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1.

અ લભનુ ં શુ ં ?

જમે તાના જભણા શાથભાં એક થ્થય રીધ ને રશભારમની શાડીઓભાં થઇનેવંગીત ની
સુયાલરીઓની જેભ એકધાયા લશેતા ઝયણાંના નીચે ડીને ળાંત થમેર ાણીભાં પંકલા શાથ ઊંચ કમો.
તભાભ ળક્તત, તભાભ ઝન ૂન શાથના ખબાભાં કે ન્દ્ન્િત કયીને શાથના થ્થયને ાણીભાં નાંખ,ી તેભાં લભ
ઈત્ન્ન કયલાના આયાદાથી તેણે શાથને 45 રડગ્રી ીઠની ાછ રીધ. ને થ્થય પંકલા જેલ અગ
રાલલા ગમ, ત્માંજ અનંદે જમના શાથને ાછથી કડી રીધ.
અનંદની કડભાં લધુ જળ શતુ ં કે છી જમને ખફય શતી કે અનંદ તેને અભ થ્થય પંકતા યકળે જ ,
ગભે તે કાયણ શમ ણ જમ ન શાથ ર્કી ગમ. જમે ાછ પયીને અનંદ ની વાથે નજય શભરાલી.
ફન્નેએ ક્સ્ભતની અરે કયી. આંખથી કઇંક લાત થઇ.
ચાનક જ અનંદે તાની કડ ઢીરી કયી. આંખના આળાયાથી થ્થય પંકલાની જાણે મ ૂકવંભશત અી
શમ તેભ જમે શાથ છડાલી રીધ.  ૂયી તાકાતથી ેરા થ્થયને ેરા ળાંત લશેતા ાણીભાં પંકી દીધ.
તેના પંકલાભાં એર્રી ળક્તત શતી કે જાણે તે તાની અંદય ચારી યશેરી ઈથરાથર ને એક ઝાર્કે
તાની અંદયથી કાઢીને ફશાય પંકી દે લા ભાંગત શમ.,ખારી થઇ જલા ભાંગત શમ.
ેર થ્થય , ાણી ભાં જઆ ડય ને ળાંત ાણી ભાં વંખ્મ લભ ેદા થઇ ગમા. જમ તે લભને
જઇ યહ્ય.
લભ ક્ષણ લ।યભાં જ પયીને ળાંત થઇ ગમા . પયીથી ફધુ ં જ ળાંત થઇ ગયુ.ં એજ ધૈમાથીઝયણાં લશેલાં
રાગ્માં. ાણી તેની ગશનતા , શલળાતાભાં ુનઃ ળબલા રાગ્યુ.ં ણ એ ત ાણીના લભ ! જેને ઈઠતા
ણ લાય ના રાગે ને ળભતા ણ લાય ના રાગે . ણ ભાનલ ભનભાં કે હ્રદમભાં ઈઠતાં લભ તે અભ
ળાંત થડા થઇ જામ છે ?
જમની ણ એજ શારત શતી.
ભનની અંદય , હ્રદમની અંદય કશુકં ખબતુ ં શતુ.ં જે નેક તયં ગને – લભને ઈત્ન્ન કયતુ ં શતુ.ં  ૂયી
તાકાતથી થ્થય પંકીને ભનના એ લભને ફશાય પંકલાની કશળળ શંભેળા શનષ્પ યશેતી. એથી ઈલ્ર્ા

ંૂ
લભ લધુ ને લધુ ભનને ખચલા
રાગતા. એટ્રે જ અનંદ તેના શાથને યકત, ણ છી મ ૂક વમ્ભશત ણ
અી દે ત.
છે લ્રા ાંચ છ ભાવથી અ િશ્મ હ ઁ ૂ રગબગ યજ જઈ છું.
ં શાડીઓ લચ્ચે દે શયાદુન ના ભાયા સ્થામી શનલાવની ફશાય યજવાંજે હુ ં કુદયતના
રશભારમની ઈત્તુગ
વાશન્નધ્મ ભાં ખલાઇ જાઉં છું ત્માયે ઘયની વાભે જ થડી દૂ ય ય લશેતા ઝયણાઓની વાથે જમ ને
અનંદની અ યભતને યજ શનશાળું છુ .
જમ ને અનંદ , દે શયાદુન ની ેિલરમભ યુશનલશવિરર્ ના એંજીન્મરયંગ ના પ્રથભ લાના શલધ્માથીઓ !
કરેજભાંથી વભમ ભતાંજ યજ વાંજે ફંને ેરા દૂ ય લશેતા ઝયણા ય અલીને ફેવી જતાં.
ફંન્ને શભેળા વાથે જ જલા ભે , ણ તદ્દન શલયીત વ્મક્તતત્લ ને સ્લબાલના એ ફંને !
જમ ! ખ ૂફ જ ચંચર ! વદામ તયલયાર્ વાથે શયત પયત. ાણી વાથે જાણે ગમા જન્ભનુ ં કઇ લેય શમ
તેભ, તેભાં થ્થય નાંખ્મા જ કયે ને ળાંત ાણીને વેર્ કયત યશે.
અનંદ , ળાંત ને ધૈમાલાન ! ખ ૂફ જ ગંબીય ફની અકાળ, લાત, લાદ, ફયપ , ઝયણાં ને શનશાળ્મા કયે .
લશેતા ાણીને સ્ળાલાન ણ પ્રમાવ ના કયે . કદાચ એને ડય શળે કે ાણીને ડલાથી તેના કુદયતી
ં ન કોભામા બંગ ત નશં થઇ જામ ને ! ને તે ભાર્ે તે તાના ય કઇ અય કે દ રેલા રગીયે
સુદમા
તૈમાય જ નશં.
તેભને જઇને ત એભ જ રાગે કે ફંને જન્ભથી જ અલા શળે. એકલશેત ુ ં ઝયણુ ં ત ફીજ શાડ ય
યુગથી ક્સ્થય થમેર ફયપ.
ભં ણ એભ જ ધાયી રીધે ુ ં જમાયે ભં તેભને ગમા ઓગસ્ર્ ભાવભાં શેરી લાય જમા શતા .
ભને તેભના શલયધાબાવી વ્મક્તતત્લભાં યવ ડય શત ને તેથી જ તેભની જડે દસ્તી કયલાન આયાદ રઇ
હ ઁ ૂ શંચી ગમ શત તેભની ાવે ને કયી રીધી દસ્તી – ાકી દસ્તી.
ભં તેભના શલે જાણલાન પ્રમાવ કમો, ત ખફય ડી કે ભાયી ધાયણા તદ્દન ખર્ી છે . .
જમ બાયતના શિભ છે ડે અલેર દ્વાયકા ન લાતની. દરયમા પ્રત્મે, લશેતા ાણી પ્રત્મે જન્ભજાત પ્રેભ !
બણલાભાં શંશળમાય. લાંચન રેખન ણ ખ ૂફ જ ગભે મ ૂ સ્લબાલ ળાંત ને વારવ . રશભારમ ને નેક

