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―વન્ડે ઈ–ભશેપીર‖
ઈ–બુક
બાગ–010
―વ.ભ.‖ ક્રભાાંક 226 થી 250
: યજુઆત :
ઉત્તભ.ભધુ ગજ્જય
.સુયત.
નેટ

લાયનાયાઓને

જેણે

લાચનને

છાંદે

લગાડયા

તે,

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

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

―લાચનમાત્રા‖ ળરુ કયે રી. ત્માયે

ત

આ

ગુજયાતી યુનીકડ પન્ટ નશતા. તેથી અભે ―કરાી‖ અને
છીથી

―લીજમા‖

નનયુનીકડ

પન્ટ

લાયતા.

છીથી

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

દીલવે) નીમભીત

ભકરીએ

છીએ. એક

લાચકન

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

છીએ. તેના

ફધા

અંકનુ ાં ઈ–બુક

સ્લરુનુ ાં

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

―લીદામ–વરાભ‖

નાભક

―વ.ભ‖ભાાં

લીગતે

આબાય

ભાન્મ છે . તમ ત્માય છીની ―કાવ્મ–ગઝર‖ની અત્માય
સુધીની ફધી ―વ.ભ.‖ના અતીથી વમ્ાદક તયીકે નીષ્ઠાથી
વેલા આનાય સુયતના ગઝરકાય શ્રી ગોયાાંગ ઠાકય અને
www.gujaratilexicon.com

P age |4
તેલી ફધી ―વ.ભ.‖નુ ાં પ્રેભથી અક્ષયાાંકન કયી આનાય ભીત્ર
શ્રી સુનીર ળાશના અભે વલીળે આબાયી છીએ.
આ નલ લયવભાાં દુનીમાના એકેએક દે ળભાાં લવતા
લાચનપ્રેભી બાલકન વશમગ, પ્રત્વાશન અને હપ
ુાં અભને
ભળમાાં. બયવ મુકે એલા શજાય ભીત્ર ભળમા. ―વ.ભ.‖ શોંચે
ને પ્રતીબાલન લયવાદ લયવે. સ્લ–પ્રળસ્તીના દને ખાલા
અભે તેને જાશેયભાાં પ્રકાળીત કયલાનુ ાં ળરુઆતથી જ ટાળયુાં છે .
શા, તેલા દયે ક પ્રતીબાલકને અંગત ભેર રખી તેભને દીરી
આબાય શોંચાડલાનુ ાં અભે ચુક્યા નથી. છતાાં ણ એક જ
લાય, આલ દ ગણ ત દ, અભે કમો છે .
થયુાં એવુાં કે ૧૫૫ વપ્તાશ છી અભે ―વ.ભ.‖ને ફાંધ
કયલાનુ ાં નશીં; ભાત્ર લીયાભ આલાનુ ાં જાશેય કયુ.ું (જુ ઓ,
―વ.ભ.‖ ઈ–બુક ક્રભાાંક – ૭ભાાં, ―વ.ભ.‖ ―લીદામ–વરાભ‖ 155-1 :
18-05-2008). આ ―વ.ભ.‖ લાચકને શોંચતાાં જ અભાયા ય
પ્રતીબાલની

મુળધાય

લાા

થઈ.. પયી

ળરુ

કયલાના

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

શેતથી

યલાનગી

આનાય

આણા

ભાનીતા

વજૉકન આબાય ભાનલા ત અભાયી ાવે ળબ્દ જ નથી!
આનીમન

ટૅક્નૉરૉજીવભાાંથી

ફશેન

શ્રુતી

ટેર

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

શમ

ત

તે

સુધાયલાની, ભાંગલાયથી

―વ.ભ.‖

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

નલાયુગને

ચાંદયમાએ

ીછાણીને

આણ

વો

જ

આદયણીમ

શ્રી

ગુજયાતીઓને ગુજયાતી

આખ ―ઈ–ળબ્દવાગય‖ વભ ―ગુજયાતીરેક્વીકન‖

(http://gujaratilexicon.com/)

આંગીનાાં

ટેયલાાંલગ

કયી

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

વો

કઈ

એભાાં ભતી

વલરત–સુલીધાથી

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

તે

―ઈ–બુક‖ને

આઈ–ૅડ

ભાટે

લાચનક્ષભ

ઈ–બુક

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

આલ્પાગ્રાપીક્વના

ભારીક

યભેળ–

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

દીર

યે ડનાય

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

બાઈ

અળક

બાઈ

કાતીક
તથા

કયણીમા
ભીસ્ત્રી
આનીમન

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

(maitri@arniontechnologies.com)

લગેયે

વોન

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

યશેલાત ુાં નથી. અતીવ્મસ્તતા છતાાં છે લ્રી

ઘડીએ

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

અભદાલાદની

યે ડીમન્ટ

એડલટાાઈઝીંગ

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

(jayesh.mistry@radiantmedia.co.in) ન

ખુફ

ખુફ

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

ભાયનાય

ફ્રયીડાની

લીખ્માત

ડીજીટ્રૉન

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

ઉત્તભ.ભધુ ગજ્જય
: વમ્ાદક :

Ratilal Chandaria, e-mail : rpchandaria@comcraft.com
Balvant Patel, e-mail : patel.balvant@gmail.com
Uttam Gajjar, e-mail : uttamgajjar@gmail.com
Ashok Karania, e-mail : ashok@gujaratilexicon.com
275 લાચનવાભગ્રીના આલા અગીમાય બાગ છે . જે બાગ ન
ભળમ શમ તે ભાંગાલલા રખ : uttamgajjar@gmail.com
15th August 2013
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ુ મણીકા
અનક્ર
―વન્ડે ઈ–ભશેપીર‖ – 10
ક્રભ

કૃતી

કતાા

તાયીખ

226

ક્ષણ ક્ષણભાાં સુખ

ડૉ. પ્રજ્ઞા ૈ

11-09-2011

11

227

દીકયીને એનુાં આકાળ

અલન્તીકા ગુણલન્ત

25-09-2011

16

દક્ષેળ કન્ટ્રે ક્ટય

09-10-2011

27

ાન

ખલા દીધુાં
228

ગઝર–‘ચાતક’(ગઝર)

‘ચાતક’
229

ઘયના ટડરે દીલા

લલ્રબ ઈટારીમા

23-10-2011

38

230

ભાત ૃબાાનુાં ભશત્ત્લ–

ડૉ. જગદીળ દલે

06-11-2011

45

રીીળીક્ષણ

(બ્રીટન)

231

લાતાાન ભશીભા

ભશાલીય ત્માગી

20-11-2011

51

232

ગઝર–નીરેળ (ગઝર)

નીરેળ ટે ર

04-12-2011

57

233

ભારુાં કુ ટુમ્ફજીલન

ગલીન્દ યાલર

18-12-2011

66

234

ફબુફા

ચીનુ ભદી

01-01-2112

74

235

ગઝર અને ગીત

ફકુ રેળ દે વાઈ

15-01-2012

82

236

ખારી

આળા લીયે ન્ર

29-01-2012

91

237

જીલનની અન્તીભ વાાંજ

નીરભ દળી

12-02-2012

97

238

ગઝર–તત્ત્લ

યાકેળ શાાંવરીમા

26-02-2012

114

www.gujaratilexicon.com
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239

વપ વાસુની ાછ એક

કલ્ના દે વાઈ

11-03-2012

123

ડૉ. ળયીપા

25-03-2012

131

લહુ
240

ગાભન ઉતાય

લીજીલાા
241

ગઝર–ઉલીળ

ઉલીળ લવાલડા

08-04-2012

137

242

વીત્તેય લાની ઉંભયે

ડૉ. ળળીકાન્ત ળાશ

22-04-2012

147

ુ ી
ચાીવની અનુભત
243

ભાને ડકાય

ડૉ. ઉભીરા ળાશ

06-05-2012

155

244

અછાાંદવ

એા દાદાલાા

20-05-2012

163

245

અભીનાફીફી

ભનસુખ વલ્રા

03-06-2012

175

246

ફાબુ લીજી

અનીરૂદ્ધ બ્રહ્મબટ્ટ

17-06-2012

184

247

ગઝર

કુ ભાય જૈભીની ળાસ્ત્રી

01-07-2012

199

248

જનેતાનુાં મ ૃત્યુ

આળા લીયે ન્ર

15-07-2012

206

249

બાબી

તરુ કજાયીમા

29-07-2012

212

250

ગઝર

શા બ્રહ્મબટ્ટ

12-08-2012

224

લાચકને લીનન્તી :
અનુક્રભણીકાના ―ક્રભાાંક‖ ય ક્રીક કયતાાં જ તે રેખ ખુરળે અને
ળીાકના ફૉક્વની નીચે ઝીણા અક્ષયે ―અનુક્રભણીકા‖ ય ક્રીક
કયતાાં પયી અનુક્રભણીકા ય જલાળે..
આ સુલીધાન રાબ રેલા લીનન્તી છે ..
..આબાય..
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ક્ષણ ક્ષણભાાં સુખ
–ડૉ. પ્રજ્ઞા ૈ
અનુક્રભણીકા

―ખયે ખય હુાં ફહુ સુખી છાં, શોં.‖ વાભેના ફીલ્ડીંગભાાં
યશેતાાં ળાયદાભાવીએ ભને કહ્ુ.ાં છી ઉભેય,ું ુ ―તભને ખફય છે ?
અભાયે ઘયે કાભ કયનાયી કાળીફાઈ લાવણ ઘવી, લીંછી,
લુછીને એની જગ્મા ય ગઠલી દે છે . ભાયે લાવણ ગઠલલાાં
નથી ડતાાં. શા, ફાકી અભાયા ફીલ્ડીંગભાાં ફધાાંનાાં કાભલાાાં
લીંછે રાાં લાવણ ઉંધાાં ાડીને નીકી જામ છે . કઈ કયતાાં
કઈને ભાયા જેટલુાં સુખ નથી.‖ આ શતી ળાયદાભાવીના સુખની
વ્માખ્મા. ભેં ક્યાાંક લાાંચયુાં છે કે પ્રાચીન જાાનની પ્રજા
ભાનતી શતી કે વલાયે ઉઠીને વશેરાઈથી ેટ વાપ આલી જામ
અને તેને રીધે જે શલાળ અનુબલામ તે જ ભટાભાાં ભટુાં
સુખ. જ નલજાત ફાક ફરી ળકત ુાં શત ત એ કશેત કે,
―ભારુાં સુખ એટરે કયી રાંગટ, બયે લ ુાં ેટ અને ભાતાના
ખાભાાં કે હપ
ુાં ાા ડખાભાાં ઢબુયાઈને નીન્દય કે સ્તનાન
કયવુ.‖ાં
ભાયી દૃષ્ટીએ સુખ એટરે ભુતકાની ભુર અને
બલીષ્મની વમ્બા કે કકલ્ીત મુશ્કેરીઓના લીચાયને
www.gujaratilexicon.com
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શડવેરી – ડીરીટ કયી લતાભાન ક્ષણ ભાણી રેલાની ક્ષભતા.
આભાાં ફીજાના વશલાવભાાં આનાંદ ભાણલાન અને શવલાન,
દુ:ખ કે ઝુયા અનુબલામ ત એકાન્તભાાં ભકે ભને યડી
રેલાન, કઈ યચનાત્ભક કે દે ખીતી યીતે ફીનઉમગી રાગે
તેલી પ્રવ ૃત્તી કયલાન, નીવગે ીયવેર યવથા આયગલાન
કે કાંઈ જ ન કયલાન વભાલેળ થામ છે . મુક્તભને આણી
ભયજી

મુજફ

લતાન

કયલાન

રશાલ

અને

લતાભાન

યીસ્થીતી અનાલી રેલાનુ ાં વાભર્થમા એટરે સુખ. બરે છી
ગભતી કે અણગભતી વ્મક્તીઓનુ ાં લાચા વાન્નીધ્મ શમ કે
ળાન્ત એકાન્ત શમ. ફશાયગાભ જતી લખતે ફ્રાઈટન ફડીંગ
ાવ રેતી લખતે ―લીન્ડ વીટ એન્ડ ન ફડી નેક્સ્ટ ટુ ભી,
પ્રીઝ‖ એવુાં ભેં કઈ લાય કહ્ુાં છે . ત લી કઈ લાય ―લી
આય પય વાન્વ. વુડ રાઈક ટુ વીટ ટુગેધય એન્ડ એન્જમ‖
ણ કહ્ુાં છે . ઘણી લાય આલી લીનન્તી ભાન્મ ન થઈ શમ ત
તેન લવલવ ણ નથી કમો.
એક લાય એક પ્રતીષ્ઠીત વ્મક્તીના ુત્રનાાં રગ્નનાાં
યીવેપ્ળનભાાં જલાનુ ાં થયુ.ાં સ્ટેજ ય ઢીંગરા–ઢીંગરીની જેભ
ઉબેરા યુગરને ત જાણે ઠીક; યન્ત ુ લયના ીતાને ―લીળ‖
કયલા ભાટે અધોએક કીરભીટયની રમ્ફાઈલાી લાાંકીચુકી
ાં
રાઈન શતી. હુાં ભાયા તી વાથે આ કતાયભાાં ઉબી યશી ગઈ.
આલા પ્રવાંગભાાં ફધી ઔચાયીકતા શેરાાં તાલી છી
www.gujaratilexicon.com
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નીયાાંતે જભલા જવુાં અને છી તયત જ ઘયે જલા નીકી જવુાં
એલ અભ ફન્નેન અબીગભ શત. કતાય ધીભે ધીભે આગ
લધતી શતી. એટરાભાાં શાાંપાપાાંપા

દે ખાતા

એક

બાઈ

પ્રલેશ્મા. કતાયભાાં ઉબા યશેલાનુ ાં એભને નાનભબયુું રાગ્યુ.ાં ―તભે
જાણ છ હુાં કણ છાં? ભને નથી ઓખતાાં? હુાં પરાણીપરાણી
શૉસ્ીટરન સુયીન્ટેન્ડન્ટ છાં. એક્ચયુઅરી લી.આઈ.ી.ઓને
વીધા સ્ટેજ ય રઈ જલાની વગલડ શલી જઈએ. ભાયી
જીન્દગીભાાં

હુાં

કઈ

આવાવ દે ખાતી

લાય

ફેત્રણ

રાઈનભાાં ઉબ

નથી

વ્મક્તીઓને તેભણે

યહ્ય...‖

આભ કહ્ુ.ાં

એટરાભાાં એભની નજયે હુાં ડી. તે ફલ્મા, ―ડીસ્ગસ્ટીંગ ! આભ
ઉબા યશેલાને ફદરે કઈને કશ ત ખયાાં કે તભે કણ છ !
―ડામયે ક્ટય ઓપ ભેડીકર એજ્યુકેળન‖ છ. એ રકએ તભને
નથી ઓખ્માાં. એક લાય તભે કણ છ એટલુાં જણાલળ ત
જયા લજન ડળે. તભને વીધાાં સ્ટેજ ય રઈ જળે. હુાં ણ,
બેગાબેગ આલી જઈળ. આ યીતે ઝુાંડટ્ટીના રકની જેભ
ુાં ભેં શવીને કહ્ુ,ાં ―આ અનુબલ
રાઈનભાાં ળા ભાટે ઉબાાં યશેવ?‖
ણ રેલા જેલ ત ખય. રીફ્ટ લાયલી શમ ત્માયે હુાં
અભાયી શૉસ્ીટરભાાં ણ રાઈનભાાં જ ઉબી યહુાં છાં. વીલામ કે
કટકટીલાી યીસ્થીતી નીભાાણ થઈ શમ અને તત્કા
શોંચલાનુ ાં શમ.‖ ઝીળન્વ અને

ઝેળન્વનાાં આલયણ

ઉતાયી નાખી તાના વલાવાધાયણણાને, ફીનળયતીણે
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વશજતાથી અનાલી ળકુાં એ ણ ભાયા સુખની વ્માખ્માન
એક શીસ્વ છે . આને રીધે જ કાંઈક ―ફનલાની‖ ઘેરછાન ફજ
ભાત્ર ―શલાની‖ શલાળભાાં યીલતીત થઈ જામ છે .
રકની બીડભાાં, એકાન્તભાાં, નીવગાના વાન્નીધ્મભાાં,
વાશીત્મ કે વાંગીત જેલી ભાનલીમ કરાકૃતીઓભાાં કે કઈ ણ
લાતાલયણભાાં નીબામતા વાથે, નીખારવણે, ની:વાંકચણે
અને નીયેક્ષણે – નીયવણે નશીં – યાચી ળકવુાં એને હુાં
ભારુાં સુખ વભજુ ાં છાં. સુખી થવુાં એ નીષ્ત્તી નથી; પ્રક્રીમા છે .
સુખી શવુાં એ ઘટના નથી; ભન:સ્થીતી છે . સુખી યશેવ ુાં એ
માત્રા છે ; ગન્તવ્મસ્થાનનુ ાં અન્તીભ રક્ષ્મફીન્દુ નથી. સુખ
આણા ભન દ્વાયા કયલાભાાં આલત ુાં અથાઘટન શલાથી એને
ફશાય ળધલા જવુાં નથી ડત;ુાં કાયણ કે એ ત આણા
અસ્તીત્લભાાં જ લણાઈ ગયુાં છે .

–ડૉ.પ્રજ્ઞા ૈ
સુયેળ દરાર (sdalal@imagepublications.com) વમ્ાદીત
અને

ઈભેજ

પ્રકાળન

(info@imagepublications.com)

પ્રકાળીત, લીલીધક્ષેત્રની વ્મક્તીઓએ ―સુખ‖ લીળે
રેખના વાંચમ ―ભારાંુ

રખેરા

સુખ‖ (મુલ્મ : રુીમા 500)ભાાંથી

રેખીકાની યલાનગીથી વાબાય..
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–ડૉ.પ્રજ્ઞા ૈ
રેખીકા–વમ્કા :

Dr. Pragna Pai,
11 /135, Prabhu Niwas, 2nd floor, Road no. 9 / A,
Wadala, Mumbai - 400 031 Phone : 022-2414 9072
eMail: pai.pragna@gmail.com

●♦●
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દીકયીને એનુ ાં આકાળ ખલા દીધુ ાં
–અલન્તીકા ગુણલન્ત
અનુક્રભણીકા

ભારલીકાને એક દીકય અને એક દીકયી. દીકય
ાતાંજર ભટ અને દીકયી ઉાવના નાની. ફન્ને વગાાં બાઈ–
ફશેન, ફેઉ એક વયખાાં સ્નેશ અને કાજીબમાા લાતાલયણભાાં
ઉછયે ; ણ ફેઉના સ્લબાલભાાં જફય તપાલત. ાતાંજર
પ્રકૃતીએ વોમ્મ, અન્તમુખ
ા અને રાગણીળીર. ઉાવનાનુ ાં ભન
ધાયુું કયનાય અને તાનાભાાં ભસ્ત યશેનાય. ફીજાનુ ાં ખાવ
કશુાં વાાંબે નશીં.
ાતાંજર ભમ્ભી–પ્ાનુ ાં કહ્ુાં વાાંબે . ઉાવનાથી એ
ફે લયવ જ ભટ શત; છતાાં ણ ભટણ જાલે, ઉાવના
વાથે કદી લાદ ન કયે . ઉાવના એની ાવે જે ભાગે તે
તયત આે. ઉાવના દડાદડ કયલાભાાં એની ઉમ્ભયનાાં
ફાકને ાછાાં ાડી દે . ડલાની કે લાગલાની એને ફીક જ
ના રાગે. આખ દીલવ એ યમ્મા જ કયતી. એન થનગનાટ
કદી ઘટે નશીં.
શલે જ્માયે ઉાવનાને નીળાે ફેવાડલાન વભમ
થમ ત્માયે એણે ચખ્ખે–ચખ્ખુાં કશી દીધુ,ાં ―હુાં નીળાે નથી
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જલાની.‖ ભારલીકાએ એને જુ દીજુ દી યીતે વભજાલી; ણ એ
ત ના જ ાડતી યશી. ાતાંજરને નીળાે જત જઈનેમ
એને નીળાે જલાનુ ાં ભન ન થત.ુાં એ ત બાયુલાક એક જ
લાક્ય ફરે, ―ભાયે નથી બણવુ.‖ાં
ભનનુ ાં ધાયુું કયનાય આ દીકયીને જઈને ભારલીકા
તથા એભના તી નીયજને ચીન્તા ેંઠી કે દીકયીને બણલાભાાં
યવ ડે ભાટે શુાં કયવુ?ાં એ નીળાે જામ ત એને ફીજાાંઓ
વાથે શતાાં–ભતાાં આલડે. તેઓ તેને ુછતાાં, ―ત ુાં નીળાે
નશીં જામ ત ઘયે ફેવીને શુાં કયીળ?‖
―યભીળ‖ ભજથી ઉાવના ઉત્તય આતી.
―નીળાભાાંમે યભાડે છે . ત્માાં ત ફહુ જણ તાયી વાથે
યભનાયાાં ભળે.‖
―ણ ભને ત ઘયે એકરા યભલાનુ ાં ગભે છે .‖ પટ દઈને
ઉાવના ફરતી.
ભારલીકા

અને

નીયજ

ફાકને

ડયાલલા

કે

ધભકાલલાભાાં ભાનતાાં નશીં. તેઓ દૃઢણે ભાનતાાં શતાાં કે
ફાકભાાં વભજળક્તી શમ છે . ભાફાે ધીયજ, સ્નેશ અને
વભતાુલાક ફાકને વભજવુાં જઈએ અને છી તેને યવ ડે
તે યીતે તેને વભજાલવુાં જઈએ. અને આભ, તેને
ખટાનુ ાં બાન કયાલવુાં જઈએ.
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ભારલીકા ઉાવનાને યવ ડે તેલાાં ગીત અને
જડકણાાં ગાતી. એને શત ુાં ઉાવના એની વાથે ગાલા ભાાંડળે;
ણ ઉાવના ગાતી નશી. ઉરટુાં કશે કે, ―આભ કયીને ત ુાં ભને
બણાલે છે ; ણ હુાં નથી બણલાની.‖
ઉાવનાના દે ખતાાં ભારલીકા ાતાંજરને બણાલે.
ભારલીકાને શત ુાં કે લાદે લાદે એમ બણળે; ણ ઉાવના બણે
જ નશીં. એક લાય ાતાંજરના શાથભાાંથી એણે ેન્વીર રઈ
રીધી. ભારલીકા ખુફ ઉત્સુકતાુલાક જમા કયે કે શભણાાં
ઉાવના કાંઈક રખળે; ણ ઉાવનાએ ત અક્ષય કે આંકડાને
ફદરે એક ગ દયુ.ું દીકયીને પ્રત્વાશન આલા ભારલીકા
ફરી, ― લાશ! અદ્દર ચાાંદાભાભા દમાા!‖
―ચાાંદાભાભા નથી દમાા; ભેં ત યટરી દયી છે . ત ુાં
ફનાલે છે એલી યટરી.‖ ઉાવનાની લાત ત વાચી શતી.
યટરીમે

ચાાંદાભાભા જેલી ગ જ શમ છે

ને! એટરે

ભારલીકા ફરી, ―લાશ બઈ, લાશ! ગ ગ યટરી દયી
ભાયી દીકયીએ.‖ તયત ઉાવના ફરી, ―ભેં ત ુયી દયી છે .‖
ઉાવના જે યીતે ફરી તે યથી ભારલીકાને ખ્માર આવ્મ
કે આણે કાંઈ ફરીએ એનાથી ઉંધુાં જ ઉાવના ફરે છે .
દીકયી આવુાં કેભ કયે છે એલ પ્રશ્ન ત થમ જ; ણ
ભારલીકાએ એને

ટકી નશીં. ટકલાને
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તાની યીતને લધાયે લગી યશે; એના સ્લબાલ ય ખટી
અવય ડે. એવુાં ત થલા ન દે લામ.
એક દીલવ ઉાવનાએ ભાણવ દમો અને ફરી,
―પ્ા‖. ભારલીકાએ એને કહ્ુાં કે, ―પ્ા‖ એવુાં રખને નીચે
ત જનાયને ખફય ડે કે ઉાવનાના આ પ્ા છે ; ણ
કહ્ુાં વાાંબે ત એ ઉાવના ળાની? દીકયીની જીદ અને
અબીભાન જઈ ભારલીકા ાભી ગઈ કે દીકયીને કેલલાન
ાંથ રાાંફ છે . ખુફ ધીયજ અને ખાંત યાખી અઢક પ્રેભથી
એને થાફડલી ડળે.
કેટરીક લાય ભારલીકા છાાાં અને વાભમીકન
ઢગર કયી કશેતી, ―ચાર, આણે આભાાંથી ભટા ભટા અક્ષયે
છામેરા ઉાવનાના ―ઉ‖ ળધી કાઢીએ. એને એ ગમ્યુ.ાં ત્માાં
એકફે ―ઉ‖ ળધીને કશે, ―ફધા એક જ જાતન ―ઉ‖ કેભ રખે
છે ?‖ આવુાં કશીને એણે કાગભાાં ફીજી જ જાતન ભયડ
ચીતયીને કહ્ુ,ાં ―આ ―ઉ‖ છે .‖ ભારલીકાએ કહ્ુ,ાં ―આને ―ઉ‖ ન
કશેલામ.‖ ―કેભ ન કશેલામ?‖ તેણે ભીજાજથી ુછ્ુ.ાં ફીજા કશે
તેભ નશીં જ કયલાનુ,ાં એ જાણે ઉાવનાન સ્લબાલ શત.
એણે કહ્ુ,ાં ―આલી જ યીતે ―ઉ‖ રખામ એવુાં કણે કહ્ુ?ાં ‖
ઉાવનાના પ્રશ્નન ળ જલાફ અામ! ભારલીકા ફરી,
―ફેટા, એ ત ફધુાં ભટા ભટા ાંડીત નક્કી કયે . તેઓ નક્કી
કયે તે પ્રભાણે આણે કયલાનુ!‖ાં ઉાવનાના ગે
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ભમ્ભીની લાત ઉતયી નથી એ એના ભોં યથી દે ખાઈ આલત ુાં
શત.ુાં એ કાંઈ આગ ફરી નશીં.
તે દીલવે ભારલીકાએ ણ એ લાત લધાયી નશીં. એ
જાણતી શતી કે ઉાવના જડે ખુફ ધીયજ યાખી ળાન્ત ભને
કાભ રેવ ુાં ડળે. બરે એ શઠાગ્રશી છે ; ણ અંદયથી એ
વમ્લેદનળીર અને કભ છે . તે જ કડકાઈથી કાભ રે ત
ઉાવનાનુ ાં ભન ઘલામ અને કઈ લીરુતા ઉદ્ભલે ત એનુ ાં
ભન કુાંઠીત થઈ જામ અને એ કઈ ગ્રાંથીન બગ થઈ ડે.
દીકયી જ એની વાશજીકતા અને ળક્તી ગુભાલી ફેવે ત
એની વજૉનાત્ભકતા ગુગ
ાં ાઈ જામ, એન લીકાવ રુાંધાઈ જામ.
આવુાં થામ ત ભાને શાથે જ ભટ અયાધ થઈ જામ.
કુદયતે પ્રવન્ન થઈને દીકયીરુી અણભર લયદાન
દીધુાં છે તે લેડપાઈ જામ. ભારલીકા તે ચીન્તનળીર અને
જલાફદાય ભા છે . એ લીચાયે છે , લીકાવના નાભ ય અભે
અભાયી

યીતે નક્કી કયે રા ચકઠાભાાં દીકયીને ફજફયીથી

ફેવાડી ળકીએ? ના. દીકયીને અભાયી આકાાંક્ષાઓ અને સ્લપ્ના
મુજફ અભાયે નથી કેલલાની. એને એની યીતે જ લીકવલા
દે લાની છે . અભાયે એને વાાંબલાની છે , વભજલાની છે અને
વશમગ આલાન છે . કુદયતના શુબભાંગર અનુષ્ઠાનભાાં
શ્રદ્ધા યાખીને ભાફા તયીકેન ુ ાં કતાવ્મ ફજાલલાનુ ાં છે ; ત જ
દીકયીન વલાુંગી લીકાવ થામ.
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એક લાય નીયજ ફાગનાાં પ્રાસ્ટીકનાાં કુાંડાાંના યાં ગકાભ
ભાટે વાધન રાવ્મ. ઉાવનાને ફાગકાભ કયવુાં ગભત.ુાં તે
ખુળ થઈ ગઈ. ―જ, આ વાધન ત બગતવાશેફે ભકલ્માાં છે ‖
નીયજે કહ્ુ.ાં ―કણ બગતવાશેફ? ભને ઓખે છે ?‖ ઉાવનાએ
ુછ્ુ.ાં ―શા, તને ઓખે છે .‖ નીયજે ઉાવનાના ભનભાાં
નીળા

પ્રત્મે

યવ

જાગ્રત

કયલાની

તક

ઝડી રીધી.

બગતવાશેફે એભના ઘયભાાં જ નીળા ખરી શતી. તેઓ અને
તેભનાાં ત્ની આદળા કેલણીકાય શતાાં. નીયજે જ તેભને
ઉાવનાન આખ કીસ્વ કશેર. અને તેભની સુચનાથી જ
નીયજે આભ, ઉાવનાભાાં યવ અને આકાણ જગાડલા પ્રમાવ
કમો.
ફીજા

દીલવે

ભારલીકા

ઉાવનાને

રઈને

બગતવાશેફની નીળાભાાં ગઈ. બગતવાશેફ અને દે લીફશેન
ફાભાનવના જાણકાય. તેભણે ઉાવનાને નીળા નશીં; ણ
ઘય જ રાગે તે યીતે તેને પ્રેભથી આલકાયી. ઉાવનાને આ
નીળા–ઘય કે ઘય–નીળા ગભી ગઈ. એનાભાાં તીવ્ર બુદ્ધી,
ગ્રણળક્તી, વભજળક્તી અને માદળક્તી ત શતાાં જ. એ
વડવડાટ બણલા ભાાંડી. દવભાાં ધયણભાાં એ પ્રથભ લગાભાાં
ાવ થઈ. ભાફાના આનાંદન ાય નશીં. તેભણે લીચાયુું કે
ાતાંજરની જેભ ઉાવનામે કૉરેજભાાં બણળે. ણ તે ત કશે,
―હુાં ત પાઈન આટૌા વ કૉરેજભાાં બણીળ.‖ ભારલીકા અને
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નીયજને શત ુાં કે દીકયી એકેડેભીક રાઈનભાાં બણે અને ડીગ્રી
રે. કાયણ કે આણા વભાજભાાં ડીગ્રીનુ ાં શજી ભાન છે . ણ
ઉાવના ત ભનનુ ાં ધાયુું જ કયનાય! એ ત ચીત્રકરાને
વભીત થઈ ચુકેરી. યાં ગ, ીંછી અને કાગ એનાાં વાથી
ફની ગમાાં.
શલે ત એના રગ્નની ઉમ્ભય થલા આલી. મુયતીમાની
તાવ આયાં બાઈ. ઉાવના તયત ફરી ઉઠી, ―ભાયા ભાટે
અશીંન છકય જળ નશીં, હુાં ત યણીને યદે ળ જઈળ.‖
ભાફા ત ગબયામાાં! ભારલીકાએ કહ્ુ,ાં ―ફેટા, જીલનવાથીની
ાત્રતા જલામ; સ્થ કે દે ળ નશીં.‖ ―ભમ્ભી ભાયે લીદે ળ લવવુાં
છે . એટરે ભાયે ભાટે છકય યદે ળન વીટીઝન શમ એ તેની
વોથી શેરી મગ્મતા,‖ જયામ શીચકીચાટ લીના ઉાવના
ફરી.
ભારલીકા અને નીયજે લીચાયુ,ું ઉાવના ભન પાલે
તેલા નીણામ રે એની વાથે વમ્ભત કેલી યીતે થવુાં અને તેમ
ક્યાાં સુધી થવુ?ાં જીલનના અગત્મનાાં નીણામ રેલાની આ
વાચી યીત છે ? એભ રાગણીથી દયલાઈને જીલનના નીણામ
રેલામ? અભ્માવ અંગે એણે જે નીણામ રીધ તે રેલા દીધ;
ણ રગ્ન જેલી ફાફતે એના તયાં ગ પ્રભાણે ચારલાનુ?ાં ―ફેટા,
તાયા નવીફભાાં લીદે ળ સ્થામી થલાનુ ાં શળે ત ત ુાં જઈળ; ણ
ત ુાં કશે છે તે યીતે લીદે ળી વીટીઝન ન જલામ. એભાાં ત
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ક્યાાંક સ્તાલાન દીલવ આલે. આણે આણા જાણીતા
લત
ા ુ ભાાંથી વાંદગી કયીશુ,‖ાં અત્માંત પ્રેભથી વભજાલટના
સુયભાાં ભારલીકાએ કહ્ુ.ાં ઉાવના ફરી, ―ભમ્ભી, ત ુાં શુાં કાભ
ગબયામ છે ? હુાં કઈ શારી–ભલારીને ભાયા જીલનભાાં નશીં
પ્રલેળલા દઉં. ભને રગ્નની કઈ ઉતાલ નથી. હુાં પ્રતીક્ષા
કયલા તૈમાય છાં.‖
દીકયીની

લાત

વાાંબીને ભાફાને

ળાન્તી થઈ.

પ્રતીક્ષાન ગા રામ્ફ યહ્ય. ભાફાના જીલ અધ્ધય થઈ
ગમા; ણ ઉાવના ધીયજથી યાશ જતી શતી. એને એના
તાના નવીફભાાં ુય લીશ્વાવ શત. રગ્ન કયલાની એને
ઉતાલ ન શતી.
છે લટે

યદે ળથી આલેરા

યુલક, વીલીર ઈજનેય

તયર વાથે લાત ફાંધ ફેઠી. ઉાવના તયર વાથે રગ્ન
કયીને અભેયીકા લવલા શોંચી. ત્માાં એ યુભેવ યુનીલવીટીભાાં
કમ્પ્યુટય ગ્રાપીક્વ બણી અને અત્માયે એક કાંનીભાાં ઉંચા દ
ય જૉફ કયે છે , ડૉરય કભામ છે અને વાથે વાથે પ્રતીષ્ઠા
ણ કભામ છે .
ઉાવના એનાાં ભાફા, બાઈ અને ફીજા સ્નેશીજન
ભાટે અલનલી ભોંઘીદાટ બેટ ભકરે છે . ભાફા કશે છે ,
―દીકયી, ત ુાં અભાયે ભાટે આટર ફધ ખચા ન કય.‖ ત
ઉાવના કશે છે , ―ભમ્ભી–પ્ા, તભને
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લસ્ત ુઓ ભકરતાાં ભને એટર ફધ આનાંદ થામ છે એની
તભને

કલ્નામ

નશીં

આલે. તભાયાાં જેલાાં લશારવમાાં,

લન્ડયફુર ભાફા ફધાાંને નથી ભતાાં. તભે ભાયી નાનાભાાં
નાની રાગણીનમે ખ્માર યાખ્મ છે , કદી ભને ટકી નથી,
દુબલી નથી. ભાયી સ્લતાંત્રતા ય કા મુક્ય નથી. ભમ્ભી,
અત્માયે ભાયા નાનણના એ દીલવ માદ આલે છે ને હુાં
તાજ્જુ ફ થઈ જાઉં છાં કે તભે ભાયાભાાં લીશ્વાવ મુકીને કેટરી
ધીયજ અને વભતા દાખલતાાં શતાાં! હુાં યાજકુભાયીની જેભ
ઉછયી છાં, તેથી જ ત વપ થઈ છાં!‖
ઉાવનાની વપતા જઈ એનાાં વગાાં અને યીચીત
લીચાયતાાં થઈ ગમાાં કે દીકયીન ઉછે ય, કેલણી અને રગ્ન
ફાફતે ચાલુ ચીરે એનાાં ભાફા જયામે દયલામાાં નશીં અને
દીકયીને

એન ચીર

એની યીતે

ચાતયલા દીધ. તેથી

દીકયીની ફધી ળક્તીઓ ખીરી ઉઠી, જીન્દગીને એ એની
ધાયણા

પ્રભાણવય

રુયાં ગ

આી

ળકી. શા, આ

પ્રક્રીમાભાાં ભારલીકા અને નીયજ ભાટે

વભગ્ર

એ ફધાાં લયવ

કવટીરુ શતાાં; દ્વીધા અને ચીન્તાનાાં શતાાં. ણ અત્માયે
તેભની દીકયી ભાટે તેભને કેટલુાં ગોયલ છે . પ્રેભા ભાફાનુ,ાં
ભાફા ફનવુાં વાથાક થઈ ગયુ.ાં

–અલન્તીકા ગુણલન્ત
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ુ યી 2010 ―અખાંડ આનન્દ‖ના ાન 87 યથી
પેબ્રઆ
રેખીકાના અને તાંત્રીશ્રીના વોજન્મથી વાબાય..
(અલન્તીકાફશેનને ભેં પન કયી ુછ્ુાં કે, ――ફશેન, આ
કથા ત કાલ્નીક જ છે ને?‖‖ જલાફ ન ભળમ. ભને કશે,
―રખીળ.‖ આજે (નલેમ્ફય 8, 2010ના દીને) એભન ત્ર
ભળમ.. લાચક ભાટે તે અશીં આખેઆખ ઉતારુાં છાં.. તેઓ
રખે છે :–

―આદયણીમ શ્રી ઉત્તભબાઈ અને ભધુફશેન, નભસ્કાય..
આે ભાયા ―દીકયીને એનુ ાં આકાળ ખલા દીધુ...‖
ાં
રખાણ
લીળે ુછ્ુાં શત.ુાં એભાાં જયામે કલ્ના નથી. એ આખીમે લાત
ભાયી અને ભાયી દીકયી પ્રળસ્તીની છે . 1964ભાાં જન્ભેરી
પ્રળસ્તીને હુ ાં રાડભાાં ―તેજકુાંલય‖ (ભાયી કથાનુ ાં એક તેજસ્લી
ાત્ર) કશેતી. ભાયા ફાુજી એને ક્યાયે ક ―ચચીર‖ (ળયીયે
ગભટ અને કદી નભત ુાં ન જખે તેથી)કશેતા. લી
ક્યાયે ક ―લેઢ‖ કશે. આંગી લે ; લેઢ ન લે . શતી જીદ્દી; ણ
તીવ્ર બુદ્ધીભતી અને શાજયજલાફી. એની ―ભા‖ ફનવુાં એક
ચેરેન્જ શતી ભાયે ભાટે ત. વારાંુ શત ુાં કે એ લખતે હુ ાં
―યવયાં જન‖ ફાવાપ્તાશીક અને ―ફારબાયતી પ્રકાળન‖નાાં ૧થી
૩ ધયણનાાં ફાક ભાટેનાાં દયે ક લીમનાાં ુસ્તક રખતી.
એટરે કે ચલીવે કરાક ફાક જ ભાયા ભનભાાં યક્ષ યીતે
યભતાાં શમ અને પ્રત્મક્ષ શમ પ્રળસ્તી! – એને વભજીને, એને
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 26

પ્રવન્ન યાખતાાં યશીને, એને ધીયજથી કેલલી ખુફ ઈન્ટયે સ્ટીંગ
કાભ શત.ુાં એના ભનભાાં આલે એભ એને કયલા દીધુાં છે .
એ એપ્રાઈડ આટૌા વભાાં ડીપ્રભા કયી, રગ્ન છી
અભેયીકા ગઈ. ત્માાં કમ્પ્યુટય ગ્રાપીક્વ કયુ.ું અત્માયે ત્માાં તે
એના યવની જ જૉફ કયે છે અને એની કાંનીભાાં ભાનલાંત ુાં
સ્થાન ધયાલે છે . પ્રળસ્તીના ઉછે યની વાથે વાથે ભાયમે
લીકાવ વધામ. ફાકને વભજવુાં એ જ કેલણીનુ ાં શાદા .
વલાુંગી લીકાવ ત પ્રેભ : બયુય પ્રેભ અને ફીનળયતી
પ્રેભથી જ થામ એ વત્મ રાધ્યુ.ાં પ્રળસ્તી ભાયે ભાટે લયદાન
છે . ભાય દીકય ભયાર અંતમુખ
ા ી; પ્રળસ્તી ડીભાન્ડીંગ અને
કભાન્ડીંગ ફન્ને. એને જેભ ખીરવુાં શત,ુાં તેભ ભેં તેને ખીરલા
દીધી. આજે તે કાંઈક ફની ળકી એન ુણા વાંત છે ..
ઉત્તભબાઈ, તભે જીજ્ઞાવાલળ ુછ્ુાં ને ભેં આ રખ્યુ..આબાય..
ાં
– અલન્તીકા ગુણલાંત‖)
રેખીકા–વમ્કા – અલન્તીકા ગુણલન્ત,
―ળાશ્વત‖ – કે. એભ. જૈન ઉાશ્રમ વાભે, ઓેયા વવામટી
ાવે, ારડી, અભદાલાદ–380 007
પન

–

(079)

2661

2505

avantika.gunvant@yahoo.com

&&&
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228 : 09-10-2011

ગઝર – ચાતક
–દક્ષેળ કન્ટ્રાક્ટય ‘ચાતક’

અનુક્રભણીકા

આગભન, એની પ્રતીક્ષા, ફાયણાાંન છે લીમ,
ને છી એનુ ાં ભીરન વાંબાયણાન છે લીમ,
કાપીમાઓ રઈ લવાવુાં હુાં યદીપના નગય,
ળી શળે જાશજરારી, ધાયણાન છે લીમ.

.1.
રખુાં યજ લાદ ને ઝાક ભે છે !
ભને યજ તડકાનાાં કાગ ભે છે !

વભમ વાથ ચાલુાં છાં તમે જુ ઓને,
મુવીફત કદભ એક આગ ભે છે !
તકાદા કયે છે ત ુાં કેલા ભીરનના,
ભને પક્ત અધખુરી વાાંક ભે છે !
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તને ળધતાાં ળધતાાં રક શાાંપે,
ુાં બીંતની ાછ ભે છે ?
ખુદા, તમ

ખુળારી શલે ના ભે કઈ ઘયભાાં,
ખુળીના મુકાભમ બાગ ભે છે !

નીયાળા લદનથી લુછી નાાંખ ―ચાતક‖,
ક્ષીતીજે અશીં યજ લાદ ભે છે !

.2.
એક આંસુ આંખભાાં છે , બ્શાય કાઢી આ ત,ુાં
રાગણી વાંલેદનાને ધાય કાઢી આ ત.ુાં

ચાય બીંતભાાં ચણી છે ભેં હૃદમની આયઝુ,
ઓ ખુદા! એ ઘય લચાે દ્વાય કાઢી આ ત.ુાં

ટલળાં છાં ક્યાયન હુાં પ્શોંચલા એના ઘયે ,
ળક્ય શ ત વાાંકડી ગથાય કાઢી આ ત.ુાં

ને ખુરી આંખે અવાંબલ શમ જ એનુ ાં ભીરન,
ત ભીરનનાાં સ્લપ્નની લણઝાય કાઢી આ ત.ુાં
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શય વભસ્માના ઉકેર આખયે ત ુજ ાવ છે ,
શસ્તયે ખાઓ નલી ફે-ચાય કાઢી આ ત.ુાં

એક-ફે છાાંટે ળભે ―ચાતક‖ નશીં દાલાન,
આબ પાડી ભેઘ મુળધાય કાઢી આ ત.ુાં

.3.
કઈ દુયી ક્યાાં નડે છે પ્શોંચતા એના ઘયે !
હુાં અશીં દીક જરાવુ,ાં ઝશે એના ઘયે !
લણા-જાતી-બેદની તકયાયના કીસ્વા ખતભ,
યાં ક-યાજા વહુ ભે છે પ્રેભથી એના ઘયે .
એક ફાકનુ ાં કુત ુશર એટરે ળભત ુાં નથી,
કઈ ાંડીત-ભોરલી દીઠા નશીં એના ઘયે !

એ જ શ્રદ્ધા વાથ કે એ લાાંચળે કઈ દીલવ,
શ્વાવભાાં ત્ર ફીડુાં છાં યજ હુાં એના ઘયે .
ધભછાડા ત્માાં જલાના છડ ―ચાતક‖, આખયે
રક ઉંચકી રઈ જળે આયાભથી એના ઘયે .
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.4.
કેટરાાં ઘય-ગાભ-પીમાાંને યડાલી જામ છે ,
દે ળ મુકીને કઈ યદે ળ ચારી જામ છે .

રશીના વાંફધ
ાં , કભ કાજાાં સ્નેશીતણાાં,
રાગણીના તાય ભાાં કઈ કાી જામ છે .

કભનવીફી કેટરી કે ઘેરછાભાાં અંધ થઈ,
ાભલા ભાટી, ખજાનાને પગાલી જામ છે .

ઝુરત શીંચક, ટકયા ફાયણે ઘડીમાનાાં,
એક વન્નાટ પકત ઘયભાાં વજાલી જામ છે .

ભાલઠુ ાં થઈને છી લયસ્મા કયે છે આંખડી,
યે ળભી વનાાં ફધા એભાાં લશાલી જામ છે .
વ ૃદ્ધ આંખભાાં યઝતી આગભનની આળ, કે
શ્વાવ ખુટે તે શેરાાં કઈ આલી જામ છે ?
ભાત ૃભુભી ત્માગની ―ચાતક‖ વજા છે આકયી,
કઈ આલી દાં ડની મ્શરત લધાયી જામ છે .
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.5.
કાચની કીસ્ભત ભશીં ત ત ુટલાનુ ાં શમ છે ,
કેભ નાયીના નવીફે કુટલાનુ ાં શમ છે ?
ફાગભાાં ખીરી જલાથી બાગ્મ રટાત ુાં નથી,
ક્યાાંક ફુરના નવીફે ચુટલાનુ
ાં
ાં શમ છે .

શ્વાવની શય લાયતાન વાય કેલ એટર,
જીન્દગી પ્રત્મેક ક્ષણ ફવ ખુટલાનુ ાં શમ છે .

ભતના નાભે શલે ગબયાલળ કઈ નશીં,
શ્વાવની જજાથી
ાં
ફવ છટલાનુ ાં શમ છે .

