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‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’
ઈ–બુઔ
બાખ–009
‘વ.ભ.’ ક્રભાાંઔ 201 થી 225
: યજુઆત :
ઉત્તભ.ભધુ ખજ્જય
.સુયત.
નેટ

લાયનાયાને

જેણે

લાચનને

છાંદે

લખાડયા

તે,

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

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

‘લાચનમાત્રા’ ળળુ ઔયે રી. ત્માયે

ત

આ

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

‘લીજમા’

નનયુનીઔડ

પન્ટ

લાયતા.

છીથી

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

દીલવે) નીમભીત

ભઔરીએ

છીએ. એઔ

લાચઔન

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

છીએ. તેના

ફધા

અંઔનુ ાં ઈ–બુઔ

સ્લળુનુ ાં

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

‘લીદામ–વરાભ’

નાભઔ

‘વ.ભ’ભાાં

લીખતે

આબાય

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

મુળધાય

લાા

થઈ.. પયી

ળળુ

ઔયલાના

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

શેતથી

યલાનખી

આનાય

આણા

ભાનીતા

વજૉઔન આબાય ભાનલા ત અભાયી ાવે ળબ્દ જ નથી!
આનીમન

ટૅક્નૉરૉજીવભાાંથી

ફશેન

શ્રુતી

ટેર

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

શમ

ત

તે

સુધાયલાની, ભાંખલાયથી

‘વ.ભ.’

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

નલાયુખને

ચાંદયમાએ

ીછાણીને

આણ

વો

જ

આદયણીમ

શ્રી

ગુજયાતીને ગુજયાતી

આક ‘ઈ–ળબ્દવાખય’ વભ ‘ગુજયાતીરેક્વીઔન’

(http://gujaratilexicon.com/)

આંખીનાાં

ટેયલાાંલખ

ઔયી

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

વો

ઔઈ

એભાાં ભતી

વલરત–સુલીધાથી

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

તે

‘ઈ–બુઔ’ને

આઈ–ૅડ

ભાટે

લાચનક્ષભ

ઈ–બુઔ

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

આલ્પાગ્રાપીક્વના

ભારીઔ

યભેળ–

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

દીર

યે ડનાય

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

બાઈ

અળઔ

બાઈ

ઔાતીઔ
તથા

ઔયણીમા
ભીસ્ત્રી
આનીમન

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

(maitri@arniontechnologies.com)

લખેયે

વોન

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

યશેલાત ુાં નથી. અતીવ્મસ્તતા છતાાં છે લ્રી

ગડીએ

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

અભદાલાદની

યે ડીમન્ટ

એડલટાાઈઝીંખ

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

(jayesh.mistry@radiantmedia.co.in) ન

ખુફ

ખુફ

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

ભાયનાય

ફ્રયીડાની

લીખ્માત

ડીજીટ્રૉન

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

ઉત્તભ.ભધુ ખજ્જય
: વમ્ાદઔ :

Ratilal Chandaria, e-mail : rpchandaria@comcraft.com
Balvant Patel, e-mail : patel.balvant@gmail.com
Uttam Gajjar, e-mail : uttamgajjar@gmail.com
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ુ મણીકા
અનક્ર
‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ – 09
ક્રભ

કૃતી

ઔતાા

તાયીક

201

ફેટા તાયે ઉડલાનુાં છે

અલન્તીઔા ગુણલન્ત

26-09-2010

11

202

ઝલેયફાા

ભનુબાઈ ાંચરી

10-10-2010

19

203

રઘુઔથા

ભશનબાઈ ટે ર

24-10-2010

30

204

ખઝર

અનીર ચાલડા

07-11-2010

41

205

વાસુની ભથયાલટી

લીનદ બટ્ટ.

21-11-2010

49

206

એનુાં નાભ નેશા કાયડ

રતા શીયાણી

05-12-2010

59

207

પયીમાદ ઔમાા ઔયે તે વ ૃદ્ધ !

જખદીળ ળાશ

19-12-2010

67

208

કાધુ,ાં ીધુાં ને યાજ ઔીધુાં

આળા બુચ(બ્રીટન)

02-01-2011

71

209

અભેયીઔાન આડળાડળ

–સુચી વ્માવ

16-01-2011

76

210

વાત વૉનેટનુાં

નટલય

30-01-2011

85

ભેગધનુ(વૉનેટ)

ખાાંધી(અભેયીઔા)

ાઔા ગડા

ઔીળય યાલર

13-02-2011

92

211

ાન

(અભેયીઔા)

212

યીવામેરા દીઔયાને

લીજમ ળાશ(અભેયીઔા)

27-02-2011

98

213

ચાર ગય ગય

ડૉ.નીરેળ યાણા

13-03-2011

105

યભીએ(ઔાવ્મ)

(અભેયીઔા)

ુત્રનાાં રક્ષણ(રઘુ ઔથા)

ચીભન ટે ર

27-03-2011

112

10-04-2011

117

214

‘ચભન’(અભેયીઔા)
215

ધભાક્ષેત્ર-ે 1965

ઔૅપ્ટન નયે ન્ર
પણવે(અભેયીઔા)
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216

ખઝર ભશેળ(ખઝર)

ડૉ. ભશેળ યાલર

24-04-2011

124

(અભેયીઔા)

217

વાંત ુરીત લીઔાવ

બરા લડખાભા(બ્રીટન)

08-05-2011

134

218

ડૉક્ટય ઈન ધ શાઉવ

ડૉ. જમન્ત ભશેતા

22-05-2011

143

(અભેયીઔા)

219

ન્ના–ઔાવ્મ

ન્ના નામઔ (અભેયીઔા)

05-06-2011

153

220

ફ્રીઔલન્ટ યાઈડય

શયનીળ જાની

19-06-2011

163

03-07-2011

170

(અભેયીઔા)

221

મુીફા

આનન્દયાલ રીંખામત
(અભેયીઔા)

222

ખીત–ખઝર

દે લીઔા ધ્રુલ (અભેયીઔા)

03-07-2011

188

223

મા અલ્રાશ

ડૉ. નલીન લીબાઔય

31-07-2011

195

14-08-2011

201

28-08-2011

209

(અભેયીઔા)

224
225

સ્લાભી લીલેઔાનાંદે ઔહ્ુાં છે

શયનીળ જાની

ઔે

(અભેયીઔા)

ળબ્દના લાલેતય (અછાાંદવ)

થબણ યભાય

લાચઔને લીનન્તી :
અનુક્રભણીઔાના ‘ક્રભાાંઔ’ ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ તે રેક ખુરળે અને
ળીાઔના ફૉક્વની નીચે ઝીણા અક્ષયે ‘અનુક્રભણીઔા’ ય ક્રીઔ
ઔયતાાં પયી અનુક્રભણીઔા ય જલાળે..
આ સુલીધાન રાબ રેલા લીનન્તી છે ..
..આબાય..
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201 : 26-09-2010

‘ફેટા, તાયે ત ખુલ્રા આઔાળભાાં ઉડલાનુ ાં છે ’
– અલન્તીઔા ગુણલન્ત
અનુક્રભણીઔા

યદે ળથી દીઔય અનાંત રખબખ દઢેઔ લે દે ળભાાં
આવ્મ છે . આવ્મ છે ત્માયથી એનાાં ભમ્ભી–પ્ાને જમા ઔયે છે
અને ઉંડી ચીન્તાભાાં ડી જામ છે . ઉદાવ થઈ જામ છે .
એઔાદ અઠલાડીમા છી એ ફલ્મ, ‘‘ભમ્ભી–પ્ા,
તભે ગયડાાં થઈ ખમાાં!’’
‘‘શા દીઔયા,’’ આળાફશેને વસ્ભીતલદને ઔહ્ુ,ાં ‘‘ઔણ
જાણે ઔેભ, અભને તાને ત, અભે ગયડાાં થઈ ખમાાં છીએ એની
ઔઈ ચીન્તા જ નથી થતી!’’
‘‘ણ હુાં ખમ ત્માયે ત તભે આટરાાં ગયડાાં ન શતાાં,
શાથે અને ખે આટરી ઔયચરી ન શતી!’’ ઉચાટબમાા અલાજે
અનાંત ફલ્મ.
આળાફશેન શસ્માાં અને ઉષ્ભાુણા અલાજે ફલ્માાં,
‘‘ફેટા, તાયે ખમે દઢ–ફે લયવ થલા આવ્માાં. ત ુાં ખમ ત્માયે
આટરી ઔયચરી ન શતી એ લાત તાયી વાચી; ણ ઉમ્ભયની
અવય ળયીય ય ત લયતામ જ ને?’’
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‘‘ભમ્ભી, આણે યજ ઈન્ટયનેટ થ્રુ લાત ઔયતાાં શતાાં.
લેફ ઔૅભેયા ય તભાયા શવતા ચશેયા જઈ હુાં ખુળ થત શત.
ત્માયે મ આ ઔયચરી ભેં નશતી જઈ. હુાં ત તભાય
જસ્વાબમો ‘માંખ’ અલાજ વાાંબીને લીચાયત ઔે ભાયાાં ભાફા
ઔદી ગયડાાં નશીં થામ. હુાં ત ઔેલ નચીન્તણે યશેત શત! હુાં
ઔેલ મુયક છાં! દીઔયા તયીઔે વાલ નઔાભ.’’
‘‘ ફેટા, અભે ત ગયડાાં થમાાં જ નથી. શા, ળયીય
બરે ગયડુાં દે કામ; ણ અભાયા ભનભાાં ગડણ ેઠુાં નથી, ત્માાં
સુધી તાયે ચીન્તા ઔયલાની જળુય નથી. ભનથી જ અભે ગયડાાં
થઈએ ને, ત જાત જાતના ડયથી ગેયાઈ જઈએ અને અભે ઔઈ
આધાય ભાટે ઝાંકીએ. ણ ત ુાં જુ એ છે ને, ભાયા અને તાયા
પ્ાભાાં તને ઉત્વાશની જયામે ઔભી નશીં લયતામ.’’ આળાફશેને
ઔહ્ુ.ાં
અનાંત ઔઈ દરીર નથી ઔયત; ણ જુ એ છે ઔે ભમ્ભી
નીચે ફેઠી શમ ત જાતે ઉબી થઈ ળઔતી નથી, એને ટેઔાની
જળુય ડે જ છે , ઝટ ચારી ળઔતી નથી, દાદય ચડે ત શાાંપ ચડે
છે . યજ વાાંજે ધાફા ય જઈને સુમાાસ્ત જનાયી ભમ્ભી શલે
ધાફા ય જતી જ નથી. આ ફધાાં ચીહ્ન વયતી ળક્તીનાાં છે .
ગડણ ધભધઔાય આલી યહ્ુાં છે ; છતાાં ભમ્ભી ઔશે છે , ‘હુાં ગયડી
નથી!’ ભમ્ભીના આયાભના ઔરાઔ લધ્મા છે . ફયે ઔદીમ ખ
લાી નશીં ફેવનાય ભમ્ભી, ફયે યીતવયની ઉંગી જામ છે .
www.gujaratilexicon.com
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યાતે પ્ા અને હુાં નીયાન્તે લાત ઔયીએ; ણ ભમ્ભી ત લાત
ઔયતાાં ઔયતાાં જ ઉંગી જામ અને છતાાંમે તે ઔશે છે ઔે હુાં ગયડી
નથી થઈ! પનભાાંમે ઔદી એણે થાઔ ઔે ઔાંટાાની પયીમાદ નથી
ઔયી, ઔદીમ નીવાવ નાખ્મ નથી ઔે, ‘દીઔયા, ત ુાં દુય અને અશીં
અભાયે એઔરાાં યશેલાનુ ાં લવમુાં છે .’ યન્ત ુ શઔીઔત ત એ છે ઔે
ભમ્ભીની ળક્તી ગટતી જામ છે . લાસ્તલીઔ યીતે જઈએ ત
ભમ્ભીને વાચે જ આધાયની જળુય શમ છે ; ણ એ ઔાંઈ ઔેભ
ઔશેતી નથી?ઔદાચ યલળ થલાનુ ાં એને ખભત ુાં નથી. એનાાં
કભીય અને ખુભાયી જયામે ગટ્ાાં નથી. ઉત્વાશેમ શેરાાં જેટર
જ છે .
ભમ્ભી યજેયજ યવઈભાાં ભને બાલતી નલી નલી
લાનખી ફનાલે છે . હુાં ઔહુાં છાં, ‘ચાર, આણે ફશાય જઈએ,
ફશાય જભી રઈશુ.ાં ’ ણ એ એને ઔબુર નથી. ભમ્ભીને ફશાયનુ ાં
કાલાનુ ાં વાંદ નથી. હુાં ઔહુાં છાં, ઔામભ ભાટે ઔઈ યવઈ
ઔયનાયને યાકી ર. તમ ‘શા’ ઔશેતી નથી!
અનાંત

જુ એ

છે ેઃ

ભમ્ભી

શેરાાંની

જેભ

એઔદભ

આનન્દભાાં યશે છે , અરઔભરઔની ઔેટરીમે લાત ઔયે છે .
ભમ્ભીન સ્ીયીટ જઈ આશ્ચમા અનુબલત અનાંત ુછે છે ,
‘ભમ્ભી, તાય મુડ ઔઈ દીલવ ફખડી જામ કય?’
‘‘મુડ શુાં ઔાભ ફખડે?’’
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‘‘તાયે જાતે ફધુાં ઔાભ કેંચવુાં ડે છે . તને એવુાં નથી
થત ુાં ઔે દીઔય સ્લાથી છે , અભને એઔરાાં છડીને યદે ળભાાં
તાનુ ાં સુક જયુ!’’
ાં
‘‘ફેટા, ાંકીને ાાંક આલે ત ખુલ્રા આઔાળભાાં ઉડે,
ભાાભાાં ઔાંઈ ન ફેવી યશે.’’
‘‘ણ, ત ુાં ને પ્ા ત એઔરાાં ડી ખમા ને?ગયનાાં
નાનાાંભટાાં ઔાભ જાતે ઔયલાનાાં, ફૅન્ઔભાાં જલાનુ,ાં ફધાાં ફીર
માદ યાકીને બયલાનાાં, ગ્રવયી કયીદી રાલલાની, યજેયજ ળાઔ
રાલલાનુ ાં – આલાાં ફધાાં ઔાભ યજેયજ ઔયલાન ઉત્વાશ ઔેલી
યીતે જલાઈ યશે?ભમ્ભી, ત ુાં ઔેભ યદે ળ જતાાં ભને યઔતી
નથી?ઔેભ નથી ઔશેતી ઔે ત ુાં અશીં જ યશે ?’’
‘‘ફેટા, હુાં તાયી ભા છાં, ઔઈ ાયઔી નથી ઔે તને
ીંજયાભાાં ુયી દઉં, તાય લીઔાવ અટઔાલી દઉં. ફેટા, લીળા
આઔાળભાાં ઉડલાની તાયી ઉમ્ભય છે , તાયાભાાં તાઔાત છે , ઔોળર
છે . જીલન ઉંચે ઉંચે ઉડલા ભાટે છે . ત ુાં આખ લધ એન ભને
આનન્દ છે , ખોયલ છે .’’
અનાંત તાની પ્રેભા ભાને મુગ્ધતાથી જઈ યહ્ય. એ
લીચાયભાાં ડી ખમ ઔે ફધાાં ભાફા તાનાાં વન્તાનન
લીઔાવ ઈચ્છે છે ; ણ વન્તાન દુય જામ તે એભને નથી
ારલત.ુાં જ્માયે ભાયી ભા દીઔયાના લીઔાવ ઔાજે ભાફાે એઔરાાં
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યશેવ ુાં ડે એ ઔેટરી સ્લાબાલીઔતાથી સ્લીઔાયી રે છે ! એ ભાત્ર
ભાળુાં જ શીત જુ એ છે .
રાખણીબમાા સ્લયે એણે ુછુ,ાં ‘‘ભમ્ભી, તને ભાયા
લખય સુન ુ ાં સુન ુ ાં ત રાખત ુાં જ શળે; ણ ત ુાં ઔેભ ઉદાવ નથી
થતી?’’
‘‘દીઔયા, ભાય સ્લબાલ ત ત ુાં જાણે છે . ખભે તેલી
અણખભતી યીસ્થીતી શમ તમ હુાં રાાંફ વભમ ઉદાવ નથી
યશી ળઔતી. દયે ઔ યીસ્થીતીભાાં ભને ઔાંઈઔ ત વાળુાં દે કામ જ
છે .’’
‘‘ભમ્ભી, નાનણથી જ તાય આલ સ્લબાલ શત? ઔદી
પયીમાદ નશીં, ઔદી ગુસ્વ નશીં, ઔદી ‘નઔાય’ નશીં?’’
‘‘ના

યે

દીઔયા,

નાનણભાાં

ત

ભાય

સ્લબાલ

ગુસ્વાલા શત. ભાળુાં ધાયુું થામ નશીં ઔે ભાળુાં ખભત ુાં ભને ભે
નશીં ત હુાં ગુસ્વે થઈ જતી અને ગુસ્વ ઔયલાથી ઔે જીદ
ઔયલાથી ઔાંઈ ન લે ત હુાં નીયાળ–ઉદાવ થઈ જતી. એ
ઉદાવીનતા રાાંફ વભમ યશેતી; ણ જેભ જેભ ભટી થતી ખઈ
એભ સ્લબાલ ઔેલાત ખમ."
‘‘સ્લબાલ એભ જ અનામાવ ઔેલામ? ત છી ફધા
લડીરના સ્લબાલ ઔેભ સ્લસ્થ અને વભતાગુણી નથી શતા?’’
અનાંતે અધીયાઈથી ુછુ.ાં

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 16
‘‘ફેટા, સ્લબાલ ઔેલલા ભાટે ભાણવે જાગ્રત થવુાં ડે.
આત્ભનીયીક્ષણ ઔયીને તાની કાભી અને ઉણ ળધલાાં
જઈએ અને એનાથી છટલા વભજદાયીુલાઔ પ્રમત્ન ઔયલા ડે,
ત્માયે સ્લસ્થતા ઔેલામ. આણે જાતે જ આણી જાતને
ઔેલલાની.’’
ભમ્ભીથી

અબીભુત

થતાાં અનાંત

ફલ્મ,

‘‘ભમ્ભી

તાયાભાાં આ સુઝ ક્યાાંથી આલી? હુાં અશીં શત ત્માયે ત ુાં ભાયાભમ
થઈ ખઈ શતી. હુાં ઔૉરેજથી વશેજ ભડ આવુાં ત ત ુાં યાશ જતી
છે ઔ દયલાજે ઉબી શમ. ગયનુ ાં ફાયણુાં ખુલ્ુાં શમ અને કુતળુાં
ગયભાાં ેવી જામ તેનીમે તને યલા ન યશેતી. ત ુાં ત ભાય
અનાંત શજી ઔેભ ન આવ્મ તેન ુ ાં યટણ ઔયતી યશેતી. ભને જુ એ
એટરે જાણે ઔેટરાાંમે લયવે ભને જતી શમ એલી થઈ જતી.
વાચુાં ઔહુાં ભમ્ભી, હુાં ઔેયીમય ફનાલલા ત્માાં ખમ છાં; ણ ભાયા
શૈમાના એઔ ખુણે ચચયાટ યશે છે ઔે ભાયી ભમ્ભીન હુાં ગુનેખાય
છાં. ઉતયતી અલસ્થાભાાં ભાયે તાયી વાથે યશેવ ુાં જઈએ એને
ફદરે હુાં દુય છાં. ભાય ત જીલ ફળમા ઔયે છે .’’
‘‘ફેટા, એલ જીલ ન ફાીળ. જ ભાયી આખ ત
ભાયી ભાન દાકર છે . ગડણભાાં ખાભડે એ એઔરી જ યશેતી.
ગયભાાં તદ્દન એઔરી; ણ એઔરાણુાં ઔદી એને અઔાલત ુાં નશીં.
ભાયા બાઈ ળશેયભાાં લસ્મા શતા. ફા ત ઔશેતી, ‘દીઔયા ત
ધાંધાવ્મલવામ ભાટે દુય જામ. એ ઔાંઈ ઢય નથી ઔે એભને કીરે
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ફાાંધી યકામ અને આણા લાવના ફધા ભાણવ આણા જ છે
ને!’ ભાયી ફા વયીભાાં કાટર ઢાીને ફેઠી શમ અને જતાાં–
આલતાાં રઔ વાથે લાત ઔયતી શમ. દયે ઔનાાં સુકદુ:ક શેતથી
ધ્માનુલાઔ વાાંબે અને લાતલાતભાાં એલી લાત ઔશે ઔે વાભા
ભાણવભાાં સુઝવભજ કીરે, એ ભાણવની જીલન દૃષ્ટી ઔેલામ
અને છી એ જાતે જ એની તઔરીપભાાંથી ભાખા ઔાઢે. ક્યાયે ઔ
જળુયતભાંદને આથીઔ વશામ ણ ઔયતી. ભાયી ફા ઔશેતી,
‘બખલાનની ભશેયફાનીથી આણને ળીક્ષણ અને વાંસ્ઔાય ભળમાાં
છે અને આ ાછરી ઉમ્ભયભાાં બયુય વભમ ભળમ છે ત એન
ઉમખ ફીજાના બરા ભાટે ઔયલાની આણી પયજ છે . જ્માયે
આણે ફીજાાંનાાં દુ:ક દુય ઔયીએ છીએ ત્માયે જે આનન્દ થામ
છે એની તે ળી લાત ઔળુાં ?’ અને હુાં અશીં ક્યાાં એઔરી છાં? તાયા
પ્ા ત છે ભાયી વાથે છી ળી ચીન્તા? અને ફેટા, તને ત
કફય છે ઔે ફા ુયાાં ાંચાણુાં લયવ જીવ્માાં છતાાં; શાથભાાં
ટેઔણરાઔડી ણ નશતી ઔડી અને ઔાને ફયાફય વાંબાત ુાં
અને માદળક્તીને ત જયામે ુણ નશત રાગ્મ!
‘‘હુાં ભાયી ફાને ઔઈ લાય ઔહુાં ઔે ત ુાં એઔરી ખાભભાાં ઔેભ
ડી યશે છે ?ત એ ઔશેતી ઔે આ ત ભાયી ાઠળાા છે . અશીંના
ભાણવનાાં જીલન જઈને ભનેમ જીલનનાાં લીલીધ સ્લળુ અને
ભાનલભનની ખશેયાઈ અને ળક્તીન યીચમ થામ છે . એભની
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લાત ભાળુાં ગડતય ઔયે છે , ભાયી યીક્લતા લધાયે છે .
જીલનભાાં ભને યવ ડે છે , જીલલાન ભાય યવ લધે છે .
‘‘અનાંત, ભાયી ભા ભાયે ભાટે ભાયી યર–ભૉડર શતી.
એની લાત ભને પ્રેયણા આે છે .’’
‘‘ભમ્ભી, ભાયી યર–ભૉડર ત ુાં છે . ઔામભ તાયી ાવેથી
ળીકત જ યહ્ય છાં. તાય આ ઉત્વાશ આણા વો ભાટે વાંજીલની
છે !’’ અનાંતે ઔહ્ુ.ાં
‘‘આણી ાવે જ વાંજીલની છે ત દીઔયા, શલેથી ત ુાં
અભાયી ચીન્તા નશીં ઔયત. શા, ઔાજી યાકજે. ઈન્ટયનેટ
ભાયપત લાત ઔયત યશેજે અને પ્રવન્ન યશેજે.’’ આળાફશેને ઔહ્ુ.ાં

– અલન્તીઔા ગુણલન્ત
જાન્યુઆયી ૨૦૧૦ના ‘અકાંડ આનન્દ’ ભાવીઔના ાન
૯૦થી ૯૨ ઉયથી, રેકીઔાશ્રીની યલાનખીથી વાબાય...
રેકીઔા–વમ્ઔા –

અલન્તીઔા ગુણલન્ત,
‘ળાશ્વત’ – ઔે. એભ. જૈન ઉાશ્રમ વાભે, ેયા વવામટી
ાવે, ારડી, અભદાલાદ–380 007
પન – (079) 2661 2505
ઈ–ભેઈર – avantika.gunvant@yahoo.com
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●
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ઝલેયફાા
– ભનુબાઈ ાંચરી ‘દળાઔ’
અનુક્રભણીઔા

રઔબાયતીનુ ાં એઔ ભશત્ત્લનુ ાં ઔામા ગઉંવાંળધન શત.ુાં
રઔબાયતીએ ફીજુ ાં ઔાંઈ ન ઔયુું શત, અને પક્ત આ એઔ જ ઔાભ
ઔયુું શત ત ણ ગુજયાત ય તેણે બાયે ઉઔાય ઔમો ઔશેલાત.
ુ ી અધીઔાયી.
ઝલેયબાઈ ારીતાણા યાજમના ભશેસર
ાછથી વોયાષ્ટ્ર યાજમભાાં કેતીલાડી કાતાના ઉયી શતા.
ુ ી અધીઔાયી શતા
ણ ભાય યીચમ તે ારીતાણાભાાં ભશેસર
ત્માયન. આંફરાની ળાા ત નાનઔડી ણ ઔડ ગણા.
ઔઈમ્ફત ુયની 410 નાંફયની ળેયડી, જેન ખ લધાયે ઉતયે ,
અને ઔઠણ શલાથી ળીમાલાાં કાઈ ના ળઔે, તે વોથી શેરાાં
અભે આંફરા અને આજુ ફાજુ દાકર ઔયાલી. તેવ ુાં ફાજયાભાાં
ઔયલાની ણ ઈચ્છા. ઝલેયદાદા ફાજયા ય પ્રમખ ઔયે છે તે
જાણે;ુાં એટરે અલાયનલાય ારીતાણા જાઉં. ભટભવ ફાંખર
ણ તેભાાં વાશેફળાશી પનીચય નશીં; ફધે ફાજયાનાાં ડુડાાં,
જુ લાયનાાં રથાાં(ઔણવરાાં) - આવુાં આવુાં બયુું શમ. ફાજયીનુ ાં ડુડ
ાં ુ ાં
રાાંબ ુ ાં થામ, દાણા બયચઔ શમ તેવ ુાં ઔયલા તાના ઔમ્ાઉન્ડભાાં
અકતયા ઔમાા ઔયે . એ જભાનાભાાં અભેયીઔા જઈ ીએચ.
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ડી. લનસ્તીલધાનળાસ્ત્રભાાં ઔયી

આલેરા;

ણ

યહ્યા

શતા

શાડશાડ ગ્રાભલાવી. ગ્રાભલાવીની જેભ જ અલ્ જળુયીમાત
અને ખાંજાલય યીશ્રભ. તેભની ાવેથી ળાઔબાજીનાાં નલાાં નલાાં
ફીમાાં રઈ આવુ.ાં ગણાાં ત અભે ઔદી જમાાં ન શમ તેલાાં. નીવ ૃત્ત
થઈને ગઉંન પ્રમખ ઔયલા ભાખે છે તે જાણે ુાં એટરે
'રઔબાયતી'ભાાં જ આલલા ઔહ્ુ.ાં ભને ત કે; ણ
નાનાબાઈ તયપ તેભને ુજમબાલ. તેભની વાંસ્થાભાાં ઉમખી
થલાનુ ાં ભે તે ત બાગ્મ ખણામ એભ ભાને; તયત શા ાડી,
અને એઔ શુઔનીમા ે રઔબાયતીભાાં ખ મુક્ય. અભે ગઉં
વાંળધનની દૃષ્ટીએ અભ્માવક્રભભાાં ત ુયત પેયપાય ઔમાા. બરાણી,
ઉાઔાન્ત, લાંડ્રા, ઝારાલાડીમા ચાયે એભને વોંપ્મા. દાદા આઔયા
ઔાભ રેનાયા, અને આ ચાય જણ ણ આઔળુાં ઔાભ આનાયા. હુાં
ત ઔઈઔઈ લાય જઉં, અધુા વભજુ ,ાં અધુું ના વભજુ ;ાં ણ વભજુ ાં
છાં તેવ ુાં દે કાડી વો ઉત્વાશુલાઔ ઔાભે રાખે તે જઉં.
મુખ્મ ભાણવે ફધુાં જાણવુાં જઈએ તેવ ુાં ભાન્યુાં નથી.
ઔદાચ તે જકભઔાયઔ છે ; ઔાયણ ઔે ત લીબાખીમ લડાના
ઔાભભાાં દકર

ણ

થામ;

ણ

મુખ્મ

ભાણવને

અમુઔ

દયકાસ્તથી શુાં વીદ્ધ ઔયવુાં છે , અને તે વીદ્ધ ઔયલાની ળક્તી
દયકાસ્ત રાલનાયભાાં છે ઔે નશીં તે જાણવુાં જઈએ. અશીં ણ
ભને ેયીક્રીવ ભદદરૂ થમ છે . તેના લીખ્માત વ્માખ્માનભાાં
તેણે ઔહ્ુાં છે : 'વાભાન્મ એથેન્વલાવી ભોરીઔ દયકાસ્ત ઔયી
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ળઔત નથી; ણ આલી દયકાસ્તન તે ળાાંતભતી ન્મામાધીળ
થઈ ળઔે છે .' એટરે તે દે ળનુ ાં આમજન ન ઔયી ળઔે; ણ
આમજનની દયકાસ્ત તેના રાબભાાં છે ઔે નશીં તે ઔશી ળઔે. હુાં
નલા ગઉં જઈએ છે તે ઔશી ળકુ;ાં ણ તે ઔેભ ઔયવુાં તે
ઝલેયદાદા જાણે.
ઝલેયદાદા અને અભાળુાં રક્ષ્મ વાલ વાદુાં શત.ુાં ગઉંની એઔ
એલી જાત ેદા ઔયલી જેનુ ાં થડ ટુાંકુાં શમ, પણખા લધાયે શમ,
દય પણખાભાાં દાણા લધાયે શમ, દાણાનુ ાં લજન લધાયે શમ,
ુાં ખેળુ
ાણી છાં ભાખે. (વોયાષ્ટ્રભાાં ત એ લધાયે જળુયી શત.)
જેલા યખથી મુક્ત યશી ળઔે, વસ્ત,ુાં વોંઘુ,ાં નભત ુાં અને ઉધાય
જેલી ઔાંઈઔ અળક્ય લાત શતી; ણ ધુની લૈજ્ઞાનીઔને શુાં ળક્ય
નથી?અભે એ ણ ઠયાવ્યુાં ઔે આ પ્રમખભાાં ફને ત્માાં સુધી
ભજુ યની ભદદ ન રેલી. લીદ્યાથી ાવે જ ફધાાં ઔાભ
ઔયાલલાાં, તેભની તારીભ તે આ પ્રમખન જ એઔ બાખ શત.
ઝલેયદાદા લશેરા ઔાભે ચડે, ભડા ઔાભેથી ઉતયે . અભાયી
ાવે ઔઈ ભળીન નશતાાં, અને દાદા ઔે અભે ઈચ્છતા ણ ન
શતા. દળ આંખીથી જે કુળતા પ્રાપ્ત થામ તે કલાની
અભાયી તૈમાયી ન શતી; એટરે દાણા લાલલાની ફધી
ુલાતૈમાયી ઔયલાની. શાથે ાા ફાાંધલા, ક્યાયી ઔયલી,
અંતય મુજફની રાઈન દયલી, દાણા ખણી-ખણીને લાલલા,
આકા લાલેતયના નઔળા તૈમાય ઔયલા, તેના નાંફય આલા,
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 22
ફધુાં લીદ્યાથીએ જ ઔયલાનુ.ાં તેની ઉખલાની તાયીક, પણખા
ફુટલાની તાયીક, પણખાની વાંખ્મા, ફુર આલલાની, ાઔલાની
ફધી તાયીક, ઔમાયીએ ક્યાયીએ જાતેજાતે જઈને નોંધલાની.
ાણ-ાણીની અવય જલાની, ાઔમા છી દયે ઔ છડ નક
કેંચલાન, શાયશાયની વાંખ્મા નોંધી, ુી ફાાંધલાની, દયે ઔ
ુીએ ટ્ટી ચડલાની; આ ફધા છડના દાણા શાથે ઠીંઔળુાં રઈ,
ગવીને ઔાઢલાના. દાણાનુ ાં લજન, વાંખ્મા, ઔથી ફધુાં
અરખ. અને આલા છડ ઔેટરા?60થી 80 શજાય!

આ ફધુાં

થમા છી અભ્માવ ળળુ થામ. યાં ખ, લજન, આઔાય, વાંખ્મા,
ઔેટઔેટર અભ્માવ! યાત--દીલવ તે ચાલ્મા જ ઔયે . ચાવ-વાઠ
લીદ્યાથી શાયફાંધ ફેઠા શમ. આ ફધુાં થઈ ખમા છી તાયણ.
ગણી નીષ્પતા, થડી વપતા ઔે વપતાની આળા છી નલી
વાંદખી ઔે ફીજે લે વાંઔયણ ઔયલાની ળાસ્ત્રાધાયે લીચાયણા.
એઔ-ફે લા નશીં; અખીમાય લા ત યાશ જલાની! વાત
ેઢી થામ ત્માયે ગુણ, રક્ષણ સ્થીય થામ. 7 લા- 84 ભશીના2520 દીલવ - આંકે એયાં ડીયુાં આંજીને જમા ઔયલાનુ.ાં વાતભા
લે વાંદ ઔયે રી જાત, જુ દાાં જુ દાાં શલાભાન, લાાલાાાં
યાજમનાાં

ઔેન્રભાાં ભઔરલાની.

ત્માાંના

અકતયાનાાં

યીણાભની ધફઔતા શૈમે યાશ જલાની. આકયે એઔ દીલવ
કફય આલી ઔે રઔબાયતીની એઔ જાત ફીજી ફધી જાત ઔયતાાં
શ્ચીભ બાયતભાાં આખ આવ્માનુ ાં વીદ્ધ થયુાં છે . ભેં ઝલેયદાદાને
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ઔહ્ુ,ાં 'આણે આનુ ાં નાભ ‘ઝલેય-1’ ાડીએ. ઝલેયદાદા ઔશે, ‘ના,
યે , ના. ભુરેચઔુ ે એવુાં ઔયતા.’ જયથી ભાથુાં ધુણાલીને ઔશે, ‘ના,
એવુાં ફને જ નશીં, આનુ ાં નાભ ‘રઔબાયતી-1’ યશેળે.’ ગણી
વભજાલટ ઔયી જઈ. આકયે એ લૈજ્ઞાનીઔ તસ્લી ાવે હુાં
શામો. જાતનુ ાં નાભ ‘રઔ-1’ યશેળે એભ ઠયાવ્યુ.ાં ઝલેયદાદાનુ ાં
અભે બાયે શોંળથી વન્ભાન ઔયુું. ભાનત્ર લાાંચ્યુ.ાં (ળાર
ઢાડી).

યઔડા શજાય ળુીમાન થા ભેં એભના ખે

ધમો. ઝલેયદાદાએ થાીને શાથ રખાડી ળુીમા ાછા આપ્મા.
જેણે ઔાાંઈ રીધુાં જ ન શત-ુાં જાતે જ ગવામા શતા, યાત-દીન
ટાઢ-તડઔ જમાાં નશતાાં, તેને આ શજાય ળુીમાનુ ાં શુાં મુલ્મ!
અભાયા ઉત્વાશન ાય ન શત ણ એભને ભન ત ઔાભ શજી
ફાઔી જ શત.ુાં એભનુ ાં ધ્મેમ શત ુાં લીંગે 100 ભણ ઉજ આલે તેલી
જાત ળધલાનુ.ાં

‘રઔ-1’ લીંગે 50 ભણ થઈ ળઔતા શતા.

અડધી ભજર ઔાઈ શતી. થડી લધુ ઔાઈ ણ છે .
બારના વયઔાયી ઔેન્રના ગઉં-વાંળધનનીષ્ણાત શ્રી
ઉાધ્મામ એઔ લાય આ ઔાભ જલા આવ્મા. ફધુાં જતાાં ઔશે,
‘આલી વાભગ્રી ત અભાયી ાવે ણ નથી. તભે ઔેટુાં કચા ઔય
છ આની ાછ?’ ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘લે દશાડે દવેઔ શજાય. તભાયે આ
ઔાભ ઔયવુાં શમ ત ઔેટુાં કચા થામ?’
‘રાક દઢ રાક વીલામ આવુાં ન ફને.’ ‘રઔ-1’ભાાંથી
રઔ 1-2-3-4-5-6-7-8-9 જાત આલી. શજુ ણ ઔાભ ચારે
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છે . આ રખુાં છાં ત્માયે જ બરાણી ભને કફય આે છે ઔે આણી
રઔ-4 જાત પ્રાદે ળીઔ અકતયાભાાં ફીજા નાંફયે આલી છે . ‘રઔ1’ શેરા નાંફયે જ યશી છે . ગુજયાત, ભધ્મપ્રદે ળ, યાજસ્થાન,
ઉત્તયપ્રદે ળની ફધી નલી મુઔામેરી જાત ઔયતાાં ‘રઔ-1’ આખ
છે - તેની ફાજુ ભાાં ફીજા નાંફયે રઔ-4 છે અને રઔ-7 દે ળની
પ્રાથભીઔ અકતયાની તાવભાાં પ્રથભ નાંફયે આલી છે અને
‘રઔ-1’ ઔયતાાં 11 ટઔા લધુ ઉત્ાદન આપ્યુાં છે .
ગુજયાત નલનીભાાણ લકતે અભાયે ત્માાં શડતા ડી નશતી;
યજીન્દુ ઔાભ ચારત ુાં શત ુાં એટરે નલનીભાાણના ઔઈ લીદ્યાથી
આખેલાનએ અભાયા લીદ્યાથીને ફાંખડી બેટ ભઔરી.
અભાયા લીદ્યાથીએ લીચાય ઔયીને તેભને પ્રત્યુત્તય રૂે ગઉંની
ડુડ
ાં ી બેટ ભઔરી.
ળબ્દળક્તીની ગુણલત્તાને ચાશનાયા એઔ ભાણવની
યાશફયી નીચે આ ફન્યુાં તે ભાયા ભાટે યભ વાંતન અભી
ડઔાય શત.

– ભનુબાઈ ાંચરી ‘દળાઔ’
રેકઔના ુસ્તઔ ‘વદ્ભી:વાંખ’ –સ્મ ૃતીઔથાભાાંથી વાબાય...
(રઔબાયતી– વોયાષ્ટ્રભાાં આલેરી, નમી તારીભની પ્રવીદ્ધ
ળીક્ષણવાંસ્થા;

ડૉ.

ઝલેયબાઈ–ઝલેયબાઈ શ. ટેર; રથુાં –

જુ લાયનુ ાં ઔણવુાં )
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ભનુબાઈના દીઔયા શ્રી. યાભચન્રબાઈ ાંચરીએ ‘વન્ડે
ઈ–ભશેપીર’ભાાં આ રેક પ્રઔાળીત ઔયલા ભાટે વસ્નેશ યલાનખી
આી એ ફદર એભનુ ાં ઋણ વ્મક્ત ઔળુાં છાં...ઉત્તભ ખજ્જય..
વમ્ઔા : શ્રી યાભચન્રબાઈ ાંચરી, રઔબાયતી, વણવયા–364
230 વોયાષ્ટ્ર, પન: 02846- 283 311

ભફાઈર: 98791

09410

‘થડી લીળે પ્રવાદી’...
આભન્ત્રીત

આલી

‘દળાઔ’ની વભથા ઔરભની...
ખમા. મલનવાભન્ત ને તેના

વાખયીત ફયાફય ફનીઠનીને આવ્મા શતા.
ળઔ–વયદાયએ

ણ સુગડ દે કાલાભાાં ઔાજી યાકી

શતી. ભાત્ર ભૈનેન્ર યજના ઔયતાાં ઉરટ વાદ દે કાત શત. એણે
ાવે ઔઈ શથીમાય યાખ્યુાં નશત.ુાં ાદત્રાણ ણ આલાવે મુઔીને
અડલાણા ખે જ આવ્મ શત. ઐરને જતાાં જ એ દાં ડલતૌ ડી
ખમ.
‘ભૈનેન્ર, ત ુાં ત શલે ફહુ ભટ થઈ ખમ!’ એને ઉબ
ઔયતાાં ભશીએ સ્નેશથી ઔહ્ુ.ાં ળઔ–વયદાય ણ એભના ક્ષત્રને
મથાયીતી અનુવમાા. મલન વાભન્તને ણ ન–છટઔે અનુવયવુાં
ડલુ.ાં
ભૈનેન્ર અને એના વયદાયની ાંક્તી એઔ યાકી શતી.
અન્મ વો વાભી ાંક્તીભાાં ફેઠાાં શતાાં. થડી લાયે અંદયથી
ીયવાઈને થા આલલા ભાાંડયા. વોને નલાઈ રાખી ઔે ળઔ–
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વયદાયના થાભાાં બજનવાભગ્રીની જગ્માએ યત્ન અને
સુલણા–યજતના ઔટઔા ીયસ્મા શતા! અન્મ વોના થાભાાં શત
ઔાંવાય. ળઔ–વયદાયએ શેરાાં ત બજનની વાથે આ બેટ તયીઔે
શળે એભ ધાયુ;ું ણ ફધાાંને ીયવાયુાં છતાાં એભના થાભાાં ઔશુાં
જ ફીજુ ાં ન આવ્યુાં ત્માયે લીચાયભાાં ડયા. ત્માાં ત ઐરે ઔહ્ુ:ાં
‘શાાં, ળળુ ઔય જભલાનુ!’ાં
યાાંધણીમાભાાંથી ફે શાથભાાં યત્ન તથા સુલણાથા રઈને
ળબનમુક કૃષ્ણા ફશાય આલી. ભૈનેન્રને રાગ્યુાં ઔે કૃષ્ણાની
આજની ળબા આખ યત્ન પીક્ાાં શતાાં. એઔ છી એઔ
થાભાાંથી યત્ન અને સુલણા ીયવામાાં.
‘શાાં, ળળુ ઔય!’ ઐરે પયી ઔહ્ુ.ાં કૃષ્ણા શઠ દફાલી શવતી
શતી!
એઔ વયદાયે ઔહ્ુ:ાં ‘આભાાં શુાં કામ?’
‘ઔેભ આને જે ળુચે તે – યત્ન, શીયા, કયાજ, સુલણા!’
‘એ તે કલાત ુાં શળે?’
‘એ નથી કલાત ુાં તભાયે ત્માાં?આ શુાં ઔશે છે , ભૈનેન્ર?
તભે સુલણા–યજત કાતા નથી?’
‘અભે તભાયી જેભ અન્ન જ કાઈએ છીએ.’
ઐરે જાણે ભાનતા ન શમ તેભ ડકુાં ધુણાવ્યુાં : ‘ફને
નશીં!’
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છી ખમ્બીય થઈને ઔશે : ‘તભાયે ત્માાં લયવાદ લયવે
છે ?’
‘શા, શા! આણે ઢાંઔાઈ જઈએ તેલડુાં કડ ઉખે છે .’ એઔ
વ ૃદ્ધે ઔહ્ુ.ાં
નીવાવા મુઔીને થડી લાયે ઐરે ુછુાં : ‘ત તભાયે ત્માાં
ખામ છે કયી?’
એઔ વ ૃદ્ધે શવીને ઔહ્ુાં : ‘આ શુાં ધાય છ?તભાયા જેલી
જ ધયતી, ખામ, ભેગ ને ભેદાન છે અભાયે ત્માાં.’
ઐરે લધુ ભટ નીવાવ નાકીને ઔહ્ુાં : ‘શાં... શલે
વભજ્મ!’ ભૈનેન્ર ગુળુની યીતથી વાલ અયીચીત નશત. એ
વભજ્મ – ભશી ઔાંઈઔ ઉદે ળલા જ ભાખે છે . એણે શાથ
જડીને ઔહ્ુાં : ‘અભે ફધા વાલ જડસુ છીએ. સુત્રભાાં ઔશ તે અધા
શુને નશીં વભજામ.’
ઐરે ળઔ–વયદાયની વાભે જઈને ઔહ્ુાં :
‘ભેં જ્માયે વાાંબળયુાં ઔે તભે ખાભ ફાતા, રઔને
ીડતા, રક્ષ્ભી ુટાં તા પય છ ત્માયે ધાયુું ઔે તભાયે ત્માાં વનુ–ાં
ળુ ુાં કાલાન ચાર શળે. ભેં ુછુાં ઔે તભાયે ત્માાં ખામ છે ? –
તભે શા ઔશી ત્માયે ભને વભજાયુાં ઔે બખલાન તભાયા જેલાને ત્માાં
શુાં ઔાભ લયવાદ લયવાલે છે ?લયવાદ લયવે છે તે તભાયે ભાટે
નશીં; ણ ેરી અફર ખામ ભાટે – તભે ત બખલાનની
દમાને ાત્ર નથી.’
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ઐરના ખમ્બીય અલાજભાાં આજે ુણ્મપ્રઔ દે કાત
શત. આશ્રભનાાં વ ૃક્ષ ાદડુાં શરાવ્મા વીલામ એભને વાાંબતાાં
શતાાં. વાભેની ખોળાાની ખામએ ણ જાણે એ તયપ ઔાન
ભાાંડયા શતા. ભૈનેન્ર જાણે એ લેણે લેણે ગલાત–ીડા ાભત ને
લાયે લાયે ુનજીલન ાભલા ભથત શત. ઐર ફરી યહ્યા ને
ચીત્રરેકા જેલી કૃષ્ણાના શાથભાાંથી કણ કણ કણ ઔયતા ફન્ને
થા છટી ડયા. સુલણા, યજત અને યત્ન ચાયે ફાજુ ધુભાાં
યામાાં!
ભૈનેન્રને તે દીલવે કાતયી થઈ ઔે આમાાલતા જીતલ
વશેર શત; ણ આમા વાંસ્કૃતીને શયાલલી મુશ્ઔેર શતી.

–ભનુબાઈ
નલરઔથાભાાં

ાંચરી
વીભાચીહ્ન

ળુ

‘દળાઔ’ની

ઐતીશાવીઔ

‘દીનીલાાણ’ની

વાંક્ષીપ્ત

ળામખી આવ ૃત્તી (પ્રઔાળઔ : આય. આય. ળેઠની ઔાંની,
અભદાલાદ પન – 079-2550 6573; મુમ્ફઈ પન – 0222201

3441

Web

–

w.w.w.rrsheth.com

Email

–

sales@rrsheth.com પ્રથભ આવ ૃત્તી– 1968 મુલ્મ – ળુીમા 3
અને 50 ૈવા)ના ાન ક્રભાાંઔ 92-93-94 યથી, વજૉઔના
દીઔયા શ્રી યાભચન્રબાઈ ાંચરીની યલાનખીથી વાબાય..
અક્ષયાાંઔન : uttamgajjar@gmail.com
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શાર જ પ્રઔાળઔને પન ઔયી ુછુાં ત જાણલા ભળયુાં ઔે
આ ુસ્તીઔાની ફીજી આવ ૃત્તી થઈ નથી...! ભને થામ, મુનળી,
ભેગાણી અને ભનુબાઈની આલી યત્ન વભી વાશીત્મકૃતીની
રાખ્ક નઔર ગુજયાતનાાં રાખ્ક ઔીળય–ઔીળયીના શાથભાાં
મુઔી ળઔે તેલ ઔઈ બાભાળા ઔે બાભાળા–પ્રઔાળઔ ક્યાયે ઔ ત
જળુય વાાંડળે.... આભીન... ..ઉત્તભ ખજ્જય..

