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મેઘાણી-જયંતી @નAમBે અેમનું અેક લખાણ ~

કલમનું Dાન: પરસેવાે કે Fેરણા?
ખેડૂતના હળની કાેશ, પ.થરફાેડાના હાથનાે હથાેડાે, કસબીની
ચપટીમાં ચાલતી સાેય અને સા;હ<કારનાં અાંગળાં વ?ેની
કલમ: અે તમામનાે મ;હમા અેક છે , ;Aયા અેક છે , Bાણ અેક
છે . કલમને છાપરે ચડાવશાે મા. કલમની પછવાડે પણ Dેર છે
ફE મહે નતનું, અણથાક ઉHમનું, ટપકતા પસીનાનું: ‘Bેરણા
Bેરણા’ શIે કુટાઈ રહે લી કાેઈ માયાવી ;નKKયતાનું નહM.
ધરતીના કઠણ પાેપડાને ભેદતી હળની કાેશ અાસાે માસમાં
સમૃSTની સાેનલ કUવતા પાથરે છે , કારણ કે અે કાેશને
પકડનાર કાંડાં કાૈવતદાર છે , અેકWાન છે , પેટના ખાડા
પૂરવાના પ;રણામ ઉપર અચૂક નજરબાજ છે .
કલમને પણ અે જ ;નયમ પર Yવવાનું યા મરવાનું છે . અાપણી
કલમ, ગુજરાતની કલમ, અાજ સુધી દૈ વતUવહાેણી હતી કારણ
કે અે વૈભવી કલમ હતી. અેને હDર Dતના લાડ Dેઈતા હતા.
વધુ પડતી સાZર-પૂDઅે અેને નાહક પંપાળી પંપાળી પાેપલી
પાેચી બનાવી હતી. સાZરપણાના પાેચા સુંવાળા ગાદી–
ગાલીચા ઉપર લેટતી અે લહે ર અાવે <ારે જ લખતી; ને કાેમળ
Uવષયાે જ અેના Zે\-સીમાડા હતા.
અાજે કલમને પણ મજૂ રી પર Yવવાનું ટાણું અા]ું છે .
માનવ^દયની નવી ]થાઅાે, નવી અાકાંZાઅાે, લાગણીઅાેનાં
નવદશ_નાે, નવેસર પૃથ`રણાે, રાેજ વહાણું વાયે નવી
લેaખનીઅાેની રાહ જુ અે છે ને અUવરત ઉHમની માગણી કરતાં
પુકારે છે કે ‘અમને જગત સામે રજૂ કરાે, ઉ?ારણ દાે, અમારી
અાેળખાણ અાપાે’.
ને કાેણે કbંુ લેખકાે વધી પcા છે ? લેખકાે નહM પણ અેદીઅાે,
લેભાગુઅાે, સdતી BeસSTના લાલચુડાઅાે કદાચ વધી પcા
હશે. લેખનYવનને fમYવનનું ગાૈરવ અારાેપનાર ખંતીલા
કલમYવીઅાેની તાે હજુ પારાવાર ખાેટ પડી છે . અેક અેક
Uવષયનાે અgાસ લઈ બેસી જનારા hાં છે ? કે ટલા છે ?
બતાવાે. Uવષયાે થાેકબંધ પcા છે . નવી દુ;નયાના નવા
i;નઅાે ;દન-પર-;દન અાપણે jારે અથડાય છે . અેમાંના
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અેકેક i;નને પાેતાનાે કરી શIમાં ફં ૂ કનારા લેખકાે hાં છે ?
યુગના ઘડતરમાં મારે પણ કં ઈ નહM તાે અેક જ પ.થર મૂકવાે છે
અેવી ચાે`સ અાકાંZા કે મ સંભળાતી નથી? Bભાતે Bભાતે
દે શદે શાવરથી થાેકેથાેક પુdતકાે અાપણે ;કનારે ઠલવાય છે .
તેમાંથી સાચી UવHાની તારવણી કરી BDને દે વાની કે ટલાકને
પડી છે ?
અાપણા પાે તાના જ દે શનું , Bાં ત નું , ગામનું , સમાજનું
અૈUતહાeસક, ભાૈગાેlલક અથવા સામાSજક સા;હ< hાં છે ?
ગમે તે કાેઈ છાપામાં ગમે તે Uવષય પર ધડા વગરના લેખ
અથવા ઊnમo ગીત છપાયે પાેતાના અpભમાનને સંતાેષવા જતાં
અાપણે અાપણી અંદર પડે લા મહાન સજ_કને મારી નાખીઅે
છીઅે. અાપણી કલમનું qrચય_ વેરણછે રણ થઈ Dય છે .
અાપણી મહTાકાંZાઅાે અtદે હી બની સુકાઈ Dય છે .
અામ શા માટે ? fમ લેવાનું અાપણને ગમતું નથી, માટે જ ને?
સા;હ<ને અાપણે uમણાથી પરસેવાને બદલે Bેરણાનું ફૂલ
સમY બેઠા છીઅે, માટે જ ને?
અા માેટી uમણાઅે અાપણને — લેખકાેને રાંકડા બનાવેલ છે .
અફીણીઅાે અને ગંજરે ીઅાેથી અાપણું vાન જરીકે જુ દં ુ નથી.
જગતની fેw સા;હ<કૃUતઅાે હરહં મેશના 16-18 કલાકાેની
મહે નતનાે પસીનાે નીતારનાર ‘મજૂ રાે’નાં કાંડાંમાંથી જ નીપજેલી
છે અે અાપણે ભૂલી જઈઅે છીઅે, નહM તાે અાપણું વત_માન
લેખકાેનું કે ટલું સાૈભાxય છે ! અાખું નવજગત અાવીને અાપણી
સyુખ ઊભું રહે લ છે . અેકાદ વીશી ઉપર zાં વdતુ તથા
Uવચારદા;ર{નાં ખાબાેSચયાં હતાં <ાં અ<ારે દ;રયા છલે છે .
વાંચવાની વૃ|} છે ક ગામડામાં પણ ફરી વળી છે . અેટલું જ
નહM, હરઅેક Uવષય ઉપર લાેકરુSચ નવું વાચન માગતી ભૂખી
ડાંસ જેવી ઊભી છે .
પરં તુ સાચા રં ગે રં ગાયેલા ‘fમYવી’ લેખકાે થાેડા છે . લેaખનીને
તાે હળની કાેશથી અને દરYની સાેયથી ચ;ડયાતા રહે વું ગમે
છે . લેaખની પાેતાનું ઉમરાવDદીપણું છાેડવા હજુ તૈયાર નથી.
લેaખનીને ‘Bેરણા’નું ભૂત વળxયું છે . લેaખનીને ઉHમનું ગાૈરવ
કબૂલ નથી. લેaખની પાેતાનું vાન જે ;દવસે કાેશ-પાવડાની કે
સાેય–થીગડાની સંગાથે લેશે તે ;દવસે સા;હ<માં Bાણ
ચમકશે.
[1934]
Fેષક : જયંતભાઈ મેઘાણી

વdતુ ઉપાડીને રં ગરે ખા ભય_ા ભાવSચ\ાે વાત_ાકારે અાપવાના

અમરતાનાે AવJમ
• ઝવેરચંદ મેઘાણી
';નરવધી અા કાળ પcાે છે , ને Uવપુલ અા પૃ~ી પથરાયેલી
છે . અાજ નહM તાે કાલે, કાેઈ કાળારે મારાે સમાનધમ_ી જyશે
ને મારી કૃUતઅાેની કદર કરશે’.
કUવ ભવભૂUતઅે અા બાેલ ભાાે. તે ઉE અાજે પણ અનેક
લેખકાેનું અાાસન બની રહી છે . જેઅાેની રચના વત_માન
યુગના વાચકાેને અાકષ_ી શકતી નથી. તેઅાે પાેતાની રચનાનાં
યાેxય મૂ મૂલવનારાં ભાUવ વાચકાેની રાહ જુ અે છે .
કે ટલાઅેક પાેતાની કૃUતને અમર મળે તેવી ઝંખના સેવે છે .'
અાજની BD મને સમY શકતી નથી અેટલું બધું મારા સજ_નનું
ગહન છે .' : અેવી uમણા ઘણા ઘણા સેવતા હશે.
ZણYવી સા;હ<, સમયYવી સા;હ< અને Sચરં Yવી
સા;હ< અાવા ભેદ દાેરાય છે .
;ર ચ ડ_ અૅ  xટ ન ના મ ના Uવ વે ચ ક અા ' અ મ ર  ના
માયાવીપણા' પર Bકાશ નાખે છે . અે કહે
છે કે લેખકની અથવા હર કાેઈ કલાકારની
અા 'અમરતા' અે તાે 'રે નેસાં'ના પં;ડતાેઅે
ઊભી કરે લ અે ક કપાે લ -કtના છે .
જ ન સા મા  નાં Wે યાે અ ને B નાે થી
અળગા ઊભા રહીને મા\ પાેતાના ન
eશાેના અહાેભાવમાં રાચનારા મહાન
સા;હ< ામી, 'ેટ માર’, બનવાની
મહTાકાંZા તાે ગઈકાલની વdતુ બની
ગઇ છે .
અાજના વાત_ાકારે ઉપર કહી તેવી પાેતાની
અમર BUતભાની અેકલતામાં રાચવાનું
નથી. જગત અેને જુ ગ જુ ગ સુધી ન સંભારે
તાે તેથી અેણે નાઉમેદ થવાનું નથી. માનવBાણને અને
ઊમ_ીઅાેને ;દન પર ;દન Dત તેમ જ હણશીલ રાખવાનું જે
કત_] અદા કરવા માટે લેખકાે, કલાકારાે અથવા અ
કાય_કત_ાઅાેનાે જે મહાન સંઘ પાેતપાેતાની શE-મUત મુજબ
મથી રહે લ છે , તેમાંના અેક અેકમ તરીકે જ B<ેક સા;હ<કારે
પાેતાના Uવશે Uવચારી લેવાનું છે .
લાેકસંઘના અે વહે તા Yવનનાે બુST-ઊમ_ીઅાેનાે Bવાહ ખરં ુ
Dેતાં તાે વત_માનપ\ે જ વહનશીલ રાખવાનાે હાેય છે . પણ
વત_માનપ\નાે કાય_Bદે શ zાં પૂરાે થાય છે <ાંથી જ
વાત_ાકારનાે શ થાય છે . સમૂહYવનને શ_તા બનાવાેની
વત_માનપ\ાે અદલ તીરાે ખચે છે અને અે તીરાેમાંથી

