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અટણ..

યભ સ્નેશી–ભીત્ર
શ્રી. નાનુબાઈ નામઔ (નાનુફાા)ને...
તભાયી ત આત્ભીમતા અભુલ્મ,
આત્ભીમ આગ્રશ–ફ ણ અજોડ !
લી લધુભાં, શભદદટ–શભવપય,
ને ઔૃ તઔૃ ત્મ શંુ !

–યભણ ાઠઔ ‘લાઙસ્તી’
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પ્રા. યભણબાઈની શે ત–વયલાણી છ ેભના તયપ અલીયત લશે તી યશે તી
તે લશારાં ફાઔને આ ઈ.ફુઔ ળલટયી અને ભુઔેળ દેવાઈ તયપથી વભીત..
(યભણબાઈના ળબ્દભાં ‘પ્રાણપ્રીમ’)

ભોરી
તછટની–દક્ષેળની ુત્રી

દોશીત્રી તછટની તથા તી દક્ષેળ

દોશીત્ર ભલ્શાય તથા ત્ની પ્રીતી

*
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નીલેદન – વંલદે ન
‘અટણ’ભાં નાનુબાઈને ભેં છ ે ‘શભદદટ’ ને ‘શભવપય’ રેકાવ્મા, એ
શઔીઔત ત ભાયે ભન એઔ અજોડ આનન્દ, આશ્ચમટની ગટના ચે, છ ેથી લધુભાં ધન્મ
ચુ .ં
‘શભવપય’ અથાટત્ અભે ફન્ને યૅ ળનારીસ્ટ અને ‘શભદદટ’ એટરે લી
અભારું વંલેદનતન્ત્ર ણ વભાન !
આ ‘આત્ભઔથા’ભાં ક્માયે ઔ ભાયે એમ ઉલ્લેકલું શતું, ણ વુવંખતતા
પ્રાપ્ત ન થતાં, એ યશી છ ખમું : શલે એ અત્રે વંક્ષેભાં છ નોંધી રઉં; ઔાયણ ઔે આ
ગટના ભેં જાણી, ત્માયથી ભનભન પ્રવન્ન અને શ્રી. નાનુબાઈન પ્રળંવઔ ફની યહ્ય
ચુ .ં
લાત જાણે એભ ચે ઔે, શ્રી નાનુબાઈના આત્ભઔથનનાં ઔેટરાંઔ પ્રઔયણ ભેં
ક્માંઔ ક્માંઔ લાંચ્મા અને વંતની પ્રવન્ન્તાથી શં ુ ઔંઈઔ ઉલ્લવીત ફન્મ. ફાઔી આ
વંવાયની ઙીરાઙારુ યપતાયથી ત શં ુ કીન્ન ને શતાળ છ ચુ .ં શ્રી. નાનુબાઈ એલાં
પ્રઔયણભાં તાના વંલેદનાછનીત વ્મલશાયનું છ ે ફમાન ઔયે ચે, તે જાણે ભાયી છ
ઙીત્ત–વંલેદનાનું તવલીયલત્ દળટન ચે : દા.ત. ભાયે ભાયી ભનદળાભાં ભાયે ભાટે છ ે
જીલનબયની લેદનારુ હૃદમસ્ળી ફની યહ્યું, એ ત ખયીફ–લંઙીત ને દુ:કીમાયાં
પ્રત્મેની ભાયી વદાવતેછ વંલેદનળીરતા : એલી છ ફયાફય શ્રી. નાનુબાઈનીમ
શાદીઔ રાખણી–વશાનુબુતી અને ફાઔ પ્રત્મેની તેની વશનળીર ઔરુણા.
શ્રી. નાનુબાઈની છ ેભ છ, આછ ેમ શં ુ ભાયી (પક્ત ાંત્રીવેઔ લટની) નઔયને ણ ઔદી
એઔલઙનથી નથી વંફધત, ઔદીમ ખયભ ઔે ભટા અલાછ ે બુર નથી ઙીંધત મા
ઠઔ નથી આત ! આછ મટન્ત એઔ ણ નઔયને ભેં ઔાઢી નથી ભુક્મ – ભુઔ
આત્ભીમતાબયી ભાનલતાથી ફધું છ વશન ઔયી રઉં ચુ ,ં અને એનું લી દુ:ક નથી,
ફરઔે વન્ત–આનન્દ ચે.