ુસ્તકભાં ભાણ્મ ને ર્ીલી ને આન્ર્યનેર્ ય શનશાળ્મ શત એટ્રે રશભારમ પ્રત્મેન ુ ં અકાણ ણ
ગજફનુ ં ! રશભારમને રૂફરૂ નુબલલા ભાર્ે ત દે શયાદુનની અ કરેજ વંદકયી શતી. રશભારમને
ભલાનુ ં છે , તેની વાથે યશેલાનુ છે તે જાણી ને તેની અંદય થી ખુળીન ધધ લશેલા રાગ્મ. લોથી ળાંત
ને વારવ સ્લબાલની તેની છફી કઇએ થ્થય ભાયી કાચ તડી નાંખ્મ શમ ને કાચ ના ચ ૂયે ચ ૂયા થઇ
જામ તેભ લાયભાં ત ૂર્ી ગઇ – શલખયાઇ ગઇ. ચંચતા , મોલન ને નર્ખર્ણુ ં ક્યાંથી અલીને તેના
વ્મક્તતત્લન એક બાગ ફની ગમા તેની તેને ણ ખફય ના યશી !
રશભારમ ના પ્રેભ ભાં તે વાલ ફદરાઇ ગમ. ળાંત થીજેર ફયપ ધવભવતુ ં ઝયણુ ં ફનીને લશેલા રાગ્મ.
ં . દલક્ષણ બાયતના ળશેય કાલરકર્ ન લતની એ. દરયમાની દસ્તી એને ણ
અનંદ નુ ં ણ કઇક અવુજ
જન્ભથી જ ભે રી . જન્ભથી જ ત્મંત ચંચર, ચ.! ભ્માવભાં તેજ ત ન્મ પ્રવ ૃશતભાં ણ નંફય લન
! તેના યાક્રભ ળશેય અખાભાં જાણીતા. તપાન ખ ૂફ કયે ણ કઇને નુકળાન કયલાન ક્યાયે મ આયાદ નશી.
લાંચન ણ ખ ૂફ ગભે. તેને ણ રશભારમ એર્ર જ ગભે. રશભારમની શલળાતા, તેની ક્સ્થય શાડીઓ
યન ફયપ, ગંગાની શલત્રતા, લશેતા ઝયણાં લગેયેએ તેના ભનભાં રડંગ જભાલી દીધેર. રશભારમ ન
વંગાથ ભલાન છે એ જાણીને તપાની, ચંચર અનંદ તેના ળયીય ને છડીને ક્યાંમ ગામફ થઇ ગમ ને
એક ધીય ગંબીય , ઠયે ર અનંદન જન્ભ થમ.
રશભારમ – છે ત એકજ , ણ તેન પ્રબાલ કે લ રગ રગ ! ભાણવના વ્મક્તતત્લને કે લ ફદરી નાંખે
છે – લાયભાં !
વ્મક્તતત્લના વાભવાભા છે ડા જેલા જમ ને અનંદ બેગા થઇ ગમા દે શયાદુનભાં. એકરદલવભાં ત ફની
ગમા ત ૂર્ બાઇફંધ. દસ્તી ત હ્રદમ થી થામ ને ફંનેના હ્રદમભાં લવે છે દરયમ ને રશભારમ ! એટ્રે
ત ફંને શલયીત સ્લબાલના ભાણવ ણ ફની ગમા ાકા દસ્ત.
ં
ભને તેઓનુ ં અભ યજ અલવુ ં ગભલા રાગ્યુ.ં હુ એન્લામયભે
ન્ર્ એંજીન્મરયંગન વંળધક ને એ ેિલરમભ
એંજજનમરયંગના શલધ્માથીઓ . દસ્તી થતાં જ ભાયા લચ્ચે ઈભય ને વ્મક્તતત્લની વીભાઓ ઓગી ગઇ.
ભાયા ને એભના લચ્ચે ખાસ્વા 15 લાન તપાલત. ણ દસ્તીભાં એવુ ં કઇ નડયુ ં જ નશં. એ જ ત ભજા
ચ્શે દસ્તીની 1 કઆની વાથે કયી ત જુઓ .

