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અક્ષયનાદ ઈ–વંસ્કયણ
તાયીઓ ૧૬ ભાર્ચ ૨૦૧૦ના યજ અક્ષયનાદ ય પ્રથભ ઈ ુસ્ત મ ૂેલ,ુું ઍ છી
વલવલધ ઈ-ુસ્ત મ ૂાતા યહ્ાું છે, ડાઉનરડ થતાું યહ્ાું છે. આ શ્રેણી આઔ
લધાયતા શ્રી પ્રફુલ્રબાઈ ળાશનુ ું અનુબલબાથુ, અનેવલધ વભાજમઔી
ામોની વાથે વ ુંામેરી તેભની સુદય
ું માદ જેભાું ભતીની જેભ યલામેરી છે,
ઍવુ ું આ સુદય
ું
ુસ્ત, જાણે ળફયી યાભને ફય અચણ યતી શમ ઍલી
બાલનાથી તેભણે લાુંર્ને અચણ યુું છે. આ સુદય
ું ુસ્ત પ્રસ્તુત યતા અનેયા
શચની રાઔણી થામ છે. અક્ષયનાદની આજ સુધીની ઈ-ુસ્તની ડાઉનરડ
વ ુંખ્મા કણી વ ુંતાય યશી છે. આ નલતય પ્રમઔને વયવ આલાય ભળ્મ ઍ
ફદર અક્ષયનાદના વલે લાુંર્વભત્ર અને શુબેચ્છન આબાય ભાનુ ું છું. આ
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ુસ્ત ભાટે શ્રી ગોારબાઈની (http://gopalparekh.wordpress.com) ઈચ્છા
આનુ ું મુખ્મ ાયણ છે. આલા ુસ્ત અક્ષયનાદ ય આલળે. પ્રેયણાદામી જીલન
ર્રયત્ર, ભનનીમ કૃવતઐ અને જીલનરક્ષી વારશત્મનુ ું આ ઍ નવુ ું વાન છે.
શ્રી પ્રફુરબાઈ જેલા વહ્રદમ લડીરની અનુભવત અને ભદદને રીધે 2010ભાું જ
પ્રાવળત ુસ્ત, 100 ફૃ. મ ૂલ્મ શલા છતાું અક્ષયનાદના લાુંર્વભત્ર ભાટે તદ્દન
ભપત અશીં મ ૂલાની યલાનઔી ભી છે ત્માયે શ્રી પ્રફુલ્રબાઈના અનુબલ
વોની વાથે લશેંર્ી યહ્ાન આન ુંદ છે ત શારદિ કૃતજ્ઞતા ણ છે. આળા છે આન
રાબ ભશત્તભ લાુંર્ સુધી શોંર્ળે. અક્ષયનાદના ડાઊનરડ વલબાઔભાું આલા
અને ુસ્ત ડાઊનરડ ભાટે ઉરબ્ધ છે .
- જીજ્ઞેળ અધ્મારૂ
11 જૂ રાઈ 2011, પ્રથભ ઈ – વુંસ્ યણ
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ુ ીય ચૌધયી
વહુના વગા પ્રફુલ્રબાઈ – યઘલ
ઔાુંધીજીઍ ―રશિંદ સ્લયાજ‖ભાું નોંધ્યુ છે ે ઍ ઔાભભાુંથી ડૉક્ટય અને લીરઍ
ઉર્ાા બમાચ ઍ છી ઍ ઔાભન વલાવ થમેર, ઍનુ ું સ્લાસ્્મ સુધયે લ,ુું
ઔાુંધીજી ઍ છી ણ વાર્ા ડતા યહ્ા શળે, ણ ઍભને ઓટા ાડે ઍલા
ઍભના અનુમામીઐ લીવભી વદીભાું જલા ભળ્મા છે, અને ઍ ણ યફુંદયથી
ફહુ દૂય નશીં ઍલા વાલયકુુંડરાભાું. ઍભનુ ું નાભ છે ડૉ. પ્રફુલ્રબાઈ ળાશ. વ્મક્ક્ત
અને

વભાજનુ ું આયગ્મ

સુધયે

ઍભાું ઍભની

અને ઍભનાું

ધભચત્ની

ઈન્ન્દયાફશેનની ણ ઍલી જ વનવફત. પ્રફુલ્રબાઈઍ (જન્ભ 30-09-1932,
રીંફડી, ઍભ. ફી. ફી. ઍવ. 1958, લડદયા) વાલયકુુંડરાભાું તફીફ તયીે
http://aksharnaad.com
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ૂ વભમભાું મગ્મ
વેલાઐ આલાન પ્રાયું બ મો અને ઍભની બાલનાને ટું 
પ્રવતબાલ વાુંડય. ઍ આઓા વલસ્તાયના સ્લજન ફની ઔમા. પ્રવૃવત્તઐ ઉભેયાતી
ઔઈ. વદઔત દીયી વનરના નાભે સ્થાેરા પાઉન્ડેળન દ્વાયા ફશેનને
સ્લાલરુંફી ફનાલલાની વાથે ે લલાના પ્રમત્ન ળફૃ થમા. યક્તવત, રીઐ
જેલા યઔન
ક્ષમવનલાયણ,

વ્મા

પ્રવતાય ળફૃ થમ. રડનીના યઔની વાયલાય,

ફા-ુસ્તારમ,

વળષ્મવૃવત્તઐની

જઔલાઈ,

વૃક્ષ

ઉછેય ,

રાઐની તારીભ જેલી પ્રવૃવત્તઐભાું આ દું વત્તઍ વરિમ યવ રીધ. જીલનના
વલવલધ ક્ષેત્ર વાથે જડાતા ઔમેરા નાતાને રયણાભે જે અનુબલ પ્રાપ્ત થમા ઍ
વાર્લીને ળબ્દભાું મ ૂક્યા. અંઔત મ ૂડીભાું વહુન ે બાઔીદાય ફનાવ્મા.
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ૂ વભમભાું ફબ્ફે
પ્રફુલ્રબાઈના પ્રથભ ુસ્ત ―ભનેઓ નાનુ ું ભન ભટુું‖ ની ટું
આવૃવત્તઐ થઈ, વાથે વાથે પ્રફુલ્રબાઈની આયગ્મ વેલાઐ અને ુસ્તારમ
પ્રવૃવત્તને ણ લેઔ ભળ્મ. ળબ્દ દ્વાયા વ્મા જીલનની વેલા યનાયા આલા
રેઓ ઔાુંધીજીના લાયવાને જીલ ુંત યાઓે છે, ગુજયાતી બાાની વાર્ી લ ુંદના યે
છે.

ુ ીય ચૌધયી
– યઘલ
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ળફયીનાં ફોય ભીઠાં જ રાગે...
કુુંડરાથી 15 રભી દૂય 700 ભાણવની લસ્તી ધયાલત ુું ઍ ઔાભડુું છે .
તેની આજુફાજુનાું ઔાભડાુંઐભાું અભે 11 ુસ્તારમ આેરાું. તે અંઔે
ઍ ામચિભ મજેર. વાુંજના ર્ાય લાગ્મે અભે ત્માું શોંચ્માું. નાન ુું ઔાભ,
ે  ઘ ૂભટા તાણીને ઍ છી
ઔાભનાું ફધાું ુરુ સ્કૂરભાું આલેરા. ફશન
ઍ આલતી શતી. ઔાભનાું ર અને ફાથી ભેદાન બયાઈ ઔયુ.ું
ફાઍ જુદા-જુદા અલબનમ વાથે ામચિભ આપ્મ. ુસ્તલાુંર્નની
અઔત્મ અભાયે વભજાલલાની શતી. અભે તે ફા અને લડીરને
વભજાલી.
http://aksharnaad.com
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ે છે લ્રે ફેઠી શતી. તે લાયું લાય ઊંર્ી થઈને અભને જતી શતી.
ઍ ફશન
ભને કુત ૂશર ત થયુું યું ત ુ અભાય ામચિભ  ૂય થમ ત્માયે ઍ વળક્ષ તે
ે ને ભાયી ાવે રઈને આવ્મા. ―વાશફ
ે , આ ફશન
ે ને તભને ભવ ુું છે .‖
ફશન
દીયી 25 લચની શળે . તેના ળબ્દ ભાયા શૈમાભાું જડાઈ ઔમા. ફરી,
ે ને
―ળફયી યાભને ભલા આલી છે .‖ હ ુંુ ાુંઈ વભજ્મ નરશ ઍટરે ફશન
ે , ત ુું શુું શલ
ે ા ભાઔે છે ?‖ તેના ળબ્દભાું – ‘વાશફ
ે , હ ુું ભરશરા
 ૂછ્ુ,ું ‘ફશન
ૉરેજભાું બણતી‖તી, અભે શરયજન છીઍ. ભાયી ાવે પીના ૈવા ન શતા
ે ને હ્ુું ે ભાયે બણવ ુું છે ણ પીના ૈવા નથી ઍટરે નાભ
ઍટરે વાશફ
ાઢી નાઓ. વપ્રક્ન્વારે હ્ુું ે ઈન્ન્દયાફેન ાવે જઈને લાત ય. તને
ના નરશ ાડે.‖
http://aksharnaad.com
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તે દીયી ભાયાું ત્ની ઈન્ન્દયા ાવે આલી, ને ૉરેજભાું પી બયલાની છે
ે ાું ત દીયીનાું ઔાભાું ડૂભ બયાઈ
અને પી બયી ળે તેભ નથી તેભ શત
ઔમ અને આઔ ફરી ન ળી. ઈન્ન્દયાઍ તેને જઈતી યભ આી
ઍટરે દીયી શયઓાતી ૉરેજ પી બયલા ઔઈ. અભાયા ફેભાુંથી ત આ
લાતન ુું સ્ભયણ ઈને ન શત ુું અને 4 - 5 લચ ણ થઈ ઔમાું શતાું.
ે ા ય આનુંદ શત. લાત આઔ
દીયીની આંઓ બીની શતી યું ત ુ ર્શય
ે , અત્માયે હ ુું સ ુયેન્રનઔય ફી.ઍડ. યી યશી છું. ભાયે કયે
ર્ારી. ‘વાશફ
ઔરાું યળ? વાભે યસ્તાની ેરી ફાજુ જે ઝુંડુું છે ત્માું ભાયી ભા ઊબી
છે .‖ ભાઍ રાજ ાઢેરી શતી અને અભને જતા શતા.
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ે ા ય અલણચનીમ આનુંદ
અભે તેના કેય ઔમા. ભા-દીયીના ર્શય
છલામેર શત. ઍલ બાલ ઈ જ લાય જલા ભે . ઍભની ઍ ઈચ્છા
શતી ે ભાયી વાથે પટ ડાલલ. પટગ્રાપય ત તૈમાય જ શત. લચ્ર્ે
ભને ઊબ યાઓીને પટ રેલાભાું આવ્મ. આ લર્ત્ર ભાયા સ્મૃવતટ યથી
ઓવત ુું જ નથી. આલાું નાનાું ભાનલીઐનાું હ્રદમભાું, તભે તેભને ાુંઈ
ણ ભદદફૃ થમા શલ ત તભાયે ભાટે હ્રદમભાું ેટર ઉભ છરાત
શમ છે તેની ક્લ્ના ન યી ળામ.
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ગાભડાની ળાાઓ અને ગ ુરુજીઓ
અભયેરી જજલ્રાનાું પ્રાથવભ ળાાનાું ફાને ઈતય લાર્ન યતાું યલા
અને ટી.લી. થી દૂય યલા દયે ઔાભડાની ળાાભાું ુસ્તારમ ઓરીઍ
છીઍ. ઍ લચભાું 100 ુસ્તારમ થમાું ઍટરે અભે ઍ ામચિભન ુું
આમજન યુું. 100

ળાાઐભાું લાતાચ,

લત ૃત્લસ્ધાચ,

લર્ત્રાભ,

યું ઔ ૂયણી અને ફારઔીત શયીપાઈ મજલાભાું આલી. અભાયા આશ્ચમચ
લચ્ર્ે 25000 ફાભાુંથી 8000 ફાઍ બાઔ રીધ. દવ-દવ
સ્કૂરના અભે ઝન ાડેરા. દયે ઝનભાુંથી તેની વેભીપાઈનર થઈ. તે
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જલાન ુું અભે નક્કી યુું. દયે ઝનભાું સદય
ુું
ામચ થઈ યહ્ુું શત ુું તેથી
અભને આનુંદ થમ.
યું ત ુ વાલયકુુંડરાની ન્માળાાભાું ઔમાું ત્માું અભે ાુંઈ ન ૂતન જયુ.ું ત્માું
જઈને  ૂછ્ુું ે ‘ેભ ફયાફય ર્ારે છે ને!’ ઍ વળક્ષે ખ ૂફ ઉત્વાશથી
ે , અમુ ફાને હ ુું કયે
ભાુંડીને લાત યી. જે આભ શતી, ―વાશફ
ે ાું
ફરાલલા ઔમ. ઍ ઔયીફ કયભાું અભાયી સ્કૂરનાું ફે ફા યશત
શતાું. ત્માું જઈને તેની ફાને  ૂછ્ુું ે ફુંને ફા ક્યાું છે ? ભાઍ જલાફ
આપ્મ ,ે ‘આજે યજા શતી ઍટરે ફુંને ફાને ઍ લાડીભાું ાભે
ભલ્મા છે . ’ ભેં હ્ુું ે તે ફુંને શોંવળમાય ફા છે અને સ્ધાચ ભાું યહ્ા છે .
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તેઐ ઈનાભ ભેલે તેલાું છે . ઈ લાડીઍ ઔમા છે તે તેની ફા ાવેથી
જાણી રીધુ.ું વીધ ભટયવાઈર ય લાડી ય ઔમ. ફુંને ફા ાભ
યતા શતા. લાડીના ભાલરની યજા રઈ ફુંને ફાને સ્કૂટય ય રઈ
આવ્મ. જુઐ વાભે ફેઠાું તે ફા.’ અભને ફા ફતાવ્માું. તે વળક્ષન
શયઓ ભાત ન શત. પાઈનર સ્ધાચ ભાું તે ફાને ઈનાભ ભળ્યુ.ું
ફાની ઓેલના યનાયા આલા વળક્ષ દયે સ્કૂરભાું શમ ત ફાન ુું
બાવલ ેવ ુું ઉજ્જલ ફને! અભને ત અભાયા ામચભાું અને અલા
આદળચલાદી વળક્ષ ભળ્મા છે તેન આનુંદ છે . ફીજી ઍ ળાાભાું અભને
આભુંત્રણ ભે લુ.ું ફયડી 1000 ભાણવની લસ્તીન ુું ઔાભ. ઔીયના જઔરન
ું
ુું
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ે ી શલા શોંર્ી નથી. તેભાું 124 વલદ્યાથીઐ અને
છે લાડાન ુું ઔાભ જ્માું ળશય
123 વલદ્યાવથિનીઐ અભ્માવ યે. લત ૃત્લ સ્ધાચ , લર્ત્રાભ, સ ુરેઓન,
ે ાની, યું ઔ ૂયણી, ભાટીાભ, ક્લીઝ લઔેયે 11
લાયતા રઓલાની અને શલ
ામચક્ર્ભ યાઓેર. 237 ફાભાુંથી 180 ફાઍ સ્ધાચ ભાું બાઔ રીધેર.
ભાટીાભભાું ત ઈઍ ઔામ, કડ, ઔાડુું, ભટય લઔેયે સદય
ુું
ફનાલેરાું.
ઍ ફાીઍ ત ઍટલુું સદય
ુું
લર્ત્ર દયેલ ુું ે ઈ વાયા લર્ત્રાયે દયુું
શમ તેભ રાઔે! દયે સ્ધાચ નાું ત્ર્ણ ઈનાભ ઍભ 33 ઈનાભ અભે રઈ
ઔમેરાું. યું ત ુ જ્માયે સ્ધાચ  ૂયી થઈ અને ઈનાભ આલાન ુું ળફૃ થયુું
ત્માયે ભને થયુું ે અભાું ત ઍ ણ ફા ભ નથી. 180 ફાને
અભે ઈનાભ આપ્મા.
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ે ની ઊંર્ી પી રઈને ર્રાલતી સ્કૂર યતાું આ સ્કૂર ાુંઈ ભ ન
ળશય
શતી. ફલ્ે ઍભ શી ળામ ે અશીં જ્માયે ફા લત ૃત્લ સ્ધાચ ભાું
ફરતાું ત્માયે નીડયતાથી તેભન ુું લતવ્મ આતાું શતાું. ફાભાું ેટરી
ળક્ક્ત ડેરી છે તેન અભને ઓય અન ુબલ થમ. આણી દટ ળશ ેય
ે ભાું ળફૃઆતથી બણલા
તયપ શમ છે . ખ ૂફ ૈવા ઓર્ીને ફાને ળશય
ભરીઍ છીઍ. આલી નાની ઔાભઠી ળાાઐને વમૃદ્ધ ન યી ળામ?
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ભન ુ ભસ્તાન – એક અરગાયી ભાણવ
ભન ુબાઈ ટેર તેભન ુું નાભ. વો તેભને ―ભન ુ ભસ્તાન‖ શીને જ ફરાલે.
ે ાન ુું ઈ સ્થાન નરશિં. શા, ળધલા શમ ત સ્ભળાનભાુંથી ભી
તેભન ુું યશલ
આલે. ભટેબાઔે તેભન ઉતાય સ્ભળાનભાું. જ્માું જ્માું ભન ુબાઈ જામ ત્માું
તેભના ર્ાશન ાય નરશ. શજાયની ભેદની લચ્ર્ે તેઐ જ્માયે ઔઝર
ફરતા શમ ત્માયે ટાુંણી ડે તણ વુંબામ ઍલી નીયલ ળાુંવત
સ્થાઈ જામ. વોને ઔઝરથી તયફ યી દે. અલાજભાું ઍલ યણ
અને ભધુય ે યાત લીતી જામ ણ ઈને ઓફય ન ડે.
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વાલયકુુંડરાભાું ફે કયે તેભન ઉતાય - ડૉ. લયાને ત્માું ે ભાયે ત્માું. વભમ
વાથે ઈ રેલાદેલા નરશ. ભસ્તપીય ભશરે પરભાું ડી જામ ત યાત્રે ઔભે
ત્માયે આલે. ફાયણુું ઓઓડાલલાની લાત નરશ. લુંડી ઠેીને અંદય આલતા
યશ ે ે ાઈથી ઉય ર્ડીને ભેડીભાું સ ૂઈ જામ.
ઍ લઓત યાત્રે ભડા આવ્મા. લફલ્રી ઔે અંદય આલી ફશાય ઐવયીભાું
રુંફાવ્યુ. અભે તેની ભડે સ ુધી યાશ જઈને સ ૂઈ ઔમાું શતાું. જયા અલાજ
થમ ઍટરે ભાયાું ત્નીઍ ફાયણુું ઓલ્યુું અને ભન ુજી ડાઈ ઔમા. ભીઠ
ઠ ણ આપ્મ. ફે શાથ જડીને શ ે, ―ભૈમા, ભ ૂઓ રઔી શૈ.‖ તેભનાું ભાટે
જભલાન ુું યાઓેલ ુ ઍટરે યાત્રે પ્રેભથી જભાડયા. ઊંક ણ નાના ફાની
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જેભ તયત આલી જામ. તેભના ભાટે દી ઈ સ્ેવળમર લસ્ત ુ ફનાલામ
નરશ. જે તૈમાય શમ તે પ્રે ભથી જભી રે.
ઍ લઓત તેભને ક્ષાકાતન હભ
ુ ર થમ. તેભાુંથી વાયા થઈ ઔમા.
વાલયકુુંડરા આવ્મા ઍટરે તેભન ુું વું ૂણચ ર્ૅ-અ યાલાન ભેં આગ્રશ
યાખ્મ. તભને મગ્મ રાઔે તેભ ય તેભ હ્ુ.ું તાવતાું ફધુું નૉભચર શત.ુું
તેભણે ભને ઍ ઔઝર વુંબાલેરી જે અભે ટૅ યેરી છે . તેભાું દદચ
બાયબાય છે . તેભના મુઓે વાુંબીઍ ત્માયે ેલ દદીર ઔામ છે તેન
ખ્માર આલે :