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શ્રી. નાનુબાઈ રકે ચે ઔે ફાઔની ઈચ્ચા–અનીચ્ચા, ખભા–અણખભા
તથા વુક–દુ:ક પ્રત્મે તે વદામ વંલેદનળીર ચે. તેનું ઔામાટરમ કુરલાને ટાણે
ભશલ્લાનાં ાંઙવાત ફાઔ ત્માં યભતાં શમ, ત તેને દુય ઔયતાંમ એભને
ભનદુ:ક થામ, ઔઈ ફાઔ યડતું વંબાઈ જામ ત નાનુબાઈ અસ્લસ્થ થઈ જામ!
અને શં ુ ત જો ઔઈ ફાઔ યતું વાંબું, ત ભાયી ઉંધ–બુક શયાભ થઈ જામ! ફાર
ઔરુણા ફાફતે ત શં ુ રખબખ ફદનાભ ાખર! ફાઔ એટરે અફર, રાઙાય અને
યાધીન ળુ. એને ભાતાીતા છ ીડે ત એ ફાડું જામ ક્માં! શં ુ આલાં ઔડઔ
ભાફાને શભેળાં ુચુ ં ચુ ં ઔે, ‘એણે ઔદીમ તભને લીનલેરાં ઔે ‘તભાયે ત્માં છ ભને છન્ભ
આ! અને આછ ે તભે શલે ાડાને લાંઔે કારીને નીદટમ ડાભ દીધ્મે યાક ચ’; ણ
ઔણ વાંબે ને ઔણ અનુવયે !...
સ્નેશીશ્રી નાનુબાઈન યીલાયછન પ્રત્મે, યીલાયનાં તથા ઈતય
લશારવમાં ફાઔ ભાટે, નઔયઙાઔય પ્રત્મે, ઔામાટરમનાં ઔભટઙાયી પ્રત્મે આલ છ
રાખણી તથા ભાનલતાુણટ વ્મલશાય ચે. એ ભાયે ભાટે ભાયા લતટભાન જીલનભાં છ ઔેલી
આઔસ્ભીઔ ચતાં અભુલ્મ ઉરબ્ધી ચે! અયે , શ્રી. નાનુબાઈની ઔરભે, રકામેરી એઔ
યડ ય ફેવતા ભઙીની ઔરુણ ઔથની નયી ની:સ્લાથટ આત્ભીમતા તથા ઔેલ
ભાનવીઔ વુકદુ:ક ભાટેની છ પ્રલૃત્તી અને નીયીક્ષણલૃત્તી, ફવ ઔેલ વંલદે નાની છ
વૃષ્ટી! એ લાંઙતાં, અને ભાયા જીલનની આલી ઔેટરીઔ રાઙાય ઔરુણતા માદ આલી
ખઈ :
એઔ વાંછ ે, વાત–આઠ લટન એઔ ફાઔ લીછીના થાંબરા ાચ
દીલારને અઢેરીને વાલ એઔાઔી નીયાધાય યડત શત. શં ુ થબી છ ખમ. ણ ઔંઈ છ
ન ઔયી ળક્મ! આલી યીસ્થીતીભાં ળું ઔયી ળઔામ? – એની ભને આલડત છ નથી!
એ દૃશ્મ શજી આછ ેમ નથી બુરાતું અને તીવ્ર લેદનાુણટ જાતઠઔ ળભત નથી...
શ્રી. નાનુબાઈ નામઔ ફયાફય આલા છ વંલેદનળીર, રાખણીના ભાણવ ચે. તેનું
આલું ભીરન ઔેલું આઔસ્ભીઔ અને ભાયે ભાટે જીન્દખીનું ઔેલું ભટું આશ્વાવન!
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આલા સ્નેશીશ્રી નાનુબાઈ ભને પ્રવંખાત, શયે ઔ અનુઔુ પ્રવંખે આગ્રશ
ઔયતા યશે તા ઔે ‘આત્ભઔથા રક !’ અને અન્તે તેની આલી આત્ભીમતાએ ભને
છરુય ાન ઙડાવ્મ. અને અરફત્ત, ગણ છ ભડભડ શં ુ આ રકલા પ્રલૃત થમ.
કુફ ભડ ત એટરા ભાટે ઔે ઉમ્ભયના ઔાયણે અળક્ત થઈ ખમ ચુ .ં ચતાં લી