●

●

●

● ●
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203 : 24-10-2010

રઘુઔથા
– ડૉ. ભશનબાઈ ટે ર
અનુક્રભણીઔા

૧. ઠેવ –

ાન ૧૩૮

ુત્રલધુ ફજાયભાાંથી ઔાડ કયીદી રાલી અને વાસુને
ઉભઔાથી ફતાલી યશી શતી. થડી લાય સુધી ઔાડના
જુ દાજુ દા ીવ ફતાવ્મા છી લહએ
ુ જયુાં ઔે વાસુના ચશેયા ય
પ્રવન્નતાની ઔઈ ભશય અંઔીત થતી નથી એટરે એણે ઔહ્ુ,ાં
‘‘આભાાંથી ઔઈ ીવ ન ખમ્મ, ભમ્ભી?’’
વાસુએ જાત વાંબાી રીધી. અને ઔહ્ુ,ાં ‘‘ઔેભ ન ખભે,
ફધુાં ઔાડ વયવ છે .’’
લહન
ુ ે વાસુના ળબ્દભાાં યણઔાય જણામ નશીં એટરે
એણે ફધા ીવ વાંઔેરી રીધા અને ઔફાટભાાં મુઔતાાં ભનભન
ફરી, ‘ ઔણ જાણે શુાં છે તે ઔાડની લાતભાાં જ એભનુ ાં ભઢુ ાં
ચડી જામ છે !’
દીઔય ગણુાં ઔભાત શત. ખયીફીના ઔયા દીલવ
ઔમુફશેન

ભાટે

શલે

ભુતઔા

ફની

ખમા

શતા.

ગયભાાં

સુકવખલડનાાં વાધનની ગણી કયીદી થતી શતી. એ જઈને
ઔમુફશેન યાજી થતાાં. ણ લહુ જ્માયે ભોંઘુાં ઔાડ રઈ આલતી
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ત્માયે તેભનુ ાં ભઢુ ાં ડી જત.ુાં એલે વભમે એભને એઔ લકત
દીઔયીની આંકભાાં ડઔી ખમેરાાં આંસુ માદ આલી જતાાં.
દીઔયીએ ઉનાાના લેઔેળનભાાં યાતદીલવ ઔાવનાાં ઔારાાં
પરીને ભજુ યીની વાયી યઔભ એઔઠી ઔયી શતી. જુ નભાાં ઔૉરેજ
ઉગડે એ શેરાાં એ આ યઔભનુ ાં ઔાડ કયીદી રાલી. અને શોંળે
શોંળે ભાને ફતાલલા રાખી.
ઔાડ ફતાલીને દીઔયીએ પ્રશ્ન ઔમો, ‘‘ઔાડ ખમ્યુ,ાં
ફા?’’
ઔાડ ખભલા ન ખભલાની લાત ફાજુ એ યશી. ભાએ
ઔહ્ુ,ાં ‘‘ઔારાાંની યઔભ ત તાયી પી અને ચડી ભાટે શતી. ત ુાં
આ શુાં રઈ આલી?આવુાં ભોંઘુાં ઔાડ આણને વામ?તને
બણાલલાની છે . ભટીને યણાલલાની છે . ગયના કયચા
ઔાઢલાના છે . આણને આલ લૈબલ ન વામ, ફેટા!’’
ભાની લાત વાચી શતી. એની ભજુ યીની ઔભાણી ય ગય
નબત ુાં શત ુાં એ દીઔયી વભજતી શતી. એટરે ત એન ઉત્વાશ
એઔા એઔ ાણીના તયાં ખની જેભ લીવજીત થઈ ખમ અને
એની આંકભાાં આંસુ તખી યહ્યાાં.
લહુ જ્માયે ભઘુાં ઔાડ કયીદી રાલતી ત્માયે ઔમુફશેન
યાજી ત થતાાં; ણ એભની સ્મ ૃતીભાાં દીઔયીલા પ્રવાંખ તાજ
થઈ આલત અને એભનુ ાં ભન ફરી ઉઠત ુાં : ‘ દીઔયી ફીચાયી
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શેરી લાય ઔૉરેજભાાં શેયલા વાળુાં ઔાડ રઈ આલી અને મુઈ
હુાં એ ન જીયલી ળઔી!’’
શૈમાની આ ઠેવ ઔમુફશેનના ચશેયા ઉય યાજી
રાલલા ન દે તી. લહુ આ ક્યાાંથી જાણે!

૨. સ્ળા –

ાન ૧૩૫

વાાંજના યળ અલવાભાાં આ યસ્તાઉય ટ્રાપીઔનુ ાં પ્રેળય યશે
છે . લાશનની અત ુટ લણઝાય જાણે! એ યસ્ત ાંખલા
ભાાંખત શત; ણ અંધ શલાને ઔાયણે અધીય થઈને ફુટાથની
ધાય ઉય ઉબ યહ્ય શત.
ક્યાાંમ સુધી એ ઉબ યહ્ય શત; ણ ઔઈ શાથ એના
ઔાાંડા ય ચાંામ. એ વભજી ખમ ઔે એ શાથ એની ભદદ ભાટે
જ આવ્મ છે . એને રાગ્યુાં ઔે એ શાથ ળુક્ષ નથી. મ ૃદુ છે . લી,
એઔએઔ ઔદભને તરી ભાીને તાને કેંચી યશેરા એ શાથ ય
ફાંખડી શલાન એને અશેવાવ થમ. એને ુયી કાતયી થઈ
ખઈ ઔે ઔઈ સ્ત્રી એની ભદદે આલી છે . સ્ત્રી નશીં; ઔઈ અલ્રડ
યુલતી જ!
એને થયુ,ાં એઔ લકત જ તાનાાં આંખાાં એ શાથને
સ્ળી રે ત એની ઉંભયની કફય ડે. ભન ફરી ઉઠલુાં : ‘અયે ,
સ્ળાનીમે ક્યાાં જળુય છે ?એનાાં લસ્ત્રભાાંથી જે ભગભગાટ નીઔી
યહ્ય છે તે એની ઉંભયની ચાડી કામ છે . લીવથી લધાયે નશીં
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શમ.’

એ ઈચ્છત શત ઔે અનાંતઔા સુધી યસ્ત ાંખલાનુ ાં

આ ઔાભ ચાલ્મા ઔયે ... એના જીલનભાાં ઔઈ યુલતીના શાથની
આ શેરી ઔડ શતી. શા, શા, સ્ળા ણ શેર જ!
ઔેલ ભધુય અનુબલ શત! એઔ વાથે એના ચીત્ત ભાાં
ફધાાં દ્વાય ખુરી ખમાાં. એ સ્ળા ત્લચાનાાં છીરભાાં પ્રલેળીને
ળુધીયભાાં પયલા રાગ્મ. આખુાં ળયીય ઉષ્ણતા ધાયણ ઔયી યહ્ુ.ાં
ણ યસ્ત ત ઝટ્ટ ુય થઈ ખમ! ફુટાથ આલતાાં જ
ેરી ઔડ છટી ખઈ. આબાય ભાનલાના ફશાના શેઠ એ ેરી
યુલતીના ફન્ને શાથ ઔડી રેલા ઈચ્છત શત. ણ શલે શુ?ાં શાથ
છટી ખમ શત. એણે ઔહ્ુ,ાં ‘‘આબાય. ભાયે ભાટે તઔરીપ રેલી
ડી!’’
‘‘તઔરીપ ળાની? એ ત પયજ શતી!’’ આટરા ળબ્દ
છી ફરનુ ાં અસ્તીત્લ જાણે શલાભાાં ખી ખયુ.ાં
ઔઈના અલાજને ળુાની ગાંટડી વાથે વયકાલલાની
લાત ત એણે વાાંબી શતી. આજે એની પ્રતીતી થઈ. એને થયુાં
– આ અલાજ ણ ઉમ્ભયની ચાડી ક્યાાં નથી કાત?યુલાનીથી
પાટપાટ થત ુાં લીવમુાં લયવ જ જાણે!
એ ચારત યહ્ય. એના ઔયતાાં એનુ ાં ચીત્ત લધાયે ચારી
યહ્ુાં શત.ુાં ચાય યસ્તા આલતાાં એણે લાાંઔ રીધ. શલે ટ્રાપીઔનુ ાં
દફાણ ગટુાં શત.ુાં ભઔાળ લધી શતી. થડા અંતય છી ત
એન યીચીત લીસ્તાય આવ્મ.
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અશીં ણ એઔ યસ્ત ાંખલ ડે એભ શત. ણ એ
ઔાભ મુશ્ઔેર નશત.ુાં ગણી આવાનીથી આ યસ્ત એણે ાંગ્મ
શત, અનેઔ લાય.
એણે યસ્તા ય પ્રલેળ ઔમો. અને ત્રણ ડખરાાં બમાું,
ત્માાં ત ઔઈ યાશદાયીન તીણ અલાજ વાંબામ :‘એ...એ...એ
ખમ!’
અને એઔ જીલરેણ અઔસ્ભાત વજાાઈ ખમ.

૩. છાુ ાં –

ાન ૧૧૩

ળેકભશભદની નજય છાાને ઢુ ાંઢી યશી શતી.
બખલાનખઢન આ યવીમ જીલ ભાયી દુઔાનભાાં છાુાં
આલે ઔે તયત જ તયા ભાયત. એઔફીજાના શાથભાાંથી
લતાભાનત્ર ઝાંટલી રઈને લાાંચીએ એલા ભીત્ર અભે શતા. ણ
આજે

ત

છાુાં

ભાખલાની

એ

શીમ્ભત

નશત

ઔયત.

આદીલાવીના આ નાનઔડા ખાભભાાં ફીજુ ાં છાુાં ણ આલત ુાં
નશત.ુાં
આજનુ ાં વભાચાયત્ર ત... ( બખલાન ભશેય ઔયે ...)
એના આવ્મા શેરાાં ભેં છાલી દીધુાં શત.ુાં આલીને એ ફાાંઔડે
ફેઠ. આડીઅલી લાત ઔયત શત; ણ એની તેજીરી આંક
છાુાં કી યશી શતી.
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હમ
ુાં છાુાં લાાંચલા ત તરાડ શત. ેય લાાંચલાની
ભાયી અધીયાઈથી ભાળુાં અંતય લરલાઈ યહ્ુાં શત.ુાં

ણ

ળેયભશભદ ઉઠીને જામ ત ને?એની શાજયીથી હુાં બાયે ફેચેની
અનુબલી યહ્ય શત.
થડી લાય એઔર ડળે ત ચારી જળે એભ ભાની
ઔાભને ફશાને હુાં અંદય ખમ ને ખુણાભાાં ડેરા ગુન્દયના
ઢખરાભાાંના થડા ખાાંખડા આભતેભ પેયલલાન ભેં પ્રમત્ન ઔમો;
ણ ભાયી અધીયાઈ લધતી જતી શતી.

ફન્ધ ફાયીના

ઔાણાભાાંથી ભેં ળેયભશભદ તયપ જયુ.ાં ઔફાટ ાછથી છાુાં
ઔાઢી રઈને એ આખુાં ેય ગટઔ ગટઔ ીલા ભાંડી ખમ શત.
ફશાય નીઔલાની આખાશી ળુે ભેં થડ કકડાટ ઔમો
એટરે એણે છાુાં મુ સ્થાને મુઔી દીધુાં અને સ્લસ્થ થઈ જલાન
દે કાલ ઔમો.
ફે ભીનીટ ભાટે ણ એ અંદય જામ ત લચરાાં ાનાાંનાાં
શેડીંખ જઈ રેલામ એ ખ્મારથી ભેં એને ઔહ્ુાં :‘જને ળેયભશભદ,
અંદય ડેર ભાર પસ્ટા ગ્રેડભાાં ચારે એલ છે ઔે ઔેભ?’
ણ ફેચાય ભથાાાં ય નજય પેયવુાં એ શેરાાં ત એ
ઔભફખ્તન અલાજ છે ઔ ફાયણા ાવે આવ્મ : ‘ ફધ થડા
ગ્રેડન ભાર છે પયે ઈન નશીં જામ.’ ભેં ઈસ્ઔતયા નીચે છાુાં
વયઔાલી દીધુ.ાં
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પયીથી એ ફાાંઔડા ય ફેઠ. ુયી તઔ ભળમા લીના શલે
આ અશીંથી ઉઠલાન નથી એલી ખણતયીએ એને, ‘ત ુાં ફેવજે; હુાં
શભણાાં આવુાં છાં’ ઔશી ફશાય લાડ ાછ જઈ હુાં લીવેઔ ભીનીટ
ફેવી યહ્ય.
એ લીવ ભીનીટ ભેં બાયે યીતાભાાં વાય ઔયી.
લતાભાનત્રના વભાચાય નજયે ડતાાં ભાળુાં શૈય ુાં ફેવી ખયુાં શત.ુાં
ળેયભશભદન જીલ ણ ઉંચ થઈ ખમ શત એ હુાં વભજી ળક્ય
શત.
હુાં દુઔાનભાાં આવ્મ એટરે ળેયભશભદ ઝડથી ચાલ્મ
ખમ.
ભેં છાુાં ઉગાડયુ.ાં
લો જુ નાાં ઔાયભાાં ફન્ધન ત ુટ્ાાં છી મુક્તીન ઉલ્રાવ
ભાણલા ટાણે પ્રજાની ફે ઔભનવીફ ઔભ, રશીની નદીભાાં
તણાલા રાખી શતી. આખુાં છાુાં ઔભી હલ્ુ રડના વભાચાયથી
કયડામે ુાં શત.ુાં

૪. ામ રાખણ –

ાન ૧૦૮

દીઔયાના

ઔાખભાાં શેરેથી

છે લ્રે

સુધી

ખુળીવભાચાય શતા ત ણ ડવા ખભખીન થઈ ખમા, એ
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ત્નીએ જયુ.ાં ક્યાાંમ સુધી ઔાખ શાથભાાં ઝારીને ફેવી યહ્યા
એટરે એણે ુછુ,ાં ‘‘ળા લીચાયભાાં ડી ખમા છ?’’
‘‘ઔાંઈ નશીં’’ ઔશી ડવાએ સ્લસ્થ થલા પ્રમત્ન ઔમો.
‘‘ત છી ઔાભે લખ ને!’’
ડવા ઉબા થમા અને એભની ઔામભની ટેલ પ્રભાણે
ઔાખ ખુફ જતનુલાઔ ેટીભાાં મુઔતાાં શેરાાં પયી એઔ લકત
એને ધ્માનથી જઈ યહ્યા : ેન ઉાડયા લીના અક્ષય અને
ળબ્દના અંઔડા બયાલીને રકામેરી ાાંચ રીટી વાાંઔની
ાાંચ વેય જેલી રાખતી શતી : શેરી ફે રીટીભાાં નાભાલરી
શતી અને ફાઔીની ત્રણભાાં ખુળીના વભાચાય શતા.
ડવાની નજય પયી પયીને ેરાાં નાભલાી રીટી
તયપ જતી શતી.
ત્નીથી ન યશેલાયુ.ાં વયીભાાં આલીને ફરી : ‘‘આજ
તભને થયુાં છે શુ?ાં લાાંચ્મા પ્રભાણે ઔાખભાાં વભાચાય ત ખુળીના
છે ને?’’
‘‘વભાચાય ત ખુળીના જ છે .’’
‘‘ત્માયે લાયે લાયે આભ ઔાખ વાભે ઔેભ જુ  છ?’’
ત્નીના ભનનુ ાં વભાધાન ઔયલા કાતય જ એભણે
જલાફ આપ્મ : ‘‘દીઔયાને ખુફ ઔાભ શોંચત ુાં રાખે છે .
ધયાઈને વભાચાયે મ રકત નથી.’’
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ત્નીના ભનનુ ાં વભાધાન થઈ ખયુ.ાં એ ફરી : ‘‘એને
શ્વાવ રેલાની ફુયવદ નથી; તમ વાંબાયીને લકતવય ઔાખ
રકે છે એટુાં થડુાં છે ?’’
ણ ડવા ળાાંત થામ એભ નશતા. એભની નજય
લીલીને ેરી નાભાલરી તયપ જતી શતી. ઔામભની ટેલ
પ્રભાણે એણે ફીજાાં નાભની વાથે આઠ–દવ ભશીના ઉય ગુજયી
ખમેરા દીઔયાનુ ાં નાભ ણ રખ્યુાં શત!ુાં મુએરા દીઔયાનુ ાં વશેજ
સ્ભયણ થતાાં જ ડવાનુ ાં શૈય ુાં કબી ઉઠત ુાં શત ુાં ત્માયે આને
રકતી લકતેમ ઔાંઈ ન થયુ!ાં
માન્ત્રીઔ ઢફથી રકામેરા આ ઔાખભાાં દીઔયાનુ ાં હૃદમ
નશત ુાં એ ડવા આજે ાયકી ખમા શતા.

૫. ખતીબાંખ –

ાન ૧૧૭

યાજુય સ્ટેળને ખાડી ઔડલા ડુખ
ાં ય અને તેની લહુ ઉબા
ભાખે ઝડબેય જઈ યહ્યાાં શતાાં. ત્નીન ાછ ાછ
આલલાન અણવાય ભ ડી જતાાં ડુખ
ાં યે ાછ જયુ.ાં ત્ની
યસ્તા ય નજય પેયલતી ધીભી ડી યશી શતી. ‘‘શુાં કે છે ?’’
‘‘ઔાંઈ નશીં’’ ત્નીએ જલાફ આપ્મ ને ઝડથી ખ
ઉાડલા પ્રમત્ન ઔમો. થડાાં ડખરાાં ચાલ્મા છી લી એન
લેખ ભન્દ ડી ખમ.
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‘‘આભ ખાાંડાની ભાપઔ અડલડીમાાં શુાં કામ છે ?’’ ડુખ
ાં ય
ગુસ્વે થમ: ‘‘દીલવ આથભલા આવ્મ; આભ ઔમાા ઔયીળ ત
યસ્તાભાાં જ અંધાળુાં થઈ જળે, ઔાાં ત!’’
ત્ની થડાાં ડખરાાં આખ ચારી કયી; ણ છી ત
એ ફેવી ડી.
ાછ પયીને ડુખ
ાં ય ાવે આવ્મ. : ‘તેં આજ ધાયુું છે
શુ?ાં ખાડી ચુઔી જઈશુાં ત નશીં ગયનાાં ઔે નશીં ગાટનાાં એલી દળા
થળે. યાત ઔાઢીશુાં ક્યાાં?’ ત્ની ઔશુાં જ ફરી નશીં. બાલારા
ફનીને એ ત નજયની ીંછીને ધુ ય વાયી યશી શતી.
‘જયુ?’
ાં એ ફરી.
‘શુ?ાં ભને ત ઔાંઈ દે કાત ુાં નથી!’
ત્ની આંખીન છે ડ છે ઔ જભીન સુધી રઈ ખઈ. એઔ
ગાટીરી ખરીની છા એ ફતાલી યશી શતી : ‘ આણી
ફફરીની જ ખરી જાણે! હુાં ત ક્યાયનીમ આ ખરી
જમા જ ઔયતી આવુાં છાં... ફયફય એ જ ખુ.ાં .. આંખાાંની
ફય જેલી જ છા...’
‘ખાાંડી, એલાાં ખરાાં ત ગણાાંમ શમ. રે ચાર, ભડુાં
થળે.’ ફાઔનાાં ખરાાંની છા જઈ, મ ૃત વન્તાનની શારી
ુ ીન ફર
ઉઠેરી સ્મ ૃતીથી ડખી ખમેરી ત્ની પ્રત્મે વશાનુભત
તીએ ઔાઢ્.
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ત્ની ફેવી જ યશી. એ ફરી : ‘કેતયે જતાાં ને આલતાાં
આખ આખ દડી જતી ફફરીની ખરી ભાયે શૈમે જડાઈ
ખઈ છે . આ એ જ ખરી...’ ખરીના ફીફાભાાં ત્નીની નજય
બી શતી.
ડુખ
ાં ય એઔ લાય ત્નીના મુક વાભે જઈ યહ્ય અને છી
તાની નજય ખખનના ઔઈ ભાખા તયપ લાી રીધી. ફન્ને
જણ સ્થીય થઈ ખમાાં.
રાઔડીના ટેઔે ખખન તયપ ભોં ઔયીને ઉબા યશી ખમેરા
તીને જઈને ત્ની વાલધ ફની ખઈ. એણે ઔહ્ુાં : ‘લ્મ શેંડ,
શલે ખ ઉાડ ઝટ... ખાડી ચુઔી જઈશુ.ાં ’
અને ફન્ને જણે લી ફભણા લેખથી ચારલા ભાાંડલુ.ાં

ડૉ. ભશનબાઈ ટે ર
વમ્ઔા : ભશનબાઈ ટેર, 501/21, વત્માગ્રશ
છાલણી, વેટેરાઈટ યડ, અભદાલાદ–380 015 પન: 0792686 2598
રેકઔના ુસ્તઔ ‘રઘુઔથા : સ્લળુયીચમ’ (પ્રઔાળઔ
અને

પ્રાપ્તીસ્થાન–ભશનબાઈ

છાલણી,

વેટેરાઈટ

આવ ૃત્તી:

2007,

યડ,

મુલ્મ:

ટેર,

501/21,

અભદાલાદ–380
100

ળુીમા,
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ખઝર–અનીર

–અનીર ચાલડા
અનુક્રભણીઔા

.1.
ઔઈ અડક્ુાં ત ઔભાર થઈ ખઈ,
બીતય ધાાંધરધભાર થઈ ખઈ!
ઔઈ આંક જ બીની થઈ ત,
ઔઈ આંખી ળુભાર થઈ ખઈ.
ાંકીએ ફે ટહઔ
ુ ા લેમાા,
શલા ફધીમે ગુરાર થઈ ખઈ.
ડાે ડાે શુબ વાંદેળા,
ઋત ુ જાણે ટાર થઈ ખઈ.
ઝાઔની જ્માાં લાત ઔયી ત્માાં,
સુયજ વાથે ફફાર થઈ ખઈ.

.2.
એઔદભ ખાંબીય એલા શાર ય આલી ખમા,
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ડુવઔાાં ણ ફયાફય તાર ય આલી ખમાાં.
ઔઈ ફીલ્રી જેભ ઉતયી ાાંણ આડી છતાાં,
આંસુ યસ્તાને લટાલી ખાર ય આલી ખમાાં.
એભણે એવુાં ઔહ્ુ:ાં જીલન નશીં ળતયાં જ છે ,
ત અભે ાછા અભાયી ચાર ય આલી ખમા.
શુાં શળે?વાચ્ચુાં શળે?અપલા શળે?ઔે શુાં શળે?
વલા યસ્તા એઔદભ દીલાર ય આલી ખમા.

.3.
લાત છે રશી ઉડલુાં એ છાાંટણાાંની,
ત્માાં ખણતયી શુાં ઔળુાં હુાં આંઔડાની?
ફર, શે ઈશ્વય! ભને ઔાંડાયલાભાાં,
આંખાની ભુર છે ઔે ટાાંઔણાની?
વાલ સુક્ાાં વ ૃક્ષ જેવુાં ભોં ઔયીને,
ાાંદડાાંની લાત ઔે’ છે ાાંદડાાંની?
વ ૃદ્ધથી યડવુાં જ યઔી ના ળઔાયુ,ાં
લાત જ્માયે નીઔી ફાાંઔડાની.
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એઔ ભાણવ નાભની ફુટી છે ળીળી,
ને બયાણી છે વબા ઢાાંઔણાાંની.

.4.
છે ઔ ે...લ્રે ાયથી આલે ુાં તેડુાં શમ,
ખાભભાાં ભાયી વ્મથાનુ ાં ફુરેકુાં શમ.
એભ ીડા ફધી ફેઠી છે જીલન ય,
ઔઈ ાંકી ય ચડીને ઝાડ ફેઠુાં શમ.
ઔૈં યુખથી ચુઔલે લાત નદી ળુે,
એની ય દયીમાનુ ાં જાણે ઔઈ દે વ ુાં શમ.
નઔયીએ ક્યાયનુ ાં રાખી ખયુાં છે એ,
દુ:ક ભાયાભાાં યશે, ફેઔાય ળેન ુ ાં શમ?
જઈ ઈશ્વયન ચશેય એભ રાખે છે ,
ઔે જીલન જાણે યાણે ના દીધે ુાં શમ!

.5.
આવ્મા અભે પયીથી એલી વલાય રઈને,
ઔે થઈ ખમ છે સુયજ છટ્ટ ખાય રઈને.
ત ુાં નીઔે અશીંથી યસ્ત જ હુાં ફની જઉં,
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ફેઠા ગણાાં લયવથી આલ લીચાય રઈને.
જાતે વાંદ ઔમો છે આ યખ, ભેં જ ભાય,
હુાં શુાં ઔળુાં તભાયી આ વાયલાય રઈને?
હુાં દયલકત થમ છાં રશીુશાણ એલ,
ત ુાં દયલકત ભે છે ઔૈં ધાયદાય રઈને.
ટીાાં નીઔળમાાં છે ઔાાંધે ભને ચડાલી,
ને આંસુની ાછ રાાંફી ઔતાય રઈને.

.6.
જ ફાયણુાં ત ુટે, ત વયખુાં ઔયામ ાછાં,
લાતાલયણ એ ગયનુ,ાં ક્યાાંથી રલામ ાછાં?
ખઈઔાર જ્માાં લીતી ખઈ એ યડ નથી ઔૈં ,
ઔે ભન થતાાં જ એભાાં ચાલ્મા જલામ ાછાં.
શ વ ૃદ્ધ ઔઈ એને દુધીમા જ દાાંત ફુટે,
ત ળક્ય છે ઔે ફાઔ જેવુાં થલામ ાછાં.
ઔયભાઈ જે ખયુાં છે એ ુષ્ને પયીથી,
એના જ મુ ળુે ક્યાાંથી રલામ ાછાં?
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નીશ્ચમ ઔયીને ગ્મા છ ત ાય ાડી આલ,
આ વાલ શાથ કારી રઈને અલામ ાછાં?
એલી જખાએ આલી થાંબી ખમા છીએ, ઔે
જ્માાં ન લધામ આખ, ઔે ના લામ ાછાં!

.7.
અધીય છે તને ઈશ્વય ફધુમે
ાં આલા ભાટે,
ત ુાં ચભચી રઈને ઉબ છે , દયીમ ભાખલા ભાટે.
નમનના ઔઈ ખુણાભાાં ડલુાં છે ધાન આંસુન,ુ ાં
અભે એભાાં મુક્યાાં છે સ્લપ્ન ઔાચાાં, ાઔલા ભાટે.
ઔયુું છે એઔ ચટીભાાં જ તેં આખુમ
ાં જખર
ાં
કાઔ,
ન ખભતા એઔ એલા ાાંદડાને ઔાઢલા ભાટે.
વયલયભાાં જઈને નાક ઔે જઈને નદીભાાં પેંઔ,
પક્ત કાફચીમાાં છે આ ફધા ત, કાયલા ભાટે.
ઔમ છે સ્લાદ ઔના બાગ્મભાાં; ના જાણત ુાં ઔઈ,
ફધાને ઈશ્વયે જીલન દીધુાં છે , ચાકલા ભાટે.

.8.
ઔઈ લીંટી જેભ અંખત એઔ ગાલ પ્શેમો છે ભેં,
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આલ, ઔે લોથી આ તાય અબાલ પ્શેમો છે ભેં.
દુ:કની ના એઔ ણ યે કા જયામ જલા ભે ,
એભ આ ચ્શેયા ઉય ભાય સ્લબાલ પ્શેમો છે ભેં.
ઔેભ ઉતાયી ળકુાં અદૃશ્મ લસ્ત્ર?વભજાલ ત,ુાં
એઔદભ બીતયથી આ તાય રખાલ પ્શેમો છે ભેં.
શાથ ભેં તાય ચુમ્મ, હુાં વાલ યે ળભી થઈ ખમ,
એઔ યે ળભ જેલ સુદ
ાં ય ફનાલ પ્શેમો છે ભેં.
જ અશીંથી ઔાઢલાભાાં આલળે ત હુાં ક્યાાં જઈળ?
ચાભડી અંદય વતત તાય ડાલ પ્શેમો છે ભેં.

.9.
છડ દીલાને; શેરાાં ત ુાં ભને પ્રખટાલને,
આલલા તૈમાય છાં યસ્ત જયા ફદરાલને!
પ્રેભની વ્માખ્મા ઔયે છે એઔ ભાણવ ક્યાયન,
ત ુાં જયા એને ખુણાભાાં રઈ જઈ વભજાલને!
બાઈ કારીા! શજીમે ઔઈ ણ આવ્યુાં નશીં,
ત ુાં જ ગયની બ્શાય જઈને ફાયણુાં કકડાલને!
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આંસુ આંકના પ્રલાશી થઈ ખમેરા ળબ્દ છે ,
ચાર નલય શમ ત થડી રીી ઉઔરાલને!
ક્યાાં સુધી હુાં આબ વાભે જઈને ફેવી યહુ?
ાં
ત ુાં શલે લયવાલત જ શમ ત લયવાલને!

.10.
ભસ્ત ફનીને આજ પઔીયા, ચાર યભીએ ભીયાાં ભીયાાં,
અંખ અધીયાાં શ્વાવ અધીયા, ચાર યભીએ ભીયાાં ભીયાાં.
ખકુથી રઈ ભથુયા, ભથુયાથી ભેલાડ રખી જે વ્શેતા,
એ સુય ફધામે રીયે રીયા, ચાર યભીએ ભીયાાં ભીયાાં.
ખીત–ખીતભાાં, પ્રીત–પ્રીતભાાં, યીત–યીતભાાં અજફ–ખજફની,
છાની છરઔે એઔ ભદીયા, ચાર યભીએ ભીયાાં ભીયાાં.
ભયીંછની ઔરખી વાથે યાં ખ–યાં ખનાાં વભણાાં ભાયાાં,
વગાાં ફલ્માાં ધીયાાં ધીયાાં, ચાર યભીએ ભીયાાં ભીયાાં.
યભયભભાાં આજ અચાનઔ રાગ્યુાં એવુાં તીણુાં તીણુ,ાં
યણક્યાાં છાતી લચ ભાંજીયાાં, ચાર યભીએ ભીયાાં ભીયાાં.

–અનીર ચાલડા–
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ઔલી–વમ્ઔા : B-24, ુજા એાટા ભેન્ટ, યાણી ફવ સ્ટેન્ડ ાવે,
યાણી, અભદાલાદ–
380 080 Mobile- 99256 04613 e-mail:
anilchavda85@rediffmail.com
(ાાંચ ઔલીના વાંયક્ુ ત ખઝર વાંગ્રશ

‘લીવ ાંચા’ભાાંથી

વાબાય...પ્રઔાળઔ: ડીલાઈન બ્રીઔેળન્વ, 30, કૃષ્ણ ઔમ્પ્રેક્વ,
જુ ન ુ ાં ભૉડેર વીનેભા, ખાાંધી યડ, અભદાલાદ–380 001, પ્રથભ
આવ ૃત્તી: 2009,  ૃષ્ઠ: 110, મુલ્મ: ળુ. 60)
●●●
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205 : 21-11-2010

વાસુની ભથયાલટી ભેરી શમ છે એટરે...
– લીનદ બટ્ટ
અનુક્રભણીઔા

ભાયા

એઔ

સ્નેશીની

ુત્રીએ

પયીમાદબમાા

અલાજે ભને ઔહ્ુાં ઔે, ‘‘લીનદ અંઔર, રખબખ ફધા જ રેકઔ
લહ
ુ ને જ સુધયલાની ળીકાભણ આતા શમ છે ; ણ
અભાળુાં નવીફ ેરી ‘ઈલ’ જેવુાં વાળુાં નથી ઔે જેને વાસુ
નશતી. વાસુ જાણે

દે લની દીઔયી શમ એભ એને

ત

સુધયલાનાાં ફે લેણ ણ ઔઈ ઔશેત ુાં જ નથી! સુધયલાની
વગી

જલાફદાયી ુત્રલધુની

જ

છે ?

વાસુની

ઔઈ

જલાફદાયી જ નથી! દાનેશ્વયી ઔણાની જેભ લહન
ુ ે દીઔય આી
દીધ

એટરે

લાતલાતભાાં

લહન
ુ ે

રડલા–લઢલાન,

ધભઔાલલાન ને ચેન્જ ભાટે લહન
ુ ે ફાી મુઔલાન અધીઔાય
ણ વાસુને આઆ ભી જામ છે ?આ વાસુને ણ
આલા જેલી ફેચાય વરાશ તભાયા જેલાએ આલી
ુાં જ ઔે
જઈએ...’’ આ દીઔયીનુ ાં ઔશેવ ુાં કટુાં છે એભ ઔશેવમ
વાલ કટુાં છે ; યન્ત ુ નલદીત લહન
ુ ે કુભા છડની જેભ
ધાયીએ તેભ લાી ળઔામ; ઔીન્ત ુ ઝાડના થડને ધાયીએ તેભ
લાલા જતાાં તેને લાલા જનાય જ ફેલડ લી જળે. ાઔા
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ગડે ઔાાંઠા ચડાલલાનુ ાં ઔાભ ઔેટુાં ઔળુાં છે એની ત ગડ
ફનાલનાયને જ કફય ડે. છતાાં બરે, ત આજે વાસુને
સુધાયલા ભાટે ફે લાત એના ઔાનેમ નાકીએ. જ ઔે તેને
સુધયલાની ખેયાંટી ત ખુદ વાસુમ આી ળઔળે ઔે ઔેભ એની
આખાશી ઔયલી મુશ્ઔેર છે ; ઔેભ ઔે એઔ ભા રેકે તેન ત્માખ
અમુલ્મ છે . ાી ીને ફાલીવ--ચ્ચીવ લાન ઔયે ર
દીઔય, ગડીના છઠ્ઠા બાખભાાં ાયઔી જણીના ચયણે ધયી દે નાય
ભાને આણે ઔશી ઔશીને ઔેટુાં ઔશી ળઔીએ!
*******
ભાંજુફશેન, એઔ અજાણી છઔયી ઔે જેણે તભને ઔાા
મા ધા, સ્લપ્નભાાંમ જમાાં નથી એ તભાયા ગયભાાં ેવતાાં જ
તભને ભમ્ભી ઔશેલા ભાંડી જામ છે . તાનાાં વખાાં બાઈફશેનને
છડીને આલેરી એ દીઔયી, તભાયાાં અન્મ વાંતાનને દીમય,
જેઠ, નણાંદ ફનાલી દે છે . ફાના નાભની અટઔને તડઔે
મુઔીને તભાયા યીલાયની અટઔ ય જ અટઔી જામ છે , એ
અટઔને આત્ભવાત ઔયી રે છે . તભાયા ત્માખની વાભે એ
દીઔયીન

ત્માખ

શુાં

તભે

છ

ખણ

છ?તભાયા

યીલાયને સુકી ઔયલા અને વાથે વાથે તેમ સુકી થલા,
તભાયા કુટુાંફભાાં તે ઝાંરાલતી શમ છે . વાવયે થી ઝખડીને
આલેરી ભટી નણાંદનેમ તેણે ફનવભાાં સ્લીઔાયી રે છે અને
ધાય ઔે આ વફફે તેન ુ ાં બાગ્મ વાળુાં શમ ત ણ, દયે ઔ
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ગયભાાં એઔાદ ફદભીજાજ ઔે એભ. આય. ( ભેન્ટરી યીટાડે ડ )
દીમેય મા જેઠ મા ત ઔઔાટીમણ નાની નણાંદ શમ છે .
ુ ાં વ્મવન ધયાલત શમ
ઉયાાંત તી ણ એઔાદ નાનુ--ભટ
ાં
તે છતાાંમ, આલા લાતાલયણભાાં ખઠલાઈ જલા તે હૃદમુલાઔ
પ્રમાવ ઔયે છે -- આની ઔઈ લીવાત કયી ઔે નશીં?
અરફત્ત, વાસુ–લહન
ુ ી રડાઈ એ વ્મક્તી વ્મક્તી
લચ્ચેની રડાઈ નથી શતી; ણ ભુતઔા અને લતાભાન ઔા
લચ્ચેની, ેઢી–ેઢી લચ્ચેની,

વભમ–વભમ લચ્ચેની રડાઈ

જ શમ છે . ‘ભાયી વાસુએ ભને શખ્કે ( સુકે ) ધાન કાલા દીધુાં
નશત;ુાં ઔે નશત ુાં ભાયા ેટે ાણી ડલા દીધુાં ને વાસુ વાભે
નીવાવ નાકલાની ણ ભાયી શીમ્ભત નશતી, ચાંઔીમાન
ફા ણ ભાલડીમ થઈને એની ભાન ભાયા યન ત્રાવ
જમા ઔયત; ણ ભાને લાયત નશીં, જમાયે હુાં લહન
ુ ે ઔશુાં
ઔશેલા જાઉં છાં, ત ભાય જણ્મ ચાંઔીમ એની ફામડીનુ ાં
ઉયાણુાં રઈને ભને દફડાલે છે – વાલ લહુ ગેર છે !’ ભને
થામ છે

ઔે આલા લાતાલયણભાાં ઉછયે રી વાસુ, તાની

વાસુએ ઔયે ર અન્મામન ફદર તાની લહુ વાભે રેલાની
ભનવ ૃત્તી ધયાલતી શળે. જ ઔે તેના અચેતન ભનભાાં, તેની
જાણ ફશાય આવુાં ફધુાં ચારત ુાં શળે!
તાજેતયભાાં એઔ ઔીસ્વ એલ જાણલા ભળમ, જેભાાં એઔ
વાસુ ભાંત્ર--તાંત્ર ઔયતા એઔ તાાંત્રીઔ ાવે ખઈ ને ળુીમા ત્રીવ
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શજાય એ તાાંત્રીઔે એની ાવેથી ધુતી રીધા. તાાંત્રીઔ ાવે
જનાય એ વાસુ દયા--ધાખાથી તેની ુત્રલધુન ુ ાં ધનતનત
ઔાઢી

નાકલા

ભાખતી

શતી.

ુત્રલધુન ુ ાં

ાણી

ઉતાયી

નાકલાની નેભથી તે તાાંત્રીઔ ાવે ખમેરી, ણ ુત્રલધુન ુ ાં
ાણી ઉતાયી ળઔી નશીં; એટરે છી લીઔલ્ે એ તાાંત્રીઔનુ ાં
ાણી એણે ઉતાયી નાખ્યુ.ાં તેને જેરમાત્રા ઔયાલી દીધી, વાસુ
એ ણ ભુરી ખઈ ઔે ુત્રલધુ ભાયા દીઔયાનુ ાં અડધુાં અંખ છે !
*******
દીઔયીને લહુ થલાની તારીભ નાનણથી જ એની ભા
ાવેથી ભલા ભાાંડે છે . વાવયે જઈને વાસુ વાથે ઔેલી યીતે
લતાવ ુાં

એ દીઔયીને લાયમ્લાય ઔશેલાભાાં આલે છે .

જ્માયે

વાસુને ત આદળા વાસુ ફનલાની ટ્રેનીંખ તાની વાસુ દ્વાયા
પ્રાપ્ત થતી શમ છે ! તે લહુ શતી તે દીલવભાાં તેના ય
ગુજાયામેર એલ વીતભ, તેના લડે તેની લહન
ુ ે વશન ઔયલ
ના

ડે

એટુાં

ત

તે

ચક્વ

ઔયી

ળઔે

-

વલાર

ઈચ્છાળક્તીન છે .
*******
‘સુનીતા, તને શાાંડલ ફનાલતાાંમ નથી આલડત?ુાં એ
ત

વાલ

વશે ુાં

છે ! તાયી

ભમ્ભીએ તને

આટુમ
ાં

નથી

ળીકવ્યુ?તને
ાં
લેઢભી ફનાલતાાં ના આલડે એ શજી વભજામ;
ણ યટર ગડતાાંમ નથી ળીકી? ફહુ ઔશેલામ! ખાભડાની
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ખભે તેલી અબણ સ્ત્રીનેમ યટરા ફનાલતાાં આલડે છે ને ત ુાં
ાછી એભ. એ. થમેરી છાં, તને ળયભ ઔે વાંઔચ જેવુાં નથી
ુાં
થત?’
યટરા ટીતાાં નશીં આલડલા ફદર લહન
ુ ે તભે ઔડલાાં
લેણ

ઔશ છ; ણ તભને એ

જ્માયે તભાયાાં

ભધયે

પટઔાયીને

તભાયા

ખ

દીલવ માદ આલે છે ,

શાથ

ય

યટરી

લેરણ

પટઔાયી

લણતાાં

ભાાંડ

ુાં
ળીકલાડે?ભધય
આગાાંાછાાં શમ ત્માયે બીના રટને જેભતેભ
ાથયીને, એના ય ભટ લાડઔ દફાલી, ફીરકુર ખાઔાય
યટરી ફનાવ્માની લધાઈ ભા ાવે કાઈ, તભે ળાફાળી
ભેલતાાં! આ અંચાઈ ના ઔશેલામ?એઔ લાય ઔઢીભાાં ઔડલા
રીભડાની

ભટી

ડા

નાકી

દે લાને

ઔાયણે

તભને

એઔ

અઠલાડીમા ભાટે લધુ અભ્માવ અથે ીમય યલાના ઔયલાભાાં
આલેરાાં, એ તભે વાલ ભુરી ખમાાં, ભાંજુફશેન? પાસ્ટફુડના આ
જભાનાભાાં

તભાયી

ુત્રલધુ

વશેજ

ણ

ફલ્મા

લખય

વેન્ડલીચ અને બે ફનાલી ળઔતી શમ, તેને ટભેટ સુ
ફનાલતાાં ણ આલડત ુાં શમ ને દાફેરી કયીદતાાંમ આલડત ુાં
શમ એ ુયત ુાં નથી! યટરી--યટરાની ક્યાાં ભાાંડ છ –
ફજાયભાાં બ્રેડ ત જઈએ એટરી ભે છે , નથી ભતી? ત
છી!
*******
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યવઈમાને શાથે ગણીલાય યવઈ ફખડતી શમ છે . એ
પ્રપેળનર શલા છતાાં એના શાથે ભવારા છા--લત્તા નથી
ડતા?ત નલદીત ુત્રલધુ અતીઉત્વાશ અને ઉદાયતાથી
દા--ળાઔભાાં ક્યાયે ઔ લધુ ભીઠુ ાં નાકી દે ત મુખા
ાં
ભોંએ ને
ભયચાનુ ાં પ્રભાણ થડુાં લધાયે શમ ત ણ તભાયે ફહુ ભટેથી
નશીં એલા ભાપઔવયના વીવઔાયા વાથે ીયવલાભાાં આલેર
બજન ઔભનેમ, આયખી જલાની ટેલ ાડલી જઈએ, જેથી
ુત્રલધુ અયાધબાલ ન અનુબલે. તભને ત કફય જ છે ઔે
લહુ ણ એ જ યવઈ જભલાની છે , તેનેમ સ્લાદભાાં ખયફડ
થમાની કફય ડી જ જળે. સ્લયચીત યવઈ ભાાંડ તાના
ખે ઉતામાા ફાદ તે તભને ુછે ઔે, ‘ભમ્ભી, દાભાાં ભીઠુ ાં જયા
લધાયે ડી ખમે,ુાં નશીં?’ ત્માયે ઔટાક્ષ ન રાખે એભ ઠાલકુાં
શવીને ઔશી દે વ ુાં ઔે, ‘દા તેં થડી લધાયે ફનાલી શત ત
એટરી ફધી કાયી ન રાખત. એ ત ફેટા, ચાલ્મા ઔયે , ઔાભ
ઔાભને ળીકલે. એભ ત ઔઈ લાય ભાયા શાથેમ ભીઠુ ાં લધાયે
ુાં
નથી ડત?દયે
ઔ ગયની યાાંધલાની દ્ધતી અરખ અરખ શમ
છે . તાયા શાથે યજ ક્યાાં ભીઠુ ાં લધાયે ડે છે ! આવુાં શમ ત્માયે
તાયા વવયાની લાડઔી દા જુ દી ઔાઢી રેલી, તેભને ફી. ી.
છે ને એટરે. ફાઔી આણને ત ફધુમ
ાં ચારે.’
અને લહથ
ુ ી અજાણતાાં ક્યાયે ઔ વાયી ને સ્લાદીષ્ટ
યવઈ થઈ જામ ત એનાાં લકાણ અચુઔ ઔયલાાં, તેણે ઔયે રી
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ભશેનતન થાઔ ઉતયી જળે ને એઔલાય તેના ઔાનને પ્રળાંવા
વાાંબલાની ટેલ ડી જળે ત યવઈનુ ાં ધયણ આઆ
સુધયલા ભાાંડળે. ફાઔી, યવઈ અંખે ઔામભ ઔચઔચ ઔયળ ત
અઔાઈને તભને ઔશી દે ળે ઔે, ‘ભાયી ભાએ ત ભને આવુાં જ
યાાંધતાાં ળીકલાડલુાં છે . આનાથી વાળુાં કાવુાં શમ ત જાતે યાાંધી
રેવ.’ુાં ત્યુ!ાં છી યવડુાં ઔામભી ધયણે તભાયા ખે બયાઈ
જળે. એઔ લાત માદ યાક, આણે જીલલા ભાટે કાઈએ
છીએ. લહન
ુ ે એવુાં રાખવુાં ન જઈએ ઔે આ ડવી ત દશાડે
દશાડે સ્લાદીમણ ફનલા ભાાંડી છે !
ના, સુનીતા તભાયાાં ખ ઔે ભાથુાં નશીં દફાલે;
(તભાયા ખાની ખેયાંટી નશીં! એન આધાય તભાયા તેની
વાથેના

વ્મલશાય ય

છે .)

