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ડૉ. અજમ કઠાયી મ ુંફઈ ય ત્તનલત્તવિટીભાુંથી ભાસ્ટવષ ઓપ વર્જયી, ઈએનટી એવત્તવમળેનના 
વુંળધન ભાટેના સ લણષચુંદ્રક ત્તલજેતા, ય યની ફા ઈએનટી વુંસ્થા અને ત્તલશ્વની વર્જનની 
દ ત્તનમાની વલોચ્ચ કાઉન્ન્વર 'આઈપવ'ના ગલત્તનિંગ ફડીના એકભાત્ર બાયતીમ ઈનટી 
ડૉક્ટય છે. 'કત્તળળ' નાભે ફશયેા મ ૂુંગાન ું બાયતન ું વલષપ્રથભ 'વેન્ટય પય ધ ડેપ' ભરાડ લૂષ, 
મ ુંફઈભાું કય ું છે જમાું ૧૩૬ ફાકને ભપત ત્તળક્ષણ, વ્મલવાત્તમક ત્તળક્ષણ અને શ્રલણમુંત્ર આ ે
છે. વાથ ેવાથે તેઓ એક વાયા રેખક ણ છે. એક ડક્ટય તયીકે તફીફી ઉામ અને વરાશ 
વાથેના અનેક  સ્તક વાથે તેભણે એકાુંકી, કટાક્ષરેખ અને શાસ્મરેખ ણ આણી બાાન ે
આપ્મા છે. 

આજે તેભન ું  સ્તક 'ચાર જજિંદગી જીલી રઈએ' પ્રસ્ત  ત કય ું છે. આ સ ુંદય  ન્સ્તકાની ચાય 
લષભાું ચાય  નઃઆવતૃ્તિઓ પ્રકાત્તળત થઈ છે.  સ્તક અક્ષયનાદને ાઠલલા અને ત્તન:શ લ્ક 
ડાઉનરડ ભાટે ઉરબ્ધ કયાલલાની તક આલા ફદર તેભન ખફૂ ખફૂ આબાય અને 
આલા શજ  અનેક  સ્તક તેભનાથી આણને ભતા યશ ેએલી અનેક શ બકાભનાઓ. 
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સ્લીકાયસ્લીકાયસ્લીકાય   
તભાળ ું નાભ શ ું? 
અજમ 
 
આ નાભ તભે વુંદ કય ું? 

આણ ું નાભ આણે થડ ું વુંદ કયીએ છીએ? છઠ્ઠીને દશાડે શજી ભાુંડ આંખ 
ખરી ળક્ત શત ત્માયે ફધાએ ભને ઝૂરાવ્મ શળે, કૂદાવ્મ શળે, ગાર ય 
કાજ રગાડલ ું શળે ને ભાતા-ત્તતા કે કઈએ એભને ગભત ું નાભ ભને શયેાલી 
દીધ ું શળે. 
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તભાયા ત્તતાજીન ું નાભ શ ું? 

ચીભનરાર 
 

એભન ું નાભ ત એભણે તે જ વુંદ કય ું શળે? 
કેલી ગાુંડા જેલી લાત કય છ? એભન ું નાભ ણ ભાયા નાભની જેભ એભના 
ભાતા-ત્તતાએ જ ાડલ ું શળે. 
 

અને તભાયી અટક શ ું? કઠાયી, એ ત તભે જ વુંદ કયી શળે? 
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અટક ત લાયવાગત આલતી શમ છે, એ જ અનાલલી ડે છે. વુંદગીન 
વલાર જ નથી આલત. 
 

ટૂુંકભાું જે નાભન ફજ રઈને આણે જજિંદગી ગ જાયીએ છીએ, સ્કૂરથી ભાુંડીને 
રગ્નના વદટિદપકેટભાું, ાવટષ , રામવન્વ, રેટયશડે, ત્તલઝઝદટિંગ કાડષ, ધુંધાભાું 
દયેક જગ્માએ રખીએ છીએ, કઈ છેૂ ત ગલષથી કશીએ છીએ એભાું આણ 
ખ દન પા શ ું છે? આણ ું નાભ કઈએ આપ્ય ું, ત્તતાન ું નાભ જે આણા નાભ 
વાથે જડામે ું છે એ ણ કઈએ આે ું, અટક લાયવાભાું ભી. જજિંદગીભાું 
આણ ું અન્સ્તત્લ ળાયીદયક છે. આણ ત આત્ભા છે. યુંત   જે ળયીયને નાભની 
ઓખ આલાભાું આલે છે એ ત ફજફયીથી ભાનલીએ ભાનલી ય ઠકી 
ફેવાડલાભા આલેર ફાયાખડીના અક્ષયન જભેર છે.  
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કેટરા રકને તાના નાભ ખયેખય ગભે છે? ગભે છે કે ગભાડલા ડયા છે? 
ફદરલાની ઈચ્છા થામ છે? થઈ શમ ત ફદલ્મા કેભ નથી? કન ું નાભ નથી 
ગભત  ું? ખ દન ું, ત્તતાન ું કે અટક? 

 
કબરૂ કય છ ને કે જે ભળય ું તે જજિંદગીબય આણે સ્લીકાય ું છે.  

ફીજી લાત ય આલીએ. 
બગલાને કઈને છૂ ું કે તાયે કમા ધભષભા ું જન્ભ રેલ છે? દશિંદ  થવ ું કે 
મ વરભાન? ત્તળખ થવ ું છે કે દિત્તિમન? કમા દેળભાું જન્ભ રેલ છે? બાયતભાું કે 
યદેળના કઈ ળશયેભાું? જન્ભ આતી લખતે વુંદગી આી કે ભશાયાષ્ટ્ટ્રભાું, 
ય .ીભાું, કે ઝફશાયભાું જન્ભ જઈએ છે? છૂ ું કે આ ભાતા તયીકે, આ ત્તતા 
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તયીકે વુંદ છે? આ તને બાઈ-ફશને તયીકે ગભળે? આ તાયા કાકા ખફૂ જ 
પ્રખ્માત છે, તને બત્રીજ થવ ું ગભળે? કુંઈ ણ વુંદગી આી નશીં, અયે 
ખ દની ભશનેતથી જન્ભ આેરા ભાટે ણ આણને છૂ ું નશીં કે આ  ત્ર 
તયીકે ઠીક યશળેે? આ  ત્રી ગભળે? ટૂુંકભા ું પ્રભ એ જ આણે ભાટે ધભષ, દેળ, 
પ્રાાઁત, ભાતા-ત્તતા, બાઈ-બાુંડ , વુંતાન ફધ ું જ નક્કી કયી આણને થૃ્લી ય 
ધકેલ્મા છે. જે સ્લીકાયલાને ફદરે ઘણા યભેશ્વયની ઉયલટ જલા ભાુંગે છે. 
એભને ખ દના ધભષ કયતા ફીજાન ધભષ ફદરલ છે, યપ્રાુંતલાા ય ત્તવતભ 
ગ જાયલ છે, બાઈ-બાુંડ , અયે ખ દના ભાતા-ત્તતા વાથે ૈવા, વિા અને 
યાજનીત્તત ભાટે વત્મ, પ્રભાઝણકતા અને ભાનલતાને અફયેાઈએ ચઢાલી દેલી છે. 
ફે જ વભમે કદાચ આણી જીંદગીભાું વુંદગી ાય ડે છે, જીલનવાથી અને 
જીલનુંથ. આ ભાત્ર ફે જ વુંદગીભાું જમાયે હ ું ઘણાુંને ખ  દની અને વાથે વાથે 
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ફીજાની જજિંદગીની ખાનાખયાફી કયતા જઉં છું ત ત્તલચાય કળ ું છું કે આલા 
ભન ષ્ટ્મને બગલાને ફધી જ વુંદગીની છૂટ આી શત ત શ ું થતે? 

દશિઁદ ને દિત્તિમન કે દિત્તિમનને દશિંદ  ફનાવ્મ. એના ળયીયભાું યક્તની ફદરી કયી? 
ળયીય વોઁવયલ યાભનાભન ત્તત્રશૂ કે ભાથાભાું ખીર ઠક્ય? એના ભગજને 
ગુંગાના ાણીથી ધય ું? એન ધભષ ફદરામ ત પક્ત નાભથી, એ છી એન ું 
આચયણ, ભાન્મતા, દિમા-કભષ ફદરામા કે નશીં એ જાણલાની ફુયવદ કને છે? 
એના મતૃ્ય  છી એના ાત્તથિલ ળયીયને દપનાલાળે કે અન્ગ્નદાશ અાળે એ ણ 
એને છૂલાભાું ક્યાું આલે છે? જે ટકીને ગમય ું એણ ે ફીજાન ધ્રભ ફદલ્મ, 
એન ધભષ ફદરલાભાું આલે ત ણ એન દેળ, પ્રાુંત, વગાલશારાું, વુંતાન એ 
જ યશળેે. દિત્તિમન થઈને કદાચ એન ું ળયીય ભુંદદય પ્રલેળ કયળે, ધભષ ફદરાલાથી 
ળયીય, ત્તલચાયધાયા ફદરાતી નથી. ામ છે કઈન અશભ, કઈની 
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દશટરયળાશી. જે જજિંદગી આણને ભેરા નાભ વાથે ગ જાયીએ છીએ, સ્લીકાયીએ 
છીએ જેભાું કઈ દખર અંદાજી કયત  ું નથી ત છી બગલાને પેંકેરી વગઠીઓ 
ભાટે, હ ું ને ત  ું ય ભાયાભાયી ળા ભાટે? ળા ભાટે? કયલી જ શમ ત બગલાન 
વાથે કય, જન્ભથી ભયણ સ ધી જજિંદગીના શય લ્ર,ે શય તફકે્ક આણને 
‘સ્લીકાય’ કયલ ડે છે ત આ ફાફતભાું કેભ નશીં? ણ આલા ભાનવલાાઓને 
વભજ કણ આે? 

 

શ ેપ્રભ , જે ફદરી ળકામ છે 
એ ફદરલાની ળન્ક્ત આ, 
જે નથી ફદરી ળકાત  ું, 
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એને સ્લીકાયલાન ું ભને ળીખલાડ, 
અને આ ફ ેલચ્ચેન તપાલત 
હ ું વભજી ળક ું એટ ું ડશાણ આ. 
 

આ  ન્સ્તકા ‘ચાર જજિંદગી જીલી રઈએ’ ભાું ક્યાું ક્યાું આણ ે વુંફ ુંધભાું 
અસ્લીકાય કયીએ છીએ તેન ું ત્તનળ ણ છે, જમાયે અસ્લીકાયન ઢગર લધે છે 
ત્માયે વ્મન્ક્ત ચીડીમ, ગ સ્વાલા, અદેખ, ઝઘડાખય, કુંટાેર કે ત્તનયાળાથી 
ીડામ છે ને બગલાનને દ દેત થઈ જામ છે. 
 

‘ધાળ ું ત જજિંદગીને પયીથી વુંલાયી ળક ું 
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ણ પયી એ ફગાડલાની ફુયવદ નથી. 

 

ટૂુંક વભમભાું જ આ  સ્તકની ચથી આવતૃ્તિ લાચકના પ્રત્તતવાદ અને ભાુંગણીના 
આધાયે યજૂ કયતા વુંત અન બવ ું છું. 

ડૉ. અજમ કઠાયી 
ક સ  ભ ક ુંજ, 10ભ યસ્ત, ખાય, મ  ુંફઈ, 400 052 
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આણી જજિંદગી કેટી ? 

કઈ કશ ે65 લષની, વયકાય કશ ેછે વયેયાળ  ફૃની 68 અને ભદશરાની 64 

લષની, ણ હ ું કહ ું છું કે જજિંદગી 3 ફુટના ઘદડમાથી ભાુંડીને 6 ફુટની ઝચતા 
સ ધીની, ભાત્ર 3 ફુટ, રુંફાતી, ખેંચાતી, આણી આ જજિંદગીને ઉંભયના દશવાફ 

વાથે ભાયે આજે જડલી છે. 

ચ્ચીવ લષન વભમ એટરે ગધ્ધાચ્ચીવીન કા, બ્રહ્મચમષશ્રભ કશલેામ. આ 

બ્રહ્મચમાષશ્રભ ળાસ્ત્ર યૂત  ું જ ભમાષદદત યહ્ ું છે. 25 લષ છી ગશૃસ્થાશ્રભ ળફૃ 

થામ ત્માુંથી લાત ળફૃ કયીએ. ચ્ચીવથી ચાવ લષન વભમ એટર ેઆણા 
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રગ્ન, છી ફાક, એભન ઉછેય, એભને બણાલલાના, વાયા વુંસ્કાયન ું ત્તવિંચન 

કયલાન ું, એભને કાયણે ત્તત-ત્નીભાું નાના ભટા ક્રેળ થામ, જેને ત્તતાની ગાદી 
ન ભલાની શમ તે વુંતાન ભાટે કાયદકદીની ઝચિંતા કયલાની,  ત્રી ભાટે જભાઈ 

અને  ત્ર ભાટે લહ  (જ જાતે ળધીને તભાયી આગ ‘લાનગી’ ન ીયવી શમ 

ત) આ ફધા લચ્ચે ૈવા લાયતા જલાના ને આણા ખ દના બત્તલષ્ટ્મ ભાટે 
ફચાલતા જલાના. વાુંવાયીક જીલનના વુંફ ુંધ વાચલતા જલાના, થાકલાન ું, 

કુંટાલાન ું, ગ સ્વે થલાન ું, ચીડાલાન ું એલી ત કુંઈક રાગણીઓની ચડતી-ડતી 

લચ્ચ,ે બાયે ટ્રાદપક લચ્ચે જેભ ભટય ચરાલલી ડે તેભ જજિંદગી આગ 
ચરાલલી ડે.આ વભમ છે આણે કઈને કાકા કશતેા શતા, શલે જ લાત્તનમાઓ 
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આણને કાકા કશતેા થામ. શરેીલાય જમાયે કાકા ળબ્દ કાને ડે ત્માયે ગ સ્વ 

ન વભામ, ‘કાક તાય...’ ણ જમાયે અયીવાભાું થડી ગયી થમેરી લાની 
કરભ દેખામ, લાુંચલાના ફતેાાું આલે ને વુંતાન કરેજના અંત્તતભ લોભાું શમ 

ત ભન  કાયે, ‘અલ્મા શલે તાયી ઉંભય કાકા વાુંબલાની જ છે. આ જ છે 

સ્લીકાય. આ લાુંચી બરે કાકીઓ ભરકામ ણ એભની ભાનત્તવક વ્મથા ણ કાકા 
જેટરી જ શમ છે. અયીવાભાું દેખાત શરે વપેદ લા કઈ ન જ એ ત્માયે ખેંચી 

કાઢે ત્માયે જ ક લે. 
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આ ફધી જણ ભાટે ને 50 છીની જજિંદગી ભાટે આણે વ્મલન્સ્થત 

(ઓગેનાઈઝ) થલાની જફૃય છે. તભે ઓગેનાઈઝ્ડ છ? ભટા બાગના કશળેે કે 
ઓપ કવષ, ત હ ું થડા વલાર કળ ું? 

