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‘રાેમ રાેમ નય>ાે અાનંદ – અંઘાેળ’
• જયંત મેઘાણી

ઇટલી દેશના ઉગમણ ે .કનારે અા.2અા3તક સાગરની છાેળાે 
પણ શમીને ઉદાસ બની ગઈ હશે, <ારે અા=ાેને>ા નામે અેક 

દીકરી પાેતાના ઘરમાં AભુAાથEના કરતી હતી : ‘Fપતાની 
યાતનાનાે હવે અંત અાણજ,ે હે દેવ!’ તાે અેની મા રાેઝાKબા 
દેવળમાં ઇસુ ભગવાનન ેઅરદાસ કરતા ંહતાં : ‘હે Aભુ, મારા 
Lારા AMુNને હવે તારે ખાેળે મેલુ ં છંુ, તારા પુPને શીળાે લેપ 

દેજ!ે’ અે જ ટાણે થાેડે દૂર પેSારા નગરની ઇTUતાલમાં AMુN 

તVાના દેહે અાખરી 3વરામ લીધા,ે ને Aાણનું પંખી .દગંતની 
વાટે પાંખાે ફફડાવી ગયું. .દવસાેથી કાયાના FપY જરને 
ધમરાેળતી વેદનાઅાે 3વરમી ગઈ. Zવનને જણેે ઉ[વ 

બનાવીને ગાયા કરેલુ ં કે ‘રાેમ રાેમ નયEાે અાનંદ-અંઘાેળ’ અે 
ક3વ-\ચતારાે-છ^બકાર – Zવનનાે ક3વ – પાેતાનાે અસબાબ 

સંકેલીને પરમને પંથે પ_ાે. અાૅગaની 30મીની અે સવાર 

હતી.  
કેટલાય .દવસથી દીકરી અા=ાેને>ા AMુNભાઈની અાવરદા 
લંબાવવાના ઉપચારમાં મચી પડી હતી, પણ Aેમાવતાર Fપતા 
અેને વીનવતા હતા: “બેટા, હવે નથી Zરવાતી અા યાતના. મને 
રાેક મા, જવા દે. અાપણા ેલગાવ મારી પીડા બની ગયાે છે.” 

અા=ાેને>ા કહે છે, “છે>ા .દવસા ે દરFમયાન પડી જવાથી 
કરાેડરbુને અેવું નુકસાન થયું હતું કે પcાને Zવનપયdત 

‘eીલ-ચેર’ના બંદી બનવાનુ ંથાત.” વરસાેથી દમનાે fાgધ તાે 
પજવતાે હતાે જ; હવ ેકીડનીની તકલીફ પણ ભળી હતી. દેવળ 

જૂનું થયું હતું. 
*

પૂવEhે ભાવનગર પાસેના અધેવાડા ગામના હાેવાના સગડ 

લઈને AMુNભાઈ અેકવાર ભાવનગર અાવેલા <ારે, હવે તાે 
ભાવનગરનું પાદર કહેવાય અેવા અે ગામે અમે ગયેલા, પણ 

વડવાઅાે દહાણ ુ વસવા ગયા હશે <ારના iૃ3ત-અવશેષ 

કાેઇ જફૈ જણ કનેથી પણ મળેલા નહm. દહાણુમાં લાકડાનાે 
વેપાર સંકેલીને તVા કુટંુબે 1938માં મુંબઈને વતન બનાfું. 
અ<ારે ચાેપાટી પર જ ેઘરમા ંપ.રવારનાે અેક વેલાે વસે છે અે 
જ AMુNનું પણ ભારતમાંનું થાનક. (મારા ં બા-બાપુZ અે 

પહેલા અે જ nલાૅકમાં રહેલાં તેનું iરણ અે અમને બહુ 

રસપૂવEક કહેતા.) અામ, કા.ઠયાવાડ સાથેનાે અેમનાે નાતાે 
સીધાે નહm, પણ સા.હ<ના ઘેરા સંપકp  અેમને તળપદા 
સંSારજળ Fપવાqાં હશ.ે અને પછી તાે અેમની ક3વતામાં 
અને અેમની \ચPસંપદામા ંઅા તળપદા રંગાે ભરપૂર rઝલાયા 
છે. જવેા કા.ઠયાવાડમાં, તેવા જ રાજsાનમાં, તેવા જ ઉtર 

ભારતમાં કે પંચrસY ધુ-ભૂFમ પંhબમાં.  
1954-55ના અરસામાં AMુNભાઈને મહેu2ભાઈઅે ભાવનગર 

નાેતરેલા, ‘યુગવંદના’નાં કેટલાંક કાfાેના ભાવાેને અvભfw 

કરતાં \ચPાે કરવા માટે. મારી અે તરુણવયની સાંભરણાે તાે 
ભુંસાઈ ગઈ હશે. અે પછીના ંવરસાેમાં xારેક મળવાનું બyું 
હશે : બસ, અે જ સદા હસતાે ચહેરાે, ને અે જ રસભરી 
વાતશૈલી, સૃz{ના સકલ રસાે માણવાનાે અને સાથે હાેય તેને 
તેમાં સહભાવક બનાવવાનાે ઉમળકાે : AMુNભાઇની Aકૃ3તની 
અા મુ2ા Zવનપયdત જળવાયેલી રહી. Pીસેક વરસ પહેલાં 
યુરાેપની રખડપ|ીઅે નીક_ાે હતાે <ારે અેક .દવસ કાેમાે 
જઇને ઊભાે ર~ાે. પહેલીવાર અેમનાં સહચરી રાેઝાKબા અને 
અેમનાં Pણ સુંદર સંતાના ે સાથે પ.રચય થયાે. બે-Pણ 

.દવસના અે સહવાસે રાેઝાKબાઅે �જન બનાવી દીધાં. માેટી 
દીકરી અા=ાેને>ા, નાની નીરા, અને બેઉ બહેનાેનાે ભઈલાે 
.નહાર. પ.રવાર hણે પાંચ પ.રY દાંનાે અાrશયાનાે. રાેઝાKબા 
\ચP-rશ^�કા. સાથે ઉtમ ગૃ.હણી, ઉtમ માતા. અેમનું 
અા3ત� મહેમાનને ઘરના બનાવી દે. ઘરમાં ભારતીય Zવનનું 
વાતાવરણ. કા.ઠયાવાડી, રાજsાની, પંhબી લાેકકળાની 
જણસાેથી ખ\ચત ઘર hણે નાનું અેવું સં�હાલય. બેઠકખંડમાં 
અેક કા.ઠયાવાડી પટારાે. રાેઝાKબા કહે : ‘અામાં મારંુ અાણું 
ભયEું છે.’  

