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„ભધયડે‟ ને દદલવે

યાધા દાદીએ ોત્ર ાખિર ને શાથભાાં રીધ
વાત લથન ાં કાનની ઝ્નન ાઅજે ધીભાંતની તયપેણભાાં ાઅવય.ાં ભાનસવક નફાાઆઓથી ીડાતા
ધીભાંતનાાં દાઃિન ાં ાસલબાજ્મ અંગ તેન દીકય ાખિરને ાઅજે તે ભેલળે.. તે સલચાયીને યાધાદાદી
ખળ થતી શતી. તેની આંિભાાં ઝ ઝીમા શતા ણ ખળીનાાં.. ાઅજે તેન દીકય ધીભાંત ખળ થળે..
ઝયણાને તાના દીકયાથી છુટા ડતા દાઃિ થત ાં શત ાં. નાખણમા સત વાથે ગાે રા માતના  ૂણથ
લયવભાાં એક ભાત્ર ાઅળ શતી તેન ત્ર ાખિર ..તેને છડલાની લાત ભાત્રથી આંિ બયાાઇ જતી
શતી. ાઅળા ભમ્ભી ણ ાખિરનાાં જલાથી યડતી શતી,તેથી ણ લધ ઝયણાન સલરા જલાત
નશોંત..
ભા કે ાં હ્રદમ છે તે શાંભેળા વાંતાનને ષિી જએ ત ણ યડે ાને દાઃિી જએ ત ણ યડે…
કરૂણતા ત તે શતી „ભધયડે‟ ને દદલવે ફધી ભાતાઓ ની આંિભાાં આંષ શતા.. કાઆકનાાં ખળીનાાં ત
કાઆકનાાં ગભનાાં…
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વાચે જ……..

ભ ૂેળ િયે િય યે ળાન શત. સનરભે ાઅિયે તેન ધાયથ કય નક્કી કયી નાખ્ય શત. તે લાત
તેને વભજાતી નશીંતી ણ સનરભ સ્ષ્ટ શતી. ફાક દત્તક રે કે ાઅ કૃત્રીભ ગબાથ ધાન
(ાઅટીપીવીમર ાઇનવેભીનેળન) કયાલ તે દ્વીધાભાાં ફશાય નીકલા ન બગીયથ પ્રમત્ન ના
અંતે સનરભે તેને કહ્ ાં – ાયક રશી તે ાયક – કભ વેકભ ાશીં ભાર ત વાંતાન ત િરને.
ભ ૂેળ ને ાઅ દરીર ઠીક રાગતી નશોંતી – તે શજી યાશ જલાના ભતભાાં શત – શજી દલા
કયાલી તેની ાઈણ ષધાયલા ના ભતભાાં શત – યાં ત સનરભે વશજ યીતે કહ્.ાં યાશ જલાભાાં
ાાંચ લથ ત કાઢયા. શલે ત ભને વગા લશારાભાાં જલાફ ાઅતા ાને ભશીને – ભશીને ટાાઇભ
ભાાં ફેવતા ાયાલાય દિ થામ છે . ભને કાઇ િડ નથી ાને ભને રક થત નથી… થત નથી
તેલી વમાંગલાણી વશન કયલી ડે છે . સ ાં કાંાઇ ઢાંઢેય ીટલા નથી જલાની કે તને તકરીપ છે –
ાઅ ફધ ત ઘયભેે તી જલાન છે . લીમથદાતાને ત િફય ણ શતી નથી ાને શસ્ીટરભાાં
એક દદલવ ની વાયલાય છે .
ણ સનરભ ! સનરભની લેદના પ્રચય આંિ ભાાં ટગટગતા આંષડા જાઇ – ભ ૂેળ ાછ ડી
ગમ. મફ
ાં ાઇ જલાની ટીકીટ ભાંગાલી – શસ્ીટરભાાં પી બયલાન ડ્રાપટ કઢાલી રીધ…. ાને
સનરભન ાં ભસ્તક આંનાંદ ાને ળક ફાંને ના બાયભાાં ગાડફ ફની ગય.ાં
ભ ૂેળ ને તે ર ભાાં નથી તે કશેલા નશોંતી ભાાંગતી યાં ત તે સવલામ ફા પ્રાપ્તત ન ફીજ
કાઇ વાચ યસ્ત દે િાત ણ નશોંત. દત્તક ફાક રલાની ફાફતભાાં તેને – ઘડણભાાં
રશીન વાંફધ
ાં ન શમ ાને ઠેફે ચઢાલે તેલી ધાસ્તી ણ રાગતી શતી.
 ૂયા નલ ભશીને રડ રા દદકય જાઇને સનરભ ત ભરકાતી શતી – ણ ભ ૂેળ ને તે
ફાકની શવીભાાં સ્લત્લ ન રાગતા – સનરભ ન દદકય…સનરભ ન દદકય. થમા કયત શત.
જલરાંત નાભ ણ ભ ૂેળે જ ાડ્…
ાં ાને જલરાંત તેના નાભ જેલ જ જલરાંત શત. તા
તા કયત ભ ૂેન ને લગે – ણ કણ જાણે કેભ ભ ૂેન – તેનાથી દય ાને દય જ યશેત..
તેને થત કે – ાઅ ભાર વાંતાન નશીં. ભ ૂેળ ના સતા ને ભ ૂેળ ની લતથણકાં ખ ાંચતી – ાને તેથી
કશે ણ િયા – જ દત્તક દદકય રીધ છે તેભ ભાની ને જલાફદાયીથી લતથન કય – ગભે તેભ
ણ તેને તાર નાભ તે ાઅતય ાં છે . સનરભને ત ઘી ન ગાડલ ભી ગમ – ણ ભ ૂેન તે ઘી
એજ

?

Page 6

FARI PACHHU E J PRASHNARTH CHINH?
ન ગાડલા ભાાં ન જાણે ળા મ કાયણથી એભ ભાની ફેઠ કે તેને ભાટે તે લેઠ છે . દયણાભ સ્લરે
સનરભ ાને ભ ૂેન લચ્ચે એક સતયાડ જેલી ડતી ગાઇ.
ફાય લથ ન જલરાંત એ સતયાડને વભજત ગમ ાને એક દદલવ તે ઘય છડી નીકી ગમ.
સનરભ ત યડી યડીને ાડધી થાઇ ગાઇ. ણ ભ ૂેન જફય ાવભાંજવ ભાાં ડય… એક ફાજ
એને એ થત શત ચાર ટાઢે ાણી એ િવ ગાઇ… ણ ફીજી ફાજ એન ણ ભન યડ યડ
થત શત – રીવ સ્ટેળને ઘક્કા – પન ાઈય પન ાને ડય ણ રાગે – નાન છકય… કાંાઇ
ાઅડ ાલળુ કયી નાખ્ય ાં શળે ત…
ઘયના ફાયણે જમાયે ળફલાશીની ાઅલીને ાઈબી ાને નાના જલરાંત ની ફુગામેરી રાળને જાઇ
– ભ ૂેન શેરી લિત ભટા ાલાજે ક મકીને યડય… જાણે વાચેજ તેન દીકય ભયી ન ગમ
શમ……

એજ

?

Page 7

FARI PACHHU E J PRASHNARTH CHINH?

ુ ભશય.
ભશોંયી ગમ તેના ભનન ગર

ષગયરેંડ શયસ્ટન ન વમ ૃધ્ધ એયીમા છે . એ સલસ્તાયભાાં યશેતા ાનભ ાને નીયારી ટેર ને
ભલા જલાન ાં શત તેથી પન કમો – ાને નીયારીફેન ની વારવ ાને વશજ લાતથી એભ રાગ્ય કે
ગ્રાભીણ ટેર કટાંફ છે ાને તેભને ભાટે નાણાકીમ વરાશ ાઅલાની છે .
િૈય…. કેરીપનીમા રવએંજરવ ના ફવ ડી ભાાં ઝાડ ાને ત ભાયત ધીભા ાને ભીઠા ાલાજે
ઠયે ર લાત કયત 25 લથ શેરા ન ાનભ… ાશીં વાશવ કયીને ાઅલી ત ગમ… ણ ાવાંખ્મ
શાડભાયી ની લચ્ચે નાટય ળિીન જીલડ જજિંદગી ના યાં ગભાંચ ાઈય જે નાટય જીલન જીલી યહ્ય છે તે
વાાંબતા ભાયા ત રાં લાડા િડા થાઇ ગમા….
ાનભ ાને ભધયભ ફે બાાઇઓ…. એક જ ભાના ાઈદયે જન્ભેર શ્રલણ ાને યાલણ.
ાનભ ાને ભધયભ ાઈછમાથ રાંડન ભાાં – બણ્મા િાવ કવ નશીં ણ ફારમકાંદે ાનભ ના ાભેયીકા
ગમા છી ભધયમ ૌ વાથે બાયત પ્રમાણ કય.ું
નાની દીકયી રકભણી નીયારી ને લાયાં લાય છતી – ાઅ દાદા કમાાં ના છે . એભને કશને ભાર ાઅલ્ફભ
જએ…. ાને એ વભમે ાનભ ન દવ લથ ન સલયાભ નલવાયી શત તેન પન ાઅવમ એટરે
લાત ભાાં શત – ાને ાઅ નાના સલયાભ લિતે નાની દદકયી નાાં ાઅગ્રશ થી ભેં ાઅલ્ફભ જય.ાં વાયી
વાયી શસ્તીએ વાથે ાનભબાાઇની ાઈઠક ફેઠક છે …. પટા ાઈય થી રાગ્ય…. બાયત નાાં નેતાઓ –
ાખબનેતા ઓ ાને ભટા ભટા ડકટય ાને સલધ્લાન વાથે તેભની ાઈઠફેઠક જાઇને સ ાં ાઅનાંદદત
થમ. ણ કેટરાક કોટાંફીક પટાઓભાાં કમાાંક કમાાંક કાતયે કયાભત કયે રી કાઇક બાાઇ – ફશેન
દે િાતા નશોંતા – ાભેયીકન સલલેક પ્રભાણે ભનભાાં પ્રશ્ર્ન છલાની ાઇચ્છા શતી છતા ન છય.
એજ
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ાઇન્ડીમાન પન ય થમ ાને ાભાયી ધાંધાકીમ ચચાથઓ ળર કયતા તેભણે પ્રશ્ર્ન છય – તભને
ાઅલ્ફભભાાં ાજગત કવ ન રાગ્ય ાં – ભેં ભોંધભ વેવય ાં – એટરે તેભણે કહ્ ાં – તભને િફય છે કાઇક ને
દશ્ભન લટાં ે – કાઇક ને ઘયલાા લટાં ે . ભને ભટાબાાઇએ ાને ભાયા ફાે લટાં મ છે તેથી ાઅલ્ફભભાાં
એભના કમાાંમ પટા નથી….
સ ાં ભાયા જીજ્ઞાષ સ્લબાલને કાબભાાં ના યાિી ળક્ય. ાનભબાાઇએ જે લાત ળર કયી તેન વાંણથ
ાશેલાર જાઇત શત.
તેભણે કહ્.ાં “ભાયા ફાા ને સ ાં ફસજ ાઅદયભાનથી જત એટરે રાંડન થી સ ાં ાભેયીકા ાઅવમ… ાને
ફે ચાય ાાંદડે થમ ાને એભને બાયતથી ાશીં ફરાલી રીધા. નીયારી તે લિતે ત્રણ લે
ફેજીલાતી શતી – ાને ત્માયના ભાયા ફાા ાને ફા ભાયી વાથે યશેરા…. ભાાંદે વાજે તેભની દલા
દાર ાને વેલા ષશ્રા ફધી ભાયે જ કયલાની…. ભાયા ભધયને જેભ તેભ ફરી નાિે એટરે
શસ્ીટરભાાં સ ાં જ યસ.ાં તેભને ચાય લિત ત ફામાવ કયાલી ાને ાશીં ના શસ્ીટરનાાં િચાથ ત
તભને િફય ને… ભટા શાથી જેલા…. તેભના ડાાઇય ફદરલાના ાને ફધીજ ષશ્રા કયનાય પકત
સ ાં જ….
ભધયભ ાને નાની ફેન ાઇશ્ર્લયા ફાંને ના રગ્ન ચારીવ શજાય ડરવથ િચી ને ભેં કયાવમા….
ાઅણને એભ કે ભટબાાઇ થમ એટરે કય ડે ને…. એજ ષયતી રઢણભાાં એભણે લાત કયી…”
ભને શજી મ લાત કડાતી ન શોંતી તેથી ભેં ટાવી યાલી – ણ ાઅ ત લશેલાય થમ… લટાં
કમાાંથી ાઅલી….
નીયારી ફેન ળાાંસતથી વાાંબતા શતા – તે ફલ્મા –” ાનભ શલે જલા દે ની તે લાત – જાતે કાંાઇ
તાની જાાંઘ થડી ખલ્રી થામ? – ાને જઓ બેંવનાાં ળીંગડા બેવને બાયે .”
ાનભબાાઇ કશે ! – “નાયે ! ાઅત નાનરી એ ાઅલ્ફભ ફતાવય ાને ારણબાાઇ સલલેકી –
ાઅણને ભાને છે – તેથી ભને કશેલા ન ાં ભન છે ત કશીળ…
ભેં પયી ાછુ ભોંધભ ભોન વેવય – ાને આંિથી ાઅગ વ ાં થય ન પ્રશ્ર્નાથથ છય. એટરે
ાનભબાાઇએ કહ્ ાં –” નીયારી ને ત્રણ ગી ેટભાાં ાશીંના કાીમાએ ભાયી છે – નીયારી જયા
ેટ ઉંચ કયીને ફતાલત… “
સ ાં ભમાથદાભાાં – સલલેક ભાાં… ના શલે યશેલા દ કશેત શત ત્માાં નીયારી ફેને ેટભાાં ટાાંકા ડેરા તે
બાગ ખલ્ર કયીને ફતાવમ…
ાનભબાાઇની લાત ાઅગ ચારી- “તે લિતે દકન્નયી 3 લથની ાને સલયાભ એક લથન ત્માયે ાઅ
ફન્ય… ડકટયે ત 72 કરાક ની મદત ાઅી જ દીધેરી કર 107 ટાાંકા ાને ભટેર ની ટાાંચી ાઅલક
છતા એને કૃષ્ણની ગીતા ાઈય ફસજ શ્રધ્ધા તેથી છકયાલ નભામા ના થમા…
“ણ – ાઅભા ફાા ાને બાાઇ ત કમાાંમ ન ાઅવમા…? ભેં પયી પ્રશ્ર્ન છય –
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ાને ાનણબાાઇ ફલ્મા….” ાઅણ નલવાયી કયતા નાન ગાભ – કરાંફવ ભાાં ભાયી ભટેરભાાં
કાઇ શફવી ને રભ જાઇતી શતી – જે નશોંતી એટરે નીયારીએ ના ાઅી – દારભાાં ધત – એ ત
ગીઓ ભાયીને જત યહ્ય – રીવ તેને કડલા ભથતી – જમાયે સ ાં ફશાલય થાઇને છકયા ાને
શસ્ીટર ભાાં પયત શત ત્માયે ભટે રભાાંથી તેભન શાથ પયત થાઇ ગમ…. ફાે ગલ્ર વાંબાલા
ને ફદરે ગલ્ર શડીને ભધયમ ૌ ને ૈવા ભકરલા ભાાંડયા… ાઇશ્ર્લયાને ભકરલા ભાાંડયા… જે દદલવે
ભેં જાણ્ય ત્માયે ખફ જ યડય… ણ ાઅ કને જાઇને કશેલામ… ? ભેં એભણે ભાાંગ્મા તેના કયતામ
લધ ૈવા જમાયે ણ જરય ડી ત્માયે ાઅતમા છે . ાને એ ાઅીને ાઈકાય કમો શમ તેલ કાઇ જ
બાલ નથી ફતાવમ… છતામ… જમાયે ભાયા ાઈય ખફ જ લીતતી શતી ત્માયે જ ાને તે ણ ભને
છયા સલના…. િૈય તે લિતે ત સ ાં ચ યહ્ય… ણ – દકન્નયી ભાાંદી ડી ાને ૈવાના ાબાલે સ ાં
એને શસ્ીટર રાઇ જલાભાાં ભડ ડય ત્માયે ાઇશ્ર્લયા ાશીં શતી – ાને ભેં રન તયીકે ૈવા ભાાંગ્મા
ત નાના ભઢે ફશેને ભને ગણીત ળીિલલા ભાાંડ્ – ૈવા ન ત જગ જાણે થાઇ ગમ….ણ દકન્નયી
ડકટયની સનષ્કાજીથી મ ૃત્ય ાભી….”
નીયારી ની આંિભાાં આંષ – ાનભની આંિભાાં આંષ ાને બાયે થમેર ભાયા ચશેયાને જાઇ નાની
યાધા ફરી દાદા દકન્નયીફેન ત યી થાઇ ગમા ને…. જ ેરા પટાભાાં યહ્યા…. નીયારી ાણી ીને
ફરી – “ાનભ ને દકન્નયી ન ખફ જ રાગી ાઅલે…. ણ જે ઘયભાાં ગીતા ન લાવ શમ ત્માાં દાઃિ યે
જ ની – (નશીં -કાયણ કે કભથન સવધ્ધાાંત. ભેં િટ ની કયે લ તેથી- ાઅટરા ભટા ઓયે ળન છી
દકન્નયી સલના ભેં ધાયે લ ાને ભને ફે દદકયીઓ થાઇ – યાધા ાને રકભણી “
– ાનભે વશેજ સ્લસ્થતા કડી લાતને ાઅગ લધાયી…
ાઢી લે ડકટય ની સનષ્કાજી ફદર લીવ રાખ્ર ડરયન દાલ ભળ્મ – ત્માયે ભાયી જજિંદગી ભાાં
યડ ાં કે શવ ભને ન વભજાય.ાં . નીયારી ાઅને પ્રભન ન્મામ વભજતી શતી – ણ ૨૦ રાિભાાંથી ૮
રાિ ભેં દકન્નયીના નાભે શસ્ીટર િરલા ભાટે ભાયા ફાાને ાઅતમા – ૨ રાિ ન દશવાફ ફતાલી
૬ રાિ ચાાંાઈ કયી ગમા… શલે સ ાં ચ ના યહ્ય – ભેં ભાયી ફા ને કહ્ ાં – ાઅ ૈવા ભાયા નથી નીયારી
નાાં નથી – ણ તેના ત્રણ છકયા ના છે – ાઅ ૈવા ના િલામ – થડક બગલાનન ડય યાિ…. ભેં
લડીરને ણ્મ ના કાભ કયલા મગ્મ વભજીને ાઅતમા છે … ભાયી ફા ખફ યડી ણ – તે વ ાં કયી ળકે
?…. ફર ારણબાાઇ ાઅ શાઇ ળકે ? ાઅ થાઇ ળકે ? ણ થય છે … ત વ…
ાં ……ાનભબાાઇ
ન ગસ્વ – ાને ાઅક્રળ એભની યીતે ત વમાજફી જ શતા… યાં ત ભાર ભન ાઅ કયગ ાઅટર
લધ તીવ્ર થાઇ ગમ છે તે ભાનલા તૈમાય નશોંત – ભાફાને ભન ફાક ાઅગ લધે તે ગલથ ાને
ગોયલ ની લાત શમ – યાં ત ધભથ કામથ – દાનભાાં ાઅેર ૈવા ફાા ચાાંાઈ કયી જામ તે ફાફતે
ાલઢલ શતી.
ભધયમ ૌ ાત્માયે ાઇશ્ર્લયા વાથે ળીકાગ ભાાં યશે છે . તેન રગ્નજીલન ાને ાઇશ્ર્લયાન ાં રગ્નજીલન
િયાફે ચઢય છે . ભધયમ ૌ સન:વાંતાન છે . – ત્ની વાથે પાલત નથી તેથી તેને મફ
ાં ાઇ છડી ાનભના
Sponsership ાઈય ાભેયીકા ત ાઅલી ગમ… ણ પન ષધ્ધા નથી કયત તે ફાફતે ાનભને
યાં જ શત તેથી એક દદલવ તેને પન કમો ત્માયે જલાફ ભળ્મ… “તાર શલે કાંાઇ કાભ ની ભે તેથી…
Sponser થાઇ ગમ… ગ્રીનકાડથ ભી ગય એટરે… શલે તાયી જરય ની ભરે….”
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ાઇશ્ર્લયા તેના દયલાય વાથે યશે છે . ધભથના નાભે ભીંડ ાને કભથના નાભે ચાાંડારીક જીલન જીલતા
બાાઇ ફશેન ની વાથે ફાા યશે છે . – ૈવાની જરય ડે એટરે બીિ ભાાંગલાની…. ફા િોંિાયીને
ફરે ણ િય…. રક્ષણ ચખ્િા યાિ ને… િટી િાાંડ વ ાં કાભ િાલ છ ? ણ અંતે ત ફાન
જીલ ને…. એટરે ત્રણે ને વયખ કયલા – દીકયા ના ૈવાન દશવાફ યાિલાને ફદરે ફીજી ભટેર ભાાં
નટ્વ ાઅી (રન ાઅી) ાને વમાજ ભાાં બાાઇ-ફશેન ાને તેભન જીલન જામ….
ારણબાાઇએ ાનભ ને પકત એટલ જ કહ્ ાં કે ભાફાન જીલ કદી દીકયાન ાં ાશીત થામ તેભા યાજી
ન શમ કાંાઇક વત્મ જદ શળે ાઅટર ફધ ભનભાાં ાઅક્રળ ન યાિળ – ાને જે થય તે – ઘી ઢળ્ય ાં છે
ત િીચડીભાાં ને….
ફનલાકા – ાનભ ન ાઅ લરાત તેની ફા થી ન વશન થમ – ાને ળીકાગ પન ાઈય લાત
કયી – ત્માયે ફાા કશે – “ાનભ ને ગેયવભજ થાઇ છે . તે કરાકાય જીલ છે તે દયે ક લસ્તને
વાંલેદનાઓથી બયી દે છે . િયે િય જે ૈવા તેના છે તે તેનાજ છે . ભેં ત તે ૈવા મગ્મ જગ્માએ
ગઠવમા છે . શા – ાઇશ્ર્લયા ાને ભધયમ ૌ એ ૈવા ભાટે કમાયે ક ભથે છે . ણ ાનભને કશેજ િટ
સલરા ન કયે ! “”બરે – ફાજી “કશીને નીયારી એ પન મકી દીધ.
ભને પન કયી ને ાનભે ાઅ લાત કયી ત્માયે ભને ણ ાઅનાંદ થમ… ભાફા – લેય આંતય કયી જ
ન ળકે તેલી તેની ભાન્મતા શતી – ણ યાલ ભત ન શોંત જે ભળ્મ – ાને ગેયવભજ ટી ગાઇ.
જ કે ાનભ શજી સ્લીકાયી ળકત નશોંત – ણ નીયારી કામભ કશેતી ાઈયલાા ને ત્માાં દે ય ણ
નથી ાને અંધેય ણ નથી. ાઅણે ત વાયા બાલ વાથે વાર જીલન જીલલાન ાં – જરય ડે કાઇક ને
ભાટે ઘવાાઇ છુટલાન ાં ારણ શજી કમાયે ક ાનભના ગેયવભજ બયે રા આંષ જાઇને વમથીત થાઇ
જામ છે …. ણ ષગયરેંડ ના એ ઘયભાાં શલે એક નશીં ફે ફે દકન્નયી જેલી કીઓ િીરી યશી છે …
ગીતા જે ઘયભાાં શમ ત્માાં કાંવ ન લવલાટ ન શમ. નલા સ્લતના િીરે છે ાને ાઅથભે છે .
તે દલવની વાંધ્મા… શલેકથી ભને ાનભ ને છલાન ાં ભન થય બાાઇ – ાઅલ્ફભનાાં પટા શલે
કાઢી નાિજે…. નશીંતય એ કડલી માદ ના ઘટાં ડા ભીઠા નશીં ફને…. ણ ાનભે ત ાઅખ
ાઅલ્ફભ જ કચયા ેટીભાાં નાિી દીધ શત – ાઅિયે ત કરાકાય જીલ ને…. વશેજ ાનક
લાતાલયણ ભતા જ ભશોંયી ગમ તેના ભનન ગરભશય.

એજ

?

Page 11

FARI PACHHU E J PRASHNARTH CHINH?

બક્ષ્મ..

તે દદલવે શેરી લિત સ ાં ધ્રજી ગમ…. ભાફાની છત્ર છામાભાાંથી છુટીને કરેજ ભાટે ઘયથી
દય એાટથ ભેટ ભાાં યશેલાન ળર કયું ત્માયે ાઅલ કાઇ ાનબલ થળે તેની કલ્ના ણ તેને
નશોંતી…. વાાંજના વાત લાગ્મે…. વામકર ાઈય સ ાં જત શત ાને ટ્રક ફાજભાાં ાઅલી ાઈબી યશી
ાને ફે ભેકવીકન જેલા ભાણવ ભને ઘેયી લળ્મા…. કાન ની બટ ાવે ગન શતી…. ાને બાગ્મા
તતમા ાલાજ ભાાં…. ૈવા ભાાંગતા શતા… ાને મત્ૃ ય ન િપ શેરી લિત તેને સ્ળી ગમ.
યાલતી દક્રમા લળ…. ગજલા ભાાંથી ાકીટ કાઢી ાઅી દીધ ાને વામકર પેંકી તે એક ફાજ
ાઈય ાઈબ યશી ગમ…. તેઓ નાાં કશેલા મજફ.
ાકીટ ભાાંથી ડરવથ ની રીરી નટ રાઇ ાકીટ શલાભાાં ાઈછાી ટ્રક જતી યશી…. ણ ેલ
બમન ાં રિરખ શજી અંદયથી એક એક રાં લાડા ને િડ કયત ાઈભ જ શત. વામકર રીધી –
ાકીટ શાથભાાં રીધ ાને વામકર ાઈય ઝડથી ભાયા એાટથ ભેટ ભાાં શોંત્મ……..ાણી
ીધ… ાકીટ પાંપસ્ય ત, ક3ડીટ કાડથ ણ ગભ શત – રે ટ ચાલ કયી ક્રેડીટ કાડથ કેન્વર
કયાવય – રીવ ને પન કમો…. શાલડથ ને પન કમો ાને તા ને પન કમો 110 ડરય
ચડીઓ િયીદલા ાઈાડમા શતા તે જતા યહ્યા શતા…. ણ ેરી ધજાયી શજી જતી નથી…
રીવ ને લણથન ાઅતય – ૈવા ભલાની ત ાઅળા નથી ભ ફીજા કાઇને તકરીપ ન થામ
તેની વાલચેતી જ…. તેથી િારી િ ાછ િાતય… શાલડથ ાઅવમ તેની વાથે ફાંવયી ણ
ાઅલી…. થડીક ઘભાંડી રાગતી ાઅ છકયીને ાઅજે ભાયી દશિંમ્ભત ભાટે ાશબાલ દે િાત શત…
તે ફરી – ત ફશાદય છે . નશીંતય ાઅલા પ્રવાંગ એ ઘણા ગન જાઇને જ ફેબાન થાઇ જતા શમ
છે … ભેં થડીક દશિંભત બેગી કયીને કહ્ ાં – એ ત અંધાર શત તેથી ટ્રક ન નાંફય ન જલામ…
ફાંવયી કશે વાર થય તે નાંફય નથી જમ….. નશીંતય લાતન ાં લતેવય થળે…. ચાર શલે ાભાયી
વાથે – ફશાય થડક િાવ ાને છી ત ાછ ાઅલી જજે….
તે લિતે શાલડથ – ફાંવયી વાથે સ ાં ફશાય ગમ… થડક િાધ… ણ ેર કયડ ાલાજ ાને
કાન ટીમા ય ગન ન ઠાંડ સ્ળથ શજી ભાયા ભનભાાં બમની ધ્રજાયી ાઈજાવમા જ કયતા શતા.
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દદલવ વાય થતા શતા…. તે એાટથ ભેન્ટ િયાફ છે … રકારીટી િયાફ છે … કશી ૧૫
દદલવભાાં એાટથ ભેન્ટ ફદલ્ય… ાછ જના સભત્ર થી નજીક ફીજા એાટથ ભેન્ટ ભાાં જત યહ્ય…
બણલાભાાંથી ભન ધીભે ધીભે ધટત ગય ાને સ્લફચાલના યસ્તાઓ ળધલા ભાાંડયા… ફાંવયી
વાથે મરાકાત લધલા ભાાંડી… ાને તેની લાત વાથે ાજાગૃત યીતે વાંલેદના ન તાંત વાંધાલા
ભાાંડય… ફાંવયી ચાાઇનીઝ છકયી શતી – ણ તેન ાલાજ ભધય શત… ાને તેથી ણ લધ
તેની આંિભાાં ભાયે ભાટે કદય ાને રાગણીની બાલના લધ ડકાતી શતી…
તે દદલવે એણે યાાઇડ ાઅી ાને 3 કરાક ફાદ ભને ભાયે ગાભ ાઈતામો ત્માયે તેની લાતભાાં
થડીક ગાંબીયતા શતી… ઉંભય જામ છે ાને બણલાની વાથે વાથે કભા જાઇએ… ભાફા વાયા
છે … ણ તેભના ાઈય ફસ બાય ના ાઅલ જાઇએ જેલા વયિા સલચાય ની ાઅ રે ચારી –
ાને ભાર ભગજ ગણતયી ાઈય ચઢી ગય… સ ાં ણ કાભ કરાં થડાક ૈવા ફચા તેથી તા
ાવે શાથ ન રાંફાલલ ડે… ાને ભાયી સલચાયધાયા તાની જજિંદગી ાઈય સ્સ્થય થાઇ…..
તેભની જ ાઇચ્છા છે . ાભને ફાંને બાાઇઓ ને વાર બણતય ાને વાયી જજિંદગી ાઅલી….. ાને
તેથી જ ત તેભની સ્સ્થય થાઇ ગમેર કાયકીદી છડી નલેવય થી ાભેયીકા ભાાં જજિંદગી ળર કયી.
નાન ત શજી નાન છે … ભાયે બણતયની વાથે થડક કભાાઇને તેભને ણ ભદદ કયલી
જાઇએ…
બાયત ના રઢીગત બણતય ાને ાશીં ાભેયીકન બણતય ધ્ધસતઓભાાં રાલી ાને તાની
તકરીપ ન સલચાય કમાથ સલના…. ભન… તેભના પ્રત્મે ના ાશબાલ થી બયાાઇ ગય…. ફાંને ને
ભાયા ાઈય કેટર બયવોં છે … ફાંવયી તેની લાત કયતી શતી…. તેના ભાફા ન ાં જીલન
ડાઇલવથ ભાાં ખલાય થાઇ ગય… તેની દાદીભા નાાં બયોંવે તે ાઈછયી ને ભટી થાઇ. દાદીભા ને ત્માાં
ગલડીમા… ાને તેથી તેને ગલડીમા ફસ ગભે… કેટ ણ ફસ ગભે… તેના એાટથ ભેન્ટ ભાાં ડગ
ન યાિલા દે ણ કેટ ન લાાંધ નશીં… તેથી તેની ાવે એક ભાંજયિાન… ફીરાડ મ્માઉં…
મ્માઉં કયે … ણ ફાંવયી ને ડગ લધ ગભે – તેની લપાદાયીને કાયણે.
ભને ભારાં નાન ાં જશની માદ ાઅલી ગય… ગાભ તેને રારીમ કશે ાને બાયતભાાં ત કતયા ઘયે
નશીં યાિલાનાાં… ણ જમાયે ભયી કતયીને વાત ગલડીમા થમા તેભાન ાં જશની વપેદ દધ જે
ાને થડ તગડ તેથી ઝડથી દડી ન ળકે…. ાને ભયી ાવે જલાની સ્ધાથભાાં કામભ ાછુ
ડે ાને ભખ્ય યશી જામ… ાને કાાંલ… કાાંલ… કયી ને યડે…. સ ાં તે લિતે ાાંચેક લથન…..
ણ ભને જશની ભખ્ય યશે તે ન ગભે…. ાને ભમ્ભી એ ાઅેર દધ ન ગ્રાવ એને ીલડાલી
ાઅ…. એક દદલવ ભમ્ભીને િફય ડે ત – કશે જશની ને દધ ણ ભ ૂયીને યટર… િફય છે .
મગ
ાં ા પ્રાણી ના સન:વાવા ન રેલામ… ફાંવયીને ભેં ાઅ લાત કયી ત્માયે તે ફરી… તને શજી
ગલડીમા ગભે ? સ ાં થડક ગચ
ાં લામ… ણ ફલ્મ… ત્માાં ની ાને ાશીં ની લાત જદી છે . ભને
તેભને નન લેજ િલડાવય ન ગભે… ફાંવયી તયત ફરી વ ાં િલડાલ તે ાઅણે નક્કી
કયલાન ાં… ાને લેજી ફુડ ણ ભે છે િયે િય ? સ ાં ક્ષણ ભાટે ત ાઅનાંદદત થાઇ ગમ.
ભમ્ભી ને તે દદલવે છય…
ાં સ ડગ યાખ ? ભમ્ભી કશે દીકયા – બણી ગરી ર છી… ાત્માયે
ાઅણને ન ામ… ાને ાઅણા ધભથભાાં મગ
ાં ા પ્રાણી ના સન:વાવા રેલાની ના ાડી છે
િફય છે ને ?
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ાછા લતા ફાંવયી એ પયી તેજ લાત કાઢી – ધભથ ના નાભે ભેં લાત ાઈડાડલા ભાાંડી ત ફાંવયી
કશે – તભે રક ધભથ ને તભાયી વગલડ પ્રભાણે પેયલી ત છ – એક ી ને તભે ા
 ાને તેને મત્ૃ ય ભાાંથી ફચાલ તે ધભથ નથી ? તે લચ્ચી શતી… તેને તેન ળિ લા
ભાય વાથ જાઇત શત ાને ભને ી ગભે છે તે લાતથી તે લાકેપ શતી… લી તને ગન
એટેક થમ તે લિતે ી તાયી જડે શત ત ત ફચી જતે… એણે છે લ્ર ઘા પેયલી ને ભામો જે
સનળાન ય ફયફય ધાયી જગ્મા એ ફેઠ.
છી ની લાતભાાં ી યાિલા ન િચાથ કેટર ાઅલે વ ાં કય ડે કેટર ટાાઇભ જાઇએ… ફધી
લાત ન દશવાફ શત કે ી જે કાંની ાઅે તેની વાભે જાઇએ ત િચો ત કાંાઇ જ નથી…
ાને એટર િચો ત કમાાંમ નીકી જળે…. દશવાફ ભાયા ભનભાાં સ્ષ્ટ થાઇ ગમા છી ભેં
ફાંવયી ને છય ત એને વાચલીળ ? ભાયે કરેજ ભાાં જલાન શમ ાને એને િાલા ીલાન ાં ાન્મ
દૈ સનક દક્રમાઓ… ાને ફાંવયી કશે ત ત ભને બાલત છે છે … સ ાં જરય તને ફધી યીતે ભદદ
કયીળ….
એક ી – છી તેને કાંની ાઅલા ફીજ ી તેને ટ્રે ાઇનાાંગ – તેન ફુડ – તેની જાલણી
ભાટે યજીસ્ટ્રેળન… ફીલ્ર ટ્ટ…. તેને યભલાના યભકડા…. ાને ભાયા ક્રેડીટ કાડથ ના ફીર
લધતા ગમા ાને ગ્રેડ ઘટલા રાગી…. ચાય કરાક છ કરાક છી ત વભગ્ર બણતય ના
વભમન બગ ી એ રેલા ભાાંડય… ાને એક દદલવ તા ાને ભમ્ભી કાઇક કાભ ભાટે
ભાયા એાટથ ભેન્ટ ય ાઅવમા ાને ભાયી દળા જાઇને દ્રસલત થાઇ ગમા… +
દદકયા તને બણલા ભકલ્મ શત… ાઅ ગલડીમા ઘય ફનાલલા નશીં… લી જા – નશીંતય ભડાં ા
શારે છડાાઇળ… તને ભાયા સભત્ર ની લાત િફય છે ને ? ણ તા – ાઅ ગલડીમા ને ણ
ાઅી ને સ ાં વાર જ કાભ કર છુ ને ? – ફાંવયી ન ણ વાથ છે – તેથી િચાથ ભાાં યાશત છે .
”ભાયા એ સભત્ર ની લાત તને કસ ાં – કરેજ ના શેરા લથભાાં ાભે એના ઘયે બણીમે… ાને તે
બાાઇ ને યણ ાઈડય ાં તેથી તેના સલલાશ થમા. ાભે બણી યહ્યા ત્માાં ષધી તે ાવ ન થમ…
ાને ાઅજે 25 લે ાભે ફધા સ્સ્થય છીમે ત્માયે તે દદયદ્રતાના અંસતભ ચયણભાાં છે ”
. “ણ તા બણલાની ઉંભય જતી કમાાં યશી છે . ? “
“એની ણ ાઅજ દરીર શતી – ઉંભય ઉંભયન ાં કાભ કયે છે . – ત ાઅ ાલે ાટે ચઢય છે . જ
છે દદલ્રી ાને ગાડી કડી છે ભદ્રાવની… ાઈતયી જા – ાને ાછી દદલ્રી જલાની ગાડી કડ….
”„
“તા – ાઅ ફાંને ી ાને ફાંવયી વાથે જજિંદગી વયવ જાઇ યશી છે ”
.” એક વાધ ની લાત તને કસ.ાં એક ાધયી ફાલ…. એક રાંગટી ાને તે યાત ડે ધાઇ નાિે
ાને વલાયે શેયી રે. એક ાઈદયડી ેધી ડી ાને રાંગટી કાતયે તેથી કાઇ બકતે વરાશ ાઅી
એક ખફરાડી યાિ… એટરે ઉંદયડી નશીં ાઅલે…. ફાલાજી એ ખફરાડી યાિી તેના દધ ની
ખચિંતા… એટરે કાઇક બકતે ગામ ાઅી…. ગામ ને દલાની – ચાય નાિલાની તકરીપ એટરે
કાઇ ફાાઇ ભાણવ યાિ ફાાઇ યાિી…. ાને લથભાાં ત છકર થય…. ાને ફાલાજી ની
ચભકી…. ાઅ રાંગટી વાચલલાભાાં સ ાં ત વાંન્મસ્ત ફગાડી ફેઠ… રાંગટી પેંકી ને ાછ
બાગ્મ….”
“તા… ભને ેરી ગન ની ફીક ાઅ ગલડીમાએ કાઢી… ફાંવયીએ કાઢી…”
એજ

?
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“ણ તે ફીક કાઢલાન યસ્ત તને ાઅિી જજિંદગી દદયદ્રતાભાાં વફડાલળે તેન ાં વ ાં ? ાને ાઅ કાભ
ભાટે ત ાશીં ાભેયીકા તને નથી રાવમ િર ને ?”
“શા… ણ સ ાં ભાયી યીતે ભેનેજ કયી રાઇળ….”
“એક કાભ કય… તાર એાટથ ભેન્ટ શલે તને ડગ યાિલા નથી દે તા તેભ કશી ફાંવયી ને યસ્ત
કાઢલા કશીળ ?”
“ બરે….”
ાંદય દદલવ છી ફાંવયીને ભાયા ભાટે ખફ જ સતયસ્કાય છુટય એક ગલડીય રાઇ ડભેન્ટયી ભાાં
ાછુ ાઅી ાઅલી. ફીજા ાંદય દદલવ છી સ ાં ફીજ ગલડીય ાં ાછુાં ાઅી ાઅવમ…. દઢ
ભશીના છી ફાંવયી ન ાઇ ભેાઇર ાઅવમ – તેણે ભને ડાં કમો… ભેં તા ને થાંન્કય નટ
રિી….
તભે વાચા છ… ભાણવ તાના સ્લાથથ ભાટે ગભે તે કયતા શમ છે … િાવ કયીને રાગણી ઓ
વાથે ન િેર… તાના સ્લાથથ ભાટે … તેના કરાક ના યીક્રીએળન ભાટે ભાયી કાયકીદી ન બગ
રેતા ણ ન ાચકામ…
પયીથી ાઅબાય….
શલે એ ગન ની ફીક રાગતી નથી… કાયણ કે રીવે તે ભાણવને કડી ાડય છે … તે એક
જભાના ભાાં ફાંવયી ન એક્ષ શત…. ાને ાઅ વભગ્ર નાટક ન તે એક વશનામક શત…. ફાંવયી
બકતા શતી ાને સ ાં બક્ષ્મ….( ગજયાત ટાાઇમ્વ ન્યમકથ ભાાં પ્રસવધ્ધ)

એજ

?
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ભશાળ

Picture Courtsey :www.rediff.com/news/2006/oct/11ajp.htm

બાગથલી ને જ્માયે િફય ડી કે તેની રાડરી ાને ભાનીતી દદકયી એ તેને છુટી કયી ત્માયે એ
ાલાચક થાઇ ગાઇ –
એ
–
એ
ઈ ઈ
.
, કરેજભાાં શેરી –
ઘયભાાં જમાાં ાને ત્માાં ભાનવીન દાિર ાામ…. ણ જનક
ભાભા વાથે જમાયે શેરી લિત ભાનવી એ તેના અંતદયક લરણ ની ચચાથ કયી ત્માયે જનક ભાભા
ફલ્મા –
!
…
જનક ાને બાગથલી એ ફસ નાની ઉંભય ભાાં ભમ્ભી ગભાલેરી તેથી – 17
27
ઉ
.
જ
…બણતયને ાનર જીલન જીલતા ભાકથ ડાં વાથે સલલાશ
થમા…. ાને કાચી ઉંભયે બાાંડયાઓની ભાતા ફનેરી બાગથલી તાના ગભા ાને ાણગભા સ્ષ્ટ
યીતે વમકત કયલાભાાં શાંભેળા તકખરપ ાનબલતી… ભોં ય શાસ્મ –
ઈ
ખ
.
બમાથ ઘયભાાં ભાકથ ડાં ના દયલાય ની વાથે બાગથલી ભાનવી ને ાઈછે યતી ગાઇ…. ણ ેરા કચડામેરા
સ્લતના જે કાચી ઉંભયે ભા ફનેર ભાત ૃત્લ ને જરય કયતા ગાઢા યાં ગ થી જીલીત કયી ગમા…. ાને
ભાત ૃત્લ ના એ સભરા ભાનવી ાને ારીળાને ાઈછે ય દયમ્માને કમાાંક ાને કમાાંક ઘાટ છડતા ત
કમાાંક ઘાટ કાંઠીત કયતા…. િૈય…. ાઅત થડીક  ૂલથ ભસભકા.
જનક ભાભા ાવે શવતી શવતી ભાનવી ફરી…. “ ભાભા –
ઇ
…”
જનક ભાભા ઘ ાંઘલાતા ાલાજે ફલ્મા….. “ણ ફેટા ! તેણે તાયા ાઈછે ય ભાાં કચાળ યાિી શમ ત છુટી
કયલી ડે ને…. “
એજ

