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‘વન્ડે ઇ–ભશેપીર’
ઇ–બુઔ
બાખ–011
‘વ.ભ.’ ક્રભાંઔ 251 થી 275
: યજુઅત :
ઈત્તભ.ભધુ ખજ્જય
.સુયત.
નેટ

લાયનાયાને

જેણે

લાચનને

છંદે

લખાડયા

તે,

૨૦૦૫થી ળરુ થમેરી ‘સુ–લાચનમાત્રા’–‘વન્ડે ઇ–ભશેપીર’ભાં
યજુ થમેરી વગી યચનાને, ખીમાય બાખભાં યજુ ઔયતી
નાનઔડી અ ઇ–ુસ્તીઔા, વગી કૃતીના વજૉઔ ને વો
લાચઔ–બાલઔને વભીત...
: વમ્ાદઔ :
Ratilal Chandaria, e-mail : rpchandaria@comcraft.com
Balvant Patel, e-mail : patel.balvant@gmail.com
Uttam Gajjar, e-mail : uttamgajjar@gmail.com
Ashok Karania, e-mail : ashok@gujaratilexicon.com
Arnion Technologies Pvt Ltd
303-A, Aditya Arcade,
Opp. Choice Restaurant,
Near Swastik Cross Road
Navrangpura, Ahmedabad - 380 009
Phone No – 079 40049325
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પ્રાસ્તાલીઔ
લીશ્વબયભાં લવેરાં ગુજયાતી યીલાયને દય યલીલાયે
ઔશુઔં ફે ાન જેટુ,ં જીલનઔ ગુજયાતી લાચન ભી યશે
ુ ી ભે May 29, 2005ના દીલવથી અ ‘વન્ડે ઇ–
તે શેતથ
ભશેપીર’ નાભે ‘લાચનમાત્રા’ ળરુ ઔયે રી. ત્માયે

ત અ

ગુજયાતી યુનીઔડ પન્ટ નશતા. તેથી ભે ‘ઔરાી’ ને
છીથી

‘લીજમા’

નનયુનીઔડ

પન્ટ

લાયતા.

છીથી

યુનીઔડ પન્ટ ‘શ્રુતી’ અલતાં જ ભે તે લાયલા ળરુ ઔમાા.
ળરુઅતભાં ભાંડ ફવથી ફે શજાય યીલાયને શંચતી અ
‘વ.ભ.’, અજે ંદયે ઔ શજાયથીમે લધાયે લાચઔને (શલે દય
ંદય

દીલવે) નીમભીત

ભઔરીએ

છીએ. એઔ

લાચઔન

પ્રતીબાલ માદ અલે ઔે : ‘‘તભાયી અ ‘વ.ભ.’, એ ભાયા ગયનુ ં
‘કંડ અનંદ’ છે .’’ અ પ્રતીબાલને વાચ ાડલા ભે વતત
પ્રમત્નળીર

છીએ. તેના

ફધા

અંઔનુ ં ઇ–બુઔ

સ્લરુનુ ં

વંઔરીત લાચન અ વભક્ષ યજુ ઔયલાન ને લઔાળે
જ્માયે મ વભમ ભે ત્માયે લાંચી ળઔામ ઔે ઔઇને ભઔરલા
સુરબ ઔયી અલાન અ પ્રમાવ છે ..
‘વ.ભ.’ને વક્રીમ ને જીલન્ત વાથ–વશઔાય અનાય
વો લડીર ને ભીત્રન ભે, તા. ૨૫ ભે ૨૦૦૮ની ‘૧૫૫–
એ’ની

‘લીદામ–વરાભ’

નાભઔ

‘વ.ભ’ભાં

લીખતે

અબાય

ભાન્મ છે . તમ ત્માય છીની ‘ઔાવ્મ–ખઝર’ની ત્માય
સુધીની ફધી ‘વ.ભ.’ના તીથી વમ્ાદઔ તયીઔે નીષ્ઠાથી
વેલા અનાય સુયતના ખઝરઔાય શ્રી ખોયાંખ ઠાઔય ને
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તેલી ફધી ‘વ.ભ.’નુ ં પ્રેભથી ક્ષયાંઔન ઔયી અનાય ભીત્ર
શ્રી સુનીર ળાશના ભે વલીળે અબાયી છીએ.
અ નલ લયવભાં દુનીમાના એઔેએઔ દે ળભાં લવતા
લાચનપ્રેભી બાલઔન વશમખ, પ્રત્વાશન ને હપ
ુ ં ભને
ભળ્માં. બયવ મુઔે એલા શજાય ભીત્ર ભળ્મા. ‘વ.ભ.’ શંચે
ને પ્રતીબાલન લયવાદ લયવે. સ્લ–પ્રળસ્તીના દને કાલા
ભે તેને જાશેયભાં પ્રઔાળીત ઔયલાનુ ં ળરુઅતથી જ ટાળ્યુ ં છે .
શા, તેલા દયે ઔ પ્રતીબાલઔને અંખત ભેર રકી તેભને દીરી
અબાય શંચાડલાનુ ં ભે ચુક્યા નથી. છતાં ણ એઔ જ
લાય, અલ દ ખણ ત દ, ભે ઔમો છે .
થયુ ં એવુ ં ઔે ૧૫૫ વપ્તાશ છી ભે ‘વ.ભ.’ને ફંધ
ઔયલાનુ ં નશં; ભાત્ર લીયાભ અલાનુ ં જાશેય ઔયુ.ં (જુ,
‘વ.ભ.’ ઇ–બુઔ ક્રભાંઔ – ૭ભાં, ‘વ.ભ.’ ‘લીદામ–વરાભ’ 155-1 :
18-05-2008). અ ‘વ.ભ.’ લાચઔને શંચતાં જ ભાયા ય
પ્રતીબાલની

મુળધાય

લાા

થઇ.. પયી

ળરુ

ઔયલાના

અગ્રશની ઝડી લયવી. તેભાંના એઔ વ જેટરા લાચઔના
ઈદખાય મથાતથ ભે એઔ ‘વ.ભ.’ભાં પ્રઔાળીત ઔમાા શતા.
(જુ, ‘વ.ભ.’ ઇ–બુઔ ક્રભાંઔ – ૭ભાં, ‘વ.ભ.’ ‘We salute your
'FEELINGS' for 'SeM'’ 155-2 : 13-07-2008). એણે ભને
એલા બાલલીબય ઔમાા ઔે ભાયે ભાત્ર ફે જ ભાવના લીયાભ
છી ‘વ.ભ.’ પયી ળરુ ઔયલી ડી જે શજી ચાુ છે . રફત્ત,
શલે તે ાક્ષીઔ ફની છે . વાથે વાથે ફહુ નમ્રતાુલાઔ નુબલે
એટું ત ઔશી ળઔામ ઔે ઇ–બુઔન ઔઇ ણ બાખ લાંચલાનુ ં
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ળરુ ઔયનાયને તેની દીરવંદ એઔાદફે કૃતી ત ભી જ
યશેળે. ઔાવ્મ, ખઝર, લાતાા, અયગ્મ, શાસ્મ, ળીક્ષણ ને
જીલનઔ ઔંઇ ઔેટરીમ કૃતી! તાની કૃતી ‘વ.ભ.’ભાં
મુઔલાની

શેતથી

યલાનખી

અનાય

અણા

ભાનીતા

વજૉઔન અબાય ભાનલા ત ભાયી ાવે ળબ્દ જ નથી!
અનીમન

ટૅક્નૉરૉજીવભાંથી

ફશેન

શ્રુતી

ટેર

(shruti@arniontechnologies.com) ન બક્તીબાલબમો વશઔાય
‘વ.ભ.’ને ન ભળ્મ શત ત ંદય શજાયથી ગણા લધાયે
લાચઔ સુધી દય કલાડીમે શંચલાનુ ં ભાયાથી ળક્ય ના
ફનત. યજે યજ નલા લાચઔની અઇડી ઈભેયલાની, ઔ’ઔની
ફદરાઇ

શમ

ત

તે

સુધાયલાની, ભંખલાયથી

‘વ.ભ.’

ભઔરલાનુ ં ળરુ ઔયલાનુ ં તે.... છે લ્ર રૉટ શુક્રલાયે યલાને
થામ! વોન વાથ રઇ ફશેન શ્રુતી નીષ્ઠાુલાઔ અ ફધુ ં ઔયે .
અ ઇ–બુઔ ફનાલલાનુમ
ં
છી ત શ્રુતીએ ભાથે રીધુ.ં
અના સ્ક્રીન ય ‘વ.ભ.’ની જે બુઔ છે તેભાં નેઔની વાથે
ફશેન શ્રુતીના હૃદમન બાલ બમો છે ..
જનશીતનુ ં ઔઇ ણ ની:સ્લાથા ને વારું ઔાભ ઔદી
ટઔતુ ં નથી એ લાતની ાઔી પ્રતીતી ભને ‘રેક્વીઔન’
નીભાાણના રાંફા પ્રલાવે ઔયાલેરી. તે જ લાત શં ણ
વાચી ડી યશી છે ..
અજન વભમ ઝડથી ‘ઇ–બુઔ’ લાચનન જભાન
ફનલા જઇ યહ્ય શમ તેલી તેની ખતીલીધીની ભને
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પ્રતીતી થઇ યશી છે તેથી જ અ ઇ–બુઔ વો લાચઔને
વપ્રેભ..
ઔદાચ
યતીરાર

નલાયુખને

ચંદયમાએ

ીછાણીને

અણ

વો

જ

અદયણીમ

શ્રી

ગુજયાતીને ગુજયાતી

બાાન અક ‘ઇ–ળબ્દવાખય’ વભ ‘ગુજયાતીરેક્વીઔન’
(http://gujaratilexicon.com/)

આંખીનાં

ટેયલાંલખ

ઔયી

અપ્મ છે . બલીષ્મ ભાટે નીભાામેર અ દ્ભુત લાયવાની ખુફી
ને લીળીષ્ટતા લીળે ણ ભે થડી જાણઔાયી અતા
યશીશુ,ં જેથી

વો

ઔઇ

એભાં

ભતી

વલરત–સુલીધાથી

યીચીત થતા યશે ને તેન બયેટ રાબ રેતા યશે.
ઇ–બુઔ ફનાલલાની પ્રેયણા અનાય ભેયીઔાસ્થીત
સ્નેશી બાઇ તુર યાલર (http://www.ekatrabooks.com/)
ન,

તે

‘ઇ–બુઔ’ને

અઇ–ૅડ

ભાટે

લાચનક્ષભ

ઇ–બુઔ

ફનાલલાભાં તાન વક્રીમ વાથ–વશઔાય અનાય જૅક્વન–
ભીવીવીી, ભેયીઔાના

અલ્પાગ્રાપીક્વના

ભારીઔ

યભેળ–

ળીલ્ા ખજ્જય (rgajjar@alphagraphics.com) ન, ીવી ભાટે
લાચનક્ષભ ઇ–બુઔ ફનાલી અનાય ભાયા ઝીઝ ભીત્ર–
વાથીદાય ને ળરુઅતથી જ રેક્વીઔન વાથે બાાવેલાના
ઔામાભાં

દીર

યે ડનાય

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

બાઇ

ળઔ

બાઇ

ઔાતીઔ
તથા

ઔયણીમા
ભીસ્ત્રી
અનીમન

ટૅક્નૉરૉજીવભાંનાં વો બાઇ–ફશેન, કાવ ઔયીને ફશેન શ્રુતી
ટેર (shruti@arniontechnologies.com) ને ફશેન ભૈત્રી
www.gujaratilexicon.com
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ળાશ

(maitri@arniontechnologies.com)

લખેયે

વોન

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

યશેલાતુ ં નથી. તીવ્મસ્તતા

છતાં છે લ્રી

ગડીએ

બક્તીબાલુલાઔ અ ઇ–બુઔનુ ં વયવ મુક ૃષ્ઠ-ટાઇટર ફનાલી
અનાય

ભદાલાદની

યે ડીમન્ટ

એડલટાાઇઝંખ

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

(jayesh.mistry@radiantmedia.co.in) ન

ખુફ

ખુફ

અબાય..
ને જેન વોથી શેર અબાય ભાનલ જઇએ તેન
વોથી છે લ્રે ભાનુ ં : ૨૦૦૦ની વારભાં, ઔમ્પ્યુટયન ‘ઔ’ નશં
જાણનાય ભાયા જેલા બણને, સ્નેશને નાતે; ણ શઠુલાઔ
રેટૉ બેટ અી ઔમ્પ્યુટયના અ નેટક્ષેત્રભાં પ્રલેળલા ભાટે
ધઔ

ભાયનાય

ફ્રયીડાની

લીખ્માત

ડીજીટ્રૉન

વીસ્ટમ્વ(http://www.digitronsystems.com) ના ભારીઔ શ્રી.
દીઔ–બાલના ભીસ્ત્રી (dipak@digitronsystems.com) ન ત
જેટર અબાય ભાનુ ં તેટર છ છે . નીવ ૃત્તી છી શુ ં ઔયવુ ં
તેન નઔળ જેની ાવે ન શમ તેન,ે ઔઇ અગ્રશુલાઔ ઔાભે
રખાડી દે ને તે ાછું તે જ તેના જીલનનુ ં ધ્મેમ ફની યશે
તે ત ઔના નવીફભાં!
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વો ઇ–બુઔ લાચનયવીમા લાચઔનુ ં ભે બાલબીનુ ં
સ્લાખત ઔયીએ છીએ ને શ્રદ્ધા યાકીએ છીએ ઔે ભાય અ
પ્રમાવ ણ વોને વંદ ડળે.
.યજુઅત.

ઈત્તભ.ભધુ ખજ્જય
: વમ્ાદઔ :

Ratilal Chandaria, e-mail : rpchandaria@comcraft.com
Balvant Patel, e-mail : patel.balvant@gmail.com
Uttam Gajjar, e-mail : uttamgajjar@gmail.com
Ashok Karania, e-mail : ashok@gujaratilexicon.com
275 લાચનવાભગ્રીના અલા ખીમાય બાખ છે . જે બાખ ન
ભળ્મ શમ તે ભંખાલલા રક : uttamgajjar@gmail.com
15th August 2013
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નુક્રભણીઔા
‘વન્ડે ઇ–ભશેપીર’ – 11
ક્રભ

કૃતી

ઔતાા

તાયીક

251

ધીયજઔાઔા

ઔનૈમારાર મુનળી

26-08-2012

11

252

ભને ભેયીઔા ખભે છે –

ઔાન્તી ભેાણી

09-09-2012

19

ઔેભ ?

(ભેયીઔા)

253

ખઝર

ખોયાંખ ઠાઔય

23-09-2012

27

254

ટૅઔ (લાતાા)

દીનેળ ાંચાર

07-10-2012

36

255

લીધુયની લેદના

ુ ાઇ દે વાઇ
ડૉ. ઔેશબ

21-10-2012

46

256

ખઝર

પ્રલીણ ળાશ

04-11-2012

54

257

વભાજને વભયવ ઔયલા

જખદીળ ળાશ

18-11-2012

62

258

સ્ભીત (લાતાા)

જનઔ નામઔ

02-12-2012

69

259

ખઝર

બખલતીકુ ભાય ળભાા

16-12-2012

79

260

ન્મારું ળીયાભણ

રુણા જાડેજા

30-12-2012

89

261

અલ બાઇ શયકા (લાતાા)

અળા લીયે ન્ર

13-01-2013

97

262

ખઝર

ભયીઝ

27-01-2013

103

263

ડવાડવી ઔે દાદાદાદી ?

ડૉ. ગુણલંત ળાશ

10-02-2013

115

264

અણે વભાજને શુ ં

ડૉ. ળળીઔાંત ળાશ

24-02-2013

122

કૃષ્ણ દલે

10-03-2013

130

ાન

અપ્યુ?ં
265

ખઝર
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266

ુલા ને શ્ચીભ

યે કા વંધર

24-03-2013

143

(ભેયીઔા)
267

લતનની ભાટી (લાતાા)

અળા લીયે ન્ર

07-04-2013

156

268

ખઝર

રક્ષ્ભી ડફયીમા

21-04-2013

162

269

ુ ી ફા (માત ૃવંદના)
ગુણન

ડૉ. ગુણવંત શાહ

05-05-2013

173

270

શું મમ્મા, તમે પણ...!

વષાા અડાલજા

19-05-2013

190

(વાતાા)

271

ખઝર

ળઔ જાની ‘અનંદ’

02-06-2013

202

272

જીલનવંધ્માનુ ં સ્લાખત

ભીયાં બટ્ટ

16-06-2013

215

273

ડૉક્ટયની ડામયી

ડૉ ળયદ ઠાઔય

30-06-2013

223

274

ખઝર

ડૉ. દીરી ભદી

14-07-2013

233

275

ચારુફાની ચંતાનુ ં

યઘુલીય ચોધયી

28-07-2013

243

નીલાયણ

લાચઔને લીનન્તી :
નુક્રભણીઔાના ‘ક્રભાંઔ’ ય ક્રીઔ ઔયતાં જ તે રેક ખુરળે ને
ળીાઔના ફૉક્વની નીચે ઝીણા ક્ષયે ‘નુક્રભણીઔા’ ય ક્રીઔ
ઔયતાં પયી નુક્રભણીઔા ય જલાળે..
અ સુલીધાન રાબ રેલા લીનન્તી છે ..
..અબાય..
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251 : 26-08-2012

ધીયજઔાઔા
–ઔનૈમારાર મુનળી
નુક્રભણીઔા

ધીયજયાભ ુયાણી – ગુજયાત વભસ્તના ધીયજઔાઔા,
દે ળબક્ત છટુબાઇ ફારકૃષ્ણ ુયાણીના ઔાઔા. ફાાજીના ણ
એ ભીત્ર થામ. ‘ધીયજઔાઔા’ ગયભાં અલે ઔે ગય ઉંગતુ ં શમ
ત્માંથી જાખે.
‘‘ભાકુબાઇ! એ યાલવાશેફ! અવુ ં ઔે?’’ – એટું
કડઔીભાં ેવતાં ફરતા ને ફાાજી ફાયીએ નીઔે એટરે એ
નલેણભાં ેવી જતા. ‘‘તાીબાબી! અજે હુ ં જભલાન છું. યે ,
ણ ેર ઔનુબાઇ ક્યાં ખમ?’’ ઔશી ભને ઉંચઔે ને બેટે. ભને
એ ખભે નશં; એટરે લધાયે જયથી બેટે. ‘‘જ દીઔયા, ઔલીતા
ળીકવુ ં : જે લાંચે ચડી તે ચડી ચડી કામ – તાયા
ફાની ભાપઔ ને. ‘જે ન લાંચે ચડી તે ફેડી ઔયભાં વશામ’
– ભાયી ભાપઔ, વભજ્મ? ચડી ચડી કામ એટરે – જ
તાીબાબી ફનાલે તે, યટરી ને ફેડી એટરે ગંટી.’’
એટરે દાદય ઈયથી ફાા બુભ ાડે :‘‘ધીયજઔાઔા,
જજ, છઔયાને ઔંઇ નઠારું ળીકલતા!’’ ઔાઔાની જીબે ફીબત્વ
લાત જયાજયાભાં અલતી.
www.gujaratilexicon.com
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‘‘યે ભાકુબાઇ! જીબને તે શાડકું શમ? જે અલે તે કરું.
ને હુ ં નશં ત ઔઇ એને ળીકવ્મા લખય યશેલાનુ ં છે ?’’
‘‘ધીયજઔાઔા! એવુ ં શુ ં ફર છ?’’ ભાયી ફા ઔશે.
એટરે એ લાત પેયલે ‘‘ચાર દસ્ત, ળીકવુ,ં ફર – ’’
‘‘વોથી ભટાં ન્નાણી, ઔશે છે ધીયજઔાઔા લાણી.’’
જ્માયે એ અલે ત્માયે અલી ઔલીતાના ફે ફર
ળીકલીને જામ. એલી ગણી ગણી ઔલીતા એ ઔયતા ને ભીત્રને
ખાઇ વંબાલતા.
ધીયજઔાઔા જેલ ભશ્ઔય ભં ગુજયાતભાં જમ નથી.
એભની ભશ્ઔયી ઔઇએ વંગ્રશી નથી એ પવવની લાત છે .
એઔ–ફે લાત ભને માદ યશી છે તે શં નંધુ.ં
●

●
●

ભાયા જન્ભ શેરાં એ બરુચના સુયીન્ટેન્ડન્ટના ઔાયકુન
શતા. એઔ દશાડ ધીયજઔાઔાથી, અણી જુની યીત પ્રભાણે
ાટરીન છે ડ ઘુટં ણ ઈય રેલાઇ ખમ. વાશેફે ળીકાભણ
દીધી:
‘ડેક ઢીયજઔાઔા! ઐવે ઢટી રેના ફેળભા શમ. શભાયા
રખ ઈવકું નંખા ઔશેતા શમ.’’
‘‘ફત

ખુફ,

વાશેફ!’’

ધીયજઔાઔાએ

ઔબુરાત અી ને યજા રીધી.

www.gujaratilexicon.com
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ફીજે દશાડે વલાયે વાશેફ ડીસ્ટ્રીક્ટભાં જલાને તૈમાય
થમા.
‘‘ગડા રા.’’
‘‘જી શજુય.’’ ગડાલાાએ ઔહ્યુ;ં ણ ગડ અવ્મ નશં.
વાશેફ ઈઔળ્મા : ‘‘ડે – ખધ્ધા – સુલય! ગડા રા.’’
ગડાલા ઘ્રુજત અવ્મ : ‘શજુય, ધીયજઔાઔા ઈવઔી
ભાણી ઔય યશે શૈ.’
‘ભાણી? ક્યા ફઔતા શૈ?’ ધીયા વાશેફ દડતા
તફેરાભાં ખમા. ધીયજઔાઔા ને ફીજ એઔ ભાણવ
ખજથી ગડાનાં અંખ ભાી યહ્યા શતા.
‘‘ધીયજઔાઔા! યુ.......ક્યા ઔયટા શૈ? ાખર શ ખમા?’’
‘‘યે ના યે ખુદાલંદ! ફયાફય ઔાજુ ં ઠેઔાણે છે .’’
‘‘ ટ ક્યા ઔયટા શૈ?’’
‘‘અન હઔ
ુ ભ ભાથા ય ઈઠાવુ ં છું.’’ ઠંડે ઔરેજે
ધીયજઔાઔાએ ઔહ્યુ.ં
‘‘હઔ
ુ ભ! ક્યા ફઔટા શૈ?’’
‘‘જી, શા, શજુય, અે જ ઔહ્યું શતુ ં ઔે ઘુટં ણ દે કામ એ ત
નાખ–ફેળભા; વાશેફ, અ વા... નફ્પટ, ફેળભા ગડ
ચાયે ઘુટં ણ ઈગાડા યાકીને ઈબ યશે છે તેથી હુ ં દયજીને
ફરાલી રાવ્મ છું. એને ભાટે ાટુન ઔયાલવુ ં છે .’’
વાશેફે છી શુ ં ઔયું તે ઔઇ ઔશેત ુ ં નશં.
www.gujaratilexicon.com
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●

●
●

ફીજી ભજાઔની લાત ણ ભં વાંબી છે . ધીયજઔાઔાની
પીવભાં એઔ ઔાયકુન શત; છફીર ઔશીશુ ં ત ચારળે.
છફીરના ઔાઔાન ઔાજખય છઔય ભખન ઔાચી લમે ભયી ખમ
તેથી તેને ભદાલાદ ઔાણે જલાનુ ં થયુ.ં ણ તેને ન અલડે
ઔાણે જતાં ઔે ન અલડે અશ્વાવન દે તાં; એટરે ધીયજઔાઔાની
ભદદ ભાખી.
ધીયજઔાઔા તૈમાય શતા; ણ ઔંઇ એભ ને એભ જામ?
‘‘ફે રુીમા અે ત તાયી વાથે અવુ ં ને તાયી ઔાણ ાય
ઈતારું.’’ એભણે ઔહ્યુ.ં
છફીર ખબયાટીમ શત; ફે રુીમા અી ધીયજઔાઔાને
વાથે રઇ ખમ.
યઢીમે ચાય લાગ્મે ખાડી ભદાલાદ શંચી ને
જ્માયે ફન્ને જ્માં જલાનુ ં શતુ ં ત્માં શંચ્મા ત્માયે ચાયે ાવનાં
પીમાં ધીયજઔાઔાના બુરદ
ં લાજથી ખાજી યહ્યાં. : ‘‘ ભાયા
ભખન યે ,  ભાયા ભખનીમા યે !’’
રઔ આંક ચતા ઈઠયા : ઔણ અવ્યુ?ં ભખનના
ફાબાઇ લશેરા લશેરા ધતીમાં ઢી ટરે અવ્મા.
ગયની ને ડળની સ્ત્રી જેભતેભ એઔઠી ભી છે ડ લાલા
ફેઠી.
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છફીર ને ધીયજઔાઔા ાવે અવ્મા : ‘‘ ભાયા
ભખન યે !
ફાબાઇએ પ્રતીળબ્દ ઔમો : ‘‘ ભાયા ભખનીમા
યે .’’
ફૈયાંએ સુય ુમો : ‘‘યે બાઇ! તને ભયલા નશત
ધામો હુ ં હુ ં હુ ં હ.ુ ં .’’
છી છફીર ને ધીયજઔાઔા ફાબાઇ ાવે ફેઠા
ને યડલા રાગ્મા. ળીષ્ટાચાય પ્રભાણે નલા અલનાય શેરાં
તે છાના યશે ને ફાબાઇને છાના યાકે; છી અંદયનાં
ફૈયાં યડતાં યશે. ણ ધીયજઔાઔાને ફે રુીમાની ઔીમ્ભતન
ભખનલીયશન અગાત રાખેર એટરે હૃદમબેદઔ લાજે આંસુ
ને ધ્રુવઔાં વાથે ‘ ભાયા ભખનીમા યે ’ની યમ્યા તેભણે
ઔામે યાકી. ાંચ ભીનીટની દવ ભીનીટ થઇ, ંદય થઇ; ન
ધીયજઔાઔા છાના યશે, ન ફાબાઇથી છાના યશેલામ, ન
ફૈયાંથી યશેલામ. ધીયજઔાઔા ત ભાથુ ં ઔડી છાતીપાટ યડયે
જ જામ ; ‘‘ ભાયા અ અ ભખનીમા અ–અ યે એ એ..’’
અકયે ફાબાઇ યડીયડીને થાક્યા ને છફીરને
ધીભેથી ઔહ્યુ,ં ‘‘યે ેરાને ઔશે ઔે છાના યશે.’’
છફીરે ફે ઔ લચ્ચે ઔાઔાના ઔાનભાં ઔહ્યુ,ં ‘‘શલે છાના
યશ.’’
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ધીયજઔાઔાને છાતીપાટ યડલાન જુસ્વ અવ્મ : ‘‘
ભાયા ભખનીમા યે ...’’
પયી ફાે ઔહ્યું : પયી છફીરે ઔહ્યુ,ં અકયે ધીયજઔાઔાએ
ખખનબેદી ‘ ભાયા ભખન યે ’ ને લચ્ચે છફીરને યડલાને જ
યાખે ‘યડલાના ૈવા અલ્મા છે ; છાના યશેલાના નશં’, એટું
ધીભેથી ઔહ્યું ને છી ભટેથી પયી અખ ચાુ યાખ્યુ ં : ‘‘
ભાયા ભખન યે !’’
અકયે નાછુટઔે છફીરે વદ ઔમો; છાનાભાના ફે
રુીમા

ુખડાની

વડભાંથી

ધીયજઔાઔાને

અપ્મા,

છાના

યશેલાની પી! ત્માયે ધીયજઔાઔાન અગાત ળમ્મ. આંસુ સુઔામાં,
‘ભખનીમા’ની ઔ ટઔી ને ઔાણ લીકયાઇ.
●

●
...

ત્રણ

ભીત્ર

ડાઔયભાં

●
બેખા

થમા.

વયઔાય,

કૃષ્ણમુકયાભઔાઔા ને ધીયજઔાઔા. ભે ણ શતા.
‘‘ધુબાઇ,

યજ

ફયે

સુઇ

ળાના

જા

છ?

કૃષ્ણમુકયાભઔાઔાએ ઔહ્યુ.ં
‘‘ભને ફયે સુતા લીના નશં ચારે.’’ ધુબાઇઔાઔાએ
ઔહ્યુ.ં
‘‘લારુ, બાઇ! ભાયાથી ના ઔશેલામ? સુ સુ સુ,
ધુબાઇ વયઔાય નશં સુળે ત ફીજુ ં ઔણ સુળે?’’ ધીયજઔાઔાએ
જલાફ અપ્મ.
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ધુબાઇઔાઔા સુઇ ખમા, નીયાંતે. ડધ ઔરાઔ થમ ને
છાયાનુ ં નીયુ ં કસ્યુ ં ને ાણીની ધાયા ભચ્છયદાની ય
થઇ ઉંગતા વયઔાયન બીેઔ ઔયી યશી.
તે જાગ્મા : ‘‘ઔદય! ભયાય! ઔણ વ... છાયા ય છે ?
ઔડ, ઔડ!’’ ને ાણીથી તયફ વયઔાય પરંખ ભાયતા
ફશાય દડી અવ્મા.
છાયા ય મુઔેરી નીવયણી યથી ફે પ્રતીષ્ઠીત
વ ૃદ્ધને ઔછટ ભાયી, શાથભાં કારી ગડ રઇ ઈતયી અલતા ભં
જમા.

ધીયજઔાઔા

ઔશેતા

શતા,

‘‘સુ

ધુબાઇ,

સુ!

ભાયાથી ના ઔશેલામ? વયઔાય નશં સુળે ત ઔણ સુળે?’’
ધુબાઇઔાઔા ક્રધભાં ઔાંતા શતા ને એભના ભીત્ર
કડકડ શવતા શતા. અ પ્રવંખે ભને ગણી ભજ ડી શતી, એવુ ં
ઝાંખ ુ સ્ભયણ છે .
●

●

●

ધીયજઔાઔાને ભન જીલન એઔ ભટી ભજાઔ શતી;
એભાંથી તપાન ને શાસ્મના નેઔ યં ખ એ ઔાઢતા ને ફધાને
તેન ાવ રખાડતા. ન્માતીરા નશં છતાં એ ટેઔયાનુ ં અંખ શતા.
ને એભનુ ં નીકારવ દીર, અનંદી સ્લબાલ ને યમુજી ટુચઔા
લીના ક્યાંમ સુધી ટેઔયાનુ ં લાતાલયણ સુન ુ ં સુન ુ ં રાખતુ.ં

–ઔ. ભા. મુનળી
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ઔ. ભા. મુનળીની અત્ભઔથા ‘ડધે યસ્તે’ભાંથી વાબાય..
બરુચભાં તા. ૩૦/૧૨/૧૯૮૭ના દીને જન્ભેરા ને
તા.

૮/૨/૧૯૭૧ના

દીને

લવાન

ાભેરા

ઔનૈમારાર

ભાણેઔરાર મુનળી એઔ વપ યાજુરુ ત કયા જ; ણ
તેભની માદ ત ગુજયાતી બાાના એઔ વીભાસ્થંબરુ વાશીત્મ
સ્લાભી તયીઔે ગુજયાતીનાં દીરભાં ભય છે . એભણે ત્રણ
બાખભાં તાની વંસ્ભયણાત્ભઔ અત્ભઔથા અી છે :
‘ડધે યસ્તે’, ‘વીધાં ચઢાણ’ ને ‘સ્લપ્નવીદ્ધીની ળધભાં’

@@@
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ભને ભેયીઔા ખભે છે – ઔેભ?
–ઔાન્તી ભેાણી
નુક્રભણીઔા

અણે અણાથી વાલ ફીજે છે ડ,ે ઈરટી ફાજુએ
અલેરા ભેયીઔા જઇએ છીએ. ભેયીઔાભાં ઇન્ડીમનની લધી
યશેરી લવતીના આંઔડા જઇને એભ રાખે છે ઔે અણને
ભેયીઔાનુ ં ગે ું રાગ્યુ ં છે . ત્માનુ ં થાતત્ર
ં કાડે ખયુ ં છે , ત્માંના
નાખયીઔ નઔયી ગુભાલતા જામ છે . ફેઔાયીન આંઔ યજ યજ
ઉંચ જઇ યહ્ય છે એનાથી ખબયાઇને ણ ઔઇ ભેયીઔા
જલાનુ ં ભાંડી લાલા તૈમાય નથી. ને અ શઔીઔત ભેયીઔા
અલલા

ઇચ્છતા

યુયીમન,

એળીમન,

અયફ

ને

અફ્રીઔનને ણ રાગુ ડે છે .
ભેયીઔાનુ ં અટું ફધુ ં અઔાણ ળા ભાટે? શુ ં ત્માં છે
જે શં નથી?
ત્માં ચખ્કાઇ છે , વ્મલસ્થા છે , લવતી છી–અછી છે .
ાણીને લીજીન ુયત ુયલઠ છે . વહન
ુ ે વામ એ બાલે
કાલાીલાની ચીજ ભી યશે છે . યટી, ઔડાં ને ભઔાન જેલી
જીલનની પ્રાથભીઔ જરુયીમાતથી ઔઇ ઔયતાં ઔઇ ત્માં લંચીત
યશેત ુ ં નથી.
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યજેયજનાં

ઔાભઔાજ

ાય

ાડલાભાં

વાભાન્મ

નાખયીઔને જે શારાઔી બાયતભાં લેઠલી ડે છે એનુ ં ઔાયણ શુ ં
છે ?
અણા બણેરા–ખણેરાને વાયી ને ઉંચા ખાયની
નઔયી ભે છે એની ના નશં; ણ ઔેટરા જણને?
અણાં ળશેય, જીલ્રા, તાુઔાનાં ભથઔ લવતીથી ને
ખંદઔીથી કદફદે છે . ળા ભાટે એન ઔઇ ઇરાજ ઔયતુ ં નથી?
ફધામ એઔફીજા ય દન ટર ઢલાભાં ડયા છે .
અજે(૨૦૧૦ભાં) ડૉરયન બાલ સુડતાીવ (૨૦૧૨ભાં
ંચાલન)રુીમાની અવાવ યશે છે , એ યલા ભાટે ઇન્ડીમન
ભેયીઔા જામ છે ? ને એઔ લકત ત્માં જામ છે ત ઔામભને
ભાટે ત્માં યશી જામ છે ! ઔેભ એનાં ઔાયણ ઔઇ ળધતુ ં નથી? ળા
ભાટે અણે અણા દે ળભાં એલી યીસ્થીતી વજી ળક્યા નથી
ઔે જેને રીધે રઔ તાનુ ં લતન છડીને ભેયીઔા જઇને
યશેલાનુ ં વંદ જ ન ઔયે ?
અણાં ળશેય જેલાં ળશેય ને અણાં ખાભડાં જેલાં
ખાભડાં ત્માં ણ છે . ળશેય શ ઔે ખાભડું એની સુગડતા ઔે
વ્મલસ્થા જ એલાં ઔે તે ઔઇનુ ં ણ અઔાણ ફની યશે છે .
ળશેયભાં યશેનાયની જેભ જ ખાભડાભાં યશેનાયની ણ પ્રાથભીઔ
જરુયીમાત, વલરતની ફયાફય ઔાજી યકામ છે .
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અણી અયગ્મવેલા ખુફ જ વાયી શતી. ણ
શ્ચીભનુ ં નુઔયણ ઔયલા જતાં એ વેલા ઔથી છે ને એ
ણ એટરી શદે ઔથી છે ઔે ૈવા ફનાલલાન એ વ્મલવામ
થઇ ખમ છે .
ધભાની ફાફતભાં ભેયીઔાની નીતી નીયેક્ષ લરણની
છે . દયે ઔ નાખયીઔ ઔે લવાશતી તાને ખભે તે ધભા ાી ળઔે
છે . અણે અણુ ં ભન્દીય, ભસ્જીદ ત્માં ઈબાં ઔયી ળઔીએ છીએ,
ઔયીએ છીએ. ઔથાલાતાા, ુજા–ાઠનુ ં ભટા ામે ત્માં અમજન
થામ છે .
વભાજ–જીલનની ફાફતભાં ણ અણે શંનાં જ
ધયણ ત્માં રઇ ખમા છીએ ને એ ચઔઠાભાં ખઠલાઇને
જીલીએ છીએ. ભામુરી પેયપાય ફાદ ઔયતાં, અણાં દીઔયા–
દીઔયીનાં રગ્ન ભાટે શં જેભ નાના ામે ફાંધછડ ઔયીએ
છીએ, તેભ ત્માં ણ ઔયીએ છીએ; ણ ત્માં અ ફાંધછડ થડીઔ
લધાયે છે .
ત્માં રગ્નજીલન સ્થીય નથી. શં ણ એની થડી
વય લતાાલા ભાંડી છે . શં જે વ્મક્તીસ્લાતંત્ર્મ અવ્યુ ં છે એ
ત્માંની વય છે . એ વારું થયુ ં છે ઔે કયાફ એનુ ં તાયણ ત્માયે
ઔાઢવુ ં એ લશે ું છે ; ણ જે થઇ યહ્યું છે એ સ્લીઔામાા લીના
છુટઔ નથી. ભેયીઔાભાં દૈ નીઔ જીલનભાં જે શંવા જલા ભે
છે , ફા–યાધની વંખ્મા લધી યશી છે , ડ્રગ્વન લયાળ
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લધી યહ્ય છે એના ભાટે રગ્નજીલનની સ્થીયતા, તી–
ત્નીન ઔરશ ને બાંખેરાં યીલાયને જલાફદાય ખણલાભાં
ુ ા લાઔેપ છે ;
અલે છે . ભેયીઔન તાની નફાઇથી ુયેય
ણ એ એનુ ં નીલાયણ ઔયી ળઔતા નથી એટરી એભની રાચાયી
છે .
ભેયીઔાભાં દયે ઔ યીલાયભાં તી ને ત્ની ફન્ને
ઔાભ ઔયતાં શમ છે . એભની દીનચમાા એ પ્રભાણે ખઠલામેરી
શમ છે . વન્તાનને ફેફીવીટય ાવે ઔે યીલાયના લડીર ાવે
મુઔીને ઔાભ ય જલાનુ ં શમ છે . બાયતભાં ણ ભટાં ળશેયભાં
અભ થલા ભાંડયું છે . લધેરી જરુયીમાત ને ભંગલાયીને
ઔાયણે અભ થયુ ં છે . અલાં યીલાયભાં ભશેભાન થઇને
જનાયાની અખતા–સ્લાખતા ફયાફય ન થામ એ સ્લાબાલીઔ
છે .
ઠલાડીમાના ાંચ દીલવ ઔાભના દીલવ છે . એ
દીલવભાં ઔઇ ઇતય પ્રવ ૃત્તી ઔયલાન ઔઇ લઔાળ જ યશેત
નથી. ઔોટુમ્ફીઔ પ્રવંખ જેલા ઔે જન્ભદીલવ, લીલાશ, રગ્ન ને
ધાભીઔ પ્રવંખ જેલા ઔે ઔથાુજા ફધુમ
ં ળની–યલીના દીલવભાં
જ ખઠલામ છે . જન્ભાષ્ટભી, ભશાલીય જમન્તી જેલા તશેલાય
ંચાંખે નીધાાયેરા દીલવએ ઈજલલાને ફદરે એ દીલવની
અખ– ાછ અલતા ળની–યલીભાં જ ઈજલામ છે .
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અણાં વન્તાન ભેયીઔાભાં ભેયીઔન ફાઔનુ ં જ
નુઔયણ–નુવયણ ઔયે – જેને PEER PRESSUREના નાભે
ભેયીઔાભાં કલાભાં અલે છે એ વાભાન્મ ગટના છે .
ભાતાીતાના દફાણ શેઠ ફાઔ ગયભાં ભાત ૃબાાભાં લશેલાય
બરે ઔયે ; ણ એ દફાણ એભનાંભાં ભાત ૃબાા ભાટે પ્રેભ
જન્ભાલી ળઔત નથી. શેયલેળ ને કાનાનની ફાફતભાં ત
દે ળ તેલ લેળ BE ROMAN IN ROME–લાી લાત છે . એભાં
સુખાલાણુ ં ત્માં જન્ભેરી, ઈછયે રી ેઢી સ્લીઔાયલા તૈમાય
નથી.
મુક્ત જાતીમ જીલન ભાટે શ્ચીભના દે ળ જાણીતા છે ,
મુક્ત જાતીમ જીલન ભાણવુ ં છે ; ણ એનાં યીણાભે ેદા થતાં
વન્તાન નથી જઇતાં એટરે જ ખબાનીયધનાં વાધન ને
વાલચેતી શ્ચીભના દે ળએ લીઔવાવ્માં છે . એ ત અણે
ણ નાવ્માં છે .
યીલાયભાં વ ૃદ્ધને વાચલલા ભાટે શ્ચીભના દે ળએ
SENIOR CITIZENS HOME નાભની વંસ્થા ઈબી ઔયી છે .
ભેયીઔાભાં અ વંસ્થા ખુફ જ વારું ઔાભ ઔયે છે . તાના વ ૃદ્ધ
થમેરા લડીર વન્તાનને ફજા રુ રાખે છે એને ભાટે અ
વ્મસ્થા વાય ઈઔેર છે .
ને ભેયીઔાની એઔ કાવીમત અટરાં લોભાં ભને
જલા ભી છે તે એ છે ઔે તાને જઇએ તેના ઔયતાં લધાયે
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લસ્તુ કયીદી ગય બયલાભાં એ રઔને જયામે યવ નથી.
એટરે ત્માં ઔઇ ણ ચીજની ક્યાયે મ છત લતાાતી નથી.
ભેયીઔાભાં

જ્ઞાનપ્રાપ્તીનાં

વાધન

ુષ્ઔ

છે .

વ્મક્તીના લીઔાવની તઔમે ુષ્ઔ છે . વકત યીશ્રભ ઔયીને
અખ લધનાયને ઔઇ લયધ ત્માં નડત નથી. બાયતભાં
જલા ભતી ટાંટીમાકંચ ત્માં જલા ભતી નથી.
ગુજયાતી બાા ને વાશીત્મની વેલા ભાટે ‘ગુજયાતી
રીટયયી ઔાદભી પ નથા ભેયીઔા’ વારું ઔાભ ઔયી યશી છે .
‘ગુજૉયી ડામજેસ્ટ’ ને ‘ગુજ
ં ન’ જેલાં વાભમીઔ દ્વાયા નુક્રભે
ન્યુ જવી સ્થીત શ્રી ઔીળય દે વાઇ (kdesai1938@gmail.com)
ને

ઔેરીપનીમા

સ્થીત

શ્રી.

અનંદયાલ

રંખામત

(gunjan_gujarati@yahoo.com) શજી ણ પ્રળંવનીમ ઔામા ઔયી
યહ્યા છે .
ટેઔનરૉજીના ક્ષેત્રે જખતભાં જે પ્રખતી થઇ યશી છે
ુ  રાબ ભેયીઔાએ રીધ છે – એન ખેયરાબ
એન ુયેય
ફીજા દે ળ ય જલા દઇને. અ શઔીઔતની ફહુ છા રઔને
કફય છે .
ત્માય સુધીભાં દુનીમાભાં થમેરાં યુદ્ધભાંથી એઔ ણ
યુદ્ધ ભેયીઔાની ભુભી ય કેરાયુ ં નથી એટું એ વાલધ છે .
ઇ.વ. ૨૦૦૧ના વપ્ટેમ્ફયની ૧૧ભી તાયીકે ન્યુ મૉઔા યના લડા
ટ્રેડ વેન્ટય યના હભ
ુ રાને ફાદ ઔયતાં ભેયીઔા ય હભ
ુ ર
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ઔયલાની દુનીમાના ઔઇ દે ળે શીમ્ભત દાકલી નથી.. અ છે
ભેયીઔાની લીદે ળનીતીની વપતા.

રખબખ દયે ઔ ચીજની ઔાયભી ને ઔામભી છત ભાટે
બાયત ંઔામે ું છે . ને એ એવુ ં જ ંઔામે ું છે રાંચરુળલતની
ફદી ભાટે. શં ઔઇ ણ ઔાભ રાંચરુળલત લખય થામ જ
નશં. શેરાં અ ફદી વયઔાયી કાતાં ુયતી ભમાાદીત શતી.
ત્માયે એ ઔફીયલડની જેભ ફધે જ પેરાઇ ખઇ છે . કાનખી
ઔંનીભાં

નઔયી

ભેલલાની

શમ

ઔે

ળાા–ઔૉરેજભાં

એડભીળન રેલાનુ ં શમ ઔે યીક્ષાભાં ાવ થલાનુ ં શમ, ચાંલ્ર
અ ત તભારું ઔાભ થામ, નશંતય બમ બમ!

ભને ભેયીઔા ખભે છે – ઔેભ?
–ઔાન્તી ભેાણી–
રેકઔ વમ્ઔા :
B-9/37 – Khiranagar, S. V. Road, Santacruz (w),
Mumbai- 400 054
Phone : 022-2661 8628 Mobile- 96197 52212 eMail :
mkantilal@aol.com
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બાયતીમ લીદ્યાબલનના પ્રતીષ્ઠીત ભાવીઔ ‘નલનીત–
વભાણ’ના

નલેમ્ફય,

૨૦૧૦ના

દીત્વલી

અંઔ

‘દે ળ–

યદે ળ’ના ાન ૮૯ યથી વાબાય... (બાયતીમ લીદ્યાબલના
અ પ્રવીદ્ધ ગુજયાતી ભાવીઔ લીળેની ને તેના રલાજભના દય
લીળેની

વગી

ભાશીતી

http://www.bhavans.info/periodical/samarpan.asp
ભી યશેળે) ...ઈત્તભ ખજ્જય...

@@@
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253 : 23-09-2012

‘ઔમરન ટહઔ
ુ ’

–ખોયાંખ ઠાઔય
નુક્રભણીઔા

.1.
 વાંઔડા હૃદમ, તને વો કી જળે,
ભાફાને જ ખાભડાની ફવ ભી જળે.

બંતની લાતચીત શં અ મુજફ શતી,

ભાણવ લખય અ મ્શેરની ઈંટ કયી જળે.
લતાય જન છે જ ત લશેલાભાં વાય છે ,
અઔાયના બયકા તને છે તયી જળે.
યઔી ળઔે ત યઔ યકેલા ફાખના,

ફુરની ખુશ્ફ રઇને લન નીઔી જળે.
ભટું શળે હૃદમ ત શળું થળે નશં,
ડધા હૃદમના યખ ત અભ જ ભટી જળે.

.2.
તભે વ્શાર ગયની દીલારભાં, ભે ફાયવાકનાં તયણ,
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ચર આંખણાભાં ભનાલીએ, શલે શેત હપ
ુ ં ના લવય.
હુ ં ત ભાત્ર શ્વેત રઔીય ને તભે વાત યં ખન વાથીમ,
હુ ં બી ળકું ફધા યં ખભાં, ભને ફેઈ શાથે ભીરાલજ.
બરે જામ સુમા ઔીયણ રઇ, તભે ફાખથી ન જળ પ્રીમે,
હુ ં ત યાતયાણીનુ ં ફુર છું, તભે ફવ વલાય સુધી યશ.
ભને ઔમર એ ઔશી ખઇ, ભે યજ અલી ટહઔ
ુ શુ,ં
તભે અવાવ ઔભાડની, જયા ઝાડ જીલતુ ં યાકજ.
શતુ ં મુલ્મ સ્લપ્નનુ ં એટુ,ં ભે ાઇ ાઇ ચુઔાલી છે ,
ભે આંક આંસુથી ધઇ છે , ઔીધ ફંધ આંકે ઈજાખય.

.3.
તુ ં જીત લખયન થા, ને શાય લખયન થા,
તુ ં એભ ઔયી થડ, વંવાય લખયન થા.
એઔાંત ભે ખુદથી, ન્મથી ત એઔરતા,
ક્યાયે ઔ શં તુ ં ણ, ફે–ચાય લખયન થા.
ઝાઔની શં યલા, અ ફુર નથી ઔયતુ,ં
તુ ં દે શ ઈયના અ, ળણખાય લખયન થા.
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ફાયીભાં ઈબા યશીને, સુયજનાં ઔીયણ ફલ્માં,
ભને જ તુ ં લાંચી રે, કફાય લખયન થા.
વંદેશ નથી એભાં, અ યુદ્ધ ળભી જાળે,
શેરાં ત શંમાં તુ,ં શથીમાય લખયન થા.
અ ફુંઔ જીલાડે છે , ને ફુંઔ બુઝાલે છે ,
તુ ં દે શના દીલા ય, ધીઔાય લખયન થા.

.4.
અણે ભન જે જુલાની શમ છે ,
એ ગણાની અભદાની શમ છે .
ફુરના તે ળીઔાયી શમ છે ,

ગયભાં જેના ફુરદાની શમ છે .
તાયે ત લંટીમાની લાયતા,
ઝાડ ભાટે જાનશાની શમ છે .

રુથી પયીમાદ ણ ના થામ ઔે,
અમનાની છે ડકાની શમ છે .
ફુરને સ્ળે છતાં ચુટં ે નશં,

એ શલાની કાનદાની શમ છે .
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જે ગડી હુ ં ભાયી વાથે શઉં છું,
ત્માયે વન્નાટ રુશાની શમ છે .

જ ઔરભથી થામ ના જલાળું ત,
ઔાવ્મની એ ભાનશાની શમ છે .

.5.
મ્શેરભાં જેભને લન રાખે છે ,

એભની લાતભાં ભન રાખે છે .
કીણ લાતનુ ં તન રાખે છે ,
ને ઝયણ એનુ ં રુદન રાખે છે .

બાય જીલનભાં ફીજ છે જ નશં,
શલા ાઔીટનુ ં લજન રાખે છે .
આંકભાં આંસુ છે શૈમાભાં અખ,
જાણે ાણીભાં શલન રાખે છે .
ફાખભાં ફુર ને ઝાઔનુ,ં

ભને ત શસ્તધુનન રાખે છે .
તુ ં ઔશુ ં ફરે નશં ત્માયે ફવ,
ભોન ળબ્દનુ ં ઔપન રાખે છે .
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અ તને ચાશલાનુ ં છે યીણાભ,

લીશ્વ અખું જ સ્લજન રાખે છે .

.6.
જખતને એઔરા જવુ ં ડયુ,ં ફાઔી ફયાફય છે ,

તભાયા થઇ જવુ ં ફાઔી યહ્યુ,ં ફાઔી ફયાફય છે .
શલા ને શાર ઔશેતાં ડાને ડુભ બયામ છે ,

શતુ ં જે ાંદ પ્મારું એ કયુ,ં ફાઔી ફયાફય છે .
નલાજુની નખયની કાવ ન્શતી, ણ શં એઔ જણ,
લધુ ડતાં ઈભઔાથી ભયુ,ં ફાઔી ફયાફય છે .
જે શંખાભી શત વંખાથ એનુ ં દુક યહ્યું ઔામભ,

ભને ઔઇ ભુરવુ ં ભુરી ખયુ,ં ફાઔી ફયાફય છે .
ખમ ટુઔાં હુ ં યસ્તે ને વપતા ગેય ણ અલી,

છી લખણ એ યસ્તાનુ ં નડયુ,ં ફાઔી ફયાફય છે .
લવંતે દ્વાય કકડાવ્માં શતાં એ લાત વાચી, ણ
ભને ગય કરતાં ભડું થયુ,ં ફાઔી ફયાફય છે .

.7.
તુ ં ઇશ્વય ઈય ઔેભ ળંઔા ઔયે છે ?
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સુયજ અથભી યજ ઈગ્મા ઔયે છે .
હુ ં ભાયાભાં બાળું ત રાગ્મા ઔયે છે ,
ભને ઔઇ અંદયથી જમા ઔયે છે .