અાK�સની ગીરીમાળામાં hણે Pણ પ�થી પડી હાેય અેવી Pણ 

સરાેવર-સેર : તેમાંની અેક પ�થી અેટલે કાેમાે સરાેવર. તેને તીરે 

નામેરી અા નમણું કાેમાે નગર ઇટલી દેશના અાેતરાદે સીમાડે 

પહાડાેની ગાેદમાં ઝૂલે છે. અેક સવારે સરાેવર hેવા લઈ ગયા 
અને ઇટલીના લાેકZવન 3વશેની તરેહતરેહની વાતાે કરતા 
ગયા. રાેઝાKબાઅે કલાકાે સુધી ગાડી ચલાવીને �ામAદેશ 



બતાfાે. નZ�ા ગામમાં ઇટલીના તળપદા Zવન 3વશેનું 
ખુ>ું AદશEન hેવા ગયા. <ાં છેવટે મુલાકાતી-પાેથીમાં 
અvભAાય લખી દેવાના ેહતાે. AMુNભાઇ કહે, ‘અં�ેZ અને 
ગુજરાતી બVે ભાષામાં લખાે’. 
રાેઝાKબા–AMુNના Fમલનયાેગની વાત પરીકથા-શી ર� છે. 

FમPાેની Fમજલસ હાેય કે ભાવકાેની સભા હાેય, AMુNભાઈ 

અેમની અે 3વ�ંભકથા ત�યતાપૂવEક માંડે. અેમા ં અેમના 
અાગવા લહેકા ભળતા hય. AMુNભાઈના �મુખે જમેણે અે 
કહાણી સાંભળી હશ ેઅેમને અેમના મધુર સહZવનની Aતી3ત 

થયા 3વના ન રહી હાેય. પ.રપૂણE દા�<નું અાવું .નમEાણ તાે 
દીનાનાથે નવરાશની પળાેમાં જ કયEુ ં હશે અેમ માનવાનું મન 

થાય. ભાવનગર અાવે <ારે કે અમદાવાદમાં ઉષાબહેન 

[ઉપા�ાય]ને ઘેર પડાવ હાેય <ારે, સવારની ના�તા-બેઠકમાં 
.દવસનાે અારંભ AMુNભાઇ રાેઝાKબાની વાતથી કરે, કરે અને 
કરે. AસV દા�<ની અે xારીમાં જ ેPણ ફૂલ ખી�ાં અેમણે 
પણ માતા અન ેFપતાના કલાસંSારા ેઝી�ા. નાનાે પુP .નહાર 

Aયાેગશીલ sપ3ત બyાે છે. વચેટ દીકરી નીરા ઇટલીની અેક 

રેશમ ક�નીમાં ફૅશન .ડઝાઇનર છે. અને પહેલા ખાેળાની 
અા=ાેને>ા સંકાેચ સાથે કહે છે, ‘હંુ મારા Fપતાની વારસદાર 

છંુ : અાઇ અેમ ડૅડ્સ ચાઈ�’. Fપતા સાથે ચૈતrસક સંગ હતાે. 
AMુNભાઇની છ^બકળાનું અનુસરણ કરતી અા=ાેને>ા પણ 

સજEનના પંથ પર ડગ માંડી રહી છે.  

‘છાેળ’ કાfસં�હના Aકાશનના કામે અમદાવાદ જવાનું હતું. મ� 
પૂ�ું, ‘હાૅટેલમાં રહેશુ?ં’ કહે : ‘કાેઇને ઘેર રહેવાનું ન બની 
શકે?’ મ� 3વક�ાે અાLા તેમાંથી અેમણે ઉષાબહેન 

ઉપા�ાયના ઘર ઉપર પસંદગી ઉતારી, અને અમે Pણ 

.દવસનાે hણે rશ^બર ર�ા.ે ઉષાબહેન તાે હતાં જ, અેમનાં 
સંતાનાે કાૈશલ અને \જગીશા પણ હતાં. રાજકાેટથી ય�ેશ દવે 
પણ hેડાયા. AMુNભાઈ અેટલે રસ અને ઉ>ાસનાે Aપાત.. 

Zવનના કણકણમાંથી રસ શાેધી કાઢે, અને ઉ>ાસને 
Aસરાવે. અેક સાંજરે ઉષાબહેનના ઘરમા ંવાતમેળાે થઈ ગયાે. 
Zવતરનુ ંસંભારણું બની hય અેવી હા�ની છાેળાે ઊડી હતી.  
AMુN-મુ2ા કહી શકાય અેવી અે લા��ણક છ^બ અાજ ેપણ 

નજર સામે ખડી થાય છે. વળતે .દવસે ર3વવાર હતાે. 
સાબરમતીના પટમાં ગુજરીમાં અમે ફરતાં હતાં, પણ 

AMુNભાઈ જૂનાં વાસણની અેક લારી પાસે ઊભાઊભા કાેઇ 

વાસણ તપાસતા હતા. છેવટે પસંદ કરેલુ ંપાP લીધું. પછી ફાેડ 

પાqા ે કે ‘કાલે રાેઝાKબાનાે જ�.દવસ છે : તેને માટે છે’. અે 
દંપતીના જૂના ંવાસણાેના સં�હમાં ઉમેરા.ે  
\ચPકારે કૅમેરાનાે કસબ હ�તગત કયEા.ે AMુNભાઈની અાંખાે 

સચરાચરમાં કુદરતે વેરેલી અપરંપાર રસAદ રચનાઅાે શાેધવા 
મંડી. ગટરના ઢાંકણા પર ઢાેળાયેલા તેલમાં, હારબંધ ગાેઠવેલી 
મીઠાની ગુણાેમાં, કે �ા�aકના કાણાવાળા પા.ટયામાં, અને 
બારીના કાચ ઉપર બાઝેલા ં વરસાદી જલ^બY દુઅાેમાં પણ 

અેમને અાકૃ3તઅાે દેખાણી અને તેને ત�ીરાેમાં ઝડપી લીધી. 
અમે.રકાના ં મહાનગરાેની અેકધારી sાપ<-રચનાઅાેમા ં
અેમણ ે 3વrશ{ ભાતા ે (‘પેટ�E’) શાેધી. અાન ે અેમણ ે