?
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ભાનવી કશે…. “તેભના ાઈછે યભાાં કચાળ નથી –
…. કે ાભારાં ઘડતય તેભના
ધાયલા પ્રભાણે નથી થત ાં”.
જનક ભાભા ફલ્મા…. “બાગથલી ાભાયા ાઈય ત શીટરય થાઇ ત ચાલ્ય….. ણ તભાયા ાઈય ણ
ાઅટરી જસકભી…..”
” ણ ભાભા ! ાઅભા કમાાં જસકભી ? “
“ાયે તાયે ! જેભ યશે શમ તેભ યશેને ! ાઅ િા ને િા… જાડી થાઇ જાઇળ…. ાયે ાઅ ફધી ત કાંાઇ
ખચિંતા કયલાના કાયણ છે ? “
“શા ભાભા –
ખ જ ”…. “
“નાયે ના…. ાઅ ઉંભયે ત ળયીય ફાંધાત શમ છે . ાને એ ફધી ખચિંતા જે રક ફસ િાતા શમ તેભણે
કયલાની…. ણ ાઅણે ત ાઅભેમ ઓછુ િાતા શાઇએ ાને તેભા લી ાઅલી ષપીમાણી લાત ત
કાંાઇ ચારતી શમ? –
ખ
!“
“ ભાભા!
…
ખ
… સ ાં િાલાન ાં જાઈ છુાં ાને ાઈરટી
થામ છે . “
“તને િાલાની ાઇચ્છા થામ છ િયી ?”
“ શા ણ –
…..”
“ભાનવી –
? ત છી ભનને કેલ ડળે… જેભ
ભમ્ભી ની લાત ભાનીને તેભ શલે ભમ્ભી ની લાત ન ભાનીને ચાર ડળે…. ભમ્ભી ની િાલાની
લાત ન સલદ્રશ કયલ ડળે… “
જનકે ભાનવી ની વાભે જય ત ભાનવી ની આંિભાાં આંષ તગતગી યહ્યા શતા…… ભાનવી ના આંષ
એ લાતન ાં પ્રસતક શતા કે ાઅ લાત એને ગભતી નશોંતી –
એ
–એ
ઈ
–એ
–
“ભાનવી તને શયે યાભ ભાંદીય ભાાં લરન્ટીમય લકથ કય છે ?”
”ભાભા –
ખ
જ જઈ
.
… ણ એટરી ળસ્કત
ાઅલે તેટરી તખફમત વાયી કયલી ડળે ને….”
ાઠલાડીમા છી શયે યાભ ભાંદદયભાાં જલાન ાં નક્કી કયું ાને ત્માાં ષધી ભાનવી ને િાલા ીલાની
ફાફત ભાાં નશીં ટકલા એ લાત ાઈય જનક ભાભા એ બાગથલી ને વભજાલી દીધી…. બાગથલી ને ત
ભાનવીની ાઅ લતથણકાં  ખફ જ દિ શોંચાડતી શતી ણ…. નાની નાની લાત નાાં ાથથ ઘટન
છડલા મગ્મ રાગ્મા શતા. તેથી ભાનવી ને નશોંત ગભત છતા એણે ભાનવી ની ળાયીયીક દળાની
ચચાથ જનક જડે છે ડી શતી.
સ્લાભી શદયપ્રવાદ શયે યાભ ભાંદીયના ભશાંત શતા –
જ
જ
–
ઈ
…. તેથી જદી જદી
લાત થી એના ભનભાાં પ્રલેળલા પ્રમત્ન કયતા શતા. ગોળાા ભાાં ગામ ની વેલા કયલાભાાં ભાનવી
લધ યવ રેતી શતી.
તેથી એક દદલવ શદયપ્રવાદે કહ્ું – “
ખ
?”
“
જ
એ
એ
.”
–
. સલદ્રશ શત ધ્ધસત વાભે… ાને એભણે જનક ને પન કમો
–
–
?
એજ

?
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ફીજે દદલવે બાગથલી – જ

–
ઈ

–

જ

”
?”
ત્માયે ભાનવી ફરી “ઝાડે ભને કડી યાિી છે સ ાં ત છડલા ભાાંગ છુાં. “
બાગથલી ાઅ લાાંત વભજી ળકતી નશોંતી તેથી તે ચ યશી. ભશાંતે તેની વાથે લાત ાઅગ ચરાલી –
“ઝાડ ના શાથ તને દે િામ છે ?”
ભાનવી –
– “ના”
ભશાંત – “તાયા શાથ ઝાડની ાઅજફાજ છે તે તને દે િામ.છે ?”
ભાનવી – “શા,
ભને ઝાડે કડી યાખ્મા છે .”
ભશાંત – “ના તાયે શેર કયલાની છે જ ઝાડ તને છડી દે ”.
જ ભાાં શતી. તેથી એ લાત ને પયી ભશાંતે દ શયાલી – “તાયે ઝાડને છડલાન ાં છે . ત ાં નશીં
છડે ત તને તકરીપ થળે…..”
ઉ
નાાં બાલ શતા… જ ઈ
… “તાયે જ છે ાઅ
ઝાડ તને કેલી યીતે છડત નથી….”
ભાનવી – “ભેં ઝાડને કડી યાખ્ય શત…. શે ! શે ! ાને ાઅ છડી દીધ… ખ ખ
એએ
.”…
ભશાંતે તેને યડલાની ના ાડી ાને પયી છય “ત કેભ િાતી નથી ?”
“ભને િા છે –
ખ
.”
“ કન બમ ?”
“ ભમ્ભી ની દયે ક લાત ભેં ભાની છે . ણ શલે ભને રાગે છે કે ભમ્ભી િટી છે તેથી ષ ૃજર ની લાત ભેં
ભમ્ભી ને નથી કશી.”
“ કણ ષ ૃજર ? “
“ભાયે ષ ૃજરને ભેલલ છે ણ ભમ્ભી ાવે તેને રાઇ જલાની દશિંભત નથી.”
“ કેભ ?”
“ ભમ્ભી ને ભેં ખફ દિ લેઠતી જાઇ છે . ાને એ દિને જમા છી ભને રગ્ન કયલા ન શોંતા –
જ
જ
…..”
“ભાનવી તે ઝાડને કડ્ છે …. તાયા ભનભાાં જે સલચાય ચારે છે તેન સનયાકયણ થામ તેભ છે … “
“જ તેભ થામ ત ત ાઅ વત્માગ્રશ છડી દાઇળ ! “
“એભ થામ તેભ નથી તેથી ત ભાયે જીલ નથી”
” એભ કયલાન ાં કાભ ભાઠ છે . તાયે ભાટે ત ફાંને ક્ષે તકરીપ જ છે – જ
જઈ
જ
જ
એ
?“
“ષ ૃજર ત ભાયી વાથે ાઅલળે…. ાશીં નશીં ાભે ત્માાં બેગા થાઇવ જમાાં ભમ્ભી નથી –
ખ
…..”
દયે ક ના ભનભાાં પ્રશ્ર્ન શતા –
ઈ
જ
જ –
જ –
જ ….
– “ાઅ છકયી જીલલા નથી ભાાંગતી તેના કાયણ
વભજામ છે ?
ઉ
એ
જ
જ
…..”
થડાક વભમની ચકી દને અંતે બાગથલી ફરી “ષ ૃજર કમાાં છે તેની ભાદશતી ભી ળકે ?”
એજ

?
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ભશાંત બાગથલી ના ભાત ૃત્લ વભજી ગમા –
ઈજ
– “ષ ૃજર ને
ફરાલી રાઇએ – જ
જ
, ણ તભાયી તશ્ર્લમાથ ને સભરન
સ્લર ભા પેયલવ.ાં એ ફનત સ ાં જાઇ યહ્ય છુ –
?“
ભાનવી ફરી – “ભમ્ભી ને દિી કમાથ સલના ષ ૃજર ભને ભે તે ત કલ્ના ફશાય ની લાત છે … ણ
તે પ્રભકૃાથી ળકમ ફનળે.
ભાનવી ની લાત વાાંબી બાગથલી એ ભનભન નક્કી કદી રીધ કે દદકયી ને ઘડતા ઘડતા શલે એ
થાકી ગાઇ છે –
?
ફે કરાક ની ઉંધ છી ભાનવી ાઈઠી ત્માયે બાગથલી – જ
–
એએ
.
.
ારીળા જાણતી શતી ષ ૃજર ને….. ાને બાગથલી ષ ૃજર ભી –
જઈ
:વાવ
નાખ્મ….. છી નકળાન ભાાંથી ઓછુ નકળાન કય તેભ સલચાયી થાંબી ગાઇ. ખ્તતા દે િાડી દદકયી
ને ષ ૃજર વાથે યણાલલી કે નશીં તેની ગડભથર ભાાં ાચાનક તે ફફડી ડી…. એ ત ભને વ ાં છુટી
કયતી શતી – જ એ
…..
જઈ ખજ
–
ખ
ને प्राप्तेषु षोड शे वषे पत्र
ु ं मित्र वदाचरे त।
–
.એ
જ
ઉ
–
ઉ
ઋ
.
જ
ખ
–
. જ
–
જ
1960
ઉ
–
ઉ
2000
જ જ
જ
….
–
–

જ

જ

જ
.

–
એ

–
.

ખ ખ
જ
..
જનકભાભા શવતા શવતા ફલ્મા ચાર છુટાછે ડા દય કય ાને રગ્નની તૈમાયી કય
રગ્ન નક્કી થામ છે ાને ભાનવી ભમ્ભી ને ગે રાગે છે . બાગથલી દાઃિનાાં ડગ
ાં ય ભ ય ધાયીને કશે
છે ષ ૃજર વાચલજે ભાયી ભાનવીને…
ભાનવી ફરી “ભભ ત ણ વાચલજે…”
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જાગ્મા તમાાંથી વલાય….

જતીન બણેર ગણેર ાને સનલડેર ફીઝનેવભેન શત. યાં ત શતાળા એ એને ચાયે ફાજથી
ઘેયી રીધ શત. ડકટય ની દલાઓ ાને તેની ભાઠી ાવયએ તેની ઉંધ શણી રીધી શતી.
યાં ત અંતદયક ળાાંસત તેનાથી શજાય ભાાઇર દૂ ય શતી. બાયતથી ાઅલી ને 30 લથભાાં ઘણી
સવધ્ધી એના કાભભાાં ભેલી શતી.
ાભેયીકન ધ્ધસત તેના લતથનભાાં ક્ષણેક્ષણે દે િાતી શતી – કરાક ના 250 ડરયની કભાણી ની
દડભાાં – કટાંફ – તખફમત ાને ભનની ળાાંસત – ધભથ ફધાન નાળ ાને ડરયન એક ધાયા
ધધે એને વપ ત ફનાલી દીધ ણ…. એના અંતયભાાં ચીવ એકધાયી શતી – ભાફા ની
જેભ ત્ની ાને તેના ફાક કમાયે મ વાથે ટે ફર ાઈય જમ્મા નશોંતા. ઘયભાાં શટે ર ન ાં
લાતાલયણ લધ ાને ફાહ્ય દે િાડ લધાયે શતા. ડકટય, લકીર ાને વાાઇક્રીમાટ્રીસ્ટ ને પીભાાં
ૈવા જેટરા કભાણી થતી શતી તેટરી જતી શતી. ફ્રુઝ, ગીફ્ટ ાને ાટીભાાં ાઅનાંદ કયતા
ભનદિ લધાયે શતા. દયે ક ને તાની ડેરી શતી – જતીન તેભને ભાટે ૈવા ન ાં ભળીન ભાત્ર
શત.
કમાયે ક તેના ભનભાાં પ્રશ્ર્ન થત શત ાઅ દડ કને ભાટે શતી – તેના દીકયા, દીકયીઓ ભાટે
તેભના કતયા ફીરાડા ભાટે – ાઅાઇાઅય એવ ભાટે કે તેના તાના ભાટે ? વભાજભાાં તે વપ
શત યાં ત ધીભેધીભે તેન ફેંક ફેરેન્વ તેને તે સનષ્પ છે તેભ જણાલી યહ્ ાં શત ાં.
છે લ્ર ઘા તેને ત્માયે લાગ્મ જમાયે તેના ત્રીજા ડાાઇલવથ તેને શતાળાની ગતાથ ભાાં ધકેરી દીધ.
શેરા રગ્ન સનષ્પ જલાન કાયણ ૈવ શત – ફીજા રગ્નભાાં ત્ની ાવેની ાેક્ષાઓ કયતા
પયજ લધ શતી – ત્રીજા રગ્નભાાં કાંાઇક દાડ લે તેભ રાગ્ય ત્માાં… જણાય ાં કે તે ત ક્ષણ ભાત્ર
ન વગલડીમ ાઅલેળ શત… તેને ભન તેના કયતા તેના ડગન ાં ભશત્લ લધ શત – બાયતથી
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રાલેર તે ત્રીજી ત્ની તેને ગ્રીનકાડથ ભેલલાન ાં વાધન ગણતી શતી – જે ભી ગમા છી….
ત કણ ાને સ ાં કણ?
િૈય…. એ કમાાંક ભર ડય શત… તેને તે ભર ભતી નશોંતી. જમાયે ણ ાઈાધી ાઅલતી
ત્માયે ફાાએ તેને ભદદ કયી શતી – ૈવાથી – વભજણથી – ાને રાગણીથી… તેથી તેણે
બાયત જલાની તૈમાયી કયી ાને….. દે ળભાાં શોંચ્મ…. ફાા એભના કાંડાાભાાં વમસ્ત શતા…
છતામ જતીન ાઅવમ તેનાથી યાજી શતા. જતીન ાને યણણીકબાાઇ દવ લે ળાાંસતથી ફેઠા
જતીન ઘણા લે ાછ ાઅવમ શત. થાકેર ાને શાયે ર –
યભણીકબાાઇએ જતીન ને એક લાતાથ કશી…
નાન ફાક તે વપયજન ના ઝાડ ાવે યજ જત ાને ઝાડને તે ખફજ ગભત… નાના નાના
ફાકના કણા કણા ગરા ઝાડની ડાીઓ ને ઝણઝણલતા શતા…. વપયજનની ડાી કડી
તે ફાક ઝુરત શત. તેના વપયજન તડી િાત શત ાને ઝાડના છાાંમડાભાાં ભઝાની કરાકેક
ની ઉંધ કાઢત શત. ફાક ને વપયજન ન ાં ઝાડ ગભત શત ાને ઝાડને તે ફાક… તેથી
જમાયે જમાયે તે ાઅલે ત્માયે પ્રેભથી ઝુરી ઝુરી ને કશેત – ાઅલ-યભ ભાયી વાથે ાને ફાક
નાન શત ત્માાં ષધી યમ્મ.
શલે થડક ભટ થય…. એક દદલવ ઝાડ ાવે ાઅલીને ાઈબ યશી કશે – ભને યભલા યભકડા
જાઇએ – તાયી વાથે યભીને સ ાં ધયાાઇ ગમ છુાં. ઝાડ કશે ભાયી ાવે ૈવા ત નથી… ણ ત ાં
વપયજન તડીને રાઇ જા – ૈવા ભેલલા તે લેચી દે ાને તાયા યભકડા િયીદી રે…. ફાક
ના ભોં ાઈય તયલયાટ ાને ખળી ાઅલી ગાઇ – ઝાડ તે ખળી જાઇ ને ઝુભી ાઈઠ્.ાં
કેટરાક લો છી તે ફાક યલાન થાઇ ઝાડ ાવે ાઅવમ. ઝાડે તેજ રગની થી કહ્ ાં – ચાર
ભાયી વાથે યભ…. ફાક કશે શલે સ ાં કાંાઇ તાયી વાથે યમ તેટર નાન નથી. સ ાં કટાંફ કફીરા
લા છુ – ાને ભને ઘય ફાાંધ ાં છે . ઝાડ ગચ
ાં લાય – ભાયી ાવે ૈવા નથી – સ ાં કાઇ યીતે તને
ભદદ કર તે વભજાત નથી – ણ – શા ત ભાયી ળાિાઓ કાીને રાઇ જા – તાયા ઘયભાાં તે
જરય કાભ રાગળે…. નઠાય યલાન – એ જલા ણ ન યહ્ય કે તેની ળાિાઓ સલના ઝાડ ઝાડ
ન યશેતા િારી ઠાંઠ યશી જળે…. એ િાળે વ ાં ? એન ાસ્સ્તત્લ કેભ યશેળે..?
ઝાડને ત તે યલાન ના ભઢા ાઈય દે િાતી ખળારી ાઅબા ગભતી શતી….લોના એકાાંત છી
પયીથી ઝાડ ાવે તે યલાન પ્રઢ ફનીને ાઅવમ… ભને ફટ જાઇએ છે – તાયા થડભાાંથી સ ાં
ફટ ફનાલી ને વાત વમદ્ર ની ળેય કયીળ…. ઝાડ પયીથી તે યલાન ને કહ્…
ાં … બરે તેભ
કયતા તને ાઅનાંદ થામ ત તેભ કય….
કામેર થડ પયી ાછુ એકાાંત લાવભાાં વયી ગય… એક દદલવ તે પ્રઢ વપેદ લા વાથે શતાળ
લદને ઝાડ ાવે ાઅલીને ાઈબ. ઝાડ ની આંિભાાં આંષ શતા…. યલાન ને તે આંષ ન
વભજામા….. ઝાડે કહ્ ાં – ભાયી ાવે વપયજન નથી – પ્રઢ ભાણવ કશે ભને ણ દાાંત કમાાં છે
? ભાયી ાવે – ડા – ળાાઓ નથી…. ભને તેની જરય નથી – ભાર ઘય ભાર નથી યહ્…
ાં .
ઝાડ કશે – થડ ણ જત યહ્ છે – સ ાં તને કેલી યીતે ભદદ કર ? ભાયે થડ નથી જાઇત – ફટ
ત દદયમાભાાં ડફી ગાઇ…. સ ાં ત શલે જજિંદગી ના અંત ાઈય ાઅલીને ાઈબ છુાં – થડીક ળાાંસત
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ૃ :પ્રામ મ ૂ ને તાયા ાઅયાભન ાં
જાઇએ છે …. ઝાડ નાાં ભોં ાઈય થડીક ચભક ાઅલી – ભાયા મત
સ્થ ફનાલ….. ાઅિયે ત ભાયી ાવે ાઅવમ – તે ભાયા ભાટે ાઅનાંદના વભાચાય છે .
જતીન – યભણીકરાર ાવે છુટા ભઢે યડી ડય…. શા ફાજી તે ઝાડ તભે છ ાને એ
કાત્તય ત્ર સ…
ાં .
યભણીકરાર કશે છે – ના. ત ાં કાંાઇ કાત્તય નથી. પકત દ્રષ્ષ્ટ ફીંદ ારગ છે . ષિી ભાણવ ાને
દિી ભાણવ લચ્ચે ધભથ કશે છે – જે તેના ભાઠા દદલવ ભાટે ફચાલે છે . તેને ભાઠા દદલવ ાઅલે
જ છે . જે ભાઠા દદલવ ભાટે ફચાવમા સલના જે ાઅજે ભાઠા દદલવભાાં છે તેને ભદદ કયે છે તેને
ભાઠા દદલવભાાં ભદદ ભે જ છે . ાઅ કદયતન ાપય સનમભ છે .
જે તાન જએ છે તેને કામભ તાન જ જ ડે છે . જે ફીજા ન જએ છે . તેને ફીજા જએ છે .
ાઅ ફે સલચાયવયણ વાંગ છે . વાધ વાંત જેભણે કદી તાન જય નથી ત તેભને કદી તાન
વ ાં થળે તે જ નથી ડય – વભાજ તેભન ણ કયે જ છે . તેં તાય ચક ારગ ફનાવમ.
કામભ વેલ્પભેાઇડ યહ્ય – કદી તે ૈવા ભાટે શાથ રાાંફ નથી કમો ાને તેથી જ તેં કદી કાઇને
ભદદ ન કયી – તાડ ની જેભ ઉંચ ાને રાાંફ થનાય ભાણવ જેના પ ભટા ાને દય કાઇને
કાભ ન રાગે જમાયે લડ ની જેભ પેરાત ભાણવ ાનેક લડલાાઇઓ લડે ઘણે પેરામ ાને ઘણા
જણાન ાઅળય ફને.
„સ્લ‟ ન ાઅળય વાય – આંતદયક સલકાવ ભાટે ાઅધ્માત્ભીક ાઈસ્થાન ભાટે સ્લભાન – સ્લાધ્મામ –
સ્લાગત યાં ત રોદકક દસનમાભાાં “સ્લ” ને ભરે તજ તભાર ધાયું ભે ….. ેરા ઝાડને ફાક ની
ખળી જાઇતી શતી – ફાક તેની ાવે યશે ાને યભે તે જ જાઇત શત – તે અંતે થય ની જેભ
જ…. ત બટકી ને ાછ ાઅવમ…. ભાય ફધ ાપવવ લ ૂી ગમ….
જતીન – તેના સતાની ાઈદાયતાને જાઇ યહ્ય…. તેને તેન ફચણ માદ ાઅવય…
ાં ફાંને જણાએ
તેભની જલાની ના દદલવ – ફાક ના ાઈછે યભાાં િચ્ચાથ . ભજ ળિને કદી ભશત્લન ફનાવમ
નશત – વદામ ધભથ ાને વાજત્લક લાતથી ફચણ બયે લ યાખ્ય શત…. તા – ાઅ
જાઇએ…. શા – ફેટા રાઇ ાઅલવ ાં – ાને એ લસ્ત ઘયભાાં ાઅલી જ શમ…..
ઉંભય લધતા – એ ફાા વાભે – Its my life – Do not bug me…. I am grown up – જેલા
તીયથી તેભના શૈમાને છીણી નાખ્ય – છતાાંમ જમાયે જરય ડી ત્માયે – રન ઓછી ર.. ન ર.
કયકવય થી જરય ડી ત્માયે ાઅતા ભાફાને જાઇ ાઅદયથી તેન શૈય તેભને લાંદી યહ્.ાં
ાઅજે જતીન ને વભજાય ાં કે ઘયભાાં ાઅલતા બ્રાાઈન ડીકાભાાં ાને ભાના યટરાભાાં વ ાં પેય શત.
બ્રાાઈન ડીકા ભાાં એક ટાક ફેર કે ફગથયભાાં – ભા ન ાં શેત નથી શત તખફમત ફગડે નશીં તેની
તકેદાયી નશોંતી. વની જેભ જીલાતી જજિંદગીભાાં ૈવ કદી બેગ થમ નશીં – ડ્રામ કરીનય,
શટેર – એાટથ ભેન્ટ ના બાડાભાાં, ાને રન ના શતતા બયી બયી જજિંદગી ાઅિી નીચલાાઇ ગાઇ
ણ ફે ાાંદડે કમાયે મ ન થલાય…. વાંથી વાથે યશેલામ ત જે ભઝા છે તે એકર ેટ થલાભાાં
કમાાંમ નથી…. તે લાત તેને વભજી ગાઇ તેથી પયી ાછ ડસ્કે ચઢય.
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ૃ :પ્રામ
યભણીકરારે જતીન ને કહ્ ાં – ેરી લાતાથ શજી યી નથી થાઇ…. ેર  ૃધ્ધ ઝાડના મત
સ્સ્થસતભાાંથી નલલ્રસલત કયલા મ ૂભાાં ાણી ાઅલા ભાાંડય પયી નાન ફાક ફની લાત
કયલા ભાાંડય…. ાને ાઠલાડીમા ભાાં થડ ાઈય ફે ચાય કાં ફુટી. નદીની ાઅજ ફાજ ના એ
લેયાન ાઈજ્જડ પ્રદે ળભાાં દવ ફાય િાડા પયીથી ત્માાં નલા વપયજન ના છડ લાવમા….
જતીન ને  ૃધ્ધ ફાની ાનબલલાણીભાાં ન જીલન ભત દે િાય…
ાં . જે કાભ શજાય રસમા
િમાથ છી ડકટય ન કયી ળક્યા – તે શતાળા – ફાની ાનબલલાણીએ ક્ષણભાાં દય કયી
નાિી…. જાગ્મા ત્માાંથી વલાય……… ( ગજયાત ટાાઆમ્વ-ન્ય મકથ ભાાં પ્રસવધ્ધ ટાંકી લાતાથ)
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ઝભકુ ફા

ઝભકફા છત વાભે તાકીને તેભના રૂભ ભાાં સલચાયતા શતા “ભાય રારજી – ભાય રારજી કયતા
ાઅિી જજિંદગી ભાર ભોં ના ષકામ…. ાને એ રારજીએ ાઅજે ભાયા કેલાાં શાર કમાથ – યડતાાં યડતાાં
સલચાયતી શતી. છ છકયાઓ ાને ત્રણ છકયીઓનાાં ફશાાં દયલાયભાાં કણ જાણે કેભ ભને બયોંવ
ફેવી ગમ શત કે ફધાભાાં વોથી નાન રારજી એને ઘડણ ભાાં જાલળે….ણ સ ાં કેટરી િટી
ડી? “
ષભનયામ ના અંસતભ વભમે – ષભનયામે કહ્ ાં ણ શત ાં – ઝભક – ફધા તાયા જ છકયાઓ છે .
રારજી ાછની તાયી ભભતાને કાબભાાં યાિજે. એ કાંાઇ તાય થલાન નથી. ણ છતામે ભાયી
ભભતાએ જાણતા ાજાણતાાં રારજીભાાં ભાયી જાત ને યભભાણ કયી દીધી – રારજીનાાં ફે છકયા ભાાં
ણ તેને રારજીન ાં ફા સ્લરૂ દે િાત ાં – ાને કારી ઘેરી બાા ભાાં તેને યભાડલા જતા – ણ
રારજી ની લસ ેટ્રીવીમા પપડતી…ાને કશેતી કે ફા તભને શ્વાવન યગ છે ભાયા દીકયાને ાઅી
દે ળ. તભે તેને યભાડલાભાાં ભમાથદા યાિ…. તભાયા રારજી ને ત દલાઓ કયાલ કયાલી ને વાય
કમો છે – શલે એ ફાંને તભાયા નશીં – ભાયા “રારજી” છે તે ધ્માનભાાં યશે – તભે ત ભભતાભાાં ભ ૂરી
જાલ છ કે તે ળન ાને ીટય છે –
ાભેદયકાભાાં રારજી રેયી ટે ર શત. ાને રેયી ેટ્રીળીમાને યણ્મ શત – કાયણ કે ષભનયામ
ટેર ન લાંળ ત ાઅિા સલશ્ર્લભાાં થયામેર શત – ફે છકયી કેસનમાભાાં એક છકય પીજી ભાાં ફે
છકયી ઈંગ્રેન્ડભાાં એક છકયી નાભા ભાાં યશે – ફધાના છકયા છકયીઓ વાથે ાઅખ કટાંફ 70 નાાં
ાઅકડે શોંચ્ય ાં – ઝભકફા – ફધે ફરાલામ…. ણ ઝભકફા ને રારજી ની ભામા જફયી તેથી ભન
ત્માાં િેંચામ…. ેટી શવતા શવતા કશે ણ િયી – ગ્રાન્ડ ભા – ગ્ર નથી થમા– એને રારજી ાને
ળન એક વયિાજ રાગે.
ષભનયામે – 1935 ભાાં દયી રટા વાથે ાઅદિકા પ્રમાણ કયે લ ાને ઝભક તે લિતે 18 ની –
કેસનમાભાાં નાન લેાય ળર કયી ટે ર એન્ડ વન્વ ની ધીિતી ેઢી કયી. અંગ્રેજ ને જરૂયી દયે કે દયે ક
લસ્ત નૈયફી ભાાં ટે ર એન્ડ વન્વ ભાાં ભે …. 1935 થી 1952 છકયા ાને ઘયભાાં કમાાં જતા યહ્યા
િફય ન ડી – ણ 1952 ભાાં રારજી ન જન્ભ થમ ત્માયે ઘયભાાં ાઢક ધન ાઅવય ાં ાને ષ્ષ્ટ
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ભાગીમ ભાન્મતાએ નાનકાને રારજી ફનાલી દીધ. નૈયફીભાાં ભાાં ભટાં ભકાન –  ૂયતી ગાડીઓ
ાને અંગ્રેજ ધ્ધસત ાઈછે ય ને કાયણે છકયા ભાંડાતા ગમા – ાને ધીિત ધાંધ નલા નલા વાશવ
ાને દશિંભતથી વાત વમદ્ર ાય ની વીભાઓ ફનત ગમ.
ઝભક ની જજિંદગી ભાાં રારજી ાઅવમા છી ધભથ ધ્માન લધ્ય ાં…. ાને ેરી કાઇક ડૉકટય ની
ઓયે ળનની પ્રદક્રમા છી શલે નલા છકયા ની ઝાંઝટ યશેલાની નશતી – કાયણ કે રારજી લિતે
ભટી દીકયી ણ બાયે ગી શત – ાને ળયભે ભયી જલાત ાં શત ાં…. ણ િેય નલ નલ છકયા થમા
છી ણ ભભતા ળભતી નશતી. એટરે ફધી જ બેગી થમેરી ભભતા નાનીમા ાઈય ાઈતયી. ાને
ગભે કે ન ગભે – ણ ઝભકફા ન સકભ થામ એટરે નાનીમ તેન ાં ારન કયે જ કયે ….. ાને એભ
ભભતાન છડ – ઝભકફા તયપ થી નાનીમા તયપ એક તયપી યીતે લધત ગમ…. ભટ થતા
રારજી ભાની ાઅ નફાાઇ ાભી ગમ…. કે જમાયે ણ રાબ રેલ શમ ત્માયે ….. ઝભકફા ના
નાભે ભટી ચીવ ાડલી ાને જેભ ારાાઈદીન ના ખચયાગ ભાાંથી જીન ાઅલે ાને ફધી ભાાંગણીઓ
યી થામ તેભ…. નાનકાની ફધી ભાાંગણીઓ ઝભકફા યી કયે જ કયે .
ષભનયામ વભતાથી ઝભક ને કશે ણ િયા – ઝભક ાઅ ફાકી ના ાઅઠ ણ તાયા છે …. તાયી
ભભતાન દય નાનીમા તયપ લધ છે . તને નાનીમ કમાયે ક તકરીપ કયળે… કાઇણ લસ્તન ાં
ાસતયે ક ણ વાર નશીં….
ઝભકફા – દયે કના પ્રવાંગ માદ કયી એભ વાખફત કયલા ભથે કે ભને રાખરમ ગભે છે ણ ભાયે ત
ફધાાં વયિાાં…. ણ શા – તે ફધા વયિાાં જમાયે ફશાયના દયફ વાભે ગણત્રી કયલાની શમ ત્માયે
– જમાયે નલે નલને ગણલાના શમ ત રારીમ િાનગી ભાાં ભેદાન ભાયી જ જામ….. ઝભકફા
ભટાને વભજાલે – શળે નાન છે ને…..
75 ભાાં લથની જન્ભદદન ાઈજલણી લિતે ાઅખ ષભનયામ ટેર દયલાય એકઠ થય શત ાં
ાને ષભનયામને શાટથ ઍટેક ાઅવમ. પીજીભાાં ાક્ષમ ભટી શસ્સ્ટર ચરાલત શત તેથી
ષભનયામ ાને ઝભકફાને પીજી રાઇ ાઅવમા. ફીજા ાને ત્રીજા ઍટે ક લિતે રકલાગ્રસ્ત ળયીય થી
ષભનયામની ભાલજત વાયી યીતે થાઇ. યાં ત 80 લથની લમે સ્લગથલાવ થમ ત્માયે ઝભકફા 77 નાાં.
ાને ભભતા ાછી તેભને રારજી ને ત્માાં રાઇ ાઅલી.
ેટી ન ાં ન મ ૂનાભ ત પ્રસતભા. તેન ાં ેટી થય – જેભ રારજી ન ાં રેયી થય. – ાને શ્વાવન યગ
જલા
ાં
ન દે . કાભ ધાંધા ચારે ણ ેટી ફાંને ફાક ને ફેફી વીટય ાવે મ ૂકે ાને ઝભકફા ઘયભાાં
એકરાાં યશે તેથી ભભતા ના વાંઘો અંસતભ ચયણે શોંચે. ણ ેટી એભ ગાાંઠે ળાની?
રારજી એ તે દદલવે ઝભકફા ને કશી દીધ.ાં સ ાં નાન શત ત્માયે વભજત નશત કે તભને ણ ના
કશે ાં શમ ત કશેલામ….. તભે જેને ભભતા કશેતા શતા તે ત નમો જરભ શત જરભ…. ભને ગ
ન રાડલ બાલે કે નશીં ણ – તભે રાડલા િલડાલી િલડાલી ને ાઅ યાજયગ ડામાફીટીવ ાઅતમ.
તભે શલે એ ભ ૂર વન ાને ીટય ભાટે ત ન જ કયામ ને….!
ઝભકફા ની આંિભાાં શેરી લિત ફય – ફય જેલા આંષ દે િામા.. ષભનયામના ળબ્દ તેભના
કાને ડધાતા શતા. રાગણી ના ટાયા ને ફાંધ કયલાના પ્રમત્ન ભાાં ઝભકફા…. ઝાટક િાાઇ ગમા
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વાંતની લાત માદ ાઅલી – બગલાન થ્થય સ્લરે તભાય ાવે બાલના ાને બસ્કત ન ભખ્મ છે .
ફાક જેભ જેભ ભટાં થત ાં જામ તેભ તેભ તેભની બધ્ધી ણ વતેજ થતી જામ…
વાંસ્કાય ના શમ ત કશી જ દે કે Leave me alone…. જેલ ાઢાયન થામ ત્માયે તેને વભજત ફધી
જ ડે ણ ભભતાન ાં ભર ન ાઅી ળકામ તેથી ભાનથી તભને જત થામ ાઅ વભમે – ાઅણે
લ ાં જાઇ – લાનપ્રસ્થાશ્રભન ાં પ્રમાણ વશજ યીતે કય ાં જાઇએ. ાને તેથી જ પ્રભ જદા જદા વાંકેત
દ્વાયા તભને કશે છે ચેત – ફદરાલ – ાને નશીં ફદરાલ ત થતડ િાાઇ ને ફદરા ાં ડળે.
ઝભકફા ક્ષણ ભાત્ર ભાટે ત ઠયી ગમા… ેટી ના સલચાય ભાાં રારજી ાઅ ાં ફરે છે . ફાકી તેને ત સ ાં
નવેનવભાાં ઓખ ને ? ાઅ તેના સલચાય નથી. જની ેટી શલે ત્રાવ રૂ રાગલા ભાાંડી. ભાય છકય
ડાલી ગાઆ. ઝભકફાને શલે વન ાને ીટયભાાં રારજી ાઈયાાંત ેટી ણ દે િાલા ભાાંડી…. ાને તે
યાત ઝભકફા રૂભભાાં એકર એકલ ખ ૂફ યડયા…. વલાય ડી – રૂભ ફશાય ન નીકળ્મા…. દવ લાગે
ેટી ાઅલી ને  ૂછી ગાઇ – ફા – ાઉઠ વેલા ન વભમ થાઇ ગમ….
છત ને તાકી યશેરા ાને નિને િતય િતય કયતા ઝભકફા ની ભોન વભાસધ 3 દદલવ ચારી.
રારજી એ ફસ  ૂછય.ાં પીજી થી 3 પન ાઅલી ગમા – કેનેડાથી દીકયીઓ ના ણ પન ાઅલી ગમા.
ઝભકફા ઠીક નથી – કશી લાત ટાતા – ડકટય ફધા ટેસ્ટ કયી ગમા ફધ ાં જ નૉભથર છે . ણ
ઝભકભા વભજી ગમા શતા – કે શલે કવ ાં જ નૉભથર નથી. એકરાાં ડે ાને આંિભાાંથી આંષ નીતમાથ
કયે . તેને તેની ભભતાથી કયે રા ાન્મામ માદ ાઅવમા. ાને અંદયથી ફસ જ તાની જાત ભાટે દગુંધ
ાઅલલા ભાાંડી – એને એ ાં થલા રાગ્ય ાં ભાયા ાઈય ધ ૂ ડે છે …. ધ ૂ ડે છે . ાને ચખ્િા ચણાક
જેલી ઝભકફા ળયીય ાઈય થી એ ધ ૂ િાંિેયલા ભાાંડી – એભન ાં આંતદયક ભનભાાં એ યીતે રારજી ની
ભામા િાંિેયત ાં શત ાં……
રારજી ાને ેટીએ પયી  ૂછય ાં ફા વ ાં થામ છે ? ઝભકફાની આંિભાાં ભભતા ને ફદરે છે તયાભણીનાાં
બાલ શતા… પદયમાદ શતી – એ ફલ્મા – તને િાંિેર છુાં.
ેટી – ધીભે યશીને ફરી – “ફા ન ાં છટકી ગય રાગે છે ”…. ઝભકફા – િડિડાટ શવતા ફલ્મા….
શા – િયે િય છટકી ત ત્માયે ગય શત ાં જમાયે રારજી ભાટે સ ાં દસનમા વાથે રઢતી શતી – ાઅજે
ત શજી બાનભાાં ાઅલી છુાં તેથી ત તેને િાંિેર છુાં. ાઅ થતડ વશન કયતા ત્રણ દદલવ રાગ્મા….. શલે
વભજામ છે એક લાત….. વમલશાય ની લાત – દયે ક ઠેકાણે ભશ યાજા દગ કયે છે . ભને દગ થમ છે
– તને ન થામ તે ભાટે બગલાન ને પ્રાથથના કર છુ ાને વાથે વાથે તાયા રી ભશને િાંિેરાં છુાં.
બજન ના ષય ત્માયે યે રામા…..
ાંખીડાને આ ીંજરાં ુ જુન ાંુ જુન ાંુ રાગે –
ફહુાં યે વભજાવ ાંુ તમે ાંખી નવ ાંુ ીંજરાં ુ ભાાંગે.
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ખટ રુપમ જામ જ ક્ાાં?

