુ ઔયનાયને તેની દીરવાંદ એઔાદફે કૃતી ત ભી જ
યશેળે. ઔાવ્મ, ખઝર, લાતાા, આયગ્મ, શાસ્મ, ળીક્ષણ અને
જીલનઔ ઔાંઈ ઔેટરીમ કૃતી! તાની કૃતી ‘વ.ભ.’ભાાં
મુઔલાની

શેતથી

યલાનખી

આનાય

આણા

ભાનીતા

વજૉઔન આબાય ભાનલા ત અભાયી ાવે ળબ્દ જ નથી!
આનીમન

ટૅક્નૉરૉજીવભાાંથી

ફશેન

શ્રુતી

ટેર

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

શમ

ત

તે

સુધાયલાની, ભાંખલાયથી

‘વ.ભ.’

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

નલાયુખને

ચાંદયમાએ

ીછાણીને

આણ

વો

જ

આદયણીમ

શ્રી

ગુજયાતીને ગુજયાતી

આક ‘ઈ–ળબ્દવાખય’ વભ ‘ગુજયાતીરેક્વીઔન’

(http://gujaratilexicon.com/)

આંખીનાાં

ટેયલાાંલખ

ઔયી

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

વો

ઔઈ

એભાાં ભતી

વલરત–સુલીધાથી

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

તે

‘ઈ–બુઔ’ને

આઈ–ૅડ

ભાટે

લાચનક્ષભ

ઈ–બુઔ

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

આલ્પાગ્રાપીક્વના

ભારીઔ

યભેળ–

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

દીર

યે ડનાય

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

બાઈ

અળઔ

બાઈ

ઔાતીઔ
તથા

ઔયણીમા
ભીસ્ત્રી
આનીમન

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

(maitri@arniontechnologies.com)

લખેયે

વોન

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

યશેલાત ુાં નથી. અતીવ્મસ્તતા છતાાં છે લ્રી

ગડીએ

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

અભદાલાદની

યે ડીમન્ટ

એડલટાાઈઝીંખ

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

(jayesh.mistry@radiantmedia.co.in) ન

ખુફ

ખુફ

આબાય..
અને જેન વોથી શેર આબાય ભાનલ જઈએ તેન
વોથી છે લ્રે ભાનુ ાં : ૨૦૦૦ની વારભાાં, ઔમ્પ્યુટયન ‘ઔ’ નશીં
જાણનાય ભાયા જેલા અબણને, સ્નેશને નાતે; ણ શઠુલાઔ
રેટૉ બેટ આી ઔમ્પ્યુટયના આ નેટક્ષેત્રભાાં પ્રલેળલા ભાટે
ધઔ

ભાયનાય

ફ્રયીડાની

લીખ્માત

ડીજીટ્રૉન

વીસ્ટમ્વ(http://www.digitronsystems.com) ના ભારીઔ શ્રી.
દીઔ–બાલના ભીસ્ત્રી (dipak@digitronsystems.com) ન ત
જેટર આબાય ભાનુ ાં તેટર છ છે . નીવ ૃત્તી છી શુાં ઔયવુાં
તેન નઔળ જેની ાવે ન શમ તેને, ઔઈ આગ્રશુલાઔ ઔાભે
રખાડી દે અને તે ાછાં તે જ તેના જીલનનુ ાં ધ્મેમ ફની યશે
તે ત ઔના નવીફભાાં!
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વો ઈ–બુઔ લાચનયવીમા લાચઔનુ ાં અભે બાલબીનુ ાં
સ્લાખત ઔયીએ છીએ અને શ્રદ્ધા યાકીએ છીએ ઔે અભાય આ
પ્રમાવ ણ વોને વાંદ ડળે.
.યજુ આત.

ઉત્તભ.ભધુ ખજ્જય
: વમ્ાદઔ :

Ratilal Chandaria, e-mail : rpchandaria@comcraft.com
Balvant Patel, e-mail : patel.balvant@gmail.com
Uttam Gajjar, e-mail : uttamgajjar@gmail.com
Ashok Karania, e-mail : ashok@gujaratilexicon.com
275 લાચનવાભગ્રીના આલા અખીમાય બાખ છે . જે બાખ ન
ભળમ શમ તે ભાંખાલલા રક : uttamgajjar@gmail.com
15th August 2013
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ુ મણીકા
અનક્ર
‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ – 06
ક્રભ

કૃતી

ઔતાા

તાયીક

126

ચારવુાં ઔેભ?..(આયગ્મ)

ડૉ. ભશેયલાન બભખયા

04-11-2007

11

127

દાનનુાં ત (લાતાા)

સ્લ. અબેવીંશ યભાય

11-11-2007

17

128

ખઝર–પ્રભદ

પ્રભદ અશીયે

18-11-2007

27

129

યવડાનુાં ભવત ુાં (લાતાા)

‘શયીશ્ચાંદ્ર’

25-11-2007

33

130

ખઝર–આનાંદ

શીતેન આનાંદયા

02-12-2007

38

131

ભાંખરસુત્ર

ઔીળનવીંશ ચાલડા

09-12-2007

47

132

લાડને ેરે ાય (લાતાા)

ધીળુ ફશેન ટે ર

16-12-2007

53

133

ખઝર–રક્ષ્ભી

રક્ષ્ભી ડફયીમા

23-12-2007

65

134

ચાુ દીલવની વલાય

સુયેળ જાની (અભેયીઔા)

30-12-2007

73

135

ખઝર–ાખર

દીનેળ ઔાનાણી

06-01-2008

85

ાન

‘ાખર’

136

નેઔ અને ાઔ મુસ્રીભ

જુ ખર ઔીળય

13-01-2008

92

137

જરભબભઔા.. (પ્રલાવઔથા)

યવીઔ ઝલેયી

20-01-2008

100

138

ખઝર–યાજ

યાજેળ ભશેતા ‘યાજ’

27-01-2008

106

139

કત ુ ડવી.. (લાતાા)

દીરી યાણુયા

03-02-2008

113

140

ખઝર–નાદ

નીનાદ અધ્માળુ

10-02-2008

121
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141

વ્માંખ–શાસ્મ–ઔરા દયફાય

ભશેન્દ્ર ળાશ

17-02-2008

130

(અભેયીઔા)

142

ભાતા–કુ ાંલાયી ઔે યણેરી

અલન્તીઔા ગુણલાંત

24-02-2008

136

143

ખઝર–લીલેઔ

ડૉ. લીલેઔ ટે રય

02-03-2008

145

144

ખાાંધીન દાાંડી ીટનાય

ભશાલીય ત્માખી

09-03-2008

155

145

ખઝર–યાલર

ડૉ. ભશેળ યાલર

16-03-2008

161

146

ળયભ

ડૉ. ગુણલાંત ળાશ

23-03-2008

170

નથી

આલતી?

(આયગ્મ)

147

એઔવઠભાાં પ્રલેળે

ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશ

30-03-2008

177

148

ખઝર–ખોયાાંખ

ખોયાાંખ ઠાઔય

06-04-2008

184

149

ભાયા જીલનન ‘યુ–ટના’

ઈન્દુ કુ ભાય જાની

13-04-2008

193

150

ફારભીત્ર

પાધય લારેવ (સ્ેન)

20-04-2008

200

લાચઔને લીનન્તી :
અનુક્રભણીઔાના ‘ક્રભાાંઔ’ ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ તે રેક ખુરળે અને
ળીાઔના ફૉક્વની નીચે ઝીણા અક્ષયે ‘અનુક્રભણીઔા’ ય ક્રીઔ
ઔયતાાં પયી અનુક્રભણીઔા ય જલાળે..
આ સુલીધાન રાબ રેલા લીનન્તી છે ..
..આબાય..
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126 : 04-11-2007

ચારવુ ાં ઔે ભ?
–ડૉ. ભશેયલાન એભ. બભખયા
અનુક્રભણીઔા

નીવખોચાયભાાં ળાયીયીઔ વ્મામાભ ય હુાં ખુફ બાય
મુકુાં છાં. ફેઠાડુ દયદીને ભાયે ટઔતા યશેવ ુાં ડે છે . 'Be more
on your feet, less on your seat.' ૈવાાત્ર ખાડીલાાનાાં
ટામય જેટરાાં ગવાતાાં યશે છે તેના પ્રભાણભાાં એ રઔના
જડાનાાં તીમાાં ગવાતાાં નથી એ ભટા કેદની લાત છે .
‘એયફીક્વ’ નાભની ઉછ–કુદન જે વ્મામાભ છે તેન
શેત ુ શ્વાવચ્છ્વાવ ફુરે ત્માાં સુધી ખ ઉય જુ દી જુ દી યીતે કુદતા
યશેલાન શમ છે . જેથી હૃદમ અને પેપવાાં ભજબુત ફને. યાં ત ુ
એ વ્મામાભ વળક્ત રઔ ભાટે છે ; જેભને હૃદમની, પેપવાાંની,
સ્રી ડીસ્ઔની, ઘુટણના
ાં
લાની ઔે એલી ઔઈ ફીભાયી છે તેભને
ભાટે તે નથી. ફીજા વોએ ત ફીનશાનીઔાયઔ એલી ચારલાની
જ ઔવયત ઔયલી યશી. ચારવુાં એ ણ એઔ વાયી એયફીઔ
ઔવયત ફની ળઔે. એભ ત્માયે ફની ળઔે જ્માયે (૧) ચારલાભાાં
ળક્ય એટરી વાયી ઝડ શમ (૨) શ્વાવ ધીયે ધીયે ઉંડ રેલામ
ુ ા ફશાય ઔાઢલાભાાં આલે અને (૩)
અને તે ધીયે ધીયે ણ વાંણ
ચારતી લેા લાત ન ઔયામ, ન ત ળીંખ–ચણા, ાન–વાયી
www.gujaratilexicon.com
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ઔે ઔશુાં ણ ભઢાભાાં નાંકામ. ચારલાની ઔવયત એ લઔીંખ–
બ્રીધીંખ ઔવયત છે ; પક્ત લઔીંખ નશીં.
ઔેટરાઔ વ્મામાભ–પ્રેભી તાની પેલયીટ ઔવયત જ
વલાશ્રેષ્ઠ છે એભ ઔશેતા શમ છે . ચારલાની ઔવયતની તરે ઔઈ
ઔવયત નશીં એભ ગણા ઔશે છે . લસ્ત ુત: એ ધ્માનભાાં યશે ઔે
ળયીયળાસ્ત્રની દૃષ્ટીએ એ ભાન્મતા ફયાફય નથી. ળયીયના
છસ્વ ઉયાાંત સ્નાયુભાાંથી ચારલાભાાં વ જેટરા સ્નાયુને
અમુઔ શદે વ્મામાભન રાબ ભે છે . જે ઔયી ળઔે તેભણે અનેઔ
લીલીધ પ્રઔાયના વ્મામાભ ઔયલા જઈએ. જેભાાં મખાવનન
ણ વભાલેળ ઔયલ જઈએ.
વ્મામાભ–ચીઔીત્વા એઔ અદ્દભુત, પામદે ભદ
ાં ચીઔીત્વા છે .
જેન ઉંડ અભ્માવ ઔયલ શમ ત વશેરાઈથી ાાંચેઔ લા રાખી
જામ, રખબખ દયે ઔ યખ ભાટે(ઔૅન્વય સુધ્ધાાં) વ્મામાભ એઔ
ઉચાય છે એ લાતની ગણા ડૉક્ટયને ણ કફય નથી.
હૃદમયખ શમ, ફામાવની નફત શમ, રીલય પેપવાાં ઔે
ઔીડનીના યખ શમ, તેભાાં ણ–'Life-Saving' Exercise શમ છે .
Life-Saving Drugsના આણે ગુણખાન ખાઈએ છીએ; યાં ત ુ
Life-Saving Diet ઔે 'Life-Saving' Exercise : વ્મામાભ ઔે
ધ્માનના પ્રમખના ખાન ઔઈ ખાત ુાં નથી એ અપવવ અને
ળયભની લાત છે . (અપવવ દયદીના દૃષ્ટીઔણથી; અને ‘ળયભ’
ડૉક્ટયના!)
www.gujaratilexicon.com
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ફચણથી ળળુ ઔયી જીલનના છે લ્રા શ્વાવ સુધી દયે ઔ
વ્મક્તીએ યજ અચુઔ મથાળક્તી વ્મામાભ ઔયલ જઈએ. ળયીય
પ્રત્મે ણ આણી પયજ છે . એભ વ્મામાભ ણ પયજીમાત છે ;
ભયજીમાત નશીં. ભાનલી છે લ્રા દામઔાભાાં આસુ ઔે ઔાભચય
ફનત ખમ છે . ળાયીયીઔ શ્રભન ભશીભા ત છ જ થત
જામ છે . ળાા–ઔૉરેજભાાં શલે યજ ઔવયત ઔયાલાતી નથી.
અભ્માવઔા છી, વ્મલવામ–નઔયીભાાં ડતાાં ઔે રગ્ન થતાાં
વભમન અબાલ છે

એવુાં ફશાનુ ાં ઔાઢી, છઔયા–છઔયી

વ્મામાભ રખબખ છડી જ દે છે . આ ભટી ભુર છે ; કતયનાઔ
ભુર છે ! વભમ નથી ભત એ ફશાનુ ાં શવુાં જ ન જઈએ. કાલા
ભાટે, સ્નાન ભાટે, ઉંગલા ભાટે એની આલશ્મઔતા જાણીને
આણે જે યીતે તેને વભમ પાલીએ છીએ તે યીતે વ્મામાભ
ભાટે ણ વભમ પાલલ જ જઈએ. ટીલી જતાાંજતાાં ણ
વ્મામાભ ઔયી ળઔામ; જ ઔે ધ્માનુલાઔ વ્મામાભ ઔયતી લેા
ફીજાાં આઔાણ ન શમ એ લધુ ઉત્તભ ખણામ. ખવ ઔે
ખાંજીપા ઔે ફીજાાં વ્મવન ાછ લેડપાત વભમ ફચાલીને
વ્મામાભભાાં વભમન વદુમખ ઔયલ જળુયી છે . ખને
લાયલા ભાટે ચારલા ઉયાાંત દાદયા ચઢ–ઉતય ઔયતા યશેવ.ુાં
રીફ્ટ ફને ત્માાં સુધી નશીં લાયલી; ાણીભાાં તયવુાં લખેયે
અનેઔ અઔવીય વ્મામાભ છે , જે મથાળક્તી–વભમ ઔયતા યશેવ.ુાં
એથી અનેઔલીધ ળાયીયીઔ રાબ ભે .
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ચારલાના ભાનવીઔ પામદા લીળે ણ ડૉ. ડડરી
વ્શાઈટ, જેભણે ૯૨ લાની જીન્દખીભાાં એઔ છી એઔ, ાાંચ
અભેયીઔન પ્રેવીડન્ટના નીમાભઔ ઔાડીમરજીસ્ટ તયીઔે ખ્માતી
ભેલી શતી, અને જેભણે અભેયીઔનને ‘ખબય’ ઔમાા, તેભણે
ઔહ્ુાં શત ુાં ઔે, ‘અનીદ્રાના યખ ભાટે સ્રીીંખ ીલ્વ, ળયાફ ઔે
ફીજાાં નળા ઔયતાાં 'Longwalk' લધુ અઔવીય છે . તભે દુક ઔે
શતાળાભાાં ડુફેરા શ, ત Mood-Changingની દલા રેલા
ઔયતાાં ઔે ભનલીશ્રેણના ચક્કયભાાં ડલા ઔયતાાં યજ ાાંચ
ભાઈર ચાર ત પામદ લીળે થળે. ભાનવીઔ ઔાભ ઔયનાયે
ણ ભાનવીઔ થાઔ ઉતાયલા ભાટે ચારવુાં જળુયી છે . હૃદમની
ધભનીભાાં રશી ખાંઠાઈ ખયુાં શમ અને એન્ઝાઈનાન શલ
દુકાલ શમ ત ણ ધીયે ધીયે ચારલાન, ફાખફાનીન ઔે
પ્રાણામભન વ્મામાભ ઔયલાથી રાબ થઈ ળઔે. યાં ત ુ તે
નીષ્ણાત ચીઔીત્વઔની વરાશ શેઠ ઔયલ જઈએ.’ આજના
લીશ્વલીખ્માત ડૉ. ડીન નીળ ણ હૃદમ–યખીને આલા જ
ઉચાય પયભાલે છે . અભદાલાદના ઔાડીમરજીસ્ટ ડૉ. યભેળ
ઔાડીમા ણ રઔને ચારલાન તેભ જ મખન વ્મામાભ
ળીકલાડે છે અને ડૉ. નીળની જેભ જ તેર, ગી, વાઔય,
ભેંદાના લયાળને ન્યુનતભ ઔયી, તાજાાં ળાઔબાજી, ઔચુફય
ાં
તેભ
જ પન ઉમખ લધાયે અને યજ ઔયલાની વરાશ આે છે .
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રાત્વેની જેભ ચારતી લેા ભોન ાવુાં જઈએ
અને ધીભા ઉંડા શ્વાવ રેલા અને ઔાઢલા ઉય ધ્માન ઔેન્દ્રીત
ઔયવુાં જઈએ એ અખત્મન મુદ્દ છે . ટીલી જતી લેા અને ચાુ
ઔે ફાંધ ઔયલા મા ચેનર ફદરલા રેલાાં ડતાાં ત્રણ–ચાય ડખરાાં
ણ શલે રઔ ટાતાાં થમા છે . ઔાયણ ‘યીભટ ઔાંટ્રર’ શાથલગુાં
શમ છે !
`જેભ વભાજભાાં ઔઈ ભાનલ–વમુશ શુદ્ર નથી તેભ

તફીફી લીજ્ઞાનની દૃષ્ટીએ ળયીયભાાં ઔઈ અંખ નીચા દયજ્જાનુ ાં
નથી. આંતયડાભાાં ભ એઔઠ થત યશે છે . એ આણી
ઔચયાેટી છે . ભાટે આણે એને નીમ્ન ઔક્ષાનુ ાં અંખ નથી
ખણતા. ખ ણ નીકૃષ્ટાાંખ નથી. ખને ન લાયીએ ત
રશીનુ ાં ભ્રભણ ફયાફય ન થામ. ગુળુત્લાઔાણની લીળુદ્ધ, રશીને
ખભાાંથી ાછાં હૃદમભાાં રઈ જનાય આણી ીંડીના સ્નાયુ છે .
જેને વક્રીમ ઔયનાય અંખ તે ખની ાની છે . હૃદમભાાં એટરી
તાઔાત નથી ઔે ખના સ્નાયુની ભદદ લીના, રશીને ાછાં
તાની અંદય કેંચી ળઔે. ચયણને તીમે આલેરા પ્રેળય–
ૉઈન્્વને અમુઔ યીતે દાફીને ળયીયનાાં ઔઈ ણ અલમલ;
રીલય, હૃદમ અને ભસ્તીષ્ઔ સુધ્ધાાંને પામદ શોંચાડી ળઔામ
છે , એવુાં યીફ્રેક્વરજી અને એક્યુપ્રેળયનુ ાં લીજ્ઞાન આણને ઔશે
છે . ભસ્તઔ ઔે બેજુ ાં ળયીયનાાં દયે ઔ અંખઉાાંખનુ ાં વાંચારન ઔયે છે
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એ સ્થુ શઔીઔત છે , જે લીળે લીજ્ઞાનનાાં વાંળધનન આયાં બ
થઈ ચુક્ય છે .

જુ ન ૨૦૦૬ના ‘જીલનસુધા’ભાાંથી વાબાય....

સ્લ. ડૉ. ભશેયલાન એભ. બભખયા
@
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127 : 11-11-2007

દાનનુ ાં ત
-સ્લ. અબેવીંશ યભાય

અનુક્રભણીઔા

એ તૈમાય થઈને આલી. ઔાભાાં ભટ ચાાંલ્ર. નાઔ
ય ઉતયત વેંથ. ચીી ચીીને ફાાંધેરા લા. ઔાન ઢાંઔાઈ
જામ એલી યીતે ભાથે ઢેરી વાડી. આંકભાાં ત ૃપ્તીન બાલ.
ચશેયાની યે કા ળાાંત અને સ્લસ્થ. અધખુલ્રા શઠ ાછ
ફેઠે ુાં ખીત વાંબાઈ ખયુ.ાં ભાંજીયાન ભીઠ યણઔાય ગુજી
ાં
ઉઠય. બક્તીબાલથી નીકયી ઉઠેરી મુતી ભાયી વાભે આલીને
ઉબી યશી અને હુાં એના ભનનુ ાં  ૃથક્કયણ ઔયલાભાાં વ્મસ્ત શત
ત્માાં એણે ુછુ,ાં ‘આલવુાં છે તભાયે ?’ અને ભાયા જલાફની
અેક્ષા યાખ્મા લખય એણે તયત ઔહ્ુ,ાં ‘આ ત યવની લાત છે .
હુાં જઈળ એટરે તભને એઔાાંત ભળે અને તભે તભાયાભાાં જ
ડુફઔી ભાયલા ભાંડી જળ.’

ભનભાાં થયુ,ાં રાલ, એની વાાંત્લના ભાટે થડ યવ રઉં.
થડીઔ ક્ષણ ભાટે ભેં ભાયા લીચાયભાાંથી મુક્ત થલા પ્રમત્ન
ઔમો. ભેં ભાયા ળુક્ષ લતાનને કાંકેયી નાકતાાં ઔહ્ુાં : ‘ભાયા
સ્ળાથી થેરીભાાંની લસ્ત ુ અલીત્ર ત નશીં થઈ જામ ને?’
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‘તભાયા ભનભાાં પ્રેયણા જાખી એ ઔાાંઈ છાં છે ?’ એણે
થેરીભાાંથી ઔાડન ટુઔડ ઔાઢીને ભાયી વાભે ટેફર ય
મુક્ય.
‘ણ ત ુાં ધતી રાલલાનુ ાં ન’તી ઔશેતી?’

એણે ઉત્તય ન આપ્મ. એની આંકના રઔાયાભાાં થડી
ખતી આલી અને છી ઔઔડ થેરીભાાં મુઔી દે તાાં એણે ઔહ્ુ,ાં
‘તભે ગયભાાં જ છ ને?’
‘ત ુાં ત જાણે છે . ભાળુાં ઔશુાં નીશ્ચીત નથી શત.ુાં ઈચ્છ્છા
થઈ જામ ત ક્યાાંઔ જાઉં ણ કય. ક્યાાં ત નદીગાટ ય
અથલા ટેઔયી ય. તાયે ત આજે છે લ્ર દીલવ છે એટરે ભડુાં
થળે, નશીં?’
‘થામ ણ કળુાં. જીત ુ, ભધુ આલે ત્માાં સુધી ત..’
‘ત ુાં તાયે જા.’

એ ખઈ. આખુાં ગય વાથે રઈને એ ખઈ. એ ગય ફશાય
જામ છે ત્માયે ગય, ગય જેવુાં નથી યશેત.ુાં લાવણ કકડતાાં
નથી. ખના ગવયઔા

થતા

નથી. કાાંડણી વાથે

દસ્ત

અથડાત નથી. ડફાડુબ્ફી ઉગાડફાંધ થતાાં નથી. ડરભાાં
નના ાણીન ધધલ ડત નથી. સુડુાં શારત ુાં નથી ઔે
વાલયણી પયતી નથી.
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એ આલળે એટરે ગય પયી જીલત ુાં થળે. પ્રવ ૃત્તી લખય
એને ચેન જ ન ડે. ગડીઔભાાં આ યડાભાાં ને ગડીઔભાાં તે
યડાભાાં. ગડીઔભાાં આ ઔાભ ત ગડીઔભાાં તે ઔાભ. ભનભાાં
થયુ,ાં આજે ફુયવદ છે . રાલ, ગયને ફાયીઔાઈથી જઈ રઉં.
જ્માાં તે જુ નાાં ઔડાાંન ુ ાં ટુાં મુઔી યાકે છે તે ઔફાટ ઉગાડયુ.ાં
ટરાનુ ાં ઔદ નાનુ ાં થઈ ખયુાં શત.ુાં છડીને જયુાં ત અંદયથી
ઔેટરાાંઔ ઔડાાં ગુભ! એઔ ૅન્ટ ન શત.ુાં ફે બુળળટા જણામાાં
નશીં. હુાં યવડાભાાં ેઠ. ઔફાટ ઉગાડય. રાંફગન આઔાયન એઔ
નલ ડબ્ફ નજયે અથડામ. ઉગાડીને નજય નાાંકી ત અંદય
ચણાન રટ! શાાં, વયવ ડફ. વયવ દૃષ્ટી. નાઔાય ડફા
લચ્છ્ચે રાંફગન ફેઠેર. એની નજય ફહુ ફાયીઔ છે . ઔશુમ
ાં
કવલા ન દે . જુ નાાં ૅન્ટ–ળટા અને નલ ડફ!

ભનભાાં થયુ,ાં ભાય લીચાય એના ય રાદલાન પ્રમાવ
વાય ખણામ? એણે લસ્ત્રદાનભાાં ધતી આલી શતી. એ ખઈ
ત્માયે એના ચશેયા ય ઉભઔ શત? ક્યાાંથી શમ? એની
ફશેનણી ભશાયાજનાાં ચયણભાાં ધતી ધયળે અને એ? એને
બાલ થમ દાન ઔયલાન અને ભેં એના બાલને ઔચડી નાખ્મ.
એણે ધતીની યાશ જઈ. અઠલાડીમા સુધી. એ યજ ુછે,
‘રાવ્મા?’ હુાં યજ ઔહ,ુાં ‘ભુરી ખમ.’ વયવ ધતીને ફદરે
ઔાડન ફે ભીટયન ટુઔડ એ ક્યાયે રાલી એમ ભને કફય
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નશીં. ખઈ ત્માયે ભેં ન ુછુાં શત ત ઔદાચ ઔાડ ણ ન
ફતાલત. એની આંકના રઔાયાની ખતી બાઈ ખઈ. એનુ ાં
ભોન ઔાઈ જતાાં ભાળુાં ભન બાયે થઈ ખયુ.ાં

એ આલીને ભાયી વાભે શીંચઔા ય ફેઠી. ભેં એન
ચશેય લાાંચી જમ ણ ઔશુાં ઉઔલ્યુાં નશીં. ભને રાગ્યુાં ઔે તે
ભાયાથી એનુ ાં દીર વાંતાડે છે . કયી યીતે ત એના ચશેયા ય
ગુસ્વ શલ જઈએ અથલા નપયત. ઔઈ ફીજી સ્ત્રી શત ત
ભાયા આલા રાખણીશીન લતાન છી વાભે આલીને ફેવત
ણ નશીં. ખ લડે શીંચઔ શરાલતાાં એણે ભાયી વાભે ભરક્યા
ઔયુ.ું એના ભનભાાં ભાયે ભાટે ઔાંઈ ઔડલાળ ન શમ અથલા
ઉારાંબ વ્મક્ત ઔયલાની ઔઈ નલી યીત ણ એ અજભાલી
યશી શમ. એના લતાન લીળે હુાં ઔાાંઈ લધુ લીચાળુાં તે શેરાાં
એણે ઔાડન ટુઔડ ભાયી વાભે મુઔતાાં ઔહ્ુ,ાં ‘ભાયા પ્રીમ
સ્લાભીને આજના લીત્ર દીલવે અાણ’ અને છી શીંચઔ
શરાલતાાં ભરક્યા ઔયુ.ું ભને એલ આંચઔ આપ્મ ઔે ભાયા
ળયીય આકાન આંતયપ્રલાશ અટઔી ખમા જેવુાં થયુ.ાં ફધી
સ્ત્રીને ધતીનુ ાં દાન ઔયતી જઈને એને ઔાડના ટુઔડાનુ ાં
દાન ઔયતાાં ળયભ રાખી શળે. ભનભાાં થયુાં ઔે ભેં નીષ્ઠુ ય ફનીને
એની

રાખણીને

ઠઔય

ભાયી

દીધી
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દામ્ત્મજીલનભાાં આ એઔ એલી નાજુ ઔ ગટના ફની ખઈ ઔે જે
અભને ફન્નેને જીલનબય માદ યશેળ.ે
ભેં ઔાડનુ ાં ત જતાાં ુછુ,ાં ‘દાન નશીં ઔયુ?
ું ’
‘ના,’ એણે ભાથે વાડી ચડાલી અને આક વેંથ ઢાંઔાઈ
ખમ.
‘ઔાડન ટુઔડ આતાાં ળયભ રાખી?’ ભેં સ્ષ્ટતા
ભેલલાના ઈયાદે ુછુ.ાં
‘દાન વઈનુમ
ાં થઈ ળઔે. ળયભ ળેની એભાાં?’ તે શવી.
‘ત છી?’
‘દાન ઔયલાની ઉભી જ નશીં થઈ,’ એણે ચશેયાને ઢીર
મુક્ય.
‘ઔાયણ?’
‘ફવ, ફેઠી શતી ત્માાંથી ઉઠલાની ઈચ્છ્છા જ નશીં થઈ.’
ઔાડન ટુઔડ રઈ તે જતી યશી.

એઔ અઠલાડીમાથી એને દાનની ધુન રાખી શતી. યજ
ભને એ દાનની માદ આતી. હુાં રઈ આવ્મ નશીં ત્માયે એ
જાતે રઈ આલી. દાનની લસ્ત ુ રઈને ખમા છી દાન
આલાની ઈચ્છ્છા જ ન થામ એ ઔેભ ફને? ભેં ગટનાનુ ાં
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લીશ્રેણ ઔયલાની ફહુ ભથાભણ ઔયી ણ ઔશુાં શાથ રાગ્યુાં
નશીં.
‘દાતણ રેલાાં છે , વાશેફ?’

ભેં ાછ પયીને જયુ.ાં ભાયી આંક વાભે ભાણવન
આઔાય ઉબ થમ. એને ળયીય શત.ુાં જુ દાાં જુ દાાં અંખ શતાાં.
ફધાાં અંખ એઔફીજાને એલી યીતે લખેરાાં શતાાં જેથી તે
ભાયા જેલ ભાણવ દે કાત શત. ભનભાાં થયુ,ાં ભાટીભાાંથી
અથલા રાઔડાભાાંથી ઔે ધાત ુભાાંથી આલ ભાણવ ઉબ ઔયી
ળઔામ. એના ચશેયાની યે કા ઉવાલી ળઔામ; ણ એની
દાઢી ય લધેરા વપેદ લા...! ના ના, ળક્ય જ નથી.

એણે ફાયીભાાંથી
વયકાાં ઔાેરાાં
દાતણની

અને

દાતણની

લનસ્તીના

બાયી શાથભાાં રઈને

ત્રણ–ચાય બાયી
ઔઈ લેરાથી

મુઔી.

ફાાંધેરાાં

હુાં ખણલા રાગ્મ. બાલ

ુછલાનુ ાં ભેં ટાળયુ;ાં ઔાયણ ઔે ત્નીની જેભ યઔઝઔ ઔયીને બાલ
નક્કી ઔયતાાં ભને નથી આલડત.ુાં ભેં બાયી નીચે મુઔતાાં ુછયુ,ાં
‘દાતણ રેલાાં છે ?’ અને ‘એ શા’ના રમફદ્ધ અલાજ વાથે એ
આલી. ડવાએ ફીજી ફે–ત્રણ બાયી મુઔી. ભેં એની આંકભાાં
જયુ.ાં ફેમ આંક જીલતી શતી. જાણે ચશેયા ય ઉખેરા લાની
લાડ લચ્છ્ચે તે શયતીપયતી શતી. પયી પયીને થાઔી ખઈ શતી.
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‘ઔેટરા ૈવા?’ એણે બાયી શાથભાાં રઈને ેરી આંક
વાભે જયુાં તેના ચશેયા યના લા ઉંચાનીચા થમા. ચાાં
થડાાંઔ વાંઔચામાાં. શા થમેરા શઠ લચ્છ્ચેથી ચીઔણાાં જડફાાં
દે કામાાં. ભને રાગ્યુાં ઔે તે શવલાનુ ાં લતાન ઔયી યહ્ય છે .
‘જે આવુાં શમ તે,’ ડવાએ ઔહ્ુ.ાં
‘ળુીમ આુ?ાં ’ ત્નીએ ઔહ્ુ.ાં

ેરાના શઠ લધાયે શા થમા. ચીઔણાાં જડફાાં
લધાયે

દે કામાાં. દાઢીના લા એઔ ફીજા વાથે ગવામા.

રાણભાાંથી ‘શ..શ’ એલ અલાજ નીઔળમ. તે શવત શત.
વાાંબે રી લાત ય એને મુદ્દર લીશ્વાવ ન શત એટરે
તાની જાત ય તે શવત શત.
‘ફે બાકયીભાાં ઝુડી આલી છે ?’ ત્નીએ યઔઝઔ ળળુ
ઔયી.
‘આી,’ ઔશી તેણે લધેરી ઝુડી ઝણીભાાં બયલા
ભાાંડી.
‘ઔેભ, ફે–ત્રણ દીલવથી દે કાત નથી?’
‘શભણાાં શભણાાં ડવી ક્યાાં વાયી યશે છે ?’ ચશેયાન બાલ
ફદરામ શળે; ણ લા એટરા શતા ઔે સ્ષ્ટ લાંચામ તેવ ુાં ન
શત.ુાં એણે ળયીય ય ઔમા યાં ખનુ ાં ઔયુાં ઔડુાં શેયું ુ શત ુાં તે
ળધલાનુ ાં મુશ્ઔેર શત.ુાં દયે ઔ ઠીંખડાન આઔાય જુ દ, યાં ખ જુ દ.
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ત્ની છાાાંના ઔાખભાાં ફે બાકયી રઈ આલી.
વાાંજની લધેરી બાકયી આીને એણે વદ તાલી દીધ.
ડવાએ બાકયી ઝણીભાાં મુઔીને શાથભાાં રાક્ડી ઔડી એટરે
ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘એને ૈવા ત આ. આભેમ આ બાકયી ત ત ુાં
પેંઔી જ દે લાની શતી ને?’
‘ૈવા જઈએ છે , ડવા? ત્નીએ ુછયુ.ાં
‘રે, ત ુાં ત કળુાં ુછે છે !’ ભાયા ફદરામેરા ચશેયાને
જઈ તે શવતી શવતી જતી યશી. ભને રાગ્યુાં ઔે તે ાછી નશીં
આલે. એના લતાનથી હુાં ુબ્ધ થઈ ખમ. વઈનુ ાં દાન ન ઔયી
ળઔે તે શાથીનુ ાં દાન ક્યાાંથી ઔયે ! ડવાને ભેં થબલાનુ ાં ઔહ્ુાં ને
હુાં અંદય ખમ ત્માયે તે ટુાં છડતી શતી. તેણે ભાળુાં એઔ
જુ ન ુ ાં ળટા ટરાભાાંથી ફશાય કેંચી ઔાઢુ.ાં એણે ળટા ને પેયલી
પેયલીને જયુ.ાં
‘આવુાં છે ? ભેં ુછુ.ાં
‘એણે ફે–ચાય લાય ભાગ્યુ’ત
ાં .ુાં આી દઈએ.’ એણે ઔહ્ુ.ાં
‘દાતણના ૈવા શેરાાં આી દે .’
‘દઉં છાં.’ એણે ટરાની ખાાંઠને ભજબુત ઔયતાાં ઔહ્ુ.ાં
એ શાથભાાં ૈવા રઈને આલી. વાથે જુ ન ુ ાં ળટા નશતી
રાલી. એણે ૈવા આપ્મા તે રઈ ડવએ જલા ડખ ભાાંડયાાં.
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‘ઔહુાં છાં, આી દે .’ ભેં બાયુલાઔ ઔહ્ુ.ાં ડવ અલાજ
વાાંબી સ્થીય ઉબ યહ્ય. એ ઝટ જઈને કભીવ રાલી અને
‘રે, ડવા શેયજે,’ ઔશી તેને આપ્યુ.ાં લા ાછ વાંતામેર
ડવાન ચશેય કીરી ઉઠય. એણે કભીવ ઝણીભાાં મુઔી ને
દાતણની ફીજી ફે ઝુડી આત શત ત્માાં એણે જ ઔહ્ુ,ાં
‘યશેલા દે , સુઔાઈને નઔાભાાં થઈ જળે.’ તે અભાયી વાભે શવત
શવત ઉબ યહ્ય. તેની આંક તખતખી ઉઠી. જાણે છરછર
બયાઈને ઉબયાઈ ઉઠી.
‘ળટા આપ્યુાં તે તભને ખમ્યુાં ને?’
‘ને ખમ્યુ?’
ાં

‘આનાય–રેનાય ફેમને આનાંદ થામ ત ભઝા જ
આલે. ડવાની આંક ળટા જઈને ઔેલી ત ૃપ્તી અનુબલતી શતી!’
એની આંક ણ છરઔાઈ ખઈ.
‘ત્માાંન ુ ાં ચીત્ર ત આનાથીમ અદઔેળુાં શળે, નશીં?’ ભેં
ઔહ્ુ.ાં
‘ણ ટુઔડાભાાં શુાં આવુ?’
ાં
‘ધતી આલી શતી?’
‘ખભે તેટુાં આીએ ને તમ, આ ડવાને જુ ન ુ ાં ળટા
આતાાં આણ ફન્નેએ જે આનાંદ અનુબવ્મ તે ત્માાં ન
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અનુબલામ. ભને ત એભાાંથી ધાંધાની એલી બુ આલી ઔે
ભનભાાંથી ઉરટ જ જતી યશી.’
એ ફાયી તયપ ઝુઔી ફશાય જઈ ઔશે, ‘જયુ?’
ાં

હુાં ણ ફાયી તયપ ઝુક્ય. ડવ શજીમ ઝાડ નીચે જ
શત અને ભાળુાં જુ ન ુ ાં ળટા ઝણીભાાંથી ફશાય ઔાઢી પેયલી
પેયલી જત શત અને વાંતન આનાંદ ાભત શત..

–સ્લ. અબેવીંશ યભાય
ુ યી ૧૯૭૮ના ‘વભાણ’ના એઔ જુ ના અંઔભાાંથી
તા. ૫ પેબ્રઆ
વાબાય...

@
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128 : 18-11-2007

ખઝર
–પ્રભદ અશીયે
અનુક્રભણીઔા

.૧. (ાન : ૨૧)
કફય એઔ ઔમર છે રાલી પ્રીમે! ત ુાં અશીંથી જલાની;
ભને એઔ યણ લચ્છ્ચે લાલી પ્રીમે! ત ુાં અશીંથી જલાની.

શથેીભાાં ભશેંદી ને ભશેંદીભાાં છે ચીત્ર ઉખતા સુયજનુ,ાં
આ તાયા સુયજને ડુફાલી પ્રીમે! ત ુાં અશીંથી જલાની.
વતત એઔ ટળાં તને દુય ઔયત ુાં શળે મુજથી ત્માયે ,
અભસ્થી શથેી શરાલી પ્રીમે! ત ુાં અશીંથી જલાની.

નદીના ઔીનાયે લીતાલેરી વાાંજ...એ લાત...એ લચન,
ફધુાં એઔ ભાાં ભુરાલી પ્રીમે! ત ુાં અશીંથી જલાની.
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.૨. (ાન : ૨૨)
હુાં લેદનાને આી ળકુાં આલઔાય – ણ,
એ વાથે આલી જામ છે આંસુની ધાય ણ.

એની ઉદાવ આંકભાાં એઔ જ શત વલાર;
ાછાાં ભી ળઔામ ઔે એઔાદ લાય ણ?

હુાં ાયદળી થાઉં છતાાં શુાં પયઔ ડે?
જઈ ળઔે છે ઔણ અશીં આયાય ણ?
અંધાળુાં દુય ઔયલા જે આવ્મા શતા નજીઔ,
એ રઈ ખમા છે ભાયા જીલનની વલાય ણ.

.૩. (ાન : ૨૩)
હુાં ત નથી જ ઔયત, ઉઝયડા ઔયે છે ઔણ?
વાજા થમેરા ગાલને તાજા ઔયે છે ઔણ?

બડઔે ફીને યાક ફની ધુ થઈ ખમા,
તાયા ને ભાયા ઔીસ્વા, વખતા ઔયે છે ઔણ?
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ાછા ભી ળઔામ–ની દીલાર ઠવ છે ,
એભાાં તીયાડ ાડીને યસ્તા ઔયે છે ઔણ?
–શ્વાવના યાજભાખા ય યભકાણ માદનુ,ાં
ઔઈ નથી જ ાવ ત હભ
ુ રા ઔયે છે ઔણ?

.૪. (ાન : ૨૫)
અભાયા તડલાનુ ાં ઔાયણ સ્ભયણ છે;
અને યજ ભયલાનુ ાં ઔાયણ સ્ભયણ છે.

નથી આખ જેવુાં ઔશુાં જીન્દખીભાાં,
અભાયા વખલાનુ ાં ઔાયણ સ્ભયણ છે.

નદી હુાં વયજલા ખમ’ત; ફન્યુાં યણ,
શલે ત્માાં બટઔલાનુ ાં ઔાયણ સ્ભયણ છે .

ફધુાં વલાવાભાન્મ છે એ ખરીભાાં,
છતાાં ત્માાં અટઔલાનુ ાં ઔાયણ સ્ભયણ છે .

ગણાાં યજ ખઝર રકે છે સ્ભયણભાાં,
ગણાનુ ાં ન રકલાનુ ાં ઔાયણ સ્ભયણ છે.
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.૫. (ાન : ૨૭)
તાયા ઉયની જ્માયથી શ્રદ્ધા ભુવ
ાં ાઈ ખઈ;
ભાયી ત આકેઆકી તસ્મા ભુવ
ાં ાઈ ખઈ.

એવુાં નથી ઔે ભાત્ર ઔલીતા ભુવ
ાં ાઈ ખઈ;
ઔાખ ઉય થઈ શતી શત્મા, ભુવ
ાં ાઈ ખઈ.
આઔાય આલાભાાં તેં ભડુાં ઔયી દીધુ,ાં
જ! યાશ જઈ જઈ તભન્ના ભુવ
ાં ાઈ ખઈ.

ળબ્દ ફની જીવુાં છાં હુાં ઔાખ ઉય શલે,
શલાણાની ભાયી અલસ્થા ભુવ
ાં ાઈ ખઈ.

.૬. (ાન : ૪૩)
ઉદાવીના કાભાાં ભાથુાં મુઔીને,
યડી રઉં છાં ચુચા યાતે ઉઠીને.

લશેનાયાાં આંસુ ગયે ણાાં છે ભાયાાં,
યડુાં ત્માયે રાખે ઔે ફેઠી વજીને.
રકામા તને ભઔરી ના ળઔામા,
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એ ત્ર, મુઔી દઉં છાં, ઔેલ ચુભીને.

ળયભ છડી દે ત તને ાભે ભાાં,
ઔીનાયાની ભમાાદા છે આ નદીને.