તુ ં એના જ ગયભાં ઈતાયા ઔયે છે ,

જીલનને ઈતાય જે ભાન્મા ઔયે છે .
અ ભાટીના ખ છે ને જની વડઔ છે ,
ફધા જાણે છે તમ દડયા ઔયે છે .
શળે બીતયે ઔં ઔ ત જલા જેવુ,ં
શલા અલ–જા ઔેભ ઔીધા ઔયે છે ?
પ્રથભ એ જ જતત્ત્લ દઇ ભઔરે છે ,
છી અણુ ં ાણી ભાપ્મા ઔયે છે .
.8.
લવંત અલી ધભાર થઇ ખઇ,
ફધા ફખીચે ફફાર થઇ ખઇ.
ફધા જ રઔએ મ્શંઔ ભાંખી,
શલા છી ત શભાર થઇ ખઇ.
સ ૂયજ ખમ છે ગુરાર છાંટી,
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અ વાંજ તેથી જ રાર થઇ ખઇ.
તભાયી ઝશ વલાય ભાટે ,
લ્મ, યાત અકી શરાર થઇ ખઇ.
ફધુ ં જ લાંચી ળઔામ એલી,
પ્રણમભાં આંક ટાર થઇ ખઇ.
તભે શતાંથી.. તભે ખમાં.. તે,
ની લચભાં ઔભાર થઇ ખઇ!
તભે જ ભાયી ખઝર ફન ને,
ઔરભ શલે ત ભળાર થઇ ખઇ!

.9.
યજ ભાયાથી ભને લાંધ ડે,
એટરે ભાયે ભને જલ ડે.

અ ઝયણ એભ જ નદી ફનતાં નથી,
દસ્ત, ાણીનેમ યવેલ ડે!
ઔં ઔ ત વારું ફધાભાં શમ છે ,

રીભડાન છાંમ ના ઔડલ ડે.
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તુ ં દીલવ જીતી ખમાંન વ્શેભ છડ,
વાંજે ડછામ ગણ ભટ ડે.
સુમા વાથે ચંરને જળ નશં,

એઔ વાથે ફેઈન ભબ ડે.
તુ ં ડે ને એભ રાખે છે ભને,

જાણે સુઔા ગાવ ય તણક ડે.
તુ ં શલે વયનામુ ં ાકું અ ફવ,
યજ ભંદીયન ભને ધક્ક ડે.

.10.
જે ખભે તે ફધુ ં ઔયામ નશં,
ઢા ય જનુ ં ગય ચણામ નશં.
આંખણે અલી ચઔરી ુછે છે :
‘ફાયણુ ં ાછું ઝાડ થામ નશં?’
દસ્ત, લીસ્ભમ લીમ ત ગય છે ,
ઔઇ ફાઔ લખય બણામ નશં.
એ જ દુબાાગ્મ વોથી ભટું છે ,
ઔઇના ણ ઔદી થલામ નશં!
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વાંજ ડતાં ત વાલ કારી થાઉં,
ગેય ડછામ ણ રલામ નશં!
ભા નથી ગયભાં, ફા ગયડ છે ,
ણ નદીથી ીમય જલામ નશં.
અ પઔીયની ફાદળાશી જુ,
અણી જેભ શામ શામ નશં!

–ખોયાંખ ઠાઔય–
વજૉન: પ્રથભ ખઝરવંગ્રશ: ‘ભાયા શીસ્વાન સુયજ’ પ્રઔાળઔ ને
લીક્રેતા: તે (વયનામુ: નીચે મુજફ), પ્રથભ અવ ૃત્તી: 2006,
 ૃષ્ઠઃ 68, ઔંભત: 50 રુીમા
ફીજ ખઝરવંગ્રશ: ‘લશાર લાલી જઇએ’ પ્રઔાળઔ ને લીક્રેતા:
‘વાશીત્મ વંખભ’, ફાલા વીદી, ંચરી લાડી વાભે, ખીયા,
સુયત:395 001, Phone: 0261-259 7882, 0261-259
2563, પ્રથભ અવ ૃત્તી: 2010,  ૃષ્ઠઃ 80, ઔંભત: 60 રુીમા
ઔલીવંઔા : ફી–103, શુઔન એાટા ભેન્ટ, વશજધાભ ય શાઈવ
વાભે, ડાજણ, સુયત: 395 009 પનઃ 0261-273 5534,
ભફાઇર: 98257 99847

ઇ–ભેઇર : gaurang_charu@yahoo.com
@@@
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254 : 07-10-2012

ટૅઔ
– દીનેળ ાંચાર
નુક્રભણીઔા

ગુણલંતબાઇએ વતત ત્રીવ લયવ સુધી વયઔાયી નઔયી
ઔયે રી. નઔયીભાંથી એ ફે લાય વસ્ેન્ડ ણ થમેરા. દીઔય
એભને ઔશેત, ‘ીતાજી, તભે છાવલાયે નીતી વાભે યુદ્ધે ચઢ
છ. ણ ઔેટરીઔ લાત ચરાલી રેલી ડે. તભે ઔીયુખભાં
શયીશ્ચન્ર ફનલાની ઔળીળ ઔય છ તેથી ભે મુશ્ઔેરીભાં
મુઔાઇએ છીએ!’ ગુણલંતબાઇને ગુસ્વ અવ્મ, ‘ભાયે ઔાયણે
તભાયે ભાથે ળી મુશ્ઔેરી અલી?’ દીઔય જલાફ અલા જત
શત ત્માં ખંખાફાઇએ ઉંચા વાદે ઔહ્યુ,ં ‘તુ ં તાયી રુભભાં જા.
અણે ઔઇ ચચાા નથી ઔયલી!’ ણ દીઔય જતાં જતાં
વંબાલત ખમ – ‘ીતાજી, ગણી લાય તભે નાના છઔયા જેલ
ફપાટ ઔયી ફેવ છ. ઔઇ ભં ય ઔશેત ુ ં નથી; ણ ભશલ્રાભાં
ફધા તભને ‘ગુણલંત ખાંડ’ ઔશે છે . વાંબીએ ત્માયે દુ:ક થામ
છે . ગુણલંતબાઇએ ઔહ્યુ,ં ‘દુ:ક રખાડલાની ળી જરુય છે , હુ ં છું જ
ખાંડ!’
●♦●
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ગુણલંતબાઇ ખંખાફાને ગણી લાય ઔશેતાં – ‘ખંખા, ફહુ
જીલાઇ ખયુ.ં ભને નેવ્માંળી થમાં. તુ ં ંચ્માળીની થઇ. શલે તેડું
અલે ત વંવાય વભેટી રઇએ. શલે જેટું લધાયે જીલીશુ ં તેટરાં
દુ:કી થઇશુ!ં ભાય સ્લબાલ હુ ં ફદરી ળઔત નથી. ભાયાથી કટું
વશન થતુ ં નથી ને વત્મ છુાલાતુ ં નથી!’
‘ણ ચુ ત યશી ળઔામને?’ ખંખાફા લચ્ચે જ ઈઔી
ઈઠતાં. લોથી બેખ થમેર ય એભના લાજભાં ધવી
અલત. જ ઔે ભટા ઝગડા કાવ થતા નશં. ખંખાફાએ
ગુણલ
ં તબાઇને તેભની તભાભ ઔભજયી વશીત સ્લીઔાયી
રીધા શતા. ખયીફ ગુણલંતનુ ં ગય ભાંડલાભાં ખંખાફાને ફહુ
તઔરીપ ડી શતી. ગુણલ
ં તબાઇભાં વ્મલશારુતા, વભજદાયી,
દુનીમાદાયી – જે ઔશ તે, શેરેથી જ છાં. દીરભાં જે ઈખે તે
ભઢાભઢ ઔશી દે . એઔ ગા ને ફે ઔટઔા ઔયી નાકે. જીલનની મુ
ખયીફીભાં એ ફધાંન ઈભેય થત એટરે વયલા ભટ થત.
એઔ દીલવ ગુલતંબાઇન ઔઇ જુન ભીત્ર ગય ુછત અલી
ચઢય. અલતાં જ એણે ઔહ્યુ,ં ‘લ્મા, તુ ં અટરા લાથી ખાભભાં
યશે છે . તને ઔઇ કતુ ં નથી? ભં ઔેટરામ જણને ુછયું –
‘ગુણલંતરારનુ ં ગય ઔયુ?ં ણ ઔઇને ઝટ ખ્માર ન અવ્મ!’
‘તં કટું ુછયુ.ં ‘ગુણલંત ખાંડાનુ ં ગય ઔયુ’ં એભ ુછયું
શત ત તયત ફતાલી દીધુ ં શત. શં ફધા ભને ગુણલંત
ખાંડાના નાભથી કે છે !’ ળબ્દ વાંબી એ ભાણવ ચભઔીને
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જઇ યહ્ય. એને વભજાયુ ં નશી ઔે ગુણલંતબાઇ ખંબીયણે ઔશે
છે ઔે ભજાઔ ઔયે છે ? દીઔય એ વંલાદ વાંબી ખમ. ેરા
ભીત્રના ખમા છી ગુણલંતબાઇને તેણે ઝાટક્યા – ‘ીતાજી,
એવુ ં ફરામ? તભાયી નશં ત ભાયી ઇજ્જતન ત ખ્માર
ઔય!’
એઔ દીલવ દીઔયાન ઔૉરેજઔાન જુન ભીત્ર ધામો.
યાત્રે એ ફન્ને ઈરી ખાવીના શંચઔે ફેવીને લાત ઔયતા શતા.
દીઔયાએ ભીત્ર અખ શૈમાલયા ઠારલી – ‘માય, ફધુ ં સુક છે ,
ણ ીતાજી ફહુ પ્રબ્રેભ ઈબા ઔયે છે !’ ભીત્રે ઔહ્યું – ‘નશં માય,
તાયા પાધય કયે કય ઇભાનદાય ભાણવ છે . અજે વભાજભાં
શશતાં જુઠાણાં ને તયે શ તયે શની ફેઇભાની ચારે છે ત્માયે
અલા પ્રાભાણીઔ ભાણવને ત વભાજે એલૉડા અલ જઇએ!’
‘તુ ં ળ ફઔલાવ ઔયે છે માય? ફેલકુપી ભાટે ત લી
ઍલૉડૅ ાત શળે? તને એઔ તાજ ઔીસ્વ ઔહ.ુ ં વાંબ. ફે
દીલવની લાત છે . એ ફજાયભાં જલા નીઔળ્મા. ફવ ચુઔી ખમા
એટરે ઔઔ છઔયાના સ્કુટય ય ફેવીને ફજાયભાં અવ્મા. સ્કુટય
યથી ઈતયીને એભણે છઔયાને ુછયું – ‘તાયી ઉંભય ફહુ નાની
રાખે છે . તારું રાઇવન્વ કરું ઔે?’ ેરાએ બાબાલે ઔહ્યું –
‘ઉંભય છી છે એથી શજી રાઇવન્વ ઔઢાવ્યુ ં નથી.’ ફવ થઇ
યહ્યુ!ં ીતાજીએ તેને ંદય ભીનીટ બાણ અપ્યુ.ં છી ગવડીને
નજીઔ ઈબેરા ટ્રાપીઔ રીવ ાવે રઇ ખમા ને છઔયા લતી
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તે દં ડની યઔભ રીવને અતાં ઔહ્યું – ‘અ છઔયા ાવે
રાઇવન્વ નથી. એન ઔામદે વય જે દં ડ થત શત તે રઇ ર!’
અલતાં અલતાં ટ્રાપીઔ રીવને ણ ઔશેતા અવ્મા – ‘તભે
ડયુટી ય છ; છતાં ફેલ્ટ, યુનીપભા, ફીલ્ર લખેયે ઔંઇ જ શેયં ુ
નથી એ કટું ઔશેલામ!’ ટ્રાપીઔ રીવ ભને કત શત
એથી પ્ાને જલા દીધા. નશંતય ચઔીભાં ફેવાડી દીધા શત!
‘શજી અખ વાંબ. એઔ દીલવ યે ળનઔાડા ભાટે
વયઔાયી ઑપીવભાં ખમા. ત્માં ફધાં જડે રડી અવ્મા, ‘તભે
યીવેવભાં જા છ ત્માયે ફધી રાઇટ ચાુ યાકીને જા છ.
તભાયા

ગયની

રાઇટ

અભ

ચાુ

યાક

છ?

તભાયી

નીષ્ઔાજીને ઔાયણે વયઔાયે રાઇટન કટ કચા લેઠલ ડે છે !’
એ ઑપીવભાં ભશલ્રાન એઔ ભાણવ વલીવ ઔયે છે . તેણે ફાજી
વંબાી રીધી. અવુ ં વતત થમા ઔયે છે . ીતાજી ફશાય નીઔે
ને

ગયભાં વોના જીલ ઉંચા

થઇ જામ છે .

ખઇઔારે

નખયારીઔાના પ્રમુકને રુફરુ ભીને કકડાલી અવ્મા. ઔશે –
‘ગણી લાય તભાયા ભાણવ સ્ટ્રીટરાઇટ ફંધ ઔયલાનુ ં ભુરી જામ
છે . દવ–ખીમાય લાગ્મા સુધી રાઇટ ફતી યશે છે . તભાયી
રાયલાશીને ઔાયણે ળશેયના રઔેને ભાથે કટ કચા ચઢે છે .’
‘યે ! એઔ લાય ત રીવચઔીભાં જઇને ઇન્સ્ેક્ટયને
ભઢાભઢ ઔશી અલેરા – ‘પરાણા ીઠાભાં જઇને તભાયા
રીવ દારુ ીએ છે ને શતા ણ ઈગયાલે છે . તેની વાભે
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તભે ઔેભ ઔઇ ખરાં બયતાં નથી?’ રે વાંબ, શલે ઔંઇ ઔશેવ ુ ં
છે તાયે ? તુ ં ઍલૉડૅ અલાની લાત ઔયે છે ; ણ ઍલૉડૅ ત
ભને અલ જઇએ – વશનળક્તીન ઍલૉડૅ! દય ત્રીજે
દીલવે એ ઔઇ તપાન ઈભુ ં ઔયે છે . એભની ઇભાનદાયીન દં ડ
ભાયે બખલલ ડે છે !’
ભીત્ર શુ ં ફરે…? એ ણ વાંબીને ચુ થઇ ખમ.
●♦●

ભૈમતભાં જે ઔઇ અલતુ ં તેના મુકેથી એઔ જ પ્રશ્ન
નીઔત શત – ‘ગુણલતંબાઇને શુ ં થયુ ં શતુ?ં ફીરકુર
વાજાનયલા શતા. ખઇઔારે ત એભની જડે ઔરાઔ લાત ઔયી.
એઔાએઔ શુ ં થઇ ખયુ…?’
ં
દીઔય ઔશેત શત – ‘ીતાજીને યખ
ત ઔઇ જ ન શત, ણ ઉંભયને ઔાયણે થડા ઢીરા થઇ ખમા
શતા. ફે દીલવ ય ભે નલા ફંખરાભાં જલાની તૈમાયી ઔયતા
શતા ત્માયે એભણે ઔશે ું – ‘ભને તભે શં જ યશેલા દ…’
ણ ભં એભની ૯૦ભી લાખાંઠ નીભીત્તે એ ચાીવ રાકન
ફંખર એભને બેટ અપ્મ શત. ીતાજીએ ફહુ ખયીફી લેઠી
શતી. ભે ખાભડાના ગયભાં ભટા થમા શતા. ીતાજી અ
સુકન ટૅઔ ન જીયલી ળક્યા!’ ખંખાફા સ્ત્રીના ટા લચ્ચે
ઔશેતાં શતાં – ‘ફશેન, ઔણ ભયટ રકાલીને અવ્યુ ં છે ?
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તફીમત ત છે લ્રે સુધી વાયી શતી, ણ લો શેરાં એઔ
જ્મતીીએ ઔશે ું તે વાચુ ં ડયુ.ં નેવ ુ ં યાં થઇને એઔાણુમ ુ ં
ફેવળે એટરે તભે…’ ખંખાફાની આંકભાંથી આંસુ ટઔતાં
શતાં, ણ ઔણ જાણે ઔેભ, એભનાં ળબ્દન આંસુ વાથે ભે
કાત નશત. એ ફરતાં ઔંઇઔ જુદું શતાં ને યડતાં ઔંઇઔ જુદું
શતાં.
એઔાદ ભશીનાથી ગયભાં ઝગડ ચારત શત. દીઔયાએ
ઔડઔાઇુલાઔ ઔશી દીધુ ં શતુ ં – ‘અકી જંદખી તભાયી ફેલકુપી
વશન ઔયીને દુ:કી થતા યહ્યા. શલે અ ભાભરાભાં હુ ં તભાયી ઔઇ
લાત વાંબલાન નથી. ફા, તુ ં વભજાલ ફાુજીને.’
થમે ું એવુ ં ઔે જખભશન ભેયીઔા ખમ ને ફીજા
ઠલાડીમે જ ત્માં એઔ એક્વીડન્ટભાં ભામો ખમ. ગુણલ
ં તબાઇ
બાંખી ડયા, ણ કયી મુશ્ઔેરી ત જખભશનના ભમાા છી
ઈબી થઇ. એ ભેયીઔા ખમ તેન થડાઔ દીલવ શેરાં
ગુણલંતબાઇ ને જખભશન ફન્ને ભીત્ર કયીદી ઔયલા નીઔળ્મા
શતા. જખભશનની નજય રટયીના સ્ટર ય ડી. એણે એઔ
ટીઔીટ કયીદીને ગુણલંતને અતાં ઔહ્યુ,ં ‘ગુણલંત, ભાયી અ
ટીઔીટ તુ ં વાચલજે ને ઇનાભ રાખે ત ભને જાણ ઔયજે. હુ ં
રેલા અલીળ. એ ફશાને અણે ભીશુ.ં તુ ં ણ એઔાદ ટીઔીટ
રઇ રે… ભને ત અભેમ ભેયીઔાની રટયી રાખી છે . ઔદાચ
તારું ણ ઔીસ્ભત ચભઔી જામ…!’
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ગુણલંતબાઇએ

ણ

એઔ

ટીઔીટ

કયીદી.

ગુણલંતબાઇના સ્લબાલભાં શેરેથી જ ચીલટાઇ શતી. એભણે
ટીઔીટને તીજયીભાં મુઔતાં શેરાં જખભશનની ટીઔીટ ય તેન ુ ં
નાભ રકી દીધુ ં શતુ,ં જેથી ઇનાભ રાખે ત ઔને ઇનાભ ભળ્યુ ં
છે તેન ખ્માર અલી ળઔે. રટયીન ડ્ર થમ. જખભશનની
ટીઔીટ ય ૫૦ રાકનુ ં ઇનાભ રાગ્યુ.ં ગુણલંતબાઇનુ ં ઔશેવ ુ ં શતુ ં
ઔે ઔામદે વય એ ૈવા જખભશનના જ ઔશેલામ. અણ એના
ય ઔઇ શઔ નથી…!’ દીઔય ઔશેત શત – ‘જખભશનઔાઔાને
ુ ાય દરત અી છે . અ ચાવ રાક બખલાને
બખલાને ફેસભ
અણને અપ્મા છે . લી શલે ત જખભજનઔાઔા શમાત ણ
નથી. તેભના દીઔયા ભેયીઔાભાં ફજતી ફનીને ફેઠા છે .
ીતાજી,

રક્ષ્ભી

ચાંલ્ર

ઔયલા

અલી

છે

ત્માયે

તભે

ઇભાનદાયીની અડભાં ઔઇ મુકાાભી ના ઔયળ…!’
દીઔયા અખ ગુણલંતબાઇનુ ં ન ચાલ્યુ.ં ખંખાફા ણ
દીઔયાની તયપેણભાં યહ્યાં. ગુણલંતબાઇએ દીઔયા જડે ફરલાનુ ં
છડી દીધુ ં શતુ,ં ણ એભન અત્ભા ઔઔત શત. જાણે એ
દીઔયાને ઔયખયીને ઔશેતા શતાં – ‘ભયે રા ફાનુ ં દે વ ુ દીઔયાએ
ચુઔલવુ ં ડે એલી ઔામદાભાં જખલાઇ છે . એ ન્મામે ભયે રા
ફાને ઇનાભ ભળ્યુ ં શત તેન શઔ ણ દીઔયાન જ ખણામ. એ
ચાવ રાકની એઔેએઔ ાઇ જખભશનના દીઔયાની જ
ખણામ... અણી નશં…!’
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દીઔયાએ

નલા

ફંખરાભાં

ુજા

ઔયાલી

ત્માયે

ગુણલંતબાઇ ભાંદા ડી ખમા શતા એથી જઇ ના ળક્યા, ણ
છે લ્રે-છે લ્રે એભણે ખંખાફાને બીની આંકે લીનંતી ઔયી શતી –
‘ખંખા, અણે એ ફંખરાભાં નથી જવુ.ં અણે અ ગયભાં
જંદખી લીતાલી છે . શં જ ભાયી આંક ભંચામ એભ હુ ં ઇચ્છું
છું!’ ખંખાફાએ એભને વભજાવ્યુ ં – ‘તભે જંદખીબય તભાયા
ભનનુ ં ઔયતાં યહ્યાં. દીઔયાએ સુદય
ં
ફંખર ફનાવ્મ છે ત એનુ ં
ભન યાકલા થડા દીલવ ત્માં યશીએ. છી ાછાં અલતાં
યશીશુ.ં હુ ં દીઔયાને વભજાલીળ…!’
દીઔયાએ ગુણલંતબાઇ ભાટે ભંગી ઔપની કયીદી શતી.
દીઔયાલહએ
ુ સ્લશસ્તે એ ઔપની તેભણે શેયાલી. લહએ
ુ ભજાઔ
ઔયી – ‘ફાુજી તભે અ ઔપનીભાં લયયાજા જેલા રાખ છ…!’
દીઔય શયકથી ફલ્મ – ‘ીતાજી ભાયા તયપથી અ ફંખર
તભને બેટભાં અુ ં છું…!’
ગુણલંતબાઇ ઔાયભાંથી ઈતમાા ને ફંખરાભાં શેરે
ખથીમે ખ મુક્ય ન મુક્ય ને ઢી ડયા.
●♦●

સ્ભળાને એઔ જ લાત ચચાાતી શતી. ગુણલંતબાઇ
બખલાનના ભાણવ શતા. એભની જીલનબયની પ્રાભાણીઔતા યં ખ
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રાલી. દીઔયાને બખલાને એલી ફયઔત અી ઔે તેણે ફાને
ચાીવ રાકન ફંખર બેટભાં અપ્મ. જ ઔે વોને એઔ લાતનુ ં
અશ્ચમા થયુ ં શતુ.ં એભને નકભાંમ યખ નશત. ચાનઔ અ
ટૅઔ ઔેભ અવ્મ? ખંખાફાના દીરભાં જ્મતીીના ળબ્દ
ઘુભયાઇ યહ્યા શતા : ‘અંતે તભે ઔઇ વાધ્મ યખભાં ટૅઔથી
ભયળ!’

ઇભાનદાયી

ગુણલંતબાઇન

વાધ્મ

યખ

શત.

ખંખાફા વીલામ ભશલ્રાના ઔઇ ભાણવને જાણ થઇ ન ળઔી ઔે
ગુણલંતબાઇને

‘હૃદમયખ’ન

નશં;

‘ઇભાનદાયીન

ટૅઔ’

અવ્મ શત…!

–દીનેળ ાંચાર

(ઔેલ લાતાા (રેક, ઔલીતા, ખઝર ઔશુ ં નશં)ને જ
સ્થાન અનાયા, ખમે લયવે જ ળરુ થમેરા, ‘અલતીઔારના
લાતાાઔાયનુ ં અજનુ ં ભાવીઔ’, ‘ભભતા’ (વમ્ાદઔ : ભધુ યામ
(ભેયીઔા)– madhuthaker@yahoo.com , તંત્રી, મુરઔ, પ્રઔાળઔ
: એ.લી. ઠાઔય – બાયતભાં લાીઔ રલાજભ : રુીમા–200,
ભેયીઔાભાં લાીઔ રલાજભ : $ –30, વયનામુ:ં ‘ભભતા’
ઔામાારમ, 977/2 –વેક્ટય 7–વી, ખાંધીનખય–382 007, પન
– 079-2323 3601 ભફાઇર– 97127 50565 ઇ–ભેર :
mamatamonthly@hotmail.com)ના

એપ્રીર
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અંઔભાંથી

રેકઔશ્રીની

ને

વમ્ાદઔશ્રીની

યલાનખીથી

વાબાય...)
રેકઔ–વમ્ઔા :
શ્રી. દીનેળ ાંચાર, વી-12, ભજુય ભશાજન વવામટી, ખણદે લી
યડ, જભારય, નલવાયી-396 445 પન: 02637 242 098
વેરપન: 94281 60508

@@@

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 46

255 : 21-10-2012

ુ ાથી ભટ ઔઇ ળા ન શઇ
ગૃશસ્થ ભાટે લૈધમ
ળઔે..
ુ ાઇ દે વાઇ
- ઔેશબ
નુક્રભણીઔા

લીધુય

ત

ગ્નીયીક્ષાભાંથી

ખુદ

યાભ

શેભકેભ

ણ

ાય

થમા
ઈતમાા

છે .

વીતાએ

છી

ણ

યાજબલનના લૈબલ ત્મજી ધયતીના કે વભાઇ જવુ ં વંદ
ઔયુ.ં યાભ ત યાજા શતા. યાજધભા નીબાલલા ભાટે એભણે
નીદો ત્નીને ણ દુઃકી દુઃકી ઔયી મુઔી. ંચલટીભાં
વીતાના લીયશભાં આંસુ વાયતા યાભ લનલાવ ુય ઔયી
મધ્મા ાછા પયે છે ; રંઔાલીજમન શયક છે ; યં ત ુ એ
અનંદ રાંફ ટઔત નથી. પ્રજાજન તાની યાજયાણી લીળે
ગવાતુ ં

ફરે,

એ

એભનાથી

જીયલાતુ ં

નથી.

વીતાની

ગ્નીયીક્ષા છી ણ એન ત્માખ ઔયલ ડે તે ઔેલી
લીડંફના છે ! ‘યાજા’ યાભચંરજીએ વાભે ચારીને લીધુયાલસ્થા
લશયી રીધી છે . એઔરતાની ીડાન અંજાભ ણ ઔેલ
દુઃકદ! ઇશ્વયન લતાય ફનીને અલેરા એઔલચની, એઔ
ફાણથી

ધાયું

નીળાન

લંધનાયા

ને

એઔ

ત્નીવ્રત

ાનાયા ‘ભમાાદા ુરુત્તભ’ યાભ અંતે વયયુભાં જ વભાધી
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રઇ રે છે . લીધુયાલસ્થાથી ભટ ળા શઇ ળઔે કય?
ગૃશસ્થજીલનના ઔંરભાં ત્ની શમ

છે . ગય

અખું એની

અવાવ પેયફુદયડી પયતુ ં યશે છે . ગૃશીણી એ જ ગય છે ગૃશીણી ગૃશમુચ્મતે. ગૃશીણી લખયનુ ં ગય ગય નથી યશેત ુ ં - એ
કાડ ફની જામ છે , છી બરે ને એ યાજાનુ ં જ ગય ઔેભ
ન શમ! અણા

વદાફશાય વાક્ષય-નાટયાચામા ચંરલદન

ચીભનરાર ભશેતા લીધુય નશતા; છતાં એ એઔરા યશેતા
શતા. ત્ની ભીત્રના પ્રેભભાં છે એવુ ં જાણતાંલંત, એભણે ફે
‘ભે રા જીલ’ને બેખા ઔયી અપ્મા. યં ત ુ એભના એઔરલાવ
દયભીમાન એભનુ ં ગય વાલ જ રગયલગય ફની ખમે.ું
રકનાયે એની મુરાઔાત રીધી ત્માયે એ નયી ‘ુરુની ખંધ
ઔતા ઈઔયડા’ જેવુ ં રાખે.ું

લીધુયની ભાનવીઔતા લીળે ભશાનીફંધ રકી ળઔામ.
ખભે તેલ પ્રેભા યીલાય શમ - જનાયાં એભની ાછ
રીરી

લાડી

મુઔીને

ખમાં શમ

ત

ણ;

‘ફેઔરાં’ભાંથી

‘એઔરા’ ફની ખમેરા ુરુજીલ ભાટે દુનીમા પીક્કી ફની
જતી શમ છે . સ્ત્રી લીધલા ફન્મા છી ણ; એના કુટુંફભાં
બી જઇ ળઔે છે - ઔદાચ એનાભાં યશે ું ભાત ૃલાત્વલ્મ એને
તીન લીમખ વશન ઔયી રેલાભાં ભદદરુ થત શળે. એને
ભન અભેમ ‘ગયલાા’ ઔયતાં ‘ગય’ જ લધાયે પ્રામયીટી
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ધયાલતુ ં શમ છે . ભાતા ફન્મા છી એન ત્ની તયીઔેન યર
ખોણ ફની જામ છે ! અથી ઈરટું, ુરુ ભાટે અજીલન
પ્રામયીટી એની ત્ની થલા લીઔલ્ે પ્રેભીઔા જ બખલતી
શમ છે . ફાઔ એની ક્ષતીુતી ઔયી ળઔતાં નથી. ુત્ર બરે
‘ુ’ નાભના નયઔભાંથી તાયનાય રેકામ શમ ણ ભશદં ળે
એ પ્રતીસ્ધી જ ફની યશે છે . અ ભનલૈજ્ઞાનીઔ સ્ધાાન
બખ ફનનાય ીતા અકયે શાય સ્લીઔાયી રે છે . ળાસ્ત્ર ણ
એ જ ઇચ્છે છે - ુત્રાતૌ શળષ્માતૌ ઇચ્છે ત ૌ યાબલમૌ! ુત્રન
લીજમ ઇચ્છલ, તા ઔયતાં એ વલામ વાફીત થામ, એની
અખલી ક ઈબી ઔયે ; ફરઔે ખુદ ભાતા-ીતા ુત્રના
નાભે કાતાં થામ - ત્માં સુધીની શુબેચ્છા ઔબુર; યં ત ુ
ેરી ળયણાખતીલાી વરાશ ઉંભયે શંચેરા લડીરને ન
જચે - ન ચે એ ણ સ્લાબાલીઔ છે . અખ લણાલેર
એનઅયઅઇ ઔાી ભજુયી ઔયીને ેટીયુ ં યી રેળ;ે ણ
ુત્રમૌ ળયણમૌ લાી સુપીમાણી વરાશ સ્લીઔાયળે નશં; ુત્રન
લાંઔ ણ નશં ઔાઢે. લટના ભામાા અલા લડીર દન
ટર ત યં યાની રુએ ફીચાયી ુત્રલધુના ળીયે જ
ઢતા

યશેળ!ે ભં

અલી

વરાશ

ક્યાયે ઔ

ખુદ

ભાયા

જ

યીલાયના એઔ અદયણીમ મુયબ્ફીને અી શતી. એભણે
ગૃશત્માખ જેલ ગય ને અઔય લીઔલ્ સ્લીઔામો; ણ
ુત્રનુ ં ળયણુ ં ન સ્લીઔાયું તે ન જ સ્લીઔાયુ.ં લીધુય લડીર
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ભાટે ભન મુઔલાનુ ં ઠેઔાણુ ં શમ ત એ ઔદાચ દીઔયી છે ; દીઔય
નશં જ. એથી ફદરામેરા વાભાજીઔ વંજખભાં હુ ં દીઔયીના
ફાને લધાયે બાગ્મળાી ખણુ ં છું. ખાઈના જભાનાભાં
દીઔયીના ગયે ાણી ીલાભાં ણ ા ભનાતુ.ં ડાઔયભાં
અલ એઔ અદળા વ ૃદ્ધાશ્રભ છે , જ્માં અ રકનાયને ઔેટરાંઔ
એલા લડીરન વંઔા થમ જે દીઔયીના ગયે ન યશેવ ુ ં ડે
એટરા કાતય વ ૃદ્ધાશ્રભભાં યશેલા અલી ખમાં છે . પ્રશ્ન ત
એઔન એઔ જ યશે છે : ુત્ર વાથે યશેવ ુ ં ખભે; ણ અણે
ુત્રલધુને ન ખભીએ. એનાં ફાઔને નલી નલી લાનખી
કલયાલે, અણને લાવી, ચાવ્યુ ં ચલાઇ ન ળઔે એવુ ં સુકુંાકું
એંઠું-જુઠું ીયવીને ભાનીત ઔયે . જાણે બીકાયીને કાલાનુ ં
અતી શમ એભ લે ભઢે ુખ્ખું સુકું થાીભાં ધયફી
ચારતી થઇ જામ... અ ઉંભયે અલી ળીમા તે ળં વશન
થામ? ઔશુ ં ઔશેલા જઇએ ત અકા ખાભ લચ્ચે પજેત પજેત
ઔયી મુઔે... શલે અ જ ફધુ ં દીઔયીના ગયે યશેનાય લડીરને
ણ વશન ઔયવુ ં ડે. દીઔયી ફીચાયી દુઃકી દુઃકી થઇ જામ.
આંસુ વાયે . એને ત વ ૃદ્ધ ભાફાને ગણાંમ વાચલલાં શમ;
ણ

વાવયીમાંને

એ

કંટામ

કયાં?

યજેયજ

ભેણાંટણાં

વાંબલા ડે. નાછુટઔે દીઔયી જ એઔ દીલવ છાતી ય
થ્થય મુઔીને શાથ જડી દે : ફાુ, તભારું ભાન ભાયાથી
નથી લેઠાતુ...
ં અલાં ‘સુક’ ત અઔયાં ડે! એવુ ં નથી ઔે ફધા
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ુત્ર લહગ
ે ા જ શમ. ઔેટરાઔ જભાઇ ેટના જણ્મા ઔયતાં
ુ ર
વલામા

નીઔે , એ

ણ

ફનલાજખ. યં ત ુ ફદરામેરા

વંજખભાં અલી કુટુંફબાલના ફહુ છી જલા ભે છે .
વંયક્ુ ત કુટુંફ એ ચરણભાંથી ફાઔાત થઇ ખમેર વીક્ક છે .
એને શ્ચીભની વય ઔશીને અણે ફચલાન ડ જરુય ઔયી
ળઔીએ; ણ છાતી ઈય શાથ યાકી વાચુ ં ઔશેલાનુ ં શમ ત
વંયક્ુ ત કુટુંફભાં ડી યશેલાનુ ં ભને ઔે તભને - ઔઇને ણ
ખભતુ ં નથી, એ શઔીઔત છે - ઔઠય વત્મ છે !

અલા વંજખભાં ‘લીધુયલીલાશ’ની ઝુંફેળ જ ઈાડલી
ડે ઔે ફીજુ ં ઔંઇ? ક્યાયે ઔ સુધાયઔએ લીધલા–લીલાશ ભાટે
ઝુંફેળ ઈાડી શતી. એ લકતે ‘લીધુયલીલાશ’ ત ફહુ જયભાં
શતા. વાઠ-ાંવઠ લયવન વ ૃદ્ધ લીધુય ંદય-વ લયવની
ઔાચી કુંલાયી ઔન્મા યણી રાલત. અલા ુનરાગ્ન ઔયનાયા
લીધુય ાછા વભાજભાં પ્રતીષ્ઠીત રેકાતા! એભને ઔઇ
શંળીરી ફાાનુ ં જીલતય યખદળ્માન રેળ ણ લવલવ ન
યશેત.

શંદીના

ભશાન

નલરઔથાઔાય

મુનળી

પ્રેભચંદની

નલરઔથા ‘નીભારા’ અલી જ થીભ ય રકામેરી ત્મંત
રઔપ્રીમ કૃતી છે . ભાયી ળરુઅતની આંચરીઔ નલર એઔભાં
લનફા નાભની ક્ષત્રીમ લીધલાની વ્મથાઔથા અરેકાઇ છે .
કટા કાનદાનીના ખ્મારભાં એલી ત વંખ્મ લનફા
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લધેયાઇ ખઇ છે . ખણીવભી વદીના ુલાાધાભાં બાયતીમ સ્ત્રી
લીળે લીલીધ સ્તયે ચંતન ળરુ થયુ.ં યાજા યાભભશન યામ
જેલા ક્રાંતીઔાયી લીચાયઔની શેરથી વતી પ્રથા ય નીમંત્રણ
અવ્યુ ં ને લીધલાલીલાશની ઝુંફેળ અયં બાઇ. બરરઔભાં
લીધુય ુરુ ત સ્ભળાનભાં ત્નીની ચેશ ણ ઠયી ન શમ
ત્માં

નલી

ઝલેયચંદ

યણેતય
ભેગાણીની

રાલલાનાં

વનાં

નલરીઔા

‘લહગ
ુ ડ’

જલા
અલી

રાખત.
ન ૃળંવ

પ્રણારીનુ ં હૃદમલીદાયઔ ચીત્ર યજુ ઔયે છે . ન લાંચી શમ ત
જરુય લાંચજ. રકનાયની ‘જફનલન’ નલરઔથા ણ લાંચલા
લીનંતી છે ! યં ત ુ શલે ત વભમ ફદરાતાં લીધલાલીલાશ
રખબખ વલાસ્લીકૃત પ્રથા ફની ખઇ છે . ફરઔે યુલાન લમની
લીધલા ુત્રલધુને ખુદ વાવયીમાં તાને ગેય ભાંડલ યી
યણાલતાં થમાં છે . વભાજભાં અલેરા અ યીલતાનને
અણે અલઔાયીએ છીએ ત છી એઔ ડખું અખ લધી
ઉંભયરામઔ

લડીરને

એભની

હર
ુ તી

જીન્દખીભાં

ઔઇન

હપ
ુ ં ા વશચાય વાંડે એવુ ં ઔેભ ન લીચાયીએ? જે લડીરને
ફદરામેરા વંજખ ને અધુનીઔ જીલનળૈરીને નાવ્મા
છી અણે વયકી યીતે વાચલી ળઔતાં નથી, એભને તુટેરી
જીલનદયીભાં ખાંઠ રખાલી નલી જીન્દખી ળરુ ઔયલા ભાટે
પ્રત્વાશીત ઔેભ ન ઔયીએ? હુ ં ત અલા ઈભદા કૃત્મને ડવઠ
તીયથની જાત્રા ઔયતાં લીળે ુણ્મલંત ુ ખણુ.ં ખુદ ખાંધીજીએ
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એઔ તફક્કે વયરાદે લી વાથે રગ્ન ઔયી દઇ નવુ ં જીલન ળરુ
ઔયલાનુ ં લીચાયે .ું એ જભાન જુદ શતઃ યુલાનલમે લીધુય
થમેરા નશેરુને ઔે લીધલા ઈંદીયાને ુનરાગ્નની છુટ નશતી!
ભનુષ્મ ભાત્રને વશચાય કે છે , વશલાવ ખભે છે .
એઔરતા જેલી ગયી ઔઇ વજા ન શઇ ળઔે. લીધુય ુરુ
વભાજભાં એઔરટુર ડી જત શમ છે . એને એનુ ં ગય
ણ વંગયતુ ં નથી. એને એના જખી ‘ઔંની’ ભી જામ ત
નયઔ ફની ખમે ું એનુ ં ગડણ ‘ખણ’ભાં પેયલાઇ જળે.
ળરુ ળરુભાં એ ઔદાચ થડી અનાઔાની ણ ઔયે ; વંઔચ
નુબલે. ‘શલે અ ઉંભયે અ ળા લયઝા! ગયડી ગડીને
રાર રખાભ ળબે કયી?’ - જેલી પ્રતીક્રીમા ણ વાંડળે.
યં ત ુ એઔ

લાય

ળરુઅત

થળે, છી

અલાં વ્મલધાન

અભેે ળભી જળે. ‘શલધલા શલલાશ’ના ુયસ્ઔતાાને ણ
છું વશન નથી ઔયવુ ં ડયુ.ં લમસ્ઔ લીધુય-લીલાશની અ
નલી ઝુંફેળભાં લમસ્ઔ લીધલાએ ણ હશંભતબેય વાભેર
થવુ ં યહ્યુ.ં ‘વેક્વ’ તયપ સુખાલી નજયે

જતા અણા

જુનલાણી વભાજને અ પ્રઔાયના ઔામાક્રભભાં યવ રેત ઔયલ
એ રઢાના ચણા ચાલલા જેવુ ં ગરું ઔાભ છે . રફત્ત, એ જ
વભાજની ત્રીજી ેઢી એનાં દાદા-દાદીને શંળે શંળે ‘વેટ’ ઔયલા
જરુય અખ અલળે. અણે અજે જે મુદ્દે ળયભ-વંઔચ યશે
છે , તે અલનાયાં લોભાં યજફયજન જીલન-લશેલાય ફની
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યશેલાન છે ; જરૂય છે ત એઔ વરાભત ‘ટેઔ ઑપ’ની. લમસ્ઔ
લીધુયને વેક્વ ઔયતાં લધાયે જરુય વશચાયની છે , એ ઔશેલાની
જરુય કયી?

ુ ાઇ દે વાઇ
- ઔેશબ
‘મુમ્ફઇ વભાચાય’ દૈ નીઔભાં લોથી ચારતી ડૉ.
ુ ાઇ દે વાઇની ‘ગમ્ભય લરણુ’ં ઔૉરભભાંથી વાબાય...
ઔેશબ
ુ ાઇ દે વાઇ, 13, ઐશ્વમા–1, પ્રટ નં.
વજૉઔ–વમ્ઔા : ડૉ. ઔેશબ
132, વેક્ટય–19, ખાંધીનખય–382 021 પન : 079-2323
1188, ભફાઇર : 98745 43132
Website : http://www.keshubhaidesai.com/
:

વવા
http://www.bombaysamachar.com/frmStoryShow.aspx?s
No=51256

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 54

256 : 04-11-2012

ખઝર
- પ્રલીણ ળાશ
નુક્રભણીઔા

.1.
એઔ વયકી વો ઔશાણી શમ છે ,
એઔ યાજા એઔ યાણી શમ છે .
ળાંત છે ત ક્યાંઔ ધવભવતાં ભે ,
સ્થાન જુદાં, એ જ ાણી શમ છે .
ંકી વો જપ્માં
ં
શળે ભાા ભશં,
એ જ વ ૃક્ષની ઔભાણી શમ છે .
એભની ઇષ્માા ઔયે વો, જેભણે
જીન્દખી બયુય ભાણી શમ છે .
છંદ, રમ ને પ્રાવ, ભત્રા, ભીવયા;
ળબ્દને ભન શં ઈજાણી શમ છે .
ળબ્દ એના શ્વાવ ને ધડઔન ખઝર,
એ જ ળામયની ઔશાણી શમ છે .
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.2.
ઔણ શલેથી ભને ઔાયતુ?ં
ઔણ તાયી માદ રઇને અલતુ?ં
એઔ લત્તા એઔ વયલા ઔયી,
ઔણ ભીઠી ઝંકના ભન ફાંધતુ?ં
ખુળનુભા અફશલા અરંફીને,
ઔણ વ્શારથી ભને ફરાલતુ?ં
જ્માં નજય નાખું ભને દે કામ તુ,ં
ઔણ દીરને અટું તયવાલતુ?ં
ચાંદનીની ાંણ ય ફેવીને,
ઔણ અલી સ્લપ્નને ળણખાયતુ?ં
ઔડીમે ઝફઔાય દફદ આંજતુ,ં
ઔણ અ કીરાઇને જલાતુ?ં

.3.
ઔં ઔ એલી લાત જભાં છે ,
દીવ્મતા તેથી ઔભભાં છે .
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અણા ઔયભાં ઔશુ ં ક્યાં છે ?
છે ફધ અધાય ભાં છે .
ઔેટરા ઔંઇ બેદ જીલનના,
ફાયણે લાવેર ઔભાં છે .
ભન વદા એવુ ં મુઝ
ં ાતુ ં યશે,
જાણે ઔે ઔઇ લભભાં છે .
અભ વગળું ળાંત રાખે ણ;
છે શજી તપાન તભાં છે .
પ્શાડ, વાખય, સુમ,ા તાયઔખણ,
બવ્મતા સ ૃષ્ટી વઔભાં છે .

.4.
અ જખત અખું વપયભાં છે
વો, વભમની ઔંઇ વયભાં છે .
ભનની નીભાતા ઈજાખય શ,
યાત અ છે લ્રા પ્રશયભાં છે .
વલાથા રીરાળથી ળબે
લીશ્વ ટહઔ
ુ ાનુ ં જીખયભાં છે .
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બંત લીનાનુ ં છે ભન ભારું,
અમના જેલી નજયભાં છે .
શ્રાલણી ઝયભય નીયં તય શં.
રાખણી નાભે નખયભાં છે .
‘ખારખાખા’ના નળાભાં છું,
ને ખઝર એની પીઔયભાં છે .

.5.
ઔાભ જેવુ ં ઔાભ ક્યાં છે તમ ણ,
ફે ગડી નલયાળ ક્યાં છે તમ ણ!
વાંજ ડતાં અ જખત જી
ં જળે,
યાતને લીશ્રાભ ક્યાં છે તમ ણ!
અમના ચાયે તયપ છે વાફદા,
કાવ ઔં શેચાન ક્યાં છે તમ ણ!
ઔેટરી લીશલ ફની અ ચાંદની!
સ્લપ્નન ઈચાય ક્યાં છે તમ ણ!
જે ભળ્યુ,ં જ્માયે ભળ્યુ,ં વાેક્ષ છે ,
અખવુ ં ઔ’ સ્થાન ક્યાં છે તમ ણ!
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સ્ત નક્કી છે ઈદમ જેન થળે,
ઔઇને લીશ્વાવ ક્યાં છે તમ ણ!

.6.
જીન્દખી ઔંઇ યભત નથી,
રાખણીભાં ળયત નથી.
ઔંઇઔ ત મુલ્મ શમ છે ,
ચીજ એઔે ભપત નથી.
વો વભમ ય થમા ઔયે ,
શં ઔશુમ
ં ે તયત નથી.
મત્ન ઔયતા યશ વતત,
શાય ઔંઇ શયલકત નથી.
યં ઔ છે , ઔઇ યામ છે ,
વોને ભાટે તકત નથી.
જડ ઔે ચેતન, શં-તશં,
યાભ ક્શ ક્યાં પ્રખટ નથી.

.7.
વાંજ વરની નભતી ભાખી,
યાત ભે ઝશતી ભાખી.
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સુય-વયીતા વયતી ભાખી,
યે ત વભમની કયતી ભાખી.
ળાંત ઔીનાયા યાવ ન અવ્મા,
ભે ટ ને બયતી ભાખી.
ખભતી ખુશ્બુ ભનબય ભાણી,
ડા ડા ભગભગતી ભાખી.
ગ્રીષ્ભ-લાા ઔે શેભત
ં -ળીળીય,
શય ભવભ યવઝયતી ભાખી.

.8.
અ ભામાના ડછામા છે ,
મ ૃખજ ીલા રરચામા છે .
ફુયવદ ભળે ક્યાંથી ભને,
યસ્તા શંના યગલામા છે .
ક્યાંમ ઔળે ના ભંજીર દીઠી,
વનાં આંકે ટલામાં છે .
કારી ગયને ખુણે ખુણ,ે
ઔંઇ એઔાન્ત વચલામાં છે .
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ભાણવ ગડલ ફહુ ગય છે ,
થ્થય ક્ષણભાં ટંઔામા છે .
ક્યાં છે લ્રા? ક્યાં છે ઇશ્વય?
ઈત્તય ઔને વભજામા છે !

.9.
તુ ં શલે ફવ, એટરી વભજામ છે ,
તુ ં નથી ત યાત અ રંફામ છે .
એઔ ંકી જેવુ ં ફેવે ડા ય,
વ ૃક્ષ એઔાએઔ રીું થામ છે .
સુમાને વત્ઔાયલાના ભશભાં,
યાતની ઔામભ ઈેક્ષા થામ છે .
મ ૃખજી ભામા જ એલી દસ્ત,
વો વભમની જાભાં વડામ છે .
ઔં થલાન છે બયક એટર,
એઔ ભાણવ યજ તુટી જામ છે .

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 61

.10.
નીત ખુળીભાં ડરલાની ટેલ છે ,
માદ જુની કરલાની ટેલ છે .
ભોન બાયબાય એવુ ં લતયુ,ં
ઔે સ્લમંને તરલાની ટેલ છે .
દયડા ય ચારલા જેલી જ છે ,
ળબ્દ તરી ફરલાની ટેલ છે .
અ લન જેવુ ં જીવુ ં છું એટરે,
ખુશ્બુ ઔામભ કલાની ટેલ છે .
ઔં લીદુઔ જેવુ ં જીલન વાંડયુ,ં
પ્રશવનભાં ઔલાની ટેલ છે .

* પ્રલીણ ળાશ *
ઔલી વંઔા :
પ્રલીણ ળાશ –29, ખીયીલન વવામટી, જુના ાદયા યડ,
ટાખય નખય ાવે, લડદયા – 390 007
પન- 0265 – 235 4516

ભફાઇર– 94287 61846

shahpravin46@gmail.com
Blog: http://aasvad.wordpress.com/
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257 : 18-11-2012
વભાજને વભયવ ઔયલા...
–જખદીળ ળાશ
નુક્રભણીઔા

અજથી ૫૦–૬૦ લયવ ખાઈ ને ઔદાચ
શજીમે ક્યાંઔ ઉંડાણનાં ખાભડાંભાં રુઢીચુસ્ત ને તાને
ધાભીઔ ભાનનાયા રઔ તાની જ્ઞાતી વીલામ યટી–વ્મલશાય
યાકતા નથી. ણ તેલી લ્ વંખ્માને ફાદ ઔયીએ ત,
અજે ખાભડાં ને તેની વાથે જડામેરી એલી રુઢીખત
ભાન્મતા તુટી યશી છે . અજે ળશેય પારી યહ્યાં છે . ળશેયભાં
ભીશ્ર લવતી શમ છે . મુઔ જ્ઞાતીની જ , ળેયી ને
વવામટી શલે ગટતી જામ છે . એઔ જ લીસ્તાયભાં લીલીધ
જ્ઞાતીના

રઔ

શી–ભીને

લાણીમા–ટેર–દરીત

લખા

છે .

યશે

ફધા

વાથે

બ્રાહ્મણ–યજુત–
ભીને

યશે

છે .

જભલાભાં શૉટેર–રાયી–ખુભચાલાા ને ભટી યે સ્ટયાંભાં
ઔણે યાંધ્યુ ં તેલી જાતની ુછયછ શલે ઔઇ ઔયતુ ં નથી.
અડળ–ાડળભાંમે

લાટઔી–વ્મલશાય

ચારે

નાતજાતન છછ નીઔી ખમ છે .
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જેભ યટી–વ્મલશાયભાં રઔ ઈદાય થમા છે તેભ ફેટી–
વ્મલશાયભાં ઈદાયતા નાલલાની જરુય છે . શજી રગ્ન ભાટે
રઔ તાની જ્ઞાતી ળધે છે . એઔ જભાનાભાં વ્મલવામની
એઔતાથી જ્ઞાતી ફંધાઇ શતી. જ્ઞાતીના રઔની અલઔ,
યશેણીઔયણીની ફાફતભાં વયકાણુ ં શમ ત રગ્નજીલન
સુચારુ ચારે. ણ શલે બ્રાહ્મણ જ બણે–બણાલે, તેવ ુ ં યહ્યું
નથી અજે ત ફધી જ્ઞાતીના રઔ ળીક્ષઔ તયીઔે બ્રાહ્મણઔામા
ઔયે છે . રીવ ને વેનાભાં ભાત્ર ક્ષત્રીમ જ શમ તેવ ુ ં
લાણીમા જ ઔયે તેવ ુ ં શતુ ં નથી

ફનતુ ં નથી. લેાય ણ

ને નઔયી ( શુરઔામા!) મુઔ જ જ્ઞાતી ઔયે તેવ ુ ં નથી યહ્યુ.ં
તભાભ જ્ઞાતીના રઔ તભાભ નઔયીભાં જલા ભે છે .
અ

યીસ્થીતીભાં

નઔયી

પ્રભાણે

અલઔ

ને

યશેણીઔયણીની વભાનતા દે કામ છે . અ વંજખભાં લય–લધુની
વંદખી ભાટે જુની જ્ઞાતીપ્રથાને લખી યશેલાભાં ડશાણ
નથી. ફે–ત્રણ ેઢીથી ળીક્ષણઔામા ઔયનાય બ્રાહ્મણ શમ ઔે
દરીત, તેભની લચ્ચે રગ્નવ્મલશાયન ફાધ ન શલ જઇએ.
ુશાય ( ંચાર–ભીસ્ત્રી), સુથાય લખેયે વ્મલવામી ખણાતી
જાતીના રઔ અજે ળીક્ષણભાં, વ્માાયભાં, નઔયીભાં
યઔામેરા

શમ

છે .