ઘણી લિત ભને નલાાઇ રાગે છતા ઘણા ાજાણ્મા ચશેયાઓભાાં ભને જાણીતા ચશેયા દે િામ ાને તે
ચશેયા ભન બાલન થાઇ જામત્રણ લયવન શાઇળ ત્માયે ફા નાાં ચશેયાને ફવ ારક તાકી
યશેત…થડીક ભટી ઉંભયે રાગ્ય ાં એટરે કે ચશેયા ત સતયાાઆ ાને ભસવમાાઇ ફશેનઓનાાં ણ ગભે
છે ાને તેથી જ ત તેઓની વાથે ફય ાને ગાંડેયી લશેંચલી ગભતી. કણ જાણે કેભ તે વભમે ભાયા
ગઠીમા સભત્રને ભે કશી દીધ માય ભને ત ભધફારાન શવત ચશેય ગભે છે . તે ત ભાયી વાભે
ાજામફી થી જતજ યહ્ય ાને છી ધીભેથી કશે માય ભને ણ ભાયા ઘયની ફાજભાાં કલ્ના શવે છે
ત ફસ ગભે છે . ણ ાઅણાાંથી તેને એ તાકી ન યશેલામને…ાઢાય ઓગણીવની મગ્ધતાનાાં
લયવભાાં તેને બાયતી, બાલના ાને ભીન ગભતી ક્યાાંમ પ્રેભ કે જાસતમતાન કાઆ ાઅલેગ નશીં ફવ
તેઓને શવતા જલાન ાં ાને ભરકલાન ાં. ભાયા રીસ્ટભાાં દપલ્ભ ાબીનેત્રી ભધફારા છી વાધના
ાઈભેયાાઇ. થડ ક્ક ત િય સ.ાં .ભે ફધા સભત્રનાાં ાઅલા ગભતા ચશેયાઓ નલયાત્રી દયમ્માન કડી
ાડયા શતા જેભ કે દદખરને ચેતના ગભતી ત કસર નીરભ નીરભ કયત ાને ેર ભશેળને ળક
ગભતી.
એક દદલવ બાલનાનાાં રગ્ન ાભેયીકાથી ાઅલેર કીળય વાથે થમા ત્માયે દયે કને રાગ્ય.. ાઅ ગભતા
ચશેયાઓની ચલટ છડ ાને શલે જીલન વાથી ળધ…ફધા ાઅભત નફા તેથી તેભના ગભતા
ચશેયાઓની વાથે લાત કયલાને ફદરે ન ગઠલાય.ૌ તેની વાથે તે ત નાની છે .
એક દદલવ ભટી ઉંભયન કીયણ ફલ્મ ગભતા ચશેયા એ ત જજિંદગીનાાં દયે ક લણાાંક ાઈય ભળે
ણ જે ચશેય જીલન વાથી સ્લરે ભલાન તે વત્મ ાને ફાકી ફધી કલ્નાઓ.જઓ ફશેનની
ફશેનણી કે બાાઇન બાાઆફાંધ જ ગભત ાં ાત્ર શમત દીર િરીને વાપ લાત કયી રેલાની નશીંતય
ગાત ચશેય ગણીને તે ણ જતી યશી ળકે.ાને ાાંચમ
ે સભત્ર ાાંચ ાઠલાડીમાભાાં વગાાઇનાાં દયે
ફાંધાાઇ ગમા.
ગભતા ચશેયાન ાં પ્રકયણ ત્માય છી ણ યાજેળે ચરાવય ાં ાને ત્રણ લે છુટા છે ડા થમા.
ફાકીના ફધાએ એક જ યસ્ત ાનાવમ. ત બરેને શમે કાણી ણ ભાયી ત ત છે યાણી..તેઓનાાં
ઘયે શલે ફીજી ેઢીએ ત્રીજી ેઢી ણ ાઅલી છે .શલે ગભતા ચશેયાઓનાાં નાભ ફદરામ ત ણ
યાણી ત વદામ શદથ ભ જફાન ય યશે છે ..ભાયા ગભતા ચશેયાઓભાાં ભાધયી દદક્ષીત, ઐશ્વમાથ યામ
ાને જરીમા યફીન્વન ાઅલી છે ાને ભાયી ત્ની ને સ ાં તેનાથી ાઅગ લધ તે લાત ભાનલી જ નથી
તેથી ત કશે છે “િટ રસમ જામ જ ક્યાાં? ભને ચીંતા જ નથી શભણાાં જ ાછ ાઅલળે…
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દ્ય અને ગદ્યનl વભન્લમન આ નલતય પ્રમગને આ ભાણળ તેલી આળાવઃ
આલકાયી ળક્ા નશીં !-ડ.ભશેળ યાલર
તપાલત શત ણ, સનલાયી ળક્યા નશીં
વશાયા મ છે લ્રે ાઈગાયી ળક્યા નશીં
મકદય જઓ ાઅણ ાં કે, ાસધકતય
કદી વત્મને ાઅલકાયી ળક્યા નશીં
રત ાં ગય ાં ત બીનાળ લચ્ચે
જયાકે મ એને સનતાયી ળક્યા નશીં
જદી નીકી ધાયણાથી શકીકત
ાને ધાયણા, પેય ધાયી ળક્યા નશીં
લકયતી યશી સનત ાડાફીડ ાઇચ્છા
સલમ ચાતયીને, સલચાયી ળક્યા નશીં

ાવય સલસ્તયી ગાઇ, ાવાભાન્મ યીતે
ાઇરભ ઓિીતાાં મ, તાયી ળક્યા નશીં
Courtsey : http://drmaheshrawal.blogspot.com

તાય અપધકાય

આ કપલતા લાાંચતા પ્રાચી પલચાયભાાં ડી ગઇ. આ કપલઓને ક્ાાંથી વભજાઈ જામ છ્ે લણ કશી ફધી લાત…
ેઢીઓન તપાલત ત શત તેથી જ ત ફાંને ત તાન બગ
ાંુ ીમ ફાં કતા શતા ને..તભે વભજ જયા..જભાન
ફદરાઈ ગમ અને શજી તભે તમાાંજ ફેવી યહ્યા છ્? તભે દે ળભાાંથી અભેયીકા આલીને ફેવી ગમા ણ શજી
ુ તા નથી? શલે ત તભાયા દે ળભાાં ણ આ ફધ ુ થામ છ્ે …તભાયે જવ ુ નથી…ભાનવ ુ નથી.શા દે લ
દે ળને ભર
આ ફધ ુ કશેતજ શત..અને હુાં ભાયા અચબપ્રામને વાંસ્કૃપતનાાં નાભે એના ઉય થતી ગઈ..ભા દીકયાન વફાંધ
ુ વશાય શત છ્તા…તે તેને ઘયે છ્ે અને હુાં બાડાનાાં ઘયભાાં એકરી પરાં ુ છુાં…
ભજબત
તપાલત શત ણ, પનલાયી ળક્ા નશીં
વશાયા મ છ્ે લ્રે ઉગાયી ળક્ા નશીં
પ્રણલનાાં ગમા છ્ી નાન દે લ ત ભાય વશાય શત.. જીલલાન ાંુ ફશાન ુ શત…ણ લયવને જતા ક્ાાં લાય
રાગે છ્ે ..ભાયા ભનભાાં લવેર નાન દે લ આજે ત ડેટીગ કયત દે લ ળભાથ છ્ે …તેની સ્લપ્ન સદ
ાંુ યી જેના ઇચ્છ્ે
છ્ે તે ફધ ુ દે લ કયે છ્ે અને તે ઇચ્છ્ે છ્ે ભા નાભન ાંુ આ ઘેલ ુ પ્રાણી તેના દે લથી જજન દુય યશે..યજ યજ પન ન
ુ હુાં જેને ભાય ભાની યશી છુાં તે ત ક્ાયન કશી
કયે .. યપલલાયે ખારી ભાંદીયભાાં અર ઝર ભે …અને મઈ
યહ્ય છ્ે “ભભ ગ્ર અ.. ભાયે શલે તાયી જરુય નથી..ભાયી ણ જજિંદગી છ્ે ..હુાં ણ ઝાંખ ુ છુાં ભાયી જેના વાથે ભાયી
જજિંદગી જીલલાની..”
ુ દય જુઓ આણ ાંુ કે, અપધકતય
મક
કદી વતમને આલકાયી ળક્ા નશીં
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ુ થ ણે તાયી જજિંદગીભાાંથી નીકી
ણ ફેટા ભને ક્ાાં લાાંધ છ્ે તાયી જેના વાથેની તાયી જજિંદગીન..ણ હુાં વાંણ
જઉ તે ભને ભાંજુય નથી..ત ુ જેનાન પ્રેભી ફન ણ ભાય દદકય ફનલાન ુ કેભ ટાે છ્ે ? ભભ ગ્ર અ..અઢાય
ુ ા અલસ્થાભાાં ભને ગભત ુ ભારાં ુ
લથન થમા છ્ી અશી શજુ ભભ ભભ કરાં ુ ત અશી ફધા શવે છ્ે અને આ યલ
ુ ી યાશ જલી ભને જરુય નથી રાગતી..ત ુ જ ત કશેતી શતીને ટેક ઈટ ઓય
સ્નેશ ાત્ર તને ગભત ુ થામ તમાાં સધ
રીલ ઈટ. આજે ભાયે તને કશેવ ુ ડે છ્ે ભભ..આઈ એભ રીલીંગ ય.ુ
રત ાંુ ગય ાંુ ત બીનાળ લચ્ચે
જયાકે મ એને પનતાયી ળક્ા નશીં
ુ ા..જકે શલે ત દે લને તમાાં ણ જ્શન અને કેટયીના છ્ે .. ભને કણ જાણે કેભ શજુ ણ
અશ્ર ુ ત ઘણાાં નીતયી ચક્
જ્શન ઉય લશાર આવ્મા કયે છ્ે ણ જેના ભને કશેતી યશે છ્ે કે દાદીને શેયાન ના કયત..હુાં કેલી યીતે વભજાવ ાંુ
કે ભારાં ુ દે લ ય લયવેરા લશારન કેટરક દશસ્વ શજી શ્વસ્માાં કયે છ્ે ભાયા લશારના દદયમાભાાં..તે ભાયા દે લનાાં
વાંતાન છ્ે .. ણ જેના ને રાગે છ્ે કદાચ હુાં દયા ધાગા કયી તેના દદકયાને તેનાથી છુટ ાડી દઈળ..જેના તને
કેભ વભજાવ.ાંુ .કે હુાં ણ ભા છુ અને હુાં વભજી ળકુ છુાં ભાત ૃતલને..અને આળા છ્ે કે ત ુ ણ વભજ કે દે લ કે જે તાય
પત છ્ી ણ તે શેલ ુ ભારાં ુ ણ વાંતાન છ્ે …
જુદી નીકી ધાયણાથી શકીકત
અને ધાયણા, પેય ધાયી ળક્ા નશીં
આજે ભેં ભાયી અંદયની ભા ને ભાયી નાખી..ભાયે દે લ તાયા ફાકની ફેફી વીટય નથી ફનવ.ાંુ પ્રણલનાાં ગમા
છ્ી ભેં આજે શેરી લખત ભને ભેં ભાયી યીતે જઈ. ભને જજિંદગી વાથે વભાધાન નથી કયવ.ાંુ પ્રણલનાાં ગમા
છ્ી તને બણાવ્મ ગણાવ્મ અને વભાજભાાં ગલથબેય જીલી ળકે તેલ ફનાલી ભા તયીકે ની ભાયી જલાફદાયી
ુ ી કયી. શલે હુાં દે ળભાાં જઈ ભાયા અતભાન ાંુ કલ્માણ કયીળ..બરેને ત ુ ભને કશે “ભભ ય ુ આય એસ્કેીંગ..”
ય
લકયતી યશી પનત અડાફીડ ઈચ્છ્ા
પલમ ચાતયીને, પલચાયી ળક્ા નશીં
દે વ!ૌ ત ુ ભારુ ીંડ છ્ે ..ત ુ ઉણ ઉતમો એવ ુ કશેવ ુ ગભત ુ નથી તેથી કહુાં છુાં ભાયી અેક્ષા લધ ુ શતી..આ હ્રદમભાાં
વાં ગ ઉઠતી ભભતાને લાયાં લાય દાફલી અને પનઃવાવા નાખલા તે કયતા પલમ ફદરીને જીલી જવ ાંુ તે
અભેયીકન લશેલાયીક વતમ સ્સ્લકાયી રઉં છુાં. શા વાથે એક પનઃવાવા વાથે કશી દઉ..ભાયા મ ૃતદે શને આગ
દે લાન તાય અપધકાય હુાં છ્ીનલી ને જઉ છુાં.
અવય પલસ્તયી ગઈ, અવાભાન્મ યીતે
ઈરભ ઓખીતાાંમ, તાયી ળક્ા નશીં
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વશાગણની જેભ

ફાને શસ્ીટરભાાં દાિર કમાથ છે તેલ પન ત ભટી એ નાનકા ને કમો.
ફા ન ભન ચકયાલે ચઢય.ાં િાવ કાંાઇ છે નશીં ાઅ ત એના ફાા ફસ ાધીયીમા ાને કાંાઇક પદયમાદ
કય ાને ડકટયને પન કયીદે .. ાલ્મા ડ જનકને કશેજ કાકી ભાાંદા છે ઘયે ાઅલી જામ ાને જનક
એભના બાાઇફાંધન છકય એટરે ાછ પન ાઅલે કાકા વ ાં થય? ાને કાકા ાશેલાર ત ાઅે ાને
એ ાશેલાર ય જનક સનણથમ રાઇને કશે કાકા વાાંજે ાઅલીવ.ૌ
વાાંજ ડે ભને વાર થાઆ ગય શમ છતા જનક કશે ત જ વાચ..જકે શલે તેભને ણ ભાયી દકિંભત
વભજામ છે ાને ભને ણ ાઅ ભટી ૬૨ની થાઇ એટરે ૬૩ લયવન વાંગાથ..એટરે એ એલા રાડ કયે
ત ગભે.. ણ ઘણી લિત જભાાઇની શાજયીભાાં કશે ાઅ નાનકાની ફા ત જયામ વભજતી નથી. એને
કેટલમ
ાં વભજા ાં કે શલે ાઅ નાનક જત યહ્યછે દફાાઇ ાને ભને કાઇ ઉંચીનીચી થાઇ ગાઇ ત ાઅ
ઘયભાાં ફધ ક્યાાં મક્ય છે તેની િફય યાિ ત્માયે ફસ રાજ ાઅલે ાને કશેલાની ાઆચ્છા ણ થાઇ જાય ૌ કે
ફળ્ય તભને કાંાઇ ઉંચી નીચી થામ ત્માાં ષધી ભાયે કેભ જીલલાન? એ યી રીરી લાડી છે ..ાઅ ભટી ત
દાદી થાઇ ગાઇ ાને નાનક ણ નાના થાઇ ગમ…ચથી ેઢી જલા ત ભાયા ફાા ણ ક્યાાં
યકામા શતા?
વશેજ ડખ પયથ ાને ભટી ફરી “ફા”
“શાં ” ભેં સક
ાં ાય કમો..
” ઉંઘ ાઅલતી નથી?”
“શા સલચાયે ચઢી ગાઇ છુાં”
“નલકાય ગણ ને”
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“તે ત ચાલ જ છે ..ણ કેભ જાણે કેભ ાઅ તાયા ફાાને ાઅટરી ફધી ભાયી ચીંતાઓ થામ છે . િારી
ફે ાઈરટી થાઆ ને શસ્ીટરભાાં દાિર કયી દીધી.”
“શલે ત કાચન લાવણ છે ને ફા તેથી?”
” ભાયા કયતા ત તેઓ લધ ભટા છે ણ ભને એભની એટરી પીકય નથી થતી.”
” િારી ફરે છે ત ણ!..ફાંને એ રાકડી કડી રીધા છી શલે ાભે દય થતા ગમા ાને તભે રક
ફાંને ાભને ાઆષ્માથ ાઅલે તે ાં ષિી જીલન જીલ છ.”
“રેણ દે ણની લાત છે .. ફાકી ભાયી ચાંાફેને ષલાલડભાાં છકયી છડીને દે શ છડય ાને વત્તય લથની
ઉંભયે ાઅલી શતી ાઅજે ૭૯ થમા ણ તેભન સ્નેશ ભાયા ભાટે કદી ઘટય નથી.”
ફા યાતના ફાય લાગ્મા.. તભે ષાઇ જા.ૌ . તભને ઠીક ત છે ને?
શા. ત ષાઇ જા ાને ભને શભણા દલાની ાવય થળે ાને સ ાં ણ ષાઇ જાઇળ.
ભટી વશેજ ાઅડે ડિે થાઇ ાને બગલાનન ૂ નાભ રેતા રેતા વશેજ આંિ ભી ાને વન ળર
થય…ચાંાફેનની ન્નાને તે ાઈછે યતા શતા ાને ભટી ાઅઠભે ભશીને શતી.. ન્નાને તાલ શત ાને
ાઈતયલાન નાભ રેત નશોંત..ફસ પ્રમત્ન છતા તે ના ફચી. તે લિતે ભાયી ફા કશેતી શતી જભાાઆ
ફાબને વાચલજે.. એક છી એક એભ ફે ઘાત ગાઇ છે . ભટી ફયફય લીવભે દદલવે ાઅલી ાને
શેરી લિત તેભને શવતા જાઇ ભને ાઅનાંદ થમ..વભમન ચક્ર પયત જામ છે . ભાયી ફા ફસ ખળ છે
ભાયા જભાાઇ એક રીરી નટ કભામ છે એને રેલા મકલા વયકાયી જી ાઅલે છે . ભટા વાશેફ છે .
ઓગણીવ લથની લમે મગ્ધતાથી જતી ભને સ ાં સ્લતનભાાં જઉં છુ.
શસ્ીટરભાાં ાી ફદરાાઇ શળે ાને નલી ાીની નવથ ાઅલીને જાઆને કાગભાાં ભાાં રિી ને જતી
યશી.. ભટી થડક વલીને ષાઇ ગાઇ. આંિ શજી ેલ સ્લતન વાચલીને ફેઠી શતી..તે ખચત્રટની
જેભ ચાલ થય.ાં . ભટી છી છે ક ાઅઠ લે નાનક યહ્ય..લચ્ચે ત્રણ કષલાલડે ળયીય બાાંગી નાખ્ય શત ાં
એભની નકયી પયતી યશેતી તેથી ઘય ચરાલલાન ાને વાંબાલાના કાભ કયતા કયતા નાનક
કરેજભાથી ગ્રેજએટ થાઇને ાઅવમ ત્માયે તેભણે શ્વાવ શેઠ મક્ય. શાળ! જજિંદગીનાાં ફધા કાભ યા
થાઇ ગમા.. ભટીને વાવયે લાલી ાને નાનકાને બણાવમ ાને ગણાવમ..
ચાર શલે થડક
ાં ાઅણે ાઅણી જજિંદગી ણ જીલીમે…
ભને થય ત ાઅટલ ાઅ ૩૫ લવથથી ત જીવમા જ કયીમે છે ને..ત કશે ાઅ ફધ ાઅણે વાંતાન ભાટે
જીવમા..શલે નકયીભાાંથી યીટામય થાઇને ાઅણ ાં ગભત કયલાન..એભ ગભત કયલાભાાં સતથાથટન..
ધભથસ્થાન..ાને તેભને ગભતા વમદ્ર દકનાયાનાાં ફધા બયતીનાાં યટા જતા જતા તે ફરતા ણ
િયાકે
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“ભજાની ાઅલન જાલનની જેભ એક દદલવ ાઅણે ણ યટાની જેભ ફુટી જાઇવ ાં ને? ”ાને સ ાં
ફરી
“ણ તભે જાલ તે શેરા સ ાં જલાની ચ ૂડી ચાાંદરા વાથે વશાગણની જેમ”ૌ
..તે દદલવે તેભને ભને ખફ જ લશારથી જય શતને ફલ્મા ણ શતા કે
“મ ૃત્ય ક્યાાં ાઅણા શાથભાાં છે ? તાયા કયતા ૫ લે ભટ છુાં ને.. કદાચ ભાય નાંફય લશેર રાગી જામ
ત…”
વલાય ડી ગાઇ છે ..ભાર સ્લતન શજી ાઅગળૌ ચારે છે ..ભને ફા ાને ફાા દે િામ છે . ાઅલી ગાઇ
ફેટા…ભટૉબાાઇ, ચાંાફેન ાને ન્ના ણ દે િામ છે .. ાને ભેં ભરકતા ાલાજે લાત ળર
કયી…એભની..
ત્માાં ાઅ યડાય ળાની છે . ભટી ાને નાનક ફાંને શીફકા બયે છે ડકટય જનક ભાથ શરાલે છે ાને
કશે છે કાકી ગમા…
સ ાં એકદભ શરકી થાઇ ગાઇ છુાં..
એભન ાલાજ બાયે છે ાને નાનકાને છાન યાિતા કશે છે .
.“તે ત ષશાગણ ગાઇ છે તેને ભાથે ચાાંદર કય. ભડ શેયાલ ાને ળણગાય કય..પ્રભએ કે ાઈત્તભ
ભત ાઅતય છે ન કાઇની ચાકયી રીધી ન ીડાાઇ ાને ષતા ષતા જ દે શ છડી ગાઇ.
.”Please find this story being published in Sandesh Ahmedabad sanskar purti 20/12/2008
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આડ અવય

દદલાન િાંડભાાંથી સલદ્યા બભ ભાયતી શતી.. ાયે વાાંબ છ?
કમ્તયટયભાાં ખ ાંેર સળલમ.ૌ ફે ત્રણ બભે ચરામભાન થમ.. યજ્ની જેભ વાથે ફેવલા ાને તેની
લ્યવીનાાં ળભાાં ફેવલા ફરાલતી શળે ભાનીને તેણે કહ્ ાં
“વ ાં છે ? ભને વાંબામ છે સ ાં ફશેય નથી..”
ત્માાં ત ધભ ધભ કયતી સલદ્યા ભાયા રભભાાં ાઅલી શોંચી…ત મ િય છે સળલભ ઘયભાાં ાઅગ રાગી
જામ ત મ તાર રૂાંલાડ મ ન પયકે. સળલભે ઠાંડા કરેજે કહ્..જ ાઅગ રાગી તેભ શમ ત ત ભને બભ
ના ાડે ૯૧૧ િિડાલતી શય…
ૌ ચાર લાત કય વ ાં થય છે ?
ાઅણા છાયા ાઈયથી તડ તડ તડૌ ાલાજ ાઅલે છે ..સ ાં ફશાય નીકળ્મ ત્માયે તડ તડ ાલાજ
ચાલ શતા ણ ઘયનાાં છાયા ય નશોંતા ફાજની ળેયીભાાંથી વાંબાતા શતા. સ ાં ળાાંતીથી ભાયા
કમ્તયટય તયપ જત શત ત્માાં
“ણ સળલભ ાઅણે જ ત જાઇએ ને એ થામ છે વ?”
કચલાતા ભને ભેં ળટથ શેયથ ાને ઘયની ફશાય નીકળ્મ..ત યજની જેભ ળેયી ષની શતી કાઇ ફશાય
નશોંત ાને સલદ્યાન ફફડાટૌ ાછ ળેયી તયપ લળ્મ..”કેલા છે ાઅ રક કાઇને ડી જ નથી… ાઅ
તડ તડ ાલાજ શજી ાઅલે છે ને કાઇ ળેયીભાાં દે િાત ણ નથી ાને ાઅ જ વાભે ધભાડા જે ાં મ
દે િામ છે ..”
“ભને રાગે છે કાઆ લાદ છે …” ભાય કાંટા ાલગણીને તે ફરી
“ભને ત ાઅતાંકલાદીઓ ક્યાક સભર કયતા રાગે છે ”
ભેં તેને કહ્..”ાઅતાંકલાદીઓને ાશી ાઅ વવામટીભાાં વ ાં ભલાન છે …કદાચ ેરી પટાકડાઓની
દકાન વગી શળે..”
ત્માાં વામયન લાગલા ભાાંડી. રીવ ક્યાાંક ાઅલી ગાઇ ાને ભને ભાર કમ્તયટય ાઈય લાત કયત
શત તે માદ ાઅવય.ાં . ાને સલદ્યા ફરી “ત ગાડીની ચાલી રે ાને ગાડી ફશાય કાઢ. ચક્કવ ફાજન
રીકય સ્ટય ાઈય જ ભળીનગન ચારી છે ાને ેટ્રર ાં લટાં ામ છે .
ભેં કહ્ ાં “સલદ્યા તને વ ાં થય છે .. ત ાને તાર ઘય ફાંને વરાભત છે ને…. ? વામયન લાગી એટરે
રીવ ાઅલી ગાઇને?શલે ાઅણે ફશાય નીકલાન ાં વ ાં કામ?ૌ ”
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”ના. ણ જાણ ત જાઇએને? શા તેં રાાઇટની મખ્મ સ્લીચ ફાંધ કયી? ાઅણી વવામટી લાા
ણ િયા છે કાઇ વલતા ષધ્ધા નથી…”
ગાડી કાઢીને ૧૫ કીભી નાાં ઘેયાલાભાાં ાઅલેરા ફધા ેટ્રર ાં, પટાકડાની દકાન ાને રીકય
સ્ટયની યક્કભા કયી ઘયે ાઅવમા ષધી સલદ્યાને કવ ાં ભળ્ય ાં નશીં.. તેની ાઅ જજજ્ઞાવા શતી કે બમ તે
સળલભ નક્કી ન કયી ળક્ય..છે લ્રે ભેં તેને કહ્ ાં “ાઅભ ેટ્રર ફાલા કયતા ત ૯૧૧ ય પન કયી
રેજે…”
ઘયભાાં દાિર થમા છી ભેં તેને છય ાં “સલદ્યા ાઅટરા લોભાાં ાઅજે શેરી લાય ાઅટલ સલખચત્ર
લતથન ભે જય..”ત્માયે તેના ચશેયા ાઈય બમ કયતા લધ ચેાાઆ ગય તેલ બાલ સ્ષ્ટ શત ાને
તેથી સ્લગત ફરી..
“જફરાં થાઇ ગય ાં? સળલભ તેં ત વાાંબળ્મા શતાને તે ાલાજ..તે વામયન..?
ડૉ ગાાંધીને ભેં છય ત્માયે તેભણે કહ્ ાં કદાચ ભનઝની ાઅડ ાવય શળે…નાની લાતે બમબીત
થાઇ જલામ તે વાભાન્મ છે
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દાથથ ાઠ

Picture Courtsey Mahendra Shah Pittsburg
તે વભજી ળકતી નશોંતી કે રગ્ન શેરા અને રગ્ન છ્ી આટર ભાણવ ફદરાઈ જઈ
ળકે…સ્ભીતાને ભન ત વપ્તદીના વાત પેયા એટરે વાત બલન ાંુ ફાંધન..જ્માયે શથન શયખ ત
ુ યુ ત ણ ન યહ્ય..સ્સ્ભતાને ભન શથ એટરે વાત દદયમા જેટરી યલ
ુ ા તયવને ક્ષણ
શનીમન
ભાત્રભાાં ઈરભી શાસ્મથી દુય કયત જાદુગય…કઁઇ કેટરામ ળભણા વજાલતી નલલધ ુ બાયતથી
ુ તાજ સ્સ્ભતા ને ફીજા શથન અનબ
ુ લ થમ
આલી ણ અભેદયકાની ધયતી ય મક
“સ્સ્ભતા કવયત કય નદશિંતય તાયી ભા જેલી જાડી થઈ જઈળ”
“વાલ ગભાય છ્ે તેં શજી ેયીવ જય ુ નથી?”
“તાયા ફાાએ રગ્નભાાં જેટર ૈવ લામો તેના કયતા તેટરા ડરયની વીડી કયી શત ત રેખે
રાગત”
“વાલ ખારી શાથે આલતા તને રાજ નથી આલતી”
“ત ુ નકયી કયલા જામ ત ગાડી તાયા ફાને ઘયે થી રાલલી શતીને?”
“ઘયે તાયા ત ુ ળેની ૈવા ભકરલાની લાત કયે છ્ે ?”
“તાયા બણતયની રન ભાયે કેભ બયલાની?”
સ્સ્ભતા અભેદયકા પનલાવનાાં નાાં ાાંચભે દદલવે વભજી ગઈ કે રગ્ન શેરાની ભીઠી ભીઠી લાત કયત
ુ મ છ્ે . શલે રગ્ન થઈ ગમા ક્ાાં જળે?ન ભ્રભ તડલા સ્સ્ભતાએ શેલ ુ
શથ ખયે ખય ત ૈવા ભખ્
ુ કીય ાંુ કય.થ ુ .
ઘય
“શથ તને ખફય છ્ે રગ્ન એટરે શ?ાંુ ”
“વપ્તદીનાાં પેયા દયમ્માન બ્રાહ્મણ તને વભજાલત શત તમાયે ઉંઘત શત?”
”હુાં યણીને તાયે તમાાં આલી છુાં. ભાયી પયજ તને જભાડલાની, તારુ ઘય જલલાન ુ અને તાય લાંળ
ુ ી ારલલાની અને ઘય ભાટે કભાલાન.ુ ”
લધાયલાન.. અને તાયી પયજ હુાં જીવ ુ તમાાં સધ
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શથને રાગ્ય ુ કે આ ગભાય ત જફયી છ્ે .
શે તેની ભમ્ભીને લાત કયી
“આણને ત એભ કે વશેજ દફડાલશાંુ ને તેના ઘયે થી દામજ રાલળે ણ આ ત રાલલાલાી આ
નથી.”
થડીક ચણબણ ને અંતે ફે રાખ ડરયની ભાન શાનીનાાં દાલા વાથે ાંદય જ દદલસ્ભાાં સ્સ્ભતાએ ઘય
છ્ડ્.ાંુ આખી જજિંદગી કભાતી છ્કયીના ૈવે ઘય ચરાલશ ુ નાાં નાણીમા શે ભડ
ાંુ ી નાભળી અને
ફદનાભી વાથે ફીજે ભશીને છ્ે ડા છુટા કમાથ…ગભાય અને દે ળી છ્કયીઓને પવાલતા નાણીમા
ુ ડ દે ળીને આલ દાથથ ાઠ ળીખલતી સ્સ્ભતા આજે સ્લભાન બેય બાયત બેગી
અભેયીકા ફનથ કન્પરઝ્
થઈ અને ૭૮ રાખ રુપમા ઉય ભજાથી જીલન જીલે છ્ે
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એલા લીયરા ક‟ક…

નલી નલી ેઢી જભાલલી તે વશજ લાત નશોંતી ાને તે ણ ભળીન ટૂલ્વભાાં કે જ્માાં ગાકા
સ્ધાથભાાં ૈવા સલના તે ત રગબગ ાળક્ય જ કે તે કાભને ાિીરે તાન વલથસ્લ ફનાલી દીધ
ાને ઓછા નપે ફશ લશેાયની યણ નીસત ાનાલી નાના િફરા જેલી ઓપીવભાાં બાણા ને
વાથે રાઇને કાભ ળર કય.થ જફાને વાકય ાને લશેલાય ચખ્િ લેાયી જાભતા લાય ના રાગી ણ તે
ફસ જ પયત ાને દયે કે દયે ક લાતભાાં વાચી વરાશ ાઅત ાને ૈવા કયતા વફાંધને લધ ભશત્લ
ાઅત પ્રળાાંત તે દદલવે વી જે ટલ્વના ચેયભેનને પ્રબાલીત કયી એજન્વી ભેલી રાઇ ળક્ય.
એજન્વી શાથભાાં ાઅલતા સલશ્વાવ લધ્મ ાને ફેંકભાાં ળાિ લધી. જે ાઅલક નકયી છડયાને કાયણે
ાસ્સ્થય થમેરી તે સ્સ્થય થાઇ.
છ ફેન ન વોથી નાન બાાઇ
ત્ની ાને ફે ત્રીઓન સતા
કદયતને વ ાં ષજ્ય ાં કે એક ગે એક શાડક યજે યજ લધે.. એક ઓયે ળન, ફે ઓેયેળન, ત્રણ
ઓયે ળન થમા ણ જેભ ઓેયેળન લધે તેભ યગ ઘટલાને ફદરે લધ્મા જ કયે . ઘણા ાઇરાજ થમા
ૈવા ાણી ની જેભ લહ્યાાં. દિતા ગે ણ સ્કૂટય ાઈય ધાંધાની દડત એલીજૌ ..વશેજ જ ઢીર ડે
ત એજન્વી જિભામ…
તે દદલવે ખફ જ રશી લશી ગય ાં ડકટય ાવે ઓયે ળન ાઈયાાંત કાઆ જ ાઇરાજ નશોંત ડકટયે કશી
દીધ ાં લધત શાડકાં કીડનીને નકળાન કયે છે તભે શલે ાઅયાભ કય કે ભ્ગલાનન નાભ ર કાયણ કે ફન
કેન્વય શલે છે લ્રા તફક્કાભાાં છે . ફધી ફશેન ની યડાય વાથે ત્ની ાને ફે ત્રીઓની ચીંતા..ને
ળર થમ જીલરેણ કે ન્વય વાથે િયાિયીન જગ.
ાં ફને તેટલ યકાણ પીક્ષ ાને ફોંડભાાં પેયલાય.
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બાણેજ ને છુટ કમો ાને તેની દકાન ભાાંડી ાાલી ત્નીને ધાંધાભાાં ફેવી વભજાલલા ભાડ્ ાં કે ગભે
તે થામ ાઅ ેઢી ત જીલે ત્માાં ષધી યશેલી જાઇએ..ાઅ ભાયી ાન્નણાથ છે ાને તે તભને ણ ાળે.
ત્ની ખફ જ વશે છે તે િફય શલા છતા તેને કશેત ાઅ દે શ નાાં દાંડ છે દે શ ે બગલલા ડે છે ..સ ાં ગભે
તેટરી લેદના બગ ત ફસ જ ભજબત યશેજે..જતા જતા છે લ્રે એટરે કસ છુાં ભને ાઅત્ભા ાને દે શને
છુટ ાડલાની પ્રદક્રમા પ્રભ ળીિલાડે છે .તે ળીિતા ભાર શૈય તભને ત્રણેમને જાઇને લરલામા કયે
છે . પ્રભની ભશેયફાની થી ઘય ગાડી ફધ રન મકત છે ધાંધ ણ ધીિત છે .. િારી ડેરી ફાકીની
જજિંદગી રાાંફી છે ..ભાયી સલધલા ફનીને જજિંદગી ત ન કાઢીળ.. જ મગ્મ ાત્ર ભે ત સ ાં ત યાજી
થાઇળ.
ત્ની ચધાય આંષ એ યડતી યશી ાને ફાકની જેભ નાડી દામણ કાે તેભ સલધાતાએ છ ભદશનાભાાં
પ્રળાાંત જત યહ્ય..ાકથ્મ લેદના છતા ભન ય ાને ાઅત્ભા ય કાઇ ફજ રીધા લીના તેણે જાતને
વાંકચી રીધીતે વભમ દયમ્માન જાતે યજ ભણફાંધી કેા કેટરામ ાફર પ્રાણીઓને િલડાલત
યહ્ય ાને ભનભાાં ાને ભનભાાં પ્રભને પ્રાથથત કે વોન ાં કલ્માણ થામ
કેન્વયના કેટરામ દદીઓ તાના ળયીય ાઈય ફાંધામેર ટાાઇભ ફોંફને પાટતા શેરા કાંાઆ કેટરીમે
લાય ભયતા શળે ણ પ્રળાાંત ત લીય શત તે મત્ૃ યને ણ તાના ાઅત્ભફે જીલી ગમ તે લાતની
િફય ભને ત્માયે ડી જ્માયે ડકટયે કહ્કાં ે તેન છે લ્લ ઓેયેળન તદ્દન સનષ્પ શત ાં ાને તેઓ ભાનતા
શતા કે તે દવ ાંદય દદલસ્ન ભશેભાન છે . ણ તે ત્માય છી િાષ જીવમ રગબગ નલ ભશીના ..
ાને જેટલ ધભથ ધ્માન, લટ લશેલાય ાને કટાંફ લશાર ાસભ લશેલડાવય..ત્માયે ભનભાાં ાલાજ ાઈઠે શા
એલા લીયરા ક‟ક…
વતમ ઘટનાનાાં આધાયે ..

એજ

?

Page 38

FARI PACHHU E J PRASHNARTH CHINH?

ેટ
ત્તાન ભશેર
ત્તાન ભશેર ફનાલલા ફેઠ
એક છી એક ગઠલાતા ત્તા
એકફીજાના ટેકે ાઉબા
એકફીજા ાઈય ાઉબા
ક્યાાંક યાજા, ક્યાાંક યાણી
ક્યાાંક રાર, ક્યાાંક કાી
ઊંચાાઆ લધતી ચારી
ાને લધતી ઊંચાાઆ વાથે
લધત ગય ભાર જતનણ
ઠાંડી ડેરી શલા
ાઅ તભાળ જાઆને
ગારભાાં શવતી શતી
ાચાનક, એક વશજળી થાટ
ના, જેની બીસત ત ક્યાયનીમ લયતાતી શતી
એલી એક થાટ ાનેાને ફધમ કડડભ ૂવ
સ્ભળાનલત ળાાંસત ચતયપ ઊંધાચત્તા ડેરા ત્તાઓની
ચતયપ રાળ ાનેાને એભના ઢગરાભાાં ાઈદાવ સ ાં
-શેભત
ાં ણેકય
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ાઅ કસલતા લાાંચતા જ કેભ ાઅશ્કાન ભન ાઈદાવ થાઆ ગય. તેન અંળ, તેન સ્લતન તે ધાયતી
શતી તેના કયતા સલયીત લતથત શત. ાઅજે ત તેણે શદ કયી નાિી શતી.
„ભમ્ભી ત એભ ન ભાનતીકે ત ના ાડીળ ાને સ વપીમાને છડી દાઆળ. ભાયે જ એની ાને
તાયી લચ્ચે વાંદગી કયલાની શળેને ત સ ાં તને છડી દાઆળ એને નશીં.તેથી એ ન કયીળ કે ભને
તેને ભાટે તને છડલી ડે.‟
૨૦ લથની કાચી ઉંભય ાને ાઆશ્કી વમદ્રભાાં ગાડૂફ અંળ ાઅ વપીમાનાાં ચઢાલે ચઢેર છે .
ભા તયીકે તેને થય કે ાઅ નાન ફચ્ચ વાને દયડ ભાનીને િેરી યહ્ય છે . તેને જ્માયે વા
કયડ્ળે ત્માયે થતી લેદનાનાાં બમ થી ખફ ગબયાભણ થાઆ. શેરા પ્રમત્ન તયીકે તેને ગભતા
ાને વપીમા લચ્ચેની કડી ર સ „જ્શની‟ને ાઅલલાની ભનાાઆ પયભાલી.દયણાભ એક
ભશીનાભાાં જદ એાટથ ભેંટ યનીલવીટી નજીક રીધ ાને ઘયે ાઅલલાન ઓછુ કય…
થ
૨૨ ન થમ ત્માયે વેલ્પન ાઈય ાઅશ્કાએ તેને ફરતા વાાંબળ્મ ‘
શની! ભમ્ભી ત ાાંદડ છે તે ત ક્યાયે િયી ડળે િફયે મ નશીં ડે સ ાં થડ તાયી વાથે છુાં ને
છી તાયે ચીંતા વ ાં કયલાની?‟
૨૫ લે વપીમાનાાં ફાે ાઅશ્કાને િિડાલતા કહ્
„ાાંચ લથથી તેઓ ડેટીંગ કયે છે ાને તભે શલે ના ાડ છ?‟
ાઅશ્કાએ કહ્ „ાભે ત ક્યાયે મ શા ાડીજ નશોંતી વપીમાને ણ તે િફય શતી છતા તે
લગેરી યશી તેથી ત તેન ચદયત્ર વાર નથી તેભ કશીમે છે ને..‟
„તભાય છકય તેને લગેર યહ્ય છે ‟
”શા તેથી જ ત ડય છે ને કે તેને જ્માયે વા કયડળે ત્માયે તેન વ ાં થળે?‟
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તે વાાંજે અંળે પન ાઈય જણાવય
„ભમ્ભી! ભેં તને કહ્ શત ને કે ત નશી ભાને ત સ ાં તને છડી દૌ ાઆળ?
યડતા ાલાજે ાઅશ્કા ફરી „પ્રભ તને ફચાલે!‟
છીની લાત ત વાલ વાભાન્મ છે ાભેયીકાભાાં જેને ભેલ્ટીંગ ઇંટ કશે છે . શની મકત ભને દે લા
કયે છે ાને અંળ બાયતીમ સત તયીકે ફધ શની શની કયીને બયે છે ાને ઘયભાાં
પ્રાણીવાંગ્રશારમનાાં ાનેક ેટ વાથે ેટ ફની ને યશે છે .
કદાચ ાઅ તેન ત્તાન ભશેર છે જેને શજી શલાની થાટ નથી લાગી.
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એક કાવ્મ- ભનીા જી

સ ાં ભટે બાગે યસ્તા યનાાં ભકાનભા યશી છુાં
ાડધી યાત્રે ાઅલતા જતા લાશનન ાલાજ
ભેં વાાંબળ્મા છે
ળશેય ફદરામાાં એભ એ ટ્રાપીકન રમ ણ ફદરામ.
ઘણી લાય યાત્રીના ફીજા-ત્રીજા પ્રશયભાાં
કલેા ઊંઘ ાઉડી જામ ત્માયે , સ ાં જમા કરાં
યસ્તા ય દડયે જતી એ યાં ગ ફેયાંગી ગાડીઓને
એભાાં ફેઠેરા રકના ચશેયાઓભાાં ભને યવ નથી
કે ન ત એભની મવાપયીના કાયણભાાં
ભને ભાત્ર ગભે છે ,
ભાયી ફાયીભાાંથીદે િાતા યસ્તાનાાં એ એટરાક બાગભાાં
વડવડાટ પ્રલેળતી ાને ઓઝર થાઇ જતી ગાડીઓને જલાન ાં.
ણ, ગાઇ કારે યાત્રે થય ાં એ ાં કે,
સત
ાં  બય ઊંઘભાાં ષતી શતી.
ત્માાં યસ્તા ય  ૂયાટ દડતી એક ભટય ગાડી
ભાયા ળયીય ય પયી લી
કાઇ કાયણ નશીં, કવ જ નશીં
ભાયા રભ ાને યસ્તા લચ્ચેની દીલાર જાણે કે ત ૂટી ડી
યાત બય સ ાં ડી યશી યસ્તા લચ્ચે.
ાને એક છી એક યાં ગફેયાંગી ભટય
ભાયા ળયીય યથી ભાગથ કયતી યશી.
ભને શજીમે િફય નથી,
એ મવાપય કણ શતા ાને ક્યાાં જતા શતા.
“વાંધી”ભાાં ાઅ કાવમ લાાંચ્ય
ફીજી લાય લાાંચ્ય ાને કાવમની  ૂખ્તતા ાને કથાનક વભજાય…જજિંદગીભાાં ઘણા મવાપય ાઅલે
ાને જતા યશે ાને િફય ણ ન ડે કે તેઓ વ ાં કાભ ાઅવમા ાને કેભ જતા યહ્યા…ાઅગાાઈ શેભત
ાં
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 ૂણેકય ના કાવમ “ત્તાનાાં ભશેર” ાઈયથી ભને એક રઘકથા સ્ફુયે રી રગબગ તેજ ાલસ્થાભાાં
ાત્માયે છુાં ાને વજાથમ છે રઘકથા

કાંલાયા ભન ન ભાણીગય..
ાઅમ્રારી ાઅભ ત નગયલધ જ શતી.ણ તેને એક તયવ શતી કાઇક ત એના હ્રદમને ચાશનાર
ાને વભજનારાં ક્યાયે ક ત ભળે. વભા લે કમરનાાં ટસકૂ ાથી તેને ીય વાાંબયત..તેના હ્રદમભાાં
તાના વાથીની િેલનાઓ કતી જતી શતી ..તેના સ્લતના ન વાથીદાય ક્યાયે ક “યાજકભાય”
ખચત્રટન નામક શત ત ક્યાદયક “ાઅયાધના” ખચત્રટન નામકૌ ..
ળાાના લાસિકત્વલ ાને નલયાત્રીના ભેાઓભાાં તેના ભન નાાં ભાણીગયને ળધત કાંલાર ભન
ષયે ળ, યાજેવ,ૌ કેયય ાને ાઅકાળની લચ્ચે બટકામા કયત ાં.
લો લીતતા ગમા ાને તે દયે કના દે શની તયવ ળભાલતા ળભાલતા તે ક્યાયે ળાાંતા ભાવીના
ચક્કયભાાં ાઅલી ગાઇ તે તેને વભજાય નશીં.લો લીતતા ગમા ભાવીઓ ાને ગાભ ફદરાતા ગમા
યાત બય સ ાં ડી યશી યસ્તા લચ્ચે
ાને એક છી એક યાં ગફેયાંગી ભટય
ભાયા ળયીય યથી ભાગથ કયતી યશી
ણ ક્યાાં િલામ છે ભાયા કાંલાયા ભન ન ભાણીગય..
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ગાભપઇ

Picture courtsey: Mahendra Shah Pittsberg PA
.૫૫ લથની કૃષ્ણલદનબાાઇની ત્ની ષબદ્રા એ ાઅઘાત કમો.. કવકાં ી રીધ ાં શત ાં ાને ફે છકયા
ભા સલનાના થાઇ ગમા.ફે લસઓ વાષ સલનાની ાને ત્રણ ોત્ર ાને એક ોત્રી દાદીભા સલનાના થાઇ
ગમા.રીવને ત્રભ ષ્ભ ાને શસ્ીટરના િચાથ ને અંતે કૃષ્ણલદન ૌ નાાં ફેંક િાતાભાાં ૩ રાિ
ઘટી ગમા ણ જેર ાને લકીરની તકરીપ જતી યશી
નીતાને કૃષ્ણલદન ાઈય ફસ જ ગસ્વ ાઅલત શત તેથી તે ફેવણાભાાં ના ગાઇ.ભન ભન ષબદ્રાના
ાત્ભાને લૈકાંઠધાભ ાઅ પ્રભની પ્રાથથના કયીાઅ ને ષબદ્રાની જીલન કથા ભભાલલા ફેઠી.. ષબદ્રા
છે લ્રા દદલવભાાં ફસ ાઈદાવ યશેતી..લયાં લાય કશેતી ભાયે ત ભયી જ છે . નીતા તેની શતાળાને ફે ત્રણ
લાત કયી શલા કયલા ભથતી. ણ ષબદ્રા ત શતી ત્માાં ાને ત્માાં..તે દદલવે તે ફરી ણ િયી સ ાં
ભયી જઉં ત સ ાં ત છુટ ાને તેભને ફીજીને રાલલાન યસ્ત ભે ન?ે
નીતા ફરી ણ િયી ષબદ્રા ફેન એ ના સલચાય ૫૮ લે કાંાઆ તેભને ફીજી કાઆ ના ભે ..
કૃષ્ણલદનબાાઇએ તેયમ ત્ય ાને કટથ ભાાં રગ્ન ની ાયજી દાિર કયી ત્માયે નીતાને ગાાંધાયીની જેભ
આંિે ાટા ફાાંધીને ફેઠેરા િિરા વભાજ ાઈય ખફ જ ગસ્વ ાઅવમ…ખફજ ધધ
ાં લાાઇ ાને તેણે
રીવને પન કયીને જણાવય કે ષબદ્રાને ફજફયીથી ઝેય ાય છે કૃષ્ણલદન બાાઇએ..
નીતા ને ઘણા ફધા રક એ િિડાલી.. ાઅ વ ાં ળર કયથ છે તેં.. ાને એ કૃષ્ણલદન વાથે ાઅણે વ ાં
ાંચાત ૌ રીવે ત ત્માાં ષધી કહ્ ાં સલના યાલાને ાઅધાયે તાયી લાત શલાભાાં ાઈડી જળે.
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ત્માયે નીતા પકત એટલ ફરી ભને ગાાંધાયીની જેભ આંિે ાટા ફાાંધીને ફેવ ગભત નથી, ભને
િફય છે કૃષ્ણલદને તેને ઝેય ાય છે .
કૃષ્ણલદન નાાં ફેંક િાતભાાંથી ફીજા ચાય રાિ ઘટી ગમા.
બીન વાંકેરાાઇ ગય ાને
નીતાને બાગે િટ ાઅ ાઅલી ગય..
તે ત ગાભપાઆ છે .
ણ તેન ગસ્વ લેડપાાઇ નશોંત ગમ..
ભીયાફેને કૃષ્ણલદનને રગ્નની ના ાડી યિડાલી દીધા શતા….
ગાભપાઇઓ ણ ક્યાયે ક ગાભન બલ કયી જતી શમ છે .
ૈવા શમ એટરે કાંાઇ ફધ ના કયી ળકાય.ૌ .તે ાઠ િિરા વભાજને ળીિલાડી ગાઇ
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આળાન ચભતકાય