રહે છે . અખબાર BD અને સ< પીરસવા સાચી ઘટનાઅાે
અાપે, ને વાત_ાકાર BDને સ< પીરસવા સાધન લેખે વાત_ાનાે
ઉપયાેગ કરે .
વાત_ાકારે બનતા બનાવાે Uવશે નહM પણ લાેકાેના ]EYવનનાં ઊંડાણાેનું અાલેખન કરવાનું છે . વત_માનપ\ના કરતાં
વાત_ાકારના લાભની વાત તાે અા છે , કે અેને Dહે રખબરાે પૂરી
પાડનારાઅાેની અથવા ાહકાેની સારીમાઠી લાગણીનાે Uવચાર
ં ધી શકતાે નથી. અમુક વગ_ને અnBય અેવા Uવચારાે મૂકનાર
લેખકને બેશક અમુક Bકારના છૂપા બ;હારના તેમ જ નનામાં
રુSચહીન ચચ_ાપ\ાેના ષડયં\ના ભાેગ થવું જ રહે છે , તેમ છતાં
પાેતાને જે કહે વાનું છે તે તાે BD પાસે પહાચી જ Dય છે .
અૅxટનનું કહે વું અેવું નથી કે વાત_ાકારે કે વળ ]EYવનનું ';રપાે;ટ ગ' જ કરવાનું છે . નહM, અેથી તાે ઘણું Uવશેષ
અેણે અાલેખવાનું છે . પરં તુ 'U\કાલાબાધત અમર કૃUતને' નજર
સમZ રાખવી અે તાે કાેઈ અચાે`સ
Bકારની અાગામી પેઢીને માટે લખવા
બે સ વા ની બે વ કૂ ફી ક ર વા બ રાે બ ર
સમજવું.
Sચરકાળને માટે ;નમ_ાણ થતી કૃUત અેકેય
કાળની નહM રહે , અને ભાUવ BDને
પ હા ચા ડ વા નાે સં દે શાે અે સ ર ના મે
પહાચવાનાે જ નથી. BDને ન સમDય
અેવું સજ_વામાં મહ}ા સમજવી અે છે ક
વા;હયાત Bકારની અૂ તnBયતા છે .
પાેતાની કૃUતનાે રસ અમુક મય_ા;દત કાળ
કરતાં વધારે ટકવાનાે છે અેવી માતા
પણ અેક uમણા છે .
અા યુગની અંદર ઊતરી પડે લાે Uવપુલ વાત_ાફાલ કે ટલાય
;નરાશાવાદીઅાેને સા;હ<ની સંગીનતા કથળી પડી હાેવાનાે
દુઃખભાવ ઉપDવે છે . હશે કદાચ અેમ પણ હશે કે કUવતાના
યુગે સરDવેલાં બlલw અક_ ને અાજે અાપણે ગHનાં નીરમાં
nમલાવી માેટાે જ.થાે જ ;નપDવીઅે છીઅે. બીY lઅે
અાપણે અેમ પણ કહી શકીઅે કે સા;હ< અાજે પુરાતન
જડતાનાં બંધનાેમાંથી માેકળું બનીને Yવનના હર કાેઈ તTને
યથે ઘાટ અાપી રહે લ છે .
સમકાલીન સા;હ< - વાત_ાનું અથવા હર કાેઈ અ Bકારનું અtYવી અને કામ ચલાઉ હાેવું Dેઈઅે અેનું બીજું પણ અેક
કારણ છે . અાજે સંૃUતનાે અેક મહાયુગ સમા

પામે છે .

અને નવાે યુગ હજુ અેટલી બધી અચાે`સ ભૂnમકામાં છે , કે

અેચ.Y. વે¡ સરીખા Aાદશ_ીને પણ અાગામી Uવ-

"તતત તાેતડાતાં ભરે ડગ અા ભાષા,

રચનાનાે અાકાર કે વળ દૂરથી અનુમાનના અાધારે જ કtવાે

અરવ અાગવું ]ાકરણ hાં ર¬ું છે ?

પડે છે .

ગઝલ તાે હY અાવવાની હવે છે ,

અાજ સુધી જેમ ઋતુચAની ચાે`સતા પર અવલંબન લેતું

હY પૂરં ુ, વાતાવરણ hાં ર¬ું છે !”

ખેતીવાડીનું £ાન અમુક ;નS¤ત ચીલે ચાા કરતું તે જ રીતે
માનવYવન પર મુકરર ચAમાં અાંટા લેતું.
બધું જ Dણે કે ન`ી કરી મુhાં મુજબ જ બા કરતું. કાલે જે
સાચું હતું તે અાજે અને કાળાંતરે પણ તેનું તે જ રહે વાનું છે ,
અેવી માતા વ?ે ભાUવ અમરતા મેળવવાનાે Yવનનાે અેક
ઉ¥ે શ હતાે.
અાજે અે બધું જ પડી ભાંxયું છે . અાવતી કાલ સવ_ Bકારની
અચાે`સતાનાે ભાેગ થઈ પડી છે . પ;રણામે અાજના Yવનનાં
બહુUવધ ખળભળાટાે વ?ે જેમ અેક બાજુ થી કલાકારને
અથવા વાત_ાકારને Uવપુલ વdતુસામી હાથ પડવાનાે અવસર
છે , તેમ બીY બાજુ થી અને ZણYવીપણાની મય_ાદા છે . અેટલે
વાત_ાકાર ચાહે તેટલાે તેજી હાેય, તાે પણ અેણે પાેતાના
Bભાવની મય_ાદાને સૈકાઅાેની તાે ગણતરીની બહાર જ રાખવી;
અેટલું જ નહM પણ દાયકાઅાેને ;હસાબેય ન;હ, વષ_ાેને ;હસાબે
પાેતાની કૃUતની અાવરદા માપવી રહે શે.
વdતુત: અાજના સા;હ<કારે કે વળ અેક Bામાણક ને
સ<;નw પ\કાર બની જવાનું Wેય રાખવું પડશે.
અને અેમાં શી શરમ છે ? પ\કાર કં ઈ અાેછં ુ ઈ¦તવાન
છે ?
અાજે તાે કથાસા;હ<ને માટે માેટાે ભય ઊલટાનાે અે છે , કે અે
થાે ડાક પં ;ડતાે ને સં તાે ષ વા માટે વત_ માન YવનBવાહને
ઝીલનારી લાૈ;કકતા રખે ગુમાવી બેસે.
(‘જyભૂnમ’ ,30-06-1939; “પ;રuમણ 2”)
[સાૈજM : અમીતભાઈ ચાવડાની ફે ઈસબૂક વાૅલ પરે થી સાભાર]
••••••••••••••••••••••••••••

ગુજરાતી સા,હ. અકાદમી યુ.કે .નાે
"ભાષાસંTાર વૈભવ"
• સતીન દે સાઈ − ‘પરવેઝ’; ‘દીUV “ગુરુ"'
જે દે શની અાબાેહવામાં ભાષાલZી અાવાે મં\ ગુંજતાે હાેય
"ગુજરાતી સાંભળીઅે, ગુજરાતી બાેલીઅે, ગુજરાતી વાંચીઅે,
ગુજરાતી લખીઅે ને ગુજરાતી Yવીઅે." અથ_ાત્ જેની સવ_
B£ાઅાેથી માંડી, ાસ-Bાણ ગુજરાતી ભાષા Bદાન કરતી
સરતીને સમnપo ત હાેય, અેવા યુનાઇટે ડ ;ક xડમના Dગૃત
ભાષાસંવધ_કાેને વંદન કરતા પૂવ,¨ ગઝલ ગુરુવર રાજે©{
શુªના eશ હાેવાના નાતે, હું સ-વંદન અેમનાે ભાષાલZી
મ«ાનાે અા અેક શેર ટાંકી, અા અાલેખનને શણગારીશ.

− રાજેWX શુકલ
[ગુરુવરની ‘ગઝલસં;હતા’નું ‘સભર સુરાહી’ પુdતક; પૃ.105]

મંડળની ગઝલનાે અા Bનાથ_ અેના યથાથ_ સાથે ખરે ખર જ
ગુજરાતમાં અાજના ગુજરાતી ભાષાસા;હ<નાં વાતાવરણને
લાગુ પડે છે , કે zાં ઝવેરચંદ મેઘાણી, રાજે©{ શાહ, બ.ક.
ઠાકાેરથી માંડી ઉમાશંકર Dેષી જેવા અણશુT ભાષા
અારાધકાેના અભાવે અાજે રાજે©{ભાઈના ઉપરાેE કથનની
વેદનાઅાેને પડઘાતી કરી દીધી છે . <ારે યુનાઇટે ડ ;ક xડમનાં
અે પરભાષીય વાતાવરણમાં ય ;નજ ભાષાકીય નાpભનાદ
ગુંજને B<ેક ગુજરાતીમાં મં\v કરવાને BUત£ારત અેવા
સમાધસાધકાે છે ા પાંચ દાયકાઅાેથી અUવરત અથાક ય£
કરી રbા છે . જેનાે સારગભ_ અેમના જ સેવી પંચમ શુªના અા
શેરમં\માં અાપણે પામી શકીશું.
"nમલન પળ અધૂરી કદી અાવDે ના.
કશી બેસબૂરી કદી અાવDે ના."
− પંચમ શુ9
સાZાત્ qr-દશ_નની ઘડીઅાેને અાનંદ ઉાસે ઉઘાડતાે
અા પંચમભાઈનાે શેર જ અે અકાદમીના પૂણ_ Wેય-٘nમલન અને
અેની કબીરી સબૂરીની BતીUત કરાવે છે .
સગવ_ પંચમભાઈને અે સંકtનાે અધકાર પણ છે જ, કે
તેઅાે છે ાં પાંચ વરસથી અકાદમીના મૂધ_ vાપક,
સંવાહક અને માગ_દશ_ક અેવા ગાંધીવાદી Uવચારશૈલી ધરાવતા
મૂ;નw, ;નભ_ીક પ\કાર, કટાર તથા ;નબંધ લેખક Uવપુલ
કાણીના eશપદે અકાદમીના દે શ Uવદે શના Bચાર-Bસાર
કાજે વેબસાઈટ અને ;ડYટલ માWમનાે સ-કુનેહ ઉપયાેગ કરે
છે . કારણ કે અે યં ઈલે®¯ાે;નક અે°±;નયરMગમાં ડાે®રે ટ
હાેઈ, <ાં અે°±;નયરMગ અWાપક તરીકે મેટ¯ાેપાેlલટન
યુ;નવeસo ટી સંલ² સેવાકમ_ સાધે છે .
zારે અાપણું ગુજરાત અા ભાષા સમૃST Dળવવા
અનેકાનેક સરકારી Kબન સરકારી માWમાેથી ભેખ ધરી રbંુ
છે , <ારે યુનાઇટે ડ ;ક xડમમાં માતૃભાષાના અે Bથમ ઉ¥ગારની
જ અમૃત વાણીલીલાના પવ_ પળે પળ ઉજવવાની અમીટ તરસ
સMચનાર કે ટલાક Dત વીરાેઅે મુશાયરા Bવૃ|}અાે jારા
Uવલાયતના લે ³ે શર પરગણામાં અાે ઞ ણીસાે પં ચાે તે ર ના
ગાળામાં ‘ગુજરાતી રાઈટસ_ eગ’ની vાપના કરી, Bવૃ|}અાેને