.૭. (ાન :૫૭)
એ ઔશે છે ઔે યાબલ થામ છે,
હુાં ઔહુાં છાં ઔે અનુબલ થામ છે.
દસ્ત! દુનીમા સ્લપ્નભાાં વાયી શતી,
જ્માાં ઔપન ણ યજ ારલ થામ છે.

જની વાથે ભીત્રતા ભોંગી ડી,
યજ આંકે બીન ઉત્વલ થામ છે.

એઔ ક્ષી સુયભાાં યડત ુાં યહ્ુ,ાં
રઔ વભજ્મા ભસ્ત ઔરયલ થામ છે.

હુાં ખઝર ફુાં ને ત ુાં વાાંબે ,
એ જ ક્ષણ જીલનન લૈબલ થામ છે.
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.૮. (ાન : ૬૯)
ઔયી લાત... નઔરી ીડા... એભાાં તાયી દુનીમા ક્યાાં છે ?
જેનાભાાં શ વાચાાં આંસુ, એલી અવરી ગટના ક્યાાં છે ?

ભાંઝીર ભાંઝીર ઔયતાાં ઔયતાાં લનલન બટઔે આખુાં જીલન,
ખરે ખરે યસ્તા ફદરે તાયી ાવે નઔળા ક્યાાં છે ?
વનાાં–વનાાં...ભીઠાાં વનાાં ત ુાં ભાાંખે છે વગાાં વના,
બીતયભાાં છે કારી કારી...તાયી બીતય ઈચ્છ્છા ક્યાાં છે ?

ઈશ્વય અલ્રા ઔયતાાં ઔયતાાં, ભાંદીય–ભસ્જીદ ખુદી
ાં લતાાં,
લાતે લાતે ઈશ્વય ફદરે તાયી ાવે શ્રદ્ધા ક્યાાં છે ?
‘હ’ુાં , ‘ભાળુાં’ની આ ીડાભાાં આકે આકી શસ્તી વખી,
આંક કરી જ ત ુાં ભાણવ! તાયી જખભાાં ખણના ક્યાાં છે ?

–પ્રભદ અશીયે (સુયત)
ઈ–ભેઈર : momentsevents@gmail.com
ભફાઈર : 98241 34061
@
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યવડાનુ ાં ભવતુ ાં
–‘શયીશ્ચાંદ્ર’
અનુક્રભણીઔા

યવડાભાાં ભવતા લીના ઔાાંઈ ચારે? ગડીબય નશીં
ચારે. ણ શલે આ ભવત ુાં ફદરલાનુ ાં થયુાં છે . ભવતાથી તે ુાં
ઔડી બાતભાાંન ુ ાં ાણી નીતાયતાાં હુાં આજે દાઝી. શલે વાલ જયી
ખયુાં છે . ઔેટરા લકતથી લાળુાં છાં! ભાયી ભા આલેરી ત્માયે
તાનુ ાં જુ ન ુ ાં બ્રાઉઝ મુઔી ખમેરી. પાટી ખમે.ુાં ભેં તેને ભવતા
તયીઔે લાયલા યવડાભાાં રીધુ.ાં
આ ભવતા તયપ જતાાં–જતાાં ભને ભા ફહુ માદ આલી.
તેલાભાાં ગાંટી લાખી. ભેં જઈને ફાયણુાં કલ્યુ.ાં
‘અયે , જાનઔી! અત્માયે ?’
જાનઔી અભાયી ઔરનીભાાં જ યશે. ફહુ ઔાભઢી ફાઈ.
યવડાભાાં અને ગયઔાભભાાં એટરી બુડેરી યશે, ઔે ઔઈને ત્માાં
જલાન એને ક્લચીત જ વભમ ભે .
ભેં એને ફેવાડી. થડી અશીં–તશીંની લાત ઔયીને એ
ફરી, ‘તભે ભને અંગ્રેજી ળીકલળ? યજ નશીં, તમ એઔાાંતયે
દીલવે હુાં તભાયી ાવે ળીકલા જળુય આલીળ.’
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‘જળુય ળીકલીળ. ણ તને આ અંગ્રેજીન નાદ ક્યાાંથી
રાગ્મ?’
‘ભને રાખે છે , ભાયે અંગ્રેજી ળીકી રેવ ુાં જ ડળે. તેના
લીના નશીં ચારે. છઔયાાં શલે ભટાાં થમાાં. નીળાનુ ાં રેવન
ઔયતાાં એભને ઔાાંઈ–ઔાાંઈ ુછલાનુ ાં શમ; ણ ફળયુાં ઈંગ્રીળ
ભીડીમભ! ભાયી ઔાાંઈ ચાાંચ બુડે નશીં. નાનઔી ત શલે ઔશી દે છે ,
ભમ્ભી તને ઔાાંઈ નથી આલડત.’ુાં
હુાં તે ણ લીચાયભાાં ડી ખઈ. શજી ઔારની જ લાત.
ભાયી દીઔયી દવ દીલવની એઔ ઔમ્પ્યુટય ળીફીયભાાં જઈ આલી.
ભેં ુછયુ,ાં ‘ત્માાં તભે શુ–ાં શુાં ળીકવ્યુ?’
ાં ત્માયે તેણે ભાળુાં ભઢુ ાં જ
તડી રીધુ––‘તને
ાં
ઔમ્પ્યુટય ફાફત એઔ દઔડમ વભજાળે ઔે?’
અને જેલા ડૅડી આવ્મા ઔે ઉછી–ઉછીને ઔરાઔેઔ સુધી તેણે
એભને ળીફીયની ફધી લાત ઔયી. ભને થયુાં : જાનઔીની જેભ
ભાયે ણ ઔમ્પ્યુટય ળીકલા જવુાં ડળે.
જાનઔી ખઈ અને હુાં યવડાભાાં આલી. ે ુાં ભવત.ુાં ભને
પયી ભાની માદ આલી. આજઔારની ભમ્ભી ત થડુ–ાં ગણુમ
ાં ે
ળીકેરી શમ; ણ ત્માયે ત બણેરી ભમ્ભી ફહુ છી. ભાયી
ભા ભાત્ર ચાય ચડી બણેરી. નીળાના રેવનભાાં એને ઔાાંઈ
ુછી ળઔામ એલ વલાર જ નશીં. એટરે અભે ભટા થતાાં ખમાાં
તેભ કાલાીલા વીલામન ભા વાથેન આલ વ્મલશાય ફહુ
છ થત ખમ.
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ભને એઔદભ માદ આવ્યુ.ાં એઔ લાય નીળાભાાં શેરી
આલી. ભને ઈનાભ ભળયુ.ાં વભાયાં બભાાંથી ાછી આલી ત્માયે ભા
ભાયી લાટ જતી ફાયણાભાાં જ ઉબેરી. શોંળથી તેણે ુછયુ,ાં ‘શુાં
ઈનાભ ભળયુ?’
ાં ણ ભાળુાં તેના તયપ ધ્માન જ નશત.ુાં હુાં ત
દડતી ગયભાાં જઈને ડૅડીને ઈનાભ ફતાલી ફધી લાત ઔયલા
રાખી. ભને ત્માયે ખ્માર જ નશત આવ્મ ઔે આ યીતે લતાવ ુાં એ
ભાનુ ાં અભાન છે .
આજે હુાં તે ભા ફની છાં, ત્માયે ભને આ ફધુાં વભજામ
છે . યાતે થાયી બીંજલી શમ એટરે નાનુ ાં ફાઔ યડે, ત્માયે
ખાઢ નીંદયભાાંથી ઉઠીને તેનાાં ફાતીમાાં ફદરલાાં, તેને
થાફડી–થાફડીને પયી સુલાડવુ,ાં ક્યાયે ઔ ઔજીમે ચડે, ત્માયે તેડીને
ુચઔાયતાાં–ુચઔાયતાાં ક્યાાં સુધી વયીભાાં આંટા ભાયલા, જયીઔ
ભટુાં થામ છી તેને કલડાલલા તેની ાછ–ાછ પયીને
રાડ ઔયલાાં, લાયે લાયે તેના ળેડા ુછ
ાં લા, ભાાંદુ ડે ત્માયે કાધા–
ીધા લીના ઉચઔ જીલે તેની વાયલાયભાાં રાખવુ––આ
ાં
ફધુાં ભા
ઔયે છે , તે ભેં જાતે અનુબવ્યુ.ાં તેભ છતાાં છઔયાાં ભટાાં થામ ત્માયે
ફા તયપ જ ઔેભ લધુ ઢે છે ? અને ભા જ ભાયી ભા જેલી
અબણ શમ, ત ત તેની ઉેક્ષા જ ઔયામ છે 1
ભને ભા પ્રત્મે એઔદભ રાખણી થઈ આલી. થયુ,ાં જઈને
એની ભાપી ભાખી આવુાં ઔે તાયી વાથે ભાયે આલી યીતે લતાવ ુાં
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જઈત ુાં નશત;ુાં ણ ઔદાચ હુાં જઈને આવુાં ઔહુાં ત એ શવી જ
ઔાઢે અને ભાયા ભાથે ને લાાંવે એન પ્રેભા શાથ પેયલે.
તેલાભાાં ગાંટી લાખી. ફાયણાં કલ્યુાં ત ભાયી ડળી
અળુણા.
ઔશે, ‘શજી ત ુાં તૈમાય નથી થઈ? ત્રણ લાખી ખમા!’
લીચાયભાાં ને લીચાયભાાં વાલ કલામેરી હુાં ત વાલ
ભુરી જ ખમેરી! ભાયા ફાફાને અને તેની ફેફીને નીળાભાાંથી
રાલલાનાાં શતાાં. શેયેરે ઔડે જ હુાં નીઔી ખઈ. નીળા છટી
ખઈ શળે અને છઔયાાં ક્યાાંઔ ાછાાં આગાાં–ાછાાં ન થઈ જામ! ન
ઔડાાં ફદરલા યશી; ન ભાથુાં લા. ભા નશતી ફની, ત્માયે
આલે લેળે ફશાય નીઔતાાં હુાં દવ લાય લીચાય ઔયત.
હુાં ઝટઝટ ચારતી શતી; ણ અળુણા ાછ ડી જતી.
ુછયુાં ત ઔશે, ‘ખ ભચલામ છે .’
‘ક્યાાં?’
ત ઔશે, ‘વામઔર યથી ડી ખઈ.’
‘ત ુાં લી વામઔર ય ક્યાાંથી?’
ત ઔશે, ‘વામઔર ળીખુાં છાં. આલતા લયવે ફેફીને વેન્ટ
ઝેલીમવાભાાં મુઔલી છે . ફહુ દુય છે . એટરે વામઔર ળીકી રીધી
શમ ત ઠીઔ ડે.’
પયી ભને ભાયી ભા માદ આલી. અભે ભટા થમાાં, તમે
એનુ ાં ઔતાવ્મ ક્યાાં ુળુાં થમે?ુાં યીક્ષા અભાયી; ણ વાથે જ
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ભાની ણ. અભાયી કાલા–ીલાની,ઉંગલા–ઉઠલાની લીળે
ઔાજી ત્માયે તેણે જ યાકલાની. યાતે ભડે સુધી લાાંચીએ ત્માયે
ભધયાતે ઉઠીને ચા એ જ ફનાલી આે. એરાભા યાકીને સુઈએ;
ણ એરાભા વાાંબીને ઉઠીએ નશીં, ત્માયે ભા જ એરાભાથી
જાખીને અભને પ્રેભથી ભાથે શાથ પેયલી ઉઠાડી જામ. અભાયા
ઔઈ લાાંઔ ભાટે વાાંબલાનુ ાં એને જ.
ભને માદ છે , ભાય નાન બાઈ એઔ લાય નાવ થમ.
ત ડૅડીએ ઉઔાટ ભા ઉય ઠારવ્મ : ‘ત ુાં શુાં ઔયે છે ? છઔયા
ઉય ધ્માન ણ નથી યાકતી? યકડયા ઔયે છે ઔે બણે છે , તેન ુ ાં
ધ્માન ભા ન યાકે ત ઔણ યાકે? અભે ત આક દીલવ ફશાય
શઈએ!’
ભવત ુાં તે જ ભા! ફન્નેભાાં ળ પયઔ? બાતભાાંન ુ ાં ાણી
નીતાયતાાં, ળાઔ શરાલતી લકતે તાાંવળાં ઔડતાાં, ગડી–ગડી
શાથ ુછતાાં ભવત ુાં જઈએ જ. ભવતા લીના ન ચારે. ભા
લીના ણ ન ચારે; છતાાં ભાનુ ાં સ્થાન ભવતા ફયાફયનુ ાં જ?!!
ુ ુ લાતાા યથી...’
(શ્રી. કુપ્ીરી દ્માનીની તેગ

‘લીણેરાાં ફુર’ બાખ : ૧૫ભાાંથી વાબાય...

સ્લ.–‘શયીશ્ચાંદ્ર’
@
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130 : 02-12-2007

ખઝર–આનાંદ
–શીતેન આનાંદયા
અનુક્રભણીઔા

.૧. (ાન–૩)
ફેવી નીયાાંતે ફે ગડી  ૃથક્કયણ ઔયતા યશ,
જે ણ ભે વાળુાં વતત એને ગ્રશણ ઔયતા યશ.
એ ભ્રભ ઔદી ન ાલ, આઔાળ અશીંથી અશીં સુધી
ક્ષીતીજ ઔાંઈ વીભા નથી જ લીસ્તયણ ઔયતા યશ.
જેની ઉય ના શઔ શત, ના છે , ન ફનલાન ઔદી,
ભનભાાં નીયાં તય એ જ વ્મક્તીનુ ાં સ્ભયણ ઔયતા યશ.
આ પ્રેભ નાભે ગ્રાંથન પેરાલ લધલ જઈએ,
જ પ્રત ઔદી ખુટી ડે ત વાંસ્ઔયણ ઔયતા યશ.
આ ીંડ પયતે યક્ત–અસ્થી, ય ત્લચા, ય લસ્ત્ર છે ,
અશીંમાાં ત શેરેથી ળુઢી છે આલયણ ઔયતા યશ.
એ નાભ રકલાનુ ાં અખય મુભઔીન નથી ત ઔાંઈ નશીં,
કારી જખાના ફેમ છે ડે અલતયણ ઔયતા યશ.
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.૨. (ાન–૬)
અયીવાની તીયાડભાાં સ્લમાંન ુ ાં સ્થાન ળધુાં છાં,
નથી તરલાય જેવુાં ઔાંઈ છતાાંમે મ્માન ળધુાં છાં.
તફક્કાલાય ભયલાનુ ાં ભને ભાપઔ નશીં આલે,
વડેડાટે નીઔતા જીલભાાં પ્રસ્થાન ળધુાં છાં.
નજયથી લાત ઔયલી છે યાં ત ુ બસ્ભ થઈ જઈળ ત?
સુયજના અસ્તભાાં ફવ એટરે ભધ્માહ્ન ળધુાં છાં.
કયે ના એઔ ણ આંસુ પક્ત ફે આંક બીની શ,
તભાળાથી અરખ યશી આલત ુાં અલવાન ળધુાં છાં.
ખથીમે ઔઈ ભાંદીયના ઉછતા–કુદતા યશેતા,
ફીરાડીનાાં ઔઈ ફચ્છ્ચાભાાં હુાં બખલાન ળધુાં છાં.
શલે ફદરી થલાની છે , ફધુાં વાંઔેરલા રાગુ,ાં
જતાાં શેરાાં આ ગય ભાટે નલ ભશેભાન ળધુાં છાં.
પ્રથભ ાને પ્રઔાળીત રેકને જગ્મા ડી છી,
જીલનનાાં ળે ાનાાંભાાં અનુવધ
ાં ાન ળધુાં છાં.
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.૩. (ાન–1૩)
એઔ થ્થયભાાંથી ફનતા ળીલ્ને આદય ભે ,
જ ભઠાય જીન્દખીને ત જ ઔાંઈ નક્કય ભે .
શય લકત એ પ્રશ્ન ઘુભયામા ઔયે , હુાં ઔણ છાં?
શય લકત એ પ્રશ્નન ઉત્તય ભને અધ્ધય ભે ,
લાત જે ઔયલી શતી એને, ઔદી ના થઈ ળઔી,
યાશ જતા યશી ખમા ઔે આખલ અલવય ભે .
ઔાળ થડી રેતી–દે તી શત ત ભતાાં યશેત,
ણ શીવાફ એની વાથેના ફધા વયબય ભે .
એઔ વધીમાય અાલે ફે અડઅડ આંખી,
હપ
ુાં ના નાભે ભઢેરા સ્ળાનાાં અસ્તય ભે .
ક્યાાંઔ ખુટે, ક્યાાંઔ ત ુટે, તે છતાાં રકતા યશ,
ળક્ય છે આ ભાખા ય, આખ જતાાં ઈશ્વય ભે .

.૪. (ાન–૨૦)
છે ઔ તઔરાદી જીલાત ુાં શમ છે ,
સ્ભીત શઠ ય રલાત ુાં શમ છે .
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દુ:ક, વ્મથા, ીડા, ઘુટન ઔે લેદના,
ઔાંઈ ન શ ત ણ યડાત ુાં શમ છે .
જ્માાં તભે વાલધ અને વતઔા શ,
ભન ફયાફય ત્માાં પવાત ુાં શમ છે .
એઔ ઔેરેન્ડય વભી છે જીન્દખી,
યજ એઔ ાનુ ાં પડાત ુાં શમ છે .
શસ્તધુનનભાાં ઔળી છ શળે,
એટરે બેટી જલાત ુાં શમ છે .
બીંત ય અભથુાં રટઔલા નશીં ભે ,
ભોન ભયણત્તય ભઢાત ુાં શમ છે .

.૫. (ાન–૨૯)
તાનુ ાં ઔશી ળઔામ જે એ ખાભ છે ખઝર,
ખુદની નજીઔ આલલાનુ ાં ઔાભ છે ખઝર.
કુલ, તાલ, ઝયણુ,ાં વયલય ઔે શ નદી,
જમાાં ણ તયવ છીાતી એ મુઔાભ છે ખઝર.
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દીલવની દડધાભ ફાદ આલતાાં ગયે
ખ મુઔતાાં જ ભત એઔ આયાભ છે ખઝર.
અશીં શોંચવુાં વય, યાં ત ુ ાભવુાં ઔઠીન,
શ્રદ્ધા, તસ્મા, બક્તી તણુાં ધાભ છે ખઝર.
સ્લળુ શ નીયાળાં તમે ધ્મેમ ત એઔ જ,
શ્રીકૃષ્ણ ખીત શમ, ત શ્રીયાભ છે ખઝર .

.૬. (ાન–૩૨)
ફીજાને શુાં જીયલીશુ?ાં જાતને જીયલી નથી ળઔતા,
બીતય વજાાતા ચક્રલાતને જીયલી નથી ળઔતા.
અતીળમ જળભાાં આગાત ફીજા ય ઔયી રઈએ,
છી ઉદ્દબલતા પ્રત્માગાતને જીયલી નથી ળઔતા.
તયવ ઔઠે ડી શ જેભને એલા ગણા રઔ,
ઔદાચીત આલતા લયવાદને જીયલી નથી ળઔતા.
વદા નક્કય શઔીઔત ને ખણતયીભાાં જીવ્મા જે,
જીલનના અંતભાાં આબાવને જીયલી નથી ળઔતા.
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ગણુાં તયસ્મા શતા વાાંનીધ્મ જેનુ ાં ાભલા ભાટે,
શઔીઔતભાાં તભે અજલાવને જીયલી નથી ળઔતા.
તભે આઔાળ ણ ઝાંક ને ફાાંધ છત દીલાર ય?
શઔીઔતભાાં તભે અજલાવને જીયલી નથી ળઔતા.
નલા વજૉઔને ત્રાાંવી આંકથી જુ એ જુ ના વજૉઔ,
ગણાાં વ ૃક્ષ કુાંની લાતને જીયલી નથી ળઔતા.

.૭. (ાન–૩૯)
રક્ષ્ભીની જેભ જ રાખણી ખણે છે , આ ભાણવ ફયાફય નથી,
ખણે છે ને છી ડે ત રડે છે , આ ભાણવ ફયાફય નથી.
વભી વાાંજ દયીમાઔીનાયે જવુાં તમે દયીમા તયપ ીઠ યાકી
એ, રઔને, ખાડીને જમા ઔયે છે , આ ભાણવ ફયાફય નથી.
સુદ
ાં યતા જલી ખભે છે , વશજ છે , ણ વોની દૃષ્ટીભાાં છે પેય,
એ જલાની આડળભાાં યીતવય ઘુયે છે , આ ભાણવ ફયાફય
નથી.
ન કુદયત, ન ઈશ્વય, ન દુનીમા, અયે વો સ્લજનથીમે છે ટ યશે
છે ,
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ફવ તાને ભાટે જીલે છે , ભયે છે , આ ભાણવ ફયાફય નથી.
લધુ એને ચીડલ, લધાયે દઝાડ, જરાલ, દમા ન ફતાલ,
ઔાયણ એ ઔામભ ઈાાથી ફે છે , આ ભાણવ ફયાફય નથી.
જે ુચ્છ્ચુાં શવે છે , જે કાંધ ુાં શવે છે , જયા એથી ચેતીને ચાર
ઔે આક ળકુની એભાાંથી ઝયે છે , આ ભાણવ ફયાફય નથી.

મુક્તઔ
.૧. (ાન–૧૧૦)
જે ખઝર ના થઈ ળઔે, એલામ બાલ શમ છે ,
આંકથી દે કામ નશીં એલામ ગાલ શમ છે ;
ફે જણા લચ્છ્ચે ઔશુાં યામ ણ લીઔવે નશીં,
આણી ત શય ઔથાન અંત આલ શમ છે .

.૨. (ાન–૧૧૦)
ફે જણા લચ્છ્ચે પયી અંટવ ડી છે ,
ફે જણાને જીદ તાની નડી છે ;
વાલ નાની લાતભાાં તડી વાંફધ
ાં ,
પ્રીત ાછથી ફીચાયી ફહુ યડી છે .
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.૩. (ાન–૧૧૧)
વાલ ઔય જઈને, ભામા થઈ ઔાખ ઉય,
માદ ઔઈની વલીને અલતયી ઔાખ ઉય;
ભેં લીચાયુું શુાં રખુાં ત ળાક ઔાખની લધે?
નાભ ભેં તાળુાં રકી નાખ્યુાં છી ઔાખ ઉય

.૪. (ાન–૧૧૨)
ચર વાથે ભી બખલાનના લાયવ ફની જઈએ,
ળયત ફવ એટરી છે વો પ્રથભ ભાણવ ફની જઈએ;
શલે ફવ, એઔ યસ્ત છે તભાળા દુય ઔયલાન,
ફધામે લેળ કાંકેયી પયી ફાઔ ફની જઈએ.

.૫. (નવુ)ાં
અયીવા શલે શેરાાં વભા શ્રદ્ધે મ ક્યાાં છે ?
ભને ઔઈ વત્મ જલાન નલ યસ્ત ફતાલ,
અઔાે ીઢ થાતાાં ફાઔના આ નખયભાાં છાં,
ભને ળૈળલને ભલાન નલ યસ્ત ફતાલ.

–શીતેન આનાંદયા–
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‘સુમાન ુ ાં પ્રથભ ઔીયણ’ – શીતેન આનાંદયા, (પ્રઔાળઔ:
ઈભેજ બ્રીઔેળન્વ, ૧૯૯/૧, ખાર ભુલન, પ્રીન્વેવ સ્ટ્રીટ,
મુફઈ–૪૦૦
ાં
૦૦૨ તથા ૧–૨, અય રેલર, વેન્ચુયી ફજાય,
આંફાલાડી વઔા ર, આંફાલાડી, અભદાલાદ–૩૮૦ ૦૦૬ – મુલ્મ
: ળુીમા ૭૦, પ્રથભ આવ ૃત્તી: ૧૯૯૯)ભાાંથી વાબાય...

ઔલીવાંઔા :
Hiten Anandpara
A-503, Blue Oasis Tower –I, Blue Empire
Complex, Ekta Nagar, Mahavir Nagar, Near
Link Road, Kandivali (W), Mumbai - 400 067
Mobile: 98694-39539
Email ID : hitenanandpara@gmail.com
@

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 47

131 : 09-12-2007

ભાંખરસુત્ર
–સ્લ. ઔીળનવીંશ ચાલડા
અનુક્રભણીઔા

ીતાજીના ઔાયભા મ ૃત્યુ છી ફાની ઉદાવીન ાય
નશત. એના મુક ય સ્ભીત આલત ુાં તે ણ લીાદથી
છલામે.ુાં એના ઔાભભાાં, એના લતાનભાાં, અયે , અભાયા તયપના
એના લાત્વલ્મભાાં ણ ઉદાવીન આધાય શત. ભને ફાનુ ાં ખળાં
ફહુ ખભત.ુાં એઔ ત આભ ણ ફા ફહુ દે કાલડી અને નભણી
શતી. એના હૃદમની નીભાતાનુ ાં રાલણ્મ એના ચશેયા ય એવુાં
લીરવત ુાં ઔે આણે જમા જ ઔયીએ. ણ એ વલાભાાં એની ડઔ
ભને અાય લશારી રાખતી, અને એ ખયદનને લખીને લશાર
ઔયતાાં હુાં ઔદી ણ ધયાત નશીં. નીળાભાાં ઔાંઈઔ ગુન થમ
શમ, ઔઈ વાથે તઔયાય થઈ શમ ત્માયે શાંભેળાાં હુાં એની ડઔે
ફાઝી ડત. ભાંખરસુત્રથી ળબતા એ ખાને ફચ્છ્ચી બયતાાં
હુાં ઔદી જ થાઔત નશીં અને એના ફદરાભાાં હુાં ધયાઈને એનુ ાં
લાત્વલ્મ ીત.
ફાુજીના ખમા છી ફાન ઉદાવ ચશેય ભાંખરસુત્ર
લીનાના સુના ખાથી ફહુ એઔર રાખત. ફા ણ છત્ર
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 48
લીનાની અનાથ રાખતી. ભાયી દૃષ્ટી જ્માયે જ્માયે ફાના ચશેયા
ય ડતી ત્માયે આભેે એની એઔર ડઔ ય ઉતયીને ડુવકુાં
બયી રેતી. આ દુક કભનાય હુાં એઔર નશત. ભાયાાં
ાલાતીપઈ ણ શતાાં. પઈ તે ફહુ રૂાાાં શતાાં. ણ ફાના
સ્લરૂનાાં એ ભટાાં ચાશઔ શતાાં. ભને ફયાફય માદ છે . એઔ
દીલવ પઈ, ફા અને હુાં એભ ત્રણ જણાાં ફેઠાાં શતાાં. ીતાજીનાાં
સ્ભયણની ઉજાણી ચારતી શતી. ત્માાં અચાનઔ પઈની આંક
ફાના ખા ય જઈને ફેઠી. એભનાથી યશેલાયુાં નશીં. ફલ્માાં :
‘બાબી, ખાભાાં ત ુરવીની ભાા ત યાક જ. આ સુની ડઔ
ભાયાથી જલાતી નથી.’ અને સ્લાબાલીઔ યીતે જ એભન શાથ
ફાના ખાને અડઔી ડમ. ફાએ ભાથે એલી યીતે ઢુાં ઔે
ડઔની ચાળુતા વાંતાઈ ખઈ. ફા ઔશુાં ફરી નશીં. ફા ખભતી.
ફાનુ ાં સ્લળુ ખભત.ુાં ફાની આંકભાાં આંક યલતાાં હુાં થાઔત
નશીં. યાં ત ુ ફાની ડઔને ફાથ બયી ફચ્છ્ચી બયલી એ ભાયાાં
જીલનનુ ાં યભ ઐશ્વમા શત.ુાં છતાાં એ એઔરલાઈ ડઔ જ ભને
યડાલી મુઔતી અને ફાના ખમેરા વોબાગ્મની માદ આીને
ીતાજીનાાં સ્ભયણની માત્રા ઔયાલતી.
ધનતેયવે અભાયે ત્માાં ધનની ુજા થતી. ીતાજી
જીલતા ત્માયે ણ ફા ભાયી ાવે જ ુજા ઔયાલતી. ફાુજીના
ખમા છી ણ એભ જ થત.ુાં ણ ફાુજીના ખમા છી
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ધનતેયવની ુજાભાાં એઔ પેયપાય છાન ન યહ્ય. હુાં ુજા ઔયી યહુાં
ત્માય છી એઔ નાની ળી યે ળભી ટરીભાાંથી તાનુ ાં
ભાંખરસુત્ર ઔાઢીને ફા દુધથી અને છી ાણીથી ધઈ એની
ુજા ઔયતી અને ાછી એ ટરીભાાં વાંબાથી એને મુઔીને
ચાાંદીની એઔ ડબ્ફીભાાં મુઔી દે તી. આલી ધનતેયવ દયે ઔ લયવે
આલતી અને ચારી જતી. ધીયે ધીયે ે ુાં ભાંખરસુત્ર ભાયે ભન
ફા જેટુાં જ લશાુાં થઈ ખયુ.ાં
ઈ. વ. ૧૯૨૯ભાાં હુાં ોંડીચયીથી ાછ આવ્મ ત્માયે
ભાળુાં ભટુાં સુક ફાન શવત ચશેય શત. હુાં ખમ ત્માયે એને જે
છાં આવ્યુાં શત ુાં તે હુાં ાછ આવ્મ ત્માયે શવીને એણે ખાી
નાાંખ્યુ.ાં અશીં વો

સુકી શતાાં. આલીને

ભેં

‘નલગુજયાત’

વાપ્તાશીઔભાાં વશતાંત્રીનુ ાં ઔાભ સ્લીઔાયુ.ું ફાને ફહુ જ આનાંદ
થમ. એ ઔાયણે ભાયે વલાયે , ફયે , વાાંજે એભ ખભે ત્માયે ખભે
તેટુાં યકડવુાં ડત.ુાં એઔ લકત ઉના શત. લૈળાકન ભશીન.
ખયભી ત ઔશે ભાળુાં ઔાભ. ુ એલી લામ ઔે ભાથુાં પાટી જામ.
એલા વખતા ફયે ફે લાખે ભુખ્મતયસ્મ હુાં ગયે શોંચ્છ્મ.
ફા ણ ફીચાયી ભુકીતયવી ભાયી લાટ જઈને ભાયી ચીંતા
ઔયતી ફેઠી શતી. હુાં આવ્મ ત્માયે એન ચશેય ઔયભાઈ ખમ
શત. અભે જમ્માાં. જભીને હુાં જયા જપ્મ.
ાં
ઉઠય ત્માયે ભાળુાં આખુાં
ળયીય તાલથી ધીકત ુાં શત.ુાં ફા ત ખબયાઈ ઉઠી. ગયના ફધા
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ઈરાજ એણે ઔમાા. ણ તાલે ભચઔ ન આી. આકયે દાક્તયને
ફરાલલા ડયા. દાક્તયની વરાશથી ભને ઈસ્ીતાર કવેડય
અને આકયે ઈશ્વયની કૃાથી અને ફાની આળીથી ફે ભશીને
વાય થઈ ખમ.
ત્માય છીની ધનતેયવે અભે ુજા ઔયલા ફેઠાાં. ુજાભાાં
ભાત્ર ાાંચ ળુીમા શતા. એઔ ણ ગયે ણ ુાં નશત.ુાં ભને અચાંફ
રાગ્મ. ધનની ુજા છી ફાએ નીત્મ નીમભ પ્રભાણે તાના
ભાંખરસુત્રની ણ ુજા ઔયી. છી ભેં ફાને ુછુાં ત્માયે કફય
ડી ઔે ભાયા ોંડીચયીના રાાંફા નીલાવ દયભીમાન ફાએ
ગયે ણાાં લેચીને ગય ચરાવ્યુાં શત.ુાં તે દીલવે હુાં ફાની એ
એઔરલાઈ ડઔે ફાઝીને ખુફ યડય.
ળીમા ખમ ને ઉના આવ્મ. ભાયી ખુફ ઈચ્છ્છા
શતી ઔે હુાં એઔ વાઈઔર રઉં. ણ એટરી ફચત ક્યાાંથી ઔાઢલી?
એઔ યાતે ફેવીને અભે વો લાત ઔયતાાં શતાાં. ત્માાં ભાયાથી
વાઈઔરની લાત નીઔી ખઈ. વાઈઔર લીના ઔેટરી મુવીફત
ડે છે એ વાાંબી ફાનુ ાં શૈય ુાં બયાઈ આવ્યુ.ાં ફીજે દીલવે ફયે
ભને ાછાં ભડુાં થયુ.ાં ફા ફીચાયી દય લકતની જેભ ભુકીતયવી
ભાયી યાશ જઈને ફેઠી શતી. ભને જભાડયા છી ણ એની એઔ
જ ચીંતા શતી ઔે હુાં ભાાંદ ન ડુ.ાં ફયે જભીને હુાં ઔાભ ય
જલા નીઔળમ ત્માયે ફાએ ુછુાં : ‘ફેટા, વાઈઔર શમ ત તને
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ભશેનત છી ડે, નશીં?’ ભેં જતાાં જતાાં શવીને ઔહ્ુાં : ‘ફા, એ
ત ઔફીયજી ઔશી ખમા છે .’ જ્માયે જ્માયે ભાયે ફાને શવાલલી
શમ ત્માયે હુાં ઉયનુ ાં લાક્ય લાયત.
વાાંજે હુાં ગેય આવ્મ ત્માયે ટરા ઉય એઔ નલી
વાઈઔર ડેરી. ભને એભ ઔે ઔઈ ભલા આવ્યુાં છે . ભાય
અલાજ વાાંબીને ફા ફશાય દડી આલી. એના મુક ય
અલણાનીમ આનાંદ શત. ગણાાં લયવ છી ભેં એન આલ
પ્રફુલ્રીત ચશેય જમ. એણે ઔહ્ુાં : ‘ઔીળન, તાયી વાઈઔર
આલી ખઈ.’ આનાંદ અને આશ્ચમાની ભીશ્ર રાખણીથી દફાઈ
ખમેર હુાં ુછલા જાઉં તે શેરાાં ત શાસ્મનુ ાં ઈનાભ આીને ફા
ફરી ઉઠી : ‘હુાં રઈ આલી, ખાદાવઔાઔાને ત્માાંથી. ખભીને?’
એભણે ઔહ્ુાં : ‘શભણાાં છઔયા આ ખાડી ફહુ ળકથી લાયે છે .
વાયી છે ને?’ ભેં ઔહ્ુાં : ‘ણ ફા, શભણાાં ભાયે નશતી જઈતી.’
અને હુાં આખ ફરલા જાઉં તે શેરાાં ત એ ફરી ઉઠી :
‘પેયલી જ ત. હુાં જઉં ત કયી ઔે તને ઔેલીઔ ચરાલતાાં આલડે
છે !’ અને ભેં એ નલી વાઈઔર ય ચક્કય ભાયુું ત્માયે અભે ફાંને
ખુળ ખુળ થઈ ખમાાં.
ત્માય છીની ધનતેયવે અભે ુજા ઔયલા ફેઠાાં શતાાં.
ફાએ ભાયી ાવે ાાંચ ળુીમાની ુજા ઔયાલી અને ુજા ુયી
થઈ. ફાએ ભાંખરસુત્રની ુજા ન ઔયી એટરે ભેં ુછુાં : ‘ફા,
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તભાયી ુજા ઔેભ નથી ઔયતાાં?’ ફાએ શવીને ઔહ્ુાં : ‘શલે જળુય
નથી. ત ુાં વાઈઔર ય ફેવીળ અને હુાં તને જઈળ એ જ ભાયી
ુજા છે .’ ભાયા અંતયભાાં પા ડી. ભેં ઔહ્ુાં : ‘ફા, તભે
ભાંખરસુત્ર લેચીને આ વાઈઔર રઈ આવ્માાં?’ અને ભાયાાં
ઉતયે રાાં મુકને ફાએ તાની ડઔ ય ઢાી દીધુ.ાં ભાયાથી ન
ત ફાથ બયાઈ, ન ત ફચ્છ્ચી ઔયી ળઔાઈ.
ફીજે દીલવે હુાં એઔ ભીત્ર ાવેથી એઔવ દવ ળુીમા
રઈને ખાદાવઔાઔાને ગેય ખમ. ઔાઔા ત ગેય નશતા. ણ
ગુરાફઔાઔી શતાાં. એ ફશાય આવ્માાં ને ભેં એભની ડઔભાાં ફાનુ ાં
ભાંખરસુત્ર જયુ.ાં ળુીમા ભાયાાં ખજલાભાાં યશી ખમા. ઔાઔાની
કફય ુછીને હુાં ચારી નીઔળમ. ાછા આલીને ભેં ફાને ઔહ્ુાં :
‘ગુરાફઔાઔીના ખાભાાં તભાળુાં ભાંખરસુત્ર જઈને ભાયાથી એઔ
ળબ્દ ફરામ નશીં.’ ફાએ શવીને ઔહ્ુાં : ‘ફેટા, એભનુ ાં વોબાગ્મ
અકાંડ યશ.’ ફાનુ ાં એ મુક આજેમ જ્માયે જ્માયે હુાં ભાયી
વાઈઔરને અડકુાં છાં ત્માયે ભાયી આંક આખ આલે છે અને
અંતયને અડઔે છે . વાઈઔર ત ભાયી ગણી ફદરાઈ છે ; ણ
ફાન એ ચશેય નથી ફદરામ.
–ઔીળનવીંશ ચાલડા

@
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132 : 16-12-2007

લાડને ેરે ાય
–ધીળુફશેન ટે ર
અનુક્રભણીઔા

ફાખની ઔાતયને વયકી ધાય ન શમ એન ત ઔઈ
અથા જ નશીંને! આભ ત નાયામણયાલને તાનાાં ફાલડાાંન ુ ાં
અબીભાન શત.ુાં તેભાાંમ ફાખઔાભ એટરે ત ગણી ભામુરી લાત
ઔશેલામ. છતાાં આજે આ ઔડલી ભેંદીનાાં જાડાાં ડાકાાં ફયાફય
ખાાંઠતાાં નશતાાં એટરે એભને ભનભાાં કયાફ રાખત ુાં શત.ુાં ગડીએ
ને લાયે એભને અટઔવુાં ડત,ુાં જ્માયે લાડની ેરી ફાજુ એથી
એઔવયક રમફદ્ધ વાવૌ... વાવૌ અલાજ આવ્મા ઔયત
શત. એભાાં એઔ જાતનુ ાં વાંખીત વાંબાત ુાં શત,ુાં ભાણવન શ્રભ શયે
અને આત્ભલીશ્વાવ જખાડે એવુ.ાં

એ રક્ષ્ભીદાવ વાંત ઔદાચ તાનાથી ફે–ાાંચ લયવ
નાન શળે. તમ શુ?
ાં ક્યાાં આ ખટરા ચડી જામ એલી ગડી ગડી
અટઔી જતી તાના શાથની ખતી અને ક્યાાં ેરાનુ ાં વપ્વૌ
વાવૌ?
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ઔદાચ લાડ કુભી શમ... નલી શમ... ણ તમ શુ?
ાં
આકયે એણે ેરી ફાજુ ડઔાઈને ઔહ્ુ,ાં ‘‘તભાયી ઔાતય જયા
જઉં?’’
‘‘શા, શા! લ્મ ને! ભાળુાં શલે તલા જ આવ્યુાં છે . કળુાં
જતાાં હુાં તભને ુછલાન જ શત ઔે ઔેભ આજે આભ ફાુની
ખાડી જેવુાં ચાલ્યુાં છે તભાળુાં?’’
‘‘શુ?ાં ’’
‘‘લચ્છ્ચે લચ્છ્ચે અટઔી જામ અને કચૌ કચૌ ઔયલા રાખે
એટરે વશેજે લીચાય આલે, ઔેભ નશીં?’’ ઔશી શવતાાં શવતાાં
વાંતે તાની ઔાતય નાયામણયાલને ધયી.

કીજાવુાં જઈત ુાં શત;ુાં ણ કીજ ન ચડી. યાશત ાભીને
નાયામણે વાંતની ઔાતય રીધી અને ફાઔીની લાડ પટાપટ ઔાી
નાકી. ગયભાાં જતાાં લીચાય આવ્મ, ભાણવ કટ નથી. વાંફધ
ાં
યાકલા જેલ. આભેમ શલે જાનઔીના ખમા છી ફહુ વાંફધ
ાં  ક્યાાં
યહ્યા છે ?

ત્માય છી ગુરછડીના ક્યાયાભાાં ખડ ઔયતાાં લીચાય
આવ્મ, થડા ઔાાંદા વાંતને આી ળઔામ. આભેમ ઔાઢી નાકલા
ડે એના ઔયતાાં છને આની લાડીભાાં ઉખતા!
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વાંતે ના ન ાડી ઉરટાના નમ્રબાલે ફેચાય વલાર
ુછયા. નાયામણયાલને તાનુ ાં જ્ઞાન ઠારલલાની એઔ તઔ
ભી. ત્માય ફાદ ફન્ને લચ્છ્ચે લાતચીતન વ્મલશાય ફાંધામ;
ણ તે ફાખઔાભ ુયત જ. તમ વાળુાં રાખત ુાં શત.ુાં એઔફીજાના
ક્યાયાની વયકાભણી, દુષ્ટ ઔ અને જીલડાાંના આક્રભણથી
ફચલાની વ્યુશયચના, લીલીધ જાતનાાં કાતય અને ફાખઔાભનાાં
વાધનની ગુણલત્તાની છણાલટ લખેયે અનેઔ યવપ્રદ લાત
થતી શતી અને ફન્નેની જાણ ફશાય ભૈત્રી જેવુાં ઔાંઈઔ યચામે જત ુાં
શત.ુાં

એભાાં એઔ દીલવ રક્ષ્ભીદાવ વાંતને ગેય ગણા ફધા
ભશેભાનની અલયજલય થઈ અને વાાંજ ડયે ફધા ાછા ખમા
છી ણ ફત્તીન ઝખઝખાટ ચાુ યહ્ય.
કુત ુશર જાગ્યુાં તમ નાયામણયાલે પ્રશ્ન ન ુછયા. એઔ
નલ નલ નાન અભથ વાંફધ
ાં , તેના ઉય ફહુ બાય ન દે લામ
ક્યાાંઔ ફટઔીને ત ુટી જામ ત ફેગડી લાતન આળયમ જામ.
‘‘ધાય ઔે ભેં તભને ફરાવ્મા શત ત તભે આલત?’’
ફીજા દીલવે ઢતી ફયે રક્ષ્ભીદાવે ુછુ.ાં
‘‘ક્યાાં?’’
‘‘અયે , ભાયે ત્માાં. તભે જયુાં શળે જ, ફધા ફહુ રઔ
આવ્મા શતા.’’
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‘‘ના,’’ જયા લાય અટઔીને નાયામણયાલે ઉભેય,ું ુ ‘‘ભને
એવુાં ફધુાં ફહુ પાલત ુાં નથી.’’
ુાં વાંતુલાઔ ઔશીને રક્ષ્ભીદાવ
‘‘ભને રાખત ુાં જ શત.’’
વાંતે ક્યાય ખડલાભાાં ભન યવ્યુ.ાં ાંદયે ઔ ભીનીટ છી એણે
ુછુ,ાં ‘‘ભને રાખે છે ઔે આણે ચા ીએ. શુાં ઔશ છ?’’
શલે આજ રખી એવુાં ફધુાં ઔાંઈ ફન્યુાં નશત.ુાં વાથે
ફેવીને ચા ીલાનુ ાં ઔે એવુતે
ાં વ;ુાં ણ નાયામણને રાગ્યુાં ઔે વાંત
ઔદાચ ઔારના પ્રવાંખને યી નાકલા ભાાંખે છે . એભણે જયાઔ
સ્ભીત ઔયુું અને ઔહ્ુ,ાં ‘‘ભાયે ગયે ણ ચાની તૈમાયી જ શળે.’’
‘‘તભને લાાંધ નશીં શમ ત અશીં જ ીએ.’’
‘‘ર યાઈટ!’’
ત્માય છી ધીયે ધીયે ફાખઔાભ વીલામની લાત ણ
થલા ભાાંડી. ફન્ને એઔફીજાને લધાયે કલા રાગ્મા; ણ
અંખતજીલનની એઔ અદૃશ્મ દીલાર ઔઈએ ાંખલાન
પ્રમત્ન ન ઔમો.
એને રીધે વાળુાં રાખત ુાં શત.ુાં ફાંને દુયના દુય; છતાાં
ાવે, ફે ટાુના યશેલાવી જેલા. ક્યાયે ઔ ળાયીયીઔ તઔરીપની
લાત

નીઔતી;

ણ

એભાાંમ

ઔળા

રાખણીલેડા

નશીં.