યાધા ાને ગસલિઁદન ાં રગ્નજીલન ાઅભ ત ષેયે ાઅનાંદ દામક શત. નાની નીયા યાધાની ાઅફેસફ
નકર શતી ાને ભટ દદકય જગત ગસલિંદ જેલ.. ાભેદયકાન ાં નાન ગાભ જ્માાં યફયની પેકટયીભાાં
એન્જીનીમય ગસલિંદ ભટ વાશેફ શત..નીયા કરેજ નાાં શેરા લથ ભાાં ાને જગત ભાાઇક્ર વફ્ટની
કાંનીભાાં ાઆન્ટનથ તયીકે સ્સ્લકાયાાઇને સ્સ્થય થત જત શત.
યાધા ડે કેય ચરાલતી શતી તે દદલવે થડી ખચિંતીત શતી કાયણ કે તેની ભેનેજય લ્યવીએ યાજીનામ
ાઅતય શત ાને નજીકભાાંજ તાની ડે કેય વાંસ્થા ળર કયી શતી ાને ગસલિંદન પન ાઅવમ.
વલાયથી તે ચારલા જામ છે ણ સ્સ્થય ાઈબા નથી યશેલાત..
યાધાએ કહ્ ાં “સ ાં ાઅલી જઉં?”
ગસલિંદે કહ્ ાં “રાંચભાાં વભમવય ાઅલી જજે!”
ફયે જ્માયે યાધા ઘયે શોંચી ત્માયે ગસલિંદ ષત શત ાને યાધાએ ઝટટ યટરી ફનાલી. ળાક
ાને કઠ િીઝભાાંથી કાઢી ભાાઇક્ર લેલભાાં ગયભ કયલા મક્ય. યવડાભાાં થતા ાલાજ વાાંબી
ગસલિંદ ાઈઠય ાને વશેજ ચારલા ગમ ાને જભીન ાઈય પવડાાઇ ગમ. યવડાભાાંથી યાધા દડતી
ાઅલી ણ ગસલિંદને શાથ ાઈય થડ લાગ્ય ાને રશી નીકત શત. યાધાને ગબયાભણ ત થતી
શતી ાને એકદભ સ્લસ્થ ગસલિંદને સલના કાયણ ચક્કય ાઅલે ાને ગફડે તેન કાયણ યાધાને વભજાત
નશોંત…
ગસલિંદ ને જરયી ાટા ીંદડ કયી ફાંને વાથે જભલા ફેઠા.
યાધા કશે “લ્યવી જતા જતા ાઅિા સ્ટાપ ને રાઇ ગાઇ શલે ૩૦ જેટરા છકયા ાને એક ઘયડી ભાથાથ
યશી છે .”
ગસલિંદ કશે ” તાર રામવાંવ જત યહ્ તેથી ત લ્યવી યાજા થાઆ ગાઇ. ચાર જલાદે શલે ફસ કાભ કયથ
શલે ડે કેય ફાંધ કયી દે .
“ણ..જગ્માન બાડ..ચાય ઓયડા બયીને યભકડા ાને વાજ વજાલટ પનીચય..કેટલ ફધ યકાણ િાડે
જળે”
” ભને િફય છે ..ાઅણે પ્રમત્ન કમો..ણ ાઅ યલાના યાજભાાં યલાન ગમ એટરે ાઅ ન થામ
ત નલાાઆ રાગે..ાઅ દે ળભાાં પ્રપેળનર યશે તે જ ચારે. બપ્ધ્ધ રાગણીનાાં િૉાભાાં કદી નથી
ફેવતી..! તાર જે થલાન ાં શમ તે થામ ણ ભને તક ભી ત તે ભેલલા તાયા બગે ણ સ ાં ાઅગ
નીકળુ નીકળુને નીકળુ જ.”
” ભાર ભન ભાનત નથી. લ્યવીને પયી ભનાલી જઉં..”
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“તાયે પ્રમત્ન કયલ શમ ત કય ણ ાણીન ાં નાભ ભ છે . એ જે યીતે ાઅિી વાંસ્થાને તેની વાથે રાઆ
ગાઆ તે ત ફતાલે છે કે લધ વભમ ફગાડલાને ફદરે વડ્ ાં ત્માાંથી કા ાને િટ ઘટાડ લાી લાત
ાનાલ”
જભી યહ્યા છી ડ યાણાને પન કયી ફરાવમા શતા તેભણે જતાની વાથે કહ્-ાં
“નજીકનાાં ભટા ગાભભાાં રાઆ જાલ કાન ન નલ યગ છે . તાફડ તડ ભાલજત થળે ત ઝડથી ાછુ
લાળે.”
વભમની ગાંબીયતા વભજી લ્યવીને પન કયી ફાકી યશેરા ફાક ાને ઘયડી ભાથાથને રાઆ રેલાન
નમ્ર ાઅગ્રશ કમો..લ્યવી ફાકને રાઆ જલા યાજી શતી ણ ભાથાથને નશીં કાયણ કે તેની ઉંભય લધ
શતી ાને તેને રે ત કાભ ઓછુ ાને ગાય લધ ાઅલ ડેને..?
ભાથાથને પન કયી કહ્ ાં ગસલિંદની તખફમત ફગડી છે ાને તે ડે કેય ફાંધ કયળે..ત વાયી નકયી ળધી
રે ાને યાધા જાઆ ળકતી શતી કે ફાવઠ લથની ભાથાથની આંિભાાં આંષ શતા..શલે ાઅ ઉંભયે તેને
નકયી ક્યાાં ભલાની શતી? કરાકનાાં વાત ડરયભાાં તેન વ ાં થળે? યાધાએ તેને દદરાવ ાઅતા કહ્ ાં
લ્યવીને લાત કયી છે ત તેને ભી ાઅલજે.. ાત્માયે ત ગસલિંદને રાઆ તેને જ ડળે..યાધા ભનથી
ત વભજતી શતી કે ભાથાથને તે જલા દાઆને તાને ણ તે નકયીભાાંથી કાઢી યશી શતી.શલે વન
ાં  પ્રશ્ન
એને ણ નડત શત.
ડ જેકળન ડ યાણાનાાં ગર શતા ાને તેભન સનદાન ણ એજ ાઅવય ાં લાાઆયર ઇંપેકળન છે દલા ર
ાઅયાભ કય ાને ાઅ યગ જત યશે તેના વભમની યાશ જઓ.. કેટરાક યગ દલા સલના ાઠલાડીમે
ભટે ત દલા વાથે વાત દદલવે..! દલા તભને થડ ઘેન ાઅળે ણ ાઅળા યાિીમે કે વાર થાઆ જામ…
ળનીલાયે નીયા ાને જગત ાઅલી ગમા..યાધાને વાર રાગ્ય ણ તે સલચાયી ળકતી નશોંતી કે
ગસલિંદને ાઅ ાચાનક વ ાં થાઆ ગય?
ાઠલાડીમાનાાં ભશીના થમા ાને ભશીનાઓ સલતતા લયવ થય.ાં .શલે ત ગસલિંદની નકયી ણ જળે
જે એંવી ટકા ડીવેફીરીટીની ાઅલક ાઅલતી શતી તે ણ જળે..ડ. યાણાના કશેલાથી વાતેક લથ
શેરા રીધેર સલભ પ્રીભીમભ લધ શલાથી ગાયનાાં વાશીઠ ટકા કયાલી શતી ત્માાં ભેડીકર ચેક ા
ાને ાન્મ ભાશીસત બયી રાબ ભેલલા ાયજી કયી. નકયી ત ગાઆ શતી ાને તે ફેકાયી ગસલિંદને
ભાનસવક તાણ ાઅતી લી લાયે લાયે ડી જલાની ધાસ્તી ાને સ્સ્થય લસ્ત વશેજ ણ શરે ત
ગસલિંદને ડી જલાની ફીકથી યાધા તેને એકર મકતી નશોંતી. ગસલિંદને યાધાની ાઅ લધ વજાગતા
ાને કાજીથી ફસ જ તકરીપ થતી. યાં ત વભજત ણૌ થમ કે ાઅ તેન પ્રેભ શત..તેને કાઆ
તકરીપ ડે ાને જે થડ ઘણ ાં સ્સ્થયતા તયપ જજિંદગીન ાં લશેણ ચાલ્ય છે તે રાં ધાાઆ જળે.
યાધાએ જગતને કહ્ ાં ાભે ત જ્માાં કાભ કયે છે તે ળશેયભાાં ાઅલી જાઆએ કે જેથી પયી થી વાથે યશેલામ..
જગત ને થડીક યાશત થાઆ ભમ્ભી વાથે શળે ત “બ્રાાઈન ફેગ”નાાં િાલાભાાંથી ફચાળે..તેને ાઅભેમ
ાભેયીકન િાલાન બાલત નશત ાં..જે દદલવે નકયી ગૈ તે દદલવથી સલભાન ાં ાઅયક્ષણ ભળ્ય ાને
જગતને ગાભ યલાના થમા
લયવ ના શલે ત લયવ થલા રાગ્મા ણ કાઆ ખચન્શ નથી કે વાર થામ. કાઆકે કહ્ ાં ાઅયલેદ કય તે
ાજભાવય, કાઆકે કહ્ ાં શભીમ ેથ કય. તે ણ કય.થ . ગસલિંદ એકર ડત ત્માયે તેના ળાયીદયક
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છાતણાથી કૃધ્ધ થત. તેને જાતે ગાડી રાઆને પયલા જ શમ. ણ જલામ નશી..તેના લતથનભાાં
તછડાણ ાઅલી જામ ત્માયે યાધા ાઈય ઘણ ગસ્વ કયે ..યાધા તેને તે લિતે ફફડત છડીને પ્રભ
વાભે પ્રાથથના કમાથ કયે ..તેને લાે વભજાલે ણ પયીથી તે ાઅલેગ ાઅલે ાને ઘય કરાક ભાટે
વમથાન ાં કાળુ ડીફાાંગ લાંટ ફની જામ.
એક લિત નીયાની શાજયીભાાં ગસલિંદ ાઈત્ાતે ચઢય..ભાયે શલે કને ભાટે જીલલાન? ભાયી ાઅ ઘયભાાં
જરય ળી? ફીચાયા થાઆને ભાયે જીલ નથી.ત્માયે નીયા ફરી તા ાઅણે ાઅણા એકરા ભાટે ત
જીલતા નથી શતાને? તભે જે લેઠ છ તેના કયતા લધ લેઠતા ભાણવને જઓ ત િફય ડે કે ષિ
વ ાં છે ? તભે ાઅળા છડી દીધી છે ણ ભને ગા ષધી ાઅળા છે કે એક દદલવ તભાય ાઅ લાાઆયવ
જત યશેલાન છે .ઘણી જીબા જડી છતા ગસલિંદ ન જતમ
ાં
ાને ફધાની ના છતા જાતે ગાડી રાઆને
નીકળ્મ. નીયાને ભમ્ભીની દળા ાઈય ખફ જ યડ ાં ાઅલત શત.
યાધાએ તેને છાની યાિતા કહ્.ાં .એકરતા ાને યાધીનતા જ ગસલિંદે જન્ભ થી જાઆ શત ત ાઅ
ાઈત્ાત ન શત..ણ ાઅ ભળ્મા છી છીનલામેરી ાઅઝાદી છે ને તેથી..તેણે ાઅળા છડી દીધી છે ભેં
નશીં.ભને િફય છે જજિંદગી ફસજ રાાંફી છે ાને તેને યડતા યડતા જીલ કે શવતા શવતા જીલલી ત
ડે જ છે . ત છી શવતા શવતા જ જીલ જાઆએને?
ગસલિંદ ાછ ાઅવમ વાથે રીવને ણ રાવમ..તેન ડ્રાાઆલય રામવાંવ જતત થય શત…ગસ્વાથી
તેન ચશેય રાર ઘભ શત..તે તેની જાત ાઈય ખફ જ કૃધ્ધ શત..સનષ્પતા ાને ફેકાયી તેને ડાંિતી
શતી.યાધાએ તેને ાણી ાઅતય ાને નાના ફાકને છાલયતી શમ તેભ તેને ાંાતી યશી..
નીયાને તા ય ખફ જ ગસ્વ ાઅલત શત ાને ભમ્ભીની ફસ જ દમા..તેની આંિભાાંથી ણ
ાણી વયતા શતા.
.
જગત ાને નીયા તે દદલવે કવ ફલ્મા નશીં ણ ભનથી નક્કી કયું કે યગીની લતથણકાં ને નશીં તેના
યગને ભાય..દદલવનાાં ાઢાય કરાકભાાં ગસલિંદને કદી એકર નશી યાિલાન ાને કદી તેની
ભાનસવક કદળાને માદ નશી કયાલલાન. શાંભેળા ાઅળાલાંત યશે તે લાતાલયણ યાિલાન..દલા ચાલ
દાઅ ચાલ ાને લશારની લાથ ચાલ..ચેવ, કમ્તયટય, કેયીઓકી ,બજન ાને પેભીરી ાટીઓ ચાલ
કયી..ાને દયે ક સભત્રની ભદદ થી તેન યગ બમાંકય નથી લાી લાત કશેલડાલા ભાાંડી..ગસલિંદ મે
શત ટાન ભાણવ ાને તેને એકર ાડી દીધ તે ત ભટી વમથા શતી..તે િીરત ગમ..
દદલાીની લશેરી યઢે નીયા ાને જગત ગે રાગલા ાઅવમા ત્માયે તા ાસત પ્રવન્ન
શતા.યાધાની આંિભાાં શથનાાં આંષ શતા..ાઅઠ લથની કયી કવટીને અંતે ફધાની તસ્મા પી
શતી.
તે સ્લસ્થતાથી ાયધ કરાક ગફડયા સલના ાને યાધાન શાથ ઝાલ્મા સલના ચાલ્મ શત. યાધાએ
કદી ાઅળા છડી નશોંતી ાને તે ાઅળાન જ ાઅ ચભત્કાય શત
(વત્મ ઘટનાનાાં ાઅધાયે )
published in”Utsav” divyabhaskar
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પભત્રવદ
ાં ૃ ભાાં..

યક્ષાફાંધન ના દદલવે ટારભાાં તેના નાભની યક્ષા જાઆને કણાર ચભક્ય. તેને ત યી છ ફશેન
શતી. કૃસત તેનાથી ફે લયવે નાની ણ એક જ કરેજભાાં ફધા વાથે ધભાર ભસ્તી કયતા. કૃસતની
ફશેનણી યન્ના તેને ગભતી શતી ભનભાાં તે ાઆચ્છત શત કે કરેજભાાંથી ફશાય નીકે ાને યન્નાને
તાની જીલન વાંગીની ફનાલે. યન્નાએ યક્ષા ભકરી તેથી શેરાત તે શચભચી ગમ. ભનભાાં
તાની રાગણીઓ વમકત ન કયી તેન ાપવવ ણ થમ.
તેણે સ્લસ્થતા કેલી ાને સ્નાન કયી બગલાન ને દદલ કમો તે દદલાનાાં ઘીભાાં યક્ષા મકી ાને તેને
ધીભે ધીભે નાની જ્મતભાાંથી ભટી જ્મત થતા જાઆ યહ્ય.
ાઅ ફાજ કૃસત ણ બગલાન નાાં ભાંદદયભાાં પ્રાથથના કયતી શતી. કેયયન પન શત તે કૃસત ાવે યક્ષા
ફાંધાલલા ાઅલત શત. ને બાાઆ ફશેન જે ાઆચ્છતા શતા તેથી સલરધ્ધ થાઆ યહ્ ાં શત. તે વભજી નશતાાં
ળકતા કે ાઅ ચારી વ ાં યહ્ ાં છે ?
કેયય ાઅવમ ત્માયે કૃસતએ ત સ્ષ્ટ બાાભાાં કહ્ ાં “કેયય ભેં તને ક્યાયે મ બાાઆની દ્રષ્ટી થી જમ જ
નશોંત.. “
કેયયે િભચાાઆને પ્રશ્ન કમો “ત કેલી નજયે જતી શતી?”
કૃસત કશે “તાયા જેલા વાં ૂણથને ાભીને સત
ાં  વાંવાય ભાાંડલાનાાં ભતભાાં શતી”
પયી ાછુ પેયલી તતા તેણે છય ાં “ણ ાઅ યાિડી ફાંધાલાન સલખચત્ર ખ્માર ાઅવમ ક્યાાંથી તે
જયા કશીળ?”
ભને ેરી ત્રેતા િાતી શતી તે કશેતી “બાાઆફાંધની ફશેન ને ાઅ સ્લરે ન જલામ. એટરે ચક્કવાાઆ
કયલાન ાઅ કસલચાય ાઅવમ..
એજ
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કણાર ન ાં ભન કેયયની લાત થી સ્લસ્થ થાઆ ગય એણે યન્નાને પન ય કહ્ ાં ” તને ફાદરે બડકાલી છે
કે વ?ાં ”
યન્ના કશે શા તેઓ કશેતા “સભત્રદભાાં
ાંૃ
ાઅ ફધ વાર નશીં”
કણાર કશે ” શલે તા ભે છે ..”
ણ તને સ ાં સ્ષ્ટ કશીં દઉં “ભને ત ગભે છે તે પ્રીતની યીત છે
બાાઆ ફશેન લાી લાત નથી. ફર ત વ ાં કશે છે ?”
યન્ના એકદભ યાજી થાઆ ને ફરી ” ભને ણ ત એજ યીતે ગભે છે ”
વાાંજે ફાદર ાને ત્રેતાને કૃસત ાને કણારે વમાંગભાાં કહ્ ાં “સભત્રદભાાં
ાંૃ
તભાયી લાત વાચી છે ણ ાભે ાઅજે છૂટ રાઆને ાભને ગભતા ાત્ર વાથે સલલાશ
જાશેય કયલાનાાં છીમે.ફાકીનાાં ફધા શલે ાભાયે ભાટે બાાઆ ફશેન….”
કદાચ ત્રેતા ાને ફાદરને ભાટે યક્ષાફાંધનન દદલવ યક્ષ યીતે હ્રદમબાંગન દદલવ ફની ગમ
શત.

એજ

?

Page 50

FARI PACHHU E J PRASHNARTH CHINH?

ઇ
એ

ઇ
જ

એ

.

ઇ

જ

ઉ

એ

.

જ

જ

જ
ખ

ઇ
જ

ઇજ
?

એ

જ
.
ઇ

એજ

?

જઇ
જ

જ
જ

...
ઇ

ઇ.

ખ

એ

જ
ઇજ

ઇ

ઇ
ખ

જ

જ

એ

ઇ

જ

ઇ
એ

એ

જ

જ

એ

એ

ઇ

જ

જ
Page 51

FARI PACHHU E J PRASHNARTH CHINH?
ઉ

ખઇ

.‟
ઉ

જ

જ

એ

ઇખ

.„

ખ

જ

ઇ

.
જ
ખ

જ

.

એ
ખ

એજ

એ

એ

ઇ.

?

ઇ
ઇ

."
.

Page 52

FARI PACHHU E J PRASHNARTH CHINH?

નાંદલામેલ ુ લાવણ

લનની ઝડે વભાચાય પેરાાઆ ગમા કે ળાાંસતરાલ્નાાં ભટા છકયા બાગથલને cancer જણાય. cancer
એટરે cancel નાાં બાલ ાઅ ાઅ ાઅલી જામ..દમા કરણા ાને ાયે યાટીની બાા વાંબાતી ાને
ફાંને નાના ભરકા ાને તેભની ભા બાગથલી ણ મઝ
ાં ાય ાને ાકાભણ લેઠતા શતા. બાગથલ વાથે
વાંકામેરા વો એક પ્રકાયન બાય લેઠતા શતા. ચીનની રડાાઆ લિતે એક છી એક નીકતા જતા
ચીની જ્લાનની જેભ એક છી એક ટેસ્ટ ષચલાતા જતા શતા ાને ફે ભશીના છી ાઅજે સનદાન
ાઅલી ગય ાં કે પેપવાભાાં cancer છે .
બાગથલને બાગથલી ાને ભોંટ ાને ીંટ વાથે ફા ાને ફાજીનાાં ચશેયા દે િાતા શતા…દયે કને ભાણવ
િલાન ાં દ:િ લઢી ચઢીને દે િાત શત. બાગથલી શલે ભારાં વ ાં થળે કયીને યડતી શતી..સ ાં એકરી જાત ાઅ
ફાંને ને કેભ ભટા કયીળ ાને કેભ જીલીળ ન પ્રશ્ન શત..જાનકી ફા ને તૈમાય થમેર કભાત છકય
િલાન ાને ઘડણેભાાં કેભ જીલાળે ન ાં દ:િ શત.
ળાાંસતફાાને ત દદકય ગભાલલાન ાં ત દ:િ શત ણ વાથે વાથે ઘડણ ભાટે ફચાલેરી મ ૂડી
લયાાઆ જળે ાને છકય ત ફચલાન નશીં ન ગભ કમાથ કયત શત. સભત્ર વગા વફાંધીઓનાાં
ટા લચ્ચે ણ બાગથલન જીલ ચ ાંથાત શત. તે વોની દમા દ્રષ્ટી થી ાકાત શત. વો કાંાઆક
ગભાલલાનાાં શતા જ્માયે સ ાં ત ફધજ ગભાલલાન છુાં તે સલચાયથી તેની આંિ લાયે લાયે બયાાઆ
ાઅલતી શતી. જાનકી ફા યડતા યડતા તેને દદરાવ ાઅતા શતા.
બાગથલે યડતી જાનકી ફાને કહ્ ાં „ ફા સ ાં ત કાચન ાં લાવણ ..તીયાડ ડી ગાઆ એટરે નકામ ાં નશીં?‟
„ના ફેટા સતયાડ ક્યાાં ડી છે દલા ચાલ છે ને? વો વાર થાઆ જળે.‟
„ફા ત છી યડ છ કેભ? તભેજ ભને સળિલતા શતાને કે યડે તેન દકસ્ભત ણ યડે?‟ બાગથલે ભાંદ
ાને ધ્રજતા ાલાજે કહ્ ાં
જાનકીફા થી ન વશન થય ાને છુટ્ટા ભોંએ યડી ડયા. „ શા ફેટા શા ભારાં દકસ્ભત જ યડલા ફેઠાં છે
ાભાયે જેભન જલાન વભમ ાઅલી ગમ છે તે યશી ડયા છે ાને જેભને જીલલાન છે તે શાડ જેલા
દદકયાનાાં તેડા ાઅલે ..‟
એજ
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ળાાંસત ફાા બાગથલને િીજલામા‟ બાગથલ ત જયા ળાાંત યશીળ?‟
બાગથલ જાનકીફાની વાભે જતા પયી ફલ્મ
„ ભાયા જન્ભ લિતે ીડાની ભામાથ તભે યડતા શતા.. ાઅજે ણ જતા જતા તભને યડા છુાં નદશ?‟
બાગથલની આંિભાાં આંષ શતા..
બાગથલની નજય બાગથલી, ભોંટ ાને ીંટ તયપ પયી ાને ખલ્રી જ યશી ગાઆ…
નાંદલામેલ લાવણ ફટકી ગય ાં
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પયી ાછુ એજ પ્રશ્નાથથ ચચન્શ..!

વાભે ાંિાનાાં ભેજ ાઈય રૂભની ચાલી ડી છે .તેની કડીભાાં ઓહ્મ ળબ્દ રિેર છે .ચાલી
ાને ઓહ્મ ળબ્દન વાંગભ ભનને જકાં ૃ ત કયી જામ છે કાયણ કે ઓહ્મ ળબ્દ વભગ્ર બાાનાાં દયે ક
વાદશત્મ સ્લરૂને પ્રકાળીત કયી જામ છે જેભ મગ્મ ચાલીથી ગભે તેલા ાડીિભ તાા ણ
ખરી જામ છે . ચાલી ગભે તે શમ. તકદીયની, જજિંદગીની, કે હ્રદમની કે ગભે તે..
હ્રદમની ચાલી કેલી શમ તે ત શભણા જ ભને િફય ડી.એક નજય..તીયછી નજય..તીયછી
છતા ભીઠ્ઠી નજય. તે નજય ભાત્રથી હ્રદમભાાં વમાેર વન્માલકાળ વન્મ થાઆ ગમ. કાયણ િફય
નથી ાને એ કાયણનાાં યાક્ષવને ળધલા સ ાં કદી ભથ્મ ણ નથી યાં ત એ કાયણનાાં યાક્ષવને
ન ળધલાન ાં કાયણ ભને િફય છે કાયણકે કાયણનાાં યાક્ષવ કાયણ સલના ગભે ત્માાં ેદા થાઆ
જતા શમ છે ાને કાયણ સલના ાછા ેરા ાલ્રાાઈદ્દીન નાાં ખચયાગભાાં ેવી જાઆ ળકતા શમ છે
ાને ાઅજ કાયણે તેઓ ધાયે ત્માાં, ધાયે ત્માયે ાને ધાયે તેને ઝાંકૃત કયી ળકતા શમ છે .
ફયફયને?
નજય ચાલીની કડી ાઈયથી શઠીને બીંત યની ઘડીમા ાઈય જામ છે . વતત ાને ાસલયત
ચારતા યશેતા ેરા ઘાાંચીનાાં ફદની જેભ પયતા એ ફે છટે ાને ફડે બાાઆઓ ય ભને તયવ
ાઅલે છે . ાને ેર વેકાંડ કાાંટાન ત દડી દડીને શ્વાવ જ યશી જત શળે. તેની વયિાભણીભાાં
ભટા કાાંટાને થડક ાઅયાભ ાને છટા ાઈવવે બી જ્માદા નભક શયાભ!
ઘડીમા યથી નજય છત યનાાં ાંિા ાઈય ડે છે ાને કભકભીમા ાઅલી જામ છે . વેકાંડ
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કાાંટા કયતા ણ કેટરી ઝડે દડ ડે છે શેં? ઓરીમ્ીકન ણ કાઆ યે કડથ નશીં શમ ાઅટરી
ઝડે દડલાન… ાઅટરી ઝડે દડામ િરાં ? જલાદને માય! ાઅ દનીમાભાાં કવ ાં ાળક્ય નથી_
દનીમા..! એક ાટ્ટશાસ્મ કયલાન ાં ભન થાઆ જામ છે .વ ાં છે ાઅ દનીમા? જાત જાતનાાં ાને બાત
બાતનાાં ઘેંટાઓન ભટ લાડ_ ઘેંટાઓભાાંત થડ ઘણ ાં ણ વામ્મ જલા ભે યાં ત ભાણવની
ફાફતભાાં ત…!!! કવ ાં જ વામ્મ ના ભે . નિથી ળીિ ષધી કવજ
ાં વયખ ાં નશીં.ાયે આંગી
કાીને રશી જઓ ત તેભા ણ વામ્મ નશીં..જઠની નયાત દસનમાભાાં રશીને ફદરે ાણી
ણ નીકે ત નલાાઆ નશીં. દયે ક ભાનલીનાાં રૂ જદા, યાં ગ જદા, યીત જદી, લતથન જદા, ભન
જદા, ભત જદા,ફધજ
ાં જદ…ેર ાઈય ફેઠેર કાંબાય ાઈઘે છે કે વ?ાં ફધાજ ભાટરા જદા. કાઆ
એક વયખ નશીં…
ાઈય વાભેનાાં ફ્રેટભાાં કલીકી નીચે ફાયી ાવે ાઈબેરા ટીન ને છે છે કે
“ટીન ાઅટરી િીચડી િાાઆળ?”
ટીન કવમ
ાં વભજ્મા સલના ડક શરાલીને શા ાડે છે . તેથી કલીકીન ફીજ પ્રશ્ન લધ શાથ શા
કયીને ાઅલે છે .
”ાઅટલ ાણી ીળ?”
ટીન પયીથી ડક શકાયે ધણાલીને શા ાડે છે . તેથી કલીકી પયી છે છે
“લાઘ ાઅલે ત ફીળ?”
ટીન ત ાઅ યભત છે તેભાાં પ્રશ્ન છે તેને શા કશેલાન ાં તેટલ ાં જ વભજ્મ શલાથી શા ાડે છે ાને
તેથી કલીકી ગચ
ાં લાાઆ જામ છે . ધાયણા નકાયની શતી છતા શલે યભતભાાં શા કયે રા શાથ જય
થી બેગા કયી તાી ાડી. તેથી ટીન ગચ
ાં લામ ાને કલીકી ભરકી ાઈઠી
“શેં ફી ગમ..ફી ગમ.”
ટીન ફાઘ ફનીને જાઆ યહ્ય..તેને ત શેરે થી જ વભજ ડી નશોંતી છતા કલીકી ભરકી યશી
શતી તેથી તેની વાભે તે ણ એજ ાઅનાંદભાાં ભરકી યશમ. ટીન તેની ભમ્ભીને તૈમાય થતી જાઆ
છે છે
“ભમ્ભી ક્યાાં જામ છે ?”એની ભમ્ભી છણક કયતી કશે છે
“બગલાનને ઘેય”
ટીન ાછ છે છે “સ ાં ાઅ?
”ટીનની સનદો ભાાંગણી ય એની ભમ્ભી ભરકી ડે છે - ભમ્ભીને શવતી જાઆને ટીન વાભેનાાં
ફ્રેટભાાં યશેતી તેની નાની ફેનણી કલીકીને બ ૂભ ાડીને કશે છે
” શે..એ.. સ ાં ત બગલાનને ઘેય જલાન..તને નશીં રાઆ જાઈ..‟
કલીકી ણ ફયફય ટીન જેટરીજ એટરેકે ત્રણ લયવની તેથી તેણે ટીનની ભમ્ભીને છય”ાં
ભાવી! બગલાનન ાં ઘય ક્યાાં ાઅવય?ાં ભને રાઆ જળ?”
કેટરા સનદો ાને સનરે શમ છે ાઅ નાના ભરકાાં ાને તે ાં જ તેભન ફચણ..વભમની વાથે
જેભ જેભ તેભને જજિંદગીનાાં યાં ગ તેભને સ્ળથતા જામ છે તેભ તેભ તે સનદોતા જતી યશેતી શમ
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છે .જજિંદગીનાાં યાં ગજ કાંાઆક એલા શમ છે .. એલા એટરે કેલા?
પ્રશ્નાથથ ખચન્શ..સળાથવન કયતા ઉંધા ભાથા માદ ાઅલે ાઅ પ્રશ્નાથથ ખચન્શને જાઆને..કોમદીને ચશ્ભા
ાઅવમા ત્માયે રકએ તેને સળાથ વન કયલા કશેતા શતા.ણ ખફચાયી એક ત સ્થ કામ ાને
એલા ભેદ બયે રા ળયીયને સળથ ાઈય ાઈબા યાિલાનાાં પ્રમત્નભાાં નશીં નશીંને દવ લિત બીંત
વાથે ાથડાાઆને નીચે ગફડી ડી શળે. એક લિત ત એટરા જય વાથે તે બીંત વાથે ાથડાાઆ
કે ાઅિી બીંત શચભચી ગાઆ ાને ાઈય છત યથી લાવણ િડીંગ કયત તેની ભેદ બયે રી
કામાભાાં ગફ ાડી ગય..જકે ત્માય છી એણે સળાથવન કયલાન દ:વાશવ કયથ નશોંત.
એને પ્રશ્ન કયલાની ફસ ટેલ..પ્રશ્નાથથ ખચન્શ ત જાણે તેનાાં શ્વાવચ્વશ્વાવ.. ાઅ રાઆડ કણ છે ?
તેણે વેંચ્યયી ભાયી? વેંચ્યયી એટરે વ યન? ાઅણા ફરય “ઢ‟ છે નશીં? ાઅટરા ફધા યન
તે કાંાઆ ાાતા શળે? ફવ ભનભાાં ાઅલી તે ફધ જ પ્રશ્નાથથ ખચન્શભાાં જકડીને બચડી નાિે.
ાઅણે કાંટાીને કશે ડે કે ાયે જયા ઝાં. જ્માયે ને ત્માયે પ્રશ્ન પ્રશ્ન ાને પ્રશ્ન જ..પ્રશ્ન છલા
શમ ત જયા ધીભે છને. ાઅ તાયી પ્રશ્ન છલાની ગતી ત જાણે ાઈડતા બભયાની ાાંિ! એક
વેકાંડભાાં ત ત કેટરાાં પ્રશ્ન છી ભાયે છે શેં?
ઓયડાભાાંન વશાઠી શથદ ચાન ઘટાં ડ બયે છે ાને રીજ્જતથી વડાક બયે છે ાને ભને વશજ
ઘ ૃણા થાઆ. શાથભાાંન ાં ાઈરીય તેને પટકાયલાની ાઆચ્છા થાઆ ગાઆ. તેને િફય છે કે તે ાલાજ કયે
ત ભને નથી ગભત છતા તે ત ાલાજ કયે કયે ને કયે જ.ાને ભનભાાં પ્રશ્ન ાઈઠય એ કેભ?
ાઅલ જ પ્રશ્ન ગાઆ કારે દપલ્ભ જાઆને ાછા પયતા એકાાંત યસ્તે શાથભાાંની કાાંડા ઘડીમા જ્માયે
ગજલાભાાં મકી ત્માયે થમ શત..ભેં ાઅ કેભ કય?
ું ેર ટીન ીડ ઉંધ કયીને એક શાથભાાં
લેરણ ાને ફીજા શાથભાાં વાણવી રાઆને ઢર લગાડલાન ચા કયે છે ાને તેની ફેન ચીની
ભા ાલા તે ગઢ થી ાઈતમાથન ગયફ રે છે . ચીની નાભ ત ભેં એન ાડેલછે કાયણ કે તે નાકે
ચીફી છે િર નાભ ત એન ીંકી છે ણ તે ીંક ફીરકર નથી. છ લથની તેની ઉંભય છે ણ
ગસ્વ ત જાણે દલાથ વાન ફીજ ાલતાય. એક ત લાને ળાભી ાને જ્માયે ગસ્વાભાાં ગ
છાડી છાડીને ઘાાંટા ાડતી શમ ત્માયે ત તે જલા જેલી શમ છે . ણ ાત્માયે ત ટીન
ભશાયાજ વાથે ાઅનાંદભાાં છે તેથી ળાાંસત છે . ટીનની ભમ્ભી દયથી ાલાજ ઓછ કયલા ષચના
ાઅે છે ાને ઢર ધીફાત ફાંધ થામ છે ાને બેંકડ ચાલ થામ છે
“ભમ્ભી ચારને બગલાનને ઘેય..” ભમ્ભી તેને ક્યાાં રાઆ જામ?
ભાયી નજય પયતી પયતી ેરી દદતતીનાાં રગ્નની કાંકતયી ાઈય ગાઆ. સનરેળને દદતતી ખફ જ
ગભતી શતી ણ દદતતીનાાં રગ્ન ત ાસલનાળ વાથે થતા શતા તેથી ભને ત એભ શત કે સનરેળ
ત ફસ દ:િી શળે ણ તે ત રગ્નભાાં ખળખળાર શત. ભનભાાં ભને થય કે તેણે કેભ ખળ ન
યશે જાઆએ?છી ાછ પ્રસતપ્રશ્ન થમ તેણે ત કારે દ:િી જ થ જાઆએ ણ તે કેભ ન
થમ?
ાઅ પ્રશ્નાથથ ખચન્શનાાં ભાયાભાાંથી ફચલા સ ાં સલચાયની ગપા ાઈય થય મકલા ભથ છુ ણ વપ
થત નથી.
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જ્માાં જ્માાં ભાયી નજય પયે છે ત્માં ત્માાં ભને પ્રશ્નાથથ ખચન્શ જ દે િામા કયે છે . દશભાચ્છાદદત
લથતભાાંથી ાઈગતા ષયજને ણ પ્રશ્ન શત કે ભાયે યજ વલાય ડે ને ાઈગ કેભ ડે છે ?
ીગતા એ શીભ ભાાં ણ પ્રશ્ન શત કે ાભાયે ીગ કેભ ડે છે ? દડત લન ણ
લાદને િેંચતા િેંચતા ચીવ ાડત શત કે તેણે દડ કેભ ડે છે ?લશેરી યઢની તે ઠાંડી
વલાયે સ ાં તાંદ્રાભાાં ઝકે ચઢી ગમ ત્માયે સ્લતનભાાં પ્રશ્નાથથ ખચન્શની દસનમાભાાં દયે ક નાનાભટા
પ્રશ્નાથથ ખચન્શ એક ભેકને છતા શતા ાભાયે ઉંધા થાઆને રટક ાં કેભ ડે છે ?ાઅ પ્રશ્નાથથ
ખચન્શની નીચે ભીંડ કેભ મકાત શળે બરા? ભને કણ જાણે પ્રશ્નાથથ ખચન્શનાાં એ ભીંડાભાાં ભાર ભાથ
બયાાઆ ગય શમ ાને ેરા વદે શે સ્લગથ જલા નીકે રા સત્રળાંકની જેભ સ્લગથ ાને  ૃથ્લીની લચ્ચે
રટકત યશેત શમ તે કેભ રાગ્મા કયત શળે? ાયે પ્રશ્નાથથ ખચન્શનાાં તે ભાિાભાાં ખદ
બગલાન જ કરાકનાાં કરાક ષધી ઉંધ રટક્યા કયત શમ ત બરા સ ાં કણ છુ તે પ્રશ્નાથથ
ખચન્શની વજા જાણલા લા?
ાઈપ! પયી ાછુ એજ પ્રશ્નાથથ ખચન્શ…!!
( 1974ભાાં રખેરી આ લાતાથ ને લાતાથ કશેલા કયતા પયતી નજયે જન્ભાલેરા પલચાય સ્ાંદન લધ ુ
ુ લાણી” પલબાગભાાં આ લાતાથ ને સ્લય દે શ ભળ્મ શત)
છ્ે . અભદાલાદનાાં આકાળલાણી નાાં “યલ
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પેભીરી

ક્યાયે ક ાઅ ઘય એ ાં શત ાં કે જ્માાં ળાંકા નદશ_
ડય નદશ_ વફાંધ લણવી જળે તેલ કાઆ બમ નદશ_ ાઅળાંકા નદશ _
ભાન ાભાનન ાં ાલઢલ બયું લરણ ષધ્ધા નદશ.
જ્માાં પકત શાસ્મ_ પ્રેભ ાને લાત્વલ્મ જ સનતયત ાં શમ_
ભા ભાથા ય શાથ પેયલતી શમ ાને વાંતાનની ફા ચેષ્ટાઓ જાઆ ભા ફા શયિાતા શમ_
ફેનનાાં શેતાલા વાદ શમ ાને બાાઆઓથી િીરિીરટ ભરકત ાં દદલાનિાન શમ…
વભમે કયલટ ફદરી…
ફેન વાવયલાવી થાઆ. બાાઆઓ વમલવામે લગ્માાં
બત્રીજા ાને બાણીમાઓથી દકલ્રરત ાં ઘય ળાાંત ાને હબ્ધ ફની એકાાંતલન ફની ગય.ાં
ાઅધી વમાધી ાને ાઈાધીથી ઘેયાતા જતા ભાફા િારીાનાાં યાવ િેરાતા જાઆ યડે છે .
દદકયાઓને ઘય તાન નથી રાગત ાઈાધીન ાં લન રાગે છે .
દદકયીઓને વાવયલાવ તાન જીલન રાગે છે .
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ભા ફા ને ઘય ઘય ન રાગતા ાઈજડી ગમેર ફશાયન ાં કાંકાર તન રાગે છે .
ફાલન લથ જાણે ફાલન ાઠલાડીમા ફની એક જની ડામયી ફની જામ છે .
વયલૈમાભાાં િારી શાથ ાને શતાળ ાઅલતી કાર યશી જામ છે .
‘થેંકવ ગીલીંગ’ એ ઠારી રડાક છે .
દદલાી નાાં વો લશેલાય કયા કાગનાાં ફુરની ષગાંધ જેલા સભથ્મા રાગે છે .
ક્રીસ્ટભવ ાને ન લથ યડતાાં ચશેયા યન શવત મિલટ ભાત્ર યહ્ય છે .
ાઅ તે કાંાઆ પેભીરી શમ?
પટ યે ભડાં ાઓ… ચલ્લ બય ાણીભાાં ડફી ભય.
પેભીરી કને કશેલામ તે િફય છે િયી?
‘વાં શમ ત્માાં જ
ાં શમ’ તે લાત વાાઁબી છે િયી??
પેભીરી ષિભાાં ાને દ:િભાાં ફધે વાથેજ શમ તે દાદા કશેતા તે માદ છે ???
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પરટથ

વેક્રેટ્રયી વાથે પરટાઁ કયલાન દયે ક ભેનેજયને જન્ભસવધ્ધ ાસધકાય શમ છે , જે ફાંન્ને ક્ષે વશજ છે .
કેભકે દદલવ ના ચસલવ કરાક ભાાં આંઠ કરાક ઉંઘલાન, આંઠ કરાક નકયી ાને આંઠ કરાક ઘયભાાં
કટાંફ વાથે. એટરે જેટર વભમ ત્ની વાથે કાઢલાન શમ તેટરજ વભમ વેક્રેટયી વાથે ણ
કાઢલાન શલાથી ઘયફ લધે. ાને એ ઘયફ લધે એને ત્ની ઓ પરટાઁ કશે ાને વેક્રેટયી પ્રભળન
વય યસ્ત.
ણ ાઅજે ાભીત િયે િય ાવેટ શત, કાયણ કે તેની ફે ધાયી રાાઆપ એક ફની ગાઆ.
તેની ત્ની તેની વેક્રટયી ફની ગાઆ.
ત્ની ત ાઅનાંદભાાં શતીજ.
ણ વેક્રેટયી સલનાન ાભીત ાઈદાવ થાઆ ગમ
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ઝાાંઝય