યુરાેપ સુધી વેગ અાµાે. પછી લંડન ખાતે ‘ગુજરાતી સા;હ<

;ક xડમ;નવાસી હાેવા છતાં, ‘નવનીત સમપ_ણ’, ‘શI સૃl’,

સંઘ’નું ;નમ_ાણ થયું. જે સમય જતાં ‘ગુજરાતી સા;હ< મંડળ’માં

‘કUવલાેક’, ‘કUવતા’ અેવા” અગણત સુBeસT ગણનાપા\

પાંત;રત થયું. અા ચૈત પૂવ¨ અાેગણીસસાે ચાેસેઠમાં \ણ

ગુ જ રાતી સામાયકાે માં યુ નાઇટે ડ ;ક xડમની અકાદમીને

ગુજરાતી શાળાઅાેઅે અસં eશZકાે તૈયાર કય_ા.

ઝળહળાવી રbાં છે .

માતૃભાષા લેખનીની અન nપપાસાઅે અનેક Dત

અકાદમીના ભેખધારીઅાે રાજકીય લZણા દાખ]ા Uવના,

લ;હયાને લંડનના સામાયક ‘ગુજરાત સમાચાર’, ‘ગરવી

અેકના જ અેકલZી તારે વણાઈ, Uવપુલભાઈના નેD હે ઠળ

ગુજરાત’ અને 'નવ Kqટન’ વગેરેમાં દીપાવી ઝળહળતાં

સા;હ< સંૃUત તથા કલા ઉ¹Uતના જે સંયાેજનાે કરે છે , અે

કય_ાં. પણ અેમનાં ચૈતને ભાષાના માેરપMછ શણગાર ને

અકtનીય છે . કUવ સં મે લ ન, સા;હ»<ક સે nમનાર,

મેઘધનુના સ રં ગી ઝબકારમાં સDવવા કાજે કUવસંમેલનના

lલટરે રી ફે ીવલ, પુdતકમેળા, બહુUવધ ]ાાન અાયાેજન,

Bણેતાઅાેઅે અાેગણીસાે સ<ાેતેરમાં સૂય_કાંત દવેના ;નવાસ

ચચ_ાઅાે, નૃ< સંગીત તથા Sચ\કામને ય Bાધા અાપવામાં

vાને, કUવ ડાbાભાઈ પટે લ, Uવપુલ કાણી સ;હત અનેક

અે ગાૈરવ અનુભવે છે . Uવપુલભાઈની UવલZણ ચૈત {lને

ભાષાભEાે ના કપાળે ‘ગુ જ રાતી સા;હ< અકાદમી’ની

કારણે, અેમણે 1995થી vાપેલ “અાેnપ;નયન" મેગેઝીનને

vાપનાનું ચંદન તીલક કય_ુ. જે હY અાજે સાડા ચાર દાયકાના

કારણે અનેકUવધ દે શાેના બુSTYવી સજ_કાેના સજ_ના¸ક

ગાળામાં યે અે અાે ની ભાષા સં ૃ Uત સાધનાભEની

Uવચારાેની અાપ-લે અે AાંUત જગાવી છે . વાણી Uવચારની

દીવાનગીના કારણે અેવું જ ઝળહળ મહે કે છે .

અવકાશી માેકળાશને જગવનાર અા સજ_કના અૈUતહાeસક

સંvાકીય ઉપAમાેને અાગળ વધારતા પહે લાં, હું અે

કતૃે ગુજરાતી લે¼½કાેનની સામીના Bચાર અને Bસારને જે

ભાષાઋણની અેક ઝલક જે મ અનુભૂત કરી છે , અે Uવશે

વેગ દીધાે છે , અે અતૂ છે . તાે અેમની Uવચાર Bધાન

સહે જ ફાેડ પાડું કે zારે તમે માતૃભાષા જ સતા હાેય, <ારે

લેખનીઅાે પણ ગુજરાતી ડાયાેરા સા;હ<માં સુવણ_ અZરે

અે સમાન Yવાે વ?ે અnપ;રSચતતાનાે કે અંતરનાે કાેઇ

અં;કત જ છે .

અવકાશ hાં ય રહે તાે જ નથી. ડાbાભાઈ પટે લને સદે હે હું

અંતે, અા સા;હ< અકાદમીને મારી સલામી દે તા અે જ

સyુખ નથી થઈ શhાે. પણ અેમની કUવતાના અાાદ

કહીશ કે પંચમ શુªના અા શેરની જેમ મા સરતીનાં

ંથમાં મારાે અાાદ અાલેaખત છે . તાે અેઅાેઅે રSચત

શ ર ણ માં સ વ_ સ મ nપo ત ક બૂ લા ત સા થે ;ન ા થ_

સ<ેર ગાંધીY ફાઉ¶ેશનમાં Bતાપ પંcા અને માેહનભાઈ

;નDનંદી ભાષાઅચ_ન કરતા અા ભEાેને

બારાેટની કૃપાઅાેથી અનેક વાર મ મંચ શાેભાવી શI પુ·ાે

અાૈર ¼zયાદા દે .

અપ_ણ કય_ા છે . Uવપુલભાઈને તાે ";નરીZક" સામાયકમાં તથા
અનેક અખબાર પ\ાેમાં વાંચી ધતા અનુભવી જ છે . zારે
પંચમભાઈ મારા વતન દાહાેદના જ ગુરુવર રાજે©{ શુªના
ઋ Uષ વં શ ને શાે ભા વ વા જ nમ \ ;દ લી પ ભા ઈ ત થા
રાજે રીબહે ન નાં કૂ ળચ;ર\ને અWા¸વાદથી શાે ભાવવા
અવતય_ા હાેવાથી જ, અેમનું સાp¹W અનેક અવસરે અેમના
અા શેર જેમ જ માºયું છે .
"eશખર પર ગાેઠવી શૈયા ઉ;દતની રાહ Dેઉં છં ુ .
ઘટાટાેપે છાે ઘેરાઉં ત;ડતની રાહ Dેઉં છં ુ .
BUત Zણ પુ· જેવી પUવત અાશા ;નરાશાઅાે,
સતત સમભાવ રાખી સંભUવતની રાહ Dેઉં છં ુ .”
− પંચમ શુ9
જનમDત જ અWા¸ના eશખરે ઉ;દતની રાહ Dેતાં, હરે ક
સહ સમભાવ દાખવનાર પંચમભાઈઅે અેમનું સા;હ<સજ_ન

ઈર Dેરે કલમ

"તમે સનાતન લીલાં ભગવન.
અમે Uવનાશી ટીલાં ભગવન.
તમે અગાેચર પાવડી,
અમે રગeશયા ચીલા ભગવન."
પંચમભાઈ, અાપની અા ઈરીય વંદના શીશે ચડાવતા
અેટલું જર કહીશ કે તમે સાૈઅે ભાલે જે ભાષાભE-Uતલક
કય_ાં છે , અે અUવનાશી છે જ અને અUવરત અUવનાશી રહે શે
જ. કારણ કે તમે જે સરતીને સાધાે છાે, અેની પાસે તમારા
શેર જેમ જ hાં ક¾ Kબન જરી માગાે છાે?
"અમય_ાદ દૂરી કે બેહદ ;નકટતા,
કશું Kબન જરી કદી અાવDે ના."
અે/3 અpભલાષા ¿લેટ, પા;રDત સાેસાયટી પાસે, ફતેહપુરા, પાલડી
અમદાવાદ. 380 007

કમ_ તથા સેવાકમ_ સંભUવત શૈલીમાં નહM, પણ સંકtની fTેય

સાૈજ : “તાેફાની તાંડવ” દૈ ;નક, અમદાવાદ : તં\ી - Sજગર ઠકકર; 10

શૈ લીમાં જ eસT કય_ું છે . અે થી જ અે અાે યુ નાઇટે ડ
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;દવસ પછી પાટાે ખાેલીશું <ારે બરાબર સમજ પડશે કે કે ટલું

‘દીલની વાતાે’
• રYસક ઝવેરી
ગયે અઠવા;ડયે મળે લા અેક પ\નાે અહM Dહે ર રીતે
જવાબ અાપવાનું મન થાય છે . વાચકnમ\ યુવાન છે . કં ઈક
દુભાયેલા છે , અકળાયેલા છે . લખે છે : ‘તમારી વાતાે વાંચીને
લાગે છે કે તમે તૃ

