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અ - ક્ષય નાદ ...
ભનુબાઈ ંચોીએ એક રેખભાં કહેલ ું કે , "યાજકાયણનુ ં ામાનુ ં જ્ઞાન સહન
ુ ે ભે તેલા પ્રજાકીમ પ્રૌઢ
શળક્ષણની જરૂય છે ." આ પ્રજાકીમ પ્રૌઢ શળક્ષણ ભાયપત યાજકાયણનુ ં એટરેકે એના શલળા અથથભાં
સભાજજીલનનુ ં ામાનુ ં જ્ઞાન રોકો સુધી હોંચાડલાના એક નાના ળા પ્રમત્ન રૂે આ ુસ્તતકાનુ ં
પ્રકાળન થયું છે . આ જાતની ફીજી અનેક નાની નાની સુદય
ં ુસ્તતકાઓ ણ રોકશભરા ટ્રતટ

,

બાલનગય દ્વાયા ફહાય ાડલાભાં આલેરી છે . દયે ક ખખતસાોથીભાં ૩૨ ાનાં , દયે કની કકિંભત રૂ. ૩ અને
તેની ૧૦૦ નકર પક્ત રૂ. ૨ ભાં અને ૧૦૦૦ કે તેથી લધુ નકર પક્ત રૂ ૧. ભાં ભેલી ળકામ છે . આ
ુસ્તતકાઓની નલ રાખથી લધુ નકરો લહેંચાઈ ચ ૂકી છે .

આ ુસ્તતકાઓ અક્ષયનાદ.કોભ લેફસાઈટ ય પ્રશસધ્ધ કયલાની યલાનગી આલા ફદર શ્રી
ભહેન્દ્રબાઈ ભેઘાણીનો જેટરો આબાય ભાનીએ તેટરો ઓછો જ ડલાનો. આ ુસ્તતકાઓનો

, તેભાંના

સદશલચાય અને જીલનરક્ષી સાકહત્મનો પ્રચાય , પ્રસાય અને લાંચન તથા ભનન થામ તેલી તેભની
ઈચ્છા ઈન્દ્ટયનેટના ભાધ્મભ દ્વાયા  ૂણથ કયલાની તક અભને ભી તે ભાટે અભે સદબાગી છીએ.

ઈન્દ્ટયનેટ જેલા શલળા , સાલથશિક અને અનેક ક્ષભતાઓ ધયાલતા ભાધ્મભ ય આ ુસ્તતકાઓ
મ ૂકલાની શ્રી ગોારબાઈ ાયે ખ (લાી) ની ભહીનાઓથી સેલેરી ઈચ્છા અને અભને તેના ભાટે સત્તત
પ્રોત્સાહન આતા યહેલાની વ ૃશત્ત આનુ ં મુખ્મ કાયણ છે .

આલી અનેક ુસ્તતકાઓ અક્ષયનાદ ય હલેથી સભમાંતયે મ ૂકલી છે . પ્રેયણાત્ભક જીલનચકયિો, ભનનીમ
કૃશતઓ અને જીલનરક્ષી સાકહત્મનુ ં આ એક નવુ ં સોાન છે . આળા છે આ પ્રમત્નનો રાબ ભહત્તભ
લાંચક શભિો સુધી હોંચળે.
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પ્રસ્તાલના

ળાસ્રલાક્મ છે – “વંત બૂમભભ તવા ધાયમંમત” . ૃથ્લી આભ ત ગુરુત્લાકષણના આધાયે ટકી યશી
છે . ણ તે યશેલારામક ફની છે વંતના ગરાંથી . વંતફારજી આલા અભૃત લાષલનાયા વંત શતાં . બારના
ભયલા ડેરા ભાણવ અને ભયલા ડેરી નાણીમા ધયતી ય તેભણે ગરાં ભાંડમાં અને તે અભૃતા થઈ
ગશી. તેની કાંઈક લાતાષ આ નાનકડા ુસ્તકભાં કાળીફશેને

, મળમા ગાભનાં કાળીફાએ કયી છે

. આ

‘અમબનલ દીક્ષા’ તેભના અનુબલની ટૂંકી તલાયીખ છે . વંકચાતાં વંકચાતાં રખેર છે એટરે લસ્તુવંકચ
થમ છે . છતાં તલાયીખી કડીઓ છે . એક નાની , વયર, કાંઈક અફધ ફામરકા , ધભષ વંસ્કાયે કેભ નલા
પ્રકાયની દીક્ષા ાભી અને જન વભાજને દીમક્ષત કમો તેન લૃત્ાંત ગુજયાતને ભે છે .

ભાણવ પ્રેભન બૂખ્મ છે . ટૉલ્વટમે ‘વ્શટ ભેન મરલ ફામ’ રખીને બાયે ચભત્કારયક યીતે વભજાવ્મું
છે કે ભાણવ પ્રેભને આધાયે જ જીલે છે , અને પ્રેભના આધાયે જ ઉછયે છે . આ પ્રેભ જ્માયે મનિઃસ્લાથષ ફને છે
ત્માયે તેભાંથી ઈશ્લયનું સ્લરૂ પ્રગટે છે .

કાળીફશેને આ ઈશ્લયી સ્લરૂની ઝાંખી કયી

. અનયાધાય લયવાદ , બીઅણ તા , ઘયં અંધારું ,

બમાનક લાલાઝડાંની કેટરીમ અમનનકવટીઓ લચ્ચે બારના નોંધાયા ઢાય

, કીઓ, શયીજનના

કૂફાભાં, ભયણાવન્ન ફાઈઓની, શઠે આલેર કીઓ ભૂકી, ઘડા ય વલાયી કયી, ઊંટ ય જઈ પ્રવૂમતઓ
કયાલી, અનેક ફાકનાં ભાલડી ફન્માં . હ્રદમ ગદગદ નથી થતું આ લાંચીને

? ગ્રાભ પ્રદેળની વેલા ત

ભાયાથીમ થડી થઈ છે , ણ આ લાંચીને ભાથું નભી ડે છે .
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કાળીફશેને ત વય બાલે રખી નાખ્મું છે , ણ આ જ લાત ભાનલ ભનના તેભજ કાના દૂયદર્શળ
વામશમત્મકે રખી શત ત શરફરાલી નાખનાય નલરકથા ફની ગઈ શત . બાઈ રદરી યાણુયાએ ‘આંવુ
બીન ઉજાવ’ રખીને ચટીરા પ્રદેળના વેલાકામષ ભાટે આલું કાભ કમુું તે આલ જ ઉદાત મલમ છે . આણે
એને ળબ્દસ્થ કયનાય કઈક કરાકાયની યાશ જઈએ.

–

ભનુબાઈ ંચી ‘દળષક’
૧૫-૦૭-૧૯૮૬
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ભાયા જીલનભાં જે કાંઈ ખડતરણં , વાદાઈ, વેલારયશ્રભ, ગયીફ પ્રત્મે પ્રેભ છે , તે ફઘું ભને ભાયાં
ભાતામતાએ લાયવાભાં આપમું છે . ફાનું નાભ વભયતફા અને ફાુજીનું છટુબાઈ.

ભાયી જન્ભ તાયીખ બાઈજીએ રખી યાખેર છે િઃ ૧૯૧૯ની ૧૮ભી જાન્મુઆયી

. એ લખતે ભાયા

ફાુજી ધયાજીભાં બાઈજીની દલાની દુકાનભાં કાભ કયે . ફાુજીને નાનણભાં બણલાન કંટા, એટરે ફશુ
ન બણ્મા. જે તુયભાં જે ઠાબાઈ ડૉકટયના દલાખાનાભાં કમ્ાઉન્ડય તયીકે નકયીએ યશી ગમા . દલાખાનાભાં
સ્ટ-ભટષભ કયલાનાં ભડદાં આલે . ફાુજીને આલું આલું જાણલાની શોંળ , એટરે સ્ટભટષભ કયતાં ળીખી
ગમા. એભ કયતાં કાકુ , ટાંકા રેલા, ાટાપડી લગેયે કાભન અનુબલ થઈ ગમ . દયદીની વેલા વાયલાયભાં
ફાુજીને ફશુ આનંદ આલત. ણ કુટુંફે કહ્ું , "આભ વેલા કયલાથી દદય નમશ પીટે ", એટરે જે તુય છડી
ધયાજી ભેરડકર સ્ટયભાં બાઈ બેગા આવ્મા . ણ ફે બાઈઓનું ણ થામ એટર લેાય ન શત , એટરે
ફાુજી ખાભગાંલ (ભશાયાષ્ટ્ર) ગમા. એક ળેઠને ત્માં ખાલું ીલુંને વાત રૂમમાના ગાયે નકયી ભી ગઈ

;

યશેલાનું ળેઠને ઘેય.