ક્યાાં સુધી કશેતા યશીશુાં રકને એના લીળે?
દદા ત કેલ હૃદમભાાં ઘુટલાનુ
ાં
ાં શમ છે .

આ ગઝર ત વ્મક્ત થાલાનુ ાં પકત બ્શાનુ ાં શળે,
આભ ત વાંલેદનાને ફુટલાનુ ાં શમ છે .

જેભણે ત્માગી દીધુાં વલાસ્લ એની ચાશભાાં,
એભને ―ચાતક‖ શલે શુાં લુટાં લાનુ ાં શમ છે ?
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.6.
સ્ભીત એનુ ાં યે ળભી વાાંક શળે,
કે હૃદમને ખરલાની ક શળે?

આ નીયક્ષય રાગણીને શુાં ખફય,
એભની આંખભશીં કાગ શળે.

એ વતત વાથે યશી સ્શ્માું નશીં,
જેભ કઈ ણા ય ઝાક શળે.

વાત ગરાાંની વપય ભાાંડી શતી,
એ ખફય ન્શતી લીઘન આગ શળે.

એ ખડક શલાન દાલ શુાં કયે ,
શુાં ફુટેરા ત ૃણ ફધા ક શળે?

લેદનાની લાટ રાાંફી શમ છે ,
ળક્ય છે , ફાકી શજુ અંજ શળે.

શય પ્રતીક્ષાન સુખદ અંજાભ છે ,
ક‖ક દી ―ચાતક‖ ઘયે લાદ શળે.
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.7.
એક-ફે ઈચછા અધુયી ફાલાનુ ાં શમ છે ,
જીન્દગી ત અંત સુધી ચારલાનુ ાં શમ છે .

દસ્ત, આંખ શમ કે ના શમ, એથી શુાં થયુ?ાં
સ્લપ્ન ભનની આંખથી નીશાલાનુ ાં શમ છે .

ફાણનુ ાં વ્શાર, ચુભીઓ ફધી મોલનતણી,
કેટલુાં દે વ ુાં અશીં ઉતાયલાનુ ાં શમ છે !

સ્ભીત ચશેયા ય ટકાલી યાખવુાં મુશ્કેર છે ,
ફરકી વાંલેદનાને ખાલાનુ ાં શમ છે .

ને ગઝર રખલા પ્રમત્ન આભ ત કયત નથી,
રાગણીનુ ાં ભુત ભનથી કાઢલાનુ ાં શમ છે .

ગયલના દે ળભાાં ―ચાતક‖ વજા છે એટરી,
યજ કાચી ઉંઘભાાંથી જાગલાનુ ાં શમ છે .

.8.
આંખ જયી ખુરી અને વનાાં પી ગમાાં,
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યે તીના ગાભભાાં ભને ઝયણાાં ભી ગમાાં!

મ ૃગજની ધાયણા અશીં વ્શેતી શળે કદી,
એથી ત શાાંપતા ભને શયણાાં ભી ગમાાં.
ઉદબલની ળક્યતા લીળે અટક કયી ળકુાં,
ફે-ચાય લાદાાં ભને જભાાં ભી ગમાાં.

ઝાકને ફાતભી શતી એના નગય લીળે,
કાયણ કે ફાગભાાં ભને ગરાાં ભી ગમાાં.

એકાદ જ ખુળી શતે, વ્શેંચી ળકત નશીં,
વારુાં કે એભના ભને ઢગરા ભી ગમા.

કેલી કઠીન વાધના ―ચાતક‖ કયી શળે,
કયગયતાાં ઝાાંઝલાાં ભને શભણાાં ભી ગમાાં.

.9.
શય પ્રણમની લાયતાના અંત નખા શમ છે ,
ક્યાાંક આંસુ, ક્યાાંક કાંકુ વાથ ચખા શમ છે .
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ખુળનવીફના જ કીસ્ભતભાાં રખી દીલાનગી,
ફદનવીફના રરાટે પક્ત ધખા શમ છે .

આભ ત ફે શઠ, આંખ, ફે જ શૈમાાંઓ ભે ,
તમ અંદાજ ભીરનના વો અનખા શમ છે !

પ્રેભની તવલીય ક‖દી ધુધી
ાં
થાતી નથી,
સ્ભીત મુખ ય ઝશે , છ દાાંત ફખા શમ છે .

એ વદીઓથી થતાાં ―ચાતક‖ બરે ફદનાભ, ણ
એભને જલા તયવતાાં વહુ ઝયખા શમ છે .

.10.
શ્શેયભાાં બીની ગરી ને ગાભડે લયવાદ છે ,
આગભનની ળક્યતાન ફાયણે લયવાદ છે .

એ શળે કેલી ભીરનની તાજગી લયવ જુ ની,
એક છાાંટ થામ ને ભન વાાંબયે , લયવાદ છે .

જુ ઈની લેરી વભી કન્મા લાલી તે વભે,
બય ઉનાે એભ રાગ્યુ,ાં ભાાંડલે લયવાદ છે .
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 36
એક-ફે આંસુ છાલી ના ળક્યા લાદ જયી,
શાથી ફરી ઉઠયા વો, ―આલ યે લયવાદ‖ છે .

યે તના દયીમા ઉરેચીને છાઈ રાગણી,
ળી ખફય એને ફધાની બીતયે લયવાદ છે .

11.
ચગભ પેરામેલ ુાં યણ છે ભાયી અંદય,
મ ૃગજ જેલી બીની ક્ષણ છે ભાયી અંદય.
અયભાનની કુાંજગરીભાાં બટકી બટકી,
શાાંપી ગમેરાાં કૈં ક શયણ છે ભાયી અંદય.
ઝાાંઝલા વભી રાગણીઓ ળાને લયવાલે,
થીજી ગમેરાાં વાલ ઝયણ છે ભાયી અંદય,
ળાશી કરભની સુકાલાનુ ાં નાભ નશીં રે,
કૈં કેટરાાં અલતયણ છે ભાયી અંદય.
કણકણભાાં ત ુાં છામેર, જાણુાં છાં, ણ,
ફાકી ના કઈ યજકણ છે ભાયી અંદય.
―ચાતક‖ થઈને યાશ જઉં છાં કૈં લયવથી,
આલ, આલલાનાાં કાયણ છે ભાયી અંદય.

* દક્ષેળ કન્ટ્રાકટય ―ચાતક‖ *
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:કલી–વમ્કા :
Daxesh Contractor
E-mail : daxesh68@yahoo.com
Phone : 714-656-2857 (landline)
Address: 9091- McBride River, Fountain Valley, CA 92708-USA
બ્રગ: http://www.mitixa.com/

@@@

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 38

229 : 23-10-2011

ઘયના ટડરે દીલાીના દીલા અને
અંતયના ટડરે વભજણના...
–લલ્રબ ઈટારીમા
અનુક્રભણીકા

વભમ વશેજ ડખુાં પેયલે છે અને લયવ ફદરાઈ જામ
છે . વભમને કાભચયી, રાગલગ અને ભ્રષ્ટાચાય કમાા લગય
તાન ધભા નીબાલલાની ટેલ છે . ફેવતા લાન દીલવ એ
ભાય અત્મન્ત પ્રીમ તશેલાય છે . આ એક એલ દીલવ છે જ્માયે
ભાણવ ખયે ખય ―ભાણવ‖ જેલ જ રાગે છે ! ઘણીલાય એક
લીચાય ભાયા ભનભાાં આણાાં ઉજા બાલીની આળા જન્ભાલે
છે . ફેવતા લાન એક દીલવ આણે ફધા ુયા પ્રેભ, આદય
અને વદૌ બાલથી જીલી ળકતા શઈએ ત એ વાફીત કયે છે કે
આણે આખુાં લા ણ એ પ્રભાણે જીલી ળકીએ એભ છીએ. શુાં
નલા લાના પ્રથભ દીલવે પ્રગટ થત પ્રેભ, સ્નેશ અને
બાઈચાય આણે આખુાં લા ન ટકાલી ળકીએ? ―વારમુફાયક‖
અને ―ઈદમુફાયક‖ની જેભ ગે ભલા ભાટે, શુાં શીન્દુ અને
મુવરભાનને તે આખુાં લા પ્રેયણા ન આી ળકે? પ્રમગ કયલા
જેલ છે .
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લાતલાતભાાં તપાન, ઝઘડા, ખુન, છે તયીંડી અને
ભાણવની અયમ્ાય નીચતાથી વભાજ ક્ષાઘાતન વાભન
કયી યહ્ય છે . ભાત્ર વત્તાલીવ રુીમા ટરટૅક્વ નશીં બયલા ભાટે
થઈને શભણાાં જ ટરનાકાના એક કભાચાયીને ગીથી ઉડાલી
દે લાભાાં આવ્મ! વભાચાય જમા ત્માયે આખ દીલવ ભગજભાાં
ઘભવાણ ચાલ્યુાં : શુાં ભાણવની જીન્દગીનુ ાં આટલુાં જ મુલ્મ?
ભાનલજાતીની વોથી ભટી વભસ્મા જ એ છે કે, તે ર્થથય વાથે
બગલાન જેલ લશેલાય કયે છે અને ભાણવ વાથે ર્થથય જેલ!
લયવ ત વભમની વાથે આઆ ફદરાઈ જામ છે ; યન્ત ુ
ભાણવની નીચતા, દુદા ળા અને મુખાાઈને લયવની ભાપક
આઆ શટી જલાની આદત નથી! લયવના દીલવ ત
નીધાાયીત શમ છે ; યન્ત ુ ભાણવની મુખાાઈના દીલવ નીધાાયીત
નથી શતા! કેટરીક લાય ત એવુાં રાગે છે કે, ભાણવ સ્લબાલે
જ ેટ ચીને ીડા ઉબી કયનારુાં પ્રાણી છે ! સુખ ભાટે ભાત્ર
થડી વભજદાયી જ જરુયી છે , જ્માયે દુ:ખ ભાટે ત શજાય કાયણ
છે .
કઈને ભુખ રાગે છે એની ીડા છે , ત કઈને ચત ુાં
નથી એની ીડા છે ! કઈને વન્તાન નથી એનુ ાં દુ:ખ છે , ત
કઈને વન્તાન લાંઠેર થમાાં છે એનુ ાં દુ:ખ છે ! કઈને રગ્ન થત ુાં
નથી એની ીડા છે , ત કઈને છટાછે ડા થતા નથી એની ીડા
છે ! કઈને ઘયભાાં ખાાંડ નથી એની ચીન્તા છે , ત કઈને
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 40
ડામાફીટીવ થમ છે એની ચીન્તા છે ! કઈને ફા નથી એનુ ાં
દુ:ખ છે , ત કઈને ફા ફગડેર છે એનુ ાં દુ:ખ છે ! કઈને ભત
આલત ુાં નથી એની ીડા છે , ત કઈને ભત આંફી યહ્ુાં છે એની
ીડા છે ! કઈને ળયીય ાતળાં છે એની ચીન્તા છે , ત કઈને
ળયીય રોંઠકુાં છે એની ચીન્તા છે ! કઈને ઉંઘ નથી આલતી એની
ીડા છે , ત કઈને ઉંઘ ીછ છડતી નથી એની ીડા છે !
કઈને કાભ કયવુાં ડે છે એની ચીન્તા છે , ત કઈને કાભ ભત ુાં
નથી એની ચીન્તા છે ! ―પ્રધાન‖ને ભ્રષ્ટાચાય કેભ કયલ એની
ચીન્તા છે , ત ―અન્ના‖ઓને ભ્રષ્ટાચાય કેભ અટકાલલ એની
ચીન્તા છે ! કઈને દુધના ૈવા નથી એની ચીન્તા છે , ત કઈને
દારુના ૈવા નથી એની ચીન્તા છે ! વાંવાયભાાં થડાઘણા અંળે
દયે ક ભાણવ દુ:ખી છે . ―ચીન્તાથી મુક્ત યશ‖ અને ―વદામ
આનાંદભાાં યશ‖ એલાાં પ્રલચન આનાયા ચીન્તાથી મુક્ત થઈ
ગમા છે એલા ભ્રભભાાં કઈએ યશેલા જેવુાં નથી.
ઘણીલાય આણી ખટી દૃષ્ટી અને આણા ખટા
અબીગભને કાયણે દુ:ખ આણ ીછ છડત ુાં નથી. ણી
દુનીમાને એલ લશેભ છે કે, આણે ફીજાને કાયણે દુ:ખી છીએ;
યન્ત ુ શકીકતભાાં આણે આણી જ ખટી ભાન્મતાઓ, આણા
ખટા નીણામ અને આણા તાના ખટા

ધાંધાઓના કાયણે

દુ:ખી થતા શઈએ છીએ. ક્યાયે ક ત એવુાં રાગે છે કે ભાણવ
દુ:ખના ભાયગે ચારીને સુખની ળધ કયલા નીકળમ છે ! સુખ
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 41
ભેલલા ભાટે ભાણવ ચુકલી ળકલાની તાકાત ન શમ એટલુાં
દે વ ુાં કયી ફેવે છે , કભાલાની ત્રેલડ ન શમ એટરા ખચાાઓને
ાે છે અને ઉછે યલાની તાકાત ન શમ એટરાાં ફાક ેદા
કયી નાાંખે છે ! કેટરાક ભાણવ ત તાના દે શને છડલા તૈમાય;
યન્ત ુ તાના વ્મવનને છડલા તૈમાય નથી શતા! મ ૃત્યુફાદ
―ભક્ષ‖ ભેલલાની ભશેનતભાાં આણે લતાભાન જીલનને જ નકા
ફનાલી યહ્યા છીએ. એટરી જ ભશેનત લતાભાન જીલનને
સુધાયલા ભાટે કયીએ ત આણે સ્લગાની યાશ મ ૃત્યુ સુધી નશીં
જલી ડે. સુખી થલા ભાટે જીલનની લાસ્તલીક પીરસુપીને
વભજલી એટરી જ અનીલામા શમ છે .
ભાનલજીલન એ વતત વાંઘા, તકરીપ, અકસ્ભાત ને
વભસ્માઓની શાયભાા છે . આણે કેટરીકલાય લીચાયીએ છીએ
કે એક ઘયનુ ાં ભકાન થઈ જામ એટરે ફવ! દીકયીને વારુાં વાવરુાં
ભી જામ એટરે ફવ! છકય ધાંધે ચડી જામ એટરે ફવ!
કમ્ભયન દુ:ખાલ ભટી જામ એટરે ફવ! ચચીવ–ચાવ
રાખની મુડી થઈ જામ એટરે ફવ! આ ફધુાં ધાયે લ ુાં ાય ડી
જામ છે ત્માયે ણ ભાણવની વભસ્માઓ ભટી જામ છે ખયી?
એક પ્રશ્ન ઉકેરીએ ત્માાં ફીજીને વાભે આલતા કેટરી લાય રાગે
છે ? અલીયત વભસ્માઓ, ાયાલાય મુશ્કેરીઓ ને વતત વાંઘા
એટરે જ જીલન. ગભે તેલા લીકટ વભમભાાં ણ શીમ્ભત શામાા
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લગય, ભાગા કાઢીને ―મગ્મ કતાવ્મ‖ કયતા યશેવ ુાં અને આગ
લધતા યશેવ ુાં એનુ ાં જ નાભ છે જીન્દગી!
ભાણવે ―ુલાબલના‖ કભોનુ ાં પ નશીં; યન્ત ુ તે
કયલાનાાં શતાાં એ કભો ન કમાુંન ુ ાં અને ન કયલાનાાં કભો કમાુંન ુ ાં
પ બગલવુાં ડે છે . ભાણવને દુ:ખ, વભસ્મા અને વાંઘા
ગભતાાં નથી; યન્ત ુ એ જ ત જીન્દગીન એક શીસ્વ છે . જ
તભે તભાયા જીલનભાાં કઈ ણ પ્રકાયની વભસ્માન વાભન ન
કયી યહ્યા શ, ત વભજજ કે તભે ખટી દીળાભાાં જઈ યહ્યાાં છ!
મુશ્કેરી લધે છે ત્માયે ભાણવભાાં એન વાભન કયલાની દૃષ્ટી
અને ળક્તી ણ લધે છે . ―બગલાન‖ને ળધી યશેરા ભાણવ
કયતાાં તાની ―ભુર‖ને ળધી યશેરા ભાણવને હુાં લધાયે
વભજદાય ભાનુ ાં છાં!
નવુાં લા આ વો ભીત્રના જીલનભાાં નલ પ્રકાળ
ાથયે

અને આ વોને મળપ્રાપ્તી, આનન્દપ્રાપ્તી અને

ધ્મેમપ્રાપ્તી સુધી શોંચાડે એલી ભાયી શાદીક શુબેચછાઓ
સ્લીકાયળ.

પ્રવાદ
કામભ સુખી યશેલા ભાટે ના ફે યસ્તાઓ દે ખામ છે :
૧: યીસ્થીતીને અનુકુ ફનવુાં અથલા યીસ્થીતીને અનુકુ
ફનાલલી!
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૨: જ્માયે કઈ ઘટના તભાયા શાથ–કાબુ ફશાયની શમ, ત્માયે જે
થામ તે થલા દે વ ુાં અને ફધુાં નાળ બરે ાભે; છતાાં ણ ડયવુ–ાં
ડગવુાં નશીં!

–લલ્રબ ઈટારીમા
રેખક–વમ્કા :
શ્રી લલ્રબબાઈ ઈટારીમા, 74–ફી, શાંવ વવામટી, લયાછા યડ,
સુયત – 395 006,
ભફાઈર

:

98258

85900,

ઈ–ભેઈર

:

vallabhitaliya@gmail.com

♦●♦
ધુછાાંલ
જીલન ચાના ક જેવુાં છે . ફાલ્કનીભાાં ફેવીને તભે
ચાની ચુવકી ભાય છ ત્માાં તભને ખફય ડે છે કે અંદય કઈ
ખાાંડ જ નાખલાનુ ાં ભુરી ગયુાં છે ! ઉઠલાની આવે તભે એ
ભી ચા ુયી કય છ. છે લ્રે ઘુટડે
ાં
તભને તેભાાં ન ઓગે રી
ખાાંડ તીમે દે ખામ છે . આનુ ાં નાભ જીલન!
ફધાાં

સુખ,

ન

ઓગે રી

ખાાંડની

જેભ

તભાયા

જીલન–કભાાં ડયાાં જ શમ છે . તભાયે વભજદાયીની ચભચી
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લડે એને જીલનભાાં ઓગાલાાં ડે. શૉટરભાાં ઓડા ય આપ્મા
છી ગણતયીની ક્ષણભાાં લેઈટય તભાયી વાભે લાનગી શાજય
કયે એટરી વયતાથી સુખ ભી ળકતાાં નથી.
સુખ ઘડીમાના કરાકના કાાંટા જેવુાં છે . ફહુ યાશ
જલડાવ્મા છી ભાાંડ એક ડગલુાં આગ લધીને તભાયી
નજીક આલે; ણ સુખ જલાનુ ાં શમ ત્માયે વેકાંડ કાાંટાના લેગે
બાગી જામ. સુખને ન છટકલા દે લાની કાને ―આટા ઓપ
રીલીંગ‖ કશે છે .

–દીનેળ ાાંચાર, નલવાયી – પન: 02637 -242 098
તા.

9/10/2011ના

―ગુજયાતભીત્ર‖ની

ુતીભાાંથી વાબાય...

♦●♦
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ભાત ૃબાાનુ ાં ભશત્ત્લ અને રીીળીક્ષણ –
નલી યીતે
– ડૉ. જગદીળ દલે
અનુક્રભણીકા

આ વભમભાાં બ્રીટનભાાં ભાત ૃબાાઓને ભાટે પ્રત્વાશક
લાતાલયણ નશત.ુાં ળાાના વાંચારક ણ લારીઓને કડક
સુચના આતા કે તેભનાાં વાંતાન ળાાભાાં ણ ભાત ૃબાાન
ઉમગ અન્મ સ્લબાી લીદ્યાથીઓ વાથે ન કયે . તેભ કયનાય
લીદ્યાથીઓને નાનીભટી વજાઓ થમાના દાખરા નોંધાતા.
ઘયભાાં ણ લારીઓ અંગ્રજીન જ લયાળ યાખે તેલ આગ્રશ
યખાત. આ ફધુાં લીદ્યાથીઓના શીતભાાં જ છે , અંગ્રેજી આ યીતે
વલાત્ર ન લાયે ત તેન ુ ાં બલીષ્મ – તેની ―કયીમય‖ જખભાળે
તેલ ડય ફતાલાત.
ત્માાં
ભનલીજ્ઞાનીઓ

એક

સુખદ

(એજ્યુકેળન

યીલતાન

આવ્યુ.ાં

ળૈક્ષણીક

વાઈકરજીસ્ટ)એ

તાનાાં

વાંળધન દ્વાયા જાશેય કયુું કે ફાક ભાત ૃબાા જાણે અને
લાયે ત તે અન્મ બાાઓ ય ણ વયતાથી કાબુ
ભેલી ળકે છે . ભાત ૃબાાનુ ાં જ્ઞાન શવુાં તે તેના અંગ્રેજીની
જ્ઞાનપ્રાપ્તી ભાટે અલયધક નથી; ફરકે ઉકાયક ફની ળકે
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છે . એટલુાં જ નશીં; અન્મ લીમની વભજણભાાં ણ તે
કાભભાાં આલી ળકે છે .
એટરે ળાાઓભાાં ક્રભળ: યીલતાન આલલા રાગ્યુ.ાં
દીલાી, જન્ભાષ્ટભી, ભશયભ જેલા વભમગાાના કામાક્રભનાાં
આમજન ળરુ થમાાં. નલયાત્રીના તશેલાયભાાં ળાાભાાં શ્વેત–
અશ્વેત, ગુજયાતી–અગુજયાતી ફધાાં ગયફા ગાતાાં દે ખાલા
રાગ્માાં. લારીઓ ણ ઉત્વાશબેય ળાાઓભાાં જઈ ભાગાદળાન
આતા થમા. આથી બાાળીક્ષણ ભાટે વાનુકુ લાતાલયણ
વજાાલા ભાાંડ્ુ.ાં
આન શલે ઉમગ કયી રેલાન શત. શલે ફાકને
ગુજયાતી લાાંચલા–રખલા, ફરલાભાાં યવ ડે તેવ ુાં આમજન
લીચાયલાનુ ાં શત.ુાં લગોભાાં આલતા લીદ્યાથી પ્રેભથી, ઉત્વાશથી
આલતા થામ તે જલાનુ ાં શત.ુાં
જુ દા જુ દા લગોભાાં જતાાં તેભની વાથેની લાતચીતભાાં
રગબગ એક જ સુય નીકત : 'Gujarati is funny, Gujarati
is boring' – ―ગુજયાતી લીચીત્ર છે , ગુજયાતી કાંટાાજનક છે !‖
કભન ―ક‖ અને ખડીમાન ―ખ‖ ઘુટલાની
ાં
તેભની તૈમાયી
નશતી. ―ઉતયડ‖ જઈ જ ન શમ એને ઉતયડન ―ઉ‖ ક્યાાંથી
ભગજભાાં ફેવે? ―ખાટર‖ જ જમ ન શમ એને ―ઈવ‖ન ―ઈ‖
ત ન જ ચારે ને! બાયતથી આલેરાાં ાઠયુસ્તકની કક્ક–
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ફાયખડી આ જ પ્રકાયનાાં ચીત્રથી બયુય અને આને જ
આધાયે ળીક્ષણ અામ!
એટરે એક લગાભાાં જઈ ભેં તેભને અંગ્રેજી ―S‖(એવ)
રખલા કહ્ુ.ાં તયત ફધાાં તૈમાય! બ્રેક ફડા ય લીદ્યાથીએ
―S‖ રખ્મ એટરે ભેં કહ્ુ,ાં ―આ ગુજયાતીન ―ડ‖ છે ! ફીજા
લીદ્યાથીને તેની લચચે રીટી કયી કાલા કહ્ુાં અને તેભ
કયતાાં, આ ગુજયાતીન ―ક‖ છે તેભ જણાવ્યુ.ાં ત્રીજાને તેની
નીચે ―હક
ુ ‖ જેલી નીળાની કયલાનુ ાં કશી ગુજયાતીન ―પ‖
ફનાલડાવ્મ, જ્માયે ચથાને ―S‖ની લચચેથી ―C‖ જેલ કૌંવ
કયલા કહ્ુાં એટરે ફની ગમ ગુજયાતીન ―શ‖. ાાંચભાને ―S‖
કયીને નીચેન છે ડ લચચે રાલી જડલા કહ્ુાં ત ફની ગમ
ગુજયાતીન ―ઠ‖! આભ એક ―S‖ભાાંથી ગુજયાતીના ―ડ, ક, પ, શ,
ઠ‖ તૈમાય થઈ જતાાં જઈ વો ખુળ! તેભાાંથી એક લીદ્યાથીને
ત્રણ ―S‖ રખી શેરા અને ત્રીજાને કાલા કશી ળબ્દ
ફનાવ્મ, લાંચાવ્મ ને લાંચામ ણ ખય ―કડક‖. ભેં અથા
આપ્મ – Strict or Strong. તયત એક છકયી કશે, Our Math
teacher is very strict. If we say she is કડક, she will not
understand! This is my language!
આનન્દ થઈ ગમ! આ ભાયી બાા છે ! ભાયી બાા
જાણનાય જ તેને જાણી ળકળે! આ બાાભાાં હુાં ભાયાાં ગુજયાતી
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બાઈ–ફશેન વાથે લાતચીત કયી ળકીળ! એક ભટી લાતન
જાણે વશજ સ્લીકાય થઈ ગમ.
દય અઠલાડીમે ળનીલાયે બયાતા આ લગોભાાં ફીજા
ળનીલાયે તેભને શેરાાં ―t‖ આટલુાં દયલા કહ્ુ.ાં આ ામા ઉય
ત, ન, ભ, બ, આપ્મા. ળબ્દ ફનાવ્મ ―ભપત‖. અથા આપ્મ –
free of cost અને કહ્ુ,ાં આ આલડે ત દુનીમાબયભાાં ક્યાાંમ
મુશ્કેરી નશીં ડે!
ત્માાં એક ફીજ, અલીસ્ભયણીમ ફનાલ ફન્મ. એક
લીદ્યાથી ઉબ થમ. કશે, ―Now I know the meaning of my
father‖s name. He is Mafatlal! He is free of cost!‖ ને
લગાભાાં શાસ્મનાાં ભજાાં પયી લળમાાં!
ભેં કહ્ુ,ાં ―શલે ઘયે જઈને તાયા પ્ાને આ લાત ન
કશેત!‖ ત કશે, ―Well, leave it to me.‖ એ ભાયા ય છડી
દ! સ્લતાંત્ર ભીજાજ, સ્લતાંત્ર ખુભાયી ધયાલતાાં એ ફાક!
ઈંગ્રેંડભાાં જન્ભી ઉછયે રાાં ફાક! ભારુાં ભાને ખયાાં?
છીના ળનીલાયે તેના ીતા વાથે તેને ળાાભાાં
પ્રલેળતા જઈ હુાં ગુચ
ાં લામ. કદાચ કાંઈ પયીમાદ કયલા આવ્મા
શળે? ણ

તેભણે ત

તયત ભાય

શાથ

કડી જયથી

શસ્તધુનન કયુ!ું કશે, ―Thanks and congratulations! My son
never wanted to come to this Gujarati School. Today he
dragged me here!‖ આબાય અને અબીનન્દન, ભાય દીકય
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આ ગુજયાતી ળાાભાાં આલલા કદી તૈમાય થત નશત! આજે
એ ભને ખેંચીને અશીં રઈ આવ્મ છે ! તેભની લીદામ છી
ુ ને કાયણ ુછતાાં તેણે કહ્ુ,ાં ―I want to know the
એ સુત્ર
meaning of my mother‖s name and my sister‖s name and
all of my relatives. In Gujarati every name has a meaning.
Isn‖t it? ભાયે ભાયી ફા, ફશેન ને ફધા વગાનાાં નાભન અથા
જાણલ છે . કાયણ ગુજયાતીભાાં ત ફધાનાાં નાભન અથા શમ
છે , ખરુાં ને ?
અને આભ ગઢ જીતામ. છી ત,   મ થ // ટ
ઢ // ર ફ ખ લ  // ય વ ળ// દ ઘ ધ છ ઈ // જ
// ગ ણ ઝ ચ અ // ઉ ઊ જેલા આભ, વયખા ભયડ અને
આકાય ધયાલતા અક્ષયનાાં જુ થ દય ળનીલાયે આતાાં જઈને
દવ ળનીલાયભાાં તેભને કક્કા ય કાબુ ભેલતાાં કયી મુક્યાાં.
ગુજયાતી બાાનુ ાં રેખન funny અને boring રાગત ુાં
શત ુાં તે શલે તેભના જ ળબ્દભાાં interesting ફની યહ્ુ.ાં

–પ્રા. જગદીળ દલે
વજૉક–વમ્કા :

Pro. Jagdish Dave,
93A, Harrow View, Harrow, HA1 4SZ, UK
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Phone : 020 8863 2376 eMail ID : jdrdave@aol.com

(MBE- ભાનદ નીમાભક, જાગતીક સ્તયે ગુજયાતી
ળીક્ષણ, ―ચાંદયમા પાઉન્ડેળન ઈન્ટયનેળનર‖, જીનીલા, નૈયફી,
રાંડન, ટયન્ટ, મુફઈ)
ાં
ળૈક્ષણીક–વાાંસ્કૃતીક સ્મ ૃતીકથા વભા રેખકના ુસ્તક
―લીશ્વગીયા ગુજયાતી‖(પ્રકાળક: Pravin Publication, Dhebar
Road, Opp. Muni. Corpo., RAJKOT – 360 001 – INDIA,
Phone (0280)223 2460/ 223 4602
Website : www.pravinprakashan.com
eMail : pravinprakashan.yahoo.com
Edition : 2010, Price : Rs.150/-, USA- $ 6. UK- 6
Pound)ભાાંથી રેખકની યલાનગીથી વાબાય..
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લાતાા ન ભશીભા
–ભશાલીય ત્માગી
અનુક્રભણીકા

――સ્ટેળન ભાસ્તય વાશેફ, આજે ીતાજી નશીં જામ,
તભે

ગાડીને

આડઅલ

લશેરી

યલાના

કયી

દે જ...‖‖.

ગભે

તે

નાંફય જડી, વાડા ચાય લાન ભાય ોત્ર

અનીર, ઉય પ્રભાણે પન કયીને ભાયી

ાવે

આવ્મ અને

ભને કહ્ુાં : ――પ્ા, ભેં યે રલેલાાને કશી દીધુાં છે કે આજે
તભાયે ભડુાં થળે એટરે યે રલેલાા ગાડીને યકી યાખળે. તભે
ધીયે ધીયે ખાજ અને છી આયાભ કયીને સ્ટેળને શોંચજ.‖‖
આલડા અભથા નાનુએ શેરી લાય આટરી ભટી
ચારાકી ળરુ કયી! ભાયે યાતે દશેયાદુન જવુાં શત,ુાં વીટ યકાઈ
ગઈ શતી અને ફીસ્તય ફન્ધાત શત. હુાં ફશાય જાઉં તે એને
ગભત ુાં નથી; કેભ કે એ યજ યાતે ભાયી જડે સુએ છે અને
લાતાાઓ વાાંબે છે . દીલવભાાં કેટરીમ લાય એ એની ભાની
પયીમાદ રઈને ભાયી ાવે આલે છે અને ભાને ધભકાલલા
કશે છે . હુાં અભસ્ત જ કશી દઉં છાં : ‘ ખફયદાય, કઈએ ભાયા
નાનુને વતાવ્મ છે ત!‖ છી એના બણી જોંઉં છાં ત એ
લી કશે છે , ‘ પ્ા, ભાને એલી ત ધભકાલ કે એ યડી
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ડે.‖ એ ણ ખટેખટુાં યડી રે છે . અભાયાાં ફધાાંન એલ
ખ્માર છે કે આખા ઘયભાાં નાનુ ભને લધાયે પ્રેભ કયે છે .
આજે ભેં એની યીક્ષા રેલાનુ ાં નક્કી કયુ.ું ભેં એને ુછ્ુાં :
――નાનુ, ત ુાં ભાયી વાથે દશેયાદુન આલીળ કે ભાની વાથે
દીલ્શીભાાં યશીળ?‖‖ એણે લાયાપયતી ફહુ લાય ફન્ને તયપ જયુાં
અને એની ભાની તયપ જતાાં ફલ્મ : ――ભાયી ભાની જડે.‖‖
એભ ત હુાં જાણત જ શત કે યવેલા કયતા રશીના
વમ્ફન્ધ લધાયે ગાઢ શમ છે . એભ છતાાં સ્તાલ થમ કે આ
કેલ ગઠીમ છે –કાગીમાાં ત ભાયાાં પાડે છે , યાતદીલવ
ભાાંકડાનાાં ફચચાની જેભ ભાયી ાછ ાછ પયત યશે છે ;
છતાાં પ્રેભ યાખે છે એની ભા ય જ!
એની ટેરીપનલાી લાત વમ્બાયીને ભને ખયે ખય
ગ્રાની થઈ આલી. ખરુાં જતાાં દ ભાય જ છે . આજ
રગીભાાં એ જે કાંઈ ળીખ્મ છે તે ભાયી ાવેથી જ ળીખ્મ છે .
હુાં જ એલ છાં કે જેના ભોં યથી શજી દુધ સુકાયુાં નથી, એલા
નીદો નાના ોત્રના ભાનવીક લીકાવભાાં ઝેયલાાાં ઈન્જેક્ળન
બોંકુાં છાં. કશેલામ છે ત એભ કે આણે ભટેયાાંઓ, ફાકને
યભાડીએ છીએ; યન્ત ુ શકીકતભાાં ત એભને યભાડલાને ફદરે
જાતે જ એભની જડે યભી રઈએ છીએ. એ આણાાં યભકડાાં
છે ને એભની જડે યભીને ભનને ખુળ કયી રઈએ છીએ.
એભના ફશાના શેઠ નચામ તેટલુાં નાચીએ છીએ અને
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ગલામ તેટલુાં ગાઈએ છીએ; યભત કયીએ છીએ, કુતયાાં–
ફીરાડાની ફરી ફરીએ છીએ. એ લખતે દુનીમાની કઈ
લસ્ત ુ આણુાં શાસ્મ યકી ળકતી નથી.
―જ, આ ફીરાડી આલી; ઓ કાગડા, નાનુન કાન
કડીને ઝાડ ય રઈ જા ત!‖ ત્માયે એ ફરે : ‘ કાગડા
કાગડા,

ના

આલીળ

નીચે.

ભાયા

પ્ા

તને

કડીને

ગજલાભાાં ઘારી દે ળે. છી યશેજે યડત. શા...‖ કઈ લાય એ
મુઠીભાાં ૈવ ફન્ધ કયી છભન્તય લડે ઉડાલી દે છે અને કશે
છે : ‘ ચકરી રઈ ગઈ.‖ ભાયી ભાપક એ ણ ―છભન્તય કારી
કરકત્તેલારી‖ એભ ફરીને ચીજ છાલત થમ છે . હુાં એની
ભઝા ભાણુાં છાં. યજ યાતે લાતાા કશેલી ડે છે . ણ યજ યાતે
ત નલી લાતાાઓ ક્યાાંથી કાઢુ?
ાં ભનભાાં ઉજાલેરી વાચી–
ખટી લાતાાઓ કશેલી ડે છે . અને એ ણ કેલી? ચયની,
તપડાંચી

કયનાયની,

ભુતપ્રેતની,

ઠગની,

ખીસ્વાકાતરુની,

ળયાફી કે ાગરની, તેતય–ફટેયની – જે આણને તાને
ગભે તે લાત વમ્બાલતા યશીએ છીએ. અને એ જ પ્રકાયની
ભજાક કયીએ છીએ. જે દીલવભાાં એના બાલી ચાયીત્ર્મન
અને એના પ્રાયબ્ધન ામ ચણલાન શમ છે –ફે લાથી તે
વાત લાની લમ સુધી–ત્માયે જે આણે એના ભન ઉય
સ્લાથા, બમ, રારચ ચયી, ચારફાજી, કતર, ખુન અને
ફદભાળીના કુવસ્ાં કાય ઠાાંવીઠાાંવીને બયીએ છીએ–જાણે કઈ
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લીળા બલનના ામા ઠકીઠકીને ુયી યહ્યા છીએ. મુભાાં
ડેરા આ ઝેયીરા વાંસ્કાય જ્માયે લધે છે , ત્માયે ઉંચાભાાં ઉંચ
ધભાન ઉદે ળ એને કાંઈ ફચાલી ળકત નથી. આણા જ
શાથે

આણાાં

વન્તાનને

ચાયીત્ર્મશીન

ફનાલી

આણે

જીન્દગીબય સ્તાલ કયીએ છીએ. ભને ત રાગે છે કે દયે ક
વ્મક્તીના ચાયીત્ર્મભાાં એના નાનણની ઝાાંખી જરુય થામ છે .
આથી ત ભટાઓ કશી ગમા કે, : ―ુત્રનાાં રક્ષણ ાયણાભાાં.‖
કેટરાાંક લોથી લીરામતભાાં કાભ કયતા એક દાક્તય
થડા દીલવ ભાટે દીલ્શી આવ્મા શતા. એભના શવલાન ઢાંગ
જઈને ભેં જાણી રીધુાં કે શ્રી યાજગારાચામાની નીકટભાાં
તેઓ યહ્યા શળે. એભને આ વાાંબી નલાઈ રાગી. શત ુાં ણ
એભ જ, નાનણથી એ યાજાજીની વાથે જ યમ્મા શતા અને
બણ્મા શતા.
આણી વયકાય બાયતની પ્રગતી કાજે બાતબાતની
મજનાઓ ઘડી યશી છે . આથીક મુશ્કેરીઓન વાભન ણ
કયી યશી છે ; છતાાં ણ પ્રશ્ન આ છે : લેાયઉદ્યગ, લીજ્ઞાન કે
આથીક નીતીભાાં આગ

લધીએ ત ણ; આણ નૈતીક

લીકાવ ન થમ શમ ત, એ ફધાથી કળ રાબ થલાન છે ?
આજે ઉઘાડી આંખે આણાાં વન્તાનન નૈતીક હ્રાવ જઈ
યહ્યા

છીએ.

ળાા–કૉરેજભાાં ફાકને

ળીસ્તની

તારીભ

આલાથી આ નુકવાન ભટલાનુ ાં નથી. એ ભાટે ત જે નાનાાં
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ફાક એભની ભાતાની ાવે સુતાાં સુતાાં લાતાાઓ વાાંબલા
ભાટે અધીયાાં ફન્માાં શમ છે , તેભને આણે વાાંબલાાં જઈળે.
આ લાતાાઓ નૈતીક ઉત્થાન ભાટે યાભફાણ ગીઓ જેલી છે .
આજે ત કઈ ભાને આદળા કશાણીઓ માદ જ નથી! અને
તમે એ ભા શમ કે ફીજુ ાં કઈ શમ – એને ળ અધીકાય છે
કે બાલી નાગયીકના વાંસ્કાયને એ જન્ભથી જ યગી ફનાલી
દે ?
બાયત વકાયની પયજ છે કે ભનલીજ્ઞાનના ાંડીતનુ ાં
એક ફડા ફનાલે. એ રક એક જાશેયાત કયે કે બાયતની
તભાભ બાાઓના રેખક વાયાભાાં વાયી લાતાા રખે અને
એભાાંથી

જે

લાતાાઓ

ફાકને

કશેલા

જેલી

લાતાાઓના

―અફધ ળીક્ષાકળ‖ભાાં સ્લીકાયી ળકામ એલી વાયાભાાં વાયી
લાતાાઓને વાંદ કયી, દયે ક લાતાા દીઠ એક વ રુીમા(વને
૧૯૬૦ના દયના)નુ ાં ઈનાભ આે. આ યીતે એકઠી કયે રી ફધી
લાતાાઓ ફાકન લીકાવ ધ્માનભાાં યાખીને ફે લાથી તે
વાત લાનાાં ફાક ભાટે

છ

ુસ્તકભાાં દયે ક બાાભાાં

છાલાભાાં આલે અને તેની એક કયડ નકર ઘયઘયભાાં ભપત
લશેંચી આે.
ભાયી એલી ણ વરાશ છે કે યજ યાતે વાડા આઠ
લાગ્મે ઓછાભાાં ઓછી એક લાતાા યે ડીમ ય ફાકને
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એભની બાાભાાં વાંબાલલાભાાં આલે. જ બાયતને ઉંચે રઈ
જલ શમ ત એન ામ આ યીતે ભજબુત કયલ ડળે.

–ભશાલીય ત્માગી
રેખકના ―નગાયખાનાભાાં તત ુડીન અલાજ...‖ (પ્રકાળક
: વસ્ત ુાં વાશીત્મ લધાક કામાારમ, બર ાવે, અભદાલાદ અને
પ્રીન્વેવ સ્ટ્રીટ, મુફઈ–2,
ાં
પ્રથભ આવ ૃત્તી : 1962, ત્રીજી
આવ ૃત્તી : 2001, ાન : 152, મુલ્મ :
પ્રાપ્તીસ્થાન

:

રકભીરા

lokmilaptrust2000@yahoo.com )

ટ્રસ્ટ,

રુીમા :

20,

બાલનગય :

ુસ્તકના ાન 124થી

128 ઉયથી વાબાય..

&&&
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232 : 04-12-2011

ગઝરના ગખરે
-નીરેળ ટે ર
અનુક્રભણીકા

.1.
આભ યજે–યજ ચીન્તાભાાં શત,
જ્માયથી વમ્ફન્ધ ચચાાભાાં શત.
ફુર કણે, ક્યાયે તડ્ુાં ળી ખફય?
શાથ ભાય ત્માયે ખીસ્વાભાાં શત.
ઘય સુધી યસ્ત ફતાવ્મ‖ત ભને,
એ જ ભાણવ વાાંજે પટાભાાં શત.
આલ ભાય છાાંમડ ઓઢાડી દઉં,
હુાં બરેને ઉબ તડકાભાાં શત!
ભીઠુ ાં ાણી ીને ણ ખાયાળ છે ,
ક્યાાં પયક આંસુ ને દયીમાભાાં શત.
છાાની જેભ જ ત ુાં લાાંચી રે ભને,
યજ ફનતી તાજ્જી ઘટનાભાાં શત.
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જઉં દયીમ કે ડુફાડે ભાછરી,
ફેઠ વાફીત કયલા નોકાભાાં શત.

.2.
એ જ દીલવે ચુર વગાવ્મ શત,
ફાયણે બીખાયી ણ આવ્મ શત.
આજ વાફીત કય ત ુાં ભાયા પ્રેભને,
શૈય ુાં ચીયી શાથ ય રાવ્મ શત.
ભેં ભદદ તભને કયી ત શુાં થયુ..?
ાં
દીલ દીલાથી જ પ્રગટાવ્મ શત.
તાલડી ય યટરી ળેકામ છે ,
એ યીતે ભુતકા ઉથરાવ્મ શત.
કેભ ભાણવ ના ઉગે ધયતી ઉય?
એક દાણા જેભ દપનાવ્મ શત.
ચાંર નાશી ધઈને આલી જળે,
એભ વભજી દીલ ઓરાવ્મ શત.
શુાં કરુાં લયવાદભાાં બીન થઈ?
આંસુએ શભણાાં જ નલડાવ્મ શત.
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.3.
ફે–ચાય લાાંચમા વભાચાય કઈ છાાભાાં,
તાંગ જેભ ચગી અપલા શ્શેય આખાભાાં.

ઘણા પ્રમત્ન છી ણ લીચાય ના આલે,

શલે ત ુાં તે જ નીણામ રે આ વભસ્માભાાં.
ફધાએ ખુફ ભશેનત કયી‖તી ખેતયભાાં,

અનાજ ભાત્ર વભાઈ ગયુાં આ ગાડાભાાં.
તને જ જલા શલે આંસુ બ્શાય આલે છે ,
જયા નીશા, છે વૌંદમા એવુાં ચશેયાભાાં.

ફધા જ જાણે રખીને થઈ ગમા વજૉક,
ઘણાાં ચફયખી રઈને પયે છે ખીસ્વાભાાં.

.4.
અશીં અન્મામ વાભે આંગી જે ણ ઉઠાલે છે ,
ફધા જાશેયભાાં ચચાાન એ શીસ્વ ફનાલે છે .

તને તાયા જ ઘયભાાં ના ગમ્યુાં એનુ ાં કાયણ શુાં છે ?
યાં ત ુ, એ જ ઘયભાાં ચકરી ત ભા ફનાલે છે !.
હૃદમભાાં ભાણવ કેલ ઝનુની બાલ યાખે છે !
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ત ુટેરા આમનાને એના ટુકડા ફતાલે છે !
અશીં અજલાવભાાં ત દસ્ત ડછામ નજીક યશેળે,
જે યીતે રુીમા જઈને સુખભાાં ભીત્ર આલે છે .

તયવ એલી છે કે ી નાાંખ ુ હુાં આંખ નીચલીને,

ભેં ાણી ભાાંગ્યુાં ત એ ભાટલુાં ખારી ફતાલે છે .

.5.
સુમાન ુ ાં શેલ ુાં કીયણ ધયતીની કામાને અડે,
વીભ, ખેતય ને ફગીચે ફુરની નીંદય ઉડે.
ઝુલ્પને વલાયતી ફાયીએ ત ુાં ઉબી યશે,
બ્શાય જજે લામયાને કેટરી ભસ્તી ચડે!

ત ુાં જ ન્મામાધીળ થઈને એ વભસ્માને ઉકેર,
બીતયે અબીભાન ને વત્તા નવેનવભાાં રડે.

એ શકીકત છે , તને વભજાવુાં કઈ યીતે શલે?