તતાનુ ાં સ્લભાન અને સ્લતાંત્રતા જાલલા છતાાં; ફાંને નીઔટ
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આલતા જતા શતા અને આ આધેડ લમે આટરી ભાવયની
આત્ભીમતા એઔ વદ્ભાગ્મ જેલી રાખતી શતી.

ફાઔીની જીન્દખી આભ જ આયાભદામઔ યીતે લીતી
જાત. એઔ આછી ખુશ્ફ ક્યાયે આલે ન આલે; ણ એની શાજયી
ભુરામ નશીં એલી જાતન એ વાંફધ
ાં ભનને વાંત આત
શત. અને એભાાં ક્યાયે મ ઔાાંઈ પયઔ ડે એવુાં રાખત ુાં નશત.ુાં

ણ ચાય દીલવ સુધી નાયામણયાલ દે કામા નશીં ત્માયે
વાંતને રાગ્યુાં ઔે એભની તાવ ઔયલી જઈએ. કાવ પ્રવાંખે
ફશાય જલાનુ ાં થામ ત્માયે જે વાયાાંભાાંનાાં ઈસ્ત્રી ઔયે રાાં ઔડાાં
ઔફાટભાાંથી ઔાઢલાભાાં આલતાાં તે શેયીને એ નીઔળમ અને
લાડભાાંના છીંડાભાાંથી નશીં; ણ વ્મલસ્થીત યીતે દયલાજેથી
નાયામણયાલના ફાખભાાં ખમ.
ગયની અંદય જલાની જળુય ડી નશીં. નાયામણયાલ
ટરા ય જ ફેઠા શતા. વાંતને જઈ એભણે શાથ ઉંચ ઔમો
અને જયા કવીને તાની ાવે ફેવલાની જગ્મા ઔયી. વાંતને
ન ખમ્યુ.ાં એનાાં ઔડાાં ભેરાાં થલાનાાં; ણ આકયે એ ત્માાં જ
ટરા ઉય નાયામણયાલની ાવે ફેવી ખમ.
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ઔળા વલાર–જલાફ થમા નશીં. જાણે આલી યીતે
ત્રણચાય દીલવે દે કાવુાં અને આભ ાવે ાવે ફલ્મા લખય
ફેવવુાં એ જ ખુફ સ્લાબાલીઔ છે .
ાએઔ ઔરાઔ છી નાયામણયાલે ઔહ્ુ,ાં ‘‘શલે જ અશીં
ઔઈ સ્ત્રી શમ ત ફલ્મા લખય યશે જ નશીં.’’
‘‘એ રઔને એલી ટેલ શમ છે .’’
‘‘ઠીઔ છે , થડુગ
ાં ણુાં ફરે તે ચરાલી રેલામ; ણ એ ત
ુછી ુછીને ભાથુાં કાઈ જામ–તભે જાણ છને?’’
‘‘શા, અને છી ચીડામ!’’
‘‘ઔે યડે!’’
‘‘થાઔ રાખે એભની વાથે યશેલાન.’’
‘‘શાં... જ ઔે ઔેટરાઔ પામદા કયા.’’
‘‘ઠીઔ શલે. ૈવા શમ અને વાયા નઔય શમ ત ઔાંઈ
લાાંધ ન આલે.’’
‘‘ફયાફય. વાયા ાડળી શમ ત લી લધાયે વાળુાં.’’
‘‘શાં.’’
સ્ભીતની નશીં; ણ નજયની આ–રે થઈ અને
ફાખની શલા ઔાંઈઔ લધાયે સુકદામઔ રાખી.
‘‘વાંત!’’
‘‘શુાં ઔશ છ?’’

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 59
‘‘ફને ત આ રઔથી દુય જ યશેવ.ુાં જેભ ફને તેભ દુય.
ઠીઔ છે , ભા ત જાણે શમ, ફશેનનેમ નીબાલલી ડે; ફાઔી આ
ભાવી–ઔાઔી–ભાભી–પઈ એ ફધાાં રપયાાંભાાં ડલા જેવુાં નશીં.’’
‘‘ઔેટરીઔ લાય બાબી શમ છે .’’
‘‘શા, એ લી લધાયે લખતી આલે. ણ ટુાંઔભાાં, એ
ફધાાં એલાાં ને એલાાં. આણને ળાાંતીથી જીલલા ન દે .’’
‘‘કળુાં છે .’’
ભોનના થાાંબરા ય વાંભતીન ઘુભટ યચાઈ ખમ;
ણ ભનભાાં જાખેરા ભશાપ્રશ્નને ઔઈએ શઠ ય આલલા દીધ
નશીં.
અંધાળુાં થલા આવ્યુાં એટરે વાંત શલે યશીને ઉઠય.
નાયામણયાલે ફેઠાાં ફેઠાાં જ ઔહ્ુ,ાં ‘‘ઔારે ત હુાં આલીળ. તભાયી
ગુરછડીભાાં એક્કે ફુર આવ્યુ?’’
ાં
‘‘ના, ણ ડડા ભજબુત છે . એઔદભ બયચઔ.’’
‘‘ત વાળુાં. ફહુ ાણી નશીં નાકતા.’’
‘‘ના.’’

યાતે

સુતાાં

સુતાાં

વાંતને

લીચાય

આવ્મ,

નાયામણયાલના ભન ય ઔળઔ બાય ત છે . ણ... શળે, એભને
જળુય રાખળે ત એભની ભેે ઔશેળે.
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ફીજી વાાંજે નાયામણયાલ લામદા પ્રભાણે આવ્મા.
ગુરછડી ઉયાાંત ફીજા ણ ઔેટરાઔ છડલાનુ ાં નીયીક્ષણ થયુ;ાં
ણ ઔળી કાવ લાત નશીં થઈ. તમ એવુાં રાખત ુાં શત ુાં ઔે એઔાદ
ભનભજી તાંખીયુાં શલેથી તયત ુાં આલીને ઔઈ ફુર ય ચક્કય
ભાયે છે –જાણે શભણાાં ફેવે, શભણાાં ફેવળે ણ આકયે ઉડી જામ
છે .

વાંતે વચીંત બાલે નાયામણયાલ વાભે જયુ.ાં એની
આંકભાાં ઈન્તેજાયી ત જયાઔ જ શતી.. ફાઔીની ફધી રાખણી
શતી–નાભ ન ડામ એલી; છતાાં વાચી.

નાયામણયાલ ઢીરા ડયા. એભનાથી ફરાઈ ખયુ,ાં
‘‘વાંત, એઔ લાત ઔહ?
ુાં ’’ છી લી વાંત જલાફ આે ન
આે તે શેરાાં જયથી ફલ્મા, ‘‘ઔાંઈ નશીં; ઔારે લાત.’’
યીલાજ નશત છતાાં વાંત દયલાજા રખી લાલલા
ખમ અને ફહુ ધીભેથી ફલ્મ, ‘‘ઔાંઈ ઔાભ શમ ત ઔશેજ.’’
‘‘શાં.’’
નાયામણયાલ ખમા. વાંત થડી લાય ઉબ યહ્ય. એને
માદ આવ્યુ,ાં નાન શત ત્માયે શેરી લાય ફાુ જડે ફૅન્ઔભાાં
ખમેર–રૉઔય કરલાની ઔેટરી અટટી લીધી! ભનની લાત
ઔશેલાનુમ
ાં વશે ુાં નથી. તમ તાન લાાંઔ ત ઔશેલામ. ુછવુાં
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 61
જઈત ુાં શત.ુાં ફહુ ફહુ ત લાત ન ઔયત. એભાાં શુાં અભાન થઈ
જલાનુ ાં શત?ુાં ણ આજે ત એ તઔ ખઈ.
ફીજે દીલવે ગુળુલાય શત. નાયામણયાલ યજ ઔયતાાં
લશેરાાં આવ્મા. એભના ભનન અજ
ાં
અખયફત્તીના ઝીણા
ધુભાડા જેલ ગડી ગડી અસ્થીયણે દે કાત શત અને અર
થઈ જત શત. વાંતે નક્કી ઔયુું ઔે આજે ત જે થામ તે, ુછી
જ નાખુ.ાં
ણ એને ુછવુાં નશીં ડલુ.ાં
ખયકઆભરીનાાં ખુફ ઉંચે લધી ખમેરાાં ાન વાભે
સ્થીય દૃષ્ટી ઔયીને નાયામણયાલ ફલ્મા, ‘‘જાનઔીન ઔાખ
આવ્મ છે .’’
‘‘જાનઔી?’’
‘‘શાં. ભાયી લાઈપ, એક્વ લાઈપ–જે ઔશેવ ુાં શમ તે. અભે
ઔામદે વય યીતે છટાાં ડી ખમાાં છીએ. આભેમ છટાાં જેલાાં જ
શતાાં.’’
વાંત શોંઔાય બણ્મા લખય ધ્માનથી વાાંબત યહ્ય.
‘‘શલે આટરા ફધા લકત છી એણે ઔાખ રખ્મ છે .
એ–એ ાછી આલલા ભાખે છે .’’
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લાતની ટચેથી ખફડત આલત થ્થય યસ્ત ળુાંધીને
સ્થીય થઈ ખમ. ઔેટર લકત ખમ તેન ઔાંઈ ખ્માર યહ્ય નશીં.
અચાનઔ નાયામણયાલે આલેળભાાં આલીને ફરલા ભાાંડલુ.ાં
‘‘ળા ભાટે? ભેં એનુ ાં શુાં ફખાડયુાં છે ? ળા ભાટે એણે ાછા
આલવુાં જઈએ? શેરાાં ઔાંઈ એણે છાં લીતાડયુાં છે ભને? અને
શલે ત ફધુાં તી ખયુાં છે . એને જે જઈત ુાં શત ુાં તે ફધુાં એને
ભી ખયુાં છે – ને ભને– ભને ણ એઔરા યશેલાની ટેલ ડી
ખઈ છે . છઔયાાં શત ત જુ દી લાત શતી. આ ત ઔઈ ઔયતાાં
ઔઈ ઔાયણ જ નથી વાંત, વભજ્મા તભે? ળા ભાટે એ ભને પયી
લાય વતાલલા ભાખે છે ? એને ળ શક્ક છે ? ઔઈ નશીં, ઔઈ જ
નશીં. અને એ ઔેલી છે , જાણ છ?
‘‘એઔ ભીનીટ તભને જીને
ાં
ફેવલા ન દે . ફધી
લાતભાાં–તભાયી એઔેએઔ લાતભાાં એ ભાથુાં ભાયે અને એની
નાવાંદખી એઔધાયા તીણા અલાજે જણાવ્મા જ ઔયે . તભે
વાાંબલા જીલતા યહ્યા છ ઔે ભયી ખમા છ એની ણ એ
યલા ન ઔયે . ફવ– ફલ્મા જ ઔયે ! આલી ફાઈને ગયભાાં ળી
યીતે આલલા દે લામ? અને તે ણ આ ઉંભયે ! ળાાંતીનાાં ફેચાય
લયવ ફાઔી યહ્યાાં શમ ત્માયે ? ના, હુાં એને નથી આલલા દે લાન.
બરે એનાથી થામ તે ઔયી રે!’’
ગુસ્વાથી રાર થઈ ખમેરા ચશેયા ય નાયામણયાલે
શાથ પેયવ્મ; જાણે ભોં ધઈ નાખ્યુ.ાં
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‘‘ત તભે એને – એ જાનઔીફશેનને ના રકી દ ને?’’
‘‘એ જ છે ને! વાંત, ભને ભાયા ય ચીડ ચડે છે ... ણ
ભેં એને શા ાડી દીધી.’’
‘‘શ!’’
‘‘શુાં ઔળુાં?’’ નાયામણયાલે ભોં પેયલી રીધુ;ાં ણ એભનાાં
આંસુ એભના ચશેયાને, એભના અલાજને, એભની ઉબા યશેલાની
આકી ઢફને શચભચાલી નાકીને લશેલા રાગ્માાં.

વાંત એભની વાભે જઈ ન ળક્ય. ધયતીઔાંથી ત ુટી
ડતા ભીનાયા વાભેથી નજય કવેડામ નશીં અને જલામ ણ
નશીં; એલ એ ે એના ભનન ગાટ શત. એણે મુખામુ
ાં
ખા
ાં શાથ
શરાલીને

શલેથી

નાયામણયાલના

કબે

શાથ

મુક્ય.

નાયામણયાલે જયા લાય એ યશેલા દીધ અને છી આસ્તેથી
કવેડી નાખ્મ.
સ્લસ્થ થમા છી એ ફલ્મા, ‘‘વાંત! એ દુકી છે . ખુફ
દુકી. શુાં ઔળુાં? એઔ લકત ત ભેં એન શાથ ઔડમ શત. આજે
એનુ ાં ઔઈ નથી ત્માયે હુાં એને આળય આલાની ના ાડુ?
ાં એ
ઔેભ ફને? એટરે – શલે ભેં રકી દીધુાં છે અને ઔારે વલાયે એ
આલળે...
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‘‘ભાયે આ ફધુાં તભને ઔશેવ ુાં જઈએ; ઔાયણ ઔે ઔારથી
આણે આભ ભી નશીં ળઔીએ... ભાયી જીન્દખી ફદરાઈ જળે,
હુાં ફદરાઈ જઈળ – ભને ભલાની તભને ભજા નશીં આલે.
ઔઈને ભજા નશીં આલે, વભજ છ, વાંત?’’

વાંતે જલાફ ન દીધ. એને તાના અલાજન બયવ
નશત.

–ધીળુફશેન ટે ર
‘નલનીત–વભાણ’ના નલેમ્ફય ૨૦૦૪ના ‘દીત્વલી
લીળેાાંઔ’ભાાંથી વાબાય...
વાંઔા : શાંવયાજ લાડી, ટાખય યડ, વાાંતાક્રુઝ–શ્ચીભ,
મુફઈ–૪૦૦
ાં
૦૫૪ પન: ૦૨૨–૨૬૪૬ ૧૬૪૯ અને વી–૮,
યાજશાંવ વવામટી, એરીવબ્રીજ, અભદાલાદ–૩૮૦ ૦૦૬ પન:
૦૭૯–૨૬૩૦ ૮૭૧૭ ભફાઈર : ૯૯૬૯૩ ૨૦૦૨૭

@
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133 : 23-12-2007

ખઝર–રક્ષ્ભી
–રક્ષ્ભી ડફયીમા
અનુક્રભણીઔા

.૧. (ાન–૪૩)
અશમૌ છડી દઈ, ત ુાં લાત તાની; ઔયી ત જ,
અયીવ ફરળે વાચુ,ાં ચશેય ત ુાં ધયી ત જ!

નવીફે શમ ત ભળે, બરે ાવા ડે અલા,
વભમનુ ાં ળુ ધાયીને, વભમ વાથે વયી ત જ!

નશીં દે કામ, એલાાં ઝાાંઝલાાં છે આંકની અંદય,
તને, એ આલા તૈમાય છાં, કફ બયી ત જ!
ઔયે છે , વાત દયીમાને તયી જાલાન દાલ ત,ુાં
છરછર રાખણીનુ ાં છે વયલય, એ તયી ત જ!

છીથી ઉંગ આંકભાાં નશીં આલે ઔદી રાાંફી,
ખુળીથી લેદના, વાંલેદના વાથે પયી ત જ!
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.૨. (ાન–૪૭)
વભમને શાથ જડયા તમ, ાછ ક્યાાં લે છે જ?
અને, ભાગ્મા લખય ીડા ફધી, આલી ભે છે જ!

ઔદી લાવાંતી વનાાં આંકભાાં યપ્માાં શતાાં એથી,
શલે ત ાનકય ણ, થૈ ગુરાફી ને પે છે જ.

શથેી ફાંધ છે ને, ઔાર ણ એભાાં વરાભત છે ,
છતાાંમે ફીઔ યાકી, ‘આજ’ ઔેલી વલે છે જ?

છરછર, ફાયભાવી રાખણી ઔેયા વયલયભાાં,
અધુયી ઝાંકના, ટે લીને ટલે છે જ.

વભમ, વાંજખ ને ગ્રશતણા, ભાાંડીને લયતાયા,
ત ુાં ભનખભતી ઔયીને લાત, ખુદને ણ છે છે જ!

.૩. (ાન–૪૮)
દુઆ શાથને, ફે આંકની એલી પી, આજે;
ખુળીની ચાય  વાંખે, ઉદાવી ણ ભી આજે!

શલા ાવે શતા ટહઔ
ુ ા લવાંતના, જયીઔ રીરા,
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અને જ ાનકયની ીડ ણ એભાાં બી આજે!

ઔયીને રાક ઔળીળ હુાં વભમ વાથ ચારી, ણ–
ભીરનની આકયી આળા, નીયાળાભાાં ઢી આજે!

થઈ ઉદાય ને, આી ખુળી; રીધુાં દયદ વગળાં,
લીતેરી ક્ષણ, તયત અલવાદથી ાછી લી આજે!

નથી ાી, નથી ી, અદીઠી ને અજાણી છે ,
છતાાંમે જીલ વાથે, ઝાંકનાને વાાંઔી આજે!

.૪. (ાન–૫૦)
શ્વાવ યઔી ને યુખથી, જઈ ભેં ત યાશ છે !
વાલ તીમે ભેં છાલી, તમ નીઔી આશ છે !

ભેં રકી’તી લાયતા, ત ુટી ખમેરાાં સ્લપ્નની,
હુાં દીરાવ ચાશતી’તી ણ; ભી એ દાશ છે !
ઔણ, ઔને વાાંબે ? એ લાતની તઔયાયભાાં,
ભોનની બાા ઉઔેરી, ળબ્દ ત ગુભયાશ છે !
નાભની ભાા જ, ઔે નાભની આ ઔવભ,
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એઔભાાં અખીમાય છે , એ મૌ ને અલ્રાશ છે !

.૫. (ાન–૫૨)
ઔાાં રાખણી, ઔાાં લેદના, ઔતય ભે !
અલાદથી કાતાલશી વયબય ભે !

તાયી ઔને થ્થય વયીકા પ્રશ્ન ને–
ભાયી ઔનેથી, ફુર વભ ઉત્તય ભે !
ભનડા ભશીં ઘુટયા
ાં
ઔળુાં છાં, યાં ખ હ,ુાં
નીશ્ચીંત છાં; પાખણ ભે , ચૈતય ભે !

છે વાય, ભાયી જાતન ફવ એટર–
દુ:ક વતત ને સુક અશીં બય ભે !
અસ્તીત્લ ભાળુાં દાં બ છે , વાફીત થયુ,ાં
દાણ ભશીં ચ્છ્શેય જુ દ નશીંતય ભે ?
એથી ખઝરને નોંતળુાં છાં જીલથી,
ઔે, ળબ્દ ળુે આકયે ઈશ્વય ભે !
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.૬. (ાન–૫૩)
ઔાયણ અખય આી ળઔે, અટઔ તણાાં વાંદબાભાાં,
ત ધાયણા ત ુાં ફાાંધજે, મ ૃખજ તણા વાંદબાભાાં!

ુજા ઔયીને યીઝવ્મા છે ળબ્દને, એથી જ ત–
ફરી ળઔી વ્મથા શલે, અંજ તણા વાંદબાભાાં!

વાંમખ ઔેયા મખથી, જ દ્વાય ય આલી ખુળી,
થીજી જળે જ વભમ, એ  તણા વાંદબાભાાં!
ન’તી કફય ળુઝામેરા ઝખ્ભ ફધા તાજા થળે,
ચચાા ઔયી’તી ભેં વશજ, ફાલ તણા વાંદબાભાાં!

આઔાળની ઉદાયતા ઢી, ધયા કીરી ખઈ,
દ્વીધા અને ભાંથન શલે છે , પ તણા વાંદબાભાાં!

ાાંણ ઉય મ્શમો શત, પાખણ ભઝાન ઔેવયી,
ુ ાાં, ઔાજ તણા વાંદબાભાાં!
લાત ઔયે છે ઔેસડ
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.૭. (ાન–૫૪)
ાાંદડુાં ફલ્યુાં શત,ુાં ફુટલાની ક્ષણ લીળે,
વાાંબી ફુર શસ્માાં, ચુટલાની
ાં
ક્ષણ લીળે!

આજ ભેં ઢાી નજય, ત વભમ થાંબી ખમ,
ળબ્દને વભજાલલા, ઘુટલાની
ાં
ક્ષણ લીળે!
આંકભાાં વનુ ાં જયી, ફેવલા આવ્યુાં શત,ુાં
ત, શઔીઔત ચેતલે, ત ુટલાની ક્ષણ લીળે!

વાભવાભા દડળે એઔ થાલા યણ ભશીં,
ઝાાંઝલાાં જ જાણળે, ખુટલાની ક્ષણ લીળે!

ભોનના કડઔ છી, ખી છરઔી જળે?
જ કફય ડળે તને છટલાની ક્ષણ લીળે!

.૮. (ાન–૫૬)
ટહઔ
ુ  આઢી ીડા આજે, ડાે ડાે પયલા જામ,
બીતયના કારીાને, એ ડગા ાડી બયલા જામ.

વાંજખ ચાલ્મા રાખે છે , ઉંધા ખથી આડી ચાર,
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એથી ત ના ઔયલાનાાં વો; ઔામોને ભન ઔયલા જામ.

વ ૃક્ષના થડભાાં વીંચે છે , તભયાાં રીરાાં–ીાાં ખીત,
ને, અંધાયાના દયીમાભાાં, ઝખભખ ચાાંદ તયલા જામ!

લીતેરી ક્ષણ ક્ષણને ભેં ત, મુઠ્ઠીભાાં યાકી છે ઔેદ,
શાંવ જેલી દૃષ્ટી રઈને, ળભણાાં એને ચયલા જામ.

આછાાં આછાાં અંધાયાાંભાાં, ભતી લયસ્માાં આકી યાત,
ફુર એને ઝીરીને લ્મ, અજલાાાંને ધયલા જામ!

.૯. (ાન–૫૭)
આવભાની કેતયે
ચાાંદની પ્શેય બયે !

નાલ ભઝધાયે શતી,
ને, ઔીનાય થયથયે !

આકયે જ રાખણી,
લેદનાને નતયે .
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ઔાનભાાંથી નીઔી
લાત પ્શોંચે ચતયે .
લાાંવીની ીડ, ખુદ–
લામય રઈને પયે .

ટાાંઔણુાં થૈ છાંદ આ,
ળબ્દ ઔેલા ઔતયે !

સ્ભીત જેવુાં સ્ભીત ણ,
ગાલ જુ ના કતયે !

–રક્ષ્ભી ડફયીમા
વાંઔા : ‘વભન્લમ’ ૯–નેશળુનખય, નાના ભલા યડ,
યાજઔટ–૩૬૦ ૦૦૪ પન : (૦૨૮૧)૨૩૩ ૨૧૬૯
‘શ્રી ખઝર’ – ાાંચ ઔલીન વાંયક્ુ ત ખઝર વાંગ્રશ (પ્રઔાળઔ:
‘યચના’ યીલાય, યાજઔટ, મુખ્મ લીક્રેતા: પ્રલીણ ુસ્તઔ બાંડાય,
મ્યુ. ઔો. વાભે, ઢેફય યડ, યાજઔટ–૩૬૦૦૦૧ પન: ૦૨૮૧–
૨૨૩ ૨૪૬૦, ૨૨૩ ૪૬૦૨, મુલ્મ– ળુીમા: ૫૫ , પ્રથભ
આવ ૃત્તી: ૨૦૦૫, ુનમુદ્ર
ા ણ–૨૦૦૫)ભાાંથી વાબાય...

@
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134 : 30-12-2007

ચાુ દીલવની વલાય– ઔૅનેડાભાાં
(વત્મઔથા)

–સુયેળ જાની(અભેયીઔા)
અનુક્રભણીઔા

વલાયના વાડા છન સુભાય શત. ફેફી(ભાયી દીઔયી
સ્ત!)ને જફ ય જતાાં શેરાાં નાસ્ત ઔયલાની ઉતાલ શતી.
જભાઈ ફીચાયા ચીંતાભાાં શતા, તેભનાાં ભજાાં જડતાાં ન શતાાં.
ફાફરાનુ ાં યભઔડુાં કલાયુાં શત ુાં અને તે ભાટે તે ચીંતાત ુય શત.
ફાફર (ફેફીન જ ત!) આ ફધી ધભારથી છટઔલાના ઈયાદે
ફલ્મ, ‘‘નાના, તભે પ્રાણામાભનુ ાં ઔશેતા શતા ને? તે ભને
ળીકલાડ.’’ ભાયા યીટામય થમા ફાદ શજુ ખઈ ઔારે ત અભે
અભદાલાદથી ટાલા(ઔૅનેડા) ફેફીને ગેય આવ્માાં શતાાં. ભને
શુય ચડલુ.ાં ચાર ફાફાને બાયતીમ વાંસ્કૃતીન શેર ાઠ
આલાનુ ાં આજથી જ ળળુ ઔયી દઉં.
ભેં ભાયી ‘એ’ને ઔહ્ુાં – ‘‘ચાર ગયની ફશાય ટરા ય
પ્રાણામાભ ઔયીએ. ચાર, ફાફરા! ભઝા ડળે.’’ ફાફર આ
નલા વાશવની ળક્યતાથી ઉત્વાશભાાં આલી તૈમાય થઈ ખમ.
ભાયાાં ત્ની ણ ફશાય આલી ખમાાં. અભે પ્રાણામાભન ઔામાક્રભ
ળળુ ઔમો. થડી લાયે જભાઈ દયલાજાભાાંથી ફશાય આવ્મા અને
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ફાયણુાં રૉઔ ઔયીને લીદામ થમા. ાાંચ ભીનીટભાાં ફેફી ણ
ખૅયેજભાાંથી ખાડી ઔાઢીને અભને ‘‘ફામ’’ ઔશીને લીદામ થઈ.
ઔૅનેડીમન ગયની ફાંધીમાય શલાભાાં નશીં ણ; ફશાયની
શુદ્ધ શલાભાાં ઔવયત અને પ્રાણામાભ ઔયીએ, ત તફીમત ઔેલી
ફને તેવ ુાં ભાળુાં બાણ ફાફર ધ્માનુલાઔ વાાંબત શત. વાથે
વાથે ભાયી ચાય ભણની ઔામાને અને કાવ ત તેના ળણખાય
ળુ ભાયા ેટને જલાની ભઝા ભાણત શત. ભાયાાં ત્ની એઔ
ચીત્તે તેભની નભણી ઔામા, ાછરી ઉમ્ભયભાાં ણ વ લાની
ઔન્મા જેલી યશી ળઔળે તેના ઉત્વાશભાાં ફયાફય વ્મામાભ–વ્મસ્ત
શતાાં.
‘‘શલે ચાર ગયભાાં જઈએ,’’ થાઔેરા સ્લયે હુાં ફલ્મ.
આકા રશ્ઔયે ગયના ફાયણા બણી લીજમમાત્રા આયાં બી. ફાફર
વોથી આખ. ે ુાં કલામે ુાં યભઔડુાં શલે ાછાં માદ આવ્યુાં શત,ુાં
તે ભળે એ આળાએ તે લધુ ઉત્વાશીત જણાત શત.
ણ, ફાયણુાં ત ફાંધ! લી ગયભાાં ત ઔઈ શત ુાં જ નશીં.
આ વાલ અલનલા દે ળનાાં ફાયણાાં ણ ઔેલાાં? ટભેટીઔ તાળાં
લવાઈ જામ! ક્યાાં ત અંદયથી કર અથલા ચાલી શમ ત
ફશાયથી કરીને અંદય જા.
શલે

શ્રીભતીજીના

વ

વારની

સુદ
ાં યી

થલાના

વનાાં ય ાણી યે ડાઈ ખયુ.ાં ‘‘તભને આલા ચાા સુઝે છે !
શલે શુાં થળે?’’ તે લદ્યાાં.
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હુાં ત શતપ્રબ જ થઈ ખમ શત. નઔયી ઔયત શત
ત્માયે મ આલા ધભાવઔ
ાં ટભાાં ઔદી ડય નશત. ભૅડભન ઔઔાટ
ચાુ જ શત. શલે ઔયવુાં શુ?ાં ાવે પન ણ નશીં! અને ઔઈ
અડળી–ડળી ણ દે કામ નશીં! ફધાનાાં ફાયણાાં ફાંધ અને
વાલ અજાણ્માના ગયે જલામ ણ ળી યીતે? અને ાછી ધા
રઔની લધાયે

ડતી ળીસ્ત! આણે ત ફાુ, જફયા

શરલાણા!
ણ આ ઔૅનેડાભાાં ઉછયતી નલી ેઢી સ્ભાટા ગણી શોં 1
મયાના તયતાજા દીભાખભાાં ઝફઔાય થમ. તે ઔશે, ‘‘ભાયી
ફેફી–વીટય વાલ નજીઔભાાં યશે છે . ચાર નાના, ત્માાં જઈને
ભમ્ભીને પન ઔયીએ.’’
અભાળુાં રશ્ઔય ત ઉડલુાં ફેફી–વીટયને ગયે ! ફાફર
અને નાની ત ઔાંઈઔ વ્મલસ્થીત ળાઔભાાં શતાાં; ણ ફાંદા ત
ચડ્ડી – ફનીમનધાયી! અને ત્રણેમ ખુદાફક્ષ લી અભદાલાદી
શરબુટભાાં–એટરે ઔે ખુલ્રા ખે! ફધુાં શાઉવન–જાઉવન ત
ચાલ્યુ.ાં આખ આ નલા વાશવથી ઉત્વાશભાાં આલી ખમેર,
અને આટરા ભટ્ટા ભાણવના ખાઈડ થલાની, અણધાયી ફઢતી
ભળમાની તઔથી ઉછત ફાફર! ાછ ચીંતાગ્રસ્ત લદને
અને થડા ક્ષબલાા ચશેયે હુાં અને વોથી ાછ પરુઝ ઉડી
ખમેરી નાની!
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યસ્તાભાાં સ્લાસ્થ્મ ભાટે ફહુ વબાન અને વલાયના
શયભાાં ચારલા નીઔે રા ઔૅનેડીમન નય–નાયી, લીસ્પાયીત
નજયે અભને નીશાી યહ્યાાં શતાાં. અભે ત ભીંમાની ભીંદડીની
જેભ નજય નીચી ઔયીને ધવભવતાાં શતાાં. ક્યાયે ફેફી–વીટય
ફેનશ્રીનુ ાં ગય આલે અને અભાયા આ ધભાવઔ
ાં ટન અંત આલે.
એટુાં વાળુાં શત ુાં ઔે ફાફર વોથી લધાયે મુડભાાં શત.
જ યડત શત ત, ઔઈ ળીશુ–વાથી, યઔાયી વજ્જનની
કૃાથી અભે રીવથાણે ણ શોંચી ખમાાં શત–આ અલનલા
દે ળભાાં!
છે લટે અભે ત્માાં શોંચ્છ્માાં. ેરાાં ફશેન ત અભાયા દીદાય
જઈને ડગાઈ જ ખમાાં! ણ ભાભર વભજાલતાાં ફધુાં થાે
ડલુ.ાં દીઔયી વાથે લાત થઈ ખઈ, ાંદયે ઔ ભીનીટભાાં તે આલી
ખઈ અને અભને મથાસ્થાને ાછાાં સુકળુ ખઠલી ણ દીધાાં.
ગટનાનુ ાં ુનયાલતાન ન થામ તે શુબાળમથી, વાાંજે અભને
ચાલીની ફીજી નઔર ણ ભી ખઈ!
ણ એ અડધએઔ ઔરાઔની ઔૅનેડાની શેરી વલાય
જીન્દખીબય માદ યશી જળે.
(એઔ ભીત્રની આલીતી ય આધાયીત વત્મઔથા)

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 77

.૨.
સ્રભભાાં વપય
૧૯૯૯ની

વારની

આ

લાત

છે .

હુાં

તે

લકતે

ઈરેક્ટ્રીવીટી ઔમ્નીના એઔ ઝનભાાં ઔાભ ઔયત શત. ભટા
ળશેયભાાં લીજીનાાં લીતયણનાાં ઔાભને શોંચી લલા ળશેયના
જુ દા જુ દા લીસ્તાયના નાના ઝન અથલા લીબાખ ફનાલલાભાાં
આલે છે . ભાયા ઝનના ચાજૉભાાં હુાં શત એટરે, ફધા ભને યીટા
ઔયતા શતા. આલા ઝનભાાં ત જાતજાતનાાં અને બાતબાતનાાં
ઔાભ શમ. એઔ નાનઔડી ઔમ્ની જ જઈ લ્મ! લીજીની ચયી
ઔડલાનુ ાં અને અટઔાલલાનુ ાં ઔાભ ણ આના એઔ બાખળુે. ફહુ
જ ખાંદુાં અને મુશ્ઔેર; ણ અત્માંત જળુયી આ ઔાભ. ભાય ઝન
અભાયી ઔમ્નીભાાં વોથી ભટ. એટરે ફધી જાતના ગયાઔ
અભાયા લીસ્તાયભાાં શતા.
એઔ દીલવ અભાયા ભીટય યીડીંખ કાતાના અધીઔાયીએ
ચચાા દયભીમાન એલ યીટા આપ્મ ઔે એઔ ખાભ ાવે આલેર
‘...નખય’ નાભના સ્રભ લીસ્તાયભાાં વ્માઔ પ્રભાણભાાં ચયી
થામ છે . ભેં ભનભન ત્માાં ધાડ–દયડ ડલાનુ ાં નક્કી ઔયુ.ું અભે
આલા નીણામ અખાઉથી જાશેય નથી ઔયતા શતા. ફધી
તૈમાયી તે છી છે લ્રી ગડીએ જ, સ્થથી એઔાદ ભાઈર
છે ટા શઈએ, ત્માયે સ્થનુ ાં નાભ જાશેય ઔયીએ, જેથી ગુપ્તતા
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જલામ અને દયડાની ભાશીતી ગુનેખાય સુધી શોંચી ન
જામ.
ફહુ ભટ લીસ્તાય શત, અને ભને ણ સ્રભ લીસ્તાય
જલાની ઈચ્છ્છા શતી, ભાટે હુાં ણ આ ધાડની ઔાભખીયીભાાં
જડામ. અભાયી પજ ફહુ ભટી શતી. ફીજા ફે કાતાાંન
વશઔાય ણ રીધ શત. ભાયી વાથે વએઔ ભાણવન સ્ટાપ,
લાશન, ફાંદુઔધાયી વીક્યયીટી ખાડા અને ફીજી વાભગ્રી શતાાં.
ભાયી વયદાયી નીચે ફધુાં શાઉવન– જાઉવન ત્માાં શોંચ્છ્યુ.ાં અભે
ઔાભખીયી ળળુ ઔયી.
આભ ત એ ઝુાંડટ્ટી ન શતી. વયઔાયી કાતાએ
ફાાંધેરાાં ાઔાાં ભઔાન શતાાં. ણ એઔ ળુભ અને યવડાનાાં એ
ભઔાન ઝુાંડટ્ટીને ણ ળયભાલે

તેલાાં શતાાં.