ફાુજીના કાભકાજ અને પ્રાભામણકતાની ફજાયભાં વુંદય છા ડેરી . એ જઈ યલજીબાઈ એન્ડ
કંનીએ એભની વાથે બાગીદાયીની લાત ભૂકી. ળેઠની યજા રઈને ફાુજી બાગીદાય ફન્મા અને કામવમાન
લેાય ળરૂ કમો . જયા મસ્થય થમા એટરે અભને એણે ફરાલી રીધાં . કામવમાના નભૂના ઘણા આલે તેન
જથ્થ ઘયભાં ઠીક ઠીક એકઠ થત, એટરે ફે બેંવ રીઘી. ફા ઠયને જીલની જે ભ વાચલતાં.

અભાયા કુટુંફભાં રણ ેઢીથી ધભષના વંસ્કાય ચાલ્મા આલતા . ઘયનાં સ્રી ુરુ વ્માખ્માનભાં જામ
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અને વાઘુવંતન વત્વંગ કયે . વુધાયાલાદી યાષ્ટ્રીમ વાધુ એલા ભુમનશ્રી નાનચંદ્રજી ભશાયાજ પ્રત્મે ફાુજીને
ખુફ બાલ . વાને ગુરુજી ણ અભાયે ત્માં આલતા . એભના વત્વંગથી ફાુજીને યાષ્ટ્રીમતાન યંગ રાનમ .
ગાંધીજીનું વામશત્મ શાથભાં આવ્મું અને ફાુજીભાં ભટ રટ આવ્મ . એકદભ તેઓ યાગી ભાંથી લૈયાગી
ફની ગમા. સ્લતંરતાની રડત ળરૂ થઈ , ફાુજી જે રભાં ગમા. જે રભાંથી છુ ટી, ધંધ ફંધ કયી વેલા કયલાન
વંકલ્ કમો . અભે વો શ્રીભદ્દ યાજચંદ્રના ચાશક ફુઘાબાઈને ત્માં અભદાલાદ આલી ગમા

. ફુધાબાઈ ત્માયે

આશ્રભભાં યશેતા. આશ્રભભાં ગાંધીફાુ ભાંદાની વેલા કયતા . ભાયા ફાુજીને ણ એલ જ ળખ . એભની
ાવેથી પ્રથભથી જ ભને એલા વંસ્કાય ભળ્મા કે કઈ ભાંદુ ડે ત એની વેલા કયલી ખૂફ ગભે .

૧૯૩૮ભાં શરયુયાભાં ભશાવબાનુ અમધલેળન બયાલાનું શતું . ભૃદુરાફશેને એભાં વેલા કયલા તૈમાય
શમ એલી વેલીકાઓ ભાટે મળમફય ચરાલી . એભાં શુ ં દાખર થઈ . ભૃદુરાફશેને ભને વોયાષ્ટ્રનાં ગાભડાભાંથી
સ્લંમવેમલકાઓની બયતી કયલાનું કાભ વોંપમું. શુ ં ગાભડાભાં પયી અને વો જે ટરી ફશેનને તૈમાય કયી.

એ જભાના પ્રભાણે અભાયાં વગાં ફાુજી ય ભારું વગણ કયલા ભાટે ર રખતાં . ફાુજી ભને
ુછે ત્માયે શુ ં કશેતી કે, “ભાયે ભીયાં થલું છે , યણલું નથી.”

૧૯૩૭થી વંત ફારજી ભશાયાજના વત્વંગન રાબ અભને ભલા રાનમ શત

. એભની વાથે

લાતચીત કયલાન પ્રવંગ આલતાં ભેં કહ્ું , “ભને રનન કયલાની ભુદ્દર ઇચ્છા જ થતી નથી.” ભાયી દ્રઢતા જઈ
વંત ફારજી ભશાયાજે ત્માયથી ભાયા વંકલ્ભાં પ્રત્વાશન આલાનું ળરૂ કમુું . ભાતાની ભાપક ભાયી ખફય
યાખલા રાનમા અને બ્રહ્મચમષવ્રતના ારન ભાટે ભાગષદળષન આતા યહ્ા.
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એ જભાનાભાં કઈ કુભારયકા અમલલામશત યશેલા દ્રઢ શમ ત તેને દીક્ષાને ભાગે લાી દેલાભાં
આલતી. ભાયાં વગાં ભને દીક્ષા રેલા વતત આગ્રશ કયલા રાનમાં , વાધુ-વાધ્લીઓ ણ ખેંચલા રાનમાં . ણ
ભેં કશી દીધું,” ભને દીક્ષા રેલાનું ભન જ નથી થતું , ત ભાથું ભૂંડાલીને ળું કરું ?” ફશુ મલચાયને અંતે વાભામજક
વેલાની દ્રષ્ટ્રીએ ભને નવીંગન અભ્માવ કયલાન મલચાય વૂઝ્મ . ૧૯૩૮ભાં લાડીરાર વાયાબાઈ શૉમસ્ટર
(અભદાલાદ) ભાં નવીંગના ણા ચાય લયવના અભ્માવક્રભભાં ભને પ્રલેળ ભળ્મ . ત્માયે જૈ ન કે પશદુ ફશેન
આ તારીભ રેલા આલતાં ન શતાં. શુ ં એકરી અને ફાકીનાં ફધાં મિસ્તી ફશેન શતાં.

કરવાની કટડીભાં લગય ડાઘે વાય થઈ જલાભાં ખૂફ વાલધાની યાખલી ડે છે

. તેલું આ

વ્મલવામભાં ણ છે . ડગરે ને ગરે પ્રરબન આલે . દયદીનાં વુખી વગાં બેટ આી રરચાલે , ડૉક્ટયમ
રારચ અને બમ ફતાલી ડગાલલા પ્રમત્ન કયે

. એ ફઘાંથી ભુક્ત યશેલાભાં ભાતા

-મતાના વંસ્કાય ને

આત્ભફ અવયકાયક નીલડેરાં . ભને ફધાં ‘લાઘણ’ કશેતાં , કેભ કે શુ ં કઈથી ડયતી નમશ અને કઈ જયા
એરપેર કયે ત લાઘણની જે ભ ઘૂયકતી

. વભમ જતાં ળીરની વુલાવ પ્રવમાષ છી ડૉક્ટય ણ અદફ

જાલતા. સ્કૉરયળીના જે ૈવા આલતા તે ગયીફ દયદીઓને દલા કે પપારદ રાલી આલાભાં શુ ં લાયી
નાખતી.

ભાયા અભ્માવકા દયમભમાન અભદાલાદભાં શુ લ્રડ થમું ત્માયે ઘામર થમેર અવંખ્મ રક
દલાખાનાભાં આલતાં . ખાટરા ત ૂયા શમ નમશ , એટરે નીચે થાયી આીએ . ડૉક્ટય થાકે એટરે ભાયા
જે લાને ટાંકા રેતાં ને ાટા ફાંઘતાં ળીખલે. ભને દયદી પ્રત્મે ખૂફ વશાનુબૂમત, એટરે યાત રદલવ જમા મલના
કાભ કયતી.
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****
બારભાં જે લું ાણીનું દુિઃખ , એલું જ નકાંઠાભાં ઔધનું દુિઃખ . ચભાવાભાં ક્માયીનાં ાણી
બયામેરાં યશે અને બાદયલાભાં ભેરેરયમાના ખાટરા ઘેયઘેય શમ . ગડગૂભડ, ખવ, ભયડ તથા આંખનાં દદષન
ાય નમશ, ણ ચાવ ચાવ ગાભ લચ્ચેમ એકેમ દલાખાનું જલા ન ભે . એભાંમ ફશેનની પ્રવૂમત લખતે
કઈ આયલાય નમશ . ૧૯૪૪ભાં વંત ફારજી ભશાયાજ વાણંદભાં ચાતુભાષવ કયલા યશેરા ત્માયે ફાુજીના
ભંરીણા નીચે મલશ્લલત્વર ઔધારમ વમભમત યચલાભાં આલી. ભેં વાણંદભાં વેલા આલાનું નક્કી કમુું.

ગાભડાંની પ્રજા પ્રત્મે ભને ખૂફ વશાનુબૂમત શતી . એભાં ણ પ્રવૂતા ફશેનની ીડ બાંગલા શુ ં ખડે
ગે યશેતી. એભન વાદ વાંબતાં શુ ં ક્ષણલાય થભ્મા મલના દડી જતી. ઘીભે ઘીભે ભાયા ફાુજી જ્માં કાભ
કયતા શતા તે મળમા જે લા ઊંડાણના ગાભડાભાં એભને ભદદરૂ થલા શુ ં શોંળે શોંળે ઊડી ગઈ.

મળમા એટરે બાર અને નકાંઠાને વાંધત ફેટ . ચભાવાના ચાય ભાવ એના પયતું ાણી જ યશે ,
અને ઉનાા -મળમાાભાં ગકેડીએ ફગદયા શોંચામ . ફગદયાથી વાત ભાઈર ચારીને અયલેજ કે
બૂયખીના સ્ટેળને શોંચામ. તે મવલામ એ રદલવભાં ન શતી વડક , નશતી ફવ કે નશોંતા લાશનવ્મલશાયનાં
ફીજા કઈ વાધન.

