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‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’
ઈ–ફુ
બાઔ–007
‘વ.ભ.’ ક્રભાાં 151 થી 175
: યજુઆત :
ઉત્તભ.ભધુ ઔજ્ઙય
.સુયત.
નેટ

લાયનાયાઐને

જેણે

લાગનને

ઘાંદે

લઔાડયા

તે,

૨૦૦૫થી ળલુ થમેરી ‘સુ–લાગનમાત્રા’–‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ભાાં
યજુ થમેરી વકી યગનાઐને, અઔીમાય બાઔભાાં યજુ યતી
નાનડી આ ઈ–ુસ્તીાઐ, વકી કૃતીના વજૉ અને વો
લાગ–બાલને વભીત...
: વમ્ાદ :
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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પ્રાસ્તાલી
લીશ્વબયભાાં લવેરાાં ગુઙયાતી યીલાયને દય યલીલાયે
શુ
ાં ફે ાન જેટળુ,ાં જીલન ગુઙયાતી લાગન ભી યશે
તે શેત ુથી અભે May 29, 2005ના દીલવથી આ ‘વન્ડે ઈ–
ભશેપીર’ નાભે

‘લાગનમાત્રા’ ળલુ યે રી. ત્માયે

ત

આ

ગુઙયાતી મુનીડ પન્ટ નશતા. તેથી અભે ‘રાી’ અને
ઘીથી

‘લીઙમા’

નનમુનીડ

પન્ટ

લાયતા.

ઘીથી

મુનીડ પન્ટ ‘શ્રુતી’ આલતાાં ઙ અભે તે લાયલા ળલુ માા.
ળલુઆતભાાં ભાાંડ ફવથી ફે શજાય યીલાયને શોંગતી આ
‘વ.ભ.’, આજે ાંદયે  શજાયથીમે લધાયે લાગને (શલે દય
ાંદય

દીલવે) નીમભીત

ભરીઍ

ઘીઍ. ઍ

લાગન

પ્રતીબાલ માદ આલે ે : ‘‘તભાયી આ ‘વ.ભ.’, ઍ ભાયા કયનુ ાં
‘અઓાંડ આનાંદ’ ઘે .’’ આ પ્રતીબાલને વાગ ાડલા અભે વતત
પ્રમત્નળીર

ઘીઍ. તેના

ફધા

અંનુ ાં ઈ–ફુ

સ્લલુનુ ાં

વાંરીત લાગન આ વભક્ષ યજુ યલાન અને અલાળે
જ્માયે મ વભમ ભે ત્માયે લાાંગી ળામ ે ઈને ભરલા
સુરબ યી આલાન આ પ્રમાવ ઘે ..
‘વ.ભ.’ને વક્રીમ અને જીલન્ત વાથ–વશાય આનાય
વો લડીર અને ભીત્રન અભે, તા. ૨૫ ભે ૨૦૦૮ની ‘૧૫૫–
ઍ’ની

‘લીદામ–વરાભ’

નાભ

‘વ.ભ’ભાાં

લીઔતે

આબાય

ભાન્મ ઘે . તમ ત્માય ઘીની ‘ાવ્મ–ઔચર’ની અત્માય
સુધીની ફધી ‘વ.ભ.’ના અતીથી વમ્ાદ તયીે નીષ્ઠાથી
વેલા આનાય સુયતના ઔચરાય શ્રી ઔોયાાંઔ ઠાય અને
www.gujaratilexicon.com
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તેલી ફધી ‘વ.ભ.’નુ ાં પ્રેભથી અક્ષયાાંન યી આનાય ભીત્ર
શ્રી સુનીર ળાશના અભે વલીળે આબાયી ઘીઍ.
આ નલ લયવભાાં દુનીમાના ઍેઍ દે ળભાાં લવતા
લાગનપ્રેભી બાલન વશમઔ, પ્રત્વાશન અને હપ
ુાં અભને
ભળમાાં. બયવ ભુે ઍલા શજાય ભીત્ર ભળમા. ‘વ.ભ.’ શોંગે
ને પ્રતીબાલન લયવાદ લયવે. સ્લ–પ્રળસ્તીના દને ઓાલા
અભે તેને જાશેયભાાં પ્રાળીત યલાનુ ાં ળલુઆતથી ઙ ટાળમુાં ઘે .
શા, તેલા દયે  પ્રતીબાલને અંઔત ભેર રઓી તેભને દીરી
આબાય શોંગાડલાનુ ાં અભે ચુક્યા નથી. ઘતાાં ણ ઍ ઙ
લાય, આલ દ ઔણ ત દ, અભે મો ઘે .
થમુાં ઍવુાં ે ૧૫૫ વપ્તાશ ઘી અભે ‘વ.ભ.’ને ફાંધ
યલાનુ ાં નશીં; ભાત્ર લીયાભ આલાનુ ાં જાશેય મુ.ું (જુ ઐ,
‘વ.ભ.’ ઈ–ફુ ક્રભાાં – ૭ભાાં, ‘વ.ભ.’ ‘લીદામ–વરાભ’ 155-1 :
18-05-2008). આ ‘વ.ભ.’ લાગને શોંગતાાં ઙ અભાયા ય
પ્રતીબાલની

ભુળધાય

લાા

થઈ.. પયી

ળલુ

યલાના

આગ્રશની ચડી લયવી. તેભાાંના ઍ વ જેટરા લાગના
ઉદઔાય મથાતથ અભે ઍ ‘વ.ભ.’ભાાં પ્રાળીત માા શતા.
(જુ ઐ, ‘વ.ભ.’ ઈ–ફુ ક્રભાાં – ૭ભાાં, ‘વ.ભ.’ ‘We salute your
'FEELINGS' for 'SeM'’ 155-2 : 13-07-2008). ઍણે અભને
ઍલા બાલલીબય માા ે અભાયે ભાત્ર ફે ઙ ભાવના લીયાભ
ઘી ‘વ.ભ.’ પયી ળલુ યલી ડી જે શજી ગાળુ ઘે . અરફત્ત,
શલે તે ાક્ષી ફની ઘે . વાથે વાથે ફહુ નમ્રતાુલા અનુબલે
ઍટળુાં ત શી ળામ ે ઈ–ફુન ઈ ણ બાઔ લાાંગલાનુ ાં
www.gujaratilexicon.com
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ળલુ યનાયને તેની દીરવાંદ ઍાદફે કૃતી ત ભી ઙ
યશેળે. ાવ્મ, ઔચર, લાતાા, આયગ્મ, શાસ્મ, ળીક્ષણ અને
જીલન ાંઈ ેટરીમ કૃતી! તાની કૃતી ‘વ.ભ.’ભાાં
ભુલાની

શેતથી

યલાનઔી

આનાય

આણા

ભાનીતા

વજૉન આબાય ભાનલા ત અભાયી ાવે ળબ્દ ઙ નથી!
આનીમન

ટૅક્નૉરૉજીવભાાંથી

ફશેન

શ્રુતી

ટેર

(shruti@arniontechnologies.com) ન બક્તીબાલબમો વશાય
‘વ.ભ.’ને ન ભળમ શત ત ાંદય શજાયથી કણા લધાયે
લાગ સુધી દય ઓલાડીમે શોંગલાનુ ાં અભાયાથી ળક્ય ના
ફનત. યજે યઙ નલા લાગની આઈડી ઉભેયલાની, ’ની
ફદરાઈ

શમ

ત

તે

સુધાયલાની, ભાંઔલાયથી

‘વ.ભ.’

ભરલાનુ ાં ળલુ યલાનુ ાં તે.... ઘે લ્ર રૉટ શુક્રલાયે યલાને
થામ! વોન વાથ રઈ ફશેન શ્રુતી નીષ્ઠાુલા આ ફધુાં યે .
આ ઈ–ફુ ફનાલલાનુમ
ાં
ઘી ત શ્રુતીઍ ભાથે રીધુ.ાં
આના સ્ક્રીન ય ‘વ.ભ.’ની જે ફુ ઘે તેભાાં અનેની વાથે
ફશેન શ્રુતીના હૃદમન બાલ બમો ઘે ..
ઙનશીતનુ ાં ઈ ણ ની:સ્લાથા અને વાલુાં ાભ દી
અટત ુાં નથી ઍ લાતની ાી પ્રતીતી અભને ‘રેક્વીન’
નીભાાણના રાાંફા પ્રલાવે યાલેરી. તે ઙ લાત અશીં ણ
વાગી ડી યશી ઘે ..
આઙન વભમ ચડથી ‘ઈ–ફુ’ લાગનન ઙભાન
ફનલા ઙઈ યહ્ય શમ તેલી તેની ઔતીલીધીની અભને
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પ્રતીતી થઈ યશી ઘે તેથી ઙ આ ઈ–ફુ વો લાગને
વપ્રેભ..
દાગ
યતીરાર
બાાન

નલામુઔને

ગાંદયમાઍ

ીઘાણીને

આણ

વો

ઙ

આદયણીમ

શ્રી

ગુઙયાતીઐને ગુઙયાતી

આઓ ‘ઈ–ળબ્દવાઔય’ વભ ‘ગુઙયાતીરેક્વીન’

(http://gujaratilexicon.com/)

આંઔીનાાં

ટેયલાાંલઔ

યી

આપ્મ ઘે . બલીષ્મ ભાટે નીભાામેર આ અદ્ભુત લાયવાની ખુફી
અને લીળીષ્ટતાઐ લીળે ણ અભે થડી જાણાયી આતા
યશીશુ,ાં જેથી

વો

ઈ

ઍભાાં ભતી

વલરત–સુલીધાથી

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

તે

‘ઈ–ફુ’ને

આઈ–ૅડ

ભાટે

લાગનક્ષભ

ઈ–ફુ

ફનાલલાભાાં તાન વક્રીમ વાથ–વશાય આનાય જૅક્વન–
ભીવીવીી, અભેયીાના

આલ્પાગ્રાપીક્વના

ભારી

યભેળ–

ળીલ્ા ઔજ્ઙય (rgajjar@alphagraphics.com) ન, ીવી ભાટે
લાગનક્ષભ ઈ–ફુ ફનાલી આનાય અભાયા અચીચ ભીત્ર–
વાથીદાય અને ળલુઆતથી ઙ રેક્વીન વાથે બાાવેલાના
ામાભાાં

દીર

યે ડનાય

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

બાઈ

અળ

બાઈ

ાતી
તથા

યણીમા
ભીસ્ત્રી
આનીમન

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

(maitri@arniontechnologies.com)

લઔેયે

વોન

હૃદમુલા ખુફ ખુફ આબાય..
શજી ફીજા ફે વાલ અંઔત અંઔત નાભલ્રેઓ માા
લીના

યશેલાત ુાં નથી. અતીવ્મસ્તતા ઘતાાં ઘે લ્રી

કડીઍ

બક્તીબાલુલા આ ઈ–ફુનુ ાં વયવ ભુઓ ૃષ્ઠ-ટાઈટર ફનાલી
આનાય

અભદાલાદની

યે ડીમન્ટ

ઍડલટાાઈચીંઔ

(http://www.radiantmedia.co/) ના ભારી શ્રી ઙમેળ–ઉલાળી
ભીસ્ત્રી

(jayesh.mistry@radiantmedia.co.in) ન

ખુફ

ખુફ

આબાય..
અને જેન વોથી શેર આબાય ભાનલ ઙઈઍ તેન
વોથી ઘે લ્રે ભાનુ ાં : ૨૦૦૦ની વારભાાં, મ્પ્મુટયન ‘’ નશીં
જાણનાય ભાયા જેલા અબણને, સ્નેશને નાતે; ણ શઠુલા
રેટૉ બેટ આી મ્પ્મુટયના આ નેટક્ષેત્રભાાં પ્રલેળલા ભાટે
ધ

ભાયનાય

ફ્રયીડાની

લીખ્માત

ડીજીટ્રૉન

વીસ્ટમ્વ(http://www.digitronsystems.com) ના ભારી શ્રી.
દી–બાલના ભીસ્ત્રી (dipak@digitronsystems.com) ન ત
જેટર આબાય ભાનુ ાં તેટર ઐઘ ઘે . નીવ ૃત્તી ઘી શુાં યવુાં
તેન નળ જેની ાવે ન શમ તેને, ઈ આગ્રશુલા ાભે
રઔાડી દે અને તે ાછાં તે ઙ તેના જીલનનુ ાં ધ્મેમ ફની યશે
તે ત ના નવીફભાાં!

www.gujaratilexicon.com
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વો ઈ–ફુ લાગનયવીમા લાગનુ ાં અભે બાલબીનુ ાં
સ્લાઔત યીઍ ઘીઍ અને શ્રદ્ધા યાઓીઍ ઘીઍ ે અભાય આ
પ્રમાવ ણ વોને વાંદ ડળે.
.યજુ આત.

ઉત્તભ.ભધુ ઔજ્ઙય
: વમ્ાદ :

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 લાગનવાભગ્રીના આલા અઔીમાય બાઔ ઘે . જે બાઔ ન
ભળમ શમ તે ભાંઔાલલા રઓ : uttamgajjar@gmail.com
15th August 2013

www.gujaratilexicon.com
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ુ મણીકા
અનક્ર
‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ – 01
ક્રભ

કૃતી

તાા

તાયીઓ

151

બઔલત ઔભાંડ

યાજેન્દ દલે

27-04-2008

11

152

ક્રેડીટ ાડા (શાસ્મનીફાંધ)

યતીરાર ફયીવાઔય

04-05-2008

21

153

ગુભયાશ.. (લાતાા)

શયીશ્ચાંદ્ર’

11-05-2008

29

154

ઔચર–ુષ્

યઈળ ભનીમાય

18-05-2008

35

155-1

‘લીદામ–વરાભ’

વાંાદ

25-05-2008

45

155-2

'We salute your

Editors

13-07-2008

58

ાન

'FEELINGS' for 'SeM' '
156

ગુઙયાતીભાાં ફર

ડૉ. ાંઙ ઙળી

04-01-2009

132

157

ઔચર–સુધીય

સુધીય ટે ર(અભેયીા)

18-01-2009

145

158

ઍ ઙ વ્મક્તી લઔય

કૃષ્ણાાંત ઉનડટ

01-02-2009

153

159

ઔચર–ભુકુર

ભુકુર ગવી

15-02-2009

162

160

ભાણવને વોથી ભટી

‘શયીશ્ચાંદ્ર’

01-03-2009

173

બુઓ(લાતાા)
161

ઔચર–ીયણ

ીયણ ગોશાણ

15-03-2009

179

162

ફાની લાત ુાં

ડૉ. ળયીપા લીઙીલાા

29-03-2009

188

163-1

ઔચર–બાલેળ

બાલેળ બટ્ટ

12-04-2009

199

163-2

બઔલદ્ગભાંડર

ધીફૃફશેન ટે ર

12-04-2009

208

164

ાણીુયી (શાસ્મનીફાંધ)

ઉલીળ ઠાયી

26-04-2009

222

165-1

અભાલુાં યાઙટ

સુગી વ્માવ(અભેયીા)

10-05-2009

231

165-2

ભાત ૃલાંદના

શયીન્દ્ર દલે

10-05-2009

243

166-1

ઔચર–ભશેળ

ભશેળ દાલડય

24-05-2009

250
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166-2

વશીમાલુાં વશજીલન (લાતાા)

‘શયીશ્ચાંદ્ર’

24-05-2009

259

167-1

ડૉક્ટય ેળન્્વ અને

પ્રા. યભણ ાઠ

07-06-2009

264

લીચીટવા
167-2

સુમા આથભલાની લેા

વનર ાંડયા

07-06-2009

272

168-1

ઔીત–ભાધલ

ભાધલ યાભાનુઙ

21-06-2009

280

168-2

‘નાભ નશીં ફદળુ’ાં

ભુનીકુ ભાય ાંડયા

21-06-2009

290

169-1

રગ્નજીલનની વપતા

લલ્રબબાઈ ઈટારીમા

05-07-2009

298

169-2

અનખુાં સુઓ (લાતાા)

‘શયીશ્ચાંદ્ર’

05-07-2009

307

170-1

ઔચર–યાઠડ

ફી. ે. યાઠડ

19-07-2009

313

170-2

થા ઍ–અથા અને

ભશમ્ભદ ભાાંડ

19-07-2009

326

171-1

પ્મય ગુજીટે યીમન

અલુ ણા જાડેજા

02-08-2009

334

171-2

ઍ યૅ ળનારીસ્ટનુાં

લીક્રભ દરાર

02-08-2009

344

ભનભાંથન
172-1

ફુર ય ચાના ત્ર

માભીની વ્માવ

16-08-2009

352

172-2

દીરની લાત..(પ્રસ્તાલના)

શયનીળ જાની(અભેયીા)

16-08-2009

362

173

અંધશ્રદ્ધા અને ઈન્ટયનેટ

ઉલીળ ઠાયી

30-08-2009

372

174

આાળે અક્ષય(ઔચર)

પ્રજ્ઞા લળી

13-09-2009

380

175

‘નેસ્ટ રીલીંઔ’

ફીીન શ્રપ

27-09-2009

391

લાગને લીનન્તી :
અનુક્રભણીાના ‘ક્રભાાં’ ય ક્રી યતાાં ઙ તે રેઓ ખુરળે અને
ળીાના ફૉક્વની નીગે ચીણા અક્ષયે ‘અનુક્રભણીા’ ય ક્રી
યતાાં પયી અનુક્રભણીા ય ઙલાળે..
આ સુલીધાન રાબ રેલા લીનન્તી ઘે ..
..આબાય..
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151 : 27-04-2008

બઔલતૌ–ગુણબાંડાય
–યાજેન્દ્ર દલે
અનુક્રભણીા

ભાયી પ્રજા ઓાાંડને ફદરે ઔ ઓાળે
ઈ. વ. ૧૯૪૩ભાાં યે ળનીંઔના લઓતભાાં અનાઙની કણી
તાંઔી ઉબી થમેરી. યાઙટ ઍઙન્વીના વીલીર વપ્રાઈચ
ઓાતાના શ્રી. ાજીઍ ઔોંડર ભશાયાજા ાવે દયઓાસ્ત ભુી ે ઙ
ઔોંડર યાજ્મ તેભન ફાઙય આે ત ઙ વયાય ઔોંડર
યાજ્મને ઓાાંડ અને ઔ આી ળે. ઔોંડર ભશાયાજાઍ ઉત્તય
આપ્મ : ‘ઙ ઍટળુાં ઉત્ન્ન શત ત ફાઙય દે લાભાાં શયત ન
શમ; ણ આલી તાંઔીભાાં ફાઙય આી ળામ તેભ નથી.
રડાઈના લઓતભાાં ફીજી લસ્ત ુ લઔય ગરાલી રેતાાં પ્રજાઍ
ળીઓવુાં ઙઈઍ. ઍટરે ભાયી પ્રજા ઓાાંડને ફદરે ઔ ઓાળે ને
ભીરના ાડને ફદરે શાથે ાાંતી–લણી ાણલુાં શેયળે; ણ
આલી તાંઔીભાાં ફાઙય ત ઙયાે આી ળાળે નશીં.’ ને તેભણે
ફાઙય ન ઙ દીધ.

ાન : ૧૮૯

ામદ ફધાને વયઓ
ભશાયાજા બઔલતવીંશજીના યાઙભાાં ામદ પ્રજાના
તભાભ લઔા ભાટે ઍ વભાન શત. યાજ્મના ઉચ્ગ દાધીાયી
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શમ ે ઘી વાભાન્મ પ્રજાઙન; ઈ ામદાનુ ાં ઉલ્રાંકન યી
ળત ુાં નશીં. ભશાયાજા બઔલતવીંશજી તે ણ યાજ્મના
ામદાનુ ાં ચુસ્તણે

ારન

યતા.

ઍ

લઓત

તાની

કડાઔાડી યાત્રે નીી. તેભાાં ફત્તીઐ ફતી ન શતી, જેથી
રીવે ઔાડી ઊબી યઓાલી ને ફત્તી યાવ્મા ઘી ઔાડી ગાળુ
યી શતી.

ાન : ૧૯૦

ળાય તયીે ની ાજી
બઔલદ્ગભાંડભાાં દયે  ળબ્દના અથા અને તેની લીઔત
ખુફ ઙ ઓાંત, ાજી અને ચીણલટથી રેલાભાાં આલતાાં શતાાં.
ભશાયાજા બઔલતવીંશજી ણ સ્લમભૌ ઓાતયી યતા. ઍ
ળબ્દના અથાભાાં:‘ઍ જાતન ચેયી ઉંદય’ ઍલી લીઔત આેરી.
‘ચેયી’ ળબ્દ અંઔે ભશાયાજાને વાંત થમ નશીં; તેથી રત્તા
ટ્રીર સ્કુર ઐપ ભૅડીવીનને ુઘાલલાનુ ાં પયભાન થમુ.ાં ત્માાંથી
ઉંદય ચેયી શમ ળે ઍવુાં રઓાણ આવ્મુ.ાં ઘતાાં શેપઔઈન
ઈન્સ્ટીટમુટ ભુફઈને
ાં
ુઘાવ્મુ.ાં ત્માાંથી ઉંદય ચેયી શલાની
અનુભતી આલી ત્માયે તે લીઔત યાઓલાભાાં આલી. ાન : ૧૯૨

વ્મક્તી – સ્લાતાંત્ર્મ
ભશાત્ભા ઔાાંધીજીઍ યાઙટભાાં આભયણાાંત ઉલાવ
આદમાા તે વભમે ઙફલુાં આંદરન જાગ્મુાં શત.ુાં તેભાાં વયાયને
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ઍલી ઔાંધ આલી ે યાઙટના જે વત્માગ્રશીઐને ઓટાયા
ભાયપત શરેન્ડા ઓવેડી ભુલાભાાં આલે ઘે તેભને દડલાની પ્રજા
વશાય આી, ઔોંડર તેભ ઙ અન્મ સ્થે સુઓલુ શોંગાડી
તેઐને ટે આે ઘે . આ અંઔે વયાયી તાવ નીતાાં
ભશાયાજાઍ વયાયની ઙયામે ળયભ યાખ્મા લીના સ્ષ્ટ
વાંબાલી દીધેર ે વો ઈ તતાને શીવાફે ને ઙઓભે યે ,
તેભાાં ામદાાનુન લીના શુાં થઈ ળે? ઈના વ્મક્તીઔત
સ્લાતાંત્ર્મભાાં લચ્ગે ડલા તેઐ તૈમાય નશીં.
ઔોંડર

યાજ્મના

ઍ વાભાન્મ

નયે

ઔાાંધીજીના

જેરલાવ દયભીમાન તાન ઔાય ૉંગ્રેવને આલાન નીણામ
મો. આ લાતની જાણ વયાયને થતાાં તાવ યલાભાાં આલી.
ભશાયાજાઍ

સ્ષ્ટ

ઙણાલી

દીધુાં

ે

ઍભાાં

યાજ્મને

શુાં

રાઔેલઔે? યાજ્મન નય ઍની ઈચ્ઘાભાાં આલે તેભ તાના
ઔાયન ઉમઔ યી ળે ઘે અને તે ધયણે ઍ નય તાન
ત શુાં ણ તાના ીતાનમે ઔાય ઈચ્ઘે ત ૉંગ્રેવને ભરી
ળે ઘે .

ાન : ૧૯૮

લીશ્વાવબાંઔ
રાંડનના દાદાબાઈ નલયઙજીનુ ાં જીલનવ ૃત્તાાંત રઓાઈ
યહ્ુાં શત.ુાં તે લઓતે ઍલા ાઔ નીળમા ે દાદાબાઈ
નલયઙજી ભાયપત ઔોંડર ભશાયાજા બઔલતવીંશજીઍ ૉંગ્રેવને
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આથી વશામ યી ઘે . આ શીતન ઉલ્રેઓ યલા ભાટે
રઓાણ થતાાં જ્માયે ઘે લટે ઍભની ભાંજુયી ભાાંઔલાભાાં આલી ત્માયે
પ્રથભ ત તેભણે ભોન વેવ્મુ.ાં ભાંજુયી આલા જ્માયે ઍભને ખુફ
આગ્રશ થમ ત્માયે તેઐ ભાત્ર ઍટળુાં ઙ ફરેરા ે, ‘ઍ ત
લીશ્વાવબાંઔ શેલામ’, અથાાત ૌ દાદાબાઈ અને ઍભની લચ્ગે જે
વભઙથી ઍ લઓતે લશેલાય થમ શત તે વાંફધ
ાં ે ઍફીજાની
વાંભતી લીના શા ે ના ાડલી ઍ ત લીશ્વાવબાંઔ ઔણામ.
ાન : ૧૯૯

છત–અછતના બેદબાલ બુરાવ્મા
બઔલતવીંશજીના ઔોંડર યાજ્મભાાં દયે  ઔાભડે કુલાની
વઔલડ શતી. ઍ ઔાભના ેટરા શયીઙન આઔેલાનઍ ઍ
લઓત બઔલતવીંશજીની વભક્ષ આલીને ઍલી યજુ આત યી ે
ઔાભના ર અભને અછત ઔણી કુલેથી ાણી બયલા દે તા
નથી. બઔલતવીંશજીઍ તેભની પયીમાદ વાાંબી, તાીદે ઍ
ઔાભભાાં ઍ કુલાની વાભે ઙ ફીઙ કુલ ફનાલલાન અને ઍ
કુલાન ઓગા ઍ ઔાભના ર ાવેથી લસુર યલાન હ
ુ ભ
મો.

આથી ગ્રાભઙન વભજી ઔમા અને છત–અછતના

બેદબાલ બુરી, શયીઙનને કુલેથી ાણી બયલા દે લા રાગ્મા.
ાન:૨૦૫
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તરફાન
ઔોંડર

યાજ્મની

પ્રજાને

વયાયી

ભાગાયીની

ત ુભાયળાશીન બઔ ફનવુાં ન ડે ઍ ભાટે બઔલતવીંશજીઍ
ભાગાયીઐ ભાટે ખુફ ઙ ડ ામદ યાખ્મ શત. ઈ ણ
નાઔયીના ાભન નીાર ત્રણ દીલવભાાં આલી ઙલ ઙઈઍ
ઍલ ામદ શત. ત્રણ દીલવથી લધાયે લીરાંફ થામ ત જે–તે
ઓાતાના વાંફધ
ાં ીત ભાગાયીન ઔાય ાી રેલાભાાં આલત,
જેને ‘તરફાનુ’ાં શેલાત.ુાં આલી વજા ન થામ ઍ ભાટે
ભાગાયીઐ વયાયી ાભભાાં ઙયામ લીરાંફ યતા નશીં અને
પ્રજાને ણ ત ુયાં ત ન્મામ ભી ઙત.

ાન : ૨૦૯

ભાન વયવ ઘે , ણ તેને ૈડાાં નથી
ભશાયાજા બઔલતવીંશજી ઍ દીલવ ઔોંડર યાજ્મના
રી ઔાભની ભુરાાતે ઔમેરા. આ ઔાભભાાં યસ્તા ફનાલલાનુ ાં
ાભ ળલુ થત ુાં શઈ રાઈનદયી ાઢલાની શતી. ઔાભના ઍ
ટેરે ભશાયાજાને આભાંત્રી તાનુ ાં નવુાં ફનાલેળ ુાં ભાન
ફતાવ્મુ.ાં ભાન ઙઈ રીધુાં ઍટરે ભશાયાજા ફલ્મા: ‘‘ભાન
વયવ ફનાવ્મુાં ઘે ; ણ ઍ ઙ ઓાભી ઘે : ભાનને ૈડાાં નથી.’’
ભશાયાજાને આવુાં શેતા વાાંબી ટેરને આશ્ચમા થમુાં
ઍટરે

ભશાયાજાઍ

ખુરાવ

યતા

હ્ુ:ાં

‘‘તભાલુાં

ભાન

રાઈનદયીભાાં આલી જામ ઘે ; ઍટરે ાડવુાં ડળે. ઓેડુતન
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દીય ભાન ાઘ લુીમા ન ફઔાડે, ઓેતયભાાં ઓગા યે .’
ાન : ૨૧૧

ઓટી પ્રળાંવાથી હુ ાં ઘી જાઉં
ભશાયાજા બઔલતવીંશજી તાના દયફાયભાાં ફેઠા શતા
ત્માયે ઍ ઔઢલીઍ દયફાયભાાં પ્રલેળી ભશાયાઙની પ્રવાંળા યતા
દુશા રરામાા. આ ઔઢલી ઍ ઘી ઍ ઍભ કુર ૫૧ દુશા
ઔાઈ ઔમા. દયફાયભાાં ઉસ્થીત વભ્મ ઔઢલીની લાણી
વાાંબીને ખુળ થઈ ઔમા.
ઔઢલી વશીત ફધાની ઍ ધાયણા શતી ે ઔઢલીની
લાણી વાાંબી પ્રવન્ન થમેરા ભશાયાજા ઔઢલીને અભુલ્મ બેટ
આી તેન ુ ાં વન્ભાન યળે; યાં ત ુ ભશાયાજા બઔલતવીંશજીઍ ત
ઔઢલીને દુશા દીઠ ઍ ફૃીમા રેઓે કુર ઍાલન ફૃીમાની બેટ
આતાાં વોની ધાયણા ઓટી ઠયી.
ભશાયાજાઍ ઔઢલીને ુયસ્ાય આીને ગઓલટ યી ે,
‘‘ઙ હુાં ભટી બેટ આુાં ત બેટની રારગને રીધે ઠેય–ઠેયથી
ર અશીં આલી ભાયી વાગી–ઓટી પ્રવાંળા ઔાલા રાઔે. ઙ
આભ થામ ત તેન ભને ેપ ગડે. આવુાં ન થામ ઍ ભાટે હુાં
તભને ફુર નશીં; ણ ફુરની ાાંઓડીલુે આ બેટ આુાં છાં.’’
ાન : ૨૧૮
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ઉડાલ ે યવયીમા?
ભશાત્ભા ઔાાંધીજી ઈ.વ. ૧૯૧૫ભાાં આફ્રીાથી સ્લદે ળ
ાઘા પમાા ઍ ઘી તેઐ ઔોંડર યાજ્મના ભશેભાન ફન્મા.
યાજ્મના નીમભ પ્રભાણે ભશાયાજા બઔલતવીંશજીઍ ત્રણ દીલવ
સુધી ઔાાંધીજીની ભશેભાનઔતી યી. ણ ગથ દીલવ થતાાં ઙ
યાજ્મ તયપથી ઔાાંધીજીને યાણઓગાન ુ ાં ફીર શોંગાડલાભાાં
આવ્મુ.ાં ણ ાઘથી આ ફીરની યભ ઔોંડરના યાઙલૈદ
જીલયાભ ારીદાવે ઔોંડરના ઙ ઍ શ્રેષ્ઠી ભાયપત ચુલી
આી શતી. ઔાાંધીજીની વાથે આલેરા તેભના યવારાન ઓગા
ઉઠાલલાની ણ ઔોંડર યાજ્મે અનીચ્ઘા વ્મક્ત યી શતી.
થડાાં વભમ

ઘી ભશાયાજા

બઔલતવીંશજી અને

ભશાત્ભા ઔાાંધીજીન ભેા થમ ત્માયે ઔાાંધીજીઍ ભશાયાજાની
યવયના લઓાણ યી તાને થમેરા અનુબલની માદ
અાલી શતી. બઔલતવીંશજીને તાની આ પ્રળાંવાભાાં ટાક્ષ
રાઔતાાં તેઐઍ ઔાાંધીજીને પ્રશ્ન યતા શેળ:ુાં ‘ફાુ, તભે જ્માયે
આફ્રીાભાાં વત્માગ્રશની રડત ગરાલતા શતા ત્માયે આને
શીંદભાાંથી ઍ અનાભી વ્મક્તી તયપથી છી યીતે નાણાાં ભતાાં
શતાાં ઓયાાં? ઍ નાણાાં આને ણ ભરત ુાં શત ુાં ઍની આે
દીમે તાવ યી ઘે ઓયી? યાં ઔબેદી ઔયાઐ વાભેની ઍ
શીન્દુસ્તાની ઙલાાંભદા ની સ્લભાનની યક્ષા

ભાટેની રડતથી

પ્રબાલીત થઈને ઍ નાણાાં હુાં આને ભરત શત. શલે આ
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ભને શુાં શેળ? ઉડાઉ ે યવયીમ? આટળુાં શી શવી ડેરાાં
ભશાયાજાને તાજ્જુ ફ થઈ ઔમેરા ઔાાંધીજી તાતા ઙ યશી ઔમા
શતા!

ાન : ૨૨૨

આલા

આ

યાઙલી,

ઔોંડર

નયે ળ

‘ભશાયાજા

બઔલતવીંશજી’, ગુઙયાતી બાા જીલળે ત્માાં સુધી તેના
બાને માદ યશેળે તેભના, ‘ન બુત ન બલીષ્મતી’ ઍલા ઍ
અઙડ વજૉન ‘બઔલદૌ ઔભાંડર’ ળબ્દળથી..

‘બઔલદ્ગભાંડર’ની ઓયી લીળેતા, ઍને બાયતના શ્રેષ્ઠ
ળની શાયભાાં સ્થાન આી ળલાની ળક્તી ધયાલે ઘે , તે ઍ
ે, તે ઍ વાભાન્મ ળબ્દળ નથી; યાં ત ુ ઍ ઉત્કૃષ્ટ ક્ષાન
ભાશીતીળ, જ્ઞાનળ ે ઍન્વાઈક્રીડીમા ઘે . તે વાગે ઙ
અદ્વીતીમ ફ ૃશદૌ જ્ઞાનળ ઘે . ધભા, તત્ત્લભીભાાંવા, વાશીત્મ,
રા, લાણીજ્મ, લીજ્ઞાન અને યજીન્દા ોટુમ્ફી, વાભાજી,
વાાંસ્કૃતી અને ધાભી જીલન–વ્મલશાયનાાં તભાભ ાવાાંઐને
તેભાાં વભાલી રેલામાાં ઘે . વભગ્ર ળભાાં કુર ૨૮,૧૫૬ ત
લુઢીપ્રમઔ આલાભાાં આવ્મા ઘે .
આભ, ‘બઔલદ્ગભાંડર’ભાાં લુઢીપ્રમઔન વાંગ્રશ ણ
વભ ૃદ્ધ ઘે . નલ બાઔના, નલ શજાય ાનાાંના, આ વભગ્ર ગ્રાંથની

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 19
પ્રત્મે બાઔલાય દળાાલામેરી ળબ્દ–ઔણતયી આણને તાજ્જુ ફ
યી દે ઘે :–

બદલદ્દઔભાંડર : ળબ્દ–ઔણતયી
બાઔ: ળબ્દ:  ૃષ્ઠ:

ળબ્દ: અથા:

૧:‘અ’થી‘આ’ : ૦,૯૦૨:

૨૬,૬૮૭: ૫૧,૩૩૮: ૧,૩૦૩

૨:‘આ’થી‘ઑ’: ૦,૯૩૨:

૨૭,૩૨૪: ૫૬,૩૬૯: ૩,૧૪૬

૩:‘’થી‘ખ’ :

૧,૨૨૬:

૪૬,૦૨૫: ૯૦,૬૦૦: ૪,૬૧૪

૪:‘ગ’થી‘તા’ : ૧,૦૬૦:

૩૧,૪૫૬: ૬૦,૩૨૩: ૪,૦૩૫

૫:‘તત’થી‘તન’ : ૧,૦૧૮:

૩૩,૪૦૮: ૫૮,૬૦૮: ૨,૩૭૬

૬:‘ની’થી‘પ’ :

૧,૦૧૪:

૩૨,૯૫૯: ૬૩,૭૧૪: ૩,૨૮૭

૭:‘ફ’થી‘ભા’ : ૧,૦૬૬:

૩૦,૬૦૪: ૬૦,૦૪૯: ૩,૬૨૬

૮:‘ભાાં’થી‘લ’ :

૧,૦૨૬:

૨૮,૫૭૬: ૫૫,૫૧૨: ૩,૭૧૮

૯:‘ળ’થી‘’ :

૧,૦૨૬:

૨૪,૩૩૮: ૪૩,૯૪૨: ૨,૦૫૧

કુર:

૯,૨૭૦:

૨,૮૧,૩૩૭:૫,૪૦,૪૫૫:૨૮,૧૫૬

ફૃઢઢપ્રમઔ

ાન : ૧૬૨

(ફવ,

ઙલુય

ઘે

શલે,

અતીવભ ૃદ્ધ

ઍલા

ગુઙયાતીરેક્વીનને પ્રથભ લાય ડીજીટર સ્લલુે ઈન્ટયનેટ ય
ભુી આનાય શ્રી. યતીરાર ગાંદયમા જેલા ઈ ‘બાાના
બાભાળાશ’ની; આ અભુલ્મ લાયવાને ડીજીટર સ્લલુે ઈન્ટયનેટ
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ય વલાઙન–સુરબ યી આલા ભાટે ....ફનલા ઙઔ ઘે ે
ઍવુાં ફનેમ ઓલુાં! ૮૬ લયવના નલમુલાન શ્રી યતીબાઈ આ ન
યે ત ફીજુ ાં યળેમ ણ..! ..ઈન્ળાલ્રાશ.. ..ઉત્તભ ઔજ્ઙય અને
ફલાંત ટેર..)
ઉયક્ત

વકી

ભાશીતી–વાભગ્રી

શાર

યાઙટ

‘ફુરઘાફ’ના વશતાંત્રી શ્રી. યાજેન્દ્ર દલે વાંાદીત ગ્રાંથ ‘બઔલતૌ–
ગુણબાંડાય’ (પ્રાળ : પ્રલીણગન્દ્ર ઍભ. ટેર, પ્રલીણ પ્રાળન
પ્રા. રીભીટેડ, રાબ ગૅમ્ફવા, ઢેફય યડ, યાઙટ–૩૬૦ ૦૦1
ાનાાં : ૨૩૨, ીમ્ભત : લુીમા–૧૫૦)ભાાંથી રેઓશ્રીના
વોઙન્મથી વાબાય રીધી ઘે ..

@
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ક્રે ડીટ ાડા
–યતીરાર ફયીવાઔય
અનુક્રભણીા

ઍ દીલવ ડયફેર લાઔી. ભેં ભાંઔર ભાંદીય ઓલ્મુાં ને
ઙમુાં ત ‘દ્વાય ઉબ ળીશુ બ.’ ઙ ે ળીશુ ત ન શેલામ,
અઢાય–લીવ લયવન મુલાન શત; ણ ઍન ગશેય ળીશુ
જેલ ભાસુભ શત. ભેં ઍને આલામો, ફેવાડય, ાણી આપ્મુાં
અને ઘી આલલાનુ ાં પ્રમઙન ુઘરુ.ાં મુલાને ઍ યાષ્ટ્રીમકૃત
ફૅન્નુ ાં નાભ આી ભને ુઘરુ,ાં ‘‘અંર! આ ફૅન્ભાાં તભાલુાં
ી. ી. ઍપ. ઍાઉન્ટ ઘે ?’’
‘‘શા,’’ ભેં હ્ુ.ાં
‘‘ઍભાાં રાઓ લુીમાનુ ાં ફૅરેન્વ ઘે ?’’
‘‘શા,’’ ભેં હ્ુ.ાં ભેં ‘શા’ શી – ઍભાાં વત્મ ઙલુય શત;ુાં ણ
શયીશ્ચન્દ્રનુ ાં વત્મ નશત;ુાં મુધીષ્ઠીયનુ ાં વત્મ શત.ુાં ઈન્ભટૅક્વભાાં
યાશત ભે ઍ શેત ુથી ઍ ભીત્ર ાવેથી દય લે ાંદય–લીવ
શજાય લુીમા રઈ, ી.ી.ઍપ.ના ભાયા નાભના ઍાઉન્ટભાાં
ઙભા યાવ્મા શતા. ભુદત ુયી થમે આ ુયેયુ ી યભ ભીત્રને
આી દે લાની શતી – વ્માઙ વશીત. ભેં ત ેલ વાક્ષીબાલે
યભ ઙભા યાલી શતી ને ભુદત ુયી થમે વાક્ષીબાલે ૈવા
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રેલાના શતા. ‘ફેપાભ’ના, ભયણ લીળેના ેરા ળેય – ‘અલવય
ભાય શત ને ભાયી શાઙયી નશતી’ – ની જેભ ૈવા ભાયે નાભે
શતા; ણ ભાયી ભારીીના નશતા.
‘‘ફૅન્ તયપથી તભને ‘ક્રેડીટ ાડા ’ ભી ળે તેભ ઘે ,’’
મુલાને હ્ુ.ાં
‘‘ક્રેડીટ ાડા ની પી ેટરી?’’
‘‘ભપત, તદ્દન ભપત! ઍ લયવ સુધી.’’
‘‘લયવ ઘી?’’
‘‘લયવ ઘી તભાયી ઈચ્ઘા શમ ત નક્કી યે રી પી
બયી, ાડા ગાળુ યાઓી ળ ઘ. ઈચ્ઘા ન શમ ત ફાંધ યી ળ
ઘ; ણ લયવ સુધી ત ળી પી નશીં. વાલ ફ્રી.’’
‘‘તભાયી અને તભાયી ફૅન્ની ભાયા ભાટેની રાઔણી
ફદર હુાં આબાયી છાં; ણ ભાયે ક્રેડીટ ાડા ની ઙલુય નથી.’’
‘‘ણ અંર, ાડા તદ્દન ભપત ભે ઘે ! ાડા ય તભને
તાત્ારી ત્રીવ શજાયની રન ભી ળળે. ઍ. ટી. ઍભ.ની
ણ વઔલડ ઘે .’’ આ ઍ. ટી. ઍભ. ઍટરે શુાં ઍ હુાં વભજી
ળક્ય નશીં; ણ આણા જ્ઞાનનુ ાં પ્રદળાન યલાન આણાભાાં
જેટર અને જેલ ઉત્વાશ શમ ઘે ; તેટર અને તેલ અજ્ઞાનન
ઍયાય યલાન નથી શત. ઍટરે ઍ. ટી. ઍભ. ઍ ત્રણ
અક્ષય દ્વાયા શુાં સુગલામ ઘે ઍ ભેં ુઘરુાં નશીં.
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‘‘તભાયી લાત ફયાફય ઘે .’’ ભેં હ્ુ,ાં ‘‘ક્રેડીટ ાડા ના
કણા રાબ શળે; ણ શલે ભાયે ઍન ઓ નથી. નયીભાાંથી
નીવ ૃત્ત થમ તેની વાથે રન રેલાભાાંથી ણ નીવ ૃત્ત થઈ ઔમ
છાં.’’
‘‘ફટ અંર, મુ ન, આભાાં ાડા ની વાથે આઠ રાઓ
લુીમાન લીભ ણ ફૅન્ ઉતયાલળે અને ઍનુ ાં પ્રીભીમભ ણ
ફૅન્ બયળે. ધાય ે ારે ાંઈ થઈ જામ ત શુાં ન ભે ; ણ
ક્રેડીટ ાડા ભળમા ઘી, ધાય ે અંર, તભે વડનરી ઐપ થઈ
જાલ ત આઠ રાઓ લુીમા ભે !’’ ‘‘સ્લઔાભાાં?’’
‘‘ના, અશીં ઙ, તભાયા કયના વભ્મને આઠ રાઓ
લુીમા ભે .’’ ઈ વાંત ભશાત્ભાની જેભ આ મુલાન ભને
ુ તાન ખ્માર આી યહ્ય શત અને આ
જીલનની ક્ષણબાંગય
ુ તાન ૉચીટીલ ઉમઔ યલા વભજાલી યહ્ય શત.
ક્ષણબાંગય
આભ ઘતાાં, ાડા રેલાન ભાય ઉત્વાશ લધ્મ નશીં. યાં ત ુ
અત્માય સુધી મુલાન વાથેન ભાય વાંલાદ તટસ્થણે વાાંબી
યશેરા ભાયા કયના વભ્મ આઠ રાઓ લુીમાના લીભાની લાત
વાાંબી, ઍદભ ઉત્વાશભાાં આલી ઔમા. ‘‘ાડા ભપત ભે ઘે ત
ુ તે વ્મક્ત થમ. ભને થમુાં
રઈ ર ને!’’ ઍલ અબીપ્રામ વલાાનભ
: ‘‘જીલતાાં ત આ રને ળા ાભભાાં ન આવ્મ; ણ ભયીને
ાભભાાં આલી ળાત ુાં શમ ત ણ શુાં ઓટુાં નશીં.’’ ઍભ
લીગાયી ભેં ાડા ભાટે વાંભતી આી. ‘‘થેન્યુ અંર! આલતી
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ારે ભાયા ઍ વાશેફ આલળે અને પૉભા બયાલી ઙળે,’’ શી,
મુલાન લીદામ થમ.

♦●♦
આભ જુ ઐ ત, ભાલુાં આઙ સુધીનુ ાં જીલન ક્રેડીટ ય
વકી જીલનઙલુયીમાત રેલાભાાં ઙ લીત્મુાં ઘે . જ્માાં જ્માાં નયી
યી ઘે , ત્માાં ત્માાં જે જે રન ઉરબ્ધ શતી, તે તે રન ભેં
શાંભેળાાં રીધી ઘે . ઍ રન બયલા ફીજી રન અને ફીજી બયલા
ત્રીજી રન – ઍભ રનની શૃઓ
ાં રા ભાયા જીલનભાાં યગાતી યશી
ઘે . ભાયા ઔાયત્રભાાં રન અંઔેનાાં જેટરાાં ઓાનાાં શમ તે
વકાાં શાંભેળાાં બયામેરાાં યશેતાાં. નીવ ૃત્ત થમ ત્માયે ભાયા ઘે લ્રા
ઔાયભાાંથી ઐપીવભાાંથી રીધેરી ભાનની રનની યભ
ઍડઙસ્ટ યલાભાાં આલી શતી. ઔાયની યભ ઉયાાંત થડી
યભ ઔાાંઠની(અરફત્ત, ઉઘીની રઈને) ઉભેયીને ભેં ઐપીવની
ભાનની રન વયબય યાલી શતી. ઐપીવની ક્રેડીટ –
ઐયે ટીલ વવામટીભાાંથી લધુભાાં લધુ રન રેલાન યે ડા ભાયે
નાભે નોંધામ ઘે . આ યે ડા , ભાયી નીવ ૃત્તી ઘી ણ, શજુ
અફાંધ ઘે . જીલનઙલુયીમાતની ફધી ઙ ગીઙલસ્ત ુઐ આજીલન
ઉધાય રીધી ઘે . સ્કુટય, યે ડીમ, ટેરીલીચન, પનીગય, ુસ્ત,
ુસ્ત યાઓલા ભાટેના ફાટનુ ાં રાડુ,ાં ેન્ટ–ળટા ભાટેન ુ ાં ભોંઘુાં
ાડ – ફધાાં ઙ ક્રેડીટ ઉય. જીલનની વોથી ભશત્ત્લની ફે
ફાફત ણ ક્રેડીટ ય રીધેરા ૈવાથી ઙ વીદ્ધ યી શતી. કય
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ફાંધામુ(રગ્નના
ાં
અથાભાાં) તે ણ ક્રેડીટ ય રીધેરા ૈવાભાાંથી
અને કય(ભાન)ફાંધાવ્મુાં તે ણ ભીત્રના ૈવાભાાંથી ને ઘી
ઐપીવની રનભાાંથી. ભીત્રની અને ઐપીવની રનભાાંથી
ફનેર ભાય ફ્રૅટ જે વવામટીભાાં આલેર ઘે તે ૯૬ ફ્રૅટની
આઓી વવામટી ભાયા નાભની ઘે – ‘યતીરાર ાા ’. ગભત્ાય
આજેમે ફને ઘે !
ઉયની માદી શજી રાંફાલી ળામ તેભ ઘે ; ણ વેમ્ર
ભાટે આટળુાં માાપ્ત ઘે . આ ફધુાં ઙ ક્રેડીટ ય ભેલલા ભાયે
ફૅન્ના ાડા ની ક્યાયે મ ઙલુય ડી નશતી. અરફત્ત, ઍ લઓતે
ઙ ફૅન્નુ ાં ક્રેડીટ ાડા ભને ભળમુાં શત ત ભાયી ાવે દાગ
ફ્રૅટને ફદરે આજે ફાંઔર શત ને સ્કુટયને ફદરે ઔાડી શત!
ઙ ે , ભને આવુાં ાડા આનાય ફૅન્, આ ઙ ાયણે, દાગ
આજે ન ણ શત! શલે જ્માયે નાણાાંીમ વ્મલશાયભાાંથી નીવ ૃત્ત
થઈ ઔમ છાં ત્માયે ફૅન્ ભને ક્રેડીટ ાડા આી યશી ઘે અને તે
ણ તદ્દન ભપત! લીઍ નવીફ ભાટે હ્ુાં ઘે – ‘ન ભાઔે દડત ુાં
આલે, યશે ઍ દુય ભાઔે ત!’ – ઍ ેટળુાં વાચુાં ઘે !

♦●♦
ફીજે દીલવે ફૅન્ના ઐપીવય આવ્મા. ાડા ભાટે ભેં
વમ્ભતી આી તે ફદર ઍભણે ભાય આબાય ભાન્મ. ઘી
ભાયા લીળેની લીઔત પૉભાભાાં રઓલા ભને પ્રશ્ન ુઘયા. ભેં
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ઉત્તય આપ્મા. થડાાં ઉદાશયણ : ‘અત્માયે તભાયી આલ
ેટરી?’
‘નીશ્ચીત શી ળામ ઍલી ળી આલ નથી. વ્માઙની
થડી આલ ઘે ; ણ વયાય વ્માઙ કટાડી–કટાડીને ઍ લધુ
થડી ફનાલી યશી ઘે . રેઓ છાં. રેઓને ખુફ ુયસ્ાય આલ
ઙઈઍ ઍભ ભાનુ ાં છાં; ણ ભલ ઙઈઍ ઍટર ુયસ્ાય
ભત નથી.’
‘ેન્ળન?’
‘હુાં જે નયી યત શત, ઍભાાં ાભનુ ાં ટેન્ળન કણુાં શત;ુાં
ણ ઍ નયી ેન્ળનલાી નશતી.’ ‘પય વ્શીરય ઘે ?’
‘ના. ાયની રન ભતી શતી; ણ ેટ્રર યડેથી
રેવ ુાં ડે તેભ શત,ુાં ઍટરે ાય રેલાન લીગાય ભાાંડી લાે ર.’
‘ટુ વ્શીરય ઘે ?’
‘ઐપીવની રન ય સ્કુટય રીધેળ.ુાં કણાાં લયવ લામુ;ું
ણ જુ ન ુ ાં થઈ ઔમુાં ઍટરે ાઢી નાખ્મુ.ાં અત્માયે ાઈનેટી પેયવુાં
છાં–ણ ઍ ભાયી ુત્રલધુની ભારીીનુ ાં ઘે . ઍની ભાંજુયી ભે
ત્માયે પેયવુાં છાં.’
આ ભાણવ રન રેળે અથલા ક્રેડીટ ાડા ય ઈ
પાઈલ સ્ટાય શૉટરભાાં નીલાવ યળે ત ફૅન્ની ળી શારત થળે
ઍલી ગીંતા ફૅન્ના આ અધીાયીને થઈ શમ ઍવુાં ભાયા
ઙલાફ ઘી લીરા ડી ઔમેરા ઍભના ગશેયા યથી ભને
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રાગ્મુ.ાં આભ ઘતાાં; ાડા ભાટે હુાં ાત્ર શત(બરે, ‘સુાત્ર’ ન
શઉં) ઍટરે ઍ શુાં ફલ્મા નશીં. ભાયા લીળેની લીઔતલાા
પૉભાભાાં ભાયી વશી યાલી અને ઘી ‘થેન્ મુ’ શી લીદામ
થમા.

♦●♦
ફૅન્નુ ાં ક્રેડીટ ાડા ભળમા ઘી ભેં ઘાાભાાં લાાંચ્મુાં ે,
ક્રેડીટ ાડા ન નાંફય ઈ જાણી જામ ત ઍન દુલુમઔ થલા
વાંબલ ઘે . આ લાાંગી હુાં ઔબયામ. આભ ત ાડા ન ઉમઔ હુાં
યલાન ઙ નશત; ઘતાાં ાડા આડુ–
ાં અલફૄાં ભુાઈ જામ, બુરથી
સ્તીભાાં ઙત ુાં યશે, આલી આલી ળક્યતાઐના લીગાય આલલા
રાગ્મા. ગીંતાઍ ધીભે ધીભે કેલુાં સ્લલુ ડુ.ાં ઍલા લીગાય
ણ આલલા ભાાંડમા ે ગીંતાને ાયણે બ્રડ પ્રેળય લધળે અને
બ્રડ પ્રેળય લધળે ત ાાં ત શાટા –અટૅ આલળે ાાં ત
ેયારીવીવ થઈ ઙળે... આલા લીગાય ઘી ભને રાગ્મુાં ે,
આલા લીગાય ઙય ડળે ત શાટા –અટૅ ે ેયારીવીવ નશીં
થામ તમ હુાં ઔાાંડ ત ઙલુય થઈ ઙઈળ. ઍના યતાાં ાડા
ફીરકુર વરાભત યશે ઍલ ઉામ ળધલાભાાં ઙ ડશાણ ઘે ,
ઍભ ભને રાગ્મુ.ાં ભેં ફૅન્ના ભૅનેઙય(ાડા આનાય વીલામની
ફૅન્ના) ઍલા ભાયા ઍ ભીત્રને ઍભની ફૅન્ભાાં લયવ ભાટે
રૉય બાડે આલા લીનાંતી યી. ભૅનેઙય ભીત્રને બાયે નલાઈ
રાઔી. રૉયભાાં ભુલા ભાટે ભાયી ાવે ઍવુાં શુાં ઘે નશીં ઍ
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ભીત્ર જાણતા શતા; ણ ભૅનેઙય તયીે ક્રામન્ટને રૉયભાાં શુાં
ભુવુાં ઘે ઍભ ુઘામ નશીં, ઍટરે ઍભણે ભને શુાં ુઘરુાં નશીં
અને ભને રૉયની સુલીધા યી આી.

♦●♦
ભાલુાં ક્રેડીટ ાડા શલે રૉયભાાં વરાભત ઘે . ક્રેડીટ ાડા
ભપતભાાં ભળમુાં ઘે ; ણ ઍને વરાભત યાઓલા ભાટે હુાં શાર
રૉયનુ ાં બાડુાં બયી યહ્ય છાં.
–યતીરાર ફયીવાઔય વાંા : ઍપ/૬૭, યતીરાર ાા , દાણ
ાાંગ યસ્તા, ઍવ.આય. ભાઔા, અભદાલાદ–૩૮૦ ૦૧૪
પન : ૦૭૯– ૨૭૬૮ ૦૨૬૪ ભફાઈર : ૯૯૨૫૧ ૧૧૩૦૧

@
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153 : 11-05-2008

‘ગુભયાશ’
–‘શયીશ્ચાંદ્ર’
અનુક્રભણીા

ારે ત્રીજી લાય ભાસ્તય જાનીદાવે ભને ઓફય આી,
‘‘યે ળ ળાાભાાં શાઙય યશેત નથી. ઘય ગુભયાશ થઈ ઙળે.’’
ઍટરે આજે

બઙન

ફાદ

યે ળે

નીળાન થેર

ઓબે

રટાવ્મ ે ચુીદીથી હુાં ણ તેની ાઘ ાઘ ગાલ્મ.
સ્કુરની વડને ફદરે ળાશજાદાઍ ફીઙ ઙ યસ્ત ડમ!
ગારતાાં ગારતાાં અભે ઔાભ ફશાય નીી ઔમા. ઍ
ઍની ધુનભાાં ઙ શત. ઍણે ાઘા લીને ઍે લાય ઙમુાં ણ
નશીં. વીટી લઔાડત, ક્યાયે  થયાને ફુટ લડે ઠય ભાયત
આઔ ધપ્મે ઙ ઙત શત. સુવ્લયન ફચ્ગ! ઍ નશત
જાણત ે ઍના આ ફુટ ઓયીદલા ઍના ફાને વલાયથી વાાંઙ
સુધી પાઈર વાથે ેટરાાં ભાથાાં પડલાાં ડતાાં શતાાં!
ભદાયીઐના ડેયા નજી ઍ શોંચ્મ, ત ાાંગ–ઘ કુતયા
ઙયળયથી બવતા ઍની નજી રક્યા. હુાં ઔબયામ – ક્યાાં
ઍ ભાયા ઘયાને ઔે ફગકુાં બયી રે ત! ણ જેલ ઍ
કુતયાઐની નજી શોંચ્મ ે તેઐ દુભ શરાલલા રાગ્મા. ઐશ!
ભતરફ ે કુતયા વાથે ઍને જુ ની બાઈફાંધી શતી.
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હુાં ચાડની આડળે ઙઈ યહ્ય શત. ભદાયીના ઍ
ઘયાઍ ગાય–ાાંગ વા યે ળને ઔે રટાલી દીધા. ભાય
ત શ્વાવ ઙ અધ્ધય થઈ ઔમ! દીર ધડત ુાં શત.ુાં ણ ધીયે ધીયે
વા ઔે થી વયીને ફદન ય થઈ કાવ ય યભલા ભાાંડયા.
ઘી યે ળ આઔ લધ્મ. નશેયને ીનાયે ેટરા
ફાંઔાી ઘયા ભાઘરી ડી યહ્યા શતા. આ ફધુાં ઍ ઍીટળે
ઙઈ યહ્ય શત. ઙલાભાાં ઍ ઍટર ભગ્ન શત ે હ,ુાં

ઍન

ફા, ઍની અડઅડ ઙઈને ઉબ યહ્ય તેનમ ઍને ખ્માર ન
યહ્ય. ઍની આંઓભાાં ઉત્સુતા શતી, જીલન પ્રત્મેન પ્માય શત.
ઍ ત્માાંના લાતાલયણભાાં રીન થઈ ઔમ શત.
ઍાઍ યે ળની નઙય ભાયા ય ડી અને ઍનુ ાં ભોં
ડી ઔમુ.ાં આઓયે ઍને ાાંઈ ન સુચુાં ઍટરે ઍણે આંઔી
ગીંધી હ્ુ,ાં ‘‘ાા, આ ર ભાઘરી ડી યહ્યા ઘે .’’ હમ
ુાં
ઍની વાથે ફેવી ઔમ. ન ઍની સ્કુરની લાત નીી, ન ભાયી
ઐપીવની! ન ભેં ઍને ુઘરુાં ે, ત ુાં ળાાને ફદરે આ ફાજુ ેભ
આવ્મ. ન ઍણે ધડ યી ે હુાં ઐપીવને ફદરે આ ફાજુ ળી
યીતે આલી શોંચ્મ. અભે ભીત્રની ભાપ અશીંતશીંની શાાંતા
યહ્યા. ‘‘ગાર ાા, નદીની ેરે ાય ઙઈઍ,’’ શી ઍ ફુટની
દયી ઘડલા રાગ્મ.
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‘‘ના ફેટા, ઔ બીંજાલાથી તને ળયદી થળે,’’ શી ભેં
ઍને ભાયી ીઠ ઉય ફેવાડય અને ઍણે ઍના શાથ ભાયા ઔે
રેટી દીધા.
ઍનાાં ગીંતા–બમ ફધુાં ઙ ઔામફ થઈ ઔમુ.ાં ઍ ફલ્મે
ઙત શત : ‘‘ાા, નદીની ેરે ાય ઍ થ્થયપડ ઘે . દી’
આઓ ફવ થ્થય પડયા યે ઘે . લી ત્માાં ઍ સ્લાભીજી ણ
ઘે .
નદી ાય યી ે વાભે ઙ સ્લાભીજી ભળમા. ‘‘તભાય
ઘય ઘે ે?’’
‘‘શા.’
‘‘કણ ડાહ્ય ને બ ઘે . તભાલુાં નાભ યળન યળે.’’
ન જાણે આટરી લાત ય ભને ઍટરી ખુળી થઈ ે
સ્કુરથી બાઔેરા ઍ ઘયા લીળે ભને ઔલા થમ.
નજીભાાં ઙ થડાાં ઝાંડાાં શતાાં. લાવણ ભાાંઙતી ઍ
બયલાડણે હ્ુ,ાં ‘‘કણા દીલવે આવ્મ , યે ળ!’’
યે ળ ઍની નજીભાાં ઙઈ રાડભાાં ફલ્મ, ‘‘શા, ભાવી!
આજે ત ભાયા પ્ા ણ આવ્મા ઘે .’’ યે ળની ભાવી અભને
ગા ીલડાલલા ભાઔતી શતી ણ અભે ના શી.
યે ળને

નીળાે થી

ન

બાઔી

ઙલાનુ ાં વભજાલલા

ભનભન હુાં ળીળ યત યહ્ય; ણ ાાંઈ શી ન ળક્ય. આઓયે
ભેં નક્કી મુું ે આજે નશીં, ાર–યભે ઍને વભજાલી દઈળ.
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લયવાદે

ઙય

મુ.ું

અભે

જેભતેભ

કયે

શોંચ્મા.

ુાં થતી ઍની ભા ઉબી શતી. ઍણે ભને
આંઔણાભાાં ઙ ધુલાાં
ાં લાાં
ઉધડ ઙ રીધ : ‘‘આઓ ભશલ્ર ઘુભી લી. શેરાાં ત ફેટ
ઙ બાઔત શત, શલે ત ફાેમ બાઔલા રાગ્મા ે શુ?ાં ’’
દાગ ઍને ઔીનાથ દ્વાયા જાણ થઈ શળે ે આજે હુાં
ઐપીવે નશત ઔમ. યે ળ ભાયી વડભાાં બયામ – ણ જાણે
ઍ ભને ઍની વડભાાં રઈ રેલા ભાઔત નશીં શમ! ઍને થત ુાં
શળે ે ઍને ાયણે ઙ ઍના ાાને આ વાાંબવુાં ડે ઘે . દાગ
ભાયા ભનની અંદય સુતેરા ફેટાને જાગ ૃત થમેર ઙઈ ઍના
ભનની બીતયન સુતેર ફા જાગ્મ શત.  ફે  યશી ઍ
ફલ્મ, ‘‘ાા, શલે હુાં ડાહ્ય થઈ બણ્મા યીળ, શોં!’’
ેટરામ ભશીના લીતી ઔમા. શલે ઍ નીમભીત નીળાે
જામ ઘે . શેરાાં ેટરીમ લાય ભાસ્તયની અને ઍની ભાની
ધભીઐની ઈ અવય ઍના ય નશતી થઈ. ણ ઘે લ્રા
પ્રવાંઔની ઍના ય કેયી અવય થઈ ઘે . ઍને થઈ ઔમુાં ઘે ે
ઍના ાાને ઠાભાાંથી ફગાલલા ઍણે નીળાે ઙવુાં ઙ
ઙઈઍ.
ફધાાં ખુળ ઘે , ભાસ્તય જાનીદાવ ખુળ ઘે , ઍની ભા
ખુળ ઘે અને હુાં ણ...શા, શેરાાં શેરાાં ભનેમ ખુળી થઈ શતી.
ણ શલે... ...
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યાતના નલ લાઔી ચુક્યા ઘે . ફાયીભાાંથી લીઙી
ગભતી દે ઓાઈ યશી ઘે . આઔીમા ચફુી યહ્યા ઘે . ભરમાનીર
રશેયાઈ યહ્ય ઘે . યે ળ ટેફર–રૅમ્ ાવે ુસ્તભાાં આંઓ
યલી ફેઠ ઘે . ણ ભાયા ભનના અંત:સ્તરભાાં શરગર ભગી
યશી ઘે . જીલને થામ ઘે ે ઍ નીળાભાાંથી બાઔી છટે, હુાં
ઐપીવભાાંથી, અને અભે ફા–ફેટા આઓી દુનીમાને અંગુઠ
દે ઓાડી ઙઔરભાાં
ાં
ઘુભતા યશીઍ! ણ આ લાત હુાં ઈને શી
ળત નથી. શેરાાં ઍ ગુભયાશ શત – શલે હુાં ગુભયાશ થઈ
યહ્ય છાં.

– ‘શયીશ્ચાંદ્ર’
(ફરલાંતવીંશની શીન્દી લાતાાને આધાયે )

‘લાગનમાત્રાન પ્રવાદ’ના ાન : ૬૮ ઉયથી વાબાય..
વાંાદ : ભશેન્દ્ર ભેકાણી – ગાય લયવ ગારેરી, ઘવ–
વાડીઘવ ાનાાંન ઍ ઍલા ગાય ગ્રાંથભાાં ઘાઈને વલા
રાઓથી

લધુ

લાગને

શોંગેરી,

‘અયધી

વદીની

લાગનમાત્રા’ભાાંથી લીણીલીણીને શ્રી. ભશેન્દ્રબાઈઍ આ ુસ્તભાાં
‘પ્રવાદ’ લશેંચ્મ ઘે .. આ લીયર લાગનમાત્રાન ‘પ્રવાદ’
આયઔનાયને ગાયે ભુ ગ્રાંથ ાવે ઙલાની તરફ રાઔે ઍલ
સ્લાદીષ્ટ ‘પ્રવાદ’ ઘે આ પ્રવાદથાભાાં...
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ાનાાં : ૫૧૨, ીંભત : લુીમા ૭૫–પ્રાળ :
રભીરા ટ્રસ્ટ, .ફ. ૨૩, વયદાયનઔય, બાલનઔય–364
001, પન: (0278) 256 6402

e-mail: lokmilaptrust2000@yahoo.com
@
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154 : 18-05-2008

ઔચર–ુષ્
-ડૉ. યઈળ ભનીઆય
અનુક્રભણીા

.૧.
આખુાં જીલન અભે ધીયે ધીયે રખ્મુ,ાં
યે ત ય જેભ ાઔર વભીયે રખ્મુ.ાં

યા ાઔ ય ફવ, ‘વઓી યે !’ રખ્મુ,ાં
ઍથી આઔ નથી ભેં રઔીયે રખ્મુ.ાં

ભઙનુ, પયશાદ, ભશીલાર, શીયે રખ્મુ,ાં
રીયે રીયે ને આઓા ળયીયે રખ્મુ.ાં

યઙ ભાણવ કલાત યહ્ય ચુગા,
જે રખ્મુાં તે નીતયતા ચભીયે રખ્મુ.ાં

આણે ક્યાાં દી ાંઈ રખ્મુાં ઘે ‘યઈળ’?
ઍ ભીયાાંઍ રખ્મુ;ાં ઍ ફીયે રખ્મુ.ાં
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.૨.
આંઓથી ટયુાં અલળ તે આંસુ શવુાં ઙઈઍ,
ૈં  બીતય દદા ત વગલામુાં શવુાં ઙઈઍ.

ભાય દીલ તાયા કયને યળન ળી યીતે યે ?
દસ્ત! વોનુ ાં તીકુાં અઙલાફૄાં શવુાં ઙઈઍ.

ઍ ભાણવ વાદ ાડે, વાાંબી વો ઈ ળે,
લીશ્વ આખુાં ઍટળુ,ાં ફવ નાનુ ાં શવુાં ઙઈઍ.
ભત વયખુાં દુ:ઓ ડે ત ઈ ાંઈ ભયત ુાં નથી,
ભત ભાટે બાગ્મભાાં ભયલાનુ ાં શવુાં ઙઈઍ.

ભાયે વયનાભે ભળમુાં ઘે , ભાયી લીઔત ાંઈ નથી,
જીન્દઔી–યફીડીમુ,ાં ફીજાનુ ાં શવુાં ઙઈઍ.

.૩.
તયવુાં દી ન પાવ્મુાં ભને, ત સુધી ઔમ,
અભ ૃતની ચાંઓનાભાાં શાશ સુધી ઔમ.
હુાં દીવ્મતાની ળધભાાં દે લ સુધી ઔમ,
પ્રત્મે ફાંધ દ્વાયની વાાં સુધી ઔમ.
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ભાંદીય ે ભસ્જીદ સુધી અટી ઔમા વહ,ુ
જીજ્ઞાવાલળ ઙયા હુાં આઔ સુધી ઔમ.
બારાન, તીય–ાભઠાાંન લાયવ શત,
ભાણવ ઘતાાંમ ઍ દીલવ શ સુધી ઔમ.
ભાય ભુાભ ત શત ભ ૃઔઙના દે ળભાાં,
રઈ ઔઈ આ ભાયી પ્માવ, અને ઙ સુધી ઔમ.

રશીન યાં ઔ રાર નશીં, ા શમ ઘે ;
ઍલી પ્રતીતી થઈ અને ાઔ સુધી ઔમ.
આઓા જીલનભાાં ઍ  દુ:ઓની ભી શતી,
ઍન ઙ પ્રત્માકાત ે  સુધી ઔમ.
ભાયી તયવના વાગા સ્લલુને ીઘાણલા,
શયીમાી બભ ઘડી, ભલુસ્થ સુધી ઔમ.

.૪.
દ્વાય ઈ ઓટઓટાલી જામ ઘે ,
આઓા કયને શગભગાલી જામ ઘે .
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જીન્દઔીબય ણ વાથે યશી ળે?
ફેઉ ઍરતા નીબાલી જામ ઘે .
ઓારીાથી હુાં ડલુાં છાં ઍટરે,
લેદનાઐ કય વજાલી જામ ઘે .

જીન્દઔીથી થઈ ઔમા ઘે જે લીદામ,
આંઓભાાં ક્યાયે  આલી જામ ઘે .

નશીં જીલામેરી ક્ષણના ફઙને,
ગાય ઙણ અંતે ઉઠાલી જામ ઘે .

ભડી યાત્રે ળેયીભાાં યઓડે ‘યઈળ’,
યઙ ઈ કય ફતાલી જામ ઘે .

.૫.
ન દ્વીધાભાાં ડ, ત ુાં લરણ રઈ ની;
જીલન રઈ ની મા ભયણ રઈ ની.

ઓબે આઓેઆખુાં ન યણ રઈ ની,
શથેીભાાં ઍ યે તણ રઈ ની.
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વાંફધ
ાં ને ત્માઔી સ્ભયણ રઈ ની,
ત ુાં સ્ળોને ઘડી દે , વ્રણ રઈ ની.

શલાઐ ઙઔતની ન સ્ળે તને,
ત ુાં તાલુાં ઙ લાતાલયણ રઈ ની.

લઙન રઈ વભમની ઔરીભાાં ન જા,
ત ુાં ક્ષણ રઈ પ્રલેળી જા, ક્ષણ રઈ ની.

ક્ષીતીઙ ાય શોંચ્મા ‘યઈળ’ તાયા ળબ્દ,
ુાં તે ગયણ રઈ ની.
શલે તમ

.૬.
ના ભામા શુાં પક્ત લાયવ યહ્યા,
તમ ળબ્દની વાથે નીઓારવ યહ્યા.

ઘને આળમ લીવાભાન શ ઍભન,
આણી ઘત ય ફે’ વાયવ યહ્યા

ના ત ાંડીત થમા, ના તયણ આલડુ;ાં
ઙ અભે ઔાંઔાાાંઠે ફનાયવ યહ્યા.
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ટાાંણાાં–ઘીણીઐની વયતચુથી,
ભાંદીયે ના સ્થામા ફવ, આયવ યહ્યા.

ઍભ શીને ઘી દે લ શવતા યહ્યા,
લ્મ, ‘યઈળ’ ત શજુ વાલ ભાણવ યહ્યા!

.૭.
વાંઔેભયભયન નશીં આઙ ભરાઙ ત ુટે,
આ રભ ભોન થળે ળીલ્ ઙયા ઙ ત ુટે.
યસ્ભ ત ુટે ે બરે યીત–યીલાઙ ત ુટે,
ત ુટે ભાણવ ન દી, ગાશે વભાઙ ત ુટે.

ગાર, ઍલી ઈ વયશદભાાં પ્રલેળી ઙઈઍ,
જ્માાં પ્રાળ ન ત ુટે , જ્માાં ન અલાઙ ત ુટે.

ળબ્દ ફવ રાડાની જેભ તણાઈ આવ્મા,
રશીભાાં દદા બમાું યઙ ઙશાઙ ત ુટે .

ઍ ભાણવથી ‘યઈળ’ ેટરા ળેય નીજે?
ઍ જીલતયભાાં ‘યઈળ’ ેટરી વાાંઙ ત ુટે?
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.૮.
વાગ છાં ત મ હુાં ભને વાફીત નશીં લુાં,
હુાં વત્મને ઍ યીતથી રજ્જીત નશીં લુાં.
આઓામ ઍના લુને અંીત નશીં લુાં.
ાઔ ય ઉતાયી રાંીત નશીં લુાં.

આપ્મા યે ઍ ફુર ભને ઍ ઙ ળતા ય,
ઍેમ ફુર હુાં દી વાંગીત નશીં લુાં.
ાભી ઔમ, ભજા ત ફવ, ઉથાલાભાાં ઘે ,
તેથી હુાં જાતને દી સ્થાીત નશીં લુાં.
ફીજુ ાં શુમ
ાં યલા વભુાં પ્રાપ્ત થામ ત,
વાચુાં હુાં છાં, હમ
ુાં ઘી પ્રીત નશીં લુાં.
યાઓે ઙ લીશ્વને ત ુાં લીઓયામેળ,ુાં પ્રબુ 1
જા, હમ
ુાં ભાયા કયને વ્મલસ્થીત નશીં લુાં.

.૯.
ભાત્ર ત્રણ અક્ષય ઘે ત,ુાં ઈશ્વય ઘે ત,ુાં
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 42
રાઔણીથી ય ઘે ત,ુાં ઈશ્વય ઘે ત.ુાં

કય ભને, બીંત ભને, વઔણ ભને;
ભુક્ત ઘે , ફે કય ઘે ત,ુાં ઈશ્વય ઘે ત.ુાં
પ્રશ્ન છાં, કુટપ્રશ્ન છાં, ભાણવ છાં હ,ુાં
ક્યાાં ઈ ઉત્તય ઘે ત?ુાં ઈશ્વય ઘે ત.ુાં
હુાં ઙ નતાન છાં, અનાદી ને અનાંત,
ભાત્ર ઍ ચાાંચય ઘે ત,ુાં ઈશ્વય ઘે ત.ુાં

ઔ ભુી ત ઙ ધયા ય ઍલાય!
ક્યાાં શજી ઔબય ઘે ત?ુાં ઈશ્વય ઘે ત.ુાં
સ્લસ્થ હુાં શઉં, ત ત ુાં શત નથી,
ને લગીતૌ તય ઘે ત,ુાં ઈશ્વય ઘે ત.ુાં

.૧૦.
ીનાયાઐ અરઔ યશીને ચયણને જીલત ુાં યાઓે;
અરઔતા આણી ઍભ ઙ સ્ભયણને જીલત ુાં યાઓે.

તાલ ભ ૃઔઙનાાં જેભ યણને જીલત ુાં યાઓે,
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ફવ, ઍભ ઙ સ્લપ્ન તાલુાં ઍ ઙણને જીલત ુાં યાઓે.

વભમના સુમાન ુ ાં ગારે ત વઔાલી ભુે વકફૄાં,
વ્મથાનાાં લાદ લાતાલયણને જીલત ુાં યાઓે.
શ ઍલી શમાતીને ઈ તરીપ શુાં આે?
જે અંદયથી ભયી ઙઈ આલયણને જીલત ુાં યાઓે.
અનામાવે ત જીલનભાાં ફધુાં બુરી ઙ ઙઈઍ, ણ–
પ્રમાવ લીસ્ભયણના ખુદ સ્ભયણને જીલત ુાં યાઓે.

‘યઈળ’ આ દસ્ત તાયા અધુયા ઘે ળીાયીઐ,
ખુાલી
ાં
તીય જે અડધુ,ાં શયણને જીલત ુાં યાઓે.

: ભુક્ત :
આે દીરાવા અને યડલા નથી દે તા,
દુ:ઓ ભાલુાં ભને ભીત્ર જીયલલા નથી દે તા;
આંસુઐ ટાલે ઘે ભને બેઙ ફનીને,
ઍ જીલતા ભાણવને વઔલા નથી દે તા.

♦
ઔચરભાાં જીલનન ભયભ વ્મક્ત યીઍ,
ે વત્મભૌ ળીલભૌ સુદ
ાં યભૌ વ્મક્ત યીઍ?
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આ ભત્રાથી ભક્તા સુધીની નભાઙ,
ઢી રઈઍ, અભે ત ધયભ વ્મક્ત યીઍ.

♦♦
બરે અલ્ તમે લધાયે રખ્મુાં ઘે ,
રખ્મુાં તે ફધુાં યક્તધાયે રખ્મુાં ઘે ;
રઓાણે–રઓાણે પ્રશાય થમા ઘે ,
અભે ણ પ્રશાયે –પ્રશાયે રખ્મુાં ઘે .

♦♦♦
–ડૉ. યઈળ ભનીઆય
6-ફી, યત્નવાઔય ઍાટા ભેન્ટ, ગાાંદનીગ ાવે, ીરદ,
સુયત–395 007
પન (કય): 0261- 272 0765, ભફાઈર– 98251 37077
RAEESH MANIAR - amiraeesh@yahoo.co.in

@
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155-1 : 18-05-2008

‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ના લાગભીત્રને
બાલપ્રેભથી ‘લીદામ–વરાભ’..
–‘વ.ભ.’ના વાંાદ
અનુક્રભણીા

આઔાભી યલીલાયથી આના Inboxભાાં ‘વન્ડે ઈ–
ભશેપીર’ની pdf File શલે નશીં આલે..
‘ેભ,

ાંઈ

ાયણ?