શમ તારુાં સ્લપ્ન ત આ યાત ણ ટુાંકી ડે.
નાભનાન કીભતી વયતાજ ક્યાાંથી રાલળ,

ાયીતીક ત અજાણ્મા નાભને ણ વાાંડે!
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.6.
લયવાદ છે ડછાડ કયે તાયા અંગને,

યકી ફતાલ ત ુાં શલે એના ઉભાંગને.
ફહુ ચીત્ર દમાા, એભાાં શલે જીલ ણ ુય,
વહએ
ુ લીમ પ્રભાણે ુયી નાખ્મા યાં ગને.

ફવ, ત ત ગ ઝફળમા કીનાયે ઉબા યશી,
ભસ્તી ચડી છે જના ઉછતા તયાં ગને.
આકાળભાાં તાંગ કે ઉંચે અશમૌ ગમ,
એ પ્રશ્નન જલાફ ુછી જ તાંગને.

રશ્કયભાાં દીકયાને રખ્યુાં ભાએ ત્રભાાં,
છાતી લીંધામ તમ રડી રેજે જગને
ાં .

ત ુાં દયીમા જેટલુાં રખે રાાંબ ુ રચક બરે,

નાની ગઝરભાાં હુાં રખુાં વઘા પ્રવાંગને.
ફવ, આણે અજાણી વડક અંગે ુછયુ‖ત
ાં ,ુાં
કણે દીળા ફતાલી છે ઉડતા લીશાંગને..?

.7.
ાાંદડુાં નાજુ ક ખયુું ને અપલા પેરાઈ ગઈ,
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કે શલા કશેતી પયી, તઝડ ભને દે ખાઈ ગઈ.
જેટરી વહન
ુ ી ત્લચાભાાં યક્તની નવ શમ છે ,
એટરી શ્શેયભાાં ચતયપ વડક ફાંધાઈ ગઈ.
એક દશાડ કૈં ક ઘયની બ્શાય એ ચારી ગઈ,
આમનાભાાં ત્માયથી શડતાર ણ ભાંડાઈ ગઈ.
કેટર લયવાદ લયસ્મ આજ વઘે શ્શેયભાાં,
યાં ગ બીંત યથી શટતા કાાંકયી દે ખાઈ ગઈ.
ચીત્ર ણ પ્રત્મક્ષ ના આકાળનુ ાં દયી ળક્ય,
વશેજ રીટી હુાં ભુસ
ાં ુાં ને લાદી પાંટાઈ ગઈ.
આંગીભાાં આણે લીંટી શેયી‖તી અશીં,
ઝાડને ણ એભ પયતે લેરીઓ લીંટાઈ ગઈ.

.8.
કુલાની ા ય ફેવીને ાંખી લીચાયે છે ,
ખયે ખય કુલા કે આકાળભાાં ાણી લધાયે છે !
ખુળાભતખય બાા ય વયવ પાલટ ધયાલે છે ,
ઘણા ત ફુાંક ભાયીને સુલ
ાં ા ડાંખ ભાયે છે .
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અભીય આબના યાં ગની ભાપક લસ્ત્ર ફદરે છે ,

અભાયે દસ્ત, ફે કડાાંની જડી ણ લધાયે છે .
વયવ યસ્તા, રગરગ પ્રટની કીમ્ભત લધુ રેલા,
ઉબાાં વ ૃક્ષને ભારીક કાણી કયલાનુ ાં ધાયે છે .

ઉંચા લાતને છે દીને વડક ણ ના થઈ ―નીરેળ‖,

ળીખય ય ઝાડ એનાાં મુીમાાં ર્થથયભાાં ઉતાયે છે .

.9.
તભાભ ઝાંખના કાગ ય ઉતાયી છે ,

ગઝરને લાાંચ, ન લાાંચ વભજ તભાયી છે .
કશી દ આંસુને ભટી છરાાંગ ન ભાયે ,

ફીચાયી આંખની નાનીસુની જ ક્યાયી છે .
જફાન ય શતા વહન
ુ ા લીયધનાાં લાદ,
યાં ત ુ રખતા યહ્યા એ જ ત ખુભાયી છે .

ત ુાં તાયા ઘયથી કદભ ફે જ ચારજે આગ,
છી જે આલળે ફવ, એ ગરી અભાયી છે .
કદાચ અભાયી ગઝરભાાં ફહુ કચાળ શળે,

ઘણાની નફી ગઝર ણ અભે ભઠાયી છે .
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ગગનભાાં ગાફડુાં કયવુાં એ વશેલ ુાં કાભ નથી,

કે તયસ્મા ાંખીએ લાદભાાં ચાાંચ ભાયી છે .
બરે અભીય શળે કે ગયીફ ભાણવ છી,
ફધાનાાં ઘયભાાં જરુય ુયતી થાયી છે .

.10.
ટચ યથી એક ઝયણુાં ખીણભાાં ટકાયુાં છે ,
એ યીતે લયવાદથી ધયતી ય ઉતયાયુાં છે .

આણી ત માટન ભાટે જ ચીંતા શમ છે ,

આણાથી ખુદનુ ાં ુરુાં ક્યાાં નગય જલાયુાં છે !
એક ભાણવ છ કયે એભાાં નલાઈ ળી શલે..?

દસ્ત, ઘયની બ્શાય જા, આખુાં જગત ફદરાયુાં છે .
આમના, ભારુાં શલે પ્રતીફીંફ ાછાં આી દે ,
તાયી ત નાજુ ક ત્લચાભાાં ભારુાં દીર વચલાયુાં છે .
ભાત્ર તાયી બેટ વગાત શજી એલી યશી,

ણ જીલનભાાં ત ઘણુાં વભમાાંતયે ફદરાયુાં છે .
ડાને ાંખીઓ ધકક ભાયીને ઉડી ગમાાં,

ઝાડ ત ―નીરેળ‖ એના સ્થાન ય વચલાયુાં છે .
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--નીરેળ ટે ર-કલીશ્રી
તાલુકાના

નીરેળ

નાનકડા

ટેર સુયત

એલા

જીલ્રાના

યીઆ ગાભે

ઓરાડ

ગઝરની

ધુણી

ધખાલીને ફેઠા છે . ધાંધ વાંબાલા વાથે તાના પ્રથભ
ગઝરવાંગ્રશની ણ તૈમાયી કયી યહ્યા છે .

કલી વાંકા : શ્રી કલ્માણ ટ્રેડવા, વામણ–ઓરાડ યડ,
મુકાભ: યીઆ, સ્ટ:

વામણ, તાલુકે: ઓરાડ, જીલ્રે:

સુયત ીન: 394 130 ભફાઈર: 99096 32291
ઈ–ભેઈર : nilesh.patel82@ymail.com

@@@
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233 : 18-12-2011

ભારુાં કુટુમ્ફજીલન
●‘ુણ્મશ્રક’–ભાયા ીતા●
–ગલીન્દ યાલર
અનુક્રભણીકા

ભાયા ીતાએ

ભને અભાયી વાત ેઢીનાાં ુલાજનાાં

નાભ ગખાલેરાાં. ભાયા નાભથી ળરુ કયીને. ગલીન્દરાર,
જેઠારાર, અભથાયાભ, ઉભેદયાભ, અનયાભ, પ્રેભજી, લારજી.
એ

ઉયાન્ત

અભાયા

કુર–ગત્રની

ફધી

લીગત

ણ

ગખાલેરી. અભાયી જ્ઞાતી નાગય; નાગય લીવનગયા. અભે
અભાયી જાતને બ્રાહ્મણ ન કશીએ, ―નાગય‖ કશીએ. બ્રાહ્મણ
કયતાાં નાગય ઉંચા એવુાં અભારુાં ભીર્થમાબીભાન. નાગય છ
પ્રકાયના :

લડનગયા, લીવનગયા, કશ્નયા, પ્રશ્નયા, વાઠદયા

અને ઉેયીમા. અભાય નાંફય ફીજ; શેર નશીં. ત્માયે ત
એટલુાં ણ

ઓછાં આલત.ુાં કાયણ

શાઈ સ્કુરભાાં અભાયા

આચામાન દીકય જે ભાય વશાધ્મામી, તે ભને રુઆફથી
કશેત, ―અભે લડનગયા. અભાય નાંફય શેર, તાય ફીજ.‖
ત્માયે ભને યડવુાં આલી જત ુાં અને આજે એલા ભીર્થમાબીભાન
ભાટે શવવુાં ણ આલે છે .
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 67
જ્ઞાતી

છી

ગત્ર.

ગત્ર :

યાળય,

ળાખા :

ભાધ્માહ્નદીની, લેદ : મજુ લેદ, કુરદે લ : શાટકેળ, કુદે લી :
અમ્ફીકા, અટક :

યાલર. વબાનતાુલાક ―યાલર‖ભાાં ―ર‖

રખીએ; ―‖ નશીં; કાયણ ―યાલ‖ ત તધન બ્રાહ્મણ રખે.
અભે નાગય, ―યાલ‖ ત કેલી યીતે રખી ળકીએ? એક એક
અક્ષય ભાટે આલી ચીકાળ, એ નાગયની ખાવીમત. ાન,
ાટીયુ,ાં શીંચક, લયણાગી અને ાયકી ાંચાત એ નાગયની
રાક્ષણીકતા.
ભાયા

ીતા ભયજાદી. એટરે

ફીજાના શાથનુ ાં –

નાગયના શાથનુ ાં ણ – ન ખામ. નાનણભાાં ભાયી ભા ભયી
ગમા

છી યવઈભાાં ભાત્ર

ભાયી

ભદદ

રેતા; ણ

હુાં

શયીજનલાવભાાં જત થમ તે છી યવડાભાાં ભાય પ્રલેળ ણ
ફન્ધ થઈ ગમ.
અભાયા કુટુમ્ફભાાં ત્રણ ેઢીથી એક દીકય અને એક
દીકયી એભ ચારત.ુાં ભાયે ણ ફીજ બાઈ નશત. એક ફશેન
લીદ્યા; તે ણ છ લાની થઈ, ફાણભાાં જ ફીમાના
યગભાાં ચારી ગમેરી. એટરે ીત ૃક્ષે ભાયા યીલાયભાાં ભાયા
કાકા, બાઈ લગેયે કઈ નશત.ુાં એવુાં જ ભાત ૃક્ષે
એક ભાત્ર ભાભા શતા. તે ણ તેભના ફાણભાાં જ ગુજયી
ગમેરા. ણ સુભી(સુભતી) યણીને આલતાાં તેના ીત ૃ–
ભાત ૃક્ષના ફશા યીલાયને રઈ, ભને ભાયા કુટુમ્ફજીલનભાાં
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ક્યાાંમ ણ યીલાયજનની ઉણ વારી નથી. કાયણ કે
તેભણે ફધાએ ભને યીલાયન પ્રેભ કેલ શમ તેન બયુય
અનુબલ આપ્મ છે .

●―ુણ્મગાંધા‖ ભાયાાં વાસુ અને ―ુણ્મશ્રક‖ ભાયા વવયા●

અને

તેથી જ વોથી શેરાાં ત ભાયે ભાયાાં વાસુની

લાત કયલી છે . એ ુણ્મગાંધા ભાનુ ાં યે ખાચીત્ર ભાયા ભનભાાં
કાંડાયાયુાં છે તે કાંઈક આવુાં છે . તેભનુ ાં નાભ ત જળકય; ણ
લશારભાાં વો ―જળી‖ કશી ફરાલે. જળી ણ ગાંગાન ખ.
ગાંગાનાાં નીય ત લધે–ઘટે; ણ આ ત એક વયખ લશેત
પ્રેભપ્રલાશ. જે એના વાંગભાાં આલે એ વોને રાગે કે જળી
ભાયી છે . આવુાં લશાર કેભ કયીને જન્ભત ુાં શળે એનુ ાં યશસ્મ
શજી લીજ્ઞાને ળધલાનુ ાં ફાકી છે .
ન બાયે , ન એકલડીયુ;ાં ફેઠી દડીનુ ાં ળયીય. દશાડાભાાં
ચાય લાય ાનની કચય ચાલે. જભી ઉઠીએ કે તયત ુછે :
‘ાન ખાળને?‖ ુછલાની રઢણ જ એલી ભામાળ કે ના
ાડલાનુ ાં ભન જ ન થામ. એના ાનની દસ્તી અઢી લયવની
આનરથી એંળી લયવના બુઢ્ઢા સુધી લીસ્તયે રી.
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જળીને ઘડીન જ નશીં. દશાડે કઈ દી‖ સુલે નશીં.
કશુક
ાં ને કશુક
ાં કાભ એના શાથ કમાા જ કયતા શમ. શલે
અલસ્થા ઢી. એંવી થમાાં; તમ દીકયીઓનાાં ઘયે જામ ત્માયે
ાડ, વાયે લડાાં ત કયી આે જ.
બયુબ
ું ાદયુું ઘય. દીકયીઓને ઘયે ભટયગાડીઓ. લહઓ
ુ
કશુાં કાભ કયલા ન દે . ત અંફય ચયખ ચરાલે. જુ લાનીભાાં
ણ ેટી–યેં ટીમ કાાંતતાાં. યેં ટીમ ખાટરા નીચે ખુલ્ર જ
યાખે. શયતાાં–પયતાાં, ઘયનુ ાં કાભ કયતાાં, લાત કયતાાં, લચચે
શાથ યેં ટીમા ઉય ચાલ્મ જ જામ. કાાંતે ણ ઘણુાં ઝીણુ.ાં
આંટીઓ ફતાલે ત્માયે એભના ભોં ય જે યાજી દે ખામ;
જાણે કચકડાભાાં ભઢીએ. જભાડવુાં એ જળીન ળખ. એના શાથે
દા એલી થામ કે જાણે આંગાાં કયડી ખાઈએ. લેઢભી એલી
ફનાલે કે વલાર થામ : કણ ભીઠુ ?
ાં જળી કે એભની લેઢભી?
કઈ ભાાંદુાં ડ્ુાં કે જળી જાણે અડધીઅડધી થઈ જામ.
ગાબયી બાયે . ડળીભાનાાં ફધાાં જ ઓવડીમાાં એ જાણે. હક
ુ ભ
કયતાાં ન આલડે. ફધુાં જાતે કયે . દીકયીઓને એક લાત
ગથુથીભાાંથી ઘુટીને
ાં
ામેરી : ‘ કાભ કયે તે કાભણ કયે .‖
‘ભાણવ લશાલુાં નથી; ભાણવનુ ાં કાભ લશાલુાં છે .‖ ‘કાભ કયલાથી
કાંઈ ઘવાઈ જતાાં નથી.‖ આલાાં આલાાં લેણ કાભ કયતી જામ
અને ફરતી જામ.
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ફાય લાની ફાલમે જળી યણીને વાવયે ગમેરી.
તીને યભેશ્વય ભાનીને ચારનાય એ જભાન. જીલનની
અનેક તડકીછાાંમડી જઈ છે . હૃદમ ત રુના ગાબા જેવુાં ચુાં
અને મુરામભ. લાદ ગાજે ને લીજી ચભકે ત છી ઉઠતી
જળી, જીન્દગીની તડકીભાાં જ્માાં ુરુ ચ ડત રાગે ત્માાં
ભાણેકથમ્બ જેલી અડ ફનીને ઉબી યશે. ‘ એભ શીમ્ભત શુાં
શાયી જાઓ છ; હુાં ફેઠી છાં ને!‖ રુના ગાબાભાાંથી આલ
રાદી યણક કેભ કયી ઉઠત શળે લારુ!

તી

યાષ્ટ્રીમ બાલનાના યાં ગે યાં ગામેરા. અન્મામ

વશન ન થામ, રીધ તન્ત મુકે નશીં. જ્માયે જળી ત ક્ષભાની
મુતી. ‘ શળે, એભાાં શુ?ાં વોના નવીફનુ ાં વો કઈ રઈ જામ.‖
આલી આલી એની પીરસુપી. એની ઉમ્ભયનાાં વો દે લદળાન,
તીથાજાત્રા કયલા દડાદડ કયતાાં શમ ત્માયે કઈ એને ુછે કે
તભે દે ‖યે કેભ જતાાં નથી ત કશે, ―― ―આભને‖ મુકીને ભાયાથી
ળી યીતે જલામ? દે લ કાાંઈ દે ‖યાભાાં જ થડ છે ? બગલાન ત
બાલ જુ એ છે .‖‖ જળી લૈષ્ણલ શલેરીના ુજાયીની જેભ
ભાંગાથી ળમન સુધીની તીની પ્રત્મેક ચમાાભાાં પ્રતી
યલામેરી યશે. તીભાાં જ યભેશ્વય–બુદ્ધી. જ કે જળીની
આસ્થા ત બાયે . દે યાવયભાાં જામ ત્માયે તીથુંકય બગલાન
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આગ ખ ાથયતાાં ગદ્ગદૌ થઈ જામ. ણ એને દે યાવયભાાં
જલાનુ ાં વ્મવન નશીં.
તી ણ કશેતાાં, ‘તાયી કક્ષા ભાયા કયતાાં ઉંચી. ત ુાં ત
ફધુાં વભબાલે બાે છે એટરે તાય ત ભક્ષ જ થલાન.
અભાયે ત શજી કને ખફય કેટરા જનભ રેલા ડળે!‖ તી
ાકુાં ાન શતા. મથાકાે ગમા.ણ શજી આજેમે ―તાયા ફાુ‖
કશીને દીલવભાાં કેટરીમેલાય એભની લાત કાઢે. બક્તને
બગલાનના સ્ભયણભાાં જેલી ભધુયતાન અનુબલ થત શળે
એલી ભીઠાળ જળી તીની લાત કયતાાં અનુબલે. તી જતાાં
જળીન

ગ

છટ

થમ.

વાવયીમાાં,

ીમયીમાાં,

ફશેન,

દીકયીઓન લડરા જેલ ફશ લસ્તાય, વો જળીને તેડાલે.
ણ એ જામ ત્માયે છકયાાં યીવામ. ‘ જળી, ત ુાં કેભ જતી યશે
છે ? અભને તાયા લીના ગભત ુાં નથી.‖ ઘયનાાં ફધાાં છકયાાંની
એલી પયીમાદ.
જળી ઝાઝુાં બણી નશતી; ણ લાાંચલાન ળખ ખય.
છાુાં નીમભીત લાાંચે. ભશાુરુનાાં જીલનચયીત્ર ખાવ લાાંચે.
ગાાંધીજી ય ઘણ બાલ. ફે દીકયીઓ ગાાંધીનુ ાં કાભ કયે .
એભના

આશ્રભભાાં

જામ.

પ્રાથાનાભાાં

જલાનુ ાં

ફહુ

ગભે.

આવાવના ગાભભાાં ણ જામ. ફુરની જેભ સુલાવ મુકી
આલે. વો માદ કયે .
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જળીને વાભમીક–પ્રતીક્રભણ કયતાાં કે નલકાયી ગણતાાં
કદી બાી નથી. ણ યાતે સુતાાં અને વલાયે ઉઠતાાં અંતયના
ખયરભાાં ઘુટીને
ાં
જે સ્લયબાય વાથે ―અયીશન્ત...અયીશન્ત‖ ફરે
એભાાં કટી–કટી નાભજનુ ાં પ વભાઈ જામ.
વદ્યસ્નાતા, વપેદ ખાદીની વાડી શેયેરી જળી, કળામે
ુજાા લીના ભાત્ર તાના ફે શાથન અર્ઘમા કયી ઉગતા
સુમાનાયામણને લાંદના કયે . એને ગામત્રી ભાંત્ર ત ન આલડે
અને છતાાં એ ભનભાાં કાંઈક ગણગણે ત્માયે એના ઘયડા ભોં
ય જે દીપ્તી દે ખામ, તે અત્માંમ યભણીમ રાગે. એભાાં
બાલરેકતા શમ. તેભાાં જગત આખાના કલ્માણની બાલના
શમ. આલી અનેક નાભી–અનાભી ુણ્મગાંધા સ્ત્રીઓની જીલન
અંજરીઓના અર્ઘમાથી જ ત આ ધયતી ણ ુણ્મગાંધા ફની
છે ને!

–ગલીન્દ યાલર
રેખક–વમ્કા :
લીશ્વભાંગરમૌ, અનેયા –

383 001

Phone: (02772) 239

283 Mobile: 94278 53583
eMail : GOVIND RAVAL (govindbhairaval@gmail.com)
છે ક આત્ભકથા નશીં; એલા – રેખકના જીલનનાાં
વાંબાયણાાં વભા ુસ્તક ―ભને વાાંબયે યે ...‖ ( પ્રકાળક – યચના
પ્રતીષ્ઠાન,

લીશ્વભાંગરમૌ

–

અનેયા

–૩૮૩
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શીમ્ભતનગય, જીલ્રે: વાફયકાાંઠા, આવ ૃત્તી શેરી: ૨૦૦૪,
ાન: ૧૪૬ કીમ્ભત: રુીમા ૫૦)નાાં ાન ૧૨૬થી ૧૩૦
ઉયથી વશેજ ટુાંકાલીને વાબાય...

ખાવ નોંધ

: ગલીન્દબાઈ અને સુભતીફશેનના

દીકયા બાઈ અત ુર યાલર atulraval@gmail.com ભીવીવીી–
અભેયીકા લવે છે . કમ્પ્યુટય અને પ્રીન્ટીંગ ટેકનૉરજીના ભાશેય.
વાશીત્મના યવીમા ત ખયા જ.

ઈ–બુકના નલા યુગના

પ્રચરનથી તેઓ લાકેપ અને તેથી તે ભાટે તેભણે એક
ભશત્ત્લાકાાંક્ષી મજના કયી. તેભણે ઈ–બુક્વ ભાટે ―એકત્ર‖ નાભની
એક લેફવાઈટ : http://www.ekatrabooks.com/ ફનાલી છે .
ભપત ડાઉનરડ કયલા ભાટે ત્માાં ઘણાાં ુસ્તક જડળે. શજી કાભ
ચાલુ છે . ઘણા પ્રકાળકન તેભણે વમ્કા વાધ્મ છે . કાભ ુણા
થતાાં, ઘણાાં ુસ્તક ત્માાં ભતાાં યશેળે.
http://www.ekatrabooks.com/book_list.php?author
name=Govindbhai આ રીંક ય ક્રીક કયળ કે ―ભને વાાંબયે
યે ..‖ ુસ્તકની એક રુકડી ઈ–બુક તભાયા આઈેડ ય શાજય
થળે. ડાઉનરડ ણ થઈ ળકળે અને અલકાળે ઘયે

કે

મુવાપયીભાાં તભાયા આઈેડ ય નીયાાંતે વાત્ત્લીક લાચનન
આનાંદ આળે...ઉત્તભ ગજ્જય..

@@@
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ફબુફા
–ચીનુ ભદી ‘ઈળાાદ’
અનુક્રભણીકા

હુાં ભાાંડ છ લાન શત એટરે કે જુ ન 1945ભાાં ભેં
ભાયી ભાને ફેડભીંટન કટા ભાાં ભાયા ફાુજી વાથે ફેડભીંટન
યભતી જમેરી. ગુજયાતી વાડી શેયીને ણ એ કટા ભાાં
દટાદટ કયતી.
એ જ લયવભાાં લીજાુય રેડીઝ ક્રફના ભકાનભાાં
ગયફાની પ્રેક્ટીવ કયાલતી ભેં ભાયી ભાને જઈ શતી. એ તે
રેડીઝ ક્રફની વેક્રેટયી શતી.
કસ્ફાતીના લાાંટાભાાં નકાાંઠાભાાં ભેં ભાયી ભાને વગી
આંખે યાતે બેરાણ થયુાં ત્માયે બાર રઈને ખેતયભાાં દડતી
જમેરી અને વાભે થમેરા એક શાથીમા નાભના બયલાડને
એણે જડફાતડ બાર ભાયે ર. ઢય રઈ બયલાડ બાગી
છટેરા ત્માયે હમ
ુાં ે એભની ાછ ાછ શાથભાાં થય રઈ
દડત ભને દે ખાઉં છાં. આ લાત 1949ની.
એ ઢાીમા લાે , ઉણે, શરય ચરાલી ડાાંગય છડે;
ળેલયરેટ કાય ચરાલે, યાત્રે અભાયી વાથે ત્તે યભે.
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તાની ભાની જેભ એમે દાાંતે છીંકણી ઘવે, નીમભીત
ટીલી જુ એ. કઈ ણ શૉટેરભાાં અભદાલાદભાાં એકરી એ
ટેવથી નાસ્ત કયતી ણ ભી આલે.
ભેં ફીજી લાય રગ્ન કમાું ત્માયે ભને ધાયીયુાં રઈને
ભાયી નાખલામે ધવી આલે – આલી જનનીની જડ ક્યાાંમ
જડે?
શા, આ ભાયી ભા : ળળીકાન્તા ચાંદુરાર ભદી, ઉપે
નાનણભાાં ભાયા ભાટે ―ફબુ‖, ભાયી ભટી લમે ભમ્ભી. આખા
લીજાુયભાાં ―ફબુફશેન‖ તયીકે ખ્માત તે ભાયી ભા આખામ
નકાાંઠાભાાં
અભદાલાદભાાં

―ફા‖

તયીકે

આજે

યહુાં

ઓખામ.
છાં,

એ

આ

ઉદૌ

ફાલન

ફધન
ફાંગરાની

વવામટીભાાંમ ઉમગભાાં રેલાત.ુાં
ભાયાાં નાની–જીજીફાને ભાયી ભા ક્યાયે મ નશીં ગભતી
અને એટરે એની ગેયશાજયીભાાં ભને કામભ કશે : ‘ કઈની
વાથે યશને ત ધ કઢ થામ; ણ આ તાયી ભા વાથે
યશેને એને કા કઢ થામ.‖
બાયે હળ
ુ ીમાય, ફાશળ, તાને રાગે તે વાચુાં એભ
સ્ષ્ટ યીતે ભાનનાયી, કા કકાટ કયી કઈનેમ ધામાું કાભે
રગાડલાની નાટયળક્તી. ાાંચ ુરુ બાાંગીને ઘડેરી એલી
ભાયી ભા શતી. ણ જ્માાં સુધી ભાયા ફાુજી જીવ્મા ત્માાં સુધી
એની વાય ખાસ્વી પ્રગટ થમેરી. ફાુજીથી ભાયી ભા ફીલે
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ણ ફહ;ુ યન્ત ુ એભના અલવાન છી સ્પ્રીંગ યથી દફાણ
ખવી ગયુાં અને વોથી લધાયે એથી કઈને અડતયનડતય થયુાં
શમ ત તે ભને અને ભાયી ત્ની શાંવાને. ણ શાંવા એના
ભનને જીતી રઈ ળકેરી અને એટરે ભેં ફીજી લાય રગ્ન
કમાું ત્માયે ભાયે નાભે શતી એ તભાભ ભીરકત એણે શાંવા
અને ભાયા બાઈ દીરીને નાભે કયી આેરી.
એણે ભાયા ગાયન કામભ લશીલટ કયે ર. ભને
યજન રુીમ એ લાયલા આતી, છી 1975ની આવાવ
રુીમા દવ યજના એ આે. રાબળાંકયને વભજાલી એભની
ાવે ખેડુતને ધીયાણ કયાલે. આ ૈવા ાછા આવ્મા કે ન
આવ્મા એની ભને જાણ નથી. ભાયા તભાભ બાઈફન્ધ વાથે
એન અંગત વ્મલશાય. યાલજીને વાચલે ને ઠકાયે ણ.
આદીરને જુ એ અને કશે :―વારા ભીમાાં, તેં જ ભાયા દીકયાને
ફગાડય.‖ અને ત્માયે આદીરવાશેફ પ્રત્મેક ળબ્દને ઈસ્ત્રી કયી,
ભાયી ભાને કશે : ―ભાજી, તભાયા દીકયાભાાં ફગડલાની ક્ષભતા
શતી જ.‖ ભનશય અને રાબ ળાંકય તયપ એને સ્ેળીમર ભાન.
યાજેન્ર શુક્રને ―ફાલ‖ જ કશે, દાઢીને કાયણે; ણ એના
ભાટેમે લશાર ખાસ્સુ.ાં સુબા ળાશને એ ―ગીરીંડય‖ કશે.
એ ભાયી ભા શતી એ કેલ અકસ્ભાત જ; ણ ભાયા
જીલનભાાં આટરી ફધી આથીક વમ ૃદ્ધી ભને એની કુખે
જનભલાને કાયણે જ ભે રી. એ યણછડરાર કસ્ફાતીની
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દીકયી – ખુફ રાડભાાં ઉછયે રી. એકની એક દીકયી એટરે
એનુ ાં નાનણ ધકાભાાં યાજાની કુાંલયીની જેભ લીતેલ.ુાં ણ
યણ્મા છી ભાયા ગયીફ ીતાને તલાંગય થતાાં લાય રાગી.
એ દયભીમાન એણે કઈનેમ ગયીફી ન જણામ એભ ઘય
ચરાલેલ.ુાં ભાયા ફાુજીના અલવાન છી 250 લીંઘા જભીન,
લધેરી જભીનન લશીલટ એણે જ કયે ર. તે અબણ છતાાં
રોંઠકા ખેડુતએ એને ―ફા‖ ―ફા‖ કશી કશીને ફુરાલી ભાયે રી
અને ધુતેરી. તે છે લટે 250 લીંઘા જભીન ભાત્ર રુીમા
ાાંત્રીવ શજાયભાાં લેચી દે લી ડેરી. એટરે સ્લબાલે ફુરણળી.
વશેજ ઉતાલી ણ આખા વ્મક્તીત્લએ ખયી. ખટા
નીણામ રઈ એને કડી ણ યાખે. યન્ત ુ ફીજી યીતે લીચારુાં
છાં ત્માયે રાગે છે કે એ ઉદાયભતલાદી વ્મક્તીત્લ ધયાલતી
શતી અને એટરે અભને વો બાઈ–બાાંડુઓને એ ગબય
ફનાલી ળકેરી. ભાયા ફાુજીના સ્લપ્નને ભાયા વન્દબે ુરુાં
કયલા એ ખાસ્સુાં ભથેરી. ભને એક પ્રવાંગ માદ છે :
યણજીતસવિંશ ગામકલાડે લડદયાભાાં ભને એક વભાયમ્બભાાં
વાર ઓઢાડી ત્માયે તે ભાનલા તૈમાય નશતી; કાયણ કે
એભણે ગામકલાડ વયકાયની શજુ યી કયતા ભાયા ફાુજીને
જમેરા. એભના ૅરેવભાાં દયફાયગઢભાાં ભારુાં વાંગીતરુક
બજવ્યુ.ાં ત્માયે ણ એણે બાયે ગોયલ અનુબલેલ.ુાં એ ભને
ઘણી લાય ુછે:
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―શ્રીભાંત ગામકલાડ વયકાય તને ઓખે? તાયી વાથે
લાત કયે ? શેં?‖
શ્રી. યણજીતવીંશ ગામકલાડના રક્ષ્ભીલીરાવ ૅરેવભાાં
યાખલાભાાં આલેરા બજન વભાયમ્બભાાં શ્રી નયે ન્ર ભદી વાથે
એક 26ભી જાન્યુઆયીએ જલાનુ ાં થમેલ,ુાં ત્માયે ભનભાાં થયુાં
શત ુાં કે ―આજે જ ભાયી ભા જીલતી શત ત કેલી ખુળ થાત!‖
ભને વાંદ ડે તેવ ુાં થડુઘ
ાં ણુાં ણ કયી ળકેરી. હુાં
એની વાંદનુ ાં બાગ્મે જ કશુાં કયી ળક્ય છાં. શભણાાં ભાયી ભાને
ભેં એક કલીતાભાાં માદ કયી છે . એ કલીતા આભ છે :
કણ જાણે કેભ; ણ શભણાાં ઘણા વભમથી
ભાયાાં રુાંલાડાાં પયકલાની આનાકાની કયે છે
અણધાયી–ગઝાયી – કઈ રશીલુશાણ
ક્ષણવન્મુખ મુકાઉં
ત ણ અચયજથી ડયથી, ભાયાાં રુાંલાડાાં ખડાાં થતાાં નથી.
જાણે અક્ષમત ૃતીમા ન શમ એભ
સુખ ભાટેન ુ ાં લણજમેલ ુાં મુહત
ુ ા નીકળયુાં શત.ુાં
ત્માયે ણ શયખથી રુાંલાડાાં રશેયામાાં નશીં.
હુાં લીસ્ભમ ખઈ ફેઠ છાં.
ભા, તાયી ગુપાભાાં
ભાયે પયી એક લાય
ઉંધે ભાથે રટકી
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ત કયવુાં ડળે?
રુાંલાડાાં ખડાાં થામ ભાટે પયી જ જનભલાનુ ાં શળે ત
કુખ ળળીકાન્તા ચન્દુરાર ભદીની જ જઈળે. અન્મની નશીં,
એ નક્કી.

–ચીનુ ભદી ―ઈળાા દ‖
માદગાય ગ્રાંથ ( વાંાદક :

―થેંક યુ ભમ્ભી‖ નાભના

અભીા ળાશ અને મ ૃગાાંક ળાશ – sampark97@yahoo.com,
મુખ્મ લીતયક : આય.આય.ળેઠ, દ્વાયકેળ, નેશરુ બ્રીજ કૉનાય,
ખાનુય, અભદાલાદ–380 001 પન : 079-2550 6573,
022-2201 3441 ઈ–ભેઈર : sales@rrsheth.com – ાનાાં–
252 : મુલ્મ – રુીમા 300) ભાાંથી વાબાય..
ાાંચ

જ

ભશીનાભાાં

જેની

ાાંચ શજાય નકર ખી ગઈ અને શાર એની ત્રીજી આવ ૃત્તી
ફની

યશી

છે

આ ―થેંક

એલા

ગ્રાંથભાાં અભીતાબ ફચચનથી અજમ
ગાાંધીથી ભયાયી
લીનફા

ફાુ,

ળફાના

બાલેથી લીનદ

ઉભટ,

યુ

ભમ્ભી‖
ભશનદાવ

આઝભીથી ળબા ડે
બટ્ટ

જેલી

અને

નાભાાંકીત

૪૭ પ્રતીબાઓએ તાની ભાતા–ભમ્ભી લીળેની લીલીધ યાં ગી
રાગણીને લશેલા દીધી છે . આ ભશામુરા ગ્રાંથ લીળે ગુણલાંત
ળાશ રખે છે :
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―ભાતા વીતા શમ કે તાટકા શમ;
ભાતા વતી શમ કે ગણીકા શમ;
ભાતા ગામ શમ કે લાઘણ શમ;
ભાત ૃત્લ વદામ લીત્ર જ શમ છે .
આ  ૃર્થલી ય ભાત ૃત્લથી અધીક લીત્ર
એલી કઈ ઘટનાની ભને જાણ નથી;
કાયણ કે આખયે ત
 ૃર્થલી તે ણ એક ભાતા જ છે !‖

વજૉક–વમ્કા :
ચીનુ ભદી, 16–જીતેન્રાકા વવામટી, ળાંકય આશ્રભ ાવે,
નાયામણનગય

યડ,

ભફાઈર

:97256

અભદાલાદ –

ારડી,

07173;

380

007;

ઈ–ભેઈર :

drchinumodi@yahoo.com

ગુજયાતી ગઝરનુાં શેલ ુાં ઈ–ભેગેઝીન, ઈ–બુકના
રુે
ડૉ. ચીનુ ભદી ―ઈળાાદે‖ ગુજયાતી ગઝરનુ ાં પ્રથભ
ઈ–વાભમીક

આીને

ગુજયાતી

ગઝરને

આજના
ાાંખ

http://chinumodi.com/ ની

ઈ–યુગને
અી
મુરાકાત
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કાભન

ખ્માર

વાભમીકની

આલળે.
વીધી

―ગુજયાતીભાાં
મુરાકાતે

ગઝર

ગુરઝાય‖

જલા

ભાટે

http://chinumodi.com/EC/ECat/Index.html

રીંક

ય

ક્રીક કયતાાં એક રુકડુાં વાભમીક, ઈ–બુકના સ્લરુે નજય
વાભે આલળે.. ફવ, ાનાાં પેયલતા જાઓ ને ગઝર ભાણતા
જાઓ..
ચીનુબાઈએ પન ય ભને જણાવ્યુાં કે, ―આ ભાવીક
ઈ–બુક સ્લરુે દય ભાવની ૨૪ભી તાયીખે લેફવાઈટ ય
મુકાળે. આ શેરા અંકભાાં ખડેરા સ્તાંબ કામભી યશેળે. આ
સ્થામી સ્તાંબ વીલામ ણ નલા અને જુ ના કલીઓની ગઝર
વતત પ્રકાળીત થતી યશેળે. શાર ુયત ુાં ત ગુજયાતલાવી
કલીઓની જ ગુજયાતી, ઉદુા, વાંસ્કૃત, વીંધી ગઝર વભાલામ
છે ; યન્ત ુ બલીષ્મે ગુજયાત ફશાય યશેતા

ગઝરકાયની

યચનાઓ ણ વભાલાળે..‖ કમ્પ્યુટયકાની તેભની આલડી
જાણકાયી ફદર ભાયા અબીનાંદનના જલાફભાાં કશે, ―ના યે ના,
આ ત ભાયા દીકયા અને તેના ભીત્રની ફધી કાયીગીયી છે ;
ફાકી ભને ત તભે જાણ...!‖ આળા યાખીએ કે દય ભાવે નલી
નલી ભાતફય ગઝર કલી તયપથી ભતી યશેળે.. ઉત્તભ

ગજ્જય..

@@@
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235 : 15-01-2012

ગઝર–ગીત
–ફકુરેળ દે વાઈ
અનુક્રભણીકા

1.
આદયી છે અને અધુયી છે ,
જાતની જાતયા ક્યાાં ુયી છે ?
યાશ જલાભાાં શુયીુયી છે ,

ભાયી આંખ ગજફની નુયી છે .
જીલલા માદ ફહુ જરુયી છે ,
એટરે ભેં વતત લલુયી છે .
ધુ શ્રદ્ધા અને વબુયી છે ?

રાગે છે , બીરુતા ઢબુયી છે .
બાલ–વભબાલ–ધ્મેમ નશીં શ ત,
જીન્દગી કૈં નથી, ભજુ યી છે .

ભીત્રતાન બયભ ન વચલામ,

યાભ મુખભાાં, ફગરભાાં છયી છે .
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અધલચાે મુરલણી ળા ભાટે?
લાત ુયી નથી, અધુયી છે !

.2.
લૈળાખ–જેઠ ભાવની ફફતી આગ છાં,

ઝયભય રુે ત ુાં આલે ત ળબ્દન ફાગ છાં.
શભણાાં ત ગુચ
ાં ળાં નયુું ને કયાં ડીમે,

જેલા લશાલે સુય ત,ુાં ભદશળ નાગ છાં.
લયદાન દીઘા આયુન ુ ાં શેરાાં ગભી ગયુ!ાં
જાણ્યુાં અનુબલે કે એકાાંગી કાગ છાં.

છે યાભનાાં યખાાં એવુાં હુાં કહુાં અને,

ભાંદીયની વીડી ય થતી હુાં નાવબાગ છાં!
કૃા–કટાક્ષ ભાયી ઉય તાય ક્યાાં થમ?!
હુાં આજની ે મ જ, મત્ન અથાગ છાં!
ભાની રીધુાં નજીવુાં છે ભારુાં લજુ દ ણ,
*કઈ લીયાટ મજનાન હમ
ુાં બાગ છાં.

(*ાંક્તી વોજન્મ: બગલતીકુભાય ળભાા)
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.3.
ાછાં જતાાં હુાં ધાય ય આવ્મ,
ક્યાાં જવુ?ાં એ લીચાય ય આવ્મ.
એક એના ુકાય ય આવ્મ,
લીતી ના દુરાય ય આવ્મ.
સ્લપ્ન ભ્રાભક છે : વાય ય આવ્મ,
માંત્ર ભાપક વલાય ય આવ્મ.
ભેઘ ગાજ્મા; યાં ત ુ લયસ્મા નહશ,
રખતાાં શેરા જ શાય ય આવ્મ.
કેભ લેઠામ આ ડુભ? ધાયી–
વાચચુાં કહ?
ુાં અશ્રુધાય ય આવ્મ.
વ, છીર અને સ્ભયણ ભફરખ,
ફાંવી છડી વીતાય ય આવ્મ.
વાભે નભાદન દાખર, ત ણ;
ભાભર મુઠ્ઠી જાય ય આવ્મ.

.4.
હુાં ઈચછાં કે એ એક લેા સ્લીકાયે ,
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 85
છીથી બરે એ જીલનબય લીવાયે .
હુાં ફેચેન છાં જેને જેને લીચાયે ,

તે ફેચેન કયતાાં લધાયે લધાયે .
યાજમના મુખભાાંથી એ ત ઉગાયે ;
યાં ત ુ અશીં કણ એને ુકાયે ?
દગ દઈ ળકે છે વજ લાદ ણ,
લન જેને ઘવડી જત લાયે લાયે .

ફીજાઓ અચાંફીત કે હુાં ચુ યહુાં છાં,
પયક જે ડય તે પકત ઉંશકાયે .

લધાય કયે ત ુાં ―ફકુરેળ‖! દુખભાાં,
ભે કુદયતી એને નકાયે .

.5.
સુકી આંખભાાં સ્લપ્ન જઈને જીવુ,ાં
લીપતાના કૈં ડાઘ ધઈને જીવુ.ાં
ભને ત અબીળા ુરુણાન,

ત ુાં જ ભકરે, આંસુ ર‖ઈને જીવુ.ાં
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ભશારમ છે ભારુાં અબયે બયે લ,ુાં

ઝુયાાનાાં હુાં ફીજ ફઈને જીવુ.ાં
ગણ ત છે ભીત્રનુ ાં લત
ા ુ ફહુ ભટુ,ાં
યીઘેથી ફવ જઈ–જઈને જીવુ.ાં

અયે નાભ કનુ ાં આ શઠેથી નીકળયુ?ાં

ન જભલા હુાં ામ્મ યવઈ, ને જીવુ!ાં

.6.
કાાંકયી પેંકામ યાફેતા મુજફ,
ળાાંત ભન લભામ યાફેતા મુજફ.
નશીં થલાનુ ાં થામ યાફેતા મુજફ,
ત ુાં ફધે દે ખામ યાફેતા મુજફ.
લીર્ઘન લીત્મે વશેજ વાનુકુતા...
ભગરુયી ફભણામ યાફેતા મુજફ.
હુાં કૃણ ળ વાચવુાં લીતી ,
ત ુાં ભે ખચાામ યાફેતા મુજફ.
આંખભાાં આંખ યલી ભાગ ત,ુાં
ળાને ત ુાં ળયભામ યાફેતા મુજફ?
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શ્ચીભે ડુફે બરે ભાય સુયજ,
―ુલ‖ા લતૌ થઈ જામ યાફેતા મુજફ!
ના કશેલાની ―ફકુરેળ‖, ળીખ કા!
ક્યાાં સુધી સ્તામ યાફેતા મુજફ?

.7.
પ્રશ્ન ુછલ શમ ત ત ુાં મક્ષ ફન,
પ્રશ્ન ફન, ત ુાં લશારન પ્રતીક્ષ ફન.
―આલકારુાં કઈ યીતે‖, એ મુઝલણ!
ાં
તીકા ળબ્દે વયજેર કક્ષ ફન.
જ ીડા ફીયદાલલાની શ વબા,
કણ ફીજ મગ્મ? ત ુાં અધ્મક્ષ ફન.
આ ને આક્ષે, કાાં ત ત ુાં ઉલેખ,
મા ત ત ુાં ડકાયલાને દક્ષ ફન.
―કઈની ટીકા નશીં‖– નુ ાં વ્રત રીધુ,ાં
બગ તાયા, અન્મન બક્ષ ફન!
ક‖ને નાન અગય નીચ ન ગણ,
કદ લધાયી, એન ત ુાં વભકક્ષ ફન.
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.8.
(Facebookની ગઝર)
નથી વાભે ત ણ યીચમની દુનીમા,
અશીં દસ્ત કેલ વમુચમની દુનીમા.
કુાંલાયા કે વીંગર... ભશાળમની દુનીમા,
ભશીરાના વાંકુર ભશારમની દુનીમા.
ખયીદીની દુનીમા... ને લીક્રભની દુનીમા...
કદી રાબ–શાનીના વાંળમની દુનીમા.
ચશેયાનુ ાં ુસ્તક આ દદાય ખાસ્સુ...
ાં
ઉયછલ્રી જ કે અનુનમની દુનીમા.
છફી છે , લીગત છે , ગભા–અણગભા છે ...
છતાાં દહ્યરી છે વભન્લમની દુનીમા.
શેરા ત દસ્તી... છીથી નીકટતા...
છી ાાંગયે ણ યીણમની દુનીમા!
સુલીધા અશીં offline થલાની...!
છે ગામફ થલાના અબીનમની દુનીમા!
અગય ભૈત્રી–લત
ા ુ શેરેથી ભટુ.ાં ..
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અશીં ક્રીક કયવુાં એ અવ્મમની દુનીમા!

.9.
યજ ળાને પ્રશ્ન ભનભાાં થામ છે ?
ળાને એ તત્ક્ષણ ળભી જામ છે ?
કાાં મુઝાય
ાં
આબન ભુરામ છે ?
એકરી જધાય કાાં લખણામ છે ?
વીધી રીટીનુ ાં ભન અટલામ છે ,
વાલ વીધી લાત ક્યાાં વભજામ છે ?
જેટર ફજ લધુ શૈમા ઉય,

ડુફલાના ચાન્વ લધતા જામ છે .
છ છ, વમ ૃદ્ધીની ઉડયા કયે ,
ત ૃપ્તી ફદરે જીલ કાાં કચલામ છે ?
કઈ ણ નશીં પ્રશ્ન શ: એલી સ્થીતી–
ર, ભી! ત ણ ખુળી છરકામ છે !

દુ:ખ જચે નશીં, સુખ ચે નશીં...શુાં કરુાં?
નશીં અલેજીભાાં ફીજુ ાં દે ખામ છે .
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.10.
કેલી યીતે બાા ય જાગે બીના બાલ?
વાથે ફેવી શજી લીચાય...લધુ ન ગથાાં ખાલ!
કેલી યીતે.......