ભઔાનની

દયીદ્રતાની વાક્ષી ુયતાાં ફધાાં ચીહ્ન ચાયે ફાજુ દૃષ્ટીખચય
થતાાં શતાાં. દયે ઔ ભઔાનને એઔ ઔેફર લડે ાલય આલાભાાં
શત. અભે જયુાં ઔે ભટા બાખનાાં ભઔાનભાાં આલા ઔેફર ય
એઔ જગ્માએ ઔાી ટૅ ભાયે રી શતી અને તેભાાંથી એઔ ાત
લામય ગયભાાં જત શત. અભે ટૅ કરીને જયુ,ાં ત તેભાાં ફે
ાતી કીરી ઠઔેરી શતી અને તે કીરી વાથે ેર
ાત લામય જડેર શત. આભ ભીટયની આખથી જ, વાલ
અણગડ યીતે, ાલય ચયી રેલાભાાં આલત શત.
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અભે તે ફધી વાભગ્રી ઔાઢી નાાંકી અને તે ભઔાનને
વપ્રામ આતી સ્લીચભાાંથી પરુઝ ઔાઢી નાાંખ્મા. આ અંખેની
ઔામદાઔીમ નટીવ ણ તે ભઔાનભાાં શાજય ફાઈને આી દીધી.
તે ફાઈ ત ળીમાી નજયે અભાયી વાભે જઈ યશી. યડુાં યડુાં
થતી તેની આંક ઔાાંઈઔ ઔશી યશી શતી. ભને જયા ઉત્ઔાંઠા થઈ. ભેં
તે ફાઈને ુછુાં , ‘‘તભાયે ઔાાંઈ ઔશેવ ુાં છે ?’’
ડુભાથી ળુાંધામેરા અલાજે તે ફરી, ‘‘વામેફ, શ ળુીમા
દાદાને આરલાના ચ્છ્માાંથી રાઈશુ?ાં ’’ ભને થયુાં : આ ઔની લાત
ઔયે છે ?
ભાયી વાથેના આ લીસ્તાયના જાણઔાય ઈરેક્ટ્રીળીમને
ભને ઔહ્ુ,ાં ‘‘આ લીસ્તાયના નાભચીન ‘...દાદા’ની તે લાત ઔયે છે .
આણે જઈએ છી, વ ળુીમા રઈને ‘દાદા’ન ભાણવ પયી
ાછ વપ્રામ આી દે ળે! જેની ાવે ળુીમા શમ તે જરવા
ઔયે . દય ભશીને ચાવ ળુીમા ‘દાદા’ને આલાના. આણી
ઔમ્નીને ડીક્ક!’’
હુાં ત શેફત જ કાઈ ખમ! આખુાં વભાાંતય તાંત્ર ચારે!
અને અભાયા ાલયના જયે ‘દાદા’ન ‘ાલય’ અને ‘ાલય
વપ્રામ’ લધત જ જામ! (એ લકતે ભને ઔઈ ‘દાદા’ નશત ુાં
ઔશેત ુાં – ભટ્ટ વામેફ મુ’ત ને!)
શલે ભને અભાયા આકા યે ળનની વ્મથાતા વભજાઈ.
ઔળ અથા જ નશત. ઉરટાનુ ાં અભાયી ધાડથી ત ‘દાદા’ને ફીજી
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લધાયાની આલઔ થલાની શતી! ાલયના ‘યી–વપ્રામ’ દ્વાયા!
લધાયે દુણ વાલાનાાં શતાાં!
વ્મગ્ર ચીત્તે હુાં તે ભઔાનથી આખ જલા નીઔળમ.
ફાજુ ના ગયની ફશાય એઔ કાટરા ય ધભધકતા તડઔાભાાં
એઔ દભીમર ડવ કાાંવત ડય શત. તેના ત ુટેરા–ફુટેરા
કાટરા ભાટે ગયભાાં ઔઈ જગ્મા ન શતી. આ ‘એયઔાંડીળન્ડ’ (!)
જગ્મા તેને પાલી ખઈ રાખતી શતી. સુતાાં સુતાાં જ તે આજુ ફાજુ
ુ ાાં ફાઔ
ખપા થુઔત
ાં
શત. ફાજુ ભાાં જ ફે વાલ નાખાાંખ
ધુભાાં ભજાથી યભતાાં શતાાં.
થડેઔ આખ ખમા. દુયથી ફીશાભણા દે કાલલાા,
ુખ્કા જેલા ફે ત્રણ ભાણવ અભાયી પ્રવ ૃત્તી નીશાી યહ્યા શતા.
ભેં ેરા જાણઔાયને ુછુાં ઔે, ‘આ ઔણ?’
તેણે ઔહ્ુ,ાં ‘‘દાદાના ભાણવ છે . આણા જલાની યાશ
જઈ યહ્યા છે . આણે જઈએ છી તેભની ઉગયાણી અને યી–
વપ્રામની (!) ઔામાલાશી ળળુ. આણા ય એ રઔ લાયી
ખમેરા છે – આજે લધાયાની આલઔ થલાનીને!’’
થડે આખ ખમા. ત્માાં એઔ ભઔાનના ફાયણાભાાં આલા
ફીજા ફે ુખ્કા ફેઠેરા શતા. ભને ઔશેલાભાાં આવ્યુાં ઔે તે
‘ફેલડા’નુ ાં લેચાણ ઔયે છે . તેભણે ભને ણ ુછુ,ાં ‘‘વામેફ,
દે ળીન ‘ટેવ’ ઔયલ વાં? લીરામતીમ વાં – તભને ભપતભાાં ‘ટેવ’
ઔયાલહ.ુાં ’’
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આ

શત ુાં

ખાાંધીજીના

ગુજયાતના

મુખ્મ

ળશેયભાાં

દાળુફધ
ાં ીનુ ાં લયવુાં ચીત્ર!
લી આખ ખમા. એઔ ભઔાનના ફાયણાભાાં આંકના
નીરાજ્જ ઈળાયા ઔયતી, વે ઔ લયવની ફે છઔયી ઉબેરી
શતી. અડધી ખુલ્રી છાતીભાાંથી કીરત ુાં જફન ુટાં ાલા ભાટે
રચઔી યહ્ુાં શત.ુાં તેભણે વાલ નાની ચડ્ડી શેયેરી શતી અને
તેભન એઔ શાથ તાની ખુલ્રી વાથ ઉય સુચઔ યીતે પયી
યહ્ય શત.
શલે ત ભાયી ધીયજન અંત આલી ખમ. હુાં ભાયી
જાતને ફહુ જ અવશામ અને અઔામાક્ષભ થમેરી જઈ ળક્ય.
ભાયા અધીઔાયીને હુાં ભટેથી ફયાડીને ફલ્મ, ‘‘ચાર ાછા,
યે ળન ફાંધ! આ ધાડન ઔઈ અથા જ નથી.’’
અભે ફધા વ્મગ્ર ચીત્તે પીવે ાછા પમાા.
ણ ત્રણ દીલવ સુધી ભેં જમેરાાં એ લયલાાં દૃશ્મ
સ્મ ૃતીટરને ઔયતાાં, આક્રળતાાં યહ્યાાં. ચીવ ાડી ાડીને
સ્રભની એ દુનીમા ભાયી વભ્મતાને ડઔાયી યશી શતી. આકા
વભાજને ડઔાયી યશી શતી. સુપીમાણી ાંડીતાઈની, સ્લપ્નીર,
ળુડી અને ળુઔડી આરભની શાાંવી ઔયી યશી શતી. ભાયા દાં બના
ડદા લીદાયી યશી શતી.
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.૩.
ાનકય
તે દીલવે ાઔા ની મુરાઔાતે ખમ શત. ાનકય શલે
તલાભાાં. તયાદા લામયા અને ઠાંડીન ચભઔાય ળળુ થઈ
ખમા છે . ઠેઔઠેઔાણે કયે રાાં ાાંદડાાં ડયાાં છે . વાલ નીજીલ, ળફ
જેલાાં,

લનના

ઝાટાભાાં

દીળાલીશીન,

આભથી

તેભ

અપાતાાં..ફીચાયાાં ાાંદડાાં!
આ ઝાડની નીચે ગણાાં ફધાાં ાાંદડાાંન ઢખર ડય છે .
આ જ ાાંદડાાં ઝાડ ય શતાાં ત્માયે તેના યાં ખ ઔેલા નીકયે રા
શતા! ઔેટરાાં વશાભણાાં રાખતાાં શતાાં! ભાત્ર ઝાડની જ નશીં;
આકા ાઔા ની ળબાભાાં ચાય ચાાંદ રાખી જતા શતા. અત્માયે એ
વાલ મ ૃત થઈને ડેરાાં!
હુાં થડ આખ ચાુાં છાં. આ ફીજા ઝાડ ય ત એઔેમ
ાાંદડુાં ફાઔી નથી. ઠાંડીના ચભઔાયાભાાં થયથયત ુાં એ ઝાડ વાલ
ફડુાં થઈ ખયુાં છે ! તેની ઉય ત શુ;ાં નીચેમ એઔ ણ ાાંદડુાં
ફચ્છ્યુાં નથી. ફધાાંમને લામયાન સુવલાટ તાણી ખમ છે . તેની
ફધી વમ ૃદ્ધી નાભળે થઈ ખઈ છે .
લ્મ... એની ફાજુ લાા આ જનાફ શજી શલે ાનના
યાં ખ કીરલી, યાં ખીન ભીજાજભાાં ભશારી યહ્યા છે ! તેભન લાય
શજુ શલે આલળે. ણ અત્માયે ત એ ુયફશાયભાાં છે . ફાજુ ના
ભશાળમ ત વદાઔા શયીતણાધાયી જ છે . એ ત શાંભેળ રીરા
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ને રીરા જ! તેભને ઔઈ ાનકય લીચરીત ઔયી ળઔતી નથી.
તેભની ખુભાયી ત ઔાાંઈ અજીફખયીફ જ જણામ છે !
એની ફાજુ ભાાં જ એઔ ઔાેરા ઝાડના થડન, ભાાંડ એઔ
ફે ઈંચ ઉંચ ામ, ભાત્ર વભ કાલા ભાટે ટુાંટીયુાં લાીને ડય
છે – જાણે ઔે, ઝાડની ઔફય! તેન આડછે દ (ક્રવ વેક્ળન) જતાાં
એ દાદા 60-70 લયવ જીવ્મા શમ એભ રાખે. લ્મ, આ ત
ભાયા જ વભલમસ્ઔ નીઔળમા! તેની ફધી ખુભાયી વયી ખમેરી
છે .
દયે ઔ ઝાડની તાની એઔ કાનદાની યવભ શમ છે .
એનુ ાં તાનુ ાં આખવુાં એઔ ઔૅરેન્ડય શમ છે . દયે ઔન તાન એઔ
ભીજાજ, એઔ યાં ખ, એઔ નીમત–જીન્દખી શમ છે . તેન અણુએ
અણુ તાની યાં યાને ફયાફય ાે છે . ાનકય શ ઔે
લવાંત– દયે ઔ તાની નીમતી પ્રભાણે ાાંદડાાં ધાયણ ઔયે છે અને
લીકેયી દે છે . એ ાાંદડાાંમ શાંભેળ નથી યશેતાાં અને એ થડ ણ
નશીં.
ાઔા થી થડે દુય ઝાડીલા પ્રદે ળ છે . ત્માાં ખીચ
ઝાડીની લચ્છ્ચે લનથી ઉડીને આલેરાાં ાાંદડાાંના ઢખના ઢખ
ડયા છે . લયવાદ આલળે, સ્ન ડળે, ભાટીના થયના થય
તેભને આલયી રેળે. તે વો જ્માાંથી પ્રખટમાાં શતાાં, તે ધયતીન
એઔ અંળ ફની જળે. એભાાંથી યવ અને ઔવ ઉતયી, અન્મ
વ ૃક્ષનાાં મુીમાાં સુધી શોંચળે. પયી એ નલલ્રલીત કુ
ાં ભાાં
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યવ વીંચન ઔયળે. ફીજા જ ઔઈ વ ૃક્ષનુ ાં ઔઈ નલાાં જ ાન ફની,
ઔઈ ફીજ જ યાં ખ ભગભગાલળે અને તે છીની ાનકયે પયી
ાછાાં...
પયી જન્ભ, પયી મ ૃત્યુ. આ જ જીલનક્રભ શજાય લોથી
ચાલ્મ આલે છે અને ચારત યશેળે.
અને આ ાાંદડાાંની જેભ હુાં ણ લાધાક્યભાાં પ્રલેળી
ચુક્ય છાં. ભાય યાં ખ તેભના જેલ આઔાઔ નીકાય ત નથી જ
આત. એઔ દીલવ તેભની જેભ જ હુાં ણ કયી જઈળ. લામય
ભાયા અલળેને ઉડાડીને ધયતીની વાથે એઔયવ ઔયી નાાંકળે.
જેણે ભાયા જીલન દયભીમાન ભાળુાં ણ ઔયુું છે ; તે ધયતીના
ઔણઔણભાાં ભાળુાં વભગ્ર અસ્તીત્લ ખી જળે. ભને કફય નથી
ઔે, જેને હુાં ‘હ’ુાં ઔહુાં છાં, તેન ુ ાં છી શુાં થળે?!
આ જ ત ાાંદડાાંની, થડની, ભાયી અને આણી વોની
નીમતી છે !

–સુયેળ જાની(અભેયીઔા)
વાંઔા : 3201, Silver point court,MANSFILD,
Texas-76063-USA
Phone - 817- 453- 4759 eMail: sbjani2006@gmail.com
Website : http://gadyasoor.wordpress.com/myblogs/
@
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135 : 06-01-2008

ખઝર–ાખર
–દીનેળ ઔાનાણી ‘ાખર’
અનુક્રભણીઔા

.૧. (ાન–૬૫)
એઔ ભાણવ શાયલાન, લાયતાના અંતભાાં,
હુાં દીરાવ આલાન, લાયતાના અંતભાાં.
વ આના વાલ વાચી લાત રઈને આલજ,
હ,ુાં ુયાલ ભાાંખલાન લાયતાના અંતભાાં.
ાનકયની ઔેટરી થઈ છે અવય, એ ળધલા,
ડા રીરી ઔાલાન, લાયતાના અંતભાાં.

હુાં તભાયી જીતન શીભામતી છાં એટરે,
વાથ ઔામભ આલાન લાયતાના અંતભાાં.

ઔણ ભાયા શ્વાવન શઔદાય છે , એ જાણલા,
યાત આકી જાખલાન, લાયતાના અંતભાાં.
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જીન્દખીબય આતાાં આવ્માાં છ જાઔાય બરે,
હુાં તભાય રાખલાન, લાયતાના અંતભાાં.

.૨. (ાન–૬૬)
શ્રીભાંતાઈ ેળ ઔયલાની ભના છે ,
આભ, ફાયફાય પયલાની ભના છે .

તેં છરાાંખ ભાયી દીધી, ણ કફય છે ?
આટરાભાાં ક્યાાંમ તયલાની ભના છે !

ઉન્નતીનાાં ળીકય વય ઔય રડીને,
આભ ગાાંગાાં થઈને, કયલાની ભના છે .

એટરી ભેં ચુઔીદી ત્માાં નીશાી,
એભ રાખે, શ્વાવ બયલાની ભના છે !

.૩. (ાન–૬૭)
એ તયાં ખ થઈ ફધે લ્શેયામ છે ,
જીન્દખી ક્યાાં ઔઈને વભજામ છે ?
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વાલ નજદીઔ આલલાનુ ાં થામ છે ,
ભન છીથી, એઔદભ ફદરામ છે !

શાથ રાંફાવુાં અને ીડા ભે ,
આભને આભ જ, ગણુાં જીલામ છે !
વાાંજ ભાયી એઔરાની શમ છે ,
ક્યાાં ફધાની આંક અશીં છરઔામ છે ?

ફે ગડીન વાથ આી જામ ને,
ઔામભી વાંબાયણાાં છરઔામ છે .

છે ઔ ઉંડે ઉતયીને જયુાં છે ,
ત ુાં ભે ને આમખુાં વાંધામ છે 1

.૪. (ાન–૬૯)
ઔઈ યસ્તાની ઉદાવી રઈ પળુાં છાં.
યજ હ,ુાં તાયી તરાળી રઈ પળુાં છાં!
જમાયથી ઉડી ખઈ ત,ુાં ાંકી થઈને–
ત્માયથી પીયુ;ાં અખાળી રઈ પળુાં છાં.
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ખુફ વહુ છાં લેદના કાનખીભાાં,
તમ ફુર ફાયભાવી રઈ પળુાં છાં!

આ શતાળા, આ નીયાળા, ાંથ રાાંફ–
ને ચયણભાાં હ,ુાં ઔાવી રઈ પળુાં છાં!
એટરે ઔામભ ભે દયીમાનાાં જ,
જન્ભથી હ,ુાં ભીન યાળી રઈ પળુાં છાં.

.૫. (ાન–૭૦)
પેપવાાંભાાં દદા જેવુાં થામ છે ,
ત ુાં ખભે છે , એભ ક્યાાં ઔે’લામ છે ?

અશીં ઉદાવી, વાાંજનુ ાં એઔાાંત ને–
ત ુાં ણે લયવાદભાાં બીંજામ છે .
ભાત્ર તાયા ઔાખ વીલામનુ,ાં
ક્યાાં ઔશુમ
ાં ે ભાયાથી લાંચામ છે ?

એઔ ઝાાંક થામ છે ઝફઔાય ને,
ળાશ્વતીન અથા ણ ફદરામ છે !
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યજ વાાંજે, ગય તયપ ાછ લળાં,
આભ આકી, જીન્દખી જીલામ છે !

.૬. (ાન–૭૬)
વાલ કારી શાથ, રઈને ક્યાાં જવુ?ાં
આભ બીની આંક, રઈને ક્યાાં જવુ?ાં
ઔાાંઈ ભાયી શસ્તયે કાભાાં નથી,
આ પઔીયી શાર, રઈને ક્યાાં જવુ?ાં
આણાથી ઔભા એલાાં થામ છે ,
ઔે ફચેરી ળાક, રઈને ક્યાાં જવુ?ાં
છાં પ્રલાવી એઔર, એઔાાંતન,
બીડન વાંખાથ, રઈને ક્યાાં જવુ?ાં
શમ ચીનખાયી ત, એ ચાાંી ળઔામ,
ણ ઠયે રી આખ, રઈને ક્યાાં જવુ?ાં
યજ લસ્ત્ર હમ
ુાં ફદરી આવુાં ણ,
ઔામભી સ્લબાલ, રઈને ક્યાાં જવુ?ાં
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.૭. (ાન–૭૭)
ીાનાાં ાન જેલા શ્વાવ છે ,
જીન્દખીન જજૉયીત આબાવ છે .
ળાશ્વતીન અથા એન એ જ ણ,
આ ફી યશી છે , એ ઔની રાળ છે ?
ત્ર યથી એટુાં વભજામ છે ,
એ ભનભન ઔેટરાાં ઉદાવ છે ?
ાાંક છે , ભન છે , લન છે ; ણ ઔશ–
ક્યાાં શલે ઔઈ ઔને આઔાળ છે ?!
છે ચયણને ચારલાના યતા,
ને નમનભાાં ધાયણાાંની પાાંવ છે !
ઔેટરાાં સ્લપ્નની ઔત્રેઆભ થઈ?
આંક ભાયી જીલત ઈતીશાવ છે 1

.૮. (ાન–૭૯)
રાર જાજભ ાથયીને ફેઠાાં છીએ–
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ઔે ગુના આચયીને ફેઠાાં છીએ?
જલા ભળે લાદનાાં શાડીંજય;
એઔ દયીમ આંતયીને, ફેઠાાં છીએ!
પેપવાાંભાાં પ્રાણ ફુાંઔાળે ગુરાફી;
એ ભી છે કાતયી, ને ફેઠાાં છીએ.
દીરથી આદતલળ શતાાં એલાાં અભે ઔે–
દુ:ક ફધાાંનાાં છાલયીને, ફેઠાાં છીએ.

–દીનેળ ઔાનાણી ‘ાખર’
વાંઔા : ‘શ્રીયાભ’, ૮–નાયામણનખય, વાતભી ળેયી, ઢેફય
ઔરની ાવે, યાજઔટ–૩૬૦ ૦૦૨ પન : (૦૨૮૧) ૨૩૬
૨૧૫૧ ભફાઈર : ૯૮૨૪૨ ૧૯૦૯૬
‘શ્રી ખઝર’ – ‘ાાંચ ઔલીન વાંયક્ુ ત ખઝર વાંગ્રશ’ભાાંથી
વાબાય...

@
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નેઔ અને ાઔ ઈયપાન
–જુખરઔીળય વ્માવ
અનુક્રભણીઔા

ફેઠી દડીન ને ૠજુ

સ્લબાલન ઈયપાન ઔઈની

બરાભણ રઈને એઔ દીલવ અભાયી પીવે આવ્મ. એઔ સુક્ષ્ભ
વાંઔચ એના ખારે ડતાાં કાંજનભાાં ડઔાત શત. લાાંઔડીમા
લા ચીીચીીને ળમા શતા. ફરલાનુમ
ાં એનુ ાં ચીીચીીને
જ થત ુાં રાખે.

ફેઔયીની

આઈટેભ

ઈયપાન

ફનાલી

જાણે.

ઔેઔ

ફનાલલાની ત ભાસ્ટયી! શીન્દુ કુટુાંફભાાં એની એખરેવ(ઈંડાાં
લખયની) ઔેઔ ફહુ લકણામ. ઔેઔ ત ઈંડાાંથી જ ફને એલી
ભાન્મતાલાાાં શીન્દુ કુટુાંફને ઔેઔની ભઝા ભાણલા ભતી
નશતી. આલા લાતાલયણભાાં ઈંડાાં લખયની ઔેઔ ફનાલી આીને
તે ગણાાં કુટુાંફન પ્રેભ જીતી આલેર. ઈંડાાંની ફાદફાઔી ઔયીને
અને ચી ળુ જેલી ઔેઔ ફનાલી આીને તેણે બાયે રઔપ્રીમતા
ભેલી શતી.

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 93
ભને શભેળાાં થત ુાં ઔે ઈયપાન ફેઔયી–ઉત્ાદનના વપ
ઔાયીખય ઔયતાાંમે જ ફેઔયી આઈટેભ ળીકલનાય ળીક્ષઔ ફને
ત? ભાયે ભન તેનાભાાં યશેરી આ ઔા, તે ગણાને લશેંચે તેન ુ ાં
મુલ્મ લધુ શત.ુાં જ ઔે ઔઈને ઔશુાં ‘ળીકલલા’ન અનુબલ ત
એને શત જ નશીં.

અભાયી મજનાભાાં ત ઔઈણ ઉંભયનાાંને બણાલલાનુ ાં
યશેત ુાં શઈ, તે તે પ્રોઢ ફશેનને ળીકલી ળઔળે એ ફાફતે એને
ળાંઔા શતી. એટરે ભાયી ાવે જેભણે તેને ભઔરેર તેભણે
આેરી જાણઔાયી મુજફ, આલી બણાલલાની ઔાભખીયી ભાટેની
તાની અણઆલડતથી થતી મુઝલણ
ાં
ણ એના ચશેયા ય તે
લેા ચીતયામરી શતી.
ફશેનના તારીભ લખોભાાં ભેં ત તેને એટુાં જ ઔશે ુાં ઔે,
‘‘જે ઔાાંઈ તભને આલડે છે તે જાણે તભાયી જાતને જ ળીકલતા
શ એલી યીતે ભટેથી ફરતાાં ફરતાાં લાનખી ફનાલતાાં જજ.
એની નોંધ ઔેલી યીતે રેલી એ અભે ફશેનને ળીકલી દઈશુ.ાં એ
રકાણને વાઈક્રસ્ટાઈર ઔયાલીને લખાનોંધ ળુે લશેંચી દઈશુ,ાં
તભે એની ચીંતા ઔયળ નશીં. તભે ત તભને જે આલડે છે તે
ઉત્તભ ચીજ, ઉત્તભ યીતે, વોની શાજયીભાાં ફનાલી દે કાડજ. શા,
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વાથે વાથે જ ફરતાાં યશેલાનુ ાં ભુરતા નશીં! એ જ તભાય
તારીભલખા અને એ જ તભાળુાં ટીચય તયીઔેન ુ ાં ઔામા!’’

છી ત ફશેનનાાં ઝુાંડ લચ્છ્ચે ફેઔયીની ભઝાની
લાનખી તે વાંઔચળીર યુલાન ફનાલત યહ્ય. લાનખી
ફનાલતાાં ળીકલતાાં ળીકલતાાં તે ક્યાયે વાય ળીક્ષઔ ફની
ખમ એની તેને કફય જ યશી નશીં! યાં ત ુ અભદાલાદ અને
આવાવના લીસ્તાયભાાંથી ‘અભાયે ત્માાં ઈયપાનબાઈન લખા
ક્યાયે ખઠલ છ?’ એલી ભાાંખ વતત આલતી અને લધતી જ
ખઈ. એ છી ણ તે ત જાણે જાત વાથે લાત ઔયત શમ
એભ જ વોને ળીકલત યશેર.

નમો ાઔ મુવરભાન. એઔ દીલવ જભીન કતયત
શમ જાણે એભ જ શાથના નકની વાથે ખડભથર ઔયતાાં ઔયતાાં
ઔશે, ‘‘વાશેફ, ભને ભાયી પીવભાાં ભાઔે ટીંખ લીબાખભાાંથી
સ્ટયભાાં મુઔી દે લાભાાં આવ્મ.’’

‘‘ઔેભ એવુાં થયુ?’’
ાં એભ ભેં ુછુાં ત ઔશે : ‘‘ભને એટરા
ફધા ડા વા ભલા રાગ્મા ઔે ઉત્ાદનભાાં ફધા શોંચી લતાાં
નશીં શમ ને ઔાભ લધુ કેંચવુાં ડે એથી લીયધ થમ શળે.’’
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‘‘ખુદા જે ઔયે તે વાયા ભાટે. તભતભાયે તારીભભાાં લધુ
ધ્માન આલા ભાાંડ,’’ ભેં ઔશે.ુાં

થડા દીલવ છી તેની તઔરીપ લધ્માનુ ાં ણ ઔહ્ુ;ાં
નલા ડીાટા ભેન્ટભાાં ગીના ડબ્ફાભાાં તેણે જયુાં ત કયાાં ગીના
ડબ્ફાનુ ાં પ્રભાણ ગણુાં યશેત!ુાં આ ાઔ ભાનલીને એ ખભત ુાં
નશીં. તેને ભનભાાં થયુાં શળે ઔે કયાાં ગીથી ડયીનેમ જ તે
નઔયી નશીં છડે ત ણ તેના ‘ચખ્કા’ સ્લબાલથી ડયીને તેના
ળેઠ જ તેની નઔયી છડાલી દે ળે એઔ દીલવ! જ ઔે હુાં એને
નઔયી ફદરલાનુ ાં ઔશી ળકુાં એભ નશત. તારીભ લખો ત
પાજર વભમના જ અને લી ાટા ટાઈભ શમ. એના આધાયે
ગુજાય થામ ણ નશીં. ણ ખુદા તેના ભાટે નલી નલી
દીળા કરલા આત ુય શળે ઔદાચ. તેને ક્યાાંઔ ફીજે નાની
એલી નઔયી ભી ખઈ એ સ્લીઔાયીને તેણે ભન ભનાવ્યુ.ાં

અભે ફાંને એ લાતન લવલવ ને કયકય એઔફીજા
ાવે ઔયીએ ન ઔયીએ ત્માાં ત એઔ દીલવ એ અત્માંત પ્રફુલ્રીત
ચશેયે આવ્મ. આટર પ્રફુલ્રીત ઈયપાન એના વાંઔચળીર
ચશેયા ઉય ક્યાયે મ ડઔામ નશત! ભેંમ એ અચયજના ભામાું
ુછી નાખ્યુ,ાં ‘‘ક્યુાં ભીમાાં, કુછ ળાદી–લાદીઔે ઝભેરેભેં ત નશીં
ડે? ફાત ક્યા શૈ જનાફ?’’ ત ઔશે, ‘‘વાશેફ, તભાયા વોની
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શુબેચ્છ્છા અને તભાયી વાંસ્થાના વટીપીઔેટે ફહુ ભટુાં ઔાભ ઔયુું.
ભને પયતી શટેરભાાં ‘કુઔ’ તયીઔે નઔયી ભી ખઈ છે !’’

એ રક્ઝુયીમવ શટેરના ટેફર ય, ળશેયની યનઔ
ભાણતાાં ભાણતાાં જ જાણે નાસ્ત ઔયત શઉં એભ તેણે આેરા
વભાચાય હુાં ભભાલત યહ્ય, ક્યાાંમ સુધી...! કુદયતની ઔેલી
ફરીશાયી છે ! આટર ળયભા ણ નેઔદીર આ છઔયડ ક્યાાંથી
ક્યાાં શોંચી ખમ! એ દીલવે ભન મુઔીને ગણી લાત અભે ઔયી.

ભશીના લીતી ખમા. એઔલાય તેણે ભને તાના
ઔાળુય ફાજુ ના ભઔાને ફરાવ્મ. વાાંઔડુાં એવુાં એ ભઔાન. વાલ
તઔરાદી એલી વીડી. ભા ઉય ચડલાની ભને તેની ભનાઈ
છતાાં ઉયને ભેડે જઈ હુાં તેનાાં ગયડાાં ભાફાને ભળમ. ભાીમા
જેલા ગરઔાભાાં તેનાાં લડીરને લાંદન ઔયીને ભેં તેભને આલા
ળયભા, નેઔદીર અને ભશેનત ુ દીઔયા ભાટે મુફાયઔફાદી આી.

અશીં સુધી ઈયપાન અભાય શત. અભે તેને વ્મલસ્થીત
અને રઔપ્રીમ ળીક્ષઔ ફનાવ્મ શત. ગયગયભાાં ફેઔયીની
સ્લાદીષ્ટ લાનખી ફનતી ઔયી મુઔનાય તે વોન ભાનીત ત,
અભાયા લખોને ઔાયણે થમ શત. વાંસ્થાના પ્રભાણત્રથી જ એ
આખ ણ લધ્મ શત.
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યાં ત ુ શલે છી જે ઈયપાન પ્રખટલાન છે તે અભાય
નથી. તાના જ આત્ભફે આખ લધનાય ઈયપાન શલે
આલી યહ્ય છે . એના ભેડા ઉય ભળમા છી ફે લાય તે પીવે
ભલા આવ્મ શત, અને ફાંને લકત અત્માંત આનાંદીત ઔયી
મુઔે એલા વભાચાય રાવ્મ શત.

શેરી લાય આલીને, જાણે વશજ શમ એભ ઔશે,
‘‘વાશેફ, મુફઈની
ાં
તાજ શટેરની જ એઔ વીસ્ટય ઔન્વના, ભટી
શૉટરભાાં ભને કુઔ તયીઔે નઔયી ભી છે . શલે અભદાલાદ છડુાં
છાં.’’
ણ ફીજી લાય જ્માયે આવ્મ, ભશીના ફાદ, ત્માયે
બાયત છડલાની લાત રઈને આવ્મ! ઔશે, ‘‘મુફઈની
ાં
શૉટરભાાં
ઔઈ અભેયીઔન વાશેફએ ભને ળધી ઔાઢમ! કફય નથી, ઔણે
તેભને ભાળુાં ઔાભ ફતાવ્યુાં શળે! તે રઔ ભને ઔશે છે ઔે
અભેયીઔાના વાખયઔાાંઠે, વશેરાણી ભાટે પયતી યશેતી લીળા
સ્ટીભયભાાં જડાલાની તઔ તભને ભી યશી છે . ભેં ત વાશેફ,
‘લીચાય ઔયીને જણાવુાં છાં,’ એભ ઔહ્ુાં છે . ગયે વોને ુછલા...
અને...’’
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અને એના લાક્યને અધુળુાં જ યકાલીને ભેં ાદુતી ઔયી
દીધી, ‘‘અને ફને ત ળાદીનુમ
ાં ખઠલી રેલા આવ્મ એભ જ
ને?’’
ચશેયાની

ઔેઔ

ઉય ળયભના

ળેયડાથી

ક્રીભ

લડે

ડીઝાઈન ાડત તે નકને યભાડત યહ્ય. ભેં ફાંને ફાફતે
મુફાયઔફાદી આીને તેને લીદામ ઔમો. ભાયા જ ગયનુ ાં ઔઈ
અભેયીઔા જઈ યહ્ુાં શલાન અશેવાવ અને તેન આનાંદ ભેં ક્યાાંમ
સુધી ભાણ્મા ઔમો.. એ ઔશુઔ
ાં એવુાં મુઔત ખમ જેને આજ સુધી
વાલ વશજતાથી આયા અંતયભાાં વાચલી ળઔાયુાં છે .
શીન્દુ ભશીરાને એખરેવ ઔેઔ ળીકલીને કલડાલલાભાાં
યભ વાંત અનુબલતા અને ‘કયા’ ગીના ડબ્ફા જઈ
અઔાતા એ ળયભા ઈયપાનને, અભેયીઔાના દયીમા લચ્છ્ચે,
અનેઔાનેઔ લેજ–નનલેજ લાનખી ફનાલીને, વોન વાંત
ઉગયાલત

હુાં

ઔલ્ી

ળકુાં

છાં.

ફેઠી

દડીન,

વાંઔચળીર

સ્લબાલન, તાની ળક્તી લીળે વાલ અજાણ, તે ૠજુ , ાઔ
યુલાન ભાયી રાાંફી ળૈક્ષણીઔ ઔાયઔીદીનુ ાં એઔ લીળે અને
ભનબાલન ાત્ર છે .
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ક્યાાં શળે આજે અભાય આ ૠજુ ઈયપાન! જ્માાં શળે ત્માાં
ખુદાએ એને એની ાઔ અને નેઔદીરીની અભાનતથી ખુળશાર
જ યાખ્મ શળે...

–જુખરઔીળય વ્માવ
વાંઔા

:

૧૨–વત્મનાયામણ

વવામટી–૧,

અભદાલાદ–૩૮૦ ૦૫૧
પન : (૦૭૯) ૨૬૮૧ ૦૪૪૬
ઈ–ભેઈર : jjugalkishor@gmail.com
Website : http://jjkishor.wordpress.com/

@
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જરભબભઔા
–સ્લ. યવીઔ ઝલેયી
અનુક્રભણીઔા

એડન, સુએઝ, નેલ્વ...એભ ફાંદયખાશ લટાલતી
સ્ટીભય આખ લધી. જીનઆ આવ્યુ.ાં ત્માાંથી રાંડન શોંચલા
ભાટે યે રવપય. લીક્ટયીમા સ્ટેળને બાનુ અને આનાંદ ળુભાર
પયઔાલતાાં ઉબાાં શતાાં. ચાય લયવે, એનાાં રગ્ન છી શેરી જ
લાય, દીઔયી જભાઈને ભળમ...
એઔ ભશીન ખાા યકડટ્ટીભાાં ઔાઢય તે દયભીમાન
હુાં રાંડનના મુખ્મ ભાખોથી ઠીઔ ઠીઔ ાલયધ થઈ ખમ. એઔ
લાય યૉમર પેસ્ટીલર શૉરભાાં યલીળાંઔયના વીતાયલાદનન
ઔામાક્રભ શત. બાનુ–આનાંદ વાડા છએ ઔાય રઈને ભને શાઈડ
ાઔા ાવે ભલાનાાં શતાાં. છી ‘ઔશ્ભીય યે સ્ટયાાં’ભાાં જભી
યલાયી થીમેટય ય અભાયે શોંચી જલાનુ ાં શત.ુાં
હુાં શાઈડ ાઔા ભાાં રટાય ભાયી યહ્ય શત. રઔના ટા
આખ એઔ ાઔીસ્તાની બાયત લીળુદ્ધ ખા ઔી યહ્ય શત.
ફીજી ફાજુ એઔ ાદયી ફીજા ટાને સ્લખા અને નયઔની લાત
વભજાલી યહ્ય શત. ત્માાં ઔઈએ શુદ્ધ ઔાઠીમાલાડી રશેઔાભાાં ભને
બુભ ાડી : ‘‘એ..એ..ઈ ફચુબાઈ! એ ભટાબાઈ!’’ આશ્ચમાથી ભેં
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ાછ જયુાં ત નજય વાભે એઔ લધુ ભટુાં આશ્ચમા ઉભુાં શત ુાં :
તકીયીમા યાં ખન ખયભ ચુડીદાય સુયલાર, ફાંધ ખાન ઔટ,
ભાથે ઔાઠીમાલાડી વાપ, શાથભાાં શેલી લયઔટ––એલ એઔ
આદભી દડત આલી ભાયે ખે ડય. છી ઔશે, ‘‘ઔાાં
ભટાબાઈ! તભે ક્યાાંથી? કાણ ડે છે ?’’
હુાં ગુચ
ાં લાત તેની વાભે તાઔી યહ્ય. અશીમાાં રાંડનભાાં,
ભને ભાયા ફચણના નાભે ફરાલત આ આદભી ઔણ! ત્માાં
લી એ જ ફલ્મ : ‘‘તભે ભને ન ખ્મ; ણ ભેં ત તભને
લયતી ઔાઢયા, શોં! તભે બાલનખયભાાં ભાભાને ઔઠે યે ’તા ઔે નઈં?
તભે ઔીરબાઈ ઠક્કયના બાણેજ ફચુબાઈ જ ને? માદ છે ––
આણે ળેયીભાાં શાયે યભતા? ધા લાણીમાને શાટેથી બાખ
રઈને કાતા! હુાં ઔાનજી કલાવ.’’
અને

એઔાએઔ સ્થઔાન છામ

ભાયી નજય

વાભેથી વયી ખમ––ઔાનજી અબેવખ
ાં કલાવ! અભાયી ળેયીભાાં
યશેત. ફચણભાાં અભે બેા યભેરા. ‘‘અયે ...અયે , ઔાનજી! ત ુાં
અશીમાાં ક્યાાંથી, બાઈ?’’ ઔશેતઔને હુાં એને બેટી ડય. ભાય
રાંખટીમ બાઈફાંધ! એમે ભને જઈને ખુળ ખુળ શત. ઔશે, ‘‘હુાં
ત આંઈ તૈણ લયશથી સુ,ાં દાક્તય વા’ફની શાયે . ભેં તભને
આફાદ લયતી ઔાઢયા, શ ભટાબાઈ! લા ધા થમા; ણ
અણશાય ન ભુરામ!’’
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વડઔ ાવેના ફાાંઔડે અભે ખઠલામા, અરઔભરઔની
લાતે લગ્મા.
‘‘ઈ જભાન થાલ નથ, શ ભટાબાઈ! શલે ત દે ળભાાંમે
ુાં પયી ગ્યુ.ાં ઈ ફય તાલ ને ઈ ીર ખાડા ન, ઈ
વાંધમ
ખાંખાજીમાનુ ાં દે ળુાં ને ઈ તકતેળયની ભજુ ,ાં ઈ દારભળારી ને
ુાં શલે થાવુાં નથ! ભાયા
બડેઔીમાાં ાન કાલાન ટેવ...ઈ શાંધમ
ઔયભભાાં જ લદીમા નઈ. તભે મુફી
ાં ગ્મા ને હુાં યઈ ગ્મ બણ્મા
લનાન ઔયધાઔય. છી લાળઔડલાા યાભજીબા ળેઠને ન્માાં
ચાઔયી યઈ ગ્મ. એને લયશ થ્માાં ચાી ઉય ફે. આ દાક્તય
વા’ફ એભના દીઔયા–– ઈની શાયે તૈણ લયશથી આંઈ ઔણે સુ.’’
ાં
ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘‘ઔાનજી, ત ુાં ત નવીફદાય, બાઈ! લખય બણ્મે
અશીં રાંડનભાાં રશેય ઔયે છે , ત્માયે બરબરાને ત અશીં
આલલાની યભીટેમ ભતી નથી.’’ ત ઔશે, ‘‘ઈ ત વાંધમ
ઠીઔઠીઔ વે, ભાટાબાઈ. હુાં ત યાભજી અદા શાયે આણ વાંધમ
ભરઔ પયી લળમ, ળેઠે એ..ઈ..ન ળુાી ચાય ધાભની જાત્રા
ઔયાલી. ને ખાંખા ભા ત જાણે અંફાન અલતાય જઈ લ્મ.
ચાઔય ભાતયને ાંડયનાાં જણ્માાંની જેભ જાલે, શ ભટાબાઈ! ઈ
વાચઔરાાં ભાણહુાં ને ઈ જભાન શલે થાલાાં નથ. આ ત અદાએ
યાણે દાક્તયવા’ફની બે ભેલ્મ ને ભેં જીબ ઔવયી ઔે ાંડ શાટે
જાલીળ, એટરે યે ’વુાં ડે. ફાઔી આણ ભરઔ ઈ આણ
ભરઔ, ફીજાાં વાંધાાંમ પાાંપાાં. જરભબભઔા ક્યાાંમ થાલી નથ!’’
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ઔાનજી ડૉક્ટય ળેઠની વાથે રાંડન આવ્મ. ેડીંગ્ટનભાાં
ડૉક્ટય ાાંચ લયવ ભાટે છે . શજી ફે લયવ ઔાઢલાનાાં. ણ એનુ ાં
ભન બટઔે છે એની ‘જરભબભઔા’ભાાં. ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘‘ ભાયી દીઔયી
બાનુ અશીં ચાય લયવથી છે , એને ભલા આવ્મ છાં.’’
લાતભાાં લકત ક્યાાં લીતી ખમ તેની કફય ન ડી.
આનાંદની ભટયનુ ાં શૉના વડઔ યથી વાંબાયુાં એટરે ભેં ઔહ્ુ,ાં
ુાં આજે અભાયી બે જભલા ચાર.’’
‘‘ઔાનજી, તમે
યે સ્ટયાાંભાાં અભે

ખઠલામાાં.

ઔાનજીએ

છયી–ઔાાંટાથી

અદફવય જભલા ભાાંડલુ.ાં ફધી એટીઔૅટ એ ફયાફય જાલત.
જભતાાં જભતાાં ઔાનજી બાનુને ઔશે, ‘‘દીઔયી ભાયી, ત ુાં અશીં ચાય
લયશથી; ણ ભને ત કફયે મ નાંઈ. તાયે અશીં ઔઈ લાતે
મુઝાવુ
ાં
ાં નાંઈ. અડીટીએ આ ઔાનજીને, ફવ, એઔ પન ઔયી
દે લ. ભાયી ત આખ્યુાં ટાઢી થૈ આ તભાયી ળીલ–ાયલતી જેલી
જડી જઈને!’’ એને જ્માયે કફય ડી ઔે આનાંદને ગુજયાતી
નથી આલડત,ુાં ત્માયે એની વાથે શીંદીભાાં પેંઔલા ભાાંડયુ.ાં ઔશે,
‘‘ત ુભ ત વા’ફ ફડા નવીફલાા શોં ઔે! અભાયી છડી યતન
જૈવી શે. ઔાભ ડે ત શભઔ, ફવ, એઔ ટેરીપન ઔય દે ના. શભ
ત ત ુભાયા ઔાઔાજી રખતા. ઔઈ લાતવે મુઝાના
ાં
નાંઈ!’’
જભલાનુ ાં ુળુાં થયુાં એટરે અભે અંદય શાથ ધલા ખમાાં.
ાછાાં આલી ઔૉપી ીલા ફેઠાાં ત્માયે ઔાનજી અંદય ખમ. અભે
ફીરની યાશ જતાાં ફેઠાાં શતાાં, ત્માાં લેઈટય ફીર અને યચુયણ
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વાથે શાજય થમ અને ડીળ ઔાનજી વાભે ધયી. અભે અંદય ખમાાં
ત્માયે ઔાનજી ઔાઉન્ટય ય ૈવા વયઔાલી આવ્મ શળે! ટીન
શીવાફ ખણી એણે ાાંચ ળીરીંખ ડીળભાાં યશેલા દીધા.
ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘‘ઔાનજી, આ શુ?
ાં ત ુાં ત અભાય ભશેભાન––
તાયાથી ૈવા અામ જ નશીં!’’ ત ઔશે, ‘‘દીઔયી–જભાઈને
શેરી લાય જમાાં, ભટાબાઈ! ઔાંઈ ફર ત ભાયા ખાના
વભ!’’ એ બા ભાણવને શુાં ઔશેવ?ુાં લી ાાંચ ાઉન્ડની નટ
ઔાઢી બાનુના શાથભાાં આલા ભાાંડી. ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘‘ અયે , અયે ... આ
ત ુાં શુાં ઔયે છે ?’’ ત ઔશે, ‘‘ઈ ત લે’લાયની લાત વે, ભટાબાઈ!
એભાાં તભાયાથી ઔાંઈ ફરામ જ નાંઈ. રઈ રે, દીઔયી! તને
જભાડીને ઔાડુાં ઔયવુાં જમે ભાયે . તાયા ફાુ ને હુાં નાનણભાાં
બેા યભતા, ઈ લે’લાયે હુાં તાય ઔાઔ થાઉં.’’
અભાયી વોની આંકભાાં ઝઝીમાાં આલી ખમાાં. બાનુ
ઉબી થઈ, લાાંઔી લી ઔાનજીને ખે રાખી. લીરીન થતા જતા
જભાનાના અલળે જેલા આ વાચઔરા ભાણવની બાલનાની
અલખણના ઔયલાની એનાભાાં શીંભત ળેં ડે?
છટાાં ડયાાં ત્માયે ઔાનજીના ભોંભાાં, ફવ, એઔ જ લાત
શતી : ‘‘આણા ભરઔ જેલ ભરઔ થાલ નથ, શ ભટાબાઈ!
આંઈઔણે ભાયા જેલાને ન વયલે; ણ જીબ ઔવયી એટરે યે ’વુાં
ડે. ફાઔી જરભબભઔા ઈ જરભબભઔા!’’

–સ્લ. યવીઔ ઝલેયી
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સ્લ. યવીઔ ઝલેયીના રાંડનના પ્રલાવ–લણાનના ુસ્તઔ
‘અરખાયી યકડટ્ટી’ભાાંથી વાબાય.... (પ્રઔાળઔ : નલબાયત
વાશીત્મ ભાંદીય, દે યાવય ાવે, ખાાંધી યડ, અભદાલાદ–૩૮૦
૦૦૧,  ૃષ્ઠ : ૧૨૪, મુલ્મ : ૬૬ ળુીમા)ભાાંથી વાબાય....

@
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138 : 27-01-2008

ખઝર યાજ
–યાજેળ ભશેતા ‘યાજ’
અનુક્રભણીઔા

.1. (ાન–૧૦૯)
માદ ઔળુાં ને વાભે ભવુ,ાં ક્યાાં વશે ુાં છે ?
એઔફીજાભાાં એભ ખવુ,ાં ક્યાાં વશે ુાં છે ?

બયચભાવે ફાયી ાવે ફેવી યશીને,
ચાય બીંતની લચ્છ્ચે ફવુ,ાં ક્યાાં વશે ુાં છે ?

લયવ શેરાાં ખણખણતી એ ખીત, શલે ત–
તાયા શઠેથી વાાંબવુ,ાં ક્યાાં વશે ુાં છે ?

તેં દીધેરા ત્ર ભાયી ાવે છે , ણ;
યજે યજ એ લાચન ઔયવુ,ાં ક્યાાં વશે ુાં છે ?

ઔઈ નદીની જેભ ત,ુાં અશીંથી ચારી ખઈ છે ,
ઔાાંઠે ફેવીને ટલવુ,ાં ક્યાાં વશે ુાં છે ?
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તાયા ગયના પીમે, રીરાાં તયણ જઈને,
અધ્ધલચ્છ્ચેથી આખલધવુ,ાં ક્યાાં વશે ુાં છે ?

.૨. (પાન–૧૧૧)
એ જ યણ ને, એ ચયણની લાત ઔય,
શાાંપતા, ત ુાં એ શયણની લાત ઔય.

જીન્દખીન વાય વગ નીઔે ,
ઔઈ એલાાં અલતયણની લાત ઔય!

માદની રારી બયી જે આંકભાાં,
ત ુાં શલે એ જાખયણની લાત ઔય.

ફરલા કાતય શલે ફવ ફરભાાં,
ઔોંઔ લેાાં આચયણની લાત ઔય 1

રાકભાાંથી એઔના શ બાગ્મભાાં,
ત ુાં ભને એલાાં ભયણની લાત ઔય.
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.૩. (ાન–૧૧૩)
શુાં થયુાં છે ? શુાં થલાનુ?ાં ળી કફય!
હુાં અને ત ુાં પઔત છીએ યાશફય.
ફાંધ મુઠ્ઠીભાાં ગણુાં અઔફાંધ છે ,
આણે ઔેલા છીએ જ ભાતફય!

વાચલી રે આલતી શયએઔ ક્ષણ,
ખૈ શલે, ખઈઔારની ના ઔય પીઔય
શ્વાવ ભાયા ફવ તને આી ળકુાં,
એટરી મુડી ફચી છે શાથ ય!