ત્રણ

ડવાઐ

(યતીબાઈ–૮૬;

ફલાંતબાઈ–૭૬ અને ઉત્તભબાઈ –૭૪)ભાાંથી ઈને ાંઈ થમુાં
ે શુ?
ાં ’ આલ વલાર થળે ઙ. ણ ના, ના, ઍવુાં ઈ ાયણ
નથી. બરે અભે ડવા, ણ શજી ત અભે ડેધડે ઘીઍ.
કુદયતની કૃા ઘે અને તભાય અઢ પ્રેભ ત ઘે ઙ!
તા. ૨૫ ભે ૨૦૦૫થી ળલુ થમેરી, ‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ની,
૧૫૫ વપ્તાશ સુધી ઍ ણ યલીલાયન ઓાડ ાડયા લીના
વતત ઍધાયી ગાળુ યશેરી આ ‘યાં ઔાયાં ઔ–લાગનમાત્રા’ને, શલે
લીયાભ આલા ભન થમુાં ઘે . ફવ, ઍ ઙ ાયણ. ત ગાર,
લીઔતે લાત ભાાંડીઍ...
માત્રા ઈ લાય ભાત્ર સ્લૈયલીશાય અને નીલુદ્દેળીમ શમ
ઘે ; યાં ત ુ ભટે બાઔે તેન ઉદ્દે ળ, ભાઔા, (માત્રા રાાંફી શમ ત)
લચ્ગેનાાં લીયાભ સ્થાન, ડાલ, અંતીભ સ્થ, અેક્ષીત પ
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અને અનામાવ પ્રાપ્ત થલાન વાંબલ શમ તેવ ુાં પ– આ
ફધાન ઙડફેવરા નશીં; ત ણ વાય ઍલ વલીઔત ખ્માર
માત્રાઍ ઉડનાયને શમ ઍ સ્લાબાલી ઘે . માત્રા શુ
ાં ાભલા
ભાટે શમ ે ક્લગીત માત્રી ાવે ાંઈ આલા જેવુાં શમ ત તે
વભાઙને અાણ યલા ભાટે ણ શમ. માત્રા અને વાભાન્મ
વપય લચ્ગે દે ઓીત ઈ બેદ નથી શત. બીન્નતા શમ ઘે
પ્રલાવીના ભાનવી અબીઔભભાાં. ઈ લાય ઍવુાં ણ ફને ે
ળલુ થઈ શમ ઍ વપય ગક્કવ ભમાાદીત શેત ુથી; યાં ત ુ વપય
યતાાં યતાાં પ્રલાવીન ભાનવી અબીઔભ ઍલ કડાત જામ
ઘે ે તે માત્રા ફની જામ ઘે !
આવુાં ઙ ઈ લાય ફને ઘે ઈ ઉક્રભ લીળે; ળલુ
થમ શમ થડુ
ાં ાંઈ યલાના ઉદ્દે ળથી, ાંઈ પ્રમઔાત્ભ
ફાફત નાણી ઙલા. વાલ નલ ઙ ઉક્રભ શમ ત્માયે ખ્માર
ણ ન શમ ે આભાાં ઍલા યભભાણ થઈ ઙલાળે ે આખુાં
વપ્તાશ ઍભાાં ઙ ડુબ્મા યશીશુ!ાં ખ્માર ત ઍલ શમ ે
અઠલાડીમાના ફે–ઍ દીલવ ુયતા થઈ યશેળે. ફને ઍવુાં ે
માત્રાભાાં નાનુ ાં ભટુાં અંતય યઙ ાતા શઈઍ ઘીઍ તેભ, શાથ
ધયે ર ઉક્રભ યઙ ઐઘલત્ત વભમ ભાઔી ઙ રે ઘે . ઙ ે ઍભ
ણ વાથે વાથે ફને ે, ાભ યતાાં યતાાં ન ધાયે ર ભૈત્રી ભે ,
નલા ભીત્રન અાય સ્નેશ ભે અને ઉક્રભ વાભાન્મ ામા ન
યશેતાાં ‘ભૈત્રીમાત્રા– સ્નેશમાત્રા’ ફની જામ!
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‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ અંઔે અભાયે ાંઈ આવુાં ઙ થમુાં ઘે .
ભશેપીર ળલુ થઈ ઍ નાનડા ઉક્રભ લુે. ઉદ્દે ળ ણ વીભીત
શત––ગુઙયાતી બાાના વ્મા અને લીાવ ભાટેન. બાયત
ફશાય દુયદે ળાલયભાાં અને બાયતભાાં ગુઙયાત ફશાય અન્મ
ુ –યીલાયને દય અઠલાડીમે
યાજ્મભાાં સ્થામી ગુઙયાતી ફાંધઐ
નીમભીત લી–ઍન્ડની પ્રથભ વલાયે અચુ શોંગી જામ તે
યીતે,

ઈ–ભેઈરથી

ઍ–દઢ

ાના

જેટળુાં

ગુઙયાતી

વાશીત્મભાાંથી વાંદ યે ર લાગનક્ષભ, જીલનરક્ષી અને યવપ્રદ
રઓાણ, ગુઙયાતી રીીભાાં, ીડીઍપ પાઈર ફનાલી ેળ યવુ.ાં
(ીડીઍપ ઍટરા ભાટે ે જેની ાવે ગુઙયાતી પન્ટ ન શમ તે
ણ તેના લાગનન રાબ રઈ ળે.) આળમ ભાત્ર ઍટર ઙ ે
ભુ ગુઙયાતના ણ ગુઙયાત ફશાય લવતા ગુઙયાતીઐને ભ
વે ભ વપ્તાશભાાં ઍ લાય ગુઙયાતી રઓાણ, ગુઙયાતી
રીીભાાં લાાંગલા ભી યશે, જેથી ગુઙયાતી બાા, ગુઙયાતી
વાશીત્મ અને ગુઙયાતી રીી વાથેન તેભન વમ્ા ઙલાઈને
જીલાંત યશે. લી શ્રી ઓફયદાયની અત્માંત જાણીતી ાંક્તી ‘જ્માાં
જ્માાં લવે ઍ ગુઙયાતી, ત્માાં ત્માાં વદાા ગુઙયાત’ આ
ઉક્રભ ુયતી ત ‘જ્માાં ઈ લાાંગે ગુઙયાતી, ત્માાં અલશ્મ ભુઙ
ગુઙયાત,’ ફની ઔઈ! અભાયા ભનભાાં ત આટળુાં ઙ ે ,
વપ્તાશના વાતે વાત દીલવ નશીં તમ ભ–વે–ભ ફે દીલવ
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ત ભીત્ર, યીગીતના કય–આંઔણે ગુઙયાતી બાા–વાશીત્મ–
રીીન સુમા ઉઔે અને પ્રાળત યશે!
ઍ ેટા ઉદ્દે ળ ણ ઓય, ણ તે ેટા ઙ, આનુઔ
ાં ી
ઙ ભાત્ર. ગુઙયાતી બાાની ઙડણી લીળે ુન:લીગાયની
આલશ્મતા ઘે ઍભ, કણા ગુઙયાતી બાની જેભ અભને ણ
પ્રતીત થમુાં ઘે . આ અંઔે ‘ગુઙયાતી બાાયીદે ’ જે અબીઔભ
અનાવ્મ ઘે તે મગ્મ અને ગુઙયાતીને વય ફનાલલાભાાં
ઉાય ઘે તે અભે સ્લાનુબલે પ્રભાણ્મુાં ઘે . વયસ્લતીગાંદ્રાય
આદયણીમ લીદ્વદ્દલમા ઔલધાનયાભ ત્રીાઠીજીઍ તેની જીય
યે રી તે શીતથી અભે ઓટે યસ્તે નથી ઙ તેન અશેવાવ
અભાયાાં ભન–હૃદમને ભળમ. તેથી ભશેપીરનાાં રઓાણ–લીતા–
ઔચર સુધ્ધાાં ‘ઉંચાઙડણી’ભાાં આલા લીગામુ,ું જેથી આ
રઓાણ વયરતાથી ઈ ણ જાતના અથાભ્રભ લીના લાાંગી
ળામ ઘે ે ેભ અને તે ણ લીશ્વસ્તયે , તેની ગાવણી થઈ
ળે. અલશ્મ, આ ેટા ઉદ્દે ળ ઙ શત. અભને દશેળત ણ શતી
ે

ઉંચાઙડણીભાાં

નશીં

ભાનનાય

વાશીત્માય

તાની

યગનાઐન રાબ ભશેપીરને આલા વાંભત થળે ે ેભ!
(પ્રથભથી ઙ અભાય નીણામ ણ શત ે, ઍ ણ રઓાણ
રેઓની યલાનઔી લીના અને તે ણ ‘ઉંચાઙડણી’ભાાં શળે
તેલી સ્ષ્ટ વભઙ આી, તેભની અનુભતી લીના, ભશેપીરભાાં
પ્રવીદ્ધ ન યવુ.ાં (અશ! ેટરા આનાંદની લાત ઘે ે ેટરા
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ઉંચાઙડણીના પ્રઓય લીયધી વજૉઍ ણ સ્નેશથી, ઉભાથી
તાનાાં રઓાણન રાબ ભશેપીરને આલાનુ ાં વોઙન્મ (‘કૃા
યીને’ શીઍ તમ ઓટુાં નથી!) દાઓવ્મુ.ાં તેભનુ ાં વોઙન્મ, તેભન
ગુઙયાતી બાા ભાટેન પ્રેભ પ્રણાભને ાત્ર ઘે .
આ ઉક્રભન પ્રાયાં બ મો શત 50-60 બાલથી.
પ્રતીવાદ ેલ વાાંડળે, તેન વ્મા ેલ શળે, તેન ફીરકુર
ખ્માર ન શત, શીતે ઍલ ઈ ખ્માર મો ઙ નશત. આલ
ઈ ખ્માર મો શત ત ણ; તેને જે પ્રતીવાદ વાાંડય ઘે ,
તેન વાગે ઙ ઈ ખ્માર આવ્મ ન શત. ફહુ ફહુ ત અભે
ધામુું શત ે ફે–ત્રણ લયવભાાં 1000-2000 બાલ સુધી
શોંગામ ત બમ બમ! આનન્દની લાત ઘે ે ેલ ઍ
લાના ઔાાભાાં બાલન આંડ 4500ને આંફી ઔમ અને
આજે ત્રીજે લયવે ત તે 8500ને કુદાલી ઔમ ઘે !
ઍ વાભાન્મ ઉક્રભ તયીે ળલુ યે ર આ ભશેપીર
અભાયા ભાટે ઍ માત્રા ફની ઔઈ તે ઍ ાયણે ે, તે શલે ાના
દઢ ાનાાંની ીડીઍપ પાઈરના સ્લલુે ેલ ગુઙયાતી
વાશીત્મન અંળ ન યશેતાાં, લીશ્વના વાતે ઓાંડભાાં લવતા આઠ
આઠ શજાયથી લધુ બાલ વાથેની ભૈત્રીન ધાઔ–વેત ુ ફની
ઔઈ ઘે . દય વપ્તાશે બાલ ભીત્રને ભશેપીર શોંગતાાં ઙ તેભના
પ્રેભા પ્રતીવાદથી અભાયાાં હૃદમ સ્નેશબીનાાં થલા ભાાંડતાાં અને
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ઙતઙતાભાાં અભાયે ભન ઍ ઍ ઉક્રભ ઙ ન યશેતાાં ભૈત્રીનુ ાં
ભુતા સ્લલુ ફની ઔઈ–ભૈત્રીમાત્રા ફની ઔઈ!
ભૈત્રીની આ માત્રા ત અનાંત ઘે ; ણ જેનાથી ભૈત્રીન
આ ભશાવાઔય રશેયામ ઘે તે ઉક્રભને વાંઙઔલવાતૌ, અત્માંત
બાયે હૃદમે લીયાભ આલ ડે ઍભ ઘે . આભ, આ ૨૫ ભે,
૨૦૦૮ની ૧૫૫ભી ભશેપીરથી આ માત્રા લીયભળે. લીયાભ ત ન
ઙ યલ ઙઈઍ ઍભ અભાયાાં હૃદમ ણ શે ઘે . પ્રાયાં બભાાં
અભાય ખ્માર શત ે વપ્તાશના ફે–ઍ દીલવ ભશેપીર ભાટે
ુયતા થઈ ડળે કૃતીની વાંદઔી, યલાનઔી, અક્ષયાાંન,
પટ, યીગમ, યલાનઔી લઔેયે ાભઔીયી ભાટે. અનુબલે ઙણામુાં
ે વપ્તાશના પ્રત્મે દીલવે તેને ભાટે ભટા બાઔન વભમ
પાલલ ઙ ડે ઘે અને તેભ ઘતાાં દય વપ્તાશે ભતા
બાલભીત્રના

ભતા

અનેાને

ઉભાબમાા

પ્રતીવાદ–

વાંદેળની સ્લીાય–શોંગને શોંગી લવુાં ણ ભુશ્ેર ફની ઔમુાં
ઘે . ત્રણ–ગાય દીલવ ફશાયઔાભ ઙલાના પ્રવાંઔ અનીલામા ન
શમ ત ટાલા ઙ ડે. આ ાયણે વઔાાં–વફાંધી, ભીત્ર,
યીગીતની ઓાવી નાયાઙઔી ણ લશયલી યશે ઘે . ઙ ે
ભશેપીરના ાભની વભઙ આતાાં ભટે બાઔે ઉદાયદીરે તેઐ
દયગુઙય યે ઘે ; ઍ યાશત ણ નાની નથી. તેભને ણ અશીં
માદ યી રઈઍ, આબાયલળ શૈમે. ણ વયલાે વભજામુાં ઘે ે,
શલે ભશેપીરને લીયાભ આપ્મા લીના ઈ આય દે ઓાત નથી.
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ઘતાાં આને અરલીદા શેલા ભાટેમ હૃદમ ભાનત ુાં નથી,
તેથી આને લીયાભ શી ભનનુ ાં વભાધાન યીઍ ઘીઍ. આ માત્રા
ુન: ળલુ થળે ે ેભ તેન અભને ળ ખ્માર નથી; થળે ત
ક્યાયે ે ેલા સ્લલુે, મા શેત ુઐથી થળે તેન ણ ળ અંદાઙ
નથી. પયી આ ને આ ઙ સ્લલુે ગાળુ થામ ઍલ ઈ વાંબલ
અત્માયે ત પ્રતીત થત નથી ઍ સ્લીાયવુાં યહ્ુ.ાં જે ઉદ્દે ળ અને
ેટા ઉદ્દે ળથી ભશેપીર ળલુ યી શતી તેન ક્યાવ ાઢલ ઙઈઍ
તેલી

ઔડભથર

અભાલુાં

ભન

યે

ઘે ;

ણ

ઍલી

ઈ

આલશ્મતામ હૃદમને ઙણાતી નથી. ાયણ ે અભે નશીં લ્ેર
તેલ અઢ સ્નેશ અભને બાલભીત્રઍ આપ્મ ઘે . તે ઙ
અભાયા કડણની ભટી અને વાગી ભુડી ઘે .

ગુઙયાતી

યીલાયની

લાગનબુઓ

ઉકડી

શમ,

ગુઙયાતભાાંના ે ગુઙયાત ફશાયના વજૉની યગના અને
વજૉથી અયવયવ યીગીત થલામુાં શમ, આ ત્રણ લાના
ઔાાભાાં ળલુ થમેરી અનેાને ગુઙયાતી લેફવાઈટ અને
ગુઙયાતી બ્રઔ તયપ ફહુ ઙ ભટા પ્રભાણભાાં લાગ લાગન
તયપ લળમા શમ, લાગની રાઓ આંઓ ‘ઉંચાઙડણી’થી
અથાભ્રભ

લીના

લાાંગતી

થઈ

શમ,

દઢ

ડચન

જેટરી

લેફવાઈટ–બ્રઔ ‘ઉંચાઙડણી’ભાાં ળલુ થમાાં શમ, ઙડણી
યત્લે આણા યતા ઐઘા લુઢીચુસ્ત ઍલા આણા ાડળી
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યાજ્મ ભશાયાષ્ટ્રભાાં ણ નેટ ભાયપતે ‘ઉંચાઙડણી’ની લાત
શોંગી શમ, તે લીળે લીસ્ત ૃત ભાશીતી આત રેઓ ભાંઔાલી,
તેને તેભની વાશીત્મી ત્રીા ‘भाषाजीवनी’ભાાં ભયાઠીભાાં
પ્રાળીત યી ભયાઠી લીદ્વાનનાાં ભાંતવ્મ ભાંઔાલલા પ્રશ્નાલરી
ાઠલી શમ, દે ળ–લીદે ળના શજાય લાગઍ અભાયા લુડા
‘રાી’ પન્ટ ભાંઔાલી સ્ક્રીન ય ગુઙયાતી રઓવુાં ળલુ મુું શમ,
વભઙદાયી અને ઉષ્ભાબયી ભૈત્રીનુ ાં લત
ા ુ આલડુાં ભટુાં થમુાં શમ..
આલી આલી, નાની ઙણાતી અને ફાફતભાાં, આ ‘વન્ડે ઈ–
ભશેપીરે’ ત્રણ લાભાાં ગટી જેટરમ પા આપ્મ શમ ત
તેટળુાં ુણ્મ ણ અભાયાાં કયડાાં શૈમાાંને શયઓાલે ઘે .
લી, ઍ દયમ્માન ઙ ગુઙયાતી બાાન ળબ્દ–વાઔય
વભ ‘ગુઙયાતીરેક્ક્વન’ તૈમાય થઈ વેલાથે રવભીત
થમ. શજી ત ત્રણ લા ુયાાં થામ ત્માાં ત તેના ભુરાાતીઐની
વાંખ્મા ભીરીમન–દવ રાઓની થલાભાાં ઘે તેન યભાાંગ અને
તેની ધન્મતા ત અલણાનીમ ઘે અને અભાયાાં શૈમાાંને બીંઙલે ઘે !
ગુઙયાતી લેફવાઈટ ુયત આ યે ૉડા ત નશીં શમ દાગ!
ઓેયલીઓેય

લવેરા

ગુઙયાતી

લાગને

અભાયી

રાઓરાઓ

વરાભ!

શલે આ ે ખુફ ઙ આલશ્મ ાભ ત ઍ ઙ ઘે .
અને તે, અભને જેભન જેભન વાભેથી– સ્નેશથી વાથ–વશાય
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ભળમ ઘે તેભન હૃદમુલા આબાય ભાની તેભના ૠણને ભાથે
ગડાલી

તેભનુ ાં

અબીલાદન

યલાન,

તેભના

પ્રતી

અંત:યણુલા આબાય વ્મક્ત યલાન. અભે વાગે ઙ કૃતજ્ઞ
ઘીઍ......
1. ભશેપીર ભાટે તની કૃતી રેલાની યલાનઔી આનાય
દે ળ–લીદે ળ સ્થીત વો વજૉના, જે લીના આ ઉક્રભ ળક્ય ઙ
નશત...
૨. આલી યલાનઔી ભેલલાભાાં વશામબુત થમેર અને
વજૉની કૃતી, તેભન યીગમ અને પટ ભેલલાભાાં ણ
વક્રીમ

ભદદ

યનાય

વો

વહૃદમી,

ઉત્વાશી,

વેલાયત,

વાશીત્મયવી ભીત્રના...
૩. લીદે ળભાાં લવતા વાશીત્માયની કૃતીઐ ભેલી, તેના
વાંાદનન

ામાબાય

વાંબાી

રેનાય

અચીચ

ભીત્ર

શ્રી

શયનીળબાઈ જાનીના... તેભ ઙ અશીં ઔચર–વાંાદનભાાં વક્રીમ
ભદદ યનાય આગામા લી ભીત્ર શ્રી ભનસુઓ નાયીમા અને
લીજ્ઞાન–ળીક્ષ ભીત્ર શ્રી સુનીર ળાશના...
૪. ભશેપીર ઐય યભણીમ ફની જેભનાાં ધાયદાય વ્માંઔ–ગીત્રથી
તે, અભેયીાસ્થીત ાટા ુ નીસ્ટ ભીત્ર શ્રી ભશેન્દ્રબાઈ ળાશના...અને
સુયતસ્થીત ાટા ુ નીસ્ટ અને વજૉ ભીત્ર શ્રી નીભીળ ઠાયના...
૫. સ્લેચ્ઘાઍ ‘લીઙમા–રાી’ પન્ટભાાં ટાઈ યલાનુ ાં ળીઓી,
અક્ષયાાંન યી આી અને ઘે  પ્રુપ–યીડીંઔ સુધીની વશામ
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યનાય ભીત્ર, શ્રી સુનીર ળાશ, શ્રી જુ ઔરીળય, શ્રી લીજેળ
શુક્ર, ભધુાાંતા ઔજ્ઙય અને અભે અભેયીા શતાાં ત્માયે વલા
લાતે આલા ઙ ઉભાથી ભદદ યનાય ભીત્ર શ્રી ીળય યાલ
લઔેયે જીઔય–જાન દસ્તના...
૬. ાાંગ શજાયથી લધાયે લાગ થમા અને વો લાગને
અભાયાથી જાતે(ભેન્મુઅરી) ભરલાનુ ાં ભુશ્ેર ફનતાાં, ભુફઈ–
ાં
અભદાલાની ભૅગ્નેટ ટૅક્નરૉજીના બાઈ શ્રી અળ યણીમા
અને

તેભના

સ્ટાપનાાં

શ્રી

ભીનાફશેન

ઘામા

અને

શ્રી

જાગ ૃતીફશેન લારાણી લઔેયે તયલયીમાાં મુલાન–બાઈફશેન
અભાયી લશાયે ધામાાં અને આજે નીમભીતતાથી વાડા આઠ
શજાય જેટરા ભીત્રને ભશેપીર શોંગાડતા યહ્યાાં ઘે તેભના...
૭. અણવાય આપ્મા લીના, ની:સ્લાથાબાલે, ેલ ઉભાંઔ અને
ુયા

બાલથી

‘વન્ડે

ઈ–ભશેપીર’

ભાટે

https://sites.google.com/site/semahefil/

ઍ

લેફવાઈટ

ફનાલી

આી

અને દય વપ્તાશે ગેન્નઈ ફેઠેફેઠે તેને અરડ યતા યશી અભને
વયપ્રાઈચ બેટ ધયનાય સુયતના બાઈ શ્રી ઢશભાાંશ ુ ભીસ્ત્રીના..
૮. અભદાલાદના બાઈ શ્રી જુ ઔરીળયે તાના બ્રઔ આ
નલી–વય ‘ઉંચાઙડણી’ભાાં ળલુ માા. તાની શથટી ભુઙફ
વ્માયણ–ઘાંદની વય વભઙ ણ ઉંચાઙડણી ભાયપત તેભાાં
ીયવલા ભાંડયા. તે ઙ યીતે અભેયીાભાાં યહ્યે ગુઙયાતીબાા–
વાશીત્મ ભાટે વતત ગીંતન–ગીંતા વેલનાયા અને યાતદીલવ
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ભથનાયા બાઈ શ્રી સુયેળ જાની તથા બાઈ શ્રી ગીયાઔ ટેરે
ણ ‘ઉંચાઙડણી’ભાાં લીળે યવ દાઓલી તાના બ્રઔ દ્વાયા
‘ઉંચાઙડણી’ભાાં લાગને યવપ્રદ લાગનવાભગ્રી ીયવલાન
મજ્ઞ વપતાથી ગાળુ યાખ્મ ઘે . સુયતની ‘વત્મળધ વબા’નુ ાં
‘વત્માન્લેણ’,
‘લૈશ્વી

અભદાલાદનુ ાં

ભાનલતા’,

‘નમા

ભુફઈનુ
ાં
ાં

ભાઔા’,

ભશેભદાલાદનુ ાં

‘લીલેાંથી’

આ

તભાભ

‘ઉંચાઙડણી’ભાાં પ્રઔટતાાં વાભમી તાની લેફવાઈટ દ્વાયા
લીશ્વના લાગને સુરબ ફન્માાં ઘે . ‘ગુઙયાતી બાાયીદ’,
અભદાલાદ તે ણ દય ફે ભાવે ‘નમા ભાઔા’ભાાં ‘બાાલીગાય
ુતી’ પ્રાળીત યે ઘે . બાઈ શ્રી ભનીી જાની અને શ્રી ીયણ
ત્રીલેદી

તેન ુ ાં વાંાદન

‘ઉંચાઙડણી’ની

ેટરી

યે

ઘે

તે

તાત્ત્લી

ફધી

ુતીઐ

ગગાાઐ,

તથા

દસ્તાલેઙ,

તીશાવી ત્ર, શ્રી યાભજીબાઈ ટેરે ાજીુલા તૈમાય
યે રી અત્માય સુધીભાાં ‘ઉંચાઙડણી’ભાાં પ્રાળીત થમેરાાં વકાાં
ુસ્તની માદી, રેઓ લઔેયે વગલામ અને બલીષ્મે ણ વોને
તે

સુરબ

ફને

તે

ભાટે

https://sites.google.com/site/bhashavichar/ નાભની ઍ
લેફવાઈટ ણ ફની ઘે જેની ાભઔીયી અભદાલાદના બાઈ
જુ ઔરીળય અને સુયતના બાઈ સુનીર ળાશ વાંબાી યહ્યા ઘે .
ઉંચાઙડણીભાાં પ્રાળીત ફીજાાં વાભમી ણ શલે નેટ ય
આલલાની તૈમાયી યી યહ્યાાં ઘે . ટુાંભાાં, આજે દઢ ડચનથીમે
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લધાયે બ્રઔ/લેફવાઈટ ‘ઉંચાઙડણી’ભાાં ામાયત ઘે . ‘વન્ડે ઈ–
ભશેપીર’ના જેલા ઙ શેત ુ વાથે ળલુ યામેરા આ વકા
ઉક્રભઍ વન્ડે ઈ–ભશેપીરને યક્ષ યીતે ફ ત ુલુાં ાડુાં ઙ
ઘે ; ઍનુ ાં પ્રાઔટય ણ વપ ફનાવ્મુાં ઘે તે ફદર આ વો
ભીત્રન દીરથી ખુફ ખુફ આબાય..
૯. ‘ગુઙયાતભીત્ર’, ‘દીવ્મ બાસ્ય’, ‘ભુફઈ
ાં
વભાગાય’ લઔેયે
દૈ ની તથા ‘નમા ભાઔા’, ‘લીલેાંથી’, ‘વોઙન્મ ભાધુયી’,
‘વત્માન્લેણ’, ‘ઐીનીમન’(બ્રીટન), ‘ભાત ૃબાા’(ઐસ્ટ્રેરીમા),
‘ગુઙયાત

દાણ’(અભેયીા)

લઔેયે

વાભમીના

તાંત્રી–

વાંાદશ્રીઐ અને રેઓ ભીત્રના, જેભણે ‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ની
પ્રવ ૃત્તીની ઓાવ નોંધ રઈ તે અંઔેના અશેલાર–રેઓ પ્રવીદ્ધ માા
તે ભાટે...
1૦. ઘે લ્રે ઓાવ ત ભશેપીરના સુજ્ઞ અને ગુણગ્રાશી લાગ–
બાલભીત્રના, જેઐ તાના પ્રેભા પ્રતીબાલ અને ભૈત્રીની
ઉષ્ભા લડે અભને વતત પ્રત્વાશીત યી વજાઔ યાઓતા યહ્યા
અને જેભણે આ વાદાવીધા ઉક્રભને અભાયા ભાટે ઉભદા
માત્રાભાાં યીલતીત મો ઘે તેભના...
અને ઘે લ્રે! જે જે ભીત્રઍ ઍ મા ફીજા સ્લલુે અભને વશામ
યી ઘે તે વહન
ુ ા અભે દીરથી આબાયી ઘીઍ... ત ભીત્ર,
સ્નેશબમાા પ્રણાભ વાથે લીયાભ, આલઙ... ‘ઙમ ગુઙયાતી’

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 57
રી. આના,
યતીરાર ગાંદયમા, e-mail: rpchandaria@comcraft.com
ફલાંત ટેર, e-mail: patel.balvant@gmail.com
ઉત્તભ ઔજ્ઙય, e-mail: uttamgajjar@gmail.com

વાંાદ, ‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’

May 25, 2008

@
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155-2 : 13-07-2008

'We salute your 'FEELINGS' for 'SeM' '

અનુક્રભણીા

શેલામ ઘે ે, "ર તભને અને તભાયા ામાને ે લી યીતે
ભુરલે ઘે ઍ તભાયે જાણવુાં શમ ત, ......................તભાયે
ભયવુાં ડે."

●
નીગે ે ટરા આપ્મા ઘે ઍલા અને પ્રતીબાલ લાાંગતાાં
અભે વતત અભાયે ળયીયે ચુટી
ાં ઓણતા યહ્યા; ઍ જાણલા ે ,
અભે ગુઙયી ત નથી ઔમા ને?
♦●♦

We salute your 'FEELINGS' for 'SeM'
on 25th May, 2008
"Jay Gujarati"
Ratilal Chandaria, e-mail: <rpchandaria@comcraft.com>
Balvant Patel, e-mail: <patel.balvant@gmail.com>
Uttam Gajjar, e-mail: <uttamgajjar@gmail.com>

July 13, 2008
♦●♦
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1. Pravin Patel wrote:
Sent: Friday, May 23, 2008 8:37 AM

Dear Ratibhai/Uttambhai/Balvantbhai:
It is said that end is written before the start,

I, however, enjoyed SM from the start and am
happy the way it ends. I would miss, but at the same
would cherish the things served all along on the plate.

Love, principle, dedication, and visualization
were the driving force of the SM, and all those who kept
it moving as I know were young at heart. It would not be
improper to congratulate you and your team.

Again, where there is an end, there is new
beginning. I am hopeful, and believe that there is a silver
lining somewhere ahead.

SOMEWHERE, SOMEHING, for sure is doing
to happen, and soon I would see THAT on my computer
screen.
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I wish you all a good health and happiness rest of
life.

BE THE PEACE WITH YOU.
Truly yours,
Pravin Patel 'Shashi'-USA

2. Mahendra Shah wrote:
Friends: If you know about Sunday E Mahefil, I need not
need to explain it. If you don't know, this attached SEM
# 155 will explain everything to you. SEM meant a lot to
me, .( and of course to all other readers too) I don't have
any words for SEM and it's team for it's "Veeram". To
me it's like a Viday of a daughter to her Sasural by a
father . It is not one of the "Happiest moment" of my life
for me, but that's life! Let's hope for the best. Only thing,
I can tell is SEM gave me encouragement, appreciation,
and a platform to uplift my cartooning skill. . Here is a
priceless gift I rec'd from SEM a " RasDarshan" to one
of my cartoon.( see attachment ) Thanks a lot, Vadeel
Sri. Ratikaka, Uttambhai, Balvantbhai, Harnishbhai & all
SEM family members.

With regards.
Mahendra Shah-USA
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3. Dhirajlal Parikh wrote :
I share my sentiments with Mahendrabhai.
I will miss this a lot. It has been a constant
comapnion for me.
--DhirajlalParekh
4. Kirit C. Daftary wrote:
Great Job, we love you all. You made e-mail interesting
to read. But, alas!. Now same old same, junk and spam
mail to put up with.
Mahendrabhai, BETA still can‟t come back home
because you forgot their favorite SUBWAY………..
Most gujjus like it because it is Vegetarian, tasty and
healthy!

With best wishes and Regards,
Kirit C. Daftary-USA

5. Jay Vyas wrote :
This is a BIG disappointment ..i am sure you know the
REAL reason, ...i dont.
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can you think of taking over this?? can do commercially,
not for money but ..for network .. i can find an investor for
this ..but we need osmeone like you
think about it ..
i ma in canada this week ..will be back in us monday
afternoon
keep in touch

jagdish vyas
♦●♦

6. Kanak Raval wrote:
વાંડે ભશેઢપર ફાંધ થળે તે જાણી ઔણ લવલવ થામ ઘે .
તેના ાયણ વભજી ળામ ઘે ણ ઔે લાત નથી ઉતયતી.
તલનાંતત ઘે ે ભાત્ર ૬ ભઢશના ભાટે આ તનણામ ભકુપ યાઓીઍ
અને આ અદબુત યગનાને ચગયાં જઙલ યાઓલા પ્રમત્ન યીઍ.
ભશાનુબાલ
શતનિળ

વલેતશ્ર

બાઈને

અને

યતતબાઈ,ફલાંત

બાઈ,ઉત્તભ

બાઈ,

આબાયન

વાંદેળ.

ધન્મલાદ અને

ન યાલ-ઙમ ગુઙયાત –USA
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7. Shailly Vaishnavi wrote:
great loss to me
dr.niloo Vaishnav -- Shailly Vaishnavi

8. Suresh Jani wroteI am shocked.
આ ઔરાાંથી ભને અત્માંત ગ્રાની શોંગી. ણ બાઈ સુનીર
ળાશના ેટરા ખુરાવાથી ઠાંડ થઈ. ઉત્તભબાઈઍ જે ામા ળલુ
મુું શત,ુાં તે આઔ ધાલલા શલે આણે વોઍ ભય વલી
યશી.
–સુયેળ જાની–ટૅક્વાવ–મુઍવઍ

9. Sunil Shah wroteલશારા ઉત્તભબાઈ,
વન્ડે ઈ ભશેપીર ફાંધ થલા અંઔેન અણવાય તેના ાયણ વશીત
તભે ઍાદ ભશીના ુલે ઙ આી દીધેર, ભનભાાં ભુચલણ,
ાં
નીયાળા શતી; ણ તભાયી વાથે પન ય રાાંફી લાત થમા
ઘી બાયે શૈમે આ ડલ ઘુટાં ઉતાયલ ઙ ડે ઍભ શત. દય
ળનીલાયે ભેઈરફક્વભાાં અચુ ડતી ઍ ી.ડી.ઍપ. પાઈરના
દાણભાાં, ગુઙયાતી વાશીત્મની ાજીુલા વાંદ થમેરી ઉત્તભ
કૃતીઐ ભાણલાન ઍ બીન અલવય અને લાય ભાણ્મા ઘી,
આભ, અગાન તેની લીદામ ઔભી ત નથી ઙ... તભાયા રખ્મા
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પ્રભાણે ઍ ‘લીદામ’ નશીં ણ ‘લીયાભ’ ઙ ફની યશે તેભ ઈચ્છાં
છાં. વન્ડે ભશેપીર વાથે વાંાઈને થડુાં ટાઈીંઔ યલાન ભને
જે ભ આપ્મ તેનાથી ગુઙયાતીભાાં ચડથી ટાઈ યી
ળલાની ભાયી ક્ષભતા લીવી ઍટળુાં ઙ નશીં, ઍ કૃતીઐ
ઘાતાાં તેના અક્ષયે અક્ષયને સ્ળાલાન અદબુત અલવય ભને
પ્રાપ્ત યી આલા ફદર તભાય ૠણી છાં. કૃતીની વાંદઔીથી
ભાાંડીને રેઓ યીગમ અને ત્રણ–ગાય લઓતના પ્રુપ યીડીંઔભાાં
તભાયી ગીલટાઈ તથા આ ફધાભાાં આદયણીમ યતીાા,
ફલાંતબાઈ અને શયનીળબાઈના ઉત્વાશલધા પ્રેભ–પ્રત્વાશને
ભશેપીરને જે સુદ
ાં યતા ફક્ષી શતી તે નીશાલાનુ–ભાણલાનુ
ાં
ાં
વદબાગ્મ ભને વાાંડત ુાં યહ્ુાં ઘે . ભાયા જીલનની આ ધન્મ 
ુનઃ

નલા લુ–યાં ઔે

જીલીત

થામ

ઍલી પ્રાથાના

આબાય..પ્રણાભ.........

સુનીર ળાશ (સુયત)

10. Rajendra Trivedi, M.D. wrote:
We wish you stay connected.
As a Team You have done a great work.
Regards
Geeta + Rajendra and Trivedi Parivar
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11. Mahesh Naik wrote
It is really more painful to read about SEM, I can
not imagine my friday without getting email from SEM
team, it is simply selfless effort by Shri Ratikaka, Shri
Balvantbhai, Shri Uttambhai along with friends like you,
It is GREAT to be associated with ALL of YOU.
Thanking you once again to everyone associated with the
SEM team.
Mahesh Naik

12. Dharnidhar Thakor wrote:
ભાનતનમ ભુ. ઉતભબાઇ,
કુળ શળ. ઇભેર લાાંગી આકાત થમ. યાં ત ુ આ વલાની
વેલાને ચફયદાલલા ભાટે ભાયી ાવે ઇ ળબ્દ નથી..
ઇશ્વ્ર ય તત્રુટીને ઢદકા આમુશ્મ અને તાંદુયક્સ્ત ફક્ષે તેલી પ્રબુને
પ્રાથાના.
ભાયા રામ ાભાઙ ઙણાલળ.
ધયણીધય.ઠાય.

13. Leena Shah wrote :
Dear Sir,
since last one week i had started to read ur
www.gujaratilexicon.com
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sundayemahefil.really its very nice to read. if i want to
subscribed ur sunday e mahefil liteature or i want to
bcome a user of ur regular updt. then wats a procedure
let me knw
once again really very nice article & also plz start some
educational articals also
with regds
leena shah
mumbai-maharashtra

14. Poonam Krishnani wrote:
Dear Uttam Uncle,
I use to wait for Saturday to read Sunday eMahefil and
use to read without fail. It is sad to read that today is the
last eMahefil. However its true that it need more
attention and devotion of time and due to that social life
and other work may disturb.

You are more experience than me but still would like to
give you one suggestion that instead of discontinuing it
you can develop it as month;y magazine after talking a
small break (Please take a small break as i love to
receive and read again in my Inbox)
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I apologies for not giving my feedback of Sunday
eMahefil, i really sorry for that and appreciate for
initiative for Gujarati language development.

Regards,
Poonam Krishnani-

15. Prakash Modi wrote:
It is a sad news that the Sunday E-mehefil is winding up!
I hope and wish that this should continue. I can
understand the reasoning but I suggest it can be made
into fortnightly or monthly and can continue serving
readers as well as be in touch.

I may mention that in my case, I do read the magazines
mentioned in the e-mehfil because of its contents and not
because of the Unza Jodni. I mention this to avoid the
impression that I approve of the change! There is no
choice for the readers except to discontinue the
subscription. In fact, I did so for Naya Marg.

Sincerely,
Prakash
www.gujaratilexicon.com
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16. Kishor Raval wrote:
Sorry to know about clouser of Mehfil, but I do understand
your plight. I unofficially closed Kesuda.com after March
2007. Unofficially because I stopped updating it.

My reasons are not

very clear to me either.

Kanubhai has been very supportive of Kesuda and
therefore he is upset about Kesuda coming to an end.
But we started our activities for the fun of it so it
isequally all right if we end it when we want for reasons
bets

known

to

us.

I wish you happiness in whatever you decided to. So
long as you and Madhuben are happy, I am happy.
Kishor Raval-USA

17. Dr. Vivek Tailor wrote:
Dear Uttambhai & all,

So, no more Sunday E- Mehfil will be there from now
onwards...
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This is sad news... indeed a sad news that we shall not
receive SEM now onwards.... It was a nice time reading
SEM every week. I sincerely appreciate the hard work
done by the entire team over past 155 weeks without a
single

break.

That

was

Congratulations

indeed

to

a
all

BIG

task..
...

I must once again heartily congratulate on exceptionally
nice commitment & a pretty lengthy way to prove Unjha
spelling fruitful... We read SEM just because we love
Gujarati literature. But it was definitely painful to see the
modifications... So, out of your 8500 receivers, kindly
count me out of those who got acquainted with this new
spelling system... And count my vote when you shall
project the extrapolated result to the Government suprastructure.

We

shall

wait

for

the

second

Take care...

Dr. Vivek Tailor
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18. Nandlal Shah wrote:
THANK YOU FOR THE HARD LABOUR PUT IN
FOR

THE

BENEFIT

OF

THE

PEOPLE

Nandlal

19. Manoj Sathia wrote:
Thank you I will miss my Gujarat
Manoj Sathia

20. Khurshed Gandhi wrote:
Dear Uttam Kaka, Balwant Kaka, Ratilal Kaka,
Its saddening to know that I will not be receiving your
mail. Without knowing you all personally a sort of bond
was created. Especially being a surti I was proud when I
came to know that you are also from surat and today
when I came to know that being in 70 & 80's you started
this concept I feel proud of you. It will be a shame if
your Yatra actually comes to end. I hope its only Viram
and not end of your Yatra and all 3 of you will continue
your Yatra and god gives a long and healthy life to carry
on with your yatra.
Your Sahpravasi,
Khurshed
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21. Swati Jantrania wrote:
This is not fair, I just got started and now you say
"goodbye"! Thank you for all your hardwork for all these
Sunda e-mehfils! Hope you'll visit us when you come to
the U.S.
Swati Jantrania

22. sudhakar hathi wrote:
sunday e mahefiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ne viram aapayo ne
ant nahi fari malashu
dr sudhakar hathi
jamnagar

23. VINOD PANCHAL wrote:
Dear Uttambhai
It is sad to know that we will not get Sunday eMahefil
any more in our inbox.
Do u have any plan to restart?
Do u expect any kind of help from readers like us?
Mano ke na mano,
Sunday eMahefil no gajab no nasho che,
eMahefil same Sura ni te kai visat che,
Sura no nasho ek divas rahe che,
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eMahefil akhu week nasama dhut kare che.
Sorry but could not write in Gujarati since I do not have
requisite fonts in company PC.
Amari Nasha-mukti mate tame dosit chho.
Regards
Vinod M Panchal

24. Jugalkishor Vyas wrote:
આ દીલવ આલલાની ઓફય શતી ઍટરે વોના યતાાં દુ:ઓ
અનુબલલાન ઔા લધુ ભળમ!!
આજે ઘે લટે ઍ દી'મ આલી ુગ્મ. ખુફ ઓારી અનુબવ્મ.
આને ુયલાનુ ાં ળક્ય ઙ નથી. આઓી ટીભને લીદામ વાથે ઙ
અબીનાંદન ણ ભરલાાં ઙ યહ્યાાં. આ લયવભાાં ઍભની ભશેનત
અને નીષ્ઠા ફેભીવાર યહ્યાાં ઘે .

ગુઙયાતી અને ગુઙયાતીઐને ભાટે આ SEM ઍ તીશાવી
ફાફત ઙ ફની યશેળે. હુાં કણી યીતે ઍને ભુરવુાં છાં. ભુ. યતીાા
અને ઍભની બાાબક્તી આ ફધાાંની ાઘ (ે આઔ?) ઘે .
ઍભને અંઔે ત શીઍ તેટળુાં ઐછાં ઙ યશેલાનુ.ાં
હુાં આઙના દીલવને લીશ્વગુઙયાતી ભાંગ યના ઍ માદઔાય
દીલવ તયીે અને તભાયી ટીભને ઍ ભાંગ યના ભશાન નટ
તયીે ઔણીને લાંદના લુાં છાં.....
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જ્માાં જ્માાં શળે ઈ ગુઙયાતી, ત્માાં ત્માાં વદા 'વેભ' રશેયાતી.
આ વોન,
--જુ ઔરીળય–અભદાલાદ

25. Mahendra Shah wrote:
આનાથી લધાયે નીળાવ શુાં શઈ ળળે?
ઔઈ ારે ાટીભાાં SEMના લીયાભના વાંદબાભાાં ઍ ભીત્ર
વાથેના લાતાારા યથી..,
"શાંભેળાાં દય શુક્રલાયે હુાં ઙફ યથી કયે આલીને જુ તાાં ણ નથી
ઉતાયત અને ભાયા 85 લાના ીતા આત ુયતાથી ુઘળે..,"
ફેટા આઙની SEM નુ ાં પ્રીન્ટ આઉટ રાવ્મ ઘે ?" ".
ભશેન્દ્ર ળાશ–મુઍવઍ

26. urvish kothari wrote:
dear uttambhai & team members
pl. accept my salaam to your efforts. They'll go in to
history of Gujarati e-publishing as a sincere and
memorable effort to bring Gujarati on the net.
Thanks you, sir.
urvish – Mahemdavad
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27. rajesh shah wrote:
hi,
pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeee keep it up, do not stop
this, even though i am in india only i do not get this
kind of stuff to read phisically (books) due to the
time constrain but if its through email definately i
go through it and forward the same to my friends and
relatives and like mind people. awaiting every week
monday (in india)eagerly to check my inbox, and you
wa'nt believe that first email i open is yours mehfil
(i am not exgarating).

i appreciate your efforts is writing the same leaving
your all other social commitments and engagements i
hereby request you to continue the same as a
fortnightly/monthly, if you are not able to cop-up as
a weekly.

hope you will consider my request and as well other
reader's request also not to stop this 'MEHFIL'.

as in your last „ભધુયે ણ વભામેત‟ has been mentioned
by
www.gujaratilexicon.com
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shri mahendrabhai that ' mafat nu vacvani addat padi
gai chhe.'
regards,
Rajesh shah

28. MILAP V SHAH wrote:
It is really sad that movement like this going to be end
too early.

Though I may not be so deep reader of Gujarati literature
uptil now and a reader of "e mehfil" from few months,
but I am strong supporter and fan of this.

Is not any other way or people, who will carry forward
this movement? Can't we take help from Mr. Modi to
have helping hands from govt. also?

A surveys says that "the next generation of Gujarat will
not be able to understand and speak "shuddh Gujarati",
in this shameful case, the movement like "e-Mehfil" is
really doing marvelous work.

Please...please do something to continue this.
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Your fan, Milap V. Shah

29. Dr. Jitendra Mistry wrote:
Hello, Dear Uttambhai

we read your last email and was shocked.
suddenly this type of news, no one like it.
We know this is time consuming and hard team work.
But for 3 yrs you all did with love so we apriciate and
congratulate to all of you.
we are in Brisbane, so if you come this side please visit
us, it will be a pleasure.
If you start something new let us know please.
there are very good stories and poetry in the articles and
interesting to read in passing time.
anyway thanks a lot to entertained lots of
communities/people.
God bless you all and live healthy- peaceful and happy
life.
Thank you again, Namaste.
pushpa

30. Yusuf & Farida Kundawala wrote:
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Uttambhai- sorry to hear the closure- I wish you all the
best and many many thanks of the service- Is it possible
that you can leave all the 3 years set of writings on a web
site? i do not have so many of the Sunday collections-Thanks again--Yusuf Kundawala

31. Akash Acharya wrote:
I indeed appreciate your efforts and wish that some new
initiative will come from you in short time. I enjoyed
"Sunday eMahefil".
Akash

32. Pravin Sheth wrote:
Sunday Mehfil,our extremely e-paper run so dreftly by
Ratibhai Chandariya,Uttam Gajjar an their committed
group has blazed a new trail in e-communication with
varied and 'prasanna' readings with all the diversity of
creative

Gujarati

in

form,style

and

content.

I bow down to them and pray that they are rechrge with
yet another initiative--so rare in helping us enjoy our
literature thru a digital medium that connected our
Diaspora

acros

the

Pravin Sheth
www.gujaratilexicon.com
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33. ASHOK KARIA wrote:
it was sad to know that S.M is now stopped.
our humble request and prayer is to start whenever it
suits u.

I take this opportuity to thank heartily to trio i.e Ratibhai,
Balwantbhai, uttambhai and all others who have helped
in
Once

this
again

hearty

regard.
thanks/gratitude

for

it.

regd
Ashok Karia

34. Madhukar Bhatt wrote:
Uttambhai,

Rec. Sunday e-Mahefil alongside shocking note that this
is the last edition. I personally thanks and appreciate
team of Sunday eMahfil for services and your deep
efforts to mobilize Gujarat and Gujarati Literature.
Hope, you will continue with such Mahfil, may be in
other form.......
Regards,
Madhukar Bhatt
www.gujaratilexicon.com
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35. Ashok Vidwans wrote:
Dear Shri Uttambhai,

It is quite a disappointment to learn that you gentlemen
are deciding to take a pause from such marvelous
journey! But I cannot complain. You have done your
tour of duty. Let us hope that someone else will pick up
your torch and move on. My sincere salute to you all for
what you have done.

With sincere regards,
Ashok.

36. Vasant Dubal wrote:
Uttambhai.
I read Sunday Mahefil since last one year. I enjoy the
articals. It is a big job to prepare and send by email. I
hope it may continue We enjoy Gujarati reading living in
USA. Pl. pass my comments for all Gujarati community.
Keep in touch.

37. GIRISH PANDYA wrote:
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Respected Shri Uttambhai Gajjar and Family.All of you
our heartily JayGaytrimaiya.Received your email and
shocked to heard that now we are timebeing not get
sunday-E Mahefil 's valuable thoughts. All our Family
members are reading this "SEM' regularly and discussing
the topic also.

Now we cutout for some time from "SEM" as this takes
VIDAY. We appreciated your effort and thankful from
13 January2006 to stiill date of Episod 155,which was
unforgetable.

"WE ALL WISHING YOU AND ALL COMMITTE
MEMBERS OF "SEM" and pray to GOD that our
allmighty give encouragement and sprit for restart the
"SEM"

.

Resp. Uttambhai we will be in touch by email with
goodthought's

All

the

email

best

and

and

any

NEW

good

luck

GOD BLESS YOU ALL.

www.gujaratilexicon.com
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38. ULLAS OZA wrote:
Respected Ratilalbhai, Balwantbhai & Uttambhai,

You have done excellent work of spreading Gujarati
over all the continents and also created interest in
Gujarati - Our Matrubhasha in the young generation.

You deserve KUDOS for this service to the Gujarati
community and we appreciate the devotion with which
you

all

have

worked

for

the

cause.

We feel very sad that from next week we will be missing
your

e-mails

and

Gujarati

'aaswad'.

In any case wish you all and your families GOOD
HEALTH and PEACEFUL life in the years to come.

With kind regards,
Ullas Oza & family

39. Sharifa Vijaliwala wrote:
aa bandh karva jevu to nathi j. think again. i want to
write in gujarati. can you help me?
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40. bharat pandya wrote:
Uttambhai,
Sorry to hear,I would definitely miss it.But world never
stops
some other will take its place.Sincere Thanks for all you
did

E

Rite

mari

hasti

jagat

parathi

visarai

Gayi

pani mathi nikaLi angali ne jaga purai ghayi.

If you happen to read something good pl. forward it to
me.
I

would

be

thankful

……Bharat

pandya.

41. Manoj Anandpura wrote:
Respected Uttambhai,
Is it not possible to continue even once or twice a
month? It will be great help to gujarati samaj.
Manoj

42. Bharati asher wrote:
Respected Vadilo, Aane ame purna-viramne badle alpviram

ganaviato?

PCma
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With best wishes and warm regards, Bharati and
Mahendra Asher,POBox 4421,Dubai,UAE.

43. rajendra karnik wrote:
murrabi shri uttambhai,

hun aje j ek charchpatra lakhwano hato ke mafatni pan
kimmat hoi chhe. Babubhai umrao ne mafat ma lokone
manoranjan karavta sambhline parantu aapna kartune
vichar badalvani faraj padi chhe. kher, nirnay vyavaharu
hova chhata dukhad chhe parantu aapni vedna dur kari
shaku evu marama technological koi samrthya nathi etle
lachar chhun baki hun pan samay to aapi shakat. aapno
khub abhar trane janano ke aape samaj ne khubaapyu.
tame jene nathi manta teni ane tamara vishwasni tamara
ane madhuben per krupa hojo. dukhi rajendra

44. SAMPARK CONSULTANTS wrote:
Dear Ratilalbhai, BalvantBhai & Uttambhai,
The journey/yatra of three years with you have been very
enriching.
Selection of literature piece too was par excellent.

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 84

One part of me says, can you not make it once a month
or bi- weekly and one part of me says, 'gamta no kariya
gulal' should not be burden to you.
'Sunday e mahefil' was addiction. From all boring
business emails, and tons of forwards, this 'live' email
was like recharging yourself.
To many, it helped to revive their touch with "Guajarati
Sahitya".
We, as readers will cherish our memories of Sunday emehfil.
I thank you all for such great and successful efforts and
wish you all a very healthy and joyful journey of life.
'Viram' instead of 'the end' is like a silver border in
skyline like a ray of hope....!
Warm Regards,
Amisha Shah
(Editor- 'Thank you, Pappa')

45. Urmila Jobanputra wrote:
I am so sorry to learn that I will not be able to read
Gujarati any more from your sight - I used to look
forward to receiving your article - although it was once a
week only - i was hoping that you will increase it to two
days and gradually every day - I take the opportunity to
www.gujaratilexicon.com
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Thank you for your services that you provided us so far I will really miss your articles – Urmila

46. Premji B wrote:
ઙલાનને ળયભાલે ઍલા ત્રણે લશારવમા ડવાઐ ને લાંદન....
આબાય.....

લાત તભાયી વભજામ ઘે . જે નથી રખ્મુાં ઍ ભાયી વભઙ પ્રભાણે
લાંગામ ઘે . આ ઙલાફદાયી રેલા રામ અને તૈમાય વ્મક્ક્તઐ
ભી નથી. ભને 61 લા થમા ઘે . તફીમત વયવ ઘે . હુાં ઇ
યીતે ભદદફૃ થઇ ળકુાં ઓફય નથી ણ ઇચ્ઘા ઙફૃય ઘે . ળક્યતા
શમ ત ઙણાલઙ.

વયવ સ્ેરગેય ડાઉનરડ મુું ણ આખુાં લડા ડયુભેંટ ેલી
યીતે

સ્ેર

ગે

યવુાં

ઓફય

ન

આ વહન
ુ ે ખુફ ખુફ શુબેચ્ઘાઐ.
પ્રેભજીબાઇ બાનુળાીના પ્રણાભ.–શૈદયાફાદ

MKGANDHI wrote:
Aavun na chale. But, I should respect your thoughts.
www.gujaratilexicon.com
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Thanks for everything and all the best for your delightful
and healthy future.
With

warm

regards,

peace

and

love,

TRK Somaiya
Bombay Sarvodaya Mandal / Gandhi Book Centre
299, Tardeo Road, Nana Chowk,
Mumbai - 400 007 India.

47. Tushar Bhatt wrote:
Dear Uttambhai,

Your announcement about the closure of weekly mehfil
saddened me no end. It was like the toppling of Bhishma
Pitamah in the Mahabharat war. It also reminded me of
the shutting down of Milap years ago by Mahendra
Meghani. The mehfil meticulously nurtured by you and
others did a yeoman's service to the Gujarati language
globally. Wish it could have continued indefinitely. Alas,
whatever be will be.

I wish you and all those involved in the project a happy
life.
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Regards, Tushar Bhatt,
Former Editor, The Times of India, The Economic
Times, Ahmedabad May 24, 2008.

48. mahesh vasavada wrote:
Dear Uttambhai,sad to learn about the closure of
emehfil.Your constant efforts have given us a variety of
very interesting Gujarati articles.

I can understand why you had to say goodbye.The
reasons you gave are convincing."Thank you "would not
be enough to describe our gtratitude to you for excellent
weekly emails which kept us fresh.

A selfish suggestion.You may be closing the site,but do
try to give us something once in a while-maybe monthly
or even two-monthly.

With warm regs
Mahesh Vasavada

49. Dr Vikram Patel wrote:
Dear Friends,
www.gujaratilexicon.com
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Jay Shri Krushn.
You have all the right whether to continue or not but it
seems that you are stopping for want of time and
possibly enough help. My experience is also that we are
not getting enough second liners and so we are not able
to develop good long lasting institutes. Our work
depends upon personal character and when a person
ceases to be, the work also stops. May be our ego as a
population also plays as we do not want to continue
work started by others but want anything stamped by our
own name and so the process continues. everybody starts
something good which can last only one lifetime.

Anyway, I really enjoyed the articles, almost all of them
are read by me. If you start in future, please include my
address and oblige.
Regards.
Dr Vikram Patel
Chairperson
Muni Seva Ashram
GORAJ - INDIA.

50. Pooja Gajjar wrote:
Why is this the last one, dada??
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51. Bharat Kapadia wrote:
Respected R, B, U,

Just cant believe this. On one hand, you make us addict
of good, nutritional reading. On the other you say Good
bye. Not fair, just not fair. Unless you cleared it yoyrself,
we could have never thought you all are old aged. And
what the age has to do with such good activity. Nothing.
Agreed, that your bodies might have become old or
DOSA as you have repeatedly described in the farewell
letter, not your souls or heart as you claim. No way, your
souls are old. Your contents and selection every Sunday
have evidenced that your hearts are full of CHIR
YAUVAN.

You have

articles/writings

filled

contained

of

hearts with varied
all

NAV

RAS.

Though I can not digest your decision of discontinuing
the SeM, have to accept it with sad heart with a
salutation.

With warmest regards
Yours
Bharat

www.gujaratilexicon.com
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52. Rakesh Shah wrote:
Respected Balvantkaka, Uttamuncle, and Ratiuncle,
“Jay shree Krishna”

It is a sad day for Gujarati lovers. I read all your articles
and saved those in my eMahefil folder.

Thank you all very much for your hard work for last
three years.

Love,
R. C. Shah CHA-USA

53. Brijesh Mistry wrote:
Uttambhai
This is Shocked Massage.

After reading this last Sunday eMahefil mail i m really
shocked .
why this happened? please if possible then be continue.
you are doing great great work ( No body can do this
way ) for Gujarati Language and Sahitya ,
www.gujaratilexicon.com
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it was really amazing.
but whenever you start this type of work again please
touch me . Thanks.
Thanks,
Regards,
Birju, BRIJESH MISTRY--Ahmedabad, Gujarat

54. Maulik Joshi wrote:
Hi,
I had no idea that the e-mehfil was run by three elderly
people! You guys did a great job so far!
A big thank you for taking it this far.
regards,
maulik

55. Sharvari Desai wrote:
oooooooooooooooooooo uttambhaaaaaaaaiiiiiiiiiii,

avu na chale ho!!! e-mehfil bandh karo chho? bau j khot
padse

mane.

tamari,

jijani

baddhani.

its look like u had been too busy in e-mehfils work &
c'dnt get enough time for this & all the other things to
do. kharu ne?
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ok chalo tyare, havethi tame dar athvadie nai malo em
ne? madhuben ne & badhane yaad - Sharvari DesaiUSA

56. Chinar Desai wrote:
I have been receiving Sunday eMehfil for about 2 years.
I can imagine how much work this would be for you, and
I do appriciate all your efforts. At the same time, I would
like to know if I can help in any way to keep this going. I
am a mother of twin girls (ages 1.25 years), and I work
full-time, but I am very much inclined to give as much
time as I can if it is going to help this eMehfil going.
Please let me know
Best regards, ...Chinar

57. Kiranben Parikh wrote :
Hello everybody: I will appreciate if you take time to
read my reactions to this week‟s Sunday e-Mahefil
attached here with…Thank you.

Dear All Sunday e-Mahefil Team and Family members:
What a shocking news we are hearing from you today?
Like many other readers, my heart can't believe and
accept what we are hearing from you this week. I
www.gujaratilexicon.com
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understand there might be many more other reasons then
you have explained for taking such a hard decision but
please don‟t leave us like this. Every Friday I had a
special reason to open my inbox not just to check my
mails but to be very sure that there will be a mail from
you. The message/material in SEM is kind of an
anxiousness and curiosity for me. SEM has provided lot
of guidance and support to live my life meaningfully and
truthfully.

Beloved Vadeel Sri. Ratikaka, Uttambhai, Balvantbhai,
Harnishbhai, Mahendrabhai (Mama!) & all SEM family
members:

I can go on and on this issue but let me express
some of my feelings how I felt after I received a
good bye from SEM.


I feel like Mahefil has just begun and before we
realize the real enjoyment it has stopped.



I feel like all three Dadaji‟s have gave me their
support

and

guidance

to

live

my

life

meaningfully and truthfully and suddenly took
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away their offer. (I have a tears in my eyes while
writing this!) Do you have any idea what are you
giving to this young generation? We don‟t need
wealth in our heritage any more from our elders
we need our missing culture back and that is
what I use to get from you. What happened?


Mahendrabhai has expressed his feelings that
“this is a viday of a daughter by his father” I am
not a mother so I can only imagin that feelings
but I surly some body‟s daughter and for me I
feel like father has raised her daughter with so
much love and affection and suddenly he has
decided to stop giving that care, guidance and
love and affection. Please make sure to give your
daughter‟s hand (SEM) to the right person to take
care of her instead of making her lost in her life.



I strongly refuse to accept this “viday” (I am sure
there may be many more readers like me around
the world) so please try to find out some solution
to this harsh decision to stop SEM. Let‟s try to
spread SEM‟s fragrance to many more who are
depriving from getting advantage of it.

www.gujaratilexicon.com
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Here are some suggestions if you can reconsider
your decision instead of to totally stop “Sunday
e-mahefil Yatra” by replacing “Monthly e-mahefi
Yatra”.
We understand that to do such work there is not
only time is involve but money too! How about
we contribute our time and money. We know
this is a team work, may be in every country we
can have a team of volunteers and may be every
month each country can contribute their work to
you and then you can distribute among Gujarati
readers all around the world. This way, many
more Gujarati people with same interest can
make more Gujarati friends too!
We truly and heartily understand your personal
& social problems to continue this “Yatra” but
instead of totally stopping, Can you hand this
over to some body who can be trust worthy and
capable to do this work with the same interest
you have started this “Yatra”?
www.gujaratilexicon.com
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At last but not least THANK YOU VERY
MUCH FOR READING MY REACTIONS. I
DON‟T EXPECT ANY REPLY BUT SURE
DO EXPECT YOUR RECONSIDERATION
OF

CONTINUE

THIS

MAHEFIL….THIS

YATRA…..

I TRULY AND HEARTILY APPRECIATE
YOUR SELFLESS SEVA TO SEM. PLEASE
EXCEPT MY “VANDAN” AND “SALUTE”

GOOD LUCK AND MAY GOD BLESS US
ALL

-Kiranben Parikh
… Pittsburgh, PA – USA
58. Meera Shah wrote:
Alas! Dear dear Uttambhai-Madhuben,
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All good things come to an end. Sunday eMahefil is no
exception.

Indeed, as Mahendrabhai's cartoon suggested, we got
used to reading free articles! Ghar ma-n ghana patang
padyaaa hoy, pan pakdela patang ni majaa or j chhe.
Once a Japanese friend said that we get everything in
Japan but when someone brings 'stuff' from abroad, it's
free and more enjoyable.

Jokes aside, The past three years have been a satisfying
experience when I looked forward to receiving Gujarati
literature. (Jodni vishe to aankh aadaa kaan kayraa, it
was more, a lot more fun to read the wonderful work that
came through than nit-picking about the long and the
short ees and oos)

I will miss looking for the e-mahefil in my received
mails' list. But as it is said, "it's better to have loved and
lost, than not loved at all."

Many friends and family members have departed this
world but their wonderful memories are in my heart
within a touch of my thought. So are you.
www.gujaratilexicon.com
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Wishing you the best for all that you venture to do in the
days to come,
Meera naa pranaam

59. Preety Sengupta wrote:
Hello Uttambhai,

I just got your e-mail and the pdf explaining why
you the Mehfil will be paused (viraam). I am sure you
are going to get thousands of e-mails in response.

You, Ratilalbhai and Balwantbhai came upon this
idea, started with it, and it spread. It took wings, got
bigger, and started gobbling up all your time. This does
happen some times. Then either one pauses, or finds
some others to take over.

You three are the pioneers, and visionaries.This
was a "revolution" - until the Mehfil started no such
offering was made available. This is age of the fast
communication and electronic dependence. You all were
ahead of everyone, and put in so much energy and
creativity in this offering.
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Now do take some rest, as necessary, as required
- for social obligations, as you have mentioned. I look
forward to the re-start whenever it happens.

As for me, I am steeped in Gujarati - reading,
writing, speaking, thinking - so my loss is a bit lesser
than many others for whom this was perhaps staple for
three years.

Lots of wishes to all of you and families.

until later, sincerely,--------------Preety Sengupta

60. Popat Savla wrote:
We will miss Sunday mahefil. Wish you all best in life.

61. vijay shah wrote:
Uttambhai

If you want to keep sunday e mehafil in shudhdha
gujarati I can get help and take lead in the movement

Good procedure can be kept live
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62. Mehta, Bhupen wrote:
Dear Uttambhai,

It is very sad to read that you have decided to
take “viraam” / pause in publishing “Sunday emehfil”.
It had become a part of my life. I have
thoroughly enjoyed reading Gujarati articles sent
by you.
In my childhood, I remember my father used to
gather good articles from different magazines,
papers for me.
I was pampered and he used to find good
articles, novels, poems for me.
He was working with janmabhoomi in Mumbai
and he took me to many kavi sammelans and
other sahitya programs.
Now also when I visit him in Mumbai, once
every 2 years, he keeps ready for me some good
reading in Gujarati.
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I have felt similar feelings when I was getting emehfil e-mails from you every week.
Like my father I had also taken you for granted
that you are always there and that you will
always send such good readings every week.
It will be very painful for me, now that I will not
get e-mails from you from next week. I already
feel the emptiness in my life.
However I realize how painful it must be for you
all to stop doing what you all loved doing the
most.
I appreciate and thank you all for such a
wonderful work you all have done in Gujarati
sahitya.
I have hopes that you will resume your Yatra
soon, as you have mentioned it is just a
“viraam”.
Pranam and Jai Shree Krishna,
--Bhupen Mehta.
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63. Suren wrote: Arpan Foundation
Friends with a purpose
Dear Uttambhai:

I respect the decesion. Thank you very very much for the
journey.

I hope this is only a pause and not an end.

Suren

64. Mehta, Jayantilal wrote:
Thank you for giving such a great service for so long.

May be the material you presented can be prepared in a
book form.

Think about it. The material you presented was
excellent.

My love and regards for your great service.

Jayant Mehta
www.gujaratilexicon.com
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65. Qasim Abbas wrote:
Shriman, Uttam Bhai, Ratilal Bhai, Balvant Bhai & all
others involved in Sunday eMehfil,

Greetings,
With heavly heart, I read the ''Vida'y-Sala'm'' –
Sampa'dako today. Really, Sunday eMehfil was like a
weekly Gujarati newspaper, we enjoyed each week like
our favourite newspaper. We hope that the Viday may be
temporary and in near future we will be able to see
Sunday eMehfil again.

Though we fully understand that the domestic life, which
is everyone's right, is also to be given due importance,
we wish you that now you will be able to give more time
to your domistic life and to your dearest family
members. We really really appreciate your efforts, at this
senior age, that you devoted your much precious time to
provide a food for thought to more than 8,000 Gujaratis
all over the world, during this period.

We wish you every comfort and good life and we also
wish to see you again, though after some time or after
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considerable time, on Sunday eMehfil - be it on one page
only.

Howeve, we shall alwyas be in touch periodically,
through e-mail.

With our best wishes and kind regards.

Qasim Abbas

Toronto, Canada

66. Ketan N. Shah wrote:
Uttambhai,

It is a sad day for me to receive this email from you. For
last couple of years, it has been a routine for me to go to
work on Friday morning and print e-Mehfil and read it. I
sort of look forward to it. A part of me wants to be
selfish and wants you to continue all the good work you
do and the other part wants to thank you for all that you
have done over last 3 years and increase awareness of
Gujrati. I wish you the best and hope that you will some
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day come back from this "Viram" and give us many
more years in e-Mehfil.

Regards,

Ketan Shah(Mahendrabhai Shah(Cartoonist)'s Nephew
in Pittsburgh)

67. Kusum Shah wrote:
Dear Sirs,

I write this with a sunken heart for I have looked forward
to receiving you e-mail every week. And as I have
previously informed you, i have used many navlikas in
my teaching.

But I am truly grateful for what you have given me and
thousands more.

You will be greatly missed.

I sincerely hope it is only a Viraam and not a full stop.
Very best of wishes for your Future – Kusum
www.gujaratilexicon.com
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68. Lata and Raj Doshi wrote:
Thanks alot for the "Sunday eMahefil"
We will miss you.
Like to wish you best of the luck for whatever you do
next.
Lata

69. Rajnee Gohil wrote:Dear Ratikaka, Balvantkaka and Uttamkaka,
I felt very unhappy when I knew that this 155th SEM is
the last. I regularly enjoyed your selection.
I work as a Manager of the Dinbandhu Hospital. I
remain almost busy. Whenever I got time I enjoyed
reading SEM.
Hope, you will start again after rest..
But the GujaratiLexicone is the greatest gift for me and
my Hospital Staff. Many times we refer it to seek its
help.
Thank you so much Ratikaka and all.
Rajnee
Dinbandhu Hospital, Kholvad- Dist. Surat

70. Piyush D. Panchal wrote:
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P a g e | 107

Adarniya Mahanubhavo,

Aa vakhatni tamari mail joine dukhad ascharya thayu
chhe.

Man ma ekaj prashna chhe... "Aam achanak,kaya
karonasar" aavu thayu?

Sunday Maehfil lagbhag darek Gujarati Sahitya na
jeevan no ek hisso bani gayo hato..

Athwadiya na chhela tran divas ema prakashit thayela
lekh ne maanvama ane bakina divaso eni raah jovama
jata hata. have Aa badhuj bandh thai jashe..

Tame tran jane sarvanumate je nirnay lidho chhe e khub
vicharine lidho hashe em maani tamara aa nirnay ne hu
pura aadar saathe swikaru chhu. Pan Sunday Maehfil
vagar jeevan ma adhurap chhokas lagshe.

Ante Gujarati Sahitya na chahak ni rite hu tamara trane
mahapurusho no amne Sunday Maehfil na rup ma sundar
bhet aapva badal khub khub aabhar maanu chhu ane
aasha raakhu chhu. rahse.
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Bhare hriday hu pan ahi virmu chhu.. Aasha raakhu chhu
ke aapdi patra maitri jalvay.

Warm Rgds,

Piyush D. Panchal, Reliance Corporate Park, Navi
Mumbai.

71. Hetal Vin wrote:
Dear Uttamsir, Ratilalasir and Balvantsir

Maru favourite Sunday eMahefil have thi band thai
rahiyu che te jani ne bahu thayu.
Dar week ma vachavani adat padi gayi che. Haji pan
thoda time bhankara to vagse ke haji pan Emahefil kem
na aaviyu.
tamara aa PDF magazine ne lidhe ketla badha nava nava
articles vachava maliya. Ketlay nava artist no prichay
thayo. Have te badhu hu surely miss karis.
I can understanad ke have tamne badhu maintain
karvavanu bau adharu che ane Hard wok mangi le che.
I would like to say you Thanks a lot. Tame amne bahu
badhu aapiyu che.
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Gujarati bhasa taraf badha ne pacha attract kariya che. te
mate tamaro khub khub aabhar.
Aavjo.
Take care
Jai Shree krishna
Hetal Vin
Surat

72. Dinesh Panchal wrote:
સ્નેશી શ્રી ઉતભબાઈ અને ભધુફશેન વઢશત આની વભગ્ર ટીભ,
‘વન્ડે ભશેઢપર’ અંઔેની તલદામતત્રા ભી. તભે ખુફ
ઢદર ૂલા રખ્મુાં ઘે . ફાંધ યલાનુ ાં લાઙફીણુાં વભજી ળામ ઘે ;
ઘતાાં શજીમે ગારલી ઙઈતી શતી ઍલી રાઔણી ઙન્ભી. તભે
ઐઘા વભમભાાં જે ઉંગાઈ વય યી શતી તે તભાયી નીષ્ઠા અને
વાઢશત્મપ્રીતત તલના ળક્ય નશત.ુાં ઓાવ યીને તલશ્વબયના
ગુઙયાતીઐને તભે

‘ઉંચાઙડણી’ન ઓાસ્વ ભશાલય  ૂય

ાડય. ગુઙયાતી બાા, વાઢશત્મ અને ઙડણીના તલાવભાાં
તભને ઉંડ યવ ના શત ત તલશ્વબયભાાં આલડી ઉંગી ઘરાાંઔ
રઔાલલાનુ ાં ળક્ય ના ફન્મુાં શત. ઓાવ યીને ઙડણીના
તલાવભાાં તભે ળફૃઆતથી ઙ જે ઙશેભત ઉઠાલી ઘે

તે

યૅ ળનાચરચભના તલાવભાાં યભણ ાઠના ઔાઢા મઔદાન જેલી
ઘે . અભાયા જેલા રેઓને તભે તલશ્વબયભાાં લાંગાતા માા. તભાલુાં
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ઍ મઔદાન અભે ભ ૃત્મુમુંત બ ૂરી ના ળીઍ. ગુણલાંત ળાશનુ ાં
ત વભજ્મા
...તેઐ સ્લમાં આંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રતતબા ઘે ; ણ ઢદનેળ ાાંગાર
જેલા ઔાભઢડમા અને અલ્તલતવત રેઓને તભે તલશ્વબયના
વાઢશત્મપ્રેભી વભક્ષ યજૂ માા તે ભાટે ઓાવ ત હુાં અંઔત યીતે
(અને ગુઙયાત તભત્ર લતી ણ) તભાય આબાય ભાનુ ાં છાં.
કુદયત તભને અને ભધુફશેનને તાંદુયસ્તીની વાથવાથ
ગુઙયાતી વાઢશત્મ અને ઉંચાઙડણી ભાટે શુ
ાં નવુાં વાન વય
યલાનુ ાં ફ અને પ્રેયણા  ૂયી ાડે ઍલી હુાં પ્રબુને પ્રાથાના લુાં
છાં. નલયા ફેવલાનુ ાં તભને યલડળે નશીં. તભાયી આથભતી
અલસ્થાન ઓારી ગુઙયાતી વાઢશત્મની

વેલા ભાટે વ્મસ્ત

ફની યશે તેભાાં ઙ તભાયી અને ગુઙયાતી વાઢશત્મની બરાઈ ઘે .
ઢદનેળ ાાંગાર, વી–૧૨, ભજૂય ભશાઙન વવામટી, ઙભારય,
નલવાયી–૩૯૬ ૪૪૫

Phone : 02637- 242 098

73. Kanak Raval wrote:
તભત્રઃ
ુ ા"ને ઔે ટુાં યી શેર હભ
ઢળયે "ેસડ
ુ ર મો.તેભાાં તભે
ભોંાણના વભાગાય લધામાા.
"'Sunday eMahefil' ફાંધ" તે ડલ ઘુટડ
ાં
ઔે ઉતાયતા' ત
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રાાંફ વભમ થળે.
ઓમ્ભા ય ફારા.
ણ, જુ ના ફધા રઓાણને "આયાઈવ્ચ"ભાાં આળય આપ્મા
ઘી ઙ અરતલદા યલાની દમા યઙ.
-ન યાલ –USA

74. Jabeen wrote :
Dear Triputi- Uttambhai,Ratibhai,Balwantbhai..........
Accept my warm greetings!!!!
It makes me unhappy to read....Mostly I save all sunday
mehfil and read it when ever I get "Quality" time...This
time I open it, as I came accross a very good poet and I
was talking with him about Sunday Mehfil...and.......I
read that...........It is too much...yaar....
Anyways..Thats life.."Jeno aarambh chhe teno ant nakki
chhe.........."
Love you ..
regards,
Jabeen
(Jabir A. Mansuri)

75. bharat gala wrote:
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Dear Shri Uttambhai Gajjar
Thank u very much.
It's sad but we have to accept the reality.
May god fulfill all your dreams and keep you in good
health.
Once again thank you from bottom of my heart for
serving Gujrati's for 155 weeks.
Bharat K. Gala

76. Paresh VAIDYA wrote:
Shri Uttambhai , Ratilalbhai vagere,

I am sorry that I can not send mail in Gujarati font. Pl
bear with me.

Closing of SeM is sad. I started seeing it only since a
year when a friend sent me that. It was meant for
Diaspora, but the quality was so good that many like me
in INDIA also started seeing it. It looked like 'illegal
action' still I did it.

If the reason is the shortage of time, let it come as a
fortnightly till you find some more volunteers, who can
convert it to Weekly. May be I may be the one after a
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year, when I retire from service and learn what to do
from you people.

Vipoolbhai Kalyani wrote a nice article in Janmabhoomi
Pravasi a week ago. I hope you noticed it.

Pl reconsider your decision and keep it running as a
"Pakshik". Even if you can not, pl accept our thanks for
providing such rich reading material.

You are all Mahendrabhai Meghani in triplet!!

Bye and Best luck

Dr Paresh R Vaidya.
Bhabha Atomic Research Centre
Bombay 400 085 - INDIA

77. KAUSHIK DALAL wrote:
UTTAMBHAI NAMASHKAR

VERY VERY SHOCKING NEWS BY SUNDAY
MAHEFIL
I WILL BE MISSING N SUNDAY MORNNING WILL
NOT BE AS IT IS THAT WAS I WILL BE HUNGRY
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ON SUNDAY WITHOUT SUNDAY MAHEFIL
WHAT U ALL HAVE DONE CAN NOT BE
COMPENSET BY ANY MEANS BUT IT HAS NO
VALUE TEG IT BEYOND ALL
U R EFORT AND PRESENTATION N LOVE FOR
GUJRATI WILL UNFOREGETABLE
I WILL BE MISSING U ALL ALOT
I PRAY U ALL O AT LIST RETHINK ABOUT THIS
AND AT LIST BY MONTHLY OR MONTHLY U
ALL CAN PRESENT U R THINGS
WHAT EALSE I CAN WRITE I DONT HAVE
WORDS TO EXPRESS MY FEELINGS FOR ALL OF
YOUR
KOTI KOTI VANDAN
MAY GOD GIVE U BEST OF THE HEALTH N
THOUGT TO RESTART OR TO BE IN TOUCH
WITH ANY OF THE THINGS TO UP LIFT GUJRATI
IN RIGHT SPIRIT
THANX THANX THANX ONCE AGAIN

BE IN TOUCH

KAUSHIK DALAL
78. Mahendra Shah wrote:
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ઉત્તભબાઈ,
કુળ શળ. ત્ર રઓલાની ઈચ્ઘા શતી નશીં, ણ યી ળક્ય
નશીં. ઔઈ ારે ભીત્રની દીયીના રગ્ન- યીવેપ્ળનભાાં ભીત્ર
વાથે થમેર લાતાારા. તભ ને રઓી યહ્ય છાં,. શા, ત ભુદ્દાની
લાત.., ઔઈ ારે ાટીભાાં "SEM" જાણે ે ભીત્રભાાં " Talk of
the Town" જેલ લીમ થઈ ડેર. સ્લાબાલી યીતેઙ SEM
વાથે ભાયાાં ાટું ુ ન્વની વાંરગ્નતાને રીધે ભને ઙ વો SEM ના
લીયાભના પ્રશ્ન ઓેદ વાથે ુઘતા શતા. અને ભાયી ાવે તભે જે
ાયણ ફતાવ્માાં શતાાં ઍ વીલામ ઈ ઙલાફ શત નશીં! ણ
લાતગીત યથી ઍટળુાં તાયણ ાઢી ળક્ય (અને તભ ણ
ઢઔરાફાંધ ઈ–ભેઈર યથી જાણી ળક્યા શળ) ે, SEM
લીયાભ, ભીત્રભાાં આલામા નથી. શા, ઍભણે ઍ ફુર ણ મુું
ે અભે ઐેચનરી SEMને અબીનાંદન આલાન ળીષ્ટાગાય ે
વભ્મતા ચુીઍ ઘીઍ. ઘતાાં દય અઠલાડીઍ SEM ની
આત ુયતાુલા યાશ ણ ઍટરી ઙ ઙઈઍ ઘીઍ. SEMનાાં
લીયાભનાાં અંતયાં ઔ

ાયણ

જાણલાભાાં હુાં ભાયી

ઈંતેજાયી

ફતાલત નથી; ણ ાઘી ળલુાં યલાભાાં ભાયા તયપથી
નીઃસ્લાથા મઔદાન ઙઈત ુાં શમ ત ભાયી તૈમાયી ઘે ઙ. ઍનાથી
આઔ ફીજા રનાાં પ્રચલ્વ ણ ઘે ઙ; ણ ઍની હુાં
અત્માયે ગગાા યલા ભાઔત નથી. ભને ઓાત્રી ઘે ે કણા ર
ઍ આ લીમભાાં તભાય વાંા મો શળે. ભાયા SEM વાથેના
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કનીષ્ઠ વાંફધ
ાં ને નાતે લાગના અબીપ્રામ અને રાઔણી
તભાયા સુધી શગતા યલાની ભાયી પયઙ વભજુ ાં છાં.
ઈન્ટયનેટીઙઔતભાાં, ત્રણ લયવના ઔાાભાાં આ SEM ની વૉડભ,
ઉમઔીતા ને પ્રતીષ્ઠા ઈ જુ દી ઙ તયે શની ફાંધાઈ ચુી ઘે .
લાગ પ્રતીબાલન ળીષ્ટાગાય નશીં પ્રદળીત યતા શમ; ઘતાાં
ઍન લીયાભ ઍભને યલડળે નશીં. ભને ઓાત્રી ઘે ે આને ગાળુ
યાઓલાના કણા યસ્તા નીી ળળે અને ઍ ય તભ ત્રણેની
લીગાયણા દાગ ગાળુાં ણ શળે ઙ. વો લાગની તેભાાં શુબેચ્ઘા
બ.
ભશેન્દ્ર ળાશના પ્રણાભ.–USA

www.ameamericanamdavadi.com

79. Harnish Jani wrote :
અતી ઉત્તભ ઉત્તભબાઈ,
તભે ભશેપીરને ઘડી ભુી. ઍ જાણીને ભને દુ:ઓ નથી થમુ.ાં
ફીજી વ્મતી ભધુફશેન ઘે ે , જેભને ણ દુ:ઓ નશી થમુાં શમ.
ભેં ઙમુાં ઘે ે તભે યાતદીલવ તાની ત્નીને અલઔણીને,
‘ભશેપીર’ વાથે ુષ્

વભમ ઔાતા શતા. ‘ભશેપીર’ને

રૅટૅાભાાં છાલીને નપપટની જેભ ભધુફશેનની શાઙયીભાાં તેને
‘રૅ’ભાાં ફેવાડીને યભત યભતા શતા. તે શલે ફાંધ થળે. શલે
વજ્ઙન ફની અને ભધફુશન
ે ને તે ઙગ્મા આળ. ફાંનેને આનાંદ
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ભળે. અને તભાયા ફન્નેની ભાત્ર ‘વન્ડે નશીં’, ‘ઍલયીડે–
ભશેપીર’ જાભળે. અસ્ત ુ. ઙભાલ નલી ભશેપીર ભઙથી...
શયનીળ જાની

80. VD Jadav wrote:
Sir,

It is not the right step to discontinue the Sem after 155
glorious episodes published without any interruption.

However, the reasons shown by the Team is ultimately
and somewhat justified.

Pl.create a new option for SeM if possible in future.

Thank you very much for giving pleasures for a long
period of three years regarding the precious Gujarati
literature.
Regads,
VDJadav-Vadodara.

81. Harit Kothari wrote:
Respected Uttamdada, Balwantdada and Ratidada,
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It was so usual and kind of routine to receive Sunday
eMahefil before weekend. However, mostly I do not read
the message part of the email, when I receive Sunday
eMahefil eMails. I just download PDF and store issues to
a specific location.
Whenever I feel to read something else, something in my
mother tongue, I just go to the directory, and select last
received issues and read till I reach to end of last issue.
This time (today), as you expected, I was shocked when
I read last issue. I usually do not miss Gujarati since I am
having enough interactions and have few new books.
However the kind of novelties, that you were serving are
no more there! L Of course, I understand the reasons, the
way it was expanded. It seems like you wanted to build a
house but the required preparation was for a township! I
sometimes also have marked increase in number of
persons associated with this work.
I strongly feel 'thanks' is a very cheap ¨C very small 6
characters word for what you have done so far! No one
can forget this long journey!
You

will

most

probably

be

aware

about

ReadGujarati.com. If some synchronization can be
possible, I feel Sunday eMahefil can be restarted with
the motto ¨C the same intentions and with that kind of
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quality too! Please consider this, just as a suggestion. It
is always true that to suggest is easier than to implement!
My best regards to each of you, personally! Thank you
all, once again!
Regards,
Harit Kothari

તા. ૭ જુ ન ૨૦૦૮ના દીને ‘વ.ભ.’ના લાગને ‘ઐીનીમન’ન
અં ભલ્મા ઘીઃ–

82. Jay Gajjar wrote:
તમ સ્નેશીશ્રી યતતબાઈ, ઉત્તભબાઈ, ફલાંતબાઈ અને વો
વાથીદાય,
નભસ્તે. ‘વન્ડે ભશેઢપર’ની તલદામ શલે ભટી ઓટ અનુબલામ ઘે .
ઈ આત્ભીમ સ્લઙન ગુભાલતાાં શૈમે જે ગટ રાઔે ઍલ
અનુબલ થામ ઘે . ‘ઐતતનમન’ભાાં પ્રતતબાલ લાાંચ્મા ઘી
તલહ્વતા લધી ઔઈ. ડવાઐ વળત ઘે ત ઘી આ ઔળુાં
ેભ બમુું ઍલ વલાર સ્લાબાતલ થામ ઙ. ણ ઉભયની અવય
થામ ઘે ઙ. આ ામાભાાં તભાય ેટર ફધ વભમ લશી ઙત
શળે ઍ ત જે આવુાં ામા યે ઍને ઙ ઓફય ડે! વાગે ઙ તભને
વોને ખ ૂફ ભાણ્મા, કણુાં ફધુાં ભેવ્મુાં ઍન આનાંદ અનશદ ઘે .
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જે ાયણથી તભે સ્લપ્રેભથી સ્લીાયે ર ક્ષેત્રભાાંથી તલદામ રીધી
શમ તે ત તભે ઙ જાણ! ણ આઙ ‘ઐતતનમન’ ભલ્મુાં તેભ
તભાયી જાણભાાં આલતા ભનનીમ રેઓન અભને અલાયનલાય
ઢયગમ

યાલલા

પ્રબુ આને

વોને

ખ ૂફ

રાાંફ ુ ાં સુઓી,

તાંદુયસ્તીબમુું અને તનભનથી વભ ૃધ્ધ્ધબમુું જીલન ફક્ષે ઍ ઙ
પ્રાથાના.
ઙમ ઔજ્ઙયનાાં સ્નેશલાંદન–ૅનેડા

83. Janakdave wrote:
Thanks! Uttamji,

I really am very happy and await you to meet

every Saturday. Guajrati a language with depth

in it. You do best work for it...