છાે. સંતાેષી છાે. Sજ દગીથી ખુશ છાે. મને તાે

મારી અાસપાસ બધે દુ:ખનું ધુÂસ છવાયેલું લાગે છે . અાટલી
નાની વયમાં Yવન કં ટાળજનક લાગે છે . Sજ દગી Yવવા જેવી
નથી લાગતી. અામ કે મ થતું હશે?’
ઘણા જણને અાવી વાતાે કરતાં સાંભળું છં ુ . મ પાેતે
પણ Yવનમાં અાેછી અકળામણાે નથી અનુભવી. વરસાે
પહે લાં ગાેરખપુરમાં ‘નાથ સંBદાય’ના અેક સંત મÃા હતા.
મારી અે વખતની અકળામણ Dણી કહે , ‘બેટા, અાનંદનાે
ખDનાે તાે અાપણા ;દલની સંદૂકમાં જ પcાે છે . અેને
ખાેલવાની Yવનકં ૂ ચી સાંપડે તાે બસ, અાનંદ અાનંદ વરતાઈ
રહે . દુ;નયા અાખી પાેતાની પાસે જે નથી અેનાે વલાેપાત કરે છે .
સરવાળાે કરવા જેવું જે ઘણું ઘણું હાથવગું છે અેની સામે તાે
નજર સુÄધાં અાપણે કરતા નથી. ઈરે અાપણને બે સરસ
અાંખાે, હાથ, પગ, મગજ, તંદુરdતી ... કે ટલું બધું અાµું છે !
ઘણા અંધ છે , પંગુ છે , પાગલ છે , બીમાર છે . અે બધાને
મુકાબલે અાપણે કે વા સુખી છીઅે. અે રીતે કદી ત Uવચાય_ું છે ?’
અેમના અા Yવનગણતમાંથી મને અેક નવી l
Dણે લાધી ગઈ. શ કય_ાે સરવાળાનાે પાઠ અને અેમણે
ગણા]ા અેવા અાનંદના અાંકડા ગાેઠવવા માંcા. ઘણી બધી
અકળામણ અાેસરી ગઈ. અાપણી પાસે જે છે , અેની અાપણને
કદર નથી. હમણાંની જ વાત છે . થાેડા ;દવસ પહે લાં અચાનક
મારા જમણા હાથનાે અંગૂઠાે પાhાે. અપાર વેદના થાય.
લખાય નહM. મન બેચેન બેચેન. <ારે જ મને રાેજના સાથી
અંગૂઠાની ;ક મત સમDઈ.
1952-53માં ગામદે વી પર હું અેક ]વસાયી
લાયqેરી ચલાવતાે હતાે. દુકાનમાં ;રપેર કામ ચાલતું હતુ.ં
અચાનક ક;ડયાના હાથમાંથી તગારં ુ છૂટી ગયું. ભીની રે તીeસમેÅ ઊડી અને અેક માેટંુ ચાેસલું મારી અાંખમાં અથડાયુ.ં
ડાેળાે અાખાે eસમેÅથી ભરાઈ ગયાે. તરત દવાખાને ગયાે.
ડાૅ®ર જૂ ના મી\. કહે , ‘અા તાે સારં ુ નથી લાગતુ.ં અામાં મારં ુ
કામ નહM.’ ટે ½ી કરી મને લઈ ગયા, અાંખના ;નÆાત ડાૅ®ર
‘ડગન’ પાસે. અે ભલા અનુભવી પારસીઅે મને ખૂબ ;હમત
અાપી. બંને અાંખાે દવાથી સાફ કરી ખૂબ ઝીણવટથી તપાસી.
પછી મલમ લગાડી, બંને અાંખાે પર પાટાે બાંધી દીધાે. કહે ,
‘દીકરા, ગભરાતાે નહM. અ<ારે કં ઈ કહી શકતાે નથી. \ણ

નુકસાન થયું છે . \ણ ;દવસ અાંખાે બંધ રાખવાની. પાટાે
Kબલકુલ ખાેલવાનાે નહM.’
અે \ણ ;દવસ અને \ણ રાત અંધાપામાં કાÇાં.
હDર શંકાઅાે મનમાં ઊઠતી, અાંખાે ખાેઈ તાે નહM બેસું?
અેવાે કારમાે ભય ં વાડે ં વાડે છવાઈ ગયાે. \ણ ;દવસમાં તેર
ભવનું £ાન થઈ ગયું. ઈરની અકળ ગUતનાે અને Bાથ_ના jારા
કે વી રાહત મળે છે અેનાે પરચાે મળી ગયાે. ચાેથે ;દવસે પાટાે
ખૂાે અને Bભુકૃપાથી પાછી નરવી l સાંપડી. Dેવાની અને
Yરવવાની બંને l સાંપડી.
પેલા સંત પુરુષની વાત વધારે  થતી ગઈ.
Yવનનું તમામ દુ:ખ હાથમાંના બરફની પેઠે Dણે અાેગળી ગયુ.ં
થયું : ‘અરે , Sજ દગી કે ટલી બધી Yવવા જેવી છે !’ અાજે કાેઈ
અંધને Dેઉં છં ુ અને અનુકંપાથી અંતર છલકાઈ Dય છે . અે
ગમે તેવાે મેલાેઘેલાે હાેય છતાં Èેહથી અને સમભાવથી અેનાે
હાથ પકડી અેને રdતાે પાર કરાવવાનું કદી ચૂકતાે નથી. બીDનું
દુ:ખ અનુભવવાની અાંતર-નજરમાંથી અાપણાં નાનાં નાનાં
સુખની કદર કરવાની વૃ|} કે ળવાય છે . અે જ શું ખરી
Yવનકંૂ ચી નથી? અેમાંથી અાપણાં દુભાયેલાં ભાંડુઅાેની દુવા
સાંપડે છે . અને દુવાની મૂડી તાે કે ટલી મબલખ છે ! અે મૂડી તાે
અાપણને ાલ કરી દે .
થાેડા ;દવસ પહે લાંની જ વાત છે . અમે થાેડા
સા;હ<કાર nમ\ાે ફૂટપાથ પર ઊભા વાતાે કરતા હતા. ટંૂ કી
વાત_ા Uવશે ચચ_ા ચાલતી હતી. અે ક ડાે સીમા રdતાે
અાેળંગવાની મથામણ કરી રbાં હતાં. જરા અાગળ વધે અને
માેટરનાે અવાજ સાંભળી પાછાં હઠી Dય. Éૂજતી જજ_ર કાયા,
મા પર Yવનની યાતનાઅાે જેવી અપરં પાર કરચલીઅાે,
ફાં Êાં તૂ Êાં લૂ ગ ડાં ને માે ટ રની અપાર અવરજવરની
અકળામણ. Dણે Yવતી Dગતી કરુણ વાત_ા Dેઈ ાે. નજર
પડી તાેયે સાૈ વાત_ાની ચચ_ામાં જ મdત હતા! મારં ુ અંતર
વલાેવાઈ ગયું ડાેસીનાે હાથ પકડી લીધાે. કbં,ુ ‘ચાલ, મા! તને
સામે પહાચાડી દઉં.’ ખૂબ ભરાેસાપૂવ_ક અેણે અેની કં ગાળ
અાંગળીઅાે મારી હથેલીમાં સાપી દીધી. રdતાે પાર થઈ ગયાે.
અે કહે , ‘બેટા, \ણ ;દવસથી ભૂા જેવી છં ુ અેટલે કાયા
વારં વાર લથડી પડે છે .’ મ પૂËું, ‘કે ટલા પૈસા Dેઈઅે છે ખાવા
માટે ?’ અે કહે , ‘પચીસ પૈસા. પંદર પૈસાની ચા અને દસ પૈસાની
પાઉંરાેટી. દાંત નથી. ચામાં ભMજવી રાેટી ખાઈ લઉં છં ુ . ચા ના
મળે તાે પાણીથી ચલાવુ.ં ’ ખીસામાં હાથ નાાે. હાથમાં
અનાયાસ અાવી ગઈ પાંચની નાેટ. થયું, ડાેસીના નસીબની
હશે! અાપી દીધી. કbં,ુ ‘માડી! વીસ ;દવસ સુધી ;નરાંતે ખાજે.’

બુ;ઢયા ગદ્ ગદ થઈ ગઈ. કદાચ કાેઈઅે અેને અાટલી રકમ
અેક સામટી નથી અાપી. વાકાં વળી અેણે મારા પગ પકડી