પઔત તાયી લાત ત ુાં ઔમાા ઔયે ,
હુાં તને જમા ઔળુાં ફવ યાતબય!

.૪. (ાન–૧૧૫)
વાથ તાય છે શલે, ફવ ચાર ભીતલા,
ળી કફય ઔે ળા અભાયા શાર ભીતલા?
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જીન્દખી ણ ખીત થઈને ગુજ
ાં ળે આ,
આ મુજને, શયલકત જ તાર ભીતલા.
છાં પ્રણમનાાં યુદ્ધભાાં, ણ હુાં ડળુાં ના–
શ બરે તરલાય, ફયછી, ઢાર ભીતલા!
આલને ત ુાં અફગડી ભાયી ઔને ફવ,
ઔણ જાણે શુાં થલાનુ ાં ઔાર ભીતલા!

યાશ જલાની શજી ણ ક્યાાં સુધી ઔશે?
લીતળે દીલવ છી શય વાર ભીતલા.

.૫. (ાન–૧૧૬)
ભને ઔઈ માદ ઔયે છે , શજી ણ;
વતત શ્વાવભાાં એ, બયે છે શજી ણ.
ડુફે, ખે છે , ને પેરામ બીતય,
અને આંકભાાંમે, તયે છે શજી ણ.

ઔઈ યભયભે વતત વલે ને–
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યખેયખભાાં ભાયી પયે છે શજી ણ!

થત જાઉં છાં વાલ કારી ક્ષણેક્ષણ,
ને બીતય ઔઈ ઔાંઈ બયે છે શજી ણ!

ઔથા ખુદની જેણે ઔવભથી રકી છે ,
છતાાં આમનાથી ડયે છે શજી ણ.

.૬. (ાન–૧૨૪)
ઔઈ વનાાં ત ુટલાન ડય નથી,
જ ધયા છે , આબ છે , ને ગય નથી!

ભત ભાટે ફાંદખી ઔયલી ડે,
જીન્દખી આ એટરી ફદતય નથી.

આ ઔતરભાાં એભન ણ શાથ છે ,
શાથભાાં એના બરે કાંજય નથી!

એ જ છે ફવ, એ જ યશેળે, અંતભાાં,
આ વભમ, વાંજખથી ઔૈં ય નથી!
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ઔણ ફીયફરની ઔદય ઔયળે શલે?
આજના દયફાયભાાં અઔફય નથી!

.૭. (ાન–૧૨૭)
શજી શ્વાવભાાં ફેઔયાયી બી છે ,
ને ીડા અશીં એઔધાયી પી છે .

છે ઔાખ, ઔરભ ને લીચાય ઘુભે છે ,
જુ  ટાાંઔણે આંખી ણ ફી છે !

થીજી ખઈ છે બીતય નદી એઔ આકી,
ને આંકભાાં ઔઈ ળીરા ખી છે !

બરે ના ભી એઔ ણ ફુટી ઔડી,
ભને લાયવાભાાં, ખુભાયી ભી છે .

ભી ચાય આંક અભાયી જયી જ્માાં,
ત્માાં અપલાને ાાંક ફુટી નીઔી છે .

–યાજેળ ભશેતા ‘યાજ’
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વાંઔા : ‘ળીલાાંજરી’, ઈ–૩૧૦, ળાસ્ત્રીનખય, નાના ભલા ભેઈન
યડ, યાજઔટ–૩૬૦ ૦૦૫
પન : (૦૨૮૧) ૨૩૩ ૧૫૨૫ ભફાઈર : ૯૮૨૫૨ ૦૯૩૮૦
‘શ્રી ખઝર’– ‘ાાંચ ઔલીન વાંયક્ુ ત ખઝર વાંગ્રશ’ભાાંથી
વાબાય...

@
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139 : 03-02-2008

કતુડળી
–સ્લ. દીરી યાણુયા
અનુક્રભણીઔા

ભજાદયની ળાાભાાં હુાં ફયાફય ખઠલાઈ ખમ શત.
ભાયા આચામા શ્રી ભશભાંદબાઈ ારનુયના લતની શતા. તે
છાીભાાં યશેતા શતા. યજ આલ–જા ઔયે . ભજાદયભાાં થડ વભમ
એઔુએ
ાં ઔુાં રાખે.ુાં
એઔરએઔર ગણુાં ફધુાં માદ ઔમાા ઔયત. લાખળમા
ઔયત ને ળાાની એઔ દીલાર, જે યસ્તા ય ડતી તેની
ફાયીભાાંથી યસ્ત જમા ઔયત. યસ્તાને વાભે છે ડે એઔ ઔાચુાં
ભઔાન શત.ુાં એ ભઔાનના ટે વાઠેઔ લાનાાં ભાજી ફેવી યશેતાાં.
હુાં

એ

ભાજીને

ળાા

ઉગડલાની

અને

ફાંધ

થલાની

નીમભીતતાથી ભઔાનના ટે ફેઠેરાાં જત. ઔમાયે ઔ ઔઈની
વાથે લાતે લખે, ઔમાયે ઔ શવે, ઔમાયે ઔ છીંઔણી સુઘ્ાં મા ઔયે . ને
લધાયે લકત ત હુાં જે ફાયી ાવે ખુયળી નાકીને ફેવત એ
ફાયી વાભે જમા ઔયે .
ધીભેધીભે ભને એ ભાજીભાાં યવ ડલા રાગ્મ. એ શુાં
ઔયતાાં શળે? આક દીલવ ટે ફેવી યશેતાાં એભને ઔાંટા નશીં
આલત શમ? એભના ગયભાાં ફીજુ ઔઈ ઔેભ દે કાત ુાં નથી?
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 114
આલા ગણા વલાર ભાયા ભનભાાં ઉઠતા. ણ એ લકતે ભાય
સ્લબાલ જયા અતડ ભીતબાી ણ શળે, ઔદાચ યીચમ
ઔેલલાની આણી અનીચ્છ્છા ણ શમ. ખભે તેભ, હુાં એ ભાજી
લીળે ભાયા ભનભાાં ઉઠતા ઔેટરામ પ્રશ્રને ભનભાાં જ દફાલી
યાકત.
એઔ દીલવ ભેં જયુ,ાં ભાજી ઉબા થમાાં. વાભાન્મ યીતે
ભાજી આ વભમે ઔમાયે મ ઉબાાં થતાાં નશતાાં. ભને થયુ,ાં શલે એ
ગયભાાં જળે. ફીચાયાાં યજ આભ ફેવીફેવીને ઔાંટાી ખમાાં શળે.
ગયભાાં જઈને ઝી જેલા કાટરાભાાં, પાટેરા ખદડાને વયખુાં
ઔયીને સુઈ જળે. ણ ના યસ્તા ય આવ્માાં. લી થયુાં : તેર–
ભયચુાં ખુટી ખમાાં શળે ને અચાનઔ રેલા જલાનુ ાં માદ આવ્યુાં શળે.
ણ ભાયી એમ ધાયણા કટી ડી. એ ત યસ્ત ાય ઔયીને
ળાાની દીલાર તયપ, ફાયી તયપ આલી યહ્યાાં શતાાં. ભને
નલાઈ રાખી. ફાયી ાવે આલીને ઉબાાં યહ્યાાં. ઔશુાં ફલ્માાં નશીં.
ભોં ય ઔઈ બાલ શત ઔે નશીં, શત ત ઔમ બાલ શત, તે
આજે માદ નથી. ણ આંકભાાં રાખણીની બીનાળ શતી. આજે
ણ એ રાખણીની બીનાળને હુાં અનુબલી ળકુાં છાં.
આકયે ભેં ભાજીને ુછયુાં : ‘ઔઈનુ ાં ઔાભ છે , ભાજી?’
‘ના યે બીમા...’
‘ત?’ હુાં આખ ન ફરી ળક્ય.
તભે એઔરા ય’ છ આંમ?’
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‘શાસ્ત.’
‘યાાંધતાાં આલડે છે ?’
‘શા.’
‘ખાભભાાં નથી નેંશયતા?’
‘ઔાભ લખય શુાં નીઔળાં?’ ભાજીના આ પ્રશ્રએ ભને ગણી
અટઔ ઔયત ઔયી મુઔમ.
ભાજી લી થડી લાય જઈ યહ્યાાં. ભેં જયુ,ાં એભન એઔ
શાથ ફાયીના વીમા ઔડી યહ્ય શત અને એ શાથભાાં ઔાં
શત. ભાજીનુ ાં આખુાં ળયીય જાણે ઔળાઔ ઔાંથી ધ્રુજી યહ્ુાં શમ
એવુાં ણ ભને રાગ્યુ.ાં ભને થયુાં : ભાજી ફીભાય ડયાાં શળે. વ ૃદ્ધ,
અળઔત અને આજાય ળયીય શભણાાં ત ુટી ડળે. ણ ભાજી
થડીલાયે ફલ્માાં : ‘બીમા, હુાં ત તભને યજ ટખયટખય જઈ
યહુાં છાં. ટહઔ
ુ  ાડલાનુ ાં ભન થામ; ણ તભને ન ખભે ત...ણ
આજ યયુાં ખયુાં નશીં...’
ુ ીથી ઔહ્ુ.ાં
`‘બરે...વાળુાં ઔયુ,ું ’ ભેં વશાનુભત
‘યજા ડે તાંઈ ચા ીલા આલજને.’
‘હુાં ચા નથી ીત.’
‘ત દુધ ઔે ઉઔા ઔયી આરીળ.’
‘ણ ભને એલી ઔઈ ટેલ જ નથી.’
‘ત

લયીમાીનુ ાં

ભીઠુ ાં–ટાઢુ ાં

શીભ

ીલડાલીળ, બીમા.’
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‘ણ ભાજી...’ હુાં આખ ફુાં એ શેરાાં એભના ચશેયા
વાભે ભાયી દૃષ્ટી ડી. ભાજીને ભાયી આનાઔાનીથી દુ:ક થત ુાં
શત ુાં તે હુાં વભજી ળઔમ. એભને થયુાં શળે : આ શીન્દુ ને હુાં
મુવરભાન...ફીચાય અબડાઈ જામ ત! ણ આ ત ઔે’છે ,
ખાાંધીલા છે , આબડછે ટ એને ન નડે. એટરે ઔશેલા આલી.
અભથીમ તે આને જઈને રાખણી થઈ આલે છે . આલ ઔઈઔ
બાલ એભના ભનભાાં શળે એભ હુાં ભાનુ ાં છાં.
‘બરે’ ઔશીને તે ાછાાં પયી ખમાાં. ણ ભેં એભના
ખ ડખભખતા જમા. આલતી લકતે જે ઉત્વાશ શત તેની
જગ્માએ શતાળા જઈ. હુાં એભન ચશેય નશત જઈ ળઔત.
ણ એભની ીઠ જાણે એભના ચશેયાની જ નશીં, અંતયની ફધી
વ્મથાને જયદાય યીતે વ્મઔત ઔયી યશી છે , એવુાં ભને રાખે.ુાં
ાછાાં પયીને તે ટે ન ફેઠાાં. વીધાાં ગયભાાં ખમાાં ને ફાયણુમ
ાં
ફાંધ ઔયી દીધુ.ાં
એ ફાયણુાં ફાંધ થમા છી ભેં ઔેલી રાખણી અનુબલી
શતી, ઔેટઔેટરા અજાના
ાં
લાંટ ભાયા નાનઔડા ભખજભાાં
ઉભટયા શતા એ હુાં લણાલી ળકુાં તેભ નથી. ણ એભ ત થયુ,ાં
આ કટુાં થયુ.ાં યીવેવ ડતાાં જ હુાં ખમ. ફાયણુાં કટકટાવ્યુ.ાં
ભાજીએ ફાયણુાં ઉગાડલુ.ાં ભને જઈને ખે રખાડલા રાાંફા
થમેરા એભના શાથ ઔણ જાણે ઔેભ ાછા ડી ખમા, ણ
એભનુ ાં અંતય ત ભને લીંટાઈ લળયુાં શત.ુાં
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હુાં ફેઠ. એ ટખયટખય જમાાં જ ઔયે . ભેં ુછયુાં : ‘શુાં
જુ  છ, ભાજી?’
‘ભાયે તભાયા જેલડ યશેભાન શત.’
‘ઔમાાં ખમ?’
‘અલ્રાશ ભીમાાંને પ્માય થઈ ખમ.’ ભાજીની આંક
વજ ફની ખઈ. હુાં ભોન યહ્ય.
‘અવર તભાયા જેલ. દુફ, ાત, રાાંબ ુ ાં ભોં, ણ
લાન જયા ળાભ... એમ ભાસ્તય શત.’
ભાયે ભાજીની આ લેદનાભાાં ઔેલી યીતે વશબાખી થવુાં તે વભજાત ુાં
નશત.ુાં શુાં ફુાં ત એભને આશ્વાવન ભે એનુ ાં ભને જ્ઞાન નશત ુાં
ને છતાાંમ એભને એભ ન થામ ઔે તાની આ લેદનાલાણી એઔ
થ્થય વાથે અપાઈ યશી છે . એટરે ભેં ુછુાં : ‘ઔમાાં શત
ભાસ્તય?
‘દાાંતા...’ ભાજી થડીલાય ભોન યહ્યાાં ને છી આખ
ફલ્માાં : ‘ળાદી ઔયી’તી એની. દાાંતાભાાં એઔ યાતે બાઈફાંદુ શાયે
વીભભાાં યકડલા ખમેર ને ઔમાાંઔથી વા ઔયડય. ન ઉતમો.
વલાય ડતાાંડતાાં ત ભયી ખમ. એઔ જ દીઔય શત, બીમા...’
ભાજીની વજ આંક વાભે ભેં જયુ.ાં ધીભેધીભે તેભાાંથી
આંસુન

વાખય

છરઔાલા

રાગ્મ.

આશ્વાવન

દે લાની

ઓચાયીઔતા ણ ભાયાભાાં નશતી. આલા ભાઠા પ્રવાંખે
આશ્વાવન દે લા જતી લકતે ખુફ મુઝલણ
ાં
અનુબવુાં છાં. ળબ્દથી
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નશીં; ણ રાખણીથી હુાં એભના દુ:કભાાં વશબાખી ફની ખમ છાં
ુ ી ભને થઈ યશી શતી.
એલી અનુભત
‘એની લહુ ણ ચાય ભશીને એના ફાને ત્માાં જતી યશી
ને ફીજે ળાદી ણ ઔયી રીધી.’
હુાં ભોન શત.
‘તભે આવ્મા, તભને જમા ને ભને થયુાં : દીઔય ભી
ખમ. બરે શીન્દુ શમ, બરે યદે ળી શમ; ણ કત ુડળી, આ
તાયા યશેભાન જેલ જ છે ! એભ ભાય ખુદા ભને ઔે’ત શત. ને ભેં
તભને ફરાવ્મા.’
‘વાળુાં ઔયુ,ું ’ હુાં એટુાં જ ફરી ળક્ય.
ણ ત્માય છી હુાં ફાયીભાાંથી ફશાય જત ત્માયે
કત ુડળીના ચશેયા ય પ્રવન્નતા છરઔાતી શલાન ભને બાવ
થમા ઔયત. ને હુાં ણ યીવેવભાાં દવેઔ ભીનીટ એને ભલા
જત. લાત ઔયત. લાતલાતભાાંથી જાણી ળક્ય ઔે એને એઔ
દીઔયી ણ છે . દીઔયી વાવયે સુકી છે . ડળીનુ ાં ગુજયાન થડી
મુડીભાાંથી, થડાાં ગયે ણાાં–ખાાંઠાાં લેચાઈને, થડી વખાાંવફ
ાં ધ
ાં ીની
અને દીઔયીની ભદદથી ચારે છે .
એઔ દીલવ કત ુડળી ભને ઔશે : ‘બીમા, ઔારે ભાયે ત્માાં
જભલાનુ ાં યાકને!’
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ભને આંચઔ રાગ્મ. આ ખયીફ ડળીને ના ાડલી,
તેની રાખણીને ઠુ ઔયાલલા જેવુાં થળે, ને શા ાડલાથી તેભને
નાશઔ કચા થળે. ભેં ઔહ્ુાં : ‘ભાજી, નાશઔ તઔરીપ નશીં આુ.’ાં
‘તઔરીપ નશીં ડે, બીમા! ભને શોંળ છે . ભને આનાંદ
આલળે. ભાય જીલ યાજી થળે.’ કત ુડળી એલી યીતે ફલ્માાં ઔે હુાં
ના ન ઔશી ળક્ય.
એઔ મુસ્રીભ લીધલા ડળી, જેને ઔઈન ણ આધાય
નથી, જેની વાથે ભાય ઔઈઔ રોઔીઔ નાત નથી, એને ત્માાં હુાં
ઔમા વાંફધ
ાં ને દાલે જભલા જઈ યહ્ય છાં તે ભાયી વભજભાાં
ઉતયત ુાં નશત.ુાં એના ગેય શોંચ્છ્મ ત્માાં સુધી ભનભાાં શીચઔીચાટ
ણ શત.
જભલા ફેઠ. ગઉંની જાડી, ભટી યટરી, ફટાટાનુ ાં ળાઔ,
ભટુાં છારીયુાં બયીને ઔેયીન યવ, ભખની દા અને યટરી ય
ચખ્કા ગીની યે રભછે ર. કત ુડળી ભાયી વાભે ફેઠી. શાથભાાં
ાંક રીધ છે . શલા નાાંકે છે . ીયવે છે . હુાં જમુાં છાં. ભાયી વાભે
ટખયટખય જઈ યશે છે . આગ્રશ ઔયે છે . એના વ ૃદ્ધ ભોંની
ઔયચરીભાાં લાત્વલ્મના વાંતની વયલાણી લશી યશી શમ
એવુાં રાખે છે . યવઈભાાં લસ્ત ુના સ્લાદ ઔયતાાંમ ભને સ્નેશન
સ્લાદ લધુ રાગ્મ. એ સ્લાદે ભાયા અશાંઔાયને ખાલા
ભાાંડયા. આ ડળી વાભે ભાય પ્રબાલ ત ુટી ખમાન ભને આનાંદ
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થત શત. અત્માયે ણ એ સ્લાદ અને એ આનાંદની રીજ્જત હુાં
અનુબલી ળકુાં છાં.
જમ્મા છી કત ુડળીના ચશેયા ય ભેં જે ત ૃપ્તી જઈ
છે , તે હુાં ઔમાયે મ નશીં ભુ.ુાં ભેં ભદદરૂે ફે રૂીમા(આજના
લીવ રૂીમા)આલા ભાાંડયા ત્માયે એણે જે ઔશે ુાં તે આજેમ
ફયાફય માદ છે . ‘દીઔયાને કલયાલીને ઔઈ ભા ૈવા રેતી શળે!
બીમા, ભા ધાલણની ઔીમ્ભત ન રે!’
ૈવા દે લા રાાંફ થમેર ભાય શાથ બોંઠ ત ન ડય,
એ રાાંફા શાથભાાં એઔ વ ૃદ્ધ ભાતાની દુઆ છરઔાઈને બયાઈ
ખઈ શતી ને ભને એ લકતે થયુાં : કત ુડળીભાાં ભને ભાયી ભા
ભી ખઈ છે !

રેકઔના ુસ્તઔ ‘દીલા તે છામા’ભાાંથી વાબાય...

–સ્લ. દીરી યાણુયા
વાંઔા ભાટે સ્લ.ના દીઔયાનુ ાં વયનામુાં : શ્રી. સુળે યાણુયા, ૧–
વશઔાય ઔૉરની, વૅક્ટય–૨૫, ખાાંધીનખય–૩૮૨ ૦૨૩
ભફાઈર : ૯૮૨૫૯ ૮૭૨૩૩

@
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140 : 10-02-2008

ખઝર–નાદ
–નીનાદ અધ્માળુ
અનુક્રભણીઔા

.૧. (ાન–૨૫)

ધાયવુાં ડળે, શજુ લીચાયવુાં ડળે,
આણુાં ાસુાં જભા, ઉધાયવુાં ડળે.

ના, નથી વાયી ફહુ બીનાળ એનાભાાં,
આણે અસ્તીત્લને નીતાયવુાં ડળે.
એઔ આવ નાભનુ ાં ગુભડુાં થયુાં ત છે ,
એને એઔ જ ઝાટઔે ઉકાડવુાં ડળે.

એભન એક્કે મ યીતે ત્ર ના આવ્મ,
લ્મ! ઔબુતય આણે ઉડાડવુાં ડળે.
ળી ઔરાથી વ ૃક્ષ ઔાપ્યુાં છે , અ..શ..શ..શ..
ઔાભ ઔઠીમાયાનુ ાં ણ ફીયદાલવુાં ડળે 1
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નાભન જેણે ઔદીમે ભશ ના યાખ્મ,
નાભ એનુ ાં આણે ઔાંડાયવુાં ડળે.

શા, શજી છાં ડે છે એઔ ભન ‘નીનાદ’,
આણે ફીજુ મ
ાં ભન ઉખાડવુાં ડળે.

.૨. (ાન–૨૮)
લાાની લાત ઔયીએ, લાદની લાત ઔયીએ,
ત ુાં આલ જ અશીં ત, ઔાજની લાત ઔયીએ.

ના ભ ભને બરે ત,ુાં એઔ ‘પન’ ત ઔયી જ,
ત આણે રકેરા ઔાખની લાત ઔયીએ.

આ આણી વખાઈ, છે પ્રેભની વખાઈ,
ઔાંકુ ને ચકા વાથે, શ્રીપની લાત ઔયીએ.

છે ભાણવમ ઔેલા! લાત ફધી છાલે,
‘નીનાદ’ આણે ત ની લાત ઔયીએ.
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.૩. (ાન–૨૯)

એઔ બુદબુદા થલાનુ ાં શમ છે ,
પ્રેભભાાં ખુદા થલાનુ ાં શમ છે !

ખભવુાં ઔે ના ખભવુાં એના શાથભાાં,
આણે પીદા થલાનુ ાં શમ છે .
ભન બયીને ત ુાં ભી રેજે એને,
આકયે જુ દા થલાનુ ાં શમ છે .

એ જ લકતે માદ ઔૈં આલે નશીં,
જ્માયે અરલીદા થલાનુ ાં શમ છે .

આણે દે કાલ ઔયલાન ‘નીનાદ’
આણે યદા થલાનુ ાં શમ છે .

.૪. (અપ્રઔાળીત યચના)
ઔણ જાણે ઔણ આલીને રકાલી જામ છે ?
ઔણ આ દુ:કતી અભાયી યખ દફાલી જામ છે ?
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ઔણ આ વાયા અને નયવાના ાડે બેદ ને,
ઔણ આ ીંજયના ટને ઢાલી જામ છે ?
ઔઈ ઈશ્વયને અશીં ફેપાભ ખા આત,ુાં
ઔઈ ભાંદીયે જઈ, ફુર ચડાલી જામ છે !

ઔઈ ભાયી ઝુાંડીને ફાલાભાાં યત વતત,
ઔઈ ફેવી દુય ણ ભશેર ફનાલી જામ છે !

ભુરલાની વાલ છે લ્રી ક્ષણ ઉય હુાં શઉં ત્માાં,
ઔઈ આલીને પયી ચશેય ફતાલી જામ છે .
ઔઈ જ અમ ૃત ભે ત એમ તયછડે ‘નીનાદ’,
ઝેય જેવુાં ઝેય ઔઈ ખટખટાલી જામ છે !

.૫. (અપ્રઔાળીત યચના)
ભાતા–ીતાની શેરી, પીયુાં અને એ ડે’રી,
જમા ઔળુાં ભને હ,ુાં ખુદને શજી ઉબેરી.
ીઠીન યાં ખ ી, તન–ભનભાાં તાલ ઝીણ,
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એ આંસુન ુ ાં વયલય, એ ાાંણ નભેરી.
ઔાંકુ તણા એ થાા, ઔે ઔાજાના ઔાા,
આલે છે માદ આજે, જ્માાં ભા ભને લઢેરી.

લડલાઈભાાં શીંચઔતી, ળભણાાં ભશીં લીશયતી,
થ્થયથી આંફરીને, એ ાડતી વશેરી.

એ ફાણની યભત, એ ઢીંખર જે ખભત,
‘ગય–ગય’ની માદ આલે, ખભતી નથી શલેરી.

.૬. (ાન–૩૩)
આંક જ્માયે આંકથી ભતી શળે,
ઔેટરી દીલાવી ફતી શળે?
હુાં અશીં કીરતી ઔી જમા ઔળુાં,
એભની ત્માાં આંક ઉગડતી શળે?

શાથભાાં ાાંણ છાલી એમ ણ,
ફુાંઔ ભાયી માદ ત ઔયતી શળે!
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ત્ર ભાયા લાાંચીને, ચુમ્મા છી–
એભનીમે આંક નીતયતી શળે!

જ્માયે જ્માયે શાથભાાં ભશેંદી યચે,
નાભ ભાળુાં ક્યાાંઔ ત રકતી શળે!

રાક દીલા ફે અશીંમા ‘નીનાદ’
વાાંજ એના ઉંફયે ઢતી શળે.

.૭. (ાન–૩૫)
એઔ આંસુ ઝશળયુાં છે , ઔેટરાાં લો છી?
ઔઈ ભનખભત ુાં ભળયુાં છે , ઔેટરાાં લો છી?

ળશેય આખુ,ાં ફાખભાાં પેયલાઈ જાળે આજ ત,
ઔઈ ગયથી નીઔળયુાં છે , ઔેટરાાં લો છી?

દસ્ત, ભાયી આ નલી ખઝર એ ફીજુ ાં ઔૈ નથી,
રશી ભાળુાં ઉઔળયુાં છે , ઔેટરાાં લો છી?

આજ ઔ’ આલી ખયુાં એઔ યાતભાાં ફુટાથ ય,
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આજ ઔઈને ગય ભળયુ છે , ઔેટરાાં લો છી?

ઔઈને શૈમે શયકના રાક દીલા થામ છે ,
ઔઈનુ ાં શૈય ુાં ફળયુાં છે , ઔેટરાાં લો છી?

ઔેટરાાં લો છી ભશેપીર જાભી છે ‘નીનાદ’
ઔઈ અંખત નીઔળયુાં છે , ઔેટરાાં લો છી?

.૮. (ાન–૩૭)
લકાણ છ તભે ઔીંત ુ, શલે એલાાં વયવ ક્યાાં છે ?
ઔશ દીરથી, શતાાં શેરાાં, શલે એલાાં લયવ ક્યાાં છે ?

તભાયી શીભલાાને ન ખાી ળક્ય ત શુ?
ાં
અભાયા સુમાને ઠાયે એલા ફયપ ક્યાાં છે ?

વલાયે ઉઠતાાં જવુાં ડે છે ‘ટી.લી.’નુ ાં ભઢુ,ાં
‘ઔહુાં છાં, વાાંબળયુ?ાં ઉઠ!’ શલે એલા ળબ્દ ક્યાાં છે ?
અશીં લેચામ છે ાણી ડીઔે, એઔ ળુીમાભાાં,
ભે ની:શુલ્ઔ ળીત જ શલે એલી યફ ક્યાાં છે ?
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 128
નીયાાંતે ફેવીએ શીંડે , ઔયીએ પ્રેભની લાત,
શલે શીલ્ર એ ક્યાાં છે , શલે એલા શયક ક્યાાં છે ?
જીલનની લાસ્તલીઔતાને ઉતાળુાં છાં ખઝરભાાં હ,ુાં
‘નીનાદ’ ળબ્દ યભાડુાં હુ,ાં શલે એલાાં ઔવફ ક્યાાં છે ?

.૯. (ાન–૪૦)
એઔાદ–ફે વખતા ઔીસ્વા ત જઈએ,
ઈતીશાવને જળુયી શીસ્વા ત જઈએ.
એના લખય અધુળુાં છે ગય દયે ઔનુ,ાં
કુયાન, ફાઈફર ઔે ખીતા ત જઈએ.

હુાં દસ્ત ઔનેથી ળીખ્મ છાં આટુાં :
લધવુાં જ શમ આખ ઈાા ત જઈએ!

ખભાાં બરે ન ફાાંધ ઝાાંઝય તભે પ્રીમે!
ણ શાથભાાં તભાયા, શીના ત જઈએ.
એ એઔરા યડે છે , એ લાજફી નથી,
વાભાાં નમન ણ થડાાં, બીનાાં ત જઈએ.
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હુાં પ્રેભન પ્રસ્તાલ મુઔી દઉં ‘નીનાદ’ ણ,
થડી–ગણીમ એની ઈચ્છ્છા ત જઈએ!

–નીનાદ અધ્માળુ–
‘શ્રી ખઝર’– ‘ાાંચ ઔલીન વાંયક્ુ ત ખઝર વાંગ્રશ’ ભાાંથી
વાબાય...

ઔલી વાંઔા : ‘ૠતલન’, ૨– ખલ્ડન ાઔા , યુનીલવીટી યડ,
યાજઔટ–૩૬૦ ૦૦૫
પન: (૦૨૮૧) ૨૫૮ ૩૧૫૬, ભફાઈર: ૯૭૨૭૨ ૯૯૯૧૧

@
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141 : 17-02-2008

વ્માંખ–શાસ્મ–ઔરા દયફાય
–ભશેન્દ્ર ળાશ
અનુક્રભણીઔા

‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ વાથે દય વપ્તાશે અભે આ ઔરાઔાયભીત્રનુ ાં
એઔ ઔાટા ુ ન ીયવીએ છીએ.
શ્રી. ભશેન્દ્ર ળાશ એઔ એલા ગુજયાતી ઔાટા ુ નીસ્ટ છે જે
દુનીમા આકી ય છલામેરા યશે છે . ઈન્ટયનેટની ફરીશાયી છે
ઔે ઔેટરાાંમ ઈ–ભેખેઝીનભાાં એભનાાં ઔાટા ુ ન યજ ઝઔે છે . તે
ઉયાાંત રાંડનના ‘ીનીમન’ અને અભેયીઔાના ‘ગુજૉયી’ભાાં
ણ તેભનાાં ઔાટા ુ ન નીમભીત છામ છે . ગુજયાતી ભેખેઝીન,
કાવ ઔયીને તેભનાાં રીટીઔર ઔાટા ુ ન છાે છે . વાચી લાત એ
છે ઔે મુે ભશેન્દ્રબાઈ એઔ અચ્છ્છા ચીત્રઔાય છે . એભનાાં ઔાટા ુ નન
અભ્માવ ઔયીએ ત એભના ઔાટા ુ નભાાં ઔટાક્ષ ત નજયે ચઢે જ છે ;
યાં ત ુ એભની ીંછીની ઔભાર ણ અદ્ભુત ઉઠાલ ાભે છે . આજે
ુ ી પ્રતીબાને
તેભનાાં ેઈન્ટીંગ્વ અને રકાણ દ્વાયા એભની ફહમ
ુ ક
ભશેપીરના ચાશઔ વભક્ષ યજુ ઔયીએ છીએ. વાયા ઔાટા ુ નીસ્ટ
ફનલા ભાટે ચીત્રઔા, લીનદવ ૃત્તી, અને રેકનઔા શલી જરૂયી
છે જ; યાં ત ુ યાજઔીમ, વાભાજીઔ, ધાભીઔ યીસ્થીતી જલાની,
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વભજલાની અને ભાણલાની ળક્તીમે જળુયી છે . ભશેન્દ્રબાઈ
પ્રતીબાવાંન્ન ઔરાઔાય છે . તેથી જ ગુજયાતભાાં જ્માાં ઔલી
અને રેકઔ લીુર પ્રભાણભાાં જણામ છે , ત્માાં ઔાટા ુ નીસ્ટ
આંખીને લેઢે ખણામ એટરા જ નજયે ચઢે છે !
મુ અભદાલાદના શ્રી. ભશેન્દ્રબાઈ ળાશ, ૧૯૭૪થી
આઔીટેક્ટ તયીઔે અભેયીઔાભાાં સ્થામી થમેરા છે . ભશેન્દ્રબાઈએ
અને એભનાાં ત્ની શ્રીભતી. અળુણાફશેને આજે ેટ્રરાં અને
સ્ટયના ધાંધાભાાં ગણ લીઔાવ ઔમો છે . (આ ગુજયાતી લાણીમ
ઔરભથી એઔરા રીટા જ નથી ઔયત ણ વયલાા–ગુણાઔાય
ણ ઔયી જાણે છે ! ‘ી્વફખા–ેન્વીલ્લેનીમા’ (‘ેન્વીલ્લેનીમા’
ળબ્દભાાં જ ‘ેન્વીર’ અને ‘લાણીમા’ ફન્ને છે !)ના ગુજયાતી અને
જૈન વભાજભાાં આ દાં તી આજે તન, ભન, ધનથી તાની
વેલા આી યહ્ુાં છે . તેભની દીઔયી યે શ્ભા અને દીઔય અની
યણીને તાનાાં ફાઔ વાથે અભેયીઔાભાાં જ સ્થામી થમાાં છે .
એભનાાં ઔાટા ુ નન પ્રથભ ગ્રાંથ ‘અભે અભેયીઔન અભદાલાદી’
૨૦૦૫ભાાં પ્રવીદ્ધ થમ છે . આખાભી લયવે બાયત જઈ ફીજ
વાંગ્રશ અંગ્રેજી લઝાનભાાં આલાની અને અભદાલાદ, લડદયા,
સુયત,

યાજઔટ

જેલાાં ળશેયભાાં એભની

ઔરાનાાં પ્રદળાન

મજલાની ણ તે શોંળ ધયાલે છે . ઔેટરીલાય પ્રશ્ન થામ :
ભશેન્દ્રબાઈભાાં યશેર ચીત્રઔાય ચડે ઔે ઔાટા ુ નીસ્ટ? અભને શજી
જલાફ જડય નથી!
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દે ળલીદે ળના એભના ચીત્રચાશઔ ભટી ભટી ઔીંભત
ચુઔલી

એભનાાં

ચીત્ર

કયીદે

ણ

છે .

http://picasaweb.google.com/mahendraaruna1/ArtGallery
એભનાાં ગણાાં એલાાં મુલ્મલાન ેઈન્ટીંગ્વ ઉયક્ત આટા
ખેરેયીભાાં જલા ભે . તે ભાટે તેભને ઈ–ભેઈર ણ ઔયી ળઔામ.
અશીં આે ુાં એભનુ ાં નમુનાળુ એઔ ઔાટા ુ ન, વભાજનુ ાં અંદય–
ફશાયનુ ાં કળુાં ચીત્ર શલી યીતે યજુ ઔયે છે . રઔ તે ભાણલા
આત ુય

શમ

છે .

લેરેન્ટાઈન–ડે,

એ

ભશેન્દ્રબાઈ

અને

અળુણાફશેનની ૩૯ભી રગ્નતીથીન દીન છે . ‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર
ટીભ’ તયપથી ફન્નેને ઢખર શુબેચ્છ્છા..
–શયનીળ જાની અને ઉત્તભ ખજ્જય

♦ ભધુયેણ વભામેત ૌ ♦
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What is 'Mafat'?

‘ભપત’ એટરે?
લીવેઔ

લયવ

શેરાાંની

લાત

છે .

અભાયે

અશીં

ી્વફખાભાાં દય લે ભે ભશીનાભાાં ઔન્લેન્ળન શૉરભાાં જુ દા જુ દા
દે ળની એથનીઔ ઔમ્યુનીટીઝ, વીટી, ઔાઉન્ટી અને ફીઝનેવ
ઔાંનીના વશમખથી પઔ પેસ્ટીલર ઔામાક્રભનુ ાં આમજન થામ
છે . ી્વફખાની બાયતીમ ઔમ્યુનીટી ણ દય લે પેસ્ટીલરભાાં
બાખ રે છે .
પઔ પેસ્ટીલરભાાં ભટા શૉરની ચાયે ફાજુ એ જુ દા જુ દા
દે ળના ફુડ–બુથ, આટા –બુથ શમ છે અને ભધ્મભાાં ભટુાં સ્ટેજ
શમ છે , જ્માાં ફધા જ દે ળના વાાંસ્કૃતીઔ ઔામાક્રભ થતા યશેતા
શમ

છે .

આ

ઉયાાંત

ગણી

ઔાંનીનાાં બુથ,

એભના

ફીઝનેળના પ્રભળનને અનુરક્ષીને તથા ઔામાક્રભને સ્ન્વય
ઔયલાની દૃષ્ટીએ, ખઠલેરાાં શમ છે – જેલાાં ઔે લેસ્ટના યુનીમન,
એય રાઈન્વ, પન ઔાંની, ઈન્સ્યુયન્વ, ટ્રાલેર એજન્વી લખેયે
લખેયે..
એભાાં AT & T પન ઔાંનીનુ ાં બુથ ણ શત.ુાં AT & T,
નલા

ઔસ્ટભવા

વાઈનઅ

ઔયલાના

આઔાણળુે,

ફધાને

તતાના લતનભાાં ાાંચ ભીનીટ સુધી પન ય ફ્રી લાત
ઔયલા દે તી શતી. યે ટય યુલતી ફધાને એઔ છી એઔ
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રાઈન જડી આતી શતી. સ્લાબાલીઔ જ, દે ળીનુ ાં ટળાં ત
ત્માાં શમ જ ને? ડે તેના ઔટઔા!

ફહુ ભટી રાઈન શતી. હુાં

ણ તેભાાં શત. (ભપત શત ુાં ને! )
અશીં અભેયીઔાભાાં ફયના ત્રણ–ચાયન વભમ શળે
અને બાયતભાાં રખબખ યાતના ફેની આવાવ થમા શળે. શલે,
આ વભમે બાયતભાાં પનની ગાંટી લાખે એટરે સ્લાબાલીઔ જ
વખાાંલશારાાં બયઉંગભાાંથી પન ઉાડી શેર વલાર એ ુછે ઔે,
‘ઔેભ આટરી ભડી યાતે પન ઔમો? ફધા ભઝાભાાં ત છે ને?’
અશીંથી જલાફ જામ ઔે, ‘ભપત છે ને? એટરે! ’
આભ એઔ છી એઔન લાય આલત જામ, એઔ જ પ્રશ્ન
ુછામ, ‘ઔેભ આટરી ભડી યાતે?’ એઔ જ જલાફ અામ,
‘ભપત છે ને! ’ અને ઔન્લેન્ળન શૉરભાાં ત જાણે ‘ભપત..ભપત’ના
ડગા જ વતત ન ઉઠતા શમ!
બુથભાાં ફેઠેરી અભેયીઔન ખયી યે ટયે ફીચ્છ્ચાયીએ
શજ્જાય લાય ‘ભપત..ભપત’ ળબ્દ વાાંબળમ શળે તેથી ઔે ઔેભ;
ણ જ્માયે ભાય લાય આવ્મ ત્માયે અને લી હુાં એની જડે
જયા લધાયે ફ્રેન્ડરી લાત ઔયલાને ઈયાદે કાલલા ભાાંડય, ત
તે તેની ઈન્તેજાયી યઔી ળઔી નશીં . ભને તેણે શીંભત ઔયીને
ુછી જ નાખ્યુ,ાં

'What is 'Mafat?’