“બાાઇ શલે ત ભને ભાયી નાિ.. ભાયે શલે જીલ નથી…” જજિંદગીની દડભાાં ૮૯ લથનાાં સત્રભલનદાવ
નકાયાત્ભક ભનદળાની ઉંડી ગતાથભાાં જાઇ યહ્યા શતા. તેભન ત્રીજ દદકય યભેળ તેભને ાઅ
ાકસ્ભાતને રીધે થમેર ળાયીદયક જખ્ભ ાને તેને રીધે ાઅલેરી શતાળાભાાંથી તેને ફશાય કાઢલા
ભથી યહ્ય શત.
ાઅજના ળબ્દથી તે ચોંક્ય ાને યાલતી દક્રમા સ્લરે તે ફલ્મ ” ાને સ ાં છી ાઅિી જજિંદગી
જેરભાાં જત યસ ાં કેભ િરને?” ણ તયત જ બાન થય ાં કે ફાા ત શતાળાભાાં ફરે છે તેથી સલનમ્ર
થાઇ ને ાછુ લાક્ય ાનવાંધાન કય…
થ ” ફાા તભે ત ાભાયા જન્ભ દાતા..ાભાયાથી તભને મત્ૃ ય
કેલી યીતે ાામ? જયા વબ વબ ફર..”
સત્રભલનદાવને ચાયે ક લથ શેરા ડી જલાથી ડાફ ગ બાાંગ્મ શતને તે લિતે વજૉયી કયી
સ્ટીરનાાં વીમા નાખ્મા શતા. તે છ ભદશનાન િાટર ત યભાફા ની શમાસતભાાં બગવમ શત. ગમા
વભલાયે પયી ડયા ાને જભણા ગની ફેઠક ાવે તીયાડ ડી તેથી ડકટય એ લજનીમા ફાાંધી
તેભને થાયી લળ કમાથ શતા. જે તેભનાથી વશન થત નશોંત.. લી યભાફાના ગમા છીદે રી
એકરતાની િાાઇ તેભને લધ બમબીત કયતી શતી. યભેશ્ ાં લાક્ય ર થામ તે શેરા ત તે
તાડક્યા..“ત સ ાં વ ાં કરૂાં? ભને જીલલાભાાં યવ યહ્ય નથી ાને ાઅ લજનીમા ફાાંધી ભને યીફાલ તેના
કયતા ભને ભાયી નાિ એટરે ફધાાં છુટે .”
યભેળે ફાાને વભજાલતા કહ્,ાં ” ફાા એ લજનીમા તભાયા ગની શરન ચરન યકલા ભાટે છે
કાયન કે ગનાાં…” ” શા, ભને િફય છે ભને ગનાાં શાડકાભાાં તીયાડ ડી છે ..ણ ભને ાઅ લજનીમા
ાને ફેડી નથી જાઇતી. ભાયે ફાંધાાઇને જેરનાાં કેદીની જેભ નથી જીલ.ાં . કાાં ફેડી કાઢ કાાં ભને કાઢ”
યોદ્ર સ્લરભાાં ધ્રજતા ણ ભક્કભ ાલાજભાાં સત્રભલનદાવે જણાવય ાં
યભેળ ધધ
ાં લામેરા ાલાજે પયી ફલ્મ, ” ફાજી, તભે ડકટય નથી ાને ાઅ સનણથમ તભાય નથી” ”
ણ વશન ત સ ાં કરાં છુાં ને ” યભેળની લાતને ાધેથી કાતા સત્રભલનદાવ પયીથી ફલ્મા.
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ાઅલી સનયાળાજનક લાત ાને ભાાંગણીઓન દય ચાલ યહ્ય. યભેળે ચતી વાધી ાને તેભના કહ્યા
પ્રભાણે લતથલા ડકટયને છળે તે ભનભન સલચાયી રીધ. ફાજીની દયે ક ગસતસલધી જતા જતા
તે ાજાણે જ સત્રભલનદાવનાાં સતા જગજીલન વાથે વયિાલી ફેઠ. ફાજીને ણ થાયીભાાં ષાઇ
યશેલાથી કાા ચાઠા ડેરા શતા..૮૯ લષ્ની ઉંભરૌ . ચકઠ કાઢી નાિેર મ્શોં શ્વાવચ્્શ્વાવ દયમ્માન
ફુગ્ગાની જેભ ફુરે ાને વાંકચામ..ાઅ ફધ ાં તેણે યલાન લમે જગજીલનદાવનાાં મત્ૃ ય શેરા જય ાં શત
તેથી તેન ાં ભન ક્ષણ ભાટે ત ધફકાય ચકી ગય.ાં
દાદાની િફય જલા ાઅલેરા રારાબાાઇએ ઘડીમાના વેકાંડ કાાંટાને ગરત્લાકથણ નાાં સનમભને
તાફે થતા જાઆ કહ્-ાં ” પાઇ ફા! ાઅ ઘડીમાત ધીભી ડલા ભાાંડી”
યભેળનાાં ભને પયી થી ાઈથર ભામો.. ાઅ ફાજી ણ ઘડીમાની જેભજ દે શસલરય્ની ગસતભાાં ધીભ
ડલા નથી ભાાંડયાને? ણ ાઅ ડયને દાફીને તેણે કહ્ ાં ” ફાજી દાદાની જેભજ તભે ણ ફુગ્ગ
ફુરાલ છ. ણ તેઓ કદી તભાયી જેભ ભાાંગી ભાાંગીને મત્ૃ યનાાં ાઈધાભા નશોંતા કયતા.
” બાાઇ ભાયાથી ાઅ લજનીમા વશન નથી તેથી ત કાઢી નાિની લાત કરાં છુાં.”
“ફાજી તભે જે સલચાય છ ને કે ાઅ લજનીમા ફેડી છે તે સલચાય િટ છે . થડક વભમ યાિળ
એટરે તભે ટે લાાઇ જળ. શાડકાની તીયાડ યલા શરનચરન યક જરયી છે ને?”
ભટીફેને રારાબાાઇને રીમા ાઅીને કહ્ ાં “ચાય ફેટયીનાાં વેર રાઇ ાઅલ ફધી ઘડીમાનાાં
ફદરી નાિીમે..”
યભેળ ફાજીની ીડાથી દ્રસલત શત તે ફલ્મ ” ફાજી કાળ કે તભાયી ીડા સ ાં રાઇ ળકત
શત…
ૌ તભે મ ૃત્ય ના ભાાંગ તે ભાાંગે ત ભત ાં નથી. ાને ત્માાં ણ રાાઇન છે જ્માયે લાય ાઅલળે
ત્માયે કાઆ યકી નશીં ળકે”
ફાજી ાઅદ્રથતાથી ફલ્મા ” બાાઇ તભે ભને ીડાત જઓ છ ણ ડકટયની ાઅડભાાં ભારાં કવ ાં
વાાંબ નશીં ત સ ાં વ ાં કરાં ?”
યભેળ કશે “ફાજી ાઅણ ભન કાબભાાં યાિ ત સભત્ર ાને નશીંતય દશ્ભન છે .”
ફાજી કશે ” વ ાં ાઅ ફેડીઓને સ ાં ફેડીઓ ના વભજ ાંએભ ત કશે છે ?”
યભેળ કશે છે ” તેને કાબભાાં યાિલાન કસ ાં છુાં. ાઅ લજનીમા ફેડી નથી તે તભાયી વાયલાયન એક
બાગ છે . જ તભે વશકાય નશીં ાઅ ત તે ત્રણ ભશીનાને ફદરે છ ભશીના રાંફાળે ાને ીડા ત
તભાયે જ બગલલાની છે .”
થદડક ચકીદીની ક્ષણ લીતી ના લીતીને ફાજી પયી ફલ્મા ” ભાયાથી ાઅ દિાલ વશન નથી
થત..બાાઇ ભને ગચ દાફીને ભાયી નાિ…”
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ભટીફેન ાને યભેળ ફાંને અંદયથી શચભચી ગમા. ાઅ દાઃિ કે ધાયથ કયાલલાની ાઅડ ધભકી? યભેળે
ફાજીન શાથ કડી ભાથા ાઈય મકાલીને કહ્,ાં ” ફાજી ાઅ ભયલાની લાત ના ફર તભને ભાયા
વગાંદ..થડીક વભતા યાિ…”
રારાબાાઆ વેર રાઇને ાઅલી ગમા શતા. તેભને ઘડીમા ાઈતાયી દયે કના વેર ફદરી નાખ્મા.
ઘડીમાન વેકાંડ કાાંટ શલે ગરત્લાકથણનાાં સનમભને ગાાંઠત નશત.
ફાજીની ટે  શલે ફદરાાઇ શતી. “બાાઇ કારે વલાયે સ ાં નશીં શઉં”
યભેળે લજનીમા કાઢયા ગે થડક ચાભડી ઘવામાન દાગ શત. ાલડય છાંટય ાને ગ થડીક
લાય ાંાળ્મા.
“બાાઇ ફસ દાઃિે છે ”
” શલે વાર રાગે છે ? ભેં લજનીમા કાઢી નાખ્મા છે ”
” કેભ ભને યીફાલી યીફાલીને છ ભશીના ાઅ થાયી ય યાિલ છે ?
ઘડીમા ફયફય ચારલા ભાાંડી શતી..યભેળે ફાજીને છય ાં “ાઅ ઝાાંઝય ત ાછુ ફાાંધી દાઈને?”
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દકિંભત કણ ચકુ લળે?

picture courtsey : Pooja Shah
શજી ત ગમા ાઠલાડીમે ત સનિાય ભને કશેત શત “ાઅણી ઝીરને ત સ ાં દસનમાન ાં ષિ
ાઅલાન છુાં. બરેને ત ાં ભાયાથી છુટી થાઇ ણ ઝીર ાઅણ ાં વાંતાન. ાને ત ાં ભાય શેર પ્રેભ…”
ભ ૂતકાભાાં પ્રલેળત ાં કેતાન ાં ભન…એક લિત ત કભકભી ગય.ાં .કેટરી મયિ શતી કે ાઅલા બા
સતને લાયાં લાય ત્રાવ ાઅીને ઘયે નાવી ાઅલતી શતી. ાને સલિલાદન ાં કાયણ ણ વ?ાં સ ાં ભાયી
બાબીના બાાઇ વાથે લાત કરાં તે ના ગભે.. ભાયા ય લશેભામા કયે .
ાભેદયકાથી ાઅલેરી પાઇને ાઅ લાતની જાણ થાઇ ત્માયે તે કશે
“કેતા જે યીતે ત ાઅ લાત કયે છે તે યીતે જલાને ફદરે ાઅને ફીજી યીતે જ. સત તયીકે તાયા ાઈય
તેન ાસધકાય છે . ાને સત તને કાઆની વાથે લાત કયલાની ના ાડે ત તેભા તેન ાં ાઅસધત્મ ાને
છુામેરી ાઆષ્માથ છે . ાઅ પ્રેભન પ્રકાય ણ શાઆ ળકેને?”
પાઆની લાત વાાંબીને કેતા ત સલચાયભાાં ડી ગાઇ..
તેને બાબીના બાાઇ કલ્ેન ની લાત માદ ાઅલી..”કેતા ક્યાાં ત ાં? ાને ક્યાાં સનિાય? તે ત ગાભડીમ
છે ..ાને ત ાં ત સ્લરલાન..કાગડ દદશિંથર રાઇ ગમ જેલા શાર.. ાઅત ભને ત શેરાાં ભી નશીં
ાને ભાયા રગ્ન થાઇ ગમા નશીંતય સ ાં તને બગાડીને રાઇ ગમ શત. ભનભન કેતા કલ્ેન ાને
સનિાયની તરના કયલા રાગી. તેણે સનિાયને કેભ શા ાડી..તે લાત સલચાયલા રાગી. સનિાય બ
ત શત જ..ણ નકયી તેની સ્સ્થય શતી..બામિરાથી ભસ્જીદ ફાંદય યજ ટ્રેન કડીને જામ. જૈન
રત્તાભાાં તાન ફ્રેટ શત. અંધેયીથી બામિરા કાંાઆ ફસ દય નશીં તેથી કાઆને કવમ
ાં ના કશેલાન ાં
કાયણ ન ભળ્ય ાં ાને કેતા ાને સનિાયનાાં રગ્ન થમા..
સલલાશ દયમ્માન જે સનિાય શત તે ત રગ્ન છી તદ્દન જ ફદરાાઇ ગમ.
એક દદલવ કલ્ેન ભટાબાાઇ વાથે બામિરા ાઅવમ..ફસ જ ભજાકીમ ાને શવાલી શવાલીને ેટ
દિાડી દે . તેને ફ્રેટ ફાાંધકાભન ભટ કોંટ્રાકટ ભળ્મ શત. તેથી શવતા શવતા કેતા ફરી “તભાયી
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ાનકતા એ ાઅલતા જતા યશેજ” ાને તેણે ત તે કડી રીધ..”બરે ત્માયે ફયની ચા તભાયે
ત્માાં..”
થડ વભમ ત ફધ ઠીક ઠીક ચાલ્ય ાં..ણ એક દદલવ સનિાય ફલ્મ..”કેતા..ાઅ કલ્ેનને તેં જફય
ેધ ાડય છે .. ભાયી ગેયશાજયીભાાં તે ઘયે ાઅલે તે ભને ગભત નથી.”
ત્માયે કેતા ગબથલતી શતી ાને છાંછેડાાઇને ફરી એટરે “તભે ભાયા ાઈય ળક કય છ?”
સનિાય કશે “ત ાં ગભે તેટરી સનમાંત્રીત શ ણ ભને ઘી ાને ાઅગ બેગા થાઇ ળકે તે ાં એકાાંત ફાે છે
ાને કલ્ેન યણીત શાઆ ાઅભ લતે તે ાજગત ત છે જ. સ ાં ભારાં રગ્નજીલન િયાફે ના ચઢે તેની
તકેદાયી યાખ ાં છુાં વભજી?”
છી ત ાઅક્ષે પ્રસત ાઅક્ષેની શી વગી..તે ઝીર ત્રણ લથની થાઇ ત્માાં ષધી ના ળભી. કટે
પાયગતી ાઅલાની તૈમાયી ફતાલી ત્માયે સનિાયે ત ના જ ાડી ણ શલે ાઅ ાય કે ેરે ાય નાાં
ઝન ૂને કેતા ઝીરને રાઇને અંધેયી ાઅલી ગાઇ.
કેતા તે બડબડ વગતા ભ ૂતકાની ભ ૂતાલને જતી યશી.એના ખચત્તને પાઆની ટકયે ડશી નાખ્ય ાં
શત ાં. ાઅ યીતે ત ભેં ભાયા જીલનને ભેં કદી જય ાં જ નશોંત.
પાઆ કશે “રગ્ન એટરે એક ભેકનાાં  ૂયક થલાન ાં ટાણ.ાં . ફાંને એ એકફીજાની ાઈણ ળધી દય કયલી
ાને વાયી લાતને સલકવાલલી તે જ વાચ રગ્ન જીલન..ભને એક લિત ફુાઅએ ના ાડી કે બાયત
ફસ પન ના કય તે દદલવની લાત ાને ાઅજે તે લાતને ૩૦ લથ થમા ણ કાઆ સલયધ નશીં કે ના
કાઆ સલચાય ણ કે ભને કેભ પન ના કયલા દે ..ણ તેભને વાવયીભાાં સ ાં ચાંચાતકરાં તે ગભે નશીં
તેથી તેભન ફર ળીયભાન્મ કમો..ાને ભને તે વીગયે ટ ીમે તે ના ગભે ત ભે પકત એટલ ાં કહ્ ાં તભે
ણ ાઅ વીગયે ટ છડ તે દદલવથી ાઅજ દદન ષધી તેભણે વીગયે ટ ીધી નથી.
કેતા ભનભાાં ને ભનભાાં ફરી કલ્ેન ને ઘયે ાઅલત ફાંધ કયલ તે લાતને સ ાં કાયણ લગય ાઅટરી કેભ
ચગા ાં છુાં? ાને દકિંભત કણ ચકલળે? સ.ાં ભાયી ઝીર ાને સનિાય…
ત્માાં ઝીરે ાઅલીને તેને સલચાય વભાધીભાાં થી ઝાંઝટીને ફશાય કાઢી..ભમ્ભી પન રે ને ક્યાયની ઘાંટડી
લાગે છે …
પન ાઈય સનિાય શત.
કેતાની આંિભાાં આંષ શતા પન ાઈય તે ફરી-”સનિારૌ ..ભને ભાપ કયીળ સ ાં ાને ઝીર ફાંને તાયા
સલના ાધયા છીમે..”
સનિાય ફલ્મ.. “શા ભાયા ભનનાાં ાને ઘયનાાં દ્વાય શજી તભાયી યાશ જએ છે …સ્લાગતભ..”
કેતા યડતી શતી ાને તે આંષભાાં સનિાય પ્રસતન ાઅક્રળ લશી ગમ.
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ભાયે શ્માભાને નથી ખલી

www.flickr.com
લાને ળાભી તેથી શ્માભા તેના શ્માભ ાવે ાને વાવયે શડધત થમા કયે .. લી દવ લથનાાં રાાંફા
દાાંત્મ જીલન છી ણ સનાઃવાંતાન શલાથી શ્માભ દારની રતે ચઢય. બણેરી ગણેરી શ્માભા
વપતાથી ટયળનનાાં કરાવ ચરાલે ાને શ્માભની રગબગ વભકક્ષ યશેતી તેથી શ્માભષ ાંદય
ઠાકયન ાય શાંભેળા ૧૦૨ ડીગ્રી ય યશે. ાને ીન્નતભાાં ગા બાાંડે- ”ત કાી જ્માયથી ભાયા
જીલનભાાં ાઅલી ત્માયથી ભાયી જજિંદગી ભેળ કયી નાિી ” ” લાાંઝણી તેં ત ભાય લાંળ કાઢી નાખ્મ” ”
ભાયા જેટલ કભામ છે તે કાંાઇ ાઈકાય નથી કયતી…તાયા ફાન ાં ઘય બયે છે ..”
ણ ક્યાયે ક જ્માયે શ્માભાએ વલાયનાાં ાઈઠતાલેંત રીંબ ાણી ાઅતય શમ ાને વયવ ચા ફનાલી
શય.ૌ .ત્માયે ાછ ભાપી ણ ભાાંગી રેત શ્માભ ફધી તકરીપન ાં કાયણ દાર ાઈય ઢી યાતની
બ ૂભાબ ૂભ ાને ગાન રગ્નજીલનભાાંથી ફાદફાકી ણ કયી રેત. શ્માભા ાઅ ઠાગા ઠૈ મા કયી
વયતા જીલનથી ખળ ત નશોંતી ણ એ કયે ત વ ાં કયે ? તેના ફા ાને ફાજીએ તેના નાભે ઘય રીધ
ત્માયે શ્માભને િફય નશોંતી..ણ જ્માયે િફય ડી ત્માયે ાઈઠીને તેના ભકાનભાાંથી શ્માભાન ાં નાભ
કાઢી નાની ફેન ાને બાણીમાન ાં નાભ દાિર કયી દીધ.ાં
શ્માભાનાાં વાષત રગ્ન છી ફે લે ગાભતરાં કયી ગમા ાને વવયા ત શ્માભનાાં જન્ભ છી ફે
ભશીને ભટય ાકસ્ભાતભાાં મ ૃત્ય ાભેરા તેથી..ાતી ાઅલકભાાં ભા એ રકના કાભ કયીને છકયા
ાઈછે યેરા એટરે નાના બાાઇ ફેન ક્યાયે ક ભવા ત ક્યાયે ક ગાભડે ાઈછયે રા ાને ઢાંગન ાં કદી જીલન
ામ્માાં નશોંતા. સનળા ળર થાઇ ત્માયે લડદયા બાડે ાઅેલ ભકાન છડાલી તેભા યશેલાન ાં ળર કયથ
ાને બણતય ર કયથ ાને વાયી જગ્માએ નકયી ભી. શ્માભાનાાં લ્રાભાાં નાની ફેન ષરબાને
યણાલી ત્માયે ફાાંધીમઠ્ઠી રાિની વરાશ ાઅતી શ્માભની ભા ભટે ગાભતયે ગાઇ ત્માયથી શ્માભ
ાઈયન ાં સનમાંત્રણ ગય ાને શ્માભાના દાઃિનાાં દદલવ ળર થમા…
ષરબાને ાઅ લાયે ાને ાઅ તશેલાયે ાઅ કય ને તે કય તેલા દયલાજભાાં ફેન બાણેજને ગજા કયતા
લધ ાઅલાન ાં ચાલ થય ાં ાને ચાલ થાઇ ાેક્ષાઓની લણઝારૌ …
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તે દદલવે શ્માભાએ ના ડી તેથી ષરબાએ દે કાય કમો..ગાભની જભીન લેચીને તેન ાડધ ાડધ
બાગ શ્માભે ષરબાનાાં નાભે એપ ડી કયીને મક્ય. તભે ત ફે જ જણ ાને ફાંને વાર કભાલ છ તભાયે
વ ાં ૈવાની જરરૌ ? એટરે ષરબાને ત્માાંથી લશેલાય ાઅછા ાતા ણ જ્માયે શ્માભે કયલાના શમ
ત્માયે ાકા ાને ભટા થામ. શ્માભ જ ફરે ત એકની જગ્માએ ાાંચ થામ તેથી ત્રસ્ત શ્માભા
લશેલાયભાાં તેના લેડપાતા જતા ૈવાને યકલા જદા ભકાનન તરટ યાિી તેભા ફાંધાતા ભકાનનાાં
શતતા બયતી…
રગ્ન જીલન ન ફીજ દામક ળર થમ ાને દારએ તેની ાવય ફતાલી..રીલયન વજ, ભધ પ્રભેશ
ાને ઉંચ યકત દફાલ જણામા…શસ્ીટરભાાં િફય કાઢલા ાઅલલાન ષરબાને વભમ જ નશોંત
ભત ાને જ્માયે ને ત્માયે કાીને રીધે ભટાબાાઇને યગ થાઇ ગમન ાં ગાણ ચારત. દલાન ત
િચથ કાંની ાઅતી શતી ણ વમ ત શ્માભને િાલી ડતી શતીને…શ્માભા વાચા ભનથી ાને
તનથી વેલા કયતી શતી. શ્માભ ત સલચાયત કે એભા વ ાં એ ત એની પયજ છે . ણ ભનથી ઝાંિત કે
ષરબા ાઅલે ાને તેની વાથે લાત કયે …
શસ્ીટરભાાં તેની ફાજનાાં રગ ાઈય વભાજી ડાભય કયીને લડીરને હ્ર્દમ યગની વાયલાય
ાાતી શતી. તે શ્માભ ાને શ્માભાની યકઝક જતા ાને એક દદલવ કશે શ્માભ તને ભાયી જજિંદગીની
એક લાત કરાં ?
શ્માભે શા ાડી તેથી તેભણે કહ્ ાં
વાશીંઠ લે ભને ાનબલ થમ કે ભેં ચાંદાને ફસ દબલી. તે જે કશેતી તે ફધ વાચ શલા છતા
રણાન ભાબ એલ ચઢેર કે તે કશે એટરે ના જ થામ. ાને ાઅજે ચાંદા નથી ત્માયે િફય ડે છે
કે તાન ાં ભાણવ એટરે તાન..ફાકી ાઅિી દનીમા તેન યાં ગ તેના વભમે ફતાલે ાને ફતાલે જ..
ાઅ ત્રીજ હ્રદમ યગન સભર છ ભદશનાભાાં ાઅવમ… કાઆને વભમ નથી..જેને તાના ભાન્મા શતા
તેભને ાને જેભની ાછ જાત િચી શતી ૈવા િચ્માથ શતા તેભને ણ.. તે વોની ાઅજે ભને જરૂય છે
ત્માયે કાઆને વભમ નથી..જ ચાંદા શત ત ાઅ તભાયી શ્માભાની જેભ ભાયી િડે ગે વેલા કયતી
શત…
ૌ
શ્માભ કશે “દાદા તભે વાચ ફલ્મા તભને ત વાશીંઠ લે વભજાય ાં ાને તે ચાંદાકાકીને િમા
ફાદ…ણ ભાયે શ્માભાને નથી િલી.”
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રાપ.

ાને શયીને તેના ફાાને રાપ ભયી દીધ…ફધા વડક થાઇને જતા યહ્યાાં
શીભાની કેન્વયનાાં છે લ્રા તફક્કાભાાં શતી ાને તેને ફચાલલા શયે ન ઝઝુભત શત..શીભાનીની ીડા
શયે નથી જલાતી નશોંતી..દકાન લેચી દીધી..ફધી ફચત વાપ કયી દીધી..થામ તેટલ દે  કયથ શત
ાને ાઅલતી કારે છે લ્ર કેભથેયાીનૉ ડઝ શત. શીભાનીનાાં કેન્વય સનષ્ણાત ડ. ક્રીરાની ાને
શયે ન ને ાઅળા શતી કે શીભાની ફચી જળે..ણ ાઅત પેપવાન ાં કેન્વય..શયીનના ફાાને ત િફય જ
શતી કે શલે શીભાની ાછ ૈવા ના ફગાડાય.ૌ તેના લા જતા યહ્યાાં શતાાં. તેને શ્વાવ રેલાની
ાયાલાય મશ્કેરી ડતી શતી. ાઅાઆ વી ય ભાાં છે લ્રા ચાય ભશીનાથી શતી. યજનાાં ૫૦૦૦ રૂીમાન ાં
ફીર ાઅલત શત ાં.
શીયે ન નાાં તા ભાનતા કે ાઅયષ્મ કભથ જેટલ રિાલીને ાઅવમા શમ તેટલ ાં જ જીલન શય.ૌ .ડકટય
ત કદી કશે જ નશીં કે દદી નશીં ફચે..તે ત જ ાઅળાલાદી ન શમ ત તેભની શસ્ીટર કેભ
ચારે? શીયે ન ને ફધી યીતે શીભાનીની ાછ ખલારૌ થત જાઆ તે દદલવે કતરિાને જાઆને ફે જીલ
છડાલી ાઅવમા..ફાન જીલ શતને..
શીભાનીએ તે યાત્રે જીલ છડી દીધ…ધ ાંલાફુાંલા થતા શયે ને તેના ફાને રાપ યળીદ કયતા કહ્ ાં
તભને કણે કહ્ ાં શત જીલ છડાલા જલાન ાં? ભાય ાને શેભરન સલચાય ત કયલ શત?
ફાા ગાર ય ડેરા રાપાન ચચયાટ વશેતા વશેતા ફલ્મા “એ સલચાય કમો એટરે ત ાઅ કાભ
કય.થ .”
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વાશેફને વજા

રીવ વફ ાઆન્ેકટય યણજીત સવિંશ ાઅભત શવમિ ાને સનિારવ જીલ..દયે ક વાશેફને ાનક
થનાય ાને તેભન ડય ફર ઝીરનાય તેથી દયે ક વાશેફનાાં તેના ાઈય ચાય શાથ..ાને એ
ભશેયફાની તે તેન ાં છ જણાન ાં કટાંફ વયવ યીતે ળાાંસતન ાં જીલન જીલત.
ણ છે લ્રા કેટરાક વભમથી તેના ળાાંત જીલનની કદયતને ાઆાથ ાઅલી શમ તેભ ાઈયા છાયી તે
ચાયે ફાજથી બીંવાત જત શત. ક્યાાંકથી નનાભી ાયજી થાઇ તે કામથલાશી ળર થાઇ તેજ વભમભાાં
ાઈયી ાસધકાયીની ફદરી થાઇ. નલા ાઆન્સ્ેકટયને યણજીતસવિંશની ાઈયીઓની બસ્કતભાાં દાભાાં
કાળુ રાગ્ય ાં ાને દવ લથથી જે ચકી ાઈય તે સ્સ્થય શત તેને ાઅ નનાભી ાયજીનાાં ાઅધાયે
ગાાગાી કયી ફદરી કયી નાિી.
ાાંચ રીવની શાજયીભાાં રાાંચીમા શલાન ાં ાઅ વશન કયલાન ાં ાસત દષ્કય શત. ાછ ઉંભયભાાં
નાન ાસધકાયી ગા દે તે કેભ ચારે…ધલ
ાં ાફુાંલા થત ઘયે ાઅવમ ાને નાનકાને ધર ભાયી..ભટીને
ઘાાંટ ાડય. ચા રાઇને ાઅલતી જત્ન ભારાએ ફદરામેર તેલય જાઆને છકયાને ાઅઘા ાછા કયી
ધભ ધભ પયતા સત ાવે ાઅલીને કહ્-ાં ” કેભ ઠાકય ાઅજે ઘયને ચકી ફનાલલા ફેઠા છ?”
” ાઅ નાન ાં છકયડાં શજી ત વીધ્ધ તાખરભભાાં થી ાઅવય ાં છે ને ભને ગા દે તે કાંાઇ ચારે…?”
“શળે કારે તભાય લાય ાઅલે ત્માયે તભે તેને ગા દે જ ..ણ શભણા ત ાઅ ચા ટાઢી ડે છે ..તે ત
ી ર.” ભવારા ાઅદની ચા જાણે દલા શમ તેભ ીને ફાાઇક ને કીક ભાયી રીવ કલાટથ વથભાાંથી
યણજીત સવિંશ નીકી ડયા.. તેભની ફાાઇક સ્ીડ રીભીટ કયતા લધ ઝડે તેભના ભગજનાાં તેરા
ાયાને દળાથલતી ફે ચાય જણ ને ઓલયટે ક કયીને નીકી ગાઇ ત્માયે કાઆક ફલ્ય ણ િરાં કે
ભયલાન થમ રાગે છે !
છે લ્રા કેટરાક વભમથી તેને ળયીયે ાષિ ત શત જ ાને તેભા ાઅજની ગાાગાીએ જાણે
ફતાભાાં ઘી શમ્ય.ાં ળશેય દય લશેતી નદીનાાં દકનાયે શોંચીને તેણે ફાાઇક યકી. િિ લશેતા
નદીનાાં લશેણભાાં તેને ડફકી ભાયલાન ાં ભન થય.ાં ભાંદદયની ાઅયતીનાાં ઘાંટાયલભાાં વાભન્મ યીતે તેને
એજ

?

Page 71

FARI PACHHU E J PRASHNARTH CHINH?
ળાાંસત ભતી ણ ાઅજે તે ઘોંઘાટ રાગ્મ ાને ફલ્મ ણ િય ાઅ બગલાન તે કાંાઆ ફશેય છે કે તેને
જગાડલા ાઅટર ાલાજ કય છ? ભાંદદયની નજીક નીરગીદયનાાં છડલાભાાંથી ાઅલતી ભશેંક ાને
વાાંજન ડફત ષયજ ાઅજે તેના ાષિને લધાયત રાગ્મ તેથી પ્રવાદ રાઇને ઘયે ાછુ પ્રમાણ કય.થ
ાછા લતા તેના સભત્રની વરાશથી તેણે યજા ય ાઈતયી જ ાં મગ્મ રાગ્ય ાઅભેમ ળયીયે ાષિ ત
શત જ…ભન ણ ઘલામેલ ત શત ાં જ..
દદલવ ાઈય દદલવ સલતતા જતા શતા..ાને યજે યજ નીતનલી લાત ાઅલતી શતી…યણજીતસવિંશ
વાશેફને ૈવા શોંચાડત શત..તે ણ તેભા કટકી યાિત શત…કાઆ ણ તેના ાઈયી ાસધકાયી
યણજીતસવિંશને ફચાલલાની ેયલી કયતા નશોંતા..દયે ક જણ તેને ફરીન ફકય ફનાલી વાપ છુટી
ગમા શતા…
તેને શલે માદ ાઅવય ાં ભટીનાાં રગ્નની તૈમાય ભાટે યઘ વની ાવે રાઅફથી દાગીન ાધાથ બાલે
રીધ શત..નાનકાને કમ્તયટય ાાલલા જે કે ને દફડાવમ શત…તડ ાડીને જમસ્લારનાાં ૈવા
વરાંકી વાશેફને ઓછા ાઅતમા શતા ને ફ્રૅટ ભાટે તે શતત બમો શત…ફાાઇકભાાં ેટ્રર બયાલાના
ક્યાયે મ ૈવા ાઅતમા શમ તે ાં માદ ાઅલત નશોંત.
કભીળને ત છે લ્રા દવ લથના ચડા િરાવમા છે ..ક્રીભીનર ચાજૉ ણ મકાળે ાને કચ્છભાાં ફદરી
થલાની છે તેલી લાત વાાંબળ્મા છી તેન ાં ાષિ તે યાત્રે ખફ જ લધી ગય…જે વાશેફને ટરે
ટરા બયીને ાઅતય ાં શમ તેઓ જ શલે કટકીન દશવાફ ભાાંગે છે ?..ા ય ય રૌ . ાઅ વાશેફનાાં શાથા
ફની જાઇને ભેં કેલી બમાંકય ભર કયી? ાને શલે તે ભરન બગ ફનળે ભારા ાને ાઅ ચાયે મ
ભરકા?
યણજીતસવિંશને થલા રાગ્ય ાં કે ાઅ વાશેફની જાત જ ભડાં ી…ધાયે ત ભને ફચાલી ળકે ણ વ ાં કાભ
ફચાલે..તેભને ત એક નશીં ફીજ ી.એવ.ાઅાઆ.ભી જળે…ણ ભને જેર થાઇ જળે તેન વ?ાં
તેન સલચાયલાય લી ફીજી દદળાભાાં પાંટામ..ળાાંસતથી ષતેરી ભારા ાને વાંતાનને જાઆ તેને ગસ્વ
ાઅવમ..ાઅ ફધ તભાયે ભાટે કયથ ાને તભે ફધા ળાાંસત થી ઉંઘ છ? ભાયી ાઅ જે દળા છે તેના
ભાટે ભાયા વાશેફ જેટરાજ ગનેગાય તભે છ. અંદયથી ાઈઠતા ગસ્વને ઠાંડ કયલા તેણે કાગ ેન
શાથભાાં રીધી ાને કમા વાશેફને કમાયે કેટરા ાઅતમાન દશવાફ રખ્મ વશી કયી. ાને ાઅ ગીધડા
(વાશેફ જ ત લી) તેના કટાંફને ચ ાંથી ન નાિે તેટરા ભાટે તેણે દયલલ્લય ઉંચકી ભારાને ઠાય
કયી..ાલાજથી જાગી ગમેરા ચાયે મ ફાકને એક છી એક ગીથી ઠાય કમાથ…
અંદયથી તેને એક જયદાય ધક્ક લાગ્મ..તે ક્ષણબય ભાટે ડયી ગમ..તેણે જાતે તાનાજ કટાંફને
ઠાય કય?થ શલે ભારાં વ ાં થળે તે કલ્ના ાઅલતા તે ધ્રજી ગમ…ફધા વાશેફ ત તેભના ગનાની વજા
બગલતા બગલળે ભેં ભાયા કટાંફને ભાયે જ શાથે ઠાય કયીને વજા ાઅી? ત્માાં તેને માદ ાઅવય ાં
યીલલ્લયભાાં શજી છે લ્રી ગી છે ..ક્ષણ બયત તેને યડ ાં ાઅવય ાં ણ વાશેફને વજા કયલા છે લ્રી
ગી તેણે તેની જાત ાઈય ચરાલી દીધી.
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એભ ન લાંળ

ાને ાઅક્રળભાાં ધાયા કે ને કે યડી ડી. એને વભજ નશોંતી ડતી કે સપ્રમભ ને ાઅટલ
વભજાવમા છતા ણ તે ફા ની લાતને જ કેભ લધાયે ભશત્લ ાઅત શત. ફે છકયી છી ણ
શજી એજ ત્ર રારવા..તેનાભાાં શલે ષલાલડ રેલાની તાકાત ત શતી જ નશીં. સપ્રમભ તેને
સ્ાંદીત કયલા ભથે ત સ્ાંદન જન્ભે ત િયા ણ ાજા,
ાં દાઃિ ાને એકરતા બયીતે
ષલાલડની યાત માદ ાઅલતાજ તે ઠયી જતી. સપ્રમભને ભન ધાયાન ાં દદથ એ શાંગાભી ઘટના શતી
ણ ફાને યાજી યાિલા તે ફધ કયી છુટલા શયદભ તત્ય શત..ાને તે ણ ભાનત કે લાંળ
ચરાલલા ફા જે ત્ર ભાટે ાઅગ્રશ કયે છે તે રકધાયે ણ વાચ છે .
સપ્રમભ ણ ાઅભત ત્રીજે િે શત તેથી ફા ભાનતા કે ત્રીજ વાંતાન ત્ર શળે…યાત ડે ાને
સપ્રમભન ભનગભત વાથ ળયીયન થાક ાઈતાયત ણ ષલાલડની બીસત ાને ત્રીજી ણ ત્રી
થળે ત?ન કાલ્નીક બમ ધાયાને યડાલત..તેના ગબથધાયણ ન થામ તે પ્રમત્નથી સપ્રમભ ણ
િીજલાત ાને એક પ્રકાયની તાણથી ધાયા ણ ત્રસ્ત યશેતી..શેરી યાધા ફીજી સ્લયા
સપ્રમભની ળીફ્ટ ની નકયી ાને ાછી ધાયાની નકયી ત ચાલ જૌ ..જકે ફા ઘણ ાં કયતા છતા
ાેક્ષાઓનાાં ફે ચાય લાક્યભાાં જેલ લાંળજન ાઈલ્રેિ ાઅલે એટરે ધાયાને તેના તા જે લાત
કશેતા તે માદ ાઅલે. ાઅજના જભાનાભાાં ત્ર શમ કે ત્રી ફાંને દયે ક યીતે વભાન. ણ ફાને ાઅ
લાક્ય સપ્રમભ કશી ળકે ધાયાથી થડાં કશેલામ?
તે સપ્રમભની જીદ વાભે શાયી ગાઇ..ફા ત ઘણા યાજી શતા ાને તેભને ગા ષધી િાતયી શતી
કે ાઅ લિતે ત ફાફ જ છે તેથી યાધાને કશેતા કે ાઅ લિતે ત યાિડી ફાંધાલનાય જ ાઅલે
છે .અંજના ફશેન ને ષલાલડ ધાયાની વાથે જ શતી ાને તેભને ત્રણ ફાફા છી ફેફીની ાઅળ
શતી..ફા દીકયી ાને લસ ૂ ફાંનેની ષલાલડભાાં લશેંચાાઇ ગમા શતા ાને બધલાયે યાત્રે એકદભ દદથ
ાઈડ્.ાં રશી ખફ જ લશેત શત તેથી ખફ જ ચક્કય ાઅલતા શતા…ધાયાથી ત દદથ રેલાત જ
નશોંત ાને શસ્ીટરભાાં શોંચ્માને અંધાયા ાઅલલાનાાં ચાલ થાઇ ગમા.અંજના ફેન ણ
ાઅગરે દદલવે જ દાિર થમા શતા..ધાયાન ાં ફીી ખફજ નીચ ાં શત ાં તેથી દદથ રેતા રેતા તેણે
બાન ગભાવય ાં ાને વીઝેયીમન ની તૈમાયી ળર થાઇ. ફા અંજના ફેન ાને ધાયા ફાંનેને
જાલતા..ભડી યાત્રે અંજના ફેન ને ણ દદથ ળર થય…નવો ાને રેડી ડકટય ધાયા ફેશળ
શલાને કાયણે ખફ જ ાકાતી શતી.
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સપ્રમભને ાને ફાને રેડી ડકટયે કશી દીધ ાં કે ાઅલી દયસ્સ્થસતભાાં એક જ જીલ ફચળે…ધાયાન
દફ દે શ પ્રષસત વશન કયી ળકે તેભ જ નથી. અંજના ફશેનની પ્રષતી વાભાન્મ શતી ણ
ધાયા ન ાં જિભ ભટ શત…ફાની વાભે જત સપ્રમભ એક લિત ત પપડી ગમ જ ધાયાને કવ
થળે ત..ઓયે ળન ટે ફર ાઈય રાઇ જતા રેડી ડકટય ાને નવો સપ્રમભ ાને ફા વાભે ફસ
સલખચત્ર યીતે જતા શતા જાણે કે તેભણે ધાયાન ાં ખન કયલા ાઅ પ્રષસત ના પ્રમજી શય…
ૌ
યાધા ાને સ્લયાને સ્કરે મકલા જલાની શાઇ સપ્રમભ ફાને ઘેય મકલા ાઅવમ. ાછ શસ્ીટરભાાં
ાઅવમ ત્માયે અંજના ફેનનાાં છે ડા છુટી ગમા શતા તેભની ાઅળા સલરધ્ધ ચથ ફાફ શત તેથી
તે યડતા શતા. ધાયા શજી ઓયે ળન થીમેટયભાાં શતી. વભમ ભાંથય ગસતએ જત શત..ધાયા
િારી િે ાઅલી ત્માયે તેની ફેશળી તટી નશોંતી..ણ જ્માયે તે બાનભાાં ાઅલી ાને જાણ્ય ાં કે
ફાફ શત ત્માયે ખફ યડી. તેને યડતી જાઇ સપ્રમભ ણ ખફ જ ાઈદાવ થમ. િારી િ
બયામેરી છાતી ાને દઝત વમથીત શૈય ાં રાઇ જીલનની ઘટભા પયી ળર થાઇ..
ફે એક ભશીના છી જ્માયે ફાએ જાણ્ય ાં કે સપ્રમભે ઓયે ળન કયાલી નાખ્ય ાં ત્માયે તે ખફ જ
ગસ્વે થમા..સપ્રમભ ફે જ લાક્ય ફલ્મ..”ફા દીકયાની ાઅળભાાં ભાયે ધાયાને િલી નથી. એ
ભયતી ભયતી ફચી છે .”
વાત લથભાાં શેરી લિત ધાયાને થય ાં કે સપ્રમભ તેને ાઅટર ફધ ચાશે છે . તે યાત ાને તે
છીની યાતની ાઈદાવી દય થાઆ ગમાની કલ્નાથી ભરકતી ધાયાને જાઆ ફાએ સનાઃવાવ
નાખ્મ..માઇ સ ાં જ ાબાગણી! એભન લાંળ ગમ..
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દયલતથન