ળરૂઆતભાં વંસ્થા ાવે ૈવા નમશ . અભે શ્રભ તથા વાદાઈથી યશેલાનું નક્કી કયેરું , ફધાં કાભ શાથે
કયતાં. અત્માય વુઘી ળશેયી જીલન જીલેરાં એટરે કૂલે ાણી ક્માંથી બમુું શમ ? ાણી બયલા જઉં ત્માયે ઘડ
જરદી ડુફાડતાં ન આલડે. ગાભની નાની દીકયીઓ ણ શવે અને કશે, “ઢગા જે લડી છે , ણ ઘડમ ડુફાડતાં
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ન આલડતું !” જાતે ફેડું ભાથે ચડાલતાંમ ભને ન આલડે . મનશાયીઓ ભાથે એક દેગડું ભૂકી આે , છતાં ડકી
ડગભગે એટરે ગાભનાં ફશેન ભશ્કયી કયે. ભાયે તણાલું ડે, તેથી ફાુજી ણ ાણી બયલાં વાથે આલે. ફંન્ને
જણ ભાથે દેગડા ભૂકી ાણી રાલીએ અને ગાભ આખું કોતુકથી જુ એ . લગડાંભાં અભે છાણાં રાકડાં લીણલા
જતાં. બારભાં ઝાડનું નાભ ન ભે, એટરે કયગરઠમાં ણ ભશાભશેનતે ભતાં.

ાણીનું ત એલું દુિઃખ કે વાલ ડશુંમ ભશાભશેનતે ભેલલું ડે

. એભાં પટકડી નાંખતામ એ ન

આછયે. એક આખ રદલવ એને આછયલા દઈએ ત્માયે ફીજા રદલવે એ નીતાયી ને ભાંડ ીલા જે લું થામ

.

છી ત ીલાના ાણી ન ટાંક ગાભભાં આલલા રાનમ , ણ તે રેલા ફશુ દુય જલું ડે . લીયડા ગાીને
રક ટીે ટીે ાણી બેગું કયતાં . લીયડાને કાંઠે યાત આખી ાણી ભેલલા ચકી કયતા ફેવે ત ભે

,

નમશતય યાતભાં જ એ ઊડી જામ . અભાયાથી એ ફને તેભ ન શતું , એટરે ટાંકાનું જે ાણી ભેલી ળકતાં તે
અભે ઘીની જે ભ લાયતાં.

કડાં અને લાવણ ધલાનું ાણી બાંબરું ને ડશું તાલનું . એભાં ઢય ડે , ભાણવ નશામ, કડાં
ધુએ ને કાંઠે ગંદકી ણ કયે . એ યગનું ઘય શલાથી લાયલાનું ભન ન ભાને

. ફયે રૂ ઝયે અને ધૂની

ડભયીઓ ચડે , એટરે ઘયની ફશાય નીકલાનું તફાશ ! આ ફધું લેઠતાં અભે ગાભ રક વાથે એલાં બી
ગમાં કે એભની જે ભ જ ધીભે ધીભે એ ભુશ્કેરીઓથી ટેલાઈ ગમાં . ફાુજી યજ કશેતાિઃ “ગુરુદેલની આજ્ઞા છે
કે વભાજને લઘાયેભાં લઘાયે દેલું અને આણે ઓછાભાં ઓછુ ં રેલું .” એથી વાદું , કયકવરયમું ને કાભઢું જીલન
અભાયી રદનચમાષભાં લણાઈ ગમું. છી ત એ એલું વદી ગમું કે મફરકુર સ્લાબામલક રાગલા ભાંડમું.
**********
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ફાુજી શાથભાં દલાની ેટી અને વાલયણ રઈને ગાભડે ગાભડે પયે , વપાઈ કયે , ગાભને દલા આે
અને વાંજે મળમા આલે . શુ ં આલી અને અભે મળમાભાં ઔધારમન આયંબ કમો

. ગાભે ભશાદેલના

ભંરદયન આગન બાગ અભને દલાખાના તયીકે લાયલા આપમ.

ગાભના ાદયભાં જ કસ્ટભ ખાતાએ એના અમધકાયી ને ચકીદાય ભાટે ફેઠા ઘાટનું ભકાન ને
ઓયડીઓ કયાવ્માં શતાં . લીયભગાભની રાઈનદયી નાફૂદ થમા છી એ ભકાન અલાલરુ ડમું યશેતું શતું

.

પ્રામમગક વંઘે ગાભના વશકાયથી એ લેચાણ રીઘું. ભકાન શતું બંગાય શારતભાં. ાછની ઓયડી ને ઓવયી
અમધકાયીના ઘડા ફાંઘલાન તફેર શત.

ત્માં અભે યશેલા ગમાં ખયાં , ણ યજ વા ને લીંછી નીકે . અભે રાકડાંન વાણવ ફનાલયાવ્મ .
વા-વામરમાં નીકે તે કડીને દૂય ભૂકી આલીએ . છાયાભાંથી લીંછી ડે . વૂતી લખતે ખાટરા નીચે
તેરું ભૂકી યાખીએ . તેરા ય ચાયણી ને તેના ય ઈંટ યાખતા . ચીમમ ડખાભાં યાખીને વૂલાનુ . લીંછી
દેખામ એટરે ચીમમેથી કડી તેરાભાં નાખી , ભાથે ચાયણી ઢાંકી, ઉય ઈંટ ભૂકી દઈએ અને તેને વલાયભાં
દૂય નાખી આલીએ.

ભકાનભાં એક ભટ નાગ યશેત શત , કયડે ત ાલું ાણી ન ભાગીએ . જાણે ઘયન ભામરક શમ
તેભ આખા ભકાનભાં પયત . રદલવે કઠી ાછ ડમ યશે , યારે ખાટરા નીચે કે વંડાવને ગમથમે ણ
જલા ભે. ણ કદી કઈને ડંખ દીઘ નશત. અભે એલાં ટેલાઈ ગમાં શતા કે એની ફીક ણ ન રાગતી . ભેં
વૂચના આેરી કે આ ઝેયી નાગને કઈએ છં છેડલ નમશ , એ કઈને યંજાડત નથી . ઘણાં લયવ ફાદ જ્માયે
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શુ ં ફશાયગાભ ગઈ શતી ત્માયે ફધાંએ બેગા થઈ એને પ્રબુના ધાભભાં શોંચાડી દીઘ . ફશાયગાભથી આવ્મા
છી ચાય રદલવ વુઘી નાગને જમ નમશ , એટરે ભેં ૂછમું . ફધાંના ભોં ડી ગમાં . શુ ં વભજી ગઈ ને ફરી ,
“તભે નાગને પ્રબુના ધાભભાં ભકલ્મ રાગે છે .તેના પ્રામમશ્લત્ તયીકે શુ ં રણ ઉલાવ કરું છુ ં . શલેથી વા કે
ફીજાં જીલજં તુની પશવા ન કયળ.”

જકે એ ફઘાંન બમ મનયથષક ન શત . અલાયનલાય ગાભભાં વા કયડલાના ફનાલ ફન્મા કયતા .
એક લાય મુષણ આવ્માં . મુષણભાં શુ ં અઠ્ઠાઈ કરું . અઠ્ઠાઈ જે લી ૂયી થઈ અને ાયણાં કયલા ફેઠી ત્માં
એક ઘડેવલાય આવ્મ ; કશેિઃ કાળીફેન , ભાયા જુ લાનજધ દીકયાને વા કયડમ છે ; જરદી ચાર .” શુ ં
ાયણાં કયલા ન યશી ને દલા રઈને ઘડા ય ફેવી ગઈ , દલા કયી. વા ઝેયી ન શત , એટરે પ્રબુકૃાએ
દયદી ફચી ગમ. વાંજે ાછી આલીને ાયણાં કમાષ.

છી અભે ભકાન રયેય કયાવ્માં . નમમાં, ખેડ લગેયે કાઢી નાખીને તયાં નાખ્માં . જે તુયભાં ભાયાં
ભટાં બાબુ દેલરક થમાં ; એભની ફઘી ઘય લખયી ભને આલાભાં આલી. ણ ભેં ત બ્રહ્મચમષન વંકલ્ કમો
તે લખતથી જ રયગ્રશ ણ છડમ શત , મભરકત યાખી નશતી . એટરે ભેં એ ઘયલખયી વંસ્થાને આી
દીઘી. ભાયી ાવે ભાય મફસ્તય શત . જભલા વંસ્થા આતી શતી . કડાંરત્ાં ભાયા બાઈઓ ૂયાં ાડતા
શતા. છી ભાયે ફીજી જરૂરયમાત જ ક્માં યશી?