¤   કેટરી લાય તભે ટેરીપનન ું ઝફર, ગવેન ું ઝફર, ડ્રાઈલીંગ રામવન્વન ું 
યીન્ય અર, ાવટષન ું યીન્ય અર, ભેમફયળી પી, જીલનલીભાન ું પ્રીભીમભ, 

એડલાન્વ ટેક્વ, લેલ્થ ટેક્વ વભમવય બયલાન ું ભરૂી ગમા છ? ક ટ ુંફીજન, ખાવ 

ત્તભત્રને કે વગા વુંફ ુંધીની ફથષ ડેટ, તભાયા ખ દના વુંતાનના ત્તલલાશની ત્તતત્તથ 
સ્ભયણટ યથી નીકી ગઈ છે અને છી જીબ ફશાય કાઢીને કે કાન કડીને 

કબરૂ કય ું છે કે મવ, વાચે જ ભરૂી ગમ શત.  
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¤   યજાન દદલવ શમ, કળે જલાન ું ન શમ ત ત્તલચાય આલે કે આજે કફાટ ને 

ટેફર ગઠલી નાખ ું. કફાટ ખર ત ઈસ્ત્રીભાું આલાના કડા, ઈસ્ત્રી થઈને 
આલેર કડાના ‘ડૂચા’, અસ્તવ્મસ્ત કાગ... ક્યાુંથી ળફૃ કળ ું? કાગ જલા 

ભાુંડે, ત્તલચાય કયે આ કાગ શ ું કાભ વાચલેર? અયે આ ત કળાકન ું ફીર છે. 

થડાક પાડે ને થડાક ાછા ખોંવી દે, ભયલા દે ને, ફીજી કઈક લાય ગઠલીળ. 
તી ગય ું. 

¤   લીર કય ું છે? આને ભાટે 60 લષની ઉંભય થામ ત્માું સ ધી યાશ જલાની 
જફૃય નથી. ઘણા ડયના ભામાષ લીર નથી કયતા, એ રક લીરથી નશીં, ભતથી 

ડયે છે. એભને ડય છે કે લીર એ અંત્તતભ વભમે રખાત દસ્તાલેજ છે. લીર નશીં 
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છડી જનાયાના દયલાય યેળાન થામ કે ઝઘડા થામ, રશીના વુંફ ુંધ કટષ 

કચેયીભાું વાભવાભે ઉબા યશી જામ છે. વુંફ ુંધના વેત  ભા ું લીર નશીં શલાને કાયણે 
દયાય ડે ને વુંફ ુંધન ફુંધ વદામને ભાટે ફ ુંધ થઈ જામ. 

¤   ઘણાું વલારભાુંન છેલ્ર વલાર – તભાયા ઈનકભટેક્વના ચડા, ૈવાન ું 
યકાણ, ધીયાણ, સ્થાલય ત્તભલ્કત ખાતે થમેરી રેણ-દેણની ત્તલગત કેટરી 

વ્મલન્સ્થત નોંધ છે? આણે ત્માું ફે પ્રકાયની કભાણી શમ છે એ વયકાયને ણ 

ત્તલદદત છે. જે ચડે ફતાલી છે તે વ્શાઈટની કભાણી. ઘણા જમા છે કે આ 
કભાણીથી ળેયફજાય, વના-ચાુંદી, ભાર-ત્તભલ્કતના દસ્તાલેજન યેકડષ ણ 

અષ્ટ્ટભ ષ્ટ્ટભ શમ છે. જફૃય ડે એ દસ્તાલેજ જ ભે નશીં. ફીજા પ્રકાયની 
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કભાણી છે જે ઈન્કભટેક્વ બયલ ન ડે ભાટે છાલી છે. બ્રેક ભની. શ્રી નાના 

ારખીલાાએ એક લખત બાણભાું કહ્ ું શત  ું કે અંદાજે તેય શજાય કયડ જેટરા 
બ્રેકના ફૃત્તમા બાયતભાું છે, વુંતાડેરા છે. યદેળની ફેંકભાું ફનેાભી ડીઝીટ 

કયામા છે. ધુંધાદાયી, ઉદ્યગત્તતઓ, પ્રપેળનર આ ફધામ ઓછા-લિા અંળે 

બ્રેક ભની કયે છે કાયણકે શરેા આલકલેય ખફૂ જ લધાયે શત. કઈ ણ 
સ્થાલય ત્તભલ્કત ખયીદલા જાલ ત વ્શાઈટ વાથે બ્રેક ન આ ત આનાય 

તૈમાય થત ન શત. યવીદ ઘણી જગ્માએ દ કાનદાય આતા નથી. રાુંચ-

ળ શ્વતન વડ આમકય બલનથી ભાુંડીને તુંત્રી-ભુંત્રી-વુંત્રીઓભાું ફશ પેરામેર 
છે. વયકાયે જ રકને બ્રેક કયતા કયી દીધા છે. શલે આ બ્રેકન ું જ યકાણ કય ું 
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શમ ત તેની નોંધ ત કળે કેલી યીતે યખામ? યાખીએ ને ટેક્વલાા દયડ ાડે 

ત આલી જ ફને. કડલડષભા ું બરે રખ ણ ટેક્વલાા દયેક કડ લડષ ઉકેરી 
ળકે છે. નોંધ કયીને ક્યાું યાખલી? કને કશલેી કે જેથી આણે ન શઈએ ત્માયે 

આણા દયલાયને એની જાણ થામ? ત્નીને કશી યાખલાન ું? ણ ત્ની ય 

ત્તલશ્વાવ ન શમ. સ્ત્રીના ેટભાું કઈ લાત યશતેી નથી એ નાનણથી આણે 
લાયુંલાય લાુંચતા આવ્મા છીએ. ત્તભત્રને કશી યાખીએ ત ? ત્તભત્ર રગબગ 

વભલમસ્ક શમ, કણ લશે  ું પ્રભ  ાવે જળે – આણે કે એ, કઈ બત્તલષ્ટ્મલેતા 

કશી નશીં ળકે. લી આજે ત્તભત્રતા છે, કારે ન ણ યશ,ે દસ્ત દ શ્ભન ફની જામ 
ને બાુંડ પડી કાઢે એલા દાખરા ક્યાું નથી? ત ઉંભયરામક કઈ વુંતાનને બ્રેક 
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ત્તલે કશી યાખ્ય ું શમ ત? વુંતાનથી ભટા બાગની લાત છાલલાભાું આલે છે 

એભાુંમ આ ત બ્રેકન ભાભર. એના ત્તભત્ર આગ ડુંપાવ ભાયલાભાું ઓકી કાઢે 
ત? વુંતાન ત્તતાની દ્રષ્ષ્ટ્ટએ આલી ફાફતભાું કઈ દદલવ ત્તલશ્વાવભાું રેલા રામક 

બાગ્મે જ થતા શમ છે. લીરભાું વ્શાઈટન ું રખામ, બ્રેકન ું નશીં, ત શ ું કયવ ું? આ 

વભસ્માન ઉકેર ભાયી કરભ આી ળક્તી નથી. આન ઉકેર દયેકે વભજી 
વાચલીને, વુંફ ુંધને ખ્મારભાું યાખીને કયલાન છે, ણ કયલાની જફૃય છે જ. 

મભદ ત કશીને આલતા નથી, એક ત આણે ત્મા ું યશરેા જેને ફધા મભદૂત 
વભજે છે એ ઈંકભટેક્વલાાને જે વતત થૃ્લી ય આલ-જા કયે છે તે અલકાળી 

મભદૂત. ઘણાુંને કશતેા વાુંબળમા છે, ‘અયે, જયામ ફુયવદ નથી, ભયલાન ટાઈભ 
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ણ નથી.’ બઈરા, ેર આકાળી મભદૂત આલી આણને છૂત નથી શત કે 

અત્માયે ટાઈભ છે? આલીળ ભાયી વાથે? જમાું શશ ું ત્મા ું ઢી ડશ ું. વભસ્માઓની 
ગઠડી દયલાયને આી જશ ું અને દયયજ દયલાય ઢી ડનાયને માદ કયળે 

કાયણકે એના ય પે્રભ શત ભાટે નશીં ણ જે રફાચાઓન ઉકેર એભને ભાથે 

ઠકી દેલામ છે એ ભાટે, આ માદ નથી, શામ છે. 

જીર્નસાથી 

જયાક આણા જ લાનીના ભાનવ ય નજય કયીએ. વશચાદયણીની વુંદગી 

લખતે મ ખ્મત્લે ત એન દેખાલ જ આણે જતા. ય લત્તત ય લકની ઉંચાઈ, લાત 
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કયલાની યીત, લતષણ ુંક ય ધ્માન આતી. અયવયવન સ્લબાલ એ ત નીલડે 

લખાણ. ફાહ્ય દેખાલથી વ્મન્ક્તન ું ભાનવ જાણી નથી ળકાત  ું.   સ્તકન ું રખાણ 
બર ેદભ લગયન ું શમ ણ મ ખષૃ્ટ્ઠ આકષક શમ ત  સ્તક ખે ! રખાણ 

લાુંચ્મા છી સ્તાલ ણ થામ કે મ ખષૃ્ટ્ઠ જઈને નકાભ આકાષમ.  સ્તક ન 

ગભે ત કઈને બેટ અામ કે કાઢી નખામ ણ રગ્ન કયેરી રાલેરી ત્ની કે 
ત્તતના દભ લગયન સ્લબાલ લેઠે જ છૂટક ! 

ાયકાની ત્ની વાથે વશજભાું વયખાભણી થઈ જામ. (જે લાત હ ું ત્ની ભાટે 
રખી યહ્ય છું, તે ત્તત ભાટે ણ એટરી જ રાગ  ડે છે.) ત્નીને ટકય ણ 

કયે, ‘ેરીની યવઈ જ, શયેસ્ટાઈર કયે છે એલી કય, વાડીની વુંદગી ળીખ, 
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શયેલાની જ દી જ દી યીત જ, કેવ  ું ભીઠ ું શવે છે, દયેક લાતભાું યવ છે ને જ્ઞાન છે, 

ફધા વાથે કેલી શીભી ળકે છે.’ યેસ્ટયન્ટભાું જઈ ભેન  કાડષ ય નજય પેયલી 
વુંદ કયેરી લાનગી ટેફર ય આલે, એને ચાખ ત્માયે ભઢ ું ફગડે. ફાજ ના 

ટેફરલાાઓએ શ ું શ ું ભુંગાવ્ય ું છે એના ય નજય પયે ને ભનભન થામ કે એવ ું 

ભુંગાવ્ય ું શત ત વાળ ું થાત. યેસ્ટયન્ટભાું ફીજી લાનગીઓ ઓડષય આી ળકામ 
ણ દયણીત જીલનભાું કેટરે અંળે ળક્ય છે ? 

કઈકલાય લી ત્તભત્રને કે વુંફ ુંધીઓને કશતેા વાુંબળમા છે, ‘કાગડ દશીંથળ ું રઈ 
ગમ.’ હ ું કહ ું છું કે ત છી ભને ળાફાળી આ કાયણ કે ભાયી વુંદગી એના 

કયતા ચદઢમાતી નીકી. દશીંથયાની લાત સ ધી ઠીક છે યુંત   ગઈ ેઢીન  ળ  
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શમ કે આજના જ લાત્તનમાઓ, ત્ની બણેરી જઈએ છે (ચાય ચડી બણેરી 

નદશ – મ ખ્મત્લે આ ભાનવ ળશયેી ય લાનન ું છે.), ફહ  દેખાલડી ન શમ ત 
ઓ.કે. ણ દાધાફી ન રાગલી જઈએ. વુંદગી કયતી લખતે ત્તલચાય ત્તભત્રને 

વગાું-વુંફુંધીઓન આલે છે. એભને આ વુંદગી ગભળે ? ટીકા ત નદશ કયે ને ? 

યીવેપ્ળનભાું વાથે ઊબા યશીશ ું ત પટાભાું ળબીશ ું, આભુંત્તત્રત સ્ટેજ યથી શાથ 
ત્તભરાલી ઊતયીને ક થરી ત નદશ કયે ને ?  

ય લત્તત બણેરી રાલલી છે ણ તાના કયતા લધ  બણરેી નદશ. લધ  દેખાલડી 
ગભે કાયણ કે કશલેા થામ કે  ળ ભાું ફૃ નદશ, બ દ્ધિ જલાની શમ છે ણ 

યણેતય લધ  કભાતી થામ, ફધે લધ  પ્ય રય થામ, ાટી કે વભાયુંબભાું 
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 ળ ની ગણત્રી ન થામ ને ફધા છૂ છૂ કયે, ‘એ નથી આલી ? એકરા જ 

આવ્મા છ ?’ ત અશભ ઘલામ. જમા-અત્તભતાબન ું ત્તક્ચય ‘અઝબભાન’ માદ છે 
ને ? 