આછ ે એ રકાઈને ુણટ ણ થમું, ત્માયે વાઙા દીરન આગ્રશ ઔેલું શઔાયાત્ભઔ પ
ણ આી જામ, એન વાબાય ુયાલ ભળ્ય. આલા પ્રીમ નાનુબાઈન ત છ ેટર
આબાય ભાનું તેટર ચ છ.
ભાયી જીન્દખી ગણી રાંફી ઙારી (આછ ે 92ભું ઙારે ચે) અને ભાયાં
‘યાક્રભ’ ણ અવંખ્મ, અનેઔલીધ અને લી ઔથ્મ–અઔથ્મ! એટરે આ આત્ભઔથા
ુણટ ત ન છ ઔશે લામ; ફરઔે ગણં ગણં ચડી દઈને ગણી વંક્ષીપ્ત ઔયે રી ચે, ટુઔં ાલલી
ડી ચે. ત છ ેલી ચે, તેલી લાઙઔને રખીયે મ ખભળે, ત ભાય આ શ્રભ વાથટઔ
રેકીળ.
ફીજો એલ છ આત્ભીમતાબમો આગ્રશ ડીવાલાવી તફીફ ડૉ. લીછમ
લાયડેન વદામ યહ્ય. દય વપ્તાશે અને ઔલઙીત્ ત એઔથી લધુ લાય પનથી ુચ ે છ
ઔે, ‘આત્ભઔથાનું ઔેટરે આવ્મું?’ અને શં ુ ભુશ્ઔેરી દળાટલું ત સ્નેશબમો આગ્રશ ણ
ચી આલે છ ઔે, ‘પ્રીજ, ુયી ઔયજો છ !’ આભ ત પક્ત રેકઔ તયીઔેન છ
અભાય વમ્ફન્ધ : શજી યસ્ય ભળ્યા ત ળું, જોમા વુધ્ધાં નથી! ફર, એલા
નીવ્માટછ પ્રેભીના ઋણન ઉલ્લેક અત્રે ઔમાટ લીના ઔેભ ઙારે? શાદીઔ આબાય!
આ આત્ભઔથાની શસ્તપ્રત શાથભાં આલતાં છ સ્નેશી શ્રી. છનઔબાઈ
નામઔે એને તેના વાભમીઔ ‘વંલેદન’ભાં શપ્તાલાય પ્રખટ ઔયલા ભાંડી. અને
વાંબલા ભુછફ, તેને એ ખભી ણ, ત ભાયે ભાટે ત એ યભ વન્તટઔ પ્રતીબાલ
ફન્મ. એ ફદર શં ુ શ્રી. છનઔ નામઔન અનશદ ઋણી ચુ .ં
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એ છ યીતે, અભાય આલ ફધ વાશીત્મીઔ વ્મલશાય ફશે નશ્રી યે કાફશે ન
ભાયપતે વયતાથી ઙારે, એટરે તેની ઔાજીબયી અને આદયબયી ભાલછત
ફદર વદામ અવીભ ઋણી શઈ, તેન આબાય ન ભાનું ત નખુણ ઠરું.
આ ફધ છ : રેકઔ–પ્રઔાળઔ લચ્ઙેન વ્મલશાય મુલાન ભીત્ર અને વદામ
‘ખુરુ’ ભાનીને આ લૃદ્ધ લમે ભાયી વેલા ઔયતા શ્રી. ધનવુકબાઈ ઢીભય ભાયપત ઙારે.
તે અભાયા ની:ળુલ્ઔ (નયયી તથા નયે ફર) આંખડીમા! તેભન આબાય ભાનું,
એમ તેને ત ન ખભે ! એલા ઉદાય, વેલાબાલી લીદ્યાથીભીત્ર શ્રી. ઢીભયબાઈન
આછના પ્રવંખે છ ેટર આબાય ભાનું તેટર ભાયે ભન ત ચ છ.
અને અન્તે, આછ ે લૃદ્ધાલસ્થાની આ અંખ અલદળાભાં, ભને વશામ ઔયલા
ભાટે વાથે આલી યશે રા, યૅ ળનારીજભ આરભના ભટા લીઙાયઔ–રેકઔ શ્રી. એન. લી.
ઙાલડા વશીત, આ ઔામટભાં તથા અન્મથા ણ પ્રેયઔ તથા વશામઔ ફનનાય વલટ
સ્લછન, ભીત્ર, કાવ ઔયીને વુયતના યૅ ળનારીસ્ટ ભીત્ર – એ વોન અન્તયથી
અવીભ ઋણી ચુ ં :
તભે ન શ ત
છખ ને જીલન ણ
ભાયે ભાટે ળુન્મ !

