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ભાવોન ું સચોટ આલેખનની વાર્ાા :  પ્રસાદજીની બેચેની- સ ન્દરમ ્  

‘ઉત્તભ લાર્ાા રખામ રે્ને કાન પ્રવાદ ભાનલ ઘટે’ રે્વુું સ્ષ્ટણે ભાનનાયા લાર્ાાકાય સનુ્દયમૌ ની લાર્ાાઓ 
રે્ના વલમલસ્ત,ુ વનરૂણયીવર્ ર્થા બાાને રીધે જુદી ડે છે. કવલ અને લાર્ાાકાય ર્યીકે નાભનાું પ્રાપ્ર્ કયેર આ 
લાર્ાાકાયની ખફૂ જ ટૂુંકી ણ વચટ લાર્ાા ‘પ્રવાદજીની ફેચેની’ વલે લાર્ કયલી છે. આ લાર્ાાભાું ‘ફેચેની’ કેન્ર 
સ્થાને છે. યુંત ુરે્ની આવાવનુું કાયણ બાલકને ણ ફેચેન કયી મકેૂ છે. આ ‘ફેચનણુું’ જ લાર્ાા જભા ાસુું છે. 
એવુું ભારુું ભાનવુું છે. ઉત્તભ કૃવર્ લાુંચને લાુંચને નલ અથા આે છે અથલા પ્રાપ્ર્ થામ છે. આ લાર્ાા ર્ે ર્ભાભ 
વુંદબોને વય કયે છે. 

 ર્ુંદુયસ્ર્ વળલપ્રવાદજીને વનમવભર્ ઊંઘ આલી જામ છે. યુંત ુરે્ભને આજે ઊંઘ ઊંડી ગઈ છે. રે્ કેભ? ર્ે 
ાછ લાર્ાાકાય જે ફાફર્ યજૂ કયે છે. ર્ેભાુંથી વભાજની ચચિંર્ા, ત્ની સખુ, ફાકનુું સખુ, ધભા પ્રત્મેની શ્રધ્ધા, 
ખાનદાની લગેયે ફાફર્થી રે્ સખુી છે એ છર્ાું રે્ભની ઊંઘ આજે ઊંડી ગઈ-ઊંડી જામ છે. રે્ ભાટે લાર્ાાકાય 
જણાલે છે કે ત્ની શલા છર્ાું અન્મ સ્ત્રી વાથેના વુંફુંધ એ વળલપ્રવાદજી ભાટે નલી ફાફર્ નથી- ‘કશ કે ખફૂ 
અનબુલી’ શર્ાું. યુંત ુઆ લખર્ે એક નલી ફાઈ વાથે પ્રણમગીયીન અનબુલ પ્રાપ્ર્ કયે છે- યવર્ સખુ ભાને છે 
ત્માયફાદ ર્ેની વાથે યાર્ વલર્ાલે છે. આ યાત્રી દયમ્માન ેરી શાઈકરાવની ફાઈ વનરાલસ્થા દયવભમાન ‘મા 
યશીભ ! મા યસરૂ !’ ળબ્દ શ્વાવ-ઉચ્છલાવ વાથે ઉચ્ચાયે છે. રે્ ળબ્દ એ ર્ેભની ઊંઘ ઉઠાડી દીધી છે. આ ફાઈ 
ાવેથી નીકી આલી ને રે્ ઘેય જર્ાું યશરે્ા ું વળલપ્રવાદજીને વલાયે ણ રે્ જ ળબ્દ વુંબામ છે. વનત્મક્રભ મજુફ 
જુાની ઓયડીભાું રે્ભનુું ધ્માન ભુંત્રચાયભાું યલાત ુું નથી ણ ભનભાું રે્ ળબ્દ જ ગજુે છે. લાર્ાાના અંર્ે આ 
બણકાય ળાુંર્ ન થર્ાું નમ્ર બાલે બગલાનની મવૂર્િ વાભે જઈ વળલપ્રવાદજી કશ ે છે ‘દમાર ! ઉવ ઔયર્ ક 
આવે ક્યા વનવફર્ શૈ ?’ (સનુ્દયમૌ ની શ્રેષ્ઠ લાર્ાાઓ, વું. સયેુળ દરાર, આદળા પ્રકાળન, અભદાલાદ, ફીજુ ું 
નુમુારણ: ૨૦૦૭, .ૃ 47) આ પ્રશ્ન વાથે લાર્ાા યૂી થામ છે. ળાયીરયક સખુ છીની તપૃ્પ્ર્ રે્ભની ફેચેની લધાયે 
છે. અને આ ફેચેની લાર્ાાન વલમ છે.  