ઔધારમ પ્રગમત કયતું યહ્ું. પયતા લીવ ભાઈરના મલસ્તાયભાંથી રક આલલા રાનમા. પ્રવૂમતગૃશની
વ્મલસ્થા થઈ અને દય લયવે ૩૦ -૩૫ ફશેનને પ્રવૂમતગૃશભાં વાયલાય આલાભાં આલતી . ફાકી મલમઝટે
www.aksharnaad.com

Page 12

મારી અભિનવ દીક્ષા – કાશીબહેન મહેતા

જલું ડતું અને ફાય ભાવ ભને ૩૦૦ થી ૧૦૦૦ મલમઝટ આલતી

. મળમા યશેલા ગઈ છી થડા જ

ભમશનાભાં ભાયે ાવેના ગાભડે પ્રવૂમતના કેવ ભાટે જલાનું થમું . પ્રવૂમત કયાલતાં ફંગડી ત કાઢી નાખલી ડે .
ફંગડીન ભને ફશુ ળખ . જે ઘયભાં પ્રવૂમત કયાલલા ગઈ તેભાં એક ભટી દીકયી શતી , તેને ભેં ભાયી ફંગડી
વાચલલા આી. પ્રવૂમત છી ભને ફંગડી ાછી આતાં ેરી ફશેને ૂછમું , “ફશેન, આલી ફંગડી કેટરાભાં
ભે?”
ભેં કહ્ું, “ફે રૂમમાભાં.”
એણે ફાજુ ભાં ઊબેરા એના ફાુ ાવે આલી ફંગડી રાલલા ફે રૂમમા ભાનમા . ફાુએ ક્રધામભાન
થઈને કહ્ું,”ફશેનને જભાડલા ભાટે દવ રૂમમા લેાયીને ત્માંથી ભાંડ વ્માજે રઈ આવ્મ છુ ં , અને તાયે ફંગડી
જઈએ છે ?” એભ કશીને એક ધર ચડાલી દીઘી . આ દ્રશ્મે ભને મલશલ કયી ભૂકીિઃ શુ ં ગાભડાભાં વેલા કયલા
આલી છુ ં કે ફીજાને દુિઃખી કયલા ? ભેં ભાયી ફંગડી ેરી ફશેનને આી દીઘી અને ભન વાથે મનશ્લમ કમો કે
શલેથી ફંગડી શેયલી નમશ.

જીલનભાં કેટરીક ઘટનાઓ આણને ઊંચે રઈ જલાભાં ભદદરૂ થતી શમ છે

. શુ ં કઈ ત્માગ

કયલાના આળમથી ગઈ નશતી , ણ રયમસ્થમતએ જ ભને વંકલ્ આપમ અને ભાયાથી વંકલ્ વશેજે
રેલામ.
*************************
ઔધારમના કાભન મલસ્તાય લધલા રાનમ . ન વયલયની વાભે ાયનાં રીંફડીનાં ગાભ વુઘી
શડીભાં ફેવીને જલું ડતું . ઘય અંઘાયાભાંમ ઘડે ચડી એકરાં - અટૂરાં જલાભાં ભને ડય નથી રાનમ . ગભે
તેલા મલકટ વંજગભાં ણ દયદીની લશાયે શોંચી જલામ એ ભાટે શુ ં વદા ભાયી જાતને કેલતી યશુ ં છુ ં .
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જે ભ જે ભ શુ ં ગાભડાંભાં કાભ કયતી ગઈ તેભ તેભ એનાં અજ્ઞાન
આલત ગમ . શાડભાયીબમાષ જીલને રકને ભૂઢ ફનાલી દીઘા શતા

, લશેભ, ગયીફી ને ગંદકીન ખ્માર
. મળમાના ઢાયલાવભાં ઓયી ,

અછફડા ને ભાતાન લાલય વ્માપમ,એની જાણ થતાં અભે લાવભાં જઈ રકને વભજાલીએ . ણ તેભની એક
જ લાત શમ – ભાતાજીની આડી છે એટરે દલા ત ન જ અામ . અભાયી લાત જ ન વાંબે અને અભે
શોંચીએ તે શેરાં કૂફાનાં ફાયણાં ફંધ કયી ચાલ્માં જામ.

એક ઢાયના છકયાને બાયે ળીતા નીકળ્મા. અભે એને વભજાવ્મું કે “ભાતાજી તાના ફાકનું ફૂરું
ન ઈચ્છે ; એ ત એનું ફાક વાજુ થામ એભાં જ યાજી થામ

. ભાટે ચાર , શુ ં દલા કરું .” એણે શા કશી .

ત્માયથી યજ શુ ં એ ફાકની આંખ ધલા , કાન વાપ કયલા ઢાયલાવભાં જલા રાગી . રયણાભ વારું
આવ્મું. ળીતા ળભી ગમા ને ફાક કાંઈ ણ ખડખાંણ મલના શેભખેભ ાય ઉતયી ગમું

. એથી ઢાયને

મલશ્લાવ ફેઠ. કઈને કાંઈ થામ તએ ભને જલા ફરાલી જલા રાનમા જે ભ જે ભ તેભની વાથે વંકષ લધત
ગમ તેભ તેભ શુ ં એભને રખતાં , લાંચતાં ને ગણતાં ળીખલતી ગઈ ; આભ એ અબણને આંખ આલી . ધીયે
ધીયે એભના લશેભ એથી ઓછા થમા.
********
બય ચભાવું શતું . વાંજન વભમ શત. એ લખતે કેવયડીથી એક ઘડેવલાય આવ્મ ને કશેલા રાનમિઃ
” કાળીફા શાર , ખાટર થાત નથી .” ેટી તૈમાય કયીને શુ ં ઘડા ય ફેવી યલાના થઈ . જયદાય લયવાદ
લયવત શત. યસ્તાભાં ફે કાંઠે લશેતી નદી આલી . ભને તયતાં આલડતું ન શતું . વાભે કાંઠે ફે ભાણવ ફેઠેરા
શતા. એભને આલેરાં જઈ તે આ કાંઠે આવ્માં . ભને રાકડીઓથી ફે ફાજુ થી ફેમ જણાએ ખબેથી કડીને
નદી ાય કયાલી . છી નીતયતાં કડે ઘડા ય ફેઠી . ઘૉડ ણ ઘડીભાં આભ ગ ભૂકે ને ઘડીભાં તેભ ભૂકે ,
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એટરે ભારું ળયીય ડરભડર થમા કયે . વભતુરતા ભાંડ જલાતી. રણ કરાકે કેવયડી શોંચ્માં . જઈને જમું
ત ફે લાઘયણ દાણા જલા ફેવી ગમેરી . ફીજી ફશેન ેરી ફાઈના ેટ ય ઘક્કા ભાયતી શતી . દયદી
ફૂભાફૂભ ાડતીિઃ ” ભયી ગઈ યે… ભયી ગઈ .” ભેં જઈને શેરાં ત એ ફધાંને મલલેકથી ઘડીક ફશાય જલાનું
કહ્ું, ણ ભારું વાંબે જ નમશ , ઊરટાની ભને ઘાંટા ાડી કશેલા રાગીિઃ “ચારી જા , નમશ ત ભેરડીભા
ઝાડા-ઊરટી કયાલી તને ભાયી નાંખળે .” ભેં કહ્ું , “બરે ભાયી નાખે , ણ અત્માયે ત તભે અશીંથી જાલ .” એ
ફધી ગા દેતી દેતી ફશાય નીકી.

છી દયદીને નરુકઝન ફાટર ચડાવ્મ . એટરે એનાભાં ળમક્ત આલી . ત્માં ફાકના શાથનું દળષન
થમુ,ં ફાક આડું શતું. શાથ કાીને ફાકને પેયલીએ ત જ તે જન્ભી ળકે તેભ શતું , ભાયી ાવે શથીમાય શતું
નપશ. ગાભભાંથી ધાયીમું ભંગાલી , તેને ઉકાીને તેનાથી શાથ કાી નાખ્મ , ફાકને પેયલીને પ્રવલ કયાલી
દીધ. રણ ટાંકા આવ્મા, ણ એ ફાઈ ફચી ગઈ. આખું ગાભ બેગું થમું શતું. ફશેન ત ભને લશાર જ કયલા
રાગી શતી . ઘય વાલ ગયીફ શતું , એટરે શથીમાય ઉકાલા તેરું ણ ડળીને ત્માંથી રાલેરા . વાભેથી
લીવ રૂમમા એને યાફ અને દૂધ લગેયે ભાટે ભેં આપમા . રીભડાના ાનની થાયી એ જ એનું એન્ટીવેમપટક .
વાતભે રદલવે ટાંકા કાઢલા ગઈ ત્માયે જમું ત જયામ વેમપટક થમેરું નશીં

. ંદય રદલવ છી એ ફશેન

ઘાવની ગાંવડી રાલતી થઈ ગઈ.