–યભણ ાઠઔ ‘લાઙસ્તી’
એ–4, નટયાછ એાટટભેન્ટ,
ાટીદાય જીન ઔમ્રેક્વ, ફાયડરી – 394 601
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‘આત્ભજયભય’ના ઈ.ફુઔ સ્લરુને આલઔાય...
–ળલટયી દેવાઈ
થડા લકત શે રાં શ્રી. ખલીન્દબાઈ ભારુન ભાયા ઉય ઈ–ભેર આવ્મ.
રખ્મું શતુ–ં પ્રા. યભણબાઈનું ુસ્તઔ ‘આત્ભજયભય’ એભના છન્ભદીલવ 30
છુ રાઈના દીને તે ઈ–ફુઔ સ્લરુે પ્રઔાળીત ઔયલા ભાંખે ચે. એ લાંઙતાં છ
અલણટનીમ આનન્દ અનુબવ્મ. ઔાયણ આ ુસ્તઔ શલે વશે રાઈથી દેળ–લીદેળના
દયે ઔ ભીત્ર વુધી શોંઙી ળઔળે.
શ્રી. ખલીન્દબાઈ ભારુએ

એભના

બ્રખ

‘અબીવ્મક્તી’

દ્વાયા

યૅ ળનારીજભન પ્રઙાય અને પ્રવાય ઔયલાની વયવ પ્રલૃત્તી આદયી ચે. તે ઉયાન્ત
ભુયબ્ફી શ્રી. ઉત્તભબાઈ ખજ્જયે ‘વન્ડે ઈ–ભશે પીર’ દ્વાયા ખુછયાતી વાશીત્મ દેળ–
લીદેળના ભીત્ર વુધી શોંઙાડલાન વેલામજ્ઞ આયંભ્મ ચે. ફન્ને ભીત્રને હૃદમુલઔટ
અબીનન્દન...
પ્રા. યભણબાઈ ાઠઔ (શં ુ એભને જીજા ઔશે તી) ખમા લે 12 ભાઙટ,
2015ના યછ આણી લચ્ઙેથી લીદામ રઈ ખમા. એભના અનેઔ રેક, ુસ્તઔ અને
લીલીધ વાભમીઔભાં પ્રઔાળીત થમા ચે. આ રેકભાં પ્રા. યભણબાઈના યૅ ળનારીજભ
અંખેના લીઙાય તેભ છ વભાછભાં પ્રલતટતી ઔુ રુઢી, અન્ધલીશ્વાવ/અન્ધશ્રદ્ધા, લશે ભ,
ખેયભાન્મતા વાભે આક્રળ વ્મક્ત થમ ચે. યીણાભ સ્લરુ ભાનલીને વભાછભાં
વશન ઔયલી ડતી માતના, યીફાભણી ભાટે એભનું હૃદમ ઔેલું ઉંડું દુ:ક અનુબલતું
શતું એની ણ પ્રતીતી થામ ચે.
પ્રા. યભણબાઈ ત ઙુસ્ત ઔભટઔાંડી બ્રાહ્મણ ઔુ ટમ્ુ ફભાં છન્ભેરા! નાના
ખાભડાના રુઢીઙુસ્ત બ્રાહ્મણવભાછભાં ઉચયે રા. ભટેબાખે બ્રાહ્મણ ળીક્ષઔના શાથ
નીઙે ળીક્ષણ ામ્મા; યન્તુ આ જીલનઔા દયમ્માન તેભની આવાવની વ્મક્તીનું
અલરઔન ઔયતા યહ્યા. વભાછની યીતી, ઔુ રુઢીને રીધે આપ્તછનએ ઉઠાલલી
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ડતી માતનાન અનુબલ ઔયતા ખમા. વતત એઔ પ્રઙંડ તુભુર મુદ્ધ એભના
અન્તય–ભનભાં થતું યહ્યું. વાભાજીઔ યીતયીલાજોની નીયથટઔતા વભજાતી ખઈ અને
ભનભાં આ ફધાં વાભે એઔ પ્રઔાયન આક્રળ ઉત્ન્ન થત ખમ.
ભનન આ આક્રળ છ ક્રભળ: ઙક્કવ આઔાય ધાયણ ઔયીને
લીલેઔફુદ્ધીલાદ તેભ છ ભાનલલાદભાં યીણમ્મ. જીલનભાં પ્રેભ, ઔરુણા, ભાનલતાનું
ભશત્ત્લ સ્થાીત થમું. અને વભમાન્તયે એ અંખેનું વાશીત્મ વજાટતું ખમું. આ ફધાને
યીણાભે એ પ્રકય યૅ ળનારીસ્ટ તયીઔે સ્થાીત થમા. અને તે ‘યૅ ળનારીજભના
બીષ્ભીતાભશ’ તયીઔે કામા.
જીલનના વંક્રભણઔા દયભીમાનની અને ત્માય ચીના વભમખાાની
અન્તયંખ અને લૈલીધ્મવબય અનેઔ ગટના લીળે ગણા ભીત્રને ફશુ ચી જાણ
શળે. તેથી પ્રા. યભણબાઈની ‘જીલનમાત્રા’ લીળે વશુ ભીત્રને લીળે જાણઔાયી પ્રાપ્ત
થામ એ છ શે તુ, એભની આત્ભઔથા વભું ુસ્તઔ ‘આત્ભજયભય’ ઈ.ફુક સ્લરુે
પ્રઔાળીત ઔયલા ાચ યશે ર ચે.
વાશીત્મવંખભ, વુયત દ્વાયા ‘આત્ભજયભય’ ુસ્તઔનુ પ્રઔાળન વને
2014ભાં થમું શતું. લી, ુજ્મ શ્રી. નાનુબાઈ નામઔ ત યભણબાઈ વાથે રાખણીના
તન્તુથી જોડામેરા ચે. એભણે આત્ભઔથા ુસ્તઔ રકલા ભાટે પ્રેભબમો કાવ
આગ્રશ ઔમો શત. ુસ્તઔ પ્રઔાળીત ઔયલા ફદર તેભ છ એને ઈ–ફુઔ સ્લરુે
પ્રઔાળન ઔયલાની અનુભતી આલા ફદર લડીરશ્રી નાનુફાાની શં ુ અન્ત:ઔયણુલઔટ
ઋણી ચુ .ં
પ્રા. યભણબાઈના પ્રીમ ભીત્ર શ્રી. ઉત્તભબાઈ અને ભધુફશે ન ખજ્જય તેભ
છ શ્રી. ખલીન્દબાઈ અને ભણીફશે ન ભારુને શં ુ હૃદમુલટઔના અબીનન્દન આું ચુ .ં
કયે કય છ ભનના ઉંડાણથી શં ુ એભની આબાયી ચુ .ં ‘આત્ભજયભય’ ુસ્તઔને ઈ–ફુક
સ્લરુ આલાન લીઙાય અભરભાં ભુઔલા ભાટે તથા એને ભાટે અનેઔ પ્રઔાયની
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છશે ભત ઉઠાલલા ફદર આ વશુને શજાય વરાભ... આળા યાકું ઔે આ ઈ–ફુઔ
શ્રી. યભણબાઈના દેળ–લીદેળ સ્થીત વશુ ભીત્રને શોંઙે અને આણા વોન
ભુબુત શે તુ ુણટ થળે.
અસ્તુ.
…ળલટયી દેવાઈ…
Monroe Township, NJ –08831, USA
Cell Phone : +17329251758/ +17327898295
eMail : mstm.desai@gmail.com