મળ શુંભેળા ત્તતને રલે છે, લાુંક શુંભેળા ત્નીન જ શમ ! ફશાયગાભ જલાની 
ત્તતની ફેગ ણ ત્ની તૈમાય કયે અને કુંઈ મકૂતા ભરૂી જામ ત આખી 

મ વાપયી દયમમાન વુંબાલે. જાતે ફગે ગઠલલી નથી ને ત્નીન લાુંક 

કાઢલાભાું ાછા ડવ ું નથી. ત્નીને ઘેય, ત્તત, વુંતાન, ત્તમદયમા, વાવદયમા, 
વગાું-લશારાું ને ત્તલત્તલધ દયલાજભાું શાજયી આલી ડતી શમ છે. નકયી કયતી 

શમ કે ધુંધાદાયી શમ ત આ ઉયાુંત ઓદપવની જલાફદાયીઓ. કેટરા ત્તતઓ 
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ત્નીને ઘયકાભભાું ભદદ કયતા શમ છે ? આ ચાન ખારી ક ણ નકય ન 

શમ ત ત્ની ઊંચકે ને ાણીન ગ્રાવ ણ બભૂ ભાયી ભુંગાલે. 

આગરી ેઢીની ભદશરાઓભાું વશનળીરતાન ઉંફય ઊંચ શત. આજે ત 

યણેરા ય લક-ય લત્તતઓ, તેભાું ણ જ ય લત્તત ણ કાભે જતી શમ ને કભાતી 
શમ ત લાવણ લાયુંલાય ખખડે, ‘તભે જેભ કાભે જાલ છ ને કભાલ છ તેભ હ ું 

ણ જાઉં છું ને ઘયભાું ૈવા રાવ ું છું. ફેઉ જણા વાથે ભીને ઘયન ું કાભ કયીએ.’ 

– ‘ઘયન ું કાભ’ એટરે નલદદત ત્તળશ ની વુંબા, અડધી યાતે્ર યડે ત વાચલલાન ું, 
કડા શયેાલલાના, ફાથફૃભ રઈ જલાન ું, ળાાભાું મકૂલા-રઈ આલલા, 

ત્તભત્રની ફથષ-ડે ાટીભાું, ઘયભાું ફાકની ાટીભાું, દયેકભાું પીપટી પીપટી. 
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લાવણ ત આગરી ેઢીભાું ણ ખખડતા શતા ણ ‘ગફા’ ન’તા ડતા. 

આજના યણેરાભાું ગફા ડતા લાય નથી રાગતી. 

ટહ કે ટહ કે ઓખવ ું, વખી દે તાી 
ટહ કે ટહ કે ભાણીએ પ્રીત, વખી દે તાી 
ટહ કે ટહ કે થમા ફાક, 
આ તે કેલી તાી, અને શલે 
ટહ કે ટહ કે થામ કેકાયલ 
ને ટહ કે ટહ કે થામ કરશ 
અવહ્ય રાગે શલે તાય ટહ ક 
ગયી જયા ધીયેથી ભશકે 
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કરશ ભટય ને થમ યકાવ 
દ ત્તનમા આખી જ એ કુંકાવ 
ળય ભટય ને થઈ ળાુંત્તત 
કુંકાવભાુંથી થમા અફરા 
વખી ક્યાું ગઈ આણી તાી 
શાથ છડયા ને શલે છૂટાછેડા ? 
તાી ગઈ ને શલે શાથતાી ? 
 
ભાનવળાસ્ત્રીઓ દ્રઢણે ભાને છે કે ત્તત-ત્નીએ જીલનભાું એકાદલાય અડછટ્ટ ે

ણ ન ગભે ત છૂટા થઈ જઈએ એવ ું કહ્ ું શળે જ. આગરી ેઢીના આટ ું 
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કશીને લાવણને વુંબાી રેતા. આજની ેઢી ભાત્ર ફરીને અટકતી નથી. 

છૂટાછેડા ધભકી નથી શતી, લાસ્તલભાું થામ છે. 36 ટકા ય ગરભાું છૂટાછેડા 
થમેરાની નોંધ છે ને તેભાુંમ મ ખ્મત્લે રગ્નના ત્રણ લષની અંદય. શરેા 

છૂટાછેડા રીધેરી ય લત્તતન શાથ ઝારલા ફીજ ય લક જલ્દી તૈમાય નશત થત. 

આજે છૂટાછેડા એ કાીટીરી નથી. ત્તન:વુંતાન છૂટાછેડા થમેરાને અનાલલા 
ય લક કે ય લત્તત ફઉે તૈમાય શમ છે. યણ્મા છી વુંતાન ન થામ ત ઝઘડ. 

ભટા બાગે ભદશરાની ળાયીદયક તાવ શરેા કયાલલાભાું આલે. શદકકતભાું 

શરેી તાવ  ળ ની થલી જઈએ ણ શજી આણ વભાજ આ સ્લીકાયલા 
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તૈમાય નથી. અયે ઝફનળશયેી રક ત  ળ ની તાવની ત્તલળ િ શમ છે. વુંતાન 

થામ ત શલે ઝઘડાના કાયણ ફદરામ : 

‘જય ું તાય છકય, છે કઈ જલાફદાયી ?’ ત્તતા ઉલાચ. 

‘તભાયી છકયીને ત્તળખાભણ આ કે યાતના લશરેી ઘેય આલે…’ ભાતાન 

વુંતા. 

 ત્ર ભાન ને  ત્રી ત્તતાની. ભદશરાન પે્રભ ત્રણ ‘’ લચ્ચે લશેંચામેર યશ ેછે. 

ત્તતા, ત્તત અને  ત્ર.  ળ ની રાગણી ભાતા, ત્ની અને  ત્રીભાું પ્રવયેરી છે. 

ત્તલજાત્તતમ લાત પક્ત ત્તત-ત્ની  યતી ત્તવત્તભત નથી. આ ત્તલજાત્તતમ લાત 
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વાદશત્મભાું ણ જલા ભે છે.  ળ  ગામ તે ‘ગયફી’ અને સ્ત્રીઓ ગામ તે 

‘ગયફ.’  ળ  યાખે તે ‘ચટરી’ ને સ્ત્રીઓ યાખે તે ‘ચટર’. કેલી અદ્દભ ત લાત! 

રગ્ન એક ભતૂ્તભત્તત છે. ચયીભાું શરેા ફે ચયવ ખ યળીઓ વાભવાભે મકૂલાભાું 

આલે. લચ્ચે અન્ગ્ન પ્રજ્લે. ફે વભાુંતય યેખાઓ (ય ગર) આ અન્ગ્નની વાક્ષીએ 
વાત લત  ષ પયે છી ફે ચયવ ખ યળીઓ ફાજ ફાજ ભા ું ગઠલામ ને એક 

રુંફચયવ ફને ! આ રુંફચયવ યાતે્ર ાછ ફદરામ. ફે ર ુંફચયવ ખાટરા 

જડામ ને પયી એક ચયવ થામ જેના ય આ ફે વભાુંતય યેખાઓ ભે. ણ 
કદાચ જજિંદગીબય લત  ષ જેલા એભના ત્તળય કદીમ ન ભે ! અન્ગ્ન શુંભેળા 

પ્રજ્લત જ યશ.ે વપ્તદીના છેલ્રા પેયાભાું કશલેામ છે, ‘ૐ વખે વપ્તદા 
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બલું’ ણ જજિંદગીબય ફે લત  ષ ભે નદશ ત્માયે વપ્તદીભાું વાત જન્ભ 

એકફીજાના થઈએ એના ય ભનભન ચકડ ભુંડામ ને પ્રભ ને પ્રાથષના કયે કે 
આ વાતભ જન્ભ શમ ત વાળ ું જેથી આલતે જન્ભે ત કઈ ફીજ ું ભે ! આ વાત 

જન્ભના વથલાયાભાું ફીજ ણ કાુંટ છે. ભન ષ્ટ્મના કભષને આધાયે એને ફીજ 

જન્ભ ભે છે એવ ું ળાસ્ત્ર કશ ેછે. જ ત્તતના ક કભષને આધાયે એ કાગડ થામ ત 
ત્નીએ  ણ્મ કય ું શલા છતાું એણ ેકાગડી થલાન ું ? 

રગ્નના ુંદય-લીવ લષના વ્શાણા લીતે છી ઉબમ ક્ષ ેજાત્તતમ આકષણ 
સ્લાબાત્તલક યીતે જ ઘટે છે. શલે જ ત્ની વખી ફની યશ,ે ત્તભત્ર ફની યશ ેત 

પે્રભભાું કદી ઓટ ન આલે. ફશાયગાભ જતી લખતે રક ત્તભત્રન વાથ ળધતા 
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શમ છે. ભાત્ર ત્તત-ત્ની શનીમ ન ત્તવલામ શ ું ફીજા લગય ન જઈ ળકે ? નથી 

જતા, કાયણ કે અંદયખાને ડય રાગ ેછે કે આખ દદલવ એકફીજા વાથે અથડામા 
કયીશ ું ત ફશાયગાભભાું ણ લાવણ ખખડળે. ફે જ જણા શશ ું ત લાત શ ું કયશ ું 

? વભમ કેભ જળે ? ત્નીની વાથે જ ગાઢ ત્તભત્રતા કયી શમ ત ફીજા કઈની 

જફૃય જ ન ડે. ટ  ઈઝ એ કુંની… ખયા અથષભાું દયણભે. સ્લાબાત્તલક છે કે 
ત્તત-ત્નીની વુંદગી એક વયખી ન શમ, એકને શીર-સ્ટેળન ગભે ત ફીજાને 

દદયમ કા ુંઠ. વાથે જન્ભેરા જડકા ણ સ્લબાલે એક વયખા શતા નથી ત આ 

ત ફે ક ટ ુંફના યતન. ાુંચ આંગીઓ ણ આણી ક્યાું વયખી છે ? 
રગ્નજીલન એ ફાુંધ-છડની યભત છે. આટ ું વભજીએ ત દયેકન બ ઢા 
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સ ધયી જામ. કમપ્રભાઈઝ એ જ જીલનન ભશાભુંત્ર છે. ળમનખુંડભાું ભટા 

અક્ષયએ આ ભુંત્ર ફે્રભ કયી રગાડલ જઈએ. 

બરે ફેઠી શજાયલાય એન શાથ ઝારીને 
શજી ન વભજાય ું કે એની નાડ ક્યાું છે  
– ભયીઝ 
 

જીલનભાું જેને આણે ભાટે રાગણી શમ એને જ શક્ક છે કે આણને ટકે, 
આણી ખડ ફતાલે. ત્તત-ત્ની એકફીજા ભાટે યૂક છે. નાની નાની 

ફાફતભાું ણ જ એકફીજાને કશ ેત છુંછેડાઈ જામ : ‘તાયા ભઢાભાુંથી લાવ 
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આલે છે, ભઢ ું ધમા જેવ ું રાગત  ું નથી, જભતી લખતે વફડકા ર છ તે વાળ ું 

નથી રાગત  ું, ખાુંવી ખાતા કે ફગાસ  રતેા ું ભઢા ું ય શાથ યાખતા શ ત, ત્તલ. જ 
ફશાય રેક્ચય આત શ ત એ કેવ  ું ગય ું તે ચભચાઓ લખાણ કયળે ને 

પ્રત્તતસ્ધીઓ લખડળે. ત્તત કે ત્ની ત્તવલામ વભત  રન અઝબપ્રામ ફશાયના નદશ 

આી ળકે ણ જ એકફીજાને વાચા હૃદમથી ત્તભત્ર ભાન્મા શમ ત, આભાું 
ત્તલલાદ ન શલ જઈએ, દરીર ન શલી જઈએ, ભાત્ર સ્લીકાય જ શલ જઈએ. 

ઘણીલાય જય ું છે કે ત્તત ફરત શમ, કઈ લાત ઉત્વાશલૂષક કશતે શમ, 
ટ ચક વુંબાલત શમ, ફશાયગાભન ું ત્તનફૃણ કયત શમ ત ત્ની અધલચ્ચેથી 

જ ઝુંરાલી લાતને યૂી કયે. આ ત્તત કે ત્નીને શીણ ઉજે એલી લતષણ ક 
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છે. જ ત્તત શને્ડેક શમ ત એને લાુંધ આલત નથી ણ આ એક ખયાફ 

ભેનવષ છે. વભમ જતા જય ું છે કે જે ત્તત આ યીત ચરાલી રતે શત તે કુંટાે, 
‘ના, ત  જ કશ ેને.’ અથલા ‘હ ું કશી યહ્ય છું ને, લચ્ચે ડશાણ કયલાની કુંઈ જફૃય 

નથી.’ દદી તયીકે આલેરા ત્તતને છૂું કે શ ું થામ છે ત ત્ની જ ફરફર 

કયતી શમ. ત્નીને ફશાય ભકરી ત્તતને છૂીએ ત કશ,ે ‘વાશફે શ ું કહ ું ? ભાયી 
જીબ ણ એ જ લાયે છે. ભને ત રાગે છે કે જતે દદલવે હ ું મ ૂુંગ ું પ્રાણી થઈ 

જઈળ.’ યસ્તે ચારતા ક ટ ુંફને ત્તનશાળય ું છે? ઘણીલાય ત્તત આગ ચારત શમ 

ને ત્ની ાછ ઢવડાતી શમ, વુંતાન લી અરગ જ રાઈનભાું. યેસ્ટયન્ટભાું 
જામ ને જ ઘણા ટેફર ય જગ્મા શમ ત ઘયભાું ાટ ન કણ શયેે છે એની 
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પ્રતીત્તત થામ. ક્યાુંત જભાદાય ત્ની કઈ ટેફર ય ગઠલામ ને ત્તત એ ટેફર 

ય ઝફયાજે અથલા વુંઘષ થામ – ત્તત એક ટેફર કશ ેત ત્ની ફીજ ું. ઘણીલાય 
ઓડષય આપ્મા છી ટેફર ફદરે. આ દયલાયના ઉયીન ું કન્પર ઝન ફતાલે છે. 

જભતી લખતે ઓડષય આલાભાું ણ બાયી ભતબેદ. સ્ક રભાું જત ફાક કશ,ે 

‘પ્ા, લીન્સ્ટન ચચીર ત્તલશ્વ ય િ લખતે કશતેા કે રડ, જભીન ય રડ ને 
ડ ુંગય ય રડ, ાણી ય રડ… પ્ા, એને આણા પેત્તભરી ત્તલળે કેલી યીતે 

ખફય?’  

જીલનભાું પક્ત એક વાયી વ્મન્ક્તન વાથ શમ ત આખી જજિંદગી સ ખભાું લીતી 

જામ ણ ક્યાયેક આલી વાયી વ્મન્ક્તની ળધભાું આખી જજિંદગી લીતી જામ. 
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સતંાનો 

ત્તત-ત્ની યથી વુંતાન ગાથા ય આલીએ. 
 