એને

ફદરે

તે

સ્ટેઔ

ઔે

એનેવીનની ટીઔડી આે ત છાં રાવ્મા લખય તે ખી
રેલી. અેક્ષા એ જ વલા દુ:કનુ ાં મુ છે . એ દીલવ ખમા;
લહુ ભાથુાં દફાલી આે!
લહન
ુ ી લાત લહુ ાવે; ણ આણે સુકી યશેવ ુાં શમ
ત ળક્ય શમ ત્માાં સુધી આંક–ઔાન ખુલ્રાાં યાકલાાં ને ભોં ફાંધ
યાકવુ,ાં જેથી આણા ભોંભાાંથી અપ્રીમ લાણી ફશાય આલતી
અટઔળે ને એથી ળક્તી અને આયુષ્મ ફન્ને લધળે. જ ઔે એઔ
લાત છે , આયુષ્મ લધલાલાી લાત લહન
ુ ે ફહુ નશીં ખભે –
લહન
ુ ે ખભત ુાં ફધુાં ત ઔેલી યીતે ઔયી ળઔામ!
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જ ઔે વાસુની ભથયાલટી ભેરી શમ છે , એટરે
વભાજભાાં તાની આફળુ ઉજી ઔયલી શમ ત દયે ઔ
વાસુએ, તેની વાસુ ત રાકભાાં એઔ છે એવુાં વટીપીઔેટ
તાની લહુ ાવેથી ભેલલા ભાટે હૃદમુલાઔન વાચઔર
પ્રેભ લહુ ય ઢલ જઈએ.
થડાાંઔ લો ુલે અભદાલાદભાાં શ્રેષ્ઠ વાસુની એઔ
સ્ધાા મજાઈ શતી. આ સ્ધાાભાાં બાખ રેનાય લહ
ુ એ
તેભની વાસુનાાં લકાણ બયેટ ઔમાું શતાાં. અરફત્ત, આ
લહ
ુ ની એપીડેલીટ રેલાભાાં નશતી આલી. શા, એ કળુાં ઔે આ
લહ
જે ઔાંઈ ફરી શતી એ
ુ

સ્લેચ્છાએ, વાસુજી જેલાાં

આંતયીઔ ઔે ફાહ્ય દફાણ લખય ફરી શતી. તેભને જ ઔે
કફય ત શતી જ ઔે આ ઔામાક્રભ ત્મા ફાદ વાસુના ગયે જ
જલાનુ ાં છે . (ચકલટ : ગય ઔામભ વાસુનુ ાં જ શમ છે ,
વવયાનુ ાં નશીં.).
જાશેયભાાં શ્રેષ્ઠ વાસુ શલાન એલડા ભેલનાય વાસુ
કાનખીભાાં ણ તાની શ્રેષ્ઠતા ટઔાલી યાકલા

દીરથી

ભથળે અને લહ-ુ દીઔયીને ત આભાાં પામદ જ છે ને! આભ
જલા જઈએ ત દીઔયી નાભની ઔી ત ીમયના કુાંડાભાાંથી
વસુયાર નાભના કુાંડાની તદ્દન નલી ભાટીભાાં ફુર ફનીને
કીરલા આલી છે - તેને ણ લહુ ભટી દીઔયી થવુાં છે . તેને
ભાટે ત આ જ વાચુાં ગય છે .
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*******
આ

ખમ

એ

જાન્યુઆયી

ભશીનાના

અકફાયભાાં

વભાચાય શતા ઔે નલવાયી ાવેના એઔ ખાભભાાં એઔ વાસુ–
લહુ

ગણાાં

લોથી ભા–દીઔયી

ફની

વાથે

યશેતાાં

શતાાં.

વ ૃદ્ધાલસ્થાને ઔાયણે વાસુ ગુજયી ખઈ, એ વભાચાય જાણતાાં જ
ગયના ખુણે ઉબેરી ુત્રલધુ ત્માાં જ પવડાઈ ડી, ગુજયી
ખઈ! ફાંનેની સ્ભળાનમાત્રા એઔ વાથે નીઔી જેને અશબાલથી
ુાં
જલા આખુાં ખાભ ઉભટુાં શત...
આ વભાચાય અશીં મુઔલા
ાછન અભાય શેત ુ એલ નથી ઔે વાસુની ાછ ાછ
લહએ
ણ જવુ.ાં ગણી સ્ત્રી બલબલ એ જ ુળુને તી
ુ
તયીઔે ભાખતી શમ છે , એની ાછ ઔદાચ લેયવ ૃત્તી ઔાભ
ઔયતી શમ એભ ફને. ઔીન્ત ુ આ લેયબાલના છે ઔ વાસુ સુધી
કેંચલાભાાં આણી ળબા નશીં. વાસુને એઔરીને જ્માાં જવુાં
શમ ત્માાં સુકેથી જલા દે લી. આ યીતે વાસુની ાછ ના
ડામ. વાસુ ક્યાાં જામ છે એલા કુત ુશરથી ણ તેન ીછ
ના ઔયલ, તેના સુકભાાં જ આણુાં સુક વભજવુ.ાં
ભાળુાં ઔશેવ ુાં કટુાં છે ?

– લીનદ બટ્ટ

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 58
(તા. 15ભી ખસ્ટ 2010ના ‘દીવ્મ બાસ્ઔય’ દૈ નીઔની
યલીલાયીમ ુતી 'Sunday'ભાાં પ્રઔાળીત થતી એભની રઔપ્રીમ
ઔટાય

‘ઈદમૌ

ત ૃતીમમ’ૌ ભાાંથી

રેકઔની

સ્નેશુણા

લીળે

યલાનખીથી વાબાય...ઉત્તભ ખજ્જય)

ુ ઔરની, લેદ
રેકઔ વમ્ઔા : શ્રી. લીનદ બટ્ટ, 7 – ધભાયખ
ભન્દીય ાવે, ઔાાંઔયીમા યડ, અભદાલાદ– 380 022 પન –
079-2545 2700

@@@@

@
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206 : 05-12-2010

એનુ ાં નાભ
નેશા પ્રબાઔય કાયડ
–રતા શીયાણી
અનુક્રભણીઔા

નાભ એનુ ાં નેશા પ્રબાઔય કાયડ. ઉંચાઈ ઈન્ડીમન અને
યાં ખ અભેયીઔન. ુય ુઔ બાયતીમ રાખે.
એ શેરી લાય ભાયે ત્માાં આલલાની શતી. લળીંગ્ટનભાાં
જન્ભેરી અને ત્માાં જ ઉછયે રી છઔયી. ત્માાંનામે શ્રીભાંત લખાભાાં
આલે એવુાં કુટુમ્ફ! એને ભાયે ત્માાં પાલળે? શુાં બાલળે, ખભળે ઔે
નશીં? ઔણ જાણે ઔેટરામ પ્રશ્ન ભાયી વાભે કડઔામા શતા. હુાં
ુ  જઈ લી શતી. ફધુાં ફયાફય ત શત ુાં ને!
ગયન ખુણેખણ
એ આલી. “... ઔેભ છ આંટી?” ઔશેતાાં બેટી. તીના
ભીત્રની દીઔયી, ભને એન ઉભઔ સ્શ્મો; ણ એનુ ાં ગુજયાતી
ભાયા ઔાનભાાં જ અટઔી ડલુ.ાં ઉચ્ચાય અને રશેઔ ુય દે ળી
શત ત મે! ઔદાચ અંદયન યસ્ત ફાંધ શત. ભને રાગ્યુાં ઔે
આટુાં ત એની ભમ્ભીએ ખકાલી દીધુાં શળે! તીના એ
ભીત્રન વમ્ઔા ચીવેઔ લો છી થમ શત એટરે અભાયી
લચ્ચે ભુખ જેટુાં જ ઈતીશાવનુ ાં ણ અંતય શત.ુાં
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“અયે લાશ, શીંચઔ! ભને ફહુ ખભે..” ઔશેતાાં એણે શીંચઔા
કાલાના ળળુ ઔયી દીધા. “ફીસ્રેયી? ના યે ના આંટી, તભાયા
ભાટરાનુ ાં ાણી જ આ ને!” અને ળળુ થઈ એની ધાણીફુટ
ગુજયાતી લાણી. “આંટી, તભાયી વાડી ફહુ વયવ છે .... તભાય
પેલયીટ યાં ખ ઔમ? ભને ‘અકાંડ આનાંદ’ભાાં ‘ગ ૃશખાંખાને તીયે ’ની
લાતાા લાાંચલી ખભે. આણે ાણીુયી કાલા જઈશુાં ને?” એ
છઔયી ફલ્મે જ જતી શતી, ફલ્મે જ જતી શતી અને એના
એઔેમ ળુાંલાડા ય અભેયીઔાની ખન્ધ સુધ્ધાાં નશતી.... ઔબુર ઔળુાં
છાં, હુાં અલાચઔ થઈ ખઈ શતી, સ્તબ્ધ થઈ ખઇ શતી. ુળુાં
અભેયીઔા ભાયા ગયના યવડાભાાં જાણે રાાંઠી લાીને ફેવી ખયુાં
શત.ુાં ભાયી તભાભ તૈમાયીને એણે ફોંફથી ઉડાડી દીધી શતી..
આશ્ચમાના સુકદ આંચઔા એ આપ્મે જ જતી શતી. નેશા
દય લે બાયત આલે છે . અભદાલાદ જ નશીં, વોયાષ્ટ્રનાાં
અંતયીમા ખાભડાાંભાાં જઈને યશે છે . એની ભમ્ભીને એની
ઑપીવનાાં ાણીલાાાં ફશેને ફહુ પ્રેભથી વાચવ્માાં શતાાં. એટરે
નેશાએ એભના ગયે જઈને એઔાદ ફે દીલવ યશેલાનુ ાં જ.
અભેયીઔાના

નેશાના

ગયભાાં બાયતથી

ગુજયાતી

ભેખેઝીન

નીમભીત યીતે આલે. ગયભાાં ફધાએ એ પયજીમાત લાાંચલાનાાં.
દે ળભાાં

ફધાને

ગુજયાતીભાાં

ત્ર

રકલાના.

ગયભાાં

‘બખલદ્ગભાંડ’ના લલ્યુમ્વ ભમ્ભીએ પ્રેભથી લવાલેરા. અને શા,
ગયભાાં અંગ્રેજી નશીં જ ફરલાનુ.ાં
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નેશાનુ ાં લતન વોયાષ્ટ્રનુ ાં ભાાંખય. ીતા ડૉઔટય અને
ભમ્ભી દક્ષાફશેન ળીક્ષીઔા. દાદા શાઈ સ્કુરભાાં આચામા અને
લીદ્યાથીપ્રીમ

ળીક્ષઔ.

ઔેટઔેટરાાં

વમ ૃદ્ધ

યીફ

નેશાના

વ્મક્તીત્લભાાં ઝરઔતાાં શતાાં! ુલા અને શ્ચીભ ફાંને વાંસ્કૃતીનુ ાં
સુદ
ાં ય તત્ત્લ આંક અને અસ્તીત્લ વાભે કીરત ુાં જત ુાં શત.ુાં શા,
એભ ત અભેયીઔન છાાંટ ણ વાલ નશતી એવુાં મે નશીં. “ડેડી
ઔશેત શત ઔે તને જખદીળઅંઔરને ત્માાં ભજા આલળે.” ડેડીને
ુાં
‘ત’ઔાય
ભાયા બાયતીમ ઔાન ભાટે જુ દી લાત શતી.
ગુજયાતભાાં આલેરા ભુઔમ્ છી નેશા બાયત આલી.
ગુજયાતભાાં થમેરી તફાશી જઈ યાશતઔામોભાાં જડાઈ ખઈ
શતી. ગુજયાતનુ ાં ળયીય એના ભાટે જાણીત ુાં શત.ુાં આ એના
ધફઔતા હૃદમ અને નવભાાં લશેતાાં રશીન યીચમ શત.
અભેયીઔા જઈને એણે તાન નીણામ જાશેય ઔમો શત, “હુાં
ડૉઔટય ફનીળ અને એમ ગુજયાતભાાં જ. ઔયભવદની ભેડીઔર
ઔૉરેજ ભેં વાંદ ઔયી રીધી છે . પભા રઈને જ આલી છાં.”
બ્રડ ગ્રુ ત એઔ જ શત ુાં અને ભમ્ભી–પ્ાએ શીભગ્રફીનન
આંઔ ણ ચૅઔ ઔયી રીધ
“ફહુ વયવ! ણ ઔાયણ? ”
“ડેડી તાય દે ળ ખયીફ છે ; ણ રઔ વનાના છે !”
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11-04-07ના ‘દીવ્મ બાસ્ઔય’ દૈ નીઔની બુધલાયીમ
‘ઔળ’ ુતીભાાંથી રેકીઔાની યલાનખીથી વાબાય...

છરછર સુક
“ભમ્ભી, આજે દાઢઔી ફનાલજે... પ્ાનેમ આજે
યજા છે . આજે આણે ફધા ગયભાાં ળાાંતીથી વાથે યશેશ .ુાં ઔઈ
આઉટીંખ નશીં.” ાથા ફલ્મ.
‘‘શા, આવ્મા ત્માયના દડદડ જ ચારે છે . આભ જ
જલાન ટાઈભ થઈ જળે. ઈન્ડીમા આવ્માન વાંત જ નથી
થત.” લીશુએ ટેફર ય ચા-નાસ્ત મુક્યાાં. ફધાાં ખઠલામાાં.
“ળા લીચાયભાાં ડી છે ? ” જખદીળબાઈ ફલ્મા.
‘‘ઔાંઈ નશીં અભસ્ત ુાં જ...” અંજુ ન અલાજ બાયે શત.
‘‘ના ભમ્ભી, એભ ન ચારે, ઔશેવ ુાં જ ડે.”
“લીશુની લાત વાચી છે ભમ્ભી, ચુ ન યશેલામ.” ાથે
ઉબા થઈને ભમ્ભીના શાથભાાંથી ચાન ઔ રઈ રીધ. “ફર,
છી જ ચા ીલાની” ાથાને તપાન ઔમાા લખય ચારત ુાં નશીં.
‘‘ફવ, આ ત એભ થામ છે ઔે તાયા પ્ાને આ
જુ રાઈભાાં 60 લા ુયાાં થળે. ફહુ ભન થામ છે ઔે ષ્ઠીુતી
ઉજલીએ; ણ અભાયાાં ફચ્ચાાં જ અભાયી ાવે ન શમ ત
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ઉજલણી ઔયલાની ભજા ન આલે અને શજી જાન્યુઆયીભાાં તભે
ઈન્ડીમા આવ્માાં શ અને જુ રાઈભાાં પયી આલ એ ત ઔેભ ફને?
અભેયીઔા ઔાંઈ નજીઔ છે !’’
ુાં કયી છે ! ાથાને શજી નલી નલી નઔયી છે . એને
‘‘તમે
વેટ થલા દે . આલતા લે જ્માયે આલળે ત્માયે ઉજલીશુ.”ાં
જખદીળબાઈથી ન યશેલાયુ.ાં
‘‘અયે ફાફા, એટરે ત ચુ શતી. આ ાથા ભઢાભાાં
આંખાાં નાકીને ફરાલે એલ છે .”
‘‘એભાાં શુ?
ાં લાત ત થામ! ઔાંઈ નશીં, રે શલે, તાયી ચા
ત ઠયી ખઈ. લીશુ, ભમ્ભીની ચા ખયભ ઔયી દે .”
“ભમ્ભી, આણે ઔાંઈઔ જાદુ ઔયીશુ.ાં ” લીશુમે છી
તપાની નશતી.
ાથા-લીશુ ત્રણ લીઔ ભાટે આવ્માાં શતાાં. દીલવ આંકના
રઔાયાભાાં ુયા થઈ ખમા. ગુજ
ાં ત ુાં ગય પયી સુભવાભ થઈ ખયુ.ાં
અંજુ અને જખદીળબાઈ પયી તાનાાં ઔાભભાાં જીલ યલલા
ભથતાાં. અંજુ ને ગણીલાય થત ુાં ઔે ળા ભાટે વન્તાનને યદે ળ
જલા દીધાાં? વાયા ભાઠા દીલવએ ઔઈ દડીને આલી ળઔે જ
નશીં! દીઔયાન દીઔય શલે દઢ લાન યભાડલા જેલડ શત;
ણ લચ્ચે ફે દે ળની દીલાર...!
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જાન્યુઆયી છી જુ ન-જુ રાઈ આલતાાં ગણી લાય રાખી.
દીલવ ઔાભભાાં નીઔી જત; ણ વાાંજ છી ગયભાાં જાણે
વન્નાટ છલાઈ જત. અંજુ અને જખદીળબાઈ ફાંને થાઔી જતાાં.
ઔઈને ઔાંઈ લાત ઔયલાની ઈચ્છા થતી નશીં. જ્માયે નરાઈન
થલાન ભેવેજ આલત ત્માયે ફાંનેના જીલભાાં જીલ આલી જત.
છી ત લાત જ લાત. લેફ ઔેભેયાભાાં વન્તાનના શવતા
ચશેયા, નાનઔડા આમાની યભત અને એભનુ ાં યીમાભણુાં ગય
જઈને ફન્નેને વન્ત થઈ જત.

એઔ લકત આભ જ ચેટ ઔયતાાં ાથે ુછુ,ાં “ભમ્ભી,
આ લકતે પ્ાજીની ફથા ડે ય શુાં ઔયલાના?” “લીચાયીએ
છીએ.

ક્યાાંઔ ફશાય જઈશુ.ાં ” “ના શોં!

ડીવેમ્ફયભાાં આલીએ

ત્માયે

આણે

ત્માયે નશીં.

વાથે

પયલા

અભે
જઈશુ.ાં

પ્ાજીની ફથા ડે ય અભે યજા રઈશુાં અને ખુફ ચેટ ઔયીશુ.ાં ”
લીશુ ફરી. જખદીળબાઈના ળયીયભાાં સુકનુ ાં રકરખુાં પયી
લળયુ.ાં અંજુ ફરલા જતી શતી ઔે ઔાળ એ દીલવે તભે આલી
ળક્યાાં શત! ણ એ ળબ્દ ખી ખઈ. અભેયીઔાથી ાાંચ
ભશીનાભાાં પયીથી ઈન્ડીમા આલવુાં ળક્ય જ નશત.ુાં

ચથી જુ રાઈ. શમ્ભેળાાં યાતના ફાય લાખે વન્તાનન
પન આલે. આ લકતે ઔેભ પન યણક્ય નશીં? શમ એ ત;
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થાક્યાાં શળે. આભેમ આણે વલાયથી જ દીલવ ખણીએ છીએને!
અંજના ગણીલાય ઔશેતી ણ કયી. ‘‘ફેટા આણ દીલવ
સુમોદમથી ખણામ. આ ત શ્ચીભની યીત.” જ ઔે એનાાં
ફચ્ચાાં એને યાતના ફાય લાખે ઉઠાડતાાં જ. આ લકતે એ
સુક ભળયુાં નશીં. જ ઔે જખદીળબાઈ ત ગવગવાટ ઉંગતા શતા.

વલાયભાાં છ લાખે ફેર લાખી. અત્માયભાાં આ રાાંફી
ફેર ઔણ ભાયે છે ? જયા અઔાઈને અંજુ એ ફાયણુાં કલ્યુ.ાં
અત્મન્ત આશ્ચમા લચ્ચે નજય વાભે ાથા–લીશુ ઉબાાં શતાાં!!!!
“શેપ્ી ફથા ડે પ્ાજી!” ગય આખુાં ગુજી
ાં ઉઠલુ.ાં અંજુ ની ફાથભાાં
ાથા–લીશુ શતાાં અને આનાંદ એની આંકભાાંથી લહ્યે જ જત
શત. ફય સુધીભાાં ત ાથે દડાદડી ઔયીને ાટી ખઠલીમે
દીધી. લીશુએ ફધાને પન ઔયી દીધા. ણ એભના જેટરેખનુ ાં
શુ?ાં ત ઔશે, ‘‘અભે ત્માાંથી જ ઉંગનુ ાં પ્રાનીંખ ઔયી નાખ્યુાં છે !”

યદે ળ ખમેરાાં વન્તાનની ભા-ફા પ્રત્મે ઉેક્ષાના
ગણા ઔીસ્વા તભે જાણ્મા શળે. જલા દ, ભુરી જા એને. અને
જુ , આ વ ટઔા વાચી ગટના ઔેલી સુખધ
ાં ીદાય છે !!!

–રતા શીયાણી
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08-08-2007ના ‘દીવ્મ બાસ્ઔય’ દૈ નીઔની બુધલાયીમ
‘ઔળ’ ુતીભાાંથી રેકીઔાની યલાનખીથી વાબાય...
વજૉઔ–વમ્ઔા : એ–83, ખમર ાઔા એાટા ભેન્ટ, લસ્ત્રાુય,
અભદાલાદ–380 015
પન: 079-2675 0563 ભફાઈર: 99784 88855 ઈ–ભેઈર:
lata.hirani55@gmail.com
રેકીઔાની લેફવાઈટ – www.readsetu.wordpress.com
(રેકીઔા રતાફશેનને ભેં પન ય ુછુાં ઔે ,
‘ફશેન, તભે રખ્યુાં ત કળુાં, હૃદમસ્ળી ણ છે ; ણ આ ફન્ને,
વાચે જ વાચી ગટના છે ઔે?’ રતાફશેન ઔશે, ‘ ઉત્તભબાઈ,
શેર પ્રવાંખ નેશાન છે તે ભાયા ભીત્રની દીઔયી છે . ભાયી નજય
વભક્ષ ફધુાં ફને.ુાં . અને ફીજ ‘છરછર સુક’ન પ્રવાંખ ત
અભાય – ભાયા ગયન... ભાયા દીઔયા વાથેન! હૃદમ વાથે
જડામેર, હૃદમભાાંથી નીઔે રા ળબ્દ લડે રકામેર, એટરે જ
ઔદાચ, તભે ઔશ છ તેભ, તે હૃદમસ્ળી ફન્મ શળે. લાચઔ જ
વાચા બાલઔ ણ છે .. તભાયા વદ્ભાલ ફદર આબાય!’ –રતા
શીયાણી)

@
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પયીમાદ ઔમાા ઔયે તે વ ૃદ્ધ !
–જખદીળ ળાશ
અનુક્રભણીઔા

ળયીયની ઉંભય લધે તેભ અંખ નફાાં ડે,
આંકે ભતીમ આલે ઔે ઝાાંક આલે, ઔાને છાં વાંબામ, દાાંત
ડલા ભાાંડે, માદળક્તી નફી ડે, લા ધા થામ ને ટાર
ડે, ઉંગ છી થામ, ાચન ભાંદ થામ, કયાઔ ગટે, સ્નાયુ
ઢીરા થામ,

સ્ફુતી છી થામ લખેયે..લખેયે..લખેયે.. ૬૦

લયવની ઉમ્ભય છી, ઔે ઔઈને ૭૦ ઔે ૭૫ લયવની ઉંભય છી,
ઉય જણાવ્માાં તેલાાં રક્ષણ લયતામ.
આ કુદયતન ક્રભ છે . જન્ભ, ફાણ, યુલાની,
ગડણ અને મ ૃત્યુ વોને ભાટે નીશ્ચીત છે જ. આ વભજણ જ ન
ઔેલાઈ શમ ત વ્મક્તીન સ્લબાલ ચીડીમ થામ, ગયના વાથે
જયા જયાભાાં ભાઠુ ાં રાખે ઔે ચડબડ થામ અને યીણાભે આ વ ૃદ્ધ,
દીઔયા–લહ–
ુ ોત્ર–ોત્રીભાાં

અકાભણાાં

થામ,

બાયે

ડે,

અલાાંછનીમ રાખે.
૬૦ લયવની ઉમ્ભય થતાાં દયે ઔે મ ૃત્યુની વભજણ
ઔેલલાની ળળુઆત ઔયલી ગટે છે . મ ૃત્યુ ત આણી ધાભીઔ
વભજણ મુજફ, આત્ભાનુ ાં આલયણ ફદરલાની ક્રીમા ભાત્ર છે .
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 68
આત્ભા અભય છે

ને દે શ નાળલન્ત છે .

આવુાં યજેયજ

વાાંબનાય અને યટનાય ણ તાની ઉય આલે ત્માયે
વભજણ ઔેલલાભાાં ઉણા ડે છે . નાભ તેન નાળ છે જ. અને
ગયડાાં જામ ત જ નલાાંની જગ્મા થામ ને! સ ૃષ્ટીન આ અપય
નીમભ છે .
આ વભજણ ઔેલલા જે ધભાને ભાને છે તે
તતાના ધભાળાસ્ત્રનુ ાં ઠન ઔયે . શીન્દુ ખીતાાઠ ઔયે .
ટીમ ાઠ નશીં;

વભજણુલાઔન ાઠ,

ળાાંત ચીત્તે,

એઔાાંતભાાં લશેરી વલાયે ઔયલાથી રાબ થામ છે .
ળયીયને નયવુાં યાકલા વાળુ પયવુ,ાં મખાવન ઔયલાાં,
શલ વ્મામાભ ઔયલ. ભેયેડીમન વ્મામાભ આદળા વ્મામાભ છે .
(તેની ુસ્તીઔાની ઔીંભત ફાય ળુીમા છે અને મજ્ઞ પ્રઔાળન
વભીતીને વયનાભેથી તે ભે છે .)
કાલા–ીલાભાાં જુ લાનીની ટેલ ફદરલી ગટે છે .
ભીઠાઈ, ભીષ્ટાન્ન, તે ર ઔે ગી–તેરલા કયાઔ ફાંધ જ ઔયલ
ઔે વાલ છ ઔયલ. ભયચુ–ભીઠુ
ાં
ાં–ભવારા ગટાડલાાં. વાદ અને
અલ્ાશાય–ભીતાશાય ચાલી ચાલીને રેલ. દીલવભાાં ત્રણલાય
ભાથી કયાઔ રેલ માાપ્ત છે . આશાયભાાં પન ઉમખ
લધાયલ, ઔઠ ગટાડલાાં. ફજાળુ લાનખી, ઠાંડા ીણાાં લખેયે
ફન્ધ ઔયલાાં. વલાયે ઉેઃાન ઔયવુ.ાં
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સુલા–જાખલાન વભમ નક્ી ઔયલ. ફયે અડધ–
ણ ઔરાઔ લાભકુક્ષી થતી શમ ત યાત્રે ાાંચથી છ ઔરાઔની
ઉંગ ુયતી ખણામ. ચીત્તની પ્રવન્નતા ભાટે ફાઔ વાથે, તેભને
ખભે તેલી પ્રવ ૃત્તીભાાં વભમ ખાલ. તેભને લાતાા ઔશેલી, યમુજી
ટુચઔા તથા ફાખીત વાંબાલલાાં, શલી યભત યભલી
તેભની વાથે,

તેભના અનુકુ વભમે તેભને પયલા રઈ જલાાં.

શવુાં લાચન યાકવુ.ાં

ટી.લી.

ઉય વભાચાય જલા ઔે

સુળુચીુણા ધાયાલાશીઔ ઔે પીલ્ભ જલી. શવુાં વાંખીત વાાંબવુ,ાં
યવ શમ ત ઔથા–લાતાાભાાં જવુ.ાં ટુાંઔભાાં, દીનચમાા ફનાલી
વતત વ્મસ્ત યશેવ.ુાં ગયના વાથે ઝાઝી ચચાાભાાં ન ઉતયવુ,ાં
તેભને ન ખભતી લાત ત ન જ વાંબાલલી.
વતત આનન્દભાાં યશેવ,ુાં તાની કાલા–ીલાની ઔે
ફીજી ટેલ ફદર ગયના ભાણવ ાવે અેક્ષા ન યાકલી. ફની
ળઔે તેટરાાં તાનાાં ઔામો જાતે ઔયી રેલાાં. તાનાથી ન જ
થઈ ળઔે તેલાાં ઔાભ, જેની ાવે ઔયાલલાાં જળુયી શમ તેભની
અનુકુતા ુછીને, ઔાભ વોંલાાં.
અધીયાઈ, ચીડીમાણુ,ાં ભાખણી ઔયલી, તાની
લાત ફીજા વાાંબે તેલ આગ્રશ યાકલ, ુછ્ા લખય વરાશ
આલી – લખેયેથી અલશ્મ ફચવુ.ાં
વ ૃદ્ધ ભાટે ઔેટરીઔ જળુયી ફાફતની સુચી શજી રાાંફી
ઔયી ળઔામ...
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–જખદીળ ળાશ
ભે ૨૦૦૯ના ‘ળીલામ્બુ’ ભાવીઔના ાન ક્રભાાંઔ
૩૦–૩૧ યથી વાબાય...
રેકઔવમ્ઔા –
–જખદીળ ળાશ
(તાંત્રી અને વાંાદઔ– ‘ળીલામ્બુ’ ભાવીઔ. ‘ળીલામ્બુ’ ભાવીઔના
ચાુ

અને

જુ ના

અંઔ

લાાંચલા

આ

https://sites.google.com/site/pahelumsukha/ રીંઔ ઉય
ક્રીઔ ઔયી જુ  ),
કુદયતી ઉચાય ઔેન્ર, લીનફા આશ્રભ, ખામત્રી સ્કુર ાવે,
ખત્રી યડ,
લડદયા - 390 001 Phone – 0265-237 0489 - Mobile 98243 26037

@
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કાધુ,ાં ીધુ ાં અને યાજ ઔીધુ ાં !
–આળા બુચ
અનુક્રભણીઔા

એઔ લાતાા ઔહ?
ુાં
એઔ શતી કીવઔરી. નાની અભથી, એનુ ાં ેટ નાનુ.ાં
ખ

નાના..

અયે ,

ુછડી
ાં

ણ

નાની.

એના

કુટુમ્ફના

રારનારનથી ધીયે ધીયે ણ ાભીને બરે ભટી ન થઈ;
ણ તન્દુયસ્ત અને ભજબુત જળુય થઈ. ફીજાાં કીવઔરાાં અને
વવરાાં વાથે નીળાે ખઈ, બણીખણીને શળીમાય થઈ. એ
યશી શતી એ લખડાન યકેલા તાજેતયભાાં જ ફદરામ શત
એટરે આણી આ કીવઔરીફશેનના લીચાય અને આદળો,
યકેલાની લાત અને ઔાભથી અનામાવ ગડાતા યહ્યા.
ળાાજીલન

દયભીમાન

ભે રાાં

ળીક્ષણ

અને

ઔેલણીથી એના ખભાાં એવુાં જય આવ્યુાં ઔે તે એના પ્રીમ
યશેઠાણ

લડની

ઔલીતાલાચન

ઔે

ડાીભાાંથી
લક્ત ૃત્લ

ત

ક્યાયે ઔ
ક્યાયે ઔ

નીફન્ધરેકન,

વાંખીત,

ન ૃત્મ

ઔે

લાદનની ડા ય ચડલા રાખી. વાંસ્કૃત, ચીત્રઔા અને
શીન્દી યીક્ષા ાવ ઔયીને એ ત બૈ એઔ ‘વાંસ્કૃત’
કીવઔરી

ફની

ખઈ!

આભ,

એ

તાના
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લાતાલયણભાાં અને ભીત્રલત
ા ુ લચ્ચે ખુફ આનન્દે ભટી થલા
રાખી. ગણી ફશાદુય ફની, અનેઔ દીળાભાાં દડાદડ ઔયીને
ઔાંઈઔ ને ઔાંઈઔ કયાઔ ભેલલાભાાં ાલયધી ફનલા રાખી.
આભ ઔયતાાં ઔયતાાં ળાાજીલન ુળુાં થયુ.ાં ત્માાં ત આ
શયકદુડી કીવઔરીને ઔૉરેજભાાં જતાાં અલનવુાં ઔાભ ઔયલાના
ઔડ જાગ્મા. એનુ ાં ખજુ ાં નાનુ;ાં ણ જાતજાતના સુઔા ભેલા
કાઈને એનુ ાં ભખજ બાયે ઔલ્નાળીર ફને ુાં અને તેભાાંમે
ભાતાીતા અને ગુળુજન તયપથી દયે ઔ યીસ્થીતીનાાં મુ
સુધી જલાની અને જલાની દૃષ્ટી અને અચ નીણામળક્તી
ભે રી. એટરે કીવઔરીફાઈ ત ઉડયાાં ઔાભ ઔયલા! ઔઈએ
ધાયુું નશત ુાં એવુાં ઔાભ શોં! ઔાખડીના ભાાભાાં મુઔેર ઔમરનાાં
ફચ્ચાાંને ચાાંચ ભાયીને નીચે પખાલી દીધાાં શમ એલાાં ફચ્ચાાં,
ભા લખયનાાં ખુડીમાાં અને ળક્તીળાી જાનલયના ખ નીચે
અટલાઈને ભાય કાઈને તાનાાં ટાાંથી દુય પેંઔાઈ ખમેરાાં
ફચીમાાં લચ્ચે શોંચીને તે લટથી ફધાનુ ાં ધ્માન
યાકલા રાખી. તાને ભે રાાં પ્રેભ અને ઔાજી ફીજાને
લશેંચતી યશી અને એભાાં ૈવા ઔભાલાનુ ાં ભુરી ખઈ. જ ઔે
એભ ઔયતાાં એની ળુાંલાટીન યાં ખ ઉગડત ખમ, વનેયી થત
ખમ. એન આ ટુઔડી કીવઔરીને ત યાજી જ શત.
એની આવાવના અનુબલી જાતબાઈ આલી, નાનઔડી
કીવઔરીને દય ઔે ફકર લખયનાાં ફીજાાં ફચ્ચાાંને છાાંમ
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આીને આ ડયાભણા જખરભાાં
ાં
ટઔી યશેલા ળીક્ષણ આતી
અને એભને તાના ેટજખ કયાઔ ભેલલા તૈમાય ઔયતી
જઈને ખુળ થતા.
આભ ઔયતાાં ઔયતાાં ત બૈ, આણી આ કેરકુદ ઔયતી
કીવઔરી એની લીવીના અન્તે શોંચલા આલી. એને ભાટે
વયવ ભઝાન ળુા, શળીમાય અને કાંતીર કીવઔર ભી
ખમ એટરે ભાફાે યાં ખેચખ
ાં ે રખન ઔયાલીને એને ભઔરી
વાવયે . થયુાં એવુાં ઔે દીરની એ ચટ કીવઔરી, જે તાન
લખડ છડીને ઝાડ ઉય ચડતાાં ળીકલા ઔે કયાઔની ળધભાાં
ક્યાાંમ નશતી ખઈ, એ ઠામુઔી આકે આક મુરઔ છડીને
બાખી અને એ...મને જઈ શોંચી વાલ જુ દા ભરઔભાાં. એને
ત જાણે વવરાાં ને શયણાાં જેલાાં વાથી દસ્તને છડીને યાની
ફીરાડા, લળુ અને લાગની લચ્ચે આલી ડયા જેવુાં રાગ્યુ!ાં
થડા દીલવ ડયીને એ ત તાના ઝાડની ફકરભાાં જ
બયાઈ યશી. ણ છી ફીજાાં પ્રાણી વાથે ભૈત્રી ઔયલાની
રારચે

અને

પયી

તાના થનખનતા ખને

દડાદડ–

ચડઉતય ઔયલાની જગ્મા આલા તાની ફકરભાાંથી ફશાય
નીઔી.
લાત એભ ફની ઔે ફશેનફાને નલા લખડાભાાં ઔઈ
કે નશીં. એ ઔેટરી દડાદડ ઔયી ળઔે, ક્યાાંથી કયાઔ
બેખ ઔયલ, ક્યાાં વાંતાડલ, ક્યાયે , ઔને, ઔેટર, આલ લખેયે
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જાણતી શળે ઔે નશીં, એ જાણલાની ઔઈને ડી નશતી. એટરે
ઔઈએ ‘આલ ભાયી ફશેન, લખડાન આટર બાખ તાય. જે
ભે તે ળધીને ેટ બય,’ એભ ઔહ્ુાં નશીં. તમ આણી આ
જીજ્ઞાસુ કીવઔરી નલાાં વ ૃક્ષ અને લાાંઔાચુઔા
ાં યસ્તા. યથી
વાય થઈને અલનલા લવાશતી ાવેથી યજ યજ ઔાંઈ ને
ઔાંઈ નવુાં ળીકતી. એભ ઔયતાાં એને ફચ્ચાાં થમાાં. ાીીને
ભટાાં ઔયે રાાં એ

ફન્ને

ફચ્ચાાં ણ

તતાની અરખ

દુનીમાભાાં ફકર ફનાલીને યશેલા રાગ્માાં.
લોનાાં લશાણાાં લામાાં. આણી કીવઔરીને એના
નલા મુરઔભાાં ભતા શેઝર નટ, ચેસ્ટ નટ ઔે અકયટ જેલાાં
ભોંગાદાટ સુઔા ભેલા ઔભાઈ રેલાની તઔ ન ભી. તમ એ
શાયીને ફેવી ન યશી. આણી ળીંખને તરે આલે એલા શૈવ
ચેસ્ટ નટ બેખા ઔયીને રાલતી અને ફચ્ચાાંનાાં બયણણભાાં
પા આતી. શ્રીયાભને વેત ુફન્ધ ફાાંધલાભાાં તાના નાના
શાથભાાં યે તીના ઔણ રાલીને ભદદ ઔયનાય ેરી કીવઔરીની
આ લાંળજ કયીને, એટરે. શલે ત એ મુરઔભાાં યહ્યાને ગણાાં
લો થમાાં. કુદઔ–કુદઔ ઔયતી એ કીવઔરીના જીલનભાાં વાાંજ
ડલા આલી. એના જીલનભાાં ાનકય આલીને ફેઠી છે .
અનેઔ તડઔાછાાંમા જઈને ધીયી ડેરી ચાંચ કીવઔરી
ળીમાાભાાં નબલા ઔાભ આલે એટરે તાના ફખીચાભાાં
ધયફીને યાકેર કયાઔ ળધી, એઔરી, તાની ફકર ાવે
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ફેઠી છે . તાનાાં મુરઔભાાં બાઈબાાંડયડાાં અને દસ્તને છડીને
આલી છે . એને ક્યાયે ભાળે એભ લીભાવણ ઔયતાાં ઔયતાાં
યાત ડી અને એ ઝરે ચડી છે .
ળ......., ઔઈ ફરળ નશીં, ઔાંઈ ણ....
આણી આ કાવ કીવઔરીએ ત કાધુ,ાં ીધુાં અને
તાના ભન ય યાજ ઔીધુાં છે .

–આળા બુચ
વજૉઔ–વમ્ઔા : આળા બુચ - 71- Half Edge Lane, Eccles,
Manchester, M30 9AZ, UK
Phone: 0161 789 2856

eMail: ten_men@hotmail.com

લીચાયત્ર ‘નીયીક્ષઔ’ ( તાંત્રીશ્રી પ્રઔાળ ન. ળાશ –
prakash.nirikshak@gmail.com
તાંત્રીશ્રી

અને

લીુર

દે ળાલયના

વશમખી

ઔલ્માણી -

vipoolkalyani.opinion@btinternet.com)ના તા. 1-10-2010ના
અંઔભાાંથી વાબાય..

@@@
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209 : 16-01-2011

અભેયીઔાન આડળાડળ
–સુચી વ્માવ
અનુક્રભણીઔા

નલાાં નલાાં અભેયીઔાભાાં યશેલા આલ ને જે એઔુાં
રાખે, ઔાંઈ એઔુાં રાખે ઔે ન ુછ લાત! છે ઔ ઔાઠીમાલાડથી
આલેરા યાં ખીરા ભાણવ જેને વતત લાત,ુાં લાત ુાં ને ફવ લાત ુાં
જ ઔયલા જઈએ! ભાણશ ભાણશભાાં યશેલાની ટેલ. વલાય ડે
ને ઔાભલાી ખાભ આકાની લાત ુાં રાલે...છાાાં લાાંચલાની
જળુય ન ડે. ઔાભલાીનુ ાં છાુાં તે ત્માાં ળાઔલા આલે.
ળાઔલા

જામ,

ત્માાં

સ્તીલા

આલે.

અયે ,

લચભાાં

બીકાયી આલે! લી, ફાએ ઔામભના ફાાંધેરા બ્રાહ્મણ, ‘દમા
પ્રભુની’ ઔયીને આલે. ઉબયાતા ભાણવની લચ્ચે ધભાધભ
જાખતા ાડળભાાં ફય ત ગડીલાયભાાં ડી જામ.
હુાં

ફાડી

આલા

લાતાલયણને

છડી

૧૯૭૦ભાાં

અભેયીઔા આલી. શેરે જ દીલવે વલાય ડી; ણ વાલ
સુનઔાય! અંધાયી ઔાી ચોદવની યાત જેલ દી’ ઉખલા રાગ્મ.
ઉયલાા ગયભાાં વશેજ ખરાાંન અલાજ આલતાાં, શડી
ઔાઢીને હુાં ત ઉય ખઈ ને ફાયણુાં કકડાવ્યુ.ાં એઔ ઉંચી
ઔદાલય

ખયી

અભેયીઔન

સ્ત્રીએ

ફાયણુાં
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બાયતભાાંના કાદીબાંડાયભાાંથી, અભેયીઔનને આલા કયીદે ર
કાવ ભોંગદાટ વૅન્ડરવુડ વાબુ વાથે રઈને ખઈ શતી. ભેં
ભાયી ક આી, ેર વાબુ બેટ આપ્મ. ફાયણાાંની
લચલચ ઉબી યશી ેરી ફાઈએ તાનુ ાં નાભ ‘વૅન્ડી’ છે ઔશી
ક

આી. ભેં

નલા ાડળી તયીઔે

ક આી.

ભીત્રબાલે ઓચાયીઔ–વ્માલશાયીઔ યીતે વાબુ આપ્મ. ટ્ટ
ઔયતઔ વાબુ રઈ, ‘થેન્ઔ યુ’ ઔશી વટાઔ દઈને ફાયણુાં ઔયુું
ફાંધ! ભને ત આબભાાંથી લીજી ડી શમ એટર ફધ
‘ળૉઔ’ રાગ્મ. ફવ શાાંલ! આલા ાડળી! ન લાત, ન ચીત;
ન આલ, ન ફેવ ઔશે! આટરી ફધી વ્મલશાયશુન્મ અને શુષ્ઔ
જીન્દખી ઔેભ જીલાળે?થડા વભમે વભજાણુાં ઔે ભટાાં ળશેયભાાં
રઔ ભતાલડા નથી શતા. ફેત્રણ ભશીનાભાાં અભાયા જ
અાટા ભેન્ટ ઔૉમ્પ્રેક્વભાાં થડા ‘દે ળી’ યશેલા આલી ખમા
એને એભાાંથી એભને એભ આખુાં શીન્દુસ્તાન ઉભુાં થઈ ખયુ.ાં
દાનાાં તેરાાં, બજીમાાંના થા સુખન્ધ પ્રવયાલલા રાગ્માાં.
ળીકડ–ુયી, ચીઔન–ુયીની વડભથી ળેયી ભગભગી ઉઠી.
૧૯૭૬ભાાં અભે

ડીટ્રઈટ

મુલ

થમા.

નાનુ ાં

શુાં

ઔૉન્ડભીનીમભ(ફ્રેટ) કયીદ્ુ.ાં વાલ જુ દ જ અનુબલ નીલડય.
શેરે જ દીલવે શજુ અભાય વાભાન આલત શત ત્માાં
રખબખ આઠથી દવ જેટરાાં દાં તી તાનાાં ફાઔ રઈને
આલી

શોંચ્માાં.

આલઔાય

ભાટે

ઔઔ–ઔૉપી
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બાલબીન આલઔાય આપ્મ. બણેરા–ખણેરા ખયા ભાણવન
આલ ઉષ્ભાવબય આલઔાય! દીર ત તયફતય થઈ ખયુ.ાં
ભીળીખનભાાં ઠાંડી ફહુ ડે. ણ ભાણવ અતીળમ હપ
ુાં ાા. એ
હપ
ુાં ભાાં અભને જયામે ઠાંડી ન રાખી.
ભીળીખનભાાં અભાયી એઔ ફાજુ ભાાં એઔ લઔીર અને
ફીજી ફાજુ ભાાં એઔ પ્રમ્ફય યશે. ફન્ને ઠાઠભાઠથી યશે. નલી
ભટી

ખાડી, ગયભાાં

યાચયચીુાં બવ્મ, દીવ્મ. ક્યાયે ઔ

આણને ભનભાાં થામ ઔે આ ફન્નેભાાં ઔણ ચડે! ઔણ લધાયે
ૈવા ઔભાત ુાં શળે?લઔીરવાશેફ જ લધુ ૈવાલાા શળે એલી
વલાવાભાન્મ વભજભાાં અભે ાડળી શતા. એઔ દીલવ
લઔીરવાશેફના ગયભાાં નાન અભથ એઔ ાઈ ત ુટી ખમ
ને

રખબખ ત્રણ–ચાય રઔનાાં ગયનાાં બોંમયાાંભાાં ાણી

બયાણાાં. આડળાડળભાાં

ધભાર

ભચી

ખઈ. પ્રમ્ફયનાાં

ફાયણાાં કકડાલી તેભને ઉઠાડયા. નવનવભાાં ઔાભખાયનુ ાં રશી
ધફઔત ુાં શમ આલ એ પ્રમ્ફય ત એનાાં વગાાં જાય
રઈને શોંચી ખમ. અતીળમ અદાથી વીખયે ટની એઔ ભટી
ફુાંઔ ભાયી ઔાભ ળળુ ઔયુું ને દવ જ ભીનીટભાાં ુળુાં ઔયુ.ું લાશ
લાશના ાડળીના ઔાયને ફાઅદફ લતી વરાભ બયી,
પક્ત ૧૫૦ ડૉરયનુ ાં ફીર લઔીરવાશેફના શાથભાાં ધયી દીધુ.ાં
લઔીર એટરે દરીર ત ઔયે જ! એભણે ઔહ્ુ,ાં ‘અભે લઔીર
રઔ

ઔરાઔના ૧૫૦ ડૉરય ચાજૉ નથી ઔયતા ને તભે
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 79
પ્રમ્ફય રઔ ૧૦ ભીનીટભાાં ૧૫૦ ભાાંખ! ફહુ ઔશેલામ!’
વખ્કત કાંધ ુાં શાસ્મ આીને પ્રમ્ફય ઔહ્ુ,ાં ‘લઔીરવાશેફ,
તભાયી લાત વાથે હુાં વમ્ભત થાઉં છાં; ઔેભ ઔે પ્રમ્ફયના
ઔાભનુ ાં રાઈવન્વ ભેં રીધુાં તે શેરાાં હુાં લઔીરાત જ ઔયત
શત.’ અભે વો ેટ દુેઃકી જામ એટુાં શવતાાં શવતાાં ગયભાાં
ચાલ્મા ખમાાં.
જીલનન ‘સુન્દયઔાાંડ’ ડીટ્રઈટભાાં લીતાલી ૧૯૮૨ભાાં
પયી ાછાાં અભે પીરાડેલ્પીમા આવ્માાં. એઔ અરખાયીન જુ ન
ફાંખર બાડે યાખ્મ શત, જેભાાં ૮–૧૦ લોથી ઔઈ યશેત ુાં
નશત.ુાં ૬૧૧ શાઈ–લે ઉય, ઉંચ, એઔદાં ડીમ ભશેર ને
રવઔણ

ડ્રાઈલ–લે

વીધેવીધ ૬૧૧ભાાં જામ. ઔાચાચા,

નફાની તાઔાત નથી ઔે ગયના ડ્રાઈલ–લેભાાં આલે. ને
આલે ને ાછ યીલવાભાાં ખાડી ૬૧૧ શાઈ–લે ય ખાડી રાલે
ત બડના દીઔયાને ઈનાભ આુ!ાં ‘ભાતાજીના ઉંચા ભન્દીય
નીચા ફાય, ઝળુકડે દીલા ફે યે રર...’ આ ભુતાલા
ફાંખરાનુ ાં નાભ ‘ઈયલીન ફાંખર.’ ન ઔઈ આખ, ન ઔઈ
ાછ, ન ઔઈ ફાજુ ભાાં– શા, ફાજુ ભાાં ગય શત ુાં જે છે લ્રાાં ૨૫
લાથી ફાંધ શત.ુાં ગયની ાછ એઔ લીળા ફાંખર, પયતી
રખબખ ફે એઔય જેલી જભીન અને ફુરથી બયુય ફખીચ.
પનાાં અવાંખ્મ ઝાડ. આણા ભુતાલા ફાંખરાની પ્રત્મેઔ
ફાયીભાાંથી

આ

સ્લખીમ

ફાંખરાનુ ાં દળાન
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રટઔટા–રવઔણા

ડ્રાઈલ–લેભાાં

ફુર

દડી

દડીને

આલે.