વંલાદન શનમભ છે કે તભાયે મગ્મ વંલાદ કયલ શમ ત વંલાદને સ્લીકાયનાયવ્મક્તતની ઊંચાઇ સુધી,
તેના સ્તય સુધી જવુ ં ડે. જ સ્લીકાયનાય ને અનાય એકજ સ્તય ય
, એકજ ઊંચાઇ ય શમ ત
ફાકીની તભાભ દીલાર ખયી ડે છે ને લશે છે ભાત્ર શનભાવંલાદ !
ભને ત્રણેમને ગભલા રાગ્યુ ં એકફીજાનુ ં વાશનધ્મ, જેભાં રશભારમ, ગંગા, દરયમ, ભળીન , ખેરકૂદ,
યાજકાયણ, થાવ્મલસ્થા, જેલા નેક શલમ દે શરૂ રઇને ળાભેર થઇ જતાં ભાયી ગઠડીભાં. ભાયી
લાત થતી કઇ ણ દં બ શલના, અવ ૃત શલના. શદમને નાવ ૃત કયવુ ં ભાયા ભાર્ે વશજ થઇ ગયુ.ં
કદાચ, દસ્તીની અ જ શળે યભ વીભા. જેની વાભે , જેની વાથે ભનના ફધાજ ડ ખરીને નાવ ૃત
થઇ જલાનુ ં ભન થામ એનુ ં નાભ દસ્ત !
જત જતાભાં શળમા ફેવી ગમ. કે ર્રમ ફયપ લી ગમ. જાન્યુઅયી ભરશન  ૂય થલા અવ્મ. ભાયા
પ્રજેતર્ને  ૂય થલાભાં ફે જ ભરશના ફાકી યહ્યાં શતા. હ ઁ ૂ તેને વભેર્લાના કાભભાં ગાડૂફ થઇ ગમ. એક
રદલવ ચાનક ભાયા આ-ભેઆર ના આન ફતવ ભાં એક ભેઆર અવ્મ. અવાભ ના ગોશાર્ીળશેયની એક
કરેજના શપ્રક્ન્વાર ડ ફરૂઅન શત એ.
“ શભ. પ્રળાંત , તભાયા

એનલામયનભંર્ એંજજનમરયંગના પ્રજેકર્ શલે આન્ર્યનેર્ દ્વાયા ભારશતી ભે ર છે .

ં ા
ભ ખુફજ પ્રબાશલત છીએ. અથી તભાયા પ્રજેતર્ને જાણલા-વભજલા ભાયી કરેજના ચુનદ
શલધ્માથીઓને પ્રજેકર્ ટુય ય અની ાવે દે શયાદુન ભકરલા ભાંગીએ છીએ. જ અને નુકૂ શમ ત
વંભશત ભકરળ.”
આ-ભેઆર લાંચી હુ ં ત ખ ૂફ ઈત્વારશત થઇ ગમ. યભાંલચત ણ ! દે ળના કઇક ખ ૂણે ભાયાકામાની નંધ
રેલાઇ યશી છે - એ જાણીને.
ભં અ લાત જમ ને અનંદ ને કયી. લાત વાંબતાં જ જમે ઇભેરને રયપ્રામ ણ કયી દીધ
,“I
confirm, please send full details with suitable dates.”
ુ યીના ફીજા ઠલારડમે ત 26 શલધ્માથીઓ અલી ગમા
ભાયા ભાર્ે કઇ લકાળ જ ન શત. પેબ્રઅ
દે શયાદુનભાં ભાયા શતશથ ફનીને. એ ગુ ભાં છકયાઓ કયતાં છકયીઓની વંખ્મા લધુ શતી. ભને અનંદ
થમ તેઓની માા લયણ પ્રત્મેની જાગરુકતા જઇને.

તે ગ્ર ૂ ચાય રદલવ યકાયુ.ં ભાયા પ્રજેતર્ના તભાભ ાવાઓ ની શલસ્ત ૃત ભારશતીરઇ , વંતષ્ુ ર્ થઇને યત
ગોશાર્ી યલાના ણ થઇ ગયુ ં અ ચાય રદલવ જમ ને અનંદન ભને  ૂય વાથ વશકાય ભળ્મ. શભળન
ક્યાયે ને કે ર્રી વયતાથી વંન્ન થઇ ગયુ ં તેની ભને તેઓએ ખફય ણ ન ડલા દીધી.
દસ્ત વાથે શમ ત દયે ક લાત પ્રવંગ ફની જામ !
પ્રવંગ શત ગમ શત. ચાય રદલવની દડધાભ ફાદ અજે અયાભન મ ૂડ શત. વાંજ ણ ડી ગઇ શતી. હુ ં
ભાયા રૂભ ની ફશાય અલીને ફેઠ. યજની જેભ જમ ને અનંદના અલલાનીપ્રશતક્ષા કયલા રાગ્મ.
થડી લાયભાંજ શનત્મક્રભ પ્રભાણે તેઓને અલતાં જમા. એજ ઝયણુ ં ને એ ફંને.!
જમે યજની જેભ નીચા નભી જભણા શાથભાં થ્થય રીધ. શભણાંજ શાથ ઊંચ થળે ને ાણીભાં થ્થય
ભાયલા જળે, યજની જેભ અનંદ તેને યકલા પ્રમત્ન કયળે. જમ ાછું લી જળે. અનંદ વાથે આંખ
ભતાજ ક્સ્ભત કયળે. આંખથી જ ભોન લાત થળે ને છી અનંદની મ ૂક વંભશત ભતા જ ેર થ્થય
જમના શાથભાંથી છૂર્ી લશેતા ાણીભાં ડળે... લભ ઈઠળે ....ને ળાંત થઇ જળે . ...
ણ , ભાયી ધયણાં અજ વાલ ખર્ી ડી-શેરી લાય !
જમના શાથભાં થ્થય ત છે ણ તેના શાથભાં ેર જુસ્વ, ે ુ ં ઝન ૂન , ેર ઈત્વાશ ક્યાંમ નથી. તેની
ચારભાં ણ નયભાળ છે .
મંત્રલત તેણે શાથ ઊંચ ત કમો ણ તેભાં ક્યામ થ્થયને પંકલાની ઇચ્છા દે ખાતી નથી. તેણે તેન શાથ
એભજ શલાભાં ઊંચ કયી યાખ્મ છે – એ ેક્ષાએ કે અનંદ અજે ણ તેન શાથ કડીને તેને થ્થય
પંકતા યકે . તેણે ભનસ ૂફ કયી રીધ કે જેલ અનંદ તેના શાથને યકે કે તયતજ થ્થય છડી દે લ.
અજે નથી પંકલ થ્થય ેરા ળાંત ાણીભાં ! ખ ૂફ લભ ેદા કમાા છે ને ળાંત ાણીને કે ર્રી તકરીપ
દીધી છે - કઇ રશવાફ જ નથી. ણ શલે ફવ. નથી જ પંકલ થ્થય
ણ અનંદે જયામ ણ પ્રમાવ ના કમો જમના ઊંચા થમેર શાથને યકલાન. જમથી યશેલાયુ ં નશં.
તેણે ાછ પયી અનંદ તયપ િન્દ્ષ્ર્ કયી.

