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ઊઘડ� �ખ બપોર� રણમા’ં: કિવની વીતકકથા�ું એક ઉ�કટ �કરણ.

આ૫ ગઝલે તો �બૂ ચોટદાર લીખતે હ�, તો એ ચોટ�લી દા�તાન �ું નહ� લીખતે’ એવો બેગમ �ૂર�શહ�વાર અને લાભશકંર ઠાકર, ચી�ુ
મોદ�, મનહર મોદ�, �૫ૂતભાઇ વડોદર�યા, િવનોદ ભ� �વા િમ�ો તો વ� માતર�, શખેાદમ આ�વુાલા, મર�ઝ અને ��ૂય પાલન�રુ�
�વા વડ�લબ�ંઓુનો આ�હ ગઝલકાર જલન માતર�ને ‘ઊઘડ� �ખ બપોર� રણમા’ં  �ગટ થયેલી આ કથામાં મા જ�યો ભાઇ ક�વો
�ુ�ય�વહાર કર� છે એ�ું બયાન છે. ‘�મુાર�, ��ુાર� અને આગવો િમ�જ અ�બા�ન પાસેથી વારસામાં મ�યાં હતા.ં  ૫હાડ �ટૂ�ને
૫ડવાની તૈયાર�માં હોય તો ૫ણ અ�બા�ન બેઠ�લ જ�યાએથી ખસતા ન�હ.  ઘીરજ એમની આગવી કમાણી હતી.’[1]  લેખકને
અ�બા�ન તરફથી મળેલી આ ભેટની �તીિત આ �ૃિતમાથંી ૫સાર થતાં થાય છે. 

મૅ��ક થયા ૫છ� ક�ાલેજનો અ�યાસ કરવાની ઇ�છા ઘરાવતા આ કિવને ગર�બાઇને કારણે નોકર�ની શોધમાં ઘર છોડ� ું ૫ડ� છે. ‘બેટા!
માર� ��થિત નહોતી તે છતાં મ� તને મૅ��ક �ઘુી ભણા�યો છે. હવે આ ઘડ૫ણમાં માર� ��થિત નથી ક� બેટા, તને કોલેજ ભણા�ુ.ં માફ કર
દ�કરા હવે તો માર� ઇ�છા છે ક� ગમે �યાં નોકર�એ લાગી જઇને �ઢૂા બા૫નો સથવારો બન’[2]  અ�બા�નની આ ઇ�છાને સાકાર
કરવા મા��ૃિૂમને છોડ�ને પા�ક�તાન જવા�ું ન�� કર� છે. �યાં મા જ�યો ભાઇ �જુરાતી દ� િનકનો મા�લક છે. એટલે એના જ �ેસમાં
નોકર� મળશે એવી આશા. ‘મારા ગામના ર�લુભાઇ, મહમંદભાઇ, �લુામર�લુ વગેર� કરાચંીમાં રહ�તા હતા. એટલે �યાં ૫હ�ચીને
એમનામાથંી ગમે તે એકને �યાં આશરો લઇ શકાય તેમ હ� ુ.ં ૫ણ, એથી િવશેષ આશરો તો મારા સગા મોટાભાઇનો હતો. એટલે ઉ૫ર
જણાવલેા સબંઘંીઓને �યાં જવાનો �� જ ઉભો થતો નહોતો. ‘મોટો ભાઇ બા૫ને ઠ�કાણે અને ભાભી માને ઠ�કાણે’. એ કહ�વત ખોટ� ૫ડ�
�યાર� ખર� ?’[3] અને સાચે જ એ કહ�વત ખોટ� ૫ડ� છે. 

અનેક ��ુક�લીઓનો સામનો કરતાં કરતાં મા� દોઢસો �િપયા અને �ણ જોડ� ક૫ડાં લઇને જલન માતર� પા�ક�તાન જવાનો િનઘા�ર કર�
છે. ર�તામાં િવના વાકં� �જુરાત અને રાજ�થાન પૉલીસનો માર સહન કર� છે. અ�ણતાં રાજ�થાન પૉલીસને ‘જમાદાર’[4] કહ� છે.