http://aksharnaad.com

P a g e | 25

ત ુભ ત શ ફેદ દચ , ક્યા જાન ૈ વા દદચ શૈ.
ે ા શૈ, રવ ભજે ા દદચ શૈ .
દદચ શત
રતના અચ્છા, રતના ભીઠા, રતના પ્માયા દદચ શૈ,
વવપચ રદરભેં દદચ શ, લ દદચ બી ક્યા દદચ શૈ .
દદચ ભુંદે ઈશ્ શૈ, જ ળયાપા દદચ શૈ ,
ક્ી
ુું ઈશ્ ઍ દદચ રશ, જ ઉમ્ર બયા દદચ શૈ,
શ નરશ વતી દલા જજવી, લ વા દદચ શૈ !
ત શાથ યઓને વે મે ક્યા ભીટ જાનેલારા દદચ શૈ !
ત ુભ  ક્યા ભાલુભ મે દદચ રતના ભીઠા દદચ શૈ ...
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રતના ભીઠા દદચ શૈ. ઑય રવ ે રદરા દદચ શૈ .
શભવે સ ુન સ ુન ય યઔે દદે રદરા ક્યા ઈરાજ,
જાઐ ઈજાયા ય, જા ય ય અના ઈરાજ.
દદચ ભુંદે ઈશ્ ી, ૈ વી દલા ૈ વા ઈરાજ.
અમ તફીફ જાલ, ત ુભવે શ ન વેઔા ભેયા ઈરાજ.
મે દલા લ રદર યેઔા, રદરભેં જજવા દદચ શૈ ,
ત ુભ ત શ ફેદ દચ , ક્યા જાન ૈ વા દદચ શૈ.
ક્ી
ુું દદચ રદર ા દસ્ત શૈ,
માની ે આતા શૈ રદરે વાથ વાથ,
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ખુદ ઍ વાથી વભરા શૈ રદર  રદરી વાથ વાથ ,
જફ બી દેઓા શૈ ત દેઓા શૈ રદરી વાથ વાથ,
ત ુભ જુદા યશતે શ, મે યશતા શૈ રદરી વાથ વાથ,
ત ુભ ફશત અચ્છે શ, રેરન ત ુભ વે અચ્છા દદચ શૈ.
ઈશ્ બી ઍ દદચ શૈ, જ ઉમ્રબય ા દદચ શૈ .
ત ુભ શી જફ ફેતાફ શ, ક્ ુું ય ભીરે મુઝ સ ુકુન,
મુઝ તયફીમેં ખુદ હ,ુું ત ુભ  રવ તયાશ તવીન દુું.
યના ઈવીા શૈ ી ત ુભ જી થાભ ે યતે શ ક્ ુું ?
ભૈં તડતા હ ું ૂ ે આલઓય દદચ ભુંદે ઈશ્ હ.ુું
ત ુભ શ ક્ ુું ફેર્ેન , આલઓય ત ુભ  રવ ા દદચ શૈ .
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ઈશ્ બી ઍ દદચ શૈ જ ઉમ્ર બય ા દદચ શૈ .
ત ુભત શ ફેદદચ , ક્યા જાન ર ૈ વા દદચ શૈ.
ત વે ન ુવઓવે ભૈં અચ્છા શ નરશ વતા ભયીઝ.
ક્ ુું ી શૈ દલાઐ વે મુઝે યશીઝ, હ ુું વા ભયીઝ.
ઑય અચ્છા શ વતા નરશ આઝાદ ઉલ્પત ા ભયીઝ.
ઑય શ વે જજવ ી દલા. મે દદચ બી ક્યા દદચ શૈ
ઈશ્ બી ઍ દદચ શૈ. જ ઉમ્રબયા દદચ શૈ,
ત ુભત શ ફેદદચ , ક્યા જાન ૈ વા દદચ શૈ.
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તેભની આ ઔઝર યથી ખ્માર આલળે ે આ ભસ્તપીયના રદરભાું ેટલુું
દદચ શળે! શુંભેળાું વોને શવાલનાય ઍ દદીર જીલ શત. આલા ભસ્ત
ભાનલી ભલા દુરચબ છે .

ફશાદુય અંગ દીકયીઓ
ઇલાય ભનભાું ઍલ વલર્ાય આલે ે, ―ઈશ્વયે લરમ જેલા યઔ ળા ભાટે
આપ્મા શળે? નાનાું ફાઍ શુું ા માચ શમ છે ે તેભને આજીલન
ે આ લઓતે ―ફેપાભ‖ ન ળેય માદ આલી જામ,
અુંઔતાભાું જીલવ ુું ડ?
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“ખુદા તાયી વટીની પ્રથા વાયી નથી શતી,
વાયા શમ છે તેની દળા વાયી નથી શતી.”
યું ત ુ ઇશ્વયની રીરા અ છે . આલાું અુંઔ ફાભાું કુદયત ઍલી
ળક્ક્ત મ ૂે છે ે તેઐનાું ામચથી ખ ૂફ પ્રવન્નતા થામ. આલાું ફે ફાની
લાત આજે ભાયે યલી છે .
વલયર ૉરેજભાું શતી. દીયી ઍભ.ૉભ સ ુધી શોંર્ી, સ્ટેન ળીઓી. ધઔળ
ઍટરી ફધી ે તેને ાુંઇ થવ ુું શત.ુું તેના ભાટે વતત રયશ્રભ માચ
યતી. અને લઓત નાવીાવ થલાના પ્રવુંઔ ણ ફન્મા. અભાયી વાથે
પન ય ે ત્ર દ્વાયા લાત થતી. હ ુું તેને શુંભેળા રશિંભત આત અને
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ે  ે તેના ાભાું રખ્યુું છે તે ઍ રદલવ ઊંર્ી ક્ષાઍ શોંર્લાની
શત
છે .
તેને જ્માયે જાભનઔય ઈયલીન શૉક્સ્ટરભાું દાઓર યી ત્માયે ડૉટયે
ે ુું ે ર્ાય-ાુંર્ એયેળન આલળે. યું ત ુ દીયી ર્ારી ળળે. વલયર
શલ
ે  લઔેયે વો તેના પ્રત્મે ેલ વદબાલ
ભને શૉક્સ્ટરના ડટય, નવચ ફશન
ફતાલે છે તે વલઔતલાય રઓતી. ઍ લઓતે એયેળન વથમેટયભાું જતાું
ે ાું તેણે ર્ાય ાનન ઍ ત્ર ભને રખ્મ. તેભાું તેણે રઓેલ ુું ે ભાયે
શર
ે ુું છે અને ઇ ુંનીની ઍક્ઝીક્ ુરટલ
ભાયા વતાન દીય થઇને યશવ
ફનવ ુું છે . નીર્ે ઍ ળેય ટાુંેર –
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ે ે
“ખુદી  ય બુરુંદ ઇતના ે શય તદફીય વે શર
ખુદા ફુંદે વે ખુદ  ૂછે , ફતા તેયી યઝા ક્યા શૈ?”
આજે આ ળબ્દ તેણે મથાથચ યી ફતાવ્મા છે . ર્રારા ઔાભની દીયી
સ ુયત શોંર્ી. ત્માુંથી તેની શોંવળમાયીથી મુફ
ું ઇ શોંર્ી. આજે તેની
ુંનીની નલી એરપવ ખ ૂરી તેભાું ભરાવ ઔઇ છે . તેન શયઓબેય પન
આવ્મ. ભેં હ્ુ,ું ―ફેટા, તાયા ભાટે શલે અભેરયા દૂય નથી.‖ તેને વાય
ઔાય ભે છે . તાના બાઈને ણ તાની ાવે ફરાલી રીધ છે .
ે  ેવ વલયરન શત. આજે ભાયા
લરમન ુું ાભ ભેં ળફૃ યુું ત્માયે શર
કયભાું લરમલાી અને વું ૂણચ સ્લસ્થ કડીથી ર્ારતી દીયી - તે ફુંને
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પટા ભાયા ફેડફૃભભાું છે . આલી ફીજી ણ ઍ દીયી ફુંને ઔે લરમ
લાી છે . તે આજે ણ જભીન કવીને ર્ારે છે . ભા-ફા લફરકુર ભાતાું
નથી. દીયી દુાન ર્રાલે છે . કુટુુંફન ુું બયણ-ણ યે છે . અભદાલાદ મુફ
ું ઇ ઓયીદી યલાન ુું શમ ત ઍરી ફવભાું જામ છે અને દુાનભાું
જઇતી લસ્ત ુ રઇ આલે છે . આલી ફશાદુય દીયીને જ્માયે જ્માયે ભલાન ુું
થામ છે , અંદયથી આનુંદ ભાત નથી.
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―ફયફાદ જુનાગઢી‖ – એક ઓલરમો જીલ
ફયફાદ જૂનાઔઢીન ુું નાભ ળામયની દુવનમાભાું ભળહયૂ છે . ઍ ઐલરમ
જીલ, રદરન રદરાલય, તદ્દન વનઓારવ. તેભન ુું તઓલ્લુવ ―ફયફાદ‖.
ફીજાને આફાદ યીને તે ફયફાદ થામ તેલ ઉભદા સ્લબાલ. ઍ
વભમે જૂનાઔઢની ઔરીઐભાું બુંઔાયની રાયી રઇને પયત ભસ્ત આદભી.
ે ા આવ્મા. અભાયી દસ્તી ાી,
તેઐ જૂનાઔઢથી વાલયકુુંડરા યશલ
લાયું લાય ફીભાય થઇ જામ. તેભને વાજા યી દઉં ઍટરે ાછા ભસ્તીભાું
આલી જામ. તેભને છી ક્ષમ યઔ રાગુ ડય. જે લો સ ુધી ર્ાલ્મ અને
તે યઔભાું જ તેભન ુું મૃત્યુ થયુ.ું ભન ુબાઇ ટેર, જેને વો ભન ુ ભસ્તાન
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ે ાું, ફુંનન
શત
ે ા ામચિભ અભાયે ત્માું ઔઠલામ. યાત ક્યાું ર્ારી જામ તેની
ઇને ઓફય ન ડે . જ્માયે ફુંને ઓીરે ત્માયે ફયાફય યું ઔત જાભે. તેભના
જાણીતા ળેય રખ્મા વલના યશી ળત નથી. તેભની ઔઝરભાું લેદનાન
બાલ બાયબય જલા ભે . તેભની ઔઝર તેભના મુઓે વાુંબલી તે ણ
ઍ રશાલ શત.
―વવતભ યલય ! પ્રણમભાું ળી લરે થઇ છે , ફતાવ ુું છું.
દી ઔભ મુજને ઓામ છે , દી હ ુું ઔભને ઓાઉં છું. ‖
―તપાલત ઍટર છે , આની અને ભાયી ભશરે પરન.
તભે ત દી ફા છ અને હ ુું રદરને જરાવ ુું છું.‖
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―ારલના પયપયાટ તને ઍ ઓફય નથી
અક્ગ્ન લધુ વતેજ થમ છે , શલા છી,
ત ુું ઐ તફીફ ! ભાપ યે ત શી દઉં,
શારત લધુ ઓયાફ થઇ છે દલા છી.”
―તભે જ ઍલર્ત્તે વાુંબી રેળ લન ભારું ુ,
તભાયા વભ તભને બીંજલી દેળ,ે રુદન ભારું ુ‖
ઍ ફીજાને ુંદય રદલવ ન ભળ્મા શમ ત ફેર્ેની થામ. તેઐ જ્માયે
છે લ્ર શ્વાવ રઇ યહ્ા શતા ત્માયે ભને ફરાવ્મ. શુદ્ધદ્ધ  ૂયી શતી. યું ત ુ
નફાઇ અને શ્વાવ લધાયે શતાું. ફુંનેની આંઓ ભી અને આંઓઍ જ
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કણીકણી લાત યી રીધી. ેટર વભમ વાય થમ તેન ાુંઇ ખ્માર જ
ે , તેભને ઇંજેક્ળન આી
ન આવ્મ. છે લ્રે તેભના ત્નીને હ્ુું ે, “ફશન
વમન ુું દદચ આવ ુું તે ભને મગ્મ રઔત ુું નથી. ખુદા ય ફધુું છડીઍ.”
ફીજે રદલવે વય યીતે દેશત્માઔ મો. તેભન ુું મ ૂ નાભ ઉસ્ભાનબાઇ
મુયાદભશભદબાઇ બ્રર્. આલા પ્રેભા ભાનલીને વરાભ !

કરુણામ ૂર્તિ ર્લભાફશેન
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ે  ે કુુંડરાન ુું નાયીયત્ન જવ ુું શમ ત ―વલભા વલરા‖
હ ુંુ કણા વભત્રને શત
ભાું જઇ આલ. તેભન ુું અલવાન થમાુંને ર્ાય-ાુંર્ લચ થઇ ઔમાું, યું ત ુ
તેભની સ ુલાવ આજે ણ કુડ
ું રાભાું પેરામેરી છે .
ે ન ુું જીલન ધભચયામણ. શર
ે ેથી જ યઔજુ જીલ. શારતાું
વલભાફશન
જામ ને ઇને ભદદ યતાું જામ. ઉાશ્રમે ઔમા શમ ે ફેરટમાલાવભાું
ઔમા શમ, તેભન શાથ ઍટર ફધ છૂટ ે ઇ દુ:ઓની લાત યે ત્માું
તેભન ુું હ્રદમ રલી ઊઠ.ે ઇને ઓફય ન ડે તેલી યીતે ભદદફૃ થતાું યશ.ે
ઉાશ્રમભાું ણ ઍટલુું જ દાન યે.
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ે ાવેથી ભને કણુું જ ળીઓલાન ુું ભળ્યુું છે . ઍ પ્રવુંઔ ભને માદ આલે
ફશન
ે ન
છે . ફયના વભમે જ્માયે હ ુું દલાઓાનાભાું ાભ યત શત ત્માયે ફશન
વુંદેળ આવ્મ ે દલાઓાન ુું ફુંધ યીને ફેરટમાલાવભાું વલલઝટે આલ.
ફયના ફેન વભમ. ઉના ધભ ધઓે , ફશાય ર્લુમ
ું ન પયે તે
વભમે કડાઔાડી રઇ હ ુંુ ફેરટમાલાવભાું ઔમ. ત્માું ભેં શુું જયુ?
ું
ે ઝુંડીભાું ઍ ફેરટમાના ાુંર્ લચના ફાને ઓાભાું
વલભાફશન
સ ુલડાલી ભાથે તાું મ ૂી યહ્ા શતાું. ભને શ,ે “બાઇ, રઢુું ધઔે તેલ
ે ાું આંર્ા આલતા શતા.” વાયલાય છી છય
તાલ છે . થડીલાય શર
વાય થઇ ઔમ.
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ે ફેરટમાલાવને અડીને જ ઍ ફુંઔરાભાું યશત
ે ાું શતા. જ્માું
વલભાફશન
ઇ ણ વ્મક્ક્ત જઇ ન ળે તેલી ભાછરીઐની લાવ અને દુઔુંધ ભાયતા
રતાભાું વેલાન ુું ાભ શઇ ફાની વેલા યી યહ્ા શતાું. તે જૈન ઍટરે
ે નાું આંસ ુ
ભાછરીઐ રટતી શમ તે જઇ ણ ન ળે. અને ફશન
લ ૂછતા ભેં તેભને જમાું છે . ભચમઔી ે વનષ્ાભ ભચ અને ક્સ્થતપ્રજ્ઞ ઇને
ે ને જલા જઇઍ. ―વનર પાઉન્ડેળન‖ દ્વાયા
જલા શમ ત વલભાફશન
ર્ારતા ભપત ટી.ફી. વેન્ટયભાું ણ તેભન ભટ પા.
તેભના વત ર્ુંબાઇન ુું અલવાન થયુ અને ફૃભભાુંથી ફશાય નીતાું
ે ફલ્માું, ―તભાયા
તેભનાું વાસ ુઍ  ૂછ્ુ,ું ―ર્ુંને ેભ છે ?‖ વલભાફશન
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દીયા ભટા ઔાભતયે ઔમા.. આજથી હ ુંુ તભાય દીય.‖ ફા ફશાય
શતા તેભને ફરાલી ખ ૂફ સ્લસ્થતાથી ફધુું ાભ તાવ્યુ.ું
ફેવતા લચના રદલવે ઔે રાઔલાન ુું ભારું ુ ઍ જ સ્થ અને તે
ે . વુંવાયભાું યશીને ણ તેઐ જાણે વુંવાયથી ઓયડામાું નરશ.
વલભાફશન