વ્મલવામ, અલઔ

અલે
ને

લકતે

ટઔ–જાતી

યશેણીઔયણીની

ન

વભાનતા

જતાં
જઇને

રગ્નવમ્ફન્ધ થલા જઇએ. અજે લાણીમા–બ્રાહ્મણની ેટા
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જ્ઞાતીનાં ફંધન તુટી ખમાં છે . વભસ્ત બ્રાહ્મણ વભાજ ઔે
વભસ્ત લણીઔ વભાજ ( જૈન સુધ્ધાં) લચ્ચે રગ્નભેા
મજામ છે . વભાજ થડ અખ લધ્મ છે ; ણ શજી લધાયે
અખ લધલાની જરુય છે . વભસ્ત શીન્દુ જાતીના રગ્ન–
ભેાલડા થલા જઇએ.
ત્માયે એઔ જ જ્ઞાતીભાં રગ્ન ઔમાા છી તી–ત્ની
લચ્ચે લીચાય ને વભજન પેય શમ ત કુંડી જમા છી,
ચગડીમાં ને મુહત
ુ ો જઇને જન્ભાક્ષય ભેવ્મા છીમે
ઔામભ એઔભેઔ ભાટે વંત, કટયાખ જણામ છે . તેભાંથી
એઔની લીચાયવયણી પ્રખતીળીર શમ. અદળાલાદી શમ ને
ફીજા ાત્રને દ–ૈવાભાં જ યવ શમ, વંવાય–વ્મલશાયભાં જ
યવ શમ ત જીન્દખી ઝેય જેલી ફની જતી જણામ છે .
લીચાયભાં બેદ

ત

શમ;

ણ

વાથે

વાભાના

લીચાયને

વાંબલા–વભજલાની તૈમાયી શમ તમે ખનીભત છે . ણ
(ઔઇ એઔ ાત્ર)લખય વભજ્મે લીયધ જ ઔમાા ઔયતુ ં શમ ત
સ્તાલાન ાય યશેત નથી. વાભાજીઔ દફાણને ઔાયણે
છુટાછે ડા રેતાં ડયે છે ; ણ જીલતાં દઝકભાં વફડે છે . તેના
ઔયતાં છુટાં થઇ જતાં શમ ત સુકી થામ. ણ ફે–ચાય
ફાઔ થઇ ખમાં શમ ત છી જીન્દખી લંઢામે જ છુટઔ
થામ છે ને જન્ભાય એે જામ છે .
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લીલીધ ધભો લચ્ચેમ અજે રગ્નવમ્ફન્ધ લધી યહ્યા
છે . શંદુ ને જૈન લચ્ચે ત ઔઇ બેદ નથી યહ્ય. દરીતભાં
શંદુ–ફોદ્ધ–ખ્રીસ્તીના બેદ ભુવ
ં ાતા જામ છે . તેભની લચ્ચે
રગ્નવંફધ
ં  થઇ યહ્યા છે . અ અલઔાયદામઔ યીલતાન છે .
અખ જતાં શંદુ, મુસ્રીભ, મહદ
ં 
ુ ી લચ્ચેમ વંફધ
લધળે એલી ેક્ષા યાકી ચીત્તને લીળા ઔયવુ ં જઇએ. એઔ
વ્મલવામભાં શમ તેલાં કુટુમ્ફ નાત–જાત–ધભાને ઔયાણે મુઔી
વભાન વંસ્ઔાય, વભાન યશેણીઔયણી, વભાન કાણી–ીણી
જઇને

રગ્નવંફધ
ં થી

જડામ

તેભાં

દે ળની

ને

ભાનલજાતીની એઔતાનુ ં દળાન ઔયલા જેટરા ઈદાય યશેવ ુ ં
જઇએ.
અ યીલતાનભાં શેર ઔયનાયને પ્રાયં બભાં થડ
વાભાજીઔ લીયધ વશન ઔયલ ડે તેભ ફને; ણ જે ખતીથી
વભાજ લીઔાવ ઔયી યહ્ય છે તે જતાં અ પેયપાય થઇને જ
યશેલાન છે . અજે લાદ સ્લરુ થડાઔ ઔીસ્વા ફને છે ;
તેથી રુઢીચુસ્ત વભાજભાં કબાટ થામ છે . ણ અખ
જતાં અ પેયપાય વલાભાન્મ થઇને જ યશેળે.

●♦●
જન્ભ ને મ ૃત્યુન ુ ં સ્થાન ને વભમત્રઔ ભાણવના
શાથભાં નથી. ભાણવના શાથભાં વ વંસ્ઔાય છે , તે ૈઔી
મજ્ઞલીત–લીલાશ–રગ્ન–લાસ્તુ લખેયેભાં રઔ મુહત
ુ ા ને
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 66
ચગડીમાં જુએ છે . જન્ભ ઔાી ચોદવે ને ભાવે તથા
ભયણ તશેલાયને દીલવે રાબ–શુબ–મ ૃત ચગડીમાભાં ણ
થામ છે ! અ અંખે ઉંડ લીચાય ઔયતા રાખે છે ઔે, અ મુહત
ુ ,ા
ચગડીમાં, વ્મતીાત, કુંડી લખેયે જલા–ભેલલાની પ્રથા
તજલા

જેલી

છે .

રગ્ન

ને

ફેવણાં

જેલા

પ્રવંખભાં

અલનાયાની નુકુતા જઇ સ્થ, દીલવ, વભમ નક્કી
ઔયલાં જઇએ. રફત્ત, ફેવણાની ચીરાચાુ યીત ણ
લીચાયણા ભાખી રે છે . કયકય ઔયનાયે વપેદ ઔડાભાં
અલીને, ભીને, થડી લાય ફેવીને જલાન યીલાજ ફદરલા
જેલ છે . વો મ ૃત વ્મક્તી લીળે તાની બાલના પ્રખટ ઔયી
ળઔે તે ભાટે શ્રદ્ધાંજરીવબાભાં પ્રલચન તેભ જ રેકન દ્વાયા
તાની બાલના વ્મક્ત ઔયલાન પેયપાય ઔયલા જેલ છે . લી
ભયનાયના ળક મુજફ શંચતા રઔ, કાણી–ીણી, વંખીત
લખેયેન ુ ં ણ અમજન ઔયે ત પ્રવંખને ને મ ૃત વ્મક્તીને
નુરુ

વાચી

શ્રદ્ધાંજરી

ફને. ( રેકઔે

એઔ

‘નમુનેદાય

ફેવણા’ન દ્ભુત પ્રવંખ અરેખ્મ છે . તે લાંચી એભ થામ ઔે
ફેવણાં અલાં થતાં શમ ત ઔેવ ુ ં વારું! તે લાંચલા નીચેની
રંઔ ય ક્રીઔ ઔયી ૯૪ભી ‘વ.ભ.’ની ીડીએપ ડાઈનરડ
ઔયલા લીનંતી..ઈ.ભ..)
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258 : 02-12-2012

સ્ભીત

–જનઔ નામઔ
નુક્રભણીઔા

વાલીત્રીફશેને ઠાઔયજી વાભે જયુ.ં ઔેવ ુ ં દ્ભુત સ્ભીત
છે એભના ચશેયા ય! તે વાથે જ લીચાય અવ્મ, ખઇઔાર
વાંજથી વારું રાખતુ ં નથી. ભનભાં ન વભજામ તેલ જ
ં
પેરામેર છે . વાલીત્રીફશેને ઠાઔયજીને શાથભાં રીધા. છી
આંક ાવે રાલીને સ્ળા ઔમો. હૃદમ ાવે ઠાઔયજીને મુક્યા.
વશેજ દફાવ્મા. હપ
ુ ં નુબલાઇ. ત્માં જ વપા ાવે ડેરા
ઔાખના ડુચા ય એભની નજય ડી. અંજરી અલળે ત
એને ઔશીળ. ઔાખન ડુચ ઈઠાલી ડસ્ટફીનભાં નાકી દે . શજી
ત વલાયના છ જ થમા છે . અંરી ક્યાં લશેરી ઈઠે છે !
સુમાલળ
ં ી! હુ ં ત ઔશી ઔશીને થાઔી. એનાં ભાફા ણ ક્યાં
એને ઔશુ ં ઔશી ળઔે છે ! ઠાઔયજીને જભણા શાથે ઔડયા,
ીત્તના જાત્રભાં ાણી શતુ.ં ભંત્ર ફરતાં ફરતાં એભાં
ઔંકુ ને ચકાના ફેચાય દાણા નાકીને ાત્ર ઉંચક્યુ.ં જ
લીત્ર થઇ ખયુ.ં છી ભનભન ફલ્માં, ભાયા લશારા રાર!
ફયાફય નશાજ. એભની ઈય એભની ય ધીભે ધીભે ધાય
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સ્લરુે જ નાકલા ભાંડયુ.ં ાણી ફહુ ઠંડું છે . શાથ લધુ
ધ્રુજ્મા. ઠાઔયજીને ઠંડી રાખતી શળે નશં! ચંતા મુક ય
ઈવી અલી. થયુ,ં ઈઠીને યવડાભાં જઇને ખેવ ેટાલીને
ઠાઔયજીના નશાલા ભાટે વશેજ હપ
ુ ં ાળું ાણી ઔયી રાવુ.ં ણ
શલે ઘુટં ણ ક્યાં ચારતાં શતાં! ફેઠા છી ઈબા થલાભાં કાસ્વી
તઔરીપ. ફાજુભાં લૉઔંખ સ્ટીઔ કયી. ઈબા થતી લકતે
ઘુટં ણભાં વકત દુ:કે. ચારલાની ણ થડી તઔરીપ. બાયે
ળયીયે

યવડા

સુધી

જલાભાં

ત

થાઔી

જલામ.

અભેમ

અજઔાર ફહુ વારું રાખતુ ં નશતુ.ં તયણે ઔહ્યું ણ શતુ,ં
‘ભમ્ભી! તભે ઔારે લશેરા ઈઠળ નશં. હુ ં ુજા ઔયી રઇળ.’
તયણ વાત લાગ્મા શેરાં ત ઈઠે જ ક્યાં છે ? સુમોદમ છી
ઠાઔયજી રાંફ વભમ ુજ યશે એ વાલીત્રીફશેનને પાલે
તેભ નશતુ.ં એની ચંતાભાં વયકી ઉંધ ણ અલી નશં.
પ્રાત:ઔાે એભની આંક ઈધડી ખઇ. વાલીત્રીફશેનને ગણી
લકત થતુ.ં તયણ, અંજરી, વભીય એ ફધાં વલાયે ઈઠલા
ભાટે ગડીમા ઔે ભફાઇરભાં એરાભા મુઔે છે ને છતાંમ
તે

વભમવય

જાખી

ળઔતાં

નથી.

ંચ્માવી

લાની

જીન્દખીભાં એભને ક્યાયે મ એરાભાની જરુય ડી નશતી.
ણા ાંચ લાખે ને ચીત્તભાં ગંટાયલ વમ્બાલા ભાંડ.ે
ઠાઔયજી અલીને ‘વાલીત્રી, ચાર ઈઠ.’ ઔશેતા શમ એલી
ુ ી
નુભત

થામ.

વાલીત્રીફશેન

ઠાઔયજીન
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ઝડથી ઈઠી જામ. આંક ઈગડી જામ. અંધારુ જ શમ. જ ઔે
વાલીત્રીફશેનને શમ્ભેળ રાખે ઔે પ્રઔાળન એઔ નાનઔડ ુજ
ં
ઈગાડી ફાયીભાંથી ફશાય નીઔી ખમ છે .
એઔ ફીજુ ં ઔાભ નંધાયુ ં ભનભાં. તયણને ઔશીળ ઔે
ઔારથી સુતા છી ાણી ખયભ ઔયી થયભવભાં બયી યાકે.
ઠાઔયજી ઠંડીભાં ઠુંઠલામ એ ભને નશં ારલે. જાત્ર કારી
થઇ ખયુ ં શતુ.ં તાંફાના ઔળભાંથી પયી એભાં ાણી બયુ.ં
લીચાયભાં ને લીચાયભાં ઠાઔયજીને ફયાફય સ્નાન નથી
ઔયાલાયુ ં એવુ ં થયુ.ં પયી ાણીની ધાય એભણે ઠાઔયજી ય
યે ડલા ભાંડી. ઠાઔયજીને શાથની આંખીથી ગવી ગવીને
નલડાવ્મા. ઠાઔયજી જાણે ચઔચઔીત. છી સ્લસ્થ ઔડાથી
ુછયા. ચાનઔ આંક વભક્ષ નાનઔડ વભીય અલી ખમ.
વભીયને ત્માયે વાલીત્રીફશેન ગણી લકત ઠાઔયજી ઔશીને જ
વંફધતા. બ, ઠાઔયજી જેલ જ. આંક ઠાઔયજી જેલી જ.
ચશેયા ય યભતુ ં શાસ્મ ઠાઔયજી જેવુ ં જ. ‘ ભમ્ભી તને ઔેટરી
લકત ઔહ્યુ?ં તુ ં યવડાભાં ભાથુ ં ન ભાય. તયણ છે . શલે એને
જલાફદાયી

વંી

ફદરામા;

ણ

દે .’
વભીય

લો
ગીભે

લીત્માં

છતાં

ગીભે

ઠાઔયજી

ફદરાત

ન

ખમ.

વાલીત્રીફશેને પયી ઠાઔયજી તયપ એઔીટવે જયુ.ં ભાયા લશારા
ઠાઔયજી!’ ફરાઇ ખયુ.ં ‘ તભે એલા જ યશેજ. ઔદી ન
ફદરાળ.’ ટીમ ય ખઇઔાર યાતન ઔ ડય છે .
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વાલીત્રીફશેનની નજય ખઇ. અંજરી ણ એલી જ છે . યાતે
જ એ ઔ ઈાડી રેલાન શમ. એ ઈઠે એટરે ઔશેવ ુ ં ડળે.
ઔ યવડાભાં મુઔી દે . ચીત્તભાં ત્રીજુ ં ઔાભ નંધાયુ.ં
ચાનઔ એભની દૃષ્ટી ભંદીય ય ડી. ધુ ફાઝી
ખઇ શમ એવુ ં એભને રાગ્યુ.ં અ તયણ ણ એલી જ છે .
અક દીલવ ગયભાં જ યશે છે ; તમ એનાથી અ ભંદીય
જલાતુ ં નથી! છી વશેજ ભટેથી ને કીજાઇને ફરાઇ
ખયુ,ં ‘ તયણ, પ્રીઝ! સ્લચ્છ યશીને જ ભંદીય ાવે અલવુ.ં
ટાઇભભાં શમ ત્માયે ભાયા ભંદીયને શાથ ન રખાડલ.’
‘ભમ્ભી, તભેમ શુ!ં અ એઔલીવભી વદીભાં?’ તયણ
ત્માયે ભટેથી ફરી શતી. વાલીત્રીફશેનને તયણન ભટ
લાજ વંદ ડય ન શત.
‘વદી ફદરાળે તમ ધભા ક્યાયે મ ફદરાત નથી.’
જઔે ત્માયે તયણને કટું રાખી ખયુ ં શતુ.ં વભીયે
ત્માયે ભટ ઝગડ ઔમો શત. એ છી તયણે ભંદીય ાવે
ખ મુક્ય નશત. એભ ત ખઇ ઔારે જાણે દમા અલતી
શમ તેભ એ ફરી ણ શતી, ‘ભમ્ભી તભાયી તફીમત વાયી
નથી. ચાર, હુ ં ુજા ઔયી રઇળ.’ દીઔય નજદીઔ શમ ત્માયે
વારું જ ફરલાનુ ં એ ઔઇ લહુ તયણ ાવે ળીકે.
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ણ ના. તયણ ઠાઔયજીની વેલા ઔઇ યીતે ઔયી ળઔે?
ભાયી ઔેટરીમ લસ્તુ એ ભુરી જામ છે . વલાયની ચા ગણી
લકત

જાતે

ફનાલલી

ડે

છે .

બજનભાં ચાય

યટરી

નીમભીત કાઉં. ગણી લકત એ ભને ત્રણ જ યટરી અે.
થાી યથી ઈઠી ખમા છી હુ ં ક્યાયે ઔ ઔહ,ુ ં ‘ તયણ તે ભને
ત્રણ જ યટરી અેરી.’
એ ઔશે ભમ્ભી, ‘તભાયે ભાખી રેલી જઇએ ને?’
ભને ગુસ્વ અલે. તભને રઔને ભં ઔામભ અપ્યુ ં છે ;
ત શલે યટરીમ ભાયે તાયી ાવે ભાખલાની? ભમ્ભીને શુ ં
જઇએ છે ? ઔેટું જઇએ છે ? ઔેલી યીતે જઇએ છે ? તેન ુ ં
ધ્માન તભાયે નશં યાકલાનુ?ં પયીમાદની ચીવ ઈઠે; ણ ઔશુ ં
ફરલાનુ ં નશં. વાલીત્રીફશેને વાભેના દાદય તયપ નજય ઔયી.
અંજરી, તયણ ઔે વભીય ત્રણેમભાંથી ઔઇના નીચે અલલાના
ણવાય લયતાતા નશતા. ઠાઔયજીના ઔા ય ચંદન
રખાવ્મા છી ફન્ને શાથની એભની શથેીભાં ણ ગસ્યુ.ં
ખના તીમાભાં ણ ચંદનનુ ં ટકું ઔયુ.ં વાલીત્રીફશેન જાણે
ચંદનભમ થઇ ખમા. સુખધ
ં ીત. છી ઔા ય ઔંકુથી
ચાંદર ઔમો. ચકાના ફે–ત્રણ દાણા ણ રખાડયા. વભીયને
ઔશેલાનુ ં છે ઔે અજે ભાયી વીનીમય વીટીઝન્વની ભીટંખ છે .
ત ખાડી ભઔરજે. ગણી લકત ફન્યુ ં છે એભ, વભીય ઔશેળે
ઔે, ભમ્ભી, અજે ભાયે ફહુ ઔાભ છે . તુ ં યીક્ષાભાં ચારી જજે.
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દય લકતની જેભ અજે વભીય જ્માયે એવુ ં ફરળે ત્માયે
દુ:કી થઇ જલાળે. ણ અંતે ત એણે યીક્ષાભાં જ જવુ ં ડળે.
ધાયે ત તયણ એભને એક્ટીલા ય મુઔી દઇ ળઔે. જ ઔે
એલ ઔઇ પ્રસ્તાલ તે મુઔે તે શેરાં જ તયણ ઔશી દે લાની
ઔે ભમ્ભી તભને એક્ટીલા ય ફેવતા નથી અલડતુ.ં તયણના
જલાફ સ્ષ્ટ શમ. લાખે એલા ણ શમ. જ ઔે અભ ણ
એક્ટીલા ય ફેવલાનુ ં વાલીત્રીફશેનને પાવ્યુ ં નથી. એઔ છી
એઔ ઔાભ માદ અલતાં શતાં. વાલીત્રીફશેન એ ઔાભ ચીત્તભાં
માદ

યાકલાની

ઔળીળ

ઔયતાં

શતાં.

ઠાઔયજી,

લશારા

ઠાઔયજી, શલે જીલલાની ભઝા નથી અલતી. ફરાલી રે
તાયી ાવે. એલ ચીત્તભાંથી ધીભા વાદે લાજ અવ્મ.
વાલીત્રીફશેનની ઔાભણ લધી ખઇ. છી ધાયદાય નજયે
ઠાઔયજી તયપ જયુ.ં ઠાઔયજીના ચશેયા ય એ જ ભધુરું
સ્ભીત. વાલીત્રીફશેન કડકડાટ શવી ડયા.
‘ભમ્ભી,

વલાયની

ુજા

ધીભા

લાજે

ઔયલાની.

ગંટડીના લાજ ને તાયા ઔઔા ળ ળબ્દન ગંગાટ ભને
ઉંગલા નથી દે ત.’ પયી વભીયન લાજ વંબામ.
કડકડાટ શવવુ ં જાણે ત્લયીત મુયઝાઇ ખયુ.ં ભાયા જ
ગયભાં ભાયે શવલાનુ ં ણ નશં. ફરલાનુ ં ણ નશં.
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‘તભે ભને છડીને ઔેભ ચાલ્મા ખમા?’ પ્રશ્ન થમ.
છી ચાનઔ થયુ ં ઔે અ પ્રશ્ન ઠાઔયજીને ુછામ શત ઔે
એભના ‘એ’ ને?’
ઠાઔયજી તયપ જયુ.ં એ જ સ્ભીત. વાલીત્રીફશેનના
ચશેયા ય પયી શાસ્મ અલી ખયુ.ં વભીય નાન શત ત્માયે
લશારથી

એને

ઔડાં

શેયાલતાં

એભ

ીળું

ફટીયુ ં

ઠાઔયજીના અકા ળયીયે લંટી દીધુ.ં શલે ઠંડી નથી રાખતી
ને? અછી મુસ્ઔાન વાથે ુછાયુ.ં
તયત

વભીય

એભના

ચીત્તભાં અલી ખમ

ને

ફલ્મ, ‘ ના, ભમ્ભી, ના! તાયી હપ
ુ ં શમ છી ઠંડી ઔેલી!’
ઠાઔયજી એવુ ં ઔશુઔં ફરતા શમ એવુ ં નુબલાયુ.ં અજે ક્યાં
વભીય એની ાવે છે ? વભીય ત ત્માયે તયણની ફાજુભાં –
લીચાયને યાણે ટઔાવ્મ. છી ઠાઔયજી તયપ જયુ.ં આંક
બીની થઇ ખઇ. ફરાયુ,ં ‘તભે જ ભાયા ને હુ ં જ તભાયી.’
ખીબાલ જાણે એભના અકા ળયીયભાં પેરાઇ ખમ. વારું
રાગ્યુ.ં એઔ કાંવી અલી. ભટેથી કાંવી ન કલામ એની
વાલીત્રીફશેને ઔાજી યાકી. વભીયને ઉંધભાં કરેર ળા ભાટે
શંચાડલી?
અંદય ઔશુઔં ઈછતુ ં શમ એવુ ં એભને રાગ્યુ.ં અકા
ળયીયભાં જાણે થાઔ પેરાઇ ખમ. શલે લધુ લકત ફેવાળે નશં
એવુ ં એભને થયુ.ં ઠાઔયજીને ઝડથી એભના ભંદીયભાં મુઔી
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દઉં. છી હુ ં ભાયા ઔભયાભાં જઇને બયાઇ જાઉં. અજે ઠીઔ
નથી રાખતુ.ં એઔાએઔ વાલીત્રીફશેનને માદ અવ્યુ.ં શ!
અજે ત ‘એભન’ નીલાાણદીન. ઔઇ યીતે ભુરી જલાયુ?ં
ઠાઔયજી, તભે ણ માદ ન ઔયાવ્યુ?ં અજે, અજ તાયીકે ને
રખબખ અ જ વભમે, હુ ં જ્માયે તભાયી અયતી ખાતી શતી
ને તે રુભભાં ભાયા નાભન વાદ ાડી યહ્યા શતા. ભને
વંબાયુ ં નશં

થલા હુ ં તભાયાભાં એટરી

ભગ્ન

શતી

ઠાઔયજી, ઔે ભને એભન ખ્માર જ ન અવ્મ. ુજા ઔયીને હુ ં
જ્માયે એભના રુભભાં પ્રલેશ ુ ં છું ત્માયે

તે ત રુભભાં

ચત્તાાટ ડયા શતા! આંકના ડા ફશાય અલી ખમા શતા.
હુ ં ચીવાડા ાડતી દડી શતી એભની ાવે. ણ ત્માયે
એભનાભાં પ્રાણ જ ક્યાં શતા!
ઠાઔયજી, તભને ખ્માર શમ ત ભં છી દીલવ સુધી
તભાયી ુજા નશતી ઔયી. તભાયે રીધે જ ન્તીભ વભમે હુ ં
એભની વાથે યશી ળઔી નશતી. જ ઔે છી ભન ભનાવ્યુ ં શતુ.ં
વભમે વભમે ફધુ ં ફનતુ ં જ શમ છે . તભાયા લીના ભારું છે
ઔણ? ઠાઔયજી, ભાયા ભનન જ
ં
દુય ઔય. અ ઈચાટ
ભાયા અકા ળયીયે દાઝી ખમા છીના પપરા ાડી યહ્ય છે .
વાલીત્રીફશેને પયી ઠાઔયજીની આંકભાં જયુ.ં
ઠાઔયજી ભયઔ ભયઔ શવી યહ્યા શતા. ઠાઔયજીને
લશારથી વાલીત્રીફશેને છાતીવયવા ચાંી દીધા. બરે ફધાં
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છડી જામ ભને. તભે ભને ત્મજળ નશં એવુ ં પયી ભનભન
ફરાયુ.ં શ્વાવ ઝડથી ચારલા ભાંડય. વાલીત્રીફશેને ચાય–
ાંચ ઉંડા શ્વાવ રીધા. એભને રાગ્યુ ં ઔે શ્વાવ ુય રેલાત
નથી. ડધેથી છડી દે લ ડે છે . એભણે ચાવ દૃષ્ટી ઔયી.
ફધુ ં જ સુભવાભ. ફધા રુભ ફંધ શતા. એભને થયુ ં ઔે
તયણને બુભ ાડી ફરાલે. ણ પ્રમાવ ઔયલા છતાં ભંભાંથી
લાજ જ નીઔળ્મ નશં. શ્વાવ લધુ ઝડથી ચારલા ભાંડયા.
ઠાઔયજી એભની છાતી વાથે બંવામેરા શતા. છાતી તેજ
ખતીથી ઉંચીનીચી થતી શતી. શ્વાવ રેલાભાં તઔરીપ ડી
યશી શતી. આંકે અંધાયા અલલા જેવુ ં થયુ.ં શાથ ધ્રુજી યહ્ય છે
ઔે શુ?ં ખભાં કારી ચડી ખઇ શતી ઔે શુ?ં પ્રશ્ન થમા.
વભીયને બુભ ાડલી જઇએ એવુ ં થયુ ં ણ એન ભર ન
થઇ ળક્ય. ળયીયભાંથી ચેતન જઇ યહ્યું શમ એભ નુબવ્યુ.ં
ત્માં જ બીતયથી ઔશુઔં ઈછળ્યુ.ં ઔશુ ં ફશાય ન નીઔે એના
ભયણતર પ્રમાવ ઔમાા. ઝડથી ઈબા થલાની ભથાભણ ઔયી.
એન પ્રત્માગાત ડય શમ તેભ ફીજી જ ક્ષણે તે પળા ય
ઢી ડયાં. ઠાઔયજી શજુમ છાતી ાવે જ શતા.
વો પ્રથભ તયણ અલી. જયુ ં ત વાસુભાં ડયા
શતા. બમથી ચીવ ાડતી એ દડી. વો શાંપાંપાંપાં દડીને
બેખા થઇ ખમા.
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♦
થડાઔ વભમભાં વાલીત્રીફશેન યાક થઇ ખમાં.
♦
ફે–ત્રણ

લકત ભફાઇરભાં યંખ

લાખી.

એરાભા

વંબામ. તયર ઈઠી. ઝડથી તૈમાય થઇને ભંદીય ાવે
ફેઠી. ઠાઔયજીને શાથભાં રીધા. જતી યશી. ઔેવ ુ ં દ્ભુત સ્ભીત
છે ઠાઔયજીના ચશેયા ય!
ત્માં જ લીચાય અવ્મ. ભમ્ભી ખમાં ત્માયે એભના
ચશેયા ય ણ સ્ભીત શતુ,ં ફયાફય ઠાઔયજીના જેવુ ં જ.
તયણ ધ્રુવઔે ધ્રુવઔે યડી ડી....

–જનઔ નામઔ
રેકઔવંઔા :
‘વાશીત્મ

વંખભ’,

ફાલા

વીદી,

ંચરીની

ખીયા, સુયત – 395 001
પન : 0261-259 7882/259 2563
ભફાઇર – 98251 12481
eMail : janaknaik54@gmail.com
Website : www.sahityasangam.net
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259 : 16-12-2012

ખઝર
–બખલતીકુભાય ળભાા
નુક્રભણીઔા

.1.
ભાણવભાં એઔ ચટીમે વચ્ચાઇ જઇએ,
લૈબલની લચ્ચે થડી પઔીયાઇ જઇએ.

છફછફીમાં શુ ં ઔય છ  ઔાંઠા–નીલાવી!
ડુફી જવુ ં જ શમ ત ખશેયાઇ જઇએ.
એઔાદ લાય ભતને ણ છે તયી ળકું,
ભાયે ન ઔઇ એલી ચતુયાઇ જઇએ.

ઉંડા જકભની લેદના લેઠી રીધી ગણી,
ાંણની વોમ્મ ધાયે ઈઝયડાઇ જઇએ.

ભાયાભાં વદૌ –વદ્ની ગણી બીડ થઇ ખઇ,
ભાયે જ ભાયી ઔયલી શયીપાઇ જઇએ.
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.2.
અ ાય જવુ ં છે ઔે શજી ાય જવુ ં છે ,
નક્કી જ ઔયી રઇએ ઔે ભઝધાય જવુ ં છે .

છે લીજઔડાઔા ને ગનગય ગટા;
ઔીન્તુ જ જવુ ં છે ત ધુલ
ં ાધાય જવુ ં છે .
કુનીળ ન ફજાલી, ઔદી વજદમ ન ઔીધ;
ચાદયને રઇ વાથ ઔ દયફાય જવુ ં છે .

અઔાળના સુયજ તને નલ ખજના નભસ્ઔાય;
અંધાયથી અવ્મ છુ ને અંધાય જવુ ં છે .
રુંધામ છે શ્વાવ ને બંવામ છે છાતી;
દયલાજ ઈગાડ ઔે જયા બ્શાય જવુ ં છે .
ફીજુ ં ત ઔશુ ં ભાયી ન મુઠ્ઠીભાં વભાળે;
સ્લપ્નાંના ટુઔડા રઇ ફેચાય જવુ ં છે .

લશારાને જ ભવુ ં છે ત રગયા નથી યશેવ;ુ ં
નકળીક રઇ ઝશ થતાં ળણખાય જવુ ં છે .
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.3.
સુનઔાયથી વાદ ન અવ્મ;
ભને ભય ણ માદ ન અવ્મ.

ભેરીને ભયજાદ ન અવ્મ;
આંકભાં લયવાદ ન અવ્મ.

યદ ત લેાવય ઈગડય;
માદ ભને વંલાદ ન અવ્મ.

ઔાવદ થઇ અવ્માં ાયે લાં;
ણ ક્ષય એઔાદ ન અવ્મ.

વંખ સુત્રતા ળી જલાઇ!
દુ:કભાં લાદ ન અવ્મ.
કુરુક્ષેત્ર, સ્લજન, સ્નેશી;
ઔેભ ભને લવાદ ન અવ્મ!

ઔંઠ શુષ્ઔને ઔાન ન વયલા;
એઔ નાશત નાદ ન અવ્મ.
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.4.
હુ ં લાયવ નથી ઔે હુ ં ુલાજ નથી;
હુ ં ભાણવ છું ફવ, ઔઇ દીગ્ખજ નથી.
શતી એલી ાછી રઇ જાઉં છું;
અ ચાદય છે ભાય લીજમધ્લજ નથી.
ભને ઔંકુ–થાાભાં રુંધ નશં;
હુ ં ખત્રજ નથી ઔે હુ ં ુલાજ નથી.
હુ ં જીલી ખમ છું એ માાપ્ત છે ;
અ ળબ્દ જ છે , ભારું ઔાયજ નથી.
ઔય સ્શેજ ‘શાઈઔ‘ ઔે ચટં ૂ ી કણ;
ત્લચા ભં ગુભાલી છે , ચયજ નથી.
હૃદમભાં ભને સ્થાન અી ળઔ;
છું પ્રેભી; તભાયી ચયણયજ નથી.

.5.
જેને ઈખલાની ઈતાલ શમ છે ;
તે ગણે બાખે ત ફાલ શમ છે .
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અજીલન ઔેદી છું ડછામાન હ;ુ ં
એ વતત અખ ઔે ાછ શમ છે .

ભાછરી ફે આંકભાં તયતી યશે;
કાયાં તમે તેભાં મ ૃખજ શમ છે .

જીલ ક્યાં ઔં શમ છે ફંધામર?
શ્વાવ ઔેલ ઔણા–કુંડ શમ છે .

ભટે બાખે ક્યાંથી એ વાચી ડે?
ધાયણા ભાયી ટઔ શમ છે .

ઔાજુ ં યે ડાયુ ં છે એભાં ઔશ!
ઔાવ્મ નશંતય ભાત્ર ંખ શમ છે .

જ્માંથી અવ્મ ત્માં જ ાછ જઇળ હ;ુ ં
એ જ યસ્ત, એ જ એ સ્થ શમ છે .

.6.
હુ ં ભાયાથી જાણે લીખુટ ડય,
ભં મુઔેર લીશ્વાવ ટાંચ ડય.
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પઔત ચાંચ ચઔરીએ ભાયી શતી;
દીલારેથી તુટીને પટ ડય.

ભળ્મ ત ભને ગ્રંથ દદાય ણ;
પઔત એઔ પઔય જ છ ડય.

દીલાર ચાનઔ ઔડડભુવ થઇ;
ચર, ઠીઔ છે ; એઔ યસ્ત ડય.

શલે ુય અલી ળઔે આંકભાં;
તભાય અ લતાાય વાચ ડય!

જલાન લકત ત થમ, જાઉં છું;
છે ભનભાં ઔે નાશઔન ધક્ક ડય.

.7.
હૃદમનાં ઈભીનખયભાં પ્રચંડ ધાડ ડે;
ધવે છે ળબ્દ, ઔલીતાભાં યમ્મ ત્રાડ ડે.

ટઔયા થાઔી ખમા ને જભીનદસ્ત થમા;
ુ ીથી ઔંી જઇ ઔભાડ ડે.
વશાનુભત
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ધયા, ખખન ને નદી વલા એઔરુ થમાં;
ફખાસુ ં કાલ જયા સુમાન ઈગાડ ડે.

ડખ ભનુષ્મ છે ; બેકડ ઢચુચુ નીઔી;
શલે જ લામય લંઝામ ત ઔયાડ ડે.

કયી ડયાં છે ફધાં ણા, ડાી બંમે;
ઔઇ ન નંધ એ રેળે શલે જ ઝા

.8.
ડછામ ઔેલ ભાય ભને છે તયી ખમ,
હુ ં જ્માંન ત્માં યહ્ય ને એ ગુભ થઇ ખમ.
રટઔાલી ત્માં નશતી ઔદી ભાયી ભં છફી,
દીલારન એ બાખ ત ઝાંક ડી ખમ.

આંસુની ધાય રઇને નદી નીઔી શતી,
એન પ્રલાશ જઇને લાત કવી ખમ.
મ ૃત્યુન દુત દે શ રઇ ચારત થમ,
જઇ ડખતા અતભાની એ ડયી ખમ.
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ઔાખ, ઔરભ ને ક્ષય વાશેદી ુયળે,
ાખર શત એ અદભી, થડું રકી ખમ.
થડું ગણુમ
ં ે તેજ પ્રવાયી રીધુ ં શતુ,ં
જ ઔે એ સુમા લશેર ગણ અથભી ખમ.

.9.
ભં ભાયા ભનને અઔયી ળીક્ષા ઔયી શતી;
ઔાયણ ઔે એણે ભક્ષની ઇચ્છા ઔયી શતી.

અલ ન અલ અ, પયઔ ઔંઇ નશં ડે;
હુ ં ણ ન જાણુ ં તેભ પ્રતીક્ષા ઔયી શતી.
ફરાયુ’તુ
ં ં ત ભાત્ર તભારું જ નાભ ત્માં;
રઔએ ભાયા નાભની ચચાા ઔયી શતી.

યાધ જ ખણ ત પક્ત એટર જ ઔે;
વંબલ નશત ત્માં ભં ેક્ષા ઔયી શતી.

ખુશ્બુ તભાયા શ્વાવની પેરાઇ’તી વબય;
ફુરએ ભાત્ર મ્શયીને ળબા ઔયી શતી.
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ત ણ ભળ્મ નઔાયભાં ઈત્તય ત શુ ં ઔરું?
ઠેઔાણુ ં જઇને જ ભં  ૃચ્છા ઔયી શતી.
દળાન ન દ તભે ત હુ ં અગ્રશ નશં ઔરું;
ભં ત તભાયી પ્રાણપ્રતીષ્ઠા ઔયી શતી.

.10.
વમુશ અ ભાણવન ફહુ ડંકીર છે ;
એની ાવે ઇસુ-વભમન કીર છે .

ુ ં લીશ્રેણ ઔયળે;
ફુરની ખુશ્બુનમે
ભાણવ છે ત નયલ, ણ ખંધીર છે .

લાડ ઈયનુ ં ંકી ત લંધાઇ ખયુ;ં
ટહઔ
ુ ા જેલ ટહઔ
ુ  ણ થયીર છે .
ડછામાની ાછ ાછ ભીથ્મા દડે;
ભાણવ ખુદને ભાટે ણ લશેભીર છે .

મ ૃત્યુ ાવે એ ળાન નભતુ ં જકે?
સ્ભયણન સુફ એન ફહુ રીર છે .
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ઔાન ઔા નાખ શલે ગેયામ ચખભ,
ઔીડી-ઔાપર ક્ષણન ફહુ વંીર છે .

*બખલતીકુભાય ળભાા*

ઔલી વંઔા :
બખલતીકુભાય ળભાા, 32–B લીત્રા ય શાઈવ, ખેટ નં–2,
અનંદ ભશેર યડ, ડાજણ, સુયત–395 009
પન – 0261 2743967

@@@
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260 : 30-12-2012

ન્મારું ળીયાભણ
(કલૈમાખીયી ય ર/કલૈમાખીયી)

–રુણા જાડેજા
નુક્રભણીઔા

(ભયાઠી લાચઔ ભાટે રેકીઔાએ મુ ભયાઠીભાં રકેર ને
તેભના દ્વાયા જ નુલાદીત અ રેક)
પ્રીમ ભયાઠી લાચઔ, ભાયે ત્માં ગુજયાતીભાં એઔ
ઔશેલત છે ઔે : ‘ ઔાળીનુ ં ભયણ ને સુયતનુ ં જભણ.’

ઔાળીનુ ં

ભયણ ત દુરાબ; ણ સુયતનુ ં જભણ હુ ં ચક્કવ રાબી છું.
ઔાયણ, ભાય જન્ભ સુયતભાં. જન્ભે ભયાઠી; ણ નાનેથી ભટી
ત

ગુજયાતભાં

જ

યવીઔડા(નભાદલાા)

થઇ.

સ્લાબાલીઔ

ગુજયાતીની

એલી

જ

છે

ઔે

જ

યવીરી

લાનખીથી હુ ં ટેલામેરી–શેલામેરી શઉં. જન્ભ ને ભયણના
ફે છે ડા લચ્ચેન ુ ં એઔ ભંખફીન્દુ એ રગ્ન. એ ણ ગુજયાતી
વાથે જ. અભ, બણી–ખણી–યણી ફધુ ં ગુજયાતીભાં જ.
એટરે ગુજયાતી યવઇ ભાયે વાલ શૈમાલખી.
અણી ‘ન્માશાયી’ જેલ જ ભાય વર તદી
ળબ્દ ‘ળીયાભણ’. શેરાંના લકતભાં ળીયફીય ઔયતા શળે ને
તેથી ઔદાચ અ ળબ્દ અવ્મ શળે. ત્માયે ત ગી–દુધની
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યે રભછે ર. વલાયથી વાંજ લાડી–કેતયભાં જડાલાનુ.ં એટરે
ઔૉરેસ્ટયૉર ત ઔીવ ફરા ઔા નાભ શૈ!
બ્રેઔપાસ્ટભાં ફેવે એલા ને ાછું જેના ય ગુજયાતી
લીળીષ્ટ છા શમ એલા ભાયા કાવ–કાવ નાસ્તા જઇએ.
ભાયા ઔચ્છ–ઔાઠીમાલાડભાં અજેમ ળીયાભણભાં શમ
ફાજયાન યટર. વાથે શમ તેલડ પ્રભાણે દુધ ઔે છાળ,
ળશેયભાં ઈછયે રાં ભાયાં વંતાન ણ ખાભડે અલે ત્માયે
એભન ખભત ને બાલત નાસ્ત (જભણ ને લાળુ ણ) અ
જ. ગયની ખામ–બંવનાં ળેઢઔડાં દુધ, તઔતઔતાં ને રવરવતાં
ગી–ભાકણ.
ગુજયાતન નાસ્ત ઔશ એટરે આંક વાભે એભની
તે રી લાનખી અલીને ઈબી યશી જામ. ણ એવુ ં નથી.
એભની યજીન્દી કાદ્યળૈરી ઔંઇ એલી તૈરી નથી.
ખાભડાના યટરાની જેભ ળશેયભાં ગયે ગયે વલાયના
નાસ્તાભાં થેરાં જલા ભે . અ થેરાંન ુ ં કુ યઠાનુ.ં
તમે એન એઔ કાવ સ્લાદ છે જે ગુજયાતીને એઔદભ
જીબલખ. પક્ત વલાયે જ નશં; ણ ખભે ત્માયે થઇ

ળઔે

એલ અ નાસ્ત. ભાયા ગુજયાતીન પ્રલાવ થેરાં લીના
ળક્ય જ નથી. એભાંમે ઔેટઔેટરી લીલીધતા! અભ ત ભટે
બાખે ગઉંના રટભાં જુલાય ઔે ચણાન રટ ડે. ઔચ્છ–
ઔાઠીમાલાડભાં ફાજયીન રટ અખ ડત શમ. થેરાંના
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યાજ ઈય અ ફેઈની – લીદુી એલા બયાલદાય દુધીફાઇ
તેભ જ ઝીણઔી, ણ નેયી ભેથીફાઇની – જ અણ લતે.
અ થેરાંન ગુરુભત્ર
ં એ ઔે રટભાં ળાઔબાજી નશં;
ણ

ળાઔબાજીભાં

વભામ

તેટર

જ

રટ

ડે.

અલા

ઢીરાઢીરા રટનાં થેરાં લણલાનુ ં ઔાભ ઔઇ ઢીરાચાનુ ં
નશં. લણલાભાં થડી કુનેશ જરુયી. ણ અલાં નયભ–ખયભ
થેરાં કાઇને–શયકાઇને લડેયાં–ગયડેયાં ળી લાતે અળી
અળે!
મુઠીમાં એ થેરાંન બાઇફંધ. કીમાં જુદાં એટું
જ, ફાઔી અત્ભા ત એઔ જ. મુઠ્ઠીભાં લાીને નાનાંનાનાં ઔે
ભટા લાટા જેલાં લાીને ણ થઇ ળઔે. ફાપીને થામ,
ઈછાી(લગાયી)ને થામ, તીને ણ થામ. ણ અણે
તફીમત વાચલલાની શલાથી

શેરી વંદખી ફાપેરાંને

અીશુ ં ને?
અ

મુઠીમાંને

દે કાલડાં

ઔયલા

ભાટે

એનાં

રંફખ(ભાછરી) અઔાયના લાટા લાીને ફાપી રેલાં. ત્માય
ફાદ રૉપ–બ્રેડ ય શમ છે તેલા ત્રાંવા ઔાા ઔયલા. તર–
યાઇ–શંખન

રુડ

લગાય

ચભચીથી

થડથડ

યે ડલ.

રીરાંરીરાં મુઠીમાં ને એના ય ચભઔતાં વપેદ તર. તભને
એભ જ રાખળે ઔે આંખણાભાંની એઔાદી લેરી યથી વીધાં જ
ઈતામાં છે ઔે શુ?ં
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થેરાંની

જેભ

અ

મુઠીમાંની

ણ

એઔ

ગુરુચાલી(ફીઝનેવ ટ્રીઔ) છે . શલે થામ શુ ં ઔે દુધી–ારઔ ત
જરદી ચડી જામ ને રટને રાખે લાય. ત્માં સુધીભાં ત
યાશ જઇને થાઔેરાં ફીચાયાં ળાઔબાજી રીરાભાંથી કાકી
યં ખનાં થઇ જામ. તેથી મુઠીમાંભાં ડત ગઉંન જાડ ઔે
શાંડલાન ઔયઔય રટ ળેઔી રેલ. શલે રટ ણ ચડેર
શલાથી એ યે વભાં બાજી ને રટ ફન્ને વાથે જ પીનીળંખ
રાઇન

ય

શંચે

છે .

દુધીન

રીરેય

ને

બાજીન

રીરછમ્ભ યં ખ વચલાઇ જામ છે . લધાયાભાં મુઠીમાંભાં અથ
ન શલાથી ઍવીડીટી અ ફાજુ પયઔે જ ળાની?
બ’ઇ કયી, એ બાકયી કયી! ગઉંના જાડા રટભાંથી
ફનેરી, વાલ ધીભા તાે ળેઔામેરી ( ભા’યાજનુ ં ઔાભ નશં)
બાકયીની ઔઔયાટી ત ફીસ્ઔીટથી ઔભ નશં. ોષ્ટીઔતાભાં ત
થેરાંથીમે ચડે. શા, લાતની જેભ અભાંમે ભણ ભાવયનુ ં જ
નાકલાનુ.ં નશં ત ાછું ઈરભાંથી ચુરભાં ડલાનુ ં થામ!
યાતના જભણભાં દુધ–બાકયી ગ્રીભ ક્રભે.
કા કયા (પયવા) કાકયા. (પયવા)કાકયા કયા(વાચા)
શળે ત જ અજે એનાં અટરાં ફધાં ગુણખાન ખલાતાં(ભટે
બાખે ત યાણે જ) શળે ને? લધેરી યટરીને વાપ–સુથયા
ઔટઔાથી શલેઔથી દફાલી–દફાલીને અછા ગુરાફી યં ખનાં
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ળેઔીને

થતા

અ

કાકયા.

શાથના

અ

ઔવફભાં

ણ

ગુજયાતીનુ ં જ ઔાભ ને ગુજયાતનુ ં જ નાભ.
યજના નાસ્તા છી શલે લાય–તશેલાય–યલીલાયના
નાસ્તા જઇએ.
ગુજયાતન ઝંડ પયઔાલનાયાં ત કભણ–ઢઔાં–
ઇદડાં. એભાં ણ ગુજયાતી ભનૉરી. ઢઔાં એ કભણના
ભવીમાઇ થામ ને ઇદડાં એ ઇડરીનાં વખાં ભાજણ્માં.
ઔેયીખાે યવની ભશેપીરભાં ઇદડાંની વંખત ત ચુઔ.
નમાં ીા–ધમ્ભઔ કભણ, ભયચુ ં બબયાલેરાં અછે યાં
ીાં ઢઔાં, ભયી છાંટેરાં ધાં ફુર જેલાં ઇદડાં – એ ફધાં
ય રીરાં ભયચાં ને યાઇન લગાય ત ળ વશે! ઈય ાછી
ગૃશીણીની કાવભકાવ વકી, રુરુના અંફાય વભી ઔથભીય
ફીયાજતી શમ, છી ત અ ઔાભણખાયા દાથોનુ ં ુછવુ ં જ
શુ?ં
(લગાયભાં છાળનુ ં ાણી યે ડવુ ં જેથી ભયચાંના ટુઔડા
ફી ન જામ ને મુઠીમાં–ઢઔાં–કભણ–ઇદડાં ફીજે દીલવે
ણ ખે ઈતાયતાં તઔરીપ ન ડે.)
ત્માય સુધી તભે જયુ ં શળે ને શલે છી ણ જળ ત
વભજાળે ઔે અ ફધા જ નાસ્તા ગઉં–જુલાય–ફાજયી–ચણાન
રટ ઔે જુદી જુદી દા ને ળાઔબાજીભાંથી ફનેરા છે , તેથી
સ્લાસ્થ્મ ભાટે રાબઔાયઔ ને ોષ્ટીઔ છે .
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ફાપેરા–વાંતે રા નાસ્તા છી શલે અણે ફે–ચાય
તે રા એલા નાસ્તા જઇએ ઔે જેના ય ણ ભશય ત
ગુજયાતની જ છે .
ફૉન્વાઇરુ

થેરાંન ુ ં

એટરે

ફાજયીનાં

લડાં.

ખભટ. શાથ લડે થેી–દફાલીને થતાં નાનાં નાનાં
ચટાં લડાં. તરન ઈજાવ ને ભેથીની રારાળ બતાં
ફાજયીના ભુકયાણાને શાભ અલે.
બજીમાં ત

ઠેય ઠેય જલા ભે ; ણ

ખટા ને

તેભાંમે ડાઔયના ખટાન જડે ન જટ. અ માત્રાધાભના
બખલાન શ્રી યણછડયામજીની જેભ ભાયા ગુજયાતીને
ત્માંની

યવાદી

વભા અ

ખટા ભાટે

ણ એટર

જ

બક્તીબાલ. બજીમાંની જેભ ખટાનેમ ‘ચાશ’ ફીના નશં યાશ
એભાંન.ુ ં ને ભયચાં ત તેભની શાજીશા ઔયનાય શજુયીમાં!
શ્રીભંત ગયાણાનુ ં પયવાણ એટરે તુલેય(રીરલા)ના
ઘુગયા.

ઈત્તય

બાયતથી

અલેરાં

વભવાંએ

બરે

ઈત્તય

બાયતભાં ખદં ડ જભાવ્મ શમ; ણ ભાયી રીરલાની
ઔચયી વાભે એન ઔઇ ક્રાવ નશં. ક્રાવીઔ. વભવાં ને
ઔચયીને મુરલલાં એટરે નુક્રભે પીલ્ભપૅય એલૉડા ને નેળનર
એલૉડા જેવુ.ં ક્રીટીક્વ ચૉઇવ. જ ફાત તુલયભં શૈ લ ભટયભાં
ઔશાં?

ગઉંના

રટનાં,

ગુરાફી

ઝાંમલાાં પયવા

ડભાં

છુામ છે રીરતયીન કજાન – રીરલા, બાયબાય રીું
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રવણ, રીું ઔરું ને રીરા ધાણા. રીરલાની ઔચયી; ન
થામે એની ફયફયી.
ઘુગયાના જ ખત્રનાં એઔ ફશેનફા એટરે સુયતી
ેટીવ(ફપલડાં).

યઇવી કાનદાન.