‘કામઢા’નાં ડાબલાંમાં [દુ

લીધા. કહે , ‘અા તાે પાંચની નાેટ છે !’ મ કbં,ુ ‘તારા નસીબની

– જગત જતનકર

હશે. લઈ D.’ અેની અાંખમાંથી અાંસુની ધાર વહી ગઈ. કહે ,

તેલઘાણી અેટલે ઘાલમેલનાે ધંધાે; પણ મહં મદના કામમાં

‘બેટા ! ત મારી અાંતરડી ઠારી. ઈર તને અાનાે અનેકગણાે
બદલાે અાપશે.’ મારે માથે દુવાનાે હાથ ફે રવી, કપડાંને છે ડે નાેટ
બાંધી અે ચાલી ગઈ. ખૂબ નાનાે હતાે <ારે માને ખાેઈ બેઠાે છં ુ .
Sજ દગીભર અેનાે વસવસાે રbાે છે . અેક દુ:ખી Tીઅે ‘બેટા’
કહી માથે હાથ ફે ર]ાે ને Dણે પાંચ nપયાના બદલામાં પાંચ
કરાેડ મÃા હાેય અેવાે અાનંદ અંતરને અજવાળી ગયાે!
અેક બીDે Bસંગ યાદ અાવે છે . ચાેપાટીની રે તીમાં
ભેળપૂરીવાળા બેસે છે <ાં ફરતાે હતાે. ભીખમંગાની જમાતની
અેક નાની પાંચ—છ વરસની છાેડી ગભરાટમાં રે તીમાં કં ઈક
ખાેÃા કરે . ચાેધાર અાંસુઅે રડે , કરગરે કે , ‘મારી અાઠ અાની
પડી ગઈ છે . રે તીમાં જડતી નથી. મહે રબાની કરી કાેઈ શાેધવા
લાગાે. નહM મળે તાે મારી અÂા મને મારી નાખશે!’ કાેઈ અેની
વાત કાને ના ધરે . કાેઈ વળી મDક કરે , ‘અા લાેકાે બડા
બદમાશ હાેય છે . જુ અાે કે વાે ઢાગ કરે છે . અાવડી અમથી
છાેડી!’ મને મારી પાૈ\ી યાદ અાવી ગઈ, અે સાચાંખાેટાં અાંસુ
પાડે ને બે—પાંચ nપયા પલકવારમાં વટાવાઈ Dય છે .
છાેકરીનાં અાંસુ Dેઈ મનમાં અજં પાે થઈ અા]ાે. ખીસામાંથી
અાઠ અાના કાઢી અાપી દીધા. થયું, સાચું બાેલે છે કે ઢાગ કરે
છે અેનાે ાય નથી કરવાે. પણ અે વખતે અેની અાંખમાં જે
રાહતનાે છૂટકારાે દીઠાે, અાનંદની જે અેક ઝલક દીઠી અેથી
મન તૃ થઈ ગયું. પાસે અેક ભૈયાY ઊભા હતા. કહે ,
‘બાબુY, તમે ખૂબ સારં ુ કય_ું. છાેકરીના ;ન:સાસાને પંપાળીને
સાચા ધરમનું કામ કય_ું. ભગવાનને ચાેપડે અેની નાધ રહે શે.’
અાવાં અાવાં નાનાં નYવાં, ;દલનાે અવાજ સાંભળીને
કરે લાં કામાે, કે વી શાંUત બZી Dય છે , અાપણા મનને! અેટલે
પેલા વાચકnમ\ના પ\ના અનુસંધાનમાં લખવાનું થાય છે કે :
‘ભાઈ! Sજ દગી ખૂબ Yવવા જેવી છે . દુ:ખનાે અનુભવ તાે
પારસમણ જેવાે છે . અેના શ¨ જ તાે સુખની કદર કરવાની
સૂઝ અાપણને સાંપડી શકે છે . દુ:ખ નહM હાેય, તાે ઝઝુમશું શેની
સામે! અેવા ઝંઝાવાતાેનાે સામનાે કરવા માટે દીનદુ:aખયાની
દુવા જેવું અમાેઘ શT બીજું અેકેય નથી.’
અને ગાેરખપુરના સંતના શIાે ફરી યાદ અાવે છે :
‘અાનંદનાે ખDનાે તાે અાપણા ;દલની સંદૂકમાં જ પcાે છે . અેને
ખાેલવાની Yવનકંૂ ચી સાંપડે તાે બસ, અાનંદ જ અાનંદ વરતાઈ
રહે !’
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લગીરે ય ગરબડ નહM. તેલનું ટીપું ય અાઘુંપાછં ુ થાય નહM.
ખાેળ પણ વાળી-ઝૂડીને ઘરાકને અાપી દે . અાસપાસનાં પાંચસાત ગામમાં મહં મદની ઘાણીની શાખ. તેની પÍી મુમતાઝ
અાખાબાેલી; પણ મનમાં જરીકે ય મેલ નહM. પડાેશમાં જ
સમજુ ભા રહે , સમજણપૂવ_ક અપ;રણીત રહે લા. અેમનું વતન
તાે ખાÎું અાઘું; પણ પાં\ીસ વરસથી ગામમાં eશZક તરીકે
કામ કરે , અેટલે અા Uવચારપુર ગામ જ અેમનાે પ;રવાર થઈ
ગયેલું. મુમતાઝ અેમની જમવાની કાળY કરી લે.
ઘરને અાંગણે રાેજ રાતે ડાયરાે Dમે. દે શ-દુ;નયાના સમાચાર
અને ગામમાં બનતી ઘટનાને અાધારે અલકમલકની વાતાે થાય.
મા\ ;નશાlળયા જ ન;હ; વડે રાં ય અાવીને સમજુ ભાની વાતાે
સાંભળવા બેસ.ે અા ડાયરાે અેટલે ગામના સમજણ અને
સંપમાં વધારાે કરનારાે સહજતાથી ચાલતાે વગ_! વેકેશનમાં
સમજુ ભા Bવાસે કે eશKબરમાં Dય તાે અાખા ય ગામને ખાેટ
વત_ાય. બધા અેમના અાવવાની વાટ જુ અે. સમજુ ભા અાવીને
Bવાસના અનુભવાેની વાતાે કરે . સમજુ ભા અને મહં મદને લીધે
Uવચારપુર ગામ પંકાય.
મહં મદની ઘાણી બળદથી ચાલે. કદાવર, સફે દ, કાંકરે Y
બળદ. રાેજ ઘરનાે ખાેળ મળે અેટલે શરીરે અલમdત. ઉંમરે
બાર વષ_નાે. મહં મદે તેને ખરીHાે <ારે તે નવ માસનાે વાછરડાે
હતાે. તેને બીજે જ અઠવા;ડયે મુમતાઝે ઈÏાઈલને જy
અાપેલાે. બે ય સાથે જ માેટા થયા. પUત-પÍીને બે ય વહાલા.
બળદનું નામ પાcું ‘કામઢાે’. નામ અેવા ગુણ. કામઢાે રાેજ
અાઠ-દસ કલાક ઘાણી ફે રવે અેટલે કસાયેલું શરીર. ચામડી
ચમકે , માખી બેસે તાે ય ચામડી થથરાવે તેવાે ÐૂUતo લાે. તેને
કાેઈ ;દવસ કામની અાળસ નહM. ઘરનાં બારણાંનાં મીDગરાં
સવારે ખૂલે <ારે ;કચૂડ ;કચૂડ બાેલે તે કામઢાનું અેલામ_.
ઊઠતાંવત કામે ચઢવા તૈયાર. ગામ અાખામાં કામઢાે સાૈથી
પહે લાે કામે ચઢે . થાકે અેટલે ઘડીક ઊભાે રહે . સરખી જ
ઉંમરનાે ઈÏાઈલ સમY Dય. પાણીની ડાેલ માેઢા અાગળ
મૂકે. ડાેલ ખસવાનાે અવાજ અાવે અેટલે વળી પાછાે વગર
ડચકારે કામઢે ચાલવા માંડે. ચાલવામાં તેજ, બીD બળદ કરતાં
તેની ચાલ સવાઈ. અાગળના પગની છાપની અાગળ પાછલાે
પગ પડે . કે ટલાક ઘરાક ખાસ ચાલ Dેવા ઊભા રહે . કાેઈ વળી
જતાં જતાં કામઢા માટે અેકાદ બે ;કલાે ખાેળ મૂકતાં ય Dય.

સાૈ કામઢાના કામનાં વખાણ કરે , ‘અાપણાે બળદ Dે કામઢા

શઅાતના \ણ ;દવસ તાે અા Dેવામાં કામઢાને ભારે રસ

જેવાે હાેય તાે કે ટલું સારં ુ!’ મુમતાઝ અે સાંભળી Dય તાે રાેકડું

પcાે. ચાેથે ;દવસે કામઢાને અચાનક ઝબકારાે થયાે : ‘અા

જ પરખાવે, ‘દીકરાની જેમ સાચવાે તાે તમારા બળદ પણ

શું? તેના અા ભાઈ-ભાંડુઅાેમાંથી અેકે ય અેનાં જેવાં ડાબલાં

કામઢા જેવું કામ કરે .’ અાવે વખતે પરગજુ મહં મદ મુમતાઝને

તાે પહે રતા જ નથી ! બધા ખુી અાંખે અને સીધી ;દશામાં

વારે ; પછી વખાણ કરનાર તરફ હાથ Dે ડીને કહે ,

ચાલે છે . અેકે ય અેની જેમ અેકલા તાે છે જ ન;હ ! બધા કાેઈ ને

‘પરવર;દગારની કૃપા કે અમારી પર ગામ અાખાનાે દયાભાવ

કાેઈ સાથીદારની સાથે જ ચાલે છે !’ હવે અેનું મગજ ચકરાવે

છે . બધાને ઘાણીકઢું તેલ ખવરાવવાનું અમને જ ન;હ; અા

ચcું, ગડમથલ થવા માંડી કે , ‘રાેજ સાંજ ે પાછં ુ જ અાવવાનું

કામઢાને ય ગમે છે !’ અા સંવાદ સાંભળી કામઢાે તાે ભારે

હાેય તાે બધાં અેની જેમ ગાેળ ફરીને કામ જલદી પતાવતા કે મ

પાેરસાય.

નથી? ઝડપ અાટલી ધીમી કે મ? બધા Dય છે hાં અને અાવે

કામઢાની અેક જ મય_ાદા. અેને ગાેળ-ગાેળ ફરતા જ અાવડે !

છે hાંથી? <ાં શું કામ કરતા હશે? ભાર વગર ચલાતું કે મ

મહં મદે તેને ઘાણી માટે જ પલાેટેલાે તે ! ઘાણીઅે Dેતરીને પહે લું

હશે? બધાની ઘાણી કે વીક હશે? અાટલા બધા ઘાટના

કામ કાળાં ડાબલાં પહે રાવવાનુ.ં ગામનાં છાેકરાંને નવાઈ લાગે,

સાંતીની અને તેને વળી બદલતાં રહે વાની જર શી?’ Uવચારાેના

‘બીD બળદ ડાબલાં પહે ય_ા Uવના જ ચાલે છે તાે કામઢાને

ઘમસાણથી અેનું માથું દુખવા લાxયું અને અે ઝાેકે ચડી ગયાે.

ડાબલાં કે મ?’ સવારથી સાંજ અેક જ કામ; ગાેળ-ગાેળ

બીD બે ;દવસ ગયા. રાેજ અા જ મથામણ ચાલે અને ઝાેકાં

ફરવાનું. ;દવસાે વી<ા, મ;હના વી<ા, દાયકાે વી<ાે. કાેઈ

અાવે પછી અેનું માથું ઊતરે .