લકીરાતની પ્રેકટીવભાાં બરચભાાં સવતાાંવ લવાલડાન ાં ાઈજળુ નાભ. એ જ કેવ શાથભાાં રેત વાભેના
લકીરની શાય સનસચિંત થાઇ જામ. કામદાની આંટી ઘટાં ી જાણે એટરી વશજ ફનાલીને યજાઅત કયે કે
જજને રાાંબ સલચાયલાન ાં યશે જ નશીં. તીક્ષ્ણ બધ્ધી ાને દરીરથી વાભેના લકીરની દરીર ાને
મદ્દાઓ તડતા ક્ષણન ણ સલરાંફ ન રાગે.
ાઅષત એકન એક દદકય ણ તેને ત લકીર થાઇ ફાની પ્રેકટીવ વાચલલી નશોંતી. તે તેના
ભવા ાઈય ડય શત તેથી પાાઇન ાઅટૌથ વભાાં બણી પ્રાખચન તૈરખચત્ર ાઈય ી. એચ.ડી. કયી. તે
ભાનત કે લકીરાત એટરે ાવીરનાાં શીતભાાં કામદાન ાં ાથથ ઘટન ાને તે કયલા રેલાતા બધ્ધીનાાં
ાઈમગને તે શીણત વભજત. તેથી ત કરાકાય થમ. ભાધયી વાથે તેના રગ્ન થમાાં ાને તેભના
રગ્નજીલનભાાં ષકેત જન્મ્મ. સવતાાંવબાાઇાને દદવમા ત્રીજી ેઢી જાઆ ઘણા યાજી થમા.તેભન ાં ભન
શલે સન ૃસત રેલા તયપ લત ાં શત ાં ણ બધ્ધી તેભને યકતી શતી તેના ફે કાયણ શતા એકત ધીિતી
પ્રેકટીવ ાને ાઅવતની ાઅછી ાતી કભાણી. ાઅિી દસનમાભાાં જેભની દરીરન ડાંક લાગત
તેભના ઘયે જ તેઓ દરીરફાજીભાાં કદી જીત્મા નશોંતા. ાઅષત ત સ્ષ્ટ બાાભાાં કશેત જ્માયે
કામદાને ાવીરનાાં શેત પ્રભાણે તડલાભાાં ાઅલે…તેની ાલી યજાઅત કયલાભાાં ાઅલે તે નયથ
જઠાણ ાં જ શય…
ૌ સવિંતાવબાાઆ કશેતા કે ૈવાની દકિંભત વભજીળ ત્માયે કશેજે સ ાં કરાં છુાં તે ભાયી બધ્ધી
કોળલ્મ છે કે જઠાણ…
ાં
પ્રકૃસત પ્રેભી ાઅષત યાં ગી ાપરાતન ફનાલત ાને જ્માયે ટીલી ાઈય તેની પ્રથભ ાઅલેરી
યાં ગીએ તેની મળ ગાથા રશેયાલી ાને તે ગરે ભે રી પીલ્ભજગતની કરાસનદે ળકની જાશેયાતે
તેને યાત યાત રાિ રસમાન ધણી ફનાલી દીધ. ફાના નાભે નશી ાઅફે તે ાઅગ લધત
શત…ાઅ પ્રગસત રાાંફી એટરા ભાટે ચારી નશીં કે સ્ટડીમ યથી ઘયે ાઅલતા યસ્તાભાાં કભી
યભિાણન તે બગ ફની ગમ.
નાન ષકેત વભજણ થમ ત્માય છી દાદાને છત દાદા ાઅ કભી યભિાણ એટરે વ?ાં એ ળા ભાટે
થામ છે ? કણ કયાલે છે ાને ળા ભાટે કયાલે છે ? તાને વ ાં કાભ ભાયી નાખ્મા? ાઅ દાજી કાકા ભને
જએ છે ાને કેભ યડે છે ? ાઅટર ફાશળ લકીર ણ ાઅપ્રશ્નને વશજ યીતે ોત્રને વભજાલલાભાાં
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તકરીપ ાનબલતા. ભાધલી કશે કભી યભિાણ એટરે ધભથ ઝનન. દાજીકાકા ાને તાયા તા
વાયા સભત્ર તેથી તને જએ ાને તેભને તાયા તા માદ ાઅલે તેથી તે યડે.
ાઅષત કશેત કેવ ન્મામની ભદદ કયલા રઢાલ જાઆએ નશીંકે ાવીરને જીતાડલા. ાઅ લાત
સવતાાંવબાાઆને ાઅષતનાાં મ ૃત્ય છી વતત વાંબામા કયે . વપતા ાને રક્ષ્ભીની યે રભ છે રે ફે
લાત તેભને વભજાલી શતી કે ળાભ દાભ દાંડ કે બેદની જે ણ યીત ાનાલલી ડે તે ાનાલીને
ણ વપ થાલ રક્ષ્ભી શમ ત્માાં ાધી વપતા ાઅલે જ ાને છીની ાધી વપતા વાભે લાાની
નફાાઇને ળધી દે લાથી ાઅલે.ાઅ વપતાન નળ ઘણી લાય અંદયન ાલાજ વાાંબલા દે ત
નથી. ાઅ ાલાજ જેભ વભમ જામ તેભ ઘેય થત જામ છે ..ાને ક્યાયે ક જ્માયે લતા ાણી ળર થામ
ત્માયે તે ાલાજ આંતયભન નફળૂ ાડી દાઇ બધ્ધી જન્મ ચભત્કાય ઘટાડે છે .
સવતાાંવબાાઆને ાઅષત નાાં ાલાજભાાં ાઅતયભન વાંબાલા રાગ્ય શત…િાવ ત યાજકયણી દાવ
ટેરન પન ાઅવમ કે નજરન કેવ તભે ના રેળ..તે નફ કેવ છે . ત્માયે આંતયભનભાાં દાવ
ટેરન ાં યાજકયણ વભજાય. નજરાં એટરે દાજી શનીપની ફશેન..ાઅ દાજીનાાં ભાણવએ ાઅષતને
ભયાવમ શત તેન ાં કાયણ દાવ ટે રનાાં કશેલાથી દાજીનાાં ફાાને ગેંગલયભાાં પવાલીને પાાંવીએ
ચઢાવમ શત. ાઅષત છે લ્રી લિતે કહ્ ાં શત ાં કે દાજી ત શથીમાય છે ઘા ત દાવ ટેરન છે તે
ત્માયે વભજાય નશોંત ણ શલે ફધ સ્ષ્ટ શત…લેયની ાઅગ ાઅગ લધાયલલી શમ ત દાવ
ટેરને ભાનજ નશીંતય નજરન કેવ રઢી તેને વાવયીમાઓના ત્રાવભાાંથી ફચાલજ…આંતયભન
ાઅષત નીજ બાા ફરત ાં શત ાં.
દાવ ટેરનાાં સલસ્ભમ વાથે સવતાાંવ લવાલડાએ નજરાં ન કેવ રીધ.ચીલટતા ૂલથક રઢયા ાને
નજરાં ને વાવયીમાનાાં ત્રાવભાાંથી છૉડાલી ત્માયે શનીપ સવતાંવબાાઆનાાં ગ કડીને ખફ જ યડય.તેને
છાન યાિતા સવતાંવબાાઆ ફલ્મા.”કભથન ાં ગણીત ભને કદી વભજાય ાં નશોંત. ણ તેં જે કયથ તે લસ્ત
ાઅગ ચરાલલાન કાઆ જ પામદ નશોંત ાને ક્ષણીક ાઅલેગ બલ બલાાંતયનાાં લેય ફાાંધે તે કયતા
ાઅષત કશે છે તે કેટરાાંક કાભ ાઅત્ભાની વધ્ધી ભાટે ણ કયલા જાઆએ. કભી યભિાણ ભશદ
અંળે લેયન ફદર લાલા કે ાટીનાાં તપાની તત્લને ડાભલા કે રકધ્માન ફીજે લાલા થતા શમ
છે . ણ તેન બગ ફનતા ભાણવને ઘેય જાઇને જળ ત િયી વજા ત સનદો ાને યશી ગમેરા
કટાંફીજન બગલે છે .
ાઅષત ને ગભાલીને સ ાં ાઅ વત્મ વભજ્મ..શલે ષકેતનાાં પ્રશ્નને સ ાં વચ્ચાાઇથી વભજાલી ળકીળ કે
લેયની જ્લાા પ્રેભથી ળભે.ત ણ ાઅષત ને ભયાલીને ખળ ત નશોંત જ ાને તેથી ત ષકેતને
જાઆ તને આંષ ાઅલતા. ભાધ્લી ષકેત ાને દદવમા ભાયા  ૂણ્મની ટકયી છે . નજરાં ન કેવ એ ભાયી
ભરન ાં પ્રામસચત છે ”.
ાઅષત ન ાઅત્ભા પ્રવન્ન ખચત્તે સવતાાંવબાાઆનાાં દયલતથનને જાઆ યહ્ય શત…સવતાાંવબાાઆ સ્ષ્ટ
યીતે વાાંબી યહ્યા શતા તે ાલાજ ને..જે ત્માગે તે ાભે ાને જે કડે તે કડાાઇ જામ બલાટલીનાાં
જગરભાાં
ાં
..
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ભનન ાંુ વભાધાન

કાઆકે વાચજ કહ્ ાં છે કે જીલન જીલ ાં ત “ાઅજ”ભાાં યશીને ણ ભશત્તભ રક યલાની
“ાઅલતીકારભાાં” ાને  ૃધ્ધ”ગાઆકારભાાં” જીલે છે . ગણલાંતયામને ાઅ પ્રશ્ન કામભ થત કે ાઅભ
કેભ? ાને િાવ ત જ્માયે ોરભી ાને ળાાંતાભાવીની લાત ાઅલે ત્માયે ત િાવ! ોરભી એટરે
ાભાયા ાડળીની પ્રષતા દીકયી ાને ળાાંતાભાવી એટરે તેની નાની. ોરભી ૨૮ની ળાાંતાભાવી
૮૦ના ાને સ ાં ૫૨ન.
ગણલાંતયામને ફાંનેની લાત વાાંબલા ભે ..ોરભી ાઅલીને કશે ગણ ૂકાકા ાઅ નાનીને વભજાલને
ાને ળાાંતાભાવી ાઅલીને તેજ લાત ગણફેટા ોરભીને વભજાલને કશી ગણલાંતયામને અંામય
ફનાલે. ટાંકભાાં ફેભાાંથી એક જગ્માએ કડલ ફનલાન લાય તેભને બાગે ાઅલે જે તેભણે ના ફન ાં
શમ એટરે ટ્રાન્ઝેકળન એનારીવીવસન ધ્ધસતઓન ાં ાભરીકયણ ચાલ. નાની ાવે ોરભી વ ાં
સલચાયતી શળે તે કશેલાન ાં ાને ોરભી ાવે દાદીના સલચાય યજ કયલા.
ગાઆ કારની જ લાત..ોરભી ાઅલીને કશે “ગણકાકા ાઅ નાની શજી ભને ચાય લથની ોરભીજ
ગણે છે . ાઅ ત કેભ ચારે?”
“ણ થય ાં વ ાં એત કશે.”
“ભોરીક વાથે ફાાઇક ય ાછી ાઅલીત કશે યાભાાં ાઅલ જાઆએને? ડી જાઆળત..શલે નાની ને
કેભ વભજાલ ાં કે ફાાઇક ાઈય ભોરીક વાથે ની ભજ એટરે કેટર ષિદ ાનબ”ૌ
“ જજિંદગી એક વપય શૈ ષશાના ગીતભાાં યાજેળિન્ન ાને શેભા ભારીની જસ ફીચ ાઈય પયતા ાને
ગાતા શતા તેભજને..”
” ના તે ાં ત નશીં ણ ાઅજ ફાજ વન્નાટ ાને ભોરીકને ચીકીને ફેવ ાં ભને ગભે છે યીક્ષાભાાંત
યીક્ષા લા ાઅગ જલાને ફદરે ાછ જમા કયે .”
” નાનીને “અંદાજ” પીલ્ભન યાજેળિન્નાન ાકસ્ભાત દે િાત શળે તેથી ના કશેતા શળે”
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“ગણકાકા તભે ણ…નાનીન ાં કદી નીચે ના ડલા દ.”
” ના એ ાં ત નથી ણ નાનીની યીતે ણ સલચાય ડેને જ્માયે ત બાયે ગે છે ..ફનલા કા એ ાં
કાંાઆક થામ ત ફે જીલને જિભને..”
“નાની વાચી છે ણ ભન ભકથ ટ ભોરીક વાથેની ભસ્તીબયી જજિંદગી કદી ન ખટે તે ાં વદામ ઝાંિે છે
તેથીત..”
“ાઈગતા ષયજન ફાય કરાકે ાસ્ત શમ તેભજ મગ્ધતા ાને મોલનોન્ભાદન ણ ાઅ વભમે
વાંમભીત સલયાભ જરૂયી છે ફેટા..”
“ગણકાકા તભયી વાથે લાત કરાં છુાં ત્માયે નાનીની લાત વાચી રાગે છે ણ ઘણી લિત લાતન ાં
લતેવય કયી નાિે ત્માયે ખફ જ ગસ્વ ાઅલે ાને િાવ ત ભોરીકની શાજયીભાાં ભને િિડાલે ત્માયે
ત ભાથા લાઢ જેલી રાગે..ણ નાની છે તેને કેભ વભજાલામ.”
” ત એભ કશેને કે નાનીની લાત ત ભનલા તૈમાય છે ણ ભોરીકની શાજયીભાાં તારાં સ્લાખબભાન
ઘલામ છે .”
“ગણ ૂકાકા, નાની ભને શજી ાાંચ લથની „કીકી‟ વભજે છે તેભને કેભ વભજા ાં કે શલે ત ભાયે ત્માાં ણ
કીકી ાલલાની તૈમાયી થામ છે ”
“તે ત ત નાની થમા છી વભજીળ કે ાઅ ણ એક લશારન પ્રકાય છે . તેભની ખચિંતા છે ાઅ
લશારની એક ાઅડ ાવય છે તે કદી ભટા થતા વાંતાનને ભટા થમેરા જલા નથી દે ત ાં. તેઓ કશેલા
ભાટે તતથ જ કશેળે प्राप्तेषु षोडसे वषे पुत्र मित्र वदाचरे त ણ તે સ્સ્લકાયતા તેભને લયવનાાં લયવ રાગે
છે ”
“લાત ત વાચી છે . શજી ત જે ફા જન્મ્ય નથી તેની ખચિંતા કયે છે ાને કશે છે જેભણે વાંતાન જણ્મા
શમ ાને ાઈછે માથ શમ તેભનેજ િફય ડે કે ષલાલડને વાયા વભાચાય કેલી યીતે કશેલાય.ૌ ”
“ચાર ફેટા ભરી જા.નાની ત ભાની ણ ભા છે .તભને ાઈછે યતા ાઈછે યતા તેભણે ણ કેટલમ
ાં લેઠ્ ાં
શળે.તેથી તેભની ાઅલી જીદ વભતાબાલે વશી રેલાની.”
“ણ ભોરીકની શાજયીભાાં..ભને કશે ત કે ાં રાગે?”
” એ ાં નશીં સલચાયલાન ાં.ભોરીકને ણ તેની દાદી કશેતીજ શળેન?ે ”
“નાયે તે ભોરીકને નશીં ણ ભને જ કશે છે ”
“એન ભતરફ એલ થમને કે ફાંને દાદીઓ તભાયી ષિાકાયી ાઆચ્છે છે ?”
” ણ કશેલાન વભમ ાને ધ્ધસત શમને?” ોરભી ભાથ ઝાંઝટીને ફરી.
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” લશારથી કશે ાને ત ન ભાને ત્માયે બાાભાાં કડ ાઅલે.”
“ગણકાકા તભે ણ..”
“ત વભજૌ _ નાની તાયી વાથે દયે ક શ્થે ત ના ાઅલી ળકે? ાને ફનલા કા કાંાઆ ન ફનલાન ાં ફની
જામત તેભન શૈય ાં કકરે..તે લિતે યડલા કયતા ાત્માયે થડક
ાં કડક ફની તે લસ્ત થલા જ ન દે લાભાાં
તેભને ડશાણ રાગે.”
“શા એ લાત વાચી ણ..”
” ફવ ત ભાની રેને કે એ લાત વાચી” ાછથી નાની ટસકી.
“નાની!”
“ગણ ૂ ફેટાની ાને તાયી લાત ભેં યજે યજ વાાંબી.. શા ફેટા સ ાં ભોરીકની શાજયીભાાં કાંાઆ નશીં કસ ાં ણ
ફેટા ત ણ એ વભજ કે એ ાં કાંાઆ નાની નથી વભજતી એભ કેભ ભાને છે .. ાને ાભે ણ ભા ફનતા
શેરા તભાયી ઉંભયભાાં નશોંતા એભ કેભ તભે ભાન છ? ાભાયી ણ દાદી ાને નાની શતી એભની
ચીતાઓ જ્માયે ાભે વભજ્મા ત્માયે ત તભે રક શવતા ાને શ્વસ્તા ભટા થમાને?”
નાની ાને ોરભીનાાં ભનના વભાધાનને ગણલાંતબાાઇ ભાણી યહ્યાાં.
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ટેસ્ટ ન ાંુ દયણાભ

http://farm1.static.flickr.com/14/91396078_8c5752c658_o.jpg
ડકટયે જ્માયે એચ ાઅાઆ લી ટે સ્ટ કયલાન ાં કહ્ ાં ત્માયે દળથનનાાં ગ નીચેથી ધયતી િવી ગાઇ.
ડકટયનાાં ભતે ાઅ પડરી ન ાં કાયણ જાણ ાં જરૂયી છે . તેણે દળથનાને પન કયીને કહ્ ાં ”ડકટય એચ
ાઅાઆ લી યગની તાવ કયલા કશે છે . ાને ાઅ ફધા યગ ભને થલાન ાં ત કાઆ જ કાયણ નથી.”
દળથના ણ સલચાયભાાં ત ડી જ ગાઇ.
ટેસ્ટ ભાટે ેથરજીસ્ટને ત્માાં જાઇને રશી ાઅતય ાં ત્માયે ટેકસનસળમનને ણ નલાાઆ રાગી
દળથનબાાઆ..તભને..ાઅ યગ શમ તે ાં ભાનત નથી. િૈય, શજાય રસમા થળે. કારે વાાંજે દયણાભ
ાઅીળ.
દળથનાન પન પયીથી યણક્ય. “દળથન ગ ૂગર ાઈય એચ ાઅાઆ લી નાાં કાયણ જમાાં ત તે ત ફશાય
બટકતાાં રકન યગ છે . ત ાં ક્યાાંમ ફીજે જામ છે ?”
“ચર યે ! ગાાંડી થાઇ છે ? ત ાં ણ…ફશાય જલા જેલા કાઆ કાયણ તે કદી ાઅતમા જ નથી.”
” ત ડકટય કાંાઆ ાભસ્ત જ ટે સ્ટ કયાલે?”
ાજાબમાથ
ાં
ાસલશ્વાવભાાં સત ત્નીએ યાત કાઢી.
ડકટયની ઓપીવે વાાંજે છ લાગ્મે યીટથ રેલા ગમા ત્માયે ફશાય લેાઇટીંગ રભભાાં શતાાં ત્માયે
ેથરજીસ્ટ ાને ડકટયની લાતભાાં થડાક ળબ્દ દળથના ાને દળથને વાાંબળ્મા.“તભે કશેતા શતા તેભ
તભાયી એચ ાઅાઆ લી ની કીટ એકવામરૌ થતી શતી ફચાલી તેન ાં કભીળન ૩૦૦ ત જાઆએ જ
ને…”
દળથનાની આંિભાાં ળયભ ાને દળથનની આંિભાાં શાળ દે િાાઆ…ટેસ્ટ ન ાં દયણાભ જાણલાની શલે કાઆ
જરૂય જ નશોંતી.
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બાબ બાયભાાં ત લહુ રાજભાાં

ાચથના જમાયે યણી ને વાવયે ાઅલી ત્માયે તેના સલચાય ાને ાઅદળો ખફજ ઉંચા શતા. તે ભાનતી
કે ાસલનાળના ભાતા સતા એ ભાયા ભાતાસતાજ છે . એભની વાંલા કયી એભની આંતયડી ઠાયલી છે .
એનાથી ફાકને વાંસ્કાય ણ ડે છે . તેથી જ નલી નલી જમાયે ઘયભાાં ાઅલી ત્માયે ફા તભે યશેલા
દ. સ ાં કયી નાિીળ. ફાજી ાઈઠ, ચા થાઇ ગાઇ. ફા તભે ભાંદદય ાને ધભથ વાંબા. ઘયભાાં શલે સ ાં ફેઠી
છુાં ને. ફાજી ફજાયન ાં કાભ સ ાં કયી નાાંિીળ તભે સનયાાંતે સન ૃસત્ત ભાણ. જેલી કેટરીમ ભધભીઠી લાત
એની જીબ ાઈયથી નીતયતી યશેતી.
ાસલનાળ કમાયે ક કશેત ણ િય – ાઅ વ ાં એભનાથી થામ તેટલ ાં કાભ કયલા દે –થડક
ાં ળયીય
ચેતનલાંત યશે ત તખફમત વાયી યશે ણ ાચથના કશેતી – “ભા ફાને ાઅણે છકયા – લસ ાં શાઇએ
એથી ત યાશત શલી જાઇએ, બાય ર નશીં.”
ાસલનાળ કશેત – “તાયી લાત િયી છે ણ છી ાઅ ાઅદત ફનળે ત તને જ બાયે ડળે – એટલ
ધ્માન યાિજે”.
ાચથના ન પ્રત્યત્તય વાાંબલા જેલ શત. “એભ ત કાઇ થામ ાને થામ ત પ્રેભથી વભજાલીવ.ાં
એટરે લાાંધ નશી ાઅલે !”
ાસલનાળ ભન ભાાં ખળ થત ણ છતાાં તાની પયજ ફાંને ક્ષે છે . તે વભજાલલા ફલ્મ. “જ
ાચથના કાઇ ણ લસ્ત ન ાસતયે ક વાય નશીં. લશેલાર ફનીને યશીળ ત ઘયભાાં ાને ાઅણાાં
દાાંત્મભાાં ફાંનેભાાં ળાાંસત યશેળે.”
વભમ લશેત ચાલ્મ. ફધ તૈમાય બાણે ભત ાં ચાલ્ય.ાં ણ ફધા દદલવ કાંાઇ વયિા થડા જામ…
ભાત ૃત્લ ધાયણ કમાથ છી ાચથના ધીભે ધીભે વાષ વવયા તથા ાસલનાળ તયપ શાથભાાં ાઅતી
ચીજ ઘટાડતી ગાઇ. િર છ ત એ શોંચીજ લતી ન શતીં. કાયણ કે નાની વયરી ણ. કમાયે ક
દૂ ધ – કમાયે ક સ્નાન. કમાયે ક ગાંદા કડા કમાયે ક ભિ જેલા કાયણભાાં તેન વભમ ભાાંગતી ાને
ભાણવન ાં ળયીય કાંાઆ ભળીન ત નથી જ… તેથી ેરી ડેરી ાઅદતભાાં સલધ્ન ાઅલતા ગમા.
એક દદલવ ાચથનાએ ફાને કહ્ ાં ણ િર – “ફા ાઅ વયરી ને તભે વાચલ. ભાયાથી થડક
ાં ઘયન ાં
કાભ થામ ણ વલાયના શયભાાં નાહ્યા છી દે લજા કમાથ સલના વયરી ને ાડામ.. નાશી ન શમ.
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ઝાડ ેળાફ કયે … પયીથી નશા ાં ન ડે… વલાયે તાભાાં તતા ફાજી ને એક લિત ળાકબાજી
રાલી ાઅલા ન ાં કહ્.ાં ત એક નાનકડ પ્રત્માધાત. “ાચથના ભને નશી પાલે ન ભળ્મ.”
ાસલનાળ તેનાાં ફીઝનેળ ાને ટયભાાંથી નલય થામ નશીં. ાને જમાયે તે શમ ત્માયે ત તેને કાંાઆ
તકરીપ જ નશીં. યાં ત ફીજી પ્રષ ૃસત્ત લિતે ાચથના ફસ જ બાગી ડી. એ જે રાગણીઓ ધયાલતી
શતી તેલી જ રાગણીઓ તેને યત ભળે તેલી એની ાેક્ષાભાાં તે લિતે િટી ડી. શસ્ીટર ભાાં
ટીપીન રાલતી લિતે ફા એ વયરી ફસ ાં સલતાડે છે ની લાત કયી. ષ ાંઠ ઘી ફદાભના બાલભાાં
લધાયાની લાત ફાજી એ શવતા શવતા કશી ત્માયે ાસલનાળે કહ્ ાં – “શળે ગભે તેટર લધાય થામ
ણ રાવમા સલના ચારલાન ાં નથી” – ાચથના એ જ ના ાડી દીધી. નાાં કાંાઇ જરય નથી. શેરી પ્રષ ૃસત્ત
લિતે ભાને ઘેય જે રાગણી ાને સપ
ાં થી એનાાં ળયીયની ભાલજત થતી શતી તેન દવભ બાગ ણ
એને ાસલનાળના કટાંફભાાં થત ન દે િામ
ાસલનાળ ને ત્માય છી ાચથનાની ફદરાતી લતથણકાં  સલળે એનાાં ફા ફાજી એ જમાયે લાત કયી
ત્માયે એ સ્તબ્ધ ફની ગમ. ાચથના ાભને કાભ કયલાન ાં કશે છે . ના કયીમે ત ના ચારે ાભને ત
એની ફીક રાગે છે . તે દદલવે જમાયે ાઅ ફાફત ચચાથતી શતી ત્માયે ાચથના છાંછેડાાઇ ને ફરી
“ફાજી – સ ાં ત વાયી શતી – ણ ભાયી વાયને મગ્મ થલા જેટરી વાય તભે ન દાિલી – ભેં
સલનમથી ાને પ્રેભથી તભને વભજાવમા ણ િયા – યાં ત ભને નશી પાલે – કશીને તભે બાયભાાં ના
યહ્યા. શલે – ાઅલી દયસ્સ્થસત ભાાં જમાયે ભાયી તખફમત વાયી નથી. ભાયા વાંતાન ણ ભને એભન ાં
ધ્માન યાખ તેભ ાઇચ્છાતા શમ. ત્માયે ભાયી ાવેથી શેરા જે સ ાં કયતી શતી તે કમાથ કર તેભ ાઆચ્છ તે
કેલી યીતે ળક્ય ફને ?”
ાસલનાળ ભનભાાં સલચાયત શત. જે ાસતયે ક ણ ાં ાચથનાએ કય.ું તેજ ાસતયે ક ણ ાં ફા ફાજી એ
કયું છે . શલે ફાંને લશેલાયીક ફને તે વ ાં જરયી નથી ?
ાસલનાળ ન ાં ભોન વભજતા શમ તેભ ફા ફલ્મા – તાયી લાત વાચી છે . ાચથના… બાબ બાયભાાં ત
લસ રાજભાાં……

એજ

?

Page 82

FARI PACHHU E J PRASHNARTH CHINH?

તરુલય ને રેટાતી લેર..

divyabhaskar.co.in
રગ્નની લેદી ાઈય ગ મકલા જતી બાગથલી ાચાનક ભ ૂડે ભએ ાછી ડી. બાગથલે એની
રાગણીની કણી કણી લાચા વમલશાયને – રજ્જાશીન ાને ફીન લશેલાયીકનાાં નાભે કચડી નાિી.
બાગથલી ન શેર પ્રેભ ાકાે મયઝી ગમ. લાત મ ૂે એભ શતી કે, રાગણીના ગાાંડા ાઅલેગભાાં
બાગથલ ણ વાંકચામ તે શદે તે લશેતી શતી. ાને ાઅ ાઈન્ભાદક લશેણ ને રજ્જાશીન ના ઓછા શેઠ
બાગથલે ઠકયાલી દીધી.
નાનકડાં જગતય ગાભ – ાઈજી છકયી – બણલા ષયત ભકરી – ાને ભડાં ૂ ે શારે ાછી પયી.
બાગથલ – એનાાં ભાતા સતા એ ળધેર યાધા વાથે યણી સ્સ્થય થાઆ ગમ. લગલાાઆ ગમેર
બાગથલીભાાં કાઇ ણ ાઈણ નશતીં છતા કમાાંમ ન ભાંડાાઆ ાને એન ાં ન ભાંડા ાં એ એનાાં કટાંફને કરાંક
ર ફનત ાં ગય ાં શત ાં. ભનભાાં ને ભનભાાં કચલાતી બાગથલી ધીભેધીભે સલકૃત ભગજની છકયી તયીકે
ાંકાલા ભાાંડી. ઘયભાાં બાાઇ – બાબી ફશેન-ફનેલી, ભા-ફા દયે ક વાથે રઢી ઝઘડી ાલ્રડ લરણ
ાનાલલા ભાાંડી એના તયપ રાગણી યાિનાય ને તેનાાં ાઈય દમા ાઅલે ાને એને ગાાંડી ગણનાય
ને સધક્કાય છૂટે તે ાં સલખચત્ર લરણ શત એન ાં.
એન લાાંક પકત એટરજ કે એ રાગણીળીર શતી. વભાજને સલખચત્ર રાગે તેલા દકસ્વાઓની તે
વજૉક ફનલા રાગી શતી બાાઇઓ ાવે સભલ્કતન બાગ ભાાંગતી એકરી ળશેયભાાં પરેટ યાિીને યશેતી
ાને ઘણા દયખણત જડાઓ. એને ગભતા દયે ક ર ભાાં તે બાગથલને જતી શતી તે જ ત એન
ાક્ષમ્મ ગન શત.
શથ ગમ્મ. ાને એન રગ્નજીલન બાાંગ્ય.ાં સળસળયની ાદાઓ ગભી એની ત્નીના ભડાં ૂ ા શાથે
ભાય િાાઇને ાછી ાઅલી પાલ્ગન ને તે આંગીના ટેયલે નચાલતી. ક્ષીતીજ એનાાં રન દદલાન
શત તે ાઅ લાત જાણતી શતી – િૈય… કમાયે ક તેના એકાાંતભાાં તે તાની જાત જડે રઢતી શતી.
એને દયે ક રભાાં તેને બાગથલજ દે િાત શત. બાગથલને એના ભાટે કવ મ શત ાં કે નશી એની
ચકાવણી કયલા જેટલ વાબત શૈય ાં તે લિતે નશત ાં એ ત શેર પ્રેભ શત…. ચોદ લથના ાઅ
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ગાાભાાં એની વાથેની દક્રના, યભા ાને ાઅબા ફે છકયાની ભા ફની દાાંત્મ જીલન ભાાં સ્સ્થય ફની
ગમા શતા. ણ એ, બાાઇને ભાથે શ્રા ાને કટાંફને ભાથે કરાંક ફનીને જીલતી શતી. એને તાને
ઘણી લિત રાગત ાં શત ાં કે કેલી જીંદગી એ જીલે છે . કેટરાના સનળાવા એ રે છે . દયે ક લિતે ાયકાન ાં
સવિંદય રેલાન ાં એક દદલવત એકરી ફેઠી ફેઠી સલચાય કયતાાં કમાાંમ ચઢી ગાઇ કે ાઅત્ભ શત્મા કયલા
ષધી જાઇ ફેઠી.
દશિંભત કયલા ગાઇ ત્માાં પયી એને બાગથલે દે િામ… રાગણીલળ ફનીને ાછી ડી ગાઇ. કમાયે ક
ત બાગથલ ને ભાયી જરય ડલાની છે જ… ળયીયની ભિ ળધતા વાંતલા ત્નીથી કાંટાે રા
ાઈળકેયામેરા રક તેને ળધતા ાને એ યાશ જતી કે કમાયે ક ત બાગથલના દાાંત્મજીલનભાાં સતયાડ
ડળે. ાને ભાયી જગ્મા થળે.
ાને ાઅભને ાઅભ જજિંદગીના… કઠીન ચોદ લથ સલતાવમા છી. એને એની તશ્ર્મમાથ ન ાં પ
ભળ્ય ાં ત્રણ ફાક ના સતા બાગથલ. સલધય થમ… ફસ ાઅળા ઓ રાઇને બાગથલ ાવે તે શોંચી.
બાગથલે તેને કહ્ ાં – ભાયા ફાકને ભાતાની જરય છે ત ફની ળકીળ ? બાગથલી ત ાઅનાંદના
ાસતયે કભાાં ફરી ના ળકી ણ ડૂભ ફાઝી ગમેરા સ્લયે શા ાડી. બાગથલ છત શત. ાઅટરા લથ
તેં વ ાં કય…
ું રગ્ન કેભ ન કય…
ું શથ.. સળસળય.. ખક્ષસતજ… ાને એલા કેટરામ તાયા ભ ૂતકાન
દશવાફ ાઅ… ાને શલે છી બસલષ્મભાાં પકત સ ાં ાને ભાયા વાંતાન – ભાંજય છે તને ?
રાગણીથી છાંછેડામેરી બાગથલીને ફર ાં શત ાં – એ ફધા ભાાં ભેં ત તને જ જમ શત, ણ એ
રકની જેભ ત ાં ણ વાલ સ્લાથી ાને ભાટી ગ છે . બાગથલ, તને ભેં ભાય ાઅયાધ્મ દે લ ભાન્મ, ણ
ાઅજે ભને ભાયી ભર વભજામ છે . ત ાં ત વીધ વાદ ભાટી ગ ભાનલ છે . ાણીભાાં ડતાાંની વાથે
ીગી જત ાં યભકડ.ાં ણ એનાથી કાંાઇ ન ફરાય.ાં
એને spare wheel તયીકે શલે યશે ાં નશત ાં તેથી એનાાં ભોન ને વાંભસત ભાની કટથ ભાાં રગ્ન
કયાલલા નીકી ડયા. ચોદ લથ શેરા બાગથલની વાથે નીકે રી બાગથલી ની જેભ વાંકચ ાને
રજજા થી તે બાગથલ ના ાઅળયાભાાં તરલય ને રેટાતી લેરની જેભ ગઠલાાઇ ગાઇ.
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સનકાંજ ગસ્વાથી તયપડી ગમ. એના વગાન ાં કાભ કાઇક કાયણવય એભની બાગીદાયી ેઢી દ્વાયા
થય ાં શત ાં. તેન ાં ેભેન્ટ કયલાન વભમ ાઅલી ગમ શત. યાં ત તે ેભેન્ટ એક મા ફીજા કાયણવય
શથદ ાને ાસલનાળ સલરાંફીત કયી યહ્યા શતા. એણે ફે ત્રણ લિત ફાંને ને લાત કયી ણ ૈવાની
ગઠલણ થતી ાને ફીજે ાાાઇ જતા – વગાન ાં ેભેન્ટ યલડી જત ાં. સનકાંજના વગા ણ ાઅ
દયસ્સ્થસત ાભી ગમાાં શતાાં. તેથી જ ત પન ાઈય કહ્ ાં – “સનકાંજ ભને એ રાગે છે કે તભાર કાંાઇ
ાઈજત નથી. ાને ભેં ત તભને જાઇને કાભ ાઅેલ ાં – તભાયા ાટથ નય ને – કે તભાયી તકરીપન
ભને બગ ફનાલ તે લશેલાયીક ન કશેલામ. ન થામ તેભ શમ ત ના કશીદ જેથી સ ાં ભાય યસ્ત જાતે
કાઢ.ાં ”
સનકાંજ વભવભીને ાટકી ગમ. એ સલચાયત શત. ાસલનાળન ાં ભોન, સલરાંફીત ન્મામ ાને
શથદની ધાયું કયલાની કટેલન બગ સ ાં ફન ાં છુાં. ાભાયી ેઢી પકત ૈવા ેદા કયલાન ાં વાધન ફનીને
યશેત કેભ ચારે.. ગસ્વાભાાં ધાઅ  ાંાઅ થતાાં સનકાંજ કાગ રિલ ળર કમો.
બાાઇશ્રી શથદ – ાસલનાળ.
ાઅણી પભથભાાં જણાતી ાવાંદદગ્ધ સલગત તભને કશેલાની ાઅ ત્ર દ્વાયા તક રાઈ છુાં. ાઅણી
પભથ પકત ૈવા ફનાલલાન ાં એક ભાત્ર ભળીન ફની ગાઇ છે . નૈસતકતા – ચાદયત્ર કે સ્લભાન જે ાં કવ ાં
યહ્ ાં જ નથી. ાઅણે લામદા કમાથ પ્રભાણે ાઅણાાં ધયાકને ેભેન્ટ ાઅતા નથી. કાયણ ગભે તે
શમ, તે કાયણ દય કયલાને ફદરે એ કાયણ ઘયીને ધયાક ને ાઅણે ટાીમે છીએ. લામદા કયીમે
છીમે તે ઘટના ખફજ વિત યીતે સ ાં લિડાં છુાં ાને એન સલયધ કરાં છુાં.
ાઅણાાં ાઅડતીમાઓ દ્વાયા ાઅણ ાં કામથ ાઅગ ચારે છે . યાં ત તેભન ણ શક્ક ડફાડલા
પ્રમત્ન થાઇ યહ્ય છે એભને જ ડફાડીવ ાં ત ાઅણ ાં બસલષ્મ ડફલાથી કેટલ દય યશેળે તે ભને
વભજાત નથી. ભાયા સ્નેશી બાાઇશ્રી ન ાં payment due થમે ત્રણ ભશીના થમા. તે દયમ્માન ેભેન્ટ
ાઅવય ાં ાને ફીજાને ાાય ાં – એભ કેભ ચારે ? વગા છે એટરે એભને દાંડલાના ાને જે ભટ કાભ
રાલે (કમાયે ક) તેને ચાલ યાિલા વભમ કયતા લશેલ ાં ેભેન્ટ ાઅ ાં ાઅ નયાત અંધેય જ છે .
Priority list શ ખફ જરયી છે . કે જેથી તેજ પ્રકાયે ેભેન્ટ ાઅલે ાને જમાાં ાઅણ ાં લેચાણ છે ત્માાંથી
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ાઅણ ાં ેભેન્ટ જલ્દી છૂટે તે પ્રકાયના દયે ક પ્રમત્ન ને નક્કય ાને લધ દયણાભ રક્ષી ફનાલલા
જાઇએ.
યાં ત ાસલનાળબાાઇ ભોન યશે છે ાને શથદબાાઇ તભે તભાયી યીતે જ ચેક પાડયા કય ાને
ાઈખચત ન કય તે ન ચારે. દયે ક જણ તાની પયજ સલળે વબાન શલા છતા ાઅ આંિ સભિંચાભણાાં
ખફ ગાંબીય ાને ધાતક દયણાભ તયપ ાઅણને દયી યહ્યા છે . તે ાં ભને રાગે છે ાને તેનાાં સલયધ
ર ાઅ ત્ર દ્વાયા ત્રીવભી શેરા દશવાફ તાલી ભને ાટથ નય તયીકે છૂટ કયલા જાણ કરાં છુાં. ભાય
ાઅ સનણથમ જઠાણાઓ ાને ખફનજલાફદાય લતથણકાં ના ાનવાંધાન ભાાં છે તેથી ત્લદયત ાભર કયળ.
ધન્મલાદ
સનકાંજ.
ત્ર રિીને થડીક યાશતની રાગણી ાનબલતાાં સનકાંજ ગ રાાંફા કયી ટેફર ાઈય મક્યા –
ાને યીલલ્લીંગ ચેય ભાાં ઝુરતાાં ઝુરતાાં સલમાય.ું ફયફય રિાય ાં છે . જે થલાની શમ તે થામ… શલે
ત કપન ફાાંધીને ઝઝુભલાન ાં ળરાં થય ાં છે . તેણે સલચાયું કે સનકાંજ ! ત ાં એક વપ લેાયી શત. ધ્માન
યાિ જે તાયી વપતા એક ભ ૂતકા ફની ગાઇ છે . ભ ૂતકાની વપતા ના નળાભાાં તાર લતથભાન ત
કમાાંક નથી ફગાડત ને ? – સનકાંજના હ્દમે તેને ટકય કયી. ભન ાને હ્દમ ન ાં દ્વદ્વાં ાં ળર થાઇ જામ ાને
કમાાંક ાઅ સનણથમને ઝડી ાભરભાાં મકલાભાાં સલધ્ન ાઅલી ના ડે તે શેતથી તેણે સનયારીને જભ ાં
નથીની લાત કયી ાને ાઈબ થમ ફે ત્રણ ચક્કય ભામાથ ાણી ીધ.ાં ાને ેઢી તયપ નીકી ગમ
હ્રદમની ટકયથી ક્ષણીક છડાટ િાાઇ ગમેલ ાં ભન ાછુાં ાઈભ ાં થય ાં ાને એની વાથે ાઈબ થમ ેર
વપ લેાયી. હ્રદમ ની વાભાન્મ ટકય એ તને વાભાન્મ ભાણવનાાં સલચાયન ાં પ્રસતખફિંફ છે . ત ાં
વાભાન્મ ભાણવ નથી. તાયી સનષ્પતાઓને ઢાાંકલા હ્દમ વાભાન્મ ભાણવની જેભ લતથભાન ને જલા
કશે છે . ત ાં ત સવિંશ ફા છે . ફાકય ફચ્ચાના ટાભાાં બયાાઇ ને ફેં ફેં કેભ કયે છે . બરા ાઅદભી !
ાઅગ વપ શત ાને શલે ણ વપ જ યશીળ. એટરી વીધી ાને વય લાત ભાટે તાયા ભનભાાં
કેભ ળાંકાઓ યશે છે . ાઈઠ – ગજૉના કય… સનકાંજ ભાાં યશેર વપ લેાયી જસ્વા બેય ફલ્મ ાને ાઈભેયું
– તે કવ િટ નથી કય.ું ત્ર રખ્મ છે . તે મગ્મ છે .
સનકાંજ સ્તબ્ધ ફેઠાાં ફેઠ તેની અંદયના ફે સનકાંજના તણાલા જત શત. વપ સનકાંજ ાને
વાભાન્મ સનકાંજ-ભન ાને હ્રદમ. ભન વપતાન નળ કયત ાં શત ાં, હ્રદમ એ નળા છીની છડાટને
વાભાન્મ સનકાંજના રભાાં માદ ાાલત ાં શત ાં. સનકાંજ ફે રઢતા લકીર ને વાાંબતા જજની જેભ ભોન
યશી ાઅ ફાંનેની લત – દરીર રઢાાઇઓ વાાંબત શત, જત શત.
લડીરની જેભ વાભાન્મ સનકાંજ ફલ્મ. ભરી ગમ એ સનષ્પતાઓની છડાટ? તાયી એક
વપતાની ાછ કેટરી ફધી સનષ્પતાઓ શવે છે તે તને કમાાં િફય નથી ? લાયાં લાય ફદરાતા
જતા ભનભાાં ાશ્ર્લને નાથ. – સલચાયના લરમને યક. – તાયી વપતા શલે એક ભ ૂતકા છે . એને
ભરી ને લતથભાનભાાં જીલ. વાભાન્મ ભાનલી ફનીળ ત ાઅ સનષ્પતા ઓના છડાટને વશી ળકીળ.
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વપ સનકાંજ થી ાઅ ટકય કેલી યીતે વશન થામ ? તે િીજલાાઇને કશે “સનષ્પતા એત ક્ષખણક
શાય છે , સલવાભ છે . વાાંજ ડે ાને યધ્ધના દદલવભાાં ાઅયાભ કયલા ઝાંતા વૈસનકની એક યાત છે .
ફીજ દદલવ ાઈગે છે . ાને પયીથી ળસ્ત્ર વજલા ાને કવલા તૈમાય થાઇ જામ છે . તેભજ…. ાઅલી
ક્ષખણક શાયને સલવાભ ગણી તૈમાય થાઇની વપતા ના દદલવભાાં ત ાંજ ત તાયા વશકામથકયને
વરાશ ાઅત શત ને કે… ાડગ ભનભાાં મવાપયને દશભારમ ણૌ નડત નથી. ત્મા ાઅલી ક્ષખણક
શાયને તાફે થાઇને બાાંગેરી તરલાયને યણભાાં નાિીને યણ ભેદાન છાાંડી જતા વૈસનકની જેભ વ ાં
ાણીભાાંથી યા કાઢે છે . એજ બાાંગેરી તરલાયથી વયલીય યાજકભાયે શાયની ફાજીને કેલી જીતભાાં
રટી શતી. તે ભરી ગમ – ાઅભ બડ જેલ થાઇને ચકા કાાં કાઢે છે ?”
ણ વાભાન્મ સનકાંજને ાઅનાથી વ ૂય ચઢત ાં ન શત ાં. તે ધીયે ગાંબીય ાલાજે ફલ્મ. “એ ફધી
ચડીઓની લાત- થી ભાાંના યીંગણા જેલી – તેનાથી યદે ળે ાાંડીત્મભ ાઅલે તેનાાંથી લશેલાય
ન ચારે વ.ાં . ત જ કશે તેં કે ટરા ધાંધા કમાથ? કેટરી ચઢ ાઈતય જાઇ? ેરી વવરા ાને કાચફાની
સ્ધાથભાાં ધભાંડી વવરાની જેભ દયે ક ધાંધાભાાં – સ્ધાથભાાં યભતભાાં ત ાં શામો નથી? જયા ાઅ ફધી
શાયને માદ કયીને ત ાઅ વપતાનાાં નળાભાાંથી નીચે ાઈતય. ાઅ ષપીમાણી લાત છડ – ત ાં વપ
શત. તાયી વપતા ભ ૂતકા ફની ગાઇ છે . ત ાં નલા ક્ષેત્રભાાં છુાં. નલા દયે ક ક્ષેત્રભાાં ળરાઅતભાાં
ભશેનત કયલાની છે . વપતા કે સનષ્પતા શજૂ દૂ ય છે . તને સનષ્પતા તયપ દયી જતાાં દયે ક
દયફને િાતા ાઅલડ ાં જાઇએ. ત્માયછી વપ થલાળે ાઅગરી વપતાન નળ તને ાઈન્ભત
ભસ્તકે ચારતાાં જરય ળીિલે છે . યાં ત તે જે તે ક્ષેત્રભાાં. નલા ક્ષેત્રભાાં ત નીચ ાં જાઇને જ ચાર બાાઇ –
કમાાં િાડ છે . કમાાં થય છે . જતા ળીિ – ાઈન્ભત ફની ને ચારળે ત ઠકય જ િાલાની છે .
વભજમા? ાઅ વ ાં ફાક બધ્ધી છે . ાઅભ નથી પાલત ાં. ેર ભને ાઅભ ફરે છે . ાઅલા જઠાણા ત કાંાઇ
ચરાલામ ? જેલા ગાણા ગામા કયે છે . ધીય ડ – વાભાન્મ ફન…. ાને ળીિાાઈ સલઘાથીની જેભ
જાણકાય ને ાઅજ્ઞાદકિંત ફન”
ેર વપ સનિંકજ ધ ાંધલાાઇને ફલ્મ. “જાણકાય ાને ાનબલી શ ાં તે ઠીક છે – ણ દયે ક
ાટથ નય જમાયે વયિા શીસ્વાભાાં ાટથ નય શમ ત્માયે દયે કન ાં લજન ણ વયખ ાં શ ાં જાઇએને? જેભન ાં
ેભેન્ટ ડ્ ાં થય ાં શમ તેભને ન ાઅલાન ાને ન શમ તેલા ગ્રાશકને વાચલલા એડલાન્વભાાં
ાઅલાન ાં એ કેભ યલડે ?”
વાભાન્મ સનકાંજ ખ ૂફ સલચાયીને ફલ્મ. “લાત વાભાન્મ બપ્ધ્ધથી જાઇએ ત વાચી છે . ણ
જમાયે તાલ ાઅવમ શમ ત્માયે જ ઓવડીય ાં લામને?. છકયાને તેની ભા એ કસમાં બધ્ધીથી એભ
કય ાં મગ્મ ન ણ રાગે યાં ત ભા એ કડ ાં ઓવડીય ાં ીલડાલીને છકયાન ાં બલ જ કયતી શમ છે ને.
ાઅ દ્રષ્ષ્ટકણથી ાઅ ઘટના મરલીમે ત ભને એભ રાગે છે કે એની ાઅ ધ્ધસત ધાંધાની એક
ાસનલામથ દસત ધ્ધસત ણ શાઇ ળકે ને ? તાયા ાટથ નય ને ાઅ ધાંધાભાાં તાયા કયતાાં લધ વભજ
ડે છે તે લાતને તે સ્સ્લકાયીળ ને. એ જે કયત શળે તે તભાયા દશતભાાં કયત શળે તેલ સલશ્ર્લાવ નથી
ફેઠ તેભજ ાઅ લાત યથી જણામ છે . ાને જ તેભજ શમ ત ખરાવ કય – ણ ાઅ વ ાં રાઇને ફેઠ
છે . ભાર કહ્ ાં કય નશીતય છુટ કય”.
“છટૌ એલા ચકા કાઢે છે . ભાયી ફારાયાત! – કાંાઇ એ ધાંધા ાઈય છા નથી ભાયી ભાય બાગ
રાઇને જદ ધાંધ કયીળ. કાઇક નીસતલાળુાં કાભ કયીળ, ાને વપ થાઇળ કશે છે ને સવધ્ધી તેને જાઇ
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લયે જે યવેલે નશમ…. કે છી Future belougs to those who dare…. કે કાઇની િટી તાફેદાયી
વશનના થામ……”
કહ્ ાં

“બરા ાઅદભી Roling stone galhers no moss – લાી ાઈસ્કત ભરી ગમ ?”હ્રદમે ટાઢે કરેજે
“But it gets rounded…. વભજમ” ાઈગ્ર ભને તયત છણક કમો.
“તાયી ઉંભય કેટરી થાઇ બાાઇ ?”
“ફેતારીવ.. કેભ ?”
“તાયે ભાથે જલાફદાયી કેટરી છે ?”
“ઘણી ફધી – ણ એન ાં ાત્માયે વ ાં છે ?”