દીલવયાત જશેભતથી ઉખાડેર, ફુલ્મ–પાલ્મ ફખીચ જાણે
આણા ભાટે જ ઔેભ ન શમ!
આલી ભટી પ્રટીના ભારીઔ, બાઈ–ફાા–ડવા
એડલડા . ગયભાાં શમ તેના ઔયતાાં રખબખ ફખીચાભાાં જ લધુ
શમ. એડી ફાાન ળુઆફ, એનાાં શાઈટ–ફૉડી ફધુાં જઈને
ફીઔ રાખે ઔે જ ખારાલેરા થઈને વાભેથી લાત ઔયલા જશુાં
ત ઔદાચ ભઢુ ાં તડી ફેવળે! ભેં ત ક્યાયે મ શીમ્ભત જ ન
ઔયી. ક્યાયે ઔ જતાાં–આલતાાં આંક ચાય થામ ત એડીફાા
ભઢુ ાં પેયલી રે, ભનભાાં ઔદાચ ઔશેતા શળે ઔે – ‘આ ઈન્ડીમાના
દે ળી વાલ નક્ાભ છે !’
ફાલીવ લયવના અભાયા લવલાટભાાં એડીફાાએ વભ
કાલા ફે લાય અભાયી વાથે લાત ઔયી શળે. શેરી લાય
અભાયા ાંદય લયવના લવલાટ છી અભે, બાડાન આ
‘ઈયલીન’

ફાંખર

કયીદી

રીધ,

ત્માયે

ાંદય

લયવે

એડીફાાએ અભેયીઔન યીલાજ પ્રભાણે ફે લાક્યભાાં ઔશે,ુાં
‘લૅરઔભ

ટુ

ધીવ

નેફયહડ
ુ ! આઈ

પાઉન્ડ

આઉટ

ફ્રભ

એફીન્ખટન ટાઉનળી ન્યુવેય ધૅટ યુ ફૉટ ધીવ પ્રટી.’
શલે આન અથા એ થમ ઔે છે લ્રાાં ાંદય લયવથી અભે
‘લૅરઔભ’ નશતાાં?અને ફીજીલાય, ૨૦૦૩ભાાં અભે ગય લેચી
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લીદામ રીધી ત્માયે ઔશે,ુાં ‘યુ લય ગુડ નેફવા’! ર, ફર!
લી ભનભાાં ત ફલ્મા શળે ઔે, ‘શાળ! ર ટી!’
૨૦૦૩ભાાં ભટી ઉમ્ભયે પયી નલા ાડળભાાં જતાાં ડય
રાખત શત. નવુાં વફડીલીઝન, નલાાં ભઔાન જતાાં રાગ્યુાં ઔે
આલા ગયભાાં ત નલાાં યણેરાાં નાની ઉમ્ભયનાાં ઔલ્વ,
ફાઔ વાથે આલળે જેભાાં આણા જેલાાં ભટાાં, ુખ્તલમના
ભાણવ

વાથે

ઔણ

ફરળે?ઔણ

વમ્ફન્ધ

યાકળે?છે લ્રાાં

ફાલીવ લયવથી એડીફાાએ અભને ફયાફય તૈમાય ઔયી
દીધેરાાં. અભે

ળાન્તીુલાઔ ‘આકયી

ભાંઝીર’ભાાં ફીન્ધાસ્ત

પ્રલેળ ઔમો.
ફે–ચાય દીલવ છી ફાજુ ના ભઔાનભાાં નવ્લી નક્ય,
ચઔચઔીત, બ્ુ યાં ખની સ્ટા ઔાય
યાં ખન

રેધય

સુટ

આલીને ઉબી યશી. એ

શેયેર, ઉંચ, ઔદાલય, ત્રાાંફાલયણ,

સુળીક્ષીત ભાણવ ફશાય આવ્મ. ભાયા ભનભાાં વશેજ ઉદ્ગાય
નીઔી ખમ, ‘ભામાા ઠાય, આ ડ્રખ ડીરય જેલ રાખે છે .’
અતીળમ લીલેઔથી શાથ રાંફાલી તે ફલ્મ, ‘ભાળુાં નાભ શફાટા
ભયે છે . આજ વાાંજ સુધીભાાં હુાં અને ભાયાાં ત્ની ગયભાાં
ખઠલાઈ જશુ.’ાં તે દીનથી આજ રખણ એ શયકદુડા શફીની
દસ્તી અભે ભાણી યહ્યાાં છીએ. એઔદભ ચેતન તત્ત્લથી બયુય
શફી, આક દલવ ખુલ્રા ખયાજભાાં દસ્તાયની ભશેપીર
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જભાલી, તભાભ ાડળીનાાં ગયની ઉબે ખે ચઔી ઔયે છે
અને ‘શેરા વખા ાડળી’ન ધભા અક્ષયવેઃ ાે છે .
બાઈ શફી એપફીઆઈ (અભેયીઔાની છી રીવ)ના
નીવ ૃત્ત

થમેરા

અભરદાય

છે .

ડાના

નાભની

ત્નીન

વેલાબાલી તી છે . ઔાભે ખમેરી ત્નીની વાાંજે ગયે ાછા
લલાની યાશ જત, સ્લાખત વભીતી વશીત શવત શવત
ઉબ શમ. જાણે ખયભાખયભ યવઈ ઔયીને છાે ુાં છામર
શેયીને ઉભયે લાટ જતી નલલધુ! ડાનાની યાશ જત શફી
પ્રત્મેઔ વાાંજે, અભને ણ, એઔ નાનુ ાં ફાઔ ભાફા ગયે આલે
અને ઔેવ ુાં ખુળખુળાર, ુરઔીત ફે શાથ રાાંફા ઔયી દડે, એભ
જ આલઔાયે . ક્યાયે ઔ શફીન શયકાત ચશેય વાાંજે જલા ન
ભે ત આણને અડવુાં રાખે.
એઔ લાય ફયપના તપાન છી અભે ફધા ાડળી
વો વોન ડ્રાઈલ–લે વાપ ઔયતાાં શતાાં. ઔાભ ઔયતાાં ઔયતાાં ક્યાાં
વાડાફાય–એઔ લાખી ખમ તે કફય જ ન ડી. ઔઈઔ ફલ્યુ,ાં
‘એઔ લાખી ખમ.’ ાલડ પેંઔીને શફી દડય. ભેં ુછુાં ઔે, ‘શુાં
થયુ?’
ાં શફીએ લીધાન ફશાય ાડલુ.ાં શાપ–પાાંપ શ્વાવ ઉંચ
ઔયી ફલ્મ, ‘ડાના ભસ્ટ ફી શાંગ્રી.’ ભાળાં ઔોત ુઔ રાખે! એઔ
ફાઔ ભુખ્યુાં શમ અને ભાને ચીન્તા થામ તેલી ચીન્તા
શફીને થઈ ડી! (ભને ત અદે કાઈ જ આલી ખઈ!) ‘લય
યાાંધણીમ, લય ચીંધણીમ, લય ફેડે ાણી બયે / જ ઔન્માના
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બાગ્મ

શમ ત લય ગમ્ભય ગાંટી તાણે.’ ગયભાાં આલી

ખીયીળ(ભાયા તી)ને ઔહ્ુાં ઔે, ‘તભે દે ળી બામડા આલા
વાંસ્ઔાયી, શયકદુડા શફી ાવે ઔાાંઈઔ ળીક ઔે ત્નીની વેલા
ઔેભ થામ!’ પટાઔ ઔયતાાંઔને

તીદે લ તયપથી ધનધનત

જલાફ એભની ટીકી ળૈરીભાાં ભળમ, ‘શફીની ડાના ફીજી
લાયની

ફતઔી

છે . અભે

ણ

ફીજી

લાયની

ફતઔીના

વેલાબાલી તી ફનીશુાં ત્માયે જઈ રેજે અભાય વેલાબાલ,
શોં!’
આભ શફી જેલ જ એઔ ફીજ ાડળી ઔયડાધીતી
ટાભ છે . આકી જીન્દખી ભટી ભટી ટ્રઔ ચરાલી ચરાલી એઔ
ભટા અઔસ્ભાત છી, ભટ ધનન ઢખર પ્રાપ્ત ઔયી, નાની
ઉમ્ભયે નીવ ૃત્ત છે . અભાયા વફડીલીઝનન પ્રમુક છે . વાત–
આઠ ગયનાાં દય અઠલાડીમે ગાવ ઔાે છે , ખોંદયી ઔાે છે .
આણા દે ળી ભાનવને નલાઈ રાખે અને ભનભાાં એઔ પ્રશ્ન
ઉઠે ઔે આણી ફાજુ ના વેલત
ાં ીરાર ળેઠ આલીને આણુાં
આંખણુાં લાે કયા!
અભેયીઔી ાડળી વાથે વીન્ધી, ભરાવી, ગુજયાતી,
કજા–મુવરભાન ણ છે . એઔ જભાનાભાાં ખીયનાયના વન્ત
‘અરક નીયાં જન’ન ઔાય ઔયતા ત્માયે પ્રત્યુત્તય ભત
‘અરક નીયાં જન’ એભ જ આકયી ભાંઝીરના આ જાખતાાં
ાડળભાાં જ જાખતાાં ાડળને ભાણીએ છીએ.
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– સુચી વ્માવ
સુચીફશેનના પ્રથભ ુસ્તઔ ‘સુચી ઔશે’ (પ્રઔાળઔ:
નલબાયત વાશીત્મ ભન્દીય, 134 - Shamaldas Gandhi Marg,
Princess Street, Mumbai - 400 002 -

Phone :022 -

22017213/ 22085593 e-mail - nsmmum@yahoo.co.in
also in Gujarat : Ashok Prakashan Mandir, First Floor,
Kasturba Khadi Bhandar, Opp: Ratan Pol, Gandhi Road,
Amdavad - 380 001 Phone: 079 - 2214 0770. Email apmbooks@yahoo.co.in

)

 ૃષ્ઠ:

૧૭૬,

મુલ્મ:

૧૭૫ભાાંથી વાબાય..

વાંઔા ેઃ
Suchi Girish Vyas, 8105 - Meadowbrook Drive,
PA - 19111 - USA
Home # 215-742-5625 Cell # 215-219-9962 –
e-mail girishsuchi@comcast.net

&&&
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210 : 30-01-2011

વાત વૉનેટનુ ાં ભેગધનુ
–નટલય ખાાંધી
અનુક્રભણીઔા

૧. વાફયભતી આશ્રભે
અશીં નથી જ યાજભન્દીય, ન મ્શેર, મ્શેરાત ના,
ન દુખા, નથી શમ્મા ઔ, નથી લીળીષ્ટ સ્થાત્મ લા,
ન શસ્તીગ ૃશ, ળસ્ત્રવાંગ્રશ ન, અશ્વળારા નથી,
કુટીય દવ–ફાય ભાત્ર, ફવ જઉં આ આશ્રભે.
અશીં જ ઔવી ઔાછડી ઔભય, શાથ રૈ રાઔડી,
ઔા ઔયી ચાાંદર, શયીનુ ાં નાભ શઠે ધયી,
અભગ વત ળસ્ત્રવજ્જ, જુ જ વાથી વાંખે તભે
અશીં જ જખયાજ્મની વહુ વભથા અક્ષોશીણી
બુરદ
ાં ડઔાયી ’તી: ‘‘ઔયવુાં શમ તે લ્મ ઔયી.
નથી જ નથી આલવુાં લીણ સ્લયાજ ાછાં શલે,
બરે ભયણ આલત,ુાં ભયીળ ઔાખડા–કુતયા
વભાન ણ ના જ ના ખ મુઔીળ હુાં આશ્રભે.’’
અશીં જ અશીંથી ળળુ થયુાં ભશાન પ્રસ્થાન જે,
લીળા પ્રવયુું છી ઉય ઉયે , દુયે , ચદીળે.
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 86

૨. યાજગાટે
ભશાન ખણતાંત્રની યભણી યાજધાની ભશીં,
અનેઔ અધીયાજ્મના સ્ત ુ, ભીનાય, સ્તમ્બ લીળે,
ન ઔાાંચન, ન તામ્રત્ર; ણ ભાત્ર ાાણભાાં
અશીં, અભય રઔઉય, ઈતીશાવ ૃષ્ઠે તભે.
ળીકાભણ તભાયી જઉં, ચીય ઔતયી થ્થયે :
‘‘ડે કફય ના ઔદી ઔયવુાં શુાં અને ઔેભ જ,
લીચાય ઔયલ તદા દરીત, દુ:કીમા રઔન,
થળે વઔ સ્ષ્ટ શુાં ઔયવુ,ાં ઔેભ, ઔેલી યીતે.’’
વરાભ વયઔાયને! અભરદાય ઉંચા અશીં,
પ્રધાન, અધીઔાયી, વાંવદ વદસ્મ, વાશેફ વો,
ભશેર ભજરે ઔયે ભવરત ફડી પાાંઔડી,
ઠયાલ ઔયી ઠાલઔા, ખયીફને દીમે વાાંત્લના,
વદામ વચીલારમે રટઔતી તભાયી છફી
ઔદીઔ નીયકી તભાળુાં શુબનાભ રેતા ચયે .

૩. ખાાંધીજી દક્ષીણ આફ્રીઔાભાાં–૧
ધુયાંધય જખતના વહુ વજ્જ થાતાાં
યુદ્ધે, ધયે અલનલાાં ઔાંઈ અસ્ત્ર–ળસ્ત્ર,
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ત્માયે અજાણ વહથ
ુ ી દુય અન્ધખુણ,ે
ત ુાં આદયે નલીન યુદ્ધ, પ્રમખ બવ્મ,
જ્માાં ળસ્ત્ર ભાત્ર વત, શીંવઔ અસ્ત્ર ના ઔ’,
વેના ધે જન જે શયીનાભ શઠે,
ભાથે ભઢે મુખટ ળાાંતી, વશીષ્ણુતાન,
ના શાયજીત, યીલતાન એ જ રક્ષ્મ.
તાયે ન લેયી જન ઔઈ, ન ઔઈ શીન,
ત ુાં ફન્ધુ, ભીત્ર વહન
ુ , થદળી, શુય,
લીજ્ઞાની, જ્ઞાની ભનન, બમ–મુક્તી દાતા,
તેં આંકનાાં ડ વો ઔયી દુય, દીધી
દૃષ્ટી, વભષ્ટી ઉગડી, ઉયતા ળાભે,
ગુરાભીભાાં વફડતાાં જન મુક્તી ાભે.

૪. ખાાંધીજી દક્ષીણ આફ્રીઔાભાાં–૨
હુાં જ્માયથી વભજત, ળીકત થમ છાં,
જે જે ભે ભનીી, પ્રશ્ન ુછ્ા ઔળુાં છાં,
ળાને બમાંઔય ઔશ, અશીં યુદ્ધ થાતાાં?
ને દ લીણ ખણ ઔેભ શણામ?ળાને
ધીક્ાયતાાં ભનુજ જાણ–ીછાણ લીના?
ને જીલલા ુયત ુાં ફે ફવ મુઠ્ઠી ધાન,
ળાને છી ુયલઠ જન વાંગયે?ને
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ળાને ભયે ભુકભયે ળીશુ કુભાાં ઔૈં ?

જઉં, તાસુાં ઈતીશાવ, લાાંચ ુાં થથાાં,
જ ક્યાાંમ, ઔઈ જડી જામ જલાફ વાચ.
જીજ્ઞાસુ ત વતત ળધ ઔયી યહ્યા છે ,
ને લેદીમા લી લીલાદ ઔયે , હુાં જાણુ,ાં
એ ીષ્ટેણ ફધુ,ાં લધુભાાં રલાય,
તાયી જ ળીક વાચી, સ્ષ્ટ જલાફ તાય.

૫. દે ળ એન એ જ એ..
બલીષ્મ બભુઔે, જુ  ઉજળાં આજનુ ાં ઈન્ડીમા:
ળુેયી ડદે , ભશેર ભજરે, ઝળુકે ઉંચે,
વબા વયગવે, સ્લતાંત્રદીન ઉત્વલે ઉબયે ,
નલીન ટીલી, યે ડીમે, મ્મઝીઔફાય, ફરીવુડે,
નલીન યીતબાત, ને યીધભ, તાર, ફરે, રમે,
નલી જ નલી પેળને, ઉછતાાં નલાાં મોલને,
ખણામ અભ સુન્દયી જખત શ્રેષ્ઠ, ડાંઔ ફજે,
દરાર સ્ટ્રીટભાાં, અભે ધનીઔ ળેય–વટ્ટે શલે.

યાં ત ુ નજયે ડે ઔભયતડ ઔાભે ચડયા
અખણ્મ કૃીઔાય ને ભજુ ય ઔૈં , બીકાયી બભે,
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ુ ની ફુટે કુાં ના ફુટે ત્માાં કયે ,
ળીશુ–કુસભ
ફે નલલધુ, ખે ખયીફ ઔૈં અઔાે ઢે ,
બવે નીયવ બાણ ટુ પ્રધાન, ચાટુ થઈ,
રલે ઔલી, ઔયે ગુળુ બજન – દે ળ એન જ એ.

૬. ભને ળીળીય ના ખભે
ભને ળીળીય ના ખભે, નશીં નશીં જ શેભન્ત લા,
ખભે ન ઔદી અંખ અંખ થથયાલતી ઠાંડી આ,
થીજે ફયપથી ફધુાં બીતય–બ્શાય, વાંચાય ના,
પયે ન ચઔુાં બુ,ાં જીખય ભાળુાં થાંબી જત.ુાં
અને ગય ફશાય જ નીઔળાં ઔાભ–ઔાજે જલા,
ચડાવુાં થયના થય, ખયભ ઔટ, જેઔેટ ઔૈં ,
રખાવુાં ળીય ટી ઉયથી ને નીચે બુટ ફે,
છતાાંમે થથળુાં, ઔશ ળીળીય ઔેભ ઋત ુ ખભે?
યન્ત ુ ઔહુાં ઔાનભાાં, ખભતી ઔેભ ના ઠાંડી આ,
ભને નીયકલી ખભે નભણી નાય વો ગ્રીષ્ભની,
પખાલી વહુ ખદડાાં, લવન અલ્, આછે વજી,
ફજાય ફખીચે પયે , યભણી યમ્મ જત યહ,ુાં
લી યકત યહુાં હૃદમખમ્મ તન્લી તણાાં
શતાાં ળીળીય ગુપ્ત તે વઔ અંખ વશાભણાાં.
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૭. ટીલી
ભળયુાં યભઔડુ,ાં ઔહ્યાખળુાં, ઔયે તભે જે ઔશ,
ઔય જયીઔ ક્રીઔ ને ત ુયત ખાજત,ુાં લાજત,ુાં
કુટુમ્ફ ઔફીર યભે દીલવ યાત ભડે સુધી,
ફય ફતે ગણી ગ ૃશીણી ળધતી વાાંત્લના,
શ્રભીત જન વાાંજના, યડત ુાં ફા છાનુ ાં થત,ુાં
પ્રભાદી, ગયકુઔડા, લડીર વ ૃદ્ધન આળય.
દીમે કફય આવાવ, દુય દે ળ–લીદે ળની,
ચત ુય વભજાલત ુાં જીલન ઔેભ આ જીલવુ,ાં
ઔશે યભવુાં ઔેભ, પ્રેભ ઔયતાાં લી ળીકલે,
ળુાળાં ફનવુ?શુ
ાં ાં કાવ ળણખાયતાાં ળીકવુ?ાં
ભુખ બણલી?ઔશે ઈતીશાવ ઔમ જાણલ?
ભુરઔ બભવુાં ફધે?ળીકવુાં વાાંધતાાં–યાાંધતાાં?
ફધુાં જ ફધુ:ાં જવુ,ાં જાણવુ,ાં શુાં ખાવુ,ાં શુાં નાચવુ,ાં
ળીકી નવુાં નવુાં શલે યભઔડે અભે જીલતાાં.

–નટલય ખાાંધી
ઔલી–વમ્ઔા :
Natwar Gandhi
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2939 - Van Ness Street, NW, #1139, Washington, DC 20008 - USA
પન નાંફય– 202-302-5844
ઈ–ભેઈર: natgandhi@yahoo.com

ઔલીના પ્રઔાળીત ગ્રાંથ –
૧. ‘અભેયીઔા, અભેયીઔા’ – પ્રથભ આવ ૃત્તી: 2004  ૃષ્ઠ વાંખ્મા:
138 મુલ્મ: ળુીમા 150,
૨. ‘ઈન્ડીમા, ઈન્ડીમા’ – પ્રથભ આવ ૃત્તી: 2006  ૃષ્ઠ વાંખ્મા:
138 મુલ્મ: ળુીમા 150,
૩. ઔલીન ઔાવ્મવાંગ્રશ ‘ેન્વીલ્લેનીમા એલન્યુ’ જાન્યુઆયી
૨૦૧૧ભાાં પ્રઔાળીત થઈ યહ્ય છે .
ત્રણે ઔાવ્મવાંગ્રશના પ્રઔાળઔ: ઈભેજ બ્રીઔેળન્વ, મુફઈ
ાં
–
પન: 022-2200 2691, 2200 1358 અને અભદાલાદ– પન:
079-2656

0504,

2644

2836

email:

info@imagepublications.com

♦

ઔલીની લેફવાઈટ

http://www.natwargandhi.com/ ની

મુરાઔાત ણ રેલા જેલી છે .

♦
♦ ♦♦
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211 : 13-02-2011

ાઔા ગડા
–ઔીળય યાલ
અનુક્રભણીઔા

એઔ ળીમાે અભે બાયત ખમેરાાં અને ‘ચરઔચરાણુાં
રે ગયે બાણુ’ાં ઔયતાાં ખાભે ખાભે પયી સ્નેશીને ભલાભાાં
ડયાાં. લીદ્યાનખય ખમાાં. અભાયા શસ્ટ(ભેજફાન) સુમાઔાન્ત ઔશે
દય ગુળુલાયે એભના ગય ાવે એભનુ ાં એઔ ગ્રુ દવ લોથી
નીમભીત ભત ુાં યશે છે . ‘‘બેખાાં ભી ઔાંઈને ઔાંઈ લીમ ય
લીચાયની આ–રે ઔયીએ છીએ. ઔારે ગુળુલાય છે , તભે
આલળ?’’ એટરે આણે ત ાડી શા. એભણે ગુળુલાયીમા
ગ્રુન લીધી વભજાવ્મ. દય લકતે ફીજા અઠલાડીમા ભાટે
એઔ લીમ નક્ી ઔયે અને વભ્મભાાંથી એઔ ભાણવને એનુ ાં તાંત્ર
વોંી દઈએ. તૈમાયી ઔયી એ લીમ ય ફરલા એને છ
ભીનીટ અામ. અને છી ફીજા તતાના અબીપ્રામ
ત્રણ ત્રણ ભીનીટની ભમાાદા જાલી યજુ ઔયે . અને ફવ,
ચાાણી ઔયીને છટ્ટા ડે! વબાન વભમ, વાાંજના લાળ છી
આઠ લાખે નીશ્ચીત, જખા નીશ્ચીત અને એઔ વલા ઔરાઔભાાં
વબાની વભાપ્તી ણ નીશ્ચીત!
ભેં ુછુ,ાં ‘‘આ લકતન લીમ ળ છે ?’’
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‘‘યુનીલવા – બ્રહ્માાંડ’’
ડળે એલા દે લાળે ઔશીને અભે તે દીલવે વાાંજે ઉડયાાં
વાંખે વાંખે. ભને બ્રહ્માાંડન યીચમ વીત્તેયેઔ લાન! ભલાની
જખા તે દીલવે ફાજુ ની ખરીભાાં જ શતી. જઈને ફેઠાાં. આઠ
લાગ્મા સુધીભાાં છ વાત વભ્મ આલી ચડયા શતા એટરે
ગડીમાને ટઔયે મુખ્મ લક્તાએ ળળુઆત ઔયી. ચાર, ભનભાાં
એઔ ઉંડી યાશત અનુબલી ઔે ક્યાાંઔ ત વભમવય ઔામાક્રભ ળળુ
થામ છે ! બ્રહ્માાંડનુ ાં બલીષ્મ ઉજળાં છે .
શેરા લક્તાએ લૈજ્ઞાનીઔ દૃષ્ટીથી બ્રહ્માાંડ યજુ ઔયુ.ું
આટુાં શળાં, આટુાં ઉંડુ,ાં આટુાં રાાંબ;ુ ાં તેભાાં નલરક ઉય
આટરા ખપ્તારીવ ગ્રશ અને આટરા ક્રડ તાયા છે ;
ઔેટઔેટરી આઔાળખાંખા લશે છે ; ઔેટરા ગ્રશ યજ જન્ભે છે ;
ઔેટરાનુ ાં ઉઠભણુાં થામ છે ; ઔેલાાં યાં ખ–ળુ વજાામ છે ; ઔઈ ચારે
ાંજાફભેઈરની ઝડે અને ઔઈ ઔલીની જેભ ધીય ખાંબીય ચારે.
છ ભીનીટભાાં બ્રહ્માાંડનાાં લાઈટર સ્ટેટીસ્ટીક્વનાાં, બોતતઔ અંળનાાં
ભા–તાર ભી ખમાાં.
ફીજા બાઈએ ઔલીની દૃષ્ટીથી બ્રહ્માાંડની લાત ઔયી.
‘બ્રહ્મન શીંડ ઝાઔભઝ’ ાંક્તીથી ઔલી ન્શાનારારને
અંજરી આી, નયવીંશ ભશેતાને માદ ઔયતાાં ‘બ્રહ્મ રટઔાાં ઔયે
બ્રહ્મ ાવે’ભાાં નકયાળાં બ્રહ્મ નીશાળયુ.ાં અને બ્રહ્માાંડની લીળાતા,
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બવ્મતા ફવ, કારી ચાવેઔ સ્લય–વ્માંજનના વાંઔરનભાાં ઝડી
દીધાાં.
ઔઈએ ‘ફશાઈ’ ધભા પ્રભાણે લીશ્વની ળળુઆત અને અંત
આણાાં જન્ભ અને અંત વાથે જડામેરાાં છે , એ વીદ્ધાાંતનુ ાં
પ્રતીાદન ઔયુ.ું ભને અભેયીઔન ઔલી યફટા ફ્રસ્ટ માદ આલી
ખમા. ‘ આકા લીશ્વના વજૉન ાછન શેત ુ ભાત્ર એઔ તભે જ
છ. ફવ!’
છી આવ્મ ભાય લાય. અને ભેં ફે પદીમાબાય ભાળુાં
ઉભેય,ું ુ ભાય ભભય જ ઔશને! ભાળુાં ભાનવુાં છે ઔે ભાણવ
જન્ભજાત ફીજ ખણીતીમ જ છે . અને ખણીતની ફીજી ફધી
ળાકા જન્ભી એ શેરાાંન. ન વભજામ, ન ભામ તેલી
લસ્ત ુને જઈ આબ ત થઈ જામ; ણ વાથવાથ એને ‘એક્વ’
ઔશે, ‘ લામ’ ઔશે, ‘ બ્રહ્માાંડ’ ઔશે, ‘ સ ૃષ્ટી’ ઔશે, ‘ બખલાન’ ઔશે અને
અટક્યા લખય ખાડી ખફડાલે. જેભ જેભ જ્ઞાન લધે, વભજ લધે
તેભ તેભ ‘સુમાનાયામણ’ ઔે ‘ચાાંદાભાભા’ સુયજ અને ચાાંદ ફને.
‘વલાળક્તીભાન દે લખણ’ના વભ્મ ભટી ‘ભૈં અની ધુનભેં યશતા
હ,ુાં ’ એભ ઔશી ઘુભતા યશેતા ગ્રશ અને તાયા ફને છે . લીસ્ભમ
એટુાં ને એટુાં જ યશે, આંક એટરી ને એટરી જ શી યશે,
બમ જત યશે; ણ જેભ વભજ લધે એભ તેની જુ ની એક્વ,
લામ ઔે ઝેડની લૅલ્યુ ભુવ
ાં ાતી નથી અને ી ુનભ ઔયતાાં યશી
ુ સ્લેઃ...’ ફરતાાં
છીએ, કુાંબભેે જતાાં યશીએ છીએ, ‘ભ ભુભાલ
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ફરતાાં સુમાનભસ્ઔાય ઔયતાાં યશીએ છીએ. જુ ના લીચાયને
ફદરે ‘આનુ ાં મુલ્મ કારી ઐતીશાવીઔ જ છે ’ એભ નથી ઔશેતા ઔે
નથી રકતા અને યીણાભે જુ નાાં-નલાાં મુલ્મના ખટાા લધતા
જામ.
સુમાઔાન્તે પીરસુપીની દૃષ્ટીએ બ્રહ્માાંડન બેદ પડય.
બ્રહ્માાંડની લીળાતા, અસ્ ૃશ્મતા, એન લીસ્તાય ભાનલીને
તાની અલ્તા, શુરતાન અનુબલ ઔયાલી નમ્ર ફનાલલા
ભાટે છે અને કારી બ્રહ્માાંડદત્ત કફા જેલડાાં ભખજભાાં વભામેરી
બુદ્ધીથી એને ભાલા પ્રેયે છે .
ઔઈએ ઔહ્ુાં ઔે આણે લાત ઔયીએ બવ્મ ભીવીવીી
નદીની અને આણાાં લોંઔાભાાં ત ઉંધે ભાથે ખાબુડ ાણી
ભાાંડ ભે તેન ુ ાં શુ?
ાં બ્રહ્માાંડને છડી ત ય ળી ળી અજામફી,
વાક્ષાત્ઔાય, થનખનાલે તેલી લસ્ત ુ છે , વબય સ ૃષ્ટી છે એની
લાત ઔયને?
પાાંઔડી ચા આલી. એઔેઔ પ્રેટભાાં નાસ્ત ીયવામ. વો જભીને
આલેરાાં છતાાં ફધાાંની પ્રેટ વપાચટ થઈ ખઈ એ ણ લીશ્વની
અજામફી જ ઔશેલામ ને?આનાંદન ડઔાય અજીણાન ડઔાય
ન ફને ત વાળુાં એભ લીચાયતા અભે ગયબણી ઉડયા..
સુમાઔાાંત ઔશે, ‘‘આટઆટરાાં લોથી, ( રખબખ આઠેઔ
લો થમાાં શળે), અભે નીમભીત ભીએ છીએ. એઔ ફીજા ાવે
આણુાં આખવુાં ભાંતવ્મ યજુ ઔયી, ‘ ઔઈ એઔને ત ભાયા ભત
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તયપ પેયલવુ’ાં એલી એઔ અડખ શ્રદ્ધાથી. અને ભને માદ નથી
આલત ુાં ઔે ઔદી ઔઈએ, ક્યાયે મ, ઔઈનમ અબીપ્રામ ફદરાવ્મ
શમ!’’
ભને એઔ યીતે આણા ય શવવુાં આવ્યુાં ઔે વાભાન્મ
યીતે ‘‘તભે ઉંડ લીચાય ઔયળ ત ભાયી વાથે વમ્ભત થળ’’
એભ ઔશી આણે ફીજાને ળયભભાાં નાકીએ છીએ. ભને તાને
ગણીલાય રાખે છે ઔે, ભેં વીત્તેય વીત્તેય લાથી ાંાી ેરાાં
ભાંતવ્મ આ ચાીળ લાન છઔય ચાલી દે એ ઔેભ
ફને?આટરાાં લો એે ખમાાં?એ ઔેભ ચરાલી રેલામ?
છી થયુાં ઔે રઔ આને જ ‘ાઔા ગડા’ ઔશેતા શળે ને!
‘નલા ઔાાંઠા ચડે ઔે નશીં’, એ ફાજુ એ મુઔીએ; ણ એલા
ભાનવન ઈરાજ ઔાઢલ યહ્ય.’
ત આલ, ઔશ ભને તભાયા લીચાય. હુાં ઔાન દઈને
વાાંબલાનુ ાં લચન આુાં છાં.
અને છી તભાય લાય, ભને વાાંબલાન ...

સ્લ. ઔીળય યાલ
રેકઔની

લેફવાઈટ

ુ ાાં
‘ઔેસડ

ડૉટ

ઔૉભ’

http://kesuda.com/mag01/magazine.htm ના જુ ન 2003ના
અંઔ 24ભાાં આ રેક પ્રખટ થમ શત.. રેકઔની યલાનખીથી
વાબાય...
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યીવામેરા દીઔયાને
–તલજમ ળાશ
અનુક્રભણીઔા

તને ઔદાચ તાળુાં ફચણ માદ નથી; ણ ફચણભાાં
તને તાળુાં ધાયે  ુાં ફધુાં જ ભળયુાં શત.ુાં તેન ુ ાં ઔાયણ ણ શત.ુાં ત ુાં જે
ભાાંખત શત તે વલાભાાં ફા તયીઔે હુાં તાયા લીઔાવની તઔ
જત શત.
ત ુાં ભટ થમ. તાયી ભાાંખણી ણ ભટી થઈ. જ્માયે
ભાયી શોંચ અને વભજ ઔયતાાંમ ગણી ભટી ભાાંખણી તેં ઔયી,
ત્માયે ભેં તને વભજાલલાન પ્રમત્ન ઔમો. તને હુાં ના ઔશેલા
ભાાંડય, તેભ ત ુાં લધુ જીદે ચડય. તાયી દરીર શતી, ‘નાન શત
ત્માયે ત તભે ભને ફધુાં આતા શતા! શલે ઔેભ નશીં?’
બાઈ, નાન શત ત્માયે તાયી ભાાંખણી ણ નાની શતી.
તને રેખ ખેભ જઈતી, ફર–ફેટ જઈતાાં અને જઈતી શમ
વામઔર ઔે સ્કુટી. ણ શલે બાઈ, ત ુાં ત ભાાંખે લાડી, રાડી અને
લજીપા! જે તાયા ધામાા પ્રભાણે ત ઔેભ ફને? તને કફય
છે ?રાડી, લાડી અને લજીપા ભાટે ગણુાં લીચાયવુ ડે. રાડી
વાથે આકી જીન્દખી અને આલનાય લાંળજનુ ાં અને અભાયા
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ફધાનુ ાં બલીષ્મ જડામે ુાં છે . લાડી અને લજીપા ત આકી
જીન્દખી ભથે ત્માયે ફને અને તેભાાંમ તાય વશઔાય શમ ત જ.
તને કફય છે , જીન્દખી ત એઔ ત્રીાશ્વા ઔાચ(પ્રીઝભ)
છે . સુયજનુ ાં ઔીયણ જે ખુણેથી ડે, તે ખુણા પ્રભાણે ફીજી ફાજુ
ભેગધનુષ્મ યચામ. આકી જીન્દખીના તાના

અનુબલથી

ભાફા, તભાયા જીલનભાાં સુકનુ ાં ભેગધનુષ્મ યચલા ભથતાાં
શમ છે ; ઔાયણ ઔે તે જ ત તેભની ભશેચ્છા શમ છે . ણ બાઈ,
તને ત તાયા સુકની ડી શતી અને તેં તાય ભાખા ળધી
રીધ. તાયી રાડી તેં ળધી રીધી અને તાયી લાડી અને લજીપા
ભાટે ઝઝલા ભાાંડય.
બરા બાઈ, તાયે ભાથે શજી બણતયનુ ાં દે વ ુ છે . ફે ાાંદડે
થઈ તે દુય ઔય. થૌડીઔ ફચત ઔયી, તાળુાં ગય રે અને છી
રાડીન લીચાય ઔયામ. ણ ના, ત ુાં ત યૉઔેટ યુખભાાં જન્ભેર,
તેથી ચટ ભાંખની અને ટ બ્માશ. ‘શની’ને ખુળ ઔયલા ગય ણ
રીધુાં અને વ્માજે ધાંધ ણ ળળુ ઔમો. જીન્દખીના ત્રીાશ્વા ઔાચ
(પ્રીઝભ) ઉય જાતે ઔીયણ ફનીને ત ુાં થયાઈ ખમ. હુાં ઈચ્છાં ઔે
ના ઈચ્છાં; છતાાં તે જ ભેગધનુષ્મના યાં ખ વાથે તાયે જીલવુાં
ડળે ઔેભ ઔે ખુણ કટ વાંદ ઔમો છે તેં. દાકરાભાાં શેરે
દે જ તેં ગુણાઔાયને ફદરે બાખાઔાય ઔમો. ત્માયે જલાફ ઔેલી
યીતે વાચ આલે?
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હુાં જ્માયે ણ અભેયીઔન છઔયીના વ્મબીચાય અને
છટાછે ડાની લાત વાાંબળાં છાં, ત્માયે ભાળુાં ભન એઔ ધફઔાય ચુઔી
જામ છે . રગ્નજીલનની ળીથીરતા ઔે રે–ઑપની લાત ભને
ઔામભ ચીન્તીત ઔયે છે . તાયી વાથે આવુાં ઔાંઈઔ થામ ત?આલે
લકતે વાંયક્ુ ત કુટુાંફ ભટ હપ
ુાં ા ભા ફનત ુાં શમ છે .
શલે ભને વભજામ છે , ભાયા ફાુજીની વ્મથા. તે
ઔશેતા, ‘એઔડ અને ભીંડુ વાથે શમ ત જે તાઔાત શમ, તે
તાઔાત એઔરા એઔડાને ભેલતાાં દવ ખણ વભમ રાખે.’
તેભનુ ાં ભાનીને હુાં તેની વાથે યહ્ય, તેથી દવના એઔવ
થલાભાાં લાય ન રાખી. ણ ત ુાં ત એઔર થલાનુ ાં જ ઝાંકે છે .
બાયતીમ

દીઔય થલાને

ફદરે

અભેયીઔન દીઔય

અને

અભેયીઔન તી થલા જામ છે . કેય, પ્રભુ તને ફચાલે; ઔાયણ ઔે
ત ુાં ભાળુાં જ ાંડ છે અને તને દુેઃક ડળે એ લીચાયી લીચાયીને
ભને ણ દુેઃક થામ છે . ઔાાં

ત અભેયીઔન દીઔય

અને

અભેયીઔન તી થા ઔાાં ત બાયતીમ દીઔય અને બાયતીમ
તી થા. આ વખલડીમાાં યીફથી ડનાયાાં દુેઃકથી ત ુાં
ક્યાયે ઔ અજ
ાં થામ, ત ભાફા વમુાં ઔઈ ભટુાં આશ્રમસ્થાન
નથી જખભાાં, ઔે જે તાયા સુકે સુકી અને તાયા દુેઃકે દુેઃકી થતાાં
શમ. શા, ત ુાં સુકી શમ ત અભને સુક જ છે . (ણ ભને કફય
છે ઔે લીટાભીન રેલાથી યખ ના ભટે. યખ ભટાડલા દલા–
એન્ટીફામટીક્વ રેલા ડે.)
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બરે દીઔયા, તને ાાંક આલી

અને અભાળુાં શૈય ુાં

નાંદલાયુ.ાં છતાાંમ ઔશીળ ઔે દુેઃક આલે ત્માયે તાયી જાતને એઔરી
ના ભાનીળ. લીના વાંઔચે આલજે; ઔાયણ ઔે ફા–દીઔયાભાાં
ભતબેદ શઈ ળઔે; ભનબેદ ન શઈ ળઔે. દયે ઔ ાંકીને ાાંક
આલે ત્માયે તે ભા છડે જ છે . તેં ભા છડય; ણ અભાળુાં
શૈય ુાં નાંદલીને. કેય,  યીવામેરા ભાયા દીઔયા, એઔ લાત જે
તને અખણીત લાય ઔશી છે , તે પયી ઔશીને અટકુાં. દુેઃક આલે ત
ક્યાયે મ ત ુાં તાયી જાતને એઔરી ના ભાનીળ. આ ગય તાળુાં જ
છે –આ ભાફા ણ તાયાાં જ છે .

પ્ા, શલે હુ ાં ભટ થઈ ખમ છાં...
તભે નશીં ભાન; ણ પ્ા, તભને વાંયક્ુ ત કુટુમ્ફભાાં
દાદાજી વાથે ઝઝતા અને વવલાતા જમેરા. હુાં વભજણ થમ
ત્માયથી ભેં નક્ી ઔયુું શત ુાં ઔે હુાં ભને ઔે ભાયા કુટુમ્ફને અને
તભને એલી સ્થીતીભાાં નશીં મુકુાં. તભને વાંયક્ુ ત કુટુમ્ફભાાં એઔરા
રાબ દે કાતા અને તેથી તભે અભને ણ તે યીતે જીલલાના
વાંસ્ઔાય ાડલા ભથતા. તભાયા ઔાભે ખમા છી અભાયી
યીસ્થીતી ળી શતી તે તભને કફય છે ? અભે તેભના ોત્ર
નશીં; ઉાધી શતા. અભે ભશેભાનની આખતા–સ્લાખતા ભાટેના
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અને ધક્ાધુક્ી ભાટેના લીના ખાયના નઔય ભાત્ર શતા.
ઔઈને અભાયી વાથે યભવુાં નશત.ુાં દાદાજી અને ઉભાંખી પઈ,
ભમ્ભીને પાલે તેભ ઔશે અને ટૈ ડઔાલે તે ત ભને ફીરકુર ન
ખભત.ુાં શા, તભે આલ અને ભને ખભતાાં યભઔડાાં રાલતા તે
ભાય અનન્મ આનાંદ શત.
પ્ા,

તભે

અભાળુાં ગડતય થત ુાં

શત.ુાં

ભાનતા
ના

ઔે

વાંયક્ુ ત

પ્ા, આજે

કુટુમ્ફભાાં
જ્માયે

હુાં

ભાળુાં બાયતનુ ાં ફચણ જઉં છાં ત ભને રાખે છે ઔે અભે ગુન
ઔમાા લીનાના ગુનેખાય શતા. કાવ ત જ્માયે ઉભાંખી પઈન
અંઔીત ગયે આલે ત્માયે દાજી, દાદી અને પઈ તેભને ભાટે જે
ચઔરેટ અને આઈવક્રીભ રાલતાાં તેભાાંથી ભને અને નાનઔાને
ના આતા ત્માયે ભને ખુફ જ ગુસ્વ આલત. આલ લેય–
આંતય ઔેભ?ગણી લકતે ભેં ભમ્ભીને પયીમાદ ઔયી ત્માયે ભમ્ભી
ભને વભજાલતી અને વાાંજે ફશાય રઈ જઈને આઈસ્ક્રીભ
કલડાલતી; ણ વાથે વાથે તેની આંકભાાં ણ તભાયી વાભેન
લીરશ હુાં જત.
કેય, ફચણ ત લીત્યુ.ાં ણ તભે અભને અંગ્રેજી
ભીડીમભભાાં મુક્યા શતા. તેભણે અભને ખ્રીસ્તી યીત–યીલાજ
અને આંગ્ર વાંસ્ઔાય આપ્મા અને તેથી જ અભેયીઔા આલતાાં હુાં
તયત ફધુાં વભજી ખમ. અશીં ફધે જ ફધી યીતની મુક્તી–
સ્લતન્ત્રતા છે . અશીં રઔ પ્ાને નાભથી ફરાલે, ઔેઔ અને
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ચઔરેટ ત છાવ લાયે કામ. પ્ા, એ ફધુાં વશજતાથી ભલા
ભાાંડલુાં અને તભાયી ફધી લાત ભને ઔ રાખલા ભાાંડી.
અશીં ‘જેની’ વાથે ભન ભળયુ.ાં ભમ્ભીને લાત ઔયી ત ભમ્ભી ત
બડઔી! ‘‘જેની ત બાયતીમ નથી. બણલાના વભમે બણી ર,
યભાન્વ ઔયલા આકી જીન્દખી ડી છે .’’ જ્માયે જેનીએ એના
પ્ાને લાત ઔયી ત એના પ્ાએ ભને તયત જ સ્લીઔાયી
રીધ. ભાળુાં ભન શલે તેના પ્ા અને ભાયા પ્ા લચ્ચે
વયકાભણી ઔયલા રાગ્યુ.ાં તેના પ્ા લધુ વભજણા રાગ્મા.
તેનાાં દાદી ત ખુફ જ લશારથી ભને યાકતાાં. ભાયા ભને ભાયા
દાદી અને જેનીનાાં દાદી વાથે પયી વયકાભણી ઔયી. ફધી જ
યીતે ભને ભાયા ગય ઔયતાાં જેનીનુ ાં ગય ચડીમાત ુાં રાખલા ભાાંડલુ.ાં
ઔૉરેજના ફીજા લે જેની વાથે યશેવ ુાં ભને ખભલા
ભાાંડલુ.ાં ભમ્ભી વાથે તે ફ્રેન્ડરી થામ તે ભાટે હુાં તેને ગયે રઈ
આવ્મ. ણ આણે ત ચુસ્ત બ્રાહ્મણ! તેથી તે જાણે અસ્ ૃશ્મ
શમ તેભ શડે શડે થઈ. પ્ા, તે અભેયીઔન એટરે શુાં તેને ભાન
ઔે અભાન ન શમ?તે ાછી આલીને ખુફ જ યડી અને ભને
ુછે, ‘આવુાં ઔદીમે ભાયે ત્માાં તને થયુાં છે ?’ તે યાત્રે હુાં ખુફ જ
યડય અને ભમ્ભીને પન ય ઔશી દીધુ.ાં ‘ભમ્ભી, ત ુાં જેનીને નશીં
સ્લીઔાયે ત હુાં તને છડી દઈળ. ભાયી ાવે ફીજ ઔઈ લીઔલ્
જ નથી.’..ને તે દીલવે ચેટ ઉય તભે ભને ‘વાંસ્ઔાય અને પયજ’
વભજાલતા

શતા.

બાયતીમ

વાંસ્ઔાય

અને
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યીણાભ હુાં જઈ ચુક્ય શત. તેથી જ ભેં તભને ણ ઔશી દીધુાં
ઔે, ‘પ્ા, તભે ભુતઔા જુ  છ; ભાયે બલીષ્મ જલાનુ ાં છે .’
અને એ જ ત્રીાશ્વા ઔાચ યના ખુણાની તભને જે
ચીન્તા

શતી

તેની

વાંબા

જેનીએ

યાકી

છે .

ભાયા

ભાથેન ુ ાં બણતયનુ ાં દે વ,ુાં ભઔાનનુ ાં દે વ,ુાં ઔાયનુ ાં દે વ;ુાં આજે અભે
ફન્ને વાથે ભીને બયીએ છીએ. ભાયાાં રગ્નને ચાય લા થમાાં.
શલે ભને ડેરાાં દુેઃક, ભાયાાં વાંતાનને હુાં નશીં ડલા દઉં.
પ્ા, વાચે જ, શલે હુાં ભટ થઈ ખમ છાં.

–તલજમ ળાશ
વમ્ઔા :
Vijaykumar Shah, 13727-Eldridge Springs way,
Houston- TX- 77083-USA
Phone: 281-564-5116 email: vijaykumar.shah@gmail.com

આ રેક, રેકઔ શ્રી તલજમ ળાશના પ્રવીદ્ધ બ્રખ
‘તલજમનુ ાં ચચિંતન જખત’ (ભને ખભતી લાત અને ભાયી વજૉન
પ્રવ ૃતી)ભાાં તા. 14 નલેમ્ફય, 2010ના દીલવે પ્રખટ થમ
શત.