GOD BLESS & BE WITH YOU ALL

Loving wishes
Janak

84. S. K. DESAI wrote:
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Dear Uttambhai, While I can't do any thing about the
decision i want to tell you how badly we will miss your
weekly emails and the attachments. For us NRIs living in
North America and other foreign countries, SUNDAY
eMAHEFIL was a blessing. Vatan ni yaad aave to
eMahefil kholi ne vanchi levaani aadat padi gai chhe.
Juda Juna lekhak ane kavi vese temni kruti vise
jaanvaanu maltu hatu. eMahefil na darek ank vaanchi ne
dil ne santi and thandak malti hati.

eMaheil dwara tame je Gujaratio ni savaa karichhe ne
temna ma rahela Matrubhumi na prem, Lekahk ane
Kavio pratye na prem ne je protsaahan aapyu chhe te
kharekhar prasashyaniya chhe. Tame and eMahefil hame
kadaach kadaapi na bhuli sakisu. Aapne khub khub
aabhaar. Avaar navaar koi ne koi bahaana hethal aapne
email dwara malta rahisu evi ashaa. Aapno phari phari
ne khub khub aabhaar.

Radhe...Radhe... Surendra Desai. Toronto, Canada.

85. Harikrishna Patel wrote:
Thanks Gajjarbhai,
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You and your team are doing an excellent service to
Gujaratis all over the world. Specially for ones like me
who is a retired person who can cherish Gujarati
language.

My

best

wishes

and

blessings…

…..Harikrishna Patel (London)

86. Govind Maru wrote
Respected Uttambhai,Namaskar.

I

am

glad

to

say

that

my

visite

of

www.gujaratilexcon.com is excellent. I am proud of your
e-mail. I read sunday eMahafil issue No.148 to 152.
Opinion Magazine: December 2007, January to April,
2008. Matrubhasha Magizine Ank 37 to 41. I use
Dictionary, Opposite words, Idoms, Thesaurs its helpful
for me. Thank you very much.

I recommended to my more than 50 friends to visit
www.gujaratilexcon.com and 'Sunday eMahefil'. It is for
your information.

with regars.
Govind Maru
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87. Ashok Karania wrote:ઇન્ટયનેટી લાગનવાભગ્રીનુ ાં ઍ ઉભદા વાધન
રને દયલા ભાટે, વજૉનાત્ભ ક્રાાંતત ઙઔલલા વાલુ
તેભ ઙ તલતલધ વભ્મતાઐ વાંઔાથે તાંત ુ ઙડલા ળબ્દભાાં
અઙફઔઙફી ળક્ક્ત ઘે ! ચટી
ાં ૂ ચટીને
ાં ૂ
રેલામેરી, ઉચગત ળબ્દથી
વજાામેરી, સુદ
ાં ય અચબવ્મક્ક્ત ાભેરી કૃતત દ્વાયા આત્ભાને વાલુ
ઉત્તભ ઓયા ભી યશે ઘે . આલ ઙ ઍ આનાંદ આ ‘વન્ડે
ભશેઢપર’ લાટે ભળમા મો ઘે . તનભશરાર ટારીની ેઠે,
શુક્રલાયે વાાંજે અથલા ળતનલાયે વલાયે , શવતે ભોંઍ આણુાં
ભાડ ઓઓડાવ્મા યત ુાં જાણે ે તે સ્લાઔત યલાને વાલુ ઊબુાં ઙ
શમ. ઘતાાં, આણુાં ધ્માન ઓેંગલા તેના ઈ ફ ૂભફયાડા
વાાંબલા ભે ઙ નશીં. યાં ત ુ તવાશી ત્નીની જેભ, અઠલાઢડમે
અઠલાઢડમે, વેંડ લાગને તેની તડ યહ્યા યી ઘે .
વાંદ યે રી યગ ગુઙયાતી વાઢશત્મની લાનઔીને,
‘ી.ડી.ઍપ.’ સ્લફૃભાાં યજૂ યલાભાાં આલત ુાં આ ઇન્ટયનેટી
લાગનવાભગ્રીનુ ાં બાથુ,ાં

ઍ

ઉભદા

વાધન

ફની

ઔમુ.ાં

ભાત ૃબાાની ચઓદભત યતાાં યતાાં વાઢશત્મનાાં ઙયઙલાઢશયને
ઓી ઓીને લાગ વભક્ષ ભ ૂલાન તેન તનષ્ઠાલાન પ્રમાવ
યશેત. ઙઔત બયભાાં ઠેય ઠેય તલસ્તયે રી ગુઙયાતી ઙભાતને
ભૈત્રીની ઔાાંઠે ફાાંધલાનમ તેન નક્કય આળમ યશેર. તાના
આ ામાના ધ્મેમને આ વાભતમી લાટે ગઢયતાથા ઙ યામા
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નથી; ફરે, તેણે ગાશની ઍ ભવભટી વેના ઊબી યે રી ઘે .
ભાન ે, ફહુ ઙ જૂઙ વભમઔાાભાાં, તેની ગાશના ક્યાાંમ લધી
ઔમેરી અને આઠ શજાય ઉયાાંત રના વતત વાંવઔાભાાં
આલલાનુ ાં તેને નવીફ ભળમુ.ાં અને ટૂાંા વભમઔાાભાાં અનેઍ
લી વાંા ના, વાંવઔાના, વાંફધ
ાં ના ભઙફ ૂત વેત ુ ફાાંધી દઈ ઍ
નલ ઉન્ભે ેદા મો ઘે .
આ ‘વન્ડે ભશેઢપર’ની ાઘ યતતરાર ગાંદયમા, ઉત્તભ
ઔજ્ઙય તથા ફલાંત ટેરની દૃષ્ષ્ટ યશેરી ઘે . ગુઙયાતી
ચરતનુ ાં યભન ચરપ્માંતય યલાની ગગાાભાાંથી યતતબાઈ અને
ઉત્તભબાઈને આ વાભતમન પ્રમઔ યલાન તલગાય સ ૂચેર. તે
ફાંનેઍ ફલાંતબાઈ વભેતના તભત્રભાાં તલગાયને લશેત ભ ૂક્ય
અને ઘી તત્રુટી તેને ગઢયતાથા યલાભાાં રાઔી
ડેરી. તેભણે ગભેયથી ઇ–ભેઈરી વયનાભાાં ઍઠાાં યલા
ભાાંડમાાં. અને આભ વાભતમીન તલગાય અભરભાાં ભ ૂેર.
રેઓનની

વાંદઔીની

ઙલાફદાયી

ઉત્તભબાઈઍ

રીધી.

ફલાંતબાઈ અને યતતબાઈની વશામથી તાાની યલાનઔી
ભેલલાની ઢક્રમા, ી.ડી.ઍપ. પાઈર ભાટે અક્ષયાાંન સુધીની
વકી ઙલાફદાયીઐ, ર સુધી ઘી તેને ભરી આલાની
તલતયણ વ્મલસ્થા ઉયાાંત લાગના વલારના ઙલાફ આલા
ફાફતની ફધી
વલરતન ણ તેભાાં વભાલેળ થત.
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આયાં બના ઢદલવભાાં તે ફે રભનુ ાં ગુઙયાતી તથા
‘ઇ.બાયતી’ (યભનાઈઝ્ડ ગુઙયાતીભાાં) રઓાણ યશેત.ુાં આ
વાભ ૂી પ્રઢક્રમા ાંટાાઙન નીલડલાને ાયણે તેને ઘાાંડલાભાાં
આલી. અને ઘી અંત સુધી ગુઙયાતી ચરતભાાં ઙ આ વાભતમ
પ્રઔટત ુાં યશેળ.ુાં ગુઙયાતી બાાનાાં રઓાણની ચાંઓના વેલનાયા
અને ડામસ્ઢય ગુઙયાતી લાગને ણ તેભાાં વભાલી
રેલાભાાં આવ્માાં. આલી ત દય વપ્તાશે ભળમા ઙ યતી.
બાયતના અને ઓાવ યીને ગુઙયાતના ઢયવયભાાં ણ આ
વાપ્તાઢશીની રગાશના ણ તલળે યશેરી ઙલા અનુબલલા
ભી ઘે .
ભુઓન્ભુઓ પ્રગાય–પ્રવાય દ્વાયા ઙ તેની લ્નાતીત
ગાશના ફાંધાઈ યશી. આ વાપ્તાઢશી દયે ને ઇ.ભેઈર લાટે
ભરલાભાાં આલતી અને તભાયા ‘ફક્વ’ભાાં તે તભાયી યાશ
ઙતી ફેઠી ઙ શમ. આલી વપતા ફીજે ક્યાાં ઙલા ભે ? ેભ
ુ લેળ શત ઙ નશીં. તે
ે, આ વાપ્તાઢશીન ફીઙ ઈ ગાંચપ્ર
લી લેફવાઈટ ણ શતી ઙ નશીં અને તભાયે તેના ઉંફયા દય
અઠલાઢડમે ઠલાનામ આલતા નશીં. મ્પ્મ ૂટયની યાભત લાટે
ઍ નવુાં તલધેમ લાતાલયણ ેદા થમુ.ાં લી, ઇ.ભેઈરની
વઔલડથી કડીના ઘઠ્ઠા બાઔભાાં ઙ વાંા –વાંવઔા થઈને યશેત.
દય અઠલાઢડમે તલસ્તયતા યશેરા લાગને વાલુ, લી, તેની
૧૫૫ વપ્તાશની વભ ૂી પાઈર આજે ણ ઇન્ટયનેટની કૃાથી
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ગુઙયાતી

રૅક્ક્વૉનની

વાઈટ

http://www.gujaratilexicon.com/index.php?action=down
loadSeM ય ઙલા, લાાંગલા, ડાઉનડ યલા વાલુ ભી ળે
ઘે . આ ણ ઍ અદ્વદ્વતીમ ાભઔીયી વાચફત થઈ ઘે . ૨૦૦૯ની
વારભાાં ત્રણેની ‘ટીભ’ પયી વેલાથે વઢક્રમ ફને તેલી પ્રાથાના..
– અળ યચણમા–ભેગ્નેટ ટૅનરજી, અભદાલાદ

ઘે લ્રાાં ૧૪ લયવથી રાંડનથી પ્રાતળત થતા ગુઙયાતી
ભાતવ

‘ઐીનીમન’(તાંત્રી–શ્રી

તલુર

લ્માણી)ના

જુ ન,

૨૦૦૮ના અંભાાં ઘામેર બાઈ અળ યચણમાન આ
પ્રતતબાલ, ઐીનીમનના વોઙન્મથી..

88. P V Datta wrote:
Dear Uttambhai,

I am really thankful that you have registerd my E-mail
ID and I have been receiving your mails regularly. They
are fantastic thought-worthy. Please keep mailing the
same.

I am living in Rajkot (Gujarat) and working with State
Bank of Saurashtra.
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My kudos to you and your team for such a wonderful
task.

Thanking you.
PARAG DATTA.

89. MOINUDDIN MANIAR wrote:
Dear Uttambhai and faily and friends.

Saadar Salam namaste.

I have been reading your e-mail regarding e-mahefil.
Through you e-magazine we enjoyed . . . enjoyed . . .
ENJOYED . . . Thanks. BUT VERY VERY SORRY to
miss you. Any Thanks for hard laborious task, you done
it well.
CONGRATULATION for surpass the many many
Millions. What you are doing in life please keep it up
good work. God Bless you with health & wealth.
Moinuddin Maniar
Noorbanu Maniar (Mrs)
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90. Dr.Bharatkumar Shah wrote
Hon. Uttambhai,

I was saddened to read the final note from you about
closing of the Sunday E Mehfil. Three very young "old
men" have done a great service to Gujarat. I am not quite
there yet, but am 66, and have been working on teaching
Gujarati, Hindi, Sanskrit, English, Jainism, etc. in the
U.S.A. for about 25 years by publishing books under the
name Setubandh Publications.

Last January, I launched an e-magazine "SETUBANDH"
for the second generation Gujaratis, and others. In a way,
it can be the next torch bearer of the Mehfil. It is only a
newborn now, looking for blessings from the elders. I
would request you to see it for yourself, and if you like
it, please forward the attachment to the Mehfils
readership. Regards.

Bharat S. Shah, M.D.

91. Prabhulal Bharadia wrote
ઓીવરીન વપ પ્રમત્ન
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ભાનનીમ ઉતભબાઇ,

તભાયી 'વન્ડે ઈ ભેશપીર'ની વભાધ્પ્તના વભાગાય જાણ્મા, ઓેદ
ત થમ, તભે કણી તલઔતથી તભાયાાં ાયણ ફતાલેરાાં ઘે ,
તભાયી ભેશનત, ઓાંત, વળુાઈ ને વાદાઈ તભાયા રઓાણભાાં ઙ
પ્રઔટ થામ ઘે , જે વાંતનષ્ઠા ને ઉદાયબાલે તભે ગુઙયાતી બાળા
અને અભ વલે ગુઙયાતીઐની વેલા ય ે ભદદ યી ઘે તે
અભાયા જેલા ત શયશાંભેળ માદ યતા યશેળે,

તલુરબાઇઍ મથાથા ળબ્દભાાં તભાયી ત્રણેમની બાયબાય દય
યીને

ફે

ળબ્દ

તભાયી અંઔત દયદાની

રખ્મા

ઘે .

ણ ઍટરીઙ લુાં છાં. તભાયી

વાથાતાન મળ વજીલ યશેળે. ભાયી રઓેર આ અણકણ બાળા
ભાનમ યાઓળ.

આ તયની વાથે ભરેર ઍટેગભેનટ 'ઓીવરીના યમતન'
તભાયી

ભેશનતની

ઘફી

ઉવાલે

ઘે .

તભત્ર યબ ૂરાર બાયદીઆ..રાંડન..

92. Suchi Vyas wrote:
'sunday e-mehfil bandh thaay chhe'... pan uttambhai haju
tame judi judi rite niyamit malo chho... aam uttambhai
bandh nathi thataa ..
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mane bahu game chhe. do keep in touch with us.
…….SUCHI VYAS -NJ-USA

93. Bipin Shroff wrote:
5/27/08
Dear Uttambhai & co,
I was out of station from my son's place Atlanta
(USA).As soon as I entered in the house, my son
informed me that have u read e-mail of Uttambhai?
There was an announcement regarding the closure of
Sunday Mahefil.
Uttambhai, virtually u people have started a
movement for the betterment of Gujarati Language.
Once u start the movement it will continue in one form
or other. It depends upon the vitality of its ideas. I have
no doubt about your efforts to convert it in to the
movement. It was really so. Convey my sincere regards
to Balwantbhai, Ratibhai & many others who were
NIVKI ENT.
Regards to all pioneers of Sunday Mahefil
including respected Madubahen who silently sacrificed
everything for the creation of your New Baby(S.M.)
I will be in constant with u.
Yours Bipin with Heavy emotional Heart.
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-Bipin Shroff –USA

ભસ્ત નભે ઘે અભાલુાં આ વોના પ્રેભાગ્રશે
પયી ભીઍ ૨૦૦૯ના જાન્મુઆયીથી...

ઈન્ળાલ્રાશ..

‘ઙમ ગુઙયાતી’
Ratilal Chandaria, e-mail:<rpchandaria@comcraft.com>
Balvant Patel, e-mail:<patel.balvant@gmail.com>
Uttam Gajjar, e-mail:<uttamgajjar@gmail.com>
July 13, 2008

@
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156 : 04-01-2009

ગુઙયાતીભાાં ફર
- ડૉ. ાંઙ ળાાં. ઙળી
અનુક્રભણીા

થડા વભમ શેરાાં લડદયા ઙલાનુ ાં થમુાં અને ત્માાં
લીદ્યાથીઐ, મુલાન તથા કણામ યવ ધયાલતા નાઔયી વાથે
લીજ્ઞાન તથા બ્રહ્ાાંડ લીળે કણા ભચાના લાતાારા થમા.
યાં ત ુ ઍ ફધાભાાં, પ્રાથભી તથા ભાધ્મભી ળાાના
લીદ્યાથીઐ વાથે ઔાે રી ઍ ફયના ફેઍ રા ભાયે ભાટે
અત્માંત માદઔાય ફની ઔમા. તેભણે ભને આઙના ગુઙયાતની
ળીક્ષણ–દ્ધતી લીળે લીગાયત યી દીધ. આભ ત ભાયે થડી
લીશ્વ–લીજ્ઞાનની લાત યીને ઘી આ નાનાાં–ભટાાં ફા
વાથે ાંઈ પ્રશ્નત્તયી યલાની શતી; ણ તેભાાં કટના ઍલી
ફની ે , ભને તાને ઙ અને પ્રશ્ન થમા. તે ફધાના ઙલાફ
ત શજી ભને ભળમા નથી અને ઍથી ઙ વોની વાથે તે લીળે
લાત યલા જેવુાં રાઔે ઘે .
ભુ લાત ઍભ ફની ે થડા પ્રાથભી યીગમ ઘી
તાયાઐ, સુમા, ગ્રશભાા લઔેયે લીળે ભેં લાત ળલુ યી.
સ્લાબાલી યીતે ઙ ગુઙયાતીભાાં હુાં ફરત શત, લીદ્યાથીઐ
આનાંદથી વાાંબતાાં શતાાં, ાઘ ઘે લ્રે ેટરા ળીક્ષ ણ
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ફેઠા શતા. તેઐ જુ દી જુ દી ળાાઐભાાંથી ફાને રઈને
ત્માાંના લીજ્ઞાનેન્દ્રભાાં આવ્મા શતા.
ફધુાં ફયાફય ગારત ુાં શત ુાં અને લચ્ગે લચ્ગે તાયા–
નક્ષત્ર લીળે અંગ્રેજી ળબ્દ ણ હુાં શેત ઙત શત, ઙલુય
ઙણામ ત્માાં, જેથી બલીષ્મને ભાટે લધુ અભ્માવ યનાયને તે
ઉમઔી થામ. ત્માાં થડી લાયભાાં ઙ ાઘથી ઍ ળીક્ષ
ભાયી ાવે આવ્મા અને ભને લચ્ગે ઙ અટાલીને શેલા રાગ્માઃ
‘વાશેફ, અંગ્રેજીભાાં ઙ આખ્ઓી લાત ય ને! આલી ફધી લાત
ત અંગ્રેજીભાાં ઙ ફયાફય થામ ને!’
ભેં તયત લીદ્યાથીઐને હ્ુાં ે , ‘જુ ઐ, ભને આલી
લીનાંતી ભી ઘે . ભને ાંઈ લાાંધ નથી. ગાર, અંગ્રેજીભાાં લાત
યીઍ.’ અને ભેં બાા ફદરી અને લાતન તાંત ુ વાાંધ્મ. તેભાાં
શજુ ભાાંડ ત્રણ–ગાય ભીનીટ ઔઈ શળે ત્માાં ત આઔ ફેઠેરી
દવ–ફાય લાની ઘયી ઙયથી ફરી ઉઠીઃ ‘શામ, આભાાં ત
ાંઈ વભજાત ુાં નથી! શેરાાં ગુઙયાતીભાાં ેલી વયવ વભઙ
ડતી’તી! વાશેફ, ગુઙયાતીભાાં ઙ ફર ને, પ્રીચ!’
શલે ન વભઙલાન અને ભુચાલાન
ાં
લાય ભાય શત! ભેં
હ્ુ,ાં ‘ જુ ઐ ભીત્ર, ભને ત ગુઙયાતીભાાં ફરલાનુ ાં ઔભળે–ઔભે
ઙ ઘે ઓાવ યીને ગુઙયાતભાાં. ણ આ ળીક્ષ વાશેફે હ્ુાં
અંગ્રેજીનુ.ાં ત થડુાં અંગ્રેજી ભને ણ આલડે ઘે આથી તેન ણ
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લાાંધ નથી. ત શેરાાં નક્કી ય ે ઈ બાાભાાં લાત યલી
ઘે , ઘી આઔ લધીઍ.
આળયે

ફવ–વલાફવ લીદ્યાથીઐ અને આઠ–દવ

ળીક્ષ શળે–ફધા ઙ ળાાંત થઈ ઔમા. લી ઈ આલીને ભને
ધીયે થી શી ઔમુાં ે આભાાં અંગ્રેજી ભાધ્મભની ળાાના કણા
લીદ્યાથીઐ ઘે . ભેં લીદ્યાથીઐને ઙ ુઘરુ,ાં ‘ગુઙયાતીભાાં ઙ લાત
ગાળુ યાઓલી તેભ ઈચ્ઘનાયાઐ શાથ ઉંગા ય’ અને કણા ફધા
શાથ ઉંગા થમા, ઘી અંગ્રેજીનુ ાં ુઘરુાં ત થડા ઙ શાથ ઉંગા
થમા. ઘે લટે આભાાંથી ેટરા લીદ્યાથીઐ અંગ્રેજી ળાાભાાંથી
આલે ઘે તે ુઘતાાં ત તે કણામે–અડધા જેટરા શતા, ે ઍથી
લધુ.
ણ શલે બ્રહ્ાાંડની લાતભાાંથી શટીને ભાલુાં તાનુ ાં
ભઔઙ ઙ આ બાાના પ્રશ્નભાાં રાઔી ઔમુ!ાં આથી ઙયા વાંળધન
યલા ભેં લીદ્યાથીઐને ુઘરુ,ાં ‘તભાયાભાાંથી કણામ અંગ્રેજી
ળાાઐભાાં બણે ઘે , તે બરે બણતા; ણ ભને ઍ લાત ય ે
તભાયાભાાંથી કયભાાં, તભાયાાં ભાતા–ીતા વાથે ેટરા અંગ્રજીભાાં
લાત યે ઘે ?’ ત્માયે ઍ ગફયાીમ લી ઙયથી ફરી ઉઠય,
‘વાશેફ, કયભાાં ત ગુઙયાતીભાાં ઙ ફરીઍ ને?’ ભેં હ્ુ,ાં ‘ઍભ
નશીં, શાથ ઉંગા ય...’ ત્માયે ઍ ઙ શાથ ઉંગ થમ, ફધાની
નલાઈ લચ્ગે ઍ ઘય શે ે, ‘ભાયા પ્ાઍ નીમભ મો ઘે ે
તેભની વાથે ભાયે અંગ્રેજીભાાં ઙ ફરલાનુ.ાં અંગ્રેજી સુધયે ઍટરા
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ભાટે.’ ભેં તયત પ્રશ્ન મો, ‘ણ ભમ્ભી વાથે?’ અને ઙલાફ શત,
‘ઍ ત ગુઙયાતીભાાં ઙ શમ ને!’
બાાની આલી ગગાા થળે તેલી ઈની ધાયણા નશતી
–

લીદ્યાથીઐ,

ળીક્ષ

અભાયાભાાંના,

અધ્મક્ષ

ે

ફીજા

ભશેભાનની! વાલ ળાાંતી ઘલામેરી શતી. ભેં ળીક્ષ તયપ ઙઈને
હ્ુ,ાં ‘ફાને વાંદ ઘે ત ગુઙયાતીભાાં ઙ લાત ગારલા દ
ને! ઘી ઍવુાં શળે ત ઘે લ્રે થડુાં અંગ્રેજીભાાંમે ફરી દઈશુ,ાં
તભાયા વાંત ભાટે!’
આ વબા ત તે દીલવે વયવ ુયી થઈ; ણ ભેં આઔ
હ્ુાં તેભ ભાયા ભાટે અને દાગ આણા ફધાને ભાટે અને
પ્રશ્ન ઘડતી ઔઈ. આ વાંદબે ત્માાંના ભીત્રઍ ઘી હ્ુાં ે,
‘અભાયે લડદયાભાાં આલી અંગ્રેજી–ગુઙયાતીની ભાયાભાયી ત
ગાલ્મા ઙ યે ઘે શભેળાાં.’ યાં ત ુ આ કટના લીળે ધ્માનથી
લીગાયીઍ ત તે આઙના ગુઙયાતભાાં ફધે લધતા–ઐઘા અંળે
આલી યીસ્થીતી શળે, તે લીળે સુગ ભાશીતી ભી જામ ઘે .
આણી આઙની ળીક્ષણ–દ્ધતી, આણી ભનદળા, ળાાઐ
તથા ળીક્ષની સ્થીતી તથા તૈમાયી લીળે આ કટનાભાાંથી વાંેત
ભે ઘે .
ફાન ઙન્ભ થામ ઘી ઍાદ–ફે લા તેને ડલાટ–
ડુ–યીમાત ુાં ાલાન આણે ત્માાં યીલાઙ ઘે . યાં ત ુ ઍ ત
ઉમઔી ઘે . આ ઙ ફા થડુાં ભટુાં થામ અને ળાાઍ,
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ફાભાંદીયે ઙત ુાં થામ ે તયત ઙ તેને વભાઙ, ળાાઐ, ળીક્ષ
અને ભા–ફા તે ણ આલી ઙ યીતે ભાત ૃબાાનુ ાં અભ ૃતલુ ી
ધાલણ ઘડાલીને યબાાની ટુતા ીલડાલલા ળા ભાટે
તૈમાય થઈ જામ ઘે ? શજી ત ફા ાાંગ–ઘ લયવનુ ાં ભાાંડ
થામ ત્માાં તેને અંગ્રજી ઍ, ફી, વી, ડી, ળીઓલી દે લા ભાટે
કયે કયભાાં ેભ મુદ્ધની યીસ્થીતી યગામ ઘે ? ઙ ‘ેટ’, ‘ફેટ’,
‘ભન્ી’ અને ઍલા ફીજા ળબ્દ ળીઓલાભાાં ગાય–ાાંગ લાના
ફાને થડી લાય ણ રાઔે ત તેના ‘ઍડભીળન’નુ ાં શુાં થળે;
ઍલા બમથી વજાાતી બમાંય તાણ, પપડાટ અને ભાતા–ીતાના
ગલ ગશેયાઐ ણે નશીં ઙમા શમ?
આ ફધી યીસ્થીતીનુ ાં ભુખ્મ ાયણ ઍ ઙ ઘે ે આણા
ગુઙયાતી વભાઙભાાં અને ગુઙયાતનાાં ળશેય–ઔાભભાાં ઍલ
અતીવ્મા ખ્માર અને ભાન્મતા ઘે ે જીલનભાાં, વભાઙભાાં
અને ાયીદીભાાં વપ થવુાં શમ ત અંગ્રેજી, અંગ્રેજી અને ફવ
અંગ્રેજી બાા ઙ ઙઈઍ. અને ઍ નશીં શમ ત આણે ત્માાંની
ાઠીમાલાડી ફરીભાાં શીઍ ત ‘ભયાઈ જાશુ’ાં . આભ આણ
આઓ વભાઙ જાણે ઍ પ્રાયની બમ બયે રી તાણ–નલાવ
સ્થીતીભાાં જીલી યહ્ય ઘે ઍભ શીઍ ત ઙયા ણ લધાયે ડત ુાં
નશીં શેલામ, ઍવુાં ભને ત ઙણામ ઘે . આ વાથે ઙ ઍ ણ માદ
આલી જામ ઘે ે અભે ળાાભાાં બણતા ત્માયે ણ, દામાઐ
શેરા ણ, આ પ્રશ્ન આલી ઙ ઉગ્રતા અને રાઔણીઐની
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રડાઈ વાથે ગગાાત. ઍ વભમે ગુઙયાત લીકાીઠના પ્રાઘ્મા
શ્રી ભઔનબાઈ દે વાઈ ભાત ૃબાાની લાત યલાભાાં ઍલા
લઔલામેરા ે ગુઙયાતી ભાઘ્મભ ને ‘ભઔન ભાઘ્મભ’નુ ાં નાભ
અામેળ!ુાં
યાં ત ુ શુાં આ ભાન્મતા અને ખ્માર વાગ ઘે ? ઍન
ઙલાફ ભેલલા ત લૈજ્ઞાની, ફા–ભાનવળાસ્ત્રીઐ, બાા–
ળાસ્ત્રીઐ, ેલણીાય તથા તત્ત્લજ્ઞાનીઐની વરાશ–અબીપ્રામ
રેલાાં–વભઙલાાં ઙઈઍ.
ણ ઍ લાતને શભણાાં ઍ ફાજુ ઍ યાઓીને શેરાાં ત
ભને ઍ ઙ ુઘલાનુ ાં ભન થામ ઘે ે આ યીસ્થીતીભાાં ગાય–
ાાંગ લયવનાાં કુભાાં ફાની ળી દળા અને શારશલાર થામ
ઘે ઍન ઈઍ લીગાય મો ઘે ? દઢ–ફે લાની લમ થતાાં થડુાં
થડુાં વભઙણુાં થત ુાં ઙત ુાં ફા તાનાાં ાા–ાી, ભાભા–ભાભી,
દાદા–દાદી,

બાઈ–ફશેન,

ભાતા–ીતા

આ

ફધાાં

તથા

આવાવના આડળી–ાડળી તથા વભાઙભાાંથી શા, ળ,
સુઓ, દુઃઓ, આનાંદ, બમ પ્રેભ, ગુસ્વ અને આલી અનેલીધ
રાઔણીઐ, ભાશીતીજ્ઞાનનાાં સ્ાંદન ચીરત ુાં ભટુાં થત ુાં જામ ઘે
અને તેનાાં ભન, ફુદ્ધી, અંતઃયણની ક્ષીતીઙ ધીભે ધીભે
લીવતી આલે ઘે . ગુઙયાતના ઈ વાભાન્મ ઔાભ ે ળશેયભાાં
આ ફા લવેળ ુાં ઘે તેલ લીગાય ય, જે લાત, અરફત્ત,
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બાયતના અન્મ પ્રદે ળને ણ ઍ ઙ યીતે ઐઘે –લત્તે અંળે રાગુ
ડે ઘે .
ઍવભાાંથી

ાંગાણુ–અઠ્ઠાણુ

ટા

ત

ફાની

આજુ ફાજુ સ્લાબાલી યીતે ઙ તેની ભાત ૃબાાનુ ાં લાતાલયણ
શમ ઘે અને લધાયાભાાં શીન્દી, અંગ્રેજી બાાઐના આણા
તાના ફની ઔમા શમ તેલા ેટરા ળબ્દ.
શલે તે ગાય–ાાંગ લાન ુ ાં થતાાં ઙ ઍ જુ દી ઙ
બાા(અંગ્રેજી)ની ેટરી યાં ઔફેયાંઔી ે વાલ વાદી ુસ્તીાઐ
તેની વભક્ષ શાઙય થઈ જામ ઘે ! અગાન ઙ, તેભાાંથી તેણે
ાંઈ ‘યી રેલાનુ’ાં ઘે ‘ળીઓી’ રેલાનુ ાં ઘે ; ‘વીદ્ધ’ યી રેલાનુ ાં ઘે ,
ઍલી લાત ઍ ઙ ભાતા–ીતા ક્યાયે  આગ્રશ ે ક્યાયે  થડા
ગુસ્વા વાથે યલા રાઔે ઘે , જે શેરાાં અતીપ્રેભા અને દે લદુત
જેલાાં દે ઓાતાાં શતાાં! જે વભાઙ, લાતાલયણભાાં તે ઉઘમુું ઘે
તેનાથી ાંઈ જુ દી ઙ લાત આ થલા રાઔી ઘે . કણા ફધા
ીસ્વાઐભાાં ત ફા તથા ભાતા–ીતા, આ ફન્ને ક્ષે ઍ
અત્માંત ભનલેદનાભમ યીસ્થીતી ણ આભાાંથી વજાાતી શમ
ઘે .
વાગી શીત ત ઍ ઘે ે ભટા બાઔનાાં ફાન
કણ વભમ, અને લો, આ નલી યીસ્થીતી વાથે અનુકુરન
અને વાંત ુરન વાધલાભાાં ઙ વાય થઈ જામ ઘે . ફાણન આ
ઍ ઍલ વભમ ઘે જેભાાં, ફા–ભનલીજ્ઞાનીઐના શેલા
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પ્રભાણે અને વાભાન્મ અનુબલથી ણ આણને ફધાને ણ
ઓફય ઘે તે પ્રભાણે, ફા લધુભાાં લધુ ઔતીથી નલી નલી
ુાં
ુાં શમ ઘે . ફયાફય આ ઙ વભમે
લાત અને જ્ઞાન ભેલત–ળીઓત
તેને

ભાત ૃબાા,

જેનાથી

તે

તાના

અત્માય

અનુબલથી ુણા યીગીત થઈ ચુય ુાં ઘે

સુધીના

અને તાની

અબીવ્મક્તી વાધી ચુય ુાં ઘે , તેનાથી તેને લીખુટુાં ાડી દે લાન
પ્રમત્ન અને ામા ળલુ થામ ઘે . ભટાબાઔના ીસ્વાઐભાાં
ફાને આ નલ અનુબલ બમઙન ઙ ઙણામ ઘે અને તેની
યગનાત્ભ ળક્તીઐ ગુઔ
ાં ાઈને તેની નવુાં નવુાં ળીઓલાની ઔતી
ધીભી ડી જામ ઘે .
તેભાાંમે વોથી લધુ ક્રુયતાુણા લાત ત ઍ થામ ઘે ે
ુાં
ુાં
જેભાાં આઙની ક્ષણ સુધી તે શવત–યડત
,ુાં ઓાત–ીત
,ુાં નાગત–ુાં
ઔાત ુાં શત ુાં તે તેની વભક્ષની ભાત ૃબાા ત શરી–નફી ઘે
તેલી લાત ળલુ થામ ઘે ! ઈ પેળનયે ડભાાંથી શાઙય યામેરી
સુન્દયીની જેભ, તે સ્લલુે અંગ્રેજી બાા તેની વભક્ષ યજુ યામ
ઘે , જે તેની ભાત ૃબાા યતાાં ઉત્તભ, ઉમઔી, સુન્દય, ભશાન
ઘે , આવુાં ભાનલા–ભનાલલાની ફઙફયી ળલુ થામ ઘે .
ગાય–ાાંગ લાના ફાની ભનબુભીાભાાં ઙલાન
પ્રમત્ન યીને આ લાત લીગાયળ ત તયત વભજાળે. આનુ ાં
યીણાભ ઍ ઙ શઈ ળે અને શમ ઘે ે તેની સ્લાબાલી
યગનાત્ભતા, લ્નાળીરતા ય આકાત–પ્રશાય થઈ તે કુઠ
ાં ીત
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થામ અને ઍભ ઙ ફને ણ ઘે . આલી કટનાના અનેાને
દાઓરા તભને તભાયી ઙ આવાવ જેટરા ઙલા શમ તેટરા
વયતાથી ભી ળળે. ભેં ત કણામે ઙમા ઙ ઘે .
તાજેતયભાાં ઙ મુનેસ્ઍ લીઔતલાય લૈજ્ઞાની અભ્માવ
ઘી ઍ અશેલાર ફશાય ાડય ઘે . તેભાાં ઙણાવ્મુાં ઘે ે
ળલુઆતનુ ાં

પ્રાથભી

ળીક્ષણ

ત

દયે 

ફાને

તેની

ભાત ૃબાાભાાં ઙ ભવુાં ઙઈઍ, જેના અનેાને પામદાઐ ઘે .
અને ઙ ઍ ન થામ અને ભાત ૃબાાથી અન્મ બાાભાાં ફાનુ ાં
ળીક્ષણ ળલુ યામ ત તેનાાંમ કણાાં ઔેયપામદા અને નુવાન
ણ ફશાય આવ્માાં ઘે .
અશીં ભ ૂ લાત ઍટરી ઙ ઘે ે જે બાાભાાં ફા
ઙન્ભથી વાંલેદન ગ્રશણ યત ુાં આવ્મુાં ઘે તેભાાં ઙ આઔનુ ાં
ળીક્ષણ તેને ભાટે વય અને વશઙ યશે ઘે . ત્માયે તેભાાં ગાય–
ાાંગ

લાની કુભી

લમે

ઙ

બાાભાાં પેયપાય

યલાથી

સ્લાબાલી ઙ ગુગ
ાં લાડ ઉબ થામ ઘે . તભાયા કુટુમ્ફભાાં
ફાન ઙન્ભ થામ ે તયત ઙ કયભાાં અને આવાવ ણ
ફધી લાતગીત, વ્મલશાય અંગ્રેજીભાાં ઙ થલા રાઔે ત ઙલુય
તેન ુ ાં ળાાનુ ાં ળીક્ષણ તભે અંગ્રેજીભાાં ળલુ યી ળ. ણ તેભ ન
શમ ત ત નુવાન ઙ નુવાન ઘે .
લી, આણા વભાઙભાાં વ્મા ફનતી ઙતી ભાન્મતા
અને ખ્માર, જેની લાત ભેં આઔ યી ે જીલનભાાં વપ થવુાં
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શમ ત ળલુઆતથી ઙ અંગ્રેજીભાાં ળીક્ષણ રેવ ુાં ઍ લાત ઓટી
અને ામા લઔયની અલૈજ્ઞાની લાત ઘે . લાસ્તલીતા ત ઍ
ઘે ે ઍલાય ભાત ૃબાાભાાં ળીક્ષણ ળલુ થામ અને ામ
ભઙફુત ફને, ફાનુ ાં લાગન તથા અનુબલ થડા લીળા
ફને અને ઘી અન્મ ઙલુયી બાાઐ તથા આલડત ત ઍ
કણી લધાયે વયતાથી ગ્રશણ યી રે ઘે અને આભ, જીલનના
વલાુંઔી લીાવભાાં તે લધાયે વયતાથી આઔ લધે ઘે .

♦ ડૉ. ાંઙ ળાાં. ઙળી
ªજુ ન–2006ના ‘નવનીત સમર્પણ’ના અંના ાન 97 ઉયથી
વાબાય...º
‘હુાં ત ગુઙયાતી ભાધ્મભભાાં ઙ બણ્મ છાં!’ ઍવુાં ઔલાથી
શેનાય આ ઓઔ લીજ્ઞાની ાંઙબાઈનુ ાં ઍ ુસ્ત ‘બ્રહ્ાાંડ–
દળાન’ શાર ઙ પ્રઔટ થમુ.ાં પ્રાળ–ાલુર દાાંડીય, મજ્ઞ
પ્રાળન, હઙ
ુ યાતાઔા, લડદયા–૩૯૦૦૦૧ ભુલ્મ–૬૦ લુીમા
વજૉવાંા ઃ
Pankaj S. Joshi

Professor,
Department of Astronomy and Astrophysics, Tata
Institute of Fundamental Research,
Homi Bhabha Road, Colaba, Mumbai 400005, India
Phone: 022-2278 2486 (direct 022-2280 4923 (R)- -Fax:
091-22-2280 4610/4611
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E-mail:joshi.divya2@gmail.com
@
‘બાા જાલણીની ઙલાફદાયી ની? વોથી શેરી
ઙલાફદાયી ભાફાની ઘે . વોઍ ઍ વભજી રેલાની ઙલુય ઘે ે
બાા ભાત્ર લાગ્લશેલાયનુ ાં વાધન નથી; ણ વાંસ્કૃતીનુ ાં ભુખ્મ
લાશન ણ બાા ઙ ઘે . આજે ફાને અંગ્રેજી ભાધ્મભભાાં
ભુલાની પેળન ઘે ે ઙલુયીમાત ઍન ઉત્તય આલ વશેર
નથી. ાયણ ે ઍભાાં કણાાં ફધાાં ાવાાં વાંામેરાાં ઘે . ફાને
તાની

બાા–ભાત ૃબાાથી

લીખુટુાં

ાડવુાં ઍટરે

ઍની

વાંસ્કૃતીથી ણ લીખુટુાં ાડલા જેવુાં થામ. વાંસ્કૃતી અને બાા
ઍફીજાાં વાથે ઍટરાાં વાંામેરાાં ઘે ે ફેને અરઔ યલાાં
ઍટરે વાંસ્કૃતીના દે શ ઉયથી ગાભડી ઉતયડી રીધા જેવુાં થામ.
વાંસ્કૃતીનુ ાં વાંક્રભણ ેઢી દય ેઢીથી બાાના ભુખ્મ લાશન દ્વાયા
ઙ ગાલ્મુાં આલત ુાં શમ ઘે . જ્માાં આઔ બાા ફદરાઈ ઙળે ત્માાં
વાંસ્કૃતીનુ ાં વાંક્રભણ ણ અટી ઙળે. – –ડૉ. ઉભી કનશ્માભ
દે વાઈ
‘ભુફઈ વભાગાય’ દૈ નીે મજેરી ‘ગુઙયાતી બાાનુ ાં
બલીષ્મ’ નાભ નીફાંધસ્ધાાભાાં ત્રીજા ક્રભે આલેર ઍભના
નીફાંધભાાંથી..
તા. ૨૨ ડીવેમ્ફય ૨૦૦૮ના ‘ભુફઈ
ાં
વભાગાય’ના
અંભાાંથી વાબાય..
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૨૧ભી વદીના નઔયનીલાવી ફારકૃષ્ણનુ ાં પ્રબાતીમુાં
(નયવીંશ ભશેતાના ‘જાઔ ને જાદલા’ દનુ ાં પ્રતીાવ્મ)
જાઔ ને જાદલા, કૃષ્ણ નીળાીમા,
ત ુઙ લીના સ્કુરભાાં ણ જાળે?
ભૅઔી, ીચા અને યયા કુયકુયે,
‘ઠાંડા ભતરફ...’ ઘી ણ ીળે?
રેવન કણુાં યહ્ુ,ાં યાતે ટીલી ઙમુ,ાં
ડુાં શભલા ઘી ણ યળે?
ફહફ
ુ હુ ુસ્ત, ફહફ
ુ હુ નટફુ,
દપતયન બાય તે ણ વ્શેળે?
લાન આલી ઙળે, શૉના ફહુ ભાયળે,
ત ુઙ લીના ઔીયદી ણ યળે?
સ્ટડીલુભભાાં લી લીતા ઔઓતાાં,
પીરભી ઔીતડાાં ણ ઔાળે?
બણે વાઔય લી આટળુાં બણ્મા ઘી,
નયીભાાં તને ણ રેળે?
–યતીરાર ફયીવાઔય

ishan_borisagar@yahoo.com
(નુતન લાના ઍભના દીલાી ાડા ભાાંથી વાબાય...)
@
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‘યીશ્રભ ભને પ્રીમ ઘે . યવેલ ાડીને ભેલેળ ુાં
યીણાભ જે આલે તે ભીઠુ ાં રાઔે ઘે . ઍ યીણાભ જાશેય ઙનતાને
વાંતે ઘે ે નશીં, ઍ પ્રશ્ન ત ઘી ઉઠે ઘે . શેર પ્રશ્ન ત
રેઓના તાના વાંતન ઘે .
‘હુાં ઍ ાભ ુલુાં લુાં છાં ત્માયે ભાય વાંત ઍ શમ ઘે
ે ભાયી ળક્તીની વભગ્ર ભમાાદા આલી યહ્યા સુધી ભેં ભશેનત
યી ઘે . આથી લધુ વાલુાં હુાં ન ઙ યી ળક્ય શત. ઍ થઈ ભાયી
ળક્તીની ભમાાદા.
‘ણ હુાં ભાયી જાતને દી ઍભ વભજાલી રેત નથી ે
ભાયી જાશેયભાાં જે પ્રતીષ્ઠા થઈ ઘે તેને આધાયે હુાં જે ાાંઈ
કવડીને પઔાલીળ તે ર ગરાલી રેળે. ના, હુાં જાણુાં છાં ે
વાશીત્માય ે ત્રાયનુ ાં શુાં ઙ ર શ્રીુયાાંતે યાઓતા નથી.
‘અઔાઉ તભે ખુફ અચ્ઘી કૃતીઐ આી ઘે ઍટરે
ઍાદ નફી ર નીબાલી રેળે, ઍભ દી ઔણળ નશીં. ઍથી
ઉરટુ,ાં અઔાઉ તભે રને જે આસ્લાદ યાવ્મ શળે તેથી ઉચ્ગ
લાગનની ર તભાયી તયપથી અેક્ષા યાઓીને ફેવળે. ભાટે
ફશેતય ઘે ે ાંઈ લધુ ન આ; ણ જે ાાંઈ આ તે તભાયા
વ ટા શ્રભનુ ાં ઙ અને તભાય તાન વાંત પ્રાપ્ત યી ળેળ ુાં
યીણાભ શવુાં ઙઈઍ.’

–ચલેયગાંદ ભેકાણી
@
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157 : 18-01-2009

‘ઔચર–સુધીય’
–સુધીય ટે ર–
અનુક્રભણીા

(૧)
શમ જે ૈં ળક્યભાાં ભઙ ભને,
વાલ ુયા વત્મભાાં ભઙ ભને.
ના યશે અલાળ ઈ તા ન,
શુદ્ધ ઍલા તથ્મભાાં ભઙ ભને.
સ્થીય યાઓી ગીત્ત હુાં લીંધીં ળકુ,ાં

ઍભ પયતાાં રક્ષ્મભાાં ભઙ ભને!
ફવ ભ ત આણા થૈને ભ
ના દી ણ અન્મભાાં ભઙ ભને.
ઈ અંતીભન નથી આગ્રશ ‘સુધીય’
ઍ ઙ ઈચ્છાં ભધ્મભાાં ભઙ ભને!

(૨)
તાને ફેઠ યલાની ળીળભાાં છાં,
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અંદયથી ફવ ના ડયલાની ળીળભાાં છાં.
ભાયાથી ઔબયાઈને ના બાઔ, ર,
ઓારી ઓારી બયલાની ળીળભાાં છાં.
દયીમા જેલી જાત શતી ણ ડુબ્મ ના, ત
ઔ–શાથ શરાલી તયલાની ળીળભાાં છાં!
આઙ તાંઔીમુાં પયયુાં ઘે ભાયી ાવે,

આઙાર હુાં સુધયલાની ળીળભાાં છાં!
આમન ના ધયઙ ખુદને ઙલા ‘સુધીય’
આજે ખુદભાાં ઉતયલાની ળીળભાાં છાં.

(૩)
કય તયપ ઔરાાં થલાભાાં લાય થડી રાઔળે,
ઍ ઔરીને બુરલાભાાં લાય થડી રાઔળે!
ેટળુાં ઍણે શી દીધુાં યશીને ભોન ફવ!
અથા ઍન ાઢલાભાાં લાય થડી રાઔળે.
ફહુ પયી રીધુાં નશીંતય શાથ રઈને શાથભાાં,
ભન સુધી ત પ્શોંગલાભાાં લાય થડી રાઔળે.
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ેટરી વશેરાઈથી ગાલ્મા ઔમા ઍ તડીને?
ુર ાઘ ઙડલાભાાં લાય થડી રાઔળે!
ઍટરે યત યહુાં છાં જાઔયણ શલે,
સ્લપ્નને ાંડાયલાભાાં લાય થડી રાઔળે.
યાતબય ડઓાાં પય, તાી યશ ઘતને ‘સુધીય’
આ ઔચર અલતાયલાભાાં લાય થડી રાઔળે.

(૪)
રઓી ભર ભને વકી પીય–પીયા ગીઠ્ઠીભાાં,
તયત ફવ ઐઔી જાળે જીલનન થા ગીઠ્ઠીભાાં.
તને રાઔે ફધુાં રઓલા વભુાં તે ટાાં ગીઠ્ઠીભાાં,
બુર ભાયી, ગુના ભાયા, શે વો લાાં ગીઠ્ઠીભાાં.
ફધાથી ત ુાં છાઈ આંઓભાાં આંજી રેજે,
શળે સુત ુાં વયવ વનુ ાં લગાે ક્યાાં ગીઠ્ઠીભાાં.
અનઓી વાલ ળયભાલાની ઙઈ ભેં અદા તાયી,
ફધા ળબ્દ ત ુાં ભાથે રીટી તાણી ઢાાં ગીઠ્ઠીભાાં.
ફહુ બી દીવે જ્માયે ભે ત ુાં લુફલુ ‘સુધીય’
યાં ત ુ લાયે ઘે ળબ્દ ફહુ ગફયા ગીઠ્ઠીભાાં.
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(૫)
અગાન આલળે ાઔ, તભે ફવ વાફદા યે ’ઙ,
ખ ૂટી જાળે ફધા અંઙ, તભે ફવ વાફદા યે ’ઙ.
નથી ઙ ે ઘી ભ ૃઔઙ, તભે ફવ વાફદા યે ’ઙ,
ન આઔ ે શુાં ાઘ, તભે ફવ વાફદા યે ’ઙ.
નશીં પાલે ળીમે , તભે ફવ વાફદા યે ’ઙ,
ઓયી ડળે ફધી અટ, તભે ફવ વાફદા યે ’ઙ.
ઉકાડી બીતયે વાાં, તભે ફવ વાફદા યે ’ઙ,
વીરભાાં ઍ ે ફે , તભે ફવ વાફદા યે ’ઙ.
લધી જાળે ળઔે ચશ, તભે ફવ વાફદા યે ’ઙ,
ઉેરી સ્લમાંના વ, તભે ફવ વાફદા યે ’ઙ.
ઔચર ‘સુધીય’ લશે ઓઓ, તભે ફવ વાફદા યે ’ઙ.
ળફદનાાં પડી શ્રીપ, તભે ફવ વાફદા યે ’ઙ.

(૬)
આભ ત ુાં દુય ને ઘતાાંમે ાવ ઘે ,
ટેયલાભાાં સ્ળાન અશેવાવ ઘે .
માદ આુાં તાયી ઈ ઈ લાતની?
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લાત તાયી ત ફધીમે ઓાવ ઘે .
ઔણઔણુાં છાં નાભ તાલુાં ઍટરે,
આ લનની ળક્તીભાાં લીશ્વાવ ઘે .
ઍટરે ત ધડે ઘે આ દીર વતત,
ધડભાાં ત ુઙ આઔભનન બાવ ઘે .
ઘાંદભાાં ફાાંધી ળકુાં હુાં ઔચર, ણ–
શાથભાાં તાયા, જીલનન પ્રાવ ઘે .

(૭)
ઍભનુ ાં અસ્તીત્લ ઘે વલાત્ર જુ ઐ,
ઍ નશીં ત ઍભન ઘે ત્ર જુ ઐ.
આભ ત  થત લીઘીન્ન હુાં ણ,
આમનાભાાં શઉં છાં ઍત્ર જુ ઐ.
પા વો વયતાથી ાભી ળળ,
ખુદને જુ ઐ ને ઘી અન્મત્ર જુ ઐ.
તમ ક્યાાં ાભી ળ ઘ બેદ ‘સુધીય’?
કુદયત ત વાલ ઘે નીલાસ્ત્ર જુ ઐ!
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(૮)
જ્માયે સુચે ના ૈં અક્ષય, ભુઔાભાં
ાં
તય થઈ જુ ઐ,
બીતયથી યણચણળે ઙતય,
ાં
ભુઔાભાં
ાં
તય થઈ જુ ઐ.
ુસ્ત વકાાં ફાંધ યી દ્ય, આંઓને ણ ભીંગી દ્ય,
ભેે ભેે ભળે ઉત્તય, ભુઔાભાં
ાં
તય થઈ જુ ઐ.
શમ બરે ના લાદ, ણ ઙ તયવ બીંજાલાની
ભનભાાં થાળે ચીણી ચયભય, ભુઔાભાં
ાં
તય થઈ જુ ઐ.
દાણ દાણ બટ નશીં ને ફીંફ ફધાાં પડી નાાંઓ,
ખુદને ભળ ખુદની અંદય, ભુઔાભાં
ાં
તય થઈ જુ ઐ.
ઙતયાં ઔ ભાપ ઉઠ ને ત્માાં સુધી પ્શોંગ ‘સુધીય’
ખુદ થઈ જાળ સુદ
ાં ય વયલય, ભુઔાભાં
ાં
તય થઈ જુ ઐ.

(૯)
શાથ પેરાલી અશીં અલાળ ળધુ,ાં
ઍટરે ે હુાં ભને ગાવ ળધુ.ાં
ઍભ ૈં ઍવુાં નથી ે ઓાવ ળધુ,ાં

હુાં શજી ચા ભઢમુાં ફવ કાવ ળધુ!ાં
ઍ ઘરઘર ાત્ર રઈ વાભે ઉબાાં ઘે ,
ને અશીં હુાં ભુઔત પ્માવ ળધુ.ાં
સુમા ઘને વાાંઙ ટાણે ઢત ‘સુધીય’
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જાતની વાંયી ળઔ, અઙલાવ ળધુ.ાં

(૧૦)
આાંાથી શુાં લધુ ઙઈઍ?
વાય–વાંબાથી શુાં લધુ ઙઈઍ?
ઍ ાંઓીને ફવ ચ્શેલા–ઝરલા
રીરીઘભ ડાથી શુાં લધુ ઙઈઍ?
આહૌ ને ઉપૌ ફધુાં  ભશીં બુરલા
શાથ શેતાથી શુાં લધુ ઙઈઍ?
આ હૃદમની ધફને ઙ ચુી ઙલા,
ઉંડી ’ પાથી શુાં લધુ ઙઈઍ?
ફુદ
ાં ચાનુ ાં ે આંસુન ુ ાં શ ‘સુધીય’
યે ળભી ઢાથી શુાં લધુ ઙઈઍ?

(૧૧)
ળબ્દને બુરી ઔમાન લવલવ,
અથાને ચુી ઔમાન લવલવ.
ણાની ીાળ ફીજુ ાં ૈં નથી,
ડાથી છટી ઔમાન લવલવ.
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 152
ઍ ભી ગાલ્મા ઔમાન યાં ઙ ના,
માદને ભુી ઔમાન લવલવ.
ઘે શજી અફાંધ આ ગશેય ઘતાાં;
આમન ત ુટી ઔમાન લવલવ!
સુગલે શુાં ભોન ાઔનુ ાં ‘સુધીય’?
આ ઔચર ખુટી ઔમાન લવલવ.

–સુધીય ટે ર–
(અભેયીાનીલાવી શ્રી સુધીયબાઈના ત્રણ ઔચરવાંગ્રશ ‘નાભ
આવ્મુાં શઠ ય ઍનુ ાં અને...’, ‘ભુઔાભાં
ાં
તય થઈ જુ ઐ’ તથા
તાજેતયભાાં ‘ઉેરીને સ્લમાંના વ’ પ્રઔટ થમા ઘે .)

લીવાંા ઃ
E-Mail: Sudhir.Patel@flextronics.com
Sudhir Patel, 7504 Double Springs Court, Charlotte,
N.C. 28262 – USA

@
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158 : 01-02-2009

● ગીંતનની ે ●

ઍ ઙ વ્મક્તી લઔય વાયા ઙઔ સુના રાઔે...
–કૃષ્ણાન્ત ઉનડટ
અનુક્રભણીા

ભાણવ અને જીન્દઔીની લાત ઘે ડામ ત્માયે ર શે ઘે
ે, ‘ઍરા આવ્મા ઘીઍ અને ઍરા ઙલાનુ ાં ઘે .’ વાલ વાગી
લાત ઘે . ભાણવ ઍર આલે ઘે અને ઍર જામ ઘે . ાયણ ે
આલવુાં અને ઙવુાં ભાણવના શાથની લાત નથી. ફીજી ઍ વાગી
લાત ઍ ઘે ે ભાણવ ઍર ઙન્ભે ઘે , ઍર ભયે ઘે ; ણ
ઍર જીલી ળત નથી.
ફે કડી લીગાય ય ે તભે જે ળશેયભાાં યશ ઘ ઍ
આઓા ળશેયને ઓારી યીને, તભને ઍ ળશેયભાાં ઍરા ઘડી
દે લામ ત તભાયી ળી શારત થામ? નઔયભાાં બટ અને ઈ
ઙ વાભુાં ન ભે ત? ઍરતા ફહુ ઙ ડયાભણી ગીઙ ઘે . ઈ
દુય જામ ત્માયે ઍલ અશેવાવ થામ ઘે ે જાણે આખુાં નઔય
ઓારી થઈ ઔમુ!ાં
શભણાાં ઍ લડીરને ભલાનુ ાં થમુ.ાં તેભની ઉંભય ૭૦થી
લધુ ત શળે ઙ. મુઔાન્ડાથી તેઐ આવ્મા શતા. યાતન વભમ
શત. કયભાાં કણા ર શતા. ફધા ઙ ર શવીને લાત યતા
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શતા. ડીનય લઓતે ીત્ચા ભાંઔાવ્મ. ીત્ચાન ટુડ રેતી લઓતે
આ લડીરના અસ્તીત્લ ઉય જાણે ઉદાવી ઉતયી આલી. ઍ
ફાઈટ રીધુાં અને ઍભનાથી ફરાઈ ઙલામુાં ે , ‘વયરાને ીત્ચા
ફહુ બાલત.’ ફગેર ટુડ ાઘ ભુી દઈ તેભણે આંઓ ફાંધ
યી દીધી. ાાંણ નીગે ાણી જેવુાં ાંઈ દે ઓામુ.ાં ઈન ભુડ
ન ફઔડે ઍટરે તેઐ ફાથલુભભાાં ભઢુ ાં ધલા ગાલ્મા ઔમા.
તેભનાાં લાઈપના અલવાનને ફે લયવ થઈ ઔમાાં શતાાં. ‘વયી,’
શીને તેભણે હ્ુાં ે, ‘અભે ાંગાલન લયવ વાથે યહ્યાાં. આ
ાંગાલન લયવ ત જાણે ાાંગ દીલવની જેભ લીતી ઔમાાં. તેના
લઔય આ ફે લયવ ફે બલ જેલાાં રાગ્માાં ઘે .’ આ વ ૃદ્ધના
ગશેયાની યગરીઐ લચ્ગે ધફતી વાંલેદના ફધાાંને સ્ળી
ઔઈ. વાભે ફેઠેરા રભાાં દઢ લયવ શેરાાં યણેળ ુાં ઍ
ર શત.ુાં ઍ ણ ળબ્દ ફલ્મા લઔય ફન્નેઍ ઍફીજાન
શાથ ડી રીધ. ઍ ફીજા વાથે આંઓ ભેલી. આંઓથી ણ
અવયાય વાંલાદ વધાઈ ઙતા શમ ઘે !
તભાયી ાવે આલી ઈ વ્મક્તી ઘે ? ક્યાયે મ ઍલ
લીગાય આવ્મ ઘે ે આ ઍ વ્મક્તી ઙ ન શમ ત જીન્દઔીન
ભતરફ ળ યશે? ઍ વ્મક્તીની તભને ેટરી દયાય ઘે ? કણા
ર ઍલા શમ ઘે જેભને જ્માયે ઘીનલાઈ ઔમાનુ ાં બાન થામ
ત્માયે ઙ તાની ાવે ાંઈ ફહુ ભુલ્મલાન શત ુાં ઍન અશેવાવ
થામ ઘે .
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ઍ દાં તી શત.ુાં રગ્નને રઔબઔ દવે લયવ થમાાં શતાાં. ઍ
દીલવ ત્ની ફીભાય ડી. ડૉક્ટય ાવે ભૅડીર ગૅઅપ્વ
યાવ્માાં. ઓફય ડી ે ત્નીને ઔાંબીય ફીભાયી ઘે . તીને વાભે
ફેવાડીને ડૉક્ટયે હ્ુાં ે, ‘તભાયાાં ત્ની ાવે શલે લધુભાાં લધુ
ઍ લા ઘે .’
ફવ, ઍ ઙ લા! તીઍ નક્કી મુું ે આ ઍ લયવ
દયભીમાન હુાં ભાયી ત્નીને ખુફ ઙ પ્રેભ યીળ. તેન ડય
ફર ચીરીળ. તેન ુ ાં ુલુાં ધ્માન યાઓીળ. ત્નીને ણ વભજામુાં ે
તેન તી તેની ખુફ ઙ ૅય યલા રાગ્મ ઘે . ઍ ભશીના ઘી
ત્નીઍ હ્ુાં ે, ‘આટર પ્રેભ શેરાાંથી મો શત ત! આટરી
ૅય શેરાાંથી યી શત ત! આણાાં દવ લા ભને દવ જીન્દઔી
જેલાાં રાઔત. ત ુાં વાય ઘે . ભને ઈ પયીમાદ નથી. ઘતાાં ઍવુાં
થામ ઘે ે ભાણવને ેભ ત્માયે ઙ ઈની ીંભત વભજામ ઘે ,
જ્માયે તે ગુભાલી દે લાનુ ાં થામ ઘે !’ પ્રેભ યલા ભાટે ઈ વભમ,
ઈ દીલવ, ઈ ત ે ઈ અલવયની યાશ ન જુ ઐ. ‘ઙ બી
શૈ, ફવ મશી ઈ ર શૈ.’ પ્રેભ, રાઔણી, સ્નેશ અને હપ
ુાં
નવીફદાય રને ભે ઘે . તભાયી ાવે ઍલા ર શમ ત
તેની દય ય. તભે તે, ઙ ઈ ભાટે ઍલી વ્મક્તી શ ત
તભાયા પ્રીમઙનના પ્રેભનુ ાં વન્ભાન ય. તભાયી તે વ્મક્તીને
શ ે, ‘ત ુાં ઘે ત ફધુાં ઘે ; ાયણ ે ત ુાં ઘે ત હુાં છાં. ત ુાં ન શમ ત
હુાં વાલ ઍર. તાયા લઔય આખુાં ઙઔ સુન!’ુ ાં તભાયા આ
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પ્રીમઙનને દુય ન ઙલા દ. જે આજે બયુય પ્રેભ નથી યી
ળત તે ાઘથી બયેટ સ્તાત યશે ઘે . ગારી ઔમેરી આઙ
ક્યાયે મ ાઘી આલતી નથી અને ગારી ઔમેરી વ્મક્તી ણ...
ઘે લ્ર વીન...
આ ભાણવ ણ ઓયા ઘે ! રગ્ન શેરાાં તેઐ પ્રેભ
યલાના વઔાંદ ઓાળે અને રગ્ન ફાદ વઔાંદ ઓાલા જેટર ણ
પ્રેભ યળે નશીં!

–ળીડની ળેલ્ડન

&&&

નાભી ફાફત બુરી જાઐ..
ભાણવ વાથે વતત ાંઈ ને ાંઈ ફનત ુાં યશે ઘે .
ઍભાાંથી ેટળુાં વાલુાં શમ ઘે ને ેટળુાં ઓયાફ. ભાણવ વાથે જે
ાંઈ ફને ઘે ઍ કટના ભાણવનાાં ભન અને ભઔઙભાાં ઍ ઘા
ઘડી જામ ઘે . ેટરી કટના ઍલી શમ ઘે જે જીન્દઔીબય
વતાલતી યશે ઘે .
તભાયી જીન્દઔીન વોથી માદઔાય પ્રવાંઔ મ, ઍવુાં
તભને ઈ ુઘે ત તભે ળ ઙલાફ આ? જીન્દઔીભાાં ેટળુાં
ફધુાં વાલુાં ફન્મુાં શમ ઘે ! ઍભાાંથી ઈ ઍ ગક્કવ પ્રવાંઔને
અરઔ તાયલલ ભુશ્ેર ઘે . ઍલ ઙ ઍ વલાર ઘે ે તભાયી
જીન્દઔીન ઓયાફ પ્રવાંઔ મ? ભાણવની ઍ વભસ્મા ઍ ઘે
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ે ઍ માદ યાઓલા જેવુાં જે ાંઈ શમ ઘે તે બુરી જામ ઘે અને
બુરી ઙલા જેવુાં જે શમ ઘે તે માદ યાઓે ઘે ! નક્કાભુાં શમ તે
વાંકયતા યશીઍ ત વાલુાં શમ તેને વાગલલાની ઙગ્મા ઙ યશેતી
નથી.
ત્રણ ભીત્ર શતા. ઍ ભીત્રે ફાીના ફે ભીત્ર વાથે
ગીટીન્ઔ મુું. ફન્ને ભીત્રને બાયે આકાત રાગ્મ. ઘે તયામેરા
ઍ ભીત્રે તેની વાથે ચકડ યી હ્ુાં ે, ‘તને ત હુાં આઓી
જીન્દઔી માદ યાઓીળ. તાયા જેલ ફદભાળ ભેં ભાયી જીન્દઔીભાાં
ઙમ નથી.’ ઍ ઘી ફીઙ ભીત્ર તેના ગીટય ફ્રેન્ડને ભળમ.
તેણે હ્ુાં ે, ‘તાયે જે યવુાં શત ુાં તે ત તેં યી નાખ્મુ.ાં ભીત્રની
વાંદઔી યલાભાાં દાગ ભાયી ઙ ક્યાાં બુર શતી. શળે. જે
થલાનુ ાં શત ુાં તે થઈ ઔમુ.ાં છટા ડતી લઓતે ગીટય ભીત્રને તેણે
હ્ુાં ે, શલે હુાં તને ામભ ભાટે બુરી ઙઈળ. ભાયે તને માદ ઙ
નથી યાઓલ.’
ઈ

દુઓદ કટનાને

માદ યાઓી

આઓી

જીન્દઔી

ધુધલાતા
ાં
યશેલા યતાાં તેને વદાં તય બુરી ઙઈને ભુક્તી ભેલી
રેલાભાાં ઙ ડશાણ ઘે . ેટરા ર ‘ઙઈ રેલા’ની જીદભાાં
તાન ઙ વભમ અને ળક્તી લેડપતા શમ ઘે . ઓયાફ લાતને
ઙ લાયાં લાય માદ યતા યશીને ભાણવ દુઃઓી થત યશે ઘે .
મ્પ્મુટયની ડીસ્ભાાં ે ભફાઈરની ગીભાાં જે નક્કાભુાં શમ તેને
આણે ‘ડીરીટ’ યી નાઓીઍ ઘીઍ. ઍ વભમે જે ખુફ ઙ
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ાભનુ ાં શમ ઍ વભમ લીતતાાં નક્કાભુાં ણ થઈ જામ ઘે . શુાં
‘વેઈલ’ યવુાં અને શુાં ‘ડીરીટ’ યવુાં તેની વભઙ શમ ત ભનની
‘ડીસ્’ ઓટા ‘ડેટા’થી ‘ફુર’ થઈ ઙતી નથી. સ્ભયણ લાયાં લાય
આણી વાંલેદનાના તાય ચણચણાલી દે ઘે . વાંલેદનાની આ
લીણાભાાંથી ક્યાયે  ભધુય ત ક્યાયે  લુણ વાંઔીત લશેત ુાં યશે ઘે .
કણી લઓત ત ઍ નક્કી નથી થઈ ળત ુાં ે આ સ્ભયણ
આણને સુઓ આે ઘે ે દુઃઓ! જીન્દઔીન શીસ્વ ફની ચુેરા
આ વાંસ્ભયણ ઙ આણી વાંલેદનાને જીલતી યાઓી ચાંકૃત યતાાં
શમ ઘે .
લાત ફધુાં ઙ બુરી ઙલાની નથી. જે નક્કભુાં ઘે ,
ીડાદામી ઘે તે બુરલાની લાત ઘે . માદ યાઓલા જેવુાં ણ
અઢ શમ ઘે . જીલનનાાં જીલામેરાાં લો ઍ વયવ ભચાની
ીતાફ ફનીને રાઈપના ‘ળ–ેવ’ભાાં ઔઠલાઈ ઙતાાં શમ ઘે .
તેભાાં ેટરાાં પ્રયણ સુદ
ાં ય; ત ેટરાાં લુણ ણ શમ ઘે .
ેટરાાં ત લુણ, દુઃઓદામી અને વાલ નક્કાભાાં શમ ઘે . આલાાં
પ્રયણ પાડીને પેંી દે લાાં ઙઈઍ. ‘ફતાલી દે લાની’ ે ‘ઙઈ
રેલાની’ લાતભાાં ભાણવ જેટરી ળક્તી લેડપે ઘે ઍટરી ળક્તી
ઙ તાનાાં ાભભાાં લધાયે લાયે ત ફેડ ાય થઈ જામ. ઔભે
તેલા વાંઙઔભાાં ડીસ્ટફા ન થવુ.ાં લતાનભાાં ઙ અ–ડાઉન
આલતાાં શમ ત જીલનભાાંમે ઉતાય–ગડાલ ઙ યશેલાના. જે ર
વભમ અને વાંઙઔને વભજી ળતા નથી, ઍ ર ઉઔતા શમ
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ઘે ; ણ ઓીરતા નથી! ઉઔલા અને ઓીરલાભાાં પય ઘે . ઓીરવુાં
ઍટરે ભશયી ઉઠવુ.ાં
દયે  ભાણવ ાવે ઍ વયઓી ળક્તી શમ ઘે . ઘતાાં
ેટરા ર આઔ શમ ઘે અને ેટરા ાઘ યશી જામ ઘે .
તેન ુ ાં વોથી ભટુાં ાયણ ઙ ઍ શમ ઘે ે આણે આણી ળક્તી
ક્યાાં લાયીઍ ઘીઍ તેન ખ્માર ઙ આણને યશેત નથી.
ળક્તીની ઙલુય વજૉનભાાં ણ યશે ઘે અને લીવજૉનભાાં ણ.
દસ્તીભાાં જેટરી ળક્તીની ઙલુય ડે ઘે તેના યતાાં ફભણી
તાાત દુશ્ભનીભાાં ઓગાામ ઘે . વાગી દસ્તી ત ળક્તીભાાં લધાય
યે . શાથ ભીરાલલા યતાાં ફાાંમ ગડાલલાભાાં આણે લધુ
વભમ અને ળક્તી ફયફાદ યીઍ ઘીઍ.
વાયા અને વપ થલાની વય યીત ઍ ઙ ઘે ે તભાયી તભાભ
ળક્તીને વજૉનાત્ભ ફનાલ. ‘રડી રેલાની’ ે ‘ફતાલી દે લાની
જીદ’ને ફદરે ઓીરી ઉઠલાની ટેલ ેલ. માદ યાઓ, દુનીમા
ઍને ઙ વરાભ યે ઘે જે ઉય ઉઠી જાણે ઘે .

ઘે લ્ર વીન...
ધ્મેમ ભાટે જીલવુાં ઍ, ધ્મેમભાટે ભયલા યતાાં લધુ
ભુશ્ેર ઘે . –સ્લા. લીલેાનન્દ
–કૃષ્ણાન્ત ઉનડટ –
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(‘દીવ્મ બાસ્ય’ની દય ફુધલાયે

પ્રઔટતી ‘ળ’

ુતીભાાં પ્રાળીત થતી રેઓની ટાય ‘ગીંતનની ે ’ભાાંથી
વાબાય..)

●♦●
આંઓ વાભે ઙ!
ઈજીપ્તભાાં ઍ જુ ની શેલત ઘે ે જે લસ્ત ુ ભાણવથી
છાલલી શમ, તે તેની આંઓની વાભે ભુી દ; ઘી તે ઍને
ઙઈ ન ળે.
તભને માદ ઘે , ેટરા દીલવથી તભાયી ત્નીન ગશેય
તભે નથી ઙમ? ખ્માર ઘે તભને ે તભાયી ભાતાની આંઓભાાં
આંઓ યલીને ક્યાયથી તભે નથી ઙમુ?ાં ત્ની ઍટરી ભજુ દ
ઘે , ભાતા ઍટરી નજી ઘે , ઘી ઙલાનુ ાં શુ?
ાં
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ત્ની ભયી જામ ઘે , ત ઓફય ડે ઘે ે ઍ શતી. તી
ઙઈ ચુક્ય શમ ઘે ત્માયે માદ આલે ઘે ે અયે , આ ભાણવ
આટર લઓત વાથે યહ્ય; યાં ત ુ યીગમ ઙ ન થમ! આથી ત
ર સ્લઙનના ભયણ ઉય આટળુાં લુદન યે ઘે . તે યડે ઘે ઍ
ભયણને ાયણે નશીં; ણ ઍટરા ભાટે ે આટરા દીલવથી
જેની વાથે શતા ઍને આંઓ બયીને ઙમા ણ નશીં, તેની
ધડન વાાંબી ન ળક્યા; ઍની વાથે ઈ યીગમ ન થઈ
ળક્ય; તે અજાણ્મા ઙ યહ્યા ને અજાણ્મા ઙ લીદામ થઈ ઔમા!
અને શલે તેન ઈ ઉામ નથી.
તભાલુાં સ્લઙન ગાલ્મુાં જામ ત્માયે તભે ઍટરા ભાટે યડ ઘ ે
ઍ ત ભી શતી અને ચુી ઔમા; તેને આણે પ્રેભ ણ ન
યી ળક્યા.
ઈજીપ્તના પીય ઍ લાત શેતા શતા ે ઈ ગીઙને
છાલલી શમ ત તેને રની આંઓ વાભે ભુી દ. ઍ ગીઙ
જેટરી નજી શમ ઘે , ઍટરી ઙ લધુ બુરાઈ જામ ઘે .

– યઙનીળ

(‘અયધી વદીની લાગનમાત્રા’ – બાઔ – ૧, ાન–૩૪૭
ઉયથી વાબાય...)
@
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ઔચર–ભુકુર
– ડૉ.ભુકુર ગવી–
અનુક્રભણીા

(૧)
ઍ આઓી જીન્દઔીન ઘે ઍભાાં અબાલ દસ્ત,
આ ઓારી જાભનુમ
ાં લઙન ઘે , ઉઠાલ દસ્ત.

જીયલી ળાળે ુણા ઉેક્ષાન બાલ દસ્ત,
ણ જીયલી ના ળાળે અધુય રઔાલ દસ્ત.

દયીમાભાાં ભજાાં આલે, ફધે આલતાાં નથી,
અભથી ઙ યાશ ઙમા યે ઘે તાલ દસ્ત.

દયીમા–શાડ–આબભાાં ઙ ના વભામ ત,
નાની ગફયઓીઐભાાં પ્રણમને વભાલ દસ્ત.

તાજા રભભાાં ઍ ઙ ે તાયા ઔમા ઘી,
ફનત નથી આ ળશેયભાાં ઍે ફનાલ દસ્ત.
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(૨)
ઔીતના કેઘયુ ઔયભાાભાાં ચુભી ઘે તને,
ફે ઔચરની લચ્ગેના ઔાાભાાં ચુભી ઘે તને.
લાત ાઘ વલાયે , ને ફયે ચીરભાાં,
વાાંઙ ટાણે ાંઓીના ભાાભાાં ચુભી ઘે તને.
વાચુાં હુાં ત આ ઔણીત અભથુાં નથી ાકુાં થમુ,ાં
ફે ને ફે શઠના વયલાાભાાં ચુભી ઘે તને.

ાી યાતભાાં છાઈને ઔચરની આડભાાં,
ાાંગ–દવ ાંક્તીના અઙલાાભાાં ચુભી ઘે તને.

રઍ જેભાાં ન ઔ ભુલાની ગેતલણી દીધી,
ઔ ભુીને ઍ ઙ કુાંડાાભાાં ચુભી ઘે તને.

ાાંણ ભીંગામ ને ઉકડે ઍ રાય થતાાં,
લાય ફહુ રાઔી ત લગઔાાભાાં ચુભી ઘે તને.

(૩)
વાભેન યથ આ લાતથી અણજાણ ણ નથી,
ે ભાયી ાવે ઍક્કે ધનુફાણ ણ નથી.
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લીસ્તયતી ગારી ભાયી ક્ષીતીઙ આ દુય.. દુય..
તે આભ ઈ જાતનુ ાં ઓેંગાણ ણ નથી.

ાણીના લેળભાાં ભને કેમો ઘે ઈઍ,
જ્માાં બાઔલાને ભાટે ઈ વ્શાણ ણ નથી.

ભાટે ત અથાશીન આ ઉબા યહ્યા ઘીઍ,
ત્મઙવુાં નથી, ને ામભી યાણ ણ નથી.
ુ ા ળાાંતી ેલી યીતે વાંબલી ળે!
વાંણ
યપયુ નાંઓામ ઍટળુાં યભભાણ ણ નથી.

(૪)
આણી અંદય ભયી યલાયી ઔમેરા ઈઍ,
ફાઔભાાં થ્થય ફનીને ઙન્ભ રેલ ઙઈઍ.

સ્લપ્ન પાનવના અઙલાાભાાં જેને ઙઈઍ,
ખુલ્રી આંઓના આ અંધાાભાાં તેને ઓઈઍ.

ગાળુ ટ્રેને ફાયી ાવે ફેવલાની લાતભાાં,
ફાયીભાાંથી કુદલા જેવુાં ચકડતા શઈઍ.
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 165
આંસુની અધીકૃત લીક્રેતા ઘે થડી આંઓ આ?
ઓાતયીુલાનુ ાં ને ઙથ્થાફાંધ ક્યાાંથી યઈઍ!

ુય ભાટે ભાત્ર સ્થાની લાદ ુયતાાં નથી,
ાંઈ ઉયલાવભાાં લયવાદ જેવુાં ઙઈઍ.

ઓાઈ–ીને, નાશીને લીતા નથી ફનતી, શે દસ્ત!
રશી લશે ત્માયે ઙ ાઔ લચ્ગે ધયલ ઙઈઍ.

(૫)
અભે ેક્ટવને ાાંઠે રાાંઔયે રા શાથ થઈ ફેઠા,
તભે ણ ેટર રશીળુશાણ આધાય દઈ ફેઠા!

ત લચ્ગેની ઙઔાને વો તે ટી નાભ દઈ ફેઠા,
ઙ શાડ ઓીણથી ફે ગાય ડઔરાાં દુય ઙઈ ફેઠા.

નીગલાઈ ઔમેરા શઠને ઙમા ત માદ આવ્મુ,ાં
પયી ક્યાાં ઈનુ ાં ઔભત,ુાં રત ુાં નાભ રઈ ફેઠા!

અલસ્થાની નદીભાાં આઙ કડાુય આવ્માાં, ને;
અભે ાાંઠા દી નશીં ઘડલાની શઠ રઈ ફેઠા.
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(૬)
ઔાભભાાં ઓાતય ડુાં ને દે લે ડાંા થમા ને આલી તેલી ઍ ફે
કટના ફને ઘે ,
ફાી ફધ્ધુાં ઘે સ્થઔીત; ણ ત્રની બાાભાાં શેવ ુાં શમ ત
‘ગાલ્મા યે ઘે ’

શોંળભાાં ને શોંળભાાં ારે નલા ઙડા ઓયીદી આજે પયલા નીળમા
ઘીઍ નઔયભાાં,
ઍ લીતા જેટળુાં અંતય શજી ાપ્મુાં નથી ને ેનના ઔભાાં પયી
આંટણ ડે ઘે .

બીડની લચ્ગે ઙઈને સુઈ ઔમ ત ણ; ઈ સ્ળે નશીં ે રાત
ણ ભાયે નશીં,
ત ઘી ઓારીણાભાાં ેભ ઈ આલી આલી ઘાતીઍ દયયઙ
અથડામા યે ઘે !
વો પ્રથભ ત આ વઔબાા વાાંઙને ીડાના વાક્ષી જેલ સુયઙ ડુફે
ઘે ધીભે યશીને,
ને ઘી ઙન્ભેરાાં ાાાં ફા આ ભાયા ઍરલામા ડઘામા
ઉય ત ુટી ડે ઘે .
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(૭)
શ્વાવભાાંથી વાંગયી ને આંઓભાાંથી નીતયી,
ઍટરે ત ુાં ૌંવભાાં ાયે વ ુાં અથલા ઙયી.

જે રઓાલાની શજુ ફાી ઘે તે ાંતયી,
ઍટરે ત ુાં ૌંવભાાં ઍ લેદના આઔતયી.

આભ ાછાં ાંઈ નશીં ને ઍ સ્લપ્નીર શુન્મતા,
ઍટરે ત ુાં ૌંવભાાં ઍ અથાશીન મામાલયી.

થડની આઔ જામ ત ણ થડ લઔય ગારે નશીં,
ઍટરે ત ુાં ૌંવભાાં ડાી અને ફુરાાંતયી.

(૮)
બરે આજે નશીં વભજે ઈ ‘ઉન્ભાદ’ન ભશીભા,
ઉનાાભાાં ઙ વભજાઈ ળે લયવાદન ભશીભા.

અરઔ ઘે ળબ્દન ભશીભા! અરઔ ઘે નાદન ભશીભા,
ઘતાાં ઍ ઙ ઘે ફાંનેથી થતાાં વાંલાદન ભશીભા.

ઙ ઍ વ્મક્તી ઙ શાઙય શમ ત ઍનમ ઘે આનાંદ,
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નશીંતય આભ ક્યાાં ઐઘ ઘે ઍની માદન ભશીભા?
પ્રણમની લેદનાભાાં લેદનાનુ ાં દુઓ નથી શત,ુાં
અને પયીમાદભાાં શત નથી પયીમાદન ભશીભા.
‘ભુકુર’ ઍલી ઙઔાઍ ઙઈ ઔચર ના લાાંગળ શયઔીચ,
ઔચરથી ણ લધાયે શમ ઘે જ્માાં દાદન ભશીભા.

(૯)
શ્વમા શ અરવનુ,ાં ઉય તીર તભવનુ,ાં
ઉન્ભાદ ેવ ુાં યક્તીભ ઘે લુ આ યઙવનુ.ાં
પાડી નથી ળાત ુાં ાનુ ાં લીત્મા લયવનુ,ાં
ભનને ઘે ેવ ુાં કેળ ુાં આ ઙજૉયીત ઙણવનુ!ાં

ુલે શ ાયીજાત, શ્ચીભભાાં ુણીભાઐ,
ગોદે તયપ શલે ત વામ્રાજ્મ ઘે વયવનુ.ાં
ફાહુ લશાલી દઈને ફાયીથી ફાયણાથી,
ઐછાં યી દ વાઙણ, અંતય અયવયવનુ.ાં

ેટાલ ાાંદાાંદે ઍ તદા તયન્નુભ,
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ફુચાલ ધીભે ધીભે ઍ તાણુાં તયવનુ.ાં

ેલાાં અસુમા દીલવ! ેલી અશ્માભ યાત!
ેવ ુાં ચ ચત ુાં ભોંસુચણુાં ભનવનુ!ાં

(૧૦)
નચભ
શાથભાાં ડય તભાય શાથ ત રાગ્મુ,ાં વઙનલા,
ભન પ્રથભ લાય ઙ ઉકાડી ગાાં જાગ્મુ,ાં વઙનલા.