અનંદ દૂ ય ઉબ શત. તેના શાથભાં એક થ્થય શત. અનંદે તેન જભણ શાથ ઊંચ કયી  ૂયા ઝન ૂન વાથે
થ્થય પંકી દીધ ાણીભાં ! શાથ કઇ ણ શમ, ાણીના બાગ્મભાં ત લભ જ રખામેર છે હુ ં ને
જમ જતાં યહ્યા ાણીભાં ઈત્ન્ન થમેરા લભને !
કે લ શલયીત વંમગ છે !
અજે જમ ળાંત ને અનંદ ચંચ ફની ગમ.
શજુ કઇ લધુ વભજામ તે શેરાં ત અનંદે ફીજા ફે ચાય થ્થય પંકી દીધાને ાણીભાં લભની
શાયભાા વજાાલા રાગી – ભાયા ભનભાં ણ !
અનંદે થ્થય પંકલા પયી શાથ ઊંચ કમો. અ લખતે જમ દડી ગમ , કડી રીધ અનંદના શાથને.
અનંદે જમ વાથે આંખ શભરાલી, ક્સ્ભતની વાથે આંખથી આળાયાઓની અ-રે થઇ, જમે શાથ છડી
દીધ અનંદન, ... ને........ થ્થય પયી વર્જલા રાગ્મ લભને !
ભાયા ભાર્ે અ તદ્દન નેલક્ષત શતુ.ં જમ ને અનંદના વ્મક્તતત્લની દરા ફદરી થઇ ગઇ. ભાયા
ભાર્ે અ નવુ ં શતુ-ં વભજની ફશાય શતુ.ં
ફંને એકફીજાની વાભે જલા રાગ્મા ને છી ભન મ ૂકીને ખડખડાર્ શવલા રાગ્મા.
ચાનક જ ફંને ગંબીય ફની ગમાં વ્મક્તતત્લભાં લાયભાં જ અલેર યીલતાન તેઓને રદરથી ગભલા
ં ૂ ં શમ તેલ નુબલ કયલા રાગ્મા.
રાગ્યુ ં ણ ભન ફેચેન ફની ગયુ.ં જાણે કઈંક ખ ૂર્તુ ં શમ , કઈંક ખચતુ
ભને ત ભનથી ણ ને રદરથી ણ અ રયલતાન જાણ્યુ ં રાગલા ભાંડયુ.
હુ ં દડી ગમ તેભની ાવે. ફંને ની આંખ ભાયી આંખભાંયશેરાં અિમા ને જતી યશી. જમાયે ભને તેઓની
આંખભાં જાણ્મા પ્રશ્નની અકૃશત સ્ષ્ર્ દે ખાલા રાગી.
લાયભાં એ અકૃશત ળબ્દ ફનીને તેઓના મુખ લાર્ે વયી ડી., “ પ્રેભ થઇ જામ તે ભાણવ કે લ ફની
જામ?”
ક્ષણાધાભા જ ભને વભજાઇ ગયુ ં કે ફંને ને પ્રેભ થઇ ગમ છે . ણ કની વાથે.?
ભાયા ભનભાં નેક શલકલ્ અલલા રાગ્માં ... કદાચ કરેજની કઇ છકયી જડે........