;દવસ ન;હ વેકેશન; ન;હ રD. રDનાે Uવચાર કરવાની ફુરસદ

તેવામાં અેક ;દવસ તેણે સાંભÃું, ‘ચાલાે ચાલાે, અાપણે અાજે

ન’તી મહં મદને કે ન’તી કામઢાને. જેમ અજ_ુ નને માછલીની અાંખ

તાે અાેરવાનું છે , માેડા પડે નહM ચાલે. અા કામઢાની જેમ બેસી

eસવાય કાંઈ ન દે ખાય તેમ અા બંનેને ઘાણી eસવાય કાંઈ ન

રહે વું અાપણને ના પાલવે.’ પાેતાનું નામ સાંભળી કામઢાના કાન

દે ખાય.

સરવા થયા. તેણે Dેયું તાે અેક વાંકાબાેલાે ખેડૂત તેના બળદાેને

અેક વાર ઉનાળાનાે સમય. વેકેશનમાં સમજુ ભા Wાન

પરાેણાે મારતાે હતાે. કામઢાને વાત સમDઈ ગઈ. અેની તાે ઊંઘ

eશKબરમાં ગયેલા. બરાબર તે જ વખતે અાનું કરવું ને

ઊડી ગઈ. તેનું મન ]ાકુળ થઈ ગયું. દસ વરસની અેકધારી

કામઢાને કાંધ અાવી. Wાન ન રહે તાે કાંધ પાકે અને લાંબું

અને અેકSચ} મહે નત પછી ગામમાં અાવી વાતાે થાય કે મ?

થાય. મુમતાઝે તાે મહં મદનાે ઊધડાે લીધાે, ‘અાટલું ય Wાન

તેની કામ B<ેની લગનને કાેઈ પડકારી કે મ શકે ? તે રા\ે

નથી રાખતા!’ મહં મદે ચાલુ ઘાણ પૂરાે કરી કામ કય_ું બંધ.

કામઢાે સૂઈ ન શhાે. અાખી રાત તેણે ઊઠબેસ જ કરી. અેને

ઘરાક ભલે ધ`ા ખાય. કામઢાે પહે લાે; ઘરાક પછી. ઈÏાઈલ

અેમ થાય કે પાેહ ફાટે hારે અને ઘાણીઅે વળગું hારે ? તેના

દા’ડામાં બે-\ણ વાર કાંધ પર ઘરનું તાજું ;દવેલ લગાવી અાપે.

માંbલાના અવાજ સામે કાંધની પીડા તાે hાં ય ભુલાઈ ગઈ.

ઈÏાઈલનાે ફાેરાે હાથ કામઢાને ખાસ શાતા અાપે.

ઈÏાઈલ ઘાણીઅે બેસીને માેટેથી અેક વારતા વાંચતાે તે તેને

મુમતાઝ રાેજ ઊઠતાંની સાથે જ તેને પસવારતાં કહે , ‘ઘણું ય

યાદ અાવી ગઈ. તેમાં બંને પગ વગરની અેક છાેકરી eગરનાર

કામ કય_ું છે . પૂરતાે અારામ કરી લે. અાવી તક મળતી નથી’.

ચડી ગઈ હતી. શારી;રક તકલીફાે તાે નબળા મનવાળાને નડે .

અાટલું સાંભળી nમDગરાના અવાજ સાથે ઊભાે થયેલાે

અેને તાે ધૂન સવાર થઈ કે , ‘મારે કામ કરવું Dેઈઅે. ધૂંસરં ુ

કામઢાે પાછાે બેસી Dય. કામ Uવનાના કામઢાને ચેન પડે નહM.

નાંખી ગાેળ-ગાેળ ફરવું અે મારાે ધમ_ છે , અે જ મારી ફરજ

Sજ દગીમાં પહે લી વાર કામઢાને ડાબલાં વગર ;દવસાે કાઢવાના

છે અને અે જ મારાે સેવાધમ_ છે . મને ઈરે તેને માટે તાે માેકાે

અા]ા. સવારથી સાંજ સુધી ગામમાં થતી અાવન-Dવન પર

છે . અાવી રીતે કાેઈ નવરં ુ બેસે જ ન;હ. કામ Uવના Yવનનાે

તેની નજર રહે . અેણે Dેયું કે રાેજ સવારે અેનાં બીDં ભાઈ-

સંતાેષ મળે જ કે મ? કામ ન કરીઅે તાે Yવતર અેળે Dય. હું

ભાંડુઅાે અલગ અલગ સાંતી લઈને સીમ તરફ Dય છે . કાેઈ

બેઠાે હાેઉં ને ગામ ભેળસેળવાળું તેલ ખાય? અને પછી કામ

અાેરણી, કાેઈ કરબ, તાે વળી કાેઈ હળ લઈને Dય છે . કાેઈ

કે ટલું ચડી Dય? ઘાણી પડી પડી બગડી તાે ન;હ Dય ને?’

વળી ગાડું ખચી Dય છે . કાેઈને તાે કાંઈ જ Dેતય_ું નથી. સાંજ ે

તેમાં વળી ઘણા વખતથી બાકી રહે લાં કામાે પતાવવા મહં મદ

પાછાે વળતાે Aમ. કે ટલાં બધાં ઘાટનાં સાંતી, જુ દા જુ દા રં ગ-

બહારગામ જઈ અા]ાની વાત Dણી. કામઢાને તાે અેમે ય

કદના બળદ, બધાની ચાલે ય અલગ!

Uવચાર અાવી ગયાે કે , ‘અા મહં મદ, કાેઈ બીDે ધંધાે તાે શાેધી

ન;હ કાઢે ને! તે તેનાે ધમ_ તાે ભૂલી ન;હ Dય ને!’ તે રાતે

‘ડાબલાંમાં Dદુ છે !’ પછી કરુણાભાવથી કામઢા તરફ Dેયા

કામઢાઅે કશીક ગાંઠ વાળી લીધી.

કરે .

સવાર પડી; પણ બારણું ખૂલવાનાે અવાજ અાજે અા]ાે કે મ

પણ અેટલેથી અટકે તાે સમજુ ભા શેના? અાવાે માેકાે અે જવા

ન;હ? તાવલા ઈÏાઈલને પાેતાં મૂકવા મા-બાપે માેડી રાત સુધી

દે ? અેક માnમo ક ગÂત કરવાનું તેમને સૂઝ્યું. અાેસરીમાં અેક

ઉDગરાે કરે લાે. બહારના શાેરબકાેરથી Dગીને મહં મદ જુ અે છે

માેટાે અરીસાે લટકા]ાે. પછી તેના ઉપરના ભાગે અેક

તાે અાખું ફlળયું કામઢાની ફરતે ભેગું થઈ ગયેલું. ટાેળાની

અાકષ_ક ચબરખી ચાટાડી, તેમાં કં ઈક લું. ડાયરામાં અાવતા

વચમાં ખીલા ફરતે કામઢાે ગાેળ-ગાેળ ફરે છે . જેમ ઘાણીની

લાેકાેને અાજે અા નવું લાxયુ.ં અરીસા પર કાેઈ ચબરખી થાેડી

પડાળમાં લાટ ફરે તેમ હાલી ગયેલાે ખીલાે ય ગાેળ-ગાેળ ફરે

ચાટાડે ? Uવચારપુરનાં લાેકાે અા કાૈતુક Dેવા Dય છે અને તેમાં

છે . અને લાેકાે અા નવતર Dેવાની મઝા માણે છે . કાેઈ બાે,ું

પાેતાનાે ચહે રાે દે ખાય <ારે ચબરખી કપાળે અાવે છે .

‘કામઢાે ગાંડાે થયાે લાગે છે .’ કાેઈ કહે , ‘હવે અાફરાે ચડશે.’

ચબરખી વાંચી સાૈ Uવચારતાં થઈ Dય છે !

કાેઈને થયું, ‘બેઠા-બેઠ ખાધું તેની અાળસ ઉતારે છે .’ કાેઈ શું

મહં મદે પણ અરીસામાં Dેયું ને બાેચી ખંજવાળી. કપાળ ઉપર

બાેલે છે તેની કામઢાને પડી નથી. અે તાે અેના તાનમાં ફય¨ જ

દે ખાતી ચબરખીમાં લું હતું, ‘કામઢાે’! તેણે મલકાતાં

Dય છે .

મલકાતાં સમજુ ભાને પૂË,ું ‘અા અરીસાે કામઢાની સામે ધરં ુ?’

અા તમાશાે Dેઈને મહં મદને ભારે અચરજ થયું. ઘડીક તાે તેને

મુમતાઝ બાેલી, ‘કામઢાને ચાલતાં અાવડે છે ; વાંચતાં ન;હ.’

કશી ગતાગમ પડી ન;હ. કામઢાનું અાવું વત_ન hારે ય Dેયું

સમજુ ભા કહે , ‘અરે , વાંચતાં ન અાવડે તાે ય ચાલે, અરીસામાં

નહાેતું. ન તાે કાેઈ ;દ’ અાવી બીમારી Uવશે સાંભળે લું. અાની

Dેતાં અાવડે તાે ભયાે ભયાે!’

દવા શી? અાનાે દાEર કાેણ? અા તાે દરદ જ નવું! અાંખ
ચાેળતી મુમતાઝ બાેલી, ‘ખીલાે બદલી જુ અાે.’ મહં મદ તરત
કામઢા પાસે ગયાે, પૂચકાય_ા.ે પણ કામઢાે ગાંઠે શેનાે? મુમતાઝે
પાણી પાયું અેટલે ઘડીક શાંત થયાે.