ળલટયીફશે ન તથા તી ભુઔેળ દેવાઈ

*
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અભાયા ફન્નેના યૅ ળનારીજભ લીળેના લીઙાય એઔ વયકા શતા
–નાનુબાઈ નામઔ (નાનુફાા)
પ્રા. યભણ ાઠઔ ખુછયાતના છ નશીં; દેળ આકાના યૅ ળનારીસ્ટભાં ણ
પ્રથભ નાભ ભુઔલું ડે એલા વાઙુઔરા ભાણવ શતા. એભની વાથે ભાય ઙાય દામઔા
ઉયન અંખત વમ્ફન્ધ શત, ધીભે ધીભે એ વમ્ફન્ધ એટર લીઔસ્મ શત ઔે
અભાયા ફન્નેના લીઙાય એઔ વયકા છ થઈ ખમા શતા.
અંખત યીતે ઔશં ુ ત યૅ ળનર લીઙાય લીળે શં ુ યભણબાઈ ાવેથી ગણં કરું
ળીખ્મ ચુ .ં ભેં યભણબાઈને વલાાંખવમ્ુણટ યૅ ળનારીસ્ટ ભાન્મા ચે. આસ્તીઔતા–
નાસ્તીઔતા તથા અન્ધશ્રદ્ધા લીળે યભણબાઈના લીઙાય ગણા ઉગ્ર ચે. ચતાં
યભણબાઈએ ઔશે રું ઔે અભુઔતભુઔ ધભટના રઔ ચે એટરે શં ુ તેભન અનાદય નશીં
ઔરું. યૅ ળનર ભાણવ દમા, ઔરુણા અને વંલેદનળીરતાને ઔયાણે નશીં ભુઔી ળઔે.
ભાણવના લીઙાય વાભે લાંધ શઈ ળઔે. તેથી ભાણવન ભાણવ તયીઔે આદય
બુરાલ નશીં જોઈએ. ભને રાખે ચે ઔે ખાંધીજીએ અને યવેરે છ ે લાત ઔશી શતી, તે
છ લાત ભાટે યભણબાઈએ જીલનબય ઙીન્તા ઔયી ચે.
શં ુ ધીયે ધીયે યભણબાઈ ાવેથી છ ળીકત ખમ તે એટરે વુધી ઔે ચી
ત યભણબાઈના અને ભાયા લીઙાય એઔવયકા થઈ ખમા શતા. યભણબાઈ ણ
એભની ‘યભણભ્રભણ’ઔૉરભભાં ભાયા લીઙાયને જોડી ભાયા નાભન ગણીલાય ઉલ્લેક
ઔયતા. એટરું છ નશીં, ફેત્રણ લકત ત ‘યભણભ્રભણ’ની આકેઆકી ઔૉરભ ભાયે
નાભે રકી શતી. એઔ લકત ત શે ડીંખ ણ એલું છ ભામુાં શતું : નાનુફાા, ગણં
જીલ, ગણં ાભ, ગણં આ. અને ભેં ણ ‘ભાયા વનાનું લીશ્વ’ભાં માટલયણના
પ્રઔયણભાં ચેલ્લે યભણબાઈને માદ ઔયીને આક ેયેગ્રાપ ભુઔી અન્તે રખ્મું શતું,
‘ઙાર, આણે યભણબાઈ છ ેલા ખુછયાતના ભટ્ટા યૅ ળનારીસ્ટની લાત ભાનીએ.’
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ક્માયે ઔ શં ુ એભને ‘ભાયા વનાનું લીશ્વ’નું એઔાદ આકું પ્રઔયણ લાંઙલા
ભઔરું, યભણબાઈ અત્મન્ત કુળ થામ, ક્માયે ઔ વુધાયા ણ વુઙલે. ભુખ્મ ઔાયણ એ
છ ઔે અભાયા ફન્નેના યૅ ળનારીજભ લીળેના લીઙાય એઔ વયકા શતા. એઔ લકત ભેં
યાષ્ટ રલાદને ભાનલલાદન ભટ દુશ્ભન ખણાવ્મ શત ત યભણબાઈ એટરા કુળ થઈ
ખમા ઔે એભણે ફટરાટન્ડ યવેરની ઔંઈ ઔેટરીમ લાત પન ય ઔશીને યાષ્ટ રલાદ ભાટે
યવેરનું પ્રવીદ્ધ ક્લૉટેળન Nationalism is the most formidable evil of our
times. It is more formidable than intoxication, consumption of narcotics
and dishonest trading practices. રકાવ્મું શતું. એભણે ઔહ્યું ઔે ભેં ણ ફટરાટન્ડ
યવેરને ટાંઔીને તભાયી છ ેભ યાષ્ટ રના ળાવનને ફદરે દુનીમાના ળાવન લીળે
‘ખુછયાતભીત્ર’ભાં એઔ રેક વીક્ક ે રકેર. અભાયા ફધા લીઙાય ભુ ત યૅ ળનર
વભાછ ળી યીતે ઉબ થઈ ળઔે તે લીળેના છ, એટરે યભણબાઈ ઔશે તા ઔે નાનુબાઈ!
આ છ ઔાભ શં ુ ઔયલા ભાખત શત. ણ ઔયી ળક્મ નશીં. તભે એ ઔય ચ એથી ભને
અત્મન્ત આનન્દ થામ ચે. ભને થામ ચે, આણા ફન્નેન ણ ઔેલ ભીરન વંજોખ!
એભની વાથે પન ઉય અઠલાડીમાભાં ફેત્રણ લકત રાંફી લાત થતી
અને ચેલ્લી ભાંદખીભાં ભલા જાઉં ત્માયે ફરલાભાં તઔરીપ ડલા રાખી ત્માયે ભને
જોઈને ફેઠા થલા જામ; ણ શં ુ તેભને ફેઠા થલા નશીં દેત. તે ભાયી શથેી
તાના શાથભાં રઈને વુઈ યશે તા. શં ુ તેના ઉય ભાયા ફીજા શાથની શથેી ભુઔી
ફેવી યશે ત. અને ઔળા ણ ફરામેરા ળબ્દ લીના અભે ફન્ને ભુંખા ભુંખા લાતઙીત
ઔયી રેતા.
આભ છુ  ત યભણબાઈ ભાયા ‘પ્રેયણાુરુ’ શતા. ભને એભના છ ેલ
એભણે છ ફનાવ્મ શત. ભને થામ ચે ઔે એભનું ચેલ્લું અદ્વીતીમ લવીમતનાભું લાંઙીને
ભાયી છ ેભ ‘આત્ભજયભય’ ઈ.ફુઔના લાઙઔને ણ પ્રેયણા ભળે.
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એઔ વાઙા યૅ ળનારીસ્ટનું લવીમતનાભું ઔેલું શમ તે જાણલું શમ ત
ખુછયાતના પ્રથભ શયભાં ણ પ્રથભ, એલા યૅ ળનારીસ્ટ
પ્રા. યભણ ાઠઔનું લવીમતનાભું લાંઙલું ડે.
‘ભેં ભારું, આ ભતરફનું લવીમતનાભું ત ફનાવ્મું છ ચે; યન્તુ રઔસ્ભૃતી
કુફ ટુઔં ી શમ ચે, એટરે અશીં અન્તભાં, અખત્મન વાયાંળ દશયાલી રઉં :
(1)