–ભશેન્દ્ર ળાશ
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વાંઔા :
Mahendra Shah, 201- Spencer Ct., Moon Twp. PA15108- USA...
Phone- 412-780-6051 eMail : mahendraaruna@msn.com
અને mahendraaruna1@gmail.com
Website : www.ameamericanamdavadi.com
@
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142 : 24-02-2008

ભાતા : કુાંલાયી ઔે યણેરી
–અલાંતીઔા ગુણલાંત
અનુક્રભણીઔા

ાઔીંખ પ્રૉટભાાં ઍની ક્યાયે ઔ ક્યાયે ઔ ભી જામ ને
કફય–અંતય ુછીએ. ઔટાઈ ખમેરી ઠાઠીયુાં ખાડીને સ્ટાટા ઔયલા
એ ભથતી જલા ભે . ખાડી ભટે બાખે એને જલતી શમ; ણ
ઍની ભને જુ એ એટરે શવીને લાત ઔયે . જભણા ઔાને વાાંબે
નશીં; એટરે ડાફ ઔાન ભાયી વાભે ધયે અને ઔશે, ‘‘આ ઔાને
ફયાફય વાંબામ છે .’’
એઔ દીલવ એ ઉતાલભાાં રાખી. ભને ઔશે, ‘‘ભાયી
દીઔયી ઔેથેયાઈનની દીઔયી ફ્રયાને દીઔયી આલી, જેઈની તેન ુ ાં
નાભ. હુાં શૉસ્ીટર જાઉં છાં.’’
હુાં નલાઈ ાભી ખઈ. ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘‘એટરે ઔે તભે ‘લડી
દાદી’ ફન્માાં? અબીનાંદન; ણ તભાયી ઉંભય ળી?’’
‘‘ત્રેન લયવ. ભાયી લીવ લાની ઉંભયે ઔેથેયીન
આલેરી. ઔેથેયાઈનને ાંદય લાની ઉંભયે ફ્રયા ને ફ્રયાને
અઢાયની ઉંભયે આ જેઈની,’’ ઉત્વાશથી એ ફરી.
‘‘ત ફ્રયાને તભે આટરી નાની ઉંભયે યણાલી દીધી
છે ?’’
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‘‘યણાલી નથી. શજી ત એ બણે છે . આ ત એના
ફૉમફ્રેન્ડથી થમે ુાં ફાઔ છે .’’
‘‘ણ ફાઔ આલલાનુ ાં છે એ કફય ડી ત્માયે જ
રગ્ન ઔયાલી દીધાાં શત ત?’’
‘‘ઔેલી યીતે થામ? એ છઔય શજી ઔભાત નથી,
ફ્રયાની વાથે જ બણે છે . રગ્ન ઔયીએ તમે શુ?ાં એભનુ ાં ગય
ઔેલી યીતે ભાાંડ?
ે શાર રગ્ન ઔયલાન એભન લીચાયે મ નથી.’’
‘‘ત ફાઔ ઔણ ઉછે યળે? ઔેલી યીતે ઉછે યળે? એની
જલાફદાયી?’’
‘‘શૉસ્ીટરન કચા ત ભેં આપ્મ. વીઝેયીમન ઔયાલવુાં
ડયુ.ાં ફ્રયા ભાયે ગયે જ યશે છે .’’
‘‘ફ્રયા તભાયે ગયે યશે છે ? ત એનાાં ભાફા ક્યાાં?’’
‘‘ફ્રયાના જન્ભ છી ઔેથેયાઈન દાળુડીમણ થઈ ખઈ
શતી. ફ્રયા એને વોંામ એવુાં શત ુાં જ નશીં. ફ્રયાને અને એની
નાની ફશેન યીટાનેમ ભેં જ ઉછે યી છે . અત્માયે એ એની ભા ાવે
છે .’’
‘‘ઔેથેયાઈન કુાંલાયી ભા શતી?’’ ભાયાથી એઔાએઔ ુછાઈ
ખયુ.ાં
ભાયા વલારથી જયામે આંચઔ કાધા લીના ઍનીએ
ઔહ્ુ,ાં ‘‘શા.’’
‘‘આવુાં ફને ત્માયે તભને ફહુ દુક થત ુાં શળે?’’
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‘‘થામ જ ને! યાતની યાત ઉંગ ઉડી જામ. શલે શુાં ઔળુાં,
શુાં ઔળુાં તે લીચાયી લીચાયીને હુાં ફશાલયી ફની જાઉં. ખુફ યડુ.ાં ’’
‘‘ખબાાત ઔયાલી નાખ્મ શત ત? ફધુાં તી જાત!’’
‘‘ના, ના. એવુાં ા ન ઔયામ. જે જીલ આલલા ધાયે
એનુ ાં સ્લાખત જ શમ. ુયાણઔાથી કુલ
ાં ાયી ભાએ ફાઔને જન્ભ
આપ્મ છે . આ લાત લાાંચીએ ત્માયે લાતાા જેવુાં રાખે; ણ
તાના જીલનભાાં એવુાં ફને ત્માયે ભાથુાં કુટલાનુ ાં ભન થઈ જામ.
ણ એભ ઔમાાથી થયુાં ન થયુાં છાં થલાનુ ાં છે ?’’
‘‘તભે નાનણથી દીઔયીને વરાશ–સુચન ન આ?
એની શીરચાર ય નજય ન યાક? ઔને ભે છે , ક્યાાં જામ છે ?
અને લાાંધાજનઔ શમ ત્માાં યઔ નશીં?’’
‘‘અશીં ત વભાજ નીફુંધ છે . આ દે ળભાાં ઔામદે વય
અવીભ સ્લતાંત્રતા ભી છે , છઔયી છઔયાને ભલા જામ.
ફનીઠનીને તભાયા દે કતાાં જામ. તભાયાથી યઔામ નશીં.
છઔયાને ભે અને તે છટ રે ત શુાં થામ તે ભેં એને ફયાફય
વભજાવ્યુાં જ શત.ુાં ફાઔ જન્ભે ત ઔેટરી મુવીફત આલે એ
ણ ઔહ્ુાં જ શત.ુાં છતાાં એ એના ફૉમફ્રેન્ડ ાવે જતી જ. યકુાં
તમ ઝગડ ઔયીને જતી. છે લટે ભેં અને ખબાનીયધઔ ખી
આી શતી. ણ એણે જાતે જાણીજઈને ખી ખી જ નશીં.
અને આ ફાઔ રાલી! ભને ઔશે છે , ‘ભા ફનવુાં ઔેટુાં યભાાંચઔ
છે ! આણા રશીભાાંવનુ ાં વજૉન થામ. ધીયે ધીયે લીઔાવ ાભે.
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એનાભાાં આણ સ્લબાલ, ળુ, બુદ્ધી ઉતયે . ઔેલી અદ્ભુત લાત છે !
આન અનુબલ ઔમાા લીના ઔેભ યહ?
ુાં ’ શલે શુાં વભજાવુાં એને?’’
‘‘ફાઔના જન્ભની વાથે જલાફદાયી ણ આલે. એન
ખ્માર એને નથી?’’
‘‘ઔારન ક્યાાં લીચાય જ ઔયે છે આ યુલા ેઢી?
ફૉમફ્રેન્ડ યણે નશીં ત હપ
ુાં , વશામ લીના ફાઔ ઉછે યલાનુ ાં
આલળે એલી ળાંઔામ ભનભાાં નથી રાલતી! એ ત ઔશે છે , ‘ફવ!
લતાભાનની આ ક્ષણને ભન બયીને ભાણી ર.’ ઔઈ ખાંબીય
લીચાય નશીં, અબીખભ નશીં.’’
‘‘ણ તભે એની આલી લાતન વદાં તય લીયધ ઔેભ ન
ઔમો? વાથે યાકી જ શુાં ઔાભ? નલભશીનાભાાં જ ફધી કફય ડી
જાત. ફૉમફ્રેન્ડની ણ યીક્ષા થઈ જાત. જીન્દખી ઔાંઈ ભજાઔ
છે ?’’
‘‘જીન્દખી ભજાઔ નથી; ણ એની એને વભજ ાડલા
એને આલી અલસ્થાભાાં ઔાઢી મુઔામ? અભેયીઔાભાાં દય લયવે
ાાંચ શજાય ઔાચી ઉંભયની કુાંલાયી ઔન્મા ફાઔને જન્ભ આે
છે . લધાયે અનીષ્ટ ન ફને, નલજાત ફાઔ યકડી ન ડે તે
ભાટે વયઔાય ણ ગણા પ્રઔાયે ભદદ ઔયે છે . યીસ્થીતીને
શોંચી લલાની છઔયીને શીમ્ભત આે છે . ત્માયે આણે
આણી જ દીઔયીને તયછડીએ? આણે એના છીએ, એના ભાટે
છીએ, એ થડી ધીયજ યાકળે ત આણી વશામથી આ વભમ
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વાયી યીતે વાય થઈ જળે, એભ ઉરટુાં એને લાયાં લાય ઔશેવ ુાં
અને ઔયી ફતાલવુાં જઈએ. એને વશામ ન ઔયીએ ત એ
ફાઔને ત્મજી દે અને ગુના ય ગુના ફનતા જ જામ અને
નીદો ફાઔનુ ાં જીલન ચુથાઈ
ાં
જામ. ભાટે ફ્રયાએ રગ્ન નથી
ઔમાું એ લાત હુાં ભન ય રાલતી જ નથી. એને એઔે ઔડલ
ળબ્દ નથી ઔશેતી.’’
ઍૅનીની વભજદાયી ભાટે ભને બાલ ઉબયામ. ભેં ઔહ્ુ,ાં
‘‘નાનઔડી જેનીને જલા આવુ?’’
ાં
‘‘જળુયથી,’’ એણે ઔહ્ુ.ાં હુાં એને ગયે ખઈ ત્માયે જયુાં ઔે ફ્રયાના
ળુભભાાં ચાયે ફાજુ જાતજાતનાાં યભઔડાાં ખઠવ્માાં શતાાં. બીંત ય
તાંદુયસ્ત ફાઔનાાં આઔાઔ પટા રખાવ્મા શતા. ળુભનુ ાં
લાતાલયણ પ્રવન્નઔય શત.ુાં
આ ફાઔીન જન્ભ શજાય ચીંતા રાવ્મ શત; છતાાં
એનુ ાં આવુાં સ્લાબાલીઔ અને ઉભઔાબયુું સ્લાખત! અણખભતા
ફા–આખભનન આલ ભશીભા! આ ફાઈની સ્લસ્થતા ય હુાં
ત લાયી જ ખઈ. ઔેટર ઉલ્રાવ–ઉત્વાશ એનાભાાં છે !
ત્માાં ટેફર ય આલ્ફભ ડલુાં શત.ુાં ભને ફતાલતાાં ઔશે,
‘‘જુ , આભાાં ભાળુાં ફાણ ડલુાં છે .’’ આલ્ફભ શાથભાાં રેતાાં
ભેં ુછયુ,ાં ‘‘તભે મુ ક્યાાંનાાં?’’
‘‘ફ્રાન્વની. ભાયા ીતા કેડુત શતા. અભાયે ગયે ખામ
ુાં છી સ્લખત
શતી. ગડ શત. ખુફ ભઝાનુ ાં જીલન શત.’’
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ફરતી શમ તેભ એ ફરી, ‘‘જીલનભાાં સુકના દીલવ થડા
શમ છે . ખુફ થડા. તેથી જ તે ભભાવ્મા ઔયલાનુ.ાં ફાઔી ત
જીલન યી નાકે એલા દુ:ક આનાયા દીલવ જ લધાયે .’’
‘‘અલ્ સુકને ક્યાાં સુધી ભભાવ્મા ઔય?’’
‘‘ભાયી આ ફે આંક ઔામભ ઉજી ફાજુ જુ એ છે .
વૌંદમા જુ એ અને સુક ાભે. જ્માયે હુાં આ જેઈનીને શાથભાાં રઉં
છાં ત્માયે કુાંલાયી દીઔયીનુ ાં આ ફાઔ ઔેટઔેટરી લીટાંફણા
વજૉળે એભ લીચાયી બમબીત નથી થતી. ફધી ળાંઔા, કુળઔ
ાં ા,
ચીંતાને લેખાાં ઔયી, એનાાં નાજુ ઔ શાથખને ચુમ ુાં છાં. એ
ભાળુાં જ રશી છે એલા શયકથી છાતી વયવી ચાાં ુાં છાં. ભને એના
ચશેયા ય ક્યાાંમ ા નથી દે કાત.ુાં એ શવે ને વાલ શલી
ફનીને હુાં વાભે શસુ.ાં યડલાન ઔે નીવાવા નાકલાન ભાય
સ્લબાલ જ નશીં.’’
‘‘તભાયે વાયા ખાયની નઔયી શળે,’’ ન ુછામ તેલ
વલાર વશજતાથી જ ભાયાથી ુછાઈ ખમ.
‘‘હુાં કાવ બણી નથી, ઔઈ લીળીષ્ટ અનુબલ ણ નથી
એટરે ઉંચા ખાયની નઔયી ત નથી. ળયીયભાાં તાઔાત શતી
ત્માયે ઔાયકાનાભાાં રખબખ ભજુ યી ઔશેલામ તેલી જૉફ ઔયતી.
અત્માયે ત નાનાાં ફાઔને વાચલલા જાઉં છાં. જળુય ુયત ુાં ભી
યશે છે .’’
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ઍનીના આલ્ફભનાાં ાનાાં હુાં પેયવ્મે જતી શતી ને ઔઈ
ુળુન પટ દે કામ ઔે તયત ુછાં, ‘‘આ ઔણ?’’ હુાં એના તી
લીળે જાણલા ભાખતી શતી. ભાયા ભનની લાત એ વભજી ખઈ
શમ એભ એ ધીભેથી ફરી, ‘‘હુાં યણેરી નથી.’’ ને હુાં ત વડઔ
થઈ ખઈ! ઔાંઈ ફરીમે ન ળઔી. એની વાભે જ જતી યશી. થડી
લાયે એ ફરી, ‘‘ભાયી જ ભુર ભાયી દીઔયી ઔયે છે . લીશ્વાસુ
સ્લબાલ, અત્માંત રાખણીભાાં દયલાઈને આંક ભીંચી ફધુાં વોંી
દે છે . ભાય આ સ્લબાલન લાયવ ભાયી દીઔયી ઔેથીભાાં અને
તેની દીઔયી ફ્રયાભાાં ઉતમો. અભાયાાં ગય ુળુ લખયનાાં યશેલા
જ વજાામાાં છે .
‘‘તભે નવીફભાાં ભાન છ?’’
‘‘ન ભાનવુાં શમ તમ ભાનવુાં ડે છે . આણે ધાયીએ ઔે
હુાં ઔળુાં તેભ થામ, હુાં ધાળુાં એ ઔળુાં; ણ એ ભ્રભણા છે . જે ઔયીએ
તેની અવય ઔેલી દુયખાભી છે ! ફધેથી તભને જઔડી રે, ફાાંધી
દે . આ સ્લતાંત્ર દે ળભાાંમે તભે તભાયી સ્લતાંત્રતા ગુભાલી દ. એઔ
ક્ષણની ગટના આખુાં જીલન શચભચાલી દે . જીલનનુ ાં ળુ જ
ફદરાઈ જામ! ઉલ્ઔાાત ભચી જામ. આલા વભમે જીલવુાં વશે ુાં
નથી. તાનુ ાં ફાઔ તાની છાતીએ લખાડીને જીલવુ,ાં
એઔરા શાથે જીલવુ..ાં
‘‘ફ્રાન્વ છડી હુાં અભેયીઔા આલી; ણ ભાળુાં નવીફ ત
જુ ! ભનભાાં શત ુાં : ઔેથેયાઈન ભટી થળે એટરે એને યણાલી
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દઈ હુાં યણીળ. ણ ાંદય જ લયવની ઉંભયે એ દીઔયી રાલી.
એનુ ાં જીલન છીન્નબીન્ન થઈ ખયુ.ાં ફે લયવે ફીજી દીઔયી આલી.
છઔયાન વાંખ એ છડી ન ળઔી. એ ફે દીઔયીને ભેં ખે
લખાડી. ભાયા ભનભાાં શત ુાં ઔે આ દીઔયી ભટી થળે ને હુાં
ક્યાાંઔ ભાળુાં ઠેઔાણુાં ાડીળ. ણ ઈશ્વયને એ ભાંજુય નથી. શલે ભાયે
આ જેઈનીને ભટી ઔયલાની!..
‘‘તમ આ દે ળભાાં તભે સ્લભાનથી જીલી ળઔ છ. ઔઈ
તભને શડધુત નથીઔયત.ુાં ખભે તે ઉંભયે રગ્નની ળક્યતા ણ
યશે છે ..
‘‘છતાાંમ થામ છે ઔે, જાતીમજીલનભાાં જ સુક ળધલાની
ભુર ઔેભ અભે ઔયતાાં શઈશુ?ાં વાંમભ ઔેભ નશીં દાકલતાાં શઈએ?
વ ૃત્તીને અંકુળભાાં યાકલાનુ ાં તભાયી બાયતીમ વાંસ્કૃતીની જેભ
અભાયા રશીભાાં ઔેભ ભત ુાં નશીં શમ? અભાળુાં જીલન લવમુાં
છે ..’’
આટુાં ઔશી ઍની ત જેઈનીને જલા ફાજુ ના યડાભાાં
ઉડી ને હુાં ત લીભાવતી ને લીચાયતી જ યશી! યાતની
યાત...!

–અલાંતીઔા ગુણલાંત
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વાંઔા : ‘ળાશ્વત’, ઔે. એભ. જૈન ઉાશ્રમ વાભે, ઑેયા
વવામટીની ફાજુ ભાાં, ારડી, અભદાલાદ–૩૮૦ ૦૦૭,
ટેરીપન : (૦૭૯) ૨૬૬૧ ૨૫૦૫
ઈ–ભેઈર : avantika.gunvant@yahoo.com

રેકીઔાના ‘પ્રેભ! તાયાાં છે શજાય ધાભ’ લાતાાવગ્ર
ાં શ
(પ્રઔાળઔ : આય.આય ળેઠ, ‘દ્વાયઔેળ’, યૉમર એાટા ભેન્ટ ાવે,
કાનુય,

અભદાલાદ–૩૮૦

૦૦૧

ટેરીપન:

૦૭૯–૨૫૫૦

૬૫૭૩ ઈ–ભેઈર : sales@rrsheth.com,
પ્રથભ આવ ૃત્તી: ૨૦૦૫,  ૃષ્ઠ : ૨૧૬, મુલ્મ : ળુીમા ૧૧૦)
ભાાંથી વાબાય..

@
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ખઝર–લીલેઔ
-ડૉ. લીલેઔ ટે રય
અનુક્રભણીઔા

૧.
ાણી બયે રાાં લાદને કેંચી રાલલા,
છાાં ડે છે , દસ્ત! આ ળશેયને ઝાડલાાં.

એઔ ત આ યણ લીળા છે , ઉયથી ઝાાંઝલાાં,
ખુદભાાં ડુફી ખમેરને ક્યાાંથી તયાલલા?

તાયા લખય આ આંકની યણ જેલી બોંમભાાં,
મ ૃખજ ઉખે ત ઠીઔ, ક્યાાં લયવાદ લાલલા?

યટ થઈ લીરાલાનુ ાં જભાાં થયુાં નવીફ,
શલાણાન દે શ ન ત્માખી ળઔી શલા.

એઔ આ ખઝર વયીકડા રલચીઔ દે શને,
છાંદ, યદીપ, ઔાપીમા: શુ–ાં શુાં ઉાડલા?
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ઔડુાં છ પાટે શ્વાવનુ,ાં દય નશીં પીટે,
ળબ્દ ભળમા, શલે ફીજા ફકીમા શુાં ટાાંઔલા?

૨.
ભને ળબ્દ જ ભે યાશભાાં, ત ઔહુાં હુાં આટુાં ઔાનભાાં;
ફીજુ ાં ઔઈ ગય ના ખમ્યુાં ઔદી, ભને યાક તાયા ભઔાનભાાં.

આ ળયીય માને જયા શલા ઔયે આલજાલ લીયાનભાાં,
શરે ત શરે ઔઈ ાાંદડુ, ફધુાં સ્થીય છે અન્મથા સ્થાનભાાં.
વદી ગ્યુાં છે વદીથી ીંજળુાં, ન ુછ ભજા ળી ઉડાનભાાં?
જુ  ફવ, અભાયી આ આંકભાાં અને વભજી ર ફધુાં વાનભાાં.

ઔમ ખ રઈ ઔમા ાણીભાાં હુાં યુખયુખથી ઉબ શત?
શતી ભાછરી ત ગણી છતાાં, હુાં યશી ખમ ઔમા ધ્માનભાાં?
ે  ફીને જ જીવ્મ છાં, ભમાા ફાદ ફાીને ઔયળ શુ?ાં
ભને રઈ જળ ના સ્ભળાનભાાં, દઈ દે જ દે શ આ દાનભાાં.
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૩.
ઔમાાં ઔાયણથી ને ઔના પ્રતાે, તભે ક્યાાંના ક્યાાં જઈને ફેઠા છ
આજે?
ઔશ, ઔણ ઔના શીવાફ તાવે? તભે ક્યાાંના ક્યાાં જઈને ફેઠા
છ આજે?

શત મુન ને યહ્ય મુભાાં હ,ુાં તભે ચાર વભજી રીધી’તી
વભમની,
ફની પ ભજાના ઉંચી ઔઈ ડાે , તભે ક્યાાંના ક્યાાં જઈને ફેઠા
છ આજે?

શતી શ્વાવભાાં જે દીળા, શલા અને વાથે યશેલાની લણકાધી
ઔવભ,
છાં હુાં એ જ છાતીના ત ુટયા પ્રલાવે, તભે ક્યાાંના ક્યાાં જઈને ફેઠા
છ આજે?

ભ ઝાંકનાભાાં, ભ માદભાાં ને ભ સ્લપ્નભાાં ણ ને
અરભાયીભાાં
દફામેરા આલ્ફભના એઔાદ ાને તભે ક્યાાંના ક્યાાં જઈને ફેઠા
છ આજે?
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ઔદી એઔ યાલણ, ઔદી ઔાંવ એઔ જ શતા ુયતા તભને
અલતાયલાને,
અભે આજે રાક–શજાય લચાે , તભે ક્યાાંના ક્યાાં જઈને ફેઠા
છ આજે?
લીયશ, ઝાંકના, માદ, દુ:ક, વગળાં ટાઢુ ાં, ઔમા પેપવાાંભાાંથી હુાં
આખ ઔાઢુ ાં?
લન જઈએ જે અખનને જીલાડે, તભે ક્યાાંના ક્યાાં જઈને ફેઠા
છ આજે?

વભમ, ળબ્દ ને અથાની ફશાય આલી, ફધી ઈચ્છ્છા ત્માખી ને
શવુાં લટાલી,
ઉબ છાં ક્ષીતીજ ાયના આ મુઔાભે, તભે ક્યાાંના ક્યાાં જઈને ફેઠા
છ આજે?

૪.
ભને ન ુછ ઔે તાયા લખય શુાં છટઔ છે ?
ન ુછ લાયુને, લામા લખય શુાં છટઔ છે ?

નવીફભાાં નશીં, ભશેનતભાાં પક્ત ભાને છે ,
એ શાથભાાંમ જ... યે કા લખય શુાં છટઔ છે ?
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લવાંત જેલી ત ુાં આલીને લખી ફેવે ત,
આ ઔાષ્ઠનેમ ભશમાા લખય શુાં છટઔ છે ?

ન શમ ઔઈ જ્માાં ફાંધન ત્માાં ઔેલી આઝાદી?
જ લશેવ ુાં શમ ત ઔાાંઠા લખય શુાં છટઔ છે ?

જીલન–ભયણની તભે લાત રઈને ફેઠા છ...
અને જીલ–ભય સ્લેચ્છ્છા લખય, શુાં છટઔ છે ?
બરે ને ત ુાં નશીં દે કાત શમ ક્યાાંમ છતાાં,
ત ુાં છે લાતને ભાન્મા લખય શુાં છટઔ છે ?

બરે ને વભી ખઝર રકત શઉં હુાં ત ણ;
લીતેરી  પયી જીવ્મા લખય શુાં છટઔ છે ?

૫.
ખત–અનાખત ફેમન પા શળે,
રશીઝાણ એથી શુાં લચખા શળે?

હુાં શજી નીચે છાં ફવ એ લાતથી
થામ છે વાફીત, ઉયલા શળે 1
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સ્લપ્નને ઔશેજ ખયકાાં લાયે ,
ાાંણન ભાખા થયા શળે.

લયવ યાકે એને ક્ષણભાાં છડે જીલ,
મ ૃત્યુન દે શ ય ળુા શળે?

ઝાાંઝલાના ખ રઈ વો દડતાાં –
ક્યાાંઔ ત યણદ્વદ્વી શયીમા શળે 1
ેન રેતાભાાં ઉભડળે, ધાયુજા
ું ત,ુાં
ધાયુું ન્શત,ુાં ળબ્દ નકયા શળે.

૬.
ળબ્દ છે ભાયા શ્વાવ અને ઔાવ્મ પ્રાણ છે ,
ચાયે તયપ આ રશીભાાં અક્ષયની આણ છે ,

વીદ્ધાથાભાાંથી શય ક્ષણે ખોતભ ફનુ ાં છાં હુ,ાં
રશીનુ ાં ળબ્દે –ળબ્દે ઔરભભાાં પ્રમાણ છે .

ઈન્દ્રીમના આ ઢયને ઔાબુભાાં ઔયળ ઔેભ?
દયલાજા છને ફાંધ શ, ખુલ્રી ખભાણ છે ,
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 151
અણઆલડતનુ ાં ફશાનુ ાં શલે ઔેભ ઔાઢળ?
ઉબા છ જ્માાં આ ાણી ત ઢીંચણવભાણ છે .

ફરે જ શઠ જુ ઠુાં, વીધુાં આંકભાાં જુ ,
લો જુ ન ઈરાજ છે ; ણ યાભફાણ છે .

ફે–ચાય શ્વાવ સુધીની તઔરીપ છે ફધી,
આખ છી આ યસ્તાભાાં વીધુાં ચઢાણ.

ખીત
1.
ફટઔેરી ડા તભે તડી ળઔ છ, દસ્ત! ફખડેરા વાંફધ
ાં નુ ાં શુ?
ાં
ઔશેવ ુાં ન શમ ત ન ઔશેલાની છટ, હુાં ત ુછાં છાં અભથુાં અભસ્ત.ુાં
વાથે ખરાાં ભાાંડ ચાલ્મા’તા ાાંચ ત્માાં ત
યસ્તાને આલી ખઈ આંચ;
અડલાનુ ાં બોંમને ળીખ્મા’તા ભાાંડ એભાાં
વનાને લાખી ગ્મ ઔાચ,
ભી ળઔ એ શેરાાં છટા ડ એલા વખણનુ ાં નાભ ફીજુ ાં ‘હ’ુાં ?
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ઔશેવ ુાં ન શમ ત ન ઔશેલાની છટ, હુાં ત ુછાં છાં અભથુાં અભસ્ત.ુાં
આંકના ાદયભાાં કુલા છરઔામ ઔેભ?
શૈમાના ભર ઔેભ બાયે ?
અખા થલાની ઔઈ લેદના ન શમ ત
ઉઠે ળીદ નેણ લાયે –લાયે ?
દપનાલી દઈએ ફધુાં ભી વભજીને છી ઉખે એ કુાંનુ ાં શુ?ાં
ઔશેવ ુાં ન શમ ત ન ઔશેલાની છટ, હુાં ત ુછાં છાં અભથુાં અભસ્ત.ુાં
વશ–ફાંધ ખણ ઔે વાંફધ
ાં ઔશ એભાાં ઔાંઈ
નપ નુક્વાન ત જલામ નશીં;
આંકનાાં લાદીમાાં ગેયાળે ઔાર ઔશી,
દયીમા ઔાંઈ ઔાના ભુવ
ાં ામ નશીં,
દીરન સુયજ તે આજે ત આજે, ને ઔારે તે ત ઔારે
ચભાસુ.ાં
ઔશેવ ુાં ન શમ ત ન ઔશેલાની છટ, હુાં ત ુછાં છાં અભથુાં અભસ્ત.ુાં

મુક્તઔ
ભાયી દુઆ વાચી શળે ત ઔ’ઔ દી પળે તને,
ભાય પ્રણમ વાચ શત એની વભજ ડળે તને;
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થ્થય છાં, છ ત ુજ યાશન, ઠઔય નથી, ના..ના..નથી,
ખ મુઔ, ઉંચાઈ ખથીમાની વદા ભળે તને.

શાઈકુ
૧.
કારી આબને
શ્રાલણનાાં, ફનાવુાં
યણની શડી!

૨.
અયીવ ફુટે
ઔણ ઔણ થૈ જાઉં,
છામા ન ભીટે.

૩.
તડઔાવી
લીણીને ભા ફાાંધે
વભમાંકી.
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૪.
ુષ્નેત્રભાાં
લવાંતનુ ાં ઔાજ,
બભય શવે.

ડૉ. લીલેઔ ટે રય
વાંઔા : આયુષ્મ ભૅડી–ઔૅય શૉસ્ીટર અને ઔાડીમાઔ વેન્ટય,
47- સ્લીટી વવામટી, બટાય યડ, સુયત-395 001
ટેરીપન : 0261-223 4030/31/32
ભફાઈર : 98241 25355
ઈ–ભેઈર : dr_vivektailor@yahoo.com
લેફવાઈટ : http://vmtailor.com/

@
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144 : 09-03-2008

ખાાંધીન દાાંડી ીટનાય
-ભશાલીય ત્માખી
અનુક્રભણીઔા

શેરા

લીશ્વયુદ્ધભાાં

પોજી

નઔયીભાાં

ભને

ઈયાન

ભઔરલાભાાં આવ્મ શત. ત્માાંથી ફુચીસ્તાન આવ્મ અને
૧૯૨૦ભાાં અભે દે ળ બેખા થમા ઔે તયત જ હુાં ખાાંધીજીને ભલા
વીધ અલ્શાફાદ શોંચ્છ્મ. ત્માયે કાદીનાાં ઔડાાં વીલડાલી રેલા
જેટર ણ હુાં થભ્મ નશત. છાાભાાં ખાાંધીજીની અીર
લાાંચી શતી એટરે નઔયીનુ ાં યાજીનામુાં આીને જ આવ્મ શત.
આનાંદબલનભાાં ાંડીત ભતીરાર નશેળુ, ભશાત્ભા ખાાંધીજી અને
ભો. ભશભદઅરી–ળોઔતઅરી અંદયઅંદય ચચાા ઔયી યહ્યા શતા;
છતાાં ભને એભની વભી જલાની યજા ભી ખઈ. ત્માાં ફેવલા
ભાટે ખુયળી આી એટરે તયત જ ભશાત્ભાજી આખ ભાય
ફધ વ ૃત્તાાંત ઔશી નાખ્મ. છે લટે પ્રાથાના ઔયી : ‘ભને ઔાાંઈ ઔાભ
ફતાલ.’
ખાાંધીજી શવીને ફલ્મા : ‘જે ઔાભ ફતાવુાં તે ઔયળ?’
ભેં ઔહ્ુાં : ‘જળુય ઔયીળ.’ એટરે ખાાંધીજીએ જણાવ્યુાં :
‘જાલ, એઔ નખાળુાં કયીદી દાાંડી ીટજ.’
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ભેં નભસ્ઔાય ઔમાા અને ાછ આવ્મ. ભનભાાં લીચાયુું ઔે
ઔાભ ત વશે ુાં છે ! એભાાં ઔાંઈ બુદ્ધીની કાવ જળુય ણ નથી.
પક્ત એઔ નખાળુાં કયીદી રાલલાની લાય છે –છી દાાંડી ીટી
દઈળ. ળેની દાાંડી ીટીળ તેન લીચાય ઔયત હુાં ગયે શોંચ્છ્મ.
ગયે શોંચ્છ્મા છી ખાાંધીજીની આજ્ઞા મુજફ કયે કય દાાંડી
ીટલા ભાાંડી. ત્માયથી તે આજ દીન સુધી ભાળુાં ઔાભ ઔૉંગ્રેવની
દાાંડી ીટલાનુ ાં યહ્ુાં છે . શલે ત ભને ણ વભજામ છે ઔે જે ઔાભ
ભને વોંલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં તે ઔાભ બાયે જલાફદાયીલાળાં અને
વાળુાં શત.ુાં એ ઔાભ ઔયતાાં ઔયતાાં ત હુાં નેતા ફની ખમ છાં.
શેરાાંના જભાનાભાાં ભશેતય રઔ દાાંડી ીટલાનુ ાં ઔાભ
ઔયતા શતા. એટરે જ્માયે એ ઔાભ ભેં ચાુ ક્યુું ત્માયે એ ઔાભને
ભશત્ત્લ ભી ખયુ.ાં જ્માાં ચાય યસ્તા ભળમા ઔે એઔ મુડ મુઔત ને
એના ય હુાં ઉબ થઈ જત. ઔાાં ત ઢર ફજાલત; ઔાાં ત
બ્યુખર ફુાંઔત ને ઔાાં ત ગાંટ લખાડત. એનાથી બીડ થઈ જતી.
છી ભશાત્ભા ખાાંધીજીની આજ્ઞાન પ્રચાય ળળુ ઔયત. બીડ
લધલા ભાાંડી ત્માયે તયાનુ ાં ભુખ
ાં ળાં રઈ આવ્મ; ઔેભ ઔે એની
ભદદથી અલાજ દુય સુધી શોંચત. થડા જ દીલવભાાં ભાયા
ળશેયના રઔ ભને કી ખમા. ફજાયના રઔ ત ચશેયા
યથી કી ળઔતા; યાં ત ુ દુય છાયાાં અને અખાવી ય
ફેવીને વાાંબતી ફશેન ત ભાયા ભાથાની તાર યથી ભને
કતી થઈ. ઔઈ ણ આખેલાન ભાટે આટરી લાત ગણી
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ભટી શતી ઔે ચાયે તયપથી રઔ એને કી રે. ભાયી
આખેલાનીની ળળુઆત દાાંડી ીટલાથી થઈ.

જલાશયરારનુ ાં ધતીયુ ાં
વન ૧૯૨૧ભાાં કાદી ભે ; ણ ૩૦ ઈંચના નાની.
ઉત્તયપ્રદે ળની સ્ત્રીને જાડુાં સુતય ઔાાંતલાની ટેલ શતી. અભે
ફધા ઘુટણ
ાં
સુધીનુ ાં ધતીયુાં શેયીને ચરાલતા. નાહ્યા છી તેને
નીચલલા ઔઈ વાથીને ભદદભાાં ફરાલલ ડત. અથલા એઔ
તયપન છે ડ ખ નીચે દફાલી, ાાંચ ઈંચનુ ાં આ જાડુાં દયડુાં
આભવુાં ડત.ુાં એ દીલવની લાત છે – ખાાંધીજીએ જ્માયે
ઔૉંગ્રેવના એઔ ઔયડ વબાવદ નોંધલાન અને તીરઔ સ્લયાજ
પાંડભાાં એઔ ઔયડ ળુીમા એઔઠા ઔયલાન આદે ળ આપ્મ શત,
એ લે અભાયી પ્રાાંતીઔ વભીતીના ભાંત્રી શતા સ્લ. ઔીરદે લ
ભારલીમ, શ્રી. ખોયીળાંઔય ભીશ્ર, શ્રી. જીમાયાભ વક્વેના અને
જલાશયરાર નેશળુ.
એ દીલવભાાં ફીજનોય જીલ્રાભાાં ભાળુાં ઔામાક્ષેત્ર શત.ુાં
અભાયા

ફધાભાાં

લધાયે ભાાં

લધાયે

પૅળનેફર

તયીઔે

જલાશયરારને ખણલાભાાં આલતા. એ જ્માયે ફીજનોયભાાં પયલા
આવ્મા, ત્માયે એભણે જે ધતીયુાં શેયે ુાં શત ુાં તે દઢ નાનુ ાં શત.ુાં
૩૦ ઈંચ નાના થાનભાાં ાંદયથી અઢાય ઈંચન એઔ ફીજ ટ
જડેર શત. એથી એભનુ ાં ધતીયુાં નીચે ઝુરે એવુાં ફન્યુાં શત ુાં
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અને છે ઔ ઘુટીની
ાં
નીચે સુધી શોંચત ુાં શત.ુાં ત્માયે ાાંચ લાયનુ ાં
શેયલાન વાભાન્મ યીલાજ શત, ચાય લાયનુ ાં ધતીયુાં ચાુ થયુાં
નશત.ુાં જલાશયરાર ણ ાાંચ લાયનુ ાં ધતીયુાં શેયતા અને
ફાંખાીની ભાપઔ વાભે ાટરીની ઔલ્રી ઝુરતી યાકલાને
ફદરે એના લડે બેટ ફાાંધી દે તા. એભનુ ાં જઈ અભે ણ દઢ
ટનાાં ધતીમાાં વીલડાલી રીધાાં. ભને ફયાફય માદ છે ઔે રઔ
ઔૉંગ્રેવના વબાવદ થતાાં ગણા ખબયાતા શતા. ચાવ ગય પયીએ
ત્માયે ભાાંડ ચાય–ાાંચ વબાવદ નોંધી ળઔાતા. વલાયથી વાાંજ
સુધી પયતા યશેતા અને ચાય–ાાંચ જણાને ણ નોંધી ળઔતા ત
અભે ધન્મ ફની જતા. ળશેયભાાં જેટરા વબાવદ થામ તેભનાાં
નાભ અભને ભઢે યશેતાાં.
જલાશયરાર નેશળુના આલલાથી અભાયી શીંભત લધી
ખઈ. એ અભાયી વાથે ઔૉંગ્રેવના વબાવદ નોંધલા નીઔી ડયા.
એઔ દુઔાને પા ઉગયાલા એભણે એભનુ ાં શેયણ વાભે ધયી દીધુાં
–જાણે બીક્ષા ભાખતા શમને! એની એલી ત અવય થઈ ઔે, અભે
ખાાંડા જેલા થઈ ખમા. અભે ફધા દીલવ અને યાત, યાત અને
દીલવ ઔાભ ઔયતા શતા. ત્માયે ભટયન યીલાજ નશત. ગણુાં
ઔયીને ખે ચારીને જ અભે પયતા. આણા લડાપ્રધાન નેશળુને
અભાયી વખી આંકે વાધાયણ ચાંર શેયીને યામફયે રી,
પ્રતાખઢ, લખેયે ક્ષેત્રનાાં ખાભેખાભ અને જખર
ાં
ઔે ઝાડીભાાં
ખે ચારીને જતા જમા છે . ઔેલ જુ સ્વ શત, ઔેલ ઉભાંખ શત
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ઔેલ ઉત્વાશ શત! લીદ્યાથીનાાં ટે ટાાં એભનુ ાં બાલી મુઠીભાાં
રઈ

ઉરટબેય

ઔૉંગ્રેવની

આખેલાની

નીચે

સ્લાતાંત્ર્મના

આંદરનભાાં બાખ રેલા આલતાાં શતાાં.
એ આંદરનના પ્રતાે જ આજે આણ દે ળ સ્લતાંત્ર
થમ છે . ભાળુાં એ ઔશેવ ુાં છે ઔે જ્માયે ણ ઔઈ વાલાજનીઔ
આંદરન ળળુ ઔયવુાં શમ ત્માયે એને ભાટે નાનાભાાં નાનુ ાં ઔાભ
ઔયલાભાાં

અભાન

ના

વભજવુાં

જઈએ.

જઈને

જુ 

દુનીમાબયભાાં, પાલે ત ઈતીશાવભાાં જઈ ર. આ વાંવાયભાાં
જેટરાાં ણ ભશત્ત્લનાાં આંદરન ચાલ્માાં છે ; છી એ ખોતભ
બુદ્ધે ચરાવ્યુાં શમ ઔે ઈસુ ખ્રીસ્તે ઔે ભશાંભદ મખાંફયે ઔે છી
યાજઔાયણભાાં ડેરા

નેતાએ

ચરાવ્યુાં શમ,

એ

ફધાાં

આંદરન બીુની ભાયપતે ચાલ્માાં, ત્માખના ફ ઉય
ચાલ્માાં છે , ભુકે ેટે અને ખે ચારીને થમાાં છે . ભટય, શૉટેર
અને ‘ભટનચૉ’ ભાયપતે ણ પ્રચાય ત થઈ ળઔે છે ; યાં ત ુ એ
પ્રચાય વાલાજનીઔ ફની ળઔત નથી. અને એભાાંથી વમુશ–
આંદરન વાંબલત ુાં ણ નથી. ભાય અનુબલ છે ઔે દાાંડી ીટલા
જેલાાં નાનાાં ઔાભભાાંથી એઔ વ્મક્તી ઉંચુાં દ ભેલી ળઔે છે –
ળયત એટરી ઔે એ એભાાં યત થઈ જલ જઈએ.
આજે ત હુાં બાયતન યક્ષા–વાંખઠન ભાંત્રી છાં. એભ છતાાં
ફેચાય દીલવ શેરાાં જ દશેયાદુનભાાં ઢર ફજાલીને જગ્માએ
જગ્માએ જાશેયાત

ઔયત

પમો છાં

ઔે,
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જલાશયરાર નેશળુ ધાયે છે . વહુ બાઈ–ફશેનએ ુષ્ભાા
રઈ વડઔની ફન્ને ફાજુ એ ઉબા યશી એભનુ ાં સ્લાખત ઔયવુાં
જઈએ–એભનાાં દળાન ઔયલાાં જઈએ. એભની ભટય હુાં ધીયે ધીયે
ચરાલયાલીળ, જેથી આ રઔ ેટ બયીને એભનાાં દળાન ઔયી
ળઔ.’ દાાંડી ીટલાન ટા પરીમ ત ભને ભશાત્ભા ખાાંધીજીએ
વોંપ્મ છે અને ભીનીસ્ટ્રી જલાશયરારની આેરી છે . જ આ ફે
લચ્છ્ચે ક્યાયે મ ણ ઝગડ થળે ત જલાશયરારન ટા પરીમ
છડી ળઔાળે, ખાાંધીજીએ આેર નશીં છટે.

–સ્લ. ભશાલીય ત્માખી
રેકઔના ‘નખાયકાનાભાાં તત ુડીન અલાજ’ (પ્રઔાળઔ:
વસ્ત ુાં વાશીત્મ લધાઔ ઔામાારમ, બદ્ર ાવે, અભદાલાદ અને
પ્રીન્વેવ સ્ટ્રીટ, મુફઈ–૨,
ાં
પ્રથભ આવ ૃત્તી : ૧૯૬૨, ત્રીજી
આવ ૃત્તી : ૨૦૦૧, ાન :૧૫૨, મુલ્મ : ળુીમા : ૨૦,
પ્રાપ્તીસ્થાન

:

રઔભીરા

lokmilaptrust2000@yahoo.com)

ટ્રસ્ટ,

બાલનખય

ુસ્તઔના

ઉયથી વાબાય..

@
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145 : 16-03-2008

ખઝર–લીળે
-ડૉ. ભશેળ યાલર
અનુક્રભણીઔા

(૧)
ખુલ્રાં ખુલ્રા બય, ચાર ભાણવ–ભાણવ યભીએ,
રજ્જા મુઔી અધ્ધય, ચાર ભાણવ–ભાણવ યભીએ.
વનાાં વાભે, વનાાં જેવુાં વનુ ાં મુઔી દઈએ,
આંકે આંજી ઝયભય, ચાર ભાણવ–ભાણવ યભીએ.
જેના નાભે તયત જમ થ્થય, વગ્ખી આંકે,
ડઔાયી એ ઈશ્વય, ચાર ભાણવ–ભાણવ યભીએ.
યવેલે નીતયતાાં રથફથ, અડધાાં ભુખ્મા ેટે,
ાટા ફાાંધી નલતય, ચાર ભાણવ–ભાણવ યભીએ.
આંટી ઘુટી
ાં જેલા અભથે–અભથા વખણ લચ્છ્ચે,
ઉજલી રઈએ અલવય, ચાર ભાણવ–ભાણવ યભીએ.
શલાની ીડાથી ફભણી, નશીં શલાની ચીંતા,
અંખે અંખ રઈ ઔતય, ચાર ભાણવ–ભાણવ યભીએ.
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દે કાદે કી, દે કાડ, ને નકળીક ઈાા, અલઢલ,
ઔાાંઠાા ભન–તટ ય, ચાર ભાણવ–ભાણવ યભીએ.

(૨)
કાતાલશી વયબય નથી, છે પ્રશ્ન ઔેલ એટર,
આધાય છે , વધ્ધય નથી, છે પ્રશ્ન ઔેલ એટર!
પ્રત્મેઔ ાવે આભ ત, છે આખલી ક–યક,
જે બ્શાય તે અંદય નથી, છે પ્રશ્ન ઔેલ એટર 1
અત્માંત નાજુ ઔ શમ છે , વાંફધ
ાં બીતય બ્શાયથી,
ણ ભાલજત નક્કય નથી, છે પ્રશ્ન ઔેલ એટર!
ટે લી વના દીલવબય, યાતની ચચાા ઔયે ,
’ને યાત ાવે ગય નથી, છે પ્રશ્ન ઔેલ એટર!
ગટના અજુ ખતી ઔેટરી, ક્યાયે ફને, નક્કી નથી,
અશીં ઔઈને ઔાંઈ ડય નથી, છે પ્રશ્ન ઔેલ એટર!
અંખતણાની આડ રઈ, વજાામ છે લીટાંફણા,
એ પ્રશ્ન છે , ઉત્તય નથી; છે પ્રશ્ન ઔેલ એટર!
ગયના ખણાતા શમ એ અલાદ નીઔે , ળક્ય છે ,
ણ ગય શલે ખુદ ગય નથી, છે પ્રશ્ન ઔેલ એટર!
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જકભ ફનીને ત્રાટઔે જે રક્ષ્મ ય–છે ક્યાાં શલે ?
એ લેણ, એ લેતય નથી, છે પ્રશ્ન ઔેલ એટર!
છે ઈશ્વયીમત વત્મ, ’ને એ વલાવ્માી શમ છે ,
ભાણવણુાં ખબય નથી, છે પ્રશ્ન ઔેલ એટર!