આના આ ભોનથી ઍ લાત વભજાણી, વઙનલા,
ળબ્દથી ક્યાયે  ય થઈ જામ ઘે લાણી, વઙનલા.

આનુ ાં લણાન ઙ યલા જાઉં હુાં વાચુ,ાં વઙનલા,
ાવ્મ યશી જામે ઘે ાળુાં કેળ ુાં ને ાચુ,ાં વઙનલા.

ળબ્દને ળબે નશીં આ ાઔચી લસ્ત્ર, વઙનલા,
આઙથી ત્રને ફદરે રઓજે નક્ષત્ર, વઙનલા.
ફે અભાયાાં દૃઔ, વઙનલા, ફે તભાયાાં દૃઔ, વઙનલા,
લચ્ગેથી ઔામફ ઘી ફાીનુ ાં આખુાં ઙઔ, વઙનલા.
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ક્યાાં ઉતયવુ,ાં ક્યાાં ઙવુ,ાં ક્યાાં નાઓલા ધાભા, વઙનલા,
ઙણ શત ુાં ઍ ઙ ને ઍનાાં રાઓ વયનાભાાં, વઙનલા.
દુયથી ઙ આને નીયખ્માાં ઉયઘલ્રાાં, વઙનલા,
નાવીા ય યાતયાણીના થમા શલ્રા, વઙનલા.

ાયધી રાઓ ને આઔ ાાંગ–દળ શયણ, વઙનલા,
આટરાાં વશેરાાં ઘે જીલતયનાાં વભીયણ. વઙનલા

ટેયલાાં ભાઔે ઘે તભને આટળુાં ુઘલા, વઙનલા,
આંસુઐ વાથે અલાઙ ઈ યીતે ળુઘલા, વઙનલા?

ભુક્ત
શ બીડભાાં ઙ વાલુાં ફધાભાાં બી ઙલામ,
ઍાાંતભાાં ત જાતને વાભે ભી ઙલામ,
વાભે ભી ઙલામ ત ફીજુ ાં ત ાંઈ નશીં,
ણ ‘ેભ ઘ’ શીને ન ાઘા લી ઙલામ.
*****
ીસ્વ ેલ વયવ ભચાન ઘે !
ફેઉ વ્મક્તી સુઓી થમાન ઘે ;
લ્ળુાં તાયી તયપ નમ્માન તને,
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ભુઙને આનાંદ ઉંગે ઔમાન ઘે .

– ડૉ. ભુકુર ગવી (સુયત)
લીવાંા – ડૉ. ભુકુર ગવી (સુયત) ♦ ઈ–ભેઈરઃ
mukulchoksi@yahoo.co.in
લીના ઔચરવાંગ્રશ ‘તાજા રભભાાં ઍ ઙ ે ...’(પ્રાળ
‘ઈભેઙ બ્રીેળન્વ’,

પ્રથભ આવ ૃત્તી

–

જાન્મુ.

૨૦૦૧,

ુનભુદ્ર
ા ણ – ઍપ્રીર ૨૦૦૬,  ૃષ્ઠ – ૧૩૪, ભુલ્મ લુીમા – ૮૦
email:

order@imagepublications.com

)ભાાંથી

વાબાય...

લીના અન્મ વાંગ્રશ– ‘તયન્નુભ’ અને ‘આઙથી ત્રને ફદરે
રઓજે નક્ષત્ર, વઙનલા!’

∙

∙

∙

ાનભાાં હુ?
ાં
ેટેટરા ાવ્મવાંગ્રશ, લાતાાવગ્ર
ાં શ સુદ
ાં ય ળક્તીલાા
ઉદીમભાન લીઐ ને લાતાાાયને શાથે વશેઙ ઉતાલભાાં પ્રઔટ
થામ ઘે અને ાના પ્રલાશભાાં જાણે તણાઈ જામ ઘે , ભુીમાાં
નાઓી વાશીત્મલાડીભાાં ઍ અલનલા ઉભેયાલુ ઙલલ્રે ઙ થામ
ઘે . ત્રણ–ગાય વાંગ્રશને આ યીતે તણાઈ ઙલા દે લા, ઍ વાલુાં? –
ે ઍ ફધાભાાંથી ચુટીને
ાં
ઍ વફ અાણ ફની યશે ઍવુાં ાંઈ
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આવુ,ાં ઍ વાલુાં? ાનભાાં હુ?
ાં – ભાયા શાથભાાં ભાય બુતા
બુવ
ાં લાનુ ાં ળક્ય શમ, ત દ્યનાાં થથાાં ઔાી નાઓીને ઍવુાં ઙ
ાંઈ લુાં. ણ ફાણ છટી ઔમુાં
– શલે શુ?ાં ઍ ાભ શલે ા બઔલાને યલાનુ.ાં

–ઉભાળાંય ઙળી
‘લાગનમાત્રાન પ્રવાદ’ (વાંાદ : ભશેન્દ્ર ભેકાણી)ભાાંથી
વાબાય...
(પ્રાળ–lokmilaptrust2000@yahoo.com ાન–512 ભુલ્મ–
લુીમા 75)

@
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ભાણવને વોથી ભટી બુઓ ભાણવની!
–‘શયીશ્ચન્દ્ર’
અનુક્રભણીા

ઍદભ શુાં થઈ ઔમુ,ાં તે અભયતફાને વભજામુાં નશીં.
ેળાફ યલા ઔમેરાાં ત્માાં ઔ રસ્મ. આઓા ળયીયન બાય
ઔ ઉય! ઍ–ફે ભીનીટ ઍભ ઙ ડયાાં યહ્યાાં. ડાાં ઍ
ફાજુ બીનાાં થઈ ઔમાાં. ભાાંડ ભાાંડ બીંતન વશાય રઈ ઉઠયાાં.
ઔભાાં ત ાાંઈ દયદ થામ દયદ! જેભ તેભ ઔ કવડતાાં વપા
ય ઙઈ ડયાાં. કયભાાં ફીજુ ાં ઈ નશીં. દીય–લહુ ફન્ને
નયીઍ જામ. શુાં યવુ,ાં વભજામ નશીં. દુઃઓાલ અવહ્ય.
તન્દ્રાભાાં ડી યહ્યાાં.
ઍાદ રાે લહુ સુરા આલી, ત્માયે ફા આભ ને આભ
વપા ઉય ડેરાાં. શાાંપી–પાાંપી થઈ ઔઈ. ફધી લાત જાણી.
ઙમુાં ત ઔ ા ડત ઙત રાગ્મ. તયત યીક્વા યીને
ફાને શૉસ્ીટરભાાં રઈ ઔઈ. ઍક્વ–યે રેલામ. ઔે નાનડુાં
ફ્રેક્ગય થમેળ.ુાં પ્રાસ્ટય થમુ.ાં શલે ઐઘાભાાં ઐઘ ઍ ભશીનાન
ઓાટર. ફાની વાય–વાંબા ભાટે દીલવ–યાતની ફે નવા યાઓલી
ડી.
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ઓાટરાભાાં ડયાાં–ડયાાં અભયતફા તાના નવીફને
વતાાં યહ્યાાં. બઔલાન ભેં ઍલાાં તે ળાાં ા માું ઘે , તે ભાયે
આવુાં બઔલલાનુ ાં આવ્મુ!ાં ભને ેભ ઉાડી રેત નથી? ફીજા
ય આટરા બાયલુ ફનીને જીલલાન ળ અથા? ેટરા ત ત ુાં
જુ લાનઙધને ઉાડી રે ઘે , ત આ ૮૦ લયવની ડવીને ાાં
ઉાડી નથી રેત?
અભયતફા ફહુ વાયી યીતે જીલન જીલેરાાં. ફહુ ઙ
ભશેનત ુ, ભામાફૄ, ભતાલડાાં. ઍભને ફરલા ફહુ ઙઈઍ. ફધાાં
વાથે લાત યલી ફહુ ઔભે, આડળી–ાડળી, વઔાાં–લશારાાં,
ઐઓીતાાં–ાઓીતાાં ફધાાં ઙ વાથે શતાાં–ભતાાં. ઍભને ત્માાં
ઈ આવ્મુ,ાં ત ઓાધા–ીધા લીના દી ન જામ. આવ
ફીરકુર નશીં. લહુ આલી તમે કયનુ ાં લધાયે ાભ તે ઙ
યતાાં. લહુ નયી યે ઍટરે અભયતફા શે, ‘ફેટા, આ હુાં યી
નાઓીળ, ેળ ુાં હુાં યી નાઓીળ.’ લહુ વાયી શતી; ણ સ્લબાલની
લુઓી–સુી. શવવુ–ફરવુ
ાં
ાં ઐછાં. અભયતફાને ફશાય શયલા–
પયલાનુ ાં થત ુાં ત્માાં સુધી ત લાાંધ નશત આલત; ણ ઉંભય
લધતાાં ધીયે ધીયે ફશાય ઙલાનુ ાં ફાંધ થમુ,ાં તેભ કયભાાં યશી ઍ
અાઈ ઙતાાં.
તેભાાંમે ાાંગે લયવ શેરાાં તીના અલવાન ફાદ ત
અભયતફા કયભાાં વાલ ઍરાાં ડી ઔમાાં. દીયા–લહન
ુ ે ાવે
ફેવી લાત યલાની ફુયવદ નશીં. દીયાન દીય યાજુ
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દાદીભાન ફહુ રાડ. નાન શત ત્માયે ત દાદીને ઘડત ઙ
નશીં. ણ ભટ થત ઔમ, તેભ ઍ ણ ઍની દુનીમાભાાં ડી
ઔમ. ઙ ે ઍ ફે–ગાય દીલવે દાદી ાવે આલીને ફેવત, શુાં
મુ,ું શુાં ઓાધુ,ાં ુઘત. દાદીને ફહુ વાલુાં રાઔત.ુાં
યાં ત ુ યાજુ નાાં રગ્ન થમાાં. આ કયભાાં વભાવ થામ તેભ ન
શલાથી ફીજુ ાં કય રઈ ઍ ત્માાં યશેત થમ. તેથી દાદી કયભાાં
વાલ ઍરાાં ડી ઔમાાં. દીય–લહુ યાઓે ત ફહુ વાયી યીતે;
ણ દાદી શતાાં ભાનલ–બુખ્માાં અને તે બુઓ ઍભની બાાંઔતી
નશતી.

ઍભને

ઙઈઍ

ભાનલન

વાંઔ,

પ્રેભન

સ્ળા,

આત્ભીમતાની હપ
ુાં . ભાણવને સ્થુ વાય–વાંબા યતાાં આની
લધાયે ઙલુય શમ ઘે . કડણભાાં દાગ લધાયે . ઍ લીના દાદીને
અાલુાં રાઔત.ુાં
યાજુ અને તેની લહુ યભીરા અલાયનલાય આલતાાં અને
ત્માયે દાદી ાવેમે ઓાવ ફેવતાાં. દાદીને વાલુાં રાઔત.ુાં યભીરા
ફહુ ઙ ભામાફૄ સ્લબાલની. દાદીના ઔ દફાલલા ફેવી જામ,
દાદી શુાં ઓામ ઘે – ીઍ ઘે , પ્રેભથી ુઘે. ઍ લાય યાજુ –યભીરા
ફન્ને શે, ‘દાદી, દાદી થડા દીલવ અભાયે ત્માાં યશી જાલ!’ અને
ફહુ આગ્રશ યીને ફન્ને દાદીને તાને ત્માાં રઈ ઙ આવ્માાં.
દાદીને ત જાણે સ્લઔા ભળમુ!ાં આભ ત યાજુ –યભીરા
ણ ફન્ને નયી યે . ણ યાજુ યઙ ઍ લાય ત આલીને દાદી
ાવે ફેવી ઙ જામ. અને યભીરા ત કયભાાં શમ ત્માયે દાદી
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ાવે આલીને ટહ
ુ  યી ઙ જામ – ‘ાંઈ તરીપ ત નથી ને,
ુાં
ુાં ત નથી ને, દાદી!’ ળા રાલી દાદી
દાદી! ઈ ઙઈત–ાયલત
ુ ાં ાભ શમ
ાવે ફેવી વભાયે . ાાંઈ વીલલા યલાનુ ાં ે નાનુ–ભટ
ાં
ત દાદી ાવે ફેવીને યે . દાદી ાવે ફેવીને ટીલીની વીયીમર
જુ ઍ. વાથે વાથે ાાંઈ ને ાાંઈ લાત યતી જામ. એપીવભાાં
આજે શુાં થમુ,ાં તેનીમે લાત શમ. દાદી શલે તેની એપીવના
ભાણવનેમ નાભથી ઐઓતાાં થઈ ઔમાાં શતાાં.
અને દાદીના ઓાલા–ીલાનુ ાં ત ઍટળુાં ધ્માન યાઓે!
‘દાદી, તભને આ બાલળે?... આજે દાદી, તભને આ યી
દઉં?...’ ટુાંભાાં, દાદી ઍને ભન ઈ લણઙઈત ફઙ નશીં;
કુટુાંફનુ ાં તીકુાં ભાણવ શતાાં.
ારે દાદીઍ ફાજુ ના લુભભાાં થતી લાતગીત વાાંબી –
‘દાદીને આણે ત્માાં ઙ યાઓીઍ ત? ફાના ઉય ઍટર ફઙ
ઐઘ.’
આ વાાંબી દાદી ત ાણી–ાણી થઈ ઔમાાં. ઍભની
આંઓ ઉબયાઈ આલી. ભનભન લહન
ુ ે ાાંઈ ેટરામે આળીલાાદ
આી દીધા!
આજે દાદીના ઔ દુઓતા શતા. યભીરા ઔ દાફલા
ફેઠી. ઘી માદ આવ્મુાં ઍટરે ઉઠીને લાટીભાાં લેદનાળાભ
આમુલેદી તેર રઈ આલી. ઍટળુાં વયવ ગતી શતી ે દાદી
આંઓ ભીંગીને ભાણતાાં યહ્યાાં, અને ઍભન શેતા શાથ લહન
ુ ા
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ભાથે પયત યહ્ય. ત્માાં ઍાઍ શાથ પયત અટી ઔમ.
કણીલાય સુધી ભાથે ઍભનેભ યહ્ય. યભીરાઍ ઉંચુાં ઙમુ,ાં ત
દાદીઍ ભાથુાં ઢાી દીધુાં શત.ુાં દાદીનુ ાં પ્રાણાંઓેલુાં ઉડી ઔમુાં શત.ુાં
ઍભના ભઢા ય અનેયી પ્રવન્નતા શતી, અનેયી ત ૃપ્તીન બાલ
શત. આંઓ ઉકાડી શતી. ઍભાાંથી જાણે અભી ચયત ુાં શત.ુાં
(શ્રી. લ્ના કુરણીની ભયાઠી લાતાાને આધાયે ..)
–‘શયીશ્ચન્દ્ર’
તા. ૧૬ ઐઔસ્ટ ૨૦૦૮ના ‘બુભીુત્ર’ના અંના ાન ૨૪
યથી વાબાય..

∙

∙

∙

અસ્ભીતા ભાયી–ભાયા ઔાભની
ભાયી ભા ીભથી ન્માવી અભાયી ઙભીન ઓેડલા
દયયઙ વલાયે ઙતી. ઓેતયે ઙલાન વભમ થામ ઍટરે કયભાાં
જે સ્ત્રી શાઙય શમ તેના ઓાભાાં ભને યભત ભુીને ઍ ઓેતયે
ગારી નીે . ઔાાંધીદીધી અસ્ભીતા વાથે ઙન્ભેર હ,ુાં અને
જ્ઞાતી, લઔો અને ધભોની સ્ત્રીઐના ઓાભાાં યભત–યભત, દુધ
ીત, રઘુળ
ાં ા યત ભટ થમ છાં. લાલ્ભીી વભાઙથી ભાાંડીને
બ્રાહ્ણ સ્ત્રી અને શીન્દુ, ભુસ્રીભ અને ાયવી સ્ત્રીના લાત્વલ્મથી
ભાય ઉઘે ય થમ ઘે .
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નાન શત ત્માયથી ઍ દૃશ્મ ઙત આવ્મ છાં ે ભાયા
ુ ફનાલત,
ઔાભભાાં ઔણેળત્વલની ઔણતીની ભુતી મુસપ
ુ ઠાયત અને લશેરી વલાયે મુસપ
ુ ઙ
ળીલયાત્રીનુ ાં ભ મુસપ
ુ લઔાડત
ળીલરીંઔ ગડાલત. નલયાત્રીભાાં શાભોનીમભ મુસપ
ુ ઔાત. ભને ઈ ુઘે
અને વાઓી, દશા અને બઙન ણ મુસપ
ુ ના
ે ઔણેળ ન ુત્ર ત હુાં હુાં ે ઔણેળને વજાાત ત મુસપ
શાથે ઙ ભેં ઙમ ઘે !
–ઉત્તભ યભાય

‘ગુઙયાતની અસ્ભીતા–ભાયી નઙયે’ ુસ્તભાાંથી વાબાય..
વાંા ઃ ‘ીભ ઍજ્મુેળન વવામટી’, સ્ટેળન યડ, ીભ –
જી.સુયત
ભફાઈર નાંફય – 99259 59014
@
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ઔચર–ીયણ
– ીયણકુભાય ગોશાણ –
અનુક્રભણીા

(૧)
હ્ુાં ણે ે તાયી યલા લુાં છાં,
હુાં ફવ તાયાાં સુઓની તભન્ના લુાં છાં.
તને હુાં સ્ભલુાં છાં ને બુલ્મા લુાં છાં,
હુાં જીલતયના ફે ઘે ડા વયઓા લુાં છાં.
આ વભઙણ, આ લઔણ, આ દાણ મા ાંઈ ણ,
અાયણ–વાયણ હુાં તડપ્મા લુાં છાં.
ભને ાભલા ત ુાં યીક્ષા યે ઘે ,
તને ાભલા તાયી ુજા લુાં છાં.

કણીલાય આ પ્રશ્ન જાઔે ઘે ભનભાાં,
ઓયે ઓય જીવુાં છાં ે જીવ્મા લુાં છાં?
શલે જીતલાની ભજા ણ ભયી ઔઈ,
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ત ુાં શાયે ઘે તેથી હુાં જીત્મા લુાં છાં.

(૨)
ફાંધ કયની ઍ ઉદાવીઐ ફધી ી જામ ઘે ,
ઍ મર આંઔણાભાાં યઙ ટહ
ુ ી જામ ઘે .
ઍ ઙ ભાણવ જીન્દઔી વશેરાઈથી જીલી ળે,
જે ભયણના આઔભનની લાત બુરી જામ ઘે .

ઈ ણ શારતભાાં ખુળ યશેલાનુ ાં ભન ળીઓી ઔમુ,ાં
ઍટરે ભાયા ફધાાંમે દદા શાાંપી જામ ઘે .
શોંગલા તાયા રઔી ાંઈ ગારવુાં ડત ુાં નથી,
ઔ તે થી ભાઔા આઆ વયી જામ ઘે .

આ અધુયી ચાંઓનાઐનુ ાં યાક્રભ ઘે ‘ીયણ’!
યઙ ત ુાં ભયલા ડે ને યઙ જીલી જામ ઘે !

(૩)
ગીત્તભાાં ઍ મુદ્ધની કટના લઔયન થઈ ઔમ;
‘શા’ લઔયન થઈ ઔમ ને ‘ના’ લઔયન થઈ ઔમ.
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વશેઙ ણ ફઙ નથી ને ઍણ ગીંતા નથી,
જ્માયથી હુાં નાભ–વયનાભા લઔયન થઈ ઔમ.
ઍટર ઉંગે ઔમ હુાં ઍટર ઉંગે ઔમ...
ે ઘી ત વાલ ડઘામા લઔયન થઈ ઔમ.

જાત અયાધી શતી ત ણ વજા ના દઈ ળક્ય,
ફવ, ઘી હુાં જાત ય શ્રદ્ધા લઔયન થઈ ઔમ.
વાાંઙને ઈચ્ઘા ભુઙફન અંત ના આી ળક્ય,
હુાં પ્રણમભાાં વાલ ભોરીતા લઔયન થઈ ઔમ.

(૪)
અશીં ત બરબરા આલી ઔમા ફાાંમ ગડાલીને,
યાં ત ુ ણ રઈને ઙઈ ળયુાં દયીમ ઉઠાલીને!

શજી થડાાં દે લારમ ફનાલી દ્ય, શુાં લાાંધ ઘે ?
ે જેથી વો અશીં ભાગ્માાં યે ભાથુાં નભાલીને!

શજી ઈશ્વયને ાભી ના ળક્યાનુ ાં ઍ ઙ ાયણ ઘે ,
ફધાાં અટી ઔમાાં ઘે આંઔી ઉંગે ફતાલીને.
કણાાં આકાત, આંસુ, દદા ની લચ્ગે ખુભાયી ઘે ,
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હુાં તેથી યશી ળકુાં છાં ભઙથી, વકફૄાં ગુભાલીને.
દી અશેવાન ના રેલાન ભટ પામદ ઘે આ,
ઔભે ત્માાં ઙઈ ળાત ુાં શમ ઘે ભસ્ત ઉઠાલીને.

કણુાં જીલે, ઘતાાં ણ ઈ નક્કય ાભ ના આે,
કણાાં આલીને ગાલ્મા જામ ઘે પટા ડાલીને.

(૫)
યશે ઘે યઙ અધ્ધયશ્વાવ ને ઙજાની
ાં
વાથે,
ફધાાં યણી ઔમાાં ઘે જાણે ે કડીમાની વાથે.

ફધાાંની ખુફ જુ ની આ ને ાંાની વાથે,
વતત ઉંગે ઙલાનુ ાં શમ ઘે આ ઢાની વાથે.

અભે ાંઓી નથી; ભાણવ ઘીઍ, ફવ ઍ ઙ ાયણથી,
અભાયે ઍરા ઉડવુાં ડે ઘે જાની વાથે.
વજા દ્ય ઘ તભે ને ઍમ ેલ બુખ્મા યશેલાની!
અભે લયવ સુધી કુસ્તી યી દુષ્ા વાથે.

તભે કયડાાંકયને દાનભાાં ભા–ફા દઈ દીધાાં,
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 183
શલે ામ ત્મજીને ક્યાાં ઙળ આ ભાની વાથે?

(૬)
ફધીમે ાભના ઓીંટી ઉય ટાાંઔી જુ ઐ, વાશેફ!
તભાયા ભનને ઍનાથી અરઔ યાઓી જુ ઐ, વાશેફ!

જુ ઐ ઓારી ગડી ઔભાાં, ઙયા ગારી જુ ઐ, વાશેફ!
ભે આ શ્વાવની ઐઓ, ઙયા શાાંપી જુ ઐ, વાશેફ!
દી બાાંઔી ડ, ત ુટી ડ, ધ્રુજી જુ ઐ, વાશેફ!
દી આ જીતલાની ફાજીને શાયી જુ ઐ, વાશેફ!

તભે ેલ નમાા અઙલાવના ભાણવ, હુાં જાણુાં છાં,
દી આ બાગ્મન અંધાય ણ ગાઓી જુ ઐ, વાશેફ!

ફને ત વાલ યી, વાલ યી, વાલ... આંઓથી,
તભાયી દીયીના ત્રને લાાંગી જુ ઐ, વાશેફ!

કણાાં લયવ, કણા લેળ, કણી ભશેનત, કણુાં ામ્મા,
શલે વકફૄાં ઍ ચાટે ત્માઔી જુ ઐ, વાશેફ!
ળીઓય ય આ શોંચ્મા ઘ, શલે શોંગીને યળ શુ?
ાં
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તે વાંબામ ઍલી ફુભ ત ાડી જુ ઐ, વાશેફ!

(૭)
ુઘી જુ ઐ આ જાતને ે ક્યાાં ઙઈ યહ્યાાં?
ના ઈળાયે આણે આઔ લધી યહ્યાાં?
ઙન્ભઙનભના ર તને દઈને શુાં લુાં?
જ્માાં ઍ બલના લામદા ઓટા ડી યહ્યા!
ત ુાં રાઔણીન ઓેર પયીથી ળલુ ન ય,
યઈ ળામ ઍટરાાં આંસુ નથી યહ્યાાં.

ામ્માાં ઙફાન તમ શુાં ફરતાાં નથી,
ખુદના ઙ ળબ્દ જેભને ામભ નડી યહ્યા.

બુરી ઔમા ે બ્રહ્ તણા અંળ ઘ તભે?
ગટી સુઓને ભાટે તભે યઔયી યહ્યાાં.

(૮)
ના ભે અકીાય ત્માયે ઔજૉના યલી ડે,
નશીં ત આઓી જીન્દઔી ફવ માગના યલી ડે.
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ઍટરા વશેરાઈથી ફદનાભ ણ ના થઈ ળ,
ઍના ભાટે ણ ઙઔતભાાં નાભના યલી ડે.

આણે ઍલી યભત યભલી નથી જેભાાં વતત,
અન્મ શાયી જામ ઍલી ાભના યલી ડે.

આલા ભાઔે ઙ ઘે ત આટળુાં દઈ દે ભને,
માદ ઍલી આ જેને માદ ના યલી ડે.

આભ ત પ્રત્મે ઙણ મઔી ઘે અથલા વાંત ઘે ,
વાલ નાની લાતભાાં અશી વાધના યલી ડે.

(૯)
તડાના ત્રાટભાાં જીવ્મા, લયવાદી લાઘટભાાં જીવ્મા,
ામભ ઍ ખુભાયી વાથે, કટભાાં તમે લટભાાં જીવ્મા.

આંઓ, શઠ ને હૃદમની લચ્ગે થીજેરાાં વાંટભાાં જીવ્મા,
ભમાાદાની ચુનયી ઐઢી વનાાંઐ ઘુકટભાાં
ાં
જીવ્માાં.

આ તે ેલ ભનસુફ ને આ ેલી ઓટટભાાં જીવ્મા?
તેઙ સુમાન ુ ાં ગયી રેલા તાયાઐ તયટભાાં જીવ્મા!
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જીલ વટવટની ફાજી ઘે , ત ણ વાળુાં ભન યાજી ઘે ,
બરે ગેન ના ામ્મા તમે ભનઔભતી ઍ યટભાાં જીવ્મા.

સુઔધ
ાં બીની વાાંઙની લચ્ગે, યાં ઔીરા ઍાાંતની લચ્ગે,
શ્વાવ સુફ
ાં ર ભાણ્મ, જ્માયે જ્માયે તાયી રટભાાં જીવ્મા.

(૧૦)
લાલ વનુ ાં લાલ, ણે ના ાડી!
ને વનાભાાં આલ, ણે ના ાડી!

લધળે યગતા ભાયા શય અનુબલની,
ખુફ ભને શાંપાલ, ણે ના ાડી!

અડઔ છાં ભાયા નીશ્ચમ ય ણ તેભ ઘતાાં,
આલીને વભજાલ, ણે ના ાડી!

ભાયી વાથે પાલે ઍને પાલે ઘે ,
થડી  લીતાલ, ણે ના ાડી!

‘ચેય વભુાં જીલન દઉં છાં, જીલી રેળે?’
ભેં ણ ીધુ,ાં ‘રાલ...ણે ના ાડી!’
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– ીયણકુભાય ગોશાણ (સુયત) –
♦ લીવાંા ઃ શ્રી ીયણકુભાય ગોશાણ (સુયત) ♦
ઈ–ભેઈરઃ kirankumarchauhan9@gmail.com
વયનાભુાં :
100– ળાન્તીકુાંઙ વવામટી, ારનુય ઙાત નાા, ભીની
લીયુય યડ, સુયત– 395 009
લીના ઔચરવાંગ્રશઃ (1) ‘સ્ભયણત્વલ’ (વાંેત પ્રાળન, સુયત,
પ્રથભ આવ ૃત્તીઃ 2004)
(2) ‘ભીજાઙ’ (વાાંનીધ્મ પ્રાળન, સુયત, પ્રથભ આવ ૃત્તીઃ 2008)
આ ઉયાાંત ‘પાાંપા ન ભાય’ (લ્રલ પ્રાળન–પ્રથભ આવ ૃત્તી,
2004) નાભન તેભન ‘શચર–વાંગ્રશ’ ણ પ્રઔટ થમ ઘે .

@
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162 : 29-03-2009

‘ફટા, લાટ ાપ્મ’
–ળયીપા લીઙીલાા
અનુક્રભણીા

(આ લાતાાઐ ત ાઠીમાલાડનાાં રઔબઔ ફધાાં
ઔાભડાાંઐભાાં શેલાતી. ભેં આ ફધી લાતાાઐ નાનણભાાં
ભાયી ફા ાવેથી વાાંબે રી. આણે આ લાતાાઐને શ્રીર–
અશ્રીરનાાં રેફર ભાયીઍ ે લીન્મામ, તાીતાની તાવ
યીઍ. ણ વોયાષ્ટ્રભાાં શજી આજેમ ભેં લડીરને, ઍમને
ટેવથી આ લાતાાઐ શેતા ઙમા–વાાંબળમા ઘે અને ગભતે
ગશેયે, ઉંગી ડે, શી આંઓ યી, વાાંબતાાં ટાફયીમાાંલને
ઓડઓડાટ શવતાાંમે ઙમાાં ઘે . ‘ફાની લાત’ુાં ુસ્ત લુે લાતાાઐ
વાંાદીત યી તે ઘી લી ભાયી ફાને આ લાતાાઐ માદ
આલી. આભ ણ આ રભુઓે શેલાતી લાતાાઐભાાં ફધાાંને
જે શદે યવ ડય ઍનાથી ભને વાનાંદાશ્ચમા ઙ થમેળ ાંુ ને
ઍટરે ઙ આ ફીજી થડી લાતાાઐ નોંધલાની શીમ્ભત યી
ઘે .–ળયીપા)
♦●♦
ઍ શતા ટેર. ટેર ાાંશે ાય લઔમાના ૈવા.
ટરાણી ત ફલ લેરાાં વઔે વીધાલી ગ્માાં’તાાં. ટેરને
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ફવાયાને ઍ ઙ વય. ણ બામ, વયાભાાં ાાંઈ વક્કયલાય
ન ભે . અક્કરન વાાંટ ઙયા ઐવ. તે ટેરને યાત્મ ને
દી ઍ ઙ પીય ઓામ જામ... ભાયા ભમાા

ેડયે આ

અક્કરભઠાનુ ાં હુાં થાળે? ૈવા શાટુ થમને શઔાાંલારાાં ાાં ત
ઍને જીલલા નઈ દ્યે. ને જીલલા દે ળે તમ ઍને યાન યાન ને
ાન ાન યી ભેરળે. બઔલાનની દમાથી આ ઔાાંડાશાજાને
ઙ ડામ લઉ ભી જામ ત ભાયી લાાંશે ભાલુાં કય શવલામ
જામ... ણ ઍભ ાાંમ મ ડામુાં વે ઍવુાં ઍના ભઢા ભાથે
થડુાં

વાપ્મુાં શમ?

ટેરે

ત

બામ,

ુ ે
ધાભેધભ

દીયાને

ૈણાવ્મ. ળી શલાયના યભાાં ટેરે ત બામ, ડેરાભાાં બમો
ડામય... ઍમને હફ
ુાં ાાણી કાણાાં ને ‘ભાયા ઔાના શભ...
રેવ ુાં ઙ ડે’ ેતા ેતા ભાંડયા ીલાલા. ટેરે ત બામ,
ડેરાભાાં ળાયાાંવ ભળયુાં બયીને ાણી યે ડાવ્મુાં ને ળી ડેરેથી
કયભાાં લઉને ેલડાવ્મુાં ે બામેભાાં બામે ળુઔડાાં ેયીને ઍ
શેર ાણી બયીમાલ.
ફામ ત બામ, બામેભાાં બામે ળુઔડાાંની ઙડય ેયીને,
ાાંઓભાાં શેલ્મ રઈને ફાયી નીશયી... ણ ડેરાભાાં ત ાદલનુ ાં
યાફડુાં વવે... ફામ ત બમાા ડામયા લવાે ળુઔડાાં ઉંગાાં
રેતીને શારી ઔઈ કભ...કભ યતીને... ટેરે ત બામ,
ડામય લીઓેયી નાખ્મ. કડીલાય ળી દીયાને ફરાલીને
ટેર મે, ‘બાઈ, ઔાડુાં ઙડ, આડા લડરાલાા ઓેતયે જાવુાં
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વે.’ બામ, વયે

ત શડી ાઢતાાં ઔાડુાં ઙડુ,ાં લઉને

ફેશાડીને ત્રણેમ ઙણાાં શાલ્માાં ઓેતયે . ઙયા આકેયા ઔમાાં ને
ટેરે દીયાને મુ,ાં ‘ બામ, લાટ ા.’ ને બામ, વય ત
ઠેડ ભાયતને શેઠે ઉતમો. દાી રઈને ભાંડય ચાાંઓયાાં
ઉઓેડલા, કુલાડીથી ભાંડય જાાાં ાલા. તયત ઙ ફાે ઍને
યક્ય. ‘ફવ ફટા, શલે શાર કમે ાવા!’ વય ત આભેમ
બા જેલ શત! તે ઍણે ુશ્મુાં ‘ા ફાા, આડે ઓેતયે નથી
જાવુ?’
ાં ફાાઍ ના ાડી. કયે આલીને વય ઔાડુાં વડલા
ભાંડય; ણ ફાે આને લામો. ‘ યે લા દે ફટા, લઉ બરે
ભારીા ફેઠાાં. ફદ્યાને ઙયા ફે ડવાયી ભાયીને લઉને
ીમય ભેલ્માલ...’ દીય ત આભેમ ઈ દી તાની અક્કર
લાયતાાં ળીખ્મ ઙ ન’ત. તે ટ રેતાાંને લઉને ભેલ્માવ્મ
ઍને ીય. ફે–તૈંણ ભઈના ેડયે ટેરે ત ાવ વયાને
ૈણાવ્મ. નલી લઉને ણ ેરાની જેભ ઙ ાણી બયલાનુ ાં
ીધુ.ાં ઈલડી ઈમ તે ળુઔડાાં ઉવાાં રમને બમાા ડામયા
લવાે થી લમ ઔમ... ને

ટેરે

ફીજીનેમ ફાને

ન્માાં

લાલી. લી ફે–તૈંણ ભઈના ગ્મા ને ટેરે ત્રીજી વયી
ઔતી. લી વયાને કડે વડાવ્મ. જાન લાઙતે ઔાઙતે કમે
આલી. લય–ન્મા ોંઓામાાં... યાત ડી... અટાણ હધ
ુ ીભાાં લઉ
ભનભાાં શભજી ઔઈ’તી ે ભાટીભાાં ાાંમ ચાઝાં ાણી રાઔત ુાં
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નથી. ફાઈ લીળાયે ે ત વી આ ફબ્ફે ફામુને
ાં યાત્મયાત્મ
ાળી ભેલ્મલાન બેદ હ?
ુાં ફામે ત જેલ ધણી ઐમડે આવ્મ
ુાં વડાવ્મ
ઈ બે ઍને શાંશીને ફરાવ્મ, ાાંશે ફેશાડી લાતઍ
ને ળી શલેના ુળી રીધુાં ે, ‘તભાયા ફાાઍ આઔરી ફે
ફામુને
ાં યાઓી ાાં નાંઈ?’ બાબાઈ બાબટ્ટા ભઢે મે ે,
‘ઈ ત ભનેમ નથી ઓફમા..’ ફામ મે, ‘ ઈ ત જાણે ઠી;
ણ ભને ઈ ત મ ે ફાા શલાયભાાં યે હ?
ુાં ’ ધણી મે,
‘ાાંમ ન યે . ઈ ત ઍમને ડામય બયળે ને તને ાણી
બયલાનુ ાં ેળે. ળી ભને ઔાડુાં ઙડલા ેળે. અડધે યસ્તે ેળે,
‘ફટા, લાટ ાપ્મ.’ તે શજી ત હુાં ફે–તૈંણ ચૈડાાં ાુાં ન ાુાં
ન્માાં ત ઔાડુાં ાસુાં લાલે ને લઉને ઍને ીય ાળી
ભેલ્માલાનુ ાં મે!’ ફામ શતી ડાઈ ભાની દીયી, ઓયી ઠાડામ.
ઈ શભજી ઔઈ ે શાશયા આલ દાઓડ ળેના ભાટે યે વે.
ઍણ્મે ધણીને પશરાલીને ીધુ,ાં ‘ ઙ શલે આતા તભને લાટ
ાલાનુ ાં મે,

અટરે

તયત

તભાયે

અરભરની લાત ુાં

ભાાંડલાની. ‘ આતા, ઐણ ત ળીંઔ ભફરઓ ાળે. ભઔેમ
શાયા થ્મા વે. લણનાાં ારાાંમ પાટપાટ થામ વે... આતા,
ઐણના લયશે બાલેમ ઉંવા વે. શાયા બાલ આલે ત લાાંહ્યળુાં
બડુાં ાકુાં યાલી રેશ.ુાં ..’ ઍભ આતા થાે નમ ન્માાં રઔણ
તભાયે તડાા ચીંક્યે જાલાના.’ ધણી ત બામ, ડકુાં શરાલીને
મે ે, ‘ઠી, ત ુાં ેવ ઍવુાં યીળ.’
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ટેરે ત બામ, શલાયના યભાાં હફ
ુાં ાાણી શાટુાં
ડામય બમો. ને ડેરાભાાં યી ાણીની યે રભળેરભ... ને ળી
લઉને ેલડાવ્મુાં ે બામે ભાાંમરાાં ળુઔડાાં ેયીને ાણીની ઍ
શેર બયીમાલ. લઉઍ ત બામ, ભોંકાભાાં ભોંકી ઙડય ેયી.
શેલ્મ રીધી ાઓભાાં. ડાઢી હધ
ુ ી ઘુભટ તાણ્મ ને ાદલના
ીવરાણભાાં ઈ ત શપય રપય યતી શારી ઔઈ. ટેર
ત ભનભાાં યાજીના યે ડ થઈ ગ્મા. ‘ ઓયી આફલુદાયની દીયી
વે! ળુઔડાાં કળમાાં ફઔડે; ણ ઓાનદાન ફાઈ, બમાા ડામયે
ળુઔડુાં ઉંસુાં ન ઙ લ્મે...’ ટેરે બામ, ડામય લીઓેયી નાખ્મ.
દીયાને ફયક્ય. દીયે લઔય ીધે ઙ ઔાડુાં ઙડુ.ાં લઉ ને
ટેર ફેઠાાં. ઙયા આકેયાાં ગ્માાં ને ફાે ીધુ,ાં ‘ ફટા, લાટ
ા.’ ને બામ, દીય ત ભાંડય અરભરની લાત ુાં યલા...
ફાની આંખ્મભાાં શયઓનાાં આંહડ
ુ ાાં આલી ગ્માાં. લઉના ભાથે
શાથ ભેરીને ટેરે ીધુ,ાં ‘લઉ દીયા, શલે ભને ધયત્મ થઈ.
તભાયા શાથભાાં ભાયા ઓમડાની આફલુ ઙલાળે. શલે હુાં
નીયાાંત્મે ભયીળ... લ્મ ફા, આ શાંધીમ કુાંળીમુ.ાં યભ, ઙભ ને
રીરારેય ય.’

ડામ દીયી
ઍ શત બાભણ. ઍને ઍ ઙ દીય. ભા લઔમાન
દીય યઓડત યલડત ભટ થ્મ’ત. બાભણ ફવાય દી’
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આઓ

ઙઙભાનુભાાં
ાં

ધડયે

યાઓે

ને

ઠેઠય

યાત્મ

ડયે

ઠાક્યાક્ય કમે આલે. ઍભાાં દીયાભાાં અક્કરન વાાંટ ઙયા
ઐવ યમ ગ્મ’ત. બાભણને થ્મુાં ે દીયાભાાં ત ાાંમ યાભ
નથી; અટરે શલે લઉ અક્કરલાી ને ઠાડામ ઔતલી ઙળે.
ઈ ત બામ, ઓાંબે ઓડીમ નાઓીને ઔાભેઔાભ ભાંડય બટલા.
ણ ક્યાાંમ આંઓ ઠયે અને ભન ભાને ઍલી વયી ન ઙડી.
ઍભાાં ઍ ઔાભને ાદમા બાભણ ય ઓાલા ફેઠ. ન્માાંણે
ફાય–તેય લયશની વયીમુાં કરાાં યીને કય–કય યભતી’તી.
ઍભાાંથી ઍ વડીઍ ઙયથી ફાીની ફધ્મુને
ાં ીધુ,ાં ‘ઍ બામ,
હુાં ઈનુ ાં કય નથી ફઔાડતી, મે ભાલુાં કય ન ફઔાડવુ.’ાં
બાભણ શાાંબીને ભરાણ. ઉબ થઈને ાાંશે ગ્મ. ‘ઍ ફેન,ુ
દીયીમુ,ાં ભને ઙયા બાભણનુ ાં ઓમડુાં દે ઓાડળ? આકેથી
શાલ્મ આવુાં સુાં ને થાક્ય સુાં ઠીાઠીન...’ ઐરી લુડી ને
લટફરી વયી ઉબી થમને મે, ‘શાર ફાા, ભાયા કમે.
અભે બાભણ ઙ વીમે.’ શલે બામ, ેરાના ઙભાનાભાાં ત
વયીમુને
ાં નાનેથી ૈણાલી દે તા. અટરે વયીમુાં ફાય–તેય
લયશની થામ ન્માાં શાંધી લાતે હળ
ુાં ીમાય થમ જામ.
વયી ત બાભણને કમે રમ ઔઈ ને ઓાટર ઢાીને
પીમાભાાં ફેશાડય. ળી કયભાાં ઙઈને શ્મ બયીને ટાઢુ ાં
ાણી રમ આલી. બાભણે, આભતેભ નઙય યતાાં ુળી રીધુ,ાં
‘ઔઔી, તાયાાં ભાલતય ક્યાાં, ફટા?’ વયી મે, ‘ઈ ત શાભેના
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ઔાભે ઓાાં ભાાંઔલા ગ્માાંવ.ે ’ ‘ ઠી, તાંમે. ાંઈ ાવાાં આલળે?’
વયી ત આબરાાં શાભે નઙય નાઓીને મે, ‘આલળે ત નમ
આલે ને નમ આલે ત આલળે.’ બાભણ લીવાયભાાં ડમ.
ભાી વયી વેને ાાંમ... ભનેમ ઔટે વડાવ્મ.. શલે ભનભાાં
ભુચામ
ાં
ભયવુાં ઈ યતાાં ુળી રેવ ુાં શાલુાં. બાભણે ત ુળી રીધુ,ાં
‘અટરે, ફટા?’ ‘ ઈ ત ફાા, ઙ ભેકયાઙ – ભાય લા’ર,
આલળેને ત નાાભાાં ાણી આલળે, ત ભાયાાં ભાલતય શાભે
ાાંઠે યામ જાશે. ને નમ આલે ત આલળે.’ બાભણ ત બામ,
યાજીના યે ડ થમ ગ્મ. ઍણ્મે ત ટરીભાાંથી ભુઠી વઓા
ાઢયા ને વયીને દીધા. ‘રે ઔઔી, આ વઓા વડલા ભેલ્મ.
ઓાશુાં ન્માાં તાયાાં ભાતય આલી જાશે.’ વયીઍ ત બામ, વઓા
રીધા.

કમાભાાં ઙમને

જ્માાં

ઙમુાં ત

ગઓા

ત

શતા

આયવાણાના. વયી શભજી ઔમ. ઍણ્મે ત ઍની યભત્મના
રઢાના વણ્માભાાંથી ભુઠ બમો. ફાયી નીશયીને બાભણના
ઓાભાાં દીધા. ‘ લ્મ ફાા, આટલ્મા વણ્મા વાલ ને ન્માાં
વઓા વડી જાશે...’ બાભણ રઢાના વણ્મા બાીને શભજી ગ્મ
ે ઔઔી વે ભાથાની. ભાયે જેલી લઉ ઙતી’તી ઍલી ઙ વે
આ. શલે ત લુીમ ને નાીમેય દઈને ઙ જાળ. ને ઍણ્મે ત
બામ, ઓાટરા ભાથે પાીમુાં ાથયીને નીયાાંતે ભાંડુાં કયલા.
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(જુ ન–2006ના

‘નલનીત

વભાણ’ના

અંના

ાન

102

ઉયથી વાબાય...)

લહ,ુ ભોં લા
ઍ દા’ડ નલી મણેરી ટરાણી યટરા કડતી’તી.
ઍની શાહુ ઈ દા’ડે લેરી બુઓી થમ શળે તે થાી રઈને
ઔગલા ફેશી ગ્મેરી. ઓાતાાં ઓાતાાં ઍના ભઢાભાાં ભલા
આવ્મ. તે શાહઍ
ઐવયીની ાીઍ ફેઠાાં ફેઠાાં ઙ યાડય
ુ
ાડી..‘ઍ લઉ ભલા..’ ને લઉ ત બામ, યટરા ભેલ્મ
ડતાાં ને ભોં ઢાાંતી રાાંફા યાઔે ભાંડી યલા. શાહન
ુ ે થ્મુાં ે
આ ફામને ાાંમ ન’ત ુાં ને આભ યલા ાાં ફેઠી? યશડાભાાંની
જાીભાાંથી ’ ઍના ભાલતાયના ાાંઈ ભાઠા ઓફમા ત નાંઈ
દઈ ગ્માાં શમ ને? ઓફમા ેભની ડે? લઉ ત ઍધાયી
યાડુાં નાઓીને યતી જાતી’તી. તે ળી ત બામ, શાહમ
ુ ે
ઓાલાનુ ાં ભેલ્મ ડત ુાં ને ફેશી ઔમ ભોં લાીને... કડી ફે
કડીભાાં ત આખ્ઓ ાડશ બે થઈ ગ્મ. શાંધમ ભોં લાીને
રાાંફા યાઔે ભાંડયા યલા. કડી લાય યમા ળી ાડશની ઍ
ડશીઍ ધીયે યમને ુશ્મુ,ાં ‘ તે શેં ફામ, ણ ાસુાં થ્મુ?’
ાં શાહુ
ઐયા ઐઢેરા ઐઢણાને આકેલુાં ઓશેડતાાં મે ે, ‘ઈ ત ભને
નથી ઓફમા, લઉના ’ ાવા થ્મા વે...ઈ યલા ફેઠી આભાાં
ુશ્માકાશ્મા લના હમ
ુાં ભાંડી યલા...’ અટળુાં શાાંબળમુાં ન્માાં ત
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રાઙ આકી યતી લહુ તાડુી... ‘ ફાઈજી, ભયે ને ભાયા
દુશ્ભન. ભાયા ભાલતયભાાં ઈ ાાં ાસુાં થામ? ઈ ત તભે
ીધુાં ે લઉ ભોં લા...તે ભેં ત લાળમુ.’ાં
‘અયે લારાભુઈ, અક્કરની ભુઠી, ભેં ત ભલા
ળાભાાં આવ્મ ઍલી યાડ નાઓી’તી.’
આઓ ાડશ શાહલ
ુ ઉની ઠેડી ઉડાડત ઉબ થમને
લમ ગ્મ દાાંત ાઢત ાઢત.

–ડૉ. ળયીપા લીઙીલાા
વાંા ઃ ફી–૪૦૨,

લૈકુાંઠ

ાા

ઍાટા ભેન્ટ,

ફેઙનલાાની

ાઘ, ૉચ–લે યડ, તાડલાડી, યાાંદેય, સુયત– ૩૯૫ ૦૦૯–
બાયત

ભફાઈર નાંફય –૯૮૨૪૫ ૧૯૯૭૭

ઈ–ભેઈરઃ skvijaliwala@yahoo.com
ુાં
આ ત્રણે લાયતાઐ ઘીથી ‘ફાની લાત’ભાાં
ગ્રાંથસ્થ
થઈ ઘે . ‘ફાની લાત’ુાં - વાંલધીત ત્રીજી આવ ૃત્તી–૨૦૦૬; ાન
–

૭૯;

ીંભત

–

લુીમા

ગાવ,

પ્રાળ

–

ઈભેઙ

બ્રીેળનઃ info@imagepublications.com
♦●♦●♦

તઔતઔતા તાાંદુર
લાત ુાં ઍટરે લાત ુાં ઙ, ન થા, ન લાતાા. ડામયાભાાં
ભાંડાતી લાતાાની વઙધઙ અશીં નથી. અશીં લાત વીધીવટ
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ગારે

ઘે , ળી આાંાભાાં ડતી નથી. ઍભાાં નયી

વશઙતા અને નૈવઔીતા ઘે –કયઆંઔણે ફેવીને ઔાભઔાટા
ગરાલાતા શમ ઍના જેલી. ઍભાાં વાંક્ષીપ્તતા ઘે . શેલાતાાં–
શેલાતાાં ાાંયા–સ્તય નીી ઔમાાં ઘે . ધાન ઓાાંડયા ઘી
પતયાાં નીી ઙઈ તાાંદુર – નક્કય દાણા ફચ્મા ઘે ,
‘તઔતઔતા તાાંદુર’ જેને દે ઓીને ઋીજી ણ યીચ ાભે.
આ

ુાં
લાતભાાં

રજીલન

અને

રસ્લબાલના

અનુબલન નીતાય ઘે . આઔરી ેઢીની ેટરી સ્ત્રીઐભાાં
ુાં
આલી લાત ુાં શેલાની ઓાવ આલડત શતી. આલી લાતને
‘ઐઠાાં’ શે ઘે . ઐઠાાં ઍટરે દૃષ્ટાાંત લુે શેલાતી લાત. ઍની
યાં યા ‘ાંગતાંત્ર’ ને ‘શીતદે ળ’ જેટરી જુ ની ઘે

અને

ભધ્મારીન ગુઙયાતીભાાં ણ ઍ ઙડે ઘે .
ુાં ાં આ
લાતનુ

વાંાદન

બાાલૈજ્ઞાની

દૃષ્ટીઍ

ને

દ્ધતીઍ થમુાં નથી. ઍન ઍ આળમ ણ નથી, ઍન
આળમ ત આણા ઍ યાં યાઔત લાયવાની જીલાંત ચાાંઓી
લીળા ઙનતાને યાલલાન ઘે . ઍભાાં આ પ્રમત્ન ુયત
ાભમાફ નીલડે ઘે ેભ ે ઍભાાં ફરગારના રશેાઐ ને
ભયડ,

ઉચ્ગાયણ–ઓાવીમત

ને

શેણીની

આઔલી

ઘટા

આફાદ યીતે ચીરી ળામાાં ઘે . આ ફધુાં યજુ આતદાયે તે
ઠીઠી આત્ભવાત યે ળ ુાં ઘે ઍ ઍભણે (આ ુસ્તના ઍભના
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પ્રાસ્તાલીભાાં)યે ળ ુાં ઍભની ફાનુ ાં ગયીત્રગીત્રણ ને ઍભનુ ાં
નીલેદન ફતાલે ઘે .
ભોંભાાં ભભાવ્મા યલાથી લધુ સ્લાદ આલે ઍલા આ
‘તાાંદુર’ન યવ વો ઈ ભાણળે.

– ઙમાંત ઠાયી
૧૨ જુ રાઈ, ૧૯૯૯
‘ફાની

લાત’ુાં ુસ્તને

ભે રી

ઍભની

વાબાય...
♦●♦
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ઔચર–બાલેળ
– બાલેળ બટ્ટ –
અનુક્રભણીા

(૧)
ગીંતા યલાની ભેં ઘડી,
જેવુાં ાણી ઍલી શડી!
ટુડા ળધુાં અઙલાાના,
ણે ભાયી વલાય તડી?

ગક્કવ કટના જેલ છાં હ,ુાં
ત ુાં આલે ઘે વ્શેરી–ભડી.
ફાયી ઍલાાં દૃશ્મ ફતાલે,
બીંત યતી દડા–દડી.

ઍ ઙનભની લાત નથી આ,
ામભની ઘે ભાથાપડી.

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 200

(૨)
ઍલા થાીને કય આવ્મા,
ડઘામાને ગક્કય આવ્મા.

ેભ વભમજી ખુળ રાઔ ઘ?
ને ભાયી ટક્કય આવ્મા?

ૈં  રખ્મુાં જ્માાં તાયા ભાટે,
આંસુ જેલા અક્ષય આવ્મા.

ઘે  નદીની લચ્ગે શોંચ્મા,
આઙ ીનાયા લટ ય આવ્મા.
ફવ દુનીમાનાાં દ્વાયે ફેઠા,
બ્શાય ઔમા ના અંદય આવ્મા.

(૩)
ઘીદ્રલાફૄાં લશાણ ઘે ત ઘે ,
ાણીને ઍની જાણ ઘે ત ઘે .

ઍ બરે ફૂરઘાફ જેલ ઘે ,
ણ ફૂરથી અજાણ ઘે ત ઘે .
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ાભ ફીજુ ાં શલે યહ્ુાં ક્યાાં?
શ્વાવની ઓેંગતાણ ઘે ત ઘે .

હુાં દીલવને નથી ભળમ ક્યાયે મ,
ઈને ઐઓાણ ઘે ત ઘે .

જેવુાં જીવ્મા ઘીઍ રખ્મુાં ઍવુ,ાં
વાલ નફફૄાં રઓાણ ઘે ત ઘે .

(૪)
વો ભીરન બડે ફે તાયા લઔય,
ત ુાં ભને ામભ ભે તાયા લઔય.

ભેં ઘી આાય રઈ રીધ શત,
ણ ાછાં ઐઔે તાયા લઔય?

ત ુાં નદી ઘે ે નથી ને ઓફય?
તમ દઢયમ ઓબે તાયા લઔય!

ણ આ ભાયી બીતયથી નીી?
ણ આ ાછાં લે તાયા લઔય?
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હુાં ન ઔયજુ ાં ન લયસુાં ૈં ઙ નશી,
જીદ ડી લાદે તાયા લઔય!

(૫)
વો દીળા ભળે નલી ઙ ત ઓય,
આ શીત ઔઠલી ઙ ત ઓય.
ઈ પ્રયણ ક્યાાં વાલુાં આલળે,
ઍ ાનુ ાં પેયલી ઙ ત ઓય.

ઙીંદઔીભાાં ઍ અઙલાફૄાં થળે,
ત ુાં અતીતને ઐરલી ઙ ત ઓય.

શય ઙઔા આાળ જેલી રાઔળે,
ઍ ીંછાં વાગલી ઙ ત ઓય.
ત ુાં ઘી બઔલાનઔીયી નશીં યે ,
ભાલુાં જીલન બઔલી ઙ ત ઓય.

(૬)
ઙીંદઔીના શુાં ખુરાવા થઈ ળે?
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આણાથી ત તભાળા થઈ ળે!

જે ઙઔતની ઓાવ લાત શમ ઘે ,
ઈના ભાટે ફઔાવાાં થઈ ળે.

ઍ ટીુાં ણ યી દે તયફતય,
ઍ દયીમાથી નીયાળા થઈ ળે!

ભાન ે ના ભાન ણ વાચુાં હ,ુાં
આ નદી લાતની બાા થઈ ળે.

હુાં અને ભાયી ઔચરથી શુાં થામ?
ઍફીજાના દીરાવા થઈ ળે!

(૭)
થઈ યહ્ુાં ઘે શુાં શુાં જાણે ઙ નશીં?
ત ઘી આલ ખુદા ગારે ઙ નશીં!

ભેં હ્ુાં આાળની વફત ન ય,
ણ અઔાળી લાતને ભાને ઙ નશીં.
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વ ૃક્ષની હુાં લાયતા લાાંચ ુાં અને,
લાયતાભાાં ાંઓી આલે ઙ નશીં.

ઙીંદઔીબય ઍટરે તતા યહ્યા,
ઘાાંમડાને ઘાાંમડ પાલે ઙ નશીં.

(૮)
વ ૃક્ષના પતલા તયત ભાની રીધા,
ભેં ફધાાં ાંઓીને વભજાલી રીધાાં.

યશી ઔમુાં શલાણુાં ફવ નાભનુ,ાં
તે સ ૂયઙભાાંથી ીયણ ાઢી રીધાાં.

ફવ શલે ાઘાાં ઙવુાં ઘે કય તયપ,
ફહુ ડીાાં દૃશ્મનાાં લાી રીધાાં.
ઍ ઉચયડાઐથી ાંટાી ઔમ,
ત શલાના નઓ ફધા ાી રીધા.
ઘાાંમડા–તડાને જ્માાં બેઔા માા,
વો યશસ્મ શ્વાવનાાં જાણી રીધાાં.
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(૯)
જાલ આાળનુ ાં અઓફાય રઈને આલ,
સ ૂમાના ૈં  વભાગાય રઈને આલ.

આલડે ઘે ઍને ફવ ભાયી નર યલાનુ,ાં
આમન ઈ વભઙદાય રઈને આલ.

આ દીલાનુ ાં ઔફૄાં અંધાયાાં દફાલી દે ળ,ે
લીઙીના ઈ ચફાય રઈને આલ.
ભાાંઔલાની ભને આદત ઘે , ત હુાં ભાાંગ ુ છાં,
ૈં ઙ ના શમ ત ધીક્કાય રઈને આલ.
ભાયી અંદય ત કણાાં વ ૃક્ષ ઉઔાડયાાં ઘે ભેં,
ઈ ટહ
ુ ાન ુયસ્ાય રઈને આલ.

રઘુાવ્મ
(૧)
ટીીટ રીધા લઔય,
ઍ ભાણવ
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ટ્રેનના ાટા ય સુઈ ઔમ,
ક્યાાંન ક્યાાં પ્શોંગી ઔમ..!
***

(૨)
ઈ વાય મ્પ્મુટય ઍન્જીનીમય
ધ્માનભાાં શમ ત શેઙ,
જેટરી લાય ભાણવ ડૉટૉભ
ઌન્ટય લુાં છાં;
મ્પ્મુટય શૅન્ઔ થઈ જામ ઘે ...!
***

(૩)
યસ્તા ય ફેલડ લી ઔમેરા
વ ૃક્ષને ઙઈ ફાે ુઘરુ,ાં
‘ેભ અંગુઠા ડીને ઉબુાં ઘે ?
તેં રેવન ન્શત ુાં મુ?
ું ’
***

(૪)
ફુટ–ૉરીળની થેરી
ઓબે રટાલી
યસ્તા ય પયતા ફાની
ઓયફગડી નઙયભાાં
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દયે  લસ્ત ુ ગભતી શતી.

* બાલેળ બટ્ટ *
♦ લીવાંા ઃ બાલેળ બટ્ટ, ફી–6, ગીત્રકુટ
ઍાટા ભેન્્વ–2, દે લાળી સ્કુરની વાભે, ફડદે લ,
અભદાલાદ–380 054 ઈ–ભેઈરઃ
bhaveshbhatt000@rediffmail.com
ભફાઈર – 92274 50244
લીન ઔચરવાંગ્રશઃ ‘ઘે ત ઘે ...’ (પ્રાળઃ તે,
લીતયઃ નલબાયત વાશીત્મ ભાંદીય, અભદાલાદ–380 001.
પ્રથભ આવ ૃત્તી, ભે–2008, ીંભત લુીમા– 50)

@

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 208

163-2:12-04-2009

-ધીલુફશેન ટે ર
અનુક્રભણીા

તા. ૩ ઍતપ્રર, ૨૦૦૯ના ઢદને અભદાલાદભાાં ભે રી
પ્રેવ ૉન્પયન્વ વભક્ષ
શ્રી. ધીલુફશેન ટેરે આેળ ુાં પ્રલગન
યાભનલભી,

ઈ ણ મજ્ઞામાની ળફૃઆત 'અશાં ઢયષ્મે' ઍ ળબ્દથી
થામ ઘે . ઍભાાં દૃઢ તનશ્ચમ, અડઔ ુલુાથા અને ધ્મેમતનષ્ઠાનુ ાં
ફ શમ ઘે . ઍનાથી પ્રેયામેર ભનુષ્મ આડુઅ
ાં લફૄાં ઙમા લઔય
ઍધાયા ઉત્વાશથી આઔ લધે ઘે . તલઘ્ન ઍને યી ળતાાં
નથી, ટીાાયના ઉારાંબ ે ટાક્ષની ઍને ળી અવય થતી
નથી, ઈ ણ પ્રરબન ઍની ઔતત યલા વભથા નથી શતાાં
અને આઓયે ઍ ઍલી અભ ૂલ્મ ક્ષણ આલે ઘે જ્માયે આ આઓા
આમાભન તાા આભેે અટી જામ ઘે , ઍ જુ ઍ ઘે ે યલા
ધાયે ળ ુાં ામા  ૂલુાં થઈ ઔમુાં ઘે .
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ઍલ
ઍના

ઓતે

ભનની

ક્સ્થતત

ેલી શમ? અશાંાયની,
અલવાદની, ઓારીાની
ે

શાની?

ભ ૂે

ઍ

ભાણવ ેલ ઘે ઍની યીક્ષા ઍ ે થામ ઘે . શુાં ઍ વભગ્ર
ઢયક્સ્થતતનુ ાં અલરન યીને શલે શૈમે આાળ વાભે શાથ
ઙડે ઘે ? આવન યથી ઊઠતી લેાઍ વાં ૂણા કૃતકૃત્મતાના
આનાંદ વાથે ઇશ્વયને શી ળે ઘે ે 'ઇદાં ન ભભ'? તે લઓતે
ઍને  ૂઘ ે, બાઈ, આ તાલુાં નથી ત નુ ાં ઘે ? કણા
લયાળથી ચરસ્વા ડી ઔમેરા તવક્કા જેલ ઍ ઙ ળબ્દ
માદ આલે ઘે - 'ઙનતાઙનાદા ન'! શા, ઍ ઙ ફયાફય ઘે . જે
અંતમાાભી

ભાત્ર

ભાયા

ે

તભાયા

ઓચમાભાાં ેદ

નથી

યશેલાન, જે કટ કટભાાં યભે ઘે , જેની આ ફધી રીરા ઘે ,
તેની ઙ પ્રીતત અથે આ ામા ળફૃ થમુાં શત,ુાં ઍ વાંન્ન થતી
લેાઍ તેને ઙ અાણ યલાભાાં ઑચગત્મ ઘે . ભાચરીણાન
રેળભાત્ર બાલ ક્યાાંમ ગોંટી ન યશે ઍટરા ભાટે શાથ ઓાંઓેયીને
ઊબા થઈ ઙલાનુ ાં ઘે . યભ લૈયાગ્મની આ ક્ષણ ઘે અને ઍ
ઙ ક્ષણ યભ આનાંદની ણ ઘે .
ઓયે ઓય ખુળનવીફ શમ તેને ઙ આઓા આલયદાભાાં
આ ફે ઉક્ક્તઐ ઉચ્ગાયલાન રાબ ભે . આઔરી યતાાં
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ાઘરી લધાયે ભુશ્ેર ઘે . 'હુાં યીળ' ઍભ શેલાનુ ાં ત કણા
ફધાને કણી ફધી લાય ભન થામ. ણ ઍ જાતને આેળ ુાં
લગન ઢય ૂણા યનાયા ેટરા? 'વાયા ાભભાાં વ તલઘ્ન' ઍ
શેલત ાંઈ અભથી નશીં ડી શમ. ફાહ્ય વાંઙઔ જેટરી ઙ
આંતઢય નફાઈઐ ણ નડે. ઍલા તલયરા ેટરા જે 'ામા
વાધમાતભ લા દે શ ાં ાતમાતભ' ઍલા ભુદ્રારેઓ વાથે આઔ
લધે અને ભનભાાં ધાયે ળ ુાં તે  ૂલુાં યીને ઙ ઙે
ાં ? ઍલી
સ્લનાભધન્મ વ્મક્ક્તઐ જ્માયે જ્માયે ભે ત્માયે આણુાં તળય
આદયથી

ઝૂી

જામ.

ણ ેરી ફીજી લાત? 'ઇદાં ન ભભ' વયતાથી ફરી
ળનાય ત રાઓભાાં ઍ શમ. ાયણ ે ભાનલ સ્લબાલ ઙ
ઍલ ઘે ે તાનાાં યાક્રભભાાં, તાની તવદ્વદ્ધભાાં યાગવુાં વોને
ઔભે. લી લીને તવિંશની ભાપ ાછાં લાીને ઙવુાં અને
તે યે રાાં અતત ભુશ્ેર ાભ માદ યીને, 'ઙમુ?ાં આ ફધુાં
ભેં મુ.ું ફીજુ ાં ઈ યી ળે ાંઈ? ' ઍલા અચબભાનભાાં ઓલાઈ
ઙવુાં ઍ ેટળુાં ફધુાં વય ઘે ? ેટળુાં આનાંદદામ ઘે ? આ
પ્રરબનને લળ ન થતાાં તાની ફધી તવદ્વદ્ધઐ વાગા ભનથી
ઇશ્વયાાણ યી દે લી ઍ ાંઈ ઐછાં યાક્રભ નથી. પય ઍટર ઘે
ે આ ગુપ્ત ભનબાલ આણે ઍરા ઙ જાણીઍ જ્માયે ેરાાં
શેરાાંનાાં યાક્રભ ઙઔજાશેય શમ.
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આઙન ઢદલવ આણે વોને ભાટે સ્ભયણીમ ફની
યશેલાન. ઍટરા ભાટે નશીં ે આજે યાભલનભી ઘે . ઙ ે યાભ
ત તભાભ બાયતલાવીઐના આયાધ્મ દે લ ઘે , બરે તેઐ ઔભે
તે ધભા ાતા શમ. ાયણ ે યાભ ઍટરે વત્મનુ ાં ભ ૂતતિભત
ાં
સ્લફૃ, યાભ ઍટરે ન્મામના ઠય ભાઔા ય ઙયામે તલગચરત
ન થતાાં ાંથ ાનાય ચગયપ્રલાવી, યાભ ઍટરે તાવ્મન ભભા
વભઙનાય અને ભમાાદાનુ ાં વદૈ લ ારન યનાય યાઙલીઙઙ, આ દળયથુત્ર યાભના જીલનપ્રવાંઔ ઇતતશાવનુ ાં ે
ુયાણનુ ાં રેલય ધાયણ યીને આલે તેથી બયભાળ નશીં,
દયે ના હૃદમભાાં જે યાભ લવેર ઘે , જે શાંભેળાાં આણી યક્ષા
યે ઘે . શુાં યલા મગ્મ અને શુાં નશીં યલા મગ્મ તેન ુ ાં
ભાઔાદળાન યે ઘે , અને જીલનના અંતાે ણ સ્ભયણભાત્રથી
શાઙય થઈ આણા વભસ્ત બમન નાળ યે ઘે તે યાભની હુાં
લાત લુાં છાં. ઍના ાતથિલ દે શની ે ઍના ણોણા ઊતયી
આલેરા ઇતતશાવની આણે ળી રેલાદે લા? પ્રત્મે ભનુષ્મ
વભજે ઘે ે શુાં વાલુાં ને શુાં ઓટુ.ાં ફવ, ઍને ઍ વભજાલનાય
ળક્ક્ત તે યાભ- ઍન આણને ક્ષણબય
ણ તલમઔ ન થઙ. બરે આણે ઈ ણ વમ્પ્રદામના
શઈઍ.
શાં, આઙન ઢદલવ ઙ યાભને ાયણે તલતળષ્ટ ન
ઔણલાન શમ ત ઘી ળા ાયણે હુાં ઍને સ્ભયણીમ હુાં છાં?
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પક્ત ઍટરા ભાટે ે આણે વો ઍ અત્માંત લ્માણાયી
પ્રવાંઔના વાક્ષી ફનલાના ઘીઍ- ભાળીર, ભાલીય, ભામઔી
શ્રી યતતરાર પ્રેભગાંદ ગાંદયમા આજે 'ઇદાં ન ભભ' શીને
‘બઔલદ્ગભાંડર’ના ફે રાઓ ઍક્યાાંવી શજાય ત્રણવ તવત્તતેય
ળબ્દને, તેભના આઠ રાઓ ઍલીવ શજાય આઠવ ફત્રીવ
અથો વાથે, અઠયાલીવ શજાય ઍવ ઘપ્ન ફૃઢઢપ્રમઔ
વઢશત,

ાઔના

તિંઙયભાાંથી

ભુક્ત

યીને

ઔઔનઔાભી

ફનાલલાના તેભના બવ્મ ુલુાથાન ુ ાં રાાણ યલાના ઘે .
આ ભાંઔ ક્ષણ ભાયી લશારી ગુઙયાતી બાાના ઇતતશાવભાાં
વદા ચશતી યશેળ.ે આ શ્રીભાન યતતરાર ગાંદયમા ઈ
બાાળાસ્ત્રી ઘે ? ાંઢડત ઘે ? પ્રપેવય ઘે ? ના યે , ઍ ત ઍ
વીધાવાદા વ્માાયી ે ઉદ્યઔતત ઘે . ઍભને આ ફધી
ઉધભાત યલાની ન ત ઈ ઙલાફદાયી શતી ે નશતી
ઙફૃય. ઍભણે ાાંવઠ દે ળભાાં ઑદ્યચઔ પ્રઔતત વાધી. બાયતીમ
તલદ્યા

બલન

જેલી

તલધતલધ

વાભાજઙ

અને

વાાંસ્કૃતત

પ્રવ ૃતત્તઐ વાથે વાંામેરી વાંસ્થાઐભાાં જુ દા જુ દા શદ્દા યથી
ાભ મુ.ું ફવ ને? ઍ ભાણવ તાની જઙિંદઔીભાાં જેટળુાં ાભ
યી ળે તેનાથી ક્યાાંમ તલળે મુ.ું ઍટરેથી વાંત ન થલ
ઙઈઍ? ન થમ. ક્યાાંથી થામ? તાની ભાત ૃબાા યના
અનશદ પ્રેભથી તડાતા આ વજ્ઙનને યાત-ઢદલવ ઍ ઙ
ચગિંતા યી ઓાતી શતી. તલદે ળભાાં લવતાાં ગુઙયાતી કુટુાંફની
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આઔાભી ેઢી તાની બાા ઓઈ ફેવળે ત? ઍટળુાં ઙ
નશીં; બાયતનાાં ભટાાં ળશેયભાાં લવતા ગુઙયાતીઐનાાં ફા
ણ અંગ્રેજી ભાધ્મભને પ્રતાે તાની ભાત ૃબાાથી તલભુઓ
થતાાં જામ ઘે ઍને આણા દુબાાગ્મે ઍભનાાં ભાતાતતાને આ
કટના દુ:ઓભમ નશીં ણ ઔોયલપ્રદ રાઔે ઘે ! આ યીતે
ગુઙયાતી બાા ેભ ટળે? બાા ઙતાાં આણા વાાંસ્કૃતત
લાયવાન ર થળે. આણુાં ગુઙયાતીણુાં ળધ્મુાં નઢશ ઙડે.
આ ેભ ગરાલી રેલામ? હૃદમને ઍ ખ ૂણે વતત ઙરતી
યશેતી આ ચગનઔાયીને ઠાયલાન ઉામ ઍભણે ળધી ાઢય.
ઍ તલદ્વાનની નઙયે નશીં, ઍ ફાશળ ઉદ્યઔતતની નઙયે .
ઍભણે ાનાાં એંધાણ ાયખ્માાં. ાઔ રભન ઙભાન શલે
આથભત જામ ઘે . આલતી ાર ઇન્ટયનેટની ઘે . ગુઙયાતી
બાાને આ લનની ાાંઓે ઉડાડીઍ ત ઙ ઍ જીલળે.
યદે ળભાાં યશેતા ગુઙયાતીઐ ુસ્ત નશીં, મ્પ્મ ૂટય લવાલળે
તેભનાાં ફા ઍના વતત વશલાવભાાં યશેળે, યભતાાં યભતાાં
ગુઙયાતી ળીઓી ઙળે, લાયળે, ઍનાથી યભળે, ધીયે ધીયે ઍના
વાઢશત્મના ઓજાના ઓરળે અને ઢયચગત થળે.
ણ ઍ ભાટે ઈે ત શેર યલી ઙઈળે ને? 'અશાં
ઢયષ્મે' શીને યતતરારબાઈઍ સ્લેચ્ઘાઍ આ ઙઔ
ાં વ્શયી રીધ
- વાક્ષયન વશાય ભેલલાભાાં ભુશ્ેરીઐ નડી. તન:ળબ્દ
ઔરે તનટ આલતી ઙયાલસ્થાઍ ઍભની તરીપભાાં ઉભેય
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મો. ઘતાાં ઍ ડગ્મા નશીં. ઢશિંભત શામાા નશીં. આઓયે ગીવ
લયવના ઍધાયા ઢયશ્રભના પ ફૃે ૨૦૦૬ભાાં ગુઙયાતી
રૅક્ક્વનનુ ાં સ્લપ્નુ ાં વાાય થમુ.ાં અંગ્રેજીભાાં ઙ લાત યતાાં
ફા

તાને

ઙઈત

ગુઙયાતી

માામ

ળધી

ળે,

ગુઙયાતીના અકયા ળબ્દના માામ ળધી ળે, ગુઙયાતી
ળબ્દન અંગ્રેજી દે શ મ તે જાણી ળે, આ ફધુાં ળક્ય ફન્મુ.ાં
જે બાા ફરલાનુ ાં શજુ પ્રબુકૃાઍ ળક્ય યહ્ુાં શત ુાં તેને
રઓલા લાાંગલાનુ ાં ણ ળક્ય ફન્મુ.ાં આ ફધા ફૃડા પ્રતા ઍ
ઉદ્યઔતતના ઢદરભાાં જાઔેરી ીડાના.
ણ

શેલત

ઘે

ને? ાભ ાભને ળીઓલે ે
ાભ ાભને તાણી રાલે?
આટળુાં થમા ફાદ લધાયે
દૂ યની

ચક્ષતતઙ

દે ઓાલા

ભાાંડી.
"વાથા ઙડણીળ"ન વભાલેળ તલદ્યાીઠના વશાયને
રીધે ળક્ય ફન્મ. ણ ભટા ઉધઔતતને જેભ વ્માાયભાાં
તેભ ઙ જ્ઞાનાજૉનભાાં - નઙય રાાંફે ઙ દડે 'બઔલદ્ગભાંડર'
ધ્માનભાાં

આવ્મુ.ાં

ઔોંડરના

અક્ષમીતતિવ
ાં ન્ન

ભશાયાજા

બઔલતતવિંશજીઍ વેલેળ ુાં અને ધયતી ય ઉતાયે ળ ુાં ઍ સ્લપ્ન.
સ્લપ્નદૃષ્ટાઐ ઙ ઍફીજાને વભજી ળે અને વાગી દય
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યી ળે. વાાંડા કયભાાં ઔભે ઍટળુાં તલળા હૃદમ શમ ત
ણ ભાણવ ક્યાાંથી આ દદાય નલ ગ્રાંથ વભાલી ળે?
યસ્ત ાઢલ ઙ યહ્ય. યતતરારબાઈઍ તાના અભદાલાદના
ામાારમભાાં

ાભ

યતા

વાથીઐને

બયવે

અળ

બઔલદ્ગભાંડરને

યચણમા

અને

તેભના

ઢડજઙટરાઈઝ્ડ યલાનુ ાં

ફીડુાં ચડપ્મુ.ાં યલાનઔીઐ ભેલી અને ાભન આયાં બ મોં.
લયવ  ૂલુાં થતાાં થતાાંભાાં ત ઍ  ૂણા થઈ ઔમુાં અને શલે
આઔ શુ?ાં ઍ પ્રશ્ન ઊબ થમ.
યાં ત ુ

ામા

વાંન્ન

થમાની

ક્ષણ

ાયઓીને

યતતરારબાઈ ગાંદયમાઍ ઙમુાં ે બાાનુ ાં ાભ ત તનયાં તય
ગાલ્મા ઙ યે ઍ પ્રાયનુ ાં ઘે . બાા લાયનાય અને ઍને
પ્રેભ યનાય પ્રજા તાનુ ાં તાવ્મ તનબાલળે. ભાયે શલે ફે શાથ
ઙડીને 'ઈદાં ન ભભ' શેવ ુાં કટે. ળે આમુષ્મ ઙલાફદાયીના
ફઙ તલના, ફધુાં ાભ ભાયે શાથે ઙ થામ ઍલા ભશભાાંથી
ભુક્ક્ત ભેલીને ઔાવુાં અને મથાળક્ક્ત મથાભતત જે ાંઈ
આઙ રઔી થઈ ળયુાં તેને રાાણ યવુાં ઍ ઙ વાગ ભાઔા
ઘે . આજે તેઐ આ ભાઔે પ્રમાણનુ ાં આદયે ઘે ત્માયે આણે
ઍભનુ ાં ઋણ સ્લીાયીને હૃદમના ઊંડાણથી પ્રાથીઍ 'તળલાસ્તે
ાંથાન:'
બઔલતતવિંશજી અત્માયે તલદ્યભાન નથી યાં ત ુ તેભનુ ાં
સ્ભયણ ભાત્ર આણને ાલન યે અને તાવ્મની નલીનલી
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ેડીઐ ગીંધે ઍવુાં ઘે . આલા પ્રજાલત્વર, ભોચર તલગાયવયણી
ધયાલનાય, દે ળબક્ત અને તલદ્યાવ્માવાંઔી યાઙલીઐ ઙ લધાયે
વાંખ્માભાાં આણને ભળમા શત ત દાગ આણે રળાશી
તયપ ઢળમા ન શત. યાં ત ુ ાનુ ાં ગક્ર તાની આઔલી
ઔતતઍ પમાા યે ઘે . આણે નથી ઍને યી ળતા, નથી
ાછાં પેયલી ળતા. ણ જુ ઐ ત ઓયા, ઔોંડરની પ્રજાને આ
ેલા યાજા ભળમા શતા!
યાજ્મની

આલ

રઔબઔ

એંવી

રાઓ

રઔી

શોંગાડલા ઘતાાં તેઐ ભાત્ર ફાય શજાય ફૃતમાનુ ાં વાચરમાણુાં
રેતા, લીઙીનુ ાં ચફર ફીજા નાઔઢયની જેભ ઙ બયતા,
તાના કુાંલયને નયી યાલીને કટે ઍટર ઙ ઔાય
આતા - ભાન્માભાાં આલે ઘે ? વાદ શેયલેળ, યવયબયી
યશેણીયણી, ન્માેલણીને

ઉત્તેઙન, પયજઙમાત

પ્રાથતભ

તળક્ષણ, વ ૃક્ષની જાલણી, ઔલાનયઙનયર લધાયાના ફે ઢદલવ
ઔોંડરભાાં યહ્યા ત તેન ુ ાં ચફર ભરલાની તનબામતા - શુાં શુાં
માદ યીઍ અને શુાં બ ૂરી ઙઈઍ?
ઙે આઙના ઢદલવે ત ઓાવ માદ યાઓલા જેલ ઘે
તેભન તલદ્યાપ્રેભ 'બઔલદ્ગભાંડર' જેલા અદ્વદ્વતીમ જ્ઞાનળની
લ્ના અને ઍને ભ ૂતતિભત
ાં યલાની ધઔળ ભાટે ઍેઍ
ગુઙયાતી ઍભન ઋણી યશેળે.
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આ
ાઘ
ભાત્ર
નશતા
તાની

ળ
ઍભણે
ૈવા

ઓચ્માા,
જાત

ઓયગી શતી. ઈ
ણ નલ ળબ્દ ઘામેર શમ ત આંઓે ગડે, ફરામેર શમ
ત ાન ગભે. ઍન અથા જાણ્મા તલના ેડ ન ભ ૂે. ઈ
ણ નલ ળબ્દ આનાય ે ળબ્દન નલ અથા ળધી
રાલનાયને ુયસ્ાયન ઍ આન આતા. ઈને ભોંઍ નલ
ળબ્દ વાાંબે ત્માયે ાઔ શાથલઔ ન શમ ત તાના
અંઔયઓાની ગા ય ણ રઓી રેતા. 'ઈંદ્રઔ' ળબ્દની  ૂયી
વભઙણ ડે ઍટરા ભાટે ઍ જીલડાાંની આકૃતત ફયાફય
દયામ તે વાલુ ફાશવભાાં ઍને  ૂયી રાલેરા ઍભ ઙ 'ફાકડ'
નાભનુ ાં જીલડુાં ાાંટાી ચાડીભાાં ઙમુાં ત જાતે અંદય ઙઈને
ડી રાલેરા. આલા જ્ઞાનતાસુ યાજાને શાથે ઙ આવુાં
બઔીયથ ામા વાંન્ન થામ ને!
હુાં ત ભાનુ ાં છાં ે આઙના ઙભાનાભાાં વશેરાઈથી
ઉરબ્ધ વાભગ્રીઐને

ઙયાતયા શેયપેય વાથે જુ દા ઢાાંગાભાાં

ઢાીને ળધતનફાંધ તૈમાય યતા તલદ્યાથીઐ અને તેભના
ભટા ઔાય ભેલતા પ્રૉપેવયઍ આ તલદ્યાપ્રેભી યાઙલીને
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પ્રેયણાસ્રત ભાનીને

તેભની તવલીયનુ ાં યઙ

દળાન યવુાં

ઙઈઍ અથલા તેભાાં ઍતલધતા રાઔતી શમ ત તેભના
અનન્મ ગ્રાંથનાાં ાાંગે ાનાાંન ુ ાં યઙ અધ્મમન યવુાં ઙઈઍ.
અરફત્ત,

ગુઙયાતી

બાાન

તલતધુય:વય

અભ્માવ

યનાયાઐને ઉદ્દે ળીને ઙ આ ફળુાં છાં; ણ ભને ઓાતયી ઘે ે
અન્મ બાાબાીઐને તથા જ્ઞાનનાાં ફીજાાં ક્ષેત્રભાાં અભ્માવ
યનાય વ્મક્ક્તઐને ણ બઔલતતવિંશજીના જીલનભાાંથી કણી
પ્રેયણા ભી ળે.
આઙના ઢદલવે ઍભણે યે રા જ્ઞાનાજૉનના ામાને
ચગયસ્થામી અને આધુતન સ્લફૃ ફક્ષનાયા શ્રી યતતરારબાઈ
ગાંદયમાને

અચબનાંદન

આતી

લઓતે

'બઔલદ્ગભાંડર'ની

યગનાન પ્રગાંડ ુલુાથા આદયનાય યાજા બઔલતતવિંશને ણ
નમ્રબાલે

પ્રણાભ

ગુઙયાતી

બાાને

નલલ્રતલત

યીને

યીને

ભાત્ર

આણે

ગાશેરી, આણી

જઙલાડલાન

ઙઔતની

શ્રેષ્ઠ

નશીં;

ણ

બાાઐભાાં

તપ્રમ
ઍને
સ્થાન

અાલલાન આણે વો વાંલ્ યીઍ. શુદ્ધ વાંલ્ શળે ત
યભાત્ભા ઙફૃય ઍની વાભે ભીઠી નઙયે ઙળે.