અભ ત

ફાયે

ભાવ

ભતા ફટાઔાની થામ; ણ ળીલયાત્રી ય ભતા યાજાળાશી
ફટાઔાભાંથી થતી ેટીવ ત રાજલાફ. ફાપેરા ફટાઔાના
વનેયી ડભાં બયું શમ રીરાં ઔયાંન ુ ં રુેયી ુયણ.
અણા ભશાયાષ્ટ્રની જેભ શં ણ તીકી ુયી ચા
વાથે ફહુ ઈડે. ફાઔીના ફીજા નાસ્તા ફટાઔા ંઅ, ઈભા,
કાંડલી લખેયે ફીજે ણ–યં ખેરુે થડા પેયપાય વાથે જલા
ભે જ છે . એભ ત ગુજયાતન માામ પયવાણ ણ ખણામ
છે . ણ એ ઔાંઇ ફધાંના બ્રેઔપાસ્ટભાં યજ ફેવતુ ં નથી. અલાં
તૈમાય પયવાણને ‘તુ ં ચીજ ફડી શૈ ભસ્ત’ ઔશેનાય ‘જીબ–એ–
ભસ્ત’ નાભન એલમે એઔ લખા છે કય ઔે જેભની વલાય
અલા પાપડા–ખાંઠીમા–જરેફી લખય ડતી નથી.
વલાયભાં નાસ્તાભાં ભીષ્ટાન્નભાં ળીય,

વક્કયાયા,

ભખવ એ ફીજે ણ જલા ભે છે ; ણ સુકડી એ પક્ત
ગુજયાતની જ ૅટન્ટ. વયકા ગીભાં, વયક ળેઔામેર ગઉંન
રટ, એભાં ઈભેયામ દે ળી ખન ભુઔ(ેર ઔૅભીઔરલા–
ધ પટાઔ ખ નશં!) પટાપટ શરાલીને તુયત જ થાીભાં
ઠાયલાભાં અલે. કુળતાથી ણીશુદ્ધ ટુઔડા થામ. ગઉં–
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ખની વડભદાય ચવરેદાય સુકડી ભઢાભાં મુઔતાં જ
ખી જામ છે . ેટભાં ડતાં જ ફધુ ં ઝાંશાં થઇ જામ
એલી ભીયાતબયી ને ભીઠી–ભધુયી. દાદીન લાયવ જઇત
શમ ત ળેઔામેરા એ રટભાં થડું દુધ છાંટ. ચીચી અ
સુકડી એ ફકરા જીલની આંતયડી ઠાયળે. એમ ખુળ ને
અણેમ ખુળ.
અલી છે ભાયી ખુળખુળાર વલાય. જેની વલાય
વાયી એનુ ં ફધુ ં વારું!
(ભશાયાષ્ટ્રના એઔ દૈ નીઔની ુતીભાં છામેર અ
રેક, રેકીઔાની ઔરભે જ ગુજયાતીભાં લતમો ને ‘કુભાય’
– ૨૦૦૯ના એઔ અંઔભાં પ્રઔાળીત થમ.)
–રુણા જાડેજા
રેકીઔાના ુસ્તઔ ‘ર/કલૈમાખીયી’(પ્રઔાળઔ :
ગ્રંથયત્ન

ઔામાારમ,

યતનનાઔા

વાભે,

ખાંધી

ગુજૉય
ભાખા,

ભદાલાદ –380 001 Email – goorjar@yahoo.com
શેરી અવ ૃત્તી : 2012,  ૃષ્ઠ :

96, મુલ્મ

રુીમા :

55)ભાંથી વાબાય....
રેકીઔાવમ્ઔા :
એ–1,

વયખભ

ફ્રેટ્વ,

ઇશ્વયભુલન

યડ,

ભદાલાદ –380 014 પન : 079-2644 9691
ઇ–ભેઇર : arunaj50@yahoo.com
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261 : 13-01-2013

અલ બાઇ શયકા!
–અળા લીયે ન્ર
નુક્રભણીઔા

બીડબાડથી બયે  ું યે રલે સ્ટેળન. અકા દીલવભાં
ઔેટરીમ ટ્રેન અલે ને જામ. ઔીડીમાયાની જેભ ઈબયાતા રઔ
યવેલાથી યે ફઝેફ ને વાભાન ઉંચઔીને થાઔીને ઠુવ થઇ
ખમેરા. પ્રૅટપૉભા ય ચા- ઔૉપીના, કાણી–ીણીના, છાાં–
ભેખેઝીનના ઔેટરામ સ્ટર શતા; ણ ફધાભાં પાસ્ટફુડના
સ્ટૉરન ત રુઅફ જ જુદ. ફશાય ીત્ઝા, ફખાય, ૉટેટ
ચીપ્વ ને ેસ્ટ્રી તથા ઔેઔનાં એલાં ભટાં ભટાં યં ખીન ચીત્ર
મુઔેરાં ઔે જઇને જ ભઢાભાં ાણી અલી જામ. ન કાવુ ં શમ
એનેમ કાલાનુ ં ભન થઇ જામ.
સ્ટૉરલાાને લી યભણ નાભન એલ એઔ ચારાઔ
છઔય ભી ખમ શત, જે અલતાં–જતાં રઔને ‘અલ
વાશેફ, અલ ભૅડભ’ એભ રી રીને ઔશેત ને એભને
પાસ્ટફુડ વેન્ટયભાં અવ્મે જ છુટઔ ઔયત. સ્ટૉરના ભારીઔ
ણ ક્યાયે ઔ ઔદયદાનીરુે યભણને લધ્માં–ગટયાં ફખાય ઔે
ચીપ્વ ઔડાલી દે તા. ણ એન અધાય એભની ભશેયફાની
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ય યશેત. ક્યાયે મ ઔશુ ં ન ભે ત યભણે તે જ કાલાન
લંત ઔયલ ડત.
અજે ળી કફય ક્યાંથી ફે ટાફયીમાં સ્ટૉર અખ
અલીને ઈબાં યશી ખમાં. ભેરાં–ગેરાં ઔડાં ને ખભાં
તુટેરી સ્રીય. ફંને સ્ટૉર ાવે ઈબાં યશીને યાડ ાડલા
રાગ્માં :
‘ુયી–બાજી રેલી છે , ુયી–બાજી? દવ રુીમાભાં
ુયી–બાજી.’
નાન છઔય લી લધુ ચફયાઔ શત,
‘ટેસ્ટફુર ને લી તાજી, એલી છે ભાયી ુયી–બાજી.
વાશેફ, કાઇને ૈવા અજ.’
યભણે જયુ ં ન જયુ ં ઔયુ.ં છને લેચતા તાન ભાર,
એભ ઔયીને છઔયાની દમા ણ કાધી. જેને પાસ્ટ ફુડનુ ં
ભંઘુદ
ં ાટ ફુડ યલડે એભ નશતુ ં એલાં રઔ અલી અલીને
ુયી – બાજી કયીદલા રાગ્માં. સ્ટૉરના ભારીઔે તાના
ઔાઈન્ટય યથી જયુ ં ઔે અ છઔયાને રીધે એની ગયાઔી
તુટતી શતી. લી, ભુકડીફાયવ જેલા છઔયાને જઇને
થડા શ્રીભંત ગ્રાશઔ દયલાજાભાંથી જ ાછા લી જતા શતા.
તયત એણે યભણને ફરાલીને કકડાલલા ભાંડય,
‘ઔેભ વારા, તને શં નઔયીએ ળેને ભાટે યાખ્મ છે ?
બજન ઔયલા?’
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‘શુ ં થયુ ં વાશેફ. ભાયી ઔંઇ ભુર થઇ?’
‘ના, ના, તાયી તે ઔંઇ ભુર થતી શળે? અ સ્ટૉર
ભાય ને અ અરતુ–પારતુ છઔયા શં અલીને તાન
ધંધ ઔયે એભાં ભુર તાયી ઔે ભાયી?’
‘ણ વાશેફ, એ ત… એ ત…’
‘એ ત ને ફે ત; હુ ં ઔાંઇ ન જાણુ.ં કદે ડી ઔાઢ એ
ફેમને શંથી. વાયા વાયા ગયાઔ ાછા જતા યશે છે . બાન
ડે છે ઔંઇ?’
‘શભણાં ફેઈને ઔાઢુ ં છું વાશેફ, ચંતા ન ઔય.’
વાશેફ ાવે નયભગંવ ફની ખમેર યભણ શુયલીય
ફનીને ફશાય નીઔળ્મ, ‘ચાર, બાખ જઉં ફેઈ શંથી! ઔને
ુછીને શં ઈબા છ? ભાયા ભારીઔની ગયાઔી ફખાડ છ
તે!’
ફેઈ છઔયા વીમાલીમા થઇ ખમા.
‘અટરી ુયી–બાજી લેચાઇ જામ એટરે શાલ્મા જઇશુ,ં
બઇ! ગડીઔ ઈબા યે ’લા દ્ય ત ભે’યફાની!’
‘બઇ, ભાયી ભા ભાંદી છે . જેભ તેભ અટરી ુયી–
બાજી ફનાઇ અરી છે ’. નાનઔાએ ઔહ્યુ.ં
‘શલે જાલ છ ઔે ભાયા ળેઠને ફરાવુ?ં ળેઠ અલીને
એલી ધરાઇ ઔયળે ઔે…’ ફેઈ છઔયા ખબયાઇને બાગ્મા.
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યભણ

છાતી

ફુરાલત

ળેઠ

ાવે

ખમ

ને

તાની

યાક્રભખાથા લણાલતાં ફલ્મ,
‘ળેઠ કદે ડી મુક્યા ફંનેન.ે તભારું નાભ દીધુન
ં ે એટરે
ઈબી ુછ
ં ડીએ બાગ્મા.’ ળેઠે કબ થાફડીને ળાફાળી અી
એટરે યભણને થયુ ં ઔે, અજે ળેઠ લધુ ભશેયફાન થળે. છી
ત અક દીલવ એલ દડધાભભાં નીઔી ખમ ઔે ઔંઇ
લીચાયલાનીમ ફુયવદ ન ભી. ગ્રાશઔને અલઔાયલાનાં, ટેફર
સુધી દયી જલાનાં, ટેફર વાપ ઔયલાનાં, ાણીના ગ્રાવ
અલાના – અ ફધાંભાંથી ઔઇ ણ ઔાભ ભાટે યભણના
નાભની બુભ ડે ને યભણ દડીને શાજય થઇ જામ!
જેભ જેભ યાત ડતી ખઇ તેભ તેભ લયજલય
ગટલા રાખી, ગયાઔી છી થતી ખઇ. ખીમાય–વાડા
ખીમાય થમા ને સ્ટૉરન વંઔેર ઔયલાન વભમ થઇ ખમ.
ફધુ ં તાલીને નીઔળ્મ ત્માયે યભણ થાઔીને રથથ થઇ
ખમ શત. ભુકથી ફેલડ લી જલાતુ ં શતુ.ં છે ઔ સુધી ઔંઇઔ
ત ભળે, એલી અળા શતી; ણ જ્માયે ળેઠ સ્ટૉર ફંધ
ઔયીને ચાલીન ઝુભક રઇને ચારલા રાગ્મા ત્માયે એ વભજી
ખમ ઔે, શલે ેટન કાડ ુયલા તે જ ઔંઇઔ ઔયવુ ં ડળે.
ાંઈ – લડાના સ્ટૉર ય જઇ એણે ચાચાને ુછયુ,ં
‘ચાચા, ઔંઇ કાલાનુ ં છે ?’
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‘ઔંઇ નથી દીઔયા. અ છે લ્રી ટ્રેન ખઇ એભાં ફધ
ભાર લેચાઇ ખમ.’
‘ચાચા, ફયે ફે છઔયા ભાયા સ્ટૉર અખ ઈબા શતા
એને જમા?’ ચાચાએ ‘ના’ભાં ડકું ધુણાવ્યુ.ં યભણ નીયાળ
થઇ ખમ. ેટભાં જાણે ખન ફતી શતી. ફાજુભાં જ ેય
લેચતા

વરભને,

ાણીની

ફૉટર

ને

ાઈચલાા

ભનીમાને ફધાને ુછી લળ્મ; ણ ઔઇએ છઔયાને જમા
નશતા.
થાક્યાાક્યા યભણે પ્રૅટપૉભા ય દુય સુધી નજય
દડાલી. એઔદભ છે લાડે ાણીના ન ાવે ફન્ને છઔયા
દે કામા ને એના જીલભાં જીલ અવ્મ. દડીને એ એભની
ાવે શંચ્મ ત્માયે ફન્ને બાઇ છાાંના ઔટઔાભાં ુયી–
બાજી મુઔીને કાતા શતા.
‘થડી ુયી–બાજી છે ?’ ફયે એભને ધભઔાવ્મા શતા
એ માદ અલતાં યભણે ઔંઇઔ વંઔચથી ુછયુ.ં છી શાથભાંન
ાંચ રુીમાન વીક્ક ફતાલતાં ઔહ્યુ,ં ‘ભાયી ાવે દવ રુીમા
નથી. ડધી પ્રેટ શમ ત અને! ફહુ ભુક રાખી છે .’
ભટા છઔયાએ એન શાથ ઔડીને ફાજુભાં ફેવાડતાં ઔહ્યુ,ં
‘ભને કફય છે , અક દીલવ ઔાભ ઔયીને અણને ફધાને
ઔેલી ભુક રાખે છે ! જે છે તે ત્રણે બેા ભીને કાઇ રઇશુ.ં
ૈવા યશેલા દે તાયી ાવે.’
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(જ્ઞાનદે લ

મુઔેળની

શંદી

રઘુઔથાને

અધાયે )

તા.

16/02/2012ના

‘ભુભીુત્ર’ ાક્ષીઔના

ાનેથી વાબાય...
–અળા લીયે ન્ર
વજૉઔ–વમ્ઔા :
ફી–401, દે લદળાન, શારય, લરવાડ– 396 001
પન : 02632-251 719 ભફાઇર : 94285 41137
ઇ–ભેઇર : avs_50@yahoo.com

♦●♦
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262 : 27-01-2013

ભશેપીર

–ભયીઝ
નુક્રભણીઔા

.1.
હુ ં ક્યાં ઔહુ ં છું અની ‘શા’ શલી જઇએ ;
ણ ના ઔશ છ એભાં વ્મથા શલી જઇએ.

ુયત નથી નવીફન અનંદ  ખુદા,
ભયજી મુજફની થડી ભજા શલી જઇએ.

એલી ત ફેદીરીથી ભને ભાપ ના ઔય,
હુ ં ખુદ ઔશી ઈઠું ઔે વજા શલી જઇએ.
અ તારું દદા શ જ ફીજાને ત ના ખભે,
શભણાં બરે ઔહુ ં છું દલા શલી જઇએ.
ભં એન પ્રેભ ચાહ્ય ફહુ વાદી યીતથી,
નશતી કફય ઔે એભાં ઔરા શલી જઇએ.
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ઝાશેદ અ ઔેભ જામ છે ભસ્જીદભાં યજ યજ,
એભાં જયાઔ જેલી ભજા શલી જઇએ.

 ૃથ્લીની અ લીળાતા ભથી નથી ‘ભયીઝ’,
એના ભીરનની ક્યાંઔ જખા શલી જઇએ.

.2.
તુજ ફેલપાઇભાં છે વ્મથા ઔણ ભાનળે!
જે જઇ છે ભં તાયી દળા ઔણ ભાનળે?

ભાયા ગુનાશ જઇ, ભને ફેળયભ ન ભાન,
વાથે જ બખવુ ં છું વજા ઔણ ભાનળે?

દીર ભારું, પ્રેભ ભાય ને એભની ળયત!
ભં ખુદ ઔશી છે ઔેટરી ‘ના’ ઔણ ભાનળે?
લયવ થમાં હુ ં જેભની ભશેપીરથી દુય છું,
ત્માં ણ શજી છે ભાયી જખા ઔણ ભાનળે?

છે ખુળનવીફ વ્મક્ત ઔયે જે ઈદાયતા,
દીરભાં યશી ખઇ તે દમા ઔણ ભાનળે?
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જે લાત ય ફધાએ ળીકાભણ દીધી ‘ભયીઝ’,
વંભત શત હુ ં એભાં બરા ઔણ ભાનળે?

.3.
કુદયતના કેર શાથભાં અલી નશં ળઔે,
ઔીને ખરીચીથી શવાલી નશં ળઔે.
ભાયા ઔલનનુ ં અટું ઉંડું ભનન ન ઔય,
ઔંઇ માદ થઇ જળે ત ભુરાલી નશં ળઔે.

ના ભાંખ એની ાવે ખજાથી લધુ જીલન,
એઔ  એ એલી દે ળે લીતાલી નશં ળઔે .

અંતીભ દદા શમ ત અલે છે સ્તબ્ધતા,
વાચ લીયશ છે એ જે યડાલી નશં ળઔે.

તે લેા ભાન તાયી ભશત્તા ફધી ખઇ,
જ્માયે તને ઔશુમ
ં વતાલી નશં ળઔે.

એલા ઔઇ વભમને હુ ં ઝંખ ું છું યાતદીન,
તુ ં અલલાને ચાશે, ને અલી નશં ળઔે.
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એઔ જ વરાભતી છે ઔે ડકાભાં દીર યશે,
એ ફશાય જ જળે ત ફચાલી નશં ળઔે.

.4.
રેલા ખમ જ પ્રેભ ત લશેલાય ણ ખમ,
દળાનની ઝંકના શતી, ણવાય ણ ખમ.

એની ફહુ નજીઔ જલાની વજા છે એ,
ભત શત જે દુયથી વશઔાય ણ ખમ.

યશેત શત ઔદી ઔદી ઝુલ્પની છાંમભાં,
ભાયા નવીફભાંથી એ અંધઔાય ણ ખમ.

વંખતભાં જેની સ્લખાન અબાવ શ ખુદા,
દઝકભાં ઔઇ એલ ગુનેખાય ણ ખમ.

એ ખુળનવીફ પ્રેભીને ભાયી વરાભ શ,
જેન વભમની વાથે હૃદમબાય ણ ખમ.

એ ણ છે વત્મ એની ઈય શઔ નથી શલે,
એવુમ
ં ઔંઇ નથી ઔે ધીઔાય ણ ખમ.
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વાઔી છે સ્તબ્ધ જઇ નળાની ખાઢ ઉંગ,
ીનાયા વાથે ઔાભથી ાનાય ણ ખમ.

ઔેલી ભજાની પ્રેભની દીલાનખી શળે!
ઔે જ્માં ‘ભયીઝ’ જેલ વભજદાય ણ ખમ

.5.
ભં તજી તાયી તભન્ના તેન અ અંજાભ છે ,
ઔે શલે વાચે જ રાખે છે ઔે તારું ઔાભ છે .

છે સ્કરન ફે ત્રણ પ્રવંખભાં ભને ણ છે ઔબુર,
ઔણ જાણે ઔેભ અકી જીન્દખી ફદનાભ છે .

એઔ લીતેર પ્રવંખ ાછ ઈજલલ છે ખુદા!
એઔ  ભાટે લીતેરી જીન્દખીનુ ં ઔાભ છે .

અની વાભે બરે વદ ભપતભાં થઇ ખમ,
અભ જ ુછ ફહુ ભગાં ભાયાં દાભ છે .
જીન્દખીના યવને ીલાભાં જલ્દી ઔય ‘ભયીઝ’,
એઔ ત છી ભદીયા છે , ને ખતુ ં જાભ છે .
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.6.
ભને શ્રદ્ધા બરે ને શમ ઔે ઇશ્વય ફધાન છે ,
દુઅ એલી ઔરું છું જાણે ભાય એઔરાન છે .
શલે ઔઇ સુચન અ ઔે ક્યાં નીઔી જવુ ં ભાયે ,
ઔે એ તે જ છે દુઃકભાં જે ભાયા ભશેયફાન છે .
વભમની રાજ યાકી ને ગડીબય ત તભે અલ,
ઔે બયના બયવા ય શં અક જભાન છે .
ઔઇ અ બેદ ના ઔશેજ, ખુદા કાતય વભંદયને,
ખુદા ઔયતાં લધુ લીશ્વાવ મુજને નાખુદાન છે .
શલે એલી દુઅ છે ઔે ઔઇ જલા નશં અલે,
શલે જલા વભ નઔળ ભાયી દુદા ળાન છે .
ભયણ સુધયી ખયુ ં ભારું ‘ભયીઝ’ અ એના ળબ્દથી,
ઔે એના ફંધ અ શઠભાં, ‘ભાયી દાસ્તાન’ છે …..

.7.
જ્માયે ઔરા, ઔરા નશં, જીલન ફની જળે,
ભારું ઔલન જખતનુ ં નીલેદન ફની જળે .
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ળબ્દથી ય જ દીરનુ ં નીલેદન ફની જળે,
તુ ં તે તાયા દદા નુ ં લણાન ફની જળે .

જે ઔંઇ હુ ં ભેલીળ શભેળાં નશં યશે ,
જે ઔંઇ તુ ં અળે તે વનાતન ફની જળે.

ભીઠા તભાયા પ્રેભના ત્ર વભમ જતાં,
ન્શતી કફય ઔે દદા નુ ં લાચન ફની જળે.

તાય વભમ ઔે નાભ છે જેનુ ં પઔત વભમ,
એને જ હુ ં લીતાવુ ં ત જીલન ફની જળે .
તારું છે એવુ ં ઔણ ઔે ભાખે સ્લતંત્રતા!
ભારું છે એવુ ઔણ જે ફંધન ફની જળે?

આંક ભંચીને ચારશુ ં અંધઔાયભાં ‘ભયીઝ’
ળંઔા લધી જળે ત વભથાન ફની જળે .

.8.
જ્માં છે એ નક્કી લાત ઔે ઔઇ ભય નથી,
મ ૃત ભે ત શુ ં ઔરું? એભાં વય નથી.
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કાભી તભાયા રુભાં દે કામ છે શલે,
શેરાં શતી જે, એલી ભાયી નજય નથી.

ખઇઔારે શુ ં થયુ ં બરા એનુ ં ત બાન ક્યાં?
અજે શુ ં થઇ યહ્યું છે ભને ઔંઇ કફય નથી!

ાખરણુ ં અ પ્રેભનુ ં શદથી લધી ખયુ,ં
તે ળેયીભાં પરું છું ઔે જ્માં તારું ગય નથી.

અ છુટલાની યીત ઔે ભીત્રએ ઔશી દીધુ,ં
શુ ં થઇ ળઔે ઔે જ્માં તને તાયી ઔદય નથી!

અલાખભન છે ફન્ને જખતભાં વતત ‘ભયીઝ’,
ુયી જે થામ એલી જીલનની વપય નથી.

.9.
જીન્દખીને જીલલાની પીરસુપી વભજી રીધી,
જે ખુળી અલી જીલનભાં અકયી વભજી રીધી.

અટરાં લોની ભશેનતનુ ં યીણાભ અટુ!ં
તાયા દીરની અછી અછી રાખણી વભજી રીધી.
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દુઃક ત એનુ ં એ છે ઔે દુનીમાના થઇને યશી ખમા,
જેના કાતય ભાયી દુનીમા ભં જુદી વભજી રીધી.

દાદન અબાય, ઔીન્તુ એઔ ળીઔામત છે ભને,
ભાયા દીરની લાતને તં ળામયી વભજી રીધી.

ઔંઇઔ લેા ઔંઇઔ મુદ્દતને ઔળી ભાની નથી,
ઔઇ લેા એઔ ને જીન્દખી વભજી રીધી.

ઔણ જાણે ઔઇ દીળાભાં જઇ યશી છે જીન્દખી,
યાશની વો ચીજને ભં ાયઔી વભજી રીધી.

એ શલે યશી યશીને ભાંખે છે યીલતાન ‘ભયીઝ’,
ભાયી ફયફાદીને ભં જેની ખુળી વભજી રીધી.

.10.
ફવ, એટરી વભજ ભને યલયદીખાય દે ,
સુક જ્માયે જ્માં ભે ત્માં ફધાના લીચાય દે .

ભાની રીધુ ં ઔે પ્રેભની ઔઇ દલા નથી,
જીલનના દદા ની ત ઔઇ વાયલાય દે !
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ચાહ્યું ફીજુ ં ફધુ ં તે ખુદાએ ભને દીધુ,ં
એ શુ ં ઔે તાયા ભાટે પક્ત ઇન્તઝાય દે .

અલીને આંખીભાં ટઔયા યશી ખમા,
વંઔચ અટર ન ઔઇ ફંધ દ્વાય દે .
ીઠાભાં ભારું ભાન વતત શાજયીથી છે ,
ભસ્જીદભાં યજ જાઉં ત ઔણ અલઔાય દે !

તે ફાદ ભાંખ ભાયી ફધીમે સ્લતંત્રતા,
શેરાં જયાઔ તાયી ઈય ઇખ્તીમાય દે .

અ નાનાં નાનાં દદા ત થાતાં નથી વશન,
દે એઔ ભશાન દદા ને ાયાલાય દે .

વો થ્થયના ફજ ત ઉંચઔી રીધા ભે,
ભને નભાલલા શ ત ફુરન બાય દે .
દુનીમાભા ઔંઇઔન હુ ં ઔયજદાય છું ‘ભયીઝ’,
ચુઔવુ ં ફધાનુ ં દે ણ જ લ્રાશ ઈધાય દે .
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મુક્તઔ
પ્રસ્લેદભાં ૈવાની ચભઔ ળધે છે ,
શય ચીજભાં એઔ રાબની તઔ ળધે છે ;
અ દુષ્ટ જભાનાનુ ં રુદન શુ ં ઔયીએ,
આંસુભાં ખયીફનાં નભઔ ળધે છે !

*
જણવ મુરી ભસ્તી ફનાલી નાકી છે ,
યામા ળશેયભાં લવતી ફનાલી નાકી છે ;
જખતના રઔભાં જ્માયે ખજુ ન જયુ ં ‘ભયીઝ’,
ભં ભાયી જાતને વસ્તી ફનાલી નાકી છે .

*
અ ભશબ્ફત છે ઔે છે એની દમા, ઔશેતા નથી,
એઔ

મુદ્દત થઇ ઔે તે ‘શા’ ઔે ‘ના’ ઔશેતા નથી;

ફે જણા દીરથી ભે ત એઔ ભજરીવ છે ‘ભયીઝ’
દીર લીના રાક ભે એને વબા ઔશેતા નથી.

*
ાણીભાં

શયીપની

શયીપાઇ

ખઇ,

ળક્તી ન શતી, લ્તા દે કાઇ ખઇ;
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દયીમાનુ ં ભા ઔાઢલા, નાદાન નદી,
ખજ એન રઇ નીઔી, કલાઇ ખઇ!

*
શ્રદ્ધાથી ફધ ધભા લકડું છું હ,ુ ં
શાથે ઔયી તઔદીયને તડું છું હ;ુ ં
ભાંગ ું છું દુઅ એ ત પક્ત છે દે કાલ,
તુજથી  ખુદા, શાથ અ જડું છું હ.ુ ં

*

લાવી બ્ફાવ બ્દુરરી, ‘ભયીઝ’
@@@@@@@@@
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263 : 10-02-2013
ડવાડવી થવુ ં છે ઔે દાદી?

ગડણન વોથી પ્રીમ ળબ્દ : ૅન્ળન
–ડૉ. ગુણલંત ળાશ
નુક્રભણીઔા

ગડણનુ ં વોથી ભટું શુ એઔ લાક્યભાં વભાઇ જામ
છે . ભાણવને જ્માયે પ્રેભની વોથી લધાયે જરુય શમ ત્માયે જ
એન દુઔા વજાામ ત્માયે ઔઇ વ ૃદ્ધ અદભીનુ ં અંતય લરલાઇ
જામ છે . નીવ ૃત્ત થતાં શેરાં ઔભાચાયી વભક્ષ ફે લીઔલ્
ધયલાભાં અલે છે : પ્રલીડન્ટ પંડ ઔે ૅન્ળન. ડાહ્યા ભાણવે
ૅન્ળનન લીઔલ્ વંદ ઔયલ વાય. દય ભશીને ભતુ ં
ૅન્ળન ઔડઔડતી ટાઢભાં ણ હપ
ુ ં અનારું સ્લજન ફની યશે
છે . દય ભશીને એઔ લાય ભતી યઔભ કકડી ખમેરા વ ૃદ્ધના
ઔાનભાં શલેઔથી ઔશી જામ છે : ‘તુ ં શજી જીલત છે .’
ગડણના ભીત્રને કી યાકલા જઇએ. શેરે
નંફયે અલે ટેરીપન. થાયીલળ વ્મક્તી ટેરીપન જડે ત્માયે
ે ી
એના સ્તીત્લના વીભાડા લીસ્તયતા જણામ છે . વાભે છે ડથ
‘શેર’ ળબ્દ વંબામ ત્માયે થાયી કયી ડે છે ને ઔઇ
સ્લજનને ભળ્માન અનંદ છલાઇ જામ છે . વંતાનને કાવ
લીનન્તી ઔે એભણે ઔદી તાનાં ભાતાીતાને રાંફાટુંઔા
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અંતયના ટેરીપન ઔયતાં યઔલાં નશં ને ટઔલાં નશં.
ટેરીપન ય રાંફી લાત ઔયલી એ પ્રત્મેઔ વ ૃદ્ધ જીબને
બાલતી પ્રીમ લાનખી છે . ક્યાયે ઔ ટેરીપનની લાતચીતને
ઔાયણે દુ:કી હૃદમને જીલતા શલાની પ્રતીતી થામ છે .
ફીજે નંફયે છાુ ં અલે છે . છાાંનાં ઔેટરાંઔ ાનાં
ય જે ઔચય અલે તે લાંચલાભાં ઔરાઔ લીતી જામ છે . જરુય
ડે ત ફે છાાં ફાંધલાં; ણ વ ૃદ્ધ વ્મક્તીને લાંચલાનુ ં છું
ભે

તે

ન

ચારે.

થાયીભાં ડે ું ‘કંડ

અનંદ’ ઔે

‘નલનીત–વભાણ’ ખયભાટ અે છે ને ભનને પ્રફુલ્રીત યાકે
છે . છાાની નાની ને નઔાભી લીખત ણ લાંચલી ખભે
ત્માયે ભાનવુ ં ઔે ગડણની વલાયી અલી રાખી છે .
ત્રીજે નંફયે ખ અલે છે . ચારત ભાણવ એટરે
જીલત ભાણવ. ચારત ભાણવ એટરે પ્રભાણભાં તંદુયસ્ત
ભાણવ. ચારત ભાણવ એટરે ભત ભાણવ ને ભત
ભાણવ એટરે ભાણત ભાણવ. ખને ચ અલે છે ઔઇઔ
એલા ગયે શંચી જલાની જ્માં ભીઠ અલઔાય શમ ને
ખયભ ખયભ ચાન ઔ શમ. વ ૃદ્ધ વ્મક્તીને ફીજુ ં શુ ં જઇએ?
ક્યાયે ઔ ખ ન શંચે એટરા રાંફા અંતયે ટયીક્વા શંચે
છે . વીનીમય વીટીઝનને યે રલેભાં, લીભાનભાં ને ફવભાં
ઔન્વેળન ભે છે . કયી જરુયત યીક્વાબાડાભાં યાશત ભે તે
છે . ખ ગયની ફશાય નીઔલાની છુટ અે છે ને યીક્વા
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ખના ભારીઔને ભનખભતા ગયના ડયફેર સુધી રઇ જામ
છે . ઔઇ કાવ ઔાભ ન શમ તમ જેને ત્માં જલાનુ ં ભન થઇ
જામ તેન ુ ં જ નાભ સ્લજન. પ્રત્મેઔ વ ૃદ્ધ ઔે વ ૃદ્ધાને સ્નેશની ભુક
ઔઔડીને રાખે છે . ખભીત્રની ભદદ ન શમ ત થાયી બાયે
કાભણી ફની જામ છે .
પ્રત્મેઔ નખયભાં દયભશીને ઔઇ ફાખભાં લીધુય ને
લીધલાનુ ં ‘ભંખભીરન’ ખઠલાવુ ં જઇએ. અલા ભીરન
વભાયં બને ઔાયણે મજાઇ જતી ભૈત્રીને લીત્ર ફાફત ખણીને
વભાજે અલઔાયલી જઇએ. વભાજભાં તંદુયસ્તી જલાઇ યશે
તેલા ખરાં નથી રેલાતાં. ક્યાંઔ ભપત બજન ભે છે .
ક્યાંઔ ભપત વાયલાય ભે છે . ક્યાંઔ ભતીમાનુ ં યે ળન
ભપત થામ છે . ક્યાંમ ભૈત્રીનુ ં બીલાદન નથી. મુમ્ફઇભાં
ફ્રેટ નાન ડે ત્માયે વ ૃદ્ધ જગ્મા યઔે તે ફાફાત ખુચ
ં ે છે .
લડીર મ ૃત્યુ ાભે ત્માયે થડીઔ ભઔાળ થઇ એલ બાલ
વભજુ વંતાનને ણ થામ છે . મ ૃત્યુની પ્રતીક્ષા ઔયતી વ ૃદ્ધ
વ્મક્તીને કફય ડી જામ છે ઔે તાના જલાથી વંતાન
યાશતન નુબલ ઔયલાનાં છે . જીલનબય જેભને ભાટે ગવાય
લેઠય શમ તેલા રઔ તાના મ ૃત્યુની કાનખી પ્રતીક્ષા ઔયે
છે એલ ખ્માર જ મ ૃત્યુને ઈદ્વેખથી બયી દે નાય છે . અલા
વ ૃદ્ધ શવુ ં ને મુમ્ફઇભાં શવુ,ં એ બીળા છે .
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ઔેટરાંમ

ભાતાીતા

એલાં

છે ,

જેભનાં

વંતાન

ભેયીઔાભાં વેટર થઇ ખમાં છે . ભાતાીતા લચ્ચે લચ્ચે
ભેયીઔાન આંટ ભાયી અલે છે . ખભી જામ ત ભેયીઔાભાં
યશેલાભાં ઔઇ લાંધ નથી; યન્તુ વંતાન વ ટઔા લીનમી
નશમ ત જકભ કેડલા જેવુ ં નથી. ભેયીઔાનાં ાણીભાં જ
ઔંઇઔ એવુ ં છે ઔે ડૉરય અખ ફધુ ં જ ખોણ ફની જામ છે .
ભાતાીતા ઈમખી શમ ત્માં સુધી ખભે છે ; ણ છી
ફજારુ રાખલા ભાંડે છે . ભેયીઔાભાં યશીને આંદાભાનની
વજા બખલતાં શજાય ભાતાીતાને જ કફય શમ છે ઔે
યાભઔથાભાં જવુ ં એટરે શુ.ં એભાં લી ફે જણાંભાંથી એઔ
લીદામ રે ત્માયે જે ાછ યશી જામ તેની ઔાયભી એઔરતાની
ઔલ્ના જ થથયાલનાયી છે . ભાફાને લશારથી જાલનાયાં
વંતાન ણ ભેયીઔાભાં જલા ભે છે .
ૅન્ળનભાં ચીવ રુીમાન લધાય થામ ત્માયે વ ૃદ્ધને
શયક થામ છે . ઔઇ ણ ળશેયના ઔઇ ણ ફાખભાં એઔ
એલી જગ્મા શમ છે , જ્માં થડાઔ વ ૃદ્ધ ખપ્ાં ભાયતાં ફેઠા
શમ છે . એ જગ્માએ થતી લાતચીત ઔાન દઇને વાંબલા
જેલી શમ છે . સુકી ૅન્ળનયની બાા જુદી ડી અલે છે .
દુ:કી

ૅન્ળનયના

નીવાવા ણ

નકા તયી અલે

છે .

ગડણનુ ં વજૉન ઔયીને બખલાને એટું ત વાફીત ઔયી
અપ્યુ ં છે ઔે એ તે થડઔ વેડીસ્ટ છે . મોલન ને મ ૃત્યુ
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લચ્ચે ગડણ મુઔીને એણે જીલનના અનંદને કતભ ઔયલાની
ેયલી જ ઔયી છે . ગડણને અનંદથી ભઢી દે લાભાં વપ
થવુ ં એ બખલાનને ચેરેન્જ અલા ફયાફય છે . ઔદાચ
બખલાનને ણ ચેરેન્જ અનાય અદભી ખભત શમ છે .
ગડણન વોથી પ્રીમ ળબ્દ ‘ૅન્ળન’ છે . ગડણન
વોથી પ્રીમ ળબ્દ ‘ઔંટા’ છે . ઔંટા એટરે જ ગડણ.
જીલનની થાશન્ુ મતાન શાશાઔાય ઔંટાા થઔી પ્રખટ થામ છે .
શલા છતાં નશં શલા ફયાફય થઇ જલાની લસ્થા લીઔયા
છે . એની વાભે રડલાની તૈમાયી યુલાની કતભ થામ તે
શેરાં જ થઇ જલી જઇએ.
યુલાનીભાં ેટે ાટા ફાંધીને ણ તખડી ફચત
ઔયલી જઇએ. ફધી જ ફચત વંતાનને વભી દે લાની
ઈતાલ ઔયલાની ફીરકુર જરુય નથી. ાછરી ભાંદખી
લકતે રુીમા તૈમાય યાકનાય વ ૃદ્ધ અદયણીમ છે . વંતાનને
ણ અલાં લડીર ખભે છે .
ડવાડવી ત ગણાં શમ છે ; યન્તુ દાદાદાદી છાં
શમ છે . ડવાડવી ફનલા ભાટે ફે ફાફત જરુયી શમ છે .
દયે ઔ લાતે ટઔટઔ ઔયલાની ટેલ વંતાનને દુશ્ભન ફનાલે છે .
લી પ્રત્મેઔ મુદ્દા ય બીપ્રામ ઔે વરાશ અલાની કુટેલ
ગણા વ ૃદ્ધને શમ છે . તેએ ાછરી ઈમ્ભયની ઈેક્ષા લેઠલા
ભાટે જુલાનીભાં જ મુડીયઔાણ ઔયે  ું શમ છે .
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અજની દુનીમાભાં ફે ળબ્દ ઔાને થડાતા જ યશે છે
: વૉફ્ટલેય ને શાડા લેય. જીલનભાં શાડા લેયની ફરફારા
લધી

ડે

ત્માયે

ગણી

વભસ્મા

વજાામ

છે .

જીલનને

યીમાભણુ ં ફનાલલા ભાટે વૉફ્ટલેય ને શાડા લેય ઈયાંત
ત્રીજા ળબ્દની જરુય ડે છે : ‘ રલલેય’.

રાક લો ય

ભાનલજીલનની ળરુઅત થઇ; તમ શજી ભાનલજાત ફડી
નાદાન યશી જલા ાભી છે . નાદાનીમતન વીધવાદ થા
એ જ ઔે પ્રેભ એટરે શુ,ં તે ન વભજવુ.ં
અલી નાદાનીમતને ઔાયણે જ યુદ્ધ ટક્યુ ં છે . યુદ્ધ
એટરે ઈમ્ભયરામઔ ભાનલજાતની નાદાનીમત. ભાનલજાતનુ ં
ગડણ સ્લસ્થ ફને ત યુદ્ધ ટે . એવુ ં ફને ત પ્રત્મેઔ ગયભાં
દાદાદાદીની પ્રવન્નતા પયી લે . પ્રવન્ન લડીર શવુ ં એ જેલી
તેલી વમ્પ્રાપ્તી નથી.

ાગડીન લ છે ડે
ફાઔ ભટું થઇને ધુમ્રાન ઔયળે ઔે નશં? અ
પ્રશ્નન જલાફ ભાફા ધુમ્રાન ઔયે છે ઔે નશં તેના ય
છ અધાય યાકે છે ; યન્તુ તેના ભીત્ર ધુમ્રાન ઔયે છે ઔે
નશં તેના ય લધાયે યાકે છે . એઔ ુસ્તઔ પ્રખટ થયુ ં છે :
‘The Nurture Assumption.’ એની રેકીઔા જ્યુડીથ યીચ શેયીવ
બાય મુઔીને ઔશે છે ઔે ફાઔના બલીષ્મ ય ભાતાીતાની
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ભટી વય ડે છે તે લાત કટી છે . કયી વય ભીત્રની
ડે છે . અ ફાફતે ભટ લીલાદ જખાડય છે . ♦

–ડૉ. ગુણલંત ળાશ
(ખભતી કૃતીનાં ઔતયણ વંગયલાન ભને ળક. ત્માયે
‘વંદેળ’

દૈ નીઔની

યલીલાયીમ

ુતીભાં

ગુણલંતબાઇની

‘લીચાયના વદાલનભાં
ંૃ
’ નાભે ઔૉરભ ચારતી. તેભાંથી તા. ૧૮
ક્ટફય ૧૯૯૮ના ‘વંદેળ’ભાં પ્રઔાળીત અ મુ ઔતયણ
શાથે ચડયુ.ં . તે રેકઔની યલાનખીથી શં અ વો ભાટે
વાબાય...ઈત્તભ ખજ્જય..)
વજૉઔ–વંઔા :

–ડૉ. ગુણલંત ળાશ, ‘ટહઔ
ુ ’–૧૩૯–લીનામઔ વવામટી, જે.ી.
યડ, લડદયા–૩૯૦ ૦૨૦

@@@
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વભાજે અણને ખુફ અપ્યુ,ં અણે
વભાજને શું અપ્યુ?ં
–ડૉ. ળળીઔાન્ત ળાશ
નુક્રભણીઔા

નીુણ ભશેતા, ઈમ્ભય લયવ છત્રીવ, ભેયીઔાભાં
નીલાવ.

ભેયીઔાની

યુનીલવીટીભાંથી

ઔમ્પ્યુટય

વામંવની

ડીગ્રી ભેલી ભેયીઔાભાં યશેત યુલાન છત્રીવ લયવની
ઈમ્ભયે

વાભાન્મત:

શુ ં ઔયે ?

જીન્દખીન

સ્થુ

અનન્દ

ભાણલાભાં તાનાં ઔંભતી લો લેડપી નાંકે. નીુણને વતત
એઔ લીચાય જલત શત : ‘ દુનીમાને લધુ વાયી ઔઇ યીતે
ફનાલલી?’ ભાણવ પ્રત્મેઔ ક્ષણે ફીજાન લીચાય ઔયે , ફીજાના
ભાટે

જીલે,

ફીજાને

ભદદરુ

થામ

તેવ ુ ં

ફની

ળઔે?

ક્રીસ્ટભવના દીલવભાં એ યુલાન ત્ની વાથે બાયત અવ્મ.
બાયતભાં એઔ શજાય ઔીરભીટયની દમાત્રા ઔયલાન વંઔલ્
ઔમો. ઇયાદ એઔ જ. વભાજભાં ભાનલતા, પ્રેભ, ફીજાને
ભદદરુ ફનલાની બાલના પેરાલલી.
નીુણબાઇએ ‘વેલા–ઔાપે’ની સ્થાના ઔયી ‘સ્ભાઇર
ઔાડૌ ા ઝ’ ફનાવ્મા ઔઇને ભાટે બરાઇનુ ં ઔાભ ઔયલાનુ;ં ને
ાછ ‘સ્ભાઇર ઔાડા ’ છડતા જલાનુ.ં એઔ લશેરી વલાયે
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ભદાલાદની વડઔ ય નીુણબાઇએ જયુ ં ઔે ઔૉોયે ળનન
એઔ ઔભાચાયી યાજભાખા ય વપાઇ ઔયી યહ્ય છે . તેભણે
ઔભાચાયીને લીનન્તી ઔયીને તે ઔાભ થડીઔ ભીનીટ ભાટે તે
વંબાી રીધુ.ં ‘ ભનીન્ખ લૉઔ’ભાં નીઔે રા સુકીમા જીલને
અ દૃશ્મ જઇને અશ્ચમા થયુ.ં થડીલાયભાં ત્માં વપાઇ ઔાભભાં
વેલા અલા ઇચ્છતા ભાણવનુ ં ટળું

જભા થઇ ખયુ.ં

નીુણબાઇએ ઔહ્યુ,ં ‘ ાછ ક્યુભાં ઈબા યશ!’ દવ ભીનીટ
વપાઇ ઔાભ ઔયીને પ્રધાનની જેભ પટું કંચાવ્મા લખય,
નીુણબાઇએ તાની ાછ ઈબેરા ફીજા વજ્જનને ઝાડુ
ઔડાલી દીધુ.ં એઔ શ્રભજીલીને થડઔ વભમ અયાભ ભી
ખમ. તેને ફદરે ઔાભ ઔયનાયાને નીજાનન્દની પ્રાપ્તી
થઇ.
ાડળભાં ાંચ લાન છઔય યભતાં યભતાં ડી
ખમ. ભાથાભાં રશી લશી યહ્યું છે . ાડળી ાવે ઔાય નથી.
તભે ફધાં જ જૉન્ટ ઔાભ ડતાં મુઔીને તાની ઔાયભાં
છઔયાને શૉસ્ીટરભાં શંચાડ છ. વાયલાય થામ ત્માં સુધી
થબ છ ને છી ઔાજીુલાઔ છઔયાને તેની ભાતા વાથે
ઔાયભાં

ગયે

શંચાડ

છ.

તેભનુ ં

ગય

છડતી

લકતે

નીુણબાઇએ તૈમાય ઔયે રા સ્ભાઇર–ઔાડા ભાંન ુ ં એઔ ઔાડા તેભને
ત્માં છડતા જા છ. એ ઔાડા ય રખ્યુ ં છે : ‘ બરાઇના
ઔાભ ભાટે ઔઇ એઔ ગુભનાભ ભાણવ તભાયા સુધી શંચ્મ.
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શલે એવુ ં જ બરાઇનુ ં ઔાભ ઔયલાન તભાય લાય છે . ઔઇના
ભાટે ઔંઇઔ વારું ઔાભ ઔય ને અ ઔાડા તેભની ાવે છડતા
જજ, જેથી વારું ઔાભ ઔયલાની, બરાઇની અ બાલના તથા
શૃક
ં રા અખ લધતી યશે નીુણબાઇની લેફવાઇટ ય
લીનન્તી શંચાડલાથી અલા સ્ભાઇર ઔાડા ઝ તભાયા ગયે
શંચતા ઔયલાભાં અલળે, ઔઇ ઔંભત રીધા લખય, ભાત્ર
બરાઇની બાલના વાથે.’
નીુણબાઇએ

ગુજયાતભાં

તથા

બાયતનાં

ન્મ

યાજ્મભાં વભાજવેલા ને રઔવેલાન વંઔલ્ શંચાડલા
દમાત્રાન નીણામ ઔમો ત્માયે નક્કી ઔયું ઔે યસ્તાભાં જ્માં
સુયજ ઢે ત્માં મુઔાભ ઔયી રેલ ને જે ભે તે કાઇ રેવ.ુ ં
યજ એઔ ડૉરય (ંચાલન રુીમા)થી લધુ કચા તાના ભાટે
ન ઔયલ. ભેયીઔા છડતી લકતે ભમ્ભીએ યડતાં યડતાં
ુછયુ,ં ‘ ફેટા,

ત્માં તાયી

જભલાની

વ્મલસ્થા ઔેલી

યીતે

ખઠલાળે? તને ુયણી બાલે છે . યસ્તાભાં તને એ ફધુ ં
ક્યાંથી ભળે?’ નીુણબાઇન જલાફ ભળ્મ, ‘ભમ્ભી, શં તુ ં
ઔઇ જાણ્મા ભાણવને શં અવુ ં બજન ઔયાલતી યશેજે, ત
ત્માં

ભાયી

વંબા

રેનારું

ઔઇને

ઔઇ

ભી

યશેળે!’

નીુણબાઇનાં ભમ્ભી ભેયીઔાભાં ઔઇ જાણ્મા ભશેભાનને
ુયણી કલડાલતાં કલડાલતાં ઔશેતાં વંબામ છે : ‘ભાય
નીુણ ત્માયે ત્ની વાથે ગુજયાતની માત્રા ય છે .’ છી
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યડતાં યડતાં ઈભેયે છે , ‘તેની વંબા યાકનાયા બરા ભાણવ
તેભને ભી યશે ત વારું.’ ‘એક્ટ પ ખીલીન્ખ’ ને ‘જમ
પ ખીલીન્ખ’ ઔઇના ભાટે ઔંઇઔ ઔયી છુટલાનુ,ં અલાનુ ં
ઔામા ને અલાન અનન્દ એ વંદેળ તાનાં ઔામો દ્વાયા,
તાના

અચયણ

દ્વાયા

વભાજ

સુધી

શંચાડલ

એ

નીુણબાઇ ને તેભના વાથીદાયનુ ં જીલનરક્ષ્મ છે .
નીુણબાઇએ દમાત્રા દયભીમાન થમેરા નુબલનુ ં
લણાન ઔયુ.ં તે ત્ની વાથે ભડી યાતે એઔ નખયભાં
શંચ્માં ને યાત્રીનીલાવ ભાટે નજીઔના ભંદીયભાં ખમાં.
બજન ભળ્યુ ં નશતુ ં એટરે ભુક રાખી શતી. ભંદીયભાં ભાંડ
ભાંડ અશ્રમ ભળ્મ; યન્તુ ત્માં તી–ત્ની એઔ જ યડાભાં
વાથે નશં યશી ળઔે તેલ નીમભ શત. સ્ત્રી–ુરુ બેખા નશં
યશી ળઔે તેલા નીમભના બાખરુે નીુણબાઇ ને તેભનાં
ત્નીને ભંદીયના લયં ડાભાં એઔ દીલારની અજુફાજુ યશેલાની
છુટ અલાભાં અલી (એક્ટ પ ઔાઇન્ડનેવ!). બજન ભે
એભ નશતુ ં તી–ત્નીને ફેખના ખુણેથી ફચે ું ફીસ્ઔીટ શાથ
રાગ્યુ.ં ગુયીફશેને ‘ભને ભુક નથી’ એવુ ં ફશાનુ ં ઔાઢી એ
ફીસ્ઔીટ તીના શાથભાં ઔડાલી દીધુ.ં નીુણબાઇએ ‘વયકા
શીસ્વે લશંચીને કાવુ’ં એ વીદ્ધાંત અખ ધયી ત્નીને ડધુ ં
ફીસ્ઔીટ ધયાલી દીધુ.ં ગુયીફશેને એ ફીસ્ઔીટ શાથભાં છુાલી
યાકી.

નીુણબાઇએ

ફીસ્ઔીટન

નાસ્ત
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ત્નીએ ડધુ ં ફીસ્ઔીટ અખ ધયીને ઔહ્યુ,ં ‘ વયકે શીસ્વે
લશંચીને કાલાનુ ં છે ! ર, અ તભાય ડધ બાખ.’ ગુયીફશેને
ફીસ્ઔીટન ચથા બાખન ટુઔડ અયખીને વંત ભાન્મ.
‘એક્ટ પ ખીલંખ એન્ડ જમ પ ખીલંખ!’
ભદાલાદ, ફંખરય ને ન્મ સ્થે નીુણબાઇએ
‘વેલા–ઔાપે’ કલ્માં છે . ‘ એક્ટ પ ખીલંખ એન્ડ જમ પ
ખીલંખ’ અ યે સ્ટયાંન વેલાભંત્ર છે , ‘ રીલંખ ઇઝ ખીલંખ’
અવુ ં એટરે જીલવુ ં થલા એભ ણ ઔશી ળઔામ ઔે જીલવુ ં
એટરે અવુ!ં જ્માયે તભે ‘વેલા–ઔાપે’ભાં બજન રેલા જા
છ ત્માયે તભે ગ્રાશઔ નથી; તીથી છ ને તેથી દે લના
સ્થાને છ. શં તભને યીલાયના વભ્મ તયીઔે અલઔાયલાભાં
અલે છે . જ્માયે ભાણવ ઔઇની વેલા ઔયે છે ત્માયે તે
દીવ્મતાના ંથન પ્રલાવી ફને છે . શં ુણાત: લેજીટેયીમન
ફુડ પ્રેભથી ફનાલલાભાં અલે છે ને ભાનલ–વાધનાના ‘ના
એન્ડ રના’ – ‘ઔભાલ ને ળીક’ અંતખાત તારીભ ાભેરા
સ્નાતઔની ડીગ્રી ધયાલતા વેલઔ ( લેઇટવા!) દ્વાયા બજન
ીયવલાભાં અલે

છે .

શં

બાયતીમ

ને

ઔન્ટીનેન્ટર

પ્રઔાયની લૈલીધ્મુણા લાનખી ઈરબ્ધ છે . શં તભને
પ્રાપ્ત થતુ ં બજન લીનામુલ્મે ુરું ડામ છે . (‘ફ્રી રંચ જેવુ ં
ઔંઇ શતુ ં નથી’ તે ઔશેલતને કટું ાડનાય પ્રમખ!) તભે
જ્માયે ફીર ચુઔલલાની ઔળીળ ઔય છ ત્માયે તભને ઔશેલાભાં
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અલે છે , ‘તભાયી ખાઈ અલેરા ગ્રાશઔે અનુ ં ફીર ચુઔલી
દીધુ ં છે . અ ઇચ્છ ત અના છી અલનાય ગ્રાશઔ
ભાટેન ુ ં ફીર સ્લેચ્છાએ ચુઔલી ળઔ છ!’
‘વેલા–ઔાપે’ની
દુનીમાભાં

તીવ્ર

પીરવપી

વભાનતા

વભજલા
ને

જેલી

બેદબાલની

છે ,

અ

દીલાર,

એઔફીજાથી જુદાઇ યાકીને અણે સ્લમમૌ ઈબી ઔયી છે . શં
ઔઇએ

ફીર

ચુઔલલાનુ ં

ન

શલાથી

તભાભ

ભશેભાન

વભાનતાન બાલ નુબલે છે , અનન્દથી જભે છે ને ઔઇને
રઘુતાગ્રંથી

જલતી

નથી.

ભાણવ

ભાણવ

લચ્ચે

ઈદાયતાુલાઔની બરાઇની રાખણી શં જન્ભે છે ને વો
એઔફીજાની વાથે વભાન ઔક્ષાએ વંલાદ ઔયી ળઔે છે . ન્મને
ભાટે અલાનુ ં એઔ દીવ્મ ચક્ર વજાામ છે . જેના તભે એઔ
બાખ ફન છ જે તભાભ વશબાખીને યીલાયના વભ્મ
ુ ી ઔયાલે છે .
શલાની નુભત
નીુણબાઇ ઔશે છે , ‘ શં બાગ્મે જ ઔઇ એલા
ભશેભાન(ગ્રાશઔ નશં!) ધાયે છે જે તાના છી અલનાયા
ભાટે ફીર ચુઔવ્મા લખય જતા શમ, રખબખ ઔઇ જ નશં.
‘વેલા–ઔાપે’ભાં જે અલઔ થામ છે

તેન વમ્ુણા શીવાફ

ુ ી યઔભ વભાજની
ાયદળી છે . વંસ્થા દ્વાયા નપાની ુયેય
વેલાભાં

કચાામ

છે .