ં વભજામ તે શેરાં ત અનંદના ભફાઆરભા ઘંર્ડી લાગી. ગોશાર્ીથી શત એ કર . અનંદે કર
કશુમ
રયવીલ કમો. વાભે છેડથ
ે ી યુલતીન લાજ વંબામ. અનંદ વંકચ વાથે લાત કયલાન પ્રમાવ કયત યહ્ય.
...... વાભે છે ડેથી પન કાઇ ગમ.
જમે એક લખત તાના ભફાઆરની સ્ક્રીન ય જઇ રીધુ ં કઇ કર ન શત ણ તેની આંખભાં કઇ
પ્રશતક્ષા સ્ષ્ર્ દે ખાતી શતી.
ભને વભજાઇ ગયુ ં કે ગોશાર્ીથી અલેર કરેજ કન્માઓભાંથી કઇ યુલતીઓએ ફને ય પ્રેભન જાદુ કયી
દીધ છે .
ભારૂ ભન ુનઃ ેરા  ૂછાંમેરા વલારના જલાફને ળધલા ભથી યહ્યુ.ં
“ પ્રેભ થઇ જામ તે ભાણવ કે લ ફની જામ?”
ં
ભાયા ભનર્ર યથી છે લ્રાં વાત - અઠ ભાવભાં જમ– અનંદ વાથે શલતાલેરી ક્ષણ મુફઇની
ધવભવતી રકર િે નની જેભ વાય થઇ ગઇ. ભને જલાફ ભી ગમ.
ભં ફંને ની વાભે જયુ.ં શજુ ણ ફંનેની આંખભાં એજ પ્રશ્ન ડકમા કયત શત.
“પ્રેભ થઇ જામ તે ભાણવ કે લ ફની જામ?”
ભં જલાફ અલા ભાંડય, “ જેને શુદ્ધ પ્રેભ થઇ જામ તે ભાણવ શનશલિકાય થઇ જામ ......ફધાં જઅલયણ
ખયી ડે ને ભાણવ ઓરયજનર ફની જામ.....”
ભાય જલાફ તેઓને વભજામ નરશઁ કે તેઓની ેક્ષા જુદી શળે, તેઓ ભને ન્મભનસ્ક નજયે જઇ યશમાં ,
હુ ં તેઓને તાકી યહ્ય.
કે ર્રીક ક્ષણ શલતી ગઇ. ---- એભ જ.
જમે ભોન તડયુ,”ં શુ ં પ્રેભ અણી અંદયના લભને ળભાલી દે છે? અંદયના ખબાર્ને ળાંત કયી દે
છે ?”
કઇ જલાફ ભાયા ભનભાં અલે તે શેરાં ત અનંદ ફરી ઈઠય, “ શુ ં પ્રેભ અણી અંદય લભ ેદા કયે
છે ? અણને અંદયથી શચભચાલી નાંખે છે?”

ફંને ન પ્રશ્ન સ્ષ્ર્ શત – પ્રેભ લભ ેદા કયે છે કે લભને ળાંત કયે છે? અંદયનુ ં ફધુ ળાંત કયે છે કે
નવુ ં તપાન જગાલી હ્રદમને ખબાંલી નાંખે છે ? .........
હુ ં શનરુત્તય ફની જત યહ્ય દૂ ય થીજી ગમેરા ફયપના શાડને...........ભાયી ાવેએન કઇ જલાફ ન
શત.....
અની ાવે છે?

**********

2.

એ કણ ?

સ ૂભવાભ શાઆલે ય તેની કાય ક્યાંક શંચલાની એને ઈતાલ શમ એયીતે વડવડાર્ જઇ યશી શતી. તે
ડ્રાઆશલંગ વીર્ ય ફેઠી શતી . ફાજુભાં કે ાછની વીર્ ય કઇ જ ન શતુ ં .
વલાયના છ: લાગ્માની અવાવનુ ં પ્રબાત, ખારીખભ શાઆલે ય એકર દકર બર્કાઇ જતાં લાશન,
ાઢી અકાળ, રશેયાત ભીઠ-બીન-ભાદક લન ! તેણે કાયનુ ં એવી ફંધ કયી દીધુ ં . અગ ની ફાયી ના
ફન્ને કાચ ખરી નાંખ્મા .
ેર ભાદક લન તેના લા ને યભાડલા રાગ્મ. તેના ગર ય લન નુ ં કાભણ થયુ.ં વભગ્ર ળયીયભાં
નાભ પ્રલાશ લશેલા રાગ્મ.
તેણે ફાયી ફશાય નજય કયી. અકાળભાં દૂ ય દૂ ય કાા લાદ ને વંતાકૂકડી યભત સ ૂયજ ગભલા રાગ્મ.
ચાનક તેની નજય કાયના speedo meter ય ડી. કાંર્ કાયની ગશત 110 ની ફતાલત શત . કાયની
ગશત ને ચકાવલા તેણે ફાયી ફશાય પયી નજય કયી. તેને કાયની ગશત ઘણી લધાયે રાગી.
અર્રી ઝડે ભાયે કમાઁ શંચવુ ં છે? ળેની ઈતાલ છે ભને ? ળા ભાર્ે હ ઁ ૂ અર્રી ગશત થી ડ્રાઆલ કરું છું?
ફશાયનુ ં અકાળ તેને રરચાલી યહ્યું શતુ ં – ક્ષણબય યકાઇ જલા ભાર્ે !
ં
તેણે ગાડીની ગશત ધીભી કયી નાંખી. ભનભાં નક્કી કયી રીધુ ં કે અ સુદય
વલાયને ભાણલા ગાડી ધીભી જ
ચરાલીળ. શલે ગાડી 40 – 45 ની ગશતએ અગ વયકી યશી શતી. કુદયતને ઘડી ફે ઘડી ભાણલાન કે લ
ઈત્તભ લવય ! જાણે કશુકં ભનગભતુ ં ભી ગમાન શેવાવ !
તેણે દૂ ય સુધી શલસ્તયે રા લક્ષશતજ ને નજયથી ભાલાની ને નજયથી જ ત્માં શંચલાની ચેષ્ર્ા કયી. ફંનેભાં
તેને શનષ્પતા ભી. તાની શનષ્પતા ય શવવુ ં અલી ગયુ ં તેને . અ શનષ્પતા ણ તેને ગભી. તેને
શેરીલાય શનષ્પતાના અનંદની વંલેદના સ્ળી ગઆ.
અકાળ લાદથી શજુ ણ શ્માભ શતુ.ં અજે અકાળ કદાચ કઇ વંકેત અી યહ્યું શતુ.ં ભાયે લયવવુ ં છે
નયાધાય વભમ ને ભ ૂરીને બંજલી દે વ ુ ં છે ધયતીનુ ં વલાસ્લ .
“શે લયવાદ, તુ ં લયવને એલ !” ભનભન તેનાથી લયવાદને યજી થઇ ગઇ.