તે ઉત્તભ ભાનલ ફન્મો
ે ાુંની આ લાત છે . અભાયી કુુંડરાભાું ળફૃઆત. વાલચજવન
ર્ારીવ લચ શર
દલાઓાનાભાું ભાયી ભેરડર એરપવય તયીે વનભણ ૂ થમેરી. ભરશને ફૃ.
300 ન ઔાય ભે .
http://aksharnaad.com

P a g e | 42

ે  વાથે વયતથી શીભી જામ. થડા
ભાયા ત્ની ઇન્ન્દયા ફધી ફશન
ે ણાું થઇ ઔમાું. ફશન
ે  અભાયા કયે ફેવલા
રદલવભાું કણાુંની વાથે ફશન
ે ે લાતભાુંથી લાત નીતાું હ્ુું ે તેભના
આલે. ઍ રદલવ ઍ ફશન
દીયાને ભૅરિભાું વાયા ભાચ વ આવ્મા છે . તેની આઔ અભ્માવ યલાની
ઇચ્છા છે . યું ત ુ અભાયી ક્સ્થવત ઍલી નથી જેથી તેન ૉરેજન ઓર્ચ
ઉાડી ળીઍ. આ લાત અભે યાત્રે ફેઠાું શતા ત્માયે ભાયાું ત્નીઍ ભને
યી. તેભની ઇચ્છા વલદ્યાથીને આઔ બણાલલાની શતી. ભને શ,ે “તે
વલદ્યાથીને ફૃ. 60 ની જફૃય છે અને ૉરેજ પી જુદી.” ભને હ્રદમથી ખુળી
થઇ ઍટરે હ્ુું ,ે “આણી આભદનીભાુંથી તેને તભાયે વનમવભત
ભરલાના, ભનીએડચ ય તભાયે યી આલલાન.”ુું લાત ાી થઇ ઔઇ.
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ફવ, વલદ્યાથીઍ ૉરેજ ળફૃ યી અને દી મુશ્ેરી ડલા ન દીધી. દય
લે તે વાયા ભાક્વચ વાથે જ ાવ થામ. લરટૅવન ૉરેજભાું અભ્માવ
યે અને છે લ્રી યીક્ષાભાું ણ તેણે વાયા ભાચ વ ભેવ્માું છી ત તેણે
રડગ્રી વચ ણ મો.
જમાયે વલદ્યાથી લૅેળનભાું આલે ત્માયે અભને ભલા અચ ૂ આલે. તે
ઍટર ફધ નમ્ર અને વલલેી ે અભને ફુંનેને ખ ૂફ લશાર રાઔે. ઍ ત
તેની ઊંર્ાઇ વાયી, ળયીય વામેલ ુું અને ર્ારત શમ ત્માયે પ્રબાલ ડે .
ભાયાું ત્નીને ફેવાડી વનયાુંતે દીય લાત યે તેભ ફધી લાત યે.
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જમાયે જમાયે ભલા આલે ત્માયે અભે તેને ઍ જ લાત વભજાલતા ે
પ્રભાલણ ફનવ ુું અને જમાું ાભ યીઍ ત્માું ઓુંતથી યવ.ુું તેને ાવ થમા
છી વાયી નયી ભી ઔઇ. રદલવે રદલવે તે પ્રઔવત યત યહ્. ઍ
વાયી વયાયી ુંનીભાું ભૅનેજયના શદ્દા સ ુધી શોંર્ી ઔમ. છતાું ભલા
ે ાું જેટરી જ વયતા..
આલે ત્માયે શર
તેણે તેના નાના બાઇઐને બણાવ્મા. તેના બાઇઐના દીયાઐને ણ
ભદદફૃ થમ અને વોને વાયા ાભધુંધે ણ ર્ડાવ્મા. છતાું ભેં કુ ટુુંફ ભાટે
ાુંઇ યુું છે તેલ દી ભઢાભાુંથી શયપ નરશ. આજ ફહય
ુ ાષ્િીમ ુંનીભાું
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ઉચ્ર્ શદ્દા ાય છે . ખ ૂફ વાય ઔાય ભે છે . લાયું લાય યદેળ જલાન ુું
ફને છે . પ્રભાલણતા ઍટરી જ અફુંધ યાઓી છે . તેન અભને ઔલચ છે .

વભાજ અને ત્મક્તા ફશેન
નવચના લડા ઍ રદલવ ઍ નવચને રઇને અભાયે કેય આવ્મા. નવચન ુું નાભ
ે , ઉંભય 30-35 લચ્ર્ે શળે. જમશ્રીફશન
ે ના વતઍ ઍ રદલવ
જમશ્રીફશન
તેભના ુત્ર કુણાર વાથે કયભાુંથી ાઢી મ ૂક્યાું. ફાની ઉંભય 12-13
લચની. તેભના વઔાની વરાશથી નવવિંઔ વચભાું જડામા.
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કુણારને બાલનઔયના ગુરુકુભાું વાતભા ધયણભાું દાઓર મો. કયભાુંથી
નીે રા ત્માયે ઔાભાું ઍ વનાની ર્ેઇન શતી. તેભાુંથી તેભને ફૃ.
ે ને ભાવવ જે
2200/- ભળ્મા. ફૃ.600/- ફાની પી બયી. જમશ્રીફશન
જફૃરયમાત શતી તે આલાન ુું અભે સ્લીાયુું. કુણારને વાલયકુુંડરાના
ગુરુકુભાું મ ૂલા વરાશ આી, જેથી તેઐ તેની વુંબા યાઓી ળે અને
જીલ ઊંર્ ન યશ.ે તેઐ વશભત થમાું અને બાલનઔયથી ુત્રને રઇ
આવ્મા.
તેભના વતને ફીજી ઇ સ્ત્રી વાથે લોથી વુંફધ
ું શત જેને ાયણે આ
ક્સ્થવત વજાચઇ શતી. કુણાર કુુંડરા આલી ઔમ. તેને સ્કૂર ખ ૂરે ત્માું સ ુધી

http://aksharnaad.com

P a g e | 47

યાઓલાન પ્રશ્ન શત. નવવિંઔ સ્કૂરભાું ત યઓામ નરશ. અભાયે ત્માું ઍાદ
ે ે તેભ નક્કી યુું. કુણાર અભાયે ત્માું યહ્. આણા વભાજની
ભાવ યશળ
નફાઇ શ ે ઓણઓદ શ, દયયજ દીયાને જુદા જુદ વલાર  ૂછીને
ાડળીઐ યેળાન યતાું. તાયી ફાને તાયા ફાે ળા ભાટે ાઢી મ ૂક્યાું?
ત ુું તેભની વાથે ેભ આવ્મ? તાયા ફાુ તને ેભ રઇ જતા નથી?
લઔેયે... છય આ પ્રશ્નથી ખ ૂફ મઝ
ું ૂ ામ અને દયયજ વાુંજના અભાયી
ાવે યડે. યાત્રે અભાયી ાવે સ ૂઇ યશ.ે ઊંકભાુંથી જ્માયે ણ જાઔી જામ
ત્માયે ભાયા ડઓાભાું આલીને બયાઇ જામ અને ભને લઔી ડે. તેને
જફૃય ફી શળે ે તેના વતા તેને રઇ જળે .
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ે તે અભે વાય મો. કુણાર ઍટર વયવ ડાહ્
ઍાદ ભાવ ભશાભશન
છય ે શોંળે શોંળે ફઔીર્ાભાું ાણી ામ અને ફરે ત્માયે ણ ઍદભ
ભીઠડ રાઔે. ઍ રદલવ સ્લાભીજીને પન મો ે સ્કૂર ખ ૂરલાને ઍાદ
ે  દાઓર ય ત તેન પ્રશ્ન
અઠલારડમાની લાય છે . જ તભે કુણારને લશર
જે અભને તરીપ યે છે તે ન યશ.ે સ્લાભીજી તૈમાય થમા અને કુણારને
ત્માું મ ૂી આવ્મા.
કુણાર શોંવળમાય શત ઍટરે ફુંને લચ ફીજા નુંફયે ાવ થમ. આ ફાજુ
ે ણ નવવિંઔભાું ાવ થઇને જે રદલવે અભને ભલા આવ્માું
જમશ્રીફશન
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ત્માયે ભાયા ત્નીને લઔી ડયાું અને ધ્રુવે ધ્રુવે યડી ડયાું. ખ ૂફ યાજી
થમા.
લો છી જ્માયે કુણાર નલયુલાન થઇ ઔમ અને વાલયકુુંડરા ઇના
રગ્નભાું આવ્મ ત્માયે અભને ભલા આવ્મ. અભે તેને ઐઓી ન ળક્યા.
તેણે ઐઓાણ આી અને અભને બેટી ડય. અભે તેને જઇને ખ ૂફ
યાજી થમા. આજે તે એંજજવનમય થઇ ઔમ છે . વાયી યીતે યશ ે છે અને ભાુંને
વાર્લે છે .

ુ વાસભા
અભાયા વનર પાઉન્ડેળન દ્વાયા અભે ટી.ફી. વેન્ટય ર્રાલીઍ છીઍ.
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વાભાન્મ ભાણવને ટી.ફી. થામ ત ઓર્ાચ  દલાઐ રાુંફ વભમ તે ન
રઇ ળે ઍટરા ભાટે અભે તેભને ફ્રી દલા, ત્રણ ભાવ ઔોળાાભાુંથી ઍ
લરટય દૂધ આીઍ છીઍ જેથી વ્મક્ક્ત જરદી વાય થઇ ાભ ય જઇ
ળ.ે તેભન ુું વનદાન ણ અભે યી આીઍ ઍટરે તેભને આવથિ યાશત
ભે .
ે  18-20 લચની રાજ ાઢેર દીયીને
ઍ રદલવ ફે ભટી ઉંભયની ફશન
ે  જતાું અને ઉધયવ
રઇને ભાયા ક્ક્રવનભાું દાઓર થમાું. તેન ર્શય
આલતી શતી તે યથી અન ુભાન થયુું ે દીયીને પેપવાુંન ટી.ફી. શળે. છ
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ભાવથી તેને તાલ-ઉધયવ શતાું અને લજન કણુું કટી ઔયુું શત.ુું ઍક્વ-યે,
રશી લઔેયે તાવતાું વનદાન થયુું ે તેને ફુંને પેપવાુંભાું ટી.ફી. છે .
ડૉટયને ભાટે આલા દદચ ની લાત યલી મુશ્ેર ફને છે . ભાયી ાવે ઊબાું
ે ે  ૂછ્ુ
ે , આ દીયી તભાયે શુું થામ? ફશન
ે ે હ્ુું ે ,
શતાું તે ફશન
ું ,ે “ફશન
ે ભાયે ઍ જ દીય છે અને આ ભાયી લહ ુ છે . ભાયે દીયી નથી
“વાશફ
ઍટરે તેને દીયીની જેભ જ હ ુું યાખુું છું.” તેભને દીયીના દદચ વલળે
વલઔતથી વભજ આી. તેઐ ફેફાાું ફરી ઊઠયા, “આ દદચ તેને
ક્યાુંથી આવ્યુ?
ું ” ઍભ ફરતી ધ્રુવે ધ્રુવે યડલા રાઔી. ફીજી ભટી
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ે ે હ્ુ
ઉંભયની ફશન
ું ે , “હ ુંુ તેની ભા છું. ભાની આંઓ બીની થમેરી યું ત ુ
ધ્રાવ ત વાસ ુને ડેર.”
ે , તભે ઔભે તે ય આ દીયીને વાયી ય
વાસ ુભાઍ ભને હ્ુું ે, “વાશફ
નરશ ત ભાય દીય યઓડી ડળે. અભ ઔયીફ ભાણવ ાવે ૈવા નરશ
ઍટરે નાના ડૉટયની દલા રીધા યતાું યું ત ુ ઔાભડાભાું ઇઍ તભારું ુ
ે ને ધીયજ આી અને
નાભ આપ્યુું ઍટરે તભ ાવે આવ્મા છીઍ.” ફશન
વભજાવ્માું ે દીયીની વાયલાય ફયાફય યળ ત વાયી થઇ જળે. દલા
ે ે આંસ ુ લ ૂછ્ાું અને
વાથે ઔામના દૂધની ણ વ્મલસ્થા થઇ જળે. ફશન
તેને ળાુંવત લી.
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દીયીને ભેં હ્ુું ે, “ફેટા, ત ુું ત બાગ્મળાી છ. આ જભાનાભાું તને ભાથી
ણ લધાયે રાડ યાલે તેલાું વાસ ુ ભળ્માું છે . તાયા ભાટે તેભના અંતયભાું
ેટરી રાઔણી છે ! અભાયી દલા અને તેભના આળીલાચ દથી તને વારું ુ થઇ
જળે.”
વાસ ુભાને જ્માયથી ુત્રલધ ૂના ટી.ફી.ની ઓફય ડી છે તે રદલવથી
તેભની ડઓે સ ુલડાલે છે . રદલવ-યાત તેન ુું ધ્માન યાઓે છે . દીયી જરદી
વાયી થતી જામ છે . અને શલે ફુંને શવતાું-શવતાું ક્ક્રવન ય આલે છે .
દલા રઇને ભાયા ફાયણા ાવે આલી ભાથુું નભાલી વુંત વાથે કય તયપ
પ્રમાણ યે છે . તેઐ જ્ઞાવતઍ લાલ્ભીર છે . જન્ભથી વુંસ્ાય રઇને જન્ભેરાું
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વાસ ુ - ભા છે . આજે વભમ રટામ છે . વાસ ુ-લહન
ું ભાું ઐટ
ુ ા વુંફધ
આલી છે , યું ત ુ દુવનમાભાું ભીઠી લીયડીઐભાું દી ઐટ આલલાની નથી.