નીુણબાઇની

અ

વેલાવંઔલ્ના

લીશ્વબયભાં અલઔાય ાભી છે , એભને દુનીમાબયભાંથી અ
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પ્રમખની લાત વંબાલલા ભાટે નીભંત્રણ ભે છે , નેઔ
આંતય યાષ્ટ્રીમ એલડૌ ા ઝ ણ તેભના સુધી શંચલા ભાંડયા
છે .
ભદાલાદના એઔ યીક્ષાલાાએ નીુણબાઇન વંદેળ
ઝીરીને

તાની

વેલા

અલા

ભાંડી

છે .

યીક્ષાભાંથી

ઈતયતા ભશેભાનને પ્રેભથી જણાલલાભાં અલે છે : ‘ વય,
અનુ ં બાડું ઔઇએ ચુઔલી દીધે ું છે ... અ ઇચ્છ ત
સ્લેચ્છાએ અના છી અલનાયા ભશેભાન ભાટે બાડું ચુઔલી
ળઔ છ!’
નીુણબાઇના એઔ સ્ભાઇર–ઔાડા ય રખ્યુ ં છે , ‘ ભં
એઔ બરાઇનુ ં ઔાભ ઔયુ,ં શલે અન લાય છે .’ એક્ટ પ
ખીલંખ,

એક્ટ

પ

ઔાઇન્ડનેવ’ના

નીુણબાઇના

સુદય
ં

લીચાય ભં અના સુધી ત શંચાડયા... શલે અન લાય
છે , ઇટ ઇઝ મય ટના નાઈ!

ભેગધનુ
પ્રેભ, વભજ, વંખઠન શુ ં પ્રખટાલી ન ળઔે સુકની જ્મત?
નંદા, ઇષ્માા, સ્ધાા ભુરી શલે ચાર બણીએ
પ્રેભ ને એઔતાના ાઠ. ભડું ન ઔય, નશંતય તુટળે
વ્મક્તી... વ્મક્તી... લીત્ર ભાાનુ ં લીકેયાળે ભતી...
ભતી...

–મ ૃતા પ્રીતભ

–ડૉ. ળળીઔાન્ત ળાશ
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સુયતના દૈ નીઔ ‘ગુજયાતભીત્ર’ભાં દય બુધલાયે લોથી
પ્રઔાળીત થતી જીલનગડતયની રેકઔ રઔપ્રીમ ઔટાય ‘ભાણવ
નાભે ક્ષીતીજ’ભાંથી (તા. 2જી જાન્યુઅયી, 2013ના અંઔભાંથી)
ગુજયાતભીત્ર ને રેકઔશ્રી. ળળીઔાન્તબાઇની યલાનખીથી
વાબાય...
વજૉઔ–વંઔા : 35–અલીષ્ઔાય ય શાઈવ, તાડલાડી, સુયત–
395 005
પન : (0261) 277 6011 ભફાઇર : 98252 33110 ઇ–
ભેઇર: sgshah57@yahoo.co.in

@@@
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265 : 10-03-2013

ખીત
-કૃષ્ણ દલે
નુક્રભણીઔા

.1.
ઈખાડે એભ ઔદી ઈખલાનુ ં નશં,
અણે ત અલ ને ફાલની જાત, ઈખલાનુ ં શમ ત્માયે
ુછલાનુ ં નશં.

ધખધખતા તડઔાના ેખ ઈય ેખ ને ઈયથી અખું લેયાન,
નીયાંતે ફેવી જે બયચઔ ીલે ને એને ારલે અ રીરાં ગુભાન,
યઔે ઔદાચ, ઔઇ ટઔે ઔદાચ, તમ ભશેપીરથી ઔઇ દીલવ
ઈઠલાનુ ં નશં.
અણે ત અલ ને ફાલની જાત ઈખલાનુ ં શમ ત્માયે
ુછલાનુ ં નશં

અણે ત એનીમે વભજણ શુ ં યાકલી અ ભસ્તીભાં કયવુ ં ઔે
પારવુ,ં
અણાં ત રીરાછભ રશીભાં રકે ું છે ખમ્ભે તે ભવભભાં
મ્શારવુ,ં
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 131
યે શવવુ ં જ અલે, શવવુ ં ફેપાભ ને આંસુ જ અલે ત
ુછલાનુ ં નશં.
અણે ત અલ ને ફાલની જાત ઈખલાનુ ં શમ ત્માયે
ુછલાનુ ં નશં.
ઉંડે ને ઉંડે જઇ ફીજુ ં શુ ં ઔયલાનુ?ં ધયલાનુ ં અણુ ં જ ધ્માન,
થ્થય ને ભાટીના ભુવ
ં ી ભુવ
ં ીને બેદ, ઔયલાનુ ં રીું તપાન,
દે કાડે અભ ઔઇ દે કાડે તેભ, તમ ધાયું નીળાન ઔદી ચુઔલાનુ ં
નશં
અણે ત અલ ને ફાલની જાત ઈખલાનુ ં શમ ત્માયે
ુછલાનુ ં નશં;
ણ ઈખાડે એભ ઔદી ઈખલાનુ ં નશં…!

.2.
યવેલ ફીચ્ચાય યગલામ થઇને બરે ચશેયા ય અભતેભ
દડે!
ભાઇઔ ભે ત ઔઇ છડે?

નાનાં ભથાં એ ટીાં શુ ં જાણે? અ બાણ શુ ં ઔયલાની ચીજ
છે ?
અઔાળે ચાંદ છે , ચાંદાભાં ુનભ ને ુનભના ામાભાં ફીજ છે ,
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ુ ે અભતેભ જડે.
લીમભાં એલ ત પાંપે ચડે ને તમ તંતન
ભાઇઔ ભે ત ઔઇ છડે?

ઈધયવ ને નવઔયાં યભત્મે ચડે ને એમ ફગ્ખાવાં વ્શંચાતાં
બાખભાં,
ઔંટા જાણે ઔે અખ્ખું કુટુમ્ફ રઇ પયલા અવ્મ ન શમ
ફાખભાં!
તાજા ઈગડેર એઔ લક્તાને ડાીએથી કંકેયી કંકેયી તડે.
ભાઇઔ ભે ત ઔઇ છડે?

‘છે લ્રી ફે લાત’, એવુ ં ઔાનભાં ડે ને ઔંઇઔ શ્રતાભાં જીલ
ાછાં અલે,
છે લ્રી, છે લ્રી છે એભ ફરી ફરીને ાછ અખ્ક ઔરાઔ એઔ
ચાલે;
વાઔયના ખાંખડાને ઔચ્ચઔચાલીને જાણે ઔડય શ ભુખ્મા ભંઔડે.
ભાઇઔ ભે ત ઔઇ છડે?

.3.
એઔ ચઔી ને ચઔ મુઝ
ં ાઇ ખમાં છે .
ચકા ને ભખના ફે દાણા શતા ને? શલે ચાંચભાંથી એ ણ
છીનલાઇ ખમા છે .
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ઔમ્પ્યુટય, ભફાઇર, ટીલી, છે વંગાં; ણ એની યં ધામ નશં
કીચડી,
ચઔી ને ચઔાનાં જીલન ય ત્રાટઔી છે ભંગલાયી નાભે એઔ
લીજી,
પાઇલસ્ટાય ભૉરનાં પારેરાં જખરભાં
ં
નાનઔડાં વનાં કલાઇ
ખમાં છે ,
એઔ ચઔી ને ચઔ મુઝ
ં ાઇ ખમાં છે .

ભીનયર લૉટયથી ત વસ્તા છે આંસુ, ને ભીઠી ણ રાખળે
યવઇ,
કાંડ ભાટે ટલતી ઔીડીની ાવે જઇ અટું ત વભજાલ
ઔઇ!
રાખે છે ળેયડીના અખ્કામે લાઢને ુચ્ચાં ળીમાીમાં કાઇ
ખમાં છે .
એઔ ચઔી ને ચઔ મુઝ
ં ાઇ ખમાં છે .
ચઔી ને ચઔ ક્યે, ‘જુ વાશેફ, શલે ફરાતુ ં ઔેભ નથી, ચં ચં?
એવુ ં તે શુ ં છે અ ઔંઠભાં, તે રાખે છે ભાયે છે ડંક જેભ લંછી!’
એક્વયે ભાં જઇ ને ડૉક્ટય ફલ્મા ઔે : ‘ગણા ડુભા ખાભાં
ટલાઇ ખમા છે ’.
એઔ ચઔી ને ચઔ મુઝ
ં ાઇ ખમાં છે .
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.4.
ફીજુ ં શુ ં ઔયલાનુ ં સ્કુરભાં?
અખ્કામે ધંધાભાં યાકલાનુ ં ધ્માન,
ક્યાંમ ત્તય યશી જામ નશં ફુરભાં.
ફીજુ ં શુ ં ઔયલાનુ ં સ્કુરભાં?

બણલાનાં ઔાયકાનાં ધભધભતાં યાકલાની
અુ ં ફે ચાય તને ટી?
ભાછરીની ાવેથી ઈગયાવ્મે યાકલાની
ભતી બયે ર ઔંઇઔ છી.
ભાસુભીમત જઇ જઇ રાખણીનુ ં વનુ ં
ણ જજે અલે ન ક્યાંઔ ભુરભાં?
ફીજુ ં શુ ં ઔયલાનુ ં સ્કુરભાં?

વીધેવીધુ ં ત ઔદી ભલાનુ ં નશં.
થડું ફેવાડી યાકલાનુ ં બ્શાય;
થનખનતી ઇચ્છાને રાખવુ ં ત જઇએ
ને ઔેટર છે ભટ્ટ લેાય!
ઉંચે અઔાળ ઔં ઔ દે કાડી ડા,
ાછુ ંકીને ઔશેલાનુ ં ઝુર ભા.
ફીજુ ં શુ ં ઔયલાનુ ં સ્કુરભાં?
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ધાયદાય પતલા ાડલાના બ્શાય
ને બાણ ત ઔયલાનુ ં રીસ્સુ,ં
જુ ાનને ંકીની આંક જ દે કામ,
એભ તાયે ણ લારીનુ ં કીસ્સુ.ં
ળીક્ષણ નશં; પાઇલસ્ટાય ફીલ્ડંખ
જરુયી છે વોથી પ્શેરા ત વંકુરભાં.
ફીજુ ં શુ ં ઔયલાનુ ં સ્કુરભાં?

.5.
ખકુના કૃષ્ણને ત લાંવીના સુય, લી મમુનાનાં ુય
ને ઈયથી ખી ને યાધા..
શં ભાયે ત જીલલાના લાંધા ..!
આંકની થયાી ધયતીભાં વ ૃન્દાલન, ખલધાન, ખકુ ક્યાં
લાલીએ?
બાંબયડા દે તી અ ભુકી ઇચ્છાનાં ધણનાં ધણ ક્યાં જઇ
ચયાલીએ?
અમકે લરલાતાં એઔ એઔ દ્શાડાને ભાખી ભાખીને ભં કાધા,
શં ભાયે ત જીલલાના લાંધા ..!
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ુયેરાં ચીય એભાં ભામો શુ ં ભીય? એનુ ં ઔાયણ એ યાજાની
યાણી,
ે ી અભ કંચતાણી;
નજયે ના ઔેભ ચડી અછે યા જીલતયની ભાંડર
કંચાતાં કંચાતાં ટાંઔા તુટે ને લી દયા ખુટે,
ને તમ ઔયલાના યજ યજ વાંધા?
શં ભાયે ત જીલલાના લાંધા ..!
ખકુન શ્વાવ રઇ, ભથુયાની શાળ રઇ, દયીમાભાં જાત તં
ફચાલી,
ભં ત અ પ્શાનીના શણશણતા શ્વને કીલ્રાની લાયતા
ચાલી;
બાખી બાખીને હમ
ુ ં બાગું ઔદાચ તમ યસ્તાને ખરાંની ફાધા!
શં ભાયે ત જીલલાના લાંધા ..!

.6.
લાંવરડી ડૉટ ઔૉભ
ભયીચ્છ ડૉટ ઔૉભ,
ડૉટ ઔૉભ વદાલન
ંૃ
અખુ,ં
ઔાનજીની લેફવાઇટ એટરી લીળા છે ઔે ઔમાં ઔમાં નાભ એભાં
યાખુ?ં
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ધાય ઔે ભીયાંફાઇ ડૉટ ઔૉભ યાકીએ ત યાધા યીવામ એનુ ં શુ?ં
લીયશી ખીનુ ં ખીત એન્ટય(Enter) ઔયીએ ને ક્યાંઔ
ફ્રૉી(Floppy) બંજામ એનુ ં શુ?ં
પ્રેભની અ ડીસ્ઔભાં (Disk) ત એલી એલી લાનખી ઔે ઔને છડું
ને ઔને ચાખુ?ં
ઔાનજીની લેફવાઇટ…

ખીતાજી ડૉટ ઔૉભ એટું ઈઔેરલાભાં ઈઔરી ખઇ ંડીતની જાત,
જાત ફી જામ, છતાં ખ્માર ના યશે ને એ જ ભાણે અ
ુનભની યાત.
તુરવી, ઔફીય, સુય, નયવંમ થઇએ ત ઈઔરે છે ઔંઇઔ ઝાંખ ું
ઝાંખ.ું
ઔાનજીની લેફવાઇટ…

એ જ પક્ત ાવલડા (Password) ભઔરી ળઔે છે જેના
સ્ક્રીન(Screen) ઈય નાચે છે શ્માભ,
એને શુ ં લાઆયવ (Virus) ભુવ
ં ી ળઔલાના જેનાં ચીય ુયી અે
ગનશ્માભ?
આન્ટયનેટ (Internet) ઈય એ થનખનત અલે, હુ ં ઔઇ દીલવ
લીન્ડ (Window) ના લાખુ.ં
ઔાનજીની લેફવાઇટ…
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.7.
રીભડાને અલી ગ્મ તાલ,
રીભડાના દાદા ક્યે, ‘ઔશી ઔશી ને થાઔી ગ્મ,
જાલ, શજી પાસ્ટફુડ કાલ.’
ટી-ળટા ને જીન્વલાી ભાંજયી ફીરાડી ક્યે અણને દુધ નશં
પાલે!
ીત્ઝા ને ફખાયની અખ્કી અ ેઢીને યટરી ને ળાઔ ક્યાંથી
બાલે?
લોથી ફટરભાં ઔેદ થઇ વડતાં એ ીણાને ીલ ને ાલ.
જાલ, શજી પાસ્ટફુડ કાલ.
 ટુ ડેટ ઔાખડા ને ઔાખડીયુ ં ભાઇઔભાં ભંડી ડયાં છે ઔાંઇ
ખાલા!
ઔંઇ ણ બંજામ નશં એલાં કાફચીમાંભાં નીઔી ડયાં છ
તભે ન્શાલા?
કુંનાં ખીત રીરાં ડતાં મુઔીને ખાલ યીભીક્વનાં ખાણાં
ખાલ.
જાલ, શજી પાસ્ટફુડ કાલ.
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ઔાન એ ઔંઇ થુઔં લાન ખુણ નથી ઔે નથી ેટ એ ઔંઇ ઔઇન
ઈઔયડ,
અણા અ ચશેયા ય ફીજાના નખ્ક ળેના ભાયીને જામ છે
ઈઝયડ?
ભાંદા ડલાનુ ં વામ ઔદી ઔઇનેમ, વાંબળ્મા છે ડૉક્ટયના
બાલ?
રીભડાને અલી ગ્મ તાલ,
રીભડાના દાદા ક્યે, ‘ઔશી ઔશી ને થાઔી ગ્મ,
જાલ શજી પાસ્ટફુડ કાલ.’

.8.
ઝયણાનુ ં દે નાભ ને ના અે લશેવ!ુ ં અ તે ઔેવ?ુ ં
ળબ્દ વાથે ઔાભ ને ાછું મુખ
ં ા યશેવ!ુ ં અ તે ઔેવ?ુ ં

યણની જેવુ ં તયવી ડીએ તમ લશે તુ ં ધ્ધય,
ઝાઔ જેવુ ં લયવી ડીએ તમ ઔશે તુ ં થ્થય;
તુ ં ફરે ફેપાભ ને ભાયે ઔંઇ ના ઔશેવ?ુ ં અ તે ઔેવ?ુ ં

શમ વ ૃક્ષની જાત ને ના છાંમ અે,
છે ભાવની યાત ને ડછામ અે;
ું
ભાંગ ું ખુલ્રેઅભ ને તાયે ઔંઇ ના દે વ?ુ ં અ તે ઔેવ?
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 140
ભત્સ્મ શઉં ને જને ઔંઇ તયલાનુ ં ુછુ?
ં
લાદ છું ત લયસુ ં ઔંઇ વયનામુ ં ુછુ?
ં
ું
બંજે અખું ખાભ ને ઔરું એઔ જ નેવ!ુ ં અ તે ઔેવ?

.9.
છે લટે ઔંટાી ભં લાદાંને ઔીધુ ં ઔે લયસ્મા લીનાના શુ ં જાલ છ?
લાદ ઔશે ઔે બાઇ લયવી ત ડીએ; ણ અશ્રી ક્યાં ઔઇ
દી’ બંજાલ છ?

ભં ઔીધુ ં શુ ં ક્ય છ? ગ્મા લયવે ક્યાં ઔમો’ત છત્રી ઈગાડલાન
લંત?
લાદ ક્યે, યશેલા દ્ય, રી જે જામ ઇ ત અંદયથી ઈખાડે
શેત,
લયવી લયવીને ભે થાઔી ખમાં ને તમ તભે ક્યાં રીરાછભ
થાલ છ?

ભં ઔીધુ ં અ યીતે શુ ં ઔાભે નાક છ ભાણવની જાત ભાથે અ?
લાદ ક્યે ચાર ભને તાયાભાં ખતી દે એઔાદી રીરીછભ ડા,
મુનુ ં ત વયનામુ ં ભતુ ં નથી ને ાછા કુંના ખીત શુ ં ખાલ
છ?
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ભં ઔીધુ ં અ યીતે તયસ્મે ભાયીને તભે વારું ત ઔયતા નથી જ,
લાદ ક્યે ફવ બાઇ, અ યીતે ભને ણ થડીઔ ચડી ખઇ
કીજ;
ફગડીએ ધધભાય લયવી ડું છું ફર, ફાઔની જેભ તભે
ન્શાલ છ?

.10.
ભાયી ાવે ઢખર યે તી, તાયી ાવે કફ જ,
ચારને યભીએ  ફે ..
હુ ં યશેલાવી થ્થયન, ને તારું વયનામુ ં ઝાઔ,
ચારને યભીએ  ફે ..

થડી ઈગડે ભાયી ઇચ્છા, થડી ઈગડે તાયી ણ;
હુ ં શંથી અઔાળ ભઔુ,ં તુ ં ંછાથી રક વખણ.
અજ ચાનઔ દુય દુયથી, અલીને ટહઔ
ુ ે અંજ.
ચારને યભીએ  ફે ..

યભતાં શેરાં ચાર તને હ,ુ ં અી દઉં થડી વભજણ,
યભતાં યભતાં ભુરી જલાનુ,ં દે ળ–લેળ વયનામુ ં ણ;
બુદ
ં બુદ
ં ભાં બી જલાનુ,ં લશી જલાનુ ં ક ક ક.
ચારને યભીએ  ફે ..
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266 : 24-03-2013

ુલા ને શ્ચીભ
–યે કા ી. વંધર
નુક્રભણીઔા

‘‘ભૉભ, ભાઇઔ ઇઝ અસ્ઔંખ ભી પય ડેટ, ઔેન અઇ
ખ?” ભાયી વ લાની ુત્રી પ્રીમાએ જ્માયે પ્રેભ ને
લીશ્વાવથી ભને અભ ુછયું ત્માયે ‘ના’ ાડલી ગયી ફની
ખઇ; ણ ‘શા’ ાડલી એનાથીમ ગયી શતી. હુ ં પઔત એટું
જ ફરી ળઔી ઔે ભને તાયા ભાટે ડય રાખે છે . તયત
ઔશે, ‘‘ઔેભ?’’ હુ ં શુ ં જલાફ અુ ં અ એઔ ળબ્દના પ્રશ્નન?
ત્રણ દીઔયીભાં પ્રીમા વોથી નાની ને એટરી
ચારાઔ ઔે તેણે વભમસુચઔતા લાયીને ભને ઝડી શતી; જેથી
હુ ં ઔાભ ઔે થાઔ ખય ત ફીજુ ં ઔઇ ફશાનુ ં ઔાઢીને લાત ઠેરી ન
ળકું. એ ભાટે જરુયી ધીયજ ણ એણે જાલી શતી. ભને યડું યડું
જઇ એટરે ઔશે, ‘‘તુ ં ચીન્તા ન ઔય. તાયાથી છુાઇને ભાયે ઔંઇ
નથી ઔયવુ ં ને એટરે ત ુછું છું.’’ ચીન્તા ગટી; ણ મુશ્ઔેરી
લધી! ભં ઔહ્યું ઔે ભને લીચાયલા ભાટે વભમ જઇએ. તે ઔશે,
‘‘બરે, ઔેટર?’’ એના ટુંઔાટચ ત્રણ પ્રશ્નએ ભને કબાલી
નાકી. ભં એઔ ભશીનાન છાભાં છ વભમ ભાંગ્મ. જાણે
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એને ણ ભને ટાલલાન એટર વભમ ભી ખમ શમ તેભ
એ ખુળ થઇ ઈઠી. ઔશેલા રાખી ઔે તાયે જ્માયે ણ એ અંખે
લાત ઔયલી શમ ત્માયે ભને ઔશેજે હુ ં તૈમાય જ છું. ભાય ભાુત્રીન ન્મન્મ ભાટેન લીશ્વાવ ત્માયે ચયભ વીભાએ શત
વાથે વાથે ઔવટી ય ણ શત.
ફીજા દીલવે પ્રેભથી ાવે ફેવાડીને ભં ભાયી અ
ત્મંત લશારી ુત્રીને ઔહ્યુ,ં ‘‘ ફેટા, ભાઇઔને હુ ં ફહુ જાણતી
નથી; તેથી શા ઔશી ળઔતી નથી.’’ એ ઔશે, ‘‘તને ભાય લીશ્વાવ
નથી? તાયે ભાયા થઔી ભાઇઔન બયવ ઔયલાન છે .’’ ભારું
લાક્યુદ્ધ ળરુ થયુ.ં ‘‘ફેટા, અ ઈમ્ભયન બયવ તાયે ણ ન
ઔયલ જઇએ.’’ ભાયી અ લાતન તયત સ્લીઔાય ઔયીને ઔશે,
‘‘ શા, એ ત કરું જ ને! એટરે ત ભે રગ્નનુ ં નશં; ડેટંખનુ
લીચાયીએ છીએ.”
ત્માય સુધી ભાયી લાત ચુચા વાંબતી ભાયી
ભટી ુત્રી નીતીએ લાતભાં ઝંરાવ્યુ.ં પ્રીમાને ઔશે, ‘‘ણ
ભમ્ભી, ડેટંખ લીળે જ ઔંઇ જાણતી નથી! શેરાં ડેટંખ એટરે શુ ં
તે એને વભજાલ.” એના પ્ા ગયભાં શત ત ભશાબાયત જ
વજાાય ુ ં શત તે ઔદાચ ફન્ને ફશેનને શેરેથી જ કફય શળે. ભં
ભારું ()જ્ઞાન દળાાવ્યુ,ં “ ભને કફય છે ! ડેટંખ એટરે છઔય
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ને છઔયી રગ્ન થઇ ખમાં શમ તેભ વાથે શયે -પયે ને છી
ન પાલે ત રગ્નની ના ાડીને ઈબા યશે.’’ પ્રીમા ઔશેલા રાખી
ઔે ના, ભમ્ભી એવુ ં નથી…. લચ્ચે જ નીતી ઔશે, ‘‘ભમ્ભીને એભ
છે ઔે ડેટંખભાં વેક્વ નીલામા છે . શલે તુ ં એની વાથે પડ
ાડીને લાત ઔય.’’ ‘‘તુ ં જ ઔશે ને!’’ એભ જ્માયે ભં નીતીને ઔહ્યું
ત્માયે ‘‘ભારું એ ખજુ ં નશં,’’ એભ ઔશી એણે ચારતી ઔડી.
અટું ઔશેતાં ણ એને તઔરીપ ડી શળે; ઔાયણ ઔે તે જાણતી
શતી ઔે ભમ્ભી જે લાતાલયણભાં ઈછયી છે તેભાં વેક્વની લાત
ુ ે ણ નશં. ણ
ઔયામ જ નશં ને ભાફા વાથે ત ભુરેચઔ
પ્રીમા ાવે ધીયજન અજે બંડાય શત ને ભાયી ત એ લખય
શાય જ શતી. એટરે પ્રીમાએ જ પયી તંત ુ વાંધ્મ. ‘‘એવુ ં નથી
ભમ્ભી, ભાયી ભીત્રતા અકી જીન્દખી ટઔી ળઔે તે ભાટે લીશ્વાવ
ઔેલલા, ભે એઔફીજાને નજીઔથી કી ળઔીએ, ભીત્ર
તયીઔે ત્માયે ણ ‘છુટ’થી શયીએ–પયીએ ને એઔફીજાને
વંબાીને વભજી ળઔીએ તે ભાટે….” અભતેભ ડેટંખ લીળે એણે
ભને ગણુ ં વભજાવ્યુ;ં ણ ભારું વભગ્ર ધ્માન ‘છુટ’ ળબ્દ ય
ઔેન્રીત શતુ.ં એટરે ભાયે ઔેટરી છુટ અલી તે લીચાયલા ભાટે
ભને ભે ર વભમ ભાયે ગુભાલલ નશત. ‘જઇશુ!’ ઔશીને ભં
તત્ઔા ુયતી ચચાાની વભાપ્તી ઔયી.
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ફા–દીઔયી લચ્ચે ભયચ ન ભંડાઇ જામ તે ભાટે અ
લાત મગ્મ વભમે મગ્મ યીતે ભાયા તી લીભરને ઔશેલાનુ ં ભં
લીચાયું શતુ.ં વાંજે જ્માયે એણે ુછયું ઔે “શુ ં લીચાયે છે ? ઔેભ
મુઝ
ં ામેરી રાખે છે ?” ત્માયે ભને ખ્માર અવ્મ ઔે હુ ં સ્લસ્થ નથી
ને અ લાત ઔયીળ ત ભાયાથી ણ લધાયે તે ઔાઇ
ઈઠળે. ઈયાંત ભાયી ક્યાં ભુર છે ને શલે ઔેભ સુધાયલી તેના
તાત્ઔારીઔ ઈામ ઔયલા ભાટેનાં સુચન અલા રાખળે. છી
ભાય અ ઔરશ મુ પ્રશ્ન યથી ભારું ધ્માન ચરીત ઔયી
દે ળે. એલા ડયથી એ વભમે હુ ં ચુ જ યશી. ખમા યલીલાયની
જેભ અ યલીલાયે ણ એભણે ઔાભ ય જવુ ં ડળે ઔે ઔેભ? એ
ુછતાં લાતની ખંબીયતા એભને વભજાઇ ખઇ ને ત્માયે
અખ ઔંઇ ન ુછલાભાં જ ળાંતી છે તે ણ વભજાઇ ખયુ.ં

ત્રણ દીલવ છી યલીલાયની યજાના દીલવે દીઔયી
(ઔદાચ ભને એઔાંત અલા જ) ભાભાને ગયે ખઇ શતી. હુ ં
વલાયભાં લશેરી ઈઠીને ભાયાં ફધાં ઔાભ અટી ચાની વાથે
પ્રેભન ઔટય રઇને લીભર વાથે લાત ઔયલા ફેઠી; ઔે જેથી જે
વભસ્મા ઈબી થઇ એભાં ભાય જ ઔાંઇ લાંઔ શમ ત ભાપ ઔયી,
અખ શુ ં ઔયવુ ં તેભાં તે દયાઇ ળઔે. વંતાન, એભાંમ દીઔયી,
કટું ઔયતી જણામ ત્માયે તેની ભાતાન લાંઔ ઔાઢલા ાછ શુ ં
ીતાન ુત્રી પ્રત્મેન સ્નેશ શળે?
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 147
અ દે ળભાં અવ્મા એટરે એઔ લસ્તુ ત કયી જ ઔે ઔઇ
ણ ઔોટુંફીઔ વભસ્મા ઈબી થામ એટરે દન ટર
ભેયીઔન ઔલ્ચય ય ઢીને શલા થલાભાં વયતા યશે છે .
અ શલાળ વાથે જ ભે ણ લાત ળરુ ઔયી. દીઔયી ઔેટરી
ડાશી ને પ્રેભા છે , અણ ઔેટર ફધ લીચાય ઔયે છે , શલે
ભટી થઇ છે ને સ્લતંત્રણે લીચાયલા રાખી છે એટરે એની
ય નજય યાકલા ભાટે અણી ાવે તેની ય લીશ્વાવ યાકલા
વીલામન ઔઇ લીઔલ્ શમ ત ઔશેલા ભં લીભરને અજીજી
ઔયી. ભાયી ભજબુયીભાં તાની ભજબુયીનુ ં પ્રતીફંફ જઇ
એ ળાંત જ યહ્યા ને ભને એઔ ઔીલ્ર વય ઔમાાની શાળ થઇ!
છી ભં તેને ભાઇઔ ને ડેટંખ લીળે લાત ઔયી. ભાઇઔ
વાથેન ુ ં પ્રીમાનુ ં શવુ–ભવુ
ં
ં એભને રુચતુ ં નશતુ એ ખ્માર
ભાઇઔને ણ અલી ખમ શત, તે ભં પ્રીમા ાવેથી જાણ્યુ ં શતુ;ં
ણ અજે લાંધ ભાઇઔન નશં;

ડેટંખન શત.

મુખ્મ

લીમ ‘ડેટંખ’ થઇ ચુક્ય શત; ભાઇઔ નશં. અ નફી
ભાં ભાય યસ્યન પ્રેભ છરઔાત શત. ાંત્રીવ લો
ભે વાથે યશી ળક્યાં તે અ પ્રેભની નફાઇને ઔાયણે જ. અ
જ નફાઇ શલે દીઔયીભાં જલા ભે છે ત્માયે એને ઔેભ
લી? એ મુઝ
ં લત પ્રશ્ન શત. લીભર એઔદભ જ ચુ થઇ
ખમા. વાથે વાથે ઈદાવ ણ! પ્રીમાને અણે વાથે ભી
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વભજાલલી ડળે એભ ઔશી, ભં એભની ભદદ ભાંખી, ત્માયે
લંધી નાકતી સ્થીય નજયે એભણે ભાયી વાભે જયુ ં ને હુ ં પયી
કબી ઈઠી.
ઈનાાના લેઔેળનની નીયાંતને ઔાયણે પ્રીમા વાથે લાત
ઔયલાન ુયત વભમ શત. ણ લાત શુ ં ને ઔેભ ઔયલી? તે
લીચાય ઔયલા છતાં સુઝતુ ં નશતુ.ં ભાભાને ત્માંથી એ ાછી
અલીને ભને બેટી. ભને એવુ ં રાગ્યુ ં જાણે એ લશાર રેલા નશં;
અલા અલી શમ. ભાઇઔની એભાં જીલનબયની બાખીદાયી
ભાટે ભાયે તૈમાયી ઔયલાની શતી. એઔ જાણ્મા ભેયીઔન
છઔયા ય ભાયી લશારી ુત્રીની વંબાન ભાયે લીશ્વાવ
ઔયલાન

શત.

જ્ઞાતી

‘લસુધૈલકુટુંફઔભ’ના

ને

ધભાના

લીચાયને

લાડા

ુસ્તઔભાંથી

કુદાલીને,
જીલનભાં

ઈતાયલાની ક્ષણ ગણી ઔયી રાખી.

થડા દીલવ છી એઔ વાંજે હુ ં ને પ્રીમા ફશાય લયં ડાભાં
શંચઔે ફેઠાં. ભાયી મુઝ
ં લણ એ વભજળે એભ ભાનીને ભં ઔહ્યું ઔે
ભાઇઔ વાય છઔય જણામ છે ને બણલાભાં ગણ શળીમાય છે
તે કરું; ણ તે, તેન ુ ં કુટુંફ ને તેન વભાજ, ફધુ ં અણાથી
જાણ્યુ ં અણે એને સ્લીઔાયીએ; ણ એ અણને ઔામભ ભાટે
સ્લીઔાયળે તેની કાતયી શુ?ં તેન જલાફ શત ઔે : ‘‘ડેટંખ
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દયમ્માન ભાય પ્રેભ ને લીશ્વાવ દૃઢ થળે ત જ ભે
યણીશુ;ં નશંતય નશં. ને તેના કુટુંફભાં ઔઇને ભાય લાંધ
નથી ને શમ ત ણ; એ ભાઇઔે વંબાલાનુ ં છે . યશી
વભાજની લાત ત ભમ્ભી, ભાય ને ભાઇઔન વભાજ એઔ જ
છે – ભેયીઔન. તભાય વભાજ જે ઇન્ડીમાભાં છે તેને ત ભે
કતાં ણ નથી ને જે શં છે તે બાયતીમ વભાજનાં
ભાયાં જેલડાં ફાઔ ભને વભજી ળઔે, ભાફા નશં.’’
તે દીલવે ભને બાન થયુ ં ઔે ભાય ને ભાયાં વંતાનન
વભાજ રખ ડી ખમ છે . ભાયી મુઝ
ં લણ એને વભજાલલા
ઔયતાં શલે તેની મુઝ
ં લણ ભાયે વભજલાની જરુય છે તેન ુ ં ણ
બાન થયુ.ં નીતીને વભજલાભાં ભં ફહુ ભટી ભુર ઔયી છે તેન
ણ શેવાવ થમ. ભાફા તયીઔે ભે એને વભજાલલાભાં જ
વ્મસ્ત શતાં; વભજલાભાં નશં. ન્તે ભે એને નશં જ વભજી
ળઔીએ તે નીયાળાએ એને ભાયાથી દુય ઔયી દીધી શતી. તે
ગયભાં જ શલા છતાં; ભાયી ચચાાભાં બાખ રેલા ત જ
અલતી, જ એનાથી એની નાની ફશેનને ઔંઇ ટેઔ ભી ળઔે.
ગુનાશીત બાલ વાથે ભં છે લ્રી દરીર ઔયી ઔે, ‘‘ભં તાયી
ભટી ફશેનને અટરી ફધી છુટ નથી અી ને શલે તને
અુ ં ત ભં એભને ન્મામ ઔમો ખણામ.”
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‘‘શભણાં જ ાછી અવુ ં છું,’’ એભ ઔશી પ્રીમા ગયભાં જઇ
નીતીને ફરાલી રાલી.
નીતી ઔશે, ‘‘ભને ત તં ન્મામ ઔમો જ છે . શલે
પ્રીમાને ન ઔયે ત વોથી લધુ અનંદ ભને થળે.’’
ત્રીજી ુત્રી સુજાતા, ભે એના ભાટે વંદ ઔયે રાં
યુલાન વાથે યણીને વાવયે સુકી છે . ને અ પ્રશ્ને ભાયી
ઔોટુંફીઔ એઔતાભાં બંખ ન ડે તેલા પ્રમત્ન તે દુયથી પનભાં
ઔમાા ઔયતી.
ભાયી શાય થઇ ચુઔી શતી ણ ઔબુરલા ભે તૈમાય
નશતાં; તેભ છુટ અલા ણ તૈમાય નશતાં. પ્રીમાના પ્રેભે
એને ગણી ધીયજ ફક્ષી શતી. ળાંત, મ ૃદુ ને પ્રેભા શાસ્મ
વાથે લી એઔ વાંજે ભને ઔશે, ‘‘ચાર, હુ ં તને યવઇભાં ભદદ
ઔરું.’’ ભાફા દુ:કી થતાં શમ ત તેને ઔેભ ખુળ ઔયલા તે ઔા
વંતાનને શસ્તખત શમ છે . યવઇ ઔયતાં ઔયતાં તે ુછલા
રાખી ઔે, “ભાઇઔ ને તેન બાઇ ચાલ્વા શુક્રલાયની વાંજ
અણી વાથે ખાલા અલી ળઔે ?” અભ ત એ ફન્ને પ્રીમાના
ભીત્રલતુ
ા ભાં શલાને ઔાયણે ભાયે ત્માં અલતા યશેતા ને
વાથે ન્મ ભીત્ર ણ શમ જ. પ્રીમાને કફય જ શતી ઔે તેના
ભીત્ર ભાટે ભાયા ગયના દયલાજા ખુલ્રા છે ; ત ણ એણે
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ુછયું તેન ભને અનંદ થમ. અ યીતે ભે ભાઇઔના વીધા
યીચમભાં અલી ળઔીએ તે એન શેત ુ શત.
છીના શુક્રલાયે વાંજે ફન્ને બાઇ ભાયી વાથે
જમ્માં. ખુફ વાયી છા ાડીને ખમા. ઔીળય લમના એ ફન્ને
બાઇને યાતના અઠ લાગ્મા છી ગયફશાય જલાની છુટ
નશતી. ઔાય ઔસ્ભાતભાં તેભની ભાતાના મ ૃત્યુ છી એભના
ીતાએ ફીજાં રગ્નન લીચાય ઔમાા લખય અ ફન્ને ફાઔના
ઈછે ય ય વભગ્ર ધ્માન ઔેન્રીત ઔયું શતુ.ં ભાઇઔ ભને ખુલ્રા
દીરન પ્રાભાણીઔ યુલાન રાગ્મ; છતાં ભાયી દીઔયીની ળક્ય
નફાઇ વાથે તે જીલનબય વાથ નીબાલે ઔે ઔેભ? ને
તેની ળક્ય નફાઇ પ્રીમાને જીલનબય વહ્ય શળે ઔે ઔેભ? એ
શ્ન હુ ં પ્રીમાના ધ્માન ય મુક્યા લખય ન યશી ળઔી. પયીને
લાત ડેટંખ ય અલીને ઈબી યશી. ‘‘એટરે જ ત ભે ડેટંખનુ ં
લીચાયીએ છીએ. શજુ રગ્નનુ ં ક્યાં નક્કી છે ? એવુ ં રાખળે ત
ભે રગ્ન નશં ઔયીએ ને ભમ્ભી, તુ ં ળા ભાટે ત્માયથી રગ્ન
સુધીનુ ં રાંબ ુ ં લીચાયે છે ? શજુ ચાયાંચ લા ત ભાયે
બણલાનુ ં ણ ફાઔી છે . ડેટંખ દયમ્માન ભાયી ભીત્રતા લધુ
ખાઢ નશં થામ ત જીલનવાથી થલાન વલાર જ ઈબ થત
નથી!’’ ‘‘ભતરફ ઔે ડેટંખ એટરે રગ્ન ભાટે જરુયી ભીત્રતા
ખાઢ ઔયલાન પ્રમાવ એભ જ ને? ત છી ભને લચન અ ઔે
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તુ ં ભને ુછયા લખય રગ્નનુ ં નક્કી નશં ઔયે .” ભં અભ ઔહ્યુ ઔે
પ્રીતી તયત ઔબુર થઇ. તેથી ભને શાળ થઇ. શજુ ભાયી ાવે
ગણ વભમ છે . હુ ં એને ાછી લાી રઇળ. એભ ભન ભનાલીને
ભં તેને ડેટંખની છુટ અી.
થડા દીલવ લીત્મા શળે ત્માં લઢલ વાથે પ્રીમાએ એઔ
નલ શ્ન ુછય, ‘‘ભભ, તુ ં ઔશેતી શમ છે ઔે જખતના ફધા
ધભો વભાન છે ફયાફયને?’’ ભં જલાફ અપ્મ, ‘‘શા, ઔેભ તાયે
ધભા ત નથી ફદરલ ને?’’ ભારું રશી લેખથી દડલા રાગ્યુ.ં
“નશં, નશં, ભમ્ભી….’’ ક્યાયે ઔ ભૉભ ને ક્યાયે ઔ ભમ્ભી ઔશેતી
એ ભને ળાંત ઔયલા રાખી. ‘‘ભાઇઔ ફહુ વાય છઔય છે . ભને
ઔશે છે ઔે તને હુ ં ક્યાયે મ ધભા ફદરલાની પયજ નશં ાડુ;ં
ણ……” અખ ઔંઇઔ ઔશેતાં તે ટઔી ખઇ. “ત છી ળી
લાત છે ? ફરને!” ભં તયત સ્લસ્થતા ધાયણ ઔયી ુછયુ.ં ભાઇઔ
ઔશે છે , ‘અણે બલીષ્મભાં રગ્ન ઔયીએ ત અણાં ફાઔ
ભાય ધભા ાળે. તાયાં ભાફાને તેન લાંધ નથીને, તે
ુછી જજે. છી ત્માયે ધભાન ઝગડ અણાં લોના વંફધ
ં
ય ાણી પેયલે; તે ઔયતાં ત્માયથી ટઔવુ ં વારું!’ ભં ઔહ્યું ઔે,
‘ઝગડ તે જ ઔઇ ણ ધભાની લીરુદ્ધની ફાફત છે . ભાટે ધભા
ુ ીમાદ છે ; ણ તેને ઔશેજે ધભા
ભાટે ઝગડલાની લાત ત ફેબન
ભાટે વશીષ્ણુ એલાં ભાયાં ભાફા, ભાંવાશાયી કયાઔ ભાટે
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વશીષ્ણુ છે . ને તુ ં પઔત ળાઔાશાયી યવઇ જ ઔયી ળઔીળ એ
ણ એને ઔશી દે જે.’ ઈછે રાં દડાની જેભ ભાયી દીઔયી ફીચાયી
એના રુભભાં જતી યશી. ભે ત અભેમ અ વમ્ફન્ધ અખ
લીઔવે એવુ ં ઇચ્છતા નશતાં.
શલે ભાઇઔ એઔર લાયનલાય ભાયે ત્માં અલલા
રાગ્મ. પ્રીમા તેને ત્માં જતી તે ભને ફહુ રુચતુ ં નશં; એટરે હુ ં
ભાઇઔને લધુ પ્રેભથી વત્ઔાયતી. ભાઇઔના ડૅડીને પ્રીમા ભાટે
વાય બાલ છે એ જાણ્મા છી ભને થયુ ં ઔે ભાયે લીઘ્ન ન
ફનવુ ં જઇએ. રગ્ન શેરાં તે ‘શદ’ નશં ંખે તેની
કાતયી ણ ભાઇઔ યના ધાભીઔ પ્રતીફંધથી ને તેના લધુ
યીચમથી થઇ. એભના ય લધતા જતાં લીશ્વાવને ઔાયણે
ભાય ડય ગટત જત શત. ભાઇઔ ભાયી દુનીમાભાં પ્રલેળ
ાભી ચુક્ય શત. શલે તે પ્રીમાને છડી દે ત પ્રીમાની ળી
શારત થામ તેની ચંતા ભને ઔાયણ થલા રાખી શતી! ફન્ને
ભટી ફશેન ભાયી અ ચંતા ય પ્રશાય ઔયતાં ઔશે, ‘‘ત્માયે ત
તાયે ઔાયણે પ્રીમા એને છડી દે એલી ળક્યતા લધાયે છે . ને
એભ થામ ત ભાઇઔની ભનદળા ળી થામ તેન તને ખ્માર
છે ?’’
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સુઔાન ભાયા શાથભાં છે તે ભ્રભ બાંખતાં ીડા ગણીમ
થઇ; ણ વાથે એઔ પ્રઔાળ ણ ભનભાં ડય ઔે તાના
ફાઔની ળક્તીન અંદાજ ભાફા એભના યની વત્તાની
અંધતાને ઔાયણે રખાલી ળક્તા નથી.
અઠ લા જતજતાભાં લીતી ખમાં. પ્રીમા ને ભાઇઔ
ફંને ડૉક્ટયે ટની ઈચ્ચ દલી પ્રાપ્ત ઔયી સ્લનીબાય થઇ,
રગ્ન ભાટેની તૈમાયી ઔયલા રાગ્માં. અ લો દયમ્માન ભાઇઔ
ને પ્રીમાના ડૅડી લચ્ચે ણ લીશ્વાવ ફંધામ શત. લીયધનાં
ફધાં લભ ળભી ચુક્યાં શતાં. ક્યાયે ઔ પ્રીમા ને ભાઇઔ નાનાં
ફાઔની જેભ ઝગડી ડતાં ને ભને એની જાણ થામ તે
શેરાં ત ભાયી વાભે ફન્ને શવતાં ઈબાં શમ! ભાઇઔ ગુજયાતી
ફરલાની ઔળીળ ઔયત ત્માયે ગય કડકડાટ શાસ્મથી બયાઇ
જતુ.ં અલે ત્માયે ‘કેભ ચ?’ (ઔેભ છ?)થી ળરુ ઔયી, જામ
ત્માયે ‘અલજ’ સુધી ગુજયાતી ળીકલાની તેની ઔળીળ ચાુ
યશેતી.
ફન્ને ક્ષનાં ભાફાની ખુળી ભાટે રગ્ન શીન્દુ લીધીથી
ને ખ્રીસ્તી ધભાની લીધીથી એભ લાયાપયતી ફે દીલવ
ઈજલલાનુ ં નક્કી થયુ.ં ફન્ને પ્રવંખે ફન્ને ક્ષના કુટુમ્ફીજન ને
સ્નેશીભીત્રની શાજયીભાં ભંદી યં ગ્મા શાથે પ્રીમાએ, ગુજયાતી
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લયયાજાના ળાઔ વાથે વાપ શેયેરા ભાઇઔના ખાભાં
લયભાા અયી. બ્રાહ્મણના ભંત્રચ્ચાય વાથે પેયા પમાં. ફીજા
દીલવે રગ્નના વપેદ ળાઔભાં લીત્રતાની મુતી વભી પ્રીમા
ને ‘Made in India’ ટાઇ વાથે બ્લ્યુ સુટભાં વજ્જ ભાઇઔ ‘I
do’ ઔશી ાદયીની શાજયીભાં લચનફદ્ધ થમાં.

લડીરના

અળીલાાદ ભાટે પ્રણાભ ઔયલા ભાઇઔ પ્રીમાને નુવમો ને
ભાઇઔના કુટુમ્ફી વાથેના ડાન્વભાં પ્રીમા જડાઇ. ુય ખ્માર
યાકી “something new, something old, something blue,
something borrowed”ન ળણખાય વજી પ્રીમાએ ભાઇઔ વાથે
વશજીલનને ંથે પ્રમાણ ળરુ ઔયું ત્માયે ભાયાં શ્રુભાંથી ઔલી
દાદનુ ં અ લીદામખીત ટઔતુ ં શતુ ં :

‘‘ઔાજા ઔેય ઔટઔ ભાય, ખાંઠથી છુટી ગ્મ
ભભતા રુલે જેભ લેળુભાં લીયડ ફુટી ગ્મ”
–યે કા ી. વંધર
રેકીઔા–વમ્ઔા :

Rekha P. Sindhal
5022-Redvine way, Hixson, TN 37343, USA
Phone: 423-244-0392
ઇભેર: rekhasindhal@comcast.net
રેકીઔાન બ્રખ : http://axaypatra.wordpress.com/
@@@
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267 : 07-04-2013

લતનની ભાટી
–અળા લીયે ન્ર
નુક્રભણીઔા

દીલાીના તશેલાય નજીઔભાં જ શતા. શં યદે ળની
ભુભી ય હુ ં વાલ એઔર શત; ગય–યીલાય, સ્નેશીજનથી
દુય. જીન્દખીની ઔદાચ અ શેરી જ દીલાી શતી જ્માયે હુ ં
ભાયા કુટુમ્ફની વાથે નશત. ઔમ્નીના ઔાભે એઔાદ ભશીના
શેરાં રંડન અવ્મ ને શજી ચાય–ાંચ ભશીના સુધી
યઔાવુ ં ડે એભ શતુ.ં
શં

ફનેરા

નલા

ભીત્ર,

વશઔભાચાયી

વોને

દીલાી નીભીત્તે ઔંઇ ને ઔંઇ બેટ અલી જઇએ એભ
લીચાયીને હુ ં કયીદી ઔયલા નીઔે ર. ‘ ઇન્ડીમન સ્ાઇવ
ળૉ’ નાભના સ્ટયભાં દયે ઔેદયે ઔ પ્રઔાયની બાયતીમ ચીજ–
લસ્તુ ભી જામ. હુ ં દીલા, ભીણફત્તી, યં ખી ભાટેના યં ખના
ઔાઈન્ટય ય ફધુ ં જલાભાં ભળગુર શત ત્માં ઔઇ સ્ત્રીન
લાજ વંબામ :
‘એક્વક્યુઝ ભી, અ ઇન્ડીમાથી અલ છ?’
ઔપની–રંગ ને ખભાં જમુયી ભજડી શેયેર
ભાય દે કાલ જ એલ શત ઔે જેની ય બાયતીમતાની છા
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શતી. રખબખ ચાવેઔ લાની રાખતી એ સ્ત્રીને ભં ધાયીને
જઇ. સુદય,
ં
નભણા ચશેયા ય બાલલાશી આંક. ણ એ
આંકભાંથી ઈદાવી ડઔીમાં ઔયતી શતી. અધુનીઔ શેયલેળ;
છતાં એનાં મુીમાં બાયતીમ ભુભીભાં શતાં એવુ ં ભને એને
જતાંની વાથે રાગ્યુ.ં ભં જલાફ અપ્મ, ‘ શા, ભૅભ, હુ ં
શૈદયાફાદથી અવુ ં છું.’
એની અકભાં એઔ જફ પ્રઔાયની ચભઔ અલી
ખઇ. તેણે ઔહ્યુ,ં ‘ઔેટું વારું! તભને બાયતભાં યશેલા ભે છે .
રંડનભાં લધુ યઔાલાના છ ઔે બાયત ાછા જલાના?’
‘હુ ં ભાયી ઔમ્નીના ઔાભે અવ્મ છું. શજી ચાયાંચ
ભશીના ત યઔાવુ ં ડળે. ત્માય છી બાયત ાછ જઇળ.’
‘ભાયાં રગ્ન થમાં તે શેરાં હુ ં મુમ્ફઇ યશેતી શતી.
શલે ત ચીવ લયવથી શં છું. રંડન અવ્મા છી એક્કે
લાય બાયત ખઇ નથી..’ ઔશીને એણે ઔદાચ નીવાવ નાખ્મ
થલા ભને એવુ ં રાગ્યુ.ં ણ તયત જ ચશેયા ય યાણે
શાસ્મ રાલતાં એ ફરી, ‘હુ ં ભાનુ ં છું ઔે જે ઔઇ બાયત જઇ
ળઔે તે નવીફદાય છે .’
ભાયી લાત ચારતી શતી ત્માં એઔ યુલાન અવ્મ
ને ઔશેલા રાગ્મ, ‘ ભૉભ, ફહુ ભડું થઇ ખયુ,ં નીઔવુ ં
છે ને?’ ને એ જરદી જરદી ભને ‘ફા....મ’ ઔશીને જતી
યશી. તે દીલવે હુ ં ક્યાંમ સુધી એને લીળે લીચાયત યહ્ય.
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ચ્ચીવ ચ્ચીવ લા સુધી રંડનની ઝાઔઝભાબયી જીન્દખી
જીવ્મા છી ણ એને બાયતનુ ં અટું અઔાણ ઔેભ શળે?
જાણે અ ભાયા વલારન જલાફ અલા ભાટે જ
શમ એભ ંદયે ઔ દીલવ છી ભને એઔ ભૉરભાં તે ભી
ખઇ. એણે શવીને ભને ‘ઔેભ છ?’ ુછયુ.ં
ભં ઔહ્યુ,ં ‘ભઝાભાં. ણ અણી તે દીલવની મુરાઔાત
ફહુ ટુંઔી યશી. ભાયે તભાયી વાથે થડી લાત ઔયલી છે . તભને
લાંધ ન શમ ત યે સ્ટયં ટભાં ફેવીએ?’ અજે એને ફીરકુર
ઈતાલ નશતી એટરે ઔૉપીની ચુસ્ઔી રેતાં રેતાં ભે ફન્ને
લાતે

લગ્માં.