(૩)
અનામાવે કયી કુાં, છી ફે–પાભ યમ છાં,
નજય વાભે સુઔાયુાં જ, છી ફે–પાભ યમ છાં.
શત ુાં ઔે, જીન્દખી વાથે ગયફ ઔેલી રેશ,ુાં
ભી નશીં ઔઈ એલી , છી ફે–પાભ યમ છાં.
ત્મજી ફેઠ ઔીનાય, કાતયી ઉંડાણની ઔયલા,
ન આવ્યુાં ઔઈ યીતે ત, છી ફે–પાભ યમ છાં.
ન આવ્મ સ્શેજ ણ અણવાય, ને રટાઈ ખઈ ફાજી,
ઔયી ખઈ જીન્દખી ખુદ છ, છી ફે–પાભ યમ છાં.
યમ્મ ’ત ફાટ છે લ્રી, જીતલા શાયી ખમે,ુાં હ,ુાં
ન આવ્યુાં ઔાભ ઔાંઈ અંજ, છી ફે–પાભ યમ છાં.
ઔવટી ણ ન થઈ નક્કય, ન થઈ વયકાભણી વધ્ધય,
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અેક્ષાકૃત ભળયુાં નશીં પ, છી ફે–પાભ યમ છાં.

(૪)
હુાં ફટઔણી ડાની કુાં નથી,
ઔઈ કયતાાં ફુરનુ ાં અંજ નથી!
છાં શઔીઔત જ્માાં લવે, એ વલ્તનત,
હુાં દીલાસ્લપ્ન ઉછયત ુાં સ્થ નથી!
ઝશે છે ફેમ આંકે વત્મ ખુદ,
ઔાંઈ અવતની આંધી અટઔ નથી!
ભેં ગયફ ઔેવ્મ છે , ળબ્દથી,
વાલ ઔયા ભોનન ઔાખ નથી!
જે ભે છે , એ જ આુાં છાં યત
એ લીમભાાં ક્યાાંમ, ભનભાાં છ નથી!
આલડે જ કરતાાં ત ળક્ય છે
અન્મથા, આવાન ખુરતી ઔ નથી!
ળક્યતા રઈ પળુાં છાં, ઔાાંધ ય
ધુધી,
ાં
અસ્ષ્ટ, અભથી  નથી!
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છાં લીમ, હુાં ભાતફય ઐશ્વમાન,
ટરે ચચાામ એ ટીક નથી!
ધભ ધકત તા છાં, લૈળાકન
ભાલઠાનુ,ાં લાાંઝીયુાં લાદ નથી!

(૫)
શત ભગભ છતાાં એના ઈળાયે, યાં ખ યાખ્મ છે ,
જુ દી યીતે ભળમ ણ, આલઔાયે યાં ખ યાખ્મ છે .
ફધાએ તઔ ભી ત્માયે ઔમો શડધુત, વયલાે ,
કયે ટાણે, ખુદાના ઔાયબાયે યાં ખ યાખ્મ છે .
ચઔાસ્મા ધ્માનથી વાંફધ
ાં નાાં કાતાાં નલેવયથી,
થયુાં નક્કી, જભા ઔયતાાં ઉધાયે યાં ખ યાખ્મ છે .
યશસ્મ જીન્દખીનાાં ઔેભ હુાં જાણી ળઔત, નશીંતય,
શતાાં જે વાલ અંખત, એ વશાયે યાં ખ યાખ્મ છે .
ભી છે ળાાંતી આજે, ણ ભી છે જીલના બખે,
ન યાખ્મ જીન્દખીએ, ત ભઝાયે યાં ખ યાખ્મ છે .
નથી ભત ુાં જળુયી અશીં, જળુયત શમ છે ત્માયે ,
અરખ છે ઔે, ખુદાએ છાળલાયે યાં ખ યાખ્મ છે .
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ભળયુાં નશીં ઔઈ ગયભાાં ઔે, ન ગયની બ્શાય, અંખત થઈ,
અભાયાાં આંસુએ, શય પ્રઔાયે યાં ખ યાખ્મ છે .

(૬)
વનાાં લીળે લીચાયતાાં થાઔી જલામ છે ,
આ જાતને ભઠાયતાાં, થાઔી જલામ છે !
યસ્ત ઔદીમે ઔઈની તયપેણ ના ઔયે ,
ઔેડી નલી ઔાંડાયતાાં, થાઔી જલામ છે !
સ્થાીત થમેરાાં આભ ત, વાંફધ
ાં છે નલા,
ઔીસ્વા જુ ના લીવાયતાાં, થાઔી જલામ છે 1
ડગા ડે ત, વાદનુ ાં શવુ–ઔબુ
ાં
ર; ણ,
અભથાાં અલાજ ધાયતાાં, ધાઔી જલામ છે !
ભાણવ, અધુયી લાત છે –વભજમાાં ત ઠીઔ છે ,
ફાઔી, ખે ઉતાયતાાં થાઔી જલામ છે !
ત ુટી જલાની ળક્યતા છે , ઔાચ જેટરી,
વાંફધ
ાં ને ઉછે યતાાં થાઔી જલામ છે !
જીલી જલાતી શમ છે ફે–ળઔ, છતાાંમ ણ;
આ જીન્દખી ગુજાયતાાં, થાઔી જલામ છે !
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(૭)
અડધાાં ઉગાડાાં દ્વાય જેલાાં નીઔે છે ,
યસ્તામ, કાાંડાધાય જેલા નીઔે છે !
બીતય અરખ, ને ફશાય ત એથીમ નકા,
વાંફધ
ાં , ઔાયફાય જેલા નીઔે છે !
ભાણવ તયીઔે મુરલ ત ખ્માર આલે,
રઔ, જુ નાાં અકફાય જેલા નીઔે છે !
છરઔામ ને ઉબયામ–એભાાં પેય છે ; ણ
ક્યાયે ઔ, ગડા નાદાય જેલા નીઔે છે !
છે જીન્દખીની ઔાાંધ ય એન જ ફજ,
વનાાંમ, અભથાાં બાય જેલાાં નીઔે છે !
ભેં જીન્દખી આકી નીબાવ્મા શય પ્રઔાયે ,
એ વખણ ફીસ્ભાય જેલા નીઔે છે !
હુાં કાતયી આી ળકુ,ાં દૃષ્ટાાંત વાથે,
ગયનાાંમ, છે લ્રે ફશાય જેલાાં નીઔે છે !
એવુાં નથી ઔે, દદા રા–ઈરાજ છે આ,
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ઉચાય અત્માચાય જેલા નીઔે છે !

(૮)
અાઢી આંકભાાં, મ ૃખજ જણામાાં છે ,
અધીઔતય ભાણવ, લાદ જણામા છે 1
દીલવની જેભ ખુલ્રે આભ જયુાં ત
ગણા નક્કય તભવ, ઔ જણામાાં છે !
અેક્ષા ઔેભ યાખુાં સ્થીયતા જેલી ?
અશીં પ્રત્મેઔ ભન, ચાંચ જણામાાં છે !
પયી ખઈ છે ગણી વ્માખ્મા, વભમ વાથે,
ગણાાં સ્થાીત યશસ્મ, છ જણામાાં છે !
નથી ઔયતાાં સ્લમમૌ સ્લીકૃત ફીને, ણ
ભને, એ વીંદયીભાાં લ જણામા છે !
ઔવટી ઔણ ઔયળે અધાવત્મની ?
સ્લમમૌ ઈશ્વય, ભને લીહ્વ જણામા છે !

(૯)
ખાખયભાાં વાખય છે , ભનલા!
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યટાના થય છે , ભનલા!
અભથી છે યાં ખની ભ્રભણા,
યાં ખ ક્યાાં ખબય છે ભનલા!
લત્તા, છા, ગુણ્મા, બાગ્મા,
છે લ્રે વહુ વયબય છે , ભનલા!
કારી તાંબ,ુ કારી ડેયા,
વયઔવ છે , જઔય છે , ભનલા!
અંતે ખણ ઔે ખણ આયાં બ,ે
શ્રદ્ધા છે , ઈશ્વય છે , ભનલા!

ડૉ. ભશેળ યાલર
‘જ્મતી’–૪, શવન લાડી, તીળુત્તી ડેયી પાભા ાવે,
યાજઔટ–૩૬૨ ૦૦૨
ભફાઈર : ૯૮૨૪૪ ૮૧૫૮૬
E-mail: drmaheshrawal@yahoo.com &

drmaheshrawal@gmail.com
@
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146 : 23-03-2008

લાયાં લાય ડઔટયને ત્માાં જલાભાાં ળયભ નથી
આલતી?
– ડૉ.ગુણલાંત ળાશ
અનુક્રભણીઔા

આલતાાં દવ–ાંદય લો ફાદ ગણાાં ગયભાાં એઔ
લીચીત્ર દૃશ્મ જલા ભળે. આયગ્મ જાલીને જીલત ાંચતેય
લાન ફા, વ્મવનને ઔાયણે કકડી ખમેરા ચાવેઔ લાના
ુત્રની કફય ઔાઢલા શૉસ્ીટર જળે. ધુમ્રાન, ગુટકા અને
ળયાફને ઔાયણે યુલાનને ‘પ્રભળન’ ભે છે . એ જરદી ગયડ
થામ છે અને લી જરદી ઉય શોંચી જામ છે . આલા
યુલાનની ચાઔયી એન તાંદુયસ્ત ીતા ઔયળે.
આયગ્મભમ જીલનનુ ાં યશસ્મ વભજામ તે ભાટે ડૉક્ટય
શલાનુ ાં પયજીમાત નથી. ઔેટરાઔ ડૉક્ટય એલી યીતે જીલે છે ,
જેભાાં એભની ભૅડીઔર વભજણનુ ાં ગય અભાન થત ુાં શમ છે .
ગણાકયા ડૉક્ટય દયદીને દલા આે છે ; આયગ્મની દીક્ષા
નથી આતા. ઔેટરાઔ ડૉક્ટય દયદીને ફદરે દલા ફનાલનાયી
ઔાંનીને લપાદાય શમ છે . હૃદમયખન હભ
ુ ર થામ ત્માયે
ભાણવનુ ાં ભાથુાં ળયભથી ઝુઔી જવુાં જઈએ. હુાં એવુાં તે ઔેવ ુાં જીવ્મ
ઔે ભાળુાં હૃદમ ભાયાથી શાયી ફેઠુાં? પ્રત્મેઔ હૃદમને સ્લભાન શમ
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છે . ભારીઔ શદ લટાલે અને કાલાીલાભાાં ઔે શયલા પયલાભાાં
બમાંઔય ફેદયઔાયી ફતાલે ત્માયે હૃદમ ફલ ઔાયે છે .
હૃદમયખ ભપતભાાં નથી ભત. એને ભાટે લો સુધી તૈમાયી
ઔયલી ડે. હૃદમયખ એટરે અભાનીત હૃદમન શાશાઔાય! યખ
એટરે જીલનરમ ત ુટે તેની ળયીયે કાધેરી ચાડી.
ડૉક્ટય ન શમ તેલા વભજુ ભાણવને ઔેટરી ફાફત જડે
છે : ‘વભજનેલારે વભજ ખમે શૈ, ના વભજે લ અનાડી શૈ.’
શેરી લાત ત એ ઔે તાંદુયસ્ત યશેલા ભાટે વ્મામાભ
અત્માંત જરૂયી છે . આજન ઔશેલાત એક્ટીલ ભાણવ ણ
લાસ્તલભાાં ફેઠાડુ શમ છે . ટી.લી. ય ક્રીઔેટ ભેચ જનાય એઔ
વાથે ઔેટરા ઔરાઔ છાણના દાની ભાપઔ ફેઠેર યહ્ય!
પ્રત્મેઔ લયને અંતે એ દ ઉબ થઈને શલા શરનચરન
દ્વાયા ળયીયને છટુાં ઔયી ળઔે. પીવની ખુયળીભાાં ઔરાઔ સુધી
ફેવી યશેનાય ઔભાચાયી, રખબખ ટુાં ફનીને ચયફી એઔઠી
ઔયત યશે છે . ઔેટરીમ ગ ૃશીણી રખબખ ી જેલી ફનીને
ભજુ યણને દફડાલતી યશે છે . શાડકુાં નભાલવુાં જ ન ડે તેલી
દીનચમાા અને ગયચમાા બ્રડપ્રેળયને આભાંત્રણ આે છે . ઔઈ
કેતભજુ યને

ડામાફીટીવ

થત

નથી.

ડામાફીટીવ

ઔામભ

સુકવખલડથી ળબત,ુાં ભારદાય ગય ળધે છે . ભટયખાડી અને
સ્કુટયના ૈંડાએ આણી ાવેથી ખનુ ાં ખોયલ છીનલી રીધુાં છે .
ફાઔ ણ વાઈઔરને ફદરે ભૉેડ દડાલતાાં થમાાં. નાની લમે
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હૃદમયખ થામ તેની તૈમાયી થઈ યશી છે . ગણાકયા યખના
મુભાાં ખન ખોયલબાંખ યશેર છે .
ભાણવ જે કાવુાં જઈએ તે નથી કાત અને જે ીવુાં
જઈએ તે નથી ીત. એને ઔમાયે કાવુાં અને ઔેટુાં કાવુાં તેન ુ ાં
બાન નથી. રગ્નના યીવેપ્ળન લકતે ાાંચવાત જાતની
ભીઠાઈ શમ છે અને તે રી લાનખીની બીડ શમ છે .
ાંજાફી લાનખીની પેળન ગુજયાતીભાાં ળળુ થઈ છે . બુપેના
ટેફર ય ઔેરયીના યાપડા! ફીજે દીલવે ેટ ફખડે છે . પાડાની
રાવી આઉટ પ પેળન ખણામ છે . ભાણવ જ કાલાનુ ાં અડધુાં
ઔયી નાકે અને ચાલલાનુ ાં ફભણુાં ઔયી નાકે, ત ભૅડીઔર સ્ટયની
ગયાઔી ગટી જામ. વેમ્યુઅર ફટરય જ જીલત થઈને વાભે
ભે ત દયદીને જળુય ુછે : ‘લાયાં લાય ડૉઔટયને ત્માાં જલાભાાં
તભને ળયભ નથી આલતી?’ ભાણવનુ ાં ળયીય ઔથા જેવુાં ળા
ભાટે

શમ?

એ

ત

સ્લમાંવચ
ાં ારીત તાંત્રને

ધાયણ

ઔયત ુાં

વામફયનેટીક્વ છે અને યભચેતનાનુ ાં ભાંખરભાંદીય છે . ળયીય
પ્રત્મે ફેદયઔાય યશેવ ુાં એ ત અધાભીઔ ફાફત ખણામ; ઔાયણ ઔે
ળયીયને આણે ત્માાં ‘ધભાવાધનમૌ’ ખણ્યુાં છે !
ઉંગન અનાદય યખને નતયે છે . ઉંગની ખી રેલા
ઔયતાાં થાઔલાની તસ્દી રેલી વાયી.
દીલવભાાં એઔાદ લકત ભાણવે શાાંપવુાં ડે એવુાં ઔઈ
ઔાભ ઔયવુાં જઈએ. ઝડથી ચારલાભાાં ઔે ધીભેથી દડલાભાાં
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પેપવાાંન વાંઔચ લીસ્તાય ાભે છે . ઈયાદાુલાઔ ઉંડા શ્વાવ
રેલાભાાં ૈવા ફેવતા નથી. યાત્રે થાયીભાાં ડતી લકતે થાઔનુ ાં
નાભનીળાન ન શમ ત્માયે ઉંગ ઔારાલારા ઔયાલે છે . આંકને
થાઔ ન રાખે તેલા આળમથી ગણા રઔ લાાંચલાનુ ાં ણ ટાે
છે . અભથા ઉજાખયા ઔયલાભાાં ઉંગનુ ાં અભાન થામ છે . ભડા
ઉઠલાભાાં સુમાન ુ ાં અભાન થામ છે . યાતે ભડા સુલાભાાં અંધાયાનુ ાં
અભાન થામ છે . જીલનન રમ સુમા વાથે જડામેર છે .
ક્ષી સુમાની આભન્મા યાકે છે . ભાણવ નથી યાકતા. ઉંગ
અને યખમુઔતી લચ્છ્ચે ઔલ્ી ન ળઔામ તેલ અનુફધ
ાં છે .
થાઔલૈબલ લખય ઉંગલૈબલ ન ભે અને ઉંગલૈબલ લખય
તાજખીલૈબલ ન ભે . લાવી ચશેય રઈને પયલાભાાં જીલનનુ ાં
અભાન થામ છે .
યખનાાં મુીમાાં ભનના પ્રદે ળભાાં યશેરાાં જણામ છે .
શયાભની ઔભાણી યખની આભાંત્રણત્રીઔા ફની યશે છે , –એવુાં
ઔણ ભાનળે? નાની ભટી છે તયીંડી ઔયનાય ભાણવ યખની
ળક્યતા લધાયે છે , એવુાં ઔણ ભાનળે? નીકારવ ભનના
ભાણવનુ ાં ભન નીયખી શલાની વાંબાલના (પ્રફેફીરીટી) લધે
છે . ભનના ભેરની ળયીયભાાં ટ્રાન્વપય થામ ત્માયે રઔ યખી
ળયીયને જુ એ છે ; ભનને વભજલાનુ ાં ચુઔી જામ છે . ક્રીઔેટન સ્ઔય
ખણનાય ઔે ફુટફરની યભતના ખર ખણનાય ઔદી તાની
જાતને ુછત નથી ઔે હુાં આજે ઔેટરીલાય કારી કારી જુ ઠુાં
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ફલ્મ? પ્રત્મેઔ નાનુ ાં જુ ઠ ભાણવની બીતયભાાં એઔ પ્રઔાયન
ભાઈક્ર–રમ તડે છે . શયાભની ઔભાણી ઔયનાય ણ અંદયથી
ફધુાં વભજે છે . ભાાંહ્યર એને અનુભતી આત નથી. પેન્ચ
લીચાયઔ એરેક્વી ડૅયર આલા રઔને ચેતલે છે અને ઔશે છે :
‘બખલાન ત તને ભાપ ઔયળે, ણ તાયી નલાવ વીસ્ટભ તને
ભાપ નશીં ઔયે .’ ભાણવનુ ાં વ્મઔતીત્લ ભનળાયીયીઔ છે .
હુાં ફહુ નાન ભાણવ છાં; ણ એઔ આખાશી ઔળુાં છાં .
બલીષ્મભાાં એઔ થેયી જાણીતી થળે, જેને ‘પ્રાભાણીઔતા–
ઉચાય દ્ધતી’ ઔશેલાભાાં આલળે. પ્રાભાણીઔણે જીલનાય
વીધી રીટીન આદભી નીયાભમ અને રાાંફા આયુષ્મની ળઔમતા
લધાયે છે . આણી યાં યાભાાં આયુલેદને ઉલેદન દયજ્જ
ભળમ, જેભાાં આયુષ્મની ભાલજતનુ ાં યશસ્મ પ્રખટ થયુ.ાં આયુષ્મ
પ્રત્મેની ફેદયઔાયી સ્લસ્થ આદભીનુ ાં રક્ષણ નથી. દ્વે યખજનઔ
છેં . ઈષ્માા યખજનેતા છે . દખાફાજી ઔયનાય તાના ભન ય
ફહુ ભટુાં દફાણ લેઠે છે . એ દફાણ ળયીયને અવય ઔયે છે . એનુ ાં
ભજ્જાતાંત્ર (નલાવ વીસ્ટભ) ફલ ઔાયે છે . આણા ય ઔઈ
બયવ મુઔીને ફેઠુાં શમ અને આણે ળયભ નેલે મુઔીને લતીએ
ત્માયે આણુાં વભગ્ર વ્મક્તીત્લ શચભચી ઉઠે છે . આવુાં ફને ત્માયે
ળયીય રથડે છે . તન, ભન અને ભાાંહ્યરા લચ્છ્ચેન સુભે શમ
ત્માયે યખનુ ાં સ્લભાન શણામ છે ; એ આણને છડીને ચારી
નીઔે છે , અથલા આલલાનુ ાં ટાે છે . ળયીયના વ્માાય સ્થુ
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શમ છે , ભનના વ્માાય સુક્ષ્ભ શમ છે અને ભાાંહ્યરાનુ ાં ળાવન
ત અતીસુક્ષ્ભ શમ છે . દખાફાજીથી ભટુાં ઔઈ ા નથી. ા
તેને ઔશેલામ જે જીલન કયલી નાકે. ભનભાાં શમ તે ઔશી
દે લાભાાં થડુઔ
ાં નુઔવાન થામ છે . ભે ુાં ભન ળયીયભાાં ભેર દાકર
ઔયે તેને યખ ઔશે છે .
થડાઔ વભમ ય હુાં અઔથ્મ ભનમાતનાભાાંથી વાય
થમ. શેરી અવય ભાયી ચાભડી ય ડી. ફીજી અવય લા
ય ડી, ત્રીજી અવય ાચનક્રીમા ય ડી અને ચથી અવય
ભાયી ઉંગ ય ડી. કરેરમુક્ત ભન લખય કરેરમુક્ત ળયીય
ળઔમ જ નથી. દીનચમાા આણી સ્લપ્નચમાા(ઉંગ)ની ગુણલત્તા
નઔઔી ઔયતી શમ છે . આત્ભલાંચના ણ આત્ભશત્માન જ એઔ
પ્રઔાય છે . ભાંથયાનુ ાં ભન ભે ુાં શત ુાં તેથી એને કુબ્જા ઔશી છે . કુબ્જા
યાભામણભાાં

ણ

ભે

અને

ભશાબાયતભાાં

ણ

ભે .

ભશાબાયતની કુબ્જા કૃષ્ણને ળયણે ખઈ તેથી ધન્મ થઈ. એ
ઔાંવની દાવી શતી; ણ એનુ ાં મુક કૃષ્ણ બણી શત.ુાં ઔૈ ઔેમીની
દાવી અને ઔાંવની દાવી લચ્છ્ચેન તપાલત સ્ષ્ટ છે . આણે
ઔને અનુવયવુાં તે આણા શાથભાાં છે .

: ાગડીન લ છે ડે :
ભાયા શાથભાાં અત્માયે જનાથન ગ્રીન દ્વાયા વાંાદીત
સુદ
ાં ય સુલાઔમનુ ાં ુસ્તઔ ‘ધ ેન ડીક્ળનયી પ ઔૉન્ટેમ્યયી
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ઔલટેળન્વ’ છે . એભાાં ભશાત્ભા ખાાંધી, નેશળુ અને ઈંદીયા ખાાંધીનાાં
અલતયણ ણ છે . ભાયા ખાભ યાાંદેયના દડલીય ઝીણાબાઈ
નાલીઔનુ ાં એઔ લીધાન આલા આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયના ુસ્તઔભાાં
લાાંચલા ભળયુ.ાં અભાયા ઝીણાઔાઔાનુ ાં લીધાન આ પ્રભાણે છે :
‘તભાયે જીલવુાં શમ ત ચારવુાં જઈએ;
તભાયે રાાંબ ુ ાં જીલવુાં શમ ત દડવુાં જઈએ.’

–ગુણલાંત ળાશ
વાંઔા

:

‘ટહઔ
ુ ’–૧૩૯–લીનામઔ

વવામટી,

લડદયા–૩૯૦ ૦૨૦
@
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147 : 30-03-2008

એઔવઠભા લાભાાં પ્રલેળ લેા…..
–ડૉ. ળળીઔાન્ત ળાશ
અનુક્રભણીઔા

‘‘ફયાફય લીવ લા ુલે ભેં ભાયી આ જ ઔૉરભભાાં એઔ
રેક રખ્મ શત. જેનુ ાં ળીાઔ શત ુાં : ‘કળુાં જીલન ચાીવ છી
ળળુ થામ છે – રાઈપ ફીખીન્વ એટ પટી’– અખીમાયભી ભાચે
હુાં જીન્દખીની વપયનાાં વાઠ લા ુયાાં ઔયી એઔવઠભા લાભાાં
પ્રલેશ્મ. જીન્દખીની ાઠળાાભાાં છ દામઔા સુધી અધ્મમન
ઔમાા છી હુાં શુાં ળીખ્મ? જીન્દખીએ ભને શુાં આપ્યુ?ાં ભેં વભાજને
શુાં આપ્યુ?ાં જીલનના ટનીંખ ૉઈન્ટ ઉય વશેજ થબીને વાય
થઈ ખમેર ભાખા ુન: અલરઔતાાં ુણા વાંતની રાખણી
જન્ભે છે . ૅલેરીમનભાાં ાછા પયલાની લેાએ કેરાડીને એલ
અશેવાવ થામ ઔે, ‘હુાં ભાયી ઈનીંખ ખુફ વાયી યીતે યમ્મ,’ ત
એનાથી લીળે ફીજુ ાં શુાં જઈએ?)

♦●♦
શાલાડા યુનીલવીટીના ભનચીઔીત્વઔ જ્મજૉ લેઈરન્ટે
ાાંત્રીવ લા વાંળધન ઔયીને એ પ્રશ્નન ઉત્તય ભેલલાની
ઔળીળ ઔયી ઔે પ્રવન્નતાુલાઔ વ ૃદ્ધત્લ તયપ ખતી ઔયલાન ભાખા
ુ ાં
ઔમ છે ? ભાત્ર રાાંબ–દીગા
જીલન નશીં; સુકી જીલન જીલલાભાાં
આણને ઔમાાં યીફ ભદદળુ ફને છે ? ૧૯૩૭ભાાં શાલાડા
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યુનીલવીટીના ફે વાંળધઔે ફવ અડવઠ ુળુ સ્નાતઔને
ઔેન્દ્રભાાં

યાકીને

એઔ

અભ્માવ

શાથ

ધમો,

જે

અંતખાત

પ્રવન્નતાુલાઔ, આનાંદની અલસ્થા જાલી યાકીને વ ૃદ્ધત્લ તયપ
આખ લધલાભાાં ઔમાાં યીફ ભદદળુ ફને છે તે જાણલાન
ઈયાદ શત. ાાંત્રીવ લયવ સુધી ચારે ુાં આ વાંળધન, ભાણવને
સુકી, વાંતી વ ૃદ્ધત્લ તયપ દયી જતાાં અને ભાાંદરાાં, અવાંત ુષ્ટ
શતાળ–નીયાળ વ ૃદ્ધત્લથી ફચાલતાાં યીફ ય ધ્માનાઔાઔ
પ્રઔાળ પેંઔે છે .
જ્મજૉ લેઈરન્ટ નોંધે છે : આણને પ્રવન્ન વ ૃદ્ધત્લ તયપ
દયી જતા ઔેટરાઔ મુદ્દા તયપ અભાળુાં ધ્માન ખયુાં છે . જીન્દખીની
વપયભાાં આણને જે કયાફ ભાણવ બટઔામ છે એભન પ્રબાલ
આણા જીલન ય, આણી પ્રવન્નતા ય ન ડે તેની ઔાજી
રેલી. વાયા અને પ્રત્વાશઔ ભીત્રની લચ્છ્ચે જીન્દખીન આનાંદ
ભાણતા યશેવ ુાં તે શે ુાં યીફ છે , જે ભાણવને પ્રવન્નતાુલાઔ
વ ૃદ્ધત્લ તયપ દયી જામ છે . જેભણે આણને દુ:ક આપ્યુ,ાં શેયાન
ઔમાા, તઔરીપ આી એભને ક્ષભા આીને ભાપ ઔયી દઈ, વાયા
અને વાચા ભીત્રની લચ્છ્ચે જીલનન આનાંદ ભાણતા યશેવ ુાં તે
આનાંદભમ વ ૃદ્ધત્લ તયપ દયી જનાળુાં ફીજુ ાં યીફ છે .
‘‘પયીમાદ છડ, અન્મામ થમાની રાખણીથી ફચ, ‘ફધાએ

ભીને ભને ખુફ ત્રાવ આપ્મ’ એલી ભનગ્રાંથીભાાંથી ફશાય
નીઔ અને વાંતપ્રદ અનુબલને ધ્માનભાાં રઈ એઔવઠભા
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લાભાાં દફદફાબેય, બવ્મતાથી પ્રલેળ ઔય. પ્રલેળદ્વાય ય નલી
ખુળી અને નલા ભીત્ર તભને આલઔાયલા આત ુય થઈને ઉબા
છે ,’’ એવુાં જ્મજૉ લેઈરન્ટનુ ાં અલરઔન ધ્માને રેલા જેવુાં
ખણામ.
આનાંદપ્રદ વ ૃદ્ધત્લ તયપ દયી જનાળુાં ત્રીજુ ાં તત્ત્લ છે ,
‘યુલાન ભીત્ર, યુલાન વાંતાન, ળૈળલ ભાણી યશેરાાં ોત્ર–
ોત્રી અને યીલાયનાાં પ્રેભા સ્લજન.’ જ્મજૉની વરાશ છે
ઔે, ‘જે ભીત્ર છટી ખમા છે એભને ભાટે, એભની ાછ યડલાનુ ાં
ભાાંડી લાી, જેભણે નલા ભીત્ર ળધ્મા, વભલમસ્ઔ વાથીદાયના
વાાંન્નીધ્મભાાં જીલનન વાત્ત્લીઔ આનાંદ ળધલાની ઔળીળ ઔયી,
તે પાવ્મા અને પ્રવન્ન ચશેયે એઔવઠભા લાભાાં પ્રલેળલા
ધનબાખી ફન્મા. ઔડલા અનુબલને ભુરાલી દ, ફેલપાઈ
આચયનાયા, દ્રશ ઔયનાયા, લીશ્વાવગાતી ભીત્ર, વાથીદાય,
વાંફધ
ાં ીનુ ાં નાભ શઠ ય રાલલાની ભુર ઔયળ નશીં. એભને
ાછ છડી દઈને, ભુરી જઈને, જીન્દખીની વપયભાાં પ્રવન્નતા
જાલી યાકીને આખ લધ.’
ની:સ્લાથા, નક્કય, વજૉનાત્ભઔ વાભાજીઔ પ્રવ ૃત્તીભાાં
જે તાની જાતને જડી ળક્યા, વાઠ લા સુધી વભાજ
ાવેથી જેભણે ગણુાં ભેવ્યુ,ાં એભાાંન ુ ાં થડુઔ
ાં ૠણ ચુઔલલા જેભણે
ઔૉમ્યુનીટી–વલીવને તાના ળે જીલનનુ ાં ઔેન્દ્રફીંદુાં ફનાવ્યુાં
તે ળુઆફબેય, આત્ભખોયલ વાથે વાઠ લા ુયાાં ઔયી
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એઔવઠભા લાભાાં પ્રલેળી ળક્યા. આ તફક્કે વત્તા નશીં,
યાજઔાયણ નશીં, આનાંદ–ઔાયણ જીલનનુ ાં મુખ્મ રક્ષ્મ ફને.
ભાણવ લીવભા લે ણ વ ૃદ્ધ શઈ ળઔે છે . જે લીાદગ્રસ્ત છે તે
વ ૃદ્ધ છે . જે શીંભત શાયી ચુક્ય છે , જેણે જીન્દખીના કેરભાાં યમ્મા
લખય જ શાય સ્લીઔાયી રીધી છે તે લીવભા ઔે ત્રીવભા લે ણ
વ ૃદ્ધત્લન અનુબલ ઔયી ળઔે છે . જે સ્ફુતી ધયાલે છે , આનાંદભાાં
યશે છે , થાક્યા લખય ચારી ળઔે છે , દડી ળઔે છે , ભીત્રની
ભશેપીરભાાં વાભેર થઈને ખીત ખાઈ ળઔે છે , નાચી ળઔે છે , શવી
ુાં લે ણ યુલાન છે –યુલાન યશેલા વજાામેર
ળઔે છે તે નેવભા
છે .
વાઠ લા ુણા ઔમાું છી આણી ાવે ઔાંઈ શત ુાં નથી
એવુાં ઔણે ઔહ્ુ?ાં આ તફક્કે આણી ાવે લીઔલ્ શમ છે ,
વાંદખીની બયુય તઔ શમ છે . શઔીઔતન સ્લીઔાય ઔય,
લાસ્તલીઔતાને સ્લીઔાય. એલી યીસ્થીતી ઔે જેને તભે ફદરી
ળઔતા નથી, એલા ભાણવ જેભને તભે ઔદીમે ફદરી ળઔલાના
નથી એ શઔીઔતને તભે સ્લીઔાયી ર. યીસ્થીતી ય આણ
ઔાબુ શત નથી, ઔબુર; યાં ત ુ પ્રતીકુ વાંજખને ઔેલ પ્રતીબાલ
આલ તેની વાંદખી આણી ાવે શભેળાાં શમ છે . જ્માયે
આણે ચીંતા ઔયીએ છીએ ત્માયે આણી ઉજાા કચાામ છે –
લયામ છે અને આણે નીફા ફનીએ છીએ. ચશેયા યનુ ાં
સ્ભીત કલાઈ જામ છે . જ્માયે આણે લાસ્તલીઔતા સ્લીઔાયીને,
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વાંજખ વાથે ઝગડલાનુ ાં ફાંધ ઔયીએ ત્માયે ઉજાાન વાંચમ થામ
છે . ઉજાાન ુ ાં વજૉન ણ થામ છે . તભે જ્માયે એવુાં લીચાય છ ઔે,
‘હુાં ભાયા જીલનના ચાજૉભાાં છાં. ભાયા જીલન ય, ભાયા નીણામ
ય ભાય ઔાબુ છે . હુાં ભાયી ભુર, ભાયી ભમાાદા અને ભાયી
તાઔાત, ળક્તીને કલા જેટર, સ્લીઔાયલા જેટર અને જળુય
ડે ત સુધાયલા જેટર ુખ્ત અને વભજદાય ણ છાં. શલે
છી વગા નશીં; વાંલાદ ભાળુાં રક્ષ્મ શળે, ભાળુ ધ્મેમ શળે અને
તેને અનુળુ હુાં ભાયા જીલનને ખઠલીળ,’ ત્માયે તભે સ્લસ્થ અને
પ્રવન્ન ચીત્તે એઔવઠભા લાભાાં પ્રલેળલાના શક્કદાય ફન છ.
એઔવઠભાાં લાભાાં પ્રલેળ ઔયતી લેા હુાં ઔેલી રાખણી
અનુબવુાં છાં? ુણા વાંતની રાખણી અનુબલલા વાથે ભાયે
ઉભેયવુાં જઈએ ઔે જીન્દખીની ાઠળાાભાાંથી ખુફ ભશત્ત્લના
ઔશી ળઔામ એલા ગણા ાઠ હુાં ળીખ્મ છાં, ળીકી યહ્ય છાં. ‘જે
વાથે છે , તે વાથે નથી; વાભે છે ,’ એલા અનુબલ ભને એટરી
ફધી લાય થમા છે ઔે શલે એલ એઔાદ લધુ અનુબલ ઉભેયામ
ત આગાત રાખત નથી, યમુજ જન્ભે છે ! ‘ભાયે ઔાંઈ જ ભેલવુાં
નથી, ઔાંઈ જ જઈત ુાં નથી,’ એલા નીધાાય વાથે જીલન જીલલાની
‘ફાદળાશી’ હુાં ભાણી ળક્ય. તભે જ્માયે અેક્ષા યાક છ,
માચના ઔય છ, ઔાંઈઔ ભેલલા ભાટે જીલ છ, વભાધાન ઔય
છ; ત્માયે તભે તભાયી જીન્દખીના ભારીઔ યશેતા નથી. તભે
ફીજાને ખુળ યાકલા ભાટે, યાજી યાકલા ભાટે, ફીજાની
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ભશેયફાની ભેલલા ભાટે જીલ છ. ત્માયે તભાળુાં આત્ભખોયલ
ણ શણામ છે , ચશેય નીસ્તેજ ફની જામ છે અને તભે ભનની
પ્રવન્નતા ગુભાલીને લીાદગ્રસ્ત ફન છ. ઔાંઈ ણ ભેલલાની
અેક્ષા યાખ્મા લખય તથા જે ઔાંઈ થડુગ
ાં ણુાં ભળયુાં શમ તે
ગુભાલલાની તૈમાયી યાકીને તાની યીતે, વભાધાન ઔમાા
લખય જીલન જીલલાની એઔ ભઝા છે , એઔ આનાંદ છે અને તે
આનાંદ વાઠ લા સુધી પ્રત્મેઔ ક્ષણે ભેં ભાણ્મ છે .
એવઠભા લાભાાં પ્રલેળતી લેા લીચાય ઔળુાં છાં :
જીલનભાાં ભાયી શ્રેષ્ઠ ઉરબ્ધી ઔઈ? પ્રવન્ન યીલાય, જેના
શાથભાાં શાથ યાકીને આનાંદભમ સ્થીતીભાાં વ ૃદ્ધત્લ તયપ આખ
ુ , જે ઔદી વાથ
લધી યહ્ય છાં એલી ભાયી જીલનવાંખીની કુમદ
ન છડે એલા થડાઔ ઔામભી (યભેનન્ટ–ઔન્પમ્ડા !) સ્લજન અને
ભીત્ર. ફવ, જેની ાવે આટરી ભીયાત શમ તેને આકી
દુનીમાની અભીયાતન ળ ક?!

: ભેગધનુ :
ભીત્રન

સ્લાાંખ

યચીને

ખયજલાન

ભાણવ

ભને

જીન્દખીભાાં લાયાં લાય બટઔામા. એભન મુઔાભ તાનુ ાં ઔાભ
નીઔી જામ એટરા ુયત; છી તભે ઔણ ને હુાં ઔણ?
ભાણવની ખુફ ઉંચી યક શલાથી આલા શેત–ુ વાધઔ ‘ભીત્ર’ને
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ભેં દીરભાાં દસ્તીન દયજ્જ આલાની ભુર ઔદી ઔયી નથી.
જેભને ભીત્ર ખણ્મા ન શમ એભનુ ાં આલાખભન ખુળી ઔે લીાદનુ ાં
ઔાયણ ફની ળઔે નશીં. ભેં ભાયા જીલનભાાં પ્રલેળેરા ભીત્રને ઔદી
ગુભાવ્મા નથી. ભીત્રની ક જ એ છે ઔે જીલનભાાં પ્રલેશ્મા
છી ઔદી ફશાય નીઔત નથી.
સુયતના

‘ગુજયાતભીત્ર’

દૈ નીઔના

તા.

૧૨

ભાચા

૨૦૦૮ના અંઔભાાં પ્રઔાળીત રેકઔની ઔટાય ‘ભાણવ નાભે
ક્ષીતીજ’ભાાંથી વાબાય.. ૩૦ભી ભાચા, ૨૦૦૮ના દીને પ્રઔાળીત
થનાયા, રેકઔના ‘ક્ષીતીજ’ નાભના ુસ્તઔભાાં ણ આ રેક
વભાલામ છે ..

–ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશ ‘એઔરવ્મ’
વાંઔા : 35–આલીષ્ઔાય ય શાઉવ, તાડલાડી, સુયત– 395 005
પન : (0261) 277 6011
ભફાઈર : 98252 33110
ઈ–ભેઈર : sgshah57@yahoo.co.in

@
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148 : 06-04-2008

ખઝર–ગુજૉયી
–ખોયાાંખ ઠાઔય
અનુક્રભણીઔા

(૧)
ચારને ભાણવભાાં થડુાં વ્શાર લાલી જઈએ,
ને છીથી લાડ થઈ લેરા ટઔાલી જઈએ.
ફવ, ફને ત એઔ દીઔયાને ભનાલી જઈએ
એ યીતે ગયડાાં–ગય કારી ઔયાલી જઈએ.
ઔેલી યીતે જ અશીં આંસુ ફને તે જાણલાાં,
વ્શારવમી દીઔયી ગયથી લાલી જઈએ.
ઔાકગડી રઈ અશીં ચારે નશીં વાંફધ
ાં દસ્ત,
એઔફીજાનાાં કબે એને ચરાલી જઈએ.
ફહુ વયતાથી જખત જીતી જલાત ુાં શમ છે ,
આણી આ જાતને પ્શેરાાં શયાલી જઈએ.
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(૨)
અજલાળ ગયભાાં આલળે, ફાયી ઉગાડ, દસ્ત,
અંધાય ખી જળે, ફાયી ઉગાડ, દસ્ત.
આી જળે શલા તને ખુદની લીળાતા
ફુરની મ્શેઔ આળે ફાયી ઉગાડ, દસ્ત.
તાયાભાાં ળધળે છી વ ૃક્ષ લવાંતને,
ફવ ળતા એટરી શળે ફાયી ઉગાડ, દસ્ત.
લયવાદ, ભેગધનુ ને લાદ, શલા, સુયજ,
ફરાલતાાં તને ઔળે ફાયી ઉગાડ, દસ્ત.
ઔેડીથી ધયી ભાખાની, ત ુાં થઈ જળે વડઔ,
ભાણવન યાશફય થળે ફાયી ઉગાડ, દસ્ત.

(૩)
હુાં વાાંઔડી ખરીભાાં, યસ્ત ઔયી જલાન,
ભાણવ સુધી જલાન, આખ નથી જલાન
ાાણ વભ હૃદમભાાં, રાણ ળક્ય છે , દસ્ત,
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ત ુાં ખી પ્રથભ જા, એ ીખી જલાન.
એલી કફય છે આલી, ત ુાં નીઔી નદી થઈ,
દયીમાની એટરે હ,ુાં કાયાળ ી જલાન.
તાયા ઉયની ભાયી, દીલાનખી ખભે છે ,
ભાયા વીલામ ઔને, હુાં છે તયી જલાન?
હુાં છાં જ ઔૈં ઔ એલ, ત ુાં છડ આ પ્રમત્ન,
ત ુાં ભુરલા ભથે ને, હુાં વાાંબયી જલાન.
શલાણુાં  ઈશ્વય, તાળુાં લીલાદભાાં છે ,
ભાયી તયપ હુાં તેથી, ાછ લી જલાન.

(૪)
ઝાડ શેરાાં મુથી છે દામ છે ,
એ છીથી ફાયણુાં થઈ જામ છે .

આ ખખનચુફી
ાં ગય વજાામ છે ,
આબ ત ાંકીનુ ાં છાં થામ છે !
એભને ત ુાં ઔેભ છત્રી ભઔરે?
જે અશીંમા જાણીને બીંજામ છે !
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સ્લપ્ન જેવુાં શમ શુાં એ ફાને?
ડાે જેનુ ાં ગડીયુાં ફાંધામ છે ?

ઔઈને થ્થય–હૃદમ ઔશેળ નશીં,
આંસુ થ્થયનાાં ઝયણ ઔશેલામ છે .

એઔરા આવ્મા, જલાના એઔરા
ણ અશીં ક્યાાં એઔરા જીલામ છે ?

(૫)
જીન્દખીબય એ ઉકાણુાં શમ છે ,
ઔેલી યીતે જીલલાનુ ાં શમ છે ?

જે યીતે અશીંમાાં જીલાયુાં શમ છે ,
ઔાવ્મ એનુ ાં ક્યાાં રકાયુાં શમ છે ?
તાયા આ ઉચ્છ્વાવને વાંબાજે,
ઝાડન એ પ્રાણલાયુ શમ છે !
હુાં ટારી છાં તભાયી મ્શેઔન,
ફવ, તભાયે કીરલાનુ ાં શમ છે .
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ત ુાં ઔરભના શાથથી ળધી ળઔે,
આડે શાથે જે મુઔાયુાં શમ છે .

