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સાહ આપળા માટે ઉતાળલા નહં થળાની સાહ  

                          - મોહમ્મદ માંકડ 

 

હમણાં એક ઇન્ટરવ્યૂમાં પ્રશ્ન પૂછળામાં આળેો કે, "એળી કઈ ળસ્તુ છે કે જ ેકીમતી 

(માનળામાં આળતી) હોળા છતાં માણસ એનો ઉપયોગ પોતાના માટે નથી કરતો અને બીજાને 

એ ઉદારતાથી આપી દે છે?" 

એનો જળાબ છે : લખામણ, સાહ. 

જોકે શલે તો શળખાભણ કે વરાશ ણ વશરેાઇથી ભલાનુ ંફધં થલાનુ ંછે , કાયણ કે એના ભાટે પી 
રઇને વરાશ અનાય એક વ્માલવાશમક લગગ જ તૈમાય થઇ યહ્યો છે. 

અભ છતા ંશજુ અણે ત્મા ંનાના-ભોટા , ગયીફ-ૈવાદાય કે શલદ્વાનથી રઇને મખૂગ ગણાતી કોઇ ણ 
વ્મક્તત ાવે જેની છત છે , છૂટ છે એ લસ્ત ુવરાશ , શળખાભણ છે. દયેક ાવે એનો બડંાય બયેરો છે ને 
ફીજાને એ અલા ભાટે તેઓ ઈત્સકુ જ શોમ છે. 

શળખાભણ અલાનંુ ુ કાભકાજ એવુ ંછે કે શળખાભણ અનાયને ગૌયલ થામ. વરાશ  અનાયને ોતે 
ડાહ્યા શોલાનો વતંો થામ છે. ગભે તેલા ંમશુ્કેર કાભ ભાટે ણ  વરાશ અલાનુ ંતો વશલે ુ ંજ શોમ છે. 
વારંુ ગાઇ ન ળકનાય કેલી યીતે ગાવુ ંએની  વરાશ અી ળકે છે. વારંુ રખી ન ળકનાય વારંુ રખલા 
ફાફતભા ંવરાશ ને  ભાગગદળગન રંુૂ ાડી ળકે છે. નફી ને નાજુક તબફમત ધયાલનાય ણ 
તદુંયસ્ત વ્મક્તતને એની તબફમત ભાટે વરાશ અી ળકે છે. 

ને અયોગ્મ ફાફતભા ંવરાશ અનાયો લગગ તો ફીજા કોઇ ણ કે્ષત્રભાં  વરાશ અનાય લગગ કયતા ં
અણે ત્મા ંઘણો ભોટો છે. અયોગ્મ ફાફતભા ંવરાશ  અનાયનો ક્યાયેમ તટૂો ડે એવુ ંનથી. કોઇને 
ળયદી થઇ શોમ કે ટાઆપોઆડ થમો શોમ  ડોવા-ડોવીથી રઇને યલુાન , પ્રૌઢ, સ્ત્રી-રુુ ફધા ંજ શનષ્ણાતની 
જેભ વરાશ અલા ભાડંે છે ને કેટરીક લાય તો શનષ્ણાત ડોતટયની દલા  નકાભી છે ને ઘયગથ્થ ુ
ઈચાયો જ અલા યોગભા ંઈમોગી નીલડે છે એભ કશીને રોકો  વરાશ અલાનુ ંળરૃ કયે છે , "ફધુ ં
મકૂીને એક કાભ કયો , વલાય-વાજં જભો પાકો , નાવ રો, અદંુનો યવ રો , રંબ ુીઓ, તભાયે છાળ ફહુ 
વાયી, શયડે શત્રપા ચણૂગ જેવુ ંતો ફીજુ ંએકેમ કવીય નથી." અયોગ્મ ફાફતભા ંઅણે ત્માં  અલી 
નેક ચારતી-પયતી યશુનશલિવટીઓ જેલા વરાશકાયો શોમ છે ને અલા જ્ઞાુાની , નબુલીઓને વરાશ 
અલા ભાટે ક્યાયેમ શવિટફપકેટની જરૃય ડતી નથી. 