એણે

ઔઇ

ઓચાયીઔતા

લીના

ભાયા

વલારના જલાફ અપ્મા.
‘ભાયાં ફે વંતાન. એઔ દીઔય. જેને તભે તે દીલવે
જમ. એ શંની જ છઔયી વાથે યણ્મ છે . ભે ઇન્ડીમા
શતાં ત્માયે એન જન્ભ થમેર. એનુ ં નાભ વભીય ાડે;ું ણ
શલે એ ‘વેભ’ના નાભે કામ છે .’
‘ને ફીજુ ં વંતાન?’
‘વેભથી નાની દીઔયીનુ ં નાભ છે ‘વાયા’. એન જન્ભ
ભે શં રંડન અવ્માં છી થમ.’
‘તભાયા તી શુ ં ઔયે છે ?’
તી લીળે લાત ઔયલાન ઝાઝ ઈભઔ ન શમ
એલા બાલ વાથે એ ફરી, ‘ ટી.લી.ભાં અટા ડામયે ક્ટય છે .
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રગ્ન શેરાં હુ ં મુમ્ફઇ શતી ત્માયે યે ડીમભાં એનાઈન્વયની
નઔયી ઔયતી.

ત્માં જ ભાયી ને દીેન્રની કાણ થઇ

ને ધીભેધીભે યીચમ પ્રેભભાં રટામ. ભે ભયાઠી ને
એ ંજાફી. ભાયા ગયભાં વકત લીયધ શત.’
‘ત છી તભે રગ્ન ઔેલી યીતે ઔમાં ?’ ભને એની
લાતભાં યવ ડત જત શત..
‘બાખીને. ણ ભાયાં ીમયીમાંએ એ છી ભાયી
વાથેન

વમ્ફન્ધ

તડી

નાખ્મ.

વભીયન

જન્ભ

થમાના

વભાચાય ભઔલ્મા, તમે ઔઇ જલા ન અવ્યુ;ં ભા ણ નશં.’
ફરતાં ફરતાં એની આંકભાં આંસુ છરઔામાં એ એણે
ટીસ્યુ–ેયથી ુછયાં..
‘દીેન્રનુ ં રંડન યે ડીમ ભાટે વીરેક્ળન થયુ ં ને ભે
બાયત

છડી

રંડન

અલી

ખમાં.

ળરુઅતભાં

શંની

જીલનદ્ધતીભાં ખઠલાવુ ં ભાયે ભાટે ફહુ મુશ્ઔેર શતુ.ં લકત
જતાં એભાં ત હુ ં ખઠલાઇ ખઇ; ણ અજ સુધી હુ ં ભનથી
શં ખઠલાઇ ળઔી નથી.
‘દીઔયાએ એની ભનવંદ છઔયી વાથે રગ્ન ઔમાં ને
ખુળ છે . દીઔયી એના ભીત્ર વાથે રગ્ન લીના ણ યાતની
યાત ખાે છે . તી ઔઇ ચઔાટ લીના ભાયા દે કતાં જ
એની સ્ત્રીભીત્રને ખે લખાડે છે . જ દીઔયાને અ લીળે ઔંઇ
ણ ઔશેલા જાઉં ત ઔશે છે :
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‘ભૉભ,

તાયા

લીચાય

અલા

જુનલાણી

ઔેભ

છે ?

અટરા ભટા રંડનભાંથી તુ ં ણ એઔાદ ફ્રેન્ડ ળધી ઔાઢ ને
તાયી યીતે ભઝા ઔય. – અ છે શંની વંસ્કૃતી! જેભાં દીઔય
ભાને ળીકાભણ અે છે ઔે, તુ ં ણ ભીત્ર ળધી ઔાઢ! ભાયા
બમાા–ુમાા વંવાય લચ્ચે હુ ં એઔરી છું, વાલ એઔરી!’ ઔશેતાં
ઔશેતાં તે એ યડી ડી.
ભં ઔહ્યુ,ં ‘ તભે બાયતીમ વંસ્કૃતી ને બાયત ભાટે
અટું ઝુય છ ત એઔાદ લકત ત ભાયે ત્માં અલ! ભારું
તભને અખતરું અભંત્રણ છે .’
‘અલીળ. જરુય અલીળ. જ્માયે શંની એઔરતા
ભાયાથી વશન નશં જ થામ ત્માયે થલા ત ભાયાં દીઔયા–
દીઔયીનાં વંતાનને રઇને હુ ં બાયત અલીળ ને ફતાલીળ ઔે
જુ, અ છે ભાયી ભાત ૃભુભી. ણ ત્માયે ભારું એઔ ઔાભ
ઔયળ? બાયતના એયટા ય ઈતય ત્માયે ત્માંની ધુ ભાથે
ચડાલીને ભને માદ ઔયજ. અટું ઔયળને?’
છી ભાય જલાફ વાંબળ્મા લીના જ એ ઈઠીને
ચારી ખઇ.
(ભીના કંડની ભયાઠી લાતાાને અધાયે )
તા. 01/12/2012ના ‘ભુભીુત્ર’ ાક્ષીઔના છે લ્રે ાનેથી
વાબાય...
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–અળા લીયે ન્ર
વજૉઔ–વમ્ઔા :
ફી–401, દે લદળાન, શારય, લરવાડ– 396 001
પન : 02632-251 719
ભફાઇર : 94285 41137
ઇ–ભેઇર : avs_50@yahoo.com

●♦

♦
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268 : 21-04-2013

ખઝર
– રક્ષ્ભી ડફયીમા
નુક્રભણીઔા

.1.
અજની અ ને અજે, કાજે શલાળથી ,
ઔાં ખમેરી ને ાછી, લાજે શલાળથી!

ઔેટુ,ં ક્યાં ફરવુ,ં એન ઔયી અંદાઝ નેભોનની ળયત ફધીમે ાજે શલાળથી!

જ ુયાલ ઔે ખુરાવ શમ ના વંખીન ત ,
વાલ વાચી લાતને ણ ટાજે શલાળથી!

આંક, ભન ઔે ઔંઠભાં, ઔયી તયવ જ તયપડે ,
ત ખઝરના રમભાં એને, ઢાજે શલાળથી!

ને છી ભળે ફધામે પ્રશ્નના ઈત્તય તને,
તઔા વાથે તથ્મને ણ, ખાજે શલાળથી!
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.2.
ઔક્કાભાં ભં ક્ષય જમા,
ને ક્ષયભાં ઇશ્વય જમા!

વીધા–વાદા પ્રશ્નના ણ,
ગયા ગયા ઈત્તય જમા!

કારી બયલાના યસ્તા,
ખીત-ખઝરભાં નલતય જમા!

વંફધ
ં ના યટા યશીયા-ભતી જડતય જમા!

વભજણન દીલ પ્રખટાલી,
દુઃકનાં ઔાયણ અંદય જમાં!

.3.
દીરથી લધાલી રે ખય થડી-ગણી,
ત લાતની થાળે વય થડી-ગણી!

વંબાલના ભં વ અનાની ઔયી,
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ને, કીરલી છે ાનકય થડી-ગણી!

વાથાઔ થયુ ં ીડાનુ ં શવુ ં અકયે ,
એ છે ત છે , ભાયી ઔદય થડી-ગણી!

અંતે ખુળીએ ખુળ થઇ અપ્યુ ં લચન,
એ અલળે લવય ઈય થડી-ગણી!

ભં લાતને વ્શેતી ઔયી ઔાખ ઈય,
એ ી ખઇ તયવી નજય થડી-ગણી!

.4.
અભ બયચઔ, અભ કારી!
ભન ત છે જાદુની પ્મારી!

એ શતી નલજાત તમે,
લાત અકી યાત ચારી!

છે વલાર વાલ નક્કય,
ણ જલાફ છે કમારી!
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ગાવની રીરી વબા ય,
શ્વેત ઝાઔની છે રારી!

વાત ખરાં ભં બમાં છે ,
ખુદની દુઃકતી યખને ઝારી!

તુ ં ખણીત એવુ ં ખણે ઔેમુઠ્ઠી મુદ્દર, વ્માજ ારી!

ઔેપીમત ભાયી સુણીને,
અ ખઝર ણ ફુરી-પારી!

.5.
ધીયતા ધાયી જુ,
ઔાં છી શાયી જુ!

લ્મ, ઔરભ, ઔાખ છી,
જાત લીસ્તાયી જુ!

ચીતય ચૈતય નેટેયલાં ઠાયી જુ!
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શુન્મની ઔીમ્ભત થળે,
એઔ લતાયી જુ!

‘ઔણ છું’?ના પ્રશ્નથી,
ખુદ્દને ડઔાયી જુ!

એઔ લૈયાખી ક્ષણે,
જીલ ળણખાયી જુ!

.6.
બાય કારી ક્ષણન ઔામભ શમ છે ;
ઔાં છી વભજણન ઔામભ શમ છે .

ટાઢ, તડઔ, ઝાંઝલા ને થયથી,
દફદફ ત યણન ઔામભ શમ છે .
ઔરું ભન, તયસ્માં નમન, લશેત વભમ..
પ્રશ્ન ફવ, એ ત્રણન ઔામભ શમ છે .

ચાવ ચશેયા ય વભમ ાડે ને,
લાંઔ ઔાં દાણન ઔામભ શમ છે ?
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વાલ વાચી લાત ઔયલી શમ..ણ,
ડય વલામા ‘ણ’ન ઔામભ શમ છે .

.7.
ઔાર અકી અજ વાથે જેભ છે ,
‘તુ ં નથી; ણ છે ’ના પ્રશ્ન તેભ છે .

શંળથી ાડે છે ડગ ાનકય,
એટરે એને ભં ુછયુ,ં ‘ઔેભ છે ?’

ાયદળાઔ શમ યટ છતાં,
લજ્ર જેલ ભેગ-ધનુી વ્શેભ છે .

વ ૃક્ષની વંબાલના છે ફીજભાં,
ાયણાંનાં ખીતભાં ણ એભ છે !

તભાં દાલાન, ઔીનાયા ળાંત છે ,
અભ ત દયીમ કુળ ને ક્ષેભ છે !

.8.
શુ ં શતુ?ં ને શુ ં થળે? છે અંદય પ્રશ્ન;
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ભનભાં ઘુટં યા ત થઇ ગ્મા ભંતય પ્રશ્ન!

ઔઇના લયવી જલાથી ઈખળે ઈત્તય,
અળ યાકીને ઈબા છે ફંજય પ્રશ્ન!

યાકે છે વાેક્ષ થઇ વંફધ
ં ભાં ણ,
ક્યાંઔ છું, ક્યાંઔ ઝાઝું અંતય પ્રશ્ન!

ગાટ ગડલા યીત નકી જભાલે છે ,
તીય, બાર, ટાંઔણી ને કંજય પ્રશ્ન!

જ્માં જલાફ જીન્દખીને જલાળું દે ,
રાખલાના ત્માં વશજ ને સુદય
ં
પ્રશ્ન!

.9.
વંલાદ 'હુ'ં થી ઔય, છી ગડતય થળે!
ગટના શળે ઝીણી; છતાં ચણતય થળે!

તુ ં ઔલ્નાને ફે-ગડી લતાય ત,
ઔયી શઔીઔત ય વયવ જડતય થળે!
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વંદબા ીડાન શળે, જ નાભભાં,
ચચાા થળે, ને એમ ણ નલતય થળે!

જ, બાગ્મલળ કટી ઠયે ઔાયણ લખય
ત, ધાયણાના ઔાજે ઔતય થળે!

ળધ બરે ને દદા નાં ઔાયણ નલાં,
એના ઈામ એટરાં ડતય થળે!

.10.
એઔ વલામી ક્ષણની વાકે,
અબ ઢે યજઔણની વાકે!

એઔરતાએ વાથ નીબાવ્મ,
તં દીધેરા વ્રણની વાકે!

યે ત લચાે દયીમ ખાે ,
તડઔ ઔામભ યણની વાકે!

વનુ ં નશં ણ એઔ શઔીઔત,
ટઔે છે આંજણની વાકે!
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યશી ખઇ અંતે લાત ધુયી,
પ્રશ્ન લીનાના ‘ણ’ની વાકે!

ઔઇના શલાની ગટના,
ઈખે છે દાણની વાકે!

.11.
ભં વાંજ વાચલી ત ઈજી થઇ વલાય,
ને ભોન વાચવ્યુ ં ત થ્મા ળબ્દથી પ્રશાય.

વાયાં શુઔન રરાટે ને શાથભાં રઇને,
અનંદને ભી; ણ ીડાભાં થ્મ લધાય.

છે થય આંખણાંભાં ત ાનકયના શૈમે,
બીની ઈખી છે ધયત ઔે અલળે ફશાય.

એના સુધી જલાન યસ્ત ભને ભળ્મ છે ,
પ્રશ્ન ફશાયના; ણ અંદય ઔમો સુધાય

જ્માં ળધલાનુ ં છડયુ,ં ત્માંમે ભને ભી ‘હ’ુ ં ,
વંલાદ ને વભાધી; ફન્નેન રૈ વશાય.
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.12.
ભુરને સ્લીઔારું છું!
જલાળું લીસ્તારું છું!

તઔા ની દીલાર તડી,
તથ્મને ઈખારું છું!

થ્થય વભજ ઔે ઇશ્વય,
હુ ં ળબ્દ લતારું છું!
ફત્રીવ ઔઠે દીલા થ્મા,
તારું શવુ ં ધારું છું!
સુયજ ઈખે ઔે ડુફ,ે
વભબાલે વત્ઔારું છું!

–રક્ષ્ભી ડફયીમા–
(રક્ષ્ભીફશેનની અલી જ ભધુય ખઝર ભાણલા ને એભન
વ–તસ્લીય યીચમ ાભલા, તા. ૨૩/૧૨/૨૦૦૭ની ૧૩૩ભી
www.gujaratilexicon.com

P a g e | 172
‘વન્ડે ઇ–ભશેપીર’ની અ
http://gujaratilexicon.com/magazine/sundayemahefil/
રંઔના ાન ૩૦ યથી તે ડાઈનરડ ઔયલા લીનંતી છે .)
વમ્ઔા :
'વભન્લમ'
૯, નશેરુનખય વવામટી,
નાના ભલા યડ, યાજઔટ – 360 004
ભફાઇર : 96875 19952
Email: laxmi_samanvay@yahoo.in

@@@@@

www.gujaratilexicon.com

P a g e | 173

269 : 05-05-2013

ુ ી ફા
ગુણન
– ડૉ. ગુણલંત ળાશ
નુક્રભણીઔા

રાડ તાુઔાના વાંધીએય ખાભે લીવેઔ લાની
છઔયીને પ્રાથભીઔ ઔન્માળાાભાં ળીક્ષીઔા તયીઔે નઔયી ભી.
છઔયી ાટીદાય ને ાણીદાય શતી. વન ૧૯૨૦ની વારભાં
ખાંધીજીએ

શાઔર

ઔયે રી

ને

વયઔાયી

નઔયને

નઔયી

છડલાનુ ં અહ્વાન ઔયે .ું એ જ લે ખાંધીજી વયજીની નામડુ
વાથે

રાડ ખમેરા ને

ભટી

જાશેયવબાભાં એભણે

સ્લયાજ્મની રડત ભાટે શાજય યશેરી સ્ત્રી ાવે વનાનાં
ગયે ણાંની ભાંખણી ઔયી. એ વબાભાં ખમેરી ેરી ાટીદાય
છઔયીએ તાની લંટી ફાુને ાણ ઔયી દીધી. રખબખ
વત્તય લા છી એ છઔયી ભાયી ફા ફની ખઇ.

ફાને ભં ઔદી સુયજ ઈગ્મા છી થાયીભાંથી ફેઠી
થતી જઇ નથી. એ ગંટીએ દતી ત્માયે પ્રબાતીમાં ખાતી
એવુ ં સ્ભયણ છે . ફા દક્ષીણામુતી બાલનખયભાં ફાઔની
‘મુછાી ભા’ ખણાતા શ્રી ખીજુબાઇ ફધેઔાની ળીષ્મા શતી
ને

ભન્ટેવયી

દ્ધતીએ

ફાઔેલણીની
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અલેરી. દક્ષીણામુતીના શ્રી નાનાબાઇ બટ્ટ ફાના ગુરુદે
શતા. અભ છતાં ભને ક્યાયે ઔ ળૈક્ષણીઔ ભેથીાઔ ભત. અ
ફંને યાંદેયને ગયે ફે લકત અલેરા. ફા બજન ખાતી કયી;
યં ત ુ એના ઔંઠે લાયં લાય જે ંક્તી ભં વાંબે રી તે અ
શતી :
ભશાદે લ જાઉં ઈતાલી ને
જઇ ચઢાવુ ં ફુર,
ભશાદે લજી યવન થમા ને
તભે અવ્માં ણભર.
થ્થય એટરા દે લ ઔમાા ને
જઇ ચઢાવ્મા શાય,
ાયલતી યવન થમાં ત્માયે
ગહડમાં ફાંધ્માં ગેય.
ફા લીળે રકતી લકતે હુ ં મુઝ
ં ાય નુબલી યહ્ય છું.
ઔઇ ળીશુ તાની ભાતા લીળે તટસ્થબાલે રકી ળઔે?
ત્માયે ભાયા ભનભાં વાક્ષીબાલ ને ભાત ૃબાલ લચ્ચે જાણે
ુ યુદ્ધ ચારી યહ્યું છે . એઔ ફાજુએ લાત્વલ્મમુતી ભાતા છે
તુમર
ને ફીજી ફાજુ ઔરભની કાનખી પ્રાભાણીઔતા છે . ફા
તયપથી થમેરી ઔેટરીઔ વાત્ત્લીઔ જલણીની લાત યવ ડે
તેલી છે . ફાને ન્મામ ન થામ એ યીતે શં થડીઔ લાત
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ઔયલી છે . અત્ભઔથા રકનાયની ગ્નીયીક્ષા અલી નાજુઔ
લાત પ્રખટ ઔયતી લકતે થતી શમ છે .

ફા પ્રાથભીઔ ઔન્માળાાની અચામાા શતી. ફાન
ફધ જ પ્રમત્ન તાની ળાાને અદળા ળાા ફનાલલાન
શત. ળીક્ષીઔા તયીઔે ફાન પ્રબાલ ખાભભાં એલ શત ઔે
ભાયે

ગયે

ગણા

ભશાનુબાલ

અલતા.

ઔીળયરાર

ભળરુલાાના ગુરુ ઔેદાયનાથજી, ગુરુદમાર ભલ્રીઔ, ંડીત
રારન, તાયાફશેન ભડઔ, ખાંધીજીના અંતેલાવી બણવારી,
ભશાદે લ

દે વાઇ,

પ્ર.

વી.

એન.

લઔીર

જેલા

નેઔ

ભશાનુબાલ ગયે અલેરા. ંડીત રારને ફાને બેટ તયીઔે
અેરી ચાંદીની વાંઔી શજી લંતીઔાએ વાચલી યાકી છે .
અજે ણ હુ ં ઔશી ળકું ઔે ફા જેલી વંનીષ્ઠ અચામાા ને
ળીક્ષીઔા ભને જલા ભી નથી. ળીક્ષીઔા અદયુલાઔ ફાને
‘ભટા ફશેન’ ઔશેતી. ઔેટરીઔ યુલાન યીણીત સ્ત્રી ફાને
ગુરુબાલે જતી ને ફા ઔશે તેભ ઔયતી. ફા એભની અંખત
ફાફતભાં લધાયે ડત ઉંડ યવ રઇને ભાખાદળાન અતી.
ક્યાયે ઔ

ભને

થડી

લાત

રઝર

વંબાતી.

નીયલાદણે ફાના ઔાઈન્વેરંખના ઔેન્રભાં વેક્વની ભાની
રીધેરી વભસ્મા જ યશેતી. ફાને અલી ફાફતભાં સ્લ–
નીયુક્ત

ઔાઈન્વેરય

ફનલાની

શંળ

યશેતી.
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ઝગડા ણ ફા ાવે અલતા. ફા લચર યસ્ત ઔાઢી
અતી.

એઔ દીલવ હુ ં ભથ ફેઠ ફેઠ ઔશુઔં લાંચત શત.
ફા ખંબીય લદને શાથભાં ભાય ધલા નાકેર ામજાભ
રઇને અલી ને ફટન અખ લખેરા સ્લપ્નદના
વંઔેતને ફતાલીને ઔશે : ‘અવુ ં ઔેભ થામ?’ હુ ં ત ડગાઇ જ
ખમ. જે લસ્તુ વાલ વશજ ને વાલાશત્રઔ શતી, તેને ફાએ
ાયુક્ત ફનાલી દીધી. કુભાય લસ્થાભાં થમેરી અલી
નેઔ વાત્ત્લીઔ જલણીને ઔાયણે શજી અજે ણ હુ ં એઔાંતભાં
ન્મ ઔઇ સ્ત્રીને વશજણે એટરે ઔે વબાન ફન્મા લખય
ભી

ળક્ત

નથી.

પીમાભાં ારીપઇની

ટરી

ય

ખઠીમા તયપથી જે કુળીક્ષણ ભે  ું તે છું શમ તેભ
ફાએ એભાં વાત્ત્લીઔ ાગ્રંથીન ઈભેય ઔમો. ફાનુ ં લખણ
(બ્વેળન) ભને જીલનબય નડયુ;ં શજી અજે ણ નડે છે .
ફાન એભાં કાવ લાંઔ ન શત. એ દીલવભાં રંખટમુરઔ
બ્રહ્મચમાના ખાંધીલાદી તીયે ઔને પ્રતીષ્ઠા ભે રી એભ ઔશી
ળઔામ.

ૈવાન ભશ ફા છે લટ સુધી ન છડી ળઔી. લખય
નટીવે ને લખય ઔાયણે ફા ઇન્ઔભટેક્વની પીવે જતી
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ને અલઔલેય રેલામ તેવ ુ ં ઔયતી. ભાય અલઔલેય ત
ભાયા ખાયભાંથી જ ઔાઇ જત શત ને ફાનુ ં ેન્ળન
લધતુ ં લધતુ ં ફવ રુીમા સુધી શંચે.ું તે ઈયાંત કેતીની
અલઔ શતી. અ અંખે ફાએ ભને એઔ ભોરીઔ લાત ઔયે રી તે
માદ અલે છે . ફાએ ઔશે ું :

ગુણ!ુ અ દે ળભાં ભાત્ર

નવીફદાય ભાણવ જ અલઔલેય બયે છે . અલઔ છે ત
અલઔલેય છે ને? ઔેટરામ ખયીફ અલઔલેય બયલ ડે
તેટું ઔભાલા અતુય છે ; ણ એભના નવીફભાં અલઔલેય
બયલાનુ ં ક્યાંથી? ફાની લાતભાં દભ શત.
ફા ઔામભ એભ જ ભાનતી ઔે ભને ૈવા ફચાલતાં
અલડતુ ં નથી ને લંતીઔાને કચા ઔયલાની સુઝ નથી. અ
લાતે વાસુ–લહુ લચ્ચે વાલ નઔાભી ફાફતે ઝગડા થતા. ભાયી
સ્થીતી ળયીયનાં ફે પાડચાં ચીયાતાં શમ ત્માયે જયાવંગને
થામ એલી ીડાઔાયઔ ફનતી. ફા વંબાલતી : ‘તભે રઔ
ઔશુ ં ફચાલતાં નથી.’ લાસ્તલીક્તા વાલ જુદી શતી. જે ઔંઇ
ફચે તે ભે ફાને અી દે તાં. યં ત ુ છી ાંચવ રુીમાની
કાવ જરુય ડે ત્માયે ફા ઈદે ળ અતી. હુ ં ભંફઇથી
સુયતની ફ્રાઈંખ યાણીભાં ફેસ ુ ં ને ાંચ–છ ઔરાઔે ગયે
શંચુ ં ત લચ્ચે એઔ ણ ૈવ ન કયચુ.ં ઔૉરેજનાં ચાય
લા દયભીમાન એઔ ણ લાય ઔૅન્ટીનભાં ખમાનુ ં ભને માદ
નથી. લંતીઔા રગ્ન છીનાં લોભાં અઠેઔ લા સુધી કાદી
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શેયતી; ઔાયણ ઔે ભારું કુટુંફ અખું કાદીધાયી શતુ.ં ભં એને
છી મુક્ત ઔયી ને ઔહ્યું ઔે પયજીમાતણે ઔશુ ં થામ એ
મગ્મ નથી. એને ીમયથી ઔયઔવયના વંસ્ઔાય ભળ્મા ન શતા;
યં ત ુ

ભાયી

વાથે

યશીને

ઔયઔવય

ઔયલાની

ટેલ

એણે

ળરુઅતથી જ ાડી શતી. હુ ં ાછથી સ્લૈચ્છીઔ નીવ ૃત્તી રઇ
ળક્ય

તેભાં

ભદદરુ

થમે ું

એઔ

ઔાયણ,

લંતીઔાએ

દૃષ્ટીુલાઔ ઔયે રી ફચત ણ શતુ.ં હુ ં કટ કચા ઔયી ન ળકું;
યં ત ુ કય કચા જરુય ઔરું. એઔ લાય ત ગયના શીવાફભાં
એઔ રુીમાની ભુર યશી ખઇ, તેથી ફાએ અકી યાત
ભાથાકુટ ઔયી ને વલાયે ભે ઈઠયાં ઔે તયત એ ભુર અંખે
ઔડલી ચચાા ઔયી. થડી ઈદાયતા ને યીક્લતા વાથે લહન
ુ ે
જીતી રેલાની ઔા ફા ાવે ન શતી. ફન્ને પ્રીમજન લચ્ચે
કંચાઇ ભયતા રાચાય અદભી તયીઔે ભં એઔ નીતી યાકેરી.
જેન લાંઔ જણામ તેને સ્ષ્ટ ઔશેવ ુ ં ને એભાં જયા ણ
ક્ષાત ઔયલ નશં. લંતીઔાએ ફે–ત્રણ લકત ફાની ભાપી
ભાખેરી. ફાને હુ ં જે રાખે તે ઔશેત ને લાત ુયી થતી.
પ્રત્મેઔ ગયે વાસુ–લહુ લચ્ચે થડીઔ તાણ યશેતી શમ છે ;
યં ત ુ ભાયા જેલા વંસ્ઔાયી યીલાયભાં એ તાણ ક્યાયે ઔ
ઈગ્રતા ધાયણ ઔયતી એ કયે કય ળયભજનઔ ઔશેલામ. ગણાં
લો ફાદ જે ળીકલા ભળ્યુ ં તેન વાય અ પ્રભાણે છે : ફે
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વ્મક્તી નથી રડતી; ફન્નેભાં યશેર શંઔાય વતત શાશાઔાય
ભચાલત શમ છે .
ફા અંખે ભં ખુફ લીચાયું છે . ભાયા ય એન પ્રેભ
છ ન શત. એ ભને ઔામભ ‘ગુણ’ુ ઔશેતી. ફાની અંદય
ફેઠેરી ભાતાને પ્રખટ ન થલાભાં ઔઇ ફાફત જલાફદાય
શતી? અ પ્રશ્નન જલાફ ભને ભળ્મ છે . ભાત ૃત્લ ને નેત ૃત્લ
લચ્ચેની ઔળભઔળભાં જીલનબય ભાત ૃત્લ શાયતુ ં જ યહ્યું ને
નેત ૃત્લ જીતતુ ં યહ્યુ.ં ઔદાચ ભાયા જીલનની અ વોથી ભટી
ઔરુણતા શતી. જાશેય વેલાનુ ં ક્ષેત્ર ક્યાયે ઔ ભાણવને તાના
યીલાયની ધયાય ઈેક્ષા ઔયલા ભજબુય ઔયે છે . રઔવેલાની
રખની ણ ક્યાયે ઔ બાયે ઈધભાત ભચાલતી જતી શમ છે .

પ્રાથભીઔ ળાા છડીને ફા ઇન્સ્ેક્ટ્રેવ ફની ત્માયે
એવુ ં ગણી લાય ફનતુ ં ઔે વભલાયે ખમેરી શમ તે છ દીલવ
ફાદ છે ઔ ળનીલાયે યાતે એ ગયે ાછી પયે . ફા ન શમ ત્માયે
યવઇ ફાુને ભાથે યશેતી ને હુ ં ફાુને વશામ ઔયત.
ળનીલાયે યાતે ફા ાછી પયે તેની હુ ં યાશ જત. ઔદાચ ફાુ
ણ જતા. યલીલાયે વલાયે હુ ં ઈઠું ત્માયે ફા ગણુક
ં રું ગયભાં
ન શમ. એ ઔઇ ફાઔી યશેરાં રઔવેલાનાં ઔાભે નીઔી
ખમેરી શમ. યલીલાયે ફા વયઔાયી ઔાભ અંખે ફશાય નશતી
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જતી; રઔવેલા ભાટે જતી. ક્યાંઔ પા ઈગયાલલાન શમ ઔે
યાંદેયના ઔેલણી ભંડનુ ં ઔાભ શમ. ફાને ‘વેલાયખ’ લગ્મ
શત એભ ઔશી ળઔામ. અખ ઔહ્યું તેભ ભાત ૃત્લ વદા ભાય
કાતુ ં યહ્યું ને નેત ૃત્લ ઔામભ ગ્રતા ાભતુ ં યહ્યુ.ં

હુ ં

લડદયાની

પૅઔલ્ટી

પ

એજ્યુઔેળન

એન્ડ

વામઔરૉજીભાં રેક્ચયય શત. એઔ દીલવ ફાન પન અવ્મ.
તાીભાં લાયં લાય યે ર અલતી, તેથી ઔાંઠાનાં ગયના યક્ષણ
ભાટે વયઔાયે નદીની બેકડ ય ાા ફાંધલાની મજના
ગડી. ઔાંઠે અલેરાં કેતયની જભીન વયઔાયે એક્લામય ઔયી.
ભારું કેતય તાીને ઔીનાયે અલેરા શયી ભ અશ્રભને
ડીને અલે ું તેથી થડીઔ જભીન ાા મજનાભાં ખઇ.
ફાએ ભને અખથી ઔશી યાકે ું ઔે એ ખમેરી જભીનના
ફદરાભાં વયઔાય જે ચાય–ાંચ શજાય રુીમા અે તે યઔભ
ઔઇ વાયા ઔાભભાં દાન ઔયીશુ.ં ભં શા ાડેરી. ફાએ પન
જડય તેભાં ફાની ઈદાત્ત બાલના પ્રખટ થઇ. ભને એ
ડામરૉખ શજી ફયાફય માદ છે :
ફા : ‘ગુણ!ુ તને ાા મજનાભાં અણી જભીન વયઔાયે
રીધેરી તે માદ છે ?’
હુ ં : ‘શા ફા. ણ તેન ુ ં શુ ં છે ?’
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ફા : ‘તને માદ છે ઔે વયઔાય એ ભાટે લતયની જે યઔભ
અે તે અણે દાનભાં અી દે લાનુ ં નક્કી ઔયે ?ું ’
હુ ં : ‘શા, ભને ફયાફય માદ છે .’
ફા : ‘ ફેટા! અણે ત ધાયે  ું ઔે ભાંડ ચાયે ઔ શજાય રુીમા
અલળે ણ વયઔાયે ત બાયે ઈદાયતાથી લતય અપ્યુ.’ં
હુ ં : ‘ઔેટુ?ં ’
ફા : ‘રુીમા ચ્ચીવ શજાય.’
હુ ં : ‘શુ ં લાત છે , ફા?’
ફા : ‘ણ અણાથી શલે એ યઔભ ગય ભાટે ન રેલામ.
ભનભન વંઔલ્ ઔયે ર ઔે જે ઔંઇ અલે તે દાનભાં અીશુ.ં
શલે યઔભ ભટી અલી તેથી વંઔલ્ ન તડામ. તને શુ ં રાખે
છે ?’
હુ ં

: ‘ફા, તાયી લાત ફીરકુર વાચી છે ને હુ ં રુીમા

ચ્ચીવ શજાય ગયભાં ન રેલા ભાટે તાયા જેટર જ ભક્કભ
છું.’
ફા : ફવ, ભને નીયાંત થઇ.
૧૯૭૦ના યવાભાં રુીમા ચ્ચીવ શજાયની યઔભ
ફહુ ભટી ખણાતી. એ ખાાભાં ગયનુ ં ફૅન્ઔ ફેરેન્વ ણ
રુીમા ાંચ–વાત શજાયથી લધાયે નશં શમ. લંતીઔાએ
ણ અ લાતભાં ભનથી ટેઔ અેર. અ યીતે જુદી ઔાઢેરી
યઔભનુ ં ભે ટ્રસ્ટ ફનાવ્યુ ં જેનુ ં નાભ શતુ ં : ‘રઔળીક્ષણ ટ્રસ્ટ.’
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ટ્રસ્ટની

અથીઔ

વશામથી

બણેરા

ઔેટરાઔ

ડૉક્ટય

ઔે

એંજીનીમય અજેમ યાંદેયભાં ભને ભે છે . ઔેટરાઔને ુસ્તઔ
કયીદલા ભાટે ૈવા ભતા. ઔેટરાઔને પી બયલા ભાટે ૈવા
ભતા. ઔેટરાઔને વાધન કયીદલા ભાટે ભદદ ભતી. માદ
છે ઔે એ ટ્રસ્ટની વશામને ઔાયણે એઔ ખયીફ લાંદન દીઔય
એન્જીનીમય

ફનેર.

અજે

એ

ગણ

સુકી

છે .

દુયનાં

ખાભભાંથી શાઇ સ્કુરભાં બણતા ખયીફ લીદ્યાથીને ભદદ
ઔયલા ભાટે યજી અલતી. ક્યાયે ઔ બરાભણ ણ થતી.
ફૅન્ઔભાં લાયં લાય જઇને ૈવાની વ્મલસ્થા ઔયનાયી ફા, ૈવાને
છડલાભાં ઔચાળ નશતી યાકતી. ફાની વેલાની સુલાવ નેઔ
ખાભભાં પેરામેરી શતી.

ફાની વેલાશઠ ક્યાયે ઔ ભને ખુફ ઔાલતી. ગયની
ને યીલાયની ઈેક્ષા ક્યાયે ઔ શદ લટાલી જતી. મુઔ
ઔાભની લાત અલે ત્માયે ફા ઔઇની યલા ન ઔયતી. જ્માં
એઔ ઔરાઔ અલાથી તે તેવ ુ ં શમ ત્માં એ ચાય ઔરાઔ
અતી. ક્યાયે ઔ ત વાભેથી લૈતયાને અભંત્રણ અતી. તી
ઔે ફાઔ શુ ં કાળે એની ચીન્તા ફા ન ઔયતી. ટાી ળઔામ
તેલી દડાદડી ણ એ ટાતી નશં. ગય છડીને ફશાય ઔઇ
ઔાભે જલા ભાટે ટાંીને ફેઠી શમ એવુ ં ણ ક્યાયે ઔ ભને
રાખતુ.ં ‘ીને લારે ઔ ીને ઔા ફશાના ચાશીમે,’ જેલી સ્થીતી
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શતી. ખાભભાં ફાની ભદદ ઈઔાયઔ ફને તેલાં ઔાભની કટ
ન શતી. ફાના જીલનભાં જાણે એઔ સુત્ર લણાઇ ખમે ું : ‘અ
ફેર, મુઝે ભાય.’ ફાની અલી ફશીમુક
ા ી વ ૃત્તીના તીયે ઔને
ઔાયણે ભાયી ભાનવીઔતા ય ઔેટરીઔ ઔામભી વય ડી.

ત્માયે જે રકી યહ્ય છું તેના પ્રત્મેઔ ળબ્દ ય ભાયા
આંસુન બીેઔ થમેર છે . વંતાન તયીઔે ઔઇ ણ પયજ ન
ચુક્યા છતાં; ભાયી ઝંકના ધુયી યશી તેન ુ ં દદા અ ક્ષણે
તીવ્રતાુલાઔ નુબલી યહ્ય છું.
અજે ભને ઔઇ ુછે ઔે : ‘તને અલતે જન્ભે ઔેલી
ભાતા ભે એવુ ં ઇચ્છે છે ?’ હુ ં જલાફભાં ઔહુ ં ઔે, ‘ભાયે અ જ
ભાતા જઇએ; ણ તે બણ શમ ત ભને લધાયે ખભે.’
બણણુ ં ભાત ૃત્લને પ્રદુીત યાકે જ એલી કાતયી ન
યાકી ળઔામ એ વાચુ;ં યં ત ુ ભને ત બણ ભાનુ ં બળું બળું
ુ ન
નીયલાદ લાત્વલ્મ જ કે. ભાયી ભાનવીઔતા તઔા શદ્ધ
શમ એભ ફને; યં ત ુ ભાત ૃત્લને તઔા ની વીભભાં ુયલાનુ ં ળક્ય
કરું? ભને, ઔઠય, અક્રભઔ, રડામઔ ભીજાજની, ઔઔા ળા ઔે
ઔંઔાવીમણ સ્ત્રી; ખભે તેટરી ઔામાક્ષભ, વ્મલશારુ, બુદ્ધીળાી
ને રુાી શમ તમ નઔાભી જણામ છે . ભાયી લીળીષ્ટ
ભાનવીઔતાને ઔાયણે નાયીમુક્તી ભાટે ભથનાયી ફશાદુય સ્ત્રી
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ણ ક્યાયે ઔ ભને વહ્ય રાખે છે . હુ ં એભન ઔઇ દ નથી
જત; ભાત્ર ભાયી ભનવ ૃત્તીને જ પ્રખટ ઔયી યહ્ય છું. સ્ત્રી
ાવેથી ઔઇ ણ ઔાયણે ઔભતા, ભધુયતા, છરછરતા ને
લત્વરતા

જેલાં રક્ષણ

છીનલાઇ

જામ

તે

ન

ારલે.

ભાત ૃત્લનાં અ રક્ષણ લખયની સ્ત્રીના તીની ભને બાયે દમા
અલે છે . ઔઇ સ્ત્રી એય ઇન્ડીમાની ભેનેજંખ ડીયે ક્ટય ફની
જામ ત ભને ખુફ ખભે; યં ત ુ જ એ અંદયથી ભાતા ભટી
જામ ત એ બાયે કટન ધંધ ખણામ. લીખ્માત વંસ્કૃત
સુબાીતભાં સ્ત્રી ાવેથી ુરુપ્રધાન વભાજે જે ચાય એઔક્ષી
ેક્ષા

યાકી

તેભાં ‘બજ્મેષ ુ ભાતા’લાી

લાત

ભને

ખત્મની રાગ્મા ઔયે છે . સ્ત્રી ભાત ૃસ્લરુ ા ન શમ ત એ
‘ળમનેષ ુ યં બા’ ને ‘ઔામેષ ુ ભંત્રી’ ણ ન ફની ળઔે. સ્ત્રી
શલાની ુલાળયત ભાત ૃત્લ છે . ફીજી ફધી લાત અણા
ુરુપ્રધાન વભાજની એંઠ ણ શઇ ળઔે. ભાયી અલી
ભાનવીઔતા વાચી છે એલ ભાય દાલ નથી. હુ ં ત ઔેલ
નાવ ૃત થલાન ધીઔાય બખલી યહ્ય છું.
ભાતાન પ્રેભ ફીનળયતી શમ છે . દીઔય વ્મવની,
જુખાયી ને ભલારી શમ તમ ભાતાને લશાર જ રાખે. હુ ં
રખબખ એ જ યીતે ફાઔને ફીનળયતી લશાર ઔરું છું.
એભણે યીલાયભાં નીયલાદ રઔળાશી બખલી છે , એભ ઔહુ ં
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ત એભાં તીળમક્તી નથી. ભાયા એભના પ્રત્મેના પ્રેભભાં
ઔઇ ણ જાતની ુલાળયત ઔે ેક્ષા નથી. ક્યાયે ઔ હુ ં એ
ત્રણેને એટરાં ત ભીવ ઔરું છું ઔે ઔઇને ઔલ્ના ણ ન
અલે. ભનુફશેન ખાંધીનુ ં ુસ્તઔ ભને પ્રીમ છે , જેનુ ં સુદય
ં
ભથાળું છે : ‘ફાુ, ભાયી ભા.’ જે ઔશુઔં ભને ભાયા જીલનભાં
ન ભળ્યુ,ં તે ભં ભાયા વંતાનને દીર ઠારલીને અપ્યુ.ં ઔશુમ
ં
પ્રમત્નુલાઔ નથી થયુ;ં વાલ વશજણે થતુ ં યહ્યું છે . પ્રત્મેઔ
તીએ ને ીતાએ ભાત ૃત્લદીક્ષા ાભલી જઇએ. ક્યાંઔ
ફાઔને છ વભમ અનાય ઔે છું લશાર ઔયનાય
શુષ્ઔ ને ઔભાઠ ીતા જઉં ત્માયે ભને એ અંખત દુશ્ભન
જેલ રાખે છે . અ અંખે ફાઔીની લાત ભાયાં વંતાન ઔયે તે
જ લાજફી ખણામ.

ભાયી ભાનવીઔતાને ઔાયણે હુ ં એલા લૈજ્ઞાનીઔ ને
અધાયશીન બીપ્રામ ય અવ્મ છું ઔે જે ગયભાં ભાતા ઔે
ીતા થલા ફન્ને જાશેય ઔામાઔતાા શમ તે ગયે ફને ત્માં સુધી
દીઔયી અલાનુ ં ટાવુ.ં જાશેય ઔામાઔય શમ એલી વાસુના
લજન શેઠ ક્યાયે ઔ એની ુત્રલધુની કુંલાયી અઔાંક્ષા
ચખદાઇ ભયે એલ વંબલ યશે છે . સ્લાનુબલે ઔહુ ં છું ઔે ત્મંત
ઔામાયત એલાં ભાતીતા વંતાન ભાટે વભમ ન ઔાઢી ળઔે એ
લાત વાલ કટી છે . પ્રશ્ન વભમન નથી; ગ્રતાક્રભન છે .
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ફાઔ વાથે ભાફાે ુષ્ઔ લાત ઔયલી જઇએ.
ફાની જે ભમાાદા ભં અખ જણાલી તેને યીણાભે વંતાન
પ્રત્મે

ભને

જે

ુ ી
ભાતાનુભત

થઇ

તે

દભુત

શતી.

ુ ીન ભભા એ ઔે વંતાન ભાયા તયપથી વંણ
ુ ા
ભાતાનુભત
ુ ા સ્લીઔાય ભાતા
નીબામતાન નુબલ ઔયે . વંતાનન વંણ
ઔયતી શમ છે . ફધી કાભી ને ફધાં દુ:ક ભુરી ભાતા
તાનાં

વંતાનને

લશાર

ઔયતી

જીલનળૈરીભાંથી હુ ં ગણુ ં ળીખ્મ

છું.

શમ

છે .

ફાની

એની ભમાાદાથી

ફચલા ભાટે ને એની ખુફીને ભાયાભાં કીરલલા ભાટે
ભથ્મ છું. ભાય શીવાફ ચખ્કચણાઔ છે . ભાત ૃબાલ ાભલ
એ ઔેલ સ્ત્રીન ઇજાય નથી. ઔેટરીમ સ્ત્રી ભાતા ફન્મા
છી ણ શંઔાયને ઔાયણે ભાત ૃદીક્ષા ામ્મા લખયની યશી
જામ છે . ઔેટરામ ીતા ભાત ૃબાલથી રથથ ને બીના
જલા ભે છે .

છે લ્રી ભાંદખી દયમ્માન ફા રખબખ વલા લા
થાયીલળ યશી.

વદામ ઔભાયત

ને પ્રતીક્ષણ સ્ફુતીથી

છરઔાતી ફા ચલીવ ઔરાઔ થાયીભાં રાચાય ફનીને ડી
યશે એ દૃશ્મ જ ભાયે ભાટે નવુ ં શતુ.ં એઔ લાય ભાયી
અખ એણે ન્ન છડીને ઇચ્છામ ૃત્યુ સ્લીઔાયલાની લાત મુઔી.
હુ ં વંભત થમ; ણ સ્લજન વંભત ન થમાં. એઔ–ફે લાય ત
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મ ૃત્યુની વાલ નજીઔ જઇને ાછી અલી. ફા ઔશેતી : ‘શલે
મ ૃત્યુ ભે ત હુ ં છુટું.’ હુ ં ફાને ઔશેત : ‘ફા! ભે ાવટા
તૈમાય યાખ્મ છે ; યં ત ુ ઈયથી લીઝા નથી ભત.’

નીવ ૃત્તી છી ભે સુયત છડયું ને લડદયા અલીને
ફા વાથે યશેલા ભાંડયુ.ં લડદયાની સુઔી શલા ફાને એલી ત
ભાપઔ અલી ખઇ ઔે એઔ ણ લકત ડૉક્ટયને ફરાલલા ન
ડયા. ફાની તફીમત સુધયલા રાખી. ભતીમાના વપ
ઑયે ળન છી એ પયીથી ફધુ ં લાંચતી થઇ. છે લ્રા દીલવ
સુધી ફાનુ ં લાંચલાનુ ં ન છુટયુ.ં એના કાટરા ય ળીઔે
ભારું

ુસ્તઔ

‘કૃષ્ણનુ ં જીલનવંખીત’ ઔામભ

યાકતી

ને

લાંચતી. એઔ દીલવ હુ ં એના યડાભાં ખમ ત્માયે ભને એણે
બાયે લીચીત્ર લાત ઔયી. ‘ગુણ!ુ હુ ં વલાયથી અણા વંતનુ ં
સ્ભયણ ઔયતી શતી તે ભને થીયુ ં ઔે તુ ં ણ ભાય વંત જ
ખણામ ને!’ હુ ં ત લાત વાંબીને છઔ થઇ ખમ. ભં ઔહ્યું :
‘ફા! તારું ભખજ ઠેઔાણે ત છે ને? હુ ં ત તાય દીઔય,
વંતફંત થલાનુ ં ભને ન ારલે.’ ફા ભોન યશી.

રાંફી ભાંદખી દદીની ને વાયલાય ઔયનાયાની
ઔવટી ઔયનાયી શમ છે . લંતીઔાએ ભન દઇને ફાની વેલા
ઔયી ને ભવપાઇ ણ ઔયી. ફાએ ભને વોને બેખાં ઔયીને
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ઔહ્યું : ‘લંતીઔાએ ભાયી ખુફ જ વેલા ઔયી છે .’ લંતીઔા તે
દીલવે ખુફ યડેરી. ભાંદખીની ીડા લકતે મ ૃત્યુળૈય્મા ય
ડેરા ભાણવના જીલનનુ ં ઑડીટ પ્રખટ થતુ ં શમ છે . ફાના
ઑડીટ યીટા ભાં પ્રતીકુ ખણામ એલી એઔ ણ યીભાઔા ઝટ
જડતી નથી. ઇળાલાશ્મ ઈનીદભાં પ્રફધ્મા પ્રભાણે ‘ઔભા
ઔયતાં યશીને ુયાં વ લા જીલલાની ઇચ્છા યાકલાન
ધીઔાય’ ફાએ ુયા ંચ્માળી લા સુધી બખવ્મ. સ્લખા
જેલી ઔઇ કાવ જગ્મા શમ એવુ ં હુ ં ભાનત નથી; યં ત ુ એલી
ઔઇ જગ્મા શમ ત એઔ લાત નક્કી. ફા ત્માં ણ એઔ
ુસ્તઔારમ ળરુ ઔમાા લખય નશં યશે.

ઇશ્વય એઔ જ છે , એ શ્રદ્ધાન લીમ શઇ ળઔે; યં ત ુ
ભાણવની ભાતા એઔ જ શમ એ શઔીઔત છે . ઔદાચ ભાતા
દ્વાયા ઇશ્વયની શ્રદ્ધા પ્રખટ થતી યશે છે . જખતનાં ફધાં તીથો
ભાતાના કાભાં લીયાભ ાભે છે . લો લીતે છે તેભ હુ ં
મુયબ્ફી ફનત જાઉં છું. ભને અળીલાાદ અનાયા લડીરની
વંખ્મા ઝડબેય ગટતી જામ છે . ભને લશારથી ‘ગુણ’ુ ઔશીને
ફરાલનારું શલે ઔઇ જ નથી.

ગુણલંત ળાશ
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રેકઔની સ્ભયણાત્ભઔથા ‘બફલ્ર હટલ્ર ટચ’ (પ્રઔાળઔ
: અય. અય, ળેઠ, મુમ્ફઇ–૪૦૦ ૦૦૨, પ્રથભ અવ ૃત્તી :
૧૯૯૭, ાન વંખ્મા : ૨૪૩, મુલ્મ : ૧૭૫ રુીમા)ના છે લ્રા
પ્રઔયણ ૨૧નાં ાન ૨૨૦થી ૨૪૩ ઈયથી ટુંઔાલીને વાબાય..
(વાશીત્મયવીઔને રેકઔની અ યવપ્રદ સ્ભયણાત્ભઔથા
લાંચલા કાવ બરાભણ છે .)

ગુણલંત ળાશના લીચાય–રકાણના યભ ચાશઔ ને
બાલઔ ળીઔાખ–ભેયીઔાસ્થીત ‘વ.ભ.’ પ્રેભી બાઇ લીજમ
ધાયીમા ( vdharia@hotmail.com)એ અ અક રેક ‘વ.ભ.’
ભાટે વ–સ્નેશ ને યવુલાઔ તૈમાય ઔયીને તેન ુ ં ક્ષયાંઔન
ણ ઔયી અપ્યુ ં તે ફદર દીરથી અબાય.. ..ઈત્તભ ખજ્જય..

●♦

♦
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270 : 19-05-2013

શું ભમ્ભા, તભે ણ....!
–લાા ડારજા
નુક્રભણીઔા

અકયે ફદરીન ડા ય અલી ખમ. ભીયાંએ ઔેટરી
ઔળીળ ઔયી શતી તે યઔલાની! ભૅનેજય ભી. વયાનીને
લીનન્તી ઔયી, શેડ ઑપીવભાં ચક્કય ચરાલલાની ઔળીળ
ણ ઔયી જઇ. સુફધને ઔશી દીધુ ં શતુ,ં ઔઇને ‘ફુરાંદડી’
અલાની શમ તમ લાંધ નથી; ણ ફદરી ત ન જ
જઇએ.
ઔશુ ં ન ચાલ્યુ.ં વયઔાયી નઔયીભાં એઔ ને લીચ
વત્મ, તે ફદરી. છડની જેભ કંચીને ઈકેડી ક્યાંના ક્યાં
પંખી દે . ‘યે સુફધ! તને ળી કફય! ફદરીના ઔેલા ઔેલા
કેર કેરામ! તભને બજીમમ ન કે ત્માં જઇ નવુ ં ગય
ભાંડ ઔે ેઈંખ ખેસ્ટ–ખેસ્ટ શાઈવ એ ચીન્તા તભાયી. નઔયીની
કંટીએ જીલન ટંખાતુ ં શમ ત્માં રઔ ઔયે મે શુ!ં જામે ત
જામે ઔશાં?’
‘તારું રાંબ ુ ં બાણ વાંબળ્યુ;ં ણ તને લાંધ ળ છે ?’
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સુફધ ઑપીવેથી અલતાં પયી ફદરીની લાત ઈકી.
ભીયાં ભં ચડાલીને ફેઠી શતી. શયસુતાફશેન વભવાં તતાં
શતાં. એ પ્રેટ રઇને ફશાય અવ્માં.
‘લ્મ, ફેમ થાઔીને ઔાભ યથી અવ્માં છ, ખયભ
નાસ્ત ઔય. છી ચચાા ઔયજ.’
ભીયાં ખુળ થઇ ખઇ. વલાયે યટરી–ળાઔના રંચભાં
ઔંઇ ભઝા નશતી અલી ને વેન્ડલીચલાા ાવે ણ બીડ
શતી. ભુક બડબડતી શતી. ત્માં ફદરીન ડા ય! ભાથુ ં પયી
ખયુ ં શતુ.ં સુફધને જલાફ અલાને ફદરે ભીયાં જરદી
ખયભ વભવા કાલા રાખી. ભટ ગ્રાવ બયીને ઠંડું ાણી
ીતાં ઠંડ ળેયડ ડય. શાળઔાય થઇ ખમ.
‘ભુકન હભ
ુ ર ળમ્મ? ત શલે ફર, ફદરીન ડા ય
અવ્મ તે અવ્મ. યજ શજાય રઔની ફદરી થામ છે , તાયી
ઔંઇ નલીનલાઇની છે ?’
ભીયાંએ વાસુની ભદદ ભાંખી. શમ્ભેળની જેભ. ‘ ભમ્ભા
તભે જ ફર, વાલ જાણ્મા ખાભભાં જઇ, વાંજ છી ભાકી
ભાયલાન

ફીઝનેવ ઔરું? ળની–યલી યજાભાં ભુતની જેભ

ું ’
ધુણ?
‘ભુત ન ધુણ;ે ભુલ ધુણ,ે ભીયાંજી!’ સુફધને શવવુ ં
અવ્યુ.ં ભીયાંન ભીજાજ પયી છટક્ય. વભસુ ં છુટ્ટું ભાયલાનુ ં
ભન થયુ;ં ણ ખયભ વભવાની સુખન્ધે રબાઇ ભાંભાં મુક્ય.ુ ં
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‘જુ ભમ્ભા, સુફધ ભાયી લાત શવી ઔાઢે છે . એનુ ં
ચારે ત ડાઔરાં રેલા દડળે છી ઔશેળે ત્માં ધુણજે.’
‘વૉયી ભીયાં, તાયી ભશ્ઔયી ઔયલાન ભાય ઇયાદ થડ
શમ? તાયી લાત ઔબુર ઔરું છું. જાણ્યુ ં ખાભ ને ઔઇ
વમ્ફન્ધી ણ નશં; એઔું ત રાખે જ. ળની–યલી
યજાભાં અણે ડાઈન ઔયતાં યશીશુ.ં લયવ ત ક્યાંમ
નીઔી જળે...’
‘લયવના દીલવ ૩૬૫ શમ છે , કફય છે ને! ઔેભ
ભમ્ભા?’
શયસુતાફશેન નીયાંતે દીઔયા–લહન
ુ ે વાભવાભે ફુરદડ
પંઔતાં શમ તેભ ચણબણ ઔયતાં જઇ યહ્યાં એભને ઔઠે ટાઢઔ
શતી. ફન્ને લચ્ચે પ્રેભ શત ને વભજણ ણ શતી. અભ ત
કુંડી ભેલી, દઔડા ખણીને ઔયે રાં રખન. ઔાઔીને ત્માં
ઈછયે રી ભીયાં ઈરટથી, ‘અ ત ભાય તાન વંવાય’ ઔશીને
ભા–દીઔયાનાં જીલનભાં વભયવ થઇ ખઇ શતી. સુફધ વાથે
ફશાય જતી શમ ત્માયે એભનેમ વાથે યાણે રઇ જતી, ‘ફહુ
વયવ પીલ્ભ છે , તભેમે ચાર. ગયે
યશેલાનુ.ં

ઔભન

ભમ્ભા!