‘અૅ��ે�’ છ^બકલા કહી. અેકવાર ભાવનગર ઊતરતા 
3વમાનમાંથી મીઠાના અગર hેયા, ને અાવીને કહે, ‘અગરાે 
hેવાનું બની શકે?’ ગયા hેવા. <ાં અેમની નજર ફરી ‘પેટ�E’ 
શાેધવા મંડી, કેમેરાની કીકીઅાેમાં અેને ઝડપવા લા�યા. અા 
અેમની છ^બકળાનાે અા�ાદ અેમણે ભાવનગરમાં FમPવૃંદને 
�લાઈડ બતાવીને કરાવેલાે. છે>ાં વરસાેમાં અેમણે વૃ�ાેના 
પણEગુ�ાેની અનેક ત�ીરાે લીધી. ‘.નસગEની પણEzલFપ’ અેવા 
નામ હેઠળ અા કૃ3તઅાેનુ ંAદશEન કરવાની અેમની ઇ�ા હતી. 
(અાવી પાંચ છ^બઅાે અેમણે ‘છાેળ’માં મૂકી છે.) અેમની 
કાfકળામાં અેક નવીન અખતરાે અાfાે અે હાઇકુ-રચનાનાે.. 
અામ તાે, છેક ‘60ના દાયકામાં — હજુ ઇટાલીઅન ભાષાનાે 
મહાવરાે નહાેતાે <ારે — અેક રા{�ીય UધEામાં અેમના 
ઇટાલીઅન હાઇકુને પહેલું ઇનામ મળેલું. અે પછી સુષુ� રહેલાે 
અેમનાે હાઇકુ-રસ પાછાે સળવ_ાે, અને માૈzલક અને 
અનુવા.દત હાઇકુ રચાતાં ર~ાં : અં�ેZમાં, ઇટાલીઅનમાં અને 
ગુજરાતીમાં. અેક પPમાં લ�ું: “અેક અકળ ઘટના :અાપણી 
બીચ ચાલતી રહેતી ’ટેzલપzથક’ અાપ-લે : તમે ‘તણખલાં’ની 
તૈયારીમા ગળાડૂબ હશાે અે જ અરસામા ં હંુયે હતાે ‘ઇ રનેટ’ 

¡ારા hપાની હાઇકુના અ¢ાસમા.ં કંઇ કેટલીય ‘વ�Eુઅલ’ 

સફરાે કરી hપાનની છે>ા વરસ-દાેઢ વરસ દરFમયાન ને અે 
અનુભવા થકી જ£ાં rસtેર-અ�શી જટેલાં અં�ેZ હાઇકુ. ને 
પછી ઉમળકાે થઇ અાfા ેhપાનની હર સાલ યાેhતી બે’ક 

અાંતરરા{�ીય હાઇકુ UધEા મહm ભાગ લેવાનાે... મને Pીજંુ 

ઇનામ મ_ું!” 

અે 2000ની સાલ હતી. ‘છાેળ’ના છાપકામ .નFમtે ભાવનગર 

અાવેલા અને ઘણા .દવસાે સુધી અેમની સાેબતનાે લાભ 

મળેલાે. કાfસં�હનું ¤�ાેઝકામ ¥ાં થતું હતું અે અેક 

FમPના મથક પર કલાકા ેસુધી બેસીને Aૂફનું મઠારકામ કયEા 
કરતા. ઝીણીમાેટી ગાેઠવણીઅાે કરાવે, બદલાવે, ફરી બદલાવે 
: અાટલી ચીવટથી કામ કરનાર જણ ક¦Lૂટરના અે 
કારીગરાેઅે પહેલીવાર દીઠા.ે સામાy કારીગર હાેય તાે અાવી 
‘ચીકાશ’થી કંટાળી hય. પણ AMુNભાઈ તાે FમPાે 
બનાવવાની કળાના માહેર. થાેડીવારમાં તાે સામા માણસને 



પાેતાનાે બનાવી લે, તેના hણે �જન બની hય. ‘છાેળ’નું 
¤�ાેઝકામ કરનાર જુવાન હરેશની સાથે મૈPી સાધી લીધી. 
h§યુ ંકે હરેશના Fપતા વણકર છે, <ારે કહે, ‘મને તમારે ગામ 

લઈ જશાે? તમારંુ વણાટકામ hેવું છે’. ને અેક .દવસ 

હરેશભાઇની સાથે ઊપqા વાળુકડ. અેમનાે તળપદાે કસબ 

બરાબર hેયાે. કાર.કદEીના ે અારંભ AMુNભાઈઅ ે મુંબઈના 
વણકર સેવા કેu2ના .ડઝાઈનર તરીકે છેક 1959માં કરેલાે. 
અને \ચP-rશ^�કા તરીકે .નવૃt થયા પછી રાેઝાKબાઅે પણ 

વણાટકામને કલા-મા�મ બનાવેલું; ઘરમા ંજ શાળ ગાેઠવેલી. 
AMુNનાં સાગર-\ચPાે અન ેરાેઝાKબાઅે વણાટમાં નીપhવેલી 
સમદર-લહરાેની જુગલબંદી જવેું સ.હયારંુ AદશEન પણ અેમના 
કાેમાે નગરમાં યાેhયેલુ.ં ભાવનગરની અે જ ખેપને અાગલે 
.દવસે મુંબઈથી ફાેન અાવે છે : “ ’નવનીત-સમપEણ’માં 
ભાવનગરનાં પ�ીઅાે 3વશે લેખ છે; તેના લેખક નવનીત ભ|ને 
મળવું છે.” પછી તાે નવનીતભાઈ અેમને 3વ�ાેરીઅા પાકE  અને 
કંુભારવાડામાં યાયાવર પંખીઅાે hેવા લઈ ગયા. મને ડગલે ને 
પગલે તાbુબી થતી હતી : અા માણસની �ાન-સંવેદના કેવી 
અખૂટ છે!  

AMુNભાઈ અેટલે સંવેદનાેનાે સાગર. જમે હા�ની છાેળાે 
ઉડાડી શકે, તેમ મનુ¨લીલા તેને હલાવી-રડાવી પણ શકે. 

ઇટલીમાં ઘરસંસાર માંqાે હતાે હજુ તા,ે રાેટલાે અને અાેટલાે 
— બVેની કાળી શાેધમાં હતાં. બે જણને અને ફૂલ સરીખી 
દીકરીન ે સમાવી શકે અેવા અાશરાની શાેધમા ં વર-વહુ 

મર�ણયાં થઈને મ�ાં હતા.ં ધીરજનાે છેડા ેઅાવી ગયાે હતાે. 
અે જ વખતે અેક સાવ અh§યા યુગલે કાેઈ Fપછાન, કાેઇ 

ભલામણ, કાેઇ અનામત-અૅડવા� મા�યા 3વના, માP અેટલું 
h§યુ ં કે અા ગાૈરવરણાે જુવાન અાપણા મુલકનાે નહm, 
ગાંધીના દેશનાે છે, ન,ે બસ, પાેતાના નાના માળામાં સાંકડ-

મા�કડે અેમને સમાવી લીધાં : અા વાત, AMુNભાઇ, તમે તાે 
ડૂમાે ભરાયેલા કંઠે, અાંસુભેર કહી છે, પણ અમારી અાંખાે પણ 

<ારે છલકાઈ હતી. .નવૃ©t પછી ભારતની ખેપના ખરચ 

કાઢવા અેમણે કીFમયાે કયEા ે : કાેઇવાર બનsલીમાં, xારેક 

ચેVઈમાં, કદીક સૂરતમા,ં તાે xારેક વળી .દ>ીમા ંયુવાનાેને 
.ડઝાઇનકળા શીખવવાના પંદર-વીસ .દવસના rશ^બરા ે
યાેજતા. અેમના ે Aવાસ-ખચE તાે નીકળતાે, પણ તરુણ 

3વMાથEીઅાે સાથેનાે સહવાસ પણ અેમની સજEક-ચેતનાને 
લીલીછમ રાખતાે. થાેડા .દવસાેનાે અાવાે મેળાે વmખાતાે <ારે 

ઊFમª લ વાતાવરણ સરhતું : 3વMાથEીઅાે અને AMુNભાઈ 

અાંસુઅાે ખાળી ન શકતા. કાેઇ અનુભવ, કાેઇ Aસંગની વાત 

કરતા કરતા સંવેદનભીના થતા અેમને વાર ન લાગતી.  