વુંતાન ભટા થમા ક્યાયે કશલેામ? 
 
 ત્રી ઝરસ્ટીક રગાડતી થઈ જામ ને  ત્ર ભ ૂુંવત થઈ જામ, 
 
એભ કશલેામ કે ફાક સ્લેટય ક્યાયે શયેે? જમાયે ભાને ઠુંડી રાગે ત્માયે. 
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આ જૂના જભાનાની ગાથા છે, આજના ફાક એભને ઠુંડી રાગળે ત જ સ્લેટય 
શયેળે. કમા યુંગન ું શયેવ  ું, કઈ ડીઝાઈનન ું તે ણ ાુંચ લષન ું ફાક વુંદ 
કયળે. ઝરસ્ટીક રગાલલા ભાટે કે ભ ૂુંવલા ભાટે ઉંભયન ફાધ આલત નથી. 
આજના ફાક તાની વુંદગી તે જ કયતા શમ છે છી યભકડા શમ, 
કડાું શમ કે લાતાષની ચડીઓ શમ. વેક્વની ફાફતભાું ણ ઘણી નાની ઉંભયે 
ઘણ ું જાણતા શમ છે. એભની આગ ‘તને ત યાજશુંવ અભાયે ઘયે મકૂી ગમ.’ 
કશળે ત તયત આણા જ્ઞાન ય શવળે. દાદી લાતાષભા ું કશતેા કે યાજક ભાયીએ 
દેડક ફચાવ્મ ને યાતે્ર રુંગ ય રઈ સતૂી, વલાયે તે યાજક ભાય થઈ ગમ ત 
ફાક કશળેે, ‘દાદી, વાચે જ તભે યાજક ભાયીની લાત ભાન છ કે યાતે્ર વાથે 
સનૂાય દેડક શત?’ 
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આજે ત જ લાત્તનમાઓના કડાભાું ણ દયલતષન આલી ગય ું છે. ય લક-
ય લત્તતના કડા એક જ વયખા (ય ત્તનવેક્વ) છે. ય લત્તત ફમકટ કયાલે ને ય લક 
લા લધાયી યફયફેંડ ભાયે, કાનભાું બ ટ્ટી શયેે, આઈ એભ અલેરેફરન ું ટી-ળટષ 
શયેે ને ય લત્તત આઈ એભ લજર્જનન ું ટી-ળટષ શયેે, યસ્તે ચારતા, િવ કયતા, 
ભશભેાનની શાજયીભાું, જભલાના ટેફર ય, ફાથફૃભભાું ભફાઈર ય લાત 
ચા  જ યશતેી શમ. આણી વાથે લાત કયલા આલે ત ણ નજય ટી.લી. ય, 
કાન ભફાઈર ય ને ધ્માન બગલાન જાણે ક્યાું શમ! લાની સ્ટાઈર ણ 
છાવલાયે ફદરામ. આણા વભમભાું કરેજભાું કેટરાક દેલાઅનુંદ સ્ટાઈરન 
ફુગ્ગ કયાલતા, છી આલી અત્તભતાબ, ધની, ઈળાુંત ળભાષ, ગજનીન 
આત્તભયખાન ને તાજેતયભાું અઝબેક ફચ્ચન કટ. જેર (Gel) રગાડી ફેઠેરા 
લાને ળાહ ડીના ીછાુંની જેભ ઊબા કયે. આણને આ ફધ ું ન ગભે ણ 
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સ્લીકાય કયે જ છૂટક. (ભને ત શજાભની દમા આલે છે, દય લખતે નલી સ્ટાઈર 
ળીખલી ડે.) 

 
શલે ળયીય ય છૂુંદણા (ટેટ)ૂ કયલાની પેળન જાગી છે, શાથ ય વાથ ય, ીઠ 
ય, છાતી ય કયાલે. અયે જતે દદલવે જેભ યદેળભાું આખા ળયીય ય કયે છે 
તેભ આણે ત્મા ું ણ એ પેળન આલે ત નલાઈ નશીં. ાછી છૂુંદણા કયાલેર 
વ્મન્ક્તઓના છૂુંદણાની શયીપાઈ ણ થામ છે. આ પેળન ય લક ને ય લત્તત, ફઉેભાું 
આલી છે. 
 
આજે ત ળશયેના લારીઓ ફાકને અંગ્રેજી સ્કૂરભાું દાખર કયતા શમ છે. 
ભાતબૃાા એભને ભાટે જાણે કઈ પયેન રેંગલેજ થઈ જામ. અંગ્રેજી લાુંચ,ે 
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અંગ્રેજીભાું ફર,ે અંગ્રજેી ત્તવનેભા ને વુંગીત વાુંબે ને ત્તલચાયન ું ભાધ્મભ ણ 
અંગ્રેજી. આ જમાયે યણલારામક થામ ત્માયે ગ જયાતી લારીઓ આગ્રશ યાખે કે 
આલનાય ગ જયાતી જ શલી જઈએ. માદ યાખીએ કે એને ગ જયાતી, ત્તવિંધી, 
ભદ્રાવી, કેયાી, ળીખ કે ાયવી એભાું કઈ તપાલત જણાત નથી. ાટષનયન ું 
ભાધ્મભ ણ અંગ્રજેે એશમ ત જાત-બાત શ ું જલાની? વુંવાય ફ ેજણ 
બગલલાના છે, અંગ્રેજી સ્કૂરભાું દાખર કયતી લખતે લારીઓ આ લાત વભજે 
ને સ્લીકાયે. આલે લખતે ાછથી ભનદ :ખ થામ, ઝઘડા થામ એના કયતાું 
ૈવાની તે્રલડ શમ ત યણ્મા છી એને જ દ ું ઘય અાલી દેવ  ું. જ દ લવલાટ 
થામ છે, વુંફ ુંધ જ દા નથી થતા, રાગણીઓ ઉબમક્ષ ેએટરી જ યશ ેછે. કદાચ 
લધ  પારે છે. તાની ન્માતજાતભાું રગ્ન કયાલળ ત ખાત્રી શ ું કે એ 
રગ્નવુંફ ુંધ સ ખી થળે ને ટકળે? જજિંદગી એભને જીલલાની છે, એકફીજા વાથે ન 
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પાવ્ય ું ત આણને દ ન આી ળકે. શા, આને ભાગષદળષન જફૃય આીએ, 
વરાશ જફૃય આીએ ણ દફાણ નશીં.  ત્રીને લધ  ડત   દફાણ કય ત 
છાનાભાના રગ્ન કયી રળેે ને લયલધ  ગે રાગલા આલે એલા અનેક દાખરા 
જમા છે. 
 
ફહ  થડા લારીઓ ખાવ કયીને ત્તતા શળે જે જ લાન વુંતાન વાથે ફવેીને કઈ 
કાયદકદી રેલી એની ચચાષ કયી શળે. જે વુંતાન ત્તતાના જ ધુંધા-પ્રપેળનભાું 
જડાઈ જલાના શમ તેભને ભાટે આ પ્રશ્ન ઉબ થત નથી. ણ ફાકીના 
ત્તતાશ્રીઓને છૂીએ ત કશળેે, ‘વાશફે, ટાઈભ ક્યાું છે?’ એભની ાવે ભીદટિંગ, 
ાટી, ત્તવનેભા, ત્તકનીક, વભાયુંબ, ફશાયગાભ અયે ઝઘડા કયલાન ટાઈભ છે. 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 48 

 http://aksharnaad.com   

ટાઈભ નથી ત વુંતાન ભાટે. શલે ત ઘયના પ્રવુંગ ણ શાપ ડે ભા ું ઉજલામ છે. 
જેભ જેભ લો લીતે તેભ તેભ ત્તતા- ત્ર લચ્ચેન ું અંતય ણ લધે. 
 
 ત્રને સ્ત્રીત્તભત્ર શમ એ આજના લારીઓએ સ્લીકાય ું છે ણ  ત્રીને  ળ ત્તભત્ર 
શમ એ સ્લીકાયલા ઘણા તૈમાય નથી. કુંધેથી કુંધ ત્તભરાલીને જીલી ળક્તી 
આજની ય લતીઓને આ ફે ભઢાની લાત ય વખત નાયાજગી છે. ત્તભત્ર શળે 
એટરે પન ય કરાક ચોંટળે આ સ્લીકાયે જ છૂટક. 
 
યણેરા વુંતાનના જીલનભાું ભાથ ું ભાયવ ું નશીં. લણભાુંગી વરાશન થા ધયલ 
નશીં. જફૃય ડળે ત તેઓ જ વરાશ ભાુંગલા આલળે એ લખતે ઘભુંડ ફતાલલ 
નશીં, ‘કેભ શલે કાકા કશીને છૂલા આવ્મ ને?’ 
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 ત્ર ઉંભયરામક થામ એટરે ઘયભાું લહ  રાલલા ભાતાઓ થનગનતી શમ છે. 
લહ  આલી ગમા છીની જે ભાનત્તવક તૈમાયી શલી જઈએ એભાું ઊણ શમ છે. 
ધાભધભૂથી રગ્ન કયલા છે, જભણલાય કયલ છે. ઘણીલાય ત ળશયેી જીલનભાું 
આડુંફય કયતા શમ છે, લહ  આવ્માન ગલષ રલે છે. દાગીન ‘ખયીદ્ય’ શમ એભ 
આડળી-ાડળી, ત્તભત્ર, વગાવુંફ ુંધીઓને ફરાલી, લહ , એના બણતય, ગ ણ ને 
ખાનદાન ત્તલળે ગલષથી ડુંપાવ ભાયલી છે. 
 
 ણ છી? 
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 ત્રને  ત્રલધ  વાથે લધ  ફને, ફૃભભાું બયાઈ યશ,ે ભાતાત્તતા કયતા લહ  વાથે 
લધ  વભમ ત્તલતાલે, ફશાય કે ફશાયગાભ જલાન ું છૂયા લગય જ પ્રાત્તનિંગ કયે, 
લહ ના ત્તમદયમા ભલા આલે એભને ભાટે ચા-ાણી, નાસ્તા થામ એ લખતે 
જીબ ન ફરે ણ ભઢાના શાલબાલ ફરી ઊઠે. 
 
 કેભ યણ્મા છી આ ઘય એન ું નથી? 
 
એના ત્તમદયમા, ત્તભત્ર, વગા-વુંફુંધીઓને ફરાલલાન એને શક્ક નથી? એને 
ભાટે ભાતાજીની યલાનગી રેલી ડે? 
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આલા લતષનથી વુંફ ુંધ લધે કે ઘટે? આ વશન ન થામ એટરે વભમ જતા લહ ના 
કડા, યીતબાત, દયેકભાું નાયાજગી ને ભશણેા ું-ટણાું ળફૃ થામ. 
 
દશજે રેલી નથી, રઈ ળકાતી નથી ણ વાથે વાથે કૂથરી ણ કયલી છે, ‘જય ું 
ફશને, ત્તમદયમાએ શ ું આપ્ય ું એની વગી દદકયીને?’  ત્ર અને  ત્રલધ ની ચચાષ 
ફીજા વાથે કયલી છે અને એ રકના  ત્ર -  ત્રલધ ના લતષન વાથે વયખાભણી 
કયીને વુંત રેલ છે (કે લધ  દ :ખી થવ ું છે).  આ ચચાષના અંળ  ત્ર,  ત્રલધ  
ને લેલાઈના કાન ય કઈ ‘દશતેચ્છ’ શોંચાડલાન જ છે, છી? 
 
યણેરા  ત્રને કઈ દદલવ છૂતા નશીં કે... 
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¤   ક્યાું જામ છે? 
¤   કની વાથે જામ છે? 
¤   ક્યાયે આલળે? 
 
આ ત્રણ કક્કાઓ ભગજભાું જડફેવરાક લડીરએ ફેવાડી દેલા જઈએ. વભમ 
જતાું જ આ કક્કાઓ નશીં છૂ ત વુંતાનને જ થળે કે ભને કેભ છૂતા નથી, 
જાતે જ કશળેે. એ ણ ઘણા ક ટ ુંફીજનએ અન બવ્ય ું શળે કે  ત્ર જફૃય ડતાું 
ભાતા-ત્તતાને ન છેૂ ણ વાવયીમાની વરાશ રલેા દડે. ફાણભાું જેને 
આણે કેભ ફરવ ું-ચારવ ું (શાઉ ટ  ટક એન્ડ લક) ળીખલાડીએ એ જ ભટા 
થતા આણને ઘણી લાય ફવેી જાઓ અને ળાુંત યશ ળીખલાડે છે. 
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ભને શજ  સ ધી વભજાય ું નથી કે ભાતાને ‘ત  ું’ કાયે ફરાલામ ત ત્તતાને કેભ 
નશીં? ‘તભે’ કશીને ભાનત્તવક યીતે જ ત્તતા કયતા આણ ેભાતાની લધ  નજીક 
શઈએ છીએ. અંતય આણ ેલધાયીએ છીએ. કઈ ત્તતાએ વુંતાનને કહ્ ું છે કે ત  ું 
ભને ‘ત  ું’કાયે ફરાલ?  ત્રીના રગ્ન ફાદ ત્તલદામ લેાએ  ત્રીને બેટી કદાચ 
ત્તતા આંસ  વાયે ણ  ત્રની લષગાુંઠ, એની યીક્ષાના ઉચ્ચતભ દયણાભ, 
યદેળ જતા કે ાછ આવ્મ શમ ત્માયે, રગ્નન આલકાય, નલા ધુંધાની 
ળફૃઆત, અયે જલા જઈએ ત અનેક ખ ળારીના અલવય ત્તતાએ ખમા છે. 
કઈ અલવયે  ત્રને ઝપ્ી આી છે? નશીં ને? ને છી આળા યાખીએ કે 
આણા બ ઢાાભાું   ત્ર આણને વાચલે. આ ન એંટ્રીન લશલેાય છે. એ 
એકભાગી ણ નશીં, કઈ ણ વુંજ્ઞા લગયન લશલેય સ્થા, ઝપ્ી આ ને 
ઝપ્ી ભેલ. 
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જમાયે જમાયે વરાશની અલગણના થઈ શળે ત્માયે જ દરીરની ળફૃઆત થઈ 
શળે. 