- ધીલુફશેન ટે ર

‘ગુઙયાતી વાઢશત્મ ઢયદ’નાાં બ ૂત ૂલા પ્રભુઓ અને
પ્રતવદ્ધ રેચઓા
&&&
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‘બ.ઔ.’ના વજૉનુાં ટૂાંકુાં પ્રલગન અને આબાયદળાન

વો

પ્રથભ

ત

ઉક્સ્થત

ટેરન હુાં અંતઃયણ ૂલા

આદયણીમ

ધીલુફશેન

આબાય ભાનુ ાં છાં ે જેભના

વશાયથી ‘ગુઙયાતીરૅક્ક્વન’ અને ‘બઔલદ્ગભાંડર’નુ ાં ભાલુાં
સ્લપ્ન વાાય થમુ,ાં ઍભનુ ાં

ભાઔાદળાન અને પ્રેયણા અભને

વતત ભતાાં યહ્યાાં; જેથી આ ફન્ને વાઇટનુ ાં ાભ વયવ યીતે
થઈ ળયુ.ાં

ભીઢડમાના વો તભત્રને ભાયે શેલાનુ ાં ે ભને તાને
અને

તલદે ળભાાં યશેતાાં ભાયાાં અને

ભાયા

જેલા

અનેનાાં

ફાને ગુઙયાતી લાાંગલા અને રઓલાભાાં ડતી તરીપ
ઙઈને ભને તલગાય આવ્મ શત ે આણી ભોંકેયી બાા ભાટે
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ાંઈ યવુાં ત ડળે અન્મથા નલી ેઢી તેભની ભાત ૃબાા
રઓી અને લાાંગી ળળે નઢશ.

દે ળતલદે ળ લવેરી વાડા ાાંગ યડ જેટરી ગુઙયાતી
ઙનતા સુધી શોંગલાની ભાયી નેભ ઘે . બતલષ્મભાાં દયે  કયભાાં
મ્પ્મ ૂટય શળે ત્માયે આ ભાઢશતી દયે ને ભાટે ભશત્ત્લની વાચફત
થળે. તથા આ ભાધ્મભથી ફા ગુઙયાતી બાા અને વાઢશત્મ
સુધી શોંગી ળળે. ફવ, આ વાંદેળ પેરાલલા હુાં તભાય
વશાય લાાંછાં છાં.

‘બઔલદ્ગભાંડર’ન રાબ ઔાભેઔાભના મુલાનને ભે તે
ભાટે આણે વો ઢટફદ્ધ થઈઍ. હુાં ત તભાભ પ્રમત્ન લુાં ઙ
છાં અને જીલીળ ત્માાં સુધી યત યશીળ.

ભાયા આ સ્લપ્નને રક્ષ સુધી શોંગાડલા ભાટે હુાં
‘ભૅગ્નેટ ટૅક્નૉરૉજીવ’ અને તેની ટીભના વો વભ્મન આબાયી
છાં.

–યતતરાર ગાંદયમા – અભદાલાદ – યાભનલભી, તા. ૩-૪૨૦૦૯
અક્ષયાાંનઃ ભૈત્રી ળાશ – maitri@arniontechnologies.com
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For Media coverage, please visit the link:

http://bhagvadgomandal.com/index.php?action=MediaR
oom
AND
For Photographs :

http://bhagvadgomandal.com/index.php?action=Gallery
Thanks...

@
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164 : 26-04-2009

ુ ી ે ટળુ ાં દુય?
ાણીુયીથી સ્લઔાય
–ઉલીળ ઠાયી
અનુક્રભણીા

ુયાણભાાં ુયીના અને પ્રાય લણાવ્મા ઘે . ઍભાાં
અરાુયી, ગાણક્યુયી, ઈન્દ્રુયી લઔેયે આલે ઘે . આ ફધા
ીનડલાા/ીનડ લઔયના લીસ્તાય ઘે . ુયીન ફીઙ
પ્રાય ઘે ઃ ભદન ુયી, અભયીળ ુયી, ઐભ ુયી ઈત્માદી. ત્રીજી
જાતભાાં ાંદુયી (યતાફૄના બજીમાાં), યીંઔણુયી (યીંઔણનાાં
બજીમાાં) લઔેયે આલે ઘે ; ણ આ વકા પ્રાયભાાં ળીયભય ઘે
ાણીુયી.

અઠાંઔ

પ્રેભીઐ

તેને

ડીુયી,

ુયીડી,

ઔરઔપ્ા જેલાાં નાભે ણ ઐઓે ઘે .

ઙભીનભાાંથી ાણી ળધી ાઢતા ર ‘ાણીા’
શેલામ ઘે . ઍ યીતે અભુ ર ‘ાણીુયીા’ શમ ઘે . ઔભે
તેલી અજાણી ઙગ્માઍ તેભને રઈ ઙલાભાાં આલે ત ણ ઍ
ાણીુયીન ઍાદ ખુભગ ળધી ાઢે ઘે . ાણીુયીની ઓયી
રીજ્ઙત ઉબા યશીને ઓાલાભાાં ઘે . ફુપે ડીનયના લીયધીઐ અને
‘ફેવીને ઓાધા લીના ભને ત વાંત ઙ ન થામ’ ઍવુાં ભાનનાયા
લુઢીચુસ્ત ણ ાણીુયીને અલાદલુ ઔણે ઘે . તેભના
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રાબાથે જાશેય યસ્તાની યે , લાશનની અલયઙલયથી અરીપ્ત,
‘બીડ લચ્ગે ઍરા’ બૈમાજી, રાયી ે ખુભગા વાથે શાઙયાશજુ ય
શમ ઘે .

ાણીુયી

ઓાનાય ફે પ્રાયના શમ

ઘે .

‘ગાર,

ાણીુયી ઓાલા ઙઈઍ’ ઍવુાં નક્કી યીને નીે રા ર
બૈમાજીના વાંબલીત રેળન લીળે જાણતા શમ ઘે . ફીજા
પ્રાયના ર ‘ઈમ્લ્વીલ ઈટય’ શમ ઘે . ળાાંત ફેઠેળ ુાં કુતલુાં,
ાકડીલાા ભાણવને ઙઈ અગાન બવલા ભાાંડે, તેભ
ાણીુયીન ખુભગ ઙઈને ફીજા પ્રાયના રના ભનભાાં
ઓબાટ જાઔે ઘે . તાના હૃદમના ‘ાણી’ભાાં શાથ નાઓીને
ુ ી તેભને થામ ઘે . ભનભાાં ઔી
ઈ શરાલત ુાં શમ ઍલી અનુબત
ગટણી અને ફુદીનાલાા ાણીન સ્લાદ યે રામ ઘે . આઓી ુયી
શાથભાાં રઈને અંગુઠાના ઍ પ્રશાયથી તેન ુ ાં ટકુાં તડી નાઓતા
બૈમાજીનુ ાં યમ્મ ગીત્ર ભનભાાં ઓડુાં થામ ઘે . ફાપેરા ગણા–
લટાણા–ફટાાના ભાલાભાાં ભસ્ત ભવારાની સુઔધ
ાં ...! ઍ વાથે
ઙ અંતયાત્ભા ાયી ઉઠે ઘે , ‘(ાણીુયી ઓાધા ઘી) ૉરેયા–
ટાઈપૉઈડના ભતે ભયીળ; ણ ાણીુયી ઓાધા લીના આઔ
નશીં લધુ.’ાં
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વયશદ ય રડનાય ઈ ણ વ્મક્તી ‘ઙલાન’ શમ ઘે ,
તેભ ાણીુયીન ખુભગ–રાયી રઈને ઉબેર ઈ ણ પ્રાાંતન
યશેલાવી ‘બૈમાજી’ શેલામ ઘે . તેભની વાથે શીન્દીભાાં લાત
યલાનુ ાં પયજીમાત ઔણામ ઘે , ઍ પયઙભાાંથી ‘બૈમાજી, ઍ
ભયી દે ના’(ભી ઍટરે ાણી લઔયની, ભવાર બયે રી ુયી)
જેલાાં પયુચન લાક્ય ઙન્ભે ઘે .

બૈમાજીનુ ાં સ્થાન ગાશે રાયી શમ ે ખુભગ, ઍ
ભાઓીઐ અને ભાણવના ળાાંતીુણા વશઅસ્તીત્લની બાલના
ગયીતાથા યનાલુાં શમ ઘે . નલ કયા ત્માાં ઙઈને ઉબ યશે
ઍટરે થડ વભમ તેણે ઠાંડી ઉેક્ષાન વાભન યલ ડે ઘે ,
ેભ ે બૈમાજી આઔના ગ્રાશને ‘તાલલા’ભાાં ફીચી શમ ઘે .
ઍ માાંત્રી યીતે ુયીઐ તૈમાય યીને, ાણીભાાં ડફીને, ગ્રાશે
શાથભાાં ડેરી પ્રેટભાાં ભુતા જામ ઘે . ગ્રાશ ફવ યે , ઍટરે
બૈમાજી ઍ શાથે ફાપેરા ફટાા અને ગણા–લટાણાન નલ
ભવાર

ફનાલતાાં,

પ્રશ્નાથાભીશ્રીત નઙયે

નલા

ગ્રાશની

વાભે

આલાય

અને

જુ ઍ ઘે . ત્માાં સુધી ાણીની અને

ભવારાની સુઔધ
ાં થી ઉશ્ેયામેર ગ્રાશ ભશાયાણે ભનને
વભજાલે ઘે , ‘ધીયઙ ધય, શે ભન! આ ઓાઉધય ફાંધ થામ ઍટરે
તાય ઙ લાય ઘે .’
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ાણીુયીની ુલાતૈમાયી તયીે બૈમાજી શાથભાાં ઍ
પ્રેટ ડાલે ઘે , જેને ગખ્ઓી શેલાભાાં ગખ્ઓાઈનુ ાં અને ઔાંદી
શેલાભાાં બૈમાજીનુ ાં અભાન થલાની બીતી શમ ઘે , ‘આણે
પ્રેટભાાં ક્યાાં દા–બાત ઓાલાાં ઘે ે તેની ગખ્ઓાઈની ગીંતા?
આણે ત તેન ાણીુયી ભુલા ુયત ઙ ઉમઔ યલ ઘે
ને!’ અંતયાત્ભા વાથેન આ વાંલાદ ુય થામ ત્માાં સુધીભાાં
બૈમાજીન શાથ ભળીની ચડે ુયીને તડીને, તેભાાં ભવાર
ુયીને, ાણીભાાં ચફીને પ્રેટભાાં ભુી દે ઘે . આત ુય ફનેર
ગ્રાશ ઍ ુયીને ઍટરી ઙ ચડે પ્રેટભાાંથી ભોંભા ધયાલે ઘે .
ાણીુયી ફનાલલા જેટરી ઙ ભટી ા ાણીુયી
આયઔલાની ઘે . કયા પ્રેટભાાંથી ભોંભાાં ુયી ભુલા જામ ઍ
દયભીમાન, ેટરી ઍક્સ્ટ્રા રાજૉ અથલા નાજુ  ફદન ુયીઐ
ભવારા–ાણીન બાય ઓભી ન ળલાથી અધલચ્ગે પવડાઈ ડે
ઘે . તેન ાટભા ડીળભાાં યે રામ ઘે . ‘ભોં અને ીમા લચ્ગેન ુ ાં
અંતય’ પીરસુપી નશીં; ણ લાસ્તલીતા ઘે તેન અશેવાવ
ાણીુયીને ખુભગે થઈ ળે ઘે . ાણીુયીને અઓાંડ સ્લલુે
સુઓલુ ભભાાં વભાલલાનુ ાં ાભ દે ળી યાજ્મના લીરીનીયણ
જેવુાં અકલુાં રાઔે ઘે . ાણીની તીઓાળ, ુયીની ભટી વાઈચ,
ુયીભાાંથી નીતયતાાં ાણીનાાં ટાાં – આ ફધાાં યીફ ુયીને
શૈદયાફાદના નીચાભ જેલી ફનાલે ઘે . દયે  લઓતે બૈમાજી ુયી
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ભુલા ભાટે શાથ રાંફાલે ત્માયે ઍ ુયી નશીં; ણ ડાય
આતા શમ ઍવુાં રાઔે ઘે .

ાણીુયી ઙઈને ભોંભાાંથી અને તેને આયગ્મા ઘી
આંઓભાાંથી ાણી છટે ઘે . ઓાનાયની લાતગીતભાાં લીયાભગીહ્નની
ઙગ્માઍ વીવાયા આલી જામ ઘે , ‘સ્સ્સ્સ્વવ...... ીતને ી
હઈ
ુ .... સ્સ્સ્સ્વવ...?’ બૈમાજી ુઘે ઘે , ‘વત્તય ી, ફીવ ી ય
દુાં?’ ‘સ્સ્સ્સ્વવ...... શા... ણ ભીડીમભ ફનાના... સ્સ્સ્સ્વવ...’
ઙલાફભાાં બૈમાજી શે ઘે , ‘મે ભીડીમભ શી શૈ. શ ત રાઈટ
ફનાઉં.’ વીવાયા પક્ત તીઓાળભાાં ઙ શમ ઘે ઍવુાં ભાનનાયા
બીંત બુરે ઘે . શીતભાાં, ાણીુયીન ઙરવ ઉડાલતી લઓતે
ભનભાાં તેની વાંખ્મા ઔણલાનુ ાં ાભ ગાળુ શમ ઘે . ાણીુયીના
યભાનાંદની વાથે તેની વાંખ્મા ઔણલા જેવુાં ુલ્ર ાભ
યલાની ભઙફુયી કયાના ભનભાાં લેદના અને જીબે વીવાયા
ેદા યી ળે ઘે . કયા દાલ ડીક્રેય યે ત્માય ઘી ઍ
ભવારાલાી અને ઍ વાદી ુયીથી ાણીુયી–બક્ષણના
ામાક્રભનુ ાં વભાન થામ ઘે . ત ૃપ્તી અનુબલતાાં કયા શે ઘે ,
‘થડી તીઓી શતી; ણ ભસ્ત શતી.’

ાણીુયી જેલી રબગ્મ લાનઔી આયઔલાભાાં અને
વભસ્માઐ નડી ળે ઘે . તેની ીતયાઈ જેલી બેુયી, વેલુયી
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ે દશીંુયી ડીળભાાં ીયવી ળામ ઘે અને ગભગી લડે ઓાઈ
ળામ ઘે ; યાં ત ુ ાણીુયી ‘રાઈલ’ ઓાલાની ઙ આઈટેભ ઘે .
ઍટરે ફીજી ુયીઐ અને ાણીુયી લચ્ગે ‘પ્રી–યૅ ૉડે ડ’ અને
‘રાઈલ’ ામાક્રભ જેટર તપાલત યશે ઘે . ‘સ્લદે ળી’પ્રેભીઐ
ીત્ચા અને ફઔાય જેલા પાસ્ટ ફુડના સ્લદે ળી લીલ્ તયીે
ાણીુયીને વશેરાઈથી પ્રજેક્ટ યી ળે ઘે . વોયાષ્ટ્રના ેટરા
શીસ્વાભાાં ાણીુયીને બાયે અશબાલથી ઙલાભાાં આલે ઘે .
અરફત્ત, તેના ભાટે રન સ્લદે ળપ્રેભ નશીં, ણ ‘આ ગીઙભાાં
ેટળુાં ફધુાં ાણી લયામ ઘે !’ ઍલ અશબાલ ાયણબુત શઈ
ળે.
ાણીુયી અને ઔાંદીને વભાનાથી ઔણતા રના
રાબાથે કણાાં ળશેયભાાં ‘શાઈજેની ાણીુયી’ન લામય ગાલ્મ
ઘે . ાણીુયી ઓાલી અને શાઈજીનની ગીંતા યલી ઍ ‘શવવુાં
અને રટ પાલ’ જેલ ળબ્દપ્રમઔ શેલામ. ાણીુયી
શાઈજેની શઈ ળે ત શાઈજેની ખુભગ, શાઈજેની ધુ,
શાઈજેની યવેલ, શાઈજેની ગય... ળક્યતાઐ અનાંત ઘે .
શાઈજેની ાણીુયી ફનાલનાય બૈમાજી શાથભાાં ગ્રવ્ચ શેયે
ઘે અને ડમાથી ુયીભાાં ાણી યે ડે ઘે . આ યીતે ાણી ુયીભાાં
ઙત ુાં શળે; ણ ાણીુયી ઓાલાન યભાાંગ ાણીભાાં ઙત યશે ઘે .
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શાઈજેની બૈમાજીના શાથભાાં યશેરાાં ગ્રવ્ચને યઙ
સ્ટયીરાઈચ યલાભાાં આલતાાં શળે, ઍલી શ્રદ્ધા યાઓલાથી આખુાં
દૃશ્મ ફહુ શાઈજેની ફને ઘે . ેટરા શાઈજીન-કેરાઐને
ાણીુયી યતાાં ગ્રવ્ચને ાયણે લધાયે ભચા ડે ઍવુાં ણ ફને
ઘે . નજીના બલીષ્મભાાં ઈ શાઈજેની બૈમાજી તે ગ્રવ્ચ
શેમાા ઘી ગ્રાશને ણ ગ્રવ્ચ શેયાલીને ાણીુયી ીયવળે
ત નલાઈ નશીં રાઔે.

–ઉલીળ ઠાયી

રેઓના ‘ફત્રીવ ઠે શાસ્મ’ (પ્રાળઃ ગુજૉય ગ્રાંથયત્ન
ામાારમ, યતનનાા વાભે, ઔાાંધીભાઔા, અભદાલાદ–380
001,  ૃષ્ઠવાંખ્મા–180, શેરી આવ ૃત્તીઃ વને 2008, ીંભત–
લુીમાઃ 150) ુસ્તભાાંથી વાબાય....

રેઓ વાંા ઃ ઉલીળ ઠાયી, ળુશાયલાડ, ભશેભદાલાદ – 387
130 (ગુઙયાત–બાયત)
પન નાંફયઃ 99982 16706 ઈ–ભેઈરઃ uakothari@yahoo.com
બ્રઔ - http://urvishkothari-gujarati.blogspot.in/
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(શજી સુધી દી ન ઙમ શમ ત આ બ્રઔની વાભગ્રી
ઍ લાય અલશ્મ ઙલા લીનાંતી..ઉ.ભ..)

♦●♦
‘સ્તાલાના’
ના, ઉયના ભથાાભાાં પ્રુપની ઈ બુર નથી. ઍ વાચુાં
ઙ લાંગામ ઘે ઃ ‘સ્તાલાના’. જે પ્રસ્તાલના રઓાલે ઍ ણ
સ્તાલાના અને પ્રસ્તાલના ન રઓાલે ઍ ણ સ્તાલાના.

સ્નેશી લડીર ે સુપ્રવીદ્ધ વાશીત્માયને પ્રસ્તાલના
રઓલાનુ ાં હ્યા ઘી નલઢા જેલી ભનઃસ્થીતી વજાામ ઘે . ભન
ભધુય બલીષ્મની લ્ના અને લુણ બાલીની આળાંા લચ્ગે
ઝરે ઘે ઃ શુાં રઓળે લડીરશ્રી પ્રસ્તાલનાભાાં? પ્રળાંવાનાાં ફુર
લયવાલળે, ે ઘી આઓે આઓાાં કુાંડાાં પેંળે? જેભ ેઃ–

‘...બાઈન

આ

શેર

પ્રમત્ન

ઘે .

વાય

ઘે .

ળેક્વીમયનાાં શેરાાં ેટરાાં ુસ્ત ેટરાાં નફાાં શતાાં, ઍ
ત જે જાણતા શમ તે ઙ જાણે. આભ શીને આ રેઓ
ળેક્વીમય વભક્ષ ઘે ે ઍભનુ ાં ુસ્ત નફફૄાં ઘે ઍવુાં હુ ાં શેલા
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નથી ભાઔત. ુસ્તના રેઓના સ્લલુ લીળે હુ ાં નીયાાંતે –ઍટરે
ે ુસ્ત લાાંચ્મા ઘી– ગગાા યલા ધાલાંુ છાં. રેઓ ય
ઠેઠેાણે જ્મતીન્દ્ર દલે, લીનદ બટ્ટ, ફકુર ત્રીાઠી, યતીરાર
ફયીવાઔય, તાય ભશેતા ઈત્માદી શાસ્મરેઓની અવય ઙણામ
ઘે . સ્ટીપન રી–ગાલ્વા રેમ્ફ–ભાા ્લેઈન લઔેયેની ણ
અવય નથી ઍવુાં નથી. (આ ફધાાં નાભથી ણ હુ ાં સુેયે
યીગીત છાં) ઘતાાં, તેભની ય વોથી લધાયે અવય ભાયી શમ
ઍભ રાઔે ઘે . ઍટરે પ્રસ્તાલના રઓલા જેવુાં વોથી ભશત્ત્લનુ ાં
ાભ તેભણે ભને વોંપ્મુાં ઘે . ફીજા ભશાન અંગ્રેજી રેઓની
વયઓાભણીભાાં ભાયી લધાયાની રામાત ઍ ણ ઓયી ે હુ ાં શજી
શમાત છાં.’...
–ઉલીળ ઠાયી

(ફાય

લાના

શાસ્મરેઓન

ઘી

વાંગ્રઢશત

યે રા

શાસ્મરેઓના પ્રથભ ુસ્ત ‘ફત્રીવ ઠે શાસ્મ’ની, રેઓ બાઈ
ઉલીળ

ઠાયીઍ

તે

ઙ

રઓેરી

યવી

પ્રસ્તાલના–

‘સ્તાલાના’ન ઍ અંળ....વાબાય....ઉત્તભ ઔજ્ઙય..)
(♦)●(♦)
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165-1 : 10-05-2009

ભાલુાં યાઙટ
–સુગી વ્માવ
અનુક્રભણીા

યાઙટભાાં લી ઍવુાં તે શુાં ે ‘યાઙટ’ ફરતાાં ઙ
દાાંતભાાં ઓડીવાયના ટા બયાણા શમ ઍલ વલાદ આલે,
દીરભાાં ઔરઔરીમાાં થામ અને ળયીયભાાં ઍ નાન ળ
ઔયભાટ અનુબલામ?

ફે–ત્રણ
યાઙટની

યાઙટીમા

ળેયીઐ,

ઔટય,

બેઔા

થામ

ઙગ્ઔડનાાં

ને

બજીમાાં,

તયત

ઙ

ટેરન

આઈસ્ક્રીભ, ધભેન્દ્રવીંશજી ૉરેઙ, ટનુ ાં ભેદાન, ત્રીણ ફાઔ,
શ્રપ ફાંઔર, યે ઈવ વા, જુ ફીરી ઔાડા નની લાત ુાં કુદી કુદીને,
તાીમુાં દઈ દઈને યવુલા યે . ઍભાાં ગાાંરાાં ભુફઈઔયાાં
ાં
ે
બાલનઔયીમાાંઐ, યવીમાાં યાઙટીમાાંઐની નવ દાફે, ‘ાાં,
તભાયા યાઙટભાાં ઔાંદલાડ ફહ,ુ શોં! ખુલ્રી ઔટયને રીધે ફહુ
લાવ ભાયે !’ યાઙટના ‘ફાુ’ ઍલે ટાણે બાઈવા’ફ ભુઘન દય
લાાં ન થામ ઍલા ધીભા ાઠીમાલાડી અલાજે, તભાકુ ગાલતાાં
ગાલતાાં ફાયીની ફશાય ઙઈને શે ે, ‘શા, તભાયી લાત વ
આના વાગી ે ઔાંદલાડ ઓય...ણ વખ્ઓ ઔાંદલાડ, શોં!’ અને
તયત ઙ ાઠીમાલાડી અદાથી લાતન દય ફદરાલી શે,
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‘ફાુ, વાાંજે ઘ લાગ્મા નથી ને ઍમ યાઙટના ઉનાાની
વાાંઙ ેલી ભાદ, ાાં ને?’ યાઙટના ભાણવ દરીર ગગાાભાાં
ન ડે; ણ વશેરાઈથી, વીપતથી પીયીના દયની ઢીર ભુી
જુ દી ઙ દીળાભાાં તાંઔ ગઔાલે!

ઘે લ્રાાં ત્રીવ લયવથી ભેં યાઙટને બોઔરી યીતે
ઘડી દીધુાં ઘે ; ણ દીરભાાં ત તાજા ગુરાફ જેવુાં તે વતત
ભશેે ઘે , સુલ
ાં ાથી સ્ળે ઘે , ધફે ઘે , લશે ઘે અને ઍ
અનેય ેપ ગડાલે ઘે . અશીંના ભાયા અભેયીા–પીરાડેલ્પીમાના
ર ુઘે ે, ‘ઍવુાં તે ત્માાં શુાં ઘે ?’ ત્માયે થામ, ક્યાાંથી ળલુ લુાં
ભાયી લાત!
ભાયે ભાટે ભાલુાં યાઙટ ઍટરે ભાલુાં જાની ફીલ્ડીન્ઔ,
યાષ્ટ્રીમ ળાા, જી. ટી. સ્કુર અને ધભેન્દ્રતવિંશજી ૉરેઙ. ફવ,
ફધુાં ઍભાાં વભાઈ ઔમુ!ાં જાની ફીલ્ડીન્ઔ ઍટરે પક્ત તે ભટુાં
ભાન

ભાત્ર નથી. જાની ફીલ્ડીન્ઔ

ઍટરે

જાણે ‘ઔાાંધી

આશ્રભ’નુ ાં ઍક્વટેન્ડેડ લચાન. પય ભાત્ર ઍટર શત ે
ઔાાંધીજી ત્માાં યશેતા ન શતા. આશ્રભલાવીઐઍ અને ઔાાંધીજીના
અનુમામીઐઍ ત્માાં આલી ઍભનુ ાં યશેઠાણ ફનાલેળ.ુાં ભટુાં
ડેરાફાંધ ભાન, ડેરાભાાં યભાત્ભા ઔીન લાવ, ડેરાની ફન્ને
ફાજુ ઍ ફે એપીવ, ઍ ફાજુ જાણીતા લીર ફારકૃષ્ણ શુક્ર
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અને ફીજી ફાજુ જાણીતા લીર વત્મેન ઙળી, લચ્ગે પીમુ,ાં
પીમાભાાં ડાંી, ડાંીની આજુ ફાજુ ફાાંધેરી ગડી, ડાંીની વાભે
ફે વીડી, વીડી ાવે લાલેરા યે ણના ઘડ – ઍ વપેદ, ઍ
રાર. આઔ ગાર ત ાછાં નાનુ ાં શુાં ગયવ પીમુ,ાં લચ્ગે
નાન ૅવેઙ, પયી જાની ફીલ્ડીન્ઔન લીસ્તાય જ્માાં બાઈઐ
અને ફશેનનાાં ામઓાનાાં, ાવે ફીજી ડાંી અને વાભે અભાયા
‘ભાભા’ની દુાન, જ્માાં નાયાં ઔીની ીયભીન્ટ. ળીંઔ–દાીમા
ભે . અને ઘે લ્રે આલે ફઔીગ.

ફે ભાના ભાન ઉય ભટી અઔાળી. ભાયાાં જેલાાં
ફવઍ ઘયા–ઘયીઐનુ ાં ળૈળલ પીમાભાાં અઔાળીભાાં ઔમુાં
શળે. યભતભાાં રાંઔડી,

ઓઓ, ધપ્, બભયડા, અભીન,

નાઔીમ, ક્રીેટ, વાઈર, ઔયફડીમ ઔયાલ, કક અને
પ્રવાંઔભાાં નલયાત્રી, શી, રઔન–ભયણ અને આત્ભશત્માઐ
ફધુાં આલી જામ! અઔાળીભાાં તાંઔ, ગુફાય, ઉનાાની યાત,
તાયાઐનુ ાં જ્ઞાન, અને યાક્રભી ુલુાતન– જેભ ે ફાંઔડીલા
નીે ત ાણા પેંી ફાંઔડીઐ પડલી, ઈના ય ઠાંડુાં ાણી
યે ડવુ,ાં ધભાગડી યલી. વાાંજે કયબેા થઈઍ ત્માયે શયશાંભેળ
વાયા ઍલા ભાયની આઔાશી. ઉબાાં ઉબાાં ફે શજાય લાય
યાભનાભ રખ્મા ઘતાાં ન સુધયે રી પ્રજા તે અભે! રઔબઔ
૨૫–૩૦ ઘયાાંની ઔૅન્ઔ નીદો આનન્દ ળુટાં .ે આશ્ચમાની લાત
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ત ઍ ઘે ે, આભાાંથી ઈન ણ પ્રેભભાાં ડીને ે પ્રેભભાાં
ડયા લઔય યણ્માન ઍે દાઓરમ નથી ઙડત! ઈનાાંમ
અંદયઅંદય

રગ્ન

નથી

થમાાં.

નાઓી

દે તાાંમે

જાની

ફીલ્ડીન્ઔનાાં, તે લેાનાાં ૨૫–૩૦ ફા, આજે લમવ ૃદ્ધ
થમેરાાં, અભેયીાભાાં યશેતાાં શળે અને આટરાાં લે ણ જ્માયે
ઍફીજાને ભે ત્માયે વઔાાં બાઈ–ફશેનથીમ લીળે પ્માય યે
ઘે .

અભાયા જેલા નારામ બણલાભાાં શળીમાય ત ઓયા;
ણ ઘતાાંમે ઓાદીધાયી દલે વાશેફ ફયાફય વાડાગાય લાગ્મે,
‘ગાર ફશેન, ગાર બાઈ!’ યતાાં અભને બણાલલા આલે.
ધતીમાની

ાટરી

શાથભાાં

ડી,

ટી

વયઓી

યી,

ઘયાઐને ધર ભાયે અને ઘડીઐને ડા દે ઓાડે! અશીં
અભેયીા આલી ફધા શલે ‘દલે’ના ‘ડેલ’ થઈ જામ; ણ દલે
વાશેફ અભેયીા આવ્મા લઔય અભાયા ત ‘દે લ’ થઈ ઔમા!
ઍભનુ ાં પ્રાથભી ળીક્ષણ આજે ણ ઍટળુાં ઙ ાભ આે ઘે .
યાષ્ટ્રીમ ળાાભાાં ફધાાં વાથે બણલા ઙઈઍ, યેં ટીમ ાાંતીઍ,
વપાઈ યીઍ, ળાાના પ્રાથાનાઓાંડભાાં પ્રાથાના યીઍ. ઔાાંધલા
ભશાલીદ્યારમનાાં ‘ફશેન’ અને ‘બાઈ’ તયીે ઐઓાતી તી–
ત્નીની ઙડી
વાંઔીત

ળીઓલે.

લીઙમાફશેન
જાની

વાશેફ

અને

ુલુત્તભબાઈ અભને

વયત
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રીરારશેય

શતી..!

ફાલ્નજીફાયીનાાં

માટન,

ઘવ્લીવ

જાન્મુઆયીનાાં વયકવ, ાંદયભી એઔસ્ટનાાં ચાંડાલાંદન...

ાાંગભા ધયણથી જાની ફીલ્ડીન્ઔનાાં ઘયાાં–ઘયીઐ
છટ્ટાાં ડી જામ; તે ઘે  ાઘાાં ૉરેઙભાાં બેાાં થામ! અભે
જી.ટી. સ્કુરભાાં અને ઘયાઐ લીયાણીભાાં જામ. બણાલનાયાાં
ફધાાં અભાયાાં ભામફા જેલાાં. અભાયા જેલી ફાાંઔડ પ્રજાને
બણાલલી, ેલલી ઍટરે ભાથાની ઐરીયનુ ાં ઙ ાભ.

યાઙટ આભ

ત

જૈન

લાણીમાનુ ાં

ઔાભ.

ઍભાાં ાઘાાં

ઔયાળીમાઐ–યાઙુતની દાદાઔીયી! ણ અભાયે ઍની શાયે
ઈ રેલા ે દે લા નશીં. અભાયી દુનીમા જાની ફીલ્ડીન્ઔ,
યાષ્ટ્રીમ ળાા, જી.ટી. સ્કુર અને

ધભેન્દ્રવીશજી ૉરેઙભાાં

લવેરી. ઍ ઙભાનાભાાં યાઙટભાાં ૬૦ કડાઔાડીઐ અને ૨૦૦
વાઈર ભાાંડ શળે.

યાઙુતયાભાાં અબેવીંઔબાઈની કડાઔાડી યાલલાની
અને ઙનભદીલવ લઓતે યાણા વાઈર સ્ટયભાાંથી રાર
વાઈર ઍ આનાની આઓા દી’ ભાટે બાડે યી ઔાભ આખુાં
ખુદી
ાં લલાનુ.ાં આંઔીને ટેયલે ઔણીઍ ઍટરી ભટય ઔાભભાાં!
ફજાયભાાં ઙઈઍ ત ઔાડીના શૉના યથી ઙ ઓફય ડી જામ
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ે ની ઔાડી નીી. ‘આ ત યવીબાઈ ળાશ, દે યાવય ઙલા
નીળમા... આ ત

વલીતાફશેન

લીબાય, લીચીટે ઙલા

નીળમાાં... આ ત વદયફજાયલાાાં ડૉ. તાયાફશેન જાદલની
ફેફ–ાય શૉસ્ીટરને યસ્તે લુભઝભતી ઉડી... ે શલે વાયે ઔભ
લઔાડતી ડૉ. લયીમાલાાની ઔાડી...’

લ્મુળનનુ ાં નાભ નશીં. ઔાંદલાડ ત શત ઙ નશીં અને
શળે ત દે ઓામ નશીં ઍટર ગખ્ઓ ઔાંદલાડ! આજે અભે ત્માાં
ાઘાાં ઙઈઍ ત્માયે જુ ના યાઙટનાાં દળાન થાતાાં નથી.
યીલતાન ત ઙઔતભાાં ઍ ધ્રુલની જેભ અગર ઙ ઘે .
આણા ભઢાની સુયઓી ણ ક્યાાં શલે શેરાાં જેલી યશી ઘે ?
ણ ભાયા ઓમારભાાં યશેળ ુાં ભાલુાં યાઙટ વદામે
સુદ
ાં ય, સ્લચ્ઘ અને યીમાભણુાં ઘે .

અમ્ભાલુાં કય યાઙટ ભુાભે...
આભ લીગાય

યીઍ

ત ઍ ઐવયી–ઉતાય

ફે

ઐયડા! ઍ ફાજુ યવડુાં અને વાભે ઠાય. યવડા ાઘ
ઓાાંગ અને ફયાફય તેની વાભે ફીઙ ઓાાંગ, જ્માાં ફાથલુભ.
ફવ! લાત ુયી. આ કયભાાં અભે દવ ઙણાાં યશીઍ. ઉયાાંત
અને ભશેભાનની શાય... ણ ક્યાયે મ અઔલડ ડી શમ
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ઍલ અનુબલ થમ નશત. યવડાભાાં બીંતભાાં ઙડેર ૩/૪
ઓાનાલા ફાટ; ઍ ીંઙલુ - જે આઙારનાાં ‘ફ્રીચ’ની વી
ી તૈવી ફરાલે. નાના યવડાની ગાયે મ ફાજુ ફે થયભાાં
અબયાઈ. ઍ ચુર, જેને યઙ વલાયે ે વાાંજે રીંી–ગુ
ાં ીને
વાપસુપ યલાન. ચુર ાઢી નાાંખ્મા ઘી ફે નાની વઔડીઐ
શતી. ૧૦ ે ૧૨ રથી લધુ ભાણવની યવઈ યલાની શમ
ત વઔડીઐ ફશાય ઐવયીભાાં આલી જામ, શોં! ઐવયીભાાં
ાણીમાલુાં, ઍના ઉય ઍ અબયાઈ, જ્માાં પ્મારાાં–રટા
ગગીત ભાાંજીને શાયફાંધ ઔઠલામેરાાં શમ. ાણીમાયા શેઠે
ઍ ા થ્થય, રાદીભાાં ઙડેર. જેભાાં તભાભ પ્રાયનુ
લાટલાનુ ાં ાભ થામ. લાટીદાના બજીમાાંન ત ભટ પ્રગ્રાભ
મજામ. (ફાુ, ઈ ઙભાનાભાાં ‘બ્રેન્ડય’નુ ાં નાભનીળાન નશત,ુાં
શોં વાશેફ!)
આ ઙ ઐવયીભાાં આખ્ઓા લયવનાાં દાણા-દુણી લીણામ,
ફટેટાની

તયીઐથી

ભાાંડીને

અથાણાાં–ાડના

બવ્મ

પ્રજે્વ ઉઙલામા શળે. આઙ ઐવયીભાાં અભાયા ભાથાના
રાાંફા લાની જાલણી ભાટે બઔ
ાંૃ યાઙ અને ાંઈ ભવારાઐ
ાદય લયાની દુાનેથી આલે અને ઍમને ત્રણ ત્રણ દીલવ
સુધી તેને ઉાલાભાાં આલે. આ ઙ ઐવયીભાાં બાઈફીઙના
દુધા

ફને,

ઉનાાભાાં

ેયીન

યવ

નીગલામ

અને

ળીમાાભાાં સ્લેટય ગુથ
ાં ામ. આ ફધાભાાંથી, ઐવયી ાવે થડ
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વભમઔા ભે ત ફાન ‘વીંઔય’ વાંગ ઐવયીભાાં ફશાય
આલી ળે. ઘી ત ુઘ ભા લાત.. ઙલ્વેથી ઙયદાય
વીલણાભ શારે ને આખ્ઓામે કયનાાં આઘા રીરા યાં ઔના
ઓાદીના ડદાઐ ચારય, ફુભતા–ફુભતા વશીત ફધુાં વીલાઈ
જામ ને ટીંઔાડી દે લાભાાં આલે. ઐવયીનુ ાં ‘પર ઈન્ટ’
કયની જાી. જાી ઓર અને અંદય પ્રલેળ ત્માાં ડાફી ફાજુ
ઍ ડાભગીમ દે ઓામ–ભટ ભજુ વ, જેભાાં લધાયાનાાં ઔદડાાંઐ
અને

સુદ
ાં ય ઔારીગ

ઔાદરાાંઐ

લાી,

યાઓલાભાાં આલત. ભજુ વની ઉય

ઍ

ઉય

ઍ

ઔઠલામ.

ફયાફય

ઔાદરાાંઐની ફાજુ ભાાં ઐળીાાંઐ રાઈનફાંધ ઔઠલાઈ જામ
અને ઘી ઍ રાત્ભ સુદ
ાં ય ગાંદયલ – (ફાની રાની
વીરાઈાભની ાયીઔયીન ઉતભ નભુન ઙ ત!) ડાભગીમા
ઉય ઢાાંલાભાાં આલે, જેથી સુકડતા અને વ્મલસ્થા વાથે વાથે
દીલવબય ડાભગીમ ભાથે ન આલે. ઈ લાય શુ!ાં –શયશાંભેળ
ભશેભાનથી ઉબયાતા અભાયા કયભાાં ઐવયી યાત ડયે ઔેસ્ટ
લુભ ફની જામ. શાયફાંધ ઢાે રા ાટીલાા ઓાટરા, ગખ્ઓી
થાયી અને ભચ્ઘયદાની વાથે ઐવયી તૈમાય થઈ જાતી.
જાણે નલલધુ! ફાુ, ઠાયની લાત માદ યતાાં ત યડવુાં ઙ
આલી જામ ઘે . અભેયીાની ભટી ભટી રામબ્રેયીઐને બાાંઔી
નાાંઓે શોં! ઍ ફાજુ યાં ઔયાં ઔની યાં ઔી ને ળયભાલે તેલી દા–
ઠની ફયણીઐ, ઍ ફાજુ આખ્ઓા લયવનાાં અથાણાાંની
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ફયણીઐ, જેને ધઈ–ધપી, ગખ્ઓી યીને તેને ભાથેનાાં
ઢાાંણ ઓાદીનાાં વપેદ ડાાંથી નાડી લડે ફાાંધેરાાં શમ. ફયણી
ઉય ગખ્ઓા અક્ષયે અથાણાાંનાાં નાભની ગીઠ્ઠી ગોંટાડેરી શમ.
ાડના ઔ ડબ્ફાઐ, ભળારાઐની ાયદળા ફયણીઐ.
ગા, ઓાાંડ, રટના બુયા ે રીરા યાં ઔના ભટા ડબ્ફાઐ (ફાનાાં
ભુડ પ્રભાણે દય લયવે યાં ઔ ફદરાતા યશેતા) શમ. ઘી આલે
ઘે

આયગ્મ

શીંઔાષ્ટથી

અને

આમુલેદી

ભાાંડીને

લીયે ગન

ભશામઔયાઙ ગુઔર

ે

દુાન!

જેભાાં

ભશાસુદળાન

ચુણા,

દલાઐની
ચુણા,

બાતબાતના

ક્લાથ. ફયાફય તે

ઓાનાાંની નીગે નશાલાના વાફુ, ડાાં ધલાના વાફુ, ૉસ્ટી
વૉડા, અયીઠા લઔેયે લઔેયે. અમ્ભાયા કયભાાં ઈ અજાણ્મુાં
ભાણવ આંઓ ફાંધ યીને ઠાયભાાંથી ાાંઈણ ઔતી ળે! ઍી
વાથે

૨૦/

૨૫

ભાણવની

યવઈ

થાતી

શમ

ણ

યવડુ/
ાં ઠાય શયશાંભેળ સ્લચ્ઘ, સુકડ, વય, શવતાાં–યભતાાં
દે ઓામ. ફાથલુભન લીબાઔ યવડા યતાાં વશેઙ ભટ શળે.
જેભાાં ઍ ભટુાં રીરા યાં ઔનુ ાં ી બયીને ાણી બયે ળ ુાં
યાઓલાભાાં આલત.ુાં ઍ ફેઠા કાટની શી ડર, વાભે ઔયભ
ાણીન
નશાલાના

ફાંફ. ફે ઉંગી

ફાયીઐ, ફાયીની ાાંધી

ઉય

વાફુ, નશાલાન ાટર. ધફાધફ અભે

ફધા

નશાતાાં– ધતાાંને દડતાાં નીળાે શોંગી ઙતાાં.
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શલે આલે ઘે શીંગાલા, બઔલાનન, બાઈ/બાબીન,
અમ્ભાયા ફધાન ભલ્ટી–યચ લુભ. (અભેયીાભાાં આલા લુભનુ ાં
ઓાવ નાભ ‘પેભીરી લુભ’) લુભની લચ્ગલગ શીંગ, ઍ બીંતે
ઓાટર, ફે ઔદયે ઙના ફાટ, વાભી બીંતે ઍ ફાટ બીંતભાાં
ઙડેર. અને ખુણાભાાં બઔલાનનુ ાં રાડાનુ ાં ભાંદીય. બીંતભાાં
ઙડેરા ફાટભાાં અભાયા યઙનાાં ડાાંની કડીઐ, લધાયાના
ટુલાર, નેીન વોથી ઉરા ઓાને યશે. ઍાદ ફે ઙડી ફશાય
શેયલાનાાં ડાાં ઔદયે ઙના ફાટભાાં યશે. કયભાાં આલ ે
તયત દડીને શીંગા ઉય ફેવલાની ડાડી થામ. ફા ે
ભટાબાઈ

આલે

ત

ટ

યતાાં ઉબા

થઈ

ઙલાન

ન

નોંધામેર નીમભ. ફયે શીંગાની સુલાાંઔ ભારીી ફાની.
વલાય–વાાંઙ આ લુભભાાં ઙ ુજા-ાઠ થામ. વાાંજે દીલ યી,
ઙમ્મા ઘી અચુ પ્રાથાના થતી. ીતાશ્રી યાષ્ટ્રનાાં ાભ ઘી
ક્યાયે  કયે આવ્મા શમ ત્માયે ઔાાંધી પ્રાથાના અને ‘આશ્રભબઙનાલરી’નાાં બઙન થતાાં.
શલે એપીવ-લુભ: જે અભાય

બણલાન, ઈ આલે

ત

ભલાન, રાઈબ્રેયી લુભ, અને યાત ડયે ફધાાં ફા અને
ફાન સુલાન લુભ ફની ઙત. આ લુભભાાં થડા ઓાવ પટાઐ
ટીંઔાડલાભાાં

આલેરા.

જેભાાં

યભણ

ભશી,

ઔાાંધીફાુ,

ોંડીગયીલાાાં ભાતાજી, યલીન્દ્રનાથ ટાઔયન વભાલેળ થામ
ઘે . ઍ રાાંફી ાટ, રાડાની ગાય ખુયળીઐ, જેના ઉય
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ડદાના યાં ઔ જેલા ઙ કુળન લય, ખુયળી ાઘન બાઔ ણ
ઓાદીના લયથી ળણઔાયલાભાાં આલત. વાભેની બીંતે ઍ
બીંતભાાં ઙડેર ફાટ શત, જેભાાં અને ુસ્ત યાઓલાભાાં
આલતાાં. ઔાાંધી–વાશીત્મ ત ઓલુાં ઙ! વાથે વાથે ‘શીભારામન
પ્રલાવ’થી
ળયદફાફુની

ભાાંડીને
તભાભ

‘મઔીની

આત્ભથા’થી

નલરથાઐ,

ય.લ

ભાાંડીને

દે વાઈન

તે
વેટ,

ઔલધાનયાભ ત્રીાઠીના ‘વયસ્લતીગાંદ્ર’ના ગાય બાઔ, ‘ન્માને
ત્ર’– ીળયરાર ભળલુલાાનુ અભુલ્મ

ુસ્ત. અભાયા

કયના નીમભ પ્રભાણે ૧૦ભુાં ધયણ ાવ યતાાં શેરાાં આટળુાં
લાગન ુલુાં યવુાં ડત.ુાં આ ઙ લુભભાાં શયીઙન વેલ વાંધ/
યાષ્ટ્રીમળાાની અને ભીટીંઔ બયાતી. ભટાબાઈ લીરાત
યતા તેથી અવીર વાથે ભડી યાત સુધી ન્વલ્ટીન્ઔ ગારત.ુાં
અભે ત્માાં ઙ લાાંગતા, રઓતા અને બણતા.
કયની ફશાય ત્રણ રાાંફાાં ઔથીમાાં અને વાભે ડાંી
શતી. ઐટરા અને આંઔણુાં દીલવભાાં ફે લઓત ધલાઈ ઙતાાં.
દીલારીના દીલવભાાં ત ઔથીમાાં ને

આખ્ખુમે
ાં
આંઔણુ

સ્લઔીમ યાં ઔથી ચઔભઔતાાં શતાાં.
અભેયીાના અભાયા આ શાઈ-ટૅ શાઉવભાાં યશેલા
ઘતાાં; ભાયા ફાણના આ કયની ભાયે હૃદમે યશેરી ઉંડી
ભભતાની ઘાને, અક્ષયથી ઉવાલલાનાાં ભાયા આ દીરી
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પ્રમાવભાાં, ભનેનીષ્પ થતી હુાં ઙઈ ળકુાં છાં... વરાભ... ભાયા
લશારા કયને!...

–સુગી વ્માવ

રેઓીા–વાંા ઃ
Suchi Girish Vyas, 8105 - Meadowbrook Drive, PA 19111 - -USA Home # 215-742-5625 Cell # 215-2199962 - e-mail girishsuchi@comcast.net

♦●♦
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165-2 : 10-05-2009

ભા ભાયી શ્રેષ્ઠ ભીત્ર
– બઔલતીકુભાય ળભાા
અનુક્રભણીા

ભા ભાયી શ્રેષ્ઠ ભીત્ર
ભા ભાયી શેરી ભીત્ર
અને શ્રેષ્ઠ ભીત્ર,
અને ઘે લ્રી ણ.
ફીજી ભીત્રતાઐભાાં
દી સ્લાથાન ુ ાં નશીં; ત અેક્ષાનુ ાં
લા જેવુાં ફાયી
ણ ઍાદ ણ ત આલી જામ;
ઘી કવય, ઉચયડ, તીયાડ.
ઉદાયતાથી ક્ષભા યીઍ
ે ઈ આણને ક્ષભા યી દે
તે લાત જુ દી,
ણ થીંઔડુાં અને બીંઔડુાં ફાંન્ને ઉઓડે
ભાને ત આાળ જેટળુાં ગાશી ળામ,
દે લભુતીની જેભ ુજી ળામ.
ણ ઍવુાં ભાાંઔ–
ે ઈચ્ઘે –લીગાયે મ નશીં!
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ઍટરે ઙ દસ્તની જેભ
ઍને ઓબે ે ઓાભાાં ભાથુાં ભુી ળામ,
ચકડીમે ળામ.
આણા શઠ ય દુધીમા ઔાંધ
ઍની ઘાતીભાાં અફાંધ.
ઍના ઓાભાાંની
આણા ેળાફની દુઔુંધ
ઍ વાથે રઈને ઙ જામ
બઔલાનની ાવે–
અને સ્લમાં બઔલાન સુઔધ
ાં ..સુઔધ
ાં ..!
(બઔલાનનીમે ભા ત શળે ઙ ને?) – –

– બઔલતીકુભાય

ળભાા

તાયા ઍ સ્ભીત ભાટે હુ ાં રાઓ ઙઙનનુાં
અંતય ાીળ, ભાયી ભા!
–શયીન્દ્ર દલે
ભા લીળે ઉત્તભ ઉભીલીતાથી ભાાંડીને શ્રેષ્ઠ નલરથા
સુધીનુ ાં ાયાલાય વાશીત્મ યગામુાં ઘે . પ્રત્મે વજૉે જ્માયે જ્માયે
ભા લીળે રઓલાનુ ાં ની મુું ત્માયે ઍની રભભાાં દૈ લી યણ
આલી ઙ ઔમ ઘે . શભણાાં ઈઍ ુઘમુાં : ‘ભા લીળેની શ્રેષ્ઠ
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ઉક્તીઐ ઈ શઈ ળે?’ ભાયી

જીબે ઍ મહદ
ુ ી શેલત

વશઙબાલે આલી ઔઈ. ભેં ઍ શેલત ઙ ઙલાફભાાં શી દીધી :
‘બઔલાન વલાત્ર શોંગી ન ળે, ઍટરા ભાટે ઍણે ભાતાનુ ાં
વજૉન મુું.’ થેયે ની નલરથા ‘લેનીટી પેય’ભાાં આ ઙ લાત
ઙયા જુ દી યીતે શેલાઈ ઘે : ‘નાનાાં ફાના શઠ ને હૃદમભાાં
બઔલાનને સ્થાને ભાનુ ાં નાભ શમ ઘે .’ લી. વ. ઓાાંડેયે ણ
વશેઙ જુ દી યીતે હ્ુાં ઘે : ‘દુનીમાભાાં ફે ફાફત દી ઓયાફ
નથી શતી : ઍ આણી ભાતા, ફીજી આણી ઙન્ભબુભી.’

શભણાાં ભાયા શાથભાાં ઍ જુ ની ડામયી આલી. અભેયીન
પ્રાળન શત ુાં ઍટરે ત્માાં ભનાલાતા દીલવની માદી તેભાાં શતી.
ઍભાાંન ઍ દીલવ ઘે ઃ ‘ભધવા ડે’. દય ભે ભશીનાના ફીજા
યલીલાયે અભેયીાભાાં ભાનુ ાં વન્ભાન યલા ભાટે, ભાનુ ાં ૠણ
સ્લીાયલા

ભાટે

આ

દીલવ

ઉઙલામ

ઘે .

૧૯૦૮ભાાં

પીરાડેલ્પીમાભાાં વો પ્રથભ આ દીલવ ઉઙલામ શત . શલે ત
ઍ શ્ચીભની દુનીમાન સ્લીકૃત તશેલાય થઈ ઔમ ઘે .

ભાનુ ાં સ્ભયણ યલા ભાટે, ભાના ૠણને ભાથે ગડાલલા
ભાટે તશેલાય ઉઙલામ ઍ લાત ઙ હૃદમને સ્ળી ઔઈ.
૧૯૮૪ભાાં આઠભી ભેના યઙ (ભે ભશીનાના ફીજા યલીલાયે )
‘ભાત ૃદીન’ (ભધવા ડે) ઉઙલાળે. શ્ચીભભાાંથી આણે કણુાં ફધુાં
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રીધુાં ઘે . ળા, યીતબાત, ઘીન્ન કુટુાંફ, કયડાાં–કય લઔેયે. શલે
શ્ચીભન આ તશેલાય આણા વાંસ્ાયને જાગ ૃત યલા ભાટે ણ
ઉઘીન રેલાની લેા આલી શોંગી ઘે . વાંમુ ત કુટુાંફ છટાાં
ડતાાં જામ ઘે . ‘ભાફાે અભને ઙન્ભ આપ્મ ઘે : અભને ભટાાં
યે ઍભાાં શુ?ાં ઍટરી ત તેઐની પયઙ ઘે !’–આલ ભીજાઙ ધીયે
ધીયે આણે ત્માાં ણ આલત જામ ઘે . શજી ભાતાન ભશીભા
વાંસ્કૃતીભાાં ઘે , ઍ ત યશેર ઘે . ણ ધીયે ધીયે ભાનુ ાં સ્થાન
રાઈ જામ ઍ શેરાાં લયવભાાં ઍ દીલવ ભાત ૃદીન ઉઙલી
ભાના ૠણન જાશેયભાાં સ્લીાય યીઍ અને ફાીના ત્રણવ
દીલવ ઍને વ્મલશાયભાાં ભુીઍ ત ેવ?ુાં

ગન્દ્રલદન ભશેતાઍ ઍભના ઍ

આશ્વાવન ત્રભાાં

રખ્મુાં શત ુાં , ‘ભા તે ભા’ની સ્ભ ૃતી શજી આ ઔચાયા બાયતભાાં યશી
ઘે , ઍ

ઍની વાંસ્કૃતી ઘે .’ યલીન્દ્રનાથે ઍલાય લીદે ળભાાં

ઓઓ લશેતાાં ચયણાાંને ાાંઠે ઉબા યશીને હ્ુાં શત ુાં : ‘આ ઙના
લશેતા ધ્લનીભાાં ભને ભાયી ભાન વાદ વાંબામ ઘે .’ ઍ રેઓે
તાની ભા યના ત્રન આયાં બ મો શત : ‘તાયા ઍ સ્ભીત
ભાટે હુાં રાઓ રાઓ ઙઙનનુ ાં અંતય ાલા તૈમાય છાં, ભાયી ભા!’
ભા ભાટેની આ આયત, આ આયઝને દયે  લાગા આી
ળતા નથી. ેટરા ત તાના હૃદમની રાઔણીને લાગા ઙ
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આી ળતા નથી. યાં ત ુ જેભ ઈના ઙન્ભદીને આણે ઍ
વ્મતીને ફુર અીઍ, સુદ
ાં ય બેટ આીઍ ઍન ઙ ભશીભા ઘે .
ઘયાઐ દુય દુય યશેતા શમ; ણ તે દીલવે ભાને ભલા ન
આલી ળે ઍ તાય યે , ત્ર રઓે. આઓ લઓત ફા લચ્ગે
જીલન લીતાલી દે તી ભાને ઍ દીલવે ઍલી રાઔણી થામ ે
ભાલુાં ણ ાંઈ ભશત્ત્લ ઘે .

ઍલાય ઍ ભીત્રે ભને વયવ પ્રવાંઔ હ્ય શત. ઍભના
કુટુાંફભાાં

ભા

તયપ

વોને

રાઔણી.

ણ

ફધા

બાઈઐ

વ્મલવામભાાં ડી ઔમેરા. ઈને ભા ાવે ઙલાન વભમ ન
ભે . ઍલાય ઍ બાઈને ત ુ સુચમ. તેણે ભાન ઙન્ભદીલવ
માયે આલે ઘે તે ળધલા ળીળ યી. ભાને ત માદ શત ઙ
નશીં! ણ તેણે ઍ મુક્તી યી. ઍ જુ ની નટફુ ળધી ાઢી.
તેભાાં ાંઈ જુ ના શીવાફ રખ્મા. અને ઍ ાના ય રખ્મુાં :
‘ગી. ાળીન ઙન્ભ ગૈત્ર લદ....! લઔેયે લઔેયે ’ અને ઘી વોને
રખ્મુાં : ‘ભેં આણા કુટુાંફના જુ ના ાઔભાાં વાંળધન યી
ભાન ઙન્ભદીન ળધી ાઢય ઘે . આ લઓતે આણે વો ઍ
દીલવ ઉઙલીઍ.’

ભાના ત્રણ દીયા અને ફે દીયીઐ, ત્રણ ુત્રલધુઐ
અને ફે ઙભાઈઐ તથા વાંખ્માફાંધ ોત્ર–ોત્રીઐ ઍઠાાં થમાાં.
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ફધાાં ઍ ઘી ઍ ભાને ઔે રાગ્માાં. ઍ દીયાઍ તાનુ ાં
ડૉટયી વટીપીેટ ભાના ગયણભાાં ભુી હ્ુાં : ‘ભા, તેં ભાયી
વાંબા રીધી ત હુાં આટર ભટ થમ!’ ઍ દીયાની લહઍ
ુ
ણ હ્ુાં : ‘ભા, તભે ન શત ત આલ વયવ લય ભને ક્યાાંથી
ભત?’ ઍ દીયીઍ હ્ુાં : ‘ભા, ભને વાવયીમાભાાં ઈ
આંઔી ગીંધી ળયુાં નથી. ઍ તાયી ેલણીને ાયણે ઙ આ
ફન્મુાં ઘે .’ ઍ દીયાઍ હ્ુાં : ‘હુાં તાયા ઓાભાાં જે ળીખ્મ
ઍભાાં ૉરેઙની ેલણી ળ ઙ ઉભેય યી ળી નથી!’ ભા આ
ફધાાંની લાત વાાંબી યશી. ફધાાંઍ ભાને શાય શેયાવ્મા.
જાતજાતની બેટ વઔાદ આી. ‘શેી ફથાડે ટુ મુ’નુ ાં ઔીત ઔાઈ
ભાને શાથે ે ાવ્મ. તાીઐ ાડી. ઘે લ્રે ઈઍ હ્ુાં : ‘શલે
ભા ાંઈ ફરે!’

ભાના ઔે

ડુભ ફાચી ઔમ શત. તેણે હ્ુાં :

‘દીયાઐ, ભને ત ભેં આ ફધુાં મુું તેની ઓફય ઙ નથી! દે લે
દીધેરાાં ઘયાાં–ઘયીઐને શવતાાં–યભતાાં ભટાાં માું ઍ ઓલુાં;
ણ ઍ ત દયે  ભા યે ઘે !’

જે ઘયાને ભાન ઙન્ભદીન ઉઙલલાન લીગાય આવ્મ
શત, તેણે હ્ુાં : ‘ણ ભા, ઍ ઙ ભાને ઍના કડણભાાં શવતાાં–
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યભતાાં શથેીભાાં યાઓીઍ તે અભાયે વોઍ યલાનુ ાં ાભ ઘે અને
અભાયાભાાંથી ેટરાાં યે ઘે ?’

ફધાાં ઙ વાંતાનની આંઓ ઍ ક્ષણે બીની થઈ. આ
દીલવને–ે આલા ઈ ણ દીલવને હુાં ‘ભાત ૃદીન’ હ.ુાં

–સ્લ. શયીન્દ્ર દલે

‘ઙઔતની વો ભાતાઐને બાલબીની
લાંદના’
@
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166-1 : 24-05-2009

ઔચર–ભશેળ
-ભશેળ દાલડય
અનુક્રભણીા

(૧)
ઙઈ રઉં આયાય ભાયાભાાં,
ક્યાાં થમ ઘે પેયપાય ભાયાભાાં?

આ વ લીશ્વ બીતયે ણ ઘે ,
થઈને ઙ ત ુાં વાય ભાયાભાાં.
શમ તાલુાં સ્ભયણ ત રાઔે ઘે ,
યણચણે ’ વીતાય ભાયાભાાં.

હુાં ભને ઍ ક્ષણે ભી રઉં છાં,
શમ જ્માાં સુનાય ભાયાભાાં.

લેદનાઐ અતીથી થઈ આલે,
હમ
ુાં દઉં આલાય ભાયાભાાં.
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ઓીરત ુાં દ્મ જેભ ાદલભાાં,
ઍભ ઓીરે લીગાય ભાયાભાાં.

ક્યાાં શલાણુાં લીઓેયાળે,
આંધી ઘે ઙયદાય ભાયાભાાં.

(૨)
બીડ લચ્ગેથી નીલાનુ ાં કણુાં ભુશ્ેર ઘે ,
ને શલે ત ખુદને ભલાનુ ાં કણુાં ભુશ્ેર ઘે .

શય ક્ષણે ખુદને વભઙલાનુ ાં કણુાં ભુશ્ેર ઘે ,
વ્શેતાાં ઙભાાં ફીંફ થલાનુ ાં કણુાં ભુશ્ેર ઘે .
ઍ ટીુાં આંસુન ુ ાં દયીમા વભુમે
ાં શમ ઘે .
દસ્ત! ઍને ાય યલાનુ ાં કણુાં ભુશ્ેર ઘે .
રાઔણીન ઢા ેલ ઘે , ઓફય ક્યાાં ઘે તને?
ગારીને ઙ ત્માાં અટલાનુ ાં કણુાં ભુશ્ેર ઘે .
ઘાતીભાાં વઔે ગીતા જેવુાં ત થઈ ણ શુાં ળે?
વાલ અઔા થઈ નીયઓલાનુ ાં કણુાં ભુશ્ેર ઘે .
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(૩)
વતત કટભાભાાં જીલામ ઘે , વાળુ!ાં
શ ે ેટળુાં વભજામ ઘે , વાળુ?ાં

આ શવુાં ત ઘે ગગતી ઘયી જેવુ,ાં
ઍ જ્માયે –ત્માયે લાઔી જામ ઘે , વાળુ!ાં

અગાન ઔાડી ઉતયી જામ ાટેથી,
ે જીલતયભાાંમે ઍવુાં થામ ઘે વાળુ!ાં

નઙયને સ્શેઙ ફદરી નાાંઓલી ડળે,
ફધુાં ત ક્યાાં અશીં ફદરામ ઘે વાળુ!ાં

થાયી ફાણ–ળૈમા જેલી થઈ ઔઈ ઘે ,
નીયાાંતે ક્યાાં શલે ઉંકામ ઘે વાળુ!ાં

ફા ઙીંદઔીન ઠારવુાં છાં, દસ્ત!
ે આવુાં ઍથી ત ફરામ ઘે , વાળુ!ાં

(૪)
શ ભન વ્શેત ુાં ત ભલાભાાં વયતા,
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ઈને ણ બીંઙલલાભાાં વયતા.

હુાં અટી–અટીને ઍથી ત ગાળુ,ાં
યશે ઘે ાઘા લલાભાાં વયતા.

ઉતાયી ઙ ત ુાં ગશ્ભાાં ધાયણાના,
ત યશેળે તાયા ઙલાભાાં વયતા.

અશભૌ ને યાઓ નાજુ  ડા જેલ,
ત યશેળે સ્શેઙ ઝલાભાાં વયતા.

લભ લચ્ગે ભને ત ુાં યાઓ જેથી,
યશે ઉંડે ઉતયલાભાાં વયતા.

(૫)
શમાતી જ્મત જેલી થયથયે ઘે ,
વતત લાંટ જેવુાં બીતયે ઘે .

નમુું રાણ વ્માે જીલતયભાાં,
ઉયથી આ વભમ ણ તયે ઘે .
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બરે નક્કય શળે ઍાાંત ત ણ,
આ ઍરતા ધીભેથી કય યે ઘે .

ભને ભલા હુાં જ્માયે નીળમ,
ને ઈચ્ઘા ઈ યસ્ત આંતયે ઘે .

શળે અબીળા શુાં ઍ ાનઓયન,
ે ણો વાથ ઘામા ણ ઓયે ઘે ?

કણી લેા અાયણ ભન ઝૂયે ઘે ,
ઔચર ઍભાાંથી અંતે અલતયે ઘે .

(૬)
ળે ક્યાાં ઍ તણાલાનુ ાં શે ઘે ,
ીનાયે યશી નીયઓલાનુ ાં શે ઘે .

બીનાાં લસ્ત્ર સુાતાાં શ ઍ યીતે,
ઍ ાાંણને સુલલાનુ ાં શે ઘે .

વભમની બીંત યનુ ાં સ્ટય છાં,
વભમ ય ઍ ઉઓડલાનુ ાં શે ઘે .
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આ ભાયા શાથ ઔ ત ફાાંધી દીધા,
ને દયીમ ાય યલાનુ ાં શે ઘે !
ઍ તાફૄાં ભાયી ગાલી આે ક્યાાં ઘે ?
ને ાછાં ઍ ઉકડલાનુ ાં શે ઘે .

ઍ ત આંધીની લચ્ગે યે તભાાં ઙઈ,
ત્માાં ઔભત ુાં નાભ રઓલાનુ ાં શે ઘે .

(૭)
આંસુઐને યલાભાાં રશીનુ ાં ાણી થમુ,ાં
ને ડુભ ીઔાલાભાાં રશીનુ ાં ાણી થમુ.ાં

આઔ અંદયની આ ાણીથી દી ફુચામ નશી,
આઔ આ પ્રઔટાલલાભાાં રશીનુ ાં ાણી થમુ.ાં
ેભ આવ્મ ગીત્રન ઉઠાલ ઍ ત ુાં જાણે ઘે ?
દસ્ત! યાં ઔ ુયલાભાાં રશીનુ ાં ાણી થમુ.ાં
આ ઔચર વ્શેતી નદી ઘે , શ તયવ ત આલજે,
આ નદી ઘરાલલાભાાં રશીનુ ાં ાણી થમુ.ાં

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 256
રે નવેનવભાાં લશીને આઙ ત ુાં ઍ ઙઈ રે,
ે ઓયે ઓય જીલલાભાાં રશીનુ ાં ાણી થમુ.ાં

(૮)
આજે ભાયી વકી ઈચ્ઘાનુ ાં ડીકુાં લાી દીધુ,ાં
ઍટરે ે વો વભસ્માનુ ાં ડીકુાં લાી દીધુ.ાં
ઍને લેગાત ુાં ત શુાં ઈ ભપતભાાં ણ ક્યાાં રે ઘે ,
ઍથી ત ભેં ભાયી ીડાનુ ાં ડીકુાં લાી દીધુ.ાં

નોા આફેહફ
ુ દયી; ણ ઍ થડી ાય રઈ જામ,
આઓયે દયે રી નોાનુ ાં ડીકુાં લાી દીધુ.ાં

દસ્ત! લીતેરી ક્ષણ ઓરી નીયઓલાનુ ાં શલે ઘડ,
ઈ ુઘે ત શેલાનુ ાં ડીકુાં લાી દીધુ.ાં

વાાંઙના યઘાઈ રાંફાતી ઔઈ ઍલી યીતે ૈં ,
ધીયે ધીયે ઍણે તડાનુ ાં ડીકુાં લાી દીધુ.ાં

(૯)
ીનાય ુઘે ઙને ભચધાય શુાં ઘે ?
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આ ઔશેયાઈન આઓયે વાય શુાં ઘે ?

ફધી ભાઘરી ળધલા નીી ઘે ,
આ ઙ શુાં ઘે ? ને ઙન આાય શુાં ઘે ?

ફે ક્ષણની લગલગ જે જીલી ળે ઘે ,
ઍ જાણે ઘે બીતય શુાં ઘે બ્શાય શુાં ઘે .

બીંત, દ્વાય, ઘત, ફાયી ુઘયા યે ઘે ,
નીટતા, અરઔતા ને તયાય શુાં ઘે ?

બીની આંઓભાાં લીઙી જેવુાં ગભે,
ઍ જાણી ળે ઘે ે અંધાય શુાં ઘે .

(૧૦)
થામ ઘે ેલા પ્રશાય? ઍ લીળે કય ભોન ઘે ,
યઙ ડતી ઔઈ તીયાડ, ઍ લીળે કય ભોન ઘે .
આવભાની યાં ઔથી બીંત વયવ યાં ઔાલી ણ,
તમ ઘે અંદય ઝયા, ઍ લીળે કય ભોન ઘે .
ઈ લેા ાંકુના થાા શતા જે બીંત ય,
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ત્માાં શલે ઓયત નીવાવ, ઍ લીળે કય ભોન ઘે .

ઐયડ જાણે ે ગયવ દયીમા જેલ થઈ ઔમ,
ઍભાાં ઘે ેલા પ્રલાશ, ઍ લીળે કય ભોન ઘે .

વકફૄાં બયગ તે ઘતાાંમે ઓારી લયતામ ઘે ,
આંઓ ઘે ઍન ુયાલ, ઍ લીળે કય ભોન ઘે .

♦ ભશેળ દાલડય ♦
♦ લીવાંા ઃ 27–ભાંઔરદી ય–શાઉવ, ઙમ અંફે વવામટીની
ાવે, ભટી પીની ફાજુ ભાાં, ારઔાભ, સુયત–394 510
પન–0261 291 8101 ભફાઈર – 99984 90115

લીના ઔચરવાંગ્રશઃ (1) ‘અઙલાફૄાં સુયતનુ’ાં સુયતના ગાય
મુલાલીઐન વાંમક્ુ ત ઔચર વાંગ્રશ
(2) ‘બીડથી બીતય સુધી’ (પ્રાળઃ વાશીત્મ વાંઔભ, ઔીુયા,
સુયત-395 001 શેરી આવ ૃત્તી–2009)

♦●♦
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166-2 : 24-05-2009

વશીમાલુાં વશજીલન
-‘શયીશ્ચન્દ્ર’
અનુક્રભણીા

દવ લાઔલાને શલે ગાય–ાાંગ ભીનીટની ઙ લાય
શતી.

સુભાના

વામફય

ાપેભાાં

ગૅટીન્ઔ–વપીન્ઔ

યલા

આલનાયાઐની વાંખ્મા ણ ઐઘી થલા રાઔી શતી. શજી
થડ લઓત યશે ત દાગ ફે–ગાય ગ્રાશ આલે ણ ઓયા.
આ ાભ ળલુ મુું, ત્માયે યાતે રઔબઔ અઔીમાય લાગ્મા સુધી
ાપે ખુલ્ળુાં યાઓવુાં ડળે ઍલી લ્ના શતી ઙ. યાં ત ુ સ્ત્રીઐ,
ુલુ યતાાં ઙયામે ઉતયતી નથી અને જે ાભ ુલુ યે
ઘે , તે ફધાાં સ્ત્રીઐ ણ યી ઙ ળે, ઍલ વભાઙભાાં દાઓર
ફેવાડલ શત. આ ભાટે તેના યતાાં ઉરટાન અલીનાળન
આગ્રશ

શત.

તી–ત્નીઍ

ફન્નેઍ

યાજીખુળીથી

અને

આવભાાં કણી ગગાા–લીગાયણા યીને આ નક્કી યે ળ ુાં ે
અલીનાળ કયાભ વાંબાળે અને સુભા ાપે ગરાલળે.
ઍટરે સુભા યઙ ભડે સુધી ાપે વાંબાતી ફેવતી.

ઙ ે ક્યાયે  ઍને ાંટા આલત. ચાચા ગ્રાશ ન
શમ અને ાપેભાાં વાલ ઍરા ફેવી યશેલાનુ ાં શમ, ત્માયે
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ઔભત ુાં નશીં. કય માદ આલત,ુાં અલીનાળ માદ આલત.
તાને આલ ધણીણાન વશેજેમ બાય લીનાન તી ભળમ
ઘે , તે માદ આલતાાં ાણી–ાણી થઈ ઙલાત.ુાં અને ત્માયે ચટ
કયે શોંગીને તેને ભલાનુ ાં ભન થત.ુાં
આજે ણ તેને ઍવુાં ઙ ભન થમુ.ાં ઍટરે ાપે ઙયા
લશેળ ુાં ફાંધ યી ઍ કયે ઙલા નીી. કયે શોંગી ત
સુભાના ફન્ને બાઈ અને ફન્ને બાબીઐ આવ્માાં શતાાં. ઔપ્ાાં–
ઔષ્ઠી અને નાસ્તા–ાણી ગારતાાં શતાાં. સુભા આલી ઍટરે
અલીનાળ ઍને ભાટે ટ્રેભાાં ાણીન ગ્રાવ રઈને આવ્મ.
ફલ્મ, ‘આ કુટુમ્ફભેાભાાં ફવ, તાયી ઙ ભી શતી.

ત્માાં

દભુબાબી

ફરી

ઉઠયાાં, ‘

નશીં

શોં!

અલીનાળબાઈઍ ત ઈ ભી યશેલા દીધી નથી. જુ ઐ ને!
ઔયભ–ઔયભ નાસ્ત ને ઓડે ઔે આઔતા–સ્લાઔતા!’ સુભાઍ
અભી ચયતી આંઓે તી તયપ ઙમુ.ાં

સુભા

અને

અલીનાળ,

ફેઉ

નાનણથી

દસ્ત.

સ્કુરભાાં વાથે, ૉરેઙભાાંમે વાથે. મુલાની વાથે વશઙ પ્રેભ
ાાંઔયત ઔમ. જીલનબય દસ્તી નીબાલલાનુ ાં નક્કી મુ.ું
ફન્નેના

લીગાયભાાં,

બાલનાભાાં,

આદળાભાાં
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દસ્તીબમુું રગ્નજીલન ણ અનખુાં જીલીઍ, દુનીમા યતાાં
ાંઈ નીયાફૄાં.

ઍભણે લીગામુું – અભુ ાભ સ્ત્રીઐ ઙ યે અને
અભુ ુલુ, ઍવુાં શુાં ાભ? ફન્ને ફધાાં ાભ યે , ઈ ાભ
ઉંચુાં નશીં ને ઈ ાભ નીચુાં નશીં. અલીનાળે હ્ુ,ાં ‘ હુાં કય
ુ ા ઙલાફદાયી રઉં છાં, ત ુાં ફશાયની ને ૈવા
ગરાલલાની વાંણ
ભાલાની.’ શજી સુભા થડી ઢચુચુ શતી. ુલુ ફશાયનુ ાં
ાંઈ ાભ ન યે અને આઓ દીલવ કયભાાં રાગ્મ યશે?!
‘ર શુાં શેળે?’–ન શાઉ ણ ઓય. યાં ત ુ અલીનાળે ાંઈ ન
વાાંબળમુ.ાં ઍ શે, ‘આણે વભાઙભાાં દાઓર ફેવાડલ ઘે .’

અને અલીનાળે કયાભ ઍવુાં ઉાડી રીધુાં ે સુભા
ઙ નશીં; ફધાાં દાં ઔ થઈ ઔમાાં! સુભાને ણ દુનીમાથી
નીયાા આ યસ્તે ગારલાભાાં ભચા આલલા રાઔી.

ઙ ે શેનાયા શજી શેતા યહ્યા ે, તભે ઙઙ ને,
ઍાદ ફચ્ચુાં થળે, ઘી ફધી ઓફય ડી ઙળે! ઈ
અલીનાળને ટણમ ભાયત,ુાં ‘ ફચ્ગાને ઙનભ ણ ત ુાં ઙ
આને!’
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અલીનાળના ભનભાાં ળ ડઔડઔ નશત. ઍ ઙલાફ
આત – ‘કુદયતની મઙનાને રીધે હુાં બરે આઈ ન ફની
ળકુ;ાં ણ દાઈ ત ઙલુય ફનીને દે ઓાડીળ.’

અને અલીનાળે જે યીતે દાઈ ફનીને દે ઓાડુ,ાં તે ઙઈ
ફધાાં ભોંભાાં આંઔાાં નાઓી ઔમાાં! પ્રસુતી લઓતે ઓાવ શાઙય
યહ્ય. પ્રસુતી–ીડા ળયીયથી બરે સુભાઍ બઔલી; ણ
અલીનાળ ભનથી સુભાની વાથે ને વાથે ઙ. સ્તનાન બરે
સુભાઍ યાવ્મુ;ાં ણ ફીજી ફધી ઙ વાય–વાંબા અલીનાળે
યાઓી. થડા ભશીના કયાભની વાથવાથ ાપેનીમે ઠી ઠી
ઙલાફદાયી અલીનાળે વાંબાી; ણ ઘી ત ાઘી ાપેની
ઙલાફદાયી સુભાની ને કયની અલીનાળની.

યાં ત ુ કયભાાં ઍ ઢીંઔરી શલે ઢીંગણીમાાં બયતી ને
ડગુ–ભગુ

ગારતી

તથા

શવતી–યભતી

ને

અલીનાળની

ભભતાબયી ભાલઙત – ઍટરે ે ફાઙત શેઠ ઉઘયતી થઈ
શતી.

શલે

ઍ

ઢીંઔરી

ઙ

ફન્નેને

ફન્નેની

વશીમાયી

ઙલાફદાયીનુ ાં બાન યાલતી થઈ. ઢીંઔરીને ત ફેઉ ઙઈઍ!
ઢીંઔરી શઠ ડે ે જીમ યે ે, ‘ભાયે ભમ્ભી ાવે ઙવુાં ઘે ,’
ઍટરે ઍને રઈને અલીનાળે ાપેભાાં ઙવુાં ઙ ડે. અને ક્યાયે 
ભમ્ભી ઢીંઔરીને ભલા આત ુય થઈ જામ, ત કયે આલી
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જામ અને ઍટર લઓત અલીનાળે ાપે વાંબાલા ઙવુાં ડે.
કયે શમ ત્માયે મ ઢીંઔરીને વાગલલાનુ ાં ફધુાં અત્માય સુધી
અલીનાળ ઙ વાંબાત શત; ઍટરે ઍ તેની તશેનાતભાાં શમ,
અને ત્માયે યવઈનુ ાં ાભ સુભાઍ ાય ાડી નાઓવુાં ડે.

આભ

યતાાં–યતાાં

ધીયે

ધીયે

અનામાવ

ઍભ

ઔઠલાત ુાં ઔમુાં ે સુભાની અને અલીનાળની જુ દી જુ દી
ગક્કવ ઙલાફદાયી યશેલાને ફદરે ફન્નેની વાંમક્ુ ત વશીમાયી
ઙલાફદાયી ઙ થતી ઔઈ. કયનાાં ને ફશાયનાાં ાભની ફન્નેઍ
જે લશેંગણી યી રીધી શતી, ઍલી લશેંગણી શલે યશી નશીં.
વભમની ભાાંઔ પ્રભાણે અને ઢીંઔરીની ભાાંઔ પ્રભાણે ફન્નેને
બાઔે ફન્ને ાભ યતા યશેલાનુ ાં આવ્મુ.ાં શલે ન શુાં ાભ
લશેંગલાનુ ાં શત,ુાં ન ળી ઙલાફદાયી! ફવ, વાથે જીલલાનુ ાં
શત,ુાં વશજીલન ભાણલાનુ ાં શત,ુાં ઢીંઔરી ય વશીમાય સ્નેશ
લયવાલલાન શત.
(શ્રી ોસ્ત ુબ તામ્શણયની ભયાઠી લાતાાને આધાયે )

–‘શયીશ્ચન્દ્ર’
તા.૧ વપ્ટેમ્ફય ૨૦૦૮ના ‘બુભીુત્ર’ના અંભાાંથી વાબાય..

♦●♦
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ડૉક્ટય, દદી, શૉસ્ીટરઃ આગાય વાંશીતા
-પ્રા. યભણ ાઠ ‘લાગસ્તી’
અનુક્રભણીા

ડૉક્ટય વાશેફ યાઉન્ડ (ભ્રભણ) ય આવ્મા. ઍટરે ભેં
પ્રશ્નાથા આંઔી ઉંગી યી ુઘરુ,ાં ‘વાશેફ, ઍ પ્રશ્ન ુછ?
ાં પક્ત
ઍ ઙ!’
ડૉક્ટય વાશેફે ભાયા પ્રશ્નની જાણે ુલાધાયણા યી
રીધી.