૫�રણામે લોકઅ૫માં ક�દ� તર�ક� રાત વીતાવવી ૫ડ� છે. �તે �યાનંા પી.આઇ. સાહ�બ સહ� સલામત બાડમેર (ભારતીય લ�કરની
છાવણી) ૫હોચાડ� છે. �યાં કિવ પાસે રહ�લી બે�જો (ટાયસોગોટો) વગાડવાની કલા મદદ�૫ થાય છે. િનઝામ – હ��ાબાદના �ુ�ંુબ
પાસેથી બે�જો લઇ વગાડ� છે. અમલદાર �સ� થાય છે. તેઓ �નુાબાઉ �ટ�શને ૫હોચાડ� છે – �યાથંી ‘ખો૫રાપાર’ અને ૫છ� ૫ગપાળા
‘છોડ’, ‘મીર�રુખાસ’, �યારબાદ ��નથી હ��ાબાદ થઇ કરાચંી ૫હ�ચે છે. ૫રં� ુ �યારા વતનને અલિવદા કર� પા�ક�તાનમાં ૫હ�ચતા જ
કિવના મનના બઘા જ અરમાનો ૫ર પાણી ફર� વળે છે. � ભાઇનો સથવારો મળશે એવી આશાએ �યાં ૫હ�ચે છે, તે આશા નઠાર�
નીવડ� છે. ભાઇ જ ભાઇનો �ુ�મન બને છે. જો ક� તેમના માટ� ખો૫રાપાર – ર�તામાં સૈયદસાહ�બ આગાહ� કર� હતી ક� – ‘બેટા ! આ
આખો મ�હનો તારા માટ� ખતરનાક છે. કદાચ �વલેણ ૫ણ બને. � ું �ના ભરોસે જઇ ર�ો છે એ ભાઇ તને આવકાર નહ� આપે. ઊ�ટા� ું
તારો �વ ખતરામાં આવી �ય એવાં કામ કરશ.ે � ું કરાચંીમાં �ણ �દવસથી વઘાર� રહ� શક�શ ન�હ.તાર� એ ૫છ� દ�રયાઇ �સુાફર�
મને દ�ખાય છે. એમાં કદાચ �બૂી ૫ણ મરાય. અગર દ�રયાઇ આફતથી � ું કદાચ બચી �ય તો અ��યા ર�તે ચઢ� જઇને �ખૂ અને
�યાસનો માય� મર� �ય. આવા અનેક ખતરાઓ મને દ�ખાય છે. આગળ ખર�ખર �ું થાય છે એ તો અ�લાહ �ણે...’[5] અને ખર�ખર
એ�ું જ બને છે. મા જ�યો ભાઇ �ણે ઓળખતો ના હોય એવો �યવહાર કર� છે. ભાઇ મા-બા૫ના ખબર�તર ૫ણ �છૂતો નથી. ઊ�ટાનો
ઠ૫કો આ૫વા મડં� ૫ડ� છે. ‘�ુબંઇમાં તો જપંવા ન દ�ઘો, અહ� કરાચંીમાં તો જ૫ંવા દ�. તને કોણે બોલા�યો હતો ક� � ું અહ� �ઘુી દોડ�
આ�યો. નક�મે લોગ હો �મુ સબ...’[6] ભાઇના આ આકરા શ�દો સહન ન થતાં જલન કહ� દ� છે – ‘...તમા�ુ િમલન, સથવારો,
તમા�ુ ઘર હવે મારા માટ� ‘જહ�મ’ ��ું છે. જહ�મમાં �ુ ં જવા માગતો નથી.’[7] ર�તામાં જ ભાઇને એના ધેર આશરો લેવાનો ઇનકાર
કર� દ� છે. ૫રં� ુ ક૫ટ� ભાઇ ચાલાક�થી એમને ભરમાવી દ� છે ક� ‘આ સારા લોકોનો દ�શ નથી. અહ��ું પાણી જ એ�ું છે ક� અહ� કોઇ
કોઇનો ભાવ �છૂ� ું નથી. ભાઇ ભાઇનો નથી. બેટો બા૫નો નથી.પા�ક�તાનના �થમ વડા�ઘાન જનાબ લયાકતઅલી ખાને આ રા��ને
માટ� �ું નથી ક�ુ�. એમને ગોળ�એ વ�ઘી ના�યા. આ� એમના �ુ�ંુબને કોઇ �છૂ� ું નથી. બનાવટ� લોકો� ું ચલણ છે. માર� તેની તલવાર
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છે અહ�. સાચા અને ઇમાનદાર માણસો અહ� �ખૂે મર� છે.’[8] ભાઇ પા�ક�તાનમાથંી ૫રત વતનમાં જવા જલનને સમ�વે છે. �યાં જ
વતનમાં નોકર� અપાવવાની લાલચ આપે છે અને દર મ�હને સો �િપયા અ�બા�નને મોકલીશ એ�ું કહ� ભરમાવી દ� છે. ભાઇ ઠંડ�
પાણીએ ખસ કાઢવા માગતા હોય છે. એટલે જલનને ક�ુ શઠેનો સહકાર લઇ દ�રયાઇ માગ� �હ��ુ�તાન ૫હ�ચાડવા�ું ગોઠવી દ� છે.

દ�રયાની સફર પાચં �દવસ-રાત કાપીને હોડ�વાળો ઉ�માન અ��યા �દ�શમાં �કૂ�ને ચા�યો �ય છે. �તે અ�લાહના ભરોસે ચાલવા
માડં� છે. ર�તામાં ઘોડ�સવાર �ુટંારો ક૫ડાનંી બેગ અને સાઇઠ �િપયા � ૂટં� લે છે. છતાયં �હ�મત હાયા� વગર ‘રામ રાખે તેને કોણ
ચાખે’ના િન�યથી આગળ વઘે છે. �તે એક ક�છ� ભાઇ, હા�બાવા અને �રૂમહમંદ શઠે ફ�ર�તા સમાન મળે છે. આ નેક ઇ�સાનોની
મદદથી માદર�વતન સહ�સલામત ૫રત આવે છે. ‘આ૫ના નાના ભાઇ � આ૫ને �યાથંી ભારત આવવા નીક�યા હતા, એ ક�છનાં
રણમાં ��ૃ�ુ પા�યા છે’[9] એવો તાર કર� ભાઇને જણાવી દ� છે. આ ર�તે ભાઇ ભાઇનો �ુ�મન થયાના દાખલા ઇિતહાસમાં અસ�ંય છે.