એક બાઇને ગે ખયજવુ ંથયુ ંશત ુ.ં એના નેક ઈચાયો કયીને એ  કંટાળ્મા. કોઇએ વરાશ અી 
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એરોથીભા ંએનો કોઇ આરાજ જ નથી. તભે કોઇ વાયા  લૈદ્યની દલા રો. એ બાઇ વીધા એક લૈદ્યયાજ 
ાવે ગમા. લૈદ્યયાજે એક વસં્કૃત  શ્રોક ટાકંીને કહ્યુ ંકે , "ચાભડીના ંદદો ઈય રીભડો  કવીય છે. વલાય-
વાજં રીભડાનો યવ ીઓ." ેરા બાઇએ ઈચાય ળરૃ કમાગુે. ત્રીજા  ફદલવે એભનુ ંભં સઝૂીને ભાટરા 
જેવુ ંથઇ ગયુ.ં 

શલે અભા ંરીભડાનો દો શોઇ ળકે જ નશં , કાયણ કે એરોથીની દલાઓનુ ંફયએતળન અલે છે , યંત ુ
અયલેુદની દલાઓનુ ંફયએતળન અલી ળકત ુ ંજ નથી. જે કંઇ દો શતો એ ેરા બાઇના ળયીયનો શતો. 

ભાત્ર અણે ત્મા ંજ અયોગ્મ કે ફીજી કોઇ ફાફતભા ંશળખાભણના  'ફે ળબ્દો ' કશલેાલાા છે એવુ ંનથી , 

દુશનમાબયભા ંએ પેરામેરા છે. ભેફયકાના જાણીતા શાસ્મરેખક અટગ બકુલાલ્ડે શળખાભણ અલાની  

ફાફત ઈય એક કટાક્ષ રેખ રખ્મો છે. એનો વાય અલો છે. 

રેખકને એક લાય ળયદી થઇ ગઇ. છંક , ઈધયવ, નાક ગલાનુ ંચાલ ુથઇ ગયુ.ં રેખકે એભની વેકે્રટયીને 
પોન કમો કે તબફમત ફયાફય નથી. ઓફપવે અલીળ નશં ળકામ. 

"અજકાર ળયદીના લામયા છે." વેકે્રટયીએ કહ્યુ,ં "અને ચોક્કવ અઠ કરાકલાી ળયદી ચંટી છે." 

રેખકને વેકે્રટયીની લાત વાચી રાગી. અઠ કરાકનો અયાભ રેલાનુ ંએભણે નક્કી કયુ.ં 

ત્મા ંએભના ંફશને ભલા અવ્મા.ં 

"અજકાર ળયદીના લામયા છે, હુ ંએની ઝટભા ંઅલી ગમો છુ.ં અઠ કરાક અયાભ કયલો ડળે." 

"તભને ખાતયી છે કે અ અઠ કરાકલાી ળયદી છે? કદાચ ચોલીવ કરાકલાી ણ શોઇ ળકે. શયેોલ્ડને 
ગમા ઠલાફડમે એલી જ ળયદી થઇ શતી. તાલ છે?" 

"થોડોક રાગે છે?" 

"ત્માયે તો ચોલીવ કરાકની ફરા લગી! પ્રલાશી લધાયે પ્રભાણભા ંરીધા કયો ને એક્સ્ફયન રો , ભટી 
જળે." 

રેખકની આચ્છા ચોલીવ કરાક થાયીભા ંડમા યશલેાની નશોતી , યંત ુચોલીવ કરાકની લગેરી 
ળયદી વાભે ફીજો કોઇ ઈામ નશોતો. 

દવ શભશનટ છી ફીજી ફશને અલી. "એફડથે ભને કહ્યુ ંકે તભને ચોલીવ કરાકલાી ળયદી ચંટી છે." 

"કદાચ શોમ, કદાચ અઠ કરાકના અયાભથી ભટી ણ જામ." 
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"નાક છંકલાથી રાર થઇ ગયુ ંછે?" 

"શા. કેભ?" 

"જો એવુ ંશોમ તો તભને ડતારીવ કરાકલાી લામયવથી થતી ળયદી લગી છે." 

"ણ ભાયી વેકે્રટયીએ તો અઠ કરાક..." 

"અઠ કરાકની ળયદી એ જુદી લસ્ત ુછે , એભા ંનાક રારઘભૂ ન થઇ જામ. ચોલીવ કરાકલાી ળયદી 
અભ તો અઠ કરાકલાી ળયદી જેલી જ શોમ , ણ એભા ંઈધયવ લધાયે અલે. લામયવથી થતી 
ડતારીવ કરાકલાી ળયદીભા ંછંકો અલે, કપ થામ, યવેલો લે. શલે ફે ફદલવ થાયીભાથંી ઉઠળો 
જ નશં." 