તેઐ

ફલ્મા,

‘ઍભ

ુઘલા

ભાાંઔ

ઘ

ને

ે,

શૉસ્ીટરભાાંથી યજા માયે ભળે?’
અને ભને ઍ પ્રાગીન પ્રવાંઔ માદ આવ્મ. વ ૃદ્ધ
ભઔઙની ફહધ
ુ ા આલી લીગીત્ર લીળીષ્ટતા શમ ઘે ઃ તાજુ ,ાં ઍ
ફે લયવ અયવાનુ ાં ફધુાં બુરી ઙલામ, માયે  ત વાલ ઙ; તે
ઍટરી શદે ે ભલા આલનાય ે ભીને ઙનાય વ્મતી બાયે
ઉભાથી લાત યતી શમ ને હુાં ઍને ઙયામ ઐઓી ઙ
ળત ન શઉં! ફીજી ફાજુ , ુયાણી કણી જુ ની લાત જાણે
ગીત્રલતૌ માદ આવ્મા યે . ભાટે ઙ હુાં કણી લાય હુાં છાં ે
અભે ડવાઐ સ્ભયણ ઓાઈને જીલીઍ ઘીઍ!…
શા, ત ભને જે પ્રવાંઔ માદ આવ્મ તે ઍ ે, ૧૯૫૫ના
અયવાભાાં હુાં દીલ્શીભાાં ઙળી શૉસ્ીટરભાાં દાઓર થમેર.
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ઌેન્ડીવાઈટીવન વઙ

ે

ા

ુયેયુ 

ભટે, ત ઙ

એયે ળન થામ; ઍટરે ઘ વાત દીલવ ત્માાં ડયા ાથમાા ઙ
યશેવ ુાં ડુ.ાં યીણાભે સ્લઙન ભીત્ર અામ. ઍલાય યાઉન્ડ
ય આલેરા ડૉ. અયયાને ભાયા ઍ ભીત્રે ુઘી નાાંખ્મુ;ાં
‘વાશેફ, દદીને અશીંથી યજા માયે ભળે?’
ડૉ. અયયા અરભસ્ત અને લી યભુજી ભાણવ, ઍટરે
ભાંદભાંદ શવતાાં ઙલાફભાાં શે ે, ‘મશ વલાર ત આ ીવી
ઌસ્ટ્રૉરૉઙય વે જા ે ુઘીઍ!’
થડી આડ ભાશીતી ણ આી ઙ દઉં, ાયણ ે ઍ
જાણલા જેલી યવપ્રદ ઘે . આ ઙળી શૉસ્ીટર તે ડૉ. ઍન. વી.
ઙળીની, જેઐ લીખ્માત વામ્મલાદી નેતા ી. વી. ઙળીના
વઔા બાઈ. 1946-47ના ઔાાભાાં દીલ્શીભાાં બમાંય ખુનઓાય
યભઓાણ ગારે…ઍલી ઙઓભી યીસ્થીતીભાાં ભડી યાત્રે ઈ
દદી ડૉ. ઍન. વી. ઙળીને લીચીટ ભાટે ફરાલલા આવ્મ.
સ્લઙનઍ કણાાં વભજાવ્મા, ભદદનીળઍ ણ ડૉ. ઙળીને હ્ુાં
ે, આલી તાંઔ યીસ્થીતીભાાં યાતના વભમે ફશાય ન ઙલામ!
ણ ડૉટયન ત વોને ઍ ઙ ઙલાફઃ ‘ઍ તફીફ તયીે
ભાય ઍ ઙ ધભા, ઍ ત ભાયી પયઙ…ભાયે ઙવુાં ઙ ઙઈઍ!’
ડૉટય અધી યાતે ફશાય નીળમા, તે દીમ ાઘા ન
પયલા ભાટે ઙ. યભઓાણભાાં ડૉ. ઙળીની શત્મા થઈ ઔઈ!
(અરફત્ત, આ ત આદય–આશ્ચમા વાથે થતી ઍલી વાાંબે રી
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કટના ઘે . 1946-47ના અયવાભાાં હુાં દીલ્શીભાાં નશત, અને
1950ભાાં ઙમાયે હુાં ત્માાં ફાજુ ભાાં યશેલા ઔમ ત્માયે , ડૉ. ઍન.
વી. ઙળી ઙ નશતા!–ઍટળુાં વત્મ.)
શલે ભુ લાત ય આલીઍ, ભટા બાઔના તફીફ
દદીઐના પ્રશ્નના ઙલાફ આલાભાાં તઘડાઈ ે અધીયતા
દાઓલે ઘે ; ત્માયે દદી–જુ થ તેઐની ટીા યે ઘે . ણ બણેરા–
ઔણરા દદીઐ સુધ્ધાાં ઍટળુાં નથી વભઙતાાં ે ડૉટય તભને
ઙલુયી ભાશીતી ત ફધી ઙ આલાના ઘે , ઓયે ઓય ત ઍ
તેઐને ક્ષે અનીલામાતા ઘે . ઍટરે ઔભે તેલા અથાશીન ે
લાશીમાત પ્રશ્ન દદીઐ ુઘી ાડે, ત્માયે તેઐને ાંટા આલે
ઙ. ઍભના ભનભાાં ત, ેટેટરા પ્રાયની ઙલાફદાયીઐ
ઘુભયાતી શમ. ઘી ઍથી તેઐ થાે અને ાંટાે મ ઓયા,
દા.ત. ઍ ફશેને પ્રશ્ન મો ે ‘ફીજુ ાં ાાંઈ?’ ડૉટયે દયદીઍ શુાં
ઓાવુ–ઍની
ાં
ઙલુયી વરાશ આી ઙ દીધેરી ઘી ‘ફીજુ ાં ાાંઈ?’
ઍલા પ્રશ્નની ળી આલશ્મતા ઙ માાં શતી? ડૉટય વાશેફે
ઙયા ડાઈુલા પ્રતીપ્રશ્ન મો, ‘ફીજુ ાં ાાંઈ ઍટરે?’… આ
ફશેન ણ બણેરાાં–ઔણેરાાં અને અ–ટુ–ડેટ શતાાં, ઍટરે
ડૉટયના પ્રશ્નથી ઙયા ચાંઓલામા અને વભઙદાય ઍલા ઍ
તફીફે ણ ળમ તેટરા વોઙન્મુલા ઍ લાત વાાંબી ણ
રીધી. ઙળી શૉસ્ીટરભાાં ડૉ. અયયાને ફયાફય ેર ઙ પ્રશ્ન
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ુઘનાય વઙઙન–સ્લઙન

ણ બણેરા–ઔણેરા, ગશ્ભાધાયી

અ–ટુ–ડેટ ઙ શતા.
આલી ફધી લાતન આજે અશીં વાયાાંળ ઍટર ઙ ે,
‘આણે ભૅનયરેવ(યીતબાતની ઙલુયી આલડત લીશણી) પ્રજા
ઘીઍ. આણાાં જાશેય ે ઓાનઔી સ્થ ઓાતેના તેભ ઙ
યસ્યના વ્મલશાયભાાં, વઙઙન ે ળીક્ષીતને ઘાજે તેલી, તેભ
ઙ

વાભાજી

નાઔયી

આગાયવાંશીતાના

જ્ઞાન–બાનલાી

સુવસ્ાં કૃત યીતબાત આણને આલડતી ઙ નથી, જે ઇ
ુાં નથી, ઍ ત ઠી; ણ ઍલી ળી અનીલામાતામ
ળીઓલતમ
આણે વભઙતા નથી. ઓયે ઓય ઙ, આણા યાષ્ટ્રભાાં, સ્લતાંત્રતા
ફાદ તત્ા ‘વાાંસ્કૃતી ક્રાાંતી’ની બાયે અનીલામાતા શતી.
આધુનીતભ વાધનવાભગ્રી લાયતા ત આણે થઈ ઔમા;
ાયણ ઍ ઙ ે, આણે ઍ ‘અતીરાબલાદી’ પ્રજા ઘીઍ.
દા.ત. આણા પ્રલગનાયને ઉદે ળાય લીજ્ઞાનને ઔા
બાાંડળે અને યાભનાભ ે ઔામત્રી જેલા ભાંત્ર ઙયળયથી
રરાયળે, ણ તેમ લીજ્ઞાનદત્ત ‘ભાઈ’ ઉયથી!
લીજ્ઞાનને જાશેયભાાં ઔા દે નાય વાધુ ભશાત્ભા ઍટળુમ
ાં
નથી લીગાયતાાં, વભઙતાાંમ નથી ે તેઐ લીજ્ઞાનને ઔા
આી યહ્યા ઘે , ઍવુાં જાશેય ઔારીપ્રદાન સ્લમાં ભાઈ ે અન્મ
વાંગાય ભાધ્મભ જેલી લીજ્ઞાને આેરી કૃાવીદ્ધીથી ઙ ળમ
ફન્મુાં ઘે !…ઓેય, ણ ભાયી ઓયી ગીંતાન લીમ આજે ઍ ઘે
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ે, વાંસ્કૃત ભાનલ નાઔયીને ળબે ઍલી સુદ
ાં ય યીતબાત ે
ઍલ ળબામભાન વ્મલશાય આણે ક્યાયે ળીઓીશુ?ાં ળીઓીશુાં
ઓયા? આણા દદીઐભાાં ણ શૉસ્ીટર–ભૅનવા, ઌટીેટ,
પ્રટૉર ે આગાયવાંશીતાન રઔબઔ અબાલ શમ ઘે ; ભાટે ઙ
પ્રાયાં બે ઙણાવ્મુાં તેભ, ભાયા ડૉક્ટય વાશેફે ભાયા અેક્ષીત પ્રશ્ન
ફાફત ુલાધાયણા ફાાંધી રીધી ે, ‘વાશેફ, ભને અશીંથી યજા
ક્યાયે આળ?’
લાસ્તલભાાં, ભાય પ્રશ્ન ઍ શત ઙ નશીં, ઉયાાંત ઍલ
લાશીમાત વલાર હુાં દી ુછાં ઙ નશીં. ભને ાી ઓાતયી ે
ઙલુયથી લધાયે ઍ ભીનીટ ભાટે ણ ડૉક્ટય ભને શૉસ્ીટરભાાં
યાઓલાના ઙ નથી. આણે ત્માાં ત ઓફય ઙલા આલનાયાાં
યીગીત ણ ડૉક્ટય વભક્ષ રાાંફીપ્રશ્નાલરી યજુ યી દે ! ઙ
ે ભુબુત યીતે; આલ ઓફય ઙલા આલલાન યીલાઙ ઙ
યદફાતર યલા જેલ ઘે . ઍ અન્મ ુયાણી લુઢી જેલી ઙ
અથાશીન લુઢી ઘે ; જે ઍ ઙભાનાની યવભ ે જ્માયે દદી કયભાાં
ઓાટરાભાાં ડમ શમ અને ટેરીપન જેલાાં વાધન ત શજી
બલીષ્મભાાં ળધાલાનાાં શતાાં!… ભાયે ભાટે ત ડૉક્ટયને પ્રશ્ન
ુઘલાનુ ાં અનીલામા ઍ ાયણે ફન્મુાં ે હુાં ભુચલણભાાં
ાં
શત,
અને ડૉટય વાશેફને દાગ ધ્માનભાાં ન આલે ઍલી ફાફત
શતી. ટુાંભાાં ઙ શી દઉં ે એયે ળનને ફીજે ઙ દીલવે ભને
આલાભાાં આલેરી દલાઐભાાંની ઍ ય ઍલી સુગના શતી
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ે, ‘ઙમ્મા ઘી ઍ ટીડી!’ શલે, ઙભલાની ત છટ ભે રી ઙ
નશીં! ઘી ભાયે યવુાં શુ?ાં વાંક્ષેભાાં, વભજી ઙ ઔમાાં શળ;
ાયણ ે ભાયે શલે ફીજી ભજાની લાત યલી ઘે ઃ
*****

શૉસ્ીટરભાાં ટાફાંધ ઓફય ઙલા ત ના ઙ આલવુાં
ઙઈઍ, ઍ લાત ત ઠી; યાં ત ુ આણે ત્માાં ત દયે 
ઓફયદૃષ્ટા ાઘ તે ઙ ડૉક્ટય ે વલામ ડૉક્ટય ફનીને
ધાયે ઘે ! અયે , ભાયી યવમણ ફશેનેમ ભને વરાશ આી ે ,
‘તભાયે ઢી નશીં ઓાલાની, શા, રીંફુન લાાંધ નશીં–ઓટાળથી
ટાાંા ાે, અને તભાયા ગશેયા ય આ થથય જેવુાં દે ઓામ
ઘે !– ઍમ ઓટાળને ાયણે ઙ; ઢી–ઘાળ રીધી ઍટરે!’ ઍ
ભશાજ્ઞાની ‘વઙઙને’ લી વરાશ આી ે, ‘વેલરનને ફદરે
તભે ‘ફેટેડાઈન’ લાય, ઍ લધાયે વાયી!’…અને તેઐશ્રી પક્ત
આટરી વરાશ આીને ઙ અટક્યા શત, તમ હુાં ઍભન
આબાય ભાનત.
યાં ત ુ તેઐ ત ૨૦ લુીમાની વેલરનની ફાટરીના
લીલ્ તયીે ુયી 120-150 લુીમાની ‘ફેટેડાઈન’ ઓયીદી
ણ રાવ્મા! ઍ ઌડલાઈચય–ભશાળમ શે, ‘તભાયે ઉંધા ઙ
સુઈ યશેવ!’ુાં ત ફીજાઍ વરાશ આી, ‘ઙયા આડે ડઓેમ
સુલાનુ ાં યાઓ!’ વાલુાં ઙ થમુાં ે ઈ શુબેચ્ઘે ઍલી વરાશ ન
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આી ે, ‘તભાયે ળીાાવન યીને ઙ ઉંકવુ!’…ઍ
ાં
ફશેને લી
ઍલી ‘વનેયી’ વરાશ આી ે, ‘ડૉક્ટય ત હ્યા યે , તભાયે
ઍાદ યટરી ને થડાાં દાબાત ત ઓાલાાં ઙ, ત ઙ
ળયીયભાાં ળક્તી આલે!’ શલે ટુાંભાાં ઙ શી દઉં ે , ઓફય ઙલા
આલનાયાઐભાાંથી નેવ ુાં ટા ભુરાાતીઐઍ ઍવને નેવ ુાં
પ્રાયની વરાશ આી. જેભાાં ેાાં, ભવાંફી, વપયઙન, ગીકુ
વશીત ઙઔતબયભાાં ાતાાં પ, કુભાયાઠુ ,ાં બોંમયીંઔણી,
ફુદીન, આદુ આદી યાભફાણ ઑધીઐ. રલામા ભુઙફની
‘ગલાભાાં

શરી’

ભનાતી–ફીસ્ીટ–લેપય

ે

યાફ–સુથી

ભાાંડીને તે ૉનાફ્રેક્વ, ભઔની દા, ઢાાં, ઉભા સુધીની,
ેટરી ત ભેં ભાયી રાાંફી જીન્દઔીબય નશીં વાાંબે રી ઍલી
તેલી લાનઔીઐ, જાતબાતની દલાઐ અને ફીજા ડૉટય,
ફેવલા–સુલાનાાં ઍલાાં ખુદ ભુની તાંઙરીઍ મઔભાાંમ નશીં
સુગલેરાાં ે જાણેરાાં ઍલાાં અર ભરનાાં આવન, ફરલા,
ગારલા, રઓલા–લાાંગલાની અપરાત ુન આગાયવાંશીતાઐ અને
ફીજુ ાં ત શુાં શુાં નશીં? ઍલી ઍલી અબુતુલા વરાશ આી
વોઍ! – તે વોન શાદી આબાય!

– બયતલાક્ય –
નમ્ર બાલાથા ઍટર ઙ ે, શૉસ્ીટરભાાં ડૉક્ટયને
ફીનઙલુયી પ્રશ્ન ુઘલા નશીં; ખુફ નજીના અને જેઐ ઓયે ઓય
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 271

ભદદઔાય થામ મા ત દદીને ઔભે, તેલાાં યીગીતઍ ઙ
ઓફય ઙલા ઙવુ;ાં ઓફય ઙનાયે જાતે ઙ ડૉક્ટયલતૌ ફની, દદા
ે આયગ્મ લીમ વરાશ આલી નશીં…ટુાંભાાં, આણે વલા
ક્ષેત્રે નાઔયી ઍલી વાંસ્કૃત–વાંસ્ાયી, ભાનલીમ આગાયવાંશીતાનુ ાં
ારન યતા શલે ત ળીઓી રઈઍ! અનીચ્ઘનીમ લુઢીઐથી
ભુત થઈઍ!
પ્રા. યભણ ાઠ ‘લાગસ્તી’
વાંા ઃ A-4, નટયાઙ ઍાટા ભેન્ટ, ાટીદાયજીન ૉમ્પ્રેક્વ,
વયદાય ફાઔ, ફાયડરી–394 601
પન– 02622-222 176 ભફાઈર– 99258 62606

તા.

૨૨

નલેમ્ફય

૨૦૦૮

ળનીલાયના,

સુયતના

દૈ ની

‘ગુઙયાતભીત્ર’ની ઍભની ‘યભણભ્રભણ’ ટાયભાાંથી વાબાય...

●♦●
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સુમા આથભલાની યાશ ન ઙલી ડે!
– તેવ ુ ાં ગુઙયાત
– વનર ાંડયા
અનુક્રભણીા

લા 1985-86ના વભમઔાા દયભીમાન બાલનઔય
જીલ્રાના વણવયા ઔાભની વયાયી ળાાભાાં આ રઓનાયન
અભ્માવ ગારત શત. પ્રીમ વઓી માસ્ભીન ફે દીલવ
ળાાભાાં ન આલતાાં ઓફય ુઘલા વણવયાની વાાંડી ળેયીભાાં
આલેરા માસ્ભીનના કયે શોંગી ઙલાનુ ાં નક્કી મુ.ું માસ્ભીનને
બાયે ચાડા થમા શતા, તેની ફા અને ફશેન માસ્ભીનની
ફીભાયીથી યે ળાન થઈ ઔમાાં શતાાં;

ાયણ

ે

ઔાભનાાં

ફશેનને ળોગારમ ઙલાન લયાં ડ તેના કયથી દઢ ીરભીટય
દુય શત. માસ્ભીનની ફાઍ યડભવ અલાજે હ્ુ,ાં ‘ આ જુ લાન
ઘયીઐને શાથભાાં ડફરાાં ડીને ઔાભ લચ્ગે નીલાભાાં
ળયભ આલે ઘે !’ તેભના અલાઙભાાં ચાડા થમાના દદા યતાાં
ચાડે ઙલાના સ્થ ય શોંગલાનુ ાં દયદ લધાયે ડકાત ુાં શત.ુાં
જાઙલુ ઙલાન ઍ લયાં ડ ગભાવાભાાં ેલી ઔાંદીથી ઓદફદે ઘે
તેન ુ ાં લણાન માસ્ભીન ાવેથી વાાંબે ળુાં ઙ માદ આલી જામ ઘે
ત આજે ણ ભભાટી છટે ઘે .
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આ કટનાનાાં ફાલીવ લયવ ફાદ લા 2008ભાાં ‘ધ
ન્મુમૉા ટાઈમ્વ’ના ત્રાય ભીત્ર ભાઈરને રઈને ગુઙયાતના
લીસ્તાયભાાં ઙલાનુ ાં થમુ.ાં ભાઈરે ઢતી વાાંજે

ગ્રાભીણ

શાથભાાં ડફરાાં રઈને નીતી સ્ત્રીઐ લીળે ઢઔરાફાંધ પ્રશ્ન
ભને ુઘી નાખ્મા. ગુઙયાતના લીાવની અલનલી લાત
ગારતી શતી તેની લચ્ગે ભાઈરના પ્રશ્નઍ અભાયી ફરતી
ફાંધ યી દીધી! ભાઈરને ઍ વભજાલવુાં ભુશ્ેર ફન્મુાં ે,
‘સુમા અસ્ત થામ ત્માયે ગુઙયાતનાાં અને ઔાભની ફશેનને
ળોગારમ

ઙલા ભળે

તેલી

આળાન

ઉદમ થામ

ઘે !’

(ભાઈરને દાગ થમુાં શળે ે અશીં ઓાલાના પ્રશ્ન ણ ઘે
અને ‘ઙલાના’ પ્રશ્ન ણ ઘે !)
આજે ણ ગુઙયાતનાાં ઔાભ ે ળશેયભાાં બીંત ાવે
ેળાફ યલા ઉબેરા અને ુલુને ઙઈઍ ત્માયે ઍ
વલાર ભનભાાં શભેળાાં થામ ે, ‘ સ્ત્રીઐ કયની ફશાય નીે
ત્માયે ેળાફ યલા ક્યાાં ઙતી શળે?’ સ્ત્રીઐની વયઓાભણીઍ
ુલુ ભટી વાંખ્માભાાં ફશાય નીતા શળે ે ઘી સ્ત્રીઐની
ભાપ ઙ તેભના ળયીયનાાં ભ–ભુત્રને અનીલામા વાંઙઔભાાં
ણ ફશાય નીલાની યલાનઔી આ વભાઙ નશીં આત
શમ?
ઍ ઔાભભાાં આઠ–દવ ભશીરાઐ ઍ વાથે ળોગારમ
ઙલા નીી. આ દૃશ્મ ઙઈ ઍ ભીત્રે હ્ુ,ાં ‘ આ ફશેનને
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 274
ભાટે ળોગક્રીમા ઍ લાતના આદાન–પ્રદાનન વભમઔા
શમ ઘે . આથી ઙ વસ્તા જાઙલુ કયભાાં ફની ળે તેભ શમ
ત ણ તેઐ ફશાય ઙલાનુ ાં વાંદ યે ઘે .’ –ભનભન વલાર
થમ, આ તે ેલ વભાઙ ે બાઈઐને ભાટે લાત યલા
ગય, ફાાંડા અને ફવસ્ટેન્ડ! અને ફશેનને ઍ–ફીજાને
ભલા ભાટે ળોગારમનાાં ડફરાાં અને યાત્રીન અંધાય!
ઉત્તય ગુઙયાતના ભશેવાણા જીલ્રાના પીંગડી ઔાભભાાં
યાત્રે યડના ાાંઠે ફશેન તાયફાંધ યીતે ળોગક્રીમા અથે ફેઠી
શતી. યસ્તે નીતાાં લાશનની રાઈટ તેભના જીલનભાાં પ્રાળ
નશીં;

જાણે

અંધાય

રઈને

આલતી

શતી!

નાનણભાાં

ઔામેરી ેરી પ્રાથાના–

‘શે પ્રબુ!
અંધાયભાાંથી ભને પ્રાળ તયપ રઈ જા.’
તે દીલવે–તે સ્થે ભને તે વોથી અપ્રસ્ત ુત રાઔી. કેયદાય
ગણીમા લડે તે સ્ત્રીઐ ળયીયને વાંયલા ળીળ યતી શતી.
‘લામબ્રન્ટ ગુઙયાત’ના સ્ટયભાાં કાકય ઘુભાલતી

ળશેયની

મુલતીઐને ક્યાાંથી ઓફય શમ ે ળીમાાની યાતે ળોગારમ
ઙલા ‘થયથયવુ’ાં અને નલયાત્રીભાાં ‘થનઔનવુ’ાં આ ફન્ને લચ્ગે
ફહુ ભટ પય ઘે . ઈરા અલુણના સ્લયભાાં ઔલામેળ ુાં ‘દીલ્શી
ળશેયભાાં ભાય કાકય ઙ ઘુમ્મ...’ના ભધુય પરયનુ ાં ગ્રેભય
ચ્ઘ જીલ્રાના સુભયી ઔાભનાાં અભયીફશેનન કાકય ઘુભે
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ઍભાાં નથી! અભયીફશેન જેલી અને ફશેનન કાકય ત
અંધાયને ગીયત ઈ પ્રાળ તેના ળયીય સુધી નશીં શોંગે
તે ભાટે ઘુભે ઘે !
ેટરીલાય શેરી નઙયે અન્મ યાજ્મભાાંથી આલતા
રને ગુઙયાત ળાાંત અને અશીંવ શમ તેભ રાઔે; યાં ત ુ
સુક્ષ્ભ

શીંવાના

આલાાં

ત

અને

સ્લલુ

ગુઙયાતના

વભાઙજીલનભાાં ઙલા ભે ઘે . આલી ઠાંડે રેજે થતી શીંવાન
બઔ ફનનાયભાાં સ્ત્રીઐ ભઓયે ઘે . ત્માય ઘીના ક્રભે દરીત,
આદીલાવીઐ અને રઘુભતીને ભુી ળામ. ગુઙયાતન બદ્ર
શેલાત વભાઙ, વભાઙના આ પ્રશ્ન અંઔે ેટર વાંલેદનળીર
ઘે ? ગુઙયાતભાાં થતાાં તપાનની તયાશ ઙતાાં શલે ઍવુાં રાઔે
ઘે

ે

અભદાલદ

વશીતનાાં

ળશેયભાાં

અભુ

લીસ્તાય

‘વાંલેદનળીર’ ઘે . યાં ત ુ ભાણવની ‘વાંલેદનળીરતા’નુ ાં શુ?ાં –
તેની ઓફય નથી ડતી.
સ્લણીભ ગુઙયાત નીભીત્તે ગારતા લીલીધ પ્રગાય–
પ્રવાયને

ઔરે ગુઙયાતભાાં લા 1960 ઘીથી આલેરાાં

યીલતાનનુ ાં લીશાંઔાલરન યલાની લામત અને ક્ષેત્રભાાં
ળલુ

થઈ

ઘે .

1960ભાાં

ભે

ભશીનાની

શેરી

તાયીઓે

ભશાગુઙયાત ગલની પશ્રુતીલુે અને અરઔ ઐઓ
વાથે ગુઙયાત યાજ્મને સ્લીકૃતી ભી તે આનાંદની લાત ઘે .
યાં ત ુ ગુઙયાતની અસ્ભીતાને ભાત્ર આ તાયીઓભાાં ફાાંધીને
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ઙઈ–ભુરલી ન ળામ. ઈ ફાનુ ાં નાભ ઈ ાયણવય
દવ લાની ઉંભયે ાડલાભાાં આલે ત તેની ઉભય તે દીલવથી
ળલુ થતી નથી!
ઓેય,

આ

નીભીત્તે

ણ

ઙ

ગુઙયાતના વલાુંઔી

લીાવની દીળાભાાં વાંળધન–ગીન્તન થામ ત ઍભાાં શુાં ઓટુાં
નથી. ઍ ભીે ણ તાવીઍ ે અરઔ ગુઙયાત યાજ્મની
લ્ના

વાાય

થમા

ઘીથી

આણી

લ્ના

ભુઙફનુ ાં

ગુઙયાત ઘે ે ેભ? – તે તાવલા–ગાવલા વયાયી તાંત્ર
વશીત અને ક્ષેત્રના ર વાફદા ફન્મા ઘે . ઍભાાં ઙડાતાાં
ભને, ‘ભાયા સ્લપ્નનુ ાં સ્લણીભ ગુઙયાત’, ધયણ આઠની લાી
યીક્ષાના નીફાંધભાાં ુઘામેર ઈ પ્રશ્ન શમ તેવ ુાં રાઔે ઘે .
આભ ણ સ્લપ્નનુ ાં દ નક્કી યલાનુ ાં ાભ અકલુાં ઘે .
સ્લપ્નના દની લાત યીઍ ત્માયે ઙમા ભશેતાની ેરી
લીતા માદ આલે –
ઍ ઔયીફ ભાણવ,
ઍને વનુ ાં આવ્મુ!ાં
વનાભાાં તેણે ઙમુાં
ે
તેન ુ ાં ફા આજે ેટ બયીને ઙમ્મુ!!ાં
ઙ

ે

ગુઙયાતની

પ્રજા

વ્માાયી

પ્રજા

તયીે

ઐઓામ ઘે . તે સ્લીાયીને ગારીઍ ત, સ્લપ્ન ઔભે તેવ ુાં
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ઙલાભાાં ઈ ઓગા થત નથી! ભાટે ઙ ગુઙયાતભાાં યીલતાન
ચાંઓતા આ ઍ ભુદ્દાની લાત ઙયા ભાાંડીને યી ઘે .

સ્લણીભ ગુઙયાતની ભાયી લ્નાભાાં ત ામઓાનાાંન
વલાર ઙ ભને ામાન વલાર રાઔે ઘે . યાજ્મન દયે 
નાઔયી ળાાંતીથી ને ઈચ્ઘા થામ ત્માયે ળોગક્રીમાઍ ઙઈ ળે
તેલા અધીાય ભાટેની રડત ગરાલલાની ઙલુય ઘે . લા
2001ના મુનીવેપના વલેક્ષણ પ્રભાણે ગ્રાભીણ ગુઙયાતભાાં ભાત્ર
21 ટા ર ઙ ળોગારમન ઉમઔ યે ઘે ! ‘ ઍલીવભી
વદી’ભાાં ણ ભાત્ર ‘21 ટા’ ગ્રાભઙન ભાટે ઙ ળોગારમ
સુરબ ઘે તે ઓયે ઓય ળયભઙન ફાફત ઘે . ભશીરાઐના
અને

પ્રશ્ન

રઈને

ાભ

યલાની

ઙલુય

ઘે

ઙ;

યાં ત ુ

ભશીરાઐના ળોગારમન ભુદ્દ લધુ ઉેક્ષીત ઘે અને તેથી ઙ
આ પ્રશ્નની વાભુશી ગીંતા અેક્ષીત ઘે . ‘નીભા ગુઙયાત’ના
નાયાભાાં સ્લચ્ઘતાની વાથે સ્લભાનન ખ્માર ણ ઙલાઈ
યશે તે આલશ્મ ઘે .
ભશીરાઐના આયગ્મના પ્રશ્ન ણ આ ભુદ્દા વાથે
વાંામેરા ઘે . ગુઙયાતને લીવીત યાજ્મ ફનાલલા ભાટે
વભ ૃદ્ધ દે લારમ યતાાં સ્લચ્ઘ ળોગારમની ઙલુય લધાયે શમ
તેભ ઙણામ ઘે .
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ાકડીન લ ઘે ડ,ે ણ;
ાકડી નીગે ભાથુ,ાં
ક્યાાંમ ન ઙડે!

સુયેન્દ્રનઔય જીલ્રાના થીમાયી ઔાભે ગીવ લયવની યથી,
સુયઙ વાભે ઙઈને તેને ઙરદી આથભી ઙલાની આજીજી યે
ઘે ...
ગુઙયાતની સ્ત્રીઐને ઙલુય ઘે ઍલી વલાયની જ્માાં સુમા
આથભલાની યાશ ન ઙલી ડે!

– વનર ાંડયા
(અધ્મક્ષ, ત્રાયત્લ અને વભુશપ્રત્મામન લીબાઔ, ગુઙયાત
મુનીલવીટી, અભદાલાદ)
વાંા ઃ 1– રૅક્ગયવા ય શાઉવ, ગુઙ. મુની. રેડીચ
શૉસ્ટેર વાભે, ગુઙ. મુની.ૅમ્વ, નલયાં ઔુયા, અભદાલાદ–380
009 પન–079- 2630 9368

(‘મુલા નઙયે ઃ સ્લણીભ ગુઙયાત’ –વાંાદઃ ડૉ.
સુદળાન આમાંઔય, ઈન્દુકુભાય જાની, દીઔાંત ઐચા– પ્રાળઃ
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નલબાયત

વાશીત્મ

ભાંદીય,

દે યાવય

ાવે,

ઔાાંધી

યડ,

અભદાલાદ–380 001, ભુલ્મઃલુીમા-200.
ગુઙયાત યાજ્મની ‘સુલણા ઙમાંતી’ નીભીત્તે પ્રઔટ
થમેર આ ુસ્તભાાંથી ઉયક્ત રેઓ વાબાય પ્રઔટ મો ઘે .
આ ુસ્તભાાં ગુઙયાત યાજ્મની સ્થાના ઘી ઙન્ભેરી
ેઢીના ૩૩ રેઓ/રેઓીાઐના બીન્ન બીન્ન દૃષ્ટીઍ રઓામેરા
રેઓ પ્રવીદ્ધ થમા ઘે .)
તા.૧.૫.૨૦૦૯ના ‘નમા ભાઔા’ ાક્ષીના અંભાાંથી આ
વકફૄાં વાબાય..ઉત્તભ ઔજ્ઙય

(ઍ

નોંધ–ફાયડરીના

પ્રા.

યભણ

ાઠે

‘ગુઙયાતભીત્ર’ની ઍભની ‘યભણભ્રભણ’ ટાયભાાં ઍ રેઓ
રખ્મ, ‘ભાંદીય નશીં; વાંડાવ ફાાંધ’. ભયાયીફાુઍ લાાંચ્મ
અને નક્કી મુું ે ળાા–શૉસ્ીટર ભાટે થાઐ થઈ, તેભ
શલે ઍ થા ‘વાંડાવને નાભ’ યીઍ. તે થઈ. ફાયડરીભાાં ઙ
થઈ. ઍ યડ ઉયનાાં દાન ભળમાાં. વભીતી યગાઈ અને
ફાયડરી તાળુાનાાં ફાય ઔાભભાાં તે વાંડાવ આજે ઔયીફ,
દરીત અીંગનલાવભાાં વયવ વેલા આે ઘે ..ઉ.ઔ..)
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168-1 : 21-06-2009

ઔીત–ભાધલ
–ભાધલ યાભાનુઙ
અનુક્રભણીા

ઍ ઍવુાં કય ભે આ લીશ્વભાાં –
જ્માાં ળા ાયણ લીના ણ ઙઈ ળકુાં!
ઍ ઍવુાં આંઔણુાં ે જ્માાં ભને –
ઈ ણ ાયણ લઔય ળૈળલ ભે !

ઍ, ફવ ઍ ઙ ભે ઍવુાં નઔય
જ્માાં ઔભે ત્માયે અજાણ્મ થઈ ળકુાં!
‘ેભ ઘ?’ ઍવુમ
ાં ના ક્શેવ ુાં ડે –
વાથ ઍલ ાંથભાાં બલ બલ ભે !

ઍ ઍલી શમ ભશેપીર, જ્માાં ભને
ઈ ફરાલે નશીં ને ઙઈ ળકુાં!
ઍ ટહ
ુ ાભાાં ઙ આ લુાંલે લુાંલે
ાનઓયના આઔભનન યલ ભે !

તમ તે ના યાં ઙ ાંઈ ભનભાાં યશેઃ
– અશીંથી ઉબ થાઉં ને ભ ૃત્મુ ભે !
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(2) ચાની ાાંઓડીઐ
ચાની ાાંઓડીઐ લેયાણી પીમાભાાં
ઔરાાં ઢાંાઈ ઔમાાં યાતનાાં,
અઙલાફૄાં ઓય ઓય ઓય ઓયલા રાગ્મુાં ને
ફુર પયી ઉઠયાાં ાયીજાતનાાં!
ઉકડત ુાં આબઃ જેભ અધયની સુયઓીભાાં
ઉકડે ઘે ભાંદ ભાંદ સ્ભીત,
ઉકડતી ઍ ઘી ઍ માદ, ેલડાની
ભશે વભા વાાંબયતાાં ઔીત;
રયલની ઘુકયીઍ કભાંતા લામયાભાાં
ધવભવતાાં લેરડાાં પ્રબાતનાાં...
કાવને અડુાં ને ભાયે યભ યભ રીળુડાાં
અંકુય ફુટયા જેવુાં થાત!ુાં
ઐયડાના ઉના અઙાભાાં
ાં
પયીલાય
આઙ શુાં ક્યાાંમ નથી ભાત!ુાં

આંસુડાાં ઓય ઓય ઓય ઓયલા રાગ્માાં ને
ફુર પયી ઉઠયાાં ાયીજાતનાાં!
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 282
ચાની ાાંઓડીઐ લેયાણી પીમાભાાં
ઔરાાં ઢાંાઈ ઔમાાં યાતનાાં!...

(3) ઔકુભાાં આલ ત–
ઔકુભાાં ’ લાય આલ ત ાન,
શલે યાધાને ભુઓ ના ફતાલળ;
ઔામનુ ાં ધણ રઈને ઔલયધન જાલ બરે,
ઙભુનાને ાાંઠે ના આલળ....
તાાંદુરની ટરીઍ ુનભની યાત
બરે ફાાંધીને આલ ઔકુભાાં,
અડલાણે નૈં દડે ઈ અશીં,
લીયશાના યાઙ નશીં જીત ઔકુનાાં;
વભયાાંઔણ તભને ત ળબે શ શ્માભ,
લઔય શથીમાયે ત્માાં ઙ તભે પાલળ!

ાાંદડે દમ્ફના, ાાંણની બાાભાાં,
રઓી રઓી આંઓ શલે બયીઍ;
ઙભનાનાાં ઙ, તભે દે ઙ શાથશાથ
ભાધલને દ્વાયાના દયીમે :
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 283
રઓીતાંઔ યાધાના ચાચા જુ શાય...
શ્માભ, અંતયભાાં ઐછાં ના રાલળ.

(4) શેને....
વૈમય, તાયા ીમા છાંદણે
ભહ્ય તાય ઘે ર, શેને!
વૈમય, તાયી ીમા ફુરની
ળુભીઝભી લેર, શેને?...
કુલાને ાાંઠે ઈ કડીઍ
યશી ઔઈ લાત અધુયી?
વૈમય, તાયા ઉજાઔયાની
ીમા તાયરે વાખુાં ુયી?

ીમા લયતભાાં ાાંગ આંઔે
ીમ ી ુજ્મ, વૈમય?
ભાંન બયીને ભશે ઍલ
ીમ ટુગ સુચય, વૈમય?
વૈમય ત ુાં તે ીમા ફુરની
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ળુભીઝભ લેર, શેને?
વૈમય તાયા ીમા છાંદણે
ભહ્ય તાય ઘે ર, શેને!

(5) ાવાવે તમ
ાવાવે તમ ેટરાાં ઙઙન દુયન આણ લાવ!
જેભ ે ઔઔન વાલ અડઅડ તમ ઘે ટાાંન બાવ...

યાત–દીન વથલાય તે વાભે ભલાનુ ાં ત
ઈ દા’ડ સુઓ ભત ુાં નથી,
આલાયાનુ ાં લન અડાફીડ, ફાયણુાં ઓરી
પીમાભાાં વલત ુાં નથી;
આંસુનેમે દઈ દીધ ઘે બલન ાયાલાવ...
ાવાવે તમ ેટરાાં ઙઙન દુયન આણ લાવ!
ચાડથી ઓયે ાાંદડુાં ઍભાાંમ
ેટરાાં ીયણ આથમ્માાંન ુ ાં વાંબાયણુાં શળે!
આણી લચ્ગે ‘આલઙ’ની ઈ બીંત શળે?
ે માદ જેવુાં ઈ ફાયણુાં શળે?
ડઓે સુતાાં શમ ને રાઔે ળભણાાંન વશલાવ!
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જેભ ે, ઔઔન વાલ અડઅડ, તમ ઘે ટાાંન બાવ.

(6) ઘી
દાદાના આંઔણાભાાં ે રા આંફાનુ ાં કુણેલુાં તડુાં યે ાન,
યદે ળી ાંઓીના ઉડયા ભુાભ ઘી ભાાભાાં પયયુાં લેયાન!

ઓ લાીને શજી યભાતાાં’તાાં ાર અશીં,
વૈમયના દાલ ન’તા ઉતમાા;
વૈમયના ડીને શાથ પમાું પેય પેય–
પેય શજી ઍમ ન’તા ઉતમાા.
આભ ાનેતય શેમું ુ ને ઘુકટભાાં
ાં
ડામુાં
ઙફનનુ ાં થનઔનત ુાં ઔાન!
દાદાના આંઔણાભાાં ે રા આંફાનુ ાં કુણેલુાં તડુાં યે ાન.
આંઔીઍ લઔેરાાં વાંબામાું ફાણાાં,
ઢેરાાં શારયડાાં જાગ્માાં;
કુાંલાયા દીલવઍ ગયીભાાં આલીને,
બુરી ઙલાનાાં લેણ ભાગ્માાં!
ઘી શૈમાભાાં, ાઙભાાં, વેથાભાાં વાંતાત ુાં
ગયી ઔમુાં યે ’ બાન!
યદે ળી ાંઓીના ઉડયા ભુાભ ઘી ભાાભાાં પયયુાં લેયાન!
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(7) દાં ત–થા
દયીમાની ઘાાંમડીભાાં ભાઘરીનુ ાં ઔાભ,
અને ઔાભ ભશીં દાં તથા ગારેઃ
ે બાઈ, અશીં દયીમ શત યે ઔૈ ારે....!

ાીમા વીલામ અશીં ડઘામ ાડીને
ઉબા યશેલાની શતી આણ,
ાનભાાંમ લાત ’ યત ુાં ત
યફાયી દયીમાને થૈ જાતી જાણ;
રશીનુ ાં ઍક્કે મ ફુદ
ાં ટે નશીં ઍભ,
ઙણ લીંધઈ જાત ુાં યે તયત બારે....
ે બાઈ, અશીં દયીમ શત યે ઔૈ ારે....!

શે ઘે ે, અલઔતીમુાં ઉઠી સ્ભળાન યઙ
ુાં ુાં જાતે;
દયીમાને ભત’ત
ઍભાાં ઐગીંતાની બા ’ રાવ્મુાં
ે, દયીમ અર થમ યાતે!
લાતભાાંથી લાત શલે નીે ત નીે ે,
દયીમા લીના તે ેભ ગારે....!
ે બાઈ, અશીં દયીમ શત યે ઔૈ ારે....!
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(8) વાઙન!
ત્ર રખુાં ે રખુાં લીતા
વાઙન, તભને ઔભે ઓલુાં ે ?
લાત લુાં ે હુાં લાયતા –
વાઙન, તભને ઔભે ઓલુાં ે ?

ટહ
ુ ા યથી ભય ગીતયલ,
ીંઘા યથી ઈ ક્ષીને,
ાન ઉયથી ઙઔર
ાં
યગવુાં –
વાઙન, તભને ઔભે ઓલુાં ે ?

આંસુ ને ચા ઍ ફન્ને
યઙ ઓયે , ણ ણ ચીરત!ુાં

ુષ્ અઔય ત થ્થય ફનવુાં –
વાઙન, તભને ઔભે ઓલુાં ે ?

(9) ‘આણુ’ાં ઔીત
આણે ત બૈ યભતાયાભ!
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લામય આલે–જામ, ઍણે ક્યાાંમ ફાાંધ્માાં ન શમ ઔાભ...

લાદ ેવ ુાં લયશે, ેવ ુાં બીંઙલે! ઍવુાં ઉઔતા દી’નુ ાં વ્શાર!
આઘે ય આલાય ભે , ફે નેણ ઢે –
ફવ, ઍટરાભાાં ત ઘરી થાઈં ન્માર!
ભાયઔે ભળમુાં ઙણ કડીબય અટે, યાજી થામ
ને ુઘે–ઈ ા યે ’લાાં યાભ?
લામય આલે–જામ, ઍણે ક્યાાંમ ફાાંધ્માાં ન શમ ઔાભ...

ઐઢલાને શમ આબ, ઉળીાાં શમ ળેઢાનાાં, ાથયે રી શમ યાત;
ળભણાાંનાાં ળણઔાય વજીને ઉંક આલે
ને ાાંઓડીઐ ળાાં ગે આલે ભરાત ુાં યબાત,
ચાભાાં ઓાંઓીમુાં ઓૈ ને શારતાાં થાઈં ુઘતાાં નલાાં નાભ...
આણે ત બૈ યભતા યાભ!

(10)
વ ૃક્ષ ય જે વો પ્રથભ ળમુાં શત ુાં
ાનનુ ાં ઍ ભુગ્ધ લીસ્ભમ હુાં શત...
*
ઍ ક્ષણ ઙ મુદ્ધ અટાલી ળ–
ટેન્ ય ભાથુાં ભુી ઉંકી રઉં....
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–ભાધલ યાભાનુઙ
લી વાંા ઃ

જે–11,

લીક્રભ ઍાટા ભેન્ટ ,

શ્રેમવ ક્રવીંઔ ,

આંફાલાડી, અભદાલાદ–380 015
પન -079- 2660 7124 ભફાઈર– 98797 67009

લીના ફે ાવ્મવાંગ્રશ

‘અક્ષયનુ ાં ઍાાંત ’–પ્રથભ

આવ ૃત્તીઃ ૧૯૯૭, ફીજી આવ ૃત્તીઃ ૨૦૦૩,  ૃષ્ઠવાંખ્મા–૭૮, ભુલ્મ–
ડૉરય ાાંગ –(લુીમાભાાં ભુલ્મ આપ્મુાં નથી ) અને ‘તભે’–પ્રથભ
આવ ૃત્તીઃ૧૯૭૨,

ફીજીઃ૧૯૮૬,

ત્રીજીઃ૧૯૯૭,

ગથીઃ૨૦૦૩,

 ૃષ્ઠવાંખ્મા–૯૦, ભુલ્મ–ડૉરય ાાંગ –(લુીમાભાાં ભુલ્મ આપ્મુાં
નથી) – ફન્નેના પ્રાળઃ સ્લય પ્રાળન , જે–11, લીક્રભ
ઍાટા ભેન્ટ, શ્રેમવ ક્રવીંઔ , આંફાલાડી, અભદાલાદ–380 015
પન - 079-2660 7124)ભાાંથી વાબાય..

●♦●
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168-2 : 21-06-2009

ભદામત્તાં તુ ોલુભૌ
– ભુનીકુભાય ાંડયા
અનુક્રભણીા

‘તભે

દમાનાંદ

ન્માલીદ્યારમના

આગામા

થમા.

બથાબાઈ જેવુાં ઔાભડીમુાં નાભ તભને ન ળબે. તભે નાભ
ફદર.

બયતબાઈ

યાઓ’

–

વનઔઢ

ગુલુકુ

વાંસ્થાના

ભુખ્માધીષ્ઠાતાઍ બથાબાઈ ઓવીમાની શાઈ સ્કુરના આગામા
તયીે વાંદઔી યતાાં વરાશ આી.

‘ના, હુાં નાભ નશીં ફદળુ.ાં આ ઙ નાભથી હુાં આઔ
આવ્મ. નાભ ભને લઔેળ ુાં ઘે . હુાં નાભને નશીં.’ – બથાબાઈના
ઙલાફભાાં આત્ભશ્રદ્ધાન યણ શત.

આ આત્ભશ્રદ્ધાન યણ તેભના તભાભ વ્મલશાય, લાણી
અને લતાનભાાં વાંબામ ઘે . દયે  ભનુષ્મના જીલનભાાં ઍ ઍલી
ેન્દ્રસ્થ ફાફત શમ ઘે જે ઍના જીલનનુ ાં ગારફ ફને ઘે .
ઔાાંધીજીના જીલનનુ ાં ગારફ ‘યાભ’ નાભ શત.ુાં ઍન પ્રબાલ
વભગ્ર લીશ્વે નીશાળમ.
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બાલનઔય–ારીતાણા લચ્ગેની ુલા–શ્ચીભ લશેતી
વડ વનઔઢથી ાટખુણે લીને દક્ષીણ દીળા બણી ગારી
જામ ઘે . આ વનઔઢ બથાબાઈનુ ાં લતન. કયની યીસ્થીતી
ઍદભ વાભાન્મ. ીતા બઔલાનદાવ ઓવીમા ઍ ઔાભથી
ફીજે ઔાભ ઔાડાની પેયી યતા. ભાતાીતા ફન્ને અબણ.
જ્ઞાતીઍ ી. ડતા આઓડતા બથાબાઈ બણ્મા. આઔ
લધ્મા. અનાભતન રાબ ત આજે ભે ઘે તે ત્માયે ન ભત
અને આથી ત તેભનુ ાં સ્લભાન ટયુ.ાં આત્ભશ્રદ્ધા જાઔી. શાથ
નીગેના ળીક્ષ અયવયવ લાતગીતભાાં ે લીદ્યાથીને ઠ
આતાાં અબાનણે ઈલાય ત ુચ્ઘાયથી ‘ી–લાકયી’ ફરી
ઙતા. બથાબાઈને ાને ળબ્દ અથડાતા. આંઓ ભીંગી, ટાણુાં
ભોં યી, ડલી દલાની જેભ ળબ્દ ઔી ઙલા ડતા.

આગામા થમા ઘી બથાબાઈઍ જેભ તાનુ ાં નાભ
ફદલ્મુાં નશીં ઍભ કુફા જેવુાં ભાટીનુ ાં ઓયડુાં ણ ઘડુાં નશીં.
આગામા તયીે ભતા ક્લાટા યભાાં યશેલા ઔમા નશીં. ઔાયભાટીથી
રીંેળ ુાં દે ળી નીમાાંલાફૄાં તેભનુ ાં નાનડુાં કય ઍદભ સુકડ –
વ્મલસ્થીત તેઐ યાઓતા. આઔાંત ુને ઔાયલાી બોંમ ઉય
થ

ાથયીને

અથલા નાનાઅભથા પીમાભાાં ઓાટર

ઢાીને ફેવાડે. ઍ લઓત ગુરાફદાવ બ્રય વનઔઢથી
આલેરા. બથાબાઈ તેભને તાના કયે રઈ ઔમા. અબણ ભા
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વાથે ઐઓાણ યાલી: ‘ભાડી, આ ભટા રેઓ ઘે . ગડીઐ
રઓે ઘે ’ લઔેયે લઔેયે.

(૨)
દમાનાંદ

ન્માલીદ્યારમભાાંથી

વનઔઢની

ઙ

ગુલુકુ(ફૉમચ) શાઈ સ્કુરભાાં આગામા તયીે બથાબાઈની
નીભણુાં યલાભાાં આલી. ઉનાાના લેેળનભાાં ગાજૉ વાંબાળમ,
લેેળન ુલુાં થમુ.ાં ળાા ખુરી. ઉકડતી ળાાભાાં બથાબાઈન
સ્ળા રાઔી ચુક્ય શત. એપીવ, સ્ટાપ લુભ, રાઈબ્રેયી – ફધુાં
ઍદભ વ્મલસ્થીત. એપીવભાાં પાઈરના આભતેભ ઢઔરાના
સ્થાને ભાત્ર ઍ ઙ ફાટભાાં ઙલુયી પાઈર ઔઠલેરી. રાઈબ્રેયી
ભાટે અરઔ ઓાંડ પાલી લીદ્યાથીઐને નીમભીત ુસ્ત ભે ,
વભાગાય–ત્ર લાાંગલા ભે ઍલી વ્મલસ્થા ઉબી યી. ળાાભાાં
વભમવય શાઙય થઈ જામ. વપેદ ફુળટ અને ેન્ટ ઍ તેભન
ામભી ળા. ળાા ળલુ થામ ઍ શેરાાં વભુશપ્રાથાના
મજામ. ઍભાાં આયાં બે લેદ ભાંત્રનુ ાં ઔાન થત.ુાં ત્માય ઘી દવે
ભીનીટ બથાબાઈ ઉદૌ –ફધન યે . ાાંગ ભીનીટ ાાંઈ પ્રેય
લાત યે . નેરીમન, ગાણક્ય, આઈન્સ્ટાઈન, યલીન્દ્રનાથ જેલા
અને ભશાુલુનાાં જીલનભાાંથી પ્રેય પ્રવાંઔ શે. ઍભનાાં
રઓાણ અંઔે લાત યે .
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ગુલુકુ શાઈ સ્કુરના આગામા ફન્મા ઘી ઉકડતી
ળાાના શેરા ઙ દીલવે તેભણે ‘આયાભ શયાભ શૈ’ના નીભીત્તે
ઙલાશયરારને માદ માા અને હ્ુ,ાં ‘ાભ ય, ાભ ય.
લા …લા …લા …’ ને ઍ દીલવ લી ળેક્સ્ીમયનુ ાં આ સુત્ર
વભજાવ્મુ.ાં ‘નેલય વે ડાઈ –શીંભત શાય નશીં.’

બ્ળુ ગડ્ડી અને વપેદ ળટા ઍ ળાાન મુનીપૉભા શત.
શેર ીયીમડ ળલુ થામ ઍ ઘી થડીલાયે બથાબાઈ
ળાાની રફીભાાં નીે . લઔાભાાં તાવ યે . મુનીપૉભા શેમાા
લીના ઈ લીદ્યાથી આવ્મ શમ ત ઍને કયે ઙઈ મુનીપૉભા
શેયી આલલાનુ ાં શે. મુનીપૉભા શેયલાન ડ નીમભ ળલુ
મો. ઍ લાય ઍ લીદ્યાથીને મુનીપૉભા લઔયન ઙમ. તેને
મુનીપૉભા શેયીને આલલાની સુગના આી. ણ ેરાની કયની
સ્થીતી વાભાન્મ શતી. મુનીપૉભાન ઓગા વામ ઍભ નશત.
બથાબાઈઍ તયત ઔાભના ાડીમા અને દયજી ઉય તાના
ઓાતે ઉધાય યાઓલા ગીઠ્ઠી રઓી અને તે લીદ્યાથીને આતાાં હ્ુ:ાં
‘જા.

ાડ

રઈને

દયજીને

વીલલા

આી

આલ.

ઍ

અઠલાડીમાની ભુદત આુાં છાં. ઍ ઘી મુનીપૉભા લઔય ળાાભાાં
નશીં આલલા દઉં.’
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નલભા ધયણના અભુ લીદ્યાથીઐ ઍ દીલવ ઍ
ળીક્ષની લીલુદ્ધ પયીમાદ રઈને બથાબાઈ ાવે ઔમા. ઍભાાં
બથાબાઈન દીય ભશાલીય ણ શત. ફાફત ઍદભ નાની
શતી. બથાબાઈઍ લીદ્યાથીઐને ધભાલીને લઔાભાાં ફેવાડી
દીધા. ઍભાાં વોથી લધુ તેભણે ભશાલીયને ધભાવ્મ.
ઈ લીદ્યાથીના ઔાભાાં ભાદીમુાં ે દય ફાાંધેર જુ ઍ ત
તયત બથાબાઈ ુઘેઃ ‘ળાન દય ઘે ? ળાનુ ાં ભાદીમુાં ઘે ?’

લીદ્યાથીઐઍ ભાતાજીનુ ાં ભાદીમુાં ે દયાધાઔાલાફૄાં
ાાંઈ શેમું ુ શમ ત ઍ ઢાલીને પેંાલી દે . આત્ભશ્રદ્ધાથી તેને
શેઃ ‘જા. તને ાાંઈ નશીં થામ. આલા ઢોંઔધત ુયાભાાં લીશ્વાવ નશીં
યાઓતાાં

તાયી

જાત

ઉય

ત ુાં

લીશ્વાવ

યાઓતાાં

ળીઓ.’

જ્મતીલીદ્યાના ણ બથાબાઈ ઍટરા ઙ લીયધી. ઈ
ળીક્ષ જ્મતી અંઔે લાત યે ત તયત વરાશ આે.
‘બરાબાઈ, શુાં તભેમ તે બણેરા થઈને આલી ફધી ફાફતભાાં
શ્રદ્ધા યાઓ ઘ? આનાથી ત ઉરટુાં ુલુાથા શણામ ઘે . આલા
લશેભભાાં તભે ાાં ડયા?’ તેભણે ફે ભેટ્રીયુરેટ ળીક્ષને
ગ્રેજ્મુઍટ થલા પ્રેયણા આી. ઍક્સ્ટનાર યીક્ષા ળલુ થઈ શતી
ઍન રાબ રેલા હ્ુ.ાં જ્માાં જ્માાં બથાબાઈન સ્ળા થામ ત્માાં
ત્માાં ઉત્વાશ અને આત્ભલીશ્વાવ વ્માી લે . ઍભન અલાઙ ઙ
ુયી આત્ભશ્રદ્ધાથી યણત.
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ીયીટવીંશ ચારા નાભના ઍ ળીક્ષ ગુલુકુ આશ્રભના
અધ્મક્ષ ણ શતા. ુયા આમાવભાજી અને ડઘાંદ ળયીય.
ઍભના લીળે ઍ જુ દુાં પ્રયણ રઓી ળામ ઍભ ઘે . ઍ લાય
તે ફીભાય ડયા. ળાયીયી યીતે ત ઠી ણ ભાનવી યીતે
ણ તે નફા ડયા. બથાબાઈ તેભની ઓફય ાઢલા ઔમા.
ીયીટવીંશે ભાાંદઔીની લાત યી. ઍ ભશીન યજા રઈને આયાભ
રેલાની ઈચ્ઘા વ્મક્ત યી.

બથાબાઈ શેઃ ‘અયે , તભેમ શુાં ીયીટવીંશ! આવુાં
ડઘાંદ ળયીય અને નાનીઅભથી ભાાંદઔીથી ડયી ઔમા? યજા
ળાની? ળાાઍ આલલાનુ ાં ળલુ યી દ. ફધાાંને શભ.
ભાાંદઔીન લીગાય ઙ ય ભા. બુરી જાઐ તભે ભાાંદા ઘ ઍ.
રાાંફ વભમ થાયીભાાં ડયા યશેલાથી ત ભન ઉરટુાં લધાયે
નફફૄાં થઈ ઙળે.’

ફેગાય દીલવભાાં ીયીટવીંશ નયીભાાં શાઙય થઈ ઔમા.
થડા ઙ લઓતભાાં તેભનાાં ળયીય અને ભન શતાાં ઍલાાં થઈ ઔમાાં.

(૩)
આત્ભાભાાંથી નીતી લાણી અવય યે ઘે . ઠારી ભોંની
લાત વાભી વ્મક્તીને સ્ળાતી નથી. બથાબાઈનુ ાં ખુદનુ ાં જીલન
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ણ ફીજાને પ્રેય ફને ઍવુાં ઘે . અલનવુાં ાાંઈને ાાંઈ લાાંગતા ઙ
યશે. ુસ્ત લવાલલાન ણ બથાબાઈ ળઓ ધયાલે ઘે . નીવ ૃત્ત
થમા ઘી ‘ગુઙયાતી લીશ્વળ’ના ફધા બાઔ તેભણે લવાવ્મા
ઘે . શભણાાં થડાાં લા અઔાઉ ઍભના ઍ મુલાન ુત્રનુ ાં
અલવાન થમુ.ાં ુત્રલધુ અને તેનાાં વાંતાનની ઙલાફદાયી
બથાબાઈને ળીયે આલી ડી. ભેં ઓયઓયાની ટાર રઓી. ત
ઙલાફભાાં બથાબાઈ આ ભતરફનુ ાં રઓે ઘે ઃ ‘આ દુઃઓભાાં ણ
બઔલાન પ્રત્મેની ભાયી શ્રદ્ધા ડઔી નથી. ઍ ભાલુાં વદૌ બાગ્મ ઘે .
ભાયી ઍ ઙ પ્રાથાના ઘે ે ઈશ્વય ભને ભાયી ઙલાફદાયી
ઉાડલાની ળક્તી આે. હુાં શીંભત શામો નથી. શાયીળ નશીં.’
બથાબાઈને

ભલાનુ ાં

ફને

ઘે

ત્માયે

તેભના

વ્મક્તીત્લભાાંથી આત્ભશ્રદ્ધાબમાા આ ળબ્દન અવ્મક્ત યણાય
જાણે વાંબામ ઘે .
‘દૈ લામત્તાં કુરે ઙન્ભભૌ ભદામત્તાં ત ુ ોલુભૌ’ (મા
કુભાાં ઙન્ભ રેલ તે દૈ લના શાથભાાં ઘે ; યાં ત ુ લુાથા ભાયા
ાાંડાફની લાત ઘે .’

– ભુનીકુભાય ાંડયા
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વાંા ઃ 3 – ડુપ્રેક્વ, દુલેળનઔય, જુ નાઔઢ – 362 001 પન –
0285-265 1372
ભુનીકુભાય રીઓીત ુસ્ત ‘ઐખ્માાં તેલાાં આરેખ્માાં’
(પ્રાળ– ‘ગુઙયાતી વાશીત્મ યીદ, ઔલધાનબલન, આશ્રભ
ભાઔા, નદીીનાયે , અભદાલાદ–380 009, આવ ૃત્તી શેરી–
2007,  ૃષ્ઠ–167, ભુલ્મ–લુીમા 90/-)ભાાંથી વાબાય... ઉત્તભ
ઔજ્ઙય

♦●♦
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169-1 : 21-06-2009

રગ્નજીલનની વપતાન આધાય –
યસ્યની ઉદાયતા
– લલ્રબ ઈટારીમા
અનુક્રભણીા

ભાણવના

જીલનનુ ાં

ધ્મેમ

ઘે –આનન્દ.

ઙઔતનુ ાં પ્રત્મે મુઔર સ્નેશ અને વન્તથી શમુબ
ું મુ,ું પ્રવન્ન
દામ્ત્મજીલન ચાંઓે ઘે . ભનુસ્ભ ૃતીભાાં ણ હ્ુાં ઘે ઃ ‘જ્માાં
ત્નીથી તી વન્ત ુષ્ટ શમ અને ત્ની તીથી વન્ત ુષ્ટ શમ,
ઍલા કુટુમ્ફભાાં વદામ લ્માણ લવે ઘે .’ વાંવાયભાાં આજે આવુાં
‘લ્માણ’ ક્યાાં અને ેટરાાં કયભાાં? જાશેયભાાં લુડાાં–લુાાાં, સુઓી
દે ઓાતાાં દમ્તીઐ ણ ઓાનઔીભાાં રડી રેલાની ા જાણતાાં
શમ ઘે ! રગ્નજીલન રાાંફ ુ ાં ગારે, ઍથી દામ્ત્મ સુઓી ઙ ઘે
ઍભ ભાની રેલાની બુર યલા જેલી નથી. આણે ત્માાં ત
ભટા બાઔનાાં રગ્ન ામભી ઙ ટી યશે ઘે , શુાં ઍ ફધાાંનાાં
દામ્ત્મ આદળા ઙ શમ ઘે ?
રગ્ન યતાાં શેરાાં મુલ–મુલતીઍ ેલા પ્રાયની
વ્મક્તી વાથે જીન્દઔી લીતાલલાનુ ાં પાલળે ઍ લીળે થડુાં
લીગાયી યાઓલા જેવુાં ઘે . મગ્મ ાત્ર ળધતી લઓતે તાની
મગ્મતા ણ માદ યાઓલાભાાં ફન્નેની બરાઈ ઘે . ેટરીલાય
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ત મુલ–મુલતીઐ ઉંગીઉંગી ધાયણાઐનાાં ટરાાં ફાાંધીને
યણે ઘે અને ઘી ેટ બયીને સ્તામ ઘે ! રગ્ન વાભાન્મતઃ
વભાન લીગાય, વભાન આથી–વાભાજી ક્ષાઍ થામ ઍ
ફશેતય ભાઔા ઘે . કણીલાય ફન્ને યીલાય લચ્ગેન વાભાજી,
આથી ભટ
ફાધ

ફને

તપાલત મુલ–મુલતીઐનાાં ઍડ્ઙસ્્ભેન્ટભાાં
અને

બાંઔાણનુ ાં નીભીત્ત ફને

ઘે . અવભાન

ળાયીયી દે ઓાલથી ઙ ઙડુાં નથી વજાાત;ુાં અવભાન લીગાય
ણ ઙડાનુ ાં વજૉન યે ઘે .
અઓાંડ

રગ્નજીલનન

આધાય

દે શાાણ

નશી;

સ્નેશાાણ ઘે . તી–ત્નીની ળાયીયી તન્દુયસ્તી ઙ નશી;
ભાનવી તન્દુયસ્તી ણ ઍટરી ઙ ભુલ્મલાન ઘે . ભાત્ર વાય
‘લાન’ ુયત નથીઃ વાય ‘લીલે’ ણ ઙઈઍ. તીઙયીભાાં
ૈવા લઔય રગ્નજીલન ગારે; યન્ત ુ દીરભાાં પ્રેભ લઔય ન
ગારે. દમ્તીની આંઓ ઙ નશીં; દૃષ્ટી ણ દુયનુ ાં ઙલાની
શલી ઙઈઍ. લાણી, લીગાય અને વ્મલશાય સુન્દય શમ ઍલાાં
મુઔરની ગાભડી ાી શમ ત તેનાથી દમ્તીની ળબા
કટતી નથી. કણીલાય ફશાયથી સુદ
ાં ય દે ઓાતાાં મુઔર ણ
બીતયથી વાલ બાાંઔેરાાં શમ ઘે . દમ્તી લચ્ગેના સ્નેશન વેત ુ
ત ુટે ત્માયે

વાંતીભાના શુક્રલાય ાયઔત નથી નીલડતા!

ભનભે ત ુટે ત્માયે ભશાયાજાનુ ાં કય ણ ત ુટે અને ભજુ યનુ ાં કય
ણ ત ુટે. ઓભીવ ત ુટે ત્માયે વમદય ગારે; લીશ્વાવ ત ુટે ત્માયે
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સ્નેશદય ઙ ઙઈઍ. શ્વાવ ભાણવને જીલાડે ઘે ; લીશ્વાવ
રગ્નજીલનને જીલાડે ઘે . ઍભવાને વાચુાં ઙ શેળ,ુાં ‘અલીશ્વાવ
ધીભી આત્ભશત્મા ઘે .’
જે. કૃષ્ણભુતીઍ દભદાય લાત રઓી ઘે ઃ ‘ભાણવે
બ્રહ્ગમા ાવુાં તે શ્રેષ્ઠ ઘે ; યન્ત ુ બ્રહ્ગમાભાાં ફલા યતાાં
યણી ઙલાનુ ાં લધાયે વાલુાં ઘે !’ રગ્ન યલાાં ઍ આવાન ઘે ;
ણ રગ્નજીલનને આનન્દુલા નીબાલવુાં ઍ ભાણવ ધાયે ઘે
ઍટળુાં આવાન

નથી.

જીલન

ાયાલાય

ભુશ્ેરીઐ અને

વભસ્માઐથી વબય ઘે . દુનીમાભાાં ઈ ઍવુાં દમ્તી શળે
જેની લચ્ગે દી ચકડ ન થમ શમ? રગ્નજીલનનાાં અઢાય
લાના અનુબલ ઘી ઍલી વમ્બાલના ભને નશીલતૌ રાઔે ઘે .
ફે અરઔ–અરઔ કુટુમ્ફભાાં અને બીન્નબીન્ન લાતાલયણભાાં
ઉઘયે રી વ્મક્તીઐ વશજીલન ભાાંડે ત્માયે ેટરા લીગાયબેદ
અને ેટર વાંકા થલ સ્લાબાલી ઘે . ‘ ભમાાદા’ભાાં યશીને
થતા ચકડા અનીલામા ઘે અને આલાયદામ ણ ઘે . વાલ
કાણ ત ત્માયે ઙ ન થામ ઙમાયે , ઍ ક્ષાય દ્વાયા તભાભ
અત્માગાય, ઙહ
ાં
ભઢે વશન યી
ુ ભી અને દભનને ભુઔા
રેલાભાાં આલે. તી શમ્ભેળાાં હ
ુ ભ ફજાલત યશે અને ત્ની
શમ્ભેળાાં ડય ફર ચીરતી યશે ઍલાાં કય ચકડાભુક્ત શઈ
ળે; યન્ત ુ દુઃઓભુક્ત ન શઈ ળે. ઍ ાત્રની વમ્ુણા
ળયણાઔતી ઍ ણ રગ્નજીલનની અધઔતી ઘે .
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ેટરાાં

દમ્તીઐભાાં

ત

રગ્ન

ઘી

ાાંગ–દવ

લયવભાાં ઙ ાાંગ–દવ ઙનભ સુધી ગારે ઍટરી ઘ ૃણા ેદા
થઈ ઙતી શમ ઘે . તીયાડ ઍટરી શી ડે ઘે ે છટાઘે ડા
ઘી ણ આક્રળ ઙલાઈ યશે ઘે . ઍ અત્મન્ત ધનલાન
મુઔરના છટાઘે ડાના ેવભાાં ન્મામાધીળે ઍલ ચુાદ આપ્મ
ે, તીઍ ફધી ઙ ભીરત લેગી નાઓી જે લુીમા આલે
તેભાાંથી

લુીમા

અડધા

ત્નીને

આલા.

ન્મામારમના

આદે ળનુ ાં ારન યલા ભાટે તીઍ તેન ુ ાં ઍ યડ લુીમાનુ ાં
પાભાશાઉવ ભાત્ર ઍ રાઓ લુીમાભાાં લેગી નાાંખ્મુ!ાં અને તેની
ત્નીને ુયા ગાવ શજાય આપ્મા! ત્નીઍ આ ફાફતે
ટા ભાાં પયીમાદ યી ત્માયે ન્મામાધીળને જાણલા ભળમુાં ે,
તી ત આ ઙ યીતે તેની ફધી ઙ ભીરત ભુાના બાલે
ફુાંી ભાયલાની લેતયણભાાં શત! છટા ડમા ઘી ણ તે
દુઃઓી થલા તૈમાય; યન્ત ુ ત્ની ત સુઓી ન ઙ થલી ઙઈઍ!
ભીત્ર, રગ્નજીલનભાાં ફાાંધઘડ
અનુકુરન

વાધ્મા

લીના

સુઓી

માા

થલાનુ ાં

લીના
વશેળ ુાં

અને
નથી.

દામ્ત્મજીલનના થડા અનુબલ અને અભ્માવ ઘી ભને ઍ
લાત ાી વભજાઈઃ થડી ભુશ્ેરી લેઠી રેલી, થડીના વાથે
ભી ઉેર ાઢલા અને થડી ભુશ્ેરીઐ ેદા થામ ઍ
શેરાાં ઙ અટાલલી–ઍ રગ્નજીલનને વભઙલા, જાલલા
અને ભાણલા ભાટેન વોથી આવાન ભાઔા ઘે . સ્ત ુયફાઍ
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ઔાાંધીજીનાાં

લીગાય

અને

ામોને

સ્લીાયી

રીધાાં

ઍ

રગ્નજીલનભાાં અનુકુરન વાધી ળામ ઘે ઍનુ ાં પ્રભાણ ઘે .
આગામા કૃરાણી અને સુગેતા કૃરાણી જુ દાજુ દા યાઙીમ
ુ ા સુભે જાલી ળક્યાાં,
ક્ષભાાં યહ્યાાં ઘતાાં; રગ્નજીલનભાાં વાંણ
ઍ ઙલુયી ફાાંધઘડ માા લીના ળક્ય ફન્મુાં શળે ઓલુાં? પ્રવન્ન
દામ્ત્મ ઍ ત વતત ઍફીજાનાાં સુઓ ભાટે પ્રમત્નળીર
યશેલાની

પ્રક્રીમા

ઘે .

રગ્નજીલનની

વપતાનુ ાં

યશસ્મ

ઙન્ભકુાંડીભાાં ે ગ્રશ ય નીબાય નથી; ભાણવની વભઙણ,
ઉદાયતા અને વશમઔ ય નીબાય શમ ઘે .
ભધુય લાણી ઍ દામ્ત્મજીલનની વોથી ભઙફુત ડી
ઘે . રગ્નજીલનને ઔાટુાં આલા ભાટે ક્રધ ઍ ાંઓાનુ ાં અને
ડલાાં લગન ઍ દયડાનુ ાં ાભ યે ઘે ! તીત્ની ફન્નેના
ળઓ બીન્નબીન્ન શમ ત, તે પ્રભાણે ઌડ્ઙસ્ટભેન્ટ વાધી
રેલાભાાં કુટુમ્ફની બરાઈ ઘે . વજ્ઙન રાઔતા તીદે લ અને
વન્નાયી દે ઓાતાાં શ્રીભતી ણ, આઓયે ત ભાણવ ઙ શમ ઘે .
તેઐ ણ ક્યાયે  બુર યી ફેવે ઍ ફહુ આંગ આનાયી
કટના નથી. જીલનભાાં બુર થામ ત્માયે ખુલ્રા દીરે સ્ષ્ટતા
યી રેલાભાાં આલે, બુર ફુરી રેલાભાાં આલે અને દીરઔીયી
વ્મક્ત યલાભાાં આલે ત આલી ડેરી આપતને ટાલાનુ ાં
લધાયે

ભુશ્ેર

નથી

શત.ુાં

રગ્નજીલનની

ભટાબાઔની

ઉાધીઐ, વાભેના ાત્રની નાની–નાની બુરને ઙડતાુલા
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ડી યાઓલાભાાં અને દી ભાપ નશીં યલાભાાં છામેરી શમ
ઘે . નાની ઔેયવભઙ રાાંફા ઔાે ભટુાં સ્લલુ ધાયણ યી
ેટરીલાય છટાઘે ડાન ભાઔા નીધાાયીત યી આે ઘે .
સ્લભાન ઍ અબીભાનભાાં રટામ ત્માયે તીત્નીનાાં
મુદ્ધની

ઙલાાઐ

ફેડલુભની

રક્ષ્ભણયે ઓા

ાય

યી

આવાવભાાં પ્રવયી જામ ઘે . આ ઍ ઍલી આઔ ઘે ે જે,
પામય બ્રીઔેડલાાના કયભાાં ણ બડી ળે! જે કયભાાં ચકડ
કય યી જામ ઍ કયભાાં પ્રેભને ગ ૃશપ્રલેળ યલાની ભનાઈ
શમ ઘે . રાઓ લુીમાના ઓગે ફાાંધેળ ુાં લીળા કય ઍ ‘કય’
નથી યશેત;ુાં ભાત્ર દીલારથી વજાામેળ ુાં ‘ભાન’ ફની યશે ઘે .
આરીળાન ભાનના લીળા ઘત્ર નીગે યશેલા ઘતાાં, ફા
ભાતાીતાની ઘત્રઘામા ભાટે ફાબીુની જેભ ટલે ઘે .
તીત્નીન ચકડ ફાના ાને અથડામ ત્માયે
ઍલી અથડાભણ ટાલાભાાં કુટુમ્ફનુ ાં લ્માણ ઘે . ાાવાશેફ
ારેરયે અભથુાં નથી હ્ુ,ાં ‘ફાને ણ આફલુ શમ ઘે !’
ચકડ લધે ત્માયે ફાની ળયભ ણ આડે ન આલે ત્માયે
વભઙવુ,ાં

ભા–ફા

ફનલાભાાં

ઉતાલ

યી

ઘે !

આતાંલાદીઐની ક્રુયતા યતાાં અવભ્મ ભાતાીતાની ક્રુયતા
બાલી ેઢી ભાટે ઐઘી શાનીતાા નથી શતી. જે. કૃષ્ણભતીની
લાતભાાં વચ્ગાઈ ઘે ઃ ‘ભાણવને લીર ે દાક્તય ફનલા ભાટે
બાયે તારીભ આલાભાાં આલે ઘે ; યન્ત ુ ભાફા ફનલા ભાટે
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ઈ

તારીભ

દુનીમાન

ઔભે

આલાભાાં
તે

નથી

ધભા

આલતી!’ ભીત્ર,

ાત

ભાણવ

ણ; કુટુમ્ફધભા

શમ

ાલાભાાં નીષ્પ નીલડે તેને ત અધભી ઙ વભઙલ!
‘કય’થી લધાયે આદળા ળાા ભાયા ધ્માનભાાં નથી.
ભાતાથી

લધાયે

ભટા

ળીક્ષને

હુાં

દી

ભળમ

નથી.

યીલાયથી ભટુાં લીશ્વલીદ્યારમ દુનીમાભાાં ક્યાાંમ ફાંધામુાં નથી.
ભાતાીતાના ઓયાફ લતાનથી ફઔડેરાાં ફાને સુધાયલાભાાં,
ળાાના ળીક્ષઍ ણ શાથ ધઈ નાાંઓલા ડે! જે કયભાાં
ભાતાીતા લચ્ગે સ્નેશ–વમ્ફન્ધ ન શમ ઍ કયભાાં ફાને
પ્રેભ, સ્નેશ અને રાઔણીના ઉલાવ યલા ડે ઘે . અઢ
ધનદરત લચ્ગે ણ ફા વાલ ઔયીફડાાં યશી જામ ઘે .
ફાની રાઔણીઐને ફગણભાાં ઙ ઉચયડા ાડનાય ભા–
ફાને કડણભાાં વ ૃદ્ધાશ્રભની દમા ય જીલલાન શક્ક ઘે .
છટાઘે ડાના ેવભાાં અદારત તી ે ત્નીને ન્મામ
આી ળે; ણ ફાને થતાાં અન્મામનુ ાં શુ?ાં ન્મામારમ
દાગ

સ્ત્રીઐને

ત્રાવભાાંથી

ભુક્તી

ે

ઓયાી

અાલી

બુઓભયાથી ઘડાલી ળે; યાં ત ુ ઍભનાાં ફાને પ્રેભ, સ્નેશ
અને રાઔણીઐના બુઓભયાથી ણ ઘડાલે? ફા થમાાં
ઘી દામ્ત્મ–વમ્ફન્ધ ત ુટે ત્માયે ભાત્ર ઍ વમ્ફન્ધ ઙ નશી;
ફાનુ ાં બલીષ્મ ણ ત ુટત ુાં શમ ઘે .
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અભેયીાભાાં
છટાઘે ડા

૧૬૩૯ભાાં

ડામલવા

ઍ

ઙઔતનાાં
શ્રીભતી

શેરા
જેમ્વ

અભેયીાનુ ાં લ્ગય

લશેરા

રક્વ

ઘે .

પૉડે

ામદે વય
રીધેરા.

લાતલાતભાાં ‘લાત’

ડામલવા સુધી શોંગી જામ ત બાયતભાાં બાગ્મે ઙ ઈ કય
વરાભત યશી ળે. ેટરા ત ઢાાંઢા જેલડા થામ તમ
ઍફીજાના લાાંધા ાઢલાનુ ાં ળધતા યશે ઘે ! ઍફીજાની
ઉણ, યવ–અબીલુગી, સ્લબાલઔત ઓાવીમત અને અનુકુ–
પ્રતીકુ સ્લબાલ ફધાાંને ેભ જાલી રેલાાં, વશન યી રેલાાં–
ઍલી

ઉદાય

બાલનાભાાં

ક્યાાં

પ્રવન્ન

દામ્ત્મનુ ાં યશસ્મ

છામેળ ુાં શમ ઘે .
શસ્તભેાની વાથે દીરભેાની લીધી યાલલાની
વ્મલસ્થા લીગાયલા જેલી ઘે ! નથી રાઔત ુાં ે, રગ્નભાંડભાાં
નલદમ્તીના ઘે ડાઘે ડીની વાથે ભીત્રતા ણ ફાંધાલી ઙઈઍ?
નીત્ળેઍ જાણી યાઓલા જેલી લાત યી ઘે , ‘પ્રેભની ઓાભીને
ાયણે નશીં; ણ ભૈત્રીની ઓાભીને ાયણે રગ્નજીલન દુઃઓી
થામ ઘે . યૉભેન્ટી પ્રેભન નળ ઐઘ થામ ઘી તી–ત્ની
લચ્ગે ભૈત્રી ફગલી ઙ ઙઈઍ. ભૈત્રીની બાલના તી–ત્ની
લચ્ગેથી ગારી જામ ત ઘી રગ્નનુ ાં લશાણ ડુફી જામ ઘે
અને ઘી દમ્તીને તયલા ભાટે ત ુટેળ ુાં ાટીમુાં ણ ભત ુાં
નથી.’
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ભીત્ર, રગ્ન યલાાં અને તડલાાં યતાાં રગ્ન ટાલલાાં
ઍ લધાયે ભશેનતનુ ાં ામા ઘે . છટાઘે ડા ઍ ત ઘે  ઘે લાડાન
લીલ્ ઘે . ૈવાના ઙયે તી ે ત્ની વશેરાઈથી ભી ળે;
જીલનવાથી નશીં. વાગ જીલનવાથી ળધનાયે શેરાાં વાગા
જીલનવાથી ફનવુાં ડે ઘે . માદ યાઓઙ, દમ્તીઐના દૈ ની
ચકડાઐથી ના લધાયે ઓયાફ નથી શત!ુાં

પ્રવાદ
ભશાલી ારીદાવના ‘ળાકુન્તર’ભાાં દુષ્મન્ત યાજાને
યણી વાવયે ઙતી ળકુન્તરાને લીદામ આતા તેના ાર
ીતા (ૠી શ્મ) અદૌ બુત ઉદે ળ આે ઘે ઃ
‘‘લડીરની વેલા યજે, વત્નીઐ (વતન) પ્રત્મે ણ
પ્રીમ વઓી જેવુાં લતાન દાઓલજે, તી ક્યાયે  ઔેયલતાન
આગયે તેથી ગુસ્વે થઈળ નશીં, નય પ્રત્મે ણ લીનમથી
લતાજે અને તને ભે રા વાયા બાગ્મ ફદર દી ફુરાતી નશીં.
વદાગાયથી ઙ સ્ત્રીઐ આદળા ગ ૃશીણીદ પ્રાપ્ત યે ઘે , ઍથી
ઉરટુાં લતાન યનાયી સ્ત્રીઐ આઓા કુને ીડે ઘે .’’

– લલ્રબ ઈટારીમા
વાંા ઃ B-74, શાંવ વવામટી, લયાઘા યડ, સુયત–395 006
ભફાઈર: 93745 56018
ઈ–ભેઈરઃ vallabhitaliya@yahoo.com
●●●
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169-2 : 05-07-2009

અનખુાં સુઓ
– ‘શયીશ્ચાંદ્ર’
અનુક્રભણીા

ઍે પટ ઙઈ ભાયી આંઓ શી થઈ ઙતી શતી.
ફાજુ ભાાં ફેવીને ઙગુબાઈ ૉભેન્ટ્રી આતા ઙતા શતા.
‘આણા યસ્તા ત અભેયીાના યસ્તાની વયઓાભણીભાાં
ઔરીકુાંગી જેલા. યસ્તાભાાં ક્યાાંમ ઓાડ નશીં ે ઉફડઓાફડ
નશીં. ાય ત ાણીના યે રાની જેભ વયી જામ. દઢવ
ીરભીટયની ચડે ઙતા શ, તમ તભાયા ેટનુ ાં ાણી ન
શારે.’
‘આ જુ ઐ! ક્યાાંમ યસ્ત દે ઓામ ઘે ? ફવ, ાય ઙ ાય.
ઘતાાં ક્યાાંમ ટ્રાપી જાભ નશીં. ન્મુમૉા ન આ વોથી ક્રાઉડેડ
યડ.’
ઙગુબાઈ શભણાાં ઙ અભેયીા દીયા ાવે ઙઈને
આલેરા.