♦●♦
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ચાર, ગય ગય યભીએ...
–ડૉ. નીરેળ યાણા
અનુક્રભણીઔા

(1)
ચાર, ગય ગય યભીએ...
એઔફીજાથી થઈ અજાણ્માાં: એઔભેઔને ખભીએ.
હુાં રાલીળ ચકાન દાણ, ત ુાં દાન દાણ,
વનરલયણી યે તી ઉય વયતાાં યશે લશાણ,
અશીંમાાં આણે યશીએ તમે જખ આકાભાાં બભીએ,
ચાર ગય ગય યભીએ...
લમનાાં લસ્ત્ર વયી ડળે ને થઈશુાં નાનાાં અભથાાં,
આણને ણ કફય ડે નશીં, ઔેભ એઔભેઔને ખભતાાં!
યભતાાં યભતાાં, એઔભેઔભાાં એલાાં ત લીયભીએ,
ચાર, ગય ગય યભીએ...
આણા ગયની આવાવ એઔ વાલ નીયા ફાખ,
એભાાં એઔ જ ભવભ ઔેલ પાખ, પાખ ને પાખ,
લાયે લાયે લય–લહુ થઈને,  અશ યણીએ,
ચાર, ગય ગય યભીએ...
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(2)
અડકુાં ઝાઔને, દીરભાાં દુ:ક થામ,
બીન એઔ ચશેય એભાાં રામ.
યે તીભાાં સુનાાં ખરાાંની વાથે,
વભન્દયનાાં ભજાાં લાત ુાં ઔયે .
ચાર ભાયી વાથે, વાાંબ એ ાખર,
ચારતાાં ચયણને ત ુાં ળાને યડે?
 એઔ પ્રતીફીમ્ફને અડલાનુ ાં વાશવ,
જીલનબય ભાટે આંક છે તયામ,
વભમના નશય, અસ્તીત્લનાાં ચીથયાાં,
ભાનલની ઔતા અંદય વડે.
ફુટે એઔ વયલાણી અંતયની કુકભાાં,
વાથ જાણીત ુાં સ્ભીત આંકભાાં બે ,
ીી ળી ાાંદભાાં શવતી લવાંત,
છાનુ ાં છુાં ઔઈ નાભ ઔતયામ.

(3)
ઔાભીંઢ ળીરા, ત ુટે ભજાાં શય;
જાણે ળાંઔય ભાથે દુધ–છ.
વી–ખરની ાાંકભાાં ઉંગે આઔાળ,
તાયી આંકભાાં જાખે અલઔાળ.
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ખરાાંને ભાયાાં ત ુજ ચયણની છાાંલ ભે ,
ત આલે દયીમાને થડી શાળ!
યે તીના ારલભાાં નાભ રખુાં ખભત,ુાં
ને તજૉનીભાાં ફુટે લાંટ.
ઉંચી ઉંડાણ ઔાજ આેરા લામયા,
ભેં બીના શ્વાવન બાય ભાાંડ ઝાલ્મ.
વાતે દયીમા તાયા બડઔે ફે ,
ભાયી આંકે અાઢ ફુલ્મ પાલ્મ.
યે તીભાાં ચેતીને ચારતાાં ઔીનાયે ,
ચીકે ડછામા બીના તયફ.

(4)
ભાંજીર ભાંજીર યટણ ઔયુું ને ભેં ત યસ્તા કમા,
કટ શતી શુાં ભાયી નજયભાાં,
ભેં ભધ્માહ્ને સુયજ ડુફતા જમા.
ડછામાભાાં લાાંચ્મ લીવાભ, લાાંચી દીળા ખરાાંભાાં,
ળાને ફી ખઈ એઔ ચીનખાયી, વભજણના ઢખરાભાાં,
ઝયભય શ્રાલણનાાં આંસુભાાં શીભનાાં વનાાં ધમાાં.
કનાાં ઝાઔભાાં વગ્માાં ભેગધનુ આળાનાાં,
જીલન ચાટે ાલન ખરાાં ળકુની ાવાના,
શવતા ભાણવના કાભાાં ભાથુાં મુઔી યમા.
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(5)
રાખે છે શલે આંક ભીંચી દઉં,
છી સ્લપ્ન ઔદી છટઔે નશીં.
શલાની ઔફયભાાં ક્યાાં રખી ગુખ
ાં ાવુ?ાં
છટે ફાંધન... નીયાાંત ઔામભની!
યચે યાવલાંટ – અેક્ષાના,
અને વજા બખલી યહ્યા ળબ્દ,
આઔાય ફી બીંવતા વમ્ફન્ધ,
મુઝાતી
ાં
ળબ્દની ફાયાકડી.
દૃષ્ટીથી વખી ઉઠતી સ ૃષ્ટી,
ત છી ફીજની કુકભાાં સુતેરા
વ ૃક્ષને ઢાંઢલાનુ ાં વાશવ ળાને?
‘ભશાબીનીષ્ક્રભણ’ની મગ્મતા
વમ્બલીત નથી.
‘વાભાન્મ ફનીને યશેવ’ુાં –ની
વયતા ઔઠે ડી જતી,
વભસ્ત લીઔવત ુાં ભાળુાં,
ધયફી દઉં ભાયાભાાં જ,
ન ળળુઆત... ન અન્ત...!
હુાં જ વતત અને નશીં ણ,
જ આંક ભીંચી દઉં,
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ફવ!

(6)
અયીવાએ આજ દીધી તાી,
જ્માયે નજયને ભાાંડ રીધી લાી.
ઔાાંઠા થઈને ઉબ અયીવ,
એભાાં લો અકાંડ લશેલાનુ.ાં
લાવાંતી લામયા ઝરાલે દાણભાાં,
કારી ાનકયના શ્વાવ વશેલાનુ.ાં
છરઔાતી ત ૃષ્ણાને નમનભાાં બાી,
ત્માયે નજયને ભાાંડ રીધી લાી.
દાણની ડાે પ્રતીફીમ્ફ ટહઔ
ુ ે,
વ ૃક્ષ આછે ળુાં મુજભાાં ળયભાત,ુાં
ઘુગટ
ાં
કરીને દાણભાાં ઔઈ,
જયુાં વાંધ્માએ યાખ રરીત ખાત.ુાં
લાત છાની યાકી છે વાંબાી,
જ્માયે નજયને ભાાંડ રીધી લાી.

(7)
શીભલાા
ધલર આબ, ધલર શલા, ધલર ધલર છે ધયતી,
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શીભલાાના ઘુગટભાાં
ાં
,  નીળાયાણી કયતી.
લેયામ છે ચન્ર ધયા ય આજે રાક ઔટઔે,
ઔે ચાાંદી વભ માદ તાયી, ભાયે આંખણ બટઔે.
વ ૃક્ષ આજે વ ૃદ્ધ થમાાં, ડા થઈ ખઈ ધી,
ઔે નજયના આવલભાાં, ઔઈ ખયુાં ચાાંદની ગી!
આજ શીભારમ ીખીને ફનત દુધીમ વાખય,
ઔે ખકુભાાં છરઔાતી ખીની ખયવ ખાખય!
સ્તનાન ઔયી શવતાાં ફાઔના શઠે દુધની ઝાાંઈ,
ઔે પ્રીમે, તાયા સ્ભીત ઔેયી શયકાતી યછાાંઈ!
કૃષ્ણ આબેથી ઉતયી, યાધાયાણી યાવ યભે
અશ બાગ્મ! અરોઔીઔ દૃશ્મ, ઔશ શલે શુાં ખભે?

(8)
આજ ભને લાખી ખઈ ધુમ્ભવની ધાય,
તમ ભને દે કાત ુાં ફધુાં આયાય!
સ્થને ને જને ભેં વ્શેયાતાાં જમાાં,
ને જઈ રીધુાં નુ ાં તીયુ,ાં
ખી એઔ વાંખી ફેઠી છે ક્યાયની,
વ્શારભનુ ાં વ ૃન્દાલન પીયુ.ાં
ભાયા શલાની બાલના – વમ્બાલનાથી,
આુાં નીયાઔાયને હમ
ુાં ે આઔાય,
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વ્શારભના લાગાનુ ાં રીરાભ ઔદી થામ નશીં,
ને ભયીંછનાાં મુર નશીં અંઔામ,
લાાંવીના સુયને ઝીરલા હુાં જાઉં,
ત્માાં મમુનાનાાં લશેણ આ લાંઔામ.
તાયી ભુજાભાાં હુાં બીંજાતી, ભુવ
ાં ાતી,
શલે જઈએ નશીં ઔઈન આધાય.
આજ ભને લાખી ખઈ ધુમ્ભવની ધાય...

–ડૉ. નીરેળ યાણા
વમ્ઔા :

Dr.Nilesh Rana
1531- Buck Creek Dr., Yardley, PA 19067 USA- Phone:
609-977-3398,
eMail: ncrana@hotmail.com
વજૉઔનાાં પ્રઔાળીત ુસ્તઔ: લાતાાવગ્ર
ાં શ: ‘ અનાતભઔા’ –
નલરઔથા: ‘ લત
ા ુ ના

ખ ૂણા’, ‘ ૉઈન્ટ

પ

ન

રયટના’,

‘આઔાળઔાં’ – રઘુનલર: ‘ જીલનનાાં લશેતાાં લારય’, ‘ પ્રીત,
તપ્રતભ અને પ્રીતત’, ‘ ફન્ધનમુક્ક્ત’... ુસ્તઔ ભેલલા ડૉ.
નીરેળબાઈન

વમ્ઔા

ઔયલ..

વજૉઔશ્રીની

યચના

ગુજયાતીનાાં ભટાાં બાખનાાં વાશીત્મ–વાભમીઔભાાં પ્રવીદ્ધ થતી
યશે છે ..
(●)(♦)(●)
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214 : 27-03-2011

ુત્રનાાં રક્ષણ ાયણાભાાંથી...
–ચીભન ટે ર ‘ચભન’
અનુક્રભણીઔા

ઉદ્યખ

ભાય

એઔન

એઔ

ુત્ર

છે . અભેયીઔાના

હ્ુસ્ટન ળશેયની નીળાભાાં, છઠ્ઠા ધયણભાાં બણે છે . ઔેટરામે
દીલવથી એ ભાયી ઑપીવે આલલા ભાખત શત; ણ
અભાય ફા–દીઔયાન ભે કાત ન’ત.
આજે ળનીલાય શત અને ભાયે લય ટાઈભને ઔાયણે
ઑપીવે જલાનુ ાં થતાાં હુાં ઉદ્યખને ભાયી વાથે ઑપીવે રઈ
આવ્મ શત.
‘ડૅડી, આ ફધી ેન્વીર બેખી ઔયીને છી તભે એનુ ાં
શુાં ઔય છ?’ ેન્વીર–શલ્ડયભાાં જઔડાઈને ડેરી ેન્વીરના
ટુઔડાને જઈને ઉદ્યખે ભને ુછુ.ાં
‘તાયે જઈએ છે ?’
‘શા.’
‘ત રઈ રે, જેટરી જઈએ તેટરી. આભેમ એ ફધી
અશીં ડી જ યશી છે .’
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બાયતભાાં શત ત્માયે ેન્વીર ઔડી ળઔામ અને તેના
લડે રકી ળઔામ તેટરી નાની થામ ત્માાં રખી એન ઉમખ
થત શત. ત્માયે આલડી ેન્વીર લાયતાાં ળયભ–વાંઔચ
નડતાાં

નશીં.

અભેયીઔાભાાં

આવ્મા

છી,

ઔાંનીના

કચે

ેન્વીર ાણીની જેભ લયામ છે . એભાાંમે ેન્વીરનુ ાં ઔદ
નાનુ ાં થામ એટરે એ આણ સ્નેશ ગુભાલી ફેવે છે . ઉદાય
દીરલાા રઔ એ ટુઔડાને ઔચયાેટીભાાં ધયાલીને એ
ટુઔડાને એભના અંતીભ ભાખા ય યલાના ઔયી દે છે . ણ
ભાયા જેલા ઔયઔવયીમા જીલલાા એ ટુઔડાને ઔેદીની જેભ
ેન્વીર–શલ્ડયભાાં ુયી

યાકે

છે

ઔે

જ્માાં એ

આજીલન

ગુખ
ાં ામા ઔયે છે .
ઉદ્યખને શજી હુાં લાત ઔળુાં તે શેરાાં જ એ ભાયા
વાથીદાય ાવે

શોંચી ખમ. ફધા ાવેથી ેન્વીરના

ટુઔડા એઔઠા ઔયી રાવ્મ. ભાળુાં ેન્વીર ળાાનય રઈને
કારી ડેરા ટેફર ય ેન્વીરની અણી ઔાઢલાના ઔાભે
રાખી ખમ.
અભે

ગયે

જલા

નીઔળમા

ત્માયે

ઉદ્યખની

ાવે

ેન્વીરના ટુઔડાન બાંડાય બયાઈ ખમ શત.
એઔ દીલવે ઉદ્યખની નીળાભાાંથી અભાયા ય ચીઠ્ઠી
આલી. ભા ઔે ફાે નીળાે આલીને ળીક્ષઔને ભી જલાની
સુચના એભાાં શતી.
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આ ઔાભ તાલલા ભેં ધભાત્નીને જ્માયે ઔહ્ુાં ત્માયે એ
ફરી ઉઠી, ‘ ના ફાા, એભાાં ભાળુાં ઔાભ નશીં!’ ભાન જીલ
તયપડલા રાગ્મ એ હુાં જાણી ળક્ય.
યણભેદાને જલાનુ ાં નાયીને ન જ ળબે એટરે આ
ગુજૉય નયે જ છે લટે એ ફીડુાં ઝડવુાં ડલુ,ાં છટઔ જ નશત!
નઔયીભાાંથી યજા મુઔી હુાં ઉદ્યખની નીળાે શોંચ્મ.
ળીક્ષઔ ાવેથી શઔીઔત જાણીને ન ત હુાં યડી ળક્ય ઔે
ન ત હુાં શવી ળક્ય. ઉદ્યખે નીળાભાાં શુાં ઔયુું શળે એની
ઔલ્ના જે ભેં ઔયી શતી એ ફધી જ કટી ડી.
ઉદ્યખ ભાયી ાવે અલાય–નલાય ેન્વીરના ટુઔડા
ઔેભ ભાંખાલત શત એની ઔેડી ભને આજે જડી.
ઉદ્યખ ગયે થી ેન્વીરની અણી ઔાઢીને નીળાભાાં
રઈ જત અને યીવેવભાાં લખાના ફાયણે ઉબ યશીને ાાંચ
વેન્ટભાાં એ ેન્વીર લેચત શત. ેન્વીર નશીં રાલનાય ઔે
ેન્વીરની અણી ઔાઢલાની મુવીફતને ઔાયણે ફાઔ એની
ાવેથી કયીદતાાં ાછી ાની ઔયતાાં ન શતાાં. ઉદ્યખન આ
લેાય દીલવે દીલવે લધલા રાગ્મ. આકી નીળા ઉદ્યખને
કતી થઈ ખઈ શતી.
લેાયભાાં નપ થામ એટરે વોની આંકભાાં
આણે ખુચીએ
ાં
છીએ. અભાયા ઉદ્યખનુ ાં ણ એવુાં જ થયુ.ાં
એન નાના ામાન લેાય લીઘ્નવાંતીને ન ખમ્મ.
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યીણાભે એની લીળુદ્ધભાાં પયીમાદ નોંધાઈ અને આ જ ઔાયણે
ભાયે નીળાભાાં જલાનુ ાં થયુ.ાં
ગયે આલીને ભેં ત્નીને વગી લાતથી લાઔેપ ઔયી.
‘શાળ! ભને શત ુાં ઔે નીળાભાાં ભાયાભાયીભાાં ભાયા
દીઔયાનુ ાં નાભ ઔઈએ આપ્યુાં શળે એની ભને બાયે ચીન્તા થતી
શતી.’
‘શલે ત ળાન્તી થઈને?’
‘શા.’
‘ત થઈ જામ શલે થડી ખયભ ભવારાની ચા.’
‘ચક્વ,

ઔેભ

નશીં?’

ફરી એ

ઉભઔાથી ચા

ફનાલલા ઉબાાં થમાાં.
આજે શેરી લાય એઔી અયજે ચા મુઔી, ાલાની
ઉભાંખબયી તજલીજ થતી જઈ ભને અનેય આનન્દ થમ.
ફાઔી આભ ત ચાની ભાખણી ઔયી શમ ત એ ફલ્મા
વીલામ યશે નશીં, ‘...શભણાાં ત ીધી! ાછી ચા?...ઔેટરી
લાય ીલી છે ?...શલે ચા ીલાની છી ઔય, ઉમ્ભય થલા
આલી!’ લખેયે લખેયે...
ચા ીતાાં ીતાાં ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘ આણા ઉદ્યખે આવુાં ન
ઔયવુાં જઈએ. ાાંચ ેનીભાાં એ ઔેટરા ૈવા ફનાલલાન
છે ?આભ ઔયલાથી અભેયીઔાભાાં આણી બાયતલાવીની ઔેલી
છા ડે?’
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‘લાણીમાના દીઔયા થઈને તભે ત આકી જીન્દખી
નઔયી ઔયી કાધી છે ; ણ ભાય દીઔય તભાયી જેભ નઔયી
નથી ઔયલાન એની કાતયી ભને આજે થઈ ખઈ છે .’
‘ુત્રનાાં રક્ષણ ાયણાભાાંથી, ઔાાં? ભાયાથી ફરાઈ
ખયુ.ાં
આજે એ અભાય ઉદ્યખ, ઉદ્યખ યહ્ય નથી; ણ
ળીઔાખન એઔ ઉદ્યખતી ફની ખમ છે .
...અને હુાં એના જ ગયે ફેવી, એના જ ટેફર ય
ડેરી ેન્વીરના ટુઔડાથી, આ લાત ટઔાલી યહ્ય છાં.

–ચીભન ટે ર ‘ચભન’
રેકઔના

ુસ્તઔ

‘શલે

શૈમે’(પ્રઔાળઔ:

કૃષ્ણઔાન્ત

ભરાવી, આદળા પ્રઔાળન, જુ મ્ભા ભસ્જીદ ાવે, ખાાંધી ભાખા,
અભદાલાદ–૩૮૦ ૦૦૧, પ્રથભ આવ ૃત્તી: ૧૯૯૭, મુલ્મ: વાત
ડૉરય)ભાાંથી રેકઔની યલાનખીથી વાબાય...
વજૉઔ–વમ્ઔા
12126-Wembley Drive, Houston,
Texas – 77031-3208 – USA
Phone: 281-495-6534
email: chiman_patel@hotmail.com
(●)(♦)(●)
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1965 : ધભાક્ષેત્રે...
–ઔૅપ્ટન નયે ન્ર પણવે
અનુક્રભણીઔા

૧૯૬૫ની રડાઈ વભાપ્ત થમા ફાદ શેરી
લાય યજા ભી અને ગયે - એટરે અભદાલાદ આવ્મ. એઔ
દીલવ ભાયા ભીત્રને ભલા ખમ. તે વાશીત્મઔાય અને
ઔરા લીમના જાણઔાય શતા. વભાન યવને ઔાયણે તેભની
ુ
વાથે ગણી લાત થઈ, જે તેભના ઔીળય લમના સુત્ર
વાાંબી યહ્યા શતા. લાતના લીયાભભાાં ઔીળયે ભને પ્રશ્ન
ુછ્, “ અંઔર, અભે ત વાાંબળયુાં છે ઔે ભીરીટયીભાાં જનાયા
રઔન ઉર ભા થડ કારી શમ છે અને તે કારી
જગ્માભાાં ઔડઔાઈ અને વખ્તાઈ બયામેરી શમ છે . તભે પ્ા
વાથે લીલીધ લીમ ય જે યીતે લાત ઔયી તેથી લીચાય
આવ્મ: તભે વૈન્મભાાં ળા ભાટે ખમા? તભને ઔઈ ઔૉરેજભાાં....”
ભને પ્રશ્ન યમુજી રાગ્મ. વભમ ફદરામ છે ; ત ણ
લીચાય ગણી લાય ળુઢ અને સ્થીય યશેતા શમ છે , તેન આ
અણવાય શત એવુાં રાગ્યુ.ાં 1962ના ચીન વાથેના યુદ્ધ ફાદ
અનેઔ તેજસ્લી યુલાન ઔેટઔટરા આદળો રઈને વેનાભાાં
જડામા શતા. અભાયી ઑપીવવા ભેવભાાં ી.જી. વુડશાઉવનાાં
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લીનદી

ુસ્તઔ,

વભયવેટ

ભૉભની

નલરઔથા

તથા

નલરીઔાની ચચાા થતી. વામ્રાજ્મલાદી ચીનના વામ્મલાદ
વાભે રડલા અનેઔ યુલાન વૈન્મભાાં જડામા શતા તેની લાત
થતી શતી. આભ અપવયનાાં લાચન તથા જ્ઞાનનુ ાં સ્તય ઔેવ ુાં
શત ુાં તે આ ફાઔને ભાયે ઔેલી યીતે વભજાલવુ?ાં
ભને યુદ્ધ દયભીમાન તથા તેની વભાપ્તી ફાદ ફનેરા
લીલીધ પ્રવાંખ વીરવીરાફાંધ માદ આવ્મા. આભાાંની ઔેટરીમે
લાત ક્યાાંમ પ્રઔાળીત થતી નથી, તેથી આણી વેનાને
ઉત્વાશ તથા વભથાન આનાય બાયતના પ્રજાજન, વૈનીઔના
લીયત્લની ઔેટરીમ લાતથી અણજાણ યશે છે ! અને તેથી વૈન્મ
પ્રત્મે રઔના ભનભાાં યશેરી ઔેટરીઔ ખેયવભજ દૂ ય થતી જ
નથી.
૧૯૬૫ના યુદ્ધ લકતે હુાં વેઔન્ડ રેફ્ટનન્ટ શત. યુદ્ધની
ળળુઆતભાાં જ અભે ાઔીસ્તાનના ભસ્તુય નાભના ખાભની
નજીઔ વાંયક્ષણ ાંક્તી ફનાલીને ફેઠા શતા. ાઔીસ્તાનનાાં
ખાભડાાં આણા બાયતનાાં ખાભડાાં જેલાાં જ. છાણ-ખાયાથી
રીંેરાાં ગય–ઝાંડાાં. ળેયી વાાંઔડી. નાનઔડી એઔ યડીની
નીળા. આણા ખાભભાાં ભાંદીય ઔે દે યી શમ, તેભ ત્માાં
ભસ્જીદ ઔે ઈદખાશ શમ. તેને જડીને આલે ઔબ્રસ્તાન. ખાભને
ળેઢે જભળુકની લાડી શતી.
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દુશ્ભનની ઑબ્ઝલેળન સ્ટન ઔઈ અપવય ઔે જલાન
અભાયી શીરચાર જઈ, તેભના તકાનાને સુચના આત
શત

ઔે,

તેભણે

અભાયી

કાઈ ય

ક્યાાં ક્યાાં ખા

લયવાલલા. સુચના મુજફ તેભની ત અંધાધુધ
ાં
ખા
લયવાલી ઔા ઔેય લયવાલી યશી શતી. ફૉમ્ફલાા ળળુ થામ
ત્માયે અભે કાઈભાાં ઝીળન રઈને ‘એરટા ’ શારતભાાં
ફેવીએ; ઔાયણ ત ઠાંડી ડતાાં લેંત તેભની ઈન્પન્ટ્રી અભાયા
ય હભ
ુ ર ઔયે જ. કેય, આજની લાત એટૅઔ ઔે ડીપેન્વની
નથી.

અભાયાાં

નાભનુ ાં ‘વયનામુ’ાં રઈને

આલેરા

અનેઔ

ખા ખેયલલ્રે ખમા અને જેનુ ાં વયનામુાં નશત ુાં તેલા
તેભના દે ળના જ આ ખાભ ય ડયા. ખાભની ભસ્જીદ ણ
તેભાાંથી ફચી નશીં.
અભાયી ફટારીમનને આખેકુચન હઔ
ુ ભ ભળમ, આખ
લધતા ખમા, પીલ્રયા જેલા ત ુમુર યુદ્ધ જીતીને આખ
લધ્મા, ત્માાં યુદ્ધલીયાભ થમ. વૈન્મને ાછા પયલાનુ ાં પયભાન
આવ્યુ.ાં અભે ઔાભચરાઉ સ્થાન - ભસ્તુય નજીઔ ાછા પમાા.
અશીં અભાયે થડા દીલવ યશેલાનુ ાં શત.ુાં ળાન્તીના વભમે ફીજુ ાં
શુાં ઔયવુ?હ
ાં ુાં અને ભાયી પ્રૅટુન જભળુકની લાડી ાવે ફાંઔય
ફનાલીને યશેતા શતા. એઔ દીલવ હઔ
ુ ભ આવ્મ, ડીલીઝને
અભાયા ભાટે નક્ી ઔયામેરા બાયતભાાં એઔ સ્થે ાછા
પયલાનુ ાં છે . જ્માાં અભે યશેતા શતા, તે જગ્મા સ્લચ્છ અને વાપ
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ઔયી, બાયતીમ વેનાની ત્માાં ઔઈ નીળાની ાછ ન યશે તેલી
ચઔવાઈ ઔયીને જગ્મા છડલાની શતી.
ભાયી પ્રૅટુને વાપવપાઈનુ ાં ઔાભ ભન:ુલાઔ ઔયુ.ું ફાજુ ભાાં
ત ુટેરી ભસ્જીદ શતી. એને ત યીેય ન ઔયી શત ત ચારત.
ખાભ આખુાં કારી. ઔણ નભાજ ઢલાનુ ાં શત?ુાં ણ ભાયી
પ્રૅટુનના વૈનીઔ અંખત યીતે બરે અન્મ ધભાભાાં ભાનનાયા
શળે; ણ અભાયા વો ભાટે ફે લસ્ત ુ ભશત્ત્લની શતી. એઔ
ત આ ધભાસ્થાન શત.ુાં અને ફીજુ ,ાં અભ બાયતના વૈનીઔન
ધભા એઔ જ શમ છે , અને તે અભાય યુનીપભા અને અભાય
દે ળ. યુનીપભાની રાજ, આફળુ અને દે ળની ધભાનીયેક્ષતા
અભાયા

ભાટે

વલોયી

શમ

છે .

અભાયા

ઔય

પ

એન્જીનીમવા ાવેથી અભે ચુન તથા વીભેન્ટ ભાંખાવ્મ.
ભસ્જીદ ય જ્માાં જ્માાં ાઔીસ્તાનની જ તથી નુઔવાન થયુાં
શત ુાં તે એઔ વેક્ળન અખીમાય જલાનની ટુઔડી દ્વાયા યીેય
ઔયાવ્યુ.ાં ફીજા વેક્ળને ભસ્જીદ ધલાનુ ાં ળળુ ઔયુ.ું ત્રીજુ ાં
વેક્ળન ઔૅમ્ની વપાઈભાાં રાગ્યુ.ાં
આ ઔાભ થત ુાં શત ુાં ત્માયે હુાં ઔબ્રસ્તાનભાાં ખમ. આણે
ત્માાં

એઔ

ળબ્દપ્રમખ

છે : ‘ સ્ભળાનળાન્તી’.

ઉદુાભાાં તેન

માામલાચઔ ળબ્દ છે ઔે નશીં તે જાણલા જેટુાં ઉદુા હુાં
જાણત નથી; ણ તે દીલવે પક્ત એઔ લસ્ત ુ જાણી અને
કી: ઔઈ ણ જાતની ળાન્તી, છી બરે તે મ ૃત્યુ છી
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પ્રલતાતી ળાન્તી શમ, તેને ઔઈ ણ બાા ઔે ળબ્દની જરૂય
નથી શતી. અશીં ખાભના વદ્ગત રઔ ચીયળાન્તીભાાં ઢ્ા
શતા. તેભના ઔઈ ભીત્ર ન શતા; ન ઔઈ ળત્રુ. યુદ્ધ ઔે
ળાન્તીની તેભને શલે ઔઈ યલા નશતી. તેભની મુરાઔાત
રેનાય ઔઈ શીન્દુ, મુવરભાન, ખ્રીસ્તી ઔે ફોદ્ધ શત ઔે ઔમા
દે ળન શત તેની વાથે તેભને ઔઈ નીસ્ફત નશતી. ઔઈઔ ત
તેભને ભલા આવ્યુાં છે તે જાણી તેભની ળુશ ઔદાચ વાંત
અનુબલતી શળે ઔે ઔેભ, ઔણ જાણે! શા, એઔ લાતન અશેવાવ
થમ. અભાળુાં ઔાભ ચારત ુાં શત ુાં ત્માાં ભાંદ ભાંદ શલા લશેલા
રાખી શતી. આવાવનાાં વ ૃક્ષ શલેથી ડરી યહ્યાાં શતાાં અને
આ ઔાભ ાછની અભાયી બાલનને વયાશી યહ્યાાં શતાાં.
એઔ ઔફય ાવે હુાં ફેઠ. ઉદુા લાાંચતાાં આલડત ુાં નશત,ુાં
તેથી તે ઔની શતી ઔે તેના ય શુાં રખ્યુાં શત ુાં તે જાણી ળક્ય
નશીં. નજીઔભાાં કુયાનનાાં ાનાાં લેયલીકેય થઈને ડયાાં શતાાં.
તે બેખાાં ઔમાું, જેવુાં આલડલુાં તેલા ક્રભભાાં તે ફધાાં ખઠવ્માાં
અને ઔફય ય મુક્યાાં. પયી ાછા લીકયાઈ નશીં જામ તેથી
તેના

ય

બાયે

થ્થય

મુક્ય.

એટરાભાાં ભાયા

પ્રૅટુન

શલારદાય ઉભાભશેશ્વયનૌ આવ્મા. “ળા’ફજી, ઔાભ ઔતભ હઆ
ુ .
ઈઔ ફાય મુઆઈના ઔય રજી.”
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ભેં નીયીક્ષણ ઔયુ.ું ઔાભ વાચે જ ુળુાં થયુાં શત.ુાં અને
વયવ યીતે થયુાં શત.ુાં ઔાયણ એની ાછ દીર શત ુાં બાયતીમ
જલાનનુ.ાં
વૈનીઔનુ ાં ઔામા એઔ જ અને તે તેને વોંામરાાં ઔાભને
ધભા વભજી ઈભાનદાયીથી ફજાલલાનુ.ાં એને રઔ ‘વૈનીઔધભા’
ઔશે છે . એ જ એભની નીમતી, અને એ જ એભની જીન્દખી!

–ઔૅપ્ટન નયે ન્ર પણવે
વજૉઔ–વમ્ઔા :

30056-Corsair, Laguna Niguel, CA 92677- USA.
Cell No: +1-949 690 9347
ID: captnarendra@gmail.com
Website: www.captnarendra.blogspot.com

વજૉઔનાાં પ્રઔાળીત ુસ્તઔ:

મુ ભયાઠી ુસ્તઔ ‘बाई’(જે શજી ભયાઠીભાાં ત છાયુાં
જ નથી!)ની શસ્તપ્રત યથી ગુજયાતી બાાન્તય ‘ફાઈ’–
પ્રઔાળઔ: અુલા આળય, ‘સ્લાતી પ્રઔાળન’, 10–ફીયલા ય
શાઉવીવ, અભીધાયા વવામટી ાવે, ફર, અભદાલાદ–380
058; પન–02717–235 590,  ૃષ્ઠ: 118– ઔીમ્ભત: ળુીમા
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100/– પ્રાપ્તી સ્થાન: 1. ગુજૉય એજન્વી, યતનનાઔા વાભે,
ખાાંધીભાખા, અભદાલાદ–380 001 – પન: 079–2214 4663
અને 2. નલબાયત વાશીત્મ ભાંદીય, 134–ળાભદાવ ખાાંધી
ભાખા, પ્રીન્વેવ સ્ટ્રીટ, મુમ્ફઈ–400 002 પન: 022–2201
7213

(●)(♦)(●)
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216 : 24-04-2011

ખઝર–ભશેળ
-ડૉ. ભશેળ યાલર
અનુક્રભણીઔા

1. વ આના વાલ વાચી લાત છે …
વ આના વાલ વાચી લાત છે , વભજામ ત..
આણી વાચી મુડી, આ જાત છે , વભજામ ત..
ુજતા આવ્મા બરે દઈ અઘ્મા, ઉખતા સુમાન,ે
અસ્તની એનીમ ભાથે ગાત છે , વભજામ ત..
ફુર ય ઝાઔ વમુાં છે આણુાં શલાણુ,ાં
જે ખણ તે, આટરી ભીયાત છે , વભજામ ત..
ઔઈ ણ વમ્ફન્ધ નીબાય રાખણી ય શમ છે ,
રાખણી ત ઈશ્વયી વખાત છે , વભજામ ત..
ખુટતી જાશજરારી છે ફટઔણા શ્વાવની,
શ્વાવ ખુદ, ઉચ્વાવની કેયાત છે , વભજામ ત..
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જન્ભથી, ભાણવણુાં ભશતાજ છે વાંજખનુ,ાં
શય ગડી-ની અરખ લીવાત છે , વભજામ ત..
વાભવાભા છે દ ઉડતા શમ છે વભજણ લીળે,
છે લટે જે ઔાંઈ લધે, ઔાત છે , વભજામ ત..

2. રખુાં છાં ખઝરભાાં...
અણીશુદ્ધ તડઔા રખુાં છાં ખઝરભાાં,
ભઠાયે ર વનાાં રખુાં છાં ખઝરભાાં.
શતી ઔાર જે ભાત્ર ઔેડી અભસ્તી,

શલે એને યસ્તા રખુાં છાં ખઝરભાાં.
તપાલત ફધા કાવીમત થઈ ખમા છે ,
શજુ ત હુાં અડધા રખુાં છાં ખઝરભાાં.
અવમ્બલ ખણી ચાતયે ભાખા રઔ,

હુાં એનામ નક્ળા રખુાં છાં ખઝરભાાં.
ન ઔાને ડયા વાદ થઈ કીતા,

છતાાં નાભ ખભતાાં રખુાં છાં ખઝરભાાં.
પયી જામ ટાણે જ અલા અધીઔતય,
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 126
એ અરકણા ભણઔા રખુાં છાં ખઝરભાાં.
શલે ક્યાાં યહ્ુાં છે અજાણ્માણુાં ઔાંઈ,
ખુદાનેમ ગયના રખુાં છાં ખઝરભાાં.

3. તાયા ખજાની ફશાય છે ...
વગળાં ત્મજી વધ્ધય થવુાં તાયા ખજાની ફશાય છે ,
શય ધાયણાથી ય થવુાં તાયા ખજાની ફશાય છે .

અસ્તીત્લ તાળુાં છે શજુ નીબાય ફટઔણા શ્વાવ ય,

નીશ્ચીન્ત થઈ નક્ય થવુાં તાયા ખજાની ફશાય છે .
વાંઔા તાય ત ુાં નથી સ્થાી ળક્ય ખુદથી શજુ ,

ને એ લીળે તત્ય થવુાં તાયા ખજાની ફશાય છે .
તાયા જ ગયભાાં ત ુાં અજાણી ળખ્વીમત છે , દયઅવર

થઈ જાણતર ખબય થવુાં તાયા ખજાની ફશાય છે .
વભજી ળઔાતી શમ છે બાા હૃદમની આંકથી,

ણ એટુાં વાક્ષય થવુાં તાયા ખજાની ફશાય છે .
છે શુન્મ ત,ુાં ને શુન્મની ઔાત ઔેલ શુન્મતા,

ણ ળે થઈ વયબય થવુાં તાયા ખજાની ફશાય છે .
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4. ત, વનવનાટી...
ધાયણા કટી ડે ત વનવનાટી,
લાત ચઔયાલે ચડે ત વનવનાટી.
ફહુ જ ઔયી છે વલાયી સ્લપ્ન-અશ્વે,
વશેજ ણ એડી અડે ત વનવનાટી.
શમ જ ભનભે ત ભતબેદ ળેન?
રાખણી ઠેફે ચડે ત વનવનાટી.
ાયદળાઔ શમ છે વમ્ફન્ધનુ ાં ગય,
ઔાંઈઔ જ આડળ નડે ત વનવનાટી,
યથ પયે દામ્ત્મન ફન્નેમ ૈડ,ે
એઔણ ૈડુાં કડે ત વનવનાટી.
વાલ નાજુ ઔ શમ છે દયી પ્રણમની,
ગુચ
ાં ઔે આંટી ડે ત વનવનાટી.
વનવનાટી એટરે ઔે વનવનાટી
ઔઈને ણ આબડે ત વનવનાટી!
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5. વગળાં રકલાન છાં...!
શુાં ામ્મ, શુાં કયુ,ાં વગળાં રકલાન છાં;
હુાં ત જાણ્યુ–જયુ
ાં
ાં વગળાં રકલાન છાં.
શઔડેઠઠ વનાાં લચ્ચે ક્યાયે શયકામ,

ક્યાયે ભન ફહુ યયુ,ાં વગળાં રકલાન છાં.
ઔનાાં શૈમે આવ્મ ઉબય ભાયાાં ખરે,

ક્યાાં બોંઔાણી વયુ,ાં વગળાં રકલાન છાં.
વખણની ભાા ગુથ
ાં ી ત છે વહએ
ુ ણ;
શુાં શુાં બેળાં પ્રયુ,ાં વગળાં રકલાન છાં.

રાાંગીને આવ્મ છાં કક નાાં ઝયણાાં,
ક્યાાં, ઔણે, શુાં ધયુ,ાં વગળાં રકલાન છાં.

6. લેતભાાં ન'ત...
શયપ એઔેમ હુાં ઉચ્ચાયલાના લેતભાાં ન’ત,
દળા એલી શતી, ઔાંઈ ધાયલાના લેતભાાં ન’ત.
કફય નશીં ઔેભ, ઉબ’ત ઉગાડા દ્વાય લચ્ચે જઈ,
કયે કય ઔઈને વત્ઔાયલાના લેતભાાં ન’ત.
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નજય ળધી યશી’તી ઔાંઈઔ ખભતીુ,ાં
અને હુાં એ લીમ લીસ્તાયલાના લેતભાાં ન’ત.
ઢી ખઈ વાાંજ, દઈ ઔતય અજાણ્મા દદા ની છે લ્રે,
વ્મથા એ, આંસુભાાં વાયલાના લેતભાાં ન'ત.
સુકદ અંજાભથી લાંચીત પ્રતીક્ષા અથા ભાખે છે ,
સુચાળુ અથા હુાં અલતાયલાના લેતભાાં ન’ત.
છી આકમ ઔીસ્વ બાગ્મના અધીઔાયન નીઔળમ,
અને હુાં બાગ્મને ડઔાયલાના લેતભાાં ન'ત.

7. એવુાં ઔાંઈઔ ભલાનુ...
ાં
તયવની લાયતા ભાંડામ, એવુાં ઔાંઈઔ ભલાનુ,ાં

ફધાની આંકભાાં લાંચામ, એવુાં ઔાંઈઔ ભલાનુ.ાં
ઉતયતી ટ, ને ચડતી જતી બયતી ફને વાક્ષી,
છી ઈતીશાવ આરેકામ, એવુાં ઔાંઈઔ ભલાનુ.ાં

જયાઔ જ કતય ાાંણ અને બીનાળ લચ્ચેથી,
યસ્ય વાાંઔી રેલામ, એવુાં ઔાંઈઔ ભલાનુ.ાં

નીલેદન શમ એવુાં ઔે નથી ઔાંઈ સ્નાન-સુતઔ ણ,
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છતાાં વમ્ફન્ધભાાં ચચાામ, એવુાં ઔાંઈઔ ભલાનુ.ાં
પળુાં છાં ઔાાંધ ય રઈ ફજ હુાં ફેપાભ વખણન,
ભને ક્યાયે ઔ ત ઉજલામ, એવુાં ઔાંઈઔ ભલાનુ.ાં
નશીંલતૌ ળક્યતા છે તમ એવુાં ઔેભ રાખે છે ?

પ્રથભ થઈ ફાદ,લત્તા થામ, એવુાં ઔાંઈઔ ભલાનુ.ાં
પયીથી ભેં ઉકેડય છે જુ ન ઈતીશાવ આ લકતે,
લી યસ્ત ઔળે પાંટામ, એવુાં ઔાંઈઔ ભલાનુ.ાં

પરઔ વમ્ફન્ધન લીસ્તાય ામ્મ છે નલેવયથી,

નલી અઢઔ ખઝર વજાામ, એવુાં ઔાંઈઔ ભલાનુ.ાં
ભે નશીં જે કયે ટાણે, ફધા ઉરબ્ધ છે આજે,

ભને બમ છે નમન કયડામ, એવુાં ઔાંઈઔ ભલાનુ.ાં

8. આયાય દે કાળે...
દૃષ્ટી શમ ત વગળાં આયાય દે કાળે,

શુન્મ–ળે લચ્ચેન સુક્ષ્ભ તાય દે કાળે.
લસ્ત્ર જેભ ફદરાતી આણી શમાતીનાાં,
નાટઔીમ તખ્તાન સુત્રધાય દે કાળે.
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જાત જાલી જાણે એજ જીતળે છે લ્રે,
જખ
ાં શમ ઔે જીલન, શાય શાય દે કાળે.
ભાત્ર એઔ ખુણાન બેજ લીસ્તયે ઉંડે,

છે લટે ત ગય આખુાં ક્ષાય ક્ષાય દે કાળે.
ાત્રનુ ાં ફદરવુાં ત ભાત્ર એઔ ગટના છે ,
શમ જે ઔથાનઔભાાં એ જ વાય દે કાળે.

આલયણ અશમૌ જેવુાં વશેજ કતયી જજ,
ભાાંડલા ઔીસ્વા જાનદાય દે કાળે.

બાય શમ ભન ય ત ભોન ફરકુાં રાખે,
એઔ શ્વાવ ફીજાન, ઔઝાદાય દે કાળે!

9. અથા કાટી રાક્ષના....
ક્યાાંઔ શા, ત ક્યાાંઔ ના જીવ્મા શશુ,ાં
ઔેટરી વમ્બાલના જીવ્મા શશુ!ાં
ફાદ ઔયતાાં એઔ-ફે અલાદને,
ભટે બાખે વાભના જીવ્મા શશુ.ાં

છે ઔવફ યાલણના વગા શસ્તખત,
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યાભ ત ફવ, નાભના જીવ્મા શશુ!ાં
ઔઈ યીતે થઈ ળક્યા નશીં ત ૃપ્ત ફવ,
એઔધાયી ઔાભના જીવ્મા શશુ.ાં

આભ નશીં ત આભ, લેચાતા યહ્યા,
પેય ઔેલ દાભના જીવ્મા શશુ.ાં

આજ આકી લેડપી નાાંખ્મા છી,

સ્લપ્ન, વધ્ધય ઔારનાાં જીવ્મા શશુ.ાં
શાથલેંતે શમ એ ભીઠી ખણી,

અથા કાટી રાક્ષના જીવ્મા શશુ!ાં

ડૉ. ભશેળ યાલર
ઔલી–વમ્ઔા :

Dr. Mahesh Raval,
40239, Legend Rose Terr., Fremont-CA- 94538 -U.S.A.
Phone– 408-329-3608 EMail:
drmaheshrawal@yahoo.com
Website - www.drmahesh.rawal.us
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ઔલીના પ્રઔાળીત ગ્રાંથ –
ખઝર વાંગ્રશેઃ 1. ત ુાય (1978), 2. અચબવ્મક્ક્ત (1995), 3.
નલેવય (2006)

ત્રણે ગ્રાંથના પ્રઔાળઔેઃ બાલીન યાલર, ‘જ્મતી’, 4–
શવનલાડી, તીળુત્તી ડેયી પાભા ાવે, લારઔેશ્વય ચઔ, યાજઔટ
– 360 002 પન – 0281-236-2971 ભફાઈર–98244
81586

♦

ઔલીના બ્રખ ‘ખઝરન ગુરદસ્ત’

http://drmahesh.rawal.us/ ની મુરાઔાત ણ આનન્દબયી
યશેળે.

♦
●

●

●

● ●

●
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વન્તુરીત લીઔાવ
–બરા લડખાભા
અનુક્રભણીઔા

હુાં ઔણ છાં? એ પ્રશ્નની વબાનતા ભને છે ઔ વત્તય
લાની ઉમ્ભયે થઈ.
ુલા

આફ્રીઔાના

ઝાાંઝીફાય

ટાુ

ય

ુષ્ટીભાખી

કુટુમ્ફભાાં ભાય જન્ભ. ઝાાંઝીફાય અને ેમ્ફાના ટાુ ય
વલ્તનત શતી ભાની અયફ સુરતાનની; ણ વત્તા શતી
બ્રીટીળ યે વીડેન્ટની. ઝાાંઝીફાય એઔ બ્રીટીળ પ્રટેક્ટયે ટ શત,ુાં જ
ઔે શાર એ ટાાંઝાનીમાન એઔ બાખ છે .
આભ,

હુાં મુસ્રીભ, આફ્રીઔન, શીન્દુ

અને

બ્રીટીળ

વાંસ્કૃતી લચ્ચે ભટી થઈ. ઈદભાાં ચાય દીલવની યજાભાાં ફધાાં
ભેાભાાં જઈએ, નલાાં યભઔડાાં કયીદીએ અને સ્લાશીરીભાાં
ઔઠુતીના તભાળા જઈએ. નાનુ ાં ખાભ શલાથી ભશયા ભભાાં
ળીમા મુસ્રીભનુ ાં ળુદન બ્રીઔ ભાઈઔ વીસ્ટભ ય વાાંબીએ,
ુ  જલા જઈએ, ઈસ્ભાઈરી રઔનાાં
તેભના તાજીમા અને જુ વ
વયગવ

જઈએ;

વલાયે , ફયે , વાાંજે

ભસ્જીદની

ફાાંખ

વાાંબીએ તેભ જ દીલાી નલા લાની ઉજલણી ધુભધાભથી
ઔયીએ. ુળુત્તભ ભશીનાભાાં યઢીમે દયીમે નાશલા જઈએ
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અને ઔાાંઠે ખયભાનુ ાં વ્રત ણ ઔયીએ. નલયાત્રીભાાં લાીઔ
યીક્ષા નજીઔ શમ ત ણ દયયજ યાવખયફાની યભઝટ
ભાણીએ.