ભાયા ભયણપ્રવંખે ‘ગીન દીલ’ નશીં; ‘યાભ ફર, બઈ યાભ’ નશીં
છ, અને ‘ખીતાાઠ’ ઔે અન્મ ઔઈ છ ધાભીઔ ુસ્તઔનું લાઙન નશીં;
ભૃતઔાનભાં ઔળા ભંત્ર ખણખણલા નશીં !

(2)

ભાયા ભૃત્મુની તત્ઔાર કફય ઔઈને આળ નશીં; ઔઈનેમ નાશઔ
દડાલળ નશીં.માદ યાક, ઔવટીઔાયઔ અનુબલે છ ઔશં ુ ચુ ં ઔે
ભયણપ્રવંખે મા એ ચીના દીલવભાં કયકય ઔયલા છલાના
યીલાછને ઔાયણે, ભયનાયનાં ઔુ ટમ્ુ ફીછનને અનશદ ત્રાવ થામ ચે.

(3)

ળઔ ઔયળ નશીં, યઔઔ ત નશીં છ, ફેવણં ણ નશીં; અને જો
આનન્દ ઔયી ળઔ ત એ ઉત્તભ ! ગયભાં ઔે સ્લછનભાં જો ઔઈ
ભંખરપ્રવંખ શમ, ત તે છયામ ભુરતલી યાકળ નશીં. અન્તીભલીધી
તાલીને તયત છ, કુળીન પ્રવંખ ની:ળંઔ ઉછલી ળઔામ. ઉત્વલન
દીલવ ઔે દીલવ શમ, ત તે ણ ભાણજો ! અંતભાં, ફે લીનન્તી
કુફ કુફ બાયુલટઔ :

[1]

ઔઈ ણ પ્રઔાયન ધાભીઔ લીધી ભુદ્દરે નશીં છ; ફેવણં ણ નશીં !
અને ળક્મ શમ ત અગ્નીદાશ ટાળ. આણે શલે છખ
ં ર
જાલલાં છ યશે , અગ્નીદાશ એ ભયણત્તય શત્માઔૃ ત્મ ચે; ઔાયણ ઔે
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ભમાટ ચી ભાણવ એઔ આકા લૃક્ષને શણત જામ ચે. રાઔડું કુફ
ઔીભતી અને દુરટબ ઙીછ ખણામ.
[2]

ભાયી ાચ દાન નશીં; સ્ભૃતી–સ્ભાયઔ ણ નશીં છ ! ળઔવબા
ઔે શ્રદ્ધાંછરી ઓઙાયીઔ યીતે ત અનાલશ્મઔ છ ખણલાં. શા, એ
નીભીત્તે ભાયા લીઙાય, અથાટત્ યૅ ળનારીજભન પ્રઙાય થત શમ, ત
આલા ઔામટક્ભ બરે મજામ. લધુ ભાટે ભારું ુસ્તઔ ‘આનન્દની
આયાધના’ભાંન રેક નં. 34 જોળ – ૃ. 180.
આલા ભયણત્તય લીધી તથા ઔભટઔાંડના ભુભાં વલટપ્રથભ ત, ભૃત્મુની