ૌત્રો ને ર્શંરે્ો 

જજિંદગીભાું ઈચ્છા ને ભશચે્છાના ડ ુંગય અયુંાય છે, ખ  દ સ ધી વીભીત શમ ત્માું 
સ ધી ઠીક છે ણ જમાયે ભશચે્છાઓ લુંળલેર લધાયલા વુંતાન ય દફાણ રાલે 
ત્માયે ભને થામ કે આ અંત લગયની અંતાક્ષયી છે. ભાતા-ત્તતાને દાદા દાદી કે 
નાના નાની થલાની ઉતાલ છે, ‘ફેટા, ભાયી આંખ ભીંચામ એ શરેા તાયે ત્માું 
ઘડીય ું ફ ુંધામ એ જલાની ઈચ્છા છે.’ ફાક ક્યાયે ેદા કયવ ું એ વુંતાન ય 
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છડી દ. યણ્મા છી ફ-ેત્રણ લષની સ્લતુંત્રતા બગલી રેલા દ્ય, છી ત 
ફુંધન છે જ. આણે ત જૂજ લષ એના વુંતાનને યભાડી આનુંદ ભાણી રઈશ ું, 
કાકા વાુંબળમાન ું દ :ખ છે, દાદા વાુંબલાન લ્શાલ છે. ોત્ર ઉછેયલાની 
જલાફદાયી એના ભાતા-ત્તતાની છે. એભાું દાદા-દાદીએ ઠક કે અભાન ન 
વાુંબલા શમ ત ભાથ ું ભાયલાની જયામ જફૃય નથી. ફાકને રાડ જફૃય 
રડાલીએ ણ જમાયે એના ભાતા-ત્તતા એને ધભકાલતા શમ, ત્તળયસ્તાન ું ારન 
કયાલતા શમ, શભલકષ કે સ્કૂરના દયટષ ય ગ સ્વે થતા શમ કે 
ત્તલનમળીરતાના ાઠ ળીખલતા શમ ત્માયે નાક ખોંવલાની જફૃય નથી. તભાયા 
વુંતાનના ઉછેયભાું તભાયા લડીર જમાયે ભાથ ું ભાયતા ત્માયે તભને કેવ  ું થત  ું 
શત  ું? 
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આજે ન્ય ભયરજીએ ઉધઈની જભ નાભભાું ેવાય કમો છે. શરેા ભાગણીઓ 
બગલાન યૂતી ત્તવભીત યશતેી. શલેની ેઢી જ કાયદકદી ઝરા ખાતી શમ, 
રગ્નજીલનભાું ત્તલટુંફણાઓ આવ્મા કયતી શમ, તઝફમત નયભ ગયભ યશતેી 
શમ, ત નાભભાું કઈ અક્ષય ઉભેયે છે. જેને ભાટે ન્ય ભયરજીસ્ટ વેંકડ 
ખણખઝણમા રઈ પઈફા થઈ નાભ ફદરે છે. છી ચાતકની જેભ બત્તલષ્ટ્મ સ ધયે 
એના પ્રમત્ન ળફૃ થામ, છાાભાું નાભ ફદલ્માની જાશયેખફય આે, જીલનલીભા, 
અન્મ લીભાઓ, ડ્રાઈલીંગ રામવુંવ, ાવટષ, જમાું જમાું જૂની પઈફાએ નાભ 
ાડેરા તે નલી પઈફાને કાયણે ફદરે. ધીયજન ઉંફય ાછ વાટ થઈ ગમ 
શમ એટરે જ થડા જ વભમભાું બત્તલષ્ટ્મ ઉજ્જલ થત  ું ન દેખામ ત લી તે 
નાભભાું અક્ષયની વાથે વયલાા ફાદફાકી કે ાછું જૂની પઈફાન ું નાભ ગ્રશણ 
કયે. ભને રાગે છે કે ન ત એભને ત્તલધાતા, બગલાન, ક ુંડી કે ખ  દના કભષ ય 
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બયવ છે. લાયુંલાય નાભ ફદરતા એક અયઝણત ય લાનને ભેં છૂ ું કે બઈરા, 
રગ્ન શરેા ું તાયી થનાય યણતેય વાથે નાભના અક્ષયન વયલા ભેલળે કે 
ક ુંડી? ભને કશ,ે ‘કેલી લાત કય છ? ક ુંડી જ ભેલામ ને.’ 
 
વિૃાલસ્થાભાું વુંતાન ય ભદાય યાખનાય મયૂખ કશલેામ. આણે વુંતાન ઉછેમાષ, 
કાયદકદી કયી આી, રગ્ન કયાવ્મા ત કમ ઉકાય કમો? એ આણી 
જલાફદાયી શતી. આણા વુંતાનની જલાફદાયી પ્રથભ એભના વુંતાન ભાટે છે. 
આણે ભાટે કયે ત ઉિભ, ઉંભય લધતા આણી અેક્ષા લધતી જામ છે. 
બ ઢાા ભાટે આણે વાચવ્ય  ન શમ ત આણી અણ આલડત. 
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ફીજી એક વરાશ આ ું? જીલતા જીલત વુંતાનના નાભે ત્તભલ્કત, ૈવા, દાગીના 
ત્તલ. આલા નશીં. જે કા ુંઈ આવ ું શમ એ લીરભાું રખવ ું. દલ્ર ભળમા છી 
કની નીમત ક્યાયે ફદરામ એ કશવે  ું મ  શ્કેર છે. આ જભાન ખયાફ છે. 
 
ખ દને ખયાફ કશલેાની દશિંભત નથી યશી, તેથી ફધા કશ ેછે, જભાન ખયાફ છે.  

- ભયીઝ 

મમત્રો 

ફાણથી જજિંદગીના અંત સ ધી ત્તભત્રની જફૃય યશ ેછે. ફાણભાું તપાન 
કયલા, ત્તળક્ષકની દટિંગફાજી કયલા, રવેનની કૉી કયલા, ત્તકનીક ય ધભાર 
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કયલા ત્તભત્ર જઈએ. ય લાલસ્થાભાું ‘રાઈન’ ભાયલા, રગ્ન ભાટે ાટષનય ત્તલળે 
અઝબપ્રામ રેલા, કાયદકદીની ચચાષ કયલા, લડીરના દફાણને લતષણકૂ ત્તલળે 
આ-રે કયલા ત્તભત્ર જઈએ. પ્રોઢાલસ્થાભાું ૈવાના યકાણ ત્તલે ચચાષ કયલા, 
ત્તત કે ત્ની, વુંતાન ત્તલળેની મ ૂુંઝલણ સ રઝાલલા, તુંદ યસ્તીને રગતી ત્તલગત 
જાણલા - ત્તભત્રની જફૃય ક્યાું નથી ડતી? 
 
ણ ખયા ત્તભત્ર પ્રોઢાલસ્થાભાું કને કશલેામ? અડધી યાતે્ર કાભ ડે ને ઉઠાડ ને 
ઉઠાડતી લખતે કશવે  ું ન ડે કે વૉયી, તને ઉઠાડલા ભાટે વૉયી, એ ત્તભત્રતાની 
ગાુંઠને ઢીરી કયી દે છે. ત્તભત્રને તેડ ું ન શમ. જફૃય ડતાું લગય કશ ેડખે 
આલીને ઉબ યશ.ે એને સ ખદ :ખ, વુંવાય, વુંતાન, યકાણ, તુંદ યસ્તી, અયે જાતીમ 
વુંફ ુંધની લાત ણ દદર ખરીને કયામ. દવકાન એક એલા ચાવભે લે જ 
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ાુંચ ત્તભત્ર શમ ત મ ઠ્ઠી ફ ુંધ કયી એભાું વભાલી ર. ત્તભત્રની વદૃ્ધિ એ જ 
વ્મન્ક્તની વમદૃ્ધિ. ણ વમદૃ્ધિ આલે ને જે ફણફણતી ભાખીઓની જેભ આલે એ 
ત્તભત્ર નથી. ાટી આ કે રગ્નની કુંકતયીને આધાયે જે ધાયે એ ફધામ ત્તભત્ર 
નથી. એ ઓખાણ છે. ત્તભત્ર ય એટર બયવ શલ જઈએ કે જે આણી 
ગેયશાજયીભાું ણ આણા ક ટ ુંફીજનની વુંબા રે. વાથે જ કાાના ધા લા 
થમા શમ, કાકા વાુંબતા વાુંબતા વાથે જ દાદા થમા શમ, ગઠીમાથી ળફૃ 
થઈ ત્તભત્રની ગઠડી ફુંધાઈ શમ એલા ત્તભત્ર જઈએ. ત્તભત્રતાભાું ન ત ૈવાન 
અશુંકાય જઈએ કે ન ત ગયીફીની શીણત. કૃષ્ટ્ણ-સ દાભાની ત્તભત્રતા દ્વાયકાના 
ત્તવિંશાવનથી તાુંદ રની ટરી સ ધીની શતી. વાચ ત્તભત્ર આણે ભરૂ કયી શમ 
ત ટકે ને આણી ત્ર ટીઓ જાણ્મા છી ણ ત્તભત્રતા જાલી યાખે. આણે 
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ત્તભત્રભાું ત્તભત્રતા ળધીએ છીએ ત માયે આણે ખ દ ત્તભત્ર થલાને કેટરા રામક 
છીએ એ ત્તલચાય ું છે? 
 
‘પ્રભ  ાડ ભાન કે ત  જ શયકતના દશવાફ ભેં પગાલી દીધા, 
ગઝણતની તશીન કયી ણ વુંફ ુંધ ત ત્તનબાલી રીધા. 
 - અજમ 
 
વાચલલા ડે એ વુંફ ુંધ કદી વાચા નથી શતા. ને વુંફ ુંધને વાચા શમ ત 
વાચલલા નથી ડતા. આ વુંફ ુંધ ત્તત, ત્ની, વુંતાન, ત્તભત્ર દયેકને આલયી રે 
છે. ક ટ ુંફીજન ગ જયી ગય ું શમ ને જે સ્ભળાને આલે એ ખયા ત્તભત્ર ને વગા, 
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ઉઠભણાુંભા ું આલે એ ઓખાણ. 
 
આણી ાુંચ ેઆંગી વયખી નથી ત આણને જઈએ એલી અક્ષયળ: વ્મન્ક્ત 
ત ક્યાુંથી ભી યશ?ે એક વાથે જન્ભેરા જડકા ણ વયખા નથી શતા. 
 

જે જન્મય ું છે તે ત્તલદામ ણ રલેાન ું જ છે. જે ફૂર ઉગે છે તે કઈ દદલવ કયભાળે 
ણ. કઈ અભયટ્ટ રખાલીને નથી આવ્ય ું, જીંદગી આખી ત્તભત્ર ફનાલલાભાું 
જામ ને મભયાજ એને બ ઢાાભાું અગા કયે. શરેા ત્તભત્રન ું ભત એક ભાનત્તવક 
ઝાટક આી જામ. 'આજે આ ત્તભત્ર, કારે ફીજ, વગાું-વ્શારા, ક ટ ુંફીજન, ભાય 
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લાય ણ શલે દૂય નથી.' એક તયપ ગભગીનતાના કાા લાદ અને ફીજી 
ફાજ  એકરતાની ત્તનયલતા. 

૬૦ લષની ઉંભય છી આ ગભગીની અને એકરતાન વાભન કયલાની ણ 
તૈમાયી કયલી જઈએ. કશવે  ું વશે  ું છે, અભરભાું મકૂવ  ું મ  શ્કેર છે ને છતાુંમ આ 
મ શ્કેરી ાય કયે જ છૂટક. આણી ાવે ફીજ ત્તલકલ્ ણ નથી. જીંદગીભાું જ 
કઈ શફી કેલી શત ત બ ઢાાભાું આ મ શ્કેરી વાભે રડામ નશીં ત આ વિૃ 
વભમ કેલી યીતે વાય કયળે?  ત્રને કયકવય કયલાન ું બાણ આળે (લખત 
ફહ  ખયાફ આલી યહ્ય છે), લહ ને ભવારા ત્તલળે વરાશ આળે, નકયને વાપ 
વપાઈના કામદા ફતાલળે. ટૂુંકભા ું એની ાવે લણભાગી વરાશન બુંડાય છે જે 
લાયુંલાય ખારી કયળે. 
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૫૫ ર્ર્વની ઉંમર છી... 

જેભ ૪૨-૪૫ લે લાુંચલાના ચશ્ભા આલે (ફેતાાું) તેભ કેટરાકને ૫૫ લષની 
ઉંભય છી વાુંબલાની વશજે ક્ષત્તત જણામ. લ, ફ, ડ, પ અને થ અક્ષયથી ળફૃ 
થતા ળબ્દ ગ્રશણ કયલાભાું મ  શ્કેરી નડે. ફીના કઈ ફલ્ય ું શમ ત લીણા 
વભજામ. આ લાયવાગત ણ આલી ળકે. બ્રડપે્રળય અને ડામાફીટીવના 
દદીઓભાું આ લધ  જલા ભે છે. 

 
'કરભ ગયી ને ફતેાાું આંખ, 
જતી જ લાનીની ત્તનળાની ઝાુંખ.' 
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ફીજા ાુંચ વાત લષની કી જામ અને જ ફશયેાળ લધલા ભાુંડે ત અક્ષયને 
ફદરે ળબ્દ વભજલાભાું મ  શ્કેરી નડે. આલે લખતે વ્મન્ક્ત, 'શેં શ ું કહ્ ું? શ ું કહ્ ું?' 
છૂયા કયે અને કાન ાછ છાજરી કયી કાન આગ ધયે. લાયુંલાય શેં શ ું કહ્ ું 
છૂયા કયે એટરે વુંતાન, વગાું-વુંફુંધીઓ ને ત્ની સ િા ું કુંટાે, ફરલાન ું ટાે 
અથલા ફ ેલાય ફરવ ું ન ડે ભાટે ભટેથી ફરે. વ્મન્ક્ત એની ફશયેાળ ભાટે 
એટરી જાણીતી થઈ જામ કે ભેાલડાભાું, રગ્નભાું, વભાયુંબભાું, એકફીજા આ 
લાતને પ્રવાયે. 'એને કેભ છ કશીને વયકી જજ નશીંતય શેં... શેં... કશીને ભાથ ું 
ખાઈ જળે.' લાયુંલાય ફબ્ફે લખત ફરાલનાયને અભે ડ પ્રીકેટય કશીએ છીએ. 