તેના ભનભાં શલચાય અલલા રાગ્મા – અભ ચાનક કઇ થડ લયવી ડે અ લયવાદ? ફવ, ક્સ્લચ ઓન
કય ને લશેલા રાગે ને ઓપ કય એટ્રે સ્ર્. કઇ શલળા ફંગરાભાં લશેતા કૃશત્રભ ઝયણાં જેવુ
લયવાદને કઇ નશં શ !
એ ત લયવે એની ભયજી થી ને ર્કે તમ એની ભયજી થી.
ત?
લયવાદની ભયજી ક્યાયે થામ ? દૂ ય કઇ ભય ર્હક્ય.
કદાચ કઇ ખ ૂફ તયસ્યુ ં થામ ને ેરા ભયની જેભ
ૂ
તેને પ્રેભ બમાા સ્લયે કાયે ત, ત.....
ત તેને દમા અલે ને તેની પ્માવ બઝાલલા
ૂ
તે લયવી ડે .
કદાચ !
તેના મુખભાંથી કાવ્મ ંક્તત ફનીને નામાવ લયવી ડયા અ ળબ્દ–
કઆની નયાધાય તયવ લયવે
લાદ ત્માં લયવલાને તયવે

તાની જ ંક્તત ય તે ખુળ થઇ ગઇ. તેણે તાની જાતને ળાફાળી અી. કશલ વંભેરનભા વ્મતત થતાં
કશલની દાભાં પયી એક લાય એ જ ંક્તતઓને દશયાલલા ભાંડી. તેનાભાં તાજુ ં જ જન્ભે ુ ં કશલત્લ તેને સ્ળી
ગયુ.ં
અકાળભાં કાા લાદ ત શજુમ દૂ ય દૂ ય લક્ષશતજભાં શતા. ણ તેની વય તેના ભન ને હ્રદમ ય શં
ણ છલાઇ શતી. તેને લાદ ય કશલતા કયલાનુ ં ભન થલા રાગ્યુ ં . લયવાદ ય કશુક કશેલાનુ, ં એકરા
એકરા ફરલાનુ,ં ખુરીને નાચી ઈઠલાનુ ં ભન થયુ.ં
લયવાદને જઆને કણ જાણે કે ભ અણે વો કશલ ફની જતાં શઇએ છીએ ! તયત જ અણને બાન થલા
રાગે છે કે અણાભાં ણ એક “ કાલરદાવ” લવે છે . ને છી ળબ્દને ગઠલી કશલતા કયલાન ઈન્ભાદ જાગે
છે .... ણ . . . . .

અણને લાસ્તશલકતા વભજામ ત્માં ત લાદ શલખયાઇ જામ છે . કશલતા કયલાનુ ં ણ ભુરાઇ જામ છે,
ને અણે ાછા કે લા “વાભાન્મ ભાણવ” ફની જઇએ છીએ ! ણ ેરી વ્મક્તત “વાભાન્મ ભાણવ”
ફનલાના મ ૂડભાં જયામ નશતી.
તેણે કાયની મ્યુલઝક શવસ્ર્ભ ઓન કયી. જગજીતશવંશ ના લાજભાં શનદદા પાજરી ના ળબ્દ લશેલા રાગ્મા
ફયવાતકા ફદર ત રદલાના શૈ ક્યા જાને
રકવ યાશવે ફચના શૈ રકવ છતક બીગના શૈ

ધયતીની પ્માવ લધુ કે લાદની રદલાનગી ? ળા ભાર્ે અર્રી તીવ્રતા શળે લાદના લયવલાભાં? બંજાલા
ભાર્ે ધયતી પ્માવી છે કે લયવલા ભાર્ે લાદ પ્માસુ ં છે ?
ફધા જ ધયતી ની પ્માવને વભજે છે ણ છ્રકલા ચાશતા લાદની લેદનાને કે ભ કઇ નથી વભજતુ?ં
તેના હ્રદમભાં કે ર્કે ર્ર લયવાદ બમો શળે -- ઠવઠવ ! ને તેન બાય લંઢાયલ વહ્ય ફન્મ શળે ત્માયે
ત તે લયવલાને અતુય ફનત શળે ને ? કે ર્ર રાચાય શળે તે ? ધયતી ની પ્માવ બરે જગત અખુ ં
વભજે..... ણ ભાયે ત વભજલી છે, જાણલી છે , ભાણલી છે --- લાદની લેદના ને ! ફનવુ ં છે લાદના
શભદદા .
ભાણવ ણ કે ર્કે ર્ુ ં તાના હ્રદમભાં બયીને ફેવે છે ! ને એભ કાઆ થડ લયવલા રાગે છે ગભે ત્માયે
ગભે તેની વાભે ? હ્રદમની લેદના વહ્ય ફને.. બાય લધી જામ ને ત્માયે જ કઇ સુાત્ર ભી જામ ત જ
ભાનલીનુ ં ભન, હ્રદમ લયવે છે છરકાતી રાગણીઓથી !
લાદનુ ં ણ દસ્ત કઇક અવુ જ . ગભે ત્માં ને ગભે ત્માયે ન લયવે શ !
ણ અજ લયવાદને લયવલાનુ ં ભન થયુ ં શતુ.ં લાદ રાચાય ફની ગયુ ં શતુ.ં ફવ ત ૂર્ી જ ડવુ ં શતુ ં એને .
દૂ ય દૂ ય થી લાદ તેના ગબાભાં છુાલેરા લયવાદને રઇને લધુ ને લધુ નજીક અલલા રાગ્મા. જાણે કે તે
ેરી વ્મક્તતને જ ભલા અલતા ના શમ !
તેનણે કાયને યકી દીધી. એંજજન ફંધ કયી કાયન દયલાજ ખરી ખુલ્રા યસ્તાની શલળાતાભાં ઓતપ્રત
ં ને શ્વાવભાં બયી રીધી. તેની અંદય કશુક ાંગયું .
થઇ ગઇ. દૂ યની બીની સુગધ