ુ ાઈ — વેલાના માામ
ફચબ
ભાયા વુંચ ભાું જે ભાનલીઐ આવ્મા છે તેભાું ઍ બાઈ જુદા ડે. ઇ તેને
વલળે કવાત ુું ફરે છતાું તે દી ટુ લર્ન શ ે નરશ. દયે લાતન વાય
અથચ જ રે. તેભન ુું લરણ શુંભેળાું શાયાત્ભ જ શમ. ઍલા ઍ —
ે ાું કુુંડરાભાું જ્માયે ભેં
ફચુબાઇ ભાયા મ્ાઉન્ડય શતા. 46 લચ શર
વાલચજવન દલાઓાનાભાું નયી સ્લીાયી ત્માયે ફચુબાઇની ઉંભય 20
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લચની શળે. ર્લીવ રા શવતા ભઢે ાભ યલાલાાું, ઔાય ફૃયડી
44 ભત. યાત્રે ઔાભડાભાું વલલઝટે જલાન ુું શમ ત દી ના ાડલાની
લાત નરશ. ઍ લઓતે યાત્રે ફે લાગ્મે વુંદેળ ભલ્મ ે તાત્ાલર ઔાભડે
વલલઝટે જલાન ુું છે . ફચુબાઇ ત ુયત જ શાજય. ઔાડી ર્ાલુ યીને જયુું ત
ફચુબાઇ ધ્ર ૂજે. તભને ત તાલ છે , તભાયે નશત ુું આલવ.ુું હ ુંુ ઍર જઇ
ે ેયાવીટેભરની ઔી રઇને આવ્મ છું
આલત. ફચુબાઇ શ,ે વાશફ
ે યાલ અને હ ુું ન આવ ુું તેવ ુું ફને!
ઍટરે તાલ ત ઊતયી જળે. તભે શલ
અભે છ લચ વાથે ાભ યુું. યાત રદલવ ાભ યે. દદીઐને દલા આે.
ાટાવિંડી ણ યે, ફાટરા ર્ડાલે. યઔજુ સ્લબાલ ઍલ ે તેભની
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ાવેથી ભને ણ કણુું ળીઓલા ભત.ુું ગુસ્વે થતાું ભેં તેભને દી જમા
નથી.
દલાઓાનેથી છૂટીને ઔ લાીને ફેવે નરશ. ર ણ તેભના નાના ભટા
ાભ ભાટે ફચુબાઇની યાશ જઇને ફેવતા. ઇને યેળન ાડચ ઢાલલાન ુું
શમ, ટચ ક્ર્ેયીઍ જલાન ુું શમ ે શૉક્સ્ટરભાું દાઓર થલાન ુું શમ, તેભની
વાથે જઇને ાભ યાલી આે, ભાુંદા ભાનલીની વેલા યલા ણ તેના કયે
જામ. દી ાુંઇ રેલાન ુું નરશ. ઍલા પ્રવુંઔન ણ ભને ખ્માર છે જ્માયે
ૂ ી આભદાનીભાુંથી ણ વાભેની વ્મક્ક્તને જફૃય શમ તે ૈવા
તેભની ટું
આે.
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તેભન ુું ઔાભભાું ઍટલુું ફધુું ભાન ે નાન ુું ભટુું વો તેભને ઐઓે. છી ત
વો તેભને ―ફચુફાા‖ શીને ફરાલતા. નાના વહન
ુ ે ફેટા શીને ફરાલે
ે ને દીયીથી જ વુંફધન યે. ભાભરતદાય ર્ેયી શમ,
અને ફશન
રીવથાણુું શમ, વલાવ એરપવ શમ ે શૉક્સ્ટર શમ ફચુબાઇન ુું દયે
જગ્માઍ ઍટલુું જ ભાન અને વો તેભને ભાનથી ફરાલે ને ત ુયત ફેવલા
ખુયળી આે. વો અવધાયીઐને ખ્માર ે યઔજુ ભાણવ ઇના બરા
ભાટે જ આવ્મા શળે. તેભન ુું ાભ વો શોંળે શોંળે યી આે.
ભાયી ાવે અને ઔયીફ દદીઐને રાલે. તેભની ફધી વ્મલસ્થા ઔઠલી
આે. ફચુબાઇને ભાયે દલાઓાને ઍ આંટ આવ્મા વલના ર્ારે નરશ અને
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તેઐ જે રદલવે ન આવ્મા શમ તે રદલવે ભને ઔભે ણ નરશ. રદલવભાું
ઍ લઓત ત ર્ાય આંઓ ભલી જ જઇઍ. અને કુટુુંફના ઝઔડા
તાલતા ફચુબાઇને ભેં જમા છે . ફીજ ક્ષને તેભના પ્રત્મે ઍટલુું ભાન ે
ફચુબાઇ આઓયી વનણચમ આે તે વો ભાથે ર્ડાલે અને તેભન ન્મામ
મગ્મ જ શમ. અને કુટુુંફ રગ્ન ઔઠલલાભાું ણ ફચુબાઇને વાથે યાઓે.
વત-ત્નીના અફરા થમા શમ ત ઍલ વયવ યીતે યસ્ત ાઢી આે ે
ફુંને શવતાું શવતાું કયે જામ.
અભે લુંડાભાું આટૌચ વ – ૉભવચ ૉરેજ યી. ટ્ર્સસ્ટી તયીે ફચુબાઇને વુંદ
માચ . ૉરેજના ઓાતમુહતચ
ૂ પ્રવુંઔે લફનવાુંપ્રદાવમતા ય ઍવ ુું વયવ
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લતવ્મ આેલ ુું ે દાતા ઔફૂયબાઇ ઝભી ઉઠેરા. તેભને ભન ઇ જ્ઞાવતન
બેદ ન શત.
ઓાટીલાવભાું અભાયા વનર પાઉન્ડેળન દ્વાયા ફારલારટા અને વીલણ
ે ને વભજાલલા કણી ધીયજ
ક્રાવ ળફૃ યલા શતા. ત્માુંના બાઇ-ફશન
ે , તભે ય. વીલણ ક્રાવ
જઇઍ તેભ શતી. ફચુબાઇન યણ, “વાશફ
થળે જ.” ફારલારટા અને વીલણ ક્રાવ તેભણે વયવ યીતે ળફૃ યાવ્માું .
હ્રદમના ફે હભ
ુ રા આલી ઔમા શતા છતાું દયયજ ભાયી ડેરીઍથી શાથ
ે ને વભજાલી લધાયે
દીધા વલના તેભને ર્ારત ુું નરશ. ઓાટીબાઇ-ફશન
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ફા ફારલારટાભાું આલે તેલા પ્રમત્ન તેભણે જીવ્મા ત્માું સ ુધી ર્ાલુ
યાઓેરા.
ે ે . જે
ફચુબાઇ ઍટરે ઍ વાદા-વીધા ભાનલી. ઓાદીનાું ઝભ્બ-રેંક શય
ે ા ય શુંભેળા
ફરવ ુું તે જ યલાન,ુું ઇ જાતન ુું વ્મવન નરશ. ર્શય
પ્રવન્નતા. કયેથી ફચુફાા નીક્ે છી કયે ક્યાયે આલળે તેની કયનાને
ઓફય ન શમ. ઇના ાભભાું અટલાઇ જામ ત વલાયન ુું જભલાન ુું વાુંજના
ણ ફને.
ત્રણે ુત્ર અને ુત્રલધ ૂઐને ―ફેટા‖ થી જ વુંફધન યે. ુત્રલધ ૂઐ
―ફચુફાા‖ ને યવડાભાું ફેવાડીને જ ઔયભ ઔયભ યટરી ીયવે. જભતા
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જામ અને ુત્રલધ ૂઐ ય પ્રેભ લયવાલતા જામ. કુટુુંફના વભ્મ લધાયે
ઍટરે વહન
ુ ે શ,ે “તભે વો તૈમાય થઇ જાલ, ભાયે ક્યાું ાભ છે , હ ુું છે લ્ર
તૈમાય થઇળ. “નમ્રતા અને કુટુુંફના વો ભાટે પ્રવન્નતા ઍટરી ે
―ફચુફાા‖ ન ફર ઇ ઉથાે નરશ.
તેભને ઔાન ુું ૅન્વય થયુ.ું ુત્ર, ુત્રલધ ૂઐ, ોત્ર, ોત્રીઐ વોઍ જ
તેભની જે વેલા યી, તે અલણચનીમ છે . ર્લીવે રા વો તેભની વેલાભાું
શાજય. જ્માયે દદચ લધત ુું ઔયુ,ું હ ુું જઉં ત્માયે વોની આંઓ બીની શમ.
ઉનાાના રદલવ શતા. ોત્ર ુંઓ નાઓતા શમ, ુત્રલધ ૂઐ તેભને
લશાર ૂલચ વભજાલી વભજાલીને ર્ભર્ી ર્ભર્ી ઓલયાલતી શમ,
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ફચુફાા ર્ાયે ફાજુ નજય યી વો ય પ્રેભની લાચ યતા શમ! આ
દૃશ્મ આજે ણ ભાયા સ્મૃવતટ ય ઍવ ુું ન ઍવ ુું જ અફુંધ યહ્ુું છે ! આ
ભાનલી જાણે વુંવાયી સ ૂપી વુંત શત. ફચુબાઇને વરાભ !

ભાનલતાન ું ઝયણ ું
ઍ રદલવે વાલયકુુંડરાભાું વતત 36 રા લયવાદ લયસ્મ. કુુંડરાભાું ઔ
મ ૂક્યાને 47 લચ થમાું શતાું. ફાય ભરશનાન લયવાદ ઍ અઠલારડમાભાું
ે  પ્રવુંઔ શત. અભાયી નાલરી નદી વાલય અને
ડે તેલ આ શર
કુુંડરાની લચ્ર્ે આલેરી છે . તેભાું કડા ૂય આવ્યુ.ું ર્ાયે ફાજુ ાણી પયી
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લળ્માું. ર ફેકય ફન્મા. ભાટીનાું કય ડી ઔમાું. તે રદલવ 29-30
જૂન, 2005ના બુધલાય - ગુરુલાય શતા.
વાલયકુુંડરાન 80% લેાય નાલરી નદીભાું ર્ારે છે . ઔાભડાભાુંથી શટાણુું
ે ી દુાનભાુંથી ભાર ઓયીદે છે .
યલા આલતાું ર નાલરી નદીભાું યશર
અશીં ફ્રરીઝ, ટીલી, અનાજ, રઓુંડ, પવનિર્ય, ભીઠાઇ, ુસ્ત, યભડાું, બ ૂટર્ુંર જે જઇઍ તે ફધુું જ ભે .
પ્રર્ુંડ  ૂય યાત્રે ળફૃ થઇ ઔમેલ ુું તેના ાયણે ર તેભની દુાનન ભાર
ઓવેડી ળેરા નરશ.  ૂયે દુાનનાું ળટય તડી નાખ્માું. ફ્રીઝ, ટીલી,
તેરના ડબ્ફા, અનાજની ગ ૂણ તયલા રાગ્માું. વો ફેફાાું જતાું યહ્ાું.
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અને લેાયીઐની આંઓ બીની થઇ અને અમુ ત ફધુું લટ
ું ૂ ામાથી
શૈમાપાટ યડલા રાગ્મા. કુદયતના  વાભે ભાનલી શુું યી ળે! નદીભાું
150-200 નાનીભટી દુાન શળે. ફધી દુાનભાુંથી ભાર તણાઇ ઔમ.
યહ્ પત ાદલ અને ીર્ડ.
આલા દુ:ઓદ વભમે ન ઔભે તે લાું દૃશ્મ ણ જલાું ભળ્મા. અમુ ર
 ૂયભાું ડીને આ તયતા ભારને તાને કેય રઇ ઔમા. ફીજા રદલવથી
તે ભાર વસ્તા બાલે લેર્લ ળફૃ મો. વસ્તી લસ્ત ુ વોને ઔભે તેભ આ
ફધી લસ્ત ુઐ ઓયીદનાયા ણ કણા શતા.
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યું ત ુ તેભાું ભાનલતાનાું દળચન થામ તેલાું ર ણ શતાું. અભાયા વીલણ
ે ના ડળભાું તેરના ડબ્ફા, ફ્રીઝ, યેરડમ
ક્રાવભાું ાભ યતી ફશન
ે ની આવથિ ક્સ્થવત વાભાન્મ. જ્માયે ર ઍ લસ્ત ુઐ
લેર્ામ. ફશન
ે ના વતાશ્રીઍ હ્ુું ,ે “ફેટા, આણાથી ઍ
ઓયીદતા શતા ત્માયે ફશન
લસ્ત ુઐ ઓયીદામ નરશ. જે લેાયીઐન ભાર તણામ શળે તેભની શામ
રાઔેરી શમ તે ભારને આણાથી અડામ ણ નરશ.”
ે ી ભાનલતાનાું દળચન થામ ત્માયે હ્રદમ
આલા નાના ભાનલીઐભાું યશર
નાર્ી ઊઠ.ે  ૂય વાથે તેલા ફીજા પ્રવુંઔ ણ

ફનેરા. અભે અભાયા

ે ાું
વનર પાઉન્ડેળન દ્વાયા ત ુયત જ યવડાું ળફૃ યેરાું. નદીરનાયે યશત
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ે ાું ર ફેકય ફનેરાું. તેભને સ્કૂરભાું
ર, નીર્ાણલાા વલસ્તાયભાું યશત
યાઓલાભાું આલેરાું. લયવતા લયવાદભાું અભાયા ામચય બાઇઐ અને
વલદ્યાથીઐ તેભને ફૂડ ૅેટ શોંર્ાડતા

ે ને ઍઅને દયે બાઇ-ફશન

ઍ જડ ડાું તથા ભાુંદઔીભાું અભાયા મ્ાઉન્ડય બાઇઐ વાયલાય
ણ આતા.
તે વભમે, જ્માું કયભાું ઔ મ ૂી ન ળામ, કયની દીલાર ત ૂટી ઔમેરી
ે ા ે
શમ, તેલ ઇ ઇ આવથિ યીતે નફા ભાનલીઐ અભને ઍભ શત
ે , અભે ત ચ ૂર વઔાવ્મ છે . જે રને જફૃય શમ ત્માું તભે ફૂડ
―વાશફ
ૅેટ શોંર્ાડ.‖ ત્માયે ભનભાું ઍભ થત ુું ે આલા વભમે ―આલતીારન ુું
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બેગ ુું યલાની વ ૃવત્તને ફદરે ઇને ભે ‖ તે બાલના જઇને અભને થયુું ે
ભાનલીની ભટ અને ઓાનદાનીને ફુંઔરાની જફૃય નથી.
ે ને અભે જૂના ડાું ભાટે ફરાલેરાું. તેભની
દેલી ૂજ બાઇઐ-ફશન
ાવેથી 7-8 શજાય ડાું અભે રઍ રીધાું શળે. યું ત ુ તેઐ ણ
ે , તભને મગ્મ રાઔે
ડાનાું ટરાું મ ૂીને અભને ઍભ શ ે ે, ―વાશફ
ે ુું નથી,‖ ત્માયે ઉભાળુંય જળીની
તેભને આી દ. અભાયે ાુંઇ શવ
ુંક્ક્તઐ માદ આલી જામ ે,
ભટાની રઘુતા જઇ થાક્ય,
નાનાની ભટાઇ જઇ જીવ ુું છું.‖
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શવીનાન ું નવ ું જીલન
ઍ વલાયની લાત છે .ઍ બાઇ 18-20 લચની દીયીને તેડીને ભાયી ાવે
ે ,
રાવ્મા. વાથે ટફૄું ણ શત.ુું ભેં તેભને ટેફર ય સ ુલડાલલા હ્ુ,ું “વાશફ
ે ને આંર્ા આલે છે . આ યીતે તેને ઇ ઇ લાય થઇ જામ છે . ”
ફશન
ૂ ભાું લાત યી. વાભાન્મ યીતે આલા ેવભાું ફે
રાલનાય બાઇઍ ભને ટું
વનદાન ત ુયત ભનભાું આલે. ઍ રશસ્ટીરયમા અને ફીજુ ું લાઇ. દીયીને
તાવતાું ભને ઓાતયી થઇ ે આ ેવ રશસ્ટીરયમાન છે . તેનાું અમુ લર્હ્ન
યથી અભને ા ખ્માર આલી જામ. વાભાન્મ યીતે દુ:ઓ શમ અને
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વ્મક્ક્ત ફીજાને ન શી ળતી શમ ત્માયે વશાન ુભ ૂવત ભેલલા આ પ્રભાણે
ે ી શમ છે . દીયીને થડી જ લાયભાું સ્લસ્થ યી
થત ુું શમ છે . વાયલાય વશર
ઍટરે શવલા રાઔી. ભેં સ ૂર્ના આી ે તેને ફીજી ફૃભભાું ઍાદ રા
સ ુલડાલી યાઓ. છી ભને  ૂછીને રઇ જળ. શવીનાના વતને ઓફય ડી
ઍટરે ફયપના ઔાની રાયી ઇને વોંીને દડી આવ્મ. જેલ તે
શોંચ્મ ે પયીથી શવીનાને આંર્ા ળફૃ થમા.
ટાભાુંથી તેના નજીનાું વઔાુંઐને  ૂછતાું લાતની ફયાફય કડ ફેવી
ઔઇ. પયી વાયલાય આી. શવીના ફેઠી થઇ. થડીલાય છી શવીનાને ભાયી
ફૃભભાું ફરલી. ભેં હ્ુ,ું “દીયી, તારું ુ વનદાન ત થઇ ઔયુું છે શલે પયીથી ન
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થામ તેલી દલા તને આલાની છે . યું ત ુ તને આ પ્રભાણે થલાન ુું ભને
ાયણ શીળ ત લાત વય ફની જળે.”
શવીના નાજુડી દેઓાલડી સદય
ુું
દીયી શતી. તેની લાત આભ શતી.
રગ્નને ફે લચ થમાું શતાું. વાભાન્મ ભાણવ, વુંયક્ુ ત કુટુુંફભાું યશ.ે કયભાું
ઇ છૂટછાટ ભે નરશ. ઇફાર ફયપના ઔાની રાયી ર્રાલે. તેના ભાટે
પ્માય કણ યું ત ુ તે ઍટર ાભભાું વ્મસ્ત ે શવીનાને ફશાય પયલા ે
વવનેભા જલા રઇ જઇ ન ળ.ે શવીના વલાયભાું તેના ભાટે રાયી ફયાફય
તૈમાય યી વાથે ાણી ીલાની ફાટરી અને નાસ્ત ણ આે ને રાયી
રઇ જતાું ફુંને ઍ ભીઠી નજય ભેલી રે. ઇફાર આઓ રદલવ રાયી
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પેયલી વાુંજે કયે આલે ત્માયે થાેર શમ. યું ત ુ શવીના ભાટે ઇને ઇ
લસ્ત ુ ફજાયભાુંથી જફૃય રાલે. શવીનાને ત ઇફાર તેને લધાયે વભમ
ે ાન ુું ળક્ય ફને ત તેભ
આી ળે તે જઇત ુું શત ુું અને તે ભાટે જુદા યશલ
ે ુું શત.ુું
યલા તેન ુું ભન શત
શવીનાને વભજાલલાન ુું ળફૃ યુું, “દીયી, તને ઇફાર ભાટે કણ પ્રેભ છે
તે લાત ત ુું બ ૂર યે છે . તે ના ભાટે આઓ રદલવ ભ ૂખ્મતયસ્મ ફયપના
ઔા લેર્ે છે ? તાયા ય તેને ખ ૂફ પ્રેભ છે ઍટરે દયયજ નાની
આભદાનીભાુંથી ણ તાયા ભાટે ઇને ઇ લસ્ત ુ ત રાલે જ છે . વાથે
વાથે ત ુું ણ તેન ુું ેટલુું ધ્માન યાઓે છે ! દયયજ તેની રાયી તૈમાય યી
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આે છે , તેના ભાટે પ્રેભથી નાસ્ત ફનાલે છે અને તે જામ ત્માયે ફામ
ફામ ણ યે છે , દીયી, ફુંનેને ઍફીજા ભાટે આટર રઔાલ શમ ત
વભમ જતાું તે વારું ુ ભાત થળે અને તભે ઇચ્છ તે પ્રભાણે ખુદા ભદદ
ે લયવાલ અને વયવ ભજાની
ણ યળે. ઍટરે શલે તેના ય લધાયે શત
રાયી તૈમાય યી આ જેથી તેને લધાયે ફયત આલે.”
ે , તભાયી લાત વાર્ી છે
શવીનાને લાત ઔે ઊતયી ઔઇ. ભને શ,ે “વાશફ
યું ત ુ ભેં ત તે વ ુું વલર્ાયુું જ ન શત.ુું ઇફાર જેભ યાજી યશ ે તે પ્રભાણે હ ુું
યીળ અને શલે ભને દી રશસ્ટીરયમા નરશ થામ તેલી ઓાતયી આુું છું.”
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ફુંને જણાું ઇઇ લાય ક્ક્રવન ય આલે છે . અભાયી છ આંઓ ભે છે
અને વો શવી ડીઍ છીઍ. આજે તેભણે નવ ુું ભાન ઓયીદ યુું છે અને
ભા-ફાને વાથે યાઓી રલ્રરથી યશ ે છે . દાદા-દાદી નાનાું ટાફરયમાુંને
યભાડતાું શમ છે .