ભૂી ફાલીથી તેડુ આવ્મું . આલનાય બાઈ કશે , “ભાયી દીકયીને ખાટર નથી થત , કાળીફા,
ચારને.” શુ ં ઘડે ફેવી યલાના થઈ . યસ્તે કીચડ . ઘડું ઉબું યશી ગમું , છે લટે ફે રકરભીટય રાકડીના ટેકે
ચારતી ગઈ. છી ફે જણ ભાંડ ફેવી ળકે એલી શડી , જે ને ત્માં તરડમ કશે છે તેભાં ફેઠાં . એ તરડમ ણ
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કાણાલા. તેડલા આલનાય વતત છામરમાથી ાણી ઉરેચ્મા કયે

. શડીને લાંવડાથી શરેવા ભાયે ત્માયે

ાણીની છારકથી કડા બીંજામ . એલી મસ્થમતભાં યાતે દવ લાનમે યાણગઢ શોંચ્માં . ભડું થઈ ગમું શતું
એટરે વાભે ઘડ રઈને તેડલા આલેરા તે યાશ જઈ જઈને ચાલ્મા ગમેરા.

કાદલ ખૂંદતા ખૂંદતા અભે ભૂી ફાલીએ શોંચ્મા . ેટ્રભેક્વ વગાલીને આખું ગાભ યાશ જતું
ફેઠું શતું . જમું ત પ્રવૂમતને લાય શતી . ભેં દયદીને ઘેનનું ઈન્જે ક્ળન આીને વૂલાડી દીધી . શુ ં ગયભ ાણીએ
નશાઈ. ઘયનાંના ઘેયદાય કડાં શેયી દયદી ાવે જ વૂતી

, વલાયે અગીમાય લાનમે ફાકન જન્ભ

વયતાથી થમ . ગાભભાં ઘેય ઘેય ભેરેરયમાના ખાટરા છે તે જાણ્મું એટરે ચાવ દયદીઓને દલા ને
ઈન્જે ક્ળન આીને ફીજે રદલવે યાતે આઠ લાનમે મળમા ાછી આલી.

એક લાય ચભાવાભાં ફગદયા મલમઝટે જતાં ઘડ બડક્મ અને આડ ડી ગમ . શુ ં નીચે ાણી અને
ચીકણી ભાટીભાં ડીને પવાઈ ગઈ . શાથ ઉંચા કયીને જે ભ નીકલા ભથું તેભ તેભ ઉંડા ઊતયતું જલામ . ફૂભ
વાંબી એ બાઈ દડી આવ્મા . ભને કાદલભાંથી કાઢી ઘડે ફેવાડી ફગદયે રઈ ગમા . દયદીને વભમવય
વાયલાય આી ળકાઈ.

એક લાય જનળાીથી ભાણવ તેડલા આવ્મ. ભેં ઘડા ય વાધનની ેટી ખાભાં રીધી. ેટીભાંના
શમથમાય ખખડમાં ને ઘડ ફે ગે ઝાડ થમ . રગાભ વખત ઝીરી યાખી , વખત કડથી શથેી છરાઈ
ગઈ. શુ ં ડી નીચે . થાાના શાડકાભાં મતયાડ ડી . ાછ આલત ભાણવ યડલા રાનમ . ભેં કહ્ું , “શલે
જરદી ભીઠાુય શોંચ અને ગાડાનું કશે એટરે લશેરા જનળાી શોંચીએ.”
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ગાડું આવ્મું , ચાય ાંચ ગદડાં ણ વાથે રાલેરા , પયતા ગદડા લીંટાી ભને ગાડાભાં ગઠલી

.

જનળાી આવ્મું એટરે ફશેન ઉંચકીને ભને દયદી ાવે રઈ ગમાં . ફાક ભયી ગમેરું જણામું અને દયદીના
ેટભાં ુષ્ક ાણી બયામું શતું . દયદીને નરુકઝન ફાટર ચડાવ્મ ને ઈન્જે ક્ળન આપમું . ભયેરા ફાકન
પ્રવલ થમ. ફાઈ ફચી ગઈ. છી તયત ગાડું જડાલી વૂતી વૂતી મળમા શોંચી. ત્માં ાદયે ફવ ઉબેરી ને
ઉડલાની તૈમાયીભાં શતી . ફાુજીને વંદેળ ભકલ્મ , એ આલી શોંચ્મા . અભે અભદાલાદ ગમાં વીધાં
દલાખાને. ફ્રેક્ચય શતું એન ઉામ કયાલી ફીજે રદલવે મળમા ગઈ . થાયી ાવે જ દલાખાનું ગઠલી દીધું .
વૂતાં વૂતાં દયદીને તાવતી અને દલા કે ઈન્જે ક્ળન આતી . ડી ગમાના ખફય લડદયે શોંચતાંજ બાઈ
ને બાબી દડતાં આવ્માં , કશે “ઘયે ચાર , ત્માં વાયી વાયલાય થળે . ભેં કહ્ું “અશીં આવાવ ચારીવ
ભાઈરના ઘેયાલાભાં ડક્ટય કે દલાખાનું નથી. દયદીને છડીને ભાયાથી કેભ અલામ? શેરા દયદીની ભાલજત,
છી ભાયી . ભને ત દયદીની આમળથી જરદી વારું થઈ જલાનું છે .” ફન્મું ણ એભ જ . દઢ ભાવભાં
તદ્દન વારું થઈ ગમું.

એક વાંજના લયવતા લયવાદભાં ઝાંથી તેડું આવ્મું . ઊંટ ય એકદભ ઉડી. ફેટયીના ાલય ખરાવ
થઈ ગમા શતાં એટરે પાનવ રીધું , ણ તે શરલાઈ ગમું , છતાં બગલાન બયવે ઊંટ ભાયી ભૂક્મ. ચાય કરાકે
શોંચ્મા. લયવાદ વત્ત ચારુ જ શત . ઘનઘય યાતભાં ઝાં શોંચી ત ખયી , ણ ગે એલી ખારી ચડી
ગઈ શતી કે ઉતયામ જ નશીં, ભને તેડીને દયદીની ાવે ભૂકી.

નાનકડ ગ કૂફ, તેભાં એક થાયી ણ ભાંડ યશી ળકે . શેયેરી વાડીને એટરાં થીંગડા રગાડેરા કે
ભૂ વાડીનું કડું કમું તે ખ્માર જ ન આલે . ઘયભાં એક ણ મત્ની તેરી જલા ન ભે . લેાયીને ત્માંથી
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તેરું ભંગાલીને વાધન ઉકાલા ડમાં . દયદીને પ્રવૂમત શેરી જ શતી. પયવે (ચીીમા)ની જરૂય ડે તેભ
રાનમું. પ્રબુનું નાભ રઈને પયવે કમુું . ફાઈ ને ફાક ફેઊ ફચ્માં . આલા જે લું એ બાઈ ાવે કળુંમ
નશતુ.ં ઊરટાનું ભેં ડળીને લીવ રૂમમા આીને કહ્ું , “ફાઈને યાફ લગેયે ાજ .” ટાંકા આવ્મા શતા, એ
કાઢલા ગઈ ત્માયે પયી ઊંટ ઉય ફેવીને જલાનું થમું, ટાંકા વાયા યશેરા અને ફાક ણ તંદુયસ્ત શતું.

ચભાવા છી એ ફાઈ ળાક રઈને આલી , “કાળીફા ! તભે ભને ફચાલેરી , ળાક દેલા આલી છુ ં .” ભેં
કહ્ું, “ૈવા રે ત રઉં .” એ ળયભાતી ફરી , “છકયાને ટરાભાં નાખીને રાલી છુ ં .” ભેં તેને યભાડમ , ને
ાંચ રૂમમા આપમા . ભાંનું શેત તેભજ રદરની અભીયી ગયીફી લચ્ચેમ ઝકી ઉઠતા જઈને ભારું હ્રદમ
આનંદથી બયાઈ ગમું.

યારે આઠ લાનમે અભે પ્રાથષના કયતાં શતાં એ લખતે બાભવયાથી તેડું આવ્મું
ચીકણ ગાય ખૂંદતાં રણ કરાકે ત્માં શોંચ્મા
અવયથી દયદીને રીરી ઊરટી થતી શતી

. લયવતા લયવાદભાં

. જમું ત ફાક ેટભાં ભયી ગમું શતું અને તેના ઝેયની
. જ પ્રવૂમત કયાલું ત રશીની જરૂય ડે એટરે ગાભના

આગેલાનને અભદાલાદ રઈ જલા કહ્ું . એ ફધાં કશે , “વાલ ગયીફ છે . ૈવમ નથી, અને ચાય ફાક છે .
ભજૂ યી કયીને ભાંડ ખાલા બેગાં થામ છે ત્માં અભદાલાદ રઈ જલાનું કેલી યીતે કયે ?” ભેં કહ્ું , “અભાયે મલમઝટ
કે દલાના ૈવા નથી રેલા , ઉયાંત દયદી તેના મત અને ભાયા પ્રલાવનું ખયચ શુ ં ઉાડીળ .” છી ઘયભાંથી
ફે રણ ખારી ભાટરાં રાલીને ભૂક્માં અને કહ્ું , “આટરું અભે કમુું , શલે ગાભની ણ કાંઈ પયજ ખયી ને ?
જે ને આલાની ઈચ્છા શમ તે અનાજ આ ભાટરાભાં નાખી જામ

.” ળરૂઆત ભુખીએ કયી . એભાં ંદય

રદલવ ચારે એટર રટ , દા ને ચખા થઈ ગમાં . ડળી ફશેન કશે , “છકયાં શુ ં વાચલીળ .” આભ
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ગઠલામું.