હઝરત આદમના એક ��ુ ક� ��ું નામ કા�બલ હ� ુ,ં એણે એના સગા ભાઇ હા�બલ�ું �નૂ ક�ુ� હ� ુ.ં ��ૃવી ઉ૫ર�ું આ ૫હ��ું �નૂ.

ઔરંગઝેબે એમના સગા ભાઇઓની કતલ કર� �દ�હ�� ું િસ�હાસન ક�� ક�ુ� હ� ુ.ં તો કૌરવો-પાડંવોની લડાઈનો ઇિતહાસ ભાઇ-ભાઇનો
વરે� બ�યાની સા�ી �રૂ� છે. ઇિતહાસની આ કથાઓની જોડાજોડ બેસતી આ �ૃિત છે – કિવની વીતકકથા છે. એમાથંી ૫સાર થતાં
ઉદગાર સર� ૫ડ� ક� – 

હમ� તો અ૫નો ને � ૂટંા ગૈરો મ� કહાં દમ થા
જહાં મેર� �ક�તી �બૂી વહાં પાની ભી કમ થા

દસ �કરણ અને બી� નાના નાના પેટા �કરણમાં વહ�ચાયેલી જલન માતર�ની આ વીતકકથાને લાભશકંર ઠાકર�  ‘સ�યથી ઉ�જવલ
મમ�ભેદક આ�મકથા�ું �કરણ’[10] કહ� �બરદાવી છે. સમય અને સજંોગોએ �વન-ધડતરના �ારંભકાળમાં કિવની સામે � ગ�ાર� કર�
એની ધેર� અસર એમના માનસ ૫ર ��કત થઇ છે. કિવની આ વીતકકથા વાચંનારના �ખમાં ��ુ લાવી દ� છે. કોઇપણ �તના
વાધા-અલકંાર ૫હ�રા�યા િવના સાદ�-સરળ ભાષામાં લખાયેલી આ �ૃિત છે. �નો હાદ� એમણે કિવતા�પે ર�ૂ કય� છે. �મ ક�, 

�ણુા�ું �ં �વન-વીતક �ું �યાર� હોશમાં આવી,
�ણુીને લોક એને કા�પિનક એક વાતા� ક�’ છે’ 

ભારોભાર સ�યને ઊ�ગર કરતી ‘ઊધડ� �ખ બપોર� રણમા’ં  �ૃિત િવશે ��ૂય પાલન�રુ�એ ક�ું છે ક� ‘�દલ હલાવી દ�નાર� રોમાચંક
સાહસકથાના પા� �વી યાતનાઓ સહન કરનાર ‘જલન’ હ�મખેમ બહાર આ�યા ૫છ�, સસંાર અને એના સ�ક તેમજ િનયામકો સામે
બડં પોકાર� નહ� તો બી�ુ ં કર� ૫ણ �ુ.ં’[11] � ‘જલાલી’ �વ�પ એમની ગઝલોમાં છે, �મક�

��ુ�કલ ૫ડ� તો એવી ક� આઠ� �હર ૫ડ�
૫ણ �ુ:ખ છે એટ�ું જ ક� કારણ વગર ૫ડ�’[12] 

* * * * * * 

એને �દુા કહ�ને જગત માન� ું ર�ુ,ં
મારા �વમાન ૫ર � �હારો કર� ગયો
મેલી રમત ઉ૫ર નથી િવ�ાસ એટલે,

મઝઘારથી �કનારો-�કનારો કર� ગયો’[13] 

* * * * * * 

એણેય દ��ું ઠોકર� મારા �વમાનને
�ના ઉ૫ર �મુાન હ� ું કોણ માનશ ે?

મારા ૫તનની પેરવી કર� ુ’ં �ું એ ‘જલન’

મા�ંુ જ ખાનદાન હ� ું કોણ માનશ ે?’[14] 

* * * * * * 

મઝહબની એટલે તો ઇમારત બળ� નથી
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શયતાન એ �વભાવે કોઇ આદમી નથી
��ૃ�નુી ઠ�સ વાગશે તો �ું થશે ‘જલન’

�વનની ઠ�સની તો હ�ુ કળ વળ� નથી’[15] 

* * * * * * 

ન લીઘી હોત મ� ટ�ર �મુાર�થી �ુ:ખો સામે,
ચણાઇ �ારની ઘરતી ઉ૫ર માર� કબર હોતે’[16] 

* * * * * * 

૫જવે છે શાને કારણે અ�લાહ સીઘો ર�’ ને ?

�ું જોઇએ છે તાર� હાજર થઇને ક�’ને ?[17] 

* * * * * * 
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