જે ચાે તે ઠોકર ખાય, પડી પણ જાય – મોહમ્મદ માંકડ
ઝારાલાડના એક લખતના પ્રખ્માત અને રોકપ્રપ્રમ યાજકાયણી સ્લ. શ્રી ત્રંફકરાર દલે
લાતને વભજાલલા ભાટે ટુચકા , યમ ૂજ, ઓઠાં લગેયેનો ઉમોગ કયતા. એભણે કશેરો એક ટુચકો : એક
ં ૂ નો
લાય નાના દીકયાએ જઈને પ્રતાને પરયમાદ કયી કે , ભોટાનો ચોડો તભે જોમો છે ? ચોડાભાં ચેકભવ
ાય નથી. ચોખ્ખાઈ તો મુદ્દર નથી. નામુ ં એભ રખાત ું શળે

?

ફાે દીકયાને કહ્યું : ‘શળે બાઈ, વૌ વયખા ન શોમ. ત ું કેલી યીતે રખે છે તાયો ચોડો ભને ફતાલ ને ! ’
નાનાએ શવીને કહ્યું : ‘ભાયો ચોડો તો કોયો છે . હુ ં એભાં કશું રખતો જ નથી. ’ સ્લ. ત્રંફકબાઈ લાતને
વભજાલતાં કશેતા કે , જે કાભ કયે એની ટીકા થામ જ. ખયાફ કાભ શોમ તોમ ટીકા થામ અને વારું કાભ
શોમ તોમ ટીકા થામ, યં ત ુ ટીકાની ફીકે કાભ કયલાનુ ં છોડી ન દે લામ.
જીલનની કરુણતા એ છે કે , ભોટા બાગના ભાણવો ટીકા થલાની ફીકે
અથલા તો પ્રનષ્પ જલાની ફીકે કાભ કયલાનુ ં જ છોડી દે છે . ભાણવ તયીકેની ળક્તત ઓછી ન

શોલા

છતાં ોતાની ળક્તતને કાભે રગાડલાની જ એ આનાકાની કયે છે . ચોડાભાં ડાઘ ડળે એ ડયથી નામુ ં
જ રખતો નથી. ભોટા બાગના ભાણવો ઘયે ડફંધ જીલલાનુ ં વંદ કયે

છે , યં ત ુ વાશવ કયીને નવુ ં એક

ડગલું ણ બયતાં નથી કાયણ કે , ફીજાને પ્રનષ્પ જતાં એભણે જોમા શોમ છે . પ્રનષ્પ ગમેરા ભાણવોની
શારત એભણે જોઈ શોમ છે . પ્રનષ્પ ગમેરા ભાણવોની ટીકા વાંબી શોમ છે અને ોતે ણ ટીકા કયી
શોમ છે . એટરે ટીકા અને પ્રનષ્પતાનો એભને ડય રાગતો શોમ છે .
એક બાઈ – આણે તેભને કાંપ્રતરાર તયીકે ઓખીશુ.ં કાંપ્રતરાર
ઘણી લાય કશે છે : ‘હુ ં અને ભણણરાર એક જ ગાભના. એક વાથે જ ળેયીભાં યમ્મા. એક વાથે જ બણલા
ં ઈ ગમો અને હુ ં દે ળભાં
ફેઠા. એક વાથે જ ભૅરિક ાવ થમા. છી ભણણરાર મુફ
ભણણરાર કયતાં હુ ં ઘણો લધાયે શોપ્રળમાય શતો. કામભ શેરા
લાત છે ! આજે ભણણરાર કયોડપ્રત છે