1984ની સાલ. ભાવનગર અાવેલા. કહે, ચાલાે, રાજsાનમાં 
થાેડંુ રખડીઅે. રાણકપુરમાં પહેલાે પડાવ. સાથે ય�ેશભાઇ 

[દવે] અને મનાેહરભાઇ [દેસાઇ]. કહાે, AMુNભાઇ, અ ેપછી 
બે વરસે તમે rશકાગાેની જગ3વ�ાત અાટE  ઇં«¬ૂટના 
3વMાથEીઅાેને ભારતનાે કલાAવાસ કરાવેલાે, તેનાે 3વચાર 

અમને Pણ ‘3વMાથEીઅાે’ને કલા�ાન અાLું હતું તેના ઉપરથી 
જ સૂઝ્યાે હતાે કે નહm! રાણકપુરનાં દેવાલયાે, રાજsાનના 
અંત.રયાળ મુલકમાં પહાડાે પર hણે બુકાની બાંધીને ખડાે 
હાેય અેવાે બંકાે રખેવાળ કંુભલગઢ, અને પછી ઉદયપુરની 
મ�યુગીન કલાસ�દા : અા બધાની સાચુકલી પહેચાન અમને 
કાેણ કરાવત! રાજsાનનું અે ®મણ iૃ3તનું સંગી બની ગયું 
છે. મ� દહેશત દાખવી હશ ે કે અાવા યાેગ ફરી xાં થવાના, 
<ારે તમે શું લખેલું, AMુNભાઈ, યાદ છે? —  

"અાપણે ભેળાં હયEાંફયEાં ને મંનભરી મા§યા અે .દવસાે ફરી 
કદી નહm અાવે અેમ કેમ કહીશું? વીતે, ન{ પામે અે તાે sૂળ. 

સૂ¯ તાે અજરઅમર. મંનભર માણી જ ેજ ેભીતર ભરી લીધું અે 
તાે અેવું ને અેવું અકબંધ રહે. અાપણે કેવળ ઉખેળવાની ખાેટી 
ને માણી માેસમની પળેપળ ને રંગ-સુગંધ ભીતર અંજવાળતી 
પહેલાં જમે Aગટી રહે! કાળનુ ંતાે sૂળ જગમાં ચલણ, સૂ¯ 

સૃz{માં xાંય અેની નડતર નહm. ° ° ° ભલા, અાપણે તાે 
મ_ા-મા§યાનાે જ અાનંદ વાગાેળવાનાે. સાચી ઝંખના હશે તાે 
સ.હયારી રખડપ|ીનાે યાેગ જ°ર અાવશે." 
અને અ<ારે સંભારંુ છંુ કે થાેડાં વરસ પહેલાં અેમણે લખેલું : 
“યુરાેપ અાવાે તાે અાપણે Sૅ±ીનેવીઅામાં રખડીઅે : મારે 

બાકી છે.” અરે, હમણાના મ.હનાઅાેમાં બીh કાfસં�હ 

માટેની થાેડી સામ�ી પહા�ચાડી હતી, Aવાસ-.નબંધાેનાે સં�હ 

‘ચંદરવાે’ પણ અાયાેજનમાં હતાે. મને અાશા બંધાણી હતી કે 

અે .નFમtે અેક ખેપ મારશ ેઅને થાેડા .દવસના સહવાસનાે 
અવસર ઊભાે થશે. પણ .નય3ત તેની ચાલમાં અફર રહી.  
2009ના અારંભમાં અાંખાેમાં અેક અસા� રાેગે ઘર કયEું. 
તબીબી તપાસ કરાવી. અાેપરેશન થયું, પણ સુધારાે ન 

ડાેકાયાે. વાંચી ન શકાય, ફાેટાે�ાફી ન થઈ શકે, કામકાજ 3વના 
બેસી રહેવાનું : અે તે કાંઇ \જY દગી છે? .નરાશા ઘેરી વળી. <ાં 
અમે.રકાથી અેક FમPનું તેડંુ અાfું : ‘ભારતના 3વ3વધ 

લાેકભરત 3વશે fા�ાનાે અાપવા અાવાે.’ અા Aવાસમાં જ 

અંતકાળની અ�ધાણી અાવી ગઈ હતી : અા=ાેને>ાને લા�યું કે 

હવે દીવાે ઝળહળનાર નથી. બસ, અેમણ ે <ાં પાેતાનાં 
કાfાેનાં પઠન કયEાં અે અં3તમ નીવડવાનાં હતાં. અમે.રકાથી 
પાછા ફયEા, ને પંદર .દવસમાં ‘કાઉ ડાઉન’ શ° થયું. 
AMુNભાઇનાે યુવાનનાે Fમhજ તાે, અાજ ેલાગે છે કે, .નય3તઅે 



Aયાેજલે અેક મહાેરંુ હતું. દમનાે fાgધ અેવાે કે રાત અાખી 
²ાસને શાંત રાખવા માટે ક³ ક નુસખા અજમાfા કરે, ગાદી-
અાેrશકાની ગાેઠવણાે બદ�ા કરે. છતાં, અધૂરી નmદરને 
ગણકાયEા 3વના નવા .દવસની દાેડધામ માટે તાhમાh થઈ 

hય. પણ..... 

પૂરાં અ�શી વરસની અાવરદા : 3વ3વધ fાgધઅાેથી ઘેરાયેલી 
કાયા. પછી અપંગ બનીને જ Zવવાનાે વારાે અાવે. જમે ઉદય 

હાેય છે તેમ અ�ત પણ હાેય છે. ભંગુરતાને અધીન માનવીની 
Zવન-ઝંખના તી´ હશે તાે અ ે ભવાટ3વના �ાદ લેવા, 
તકલાદી અાવરદાનુ ં નહm પણ જ�ાંતરાેના ં વરદાન ચાહશે. 
AMુNભાઇ, તમ ે ભmત ફાડીને અંકુ.રત થતા પીપળ વૃ�ની 
માફક અા પૃµી પર અચૂક અવતરશાે, કણકણમાં ને 
�ણ�ણમાં, સકલ sળ-કાળમાં નયEા અાનંદ-ઉ>ાસ ભરી 
દેવા, ‘રાેમ રાેમ હાંયp નયEા ેઅાનંદ-અંઘાેળ’ અેવું ગાન છેડવા, 
ફરી ફરી અાવશાે. AMુNભાઇ, તમારા ેઅે કાેલ છે, અાપણાે  
કરાર છે.  
[‘શBસૃDE’, સFેGર 2009]

———————————————

ચાર દાયકા પછી ગુજરાતી 
દDલતકIવતાના નવા KLપે દશ>ન 

• ભી. ન. વણકર

બી / ઉમેશ સાેલંકી

'તું છે કાેણ?'