ુાં
―ફા‖ ફલ્માાં‖તાાં શેલ–લશે
લ ુાં દુધીયુાં જે બાાભાાં,
શારયડાાં ને ગીતકથા લીવયામાાં કૈં આળાભાાં?
કાગ–પન ને ઈન્ટયનેટ ય ભા–બાા છરકાલ...
કેલી યીતે......

ભાતા કયતાાં ભાવી લશારી! અંગ્રેજી કાભણગાયી!
ગુજયાતી છે ક શડવેરાઈ... કેલી દુનીમાદાયી!
ક્યાયે ક ત બૈ ભા–બાાભાાં રુદન કય– શયખાલ!
કેલી યીતે......

*ફકુરેળ દે વાઈ*

(કલીવાંકા : ―ભશી― વાયી ગરી, બરુચા વવામટી,
આસ્તીકનગય ાવે, નલયુગ કૉરેજ ાછ, સુયત–395009
પન: 0261-276 9598, ભૉફાઈર: 98251 52923, Email:
beedeesai@gmail.com)

@@@
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236 : 29-01-2012

ખારી
–આળા લીયે ન્ર
અનુક્રભણીકા

ખોં, ખોં, ખોં, ઉધયવ ખાતાાં ખાતાાં યભણરારે ુછ્ુ,ાં
‘કેટરા લાગ્મા?‖
કાંટાે રાાં વયરાફશેને છણક કમો, ‘શજી ાાંચ ભીનીટ
શેરાાં ત ુછ્ુાં શત!ુાં શુાં કયવુાં છે તભાયે કેટરા લાગ્મા તે
જાણીને? કાંઈ કાભ–કાજ ત છે નશીં!‖
યભણરારની આંખે ઝાભયનાાં ાણી ઉતયે રાાં એટરે
રગબગ અંધા અને વયરાફશેન અસ્થભા અને વાંધીલાના
દુ:ખાલાથી શેયાન યે ળાન. ફન્ને એકભેકના ટેકે જીલન ઘવડયે
જતાાં શતાાં.
―જુ ઓને, આ ફે જણની યવઈ ફનાલતાાં ત ભને
શ્વાવ ચડી જામ છે . એલી થાકી જાઉં છાં કે, ભાયાથી નક્કામુાં
જ ખીજાઈ જલાયુ.ાં ખયાફ નથી રાગ્યુાં ને?‖
―ના, ના હમ
ુાં ે વભજુ ાં છાં. તાયી ઉમ્ભય થઈ એટરે,
ફાકી યાગ શત ત્માાં સુધી કેલી પેયફુદયડી જેલી પયી લતી
શતી!‖
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યાગનુ ાં નાભ આલતાાં જ ગભાાંથી ફધુાં જ જય
ઓવયી ગયુાં શમ એભ વયરાફશેન ધબૌ દઈને ખુયવી ય
ફેવી ડયાાં. ‘ આજ–કાર કયતાાં દવ લા થઈ ગમાાં. જ્માયે
શમ ત્માયે પન ય આવુાં છાં, આવુાં છાં કમાા કયે છે . ણ
તભને શુાં રાગે છે , યાગ આલળે ત ખય ને!‖
યભણરાર જલાફ આે એ શેરાાં એક યુલાન
ફાયણાભાાં આલીને ઉબ. કદ, કાઠી ફધુાં એ જ. યભણરારે
લીચાયુ,ું અચાનક શોંચી જઈને ડવા–ડવીને ખુળ કયી દે લાાં
એભ કયીને આવ્મ રાગે છે ! ‘કણ, યાગ? નશીં પન, નશીં
કાગ–ત્તય ને આભ ઓચીન્ત જ!‖
―યાગ નથી શલે! શુાં તભેમ તે! આંખે વયખુાં દે ખાત ુાં
ત છે નશીં ને! આલ બાઈ, અંદય આલ!‖ વયરાફશેને ફાયણુાં
ુરુાં ખરીને યુલકને આલકામો.
અંદય ન આલતાાં આગન્ત ુક ખચકાઈને ત્માાં જ ઉબ.
‘આ લયાવાશેફનુ ાં જ ઘય છે ને?‖
―કણ લયાવાશેફ?‖ વયરાફશેન શજી ુછે છે ત્માાં
યભણરાર ફરી ઉઠયા, ‘ મુકને ભાથાકુટ લયા ને ફયાની!
બાઈ, ત ુાં તાયે અંદય આલ. ફે ઘડી લાત ત કયીએ! ફલ્મા
લગય ભોંભાાં જાાાં ફાઝી જામ છે .‖
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યુલાન અંદય ત આવ્મ; ણ આ ફન્નેન ુ ાં લતાન એને
કાંઈક લીચીત્ર રાગ્યુ.ાં ડગુભગુ થતાાં વયરાફશેન ાણી રાવ્માાં,
‘રે બાઈ રે, ઠાંડુ ાણી ી. ને શા દીકયા, તારુાં નાભ શુ?ાં ‖
―ભારુાં નાભ લીનમ. હુાં ધાંધકુ ાથી અશીં કૉરેજભાાં બણલા આવ્મ
છાં. ભાયે ેઈંગગેસ્ટ તયીકે યશેવ ુાં છે . ભી. લયા વાથે પન ય
લાત ણ થઈ છે .‖
યભણરાર
એકીવાથે

ઝફકાય

અને

વયરાફશેન

થમ,

આ

ત

ફન્નેની

આંખભાાં

ફાજુ લાા!

લીનમને

મુઝલણ
ાં
થઈ આલી. શુાં લાત કયલી? ત્માાં ત યભણરાર જ
ફલ્મા, ‘ અભાયે તાયા જેલડ જ દીકય છે , યાગ. ખુફ
શળીમાય, શાં! દવ લા થમાાં એને અભેયીકા ગમાને. ફહુ વારુાં
કભામ છે .‖
―ત ત શલે ાછ ળેન આલે?‖ લીનમથી ફરાઈ
ગયુ.ાં
ચા–નાસ્ત રઈને આલેરાાં વયરાફશેનને ભાઠુ ાં રાગી
ગયુ,ાં ‘આલળે જ લી. નશીં ળેન આલે! એનેમ થત ુાં ત શળે
જ ને કે, ભાયાાં ઘયડાાં ભા–ફા એકરાાં એકરાાં શુાં કયતાાં
શળે?‖
લીનમને થયુ,ાં આ આળાબમાું ભાલતય ાવે ભાયે
આવુાં નશત ુાં ફરવુાં જઈત.ુાં ત્માાં યભણરારે લાતને ઘક્ક
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ભાયતાાં કહ્ુ,ાં ‘ અભને ફન્નેને આ ઘય ખાલા દડે છે . ત ુાં આ
લયાને ફદરે અશીં જ યશેલા આલી જામ ત!‖
લીનમ ચોંકી ઉઠય. આ ફે ભીને ભને વાણવાભાાં
રેલાની કળીળ ત નથી કયતાાં ને! એ લધુ કાંઈ લીચાયે તે
શેરાાં લી યભણરારે આગ ચરાવ્યુ,ાં ‘જ, તને કઈ લાતે
તકરીક નશીં ડલા દઈએ. ને યશેલા, ખાલા–ીલાનુ ાં ફધુાં જ
વાલ ભપત...‖
―ભપત? ળા ભાટે? તભે કેભ ભાયે ખાતય આ ફધુાં
કયલા તૈમાય થાઓ છ? હુાં ત તભાયે ભાટે વાલ અજાણ્મ
છાં?‖ લીનમે અકાઈને કહ્ુ.ાં
―કાયણ

કે,

આ

ફધુાં

કયલાથી

અભને

થળે

કે,

ઘડણભાાં અભે ફે વાલ એકરાાં નથી. અભાયી ડખે કઈ ત
છે , એલ વધીમાય યશેળે. અને ફીજી લાત, અભાયા ફેભાાંથી
એક ઓચીન્ત ુાં ભયી જામ ત રકને બેગા કયલા કઈક ત
જઈળે ને?‖ વયરાફશેન ફરતાાં ફરતાાં યડી ડયાાં.
લીનમને ફન્નેની ખુફ દમા આલી; ણ અચાનક ઉબા
થમેરા આ વાંજગભાાં શુાં કયવુાં તે એને સુઝત ુાં નશત.ુાં ‘હુાં જયા
લીચાય કયીને જલાફ આુ.ાં અત્માયે ત ભાયે ભડુાં થામ છે .‖
કશેતાાં તે ઉબ થમ.
યભણરાર દીલારને ટેકે ટેકે તેની ાછ ગમા,
‘ઘડીક ફેઠ શત ત વારુાં રાગત; ણ લાાંધ નશીં. શલે ત
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ત ુાં અભાયી વાથે જ યશેલા આલી જઈળ. ઘય બયુું બયુું
રાગળે.‖
―ક્યાયે

જલાફ

આીળ,

દીકયા?

કારે

કે

યભ

દીલવે? ને શા, પન નાંફય ત રેત જા. ત ુાં એક પન કયી
દઈળને ત હુાં તાયે ભાટે ફધી તેમાયી કયી યાખીળ. આલજે
શાં, ફેટા!‖ વયરાફશેનન અલાજ તયડાઈ ગમ.
ફાયણુાં ફાંધ કયી ફન્ને અંદય આવ્માાં. ‘ શુાં રાગે છે ,
તભને? એ આલળે કે નશીં?‖
―હુાં કેલી યીતે કશી ળકુાં? તાના રકનાાં ભનભાાં શુાં
છે એનીમે ખફય આણને ડતી નથી; ત લી ાયકાનાાં
ભનની ત કેભ ખફય ડે?‖
વયરાફશેને બીની આંખ ય વાડરાન છે ડ દાબ્મ;
છી યભણરાર તયપ જઈને ફલ્માાં, ‘આભ ને આભ આણે
ક્યાાં સુધી યાશ જમા કયીશુ.ાં ..?‖
(જમન્ત દલીની ભયાઠી લાતાાને આધાયે )

તા.

16/11/2010ના ―ભુભીુત્ર‖ ાક્ષીકના

વાબાય...
–આળા લીયે ન્ર
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237 : 12-02-2012

જીલનની અન્તીભ વાાંજ….!
–નીરભ દળી
અનુક્રભણીકા

―ફવ, શલે ફહુ થયુ.ાં આ જીલનન કઈ અથા નથી.
કઈને ભાયી ડી જ નથી. આખી જીન્દગી શુાં ફધાાંન ુ ાં વાાંબળમા
જ કયલાનુ ાં અને વશન કમાા કયલાનુ?ાં કઈને ભાયી જરુય નથી.
હુાં ત વાલ લધાયાની થઈ ગઈ છાં… નક્કાભી… વાલ નક્કાભી
ફની ગઈ છાં. જાણે ખારી ળીળીભાાં તડક બયલાની યભત યમ્મા
કરુાં છાં. અથાશીન જીન્દગીની ભાપક અથાશીન યભત…. આલા
જીલન કયતાાં ત… અને શલે આ નીણામભાાં કઈ પેયપાય નશીં.

આભ ણ, આ ચાય દીલવ એકરી છાં. આલ ભક
ફીજી લાય ભે ન ભે . ફવ, જેને જે ભાનવુાં શમ, જે લીચાયવુાં
શમ તે લીચાયે . ભમાા છી ભને ળ પયક ડે છે ? દુનીમા આખી
સ્લાથી છે . ફે દીલવભાાં ફધુાં ભુરી જળે. દીળા શમ કે ન શમ
કને પયક ડે છે ? ભાયા એક લીના દુનીમા અટકી ત નથી
ડલાની. હુાં નશીં શઉં ત્માયે જ ફધાને ભાયી કીમ્ભત વભજાળે.‖
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ફધાને ખફય ાડી દે લા ભાટે શાથભાાં ગીઓની
આખી ફૉટર વાથે ફેઠેરી દીળાની લીચાયભાા આગ ચારે
તે શેરાાં જ ફાજુ ભાાં ટીમ ય યશેર પન યણક્ય. દીળાએ
કાંટાાથી પન તયપ જયુ.ાં ―આને ણ છે લ્રી ઘડીએ યણકવુાં
છે ? નથી ઉાડલ… શલે ઉાડીને કાભ ણ શુાં છે ? બરે
લાગત… ભાયે શલે આ ફધી ફાફત વાથે કઈ નીવફત
ખયી?‖ ણ પન કયનાય જાણે જીદે બયાયુાં શમ તેભ યણકલાનુ ાં
ુાં
ફન્ધ જ નશત ુાં થત….
કાંટાીને કે ગુસ્વાથી દીળાએ પન
ઉાડય. ―રાલ, જઉં ત ખયી… ભાયા નવીફભાાં અન્તીભ
લાત કની વાથે કયલાની રખાઈ છે …‖

―શલ્ર…‖

―લીયર છે ?‖

―કણ લીયર?‖

―લીયર… લીયર ળાશ….‖

―વયી… યોંગ નમ્ફય… અશીં કઈ લીયર યશેત નથી.‖
―ત કણ યશે છે ત્માાં?‖
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―તભાય ભતરફ?‖ દીળાના અલાજભાાં ગુસ્વ બળમ.

―ુછલાન અથા એ શત કે આ કણ ફર છ?‖
―હુાં લીયર ત નથી જ ફરતી… એટલુાં ુયત ુાં નથી?‖
―એ ત વભજાઈ ગયુ…
ાં આ અલાજ લીયરન નથી… ણ…
પ્રીઝ કઈ ગેયવભજ ન કયળ. આ ત જસ્ટ તભાય અલાજ
ખુફ વયવ… ફહુ ભીઠ રાગ્મ તેથી ુછાઈ ગયુ.ાં વયી… કાંઈ
ખયાફ રાગ્યુાં શમ ત….‖
દીળાન ગુસ્વ થડ ળાન્ત થમ. એકાદ  ભોન યશી તેણે
જલાફ આપ્મ :
―હુાં દીળા ફલુાં છાં. આઈ ભીન… ભારુાં નાભ દીળા છે .‖
―ઓશ….! ગ્રેટ…. જીલનભાાં ફધાાંને ગાઈડ કયનાય… દીળા
ફતાલનાય…. લાશ!‖

―વયી… હુાં કઈને ગાઈડ કયતી નથી.‖
―અગેઈન વયી… આઈ લઝ જસ્ટ જકીંગ….‖
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―અજાણ્માઓ વાથે જક કયલાની તભને આદત છે ?‖

―ના, ણ તભે અજાણ્માાં રાગ્માાં જ નથી… એનુ ાં શુ?
ાં ‖

―લાત કયલાભાાં સ્ભાટા રાગ છ.‖

―ખારી લાત કયલાભાાં? હુાં આખ્ખ સ્ભાટા છાં.‖
―તભાયી જાત લીળે ફહુ ઉંચી ભાન્મતા ધયાલતા રાગ છ.‖
―તાની જાત લીળે ભાન શવુાં એ ભાયા ખ્માર મુજફ કાંઈ
ખયાફ લાત ત નથી જ. નીજની જાતની લી અલગણના ળા
ભાટે?‖

―રેખક છ?‖

―રેખક થલાનાાં સ્લપ્ન જઉં છાં ખય….‖

―વનાાં? શમ્ભ! ખારી દીલાસ્લપ્નભાાં યાચ છ કે છી ભશેનત
ણ કય છ?‖ દીળા અજાણણે લાતભાાં ગુથ
ાં ાતી જતી શતી.
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―આ અત્માયે શુાં કયી યહ્ય છાં? ભશેનત જ ને? દીળા નાભની કઈ
સુદ
ાં ય છકયીને ટાલલાની….‖

―લટ?‖ શલે દીળાના અલાજભાાં ગુસ્વ બળમ.

―વયી…વયી…. ભીઠાળની વાથે તીખાળ ણ છે કે નશીં તે જયા
ચકાવત શત. એકરી ભીઠાળ ફહુ વાયી નશીં. ડામાફીટીવ થઈ
જામ. આભ ણ ભને યગીઓ પ્રત્મે ફહુ ભાન નથી જ. ણ
તભાયે ભાટે લાાંધ નથી.

ભીઠાળ… તીખાળ ફાંને છે તભાયાભાાં….‖
―ફરતાાં… ભસ્કાાં ભાયતાાં વારુાં આલડે છે ….‖

―થેન્ક્વ પય કૉમ્પ્રીભેન્્વ… તભાયા જેલી સુન્દય યુલતીઓની
શુબેચછાઓની ભશેયફાની શમ્ભેળાાં ભાયી ઉય યશી છે .‖

―હુાં સુન્દય છાં એભ કણે કહ્ુ?‖
ાં
―યુલતીઓને હુાં સુન્દય જ ગણુાં છાં. આભ ણ, સુન્દયતા ત
દૃષ્ટીભાાં છે … અને ભાયી દૃષ્ટી સુન્દય છે જ. તેથી ભને લીશ્વભાાં
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કશુાં અસુન્દય દે ખાત ુાં જ નથી. હુાં ત વીધ કલી કરાીન
લાંળજ….‖ અને વાભે છે ડેથી ખડખડાટ શાસ્મન અલાજ વાાંબી
દીળા થડી ખીજાઈ.

―જાતે સુન્દય ફની જલાન તભાય આ આઈડીમા વાય છે . ેરા
દરા

તયલાડીની

―તભે ફધા

લાતાા

લાાંચી

નાશક દરા તયલાડીને

રાગે

લગલ છ….

છે .‖
તેણે

ફીચાયાએ ત આણને કેટરી ફધી વગલડ કયી આી છે .‖

―ઓશ…! તભને દરા તયલાડી ભાટે ક્ષાત રાગે છે …. કે છી
એના જ લાંળજ છ? એની લે…. તભાયી વેન્વ ઓપ હ્ુભય વાયી
છે .‖ નશત ુાં શવવુાં ત ણ દીળાના ચશેયા ય એક ભન્દ
સ્ભીતની રશેયખી ત પયી જ લી. ફાકી આત્ભશત્માની અન્તીભ
ે લી શાસ્મ કેવ?ુાં જીલનભાાં શાસ્મની  નીભાાણી શત ત
ત આલ લીચાય જ….

―ભાયી વેન્વ ઑપ હ્ુભય ભાટે ભીત્રને ભાન છે .‖

―તભાયા ભીત્રને હ્ુભય એટરે શુ?ાં એ ખફય નશીં શમ.‖

―કેભ તભને હ્ુભયભાાં ખફય નથી ડતી?‖
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―હુાં તભાયી ભીત્ર થડી છાં?‖
―નથી? હુાં ત ભ્રભભાાં શત કે તભે ભાયા ભીત્ર ફની જ ગમાાં છ.
યોંગ નમ્ફય વાથે કઈ આટરી લાત થડી જ કયે ?‖ દીળાએ ધડ
દઈને પન કાી નાખ્મ… વભજે છે શુાં એના ભનભાાં? ફે-ાાંચ
ભીનીટ એભ જ વાય થઈ. ત્માાં લી પન યણક્ય. ન જાણે
કેભ ણ દીળાથી આ લખતે પન ત ુયત ઉાડાઈ ગમ. નક્કી
એ જ….! એભ વશેરાઈથી ીછ છડે તેભ નથી રાગત.ુાં જયા
ખખડાલલ

ડળે.

વભજે

છે

શુાં

તાની

જાતને?

―શલ્ર….‖ દીળા વાચી શતી. વાભેથી પયી એ જ અલાજ…

―વયી દીળાજી, ભાય ઈયાદ તભને શટા કયલાન નશત. આ ત
ભને એભ કે જીલનની અન્તીભ ે કઈ નવીફદાય વ્મક્તી
વાથે લાત કયીને હુાં વાંવાયને અરલીદા કયીળ? એ જાણલાના
રબભાાં….‖ દીળા ચભકી. આ ણ કઈ તાના જેવુાં વભદુખીયુાં
છે કે શુ?ાં નશત ુાં ફરવુાં તમે ભભાાંથી નીકી જ ગયુ.ાં
―એટરે? તભેમ ભાયી જેભ….?‖ વાભે છે ડે એકાદ ક્ષણ ભોન…

―ભાયી જેભ એટરે? તભે ણ….?‖
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―શા, ભાયી ણ આ અન્તીભ વાાંજની અન્તીભ લાત છે . આણી
મુરાકાત કાંઈક અનખી નથી રાગતી?‖

―અનખી છે જ. અન્તીભ ના વાથીદાય નશીં?‖
―ણ તભે ત ુરુ છ…. તભાયે લી આત્ભશત્માનુ ાં ળા ભાટે
લીચાયવુાં ડે?‖

એકાદ ફે ક્ષણ ભોન છી….
―કેભ ુરુને કઈ તકરીપ ન શમ એલ કઈ નીમભ છે ?‖ દીળા
ગુચ
ાં લાઈ…..

―ના, ના, નીમભ ત નથી…. ણ વાભાન્મ યીતે આણ વભાજ
ુરુપ્રધાન છે તેથી જે વશન કયલાનુ ાં આલે તે ભટે બાગે
સ્ત્રીઓને જ પાે આલે છે ને?‖

―એ તભાય ભ્રભ છે . આણી અન્તીભ વાાંજે શલે એ ભ્રભ તડીને
શુાં પામદ? નશીંતય જરુય કશેત. જતાાં શેરાાં કદાચ દીર શવુાં
કયલાની એક તક… ણ ના જલા દ… અન્તીભ વાાંજે દીર
શવુાં થામ કે નશીં… ળ પયક ડે છે ખરુાં ને?‖
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―શા…ના… વાલ એવુાં ત નશીં…. કઈ વહૃદમી લાત વાાંબનાય
ભે ત જરૂય ગભે. શવતાાં શવતાાં દુનીમાને અરલીદા કશેલાનુ ાં
વદનવીફ ફધા ાવે નથી શત.‖ુાં

―તભે ત પીરસુપની ભાપક લાત કયલા રાગ્મા….‖

―અન્તીભ ે કદાચ દયે ક ભાનલી પીરસુપની અલસ્થાએ
આઆ શોંચી જત શળે નશીં?‖ દીળા અનામાવે લાતના
પ્રલાશભાાં ખેંચાઈ. આભ ત તાની લાત વાાંબલાન વભમ
કઈની ાવે શત જ ક્યાાં?

―ફની ળકે તભે વાચા શ… ણ ભને ત આ ે ભત જેવુાં
ફીજુ ાં કઈ સુખ દે ખાત ુાં નથી.‖ વાભે છે ડેથી નીયાળ અલાજ
વાંબામ.
―ના, ના, વાલ એવુાં નથી… તભે ત ુરુ થઈને ણ વાલ
શીમ્ભત શાયી ગમા. આભ વાલ નીયાળાલાદી થવુાં તભને ફયાફય
રાગે છે ?‖
ુાં
―ભને ત કશુાં જ ફયાફય નથી રાગત….
ફયાફય રાગત ુાં શત
ત

ભયલાન

લીચાય

જ

ળા
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―ફધુાં ફયાફય શમ ત્માયે વો કઈ જીલે… ભયવુાં ત ફહુ આવાન
છે . ફની ળકે તભે જીલલાન ુયત પ્રમત્ન જ ન કમો શમ?‖
દીળા જાણ્મે-અજાણ્મે કાઉન્વેરયની ભુભીકાભાાં આલી ગઈ.
―ફની ળકે…. ફધુાં ફની ળકે…. ણ શલે એક લાય નીણામ
રેલાઈ ગમ એભાાં પેયપાય કયલાની ભને કઈ ઈચછા નથી.‖

―જીલનભાાં કેટરીમે લાય આણે આણા નીણામ પેયલતા નથી
શતા? દૃષ્ટી થડી ફદરીએ… થડા ઝીટીલ થઈએ ત ફની
ળકે,

દુસનમા

કાંઈક

અરગ

ણ

દે ખામ.‖

―કદાચ તભાયી લાત વાચી શળે….‖

―કદાચ નશીં… વ ટકા વાચી જ છે .‖ દીળા જાણે એક ઝનુનભાાં
આલી ગઈ.

―શળે….. ણ ભાયે શલે એવુાં કશુાં સલચાયવુાં નથી. જીલલા ભાટે
આટરાાં ફધાાં વભાધાન કયલાનાાં શમ… ડગરે ને ગરે આણે
જ….‖ વાભે છે ડેથી ળબ્દ અધુયા જ યહ્યા.
―મુશ્કેરીઓથી શાયીને યણભેદાન છડી દે વ,ુાં એ ત કામયતા
કશેલામ…‖ દીળાની કાઉન્વેરયની ભુભીકા આગ ચારી, ―ઘણી

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 107
લાય વાલ નાની લાતભાાં આણે આલેળભાાં આલી જતા શઈએ
એવુાં ણ ફને.‖

―શા, ફની ત ફધુાં ળકે…. આભ ત કઈએ કહ્ુાં જ કે ―એક
દયલાજ ફાંધ થામ ત્માયે ફીજ આઆ ખુરે છે . પક્ત
આણી દૃષ્ટી જ એ ખુલ્રા દયલાજા તયપ ફદરલાની જરુય
શમ છે .‖ શમ્ફગ ફધુ….
ાં
અને કઈ દઢડાહ્યા કલીએ ત લી
ગાયુાં જ છે ને કે , ――આગરા લાાંકે લાટ જુ એ છે લવાંત…..‖‖
કલીઓને ફીજુ ાં કાભ ણ શુાં શમ છે ?‖

―અયે , લાશ! તભે ત કલીતાના ળખીન રાગ છ!‖
―કલીતા? વારુાં છે તભારુાં નાભ કલીતા નથી.‖

―વભજાયુાં નશીં…..‖
―ભને ણ ુરુાં ક્યાાં વભજાયુાં છે ? આભ ણ આણે ફધી લાત
વભજીને જ ફરીએ છીએ એવુાં થડુાં છે ?
વભજ્મા લીના ણ જીલનભાાં કેટકેટલુાં થત ુાં શમ છે … કયતા
શઈએ છીએ…‖
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―તભે ત વારુાં એવુાં લાાંચયુાં રાગે છે …. અભ્માવી છ…..‖
―થેન્ક્વ પય કૉમ્પ્રીભેન્્વ… ણ લાાંચેલ ુાં ફધુાં અભરભાાં થડુાં
મુકી ળકામ છે ? એ ફધુાં ત થીભાાંના યીંગણાાં જેવુ.ાં ફીજાને
કશેવ ુાં આવાન છે . ફાકી તાની ઉય થડા પ્રબ્રેભ આલે
ત્માયે તે ફધુાં ભુરી જામ છે . જુ ઓ, કઈ શૈમાફુટ રેખક શુાં કશે
છે ? : ――ફુરે નીવાવ નાખ્મ શામ…. ભારુાં ઝાકફીન્દુાં સુકાઈ
ગયુ;ાં ણ વલાય ડી ત્માયે આવભાનન ત આખ તાયારક
ખલાઈ ગમ શત..‖‖ રેખકને ત ઠીક છે રખી નાખવુાં છે ….‖
―ના, ના, વાલ એવુાં નથી, ઘણાાં ુસ્તકએ અનેકની દુનીમા
ફદરી નાખી શમ એલાાં ઉદાશયણની ખટ નથી જ.‖

―તભાયી લાત લીચાયલા રામક ત ખયી જ. અને વાચુાં કહુાં ત
ક્યાયે ક ભને એલ લીચાય ણ આલે છે કે હુાં ત આત્ભશત્મા
કયીને છટી જઈળ. ભાયે ત છી કાંઈ જલાનુ ાં યશેત ુાં નથી….
ણ એટર સ્લાથી હુાં થઈ ળકુ?
ાં કદાચ આણા જલાથી
દુનીમાને ખાવ કઈ પયક ન ડે ણ એકાદ-ફે વ્મક્તી ત
ક્યાાંક શલાની જ જેભને આણા જલાથી ખયે ખય દુુઃખ થામ.
અને

તેથી

જ

આટરા

વભમ

સુધી

લીચાયત

શત.‖

―તે લીચાયી લીચાયીને અન્તે ત આવુાં નેગેટીલ જ લીચાયુું ને?‖
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―શુાં કરુાં? આદત વે ભજબુય….‖

―ના, ના, એભ કશીને છટી જલાન આણને કઈ શક્ક નથી.
આણી અત્માય સુધીની જીન્દગીભાાં કેટરામે રકન પા શળે
જ. ભાતા-ીતા, વગાાં-લશારાાંઓ. ભીત્ર…. કઈક ત શળે જ
જેભણે આણા ભાટે….‖ ફરતાાં ફરતાાં દીળા અચાનક અટકી
ગઈ. તે આભ લાતના પ્રલાશભાાં આલીને કઈ અયીચીત
વ્મક્તી વાથે આ ફધુાં શુાં ફરી યશી છે ? અને એ ણ ક્યાયે ?
જ્માયે તે ણ ભયલાનુ ાં નક્કી કયી રીધુાં છે . આ ક્ષણે આલી
કઈ દરીર તાને ળબે ખયી? ણ ના, તાની દરીરથી
કઈનુ ાં જીલન ફચી ળકત ુાં શમ ત… જતાાં જતાાં એક વત્કામા…

―કેભ, તભે ણ ફરતાાં ફાંધ થઈ ગમાાં ને? તાની લાત આલે
એટરે ફધા આભ જ કયે . ફીજાને ઉદે ળ આલ કે ભટી ભટી
લાત કયલી જ આવાન છે . અભર આવાન થડ જ છે ? અને હુાં
જાણુાં છાં કે શલે તભે આવુાં જ કશુાં રેક્ચય કયળ કે ―જીલન
અણભર છે . અયે , વભાજભાાં આણાથી લધાયે દુુઃખી અગણીત
રક છે … તેભના તયપ દૃષ્ટી યાખીએ ત્માયે જ વભજામ કે
ઈશ્વયે આણને કેટલુાં આપ્યુાં છે ….!‖ આવુાં જ કાંઈક કશેવ ુાં છે ને
તભાયે ? અયે , ભેડભ…. આવુાં ઘણુફ
ાં ધુાં હુાં વાાંબી ચુક્ય છાં…
અને ભને શલે એની કઈ અવય નથી થતી.‖
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હદળાને થડ ગુસ્વ ચડય. ફધુાં જાણલા છતાાં જેને વભજવુાં જ
નથી, એને કણ વભજાલી ળકે? છતાાં… જાણ્મા છી કઈને
આભ ભયલા થડા દે લામ? જીન્દગી કાંઈ આભ પેંકી દે લા ભાટે
થડી જ છે ?

―જુ ઓ ભીસ્ટય, તભે જે શ તે… ણ… રેટ ભી ટેર યુ લન
થીંગ… તભે નીણામ બરે કયી રીધ ણ એક કાભ કય… તભે
લધાયે નશીં ત એક દીલવ ભાટે તભાય આ લીચાય મુરતલી
યાખી ન ળક? આત્ભશત્મા કયલી જ શમ ત આલતી કારે કય
ત ણ ચારે ને?‖

―એક દીલવભાાં ળ પયક ડી જલાન?‖

―એ ત ભને ણ નથી ખફય…. ણ કદાચ તભે આ ગલુાં
કઈ ક્ષણીક આલેળભાાં રીધુાં શમ…. ફની ળકે આલતી કારન
સુયજ તભાયે ભાટે કઈ શુબ વાંદેળ રઈને ણ ઉગે…. તભાયાાં
કાયણની ત ભને જાણ નથી… ણ ફની ળકે કારે તભને
જીન્દગી જીલલારામક ણ રાગે…. તભે જ કહ્ુાં તેભ આગરા
લાાંકે કઈ લવાંત તભાયી પ્રતીક્ષાભાાં….‖

―દરીર ુયતી તભાયી લાત વાચી છે . રકને વભજાલતાાં તભને
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વારુાં આલડે છે . તભે એક કાભ કય ને… એક કાઉન્વેરીંગ
વલીવ ખરી નાખ…. વાયી ચારળે.‖

―તભાયી ઉય ભાયા કાઉન્વેરીંગની કઈ અવય થતી નથી ત
ભાયી વલીવ વાયી ચારળે એભ કેભ કશી ળકામ?‖

―કણે કહ્ુ?ાં અવય નથી થઈ?‖

―એટરે? તભે…તભે ભાયી લાત સ્લીકાયી?‖ તે ઉત્વાશભાાં કેભ
આલી

ગઈ

તે

દીળાને

વભજાયુાં

નશીં.

―આ ે ત રાગે છે એક લધુ દીલવ યાશ જલાનુ ાં તભારુાં
સુચન કાંઈ ખટુાં ત નથી જ. લીચાયલારામક ત ખરુાં જ.‖

―પક્ત લીચાયલા રામક જ નશીં. અભરભાાં મુકલા રામક ણ
ખરુાં જ.‖ દીળાએ બાયુલાક તાની લાત દશયાલી.

―ઓકે… ભેડભ… તભે જીત્માાં… અને હુાં શામો…. તભાયી લાત
સ્લીકાયી હુાં આજન દીલવ… પક્ત આજન જ દીલવ ભાય
ભયલાન કામાક્રભ મુરતલી યાખુાં છાં. ફની ળકે આ ભાયા ભાટે
ખયા અથાભાાં દીળાસુચક ફન…. ખુફ ખુફ આબાય…. વ
નાઈવ

ઓપ

યુ….‖

અને

યોંગ

નાંફય
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દીળાના કાનભાાં તાના ળબ્દ જ ડઘાઈ યહ્યા…. ફે-ાાંચ
ભીનીટ ભોન વાય થઈ ગઈ. તેના ભનભાાં આખી લાતચીત
ડઘાતી યશી. થડી લાયે તેણે શાથભાાં યશેરી ગીઓની
ફૉટરન ઘા કમો. ફયાફય તે જ લખતે ેર ―યોંગ નમ્ફય‖
ખુળખુળાર થત ીક્ચય જલા જત શત. ફાજુ ભાાં ફેઠેર તેન
ભીત્ર ુછત શત :
―શુાં શત ુાં આ ફધુ?ાં આ આત્ભશત્માની લાત કની વાથે કયત
શત?…‖
―હુાં જયા જક કયલાના મુડભાાં શત. અને વાભે વાચેવાચ કઈ
દીળા નાભની સ્ત્રી શતી… આત્ભશત્મા કયલાના લીચાયભાાં
અટલામેરી શતી. ભેં ભાયી વાઈકરૉજી કાભે રગાડી. ફની ળકે
કે તેણે ભયલાન તેન લીચાય ડત મુક્ય શમ…‖ અને યોંગ
નમ્ફયે ખુળ થઈ ભઢેથી વ્શીવર લગાડી…

–નીરભ દળી
નેટજગત વાથે જેભન નાત છે તેલા લાચકભાાંથી
નીરભફશેનના નાભથી બાગ્મે જ કઈ અજાણ શળે. રેખીકા
ફશેન નીરભ દળીના ુયા યીચમ ભાટે, તેભની પ્રકાળીત
યચનાઓ લીળે, અત્માય સુધીભાાં પ્રકાળીત થમેરાાં તેભનાાં
ુસ્તક લીળે લીગતુણા ભાશીતી ભેલલા, એભના પ્રવીદ્ધ
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બ્રગની

http://paramujas.wordpress.com/about/

મુરાકાત રેલા લીનન્તી..

વજૉક–વમ્કા :
Address:

Harish

Doshi,

Bunglow

E/2,

Paeadeep

Phosphate Ltd., P.P.L.Township, BHUVANESHWAR, Pin
code : 754 145, Dist: Jagatsinghpur, ORISSA-INDIA
ઈ–ભેઈર : nilamhdoshi@yahoo.com ; ભફાઈર પન નાંફય
– 95561 46535

♦●♦
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238 : 26-02-2012

ગઝરતત્ત્લ
–યાકે ળ શાાંવરીમા

.1.
.1.
આ ખબે ળાથી જભેર યાખીએ?
વાલ ખારી ―હ‖ુાં ન થેર યાખીએ.
ળી ખફય અંધાય ક્યાયે ખાફકે?
એક દીક ેટલેર યાખીએ.

વાંત શલાન ન યશે ભીર્થમા બયભ
શાથને ફવ સ્શેજ ભેર યાખીએ.

ળક્ય છે ક્યાયે ક ઉત્તય ણ ભે ,
ત્ર એને ાઠલેર યાખીએ.

.2.
જીલલા એકાદ કાયણ જઈએ,
જીલને ક્યાાંક ગુચ
ાં લેર યાખીએ.
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આખયે એની કૃા ત થામ છે,
આણાથી યાશ ક્યાાં જલામ છે?

એ ધાયે; દ્વાય ણ શયખામ છે,
ખુદ ઉઘડલાને અધીયા થામ છે !

કણ ફનલાકાને ટાી ળકે?
તે છતાાં ક્યાાં સ્શેજ સ્લીકાયામ છે?

ભાત્ર કાંકય પેંકલાના ખ્મારથી,
જભાાં લભ અણદીઠાાં વજાામ છે !
―વલાન ુ ાં કલ્માણ કયજ, શે પ્રભુ‖
લેણ એલાાં એભ ક્યાાં ફરામ છે !

.3.
શુાં ભશેકે છે ફધે રફાન જેવુ?ાં
ઉભીઓનુ ાં થાત ુાં શ વન્ભાન જેવુ.ાં

સ્થીય છે ચશેયાની એક્કે એક યે ખા,
બીતયે નક્કી શળે તપાન જેવુ.ાં
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…ને પ્રાંચની છી ળરુઆત થાળે,
ફાકભાાં જ્માયે આલે બાન જેવુ.ાં

જાત આખી ઓગી યશી છે કળાભાાં,
આ હૃદમનુ ાં શ કશુાં વાંધાન જેવુ.ાં

કૈં ક ાથયણાાં ભળમા યે ળભ વયીખા,
ક્યાાં કદી ચાહ્ુાં શત ુાં કાંતાન જેવુ!ાં
એક પ્રાચીન વ ૃક્ષનુ ાં ઊભુાં છે ઠુ ાંઠ,ુ ાં
કેટરીમે ભવભનાાં ફમાન જેવુ.ાં
કેભ ફાયીને કરુાં હુાં ફાંધ ―યાકેળ‖,
આ શલાનુ ાં થામ ના અભાન જેવુ.ાં

.4.
આભ આ કનુ ાં સ્ભયણ થઈ જામ છે,
જાતનુમે
ાં લીસ્ભયણ થઈ જામ છે !

એ ત વનાભાાં યીઓને જુ એ,
આણે ફવ જાગયણ થઈ જામ છે !
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ઝાાંઝલા નજયે ડે સુદુય ત,
ઝાંખનાઓનુ ાં શયણ થઈ જામ છે !

વાલ કયી આંખ જઈ – કઈની,
અશ્રુબીન એક જણ થઈ જામ છે !
વઘળાં લાાંચેલ ુાં યશે છે માદ ક્યાાં?
કેટલુાં તમે ગ્રશણ થઈ જામ છે !

.5.
ક્યાાં ફધે દીરથી જલાત ુાં શમ છે,
એટરે કામભ થકાત ુાં શમ છે .

વો પયે છે આભ ત દે ળાલય,
તમ ઘયને ક્યાાં લટાત ુાં શમ છે .

કામભી કઈ દળા શતી નથી,
ફે-ઘડી ધુમ્ભવ છલાત ુાં શમ છે .

એક ખુલ્રી ાઠળાા છે જીલન,
કાંઈ ને કાંઈ શય બણાત ુાં શમ છે .
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નાભ ક્યાાં આલે છે શઠે કઈનુ,ાં
તમ બીતય કૈં યટાત ુાં શમ છે .

તા બાદયલાન લયવે તીય થઈ,
ને ઝયણ બળાં ઘલાત ુાં શમ છે .

.6.
વોંી દે ઈશ્વયને વઘા બાય ભનલા,
શય ે ના વ્મથા લરખાાં ભાય ભનલા

વો સુતાાં છે ઓઢીને અંધાય ભનલા,
કણ સુણે સુમાન કાય ભનલા.

શમ છે વાંકેત એભાાં ગેફન ણ;
આણા ક્યાાં શમ છે નીધાાય ભનલા.

યાઈના દાણા નશીં; લાવ્મા છે ળબ્દ,
રાગળે એને ત પતા લાય ભનલા.

ફાાંધજે ના ધાયણા કઈ અભાંગર
આખયે એ થામ છે વાકાય ભનલા.
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ફવ ચયણને મુકી દે દ્માવને ત,ુાં
ાભલ છે દુયન અણવાય ભનલા.

.7.
એમ અંધાયા ભશીં ગભત ુાં શત,ુાં
દુય જ કે કૈં ક ટભટભત ુાં શત.ુાં

કાન ભાાંડી ર્થથય ફેઠા શતા,
એક ઝયણુાં કૈં ક ગણગણત ુાં શત.ુાં

અન્મથા ના ધુની આલે ભશેક,
કઈનુ ાં નક્કી હૃદમ ફત ુાં શત.ુાં

વ્માધનુ ાં ચક્કવ અશીંમાાં ઘય શળે,
ળેયીભાાં બળાં શયણ બભત ુાં શત.ુાં

જાણે ઝયણાન થલાન શમ જન્ભ,
એભ ર્થથયભાાંથી જ ઝભત ુાં શત.ુાં

.8.
એના તયપ ઉભી લશાલી ત જુ ઓ,
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એના હૃદમતરને બીંજાલી ત જુ ઓ!
કને ખફય લટવ ૃક્ષનુ ાં ાભે સ્લરુ?
ઝીણુાં બરે શ ફીજ, લાલી ત જુ ઓ!

છે ળક્ય કે કઈ ગઝર ણ નીજે,
રેખણ છે કય ભાાંશ,ે ચરાલી ત જુ ઓ!
ળીખય ય પ્શોંચી ગમા વારુાં થયુ,ાં
ણ ત્માાં શલે ખુદને ટકાલી ત જુ ઓ!.

એવુાં ફને એ દડીને બેટી ડે,
એને હૃદમુલાક ભનાલી ત જુ ઓ!

.9.
ાવનાાં વો ગાભ ખાતાાં જામ છે,
ળશેય ણ ભેદસ્લી થાતાાં જામ છે .

જેભ દાણા શય કણવરાભાાં બયામ,
એભ વો અશીં ગઠલાતા જામ છે .
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ઘય, ભકાન, ફાંકય, ઈભાયત,
તમ વઘાાં જખભાતાાં જામ છે .

અડચણ છે ભાગાની કયે ફધી,
તમ ચયણ ઠકયાતાાં જામ છે .

જેભ ભટાાં થામ છે આ ફાક,
કણ જાણે ઝાંખલાતાાં જામ છે !

.10.
હુાં જ ફલુાં ધુધાણી થામ છે,
એના ળબ્દ લેદલાણી થામ છે .

ભાયાાં ગરાાં વાથ ન આે ભને,
એના શય ગરે ઉજાણી થામ છે .

હુાં જ આુાં ત વખાલતભાાં ખે,
એ કૈં આે ત લ્શાણી થામ છે .

લાત એની વાાંબે વો ધ્માનથી,
હુાં કહુાં ત યાભકશાણી થામ છે .
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*યાકે ળ શાાંવરીમા*
કલીના

વાંયક્ુ ત

ગઝરવાંગ્રશ

―તત્ત્લ

111

ગઝર‖,

(પ્રકાળક: દીનેળ કાનાણી, ―શ્રીયાભ‖, 7 – નાયામણનગય, ઢેફય
કરની ાવે, યાજકટ – 2, મુલ્મ: રુ. 111)ભાાંથી વાબાય..
કલી વાંકા : ―વોમ્મ‖, વીલ્લય ગલ્ડ યે વીડેન્વી – 3, ગર
યે વીડેન્વી ાછ, નાના ભલા યડ, યાજકટ – 5, ભફાઈર –
98248 85416, Email : Rakesh.Hansaliya@gmail.com

@@@
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239 : 11-03-2012

દયે ક વપ વાસુની ાછ એક કાભગયી
લહુ શમ છે !
–કલ્ના દે વાઈ
અનુક્રભણીકા

આજથી ૧૦–૨૦ લો શેરાાંની ―એ–લન‖ વાસુઓની
એક ખાવ ઓખ યશેતી. ફેઠી કે ઉબી દડીનુ ાં ળયીય, ળબે કે
ન ળબે, તમ કયાત રારચટ્ટક, ગ, ભટ્ટ ચાાંદર, ખટા
લા નાખેર ભટ ગ અંફડ, ઠસ્વાદાય વ્મક્તીત્લ રાગે
એટરે ફધે નજય યશે એલી કયડી આંખ અને વદામે ખુલ્રા,
ટાાંકણી ડે તમે વાાંબી ળકે એલા તેજ કાન! ચીલટથી
શેયેરી ગુજયાતી ઢફની જયા ઉંચી વાડી ને શાથભાાં ળૉ–ીવ
જેલી ભાા અથલા બજનની ચડી. દીલાનખાંડભાાંથી યવડા
તયપ નજય યશે અને પન ણ નજીક યશે એલી ફેઠક, તેભ
જ જેના લગય ચારે નશીં એવુાં લાતે લાતે લાાંકુાંચકુાં ુ ાં થઈ ળકે
તેવ ુાં ભોં!