લી ાુંચ વાત લષ લીતી જામ ને જ ફશયેાળ લધે ત ળબ્દ ચકૂી જતા શતા 
ત્માું શલે અડધ ું-ડધ ું લાક્ય જ વાુંબે જેભાુંથી અથષ ન વયે. આંખ ેભત્તતમ શમ 
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એટરે લાુંચલાભાું તકરીપ ડે, ટી.લી જલાભાું ભજા ન આલે, વભજામ નશીં, 
વુંબામ નશીં, છૂામ નશીં. ત્ની ણ ઠક આે, 'શ ું છૂ છૂ કય છ. ભને 
ત ળાુંત્તતથી જલા દ.' 

ત્તત જમાયે ફશયેાળના ત્રીજા તફકે્ક શોંચ્મ શમ ત્માયે ત્ની કદાચ શરેા 
તફક્કાભાું શમ ને અક્ષયભાું જ ગપરત કયતી શમ. આ પ્રકાયની ફશયેાળભાું 
આંતદયક કાનની નવની ળન્ક્ત કભજય થતી શમ છે જે દલા કે ઓયેળનથી 
સ ધાયી ળકાતી નથી. આલી વ્મન્ક્તઓને અભે ઔયુંગઝેફ કશીએ છીએ. 
શનૂ્મભનસ્ક થઈ જામ, વુંગીત, લાતચીત, લાુંચલાભાુંથી યવ ઉડી જામ, 
ત્તલચાયભાું ખલામેર યશ.ે દયટામડષ થઈ ગમ શમ કે થલાન શમ ને ઓદપવના 
અન્મ કભષચાયીઓ એને ટાે ત્માયે થામ, 'આ જ રકને હ ું... હ ું ઉંચા રાવ્મ ને 
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આજે ભાયી વાથે લાત કયલા ણ તૈમાય નથી.' ન વુંબામ એટરે એને વતત 
રાગ્મા કયે કે ફૃભભાું ફેઠેરા એની જ લાત કમાષ કયે છે. એલા અનેક દાખરાઓ છે 
કે ભાત્ર ળુંકાથી પે્રયાઈને આલા વિૃ રકએ તાના લીર ફદરી કાઢયા છે. 

૨૦ લે ઝચિંતા થામ કે રક ભાયે ભાટે કેભ કુંઈ કશતેા નથી. 

૪૦ લે થામ કે ચરૂાભાું જામ, રકને જે કશવે  ું શમ તે કશ.ે 

૬૦ લે થામ કે રક ભાયે ભાટે શ ું કશ ેછે. 

ભદશરાઓભાું યશરેા શભોન ભાથાના લાની જેભ વાુંબલાની નવને યક્ષણ 
આે છે. તભે કેટરી ટારલાી ભદશરા જઈ છે? ડૉક્ટય તયીકે ભાયે ણ ભાથ ું 
ખ ુંજલાવ ું ડે. 
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આન એકભાત્ર ઈરાજ છે શ્રલણમુંત્ર (દશમયીઁગ એઈડ) પ્રથભ તફક્કાભાું એને 
લાયલાની જફૃય નથી ણ ફીજા તફક્કા છી રેવ  ું ખફૂ જ આલશ્મક છે. 
ચશ્ભા વ્મન્ક્ત તે જઈ ળકે તે ભાટે તયત જ સ્લીકાયતા શમ છે, જમાયે 
શ્રલણમુંત્ર વશરેાઈથી નથી સ્લીકાયતા. આન ું ભાનત્તવક કાયણ વભજલા જેવ ું છે. 
ફશયેાળ એ 'છામેરી' આંતયીક કાનની ક્ષત્તત છે. શ્રલણમુંત્ર શયેલાથી એ ક્ષત્તત 
'ઉઘાડી' ડી જામ છે. ફરનાયને થામ કે વાુંબનાય ફશયે છે એટરે લધ  
જયથી ફરે કે જેથી ફે લાય ફરવ ું ન ડે યીણાભે આ ભટા અલાજે ફરે   
વભજામ નશીં ને ફરી ઉઠે, 

 
બાઈ ભાયા, શલે ધીભેથી ફર, 
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જે શયે  ું છે તે ઈરાજ છે, યગ નથી. 

ત્રીજા તફક્કાભાું શોંચેરી વ્મન્ક્ત ધીભેથી ફરે  ું વા ુંબી ળકે છે. જમાયે 
ટેરીપન, એરાભષની ઘુંટડી, ફાકના જયથી યડલાન અલાજ વાુંબલાભાું 
મ  શ્કેરી નડે છે. એ લખતે એની ત્ની ને વુંતાન જ એની આ પ્રકાયની ફશયેાળ 
સ્લીકાયલા તૈમાય નથી, 'ડૉક્ટય, વાુંબવ ું શમ ત્માયે ફધ  વાુંબે છે. ધીયેથી 
ફરીએ ત ણ વાુંબળે ને ઘુંટીઓ લાગે ત્માયે જાણે વાુંબળય ું જ ન શમ એભ 
ભઢ ું કયીને ફવેી યશળેે. વલરતની ફશયેાળ છે.' ભાટે જ શ્રલણમુંત્ર સ્લીકાયવ  
જઈએ. ક ટ ુંફીજન વાથે લાતચીત, પ્રગ્રાભ, ાટી અને ટી.લી ભાણી ળકામ. 
આને ભાટે વ્મન્ક્તએ ખ દ સ્લીકાય કયલાન છે. એના ય શ્રલણમુંત્ર ફજફયીથી 
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ઠકી ફેવાડળ ત ફીજાના વુંત ખાતય કદાચ ખયીદળે ણ અનેક ફશાનાઓ 
કાઢી શયેળે નશીં. 

શ્રલણમુંત્ર અનેક પ્રકાયના ઉરબ્ધ છે. ખીસ્વાભાું યાખલાન ું ને એભાુંથી લામય 
કાનભાું શોંચે. આ પ્રભાણભાું વસ્તા આલે ણ લામય ઝૂરત દેખામ એટર ે
વ્મન્ક્ત સ્લીકાય ન કયે. ફીજા પ્રકાયન ું શ્રલણમુંત્ર કાનની ાછ શયેલાન ું ને 
એભાુંથી નાની ાયદળષક પ્રાસ્ટીકની ની કાનભાું જામ. ચશ્ભાની દા ુંડીભાું 
ફેવાડેરા શ્રલણમુંત્ર ણ ભે છે યુંત   અમ ક શદની ફશયેાળભાું જ ઉમગી 
થઈ ડે છે. કાનની અંદય શયેલાન ું શ્રલણમુંત્ર જે આણા ભતૂલૂષ મ  ખ્મપ્રધાન 
લાજાઈજી શયેે છે. જેટ ું પેન્વી રેલા જાલ એટરી દકિંભત લધે. વાભાન્મ યીતે 
એક જ કાનભાું શ્રલણમુંત્ર શયેલાની જફૃય ડે છે. શમેાષ છી રગબગ 
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દયયજના ચાય કરાક ત્રણ અઠલાડીમા સ ધી શયે છી ટેલાઈ જળ. ત્મા ું સ ધી 
કાનભાું એક જાતન વતત ધીભ અલાજ વુંબામા કયે. શ્રલણમુંત્ર એ કાનભાું 
ફેવાડે  ું દ્વત્તનલધષક મુંત્ર (એમ્પમપ્રપામય) છે. લનન સ વલાટ, ુંખાન કે 
એયકુંડીળનન અલાજ તે ઘોંઘાટને ણ ધ્લત્તનલધષક કયળે. વ્મન્ક્ત શરેી લાય 
ચશ્ભા શયેે ત્માયે ગ ુંદકી ને ભન ષ્ટ્મ ફઉે વયખા 'ચખ્ખી યીતે' દેખાતા શમ છે 
યુંત   શ્રલણમુંત્ર શમેાષ છી એને ભાત્ર ફરે  ું જ સ્ષ્ટ્ટ વુંબામ એલી ઈચ્છા 
યશ ેણ આ જાતન ું દપલ્ટય ળક્ય નથી. 

નફી નજફૃએ ચશ્ભા ભાુંગ્મા 
આ દેખીને કાન ણ જાગ્મા 
(અભે ફે ફશને ત ફાજ  ફાજ ભા ું છીએ) 
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યશ ેવાભે વાભે ને નખયા કેલા 
સ્ત્રી જલાની છે ચીજ 
વાુંબળ ત ડળે લીજ. 
- અજમ 
 
ભૂર્ાનુ ં- 

૫૫ લષની ઉંભય ફાદ વ્મન્ક્તન ું નાભ જ માદ ન આલે. એન ચશયે-ભશય, ક્યાું 
ભળમા શતાું, કની વાથે, શ ું શયે  ું શત  ું, શ ું લાત કયી શતી એ ફધ ું જ માદ શમ. 
ન માદ આલે ભાત્ર એન ું નાભ. દ ત્તનમાબયની  ળ  ભદશરાભાું થતી ઉંભયને 
રગતી માદદાસ્ત યન આ પ્રશાય છે. વાત પ્રકાયની માદદાસ્ત છે, આણા 
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અતીતની લાત, તાજેતયના ફનાલ, ચશયેા-ભશયા, નાભ ઈત્માદી. વિૃ વ્મન્ક્તને 
ય લાની, અયે ફાણની લાત ણ યજેયજ માદ શમ યુંત   વલાયે શ ું ખાધ ું શત  ું 
એ માદ ન આલે. 

૭૦ લષન વિૃ એની ત્નીને ભશીનાથી 'ડાઝરિંગ, ડાઝરિંગ' કશીને ફરાવ્મા કયે. 
આ વાુંબીને એક જ લાત્તનમાએ કહ્ ું, 'આ ઉંભયે ણ તભને તભાયી ત્ની ભાટે 
કેટર પે્રભ છે!' લડીર કશ,ે 'મ ૂુંગ યશે, ડાઝરિંગ કહ ું છું કાયણ કે છેલ્રા એક 
ભશીનાથી એન ું નાભ જ માદ નથી આલત ું. 

નાભની ભરૂાતી માદદાસ્ત એ ઉંભય વાથે લધતી યાભકશાણી છે. ઘયને ઓદપવની 
વ્મન્ક્તઓ જેની વાથે લો લીતાવ્મા શમ એન ું જ નાભ ભગજ જીબને ન 
શોંચાડે. ત્તતએ ત્નીને કહ્ ું, 'આણે ભાથેયાનભાું જેને ભેરા, અંફડ કયેર, 
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રાર વાડી શતી, ભટ ચાુંદર, બાયેખભન બક, વાથે ટાઝરમ લય, ફર, 
જરદી ફર નાભ શ ું?' ત્નીએ કહ્ ું, 'એન ું નાભ લીણા.' 'અયે એન ું નાભ ત માદ 
છે, તાફૃ નાભ શ ું?' 

નાભ માદ ન યશતેી વ્મન્ક્ત દમાભણા ચશયેે બીખ ભાુંગલા નીકતી શમ છે. 
ત્નીને છેૂ, ત્તભત્રને છેૂ, વાથે જે કઈ શમ તેને ણ છેૂ, 'એન ું નાભ શ ું શત  ું?' 
ભાયી વરાશ છે કે આલા માચકને ભદદ ન કયળ. એને એના ભગજ વાથે 
વાુંઠભાયી કયી નાભ માદ કયલા દ. તભને આવ ું થત  ું શમ ત તભે ણ નાભની 
'બીખ' ભાુંગલા ન નીક. ત્રણ લઅષ જ ભગજ વાથે વાુંઠભાયી કયળ ત 
જીંદગીના અંત સ ધી માદદાસ્ત તીક્ષ્ણ થઈ જળે. 
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ક્યાયે કને શ ું કહ ું એ માદ યશતે  ું નથી 
શલે ચ  યશલેાન વભમ આલી ગમ છે. 
- ભયીઝ 

ભરૂલાની ભાત્રા ધીયે ધીયે લધતી જામ છે. ફરતા ફરતા ફાકીન ું કશલેાન ું 
ભરૂી જામ. ટેરીપન ય લાત કયતા કયતા ફાકીન ું ફરલાન ું માદ ન આલે. 
ફાથફૃભભાું નશાલા જાલ ને માદ ન આલે ને ટ લાર લીંટાી ફશાય આલે. 

કઈ ણ ઉંભયે અને ખાવ કયીને ૫૫ લષ ફાદ આંકડા વાથે ફરવ ું નશીં. 'ભાયે 
તભને ચાય લાત કશલેી છે.' ત્રીજી લાત તે છી ચથી માદ ન આલે. 
વાુંબનાય ગણતા શમ છે, 'ચથી લાત કઈ?' કઈ વુંસ્થાભાું બાણ આલાન ું 
શમ ત અચકૂ આ લાત માદ યશ.ે 
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ભરૂલાની પ્રદિમા ઓછી શમ તેભ ૫૫ લષ છી કેટરીક વ્મન્ક્તઓ તયત ત્તનણષમ 
નથી રઈ ળક્તા. 'જાલ ત્માયે ફાયણ ું ખ  લ્  ું યાખજ. ના.. ના.. ફ ુંધ કયજ.' આને 
ભાટે દ્રઢ ભનથી ફરતાું શરેા શ ું કશવે  ું છે તે નક્કી કય. 

ઘણી લખત આણે વાુંબીએ છીએ કે ફરનાય એકન ું એક ફે ત્રણ લાય ફર,ે 
જાણે કે આણ ેઅબ ધ શઈએ. કેટરાક લી લાક્ય ેલાક્ય ે 'આઈ ભીન, ય ૂવી.' 
પેંકતા શમ છે જમાયે ખફૂ જ અગત્મની ચચાષ ચારતી શમ કે વુંસ્થાભાું બાણ 
કયતી લખતે આ પ્રકાયના પા ુંપા વાુંબનાયન યવ ઉડાડી દે છે. 