ભને

ઓાવ

તાના

કયે

ત્માાંના

પટા

ઙલા

ફરાલેર. ઍ ઍ પટ દે ઓાડતા જામ અને તેન ુ ાં લણાન
યતા જામ.
‘આ ઘે , નામગ્રા પૉલ્વ. તેની વાભે આણે ત્માાંના
ધધ ત ફચ્ગાાં. તેન અલાઙ ઍટર ે ફાજુ ભાાં ઉબેરા
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ભાણવ વાથે ભટેથી ફયાડીને ફરીઍ તમે તેને વાંબામ
નશીં.’ – શેતાાં ઙગુબાઈન અલાઙ ઍટર ઉંગ થઈ ઔમ ે
ભાયે ાને શાથ દે લા ડયા!
‘અભેયીા ઍટરે સ્લઔા ઘે સ્લઔા! અભેયીા ન ઙમુાં ત
તભાલુાં જીલન ઍે ઔમુ.’ાં
રઔબઔ ફે રાે આ ફધુાં ઙઈ–વાાંબી હુાં જ્માયે
ાઘ પમો, ત્માયે ભને થમુાં ે અભાયા વતીળનેમ અભેયીાભાાં
નયી ભી શત, ત અભેમ ઙગુબાઈની જેભ અભેયીાનુ ાં
સ્લઔા ઙઈ આવ્મા શત. ઙગુબાઈન લીનામ અભેયીા ઔમ
અને ત્માાંન તે લીી થમ. વતીળ લીનામ યતાાં ત કણ
લધુ શળીમાય. તેણે ણ ઙલા ભાટે પ્રમત્ન યે ર; ણ ાાંઈ
ાયી પાલી નશીં. ભાયા ભનભાાંમે તેન ણવાટ યશી ઔમેર.
ઙગુબાઈનુ ાં આ ફધુાં વાાંબીને ભને પયી થડ વણ ઉઠય.
વતીળને

ભુફઈભાાં
ાં

કણા

વાયા

ઔાયની

નયી

ભે રી. ફે–ાાંગ લયવભાાં ભટ ફ્રેટ રીધ અને ાય ણ
ઓયીદી. ફે–ગાય ભશીને આઓા કુટુાંફ વાથે આલીને ભી જામ,
અભનેમ ભુફઈ
ાં
ફરાલે. ઍની ત્ની ણ ડાશી ને પ્રેભા.
લહ–
ુ દીય ફેઉ અભાયા ય ફહુ પ્રેભ યાઓે. આલે ત્માયે ાંઈ
ને ાંઈ રઈ આલે.
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ભાયી ત્ની ત આથી ફહુ ખુળ. યાં ત ુ ભાયા ભનભાાં
શભેળાાં વતીળની અને લીીની વયઓાભણી થમા યે , ને ભાલુાં
ભન ઓાટુાં થઈ જામ. ઙગુબાઈ ાાંગે લયવે ફીજી લાય ણ
દીયા ાવે ઙઈ આવ્મા. ઍભની લાત વાાંબી, ત્માાંની
અલનલી ગીઙલસ્ત ુઐ ઙઈ ભાયા ભનભાાં અબાલ જાઔે.
ઙગુબાઈ અને હુાં ઍ ઙ એપીવભાાં ાભ યીઍ.
એપીવભાાંમે ઙગુબાઈનુ ાં અભેયીા–ુયાણ ગાળુ ઙ શમ. ફધા
ભાંત્રભુગ્ધ થઈને વાાંબે . ઙગુબાઈની લાતભાાં લાયાં લાય ઍ ઙ
ધ્રુલદ ઘુટામ
ાં
– ‘અભેયીા ઍટરે અભેયીા!’
ઍભ યતાાં–યતાાં ઙગુબાઈ નીવ ૃત્ત થમા. અભે ફન્ને
રઔબઔ વયઓી ઙ ઉંભયના. ઍાદ લયવભાાં હમ
ુાં ે નીવ ૃત્ત
થમ. ભલાનુ ાં શલે ઐછાં થત;ુાં ઘતાાં લચ્ગે–લચ્ગે ભલા
આલે. અને ત્માયે અભેયીાની ઙ લાત અને પટા. ઘે લ્રે
આવ્મા ત્માયે પટ ફતાલતાાં અડધા–અડધા થઈ ઙતા શતા.
ઍ બવ્મ ળાનદાય ફાંઔર અને ગાભાાં ઉબેરી ળાનદાય
ાય! ‘આ ફાંઔર ને નલી ાય ભાયા લીીઍ ઓયીદી.’ ઍભને
ભઢે ભેં લઓાણ ત માું; ણ ભનભાાં નીવાવ નાંઓાઈ ઔમ.
આભ, ફીજાાં ઍાદ–ફે લયવ નીી ઔમાાં. લચ્ગે–
લચ્ગે ઙગુબાઈ કયે આલે. ભાયી ત્નીઍ નોંધ્મુાં ે ઍભની
લાતભાાં શલે લીીની અને અભેયીાની લાત થડી ઐઘી
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આલે ઘે . ભેં હ્ુ,ાં ‘ઉંભય પ્રભાણે સ્લબાલભાાં પય ડે.’
‘શા, તભાયાભાાંમે ત પય ડય ઙ ઘે ને! શેરાાં તભે
ક્યાાં ભાલુાં ાંઈ વાાંબતા?’
‘શલે ત વાાંબફૄાં છાં ને!’
‘લ્મ ત્માયે ! આજે ઙરદી નશાઈ–ધઈને તૈમાય થઈ
જાલ.’
‘ેભ આજે ાંઈ નલીન ઘે ?’
‘ફવ, હુાં હુાં છાં ને!’
હ્યાઔયા ાંથની જેભ હુાં ચટચટ દાઢી યી નશાઈને
આવ્મ. ત્માાં શ્રીભતીજી યે ળભી ચભ્બ રઈને ઉબાાં શતાાં.
‘ણ આજે ઘે શુ?ાં ’
ઍ ભરી; ણ ાંઈ ફરી નશીં. હુાં શજી તૈમાય થઈને
ફેઠ, ઍટરાભાાં ફેર લાગ્મ. ફાયણુાં ઉકડુ.ાં અને ઙઉં છાં ત
વતીળ, ઍની ત્ની અને ફે ફા, ‘શેી ફથા ડે ટુ મુ!...
શેી ફથા ડે ટુ મુ!’ ફા ત ‘દાદા...દાદા’ યતાાં ભને
લઔી ઙ ડયાાં.
ફધાાંઍ ભને રઈ ઙઈ દીલ પ્રઔટાવ્મ, ભાયી ાવે
ે

ાલી,

લહઍ
ુ

ભાયી

આયતી

ઉતાયી.

ફધાાં

ભને

ઉભાબેય ઔે રાગ્માાં.
‘આજે તભાય ૬૧ભ ઙન્ભ–દીલવ. તભે ૬૦ ુયાાં
માું. ષ્ઠી–ુતી ઉઙલલી ઙઈઍ ને! ઍટરે આજે વતીળે
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ઓાવ યજા રીધી. અભે ભમ્ભીને શેળ ુાં ે ઍદભ વયપ્રાઈચ
આલાની ઘે !’ – લહુ ફરતી શતી, ઍનાાં લેણે લેણે ભીઠાળ
ચયતી શતી.
અભે ઍ ભીઠાળ ભાણતાાં ફેઠાાં શતાાં, ત્માાં પયી ફેર
લાગ્મ. ઙગુબાઈ અને ઍભનાાં ત્નીઍ આલીને ‘શેી ફથા ડે’
શેતાાં ુષ્ગુચ્ઘ આપ્મ. વતીળને અને ઍના કુટુમ્ફને ઙતાાં
ઍભને આશ્ચમા થમુ.ાં આને ભાટે ઓાવ આવ્માાં ઘે , જાણી લી
લધુ આશ્ચમા થમુ.ાં ઍ ક્ષણબય ઍભના ભઢા ય લાદફૄાં
વાય થઈ ઔમુાં શમ ઍવુાં રાગ્મુ.ાં
‘તભે ઓયા આજે ટાણાવય આલી ઔમાાં!’
‘અયે , શલે વભમ ેભ ઔાલ તે વલાર ઘે . કયભાાં
અભે ફે ઍરાાં! ઍટરે અભે ઐઓીતાાં–ાઓીતાાં, દસ્તાય
વોની માદી ફનાલી ઘે . દયે ની ઙન્ભ–તાયીઓ નોંધી યાઓી ઘે .
ઙન્ભ–દીને ઍભને ત્માાં ઙઈને ‘શેી ફથા ડે’ શી આલવુ.ાં
અભાયાાં દીય–લહ–
ુ તયાાં ફધાાં દુય દુય અભેયીાભાાં. ઍટરે
આલા પ્રવાંઔ અભાયે ભાટે દહ્યરા થઈ ડયા ઘે !’
‘ઙગુાા! આજે શલે ઙભીને ઙ ઙઙ. અને તભાય
ઙન્ભ–દીલવ

ણ

આણે

આલી

ઙ

યીતે

ઉઙલીશુ.ાં

હુાં

ભુફઈથી
ાં
ઓાવ આલીળ. જેલ લીી તેલ હ,ુાં નશીં?’– વતીળે
ઍટરા પ્રેભથી હ્ુાં ે ઙગુબાઈ ઔઔા થઈ ઔમા!
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 312
‘વતીળ અભેયીા ન ઔમ’ તેન ુ ાં અનખુાં સુઓ ભેં
શેરી લાય અનુબવ્મુ.ાં

– ‘શયીશ્ચાંદ્ર’
(શ્રી લીઙમ નાયામણ દે લની ભયાઠી લાતાાને આધાયે )

(♦)

●(♦)
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170-1 : 19-07-2009

ઔચર–યાઠડ
–ફી.ે .યાઠડ ‘ફાફુ’
અનુક્રભણીા

(1)
ૈં  ીડા ીઔે , ત્માયે ઔચર વજાામ ઘે ,
આંસુ જ્માયે ઐઔે , ત્માયે ઔચર વજાામ ઘે .
આશ દીરથી નીે , ત્માયે ઔચર વજાામ ઘે .
જાભ ગીવના ઢે , ત્માયે ઔચર વજાામ ઘે .
ઙખ્ભ જુ ના વલે , ત્માયે ઔચર વજાામ ઘે .
બીતય ૈં  ઓબે , ત્માયે ઔચર વજાામ ઘે .
લેદના ટે લે , ત્માયે ઔચર વજાામ ઘે .
વેંડ વનાાં ફે , ત્માયે ઔચર વજાામ ઘે .
ડુવાાં વો ટલે , ત્માયે ઔચર વજાામ ઘે .
શમ ાાં ડુભ ઔે , ત્માયે ઔચર વજાામ ઘે .
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ઠય જ્માયે ભે , ત્માયે ઔચર વજાામ ઘે .
ળબ્દભાાં રશી બે , ત્માયે ઔચર વજાામ ઘે .
જીન્દઔી ખુદને ઘે , ત્માયે ઔચર વજાામ ઘે .
ભત આલે અટે , ત્માયે ઔચર વજાામ ઘે .

(2)
આંઔણુાં દે આલાય, કય ભને ઍવુાં ઔભે,
ફાયણાાં ફરેઃ ‘ધાય’, કય ભને ઍવુાં ઔભે.

શ ઔયઓાાંન થાય, કય ભને ઍવુાં ઔભે,
શમ જે કયને કવાય, કય ભને ઍવુાં ઔભે.

ામભી જ્માાં ઘમ્ભરીરાાં રાઔણીનાાં ચાડ શ,
ામભી જ્માાં શ ફશાય, કય ભને ઍવુાં ઔભે.

નીંદની ગાદય શટાલે, ચાડલાાંના રયલ,
શ સુઔધ
ાં ી જ્માાં વલાય, કય ભને ઍવુાં ઔભે.

જે કયે રાઔે અજાણ્માનેમ ણ તાણુ,ાં
ર ગાશે ઉતાય, કય ભને ઍવુાં ઔભે.
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થાન બાય ઉતાયે , ઈ આલી ડેરીઍ,
વાાંડે જ્માાં શાળાય, કય ભને ઍવુાં ઔભે.

ભાંદીય જેવુાં યભ સુઓ, વાાંડે જ્માાં જીલને,
જ્માાં યશે ગડત વીતાય, કય ભને ઍવુાં ઔભે.

(3)
સ્શેઙ ળેયી વાાંબયી ને ફાણ ફેઠુાં થમુ,ાં
ભેં નઙય ાઘ યી ને ફાણ ફેઠુાં થમુ.ાં

બાલતી ગીઙ અને વો પેયીમાઐ વાાંબમાા,
જીબ આ શઠે પયી ને ફાણ ફેઠુાં થમુ.ાં

રાર આંઓ થૈ શતી ૈં ધુફા ભામાા ઘી,
આંઓ આ ગી ઙયી ને ફાણ ફેઠુાં થમુ.ાં

માદ આલી ઔૈ પયીથી આઙ જુ ની લાયતા,
ઉડતી આલી યી ને ફાણ ફેઠુાં થમુ.ાં

માદ આવ્મા સ્લપ્નભાાં ૈં યાક્ષવના ભુઓલટા,
નીંદથી જાગ્મ ડયી ને ફાણ ફેઠુાં થમુ.ાં
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સ્લઔા ળ ઓ અને શેતા પયત શાથ ઍ,
ભા ભને ઍ વાાંબયી ને ફાણ ફેઠુાં થમુ.ાં

ભઙ ભસ્તીના દીલવ ેલા શતા, ને હ?
ુાં
હુાં યડય ઓફ બયી ને ફાણ ફેઠુાં થમુ.ાં

(4)
ખુળી ેટરી દુશ્ભનને ભે ઘે ?
તભાયી થાભાાં ભને વાાંે ઘે .
લુાં ત લુાં લાત ેભે તભાયી?
શલા ાન દઈને ફધુાં વાાંબે ઘે .

નથી સ્લપ્ન ભાયાાં થમાાં ે થલાનાાં,
ફધાાં જેભ ઍ ણ ભજેથી ઘે ઘે .

ભને ઙઈ લત તભાયી ઔરીભાાં,
તભાયા તયપ ાાં નઙય વો લે ઘે ?

ફગાલી યહ્ય ઘે ભને ભાત્ર ઈશ્વય,
નશીં ત ઔફૄાં યઙ ઓાંઙય તે ઘે .
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બબુી ઉઠે ઘે ફધે આઔ ભાાં,
ભને ઙઈ તાયી નઙય ઙ ઢે ઘે .

ભને વાાંત્લના દઈ શલે ના વતાલ,
લે સ્શેઙ ટાઢ ત ઙખ્ભ ે ઘે .

નથી ‘ફાફુ’ અભસ્તી ઙ યાતી ગુરાફી,
હૃદમની ઔરીથી ઔચર નીે ઘે .

(5)
દદા ની બાા બણાલી ઙઈઍ,
ગાર, સુયઙને યડાલી ઙઈઍ.

લાત બીતયથી ઢાલી ઙઈઍ,
યઔ ઘી દુઓતી દફાલી ઙઈઍ.

આમન ગખ્ઓા વયલયન ધયી,
દુયથી ઍને ડયાલી ઙઈઍ.
કૃષ્ણરીરા ેભ ના ઙલા ભે ?
શાથને થડ ઙરાલી ઙઈઍ.
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જીતનાયા જીત ના ઉઙલી ળે,
શાય ૈં ઍલી ઙ થાલી ઙઈઍ.
અશ્રુ, ડુભ, ડુવાાં ને ગીવથી,
તાઙ માદન ગણાલી ઙઈઍ.
દુય ાાં બાગ્મા યે ઘે ઔાભથી?
રાલ, ભ ૃઔઙને ભનાલી ઙઈઍ.

ાત્ર ઈશ્વયનુ ાં ઍ બઙલે ળક્ય ઘે ,
આલ, થ્થયને ટાલી ઙઈઍ.

ળબ્દન ભાંડ વજાલી ાઔે ,
ભોનન ઉત્વલ ભનાલી ઙઈઍ.
જીન્દઔીને ભન દી ઍનુ ાં થમુ,ાં
ભતથી ાંઙ રડાલી ઙઈઍ.

ફેવણુાં રાઔે લીનુ ાં ફેવણુ,ાં
ત્માાં ઔચર ફે–ગાય ઔાલી ઙઈઍ.
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(6)
દદા જેવુાં ત્માાં શુાં દે ઓામ ઘે ,
આંઔી ભાયા તયપ ગીંધામ ઘે .

ચેય અપલાનુ ાં લશે ઘે ગતયપ,
શ્વાવ ભાયા ઍટરે લુાંધામ ઘે .

આ તયપ હ,ુાં ઍ તયપ આખુાં ઙઔત,
પ્રેભભાાં શમ્ભેળ આવુાં થામ ઘે .

ાગ જેલા શમ ઘે વમ્ફન્ધ વો,
તડ ડે ત ક્યાાં દી વન્ધામ ઘે ?

ઠેવ ેલી આયી રાઔી શળે?
રાઔણી ભાયી શજી રાંકામ ઘે .

ઈ ુઘે આઙ ણ ઈશ્વય લીળે,
શાથ ભાય ઍ તયપ રાંફામ ઘે .
થૈ ઔચર યમા યે ઘે યાત દી’,
સ્લપ્ન જે ાગી લમે યાં ડામ ઘે .
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(7)
ભેં ઉેલ્મ ખુફ કેય બેદ ઘે ,
ચાાંચલાાં યણને લળમ પ્રસ્લેદ ઘે .

શ્માભરી આ યાત ફીજુ ાં ૈં નથી,
તપ્ત સુયઙને ભે રી ેદ ઘે .

ત્ર ઘે લાદ, નદીન પ્શાડને,
વ્મક્ત ઍભાાં દદા બીન ઓેદ ઘે .

ઈ ના લાાંગી ળે, ાભી ળે,
ભાનલી ત લણઉેલ્મ લેદ ઘે .
જીન્દઔીભાાં ાાંઈ ણ ટત ુાં નથી,
આ શથેીભાાં શ ક્યાાં ઘે દ ઘે ?

(8)
વાલ ઓારી ક્યાાં ીમારી શમ ઘે ?
ૈં નશીં ત ામભારી શમ ઘે .

ક્યાાં યે ઘે ઈ ભીઠી લાત ફે?
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જે ભે ઘે ફવ વલારી શમ ઘે .

આ ભુશફત ચાાંચલાાંની જાત ઘે ,
નીત્મ દે તી શાથતારી શમ ઘે .

શમ ઘે ક્યાાં ઈ ભાણવ ઍર?
જાત વાથે ઘાાંમ ગારી શમ ઘે .

જાતને ણ ઘે તયે ઘે પ્રેભથી,
ભાનલી ેલાાં ભલારી શમ ઘે ?

બીડ જેવુાં ઍટરે રાગ્મા યે ,
વાાંડી ખુદની ઙ ગારી શમ ઘે ?
દુઓ–દદો ઍ ઙ આે ‘ફાફુજી’,
ગીઙ જે વોથી લશારી શમ ઘે .

(9)
ચાાંચલાાં થૈ ઙ અશીંથી ત્માાં સુધી,
ચશે ઘે ઘ અશીંથી ત્માાં સુધી.
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ટલે ઘે શય ીની ફાાંશભાાં,
આંસુ થૈ ચા અશીંથી ત્માાં સુધી.

ઍ ભે ત ક્યાાં ભે બ્રહ્ાાંડભાાં?
લીસ્તયી અટ અશીંથી ત્માાં સુધી.

તમ લયવે ઔભ અશીં, ને ત્માાં ખુળી,
ઍ ઘે લાદ અશીંથી ત્માાં સુધી.

ફેમ ઘે ડે વયઓા શાર ઘે ,
ઙઈ રે, ફે  અશીંથી ત્માાં સુધી.

(10)
ઈળાય ભુ થ્થયન, તને વભજામ ત વાલુાં,
વલેા અથા ઠયન, તને વભજામ ત વાલુાં.

ઙઔતની યાં ઔબુભી ય, તભાળ જીન્દઔીન ઘે ,
ભજાન ઓેર ઈશ્વયન, તને વભજામ ત વાલુાં.

લધાય થામ ભાત્રાન, ઘી શય ગીઙ ફુયી ઘે ,
ટય ઘે ઓયે ઓયન, તને વભજામ ત વાલુાં.
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સુનાભી લુ રૈ ાાં ફાંધન તડયાાં ીનાયાઍ?
ફા વાત વાઔયન, તને વભજામ ત વાલુાં.
ન જાણે ભત ેવ ુાં લુ રઈને આલળે તાલુાં,
શળે ીસ્વ કડીબયન, તને વભજામ ત વાલુાં.

રઓી ઘે લાત દીરની ભેં અશીં ફે–ગાય ઔચરભાાં,
ઝયા જીન્દઔીબયન, તને વભજામ ત વાલુાં.

–ફી.ે .યાઠડ ‘ફાફુ’–
લી વાંા ઃ 10, ગાંદ્રનઔય વવામટી, જી.આઈ.ડી.વી, પેઈવ-4
ાવે, લઢલાણ–363 030
જી. સુયેન્દ્રનઔય. ભફાઈરઃ 98799 63708 ઈ–ભેઈર:
143901@orientalinsurance.co.in
લીન ઔચર વાંગ્રશઃ ‘અશીંથી ત્માાં સુધી’, પ્રથભ આવ ૃત્તીઃ
2006, પ્રાળઃ તે–વયનાભુાં ઉય ભુઙફ,
ાનાાં : 68, ભુલ્મઃ 50 લુીમા, (ગુઙયાતી વાશીત્મ અાદભીની
વશામથી પ્રાળીત)

●● ●
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અને ઘે લ્રે... ...
ળશેયભાાં
ભનવીફ શમ

લવનાયા
ઘે .

રના

ભજાાંની,

ઔનાાં

તીમાાં બાયે

ઔયઓાાંની અને

ડાભયનાાં

રીંણની ળયભ ઘાાંડીને ઍ ફીગાયાાં તીમાાં, ગી, યલાદાય
અને સ્ળાલૈબલ ધયાલનાયી ભાટીના વીધા વમ્ા ભાાં આલલા
ઙ નથી ાભતાાં. રીરા કુભા કાવ ય ે તાજી ઓેડામેરી
ધયતી ય ે દયીમાીનાયે થયામેરી ઈસ્ત્રીદાય યે તી ય
ગારલાન લૈબલ ત ઔના તીમાાંન ‘સ્લાદ’ ઘે . બઔલાને
ઔનુ ાં વજૉન ફુટભજાાંની ઙનભટી લેઠલા ભાટે નથી મુ.ું જેને
જીલનભાાં ક્યાયે મ ઍાદ ાાંટ ણ લાગ્મ નથી, ઍ ભાણવને
પ્રેભ શુાં ઍની ઓફય ડે ઓયી?

–ગુણલાંત ળાશ
05 જુ રાઈ 2009ના ‘દીવ્મ બાસ્ય’ની યલીલાયીમ
ુતીભાાંની ઍભની ટાય ‘લીગાયના વદાલન’ભાાં
ાંૃ
થી વાબાય...

♦

●♦

જે દીલવે ભાનલજાત વ ૃક્ષભાાં ભાંદીયનાાં દળાન યળે અને
ાાંદડાાંઐભાાં તેત્રીવ ટી દે લતાઐન નીલાવ નીયઓળે તે
દીલવે  ૃથ્લી યથી મુદ્ધ નાફુદ થળે. વ ૃક્ષ લીત્ર ઘે ; ાયણ ે
વ ૃક્ષત્લ લીના ભનુષ્મત્લ ઍ ભીનીટ ણ ટી ળે તેભ નથી.
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ઉત્ક્રાન્તીના ક્રભની દૃષ્ટીઍ ણ વ ૃક્ષ ભનુષ્મથી ઓાસ્સુાં વીનીમય
ઘે . વ ૃક્ષ બણી નઙય નાઓલાની ફુયવદ આણી ાવે નથી.
આાળભાાં થયામેરા ભેકધનુને નીયઓલા ભાટે ઍ ઓાવ
ભીનીટ આણી ાવે ઘે ઓયી?
–––––
દઔ દીધા ઘી ઙ ભાણવ ળયભથી નીચુાં ઙઈ જામ,
ત તેનાાં ઐલાયણાાં રેઙ. ભાનલજાતને ટાલી યાઓલા ભાટે
ઙલાફદાય ઍલી ફે આઓની ળયભન ઍ ભારી અડધ વાઘુ
ઔણામ. ઍ ભાણવ ેલ ભાણવ તયીે ટી યશે તે ભાટે ખુફ
ઙ ભથવુાં ડે તેલી આ વદીભાાં ‘ભાણવ’ તયીે જીલી ઔમેરા
ઈ વાભાન્મ ઙણને કયે ઙલાનુ ાં ફને ત્માયે ઈ આશ્રભભાાં ઙતા
શ ઍલ બાલ વેલલા જેલ ઘે . ગ ૃશસ્થાશ્રભ ઍ ઍલ આશ્રભ
ઘે , જેને ાયણે ફાીના ત્રણે આશ્રભ ટી યહ્યા ઘે . વાંવાય
અવાય નથી..

–ગુણલાંત ળાશ

12 જુ રાઈ 2009ના ‘દીવ્મ બાસ્ય’ની યલીલાયીમ
ુતીભાાંની ઍભની ટાય ‘લીગાયના વદાલન’ભાાં
ાંૃ
થી વાબાય...
♦●♦
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170-2 : 19-07-2009

થા ઍ–અથા અને
–ભશમ્ભદ ભાાંડ
અનુક્રભણીા

(અશીં ઍ સુપી થા યજુ યી ઘે . આ થાની
લીળીષ્ટતા ઍ ઘે ે, જુ દા જુ દા સ્તયના લાગ ે શ્રતાઐને તે
જુ દી જુ દી યીતે, જુ દા જુ દા વન્દબાભાાં વભજામ ઘે . વાભાન્મ
વ્મક્તી ઍભાાંથી અભુ અથા તાયલે ઘે , ત લીદ્વાન જુ દ ઙ અથા
તાયલી ળે ઘે અને શ્રદ્ધાલાન ે બક્ત લી જુ દી ઙ યીતે તેને
વભજે ઘે . તેભાાંથી ઈ ઍ ઙ પ્રાયન ફધ તાયલી ળાત
નથી. તેન ુ ાં આંતયી ત ઍવુાં ગુમ્પીત શમ ઘે ે તે ભાનલીના
લીળા વભુશને સ્ળી ળે ઘે .
ત–
અશીં આેર થાભાાંથી તભે શુાં વભઙ ઘ તે તભાયે
લીગાયલાનુ ાં ઘે .)
♦●♦

ઍ નાનડા ઔાભભાાં, ઍ ઔયીફ બયલાડ ફયીઐ
યાઓીને તાના કુટુમ્ફનુ ાં બયણ–ણ યત શત. તે ફરી
ળત શત; યન્ત ુ તદ્દન ફશેય શત.
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તાજુ ,ાં રીળુાં કાવ ગયાલલા ભાટે યઙ ફયીઐને રઈને
ઍ ઔાભથી થડે દુય આલેરી ટેયી ઉય રઈ ઙત શત. ઍ
ફશેય શત ઍ ઓલુાં; યન્ત ુ ઍથી ઍને ળ પય ડત નશત.
ઍ દીલવ ઍણે ઙમુાં ત ઍને ઓફય ડી ે ઍની ત્ની
ફયનુ ાં ઍનુ ાં બાત ુાં આલાનુ ાં ઙ બુરી ઔઈ શતી. અઔાઉ આવુાં
ફન્મુાં ત્માયે દીયા વાથે ાઘથી ઍણે બાત ુાં ભરી આપ્મુાં
શત;ુાં યાં ત ુ આજે ત સુયઙ ભાથે આલી ઙલા ઘતાાં, શજી સુધી
શુાં આવ્મુાં નશત.ુાં
બયલાડે લીગામુું ે હુાં કયે ઙઈ આવુ.ાં દીલવ આથભે
ત્માાં સુધી બુખ્મા ેટે હુાં અશીં યશી નશીં ળકુ.ાં ઍની નઙય ટેયી
ઉય કાવ લાઢતા ઍ ભાણવ ય ડી. ઍની ાવે ઍ શોંગી
ઔમ અને હ્ુ,ાં "બાઈ, ભાયી ફયીઐ ય ઙયા નઙય યાઓતા
યશેળ? ઍટળુાં ઙ ઙ ે ઍ ફધી આકીાઘી ન થઈ જામ. ભાયી
ત્નીઍ ભુઓાાઈ યી ઘે . આજે ભાલુાં ફયનુ ાં ઓાણુાં ભુલાનુ ાં ઙ
બુરી ઔઈ ઘે . ઍ ભાટે ભાયે કયે ઙવુાં ડળે."
શલે, ેર કાવ ાલાલા ણ ફશેય શત. ઍણે
ઍ ળબ્દ ણ વાાંબળમ નશત. ઍટરે ઍણે હ્ુ,ાં "હુાં ભાયા
ઢય ભાટે જે ગાય ાુાં છાં ઍભાાંથી તને ભાયે ળા ભાટે ાાંઈ
આવુાં ઙઈઍ? ભાયે કયે ઍ ઔામ અને ફે કેટાાં ઘે . ઙ તને
કાવ આુાં ત ઍના ભાટે કાવ રેલા ભાટે ઍને કણે દુય ઙવુાં
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ડળે. અત્માયે ભાયી ાવે થડુક
ાં ણુાં રઈ ઙલા ભાટે ઘે ઍભાાંથી
હુાં તને શુાં આલા ભાઔત નથી. ભાટે ભાય ીઘ ઘડ."
ઍણે શાથ શરાવ્મ, ‘‘જા બાઈ, જા.’’ અને ભુઘભાાં શસ્મ.
ણ ફયીલાા ફશેયા બયલાડે ત શુાં ઙ વાાંબળમુાં નશત.ુાં ઍણે
હ્ુ,ાં "ભાયા ભીત્ર, વાંભત થલા ફદર આબાય. હુાં ઙઈને તયત ઙ
ાઘ આવુાં છાં. ઈશ્વયના આળીલાાદ તભાયા ય શઙ, તેં ભાયા
ભનને ળાાંતી આી ઘે ." દડત દડત તે ઔાભભાાં શોંચ્મ અને
તાના કયે ઙઈને ઙમુાં ત તેની ત્ની તાલભાાં ટામેરી
શતી અને ઍ ડળી ફાઈ તેની વાંબા રઈ યશી શતી.
બયલાડ તાનુ ાં બાત ુાં રઈને પયી ટેયી ય શોંગી ઔમ. ઍણે
ફયીઐ ઔણી રીધી. ુયેયુ ી શતી, ઍ ણ આકીાઘી થઈ
નશતી.
ેર ગાય લાઢલાલા ત શજી તાના ાભભાાં
વ્મસ્ત શત. ફયીલા બયલાડ ભનભન ફલ્મ, ‘ગાય
લાઢત આ ભાણવ ેટર બર શેલામ! ઍણે ફયાફય ધ્માન
ુાં
ુાં ક્યાાંમ ગાલ્મુાં ન
યાખ્મુાં ઘે ે ભાલુાં ઍ ણ શુ યઓડત–બટત
જામ. ભાયે ઍની આ ભશેયફાની ફદર ઍન આબાય ન ભાનલ
ઙઈઍ. ભાયી આ ઍ નાનડી ફયીન ઍ ઔ આભેમ
ઓયાફ ઘે . હુાં ઍ ફયી ઙ ઍને બેટ આી દઉં ત ેભ?’
ફયીને ઍણે ઓબે નાઓી અને ેરા તયપ ગારલા ભાાંડુ.ાં નજી
શોંગીને હ્ુ,ાં "ઙ બાઈ, હુાં નશત ત્માયે તેં ભાયી ફયીઐનુ ાં
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ધ્માન યાખ્મુાં શત ુાં ઍટરે હુાં તાયે ભાટે આ બેટ રાવ્મ છાં. ભાયી
ભનવીફ ત્નીને આજે તાલ આવ્મ ઘે . ભને રાઔે ઘે ે ભાય
આટર ઙ ખુરાવ ુયત ઘે ."
યાં ત ુ ગાય બેઔ યતાાં ઍ ફશેયાઍ બયલાડના ઈ
ળબ્દ વાાંબળમા નશતા. ઍ ક્રધથી ફયાડય, "વારા, શરટ
બયલાડ, ત ુાં નશત ત્માયે ભેં ઍ તયપ નઙયે મ યી નથી. તાયી
ફયીન ઔ રાંઔડ થઈ જામ ઍભાાં હુાં ઈ યીતે ઙલાફદાય
ઔણાઉં? હુાં ત ભાય ગાય ાલાભાાં યામેર શત. ઍ ઈ
યીતે ફન્મુાં ઍની ભને ત ાંઈ ઓફય ઙ નથી ઙત યશે. ઙત
યશે. નશીં ત ભાયે તને તઔેડી ભુલ ડળે."
બયલાડ ેરાને ઓીજામેર ઙઈને નલાઈ ાભી યહ્ય
શત. ગાયાલા નાયાઙ થઈને શુાં ફરત શત તે વાાંબી
ળત નશત; યાં ત ુ ઍન ક્રધી ગશેય ઙઈને તેને આશ્ચમા થત ુાં
શત.ુાં ઍટરે ફાજુ ભાાંથી કડા ય ફેવીને વાય થઈ યશેરા ઍ
ભુવાપયને તેણે ભદદ ભાટે ફરાવ્મ અને ફલ્મ, "ભશેયફાન,
ભાપ યઙ. ણ ભને ઍ શેળ ે ગાયાલા બાઈ શુાં શે ઘે ? હુાં
ાને ફશેય છાં. ભને ઍ વભજાત ુાં નથી ે હુાં આ ફયી ઍને બેટ
આુાં છાં. ઍન ઍ ઉગ્ર થઈને ેભ અસ્લીાય યે ઘે ?"
બયલાડ અને ગાયાલા તતાની લાત ફુભફયાડા
ાડીને ેરા કડાલાા ભુવાપયને યલા રાગ્મા. શલે, વાગી
લાત ઍલી શતી ે ઍ ઍ કડાગય શત અને ેરા ફન્નેની
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જેભ ઙ ફશેય શત. ઍ શુાં ઙ વાાંબત નશત. બુર ડી
ઔમ શત ઍટરે જાણલા ભાઔત શત ે આ ઈ ઙગ્મા ઘે અને
તે ક્યાાં આલી શોંચ્મ ઘે . યાં ત ુ જ્માયે તેણે આ ફે ઙણને
ગુસ્વે બયામેરા ઙમા ત્માયે હ્ુ,ાં "શા બાઈઐ, હુાં ફુર લુાં છાં
ે ભેં કડ ગમો ઘે ; યાં ત ુ હુાં જાણત ઙ નશત ે ઍ તભાય
શળે. ભને ભાપ ય. ભેં ઈ નફી ક્ષણે રારગભાાં આલી
ઙઈને આ અલીગાયી કૃત્મ યે ળ ુાં ઘે !"
શલે, ેર ગાયાલા તડુક્ય, "ફયી રાંઔડી થઈ ઔઈ
ઍની વાથે ભાયે ાંઈ રાઔત ુાં લઔત ુાં નથી."
ફીજી તયપ ફયીલાા બયલાડ કડાલાાને લીનાંતી
યે ઘે ે, "ઍને ુઘ ે ઍ ભાયી બેટ ળા ભાટે સ્લીાત નથી. હુાં
ત ઍની તયપના ભાયા આદયને રીધે આ આલા ભાગુાં છાં."
ગયે હ્ુ,ાં "ભેં કડ ગમો ઍ હુાં ફુર લુાં છાં; ણ હુાં
ફશેય છાં ઍટરે આ કડ તભાયા ફેભાાંથી ની ભારીીન ઍ
ઘે ઍ હુાં વાાંબી ળત નથી."
ફયાફય ઍ ઙ લઓતે ઍ ઉંભયરામ ઍ દયલેળ
નઙયે ડયા. ધુીમા યસ્તે ઔાભ તયપ ઍ ઙઈ યહ્યા શતા.
ગાયાલા ઍભની ાવે દડી ઔમ. ઍભના ચબ્ફાની ગા
શલેથી ઓેંગીને હ્ુ,ાં "આદયણીમ દયલેળ, હુાં ઍ ફશેય
ભાણવ છાં. આ ફન્ને જે શે ઘે ઍભાાં ધડ–ભાથાની ભને ઓફય
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ડતી નથી. આ આના ડશાણથી ઍ નક્કી યી શ ે ઍ
ફન્ને ળા ભાટે ફુભફયાડા ાડે ઘે ."
યાં ત ુ દયલેળ ભુઔા
ાં શતા. ઍભને લાગા નશતી. ઍટરે
ઙલાફ આી ળક્યા નશીં. ણ ઍભની નજી ઙઈને ત્રણે
ફશેયાઐના ગશેયા તાીને ઙલા ભાાંડયા. ફશેયાઐઍ ફરલાનુ ાં
ફાંધ યી દીધુ.ાં
દયલેળે તાની તીવ્ર અને લેધ દૃષ્ટીથી શેરાાં
ઍની વાભે અને ઘી ફીજાની વાભે ઙમુ.ાં ેરા ફન્ને ત
ફેગેની અનુબલલા રાગ્મા!
દયલેળની ગભદાય ાી આંઓ, વાગી ડી ભેલલા
અને યીસ્થીતીન તાઔ ભેલલા જાણે ે ત્રાટ યલા રાઔી.
ફધા પપડલા રાગ્માાં. તે તાંત્રલીદ્યાન ે ઈ ાભણ ટુભણન
બઔ ફની ઙળે ઍ ફીે ત્રણે ડયલા રાગ્મા.
અગાન ગતાુલા કુદીને ગયે કડા ઉય વલાયી
યી રીધી અને વડવડાટ કડાને ભાયી ભુક્ય. બયલાડે તાની
ફયીઐને લાલા ભાાંડી. ગાયાલા આંઓ નીગી યી, ગાયાની
ઔાાંવડી ફાાંધી, ઓબે ગડાલીને ટેયી યથી તાના કય તયપ
ગારલા ભાાંડય.
દયલેળ ણ તાની વપયભાાં ગારી નીળમા અને
લીગાયલા રાગ્મા ે, ક્યાયે  લાગા ણ લાતગીત યલા ભાટે
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ેટળુાં ફીનઉમઔી ભાધ્મભ થઈ જામ ઘે ? જાણે ે, ભાણવને
લાગા ઘે ઙ નશીં!
આ થા કણુાં કણુાં શી જામ ઘે .
ઍભાાંન ુ ાં ઍ યશસ્મ ઍવુાં ણ ઘે ે દયલેળ વાાંબી ળે
ઘે , ઍભને લાગા ણ ઘે ; યન્ત ુ ઍભની લાત વાાંબી ળે–
વભજી ળે ઍવુાં વાભે ઈ નથી! ઍવુાં ણ ત ઈ શવુાં
ઙઈઍ ને? ફધ આલ, વાગી લાત વભજાલલી; ણ ને?
ફશેયાઐને?
–આ ત ભાત્ર ઍ અથા ઘે . ફીજા કણા ગુઢ અથા ણ
આભાાં વભામેરા ઘે .
તભે ઍભાાંથી શુાં વભઙ ઘ? લીગાયઙ...

–ભશમ્ભદ ભાાંડ
વમ્ા ઃ 153/ફી, વેક્ટય–20, યાઙબલન વાભે, ‘ઙ’ યડ,
ઔાાંધીનઔય–382 020
પનઃ 079-2326 0216
રેઓના ‘પ્રાથાના–તાની જાતને ાભલાન વય
ભાઔા’ (પ્રાળ–ગુજૉય ગ્રાંથયત્ન ામાારમ, યતન નાા
વાભે, અભદાલાદ–૩૮૦ ૦૦૧,  ૃષ્ઠ–૧૭૬, શેરી આવ ૃત્તી–
૨૦૦૮, ુનભુદ્ર
ા ણ–ઐક્ટફય, ૨૦૦૮, નર–૪૦૦૦, ભુલ્મ–

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 333
લુીમા–૧૦૦) ુસ્તના ાન–૧૨૭ ઉયથી વાબાય....ઉત્તભ
ઔજ્ઙય
●●●

અને ઘે લ્રે... ...
ગુઙયાતી ઙણ અક્ષય યતાાં આંડાભાાં લધુ લીશ્વાવ
ધયાલે ઘે . તેની બાા ઓયાફ ઘે ; ણ શીવાફ ાક્ક ઘે .
‘ઉંચાઙડણી’નુ ાં આંદરન ઍટરે નથી જાભત ુાં ે વયે યાળ
ગુઙયાતીને ઙડણીભાાં યવ અને વભઙણ ડતાાં નથી. તેને
ફદરે આંડા વાગા રઓલાનુ ાં આંદરન ‘ઉંચાઙડણીલાા’ઐઍ
ગરાવ્મુાં શત ત તેઐ ભારાભાર થઈ ઔમા શત.. –લીદ્યુત
ઙળી
૫ જુ રાઈ ૨૦૦૯ના ‘દીવ્મ બાસ્ય’ની યલીલાયીમ
ુતીભાાંની ઍભની વાપ્તાશી ટાય ‘વભુદ્રભાંથન’ભાાંથી વાબાય...

●

(♦) (♦)
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171-1 : 02-08-2009

પ્મય ગુજીટે યીમન – ાક્કી ગુઙયાતી
–અલુણા ફીરઔી–જાડેજા
અનુક્રભણીા

ઍભ ઙ અભે – ફ્રેટનાાં થડાાં ફશેન, ફે–ત્રણ ભશીને
ઍાદ લાય ઍાદ ઙણને ત્માાં બેઔાાં થતાાં, ીટી–ફીટી નશીં.
ભાયી આજુ ફાજુ

નન–ગુઙયાતીઐની બયભાય. લાતભાાં ને

લાતભાાં ઍલાાં ઙ ઍ અ–ગુઙયાતી ફશેન ગુઙયાતને લઓડલા
ફેઠાાં – ‘આ ગુઙયાતીઐ ેટળુાં તેર ઓામ ને ેટર ફધ ઔ
ઓામ!’ ત્માાં સુધી ત ઠી શત;ુાં ણ ઘી ઍ ત વીધાાં લઔલલા
ય ઙ ઉતયી આવ્માાં. શલે ભાયાથી યશેલામુાં નશીં ઍટરે ભેં
ઍભને ુઘરુ,ાં ‘ફશેનજી, ભાપ યઙ; ણ તભાયાાં ાનભાાં
ચઔભઔતાાં ફુટીમાાં ણે આપ્માાં? આ તભાયી ભટી ભટી
ઔાડીઐ ક્યાાંથી આલી? આ આરીળાન ફ્રેટ ના રીધે? આ
તભાલુાં લૈબલી જીલનધયણ ના પ્રતાે? અયે , આણુાં
ગુઙયાન ઙ આ ગુઙયાતને આબાયી ઘે ઍ ેભ બુરામ?’
ઍનાથીમે ાઘ ઙઈઍ ત હુાં ૉરેઙભાાં બણાલતી
ત્માયની લાત. ઍ આલાાં ઙ ગુઙયાત ફશાયનાાં ફશેન અભને
ફધાાંને ‘ઍમ ગુજ્જુ –ગુજ્જુ !’ શીને ફરાલલા રાગ્માાં અને તેમ
લાાંકુાં ભઢુ ાં યાઓીને! શાં, ત ઍભન આ ઉતાયી ાડત ‘ગુજ્જુ ’
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ળબ્દ વાાંબીને હુાં ભેદાનભાાં ઉતયી ડીઃ તભે આ તભાય ળબ્દ
શભણાાં ઙ ાઘ રઈ ર ઙઉં, ઘી ઙ અભાયી વાથે વયઓી
લાત

ય!

(શા,

તેની

વાથે

ભને

ઈ

‘ભીડર

ક્રાવ

ભશાયાષ્ટ્રીમન’ શે ત ળ લાાંધ નશીં.)
ઔથુથીની લાત ત ઘી આલે ણ ઙન્ભતાાંની
લાયભાાં ઙ ભાયી ાનથુથીભાાં આ ‘હય
ુ તી ગુઙયાતી’ ઙ યે ડામેળ.ુાં
ુ , મયી આલી દે હ!ુાં ’ ઘી ત બણતય–ઔણતય, અયે ,
‘કુસભ
ણતય ણ ગુઙયાતીભાાં ઙ. ાટીભાાં ઘુટેાં ર ઍ લુડ
ભન ‘’ આજેમ શજી ઍટરા ઙ પ્રેભથી ઘુટી
ાં યશી છાં.
ફાુજી ભાયા વયાયી નયીભાાં. ગુઙયાતભાાં ઠેય ઠેય
પયલાનુ.ાં ગુઙયાતી બાાને ઍભણે ફયાફય ગાલેરી. તે
વાશીત્મપ્રીમ

જીલ.

વાર

’૪૩–’૪૫ભાાં

ઔકુરદાવ

યામચુયાના(લડદયા) ભાવી ‘ળાયદા’ભાાં ‘યાઈવપ્રેટ’ જેલી
અસ્વર ગુઙયાતી ે ‘ભયાઠી વાશીત્માય યીગમ શ્રેણી’ જેલી
આદાનપ્રદાનબયી ૉરભ રઓતા. ઍભણે ભને નાનણથી ઙ
આ ઉભદા વાશીત્મન યીગમ યાલેર... ૉરેઙભાાંમે ભાય
ભુખ્મ લીમ ‘ગુઙયાતી વાશીત્મ.’
વાભાન્મ ભધ્મભ લઔાનાાં અભે. કયભાાં ભયાઠી વાથે
ગુઙયાતી લાગન ણ બયુય. ચઔભઔ, ગાાંદાભાભા, ગાં,
યભડુાં જેલાાં યભડાાં અભે ફાણભાાં રાભ્માાં. ભટાાં થતાાં
અઓાંડ આનાંદ, કુભાય, નલનીત વભાણ, ઙનલ્માણ, નલગેતન
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જેલાાં

અભુલ્મ

કયે ણાાંથી

રદામાાં

ઍવુાં

હુાં

ત

ઙયામે

અતીળમક્તી નશીં. અને તેથી ઙ ગુઙયાતી યીતયીલાઙ ભયાઠી
યીતબાત વાથે ઍલા ત શીબી ઔમેરાાં ે ક્યાાંમ જુ દાઔય
લતાામ ઙ નશીં .
ગુઙયાતભાાં યશીઍ અને ગુઙયાતીણાન ાવ રાગ્મા
લીના યાાં યશીઍ તે ેવ ુાં લીગીત્ર? ાવની લાત ક્યાાં યલી;
આ શ્વાવ ઙ ગુઙયાતને નાભે રઓાલીને આવ્માાં ઘીઍ તે!
લોથી ગુઙયાતભાાં લવલાટ શલાથી સ્લાબાલીણે ઙ અભાયા
કયભાાં શુદ્ધ ભયાઠી લાતાલયણ ઍટરે ે ‘ળાસ્ત્રક્ત’ ભયાઠીણુાં
નશત.ુાં અભાયાાં બાા અને બઙન ફન્ને, ગુઙયાતી ઘાાંટલાાાં.
શમ ઙ ને? અભાયી વલાય અને યાત ડે ‘જે શ્રીકૃષ્ણ’થી,
લગઔાે ગારે ‘ેભ ઘ?’, ‘આલઙ.’ શા, ત ઍટરે અભાયે ત્માાં
ભુફઈઔયા
ાં
ે ુણેઔયા ભશેભાન આલે ત અભાલુાં ગુઙયાતી
ભીશ્રીત ભયાઠી વાાંબીને અભાયી ફહુ ઉડાલે. લી ાઘી ભાયી
ઘટેઃ "ગાર, અભાલુાં ભયાઠી ભઠાયામેળ ુાં નથી; ણ તભાલુાં
અંગ્રેજીમ જુ ઐને ેવ ુાં ભયાઠામેળ ુાં (ભયાઠી ઘાાંટલાફૄાં) ઘે !" ને
ઘી હુાં ડીંઔ ફતાવુ.ાં અશીં ણ ભાયી દરીર ગાળુ ઙ શમ.
શાસ્ત લી, ઍભાાં ળેન ુ ાં ળયભાલાનુ?ાં ‘બરેને ભયાઠી શુદ્ધ ન
શમ, ગુઙયાતભાાં યશીઍ ઘીઍ અને ગુઙયાતી શુદ્ધ ફરીઍ
ઘીઍ. ભુફઈ–ુ
ાં
ણે યશેતાાં શત ત ભયાઠીમે ગખ્ખુાં ફરત ઙ
ને!’ ઘ ને ફધા શવતા! ભાયે ભઢે ‘અભાયા ભયાઠીઐ’ યતાાં
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‘અભાયા ગુઙયાતીઐ’ આ ફે ળબ્દ લધાયે ગડેરા ઘે , ઍભ શ
ને ભેં ઙ ગડાવ્મા ઘે (લધાયે ડતા ઙ!) બઈ, ગુઙયાત ભયી
ભયી.
અયધી વદી લટાવ્મા ઘી થમુાં ે આણાાં ભુીમાાં
ગુઙયાતી ધયતીભાાં ફયાફય જાભી ત ઔમાાં ઘે ; ણ ભયાઠી
બાાનુ ાં ઋણ ણ થડુક
ાં ણુાં ઉતાયવુાં ત ઙઈઍ ઙ. તેથી અભાયા
ભયાઠીઐના કુરદે લતા ુ. ર. દે ળાાંડેને ગુઙયાતીભાાં રાલલાન
પ્રમત્ન મો.
અશીં ાઘી ઍ ઙ ઔત! રાર–ી–લાદી ે ઘી
દા–બાત–યટરી–ળા જેલા ભુબુત ફે–ગાય ઔણ્મા–ઔાાંઠયા
ળબ્દ ઙ શઠલઔા ને શાથલઔા. ઍટરે ે ઉંડે ઉતયલા ભાટે ખુદ
આ ભયાઠી ભાણુવને ળ રઈને ઙડણીળ ઓદલા ફેવવુાં
ડુ!!!
ાં ણ ત શુાં થઈ ઔમુ?ાં
આજે

ણ

ક્યાાં

ગુઙયાત

ે

ગુઙયાતી

બાાને

અલઔણલાભાાં આલે ત હુાં વાડીની ાટરી ઉંગે ગડાલીને,
ારલ ેડભાાં ઓવીને ઉબી યશી જાઉં. ેભ બાઈ? ફે–ઍ લા
શેરાાંની ઙ આ લાત. ભયાઠીના ઍ ભટા ઔજાના વાશીત્માયે
ક્યાાં ઍવુાં હ્ુાં ે, ‘આણે ત્માાં ફીજી બાાનાાં ુસ્તનુ ાં
આઔભન આટળુાં ધડાાફાંધ થામ ઘે ; ત ઍવુાં આણાાં ુસ્તનુ ાં
ફીજે થત ુાં શળે ઓલુાં?’ ભેં ત લતી ટારે આણે ત્માાંના
ભુધાન્મ પ્રાળઍ યે રા અનુલાદનાાં લધાભણાાંની માદી તેભને
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ભરી આી. ઙ ે ઍભન ણ તયત ઙ નીઓારવ દીરે
‘શેવ ુાં ડે બાઈ! અબીનન્દન’ ઍલ ઙલાફ આલી ઔમ.
‘ુ.

ર.’ના

અનુલાદામા

વમ્ફન્ધે

ઍભનાાં ત્ની

ુાં
સુનીતાતાઈને કણુાં ભલાનુ ાં થત(પન
ય). ઍભને ભાયે ભાટે
કણાાં શેતબાલ. જ્માયે શેરલશેરી લાય ભી ત્માયે ઍભણે શેળ ુાં
ે, ‘તને ભળમા ઘી ભાય ભ્રભ દુય થમ. ફાી અશીં ત ફધા
ઍભ ઙ શવે ગુઙયાતી ઐને ઍ ઙ ફુ લશારી અને તે ઍટરે
(ફૅન્ની) ાવફુ!’ ઍટરે હુાં ત ઍભની વાથેમે ફાઓડી ડીઃ
‘ત ઘી તભાયા ુ. ર.ને તભાયે ત્માાંથી ેભ ઈ ફશાય રઈ
ઙત ુાં નથી? ેભ અભાયે ફશાયથી આલીને ઍભને રઈ ઙલા ડે
ઘે ? શા, અશીં વાશીત્મ–વાંઔીત–રા–નાટની ફાફતભાાં અભુ
લઔા વીલામ ફીજાને યવ ઐઘ તેથી ાંઈ આવુાં વાભાન્મીયણ
યલાનુ?’
ાં ત્માય ફાદ ભેં ઍભને આણે ત્માાંનાાં ઘાતાાં ઘાાાં–
વાભમી–લતાભાનત્રન

વયલૈમાલાય

અશેલાર

ભરી

આપ્મ. ઍભને ગુઙયાતી આલડે નશીં ત ભયાઠીભાાં લીઔત
વભજાલી. ઉયાાંત ઍભને રખ્મુાં ે અભાયી આ ગુઙયાતી
બાાઍ ફે શાથ પેરાલીને ફીજી બાાને જે આલાયી ઘે ને
ઍટરી ત બાગ્મે ઙ ઈ બાાઍ આલાયી શળે.
શા, અભાયા ઍ ઙ ુ. ર.ને અશીં ઈ ઐઓે નશીં ત
ભને ઍટળુાં ઙ ગગયી આલે. તમ ગુઙયાત ઍટળુાં ઙ લશાળુાં
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...આલી ઙ યીતે ઍલાય ‘ઔભતાાંન યીઍ ગુરાર’
ભાટે વાંાદશ્રીને ‘ુ. ર.’ના અનુલાદની ભાંજુયી ઙઈતી શતી.
ત સુનીતાતાઈ આનાાની યલા રાગ્માાં ઍટરે ભેં ાઘાાં
ાટરી–ારલ ઓસ્માાં ઉંગાાં અને વાંાદનુ ાં ઉયાણુાં રઈને
સુનીતાતાઈ વાથે ેટરીમે દરીર યી. ઍટરે ઍ ભને શેલા
રાગ્માાં, ‘ુ. ર. શ ે ાયે ઓ, ત ુાં ત ફન્ને ભાટે રડલા તૈમાય.
બરે તને ઠી રાઔે તેભ ય.’
ભાલુાં ત આણા ેરા વાંસ્કૃત સુબાીત ‘થભૌ
વત્વાંઔતી ીભૌ ન યતી ુવાભૌ
ાં
’ની જેભ ‘ગુઙયાતી ીભૌ ન
યતી અન્મભૌ’ – શ ઙઈઍ ગુઙયાતી ફીજા ભાટે શુાં નથી
યતા? જેવુ.ાં
ઔમા લાની ઙ લાત. ુણેથી નીતાાં ‘વા’(વલાય)
નાભના ઘાાની વાપ્તાશી ુતીઍ ઉતયાણ ય ‘બ્રેપાસ્ટ
લીળેાાં’ ફશાય ાઢય શત. ઍભાાં ‘ગુઙયાતનુ ાં ન્માલુાં ળીયાભણ’
ઍ ભયાઠી રેઓભાાંમે ભેં રઓેળ,ુાં ‘અભથા તભે ફધા ગુઙયાતીઐને
લઔલળ નશીં. ગુઙયાતીઐની આશાયળૈરી ઍલી ાાંઈ તૈરી
નથી. ગુઙયાતીઐન યઙન નાસ્ત વાદ ઙ શમ ઘે . જેભ ે
યટરા(ઔાભડે), બાઓયી, ઓાઓયા, થેરા, ભુઠીમાાં ઢાાં,
ાાંતયાાં લઔેયે...’
ઍભ ત આણા ગુઙયાતને ક્યાાં ાછાં ન ડલા દઉં.
ભાયે ત્માાં ભુફઈ–ુણેથી આલતા ભયાઠી સ્લઙન જ્માયે લીદામ
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 340
રે ત્માયે ઍભનુ ાં બાથુાં ણ ગુઙયાતીણાની વડભથી ભકભકત ુાં
શમ. ઔમે લયવે ઙ ુણેથી ઍ ભયાઠી દીયી (ૉરેઙની)
અભાયે ત્માાં ગાય–ાાંગ ભશીના યશી ઔઈ, બણતય અથે. ઍનાાં
ભાતા–ીતા વાથે ભાયે ભાાંડ રાેની ઐઓાણ.(‘કયે ’થી
ઍભની ત ઙયામે નશીં). ઍ ર ત આશ્ચમાગીતઃ ‘ભાાંડ
રાેની ઐઓાણભાાં ઈ ૪–૫ ભશીના યાઓલા તૈમાય થામ?
લાશ, આ ગુઙયાત!’ ઍ દીયી ણ અશીંથી જ્માયે ુણે ઔઈ
ત્માયે ઍણે હ્ુાં ે વાલુાં થમુાં હુાં અશીં આલી ે જેથી ભને
ગુઙયાતની વાયી ફાજુ જાણલા ભી; નશીં ત હુાં ત ઓટા
ખ્મારભાાં ઙ યશી જાત.
વાથવાથ ભાલુાં ભયાઠીણુાં ભેં ઍભ ાાંઈ વાલ નેલે નથી
ભુય.ુાં અભાયા ચાાંાભાાં ેવતાાં ઙ ફુરેભઢરુાં આઔણુ(ઔાડા
ાં
ન
નશીં) વોનુ ાં સ્લાઔત યલા તૈમાય ઙ ફેઠુાં શમ, યાં ઔીુમાા
ઔણતીફાપ્ા ભયીમા તભને આળી આલા યાજી ઙ ઘે ને!
આંઔણે પ્રાઙક્ત(ાયીજાત) અને કયભાાં ુસ્ત ઍ ઙ ત ઘે
ભયાઠી

ભાણુવની

શ્રીભાંતાઈ.

આમુષ્મની

વભીવાાંજે

ઓીરી

ઉઠનાયાાં ગુરાફી ઘાાંટલાાાં બાતબાતનાાં ગુરફાવ ત ઓયાાં ઙ.
વાથભાાં કયભાાં ેવતાાં ઙ વાભે ડાઈનીંઔ ટેફર ય વાાંઔરી
કાટનાાં ફેઠી દડીનાાં રટ–લાળુાં શવતાાં ફીયાજેરાાં ઙ ઘે ને...
અને શલે આલી લાત ‘ઙભાડુાં તભને પ્રેભથી’લાી. ત્માાં ાછાં
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ચી જામ ગુઙયાતીણુ,ાં ઍમ ઍટળુાં ઙ વાચુ.ાં અને ઍથી ઙ
ગુઙયાત લશાળુાં યે લૈકુાંઠ નથી જાવુ.ાં
વયે યાળ ભયાઠી ભાણુવનુ ાં નવીફ ૈવાની ફાફતભાાં
ાાંઔફૄાં. ભા–ફાન સુડાં ર બયીને લાયવ ે ત્નીન સુડુાં
બયીને યીમાલય ત ઍણે વાાંબળમ ણ નશીં શમ. પક્ત
ફાલડાાં (ફુદ્ધી)ના ઙયે આઔ લધનાય ઍ. તાન વાંવાય
યલ, વાંતાનને ઉંગાભાાં ઉંચુાં ળીક્ષણ આવુ,ાં ઍભને યણાલલાાં
અને ફને ત ઍાદ નાનડુાં યશેઠાણ ફનાલવુાં – ફવ, આટળુાં
ઍનાાં રગ્નજીલનનુ ાં ચ્ગીવ લોનુ ાં વયલૈમ.ુાં ને ઘી ત
ત્નીની ડભાાં શેયાલલા ભાટે ભતીની ભાા જેટળુાં ઙ ઍના
શાથભાાં લધે ને! તેથી ઙ અભાયે ત્માાં ડાયબયી ઍ શેલત ઘે
ે, ‘શેરાાં દીયીને જુ ઐ યણાલી અને ઘી કય જુ ઐ ફાાંધી.’
ઍ ઙ ઘે વપ ગ ૃશસ્થની વટી, શેલાની લાત ઍ ે ઔભાાં
વનાનાાં વાાંાાં શેયલાન રશાલ ભળમ શલા ઘતાાંમે ભાલુાં
ભન ત ઍ ઙ ગીયયીગીત ભતીની ભાાભાાં બમુબ
ું મુું ઘે . પીય
બી દીર શૈ ‘ગુઙયાતી.’
ભાયા ફાુજી શમ્ભેળાાં ગુઙયાતને લધાલતા આવ્મા અને
ઍ ઙ વાંસ્ાય ભાયાભાાં ઉતમાા. હુાં ત શમ્ભેળની બાગ્મળાી,
નૈમા જેલી. ભાયે મે ફે ભાલડી. ભયાઠીઍ ઙન્ભ આપ્મ અને
ગુઙયાતીઍ ઉઘે યી. ઉઘે યી ઍટરે ેલી? આભ શાથભાાં અધ્ધય
યાઓી ને! ઘી ફેઉ ભાલડી લશારી ઙ શમ ને?
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ગુઙયાતની

(તેભાાંમે

ચ્ઘ–ાઠીમાલાડની)

આઔતા

સ્લાઔતાન ઈ ઙલાફ નશીં. ઍન લુડ આલાય ત દે ળ–
લીદે ળભાાં ાંામ. અભે ત વઔી આઓે ઙમમ ઓય, જાણ્મમ
ઓય ને ભાણ્મમ ઓય. ભન ભટુાં અને દીર દળુાં ઍનુ.ાં વાશવ
અને ઉદ્યઔ ઍ ત ઍનાાં લગ–કુાંડ. ગુઙયાતીણાની આ
પીરસુપી (‘ગુજીટેયીમનીચભ’)ને અભે શેરેથી ોંઓતા આવ્માાં
ઘીઍ અને ોંઓતામે યશીશુ.ાં
શભણાાં ઙ ઍ ભયાઠીબાઈને ઈ–ભેઈર યતી શતી ઍભાાં
ભેં ઍભને રખ્મુાં ે, ‘હુાં ત ગુઙયાતી ભાધ્મભાાં બણેરી. ભાલુાં
અંગ્રેજી ે ભયાઠી ઍવુાં વાલુાં નશી. જુ ઐ બાઈ, હુ ત ાક્કી
ગુઙયાતી છાં. પ્મય ગુજીટેયીમન!’

–અલુણા ફીરઔી–જાડેજા
વાંા –Aruna Jadeja,
A/1 - Sargam Flats, Ishwar Bhuvan Road, Navrangpura,
Ahmedabad- 380 014
Phone: 079-2644 9691 Email: arunaj50@yahoo.com

ભે ૨૦૦૮ના ‘નલનીત વભાણ’ (બાયતીમ લીદ્યાબલનનુ ાં
ગુઙયાતી

ભાવી–રલાઙભના

દય

લીળેની
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http://www.bhavans.info/periodical/samarpan.asp યથી
ભી યશેળે)ના ાન ૧૧૨ ઉયથી વાબાય...

♦●♦

અને ઘે લ્રે
રઓાંડન ઍ ટુડ લેગ તેન ઍ લુીમ ઉજે. તેભાાંથી
કડાની ના ફનાલીને લેગ ત અઢી લુીમા ઉજે. તેભાાંથી
ફધી વમ ફનાલી નાઓ ત 600 લુીમા ઉજે. અને ના ે
વમને ફદરે કડીમાની ચીણી ચીણી ભાન ફનાલી નાઓ ત
50,000 લુીમા ઉજે. રઓાંડ ત ઍનુ ાં ઍ ઙ ઘે ; ણ તેન ુ ાં
કડતય ય તેવ ુાં તેન ુ ાં ભુલ્મ. ભાણવ લીળે ણ ઍવુાં ઙ ઘે .
–નલરબાઈ

ળાશ

(‘રભીરા

ટ્રસ્ટ’

ુસ્તના ાન ૩૭ યથી વાબાય..)

@
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ઍ યૅ ળનારીસ્ટનુ ાં ભનભાંથન
–લીક્રભ દરાર
અનુક્રભણીા

વાભાન્મ યીતે ઍભ ભનામ ઘે ે ‘ભ્રભ’ ઍ દુય યલા
રામ ડદ ઘે ; ાયણ ે તે વત્મને ઢાાંે ઘે . આ ઙ ાયણથી
યૅ ળનારીસ્ટ લશેભને દુય યલા તથા શેલાતા ગભત્ાય ાઘ
ાભ

યતાાં લૈજ્ઞાની ાયણ

ર

આઔ

યજુ

યલા

પ્રમત્નળીર યશે ઘે . ભ્રભનીયવન ઍ યૅ ળનારીસ્ટના ામાક્ષેત્રની
અઔત્મની પ્રવ ૃત્તી ઘે .
ઈ ણ વ્મક્તી જાણી ઙઈને દુ:ઓી થલા ઈચ્ઘતી
નથી તેલી ધાયણા ઙ ામાના વત્મ તયીે સ્લીાયીઍ ત, દુ:ઓ
ઉત્ન્ન થલાનાાં ાયણને નીલાયલા અને તે ળક્ય ન શમ ત
તેને વશન યી ળામ તે ભાટેનાાં ઉામ લીળે લીગાયવુાં ઍ
ભનુષ્મ ભાત્ર ભાટે ઙલુયી ફને ઘે ; ાયણ ે દુ:ઓન અનુબલ
વોને થામ ઘે .
આણે ઍ વાથે ફે ઙઔતભાાં જીલીઍ ઘીઍ. ઍ ઘે
ફાહ્યઙઔત અને ફીજુ ાં ઘે અંતજૉઔત. ફાહ્યઙઔત પ્રત્મક્ષ ઘે .
ફાહ્યઙઔતભાાં યશેરાાં દાથો અને ળક્તીઐને ભાી ળામ ઘે
અને ેટરી લઓત ઉમઔભાાં રઈ ળામ ઘે તથા તેની
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રેલડદે લડ થઈ ળે ઘે . દાથો અને ળક્તીન ઉમઔ યીને
જીલનને લધાયે વઔલડબમુું ફનાલલાની તેભાાં ક્ષભતા યશેરી ઘે .
અંતજૉઔતને ઙઈ ળાત ુાં નથી. તેભાાં પ્રેભ અને ધીક્કાય,
ઔભ અને અણઔભ તથા સુઓ અને દુ:ઓ જેલી રાઔણીઐ,
ળાાંતી જેલી ભનની સ્થીતી તથા ફુદ્ધી જેલી ભાી ન ળામ;
ણ અનુબલી ળામ તેલી અભુતા યાળીઐન વભાલેળ થામ ઘે .
ફાહ્યઙઔતન પ્રબાલ અંતજૉઔત ઉય ડે ઘે ; યાં ત ુ
ભાણવભાાં જીલન લીળેની વભઙણ જેભ લધે તેભ ફાહ્યઙઔતન
પ્રબાલ કટે ઘે . જે વ્મક્તીભાાં ુયતી વભઙણ ેદા થઈ શમ
તેનાાં અંતજૉઔત ઉય ફાહ્યઙઔતન પ્રબાલ ડી ળત નથી.
ફીજા અથાભાાં શીઍ ત આલા ભાનલીભાાં સુઓદુ:ઓની રાઔણી
ઙન્ભાલલા ભાટે ફાહ્યઙઔત અવભથા શમ ઘે .
ફહઙ
ુ ન વભાઙભાાં આલા પ્રાયની વભઙણન અબાલ
શમ ઘે . યીણાભે તેના અંતજૉઔત ઉય ફાહ્યઙઔતન કણ
પ્રબાલ ડે ઘે . આલી વ્મક્તીઐ અઔલડ અને દુ:ઓ લચ્ગેન
બેદ ાયઓી ળતી નથી. તેથી પ્રાભાણીણે ભાને ઘે ે
વઔલડ ઉબી યલાથી દુ:ઓને દુય યી ળાળે. વઔલડ
ભેલલા ભાટે નાણાાંની ઙલુય ડે ઘે , ઍટરે વાયાાંનયવાાંન
લીલે યાખ્મા લઔય ઈ ણ યીતે નાણાાં ઍઠાાં યલાાં ઍ
ઍભનાાં જીલનનુ ાં ઍ ભાત્ર ધ્મેમ ફની જામ ઘે .
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દુ:ઓ ઍટરે આલી ડેરી અણઔભતી યીસ્થીતીન
સ્લીાય યલાની ભનની આનાાની. ઔભે તેવ ુાં દુ:ઓ શમ; ણ
અંતે ત ભનને તે સ્લીાયવુાં ઙ ડે ઘે . તેથી શેલત ઘે ે
‘દુ:ઓનુ ાં ઐવડ દશાડા’. જેભ વભઙણ લધાયે તેભ આનાાનીન
વભમ ઐઘ. જેનાભાાં ુયતી વભઙણ ેદા થઈ ઘે

તે

યીસ્થીતીને અંત્મત ચડથી સ્લીાયી ળે ઘે ભાટે તેને દુ:ઓ
થમુાં શમ તેભ ફીજાને ઙણાત ુાં નથી.
યીક્ષાભાાં નાવ થલાથી, પ્રેભભાાં નીષ્પતા ભલાથી,
લેાયભાાં

ઓટ

આલલાથી,

જીલનવાથીની

ફેલપાઈથી,

આપ્તઙનના ભ ૃત્મુથી ે ધન ભેલલા આઓી જીન્દઔી સુધી
ઢવયડ માા ઘી ધનથી સુઓ નથી ભી ળત ુાં તેન ુ ાં બાન
જીલનનાાં ાઘરાાં લોભાાં થલાથી, ભાણવ દુ:ઓી થામ ઘે .
દુ:ઓી વ્મક્તીઐ બાાંઔી ડે ઘે . ભનલીજ્ઞાનની બાાભાાં
તેને ‘ડીપ્રેળન’ શે ઘે . અભેયીા, જાાન અને સ્લીડન જેલાાં
વભ ૃદ્ધીભાાં આટતા દે ળભાાં ણ દુ:ઓ બુરલા ભાટે પાાંપાાં ભાયતા
વભાઙથી આણે અજાણ્મા નથી. દુ:ઓ બુરલા ભાટેના તેભના
ઉમઔભાાં તભાકુ, દાલુ, ે ગયવ જેલાાં વ્મવન, જુ ઔાય અને
ગુડાં ાઔીયી જેલી અવાભાજી પ્રવ ૃત્તીઐ અથલા ત ગુઢલીદ્યા
જાણતા શલાન દાલ યતા રેબાગુ વાંત, ગભત્ાય, ઈશ્વય ે
આત્ભશત્મા તયપ ઢતા શમ ઘે .
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દુ:ઓ ઓભી રેલા જેટરી વભઙણ ઉઔલી ઍ ભનની
ઉત્તભ સ્થીતી ઘે ; યાં ત ુ આલી વભઙણ ફહુ ઐઘી વ્મક્તીઐભાાં
શમ ઘે . ઍ યૅ ળનારીસ્ટ તયીે હુાં લીગાલુાં છાં ે, જેઐ ભાત્ર
ઉંભયે ઙ ભટાાં થમાાં ઘે ; યાં ત ુ જેભનાભાાં વભઙણ ઉઔી નથી
તેલી દુ:ઓી વ્મક્તીઐ, ઉય ઙણાલેરા ઉામભાાંથી ‘ઈશ્વય’
તયપ ઢે ત તેની તયપન આણ અબીઔભ ેલ શલ
ઙઈઍ? વીઔાયે ટ અને ભાા લચ્ગે, દાલુ અને પ્રવાદ લચ્ગે
અથલા ક્રફ અને ભાંદીય લચ્ગે ઙ ઙ વાંદઔી યલાની શમ
ત ળાની વાંદઔી થલી મગ્મ ઘે ? ળેનાથી વ્મક્તી અને
વભાઙને ઐઘાભાાં ઐછાં નુવાન થામ તેભ ઘે ? ઈ પ્રવ ૃત્તી
ળાયીયી અને આથી યીતે ાઈ ળે તેભ ઘે ? ‘ઈશ્વય’ન ભ્રભ
દુય

યીને

વ્મક્તીને

ફીજા

નુવાનાય લીલ્

તયપ

અબાનણે પ્રેયલી ઍ યૅ ળનારીસ્ટ ભાટે મગ્મ શેલામ? સુઓની
ભ્રભણા બાાંઔીને

તેને વત્મની ઠયતા

તયપ ધેરલાભાાં

યૅ ળનારીટી ઘે ? શુાં યૅ ળનારીસ્ટ ભાનલતાલાદી નશીં; યાં ત ુ
ટ્ટયલાદી શલા ઙઈઍ?
લી યૅ ળનારીસ્ટ શુાં ભ્રભ ભાત્રને ત્મઙલા મગ્મ ઔણે ઘે
ઓય? ઍસ્ીયીન અને અન્મ દદા ળાભ દલાઐ શીતભાાં શુાં
ઘે ? ઔણીત જેલા ભાત્ર વત્મને ઙ લયે રા લીમભાાં ણ ‘ફીન્દુ’,
‘અનાંત’ અને ‘રીભીટ’ જેલી ભ્રભણાઐન ઉમઔ યલ ડે
ઘે . વીનેભા અને ટીલીભાાં ઍ વેન્ડભાાં અનુક્રભે ૨૪ થી ૨૫
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તદ્દન સ્થીય ગીત્ર દ્વાયા ઉબુાં યાત ુાં શરનગરન ણ ભ્રભણા ઙ
ઘે ને? આ ફધી ભ્રભણાઐ ‘ઉમઔી’ શલાને ાયણે આણે
ગરાલી રઈઍ ઘીઍ.
ઘે લ્રાાં ેટરાાં લઓતથી (૧૯૯૦)થી ઉયના લીગાય
ભાયા

ભનભાાં

કામા

યે

ઘે .

યીણાભે

શભણાાં

સુધી

ઈશ્વયલાદીઐની હુાં જે ઠેડી ઉડાડત શત તેભાાં ભાયી બુર શતી
ઍભ ભને રાઔે ઘે . જેભ ફઓા ભાણવ ભાટે દાાંતનુ ાં ગઠુ ાં અને
નફા ળયીય ભાટે રાડી ઉમઔી ઘે ; તેભ ભાનવી યીતે
નફી વ્મક્તીઐ ભાટે ‘ઈશ્વય’ ઍ ભ્રભ શલા ઘતાાં ‘ઉમઔી’
ઘે . તેભને ભાટે ઍ ટે ઘે , ઍ વશાય ઘે . ‘નીફાર ે ફર
યાભ’ને આ વાંદબાભાાં ભુરલવુાં ઙઈઍ. રાડીના ટેે ગારતા

ુ ી પ્રટે ઘે ; તેભ ‘ઈશ્વય’ના વશાયે
વ ૃદ્ધને ઙઈને જેભ વશાનુબત
ુ ી થામ ઘે . શુાં
જીલન જીલતી વ્મક્તીઐ તયપ શલે ભને વશાનુબત
તેભને ‘ભુઓા’ ને ફદરે ‘ફીગાયા’ ઔણલા લધાયે મગ્મ નથી?
ભાયા ફદરામેરાાં અબીઔભને ભાયી લધતી ઙતી લમ
વાથે વાાંાલાનુ ાં ેટરાને ઔભળે; ણ ભને શેલા દ ે હુાં વો
પ્રથભ ભાનલતાલાદી છાં. દયે  પ્રશ્નને ખુલ્રા દીરથી અને ફધી
ફાજુ ઍથી તાવલ તેન ુ ાં નાભ ઙ યૅ ળનારીટી. ટ્ટયતાને તેભાાં
સ્થાન શઈ ળે ઙ નશીં. શજી ણ હુ ાં નાસ્તી ઙ છાં.
–લીક્રભ દરાર
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વાંા ઃ 2/15–લ્શાય ફાંઔરચ, ળીરઙ, અભદાલાદ–380 058
પન–(079) 6542 7508
ઈ–ભેઈર: inkabhai@gmail.com
રેઓના ‘ભાયી તત ુડી’(‘ઉંચાઙડણી’ભાાં પ્રાળીત આ
ુસ્તની શેરી આવ ૃત્તી : ૧૯૯૪, ફીજી : ૨૦૦૪, પ્રાળ :
લીક્રભ દરાર, ૨/૧૫–લ્શાય ફાંઔરચ, ળીરઙ, અભદાલાદ–
૩૮૦ ૦૫૮ ) ુસ્તના ાન ૬૧, ૬૨, ૬૩ ઉયથી વાબાય...
આ ઙ રેઓ, શ્રી. ઈન્દુકુભાય જાની

વાંાદીત :

‘યૅ ળનરીચભ : નલરાાં ભુક્તીનાાં ઔાન...’ (‘ઉંચાઙડણી’ભાાં)
ુસ્તીાભાાં ણ પ્રાળીત થમ ઘે ..

અને ઘે લ્રે
ભાંદીયને ઓય બમ
ભાંદીયભાાં ાાંગ લાત શલી ઙઈઍઃ
● ભાંદીયભાાં બરે અને દે લ–દે લીઐ ધયાવ્માાં શમ; ણ તે
ફધાાં ઍ ઙ બ્રહ્નાાં ભાનલલુગીને લા યામેરાાં પ્રતી ઘે
તેવ ુાં રને ઠવાલલાભાાં આલે.
● ભાંદીય આડાંફય લીનાનુ,ાં વીધીવાદી પ્રાથાના યલાનુ ાં ેન્દ્ર
ફને.
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● ભાંદીયભાાં દળાનાથીઐ વાથે ુયી વભાનતાન વ્મલશાય થામ,
ધન ે લણાના નાભે બેદબાલ યલાભાાં ન આલે.
● ભાંદીય વ્મક્તીુજાથી ભુક્ત થામ.
● ભાંદીય ભાત્ર પ્રાથાના–ેન્દ્ર ન યશેતાાં તે ભાનલતાલાદી
પ્રવ ૃત્તીઐનુ ાં ણ ેન્દ્ર ફને. અથાાત ૌ રશીતની પ્રવ ૃત્તીઐને
યભાત્ભાની ઉાવના ભાનલાભાાં આલે. ભાંદીયની આલ ઔયીફ
અનુમામીઐનાાં

ળીક્ષણ,

આયગ્મ

તથા

અન્મ

લ્માણ

પ્રવ ૃત્તીઐભાાં લયામ.
ભઠ, ભાંદીય, આશ્રભ, ઘપ્નબઔ, વનાના ળ,
વના–ગાાંદી ભઢયાાં ફાયણાાં અને ફાયવાઓ, વાભૈમાઐ, બવ્મ
લયકડાઐ – આ ફધુાં શમ; ણ ઙ ભાનલતા ન શમ, તભાયા
ઙ ધભા તથા વભાઙનાાં અંઔબુત અનાથ ફા ે રાગાય
લીધલાઐ ભાટે ઙ ાાંઈ ન થત ુાં શમ ત તે ફધાાં ધાભી
ઙડતાનાાં ગીહ્ન ઘે .
આણા ધભાને ઓય બમ લીધભીઐથી નશીં; ણ
આણી અવ્મલસ્થા, કુવ્મલસ્થા તથા દુાનદાયીણાથી ઘે .
ધભાને ફગાલલ શમ ત ભાંદીય આ દુણથી ભુક્ત થલાાં ઙ
ઙઈઍ.
શે પ્રબ! અભાયાાં ભાંદીય શલે દુાન ફની યહ્યાાં ઘે . ાયણ ે
ધભાના વ્માાયીઐના શાથભાાં તે ડયાાં ઘે . અન્મ લસ્ત ુઐની
ભાપ તાય ણ વ્માાય થામ તે તને ઔભે ઘે ?
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–સ્લાભી વચ્ગીદાનાંદજી(દાં તારીલાા)
‘લાગનમાત્રાન પ્રવાદ’ – વાંાદ – ભશેન્દ્ર ભેકાણી –ાન
460 ઉયથી વાબાય...
(પ્રાળ– lokmilaptrust2000@yahoo.com ાન–512 ભુલ્મ–
લુીમા 75)

@
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172-1 : 16-08-2009

ફુર ય ચાના ત્ર
– માભીની વ્માવ
અનુક્રભણીા

.1.
આટરા ભશ અને ભતી બયે રા ક્યાાં ભે ?
ફુર ય ચાથી આ ત્ર રઓેરા ક્યાાં ભે ?

ઉંફયા ય ઔ નથી ભુક્ય ને ફવ ‘આલ’ શે,
આ નઔયભાાં ભાણવ ઍલા લવેરા ક્યાાં ભે ?
ધાયણા વાગી ડી, આજે તભાલુાં આઔભન!
ફાયણાભાાં તયણ રીરાાં ફનેરાાં ક્યાાં ભે ?

આ અતીથીનાાં બરાાં વન્ભાન આદય ત જુ ઐ,
બયલવાંતે અલનલાાં ણો ઝેરાાં ક્યાાં ભે ?

આંઓ ઙ ખુરી ત ઍની ળધ આયાં બી દીધી,
ઙઉં ઐળીા ઉય ળભણાાં ડેરાાં ક્યાાં ભે ?
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.2.
ઔાઢ અંધાયભાાં ણ ઉબુાં શળે?
ઍ નીયાાયભાાં ણ ઉબુાં શળે?
ત ુાં ઙ દાણ અને ત ુાં ઙ ગશેય અશીં,
આય ને ાયભાાં ણ ઉબુાં શળે?

ફાણનાાં ઍ સ્લપ્ન બુરાતાાં નથી,
વાલ સુનાયભાાં ણ ઉબુાં શળે?

ફુભ ાડમા યે ઘે નીયાં તય ભને,
ભનના બણાયભાાં ણ ઉબુાં શળે?