ભાયે ણ એક વાસુ શમ એવુાં ભેં કહ્ુાં ન‖ત ુાં છતાાં;
અસ્વરનાાં ઘી–દુધ ખાધેરાાં એલાાં એક તન્દુયસ્ત વાસુન ભાયી
કુાંડીભાાં મગ શત. ભાયાાં રગ્ન થમાાં ત્માાં સુધી યવડાન
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કાયબાય એભના શાથભાાં શત જ એભાાં ળી નલાઈ! ણ ભાયા
આગભન છી એભને ગે લા થઈ ગમ ને કમ્ભયન ભણક
છટકી ગમ. એટરે પક્ત ઘયન કાયબાય એભની ાવે યહ્ય
ને યવડાની યાણી હુાં ફની ગઈ! હુાં ત ખુળખુળાર! ચાર,
આજે યવડાની યાણી છાં, કારે ઉઠીને ઘયની યાણી ણ ફની
જઈળ! ણ થડા દીલવ છી ભને ખફય ડતી ગઈ કે,
ભાયે વલાયથી વાસુજીના ઉઠયા શેરાાં નશાઈ–ધઈને તૈમાય
થઈ જવુાં ડત ુાં અને એભની વાભે ફે શાથ જડી, ભસ્તક
નભાલી વલાર ળરુ કયલા ડતા : ‘ ફા તભાયી ચા મુકુાં?
નાસ્ત શભણાાં આુાં કે છી?‖ નશાઈને આલે એટરે ુછ,ાં
‘ફા, ચા ીલી છે કે ફનાલીટા? આજે ળાક ળેન ુ ાં ફનાલીએ?
દા ફનાવુાં કે કઢી? યટરી કે બાખયી? બાત કે ખીચડી?...‖
એભનુ ાં વલાય–વાાંજનુ ાં

ભેન ુ

ફશાય

ડે

છી

જ

ભાયે

યાાંધલાનુ...
ાં ત્માાં સુધી બજન કયલાનાાં!
ભને ત યાાંધતાાં આલડત ુાં શત;ુાં છતાાંમ બેટભાાં કેટરાાંક
લાનગીનાાં ુસ્તક
ભાયે

ભે રાાં! લી, ભને ત એભ જ ને કે,

યજેયજ સ્લાદીષ્ટ ક્લાન્ન ફનાલીને તીને

ખુળ

યાખલાના છે . ણ ુસ્તક ત ફધાાં અબયાઈએ ચડી ગમાાં
અને એકનુ ાં એક ભેન ુ ભશીનાભાાં કેટરીમેલાય યીીટ થત ુાં
ુ ે ણ ાછાં ખુફ
જઈને હુાં બાાંગી ડેરી. એલા વશેરા ભેનન
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લીચાયીને, ચીન્તા દળાાલીને, પ્રતીપ્રશ્ન કયીને યજુ કયાત;ુાં
ત્માયે ભને ત કાંટા આલી જત. યજ વાાંજે હુાં એભને(એટરે
કે, વાસુને) ુછલા જાઉં, ‘ ફા, આજે શુાં ફનાલીશુ?‖
ાં ત એ
ભને ુછતાાં, ‘શુાં ફનાલીએ?‖ ‘એ જ ત ાંચાત છે !‖ હુાં કશેતી.
‘યજ વાાંજની આ...જ ભાથાકુટ! શલે યજ યજ શુાં ફનાલે?
એક કાભ કય. ગુલાયનુ ાં ળાક ફનાલી દે .‖ ‘ ણ ગુલાય ત
વલાયે જ ફનાલી.‖ ‘ત દુધી–ચણા ફનાલી દે .‖ ‘એ ત કારે
જ

ફનાવ્યુ.‖(ળાકની

વાંદગી?

કશેવ ુાં

ડે!) ‘ ત

છી

દાઢકી ફનાલી મુક.‖ ( ચીડ, કાંટા ચાલુ થલા ભાાંડે.)
ભેન ુ ત ખુટે નશીં એવુાં ફની ળકે ણ ગણેરાાં ળાક અને
લાનગીઓની પયતે અભે ગ–ગ પયીએ ને છે લ્રે ભગ,
ભગની દા કે છી ફટાકાનુ ાં યવાલાળાં ળાક ફની જત.ુાં ભને
શાળ થતી, કાંઈક ત નક્કી થત.ુાં

ળાકની તૈમાયી કયલા જાઉં કે ધીભે ધીભે ડગ ભાાંડતાાં
તેઓ યવડાભાાં આલે. ‘ એક કાભ કય. આ ળાક ત ાછાં
લામડુાં ડળે; એટરે થડુાં ―આ‖ ણ ફનાલી મુક. ‘ આ ‖
ુ ાં યાણુાં ળાક!
એટરે? પયત ુાં પયત ુાં શાથભાાં આલેલ ુાં એ જ જુ ન–ુ
એભ યજ–યજ ફે ળાક ફને. ભને ુછે ત, જાતજાતની
લાનગીઓ અને ળાક ફનાવુ;ાં ણ વાસુના યાજભાાં? યવઈની
તૈમાયી કયલા ભાાંડુાં કે લી આંટ ભાયી જામ! ‘ થડી યટરી
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 126
કયજે ને થડી બાખયી કયજે.‖ લી, ડગભગ–ડગભગ ભાા
પેયલલા જતાાં યશે. કુકયની વીટી લાગે ને લઘાયની તૈમાયી કરુાં
એટરે પયી આલે, ‘આભાાં યાઈન લઘાય કયજે ને શદય થડી
નાખજે. ભયચુાં વાચલીને નાખજે – ાછાં તીખુાં થઈ જળે ત
કઈ ખાળે નશીં. ફહુ ાણી નશીં નાખતી ને ફહુ સુકુાં ણ ન
ફને તે જજે.‖ ળરુળરુભાાં ત હુાં શોંળેશોંળે ―શા–ફા, શા–ફા‖ કમાા
કયતી; ણ છી ―શમ્ભ...શમ્ભ...‖ કયલા ભાાંડ્ુાં ને છી તેમે
ફન્ધ કયુ.ું કઈ લાય કાંટાી જતી ત લાવણ છાડતાાં
યાાંધતી અથલા ધમ્ભ–ધમ્ભ ચારતી! જ કે કઈ લાય ફફડી
ણ રેતી (કઈ ન વાાંબે તેભ) ને કઈ લાય(જ), ડક લાાંકી
કયી, ડા કાઢી, ભ્રભય તાંગ કયી રેતી.

ણ અભે ફન્ને એકફીજાથી ટેલાઈ ગમેરાાં એટરે
અભાય વાંવાય ચાલ્મા કયત, ગાડુાં એભ જ ગફડયા કયત.ુાં
તીને અને વવયાને આલી ફધી લાતભાાં ખાવ યવ નશત.
(યજ એકની એક લાતભાાં કને યવ ડે? ખટુાં ટેન્ળન
લધાયલાનુ!)ાં

એ

રક ત

ફીચાયા જે

આે

તે

ખાઈ

રેતા!(ણ એભની ાવે ફશાય શૉટરભાાં ખાઈ રેલાન લીકલ્
ખુલ્ર શત એટરે શુાં ખાઈને ફરે?)
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અચાનક જ કઈ ભશેભાન આલી ચડતા ત વાસુજી તે ત
ફાલયાાં ફની જતાાં ને ભનેમે જ્માાં ને ત્માાં ઠેફે ચડાલતાાં.
‘શેરાાં ાણી આી જા, છી ચા મુકી દે ને નાસ્તાની
તૈમાયી કયતી થા.‖ ાણી આલા જાઉં કે, ‘ આ રકની ચા
મ ૂકજે ને એભ કય – ફટાકાૌંઆ ફનાલી કાઢ.‖ ેરા જેભ
જેભ ના કશેતાાં જામ તેભ તેભ તેભને આગ્રશ કયીને, નાસ્ત
ફનાલડાલીને,

ખલડાલીને

જ

ભકરે!

લોથી

ફધાને

ફટાકાૌંઆ ખલડાલી ખલડાલીને હુાં ત કાંટાે રી એટરે
એકાદ લાય જયા પેયપાય કમો તે એભણે લાાંકુાં ભોં કયી યીજેક્ટ
કમો! (આન અથા ભાયે એલ કયલાન કે તેઓ જે કશે તે જ
ફનાલવુ.)
ાં ખેય, ભને ફટાકાૌંઆ વીલામ ફીજુ ાં કાંઈ જ
આલડત ુાં નથી એલી છા રકભાાં ડતી ત બરે ડતી.
એભને ત્માાં ણ તેઓ એ જ ખલડાલે છે ને! (

ફીચાયી,

ફધાને ત્માાંની લહઓ
ુ !)
ભશેભાન યશેલાના શમ ત, વાસુજીન અડ્ડ યવડાભાાં
આલી જત. યજનાાં કાભની વાથે ભશેભાનનાાં કાભ બેગાાં
કયીને એટરી ફધી ગુચ
ાં લણ ઉબી કયતાાં કે ભશેભાન એભનાાં
વગાાં શમ ત ભને જફયી વભજે ને ભાયાાં વગાાં શમ ત
વાસુજી જફયાાં ગણામ! એ દીલવભાાં એભનાાં લા અને કભયનાાં
દદા છ થઈ જતાાં. ગૅવ નીચે ઉતાયાલે, ભવારાના ડબ્ફા,
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યાાંધલાનાાં લાવણ નીચે ગઠલાલી, ભીની યવડુાં ફનાલી કાઢે.
છી ઓડા યની ભળીનગનભાાંથી એક એક ગી છટતી જામ.
‘ગૅવ ચાલુ કય.. આ જાડી તેરી ઉય મુક. ફીજી તેરીભાાં
થડુાં ાણી ગયભ કયલા મુક. જાડી તેરીભાાં થડુાં ઘી નાખ.
અંદય તજ, રલીંગ, એરચી નાખી શલે અંદય એક લાટકી
રાવી નાાંખ. રાલ હુાં ળેકુાં!‖ ચાય–ાાંચ લાય તલેથાથી
શરાલીને ―રે, શલે થડી લાય ત ુાં રાવી ળેક, એભ જ આલડે
ને!‖ ( એભ? ભેં ત આજે જ રાવી જઈ!) ભશેભાન આલતાાં
દે ખામા ત પયી તલેથ એભના શાથભાાં શોંચી જામ, ‘ ચાર,
શલે એક લાટકી ખાાંડ કાઢ, જ, શલે રાવી ળેકાઈ ગઈ. શલે
આટલુાં ાણી અંદય નાખી દે .‖
રાવી ગૅવ યથી ( કાંટાીને) નીચે ઉતયે

ત્માાં

સુધીભાાં ત ભેં મુક ફનીને કેટરીમે લાય રે–મુક, રે–મુક કયુું
શળે! ‘ રાલ, શલે બજીમાાંન ુ ાં ખીરુાં તૈમાય કયી આુ.‖ાં ફધ્ધ
વાભાન આુાં ત્માયે ખીરુાં તૈમાય થામ, ને છી યવડાભાાંથી
પ્રસ્થાન કયતાાં કયતાાં ણ સુચનાઓ ત ખયી જ! ‘જ, ભેં આ
દા તૈમાય કયી છે તેને ઉકલા મુકી દે ને ુયી ફનાલી
નાખ.‖ છી ડ્રૉઈંગ રુભભાાં જઈને, ‘ શા... ળ !‖ ફીચાયી લહુ
એકરી કેટલુકાં કયલાની? ભાયે વાથે યાખીને એને કેલલી ત
ડે જ ને?‖ ભશેભાન અશબાલથી એભને જઈ યશે અને હ?
ુાં
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ભશેભાનની નજય ચુકલીને અને ભાયી નજય વાભે જ વાસુજી
ટેવથી ફધુાં ેટભાાં ઓયીને ફેઠાાં શમ. છી જભતી લખતે
દમા

ઉઘયાલે. ‘ ભને

ત

પ્રેળય,

શાટા લાળાં

અને

ાછ

ડામાફીટીવ! એટરે આ જયાતયા ખાઈ રઉં. શલે આ ઉમ્ભયે
ખાલાભાાં ળ જીલ લગાડલ? તફીમત શેરી.‖ (ભને ત આ
એભની તફીમત ણ શલે ત કઠે ડી ગમેરી.)

અને છે લ્રે, જ્માયે ફધા જભલા ફેઠા શમ અને ભાયા
વવયાજી યવઈના લખાણ કયી કયીને, ખાતાાં ખાતાાં, બાય દઈ
દઈને ફરતા શમ કે, ‘ દા ત તાયી ફાની!‖ કે છી
―રાવી ત તાયી ફા જેલી કઈ નશીં ફનાલી ળકે!‖ કે
―બજીમાાં ત તાયી ફાનાાં જ.‖ ત્માયે ભને આખા દીલવની
ભશેનત ય વાસુજીના નાભનુ ાં યરય પયી ગમેલ ુાં રાગે. આખ
દીલવ યવડાભાાં યશેલા છતાાંમ રાગે કે યવડાની અવરી
યાણી ત ભાયાાં વાસુજી જ છે .
ભને થત,ુાં છ ફીચાયાાં ક્રેડીટ રઈ જતાાં, દુનીમા ણ
જાણે છે કે, એક વપ વાસુની ાછ એક કાભગયી લહુ જ
શમ છે ! ( જ કે, ભાયા વવયાજીની એક કુટેલ – વોના દે ખતા
ફાનાાં લખાણ કયલાની – ભાયાાં વાસુ છડાલી નશતાાં ળક્યાાં!
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ભને નલાઈ એ રાગે છે કે એ કુટેલ એભના દીકયાને કેભ ન
ડી?)

–કલ્ના દે વાઈ
રેખીકાનુ ાં ુસ્તક ―રપ્ન–છપ્ન‖ ( પ્રકાળક :

શા

પ્રકાળન, 403 – ઓમૌ દળાન એાટા ભેન્ટ, 7 – ભશાલીય
વવામટી, ભશારક્ષ્ભી ચાય યસ્તા, ારડી, અભદાલાદ – 380
007- પ્રથભ આવ ૃત્તી – 2006, ાન : 152, મુલ્મ : રુીમા
– 60)ભાાંથી ાન ાાંચથી નલ યથી વાબાય..
રેખીકા–વમ્કા :
કલ્ના દે વાઈ, ‘ગુરભશય‖, ઉચછર – 394 375,
જીલ્રે–સુયત
પન – (02628) 231 123
E-Mail - kalpanadesai.in@gmail.com
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ગાભન ઉતાય!
–ડૉ. ળયીપા લીજીલાા
અનુક્રભણીકા

ઘય ભાથે લીજી ત્રાટકી શમ ને ફધાાં ભડાાં થઈ
ગમાાં શમ એલી સ્ભળાન વભી ળાન્તી શતી આખા ઘયભાાં!
ફાુ પીમાભાાં ભાથે શાથ દઈને ફેઠા શતા. આભ ત અભે
ગાભથી

દુય

આલ,

ફાલ,

ફયડીના

ાડળભાાં

યશેનાયા...ણ તમ જેભ જેભ ગાભભાાં ખફય ડતી ગઈ એભ
એભ આઘે યે ‖નાયા ણ આંગણાભાાં ઠરલાતા ગમા. આખુાં
ગાભ અભાયા ઘયની શારત જાણે. ફાુ છાાાં લેચલાની ટુાંકી
આલકભાાંથી ઘયના ફે છે ડા ભાાંડ બેા કયતા, ને ાછા અભને
બણાલતામે ખયા. ૧૯૭૨નુ ાં એ લા... ચથુાં ાવ કયીને હુાં
ાાંચભાભાાં ગઈ શતી. હુાં વનગઢની નીળાભાાં દાખર થઈ
અને ભટી ફશેને ભૅટ્રીક ાવ કયી નીળા છડી. એને
વણવયાની રકબાયતી વાંસ્થાભાાં ી.ટી.વી.ભાાં પ્રલેળ ભી
ગમ શત. રકબાયતીભાાં છ ભશીનાના ૈવા એક વાથે બયલા
ડતા. ાાંચ–દવ જણાાં ાવેથી ઉછીના–ાછીના કયી ફાુએ
પી ત બયી દીધેરી. શલે ફેત્રણ ખાદીની જડય ને નાની–
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ભટી

ચીજલવતન

ભે

ાડીને

ફાુ

ફશેનને

મુકલા

વણવયા જાતા‖તા.

ફવભાાં ચડીને ટીકીટ રેલા ગજલાભાાં શાથ નાખ્મ ઈ
બેી એભની યાડય પાટી યશી : ‘ અયે , ભારુાં ખીસ્સુાં કાી ગ્યુાં
ક‖ક.‖ તાણીત ુવીને, ફે–ાાંચ ાાંશથ
ે ી ઉછીના રઈને ફાુએ
ભાાંડ ત્રણવ રુીમા બેા કમાા‖તા. ખીસ્સુાં કાનાય ફવની
ટીકીટ જેટરા ૈવા ણ ન‖ત ભેરત ગમ. ઘયભાાં ભાણવ
ભમાા જેવુાં ભાતભ પેરાઈ ગયુ‖ત
ાં .ુાં ભાએ ત ફવ કુટલાનુ ાં જ
ફાકી યાખેલ,ુાં શાથ રાાંફ કયી ળકે એલાાં શૈમાાંલાાાંઓનાાં
ઘયની શારત અભાયા જેલી જ શતી. ઉઘાડ ઉઘાડાને શુાં યાખ
ઢાાંકે? ફધા ઉબા શતા પીમાભાાં, ુતાની જેભ. કણ ફરે
ને શુાં ફરે? યોંઢ થાતાભાાં ત શજાયે કની લસ્તીલાા આખા
ગાભભાાં ખફય ડી ગઈ. અભને બણાલલા ભાટે ત ુટી ભયતાાં
ભાયાાં ભાફાના કાયભા વાંઘાન ુ ાં ગાભ આખુાં વાક્ષી શત.ુાં વોનાાં
શૈમે વયખી જ અયે યાટી શતી. આભ જુ ઓ ત ત્રણવ રુમડી
જ ગઈ‖તી ને એભ ગણ ત ભટી ફશેનના બણલાની દળ
દે લાઈ જતી દે ખાતી‖તી. ( ઈ ન બણી શત ત અભાયાભાાંથી
કઈ બણ્યુાં શત કે કેભ એ ત ઉયલા જ જાણે!)
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વાાંજ ડલા આલી ને ધીયે ધીયે આંગણાભાાંથી રક લીખેયાલા
ભાાંડ્ુ.ાં ફય ત આ શૈમાશીભાાં લીતી ગમેરી; ણ યાત
ડે ેટ કાંઈક ભાગળે એવુાં જાણતી ભા ચુરા ફાજુ લી.
રુાંઝ્ુાં લલા ટાણુાં થઈ ગયુ‖ત
ાં .ુાં ઝડલઝડ દી‖ ય‖મ‖ત. ભા
આલગુણ્મભાાંથી યાખ કાઢી અડામાન ઓંફા બયતી‖તી ને
અભાયા ગાભભાાં વાઈકર યીૅયીંગનુ ાં કાભ કયતા ઓવભાણ
બાઈએ પીમાભાાં ગ દીધ. આભ ત ઈ કાા યવેલાની
કભાણી ખાનાય ભાણવ; ણ ક્યાયે ક છાાંટાાણીની રત ને
ગાભના ઉતાય જેલા રક વાથે એનુ ાં ઉઠવુ–ફે
ાં વવુ.ાં એટરે
ગાભભાાં કઈ એની શામે લેલાય ન યાખે.

અચાનક આ ભાણવને અભાયા પીમાભાાં જઈને
નલાઈ ત ફધામને રાગી; ણ આજ આખા દી‖ભાાં પીમાભાાં
કે દી‖ ગ નાંઈ ભેરનાયા ણ ખયખય કયી ગ્મેરા એટરે
ફાએ

પીમાભાાં ખાટર

ઢાીને

ફેશાડયા. ( આભ

ાછા

ઓવભાણબાઈ ફાનાાં એક ફશેનણીના બાઈ થા‖તા એટરે
ફરાલવુાં જરુયી થઈ ડે ત અભે ―ભાભા‖ કે‖તાાં ણ ખયાાં!)
ખાટરે ફેવતાાંલેંત રાગલુાં એણે ુછ્ુાં : ‘ ખીસ્સુાં ફવભાાં ફેઠાાં
ેરાાં કાણુાં કે ળી?‖ આભેમ કઈનાભાાં ભાથા પડલાની
તાકાત યઈ ન‖તી. ફાુએ કહ્ુ,ાં ‘બાઈ, ભને કાાંઈ વયત યઈ
નથી કે ખીસ્સુાં ક્યાયે કાયુ;ાં ણ ફવ ન‖તી ઉડી ન્માાં ભને
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ખફય ડી એન અયથ ત એ જ થમ ને કે ફવ આવ્મા
ેરાાં જ કઈ શાથચારાકી કયી ગયુાં શળે?‖

ઓવભાણબાઈ કાાંઈ ફલ્મા લગય જેલા આવ્મા શતા
તેલા લમા ગ્મા. ાણી ણ ન ીધુ.ાં ફાએ ળાક–ખીચડી ને
યટરા કમાું ને ફધાએ કટકફટક ખાધુ.ાં કઈની આંખ્યુભાાં
ાં
આજ નીંદય ન‖તી. કુદયત વાભે ફથડા બયતા બયતા ફાુ
જાણે થાકી ગમા, ડુકી ગમા શમ એભ શાભ શાયી ફેઠા‖તા.
‘ખુદા કયે એ વાયા ભાટે જ કયે ‖ એલ એભન કામભી
તકીમાકરાભ આજ શાથતાી દઈ ગ્મ‖ત. ફીજ દી‖ એભ ને
એભ ગમ. યાત્મે પીમાભાાં ખાટરા ઢાી, ફધાાં નીંદયની
ગત્મે ચડયાાં‖તાાં. ન્માાં ઝાાં ખખડય ને કુતયાાં બસ્માાં. અભે
જગરભાાં
ાં
યે ‖નાયાાં... જયાક ખખડાટ બેાાં ફધાાં વડા દે તાાંકને
ફેઠાાં

થઈ

ગ્માાં.

પાનવની

લાટ

ચડાલીને

જયુાં

ત

ઓવભાણબાઈ...! ‘ આ ગાભન ઉતાય અટાણે કાાં ગુડાણ?‖
એલા

ફફડાટ

વાથે

ભા

ઉબી

થઈ.

ઓવભાણબાઈ

ઢાે રા ખાટરે ફેઠા. ફેવતાાંની વાથે જ ફાુના શાથભાાં
રુીમા ૨૮૫ મુકી દીધા. ‘ કાાંઈ ફરતા નાંઈ... ણ આ
જાકુફીના ધાંધા કયનાયા શાંધામને હુાં ાક્કા ઓખુ.ાં ભને
તભાયી લાત યથી ગેડય ફેશી ગ્મેરી કે કમ ભયર કા
કયી ગ્મ શળે... થમ વીશય (તાલુક) બે અને તભારુાં કાભ
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થઈ ગ્યુ.ાં ણ ઈ ભાદયફખત આભાાંથી ાંદય રુીમા લાયી
ગ્મ વે. તભે ત ભાયા ઘયની શારત જાણ વ નકય હુાં આ
દીકયીના નાભે ાંદય રુમડી ઉભેયીને જ તભને ાછા લાત;
ણ...‖ ઓવભાણબાઈને ગે ખખયી ફાઝી ગઈ. કારે ચા–
ાણી લગય જતા યશેરા આ બાઈ, આજે ણ આંખ લુછ
ાં તાાંક
ઉબા થઈને લમા ગ્મા... અભાયા ફધાની નીતયતી આંખ્યુાં
જલાની શાભ કદાચ ઈ ―ગાભના ઉતાય‖ જેલા આદભીભાાં
ન‖તી!

–ડૉ. ળયીપા લીજીલાા
તાજેતયભાાં જ પ્રકાળીત થમેરા રેખીકાના ુસ્તક
―વમ્ફન્ધનુ ાં આકાળ‖ ( કુર ાન : 71+8; કીમ્ભત રુીમા 80;
પ્રકાળક અને પ્રાપ્તીસ્થાન – ―સ્લભાન પ્રકાળન‖, આલ્પા બલન,
12– સુશાવનગય, વેલ્વ ઈન્ડીમાની ાછ, ઑપ આશ્રભ યડ,
દીનેળ શૉર યડના છે ડ,ે વાંકલ્ યે સ્ટયાાંની વાભેની ગરીભાાં,
અભદાલાદ-380 009. પન : +91 94276 06956 ઈ-ભેઈર :
mdave.swaman@gmail.com )ભાાંથી રેખીકાની યલાનગીથી
વાબાય..
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વજૉક–વમ્કા :

Dr. Sharifa Vijliwala,
(Head of Gujarati Department, M.T.B. Arts College,
Surat 395001)
Resi. B-402, Vaikunth Park, B/H Bejanwala Complex,
Cause-Way Road, Tadwadi,
Surat-395 009
eMail : skvijaliwala@yahoo.com

♦●♦
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241 : 08-04-2012

ગઝર–ઉલીળ
-ઉલીળ લવાલડા
અનુક્રભણીકા

.1.
જાતની વાથે જ વફત થઈ ગઈ,
એકરા યશેલાની આદત થઈ ગઈ.

એક આંસુ ક‖કનુ ાં લુછ
ાં ી દીધુ,ાં
જ ખુદા કેલી ઈફાદત થઈ ગઈ.

આમના વાભે કળા કાયણ લગય,
આજ ફવ, ભાયે અદાલત થઈ ગઈ.

ળબ્દ ખુલ્રે આભ લશેંચમ છે ફધે,
કેલડી ભટી વખાલત થઈ ગઈ!

એભણે ીડા લીળે ુછયા છી,
કેટરી ીડાભાાં યાશત થઈ ગઈ!
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કાર ભન ઉજજડ શત ુાં ણ આજ ત,
કૈં ક સ્ભયણની લવાશત થઈ ગઈ.

.2.
કાચ ત ુટય એક ર્થથયની કથા ુયી થઈ,
ળબ્દ પ્રગટય એક અક્ષયની કથા ુયી થઈ.

ટડરે ફાાંધેર તયણને ખફય ણ ના ડી,
કેભ? ક્યાયે ? એક અલવયની કથા ુયી થઈ.

એક પ વાથે જ થઈ આયાં બ ભાનલની કથા,
એ ક્ષણે ત્માયે જ ઈશ્વયની કથા ુયી થઈ.
એભણે આલી, વશજ આંસુ લુછ
ાં ્ુાં ભાર,ુાં છી
કૈં ક ીડા, કૈં ક કતયની કથા ુયી થઈ.

શ્વાવની વાથે લણાઈ છે જીલનની શય ીડા,
શ્વાવની વાથે જ જીલતયની કથા ુયી થઈ.

.3.
આ ચયણને શુાં થયુાં છે એ જ વભજાયુાં નશીં,
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ફાયણાાં ખલ્માાં છી ણ ફશાય નીકાયુાં નશીં.

યાં ગ, ીંછી, કાગ, ને આંખ વાભે એ શતા,
ચીત્ર એનુ ાં તે છતાાં ભાયાથી ચીતયાયુાં નશીં.

ખીણની ધાયે ઉબા યશી નાભ જે વ્શેત ુાં કયુ,ું
છે પ્રતીક્ષા આજ ણ, એ નાભ ડઘાયુાં નશીં.

કૈં ક ત ઓછ શળે આ આણી ીડા ભશીં,
એટરે ત આંસુઓનુ ાં ાત્ર છરકાયુાં નશીં.

ત્રની શેરી રીટીના વશેજ વાંફધન છી,
એ અબીવ્મક્તીનુ ાં ધયણ ક્યાાંમ જલાયુાં નશીં.

.4.
ચીત્કાય જેવુાં કૈં ક છે પ્રત્મેક શ્વાવભાાં,
ને કભનવીફે કઈ નથી આવાવભાાં.

લો લીતી ગમાાં, છતાાં ન ઓખી ળક્ય,
એવુાં પયે છે કણ આ ભાયા રીફાવભાાં?
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સુયજ ડુફી જલાની પ્રતીક્ષા કય શલે,
ના આગીમાઓ શમ દીલવના ઉજાવભાાં.

તર્થમની આયાય નીકવુાં કઈ યીતે,
બટક્યા કયે છે કેટરા એની તાવભાાં!

અન્મને દ આલ કેલી યીતે છી,
ભાય જ શાથ શમ જ્માાં ભાયા યકાવભાાં.

.5.
એ કશુાં ફલ્મા લગય ફેચેન યાખે છે ભને,
ક‖ક ત ભાયી બીતય ફેચેન યાખે છે ભને .

હુાં શલે વ્મક્તી ભટીને બીડ છાં ને તે છતાાં;
ચાાંતી કઈ નજય ફેચેન યાખે છે ભને .

એટરે ઉંઘી ળક્ય ના હુાં કદાી ભજથી,
કાર ઉઠલાની પીકય ફેચેન યાખે છે ભને .

છે દીલાર ખુફ આઘે ને કદી દે ખામ ના,
એક એવુાં કાચઘય ફેચેન યાખે છે ભને .
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કાપર ભાંઝીર ઉય પ્શોંચી જળે નક્કી જ છે,
તે છતાાં આખી વપય ફેચેન યાખે છે ભને .

કૈં ક ત ચાલ્યુાં જળે વાલ જ અચાનક દે શથી,
એ શકીકત ઉમ્રબય ફેચેન યાખે છે ભને .

.6.
વો રલા ફશાય આલ, આ પ્રથભ લયવાદ છે ,
વ ૃક્ષને અનશદ લશાર, આ પ્રથભ લયવાદ છે .

કેભ ભશેંકે છે ધયા શેરા ટીાના સ્ળાથી,
ુછ ભા એલા વલાર, આ પ્રથભ લયવાદ છે .

દે ડક, કમર, ફૈમા, સુય છે ડે છે બીના,
યાજલી એન યવાર, આ પ્રથભ લયવાદ છે .

જે અબણ શ‖ એમ ણ લાાંચી ળકે એને વશજ,
નેશ નીતયતી ટાર, આ પ્રથભ લયવાદ છે .
આબથી ટકેર અમ ૃત તયફતય કયળે ફધુ,ાં
ત ુાં બયી ી રે ીમાર, આ પ્રથભ લયવાદ છે .
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 142

.7.
એટરે ત આ ખુણાભાાં ક્યાાંમ અંધારુાં નથી,
તેં ધમો દીક, બરેને કડીયુાં તારુાં નથી.

ગાર જેલ શમ છે કભ વશાય શય લખત,
કઈ ટીુાં અશ્રુન ુ ાં ક્યાયે મ નધારુાં નથી.

કેટરાાં વ્શાણ સ્ભયણનાાં આલ–જા કયતાાં યશે,
ને છતાાં આ ભન કાંઈ ફાંદય નથી, ફારુાં નથી.
છે ભભત ઘયભાાં ભને પ્રત્મેક લસ્ત ુની છતાાં;
હુાં વતત ભનને ભનાવુાં છાં : કશુાં ભારુાં નથી.
વાચલી છે કૈં ક લાદની ીડાઓ વાભટી,
નીય દયીમાનુ ાં અકાયણ આટલુાં ખારુાં નથી.

.8.
ફધાની આંખ આગથી અભે નીકી જલાના
અગય જ યકળ, છથી અભે નીકી જલાના.

તભાયી ભુર છે કે ભત્સ્મ ભાની જા નાખી
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ફનીને બુદબુદા, જથી અભે નીકી જલાના.

કયીને રાખ કળીળ કેદ ના થઈશુાં કદી ણ
ઉઘાડી ફાયણાાં, કથી અભે નીકી જલાના.

ગતી ખુળબુ વભી છે ઉધ્લાગાભી એટરે ત
લન વાંગાથ, ભુતથી અભે નીકી જલાના.

અભાયી જાત ળબ્દની નશીં, સ્લયની ફની છે
શશુાં કાંઠે, જ કાગથી અભે નીકી જલાના.

.9.
ભને પ્રત્મેક ગભતી ક્ષણ ગઝરભાાં રઈને આવ્મ છાં,
ઘણી લાત તભાયી ણ, ગઝરભાાં રઈને આવ્મ છાં.
વતત ચાશી છે કુદયતને ુયી નીષ્ઠાથી જીલનભાાં,
નદી, લાત ને તત ુાં યણ, ગઝરભાાં રઈને આવ્મ છાં.
ળીરારેખ, ગીયી ગીયનાય, દાભકુાંડ, કેદાય
જુ નાગઢની ધયાના કણ, ગઝરભાાં રઇને આવ્મ છાં.
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વભજુલાક શકીકતને જુ દી, આબાવથી ાડી
અયીવાભાાં પ્રગટત જણ, ગઝરભાાં રઇને આવ્મ છાં.
નથી ભાયી ખુફી એભાાં, રખાલે છે કૃા એની,
વતત એ લાતની વભજણ, ગઝરભાાં રઇને આવ્મ છાં.

.10.
ભાગા યચનાયા ફધાન અંત દે ખાળે તને,
સ્શેજ ધીયજ ધય વપયન અંત દે ખાળે તને .
દૃશ્મ ને રષ્ટાની લચચેન બેદ વભજી રે પ્રથભ,
દૃશ્મ વઘાાં છી જીલાંત દે ખાળે તને .
ત ુાં શકાયાત્ભક નજયથી ભ, ભે ત ુાં જેભને,
ળક્ય છે પ્રત્મેક જણભાાં વાંત દે ખાળે તને .

લાત ભાયી રાગણીની હુાં નથી કયત છતાાં;
ત ુાં ગઝર ભાયી વભજ વાદ્યાાંત દે ખાળે તને .

એ અગય આંખની વાભે શમ ના ત શુાં થયુ?ાં
કય સ્ભયણ એનુ ાં ત મુતીભાંત દે ખાળે તને.
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.11.
કલીના મ ૃત્યુ ય મભયાજાન વાંદેળ

કલીના ગાભ ભધ્મે જઈ, કલીના પ્રાણ રઈ આલ,
કલન અકફાંધ યશેલા દઈ, કલીના પ્રાણ રઈ આલ.

ફુરથી ણ લધુ નાજુ ક કલીનુ ાં ઘય છે વભજીને,
સુકભ ઓવ જેલા થઈ, કલીના પ્રાણ રઈ આલ.
ડે લીક્ષે ના સ્શેજે કલીની ગાઢ નીરાભાાં,
ચયણને ભોન યશેલા કશી, કલીના પ્રાણ રઈ આલ.

પ્રતીક્ષાયત શળે ળબ્દ જલા ઘયભાાં ગયીભાથી,
અદફથી વાથ એના યશી, કલીના પ્રાણ રઈ આલ.
ખજાન છે ખયે ખય સ્લગા ભાટે ણ ભશામુર,
જતનુલાક ને વાલધ યશી, કલીના પ્રાણ રઈ આલ.

કરભ શ શાથભાાં ત ફે ઘડી દ્વાયે ઉબા યશેજ,
યજા ભા ળાયદાની રઈ, કલીના પ્રાણ રઈ આલ.

.12.
એ તયપ યસ્તા શલે લતા નથી,
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આણે ફવ, એટરે ભતા નથી.

આમનાના છે ઉાવક આ ફધા,
સુમા ભાપક યજ ઝશતા નથી.

એક દયીમ આણી અંદય લશે,
ઝાાંઝલાાં લચચેમ ટલતાાં નથી.

આંખ અજલાાભાાં ઉઘડી ગઈ, અખા!
કદયા તરભાાં શલે બતા નથી.

આઠભ સુય જેભણે વાધી રીધ,
એ ડ્જ ગાંધાય વાાંબતા નથી.

*ઉલીળ લવાલડા*
કલી–વમ્કા :
આળીલાાદ એક્વ–યે ક્રીનીક, ચીતાખાના

ચક, જુ નાગઢ –

૩૬૨ ૦૦૧
પન – (0285) 267 1641 ભફાઈર – 98242 95259
Email: urvishju@gmail.com

કલી–વજૉન:
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ુ ાનાાં લન‖ ગઝરવાંગ્રશ, પ્રથભ આવ ૃત્તી–2006, પ્રકાળક:
લનયાજ ટેર, ભીડીમા

બ્રીકેળન, 103-4, ભાંગરમુતી ,

કાલાચક, જુ નાગઢ, મ ૂલ્મ રૂ. 100
2.

―ુષ્ન ગયલ‖

પ્રકાળક: લનયાજ

આવ ૃત્તી–2011,

ગઝરવાંગ્રશ, પ્રથભ
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ભીડીમા
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ભીડીમા
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ુ ુ કાવ્મન અનુલાદ, પ્રથભ આવ ૃત્તી–2011,
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ટેર,

ભીડીમા

બ્રીકેળન,

ભાંગરમુતી, કાલાચક, જુ નાગઢ, મ ૂલ્મ રૂ. 60
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242 : 22-04-2012

વીત્તેય લાની ઉમ્ભયે ...
–ડૉ. ળળીકાન્ત ળાશ
અનુક્રભણીકા

ુ ી
વીત્તેય લાની ઉમ્ભયે જ ચાીવની અનુભત
કયલી શમ ત,
જીન્દગી ળી યીતે જીલલી જઈએ?
નલવાયીના લયીષ્ઠ નાગયીકનુ ાં ભાંડ ખુફ વક્રીમ
યશીને

પ્રવ ૃત્તીઓ

અનેકલીધ

છે .

કયે

નલવાયીના

વાપ્તાશીકત્રના તાંત્રી શ્રી સુયેળ દે વાઈ, ફૅન્કના નીવ ૃત્ત
અધીકાયી શ્રી યભુબાઈ ભીસ્ત્રી, શ્રી દીરીબાઈ જાની અને
શ્રી

કૃષ્ણકાન્ત

નીભન્ત્રણથી,

લાની
‘પીર

જેલા

પટી

અન્મ

એટ

લીચાયળીર

વેલન્ટી‖ એ

ભીત્રના

લીમ

ય

વમુશચીન્તન કયલાની ને ભને વ્માખ્માન આલાની તક
પ્રાપ્ત થઈ. યુયના દે ળભાાં તથા કૅનેડા અને અભેયીકાભાાં
ઘણાાં સ્ત્રી–ુરુ આલાાં છે જેભણે વીત્તેયની ઉમ્ભય લટાલી
દીધી છે ; યન્ત ુ તેઓ ચશેયા ઉયથી અને ળયીય યથી
ચાીવ–ચાવનાાં શમ એલાાં રાગે. એભને ભ ત્માયે ચશેયા
ય સ્ભીત શમ, ળયીયભાાં તાજગી શમ અને પ્રત્મેક લતાન–
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વ્મલશાયભાાં

ઉત્વાશ–ઉભાંગ

લતાાતાાં

શમ.

કેટરાાંક

ત

ળયીયભાાંથી વતત લીજીન પ્રલાશ લશેત શમ એ યીતે
અક્ષયવ: જમ્ીંગ કયતાાં નજયે ડે! તેઓ એટરી તેજ ગતીથી
ચારતાાં શમ છે કે જાણે દડતાાં શમ તેવ ુાં રાગે! ત્રીજા–ચથા
ભાે જલા ભાટે તેઓ કદી એરીલેટય(રીફ્ટ)ન ઉમગ ન
કયે , ઝડથી ગથીમાાં ચડી જલાનુ ાં જ વાંદ કયે .

જીન્દગીભાાં વપ થમેરા ભાણવ અને વમ ૃદ્ધ ફનેરા
ભાણવન ભેં અભ્માવ કમો છે . તેઓ શમ્ભેળાાં છટાદાય યીતે,
ભશી ડામ તેલી અદાથી, ઝડબેય ચારતા દે ખામા છે ;
ચશેયા ય તેજ અને સ્ભીત શમ, ળયીય ટટ્ટાય અને થાંભ્મા
લગયની તેજ ગતીની ચાર એ એભની ઓખ. આ ફધુાં
ક્યાાંથી આલી ભે છે ? જીન્દગીના વાત–આઠ દામકા લટાલી
રીધા છી ણ ચૈતન્મલન્ત ુાં ળયીય અને લતાન–વ્મલશાયભાાં
યુલાનીન અશેવાવ એ કઈ આકસ્ભીક ફનતી ઘટના નથી;
ભાણવના આમજનુલાકના જીલનનુ ાં એ યીણાભ છે . તાના
દ્વાયા અાતા પ્રત્મેક પ્રતીબાલથી ભાણવ જાગ ૃત યશે છે ,
વચેત યશે છે અને વાલધાન યશે છે ત્માયે આ પ્રકાયનુ ાં
ચીયમોલન પ્રાપ્ત થામ છે .
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ભાણવ અકાે વ ૃદ્ધ ક્યાયે ફને છે ? એ ભનથી દુ:ખી
યશેત શમ, ભનભાાં ફત યશેત શમ, ફીજાના પ્રભાણત્ર
ય જીલત શમ, ભપતનુ ાં ખાલાન ળખીન શમ, કઈનુ ાં
શયાભનુ ાં ડાલી રેલાની દાનત ધયાલત શમ, ળેતાનવ ૃત્તીન
શમ, ફીજાને ીડા શોંચાડીને યાક્ષવી આનન્દ ભેલત શમ
ત ઉમ્ભયના પ્રભાણભાાં તે જરદી વ ૃદ્ધ થઈ જામ છે . વીત્તયની
લમે ણ ચારીવના યશેવ ુાં શમ ત તાન આનાંદ, તાનુ ાં
સુખ ફીજાના શાથભાાં ન વોંામ. દામ્ત્મ જીલનભાાં ણ આ
લાત ખુફ ભશત્ત્લની છે . તી–ત્ની ફન્નેને તાની યીતે
જીલલાની સ્લતન્ત્રતા શલી જઈએ – વાાંઠ

લયવની ઉમ્ભયે

ત ખાવ! તીને દવ લાગ્મે ઉઠલાનુ ાં ગભે છે ; એને ળાન્તીથી
ઉંઘલા દ. ત્નીને યાત્રે અગીમાય સુધી જુ દી જુ દી વીયીમર
જલાન ળખ છે ; બરે જુ એ. કઈને ફાુની કથા વાાંબલા
જવુાં છે ; જામ. તીને નથી આલવુ;ાં ખુળીથી ઘયે ઉંઘ ખેંચે!

આણા

વભાજભાાં

તીત્ની

લચચે

ભીત્રતાન

વમ્ફન્ધ નથી શત; ભારીક અને ગુરાભન યીશ્ત શમ છે .
એંળી ટકા કીસ્વાઓભાાં ―ભૅડભ‖નુ ાં યાજ ચારે છે , ફાકીનાાં
લીવેક ટકા યીલાયભાાં ુરુન હક
ુ ભ ત્નીએ વાાંબલાન
યશે છે . આવુાં ફને ત્માયે ફન્નેની ઉમ્ભયભાાં દવ લયવ ઉભેયાઈ
જામ છે . જ્માાં નીબામતા શમ, જીલન તાની યીતે જીલલાની
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સ્લતન્ત્રતા શમ ત્માાં તન અને ભન સ્લસ્થ અને પ્રવન્ન યશે છે
ુ ી થઈ ળકે. ત્નીના
અને વીત્તેયની ઉમ્ભયે ચાીવની અનુભત
બમથી તી પપડત શમ કે તીના ત્રાવથી ત્ની વતત
ભાનવીક માતના બગલતી શમ ત વ ૃદ્ધત્લ જરદી આલે છે .
અશીં તાની યીતે જીલલાન અથા એટરે ―જાતીમ સ્લચછાંદતા‖
એલ શયગીજ નથી. તીને ચથી લખત ચા ીલાની ઈચછા
થામ ત ત્નીન ગુસ્વ ન વાાંબલ ડે, વાાંજે યવઈ
ફનાલલાન ત્નીન મુડ નથી ત તી પ્રેભથી એ ભાટે
વમ્ભતી આે છે . તીત્નીના ગભા–અણગભા અરગ અરગ
શઈ ળકે છે અને ફન્નેને તાને ગભતી દ્ધતીએ જીન્દગી
જીલલાની છટ ભલી જઈએ.

તાને ભનવાંદ ની:સ્લાથા વભાજવેલાની પ્રવ ૃત્તીભાાં
થડાક કરાક વભીત કયલા એ વીત્તયની ઉમ્ભયે ણ યુલાન
યશેલાન શ્રેષ્ઠ ઉામ છે . ભાણવ વીત્તેયભાાં લે ણ ધન
કભાલા ભાટે કે વત્તા ટકાલી યાખલા ભાટે કુતયાની જેભ
દડત શમ ત એના ચશેયા ય તેજ ક્યાાંથી જલા ભે ?
તભે

વીત્તેય–ાંચતેય

ધ્માનથી તાવજ.

લાની

ઉમ્ભયના

પ્રધાનન

ચશેય

ુાં
એ તભને નેવન
શમ તેલ દે ખાળે.

કાયણ સ્ષ્ટ છે ; એણે

વત્તાભાાં ટકી યશેલાનુ ાં છે . વાંઘા

કયલાન છે , લીયધીઓ લચચે જીલલાનુ ાં છે ; મુખ્મભાંત્રીને,
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પ્રજાને જલાફ આલાના છે , ત્રકાયન વાભન કયલાન
છે . એના ભનને ળાન્તી ક્યાાંથી શમ? એ ાંચતેયની લમે
ચાીવન ક્યાાંથી દે ખામ?

જેઓ નીયન્તય યુલાન યશેલા ઈચછતા શમ તેભણે
ફીજાઓના અબીપ્રામને ફીનજરુયી ભશત્ત્લ ન આવુાં જઈએ.
એક ાાંવેઠ લાના લીધુય ુરુે ુનરાગ્ન કયલાન નીણામ
કમો. છપ્ન લાની એક લીધલાફશેન જડે એભન ભનભે
થમ અને રગ્ન નક્કી થઈ ગમાાં. સ્ત્રીના ચીવ લાના ુત્રે
અને

ુત્રલધુએ ખુળીથી વમ્ભતી આી; યન્ત ુ ુરુને

ુત્રની ભાંજુયી

ન ભી ને તીવ્ર ઝઘડ થમ. વભાજના

રકએ ણ ટીકા–નીન્દા કયલા ભાાંડી. ાાંવઠ લાન એ
ભાણવ થડાક ભશીના ય ચાીવ–ીસ્તાીવન રાગત
શત તે અચાનક વીત્તય લાન વ ૃદ્ધ ફની ગમ! ભેં કાયણ
ુછ્ુાં ત્માયે યડતાાં યડતાાં કશે છે , ‘ફધી દીળાઓભાાંથી લીયધ
ળરુ થમ છે . આગ લધામ એભ રાગત ુાં નથી. હુાં બાાંગી
ડય છાં.‖ ભેં ફાજી વમ્બાી રીધી અને કહ્ુ,ાં ‘ કઈના
લીયધને કે અબીપ્રામને ધ્માનભાાં રેલાની જરુય નથી. હુાં
તભાયી

ડખે

છાં. નીયાળા

ખાંખેયી

નાખ

અને

રીધેરા

નીણામને શીમ્ભતુલાક લગી યશ.‖ ન્દય દીલવભાાં ફધુાં
તી ગયુ.ાં નીન્દા–ટીકા કયનાયાઓ ણ ફધા ળાન્ત થઈ
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ગમા. વીત્તેયની લમન રાગત એ ુરુ ચાીવન દે ખાલા
રાગ્મ! આણુાં જીલન આણે જીલલાનુ ાં છે . કઈ શુાં કશે છે
તે લાતને ભશત્ત્લ આલાની જરુય ળી છે ? ઘયભાાં ફેવીને
આખ

દીલવ

ફીજાની નીન્દા–ટીકાભાાં યચમાાંચમાાં યશેતાાં

તી–ત્ની અકાે વ ૃદ્ધ થઈ જામ છે .