* * * * * 
ઘડણ એટરે દયલતષનને સ્લીકાયલાની અને 
ચાલલાની અળન્ક્ત 

http://aksharnaad.com/


P a g e  | 77 

 http://aksharnaad.com   

ભાનલ ઈત્તતશાવભાું ક્યાયે ણ જૂની ેઢીને નલી ેઢી 
ડાશી રાગી નથી. 
જગતન ું વોથી ઘયડ ું ત્તલધાન આ પ્રભાણે છે – 
'આ દ ત્તનમા શલે શરેા જેલી યશી નથી.' 

જાતીય સબંધં  

ઘણાન અન બલ છે કે 55 લષ છી  ળ ભાું અચાનક જ વેક્વ જીલનભાું ઓટ 
આલતી શમ છે. બર ે ળ  55 લટાલી ગમ શમ, અયે 65ન ણ થમ શમ 
ત ણ એની દદકયી કે ોત્રીની ઉંભયની સ ુંદય દેખાતી ય લત્તત જતા આંખ 
ચકલક થઈ જામ, છી બરનેે ત્ની ફાજ ભા ું ફેઠી શમ. કશલેામ છે ને કે 
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લાુંદય બ ઢ્ઢ થામ ણ ગ રાુંટ ભાયલાન ું ન ભરૂે. આલી લખતે ત્નીને કશતેા 
વાુંબી છે, ‘ઘયે ઉલાવ ને ફશાય ભીઠાઈ જઈ ભાખીની જેભ ફણફણ છ.’ 
ભાયી દયેક ભદશરાને વરાશ છે કે ત્તતના આ નજય ત્તભરનન સ્લીકાય કય. તભે 
ના ાડળ, ભશણેા ું ભાયળ, ટકળ ત ણ એ કયળે જ. ફીજ ું, ત્ની વાથે 15-
20 લષની જાતીમ જજિંદગી છી જમાું સ ધી  ળ ના ભનભાું ફીજી કઈ સ ુંદયી ન 
યભે ત્માું સ ધી એ ત્ની વાથે પે્રભ કયી ળક્ત નથી. આ ભનની સ ુંદયી કઈ 
દપલ્ભભાું જમેરી દશયઈન શમ, આડળન ાડળન શમ કે ાટીભાું થડીક 
ત્તભત્તનટભાું ભદશત કયતી ભાન ની શમ. ભદશરાઓએ વભજવ ું જઈએ કે ત્તતના 
ભનભાું આ સ ુંદયી યભે છે ભાટે જ એ તેને પે્રભ કયી ળકે છે. જે ઉત્તભિઓ  ળ ને 
થામ એલી જ ભદશરાઓને ણ ય ળ ને જઈને થતી શળે. આ ભનભાું યભતી 
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વ્મન્ક્તની માદ ક્ષણબુંગ ય છે. આજે આ ત કાર ેકઈ ઓય, આ ત્તનદો નજય 
ત્તભરનની ભાનત્તવક ગ રાુંટ છે. 

હ ેભગર્ાન...   

ભને વભજાત ું નથી કે બગલાન ાવે ભાથ ું ઝુકાલતા તઝફમત, ઝઘડાન ું 
ત્તનયાકયણ, પે્રભ, રગ્ન, ૈવા, તયક્કી એ ફધ  ભાુંગલાન ું શ ું કાભ? 
 
પ્રભ  શ ું પ્રજ્ઞાચ  છે? 
 કણષફત્તધય છે? 
 અક્કર ભુંદ છે? 
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એને ખફય નથી કે આણને શ ું જઈએ છે? છઠ્ઠીને દદલવે ત્તલધાતા આણી 
જજિંદગીન નકળ ચીતયી ગઈ છે. આ વયકાયી ખાત  ું નથી કે બ્ય યિેટે રખ્ય ું શમ 
એ નકાયી ભુંત્રી ઉદ્યગત્તતને ભનગભત ું રખી આે. મ ખ્મત્લે ભાુંગણી ૈવાની જ 
શમ. તભે જ કશ કે રક્ષ્ભીનાયામણ ભુંદદયભાું જઈને ભાનલી ૈવા ભાુંગે ત શ ું 
નાયામણ ‘રક્ષ્ભી’ આી દે? અનેક દેલ-દેલીઓની ભાનતા ભાને - 
 
શ ેપ્રભ , ભને જેની જફૃય છે તે ત  ું આ, 
ને ન આી ળકે ત ફીજ પ્રભ  આ.’ 
- ભયીઝ 
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બગલાનને ણ થત  ું શળે કે આ ત આમા યાભ – ગમા યાભ જેલ છે. આજે ભને 
ગે રાગ ેછે, ભને રાુંચ આે છે, કારે ફીજા ાવે જળે. દેલરકભાું ઝઘડા 
કયાલળે.  
 
‘દ ત્તનમાભાું એને ળધ, ભુંદદયભાું ગમા લગય 
પયત યશ ેછે ઈશ્વય, વયનામ ું આપ્મા લગય.’ 
- ભયીઝ 
 
બગલાનને ભુંદદયે ફવેાડી વયનામ ું આણ ેઆપ્ય ું છે. બગલાનને આણે 
ભુંદદયભાું કેદ કયી દીધા છે. પ્રભ ના ઉઠલાન વભમ મ કયષય, સલૂડાલલાન વભમ 
નક્કી, અઠલાડીમાના દયેક લાય આણે અરગ અરગ દેલ-દેલીઓને અષણ કયી 
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દીધા છે. નજીક ભુંદદય શમ ત્માું જઈ જે દેલ-દેલીને એભને અેરા તશલેાયે 
દળષન કયે ને ગલ્રાભાું ૈવા મકૂી, ભનભન ભાુંગે. વભમ કાઢી જમાું એભન ું મ  ખ્મ 
ભુંદદય ફનાવ્ય ું શમ ત્માું જામ ત્માયે નજીકના બગલાનને ણ થત  ું શળે કે શ ું એ 
ડ મ્પપ્રકેટ છે? નાનાભું કેદ ણ આણે જ કમાષ ને ભટાભાું ણ આણે જ. પ્રભ  
કણકણભાું છે કશીને આણે ડશાણ ડીએ છીએ ણ આણી અંદય જ છે કેભ 
વભજતા નથી? દદરથી ભાુંગ્મા લગય પ્રાથષના કયનાયને ભુંદદય જલાની જફૃય 
ડતી નથી ણ એલા કેટરા શળે? 
 
ભાનલીએ જૂાને ફશાને પ્રભ ને ભુંદદયે ઠઠેમાષ 
ભક્ષ કભાલલાન શ ું પા ુંકડ ભાયગ જડય. 
આયતીના એકાલન 
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ને અઝબેકના એકવ એક 
આયવના ચયણસ્ળષના અઝગમાય 
ેરા ગલ્રાભાું પેંક 
એક ફૃત્તમ જ શમ ત 
પરાુંગ દૂયથી પ્રભ ની ઝાુંખી કય 
ને લીન ૈવે બીખ ભાુંગત  
ભુંદદયના ત  ું પેયા પય 
કયતતૂને નાતે ભાનલીએ 
દેલતા ફનલાન દાલ કમો 
પ્રભ એ કહ્ ું, ત  ું દેલતા ન ફનત 
સ્લગષન ું ભાળ ું ત્તવિંશાવન ન ડરાલત 
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આટરા  ણ્મથી તને સ્લગષભા ું નશીં ખેંચામ. 
હ ું જ તાયા ાથી ખેંચાઈ નીચે આવ ું છું. 
દેલતા તયીકે તને સ્લગષભાું નશીં જીયલામ 
એ ડયથી જ દયેક કાભાું હ ું થૃ્લી ય આવ ું છું. 
- અજમ 
 

અંમતમ યાત્રા 

જેભ ફશાયગાભ જલાની તૈમાયી કયીએ છીએ તે જ પ્રભાણે આણી અંત્તતભ 
માત્રાની ણ તૈમાયી 60 લષની ઉંભય છી ત દયેક વ્મન્ક્તએ કયલી જ જઈએ. 
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‘આ તૈમાયી એટરે શ ું?’ 
 
લીરની લાત કયી, ૈવાના યકાણની લાત ણ કયી. આ શકીકત છે કે ત્તત-
ત્નીન સ્લગષલાવ એકવાથે થલાન નથી. ફભેા ુંથી એક શરેા જળે ને ફીજ  
એક ું ડી જળે. એકરતાની જજિંદગી જીલલી ડળે એલ ત્તલચાય કઈ દદલવ 
કમો છે? વુંતાન એભના ક ટ ુંફભાું વ્મસ્ત શમ, વભલમસ્ક ત્તભત્ર ણ કદાચ એક 
છી એક પ્રભ ને દ્વાયે શોંચી ગમા શમ, દયેક ગાઢ ત્તભત્રના મતૃ્ય એ ત્તલચાય આલે 
કે આજે આ ગમ, કારે ફીજ જળે, ભાય ણ લાય શલે દૂય નથી. એકરતાભાું 
વ્મસ્ત યશલેામ ભાટે કઈ ળખ કેવ્મ છે? શફી એ એકરતાભાું વધીમાય 
આનાય વચટ ‘વ્મવન’ છે. એક દદલવ, ભાત્ર એક જ દદલવ એકરતાભાું 
ધકેરાલ એ શરેા એકરતાન અન બલ કય. ન ટી.લી., ન યેડીમ, ન છા ું, ન 
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ત ત્તભત્ર, આડળી ાડળી કે વગા વુંફ ુંધીને ત્માું જઈ ચોંટ ત અશવેાવ થળે કે 
દદલવ કેટર રાુંફ થઈ ગમ છે. દદલવ રાુંફ રાગળે ત ફાકી યશરેી જજિંદગીન ું 
શ ું? 
 
ત્તત-ત્નીભાુંથી એક જજિંદગીના તખ્તા યથી ત્તલદામ ર ેત્માયે ફીજા ાટષનયને 
જેટ ું દ :ખ થામ છે, ગભગીનતા આલે છે ને જેટરી રાુંફી ચારે છે એટ ું દ :ખ, 
ગભગીનતા ખ દના ક ટ ુંફભાું વ્મસ્ત વુંતાનને થત  ું નથી. ત્માયે ત્તતા ત્તલચાય કયે, 
‘ભા જેલી ભા વદામને ભાટે ગઈ છે ણ જયામ વુંતા આ રકને થામ છે?’ 
ત્તતાના મતૃ્ય થી ભાતાને દ :ખ થામ, ‘ેટે ાટા ફાુંધી આભને ઉછેમાષ ણ ત્તતા 
ભયી ગમાન અપવવ એક દદલવ ણ ભઢા ય દેખાત નથી.’ આણે 
વભજીએ કે જે ઉંભય લટાલી ગય ું છે તે જલાન ું છે તેની માદ ફહ  જલ્દી ભ ૂુંવાઈ 
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જતી શમ છે. કઈ ણ ઉંભયના વુંતાનન ું ભત, જીલતા ભા-ફાને જજિંદગી 
આખી કયી ખાત  ું શમ છે. યુંત   કઈ ણ ઉંભયના લારીઓની ત્તલદામ વુંતાનને 
ક્ષણબુંગ ય યશ ેછે. 
 
‘ી ાન ખયુંતા, શવતી ક ુંઝમા 
મ જ લીતી ત  જ લીતળે ધીયી ફાદડમા.’ 
 
ીન ું જૂન ું ાન કૂુંણને ખીરતા જ ડયાલે ણ લવુંત જૂના ાનથી ળબતી 
નથી. જતા જતા ખયતા ાને કશવે  ું કે તાયા ણ આ જ શાર થળે તે મગ્મ છે?  
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60 લષની ઉંભય છી વુંતાનન ભશ ઓછ કય. આ વરાશ ખાવ કયીને 
ભાતાઓને આ ું છું. તભે તભાયી જજિંદગી જીલ ને એભને એભની જજિંદગી એભની 
યીતે જીલલા દ. 3 ફુટની જજિંદગીભાું શલે કેટરા ઈંચ જજિંદગી ફાકી યશી? ફાકીની 
જજિંદગી ત્ની કે ત્તત વાથે ભી એકભેકના થઈ ત્તભત્રતાથી ત્તલતાલ. ક્યાયે 
અગા થઈ જળ ખફય નથી. છેલટે ત આણે ફે જ કત્તલતા અશીં રલેી. જે 
કયલાની ઈચ્છા છે તે કય. ધભષ કયલ શમ, દાન કયવ ું શમ, દ ત્તનમા ભાણલી 
શમ, લાુંચવ  શમ, વુંગીત વાુંબવ ું શમ, અંત્તતભ ત્તલદામ શરેા ભાણી ર. દાન 
કયવ ું શમ ત જીલતા જીલત કયી ર. લીરભાું રખીને વુંતાનને બયવે ન છડ. 
મભયાજને ણ એકલાય થવ ું જઈએ કે આલી વ્મન્ક્તને રેલા આવ્મ છું. 
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માદ યાખ કે તભે ભશાન નેતા કે અઝબનેતા ન શ ત તભાળ ું નાભ; પટા ત્તલ. 
તભાયા ગમા છી ફે ેઢી સ ધી ઘયના કઈ ખણૂાભાું શળે છી બુંગાય કે 
સ્તીલાાને ત્માું શળે. તભાયા જ ઘયભાું તભાયા દાદા-દાદીની તસ્લીય છે? છે 
ત કઈ જગ્માએ ળબા લધાયે છે કે કઈ યફીદડમાભાું ધૂ ખામ છે? 

 

ફે્રભભાું જડામેરી લડીરની તસ્લીય જમા કયત શત 
ક્યાયે હ ું તસ્લીય ફની જઈળ ખફય નથી 
તસ્લીય થઈ ફે્રભભાું રટકીળ કે નશીં એ ખફય નથી 
મતૃ્ય ત્તતત્તથએ માદ યાખી એના ય 
શાય ચડાલળે કે નશીં, ખફય નથી. 
શાય રેતી લખતે ૈવાની યકઝક થઈ શળે કે નશીં 
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એ ખફય નથી 
ખફય છે ત એટરી જ 
કે આજે હ ું નથી એની કઈને ખફય નથી. 
- અજમ 

 

અંમતમ મર્દાય કેર્ી હશ?ે 

ઊંઘભાું જ ભત કે કઈની વેલા-ચાકયી કયાવ્મા લગય અચાનક જ ઢી ડવ ું 
  ણ્મળાીને જ ભે છે. જજદગીભાું જ ભેં કુંઈ બગલાન ાવે ભાુંગ્ય   શમ ત 
ભાત્ર એટ ું જ ભાુંગ્ય   છે.. 
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અસ્લીકાય 
 
કેટરીક ભાુંગણીઓ અવાધ્મ શમ છે. ભાુંગણીના નાભ રઈ ડયાલલા નથી 
ભાુંગત ણ શરેીલાય જમાયે ડક્ટય ત્તનદાન કયે ત્માયે દયદી સ્લીકાયત નથી 
શત. ડૉક્ટય ફદર,ે રેફયેટયી ફદરે, ઈંટયનેટ ય પાુંપા ું ભાયે, વગલડ શમ ત 
યદેળ દયટષ ભકરી ખાત્રી કયે. 
 