શજુ ણ યસ્તા યની જજંદગી જાગી નશતી. એકર દકર અલન જાલન શવલામફધુજ ખારીખમ્ભ .
તે દૂ યથી અલનાયા લાદની પ્રશતક્ષા કયલા રાગી. અજે રવુ ં જ છે .— ૂયે  ૂરું. અ લવયને નથી
ગુભાલલ અજે . રગબગ 3 લા ફાદ અજે અલી છે અ ક્ષણ ! અજે ચ ૂક્યા ત કને ખફય પયી ક્યાયે
અલા લાદ ફંધામ ?
ત્રણ લા ! ઓશ .. અ ત્રણ લાભાં ક્યાયે મ ેરા લાદ કે લયવાદને ભુરાલી ળ
કાયુ ં છે?
“ના, ના. “ તેણે તાની જાતને જ જલાફ અપ્મ.
એ ક્ષણન લયવાદ અજે મ કયા યશી જલાના યં જથી બંજલે છે . એક એક કયી ક્ષણએ લયવાદ પ્રત્મેની
રાગણીને સુકાલા નથી દીધી. ઉરર્ાની તેણે રાગણીઓને લધુ તીવ્ર, તીક્ષ્ણ ફનાલી છે .
****
તે રદલવે રગબગ અલા જ કઇ યસ્તા ય અભ જ એ વડવડાર્ કાય શંકાયી યશી શતી. લયવાદ ભોજથી
લયવત શત. ઠંડી શલાભાં લયવતા લફંદુઓ કઇ લક્ર અકાય યચી યહ્યા શતા. કાયની અંદય તેના ળયીય ય
ર્ાઆર્ સ ૂર્ , બુર્ ને ર્ાઇ તેના દની ગરયભા કશેતા શતા ત ફશાય લયવત લયવાદ તેને વાલ વાદા
ભાનલ ફની જલા રરચાલત શત, અભંત્રી યહ્ય શત. ળયીય યના લસ્ત્ર, તેન શદ તેને યકી યહ્યા શતા.
હ્રદમફાક ફની દડી યહ્યું શતુ ં બીના બીના યસ્તા ય. તાજા લયવેરાં ાણીભાં છફછલફમાં કયતુ ં શતુ ં . ને
શદ્દાની ગયીભા યકતી શતી.
ફંને લચ્ચે જફયદસ્ત ઘાણ ળરૂ થયુ.ં
“ચાર, ફાક ફનીને લફન્દાસ્ત નીકી ડું કાયની ફશાય ..... ભન બયીને લયવાદ વાથે નાચલા રાગુ .....
”
ભન ભય કા કયલા રાગ્મ.
“તુ ં એક ઈદ્યગશત છે . ફે કરાક ફાદ ગત્મની લફઝનેવ શભરર્ંગ છે . શભરર્ંગભાં અભ બીના સ ૂર્-બ ૂર્ ભાં
જઇળ ? ને શભરર્ંગભાં રેર્ ડીળ ત? ભર્ વદ શાથભાથી નીકી જળે ત ?”
“ લફઝનેવની ત ખફય નથી ણ ... અ .. લયવાદ ત જરૂય નીકી જળે શાથભાંથી...“