નાલ જાણે ે ભલા અધીયી થઈ,
દુય ભચધાયભાાં ણ ઉબુાં શળે?

આઙ ત ઍભ રાગ્મુાં ે ‘આલ’ હ્ુ,ાં
ફાંધ ઍ દ્વાયભાાં ણ ઉબુાં શળે?

.3.
તભાયી ઍ આંઓની શયત નથીને?
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પયી આ નલી ઈ આપત નથીને?

લશેયે ઘે અભને ત આઓા ને આઓા,
ઍ ાાંણની લગભાાં ઙ યલત નથીને?

લશે ઘે નદી આણી ફેઉ લચ્ગે,
ઍ ાણીની નીગે ઙ લાત નથીને?

નઙયને ભ ઘ સ્ભીત યતાાં,
આ ભાયાાં ઍ વનાની ફયત નથીને?

‘તભાયા–તભાયા–તભાયા અભે ત....’
હ્ુાં ત ઓલુાં, તમ ધયત નથીને?

.4.
આંઔી ડીને તાયી ગારલા દે ,
ભા! ભને ત ુાં આ ઙઔતભાાં આલલા દે !
લાંળનુ ાં ત ુઙ ફીઙ ત પણઔાલલા દે ,
ઔયભાની ઘાફ રીરી લાલલા દે !
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ત ુાં યીક્ષણ ભ્રુણનુ ાં ળાને યે ઘે ?
તાયી આકૃતી પયી વજાાલલા દે .
ઢીંઔરી, ચાાંચય ને ગણીમાગી, મ્શેંદી–
ફાણના યાં ઔ ૈં ઘરાલલા દે .

યાઓડીની દય ે ઔયફાની તાી,
ચાંઓનાના દી ત ુાં પ્રઔટાલલા દે .

વ્શારની લેરી થઈ ઝરીળ દ્વાયે ,
આંઔણે વાંલેદના મ્શેંાલલા દે .

વાન બાય નથી; ત ુઙ અંળ છાં હ!ુાં
રાઔણીનાાં ફાંધન ફાંધાલલા દે !

.5.
રઓે ગ્રાંથના ગ્રાંથ ત ુાં રાઔણીભાાં,
નશીં ાાંઈ વભજુ ાં હુાં ફાયાઓડીભાાં.
તભાયા ઙ શ્વાવની ભીઠી ભશેનુ–ાં
લુાાંતય થમુાં ફુરની ાાંઓડીભાાં.
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નઙય સ્થીય ઘે આઔભનની દીળાભાાં,
પ્રતીક્ષાઍ ભા મો આંઓડીભાાં.

ભેં ભાધલને લેચ્મા ભશી લેગલાભાાં,
શતી આ યાભત ફધી લાાંવીભાાં.

અઔય ફાણ ળધશુાં ઙ પયીથી,
ભે ઈ ભભતાબયી આંઔીભાાં.

.6.
તભાયી ખુળીભાાં ખુળી ળધલાભાાં,
અભે ત યહ્યા જીન્દઔી ળધલાભાાં.

ઙયા ઈ ઙળે તભાયાાં નમનભાાં,
દી ના ઙળે આયવી ળધલાભાાં.

યી ઘે ફધી લાત જાશેય ીન્ત–ુ
ભજા રને, ઓાનઔી ળધલાભાાં.

રભાાં ઍ આલીને ગાલ્મા ઔમા, ફવ!
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તભે ત યહ્યા ફાતભી ળધલાભાાં.

વભાંદયનાાં ભજાાં ન ઍને ભે જે,
ીનાયે યશે નાલડી ળધલાભાાં.

.7.
ાઔ ા...ા...શેણ ે’ ાઔ લઔય,
આઔભન નુ ાં થળે અટ લઔય!

ણ વાાંબળે ીનાયાની વ્મથા?
નાલ આ ડુવે ગઢી ઘે ઙ લઔય.

વાભવાભે થામ વીંજાયલ ભધુય,
ઍ ઙ ભનભેા ઘે ભીંઢ લઔય.

ટેયલાભાાં તયપડાટ શમ ઘે ,
જેભ ફુર તયપડે ચા લઔય.

ખુફ બીંજાવુાં ડે ઘે દસ્ત!
રાઔણીનાાં ઍ ણ લાદ લઔય.
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આઔ ધુભાડ લીના દુણામ શુ?
ાં
ભન વઔત ુાં શમ દાલાન લઔય.

.8.
વાાંઙનુ ાં આાળ ઝી જામ ઘે ,
માદ ાંઓી જેભ ટહ
ુ ી જામ ઘે .
રાક્ષણીતા ળી શળે પયભ તણી?
ફાઔની વીભા લધાયી જામ ઘે .

થ્થયને ઍટળુાં ળીઓલાડીઍ,
રાઔણી ીડા ફતાલી જામ ઘે .
જાણલા ભાાંગ ુ છાં તે ના શી ળે,
ભોન તાલુાં શદ લટાલી જામ ઘે .

આંઓ ખુલ્રી શમ ત આલે નશીં,
ઙ ઉકાડુાં સ્લપ્ન ઘટી જામ ઘે .

ફાયણાાં અટનાાં બીડયાાં ઘે ઘતાાં–
ણ વાાં ઓટઓટાલી જામ ઘે ?
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.9.
તાયી–ભાયી લાત યઙયઙ ગગાામા યે ,
વાલ ઓારી થામ ત ણ ઈ ઓગાામા યે .

માદ આલે ઈની ત દદા ભરામા યે ,
આંઓડીને શુાં થમુાં ે ઍ મ ઘરામા યે ?
યઙ ફદરાતાાં યહ્યાાં દૃશ્મ ઘતાાં ત ુાં ત્માાં ઙ ઘે ,
ણ જાણે ેભ આ યસ્તા ઙ પાંટામા યે !

ઙ લીગાયે ઘે વતત ઍાાંત શુાં ભળે દી?
ઈ ાાંઠા ય નથી ત આબ ડામા યે !
આઓયે શ્રદ્ધા ઙ ઙન્ભે ઘે વભમવય તે ઘતાાં–
ેટરી ળાંાઐ ઍ ઈંડાભાાં વેલામા યે ?

આણે કટના નથી શતા દી ણ આભ ત–
આણી અપલા થઈ અઓફાય લાંગામા યે .

.10.
ે ન ફદરાલ ઙમા લુાં છાં, ધયા શુ?
ાં ઔઔન શુ?ાં વીતાયા
લી શુ?ાં
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વભામુાં ઘે જીલન અશીં ઠયભાાં, ત્માાં ીસ્ભત અને શસ્તયે ઓા
લી શુ?ાં
ખુદાના તયપથી ભે ત સ્લીાલુાં, દી ઍરી છાં, દી ાપર
ઘે ;
ભી ભેશપીર ત ભેં ભાણી રીધી ઘે , વલાર, ઙલાફ, વભસ્મા
લી શુ?ાં

નથી ઈ ભાંચીર, નથી ઈ યસ્ત, ગયણને ભળમુાં ઘે વતત
ગારલાનુ;ાં
દી થા રાઔે ત થબી ઙલાનુ,ાં ઉતાયા લીળેના ઉધાભા લી
શુ?ાં

ભને ળબ્દ વાથે ઙ નીસ્ફત યશી ઘે , સ્લમાં અથા ઍભાાંથી
નીજ્મા યે ઘે ;
અને ભોનને ણ હુાં સુણ્મા લુાં છાં, અલાઙ લી શુાં ને ડકા
લી શુ?ાં

ઙઔતનાાં લીલે ને વ્મલશાય ઘડી, ઉકાડાાં ઙ ભેં દ્વાય યાઓી
ભુક્યાાં ઘે ,
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બરે ઈ અણજાણ આલે અતીથી, પ્રતીક્ષા લી શુ?ાં ટયા
લી શુ?ાં

– માભીની વ્માવ –
વાંા ઃ 3– ુલુત્તભ ઍાટા ભેન્ટ, ગીન્ભમ શૉસ્ીટરની ફાજુ ભાાં,
વેન્ટ ચેલીમવા સ્કુર વાભે, કડદડ યડ, સુયત–395 001 પનઃ
0261-266 0936
વજૉનઃ ઔચરવાંગ્રશ ‘ફૂર ય ચાના ત્ર’, પ્રથભ આવ ૃત્તી–
2009, પ્રાળઃ તે, વયનાભુાં ઉય ભુઙફ ભુલ્મઃ લુીમા –
50

@
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172-2 : 16-08-2009

દીરની લાત
–શયનીળ જાની
અનુક્રભણીા

ભાલુાં રઓાણ ઍ ઙ ભાય યીગમ. હુાં રખુાં છાં દીરથી
અને

ફળુાં

છાં

ણ

દીરથી.

(ઍટરે

ત

ાાંગ

લાય

ઍન્જીમપ્રાસ્ટી અને ઍલાય ડફર ફામાવ વજૉયી યાલલી
ડી!) હુાં ભાયી જાતને ગુઙયાત ઍક્વપ્રેવ(ટ્રેન)નુ ાં વાંતાન ઔણાવુાં
છાં. તેથી ત ભને ર ઔભે ઘે . રની લાત ઔભે ઘે . લાતન
બુખ્મ છાં. ભાયા શાસ્મ–લાતાાવગ્ર
ાં શ ‘સુધન’ને, અભેયીા, ઈંગ્રેન્ડ
અને ગુઙયાતભાાં ણ વાય આલાય ભળમ. ગુઙયાત વાશીત્મ
અાદભી, ઔાાંધીનઔયે તેને ુયસ્કૃત યી તેની ઓાવ નોંધ રીધી
અને ગુઙયાતી વાશીત્મ યીદના લીદ્વાનઍ ણ વાય
આલાય આપ્મ. આ શલા નીફાંધ ણ વોને ઔભળે ઍલી
આળા યાખુાં છાં.
ગાય દામાના ભાયા અભેયીા–નીલાવની અવય, આ
શલા નીફાંધભાાં ઙલુય દે ઓાળે. ભાણવ બરે ગુઙયાતભાાંથી
નીી જામ; યાં ત ુ ભાણવભાાંથી ગુઙયાત નથી નીત.ુાં ઍટરે
ગાય દામા અભેયીાભાાં લીતાવ્મા ફાદ ણ હુાં ગુઙયાતી ઙ છાં.
ઍભ શેલામ ે હુાં ‘ગુઙયાતી અભેયીન નાઔયી’ છાં. અશીં
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અભેયીન લાતાલયણ; ણ વનાાં ત ગુઙયાતીભાાં ઙ આલે ઘે .
આ ઔાાભાાં નશીંલતૌ ગુઙયાતી વાશીત્મ ભાયાથી લાંગામુાં ઘે .
યાં ત ુ અંગ્રેજી વાશીત્મ કણુાં લાાંચ્મુ-ભાણ્મુ
ાં
ાં ઘે . ગેઓલ, ભાાંવા,
ભાા ્લેઇન, ઐ' શેનયી જેલા રેઓની રભન ગાશ યહ્ય છાં.
ચલેયગાંદ ભેકાણી, ભયાઠીના ુ.ર. દે ળાાંડે અને ઉદુાના ભાંટ
ણ ભાયા પ્રીમ યહ્યા ઘે . આઙાર બાયતની નલી ેઢીના
અંગ્રેજી રેઓ, જેલા ે ઝમ્ા રાશીયી, સુેત ુ ભશેતા, ળળી
થાલુય, લઔેયેને ણ ભાણુાં છાં. આ નલી ેઢીને લાાંગતાાં તાઙઔી
રાઔે ઘે , જ્માયે ગુઙયાતી વાશીત્મભાાં ણ નલી ેઢીના રેઓ
અને લીઐ ણ ગીરાગાળુ લીમ ઘડીને નલાાં ક્ષેત્રભાાં
ઓેડાણ યી યહ્યાાં ઘે .
ભને અભેયીન હ્ુભય ઔભે ઘે . તેભાાં ણ ટીલી ય
આલત વાઈનપેલ્ડ, ફીરી ક્રીસ્ટર, જ્મજૉ ારીન, ફીર સ્ફી
જેલાની હ્ુભય ત ખુફ ઔભે ઘે . શવતાાં શવતાાં આંઓભાાં ાણી
આલે ઘે . તેન ુ ાં ાયણ ઍ ે તેભની લાતભાાં ભને ભાયી જાત
દે ઓામ ઘે . બાયતથી શેરલશેર અભેયીા આવ્મ શત ત્માયે
નલાઈ ઍ લાતની શતી ે ભાયા યજીન્દા જીલન–વાંા ભાાં
આલતી અજાણી વ્મક્તી ણ ભાયી વાથે શલાળથી-ભજાથી
લાત યતી. આ પ્રજા તીી લીનદવ ૃત્તીને રીધે આઔ લધી
ઘે . આણે ત્માાંની શીંદી પીલ્ભભાાં ફહુ ક્રુય અને ક્રુડ હ્ુભય શમ
ઘે . જે વભાઙ જાડી સ્ત્રી ટુનટુન ે ઠીંઔણા ભુયી ય શવે ઍ
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 364
ુાં અને ઍવુાં ભનયાં ઙન ીયવનાયાઐની વેન્વ
વભાઙને શુાં શેવ?
ઐપ હ્ુભયને ણ શુાં શેવ?ુાં આણે તતડા, રાંઔડા, જાડા
ભાણવને અને ભાણવની ળાયીયી ઓાભીઐને શાસ્મનુ ાં નીભીત્ત
ફનાલીઍ ઘીઍ. ઍ પ્રજા તયીે આણે શુષ્ ઘીઍ. ફીજાની
ટીા યીને ઉજેરા શાસ્મ યતાાં; તાની જાત ય ઉજાલેળ ુાં
શાસ્મ ઙ ઉત્તભ ઔણામ. તેવ ુાં શાસ્મ આણે ત્માાં ફહુ ઐછાં ઙલા
ભે ઘે .
હુાં 1969ભાાં દઢવ ેવેન્ઙયલાા ફઈંઔ 707ભાાં
અભેયીા આવ્મ શત. તે પ્રેને ાાંગ દે ળભાાં ત સ્ટ રીધા
શતા! આજે ાાંગવ ઙણને બયીને ન્મુમા થી વીધી અભદાલાદ
ઙતી પ્રેનની વલીવ રભ્મ ઘે . ત્માયે અભેયીાથી ફે ભીનીટના
પનને ઙડતાાં ત્રણ રા રાઔતા. આજે બાયતભાાં ઓીસ્વે ઓીસ્વે
પન ઘે . ત્માયે હુાં યાઙીાના સ્ટેળને કડાઔાડીભાાં આવ્મ
શત. આજે કડાઔાડીનુ ાં ગીત્ર ણ ભવુાં ભુશ્ેર ઘે . અને શલે
ર પ્રેનની ભુવાપયી જાણે કડાઔાડીભાાં યતા શમ ઍભ યે
ઘે . આ ઘે લ્રાાં 40 લયવભાાં ટૅક્નરૉજીઍ જેટરી પ્રઔતી યી ઘે
તેટરી પ્રઔતી ઘે લ્રાાં 400 લયવભાાં નથી યી. અને શલે ઘીના
40 લયવભાાં નેન–ટૅક્નરૉજીને ાયણે જે પ્રઔતી થળે તે ત
ઘે લ્રા 4000 લયવભાાં નથી થઈ ઍલી થળે! થડા ઙ વભમભાાં
આ જાતના ાઔનાાં ુસ્ત અદૃશ્મ થઈ ઙળે અને તેની
ઙગ્માઍ મ્પ્મુટયનાાં ઈ-ુસ્તનુ ાં ગરણ આલળે. 1969ભાાં
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અભદાલાદના

ટાઔય

શૉરના

ભેદાનભાાં

બયામેરા

ઍ

લીજ્ઞાનભેાભાાં ઍ લુીમાભાાં ટીલીનુ ાં જીલાંત પ્રવાયણ ઙમુાં
શત.ુાં આજે બાયતભાાં કેયકેય અઢીવ ગેનરલાા ટીલી ઉરબ્ધ
ઘે . ત્માયે પીલ્ભ ગયા જેલી ફનતી, આજે ણ ગયા જેલી ઙ
ફને ઘે . પેય ઍટર ઙ ઘે ે શલે શીયઈન ભાટે લેબુાના
ઓગાા નથી યલા ડતા અને શેરાાં શીયઈન શીયને બેટતી
ત્માયે લચ્ગે તાના શાથ યાઓતી. શલે બેટલાની ઙગ્માઍ દળ
ફુટ દુયથી કુદ ભાયીને શીયઈન શીયની મ્ભયે રટે ઘે .
1969ભાાં ઍ ડૉરયના વાત લુતમા શતા. આજે ગાવ ઘે .
ત્માયે ‘ભશાત્ભા ઔાાંધી’ના નાભની અવય શતી. તેભની વાથે
ગલભાાં બાઔ રેનાય ર જીલીત શતા. આજે ઔાાંધીજી ‘ઍ
પીલ્ભ’ ફની ઔમા ઘે .
અભેયીા ણ શેરાાં જેવુાં નથી યહ્ુ.ાં ત્માયે ઙઔતની
દળ ફૅન્ભાાં ઘ અભેયીાની શતી. આજે અભેયીન ફૅન્
દે લાાાં ાઢે ઘે . શલે અભેયીા સુય ાલય ઔણામ ે નશીં ઍ
ળાંાસ્દ ઘે . નલી વદીભાાં ગીન અને બાયતન ાલય લધી
યહ્ય ઘે . 1969ભાાં અભેયીનઍ ગન્દ્ર ય શેર ઔ ભુક્ય
શત. આજે ભાનલી ભાંઔ ય ઙલાની લાત યે ઘે અને ગન્દ્ર
ય બાયત વશીત અડધ ડચન દે ળ શોંગલાના તફક્કાભાાં ઘે .
ત્માયે ેટ્રર 30 વેંટભાાં ઍ ઔેરન ભત ુાં આજે તેના 3 ડૉરય
થઈ ઔમા ઘે . ત્માયે ઙઔતભાાં વલીમેટ મુનીમન શત ુાં અને
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ફાાંઔરાદે ળ નશત. આજે બુઔ ફદરાઈ ઔઈ ઘે . ેટરામ
દે ળ ત ુટયા અને ેટરામ નલા ફન્મા. દુનીમાન ઍ દસ્ત ુય
ગાળુ ઙ યહ્ય ઘે .
અભેયીાભાાં ગલીવ રા અંગ્રેજીના લાતાલયણભાાં
યશીને ગુઙયાતી રઓવુાં ઍટરે લાલાચડાભાાં દીલ વઔાલલા
જેલી લાત ઘે . તેભ ઘતાાં અશીં ગુઙયાતી ફરામ ઘે –રઓામ ઘે –
ઘામ ણ ઘે , તે આનાંદની લાત ઘે . યાં ત ુ તે શેરી ેઢીના
ગુઙયાતીઐ ુયત ુાં ભમાાદીત ઘે . ઍટરે ફહુ ઐઘા ભયજીલા
વાંાદ વાભમી ફશાય ાડે ઘે . બળુાં થઙ ઈન્ટયનેટનુ ાં ે
જુ દાજુ દા બ્રઔ દ્વાયા ગુઙયાતી બાા આજે આઓી દુનીમાભાાં
લાંગામ ઘે . ગુઙયાતીને ભાયલા ફેઠા ઘીઍ. ગુઙયાતી બાા ઈ
ઍ વ્મક્તી ે વાંસ્થાના પ્રમત્નથી ન ટે. વોઍ વાથે ભીને
ટાલલા પ્રમત્ન યલ ઙઈઍ. ભને ત રાઔે ઘે ે આણે
વ્મલસ્થીત યીતે ગુઙયાતીને ભાયલા ફેઠા ઘીઍ. ભાંદીય, મજ્ઞ ે
ભશાયાઙ ાઘ રાખ્ઓ લુીમા લાયી–લેડપી નાઓનાય ઍ
ુસ્ત ઓયીદી ળત નથી. નાગનાયાઐ ાઘ રાખ્ઓ
ઓયગનાયા રેઓ ે લીને ાાંગ ૈવા આતાાં ભયલા ડે ઘે .
અભેયીાભાાં ઙન્ભેરી નલી ેઢીને ગુઙયાતી ફરતાાં–લાાંગતાાં
નથી આલડત;ુાં ઘતાાં ગુઙયાતી ફરતાાં ભાફાની લાત વભજે
ઘે . અભેયીાભાાં ગુઙયાતી ટળે ઓયી? શેવ ુાં ડે– ‘ઐન્રી ઔૉડ
નચ’! અભેયીાભાાં ઙ ળા ભાટે? ગુઙયાતભાાં તે ટળે?
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ઘાાાંઐભાાં રઓાતી અને ટીલી ય ફરાતી ગુઙયાતી બાા
ઙતાાં ત શેવ ુાં ડે- ‘ઈલન ઔૉડ ડચ નૉટ ન!’
ભાયા શેરા શાસ્મ–લાતાાવગ્ર
ાં શને ભાયા ફાુજીનુ ાં નાભ
આપ્મુાં શત ુાં ‘સુધન’. ઍટરે આ ફીજા ુસ્તક્ને સ્લાબાલી યીતે
ભાયી ફાનુ ાં નાભ આવુાં મગ્મ ઘે ‘સુળીરા’. ભાતાનુ ાં ઋણ ત
દી ભાથેથી ઉતયલાનુ ાં નથી. અને આણાથી ાંઈ ભાતાના
નાભની શૉસ્ીટર ત ફનલાની નથી. ત આ યીતે ઍને અંઙરી
આલાની ત ચડી રઉં છાં. ભાયી ફા ઙઔતની ફધી
ભાતાઐ જેલી સ્ટાન્ડડા ફા શતી. ઘયાાંઐનાાં સુઓે સુઓી અને
ઘયાાંઐનાાં દુઃઓે દુઃઓી. તે તાનાાં ઘયાાંઐનુ ાં શભેળાાં યક્ષણ
યલા ભાઔતી. તેને આભ ત બઔલાનભાાં બાયે શ્રદ્ધા શતી. તેભ
ઘતાાં અભાયા યક્ષણની ઙલાફદાયી તેણે તાના શાથભાાં યાઓી
શતી. હુાં અભેયીા આવ્મ ત્માયે ના–છટે ઍ ાભ (વેાંડ ફેસ્ટ)
બઔલાનને વોંપ્મુ–ાં "શે, યણઘડયામ! યદે ળભાાં ભાયા ઘયાાંઐ
યક્ષણ યજે."
આ ુસ્ત અભાયાાં ત્રણ ફા આળીની, ળીલાની અને
વાંદીને અાણ લુાં છાં. તેભના ાયણે અભેયીન જીલન જીલલા
ભળમુ.ાં તેભની સ્કુરની પ્રવ ૃત્તીભાાં અભાયે બાઔ રેલ ડત,
તેભની વાથે તેભની સ્ટા –ભૅગભાાં ેટરીમે વાાંઙ ઙવુાં ડત.ુાં
તેભની

સ્કુરના

ફૅન્ડની

પ્રવ ૃત્તીને

ાયણે

અભેયીન

લાતાલયણભાાં ઙ યશેવ ુાં ડત.ુાં યીણાભે તેભના ભીત્રનાાં,
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અભેયીન ભાફાના વાંા ભાાં આલલાનુ ાં થત.ુાં ત્રણે ાવેથી
ાંઈને ાંઈ ળીઓલા ભળમુાં ઘે .
ભટી દીયી આળીની ાવેથી હુાં ૉચીટીલ ઌટીટર ૂડ
ળીખ્મ. આ ‘શાયાત્ભ ભનલરણ’ને ાયણે તેને ાાંગભી
ગ્રેડભાાં સ્લીભીંઔના લીમભાાં, યીક્ષાભાાં ‘ઍ’ ગ્રેડ ભળમ શત.
ભચાની લાત ત તે શતી ે ઍને સ્લીભીંઔ આલડત ુાં ઙ નશત!ુાં
ઍની ટીગયે અભને હ્ુાં ે, "આ 'ઍ' ગ્રેડ તેની ઌટીટરુડ ભાટે
આપ્મ ઘે ." આઓા ક્રાવભાાં ળીસ્ત અને લતાનભાાં ઍને ઈ ન
શોંગે!
ફીજી, ળીલાની. દીરની ખુફ બરી ઘે . તે શાઈ સ્કુરભાાં
શતી ત્માયે અભાયી ઈન્ડીમાની ભુરાાત દયભીમાન ઙમેરી
ઔયીફાઈ યથી રઓેરા ઍના ‘અશીંવા’ નીફાંધને, ન્મુ ઙવીની
સ્કુરભાાં મજામેરી નીફાંધ શયીપાઈભાાં 500 ડૉરયનુ ાં શેળ ુાં
ઈનાભ ભળમુ,ાં જે તેણે ઔયીફને ભાટે દાનભાાં આી દીધુ.ાં તે
પાંક્ળનભાાં ભને અને ભાયી ત્નીને ળીલાનીનાાં ભાફા તયીે જે
વન્ભાન ભળમુાં શત ુાં તે જીલનબય નશીં બુરામ.
દીય વાંદી ભીતબાી ઘે ; યાં ત ુ, "ડૅડ, આઈ રલ મુ"
શેલાનુ ાં બુરત નથી. આ ત્રણે વાંતાન રઓી જાણે ઘે અને
ઈન્ટયનેટ ય ત્રણેના બ્રઔ ણ ઘે . આળીતન વયવ રેઓીા ઘે .
તેનાાં ઈંગ્રીળ ાવ્મ અને રેઓ અભેયીન ભેઔેચીનભાાં ઘામ
ઘે .
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આલાાં ગુણીમર વાંતાનન ઙળ ત તેભની ભાતાને ઙ
જામ ને! ઙતે દીલવે આભાાંન ુ ાં ઈ વાંતાન તાની ભાતા ભાટે
ાાંઈ નાભના ાઢે ત નલાઈ નશીં. અને આલાાં પ્રેભા અને
ગુણીમર વાંતાન આલા ફદર ભાયી ત્ની શાંવાન આબાય ત
ભાનલ ઙ યહ્ય.
અંતે, જે વાશીત્મભાાં લાગને તાની જાત દે ઓામ, તે
વાશીત્મ તેને ઔભે. જે ુસ્ત લાગને ભાટે અયીવાનુ ાં ાભ યે
તે ુસ્ત લાગને તાનુ ાં રાઔે. ભાયા ુસ્ત ‘સુધન’ને
આલાયીને લાગઍ ભાય ઉત્વાશ લધામો ઘે . આળા યાખુાં ે
તેલ આલાય ‘સુળીરા’ને આળે અને ભાયી લાતભાાં તેભને
તાનુ ાં ાાંઈ ને ાાંઈ દે ઓાળે. દયે ને ફધુાં ઙ ઔભે ઍભ ત
ફનલાનુ ાં નથી. તેભ ઘતાાં; લાાંગીને આનાંદ આલે ત ઔાભને
શેળ અને ન ઔભે ત ભને શેળ.

– શયનીળ જાની
રખ્મા તાયીઓ– ડીવેમ્ફય 10, 2008.

15 એઔસ્ટ 2009ના દીને પ્રાળીત થમેરા રેઓના
શાસ્મ તનફાંધવાંગ્રશ ‘સુળીરા’ (પ્રાળઃ અરાફશેન ાંઙબાઈ
ળાશ, શા પ્રાળન, 403, ઐભ દળાન ફ્રે્વ, 7–ભશાલીય
વવામટી, ભશારક્ષ્ભી ગાય યસ્તા ાવે, ારડી, અભદાલાદ–
380 007  ૃષ્ઠ વાંખ્મા – 148, ભુલ્મ– 100 લુીમા..
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પ્રાપ્તીસ્થાન–ગુજૉય ગ્રાંથયત્ન ામાારમ, યતન નાા વાભે,
ઔાાંધી

ભાઔા,

અભદાલાદ

–

380

001)ભાાંની

રેઓની

પ્રસ્તાલના..વાબાય..
વાંા ઃ–
Harnish Jani
4, Pleasant Drive, YARDVILLE, NJ - 08620 - USA
E-Mail- harnish5@yahoo.com - Phone-1-609-585-0861

●●●

અને ઘે લ્રે...
જીલન વપ ઔમુાં ે ઍે ઔમુાં ઍ નક્કી યલાન
ભાદાં ડ આલ શલ ઙઈઍઃ ઈ ણ વજૉનાત્ભ પ્રવ ૃત્તી યીને
આ વાંવાયના લૈબલભાાં ગટી ણ ઉભેયે તેન ુ ાં જીલન વપ
અને જે તૈમાય બાણે ઙભીને ગારતા થામ તેન ુ ાં જીલન નીષ્પ.
ઈ થડી લીતા રઓે, ઈ લાતાા રઓે, ઈ દદીઐની વેલા
યે , ઈ અંધઙન ભાટે ુસ્ત તૈમાય યે –યાલે, ઈ
કુયીલાઙ જેલા ે દશેઙ, ફારગ્ન, રાાંગલુશ્વત લઔેયે વાભે
ભાથુાં ઉંગે, ઈ શયીઙનને તાને ત્માાં યવઈમા તયીે યાઓે,
ઈ ફાને બેઔાાં યી નીમભીત લાતાા શે, ઈ વ ૃદ્ધને
વત્વાંઔભાાં ે

ભાંદીયે

રઈ

જામ,

ઈ
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ભનીઐડા યનુ ાં પભા બયી આે, ઈ આદીલાવીઐની લચ્ગે ાભ
યતાાં યતાાં દે શ ાડે – આ ફધી વજૉનાત્ભ પ્રવ ૃત્તીઐ ઘે અને
યઙ નશીં, ત ક્યાયે  ક્યાયે  ણ તેન અભર યે ઘે તે વો આ
વાંવાયનુ ાં આબુણ ઘે .
યઙ ઍાદુાં વાલુાં ાભ યી રેલાન ભ ભે ત્માયે
ઙત ન યીઍ. આટળુાં થામ તમ ભટુાં ાભ થામ. આણાાં
તાનાાં ાભ આણે જે જુ સ્વાથી યીઍ ઘીઍ, તેલ જુ સ્વ
ફીજાનાાં ાભ યલા ભાટે યઙ ાાંગ દળ ભીનીટ ણ આીઍ
ત આ વાંવાયની લીદામ રેલાની કડીઍ જીલન ઍે ઔમાન
લવલવ થડ ઐઘ થામ.

–લાડીરાર ડઔરી

(પ્રેઃ

લીઙમ

ધાયીમા–ળીાઔ

vdharia@hotmail.com ન ખુફ આબાય..)
@

www.gujaratilexicon.com

–

P a g e | 372

173 : 30-08-2009

અંધશ્રદ્ધાન આઘુની ભુાભઃ ઈન્ટયનેટ
–ઉલીળ ઠાયી
અનુક્રભણીા

‘આ વત્મકટના ઘે . ભશેયફાની યીને તેને અલઔણળ
નશીં. (અશીં ઈ ફાફા–ફાુ, વાંત–પીય, વાાંઈ–ગુલુની ેટરી
તવલીય શમ) ઍ અપવયને આ તવલીય (ધયાલત ઈભેઈર) ભલ્મા ઘી ફે ભીરીમન ડૉરય ભળમા. આ ભેઈર
આઔ ન ભરીને, ભેઈરની વાાં/ગેઈન આઔ લધતી
અટાલલા ફદર યૉફટે ૨.૧ ભીરીમન ડૉરય ગુભાવ્મા...
પ્રીચ આ ઈ-ભેઈરની ૨૦ ૉી ભર અને ઘી પક્ત ગાય
ઙ દીલવભાાં જુ ઐ, શુાં થામ ઘે ! આ ગેઈન રેટય ળીયડીથી
આવ્મ ઘે . તભને ગક્કવ ૪૮ રાભાાં ઙ વાયા વભાગાય
વાાંબલા ભળે.’
***
ઈન્ટયનેટન ઉમઔ યતા રઔબઔ દયે  ઙણને આ
અને આલા જુ દા જુ દા ઈષ્ટદે લની આણ આતા ઈ-ભેઈર
ભતા

શળે.

આ

પ્રાયના

ભેઈરનુ ાં

શુાં

થત ુાં

શળે?

અંદાઙ રઔાડી ળામ ઘે ઃ થડા ર આલા ઈ–ભેઇર લાાંગીને,
ભનભન યભુઙ ાભીને તેને ગયાટરીભાાં/ટ્રૅળ તયીે નાઓી
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દે તા શળે. ફીજા થડા ર શ્રદ્ધાુલા, ઓયે ઓય આલા ૨૦
ભેઈર ભરલાથી પામદ થળે ને ન ભરલાથી નુવાન થળે
ઍવુાં ભાનીને ફીજા ૨૦ ઙણને ભેઈર ભરી આળે. ત્માય
ઘી ૪૮ રા લીતી જામ અને ઈ વાયા વભાગાય ન આલે
ત તે આઓી લાતને બુરી ઙળે અને પયી ઈ ભાતા-ીતાફાલા-ફાા-ફાફાની આણ આત ભેઈર આલે ત્માયે ાંદયલીવ-ગીવ

ઙણને

ભરી

આળે.

યાં ત ુ ભટા બાઔના ર આ ભેઈરભાાં રઓેરી લીઔત ભાની રે
ઍટરા બા/શ્રદ્ધાફૄ શતા નથી. ઍ ર ઈ-ભેઈર પયલડા
યલાથી યાતયાત રૉટયી ન રાઔી જામ ઍટળુાં વભઙલા જેટરા
ફુદ્ધીળાી ઘે . ‘આભ ત હુાં આલા ફધાભાાં ભાનત નથી’ ઍવુાં
શેવ ુાં તેભને ઔભે ઘે . ણ... તોંતેય ભણન ‘ણ’ ઍ ઘે ે ‘આભ
ત હુાં આલા ફધાભાાં ભાનત નથી, ણ આ ભેઈર પયલડા
યલાભાાં ઍેમ લુીમાન ઓગા નથી. ભને ે ફીજા ઈને શુાં
નુવાન નથી અને (શેં શેં શેં) ને ઓફય? દાગ ાંઈ થામ
ણ

ઓલુાં!

આ

ત

ઙસ્ટ

ઙીંઔ,

શોં!’

પ્રઔટણે ે ભનભન આ પ્રાયનુ ાં ાંઈ શીને, તે લીવ ઙણને
ઈ-ભેઈર પયલડા યી આળે. આલી યીતે ઍડ્રેવના ઓાનાભાાં
રગેરગાાં વયનાભાાં ધયાલતા ઈ-ભેઈર જ્માયે ણ ભે ત્માયે
શવવુાં ે યડવુાં ઍ ઙ વભજાત ુાં નથી! ઓયે ઓય ત ા કુટલાનુ ાં
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ભન થવુાં ઙઈઍ. ણ આલા દયે  પ્રવાંઔે ા કુટીઍ ત
ા ગાંદ્રની વાટીની જેભ ઔફાચ્ઘાદીત થઈ જામ.
લીગાય આલે ે રેટેસ્ટ ટૅનૉરૉજી ધયાલતા ઉગ્રશ,
દયીમાના ેટાભાાંથી વાય
થતા

વફભયીન

ૅફર,

આઘુનીતભ

મ્પ્મુટય

પ્રગ્રાભ,

લામયરેવ નેક્ળન, ઐપ્ટીર પામફય લઔેયેની વશીમાયી
ભારને

ભાતાજીના ‘યગાના

સ્ટાડા ’ના

સ્તયે

ઉતાયી

ુાં ઈન્ટયનેટને બાાંડલાનુ,ાં તેને વલા દુણનાાં
દે નાયાને શુાં શેવ?
ભુ તયીે ઐઓાલલાનુ ાં ફહુ વશેળ ુાં ઘે ; ણ ઓય વલાર
ભાણવના ભનભાાં ઓદફદતી રારગથી ભાાંડીને અંધશ્રદ્ધા જેલી
વ ૃત્તીઐન ઘે . આ વ ૃત્તી આશાય, નીદ્રા ે બમ જેલી ભુબુત
નથી; ઘતાાં તેનાાં ભુીમાાં ઍટરાાં ઙ ઉંડાાં ઙતાાં યહ્યાાં ઘે .
આદીાભાાં તેન આયાં બ પ્રાકૃતી યીફ પ્રત્મેના બમ અને
લીસ્ભમભાાંથી થમ શળે. ઘી તેભાાં રારગ અને ટુાંા યસ્તે
વભ ૃદ્ધ થઈ ઙલાના ધઓાયાન યાં ઔ બળમ. ઍલી અંધશ્રદ્ધાને
આસ્તીતા ે અઘ્માત્ભ વાથે ળ વાંફધ
ાં નથી. યગાના
સ્ટાડા

ે

ઈ-ભેઈર ભરનાય અને

રૉટયીની

ટીીટ

ઓયીદનાયની ભાનવીતાભાાં ઓાવ પય શત નથી. ફન્નેને
તાની ઈ આલડત ે ભશેનત લીના, ફવ ઍભ ઙ, શુમ
ાં
માા લીના, ૈવાદાય ફની ઙવુાં ઘે અને ઍ ભાટે ફુદ્ધીનુ ાં ઔભે
તેવ ુાં પ્રદળાન યતાાં ણ ઓગાટ થત નથી. ને ઓફય,
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પ્રદળાન યીને ણ વભ ૃદ્ધ થઈ ઙલામ ત? વદ ઓટ
નથી! કયે ડીમા અંધશ્રદ્ધાફૄઐ વાથે ાભ ાડલાનુ ાં પ્રભાણભાાં
ઐછાં ભુશ્ેર ઘે . તેભની વયઓાભણીભાાં ‘આણે ત આલા
ફધાભાાં ભાનતા નથી, ણ નુવાન શુાં ઘે ?’ ઍવુાં ભાનનાયા
ર લધાયે યીઢા શમ ઘે . તેભાાં શેલાતા બણેરાઔણેરા, વભાઙ
જેને ‘ડૉક્ટય-ઍન્જીનીમય’ જેલા વન્ભાનસુગ લઔાભાાં ભુે ઘે ,
તેભની વાંખ્મા ણ ભટી શમ ઘે . તેભને તાની અંધશ્રદ્ધા લુી
દણી વાંતાડીને, ઘાળની રાઈનભાાં ઉબા યશેવ ુાં ઘે . બણતય તેભને
પક્ત અંધશ્રદ્ધા છાલલાન દાં બ ળીઓલી ળયુાં ઘે . તેભના
ભનભાાંથી અંધશ્રદ્ધાન ભેર ાઢી ળયુાં નથી. ઍટરે ઙ, ‘ઍભાાં
આણને ક્યાાં શુાં નુવાન ઘે ?’ ઍભ શીને ઍ ર
અંધશ્રદ્ધાન ઔગટ ઔટ્ટ ફાાંધી રે ઘે અને ‘ઇને ઓફય
નશીં ડે’ ઍભ લીગાયીને શયઓામ ઘે .
તાનુ ાં શુાં ન ઙત ુાં શમ ઍલી ફીજી ેટરી ફાફતભાાં
આ ર આટર ઉત્વાશ ફતાલે ઘે , ઍ લીગાયલા જેવુાં ઘે .
‘ટૅનરૉજીને ભતા ભાણવના યગા’ ઈન્ટયનેટની વોથી ભટી
રાક્ષણીતા - ભપત અને તયત - વાયી ભાશીતી જેટરી ઙ ઓટી
ભાશીતીને, દુણને, અંધશ્રદ્ધાને ણ રાગુ ડે ઘે . ાયણ ે
લીજ્ઞાન નીતીનીયેક્ષ શમ ઘે . ઍ લીજ્ઞાનન ગુણ ણ ઘે અને
તેની ભમાાદા ણ. ‘ાી ભાણવ સ્લીગ ાડે ત રાઈટ ગાળુ
ન થામ. ઍના ભાટે ત ત યલાાં ડે ત!’ ઍવુાં લીજ્ઞાનના
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નીમભને આધીન

ફાફતભાાં શત ુાં નથી.

ઈન્ટયનેટ

ય

અંધશ્રદ્ધાન પેરાલ યલ ે સ્લસ્થ લૈજ્ઞાની અબીઔભન, ઍ
ટૅનરૉજી નશીં; ભાણવ નક્કી યે ઘે . ઈન્ટયનેટ ય અંધશ્રદ્ધા
વાભેની ઝાંફેળ ગારે ઘે ; ઘતાાં ફશાયની દુનીમાની જેભ
ઈન્ટયનેટના ભાઘ્મભભાાં ણ અંધશ્રદ્ધાનુ ાં લ્ળુાં બાયે યશે ઘે .
ાયણ ે ટૅનરૉજી નલી ઘે ; ણ તેને લાયનાયા ત ઍના ઍ
ઙ ઘે . બણ્મા ઘી જેભના ભનભાાંથી અંધશ્રદ્ધા દુય થઈ ળી
નથી, ઍલા ર ટૅનરૉજીન ઉમઔ તાની અંધશ્રદ્ધા
વલાભાાં અને તેભાાં યાગલાભાાં ઙ યે ઍ સ્લાબાલી ઘે .
ઈન્ટયનેટન

ઉમઔ યી

જાણનાયા

ર

તેન

ઉમઔ ભ વે ભ યગાનાાં સ્ટાડા ની ઙગ્માઍ ન યે
ઍટરી અેક્ષા યશે ઘે . યાં ત ુ અંધશ્રદ્ધાફૄઐની ઠણાઈ ઙ ઍ ઘે
ે

લૈજ્ઞાની વાધન લાયીને

અલૈજ્ઞાની ભાન્મતાઐન

પ્રગાયપ્રવાય યલાભાાં તેભને ઘઘવાંગ ે રાઙળયભ નડતાાં
નથી. ઍભાાં તેભને ળ લીયધાબાવ રાઔત નથી. તેભને ઍલ
વીધવાદ લીગાય ણ આલત નથી ે લીવ ઙણને ઈ-ભેઈર
પયલડા માા ઘી, તેભાાંથી ઈને ત્માાં વયનાભુાં ઓટુાં શલાને
ાયણે ઈ-ભેઈર ન શોંગે ે ઈ ઈ-ભેઈર ઓરીને ન લાાંગે ે
ઈના

ભેઈર

ફક્વભાાં

આલ

ઈ-ભેઈર

વીધ

ગયાટ્ટી/સ્ાભ/ઙાં ભેઈરના પલ્ડયભાાં ઙત યશે ત શુાં
થામ? લીવ ઈ-ભેઈર ભલ્માનુ ાં ુણ્મ ભે ે ન ભે ? ફધા
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વલારના તેભની ાવે ઍ ઙ ઙલાફ ઘે ઃ ‘આણને ક્યાાં શુાં
નુવાન ઘે ?’ અંધશ્રદ્ધાફૄ ન શલા ઘતાાં, ઈને રાઔત ુાં શમ ે
‘શળે ફીગાયા! ઘ ને ઈ-ભેઈર ભલ્મા યે ? આણને શુાં
નુવાન ઘે ? ન લાાંગલ શમ ત ડીરીટ યી નાઓલાન!’, ત
ભટા બાઔના ીસ્વાભાાં આવુાં લરણ ઉદાયતા ે વશીષ્ણુતા
યતાાં લધાયે અલઢલ સુગલે ઘે . ઈન્ટયનેટ ય પયતા અંધશ્રદ્ધા
અને ઓટી ભાશીતીને રઔતા ઈ-ભેઈરન ત્રાવ ઍટર લધી
ઔમ ઘે ે ક્યાયે ણ ઈ લીઔત વાગી ભાની રેળે, ઍન
શાંભેળાાં પડ યહ્યા યે .
ઔેયભાઔે

દયતી

ભાશીતીન

ભાય

ઈ-ભેઈરભાાં

લઓતલઓત ઍલી થાઐ ભતી યશે ઘે ે ‘પરાણા બાઇ
થીમેટયભાાં પીલ્ભ ઙલા ઔમા, ત્માયે તેભની ફેઠભાાં ટાાંણી
બોંાઈ. ઍ ટાાંણી ઍઈડ્વન ગે ધયાલતી શલાથી પીલ્ભ
ઙલા ઔમેરા બાઈને ઍઈડ્વ રાગુ ડી ઔમ’ અથલા ‘ા
રા ઍટરી ઙરદ આલે ઘે ે ડાકા વાપ યલાના ાભભાાં
(ઍવીડને ફદરે) તેન ઉમઔ યલાભાાં આલે ઘે . ભાટે ા
રા ન ીળ.’ અથલા ‘ડીમડયન્ટ રઔાડલાથી ેન્વય થામ
ઘે .’ થાઐના ફીજા પ્રાયભાાં ઍલી રારગ આલાભાાં આલે ઘે
ે ‘આ ભેઇરની વાથે ભરેરી ઈષ્ટદે લની તવલીય વાભે
ઙઈને ભનભાાં જેની ઈચ્ઘા ય, તે ભી ઙળે.’
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અને આ ાભભાાં બઔલાનને ફદરે ભાણવ ણ
ભદદલુ થઈ ળે ઘે . ઍલા ભેઈરભાાં ામભી ઐપય શમ ઘે ે
‘નાઈજીયીમાથી ભાાંડીને બ્રીટન સુધીના ઈ ણ દે ળભાાં ઈ
ફીનલાયવી બાઈ રાઓ ડૉરયન દલ્ર ભુીને ભ ૃત્મુ ામ્મા ઘે
અને ઈ બતાવતા ફૅન્ અધીાયી ઍ ઓજાન તભાયા
ઓાતાભાાં ભરી આલા ઉત્સુ ઘે . ફવ, તભે તભાય ફૅન્ન
ઓાતાનાંફય આ અને ‘ામાલાશીની પી ેટે’ થડા ડૉરય
ભરી આ!’ ઈન્ટયનેટની આરભભાાં ‘નાઈજીયીમન ફ્રડ’
તયીે જાણીતી આ તયીફ ઍટરી જુ ની અને જાણીતી શલા
ઘતાાં; તેની વાથે વાંામેળ ુાં રબનુ ાં રશચુફ
ાં
ઍવુાં પ્રફ
ુયલાય થામ ઘે ે ઍ જાણીતી ‘ગ્રાશ સુયક્ષા વાંસ્થા’ના લડા
થડાાં લો શેરાાં આલા ઙ ‘નાઈજીયીમન ફ્રડ’ભાાં કણા લુીમા
ગુભાલી ફેઠા શતા!
ઈન્ટયનેટ ય ભાણવની ભુબુત નફાઈઐની ઙ
નશીં; વાયની ણ યડી યનાયા રની ભી નથી.
યીણાભે ઔાંબીય ફીભાયી ધયાલતી અને ઘે  ૧૯૯૩થી, વાત ઙ
લાની ઉંભય ધયાલતી ઘયી ઍભી ફુવાની વાયલાયના ફશાને
આથી ભદદ ઉકયાલતા ભેઈર આલી ડે ઘે . ‘આણુાં શુાં જામ
ઘે ?’ પ્રાયન લઔા તેભાાં બલાત નથી. ઘતાાં જેટરાાં લોથી
ઍ ઘે તયીંડી ગારે ઘે , ઍ ઙતાાં તેભાાં વપતાનુ ાં વાલુાં ઍવુાં
પ્રભાણ શળે ઍલી અટ ગક્કવ યી ળામ.
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ઙયા જુ દા પ્રાયના ભેઈર ‘ભેયા બાયત ભશાન’ ે ‘ભેયા
ગુઙયાત ભશાન’ પ્રાયના શમ ઘે . શેરી નઙયે આંડાથી અને
નક્કય ભાશીતીથી રદામેરા ઙણાતા ઍ ભેઈરની ભાશીતી
ભાનલી ઔભે ઍલી શમ ઘે ; ણ ભાનલાઙઔ શતી નથી. ઍ
પ્રાયના ભેઈરભાાં યાતા કણાઓયા દાલા વચ્ગાઈની વટી
ય ુયલાય થતા નથી. ઈન્ટયનેટ ય વાગી ન રાઔે ઍલી ે
ળાંા ઉજાલે ઍલી ઈ ણ ભાશીતી લાાંગલા ભે , ત ‘ગુઔર’
જેલા ‘વગા ઍન્જીન’ભાાં ઙઈને વમ્ફન્ધીત લીમ રઓીને, તેની
વાથે skeptics (વાંળમ યનાય), other side (ફીજી ફાજુ ),
fraud (ઘે તયીંડી) ે hoax (ભજાભાાં યે રી ઘે તયીંડી) જેલા
ળબ્દ રઓીને વગા યલાથી, આ
લીમની ર ખુલ્રી ાડતી લીઔત ણ ભી ળે ઘે . –
અને ‘શેં શેં શેં’, ઍભાાં આણને શુાં નુવાન નથી!

–ઉલીળ ઠાયી
રેઓ વાંા ઃ ઉલીળ ઠાયી, ળુશાયલાડ, ભશેભદાલાદ – 387
130 (Gujarat-India)
પન નાંફયઃ 99982 16706 ઈ–ભેઈરઃ uakothari@yahoo.com
બ્રઔ - www.urvishkothari-gujarati.blogspot.com
@
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174 : 13-09-2009

આાળે અક્ષય
–પ્રજ્ઞા દી લળી
અનુક્રભણીા

.1.
અાયણ વાયણ ભીઍ, ગરને!
બીતયથી બીતયભાાં વયીઍ, ગરને!

અરઔતાની ઓાયાળ ીઍ, ગરને!
નદી થૈ ને દયીમે બીઍ, ગરને!

દીલાનાણાની ફધી શદ લટાલી,
તાંઔા ફનીને, પ્રઙીઍ, ગરને!

ફને ઍણાનુ ાં નય ઙ શમાતી,
ઍ યસ્તેથી ાઘા લીઍ, ગરને!

નથી ઈ ઈચ્ઘા પ્રવીદ્ધીના પની,
દટાલા વભુા તીમે, ગરને!
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ઉઔીશુાં પ્રબાતે ઍ આળા રઈને,
ક્ષીતીજે પયીથી ઢીઍ, ગરને!

ગાવીને ભાયઔની ભુશ્ેરી વલે,
જીલનની ઉંગાઈ યીઍ, ગરને!

વનભ આંઓનુ ાં પ્રેભ ભતી થલાને,
ફની સ્લાતીનુ ાં ઙ, પીઍ ગરને!

અજાણી ઔરી ણ થળે જાણીતી ત,
પયી બુરથી ત્માાં, લીઍ ગરને!

.2.
ગુપ્ત ણ જાશેયભાાં લાંગામ ઘે ,
ડામયીભાાં જીન્દઔી અંામ ઘે ?

જે નીશાી ાાંણ શયઓામ ઘે ,
લુ નક્કી આમને ળયભામ ઘે .

ેભ હુાં શોંગી નથી ભાયા સુધી?
‘હ’ુાં ની આડે ‘હ’ુાં ઙ આલી જામ ઘે .
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જે થન ભાલુાં શત ુાં તે યાઓ વભ,
તેં હ્ુાં ઍ રાઓનુ ાં લેગામ ઘે .

શસ્તયે ઓાને વભીત થાઉં ણ,
બાગ્મનાાં પ ક્યાાં દી ફદરામ ઘે ?
હુાં રખુાં ે ત ુાં રઓે ળ પેય ઘે ?!
શમ યે ળભ ળી ઔચર ાંામ ઘે !!

ઍણાઐ ેભ છટી ના ળી?!
ેભ વીતાનુ ાં શયણ થઈ જામ ઘે !!

.3.
પ્રેભને લીસ્તાયલાનુ ાં સ્શેઙ ણ સ્શેળ ુાં નથી,
ને ઘ ૃણાને નાથલાનુ ાં સ્શેઙ ણ સ્શેળ ુાં નથી.

પ્રશ્ન ઉબ ઍ ભાય જ્માાં શલે અસ્તીત્લન,
ત્માાં તને આાયલાનુ ાં સ્શેઙ ણ સ્શેળ ુાં નથી.
દુશ્ભનની બીડભાાં ઍ દસ્તને ઙમા ઘી,
દસ્તી નીબાલલાનુ ાં સ્શેઙ ણ સ્શેળ ુાં નથી.
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બીતયે ડુભ છાલી ક્યાાં સુધી શવશુાં બરાાં?
યતી આંઓે ફરલાનુ ાં સ્શેઙ ણ સ્શેળ ુાં નથી.

આંઔી ડી ઉઘે માું ને વીચ્મુાં ઙ પ્રેભનુ,ાં
ભુ ઍ ઉઓેડલાનુ ાં સ્શેઙ ણ સ્શેળ ુાં નથી.
ક્યાાં ઘે અકલુાં ન્મામ યવુાં આંઓે ાટા ફાાંધીને?
જુ લ્ભને સ્શેતા ઙલાનુ ાં સ્શેઙ ણ સ્શેળ ુાં નથી.

.4.
નથી ઙન્ભથી સુતી શ્વાવની વડ, ભજા ક્યાાં ઘે ?
શજી વાંલેદના સ્પટ, નશીં અડ, ભજા ક્યાાં ઘે ?

ઉથરાથર યી ક્યાાં ઘે અભે ૈં પ્રેભ નપયતની,
ઘી શ્વાવ યે ઘે ેભન ચકડ, ભજા ક્યાાં ઘે ?

તે ટીભાાં ઉબી છાં સ્લપ્ન ઙતી પ્શાડનુ ાં હુાં ણ,
ભને ભાયાથી ાઢી બ્શાય જૈ ઓડ, ભજા ક્યાાં ઘે ?
ધુભાત ુાં ેટરાાં દી’થી અશીં બીતય ને વઔે નશીં,
ભેં ભાયે શાથ ત્માાં ગાાંી દીધ બડ, ભજા ક્યાાં ઘે ?
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વભમ વાથે વભમનુ ાં ઍ ઈંડુાં વેલવુાં ણ ત્માાં,
નશીં ઔયભાઈ શ્વાવ ે રઔે થડ, ભજા ક્યાાં ઘે ?

ઘે ેલ ભાંગ ે જ્માાં દે લ, દાનલ ઍ મ્શયાભાાં,
ડે ઐઓ ઓયી ત્માાં ત, ડે ડદ, ભજા ક્યાાં ઘે ?
શજી શયણીની આંઓે ભાાંડ ફુટરુાં દુન્મલી ચા,
ફની શેલાન ળુટાં ે આસુયી તડ, ભજા ક્યાાં ઘે ?

લીયાવતભાાં ભી ભુઙ શ્વાવને શ્વવલા નયી આંધી,
શલે લયવાદ શુાં ે સુમાન તડ, ભજા ક્યાાં ઘે ?

.5.
હુાં ભને બાફૄાં ઘીની લાત ઘે ,
‘સ્લ’ને ઐઔાફૄાં ઘીની લાત ઘે .

ઉત્તય ભળે ઍ પ્શેરાાં પ્રશ્નભાાં–
જાતને ઢાફૄાં ઘીની લાત ઘે .
વાત ઙન્ભની વપય સ્લીાયલા,
પ્રેભ લાઔફૄાં ઘીની લાત ઘે .
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વઔણની યીક્તતાને ુયલા,
માદ ઢાંઢફૄાં ઘીની લાત ઘે .
હુાં નથી યાધા ઘતાાંમે કૃષ્ણને
બીતયે બાફૄાં ઘીની લાત ઘે .

ફરલા અલવય ભે ને તે ઘતાાં,
શઠને તાફૄાં....ઘીની લાત ઘે .

શીભળીરા જેવુાં યાખુાં ધ્મેમ ણ,
આઔ ાંાફૄાં ઘીની લાત ઘે .

.6.
લીતી ક્ષણ શેરે ગડે લયવાદભાાં,
બીનુ ાં બીતય વાાંડે લયવાદભાાં.

લીઙી ણ તાડે લયવાદભાાં,
માદનાાં પયાાં ડે લયવાદભાાં.

ફેને ભાથે ઍ ઘત્રી શમ ત્માાં,
ગાય આંઓ આથડે લયવાદભાાં.
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લીઙ જેલી જ્માાં ઔતી ત ુઙ માદની,
બીતયે ગીય ડે લયવાદભાાં.

ચાટાાં ય ચાટાાં ય ચાટાાં,
ુઘ ના શુાં ગાડે લયવાદભાાં.

વાાંઙને નક્કી પ્રતીક્ષા ઈની,
થાી, ફેઠી ફાાંડે લયવાદભાાં.
આલલા અણવાય ત ુાં યતી ઘી,
શ્વાવ ધફે આંડે લયવાદભાાં.

ચયભયે જ્માાં ભોન શૈમે ફેઉનાાં,
ફર ાઘાાં ત્માાં ડે લયવાદભાાં.
દુય દે ળે ત ુાં વજાલે ડા ણ,
ભુ ઍના અશીં ઙડે લયવાદભાાં.

.7.
લયવતી વાાંઙ, વ્શેતી ક્ષણ અને હુાં ફવ, તભે ક્યાાં ઘ?
બીતય ઘે આઔ ઍલી ે ફનુ ાં લીલળ, તભે ક્યાાં ઘ?
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શજી ત આઔને રાગ્મ નથી લેયી લનન વાથ,
ઘતાાં ળેં માદન બડ ફને ફેફળ, તભે ક્યાાં ઘ?
લીયશની માદ લુે ઍ મર જ્માાં ટહ
ુ ે ત્માાં,
ડે લૈળાઓનાાં ઔયલ ને હુાં નીયવ, તભે ક્યાાં ઘ?
પ્રલાવી પ્રેભની છાં ને ઘે માદી ૈં ભુાભની,
વપય ટુાંાલલાનુ ાં ણ લુાં વાશવ, તભે ક્યાાં ઘ?

ધીયે ધીયે થતી ગારી અશલ્મા યાશ ઙતી હ,ુાં
જીલે વાંલેદના સ્ળો ફની ાયવ, તભે ક્યાાં ઘ?

ભને લયવાદ ઔભત ઍન ભતરફ ઍ થમ, પ્રીમે!
બીંજે ત ુાં ત્માાં ફનીને પ્રેભયત વાયવ, તભે ક્યાાં ઘ?

.8.
હુાં ભાયી જાત વાભે જાતને ધયલા લીગાલુાં છાં,
ફધાાં પ્રશ્નને ઍ યીતે ઙ શર યલાાં લીગાલુાં છાં.
બરેને ઍ ક્ષણભાાં નેટ ય ઙડાઈ ઘે દુનીમા,
હુાં ભાયી જાતને ધીયે થી વગા યલા લીગાલુાં છાં.
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ફગી ડી, રઓટી ને ફચ્માાં ઘીરાાં શથેીભાાં,
ભુી ઓીસ્વે હુાં ળૈળલ કય તયપ પયલા લીગાલુાં છાં.
વાટી ય લશી વાંલેદના ઍથી ફધાાં ડુબ્માાં,
ઙઔત હુાં બાઈગાયા, પ્રેભથી તયલા લીગાલુાં છાં.
અવર શુાં ઘે નર શુાં ને શીત શુાં ે આબાવી,
વભઙને ળાાંત ીનાયે હુાં ઉતયલા લીગાલુાં છાં.
ફીજાઍ જે દીધાાં ઘડી ળીઓય ઍ ધ્મેમના આંજી,
લીપ વનાાંને ગાશી હુાં ઙઔત યગલા લીગાલુાં છાં.

– પ્રજ્ઞા દી લળી –
વાંા ઃ A/2, વીલ્લય ાભ ઍાટા ભેન્ટ, ‘યીરામન્વ પેળન’ની
ઉય, દભલ્રી વવામટી, નાનુયા,
સુયત–395 001, ભફાઈર– 92283 31151,
E–Mail: pdvashi@gmail.com અને dbvashi@yahoo.com

વજૉનઃ ‘સ્ાંદનલન’ (ઔચર વાંગ્રશ), પ્રાળન લાઃ 2002,
‘આાળે અક્ષય’ (ઔચર વાંગ્રશ), ‘શ્વાવ વજાલી ફેઠા’ (ઔીત ,
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અઘાાંદવ વાંગ્રશ), ‘ીની લા’ (ફાઔીત), ત્રણેમનુ ાં પ્રાળન
લાઃ 2008,
દયે નુ ાં ભુલ્મઃ લુીમા– 100. પ્રાળઃ ‘ધ્લની’ પ્રાળન, A/2,
વીલ્લય ાભ ઍાટા ભેન્ટ, દભલ્રી વવામટી, નાનુયા,
સુયત–395 001)

♦●♦

અને ઘે લ્રે...
ગાાંદયણાાં
–યતીરાર ‘અનીર’
● ાણીને તાનાભાાં તયલાનુ ાં ભન થમુાં ને તે ફયપ થમુ.ાં
● ભાથુાં વરાભત યશે ત દીલાવી ણ વરાભત યશે.
● દીલાવી ભાથુાં ગુભાલે ઘે ત્માયે ળયીય ણ ગુભાલે ઘે .
● ભાણવ તાના યવેલાની ભાણી વાફુને આી દે ઘે .
● બભયડ ઉબ યશેલા ભાટે ગક્કયે ગડે ઘે .
● અવભાન કય ણ વભાન ઈંટથી ઙ ગણામ ઘે .
● ભાટરાાંન બાઔાાય યે , તે ઠીયાાંન વયલા યે .
● રવા રાર આંઓ યે ત ઙ યવઈ ાે.
● આઓી જીન્દઔી ાયભાાં ન ફેઠેર ઍમ્બ્મુરન્વભાાં જામ ઘે .
● ઈન્જેક્ળનનુ ાં શેળ ુાં ટીુાં શલા ભાટે શમ ઘે .
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● વોયાષ્ટ્રભાાં બાબા ત કણા ઘે ; ણ અણુ–યીઍક્ટય ઍે નથી.
● દીલ્શીભાાં ભાત્ર યાં ધામ ઙ નશીં; ફપામ ણ ઓલુાં.
● શેરાાં ‘ઢયલૈતલુાં’ યત ભાણવ આજે ‘માંત્રલૈતલુાં’ યે ઘે .
● ઉંક ણ ક્યાયે  દીલવાી યે ઘે .
● વભમ ફયફાદ ય, ફીજુ ાં ફધુાં આઆ ફયફાદ થલા
ભાાંડળે.
● દયે  ગ ૃશીણી ચાડુ ભાયલા જેટરી ત આક્રભ શમ ઙ ઘે .
● ઔેસ્ટ શાઉવનાાં ફીઘાનાાં નશીં; ઢનાયા ફદરામ.
● ટ્રેન ભડી આલે તે વભાગાય અને વભમવય આલે તે
અસ્ભાત શેલામ.

વાબાય પ્રેઃ ઙમેળ ઙયીલાા – jayeshjari@gmail.com
લેફ વાઈટ

http://ratilalanil.tripod.com
@
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175 : 27-09-2009

‘નેસ્ટ રીલીંઔ’: અભેયીાનુ ાં વ્મક્તીસ્લાતાંત્ર્મ –
બાયતીમ નઙયે
–ફીીન શ્રપ
અનુક્રભણીા

દઢે લયવના અભેયીાનીલાવ દયભીમાન શ્ચીભી
વભાઙની ફાઉઘે ય દ્ધતીને અંઔત યીતે ઙલા–વભઙલાની
ત ભી. ઍ લીળેનાાં ભાયાાં ેટરાાં નીયીક્ષણ અશીં ભુકુાં છાં.
વો પ્રથભ, ઙન્ભથી ઙ દયે  ફાને સ્લતાંત્ર, અરઔ
યીતે, ફધી વઔલડ વશીત, ભા–ફાના લુભથી નજી; ણ
અરામદા યશેલાની ટેલ ાડલાભાાં આલે ઘે . ઉઘયતાાં ફાની
ફધી ઙલુયીમાત તયપ ુયત ુાં ધ્માન આીને; ણ તે સ્લતાંત્ર
યીતે–તાન વભમ ભા–ફાથી અરઔ યીતે વાય યે તેવ ુાં
આમઙન યલાભાાં આલે ઘે . ઉંભય પ્રભાણે તેને શ્રેણીફદ્ધ ત
અને લસ્ત ુઐની વઔલડ ણ ુયી ાડલાભાાં આલે ઘે . ઉઘયતા
ફાને ભા–ફા તયપથી ભતી સુગનાઐ પ્રભાણે તાના
સ્લતાંત્ર યશેઠાણ–લુભ પ્રત્મેન આઔલ ભારીી શક્ક ભનભાાં ેદા
થામ ઘે . વાથે વાથે ભા–ફાન ફેડલુભ તે ‘તેભન’ ઘે ઍવુાં તે
ક્રભળઃ ળીઓત જામ ઘે તેભ ઙ અનુબલત ણ જામ ઘે .
આસ્ભી યીતે ઈ ભશેભાન ભાટે તાના લુભભાાં વઔલડ
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 392
યલાની સ્થીતી ઉબી થામ ત તે સ્ષ્ટ યીતે, ભને ે
ભઙફુયીથી સ્લીાયે

ઘે . તેન ઉડીને આંઓે લઔે તેલ

પ્રત્માકાત ભશેભાન અને કયના વલાને અનુબલામ ઘે . તાનાાં
બાઈ ે ફશેન વાથે ણ ઍફીજાના સ્લતાંત્રણાન ે
અરામદાણાન વ્મલશાય અને બાલના કુદયતી વશઙ વ ૃત્તી
ફની ઔઈ શમ તેવ ુાં તેભનાાં વ્મક્તીત્લભાાં દે ઓાઈ આલે ઘે .

***
‘ગાર, ભમ્ભી ત ઙૉફ ય ઘે . હુાં તેભના ફેડલુભભાાં
થડી લાય સુઈ જાઉં?’
‘શા, જા! ઍભાાં શુાં ઓટુાં ઘે ?’
‘ણ દાદા, તભને ઓફય ઘે ઍ ફેડલુભ ભમ્ભી–ડૅડીન
ઘે . હુાં ત્માાં સુલા નશીં જાઉં.’
‘અત્માયે ત ભમ્ભી–ડૅડીન લુભ ઓારી ઘે . ઍ ર ઈ
શભણાાં આલલાનાાં નથી. તાલુાં ભન શમ ત થડી લાય બરે સુઈ
જા.’
‘દાદા. ઈટ ઈચન્ટ પૅય! ઈટ ઈચ ધેઍય ફેડલુભ.’

***
ભમ્ભી ભડી યાતે ઙૉફ યથી આલે ઘે . ફા તાના લુભભાાં
જાઔત ુાં શમ ઘે . નીમભ પ્રભાણે ભમ્ભી તેને ‘ગુડનાઈટ શઔ’
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(આરીંઔન) યલા આલે, ત્માયે ફા ભમ્ભીને પયીમાદના
સુયભાાં શે ઘે , ‘આજે ભાયા ફેડલુભભાાં ભાયી વાથે ઍ ઔેસ્ટ સુતા
ઘે .’
‘ફેટા, ઍ ઔેસ્ટ નથી. આણા ફધાના લડીર–અંર
ઘે !’
‘તાયા ભાટે ઍ અંર શળે. ભાયા ભાટે ત ઍ ભીસ્ટય
ઔેસ્ટ ઙ ઘે , ભમ્ભી! ઍ ેટર વભમ ભાયા લુભભાાં યશેલાના ઘે ?’
ભા–ફેટાન આ વાંલાદ ેરા ‘ઔેસ્ટ’ શુાં નશીં વાાંબતા
શમ? ઙ તે અભેયીન ઉચ્ગાયલાફૄાં અંગ્રજી વભઙતા શમ ત
તેને આઓી યાત આ વાંલાદ વાાંબળમા ઘી ેલી ભીઠી ઉંક
આલી ળે!

***
‘ળન, ઈઍ ૉરફેર લઔાડય ઘે . પ્રીચ, ઙયા ઙને,
ણ ઘે ?’
‘દાદા, ઍ ત સ્ટીલન ઘે . ભેં ઍને શી દીધુાં ે, ભાય
ભટ બાઈ યવ કયભાાં નથી. ઍટરે ઍ ત ઙત યહ્ય.’
‘ણ સ્ટીલન ત તાયી ઉંભયન ઙ ને? ત ુાં ત કયભાાં
શાર ઍર ઙ ઘે ને! સ્ટીલનને તાયી વાથે યભલા તેં ફરાવ્મ
શત ત?’
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‘ણ દાદા, સ્ટીલન ભાયા ભટા બાઈ યવન ભીત્ર ઘે .
તે ભાય ભીત્ર નથી. હુાં ઍને ેલી યીતે યભલા ફરાલી ળકુ?
ાં ’
અશીં ઙ વયઓી ઉંભયનાાં ે ઍ ઙ લઔાભાાં બણતાાં
ફા ભીત્ર તયીે ન ભે ત નાની ઉંભયના ફાે તાન
વભમ ઍરાંડે વાય યલ ડે. ભા–ફાે ઍ પ્રભાણે
ફાના વ્મક્તીત્લને તૈમાય યવુાં ડે ઘે .
ળન (ઈન્ડીમન), યીાડો (આફ્રીન–અભેયીન, ભુ
કાના

દે ળન),

બ્રામન

(વાઉથ

યીમન),

જેપયવન

(રમ્ફીમા–દક્ષીણ અભેયીાન)...આ ફધા રઔબઔ વયઓી
ઉંભયના, આઠ–નલ લયવના ભીત્ર ઘે . વાથે યભતી લઓતે
ળનને ભયભાાં વઓત લાઔે ઘે . તેનાથી ઉબા યશેલાત ુાં નથી.
કુસ્તી–યાટે યતાાં જેનાથી લાગ્મુાં ઍ ઘયા વશીત ફધા ભીત્ર
ળનના કયભાાં આલે ઘે . દાદા–દાદી ગીન્તા યે ઘે ે શલે શુાં
થળે? અભે શુાં યીશુ?ાં ળન કયના ડ્રૉઈંઔ–લુભભાાં જાડી
ઔાદીલાી ાેટ ય સુતાાં શેરાાં જેપયવનને શે ઘે , ‘ભાયા
ડીફ્રીચભાાં ત્રણ આઈવ–ૅડ ઘે . ફેન યાં ઔ બ્ળુ અને ઍ લાઈટ
ઘે . તે રઈને ધીભે યશીને હુાં સુગના આુાં તેભ ભાયી ભય નીગે
ભુી દે .’
ળનને આટળુાં લાગ્મુાં શલા ઘતાાં ઍન હ
ુ ભ શત,
‘દાદા, ડન્ટ ટગ ભી.’ અડધા રા સુધી ળન ભય નીગે
આઈવફૅઔનાાં ત્રડ ૅડ ભુીને ાેટ ય સુઈ યશે ઘે . ઘી તે
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શે ઘે , ‘દાદા, આ’ઍભ ઐરયાઈટ! થડુ
ાં ેઈન ઘે ; ણ હુાં ત
દાદય ગડીને ભાયા ભીત્ર વાથે ભાયા લુભભાાં જાઉં છાં. ત્માાં ઙઈને
લીડીમ ઔેભ યભીળ. તભે ભને દાદયનાાં ઔથીમાાં ગડલાભાાં
ભદદ ન યળ અને ડૅડી–ભમ્ભીને ઙફ ય પન યી ડીસ્ટફા
ન યળ. વાાંજે હુાં ઙ લાત યીળ. ઐે દાદા!’
લચ્ગે ઍન ભટ બાઈ આલે ઘે ને શુાં ફન્મુાં ઙ ન શમ
ઍભ ઙત યશે ઘે .

***
‘દાદા, તભાયે અભાયી સ્કુરભાાં આલલાનુ ાં ઘે . સ્કુરભાાં
લાી દીન ઉઙલલાન ઘે . ભાયે ઍ ઔીત ઔાલાનુ ાં ઘે . દાદા,
તભે ઍલ્લીવ પ્રેસ્રીને ઐઓ ઘ? ઍ ફહુ ભટ ઔામ શત.
તભે શભણાાં મ્પ્મુટય ાવેથી શટી જાઐ. ભાયે ગુઔર વગાભાાં
ઙઈને પ્રેસ્રીની લેફ વાઈટ યથી તેન ુ ાં પેભવ ઔીત ‘સ્ટ ઐન
મુ’ ળધીને વાાંબલાનુ ાં ઘે , ઘી ઔઓલાનુ ાં ઘે અને સ્કુરના
પ્રગ્રાભભાાં ઔાલાનુ ાં ઘે .’ ત્રણ ભીનીટભાાં ઔીત ભી ઔમુાં ઍટરે
ળન ત ઍલ્લીવ પ્રેસ્રી જેલા ભુડભાાં! ‘દાદા, તભે ઔીત વાાંબ,
હુાં ફાથલુભભાાં ઙઈને આવુ.’ાં ફાથલુભભાાંથી ઍ નીળમ ત્માયે
તેની શેય સ્ટાઈર ઍલ્લીવ પ્રેસ્રી જેલી શતી અને ભાયે ભાટે ‘શલે
મ્પ્મુટય ાવેથી શટ ત...’ન હ
ુ ભ!
‘દાદા, તભને યઙ ઈન્ડીમન ફુડ ેભ બાલે ઘે ? ભાયી
‘નાની’ અશીં આલી શતી ત્માયે નાનણભાાં તે ભને દયયઙ
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ઈન્ડીમન ફુડ ઓલડાલતી શતી. ણ હુાં સ્કુરભાાં ઙત થમ અને
ભાયા ડૅડીઍ ભને સ્કુરભાાં નાસ્ત ભે તેલી વઔલડ યી.
ત્માયથી ભને ત ગીન નઔે્વ, ફ્રાઈડ પીળ, ફ્રાઈડ ગીન,
લેપર, ફેઔર, ડાંી ડ–નટ આ ફધુાં ઙ બાલે. દાદા, તભે ણ
ટ્રામ ય. આ ફ્રાઈડ ગીનભાાં ાટીરેજીવ ઘે ; ણ પૅટ નથી.
તભાયા જેલા ઐલ્ડ ભૅન ભાટે યે ડ ભીટ ે ફીપ યતાાં તે વાલુાં ઘે .
ઍભાાં પૅટ – ૉરેસ્ટયર નથી. દાદા, તભે ભાયા ડૅડી વાથે
ગાઈનીચ ફુડ – શા નુડલ્વ, સ્પ્રીંઔ યૉર, ફ્રાઈડ યાઈવ અને
ભૅક્વીન ફુડ – ફાઈર ફયીટ, ટા, ગીભીગાાંઔા, અને
વાડીળ ઓાતા થઈ જાઐ. તભે ઈન્ડીમન ફુડ બુરી ઙળ.
તભાયે અભેયીન ફનવુાં શમ ત ઈન્ડીમન ફુડ પયઔેટ યવુાં
ડળે.’

***
‘યવ, તાયા ભીત્ર યૉફટા ની ફશેન જુ રી, તેની વાથે
સ્કુરભાાં બણતા ીટય વાથે, આણા વફડીલીચન યશેઠાણ
લીસ્તાયભાાં દયયઙ વાાંજે પયલા જામ ઘે . જુ રી ભૅક્વીન ઔયી
અને ીટય આફ્રીન અભેયીન બ્રે. ઍ ફન્ને પક્ત ગારલા ે
પયલા ઙતાાં નથી; ીવીંઔ–શઔીંઔ ણ યે ઘે . તાય ભીત્ર યૉફટા
ુ વાભે લાાંધ રેતાાં નથી?’
ે તેનાાં ૅયન્્વ જુ રીની આ લતાણ
ઍ વાાંબી યવ ભને શે, ‘દાદા, ીટય અને જુ રી
અઢાય લયવની ઉયનાાં ઘે . ફન્ને ફ્રી ઘે . તેભને ડીસ્ટફા નશીં
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યામ. આણા ેરા વમ્ફન્ધી ઘે ને અત ુરદાદા, તેભન ભટ
દીય ઍરન ’ટીન ઍઙભાાં બણલા ભાટે ડભ(શૉસ્ટેર)ભાાં યશેત
શત. ત્માાંથી ફૅન્ની રન રઈને ઍ ડૉક્ટય ઈન પાભાવી થમ
અને તેની વાથે બણતી ઍભી વાથે યણી ઔમ. ફન્ને ઙણ
જ્મઙીમા– અટરાન્ટાથી શજાયે  ભાઈર દુય ન્મુ ઙવી સ્ટેટભાાં
શાઉવ યાઓીને યશે ઘે . ઍરનની ઙફ ત્માાં ઘે . આણે
અત ુરદાદાને ભીઍ ત્માયે ઍ શે ઘે ઃ ‘ભાય દીય ઍરન
ડભભાાં યશેલા ઔમ ઘી જાણે ે તે ઉડી ઙ ઔમ! ાછાં લીને
તાના ભાા બણી ઍણે ક્યાયે મ ઙમુાં ઙ નથી’
‘યવ, ત ુાં ભટ થઈને વોથી શેરાાં તાયી ઈ ઈચ્ઘા
ુયી યીળ?’
‘વોથી શેરાાં ત દાદા, ભાયે આ કય ઘડી દે વ ુાં
ઘે .(આઈ લન્ટ ટુ રીલ ધીવ શાઉવ)’
‘ેભ? આ તાલુાં કય નથી?’
‘ન, આ ત ડૅડીનુ ાં કય ઘે ! દાદા, તભને અભેયીાની
રાઈપની ફરકુર ઓફય નથી. ેરા ઍરનબાઈન ભટબાઈ
ઍયી, ેરીપનીમા સ્ટેટના ઈ ળશેયભાાં પ્રાસ્ટી વજૉન ઘે .
અત ુરદાદા, જ્મઙીમાભાાં, ઍરન ન્મુ ઙવીભાાં અને ઍયીબાઈ
રવ ઍન્ઙરવભાાં. અશીં ત ફધા જ્માાં યશે ત્માાં ઙ વમ્ફન્ધ
ેલે. ભા–ફા ે બાઈ–ફશેનને માદ ણ ન યે . કણી લઓત
ત લો સુધી ઍફીજાન પનથી ણ વમ્ા ન થામ.
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ઍફીજાની ફીજી ેઢીનાાં ફાને ઐઓલાની ત લાત ઙ
ેલી! દાદા, તભે અત ુરદાદાનુ ાં કય ઙમુાં ઘે ? ેટળુાં ભટુાં ઘે !
ેટરા ફધા ફેડલુમ્વ, દયે  લુભભાાં ફાથલુભ અટૅચ્ડ, ગાય
ઔાડીઐ, ેટરા ફધા ફ્રન્ગાઈચી સ્ટયની ભારીી...’
‘ણ તાયા અત ુરદાદા કયડા થળે, યીટામય થળે ત્માયે
તેભના શાઉવની અને આવાવના રન–ઔાડા નની દે ઓયે ઓ ણ
યાઓળે? કયના આટરા ફધા લુમ્વની ૅય ણ રેળે?’
‘તેભના ફન્ને દીયાઐઍ નલ ‘નેસ્ટ’ ફનાલીને તેભનુ ાં
જીલન ળલુ યી દીધુાં ઘે . શલે થડા વભમભાાં અત ુરદાદા ભટા
શાઉવની

વાંબા

નશીં

યાઓી

ળે

ત

ઍ

તી–ત્ની

ૉન્ડભીનીમભ(ફ્ત ઍ લુભલાા ઌાટા ભેન્ટ)ભાાં યશેલા ઙતાાં
યશેળે. તભાયી ભાપ અત ુરદાદા ઍભના દીયાઐને ત્માાં યશેલા
નશીં જામ. અશીં ઍફીજાના ‘નેસ્ટ’ભાાં ઈ યશેલા ઙત ુાં નથી.
દયે ને તાન ‘નેસ્ટ’ શમ. દાદા, તભને ઓફય ઘે ? આણા
વફડીલીચનભાાં ેરી ભાથાા ઐલ્ડ રેડી ઘે . તેના શસ્ફન્ડ ગુઙયી
ઔમા ઘે . ઍ તેનાાં ગીલ્ડ્રન ે ગ્રાન્ડ–ગીલ્ડ્રનને ત્માાં યશેલા ઙલાને
ફદરે તેની ઙ ઉંભયના ઐલ્ડ જેન્ટરભૅન ભીસ્ટય લીરીમમ્વ
વાથે યશે ઘે . ણ ભાથાા અને લીરીમમ્વનાાં ફન્નેનાાં ફૅન્
ઍાઉન્ટ ત જુ દાાં જુ દાાં ઙ ઘે શોં!’
શેરાાં શમોબમો અને ઘી લીઓયાત–લીંઓાત ભા!
આ ઙ નેસ્ટ રીલીંઔ’?
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–ફીીન શ્રપ
‘લૈશ્વી ભાનલતા’ ભાવીના એઔસ્ટ ૨૦૦૯ના અંના ાન
૧૪–૧૫ ઉયથી વાબાય..

વાંા ઃ 1st Floor, House No. 1810, Luharvad,
Mehmadabad-387130-India.
Resi. (02694) 245 953 Mobile-97246 88733
e-mail: shroffbipin@gmail.com
Blog: http://bipinshroff.blogspot.com/

અને ઘે લ્રે...
ઙ શુ ાં શેવ ુ ાં ઙ શમ,
ત તે યડુાં શી ળામ;
અને ઙ તે શેલાની ત્રેલડ ન શમ
ત ભુઔા
ાં ભયવુ ાં વાલુાં!
–ઢપરસુપ ળુડલીઔ લી્જેન્સ્ટીન
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તા. 30 એઔસ્ટ 2009ના ‘દીવ્મ બાસ્ય’ની યલીલાયીમ
ુતી ‘Sunday’ભાાંની
ડૉ. ગુણલાંત ળાશની ‘લીગાયના વદાલન’
ાંૃ
ટાયભાાંથી વાબાય ...

@

‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ભાાં યજુ થઈ ચુેરી યગનાઐની
આલી અઔીમાય ઈ–ફુ ફનાલી ઘે . બાઔ ૧ થી ૧૧. દયે ભાાં
ગીવ–ગીવ કૃતીઐ ઘે . આ બાઔ ઘીના બાઔ ઙ તભને ન
ભળમા શમ ત તે ભેલલા રઓ :
ઉત્તભ ઔજ્ઙય – uttamgajjar@gmail.com સુયત
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