       લાર્ાાના અંર્ે યજૂ થમેર પ્રશ્ન વચટ યીર્ે વ્મકર્ થમ છે. વળલપ્રવાદ દ્વાયા બગલાનને અંર્ે જે પ્રશ્ન 
છૂામ છે ર્ે પ્રશ્નના જલાફ વલે બાલક ણ વલચાયર્ થઈ જામ છે. રે્ અથાભાું આ લાર્ાા જુદી છે.  

 લાર્ાાના આયુંબભાું લાર્ાાકાય વળલપ્રવાદજીને વુંવાયનુું કઈણ દુ:ખ નથી. ત્ની, ફાક, ઈજ્જર્, 
ખાનદાન, ધભા લગેયેભાુંથી. રે્ છર્ાું ઊંઘ ઊંડી જલી એ લધ ુ ‘ખર્યનાક’ કશલેામ. ર્ શુું થયુું શત ુું?’ આ પ્રશ્નના 
જલાફ રૂે લાર્ાા યજૂ થઈ છે. કાયણ ફજારુું સ્ત્રીના મખુભાુંથી વનરા દયવભમાન નીકર્ા ળબ્દ(‘મા યશીભ ! મા 
યસરૂ !’) છે. રે્ ળબ્દ રે્ભણે ફેચેન કયી મકેૂ છે. અનબુલી વળલપ્રવાદજીને યવર્સખુન અનબુલણ ર્ાજગીવબય 
યહ્ય છે ર્ે છર્ાું વનરાધીન અલસ્થાભાું શ્વાવચ્છલાવ રૂે જે ળબ્દ નીકે છે ર્ે ળબ્દ ર્ેભણે ફેચેન કયી મકેૂ છે. 
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કદાચ વળલપ્રવાદજીના ભનભાું ફજારુું સ્ત્રીની છફી જુદી શર્ી, રે્ છફી રે્ભનુું ભન સ્લીકાયલા રૈ્માય ન શમ ભાટે 
ફેચન થઈ ગમા શમ એવુું ણ કશી ળકામ.  

 ધભાભાું આસ્થા ધયાલનાય આ વળલપ્રવાદજીના ભનભાું જે ફજારુ સ્ત્રી ાવ ેઅેક્ષાઓ યાખી શર્ી ર્ે યૂી 
થઈ છે ત્માય ફાદન આ અનબુલ રે્ભને ફેચન કયી મકેૂ છે. ધાવભિકર્ાનુું -ધભાનુું મખુ શયેીને વભાજભાું જીલર્ા 
વળલપ્રવાદજીની વાભે ફજારુું સ્ત્રીના અંર્યાત્ભાભાુંથી નીકર્ા ઈશ્વયવનષ્ઠ આત્ભાનુું દળાન બાલકના ભનભાું ફુંનેમ 
લચ્ચે બેદની યેખા ઊબી કયી દે છે. 