“તાયી વાથે નકયી કયતા શતા તે દયે ક જણ કમાાંના કમાાં શોંચી ગમા છે તે િફય છે ? ાને ત ાં
કમાાં છુાં? તે કાાંાઇ વભજામ છે ?”
“શળે, એક વભમ શત જમાયે સ ાં વાશેફી ભાાં ભશારત શત ત્માયે તેજ રક કશેતા નવીફદાય છે
બાાઆ – કમાાં શત ાને કમાાં શોંચી ગમ?
“ાઅજે એજ રક એજ કશે છે ણ બાલ ફદરાાઇ ગમ છે િરને. શેરા ાઇાથસભશ્રીત ાશબાલ
શત શલે ાનકાંા પ્રેયીત દમાબાલ……”
વપ સનકાંજ વભવભી ગમ… કડ ાં ણ વત્મ શત ાં. વપતાન નળ ાઈતાયી નાિે તે ાં ભાયણ
શત ાં. સનકાંજ ભાાંના ફેને સનકાંજ એક ભેકને તાયી યહ્યા…. ધીભે ધીભે ફાંને સનકાંજ ઓગી જાઇને ભન
ાને શદમ ફની ગમા… નાની પ્રકૃસત્ત ના ાલાજ… ાને ત્ની યીભાની તેને વભજાલટ ધીભે ધીભે
વભજાલા ભાાંડી.”
“તા રાાંફાાં વભમ ષધી ઘયભાાં ન ાઅલે ત વભજ ાં કે તાન ધાંધ જાભી ગમ છે . છી જ
ાચાનક રાાંફ વભમ ષધી ઘયભાાં યશેત વભજા ાં ધાંધાભાાં કાઇકની વાથે જાભી ગાઇ છે . નશી ભમ્ભી?
“
યીભા નાનકડી પ્રકૃસત્તની તકથ વાંફધ્ધ લાત વાાંબી વશેભી ત ગાઇ – છી કશે – “પ્રકૃસત્ત – તા છે
ને એભન ધાંધ ઘયે ણ રાઇને ાઅલે છે તેથી – ફાકી ધાંધાભાાં ત ાઈત્તય ચઢત યશેજ ને?”
ાઈદસલગ્ન ભન ફલ્ય ાં “ભનની લયા ન કાઢ ત ગાાંડ ન થાઇ જાાંાઈ?”
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તેને ટાયત ાં ાઈદમ ફલ્ય ાં – “ગાાંડ થલા જેલી શદ ષધી જલાની જરય નથી – ણ કશે છે ને નભત તે
વોને ગભત ને ાકડત તે યિડત – જે કાંાઆ કશે ાં શમ તે સળષ્ટ બાાભાાં ગસ્વે થમા સલના વ ાં ન
કશેલામ?”
“કશેલામ ણ એ યીતે ત ઘણી લિત કશી ચક્ય છુાં – ણ એને ત ઘીને ી ગમા છે . ભાયે ભાય
ાલાજ કાઢલ શમ ત કેલી યીતે કાઢ?ાં ”
શદમ શલે લડીર શય ૌ તેભ ફલ્ય ાં – “ાઅ મદાની લાત છે . તાયા સ્નેશીએ ટકય કયી કે તભારાં કવ
ચારત ાં નથી રાગત ાં એ પ્રશ્ર્ન તને કયે છે . ત ાં ાભાનીત થમ શમ તેભ રાગે છે . ાને એને ભાટે
તાયે તાર ચરણ છે તેભ ફતાલલા ભાટે તાર કેટલ ાં વાંબામ તે ભાટે ભને છૂટ કય એ યીતેની લાત
કયે એ ઘય ફુાંકીને તભાળ કયલા જેલી લાત નથી?”
“શા છે ત એજ……. ણ જિભ ત રે જ ડે ને?”
“ણ ાઅ યીતન ાં જિભ કે – જાઇએત યે યા ાને યશીમે ત કાંાઇ જ નશી?”.
“એટરે?”
“એટરે એભકે ાટથ નય ત ાઅલા ધાંધાભાાં એને તયત ભી જળે .એટરે જાઇએ ત યે યા – ાને
ધાય કે એભણે તાયા ત્રને ગણકામો નશી – ાને કાંાઆજ ન થામ – એક ાઅલેળભમ ઘટના ગણીને
ાલગણે ાને યશેત કાંાઇજ નશી લાી લાત ફને ને?”
“શા – એ ાં ફને ત િરજ.”
“એ ાં ફને જ છે . તેથી કાંાઇક એલ યસ્ત કાઢકે વા ભયી જામ ાને રાકડી ન બાગે.”
“એ ત ળક્ય નથી રાગત ાં. ભે ત જય છે ાઅ જભાનાભાાં ભાયે એની તરલાય છે . ાને ચભત્કાય સલના
નભસ્કાય નથી.”
“ચભત્કાય થી ટાંકા ગાાની વપતા જરય ભે છે . યાં ત અંતે ત નકળાન જ છે . ાનબલી ાને
ખ્ત ભાણવ ફાંને સલચાયતા શમ છે . રાાંફા ગાાન ાં ાને ટાંકાગાાન ાં ફાંનેન ાં દયણાભ. ાઅલા વભમે
ાઅણે ાઅણી જાતને ાઅણી જાતથી દય રાઇ જાઇને જ છ ાં જાઇએ – What is next ? ત
જલાફ ભળે Next is worst. એટરે ધીયજથી કાભ રે.”
“ એ રક જઠાણા ચરાલે ાને સ ાં યસધષ્ઠીયની જેભ નય લા કાંજય લા કશી ચરાલી રાઈ?”
“ના તને જેભાાં લાાંધ છે તે યજ કય. યાં ત સનણથમ રેલાન ાં શાંભેળા એભના ાઈય છડ – સનણથમ તાયે વ
કાભ રેલા જાઇએ?”
“ાગભ બપ્ધ્ધ છુાં તેથી. યાં ત તે કલ્ી રીધેરી યીતે જ તેઓ લતથળે – ાને છી જે જલાફ
ાઅલાન છે તે જલાફ એ લતે તે શેરા ાઅી દાઇને ત ાં જાતે જ કારીદાવની જેભ તાયી ફેઠેરી
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ડા નથી કાત…. ળક્ય છે તે રક તાયી લાતને મગ્મ યીતે સલચાયે ણ િયાાં… તાયા
ભ ૂતકાની વપતા તારાં જભા ાષ છે – તેન ાં ષગય કટીંગ કયીને ત્ર પયી રિ – ાને તેભાાં છુટા
થલાન ાં ન ષચલામ ત ન ચારે ?”
“એ ત લજન મકલાજ રખ્ય ાં છે ”.
“યાં ત તે િયે િય વાચ ફની જામ ત?”
“ત તેની તૈમાયી યાિલી જ ડેને?”
“એક કાભ કય ાઅ ત્ર પયીથી રિ ાને એભાાં કાઇજ પ્રકાયના સનણથમાત્ભક કથન ને ાલગણ.”
હ્રદમના ાઅદે ળને ાઅસધન યશી સનકાંજ પયી ત્ર રિલા ફેઠ.
બાાઇ શથદ તથા ાસલનાળ.
ાઅજે ભાયા સ્નેશીન ાં ત્રણ ભશીને ણ ડ્ ાં ેભેંન્ટ થય ાં નશીં. ભાયા ળબ્દની કાઇ દકિંભત જણાતી
નથી ાઅણે પ્રમયીટી રીસ્ટ જે ાં ફનાલીમે ાને અંદય અંદય ાઅલા ભન દિને ાલગણીમે તેલ
કાઇ યસ્ત કાઢીમે ત ન ચારે? તેજ પ્રભાણે ાઅણી યકભ જમાાં પવામ છે તે કઢાલા તાત્કારીક
ાઈામ કયીમે ત સ ાં ભાન ાં છુાં ાઅજે ભાયે નીચા જણ ના થતે િયે િયત ાઅ ાઅણી પભથનજ નીચા
જણ ાં છે એભ કશીમે ત ણ િટાં નશીં.
ાઅણા ાઅડતીમા દ્વાયા કામથ ધી યહ્ ાં છે . તેભના શક્ક – ાઅણા થકી ડફે છે તે ણૌ ામગ્મ
છે . તભે કશેળ – ાઅણને ન ભે ત ાઅણે કેલી યીતે ાઅી ળકીમે યાં ત ત્માાં પયીથી એજ
ચાદયત્રની લાત છે ાઅણે જમાાં ાઅણાાં નાણા ડફાડામ છે . ત્માાંથી કઢાલીને ણ તેભનાાં શક્કને ન
ડફાડલા જાઇએ – કાયણ સ્ષ્ટ છે . તે દ્વાયા ાઅણને ડફતા કેટરી લાય રાગળે.
શથદબાાઇ ાઅ રાાઇન ના જાણકાય છે . તેભનાાં જ્ઞાનન ેઢીને રાબ ણ થામ છે . યાં ત ાઅલી
નાનકડી ક્ષસત ેરા લશાણભાાં ભધદદયમે ડતાાં સછદ્ર જેલી શમ છે . ાને ાઅ લાત એક ને કાને થી
ફીજા ાાંચને કાને શોંચે તે ાઅણાાં ભાટે ઠીક ણ નશીં. ાસલનાળબાાઇ ન ાં ભોન કઠે છે . એક ભેકન ાં
ભાન વચલામ ાને ેઢીભાાં ભન દિનાાં લધે તે શેત થી ભે લાયાં લાય ાઅ લાતની ભોખિક જાણત
કયીજ છે . છતા ાઅરેિીત ાઅીને ભાયા ભનન બાય શલ કરાં છુાં જેથી ધ્માનભાાં યશે ાને ભાયે જે
નીચા જણ ાં થય ાં તે ાં પયીથી ાન્મ કાઇને ાઅલી ક્ષસત ફદર ન થામ.
ધન્મલાદ.
ાઅન સનકાંજ.
ત્રની ગડીલાી ગજલાભાાં મકીને સનકાંજ ેઢી તયપ યલાના થમ.

એજ

?

Page 90

FARI PACHHU E J PRASHNARTH CHINH?
ેઢીભાાં ેરા સ્નેશી શાજય જ શતા – ાસલનાળ ાજાણ થાઇને છત શત –“ સનકાંજબાાઇ
ાઅનાાં સ્નેશીન ાઁ ેભેન્ટ ત્રણ ભશીનાથી ફાકી છે ?”. સનકાંજે શકાયભાાં ભસ્તક શરાવય.ાં “શભણાાં
શથદબાાઇ ાઅલે એટરે લાત કયીમે.” ેરા સ્નશી શવતા શવતા ફલ્મા “બરા ભાણવ તભે ણ
ાટથ નય ાને સનકાંજબાાઇ ણ ાટથ નય – શલે શથદબાાઇ ને વ ાં છ
ાં લાન ાં – ચેક પાડી દ. એટરે
સનયાાંત.. ાને શા – તભે ના કશેળ ત ફેંકભાાં નશી પ્રેઝન્ટ કરાં ણ ાઅ ત જયા ધક્કા િાલાના ાટકે
ને તેથી…”
ાસલનાળ ને ભાથે ધભથવકાં ટ શત ાં. સનકાંજે જય ાં કે કાભ વયતાથી તે છે – તેથી ભોન યહ્ય.
ાને ચેક પાટી ગમ.
સનકાંજ ભનભાાં સલચાયત શત. વીન ઘા વમે વમો. ગજલાભાન ત્ર ગજલાભાાં યહ્ય. શલે
શથદ ાને ાસલનાળ કયળે વમલસ્થા – ાઅણે ત યાભ નાહ્યા. જ કાગ ાઅીને દીધ શત ત?
વાભાન્મ સનકાંજ ાને વપ સનકાંજ ફાંને પ્રવન્ન શતા.
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ુ ય
નમછ્

જીલબા યીટામડથ ભીરીટ્રી ઓપીવય શત. બાયે ફળુક મછન થબીમે તાલ દે …. ાને િિાયા
િામ ાઅજ ફાજભાાં ધાક ફેવાડલા જાત જાતનાાં ેંતયા કયે , તે દદલવે િેડ ડળી કાનજી લાાંદ
એનાાં ેતયાભાાં ાટલાાઇ ગમ લાડ લાલભાાં ફરાચારી કયી ાલડ ડાવમ. લમ  ૃધ્ધ કાનજી
એ કહ્,ાં જીલબા, તભાયા સતાજી એ ાઅ જભીન ાભને ાઅી ત્માયે જે બાગ ડયા છે તે વમાજફી છે
તભે લશેલાયીક કય. મછે શાથ દે તાાં જીલબા ફલ્મ…… થામ તે કયીરે ાઅ બામડાના કાભ છે .
કાનજીએ કહ્,ાં યજત ત યક્ષણ કયે …. બક્ષણ નશીં….. મછ
ાં ના થબીમા ાંાત જીલબા શસ્મ,
જાણે તચ્છ ભગતયા ને જાણે લાધ ન જત શમ ને તેભ…..
ફસ વાંખ્માભાાં શમ તેલા નફા જડે ફાથ બીડલી નશીં એ ભોંધભ લાત જીલબાને એભના
ઘયલાા એ કયી ત્માયે …. ણ યીલલ્લય પેયલત જીલબા િારી શસ્મ. કાનજી લાાંદ ન નાન
છકય ાલડ રેલા ાઅવમ ત્માયે ાઈલ્ટ વીધ ાં ફરતાાં જીલબાને િચકાટ ના થમ જભીન ડાલી
રેલાન છુ ાઅનાંદ ાને ાઅ ભીછુ ભયચ ાં બબયાલાન ાઅનાંદ એ ભાણત શત એભનાાં ઘયલાા ને
ાઅ ઠીક ન રાગત ાં. લાડ ચીબડા ગે જેલી લાત રાગતી.
ાચાનક જીલબા ગભ થાઇ ગમા. ાાંચ દદલવ….. ાંદય દદલવ ફસ ળધને અંતે કાંાઇ ત્ત ન
રાગ્મ. ત્માયે છાાભાાં જાશેયાત ાાલી મછલા પટ છાવમ. ત્રીજે દદલવે એ પટા યની મછ
કાેર પટ કાગ વાથે ાછ ાઅવમ…. છીના દદલવે િારી મછના ફે લા ાઅવમા. ત્રીજા
દદલવે ફધી મછ ના લા કલયભાાં ાઅલીમા.. કાગ ાઈયન સવક્ક ગાભન શત.
રીવ ગાભના ઘયે ઘય ખદી લળ્મા. કાનજી લાાંદ ાને તેના ાાંચ દદકયા ને રક
ાસલશ્વાવની નજયે જતા શતા. કાનજી ખફભાય શત. કાગના ત્રીજા દદલવે ફુગામેરી રાળ ભી
જેની મછ
ાં  કાેરી શતી. ગાભલાા જાણતા શતા કે ાઅ કયતત કાનજીનાાં છકયાઓન ાં… ણ… કાઇ
ફલ્ય ાં નશીં – જીલબાના ઘયલાા ચડર પડતા - ક મકી….. ા લાાંદ એની જાત ાઈય ગમ…
મછાડાને નમચ્છ કમો… કાનજી લાાંદ ાઅ કથી ગબયામ ણ ાટકી ને િિાાંય િાધ.
યજત ાને ફીજી જાત બેગી થામ ાને સલદ્રશ થામ તે શેરા રીવ ાઇન્સ્ેકટય કાનજીના
ભટા દદકયાને કડી ગાઇ.
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અભલીતી

ષસભત્રાકાકી એ એની વાષને દિ દે લાભાાં ાછુાં લાીને જય ાં ન શત ાં. ભનષિ કાકા ના મત્ૃ ય વાથે
એભની તોયી એભન રાઅફ ઘટલ જાઇત શત ણ તે ાં થત ન શત ાં. કકતી આંતયડી એ
જીલકય, ડળી ફરી ગાઇ શતી. તાય લાંળ જત યશેળે…… તે લિતે ઘગઘગતા અંગાયા ચાી
દે લાની ઘાતકી  ૃસત્ત કયતી ષસભત્રા ાઅલનાય બાસલથી ાજાણ ાકાતી શતી, વસત શ્રા દે નશીં –
ાને ળાંિણીના શ્રા રાગે નશીં.
જે દદલવે ભનષિકાકા કેન્વયભાાં મત્ૃ ય ામ્મા ત્માયે ષસભત્રાકાકીને શેર આંચક રાગ્મ,
છીત ાડાની કાાંધ જેલા જલાન જધ ફે દદકયા ઓને છ જ ભશીનાનાાં ટાંકાગાાભાાં ાકસ્ભાતે
બયિી રીધા. ત્માયે ત જફર ાચયજ થય ફાંને દદકયાને ત્માાં દદકયીઓ….જ….
કેટરી વય લાત.. વસત શ્રા દે નશીં… ણ આંતયડી કકીત િરાવ થાઇ જલાનાાં ફધાાં
િેર…. વાસલસત્ર ફફડે છે …. એ જીલકય ડળીને ભાય વાંવાય ગભત ન શત…. ણ એ ભાય
એકરીન થડ શત. એભના દદકયાન ણ શત જ ને….?
ભનષિકાકાને જમસત જતાાં ાઅલડત શત ાં તેથી તે કશેતા, ષસભત્રા છી જ સ ાં જલાન છુાં. તેથી
ઘય જભીન, ેન્ળન, કળાભાાં ષસભત્રાન ાં નાભ મકલાન ાં જરયી નથી. ભાયા છી જે છે તે દદકયાઓન ાં જ
છે ને. એટરે ઘયભાાં ભટ દદકય – જભીનભાાં નાન દદકય ાને ેન્ળનભાાં ણ લાયવદાય તયીકે
નાના દદકયાન ાં નાભ મક્ય ાં શત ાં છ એક ભશીના ના ગાાભાાં ઘયભાાં ત્રણ સલધલા ાને ચાય
છકયીઓ…. જીલકય ને ફસજ વતાલી શતી તે લાત ાઅગ લધી. ફે લસઓને કશેનાયા કશેલા
ભાાંડયાાં કે ષસભત્રા એત જીલકયને ફસ વતાલી શતી. એટરે ફાંને જણીઓ બેગી થાઇને.
ભનષિકાકાની સભલ્કત ાઈય કફજ જભાલી ફેઠી….
કેલી કયભની કઠણાાઇ. બગલનાયા મ ભારીક જતાાં યહ્યાાં…. ાને ાયકા સભરકતના ભારીક
ફની ગમા. ઘયન ાં બાડ ભટી રે જભીનની દાણ ાને ેન્ળન નાની રે….
કામદા ણ તેભની વાથે ેન્ળન ડીાટથ ભેન્ટ ભાાં ધક્કા િાાઇ િાાઇ ફાય લયવ ાથડાાઇ ાઅ
ેય ાને ેલ ાં ેય કયતાાં કયતાાં જમાયે વીધ ડ્.ાં . ાને ેન્ળનન ડીિન્વ એભાાઈન્ટ ત્રણ શજાય
શાથભાાં ાઅવમ તે દદ ષસભત્રા ને થાક રાગ્મ… એ ણ ાકાાઇ ને શ્રા દે લા ગાઇ… ણ લી ગાઇ
– એભ સલચાયી ને કે ાભ લીતી તજ સલતળે… ધીયી ફાડીમા……..
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નફા હ્રદમન

પ્રકાળ ધીભે થી ફલ્મ. “ભાયી ાવે એક યીલલ્લય છે . ાને ત્રીવ ગીઓ છે . ઓગણત્રીવ
ભાણવન ાં રીસ્ટ શત ાં. તારાં નાભ ત્રીવમ ાં છે .” – પીલ્ભભાાંથી પ્રેયણા રાઇને જાણે વાંલાદ ફરત શમ
તેભ તે ફલ્મ.
વતીળ વશેજ િચકામ – ધીભે યશીને એણે જલાફ ાઅતમ “ાઅગના 29 જણાાં જીલે છે ને ?”
જલાફભાાં પ્રકાળ િડિડાટ શસ્મ……. એનાાં શાસ્મનાાં ડધા વતીળના ેટભાાં ઉંડે ઉંડે
ાઈતયતા જતા શતા. એણે ધીભે યશીને પન મકી દીધ. પયી ાછી પન ની ઘાંટડી યણકી…. યણકતી
યશી… રાાંફા વભમ ફાદ એણે પન ાઈાડય…. ઘડકતા ાલાજે તે ફલ્મ “શેર…” વાભેથી સ્સ્ભતા
ઘઘ
ાં લામેરા ાલાજે ફરી –“ વ ાં કયત શત. ાઅટરી ફધી યીંગ લાગી ત ણ….”
“ ભને એભ કે પ્રકાળ ન પન છે .”
“વ ાં કય ાં એણે ?”
“ કાંાઇ નશીં એણે ઘભકી ાઅી ગાાંડ ભાણવ છે . એટરે જ ત ફીક રાગે છે . એને ત કાંાઇ નશા ાં
નીચલ નશીં. ફે ત્રણ દદલવ જેરભાાં આંટ ભાયી ાઅલે ત ણ કાંાઇ પેય ન ડે. ણ ાઅણી ત
શારત ફગડી જામ ને ?”
“વારાં શલે ફસ સલચાય કમાથ સલના ઘયે નકી ાઅલ જાં જત ને ફસ ાં તાલ ચઢય છે .”
“ બરે” વતીળે પન મકી દીધ.
પયી ઘાંટડી લાગી – માંત્રલત વસતળે પન ાઈાડય…” શેર !” એજ િડિડાટ શાસ્મ… છી
પ્રકાળ ફલ્મ – “ત ાં કશેત શતને કે એ 29 જીલે છે કે શોંચી ગમા…. ત શેર જાઇળ. તાયી વાથે તે
ફધા ાઅલળે… શા….શા….શા….વસતળ… ત ાં રાાંબ નશીં જીલે…… તાયી ાછ જ ાજમ…. વયજ
ાંકતી – જમસત – સ્ાંદન – સળયાઝ – ઝયીના. ફધા ાઅલળે…. યજ એક છી એક….”
“પ્રકાળ – તાયી ાછ જ – એક રીવ ાઇન્સ્ેકટય તાયી યાશ જાઇને ાઈબ છે . ત વોથી શેરા
એન ાં ખન કય. એટરે એક ગી ઓછી થાઇ. એ ગી ભાયી શળે.”
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“ વતીળ ત ાં વ ાં ફરે છે તેની તને િફય છે .?”
“ શા તાયા પન છી ભેં રીવ ઓપીવે પન કમો શત… કદાચ ાઅજ કાયણે તને ભાય પન અંગેજ
ભળ્મ શળે. તને િફય છે રીવ સ્ટેળન ત ાં જમાાંથી પન કયે છે . ત્માાંથી એકજ ઘય દય છે . ભેં એ
ાછ જય ાં છે ”
“. ત ાં જઠ ફરે છે . ત્માાં કાઇજ નથી. શલે ાઅગ વાંબા તાર ખન સ ાં એટરા ભાટે કયલા ભાગ ાં છુાં
કાયણ કે તેં સભત્ર તયીકે ભને ઉંચ રાલલાની કસળળ નથી કયી. ભને ાભાસનત નથી કમો ત ભાન
ણ નથી ાઅતય ાં સ ાં ાઈતયત છુાં એભ લાયાં લાય ાશેવાવ કયાવમ છે . ાઅ દયે ક ાશેવાવ ભને જેણે જેણે
કયાવમા છે . તેભને દયે કને સ ાં છડલાન નથી.“ એણે પન મકી દીધ.
વતીળે થડાક સલચાય કયીને પનનાાં ડામર યનાાં નાંફય પેયલલા ભાાંડયા. પ્રકાળ ધીભે યશીને
ાછથી ાઅલીને ાઈબ યહ્ય – શાથભાાં કવ નશત ાં જેલ વતીળે પન મક્ય…. ાને ાછ લળ્મ –
ાને પ્રકાળ િડિડાટ શસ્મ… નફા હ્રદમન વતીળ તયતજ ઢી ડય.
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નકયી ગઈ તે છ્ગાભાાં..

પેકટયીભાાં કાભ કયતા ાચાનક ભટાાં ઘડાક થમ વેફ્ટી ગ્રાવ શેયેર જનકની આંિભાાં
ાથડામેર રિાંડની કયચે વેફ્ટી ગ્રાવ પડય. ાને એ ગ્રાવની કયચ આંિભાાં ેવી ગાઇ.
વામયન લાગતી એમ્બ્યરન્વ ાઅલી…. ાને જનક ને શસ્ીટરભાાં દાિર કમો. પેકટયી ના
એનાાં ડીાટથ ભેંટર શેડથી ભાાંડીને પેકટયીએ ઓયે ળન કયલાન ાં કહ્ ાં – કય,ું વપ થય કે નશીં તે
ાંદય દદલવ છી જમાયે ાટ ખરે ત્માયે િફય ડે. એભ કયતાાં કયતાાં શસ્ીટરભાાં ભશીન
થમ. એની ત્ની ફાક – બાાઇ બાબી ફધાાં શલે ધીભે ધીભે ાઅલતા ઘટી ગમાાં.
ઓયે ળન ખરલાના દદલવે ભશીનાન ગાય ઘય ફેઠા પેકટયીભાાંથી ભી ગમ. ઓયે ળન ને
દદલવે ટ્ટીત ખરી ણ આંિ ન ખરી. ઓયે ળન સનષ્પ સનલડ્.ાં ડકટયે પયી ાઅળા
ફતાલી…. ફીજ ડકટય…. પયી ઓયે ળન… ત્રીજ ડકટય…. પયી ઓયે ળન… ાઅ ઘટભાભાાં
છ ભશીના જતાાં યહ્યાાં. ગાય સનમસભત ભત યહ્ય. પેકટયી ભેનેજયે જનકને વભજાવમ.
“બાાઇ વત્મન સ્સ્લકાય કયીર તભાયી એક આંિ જતી યશી છે . શલે ાઅ ડકટય ાને
ઓયે ળનનાાં ઘક્કા છડ ાને ડ્ટી ાઈય ચઢી જાલ.”
જનક ને લકીરે કહ્.ાં “આંિ જતી યશેલી કાંાઇ જક નથી ડ્ટી ાઈય એકવીડન્ટ થમ છે .
પેકટયી તભને ગાય ણ ાઅળે. ાને ચાલ ણ યાિળે”.
એન બાાઇ ાઅ દાલાની સલરધ્ધભાાં શત. એ કશેત કાંની ભાનલતા વબય લતે છે .
શસ્ીટરાાઇઝેળન તથા ગાય ાઅે છે . ાઅણે અંગત યજાઅત કયલી જાઇએ. ણ કટથ યાશે
કાભ ન રે ાં જાઇએ.
યાં ત જનકે પેકટયી ાઈય રાિ ર. ન દાલ ભાાંડી દીધ. ઘય ફેઠા ાઅલત ગાય ફાંધ
થમ. કટથ નાાં ચક્ર ળર થમા. સ્ટેમ્ પી. ાઅ. પી… ટાાઇીંગ…. ાઅ દાિર…. તે દાિર….
વગા વફાંધી સભત્ર ાવેથી ાઈછીના કયી ઘય ળરાં થય.ાં ભાનસવક ત્રાવ લધત ગમ.
પેકટયીના ભેનેજયને ાઅ ચેષ્ટા ફાખરળરાગી… શસ્ીટર િચથ છ ભશીનાન ગાય ફધ
થાઇ ચારીવ શજાય બયલાના નીકળ્મા કાંની ના લકીર લધ ાવયકાયક વાખફત થમ. ફે
લયવે ચકાદ ાઅવમ.. ઘડાક થલાભાાં જનકની સનષ્કાજી કાયણભત શતી. ભળીનયીન ાં નકળાન
ણ ેરા દાલાભાાં ાઈભેયાય ાં ાને ફદનક્ષી ન દાલ. તથા નકયી ગાઇ તે છગાભાાં…….
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પત્રલેણી સ્ટયન ાંુ ાટીય ાંુ

ાનીર, ાળક ાને ાયસલિંદ ત્રણે એ ભીને ધાંધ ળર કમો.. ાનીર કનેશફાજ, ધાંધાન
જાણકાય. ાળકની ળશેયની લચ્ચે જગ્મા ાને ાયસલિંદ ૈવા ાત્ર, એભ એકની જગ્મા- એકના ૈવા
ાને એકની બધ્ધી એભ સત્રલેણી વાંગભ થી ળર થમ સત્રલેણી સ્ટય.
ાટથ નયળી નક્કી થાઇ – વયિાબાગે કાભ લશેંચામ. વયિ નપ – વયિી જલાફદાયી – ાને
ગાડી ચારી વડવડાટ ળર ળરભાાંત ફધ વયખ ચાલ્ય ાં – ાનીરને ભાથે બાય લધ, કાયણ કે જાણકાયી
એનાભાાં તે ધીભે ધીને ાળક ાને ાયસલિંદને કેલત જામ. ભનભાાં…. શયિાત જામ… કેલી
ાઅલડત છે ભાયી – ાઅ ૈવા લાા ાને જગ્માલાા ભને છીને ાઅગ ચારે છે …. કાઇક િચો
કયલાન શમ ત ણ ભાયા સવલામ એભને ના ચારે…. લાતન પણગ ફુટય…. ાને શવતાાં શવતાાં
ાનીર ફરી ડય,…. ાળક ાને ાયસલિંદત ભાયા કાયણે ઠેકાણે ડયા…. ફાકી જગ્મા શમ કે
ૈવા શમ ત વ ાં ફને ? ાઅલડત જાઇએ, ાઅલડત !!…. એક વાન ાં ફચ્ચ ાં દયભાાંથી છુાંટાં ડી ગય
શમ ાને વલત ાં શમ તેભ ાનીરન ાં ાખબભાન વલળ્ય ાં…
ાળક ના કાને ાઅ વાના કણન વલાટ જમાયે ાઅવમ ત્માયે છાંછેડાાઇ ગમ. ળશેયની
લચ્ચલચ જગ્મા ભલી કે ટરી ાઘયી છે . તેની કમાાં િફય છે . રાિ ાઘડી ાઅતા ણ ાઅ
જગ્માન ભે િફય છે . ? ટે રીપનન ાં બાડ રાાઇટફીર ટેક્ષ-ફધ ાં ગણત શજાય રીમાત વશેજે બાડ
થામ. એ ત ળરાઅત શતી તેથી ત્રણવ બાડે ચરાવય. શલે ત છવ થી નીચે એક ૈવ ના િે. ના
પાલે ત નીકી જામ….. ભાયી ાવે જગ્મા એટરે વ ાં ભાયે ભાય િાલાન ? કણ ાં િયે િય કાતય
નાગ ફનીને…. ફુાંપાડા ભાયત શત.
ાયસલિંદને ાઅ લાત વાંબાાઇ ત્માયે મછભાાં શસ્મ. એણે સલચાયું કેલા મયિા છે , ાઅ રક ?
સલના મડીએ કદી ધાંધ થમ છે ? એભની કળતા શતી ત ાઅટરા લો કેભ ચભાાઇને ફેવી યહ્યા
શતા ? કયલ શતને ધાંધ…. ાને જગ્માત લેચલા કાઢી શતી…. ટેરીપન ફીર ણ બયાત ાં નશત ાં
ભાયી ાવેની મડીત સ ાં ફેંકભાાં મકી દે ત ત ણ લધત, ાઅ ત ધાંધાભાાં યકાણ કયીમે ત મડી લધે
ાને જડે વભમ ણ જામ…. એકડા સલનાના ભીંડાઓ, તભાયી કીંભત ત ભાયા એકડાને કાયણે છે .
વભજ જયા…. ેર ફુપાડા ભાયત નાગ પેણ ફુરાલી ને તકની યાશ જત ચકન્ન થાઇને ફેઠ છે .
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સત્રલેણી સ્ટવથન ાં પ્રબાત એક દદલવ જયા લાાંક ાઈગ્ય ાં. ાળક કાઇની ાઈઘયાણી રાલી ન ળક્ય
ાને ાયસલિંદ ફફડી ાઈઠય – ાળક ધાંધ ાઅભ ન ચારે. ૈવાભાાં બાાઇફાંધી ન ચારે. ાંદયવ રસમા
કાંાઇ નાની યકભ નથી.
ાળક ફલ્મ, ાયે એની લાાઇપ ભાાંદી છે . શસ્ીટરભાાં દાિર કયી છે . ાને એટરે ભને બેગ
નથી થત તેભાાં સ ાં વ ાં કરાં ?
ાયસલિંદ, તે શસ્ીટરભાાં કડ. વમાજ કાંટલ ચઢે છે કાંાઇ ખ્માર છે . ?
ભને વમાજન ાં ગણીત ન ળીિલાડ ાયસલિંદ, કમાયે ક ભડાં થામ ણ િરાં ાળક ધાઅ ફુાઅ થત
ફલ્મ.
ાનીર ાયસલિંદન ક્ષરાઇને ફલ્મ, ાળક ાયસલિંદની લાતત િયી છે . ાઅગભાાં ઘી
શભામને કેલ બડક થામ તેભ ાળક બડકીને ફલ્મ, એટરે વ ાં કાંાઇ ભને ૈવા લેડપલાન ળિ છે .
ાઈઘયાણી કયલી કેટરી કયી છે તે તભને કમાાં િફય છે . કેટલમ ફર ાં ડે છે . કેટરામ ઘક્કા િાલા
ડે છે ત્માયે ફને છે .
તે ાભે ણ ાશીંમા ાંિા નીચે ફેવીને શલા નથી િાતા. ભજય જડે ભાથ ાં ચઢાલીએ છીએ
ત્માયે ભાર ફને છે . ાનીર ફલ્મ.
ાને શા ાળક ાઅ લિતે બાડાન ચેક 600 ર. ન કેભ ાઈાડમ ? ાયસલિંદ ફલ્મ.
જ ાયસલિંદ ાને શા ાનીર તભે ફાંને જાણીર શલેથી બાડ સ ાં 1000 થી નીચે નશી રાઈ. એ ત
ઠીક છે ળરાઅત શતી ણ શલે ાટથ નય શલાન ભને ભાય થડ ઘટાડ ાળકે ાલ્ટી ભેટભ ાઅતય.ાં
ાનીર િીડલાાઇને ફલ્મ – એ નશીં ફને.
ાળકે કહ્ ાં ના ફને ત ફીજી જગ્મા રાઇએ…. ણ શલે ાઅ ચાયવન ભાય વશન ના થામ.
ાળક ાઅલી ઢીરી ાઈઘયાણીભાાં ત ાં શજાય બાડરે તે ના ચારે એભ સલચાયત શમ ત ભાયે વમાજ
િાઘ ના સલચાયલી જાઇએ ? ાને ભાયે ભાયા ાનબલન ગાય રેલ જાઇએ ?
ાનીરે ગાય ાઈાડય – ાળકે બાડ લઘાયું – ાયસલિંદે વમાજ ગણ્ય.ાં
ેઢીન નકય ળાાંત ાઅ ઝઘડાને જત ગણ ગણ્મ….. સત્રલેણી વાંગભ છી ભશાનદ ફની ત્રણે નદી
વમદ્રભાાં ભે … ાઅ ત્રણ નદી ત દશભારમે ાછી લી – શલે યશેળે વ ાં ? િારી સત્રલેણી સ્ટયન ાં
ાટીય ાં ?
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ળયત જીતય ાંુ કણ ?