યહ્યો. બણલાભાં તો

ફીજા નંફયે યશેતો શતો. ણ બાગ્મની

, અને આણે….!’ કાંપ્રતરાર શભણાં પ્રવપ્રનમય કરાકક તયીકે

ં ઈ ગમા ત્માયે કાંપ્રતરાર ભાભરતદાય ઑરપવભાં કરાકક તયીકે જોડામા
રયટામય થમા છે . ભણણરાર મુફ
શતા અને એ લખતે એ ઘણા ફુરામા શતા. આજે એભને એભ થામ છે કે ભણણરારના ફદરે , અથલા તો
ં ઈ ગમા શોત , તો આજે કયોડપ્રત શોત ! એભના ભનભાં એ લાત ક્યાયે મ
ભણણરારની જેભ, એ ણ મુફ
ં ઈ જલાથી જ ભણણરાર કયોડપ્રત ફની ગમા નથી. અને
ફેવતી નથી કે , ભાત્ર મુફ

બણલાભાં એ

ભણણરાર કયતાં શોપ્રળમાય શતા એટરે જીલનભાં ણ એ ભણણરાર કયતાં આગ જ શોમ એવુ ં જીલનભાં
ફનત ું નથી. તટસ્થ યીતે પ્રલચાય કયીને ભાણવ ક્યાયે મ ોતાનુ ં

મ ૂલ્માંકન કયતો નથી અને દયે ક

ફાફતભાં એ ોતાની જાતને જ ચરડમાતી ગણે છે , ણ ોતાની જાતને ચરડમાતી ફનાલી નશં શોલાને
કાયણે એભણે શંભેળાં અપવોવ કયતા
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યભેળચંદ્ર અને હુ ં વાથે ળાાભાં પ્રાથન
ક ા ગાતા શતા. એ લખતે અભાયા વાશેફ

ભાયા અલાજનાં લખાણ

કયતા શતા. આજે યભેળચંદ્રને ગામક તયીકે આટરી ખ્માપ્રત ભી છે …. પ્રલખ્માત ણચત્રકાય… અને ભં, ફંને
જણાએ વાથે ડ્રોઈંગની ઈન્ટયપ્રભરડમેટની

યીક્ષા આેરી. એ લખતે ભાયા ભાકકવ લધાયે શતા

…..

ઉદ્યોગપ્રત દે વાઈ ભાયે ત્માં નોકયી કયતા શતા ! યં ત ુ છી તે છૂટા થમા અને ોતાની પેકટયી કયી
અને…. આણા… પ્રભપ્રનસ્ટય ભાયા રંગોરટમા પ્રભત્ર છે . એભને દાખરા હુ ં ગણી આતો શતો …… – આલી
વ્મક્તતઓ આત્ભશ્રાઘાભાં યાચતી શોમ છે અને ોતાને ચરડમાતી ભાનતી શોમ છે . અને જીલનભાં જેઓ
આગ લધ્મા શોમ છે એભના ભાટે ‘બાગ્મ’ પ્રવલામ ફીજો કોઈ પ્રલચાય એભના ભનભાં ક્યાયે મ આલતો
જ નથી. કોરંફવ કયતાં ોતાની જાતને તેઓ જયામ ઊતયતી ભાનતા નથી. પ્રાભાણણકણે તેઓ એભ
ભાનતા શોમ છે કે , ોતે જો લશાણ શંકાયીને ગમા શોત તો ોતે ણ અભેરયકા ખંડ ળોધી કાઢયો શોત !
એભની યીતે એભની લાત કદાચ ખોટી ન શોમ તો ણ – વપયનુ ં શુ ં ? લશાણ શંકાયલાનુ ં શું ? વમુદ્રનાં
તોપાનોનું શું ? એનાથી તો , ભાણવ ડયે છે ! અને ભાણવ વપય કયલાનું જ ભાંડી

લાે છે . અજાણી

રયક્સ્થપ્રતભાં ગ મ ૂકલાનું જ ટાે છે .
એક લખત વાશવ કયનાયાઓ આણને મ ૂખક રાગતા
શતા. આણી ક્સ્થપ્રત આણને લધાયે