 લાર્ાાભાું ફાઈનુું ધ ુંધાદાયી લરણ, રે્ની મસુ્કાયાશટ, ભીઠી ઉદુા  જફાું, કુંકણના અલાજ, ફદનની ભશકે લગેયે 
ધ્માનાત્ર છે. લાર્ાાકાયે ફાઈ ર્થા વળલપ્રવાદજીના વભરનનુું લણાન વભમનુું ગ્ય-બાા ધ્માનાત્ર છે. રે્નુું એક 
રષ્ટાુંર્ જુઓ- ‘વળલપ્રવાદજી ફેચેન ફની ર્ાના વલળા રુંગભાું ડખાું પેયલલા રાગ્મા. એભના કાનભાું લી 
લીને ફાઈનાું કુંકણન અલાજ આલલા રાગ્મ. એ સુુંદયીને જર્ાું જર્ાું થાકી જઈ રે્ ઘડી આંખ ભીંચી રેર્ા 
ત્માયે એ ફાઈના ળયીયની રશરચાર થર્ાું રે્ના કુંકણ કેલાું યણકી ઊઠર્ાું શર્ાું ! જાણે બરુબરુ ! અને રે્ની ભીઠી 
ભીઠી ઉદૂા  જફાું, ગરુાફના અત્તય ભાપક કેલી ધીભી ધીભી પેરાર્ી શર્ી! અને એનાું કડાભાુંથી ભશકેી ઊઠર્ રશન 
! શા, એના ભશકેની ાુંખે ચડાલીને ક્યાુંક અધ્ધય રઈ જર્ ! અને રે્નુું ફદન ! શા, એના કભખા ઉયની 
બાર્ભાુંના જયીના ર્ાય જયા ખચૂર્ા શર્ા, ણ ર્ેમ રદરચસ્ યીર્ે. અને એ ફધાભાું એના સગુ ુંધીદાય ાનલાા 
ભોંની ખળુફ રઈને આલર્ી એની ગપુરે્ગએ એ ઘડીને ખયેખય યચમાભણી કયી મકૂી શર્ી...’ (એજન, .ૃ45) 
ત્ની, ધભા, વુંવાય, અંર્યાત્ભા, સ્લાસ્્મ-ર્ુંદુયસ્ર્ી અને વનયાુંર્ે વનરા રેર્ા આ રુુને આજ દીન રગી આ ફાફર્ 
નડી નથી. વુંવાયથી વુંતષુ્ટ અને વભાજની દૃષ્ષ્ટ એ ધાવભિક વળલપ્રવાદજી ફજારુસ્ત્રી વાથે સલેુ છે. યવર્ સખુ ભાને 
છે. રે્ અનબુલી છે. વુંર્ાનન વર્ા છે. છર્ાું રે્ ફેચેન થામ છે રે્ની ાછ લાર્ાાકાયે ફે કાયણ આપ્મા છે. 1. 
ધભા, અને 2. અંર્યાત્ભા. ર્ ધભાની દૃષ્ષ્ટએ રે્ ફધી જ ફાફર્ અદાકયે છે. ર્થા ‘અંર્યાત્ભા’ ણ પ્રવન્ન યશરે્ 
શર્. રે્ છર્ાું ફજારુ સ્ત્રીના પ્રાણલાય ુરૂે નીકેર ળબ્દ (‘મા યશીભ ! મા યસરૂ !’) આ ધભા અને અંર્યાત્ભા ય 
અવય કયે છે ભાટે જ રે્ ફેચન ફની ગમા શળે ! 
લાર્ાાભાું યાવત્ર દયવભમાન ઊંઘ ન આલી ર્થા વલાયે દાર્ણ કયર્ાું ક્યાું થુંબી જર્ાું, નાશી ધઈને જૂા કયર્ાું- 
નાભજન કયર્ાું વળલપ્રવાદજી ને આ ળબ્દ ીછ છડર્ાું નથી આ ફે ત્રણ ઘટનાઓ જ ર્ેભની ફેચની દળાાલલા 
વનરૂી છે રે્ભાું લાર્ાાન ુું કાકોળલ્મ પ્રગટ કયુું છે, ર્ેભ કશી ળકામ.  