વડક ગાભથી ફે રકરભીટય દૂય શતી . દયદીને ખાટરાભાં વુલાડી વડકે રાવ્મા . ારડી ઊતયી વીધા
લાડીરાર શમસ્ટરભાં કેવ દાખર કયાવ્મ . ડક્ટય કશે , “રશી આલું ડળે .” દડતી બ્રડ ફેંકભાં ગઈ ,
ભારું રશી રેલાનું કહ્ું . રશીની ફટર રઈ પ્રવૂમતગૃશભાં શોંચી . ફાક જનમ્મું ને ફાઈ ફચી ગઈ .
ફાઈને એના વગાંને બાલીને ફગદયા શોંચી . ત્માંથી ેટી ભાથે ઉાડીને ાંચ ભાઈર ચારતી મળમા
શોંચી ગઈ.

લીયભગાભ તારુકાના કામરા ગાભભાંથી ફે ફુકાની ફાંધેરા ભાણવ ભધયાતે આવ્મા ને કશે

,

“લાઘાબાઈ ભુખીને ઝાડ ેળાફ ફંધ થઈ ગમાં છે , ઝટ આલ.” ફશાયગાભથી ળાંતાફશેન ભાયે ત્માં આયાભ
રેલા આલેરાં એ ત યાતલેાએ આ ફે ફુકાનીધાયી ભાણવ અને તેભન ભુમસ્રભ શેયલેળ જઈને જ ડયી
ગમાં, ધીભેથી ફલ્માં , “ફાયણં ઊઘાડતાં જ નપશ .” ભેં કહ્ું , “આલી ભેઘરી યાતે બયલયવાદભાં ભુશ્કેરી લગય
કઈ ન આલે . આણે બગલાન ય બયવ યાખલ જઈએ

.” શુ ં ત તૈમાય થઈ ઘડા ય ચડી ણ

ળાંતાફશેને ભનથી ફાધા રીધી; “ફશેનનું ભઢું જમા છી ાણી ીળ.”

રણ કરાકે કામરા શોંચ્મા. આખું ગાભ ેટ્રભેક્વ વગાલી યાશ જતું ફેઠું શતું . દયદીને બીને કડે
જ તાસ્મા. ેટભાં ગેવ થમ શત . ઝાડ ેળાફ ફંધ એટરે દુખાલાથી દયદી ફયાડા ાડતા આટે . એક
લૃદ્ધ બાઈને વાથે યાખીને એનીભા આી . થડીજ લાયભાં ઝાડ ેળાફ થઈ ગમાં , વ્માકુતા ભટી ગઈ ને
લાઘાબાઈને ળાંમત થઈ ગઈ . ણ એનીભાની ની કાઢી ત્માયે એટરા જયથી ઝાડ છૂ ટી ગમેર કે ભાયા
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કડાં એનાથી ફગડી ગમેરાં . ભેં સ્નાન કમુું , એભની ફીફીન શેયલેળ શેયી રીધ . ભુમસ્રભ રયલાયના
ફશેન ત ભને બેટી-બેટીને ને ચૂભીને લશાર કયલા રાનમાં.

જ વાધકની દ્રમિ વાપ શમ ત નર્સવગનું કાભ એલું છે કે દયદીનું ળયીય જ વેલાનું વાધન ફની જામ .
મનત્મ ળયીય વાથે કાભ રેલાનું શલાથી ળયીયની જડતા ને અમનત્મતાનું બાન થામ છે

, ને તેભાં યશેરા

યભાત્ભાનાં દયદીરૂે દળષન થામ છે . ઉયાંત પરગબેદના બાલ મલવયામ છે . આ કાભભાં નાતજાત કે સ્રી
ુરૂના બેદ જ યશેતા નથી.

૧૯૪૭ ભાં વંતફારજી ભશાયાજે વાણંદભાં કામષકતાષઓન ચાય ભાવન લગષ યાખ્મ

. ગાભડાના

પ્રશ્નની ચચાષ થતી . આયનમના પ્રશ્નભાં ભૂન યગ કાઢલાના ઉામની વભજણ આલાભાં આલતી

.

અભે ફા દીકયી ણ અલાયનલાય લગષન રાબ રેતાં.

એભાં એક લખત ભશાયાજશ્રીએ કહ્ું “તન , ભન અને આત્ભાના યગ ળું છે ? કેભ થામ છે , અને કેભ
ભટે ? એનું જ્ઞાન અામ . અજ્ઞાન જામ એલી વભજ ત આલી જ ડે . વભજ આલી શમ ત ણ જ્માં
તાની ભશેનતના પ્રભાણભાં બાલ ઓછા ભે , ગયીફી જ બયખી રે અને અણથી યગ થામ , ત્માં દલા
ળું કાભ કયે ? વાજ થામ ત્માં પયી ભાંદ ડે ! એટરે, ગાભડાનાં રકને એભના કાભના ફદરાભાં ણ
જે ટરા દાભ ભે , ત જ વાજા યશેલા જે ટર આશાય ભી ળકે . ભાટે ખેડુતભંડ ઉબા કયી એને ૂયા બાલ
ભે અને મુક્તાશાય ભે તેલા ઉામ ણ અજભાલલા જઈએ . તેભનું ળણ ન થામ ભાટે વશકાયી ભંડી
દ્લાયા મધયાણ ને જરૂયીમાતની લસ્તુઓ ભે તેલા શાટની વ્મલસ્થા ણ ગઠલલી જઈએ . તેભને લશેભભાંથી
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છડાલલા જઈએ . વાપ વુઘડ યશેલાની ટેલ ાડલી જઈએ . આભ આણં કાભ કેલ દલા રેલાનું કે
વાયલાય કયલાનું નશીં , ગાભડાંને વલાુંગી મલકાવની દ્રમિએ ઘડલાનું છે . આણે જ્ઞાનૂલષક વેલા દમાનાં કાભ
કયલાનાં છે . વેલા એ વાધન છે અને વાધ્મ તે વભાજનું વલાુંગી શ્રેમ છે

. બાયે કયલેયા , વ્માજખયી,

નપાખયી લગેયેના વકંજાભાંથી ગાભડું છૂ ટે નશીં ત્માં વુધી યાહ્ત , વુધાયણા અને વેલાના કાભ થીંગડા જે લાં
ફની યશેળે.

ગુરૂદેલન વભાજ યચનાન પ્રમગ રક્ષભાં યાખીને અભે ખેડૂત ભંડની પ્રલૃમત્ને ણ અભાયા કામષન
ામ ગણમૌ મળમાાભાં વશકાયી ભંડી ને બંડાય ળરૂ થમાં . વ્માજ લટાલ ને ધીયાણનું કાભ કયનાયા , ભાર
અગાઊથી ખંડી રેનાયા, તાની ધાક કે લગથી ગાભ ય કડ યાખનાયાં ભાથાબાયે તત્લભાં વલાટ થમ
અને કેટરાકે આલીને ભને કહ્ું ણ ખરું કે “કાળીફા, તભે દલાદારૂ બરે કય, ણ અભાયા યટરા ય શાથ ન
નાંખ. તભે ભંડી ઊબી કય છ ત અભાયા વ્માજની આલક ફંધ થઈ જળે . બંડાયે વસ્ત ભાર આ, ત
અભાયા શાટે કણ આલે ? ભાટે ઈ ભૌંડી લાું યશેલા દ . અભાયી આજીમલકા ફંધ થળે ત તભને ગાભભાં
યશેલું બાયે થઈ ડળે .” અને છી જાવામચઠ્ઠીઓ ણ આલલા રાગી . ભેં ત એક જ લાત કયી કે , “અભે ત
વંતફારજી કશે તેભ કયીએ . કઈના ડયાવ્માં કે ભતથી રગીયે ન ડયીએ . ભત ત એક જ લાય આલે છે .”
એટરે વો વભજી ગમાં કે કાળીફશેનને ભતની ફીક ફતાલલી પગટ છે

. છી જ્માયે ગણમતમાની ડખે

યશીને ઢાય લગેયેને જભીન અાલલા નલરબાઈ , અંફુબાઈ અને અભે વાથે ગમાં ત્માયે દયફાય ફંદૂક રઈ
ડયાલલા આવ્માં. ણ ડગે એ ફીજાં ! આલા થડા સ્થામત મશતને ફાદ કયતાં ગાભે ભને દીકયી ેઠે યાખી છે .
ગાભ ફશાયના ફંગરાભાં એકરી યશુ ં, ણ ક્માયેમ કડલ અનુબલ નથી થમ.
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ઢાયભાં જે ભ જે ભ કાભ થતું ગમું તેભ તેભ ધીભ ગણગણાટ ળરૂ થમ – આ રકને જભીન ભળે
ત આણં કાભ કણ કયળે ? ઢાય અત્મંત ગયીફ કભ . ભોવભના રદલવભાં ભજૂ યી કયે અને દરયમાકાંઠે થેગ ભથ, ભચ્છી લગેયે ય જીલનમનલાષશ કયે . તેભને ડતય જભીન અાલી , જાતભશેનતથી ાણી રાલી ખાયી
જભીન ભીઠી કયાલી . ાંચવ રૂમમા ઊછીના રાલી ળેય બંડની વગલડ અાલી અને ભંડી ળરૂ થઈ

.