"ણ હુ ંફે ફદલવ થાયીભા ંયશી જ ન ળકંુ." 

"જુઓ, તભાયે વાચી વરાશ ભાનલી જ ન શોમ તો શલે છી ભને ક્યાયેમ છૂળો જ નશં." 

ભાભરો ત્મા ંજ ટકી ગમો શોત ને ફે ફદલવના અયાભથી લાત યૂી થઇ ગઇ શોત , ણ ેરી 
વેકે્રટયીએ રેખકના શભત્ર શીરીને લાત કયી કે રેખકને ફ્લ ૂથલાથી રેખક ઓફપવે અલેરા નથી. 

શીરીએ તયત જ પોન કમો , "દોસ્ત, ભને તાયી ઘણી બચંતા થામ છે. શલે ફે ઠલાફડમા ંસધુી ત ુ ંઉઠી 
નશં ળકે. અલી ળયદી ાનખયભા ંથઇ શોત તો છ ફદલવભા ંત ુ ંવાજો થઇ ગમો શોત , ણ અ શળમાો 
છે ને શળમાાની ળયદી એભ જરદીથી ભટતી નથી. ક્યાયેક તો ભફશનાઓ નીકી જામ છે." 

"ણ... ચોલીવ કરાકભા ંભાયી ળયદી ભટી જામ તો?" 

તો તે ખતયનાક કશલેામ! ભાણવને એભ રાગે કે ભાયી ળયદી ભટી ગઇ , ણ એકાદ ઠલાફડમાભા ંતો 
એ લધ ુજોયથી ત્રાટકે. 

લાતને પેરાતા ંકંઇ લાય રાગે છે ? ફીજા શભત્ર એલ્લ્પનનો પોન અવ્મો- ટૂંકો ને મદુ્દાવય , "શીરીએ ભને 
લાત કયી કે તને વાધ્મ ન્યભુોશનમા થમો છે!" 

અભ, એક વાભાન્મ લાત ગભે ત્મા ંસધુી શંચી ળકે છે ને એ ફાફતભા ંવરાશ , શળખાભણ 
અલાલાા ોતાની ભયજીભા ંઅલે એલી વરાશ અી છૂટે છે. એભને ોતાની પયજ ફજાવ્માનો 
વતંો થામ છે- ભાનવુ ંન ભાનવુ ંતભાયી આચ્છા. 

વ્મક્તત ફીભાય ડી શોમ ને શળખાભણ કે વરાશ વાબંલાભાથંી ફચી ગઇ  શોમ એલા દાખરા ફહુ 
ઓછા જોલા ભળે. વરાશ ફાફતભા ંકોઇકે રખ્યુ ંછે કે  વદૃ્ધાલસ્થાભા ંોતાના ંવતંાનોની વરાશ 
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વાબંલી ડે એ વદૃ્ધો ભાટે વૌથી  દુઃખદ ઘટના છે. યલુાન વરાશ અનાયે ખાવ ધ્માન યાખવુ ંકે વદૃ્ધો 
ાવે વરાશ અલા જેવુ ંઘણુ ંશોમ છે એટરે એભને વરાશ અલી નશં. 

લણભાગી વરાશ ફધાને કડલી રાગે છે, એટરે ભાગ્મા શલના ક્યાયેમ વરાશ અલી નશં. 

ને ક્યાયેક તો ભાગ્મા છી અી શોમ તોણ શલેના જભાનાભા ંઉરટંુ ડી ળકે છે. 

"તભાયી વરાશ પ્રભાણે લકીર યોક્યા, ણ એભણે ફયાફય દરીર જ ન કયી. ઓખાણલાા લકીરો જ 
ફેદયકાયી યાખે છી કયલાનુ ંશુ?ં" 

"તભાયી વરાશ મજુફ જ પ્રલાવ ગોઠવ્મો શતો, ણ પ્રલાવ કંનીએ તભારંુ જયામ ભાન ન જાવ્યુ.ં" 

એટરે જો તભને વરાશ અલાની ટેલ શોમ તોણ ફીજાનુ ંબલુ ંકયલા ભાટે ઈત્સકુતાલૂગક એભા ંકદૂી ન ડળો , 

અલી ભાયી વરાશ છે! 
 

 