 લાર્ાાના લણાનભાું શ ૃુંગાય યવનુું વનરૂણ છે. યુંત ુઆ લાર્ાા શ ૃુંગાય યવની નથી. લાર્ાાભાું યજૂ થમેરાું 
વલવલધ પ્રશ્ન, લાર્ાાન અંર્, ફજારુ સ્ત્રી ર્થા વળલપ્રવાદજીની વલે લાર્ કયર્ાું જમુંર્ કઠાયી આ લાર્ાાના વુંદબાભાું 
નોંધે છે કે‘…ણ ર્ેભ છર્ાું આણને પ્રશ્ન થામ કે પ્રવાદજીને આટરા ફધા ફેચેન થલા ભાટે કુંઇ કાયણ શત ુું ખરુું? 
એ ફાઈને ભરૂીન ેએ ર્ાની યીરે્ જીવ્મે જઈ ન ળકે? ણ કદાચ ધુંધાદાયી ફાઈ વલળેના એભના ખ્મારને જ 
બાયે ધક્ક રાગ્મ છે. એભના છેલ્રા પ્રશ્નભાું એ વ્મક્ર્ થામ છે : ‘દમાર ! ઉવ ઔયર્ ક આવે ક્યા વનવફર્ 
શૈ?’ કદાચ પ્રવાદજી એ ફાઈની વાભે ર્ાની જાર્ને મકૂર્ા શમ. એભનુું ણ એક બાલદ્વરૈ્ છે-બ્રહ્મબજન, માત્રા, 
જૂાવેલા લગેયેભાું વ્મક્ર્ થર્ી ધાવભિકર્ા અને ફજારુ સ્ત્રીઓ વાથે વુંફુંધભાું વ્મક્ર્ થત ુું યુંગયાગીણુું આભાુંથી 
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વાચા અવધકૃર્ વળલપ્રવાદજી ક્યાું? ેરી સ્ત્રીનુું ફજારુણુું એ એન ઉયન ઓ શર્, અંદયનુું ખરુું ર્ત્ત્લ ર્ 
એની ઈશ્વયવનષ્ઠા શર્ી. ર્ાની ધાવભિકર્ા રે્ ઉયન ઓ અને યુંગયાગીણુું એ અંદયનુું ખરુું ર્ત્ત્લ છે એભ ર્ 
નથી ન?ે આ નવુું આત્ભબાન એભને ફેચેન ફનાલી યહ્ુું શમ એભ ન ફને?’ (ળબ્દમગ, વું. ભપર્ ઓઝા અન ે
અન્મ ાશ્વા બ્બ્રકેળન, અભદાલાદ, રરર્ીમ આવવૃત્ત:૨૦૦૮, .ૃ259-260) જમુંર્ કઠાયીના ળબ્દભાું યજૂ થમેરા 
પ્રશ્ન-ર્કો લાર્ાાના ભશત્ત્લની રદળા ર્યપ ધ્માન ખેંચે છે. ફજારુ સ્ત્રીની ઈશ્વયવનષ્ઠા કદાચ પ્રવાદજીની વનષ્ઠા વાભે 
ઝાુંખી રાગર્ી રે્ અનબુલી શમ એવુું ફની ળકે. ભાટે જ અળકયુી ગસ્લાભી નાભના ગઝરકાયની 
ગઝર(નીકે છે)ના ળબ્દ અશીં લધ ુસ્ળાક્ષભ રાગે છે.  

“બકુાનીની અંદય સ્લજન નીકે છે, 

ર્લામપના કુંઠે બજન નીકે છે.” (અભય ગઝર,.ૃ૨૧૮) 

લાર્ાાભાું ફાઈ-ર્લામપના મખુભાુંથી ઈશ્વય સ્ભયણ ર્થા જડાણ પ્રવાદજીને ફેચન કયી મકેૂ છે. આ લાર્ાાના ળીાક 
મજુફ ‘પ્રવાદજીની ફેચેની’ અ-લૂા યીર્ે વનરૂાઈ છે. વળલપ્રવાદજીની ધાવભિકર્ા, યુંગયાગીણુું ર્થા ફેચેની ર્ેની 
વાભે ફાઈનુું લર્ાન, દેખાલ ર્થા અંદયની ઈશ્વયવનષ્ઠા આ ફધા બાલનુું વચટ વનભાાણભાું લાર્ાાકાયની પ્રવર્બાની 
વાથાકર્ા યશરેી છે, રે્વુું ચક્કવ કશી ળકામ.  
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