૧૫ભી

ઑખસ્ટ

અને

૨૬ભી

જાન્યુઆયીના

ભેાલડાભાાં ન ૃત્મ, નાટઔ અને ખીતભાાં બાખ રઈએ.
જન્ભાષ્ટભી, યાભનલભીના ઉલાવ ઔયીએ ને ળીતા ુજલા
ભન્દીયે ણ જઈએ. ક્રીસ્ભવના દીલવે ક્રાઈસ્ટને માદ ઔમાા
લીના દુય દયીમા ઔીનાયે ફીજાાં એળીમન વાથે ીઔનીઔ ય
જઈ કાઈએ, ીએ, દયીમાભાાં નાશીએ અને ફરીવુડ ખીતની
અન્તઔડી યભીએ. ન્યુ ઈમવા ઈલના અંગ્રેજ તાની ઈંગ્રીળ
ક્રફભાાં ડાન્વ ભાટે જતાાં શમ ત્માયે તેભની લેળભુા જલા
તેભની ક્રફની ફશાય ણ ઉબાાં યશીએ.
ુષ્ટીભાખી નાનીભા એલાાં ચુસ્ત ઔે

ાંજાફી ડ્રેવ

શેયેરી એલી ભને યસ્તાભાાં અડી જામ અને ખ્માર ન યશે ઔે
એ ત બરા શતી, ત ગેય જઈને નશામ! ફાને ણ એલા
વાંસ્ઔાય ભળમા શતા, અને ફાુજી થીમવપીસ્ટ. વલાધભા
વભાનતાભાાં ભાનલાલાા. ફા ાછ ાછ કેંચામ; ણ
નાનીભાની ટઔ ટઔ ચાુ શમ : ‘‘આ ‘થીમ સુકી’લાા
ુાં
વાથે તાય લય બળમ છે તે ભને નથી ખભત.’’
ગયભાાં ઠાઔયજીની વેલા થામ એને સ્લીઔાયી રઈએ;
ણ ગયે સ્ત્રીની ભાંડી ભી શમ ત્માયે ભાભાની વભલમી
દીઔયીની જેભ અભે શાજય ન યશીએ. ભાની ભાંડીભાાં ખલામ
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‘જમ જમ ભશાયાણી જભના’ અને અભાયા લીદ્યાથીની ભાંડભાાં
ખલામ, ‘ત ુાં કામ નશીં તેથી ત ત ુજને છપ્ન બખ ધયાલે,
ભન્દીય

ફશાય

બટક્યાાં

ભુખ્માાંને

ઔઈ

નશીં

કલડાલે;

ાુણ્મની ઔને ડી, આલી તેં દુનીમા ઔેભ ગડી, 
દુનીમાના ગડનાયા?’ ભા ઔશેળે, ‘છયી, આ ઔેવ ુાં બજન!
ઈશ્વયના ત ગુણ ખલામ, તેને દ ન દે લામ!’ શલેરીને
‘બક્તાણુ’ાં ઔશીએ. વાાંજે દયીમે પયીને દળાન ઔયલા જઈએ અને
ળાસ્ત્રીમ ઢફથી ‘દૃઢ ઈન ચયનન ઔેય બયવ’ જેલાાં, ઝાાંઝ
અને

વાંખતે ુળુના

કલાજની

ઔાંઠે

ખલાતાાં

ઔીતાનને

લાખતાાં ગયબેખાાં થઈએ. આબડછે ટભાાં મુસ્રીભ–આફ્રીઔનને
યવડાભાાં ન આલલા દઈએ અને શીન્દુ ઔાભલાી યાકીએ.
થડી પ્રખતી છી આફ્રીઔને ભાાંજેરાાં લાવણ ય ાણી ઢી,
તડઔે સુઔલલા ચઔભાાં મુઔી દઈએ. ફા ઔશે તેટુાં ઔયીએ.
ભાવીઔ ાીએ; ણ ગેય ફેવી ન યશીએ. શીન્દુ ધભા પ્રભાણે
વખલડીયુાં આચયણ અનાલી રઈએ.
બણલા ભાટે આખાકાન સ્કુર, ઔે ઔૉન્લેન્ટ સ્કુરની
લાત

ત

જલા

દ;

આમાવભાજભાાંની

લટરાઈ

ખમેરી

છઔયી જડે ભૈત્રી ણ ન યકામ! એ રઔ ત ટુાંઔી ચડ્ડી
શેયી ઔવયત ઔયે !

અભાયા બાગ્મજખે આમાવભાજ સ્કુર

ફન્ધ થઈ ખઈ અને ફધી ગુજયાતી છઔયી આલી અભાયી
શીન્દુ ઔન્માળાાભાાં. ગણ પામદ થમ અભને ફધાાંન;ે ણ તે
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લકતે
નશતી.

વમ્પ્રદામીણાની
ફહુ

ચુસ્ત

અટટી

નશતાાં

લાતની

તેલાાં

ઔાંઈ

ઈથનાળયી

વભજણ
કુટુમ્ફની

છઔયી ણ અભાયી સ્કુરભાાં બણતી. અરફત્ત, થડી પી
આીને.
ફાઔી
અભ્માવ

પ્રાથભીઔ

ભપત

શત.

ળાાભાાં
દાનલીય

શીન્દુ
સ્કુર

છઔયી
ચરાલતા,

ભાટે
એટરે

નાતજાતના બેદ લીના ફધી છઔયી વાથે ફેવી બણતી.
તેભાાં તેરથી તવતવ થતા લાભાાં જુ પયતી શમ તેલી ણ
છઔયી શમ અને ખાભાાં ભેરના થય ફાઝેરા શમ તેલી
ણ. સ્કુરના વાંડાવભાાં અશ્રીર રકાણ ણ રકાતાાં શમ
જેને ઔળી ણ વભજ લીના અભે લાાંચી ણ રઈએ અને
ળીક્ષીઔા ઔશે ત્માયે જઈને ભુવ
ાં ી ણ નાકીએ.
આભ

ત

ગયભાાં

ફરામ

ઔચ્છી;

ણ

સ્કુરભાાં

અભ્માવક્રભ ગુજયાતી ભાધ્મભ દ્વાયા ળીકલાડલાભાાં આલે,
તેથી ગુજયાતીનુ ાં ભાખુાં વદ્ધય ફન્યુ.ાં ાાંચભા–છઠ્ઠા ધયણથી
અંગ્રેજી ણ ળીકલાડલાભાાં આલે; ણ યબાા તયીઔે.
રખબખ ફધુાં બાયતીમ ઢફે ચારે. જેભને પ્રખતીળીર ઔશી
ળઔામ તેલી ાયવી મુખ્મ ળીક્ષીઔા ફશેન ણ અભને બણાલે.
અભે જ્માયે આઠભા ધયણભાાં આવ્માાં ત્માયે શેરીલાય ુળુ
ળીક્ષઔની નીભણુઔ થઈ શતી. અને ત્માય છી એઔ ખઅન
ળીક્ષીઔા શેડભીસ્ટ્રેવ ફન્માાં શતાાં. એભની નીભણુઔભાાં ખલનીંખ
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ફડા ના પ્રમુક તયીઔે ફાુજીન પ્રબાલ ડય શમ તેવ ુાં ભાની
ળઔામ. તેભના આવ્મા છી અંગ્રેજી ળીક્ષણ ય જયા લધાયે
બાય મુઔલાભાાં આવ્મ. આભ, પ્રાથભીઔ ળાાન અભ્માવ ુય
ઔયી ખણીત અને અંગ્રેજી લીમની યીક્ષા આી અને
મગ્મતા ુયલાય ઔયીને વેઔન્ડયી સ્કુરભાાં પ્રલેળ ભેવ્મ.
પ્રાથભીઔ અભ્માવ ુય થામ છી વયઔાયી વેઔન્ડયી
સ્કુરભાાં પ્રલેળ ભેલલા ખણીત અને

અંગ્રેજીની યીક્ષા

આલી ડે. ઝાાંઝીફાય, ેમ્ફા અને ઔભય ટાુની ફધી
સ્કુરની ફાા એ યીક્ષાભાાં ફેવે. અંગ્રેજીભાાં એઔ નીફન્ધ
રકલાન શમ. ગણી છઔયી અમુઔ ચાુ–વામ્પ્રત રાખતા
લીમભાાં, અંગ્રેજીભાાં રકામેરા નીફન્ધ ખકી રે અને
બાગ્મજખે એ જ લીમ આલે ત પાલી જામ. બાયતીમ
જનતાની ત્રણ સ્કુરની ફાાન આભાાં વભાલેળ શમ શીન્દુ, લશયા અને આખાકાન. એટરે ક્યાયે ઔ ચાય ત ક્યાયે ઔ
ાાંચ, લી ફહુ જ વાયાાં નવીફ શમ ત દવેઔ ફાાની
આ એળીમન સ્કુરભાાંથી ચુટણી
ાં
થામ. આભાાં ગણી શળીમાય
ફાા ણ ન રેલામ. જે ન છટઔે ઔૉન્લેંટ સ્કુરભાાં પ્રલેળ
ભેલે, અથલા બણતય છડી દે .
જ્માયે વેઔન્ડયી સ્કુરભાાં પ્રલેળ ભે ત્માયે તેય–ચોદ
લાની ઉમ્ભયે આકા અભ્માવક્રભનુ ાં ભાધ્મભ અંગ્રેજી ફને.
મુખ્મ ળીક્ષીઔા, ઉયાન્ત રખબખ ફધી ળીક્ષીઔા અંગ્રેજ.
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તેભની બાા, ઉચ્ચાય લખેયે વભજતાાં અડચણ ડે ણ
ળીકી જલામ. શેરીલાય આફ્રીઔન અને અયફ છઔયી
વાથે બલાનુ ાં થામ અને ગુજયાતી મુસ્રીભ ફશેનણી
ફને.
આવુાં શત ુાં ભાળુાં શીન્દુ બાયતીમ ફાણ. ગયભાાં
ગુજયાતી ુસ્તઔની રાઈબ્રેયી ફાુજીએ લવાલેરી, એટરે
‘વયસ્લતીચાંર’ના ચાય બાખ તેય લાની ઉમ્ભયે લાાંચ્મા શતા,
જ્માયે અંગ્રેજી નલરઔથા ‘એન પ ગ્રીન ખેફલ્વ’ આકેઆકી
છે ઔ ચોદ લાની લમે લાાંચી. ભાનળ, આ રકતાાં રકતાાં
એની

રેકીઔા

ુવી

ભન્ટખભેયી

ઔૅનેડીમન

શતી

તે

લીઔીીડીમાભાાં જઈને જાણ્યુ!ાં
સ્કુરભાાં ઈતીશાવ બણાલાત બ્રીટીળ ઔૉભન્લેલ્થન.
એટરે બાયતીમ વૈનીઔની ઝાંફેળને ૧૮૫૭ન ફલ ભાની,
ક્રાઈલની ફૅટર પ પ્રેવીની જીત ભાટે ખોયલ રેતી
અંગ્રેજ

ળીક્ષીઔાના

ઝીણલટબમાું

લણાનને

ભાન્મ

યાકી,

બાયતન ઈતતશાવ અંગ્રેજી દૃષ્ટીઔણથી ળીખ્માાં. બાયતની
સ્લતાંત્રા લીળે થડી ગણી વબાનતા. ચાયાાંચ લાની ઉમ્ભયે
પ્રબાતપેયીભાાં જતાાં, ખાાંધીજીના મ ૃત્યુ લકતે ભટ શલન
મજામ શત એભાાં ખમાાં શતાાં અને
ઝાાંઝીફાય

ખાાંધીજીનાાં અસ્થી

રાલલાભાાં આવ્માાં શતાાં ત્માયે

તેના

દળાનાથે

કીચકીચ ખયદી લચ્ચે ણ ખદીએ ખમાાં શતાાં. ણ
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૧૯૪૬ભાાં

શેરીલાય

બાયત

ખમાાં

શતાાં

ત્માયે

શીન્દુ–

મુસ્રીભનાાં હલ્ુ લ્ડ ળા ભાટે થતાાં શતાાં એનુ ાં ઔશુાં બાન
નશીં. આ અભ્માવક્રભભાાં ઝાાંઝીફાયન ઈતતશાવ ત આલત જ
નશત; એટરે છી ુલા આફ્રીઔાના ઈતીશાવભાાં શીન્દીના
પાાની ત લાત જ ક્યાાં આલી?
બાયતીમ વાંખીતન ળક કય; ણ શે ુાં અંગ્રેજી
ખીત ત ળીકી ‘ખરા ખાઈડ્વ’ભાાં જડાઈ ત્માયે . અંગ્રેજી ઢફનુ ાં
ગયઔાભ ણ ળીકી ખરા ખાઈડની ટેસ્્વ ાવ ઔયલા ભાટે
અને સ્કુરભાાં ‘ડૉભેસ્ટીઔ વામન્વ’ના લખોભાાં. રાઔડીલાા
બ્રુભ(ઝાડુ)થી ઉબાાંઉબાાં ઝાડુ ઔેભ ઔાઢવુ,ાં ખયભ ઔડાાં ઔેલી
યીતે ધલાાં, ઈસ્ત્રી ઔેભ ઔયલી, કાટર ઔેભ ાથયલ લખેયે, જે
અશીં આવ્મા છી ખુફ ઔાભ રાગ્યુ.ાં
૧૯૫૭ભાાં લીશ્વની ફધી ખરા ખાઈડ્વન એઔ ઔૅમ્
ઈંગ્રેંડ કાતે

ગ્રેટ લીન્ડઝય ાઔા ભાાં બયામ શત. ગણી

સ્ધાાભાાંથી ાવ થઈ, ઝાાંઝીફાયની ફે ખાઈડ્વભાાં એઔ
અયફ છઔયી અને એઔ હુાં ચુટામાાં
ાં
. ત્માાં જલા ભાટે અભે
પ્રતીનીધી શતાાં ઝાાંઝીફાય પ્રટેક્ટયે ટના; ણ જ્માયે

અભને

ઔશેલાભાાં આવ્યુાં ઔે અભાયે અભાય નેળનર ડ્રેવ એઔ દીલવ
ત્માાં શેયલ ડળે, ત્માયે અયફ ખાઈડે તેન અયફી રીફાળ
શેમો અને ભેં શેમાું આબરાાંલાાાં ચણીમાચી ને ઢણી
– હુાં ઔચ્છી કયીને! લી અભાયે એઔ ખીત ણ ખાલાનુ ાં શત.ુાં
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તભને રાખે છે ઔે ભને ત્માયે એઔ ણ સ્લાશીરી ખીત
આલડત ુાં શમ?
હુાં ત ત્માાં ફીરકુર બાયતીમ ફનીને ખઈ શતી; ણ
બાયતથી ત ત્રીવથી ાાંત્રીવ ખાઈડ્વની ટી ત્માાં આલેરી
શતી! વાાંજના સ્ટેજ ય ભનયાં જન ઔામાક્રભભાાં ભને ઔઈએ
ગુજયાતી ખીત ખાલા આભન્ત્રણ ન આપ્યુ;ાં ણ બાયતની
ખાઈડ્વે તેભનાાં ન ૃત્મ અને ખીત પ્રદળીત ઔમાું. ત્માયે ભને
શેરીલાય વભજાયુાં ઔે હુાં ઝાાંઝીફાયી શતી; બાયતીમ નશીં.
લી, ભાયે યાણી એરીઝાફેથ વાથે શાથ ભીરાલલાના, એવુાં
નક્ી ઔયામે ુાં શત.ુાં હુાં યીશવાર સુધ્ધાાં ઔયીને આલી શતી; ણ
છી ભને ઔશેલાભાાં આવ્યુાં ઔે ઝાાંઝીફાયથી વ્મસ્થાઔને તાય
ભળમ શત ઔે યાણી વભક્ષ ભને નશીં; ણ અભાયી અયફ
ખાઈડને યજુ ઔયલી. ભને ત્માયે શેરીલાય વભજાયુાં ઔે હુાં
બાયતીમ ત ન શતી; ણ અયફ વલ્તનતભાાં ઉછયે રી વેઔન્ડ
ઔરાવ વીટીઝન શતી. યાં ખબેદન આ શેર અનુબલ શત.
બ્રીટીળ ાવટા શત; છતાાંમ બ્રીટીળ છાં એવુાં ત ક્યાયે મ
ભાન્યુાં નશત,ુાં જ ઔે યુનીમન જૅઔના વપેદ ટા ક્યાાં ક્યાાં
શા અને ક્યાાં વાાંઔડા શલા જઈએ તે જાણતી શતી અને
તેન ઈતીશાવ ણ.
ત છી હુાં શતી ઔણ? ખથુથીભાાં બાયતીમ શીન્દુ
ગુજયાતી વાંસ્ઔાય ીને ઉછયે રી, આફ્રીઔન પ્રદે ળની બોતીઔ
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ઉન્નતીભાાં ણ ાભેરી, બ્રીટીળ ળૈક્ષણીઔ દ્ધતીનાાં ઉચ્ચ
ાવાાંની ઔેલણીભાાં પતેશભન્દ થમેરી અને આભ, ફહલ
ુ ીધ
વાંસ્કૃતી શેઠ ‘વન્ત ુરીત લીઔાવ’ ાભેરી એઔ ુખ્ત
લમના ખથાયે શોંચેરી ઔન્મા, એ હુાં શતી.

–બરા લડખાભા–(રાંડન)
ુ યી ૨૦૧૧
૨૭ પેબ્રઆ
વમ્ઔા : bhadra.v@btinternet.com

(●)(♦)(●)
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218 : 22-05-2011

ડૉક્ટય ઈન ધ શાઉવ?
–ડૉ. જમન્ત ભશેતા
અનુક્રભણીઔા

ખઈ ઔારે જ એભની ચાય લયવની દીઔયી અભીના
ફરેરા ચાય ળબ્દ શજુ ભન્દીયના ગાંટની જેભ ઔાને લાખતા
શતા : ‘Mom, can we get another dad when our dad goes
to work? ભાયી વાથે ઔઈ લકત પ્રે નથી ઔયતા. He is
always tired when he is home.’ અને ડૉ. જાનીનુ ાં ભાથુાં બભી
ખયુ.ાં તે છાં શમ તેભ આજે ફયના ફે લાગ્મા છે અને
શજી રાંચ રેલાની ફુયવદ ભી નથી. શૉસ્ીટરનુ ાં ઔૅપેટેયીમા
ફન્ધ થઈ ખયુ.ાં વેન્ડલીચ–ળૉભાાંથી એઔ ફ્રઝન વેન્ડલીચ
રઈ, ભાઈક્રલેલભાાં ખયભ ઔયી, શજી ત ફેઠા જ ત્માાં ફીય
લાગ્યુ.ાં ‘ફી, ફી, ફી...’
‘જમ્ીને જભલા ણ ન દે !’ એભ ફફડતા ડૉક્ટયે
પન ઉાડય. ‘મા, ધીવ ઈઝ ડૉ. જાની..ડીડ યુ ેજ
ભી?’ અલાજભાાં ગુસ્વ, અઔાભણ અને અધીયાઈ
શતાાં.
‘મવ ડૉક્ટય, વયી ટુ ટ્રફર યુ, ફટ...’ નમ્ર અલાજે
નવાન અલાજ આવ્મ.
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‘મવ, લૉટ?

ભાયી વેન્ડલીચ ઠયે છે . ફર, છે શુ?ાં ’

ડૉ. જાનીના અલાજભાાં ય શત.
‘ભીસ્ટય જ્શૉનવન ઈન ળુભ નાંફય 206 શેઝ ચેસ્ટ
ેઈન.’
‘શ, ધૅટ પૅટ ખાઈ! ખીલ શીભ વભ નાઈટ્ર એન્ડ
યન ઔાડીમગ્રાભ.’ ઉતાલભાાં જલાફ આી પન મુઔી દીધ.
રાંચ તાલે ત્માાં સુધીભાાં ાાંચછ લકત ફીીમાયીએ
જવ્મા. ‘ એન્ડ અભી લૉન્્વ અનધય ડૅડી...’ ાછી ેરી
લાત માદ આલી. મુડ ખયભ શત અને શલે ફૉઈર થલાની
અણીએ શોંચ્મ.
ડૉક્ટય દરત જાની ૧૫ લયવ શેરાાં બાયતથી
અભેયીઔા આલેરા. ત્માયે અશીંના ળળુઆતના દીલવ ઔયા
શતા; ણ શલે વાયી પ્રૅક્ટીવ ફન્ધાઈ ખઈ શતી. ખુફ ૈવા
ભળમા અને

પાજર વભમ કઈ ફેઠા. ડૉક્ટયની ફીઝી

જીન્દખીની આ ભટી યાભામણ. ઔટાણે ભે તે જઔાં ફુડ કાઈ
રેલ ડત શમ, ફીય ય દડતી જીન્દખીભાાં શ્વાવ
કાલાન વભમ ન શમ, ત્માાં ઔવયત ઔેભ ઔયી ળઔામ! લધત ુાં
લજન

અને

ભાથુાં ઔાઢતી

પાાંદ,

ચશેયા

ય

વ્મગ્રતાની

ઔયચરી, શલે જાણે ઈસ્ત્રી ઔયી શમ તેલી ઔામભી થઈ ખઈ
શતી. યાફેતા મુજફ 55 લયવે લા ણ ધા થલા આવ્મા.
જાણે વ ૃદ્ધત્લની ચાડી કાતા ન શમ!
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એઔધાયી

આ

જીન્દખીભાાં

દદીથી

ણ

ઔાંટા

આલત. ફીજા શરઔા માામ ન શલાથી શૉસ્ીટરે આલી
ડેરા દદીને તે કારી ‘ધૅટ પૅટ ખાઈ’, ‘ળુભ નાંફય 206’,
‘ધૅટ

ક્રેઝી

ફીચ

લીથ

ડામાફીટીઝ’

ઔે

‘ન્યુભનીમાલા

બુઢીમ’ તયીઔે કતા. દદીને તાના નાભને ફદરે
દદા ના નાભથી, ફાહ્ય રાક્ષણીઔતાથી જ કલાની કુટેલ
ભનભાાં જડ ગારી ફેઠેરી.
‘ઍન્ડ અભી લૉન્્વ અનધય ડૅડી...શાં.’ તેની વાથે
ફાસ્ઔેટફૉર ત શુાં સ્ક્રેફર યભલાન વભમ ણ નથી ભત.
સુ ુ વાથે ીક્ચય જલા છે લ્રે ક્યાયે ખમાાં શતાાં એ ણ માદ
ઔયવુાં અગળુાં શત.ુાં ‘વાર ટાઈભ જ નથી ભત...!’ એભ ઔશી
ભનભન વાન્ત્લના ભેલતા.
વાાંજે આઠેઔ લાગ્મે દરત જાની ગયે શોંચ્મા. ફાયણુાં
ુ ે વજ્જ થઈને ફેઠેરી જઈ
કરી દાકર થમા અને સુન
ડગાઈ ખમા. ટાટીથી ૅસ્ટર ઔરયની વાડીભાાં તૈમાય થઈ,
‘આભીયાઝ’થી

ભગભગતી,

ભાથાભાાં ગુરાફનુ ાં ફુર

કવી

ફેઠેરી સુ ુ, જયા ત ુમ્ફડુ ાં ચડાલલાને ફદરે શવે ત ઔેલી
વાયી રાખે એભ થયુાં – અને ફીજી જ ે ત ુમ્ફડાનુ ાં ઔાયણ
તે જ શળે એલી ભ્રાન્તી

ુ
થઈ. સુએ
ઔાાંડે નજય નાકી

ઔહ્ુ,ાં ‘રેઈટ અખેન, ભાઈ રલ!’
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‘રેઈટ પય લૉટ?’ આદત પ્રભાણે તાડુઔીને ડૉક્ટય
ફલ્મા.
‘ભશેયફાન, ફીજાને ઔશ છ ણ તભાયે ભેભયી
ભાટે ઝીંઔફા રેલાની જળુય છે . ઔઈ ડૉક્ટયના પ્રીસ્ક્રીપ્ળનની
જળુય નથી.’ છી ઉભેય,ું ુ ‘ અને જળુય શમ ત એઔ વાયા
ડૉક્ટનેમે હુાં જાણુાં છાં. ખમા અઠલાડીમે અભીની લાખાાંઠ ભુરી
ખમા! ભીણફત્તી ઠયી ખઈ, એના ભોં યનાાં આંસુ સુઔાઈ
ખમાાં; ણ ભશેયફાન ત દયદીના શાથ ઔડી ફેઠા યહ્યા
શતા. આજે રગ્નની ન્દયભી એનીલવાયી છે . ગય છે એટુાં
ત માદ યહ્ુાં તેટુાં વાળુાં; છી લાઈપ છે ઔે દીઔયી છે તે માદ
યાકે ઔે નશીં તે ખોણ ફાફત છે ...’ સુરચનાના અલાજભાાં
ગુસ્વ, શતાળા, અઔાભણ અનેઔ ઉભીનુ ાં ભીશ્રણ શત.ુાં
‘ળી નાલ લૉન્્વ અનધય શઝ્ફન્ડ!’ ભનભાાં ડૉક્ટય
ફલ્મા અને ુર ફચાલ યજુ ઔમો, ‘ભાયે માદ યાકલાનુ ાં ઔાંઈ
છાં છે ? ભુરી ણ જલામ!’
‘યુ પ્રૉભીસ્ડ ઔે આણે ફશાય જભલા જઈશુ,ાં ીક્ચય
જઈશુ.ાં ’
‘શ! વયી, ફટ યુ ડન્ટ શેલ ટુ નેખ ભી! ુઔ, હુાં
થાઔી ખમ છાં. ઔારે જઈએ ત?’
સુરચના ભોન યશી. શતાળ ભને અન્તે તેણે વમ્ભતી
આી. ‘ .ઔે.; ણ આલતી એનીલવાયી ય હુાં યાશ નશીં
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જઉં.’ જયા ધભઔી આી ને છી જયાઔ ભયઔીને ફરી, ‘ ભેં
નક્ી ઔયુું છે ઔે ેળન્ટ તયીઔે જ હુાં શૉસ્ીટરભાાં દાકર થઈ
જઈળ તેથી ભી ળઔામ.’
ડૉક્ટય ઔટાક્ષ ભાટે

તૈમાય નશતા. એની ઔભાન

છટઔી. ‘ આ ફધી ભશેનત... આ ૈવા તભાયા ફધા ભાટે જ
છે ... અભીને વાયી ઔૉરેજભાાં ડૉરય જઈળે ને?’
સુ ુ ળીંખડાાં બયાલલા તૈમાય શતી. ‘શાઉ નાઈવ પ
યુ! હુાં બખલાનને પ્રાથાના ઔળુાં છાં ઔે આ બણેર, ઔભાઉ લય
આપ્મ છે , આ ભવીડીઝ અને વાફ જેલી ખાડી આી,
ઈન્ડય જાકુઝી અને આઉટડય ુરલાળાં ાાંચ ફેડળુભનુ ાં ગય
આપ્યુ...
ાં ગણ ાડ. છી એબ્વન્ટી શસ્ફન્ડ જેલી ચીજ ભાટે
પયીમાદ ળાને ઔળુાં!’
સુરચના ઉય જઈને ઔડાાં ફદરલા રાખી. ાછી
આલી ત્માાં ડૉક્ટય ત પેભીરી ળુભભાાં એભનુ ાં ભોં છાા તે
ઢાાંઔી ઉંગી ખમા શતા. ટીલી ય ઔઈ ઔૉભેડીમન અક્ર
લખયની જઔ ઔયત શત અને એવુાં જ અક્ર લખયનુ ાં
ડીમન્વ તાી ાડત ુાં શત.ુાં ‘ આ અક્રલાા ળાશમ ૃખની
જેભ ભાથુાં ઢાાંઔી ઉંગી ખમા છે .’ સુરચનાને લીચાય આવ્મ.
સુરચનાએ ટીલી ફન્ધ ઔયુ.ું ળધીને એઔ વીડી ચાુ
ઔયી અને ‘શામ યે લ દીન ક્ુાં ના આમે...’ ના ળબ્દ ગુજી
ાં
ઉઠયા. ભુતઔા નજય વાભે આલી ખમ. વાંખીત અને ન ૃત્મન
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તેને ઔેલ ળક શત! અને આજે ક્યાાં જત યહ્ય? રાલ, બાખી
જાઉં? ઈંડીમા જતી યહ?
ુાં અભીનુ ાં શુાં થળે? ભાયા ભનભાાં
આનન્દ ન શમ ત ભાયા છઔયાાંને ઔેલી યીતે જીલન ભાણતાાં
ળીકલાડી ળકુ?
ાં આનન્દ લખયનુ ાં જીલન જીલન જ ન ઔશેલામ
ને! ઔઈ પ્રેભી ળધી રઉં?

અને તયત જ લીચાય આવ્મ ઔે

બાયતીમ નાયીથી આલ લીચાય થઈ ળઔે?
બાયતીમ નાયી એટરે સુક ભેલલાન ઔઈ શક્ જ
નશીં?

ડલુાં ાનુ ાં નીબાલલાભાાં જ આનન્દ ભેલલ યહ્ય?

એ તે ઔઈ જાતન આનન્દ?
અઠલાડીમા છી સુરચનાએ દરતને ઔશી દીધુ,ાં
‘ુઔ, ડીમય, તભે અભાયે ભાટે જેટરા ૈવા ફનાવ્મા છે તેના
અડધા ણ અભને ુયતા છે . શલે લધુ નથી જઈતા. ત
આણે છટા છે ડા રઈ રઈએ ત ઔેભ?
ડૉક્ટય ચભક્યા. ‘છી? છી ઔની વાથે યશીળ?’
‘ઔઈની વાથે જ જ યશેવ ુાં શમ ત તભે શુાં કટા
શતા? અને ઔઈ ફીજ દીરલા વાંખી ભે ત વભાનધભી
વાથે ઔેભ ન યશેવ?ુાં

અને છટાછે ડા રીધા છી તભને ળી

નીસ્ફત ઔે હુાં શુાં ઔળુાં છાં અને ઔની વાથે – અને આજે
અભસ્તીમે ળી નીસ્ફત છે તભને? ’
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ડૉક્ટયે કુણા ડી જયા લીનન્તી ઔયી, ‘ એઔ લયવ
કભી જા. આલતે લયવે ાટા નય રઈ રઈળ અને વાત
દીલવને ફદરે ચાય દીલવની પ્રૅક્ટીવ ઔયી દઈળ. ળની–યલી
ત ડૉક્ટય ઔાટા યને આલાનુ ાં નક્ી ઔયુું જ છે ...’
ડૉક્ટયે

યીઝલલા ઉભેય,ું ુ ‘ ભેં

થડા લકત શેરાાં

ડામભાંડન એઔ વેટ ેરા ઝલેયીને ત્માાં જમેર. શાઉ અફાઉટ
ધૅટ એઝ એનીલવાયી ખીફ્ટ ફ્રભ ભી? અથલા ત વયવ
વાંખીત ભાટે ‘ફઝ’ની નલી વાઉન્ડ વીસ્ટભ.’
સુરચનાને લીચાય આવ્મ, ‘ ફજાળુ સ્ત્રીને ૈવા
અને વાથે પ્રેભ ણ ભે છે ; ભને ત પ્રેભને ફદરે ૈવા ભે
છે ! હુાં ત તેભનાથીમે ફદ?’ અંગ્રેજી મુલી ‘ઝીઝી’નુ ાં એઔ ખીત
માદ આવ્યુ:ાં

A necklace is love
Diamond is love
An ugly black cigar is love.
એઔ દીલવ ફયે ત્રણ લાગ્મે ડૉ. ગયે આવ્મા. ‘ઔેભ
આટરા લશેરા?’
‘થાઔ રાગ્મ શત એટરે ઑપ રીધ. ેટભાાં અને
છાતીભાાં અઔાભણ રાખે છે . ભને એઔ ‘આલ્ઔા’ આે છે ?
સ્ટભઔ અવેટ થયુાં રાખે છે .’
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‘યામન સ્ભીથને ફરાવુ?’
ાં
ડૉ. સ્ભીથ એભના ભીત્ર
શતા

અને

ડૉ.

જાનીના

ઔરીખ

શતા,

નાભાાંઔીત

શાટા

સ્ેળીમારીસ્ટ ણ શતા.
‘ના યે ના, ‘ આલ્ઔા’ની જ જળુય છે .’ એઔાદ દીલવ
ગયે આયાભ ઔમો. ફીજે દીલવે વાળુાં રાગ્યુાં એટરે સુરચનાને
‘ચીન્તા ન ઔયીળ’ ઔશીને ઉડલા તૈમાય થમા.
‘ઔાભે ચડતાાં શેરાાં યામનને ફતાલજ. ઔભવે ઔભ
એઔ ઔાડીમગ્રાભ ત ઔઢાલી ર. ભળીન ત તભાયી પીવભાાં
જ છે .’ સુરચનાએ સુચન ઔયુ.ું
‘ત ુાં પ્રૅક્ટીવ ઔયલાનુ ાં ફન્ધ યાક. ડૉક્ટય હુાં છાં ઔે ત?ુાં
’ ઔશી લીદામ થમા.
વલાયના દદીને તાવી વાાંજન યાઉન્ડ રેતાાં પયી
ાછી ફેચેની થઈ આલી. છાતી ય ઔઈ શાથીએ ખ મુક્ય
શમ તેવ ુાં રાગ્યુાં અને ડાફા શાથભાાં કારી ચડી શમ તેલ
આબાવ

થમ. એ

દીળા

ફદરી ઈભયજન્વી ળુભ

તયપ

ઉડયા. નવાની ડેસ્ઔ ાવે શોંચ્મા અને આકા ળયીયે
યવેલ લી ખમ, શાાંપ ચડી ખમ, શાથ ઠાંડા ડી ખમા.
નવા ઔાંઈ ુછે તે શેરાાં ત તે ઢખર થઈને નીચે ડયા.
શળીમાય નવે જીબ નીચે નાઈટ્ર મુઔી, બોંમ ય
સુલડાલી, ઑક્વીજન આલાનુ ાં ળળુ ઔયી દીધુ.ાં ઈભયજન્વી
ળુભભાાં રઈ જઈને વાયલાય ળળુ ઔયી દીધી.
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ડૉક્ટય જાની જ્માયે બાનભાાં આવ્મા ત્માયે એભની
નજય શેરાાં ત ઉય ટીંખામેરી ફૉટર ય ખઈ. વેરાઈન
અાઈ યહ્ુાં શત.ુાં ડૉક્ટય સ્ભીથ ફાજુ ભાાં ઉબા શતા. ‘ ડૉરટ,
આઈ વૉ મય ઈ.ઔે.જી. વૉયી, યુ શેડ એક્ુટ શાટા –એટૅઔ! રઔી
યુ લય ઈન ધ શૉસ્ીટર, એલ્વ યુ વુડ શેલ ફીન ઈન ધ
ભખા.’ એન્જીમગ્રાભ રીધ, એઔફે ધભનીભાાં અલયધ
ઔામ, એન્જીમ–પ્રાસ્ટી ઔયી અને ળયીયભાાં ફધે રશી પયલા
રાગ્યુ.ાં ઈ–ાવની જળુય ન દે કાણી.
આઈ.વી.યુ.ના 205ભાાં ળુભભાાં દાકર ઔમાા.
અભીનુ ાં ધ્માન યાકલાની વ્મલસ્થા ઔયી, સુરચના ત
ડૉ. જાની ાવે શોંચી ખઈ. અંદય જઈને ઔશે, ‘ તાને
ડૉક્ટય ઔશેનાયા ળુભ નાંફય 205ના દે ળી દદી, ઔેભ છ?’
ળુભભાાં આલી, ફાજુ ભાાં ફેવી એણે ડૉ. જાનીન શાથ ઔડય.
ડૉ. દરત જાનીના ભોં ય એઔ સ્ભીત પયઔી ખયુ.ાં
‘લેર, ભામ રેડી ડૉક્ટય, એન આધાય ત તભાયા ય જ
છે !...’
છી સુરચનાન શાથ પ્રેભથી ાંાતાાં ઉભેય,ું ુ ‘સુ!ુ
આણી અભીને નલા ડૅડી જઈતા શતા ને?

ફીરકુર નલા

ત નશીં; ણ જુ નાભાાંથી, સ્લાનુબલે સુધયે રા નલા ડૅડી ત
એને જળુય ભળે.’
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-ડૉ. જમન્ત ભશેતા
વજૉઔ–વમ્ઔા : 5-Phillip Court, Johnson City,
TN 376045- USA
Phone : 423-282-3031
eMail : mehtaj@mail.etsu.edu

રેકઔના લાતાાવગ્ર
ાં શ

‘ાનકયની કુાં’

(પ્રઔાળઔ:

ઈભેજ બ્રીઔેળન: ઈ–ભેઈર: order@imagepublications.com
, પ્રથભ આવ ૃત્તી : 2002, ાન વાંખ્મા : 154, ઔીમ્ભત :
ળુીમા : 80 – ડૉરય : 7)ભાાંથી વાબાય...

(●)(♦)(●)
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219 : 05-06-2011

ન્ના–ઔાવ્મ
–ન્ના નામઔ–
અનુક્રભણીઔા

1.
શીન્દુ વભાજ
આણ શીન્દુ વભાજ ઔેટર ઉત્કૃષ્ટ શત!
ઔેટર વલાશ્રેષ્ઠ શત!
કાવ ઔયીને છઔયીની ફાફતભાાં એભને ઔશેત :
ળાાની ઔેલણીની અેક્ષા નશીં યાકલાની,
એભને ઔશેત :
વાયાાં ભા-દીઔયી ફનલાનુ,ાં
એભને ઔશેત :
ડાહ્યાડભયા ફનલાનુ,ાં
એભને ઔશેત :
વય થલાનુ,ાં
એભને ઔશેત :
નીચી નજયે જલાનુ,ાં
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એભને ઔશેત :
વશનળીર વ ૃત્તીલાા થલાનુ,ાં
એભને ઔશેત :
શઠ વીલેરા યાકલાના,
એભને ઔશેત :
ફલ નશીં ઔાયલાન,
એભને ઔશેત :
ઔઈ કયાફ ઔયે , એ વાયા ભાટે છે એભ ભાનલાનુ,ાં
એભને ઔશેત :
ઔઈ તભાચ ભાયે , ત ફન્ને ખાર ધયલાના,
એભને ઔશેત :
કુટુમ્ફ નબાલલાનુ ાં અને કુટુમ્ફભાાં નબી જલાનુ,ાં
એભને ઔશેત :
તીને યભેશ્વય ભાનલાન,
એભને ઔશેત :
તી અલવાન ાભે ત જીન્દખીબય મુયઝામેરા
યશેલાનુ,ાં
એભને ઔશેત :
એભના છઔયાને રાડઔડથી ઉછે યલાના,
એભને ઔશેત :
એભના છઔયાને વાયા વાંસ્ઔાયની દીક્ષા આલાની,
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એભને ઔશેત :
એભના છઔયાને ુયત ુાં ળીક્ષણ આલાનુ..ાં
વાચે જ......
છઔયીની ફાફતભાાં,
આણ શીન્દુ વભાજ ઔેટર ઉત્કૃષ્ટ શત!
ઔેટર વલાશ્રેષ્ઠ શત!!

2.
એઔ ફખીચ ભાયી અંદય, એઔ ફખીચ ભાયી ફશાય;
અંદય–ફશાયના બેદ ભુરીને, યાં ખન ઉછે ાયાલાય.

રીરા યાં ખના ઉડે ફુલાયા,
ગુરાફની એઔ આરભ;
ાાંદડીની લચ્ચે ઔેલાાં
તાંખીમાાં મુરામભ!
ઔફીય થઈને ઔા લણે છે , યાં ખયાં ખના તાયે તાય,
એઔ ફખીચ ભાયી અંદય, એઔ ફખીચ ભાયી ફશાય.

વપેદ યાં ખ ત ભીયાાં જેલ,
નીર યાં ખ ત શ્માભ;
સ ૂયદાવની આંકની ાછ
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યાં ખનુ ાં ખકુ ખાભ.
યાં ખયાં ખભાાં આંક જુ એ છે શયીલયન

અલતાય,

એઔ ફખીચ ભાયી અંદય, એઔ ફખીચ ભાયી ફશાય.

3.
શાથ ત હુાં રાંફાલી ળકુાં
ણ
તભે ત મુઠ્ઠી લાીને ફેઠા છ!
તભાયી ફાંધ મુઠ્ઠીભાાં શુાં છે
એ હુાં નથી જાણતી;
ણ
ભાયી ખુલ્રી શથેીભાાં
શજીમે ાંકીના
તાજા ટહઔ
ુ ા છે
કીરેરાાં ગુરાફ જેલા.

તભે ઝીણલટથી જળ ત
ભાયી શથેીભાાં
તભાયે ભાટે
જતનુલાઔ વાચલી યાકેરી
ચાંરરેકામ
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એલી ને એલી ભજુ દ છે .
તભાયી મુઠ્ઠીભાાં
જે શમ તે
ભને એની ઔઈ તભા નથી.
હુાં ત શાથ રાંફાલી ળકુાં
ણ શુાં ઔળુાં?
તભે જ મુઠ્ઠી લાીને ફેઠા છ!
તભે જ...!

4. શજીમ ચચયે છે
ાંચભશાભુતનુ ાં ફને ુાં
ફાનુ ાં ળયીય,
ક્યાયનુમ
ાં
બસ્ભીભુત થઈ,
નાભળે થઈ ખયુાં
અને છતાાંમ
ચીતાભાાં દાશ દીધેરી ઔામાની
રલાતી આખન
આછ ધુભાડ,
જજન દુયથી આલીને
શજીમ ચચયે છે
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ભાયી આંકભાાં
ને
એને રલલા
ઉબયામા ઔયે છે
ઉનાાં ઉનાાં ાણી...

5. મ ૃત્યુને
ત ુાં
ભાયી નોઔાના વઢભાાં
છીર ાડી
લન ચયી જઈળ
ને
આકી નોઔાભાાં
દયીમ છરઔાલી
એને ડુફાડી દઈળ
વાખયના ેટાભાાં;
ણ
ઔલીતાની ાંક્તીભાાં
ભશયે રી ભાયી લવાંતને
ક્યાયે મ પેયલી નશીં ળઔે
ાનકયભાાં…
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ક્યાયે મ નશીં...

6. લ્શેયકી
શલાની એઔ લ્શેયકી આલે,
સુખન્ધ, ટહઔ
ુ ા, ીંછાાંને લેયતી આલે,
ધુમ્મ્વભાાં ભને ગેયતી આલે,
વનાાંને ઉછે યતી આલે.
શલાની એઔ લ્શેયકી આલે...

હુાં ત ઔશુાં લીણતી નથી,
ઔારની લાતને છીણતી નથી,
આંકભાાં અપીણને પીણતી નથી,
આલે ત્માયે આભેે, એ
રશેયતી રશેયતી રશેયતી આલે.
શલાની એઔ લ્શેયકી આલે...

ાંકીને હુાં ાતી નથી,
જીલને ભાયા ફાતી નથી,
ીંજયાને ાંાતી નથી,
નશીં જાણુાં એભ ઔઈઔને ગેયથી,
ઔઈ દીળાથી, ઔઈ નીળાથી,
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જાણે ઔઈઔની ભશેયથી આલે.
શલાની એઔ લ્શેયકી આલે...

7.
આબન ભુય યાં ખ ને ભાયા ફુરન રારભરાર,
યાં ખની રીરા જઈને ભાયે નેણ ત ન્મારભન્માર.
યાતનુ ાં લશેત ુાં શ્માભ વયલય
એભાાં નોઔા શ્વેત,
વભજુ ાં નશીં ઔે ચાાંદ ઉખે
ઔે ઉખત ુાં ઔઈનુ ાં શેત,
આજ ત ભાયી વાલ સુલ
ાં ાી : રીરભરીરી ઔાર,
આબન ભુય યાં ખ ને ભાયા ફુરન રારભરાર.
લન તે વ ૃક્ષ થઈને
ડરત ુાં યશે શયીમાળાં,
ભનભાાં શલે ક્યાાંમ નથી ઔઈ
ઔયીમાનુ ાં જાળાં,
ખભતીરા ગુરારભાાં લેયે ઔઈ ત વ્શારભવ્શાર,
આબન ભુય યાં ખ ને ભાયા ફુરન રારભરાર.
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ઔે ટરાાંઔ શાઈકુ
ળભણે ભ-

સ્ટેળન ય

સ્ળી ત જુ –

‘ધ થમ છાં’

ત નશીં લખલામ

શ્વાવ રેલા

નથી રજાભણી ઔે

ઔશી, નાચ ઔયત

પ્રેભ આણ

યઔામ

ફીડાઈ જાઉં

ઔાખડ સ્નભાાં

શાાંપતી ટ્રેન
અંધાયસ્ટેજે

ીઠી ચાલી

સ્શુું તભને

સુયજમુકી

લન કલાજે

ફેઠાાં છે ડેપરડલ્વ

ાાંણની ઔયથી

સુયજ વાથે પયે -

સ્નફ્રેક્વ ન ૃત્મ

ગાવભાંડે

બયભેાભાાં

હુાં દીળાશીન

તાયી જુ દાઈ

ધધભાય ત ુાં

કુાંડે સુઔાતી

ટેરીલીઝન

ખુચે
ાં , ખ તે ના

લયસ્મ,

ત ુરવી, ળધ્મા ઔયે

ફર ફર ઔયે ને

ઔાાંઔયા જેલી.

રીરછમ્ભ

ફાનાાં ખરાાં

ભાણવ ચુ

થમ વભમ
તડઔ સુત

લાતાનુકુર

ભલા એને

ઉડે ટ્રેન-

ડાી ય, ફુરનુ ાં

ઈભાયત, અન્દય

પ્શાડ ાંગ્મા,

પયપયી ના ળઔે

ળીકુાં ઔયી

શલા ઔણવે

ણ નડય ઉંફય

બીન ળુભાર

–ન્ના નામઔ–
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તાજેતયભાાં પ્રઔાળીત થમેરા ઔલમીત્રીના ળુઔડા
શાઈકુ–ુસ્તઔ ‘અત્તય–અક્ષય’ (પ્રઔાળઔ: ઈભેજ બ્રીઔેળન –
email - imageabad@gmail.com પ્રથભ આવ ૃત્તી: 2011,
 ૃષ્ઠવાંખ્મા: 210, મુલ્મ: ળુીમા 250, લીદે ળભાાં: $ 10 –
વમ્ઔા : ન્ના નામઔ)ભાાંથી વાબાય...

