કવિતા રચિાની શરૂઆત
ેખક: રિીન્દ્રનાથ ઠાકુ ર
િાતાા : બાસાહિત્ય
ભાયી ઉંભય તે લખતે વાત આઠ
લયવથી લધાયે નહશ શોમ. ભાયા
એક બાણેજ શ્રી જ્મોતત:પ્રકાળ
ભાયા કયતા ઉંભયભાાં ઠીક ઠીક
ભોટા શતા. તેભણે તે લખતે
અંગ્રેજી વાહશત્મભાાં પ્રલેળ કમો
શતો અને ખ ૂફ ઉત્વાશથી
શેભરેટની સ્લગતોક્તત તેઓ
ફોરી જતા શતા. ભાયા જેલા
છોકયાની ાવે કતલતા
રખાલલાન ાં ઓચ િંતાન ાં તેભને કેભ
ભન થઈ આવય ાં તે હ ાં કશી ળકતો
નથી. એક હદલવ ફોયે તેભણે
ભને તેભના ઓયડાભાાં ફોરાલી
કહ્,ાં “તાયે કતલતા રખલાની છે . ” આભ કશી તેભણે

ૌદ અક્ષયના માય છાંદની ય ના ભને

વભજાલી દીધી.
દ્ય

ીજ અત્માયસધી ભેં કેલ છાેરી

ોડીઓભાાં જ જોઈ શતી-ન કાંઈ ભ ૂર, ન કાંઈ ળાંકા, ક્ાાંમ

ભત્મજ
ય નોચ ત દફ
ય તાન ાં કોઈ ચ હ્ન જોલા ન ભે ! આ દ્ય જાતે પ્રમત્ન કયીને રખી ળકામ એલી
કલ્ના કયલાની ણ ભાયી હશિંભત

ારતી નશોતી. એક લખત અભાયા ઘયભાાં

ોય કડામો શતો.

ખ ૂફ ફીતાાં ફીતાાં, અતતળમ કત ૂશરનો ભામો હ ાં એને જોલા ગમો. જોય ાં તો એ વાલ વાધાયણ ભાણવ
જેલો જ શતો ! આલી ક્સ્થતતભાાં દયલાને જ્માયે એને ભાયલા ભાાંડયો

, ત્માયે ભને ભનભાાં ફહ દ:ખ

ાં ભાાં ણ ભાયી એલી દળા થઈ. કેટરાક ળબ્દોને જયી શાથભાાં આઘા ાછા કયતાાં જ
થય ાં. દ્ય વાંફધ
ાં ી ભાયો જે ભોશ શતો તે ઊતયી
જ્માયે એનો માય છાંદ ફની ગમો , ત્માયે દ્યય નાના ભહશભા વાંફધ
ગમો. આજે જોઉં છાં તો ફાડા દ્યની ઉય ફેશભાય ભાય ડી યહ્યો છે . ઘણી લખત દમા ણ

આલે છે . યાં ત શાથ એલા વલે છે કે ભાયનેમે યોકી ળકતો નથી.

ોયની ીઠ ઉય ણ આટરા

ફધા ભાણવોનો આટરો ભાય ડયો નશોતો.
બમ એકલાય બાાંગ્મો , છી ભને યોકનારાં કોણ શત ાં ? અભાયી ક ેયીના એક કભય ાયીની કૃાથી એક
ાં ૂ રીટીઓ દોયી ભોટા
નીરયાં ગી કાગની નોટ ભી ગઈ. તેભાાં ભેં ભાયા શાથે ેનતવર લડે લાાંકીચકી
ભોટા કા ા અક્ષયે કતલતાઓ રખલા ભાાંડી.
શયણના ફચ્ ાને નલાાં તળિંગડાાં ઊગે ત્માયે એ જેભ અશીં તશીં ભાથ ાં ભાયત ાં પયે , તેભ ભાયી આ નલી
કાવમસ ૃષ્ટટ રઈને ભેં વૌને શેયાન કયલા ભાાંડયા. ખાવ તો ભાયા ભોટાબાઈ વોભેન્દ્રનાથ ભાયી આ
કતલતાઓથી એલો ગલય અનબલતા કે શ્રોતાઓ બેગા કયલાના ઉત્વાશભાાં તેઓ આખ ાં ઘય ઉય
ની ે કયી નાખતા. ભને માદ છે કે એક હદલવ બોંમતચમે આલેરી અભાયી જભીનદાયી ક ેયીના
ભાણવોની આગ કતલત્લની ઘોણા કયીને અભે ફાંને બાઈ ક ેયીભાાંથી ફશાય નીકતા શતા
ફયાફય એ જ લખતે તે લખતના

,

“નેળનર ેય ”ના વાંાદક શ્રીયત નલગોાર તભત્રે અભાયા

ઘયભાાં ગ મ ૂક્ો. તયત જ ભાયા ભોટાબાઈએ તેભને ચગયફ્તાય કયી કહ્:ાં “નલગોારફાબ, યતલએ
એક કતલતા રખી છે , વાાંબો ને ! ” વાંબાલતાાં કાંઈ લાય ન રાગી. કાવમગ્રાંથાલચરનો ફોજો શજી
બાયે થમો નશોતો. કતલકીતતિ તે લખતે કતલના ઝભ્બાનાાં ગજલાભાાં આવાનીથી પયી ળકતી શતી. હ ાં
ોતે જ તે લખતે રેખક , મરક અને પ્રકાળક ત્રણે શતો. ભાત્ર જાશેયાતના કાભભાાં ભાયા ભોટાબાઈ
ભાયી ભદદભાાં શતા. દ્મ ઉય ભેં એક કતલતા રખી શતી. ફાયણા વાભે ઊબા યશીને ભેં તે ઉત્વાશથી
રરકાયીને નલગોારફાબને ગાઈ વાંબાલી. તેભણે જયા શવીને કહ્ ાં :

“વયવ રખાઈ છે . યાં ત

ેરા „દ્વિયે પ‟ ળબ્દનો અથય ળો?”
„દ્વિયે પ‟ અને „ભ્રભય‟ ફાંને ત્રણ અક્ષયના ળબ્દ છે . ભ્રભય ળબ્દ લામો શોત તો છાંદભાાં કાંઈ ખાટાં
ભોળાં થઈ જલાન ાં નશોત ાં. એ જડફાાંતોડ ળબ્દ હ ાં ક્ાાંથી રઈ આવમો શતો તે ભને માદ નથી. યાં ત
આખી કતલતાભાાં એ ળબ્દની જ ઉય ભાયી વૌથી ભોટી આળા ફાંધામેરી શતી. ક ેયીના ભાણવો ય
એ ળબ્દની ખ ૂફ જ અવય થઈ શતી એ તનતિત લાત શતી. યાં ત નલગોારફાબ એનાથી રેળભાત્ર
ળ્મા નહશ , એટલ ાં જ નહશ , તેઓ શવી ડયા. ભને ાકી ખાતયી થઈ ગઈ કે નલગોારફાબ
વભજદાય ભાણવ નથી. આ છી કદી ણ ભેં તેભને કતલતા વાંબાલી નથી. એ છી તો ઉંભયભાાં
હ ાં ઘણો ભોટો થમો છાં , યાં ત કોણ વભજદાય છે ને કોણ નથી એની યખ કયલાની પ્રણારીભાાં
તલળે હયલતયન થય ાં શોમ એવ ાં રાગત ાં નથી. શળે , બરેને નલગોારફાબ શવે , ણ „દ્વિયે પ‟ ળબ્દ
ભધાનભત્ત ભ્રભયની ેઠે એના સ્થાન ય અતલ ચરત યહ્યો.