વરાભત અને વાયી રાગતી શતી. આણે કોઈ વાશવ કયલા

તૈમાય જ નશોતા અને વાશવ કયનાયાઓ ઉય આણે શવતા શતા. આજે જ્માયે ફીજા રોકો એભની
પ્રળંવા કયે છે ત્માયે આણે એભની વાથે આણી જાતને વયખાલીએ છીએ. એભના વાશવની આણને
ત્માયે ણ કદય નશોતી અને આજે ણ નથી. એભની વપતા ાછ યશેરા વાશવને જોલાની કોઈ
દષ્ષ્ટ જ આણાભાં શોતી નથી. રદલવે રદલવે આણે લધુ ને લધુ વરાભતી ળોધી યહ્યા
એભાં કશું ખોટું નથી. યં ત ુ વરાભતી ભાણવભાં યશેરી વાશવવ ૃપ્રિને

છીએ, અને

દફાલી દે છે એ લાતનો સ્લીકાય

ણ કયલો યહ્યો.
આજનો ભોટા બાગનો યુલાન લગક નોકયી ાછ દોડે છે
આલી ગઈ છે . કેટરીક યુપ્રનલપ્રવિટીભાંથી પ્રલદ્યાથી રડગ્રી પ્રાપ્ત કયે

, અને શલે તો ેકેજ પ્રવસ્ટભ

કે તયત જ કોન્િે ક પ્રવસ્ટભથી નોકયી

ભી જામ છે . આભ છતાં , વયકાયી નોકયીભાં આજે ણ લધાયે વરાભતી છે એટરે યુલાનો વયકાયી
નોકયી લધાયે વંદ કયે છે . યં ત ુ

વરાભતીલાી નોકયી ચકડોના ઘોડા ઉયની વલાયી છે . તેભાં

ખાડા-ટેકયા ક્યાયે મ આલતા નથી. ગપ્રત વયવ યીતે જલાઈ યશે છે . ડલાનો ડય ફહુ ઓછો યશે છે
યં ત ુ જ્માયે નોકયીનું ચક્કય  ૂરું થામ ત્માયે તેને ખફય ડે છે કે

, તેણે જજંદગીભાં કોઈ અંતય કાપ્યુ ં

નથી. ચકડોના ઘોડા ઉયથી ઊતયે ત્માયે જ તેને ોતાની ખયી ક્સ્થપ્રતનું જ્ઞાન થામ છે . આનો અથક
એલો નથી કે નોકયી કયલી ખયાફ છે અને કોઈએ નોકયી કયલી જ નશં. આનો અથક એટરો જ છે કે
લધુ ડતી વરાભતી ખયાફ છે . એલી વરાભતી ભાણવની ળક્તતઓને ખીરલા દે તી નથી. રડાઈભાં
જલાનું જ શોમ ત્માયે ફખ્તય શેયવું ખયાફ નથી , ફરકે જરૂયી છે યં ત ુ ભશત્લની લાત ફખ્તય
રડાઈ છે . જીલનના વંઘભ
ક ાં ઊતયનાય ોતાની વરાભતી ભાટે ફખ્તય શેયે

નશં

, આપ્રથિક-કૌટુંણફક

વરાભતી અંગે પ્રલચાય કયે તે જરૂયી લાત છે યં ત ુ જો વંઘક કયલાનો જ શોમ તો ફખ્તયની જરૂય જ શુ ં
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છે ? વરાભત ક્સ્થપ્રત પ્રાપ્ત કમાક છી ભાણવ આગ જલા ઈચ્છતો શોમ , કશુકં પ્રાપ્ત કયલા ઈચ્છતો
શોમ તો ફયાફય , ણ વરાભતીનુ ં ફખ્તય શેયીને ભાત્ર ફેવી જ યશેલા ભાગતો શોમ તો એવુ ં ફખ્તય
ખોટો ફોજો ગણામ.
ભાણવભાં અને ફીજા પ્રાણીઓભાં એક તપાલત વાશવનો
છે . શજાયો-રાખો લકથી જે પ્રાણી જે જાતનું જીલન જીલતુ ં શોમ છે એ જ જાતનુ ં જીલન તે જીવ્મા કયે છે .
કુદયત તેને પયજ ન ાડે તો ોતાની જીલનયીપ્રતભાં કોઈ પેયપાય કયત ુ ં નથી. કાગડો