ગ સ્વ 
 
અસ્લીકાય છીન ફીજ તફક્ક છે ગ સ્વ. ‘ભને જ શ ું કાભ?’ ત્નીને કશતેા 
વાુંબી છે, ‘ડૉક્ટય, આખ દદલવ ત્તવગયેટ ત એ ફૂુંક્યા કયે છે, ભને કઈ વ્મવન 
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નથી ત ભને કેંવય શ ું કાભ થય ું? આન અથષ એભ નશીં કે ત્ની ઈચ્છે કે ત્તતને 
યગ આલે ને તે યગમ ક્ત યશ ેણ ભન ષ્ટ્મ સ્લબાલ આ લખતે વયખાભણી 
કમાષ લગય યશી ળક્યા નથી. ધીયે ધીયે ગ સ્વ સ્લીકાયભાું દયણભે ને ળફૃ થામ છે 
વદાફાજીન તફક્ક. 
 
વદાફાજી 
 
‘બગલાન, ભેં તાળ ું શ ું ફગાડલ ું છે? ભેં કઈન ું ખયાફ ઈચ્છ ું નથી. તાયા ગે ત 
શજાય લાય ભસ્તક નભાલી કુંઈક ભુંદદયભાું જૂાાઠ કમાષ છે. ભેં ભા ુંગે  ું બરે તેં 
ન આપ્ય ું ણ શલે ભને ળાુંત્તતથી ઉાડી રેજે.’ દયયજની બગલાન વાથેની 
વદાફાજી દયદીને ગભગીની (દડપે્રળન) તયપ ધકેર ેછે. 
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ગભગીની 
 

ભાયા ગમા છી ભાયી ત્નીન ું શ ું થળે? 

ભાયી ભાર-ત્તભલ્કત વુંતાન વુંબાી ળક્ળે? 
ભાુંદગીન ખચો કેટર ચારળે? 
ઝફચાયા ક ટ ુંફીજનને દેવ  ું ત નશીં કયવ ું ડે ને? 
ીરાઈને ભયીળ કે બગલાન ભને લધ  યીફાવ્મા લગય ઉઠાલી રેળે? 

 

જીલાડે પે્રભથી એલા ક્યાું ભે છે રક ‘ફેપાભ’ 
ભતરફ શમ છે ત રક ભયલા ણ દેતા નથી. 
- ફેપાભ 
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હોસ્સ્ટ  

દયદીને જમાયે અવાધ્મ યગભાું શન્સ્ટરભાું ખવેડલાભાું આલે છે ત્માયે એ દયદી 
ભટી કેદી ફની જામ છે. નેતા-અઝબનેતા કે ભશાન ઉદ્યગત્તત ન શમ ત એને 
નાભથી નશીં, ફૃભ નુંફયથી જાણલાભાું આલે છે. (404 નુંફયની પાઈર આજ) 
વલાયે ઉઠલાન, નશાલાન, નાસ્ત કયલાન, જભલાન, વગાવ્શારાુંને ભલન, 
જેરય (ડૉક્ટય)ને ભલાન ને યાતે્ર સલૂાન વભમ નક્કી. આલી અલસ્થાભાું એને 
છેલ્રા શ્વાવ શન્સ્ટરના ખાટરાભાું નશીં, ઘયના લાતાલયણભાું કાઢલા છે ણ 
દયદી તયીકે એના ફરલાન શક્ક ણ છીનલી રેલામ છે ને ભાત્ર વાુંબલાન 
જ શક્ક યશ ેછે. એને આખા દદલવભાું એકાદ વ્મન્ક્ત વાથે, એકાદ લાત, એકાદ 
ત્તભત્તનટ કશલેી છે ણ વભમ દયદી ાવે છે, શન્સ્ટરના કભષચાયીઓ ાવે નશીં. 
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શન્સ્ટરભાું ભાણવ ત ઘણા છે 
ણ ભાણવાઈ લા એક ત ભેલ. 
- અજમ 

 

ત્તલઝઝટીંગ વભમ દયમમાન ત્તભત્ર, વગા-વુંફુંધીઓ ઉભટી આલે, જ દયદીને 
ભલા ન જલા દ ત ચચાષ કયે, ‘ભટે ઉાડે આણ ેએભની ખફય કાઢલા ગમા 
ણ ફૃભભાું ભલા ણ ન જલા દીધા.’ આલી ભનદળા ધયાલનાયે વભજવ ું 
જઈએ કે ફધાને ભલાની ઈચ્છા દદીને નથી શતી. એ દશતાલશ ણ નથી. 
લી આ દશતેચ્છઓ દયદી આગ જ ચચાષ કયે, ‘ભાળ ું ભાન ત આ ડૉક્ટયને 
ફરાલ, શન્સ્ટર ફદર, એરથી છડ, ભાયા લૈદયાજની ડીકી ર,’ છેલટે 
‘આણે શ ું? વરાશ આી છી એભની ભયજી.’ 
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ડૉક્ટય તયીકે ફે પ્રકાયના દયદીઓ જમા છે, ‘ડૉક્ટય ભાયે ભયવ ું નથી, કા ુંઈ ણ 
કય.’ ત ‘ડૉક્ટય ફવ, શલે ભને ભાયી નાખ, ફહ  થય ું.’ લાયુંલાય એકન ું એક આ 
પ્રભાણને ું ગીત ગાતા દયદીઓથી ડૉક્ટયને ખ દના વગાવ્શારાું ફેઉ કુંટાે છે, 
‘આના કયતા ત અંત આલે ત વાળ ું, છૂટીએ.’ ફશાયગાભ જલાની તૈમાયીભાું આ 
લાત ણ માદ યાખલી. 
 

ભાુંદગીભાું અંત્તતભ ઘડીઓ ગણાઈ યશી છે, દયદી ખ દ ણ જાણત શમ છે ને 
ક ટ ુંફીજનને ણ ખફય શમ છે. છતાુંમે જમાયે ડૉક્ટય તયીકે દયદી ાવે જઈએ 
ત્માયે કશતે શમ છે, ‘ડૉક્ટય, ભને ખફય છે શલે હ ું જીલલાન નથી ણ ભાયી 
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ત્નીને આ ન કશતેા નશીંતય બાુંગી ડળે.’ ત્તત ત્ની ફેઉને અંત ત્તલળે ખફય 
છે છતાુંમે જજિંદગીના અંત લખતે આ છાછી શ ું કાભ? 

 

ાવે જઈ એના શાથ ય કે ભાથા ય શાથ પેયલી ફવે, દદરાવાના આડુંફયને 
દપનાલી દ્ય, ‘તભને કુંઈ થલાન ું નથી, વાયા થઈને ઘયે જળ.’ 
 

‘ત ભને ઘયે રઈ જા.’ 
 

આલા લખતે જ દયદીની શારત ઘયે રઈ જઈ ળકામ એલી શમ ત જફૃય રઈ 
જાલ. પાુંવી ાભેરા કેદીની ણ છેલ્રી ઈચ્છા ાય ાડલાભાું આલે છે ત આ 
ત આણ જીલનવાથી. ન રઈ જઈ ળકાત   શમ ત ાવે ફવે. 
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ાવે ફેવ ત ઘડી ણ રુંફાઈ જળે, 
વપય ભાયી તાયી માદભાું સ ખદ થઈ જળે. 
- અજમ 

 

આલે લખતે શઠ નશીં, આંખથી ફર, જફૃય છે ઘડીન વાથ, ળબ્દ લગયની 
લાતચીત, રગ્નની યાતે્ર આંખેથી લધાયેર દયચમ. 
 

ભશભેાન છું ઘડી ફે ઘડીન 
ફરીને ભોનન ભરાજ ન તડીળ 
- અજમ 
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જ દયદી યીફાત શમ ત અંદયખાનેથી તભાયી ણ ઈચ્છા શમ છે કે આના 
કયતા ત જરદી અંત આલે ત વાળ ું, આ ીરામ છે તે વશન નથી થત  ું. 
અિયની ળીળીભાું છેલ્રા ટીાું યહ્યા શમ ને ળીળી તટેૂ કે ઢામ એન અપવવ 
નથી થત, જજિંદગી આખી સ લાવ પેરાલનાયન ું અિય ઢાઈ યહ્ ું છે. 
 

સ્નેશીઓ મતૃ ળયીય ય શ ું કાભ ફૂર ચડાલે છે?  
ભયી જનાયભાું સ લાવ ન’તી શ ું? 
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સત્યમ શરણમ ગચ્છામમ  

ાયકાની અદેખાઈ કયલાથી જજિંદગીભાું તયક્કી નથી થતી. ઉંચે જલા કયતા 
નીચે જ ઓ, શન્સ્ટરભાું ીડાતા યગીઓ, ઝૂુંડટ્ટીભાું યશનેાયની ગયીફાઈ, 
બીખ ભાુંગીને ગ જયાન ચરાલનાય, કાી ભજૂયી કયીને યટર ાભનાયને જ ઓ 
ને પ્રભ ન ાડ ભાન કે એણે આણને વાયી જજિંદગી આી છે. ૈવાદાય શમ તે 
સ ખી જ શમ છે એભ ભાનલાની જફૃય નથી. ઉદ્યગત્તત બાઈઓના ઝઘડા, 
કટષભા ું ને ત્તભડીમાભાું ઉડતી એભની ધજા-તાકાઓ, કયડના કોબાુંડ કયી જેરભાું 
વડતી વ્મન્ક્તઓને જઉં છું ત્માયે ત્તલચાય કળ ું છું કે આ રકએ ૈવા બેગા કયી 
કઈ ળાુંત્તત ભેલી? નેતાઓ બેગ  કયે  ું કાફૄ ધન કેટ ું ભાણી ળકે છે? દેખામ છે 
એટ ું વન ું નથી જ! 
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આના કયતાું ત ભળય ું છે એટરાને ભાણીએ ત જજિંદગી ભાણી ળકાળે. 
 

છેર્ટે તો આણે બે જ... 

બરે ઝઘડીએ, િધ કયીએ, એકફીજાન લાુંક કાઢીએ 
એકફીજા ય દાદાગીયી કયલા, છેલ્રે ત આણે ફ ેજ શઈશ ું. 
 
જે કશવે  ું શમ એ કશી ર,ે જે કયવ ું શમ એ કયી રે, 
એકફીજાના ચશ્ભા ળધલા, છેલ્રે ત આણે ફે જ શઈશ ું. 
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હ ું યીવાઈળ ત ત  ું ભનાલજે, ત  ું યીવાઈળ ત હ ું ભનાલીળ, 
એકફીજાને રાડ રડાલલા, છેલ્રે ત આણે ફે જ શઈશ ું. 
 
આંખ જમાયે ઝાુંખી થળે, માદળન્ક્ત ાુંખી થળે, 
એકફીજાભાું એકફીજાને ળધલા, છેલ્રે ત આણે ફે જ શઈશ ું. 
 

ઘ ૂુંટણ જમાયે દ :ખળે, કેડ ણ લલાન ું મકૂળે, 
એકફીજાના ગના નખ કાલા, છેલ્રે ત આણે ફે જ શઈશ ું. 
 

ભાયા દયટષ તદ્દન નભષર છે, આઈ એભ ઑરયાઈટ, 
એભ કશી એકભેકને છેતયલા, છેલ્રે ત આણે ફે જ શઈશ ું. 
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વાથ જમાયે છૂટી જળે, ત્તલદામની ઘડી આલી જળે 
ત્માયે એક ફીજાને ભાપ કયલા, છેલ્રે ત આણે ફે જ શઈશ ું. 
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ેખકના અન્ય પસુ્તકો... 

- સ ણી સ ણીને ફૂટયા કાન (નાક-કાન-ગાના દયદ યના રેખન વુંગ્રશ) 
- તતડાણ ું (અંગ્રેજી અને ગ જયાતીભાું) 
- યભકડાુંની દ ત્તનમા 
- ફલ્ય  ચાલ્ય ું ભાપ કયજ (એકાુંકી નાટયવુંગ્રશ- ગ જયાતી વાદશત્મ 

એકેડેભી ાદયતત્તક ત્તલજેતા  સ્તક) 
- કાનના યગ અને ઈરાજ 

- વિૃાલસ્થાના યગ (વશરેખક : ડૉ. ગા કઠાયી) 
- કાચ કાચ ાક ભાુંજ (એકાુંકી – ત્તત્રઅંકી નાટયવુંગ્રશ) 
- ફાકની લતષણકૂ વભસ્મા (વશરેખક : ડૉ. ગા કઠાયી) 
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- અલાજની ખડ અને ખાુંણ 

- ળયદી, નવકયા ું અને નાકના અન્મ યગ. 
- નવકયા ુંની વ્માત્તધ 

-  ું છે તે ફલ્ય ું (કટાક્ષ રેખ) 
- છભકરા (શાસ્મકત્તલતાઓ) 
- શાસ્મના ફુલાયા 
- છફયડાું (કટાક્ષ રેખ) 
- ચાર યદેળની વપયે 

- છાન ું યે છન ું (કટાક્ષરેખ - ગ જયાતી વાદશત્મ એકેડેભી ાદયતત્તક 
ત્તલજેતા  સ્તક) 

- ગરભાર 
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અક્ષરનાદ ઈ-પસુ્તક મર્ભાગ 
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ઈ- સ્તક ડાઉનરડ ત્તલબાગ 

અનેક ઈ- સ્તક, એક મ્પક્રકે ડાઉનરડ 
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