http://www.gujaratsamachar.com/beta/images/stories/magazine/ravi/010209/24-r4.jpg
ભાંગબાાઇ એ દિભાાં ભાથ ઘણાવય.ાં “શા. એ ષળરી એભજ દિી થાઇને યશેલાની છે .”
સ ાં ભનબાાઇ ાને ષળીરા ને વાયી યીતે જાણ ાં તેથી ભેં ધડાક કમો.” જજ ભાંગબાાઇ ષળીરા ાાંચજ
લથભાાં ષયે ળને ષધાયીને યશેળે. ાને એ એના નાભ પ્રભાણે ગણ સવધ્ધ કયળે. ફર રગાલલી છે
ળયત ! “
“શાયી જળ નલનીતબાાઇ કાયણ કે તભે ત િારી ભાયી જ લાત વાાંબી છે ાને તે ણ
ાધકચયીજ…..”
“તભે એભ કહ્ને કે એ ષયે ળને ાઅગ રાલલા ફસજ પ્રમત્ન કયે છે . એને એના ભ ૂતકા ભાાંથી
ફશાય કાઢલા તનતડ પ્રમત્ન કયે છે .”
“શા. ણ ેરા જડષને એની કમાાં િફય છે . ાને ત જ એન ાં ચારેને ત ષળીરા ાવે નકયી
ણ કયાલલી છે . ાને ઘયભાાં નકયાણી જે કાભ ણ… યાતભાાં ાગીમાય ફાય લાગે સભત્રના
ઠઠ્ઠાભાાંથી – જગાય – યભીભાાંથી શાયીને ાઅલીને ઘયે સકભ ચરાલલા છે . યાતના ણ એને ષળીરા
ગયભ ગયભ િાલાન ાં કયીને જભાડે છતાાં ણ – એભાાં વ ાં ? એ ત એની પયજ છે – કશીને છૂટી ડે.”
“એ ગભે તે શમ ણ એની વાભે ષળીરા ને કમાાં એનાાં બણતયન ાં , જ્ઞાનન, નકયીન ાં ગલથ છે ?
જ એ ગલથ શત ત ાઅ વતયભી વદીભાાં જીલતા સતયાજ વાથે કમાયનમે ાચ્યતભ કેળલમ ૌ થાઇ
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ચક્ય શત ! – ણ શજી ષધી નથી થય ાં એ વ ાં ફતાલે છે ? – એજ કે એભની જીલન નૈમા ને િયાફ
નડલાન નથી કાયણ કે ષળીરા વભજ છે ાને એના સતને ષધાયલાની ચેરેન્જ રાઇને એને યણી
છે .”
“ણ નલનીતબાાઇ તાી શાંભેળા ફે શાથે લાગે એક ૈંડે યથ દડત ણ કેટરે ? સ ાં ત કસ ાં છુાં –
ાઅ જડ એકજ લથભાાં છૂટ ડી જળે.”
“ાને સ ાં કસ ાં છુાં ષયે ળને ષળીરા ષધાયીને યશેળે. ફર રગાલલી છે ળયત.”
“સ ાં કસ ાં છુાં એકજ લથભાાં કે ફસ ફસત દઢ લથભાાં એ છૂટા ડળે – ાને તભે કશ છ એ છુટા
નશી ડે. ચાર રાગી એ લાતની ળયત.”
“જ તભે શાય ત યજ રાંચ ાલયભાાં ભાયે તભને 120 ન ાં ાન િલડાલલાન ાં ાને સ ાં શાર ત યજ
5 વીગાયે ટ ીલડાલલાની કબર ?”
“કબર !”
*******
ભાંગબાાઇ ાને નલનીતરાર ફાંને ભાધ્મસભકળાા ના સળક્ષક શતા ાને ષળીરા નલનીતરાર
ના ગાભની છકયી ાને ભાંગબાાઇ ની ડળણ શતી.
જમાયથી શારર નજીક સ્ટડીમ ખલ્મ શત ત્માયથી ષયે ળને નળીફ ાજભાલલાની ચટટી
રાગી શતી. એન ભ ૂતકા ફસ માતના વબય શત. ભાફાના વાત વાંતાન ભાાં એ વોથી ભટ –
ાને એકના ડફર ના ચસ્કાભાાં એના ફાની જેભ તે ણ ાધો ગાય િાઇ ફેવ ત એ િટ યી
ાડલા સ્ટડીમભાાં જનીમય ાઅટીસ્ટ વતરામય શયગસલિંદ વીંધને કામભ કયગયત યશેત. ભશીન
એક ચા ાણીના િચાથફાદ એકાદ પીલ્ભના નાનકડા ળટભાાં જનીમય ાઅટીસ્ટ તયીકે શોંચી જત.
ાને ચાાણીના િચેરા ૈવા ફે એક ક્ષણ ખચત્રભાાં દે િાલા યતા કાઢી રેત.
એક દદલવ શયગસલિંદ સવિંધે ભટ યર ાઅતમ એક લેાઇટયન જેને દશયાઇનને એક ખચઠ્ઠી
ાઅલાની શતી. ાને દશયાઇન ચીઠ્ઠીલાાંચીને જલાફ ાઅે ત્માાં ષધી કેભેયા વાભે એને ાઈબા યશેલાન ાં
શત કભવેકભ 25 યીટેક થમા છી ળટ ઓકે થમ ણ ષયે ળ ત શલાભાાં ાઈડતાાં થાઇ ગમ શત. શલે
એ શીય થાઇ જ ગમ……
ળટનાાં ભે રા 50 રસમા ભાાંથી 25 રસમા શયગસલિંદ રાઇ રીધા. ાને ફાકીના 25 રસમા રાઇ
ષયે ળ ાછ પમો. ષળીરા એ ાઅ લાત જાણી – ાને શ્રધ્ધાથી એન શાથ શાથભાાં રાઇ કહ્ ાં – ષર !
ાઅણ નળીફ શલે ઝક્ય ાં છે . તાયાભાાં થડીક દશિંભત ને ઘગળ શળે ત ાઅણે જરય કમાાંક સ્સ્થય
થાઇવ.ાં
ષળીરા ન બાાઇ દીરી – એક વભમન નલનીતરાર ન સલઘાથી શત. તેની ાવેથી
નલનીતરાર ષળીરાના લરણ ને જાણતા થમા શતા 1969 ભાાં જમાયે ષળીરા એ ષયે ળને યણલા
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ાચાનક શા ાડી ત્માયે દીરી વશીત તેભના ઘયભાાં ફધાને ફસ આંચક રાગ્મ શત. જૂના યીત
યીલાજ પ્રભાણે ફા રગ્નથી ફાંધામેરા ાઅ જડાને ષળીરાને ભા એ ાસલસધવય તડીજ નાિેરા
કાયણ કે ષયે ળના ફાાએ એ જભાના ભાાં ઠગસલધ્મા કયીને દે લાળુાં કાઢેલ ાં ૈવા – સલશ્ર્લાવે રક
ાવેથી ાઈઘયાલીને એક ચીટપાંડ ળર કયું શત ાં. ાને નાભ પ્રભાણે ચીટપાંડ લડે રકને ચીટ કયી
ગમેરા ભ શયાભના ૈવા ઝાઝુાં ટક્યા નશીં. યે વ ાને વટ્ટાના ળિભા એ ૈવા ાઅવમા એટરી જ….
ફલ્કે એથી લધ ઝડે ગ કયી ગમા. ાને વાથે વાથે થડા ઘણા જે કાંાઇ ષયે ળની ભાના ગાદીના
શતા તે ણ ચાાઈ થાઇ ગમા.
દીરીની ષળીરા નાની ફશેન. કોટફીક વફાંધ સ્થામા. ણ નલનીતરારને શેરે થી જ
ષળીરા ખફ જ ચતય ાને બધ્ધીળાી રાગતી ાને જમાયે ષયે ળને યણલાની શા ાડી ત્માયે
દીરીના પ્રશ્ર્નન ફસ ષ ાંદય ાને બપ્ધ્ધગમ્મ જલાફ ાઅેર. ષયે ળ બરે ાબણ જેલ છે . જડબયત
છે . ણ ભાય એ સત છે . એને નાનણથી ભાય દસ્ત ભાનેર છે . એનાભાાં યશેરી ષશપ્તતને સ ાં ભાયા
પ્રેભા રાગણીળીર વમસ્કતત્લ લડે દૂ ય કયીળ. એને ભાયી સનષ્ઠાથી સ ાં ચેતનલાંત કયીળ.
દીરીે તે લિતે કહ્ ાં શત ાં “ભાસ્તય વાશેફ ! ાઅ ષળીરા શાથે કયીને તેના ગે કશાડ ભાયે છે .
બણતય છે કળતા છે . ઘાટ છે . ાને ઉંભય છે . – મગ્મ મયતીમ ભે તેભ શલા છતાાં ેરા જડબયત
ને ષધાયલાની ઘેરછાભાાં િાડાભાાં ડે છે . વ ાં કય ાં ?”
નલનીતરાર ત્માયે ણ ભોનજ શતા. યાં ત અંદય ની કાઇક રાગણી એભ કશેતી શતી કે
ષળીરાની શ્રધ્ધા જીતળે. ચક્કવ જ જીતળે.
ષયે ળના નાનાબાાઇ, નાનીફશેન, ષયે ળની ફા. ફધાાં એ ષળીરાને એક ાલાજે લધાલી રીધી
શતી. ળરાઅતભાાં એભ થત ાં શત ાં કે ચાર થયા જેલ દીકય ઠેકાણે ડય છી એભ થય ાં કે ઘયભાાં
કભાત ાં ભાણવ ાઅવય ાં છી એભ થય ાં કે શલે ઘય કાંાઇક ાઈચ ાં ાઅલળે. એક ત કભાલલાની ત્રેલડ ાને
કયકવયથી ઘય ચરાલાની ાઅલડત જતે દશાડે ફાન ાં રાાંછન દૂ ય કયી છકયી યણાલળે. કાંાઇક
એલી અંગત ગણત્રીઓ લડે ષળીરા ઘયભાાં ઓત પ્રત થાઇ ગાઇ, ણ ીગળ્મા નશીં ષયે ળ ાને
ષયે ળના સતા જસભમતપ્રવાદ. ાઅભેમ ખફ વાયા ભાણવ િયાફ ભાણવ ભાટે ત્રાવદામક જ શમ
છે …. તેભ ષળીરા તેભના ભન ય ફઝ ફની ગાઇ.
*******
“ભાંગબાાઇ ! કેભ છ ? – નલનીતરારે બભ ાડી ાયે નલનીતબાાઇ ! તભે કમાાંથી ાશીંમા ?”
“શભણાજ ભાયી ફદરી કારરથી ડીવા થાઇ છે . તેથી જાઇનીંગ ીયીમડ ન ાં ાઠલાડીંય ાં ાશીં
નાનાબાાઇને ઘયે ાઅવમ છુાં. ણ તભે ાશીંમા કમાાંથી ?”
“ાભદાલાદથી તભાયી ફદરી કારર થાઇ ાને સ ાં ફીજા જ લે ાઅણાંદ ાઅવમ. ાશીંત ભાયા
વાાના દીકયાના રગ્ન ભાાં ાઅવમ છુાં.”
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“ઘણ વભમ થાઇ ગમ, નશીં ! ાભદાલાદ છડમે ? કેભ છે બાબી ? ેરી તભાયી દદકયી-ટીક-શલે ત
સ્કરભાાં જતી થાઇ ગાઇ શળે નશીં ?”
“શા ળીલ્ા 6 ઠ્ઠાભાાં છે . ભટ યજની એસનજીનીમયીંગ ના શેરા લથભાાં છે . ળાાંસત છે .”
“શા ભાય દીક ણ ફી. એનાાં છે લ્રા લથભાાં છે . છીન જતીન ાઅાઇ.ાઅાઇ.ટીન ાં કયે છે . ાને છે લ્ર
કોસળક ાઅ લિતે શામય વેકન્ડયીન ાં ભાટલ ાં પડલાન છે .”
“વ ાં ફીજા વભાચાય ? “
“િાવ નશી”.
“તભે ેરી ષળીરાને ઓિને ?”
“ેરી ! ાભદાલાદભાાં ભાયી ફાજભાાં યશેતી શતી તે ને ?
“શા તેજ.”
“તેન વ”ાં
“ ાયે શા. છીત એ ફે જણ લચ્ચે ફસજ ઝઘડા થતા શતા. િાવત ેરી એન ગાય ણ ષયે ળને
ઘયિચથ ફાદ કયીને ાઅતી શતી. તેથી તે ખ ૂફજ ચીઢાત ાને એન ગાંજેયી ફા – ણ છકયાને
ફગાડલાભાાં ાછી ાની ન કયત વ ાં થય ાં તેભન છી ?”
“િાવ કવ ાં નશી ણ….”
“ફાંને છુટા ડી ગમા ?”
“શા ાને ના”.
“એ ગ ગ કેભ ફરછ નલનીતરાર?”
“એની વશનળસ્કત ાને ધીયજથી ષળીરાએ ધાયે રા સવધ્ધ ભેલી ત િયી, ણ એ ચાલી ન
ળકી”
“એટરે ?”
“એટરે ાઅ વાભે તભે જે ખચત્રન ાં ફડથ જઓછ ને તેભા જે નામક અંફયકભાય છે તેને જયી ધાયીને
જઓને ?”
“કાંાઇ િફય નથી ડતી ?”
એજ
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“ષયે ળ જ અંફયકભાય છે .”
“તેને અંફયકભાય ફનાલી ને ષળીરા છુટી ડી ?”
“ના અંફયકભાય ફનાવમાન ાં ગલથ તે રાઇ ન ળકી.”
“ાઅભ, લાતને ાઈિાણાભાાં ન પેયલ કાંાઇ વભજામ તેભ કશને માય”.
“ફસ રાાંફી લાત છે . એભ કયને ઘયે જ ાઅલ.”
“તભે માય ! લાત જાણલાની ાઇન્તેજાયી લધાયીને ઠાંડ ાણી યે ડ છ શાં કે.”
“ચાર એભ કયીમે સ તભને 120 ન ાં ાન શેરા િલડાલી દઉં ળયત શાયી ગમ ને તેન ?”
“…….”
“કેભ ! મગ
ાં ા થાઇ ગમા માય !”
“વ ાં ફલ ાં ? ભને એભ થત શત કે સ ાં ળયત શાર ત વાર !ફે જણન વાંવાય ફની યશેને !”
“ફે જણન વાંવાય જરય ફની યશેત ણ…. જે ક્ષણથી ષયે ળ ષધયલા ભાાંડય. તે ક્ષણથી ષળીરા
ફગડલા ભાાંડી શતી.”
“એટરે ?”
“એટરે જે ક્ષણથી ષયે ળને તાની જત્નની ભશત્લકાાંક્ષાઓ વભજાલા ભાાંડી શતી તેજ ક્ષણથી
ષળીરાના ભનભાાં જીતન ગલથ જન્ભલા ભાાંડય શત.”
“એ ફનીત ન ળકે…. િયે િય ષળીરા નાભ પ્રભાણે ષળીરજ યશી શળે.”
“ણ…. એની તશ્ર્લમાથ ન ાં પ ભતા શેરાજ… ષયે ળ અંફયકભાય ફનતા શેરાજ… નભણી
ગલથ યદશત ષળીરા ગલીષ્ઠ ફની ગાઇ. અંફયકભાય ફનાવમાન ભદ તેભને રગ્નજીલનનાાં બાંગાણ
તયપ રાઇ ગમ.”
“ચાર ત્માયે ત ભાયે ણ તભને વીગયે ટ ીલડાલલી યશી.”
“ણ કેભ ?”
“ળયત ત સ ાં ણ શામોજ ગણાઉં”
“કાઇ યીતે ?”
એજ
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“ભેં ત ભાન્ય શત કે એભનાાં રગ્નજીલનન ાં બાંગાણ ષયે ળ ને કાયણે ફનળે. યાં ત ાઅ ત ષળીરાને
કાયણે ફન્ય ાં તેથી ત સ ાં ણ ળયત શામોજ કશેલાઉં !”
“ત છી ળયત જીત્ય ાં કણ ?”
પ્રશ્ર્નાથથ ના બાય શલાભાાં તયત તયત ાઅલતી એવ.ટી ફવની બ્રેકભાાં સલરીન થાઇ ગમ.
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Hate letter

ાક્ષમ ાઈદાવ ફેઠ શત. સલક્રભે એને ાઅલીને જે લાત કયી તેનાથી તે ગથી ભાથા ષધી શચભચી
ગમ શત. સનળા એની ફાણ ની વિી. મગ્ધાલસ્થાભાાં પ્રેમવી ાને મોલન કાની સ્લતન યાણી.
એને ચાશતી શતી – લટ નન્વેન્વ !
સ ાં ણ એજ કસ ાં છુાં સલક્રભ she is pretending. ભેં ણ એને એજ કહ્.ાં you are pretending ત ાં
ઢોંગ કયે છે . એ ચીફાલરી ! ઓશ વયી ! એ કશે why should I pretend? ભાયે ઢગ કયલાની ળી
જરય? તફા ! તફા ! ગા ષધી શા શમ ત ણ…. ભાયે ત કવ ાં નથી – સ્ટીડ નશીં ત ? ાક્ષમ –
ત ાં તાયી લાત જલા દે ણ ભેં નીળાના ઢગરાફાંધ પ્રવાંગ જમા છે જે દીલા જે ાં ચખ્ખ ાં કશી ળકે કે
એને તાયે ભાટે વ ાં છે ાને વ ાં નશીં ?
ણ સલક્રભ તે ળરાઅત કાઇ યીતે કયી એત કશે.. પયીથી… શા શજી ભારાં ભન ભાનત ાં નથી –
સલક્રભ ભાયી વાભે જત શત કદાચ દદરવજી કે ાઅશ્ર્લાવન કે એનાાં જે ાં કાંાઇક એની અંિભાાં બયીને.
You see! ાઅ લિતે યનીલવીટીભાાં ાભાયે જફયી ાઈથર ાથર કયલાની શતી. ત ાં ત
ટાાઇપાઇડ ભાાં ડેર તે લિતે Very suddenly I met her on the bus stand –hey!- as she
knows that I am very well friend of yours. એ ભાયી વાભે શવી સ ાં ણ શસ્મ –quite formal….
ાઅિી દસનમાનાાં ગતા સ્ટેન્ડ ય ભામાથ – ાધયાભાાં યી એક ફવ ણૌ જતી યશી. than very
suudenly I remember your woeds yaar.. એ લાડાની ફશાય નીકલાન પ્રમત્ન ષધ્ધા નથી
કયતી… એટરે કે – As you said your love is limited up to waadaa premises , well. લાત ભને
લાતભાાં ભેં એને છય.ાં
નીળા ? તને િટ ન રાગે ત એક લાત છુાં ? એ કશે શ ! લી વાયા નળીફે સ્ટે ન્ડ ય ણ કાઇ
શત ાં જ નશીં તેથી ભાયી દશિંભત લધી ડી. direct attack કમો. નીળા ! Is your love limited up to
wada premises? – શેરા ત એ ફાધાયાભને કળી વભજ જ ન ડી તેથી ભેં પયીથી છય .
ત કળ જ જલાફ ન ભળ્મ. િારી ભરકી તેથી થડી ભાયી દશિંભત લધી “ાક્ષમને ટાાઇપાઇડ
થમ તે ત િફય છે ને… શા.. ત ાં જલાની છે િફય રેલા…?”
“ ના ઘયે ાઅલળે છી જાઇળ.”
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“ શાં.”
“ You should go. He will be really pleased. You see … એની જગ્માએ સ ાં શાઈ ને ત સ ાં ણ એ ાંજ
ાઇચ્છુાં – પયી ાછુ એજ સ્ભાાઇર…
ભેં ાઅગ ચરાવય ાં – well..what I feel કે તભાયે ફે જણે એકાદ લિત ફસ ળાાંસતથી ભ ાં
જાઇએ… and now things should be setteled in between you two. –because you see he is also
tired by resigning the girls off course ! the pressure of marraige has been too much !” એટરે
એને કાંાઇક ટયફ રાાઇટ થાઇ
“ણ ભને એ ાં કાંાઇ પીર નથી થત ને ?”
“ એટરે ?” સ ાં ચક્ય –
“એટરે ! કે ભને એ કાંાઇ નથી” –
” સ ાં કાંાઆ ફસ વભજ્મ નશીં ? “એના ભઢા ય કાંાઇ બાલ ફદરાતા શતા ? ભેં છય ાં well of course..
ાચાનક જ તેનાાં ભઢા ય દવ લથ ભટી થાઇ ગાઇ શમ તેલી ગાંબીયતા ાઅલી ગાઇ – એટરે ભેં ટણ
ભામો – એભાાં serious વ ાં થાઇ જામ છે . ? Take it easy! and be frank enough. – ત એકદભ તકરાદી
જઠાં ાં શાસ્મ ફુટી નીકળ્ય.ાં .
” ના ણ િયે િય ભને એ ાં કાંાઇ જ નથી Just friendly.”
“ Are you sure you were dealing with him quiet friendly ?”
એણે વીધ્ધી આંિભાાં આંિ યલીને કહ્ ” of cource. “
“ Well ! Than matter is Serious ! He is a victim of misunderstanding .”
“Is it ? “
”શાસ્ત લી ?”
“ વ ાં શાસ્ત લી ? you are pretending ? I think..ણ તાયે ઢોંગ કયલાની જરય ળી ?”
“ But why should I pretending ? ભાયે ઢોંગ કયલાની જરય ળી…? ાને ભાયી ાઅગ શજી ત્રણ
ફશેન ાને એકબાાઇ ફેઠા છે . એટરે નેચયરી એલી ાઈતાલ ન શમ… જ કે ાક્ષમને ણૌ ફે ફશેન
ફાકી જ છે ને.”
” Well Don‟t takeit ill.. ણ… ભે તાયા ભ ૂતકાને ઢાંઢી એલ પ્રવાંગ ળધલા પ્રમત્ન કમો
જેભાાં……
જમાયે તભે વોથી શેરા યનીલવીટી ય ભળ્મા ાને ત્માયથી ાછા ાઅલતી લિતે
એજ

?

Page 106

FARI PACHHU E J PRASHNARTH CHINH?
તે છય ાં કે ાઅ લાત એક ફાજ ની ત નથી ને? ાને ાક્ષમે કહ્ ાં શત કે ના. એન્ડ ધેન ભાયી કાંની
િયે િય ગભે છે ને ? – ાક્ષમે કહ્ ાં શત ાં શા.
”ત એણે વ ાં કહ્ ાં સલક્રભ?”
“જ જઠ્ઠાઓની દનીમા.she said. ભને કળી િફયજ નથી – Really I was too angry.. after all માય !
સ ત third party ગણાાઈ But I amreally teling that to trust woman is next to trust the lier છી
ભે લાત લાી રીધી કે “જ ાક્ષમ misunder standing ન ળીકાય શમ ત ાઅણે એટરે કે ભાયે
ાને નીળાએ તેને વભજાલલ જાઇએ.”
” વ ાં વભજાલે ધ ૂ !” સ ાં એકદભ ગયભ થાઇ ગમ.” જ સલકી ! તેં ખફ વાર કયું ાઅ ગચ
ાં લણ ન
નીલડ રાલી દીધ ચાર દસ્ત ! સ ાં ાઈડ – વાડા ાાંચ લાગી ગમા.” “ બરે” કશીને સલકી ગમ.
શભણા જ ભાયી તફીમત વશેજ વશેજ યીકલય થાઇ શતી. ટાાઇપાઇડ ને રીધે િલાત ાં કવ જ ન
શત ાં ત્માાં ાછી સલક્રભે ાઅ ધભાર કયી નાિી જ કે ાઅ ફધી લાત ત લીવેક દદલવ શેરા થી શતી.
યાં ત ભને ાઅજે િફય ડી. ાચાનક જ જીલ ફલા ભાાંડય. નીળા યે નીળા ગાાંડી ! ાઅ તભે વ ાં
ષજય ાં ? – વ ાં એને િયે િય ભાયે ભાટે કવજ નશી શમ ? નાના એ ાં ત ન ફને. ભાયા દયે ક વાયા ભાઠા
પ્રવાંગે તે ભાયી વાથે શતી. એ એ કેભ સલચાયી જ ળકે ? ભાંદદયભાાં દયયજ બગલાનની જાના ફશાને
ાડધ ણ કરાક આંિ ભીચાભણા – બગલાનને ચઢાલેલ ફુર ભાયી તયપ ધય – ભાયી નજય
વભક્ષ પ્રવાંગની શાયભાા ળર થાઇ ગાઇ. એક ણ પ્રવાંગ એલ ન શોંત કે જેભાાં એન વશેજ ણ
િચકાટ દે િામ શમ. એક ાઈન ાઈન સનવાવ ભોં ભાાંથી નીકી ગમ.
“ાક્ષમ.. વ ાં ાઅભ ભાથે શાથ દાઇને ફેઠ છે … ફેટા… શજી તાયી ભમ્ભી જીલતી છે … ભયી નથી
ગાઇ.ભમ્ભીએ. એભના રાક્ષણીક ાલાજભાાં ભને તાંદ્રાભાાંથી જગાડય –જ ભમ્ભી પયી ફરીળને
ત તને તાયી લસના વભ…” ભમ્ભી ન સ ાં નાન ાને રાડકલામ તેથી…ક્યાયે ક ાઅલા રાડ સ ાં
કયત..ાને ભમ્ભી િીજલાાઆને કશેતી..”લસ ની લાત શભ ના કય દીકયા શજી ત બણલાન ઘણ ાં ફાકી
છે .. ”
સ ાં યાતના વાડા દવ ષધી ખફ કામથયત યહ્ય કે યશેલા પ્રમત્ન કમો જેથી નીળાન ાં ભત વલાય ન
થાઇ જામ. ણ વાડા દવે ફધા ષાઇ ગમા. ાને પયી ાછુ ેલ ાં ડયાભણ ાં એકાાંત ાને સલચાયની
ધાયા… ાચાનક ભનભાાં ઝફકાય થમ. નીળાડી… ભને એક તયપી ઠયાલલા ભાગે છે .. યાં ત એ
ફચ્ચને િફય નથી. સ ાં ાક્ષમ છુાં. સ ાં કાંાઇક કયીળ. જરય કયીળ. ણ વ ાં કયીળ…? ાને એ પ્રશ્ર્નાથથ
ખચન્શની ાછ પયી ાછા સલચાયની વાંગ શાયભાા. જાણે કીડીમાર ાઈબયાય.ાં
ફે ત્રણ દદલવ ાને એટરી જ યાત ાઅ ાં કીડીમારાં ાઈબયામા કય.ું અંતે ેરા છાંછાડામેરા
સ્લભાને ફલ કમો – ાને નીળાની ાઅ લાત ને િટી ાડલા ભેં કાગ રિલાન ળર કમો.
નીળા !
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સલક્રભ ડ્રાભાાં ાઅટીસ્ટ છે તેની તને િફય છે … લી ભજાકીમ ણ ખફજ. એના ભનભાાં
ાચાનક તક્ક ાઅવમ ાને તાયી વાથે તે લાત જડી ફેઠ કે ભને તાયા ભાટે કણી રાગણી છે પ્રેભ છે .
જ જે ભરભાાં યશેતી ભને કદી તાયા ભાટે પ્રેભ ન શત, નથી ાને નશી શમ. શા ાઅણે ાઅગ
ાછ યશીમે તેથી ઓણિાણ શમ – તેન ભતરફ એભ ત શયગીઝ નશી કે સ ાં તને ચાસ ાં છુાં તેથી
કાઇણ જાતની ગેયવભજણ ાઈબી કયીળ નશીં.
સલક્રભની યમજી ાને નાટકીમ લતથણકાં થી િટાં રાગ્ય ાં શમ ત તેના લતી યભેંટીક રાગ્મ શાઈ ત.
ભાયે દદરગીયી વાથે કશે ાં ડળે કે એત ભાય સ્લબાલ છે . સ ાં દયે ક કરેજ ની છકયી ઓ વાથે લાત
ચીતભાાં યભેંટીક શાઈ જ છુાં જેથી એલી કાઇ િટી ભાન્મતા ાઈબી ન કયીળ. સલક્રભને ાઅલ ડ્રાભા
કયલા ભેં કદી કશેર નથી.
ાક્ષમ.

જજિંદગી ન શેર ત્ર –નીળા ય.. ભાયી સપ્રમતભા ય – ાને તે ણ શેાઇટ રેટય. હ્દમની
અંદય કવક ડાંખ્મા કયે છે . શેાઇટ રેટય.. શેાઇટ રેટય… કેલી કભનળીફી – ાઅ સનળા ભાટે ત કેટકેટરા
સ્લતન ગથ્માાં શતાાં. કેટકેટરા પ્રેભ ત્ર રિલાના કડ વેવમાાં શતાાં. ાને એને રિલ ડે છે . શેાઇટ
રેટય વોથી શેરા… કાઇક ાજાના
ાં
બાલ ભનભાાં ાઈબયાલા ભાાંડયા પયીથી ેલ ાં કીડીમારાં ાઈબયાલા
ભાાંડ્.ાં એક છી એક કીડી શાય ફાંધ કાઇક દાણ કાઇક લસ્ત ાં. કાંાઇક ને કાંાઇક રાઇને ફશાય નીકલા
ભાાંડી.
એક લધ યાત લીતી ગાઇ.
સ્લભાન ન છાંચાડામેર નાગ પયીથી ભ ૂત થાઇને ભગજ ય વલી ગમ. ાને ત્ર
ાઅલાન ાં નક્કી કયી દીધ.ાં એકાદ કરાક ભાાંડ ાઈધ્મ શાઇળ. ણ કણ જાણે કેભ ાજફ ળાાંસત રાગતી
શતી. ચાય દદલવ ાને ચાય યાતનાાં ભન ભાંથન છી સનણથમ રીધ શત ને તેથી ! ણ હ્રદમભાાં
ડાંિત ાં શત – ચકા મકતા સલચાયને િાંિેયી નાખ્મા.
ાગીમાયે ક લાગે તૈમાય થમ ેરી ચીઠ્ઠી ગજલાભાાં નાિી ાને ફશાય જલા જત શત ત્માાંજ –
નીળા ાઅલી. એજ ભભીલ ાં ભીઠ્ઠ શાસ્મ લેયતી લેયતી. ભનના ગસ્વાને ી જાઇને સ ાં શસ્મ. “શામ ાહ!..
ખફ ગસ્વે થમ છે ને… ણ ાઅ લિતે ગસ્વે કયલ જ શત એટરે સ ાં તાયી િફય કાઢલા ન ાઅલી
ણ ાઅજે ન યશેલાય ાં ભને ભાપ કયીળ ને ?”
“જ નીળા ! સલક્રભે ભને ફે ત્રણ દદલવ ય જ લાત કયી” ફને તેટરી ટક્ષતા. ભાયા ાલાજભાાં
રાલીને કહ્ ાં – એ શવલા ભાડી.” ભાયા બા યાજા સલકીબાાઇને તે દદલવે ખફ ફનાવમા ફસ ાં ભઝા
ડી” – છી એકદભ ગાંબીય ફનીને “ાહ – ત ાં િયે િય વાચ ભાની ગમ ?”
“ના….ના… ભને શત જ કે ાઅ ફધ િટ જ છે .” ભેં ભાયા ગજલા ન શેાઇટ રેટય ાંાતા
ાંાતા કહ્.ાં .”
એજ
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ભાયી ળકુ ન ુ શ ુ થળે?

ભેઇરફક્વભાાંથી ભેરન થકડ રઇને શયે ળ ઘયભાાં ેઠ.ફાથરુભભાાં ફ્રેળ થલા ગમ.અને,તેની તની
ચા ફનાલલા યવડાભાાં ેઠી.ભેરન થકડ અને ચા રઇને એણે યીડીંગરુભભાાં મ ૂક્ાાં.ફ્રેળ થઇને તે
ચા ીતાાં ીતાાં આજની ભેર જલા રાગ્મ.અચાનક ેનથી રખામેર વયનાભાલાા એક ભટાાં
યફીડીમા ય તેની નજય ડી.કોતકુ લળ તેણે તે ઉાડ્.ાં ુ વાભાન્મ અશીં ભેર ટાઇ કયે ર વયનાભા
વાથે શમ છ્ે .ભકરનાયન ાંુ નાભ જઇ એન ાંુ આશ્ચ્રમથ લધી ગય-ાંુ નકુ .અઠલાદડમાભાાં ફે-ત્રણ લાય
ભનાય એન પન:વાંતાન પભત્ર.ણ,એ એને પૉન કયી ળકત શત કે રુફરુ લાત કયી ળકત શત.આ
ત્ર રખીને વસ્ેંવ ઉભ ાંુ કયલાની ળી જરુય શતી?એને થડ ગબયાટ થમ.થડી ળાંકાવદશત એણે ત્ર
ખલ્મ.
શયે ળના વાંફધનથી ળરુ થમેર આ ત્રભાાં,તાને શાંુ વાંફધન કયવ ાંુ તેનાથી ળરુઆત
ુ ી ત આલી જરુય જ ન ડી શતી.એકફીજાને ગા દઇ,અને છ્ી ,શ્રીશદય જેલાાં ળબ્દ
થઇ.આજ સધ
ુ ાકાત અને પલદામ થતી.આજે નકુ ે ત્ર રખલાની ળી જરુય ડી? ળાંકાના લાદ ઘેયાાં
ફરી મર
થતાાં ચાલ્મા.અને ત્ર આગ લાંચામ.
ુ ખ! એલા ત શાંુ કાભ કમાથ છ્ે ,કે દુપનમા તને
”एक दिन मीट जायेगा….”ની કડીઓ યુ ી થઇ.” મય
માદ યાખે. શા…શા…શા…આ લાાંચતા યશસ્મ યાકાષ્ઠાએ શોંચ્ય.ાંુ શયે ળને રાગ્ય ાંુ કે નકુ  એની વાભે
આલીને ઉબ છ્ે .
”ત્ર રખલાની ળી જરુય શતી?પૉન કમો શત કે રુફરુ લાત કયતે ને?”
”કદાચ,ભાયી ાવે તાયાાં જેટરી દશિંભત શત!”
”ચાર ફવ શલે દદરીકુ ભાયની ઓરાદ,ડામરગ ફાંધ કય,કાભની લાત કય.”
”પયીથી ફર ત.”
”શા,આ ત્ર ત ાંુ લાાંચત શઇળ તમાયે ,કદાચ હુાં ઑયે ળન ટેફર ય મતૃ ય ુ વાથે ઝઝૂભત શઇળ.”
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એ લાત જરુય ભેં ભાયાાં પભત્ર અને સ્નેશીજન થી છુાલી છ્ે કે,ભને કેંવય છ્ે .ભયલાન ાંુ નક્કી
છ્ે .ઑયે ળન મ ૃતયુને ાછ્ ઠેરી ળકે એભ છ્ે .યાં ત,ુ એ ચાાંવ પીપટી પીપટી છ્ે .શેરાાં પીપટી પક્ત
મ ૃતયુ ાવે છ્ે .અને,ફાકીના પીપટીભાાં ભાયાાં વતકભો-જે નશીલત છ્ે ,ભાયાાં કુ ટાંુ ફી અને ળકુ ની
બસ્ક્ત,લડીરના આળીલાથદ,પભત્રની દુઆ અને ડૉકટયની કુ ળતા.ત જાશેય છ્ે ને મતૃ ય ુ ાવે
જીતલાના ચાાંવ લધી જામ છ્ે .અને….”
”ચાર શલે,ફહુ થય.ાંુ વાચી લાત ફર.”
”ભને ખફય શતી.ભારાં ુ કઇ વાચ ાંુ ભાનળે જ નશી.શકીકતની જજિંદગીભાાં ણ નાટક જ કમાથ છ્ે ને…!”
“ના,હુાં તાય પલશ્વાવ કરાં ુ છુાં.ણ,આ ફધ ાંુ અચાનક કેલી યીતે…?આઇભીન કે ….ક્ાયે મ તને કે ભને
તાયા લશેલાયભાાં કે યજજિંદા જીલનભાાં…ત ાંુ વભજે છ્ે ને હુાં શાંુ કશેલા ભાાંગ ુ છુાં.”
”ભને થડી ળાંકા ત ગમેરી.એટરે,ડૉક્ટય ાવે ગમેર ણ-ડૉકટયે ચેતલણી આેરી ણ
ખયી…તને ખફય છ્ે ને અશીંના દલાના ખચાથ.એટરે…”
“ણ ગાાંડા,ભને ત કશેવ ાંુ શત.ાંુ ”
”ભને જાણ શતી એટરે જ ભેં તને જણાવ્ય ાંુ ન શત.ાંુ જ ત ાંુ ત પભત્રભાાં ચાંદન છ્ે .ચાંદનન  ૂજાભાાં
ઉમગ થામ,ચચતાભાાં નશી બરે ને છ્ી એ ચચતા નકુ ની શમ….ભને અતમાયે ભાયી ચચિંતા
નથી.ભને પક્ત એક જ લાત કયી ખામ છ્ે કે – ભાયા છ્ી ભાયી ળકુ ન ાંુ શાંુ થળે?”
શયે ળ એક પભનીટ ભાટે ફત્રીવ લયવ શેરાના મફ
ાંુ ઇના તખ્તા ય શોંચી ગમ. જ્માાં નકુ 
ક.ભા.મળ
ાંુ ીના ભારલપત મજ
ાંુ ને જીલત કયી દે ખાડી યહ્ય શત.‟ફેડીઓથી જકડામેર નકુ 
તાના શાડી અલાજથી”-તૈર, ૃથ્લીલલ્લ્બ ફરેલ ાં ુ પયે ત  ૃથ્લી યવાત જામ , આ ત જયા
પલચાય આલી ગમ કે– રક્ષ્ભી યાજાઓને તમાાં જળે,કીપતિ લીયને જળે.ણ ભાયાાં છ્ી ચફચાયી
વયસ્લતીન ાંુ શાંુ થળે?”
આજે નકુ  એ જ ત ફરી યહ્ય શત-“ભાયી ળકુ ન ાંુ શાંુ થળે?”
પયી એકલાય યપુ નલથપવટીની વાભાજજક નાટક શદયપાઇભાાં ટી.ફી.ના યગના દદીની ભ ૂપભકાભાાં,એ
તખ્તા ય દે ખામ.કુ ટાંુ ફ ભાટે તાના યગની યલા કમાથ લગય ફે-ત્રણ ાીભાાં કાભ કયી જાત
ઘવી નાખત,નકુ ે આધ ૂપનક શ્રલણના ાત્રને જીલાંત કયી દીધેલ.ાં ુ
જર્જદયત અલાજભાાં વયકાયી દલાખાનાના ખાટરા ય ડીને-“ભને ભતની ચચિંતા નથી.ણ, ભાયા
ગમા છ્ી,ભાયા ઘયડાાં ભાફાન ાંુ શ?ાંુ ”
આજે નકુ  એ જ ત ફરી યહ્ય શત-“ભાયી ળકુ ન ાંુ શાંુ થળે?”
શયે ળે ત્ર આગ લાાંચલ ળરુ કમો.
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ળરુઆતના ત્રભાાં નકુ ની દશિંભત લયતાતી શતી.અવાધાયણ વ્મસ્ક્તતલ ધયાલત આ ભાણવ
આખીમ જજિંદગી વાભાન્મ અને વાધાયણ ફનીને યશી ગમ તેન ાંુ દુ:ખ અને ફા ચખ્ખ લયતાત
શત.તે તાની જાતને દશિંભત આત શત.વઘન કપળળ છ્ી ણ એને ળબ્દએ વાથ આપ્મ
ુ  ડય આટર બમાનક શળે તે તેને વભજાત ાંુ શત.ાંુ શયે ળ
નથી એ શયે ળને વાપ દે ખાય.ાંુ મ ૃતયુ કયતાાં મતૃ યન
નકુ ને દશિંભત આલાના ળબ્દ ખલા,ગઠલલા ભાાંડય.અને,અચાનક,યાજ્મ નાટય ભશતવલના
ુ ગમેરાાં ભાનલીની
તખ્તા ય તે જજિંદગીના કુ રુક્ષેત્રભાાં યધ્ુ ધથી શેરાાં શાયી ગમેરાાં,ભનથી તટી
ભ ૂપભકા કયત.અને, કૃષ્ણની જેભ દશિંભત આત નકુ - શયે ળને ધ્માનભાાં આવ્મ.જજિંદગીની
દપરવપી વભજાલત.શયે ળને શવવ ાંુ આલી ગય.ાંુ કુ દયત ખયે ખય પાાંટાફાજ છ્ે .ગઇકારન તખ્ત ાત્ર
પેયફદરી વાથે શકીકતભાાં શયે ળની વાભે મ ૂછ્ભાાં શવી યશી શતી.
ત્ર આગ લાંચામ.
શકીકતની જજિંદગીભાાં હુાં ળકુને ભન,લચન કે કભથથી ક્ાયે મ ણ લપાદાય યહ્ય નથી.અને, હુાં લપાદાય
ળા ભાટે યહુાં? કુ દયતે લપાદાયી ત ઘડા અને કત
ૂ યાને ઠાાંવી ઠાાંવીને બયી આી છ્ે . અને,હુાં ત ભાણવ
છુાં. ત,લપાદાયીથી ભને શાંુ રાગે લગે ? અયે ભને શાંુ ,આખી ભાણવજાતને અયે ! આણે ઘૉડા કે
કત
ૂ યા થડા છ્ીએ. શ્રીશયી શ્રી શયી….હુાં શાંભેળા ળકુ ની અંદય- તને ખફય નથીણ, ેરી યાં ડીના
ુ ી ત લાાંધ આવ્મ
નખયાાંઓ ળધત. બજનેષ ુ ભાતા….ળમનેષ ુ યાં બા ભાતા અને બચગની સધ
ુ થતા ળમનેષ…
ુ .ભાાં શાંભેળા હુાં અધયુ  યહ્ય.કદાચ અભાયા પન:વાંતાન શલાન ાંુ
નશી.યાં ત,ુ શ્રકની ણ
આ ણ કાયણ શઇ ળકે.શલે,અતમાયે ભને લપાદાયીન અથથ વભજામ છ્ે એટરે જ……..
આજે નકુ  એ જ ત ફરી યહ્ય શત-“ભાયી ળકુ ન ાંુ શાંુ થળે?”
જજિંદગીને જેભ જવ ાંુ શત ાંુ તેભ જલા દીધી, જે કયવ ાંુ શત ાંુ તે કયલા દીધ.ાંુ તણ, આજે ફેલપાઇ કે
દગ…ક્ાયે ક ણ ળાભાટે?ન શ્ન ત ભેં એને કમો નથી.એણે ભને જેભ પેયવ્મ તેભ હુાં પમો.કયવ ાંુ
ુ ાન ફનાલલાની કપળળ કયી અને,એણે
શત ાંુ શ,ાંુ ફનવ ાંુ શત ાંુ શાંુ અને,ફનાલી દીધ શ.ાંુ શાંભેળા શનભ
ફનાલી દીધ લાાંદય….શા..શા..શા..શલે પદયમાદ કને અને ળા ભાટે કયલી.અયે ! વાાંબનાય ત કઇ
શલ જઇએ.
પલચાયે લ ાં ુ કે કરભભાાં તાકાત છ્ે અને ભાાંહ્યરાભાાં કરાકાય છ્ે ત,તખ્તાઓ ગજલીશ.ાંુ વ-વ ેઢી
માદ યાખે તેવ ાંુ ઉત્તભ વાદશતમ- નયપવિંશ ભશેતા ને ભીયાાંફાઇ જેવ,ાંુ વર્જન કયીશ.ાંુ અને વાંતાડીને લેચવ ાંુ
ડે અને તેલી જ યીતે લાાંચવ ાંુ ડે તેવ ાંુ ભાત ૃબાાનુાં અભાન થામ તેવ-ાંુ ગાંદુ રખાણ રખવ ાંુ ડ્.ાં ુ
ેટ,વભાજ,કુ ટાંુ ફ ણ આન જ એક બાગ ગણાલ જઇએ.બરે એ ાભાાં બાગીદાય ન થતાાં
લાચરમ લાલ્લ્ભકી થઇ જામ.ણ,શકીકત ત લાલ્લ્ભકી જ લાચરમા થતાાં શમ છ્ે .ઉત્તભ પ્રણમ કથાઓ
રખી,લાાંચકન ાંુ દદર યડી ઉઠત.ાંુ ણ ના,એવ ાંુ નશીરખલાન.ાંુ અશ્રીરતાની જ કઇ ભમાથદા શમ ત
તેને ેરે ાયન સ્ત્રી-રુ ુ ન નાગનાચ જ રખલાન…,અને રખલ ડય. જલાફદાયીઓ શતી.
વાલ…
ાં ુ ગભાાં વાાંક નાખી કશે કે દડ…આ ફધાભાાં ળકુ ભાયી વાથે યશી એ આજે ભને ખફય ડે
છ્ે . શલે ભને થામ છ્ે કે ભાયા ગમા ફાદ ભાયી ળકુ ન ુ શ ુ થળે?
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