હંુ? 

હંુ સદીઅાેથી ધરામાં ખદબદતું બી
મળશે �હેજ અવકાશ 

તાે તુતE વૃ�
હશે મને અ¶ાવીસ ડાળ
બ·ધી ડાળમાં માેકળી હળવાશ
બ·ધાં પાનમાં eાલ નીતરતી ભીનાશ
<ારે 

છાંયડે મારા અાવીશ તું
તાે હંુ 

નહm પૂછંુ
તું છે કાેણ?

કારણ 

હંુ સદીઅાેથી ધરામાં ખદબદતું બી.

ઉમેશ સાેલંકી ‘.નધEાર' નામના માrસકના તંPી છે. નવાે.દત ક3વ 

છે. ભારતીય સમાજfવsામા ંસાૈAથમ પુછાતાે A¸ન, ‘તુ ં છે 

કાેણ?’ જમેાં Aદેશ, ભાષા કે ધમE નહm પણ h3ત પુછાય છે. 

કેટલાક �ામીણ Aદેશમા ં ‘કુણ બીના છા?ે’ જવેી Aાદેrશક 

બાેલીમાં પુછાય છે, જમેા ંચાતુવEણEનાે .નદpશ સહજ Aગટ થાય 

છે. મરાઠી ક3વવર કેશવસુત દzલતાેના પ�ધર બની 
^બનદzલત સમાજને પૂછે છે, ‘શા માટે પૂછાે છાે તમે કાેણ?’ 

પછી જવાબમાં ક3વ કહે છે, ‘અા અમે જ છીઅ ેજમેના સજEને 
અમૃત વરસાfું, અા અમ ે જ છીઅે જમેણે તમને માંગ�નું 
શરણ અાLું.’ 
અહm ‘તું છે કાેણ?'નાે A<ુtરમાં ક3વ ‘હંુ?'ને A¸નાથdમાં મૂકે છે, 

fવહારમાં ‘તું' અને ‘હંુ’ અહm h3તપરખ પ.રચય કે પછી તારંુ 

'અિ�તº શું?’ ઘડીભર ક3વ પાેતે પણ ‘હંુ’ને A¸ન પૂછે છે. 

‘અહં »¼ા½i’ કે ‘rશવાેહમ’્ જવેાે કાેઈ અા�ા�¾ક સવાલ 

નવી કે ‘A¸નાેપ.નષદ'નાે કાેઈ A¸ન નથી. ક3વ કાેઈ A3તદાેષ કે 

A3તઘાેષ કરવાને બદલે પાેતાની અેક નવી અાેળખ fw કરે 

છે, 

‘હંુ સદીઅાેથી 
ધરામાં ખદબદતું બી 
મળશે �હેજ અવકાશ 

તાે તુતE વૃ�' 

ઊગવા માટે અવકાશ શાેધતા, ધરામાં ધરબાયેલા બી સાથે 
પાેતાની અાેળખ fw કરે છે. બીમાં રહેલી �મતા, સજEકતા 
અને Aગટ હાેવાપણાની સZવી શ«w અસીમ છે. અહm 
અાકાશી વાત નવી, ધરતી પરની વાત છે. બી વૃ� નથી બની 
શકતું, કારણ, તેને અવકાશ નથી મ_ાે. 'અૈતેરેય ઉપ.નષદ’ના 
ઋ3ષ અૈતેરેયમુ.ન માતાને પૂછે છે, ‘બીh બાળકાેની-
ભાઈઅાેની જમે મને મારા Fપતા વહાલ નવી કરતા?’ <ારે 

ઈતરા કહે છે, ‘બેટા, અાપણ ેધરતીપુP છીઅે.’ ધરતીમાં રહેલી 
ફળ2ૂપતા સજEનº અન ેબીમા ંરહેલી વૃ� Aગટવાની �મતા 
અા બધું ય હાેવા છતાં ક3વ કહે છે, ‘મળશે �હેજ અવકાશ ...' 

અને અા અવકાશ સાથે ક3વ કહે છે ‘સદીઅાેથી’, અહm ક3વ 

.નZ સમ�ાના તમામ સંદભE fકત કરે છે, દzલતાેમાં રહેલી 
�મતા અપાર છે, પરંત ુ દzલતાેને 3વકસવા માટે, Aગટ થવા 
માટે અવકાશ મ_ાે નથી અને તે ય સદાેઅાેથી ... બીનું Aતીક 

લઈ ક3વ અનેક ગvભª ત સૂ\ચતાથEાે કલા¾ક રીત ેઅvભfw 

કરે છે. 

બીZ ટંૂકમાં ક3વ કહે છે, 



‘હશે મને અ¶ાવીસ ડાળ 

બધી ડાળમાં માેકળી હળવાશ
બ·ધાં પાનમાં eાલ નીતરતી ભીનાશ' 

અહm અ¶ાવીસ ડાળનાે ઉ>ેખ કરીને દેશનાં અ¶ાવીસ 

રા¥ાેનાે ઉ>ેખ કયEાે છે. અામ, અા વૃ�ને રા{�ીય ફલક 

માેકળી હળવાશ હશ ેપછી તાે બધાં જ પાનમાં વહાલ નીતરતી 
ભીનાશ હશે. વૃ� તેનાં ડાળે-ડાળે અને પાંદડે-પાંદડે ખીલી 
ઊઠશે. સમ� રા{�માં તે ફેલાયેલું હશે. રા{�  દેવાે ભવ:! 

રા{� દેવતાને નમSાર કરનાર નાગ.રક બાબાસાહેબના 
શÀાેમાં કહીઅે તાે, ‘હંુ Aથમ ભારતીય છંુ અને પછી પણ 

ભારતીય છંુ.' અામ, ભારત-રા{�ની ભાવનાથી ભmhયેલાે 
નાગ.રક સાેળે કળાઅે ખીલી ઊÁાે હશે. �ામી 3વવેકાનંદ 

કહે છે, ‘અાવનાર યુગ દzલતશ«wનાે હશે'. ક3વવર 

રવીu2નાથ ટાગાેર તેમની ‘રથયાPા' રચનામાં કહે છે, ‘રા{�ીય 

રથના કણEધાર શૂ2ાે હશે’ અાવી કંઈક ZZ3વષાનાં કારણાેસર 

બીમાંથી વટવૃ� બનવાનાં �પનાં સેવે છે અને <ારે ક3વ કહે 

છે, 

‘છાંયડે મારા અાવીશ તું 
તાે હંુ, 

નહm પૂછંુ 

તું છે કાેણ?’ 

અાજ ેદzલતાે તરફ 3તરSારની ભાવનાથી પૂછવામાં અાવે છે તે 
રીતે દzલતાે નહm પૂછે કે,

‘તું કાેણ છે?’ 