દરÑાન મહં મદે અેને

ખીલેથી છાેડી લીધાે. તે જેવાે નવા ખીલા તરફ દાેરી Dય છે

(સમજુ ભાના અરીસામાં [ેતાં [ેતાં સૂઝેલી વાત\ા)
સાૈજ : ભૂદાનમૂલક ામાેHાેગBધાન અ;હસક AાંUતનું પાKZક મુખપ\
“ભૂnમપુ\”, 16 અાૅગ 2020
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તેવાે કામઢાે માથું નીચું કરી મહં મદ પાસે ઊભાે રbાે. કામઢાને
અેમ કે હવે ધૂંસરી મુકાય અેટલે ઘાણી શ. ‘પણ હY તાે કાંધ
મટી hાં છે ?’ મુમતાઝ ઊંચા અવાજે બાેલી. ‘કામઢાને કામે ન
ચડાવાય.’ કામઢાને શંકા થઈ કે પેલી eગરનાર ચડવાવાળી
વારતા મુમતાઝે સાંભળી ન;હ હાેય?
તેણે તાે નવા ખીલે ફરી ગાેળ-ગાેળ ફરવાનું શ કય_ું. પડાેશમાં
સમજુ ભા સવારથી બધાે તાલ Dેયા કરે . અાગલી રાતે જ
eશKબરમાંથી પાછા અાવેલા. તે તાે Yવનના મમ_£ હતા, બધું
પામી ગયા. કહે , ‘ખીલાે બદે ન;હ ચાલે, કાંધ મટે નહM <ાં
સુધી ડાબલાં પહે રાવેલાં રાખાે.’ મહં મદે જેમતેમ કરી કામઢાને
ડાબલાં ચડાવી દીધાં. અને ઉપાય તાે ભારે કારગર નીવcાે!
ઘડીકમાં કામઢાે શાંત થઈ બેસી ગયાે. ડાબલાં જ તેને ગાેÒાં.
હવે તેની નજર બીજે ફરતી બંધ થઈ. તેનું મન ચકરાવે ચડતું
નહાેતું અને સાxયે કાેઈ વાંકાબાેલાે નYક ફરકતાે નાે’તાે.
અેકાદ અઠવા;ડયું ગયું. કાંધ સાY થઈ ગઈ, ઘાણી ચાલુ થઈ
ગઈ. હવે બધાં ય રાY છે , ઘરાક રાY, મહં મદ રાY અને
કામઢાે ય રાY! પણ રાેજ ભરાતા ડાયરામાં ગામનાં વડે રાં
પૂËે રાખે છે , ‘હ સમજુ ભા, ડાબલાંમાં અેવું તાે શું છે કે કામઢાે
શાંત થઈ ગયાે?’ સમજુ ભા મૂછમાં હસે ને અેટલું જ બાેલ,ે

= = = = અે સા,હ.કૃAત જ મહાન છે જે અાપણી ખરી
`વનપીડાનું અાપણને માૅંમાથું બતાડે ને અાપણને હaેશને
માટે જગાડી મૂકે = = = =
= = = = વૅલ-cાd ડીઝાઇન અેમ છે કે મૃ.ુ મળે તાે જ
રાહ [ેવાનું પતવાનું છે . `વવું અેટલે સતત રાહ [ેતા
રહેવું ને છે gે મૃ.ુને વરવું. કાેરાેનાને લીધે હર પળે
સંiાબંધ મનુjાે મરે છે , પણ અે બધાં કં ઈ મૃ.ુની રાહ
kાૅતાં [ેતાં. અેમને અેમ જ ઉઠાવી લેવાયાં ! અે કારણે
કાેરાેનાને હું Aવકરાળમાં Aવકરાળ અાફત ગણું છું = = = =
Tી કે પુરુષ, યુવાન કે વૃT, ઇp¶યન યુરાેપીયન અમે;રકન કે
Dપાની, પૃ~ી પરનાે હરે ક મનુYવ, અાજે જેની રાહ Dેઈ
રbાે છે , અે છે , રસી. અંેYમાં અેને વૅ½ીન કહે છે .
રeશયાના પુUતન કહે છે , અેમને <ાં શાેધાઈ ગઈ છે .
અમે;રકાના ટ¯ Ó કહે છે , અાૅ®ાેબરમાં અમે;રકન વૅ½ીન
મળી જશે. રાજકારણી કાેઈપણ મનુમાં મને અામે ય fTા
નથી ને રસી જેવી અUત મહTની ચીજ માટે અા મહા ખેલાડી
રાજકારણીઅાેમાં તાે કે વી રીતે હાેય? અેમનાે ભરાસાે શાે?

રસી અેક અાશા છે અથવા અાશાનું નામ રસી છે . અે hારે

Dતે ઇે , ન`ી કરે કે અાજે કે હમણાં, તાે પણ મરી નથી

અાવશે તેની ચાૅ`સ ખબર નથી. ચાૅ`સ ખબર અે છે કે અે

શકતાે. નાટકમાં અેક Bસંગ છે : અે¯ગાૅન Ôા;ડnમર અાગળ

અાવશે.

Bdતાવ મૂકે છે - ચાલ અાપણે ફાંસીઅે લટકીને મરી જઇઅે.

સૅÑુઅલ બૅકેટના ‘વેઇ;ટ©ગ ફાૅર ગાેદાે’ નાટકમાં પણ અેમ જ

પણ અેમની પાસે ફાંસીનું દાેરડું તાે હતું નહM. અે¯ગાૅન પાેતાના

છે . નાટકમાં ગાેદાે અેક અાશા છે . અેની રાહ Dેવાય છે . અે

હૂંથણાનું નાડું છાેડી નાખે છે , બ¹ે જણા નાડાનાે સામસામાે

અાવશે તેની અેે¯ ગાૅન અને Ôા;ડnમર બ¹ે nમ\ાેને ચાૅ`સ

છે ડાે પકડીને ખૅંચે છે , પણ નાડું તૂટી Dય છે . ફાંસીઅે ચડીને

Dણ છે . પણ અે ય અેટલું જ ચાૅ`સ છે કે hારે અાવશે તેની

અાપઘાત કરવાનાે અે Bયાસ અામ ;નÚળ નીવડે છે .

અેમને Dણ નથી. મૅસે±ર છાેકરાે અાવીને રાેજ અેમ કહે છે કે

Ôા;ડnમર કહે છે : અાવતી કાલે લટકીશું Dે ગાેદાે ના અાવે

જેની તમે રાહ જુ અાે છાે અે અાજે નહM પણ કાલે અાવશે.

તાે. અેે¯ ગાૅન કહે છે : અને Dે અાવે તાે? : Ôા;ડnમર કહે છે :

અા મૅસે±ર ગાેદાેનાે માણસ છે કે ગાેદાે અને બે nમ\ાે વ?ેની

તાે તાે અાપણે બચી જઈશુ.ં બ¹ે nમ\ાેને અેક જ સાર પકડાય

કશી ખૂટતી કડી છે તેની મને તા નથી મળી. પણ જમાને

છે કે પ;ર×vUતમાંથી ઊગરી જવાનાે અેક જ રdતાે છે - કાં તાે

જમાને અાપણને ;દલાસાે દે નારા સંદેશવાહકાે તાે મÃા જ કય_ા

ડે થની અથવા તાે ગાૅડ સમી કાેઈપણ હdતીની રાહ Dેવી.

છે . તેઅાેની અાપણી વ?ેની હાજરીને કારણે Yવવાને Uવશેની

Ôા;ડnમર અને અેે¯ ગાૅનને અા સમDયું હશે કદાચ ને તેથી

અાપણી હામ ટકી રહે છે ને અાશા Yવી Dય છે . ગાેદાેની રાહ

તેઅાે ગાેદાેની રાેજ રાહ જુ અે છે . નાટકમાં બે ;દવસ કbા છે

Dેનારા અે બ¹ે nમ\ાે પછી તાે છાેકરાની રાહ Dેતા થઈ ગયા.

પણ BેZક કtી શકે છે કે તેઅાે તાે \ીજે, ચાૅથે કે પાંચમે

અેનાે અથ_ અેટલાે જ કે રાહ Dેવાનું ખતમ નથી થયુ.ં રાહ

;દવસે પણ રાહ Dેવાના છે . કે મ કે , અાજે નહM પણ કાલે

Dેવાનું કદી મટી નથી જતું અે સ<ને બૅકેટે નાટકમાં રણઝણતું

અાવશે અેમ કહીને મૅસે±ર છાેકરાે ચાલી Dય અેટલે અે બ¹ે

કરી મેું છે .

જણા બાેલતા હાેય છે ખરા - ચાલાે જઈઅે, પણ જતા નથી.

બૅકેટને પૂછવામાં અાવેલું : ગાેદાે કાેણ છે ? : તાે અેમણે કહે લું :

પરદાે પડે અે પહે લાં અેમની અે અવઢવ Dેઈ શકાય અેવાે અે

મને ખબર હાેત તાે હું નાટક લખત શું કામ ! : અેમણે ઉમેરેલું :

બ¹ેઅે અpભનય કરવાનાે હાેય છે અને ;દxદશ_કે અેવી બધી

અાયૅમ નાૅટ ઇÅરે ેડ ઇન ગાેદાે, અાયૅમ ઇÅરે ેડ ઇન

Dેગવાઈ કરવાની હાેય છે .

વેઇ;ટ©ગ !

નાટકમાં બીY Dેડી પાેÛઝાે અને લકીની છે . પાેÛઝાે શેઠ છે ,

રસીની જ શું કામ, અાપણે ;દવસ દરÑાન DતDતની ને

સ}ાશાળી. અેવાઅાેના હાેય જ અેમ લકી અેનાે વે;ઠયાે છે .

ભાતભાતની રાહાે જ Dેતા હાેઈઅે છીઅે. અા લેખ પૂરાે

અને, લકી શIાે સાથે ]pભચાર કરનારા કૃતક બાૈSTકાેનું

કરવાની DºયેઅDºયે હું રાહ Dેતાે હાેઉં છં ુ . લેખના વાચકાે

Bતીક છે . અેનું કશા જ અથ_ વગરનું ભાષણ અેક બકવાસ છે .