વાઇઠ

એઔરાં નથી ફેવી

લટયાં

એટરે

ધયાય

બજનભાં જવુ ં ને ભન્દીયે ચક્કય ઔાલાનાં? વયવ ભનબય
જીલ તેમ પ્રાથાના જ છે .’ ભીયાંએ એને ઔચરાભાંથી ફશાય
ઔાઢી શતી. ધીપક્ક વાડી ધયાય અી દીધી ને અછા
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યં ખની ફડા યલાી, બયતલાી વાડી રઇ અલી શતી,
‘ભમ્ભા! શલેથી તભાયે અ જ વાડી શેયલાની. જ નશં
શેય ત હુ ં યુદ્ધની ગણા ઔયીળ.’
શયસુતાફશેને

શેરેથી

જ

નક્કી

ઔયું

શતુ.ં

જ

સુફધની ત્ની વાથે નશં ફને થલા એભને રખ યશેવ ુ ં
શમ ત ખુળીથી ફન્ને એભની રખ દુનીમા લવાલે. સુફધ
નાન શત ત્માયથી એને એઔરાએ જ છાતીએ ચાંી ભટ
ઔમો શત; ણ રગ્ન છી ઔઇને એની ભાનત વંી દે ળે.
તાના ુત્રને ભીરઔતની જેભ વકત જાપ્તાભાં ત નશં જ
યાકે; ણ ભીયાં રગ્ન શેરાં ગયે શેરી લાય અલી ત્માયે
એલા ઈભઔાથી ખે રાખલાને ફદરે બેટી ડી શતી,
ત્માયથી ફન્ને ભીત્ર ફની ખમાં શતાં.
‘યે ભમ્ભા, તભે ત ઔંઇ ફરતાં જ નથી! ક્યાયની
તભને ુછું છું, સુફધને વભજાલને! ભાયે ટ્રાન્સ્પય જઇતી
નથી, ફવ. ને છતાં એ રઔ જ ધયાય ભને ઔઇ
ખાભડાભાં ધઔેરી દે ળે ત યાજીનામુ ં જ મુઔી દઇળ... ઝંઝટ જ
નશં ને!’
‘ના, ના, પ્રીઝ. એવુ ં ન ઔયતી. એઔ લયવન ત
વલાર છે ! તને કફય છે ને ઔે વયઔાયી નઔયીભાં જે ફદરી
સ્લીઔાયે છે એને જ પ્રભળન ભે છે ! ઑપીવભાં તારું રેડીઝ
ગ્રુ ફની ખયુ ં છે .’
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ભીયાં શલે કયે કય ચીડાઇ, ‘ એ ફધુ ં ભેલલાના
રબભાં ભમ્ભાને ત્રાવ અલાન? એ ઔેલાં એઔરાં ડી જળે!
ઔાભન ફજ લધળે.’
શયસુતાફશેને તયત લચભાં ઔહ્યુ,ં ‘ ફેટા! ભાયી પીઔય
નશં ઔય. હુ ં ભજાભાં છું, તુ ં જુએ છે ને! તને ઔાાાણીની
વજા થડી થામ છે ! અણે ભતાં યશીશુ ં ને! એઔ લયવ ત
ક્યાંમ નીઔી જળે.’
‘જ ભમ્ભા ણ ઔશે છે ને! ભાની જા,ભીયાં, ચાર, તાયે
ળી ળી કયીદી ઔયલી છે , રીસ્ટ ઔયી ઔારે ૅઔંખ ઔયીશુ.ં
.ઔે.?’
સુફધ ઈઠલા જત શત ઔે ગલામેરા સ્લયે ભીયાંએ
રાખું જ ઔહ્યુ,ં ‘ત તં નક્કી જ ઔયી
નાખ્યુ ં છે ઔે ભને શંથી ધઔેરી દે લી!’
ચાનઔ ભીયાંએ તીક્ષ્ણ લસ્તુન ગા ઔમો શમ એભ
‘ધઔેરી’ ળબ્દે સુફધને ચટ શંચાડી. એ વપાભાં ફેવી
ડય, ‘એટરે તુ ં એભ ભાને છે ઔે હુ ં તને શંથી ઔાઢી મુઔલા
ભાગું છું? તાયા યથી ભારું ભન ઈઠી ખયુ ં છે એભ?’
શયસુતાફશેનનુ ં હૃદમ પપડી ઈઠયુ.ં ફે લાનાં
રગ્નજીલનભાં સુફધ–ભીયાંની લચ્ચે ફરાચારી ત શુ,ં ભન
ણ ઔદી ઉંચાં થમાં નશતાં. ફે જણન વંવાય. ભીયાંએ એભાં
ત્રીજ ખુણ યચીને એઔ વયવ અકૃતી યચી દીધી શતી; ણ
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અજે ઔઇ ચાનઔ એ સુન્દય અકૃતી ય કુચડ પેયલલા
તૈમાય થઇ ખયુ ં શતુ ં ઔે શુ?ં ણ એ લચ્ચે ફરે એ શેરાં જ
ભીયાંએ ઈશ્ઔેયાટભાં ઔશી દીધુ,ં ‘એવુ ં ભં ક્યાયે ઔહ્યુ?ં શા, ઔદાચ
અણે ફ્રેટ બુઔ ઔમો છે એન શપ્ત બયલાની તને ચીન્તા
શમ ...ફની ળઔે...’
લીજીના ખુલ્રા તાયને ડી જલાયુ ં શમ એભ ઝટઔા
વાથે તે ઈબ થઇ ખમ, ‘ થૅન્ક્વ, તાયા ૈવાથી ફ્રેટ બુઔ
થમ છે તે તં માદ ઔયાવ્યુ.ં વાચે જ હુ ં ભુરી ખમ શત.
ફીલ્ડયને જ ફ્રેટ ાછ કયીદી રેલાભાં યવ છે . બયે રી યઔભ
વ્માજ વાથે રઇ ીયુે ાછ અી દીધ. હુ ં ણ લેચી
દઇળ ને તાયા ૈવા તને ાછા અી દઇળ. ખુળ?
યાજીનામુ ં ભાયે ટાઇ ઔયલાનુ ં શમ ત ભને ઑપીવે પન
ઔયજ.’
ફન્ને એઔ વાથે ઈબાં થઇ ખમાં. ત્રણેમની શાજયી છતાં
ગય નીજૉન રાખલા ભાંડયુ.ં જરદી તૈમાય થઇ સુફધ એઔર
ઑપીવે જલા નીઔી ખમ. ાછ જ, ‘ ફામ ભમ્ભા, અજે
ફધુ ં બ્રેઔપાસ્ટભાં કલાઇ ખયુ.ં રંચફક્વ નશં ઔયતાં’ ફરતી
ફરતી ભીયાં ણ નીઔી ખઇ.
દયલાજ ફંધ થમ, જાણે ફાયીફાયણાં લીનાના કંડભાં
ુયાઇ ખમાં શમ એલી ગુખ
ં ાભણ શયસુતાફશેનને થઇ
અલી. ફવ, એઔ નાની વયકી લાત; ણ ળાશીનુ ં ટીુ ં પેરાતુ ં
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જામ એભ અકા જીલન ય એઔ ધબ્ફાની જેભ ગાટઘુટ
લખયન અઔાય યચી દીધ. અજથી ચીવ લયવ ય,
જભલાની ઔઇ નશં જેલી લાત યથી ફે ળબ્દ તીએ ઔહ્યા,
એણે ચાય, છી એન વયલા થત ખમ ને એ ગય
છડી ક્યાં ચારી ખમા, એભનુ ં શુ ં થયુ,ં તે અજ સુધી ઔદી
કફય ન ડી! ચીવ લા ત ઔયતાં શમ તેભ જીવ્માં એનુ ં
પ ણ ઇશ્વયે ઔેવ ુ ં વયવ અપ્યુ ં શતુ!ં સુફધ જેલ શળીમાય
દીઔય ને ભીયાં જેલી ભજાની લહ!ુ
શયસુતાફશેન યાણે ઈઠયાં, થડું કાઇ રીધુ,ં ફધુ ં
ઢાંઔી દીધુ.ં ઔાભ ઔયલા લીજુ અલી ખમ. ફયન અ વભમ
એભન ટીલી વીયીમલ્વ જલાન. યીભટ શાથભાં રઇ ટીલી
જતાં શતાં; ણ ભનભાં ઈથરાથર ચારતી શતી.
ઔૉરેજ

ુયી

ઔયી,

વભમ

વાય

ઔયલા

ભીયાંને

ફશેનણીની કારી જગ્મા ુયલા ફે ભશીના ભાટે નઔયી ભી
શતી; ણ એ વભમખા રંફાત ખમ ને એ ઔામભી થઇ
ખઇ. ખાય વાય શત, ઑપીવભાં ફશેનણી ફની ખઇ
શતી. રગ્નની લાત થઇ ત્માયે એભણે જ વાભેથી ઔહ્યું શતુ,ં
‘ચીન્તા ન ઔયળ. ભીયાંને ઔાભ ઔયવુ ં શમ ત ભે યાજી
છીએ. અટું બણી તેન પામદ ળ? એને ભનખભતુ ં શમ ત
ખુળીથી ઔયે ને ન ઔયવુ ં શમ ત ભને ઔે સુફધને લાંધ
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નથી. એનાં ખાય–ફનવની ભને રારચ શમ એવુ ં ન
ભાનળ...’
ભાને ફદરે ભીયાં જ ફરી શતી, ‘ને તભેમ એવુ ં ન
ભાનળ અન્ટી ઔે હુ ં ઔભાઇળ ને ભારું–તારું ઔયીળ. જે શઇ તે
વહન
ુ ુ ં જ ખણામ.’
શયસુતાફશેન ખદ્ગદ થઇ ખમાં શતાં. જેભણે લચ્ચે
યશીને ફે કુટુમ્ફને ભેવ્માં શતાં એભણે ઔહ્યું શતુ,ં ‘ ભીયાં
સુફધ ભાટે શા ાડે ત તભે બાગ્મળાી, દીરની વાપ,
ભજાની છે .’
ટીલી સ્લીચ પ ઔયી શયસુતાફશેન ઈઠયાં. વલાયનુ ં
કફાય રઇ ફેડરુભભાં અવ્માં. અડાં ડયાં. ઔશુમ
ં થલાનુ ં
નથી, ભનને અશ્વસ્ત ઔયલા ભથ્માં. ફન્ને ઔેટરાં વભજદાય
ને એઔભેઔની ઔાજી ઔયે એલાં! ણ ભન ઉંચાં થળે ત દુય
યહ્યે યહ્યે એઔ ઔેભ થળે? ને જડે યશેળે ત... એજ
ફતયાભાં જયી આંક ભંચાઇ ખઇ.
વાંજે ફન્ને ઑપીવેથી અવ્માં. યજની જેભ કાવ લાત
ન થઇ. યવઇ થઇ. જમ્માં. ‘ાન કાઇ અવુ,’ં એવુ ં ભટેથી
ફરત સુફધ ખમ. શયસુતાફશેન ભીયાં ાવે અવ્માં. એ
વલાયે શેયલાની વાડી વંદ ઔયતી શતી. એભણે શાથ ઔડી
ભીયાંને ાવે ફેવાડી.
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ફેવને ગડીઔ. વાડીની થપ્ી કવેડતી એ ફેઠી.
‘અજે ઔન ક્ષ રેલાનાં છ, ભમ્ભા?’ શયસુતાફશેને
લશારથી એને ભાથે શાથ પેયવ્મ, ‘ખાંડી યે ! અ ઔંઇ યુદ્ધભુભી
છે તે ભાયે ક્ષ રેલાન લાય અલે? તને ઔદી ઔહ્યું નથી;
ણ અજે તભાયાં રગ્ન શેરાંની એઔ લાત માદ અલી.’
‘ફર, ત હમ
ુ ં તભાયી સ્મ ૃતીમાત્રાભાં જડાઉં.’
‘ના. અ ત ભાયા ફે લચ્ચેની કાનખી લાત શતી;
એટરે ઔે છે .’
‘ભમ્ભા, તભે યશસ્મઔથાની જેભ લાત ભાંડ છ, શં!’
‘લાત ત યશસ્મની જ છે . ભાયી ને તાયી ભમ્ભી લચ્ચેની
મુરાઔાત, તેમ યે સ્ટયન્ટભાં.’
ભીયાં નલાઇ ાભી ખઇ. અ ત લી નવુ!ં ભાયાં
ફન્નેની ભાતા ભી શતી ને ભને કફય જ નશં!
‘તાયાં ભમ્ભીન પન અલેર ઔે...’ ભીયાં અકી લાત
ઈત્સુઔતાથી વાંબી યશી. ગયભાં ઔઇને ઔહ્યા લીના ફન્ને
ભમ્ભી

ભી શતી. અભ ત ફન્ને કુટુમ્ફ એઔભેઔથી

જાણ્માં શતાં. અળાફશેનન અગ્રશ શત શયસુતાફશેનને
ભલાન. એભની દીઔયી ભીયાંની લાત ઔયલી શતી. ફહુ
બી

ને

પ્રેભા;

ણ

નાનણથી

જ

ફહુ

ફીઔણ.

અંધાયાથી ડયે , કુતયા–ફીરાડાંની ત ફહુ ફીઔ. એઔ લાય
પ્રાણીફાખ રઇ ખમા, ત વંશનુ ં ાંજરું જઇ
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ખમેર. જાણ્મા વાથે લાત ણ ન ઔયે . ફાુજીએ ત
વાઇઔીમાટ્રીઔનેમે ફતાલે.ું એણે વરાશ અેરી : ‘ ગણાં
ફાઔ નાનણથી ડયઔ ને ળયભા શમ છે . ફધાં વાથે
બતાં ળીકલલાનુ ં ઔાભ તભારું. નશં ત ભટી થતાં અલી
એની પ્રકૃતી એન લીઔાવ નશં થલા દે .’ ભીયાંને થડ વભમ
દલા ણ અેરી. એટરે ઔૉરેજ ુયી થતાં ફાુજીએ જ
નઔયીન અગ્રશ ઔયે ર. ઔામભી ધયણે નઔયી થામ તે ભાટે
ચારીવ શજાય ચુઔવ્મા શતા. ધીભે ધીભે ભીયાંના વ્મક્તીત્લભાં
નીકાય અલલા રાગ્મ છી...
‘ને ભમ્ભા, તભે અ ફધુ ં જાણતા શતાં છતાં તભે
ભાયી વાથે સુફધનાં રગ્નન અગ્રશ યાખ્મ?’
‘વાચુ ં ુછ ત ફેટા, ભં જ સુફધને અ લાત ઔયી
તાયી વાથે રગ્ન ઔયલાની વરાશ અેરી. અલી નાની
વયકી લાત ભાટે તાયા જેવુ ં યતન ભે કઇએ? તાયી
ફદરી ભાટેના સુફધના અગ્રશને શલે તુ ં વભજે છે ને!
નઔયી છડી ગયભાં ફંધાઇ યશે એલી ભાયી ફન્નેની ઇચ્છા
નશં. તને ઉંચુ ં દ ભે , તારું ભાન–વન્ભાન થામ એન
ભને ઔેટર શયક છે !
ભીયાં નીચુ ં જઇ વાડીના છે ડા વાથે યભત ઔયતી
શતી. અ નાની વયકી લાત નશતી; છતાં વાસુ ઔેટરી
વાશજીઔતાથી ઔશી યહ્યાં શતાં! સુફધ રગ્નની ના ાડી ળક્ય
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શત. ઔેટરા ુરુ, ત્નીના વ્મક્તીત્લને કીરલલા ભાટે
ચીન્તીત યશેતા શળે!
એને માદ અવ્યુ.ં એનાં સુલણાાપઇની વખાઇ તુટી ખમેરી.
એ ડી ખમેરાં ને જકભન અછ ઔા ડાગ યશી ખમેર.
વખાઇ છી ગયે જભલા ફરાવ્મા, ડાગ જમ. થયુ.ં વમ્ફન્ધ
ય ુણાલીયાભ. ‘છઔયીને ચાભડીન ઔઇ યખ છે એ નક્કી.’
ઔેટું ઔયખમાા, ડૉક્ટયને ફતાલલાનુ ં ઔશે;ું ણ સુલણાાપઇએ
જ ના ાડી દીધેરી. ‘જે અટરા ભથા ડાગથી યે ળાન છે
એ બલીષ્મભાં ભાયે ભાથે લીત અલળે ત શુ ં ભાયી ડકે
ઈબ યશેળ!ે ભાયા શાથ ય ડાગ છે ; ણ એના ત ભન ય
ડાગ છે .’
સુલણાાપઇ જ્માયે ફરતાં શતાં તે વભમે તેભની
તેજબયી આંક એની સ્મ ૃતીફ્રેભભાં ભઢાઇ શતી.
શયસુતાફશેને ભીયાંન નીચે ઢે ર ચશેય ઋજુતાથી ઉંચ
ઔમો, – ‘ફેટા, ૈવા ભાટે નશં; ણ તુ ં તાયે ભાટે જા. અ
યીચીત હપ
ુ ં ાા લાતાલયણના ઔચરાભાંથી તુ ં ફશાય અલી
તાયી અલડતથી તાયી જગ્મા ફનાલ. તાયી જ નજયભાં તારું
અત્ભવન્ભાન ઔેટું થળે એન નુબલ ત ઔયી જ, ખાંડી યે !
ભે તને એઔરી થડી ડલા દઇશુ?ં તમ તને ત્માં ન ખભે
ત એઔ

પન જ ફવ છે ! ળયત ભાયલી છે ઔેટરી ઝડથી

સુફધ એની ત્નીને તેડલા જામ છે ?’
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‘શુ ં ભમ્ભા, તભે ણ......’ ઔશેતી ભીયાં વાસુને લશારથી
લખી ડી.

–લાા ડારજા
નલેમ્ફય
‘દીત્વલી’અંઔના

2012ના
ાન

30

‘કંડ
ઈયથી

અનંદ’ના
રેકીઔાફશેનની

યલાનખીથી વાબાય...ઈત્તભ ખજ્જય..
રેકીઔાવમ્ઔા :
લાા ડારજા
એ–2, ગુરફશાય, ભૅટ્ર વીનેભા ાછ, ફેયેઔ યડ, મુમ્ફઇ –
400 020
પન : 022- 2200 7434 ભફાઇર : 98230 76673
ઇ–ભેઇર : varshaadalja@gmail.com

●♦

♦
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271 : 02-06-2013

ખઝર
–ળઔ જાની ‘અનંદ’
નુક્રભણીઔા

અઠ લા ુયાં ઔયી, ‘વન્ડે ઇ–ભશેપીર’ અજથી નલભા લાભાં
પ્રલેળ ઔયે છે .
તે લવયે વો લાચઔ–પ્રતીબાલઔ–વશામઔને
વંાદઔની
બાલબીની વરાભ!

.1.
ઔઇથી દયાઉં એલ હુ ં નથી,
ન્મ જેલ થાઉં એલ હુ ં નથી.
ભનભાં વોના શમ એ યકી રઉં,
ઔઇથી બયભાઉં એલ હુ ં નથી.
ઔતયે  ું નાભ છું ાાણ ય,
વશેજભાં ભુરાઉં એલ હુ ં નથી.
સ્ષ્ટતાન ઔઇ ણ માામ ક્યાં?!
ભન બયી મુઝ
ં ાઉં એલ હુ ં નથી.
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ફાખભાં ભશંઔી જવુ ં ખભતુ ં ભને,
ળીળીભાં ુયાઉં એલ હુ ં નથી.
વાંબી ર એઔ ભીઠું ખાન છું,
ઔઠીભાં ડગાઉં એલ હુ ં નથી.
ચતયપ ‘અનંદ’ થઇ લેયાઉં છું,
મુઠ્ઠીભાં વંતાઉં એલ હુ ં નથી.

.2.
યાત’દી લણસ્મા ઔયે છે જ, કયી છે લેદના,
ને વતત પણગ્મા ઔયે છે જ, કયી છે લેદના.

શઠ ય જ સ્ભીત અલે એઔ-ફે ક્ષણ ત્માં જ ત,
આંસુ કડક્યા ઔયે છે જ, કયી છે લેદના.
ભાંડ ઠારું આંસુ છાંટી અ બભુઔતી અખને,
ત્માં પયી વગ્મા ઔયે છે જ, કયી છે લેદના.
હુ ં પઔત ઇચ્છું ઔે ઔામભ દદા ન દુષ્ઔા શ,
ણ શં લયસ્મા ઔયે છે જ, કયી છે લેદના.
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આંકભાં ‘અનંદ’ની રઇને ેક્ષા હુ ં પરું,
તમ ણ લગ્મા ઔયે છે જ, કયી છે લેદના.

.3.
શલાભાં લામય લામ કફય ક્યાં ઔઇને એની..!
સુયજ તડઔાથી ખબયામ કફય ક્યાં ઔઇને એની..!
તભે અક દીલવ જે અઇનાને જઇ જીલ છ,
યીવ ક્યાં યીવામ કફય ક્યાં ઔઇને એની..!
વતત એઔ જ દીળાભાં અણે લશેતા યહ્યાં ત ણ,
લશેણન થા ફદરામ કફય ક્યાં ઔઇને એની..!
રખાલી શઠ ય ફેઠાં ભે એઔ ભોનનુ ં તાળું,
નજયભાં બાલ છરઔામ કફય ક્યાં ઔઇને એની..!
શલે ‘અનંદ’ના જલાવભાં જ જ જખત અખુ,ં
શયે ઔ આંકે એ ભરઔામ કફય ક્યાં ઔઇને એની..!

.4.
લઢલીને યાત અકી એભણે ખાી શળે,
ને વલાયે શાળ ઔશીને કાટરી ઢાી શળે.
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એટરે ઝશ શળે સુયજ વલાયે ંથન,
જ લીતેરી યાત તાયી ખાઢ ને ઔાી શળે.

ભનન ભશેયાભણ ઔદી છરઔામ ના ફવ એટરે,
ઔેટરી આંધી- ત્સુનાભી મ્શાંમરે ટાી શળે!

ખુદ તુ ં મુરઝીભ ને ખુદ ઔાજી ફની ફેઠ છી,
વંબલીત ખંબીય વજા તં જરુય ટાી શળે.

અજ તાયી વાભે એ નીબીઔ ફની ઈબી છે જ,
વાલ છાની તાયી વ ૃત્તી તં જ ંાી શળે.

એઔ-ફે ભતી ભઝાનાં જ ભે ત યાજી,
જીન્દખીબય ઔેટરી તં છીરી ચાી શળે.
યાતના અંધાયની તુ ં ના ઔયીળ ચંતા શલે,
જ શળે ‘અનંદ’ ત એ યાત જલાી શળે.

.5.
વંફધ
ં  વાચલી રેલા ભે વભજણ ફહુ યાકી,
દીળા ાયકી રેલા ભે વભજણ ફહુ યાકી.
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તભે ત એઔ ઈંખીતથી ગણી લાત ઔશી દીધી,
યથને તાયલી રેલા ભે વભજણ ફહુ યાકી.
કફય છે એ ફધુ ં વાચુ ં ઔશી દે ળે જ ભઢા ય,
છતાં ણ અયવી રેલા ભે વભજણ ફહુ યાકી.
શયે ઔ ક્ષણ ઔેટરી ણભર છે એ લાત જાણીને,
ક્ષણે ક્ષણ લાયી રેલા ભે વભજણ ફહુ યાકી.

કયી છે ખી! ઔેલ ઔીવન વંખ યાવ ઝંકે છે ,
વ્મથાની લાંવી રેલા ભે વભજણ ફહુ યાકી.
તભે ખુળ થાલ છ ફાખે લવંતી ફુર જઇને.
ને છારઔ શ્રાલણી રેલા ભે વભજણ ફહુ યાકી.
શત ‘અનંદ’ એ યસ્તે ભે ચાલ્મા લીચાયીને,
ચીરાને ચાતયી રેલા ભે વભજણ ફહુ યાકી.

.6.
આંકભાં ણ વ્મક્ત જેવુ ં ક્યાં ઔશુ ં ણ છે શલે?
ાંણભાં ગુપ્ત જેવુ ં ક્યાં ઔશુ ં ણ છે શલે?
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ટેયલાં કુંઠીત થમાં, વંલેદના બંઠી ડી,
ને ભજાના સ્ળા જેવુ ં ક્યાં ઔશુ ં ણ છે શલે?
જુલ્ભ જઇ આંક અડા ઔાન ઔયીએ અણે,
અ ળીયાભાં યક્ત જેવુ ં ક્યાં ઔશુ ં ણ છે શલે?
ળબ્દને તં જે દીલવ અ શની વાથે જતમો,
લાતભાં રે ઔાવ્મ જેવુ ં ક્યાં ઔશુ ં ણ છે શલે?
જે ક્ષણે લીસ્ભમ વયું અ આંકથી, ‘અનંદ’ ખમ,
જીન્દખીભાં થા જેવુ ં ક્યાં ઔશુ ં ણ છે શલે?

.7.
એ જ ચશેયા, એ જ ખરાં, લાટ રઇ દડયા ઔયે ,
‘ઔંઇ ભળ્યુ ં ના’ન વતત ઔણવાટ રઇ દડયા ઔયે .

મુલ્મ ને વીદ્ધાંત વહુ લેચી દીધાં ાણી મુરે ,
જાતની ત ણ શંભેળાં શાટ રઇ દડયા ઔયે .
અ યશી ભંઝીર જુ આંક વભક્ષ દે કામ છે ,
ઔણ જાણે તમ ળં યગલાટ રઇ દડયા ઔયે .
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શાથભાં ભતી ભળ્મા વાચાં; છતાં ના વાચવ્માં,
ને પટઔીમાંન શલે ચઔાટ રઇ દડયા ઔયે .
છે જરુયી અણુ ં ‘અનંદ’ લનભાં યાચવુ,ં
ને ફધાં શુ ં ઔાભ અ ઈચાટ રઇ દડયા ઔયે ?

.8.
ઔઇ ણ શ શાર બઇરા, અણે અનંદ છે ,
વાલ વીધી ચાર બઇરા, અણે અનંદ છે .

હમ
ુ ં ણ ભાણવ છું લ્મા, ગુસ્વ ભને અલે કય,
એ થયુ ં ખઇ ઔાર બઇરા, અણે અનંદ છે .

ફે ગડી લવાદ ઔ’ દી ભને ણ ગેયી લે ,
ણ છી ખુળશાર બઇરા, અણે અનંદ છે .
જખ
ં જ અલી ડે શથીમાયના રઉં શાથભાં,
પક્ત રઉં ફે ઢાર બઇરા, અણે અનંદ છે .

ઝેય ના યાખ્યુ ં ઔદી ભં, ના ઈદય, ના આંકભાં,
ના યતી ના લાર બઇરા, અણે અનંદ છે .
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પ્રેભથી ‘અનંદ’નુ ં અ ખીત રખ્યુ ં ભં જ્માયથી,
સ્લસ્થ છે સુય–તાર બઇરા, અણે અનંદ છે .

વ ૃક્ષ ભં લાવ્યુ ં છે દીરના આંખણે ‘અનંદ’નુ,ં
ખુફ ઈતાયે પાર બઇરા, અણે અનંદ છે .

.9.
નીઔળ્મ છું ખુદને ળધલા ને ક્યાંમ ણ દાણ નથી,
અંદય ઝુઔીને જયુ ં શમ, એઔાદ એલી ક્ષણ નથી.

ભામા ફધી કંકેયી રે ભન ચાર ખઠયી ફાંધ તુ,ં
કંટી નથી ઔઇ શલે ઔે ઔઇ ણ લખણ નથી.

ચાલ્મા ઔય, ચાલ્મા ઔય, ચાલ્મા ઔય, ચાલ્મા ઔય,
ભંઝીર શજુ ફહુ દુય છે ને ક્યાંમ ણ ડચણ નથી.
ચાયે તયપ લશેતી સુખધ
ં ી ખુળનુભા લાતાલયણ,
વ ૃન્દાલની ઈલન છે અ ઔઇ અખ ઝયતુ ં યણ નથી.
‘અનંદ’નુ ં શવુ ં જરુયી છે જીલનભાં એટરે,
ઢંઢજે તુ ં જાતને જ મ્શારી ા યણઝણ નથી.
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.10.
કફય ઔને શં ક્યાયે જલાનુ,ં ક્યાં જલાનુ ં છે ,
ખુરેરી ાંકને ફવ અણે ફ અલાનુ ં છે .
બરેને અલયી રે ચતયપ લવાદનુ ં લાદ,
પખાલી એને ફવ જીલનને રકુટં ભાણલાનુ ં છે .
શલે એઔાંતને કેતય ભજાન ભર ઈજે છે ,
જયા જશેભત ઔયી ભનની બીતય એ સ્થાલાનુ ં છે .
તભે ચાર, વતત ચાર ને ફવ ચારતા યશેજ,
ખય યઔાઇ ગ્મા ત જીન્દખીબય શાંપલાનુ ં છે .
ખભે તે શમ ણ એ લાતન ‘અનંદ’ છે અજે,
જીલનની અ ઔથાભાં અણે સ્ભીત લાંચલાનુ ં છે .

.11.
ન ઔાંઇ સ્લસ્થતા જેવુ ં ન ઔાંઇ સ્તબ્ધતા જેવુ,ં
ભને રાખે છે અ ભારું જીલન ફવ વ્મથાતા જેવુ.ં
નથી ળીખ્મ ઔદી છ ફવ શંભેળાં છે તયામ છું,
ભને ના અલડયું અ જીન્દખીભાં દક્ષતા જેવુ.ં
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શલે થયામ છે જ ચતયપ ઔલીતાનુ ં જલાળું,
ને જ દુય રખ ડગામ છે ની:ળબ્દતા જેવુ.ં
શતી લસ્તી ત ગય અ રાખતુ’તુ
ં ં ઔેવ ુ ં રુાળું!,
શલે ઠેફે ચઢે છે શય ઔદભ ફવ બગ્નતા જેવુ.ં
હુ ં ઔામભ અભ ત ‘અનંદ’ વાથે રઇને ચાુ છું,
છતાં ળીદ અજ અ ગેયી લળ્યુ ં છે વ્મગ્રતા જેવુ.ં

.12.
અ શંની બંત તડી નાંક તુ,ં
તે છી જે ઔંઇ ભે તે ચાક તુ.ં
જાતને ફવ વ ૃક્ષ ઔેલ ભાનજે,
તુ ં જ મુ છે , તુ ં જ થડ ને ળાક તુ,ં
ક્યાં ઔશુ ં ઝાઝું છી ઔયવુ ં ડે!
વોને ભાટે પ્રેભ ભનભાં યાક તુ.ં

યાકજે દીરના ઔભાડ કરીને,
ને બયવે ફંધ ઔયજે આંક તુ.ં
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ન્મામને ભાટે વદા રડત યશે,
ક્યાંમ કટું ઔઇનુ ં ના વાંક તુ.ં

બાગ્મથી ઔંઇ ણ લધાયે નશં ભે ,
વ્મથા ઔળીળ છ ઔયે ને રાક તુ.ં

આંક ને શૈમે બયી ‘અનંદ’ ફવ,
ઈડજે ફંધ ુ પ્રવાયી ાંક તુ ં ..!

.13.
અકેઅક ભાણવ જ્માયે ઔઇ લાતે આંસુ થઇ યે રામ, એ ઔઇ
જેલી તેલી ગટના છે !
છાતી યન બાય ચાનઔ વોની વાભે ડુવઔાં થઇ ડગામ, એ
ઔઇ જેલી તેલી ગટના છે !

આંક લચાે ચાવ ફનાલી, જતન ઔયીને, વના જેલાં ળભણાં
યપ્માં, ને ઈછે માં, મ્શયતાં શેરાંએ ળભણા તુટે તડાઔ દઇને, ત્માયે ઔાચ થઇ બંઔામ, એ ઔઇ
જેલી તેલી ગટના છે !
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લયવ શેરાં છુટ ડેર એઔ ખઠીમ, થઇ અખંતઔુ વાલ
ચાનઔ એઔ વલાયે આંખણ અલે
કી એને આંક તભાયી, શૈય ુ ં એનુ ં ઝઝીમે બંજામ, એ
ઔઇ જેલી તેલી ગટના છે !
ઈનાાની બય ફપ્યે ધુની ડભયી લાતી ુભાં, ગુરભશય
ભશયે ને ખયભા ુભે રટઔે,
એ જઇને ‘બ્રેડ યે ડી’ ઔઇ ભાણવ બીન થઇ શયકામ, એ ઔઇ
જેલી તેલી ગટના છે !
બયચક્ક ફવભાં ઔઇ વ ૃદ્ધા ઈબાં ઈબાં જાત વંબાી ઔયે
મુવાપયી, જુલાનીમાં વો ફેઠાં યશેતાં,
દીરભાં યાભ લસ્મે ઔઇ જુલાન ઈબ થામ ને ેરી વ ૃદ્ધા ય
કામ, એ ઔઇ જેલી તેલી ગટના છે !
ઔડ બયે રી ઔઇ ઔન્મા યણ્માના થડા દશાડાભાં વાવયીમાના
જુરભ-વીતભથી ગય છડીને,
ફાને ઉંફય અલી શંચે તે ગડીભાં ફાનુ ં દીર
ઔયામ, એ ઔઇ જેલી તેલી ગટના છે !
એઔ ખુડીયુ ં ઔઉં.. ઔઉં.. ઔયતુ ં ભાને ળધે ખરી ખરીભાં, ત્માં
એઔ ભુરકું તેના બાખનુ ં દુધ ીલડાલે,
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ભુરઔાનુ ં ભન નાચી ઈઠે ને ભન–ભનભાં ‘અનંદ’ ઈત્વલ
થામ, એ ઔઇ જેલી તેલી ગટના છે !

ળઔ જાની ‘અનંદ’
ઔલીવંઔા : 'નીયાંત' ફી-૧૨, રકુરેળ ભીધાયા, પ્રભુનખય
ાવે, લાગડીમા યડ, લડદયા-૩૯૦૦૦૧૯
ભફાઇર

–

98795

65012

Email:

ashokjani53@gmail.com
ઔલીવજૉન: (૧) અવારલ (ખઝર વંગ્રશ- ૨૦૦૨) પ્રઔાળઔ
- ળઔ જાની ‘અનંદ’,  ૃષ્ઠ - ૧૨+૬૯
મુલ્મ - ૪૫.૦૦ રુીમા, પ્રાપ્તીસ્થાન- ઈયના વયનાભે
(૨) દડભજર (ખીત-ખઝર વંગ્રશ-૨૦૦૯)
પ્રઔાળઔ- નલબાયત

વાશીત્મ ભંદીય, ૨૦૨-ેરીઔન

અશ્રભયડ, ભદાલાદ - ૯

શાઈવ,

 ૃષ્ઠ - ૧૪+૧૬૦

મુલ્મ - ૧૦૦.૦૦ રુીમા.
ઈયના

ફન્ને

ુસ્તઔ

www.bookganga.com ય ણ પ્રાપ્મ છે .

@@@
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272 : 16-06-2013

જીલનવંધ્માનું સ્લાખત
–ભીયાં બટ્ટ
નુક્રભણીઔા

‘વ ૃદ્ધાલસ્થા’ ળબ્દન ડય? ના, ના… ભને એલ ડય
જયીઔે રાખત નથી. ભને અ ળબ્દની રેળભાત્ર ફીઔ નથી;
ઔાયણ ઔે ગડણ ભાયા જીલનનાં ફાયણાં કકડાલે તે શેરાં,
તેના સ્લાખતની ભં તૈમાયી ઔયી રીધી છે . ઔેલી છે અ
તૈમાયી?
વ ૃદ્ધાલસ્થા વાભે તભે ઔઇ દૃષ્ટીએ જુ છ, તેન ુ ં ખુફ
ભશત્ત્લ છે . તભાયા જીલનના આંખણે તીથી અીને અલનાય
એ ભશેભાન, તભાય જીખયજાન દસ્ત ણ ફની ળઔે ને
તભાય જીલરેણ ળત્રુ ણ ફની ળઔે. એન અધાય તભાયા
બીખભ ય છે , તભાયા દૃષ્ટીઔણ ય છે . ઔ’ઔ લશેરી
વલાયે , ચાનઔ યીવાભાં જતાં ભાથા ય શયત પયત ઔઇ
વપેદ લા તભાયા હૃદમભાં શાશાઔાય લતાાલે છે ઔે શાળઔાય
ઔયાલે છે , તેન અધાય છે તભાયા દૃષ્ટીઔણ ય. તભાયી
ભાનવીઔ તૈમાયી થઇ ખઇ શળે, ત તભે એ વ ૃદ્ધાલસ્થાને
અલઔાયલા તત્ય થઇને ઈબા યશેળ. જીલનનાં ભશામુરાં
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લો કયચીને આંખણે અલેરી અ વ ૃદ્ધાલસ્થા તભાયા ભાટે
ણભર યતન ફની જળે.
ગુજયાતના

એઔ

સુપ્રવીદ્ધ

સ્લખાસ્થ

રેકઔન

અ

દાકર છે . વદખત શ્રી યવીઔબાઇ ઝલેયી ઈંગ્રંડના પ્રલાવે
જામ છે . રંડનની ળેયીભાં બટઔતાં બટઔતાં એ રખાયી
પ્રલાવી એઔ નાનઔડી ખરીભાં પ્રલેળે છે . જ્માં વાભે નજયે
ડે છે – એઔ ઔેળગુપં ન તથા ઔેળસુળબનની દુઔાન. દુઔાનભાં
ફેઠેરી ફશેને એભને ફરાવ્મા એટરે કુતશુ રલળ એ ત્માં
ખમા. ેરાં ફશેન ફલ્માં :

‘જુ ભશાળમ, તભાયા લા

ધા થઇ ખમા છે . તભે અ ખુયળીભાં ફેવ, ગડીઔભાં હુ ં અ
તભાયા ધા લાને ઔાાબમ્ભય ઔયી દઇળ. મુઝ
ં ાળ નશં,
અ ભાટે તભાયે ઔઇ ઔીમ્ભત ચુઔલલી નશં ડે. ડેભન્સ્ટ્રેળન
ઔયલા ભાટે વાભેથી હુ ં તભને લા યં ખલાની ળીળી બેટ
અીળ.’
ખુફી રેકઔના જલાફભાં છે . એ વપેદ લા શેઠ
એઔ ખજફનુ ં સ્લસ્થ વ્મક્તીત્લ ફેઠે ું છે , તેન ુ ં બાન અ
જલાફભાં થામ છે . યવીઔબાઇ ઔશે છે , ‘ભાલડી ભાયી, ભાથાના
ઔાા લાને ધા ઔયલા ભાટે ભં ભાયી જીન્દખીનાં ભશામુરાં
ચાવ ચાવ લો કયચ્માં, તે અભ ાણીના મુરે ગડીઔભાં
ઔાા ઔયાલી દઉં! ના ભાલડી ના!’
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ઔાા લાનુ ં વપેદ લાભાં રુાન્તય એ ઔેલ ઔઇ
સ્થુ રુાન્તય નથી. અણા ઔાન જ વાફદા શમ ત અ
રુાન્તય ઔેલ લાનુ ં નથી; અણી વ ૃત્તીનુ ં ણ છે .
બીતય ઔશુઔં ફદરાલા ભાંખે છે . ન્દય ઔઇ ક્રાન્તી વજાાલાની
છે ;

તેન

અ

વલાટ

છે ;

ણ

અણે

અણી

દડધાભલાી, ઔરાશરબયે રી જીન્દખીભાં ન્દયના લાજ,
ન્દયના વલાટ તયપ ધ્માન અલા નલયાં જ ડતાં
નથી ને છી ચારતી યશે છે – ‘લ શી યપતાય ફેઢંખી!’
શ્રી યવીઔબાઇ ઝલેયીના અ જલાફભાં ભાનલના
જીલનનુ ં એઔ યભ સુન્દય વત્મ છુામે ું છે . વ ૃદ્ધાલસ્થા એ
ભાનલજીલનને ઇશ્વય તયપથી ભે ર બીળા નથી; ફરઔે
લયદાન છે . જીલનની ત્મન્ત ઔંભતી મુડી કચીને પ્રાપ્ત
થતી એ ઔભાણી છે . એટરી લાત વાચી ઔે તે ચંથયે લંટયું
યતન છે ; ણ ભટા બાખના રઔનુ ં એ યતન ધુબેગ ું થઇ
જતુ ં શમ છે . ગડણ ફશાયથી ઈરઔ દૃષ્ટીએ ત, જેભ
ચંથરું જવુ ં ન ખભે, તેલી જીલનની ણખભતી ચંથયે શાર
સ્થીતી જ છે . ભાથાના લા ધાબખ્ક, ચાભડી રફડી જામ,
ઠેય ઠેય ઔયચરી, ભઢુ ં વાલ ફકું ને ખ ત જાણે
ખયફે ઘુભે! ણ વલેા ચેતી જલાયુ ં શમ ને વભગ્ર જીલન
અંખેની વાચી વભજ ઔેલાઇ શમ ત ઈયનાં અ ફધાં
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ચંથયાં વયી ડે છે ને અંદયનુ ં ઝશતુ ં યતન ઝખભખી
ઈઠે છે .
દીલવ-યાતના ચલીવ ઔરાઔ, એભાં ભંસુઝણુ ં થામ,
અબા પ્રખટે, ઈા અલે, પ્રબાત પ્રવયે , સુયજ ઈખે, વલાય
ડે. સુયજ ભાથે ચઢે, ફય થામ, લી ાછ ભધ્માહ્ન થામ
ને વુણી વંધ્મા ને વભીવાંજ પ્રખટે; ને છી યાત,
ભધયાત

ને

ાછું

યઢ!

દીલવ-યાતના

અ

એઔએઔ

વભમનુ ં – ઔાકંડનુ ં તાનુ ં એઔ અખવુ ં વંદમા છે !
પ્રત્મેઔન એઔ અખલ અનંદ શમ છે . અવુ ં જ
જીલનનુ!ં

શુ ં

ળીશુલસ્થા,

શુ ં

ફાણ,

ઔીળયાલસ્થા,

યુલાલસ્થા, પ્રોઢાલસ્થા ઔે શુ ં ગડણ! દયે ઔ લસ્થાને તાનુ ં
વંદમા ને તતાની વભસ્મા શમ છે . વભસ્મા
શલી એ ઔાંઇ જીલનગાતી લસ્તુ નથી. એ ત જીલનન
ડઔાય છે . વભસ્માને ઔાયણે જીલનના ઉંડાણ ને વંદમો
ખુરતાં શમ છે . વ ૃદ્ધાલસ્થાભાં ઔદાચ વભસ્મા લધાયે શળે
ને એ વભસ્માના ઈઔેરભાં જ એન અનંદ ને વજૉઔતા
ભાટે લધાયે લઔાળ બમો ડય છે .
અણાભાંનાં ભટાબાખનાં રઔએ શ્રી યલીન્રનાથ ટાખય, શ્રી
યલીન્દ ઔે લીનફાને વ ૃદ્ધાલસ્થાભાં જમા ન શમ; ણ
એભની તસ્લીય ત ભટાબાખના રઔએ જઇ શળે. ગુરુદેલની
એ લમવ ૃદ્ધ છફી ઔેટરી ભનશય છે ! ભાથાના રુેયી લા
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જાણે એભના વંદમાની લવંત ફનીને પયપયે છે ! એભની
આંકનુ ં તેજ! ચશેયા ય સ્ભીતભાં ત જાણે ત્રણેમ ભુલનન
અનંદ ઘુટં ાઇ ઘુટં ાઇને ઔારલામ ન શમ! ક્યાંથી પ્રખટયું અ
વંદમા!
લીનફાની 85 લાની લમે ચાભડી જુ, જાણે શભણાં
જ તાજા જન્ભેરા ફાઔની સ્નીગ્ધ સુલાી,
ં
ભાકણ જેલી મ ૃદુ
ચાભડી! શુ ં અ ભશાનુબાલ ઔઇ બ્યુટી ારાય ( વંદમા
પ્રવાધન ઔેન્ર)ભાં જઇ ઔઇ ાલડય, ક્રીભ ઔે ઔસ્ભેટીઔ રઇ
અલતા શળે? શુ ં છે અ વંદમાન ુ ં યશસ્મ?
યશસ્મ

છે

–

જીલન

અંખેની

વભજ!

વાચી

વભજણભાંથી જ જીલનનુ ં વાચુ ં વંદમા ને વાચુ ં ળીર પ્રખટી
ઈઠે છે ! ને અણા દે ળની ખુફી ત જુ! અંગ્રેજીભાં ગયડા
ભાણવને ઔશેળે ‘ધ લ્ડ ભેન’ – જુન ભાણવ. જ્માયે
બાયતીમ બાા એને ઔશે છે – ‘વ ૃદ્ધ!’ અ કકડી ખમેરા
દે શલા ભનુષ્મ જુન ભનુષ્મ નથી. એ ત વ ૃદ્ધ છે . વ ૃદ્ધી
ાભેર

ને

લી

વતત

વ ૃદ્ધી

ાભનાય, નીત્મનુતન,

નીત્મલધાભાન વ ૃદ્ધ છે . શુ ં અ વ ૃદ્ધાલસ્થાના ટરાભાં ઔેલ
લોન ઢખર જ બયે ર છે ?
જી નશં, એભાં ત છે જીલનન મુલ્મ નુબલ! બાતબાતના
નુબલથી વંચાઇને પ્રાણલંત ફનેરા જ્ઞાનના તાણા ને
જીલનની અઔયી તાલણીભાંથી ણીશુદ્ધ તલાઇ, તલાઇને
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ફશાય નીઔે રા તના લાણાથી લણામેરી જીલનની અ
ચાદય છે . વ ૃદ્ધના પ્રત્મેઔ વપેદ લાભાં ને એના દે શ ય
ડતી પ્રત્મેઔ ઔયચરીભાં લીતેરાં લોન એઔ ઇતીશાવ
છુામ છે . જીલામેરા શ્વાવછ્વાવન ધફઔાય ખામ છે .
જીલનભાં ઔેટરાંઔ ળાશ્વત વત્મને અત્ભવાત ઔયી ારલભાં
વંતાડીને

અ

વ ૃદ્ધાલસ્થા

અલતી

શમ

છે .

વ ૃદ્ધાલસ્થાભાં

પ્રખટતી ળયીયની ક્ષીણતા એઔ લ્રાભાં મુઔ ને ફીજા
લ્રાભાં જીલનબયના નુબલનુ ં બાથુ ં મુઔ; ત ફીજુ ં લ્ું
નભી જળે.
અભ, વ ૃદ્ધાલસ્થા એ ત જીલનની વ ૃદ્ધી, વમ ૃદ્ધી ને
વીદ્ધીન વંઔેત છે . વ ૃદ્ધાલસ્થા એટરે ઔેલ લોન, ક્ષણન
વયલા નથી. એ ત શુજીલનભાં ણ થામ છે . ણ
ભાનલીની વ ૃદ્ધાલસ્થાભાં ત ક્ષણની વાથવાથ જીલનબયના
જ્ઞાન, નુબલ, ત, સ્નેશ, વેલા ને સુજનતાના વયલાા
થતા શમ છે .
અન નુબલ અણને લનસ્તીસ ૃષ્ટીભાં ણ થામ છે .
આંફાની જ લાત ઔયીએ. રીરીછમ્ભ ઔાચી ઔેયી કાટી રાખળે.
ઔઇને ભાથાભાં ભાય ત રશીની ધાય છુટી જામ તેલી વકત
શમ છે ; ણ એ જ રીરીછમ્ભ ઔેયી જ્માયે ાઔટ ફનીને
વનેયી થામ ત્માય છીના તેના યવની ભધુયતાને ઔની વાથે
વયકાલી ળઔીશુ?ં જાણે  ૃથ્લી યનુ ં મ ૃત! ત આંફ જ
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લમવ ૃદ્ધ થઇને અલ મ ૃતયવ યે રાલી ળઔે ત ભનુષ્મભાં ત
લીળે ચૈતન્મ પ્રખટે છે ! જીલનના આંફાલાડીમાભાં વ ૃદ્ધાલસ્થા
અલે ત ઔેલ ભીઠભધ ભધુય યવ યે રાલલા ભાટે જ અલે.
ભાણવભાં યશેર અંધઔાય જ્માયે વાલ ખી જામ છે ; ત્માયે
તેભાંથી યવસુધા ઝયે છે . અ જ છે ભાણવનુ ં વત્ત્લ. ભાણવ
એટરે નમો દે શ નથી. ભન, બુદ્ધી, ચીત્ત, અંત:ઔયણ એ
ભાનલીન આંતયદે શ છે . વ ૃદ્ધાલસ્થાભાં ફશાયન સ્થુ દે શ
કકડી

જામ

છે ; ણ

જીલનબયના

તથી

શુદ્ધ

થઇ,

ગ્નીભાંથી વાય થમેરા સુલણાની જેભ વ્રુધ્ધ ભાણવનુ ં
આંતયીઔ વ્મક્તીત્લ ઝશી ઈઠે છે .
અભ વ ૃદ્ધાલસ્થા અંખેની અલી વાચી, સ્લસ્થ ાઔટ
વભજ ઔેલલી – તે ફની જામ છે ુલાતૈમાયી. ભટાબાખના
રઔ ભાટે વ ૃદ્ધાલસ્થા એ તાના વભસ્ત જીલનના પરુે,
યીાઔરુે,

અલી

ભે  ું

યીણાભ

છે ,

નીશ્ત્તી

છે .