અહm સમભાવ, સÂાવ મને સમરસતા (?) fw થાય છે. 

‘ગીતાંજzલ’માં રવીu2નાથ કહે છે, ‘હે મારા દેશ, ત� જમેને 
3તરSાયEા છે, અપમાન કયEા છે તે તારે ભાેગવવા ૫ડશે.’ 
દzલતસા.હ< 3વ2ાેહ, અને A3તશાેધની ભાવનાથી Aગટ થયું 
છે અેવું અા ક3વ માનવાનુ ંના પાડે છે. ગુજરાતી દzલતક3વતાના 
અાજ ેચાર દાયકા પછી નવા ંદશEન થાય છે A3તશાેધ નહm પણ 

બંધુતા, સમાનતા અને �તંPતા સાૈ માટે હાેવાનું ક3વ અહm 
Aગટ કરે છે. તું મને હંુના કારણે તાે ‘સાબાર ઉ૫૨ માનુષ 

સ<' (ચંડીદાસ) જવેુ ં સનાતન સ< ભુલાઈ ગયુ ં છે. 

રવીu2નાથ ટાગાેરે યથાથE જ ક~ું છે, ‘અાપણી સંSૃ3ત <ારે 

જ અેની પૂણEતાને પામે છે ¥ારે માનવતાને Aગટ કરે છે ... 

માનવજગતને યાતના સહન કરવી પડે છે કારણ કે અનેક3વધ 

ગ3ત તાલબ¡ નથી.’ અામ, ક3વ ઈ�ે છે કે હંુ સદીઅાેથી 
ધરામાં ખદબદંુ છંુ તેમ અyને નસીબે ના હાે! તેમ છતાં 
સદીઅાેની યાતના કાેઈ અેક રાતમાં પૂણE ના થાય, 

અામ hે કહેવા બેસું તાે યુગાે વીતી જશે
અામ hે તું સાંભળે, તાે અેક �ણની વાત છે
અેક રાતાચાેળ ગુલમહાેરે જ ેઅારંભી હતી
હવે અના.દકાળથી Åાેરેલ ´ણની વાત છે

- ભગવતીકુમાર શમ>ા
અા ´ણને વણEવવા બેસીઅે તાે યુગાે વીતી hય, પરંતુ �ણમાં 
પૂણE કરવી હાેય તાે માનવતા, બંધુતા અને Aેમ પૂરતાે છે. અા 
ભાવનાથી બંધાયેલી Ahની નાતાે છે પ.રણામે રા{�  Aગ3તના 
પંથે અાગળ વધી ર~ું છે. ક3વ કરસનદાસ માણે�ા શÀાેમાં 
કહીઅે તાે, 

‘નથી ગમતું ઘણું, પણ ક³ ક તાે અેવું ગમે છે, 
બસ અેન ેકારણે અા ઘરતીમાં રહેવું ગમે છે.’

અામ, ક3વ સમ� ક3વતામાં દzલતાેમા ં રહેલી ‘વૃ�' બનવાની 
અમાપ �મતાને fw કરે છે, જમેાં રા{�ભાવના, માનવતા અને 
બંધુતાની વાત કરીને દzલતક3વતા અે A3તશાેધની નથી, પરંતુ 
રા{ીય ભાવનાથી રંગાયેલી માનવીય સમરસતાની (?) ક3વતા 
છે તે અહm ‘બી'ના ક�ન ¡ારા ક3વઅે સુપેરે fw કરી છે. 
(Pગટ : ',દશા' 15 સFેGર, 2009)

……………………………………………………………..

તાળાબંધી                                               • સDલલ 6પાઠી

તાળાબંધી
સાથે થઇ હુકમની ઘાેષણા
“મા� પર બાંધ બુકાની” 

           “અh§યા લાેકાેથી દૂર રહે” 
           “હાથ ધા”ે

<ારે કાેઈઅે
ક~ું નહાેતું તને
અાંખે પડદા પાડવાનું
સરવા રાખ કાન
બની h .નરી�ક
અેક .દવસ
દરવાhે ખુલશે
બુકાની ખરી પડશે
અને
શÀાે હશે ઉ[ુક
વહેવા ફરી અેક વાર
<ારે
તું શું બાેલીશ?
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કાf તે વાતનાે ઇશારા ેકરે છે જનેાે 3વચાર માનવીને Zવનમાં કદી 

કદી અાવતાે હાેય છે.

ઘણાંયે વષEાે પહેલા ં લખેલુ,ં અને હાલ મઠારેલું અા કાf મૂળ 

ડn�ૂ.બી. ઈટ્સના અને ક3વ બÆનના અાધા.રત કાf પરથી 

રચાયુ ંછે.

તાે શું ?  

- Iવરાફ કાપ,ડયા
¥ારે અે ભણતાે’તાે <ારે સહપાઠીઅા ેક્ હેતા’તા,

FમP, કરાે કંઈ અેવું જથેી અાગળ જઈને કાઢાે નામ;

અેણે પણ અેવુ ંજ 3વચાયEું અને .નયમ-સંયમ સા�ાે,

અને યુવાનીનાં વષEાેને કરી ના�ાં અારામ હરામ.

            કાેઈ Aેત પુરાતન બાે�ું,

            અેવું કરી ના�ું તાે શું?

અેણે જ ેકંઈ ર�ું, પÇું અેને દુ.નયાના લાેકાેઅ;ે

અેની અેટલી ખપી .કતાબાે, ધનનાે અેવાે ઢગ લા�યાે,   

જ ેઇÈ�ું તે ખાધુ,ં પહેયEું અને ખવાqું FમPાેને,

મીત બyાે જ ેઅેનાે અેણે સાથ નહm અેનાે <ા�યાે.

            કાેઈ Aેત પુરાતન બાે�ું,

            અેવું કરી ના�ું તાે શું?

અેણે જ ેસુખ-સપનાં hેયાં’તાં તે સવp સ< થયાં —

પÉી, પુPી, પુP, રહેવાને સુંદર નાનું શું ઘર,

સાફ જગા જમેાં કાેબી ને કંઈક ટમેટાં ઊગતાં હાે,

ક3વ, લેખક, સા.હÊ<ક અાવે અેને મળવાને સાદર.

            કાેઈ Aેત પુરાતન બાે�ું,

            અેવું કરી ના�ું તાે શું?

વૃË થયાે તાે અેને લા�યું મારંુ કામ સમા� થયું,

મ� શૈશવની મધુ અાશાઅાેને Zવનમાં °પ દીધું,

મૂખE મને ભાંડે મનભર, પણ મ� xારે .હÌત ખાેઈ,

અેક કામને હાથ લીધું’તું તેને મ� પ.રપૂણE કીધું.

            કાેઈ Aેત પુરાતન બાે�ું,

                 અને hેરથી,

            અેવું કરી ના�ું તાે શું?