ઇરા પ્રોપેવય ફની
ઇરા 25 લચની છે . તે ઍ લચની શતી ત્માયે તેના વતા ઌયપવચભાું ાભ
યતા અર્ાન ગ ૂભ થઇ ઔમા. આજે ણ તેની ભાતા, તેના વતા
ઇલાય ફાયણે ટયા યળે તેની યાશ જઇ યહ્ા છે .
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સ ુઓી કુટુુંફ શત.ુું નયી વાયી, ઔાય વાય અને મુફ
ું ઇભાું ઌયપવચની
ે ાન.ુું વત-ત્ની લાતઍ લઔતાું ત્માયે અને સ્લપ્ન
ૉરનીભાું યશલ
જતાું. વતા દીયી ડૉટય ફને તેભ ઇચ્છતા. ભાતા દીયી ૉરેજની
પ્રપેવય ફને તેભાું યાજી શતી. વતા ગ ૂભ થમા અને સ્લપ્ન યાઇ ઔમાું.
ે ા આલી ઔઇ.
ભા વાલયકુુંડરાના ઔાભડાની ઍટરે ઔાભડાભાું યશલ
નયીભાું લધાયે વભમ નરશ થમેર ઍટરે યભ ણ ઓાવ ફર્ી ન શતી.
ભજૂયી યલી ળફૃ યી. દીયીને બણાલલા ભાટે ભય વી. ફીભાય થામ
ત્માયે ભાયી ાવે આલે. લાતભાુંથી લાત નીતાું ઍ રદલવ તેભણે
ે
તેભની થની ભને વુંબાલી. ત્માયથી ભને ઍ ભા-દીયી ભાટે શત
ઊબયાયુ.ું
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દીયી ભૅરિ ાવ થઇ. ભાક્વચ ઍટરા ન આવ્મા જેથી ડૉટય ફની ળે .
તે શભવામન્વ ૉરેજભાું દાઓર થઇ. અને ફી.ઍવ.વી. 66% ભાચ વે ાવ
થઇ. ઔાભડે ટાર ઍ ભાવ ભડી ભી

ઍટરે આઔ બણલા ક્યાુંમ

ઍડવભળન ભે તેભ ન શત .ુું ભા-દીયી અભાયી ાવે આવ્માું. દીયીને
બણાલલાન ુું સ્લપ્ન અધ ૂરું ુ યહ્ુું તેન અપવવ યતાું ફુંનેની આંઓભાુંથી
ે ભને શ,ે “વાશફ
ે , ઔભે તે
શ્રાલણ-બાદયલ લયવલ ળફૃ થઇ ઔમ. ફશન
ય ણ ભાયી દીયીને ઍભ.ઍવ.વીભાું ઍડવભળન અાલ. તભાયા શાથ
શોંર્તા છે ઍટરે તભે પ્રમત્ન ય. અભે ક્યાું જઇઍ? ઇને ઐઓતા
નથી.”
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ે ેથી ખ ૂફ પ્રેભ ઍટરે જ્માું જ્માું શભવામન્વ
દીયી પ્રત્મે શર

ૉરેજ

શતી ત્માું જેને ઐઓત શત તે વોને પન માચ . વલાયથી વાુંજ સ ુધી
પન ર્ારતા યહ્ા. ત્માું આળાન ુું રયણ ભળ્યુ.ું અભાયા વભત્ર જમુંતીબાઇ
અંધારયમાઍ પન ય વભાર્ાય આપ્મા ે સ ુયેન્રનઔયભાું આ લે
ઍભ.ઍવ.વી

શભવામન્વ ળફૃ

થયુું છે . દાર્

ત્માું પ્રલેળ ભે .

જમુંતીબાઇન પન આવ્મ ત્માયે યાતના 11 લાઔેરા. સ ુયેન્રનઔય ભટાું
ે વળક્ષણ ક્ષેત્રભાું લોથી ાભ યે. તેભને ત ુયત પન જડય. હ્ુું,
ફશન
ે , ભાયી દીયીને ઍભ.ઍવ.વીભાું ઍડવભળન જઇઍ છે . શરયજન
“ફશન
દીયી છે અને 66% ભાચ વ ફી.ઍવ.વી.ભાું આલેરા છે .” બાઇન ુું ાભ શત ુું
ે ે ત યાત્રે 11.30 લાગ્મે શભવામન્વના વપ્રક્ન્વારને લાત
ઍટરે ફશન
http://aksharnaad.com

P a g e | 77

યી. તેભણે હ્ુું ે ઍ જગ્મા ઓારી છે જે ફીજા રદલવે બયલાની છે .
દીયી આલી જામ ત તેને ઍડવભળન ભી જામ.
યાત્રે 12 લાઔે ઔાભડાભાું વયુંર્ને ત્માું પન જડય ે બાઇ ઍ દીયીના
ે ને પન ય
બવલષ્મની લાત છે તેની ફાને પન ય ફરાલી આ. ફશન
લાત યી ે દીયીને આલતીારે સ ુયેન્રનઔય વલાયના 5.30 ની ફવભાું
ભરલાની છે . તભાયા બાઇના દીયાને અત્માયે જ ભટયવાઇર ય
ભાયી ાવે ભર. જેથી ટાર રઓી અુું અને પી ણ બયતી આલે.
યાત્રે તે બાઇ ભાયી ાવે આલી લય રઇ ઔમ. ફીજા રદલવે દીયી
સ ુયેન્રનઔય શોંર્ી અને ઍડવભળન ભી ઔયુ.ું ભા-દીયીઍ લૅેળન
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દયવભમાન થડી યભ ઍઠી યેરી. યું ત ુ ભાઍ ેટે ાટા ફાુંધીને
દીયીને ભટી યી શતી ઍટરે તે યભ ન લાયલા વભજાવ્માું. ઇરા ત્માું
ે ા રાઔી. ઍભ.ઍવ.વીભાું
ણ વલદ્યાવથિનીઐ વાથે ઍ ફૃભ યાઓી યશલ
પ્રથભ લઔચભાું 64% ભાચ વ રાલી ાવ થઇ.
ે , ઓાનઔી પ્રાથવભ
શલે નયીની લર્િંતા શતી ઍટરે ભને શ ે વાશફ
ળાાભાું ણ થડા ૈવે નયી ભતી શમ ત અાલ. ઇરાના નળીફ
જય યતા શતા. તેને અભાયી ૉરેજભાું જગ્મા ઓારી શઇ શભવામન્વભાું
પ્રપેવય તયીે વવલિવ ભી. ઍ લચભાું તેણે વાયી યીતે વલદ્યાથીઐને
બણાવ્યુ.ું

http://aksharnaad.com

P a g e | 79

આજે તે ફી.ઍડ. યલા ઔઇ છે . શોંવળમાય છે ઍટરે વાયા ગુણ ભેલી
ાવ થળે. યું ત ુ અભાયી ત ઇચ્છા તેને પ્રપેવય યલાની છે અને તે ભાટે
પ્રમત્ન ણ ર્ાલુ છે . આલી તેજસ્લી દીયી ઍ રદલવ પ્રપેવય ફની
વપ્રક્ન્વાર ફનળે તેલાું સ્લપ્ન અભે જઇ યહ્ા છીઍ.

નાના ભાનલીની ભોટી લાતવવત્તેયી લટાલી ચ ૂેરા ઍ વ ૃદ્ધ દાદા વલાયના શયભાું રાયીભાું વાભાન
બયેર અને ઢા ર્ડી યહ્ા શતા. વલાયના હ ુું ટેવનવ યભીને કય તયપ
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જત શત. તેભને ઢા ર્ડાલતાું ષ્ટ ડત ુું જઇને ભેં ર્ાર ઉતાલી યી
અને તેભને આંફી ઔમ.
ળયીય તદ્દન ઍલરડયુ,ું ભાથે પાલયુું ફાુંધેર, આંઓભાું થા, દાઢી દુરા
ાઔ જેલી, ફઓા ભઢાને ાયણે ઔાર ફેવી ઔમેરા, દાદા વીને યેફઝેફ.
ભેં તેભને શાથ આપ્મ અને રાયી ઢા ર્ડી ઔઇ.
ભેં  ૂછ્ુ,ું દાદા, તભાયે આ ઉંભયે ેભ ાભ યવ ુું ડે છે ? દાદાની આંઓ
ે , દીયાને શભણાું યણાવ્મ છે . ાભધુંધા લઔયન
બીની થઇ, શ,ે વાશફ
ફેઠ છે કયભાું અભે ર્ાય જણા છીઍ, ઍટરે ાભ ત યવ ુું જ ડે ને!
દાદાની આંઓભાું દદચ બાયબાય શત.ુું તેભને ભદદફૃ થલાન ુું ભન થયુ.ું
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ે
 ૂછ્ુ,ું “દાદા, રાયી તભાયી છે ે બાડે રીધેરી છે ?” દાદા શ,ે વાશફ
દયયજના ફૃવમા દવ બાડાના આુું છું. યજના 20-25 ફૃવમા ભી યશ ે
ે 35છે . ભેં હ્ુું, રાયી તભાયી શમ ત દયયજ ેટરા ભે ? ત ત વાશફ
ે ,
40 સ ુધી ઔી જાઉં. તેભને નલી રાયી ભાટે લાત યી ત શ,ે વાશફ
આ રાયી ભને પાલી ઔઇ છે . ભેં હ્ુું, ારે રિંભત  ૂછીને ભને લાત યજ.
ફીજા રદલવે ફૃ. 1600/= ભાું તેભને રાયી અાલી.
ફીજા રદલવે ળા - ફાલુ રઇને વ ૃદ્ધ દું તી ભાયે કેય આલી શોંચ્મા.
ે , તભે ત રાયી અાલીને અભાય
શ,ે જઇ તેટલુું ફાલુું રઇ લ્મ, વાશફ
બલ સ ુધાયી દીધ. આઠ રદલવ ર્ારે તેટલુું ળા રેલા ત્ની ઇન્ન્દયાને
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સ ૂર્ના યી. ૈવા રેલા તૈમાય જ ન થામ ઍટરે દાદાને હ્ુું ે આજે
અભાયે તભને શુન યાલલા છે ઍટરે તભાયાથી ના ન ડામ. તેભને ન
ઔભતી લાત સ્લીાયી ફુંને યાજી થતાું નીી ડયા. ઇ ઇ લાય યસ્તે
ભી જામ ત્માયે અશબાલ વ્મક્ત યતા.
તે લે લયવાદ ભડ શત. અભે વાુંજના પયલા જતાું શતાું અને દાદા
ે , અભે ફધા સ ુઓી છીઍ.
ભી ઔમા. ભેં  ૂછ્ુ,ું “ેભ ર્ારે છે ?” “વાશફ
દીયાને આછું ાતફૄું ાભ ભી યશ ે છે અને લહ ુ દાડીઍ જામ છે .
લયવાદ લયવત નથી ઍટરે ભાતાજી ાવે અઓુંડ ધ ૂન ળફૃ યી છે . જ
તેની કૃા થઇ જામ અને લયવાદ ટેભવય થઇ જામ ત ભાતાજીને 1 ભણ
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ે , આ તાભાું હડ
રાવી ભાની છે . વાશફ
ુ ા ભ ૂઓે ભયે છે . ઢયનાું ફાુંલયા
વુંબાતા નથી ને જયુું જાત ુું નથી.”
કુદયતે ફે રદલવભાું જ અભી છાુંટણાું માચ . દાદા શયખુડા થતા પ્રવાદી
આલા આવ્મા. શ,ે ભાતાજીઍ યેભ યી છે . પ્રવાદી રઇ તેભને યાજી
માું . આલા ભાનલીઐભાું ફીજા ભાનલીઐ, શુઓ
ું ીઐ ભાટે અન ુુંા
જઇને થયુું ે ઇશ્વયને આલા બરર ભાનલીઐની વનભચ બક્ક્ત જફૃય
શોંર્ે છે .
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યોકાયી જીલ
રદરાલયી યામ ે યું ના બેદ ાડતી નથી. વદ્ધય ભાણવ જે ન આી ળે
તે વાભાન્મ ભાણવ ાવેથી ભત ુું શમ છે . રદર રદરાલયી શલી તે
ઇશ્વયની આેરી બેટ છે .
વના તેન ુું નાભ, દૂફી ાતી, શાથે, ભઢે , ઔે – છૂુંદણા ઍલી 16-17
લચની છયી. શજુ તેણે જીલનના આટાાટા નરશ જમેરા. ભીઠુું ભીઠુું
ફરે ત્માયે ફૂર ઝયે. નાન ુું ઍવ ુું તેભન ુું કય. તેના રત્તાભાું ઇ ભાુંદુું શમ
ત તેની વેલા યલાભાું રાઔી જામ. ઇને દલાઓાને રઇ જલાના શમ ત
વના તૈમાય થઇ જામ. આજુફાજુના રન ુું ઇ ાભ શમ તણ કયે
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જઇને યી આલે. યાયી જીલ, અભાયે ત્માું દૂધ દેલા આલે ઍટરે
અભાયી જાણીતી.
યવલલાયન રદલવ શત. સ ૂમચ નાયામણ ધીભે ધીભે ઉય ર્ડતા શતા. ભાયે
આજે યજા શઇ હ ુું કયભાું જ શત. ફાયણાને અઢેરી વના ભાયાું ત્ની
વાથે લાત યી યશી શતી. ઇ લસ્ત ુ રેલા આલી શમ તેલ  અણવાય ભને
આવ્મ. હ ુું તેભની લાતભાું બળ્મ. ભેં  ૂછ્ુ,ું “વના ફેટી, ેભ આલી છ?”
તેણે લાત આ પ્રભાણે યી, “વા’ફ ઍ ઓેડૂત તેન ફદ ઓાટીને લેર્ે
છે .” ઍ લાત ભેં વાુંબી. ભેં હ્ુ,ું “આલ વયવ ફદ ઓાટી-લાડે ન જલા
દેલામ.” અભે ઓેડૂતબાઇને ફદ ન લેર્લા વલનુંતી યી. ઓેડૂતે લાત યી
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ે ૈવાની ખ ૂફ જફૃય છે . ભજબ ૂયીથી આ ાભ યવ ુું ડે છે . તેની આંઓભાું
આંસ ુ આલી ઔમાું અને તે ઔઔ થઇ ઔમ.
વનાની ક્સ્થવત ણ વાભાન્મ, દૂધના દનૈમા બયે . આઔાછ અભાયી
ાવેથી 200-500 ફૃવમા રઇ જામ અને તેભાું તેન ુું ઔાડુું ઔફડયા યે.
ે ાવેથી
“ફાા, આ ફદ આણે રઇ ર અને ફૃ.110 આી દ. હ ુું ફશન
જઇને ૈવા રાલી દઉં છું. છી આણે ઔોળાાભાું મ ૂી આલીશુ.ું ”
વના ભાયાું ત્ની ાવે ૈવા રેલા આલી શતી. ફુંને જણા લચ્ર્ે વાયી
દસ્તી, વનાને ઇ રદલવ ના ન શ.ે વના દી ઓટુું ફરે નરશ ઍલ
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 ૂણચ વલશ્વાવ. ભાયાું ત્નીઍ ૈવા આીને હ્ુ,ું “ફેટા,તેં ખ ૂફ વયવ ાભ
યુું. તાયે ભને ૈવા ાછા આલાની જફૃય નથી.” ુણ્મ વનાને ભળ્યુ.ું
આલા ઔયીફ રભાું ેટરી ભાનલતા શમ છે તે હ ુું જઇ યહ્. ઍલા
કણા પ્રવુંઔ ભાયા જલાભાું આવ્મા છે જ્માું નાના ભાણવની ભટાઇ હ ુું
જઇ ળક્ય છું
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ગાંધીજીના દળાનને વેલનાય – ગફુયબાઇ લફરલિમા
વાલયકુુંડરાભાું 1959ભાું ઔ મ ૂક્ય ત્માયથી ઔફુયબાઇ વાથે રયર્મ. તે
લઓતે ડૉટયની લધાયે સ વુ લધાઐ નરશ ઍટરે ઔભે તે દદચ ભાટે અભાયે
ઔાભડાની વલલઝટભાું જવ ુું ડત.ુું
ઔફુયબાઇ ોંગ્રેવના જાગ્રત ામચય રના રદર સ ુધી શોંર્ેરા ઍટરે
લુંડા આવાવના ુંથભાું ભાયે વલલઝટે જલાન ુું થામ ત્માયે ભાયે
ઔફુયબાઇના વભાર્ાય આલે. તે વભમે લાુંવળમાીભાું ઍ ભુંડી ર્ારે.
તેભની ાવે ઍ જી શતી. વપ્તાશભાું ત્રણ-ર્ાય લઓત ત જી ભને
તેડલા આલે જ. કણીલાય યાતન વભમ શમ. જે ાભે આવ્મા શમ તે
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દદીની વાયલાય યી અને ઓેતયભાું રઇ જામ ત્માું ળેયડીના લાઢ ર્ારતા
શમ અને વો ોં લઔેયે ઓાઇઍ અને આનુંદ યીઍ.
વભમ લીતત ઔમ અને ઔફુયબાઇના ુત્રઍ લાીભાું ઉદ્યઔ ળફૃ મો
ે ા ઔમા. ુત્ર રઠન રયશ્રભ
અને થડાું લોભાું ઔફુયબાઇ ણ ત્માું યશલ
યી વપ થમા અને ઍ તચવ્મવનષ્ઠ ઉદ્યઔવતની ીવતિ ભેલી.
લાીની ફધી અભીયાત - લૈબલ શલા છતાું ઔફુયબાઇઅ લુંડાને ભ ૂલ્મા ન
ે છે ત અભાયે લતન (લુંડા) ભાટે ુંઇ
શતા. ખુદાની અભાયા ઉય યશભ
ે ી
યવ ુું જઇઍ. વોથી લધાયે તેભને ઍ જ વલર્ાયે કેયી રીધા ે ત્માું યશત
દીયીઐ ૉરેજ સ ુધીન ુું વળક્ષણ ભેલે ભાટે દીયીઐ ભાટે વલદ્યારમ ઊભુું
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યવ.ુું તેભના રયલાયનાું ફધાું રઍ આ વલર્ાયને લધાલી રીધ.
અભાયી વભટીંઔ મજાઇ. વલાચ ન ુભતે નક્કી યુું ે જ ફભાું વાયા
વુંસ્ાય રાલલા શમ ત આટૌચ વ ૉરેજ યલી. આ શુબ વલર્ાય તયત
અભરભાું મુામ. જભીન ઓયીદ યલાભાું આલી અને ૉરેજ યલાની
જલાફદાયી ભાયા અને અભાયા ફુંનેના વભત્ર ડૉક્ટય ભઔનબાઇ ટેર
ઉય આલી, તે વભમે અભને ૉરેજ યલાન અન ુબલ નરશ, યું ત ુ અભે
વશચ લાત સ્લીાયી. વુંતશ્રી ભયારયફાુના શસ્તે ભ ૂવભ ૂજન થયુું ને પક્ત
છ ભાવભાું ૉરેજન ુું બવ્મ ભાન થઇ ઔયુ.ું
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ઔફુયબાઇન ુું ઍ સ્લપ્ન ે ભાયી દીયીઐને હ ુંુ ઍટલુું વળક્ષણ ન આી
ળક્ય જેટરી ભાયા ભનની ઇચ્છા શતી ઍટરે ઔાભની દીયીઐને
ૉરેજભાું પ્રલેળ અાલી ુત્રીઐને ઉચ્ર્ અભ્માવ ભાટે જતી જઉં તે
ળભણાુંને તેઐ વાચુું ાડલા ભથતા શતા. ઔાભડા ઔાભભાું જેની લસ્તી
પક્ત ાુંર્ શજાયની