ઝાાંઝલે જાતાાં શયણને યઔભાાં,
એ જ એનુ ાં ાણીમાળુાં શમ છે !

(૬)
જે ગડી ફે શાથથી કફ થમ,
ત્માયથી આ જીલન વદ થમ.
ત્માાં શલાની શેવીમત ફીરકુર નથી,
જભાાં ખઈ ત ભાત્ર યટ થમ.
ભબ થઈ ભાથે વતત યશેત શત,
એ જ ભાણવ બીંત ય પટ થમ.
ફાખ યણાલે લનથી મ્શેઔને,
જાણે ઔન્માદાનન ભઔ થમ.
ઔઈને નાન ખણે ત ભાનજે,
એટર તાય અશમૌ ભટ થમ!
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(૭)
ભાયી દીલાનખીને તભે છે તય નશીં,
લયવાદ ભઔરી શલે છત્રી ધય નશીં.
ઔળુાં ઔા રઈ ુછે લીધલા થમેરી વાાંજ,
અલવાન સુમાન ુ ાં ને ઔળે કયકય નશીં!
એવુાં ફને ઔે હુાં છી ઉંચે ઉડયા ઔળુાં,
ાાંકભાાં ભાયી એટરાાં ીંછાાં બય નશીં.

ક્યાયે ઔ બમજનઔ લશે અશીંમાાં તયવનાાં ુય,
મ ૃખજ ઔીનાયે વ્શાણ તભે રાાંખય નશીં.
હુાં મ્શેઔ, ણા, છાાંમડ, ભા દઈ ળકુ,ાં
ણ આ મુથી ભને અખ ઔય નશીં.

(૮)
તભે ફધાાંથી અરખ છ તેથી, તભાળુાં નખુાં હુાં ધ્માન યાખુ,ાં
ગુરાફ રઈને તભે ભ ત, હુાં મ્શેઔની લ્મ દુઔાન યાખુ.ાં
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ખયુાં ક્યાાં ાંકી મુઔીને ટહઔ
ુ , શજી ત ડાી ઝુરી યશી છે ,
ભને થયુાં ઔે આ ાનકયભાાં, ફને ત થડાાં હુાં ાન યાખુ.ાં
ઔશુઔ
ાં આજે ઔયી જવુાં છે , ઔદાચ ઔારે જલાનુ ાં થાળે,
તભાયાાં ગયનાાં દીલાને ભાટે, શલાને આજે હુાં ફાન યાખુ.ાં
તભે અશીંમાાં સુયજ વભા છ, જળ ના આગા, ઠયી જઈળ હ,ુાં
ભને આ જથી લયા ઔયજ, હુાં જેથી ફાજુ ભાાં સ્થાન યાખુ.ાં
પ્રવાંખ ભાયી દીલાનખીન, હુાં યજ ઉજવુાં છાં ધાભધુભથી,
દયે ઔ દદોને આલઔાયી, ખઝરભાાં ીડાનુ ાં ખાન યાખુ.ાં
હુાં ઔૈં ઔ જન્ભથી છાં વપયભાાં, અશીં હુાં ઔેલ ડાલ ય છાં,
ભેં કીમાને ઔશી દીધુાં છે , હુાં તાળુાં બાડે ભઔાન યાખુ.ાં

(૯)
ભને ભાણવાઈથી મ્શેઔલા, લ્મ વય ઉામ ભી ખમ,
હુાં લનને ુછી રઉં જયા, ત ુાં સુખધ
ાં ઔઈ યીતે થઈ ખમ.
તને શાથખની છે ડાી, તને રાખણીનાાં છે ાાંદડાાં,
ત ુાં ડાલ ઔઈન થઈ ળઔે, ભને છાાંમડ એ ઔશી ખમ.
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નથી ભાંદીયની ત ુાં પ્રાથાના, નથી ભસ્જીદની નભાજ ત,ુાં
ઔદી ભાલડીનાાં ત ુાં આંસુભાાં, ઔદી સ્ભીત ફાનુ ાં થઈ ખમ.
આ શલાના શાથભાાં શુાં શત,ુાં ભને ઔઈ ડા ઔશે નશીં,
એ રજાભણીને અડી યશી, હુાં ત દુયદુય યશી ખમ.
ત ુાં વભમની જીત ને શાય છે , અશીં યાત એની વલાય છે ,
અશીં ળતા કેરની એ જ છે , જે યભી ખમ તે જીતી ખમ.

અશીં ભનનાાં દ્વાયે ઉબા યશી, ભેં તાવી રીધા લીચાયને,
છી બીતયી આ વપય ભશીં, ભને તારફદ્ધ હુાં રઈ ખમ.

(1૦)
પ્રત્મેઔ ીડાનુ ાં લણાન ઔયામ, એવુાં નથી,
પ્રભુ! તને ફધુાં વભજાઈ જામ, એવુાં નથી.
લન ત ફાખથી ખુશ્બુ રઈને જઈ યહ્ય છે ,
અને આ ફુરથી ાછ જલામ, એવુાં નથી.
તભે આ આંસુ લખયનાાં નમન રઈ ક્યાાં જળ?
ફધાાંથી ડુભાન અનુલાદ થામ, એવુાં નથી.
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તભે ત આંકથી શૈમે જઈ લવી ખમાાં છ,
શલે ફીજે ઔળે તભને યકામ એવુાં નથી.
જુ ને, શાથભાાં અજલાળાં ઔેવ ુાં ઝશે છે ?
ઔરભથી એટરે છે ડ પડામ એવુાં નથી.

–ખોયાાંખ ઠાઔય

વમ્ઔા :
ફી–1૦૩, ‘શુઔન’ એાટા ભેન્ટ, વશજધાભ ય શાઉવ વાભે,
અડાજણ, સુયત–395 009
પન : ગયે (0261) 273 5534, ભફાઈર : 98257 99847
ઈ–ભેઈર : gaurang_charu@yahoo.com

@

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 193
@

149 : 13-04-2008

ભાયા જીલનન ‘યુ–ટના’
–ઈન્દુકુભાય જાની
અનુક્રભણીઔા

આજે ાછ નજય ઔળુાં છાં ત જલા ભે છે ઔે ભાયી
જીલનમાત્રાભાાં ભેં વતત ચાલ્મા જ ઔયુું છે ! ‘ચયણ ળુઔે ત્માાં
ઔાળી’ જેવુાં થયુાં જ નથી... ાંથ લીઔટ, ક્યાયે ઔ ઔાંટા, ક્યાાંઔ
તડઔ, ક્યાાંઔ છામડ... જ ઔે એટુાં કળુાં ઔે યસ્ત વભથ ભુભી
ય, ક્યાાંમ ચડઉતય નશીં. ણ લાાંઔ અયાં ાય. ક્યાયે ઔ
અંખત ભીત્ર વાથે ચચાા થામ ત્માયે એવુાં ઔશેલાનુ ાં ફન્યુાં છે ઔે,
ભાયા જીલનભાાં દય ાાંચ–વાત લે લાાંઔ આલતા યહ્યા છે .
આ લાાંઔ એલા ઔે જીલનના લશેણને જ ફદરી નાાંક,ે ક્યાયે ઔ
જીલનભાાં ફીરકુર ‘યુ– ટના’ રાલી દે ! ભેં ઔલ્નામ ન ઔયી શમ
એલા યસ્તે ભને છડી મુઔે.
ભાત્ર એઔ જ લાાંઔ લીળે ઔશેવ ુાં શમ ત ભેં ફેન્ઔની
નઔયી છડી ને જાશેયજીલનભાાં ઝાંરાવ્યુાં એને ખણી ળઔામ.
ભને યુલાલસ્થાભાાં એલ અપવવ યશેત શત ઔે ભને ભાયી
મગ્મતા મુજફની નઔયી ભતી નથી. જે નઔયી ભી શતી એ
ણ ભાાંડ ભાાંડ ભે રી. વ લા નઔયી ઔમાા ફાદ એભાાં
યાજીનામુાં મુઔીને, પયી અનીશ્ચીત બાલી બણી કેંચાઈ ખમ. એ
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દીલવભાાં અઔથ્મ ભાનવીઔ તનાલ અને અલઢલભાાંથી વાય
થલાનુ ાં ફન્યુાં શત.ુાં
એની ાછની ભુભીઔા વભજલી યશી. જેને ટુાંઔભાાં ‘કેતી
ફૅંઔ’ તયીઔે કલાભાાં આલે છે એભાાં ભાયી ઔાભખીયી રીખર
આવીસ્ટન્ટ તયીઔેની શતી. ત્માયે ઔભાચાયીનાાં ખાયધયણ
નીચાાં, ખભે ત્માાં ફદરી થઈ જતી, લશારાાંદલરાાંની નીતી
ચારતી. ઔભાચાયીનુ ાં યુનીમન નશત.ુાં અભે ઔેટરાઔ ભીત્રએ
એ વભમે જકભ લશયીને યુનીમન સ્થાપ્યુ.ાં એ યુનીમનભાાં
જુ દે જુ દે તફક્કે જનયર વેક્રેટયી અને પ્રમુકદની જલાફદાયી
નીબાલી. યુનીમન લતી ‘ચાટા ય પ ડીભાન્ડ’ યજુ ઔયી; ભનભાાં
એલ ખ્માર ઔે આ વશઔાયી ફૅંઔના ઔભાચાયીનુ ાં બમાંઔય ળણ
થામ છે . આંદરન છે ડલુાં અને અન્મ વાથી બેાાં ભયણાાંત
ઉલાવ ણ ઔમાા. ઉલાવને વાતભે દીલવે વભાધાન થયુ.ાં
આ

દીલવ

દયમ્માન

ફૅંઔના

તત્ઔારીન

ઉપ્રમુક

શ્રી.

ઝીણાબાઈ દયજીના યીચમભાાં આલલાનુ ાં ફન્યુ.ાં એભની વાથે
અલાયનલાય ચચાા થતી યશેતી.
એઔ દીલવ ઝીણાબાઈએ ઔહ્ુાં ઔે , ‘તભે ભાન છ ઔે
ફૅંઔના ઔભાચાયીનુ ાં ફહુ ળણ થામ છે , ફયાફય? તભે ભાયી
વાથે અભાયા આદીલાવી લીસ્તાયભાાં પયલા આલ.’ એભની વાથે
વ્માયા, વનખઢ, ઉચ્છ્છર, નીઝયનાાં ઉંડાણનાાં ખાભભાાં પમો.
એભની ળૈક્ષણીઔ, વશઔાયી, તથા અનેઔ લીઔાવ પ્રવ ૃત્તી
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નજીઔથી જઈ, વ્માયાના જખર
ાં
લીસ્તાયભાાં આલેરી ાંચ
કાતેની ળૈક્ષણીઔ વાંસ્થા ‘લનાાંચર’ (આ નાભ ઔાઔાવાશેફ
ઔારેરઔયે

આપ્યુાં છે )ભાાં એઔ વાંભેરન શત.ુાં રાંખટીલાા

આદીલાવી જમા. એ ત પ્રભાણભાાં લીઔવીત લીસ્તાય; છતાાં
ઔટલાીમાભાાં ખયીફી બાયે . વાંભેરન છી જભલાનુ ાં શત.ુાં
એઔ આદીલાવીબાઈ જમ્મા છી એઔ તયાીભાાં બજીમાાં રઈ
જતા શતા, એભના ગયે ઔઈ શળે એને ભાટે!
ત્માયફાદ ણ અલાયનલાય એ લીસ્તાયભાાં જલાનુ ાં
ફન્યુ.ાં ઝીણાબાઈ ‘ગુજયાત કેત લીઔાવ યીદ’ની સ્થાના
ઔયતા શતા. એના યજીસ્ટ્રેળનનુ ાં ઔાભ ભને વોંપ્યુ.ાં ભેં ળયત મુઔી,
‘ભને એભાાં વભ્મ ફનાલ ત ઔાભ ઔળુાં.’ આ પ્રઔાયના રાડ
ઔયલાની ભને એભણે શેરેથી છટ આેરી. યીદન સ્થાઔ
વભ્મ થમ. એનુ ાં યજીસ્ટ્રેળન ઔયાવ્યુ.ાં યીદના ઔાયણે જ
ઝીણાબાઈ ઉયાાંત યત ુબાઈ અદાણી, ભાધલવીંશ વરાંઔી, વનત
ભશેતા, નયવીંશ ભઔલાણા લખેયે અગ્રણીના યીચમભાાં
આલલાનુ ાં ફન્યુ.ાં
ફૅંઔની નઔયીભાાંથી યવ છ થત જત શત. ભનભાાં
એવુાં થત ુાં શત ુાં ઔે, હુાં ત ગણ સુકી છાં. ેરા આદીલાવીને ત
યજી ભેલલા દય દય બટઔવુાં ડે છે . યીદની યચના છી
વભાજના

ઔચડામેરા

લખો

ભાટે

લીઔાવપ્રવ ૃત્તી

ઔયલાની

ઝીણાબાઈની નેભ શતી. તે યીદના પ્રમુક થમા અને ભને
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ભાંત્રી તયીઔેની જલાફદાયી વોંી. આ વાંસ્થાનુ ાં ઔાભ લીઔવાલલા
ભાટે ુય વભમ આલ ડે એવુાં શત.ુાં ફૅંઔની નઔયી છડુાં ત
જ એભ થઈ ળઔે.
એ નીણાામઔ ે ભને ભાયાાં વશધભાચાયીણીની હપ
ુાં અને
વક્રીમ ટેઔ ભળમાાં. એ દીલવભાાં અભે દાં તી અને ફા–ફાુજી
એભ અભાળુાં ચાયનુ ાં કુટુાંફ. ફૅન્ઔની રનભાાંથી ગય ફનાલે ુાં
એટરે બાડુાં બયલાની ચીંતા નશતી. ગણી ફધી ચચાા છી
જીલનવાથીએ ધયત આી ઔે, ‘ભાય ખાય ત આલે જ છે ,
તભે નઔયી છડી દ. તભને ખભે છે એલી પ્રવ ૃત્તી ઔય.’ ભાયી
અંખત જળુય છી શતી. સ્કુટયનુ ાં ેટ્રર અને યચુયણ કચા
જગુાં ભી યશે એટરે ફવ! લઔીરાત ળળુ ઔયી. એભાાંમ
યીદનાાં ઔાભ ભાટે વભમ નશત ફચત. તેથી એ ણ છડી
દીધી.
આદીલાવી, દરીત, અન્મ છાત લખો, ભશીરા
લખેયે અવાંખઠીત જનવમુશ લચ્છ્ચે ઔાભ ળળુ ઔયુું. યીદ દ્વાયા
ળીક્ષણ વાંસ્થા ળળુ થઈ. ઔચ્છ્છ, બાલનખય, અભદાલાદ,
ાંચભશાર,

સુયત અને

સ્થામાાં.

એ

લરવાડ જીલ્રાભાાં પ્રવ ૃત્તી ઔેન્દ્ર

દીલવભાાં

નાના–વીભાાંત

કેડુત

ભાટે

દે લાનાબુદીન ઔામદ આવ્મ. એનાાં શજાય પભા બયાવ્માાં.
ઝીણાબાઈ જ્માયે લીવ સુત્રી ઔામાક્રભ અભરીઔયણ વભીતીના
ઔામાઔાયી અધ્મક્ષ થમા ત્માયે યીદના ઉક્રભે જે ઔાંઈ થઈ
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ળઔે તેલાાં લાંચીતરક્ષી ઔાભ ઔમાું. અંત્મદમ ઔેન્દ્ર ચરાવ્માાં.
અરફત્ત, આજ સુધી વયઔાયી શદ્દા (અલાદળુ ઔેટરીઔ
વભીતી કયી) ય યશેલાનુ ાં ઔે ઔઈણ યાજઔીમ ક્ષભાાં
જડાલાનુ ાં ફન્યુાં નથી.
જીલનન આ લાાંઔ જફયદસ્ત શત. યીદની
પ્રવ ૃત્તીને

રીધે

ગુજયાતનાાં

અન્મ

સ્લૈચ્છ્છીઔ

વાંખઠનના

યીચમભાાં આલલાનુ ાં ફન્યુ.ાં વભાજ યીલતાનની દીળાભાાં
ઔામાયત વાંસ્થાભાાં ણ જડાલાનુ ાં ફન્યુ.ાં યીદનુ ાં જ મુકત્ર
‘નમા ભાખા’ ૨૬ જાન્યુઆયી, ૧૯૮૧થી વાંબાળયુ.ાં આજ સુધી
એનુ ાં પ્રઔાળન ચાુ છે . ‘નમા ભાખા’ભાાં તેભ જ અન્મ અકફાય,
વાભમીઔભાાં જુ દા જુ દા મુદ્દા ય રકલાનુ ાં ફનત ુાં યહ્ુાં છે .
ત્રઔાય તયીઔેની તેભ જ ભાનલ અધીઔાયનાાં જતન–વાંલધાન
ભાટેની ઔાભખીયી વફફ ુયસ્ઔાય ણ ભળમા...
જ ફૅંઔની નઔયી ન છડી શત ત અવાંખઠીત લખોની
લેદનાને લાચા આલાનુ ાં ફન્યુાં ન શત. કુદયતી અને
ભાનલવજીત આત્તીન બખ ફનેરાાં રઔની આંકનાાં
આંસુ ુછલાનુ ાં ફન્યુાં ન શત. ભુભીશીન કેતભજુ ય, આદીલાવી
ળેયડી–ઔાભદાય, વીરીઔવીવન બખ ફનતાાં અઔીઔ–ઔાભદાય,
ભીઠાનાાં

અખયીમા,

જખર–જભીનની
ાં

રડત

રડતાાં

આદીલાવી, ટીભળુાન ઔે ગુદ
ાં ય લીણતી ફશેન, ીલાનુ ાં
ાણી ભેલલા લરકાાં ભાયતી ફશેન, ફાભજુ ય, વપાઈ
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 198
ઔાભદાય, અનેઔ અત્માચાયન બખ ફનતાાં દરીત, ઔાી
ભજુ યી છીમે રઘુત્તભ લેતન ન ાભતા શ્રભજીલી લખેયે
લખેયેની વભસ્મા ય ઔાભ ઔયલાનુ ાં ઔે રકલાનુ ાં ફન્યુાં ન
શત.
ક્યાયે ઔ ફૅંઔના જુ ના ભીત્ર ભી જામ છે ત્માયે ઔશે છે ઔે,
‘તભે અભાયે ભાટે રડયા, અભાયા ખાય અને વરાભતી લધ્માાં;
ણ તભે ત એન રાબ રીધ નશીં!... તભે ફૅંઔભાાં યશીને ૫૮
લે યીટામય થમા શત ત તભને ત્રીવેઔ રાક ળુીમા ીએપ–
ગ્રેજ્યુઈટી ભળમાાં શત’ લખેયે લખેયે.
ભને રાખે છે ઔે બરે ફૅંઔભાાં શત અને ઔભામ શત
એટુાં ત હુાં ક્યાયે મ ઔભામ નથી; ણ ઔદાચ ‘કુલાના દે ડઔા
જેવુ’ાં જીલન જીલત શત! ભને ઔેટઔેટરાાં ઔભાળીર અને
બુદ્ધીજીલીન યીચમ થમ! ઔેટઔેટરાાં રઔન પ્માય ભળમ!
ઝીણાબાઈએ તાના હૃદમભાાં ભને તેભના ભાનવુત્રનુ ાં સ્થાન
આપ્યુ,ાં એભના અંતીભવાંસ્ઔાયની તઔ ભી! જ ઔે અનેઔ
ઔવટી અને વાંગોભાાંથી વાય થલાનુ ાં ફન્યુાં છે ; ણ વાચી
નીષ્ઠા અને જીલનવાથીન પ્રેભા વથલાય ક્યાયે મ નાવીાવ
થલા દે ત નથી.
અંતે ત હુાં એવુાં ભાનુ ાં છાં ઔે સુક અને વાંત એ વાેક્ષ
ફાફત છે . આણે એલી દૃષ્ટી ઔેલીએ ઔે આણાથી ીડીત,
દુ:કી અને ઝુાંડાાંલાવી – શ્રભજીલી શમ એલાાં ઔયડ
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રઔ ઔેટઔેટરી માતના લેઠી યહ્યાાં છે અને દજકબયુું જીલન
જીલી યહ્યાાં છે ; એભની ત ુરનાભાાં આણુાં દુ:ક ત ઔળી જ
લીવાતભાાં નથી...
ભાયા જીલનન એ ‘યુ–ટના’ ભાયે ભાટે અને કુટુાંફ ભાટે
ઉધ્લાખાભી ફની યહ્ય શલાની રાખણી આ ે અનુબવુાં છાં.

–ઈન્દુકુભાય જાની

તા. ૧૬ ક્ટફય, ૨૦૦૭ના ‘નમા ભાખા’ (તાંત્રી :
ઈન્દુકુભાય જાની,

‘કેતબલન’,

ખાાંધી

આશ્રભની

ફાજુ ભાાં,

અભદાલાદ–૩૮૦ ૦૨૭, પન : ૦૭૯–૨૭૫૫ ૭૭૭૨, લાીઔ
રલાજભ

:

ળુીમા–

૧૫૦,

લીદે ળભાાં ળુીમા

ાક્ષીઔભાાંથી વાબાય
@
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ફાભીત્ર
–પાધય લારેવ
અનુક્રભણીઔા

ભાયે

યુયભાાં

જાતજાતના

શ્રતાખણની

આખ

ફરલાનુ ાં થત,ુાં એભાાં એઔ લીળીષ્ટ શ્રતાખણ શત. એને ભાટે
કાવ તૈમાયી ઔયલાની જળુય નશતી ને તમ વોથી અણધામાા
પ્રશ્ન અને લીઔટ પ્રવાંખ ત એભાાં જ ઉત્ન્ન થતા. નજીઔના
અને

દુયનાાં વખાાંનાાં નાનાાં છઔયા

તથા

બત્રીજા–

બત્રીજીન એ ખણ શત. તે બરબરા કફયત્રીને ણ
ન સુઝે એલા પ્રશ્ન ુછે અને જલાફ ભાટે લીયધ ક્ષના
ધાયાવભ્મ જેલ આગ્રશ યાકે. એભની વબા ખભે ત્માયે ફેવે–અને
ખભે ત્માયે ઉઠે. અને એભના ઉત્સુઔ ચશેયા ઉય એઔએઔ લાતન
તયતન પ્રતીબાલ અંઔાત જામ.
ભટાબાઈના ગયના ફખીચાભાાં કુટુાંફના ઉમખ ભાટે
ખયભ ાણીન તયલાન ભટ શજ છે . આવાવ પયલા ને
યભલા ને તડઔ કાલા રીરા ગાવલાળાં ભેદાન છે . એભાાં એ
નાનાાં છઔયાાં બેખાાં થામ, દડે, કુદે, યભે, ાણીભાાં ડે ને
ફીજાાંને ાડે, આકા લાતાલયણને આનાંદની ઔીઔીમાયીથી
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બયી દે . અને એભાાં ણ અભાયી વબા ફેવે અને પ્રશ્નત્તયી થામ
અને જ્ઞાનખષ્ઠી ચારે.
‘‘ઈન્ડીમા શુાં છે ?’’
‘‘એઔ દે ળ છે .’’
‘‘ઔેટર ભટ?’’
‘‘અધો યુય એભાાં આયાભથી ખઠલામ એલ.’’
‘‘શામ શામ, આલડ ભટ દે ળ શમ?’’
‘‘અને એના એઔ જ પ્રાાંતભાાં અશીંમાાં આકા દે ળભાાં છે
એટરી લસ્તી છે એલ.’’
‘‘અને ફધા એઔ જ બાા ફરે?’’
‘‘અયે ,

યુયભાાં

છે

એટરી

જુ દીજુ દી

બાા

ઈન્ડીમાની અંદય જ છે .’’
‘‘અને ત્માાં ભટાાં ળશેય ણ છે ?’’
‘‘તભાળુાં આ ળશેય ખાભડુાં જ રાખે એલાાં ભટાાં ભટાાં
ળશેય ત્માાં છે અને શજાય ખાભ છે અને ઉંચાભાાં ઉંચા લાત છે
અને રાાંફી નદી છે અને જખર
ાં
છે અને પ્રાણી છે ...’’
‘‘શુ,ાં પ્રાણી છે ?’’
‘‘શા, શાથી અને ખેંડા અને લાગ અને વીંશ અને યીંછ
અને વા અને...’’
‘‘વા ઔયડે ત ભયી જલામ, નશીં?’’
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‘‘ઝેયી શમ ત ભયી જલામ; ઝેયી ન શમ ત ઔશુાં ન
થામ.’’
‘‘ત વા ઝેયી છે ઔે નશીં એ ઔેભ ઔશી ળઔામ?’’
વાની લાત આલી એટરે ફધાાં છઔયાાંના ઔાન વયલા
થમા. ઔેટરાાંઔ લશેભથી આવાવ જલા ણ રાગ્માાં ઔે ગાવની
લચ્છ્ચેથી ઔઈ વા નીઔે છે ઔે ઔેભ. અને એ તઔન રાબ
રઈને જાણે એઔ બાયે યશસ્મ ઔશેત શઉં એભ અલાજ ધીભ
ઔયીને હુાં ઔશેલા રાગ્મ : ‘‘શા, વા ઝેયી છે ઔે ઔેભ એ
ચક્કવણે ઔશેલા ભાટે ભાયી ાવે એઔ અચુઔ ઔવટી છે ; ણ
તે વાલ ગુપ્ત લાત છે . ઔાયણ ઔે ભેં જ એની ળધ ઔયી છે અને
શજી એ જાશેય ઔયી નથી. ભાટે તભે ફધા જ ચક્કવ, ખાંબીય,
ભટેયા આે એવુાં લચન ભને આ ઔે તભે આ લાત ઔઈને
ઔશેલાનાાં નથી ત જ હુાં ઔહ.ુાં ’’
શલે ત એ નાના શ્રતાની આત ુયતા એલી લધી ખઈ
શતી ઔે યભલાનુ,ાં તયલાનુ,ાં શારલાનુ ાં જ ભુરી જઈને લાત
એઔીશ્વાવે વાાંબતા શતા અને ઝેયી વાનુ ાં યશસ્મ ઔઈને ઔદીમ
ન ઔશેલાનુ ાં ઠાલઔે ભોંએ લચન આલા રાગ્મા. છી ભેં આખ
ચરાવ્યુ.ાં ગાવ તયપ શાથ રાાંફ ઔયીને એ જ દીળાભાાં ધ્માનથી
જઈને ભેં ઔહ્ુાં : ‘‘ધાય ઔે શભણાાં ત્માાંથી વા નીઔે .’’ ફધાએ
ધ્રાવઔાની વાથે એ તયપ જયુાં અને ભાયી લધુ નજીઔ આવ્મા.
‘‘પીઔય નશીં. આભાાં ફશાદુયી અને વભમસુચઔતા ફહુ જઈએ.
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વાને ળાાંતીથી તભાયી ાવે આલલા દ. ઉગાડ ખ એની
ાવે મુઔ. શા, એને ડાંક દે લા દ. તભે એભ ને એભ યશ. ને
છી, ફવ...જ તભે ભયી જા ત વા ઝેયી શત અને તભને
ઔશુાં ન થામ ત એ ઝેયી નશત એ કાતયીુલાઔ નક્કી જ થઈ
જામ. સ્ષ્ટ અને ચક્કવ જ છે ને?’’
‘‘અભને છે તમાા! અભને છે તમાા!’’ એલી બુભ વાથે ભાયા
નાનાશ્રતાએ ફલ ઔામો, ભાયા ય હભ
ુ ર ઔમો; ભાયા
શાથખ ઔડીને એઔીવાથે ધક્કા ભાયીભાયીને ભને શજની ા
ઉય ઉબ ઔમો અને આનાંદી જમગ ઔયીને ભને ઔડાાંની
વાથે જ ાણીભાાં ડુફાડી દીધ! એઔ છઔયાએ બુભ ાડી, ‘‘જ
તભે ડુફી જા ત ાણી ઉંડુ,ાં અને ઉબા યશી ળઔ ત છીછળુાં!’’
અને ભાળુાં ભોં શાસ્મથી (અને ાણીથી ણ) બયાઈ ખયુ.ાં એ
યીતે ઝેયી વા લીળેના ભાયા અમુલ્મ વાંળધનન અઔા અંત
આવ્મ.

♦●♦
ફીજે પ્રવાંખે ફીજી જાતની લાત ચારે.
‘‘ઔાઔા, તભે ‘પાધય’ છ?’’
‘‘શા.’’
‘‘એટરે ઔે ચચાભાાં પ્રાથાના ઔયાલે એલા ‘પાધય’ છ?’’
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‘‘શા, છાં ને?’’
‘‘ણ તભે ‘પાધય’ નથી રાખતા.’’
‘‘ઔેભ?’’
‘‘ઔાયણ ઔે ફીજા ‘પાધય’ ખાંબીય છે અને ભટી લાત ઔયે
છે અને ઠઔ આે છે , અને તભે એવુાં ઔયતા નથી.’’
‘‘ત હુાં શુાં ઔળુાં છાં?’’
‘‘તભે ત ભઝા ઔયાલ છ.’’
‘‘ચાર, રઔને ભઝા ઔયાલલા ઔણ ઔણ શલે ભાયી
જડે ‘પાધય’ થલા તૈમાય થામ?’’–ચાયાાંચ શાથ ઉંચા થમા.
છી ઔણે શાથ ઉંચા ઔમાા શતા એ જલા ભાટે ફધાએ ભાથુાં
પેયવ્યુ,ાં

ફીજા

શાથ

ઉંચાનીચા

થમા,

‘પાધય’

થલાના

રાબારાબની ઉંડી ચચાા થઈ. એઔ છઔયાએ ુછયુાં ણ કળુાં ઔે ,
‘‘આણે ‘પાધય’ ફનીએ ત આણને ઈન્ડીમા ભઔરે કયા?’’
અને ભેં કાતયી આી ઔે જળુય એની ઈચ્છ્છા શળે ત ભઔરળે.
ણ વોથી હૃદમસ્ળી લાત ત એઔ નાના છઔયાએ ઔયી.
ચચાાના સુય જયા છા થઈ ખમા શતા ત્માયે જાણે ઉંડ લીચાય
ઔમો શમ એ બાલ વાથે એ નાના છઔયાએ ઔહ્ુાં : ‘‘આણે એભ
ઔયીએ. તભે ત ‘પાધય’ તયીઔે ઈન્ડીમાભાાં ગણા લકત સુધી
ઔાભ ઔયુું છે . શલે તભે અશીંમાાં આલીને ભટાઔાઔાની ાવે યશ
અને આયાભથી જીલ. અને ઈન્ડીમાભાાં તભાળુાં ઔાભ ચાુ
યાકલા હુાં ‘પાધય’ થઈને ત્માાં જઈળ. ફયાફય?’’ – ‘‘શા, ફયાફય
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છે . હુાં અશીંમાાં ઔે ત્માાં યહુાં તેન ુ ાં ત ઔાંઈ નશીં; ણ ત ુાં જળુય જરદી
તૈમાય થઈને ત્માાં આલજે. હુાં તાયી યાશ જઈળ, ભુરીળ ત નશીં
ને?’’ ને ભેં ખુફ લશાર વાથે એની વાભે જયુ.ાં તે વાત લયવન
જ છઔય શત.

♦●♦
એ છઔયાની એઔ પ્રીમ યભત એ શતી ઔે ચાયાાંચ
જણા ાણીના કુાંડની ા ઉય ઉબા યશે, ‘એઔ, દ, તીન’ ઔશે,
એઔીવાથે એઔ લાય કુદે અને... ઔાાં ત ાણીભાાં ડે અથલા ત
ાછા ભેદાન ય ઉબા યશે. ાણીભાાં ડે એ, ફશાય યશે એના
ઔયતાાં લધાયે શમ ત એ જીત્મા, અને નશીં ત એ શામાા, અને
એ યીતે સ્ઔય થામ અને યભત ચારે.
એઔ દીલવ ફધા નાના નાના છઔયા બુભાબુભ ઔયીને
એ યભત યભતા શતા; ણ એઔર એઔ ાાંચ લયવન છઔય
એભાાં બળમ નશત. એ છઔયાને ભાટે ભને કાવ ભભતા છે (ળા
ભાટે કાવ ભભતા છે એ શભણાાં ઔશીળ.) એટરે ભેં અને ઔહ્ુ,ાં
‘‘ચાર, આણે ફે ણ શલે યભત યભીએ. ‘એઔ, દ, તીન’
ફરીએ, અને છી આણે ફન્ને ાણીભાાં ડીએ. ફયાફય?’’
એણે કાતયી ઔયી : ‘હુાં ાણીભાાં ડુાં ત તભે ણ ભાયી વાથે
ડ?’ ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘‘શા.’’ ણ એના ભનભાાં શજી ઔઈ ળાંઔા શમ
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એભ રાગ્યુ.ાં ઔહ્ુાં : ‘‘ણ હુાં ાણીભાાં ડુાં અને તભે ન ડ ત
હુાં નઔાભ ડય એભ થામ ને! ના, ભાયે નથી યભવુ.’’
ાં ભેં એને
જયુલાઔ ઔહ્ુાં : ‘‘શુાં ભાય લીશ્વાવ નથી? ત ુાં ાણીભાાં ડે એની
વાથે જ હુાં ણ ડુ;ાં છી તને ળ લાાંધ છે ?’’ અને ાાંચ
લયવના છઔયાભાાં જેની અેક્ષા ન યકામ એલી ખાંબીયતાથી
એણે જલાફ આપ્મ : ‘‘ભને ઔઈન લીશ્વાવ નથી.’’ (ળા ભાટે
એ નાના છઔયાને ઔઈન લીશ્વાવ નથી એ શભણાાં ઔશીળ.) તમ
ભેં એને શજી થડ વભજાવ્મ એટરે એઔ જ લાય અકતય
ઔયલા એ તૈમાય થમ. અભે ફે શજને ઔીનાયે ઉબા યહ્યા. એ
‘એઔ, દ, તીન’ ફલ્મ. જેલ એ ાણીભાાં ડય તેલ જ હુાં
ડય, અને ડુફઔી ભાયીને એ ાણીની વાટી ય આવ્મ ત્માયે
આના ભાથાની ફાજુ ભાાં જ ભાળુાં ભાથુાં ાણીની ફશાય આવ્યુ,ાં
અને એઔ ફીજાને જઈને અભે ફે આનાંદભાાં આવ્મા અને
ાણીભાાં ભસ્તી ઔયલા રાગ્મા. છી અનેઔ લાય એ જ પ્રમખ
ઔમો અને અભાયી યભત વાયી ચારી. એ નાના છઔયાને
આનાંદભાાં જઈને ભને લીળે વાંત થત.
એ નાના છઔયાન ીતા ભાયા ઔાઔાન દીઔય થામ.
કુટુાંફભાાં એ વોથી નાન એટરે છ લયવ શેરાાં એનાાં રગ્ન
થમાાં ત્માયે ધુભધાભથી થમાાં. એઔ લયવ છી આ છઔયાન
જન્ભ થમ. અને ત્રણ લયવ છી એનાાં ભાફાે, એટરે ઔે ભાયા
ઔાઔાના દીઔયાએ અને એની ત્નીએ, છટાછે ડા રીધા. ત્માયથી
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એ છઔય એની ફાની ાવે યશે છે , દય અઠલાડીમે ળની–
યલીના દીલવએ એના ફાની ાવે આલે છે , અને યજાભાાં
અધોઅધો વભમ એઔ–એઔ ગયભાાં યશે છે . અને ત્માયથી એ
નાન છઔય ઔશે છે ઔે, ‘ભને ઔઈના ઉય લીશ્વાવ નથી.’
એભ ત એ છઔયાની ાવે ફધુાં છે . ફાંને ગયભાાં એને
રાડ થામ, ફાંને તયપથી એનાાં વખલડ, સુક, વરાભતી ખુફ
ધ્માનથી જલામ. સ્ેનના યાજાન દીઔય બણે એ જ સ્કુરભાાં
અને એ જ લખાભાાં એ બણે. ભોંગાાં યભઔડાાં ભે , નલાાં નલાાં
ઔડાાં ભે . એની ાવે ફધુાં છે . ફા ણ છે અને ફા ણ છે .
ફે ગય છે . ફધાાંન પ્રેભ છે . શા, ણ એ જ દુ:ક છે . ફે ગય છે
એટરે ઔે એઔ ગય નથી. ભા અને ફા છે ણ ભાફા નથી.
ફધાાંન પ્રેભ છે ; ણ એ પ્રેભ એને ખુચે
ાં છે ; ઔાયણ ઔે એભાાં દમા
ુ ી છે , ઔળુણા છે . અને તેથી એને ઔઈન લીશ્વાવ
છે , વશાનુભત
નથી. લીશ્વાવન ામ ત ગય છે , કુટુાંફ છે , ભાફા છે . એ
ામ ત ુટી જામ, છી ઔેલી યીતે લીશ્વાવ આલે! ભા–ફાન
લીશ્વાવ નથી; છી ઔન યશે! ભાફા તે જ વાથે યશેલા ભાટે
વાંભત ન થામ, હપ
ુાં ા ભા ન ફનાલી ળઔે, દીઔયાને ન્મામ ન
આી ળઔે, છી ઔણ આળે! છટા થલાભાાં ઔેલાાં ને ઔેટરાાં
ઔાયણ શતાાં એ કફય નથી; ણ આ ફુર જેલા નીદો છઔયાનુ ાં
શીત ણ જવુાં જઈત ુાં શત ુાં ને!
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એટરા ભાટે એ નાના છઔયાને ભાટે ભને લીળે ભભતા
શતી અને એને લશેભ ન જામ એ યીતે એને ળધીને હુાં એની
વાથે યભત, પયત, લાત ઔયત. નાના હૃદમભાાં ધીયે ધીયે
લીશ્વાવ ાછ આલી જામ, આકી દુનીમાની વાથે યીવાભણાાં છે
ત થડુાં વભાધાન થામ, ઉંડે ડેર ગા ળુઝાલા ભાાંડે એ
લશારન પ્રમખ શત. એઔ દીલવ અભે ફે જણ ગાવ ઉય
ફેઠાફેઠા લાત ઔયતા શતા એભાાં એણે એના ફે શાથ ભાયા ફે
કબા ઉય મુઔીને ભાયી વાભે સ્ભીત વાથે જઈને ઔહ્ુાં : ‘‘ઔાઔા,
તભાયા ઉય ભને લીશ્વાવ છે .’’ અને ભને ચુભી રીધ.

♦●♦
અખીમાય લયવની એઔ લશારી બત્રીજી છે એની વાથે
ભને વાળુાં ખઠી ખયુાં શત.ુાં એઔ જાતની મુઔ આત્ભીમતાન વાંફધ
ાં
શત. એ ફહુ છાં ફરે, યભતભાાં ણ આખ ન આલે; ણ
એની નજય ફધે જ યશે અને સ્ત્રીવશજ મ ૃદુ તાથી નાનાાં નાનાાં
ઔાભ વશજબાલે ઔયતી જામ. ભાયે ાણી જઈએ ત, ભને
ભાખલાન ખ્માર આલે તે શેરાાં જ એ જાતે વભજીને ાણી
રાલે. હુાં તયીને શજભાાંથી ફશાય આવુાં ત્માાં જ એ ટુલાર રઈને
ઉબી શમ. અભે ફધાાં વાથે લાત ઔયતાાં શઈએ ત્માયે એ ઔઈ
પ્રશ્ન ન ુછે ઔે લાત ન ઔયે ; ણ ભાયી એઔદભ ફાજુ ભાાં જ
ફેવીને ફધી લાત ી જામ અને મુઔ ટેઔ આતી યશે. એ
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નાની છઔયીના વોમ્મ લતાનભાાં સ્ત્રીસ્લબાલના ઉત્કૃષ્ટ ગુણ,
ૠજુ તા, આત્ભીમતા, વાંલેદનળીરતાનાાં યજ ભાંખ દળાન થતાાં.
એઔ દીલવ બત્રીજાની વબાભાાં લાત ચારતી શતી
ને એ શાંભેળની જેભ ભાયી ફાજુ ભાાં ફેઠી શતી ત્માયે ભાયી
ફેદયઔાયીથી એના ઉય એઔ ખુયળી ડી ને એને શાથભાાં
લાગ્યુ,ાં રશી નીઔળયુાં ને ાટ ણ ફાાંધલ ડય. થડાઔ દીલવ
છી બાયતભાાં ાછા આલલાન વભમ ભાયે ભાટે આલી
શોંચ્છ્મ. ત્માાં એ ભાય છે લ્ર દીલવ શત ત્માયે હુાં જયા અંતમુક
ા
ફનીને ગયના ભેદાનના એઔ ખુણાભાાં એઔર ફેઠ શત. ફીજા
ફધા છઔયા યજની જેભ યભતા શતા; ણ એ પ્રેભા
બત્રીજીને ખ્માર શત ઔે ભાયે ભાટે આ દીલવ જુ દ શત, એટરે
હુાં ફેઠ શત ત્માાં એ ધીયે થી આલી અને ભાયી ફાજુ ભાાં ચુચા
ઉબી યશી. એના શાથભાાં શજી ાટ શત. એની તયપ આંખી
ઔયીને ભેં ુછયુાં : ‘‘શુ,ાં શાથ શજી દુકે છે ?’’ એણે ઔહ્ુાં : ‘‘શા,
થડુાં દુકે છે .’’ અને છી દફામેર રાખણીથી એણે ધીયે થી
ઉભેય,ું ુ ‘‘ણ તભે આલતી ઔારે જા છ એ લધાયે દુકે છે .’’
અને એ લશારી છઔયી ભાયી ખદભાાં વભાઈ ખઈ..

–પાધય લારેવ
વાંઔા : Father Carlos G. Valles
ઈ–ભેઈર : carlos@carlosvalles.com
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‘આત્ભઔથાના ટુઔડા’ (રેકઔ : પાધય લારેવ, પ્રઔાળઔ :
ગુજૉય ગ્રાંથયત્ન ઔામાારમ, યતન નાઔા વાભે, ખાાંધી ભાખા,
અભદાલાદ–૩૮૦ ૦૦૧ પ્રથભ આવ ૃત્તી : ૧૯૮૦, ઔીંભત : ૧૪
ળુીમા )નાાં ાન : ૧૧૪થી ૧૨૪ ઉયથી વાબાય..
@
‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ભાાં યજુ થઈ ચુઔેરી યચનાની
આલી અખીમાય ઈ–બુઔ ફનાલી છે . બાખ ૧થી ૧૧. દયે ઔભાાં
ચીવ–ચીવ કૃતી છે . આ બાખ છીના બાખ જ તભને ન
ભળમા શમ ત તે ભેલલા રક :
ઉત્તભ ખજ્જય – uttamgajjar@gmail.com સુયત
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