ુલાજન્ભનાં ઔભો, ટેલ, વ ૃત્તી, લરણ જેલાં શળે તે મુજફની
વ ૃદ્ધાલસ્થા ગડાતી અલે છે . એટરે જ વ ૃદ્ધાલસ્થાનુ ં વભસ્ત
વંદમા પ્રખટ થામ એ ભાટે ુલાજીલનભાં થડ ભ્માવ થામ,
થડું ગયઔાભ (શભલઔા ) થામ એ જરુયી છે . વ ૃદ્ધાલસ્થાભાં ભાથે
ચભઔતા રુેયી લાની તાની એઔ સુદય
ં
ને લીત્ર સ ૃષ્ટી
છે . એ રુેયી લા શેઠના ભસ્તીષ્ઔભાં એઔ બવ્મ શીભારમ
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વજી ળઔામ છે . જ્માંથી વોને ાલન ઔયનાયી ુણ્મવરીરા
ખંખા લશી ળઔે.

- ભીયાંફશેન બટ્ટ
રેકીઔાના ુસ્તઔ ‘જીલનવંધ્માનુ ં સ્લાખત’ – (પ્રઔાળઔ
: નલબાયત વાશીત્મ ભંદીય, દે યાવય ાવે, ખાંધી યડ,
ભદાલાદ –૩૮૦ ૦૦૧, પન– ૦૭૯ ૨૨૧૩ ૯૨૫૩ /
૨૨૧૩

૨૯૨૧,

ઇ–ભેર :

info@navbharatonline.com

લેફવાઇટ : www.navbharatonline.com ; ત્રીજી અવ ૃત્તી :
૨૦૦૩; ાનવંખ્મા: ૮૦; મુલ્મ : ૫૦ રુીમા) ુસ્તઔભાંથી
વાબાય... ઈત્તભ ખજ્જય ..
(ભીયાંફશેનની અલી જ એઔ વયવ યચના ભાણલા
તા. ૨૪/૧૦/૨૦૦૯ની ૧૭૭ભી ‘વન્ડે ઇ–ભશેપીર’ની અ
http://gujaratilexicon.com/magazine/sundayemahefil/
રંઔના ાન ૧૯ યથી તે ડાઈનરડ ઔયલા લીનંતી છે .)
વજૉઔવંઔા ઃ
ભીયાંફશેન બટ્ટ,
73 – યાજસ્થંબ વવામટી, ર ગ્રાઈન્ડ ાવે, લડદયા –390
001
Mobile -9376855362
@@@
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273 : 30-06-2013

ડૉક્ટયની ડામયી
–ડૉ. ળયદ ઠાઔય
નુક્રભણીઔા

લાત ગુજયાતની, જાત ગુજયાતી, છે ફધી યીતબાત ગુજયાતી;
લીશ્વ અખુ ં ઝુઔાલળે ભસ્તઔ, જ રામઔાત ગુજયાતી..

–બાલેળ બટ્ટ
‘તભાયા ભેયીઔાભાં ડૉ. ઔીયીટ ટેર નાભના ભાયા
લો જુના ભીત્રને ળધલા શમ ત શુ ં ઔયવુ ં જઇએ?’ ભં
ચાનઔ ઉંગભાંથી જાખીને ભાયા બત્રીજા વભીયને પ્રશ્ન ઔમો.
વભીય ઔાય ચરાલી યહ્ય શત. નામગ્રા ધધ જઇને ભે ન્યુ
જવી ાછા પયી યહ્યા શતા. શ્રેષ્ઠ ઔક્ષાન ઔશી ળઔામ તેલ
શાઇ–લે, એઔવ ત્રીવ ઔીરભીટવા પ્રતી ઔરાઔની ઝડે બાખી
યશેરી ઔાય ને ક્ષણે પ્રતીક્ષણે રટાતાં જતાં યમ્મ, દૌ
ભુત રંડસ્ઔેપ્વ જતાં જતાં ખાઢી નીરાભાં વયી ડેર હ.ુ ં
છી ચાનઔ ભં ચાં ઈગાડયાં ને વભીયને ઈયન
પ્રશ્ન ુછી રીધ.
‘તભાયી ાવે એભનુ ં એડ્રેવ છે ? પન નંફય છે ? એ
ક્યાં ઔાભ ઔયે છે , એભનુ ં ક્રીનીઔ ક્યાં અલે ું છે એ લીળેની
ઔઇ ભાશીતી છે તભાયી ાવે?’ વભીય વીઅઇડીની જેભ
વલારની ઝડી લયવાલી યહ્ય. વભીયના વલાર બરે વ
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શતા; ણ ભાય જલાફ એઔ જ શત ‘ના, ભને એભના લીળે
ઔળી જ ભાશીતી નથી. એટરી કફય છે ઔે ડૉ. ઔીયીટ ટેર
૧૯૭૯–’૮૦ના લાભાં ભાયી વાથે શતા. ભદાલાદની લી.
એવ. શૉસ્ીટરના ખામનેઔ લીબાખભાં ને સ્ટ ગ્રેજ્યુએળન
ઔયતા શતા. તે ભાયાથી એઔ લયવ અખ શતા; ણ ભારું
યુનીટ એઔ જ શતુ.ં
‘છી?’ વભીયે ુછયુ,ં ‘ અ ત ભદાલાદની લાત
થઇ, એના યથી ભેયીઔાનુ ં એડ્રેવ ન ભે .’
‘ન ઔેભ ભે ? અભ ત તભે રઔ લીશ્વની વોથી
વભથા પ્રજા શલાન દાલ ઔય છ, એઔ બાયતીમ ડૉક્ટયની
બા નથી ભેલી ળઔતા? ળેઇભ ન ભેયીઔા!’
‘જસ્ટ એ ભીનીટ!’ વભીયના ઔાભાં અડી યે કા
ઈવી અલી, ‘તભે નાભ શુ ં ઔહ્યુ?ં એઔ લાય પયીથી ફરળ,
પ્રીઝ?’
‘ડૉ. ઔીયીટ ટેર, શી ઇઝ એ ખામનેઔરૉજીસ્ટ’ ભં
દશયાવ્યુ.ં વભીયના ભંભાંથી શબાલ વયી ડય, ‘ મવ! હુ ં
ખું છું

એભને. ભં એભને જમા નથી; ણ અ નાભ

વાંબળ્યુ ં છે . ઇન પેક્ટ, ન્યુ જવીભાં એભનુ ં નાભ વો ઔઇએ
વાંબબું છે . એઝ એ ડૉક્ટય, શી ઇઝ ધ ફેસ્ટ! જ એ
તભાયાલાા જ ડૉ. ટેર શમ ત...’ અટું ઔશીને ખાડી
ુયાટ લેખે દડાલતાં ને ભાયી વાથે લાત ઔયતાં ઔયતાં જ
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એણે એના ટચુઔડા રેટૉ યથી ઇન્ટયનેટ ય કાંકાંકા
ળરુ ઔમાા. ગયે ત્ની વાથે લાત ઔયી રીધી, છી એઔ નંફય
રખાડીને વેરપન ભાયા શાથભાં મુઔી દીધ, ‘ યંખ લાખે છે ,
ે ી લાજ વંબામ એટરે...ટ્રામ મય રઔ!’ યંખ
વાભા છે ડથ
લાખતી યશી, હુ ં પ્રતીક્ષાની ગડી ખણત યહ્ય. અકયે
ઔઇન લાજ વંબામ, ‘શેલ્ર......!’
ભં અટર જ વલાર ુછય : ‘ અઇ લન્ટ ટુ સ્ીઔ ટુ ડૉ.
ઔીયીટ ટેર.’
‘મવ, યુ અય સ્ીઔંખ ટુ શીભ. હુ ઇઝ ઔૉરંખ?’
વાલ ભેયીઔન ઈચ્ચાયભાં વાભ છે ડ ભને ભાયા લીળે ુછી
યહ્ય શત.
ભને તપાન સુઝયુ,ં ભુતઔાન એઔ વંદબા માદ ઔયીને
ભં ુછયુ,ં ‘ ભાયે ફીજા ઔઇ ઔીયીટ ટેરનુ ં ઔાભ નથી, ભાયે
ત એ ડૉ. ઔીયીટ ટેર જડે લાત ઔયલી છે જે ઔરર
ાવેના ભકાવણ નાભના ખાભડાભાં કેડુતના ગયભાં જનમ્મા
છે ને બંવની લચ્ચે ઈછમાા છે , જેનાં રગ્ન લકતે હુ ં ણ
ભકાવણની મુરાઔાતે જઇ...’
વાભેથી ટ્ટશાસ્મ વંબાયુ,ં ‘ બઇરા, હુ ં એ જ ઔીયીટ
ટેર ફું છું. ળયદબાઇ, ત્માયે ક્યાં છ; એ ત સ્ષ્ટ
થઇ ખયુ ં ઔે ત્માયે તભે ભેયીઔા અવ્મા છ. તભારું
રઔેળન જણાલ એટરે હુ ં રેલા ભાટે અવુ.’ં ફત્રીવ–ફત્રીવ
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લાના અંતયાર ફાદ ણ એઔ ભીત્ર ફીજા ભીત્રને કી
ખમ શત. ભં જલાફ અપ્મ ઔે એ લકતે ત હુ ં શાઇ–લે ય
શત, વાતવ ઔીરભીટવાની મુવાપયી ઔમાા ફાદ ન્યુ જવી
શંચલાન શત, એટરે યાતે ભડું થઇ જલાનુ ં શતુ;ં ણ
ફીજા દીલવે અણે લશ્મ ભીશુ.ં દ વીતાયં ઔા ઝભં
ય શૈ ભીરન ઔર ઔે દીન!
ભે ભીએ ત્માં સુધીભાં ભં જાણી રીધુ ં શતુ ં ઔે ડૉ.
ટેર

ન્યુ

જવીની

અભ

જનતાનાં

દીરભાં

લવેરા

ખામનેઔરૉજીસ્ટ છે . એ યાતદીલવ એટરા વ્મસ્ત યશે છે ઔે
એભની ાવે ‘અંખત’ ઔશેલામ તેલાં ઔાભ ભાટે વભમ જ નથી
શત. ઇન્ટયનેટ ય એભના ઔાભની લેફવાઇટ ય વંઔડ
સ્ત્રીની ઔૉભેન્ટ્વ લાંચલા ભી. જે તભાભન સુય ઔંઇઔ
અલ જ શત : ‘ ડૉ. ટેર ઇઝ ટુ ફીઝી લીથ શીઝ
ેળન્ટ્વ. હુ ં પ્રેગ્નન્ટ છું. એભની ાવે ચેઔ  ભાટે ખઇ
શતી. જ ઔે એૉઇન્ટભેન્ટ રઇને જ ખઇ શતી. તેભ છતાં
ભાયે ત્રણ ઔરાઔ ફેવી યશેવ ુ ં ડયુ.ં અવુ ં તે ઔઇને યલડે?
ણ ભને યલડયુ;ં ઔાયણ ઔે જ્માયે ભાય લાય અવ્મ ત્માયે
જે ઔાજીથી, ળાન્તીથી

ને ભૅડીઔર સ્ઔીરથી એભણે ભને

‘ટ્રીટ’ ઔયી, એ જમા છી ભને રાગ્યુ ં ઔે ભાયા ત્રણ ઔરાઔ
એે નથી ખમા. એભના ભાટે ભાયી ાવે ભાત્ર એઔ જ
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બીપ્રામ છે : ડૉ. ટેર ઇઝ ધ ફેસ્ટ ઇન ધીવ ાટા પ
ધ લલ્ડા .’
હુ ં ડૉ. ઔીયીટબાઇની વ્મસ્તતા વભજી ખમ. ફીજા
દીલવે વલાયે જ્માયે એભન પન અવ્મ, ‘ક્યાં છ? હુ ં રેલા
ભાટે અવુ ં છું.’ ત્માયે ભં ઔશી દીધુ,ં ‘ તભાયે અલલાની જરુય
નથી. હુ ં જ અવુ ં છું એડ્રેવ, પ્રીઝ...’
‘હુ ં

ડધા

ઔરાઔભાં

એઔ

વીઝેયીમન

યે ળન

ઔયલાન છું. તભે જે. એપ. ઔે. શૉસ્ીટરભાં અલી જાલ. ખાડા
તભને અંદય પ્રલેળતાં યઔળે. ભને પન ઔયી દે જ.’
જે. એપ. ઔે. શૉસ્ીટર એટરે જ્શન એપ. ઔેનેડી
શૉસ્ીટર. જેટરા પ્રખ્માત ભેયીઔાના અ પ્રેવીડન્ટ શતા,
એટરી જ જાણીતી અ શૉસ્ીટર છે . ન્યુ જવી સ્ટેટ ભાટેની
અ વોથી પ્રખ્માત, વોથી સુલીધાયુક્ત ભલ્ટી સ્ેળીમારીટી
શૉસ્ીટર છે . લધુ અશ્ચમાજનઔ લાત ત એ છે ઔે અ એઔ
જનયર શૉસ્ીટર છે . અણા ભદાલાદની લી. એવ.
શૉસ્ીટર ઔે વીલીર શૉસ્ીટરના જેલી જનયર શૉસ્ીટર.
જ્માયે

હુ ં

એ

શૉસ્ીટરના

પ્રાંખણભાં

શંચીને

ઔાયભાંથી ફશાય નીઔળ્મ, ત એનુ ં ભઔાન જઇને જ ડગાઇ
ખમ! જનયર શૉસ્ીટર અલી તે શઇ ળઔે? ભદાલાદની
વાયાભાં વાયી ઔઇ ણ ઔૉોયે ટ શૉસ્ીટર જે. એપ. ઔે.ની
અખ ધભાળાા જેલી રાખે! અણે ત્માંની પાઇલ સ્ટાય
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શૉટર ઔદાચ એની વાભે સ્ધાાભાં નભીનેળન બયી ળઔે, જ
ઔે શાય ત સ્લીઔાયલી જ ડે. ગ્રાવના ડય ાવે શટ્ટાઔટ્ટા
વીક્યુયીટી ખાડૌ ા વ ઈબા શતા. ભને જઇને ઘુયક્યા, ‘ઔનુ ં ઔાભ
છે ?’ ભં ઔહ્યુ,ં ‘હુ ં ઇન્ડીમાથી અવુ ં છું. ભાયા ભીત્ર શં ડૉક્ટય
છે . ભં શભણાં જ એભને ઔૉર ઔમો છે , એ ભને રેલા અલતા
જ શળે. ડૉ. ઔીયીટ ટેર નાભ છે એભનુ.’ં
ખાડા ઘુયઔલાને ફદરે હપ
ુ ં ાળું સ્ભીત યે રાલલા ભાંડયા,
‘લેરઔભ, વય! યુ અય એબ્વલ્યુટરી રઔી. ડૉ. ટેર તભાયા
ભીત્ર છે . શાઈ નાઇવ!’ છી ભને ુછલા ભાંડયા, ‘ તભને
કફય છે ? શી ઇઝ ધ ફેસ્ટ!’
વાંબીને ભાયી છાતી ફુરી યશી શતી. ભાત્ર એટરા
ભાટે નશી ઔે શંના રઔ જેભની પ્રળંવા ઔયી યહ્યા શતા, તે
ડૉ. ટેર ભાયા અંખત ભીત્ર છે ; ણ ભાયા ખોયલનુ ં કરું
ઔાયણ એ શતુ ં ઔે ભેયીઔાની છાતી ય તાની ઔાભીમાફીન
ધ્લજ રશેયાલનાય ડૉક્ટય એઔ બાયતીમ છે . ભેયીઔાભાં
લવેરા ને ‘ધધધ...’ વમ્ત્તી ઔભાઇને ફેઠેરા વંઔડ
બાયતીમ ડૉક્ટયને હુ ં ભળ્મ છું; ણ ધનની વાથે ઔીતી ણ
ઔભામ શમ તેલ અ પ્રથભ ડૉક્ટય હુ ં જઇ યહ્ય શત.
ડૉ. ઔીયીટબાઇ નીચે અલીને ભને અંદય રઇ ખમા.
પ્રેભુલાઔ પેયલીને અકી શૉસ્ીટર ફતાલી. ભં એભને પનભાં
જ લીનન્તી ઔયી શતી, ‘ ભાયે તભાયી લઔંખ ઔન્ડીળનન
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ભ્માવ ઔયલ છે . ભાયે જવુ ં છે ઔે તભાયી જનયર શૉસ્ીટર
ભાયી જનયર શૉસ્ીટર ઔયતાં ક્યાં ને ઔેટરી રખ ડે
છે !’
જેભ

જેભ

હુ ં

જે.

એપ.

ઔે.ના

એઔ

છી

એઔ

ડીાટા ભેન્ટ જત ખમ તેભ તેભ ભને વભજાતુ ં ખયુ ં ઔે
ભેયીઔન શેલ્થ વલીવ ને બાયતની અયગ્મવેલા લચ્ચે
વયકાભણી ઔયલાન ઔઇ વલાર જ ેદા થત નથી. જાણે
ખઇ ઔારે જ ચણ્મા શમ તેલા ભા, શભણાં જ ફનાવ્યુ ં શમ
તેવ ુ ં પનીચય, ક્યાંમ ઔઇ રીફ્ટ ફખડેરી ન ભે , ક્યાંઔ
લીજીન ફલ્ફ ઈડી ખમેર ન શમ, ફાયણાનુ ં શેન્ડર ઢીું
ન શમ, ક્યાંમ એઔાદુંમ સ્ુ ખામફ ન શમ, ખાદી ખંદી ઔે
પાટેરી ન શમ! અકી શૉસ્ીટરના તભાભ ફ્રવા યન
એઔેએઔ ખુણ હુ ં સુગી
ં
લળ્મ, ક્યાંમ સ્ીયીટ, ડેટર ઔે ન્મ
દલાની દુખંધ ભાણલા ન ભી.
વોથી સુન્દય વ્મલસ્થા રેફય રુભની જલા ભી.
દયદી ભાટેન ુ ં ટેફર એના યની થાયી ઔયતાંમ લધાયે
સુલીધાજનઔ. વાથે એના તી ઔે ભમ્ભીની યશેલાની ણ
વખલડ. ચખ્કચણાઔ

ળલયલા

ફાથરુભ

ને

સ્લચ્છ

ટૉઇરેટ રેફય રુભની વાથે જ ટૅચ્ડ. પ્રસુતી એ લા ફની
જામ! ફાજુભાં નલજાત ળીશુ ભાટેન લીબાખ. ફાઔ ભાટે
ત અ દે ળ સ્લખા વભાન છે . જનમ્મા છી દયે ઔ ળીશુ ભાટે
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રખ પાઇલસ્ટાય જેલી વ્મલસ્થા હુ ં જઇ ળઔત શત, એઔ
જ લૉડા ભાં સુતેરાં, શાથખ ઈછાતાં ઇન્ડીમન, ચાઇનીઝ,
જાાનીઝ, નીગ્ર ને લાઇટ ળીશુને. ચયં ખી પ્રજા શતી;
ણ સુલીધા ને વાયલાય એઔયં ખી શતી.
ડૉ. ટેર વીઝેયીમન તાલીને ભને રંચ ભાટે ફશાય
યે સ્ટયન્ટભાં રઇ ખમા. છી એભન ફંખર ફતાવ્મ. એનુ ં
લણાન હુ ં નશં ઔરું. દવ ભીરીમન ડૉરવાના યાજભશેરનુ ં
લણાન ઔયલા ભાટે દવ–ફાય લાક્ય છાં ડે. ણ ભને જે
ફે લાત સ્ળી ખઇ તે અ શતી : જે. એપ. ઔે. જનયર
શૉસ્ીટરના દયે ઔ લીબાખભાં હુ ં પમો, રખ રખ દે ળભાંથી
અલીને ઔાભ ઔયતા ડૉક્ટયને ભળ્મ. અમા, વીસ્ટવા,
લૉડા ફૉમઝથી ભાંડીને ેયાભૅડીઔર સ્ટાપને ભળ્મ; દયે ઔે ભારું
સ્લાખત હપ
ુ ં ાળું સ્ભીત પયઔાલીને ઔયું ને એઔ ણ લાદ
લખય દયે ઔ જણે ભને અ લાક્ય ત વંબાવ્યુ ં જ : ‘ મય
ફ્રેન્ડ, ડૉ. ટેર ઇઝ ધી ફેસ્ટ શીમય!’
ને ફીજી લાત ઔઇ શતી? તાન લીળા ફંખર
ફતાલતાં ફતાલતાં એઔ જગ્માએ ડૉ. ઔીયીટબાઇ ટઔી
ખમા. એ ભંદીય શતુ.ં ગયભંદીય. બખલાનની મુતી ઈયાંત
ત્માં એઔ યે ળભી ઔડાન ચયવ ઔટઔ વંબાીને મુઔેર શત.
એભાં યભ ુજ્મ બખલાન સ્લાભી નાયામણનાં ખરાંની
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છા વચલામેરી શતી. ભને ચાનઔ ફત્રીવ લા ુલેની
ગટના માદ અલી ખઇ.
લી. એવ. શૉસ્ીટરભાં વશેજ નલયાળની ભાં
ઔીયીટે ભને ઔહ્યું શતુ,ં ‘ ભાયી વાથે અલળ?’ ભાયે વશજાનંદ
સ્લાભીની છફી રેલા જવુ ં છે . એ વભમે ઔીયીટ ઔશુ ં જ ન
શત. ભકાવણના એઔ વંસ્ઔાયી ીતાન ુત્ર ભાત્ર શત, જે
ઇશ્વયભાં શ્રદ્ધા ધયાલત શત. અજે એ ફધુ ં જ છે ; ણ અ
ધન ને ઔીતી શજુ એને ફદરી ળક્યાં નથી. ભં ઔૅભેયાની
ચાં દફાલીને એ ફુટપ્રીન્ટને ક્રીઔ ઔયી દીધી. છી ડૉ.
ઔીયીટની વાભે જયુ,ં ‘શલે એઔ પટ તભાય ણ થઇ જામ!’

ડૉ. ળયદ ઠાઔય
દૈ નીઔ ‘દીવ્મ બાસ્ઔય’ની દય બુધલાયે પ્રખટ થતી
ુતી

‘ઔળ’ભાં પ્રઔાળીત

થતી

એભની

રઔપ્રીમ

ઔટાય

‘ડૉક્ટયની ડામયી’ભાંથી .. અ રેક તા. 20/02/2013 ની
‘ઔળ’ ુતીભાં પ્રઔાળીત થમેર, તે રેકઔશ્રીની યલાનખીથી
વાબાય.. ..ઈત્તભ ખજ્જય..

રેકઔ-વમ્ઔા :
ડૉ. ળયદ ઠાઔય, 8/1, જરાયાભ ાઔા વવામટી, પ્રાણળંઔય શૉર
ાવે, ુષ્કુંજ, ઔાંઔયીમા, ભદાલાદ – 380 028
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Phone : 079-2543 4901
Mobile : 94 26 34 46 18
eMail : drsharadthaker@yahoo.com
Website : http://www.drsharadthakar.com/
Facebook
:http://www.facebook.com/DrSharadThakar?fref=ts
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274 : 14-07-2013

મુક્તઔ

–ડૉ. દીરી ભદી
નુક્રભણીઔા

.1.
રીરીછભ ટઔ ખભે છે , શે વકી
તુ ં ભને ુષ્ઔ ખભે છે , શે વકી
ગય અંધાયે સ્ભયણ તારું ને–
યાત અ ઝશ ખભે છે , શે વકી.
.2.
હુ ં શનીળ ઔં ઔ ઝંખ ું છું વયવને
જનુ ં વયનામુ ં ભે ભાયી તયવને
અ નશં ત અલતા જન્ભે ભીશુ ં
લીતતાં ક્યાં લાય રાખે છે લયવને?
.3.
નાભથી હુ ં દીરી ભદી છું
ઔાભથી હુ ં દીરી ભદી છું
છે છરછર તશ્ચમાા ભાયી
જાભથી હુ ં દીરી ભદી છું.
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.4.
જીલલા ભાટેન ુ ં ફશાનુ ં તુ ં જ છે
અ હૃદમનુ ં એઔ કાનુ ં તુ ં જ છે
હુ ં ઔદી જાશેયભાં ફલ્મ નથી
ભારું નાજુઔ સ્લપ્ન છાનુ ં તુ ં જ છે .

.5.
અ જાની
ં
જુ ઔં શદ નથી
ભાયી એઔરતાનુ ં ચક્કવ ઔદ નથી
તે છતાં જીવુ ં છું; જીલામા ઔયે –
જીલલાન અભ ત ભઔવદ નથી.

.6.
ક્યાં સુકદ શેવાવ ભનને થામ છે ?
શ્વાવ ભાયા ઔેભ થંબી જામ છે ?
ળબ્દ, ઔાખ, થા, ળાશી ને ઔરભ,
ખીત મુજ વંલેદનાનાં ખામ છે !

.7.
મુક્ત શ વંલેદના; ફાંધ નશં
ભોનથી બબવ્મક્ત શ; લાંધ નશં
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યે ળભી વંફધ
ં ના ારલ ઈય
જઇએ ફવ એઔ ણ વાંધ નશં.

.8.
મ્શેઔ વાથે ભીત્રતા ફંધાઇ ખઇ
ને તીજયી શ્વાવની છરઔાઇ ખઇ
આંખી ઝારી ફખીચાની છી–
ફુરની વ્માખ્મા ભને વભજાઇ ખઇ.

.9.
એઔ લીધલા ફાઇ જેલી રાખણી
ટઔ ભાયી ફધી છે લાંઝણી
અ ીડાન અંત ક્યાયે અલળે?
આંકભાં ખુચ્ં મા ઔયે જાણે ઔણી!

.10.
અભ ભલાનુ ં ફશાનુ ં શમ છે ,
દદા ણ ઔેવ ુ ં ભજાનુ ં શમ છે !
આંસુ જેનુ ં નાભ અપ્યુ ં છે તભે,
આંકભાં ત ચીહ્ન ગાનુ ં શમ છે !
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.11.
ઝેય ીધુ;ં જીલત તમે યહ્ય
જખ્ભ રીરછભ શવીને ભં વહ્ય;
આંકભાંથી લશેતી ધાયા જઇ ર–
‘હ’ુ ં નદી થઇને વતત ઔેલ લહ્ય!

.12.
ભાયી ાવે અલ તુ,ં લાત ઔયીશુ ં
વો દીઔ બુઝાલીને યાત ઔયીશુ ં
અણી લચ્ચે તડતુ ં ભોન તડી
સ્નેશબીના ળબ્દને ખાત ઔયીશુ.ં

.13.
વલા જકભ કેડીને ણ અલ તુ ં
બુભ ાડે છે ઋજુ ક્ષણ અલ તુ ં
સ્લપ્ન થઇ જા, ઔેદ હુ ં તુજને ઔરું
ખુલ્રી યાકી છે ભં ાંણ, અલ તુ.ં

.14.
અભ ને અભ જ લયવ લીત્મા ઔયે
જ લખય ભાયી તયવ લીત્મા ઔયે
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ઔઇ યીલતાન લખય ટઔી નશં
લ્મ, તડ ક્ષણની વયવ લીત્મા ઔયે .

.15.
ભાણવે શ્રદ્ધા ન કલી જઇએ
ભનની સુદયતા
ં
જ જલી જઇએ
પ્રેભ જેવુ ં ના શળે ત ચારળે
ણ ઔદી નપયત ન શલી જઇએ.

.16.
ળી યીતે ભાી ળકું હુ ં ઔદ, વકી?
હુ ં તને ચાહ્યા ઔરું નશદ, વકી
જીલલાનુ ં રક્ષ્મ ઔેલ તુ ં જ છે
તેથી ભયલાની નથી ફુયવદ, વકી.

.17.
એઔ પાનવ યાતબય વખે ને
ખ્માર વારવ યાતબય વખે ને
સ્લપ્નભાં ણ ઠઔય લાગ્મા ઔયે
બગ્ન ભાણવ યાતબય વખે ને.
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.18.
અણે ીધા ઔમો કારી ઔટય
અણ વંફધ
ં ઔાખ શમ ઔય
વાંધલાને લસ્ત્ર પાટે ું વભમનુ ં
ઈમ્રબય ળધ્મા ઔમો ભં વમ–દય.

.19.
ટેયલાં ઔાીને હુ ં ક્ષય રખું
ડામયીભાં સ્નેશના લવય રખું
તાયી વાથેના પ્રવંખ, શે વકી
અજ ભાયા યક્તની બીતય રખુ.ં

.20.
મુક્તઔ ભાયાં કયે કય શુ ં ઔશે છે ?
અ શમાતી ભાયી ખુદની શુ ં વશે છે ?
તુ ં ભને વભજી ન રેતી યણ ઔદીમે
હુ ં સ્લબાલે છું નદી, ાણી લશે છે !

.21.
ક્યાંઔ ભુવ
ં ાઇ ખમ છે ખુદ દીરી
અભ ઔયભાઇ ખમ છે ખુદ દીરી
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માય, કલાઇ ખયુ ં છે જ્માં ઔશુ–ં
ત્માં જ કલાઇ ખમ છે ખુદ દીરી.

.22.
ડા ળૈળલની ઈય શંભેળ યભતા
ઔીમ ભંભાં મુઔે ને એભ જભતા
ચીજ છે દભુત જીલનભાં, અ જખતભાં
શમ ના ફીજુ ં ઔશુ ં ણ ભાની ભભતા.

.23.
લેઠલ છે દીરી ભદીને?
વ્શંચલ છે દીરી ભદીને?
ઈજે શુ ં વીલામ ખઝર, ફવ–
લેચલ છે દીરી ભદીને?

.24.
માય, વનગ્રાપી ક્યાં વંફધ
ં ની થામ?
એક્વ–યે ભાં દદા બીતયનુ ં શુ ં દે કામ?
ટેસ્ટ રશીન ઔયાલી જઇએ, ચાર–
પ્રેભના જીલાણુ જ ભારભ ડી જામ!
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.25.
વાલ કારી જાભ ખત જામ છે
લામદ યં ખીન ઢત જામ છે
તે છતાં લીશ્વાવ ભાય છે તુટ
એઔ વંબલ યજ છત જામ છે .

.26.
ળબ્દ વીલે છે એ જાણે દયજી શ
ઈભી ભાયી હૃદમની યજી શ
શ્વાવભાં લીશ્વાવન ઇતીશાવ છે
અકયે ત જેલી તાયી ભયજી શ.

.27.
સ્થ લખય તયસ્મ યહ,ુ ં એવુ ં ફને
જ લખય તયસ્મ યહ,ુ ં એવુ ં ફને
હુ ં ઔડલા જાઉં છું, ઔડામ ના
 લખય તયસ્મ યહ,ુ ં એવુ ં ફને.

.28.
રાખણીના યં ખથી યં ખાઇ જઇએ
ચાર, ભવભ છે શલે બંજાઇ જઇએ
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આંકથી તાયી હ,ુ ં ભાયી આંકથી તુ ં
શા, યસ્ય અણે લંચાઇ જઇએ.

.29.
હુ ં તયવનુ ં તાલ છું, ભીત્ર
ના રુઝામેરા ગાલ છું, ભીત્ર
ાંવીભાં લવંત મ્શયી છે
શુન્મની અલજાલ છું, ભીત્ર.

.30.
શ્વાવ વો રાગ્મા ઔયે ળાને વકત?
ઔેભ લીતાવુ ં છું બાયે કભ લકત?
ભં છરછર ીધી છે દીલાનખી–
ફાઔી ળા ભાટે હુ ં અ મુક્તઔ રકત?

ડૉ. દીરી ભદી
ઔલી–વંઔા :
10, નલનીભાાણ વવામટી, ટીભરીમાલાડ, નાનયા, સુયત–
395 001,
પન : 0261- 247 4700/ 266 2200 ભફાઇર: 98259
33400
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E-mail: drdilipmodi@yahoo.com
Facebook: https://www.facebook.com/drdilip.modi

ઔલીનું વજૉન:
ખઝરવંગ્રશ: ‘ંથ’ ( 1983), ‘દાકરા તયીઔે તુ...’
ં
( 1990),
‘શેવાવ’ (2007),
‘એઔ લ્રડ છઔયી’ (2008), ‘નખય તાયા લખય’ ( 2009),
‘ઈભઔ’ (2010)

મુક્તઔના વંગ્રશ: ‘શે વકી! વંદબા છે તાય ને–’ (1997),
શે વકી! વખંદ છે
ભાયા તને–’ (2004), ‘શે વકી! છે ઝંકના તાયી ભને–’
(2012)
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275 : 28-07-2013

ચારુફાની ચંતાનું નીલાયણ
–યઘુલીય ચોધયી
નુક્રભણીઔા

ચારુફા ખઇ ઔાર સુધી ત વમ્ુણા સ્લસ્થ શતાં.
અભેમ વવામટીની લમવ ૃદ્ધ ભાતાભાં એભનુ ં અયગ્મ
નમુનારુ ખણાતુ.ં એ સ્ધાાભાં ભાનતાં ન શલાથી બાખ ન
રે; નશં ત વીત્તેય લા લમ–જુથભાં એ સુલણાદઔ પ્રાપ્ત
ઔયે . ચારુફાન મુરારેક છે : ‘ સ્ધાા નશં; સ્નેશ.’ સ્ધાાથી
ભેલેરી જીત ક્ષણજીલી ખણામ. સ્નેશની જીત સ્ભયણ ફની
જામ. એભના વમ્ઔા ભાં અલનાયાભાંથી જેભને ભાણવને
ાયકલાની

અલડત

છે

એભણે

ઔહ્યું

છે

ઔે

ચારુફાના

વ્મક્તીત્લનુ ં મુખ્મ રક્ષણ છે સ્નેશ. વીત્તેય લાની લમે ણ
એ સુન્દય રાખે છે . એનુ ં ઔાયણ છે એભની આંકભાં વોને
ભાટે

લયતાત

સ્નેશ.

કુટુમ્ફીજનભાં

ને

દુયનાં

વખાંલશારાંભાં ફીજી ફાફતે બરે ભતબેદ ડય શમ;
ચારુફાના પ્રેભા વ્મક્તીત્લ અંખે વ્માઔ વશભતી પ્રલતે છે .
વદા અલઔાયલા તત્ય.
ચારુફાના ોત્ર યભને યુનીલવીટીન ચન્રઔ ભળ્મ
ત્માયે એઔ ત્રઔાયે એને ુછે ું : ‘તભાય યર ભૉડર?’
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યભે તયત જ ઔહ્યું શતુ ં : ‘ ભાયાં દાદીભા – ચારુફા.
ભાયાં ચારુફા છે ભાય અદળા.’ યભે તાના બીપ્રામના
વભથાનભાં જણાલે ું : ‘

ભાયાં દાદી

વોનાં ફા

છે .

એ

ફશાયખાભ ખમાં શમ ત્માયે ફીરાડી, લાંદયાં, કુતયાં ને
ાણી ીલા અલતાં ક્ષી ણ તેભને ળધતાં જણામ છે .
એભના અખભનની જાણ ણ એ ફધાંથી તુયત થામ છે .
ભાયા ભઔાનની અજુફાજુનાં જુનાં ઝાડનાં ડા–ાંદડાં
જીલન્ત ફની જામ છે . ક્ષીન ઔરયલ એભને લંટાઇ
લે છે . એભની ાંકભાં યં ખાઇને પ્રઔાળ લયં ડાના શંચઔા
સુધી અલી જામ છે .’
‘તભે ત અંગ્રેજી ભાધ્મભભાં બણેરા છ, ત છી
અવુ ં વારું

ગુજયાતી

ઔેલી

યીતે

ફરી

ળઔ

છ?

ક્યાં

ળીકેરા?’
‘ચારુફાના કાભાં ફેવીને.’
ત્રઔાયે યભની મુરાઔાત છાલા વાથે ચારુફાન
પટ ણ છાલ શત, ‘ ક્યાયે અવુ ં પટ ાડલા?’ – એણે
ચારુફાને પન ય ુછે.ું ચારુફાએ શવતા લાજભાં ઔશે ું :
‘યભભાં ભાય પટ અલી ખમ. ચાનાસ્તા ભાટે જરુય
અલજ. તભાયે પટ છાલ જ શમ ત એનાં ભાતાીતાન
છા. એભને બાયે બયક શત : યભ શેરે નંફયે અલે
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એન! ભાયે ત એટું જ જઇએ ઔે યભ વદા પ્રવન્ન યશે.
એને ભીને વો પ્રવન્ન થામ.’
યભનાં ભાતાીતા વારું ઔભામ છે . દાદાજી એનુ ં
ેન્ળન ચારુફાને વંી દે છે . ઔમા વત્ઔભા ાછ ઔેટરી
યઔભ લાયલી એન નીણામ ણ ચારુફા ઔયે . લધેરી યઔભ
યભના જન્ભદીને એને અી દે . અ લે એને સ્કુટય રાલી
અપ્યુ ં છે . નુસ્નાતઔન ભ્માવ ઔયલાની વાથે લાયવાખત
કેતીની દે કયે ક યાકળે. જભીનની ઔીમ્ભત લધી ખઇ છે .
લેચલાની

નથી.

જભીનના

દરાર

એભના

પ્રકૃતીપ્રેભન

ઈશાવ ઔયે છે . ઔયડ રુીમા ઔયતાં એભને ક્ષીએ
ઔચીને નીચે ાડેરાં પ લધુ ખભે છે . ઔશેળે : ‘ ઔાચુ ં પ
તડામ નશં; એને ઝાડની ડા ય ાઔલા દે વ ુ ં જઇએ.
ાલડય નાકીને નશી.’
યભ ઔઇ દરાર વાથે ચચાાભાં ઈતયત નથી. એ ભાને છે ઔે
કૃત્રીભ બાલલધાયા ભાટે જભીનના દરાર જલાફદાય છે .
‘ને એઔ ભઔાન શલા છતાં ફીજુ ં કયીદનાયા
ણ.’ – ચારુફાએ ઔશે.ું
યભના ભીત્રના પન અલે ને એ નભસ્તે ઔશે ત
ચારુફા એનુ ં નાભ ુછે. ફાઔી યભને જાણ ઔયે :
‘તાય પન છે ફેટા, અી જાઉં ઔે –’
યભ ખથીમાં ઈતયત દડી અલે.
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એનાં ભાતાીતા જાણતાં શતાં ઔે યભને યદે ળ
ભઔરલા અંખે ભા વમ્ભત નશં થામ. દાદાજી ણ જલાફભાં
ભોન

ાળે.

ણ

યભ

ભેયીઔાની

ઔઇ

ઈત્તભ

યુનીલવીટીભાંથી એભ. એવ., ીએચ. ડી.ની ડીગ્રી રઇ અલે
ત એની ઔાયઔીદી ફની જામ. ચાયાંચ યુનીલવીટીભાં
યજી ઔયી શતી. પ્રલેળ ભી ખમ છે . લીઝા ભાટે જલાનુ ં
થયુ ં ત્માયે યભે દાદીભાને ખે રાખી અળીલાાદ ભાંગ્મા.
‘તાયે વાચે જ જવુ ં છે , ફેટા?’
‘લીઝા ભળે એની ક્યાં કાતયી છે ?’
‘ત તુ ં અળીલાાદ ળેના ભાંખે છે ?’
યભ ઔડાઇ ખમ શત. દાદીભાના અળીલાાદ શમ
ત છી લીઝા ભલા અંખે ળંઔા ઔયામ કયી? એ નીચુ ં
જઇને ઈબ શત. દાદીભાએ એને ભાથે શાથ મુક્ય શત.
લીઝા

ભાટે

રુફરુ

મુરાઔાતની

તાયીક

ભતાં

યભનાં

ભાતાીતા ણ એની વાથે જડામાં શતાં.
મુરાઔાત રેનાય ધીઔાયી ભશીરા શતાં. યભની મગ્મતાની
લીખત લાંચતાં એભણે ુછયું : ‘બણલા જવુ ં છે ઔે ઔભાલા?’
‘ભં બણલા ભાટે જ દાદીભા ાવે અળીલાાદ ભાગ્મા
છે .’ – વાંબતાં જ ભશીરાએ યભની વાભે જયુ.ં છીના
પ્રશ્નભાં નમો વદૌ બાલ શત. વહુ ઔશે છે : યભની આંક
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ચારુફાની આંકની માદ અે છે . એની ભમ્ભીની આંક ત
ખખલ્વના ડદા ાછ યશે છે .
યભ વસ્તી ટીઔીટની તાવ ઔયત શત. ‘વસ્તી ળા
ભાટે? લાજફી ને વરાભત એય રાઇન્વ ળધલી જઇએ.’
– દાદાજીએ ઔશે.ું ચારુફા શજી જાતને ઠવાલી ળક્યાં ન શતાં
: ‘તાયે વાચે જ જવુ ં છે , ફેટા?’
ભોન. દાદાજી ણ છાાભાં આંક વંતાડે છે . થડી
લાય છી ઔશે છે : ‘યભ ફંખરય બણલા જામ ઔે ન્યુ મૉઔા ,
ળ પેય ડે છે ? ને શલે ત રેટૉભાં લાત ઔયતાં
એઔભેઔને જઇ ણ ળઔામ છે !’
‘એ કરું ણ ભાથે, ફયડે શાથ પેયલલાનુ ં ભન થામ
ત્માયે – ’
‘યડી રેવ.ુ ં ઔારે ત ઉંગભાં યડતાં શતાં –’
યભ ટ્રાલેર ઔંની વાથેની લાત ધુયી મુઔી ફેવી
યહ્ય. એને પ્રશ્ન ણ થમ શત : તાને પાલળે ત્માં?
ત્માં એઔ પન અવ્મ શત. યભ એના રુભભાં ખમ
શત. બીનંદનના પન અલે છે . ભટે બાખે છઔયાના
શમ છે . ઔેટરાઔ વાથે પેવબુઔ ય લાત થતી શમ છે .
‘શલે યભ ભટી દુનીમાભાં ખ મુઔળે.’ – દાદાજી
સ્લસ્થ શતા.
‘ભાયી દુનીમા નાની છે ?’
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‘ભાયા ભાટે ત નાની નશતી; ણ તભે ચંતા ન
ઔય, એ બણીને ાછ અલળે.’
‘યણી ખમ શત તમે ભન ભનાલત. અ ત એઔર
–’
‘ ત તભે ઔેભ ઔન્મા ળધી ન અી? તભાયી
વંદખીન એ લીયધ ન ઔયત.’
‘ભને એભ ઔે વાથે બણનાયભાંથી ઔઇઔ–’
શલી ભાં દાદાદાદી યભની ચંતા ભુરી ખમાં.
દાદાજીના ઔશેલા મુજફ યભ પ્રેભ લીળે ફરીને ઇનાભ બરે
જીતી રાલે; ણ વાભે ચારીને એ ઔઇના પ્રેભભાં ડે એલ
નથી. વીલામ ઔે ઔઇ એના પ્રેભભાં ડે... ણ યભ ત
જરુય ઔયતાંમે છું ફરે છે ... તમ ફધા ને જ ટીભન
અખેલાન ફનાલે છે ... શા, ઔદાચ એટરે જ. છું ફરનાય
ન્મની લધુ નજીઔ યશે છે .
ચારુફા અ ક્ષણે વાંબતાં શતાં છું. એભને ભેયીઔાના
ઠંડા યડાભાં ોત્ર એઔર ટુર દે કાત શત. એને પક્ત
ચા ફનાલતાં અલડે છે ... કાળે શુ?ં
ટીઔીટ

રેલાઇ

ખઇ

શતી.

છે લ્રા

દીલવભાં ગય

ભશેભાનથી છરઔાતુ ં યહ્યુ.ં ગયે –ફશાય ાટી ણ ચારતી
શતી. ફશાયખાભથીમે બેટ અલતી શતી. લજન ઔયી ઔયીને
ફૅખ બયાતી ખઇ શતી.
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ઍયટા

ય દાદાદી ન અલે ત ચારે, એલ

બીપ્રામ વોન શત; ણ યભે ના ાડી ન શતી. એણે
શેયે ું શેયણ ચારુફા શેરીલાય જતાં શતાં.
‘ક્યાયે કયીદ્યુ?’
ં
‘બેટ અલે ું છે ,’ યભની ભમ્ભીએ ઔશે.ું ચારુફાએ
પ્રશ્નની ઝરઔ વાથે નજય ઔયી શતી. જલાફ નશત ભળ્મ.
‘કફય શમ ત ફરેન!ે ’ –

ચારુફાએ ુત્રલધુની વાભે

ઠઔાની નજયે જયુ ં શતુ.ં
ફધાં યાતના ત્રણ લાગ્મા સુધી ઍયટા ય યઔામાં
શતાં. યભ દાદાજીને બેટી ખુફ યડય શત. સ્લજન ને
ભીત્ર લચ્ચે અભ શલે શેરીલાય યડય શત. ફે ડુવઔાં લચ્ચે
ફલ્મ શત : ‘દાદા, ફાને વાચલજ...’
દાદા વભજતા શતા :

અ ઈદ્ગાયભાં અજ સુધી

ાભેરા લાત્વલ્મન ડગ છે . ચારુફા યભની ભમ્ભી વાથે
ફૅખ

વાચલતાં ઈબાં શતાં;

તેથી

તેભણે યભને

યડત

વાંબળ્મ ઔે જમ નશત. એભણે તે ન યડલાની ભક્કભતા
ટઔાલી યાકી શતી. ખાઈ બખલાનના દીલા અખ ને
વનાભાં યડી રીધુ ં શતુ.ં
ગયે

અવ્મા છી એભને એઔાએઔ થાઔ રાગ્મ.

યભનુ ં સ્કુટય જતાં ધ્રાવઔ ડય. ઔેલી ઔાજીથી એ
ચરાલત શત! શલે? ાંણ બીની થઇ ખઇ.
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પયી સ્કુટય વાભે જલાની શીમ્ભત ન ચારી.
ફીજે દીલવે તાલ અવ્મ. ળયીય જઔડાઇ ખયુ.ં
ભાની રીધુ ં ઔે થાઔન તાલ શળે. ણ ત્રીજા દીલવે
ણ તાલ ન ઈતમો. કાલાીલાભાં રુચી જાખી. ડૉક્ટયે
રશીની તાવ ઔયાલી. ઔળી ફીભાયી નથી. તમે અળયે
ડતી દલા અી. ઔળી વય ન થઇ.
યભ શંચી ખમ. એની વાથે પન ય લાત ઔયતાં
ચારુફાએ લાજ ય ઔાબુ યાખ્મ શત. વરાશ અી શતી :
‘કાલાીલાભાં અવ ન ઔયત.’
ુત્રલધુએ ુછયું શતુ ં : ‘યજા રઉં?’
જલાફભાં ચારુફા ભં પેયલી જામ છે . લહુ ઔશે છે :
‘તભે તે ઔશુ ં કાતાંીતાં નથી ને યભને વરાશ અ
છ.’
‘એ જલાફદાયી ત તાયી છે . ણ તાયે ત દીઔય
યદે ળ ખમ એટરે તાયી ભશત્ત્લાઔાંક્ષા વીદ્ધ થઇ ખઇ. જા,
તુ ં તાયે ઑપીવે. શભણાં ત લાતન લીમ ભી ખમ છે ને!’
શં દાદાજી શસ્તક્ષે ઔયે છે . ુત્રલધુને ઑપીવે
લીદામ ઔયીને, દલાની ખી ને ાણી રઇ અલે છે . સ્થીય
ઈબા યશે છે .
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ચારુફા ભાથે ઢી રે છે . ‘ ભાયે ગેનભાં ડી યશેવ ુ ં
નથી. જાખીએ ત જ પ્રાથાના ચાુ યશે. પ્રભુ વાચલળે
યભને.’
‘ત્માયે ત તભને વાચલલાની જરુય છે ... અભ ને
અભ ડી યશેળ ત ડૉક્ટયને ગયે ફરાલલા ડળે. ભે
ફધાં દીલવભાં એઔ લાય યભ વાથે રેટૉ ય એઔભેઔને
જઇને લાત ઔયીએ છીએ. એ લકતે તભે ઈઠતાં નથી.
તભાયી ફીભાયી છુાલલા ભાયે ફશાનાં ળધલાં ડે છે .
ભને રાખે છે : ‘ એ ાભી ખમ છે . ભે કટું ફરલાનુ ં ળરુ
ઔયું છે .’
એ છીના ત્રીજે દીલવે એઔ ઔૉરેજઔન્મા ફાયણે
અલીને ઈબી યશે છે : ‘ હુ ં પ્રીમંઔા, યભની ભીત્ર છું. એણે
ભને ઔાભ વંપ્યુ ં છે . ફાના થડાઔ પટગ્રાપ ભાયે

એને

ભઔરલાના છે .’
‘બરે,

અંદય

ત

અલ.’ –

દાદાજીએ

અલઔાય

અપ્મ.
‘ક્યાં છે ફા?’
‘અ યહ્યાં, જયા ઠીઔ નથી.’
‘યભને એ જ ળંઔા શતી. ફા વાજાં શમ ને લાત
ઔયલાનુ ં ટાે એ ળક્ય નથી.’ પ્રીમંઔા ચારુફાના રંખ ય
ફેવી જામ છે . એભના ખને ાલરે શાથ મુઔે છે . ‘ તાલ
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ભા છ ઔે પ્રણાભ ઔય છ?’ – દાદાજીને શલેથી ુછી,
ફેવે છે .
‘ભાયે ત ક્યાયનુમે
ં ખે રાખલા અલવુ ં શતુ;ં ણ
યભ રાવ્મ જ નશં! લીજમદ્મ ભને વશીમારું ભળ્યુ,ં તે
દીલવે ણ ઔશે : ‘ હુ ં તાયે ત્માં અલલાની જીદ ઔરું છું?
ઔૉરેજનુ ં ઔૉરેજભાં–’
‘તાયી ાવે વયનામુ ં ન શતુ!’ં ચારુફા ફેઠાં થામ છે .
– ‘એઔરી અલી ળઔી શત.’
‘જુને અજે ણ એઔરી જ અલી છું. યભની જેભ
હમ
ુ ં ે એઔરી યશેલા ટેલામેરી છું. એની જેભ ભાયે મે ઔઇ ભીત્ર
નથી.

ભને

યભની

એઔરતા

ખભે

છે .

સ્ધાાભાં

ભે

વાભવાભે ક્ષે શતાં; ણ ફન્નેના ગુણ ભીને ઔૉરેજને
લીજમદ્મ પ્રાપ્ત થયુ.ં ’
‘બીનન્દન યભને ણ...’ ચારુફાના ભં ય ગણા
દીલવે સુયકી લયતાઇ.
‘ળેના

બીનન્દન

અપ્માં?’

દાદાજી

જાણીજઇને

ચકલટ ઔયલા ભાંખતા શતા.
‘યભ

વાભે

સ્ધાાભાં

ઈતયનાય

પ્રીમંઔા

એની

એઔરતાની ઔદય ઔયે છે એ જઇને.’
‘ણ તભે ત સ્ધાાભાં ભાનતાં નથી, સ્નેશભાં ભાન
છ?’ દાદાજી ભનભન ુછતા શમ તેભ નજય ભેલે છે .
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‘સ્ધાા ણ ક્યાયે ઔ સ્નેશભાં યીણભે.’ –

ચારુફા

ભનભન જલાફ અે છે . ઢેરી ળાર લાીને કબે નાકે
છે . પ્રીમંઔા પટા ાડે છે . દાદાજી પ્રીમંઔાને ચારુફા ાવે
ફેવાડી પટ ાડે છે . ઔશે છે : ‘ અ પટ યભને ભઔરળે
તમ ચારળે .’

–યઘુલીય ચોધયી
નલેમ્ફય ૨૦૧૨ના

‘કંડ અનન્દ’ના દીત્વલી

અંઔભાંથી રેકઔ શ્રી. યઘુલીયબાઇની પ્રેભા યલાનખીથી
વાબાય.. ..ઈત્તભ ખજ્જય..
વજૉઔ વમ્ઔા : A-6, ુણેશ્વય ફ્રેટવ, ગુરફાઇ ટેઔય,
ભદાલાદ–380 015
Phone : (R) 079-2630 3132
Website : http://www.rangdwar.com/
eMail : rangdwar.prakashan@gmail.com
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‘વન્ડે ઇ–ભશેપીર’ભાં યજુ થઇ ચુઔેરી યચનાની
અલી ખીમાય ઇ–બુઔ ફનાલી છે . બાખ ૧ થી ૧૧. દયે ઔભાં
ચીવ–ચીવ કૃતી છે . અ બાખ છીના ઔે શેરાંના
બાખ જ તભને ન ભળ્મા શમ ત તે ભેલલા રક :
ઈત્તભ ખજ્જય – uttamgajjar@gmail.com
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