ધીયધાય કયનાયાઓ ધકભાલે કે શલે કઈને ાળેય ઘઉં ણ ઉધાય નશીં દઈએ . એટરે અભે યેળપનગની દુકાન
કયી. ભંડી ાંચ લષભાં ત ચારીવ શજાયનું ધીયાણ કયી ળકે એલી વધ્ધય ફની ગઈ . વાત લયવભાં ભંડીએ
મફમાયણ ફેંક કયી . તુટેર ફંધ જાતભશેનતે ફાંધ્મા , ભાટીકાભના કન્ટ્રેક્ટ રેતી થઈ . બંગી, શયીજન, લાઘયી
અને ઢાય વાથે ભીને કાભ કયલા રાનમા.
આભ નૈમતક , પ્રાગમતક ફ અને સ્થામત મશત લચ્ચે એક ગજગ્રાશ ળરૂ થઈ ચૂક્મ શત

, જે ભાં

પ્રગમત ળુબ ફની થતી શતી . એલાભાં એક પ્રવંગ એલ ફન્મ કે જે ણે કયી કવટી કયી . ગાભડાભાં કાભ
કયનાયને કાલાદાલાન કેટરી શદ વુધી વાભન કયલ ડે છે તે વભજલા ભાટે આ પ્રવંગ ઉદાશયણ છે .

શુ ં અને ફાુજી મળમાાભાં જ્માં યશેતા શતાં તે ભકાનની ફાજુ ભાં કેટરીક ઓયડીઓ શતી

. એભાં

ડૉક્ટય, કમ્ાઊન્ડય અને એક ખાદી કામષકયના કુટુંફ શતાં . કમ્ાઊન્ડય બાઈને તેભના ત્ની વાથે ભનભે
નશત. એટરે એ વાથે યશેતા નશીં યંતુ ભાયી પ્રેભૂલષકની વભજાલટથી એ તાના મત વાથે યશેલા
આવ્માં. એને છએક ભાવ થમા, ફંનેન વંવાય યાગે ડી ગમ શત.

૧૯૫૭ભાં ભુમનશ્રી વંતફારજીના ચાતુભાષવ ફાલા ાવે આંદયડા ગાભભાં ચારતા શતા
અલાયનલાય શુ ં તેભની ાવે જઈ આલતી
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આલેરી. વલાયે ઔધારમ જલા નીકી ત્માયે તાયાફશેનને અલીના ાન આપમાં અને કહ્ું કે તયલેમરમા
ફનાલજ, આણે ફયે ખાઈળું . શુ ં દલાખાને ગઈ. તાયાફશેનને અેલીના ાન ફાપલા પ્રાઈભવની જરૂય
છે એલી ખફય આલતા કમ્ાઊન્ડય બાઈ દલાખાનેથી પ્રાઈભવ રઈ જઈ ઘેય આી આવ્મા

. તાયાફશેને

ાન પ્રાઈભવ ય ફાપલા ભૂક્મા શતાં . દયમભમાન પ્રાઈભવની ઝા એભના વાડરાને રાગી અને એ વગી
ઉઠ્માં. એભની ફૂભ વાંબીને ફાજુ ની ઓયડીભાંથી ડક્ટયના ત્ની દડી આવ્માં . તાયાફશેનને આગભાં
વડામેરા જઈને એ દડીને દલાખાને આવ્મા ને ખફય આી . શુ ,ં ડક્ટય અને તાયાફશેનના મત ફંગરે
ગમાં. ણ અમનનદેલે તાનું કામષ ૂરૂં કયી નાખ્મું શતું . તાયાફશેનનું આખું ળયીય બડથું થઈ ગમું શતું . ફશેન
છે લ્રા શ્લાવ રઈ યશી શતી , ભાંડ ભાંડ એ મફચાયી એટરું ફરી ળકી કે , “કાળીફશેન, ભાય અંગૂઠ રઈ
લ્મ, જે થી ભાયા ભૃત્મુ છી નકાભા એભને કઈ શેયાન ન કયે.”
ભેં કહ્ું, તું જયામ પચતા ન કય, શેયાન કયલાલાું કણ છે ? અભે ફેઠાં છીએ ને !”

ભેં તયત બાઈરારબાઈને કહ્ું , “તાકીદે પ્રાઈભવ રઈને દલાખાને શોંચ અને ઈન્જે ક્ળનના વાધન
ગયભ કયીને જરદી રઈ આલ.”

એ દડતા ગમાં અને વાધન રઈ ાછા આવ્માં

. ત્માં વુધીભાં ત ખેર ખરાવ થઈ ગમ શત

.

ગાભભાં ખફય ડી. આખું ગાભ બેગું થઈ ગમું. વોએ ભીને એભના અંમતભ વંસ્કાય કમાું.

આ ઘટના આંખ વાભે જલાથી ડઘાઈ ગમેરા ડક્ટયને ગાભના ભુખી તાને ઘેય તેડી ગમા
કમ્ાઉન્ડય બાઈ તાની ભાતા ાવે વાણંદ ગમા
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મજનાના ભકાનભાં યશેલા ગમાં. આ રદલવભાં ફાુજી ફશાય શતાં એટરે ફંગરાભાં શુ ં એકરી યશી ગઈ.

ભુખીએ આ તક ફયાફય ઝડી . એભણે એલી ત આફાદ લાત ગઠલીને ભૂકી કે જે ની કઈ કલ્ના
ણ બાનમે જ કયી ળકે. ફીજા જ રદલવથી ગાભભાં એ ચણબણ ચારલા રાગી.

“તાયાફશેન પ્રાઈભવની ઝાથી ફી ગઈ એ લાત જ કાળીફશેને ઉજાલી કાઢેરી છે . પ્રાઈભવ ત
ત્માં શત જ નશીં ; ફંગરાન પ્રાઈભવ ત ફંગરાભાં જ ડમ શત

. એને ફંગરાભાં ડેર કેટરામ

ભાણવએ જમ છે . એટરે પ્રાઈભવ કમ્ાઉન્ડયના ઘયભાં શત જ નશીં

. આ ત કાળીફશેન અને

કમ્ાઉન્ડય લચ્ચે આડ વ્મલશાય શત ને તાયાફશેન યશેલા આવ્માં એટરે આડખીરી થઈ ડમાં

. ભાટે

કાળીફશેને તાયાફશેનને વગાલી ભૂકી !”

આલી લાતને લા રઈ જામ છે

. કઠ ગાભના રીવથાણે નનાભી અયજી ણ થઈ

. રીવે

ગાભભાંથી રકના મનલેદન રેલા ભાંડમાં . ફંગરાભાં ડેર પ્રાઈભવને જનાયાનાં મનલેદન ણ રેલામાં

.

ફીને ભયણ થલા છતાં ભુખીને કેભ જાણ ન કયી ? રીવથાણે કેભ ખફય આી નથી ? સ્ટ ભટષભ કેભ
કયલાભાં ન આવ્મું ? ળફને તયત અમનનવંસ્કાય કેભ કયી નાખ્મ? આથી કેવ ાક થામ.

ભશાયાજશ્રી ઊંડા મલચાયભાં ડી ગમા . એ મલળે એભનુ વાયી ેઠે પચતન ચાલ્મું . ભડેથી શુ ં મળમા
જલા નીકી ત્માયે ભશાયાજશ્રીએ ભયક ભયક શવતાં ણ ગંબીયતાથી ભને કહ્ું

, “એભ કયીએ ત ?

કચરયમાથી લીયાબાઈને મળમા ભકરીએ; એ આખા રકસ્વાની તાવ કયે .” (લીયાબાઈ ખેડૂત ભંડના એક
www.aksharnaad.com

Page 24

મારી અભિનવ દીક્ષા – કાશીબહેન મહેતા

આગેલાન શતાં.)