“લયવાદ ત અભ જ લયસ્મા કયે છે શભેળા. કારે પયી લયવળે.. . . ત્માયે ભાણી રેજે ને એને ! ણ અ
શભરર્ંગ પયી .... “
ભનન અ વંઘા અગચારે એ શેરા જ તેન ુ ં ધ્માન યસ્તા યની શરચર ય ડયુ.ં નજીકના કઇ
ગાભની શમ એલી ચાય કન્માઓ લયવતા લયવાદભાં લ્રડ ફનીને બંજાઆ યશી શતી ..
તેણે ચાનક જ કાયને બ્રેક ભાયી. કાય ઉબી યશી ગઇ !
તેની નજય ેરી કન્માઓને લયવાદી ન ૃત્મ કયતાં જઇ યશી. તેને ણ ભન થયુ ં દડી જઆ તેઓની વાથે
નાચલાનુ ં . ણ, પયી એ જ -- ભન ને હ્રદમ ની કશ્ભ-કળ !
અભ જ કે ર્રીમ ક્ષણ શલતી ગઇ. તે એકધાયી નજયે જતી યશી ેરી શનન્દ્ષ્પકય
, લ્રડ ગાભડાની
કન્માઓને .
અજ શેરી લાય તેને તેના સ્ર્ે ર્વ કે ઈજા લસ્ત્ર ય શભથ્માલબભાન ન થયુ ં . ઉરટું ગુસ્વ અવ્મ.
છતામ વભાજના ભબા, રકભતી લસ્ત્ર લગેયેની વાભે લ્રડ , શનદો ને લફન્દાસ્ત હ્રદમ શાયી ગયુ.!ં
તે ફવ કાયભાં ફેવીને શનશાી યશી કન્માઓ ને લયવાદની યભતને.
કે લી વદનવીફ છે એ કન્માઓ ! લયવાદભાં ન્શાતી, યભતી, ભસ્તી કયતી , યભ અનંદ ાભતી, જીલનની
ં ૃ ાય શલના જ જનાયના ભનભાં શગ
ં ૃ ાય યવ જન્ભાલતી તેની
ક્ષણને ભાણતી એ કન્માઓ ! કઇ ણ શગ
દાઓ ! તેની મુગ્ધતા ! લયવાદ વાથેન તેન યભાન્વ !
લયવાદ ણ જાણે તેન પ્રેભી શમ તેભ - ખાવ તેને જ ભલા, રાલા અવ્મ શમ એભ કે લ અલરંગન
અે છે? જરૂય તેઓ એકફીજાના પ્રેભભાં શળે.
કન્માઓની ભાદક દાઓ તેને અકાલા રાગી . તેને ભન થયુ ં કે દડીને જડાઇ જાઉં તેઓની જડે. તેણે
ભનભાં શનિમ કયી રીધ કે અજ હ્રદમને શાયલા ત નથી જ દે વ .ુ ં ... ચાર નીકી ડું.
તેણે બુર્, ભજા, કર્, ર્ાઇ લગેયે કાઢી નાંખ્મા. કાયનુ ં એંજજન ફંધ કયી દયલાજ ખરી ફશાય અલી ગઇ.

ઈઘાડા ગે તે ચારલા રાગી ેરી કન્માઓ તયપ. લયવાદની અછે યી છરક તેના ળયીયને સ્ળાલા રાગી .
તેને અ સ્ળા ગભલા રાગ્મ. તેન ુ ં ભાન ધીય શતુ ં ેરી કન્માઓની જડે શંચલા . તેણે ઈઘાડા ગે દર્
મ ૂકી.
ગને નાવ ૃત થઇ દડલાની અદત જ કમાઁ શતી?

ફાણભાં ઈઘાડા ગે નીકી ડવુ ં કે વ ુ ં વશજ

શતુ ં ? અજે નાવ ૃત ગને વંબાલાભાં તકરીપ ડલા રાગી. તેને શેવાવ થલા રાગ્મ કે વભમ જતા
ફાણની વાથે વશજતા ણ ક્યાંમ ર થઇ જામ છે ! કે ર્કે ર્રી વાશજીક અદત વભમના ડભાં
શલવયાઇ જામ છે !
ગભાં ીડા થલા રાગી. ીડા તયપ ધ્માન જતાં જ લયવાદના સ્ળાન અનંદ ભુરાઇ ગમ. છતામ તે
ચારતી યશી કન્માઓને ભલા ભાર્ે .

શંચી ગઇ તેઓની ાવે.

ણ અ શુ ં ? કમાઁ ગઇ કન્માઓ? એ ત ન ૃત્મ ફંધ કયીને ચારલા રાગી શતી. તેઓનુ ં ન ૃત્મ શલે તેઓની
ચારભાં ધફકતુ ં શતુ.ં !
ેર લયવાદ, ે ુ ં ન ૃત્મ, ેરી ભસ્તી, ફધુ જ ળાંત થઇ ગયુ.ં લયવાદ ણ ફંધ થઇ ગમ. અકાળભાં
લાદએ જગ્મા ફદરી નાંખી શતી. તેઓ શાથતાી અી અગ નીકી ગમા શતા. ભાથા યનુ ં અબ
વાલ કરું થઇ ગયુ ં શતુ ં . જાણે ક્ષણબયભાં ત િશ્મ ફદરાઇ ગયુ ં ! ફચીગયુ ં શતુ ં ત ભાત્ર ેરી કન્માઓની
ચારભાંન ુ ં કાભણ !
કન્માઓની નજય ેરી વ્મક્તત ય ડી. ક્ષણબયભાં ત તે વબાન થઇ ગઇ. તેઓને એભ શતુ ં કે તેને કઇ
નથી જઇ યહ્યું અભ લયવાદભાં નાચતા ! ણ ચયી કડાઇ ગઇ શમ તેભ વબાન થઇ ગઇ.
ણ, એ ત ક્ષણ બય જ. પયી ેરી લ્રશડતા તેઓના ચશેયાઑ ય અલી ગઇ. ખડખડાર્ શવી ડી એ
ફધી જ. તેના શાસ્મભાં ણ તેના પ્રેભી જેલા લયવાદની બીનાળ ભશેકતી શતી. ળયીય યના કડાં શજુ ણ
બીના જ શતા. ગાર ય બીની રર્ કામુક ન ૃત્મ કયતી શતી. તેઓની આંખભાંથી જફ ચભક ને અનંદ
ઝયણ ફનીને લશેલા રાગ્મા. ેરી વ્મક્તત કન્માઓનાં નૈવલગિક વંદમાભાં તણાલા રાગી......
“તભાયે લયવતા લયવાદભાં ન્શાવુ ં શતુ?”ં એક કન્માએ  ૂછી જ રીધુ.ં તે વપાી જાગ ૃત થઇ ગઇ.
“ શા.. શા.. ભાયે તભાયી વાથે જ લયવાદભાં ન્શાવુ ં શતુ ં . ન ૃત્મ કયવુ ં શતુ
. ંભસ્તી કયલી શતી. યભ અનંદ
ભાણલ શત. ણ ..”
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