રાહ જુ અે છે કે લેખનાે છે ડાે hારે અાવશે. દરે ક વત_માન Zણ,

કશા જ Uવરામ કે પૂણ_Uવરામ Uવના પાંચ-થી પણ વધારે nમ;નટ

હવે પછી શું? - Õાૅટ નૅS?-ની મનાે×vUતમાં જકડાયેલી

લગી અÜlલત ચાલતા અે ભાષણની શઅાત અાવી છે :

હાેય છે . વૅલ-Øા¶ ડીઝાઇન અેમ છે કે મૃ<ુ મળે તાે જ રાહ

ીકાય_ું કે અેક અંગત ઈરનું અિdત પ©ચર અૅ¶

Dેવાનું પતવાનું છે . Yવવું અેટલે સતત રાહ Dેતા રહે વું ને

વાૅટમનની Dહે ર કૃUતઅાેમાં ઉ?;રત છે અેમ અે મુજબ છે અેમ

છે ે મૃ<ુને વરવુ.ં કાેરાેનાને લીધે હર પળે સંાબંધ મનુાે

છે ઈ  ર Þા Þા Þા Þા છે સ ફે દ દા ઢી વા ળાે છે

મરે છે , પણ અે બધાં કં ઈ મૃ<ુની રાહ Ùાૅતાં Dેતાં. અેમને અેમ

ÞાÞાÞાÞા સમયાતીત છે UવdતૃUતહીન છે કે જે દૈ વી

જ ઉઠાવી લેવાયાં ! અે કારણે કાેરાેનાને હું Uવકરાળમાં

Dc અૅપlથયા દૈ વ્ અૅથßÁયા દૈ વ્ … વગેરે.

Uવકરાળ અાફત ગણું છં ુ .

લકીના અા બકવાસની અસર મળે અે ખાતર <ારે મ અા

અા ગાેદાે માટે અેમ કહે વાયું છે કે ગાેદાે અેટલે ગાૅડ. ગાૅડ Dે

‘ÞાÞાÞાÞા’ શIનાે અનુવાદ નહM કરે લાે. પણ કહું :

હાેય તાે hારે અાવશે, નથી કહી શકાતુ,ં અાપણા ગાૅડે ખાતરી

અંેYમાં quaquaversal શI છે . અેનાે અથ_ છે અેક જ

અાપી છે કે પાેતે યુગે યુગે સંભવે છે . પણ યુગની અેમની

કે ©{માંથી દરે ક ;દશામાં ફે લાયેલું હાેય તેવું. લકીઅે અા

]ાા શી છે , નથી ખબર.

Uવશેષણ ઈર માટે Bયાેzું છે . ઈર અેમ જ છે , અેક જ

અેમ પણ કહે વાયું છે કે ગાેદાે અેટલે ડે થ. ચાૅ`સ વાત અે છે

કે ©{માંથી દસે ;દશાઅે Bસરી ગયેલાે, સાવ_ભાૈમ, સવ_]ાપી.

કે ડે થ તાે અાવવાનું જ છે , પણ ચાૅ`સ વાત અે પણ છે કે

અાપણી પરÓરામાં દે વાેના મુખારUવàની ચાેપાસ જે તેDેવલય

hારે , તે નથી કહી શકાતું. અા અેટલું બધું સાચું છે કે માણસ

હાેય છે અે અાવું જ હાેય છે - સવ_ ;દશાઅાેમાં ફે લાયેલું. અા

શIનાે áૅ ©ચમાં અથ_ છે , which’s. મૂળ શI છે , quoi.

‘પìા, અા ચા;ડયાે ખેતરમાં શું કામ રાાે છે ? કસરત

ગુ જ રાતીમાં કહે વાય, કયાે ? અાપણે કયાે ક યાે ક યાે ક યાે

કરવા?’

બાેલીઅે તાે ઈરને જ લાગુ પડે … કે મ કે અેનાે અતપતાે નથી
મળતાે. અે સાવ_ભાૈમ છે છતાં અગÑ છે . અે સવ_]ાપી છે
છતાં અન છે … અા ‘છે ’ અને ‘છતાં’-ની વ?ે રહીને
મનુYવનની અસંગતતા - અૅâ;ડo ટી - ઘૂઘવતી હાેય છે …
અા કાેરાેના પા¶ેnમક અને કાેUવડ-૧૯ નામનું અાપણી સામે જે
ઘૃણાદ નાટક ભજવાઈ રbંુ છે તેનાે ઇલાજ Dે રસી છે , તાે
કાેઈકે અેને શીષ_ક અાપવું Dેઈશે, ‘વેઇ;ટ©ગ ફાૅર વૅ½ીન’.
મ અા નાટકનાે ‘ગાેદાેની રાહમાં’ અેમ અનુવાદ કય_ાે છે (પહે લી
અાવૃ|} : ૧૯૯૦ : પુનમ_ુ{ણ : ૨૦૦૪ : પુનમ_ુ{ણ : ૨૦૦૮ બીY

‘ના બેટા, અે તાે કસરત કરાવે. Dે Wાનથી સાંભળ. ખેતરમાં
પશુપંખી અાવીને પાક સાફ ન કરી Dય અેટલે ચા;ડયાે રાાે
છે . કાંટાળી વાડ હાેય અેટલે ગાયભસ તાે કદાચ ન અાવી શકે ,
પણ પંખીને થાેડું પહાચાય છે ? અે તાે ફરરર કરતાં
અાકાશમાંથી ટપ દઈને ઊતરી પડે ને પાક સફાચટ ... પણ અા
ચા;ડયાે Dેઈને અેને અેમ લાગે કે કાેઈ માણસ ચાેકી કરવા
ઊભાે છે અેટલે ડરના માય_ાં ઊડી Dય, ને પાક બચી Dય.’
‘પણ પìા, અેવું થાેડું કરાય? અેને ભૂખ ન લાગે?’

અાવૃ|} : પા_ પિéલકે શન, અમદાવાદ). અે પછી, પહે લી વાર,

‘બેટા Sચ તન, ખેડૂતે અાખું વરસ મહે નત કરીને ઘઉં, ચણા વગેરે

મ નસીરુ¥ીન શાહ અને બૅ±ાnમન eગલાનીની મુ ભૂnમકામાં

ઊગાcું હાેય, અે સાફ થઇ Dય તાે અે ને અાપણે બધા

અેનું મંચન Dેયું છે . પછી તાે, અેના જુ દા જુ દા ;ફê-અવતારાે

ખાઈઅે શું?’

પણ Dેયા છે .
નસીરુ¥ીને અેક vાને હમણાં જ કbંુ કે <ારે તાે હું અને બેન
(બે±ાnમન) કશું ખાસ સમજતા Ùાૅતા પણ ઉÂર વધવાની
સાથે ઘણી ઘણી સમજ પડવા લાગી છે …
Uવદે શમાં અેવી Dહે રાત અાવતી હાેય છે : અા ૫૦ પુdતકાે તમે
મૃ<ુ પામાે અે પહે લાં વાંચી લાે : અા નાટક માટે હું કાેઈપણ
સા;હ<કારને, સા;હ<રeસયાને કે BDજનને Uવની કરં ુ કે
અા નાટક જર વાંચાે અને જર જુ અાે.
અે સા;હ<કૃUત જ મહાન છે જે અાપણી ખરી Yવનપીડાનું

‘પìા, સાચુકલાે માણસ ઊભાે કે મ નથી રાાે?’
‘બેટા, રાત ને ;દવસ માણસ ઊભાે કે મ રહે ? થાકી ન Dય?
અેટલે માણસ નહM, પણ માણસ લાગે અેવું પૂતળું ગાેઠવી
દે વાય અેનું નામ ચા;ડયાે.’
‘પìા, અેટલે પંખીની ચાડી ફં ૂ કી તેને ઉડાડી મૂકે અેનું નામ
ચા;ડયાે, બરાબર ને?’
‘અરે વાહ, તને તાે અાવડી ગયું! હવે તને પાઠે ય બરાબરનાે
પાકાે થઇ જશે. ચાલાે હવે ઘરે ..’

અાપણને માૅંમાથું બતાડે ને હÂેશને માટે અાપણને જગાડી મૂકે

..... ઘણા વખતથી નાેટબુકની માંગણી કરી રહે લાે Sચ તન

…

ચમhાે. ‘પìા, અાટલાં બધાં કાેરાં પાનાં? અામાંથી તાે

===

અાટલી બધી નાેટ બનશે. કે ટલાનાં અા]ાં, પìા? ’

(September 13, 2020 : Ahmedabad)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°*

સાવ મફતમાં. હવે તાે રાY ને? અેટલે તાે કહે તાે’તાે કે થાેડી

ચા,ડયાે
• દુગnશ અાેઝા
લઘુકથા :
‘પìા, મને ચા;ડયાે Dેવા hારે લઇ જશાે? ’
‘બેટા, અેક ;દવસ લઇ જઈશ, પછી વાત.’
‘શું પછી વાત?’ પÍી સહે જ ઊંચા અવાજે બાેલી. ‘તમારાે અે
અેક ;દવસ hારે અાવશે! તમે દર વખતે ‘’પછી, પછી’’ કહીને
Kબચારાને ટટળાવાે છાે. અેક વાર લઇ Dવ ને! અાપણાે રઘુ
દૂધવાળાે પણ ઘણીવાર વાડીઅે અાવવાનું કbા કરે છે . ને
અામે ય Sચ તનને અા વખતે ભણવામાં ચા;ડયાનાે પાઠ અાવે
છે . અે B<Z Dેશે ને તમે સમDવશાે અેટલે પાઠે ય પાકાે
થશે.’ ને રUવવારે બધાં સાથે ગયાં. Sચ તન હરખભેર પૂછી રbાે.

ધીરજ ધર. મારી અાે;ફસમાં અાવાં તાે કે ટલાં ય પાનાં છે . પણ
સાંભળ, કાેઈ પૂછે તાે બાફી ન મારતાે કે પìા અાે;ફસમાંથી
લા]ા છે . અાજ લાગ મÃાે કે ..’
અાવાં પાનાં લેવાની ધડ ના પાડતાે Sચ તન પાેતાની વાતને
વળગી રહી ઊલટંુ મને નીUતનાે પાઠ ભણાવવા બેઠાે અેટલે મ
બે ધાેલ મારી અેને બરાબરનાે પાઠ ભણા]ાે અેટલે પÍી
બાેલી ઊઠી, ‘શું કામ અેને મારાે છાે? તમે અાે;ફસમાંથી શા
માટે પાનાં લઇ અા]ા?’
હું બાેલું અે પહે લાં જ રડમસ અવાજે Sચ તન કહી રbાે, ‘મÂી
મÂી, અેની અાે;ફસમાં ચા;ડયાે નથી રાાે ને અેટલે.’
સાૈજM: ‘નવચેતન ’ સામoયક અને લેખક દુ ગnશ અાેઝાના લઘુકથાસંpહ
‘અqત’માંથી
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