વજૉઔ–વમ્ઔા :
Panna Naik, 9034-Lykens Lane, Philadelphia, PA –
19128 - USA –
eMail: naik19104@yahoo.com Phone: 215-487-7142

(●)(♦)(●)
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220 : 19-06-2011

ફ્રીક્લન્ટ યાઈડય
–શયનીળ જાની
અનુક્રભણીઔા

ઔશેલામ છે ઔે ભશમ્ભદ ખઝનલીએ વોયાષ્ટ્રના પ્રબાવ
ાટણના વભનાથ ભન્દીય ય વત્તય લાય ચડાઈ ઔયી શતી
અને દયે ઔ લકતે ભન્દીય તડલુાં શત ુાં – ુટાં ુાં શત.ુાં આ
ગટનાને ધાભીઔ યીતે નશીં; ણ ઐતીશાવીઔ યીતે તાવીએ.
આજથી શજાય લા શેરાાં વભનાથનુ ાં ભન્દીય વનાનુ ાં
શળે, બવ્મ શળે. એટરે જ ઔદાચ આ મલને ભન્દીય ય
લાયમ્લાય હભ
ુ રા ઔમાા.
કયે કય વત્તય લાય હભ
ુ રા ઔયલા જેવુાં શુાં શળે?જ
વત્તય લાય ભન્દીય તડલુાં શમ ત વત્તય ચડાઈ લકતે
બીભદે લ અને ભશમ્ભદ ખઝનલીની ભાનવીઔ સ્થીતી ઔેલી યશી
શળે?પ્રજા ય તેની ળી અવય થઈ શળે? શેરી ચડાઈથી
ભાાંડી વત્તયભી ચડાઈને ચઔાવીએ.
શેરી લાય ફાણાલી બીભ રડય અને શામો. તે
અને તાના વયદાયની શાયલા ાછ ઔઈ ઔઈ ભુર થઈ
શતી તે
ચોરાદે લી

એણે
જેલી

યાજ્મના રઔને
ન ૃત્માાંખના

વાથે

વભજાવ્યુ;ાં
વભમ
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તાનાાં

તાતાાં

તીય

તીણાાં

ઔયળે

આપ્યુ.ાં

એવુાં લચન

રીટીક્વ ત્માયે ણ જીલન્ત શત.ુાં
ફીજી લાય ણ તે અને તેના ભાણવ ઉંગતા
ઝડામા. તેણે જાશેયનામુાં ફશાય ાડલુાં ઔે જ તે મલન ાછ
ચડી આલળે ત તેને જીલત ભાયી નાકલાભાાં આલળે.
નલ પેયપાય એ ઔમો ઔે ચોરાદે લી અને ફીજી
ન ૃત્માાંખનાને બીભદે લે વાંતાડી દીધી. રઔએ ત્નીને
ીમય ભઔરી દીધી. ઔદાચ એ ત્રીજી લાય ચડી આલે
ત?મલન શલે નશીં આલે એલી બલીષ્મલાણી ઔયલાલાા
જળી ણ અદૃશ્મ થઈ ખમા અને મલન ત્રીજી લાય
ત્રાટક્ય.
ત્રીજી લકતે બીભદે લે રઔને યાજ્મની ટૉ વીક્રેટ
શભરેન્ડ વીક્યયીટીની લાત ઔશેલાનુ ાં ભાાંડી લાળયુાં અને બ્રાન્ડ
ન્યુ ભન્દીય ફનાલડાવ્યુ.ાં શેરાાંના ઔયતાાંમે લધુ બવ્મ. તેભ
છતાાં ઔઈએ તેને ‘બીભદે લ ખાાંડા’નુ ાં ઉનાભ ન આપ્યુ.ાં
ભશમ્ભદ

ખઝનલી

ાછ

ચડી

આવ્મ

અને

ભન્દીયનુ ાં

વત્માનાળ લાળયુ.ાં
આ ચથીલાયના હભ
ુ રા છી ુજાયીનુ ાં એઔ ભાંડ
યાજા બીભદે લ ાવે આવ્યુ.ાં ‘ ભશાયાજ, આણે આ ટેમ્ર
ફનાલલાનુ ાં છડી દઈએ ત ઔેવ?ુાં આણે ટેમ્ર ફનાલીએ
છીએ ને ેર તડી નાકે છે !’
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ુજાયીભાાંના એઔે આઈડીમા રડાવ્મ, ‘ ભશાયાજ,
આણે ાટીમાનુ ાં ભન્દીય ફાાંધીએ ત ઔેવ?ુાં છને તડી નાકે!
આણે ફીજે લયવે તડલા ભાટે ાછાં નવુાં ભન્દીય ફનાલી
આીશુ!ાં વસ્ત ુાં ડળે, વશે ુાં ડળે.’ બીભદે લે ન ભાન્યુાં ને
ભન્દીય પયી ફનાલડાવ્યુ.ાં ભશમ્ભદે

ાાંચભી લાય ભન્દીય

તડલુ.ાં
છઠ્ઠી ચડાઈ લકતે બીભદે લ ફાણાલી ભશમ્ભદની
છાલણીભાાં તે ખમા અને જણાવ્યુાં ઔે, ‘જ્માયે આલતા લયવે
આ આલ ત હુાં પ્રબાવ ાટણભાાં નશીં શઉં. ભાયે ભાયા
બાઈની દીઔયીનાાં રગ્નભાાં રાટ પ્રદે ળભાાં બળુચ જલાનુ ાં છે .
નાલ યુ ન, વ્શેય ધ ટેમ્ર ઈઝ – જઈને તડી આલજ!
ભાયી ખેયશાજયીભાાં થડાગણા ભાયા વયદાય આની વાથે યુદ્ધ
ઔયળે. કટુાં ન રખાડતા. તભે જ્માયે આઠભી લકતે આલળ
ત્માયે ભીશુ.ાં ’
ફીજે લે બીભદે લની ખેયશાજયીભાાં કારી કારી
રડાઈ થઈ. યાભરીરાના કેરભાાં યાભ–યાલણની રડાઈ થામ
છે તેભ. ભશમ્ભદ ખઝનલી ણ કાનદાન શત. બીભદે લની
ખેયશાજયીભાાં તેને ણ રડલાની ભઝા નશીં આલી. આઠભી
રડાઈ લકતે ભશમ્ભદે બીભદે લને અખાઉથી વાંદેળ ભઔરાવ્મ
શત. શલે ફન્ને લચ્ચે એઔભેઔને ભાટે ખુન્નવ છાં થયુાં શત.ુાં
બીભદે લે ભશમ્ભદ ખઝનલીને ઔહ્ુ,ાં ‘આ ભાય બાઈ બળુચ યશે
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છે . ણ આ આઠ લયવભાાં એઔ જ લાય તે ભળમ; જ્માયે
આ વેંઔડ જજન દુય યશેલા છતાાં દય લયવે ભલા આલ
છ. યુ આય ભાઈ ન્યુ પેભીરી.’
છી તેભણે ઔસુમ્ફાાણી ઔમાું.
બીભદે લે એભ ણ ઔહ્ુ,ાં ‘ભશમ્ભદબાઈ, બાયતભાાં ગણાાં
ફધાાં ભન્દીય છે . ત્માાં ણ જલાનુ ાં યાક અને એઔાદ લાય
અભને બ્રેઔ આ. ય કાલા દ. દ્વાયઔા જલાનુ ાં યાક. તે
ણ વનાની જ નખયી છે .
ભશમ્ભદે નલભી લાય નશીં આલલાનુ ાં લચન આપ્યુ.ાં
તેભ છતાાં બીભદે લને કફય ડી ઔે ભશમ્ભદ ખઝનલી ત
પ્રબાવ ાટણના ાદયે આલીને ઉબા છે !
ભશમ્ભદ ખઝનલીએ ળયભીન્દા થઈને બીભદે લને ઔહ્ુાં
ઔે, ‘ભાપ ઔયજ, લચનબાંખ ઔયલા ફદર. જવુાં શત ુાં ત દ્વાયઔા
જ. યન્ત ુ જુ નાખઢથી ફન્ને ભન્દીય તયપ જતા યસ્તા પાંટાતા
શતા. શલે ગડા એટરા ત ટેલાઈ ખમેરા ઔે એભના ખ આ
બણી જ લી ખમા.’
બીભદે લે ઔહ્ુ,ાં ‘ અભેમે ગડાને વભજીએ છીએ. શલે
આવ્મા જ છ ત ભન્દીય તડી જ જા.’
ભશમ્ભદ ખઝનલી વત્તય લાય ગુજયાત ય ચડી
આવ્મ. જ એ શઔીઔત શમ ત, આ યુખભાાં વત્તય લાભાાં
એઔ

દીલવની

મુવાપયીન

ભાભર

શલા
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અભેયીઔાથી બાયત વત્તય લાય નથી જઈ ળક્યા; ત તે
જભાનાભાાં

રાકનુ ાં વૈન્મ

રઈ

ખાા

શજાય

ભાઈર

આલતાાં–જતાાં ભશીન રાખે તેભ વત્તય લાય ઔયવુ!ાં લટ ઈઝ
યન્ખ લીથ ધીવ ીક્ચય? આ લાત ભાનલી અગયી; ણ
ઈતીશાવ કટ ન શઈ ળઔે.
ેરી ફાજુ

ભશમ્ભદે

વેનાતીને ફરાવ્મ. ઔહ્ુ,ાં

‘ચડાઈ ઔયલાની તૈમાયી ઔય.’
વેનાતી ુછે છે , ‘આ લયવે ક્યાાં જઈએ છીએ?’
ભશમ્ભદ ઔશે, ‘વભનાથ ુટાં લા.’
વેનાતી

ઔશે, ‘ અખેઈન?

આણા

વૈનીઔ

શલે

ુાં
ગુજયાતથી ઔાંટાળમા શળે. આ લકતે ભથુયા જઈએ ત ઔેવ?’
ભશમ્ભદ ઔશે, ‘જે રઔ ગુજયાતથી થાક્યા શમ તેભને
ભથુયા ભઔર અને ફાઔીનાને ગુજયાત આલલા દ.’
વેનાતી થડી લાયભાાં ાછ આલી ઔશે, ‘જશાાંનાશ,
વૈનીઔ ફધા ગુજયાત જલા યાજી છે ; ઔાયણ ઔે ત્માાં ફહુ ભટી
રડાઈ નશીં થામ તેની ખેયાંટી છે . ગણાને તાની ત્ની
ભાટે, ભાશુઔા ભાટે ાટણનાાં ટાાં અને લાવણની કયીદી
ઔયલી છે .’
ભશમ્ભદનુ ાં રાક

ભાણવનુ ાં રશ્ઔય

યાજસ્થાનભાાંથી

વાય થામ. યાજસ્થાનના રઔએ નોંધ્યુાં ઔે મુરતાનના દયે ઔ
વૈનીઔે રાાંફા રાાંફા બ્રેન્ઔેટ ઢ્ા છે .
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 168
‘ અપગાનબાઈ, તભાયે બ્રેન્ઔેટ લેચલા છે ?’
અપગાન વૈનીઔને રાગ્યુાં ઔે લેાયની વાયી ળક્યતા
છે . શલે ત યાજસ્થાનના રઔ ણ ભશમ્ભદબાઈનુ ાં રશ્ઔય
તાના ગય ાવેથી કુચ ઔયે ત વાળુાં એવુાં ઈચ્છતા શતા.
ઔદાચ એભના પાધયે ફ્રીક્લન્ટ ફ્રામય જેલી ફ્રીક્લન્ટ
યાઈડય મજના ફનાલી શમ. અને એભણે પાધયને લચન
આપ્યુાં શમ ઔે તભાયી મજના પ્રભાણે યુદ્ધ ઔયીળ.
ઔદાચ એભ ણ શમ ઔે ગયભાાં ત્નીના ત્રાવથી
ફચલા ભાટે ફશાય યુદ્ધ ઔયલા જવુાં વાળુાં યુદ્ધભાાં ત વપતા
ભલાની ળક્યતામ કયી!
અથલા ત્ની ખુફ જ લશારી શમ એટરે વેંઔડ
ભાઈરથી ઔાભ તાલીને ત્ની ાવે થડુાં સુક બખલલા ગયે
આલે.
ઈતીશાવ ઔશે છે

ઔે ભશમ્ભદ ખઝનલીએ પ્રબાવ

ાટણના વભનાથ ભન્દીયને તડલા વત્તય લાય ચડાઈ ઔયી
શતી. લાત ભાન્માભાાં ન આલે; યન્ત ુ ઈતીશાવ ઔાાંઈ કટ ન
શમ. ફની ળઔે ઔે ઈતીશાવઔાયનુ ાં ખણીત ઔાચુાં શમ અને
વાતના વત્તય થઈ ખમા શમ. વાત લાય વાચુાં શમ ત ણ
ભશમ્ભદ અને બીભદે લનાાં ભખજ તાવલાની જળુય છે .
ભશમ્ભદ અઢાયભી લાય ઔેભ ન આવ્મ? વત્તયભી લાય
ચડાઈ ઔમાા છી તેને કફય ડી ઔે ળીલરીંખ વનાનુ ાં નથી;
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યન્ત ુ થ્થય ઉય વનેયી યાં ખ ઔયીને આ રઔ આણને
ઉલ્ુ ફનાલે છે . જ થ્થય જ તડલા શમ ત ગયઆંખણે ન
તડીએ?

–શયનીળ જાની
રેકઔ–વમ્ઔા :

Harnish Jani
4, Pleasant Drive, YARDVILLE, NJ - 08620 - USA
E-Mail- harnish5@yahoo.com - Phone - 001-609-5850861
2009ભાાં પ્રઔાળીત થમેરા, અને ‘ગુજયાતી વાશીત્મ
યીદ’નુ ાં ‘જ્મતીન્ર દલે ાયીતીઔ’ લીજેતા, રેકઔના
શાસ્મ નીફન્ધવાંગ્રશ ‘સુળીરા’ (પ્રઔાળઔેઃ અરઔાફશેન ાંઔજબાઈ
ળાશ, શા પ્રઔાળન, 403, ભ દળાન ફ્રે્વ, 7–ભશાલીય
વવામટી, ભશારક્ષ્ભી ચાય યસ્તા ાવે, ારડી, અભદાલાદ–
380 007  ૃષ્ઠ વાંખ્મા – 148,

મુલ્મ– 100 ળુીમા..

પ્રાપ્તીસ્થાન–ગુજૉય ગ્રાંથયત્ન ઔામાારમ, યતન નાઔા વાભે,
ખાાંધી ભાખા, અભદાલાદ – 380 001)ભાાં ાન અડવઠ ઉય
આેર અઢાયભ શાસ્મ–નીફન્ધ... રેકઔની યલાનખીથી
વાબાય..
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મુીફા
–આનાંદયાલ રીંખામત
અનુક્રભણીઔા

યાત્રે સુતાાં શેરાાં ડૉ. આમ્ફેડઔયનુ ાં જીલનચયીત્ર
લાાંચત

શત. ત્માાં ભાયા

ફાણના દીલવભાાં અભાયા

પીમાભાાં યશેતાાં અભાયાાં ાડળી મુીફા માદ આલી ખમાાં
અને વાથે વાથે જ ડૉ. આમ્ફેડઔયના જીલનન એઔ પ્રવાંખ
ણ માદ આલી ખમ.
ુસ્તઔ ફન્ધ ઔયી હુાં ત લીચાયે ચડી ખમ.. ૧૯૩૫ની
વાર.. ભશાયાષ્ટ્રના નાવીઔ ાવેના એઔ નાના ખાભભાાં, તે
જભાનાભાાં

અસ્ ૃશ્મ

ખણાતા

શીન્દુ

રઔએ,

ભન્દીયભાાં

પ્રલેળલાના તાના અધીઔાય ભાટે વત્માગ્રશ આદમો. એ
સ્થે ડૉ. આમ્ફેડઔયે આ ગણા ઔયે રી :

‘હુાં જનમ્મ છાં

શીન્દુ; ણ હુાં શીન્દુ તયીઔે નશીં ભળુાં.’ ત્માય છીનાાં લો
એભણે ભશાયાષ્ટ્રના ભશાય(શયીજન–બાંખી) રઔની એઔ જખી
ાં
જાશેય વબા ફરાલી શતી અને વભગ્ર અછત જનતાને
ધભાયીલતાન

ઔયલાની

શાઔર

ઔયી

શતી.

એ

વબાભાાં

ઔલીતાળુે ઔયે રા એભના ભયાઠી વમ્ફધનનુ ાં આ ગુજયાતી
ળુાન્તય છે :
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સ્લભાન ભેલવુાં શમ, ત તભાય ધભા ફદર;
વશઔાયી વભાજ યચલ શમ ત, ત તભાય ધભા
ફદર;
અધીઔાય જઈતા શમ, ત તભાય ધભા ફદર;
વભાનતા જઈતી શમ, ત તભાય ધભા ફદર;
સ્લતાંત્રતા જઈતી શમ, ત તભાય ધભા ફદર;
તભે સુક–ળાન્તીથી જીલી ળઔ એવુાં જખત તભાયે
નીભાાણ ઔયવુાં શમ ત, ત તભાય ધભા ફદર;
એલા ધભાભાાં તભાયે ળા ભાટે ડયા યશેવ ુાં જઈએ ઔે
જે તભાયી ભદાાનખીની ઔીમ્ભત નથી ઔયત?
એલા ધભાભાાં તભાયે ળા ભાટે ડયા યશેવ ુાં જઈએ ઔે
જે તભને એભનાાં ભન્દીયભાાં પ્રલેળ નથી ઔયલા દે ત?
એલા ધભાભાાં તભાયે ળા ભાટે ડયા યશેવ ુાં જઈએ ઔે
જે તભને જાળમભાાંથી ીલાનુ ાં ાણી બયલા નથી દે ત?
એલા ધભાભાાં તભાયે ળા ભાટે ડયા યશેવ ુાં જઈએ ઔે
જે તભને ળીક્ષણ નથી રેલા દે ત?
એલા ધભાભાાં તભાયે ળા ભાટે ડયા યશેવ ુાં જઈએ ઔે
જે તભને વાયી નઔયી ઔયતાાં અટઔાલે છે ?
એલા ધભાભાાં તભાયે ળા ભાટે ડયા યશેવ ુાં જઈએ ઔે
જે ડખરે ને ખરે તભાળુાં અભાન ઔમાા ઔયે છે ?
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જે ધભા ભાનલ–ભાનલ લચ્ચે ભાનલતાબમાા લતાનન
ફશીષ્ઔાય ઔયે છે , એ ધભા નશીં; ક્રુય ળીક્ષા છે .
જે ધભા ભાનલ–વન્ભાનને ા ખણે છે , એ ધભા નશીં;
ણ ક્રુય ળીક્ષા છે .
જે ધભા ખાંદા પ્રાણીને સ્ળાલાની છટ આે છે ; યન્ત ુ
ભાણવને નશીં, એ ધભા નશીં; ણ ાખરણ છે .
જે ધભા ઔશે છે ઔે વભાજન એઔ લખા જ્ઞાન પ્રાપ્ત ઔયી
ળઔે નશીં, રવ્મપ્રાપ્તી ઔયી ળઔે નશીં, ળસ્ત્ર ધાયણ ઔયી ળઔે
નશીં, એ ધભા નશીં; ણ ભાનલતાની શાાંવી છે .
જે ધભા એવુાં ળીકલાડે છે ઔે ખયીફે ખયીફ જ યશેવ ુાં
જઈએ, ખાંદાએ ખાંદા જ યશેવ ુાં જઈએ, એ ધભા નશીં; ણ
ળીક્ષા છે .
જે ઔામાા ઔયે છે ઔે જીલભાત્રભાાં પ્રભુ છે ; છતાાં
ભાનલને પ્રાણી ઔયતાાંમે શરઔ ખણે છે એ ફધા દાં બી છે .
એભન વશલાવ ન યાકળ.
જે ઔીડીને વાઔયના ઔણ કલડાલે છે ; ણ
ભાણવને ાણી લખય યાકે છે એ ફધા દાં બી છે . એભન
વશલાવ ન યાકળ.
જે

યદે ળીને

ખે

રખાલે

છે ;

ણ

દે ળફન્ધુથી છે ટા યશે છે , એ વભાજના લીશ્વાવગાતી છે .
એ ફધા દાં બી છે . એભન વશલાવ ન યાકળ.
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(‘Sources

Of

Indian

Tradition’ના

વોજન્મથી

ઉયક્ત ગણાનુ ાં વાબાય ગુજયાતી બાાન્તય ભેં ઔયુું છે . –
રેકઔ)
અન્તે, મ ૃત્યુ શેરાાં ફે ભાવ અખાઉ શીન્દુ ધભાન
ત્માખ ઔયી, ફોદ્ધ ધભા અંખીઔાય ઔયી, ડૉ. આમ્ફેડઔય 1956ભાાં
ગુજયી ખમા.

મુીફાને ત આ ફધા લીળે ઔાંઈ જ કફય નશતી.
60–65 લા શેરાાંની આ ગટના છે . ત્માયે ભાયી
ઉમ્ભય શળે વાતેઔ લયવની. આ ગટનાનુ ાં મુખ્મ ાત્ર છે
મુીફા. એ મુીફાને હુાં શજીમે ભુલ્મ નથી.
આજે ત હુાં અશીં અભેયીઔાભાાં 1970થી યહુાં છાં.
અભેયીઔાભાાં ણ શલે ત ઈન્ડીમાથી ઢખરાફન્ધ વાધુ–વન્ત
અને ઉદે ળઔ આલે છે . આ ફધાનાાં ભઢાાંભાાંથી એઔ જ
વરાશ વોને ભે છે : ‘‘તભે અને તભાયાાં ફાઔ બાયતીમ
‘વાંસ્ઔાય’ ટઔાલી યાકજ. એ ‘બવ્મ લાયવ’ ગુભાલળ નશીં.’’
ણ આ ‘બાયતીમ વાંસ્ઔાય’ની અંદય શુાં શુાં આલે છે , એનાાં
ingredients ઔમાાં ઔમાાં છે તેન ુ ાં સ્ષ્ટ રીસ્ટ – ચખ્કી માદી
આલાની શીમ્ભત ઔઈ ઔયત ુાં જ નથી. એ રીસ્ટ આે ત
ફીજી વાંસ્કૃતી–ધભોના રીસ્ટ વાથે તેને વયકાલી ળઔામ.
ચાીવેઔ લયવ અભેયીઔાભાાં યહ્યા છી એવુાં બાગ્મે જ
ઔઈ શળે ઔે જેના લીચાય થડાગણા ણ ફદરામા નશીં શમ.
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જાણે–અજાણ્મે, વીધી મા આડઔતયી યીતે, જખતની ફધી જ
બાા અને વાંસ્કૃતીના રઔન વમ્ઔા અશીં થામ છે .
ઔબુર ઔય ઔે ન ઔય; ણ દુનીમા તયપ જલાની દૃષ્ટીભાાં
ગણ પયઔ ડે જ છે . યીણાભે ‘વાંસ્ઔાય’ ળબ્દની વ્માખ્મા
ણ ધીભે ધીભે ગણી ફદરાતી જામ છે . ઔેટરાઔ યીતી–
યીલાજને ડઔાયતા પ્રશ્ન ણ ઉબા થામ છે . ભાયી ઉમ્ભયની
લીડીમ–ટે યીલાઈન્ડ ઔયીને ભાળુાં ફાણ જઉં છાં ત એલા
ગણા પ્રવાંખ દે કામ છે જેના ભને આજે ણ સ્ષ્ટ જલાફ
ભતા નથી.
આ મુીફાન એલ જ એઔ પ્રવાંખ છે . અભાયા
પીમાભાાં યશેતાાં મુીફા શજુ આંક વાભે એલાાં ને એલાાં ભને
દે કામ છે .
મુીફાને વો ધીક્ાયતા. પીમાભાાં એભને બાગ્મે જ
ઔઈ વાથે ફનત.ુાં ફધા રઔ વાથે આ અણફનાલ ભાટે
એભન ઉગ્ર સ્લબાલ જલાફદાય ખણામ. લાતલાતભાાં એ તી
જતાાં અને ઝગડી ડતાાં. ઔઈને ણ ધભઔાલી નાકલ એ ત
એભને ભન યભત લાત. અભાયા પીમાભાાં ત શુ,ાં આકા
ખાભભાાં એભની જફયી ધાઔ. ઔઈ એભને છીંડે ના ચડે. ફધા
દુય જ યશે. અન્મના બખે તે કાવ આખલી વખલડ
બખલલી એભાાં એ ખોયલ વભજતાાં અને લી એ ભાટે તે
અધીઔાયી

છે

એભ

વભજતાાં.

અત્માંત અતડા
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મુીફા ક્યાયે ઔ બમાંઔય સ્લાથી અને ફહુ દુષ્ટ સ્લબાલનાાં
રાખતાાં. અભે ફધાાં છઔયાાં ત એભનાથી વ ખાઉ દુય જ
બાખતાાં.
ઔણ જાણે ઔેભ ણ ભાળુાં નાનઔડુાં ફાર–ભન ભને ઔહ્યા
ઔયત ુાં શત ુાં ઔે મુીફા સ્લબાલનાાં આલાાં શઈ ળઔે જ નશીં. ભાળુાં
ભન એઔ વલાર ઉઠાવ્મા ઔયત ુાં ઔે મુીફા આટરાાં ફધાાં
સ્લાથી, આટરાાં ફધાાં દુષ્ટ શઈ ઔેલી યીતે ળઔે? એ ત વતત
ભાા જ જપ્મા ઔયતાાં શમ છે . શમ્ભેળાાં બખલાનની ુજા–
આયતી અને બક્તીભાાં ડુબ્માાં શમ છે !

જે આ યીતે વતત

બખલાનને ુજ્મા ઔયે એ ત ફધા ફહુ બરાાં અને પ્રેભા
શમ. મુીફા ત એભના દે કાલ ઉયથી ણ જયામ એલાાં
ડવીરાાં ઔે લેય–ઝેયલાાાં રાખતાાં નથી. એભનુ ાં ભોં ત ઔેટુાં
સુન્દય અને ળુાળાં છે ! દે કાલે ખયાાં, ગાટીરાાં અને ળુડાાંળુાાાં
શમ એ ફધાાં સ્લબાલે ણ વાયાાં જ શમ એવુાં હુાં નથી ઔશેત.
ણ મુીફા એલાાં સ્લાથી અને ભેરા દીરનાાં શઈ ળઔે એવુાં
ભાળુાં ભન સ્લીઔાયત ુાં નશત.ુાં
મુીફા આટરાાં ફધાાં ચીડીમાાં ઔેભ છે ?ઔઈની વાથે
એભને

ફનત ુાં ઔેભ

નાનણભાાં ત

નથી?

ભળમા

આ

ફધા

વલારના

નશતા.

ણ

આજે

 ૃથક્યણ ઔયતાાં થડુઔ
ાં ત વભજામ છે .
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એઔ ત મુીફા ફાલીધલા શતાાં. જ્ઞાતીએ બ્રાહ્મણ.
તે ઔાયણે ણ ઔદાચ પીમાના રઔ એભની દાદાખીયી વશન
ઔયી રેતા શળે. રઔ કયે કય તેભનાથી ડયતા શતા ઔે
ુ ીથી એભની દમા કાતા શતા...એ ત અત્માયે ઔશેવ ુાં
વશાનુભત
ભાયે ભાટે મુશ્ઔેર છે .
ફીજુ ...મુ
ાં ીફાએ

નીળાનુ ાં ભઢુ ાંમે

જયુાં નશત.ુાં

લાાંચતાાં ઔે રકતાાં આલડલાન ત ઔઈ વલાર જ નશત.
અબણ

યશી

જલાભાાં મુીફાન

લાાંઔ

નશીં

શમ.

સ્ત્રીને

બણતયથી લાંચીત યાકી શમ્ભેળને ભાટે ખના તીમા નીચે
દાફી યાકલાન એ જભાનાન યીલાજ એને ભાટે જલાફદાય
શળે. ‘લડીર’ ળુએ એ લકતે નાની મુી ભાટે જે નીણામ
રીધ શળે એ પ્રભાણે મુી લતી શળે. લડીરના નીણામ ખભે
તેટરા કટા અને અથાશીન શમ ત ણ નાના રઔએ એ
નીણામને ઔઈ ણ દરીર વીલામ ળીયભાન્મ યાકી લડીરની
‘આભન્મા’ યાકલી એને આણે આણુાં ‘ઔલ્ચય’ – આણા
‘વાંસ્ઔાય’ ઔશીએ છીએ! એને જ કુટુમ્ફની ‘ભમાાદા’ વાચલી
ખણામ. ‘કાનદાન’નુ ાં નાઔ યાખ્યુાં એભ ભાનીએ છીએ.
ત્રીજુ ...મુ
ાં ીફાની દુનીમા ફહુ જ નાની શતી. અભાયા
ખાભની ફશાય મુીફાએ ઔદી ખ મુક્ય નશત. અભાળુાં
ખાભ અને ખાભનુ ાં ભન્દીય એ જ મુીફાની દુનીમા. ગયભાાં
ણ એઔરાાં જ શતાાં. આખ–ાછ ઔઈ નશીં! આક દીલવ
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ગયભાાં ણ એઔરાાં એઔરાાં ઔાાંઈઔ ને ઔાાંઈઔ ઔાભ

ઔયતાાં જ

શમ. ઔાભ ના શમ ત્માયે ભાા રઈને વયીભાાં ફેઠાાં ફેઠાાં
ઔાાંઈઔ ફફડતાાં ફફડતાાં ડરતાાં શમ.. ફશાયનુ ાં જખત ઔેવ ુાં
શમ અને એ ફશાયના જખતભાાં શુાં શુાં ચારી યહ્ુાં છે એ લીળે
મુીફાને ઔાાંઈ ઔશેતાાં ઔાાંઈ કફય નશતી. એભને એની કટ
ણ જણાતી નશતી. ‘ ભનયાં જન’ જેલ ળબ્દ મુીફા બાગ્મે
જ વભજતાાં શમ. ખાભની બાખે ઔઈલાય યાભરીરાલાા
આલતા ત્માયે આખુાં ખાભ જલા જત;ુાં ણ મુીફા ઔદી
નશતાાં જતાાં. એભને આનાંદ–પ્રભદ ઔયલાનુ ાં ઔાંઈ ભન જ નશીં
થત ુાં શમ ઔે છી તે લીધલા શલાથી ઔઈ વાભાજીઔ ડયને
રીધે એ જતાાં નશીં શમ! આ વલારના જલાફની અટઔ
ઔયલી અત્માયે નઔાભી છે .
એ વભમના ઔાયભા યીતીયીલાજએ મુીફાને વાલ
ઔચડી નાખ્માાં શળે એ લાત આજે દીલા જેલી ભને દે કામ છે .
લીધલા એટરે ‘ત્માખ’, લીધલા એટરે ‘વાંમભ’...એલા ભટા
ભટા ળબ્દ લાયી લાયીને વભાજ લૈધવ્મને ળણખાયત
યહ્ય છે . ‘ ખાંખાસ્લળુ’ જેવુાં ટાઈટર ણ ઔઈઔ લીદ્વાને ત
લીધલા ફશેનને આી દીધુ.ાં જખતની વોથી લધુ ખાંદી
થમેરી, વોથી લધુ પ્રદુીત, ખાંખા નદી અને ફાણથી
જીલનબય તી લખય ળેઔાતી સ્ત્રી... આ ફે લચ્ચે ળ
વમ્ફન્ધ! ‘ ખાંખા’ અને ‘લીધલા’ એ ફન્ને લચ્ચે ક્યાાંમ, ઔશુાં
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વામ્મ દે કામ છે ?ણ ળબ્દની રશાણી ઔયલાભાાં શુાં જામ છે !
એભાાં ક્યાાં ૈવા ડે છે ! આ ફધા બવ્મ ળબ્દ, લીધલા
સ્ત્રીને પયી રગ્ન ઔયતી અટઔાલલાભાાં, નીળુત્વાશ ઔયલાભાાં
ઉત્તભ બાખ બજલતા શલા જઈએ. ક્રુય યીતીયીલાજને આલા
ફધા ળબ્દથી ળણખાયીને ‘ળુાા’ અને ‘લીત્ર’ દે કાડલાની
આ ફહુ શળીમાય ઔા છે ! લીધલા અને ત્મક્તા સ્ત્રીના
ભાનવ ઉય આ પ્રઔાયના ળબ્દન વતત ભાય

ચાુ

યાકલાથી એભનાાં ભન અને તનની માતના ભટી જતી
શળે?
એ જ ‘ખાંખાસ્લળુ’ સ્ત્રીને છી ‘યાાંડી યાાંડ’ ઔશીને એને
ફધાાં શુબઔામોભાાં અશુઔનીમા ખણતાાંમે વભાજને લાય
નથી રાખતી.
એ લકતના વભાજે આ જ યીતે, લૈધવ્મનાાં લકાણ
ઔયી ઔયીને, મુીફાને એઔાાંતના બમાનઔ કાડાભાાં ુયી દીધાાં
શળે. યમ્યાથી ચાલ્મા આલતા આ વાભાજીઔ દભનને રીધે
એભન સ્લબાલ ણ છી ધીભે ધીભે લીકૃત થઈ ખમ શળે
એટુાં વભજલા ભાટે ઔઈ ભટા ભાનવળાસ્ત્રી ાવે જવુાં ના
ડે.
અરફત્ત, આજે ત એ ધભા એઔલીવભી વદીભાાં પ્રલેળી
ચુક્ય

છે .

એટરે

ધભાના

અનુમામીના

ફદરામા જ શળે એલી આળા યાકીએ.
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45–50 લાની લમે ણ મુીફાનુ ાં ળુ ફયાફય
ચભઔદાય શત.ુાં એઔ ત એભના ળયીયન લાન ખુફ ખય અને
એ શમ્ભેળાાં ગેય ઔથ્થઈ યાં ખન, લૈધવ્મને અનુળુ, ઔીનાયી
લખયન વાદ વાડર જ શેયતાાં એટરે એ લીયધાબાવભાાં
એ ફહુ જ ળુાાાં રાખતાાં. બરબરાને આંજી નાકે તેવ ુાં
આઔાઔ તેભનુ ાં વ્મક્તીત્લ શત.ુાં આ ઉમ્ભયે મુીફા આટરાાં
આઔાઔ

રાખતાાં

શતાાં

ત

એભની

યુલાનીભાાં

ત

એ

યીઔથાભાાં આલતી યાજકુભાયી જ રાખતાાં શળે. ચાવની
ઉમ્ભયે ણ ઉમ્ભયની અવય એભના ય ફહુ દે કાતી નશતી.
અજાણ્મા ભાણવને ત મુીફા ત્રીવેઔ લાની આવાવની
જુ લાન સ્ત્રી જ રાખે.
મુીફા ખુફ ધભીષ્ટ, ુયેયુ ાાં ળુઢીચુસ્ત અને ભયજાદી
શતાાં. ધભાની દૃષ્ટીએ આ ‘ભયજાદી’ ળબ્દન ઉંડ અથા ળ
થામ એ તે લકતે ભને કફય નશતી. એટરી કફય શતી ઔે
એ ઔઈને અડતાાં નશતાાં. ભુરથી ણ ઔઈ છઔળુાં એભને
અડી જામ ત મુીફા ગવી ગવીને સ્નાન ઔયી શુદ્ધ થતાાં.
છી ેરા અડી જનાય છઔયાનુ ાં અને એનાાં ભા–ફાનુ ાં આલી
ફનત.ુાં
મુીફાની દૃષ્ટીએ આબડછે ટ અને અસ્ ૃશ્મતા એ
આણાાં ળાસ્ત્ર અને ગ્રાંથભાાં રકેરા લીત્ર નીમભ શતા.
તભાયાાં ઔભોના આધાયે જ તભને શયીજન–બાંખીન અથલા
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બ્રાહ્મણન

અલતાય ભે

એવુાં એ

શ્રદ્ધાથી ભાનલાલાાાં.

મુીફા તે ત ગ્રાંથ લાાંચી ળઔે એવુાં શત ુાં જ નશીં! એભના
વમ્પ્રદામના ધભાાચામો અને ભા’યાજની ઔથા–લાતાા તથા
ાયામણભાાં જે વાાંબતાાં એનાથી જ એભની શ્રદ્ધા ભજબુત
થમેરી. આ શ્રદ્ધા ઔશેલામ ઔે ‘બ્રેઈન–લૉળ’ એ ત લાચઔ જ
નક્ી ઔયે .
પીમાભાાં મુીફાનાાં ઔડાાં એભના ગયની ફશાય
સુઔાતાાં શમ ત્માયે અભાયે છઔયાએ યભલાભાાં ફહુ જ વાંમભ
યાકલ ડત. યભતાાં યભતાાં અભાય દડ ઔે ખીલ્રી ણ જ
એભનાાં ઔડાાંને અડઔી જામ ત મુીફા ગયની ફશાય નીઔી
આકા પીમાભાાં બુભાબુભ ઔયી મુઔતાાં અને અભાયા ફધાની
ભમ્ભીનુ ાં આલી ફનત.ુાં ‘ આ ઔેલાાં લાાંદયાાં જણ્માાં છે ?શચલાતાાં
નથી ત જણ્માાં શુાં ઔયલાાં?’ એલી યાડાયાડ એ ઔયી મુઔતાાં.
અભાયાાં ઔઈનાાં ભા–ફા એભની વાભે આલીને ફરલાની
શીમ્ભત ઔયતાાં નશીં. વો એભનુ ાં ફરલાનુ ાં ચુચા વાાંબીને
વશન ઔયી રેતાાં. અરફત્ત, ઔેટરીઔ સ્ત્રી ીઠ ાછ
ફફડતી, ‘આ ડળી આકી જીન્દખી લાાંઝણી યશી એટરે એને
છઔયાાં દીઠાાંમે ખભતાાં નથી. ુળુનુ ાં અને છઔયાાંન ુ ાં સુક જલા
ના ભળયુાં એટરે ડળીન સ્લબાલ આલ ચીડીમ થઈ ખમ
છે .’ વભાજના દફાણથી જીલનબય તાની જાત ય વતત
દભન ગુજાયવુાં ડે ત અનેઔ પ્રઔાયની ભાનવીઔ લીકૃતી
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જન્ભી ળઔે છે એલી બાયે કભ બાા એ સ્ત્રીને ફરતાાં
નશતી આલડતી.
અભાયા ખાભભાાં નલેનલી ાણીની વખલડ થઈ શતી.
દયે ઔ પીમાભાાં ખાભની ટાાંઔીભાાંથી એઔએઔ ન શોંચાડલાભાાં
આવ્મ શત. એને રીધે સ્ત્રીને ખુફ યાશત યશેતી. છે ઔ
ખાભની બાખે થી ાણીનાાં ફેડાાં બયી રાલલાન ત્રાવ છ
થમ શત. આકા પીમાની સ્ત્રી વમ્ીને આ નન
ઉમખ ઔયતી. ફધી સ્ત્રી વ્મલસ્થીત રાઈનભાાં ઉબી યશી
તાનાાં ફેડાાં બયતી.
ણ મુીફાન એભાાંમે ત્રાવ શત. મુીફા ાણી
બયલા આલે એટરે ફધાાંએ ન ાવેથી દવ–ાંદય ફુટ દુય
કવી જવુાં ડત.ુાં ઔેટરીમે લાય સુધી મુીફા ીત્તના એ
નને તાને ગયે થી રાલેરી યાકથી ગવી ગવીને વાપ
ઔયતાાં. ફધાાં ફૈયાાં આ તભાવ જલા ટેલાઈ ખમેરાાં. જ્માાં
સુધી મુીફાનાાં ફેડાાં અને ડર બયાઈ નશીં જામ ત્માાં સુધી
એ ફધી સ્ત્રી ચુચા દુય ઉબી યશેતી. મુીફા ફેત્રણ પેયા
ઔયીને તાનાાં ફેડાાં ગયે રઈ જતાાં. જ્માાં સુધી એભનાાં ફધાાં
ફેડાાં ગયે શોંચી ના જામ ત્માાં સુધી ઔઈ નની નજીઔ પયઔી
ળઔત ુાં નશીં. આબડછે ટની આટરી જફયી વયમુકત્માયી અને
દાદાખીયી મુીફાની શતી.
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એઔ શ્રાલણ ભશીનાના વભલાયે મુીફા ખાભથી થડે
દુય આલેરા ભશાદે લના ભન્દીયભાાંથી ાછાાં પયતાાં શતાાં. ાછાાં
પયતાાં યસ્તાભાાં એઔ લીસ્તાય આલત જેને તે જભાનાભાાં ફહુ
કયાફ

યીતે

વમ્ફધલાભાાં

આલત.. ‘ શયીજનલાવ’.

એ

શયીજનલાવન ાણીન કુલ ણ જુ દ જ શત. આજે
મુીફાએ એ કુલા ાવે ખુફ ખીદી થમેરી જઈ. શયીજનનાાં
ઔેટરાાંઔ ફૈયાાં યઔઔ ઔયતાાં શતાાં. મુીફાથી ુછ્ા લીના
યશેલાયુાં નશીં.
‘‘અલ્મા બુધીમા, શુાં થયુાં છે ?’’ ઔઈને અડી ન ડામ
તેની વાલચેતી યાકતાાં યાકતાાં દુયથી મુીફાએ ુછુ.ાં
‘‘ફા, ેરા ધનીમાની જુ લાન ફામડીએ આ કુલાભાાં
ડત ુાં મુક્ ુાં છે .’’
વાાંબતાાં જ મુીફા લીપમાું. એભણે કુલા તયપ દટ મુઔી.
બેખા થમેરા ફધા શયીજનને ધક્ા ભાયી એ કુલાના ઔઠેડા
ય શોંચી ખમાાં. શયીજનને સ્ળા ઔયામ નશીં એ લાત જ
જાણે મુીફા અત્માયે ભુરી ખમાાં શતાાં. ફેધડઔ ફધાને અડઔી,
દુય કવેડતાાં, શાાંપતાાં શાપતાાં એભણે ુછુ,ાં ‘‘અંદય ઔઈ ઉતયુું
છે ?’’
‘‘ના ફા, દમડુાં ભાંખાયુાં છે .’’
મુીફા

દયડાની

યાશ

જલા

ન

યહ્યાાં.

એભણે

ક્ષણલાયભાાં તાન વાડર ઔાઢી દુય પેંક્ય અને ચણીમાન
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ઔાછડ રખાવ્મ. મુીફાનુ ાં ભટા બાખનુ ાં ળયીય શલે ખુલ્ુાં
થઈ ખયુાં શત.ુાં એભની ખયી ખયી વાથ જઈને ફધાાં ફાગા
જેલાાં થઈ ખમાાં. મુીફા આ શુાં ઔયી યહ્યાાં છે તે ઔઈને
વભજાયુાં નશત.ુાં ફધા શયીજન ળુ મુીફાના આ ચાંડી
સ્લળુને પાટી આંકે જઈ યહ્યા શતા.
ક્ષણન ણ લીરમ્ફ

ઔમાા

વીલામ, જતજતાભાાં

તેભણે ફહુ જ વાલચેતીુલાઔ કુલાભાાં જરાવ્યુ
ાં
.ાં કુલાની
અન્દયની દીલારભાાંથી ઉખી નીઔે રાાં ીાનાાં નાનાાં નાનાાં
છડની એઔફે ડાી ણ મુીફાના અથડાલાથી ત ુટીને
અંદય ાણીભાાં ડી.
મુીફા જફયાાં તયલૈમાાં શતાાં એની ત્માયે જ વોને
કફય ડી. કુલાભાાં કુદી ડલાની એભની જીખય જઈને ફધાાં
એઔ ફીજા વાભે તાઔીને ફાગાની જેભ ઉબાાં યશી ખમાાં શતાાં.
કુલાની અંદય ડુફઔાાં કાતી ેરી જુ લાન છઔયીને
મુીફાએ ઔડીને, તાના કબા ઉય રઈ ાણી ીતી
અટઔાલી. કુલાની દીલારન ટેઔ રઈ મુીફા થડીલાય શ્વાવ
કાલા ઉબાાં યહ્યાાં.
‘‘અલ્મા, દયડુાં આલી ખયુાં શમ ત જરદી અંદય
નાક’’ એભણે કુલાભાાંથી બુભ ાડી.

એ જ ક્ષણે એઔ

ભાણવ દડત દયડુાં રઈને આવ્મ શત. એણે દયડાન એઔ
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છે ડ અન્દય નાખ્મ. ફધાનાાં ભઢાાં ઉય નમો યગલાટ અને
પપડાટ શત.
અન્દય

કુલાભાાં

દયડુાં

શોંચ્યુાં

એટરે

મુીફાએ

કાતયી ઔયી રીધી ઔે ફે જણને કેંચી ળઔે એવુાં આ દયડુાં
ભજબુત ત છે જ. તાની જાતને અને અડધી ફેબાન જેલી
ેરી છઔયીને, એભણે એ દયડાભાાં ફહુ કુળતાથી ફાાંધી
રીધાાં અને પયી બુભ ાડી :
‘‘અલ્મા, શલે જરદી દયડુાં ઉય કેંચ...’’
ફે

જુ લાનીમા ભાણવએ વાચલીને

દયડુાં કેંચલા

ભાાંડલુ.ાં ફધાના શ્વાવ અધ્ધય શતા. ેરી છઔયી જીલતી શળે
ઔે ઔેભ એની ચીન્તા વોના ભઢા ય દે કાતી શતી. ધીભે ધીભે
મુીફા અને ેરી છઔયી – ફન્ને જણાાં છે ઔ ઉય આલી
ખમાાં. ફયાફય વાચલીને ફીજા ફે ભાણવએ ેરી ફેબાન
છઔયીને મુીફાને કબેથી ઉઠાલીને કુલાના થાાભાાં સુલાડી.
મુીફાને શાથ અડાડી ઔડલાાં ઔે નશીં એની ફીઔ અને દ્વીધા
ફીચાયા ેરા ઔડનાયાના ભનભાાં ચારતી શતી ત્માાં
વાભેથી મુીફાએ જ શાથ રમ્ફાવ્મ. ફશાય આલીને તયત
તાનાાં અંખ ઉયનુ ાં દયડુાં ઉઔેલ્યુાં અને થાાભાાં સુલાડેરી
ેરી છઔયી ાવે દડયાાં. એને ઉંધી ઔયી એના ેટભાાં ખમે ુાં
ફધુાં ાણી ઔાઢલા એભણે ઉચાય ળળુ ઔમો. થડીલાયે ધીભે
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ધીભે છઔયીએ આંક કરી. એ ુયી બાનભાાં આલી ત્માાં સુધી
મુીફા એને કાભાાં રઈને ફેવી યહ્યાાં.
છઔયી ુયી બાનભાાં આલી એટરે મુીફા ાછાાં
એભના મુ ઉગ્ર સ્લળુભાાં આલી ખમાાં.
‘‘આન ધણી ધનીમ ક્યાાં ભયી ખમ?’’ ગુસ્વાથી
એભણે ફધાાંને ુછુ.ાં
ફીચાય ધનીમ ધ્રુજત ધ્રુજત ટાભાાંથી નીઔી આખ
મુીફા ાવે આવ્મ.
‘‘ધનીમા, મુઆ... ફામડીનુ ાં ભન યાજી યાકતાાં ળીક. ધણી–
ધણીમાણી ફે જણાાં સુકેથી જડે ના યશી ળઔ ત વાંવાય
ુાં વાાંબી રે...આ
ભાાંડ છ જ શુાં ઔયલા? અને અરી, તમે
લકતે ત ત ુાં નવીફદાય ઔે હુાં અશીંથી વાય થતી’તી ને ત ુાં
ફચી ખઈ...વાંવાયભાાં દુ:ક તને એઔરીને જ છે ?જયા વશન
ઔયતાાં ળીક... લાતલાતભાાં
થઈને

બટક્યા

ઔયીળ.

કુલ–શલાડ ઔયીળ ત ચુડેર

આલત

જનભ

ફખાડીળ. અલ્મા

ધનીમા, એને ગયે રઈ જા ને ખયભ ખયભ ચા ઔે ઉઔા
ીલડાલ...જા...વારાાં

ફધાાં...

વાંસ્ઔાય

લખયનાાં...મુઆં...’’