યશસ્મભમતા, અઔતા તથા બમાલશતા, આત્ભાના અસ્તીત્લન તથા એની
અભયતાન ભીથ્મા ભ્રભ, ઔભટપના અથટશીન વીદ્ધાન્ત અને સ્લખટ–નયઔના કટા
ખ્માર, ઔળુંઔ વારું ઔે નયવું, ખંબીય, ભંખર ઔે અળુબ ફને મા આઙયલાનું આલે,
ત્માયે અભુઔતભુઔ લીધીથી ઔશે લાતા ઈશ્વયની ઔૃ ા માઙલાની આદીભ – ‘આ વલટન
ઔતાટશતાટબતાટ ઈશ્વય ચે’ એલી ભીથ્મા ભાન્મતા, બુતપ્રેતના તથા ઈતય લશે ભ લખેયે
ઔાયણરુ યશે રા ચે. ભૃતદેશને સ્નાન, ુષ્ાંછરી, વુકડ–બસ્ભાદીનાં રેન લખેયે
લીધી ાચ લી આ દેશની ઉત્તભતા, લીત્રતા, દુરટબતા તથા દૈલી લયદાન
છ ેલા ખ્માર ઔાયણબુત ચે; જ્માયે ધુદી, ખંખાછ લખેયે લીધીન ઉદ્બલ
સ્લચ્ચતા, આયગ્મ, ળુદ્ધીઔયણ છ ેલી આલશ્મક્તા અને વમ્ફન્ધીત મુખ પ્રભાણે
પ્રાપ્મ વાભગ્રીના અધટદગ્ધ ઈરાજોભાંથી થમેર ચે, છ ે આછ ે ફીરઔુ ર આલશ્મઔ યહ્યા
નથી છ.
ભડદું એ ભુબુત યીતે ત, તત્ત્લત: એઔ કકડી ખમેરું અને ફંધ ડી
ખમેરું મંત્ર ભાત્ર ચે, છ ેને બંખાયભાં લેઙી દેલાનું છ શમ ! યન્તુ ભાણવ ત શજી
દપન, દશન ભાટેમ જીલરેણ જગડે ચે ! ઔાયણ એ છ ઔે, ભાનલજાત ભુકટ ચે.
ઉંડાણથી, વલટબાલે જોતાં ત, આ દેશ એઔદભ ખંદ, ફીબત્વ તથા બદ્દી
ભારવાભગ્રીલા તેભ છ એની યઙનાવ્મલસ્થા ણ એલી છ ખંદી ચે. લીઙાય ઔયતાં
આત્ભજયભય
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ત ગણી લાય તાની જાત ભાટેમ અણખભ છન્ભે ચે. ભીથ્માબીભાનથી પાટપાટ થતાં
ભાણવને જોઉં – ભું ચુ ,ં ત્માયે કયે કય છ એલા છણ પ્રતી નપયતબયી દમા પ્રખટે
ચે. ટુઔં ભાં, આલા ઔઔલ્ીત આત્ભા અને ક્ષુદ્ર, બંખાય દેશની ‘ભુક્તી–ભક્ષ’ ભાટે
થતાં ઔભટઔાંડ શલે વદન્તય ફન્ધ ઔયીએ !’
ચેલ્લે ભાયે ત્રણ વ્મક્તીન આબાય ભાનલ. એઔ શ્રી. નાનુબાઈ નામઔન,
ફે ભાયા ુત્રી ળલટયીફશે નના છભાઈ દક્ષેળબાઈન અને ત્રણ ભાયી ચેલ્લે વુધી
યાતદીલવ એલા વુશ્રુા ઔયનાય દમ્તીન.

–યભણ ાઠઔ (લાઙસ્તી)

પ્રા. યભણ ાઠઔ અને પ્રા. વયછફશે નની લચ્ઙે દીઔયી ળલટયીફશે ન

*
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અનુક્રભણીકા

‘રેકનું ળીટઔ’ ઔૉરભભાં આની વંદખીના રેક ય ક્રીઔ ઔયતાં છ તે
રેકનું ાનું કુરળે. એ છ પ્રભાણે દયે ઔ અધ્મામના અન્તે રકલાભાં આલેર
‘અનુક્રભણીઔા’ ળબ્દ ય ક્રીઔ ઔયતાં છ આ અનુક્રભણીઔા કુરળે. આ વુલીધાન
રાબ રેલા લીનન્તી ચે.
ક્રભ

રેખનુું ળીષક
અધ્મામ–1

ાન
ક્રભાુંક

:

ભાયી નોકયીઓ

22

01

વખટ–1

:

પ્રાથભીઔભાં ‘ભાસ્તય’

22

02

વખટ–2

:

ભાધ્મભીઔભાં ભાસ્તયી

31

03

વખટ–3

:

લીમાન્તય– 1 : અથટ–અનથટ

36

04

વખટ–4

:

વુા–ખુરુઔુ ભાં

40

05

વખટ–5

:

ભુમ્ફઈના ભશભાં–ત્રઔાયત્લભાં

47

06

વખટ–6

:

‘શીન્દુસ્તાન'ભાં

50

07

વખટ–7

:

ઑર ઈન્ડીમા યે ડીમ –દીલ્શીભાં

57

08

વખટ–8

:

ભદ્રાવ શૉટેરભાં

72

:

ફાણ

80

:

યાછખઢભાં ઉચેય

80

અધ્મામ–2
09

વખટ–1
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અધ્મામ–3

:

ભારુું બણતય

96

10

વખટ–1

:

લ.પા.'દાય ફન્મ

96

11

વખટ–2

:

એઔ લટના લનલાવ–ખધયાઔાંડ

100

12

વખટ–3

:

ઙાય લટભાં ાંઙ સ્ઔુ ર અને ‘ઔૃ ષ્ણ ઔનૈમ'

105

13

વખટ–4

:

એભ. ટી. ફી.ના આંખણાભાં

121

:

ભાયા ચાય અક્ષયાશ્રભો

128

અધ્મામ–4
14

વખટ–1

:

ઔલીઅલતાય

128

15

વખટ–2

:

લાતાટઔાય–અલતાય

136

16

વખટ–3

:

બ્રઔયવાશે ફ અને નલદીત આન્દરન

149

:

નોકયીઓભાું આગે આગે

162

અધ્મામ–5
17

વખટ–1

:

વલીમત દેળભાં

162

18

વખટ–2

:

આડત્રીવે બણલા ફેઠ!

170

19

વખટ–3

:

આકયે પ્રૉપે વય થમ છ

183

20

વખટ–4

:

વયછ ણ પ્રૉપે વય

186

21

વખટ–5

:

ખફડલાની ભજા!

189

22

વખટ–6

:

ઐતીશાવીઔ લીદામ...

190

23

વખટ–7

:

વંકેડાની તેછચામા

193

આત્ભજયભય

http://govindmaru.wordpress.com/

19

24

વખટ–8
અધ્મામ–6

:

વુસ્ભયણીમ ઙીકરી

196

:

યૅ ળનારીઝભની યાશે

198

25

વખટ–1

:

ફાણથી વંળમાત્ભા

198

26

વખટ–2

:

વે વાન ?