                   ******
e.mail : vkapmail@yahoo.com

‘ટાેળું  અને સ.’                      • રા[ધકા પટેલ
અે લાેકાે 
'સ<'ને અેક પાPમાં લઇ 
પીગાળે છે. 
પછી, અેક બીબામા ંઢાળી 
બનાવે છે - 
નવું 'સ<'. 
'સ<' 
હવે, કાેઈ પદાથE નથી; 
છે માP અાકાર ..!! 
* 
ટાેળાંમાંથી અેક પÍથર અાfાે છે. 
પÍથર કાેણે ફ�xાે - 
hણવું છે સ<.  
શું ગાયબ કરી શકાય ?- 
દુ.નયાના બધાં જ પÍથર ..!! 
* 
અેક ટાેળું  
તલવારાે લઈને 'અે'ની પાછળ પqું; 
હાંફતું-ફાંફતું 'અે' 
અાવીને લપાઈ ગયું - મારી પાછળ, 
અને હંુ - 'સ<'ની પાછળ ...! 
કાેણ-કાેને બચાવશે ? 
* 
અે hદુગર (ટાેળું) 
“અાબરા … કા ડાબરા ..."કહીને, 
hદુગરી બાેટલમાંથી 
કાÇાં કરે છે - 
અવનવાં 'સ<ાે'. 
મને અાÎયE થયાં કરે છે 
અેને બાેટલમાં ના�ાં કાેણે ? 
* 
ટાેળું  પરણીને લાfું - 
'rસ\Ë' નામની °પયાૈવનાને. 
કાેઈઅે અેના હાેઠ ચૂ�ાં, 
કાેઈઅે �તન, 
તાે કાેઈઅે ..... 
બધાઅે ભાેગવી અેને - 
વારાફરતી. 
સવારે 'માેઢંુ' hેવાનાે .રવાજ; 
લાેકાે અાવે ... ને જુવે “વાહ …. કેટલી સુંદર" 
'સ<' પણ અાfું અેને hેવા; 
ઘૂંઘટ ઉઠાવીને hેયુ ંતાે ગાયબ હતી - 
અેની અાંખાે ..!! 
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* 
ટાેળાંને મ_ા ંછે 
કેટલા ય ‘હાથ' ... 
કેટલા ય ‘પગ' ... 
અને કદ કરતાં પણ લાંબી - 'Zભ'. 
જ ેટાેળાંને નથી મળી, અે - 
'સ<'ને મળી છે - 
માP 'અાંખાે'. 
* 
મારી સામે hમી રહેલાે 
મેળાે. 
સમૂહગીતાેનાે બુલંદ નાદ ....! 
પણે .. દૂર પેલી દેરીમાંથી સંભળાય છે 
AાથEના. 
મેળામાં જઉં કે મં.દરે ? 
* 
સહેજ અËર માટલીમાં છે - 
સઘળાં સુખ. 
અાંબી તાે જવાય; 
અેકબીhની પીઠપર પગ મૂકી, 
દાેથાે ભરી લેવાનાે - 
વારાફરતી. 
પણ, 
હંુ hેયા કરંુ છંુ - 
અાકાશ સુધી લંબાયેલી પાતળી દાેરી પર - 
ચડતી, પડતી અને ફરી ચડતી 
'કીડી'ને. 
છેવટે, પહા�ચવાનું xાં ?

e.mail : radhikapatel1976@yahoo.com 
……………………………………………………….. 

અાેનલાઈન બેઠક
વાચકજૂથની અાેનલાઈન બેઠકની તરતપાસ 

માટે કેટલાક FમPાે શ.નવાર, 21 જૂન 2020 ના રાેજ 

Sાઈપ વડે hેડાયા હતા. અા પ.ર�ણ અેકંદરે સફળ 

ર~ું હતું. અ<ારના તબÏે અા રીતે અાપણી 

માrસકી બેઠકાે ચલાવી શકાય અેવી શxતા ઊભી 

થઈ છે.

અાગામી 'કાfચયEા'ની બેઠક શVનવાર, 04 

જુલાઈ 2020ના રાેજ 14:00 કલાકે Sાઈપના 

મા�મે અાપેલી વેબzલÐ વાટે મળશે.

વેબzલÐઃ h t tps : / / jo in .skype.com/

dqZaRtGEJ43s
વાચકજૂથના સ¢ાેન ે અેમના કાૅ¦Lુટર કે 

અાઈપેડ જવેા સાધનાેમા ં Sાઈપ ઇનaાેલ કરવાનું 

સૂચવીઅે. બને તાે તમારંુ અેકાઉ  પણ બનાવી 

લાેગઈન કરતા શીખી લેવું. hે Sાઈપ અગાઉથી 

ઇ¬ાેલ નહm હાેય તાે અાપેલી zલÐ પર ÒÓક 

કરવાથી અે તમને Sાઈપ ઈ¬ાેલ કરવાનું સૂચવશે. 

Sાઈપ ઈ¬ાેલ થયા બાદ તમે વગર ખાતાઅે ગેa 

તરીકે પણ hેડાઈ શકશાે.

માણસાે

બેસતાં ઊઠતાં ચાલતા ંહાેય છે!
માણસાે ઊઘંતાં hગતાં હાેય છે!
ય�માં હાડકાં હાેમતા ંહાેય છે!
માણસાે ધમEમાં માનતાં હાેય છે!
ગેબની વારતા માંડતા હાેય છે;
માણસાે અાભમાં ઊડતાં હાેય છે!
ખપ પqે બારણાં ખાેલતા ંહાેય છે!
માણસાે અyથા લાપતા હાેય છે!
અેટલે અડધા પડધા થતાં હાેય છે!
માણસાેની ભીતર શૂyતા હાેય છે!

- ભરત ભ\
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કસુંબલ અાંખડીના અે કસબની વાત શી કરવી ?
કલેજંુ કાેતરી નાજુક મીનાકારી કરી લીધી !

-* અમૃત ‘ઘાયલ’ *-

‘�ભાષાનું ગાૈરવ કરવુ ંઅે તાે ‘ઘાયલ’નું ´ત ર~ું છે’, 
કહીને 3વનાેદ hેશીઅે ‘ઘાયલ : f«wમtા’ નામે લેખમાં લ�ું 
છે : ‘સાૈરા{ૃ રા¥ હતુ.ં અે વખતે વડાAધાન જવાહરલાલ 
નહેરુ રાજકાેટ અાવેલા. અેમની પાસ ે કાfપાઠ કરવા માટે 
ક3વઅાેની પૂવEસÌ3ત લઈ અેક બેઠક યાેજલેી. અાયાેજકાેનાે 
અાશય નહેરુZને ઉદEૂ કાfાે સંભળાવવાનાે હતાે. પણ ‘ઘાયલે’ 
તાે કાfપાઠ વેળા નહેરુZને કહેલું : ‘હજૂર ! હમ તા ેઅપની 
માદરી જબાન ગુજરાતી મ� કલામ કહતે હૈ શાયદ હજૂર સમજ ન 
પાય� તાે ખતા માફ કી\જયેગા.’ નહેરુઅ ે અા વાત Aમાણી 
ઉ>ાસપૂવEક કહેલું : ‘અરે હમ તા ેબાપુ કે સાથ બરસા� રહે હૈ. 
ઉનકી જબાન rસફE  સમજતા નહm હંૂ, બાેલ ભી સકતા હંુ અાપ 
શાૈખ સે અાપકી જબાન મ� ક3વતા સુનાઈયે.’ અે વખતે ઘાયલે 
અા મુwકાે સંભળાવેલા :

(૧)
જૂનુંપાનું મકાન તાે અાપાે, 
ધૂળ જવેું ય ધાન તાે અાપાે.