ફડફડાટ ઔયતાાં ઔયતાાં મુીફાએ ેરી છઔયીને ઉબી ઔયી
અને પયી ફયાફય ધભઔાલી.
કુલા યથી ફધાાં ધીભે ધીભે લીકયાલા રાગ્માાં. બીન
વાડર ળયીયે લીંટી, એન એ જ ફડફડાટ ઔયતાાં મુીફા
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ણ તાના ગય તયપ યલાના થમાાં. અઔાભણ અને
ગુસ્વાબમાા એભના ફડફડાટને રીધે ઔઈને વભજાત ુાં નશત ુાં ઔે
મુીફાના શૈમાભાાં એઔ જુ લાન છઔયીન જીલ ફચાવ્માન
આનાંદ અને વન્ત શત ઔે નશીં!
ાછથી

એવુાં

વાાંબે ુાં

ઔે

અસ્ ૃશ્મને

અડી

જલામાના પ્રામશ્ચીત્તળુે મુીફાએ આખુાં લયવ ભીઠા લખયનુ ાં
કાઈને એઔટાણાાં ઔયે રાાં. અબડાઈ ખમેરા દે શની શુદ્ધી ભાટે
આ પ્રભાણેનાાં એઔટાણાાંન લીધી ઔયી પ્રામશ્ચીત્ત ઔયલાનુ ાં
‘ભાખાદળાન’ એભને ઔણે આપ્યુાં શળે? ઔણે આ ‘ઉામ’ એભને
ુ ુ એ જ ને?ઔેલા ભાનલતાશીન
સુઝાડય શળે? એભના ધભાગળ
ુ ુ !
એ ધભાગળ
તાને આલાભાાં આલેરા ‘વાંસ્ઔાય’ પ્રભાણે છે ઔ
ભયતાાં સુધી મુીફાએ અસ્ ૃશ્મતાના વીદ્ધાન્તનુ ારન ઔયે .ુાં
ભને થડી વભજણ આલતાાં મુીફા ભાયે ભાટે ભટ
ઔમડ થઈ ડેરાાં... ઔમાાં મુીફા વાચાાં?... એભનુ ાં ઔયુાં
વ્મક્તીત્લ વાચુ?...
ાં
તાન

જીલ

જકભભાાં

મુઔીને

એઔ

‘અસ્ ૃશ્મ’

છઔયીન જીલ ફચાલલા કુલાભાાં કુદી ડનાય મુીફા વાચાાં
ઔે છી આબડછે ટની અન્ધશ્રદ્ધા અને ધભાાન્ધતાને ઔડી
યાકનાય મુીફા વાચાાં?થ્થય–દીર, લજ્રથી ણ ઔઠય અને
ુ થી ણ ઔભ મુીફા!
દુષ્ટ રાખતાાં મુીફા ઔે કુસભ
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જે શમ તે; ણ... આ શતાાં મુીફા.
ભેં

ાછાં ડૉ. આમ્ફેડઔયનુ ાં ુસ્તઔ કરી આખ

લાાંચલા ભાાંડલુ...
ાં

–આનાંદયાલ રીંખામત
વજૉઔ–વમ્ઔા :
ANANDRAV LINGAYAT
Email: gunjan_gujarati@yahoo.com
LA-USA

(●)(♦)(●)
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222 : 17-07-2011

ખઝર–ખીત
–દે લીઔા ધ્રુલ
અનુક્રભણીઔા

1. વાાંજ લેા
વુણી આજ આલીને, ઉબી આ વાાંજ ઝશતી;
જયા થબ અયે સુયજ, ન રાલ યાત ધવભવતી.
શજી શભણાાં જ ઉતયી છે , ફયે ફાતી ઝા,
જયા થબ અયે બાનુ, ભુરાલ લાત ફફતી.
શજી ભભાલલી ભાયે , અશીં કુભાળ ઔીયણની,
જયા થબ અયે સુયજ, શતી સુફાશ ઝખભખતી.
અશ ઔેલી ભધુયી સૌશેર આ વાંવાયવાખયની,
જયા થબ અયે નાલીઔ, બરે આ નાલ ડખભખતી.
ઔટુ, ઔાી અને અંતે જતી અણજાણ નીલાાણ,ે
જયા થબ અયે ધાત્રી, વજુ ાં એ યાત તનભનથી!!
વરની આજ આલીને, ઉબી આ વાાંજ ઝશતી;
જયા થબ અયે સુયજ, ન રાલ યાત ધવભવતી..

2. ઔને ભી?
જીન્દખી ઔલ્ી શતી તેલી, ઔશ ઔને ભી?
ફન્દખી જેની ઔયી તેની, ઔશ ઔને પી!
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લાલણી ઔઈ ઔયે ને ઔાણી ઔઈ ઔયે ,
ચાાંદ ઉખે આબભાાં ને ચાાંદની વોને ભી.
ઈશ્વયે શૈમાાં ગડયાાં, ઈન્વાનનાાં ફુર વભાાં,
ગાટ ઔીધ થ્થયથી ઈળન વોએ ભી.
ભઔળાં ભેદાન દીધુાં લીશ્વનુ ાં જેણે વદા;
ભાનલીએ ઔેદ ઔીધ ભન્દીયે એને લી!

ાયધીના ફાણથી લીંધામ ાંકી વ ૃક્ષનુ.ાં
તમ ફાાંધે નીજન ભા રઈ ચાાંચે વી.
જીન્દખી ઔલ્ી શતી તેલી, ઔશ ઔને ભી?
ફન્દખી જેણે ઔયી તેની, ઔશ ઔને પી!

3. નખય જુ…
(અભેયીઔાના ન્યુ મૉઔા જેલાાં ભટાાં ળશેયની આભાાં લાત છે .)
ળીસ્તના ળાવન થઔી આ ચારત ુાં નખય જુ ,

આબની લીજી વમુાં આ આંજત ુાં નખય જુ .
ુલાની યીત અને લે’લાયથી જુ દુાં ગણુ,ાં
ભાનલીને માંત્રભાાંશે ળાયત ુાં નખય જુ .

યાતદી’ આઠે પ્રશય ડૉરયની દડધાભભાાં,

આદભીને શયે લ્ટાલત ુાં નખય જુ .
દુયથી વશાભણુાં ને ાવથી ફીશાભણુ,ાં

દમ્બને ભશે જીતાઈ શાયત ુાં નખય જુ !
ળાક ભટી ભબની તીજયી કારી કારી આ,
દાણ–લીભાને થાયે ઔાાંત ુાં નખય જુ .
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રાઔડાના રાડુ જેલી કેંચતી છાડતી,

જીન્દખીને બવ્મતાથી ભાત ુાં નખય જુ .

4. શતી શળે....?
તસ્લીય ઔઈની ઔદી શુાં ફરતી શતી શળે?

તમે છતાાં ઔેલી યીતે એ લીંધતી શતી શળે!
ુ ખ
ુ લીત્માાં લીશ્વાવના પ્રગ્ટે અશીં દીલા ફધા,
યુગય
તેથી જ ના દે લની લાત ખુટતી શતી શળે.

ાંકી ફધાાં ઉડી ખમાાં, ભાા અશીં જી
ાં ખમા,
સુયાલરી ફશેરાલલા આ ગુજ
ાં તી શતી શળે!
ાવે જતાાં ચુબી યશ ને દુયથી કેંચી યશ,
ઔાાંટા બયી ફુર તણી આ રાખણી શતી શળે?
ઔઈ ઔશ આ લીજી ક્યાાંથી ઔદી આલી ડે?
ઈશ્વય તણા શસ્તાક્ષય વયઔાલતી શતી શળે!

5. ળતદર
ળતદર ાંક કીરત ાંઔજ ય,
શવત નમન જ્મભ શ્માભ લદન ય.
ળત ળત બુદ
ાં વયઔ દર લાદ,
બીંજત ફદન નય–નાય નલર ય.
ગનન ગનન ખયજત નબભાંડ,
ઔયત ક્યાાંઔ ઔરયલ કખ તળુલય.
છર છર છરઔત જર વયલય ય,
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નાચત ભાંખર ભયુય ભનશય.
વય વય સુય વજત દીર ભશઔ,
ભુરત બાન લનયાલન ખઔ.
રર ળફદ રકત ભનબાલન,
ઝયત પ્રીત ભન ઔયત ાલન.
રીર યાં ખ ધયા ધયત અંખ ય,
વશત સુદ
ાં ય વદ્યસ્નાત વભ.
ભસ્ત ભસ્ત ફયવત અલીયત ઝય,
ઝરત ફુર ળતદર ભધુલન ય.

6. તડઔ
તડઔ લીંટીને અંખ ફેઠાાં’તાાં વાંખવાંખ,
હપ
ુાં ાા શાથ રઈ શાથભાાં.

આબનાાં તે લાદને આલી ખઈ ઈાા,
સુયજને ઢાાંક્ય રઈ ફાથભાાં.

આદયી યભત ઔેલી ઔડાઔડીની,

જાણે ઈળાયે વભજીને વાનભાાં!

વયત ને તયત એ દયળન દઈ દે ,

દુય ઔેભે ના જામ ેરાાં લાદાાં.

વ્શાયે આવ્મ લા અડઔીને આંખણે,
લેખે ફુાંઔામ ાનાનભાાં,
ચાલ્યુાં ના ફ તેથી ફની ભજબુય,

લીકયામાાં ધીયે લયવાદભાાં.
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ઝયભયતી ઝીરની ભસ્તીને ભાણતા,
ગુથ
ાં ામા સ્નેશબયી વાાંજભાાં;
બીનીબીની ક્ષણને લીણીલીણીને છી,
લાખી જુ ની લાતલાતભાાં.
તડઔ લીંટીને અંખ ફેઠાાં’તાાં ઉંફયે ,

બીંજામા કુદયતના યાખભાાં.

7. નથી હુ ાં ભીયાાં ઔે નથી હુ ાં યાધા….
ળભણાાંભાાં આલીને ુછુાં છે યાજ્જા,
ત ઔશી દઉં છાં વીધુાં ત ુાં વાાંબ, શે ઔાના,
નથી હુાં ભીયાાં ઔે નથી ઔઈ યાધા,

ળફયી નથી ઔે ઔળુાં ફય હુાં અજીઠાાં.

ભાયે ત લનયાલન ઔે ભથુયા,

ઔદમ્ફ ઔે ખકુ વગળાંમે લેફભાાં!

તેથી પળુાં હુાં ત નેટના જખતભાાં,
તાયા તે જખભાાં ક્યાાં શલે છે ભણા?
આલીને ભે ત ભાનુ ાં અશીં લેફભાાં,
જજે ભુરીળ ભા, ઔે’જે ઈભેઈરભાાં,
લેફઔેભ ભન્દીયના કરી દઈળ ફાયણાાં,

આયતી ઉતાયીને રઈળ લાયણાાં.

ુજુ ાં ત છાં જ આભ યજ યજ ળબ્દભાાં,

ાભીળ ધન્મતા અક્ષયના ધાભભાાં.

અી વલાસ્લ તને ફાાંધીળ લચનભાાં,
છડી દે લાાંવી ને કેયલી દે ભયીંછ;
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છે ડી દે સ્નેશસુય ને પેયલી દે પ્રેભીંછ,

કીરલી દે ક્યાય આ લીશ્વના ફાખભાાં.

ળભણાાંભાાં આલીને ુછુાં છે યાજ્જા,
ત ઔશી દઉં છાં વીધુાં ત ુાં વાાંબ, શે
ઔાના…….

8. ચાલ્માાં ળફદને વથલાયે .
ર, અભે ત ચાલ્માાં ાછા ળફદને વથલાયે….
ભફરક અઢઔ ગેયી ગેયી લયસ્માાં નલરક ધાયે ,
લાાંઔા ઔાાંઠા તડી દડયા ઉયવાખયને નાદે ,
ર, અભે ત ચાલ્માાં ાછા ઔરભની ઔીયતારે……..
તટના ત્માખી નાભ છી ત ઉડાન ાાંકે ાાંક,ે
ટભટભ ટભઔે અક્ષય જાણે નબને તાયે તાયે ,
ર, અભે ત ચાલ્માાં ાછા અક્ષયને અજલાે ………
યભયભ ળયણાઈ લાખે, ઔરયલ ડાે ડાે ,
ભગભગ યાં ખ સુખધ
ાં ફનીને મ્શેઔે ભનને ભાે ,
ર, અભે ત ચાલ્માાં ાછા ળાયદભાને કે ………..
શલે શલે જીલને ળીલન યવ યભ અશીં જાખે,
જુ ઠ્ઠા જખન ઔાજ ઔા અશમૌ બયભ વહુ બાખે,
ર, અભે ત ચાલ્માાં ાછા ળબ્દ-બ્રહ્મની ાે ………..
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–દે લીઔા ધ્રુલ
વજૉઔ–વમ્ઔા :

DEVIKA DHRUVA
11047, North Auden Circle, Poet’s Corner,
Missouri City, TX 77459-USA
Phone -281-778-9120 Cell No. 281 415 5169, eMail IDddhruva1948@yahoo.com
Websites: http://devikadhruva.wordpress.com and
www.devikadhruva.gujaratisahityasarita.org

(●)(♦)(●)
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● મા અલ્રાશ ●
– ડૉ નલીન લીબાઔય
અનુક્રભણીઔા

દુય

ઍ્રાાંટીઔ

ભશાવાખયનાાં

ઉછતાાં ભજાાંને

અનન્ત જઈ યહ્ય શત. તે તાની ત્ની કુન્દન અને ફે
વન્તાન ભીત અને ભીતા વાથે ન્યુ મૉઔા ના જન્વ ફીચ ય
ીઔનીઔ ભાટે આવ્મ શત. દયીમ અને ઉછતાાં ભજાાં
એને તાના લતન યુખાન્ડાના રેઔ લીક્ટયીમાની માદ
આી યહ્યાાં શતાાં ત વાથે તયત જ માદ આલે છે ઈદી
અભીનન જીલરેણ ત્રાવ!
વને 1971ભાાં યુખાન્ડાભાાં રશ્ઔયી ફલ થમ. ભેજય
જનયર ઈદી અભીને પ્રૅવીડન્ટ ફટે વાભે ‘કુ’ ઔયુું ને
વત્તારટ થમ. ઈદી અભીને ફટેની જાતીના રાકેઔ
ભાણવન વાંશાય ઔમો. છી એળીમનની આથીઔ ઔડને
ધીક્ાયતા તથા પ્રજાનુ ાં ધ્માન ફીજે દયલા, યુખાન્ડાના ફધા
જ એળીમનની ત્રણ જ ભશીનાભાાં શાઔરટ્ટીન હઔ
ુ ભ આપ્મ.
ત્રણ ત્રણ ેઢીએ જભાલેર ધાંધ, ભાર–ભીરઔત, લાડી–
લજીપા, ત્માાં જ મુઔી એળીમન ચારી નીઔળમા. બ્રીટીળ
વબ્જેક્ટ – નાખયીઔને ત બ્રીટને વભાલી રીધા. ફાઔીનાને
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‘નીલાાવીત’ ળુે દુનીમાના ફીજા દે ળએ રીધા. અભેયીઔન
ચચા તયપથી અનન્ત અને કુન્દન અભેયીઔા આવ્માાં. ણ
છે લ્રે નીઔતી લકતના પ્રવાંખે અનન્તને શચભચાલી દીધ
શત.
ત્રણ

ભશીનાભાાં જ

નીઔી

જલાનુ.ાં

કુન્દન ાવે

બ્રીટીળ ાવટા શત. બ્રીટીળ ઍમ્ફેવીભાાં લીઝા રેલા જલા
રામ્ફી રાઈનભાાં ઉબા યશેવ ુાં ડત.ુાં નમ્ફય રાગ્મ ત્માયે
અનન્તને ઔશેલાભાાં આવ્યુ,ાં ‘તભે ફીજા દે ળના છ તેથી બ્રીટન
તભને ન સ્લીઔાયે ; યન્ત ુ તભાયી ત્ની કુન્દન બ્રીટીળ
ાસ્ટા ધયાલતાાં શલાથી તે એઔરાાં જ તી લીના બ્રીટન
જઈ ળઔે. અથલા ત તી નીલાાવીત ફની જે દે ળભાાં જામ
ત્માાં ત્નીએ જવુાં યહ્ુ.ાં ’ અનન્ત મુઝાણ.
ાં
એ લકતે કુન્દન
વખબાા શતી. શલે?બાયતીમ મુના શલાથી તે બાયત જઈ
ળઔે. બાયતીમ ઔચેયીભાાં જતાાં તેએ બમસ્થાન ફતાવ્યુાં ઔે
એઔ લાય બાયત જળ ત છી બ્રીટન તેની જલાફદાયીભાાંથી
છટઔી જળે. અનન્ત ાછ બ્રીટીળ ઔચેયીભાાં ખમ. બ્રીટીળ
શાઈ ઔભીળનય, ઈન્ડીમાથી આલેરા ઈન્ડીમન શાઈ ઔનીળનય
વાથે

લાતાગાટભાાં યઔામેરા શતા. અનન્ત બ્રીટીળ શાઈ

ઔભીળનયની ઑપીવની ફશાય ઉબ શત. ત્માાં ત મુરાઔાત
તાલી

ઈન્ડીમન

શાઈ

ઔભીળનય

ફશાય

નીઔળમા

અનન્તથી ફરાઈ ખયુ,ાં ‘અયે નીયાં જન! ત ુાં અશીંમાાં?’
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ઈન્ડીમન શાઈ ઔભીળનયે અનન્ત વાભે જયુ,ાં ‘ અયે ,
અનન્ત! ત ુાં અશીં?ઔૉરેજભાાંથી નીઔળમા છી આણ ઔઈ
ઔૉન્ટેક્ટ જ ન યહ્ય. ળી લાત છે ?’
અનન્તે લસ્ત ુસ્થીતી વભજાલી.
‘ચાર ભાયી વાથે. હુાં અભેયીઔન ઍમ્ફેવીભાાં જાઉં છાં.
છે ઈચ્છા અભેયીઔા જલાની?તેએ શજાય પૅભીરીના લીઝા
ભાંજુય ઔમાા છે . તાય ને કુન્દનન ાવટા વાથે છે ?’
લીધીનુ ાં પયભાન એવુાં શળે! કુન્દનને પન ઔયીને તેણે
વભજાવ્યુાં ઔે નીયાં જન દે વાઈ – ઈન્ડીમન શાઈ ઔભીળનયની
ભદદથી ફન્નેને અભેયીઔાના લીઝા ભી ખમા છે . ળળુઆતભાાં
ઔમ્ારાથી ચલીવ ભાઈર દુય એન્ટેફે ઍયટા ય જતાાં
એળીમનને

ચેઔસ્ટ

ય

ઈદી

અભીનના

વૈનીઔ

ખુફ

યાં જાડતા. ગયે ણાાં, ઔીભતી લસ્ત ુ ત રઈ જ રેતા; યન્ત ુ
ઈદી અભીન વયઔાયના ઔામદા મુજફ પક્ત એઔ વ ડૉરયની
યઔભ જ વાથે રઈ જલાની છટ શતી, તે ણ ઈદી અભીનના
વૈનીઔ ચેઔ અ લકતે ખુચલી
ાં
રેતા! આ ઔનડખતના યીટા
આન્તયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે થતાાં, દયે ઔ દે ળની ઍમ્ફેવીએ જેટરા
નીલાાવીત સ્લીઔામાા શતા તેને રઈ જલા, યક્ષીત ફવભાાં
ફેવાડી તેભને ઍયટા ય રઈ જલાની ઔામાલાશી શાથ ગયી.
શજી ઔમ્ારાભાાં ફધુાં વભેટલાનુ ાં ફાઔી શત.ુાં તેથી કુન્દનને
ન્યુમૉઔા

શેરાાં ભઔરલાનુ ાં નક્ી થયુ.ાં વદૌ
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અભેયીઔાભાાં યૅ પરુજી ઔૅમ્ભાાં જલાને ફદરે, અનન્તના ભીત્રને
ત્માાં ઉતયલાનુ ાં શત ુાં તેથી યાશત શતી.
પ્રેન યાત્રે ઉડલાનુ ાં શત.ુાં અનન્ત તેના ડ્રાઈલય
‘ટેખ’ે વાથે ફવની ાછ એન્ટેફે ઍયટા જલા ઉડય.
ઍયટા એળીમનથી ઉબયાઈ યહ્ુાં શત.ુાં ઔેટરીમે ફ્રાઈ્વ
દુનીમાના દે ળભાાં ઉડલાની યાશ જઈ ઉબી શતી. ચેઔીંખ
થઈ જતાાં, અનન્ત અને ટેખેએ જયુાં ઔે યાતના ફાય લાખી
ખમા છે . શલે ાછા જવુાં મુનાવીફ ન રાખતાાં, આજુ ફાજુ ની
શૉટરભાાં યાત યશી જલાનુ ાં અનન્તે નક્ી ઔયુ.ું ણ ત્રણ જ
શૉટેર શતી અને ફ્રાઈ્વ ફધી ભડી થતી થતી, છે ઔ વલાયે
ઔે ફીજે દીલવે ઉડતી, તેથી શૉટર ફધી બયાઈ ચુઔી શતી.
શલે શુાં ઔયવુ?અત્માયે
ાં
યાતે ાછા પયતાાં, ચેઔસ્ટ ય ઔાયને
ઉબી યાકી વૈનીઔ ઔનડખત ઔયે ત?ણ ટેખેએ ઔહ્ુાં ઔે જે
થામ તે, ગયબેખા થઈ જઈએ.
ફન્ને ઉડયા. ટેખે ત આફ્રીઔન શત. તે ત
ઈન્ડીમન શત. શુાં થળે?અનન્તના ભનભાાં પપડાટ શત.
એન્ટેફેથી અધે શોંચ્મા શળે ને ચેઔસ્ટ ય વૈનીઔે યક્યા.
તે યાઈપર તાઔત ઔાયની નજીઔ આલત શત. ટેખેએ તેની
ફાજુ ની ફાયી કરી. ણ વૈનીઔ ત અનન્ત ફેઠ શત તે
ફાજુ આવ્મ. અનન્તે ખબયાટથી ફાયી કરી ને યાઈપરના
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નાચાને અંદય વાલ નજીઔ જઈ તેનાથી ફરાઈ ખયુ:ાં ‘મા
અલ્રાશ!’
વૈનીઔ થાંબી ખમ. જ્માયે ણ ઔઈ ઔાભ વયખુાં ન
થત ુાં ત્માયે અનન્તને ‘મા અલ્રાશ’ ફરલાની ટેલ શતી. આ
લેામે તેનાથી વશજ બાલે તે ફરાઈ ખયુ.ાં
‘લે લે ની ઈસ્રાભ?’ સ્લાશીરીભાાં તેણે ુછુ:તભે
ાં
મુસ્રીભ છ?: શેફતાઈ જલાથી અનન્ત જલાફ આી જ ન
ળક્ય; ણ ટેખેએ વભમસુચઔતા લાયી ઔહ્ુાં ‘ન્ડીમ!’ (શા!)
‘નેન્ઢા! નેન્ઢા!’ ( જા, જરદી જા.)

ને ટેખેએ

ઔાય ુયાટ ભાયી મુઔી.
ઈદી અભીન મુસ્રીભ શત. ેર વૈનીઔ મુસ્રીભ શત
અને અનન્ત ફચી ખમ. એ છી ત વૈનીઔન ળશેયભાાં
યાં જાડ લધતાાં, અનન્ત ગયના દયલાજે તાળાં ભાયત ને
ાછરી ડેરીભાાંથી ગયભાાં જત. યાત્રે આકા ગયભાાં ફત્તી
બુઝાલી નાકત. ટીલી ત ફન્ધ જ યશેત.ુાં ફાઔી યશેરા
રખબખ ફધા જ એળીમન એભ જ ઔયતા. ફધુાં આટી,
ઈન્ઔભ ટૅક્વ ક્રીમયન્વ ભતાાં નાઔે દભ આલી ખમ. જ્માાં
જા ત્માાં રાાંચ! ભાાંડભાાંડ ફધુાં આટી, ટેખેને જે જઈએ તે
ગયલકયી રઈ જલા દઈ, ભાાંડભાાંડ અનન્ત અભેયીઔા કુન્દન
બેખ થમ.
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આજે

આટરાાં લયવ છી લીતેરા એ

બમાનઔ

ભુતઔાની માદ આલતાાં અનન્ત ઔમ્ી ઉઠય. આજે ત
અભેયીઔાભાાં તે વરાભત છે , ઠયીઠાભ થમ એટુાં જ નશી;
ધનદરત, ઈજ્જત, ળશયત ઔળાની એને ઔભી નથી. એની
નજય એની પ્રેભા ત્ની કુન્દન અને ફે લશારાાં વન્તાન
ભીત

અને

ભીતા

ય

ડી. વોનાાં ઉજાાં અને

ભીઠાાં

બલીષ્મની આળામેળભાાં તેણે ‘અલ્રાશ’ન ઉઔાય ભાન્મ.
(વશેજ ટુાંઔાલીને – વમ્ાદઔ)
ડૉ. નલીન લીબાઔય
રેકઔના લાતાા–વાંગ્રશ ‘ચાાંદ ફનઔે આના’ ( પ્રઔાળઔ:
ઈભેજ બ્રીઔેળન –

email - imageabad@gmail.com

પ્રથભ આવ ૃત્તી: 2008,  ૃષ્ઠવાંખ્મા: 148, મુલ્મ: ળુીમા
100)ભાાંથી વાબાય...
વજૉઔ–વમ્ઔા :

Dr. Navin Vibhakar,
6291, Rock Creek Circle, ELLENTON,
FL–34222-USA
Phone: 941-721-4499, Cell: 941-524-7867

(●)(♦)(●)
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સ્લાભી લીલેઔાનન્દે ઔહ્ુાં છે ઔે ...
–શયનીળ જાની
અનુક્રભણીઔા

નાનણથી એઔ લાત ળીકી ખમ છાં ઔે જ
થ્થય તયાલલા શમ ત ઉય ‘યાભનાભ’ન વીક્ ભાયલ
ડે! ભાયા શાઈ સ્કુરના દીલવભાાં હુાં અને ભાય ભીત્ર મખેળ
યાજીાની

ઔયજણ

નદીના

લાયે

ાણીભાાં

ખ

રટઔાલીને ફેઠા શતા. ઔીનાયા ય લાયાને ઔાયણે ાણી
લશેત ુાં નશત ુાં અને ખયભ ફાપ આલત શત. ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘જીલન
અને નદી ત લશેતાાં વાયાાં. જ ગેયાઈ જામ ત ખાંધામ, ફાપ
ભાયે .'
મખેળ ફલ્મ, ‘એવુાં ઔણે ઔહ્ુાં છે ?’
ત્માયે જ ભને વભજાઈ ખયુાં ઔે, ‘વાુ,ાં આણા ફરનુ ાં
લજન નથી.’ એટરે ભેં મખેળને ઔહ્ુાં ઔે, ‘એવુાં લીલેઔાનન્દે
ઔહ્ુાં છે .’
તાનાાં લાક્ય ફીજાના ભખજભાાં ઘુવાડલા ભાટે
રઔ ફીજા રઔનાાં ભત, સુલાક્ય તાની લાત વાથે જડી
દે છે . આઝાદીના એ વભમભાાં જાશેય બાણ આનાય ભાટે
ખાાંધીજીનુ ાં નાભ પ્યુરય શત.ુાં શાલ્મચાલ્મ
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તાના બાણભાાં ખાાંધીજીની એઔાદ લાત ઠઔી દે . ફાુ વાથે
અભે મયલાડા જેરભાાં શતા ત્માયે ફાુ ઔશેતા ઔે, ‘ગુરાભીભાાં
આઝાદ યશેલા ઔયતાાં આઝાદીની જેર વાયી.’ શલે જ ધ્માનથી
લીચાયીએ ત થામ ઔે ફાુ આભ ફરે કયા?જેણે ઔહ્ુાં શમ
તેણ,ે યન્ત ુ ેરા લક્તાને ખાાંધીજીના નાભ વાથે તારીના
ખડખડાટ ભતા.
તાના બાણભાાં નલા નેતા તાની ણ ઔાંઈ
ઔીમ્ભત છે એભ વાફીત ઔયલા ફાુજી વાથેની તાની ઔઈ
અંખત લાત યજુ ઔયતા. શલે તે લાત વાચી છે ઔે કટી એને
ભાટે એભને ઔઈ વલાર નશત ુાં ઔયલાનુ.ાં અભાયા બળુચ
જીલ્રાના ઔોંગ્રેવી નેતા ફાુન ુ ાં નાભ છટથી લાયતા.
અભને લીદ્યાથીને રાખે ઔે આ નેતા ના શત ત
ફાુથી ઔાંઈ જ થયુાં ન શત.
આ નેતાની જેભ હુાં ણ ક્રાવભાાં ફેન્ચ ઉય
ઉબ થઈને બાણની નઔર ઔયત, ‘વાફયભતી આશ્રભભાાં
ફાુ ભને ઔશેતા ઔે, ‘શયનીળ, તને ખણીતના દાકરા ખણતાાં
ઉંગ આલતી શમ ત ગુજયાતી નલેર લાાંચજે.’ ઔઈઔ લાય
અભાયા ાંડયાવાશેફ ઔઈ ઔાયણવય ભાયા ય ચીડામ ત્માયે હુાં
ઔશેત, 'વાશેફ, ખાાંધી ફાુએ ઔહ્ુાં છે ઔે અભે ફાઔ દે ળનુ ાં
બલીષ્મ છીએ. અભને પ્રેભથી બણાલ.'
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ભાયી ત્નીને ઔઈ લાત ભાયા ભખજભાાં ઠવાલલી
શમ અથલા ત તાનુ ાં ઔઈ ઔાભ ઔયાલવુાં શમ ત ઔશે,
‘ફાએ ણ આવુાં ઔહ્ુાં છે . જા, ફાને ુછી જ.’ જ્માયે લહુ
વાસુને તાની ટીભભાાં રે, ત્માયે વભજદાયે ચેતતા યશેવ ુાં
જઈએ.
લયવથી હુાં જત આવ્મ છાં, વાાંબત આવ્મ છાં,
લાાંચત

આવ્મ

છાં એલાાં

નાભ

છે

આઈન્સ્ટાઈન,

ડ.

યાધાકૃષ્ણનૌ, જે. કૃષ્ણમુતી, લીલેઔાનન્દ, લાલ્ડ ઈભવાન લખેયે.
યન્ત ુ ભાયા પ્રીમ શતા લીલેઔાનન્દ. હુાં જ્માયે -ત્માયે સ્લાભી
લીલેઔાનન્દના નાભે ભાયા લીચાય ઘુવાડી દે ત. વો ઔઈ જાણે
છે

ઔે

લીલેઔાનન્દજીએ

અભેયીઔાની

પ્રજાને

ળીઔાખની

યીદભાાં ‘બ્રધવા એન્ડ વીસ્ટવા’નુ ાં વાંફધન ઔયુું શત.ુાં એથી
લીળે વાભાન્મ રઔને લીલેઔાનન્દ લીળે કફય નથી. એટરે
ઔઈએ ભાયી લાતભાાં ળાંઔા નથી ઔયી.
એઔ લકત ભેં ભાયા ભીત્ર વલાઈ દયજીને વલાર
ુછમ,

‘ગુજયાતન

નાથ’

નલરઔથા

ઔણે

રકી

અને

ગુજયાતને ‘અસ્ભીતા’ જેલ ળબ્દ ઔણે આપ્મ?'
વલાઈ ફલ્મ, ‘લીજમવીંશજી ભશાયાજે.’
અભાયી દુનીમાભાાં યાજીાના યાજાથી લધુ ઔઈ
બુદ્ધીળાી નશત.ુાં
ભેં ઔહ્ુ,ાં ‘ના, ઔનૈમારાર મુનળીએ.’
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વલાઈ ફલ્મ, ‘ત છી લીજમવીંશજીએ ઔમ ળબ્દ
આપ્મ છે ?’
હુાં ચુ યહ્ય.
વલાઈ

ભાટે

ભશાયાજા

લીજમવીંશ

સુયભેન-

સુયબ્રેઈન. તેને એભ ઔે ત જ યાજા ફનામ. શલે એ લાત
પ્રધાન

ભાટે

ઔશી

ળઔામ. શલેના

પ્રધાનને ત

ઔઈનાાં

સુલાક્ય ણ બાણભાાં લાયતાાં આલડતાાં નથી. ઔદાચ
તેભન આત્ભલીશ્વાવ લધ્મ શમ ઔે છી લાાંચલાની ટેલ જ ન
શમ.
આણે જ્માયે ગુજયાતી ભેખેઝીનભાાં ઔૉરભ રકનાયા
પ્રખ્માત રેકઔને લાાંચીએ છીએ ત્માયે રાખે ઔે આ રેકઔ
ઔેટરા લીદ્વાન છે અને તે ઔેટઔેટુાં લાાંચે છે ! ઔાયણ ઔે
તેભના એઔ રેકભાાં તે ત્રણ–ચાય વ્મક્તીનાાં ફરેરાાં
‘અલતયણ’ પટઔાયે છે અને આ એલી વ્મક્તી છે જે તભાયા
જન્ભ શેરાાં થઈ ખઈ છે . આ વ્મક્તી પીરવૉપય શમ ળઔે
ઔે

છી

ઔઈ

નેતા ઔે

ભટા

રેકઔ-ઔલી

શમ.

આ

ભશાનુબાલનાાં ત આણે નાભ ણ ના વાાંબળમાાં શમ.
આણને થામ ઔે ‘વાુ,ાં આટરાાં લયવથી છાાાં લાાંચીએ
છીએ

અને

આણને

આટુાં

જ્ઞાન ણ

રાધ્યુાં

નશીં!’

આણાભાાં અને એ રેકઔભાાં પેય એટર છે ઔે તેભને એ
પીરવૉપયનાાં નાભ કફય છે , આણને કફય નથી અને
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વામ્મ એટુાં છે ઔે આણે એ પીરવૉપયને લાાંચ્મા નથી અને
ેરા ઔટાયરેકઔે ણ લાાંચ્મા નથી. બ્રીટન અને અભેયીઔાભાાં
આ

સુલાક્ય-અલતયણનાાં

ઢખરાફાંધ

ુસ્તઔ

ભે

છે .

ક્વપડા ની ઔલટેળનની ડીક્ષનયી ત લકણામ છે . જ આ
ઔટાયરેકઔ કયે કય આ પીરવપય અને લીખ્માત રઔનાાં
ુસ્તઔ લાાંચીને ફેઠા શત ત તેભની તાની જ ખણતયી
પીરવપયભાાં થઈ જાત. ણ ઔાંઈ નશીં તમ આલાાં અલતયણ
ળધીને લાયલાની શળીમાયી ત છે ને! જમાયે નેતાને ત
એ ણ નથી પાલત.ુાં ગુજયાતી વાશીત્મના લક્તા સુલાક્ય
માદ ન આલે ત લાતભાાં ઉદુા ખઝરના એઔ-ફે ળેય ઠઔી દે .
વાભાન્મ યીતે ઔઈ ણ ખઝરને ખારીફન વીક્
રખાલી દ એટરે તભને ઔઈ ચેરેન્જ ન ઔયે . વાભાન્મ જણને
ભાટે ત ખારીફ છી ઔઈ ફીજ ખઝરઔાય ેદા જ નથી
થમ! ગુજયાતી વાશીત્મઔાય ભાટે ઉભાળાંઔય જળી, સુન્દયમૌ,
યાજેન્ર ળાશ હઔ
ુ ભના એક્ા છે . છે લટે ઔરાી, કફયદાય,
ફટાદઔય, ભેગાણી, ધુભઔેત ુનાાં લાક્ય–સુલાક્ય પયી પયીને
શ્રતાના

ભાથે

વાશીત્મઔાય

ઝીંઔે. લધાયે

વપીસ્ટીઔેટેડ

દે કાલા ભાટે ઔઈઔ ફ્રેન્ચ, ભેક્વીઔન, ઈટારીમન વાશીત્મનાાં
અલતયણ શ્રતાને ભાથે પટઔાયળે. શ્રતા આભેમ તેભનુ ાં
રેક્ચય

વાાંબતા

નથી

શતા.

એટરે

અલતયણની કયાકયીની ચીંતાભાાં ડતા નથી.
www.gujaratilexicon.com

આ

યદે ળી

P a g e | 206
એના યથી ઔરેજન ભાય ભીત્ર બટ્ટ માદ આલે
છે . તે ઈઔનભીક્વના લીમભાાં ઈંગ્રીળ નાભ લાયીને
તાના મુદ્દા રકત. શલે, એલાાં નાભ રકલા ભાટે ણ
બટ્ટની શળીમાયી નશતી. તેભ છતાાં બટ્ટની શરીવુડના સ્ટાવાનાાં
નાભ રકલાની જે શળીમાયી શતી એટરી અભાયા પ્રૉપેવયની
વભજલાની નશતી. ‘ફ્રેન્ચ વીનાટ્રાએ ઔહ્ુાં છે ઔે, ભી. ઔઔા
ડગ્રાવે ઔહ્ુાં છે ઔે,’ છે લટ ઔશુાં ન ભે ત, અભેયીઔન ભુતુલા
ુાં
પ્રમુકનાાં નાભ લાયે. ‘ભી. શેયી ટ્રુભેને ઔહ્ુાં શત...’.
શલે નાભ
આ રઔનાાં અને ઈઔનભીઔવની થીમયી બટ્ટની. ઔશેલાની
જરૂય નથી ઔે ઈઔનભીક્વના લીમભાાં બટ્ટન પસ્ટા ક્રાવ
આલત.
આભાાં ભજા આલી જામ છે ધાભીઔ ઔથાઔાયને. તેભનુ ાં
અડધુાં ડીમન્વ અબણ શમ છે . ફાઔીના અડધા ડીમન્વને
કફય નથી ઔે તે અબણ છે અને આ વત્મ ઔથાઔાય જાણે
છે . ઔથાઔાય એ ણ જાણે છે ઔે તેભના ડીમન્વે ઉનીદ
ઔે લેદ લાાંચ્માાં નથી. યાભામણ અને ભશાબાયતનુ ાં જ્ઞાન ટીલી
વીયીમર જઈને ભેવ્યુાં છે . એટરે ઔથા ઔયનાય ભશાયાજ
શ્રીભદૌ બાખલત, ઉનીદ, મજુ લેદ લખેયેભાાં બખલાને શુાં શુાં
ઔહ્ુાં છે એની ફરીંખ ઔયીને ડીમન્વની દાાંડી શેરી
ાાંચ ભીનીટભાાં ઉડાડી દે ળે.
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ફાઔીન
ડીમન્વ

વભમ

ચઔીત થઈને

પ્રતાી તેજ છે

જમાયે

ભશાત્ભા

ઔથા

ભશાત્ભાજીના ચશેયા

ઔશે

ત્માયે

ય ઔેટુાં

એ જળે. આભાાં ઔઈ દઢડાશી વ્મક્તી

ભશાયાજજીની લાતભાાં ળાંઔા ઔયે ત ભશાત્ભા કચઔામા લીના
ઔશેળે, ‘શ્રીભદૌ

બાખલતના ચથા અધ્મામના વભા શ્રઔભાાં

સ્લમમૌ બખલાને ઔહ્ુાં છે ઔે...' અથલા ‘ળાસ્ત્રભાાં રકે ુાં છે
ઔે...’ શલે જે રઔ ળાસ્ર લાાંચીને ફેઠા છે તે ભશાત્ભાની
ઔથાભાાં નથી આલતા. એટરે ઔથાઔાયની જડે લાદલીલાદ
ઔયલાભાાં ડીમન્વભાાંથી ઔઈની તાઔાત ઔે ઈચ્છા નથી શતી.
ઔદાચ જ થડી ઈચ્છા શમ ત દાફી દે લી ડે. ળાંઔા ઔયે ત
એ ળાસ્ત્રનુ-બાખલતનુ
ાં
ાં અભાન ઔશેલામ!
છે લટે ભાયે એટુાં ઔશેવ ુાં છે - ના, ના, સ્લાભી લીલેઔાનાંદે
ઔહ્ુાં છે ઔે, આણાાં ધ્માનફીંફ (concentration span) ત્રીવ
વેઔન્ડથી લધાયે રાાંફાાં નથી શતાાં. એટરે ત ટીલી યની
જાશેયકફય ત્રીવ વેઔન્ડની શમ છે . ત રેકઔએ ટુાંઔા રેક જ
રકલા. રામ્ફાાં બાણ, રામ્ફા રેક, રામ્ફા ઉદે ળ આ
ઔમ્પ્યુટય યુખભાાં રઔનાાં ઔાન, આંક અને ભખજને થઔલી દે
છે . આવુાં જ ઔાંઈઔ આઈન્સ્ટાઈન ણ ઔશી ખમા શતા. ફર,
શલે તભાયે શુાં ઔશેવ ુાં છે ?

–શયનીળ જાની
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 208
રેકઔ–વમ્ઔા :
Harnish Jani 4, Pleasant Drive, YARDVILLE, NJ - 08620
- USA
E-Mail- harnish5@yahoo.com

-

Phone - 001-609-

585-0861
2009ભાાં પ્રઔાળીત થમેરા, અને ‘ગુજયાતી વાશીત્મ
યીદ’નુ ાં ‘જ્મતીન્ર દલે ાયીતીઔ’ લીજેતા, રેકઔના
શાસ્મ નીફન્ધવાંગ્રશ ‘સુળીરા’ (પ્રઔાળઔેઃ અરઔાફશેન ાંઔજબાઈ
ળાશ, શા પ્રઔાળન, 403, ભ દળાન ફ્રે્વ, 7–ભશાલીય
વવામટી, ભશારક્ષ્ભી ચાય યસ્તા ાવે, ારડી, અભદાલાદ–
380 007  ૃષ્ઠ

વાંખ્મા – 148,

મુલ્મ–

100 ળુીમા..

પ્રાપ્તીસ્થાન–ગુજૉય ગ્રાંથયત્ન ઔામાારમ, યતન નાઔા વાભે,
ખાાંધી ભાખા, અભદાલાદ – 380 001)ભાાં ાન વત્તય ઉય
આેર છઠ્ઠ શાસ્મ–નીફન્ધ.. રેકઔની યલાનખીથી વાબાય..

●●●
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ળબ્દનાાં લાલેતય
(અછાાંદવ યચના)

–થબણ યભાય
અનુક્રભણીઔા

.1.
લશેતી
શતી
નદી અશીં
ગી–દુધની,
તે...દી’...ઔયતા શતા
‘દુધીતી’ એને
તેરાભાાં આણે...!
અદ્યતન બાયતભાાં
વાંબામ છે ચીવ
સ્ત્રીભ્રુણની શલે....
વનગ્રાપીની
ઔામુકી ઔટડીભાાં...!

.2.
ઔશ છ
આ,
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ચુભાાં
મુજ વ ૃદ્ધની
ખમ છે ાઔી શલે
ભતીમ....!
ત છી શે...લૈદયાજ!
દે કામ છે ઔેભ ભને
એંઠલાડ આયખતાાં ઉઔયડે
નગ્ન, ભુખ્માાં ફાઔ
ને.....
ળણખાયે રા છપ્પ્નબખ
ઉંચાાં–બવ્મ ભાંદીયભાાં...!

.3.
ડાંકે છે
ઔાંઔય
ખ તે ,
નાન અભસ્ત
જડાભાાં.
ને નીઔી જામ છે
ચીક વાથે
મુકભાાંથી જાણે પ્રાણ!
થામ છે રચન
સ્ભયણભાાં બીનાેઃ
કભી શળે ઔેટઔેટરી
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રાત ભાએ
આ જ ખની
નલનલ ભાવ

એની નાજુ ઔ કુકભાાં!

.4.
ગવાતી ખઈ
ફરી,
ઔયભાતી ખઈ
ઔશેલત,
લીવયાતા
જામ છે શલે
ળબ્દ તદા,
યભણીમ ળુઢીપ્રમખ!
ધીયે ધીયે
ક્રભેક્રભે,
થઈને શડધુત
શુાં શલે....ખી જળે?
ભાયી ભાત ૃબાાન
છે લ્ર અક્ષય ણ...!

.5.
વાંઔલ્ના
ડૉઔટયની
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વેલાબાલી શતી,
યીચાયીઔા ણ એલી શતી;
ડીયે ક્ટય.....ડયઔીય
લૉડા ફમ.....સ્લીય
ુ ખુદાયસ્ત શતી.
વોની લતાણઔ
આભ ત–
આખ્કીમ શૉસ્ીટર
વપેદ આયવની શતી.
કારી ઔૅળફાયી ય
ઔમ્પ્યુટયભાાં,
છયી ને બ્રેડ બેખી
મુઔેરી ઔાતય...
કીવાાં ઔાતયતી શતી!

.6.
ઉત્વલીમા
અતીયે ઔભાાં
આણી ઔને....
ફીજુ ાં છે ણ શુાં
ભીથ્માડાંફયીમા
ઉન્ભાદ વીલામ...?!
ફાઔી...ુતાની જગ્માએ
દળેયા ટાણે
ઔયતા ન શત
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દશન આણે....
યક્ત ચુવતાાં
યાષ્ટ્રરશીને!

.7.
શળે
જુ ....
અડકેડકે
અશીં ક્યાાંઔ
નજીઔભાાં જ
ઔલી–ઔવફીનુ ાં ગય;
નશીંતય એભ
વાંબામ ક્યાાંથી
ઈંટ–વીભેન્ટના
જખરભાાં
ાં
અશીં
ટહઔ
ુ ા ભશેંઔતી લવાંતના!

.8.
ઔાપ્મા શતા
પ્રથભ
તેએ ભાયા ખ!
છી....
આઝાદી ફાદ,
બાાંગ્મા તભે
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વળક્ત ભાયા શાથ!
લૈશ્વીઔીમા ઝનુનભાાં,
ને ઈંગ્રીળીમા ઔૅપભાાં,
ઔયી યહ્યા છે
તભ નફીયા શલે
મુજ ઔરેજા ય પ્રશાય!
શે....ગુજૉય લાવીેઃ
લીદે ળી ખીથી જ
ભયે છે થડી....
દે ળની ઔઈ...ભાત ૃબાા!

.9.
સ્લીઔાય ના
શઔીઔત
ત છી...
ઉઔેરી જુ 
ાનાાં
જડણીઔળનાેઃ
ભદીયા ને ભયણ
ફે ળબ્દ લચ્ચે
છે ક્યાાં..
ઝાઝાં અંતય...!
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.10.
આવુાં છાં,
જઈને
તભને
બેટલા શયકબેય ઢુ ાંઔડ.
ણ....
તભે ત
જાલ છ ઉડી
ઔશીને ભને વાનભાાં:
‘ભાણવને
ાંકી થઈને
ટહઔ
ુ તાાં

શજી ગણામ યુખ લીતળે!’

.11.
ત ુટીને ુયભાાં
નલા ફાંધાઈ ખમા,
ઔેટરાઔ ુર,
ઉકડીને લાંટભાાં
પયી ઉછયી ખમાાં
ગણાાંમે વ ૃક્ષ;
ભુઔાંના ઝાટઔે
ઢી ડેરાાં
તેમ એઔ છી એઔ
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થઈ ખમાાં ુનેઃ ફેઠા
ખખનચુફી
ાં એાટા ભેન્ટ.
ણ...
ઉબ છે ઔેલ
એભન એભ શજીમે અડીકભ
બવ્મભાંદીયની આ દીલાર ઔને
ફારભાંદીયન અભાય
તયાાંન લખાકડાં !

.12.
ુટાં લ
શમ ત ુટાં ,
આ યીતે
તભેમ ભીત્ર,
ક્ષણીઔ આનાંદ
ઉત્વલીમા અપીણન!
લાસ્તલે આભ....
મુતી
ડુફાડલાથી ત....
ઉજલે છે ‘ભયણત્વલ’
પ્રદુીત નદીભાાં
નીદો ફીચાયાાં જચય!

:થબણ યભાય:
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‘ળબ્દનાાં લાલેતય’ – (પ્રથભ આવ ૃત્તી–એપ્રીર, 2008,
પ્રઔાળઔેઃ ભાંજુરા ટી. યભાય,  ૃષ્ઠ–96, મુલ્મ –ળુ. 80, પ્રાપ્તી
સ્થાનેઃ 22, વયીતા ય શાઉવ, એર. ી. વલાણી સ્કુર નજીઔ,
ન્યુ અડાજણ–ાર, સુયત– 394 510)ભાાંથી વાબાય....
ઔલી વાંઔા ેઃ 22, વયીતા ય શાઉવ, એર.ી. વલાણી
સ્કુર નજીઔ, ન્યુ અડાજણ–ાર, સુયત – 394 510. ભફાઈર
નાં. 98247 233306
‘વન્ડે ઈ–ભશેપીર’ભાાં યજુ થઈ ચુઔેરી યચનાની
આલી દવ ઈ–બુઔ ફનાલી છે . બાખ ૧ થી ૧૦. દયે ઔભાાં
ચીવ–ચીવ કૃતી છે . આ બાખ છીના બાખ જ તભને
ન ભળમા શમ ત તે ભેલલા રક :
ઉત્તભ ખજ્જય – uttamgajjar@gmail.com
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