આ વાંબીને ભાયે ભાથે મશભારમ તૂટી ડમ શમ એલું અનુબલલા રાગી

. આશ્ચમષ, દુિઃખ અને

ળયભથી રદનભૂઢ ફની ગઈ . ઘયતી ભાયગ આે ત વભાઈ જં ઉં , એભ થઈ આવ્મું . ળું જલાફ આલ એ
વૂઝ્મું નશીં.
ભશાયાજશ્રીએ પયી ૂછમું, “કેભ, ફયાફય ને?”
એક તયપથી ભશાયાજશ્રી તયપની અનન્મ શ્રદ્ધા અને બમક્ત

, ત ફીજી તયપ ભાયા ય આલેરી

આંધીભાં આશ્લાવન આલાને ફદરે તાવંચ નીભલા જે લી અકલ્પમ લાત ભશાયાજશ્રી તે કયે , ત તેની
અવય કેલી થામ?
જલાફ ‘શા’ કે ‘ના’ ભાં આલ ત જઈએ એટરે શુ ં ભાંડ ભાંડ કશી ળકી કે, “બરે ભકર.”

લીયાબાઈ મળમા આવ્માં . ફાુજીએ આશ્લાવન આપમું કે , “ભશાયાજશ્રી જે કાંઈ કશે તેભાં વોના
કલ્માણની જ લાત શમ.”

એક રદલવ શુ ં નજીકના ભીઠાુય ગાભે ગઈ શતી . કઠ થાણાના પજદાય ત્માં આલેરા . એ કશે –
“તભારું મનલેદન રેલાનું છે , તભાયા ભકાનની જડતી રેલાની છે .”

ભકાનની ચાલી શતી તે પજદાય તયપ રંફાલીને ભેં કહ્ું , “લ્મ આ ચાલી , જાલ મળમા , તભાયે જે
કાંઈ જડતી રેલી શમ કે તાવ કયલી શમ તે ખુળીથી કય
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મલમઝટે આલેરી નશીં આું. મળમા આલીને આીળ.”

પજદાય મફચાયા વાલ ચૂ થઈ ગમા. ચાલી રેલા જે ટરી પશભત ણ ન કયી ળક્મા.

કઠ રીવની તાવભાં કાંઈ પાવ્મા નશીં એટરે ભુખીએ વી . આઈ. ડી. ભાયપત તાવ કયાલલાની
તજલીજ કયી. એ ખાતાના પજદાય એક રદલવ ગુંદી આશ્રભભાં આવ્મા અને અંફુબાઈને કશેલા રાનમાં , “ભેં
તાવ કયી છે . લાતભાં કાંઈ ભાર નથી. આ ફધી ભુખીની યભત છે .” અને રીવ તાવનું પ્રકયણ ૂરું થમું .
લીયાબાઈએ તાવ કયીને જે કાંઈ અશેલાર ભશાયાજશ્રીને આપમ શમ એ ત એ જાણે

. ણ એક રદલવ

નાનચંદબાઈ (શારના સ્લાભી જ્ઞાનચંદ્રજી ) ગુંદી આવ્મા અને અફુબાઈને કશેલા રાનમા “કાળીફશેન જે લા
મલર ફશેન ય ભુખીએ જે તદ્દન ખટાં આ ચડાવ્માં અને રકભાં જે ઝેયી લાતાલયણ ેદા કમુું

, તેનું

રીવ તાવભાં બરે કંઈ જ ન લળ્મું , એભનું ધામુું બરે ન થમું , ણ ભુખીના આ કાલાદાલા ત ખુલ્રા
ાડલાં જ જઈએ . કાળીફશેન જે લા નીડય અને મલર ફશેને આ ફધું વશન કમુું , ણ ફીજા કઈ ફશેન
શત ત તે આઘાત જ કયત. એટરે ભુખીને ફધાઠ આલ જઈએ.”

અંફુબાઈએ મળમા જઈને ળું કયલું એ મલળે મલચાય કયી રીધ . આ તયપ મળમાના ભુખીના ત્ની
ફીભાય ડમાં શતાં . એ ફાઈએ ભને ફરાલી . શુ ં જે લી ડેરીભાં દાખર થઈ કે ભુખીએ ત્ની ય ક્રધે
બયાઈને કશેલા ભાંડમું, “આ યાંડને ળા ભાટે ફરાલી ! એના શાથે તે વારું થતું શળે?”

ભુખીના ત્ની જાજયભાન શતાં , ભાયે ભાટે ખૂફ આદયભાન યાખતાં . એભણે મતને ગયલાઈથી
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જલાફ આપમ , “રાજ ળયભ યાખ જયા , આ વતીવાધ્લી જે લા કાળીફશેનને ભાથે વાલ ખટું આ
ઓઢાડમું છે તેથી યો યો નયકભાં ડળ નયકભાં . દલા ત શુ ં એભની જ રેલાની છુ ં . ભત આલળે તમ એભને
શાથે જ ભયલું કલ્માણ ભાનીળ.”

ત્નીન આ જલાફ ભુખી નીચા ભોંએ વાંબી યહ્ાં . ભેં ભુખીને શવતાં શવતાં કહ્ું કે , “તભે ના
ાડળ તમ તભાયે ત્માં જરૂય ડળે ત્માયે શુ ં તભાયી ફધાની દલા કયલા આલલાની.”

દયમભમાન નક્કી કયેરા રદલવે નાનચંદબાઈ અને અંફુબાઈ મળમા આવ્માં . એભણે ફે -ીીક રદલવ
ગાભભાં પયી રકવંકષ વાધી રીધ . છી ભુખીને રથી વૂચના આી રણ રદલવની ભશેતર આીને
જણાવ્મૂં કે , “કાળીફશેનને ભાથે ખટું આ ચડાલીને જે એભને શેયાન કયલાભાં આવ્માં તે તભાયી બૂર શતી
એ લાતન સ્લીકાય કયી , ગાભની જાશેય વબાભાં રેમખત કફૂરાત કયી ભાપી ભાગ

, નમશતય તભાયા આ

અયાધ વાભે રકભત જાગ્રત કયી ળુમદ્ધ પ્રમગ કયલાભાં આલળે .”

રણ રદલવ ૂયાં થમાં . વાંજ ડી . ભુખી એક કાગભાં રખીને રાવ્માં . અભે કહ્ું , “યારે જાશેય
વબાભાં આલીને એ લાંચ અને ભાપી ભાંગ.” કફૂર થમા. યાતે ગાભની ભટી વબા થઈ, એભાં ભુખીએ ભાપી
ભાંગી.

નાનચંદબાઈ અને અંફુબાઈએ આ આખા રકસ્વાની મલગત રક વભક્ષ ભૂકી અને ભુમનશ્રી
વંતફારજીની દ્રમિ જે વભજ્મા શતા એ પ્રભાણે વભજાલીને કહ્ું
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યાભચંદ્રજીના ભનભાં વશેજ ણ ળંકા નશતી છતાં બમલષ્મભાં રકાલાદને મફરકુર ગુંજાળ ન યશે એ
દ્રમિએ અમનનયીક્ષાન મલમધ કયલાભાં આવ્મ શત . આ રકસ્વાભાં કાળીફશેન મલળે ણ ભશાયાજશ્રીના
ભનભાં કળી ળંકા નશતી છતાં ખેડૂત ભંડી જે લી તટસ્થ વંસ્થાના ીટ પ્રભુખ લીયાબાઈને તાવ ભાટે
ભકરીને રકાલાદને ભાટે સ્થાન યશેલા દીધું નથી . યાભયાજ્મભાં તે દેળ કાની રયમસ્થમતભાં ધફીની
ખટી ટીકાન વભાજભાંથી કઈએ પ્રમતકાય કમો નશીં . તેથી મત યાભે યાજા તયીકે તાના કતષવ્મારનભાં
દ્રઢ યશીને વીતાન ત્માગ કમો , ને એ યીતે એક આદળષ દાખર ફેવાડમ કે યાભયાજ્મભાં યાજા ણ એક
ધફીની ટીકાને ભાન આીને વલાષનુભમતના આદળષ પ્રત્મે આદય વ્મક્ત કયે છે . યાભયાજ્મની આ મસ્થમતભાં
ૂર્શત કયલા ભાટે ભશાયાજશ્રી વભાજ જાગૃમતનું તત્લ ઉભેયી ળુમદ્ધ પ્રમગ વૂચલે છે
કાળીફશેન ય ચડાવ્મું ત ખુદ રક જ અયાધન જલાફ ભુખી ાવે ભાગે

. ભુખીએ ખટું આ
. રયણાભે વભાજ

કાળીફશેનન ફચાલ કયે છે એ જાણી હ્રદમને વભાધાન ભે.”
આભ આ અમનનકવટીભાંથી શુ ં અમણળુદ્ધ વાય થઈ . શલે ભને વો કાળીફશેનને ફદરે ‘કાળીફા’
કશેલા રાનમાં અને આજે ણ શુ ં કઈન ણ દ જમા મલના વોને વભાનબાલે ભારું લાત્વલ્મ ીયસ્મે
જાઉં છુ ં .
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ટાઈ વેટીંગ - પ્રમતબા અધ્મારૂ, જીજ્ઞેળ અધ્મારૂ
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