શમ ત્માું ૉરેજ થળે તે ઇ સ્લપ્ને ણ ભાનલા

તૈમાય નરશ, યું ત ુ ત્માું ૉરેજ થઇ અને આ વોન ુું સ્લપ્ન વાાય થત ુું જઇ
યહ્ાું. જે ભાલતયે દી લ્ના નરશ યી શમ ે , ભાયી દીયી ૉરેજભાું
જળે તે લારીઐ ુત્રીને ૉરેજભાું જતી જઇ આનુંદ અન ુબલતા શતા.
2001ભાું ૉરેજ ળફૃ થઇ. વલદ્યાથીઐની વુંખ્મા રદનપ્રવતરદન લધતી ઔઇ.
વાયા ી.ઍર્.ડી. થમેરા અધ્માની વનભણ ૂ યલાભાું આલી અને
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પ્રકૃવતભમ લાતાલયણભાું દીયા-દીયીઐ વળક્ષણ રઇ જીલનને વુંલાયી
યહ્ાું છે . આજે ૉરેજની ીવતિ ઍટરી લધી છે ે ફશાયથી ર ૉરેજ
જલા આલે છે . વલદ્યાથીઐને વલાયના 8થી વાુંજના 4 સ ુધી વળક્ષણ
આલાભાું આલે છે . અધ્મા ણ વલાયના 8થી વાુંજે 5 સ ુધી ામચયત
યશ ે છે . ૉરેજન દયે વલદ્યાથી અંગ્રેજી ફરી ળે અને મ્પ્યુટયન
ઉમઔ યી ળે ઍ પ્રભાણે વળક્ષણ આલાભાું આલે છે . વલદ્યાથીઐ B.A.
ની યીક્ષા આે અને વાથે M.B.A., M.S.W. ભાું જલા ભાટેની તૈમાયી
ણ યતા યશ.ે અત્માયે અભાયાું કણાું દીયા-દીયીઐ M.B.A., M.S.W.ન ુું
વળક્ષણ રઇ યહ્ાું છે .
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ભાયા ભનભાું ઍ વલર્ાય શત ે ૉરેજભાું જૂના લઓતના ગુરુકુ જેવ ુું
લાતાલયણ થવ ુું જઇઍ ઍટરે ૉરેજના રયલેળભાું ભાન ફાુંધાભ વાથે
ઉદ્યાનની ળફૃઆત યી. વ ૃક્ષના યાઐની યણી યી. રયણાભે આજે
ૉરેજભાું 500 વ ૃક્ષ શ્વવી યહ્ાું છે . આજે ૉરેજના વલદ્યાથીઐને યાઐ
દત્ત આલાભાું આલે છે અને છાત્રને આજના લૈવશ્વ તાભાનના યા
ાભાું

પ્રકૃવતપ્રેભી

ફનાલી

કુદયતન ુું જતન યલાની

દીક્ષા

ણ

આલાભાું આલે છે . અભે ૉરેજન ુું ભાન ઍલી યીતે ફાુંધ્યુું ે ૉરેજના
ઇ ણ ફૃભભાુંથી પ્રકૃવતદળચન થઇ ળે છે .
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આલા સદય
ુું
ળૈક્ષલણ લાતાલયણને રયણાભે આજે ૉરેજન ુું 100%
રયણાભ આલે છે . ઔફુયબાઇની ઍલી નેભ છે ે ૉરેજા  ૂય યી જે
વલદ્યાથી ફશાય ડે ત્માયે તે ઐછાભાું ઐછું 10 શજાય ફૃવમા જેટલુું ભાઇ
ળલ જઇઍ. આજે તેઐ લાીભાું ફેઠાફેઠા આ સ્લપ્ન જઇ યહ્ા છે .
ે ી રઇ
લાયું લાય તેઐ ૉરેજની મુરાાતે આલે છે . શૈમાભાું શયઓની શર
લાી જામ છે . અભે વો તેભાું વશબાઔી થમા તેન અભને આનુંદ છે .
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ત્રણ દીકયીઓ
અભાયા ―વનર પાઉન્ડેળન‖ દ્વાયા અભે ટી.ફી. ની વાયલાય ફ્રી આીઍ
છીઍ. વાભાન્મ યીતે અભાયે ત્માું આલતા દદીઐની આવથિ ક્સ્થવત વાયી
નથી શતી. તે ાયણે દયે દદીને અભે અશીંની ઔોળાાન ુું ઔામન ુું ઍ
લરટય દૂધ પ્રથભ ત્રણ ભાવ ફ્રી આીઍ છીઍ. ઔાભડાના દયે દદીને ઍ
પ્રટીન ાઉડયન ડબ્ફ આીઍ, જેથી તેઐ જરદી વાયા થઇ ાભ ય
જઇ ળ.ે
નલેમ્ફય 2005ભાું ઍ જ અઠલારડમાભાું ત્રણ દીયીઐ આલી. ત્રણેમની
ઉંભય 18-20 લચની શળે. ત્રણે યણેરી. ઍ દીયીને ફે ફા અને
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ફીજી ફે દીયીઐને ઍ-ઍ ફા છે . ત્રણે દીયીઐનાું લજન 30-32
રરગ્રાભ અને ઊંર્ાઇ 4‖-9‖‖ થી 4‖-10‖‖ જેટરી શળે. ત્રણેને ફુંને
પેપવાુંભાું ટી.ફી. અને તેભાું ાણાું ણ ડેરાું. તેભની વાયલાય તેભના
ભાતા-વતાને ત્માું આવ્મા છી ળફૃ થઇ ળી. વત ે વાસ -ુ વવયાની ઇ
પયજ ઓયી? શજુ ત યણલા જેલડી ન શમ છતાું યણીને વાવયે જામ
ત્માયે તેભનાું હ્રદમભાું ુંઇ અયભાન યભતા શળે. યું ત ુ વાવયીઍ ત
ઔાુંવડ ઍ ાભ યલાનાું શમ. તાલ-ઓાુંવી શમ તણ ાભ ત યવ ુું જ
ે ામ. આ રયક્સ્થવતભાું
ડ.ે લહથ
ુ ી ફીભાય શમ તણ સ ૂઇ ત ન જ યશલ
તેઐ જમાયે આલી ભટી ફીભાયીભાું વડામ ત્માયે તેભના અયભાનના
ભ ૂા ફરી જામ.
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આ ત્રણેમ દીયીઐની વયલાય ર્ારે છે . ત્રણે ડાશી છે અને વ્મલક્સ્થત
વાયલાય યે છે . ત્રણેમને કુ દયતે કુદયતી શાસ્મ આપ્યુું છે , ફીભાય છે યું ત ુ
ઔદભાું ફા યભે છે ઍટરે ફાની મુસ્કુયાશટ તેભને જજલાડે છે .
ળફૃઆતથી જ તેભને ટી.ફી. ની ર્ાયે દલા અને તેનાું ઇંજેળન ણ
અામ છે .
જેભ જેભ રદલવ જતા જામ છે તેભ આ યભામેરાું ફૂર ઓીરતાું જામ છે .
દયયજ ઇંજેક્ળન રેલા આલે ઍટરે ત્રણેની લાત વાુંબલા ભે .
ે ણ ખુળ!
દીયીઐ ખુળ, ડૉક્ટય ખુળ અને ઇંજેક્ળન આનાય નવચ ફશન
આ દીયીઐના દદચ ને ભટાડતા ઍ લચથી લધાયે વભમ રાઔળે તેભ
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ભારું ુ ભાનવ ુું છે . ત્રણેમનાું લજન લધલા રાગ્માું છે . વાયલાય  ૂયી થળે
ત્માયે વારું ુ ઍવ ુું લજન ણ લધી ઔયુું શળે. તદ્દન વાયી ન થામ ત્માું સ ુધી
વતકયે ન જલાની ભેં ળયત યી છે . ત્રણેને ઍલાું કય ભળ્માું છે ે જ્માું
તેઐ શુંભેળાું તુંઔીભાું જ રદલવ વાય યતા શમ, ત્રણેમ વતદેલઍ ણ
ભાયી લાત સ્લીાયી છે . ત્રણે દીયીઐને વલશ્વાવ છે ે તેઐ વાયી થઇ
જળે ઍટરે દલાઓાને ઇંજેક્ળન રેલા આલે ત્માયે ભરાતી જ શમ છે .
આલા યભાતાું ફૂર ઓીરતાું યશ ે તેન લધાયે આનુંદ ડૉક્ટયને શમ છે .
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―ચાયણ કન્મા‖ જેલી દીકયી
નમનાની ઉંભય 15 લચની. ફશાદુયીને ઉંભય વાથે ાુંઇ થડ વુંફધ
ું છે ?
આદવુંઔના ઓેડૂત ગુણલુંતબાઇ સ ુશાલઔમાની તે દીયી. તા. 12-5-―97ન
રદલવ છે . ગુણલુંતબાઇ તેભના ઓેતયે કુટુુંફ વાથે ાભ યહ્ા છે . વાુંજ
ઢલા તયપ છે . સ ૂમચનાયામણ ડૂબ ુું ડૂબ ુું થઇ યહ્ા છે . તે લઓતે
ગુણલુંતબાઇ ઢય ભાટે ભાઇ લાઢતા શતા ત્માયે તેભની દીયીને તયવ
રાઔલાથી ન ાવે ાણી ીલા ઔઇ. ાણી ીને ાછી પયતાું તેણે
ામુઓા દીડાને જમ. દીડ ત તેન  ઇયાદ રઇને આવ્મ શત. તેણે
કૂદીને

ગુણલુંતબાઇના

ભાથાને

ડ્ુ.ું

અર્ાન આલા
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ે ા હ્ુ.ું તાન ુું જે થવ ુું શળે તે
ગુણલુંતબાઇઍ યાડ ાડીને વહન
ુ ે દૂય યશલ
થળે ણ ઇ નજી ન આલે. તેભણે દીડાના ઔ ડી રીધા અને
ધક્ક ભામો. દીડ ઍ ફાજુ ડી ઔમ. તેભણે તેભન બ ૂટલા ઔ
દીડાના ભોંભાું ઓોંવી દીધ.
ે ઔભે
નમના વતા અને દીડાની ઝાઝી જતી શતી તે ેભ ઊબી યશ?
તેભ ઍ વોયાષ્િની ભ ૂવભન ુું વુંતાન. તેણે દડીને દીડાના ાછના ઔ
ડી રીધા અને જયથી ઓેંર્લા રાઔી. વતાને ફર્ાલલા આ દીયીઍ
તાન જાન જઓભભાું મ ૂક્ય. આથી દીડ ખ ૂફ ગુસ્વે થઇ છીંટા
નાઓલા રાગ્મ. તેના આઔરા ઔથી ગુણલુંતબાઇના ળયીયે નશય
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બયાલલા રાગ્મ. ેટરમ લઓત આ ઝાઝી અને ઓેંર્તાણ ર્ારી.
ગુણલુંતબાઇના ળયીયે રઔબઔ વઍ જગ્માઍ નશય ફેવી ઔમેરા અને
ળયીય રશીલુશાણ