સાવ જૂઠંુ શું કામ બાેલાે છાે ?
કાેક સાચી જબાન તાે અાપાે.
(૨)
થાેડાે ઝાઝાે .હસાબ તાે અાપાે,
ખાેટાેસાચાે જવાબ તાે અાપાે.

બાગમાં ભાગ છે અમારાે પણ,
અેક વાસી ગુલાબ તાે અાપાે,
(૩)
મુ«wનું અેને સાજ તાે અાપાે.
અાદમીનાે અવાજ તાે અાપાે.

માઈના પૂત માનવીને Aથમ
માનવીનાે Fમhજ તાે અાપાે.
(૪)
સુખના બે-ચાર ²ાસ તાે અાપાે,
\જY દગાનીનાે ભાસ તાે અાપાે.

મુw વાતાવરણના �ામીઅાે
ક³  હવા ક³  ઉhસ તાે અાપાે.
 
શેખાદમ અાબુવાલાઅે અા Aસંગ 14 ફે»ુઅારી 

1977ના “જનસtા”ની પાેતાની ‘અાદમથી શેખાદમ સુધી’ નામક 
કાૅલમમાં ટાંxાે છે. શેખાદમ લખે છે : ‘મ� પૂ�ું : ‘પછી 

નહેરુZ શું બાે�ા ?‘ ઘાયલ ેક~ું : ‘મને પૂ�ું : xા� અૈસા 
કહેતે હાે ?‘ મ� જવાબમાં ક~ું : ‘ક3વ જનતા કા મુખ હે, ઉસે 
જનતા કે દુ:ખ કાે બયાન કરના ચા.હયે.’ નહેરુZઅે ક~ું : 
‘ઝુ°ર, શાયર કા યે ફઝE હે. લે.કન મુ×ને xા તરÏી નહીમ 
કી ?’ કાેણ hણે કેમ, મારાથી બાેલાઈ ગયું : ‘અાઝાદીને હવે 
વીસ વરસ પૂરા થવા અાવશે. મારી શેરીની ગટર હZ બની 
નથી.’ ‘ઘાયલ’ના અા .નખાલસ A<ુtરમા ંઅેક સ�ૂણE ક3વનું 
તેજ છે. ક3વના અા¾ગાૈરવનાે રણકાે છે.

3વનાેદ hેશીઅે અેક બીZ ઘટના ય ના�ધી છે :
સાૈરા{ૃ રા¥ના મુ�મંPી ઉછરંગરાય ઢેબર હતા 

<ારે ધારાસ¢ાેની ઉપØs3તમાં કાfપાઠ કરવાનું કહેવા 
‘ઘાયલ’ પાસે અેક ઉÆ અgધકારી અાfા. ‘ઘાયલે’ ઘસીને 
ના પાડી પાેતાની પૂવEસÌ3ત લેવાવી hેઈઅે અેવાે અા�હ 
દશEાfાે.. પેલા અgધકારીઅે ક~ુ ં : ‘તમે સરકારી નાેકર છાે 
અેનાે તાે 3વચાર કરાે ! હંુ મુ�મંPીનું .નમંPણ લઈને અાfાે છંુ 
!’ ‘ઘાયલે’ ઊકળી ઊઠી જવાબ અાLાે હતાે : ‘અમૃતલાલ 
લાલZ ભ| સરકારી નાેકર છે, ‘ઘાયલ’ નથી.’ અને ‘ઘાયલ’ 
કાfપાઠ કરવા નહાેતા ગયા.

‘ઘાયલ’ના Aથમ ગઝલસં�હ ‘શૂળ અને શમણાં’નું 
3વમાેચન (અ ેવખતે 3વમાેચન માટે ‘બહુમૂ�’ શÀ વપરાતાે) 
થયું તે Aસંગે ઢેબરભાઈ ખાસ હાજર રહેલા અને પેલાે Aસંગ 
યાદ રાખી ‘ઘાયલ’ માટે પાેતાને ગાૈરવ થયાનું hહેરમાં કહેલું.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
જવેું અ] તેવું મન

ભીÙ Fપતામહ બાણશૈયા પર પડેલા હતા, <ારે યુgધÚÛર 
તેમની પાસે ધમEનું �ાન મેળવવા ગયા. તેઅાે ઉપદેશ અાપી ર~ા હતા 
તે દરFમયાન 2ાૈપદીને હસવું અાવી ગયું.

vભÙે પૂ�ું, 'દીકરી, તું અાટલી શીલવંતી છે છતાં અસમય 
કેમ હસી રહી છે?'

2ાૈપદીઅે ક~ું, 'Fપતામહ, અપરાધ �મા કરાે, પરંતુ મારા 
મનમાં અેક 3વચાર અાfાે કે અાપ અ<ંત �ાની છાે અને અ<ારે 
ધમEાેપદેશ અાપી ર~ા છા,ે તાે ભરી સભામાં મારા વÜાેનું હરણ થઈ 
ર~ું હતું તે સમયે અાપનુ ં ધમE�ાન xાં ગયું હતું ? અે 3વચાર 
અાવવાથી મને હસવું અાવી ગયું.'

Fપતામહે ક~ું, 'દીકરી, તું જ ે 3વચારી રહી છે તે બરાબર છે, 
પરંતું સાચી વાત અે છે કે તે સમયે હંુ દુયEાેધને અyાયપૂવEક ઉપાજEીત 
કરેલું કુધાy ખાઈ ર~ાે હાેવાથી મારી બુ\Ë પણ અશુË બની ગઈ 
હતી. મારંુ મન કુસંSારયુw બની ગયું હાેવાથી અyાય 3વરુË હંુ 
બાેલી શxાે નહાેતાે.

મનુ¨ જવેું અV ખાય છે તે Aમાણે તેની બુ\Ë અને મન 
fવહાર કરે છે. અાથી જ શાÜાેમા ંસાધનશુ\Ë ઉપર 3વશેષ ભાર 
મુકવામાં અાfાે છે. મન - બુ\Ëને 3વકૃત કરે તેવાં પકવાન જતાં કરીને 
અyાય વડે ઉપાજEીત કુસંSારી ધાy કદી ખાવુ hેઈઅ ેન.હ. બુ\Ë 
3વકૃત થવાથી સમ� Zવન 3વકૃત થઈ hય છે. •