અભાયા ―જ્મતીન્ર દલે ગાડા ન‖ભાાં ભનીંગ લૉકભાાં
ભી ગમેરા, ઉમ્ભયે વ ૃદ્ધ ગણામ એલાાં, અનુક્રભે ફત્તેય અને
છત્તેય લાનાાં યુલાન ત્ની તથા તી ભને કશે, ‘ અભે
ચાવ–ાંચાલનના દે ખાઈએ છીએ તેન ુ ાં યશસ્મ એ છે કે,
‘અભને યીડીંગન તીવ્ર ક્રેઈઝ છે . સુયેળ દરાર, કૃષ્ણ દલે,
લીનદ જળી, યભેળ ાયે ખ અને ―ભયીઝ‖ અભાયા અતીપ્રીમ
વજૉક. ‘ રેટ‖ની

ભદદથી

યજ

ફે

કરાક

એભની

કલીતાઓને ભન બયીને ભાણીએ. યાત્રે નલથી અગીમાય
―રેટ‖ યથી સુયીરી કલીતાઓને વાંગીતના સુય લચચે
આંખની ભદીયા ીતાાં ીતાાં વાાંબીએ અને ડરતાાં યશીએ.
વાાંજે જભલાનુ ાં ખુફ ઓછાં; યન્ત ુ ભવારાલાી ચા યાત્રે
અચુક ીલાની! અભે આનાાં પ્રલચનભાાંથી ળીખ્માાં કે ઘયભાાં
ગેયશાજય ભાણવની લાત કદી કયલાની નશીં, કઈની નીન્દા–
ટીકા ત ફીરકુર નશીં.

અઠલાડીમે એકાદ લાય અભાયા

દમ્તીભીત્રભાાંના એકાદ અભાયે

ત્માાં જભલા આલે અને
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અભાયે

એભને

ત્માાં જભલાનુ.ાં દય ત્રણચાય ભશીને

એક

અઠલાડીમાન ફશાયન પ્રલાવ. ફવ, ભઝા જ ભઝા! આનન્દ
જ આનન્દ! ચીન્તા કે લીાદને અભે અભાયી તયપ પયકલા
દઈએ ત વ ૃદ્ધ થઈએ ને? છે લ્રાાં દવ લયવથી અભાયી ઉમ્ભય
જ લધતી અટકી ગઈ છે !‖

તીત્ની લચચે ભનભાાં ઉદ્વેગ જન્ભે, નપયત જન્ભે
એલ ઝઘડ ન થત શમ ત્માયે , યાત્રે બજન રેલાને ફદરે
ફ્રુ્વથી ચરાલી રેલાની આદત કેલી શમ ત્માયે , યજ
વલાયે ત્રીવથી ચાીવ ભીનીટ ભનીંગ લૉક કે ન્દયલીવ
ભીનીટ મગ અને પ્રાણામાભનુ ાં વ્મવન લગ્યુાં શમ ત્માયે ,
ગીત–વાંગીત

અને

વન્દગીના

ફેત્રણ

ભીત્ર ( કશેલાતા

ભીત્રનુ ાં ટળાં નશીં) લચચે જીલલાની અને ભશેપીર જભાલલાની
ટેલ ડી ગઈ શમ ત્માયે, ફીજાનાાં સુખ–વમ ૃદ્ધી જઈને
ઈષ્માાની આગ હૃદમભાાં ન જરતી શમ ત્માયે વીત્તેયની ઉમ્ભય
ઘટીને ચાીવની થઈ જામ છે .
જેભણે વદા યુલાન યશેવ ુાં છે એભણે ઘયભાાં નીષ્ક્રીમ
થઈને ડયા યશેલાથી ફચવુાં જઈએ. ઘયભાાં ગોંધાઈને ડયા
યશેવ ુાં એ ડીપ્રેળનનુ ાં એક ભશત્ત્લનુ ાં કાયણ છે . અ–કાયણ ફશાય
નીકી ડ, ફાગફગીચાભાાં પય, વાાંઠ–વીત્તેયની લમે વાાંઠ–
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વીત્તેયના દામકાનાાં વદાફશાય ગીત શઠ ય ગુજ
ાં તાાં યાખ.
ભશમ્ભદ યપીન અલાજ અને ળમ્ભીકુયની અદા કે છી
મુકેળના સ્લયભાાં યાજકુયની રાજલાફ અદાઓ માદગાય
ફનેરાાં ગીતને રરકાયતા યશ... વ ૃદ્ધત્લ ભુરથીમે તભાયી
તયપ પયકે ત જલાફદાયી ભાયી! ખયે ખય, વ ૃદ્ધત્લ એ ઉમ્ભયની
નશીં; વ ૃત્તી અને જીલનળૈરીની પરશ્રુતી છે .

ભેઘધનુ
યક્ત યકીને તને ભાયગ દઉં,
આલ ત વ્શેરા ફધી યગયગ દઉં;
આ વતત રખલાન આળમ એ જ કે,
સ્લપ્ન જેવુાં જ કાંઈ રગબગ દઉં.

–ભનજ ખાંડેયીમા
–ડૉ. ળળીકાન્ત ળાશ
સુયતના દૈ નીક ―ગુજયાતભીત્ર‖ભાાં દય બુધલાયે લોથી
પ્રકાળીત

થતી

જીલનઘડતયની

એભની

રકપ્રીમ

કટાય

―ભાણવ નાભે ક્ષીતીજ‖ભાાંથી ( તા. 16ભી નલેમ્ફય, 2011ના
અંકભાાંથી)

ગુજયાતભીત્ર

અને

રેખકશ્રી.

યલાનગીથી વાબાય...
@@@
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ભાને ભાટે ડકાય
–ડૉ. ઉભીરા ળાશ
અનુક્રભણીકા

―ફશેન! આ શ્રીયાજ ત જુ ઓ, ક્રાવભાાં આ યભકડાાં
યભત શત અને એટરે ફશેને તભાયી ાવે ભકલ્મ છે .‖
―શ્રીયાજ, શુાં રાવ્મ છે ભને જલા દે ત ફેટા!‖ ણ
શ્રીયાજ ત ચુચા , ન ફરે કે ન ચારે. અયે , શારે ણ
નશીં, એકદભ વજ્જડ થઈને ઉબ શત અને શાથની કઠ્ઠણ
મુઠ્ઠી લાે રી! ભાાંડ ભાાંડ ઉઠીને એની ાવે જઈને મુઠ્ઠી
ખરાલી ત એભાાં ફાંદુકભાાંથી છડલાની ત્રણ ચકયડીઓ જેવુાં
કાંઈક શત.ુાં ને ફાંદુક ેરા છકયા ાવે શતી જે પયીમાદ કયલા
આલેર. શજી ત ભાાંડ ફીજા ધયણભાાં બણત શળે. એની
ઉમ્ભયે મ શુ?ાં યભલાનુ ાં ભન ત થામ જ ને! અને ભનેમ દમા
આલી ગઈ. આલડાાં છકયાાં ત એલાાં લશારાાં રાગે ને આભ
એભને ભાટે પયીમાદ આલે ત્માયે ભને લશારથી તેની વાથે
લાત કયીને એના હૃદમની લાત જાણલાનુ ાં ખાવ ગભે. એટરે
ભેં શ્રીયાજને ભાયી ાવે ફરાવ્મ. લશારથી ભાથે શાથ
પેયવ્મ, ને ુછ્ુ,ાં ‘ ફેટા! ત ુાં આ ફધુાં રઈને કેભ સ્કુરભાાં
આવ્મ છે ? સ્કુરભાાં ત બણલા આલલાનુ ાં શમ, નટ–ચડી
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રાલલાની શમ. કાંઈ યભકડાાં રઈને અલામ? તને ભમ્ભીએ
ના ન ાડી?
―ફશેન! યીવેવભાાં ભાયે યભવુાં ન શમ? ભને ઢીશુમ ૌ
ઢીશુમ ૌ યભવુાં ફહુ ગભે.‖
―ણ ભમ્ભીએ,

તને આવુાં ફધુાં રઈને આલલાની

―ના‖ ન કશી?‖
―ફશેન, ભમ્ભીને ખફય જ ક્યાાં છે ?‖

વાલ બાબાલે ફાવશજ નીદોતાથી તેણે ફધી
લાત કયી અને ભને વાચે જ તેની ય લશાર આવ્યુ.ાં
છકયાાંઓ યભે, ખયે ખય ત એભને એભનુ ાં ફાણ ભાણલાની
આ ઉમ્ભય છે ત્માયે આણે એભને અગીમાયથી ાાંચ જેલા છ
કરાકના રાાંફા ગાા સુધી ગોંધી યાખીએ છીએ. એને કાંટા
ન આલે? એને અકાભણ ન થામ? અને એટરે એનેમ કાંઈ
યભલાનુ ાં ત ભન થામ ને! ફાક જ યભળે ને! કાંઈ આણે
થડા યભલાના છીએ! ણ લાાંધ એની ગન વાભે છે . એના
યભલા વાભે નથી.
ભેં એને ુછ્ુ,ાં ‘ ફેટા શ્રીયાજ, તભે રક કડદાલ,
વાતતાી, ખ એવુાં ફધુાં નથી યભતાાં? એવુાં યભલાની ત
કેલી ભઝા આલે! અને એ યભલા ભાટે ાછાાં ઘયે થી કળાાં
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યભકડાાં ણ રાલલાાં

નશીં ડે... આણે ત આલડુાં ભટુાં

ભેદાન છે . તભે રક એવુાં કેભ નથી યભતાાં?‖
―ફશેન, એ શુ?ાં અભને ત એલી કાંઈ ખફય નથી.
અભે ત ―ઢીશુમ ૌ ઢીશુમ‖ૌ જ યભીએ છીએ, એલી ભઝા આલે
છે ...!‖
અને ભને આજની આ ઉગતી ેઢી ભાટે હૃદમભાાં
કરુણા ઉજી. ળી દળા થઈ છે ફીચાયાાં આજનાાં ઉગતાાં આ
નાદાન–નીદો ભુરકાાંઓની! વઢ લીનાનાાં લશાણ જેલી દળા
છે એભની... ચાયે ફાજુ થી ટીલી અને ફીનવાંસ્કાયીતાના એલાાં
પ્રદુણભાાં તેઓ ઉછયી યહ્યાાં છે કે ક્યાયે ક ત ભનભાાં ચીંતા
થામ છે કે આ રકનુ ાં બલીષ્મભાાં થળે શુ?ાં

શેરાાં ત દયે ક ઘયભાાં દાદા–દાદી શમ, વાાંજ ડે
એટરે લાળ કમાા છી છકયાાંઓને તાની ાવે ફેવાડી
ચાયીત્ર્મઘડતયની લાત થામ. વાંસ્કાયનુ ાં ઘડતય થામ તેલી
લાતાાઓ કયે , એટરે છકયાાંઓને પ્રેભ ભે , હપ
ુાં ભે . લડીર
વાથે લીલેકથી લતાતાાં અને ફરતાાં આલડે. એભનાાં હૃદમને
શાળ ભતી; ણ શલે ત દાદા–દાદી આજનાાં કેટરાાં ઘયભાાં
યહ્યાાં છે ? ભા–ફાને વાચલલાાં એ આજના યુલાનને ફજારુ
રાગે છે , ‘એ કણ લડીરની લેઠ કયે ? આણે આણાાં કાભ
ન શમ! અને એભની વગલડ વાચલલી એ કાંઈ વશેલ ુાં કાભ
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છે ! આણે તે આણી નકયી વાંબાીએ, ઘય વાંબાીએ,
છકયાાં વાચલીએ કે છી એભની આાંા કયીએ! એકરાાં
શઈએ ત ચીન્તા ત નશીં, ભન થામ ત યાાંધીએ ને નશીં ત
એક લસ્ત ુમ કયીને ચરાલી રઈએ. અયે ! ફશાય જઈનેમે ખાઈ
રેલામ; ણ ઘયભાાં લડીર શમ ત વત્તય લાય લીચાય
કયલ ડે, એભને શુાં પાલળે, શુાં ભાપક આલળે – એ ફધી
જણ કણ કયે ?‖

અને એટરે જ આજે ફધાાં ઘયભાાં નશીં; તમે ભટા
બાગનાાં

ઘયભાાં

લડીરની

ખટ

લતાામ

છે .

લી,

કુટુમ્ફનીમજન ણ ખરુાં જ. એટરે ઘયભાાં એક કે ફે જ
ફાક

શમ.

એટરે

એભને

કઈની

વાથે

શીભીને,

વશબાગીદાયીથી જીલલાના ાઠ જ ભતા ફન્ધ થઈ ગમા
છે . અયે ! ેર ભીયાજ, યજ એની પયીમાદ આલે : ‘ ફશેન,
ભીયાજ અભને ફહુ ભાયે છે .‖ એક દીલવ ત એન ગુસ્વ
એલ ગમ કે એની ફાજુ ના છકયાના લા કડી એનુ ાં ભાથુાં
જયથી બીંત વાથે અપાળયુ.ાં ફીચાયા સ્ભીતને ત નાકભાાંથી
રશી નીકલા ભાાંડ્ુ...!
ાં
ફીજા ધયણભાાં બણતા ભીયાજને
આલ ગુસ્વ ચડે! એનાાં ભમ્ભીને ફરાવ્માાં ને કહ્ુ,ાં ‘ ફશેન,
ભીયાજની ફધાને ભાયલાની પયીમાદ ત છે જ; ણ આજે ત
ેરા સ્ભીતને તેણે બીંત વાથે એલ છાડય છે કે એને
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લશેત ુાં રશી ફન્ધ થત ુાં નથી. એનાાં ભાફાને ભાયે ળ જલાફ
આલ?‖ ત્માાં ત ભીયાજનાાં ભમ્ભીની ભીયાજના ફચાલક્ષની
દરીર ળરુ થઈ ગઈ. ‘ફશેન, ભીયાજ ભાયે છે , ભાયે છે તભે
કશ છ; ણ ભીયાજને ફધા શુાં કયે છે તે તભે કેભ નથી
જતાાં? એને કઈ છાંછેડળે ત એ ત વાભ ભયળે જ, એ
વશન નશીં કયે .‖
અને ભને એ ભા ભાટે આશ્ચમા થયુ!ાં ભેં કહ્ુાં : ‘ ફશેન,
તભને ત આ એક ભીયાજ જ છે . એને ઘયભાાં ત એકરા
યશેલાનુ ાં છે . એટરે એને ઘયભાાં ત તકરીપ ડતી જ નથી;
ણ સ્કુરભાાં ત અનેક ફાક શમ. કઈન શાથ લાગે ત
કઈન ગ લાગી જામ. ફધાાં વાથે શીભીને જીલતાાં ત
ળીખવુાં જ જઈળે ને! અને તભે કશ છ કે એને કઈ છાંછેડળે
ત એ ત ભાયળે જ! ફશેન, એના દે ખતાાં જ તભે એનાભાાં
યશેરી આ ઉણન ફચાલ કયી એનાભાાં યશેરી આક્રભકતાને
પ્રત્વાશીત કય છ. બલીષ્મભાાં એ વભાજભાાં યશેળે કેલી યીતે?
વોની વાથે શીભીને યશેતા ત એણે ળીખવુાં જ ડળે ને?
ફશેન, એ ભાટે ત તભાયે ખુફ ધ્માન યાખવુાં ડળે. એનુ ાં
ઘડતય કયવુાં ડળે. યીક્ષાભાાં ભાક્વા કદાચ ઓછા આલળે ત
શજીમે ચારળે; ણ વભાજભાાં વોની વાથે શીભીને યશેતાાં
નશીં ળીખે ત એ ક્યાાંમન નશીં યશે, ફશેન!‖
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―અયે ફશેન, હુાં ત શલે એનાથી એલી થાકી ગઈ છાં!
એના પ્ા ત એને ઘણમે ભાયે છે ; ણ સુધયે ત ને! હુાં
ત તેને ટીલી ય ખારી કાટા ુ ન જ જલા દઉં છાં; ણ એને
ક્યાાં કળી અવય જ છે !‖
અને ભને ભીયાજની આક્રભકતાનુ ાં ખરુાં કાયણ જડી
ગયુ.ાં

ઘેય

પ્ાન

ભાય

ખાત

ભીયાજ

એના

ભનની

અકાભણ, ભનન ગુસ્વ ક્યાાં કાઢે? ફાકને ભાફા ાવેથી
પ્રેભ

જઈએ,

સ્લીકામાતા

જઈએ,

વશીવરાભતી

જઈએ,

વશબાગીદાયી જઈએ. એને ફદરે ઘયભાાં તે વાલ એકલુ.ાં
એને યભવુાં શમ ત એને વાથીદાય કણ! કઈ જ નશીં ને!
ણ સ્કુરભાાં આલે એટરે વાથીદાય ત એક કશેતાાં અનેક
ભે ; ણ એકરા યશેલા ટેલામ શમ એટરે કઈન શાથ કે
ગ અડે તે વશન ન કયી ળકે. અણગભત ુાં કાંઈ ણ ફને
એટરે

જેભ પ્ા એને

ભાયે

છે

તેભ એ

ણ ફીજા

છકયાઓને ભાયલા ભાંડી ડે..! એભાાં લી ટીલીનાાં દૃશ્મથી
એને એલા લતાન ભાટે પ્રત્વાશન ભે . ‘ફાક આણે કશીએ
તેભ નશીં; આણે કયીએ તેભ કયે છે .‖ તેની વાથે આણે
જેવુાં લતાન કયીએ છીએ તેન જ ડઘ તેના લતાનભાાં અચુક
ડે છે . એભાાં લી, ટીલીભાાંમે શમ્ભેળાાં આલાાં ઉશ્કેયતાાં જ
દૃશ્મ!

કશેલામ પક્ત કાટા ુ ન જ. આણે એભ ભાનીએ કે
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નાનાાં ફાક ભાટે ત એ નીદો છે ; ણ એના વાંલાદની
બાાભાાં, અલાજભાાં, ક્યાાંમ લીલેક કે લીનમ દે ખામ છે ખયાાં!
નયી દાદાગીયી, નયી ભાયાભાયી... જાણે આતાંકલાદ જ જઈ
ર.

ફાક

વતત

આ

જ

જત ુાં

શમ

ત

એ

નમ્રતાબયુ.ું ..લીનમબયુું લતાન ળીખેમ ક્યાાંથી!

આલા

ઘેયા

પ્રદુણભાાં ઉછયતાાં ફાકને

આણે

આલી આતાંકલાદી ભનવ ૃત્તીભાાંથી ઉગાયલ એ વશેલ ુાં કાભ
નથી. એને ભાટે ત દયે ક ભાએ ધીયજ કેલલી ડળે.
ે  ફાક વાથે તન્ભમ થઈને જીલવુાં ડળે. એને ટીલી
જલાનુ ાં પ્રરબન ણ ન થામ એટરા લશારથી દયે ક ભાએ
તાની વાથે એને ઓતપ્રત કયલ ડળે. ભા ભાટે આ એક
ડકાય છે . કાદલભાાંથી કભ ઉગાડવુાં વશેલ ુાં નથી; યન્ત ુ એ
ણ ળક્ય ત છે જ, તે કેભ ભુરામ!

–ડૉ. ઉભીરા ળાશ
ુ યી
પેબ્રઆ

-2012ના

―નુતન

ફારળીક્ષણ

વાંઘ‖,

(રારફશાદુય ળાસ્ત્રી લીદ્યારમ, શયણી યડ, લડદયા–390
022,)ના

ભાવીક

મુખત્ર ―ફારમુતી‖ (લાીક રલાજભ

રુીમા 100)ભાાંથી.. રેખીકાફશેનનાાં વોજન્મ અને વમ્ભતીથી
વાબાય..
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આ રેખ રેખીકાનુ ાં ુસ્તક ―વન્તાનનુાં ઘડતય–એક

વાધના‖(પ્રકાળક : ‘ ગુજૉય ગ્રાંથયત્ન કામાારમ‖, યતનનાકા
વાભે, ગાાંધીભાગા, અભદાલાદ – 380 001; પ્રથભ આવ ૃત્તી:
2008, ુનમુર
ા ણ – 2011;  ૃષ્ઠવાંખ્મા –200; મુલ્મ– રુીમા
110)ભાાંથી તેભણે રીધ શત..
રેખીકા–વમ્કા :
ડૉ.
કણાાલતી

ઉભીરા
ક્રફ

ગોતભ
વાભે,

ળાશ,

25–ાથા

ફાંગરઝ,

વયખેજ–ગાાંધીનગય

શાઈ–લે,

અભદાલાદ–3800 015 પન : 079-2692 9700/079-2692
8003

ભફાઈર

:

99792

30404

urmigsha@gmail.com

@@@
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અછાાંદવ
–એા દાદાલાા
અનુક્રભણીકા

ુ ી
અનુભત
કઈ ભાના ેટભાાં,
ફચચુાં વલે ,
એભ જ
ડાી ય ાાંદડાાંઓ
શલેકથી શારે
ત્માયે
ઝાડને શુાં થત ુાં શળે?!

ગબાાત
એ યાત્રે
આંખ અને ાાંણ લચચે
વપ વાંવગા થમેર.
અને આંખને ગબા યશી ગમેર વનાાંન!
ભાના ેટભાાં ફચચુાં આકાય રે,
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ફવ એભ જ
વનુ ાં લીકવલા રાગ્યુાં આંખભાાં....
આંખને ભીઠાાં ગરગરીમાાં ણ થમાાં!
ત્માાં અચાનક
ચાાં પડક્યાાં.
શાથેથી આંખને વલાયી ણ ખયી.
ત્માાં જ આંખેથી નીકળયુાં ાણી.
વપેદ શ્વેતટર રાર–રાર થઈ ગમ.
આંખ ખુરી ગઈ
અને
પયી એકલાય
કવભમે
ગબાાત થઈ ગમ એક વનાન!

ગપેય
દીકયીને અગ્નીદાશ આપ્મ,
ત્માયે ઈશ્વયને ફે શાથ જડીને કહ્ુાં શત,ુાં
વાવયે લાલત શઉં,
એલી જ યીતે ભાયી દીકયીને લીદામ કરુાં છાં,
ધ્માન યાખીળને એનુ?ાં
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અને છી જ
ભાયાભાાં અગ્નીદાશ દે લાની તાકાત આલી.
રાગ્યુાં કે, ઈશ્વયે લેલાઈણુાં સ્લીકાયી રીધુ!ાં
દીકયીને ―લાલીને‖ ઘયે આવ્મ,
ત્માયે ત્નીએ આંગણાભાાં ાણી મુક્ ુાં શત,ુાં
નાશી નાખલાનુ ાં શત ુાં શલે દીકયીના નાભનુ!ાં
–દીકયી લીનાનુ ાં ઘય આજે દવ દીલવનુ ાં થયુ,ાં
ત્નીની લાયે લાયે બયાઈ આલતી આંખ–
છે લ્રા દવ દીલવથી એકદભ વ્મલસ્થીત યશેરાાં
દીકયીના ડ્રેવીંગટેફર અને તેનાાં લડા યફ
ય પયી લે છે ,
હુાં ણ ત્માાં જઉં છાં.
અને એક નીવાવ નાંખાઈ જામ છે,
ઈશ્વય.... દીકયી વોંતાાં શેરાાં
ભાયે તાયા લીળે તાવ કયાલલાની જરૂય શતી!
કન્માક્ષના યીલાજને તાયે ભાન આવુાં જઈએ,
દવ દીલવ થઈ ગમા,
અને અભાયે ત્માાં ગપેયાન યીલાજ છે !
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ઘાત
જ્મતીકાકાએ કહ્ુાં છે,
કુાંડીભાાં જની ઘાત છે .
નદી, જ, દયીમાથી દુય યશેજે!
ણ.....
તાયા
લીયશભાાં
ભાયી ત
આંખ જ થઈ ગઈ છે દયીમ...
શલે?!

ડેથ વટીપીકે ટ
પ્રીમ દીકયા,
માદ છે તને?
ત ુાં નાની શતી ને આણે ાનાાં યભતાાં,
ત ુાં શાંભેળાાં જીતી જતી,
અને હુાં શાંભેળાાં શાયી જત,
ક્યાયે ક–ક્યાયે ક જાણી જઈને ણ....
ત ુાં કઈ ણ શયીપાઈભાાં જતી,
ત્માાંથી કામભ જીતીને જ આલતી,
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છી તે જીતેરાાં તભાભ ળીલ્ડ અને વટીપીકે્વ
ત ુાં ભાયા શાથભાાં મુકી દે તી.
અને ત્માયે ભને તાયા ફા શલાન ગલા થત,
ભને થત ુાં કે હુાં દુનીમાન વોથી સુખી ફા છાં!
આણને કઈ દુખ શમ,
કઈ તકરીપ શમ,
ત એક ફાની શેવીમતથી
ુાં
તાયે ભને ત કશેવ ુાં જત ુાં શત....
આભ અચાનક,
તાયા ફાને આટરી શદે
શયાલીને જીતાત ુાં શળે...ભાયા દીકયા....?
તાયાાં ફધાાં જ ળીલ્ડ અને વટીપીકે્વ
ભેં શજી સુધી વાચલી યાખ્માાં છે,
ણ એન અથા એ ત નથી ને,
કે તારુાં ડેથ–વટીપીકેટ
ણ ભાયે જ વાચલલાનુ?!
ાં

ડામાફીટીવ
ત ુાં નાની શતી,
ત્માયે યુનીપભાના ગજલાભાાં
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ભાયે ભાટે ફે–ચાય ળીંગદાણા રઈ આલતી.
હુાં ટેવથી ખાત.
તાયી ભમ્ભી લઢતીમે ખયી
તભને ફા–દીકયીને આ ફે–ચાય ળીંગદાણાભાાં
શુાં ભઝા આલતી શળે?
ભને ડામાફીટીવ નીકળમ
ત્માયે વોથી લધાયે ત ુાં જ યડેરી.
પ્ા, તભને ત ભીઠુ ાં ફહુ બાલે, શલે?
છી– તાયી ભમ્ભીએ ફનાલેરા
સ્ટ્રીક્ટ–ફુડ ળીડ્ુરભાાં તડપડ કયી
ત ુાં ભાયા ભાટે ગુરાફજાાંબ ુ રઈ આલતી.
ખલડાલતી જામ ને કશેતી જામ,
પ્ા.... ફે ટૅબ્રે્વ લધાયે રઈ રેજ!
–આજે તાયા રગ્ન શતાાં
ઉકેરાઈ ગયુ,ાં વભેટાઈ ગયુ–ફધુ
ાં
ાં જ.
હુાં ણ!
કાળ....આંસુઓને ણ ેયેરીવીવ થઈ ળકત શત ત?
એક લાત કહ?
ુાં
કદાચ ફધી જ દીકયીઓના ફાને
ડામાફીટીવ શલ જઈએ.
એટરે ત અભાયે અભાયી ભીઠડીઓને
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વાવયે લાલી દે લી ડે છે .
ણ ત ુાં આલીળ ને,
તાયા આ ફાને ભલા...
ફે ટૅબ્રે્વ લધાયે રઈ રઈળ, ફવ?!

ઈન્ટયવ્યુ
તને યાાંધતાાં આલડે?
ભેં શા ાડી.
કઈ ડીળ વાયી ફનાલી ળકે?
ભેં એન ણ જલાફ આપ્મ.
પીલ્ભ જલાની ગભે?
ભેં પયી શા ાડી.
છી ત પ્રશ્નન યીતવયન ભાય ળરૂ થમ...
કમ શીય ફહુ ગભે, શુાં બાલે, ક્યાાં પયલાનુ ાં ગભે?
ધીભે ધીભે હુાં ફધા જ પ્રશ્નના
જલાફ આતી ગઈ!
છી થડીઘણી લાત ણ કયી–
બલીષ્મના આમજન ભાટેની– ગભતી પીલ્ભની
સ્ટાઈર ઓપ રીલીંગની– ભીત્રની...
ણ..
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ઉબાાં થતી લખતે
―ચાય દીલારભાાંથી ઘય ફનાલલાન‖
ઉલ્રેખ
ન ત એણે કમો
ન ત હુાં કશુાં ફરી!

વાંબલાભી યુગે યુગે
નાની શતી ત્માયે
ફાએ ભાંદીય આગ મુકેલ ુાં ભાખણ ખાલા જતી
અને ફા લઢતી, ‘અરી, ભાયા ઠાકયજીને ત શેરાાં ખાલા દે !‖
હુાં ફાને ખીજલતી,
―તાય ઠાકયજી જાણે તારુાં ભાખણ ખાલા આલલાન શમ!‖
અને ફા–
ચાય ગણા લીશ્વાવથી ફરતી, ‘શા, એ આલળે જ!‖
ભટી થઈ
છી હુાં ફાના ઠાકયજીને યીતવયના ળધતી.
ણ ક્યાાંમ એભના શલાના અણવાય દે ખાતા નશીં ભને .
એ જ આવ્મા શત,
ત એભના જ ભાંદીયની ફશાય ફુર લેચતી ચાંાની દીકયી
ઠેકાણે ન ડી ગઈ શત ક્યાયની?
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અને ચાય યસ્તા ય બીખ ભાાંગતા ભશનીમાને
કઈ ફાવાંસ્થાએ દત્તક રઈ રીધ શત અત્માય સુધીભાાં.
એ જ આવ્મા જ શત ત,
કાનજીબાઈએ દીકયીના જન્ભદીલવે ણ
ખારી શાથે ાછા ન પયવુાં ડ્ુાં શત ઘયે !
હુાં ફાને વભજાલતી,
―તાય ઠાકયજી નશીં આલે શલે !‖
અને ફા ગીતા શાથભાાં રઈ
એભાાં રખેલ ુાં ―વાંબલાભી યુગે યુગ‖ે લાંચાલતી..!
ફાને ૅયેરીવીવન શેર સ્ટ્રક આવ્મ
ત્માયે ઢીરી ડી ગમેરી ફાને ભેં જ કશેલ,ુાં
―ચીંતા નશીં કયતી, તાય ઠાકયજી આલળે જ‖
છી ત એક દીલવ ફાએ જ કહ્ુ,ાં
―જ, આવ્મ ભાય ઠાકયજી ભને રેલા‖
ભને ભાયી અંદય પા ડેરી
ઠાકયજીના રુભભાાં દડી જઈ ભેં એભને ખખડાલેરા.
―ખફયદાય છે જ તભે આવ્મા છ ત‖
અને છી ફા ચારી ગમેરી!

ફાના ઠાકયજીનુ ાં
વાંબલાભી યુગે–યુગેન ુ ાં લચન ાલાની આ યીત
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ભને શજી સુધી વભજાઈ નથી!

અંધારુાં
ત્માયે
ભને અંધાયાની ફહુ ફીક રાગતી,
ભા કશેતી ―જમશ્રી કૃષ્ણ– જમશ્રી કૃષ્ણ‖ ફર
ફીક ચારી જળે
અને હુાં આંખ ફાંધ કયી
જમશ્રી કૃષ્ણ ફરતી ફરતી અંધાયા લચચેથી વાય થઈ
જતી.
થડી ભટી થઈ છી ભાએ જ વભજાવ્યુ,ાં
―અંધારુાં શમ ત્માયે આંખને ખુલ્રી યાખલાની–
અંધાયાથી એ ટેલાઈ જળે‖
અને ભને ખુલ્રી આંખે અંધારુાં જતાાં આલડી ગયુ,ાં
છી ત અંધારુાં ભાયી લચચેથી વાય થઈ જત ુાં
અને હુાં સ્થીય યશી ળકતી.
અને શલે હુાં
ફધી જ રાઈ્વ ઓપ શમ છે ત્માયે ણ,
ભાયી ફથાડે કેક ય ગઠલેરી ભીણફત્તીને
ફુાંક ભાયી ળકુાં છાં.
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કાયણ– ભને
અંધારુાં ઉકેરતાાં ણ આલડી ગયુાં છે
અને શલે ભને ફીક,
અજલાાાંની રાગલા ભાાંડી છે .

ઝાડ
જઈએ છે એક ઝાડ!
જેની ડાી ય ાંખીઓના ભાા
ન શમ ત ચારળે,
ણ એ ાનખય–પ્રુપ શવુાં જઈએ!
ફાયે ભાવ રીલુાં ને રીલુાં યશેત ુાં શમ એવુ–ાં
ઉંચુ–ાં
ફીજા ભાે આલેર ભાયા ફ્રેટની
ભાયી ફાલ્કની સુધી શોંચી ળકે એટલુ!ાં
અને
ઘટાદાય ણ જઈએ જ,
જેનાથી ફાલ્કનીન વ્યુ ત સુધયી જ જામ
ણ
જેને ફતાલીને
અંગ્રેજી ભીડીમભભાાં બણતા દીકયાને
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ગ્રીનયી ય એવે રખાલી ળકામ!

–એા દાદાલાા
(કલમીત્રી એા દાદાલાાના કાવ્મવાંગ્રશ ―લયતાય‖
(પ્રકાળક: ઈભેજ બ્રીકેળન પ્રા. રી. 191/1, ગારભુલન,
પ્રીન્વેવ સ્ટ્રીટ, મુફઈ–
ાં
400 002 તથા 1-2, વૅન્ચુયી ફજાય,
આંફાલાડી વકા ર, આંફાલાડી, અભદાલાદ– 380 006 પ્રથભ
આવ ૃત્તી: નલેમ્ફય, 2008, મુલ્મ: રુ. 100)ભાાંથી વાબાય...

(કલીમીત્રી–વાંકા : 105, ળારીબર કૉમ્પ્રેક્વ, એર.આઈ.વી
ક્લાટવા ાવે, ટીભરીમાલાડ, નાનુયા, સુયત ભફાઈર :
90990 48882, Email: edadawala@gmail.com )

@@@
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ધયતીની વડભ – અભીનાફીફી
–ભનસુખ વલ્રા
અનુક્રભણીકા

કેટરાાંક ભાણવ અભથાાંઅભથાાં ગભી જામ. એવુાં કાંઈક
શમ એભનાભાાં કે ફવ, તેઓ ગભે! અભીનાફીફી તેભાનાાં
એક.

શ

ામજાભ,

ઘેયદાય

અચકન,

ફાંધફેવતી

ઓઢણીભાાં દુયથી ણ ઓખામ. ુયતાાં કાાંઠાાાં. બયુું ળયીય,
ગભટ ચશેય અને ભટી ણ પ્રેભા આંખ. જુ લાનીભાાં
ુયતાાં રુાાાં શળે. ભેં જમાાં ત્માયે ત જીન્દગીના ચાવથી
ખેડામેર ચશેય શત. વશજ શાસ્મ, જે કાંઈ કયે , વ્શલશયે તેભાાં
અનામાવ વાશજીકતા શમ.
અભીનાફીફી ાંદયે ક દીલવે વાલયકુાંડરાથી ભાયે ગાભ
નેવડી આલે. ઈંઢણી ઉય કૅન જેવુાં ભટુાં લાવણ શમ. તેભાાં
ભાથાભાાં નાખલાનુ ાં તેર બયુું શમ. અંદય ભાની ીઓ
શમ. ફીજા શાથભાાં થેર શમ. તેભાાં બાતબાતની વાભગ્રી
શમ. અભીનાફીફીની જીબે ભધન કુ. ળેયીભાાં દાખર
થતાાંની વાથે તેભની જીબ વોને ભીઠ સ્ળા કયે : ‘જેળી કૃષ્ણ,
લારીફા! કેભ હક
ુ ાણાાં રાગ છ કે હ?
ુાં ‖, ‘ ભોંઘીકાકી, તભાયે
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લાસ્તે ગણી રેતી આલી છાં.‖ ભાણવ એટરી અને એલી
લાત.ુાં શાથ અને જીબની શયીપાઈ ચારતી શમ. વો જરુયત
મુજફ ભાથાનુ ાં તેર ભાગે. ીથી બયીને તેભને આે. એભનુ ાં
તેર ફહુ લખણામ. ભથ, ભેંદી, દુધી, આંફાાં, અયીઠાાં,
બાાંગય, ગુરાફની ાાંદડી નાખેલ ુાં તેર ―ભથીયુાં તેર‖ નાભે
ઓખાત.ુાં આજની ેઢીને એ લાવ કદાચ ફહુ નશીં ગભે;
ણ લા ભાટે એ ફહુ ગુણકાયી. અભીનાફીફી શયતાાંપયતાાં
ડૉક્ટય જેલાાં. કઈને ખડ શમ, કઈને લા ફહુ ઉતયતા
શમ, કઈના લા ઓછા લધતા શમ – જેલી વ્મક્તી તેલી
વરાશ આે; ણ ભીઠાળથી આે, તેર લેચાત ુાં આે; ણ
વરાશ ભપત આે. એભની વરાશ એલી અનુબલવમ ૃદ્ધ શમ
કે અવયકાયક ફને.
બયુું ળયીય એટરે એભને ગયભી ફહુ રાગે. ત્માયે
રાઈટ કે ાંખા નશતાાં. ભાથા યની ચુદડીથી
ાં
ચશેય વાપ
કયે , શલા નાખે અને પયીમાદ કયે , ‘આ ગયભી ત જીલ રેમ
તેલી છે .‖ ગ રાાંફા કયે , દાદીભાની ડફીભાાંથી ફજય રઈ
ફેચાય વડાકા રઈ રે. ત્માાં કઈ લહલ
ુ ારુ ટકી ડે,
‘અભીનાભા, ભાયી ફાંગડી ભુરી ગ્માાં છ ને?‖ તેભને આલી
ઉઘયાણી

થલાની

એની

ખફય

જ

શમ.

શાથ

ઝારીને

લહલ
ુ ારુને ડખે ફેવાડે. શેરાાં ત એની તેરીભાાં ભાગે
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તેટલુાં તેર બયી આે. લેાય શેર, વેલા છી. ૈવા
ગણીને કથીભાાં નાખતાાં–નાખતાાં કશે, ‘ જ, તાયે

લાસ્તે

એકદભ પવકરાવ ફાંગડી રાલી છાં. તાય લય ખુળ થઈ
જલાન.‖ કશી થેરાભાાંથી ફાંગડીઓ કાઢે. લહલ
ુ ારુ ળયભાઈ
જામ, ‘ શુાં તભેમ ભા!‖ કશીને લધુ રજ્જાળ ફને. ફાંગડી
શાથભાાં આલતાાં જ શેયલા ભાાંડે. અભીનાફીફીની લાત ચાલુ
શમ, ‘જ, લહ,ુ અભે ત ફલ ખાઈ–ી રીધુ.ાં બુઢાાં થૈ ગ્માાં.
શેયલા–ઓઢલાન તાય લખત છે . કેલી વયવ રાગે છે
ફાંગડી તાયા શાથભાાં!‖ લહલ
ુ ારુ ુછે, ‘ કેટરા ૈવા ર્થમા, ભા?‖
ત કશેલાનાાં, ‘મુક ને ભાયી ફૈ, તને ગભી એટરે ફવ.‖
―ના–ના, ભા! ૈવા ત આલા જઈએ ને?‖
અભીનાભા ભાંગાલેરી લસ્ત ુભાાં થતી યકભ જ કશે, નપ
ન ચડાલે. તેરભાાં કવીને ૈવા રે; ણ ભાંગાલેરી લસ્ત ુ
બાલબાલ આે. કઈની ફટ્ટી ત કઈની ફાંગડી, કઈની
ગણી ત કઈ જુ લાન છકયીનુ ાં અત્તય. ત કઈનુ ાં લી
ફીજુ ાં કાંઈ. અભીનાભા ાવે ફધુાં ભાંગાલી ળકામ. કઈને વાંકચ
ન થામ. તેઓ માદ યાખીને ફધુાં રાલે. બણેરાાં ત ળાનાાં
શમ; ણ શીવાફ ફધ ભઢે. ત અઘયણીલાી લહન
ુ ી
ગમ્ભત ણ કયે , ‘શેય, શેય! ભઢાનુ ાં તેજ જતાાં જ રાગે છે
કે તાયે ટફા જેલ દીકય આલળે.‖ લહુ જ નશીં; આવાવનાાં
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વો શવી ડે. અભીનાફીફી શમ ત્માાં ફુરની સુગધ
ાં જેલી
શલાળ લાતાલયણભાાં વતત પેરાતી યશે.
ફા આગ્રશ કયે , ‘ ચા ીળ ને?‖ ત બાયુલાક કશે,
‘ફો ચા વાયી નૈ. યકાફીથી ઝાઝી ન કયતાાં.‖ ચા બાલુલાક
ીએ. ચા ીતાાંીતાાં એભની ભુગ શોંચતી શમ ત્માાં
સુધીની ફધી લાત ઉથરાલે. ઘયે ઘયે પયે એટરે શયતપયત
ભાશીતીબાંડાય! તાયલીને ફીજાને કશેલા જેટલુાં કશે. એભાાં
અનુબલ અને વભજણન મગ શમ. ઉઠતાાંઉઠતાાં કઈ લાત
માદ આલી જામ ત લેાય ડત મુકીનેમ, ાછાાં ફેવીને ફે
લાત કયી રે. જીલ જ લાતન.
એક પીમાભાાં એક જગ્માએ ફેવે. એભન અલાજ
વાાંબીને વો આલીને ભાથાનુ ાં તેર રઈ જામ. લેાયભાાં
ગણીત ાકુાં શમ. કણ શજી તેર રેલા નથી આવ્યુાં એ
ધ્માનભાાં શમ, ‘ અયે કાળી, નીકળાં છાં. છી ન કેતી કે તેર
રેલાનુ ાં યશી ગ્યુ.‖ાં કાળીબાબી ખુરાવ કયે , ‘ભા, શજી ડ્ુાં છે .‖
ત શવીને કશેતાાં, ‘ ુછવુાં શારુાં. ન જત ુાં શમ ત લાાંધ નૈં.
જત ુાં શમ ત યશી જાવુાં ન જમે.‖ ટેક રઈને ઉઠે. ફરતાાં
જામ, ‘શલે ગુડા ગળમા છે . અલ્રા યજા આે ત્માાં સુધી કાભ
કયશુ.ાં ‖ ત્માાંથી ફીજી પીભાાં. ત્માાં આવુાં જ દૃશ્મ બજલામ.
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એભના

સ્લબાલભાાં

લશેયલાંચ

નશીં.

નાનાાં

છકયાાંનેમે

શેતભામાથી ફરાલે. કઈ લહલ
ુ ારુએ કહ્ુાં ન શમ અને ગભત ુાં
યભકડુાં રેતાાં આવ્માાં શમ ત તેના છકયાને આે. લહલ
ુ ારુ
ૈવાનુ ાં ુછે જ ને પ્રાયાં બભાાં રેલાની ના ાડે, ‘ છકયા વારુ
છે ‖ એભ કશે ણ ખયાાં; ણ આગ્રશ થામ એટરે ૈવા રઈ
રે. એભને ત આખા ગાભભાાં પયલાનુ.ાં ઉદાય થવુમે
ાં ભોંઘુાં ડે,
એટરે ફધાનુ ાં પ્રભાણ જાલે.
અભીનાફીફીનુ ાં કાભ ઘાાંચીનુ.ાં શેયલેળ ફીનશીન્દુન;
ણ કઈ કયતાાં કઈને તેઓ શીન્દુ નથી એવુાં રાગત ુાં નશીં.
એ કાે એલી વબાનતા કે લશેંચણી જ નશતી. કઈના ઘયે
આગરી યાતે વત્મનાયામણની કથા થઈ શમ ને પ્રવાદ આે
ત તેઓ પ્રેભથી ખામ. બગલાનને બાલથી માદ કયે . ખાધા
છી રગબગ ફરે જ, ‘અલ્રા શોનુ ાં શારુાં કયજ.‖ આ એભન
તકીમાકરાભ શત. એ એભના ભનભાાં એટરી શદે ફેઠેર કે
કઈના ય ગુસ્વ આલે, ફે કડલાાં લેણ ફરી નાખે, છી
છે લ્રા લાક્યનુ ાં અનુવન્ધાન જાલત ુાં લાક્ય જ ફરાત ુાં શમ
તેલી વશજ યીતે ફરી જામ, ‘અલ્રા શોનુ ાં શારુાં કયજ.‖

વાંદગીઓ

ખયી;

ણ

ભન

ખુલ્લુાં

અને

વાપ,

આંટીઘુટી
ાં લગયનુ.ાં વો વાથે એભન ઘયફ એલ કે એભને
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અંગત લાત કશી ળકામ. ક્યાયે ક વાસુ લહુ લીળે દુ:ખ પ્રગટ
કયીને એભની આગ શલાાં થામ ત અભીનાભા લહન
ુ ે
ભીઠાળથી; ણ શકથી ફે વાચાાં લેણ કશી ળકે. લાત કશેલાની
યીત એલી શમ કે લહન
ુ ે વગી ભાએ ળીખાભણ આી શમ
એવુાં રાગે. ને લહુ યડી ડીને કાંટી વાસુની લાત કયે ત
અભીનાભા વાસુનેમ વભજાલી ળકે. લાતની યીત તદી,
ઘયગર્થથુ – ―જ અલ્રાએ લાવણ ફનાવ્માાં છે ત ખખડેમ
ખયાાં. બટકામ ત ફરેમ ખયાાં. એટરે કાંઈ લાવણ પડી ન
નખામ. એભ ભાયી ફઈ, ભાણશ છીએ તે ભન લાાંકુાં થઈ જામ,
ફે લેણ ફરાઈ જામ, એટરે કાંઈ વાંફધ
ાં કાઈ ન જામ.
ફવ, આટલુાં શભજ્મા કે ફેડ ાય. લ્મ ઉઠુ ાં, અલ્રા શોનુ ાં શારુાં
કયજ.‖ ગાભભાાં ફીજે પેયે આલે ત્માયે યક્ષ ઑડીટ ણ કયી
રે. કીચુડાટ ઓછ થમ શમ ત શાાંઉ ગણે, છી ખણખદ ન
કયે .
અભીનાફીફીનુ ાં મુ કાભ તેર લેચલાનુ.ાં ત જ
તાનુ ાં ને ઘયનુ ાં ેટ બયાળે એ સ્ષ્ટ વભજ શતી; યન્ત ુ
વમ્ફન્ધ કેલ લેાયન નશીં. પીએ–પીએ એભનુ ાં તેર
ુાં
ુાં નશીં. ફધાાં વાથે
લેચામ. તેભને ભાટે કઈ ચડીમાત–ઉતયત
ઘાટી ભામા. એભાાંથી ઉબા થમેરા અધીકાયે જરુય ડયે ફે
વાચાાં લેણ કશી ળકતાાં; યન્ત ુ એ ત ક્યાયે ક, ફાકી ત
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ગમ્ભત, શલાળ, ળીખાભણ, અનુબલકથા, ઉદાયતા, એભ
જરુય મુજફ એભનાાં રુ પ્રગટતાાં. ફધુાં ભેભાાં યશેવ ુાં જઈએ,
કીચુડાટ શમ ત ઘટલ કે ભટલ જઈએ એ લાત શૈમે
ફેઠેરી. તેથી તેઓ ફધાાંને તાનાાં કયી ળકતાાં. એટરે તેભને
ફધે આલકાય ભત. કાભ તેર લેચલાનુ;ાં યન્ત ુ ધભા
ચાશલાન. એભ કશી ળકામ કે સ્નેશલાલેતય કમાા લીના
તેભનાથી યશેલાત ુાં નશીં.
નીળાનુ ાં બણતય એભને સુરબ નશત.ુાં ચડી એ
દુયની લસ્ત ુ શતી. જીલતયભાાંથી એભણે જાણ્યુ–ાયખ્યુ
ાં
ાં શળે કે
ભાણવ તયીકે જીલવુ.ાં યાતદીલવની ભશેનત તેભને અજાણી
નશતી. જીન્દગીની થાટએ ઓછાભાાં ઓછી જરુયીમાતથી
જીલલાની તારીભ આી શતી, એટરે વાધાયણ શવુાં એની
નલાઈ નશતી. તેઓ કઠાસુઝથી વભજ્માાં શળે કે ધાંધાનાાં
કાભ, વમ્ફન્ધના આનન્દભાાં આડે આલતાાં નથી. તેથી તેઓ
નીબાાય

યશી

ળકતાાં

અને

વોને

તાનાાં

કયી

ળકતાાં.