શારતભાું. દીયીની

બ ૂભાબ ૂભ અને યાડાયાડથી

વેભભાુંથી ફીજા ર દડી આવ્મા. ત્માું સ ુધી નમનાઍ દીડાના ઔને
ે ભર્ નશતી
જયથી ડી યાઓેરા તે છડાલલા ભથતા દીડાને વશજે
આી. ર આલી જતા દીડ બાઔી ઔમ.
ગુણલુંતબાઇના બાઇ ણ આ વભમે શાજય શતા ણ તેઐ ત દીડાને
ે તાઇ ઔમા ને તેને ાયણે તેભન અલાજ જ જત યશર
ે  તે ત્રણ
જઇ શફ
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રદલવે ાછ આવ્મ. આ દીડ તે કુત્તી દીડ ન શત ણ વવિંશ દીડ
શત. તે ફહ ુ ભટ અને ખુન્નવથી બયેર શમ છે .
ગુણલુંતબાઇને કણી ઇજાઐ થમેરી, રશી લશી જલાથી ફેબાન થઇ
ઔમેરા. શૉક્સ્ટરે રઇ ઔમા. કણા ટાુંા-વાયલાય રીધા. ફ્રૅક્ર્ય ણ
થમેલ,ુું દીયીઍ જ આટરી ફશાદુયી ન ફતાલી શત ે વભમને ાયખ્મ
ન શત ત દાર્ તેને વતા ગુભાલલા ડત.
પ્રાથવભ ળાાભાું વાત ર્ડી બણતી આ દીયી વન્ભાનને મગ્મ શતી
અને ધન્મલાદને ાત્ર શતી.
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તફીફ થલાન ું સ્લપ્ન વાકાય કયતો ર્લદ્યાથી
વાલયકુુંડરાભાું ઍ વાલચજવન છાત્રારમન ુું વુંર્ારન હ ુું યી યહ્ શત.
ભાયી ઍ ભાન્મતા યશી છે ે ઓેતભજૂયનું ફા ઓડતર અને શોંવળમાય
શમ છે . જ તેભને પ્રથભથી જ મગ્મ યાશ ભી જામ ત તેઐ જફૃય
અભ્માવભાું આઔ આલે. ભાયા છાત્રારમભાું 80% યતા લધાયે
વલદ્યાથીઐ શરયજન શતા. આ વલદ્યાથીઐને મગ્મ વળક્ષણ આી ઉચ્ર્
અભ્માવ ભાટે ભરલા તે ભારું ુ સ્લપ્ન શત.ુું અભાયા વનર પાઉન્ડેળન
દ્વાયા ટ્ુળન અને અન્મ ળૈક્ષલણ આમજનથી 15% રયણાભભાુંથી
100% ય અભે શોંર્ી ઔમા શતા. તેભાુંથી ર્ાય-ાુંર્ વલદ્યાથીઐ કણા
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તેજસ્લી શતા. તેભને ઉચ્ર્ અભ્માવ અથે રઇ જલાની ભાયી નેભ શતી.
લો લચ તે યીતે વલદ્યાથીઐ ઉચ્ર્ અભ્માવ ભાટે જામ તેભ હ ુું ઇચ્છત
શત.
ઍ તેજસ્લી વલદ્યાથી ભાયી નજયભાું આવ્મ. તેને ધયણ 9 ભાું 85%
ભાચ વ આલેર. તે ડૉક્ટય ફનલાનાું વનાું જઇ યહ્ શત. તેન ુું ઔાભ
કુુંડરાથી 12 રભી. દૂય શત .ુું લાયું લાય તેના કયે આલલા ભને આગ્રશ યત
ે ભાયે ત્માું આવ્માું શતાું. તેભ ને આ
શત. ઍ લઓત ભાયાું ભટાું ફશન
વલદ્યાથી વલળે લાત યી અને વાલચજવન શૉસ્ટેર ણ ફતાલી. તેભને ણ
આ વલદ્યાથીભાું યવ ડય. અને અભે તેના કયે ઔાભડે ઔમાું. કયની
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ે ે ભને હ્ુ,ું “બાઈ, આ ડૉક્ટયીલાી
રયક્સ્થવત અભે ાભી ઔમાું. ફશન
ૂ ા અભ્માવિભભાું જડી દ, જેથી ઍ
લાત છડી દ. ઍને ઇ ફીજા ટું
જરદીથી ઍનાું કુટુુંફની રાડી ફની ળે.”
વલદ્યાથી ત ડૉક્ટય ફનલાના વનાું જલાભાું ભળગ ૂર શત. તેને અભે
અભયેરી ળાાભાું દાઓર મો. ત્માું ટ્ુળન લઔેયેની ફધી વ્મલસ્થા યી.
ે ત ણ ખ ૂફ યી અને 67% ભાચ વ ભેલી ફાયભા ધયણની
તેણે ભશન
યીક્ષા ાવ યી. ડૉટયી અભ્માવભાું તેને પ્રલેળ ભી ઔમ. ડૉટયની
ઍભ.ફી.ફી.ઍવ. યીક્ષાભાું આ લે ઉત્તીણચ થમ. તેણે ભને જાભનઔયથી
પન ય વભાર્ાય આપ્મા ત્માયે તેના ાવ થમાન ઉત્વાશ ેટર શળે તે
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હ ુંુ ભાી ળક્ય. અભને ફુંનેને ખ ૂફ આનુંદ થમ. ઍને ત્ની ણ
ઍભ.ફી.ફી.ઍવ. થમેરી ભી છે . ફુંને નયી યે છે અને વારું ુ ભામ છે .
ઍ વાભાન્મ ટે ભલાથી ઍ કુટુુંફ તયી ઔયુ.ું તેનાભાું અને તેનાું
કુટુુંફભાું નવ ુું તેજ આવ્યુું છે . આલા કણા તેજસ્લી વલદ્યાથીઐ આવથિ
મુશ્ેરીને ાયણે ઉચ્ર્ અભ્માવ યી ળતા નથી. વયાય સ્ૉરયવળ
આે છે યું ત ુ તે  ૂયતી શતી નથી. આ પ્રશ્ન વભાજ વલર્ાયે. દયે ફાફતે
વયાય તયપ દૃન્ષ્ટ ન યતાું વભાજ જ ભદદફૃ થામ ત અને
ફાનાું જીલન ભકભકી ઊઠ.ે
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ફશાદુય દીકયી
ઔીતા ઍન ુું નાભ. ઉંભય 16 લચની. વાલયકુુંડરા તાલુાન ુું ઐલમા તેન ુું
ઔાભ. નાનડી છયી ણ તયલયાટ જફય. ર્શ ેયા ય ર્ભ, આંઓ
ે 
ભટી, ફરે ત ફૂર લેયામ. અભાયે ત્માું વીલણ ક્રાવ ર્ારે છે . ફશન
ે ુથી વીલણ ભપત ળીઓલલાભાું આલે છે . વીલણ
ઔબય થામ તે શત
ળીઓલા દયયજ ઐલમાથી વાલયકુુંડરા આલે.
અભાયા કયને અડીને જ દૂય ઓાડી છે . ત્માું ઍ કૂતરું ુ ભયી ઔમેલ.ુું ખ ૂફ
ે  વીલણ ક્રાવભાું ફેવીને ાભ ન યી ળે. દયયજ
દુઔુંધ ભાયે. ફશન
મ્યુવનવવાલરટીભાું પન યીઍ, ણ જલાફ ઇ ન આે. ત્રણ રદલવ
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વાય થઇ ઔમા. ત્રીજા રદલવે ફેવી ન ળામ તેલી તીવ્ર લાવ આલે. ફે
ે ને ઊરટી ણ થમેરી.
ત્રણ ફશન
તેના ભમ્ભી (ભાયાું ત્નીને ફધી દીયીઐ ભમ્ભી શીને ફરાલે છે) ાવે
ે ા રાઔી, “ભમ્ભી, હ ુું ઓાડીભાું ઊતયી કૂતયાને દૂય રઇ
આલીને ઔીતા શલ
જઇ દાટી આવ ુું ત?” ત ભાયા ત્ની ઇન્ન્દયાઍ હ્ુ,ું “આવ ુું ાભ યલાન ુું
ે ામ?” ઔીતા તે ાભ યલા તૈમાય થઇ. વાથે ત્રણ-ર્ાય
તને ેભ શલ
છયીઐને ણ રેતી ઔઇ. ર્ાય જણાની ટુડી ઊડી. કૂતયાના ઔાભાું
વવિંદયીન ઔાલમ ફનાલી નાખ્મ. દૂય ઢવડીને રઇ ઔઇ. ઍ ઓાડ
ઓદી કૂતયા ય રપનાઇર છાુંટી દીધુ.ું આ ફધુું ાભ પક્ત ઔીતાઍ
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ઍરીઍ જ યુું. શવતાું શવતાું વો ઉય આવ્માું. જે ાભ યલા ઇ
તૈમાય ન શત ુું તે ાભ ઔીતાઍ યુું ઍટરે ઍ ભાવ છી ઇને ઓફય ન
ડે તેભ ફધી છયીઐને બેઔી યી (અભાયે ત્માું વાભાન્મ યીતે 100
ે  ત શાજય શમ જ.) અને ઔીતાની ફશાદુયી અને જાશય
ે ામચ
ફશન
યલાની વેલાબાલના ફદર તેન ુું વન્ભાન યુું અને વીલલાન વુંર્ બેટ
આપ્મ. બાયતને આલાું ગુણળીર, રશિંભતલાન ફા, રળય-રળયીઐ,
યુલાનની જફૃય છે .
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ૌત્રના ળબ્દોએ….
વાલયકુુંડરાભાું ઔ મ ૂક્ય ત્માયથી ઍ કુટુુંફ વાથે ભાયે રયર્મ.
ળફૃઆતભાું ઍ કુટુુંફની ક્સ્થવત વાયી નરશ. નફી આવથિ રયક્સ્થવતને
ાયણે ઍ વાુંધે ત્માું તેય ત ૂટે . તેભને ાુંર્ ુત્ર. મુશ્ેરીઐ લેઠીને ણ
તેભણે તેભને બણાવ્મા. ઍ છી ઍ દીયા નયીઍ રાઔી ઔમા. ઍે ા થમા. ફશન
ે
ઍ યણતા ઔમા તેભ જુદુું કય યાઓીને યશત
ત
ુત્રલધ ૂઐની સ ુલાલડ ઍ છી ઍને ત્માું આવ્મા યે ઍટરે વતત
ે ાું. તેભને વનયાુંત ન ભે . ભટ દીય થડ રાુંફ વભમ ભાાભભાું યશત
ફા ાવે યહ્ ઍટરે તેના ોત્રને દાદા-દાદીની લધાયે ભામા રાઔેરી.
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ે ાન ુું થયુ.ું ભા-ફાે ત
ઍ વભમ ઍલ આવ્મ ે ભા-ફાને ઍરા યશલ
ઍ નાના કયભાું ાુંર્ ફાને ઉછે યીને ભટા માચ શતા, યું ત ુ ઍ ણ
દીયાને ભા-ફાને યાઓલા ભાટે જગ્મા ન શતી. ફુંનેની ઉંભય 65 લટાલી
ે ને ડામાલફટીવ તથા રશીના દફાણન ુું દદચ ઍટરે ઓાવ
ચ ૂેરી અને ફશન
ઈ ાભ યી ળે નરશ. તેઐ નાના ઍલા ેન્ળનભાું અને ઍ ફૃભ બાડે
આેરી, તેભાુંથી ગુજયાન ર્રાલતાું. ઈઈ લાય ભાયી ાવે આલી
શૈમાલયા ઠારલતાું. ેન્ળનભાુંથી  ૂરું ુ થત ુું નરશ ઍટરે ભાન લેર્લા
સ ુધી લાત આલી ઔઈ. તેભને વભજાવ્મા ે દીયાઐને તભાયી મુશ્ેરીઐ
વભજાલ. ભાન ાઢી નાઓલા ભાટે ણ તેભની વુંભવત રેલી જફૃયી.
દીયાઐ ફધા ઍુંદયે વાયા અને આઔ ડતા, યું ત ુ ઈ ાયણવય
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ડુું ગર્
ું ૂ લામેલ,ુું જે ઉેરાત ુું ન શત.ુું તેભાું ઍ કટના ફની. તેભના ઍ
ુત્રને અવાધ્મ યઔ રાગુ ડય. ફધા બાઈઐ, ભા-ફા વો ઊબા ઔે
વાયલાય યે. ફધા બાઈઐ તાના બાઈ ભાટે કણા કવામા. અને
ે ભાું ણ રઈ ઔમા યું ત ુ ઍ રદલવ તેન જીલનદી
લઓત ફશાય ળશય
બુઝાઈ ઔમ.
ભા-ફા વાથે દયે દીયાને નાની-ભટી ડલાળ ણ થઈ શળે તેવ ુું
તેભની લાત યથી રાઔત ુું શત.ુું દીયાના મૃત્ય ુ છી ઍ રદલવ વો
બેઔાું થમાું. ત્માયે ભાતા-વતાઍ લાત મ ૂી ે અભાયા ભાટે તભે વો
વલર્ાય. અભાયે શુું યવ ુું ? ઍરા યશી ળામ તેલી રયક્સ્થવત યશી નથી.
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ઈ જલાફદાયી સ્લીાયલા તૈમાય નશત.ુું ઈને તેભન ુું કય નાન ુું ડત ુું
શત,ુું ત ઈને તેભના સ્લબાલ વાથે અન ુકૂતા ન શતી. દયે  ુત્રે ઈ
ને ઈ ફશાન ુું ફતાલી વાથે યાઓલાની અવુંભવત દળાચ લી.
કુટુુંફ જ્માયે ભળ્યુું ત્માયે ોત્ર-ોત્રીઐ ણ ત્માું ફેઠાું શતાું. ભટાબાઈન
ુત્ર જે 25 લચન શત અને યણેર શત તે ઊબ થમ. તેણે તેના
વતાશ્રીને વુંફધતાું હ્ુું ,ે ‘ફાુજી, શલે તભે ણ યીટામય થલાની
તૈમાયીભાું છ ત ભાયે તભને ભાયી વાથે નરશ યાઓલાનાને ! દાદીભાઍ
ે આપ્યુું છે . તેઐ અભાયી વાથે યશળ
ે ,ે તેભને ઍરા યશલ
ે ા
ભને કણુું શત
નરશ દઉં.’ વોનાું નેત્ર ખ ૂરી ઔમા. દયેની આંઓભાુંથી અશ્ર ુઐન ધધ ળફૃ
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થમ. લાયાપયતી છ-છ ભરશના ભાતા-વતાને યાઓલાન વહઍ
ત્માું જ
ુ
વનણચમ મો. ભાતા-વતાના નાના કયભાું ાુંર્ ુત્ર યશી ળ,ે યું ત ુ ાુંર્
ુત્રના ફુંઔરાભાું ભાતા-વતાને સ્થાન નથી, ઍવ ુું વલધાન ઉભાળુંય
જળીઍ ક્યાું યેલ ુું છે . ઍ યુલાન ોત્રના ળબ્દથી તેભ થતાું યશી ઔયુ.ું
ે ાયે ુત્ર-ુત્રલધ ૂઐ ભા-ફા
વો આનુંદથી છૂટાું ડયાું. છી ત લાયતશલ
જ્માું શમ ત્માું બેઔાું ભતાું અને આનુંદ યતાું. વોઍ તેભને જાત્રા ણ
યાલી અને વભમ જતાું ફુંનેઍ ળાુંવતથી તેભન ુું જીલન વુંેરી રીધુ.ું
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નલ લાની દીકયીની ગજફની હશિંભત
વાલયકુુંડરાથી 12 રભી.ના અંતયે ીઠલડી ઔાભ આલેલ ુું છે . તે ઔાભભાું
ે તઍ દેલી ૂજ કુટુુંફ લવે. વીભભાું લાડીડુ. ટાુંર્ી જભીન ય ભશન
ભજૂયી યી ગુજયાન ર્રાલે. કુટુુંફભાું ત્રણ ફા. ભટી દીયી શુંવા 9
લચની, ફેરદાુંના ફે દીયા અળ અને દ.
લૈળાઓ ભરશનાન ધભધઓત તડ તે છે . ભાફાને ાભ શઇ કયે યહ્ાું
અને ત્રણેમ ફાને લાડીઍ ભલ્માું. ફયન વભમ થલા આવ્મ
ઍટરે ત્રણેમ ફાઍ વળયાલી રીધુ.ું શુંવા ઝાડને છાુંમે આડે ડઓે થઇ.
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ફે ાુંર્ લચના બાઇઐ યભતાું-યભતાું ક્યાયે કૂલા ાુંઠે ઔમા તેની ઓફય
યશી નરશ. થડીલાયભાું ધફા થમ. શુંવાઍ ફેફાી ઊઠીને જયુું ત
દ કૂલાભાું ડી ઔમ શત. અળ કૂલા ાવે ઊબ ઊબ યડત શત.
યું ત ુ શુંવાના લર્ત્તભાું વભમસ ૂર્તા જાઔી અને તેણે તયત અળને કયે
ભાફાને ફરાલલા ભલ્મ. તે ાઇના વશાયે કૂલાભાું ઊતયી. અંદય
જઇને જયુું ત દ શજુ ડફાું ઓાત શત. ઇશ્વયની કૃાઍ તે ળે
અથડામા લઔય વીધ જ ાણીભાું ડેર ઍટરે શુું જ લાગ્યુું ન શત ુું
ે તાઇ ઔમ શત. શુંવાઍ ત ુયત બાઇને ડી રીધ ને ાણીની
યું ત ુ શફ
ે ાઇને લઔી યહ્ા.
ફશાય ભાથુું યશ ે તેભ બાઇને યાઓી ફુંને બાઇફશન
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કય દૂય શત ુું ઍટરે ભાફાને કયેથી આલતાું લાય ત રાઔે જ. ણ
અણીના વભમે તેનાભાું જે રશિંભત અને ળક્ક્ત ેદા થઇ તેને રીધે તેટર
વભમ તે ાઇને લઔી યશી. ભા-ફા ફુંનેઍ આલીને તેભને ફશાય
ાઢ્ાું.
આ લાતને ફાયે લચના લશાણાું લાઇ ઔમા. શુંવા ત વાવયે ણ જતી
ે ે દીધેલ ુું
યશી છે . ફુંને બાઇઐ ણ 17 લચના થઇ ઔમા છે . દ ત ફશન
જીલતદાન જીલી યહ્ છે . આજે ણ આ પ્રવુંઔ તેટર જ તાજ છે . ઍ
નાની ઍલી દીયીઍ વભમસ ૂર્તા લાયી ેવ ુું ઉદાશયણફૃ ાભ યુું !
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જલાંભદા યાભકુ બાઈ િાચય
જુરાઇ ભરશન ઍટરે બય ૂય ર્ભાસ.ુું લાચ ઋત ુઍ નદી નાાું, તાલ,
કૂલા જીલતાું યી દીધાું છે . ર્ાયે ફાજુ રીલુછ
ું ભ ઍટલુું ફધુું છે ે તેને
જઇને આંઓ ણ રીરી થઇ જામ! આલા વભમે ઍ ઍવ.ટી. ફવ
યાજુરાથી વાલયકુુંડરા ફયના 12:30 ના વભમે  ૂયઝડે ર્ારી આલે
છે . યાભકુબાઇના શાથભાું ન્સ્ટમરયિંઔ છે . શરયમાી ભસ્તી તેની આંઓભાું યભે
છે . ઍાદ ઔીતની ડી રરાયી યહ્ા છે . ફવ મુવાપયથી બયેરી છે .
ે ાું થડું જ
ફયાફય થયડી-આંફયડી લચ્ર્ે સ ૂયજલડીન ુર આલે તે શર
અંતયે ઍ લાું ાવે ફવન ુું ડાફી ફાજુન ુું ૈડુું ન્સ્ટમરયિંઔ યૉડથી અરઔ
http://aksharnaad.com