ઊંચે ભાો ફાંધે

છે અને તેતય જભીન ય ભાો કયે છે . શજાયો લકથી એભ જ ચાલ્મા કયે છે . ણખવકોરી ઝાડ ઉય યશે
છે અને ઉંદય જભીનભાં દય ફનાલે છે . કુદયત પયજ ન ાડે ત્માં સુધી તેભાં કોઈ પેયપાય કયલાની ઈચ્છા
ં
પ્રાણીને થતી નથી યં ત ુ ભાણવની લાત જુદી છે . તે ફયપભાં યશે છે . પ્રલષુલવ ૃિનાં જગરોભાં

ણ યશે

છે . લત
ક ો ઉય યશે છે . ભેદાનોભાં યશે છે . વ ૃક્ષ ઉય ઘય ફનાલે છે અને શોડીઓભાં ણ વંવાય લવાલે
છે . ભાણવભાં વાશવ છે . કશુકં નવું કયલાની
ભાણવ છે . લાંદયો કેયી

વ ૃપ્રિ છે . અજાણ્માને જાણલાનુ ં કુત ૂશર છે . એટરે જ તે

ખામ છે , યં ત ુ કેયીનુ ં અથાણુ ં ફનાલલાની , મુયબ્ફો ફનાલલાની , તેનો યવ

કાઢલાની કે આઈસ્રીભ ફનાલલાની કોપ્રળળ તે ક્યાયે મ કયતો નથી. આગથી તે ડયે છે , આગનો ઉમોગ
કયલાની કલ્ના ણ તે કયતો નથી. ભાણવ એલી શજાયો રાખો લસ્તુઓ પ્રલચાયે
વાશપ્રવક પ્રલચાયોની કોઈ વીભા નથી. ભાણવનું ફાક ડગલું બયે છે
ત્માયથી જ આગ જલાની વ ૃપ્રિ એનાભાં વતત જોય કયતી

છે , કાયણ કે તેના

અને ચારલાની કોપ્રળળ કયે છે

જામ છે . ઘયભાંથી ફશાય પણમાભાં

પણમાભાંથી ળેયીભાં , ળેયીભાંથી ાદયભાં અને ાદયભાંથી લગડાભાં કે ફીજી કોઈક સ્થે

,

, કોઈક

અજાણ્મા સ્થે અણદીઠ ભ ૂપ્રભભાં શંચલા ભાટે એનુ ં ભન તરસ્મા કયે છે . અને આ તરવાટ જ્માં સુધી
એનાભાં યશે ત્માં સુધી જ તે ભાનલી છે . એ તરવાટ ન યશે ત્માયે ભાત્ર ભાનલ-પ્રાણી છે .
ભોટી ઉંભયે ડાહ્યા ગણાતા ભાણવો ટીકા કે પ્રનષ્પતાથી ગબયાઈને કાભ
કયલાનું જ ટાે છે . યં ત ુ ત્માયે તેભણે ફચણને માદ કયવુ ં જોઈએ કે ફાક તયીકે શેરાં ડગરાં તેણે
બમાક શળે ત્માયે કેટરી પ્રનષ્પતાઓ ભી શળે

? કેટરી છડાટ ખાધી શળે ? એલી છડાટથી ગબયાઈ

ગમા શોત તો તેઓ ચારતાં કઈ યીતે ળીખ્મા શોત ? જે ચારે છે તે ક્યાયે ક તો ચોક્કવ ડે જ છે , યં ત ુ
ડી જલાની ફીકે ભાણવ ચારલાનું છોડી દે તો નથી. ોતાની પ્રનષ્પતાઓભાંથી તે ળીખે છે . ફાક
જેભ જ તે પયી ઊબો થામ છે , અને પયી પયીને ચારલાનો પ્રમત્ન કયે છે . જ્માયે એવુ ં કયલાનુ ં એ છોડી દે
છે ત્માયે ભાણવ તયીકેના એના અક્સ્તત્લનો અંત આલી જામ છે .

www.pgondaliya.blogspot.in

પુરણ ગંડલયા

Page-3