યલીન્રનાથ ટાગયને લાાંચમા લીનામ તેઓ જાણી ગમાાં શતાાં
કે, ‘ પ્રમજનના વમ્ફન્ધને સ્નેશન વમ્ફન્ધ ફનાલલ એ
ભનુષ્મત્લની વાધના છે .‖
ભાણવની

અવાધાયણતાનુ ાં ભા

તેનાાં સ્થાન

કે

પ્રતીષ્ઠા નથી; યન્ત ુ તેન ુ ાં ળીર છે એ વૉક્રેટીવ–લીચાયને
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મથાથા ગણીએ ત ળીર એ વાચી વમ્ત્તી છે . એ દૃષ્ટીએ
અભીનાભા ખયે જ અવાધાયણ શતાાં.

એટરે ત અયધી વદી લટાલીને અભીનાભા ભાથે
તેરનુ ાં કૅન રઈને વાભે ઉબાાં શમ તેલાાં પ્રત્મક્ષ અનુબલામ
છે .

–ભનસુખ વલ્રા
રેખકના તાજેતયભાાં પ્રકાળીત ―શૈમે ગરાાં તાજાાં‖ –
ળૈળલ સ્ભયણકથા ( પ્રકાળક :

અભયબાઈ ઠાકયબાઈ ળાશ,

ગુજૉય ગ્રાંથયત્ન કામાારમ, યતનનાકા વાભે, ગાાંધી ભાગા,
અભદાલાદ–380 001 પન– 079-2214 4663 ઈ–ભેઈર :
આવ ૃત્તી

goorjar@yahoo.com

:

શેરી–2011,

 ૃષ્ઠ :

16+224, મુલ્મ : રુીમા–170)ભાાંથી વાબાય... વસ્નેશ ુસ્તક
ભકરલા

ફદર

રેખકશ્રી

ભનસુખબાઈન

ન

ખુફ

આબાય..ઉત્તભ ગજ્જય..
વજૉક–વમ્કા :
વી–403, સુયેર એાટા ભેન્ટ, દે લાળી સ્કુર વાભે, જજીવ
ફાંગરા લીસ્તાય,
અભદાલાદ – 380 015 પન : 079-2687 0981૦ ભફાઈર
: 98240 42453
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ઈ–ભેર : mansukhsalla@gmail.com

@@@
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246 : 17-06-2012

ફાબુ લીજી
–અનીરુદ્ધ બ્રહ્મબટ્ટ
અનુક્રભણીકા

 ભશીનાના છે લ્રા દીલવ. ઠાંડી ઓછી થઈ
ગમેરી. યાત્રે જમ્મા છી રગબગ આઠેક લાગ્મે હુાં નીકળમ.
યસ્તે અંધારુાં અને ઉત્તય ગુજયાતના એક નાના ગાભડાન
ધુીમ યસ્ત. પાનવનુ ાં ીળાં અજલાળાં આછાં આછાં કેટરાક
ઘયભાાં દે ખામ. રગબગ વ ડી ગમા જેવુાં લાતાલયણ,
વીલામ કે થડાાંક ઘયભાાંથી લાતચીતના આછા અલાજ
વાંબામ.
થડા દીલવ ભાટે ભાયા એક વમ્ફન્ધીને ત્માાં હુાં
આવ્મ શત. એ લખતે હુાં લડદયાભાાં ભાધ્મભીક ળાાભાાં
બણુ;ાં ણ આ નાના ગાભથી યીચીત. થડાક ભીત્ર ણ
ગાભભાાં ભને ભી આવ્મા શતા. યાત્રે જમ્મા છી થયુાં કે
ચાર એકાદ ભીત્રને કડુાં અને થડેક સુધી આંટ ભારુાં. એક
લાાંક લટાલી હુાં આગ ચાલ્મ ત એકનુ ાં એક લાક્ય ભેં
અનેકલાય ફરાત ુાં વાાંબળયુાં :
―ભીયજાપય નાભન નલાફ શત.‖ જઈને જઉં ત ફાબુ
એની ઓળયીભાાં દીલેરના દીલાના ઝાાંખા અજલાાભાાં ગદડુાં
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ઓઢીને ફેઠ ફેઠ ધુણત શમ એભ ડરત ડરત ઉયના
લાક્યના ભાંત્રજા કયે ! એ ત્માયે ગુજયાતી વાતભા ધયણભાાં
ુ ય પાઈનર‖– ની યીક્ષાની તૈમાયી ચારે.
બણે અને ―લનાાક્ર
લચચે એણે કેટરાાંક ધયણભાાં ફબ્ફે લા કાઢયાાં શતાાં અને
છે ક વાતભા સુધી શોંચમ શત! ઉંભયભાાં અભે ફાંને રગબગ
વયખા.
ફાબુ ાવે હુાં ગમ ત્માયે એના ઘયનાાં ગથીમાાં ાવે
ડાફી ફાજુ એ બેંવ ફાાંધેરી અને જભણી ફાજુ એ ત્રણ કુતયાાં
ફેઠેરાાં. ભને જમ એટરે ચડી પગાલી દઈ એ ઉબ થઈ
ગમ અને ભટેથી ફલ્મ: ‘ ભીયજાપય નાભન નલાફ શત.‖
છી કશે : ‘ ચમાયન ગખુ સુ ણ દીમયનુ ાં ઈમાદ જ નથ
યે ‖ત ુ.‖
―આભાાં માદ યાખલાનુ ાં છે શુ?ાં ‖
―ભીયજાપય નાભન એક નલાફ શત.‖
―ત ુાં લાાંચત શત એભાાં ――એક‖‖ નથી.‖
―વાપ્ાનુ ાં ભુરી જ્મા શવી.‖
―એવુાં નથી. એન ફીજ એક અથા થામ છે .‖ ભેં કહ્ુ.ાં
ફાબુની આંખ શી થઈ ગઈ : ‘ચીમ?‖
―ભીયજાપય નાભન, એટરે કે ભાત્ર કશેલાન નલાફ
શત.‖
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―ઓત્તાયી બુનનુ બલુ થામ...‖ ને એ ુસ્તકનાાં ાનાાંને
કુત ુશરથી

જઈ

યહ્ય.

છી થડીલાયે

ફલ્મ : ‘

આલી

ભુરભુરાભણી ચમભ વાતા શવી? ભીયજાપય ઠમા જેલ
નલાફ શત ઈભ વાતા ઈંમોંના ફાનુ સુ જત ુ‖ત?ુ ‖ છી
ધીયે યશીને ફલ્મ : ‘ ભીયજાપય નાભન નલાફ શત. ભાયી
શાહન
ુ ુ ાં જફરુ વ શોં!‖ ને એના ભગજભાાં એ ફયફય ઉતયી
ગયુાં શમ એભ એ શલ ફુર થઈને શવી ડય.
ુાં
―તેં ગદડુાં કેભ ઓઢેલ?‖
―ઓઢયા લીના કોંમ ઈમાદ જ ના યે .‖ એણે શાથની
ઝાટ ભાયીને દીલ શરલી નાખ્મ અને કશે:
―શેંડ, યવાદ ખાલા જઈએ.‖
―બાબીને ુછી જ.‖ એનાાં ભાને હુાં બાબી કશેત. નાની
ઉંભયે એ લીધલા થમેરાાં. ફાબુ એભન એકન એક દીકય.
એને ભટ કયતાાં બાબીને ઘણુાં દુ:ખ ડેલ.ુાં ણ શલે ત ફાબુ
ખેતી વાંબાી રેત અને છે ક ―પાઈનર‖ સુધી શોંચમ શત.
ગાભભાાં ―પાઈનર‖થી આગ બણેલ ુાં બાગ્મે જ કઈ ભે .
ગાભ નાનુ ાં એટરે શાઈ સ્કુર શતી જ નશીં. ગાભનાાં છકયાાં
―પાઈનર‖ સુધી બણીને કાાં ત પ્રાથભીક ળાાભાાં ળીક્ષક થામ
ને કાાં ત થામ તરાટી. જે બણી ન ળકે તે ખેતી કયે અથલા
લાણીમાની દુકાને લાણતય થામ.
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―ભા ત બજનભાાં ગઈ.‖ એ ફલ્મ અને અભે ચારી
નીકળમા. ત્રણે કુતયાાં ાછ થમાાં. એભાાંથી એકને એણે
ાછ આલલા દીધુાં અને ફીજાાં ફેને રાત રગાલી ાછાાં
કાઢયાાં.
―આલલા દે ને!‖ ભેં કહ્ુ.ાં
―આ બર આલ. બગત વ. ેરાાં ઘયની ખફય
યાખવી.‖
ગાભની બાગે આલેરા યાભજી ભાંદીયભાાં અભે ગમા.
કુતરુાં ફશાય ફેઠુાં. ‘ જે યાભજીકી‖ ની બુભ ફાબુએ રગાલી.
અંદયથી અલાજ આવ્મ: ‘ઈતના રેટ ક્ુાં આમા?‖
―ફાજી, ઢનેકુાં ફેઠા થા.‖
―ક્યા ઢતા થા?‖
―ભીયજાપય નાભકા નલાફ થા.‖
―શયી...શયી...ક્યા કરજુ ગ આમા શે ફાબુડા, યાભરછભન ત ઢાઈભેં આતે શી નશીં.‖
ભેં જયુાં ત ફાલાજી ખાટરાભાાં ફેઠા ફેઠા ચરભ
ીએ. ભાંદીયભાાં યાભ–વીતાની મુતીઓ ાવે દીલ ફે . ફાકી
ફધે અંધકાય. ચરભન દે લતા તગતગે. અભે ફાલાજીના ગ
ાવે ફેઠા. એભણે ફાબુને દીલી કયલા કહ્ુાં અને ભને
―યાભામણ‖ લાાંચલા ફેવાડય. ઘીના દીલાના પ્રકાળભાાં નાગયી
રીીભાાં ભટા ભટા અક્ષયે છાેલ ુાં ત ુરવીદાવજીનુ ાં યાભામણ
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ભેં ભટેથી લાાંચલા ભાાંડ્ુ.ાં ફાલાજીએ ચરભ શરલી થાયીભાાં
રાંફાવ્યુાં

અને

ભટેથી

એક

ચાઈ

રરકાયી.

ફાબુએ

ફાલાજીના ગ દફાલલા ભાાંડયા. થડીલાય થઈ શળે ત્માાં
ફાબુથી યશેલાયુાં નશી એટરે એણે ુછ્ુાં : ‘ ફાજી, યવાદ
ફયવાદ કુછ શે કી નશીં?‖ ફાલાજી ભટેથી શવી ડયા : ‘ ભેં
તેયી દાનત જાનતા હ.ુાં ‖ એભણે ઉબા થઈને અભને ફાંનેને
એકેક ેંડ આપ્મ. ‘જે યાભજી કી‖ કશીને અભે નીકળમા. કુતરુાં
ફશાય યાશ જઈને ફેઠુાં શત ુાં તેને કડીને એનુ ાં જડબુ ાં શળાં
કયીને ફાબુએ ેંડાન ટુકડ મુક્ય.
―કુતયાને ેંડ બાલે?‖ ભેં ુછ્ુ.ાં
―યવાદ વ. આગરે જનભ આ કુતરુાં નશીં થામ,
બગત વ, ઈના કાભાાં ટીલુ વ, ખરાાં ભાયત ુાં ભીં ઈન કદ્દી
જયુ નથ.‖
ફાબુને શેરેથી કુતયાાં લશારાાં. આખા ભશલ્રાનાાં
કુતયાાંની ખાવીમત એ જાણે. ફયે એ નલય ફેઠ શમ
ત્માયે કુતયાાં એના ઘયનાાં ગથીમાાં ાવે બેગાાં થામ. ફાબુ
કુતયાાંના ળયીય યથી ઈતયડા લીણે. કઈ કુતયી લીમાણી
શમ ત ફાબુ ભશલ્રાભાાં રટ, ગ, ઘી ઉઘયાલલા નીકે
અને ળીય કયી કુતયીને ખલડાલે. કુયકુયીમાાંને એ ―કતીરાાં‖
કશે. જન્ભતાાંની વાથે જ એણે ફે રુાાાં કતીરાાં ફટી રીધાાં
શમ. એ નાનાાં શમ ત્માયથી ફાબુ એભને કેલલાનુ ાં ળરુ કયે .
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કઈ અજાણ્યુાં કુતરુાં આલી ચડ્ુાં શમ ત એની ાછ કેભ
ડવુાં તે ફાબુ ―હડ
ુ દ, હડ
ુ દ‖ ફરત દડત દડત
ળીખલે. એ નીળાે જામ ત્માયે એન ―બગત‖ એને મુકલા
જામ અને વાાંજે છટે ત્માયે રેલા ગમ શમ! નીળાે થી આવ્મા
છી ઘયનાાં ગથીમાાં ાવે કુતયાાંને એ રાઈનભાાં ફેવાડે
અને ―કૉર‖ દે તાાં ળીખલે. જ એકાદને ન આલડ્ુાં ત એને
ગથી દુય પાંગે ! કુતરુાં ―કાઉ કાઉ‖ કયત ુાં બાગી જામ ણ
થડીલાય છી આલીને ઉભુાં યશે! ફાબુ ખેતયે જામ ત્માયે
ત્રણ–ચાય કુતયાાં ત એની ાછ ાછ શમ જ.
બાબીને

ફાબુ ખટન

દીકય

શત

એટરે

એને

ભાતાજીના સ્થાનકે યભત મુકેર અને ફરેરાાં : ‘ ભાયી ભા,
તભાય છે ને તભે જાલજ.‖ એલી ભાનતા ણ યાખેરી કે
દય લે નલયાત્રીભાાં ભાતાજીની ભાાંડલી ફાંધામ ત્માયે ફાબુ
ભાતાજીના ચકભાાં ખેરાતી બલાઈભાાં ખેર કયે અને સ્ત્રીન
ાઠ બજલે. ફાબુને ત બાલત ુાં શત ુાં ને લૈદ્યે કહ્ુ!ાં ભાાંડલી ાવે
રાકડાની ાટ ગઠલીને સ્ટેજ ફનાવ્યુાં શમ તેના ય ―નાટક‖
બજલામ. યદ નશીં. ળરુઆતભાાં ગણતીન લેળ આલે.
ુજાલીધી થમા છી લીદુક પ્રલેળે. લીદુકે જકયના જેલી
ઉંચી દીલારની ચકતી મુવરભાની ટી શેયી શમ અને
શાથભાાં ચાભડાન ટ્ટ યાખ્મ શમ. સ્ટેજ ય આલીને એ
ટ્ટ પટકાય અને ગામ : ‘ લશા…રી લીજ…ીને આ…લતાાં
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કેભ રા…ગી લા…ય?‖ જાભતી યાતની ળાાંતીભાાં એન અલાજ
દુયદુય સુધી ડઘાત પેરાઈ જામ. એનુ ાં ગીત વાાંબીને
ત્રણેક ―સુદ
ાં યી‖ ઓ સ્ટેજ ય ાછથી કુદીને પ્રલેળ કયે :
‘આ…લી આ…લી લીદુયવક લશારા…‖ આભાાં ફાબુ એના
તીણા અલાજથી જુ દ તયી આલે. ઓઢણીભાાં છકયી જેલ જ
રાગે! ગે ઘુઘયા ફાાંધ્મા શમ અને તારફદ્ધ ગ છાડત
ઠેકડા ભાયત એ ગાત શમ! ભુગ
ાં  લાગે અને ફીજા
―અદાકાય‖ વાથે ફાબુ ―તાતા તાતા થૈમા‖ કયત શમ એ દ્દશ્મ
હુાં ભુરી ળકુાં તેભ નથી. એના અબીનમથી ખુળ થઈ છકયાઓ
એને ―લીજી‖ કશેતા!
એક લેા ભેં બાબીને ુછી જયુાં શત ુાં : ‘ફાબુ યણળે,
ઘયે લહુ આલળે ત્માયે મ એ ―લીજી‖ ફનીને નાચળે?‖
―નાચવીસ્ત! ભાતાજીનુ કયલેઠુ વ. ભીં ઈન ભાતાજી
ોંશે યભત મુચમ વ. ઈંન ફાેમ ઘાઘય ે‖યીને નાચતા.‖
ફાબુ ભાથે લા ભટા યાખે અને સ્ત્રીના લેળભાાં
ટીમાાં ાડીને શે . ફીજે દીલવે કુલે ાણી બયલા જતી
યુલાન લહલ
ુ ારુઓ ―ફાફબૈ, ચટર રેલા ત તભાયી ોંશે
આલવુાં ડવી‖ કશીને શવીને વાય થઈ જતી. ફાબુ શયખાત
―શેંડ ભાય ફાપ્ કરુ‖ કશેત ફદને શાાંકત ચાલ્મ જત.
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એક વાાંજે હુાં ફાબુને ઘેય ગમ. બાબી ઓટરે ફેઠેરાાં.
એકે કુતરુાં આંગણાભાાં જયુાં નશીં એટરે ભને થયુાં કે ફાબુ ઘેય
નથી.
―ફાબુ ક્યાાં?‖
―ડબુ ાલા જ્મૉ વ. ફેશ બૈ. આબ્ફાભાાં જ વ.‖
હુાં ફેઠ. ઘય ચખ્ખુાં ચણાક. ત્રાાંફા–ીત્તનાાં લાવણ
ભાાંજીને

ચકચકાટ

કયીને

અબયાઈઓ

ય

ગઠલેરાાં.

ાણીમાયાની પયતે દીલાર ય ચકતી લાડકીઓ ભાટી લડે
ચોંટાડેરી ફાજુ ભાાં નલા લે આલેરાાં બગલાનની છફીલાાાં
કાડા ની શાય જલા ભે . એભાાં ળાંકય, ગણતી, વયસ્લતી,
અંફાજી, દત્તાત્રેમ, યાભ, કૃષ્ણ – કઈ દે લદે લી ફાકી નશીં.
દયે ક દે લદે લીના બાર ય કાંકુના ચાાંલ્રા. યાચયચીલુાં કાંઈ જ
નશીં, છતાાં ઘય બયુું બયુું રાગે. ળેતયાં જીન એક ટુકડ વાભી
બીંત ાવે ાથયે ર. ફાજુ એ ડાભચીમ. ખુણાભાાં ખેતીનાાં
થડાાં ઓજાય ડેરાાં.
હુાં અયધએક કરાક ફેઠ ણ ફાબુ ન દે ખામ.
થડીલાયે એની બેંવ દે ખાઈ. બેંવ ખીરે આલીને ઉબી યશી
ણ ફાબુનાાં દળાન ન થમાાં. ‘ ચમોંક લાત કયલા યકણ
શવી.‖ બાબી ફલ્માાં અને એભણે બેંવને ખીરે ફાાંધી. ભેં ઉબા
થઈને ચારલા ભાાંડ્ુ.ાં ભનભાાં એભ કે યસ્તે ફાબુ ભળે. યસ્તે
ળાંકય ભળમ એને ભેં ુછ્ુાં ત કશે કે ફાબુ ત ભટયે રટકીને
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ગમ તે યાતે આલળે! હુાં વભજી ગમ. ફાબુને ભટયનુ ાં બાયે
આકાણ. ગાભને ાદય થઈને જતા આલતા ખટાયા કે
કઈની જી કે કઈની ગાડીન અલાજ વાાંબે કે ―શભકાય
ર્થમ‖ કયત ફાબુ દટ મુકે. કઈ યસ્ત ુછે ત એ તયત
ફાયણુાં કડીને ગથીમા ય ઉબ થઈ જામ ને કશે : ‘ શેંડ,
ફતાડુ.ાં ‖ ખાડાટેકયાલાા ધુીમા યસ્તે એ આભ રટકત ગાઉ
ફે ગાઉ સુધી જામ અને યસ્ત ફતાલી ―શેંકુટ‖ ખાધાના આનાંદ
વાથે યાત્રે અંધાયાભાાં ઘેય ાછ આલે. કુતયાાં એની ાછ
દડીને થાકીને અધલચચેથી ાછાાં લળમાાં શમ. ભટયનાાં
ૈડાાંની ધુભાાં ડેરી છાને એ આંગીઓ લડે ાંાી
જુ એ ત્માયે જ એને ચેન ડે! યાત્રે ભશલ્રાનાાં છકયાાંઓને
બેગાાં કયીને ભટય કેભ ચરાલામ તેન કીભીમ વભજાલે!
ફાબુ વીધ વાદ છકય. એને કશુાં વ્મવન ન ભે .
એની ઉંભયના છકયા ચા–ફીડી ીએ ત એ દુય બાગત પયે .
શા, એને એક વ્મવન શત ુાં — ―યવાદ‖નુ.ાં યાભજી ભાંદયીના
ફાલાજી પ્રવાદ ન આે ત્માાં સુધી ફાબુ ખવે નશીં. આભ
જુ ઓ ત એનુ ાં બણતય જ ફાલાજી ાવે થમેલ.ુાં યાભામણ,
ભશાબાયત, બાગલતની કથાઓ એને ભોંએ, ણ નીળાભાાં
એ ાણી ફશાયનુ ાં ભાછલુ.ાં એના એક ળીક્ષકે ભને કશેલ ુાં કે
ગણીતન વશેર દાખર શમ ણ આંકડાની જટાજા જઈને
એ આખેઆખ ધ્રુજલા ભાાંડે. ઈતીશાવની તાયીખ અને યાજાwww.gujaratilexicon.com
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નલાફનાાં નાભ એને ગબયાલી મુકે. ગદડુાં ઓઢીને ગયીફડ
થઈને એ ગખલા ભાંડી ડે; ણ એભાાંન ુ ાં કશુમ
ાં ે એના
ભગજભાાં ન ઉતયે ! ળતરુા, લીકણા, અરકા જેલાાં બાગલતભશાબાયત-યાભામણનાાં અનેક ાત્રનાાં નાભ અને એભની
ઝીણી ઝીણી લીગત એને ઉંઘભાાંથી ઉઠાડીને ુછ તમ એ
કશી આે ણ ―ભીયજાપય‖ એને ઠાંડી યાતે યવેલે યે ફઝેફ
કયે ! ફાલાજીનુ ાં ઉભાંગબેય કાભ કયતાાં અને એભની લાત
વાાંબતાાં ફાબુ ખયે ખય ખીરી ઉઠત ણ નીળાભાાં ગયીફ
ગામ ફની જત.
ગાભભાાં યાભરીરા આલી શમ, ત ુયીની ટકી યભલા
આલી શમ કે નટલાન ખેર શમ ત ફાબુ અચુક શાજય
શમ. એ યભનાયાઓ વાથે દસ્તી ફાાંધે, એભન વાજવયાં જાભ
જુ એ અને જરુય ડયે કાભ ણ કયે . આલી દસ્તીભાાં જ એ
ઢરક લગાડતાાં ળીખી ગમેર. ણ એને ઢરક રાલી કણ
આે?
લૅકેળનભાાં હુાં ગમ શોંઉ ત ફાબુ નલય ધુ શમ.
ખેતીનુ ાં કાભ શમ નશી ને બણલાનુ ાં લૅકેળનભાાં ફાંધ! ઘયનુ ાં
થડુક
ાં કાભ કયે , ભાંદીયભાાં ફાલાજી ાવે ગાટા ભાયે અને
―શભકાય‖ વાાંબલા
ઓટરે

ફેવે.

ણ

ગાભની
યાત્રે

એ

બાગે

શનુભાનની

બજનની

યભઝટ

દે યીના
જભાલે.

ઉનાાભાાં યજ કઈકને ત્માાં બજનભાંડી ફેવે. ફાબુના
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શાથભાાં ભાંજીયાાં રઈને તીણ યાગ કાઢીને બજન ગામ. જ
ક્યાાંકથી ઢરક ભી ગયુાં ત આનાંદન ાય ન યશે. એ ભને
બજનભાંડીભાાં રઈ જામ. ભધયાતે એન અલાજ ગાભના
વીભાડાઓ સુધી ડઘાત : ‘ તાયી ફેડરીને બુડલા નઈ દઉં
જાડેજા યે ! ઈભ તર કે‖વ જી…‖ ―જી. જી…‖ પયીથી ફરીને
એ ભાંજીયાની યભઝટ ફરાલે. આયતી થામ ત્માયે એનુ ાં એક
પ્રીમ બજન અચુક વાાંબલા ભે :
―તભ જભને જભાડુ યે જીલણ ભાયા.
વ્શારાજી ભાયા ઘેફય, જરેફી ને રાડુ.
જભને થામ ટાઢુ, યે , જીલણ ભાયા!‖
એક લેા ભને ુછે : ‘ આભાાં જરેફી ને રાડુ ત
શભજ્મ, ણ ઘેફય સુ વ?‖
―એક જાતની ભીઠાઈ.‖ ભેં કશેલ ુાં ણ એને વાંત
નશત થમ. ફીજી લાય જલાનુ ાં થયુાં ત્માયે લડદયાથી માદ
કયીને હુાં ઘેફય રઈ ગમેર. જઈને ફાબુ કશે :
―ઓત્તાયીનુ,ાં આ ત ખાધેલ.‖ુાં
―ક્યાાં?‖ ભેં ુછ્ુ.ાં
―ેર યફાયી નઈ? લીશ? ઈના રગન ટાણે ખાધેલ.ુ
ચખ્ખા ઘીનુ. ગગના.‖ કશીને એ છરાંગ ભાયત ઓયડાભાાં
ગમ અને ભીઠાઈ ટાયાભાાં મુકીને ભાયે ભાટે સુખડી રઈ
આવ્મ. અભે ખાતા ફેઠા શતા ત્માાં બાબી આવ્માાં.
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―બૈ, આને ળીખાભણ આર. બણત નથ ને ચમોંક
નટલા ફજાણીમાની ટી બેગ શેંડય જ્મ ત ભાયા ત બગ
રાગવી.‖
―તભને મુકીને ક્યાાંક નશીં જામ.‖
―બણવી નૈ ને રખ્ખણ શાયાાં નૈ શમ ત કન્મા કુણ
દે વી?‖ બાબીએ ચીંતા વ્મક્ત કયી.
―ક‖ક ત કયતી શળે.‖
ફાબુ ળયભથી રારઘુભ થઈ ગમ. ઉઠીને ઘયભાાંથી
ડર, દયડુાં અને કડાાં રઈને આવ્મ. ભને કશે : ‘ શેંડ, કુલ
આબ્બુવ?‖
―કેભ?‖
―કડા ધકાલલાના વ.‖
―તને કુલે મુકીને હુાં આગ ચાલ્મ જઈળ.‖ ભે કહ્ુ.ાં
અભે ચાલ્મા. એની ાછ કુતયાાં ત શમ જ. ફજાય
લીંધીને જલાનુ.ાં એ એક ―દકાને‖ થભ્મ. છી દડત ભાયી
વાથે થઈ ગમ. ગાત શત : ‘ ઓઘડવાંગજી યે , તમુને
ાં એક
આન આલ્મ…‖
―આ શુાં ગામ છે ?‖
―ઓઘડવાંગજી…‖
―એટરે?‖
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એણે ચડ્ડીના ખીસ્વાભાાંથી કાઢીને એક ગભટ
વાબુની ગટી ફતાલી. કઠણ ર્થથય જેલ વાબુ. ઉય અક્ષય
ઉવાલેરા ―ઓઘડવાંગજી.‖ એ ગટી એ એક આનાભાાં ખયીદી
રાવ્મ શત. એનુ ાં ણ એ ગીત ગામ! સ્લબાલે આનાંદી.
વલાયે એનાાં ફા ખેતય ગમાાં શમ અને એ લાવણ ભાાંજત
શમ ત્માયે ણ ગીત ગાત શમ. ગાત ુાં ાંખી જ જઈ લ્મ!
કુલા ય કન્માઓ અને લહલ
ુ ારુઓ ાણી બયે . ફાબુ
જેલા થડાક છકયામ ખયા. કુલાથી થડે દુય ડેરા ર્થથય
ય રક કડાાં ધુએ. ફાબુ શોંચમ એની વાથે જ અલાજ
વાંબામા : ‘ ફાબ્બૈ, આટર ઘડ બયી આર બૈ!‖ ને ―બૈ‖
કુલાભાાંથી ડર ખેંચીખેંચીને વોને ાણી બયી આે! ાછા
પયતાાં ભેં જયુાં ત ફાબુ ભાથે, ળયીયે ―ઓઘડવાંગજી‖ ઘવીને
નશામ. કડાાં ધલાઈ ગમેરાાં. નશાતાાં નશાતાાં ગાત શત :
‘શયી તાયા શજાય નાભ, ચીમા નાભે રખલી કાંકતયી…‖! એક
ચડ્ડ શેયીને ઉઘાડા ળયીય ય ખબે ધમેરાાં કડાાં મુકીને
શાથભાાં ડર-દયડુાં ઝુરાલત એ ઘયે આલે. ડર ાણીથી
બયે રી શમ. ાછ ત્રણચાય કુતયાાં આલતાાં શમ!
―તને આ કુતયાાંન કાંટા નથી આલત?‖
―ધયભયાજાનેમ કુતરુાં વ્શાલુ શત ુ.‖ એ કશેત.
―ણ ત ુાં ત એક નશીં; આખુાં વૈન્મ યાખે છે !‖
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―તે યાખુ સ્ત. એકરદકર શમ ત યફાયીના કુતયા
પાડી ખામ. આ ચાય વ તીની શોંભે કઈ કુતરુ આલ વ?‖
એભાાં જ કઈ છકયાએ આલીને ચાડી ખાધી કે પરાણુાં
ુાં ુાં ત કુતયાનુ ાં આલી ફન્યુાં જ
કુતરુાં ખીવકરી કડીને ખાત‖ત
વભજવુ.ાં ફાબુ ફેઠ શમ ત્માાંથી ઉબ થામ. કુતરુાં ળધી કાઢે.
એનુ ાં જડબુ ાં એક શાથે કડીને ફીજા શાથે પટકાયે . એ ફરત
શમ : ‘ખરી ત યોંભને વ્શારી શતી. ત ુને યોંભની આંગીયુના
ચટાટા નથ દે ખાતા?‖ હુાં એને કહુાં કે કુતયાને એની વભજ
ન ડે ણ એ ભાને નશીં!
ભાયે લડદયા જલાનુ ાં શમ ત્માયે એ સ્ટેળને અચુક
મુકલા આલે. દુયથી ગાડીના ધુભાડાનુ ાં છગુાં દે ખામ ને એ
કઈ રશ્કયભાાં વૈનીકને કુચ કયલાની શમ એભ ફધુાં ફ
એકઠુ ાં કયીને તૈમાય થઈ જામ. ગાડી ઉબી ન યશી શમ ત્માાં
ત એ વીમ કડીને ચડી જામ. ઉતયનાયને ઉતયલા ન દે !
‘બૈ, શેંડ, શેંડ‖ ની બુભ ભાયે ! ધક્કામુક્કી કયત એ જગ્મા
―ફટી‖ રે! હુાં શોંચુાં એટરે એ ડબ્ફાની ફાયીભાાંથી ઠેકડ
ભાયીને નીચે ઉતયે . નાનુ ાં સ્ટેળન એટરે ગાડી આલી એલી
તયત જ ઉડે. ‘ એ લે‖રા લે‖રા ાવા આલજ‖ની એ બુભ
ભાયે . જઉં ત એનુ ાં ભોં ડી ગયુાં શમ. ચારતી ગાડીએ
ફાયીભાાંથી હુાં જઉં ત એ ધીભાાં ડગરાાં બયત જત શમ
અને ાછ એલી જ ધીભી ગતીએ ચારતાાં શમ કુતયાાં!
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–અનીરુદ્ધ બ્રહ્મબટ્ટ

વન્નીષ્ઠ પ્રાધ્માક, લીલેચક, લાતાાકાય, ચયીત્રકાય અને
―ભુભીકા‖ તથા ―કીભી‖ વાભમીકના વાંાદક સ્લ. અનીરુદ્ધ
બ્રહ્મબટ્ટ ઘણાાં રભ રખતા દૈ નીકભાાં કૉ. ‘મુફઈવભાચાય‖ની
ાં
એભની કટાય ―ચર ભન લાટે ઘાટે‖ ખુફ રકપ્રીમ શતી.
બ્રડકૅન્વયથી ીડાતા આ કલીની ીડા, ―ભાયી ળીયાઓભાાં
અવાંખ્મ શ્વેત અશ્વ, ખયી છાડતા શણશણતા યણે ચડયા છે ‖
કશી પ્રગટે છે . ૩1ભી જુ રાઈએ એભણે કામભી લીદામ રીધી;
ણ

શેરી

ઓગસ્ટન

વભમવય શોંચાડય જ!

―મુફઈ
ાં

વભાચાય‖ન

શપ્ત

ત

આલા મદ્ધાને કભાલીય વાશીત્મકાય

મ વરાભ...ઉત્તભ ગજ્જય..

વને 1981ભાાં, આય. આય. ળેઠની કાંની મુફઈ–400
ાં
002 દ્વાયા

પ્રકાળીત, રેખકના

ચયીત્રનીફાંધના ુસ્તક

―નાભરુ‖(ાન–159 : મુલ્મ રુીમા - 14)ભાાંથી વાબાય..
@@@
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યજ તાયી માદભાાં
-કુભાય જૈભીની ળાસ્ત્રી
અનુક્રભણીકા

.1.
આના જે સ્ભીતથી વનાાં પે ,
એટર અલવય ભને શુાં ના ભે ?
દભ–ફ–દભ વાાંવા ડે વાંગાથના,
કણ ભાયી આભ ગાથા વાાંબે ?
એ જ કેડી ય દીલાના નીકે ,
જગરનાાં
ાં
શાડ જેભાાં ખબે .

હુાં ફધા વાંફધ
ાં છડી નીકળમ,

આની આંખે શજુ એ ઝશે .
ફુર ણ જમા કયે અંદાજને,
ભાગાના વો ર્થથય કાાં વલે ?

.2.
આંખના ને આબના ફાંને અરગ લયવાદ છે ,
એકભાાં તાયી શમાતી, એક તાયી માદ છે .
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ાાંજરુાં ખરી અને આકાળ દળાાવ્મા છી,

ાાંખ કાી તેં કહ્ુ,ાં ‘ાંખી શલે આઝાદ છે .‖
શઠ નશીં તાયી નજય ફરી યશી છે અરલીદા,
આણ ફવ, આટર વાંફધ
ાં કે વાંલાદ છે .

કાચ, વગણ, ફેઉન આબાવ ત ુટી જામ છે ,
ળેના ુણાુંકભાાં ફવ આણ અલવાદ છે .
ાનખયને મ્શાત દે લા ુયત ુાં છે આટલુ,ાં
ઝાડ ઉભુાં છે શજુ છ ાાંદડુાં એકાદ છે .

.3.
દાં તીના સ્લાાંગ ઘયઘયભાાં યશે,
ક્યાાં કદી એ વો યસ્યભાાં યશે?
આમન નશીં એ છફી દળાાલળે,
ઠેવનુ ાં વાન ઉંફયભાાં યશે.

કેટરી ઓછી ભજર છે ચીવની,

બીંતના ણ કાન દયદયભાાં યશે.
જીંદગીબય સ્થીય ડાાં જઈ ર,
ફે જ મ્શયાાં યજ નલતયભાાં યશે.
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વો શથેરીભાાં ફતાલે ત છી,
ુણાતા ક્યાાં યજ ચાંદયભાાં યશે?

.4.
સુમા ઉગે છે ઢે છે યજ તાયી માદભાાં,

જાગયણ ટે લે છે યજ તાયી માદભાાં.
શાથભાાં અંધાય રઈને વાંચરુાં છાં ચતયપ,

કાંઈક બીતય ઝશે છે યજ તાયી માદભાાં.
શ્વાવ ને ઉચછૌ લાવન જમા કરુાં છાં વીરવીર,
ને પ્રશય આઠે બે છે યજ તાયી માદભાાં.
એક યુગથી દૃશ્મના ઉંઘી ગમેરા કાપરા

સ્લપ્નલેળે વલે છે યજ તાયી માદભાાં.
દુય દે ળેથી વતત લણઝાય કેયી આલ–જા,
કણ કને વાાંકે છે યજ તાયી માદભાાં.

.5.
અશ્રુ એ ુયલાય કયતાાં શમ છે ,
આંખભાાં વાચી વબયતા શમ છે .
કઈના અનુયધ ય નીબાય નથી,
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 203
ુષ્ આઆ ઝયતાાં શમ છે .
છીછરુાં જ શમ કે ઉંડ ધય,

ભત્સ્મ વાાંગાાંગ તયતાાં શમ છે .
જે નથી ચારી ળક્યા ભાંઝીર તયપ,
શસ્તયે ખાભાાં લીચયતા શમ છે .

ઉધ્લાતા ફવ શમ છે ળીખય સુધી,
વો છી નીચે ઉતયતાાં શમ છે .

.6.
એક ભઘભઘતી વલાયે માદ આલ છ તભે,
ુષ્ના ભઘભ ઈળાયે માદ આલ છ તભે.
એ કશી ળકત નથી કે શ્વાવન માામ છ,

શ્વાવ કયતાાં ણ લધાયે માદ આલ છ તભે.
જીંદગી નાભે નદી ફેપાભ લશેતી જામ છે ,
વ ૃક્ષ થૈ ઉબ કીનાયે માદ આલ છ તભે.

એક રકાય કમો, ત્માાં કઈ આલીને ગયુ,ાં
ળક્યતાના ફાંધ દ્વાયે માદ આલ છ તભે.

કાપરાઓ માદના દડયા કયે છે યાતદીન,

ક્યાાંમ ના શોંચામ ત્માયે માદ આલ છ તભે.
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.7.
આભ ક્યાાં કાંઈ ખાવ છાં?
ફવ! ધફકત શ્વાવ છાં.
વાંબવુાં છાં શય ે ,

ળક્યતાઓની આવ છાં.
ર, નયી આંખે જુ ઓ,
તયફતય રીરાળ છાં.
છાં અનાદી લાાંવલન,

લીસ્તયણ ચાવ છાં.
એક દ્વીધા આવને,
―બુદ
ાં છાં કે શ્વાવ છાં?‖

.8.
જીન્દગી કામભ ભને રાગ્મા કયે ભેંદી વભી,
યાં ગ જ્માયે ઉઘડે, લયતામ છે એની કભી.
આરાતાના દે ળ જેલી આંખ તાયી ઝાંખળે,
નશીં ભે ઝાક થલાનુ ાં કઈ કાયણ યે ળભી.
રઈ સુલાવની દીળા તાયા સુધી આલી ગમ,
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કેટરી નક્કય શતી તાયા લીળેની ફાતભી!
આ નગયભાાં એક ટુકડ આબના વાાંવાાં ડે,
એટરે લીકવી યહ્ય છે ભાવયન આદભી.
એક વનેયી વન રઈ ત ુાં નીકટ આલી અને,
વાાંજના પ્રાાંગણ ઉય ભાયી ઉદાવી આથભી.

.9.
ર્થથયએ ણ તયર યશેવ ુાં ડે,

વ્શેણ જ્માયે , જ્માાં ભે , લશેવ ુાં ડે.
ઉચચતા તે અનન્મ શમ છે ,
પ્શાડ અંગે ક્યાાં કશુાં કશેવ ુાં ડે?
ત ુાં નદીની જેભ લશેતી જામ છે ,
ુર વભ ભાયે ઉબા યશેવ ુાં ડે.

ાીમાન અશ્વ જ્માયે શણશણે,
છારુાં ધ્રુજે અને નેવ ુાં ડે.

આમન જમા કમેથી શુાં લે ?

રુ જેવુ,ાં ફીંફ ણ એવુાં ડે.
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.10.
એક જણ ભાણવ ભટી પટ થમ,
આભ વાચ આભ એ ખટ થમ.
વાલ કાચુાં દે શનુ ાં આ કડીયુ,ાં
તેજન ફવ એક રીવટ થમ.
શ્વાવ ને ઉચછૌ લાવના આ ખેરભાાં,
કઈ ાણી, કઈ યટ થમ.
છે ઉછીની આણી આ જીંદગી,
કણ જાણે ક્યાાં નપ–તટ થમ.
કઈ ણ શસ્તી નથી ભાણવ લગય,
તમ ડછામ ઘણ ભટ થમ.

–કુભાય જૈભીની ળાસ્ત્રી–
કલીશ્રીના ગઝરવાંગ્રશ ―યજ તાયી માદભાાં‖ (પ્રકાળક: પ્રલીણ
ુસ્તક બાંડાય, રાબ ચેમ્ફવા, મ્યુ. કો. વાભે, ઢેફય યડ,

યાજકટ, પ્રથભ આવ ૃત્તી: 2009, મુલ્મ: રુ.65)ભાાંથી વાબાય..