P a g e | 119

થઇ આડુું થઇ ઔયુ.ું ફવ ઢવડાલા રાઔી. જઔાન ુજઔ બ્રે ણ ાભ
યતી ફુંધ થઇ ઔઇ.
ઍ  ત યાભકુબાઇને વલર્ાય આવ્મ ે ફાયણુું ઓરી રાલ કૂદી ડુું
ને જીલ ફર્ાવ.ુું ણ વનળાભાું બણતા ત્માયે તેભના આર્ામચશ્રી
ે ુું ,ે
ઐઢાફાુઍ વાયા વુંસ્ાય વીંર્ેરા તેણે ઝફાય મો. તેભણે શલ
“ભયદ દી ભેદાન ન છડે.” ફવભાું ફા, સ્ત્રીઐ અને ુરુને બમ
ેવી ઔમ ે શલે જાનથી ઔમાું. ય અને ર્ીવાર્ીવ થલા રઔી.
શલે વકી ફાજી યાભકુબાઇના શાથભાું શતી. ર્ાવે ઉતારુઐના જીલ
તાના શાથભાું છે તેની ઔુંબીયતા વભજાઇ અને જલાફદાયી ણ.
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તાની આંતયસ ૂઝ અને રશિંભતથી તેભણે ન્સ્ટમરયિંઔભાું તાના ફુંને શાથ
નાઓી ઊંધા રટી ડયા. આથી ન્સ્ટમરયિંઔ શરે નરશ અને ફવ પુંઔામ
નરશ. ઍ લઓત ત ન્સ્ટમરયિંઔના આંર્ાથી તે પેંાઇ ઔમા જેલી
રયક્સ્થવત થઇ. ણ પયીથી ઍ યીતે જ ાબ ૂ યલા ભય વી.
ન્સ્ટમરયિંઔને ાબ ૂભાું યાઓતાું યાઓતાું નીર્ે શાથ રઇને લઔમય રભાું નાખ્યુ.ું
આથી ફવની ઔવત ઍદભ ધીભી ડી ઔઇ. અને ુરની નીર્ે
ઓાફલાની અણીના વભમે ફવ અટી ઔઇ !
વહન
ુ ા જીલભાું જીલ આવ્મ. યાભકુબાઇની વભમસ ૂર્તા અને વહન
ુ ે
ઉઔાયી રેલાના પ્રમત્નથી તેભના પ્રવત ફધાું અબાયની રાઔણી દળાચ લલા
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રાગ્માું અને ધન્મલાદ આપ્માું. યું ત ુ યાભકુબાઇના શાથને ન્સ્ટમરયિંઔના
આંર્ાથી ર્ાય ફ્રૅર્ય થઇ ઔમાું શતાું. યાભકુબાઇને ત ઍ લાતન વુંત
શત ે ભેં ભાયી જલાફદાયી સ ૂયજદેલની કૃાથી ફયાફય વનબાલી. કણી
વાયલાય યલા છતાું તેભને શાથે ઓડ ત યશી જ ઔઇ, યું ત ુ તેન તેભને
જયા ણ અપવવ નથી.
આલા જલાુંભદચ ન ુું વન્ભાન ન યુું શત ત ઔાભ ઊણુું ઊતયુું ઔણાત. જે
ઍવ.ટી.ઍ તેભન ુું વન્ભાન ન યુું તે ઍ ઓેદની લાત.
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વત્મ એ જ ઇશ્વય છે.
અુંઔને વશામ યલાન ુું ામચ છે લ્રાું 15 લચથી અભે ―વનર પાઉંડેળન‖
દ્વાયા યી યહ્ાું છીઍ. વોયાષ્િનાું જુદાું જુદાું ઔાભભાું અભે 45 ેમ્ માું .
ફે ઔે અુંઔ ફાને 2225 જેટરી િાઇવવર, 1450 ૅરીવચ, 800
કડી, લૉય લઔેયે અામાું. નાનાભટા માદ યશી જામ તેલા પ્રવુંઔ
ફન્મા, જે શુંભળ
ે ને ભાટે અભાયા હ્રદમભાું જડાઇ ઔમા.
ે ાું અભે
તેલ ઍ પ્રવુંઔની લાત યલાન ુું ભન થામ છે . છ ઍ ભાવ શર
કુુંડરાભાું અુંઔને વશામ ભાટેન ૅમ્ અશીંની આંઓની શૉક્સ્ટરભાું
ે ા વાઇર વલનાના યશી
યેર. અભાય આળમ ઍ શત ે જે ફા શર
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ે ા વાઇર
ઔમા તેભને વાઇર અાલલી અને જેભને 10 લચ શર
અાલી શમ અને જ ત ૂટી ઔઇ શમ તેભને નલી વાઇર અાલલી.
ે ાું અભે પ્રથભ વાઇર અાલેરી. તે છય
ભનસ ુઓ ે જેને 15 લચ શર
ત્માું ૅમ્ભાું આલેર. શલે તે ભટ રાઔત શત. લાુંરડમા લા, ભટી
ભટી આંઓ, તે વાઇર ય ફેઠ શત. ફરલાભાું નમ્ર. શલે ત તે
શીયાના ાયઓાનાભાું શીયા કવલાન ુું ાભ યે છે અને વારું ુ ભામ છે તેભ
તેણે લાત યી. તેને ભેં  ૂછ્ુું ે, “તાયે વાઇર જઇઍ છે ? તેં 15 લચ
ે ા આ વાઇર રીધી છે અને શલે તે વાયી નરશ યશી શમ. તાયે ફીજી
શર
વાઇર જઇઍ છે ? ત તને વાઇર અાલીઍ.” ભનસ ુઓ પ્રાભાલણ અને
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ે , દય
ટેીર શત. હ ુંુ તેના સ્લબાલને જાણત શત. તેના ળબ્દ, “વાશફ
લે હ ુું વાઇર રયૅય યાવ ુું છું અને નલા જેલી જ યાખુું છું. હ ુું અત્માયે
ે , ભાયાથી ફીજી વાઇર ન રેલામ.
ફેઠ છું તે ભાયી જ વાઇર છે . વાશફ
ઇશ્વય ભને ભાપ ન યે. હ ુું રઉં ત ફીજા જફૃરયમાતલાા ઍને ઐછી ભે
ને? ભાયાથી આલી યીતે ન રેલામ. તભાયા પ્રતાે હ ુંુ વારું ુ ક્ભાઉં છું અને
સ ુઓી છું. ભાયી ભાઍ ભને ળીઓવ્યુું છે ે અણશક્કન ુું દી ન રેલામ.” આલાું
રને ભીઍ ત્માયે ભન બયાઇ જામ અને પ્રવન્ન્તા અન ુબલામ. જ્માયે
ણ ઍ ભાયા દલાઓાના ાવેથી નીે ત્માયે ભળ્મા વલના ન જામ. આલા
નાના ભાનલીભાું ણ ભાનલતાના ઉચ્ર્ ગુણ જઇને ભન શયઓામ.
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‘ડૉકટય કે દેલ દૂત‖?
ડૉટય દદીઐની વાયલાય યતા શમ ત્માયે દદીને આશ્વાવન આે ે તે
વાય થઇ જળે. અમુ દલાઐ શુંભેળને ભાટે રેલાની શમ ત્માયે તે વનયાળ
ન થામ તેભ વભજાલીને તેના ભનને ભજબ ૂત યતા શમ છે . 52 લચની
પ્રૅરટવભાું અને દદીઐના વુંચ ભાું આલલાન ુું ફન્યુ.ું દદીના હ્રદમભાું
ડૉટય ન ુું ેવ ુું સ્થાન શમ છે તે અન ુબવ્યુ.ું તેઐ વાયા થામ અને ભલા
આલે ત્માયે તેભના રાઔણીબમાચ ળબ્દ કણીલાય અભાયી આંઓભાું શચના
આંસ ુ રાલી દે છે .
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યું ત ુ આજે વભમભાું રયલતચન આવ્યુું છે . ૈવાની ાછ દડ લધી છે .
તેભાું ભાનલતા ભુરાતી જતી શમ તેભ અન ુબલામ છે . આલા પ્રવુંઔ
દદીના મુઓેથી વાુંબલા

ભે ત્માયે ઓયેઓય દુ:ઓ થામ. યું ત ુ ભીઠી

લીયડીઐ આજે ણ કણી છે . તેલા ઍ સ ુઓદ પ્રવુંઔની લાત હ્ા વલના
યશી ળક્ત નથી.
છે લ્રાું ત્રણે લચભાું ભાયા તથા ભાયાું ત્નીનાું ર્ાયે ભટાું ઐયેળન
થમાું. વનદાન ણ ઓટાું થમાું અને અને તરીપભાુંથી વાય થવ ુું ડ્ુું
અને અન ુબલ ણ ઍલા થમેરા ે દુ:ઓ થામ. છે લ્રે ત અભે ડૉટયને
ે ાું.
ફતાલલા છતાું વનદાન ન થયુું ઍટરે ુંટાીને ાછા આલતાું યશર
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આજની લાત જે રઓી યહ્ છું તે ભને ર્ભત્ારય રાઔે છે . ભને ઍાદ
ભાવથી અલાજની તરીપ થલા રાઔી. જયાણ ઇ ભટા અલાજે ફરે
તે ન ઔભે, ટીલી જતાું ભાથભાું દુઓાલ થામ. તેના ાયણે ટીલી ફુંધ યવ ુું
ડ.ે ક્ક્રવન ય A.C. ફૃભ યાલલી ડી. ભાય ુત્ર વુંજમ ભને મુફ
ું ઇ
તેડાલે, યું ત ુ ભને જે અન ુબલ થમેરા તેના ાયણે હ્ુું ે ભાયે તે
ર્ક્કયભાું ડવ ુું નથી. યું ત ુ તરીપ લધાયે થતાું મુફ
ું ઇ જલાન ુું નક્કી યુું.
ભાયા પૈ ફાના દીયા ડૉ. બાન ુબાઇ જેઐ F.R.C.S. વજૉન છે અને મુફ
ું ઇના
Seniormost ડૉટયભાુંના ઍ ઔણામ છે . તેભને પન ય લાત યી ે,
“ભાયા ભાટે ઇ વાયા વેલાબાલી ડૉક્ટૅય ળધી આ ે જે ભને વનયાુંતે
વાુંબી અને વનદાન ાછ વાય ઍલ વભમ આીને ભને વુંત થામ
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તેભ યે.” ડૉટયે આેરા વભમે હ ુંુ તેભના ક્ક્રવન ય શોંર્ી ઔમ.
ે ા ઍ
ડૉટયે ભાયી લાત ખ ૂફ ળાુંવતથી વાુંબી. તેભને ફતાવ્મા શર
ે ુું ે CT Scan અને MRI યાલીને આલ છી આણે
ડૉટયે ભને શલ
જઇઍ.
ડૉક્ટયે ભાયી લાત વાુંબળ્મા છી તાવીને હ્ુ,ું ”ભને ઔાના ફે પટા
AP અને Lateral view રાલી આ. રયટચ ની જફૃય નથી. હ ુું જ તે
લાુંર્ીળ.”
આટર તેભન આત્ભવલશ્વાવ જઇને થયુું ે ડૉટય ભારું ુ વનદાન ફયાફય
યળે. ફીજા રદલવે ભાયાું ુત્રલધ ૂની વાથે અભે વભમવય તેભના ક્ક્રવન
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ય શોંર્ી ઔમાું. X-Ray જઇને તેભના prescriptionભાું રખ્યુું Cervical
collar. ભને શ ,ે “ડૉટય, તભે આ ટ્ટ શ ેયળ ઍટરે તભાયી ફધી
પરયમાદ દૂય થઇ જળે. ઇ દલાની જફૃય નથી. તભાયી ઔાની ઍ નવ
ે લાથી ફયાફય થઇ જળે.”
દફામ છે તે આ ટ્ટ શય
દીયીઍ હ્ુું ે, “ટ્ટ ત કયે જ છે . રેલા જલાની જફૃય નથી.” અભે કયે
ે ો અને જલા જેવ ુું થયુ.ું તરીપ દૂય થઇ ઔઇ. ડૉ.
આવ્મા, ટ્ટ શમ
અજમ ઠાયી જેઐ E.N.T. Surgeon છે અને ભાયા બાઇના વભત્ર છે .
તેભણે ઍ ક્ષણભાું ભારું ુ વનદાન યી આપ્યુું તેભ હ ુું ત ર્ારે. તેઐ
ે ા-મઔ
ભરાડભાું ફશય
ું ૂ ાની વુંસ્થા ર્રાલે છે , ઍટરા વેલાબાલી અને પ્રેભા

http://aksharnaad.com

P a g e | 130

છે ે તેભના ભાટે જે ળબ્દ રખુું તે ઐછા ડે. તેઐ વારશત્મના જીલ છે .
જન્ભભ ૂવભ લઔેયે ત્રભાું તેભની ટાય આલતી શમ છે . ઍ ઉભદા,
ભાનલતાલાદી ડૉક્ટયને ભલાન ભ ભળ્મ. તે ઇશ્વય કૃા.

દયેક ડૉક્ટયનો ધભા
વાલયકુુંડરાભાું 1959ભાું પેબ્ર ુઆયીભાું વાલચજવન દલાઓાનાભાું પ્રૅરટવ ળફૃ
યી. તે દલાઓાન ુું થડાું લોથી ફુંધ શત ુું ઍટરે તેને વાયી યીતે ર્રાલવ ુું
ઍ ઍ ડાય શત. અભ્માવ દયવભમાન જ સ્લાભી વલલેાનુંદનાું ુસ્ત
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લાુંર્તાું નક્કી યેલ ુું ે ભાયે ઍ નાના ઔાભભાું જઇને રને ઉમઔી
થવ.ુું ભને ઔભત ુું ઔાભ ભી ઔયુ.ું
જેભ જેભ રદલવ વાય થતા ઔમા તેભ તેભ દદીઐની વુંખ્મા લધલા
રાઔી. ધીભે ધીભે 300-500 સ ુધી દદીઐની વુંખ્મા થતી ઔઇ અને
વલલઝટ ણ દયયજની 25-30 ત શમ જ. ભારું ુ ામચ વલાયનાું 6.00 થી
ળફૃ થઇ યાવત્રના 11.00 સ ુધી ર્ારત.ુું યું ત ુ ાભન આનુંદ શત ે થા
જેવ ુું નાભ ન શત.ુું
જેભ જેભ રભાું ર્ાશના લધતી જામ તેભ તેભ ઇ ઇ ઇાચ ફૄ તત્લ
ેં ી. તેની ઇ
ણ ફૂટતા જામ તેભણે વત્રાઐ છાી અને રભાું લશર્
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અવય ર ય ન થઇ ઍટરે ર ભાું લાત પેરાલતા જામ. યસ્તા લચ્ર્ે
ઔભે તેભ ફરે, ફડચ ણ મુામ યું ત ુ ભાુંહ્ર ર્ખ્ઓ શત ઍટરે જયા
ણ ડય ન શત.
ે ભાું કણુું ફરતા અને
તેભાું ઍ પ્રવુંઔ ફને છે . જે બાઇ ભાયા વલળે જાશય
તે વભાર્ાય ભને ભતા, તેઐ ફીભાય ડયા અને વભત્રને હ્ુું ે “આ
દદચ ભાટે ડૉ. ળાશ લધાયે જાણે છે . ઍટરે તેભને ફરાલ.” તે બાઇની ત
ે ાભાું આવ્યુ.ું ભેં ત ુયત
રશિંભત ર્ારી નરશ. યું ત ુ તેભના વભત્ર દ્વાયા ભને શલ
શા ાડી. તેભના કયે જઇ તેભને તાસ્મા. તેભના Investigations આવ્માું
અને વાયલાય આલી ળફૃ યી. તેભને ત્માું દયયજ વલલઝટે જલાન ુું શત ુું
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અને થડા વભમભાું જ તેઐ વાયા થઇ ઔમા. ઍ રદલવ ભાયા ક્ક્રવન
ય આલી ભાપી ભાઔી. ખ ૂફ સ્તાલ થમ તેભ હ્ુું અને ઇના
ર્ડાવ્મે આ ફધુું અવલલેી ાભ યુું તેન ુું દુ:ઓ છે તેભ હ્ુ.ું
અભાયે ભાટે ત વભત્ર શમ ે અભને દુશ્ભન ભાનત શમ તેની વાયલાય
યલી તે પયજ ફને છે અને અભાયે ત લીંછી અને વાધુન દાઓર જ
માદ યાઓલાન શમ છે ે લીંછી યડે તે તેન સ્લબાલ શમ છે અને
અભાયે ાછ તેના સ્થાન ય જલા દેલ તે અભાય સ્લબાલ છે . તે છી
લો સ ુધી અભાયા વુંફધ
ું  ખ ૂફ વાયા યહ્ા. ઍ પ્રળુંવ ફન્મા.
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આઝાદી કી ભળાર,

કહેલતોની સ્ભયપણકા,

કાવ્મભાાનાં ભોતી,

કુંલયફાઇનું ભાભેરં,

દુરારં દામ્ત્મ : અનુ.ભહેન્ર ભેઘાણી,

યભ સખા ભૃત્મુ ; કાકા કારેરકય,

હાડી પનળાના ડઘા: સઇક્મો ભુચાકુ,

બાયેભ ૂલાંલના બેર :સ્લાભી આનંદ,

ભાયા ગાંધીફાુ : ઉભાળંકય જોળી,

ભાયાં ભોટી ફા : ભુકુન્દયામ ાયાળમય,

ભાયી અપબનલ દીક્ષા :કાળીફહેન ભહેતા,

ભાયી જીલનમાત્રા : ફફરબાઇ ભહેતા,

ભાયી લાચનકથા : ભનુબાઇ ંચોી,

યલીન્રનાથની ચચતન –કપણકા

બેદની બીંત્મંને આજ ભાયે બાંગલી : ભનુબાઇ ંચોી,
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ગુ
ગુજ
જયાતી
યાતી બાાના
બાાના અને
અને ઉમઔી
ઉમઔી,, વલર્ાયલુંત
વલર્ાયલુંત અને
અને
પ્રે
પ્રેયયણાદામી
ણાદામી ઇ
ઇ--ુ
ુસ્સ્ત
ત
 તદ્દન
તદ્દન ભપત
ભપત ડાઉનરડ
ડાઉનરડ યલા
યલા જાઐ
જાઐ--

અક્ષયનાદ ઇ- સ્ુ ત ડાઉનરડ વલબાઔ

અંતયની અન ુભ ૂવતન અક્ષય ધ્લવન
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