(કલી વમ્કા : 14, વમ્રાટનગય, ફાભયરી યડ, ગધયા– 389
001 ભફાઈર : 98250 29657
Email: jns_14@yahoo.in
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જનેતાનુ ાં મ ૃત્યુ
–આળા લીયે ન્ર
અનુક્રભણીકા

વલાયન છથી વાતન વભમ એટરે ભાથાાન તાન
વભમ. જેભ ફને તેભ જરદી ઉઠીને તાલની પયતેના સુદ
ાં ય
ભજાના ફગીચાભાાં રટાય ભાયલા જવુાં એને એટલુાં ગભત ુાં કે,
એક દીલવ ભાટે ણ ચારલાનુ ાં ગુભાલવુાં એને વાત ુાં નશીં.
ચારીને આલે અને ઘયભાાં ગ મુકે એ ઘડીથી જ ળરુઆત
થઈ જતી.
―ભમ્ભા, આજે બ્રેક-પાસ્ટભાાં શુાં ફનાલીળ?‖
―ભાયાાં કડાાંને ઈસ્ત્રી નથી કયી? જરદી કયી આ;
નશીં ત ભાયી સ્કુર ફવ આલી જળે.‖
―ભમ્ભા, આજે જયા જુ દી સ્ટાઈરભાાં ફે ની લાી
આ ને! યજ એક વયખી એક જ ની લાળમા કયે છે તે!‖
ફાય લયવન ભટ દીકય અને છી નલ લયવનાાં
જડીમાાં – દીકય અને દીકયી. આ ત્રણેને ભટાાં કયતાાં અને
ત્રણેની નલી નલી પયભાઈળ ુયી કયતાાં ભાથાાને નાકે દભ
આલી જત. વલાયે વાતથી ભાાંડીને યાતના દવ સુધી એ
જાણે ઘાણીએ ફાાંધેરા ફદની ભાપક તાના ઘયવાંવાય
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પયતે ગ-ગ ચક્કય રગાવ્મા કયતી. તેથી જ એ એવુાં
અનુબલતી કે, વલાયની એક કરાક ચારલાની કે દડલાની
કવયત, એને આખા દીલવના કાભને શોંચી લલા જેટરી
ચુસ્ત યાખે છે .
આજે એ યજ કયતાાંમ થડી લશેરી ફગીચાભાાં
પ્રલેળી. એને થયુાં કે, વોથી શેરી આલનાય હુાં જ છાં. અડધ
કરાક એકધારુાં જગીંગ કયીને એ થાકી ગઈ. લાતાલયણભાાં
ઠાંડક શતી તમ એના કાે થી યવેલ નીતયત શત.
લમસ્કને ફેવલા ભાટેના ફાાંકડા ય ફેઠેરી સ્ત્રીએ ભામાળ
સ્ભીત કયતાાં કહ્ુ,ાં
―ફહુ થાકી ગઈ રાગે છે . આલ, જયા લાય ફેવીને
આયાભ કય.‖
જાણે કઈની કશેલાની જ યાશ જતી શમ એભ ભાથાા
તયત ધફ દઈને ફેવી ડી. એણે ેરી સ્ત્રીને કહ્ુ,ાં
―હુાં તભને ઘણી લાય અશીં ફેઠેરાાં જઉં છાં. તભારુાં
નાભ જાણી ળકુ?
ાં ‖
―ભારુાં નાભ ક્રેયા. ણ દીકયા, ત ુાં આટરી લશેરી ચારલા કેભ
નીકી છે ?‖
―લશેરી ન નીકળાં ત શુાં કરુાં? વાત લાગ્મા છી ત ભાયે શે
જતયાઈ જવુાં ડે છે . વાચુાં કહુાં ત ત્રણ ત્રણ છકયાાંઓને
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ભટાાં કયલાભાાં ત જાણે ભાયી જાત નીચલાઈ જતી શમ એવુાં
રાગે છે .‖
ભાથાાની લાત ક્રેયાને વાંદ ન ડી શમ એભ એણે
નકાયભાાં ડકુાં ધુણાવ્યુ.ાં ‘ દીકયા, શભણાાં બરે બાયે રાગે; ણ
છકયાાંઓ ભટાાં થઈ, બણી-ગણીને નાભ કાઢળે ત્માયે એભની
ભા શલા ફદર ત ુાં ગોયલ અનુબલીળ.‖ તાની ાવેની
પ્રાસ્ટીકની

થેરીભાાંથી

ાાંઉ

કાઢી,

એના

ટુકડા

કયી

તાલભાાંની ભાછરીઓ ભાટે નાાંખતાાં એણે લાત આગ
ચરાલી.
―હુાં ત કહુાં છાં દીકયા, કે ત્રણ લશારાાં વાંતાનની બેટ
આલા ફદર જીવવન આબાય ભાનલ જઈએ. તને ખફય
છે ને, કેટરાાંમ કભબાગીઓ એક ફાક ભાટેમ લરખાાં ભાયે
છે !‖ ફરતાાં ફરતાાં એના ચશેયા યનુ ાં શાસ્મ લીરાઈ ગયુ.ાં
ભાથાાને

એવુાં રાગ્યુાં કે,

કદાચ

એની

આંખભાાં બીનાળ

તયલયતી શતી. ક્રેયાન શાથ સ્નેશથી કડી રેતાાં ભાથાાએ
કહ્ુ,ાં
―થેન્ક-યુ આન્ટી, ભને એક નલી દૃષ્ટી આલા ફદર.
શલેથી હુાં ફાકના ઉછે યને લૈતરુાં ન ગણતાાં એક ભનગભત ુાં
કાભ વભજીળ.‖
વાભેના ઝાડ ય કઈ ક્ષીએ ભા ફાાંધ્મ શત. એ
તયપ આંગી ચીંધતાાં ક્રેયાએ કહ્ુ,ાં ‘ જ ેરી ભા. કદાચ
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તાયા ને ભાયા કયતાાં લશેરી ઉઠીને કાભે રાગી શળે. તાનાાં
ફચચાાંઓ ભાટે ખયાકની ળધ કયલાભાાં અત્માય સુધીભાાં
વએક ચક્કય ત રગાલી ચુકી શળે; ણ છે એને કળી
પયીમાદ?‖ અત્માંત દદા બમાા સ્લયે લાત ુયી કયતાાં ક્રેયાએ
જાણે સ્લગત ફરતાાં શમ એભ કહ્ુ.ાં
―ફચચાાં લીનાના ખારીખભ ભાાન સુનકાય કેલ
અવહ્ય શમ છે એ ત જેણે અનુબવ્યુાં શમ એ જ જાણે.‖
ફે દીલવ છી પયીથી ભાથાા અને ક્રેયા લચચે શામશલ્ર થયુ.ાં ક્રેયાએ કહ્ુ,ાં ‘ભાયે તને કાંઈક ફતાલવુાં છે . વભમ
છે તાયી ાવે?‖
―શા શા લી, ફતાલ. શુાં ફતાલવુાં છે ?‖ ભાથાા ફાાંકડા
ય ક્રેયાની ાવે ફેવતાાં ફરી. ક્રેયાના ભઢા ય જાણે
દુ:ખની કાી બમ્ભય લાદી આલીને ફેવી ગઈ શમ એવુાં
રાગ્યુ.ાં તાન વતત ધ્રુજ્મા કયત શાથ ફ્રકના ખીસ્વાભાાં
નાખી એણે એક ેયનુ ાં કટીંગ ફશાય કાઢ્ુાં અને ભાથાાને
કહ્ુ,ાં ‘લાાંચ.‖
લાાંચીને ભાથાા સ્તબ્ધ થઈ ગઈ! અવર ક્રેયા જેલ જ
ચશેય ધયાલતા તેય-ચોદ લયવના કીળયના શવી યશેરા પટા
નીચે રખ્યુાં શત ુાં : ‘ભાટીન ડીવઝા તે ક્રેયા ડીવઝાના ુત્રનુ ાં
અકસ્ભાતભાાં થમેલ ુાં મ ૃત્યુ‖. જયાક ક લતાાં ભાથાાએ ુછ્ુ,ાં
‘ક્યાયે , એટરે કે, કેટરા લખત શેરાાં એ ગુજયી ગમ?‖
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કળાક ફીજા જ લીચાયભાાં શમ એભ ક્રેયા ફરી,
―ભામ વન, ભામ વન ભાટીન. લેયી બ્રાઈટ, લેયી
રલીંગ. એ છે જ. ભાયી વાથે જ છે , ભાયી ાવે જ છે . જે
દીલવે હુાં ભયીળ તે દીલવે એનુ ાં મ ૃત્યુ થળે.‖ ભાથાા વાભે નજય
ણ કમાા લીના ક્રેયા ઉબી થઈને ચારલા ભાાંડી. છી
કેટરામ દીલવ સુધી ક્રેયા દે ખાઈ જ નશીં. ફગીચાભાાં જામ
ત્માયે યજ ભાથાા એને અચુક માદ કયતી ણ એને લીળે
ુછવુમ
ાં કને?
ત્રણેક ભશીના છી એક દીલવ ભાથાા ેયનાાં ાનાાં
ઉથરાલી યશી શતી ત્માાં અચાનક એની નજય ક્રેયાના પટા
ય ડી. એની જુ લાનીના દીલવન પટ શમ એવુાં રાગ્યુ.ાં
એને ગે શાથ લીંટાીને શવી યશેર ભાટીન ણ પટાભાાં
વાથે શત. પટાની નીચે નોંધ શતી : ‘ ભાટીન, ડીવઝાનાાં
લશારવમાાં ભા ક્રેયા ડીવઝા ઈસુના ચયણે વીધાવ્માાં.‖
ફાલ્કનીભાાંથી દે ખાતા વાભેના ઝાડ યના ભાાભાાંથી
કદાચ ઈંડાાં ડી ગમાાં શતાાં. ચીં ચીં કયીને ચીત્કાય કયી
યશેરી ચકરીને

ભાથાા

આંસુબયી આંખે જઈ યશી શતી,

એનાથી ભનભન ફરાઈ ગયુાં :
―ગુડ ફામ ભાટીન એન્ડ ગુડ ફામ ક્રેયા!‖
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(અંતયા

ઘની

અંગ્રેજી

લાતાાને

આધાયે )
તા. 01/02/2012ના ―ભુભીુત્ર‖ ાક્ષીકના છે લ્રે ાનેથી
વાબાય...

–આળા લીયે ન્ર
વજૉક–વમ્કા :
ફી–401, દે લદળાન, શારય, લરવાડ– 396 001
પન : 02632-251 719 ભફાઈર : 94285 41137
ઈ–ભેઈર : avs_50@yahoo.com

@@

@
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249 : 29-07-2012

બાબી
–તરુ કજાયીમા
અનુક્રભણીકા

―અયે માય, આમ એભ જેરવ ઓપ ધીવ વાન –
―બાબી‖! દીલવભાાં દવ લાય તભાયા ભોં ય એનુ ાં નાભ શમ
છે !‖
ત્રીવેક લયવ શેરાાં યાજકટની એક કાંનીભાાં વલા
લયવ ભેં જૉફ કયે રી. ત્માયે ભાયી ફાજુ ની કૅફીનભાાં ફેવતા
એક માંગભૅને આ ળબ્દ ભને કશેરા. કાંનીના ભૅનેજીંગ
ડીયે ક્ટયન એ ુત્ર અભેયીકાથી ભૅનેજભૅન્ટન અભ્માવ કયીને
નલ નલ જ યાજકટ ાછ પમો શત.
કલ્ચય ળકની અવય તાજી જ શતી. એલાભાાં ભાયા
જેલી કરક્તાભાાં ઉછયે રી અને મુફઈભાાં
ાં
યશેરી યુલતીની
કૅફીન તેની ફાજુ ભાાં શતી એ ( તેના જ ળબ્દભાાં) તેને ભાટે
―આળીલાાદ‖ વમુાં શત.ુાં ભાયી વાથે વાંલાદન દય એ વશેરાઈથી
વાધી ળકત. ણ તેને ભાયી વાભે આ પયીમાદ શમ્ભેળાાં યશી.
ભને રાગે છે એ નીખારવ શત; એટરે કદાચ તેણે ભને આ
લાત ભઢા ય કશી દીધી શતી. યાં ત ુ ગમા ભશીને ભાયાાં
બાબીનુ ાં મ ૃત્યુ થયુ.ાં ભાયા તભાભ ભીત્ર, સ્નેશીઓ અને સ્લજન
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ાવેથી જે એક લાક્ય અચુક વાાંબલા ભળયુાં તે આ શત ુાં :
‘તને ત એભની ખટ ફહુ વારળે… તાયા ભઢે ત ફવ
બાબી, બાબી, બાબી… એક જ નાભ વાાંબળયુાં છે !‖
શા, ભાત્ર ભાયા શઠ ય જ નશીં; ભાયા વભગ્ર
જીલનભાાં તેઓ એટરી શદે લણાઈ ગમાાં શતાાં કે ભાયા
લીચાય અને ભાયી લાતભાાં તેભની શાજયી શમ્ભેળાાં યશેતી.
આજે કમ્પ્યુટય ય રખામેર કઈ ળબ્દ કેટરી લાય આવ્મ
તે જાણવુાં શમ ત ―પાઈન્ડ કી‖ની ભદદથી જાણી ળકામ છે .
થામ છે , છે લ્રાાં છત્રીવ લયવભાાં ભાયા ભઢે આ નાભ કેટરી
લાય આવ્યુાં એ જાણલાની કઈ ચાલી – ―પાઈન્ડ–કી‖ શત ત!
કણ છે આ ―બાબી‖?
વગણભાાં એ ભાયાાં વાસુ; ણ ઘયભાાં નાનણથી
ફધાાં ફાક તેભને ફા કે ભમ્ભી કશેલાને ફદરે ―બાબી‖
કશેતાાં. એટરે દીકયાની લહઓ
અને જભાઈઓ ણ તેભને
ુ
બાબી જ કશે. જ કે આ વાસુ કે તેન અંગ્રેજી માામ ―ભધયઈન-રૉ‖ ભને ગભત નથી. લણકશે ણ એક પ્રકાયનુ ાં અંતય
એભાાં ડકામ છે . જ્માયે બાબી વાથેન ભાય વમ્ફન્ધ અત્મન્ત
ગાઢ અને અનખ શત. ભાયી ફા વાથે ભેં જીન્દગીનાાં
ફાલીવ લયવ લીતાવ્માાં શતાાં, જ્માયે બાબી વાથે હુાં ાાંત્રીવ
લયવ યશી. ભને બાબી ાવેથી ફાની હપ
ુાં ભી અને એક
બાબી વાથે વાધી ળકામ તેવ ુાં વખ્મ ણ ભળયુ.ાં
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એભનુ ાં નાભ વયરાફશેન. ‘મથા નાભ તથા ગુણ‖ જેવુાં
જ તેભનુ ાં વય વ્મક્તીત્લ. શૈમા અને શઠ લચચે કઈ લાાંકી
કેડી ન ભે . ચાય પીટ દવ ઈંચનુ ાં નાજુ ક કદ, ાતી કામા,
ઉજ લાન, અણીમાળાં નાક, ઝીણી વોમ્મ આંખ, ાતા
ગુરાફી શઠ અને ચશેયા ય છરકતી ગયલી ખાનદાની. એ
નાજુ ક

રુાી

બાટીમાણી

વાથે

આ

જૈનની

દીકયીના

વમ્ફન્ધની વપય આજથી છત્રીવ લયવ શેરાાં ળરુ થઈ.
૧૯૭૫થી ૨૦૧૦ સુધી અભે ફન્ને વાથે યહ્યાાં. લચભાાં ભાત્ર
એક લયવ ભાયે યાજકટ યશેલાનુ ાં થયુાં એટર જુ દાય થમ.
વાડાત્રણ દામકાની આ વશીમાયી જીલનમાત્રાભાાં ભેં
બાબીને કેટકેટરા બીન્ન મુકાભ ય જઈ! એ શેરાાંની તેભની
જીન્દગી લીળે ણ જાણ્યુાં અને આશ્ચમાચકીત ફનતી ગઈ!
ગલાના એક સુખી બાટીમા યીલાયની એ દીકયી, ાાંચ
બાઈઓની એકની એક ફશેન શતી. હુાં યણીને આલી છી
ળરુઆતના

દીલવભાાં

કરકત્તાના

અભાયા

આરીળાન

દીલાનખાનાભાાં ફયન આયાભ કયતાાં કયતાાં અભે લાતએ
લગતાાં. હુાં બાબીને તેભનાાં ફાણ અને ીમયઘયની
લાત ુછતી. આલી જ એક ફયે તેભની ાવેથી જાણ્યુાં શત ુાં
કે તેભનાથી ભટા ફે બાઈઓ ત કીળય અને યુલાલસ્થાભાાં
જ મ ૃત્યુ ામ્મા શતા. તેના આઘાતભાાં તેભનાાં ભા ણ
ીસ્તારીવેક લયવે ચારી નીકળમાાં શતાાં. એ લખતે ભને ફહુ
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 216
જ

નલાઈ

રાગેરી

કે

તેભની

લાત

વાાંબીને

ભાયી

આંખભાાંથી આંસુ વયતાાં યહ્યાાં શતાાં; ણ બાબીની આંખભાાં
જયીકે બીનાળ નશતી ભી. એ નાજુ ક સ્ત્રીની ભજબુતી ભને
અચાંફીત કયી ગઈ શતી!
બાબીને યણીને આવ્માાં, ત્માયે

તેભના વવયાએ

તાના એકના એક દીકયાની લહુ ભાટે કરકત્તાભાાં એ ાાંચ
ભાનુ ાં ભકાન ફનાલડાવ્યુાં શત.ુાં તાની ુત્રલધુને બાડાના
ઘયભાાં ગ ૃશપ્રલેળ નશત કયાલલ એટરે કડીમાઓને–ભજુ યને
તાકીદ કયીને એ ભકાન રગ્ન શેરાાં જ તૈમાય કયાલી રીધુાં
શત.ુાં ફૅલ્જીમભ ગ્રાવના વ ભટા-ભટા અયીવાઓ અને
સ્ટેઈન્ડ ગ્રાવથી ભઢેરાાં વીવભનાાં રાકડાાંના દયલાજાઓલાા
લીળા દીલાનખાનાભાાં ાંદયભે લયવે બાબી નલલધુ ફનીને
આવ્માાં

ત્માયન

તેભન

એક

પટ

જમેર.

એકદભ

ફારીકાફધુ રાગતાાં શતાાં. એ ઘયના ઘય, સુખ-વાહ્યફી અને
નકય-ચાકયની જાશયરારીભાાં તેભની જીન્દગીનાાં આયાં બનાાં
લયવ લીત્માાં. બાબી ત્રણ દીકયા અને ચાય દીકયીઓની ભા
ફન્માાં. ફધાાં બણી-ગણી અને યણી ણ ગમાાં.
સુખના દયીમાભાાં બયતી જ બયતી શતી અને બાબી
એ ફધુાં ગયીભાુલાક ચાલીને યશેતાાં શતાાં. તેભના સ્લબાલની
કુણ અને હૃદમની અનુકાંા ણ એલી જ છરછર શતી. એ
લીળે ભને અભાયા એક પઈફા (બાબીના નણાંદ) ાવેથી
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જાણલા ભળયુ.ાં ચાંાફુઈને રગ્નજીલનના આયાં બના ફે દામકા
ખુફ આથીક વાંકડાભણ અને અબાલન વાભન કયલ ડય
શત. યાં ત ુ એ અયવાભાાં બાબીએ તેભનુ ાં ખુફ જ ધ્માન
યાખ્યુ.ાં તીને ણ ખ્માર ન આલે એભ નણાંદના ઘયની
જરુયીમાત ુયી કયી દે તાાં. લાયે -તશેલાયે તાનાાં ફાકની
શાયશાય

તેભનાાંમ ફાકનાાં ણ

કડાાં ને

ફીજી-ત્રીજી

જરુયીમાતની કાજી રેલાઈ જતી. આ લીળે આ ાાંત્રીવ
લયવભાાં ભેં બાબીના ભઢે એક અક્ષયે મ વાાંબળમ નથી. આજે
ણ પઈનાાં દીકયા-દીકયીઓ જે અશબાલથી ―ભાભી‖ને માદ
કયી ગદૌ

ગદ થામ છે તે બાબીની દયીમાદીરીન ુયાલ છે .
અન્મ વગા-સ્લજન પ્રત્મે કે નકય-ચાકય પ્રત્મે ણ

ુ ીબમો. દુન્મલી દરતનુ ાં
બાબીન લતાાલ આલ જ વશાનુભત
અબીભાન તેભની લાણી કે વ્મલશાયભાાં ક્યાયે મ જયુાં નથી.
યાં ત ુ તેભના તાના જીલનન કવટીકા ઉત્તયાલસ્થાભાાં
રખામેર શત તેની કને ખફય શતી! વીત્તેયના દામકાનાાં
છે લ્રાાં લયવથી બાબીના જીલનભાાં લીદનાાં લાદ ઘેયાલા
રાગ્માાં. ેલ ુાં ભકાન અને આઠ દયલાજાની ભટી દુકાન
લેચીને, બાડાના એક નાનકડા ઘયભાાં યશેલાન દીલવ આવ્મ.
કરકત્તાભાાં જેભણે બાબીની જાશજરારી જઈ શતી એ રકને
બાબીને આ સ્થીતીભાાં જઈને ખુફ રાગી આલત.ુાં ણ એ
ફાફતે બાબીની આંખભાાં ભેં ના ત કદી આંસુ જમાાં; ના કદી
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એભના

શઠ

ય

પયીમાદ

વાાંબી!

એ

દીલવ

ભાયા

રગ્નજીલનના ણ ળરુઆતના જ દીલવ શતા. વાંવાયની આ
આવભાની-સુરતાની જઈ હુાં દુ:ખી થઈ જતી. યાં ત ુ બાબીની
સ્લસ્થતા

અને

વાંમભ

જઈ,

એ

દુ:ખને

બીતય

બાંડાયી

યાખલાની તાકાત ભી.
છી ત એ ળશેય છડીને મુફઈ
ાં
આલીને લસ્માાં.
ધાંધાભાાં ગમેરી ખટન વાભન નશીં કયી ળકાતાાં, એક ુત્રે
ગ ૃશત્માગ

કમો. તેના એકાદ લયવ ફાદ ુજ્મ બાઈનુ ાં

(વવયાજીને ઘયભાાં ફધાાં ―બાઈ‖ કશેતા) અલવાન થયુ.ાં બાઈ
ણ બગલાનનુ ાં ભાણવ શતા. તેભના અલવાન છી ભાયાાં
ફા–ફન્ધુફશેન ભેઘાણીએ તાની ફશેન ય રખેરા ત્રન
આ અંળ તેભન આછે ય યીચમ કયાલી ળકળે:
―તરુને યાજકટ ત્ર રખ્મ છે . આલી યીસ્થીતીભાાં
એના વવયા ભનની ખાનદાનીની ખુળફ ફયાફય વાચલીને
સુખ,ે ળાન્તીથી, લગય ીડાએ, પ્રભુના ળયણભાાં શોંચી ગમા.
ખયે ખય બગલાનના ભાણવ અતીળમ બરા શતા. શાંભેળાાં
અભને કશેતા, ‘ કાાંઈ ચીંતા કયળ ભા. ફધુાં વારુાં થઈ જળે,‖
અયે , ભશેરભાાં યશેનાયા યસ્તે નીકી ડે ત્માયે વતજુ ગના
યાભના દીલવ માદ આલે! ણ એ ત અભે તેભને ઘયે
જઈએ ત્માયે આ ળબ્દ માદ કયતા અને લેા ડી એને
ભનભાાં જીયલી યશેતા:
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―સુખ-દુ:ખ ભનભાાં ન આણીએ, યઘુનાથનાાં જડીમાાં,
વાંકટ વઘાાં વશીએ ને મુખથી વાચુાં કશીએ‖
વત્તાલન લયવે લીધલા થમેરાાં બાબીએ બાઈ લીના
૨૯ લયવ લીતાવ્માાં! ેરા દીકયાની બા બાબી જીવ્માાં ત્માાં
સુધી ભી જ નશીં! ફાકીનાાં વાંતાનની જીન્દગીની ગાડીઓ
ત ચડી ગઈ ાટે; ણ બાબીના ભઢે ક્યાયે મ તાના
જીલનની કરુણાાંતીકાઓ લીળે એક શયપ ણ વાાંબળમ નથી.
ભાયી ફાએ ૧૯૮૧ભાાં બાબીને એક ત્રભાાં રખેલ ુાં તે માદ
આલે છે :
―લશારાાં વયરાફશેન, તભાયી શયવભમની સ્મ ૃતી અને
અશીંના વશલાવની છફી ભાયા અંતયથી  ણ અગી
થતી

નથી.

ધયતીભાતા

જેલી

તભાયી

ધીયજ

અને

વશનળીરતાની તભાયી તાકાત ભેં નજય–નજય જઈ છે .
તભાયા વહન
ુ ા ટેકે ટકી યશી છાં.‖
વતત ઘયનાાં કાભ-કાજ અને લટ-વ્મલશાયભાાં વ્મસ્ત
યશેવ ુાં બાબીને ફહુ ગભત.ુાં ચખ્ખાઈન તેભન ખ્માર ધભાને
યાં ગે યાં ગામેર શત એટરે એઠાાં-જુ ઠાાંની ળીસ્ત ાલા શાથ
ધલાનુ ાં ભશત્ત્લ ઘણુાં શત.ુાં લાયાં લાય શાથ ધલાન તેભને
ક્યાયે મ કાંટા નશત આલત.
તેભની કામાપ્રીતી ત ગજફની શતી. ચાવ લયવે
તેભને ગભાાં લાની તકરીપ થઈ શતી. ઘુટણ
ાં
ાવે ખુફ
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દુ:ખાલ થામ. ડૉક્ટયે કશેલ ુાં કે શયતાાં-પયતાાં યશેજ; નશીં ત
ગ જકડાઈ જળે. અને બાબી દુ:ખતા ગે ઘયની ખયીદી
કયલા ચારીને જામ અને વીડીની ચડ-ઉતય ચાલુ જ યાખે.
તાની કઈ ણ ળાયીયીક ીડા કે ભાનવીક વ્મથાને ગાઈલગાડીને કશેલાનુ ાં તેભના સ્લબાલભાાં જ નશત.ુાં વલાયના ચાય
ડીગ્રી તાલ શમ અને ફયના ગેવ ઉય તાલડ મુકી કડક
ુયી કે વક્કયાયા ફનાલતાાં ભેં બાબીને જમાાં છે . એલ જ
એભન વ્રત-ઉત્વલને ઉજલલાન ઉભક. ળીતા વાતભને
દીલવે કે દીલાવાને દીલવે દીકયીઓ કે નણાંદને ઘયે ચાાંદીના
રટાભાાં દશીં ને ફ્રુટના ટરા બયીને ભકરલાના શમ કે
દીલાવાના જલાયા લાલલાના શમ, તેભને ફધુાં માદ શમ
અને વભમવય ફધુાં કયે –કયાલે. લાય-તશેલાયે શેયી–ઓઢીને
લડીરને પ્રણાભ કયલા જલાનુ ાં કે વગા-વમ્ફન્ધી ને ાવાડળના વાયા-ભાઠા પ્રવાંગએ ત્માાં શોંચી જલાનુ ાં ણ એ
ક્યાયે મ ચુક્યાાં નથી.
બાબીની વયતાન અને ગબરુણાન રક ગેયરાબ
રેતા ત્માયે ભને ફહુ ગુસ્વ આલત. ણ તેભને એભાાં કાંઈ
ગુભાવ્માન અનુબલ ન થત. મુફઈભાાં
ાં
ળીલાજીાકા યશેતાાં
ત્માયે બાબી કઈકને પન કયલ શમ ત ણ ડયતાાં-ડયતાાં
કયતાાં. ફધા ઘયભાાં શમ ત પન કયલાનુ ાં ટાતાાં. ધીયે ધીયે
એભન એ વાંકચ દુય કયલાભાાં હુાં વપ થઈ તેન ભને
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આનાંદ શત. ફદરાતાાં વાંજગ વાથે ઝાઝ ઉશાશ કમાા
લીના તાર ભીરાલી રેલાની બાબીની કુનેશ ભને તાજ્જુ ફ
કયી દે તી! અભાયા યીલાયભાાં નકયી કયનાય હુાં શેરી સ્ત્રી
શતી. ણ ભાયા વ્મલવામી રુટીન વાથે તેભણે વશેરાઈથી
અનુકુરન વાધી રીધુ.ાં ળરુઆતના એ વભમભાાં ભાયા નાના
દીકયાને બાબીએ જીલની જેભ વાચવ્મ અને એ દાદી-તયા
લચચેન ુ ાં ફન્ડ છે લટ સુધી અનેરુાં અને અત ુટ યહ્ુ.ાં
અભાયી લચચેની યીરેનળી એટરી મુક્ત શતી કે
ભાયી ઓપીવ અને કરીગ્વની લાત કે ભાયા ીમયની ફધી
લાત ણ ખુરીને બાબી વાથે થઈ ળકતી. ફશાય પયલા
ગમા શઈએ અને ખયીદી કયી શમ ત ઘયભાાં આલીને શેરાાં
બાબીને એ ફધી ચીજ હુાં શોંળથી ફતાવુાં અને બાબી ણ
એટરા જ ઉત્વાશથી ફધુાં જુ એ અને કને ભાટે શુાં રાલી છાં એ
યવુલાક જાણે. ભાયા જીલનનાાં કેટરાાંક વત્મ લણકશે બાબીએ
કથી રીધાાં અને તેની વાથે વશભત ન શલા છતાાં એ
વભબાલે સ્લીકાયી રીધાાં. ઉંભય અને ભાનવીક ભુભીકાની
દૃષ્ટીએ અભાયાાં ફન્ને લચચે આભ ત ખાસ્સુાં અંતય શત.ુાં ભાદીકયીની લચચે થામ તેલા ભત-બેદ ણ અભાયી લચચે શતા
જ; યાં ત ુ અભાયી લચચે જે નીકટતા સ્થાઈ શતી એ
અભુતુલા શતી. કઈ ણ લાત છી યાખલાની જરુય જ ન
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યશે એલા વાસુ-લહુ લચચેના વમ્ફન્ધ સ્લમાં એક ઘટના ન
ગણામ?
આલાાં

આ

બાબીએ

આઠભી

ઓક્ટફયે ,

શેરા

નયતાની વાાંજે, ૮૬ લયવની લમે જીલન– રીરા વાંકેરી
રીધી ત્માયે ભેં ભાયી ફીજી ભા ગુભાલી. છે લ્રાાં ફે લયવથી
બાબી ગભાાં કાવીની ીડાથી શેયાન શતાાં. ઘણા ઉચાય
કમાા

છતાાં લાયાં લાય ત્રાટકતી

એ

ીડાએ

છે લ્રા

નલેક

ભશીનાથી તેભની શય-પય ઉય યક રગાલી દીધી શતી. એ
ઉયાાંત વ ૃદ્ધાલસ્થા અને ાકીન્વન્વ. છે લ્રે ત્રણ અઠલાડીમાાં
શેરાાં ડી ગમાાં અને ભાથાભાાં ઈજા થઈ. ફીજે દીલવે
કયાવ્યુ.ાં

એભ.આય.આઈ.

યીટા

નભાર

આવ્મ.

અભે

ચીંતામુક્ત ફન્મા. ણ છીના દીલવથી આંખ ખરલાનુ ાં
અને ફરલાનુ ાં રગબગ નશીંલત થઈ ગયુાં શત.ુાં આખ વભમ
સુતાાં જ શમ. વીનીમય ડૉક્ટયને કન્વલ્ટ કયીને તેભની
ુ ા ઘયે જ ચાલુ યાખ્માાં શતાાં. આખી જીન્દગી
વાયલાય સુશ્ર
સ્લનીબાય

યશેરાાં

બાબી

નાના

ફાકની

જેભ

એકે-એક

જરુયીમાત ભાટે અલરાંફીત થઈ ગમાાં શતાાં. તેભને ઉઠાડીને
ખયાક, ાણી, દલા ઈત્માદી અને અન્મ વાંબા યાખલાનુ ાં
વભમવય થત ુાં શત.ુાં એ લખતે શઠ બીડી યાખે ત્માયે ―બાબી,
ભોં

ખર…આઆઆ…ઉ…ઉ…!‖

―દાદી…કાી

રીટીલાી

ીય

કયીને
ખાલી
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જુ ઓ…જુ ઓ…દાદીએ

આંખ

ખરી… આજે

ત

આણી

દીલાી…!‖ આલા વાંલાદની આ-રે યજીન્દી થઈ ગઈ શતી.
સ્લજનની આલ-જા ળરુ થઈ ગઈ. ફધા બાબીને જલા
આવ્માન વાંત રેતા; ણ બાબી, શલે કણ આવ્યુાં કે ન
આવ્યુના
ાં પ્રદે ળથી ઘણી દુય નીકી ચુક્યાાં શતાાં. બાગ્મે જ તે
મુરાકાતીઓના

વલારન

યીસ્ૉન્વ

આતાાં.

બાબીને

ભલાન કે તેભની વાથે લાત કયલાન વભમ શલે ુય થઈ
ગમ શત! મ ૃત્યુ દફામેરાાં ગરે નીકટ આલી યહ્ુાં શત ુાં અને
પ્રતીદીન તેન ગયલ ભટ ને ભટ થત જત શત.
જીન્દગીની આ અપય લાસ્તલીકતા તાના આગભન ભાટે
અભને વજ્જ કયી યશી શતી; છતાાંમ મ ૃત્યુ તદ્દન વાભવાભ
આલી ઉભુાં ત્માયે શયીન્ર દલેના ળબ્દ પયી એક લાય જીલતા
થઈ ગમા: ‘ળાણણની વઘી દીલાર શચભચી ઉઠી!‖ ભાયી
જીન્દગીન ણ એક અધ્મામ વભાપ્ત થમ. છે લ્રે તેના
કાનભાાં કશી દીધુાં શત ુાં ―ચીંતા ન કયતી. હુાં ફધુાં વાંબાી
રઈળ.‖
આજે દીલવ લીતતા જામ છે . વાાંજ ડે ઑપીવેથી
ઘય બણી જલા નીકળાં છાં ત્માયે બાબી લગયના ઘયન વાભન
કયલાન છે એ લીચાય ઉદાવ ફનાલી મુકે છે . ણ બાબીના
ુત્ર અને ોત્રને ઉદાવીના ડુગ
ાં ય તે થી ફશાય કાઢલાના છે
એ લાતે ળાણણની વમ્ત્તીને થાભી રઉં છાં અને ―વયશદન
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વીાશી‖ (ભાયી ફા ભાયે ભાટે આ લીળેણ પ્રમજતી) ફનીને
ઘયે શોંચુાં છાં – શવતી..શવતી! અને પ્રતીદીન ભાયી જાતને
બાબીની વાય અને વહૃદમતાની નીકટ ામુાં છાં. તેના
અતીઔદામાથી ક્લચીત અનુબલેરી નાયાજગી ફદર આજે
શવવુાં આલે છે . કેભ કે શલે વભજામ છે કે એ ત એલી જ
શતી – વાયભાણવાઈથી વબય વબય!
(રેખ રખામ - નલેમ્ફય ૨૦૧૦)
–તરુ કજાયીમા
ભેઘાણી

યીલાયભાાં

રેખીકાફશેને ચલીવ

લયવ

કરકત્તાભાાં

મુમ્ફઈભાાં

જન્ભેરાાં

―જન્ભભુભી‖

જુ થનાાં

અખફાયભાાં લીલીધ લીબાગભાાં કાભ કયુ.ું . વાતેક જેટરાાં
ભઝેદાય ુસ્તક આનાય આ રેખીકાને ાાંચેક ાયીતીકમે
ભળમાાં છે . શાર તેઓ ―મુમ્ફઈ વભાચાય‖ દૈ નીકભાાં એભની
ળનીલાયી કટાય ―નીજ નગયીમાાં‖ અને

―ભીડ–ડે‖ભાાં

દય

ભાંગલાયે કટાય રખે છે .
રેખીકા વમ્કા :

TARU KAJARIA
303 Kamala Vihar - ‘G’, Mahavir Nagar, Kandivali (w),
Mumbai – 400 067 - India
Mobile : 099870 74946
eMail - tkajaria5@yahoo.co.in

@@

@
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250 : 12-08-2012

‘ભોનની ભશેપીર’
ગઝર
– શા બ્રહ્મબટ્ટ
અનુક્રભણીકા

.1.
અભે યાખભાાંથીમે ફેઠા થલાના,
જરાલ તભે તમે જીલી જલાના.
બરે જ ન વીંચ તભે તે છતાાંમ,ે
અભે બીંત પાડીને ફેઠા થલાના.
ધખ તભતભાયે બરે સ ૂમા ભાપક,
વભાંદય બમો છે , ન ખ ૂટી જલાના.
ચર શાથ વોં, ડય ના રગીયે ,
તયી ણ જલાના ને તાયી જલાના.
વજગતા, વશજતા અને વાશવીકતા,
અભે તક ન એકેમ ચુકી જલાના
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.2.
ભેં જ ત એને વતત ઝાંખી શતી,
લેદના ભાયી જીલનવાંગી શતી.
લાાંવલન જેવુાં ફનેલ ુાં ભન છતાાં,
લાાંવીની ચતયપ તાંગી શતી.
ડાઘ ક્યાાંથી આટરા રાગી ગમા,
જીંદગી શભણાાં જ ભેં યાં ગી શતી.
વાલ રીરી થઈ ગઈ છે રાગણી,
એક સુક્કી ડાખી ડાંખી શતી.
એક તયણાન વશાય ના ભળમ,
કભનવીફી પ્શાડ ળી જગી
ાં શતી.
ભેં તયા ાણીભાાં મુક્ય અને,
એકદભ વ્શેતી નદી થાંબી શતી.

.3.
ચતયપ તાાાં, ન એકે ક શતી,
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શાથભાાં ભાયા, પક્ત અટક શતી.
બય ઉનાે એ નદી થીજી શતી,
ણ ફયપની બીતયે ખખ શતી.
આભ બીંજાત શત લયવાદભાાં,
ને હૃદમભાાં કેટરી ફફ શતી.
દ્વાય ભનનાાં આભ ત ખુલ્રાાં શતાાં,
અદૃશ્મ એલી આભ કાાંઈ વાાંક શતી!
ભુગબાભાાં અણુધડાકાની ે ,
ર્થથય ય ફુાંટતી કુાં શતી.
કાચ ભાપક એ વભમ ફુટી ગમ,
ને કયચ થઈ લાગતી  શતી.
ાંખીઓની ાાંખ કણે છીનલી?
આબભાાં ણ કેટરી ખખ શતી.
કાન ભાાંડી વાાંબી છે ભેં વદા,
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યે તભાાંમે કેટરી ખખ શતી.

.4.
ળાાંત જને ડશલા જેલાાં નથી,
નાગ આ છાંછેડલા જેલા નથી.
ગુગ
ાં ાભણ જગત આખાને થળે,
સ્લપ્નને વગાલલા જેલા નથી.
પ્શાડ ીડાના બરે ભટા થતા,
કીન્ત ુ એ ઓગાલા જેલા નથી.
કે વશી રઈશુાં અભે લયવાદને,
તાય જના છે ડલા જેલા નથી.
એ છીનુ ાં જીલવુાં અઘરુાં થળે,
કઈનાાં ભન લાાંચલા જેલા નથી.
છે કાતય લાંળ આખ એભન,
ઝાાંઝલા ઉરેચલા જેલા નથી.
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.5.
લેદનાની લાટ રઈને આલ ત,ુાં
કડીયુાં થૈ હુાં ઉબ, ેટાલ ત.ુાં
ધ્રુજતા અંધાયને તડકાલ ત,ુાં
સ ૂમા એકાદ શલે છરકાલ ત.ુાં
લીજ કૈં ઝફકી ઉઠે છે રશીભાાં,
ાાંણ ધીભેકથી રકાલ ત.ુાં
કૈં યુગથી વાલ થીજી જે ગઈ,
એ નદીને આજ ત તણખાલ ત.ુાં
આણા શલા લીળેના અથાન,ે
આંસુ વીંચીને શલે પણગાલ ત.ુાં

.6.
હુાં યુગથી લાટ તાયી જઉં છાં,
આંખના રકાયની ફુયવદ નથી.
ળબ્દ વાથે વાંલનન ચાલ્મા કયે ,
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શ્વાવ રેલાની ભને ફુયવદ નથી.
તયવ વશયાની ભને રાગી છતાાં,
ાણી ીલાની ભને ફુયવદ નથી.
માદ એની ચતયપ લેયામેરી,
લીસ્ભયણની ણ ભને ફુયવદ નથી.
યત્ન નશીંતય ક્યાાં શથેીભાાં નથી?
ણ નીયખલાની ભને ફુયવદ નથી.

.7.
સુખ લીળે જ્માાં શેવીમતની બ્શાય ફલ્મ,
સ્લપ્ન જુ એ છે ? તયત અંધાય ફલ્મ.
કઈ ના ભાન્યુ,ાં લધાયે વાલ ફગડ્ુ,ાં
શા, ઘણીલેા થયુાં ફેકાય ફલ્મ.
રાગણી સ્ળી અને મુગી
ાં યશી ગઈ,
આલડે એવુાં ફધુાં વ્મલશાય ફલ્મ.
કેટરાાં લયવ ગમાાં એ ભુવ
ાં લાભાાં,
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ક્રધભાાં જે ળબ્દ હુાં ફે–ચાય ફલ્મ.
ખુફ ઉંડી છે કશી વહએ
ુ લધાલી,
લાત ભામુરી અગય લગદાય ફલ્મ.
એક લેા વાાંબળયુાં ભે આતભાનુ,ાં
ત્માયથી લચચે એ લાયાં લાય ફલ્મ.

.8.
વાલ તકરાદી જ રીધા શ્વાવ આખ્ખી જીંદગી,
ઝાાંઝલા ઉય કમો લીશ્વાવ આખ્ખી જીંદગી.
મુક્ત ભન યાખી બયાયુાં એક ણ ના ડગ અશીં,
ગખલ કામભ ડય ઈતીશાવ આખ્ખી જીંદગી.
ભધ–ભદીયા, જથી ગાંગાજ વતત ક્યાાં ક્યાાં ગમ?
ના લધી કે ના ઘટી એ પ્માવ આખ્ખી જીંદગી.
છે ક મ ૃત્યુ રગ શળે કઈ આળભાાં આ શાજી,
શા, યહ્યા ગણતા હદલવ ને ભાવ આખ્ખી જીંદગી.
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માદનુ ાં આ એક ચાાંદયણુાં ગજફનુ ાં નીકળયુ,ાં
વાલ અંધાયે ભળમ અજલાવ આખ્ખી જીંદગી.

.9.
ફુર અને ળભણાાંની લચચે, હુાં ઉબ છાં ત ુાં ઉબી છે ,
લયવ ને શભણાાંની લચચે, હુાં ઉબ છાં ત ુાં ઉબી છે .
આબ ને આ ધયતી લચચે, ઓટ અને આ બયતી લચચે,
ફભણાાં ને તભણાાંની લચચે, હુાં ઉબ છાં ત ુાં ઉબી છે .
ઝાક ને તડકાની લચચે, વ્શાર અને છણકાની લચચે,
શ્વાવની યભણાની લચચે, હુાં ઉબ છાં ત ુાં ઉબી છે .
મુ અને આ પની લચચે, યુગ અને આ ની લચચે,
જીલતયની ભ્રભણા લચચે, હુાં ઉબ છાં ત ુાં ઉબી છે .
ળબ્દ અને આ સુયની લચચે, કાાંઠા ને આ ુયની લચચે,
નહશલતૌ અને ઘણાની લચચે, હુાં ઉબ છાં ત ુાં ઉબી છે .

.10.
એકર હુાં ક્યાાં કદીમે શઉં છાં,
હુાં શાંભેળા ભાયી વાથે શઉં છાં.
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ભોનની ભશેપીર અનેયી શમ છે ,
હુાં જ ળામય હુાં જ શ્રતા શઉં છાં.
સુમોદમ કેલ થમ ભાયી બીતય,
શાડ જેલ હુાં ીગત શઉં છાં.
નાદરૂે હુાં પ્રગટત શઉં છાં,
હુાં જ લીણા, તાય ણ હુાં શઉં છાં.
ડુફલા, તયલા લીળે ક્યાાં બેદ છે ?
હુાં જ શડી , હુાં વભાંદય શઉં છાં.
અથા ક્યાાં છે ? આ હદલારન શલે,
ફશાય ણ હુાં , હુાં જ અંદય શઉં છાં.

અછાાંદવ
એણે ુછ્ુ–ાં
―કેભ છ?‖
ભેં આંગી ચીંધી–
ડા ય ચીટકી યશેરા
છે લ્રા
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સુક્કા ાન તયપ!

***
હુાં ત યજ
ફાગભાાં જઈ
થડી શુ લીણી કાઢુ ાં છાં, અને
એની ભાા ગુથ
ાં ીને
શેયાવુાં છાં
કાભીંઢ ઈશ્વયને!

***
* શા બ્રહ્મબટ્ટ *
કલી વજૉન: ―એકરતાની બીડભાાં‖ કાવ્મવાંગ્રશ, પ્રથભ આવ ૃત્તી:
૧૯૯૨, કીમ્ભત:૧૪૦ રુ.
―અંદય

દીલાદાાંડી‖

કાવ્મવાંગ્રશ,

પ્રથભ

આવ ૃત્તી:

૨૦૦૨,

કાવ્મવાંગ્રશ,

પ્રથભ

આવ ૃત્તી:

૨૦૦૯,

કીમ્ભત:૧૨૫ રુ.
―ભોનની

ભશેપીર‖

કીમ્ભત:૧૫૦ રુ.
(ત્રણેમ ુસ્તકના પ્રકાળક: નલબાયત વાશીત્મ ભાંદીય, ૨૦૨,
ેરીકન શાઉવ, આશ્રભ યડ, અભદાલાદ:૯)
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કલી

વાંકા :

A-1,

નાંદરાર

એાટા ભેન્ટ,

ભણીનગય,

અભદાલાદ–૩૦૦ ૦૦૮, ભફાઈર : 99784 05035
E-mail: hb.bhatt@yahoo.in
******

હૃદમને સ્ળે તે ગઝર
ગઝરની વીધીવાદી લાત એ છે કે હૃદમને જે સ્ળી
જામ એ ગઝર વાચી. આટરાાં લે ણ જે જે ગઝરકાયને
આણે માદ કયીએ છીએ તેના કાયણભાાં તેભન ળે‖ય, તેભની
ગઝર હૃદમને વીધી સ્ળી ગઈ શમ છે તે એક ભાત્ર કાયણ
શમ છે . આજે ગુજયાતી ગઝર એ અત્માય સુધીના વલા
યીલતાનનાાં શ્રેષ્ઠ યીફનાાં યીણાભ રુ વજાાઈ યશી છે .
યમ્યાની ગઝર, આધુનીક ગઝર, અનુઆધુનીક ગઝર
આલાાં ફધાાં રેફર રગાડયા લગય ભાત્ર ફે જ બાગ ાડી
ળકામ એભ છે : શુદ્ધ ગઝર અને ફીજી આમાવી ગઝર.
ગભે તેટરી આધુનીકતા ણ વભમ જતાાં યમ્યા
ફની

જતી

શમ

છે .

ગુર–બુરબુર,

વાકી–સુયા

ળબ્દ

શેરલશેરી લાય ગઝરભાાં આવ્મા શળે ત્માયે કેલા નલા ને
તાજા રાગ્મા શળે? ળક્યતા, શુન્મતા, ભોન, સ્ળા, ઝાાંઝલાાં
ળબ્દ શેરીલાય આવ્મા ત્માયે નલામ રાગ્મા શતા અને
વાયામ રાગ્મા શતા. આજે વજાાતી ગઝર વાકી–સુયાથી મુક્ત
છે અને શુન્મતા–યીક્તતાથીમ મુક્ત છે . આજન ગઝરકાય
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કઈ આધુનીકતાના કે યમ્યાના અબયખાભાાં નથી જીલત.
એ જે અનુબલે છે તે ગઝરભાાં રખે છે . અને આથી ભયીઝ,
ઘામર, ગની, ફેપાભના વભમગાાની જેભ આજની ગઝર
ણ રકના હૃદમને લધુ સ્ળાતી થમેરી છે .
યાજેળ વ્માવ ―ભીસ્કીન‖ (―ગઝરલીશ્વ‖– ભાચા–૨૦૧૦ના
અંકભાાંથી વાબાય)
@

―વન્ડે ઈ–ભશેપીર‖ભાાં યજુ થઈ ચુકેરી યચનાઓની
આલી દવ ઈ–બુક ફનાલી છે . બાગ ૧થી ૧૦. દયે કભાાં
ચીવ–ચીવ કૃતીઓ છે . આ બાગ છીના બાગ જ તભને
ન ભળમા શમ ત તે ભેલલા રખ :
ઉત્તભ ગજ્જય – uttamgajjar@gmail.com

♦

●♦●
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