202

27

વખટ–3

:

અન્તીભ ભ્રભણ – યભણભ્રભણ

206
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01

અધ્મામ – 1. ભાયી નઔયી

વખટ – 1 : પ્રાથમીકમાાં ‘માસ્તર’
ઔાા ભસ્તઔને ળબાલતી ઔાી ટી ઉતાયી, ડાફા શાથભાં ધાયણ ઔયી,
ભટાબાઈ રક્ષ્ભીયાભે દીલાન વાશે ફને ઔમ્ભયે થી રી–રીને ત્રણ વરાભ ભાયી,
એટરે ભાયમ ચુ ટઔ નશીં : ભેં ણ એ છ યીતે ઔાી ટી ઉતાયી, ઔમ્ભય જુઔાલી,
ખોયલબયી ઙારથી શે રા ભાની પયવ ધભધભાલતા દીલાનવાશે ફ ભતીરાર
રલ્લુબાઈને છયા લધુ રીરીને ફયાફય ત્રણને ફદરે ઙાય વરાભ ભાયી રીધી.
દીલાનવાશે ફનું ફેઠી દડીનું છયાઔ ચી ઉંઙાઈલાું લછનદાય ળયીય.
એથી કયે છ પયવ છ નશીં જાણે વભગ્ર ભાશર ણ ધભધભત શત... આકયે ત
યાજ્મના વલોચ્ઙ વાશે ફ! તેશ્રીએ એભની ઑપીવભાં પ્રલેળી, અભને અન્દય
ફરાવ્મા.
ખુછયાતી બાાભાં એઔ ઔશે લત ચે; છ ે અશીં ટાંઔત નથી – ભીત્રની
રાખણીને ભાન આી! યન્તુ એન અથટ એ થામ ચે : ભારીઔ ઔયતાં એનાં ારતુ
પ્રાણી લધાયે ડાહ્યાં – દઢ ડાહ્યાં! એલી છ નીતી ત્માયે આણાં યછલાડાંનીમ
શતી; વીધા બ્રીટીળ ળાવનલાા પ્રદેળભાં, તભે ફીનધાસ્ત ધી ખાંધીટી શે યી
પયી ળઔતા શતા. યન્તુ યછલાડાંની ધયતી ય ખાંધીટી શે યી પયલું, એ
યાછદ્રશન ખુન છ ફની છત! યાછદ્રશ એટરે વમ્ફન્ધીત યછલાડાના યાછલી
લીરુદ્ધનું ઔઈ ઔાલતરું ઔે એલી ઙલ એભ નશીં; યન્તુ અંગ્રેછ ‘ઔીંખ ઍન્ડ
ઍમ્યય’ વાભેના ખાંધીલાદી આજાદી છખ
ં ના ફંડકય, કતયનાઔ વેનાની છ તભને
ખણી રેલાભાં આલે, જો ખાંધીટી ઙઢાલી પમાટ ચ ત! એટરે ભેં ત જીન્દખીભાં
શે રી લાય છ ભાયા ભસ્તઔે એ ડફર ખુરાભીન ઔા તાછ ઉપે ઔાી ટી ધાયણ
ઔયી શતી. જો ઔે એન કાવ અપવવ નશત; ઔાયણ ઔે ભનભન ત આ ફધું નાટઔ
છ શતું. ફાઔી વુયતની એભ. ટી. ફી. ઔૉરેછભાં ચેલ્લા ત્રણ લટથી ફીરઔુ ર
આત્ભજયભય

http://govindmaru.wordpress.com/

22

ઉધાડેચખ ભસ્તઔે અભે ‘પયલા’ છતા અને એ શે રાં ઔારર (ંઙભશાર)ની એભ.
જી. એવ. શાઈ સ્ઔુ રભાં ખાંધીટી વાથે છ શાછયી આતા. જો ઔે શં ુ ત ખામઔલાડી
શાઈ સ્ઔુ રભાંમ બણેર. ત્માંમ ભાથે ત ઔાી ટી છ... ભેં સ્ઔુ ર, શાઈ સ્ઔુ ર ફદરી
એથીમ લધાયે ત નઔયી ફદરત યહ્ય. ચેઔ ‘અંતઔા’ વુધી! અંતઔા તે
અરફત્ત, ભાય ત નશીં, ણ નઔયી ધંધાન!.... અભે દીલાનવાશે ફ વભક્ષ
રીરીને જુક્મા, એમ નઔયી ભાટે છ.
‘ભાનનીમ વાશે ફશ્રી, આ ભાય નાન બાઈ યભણ, એને શલે નઔયી ઔયલી
ચે. અને એની ઉભેદ યાજ્મભાં છ ળીક્ષઔની નઔયી ઔયલાની ચે. તે ઈન્ટય આર્ટવટ
ાવ થમેર ચે.’ ભુયબ્ફી ભટાબાઈએ નીલેદન ેળ ઔયતાં, અયછ ખુજાયતાં, એઔ
જોકભી લીધાન વીપતથી ઉડાલી દીધું ઔે, ભાય આ બાઈ ઔૉરેછ ચડીને ‘ક્લીટ
ઈન્ડીમા’ના આજાદી છખ
ં ભાં ઔુ દી ડ્ય ચે. શલે છખ
ં ત રખબખ ળભી ખમ ચે,
એટરે ફેઔાય થઈ ખમ ચે. ભાટે છ નઔયી ળધે ચે. (ત્માયે ઑક્ટફય–નલેમ્ફય,
1942ન ખા ઙારત શત. અને ડાહ્યા લીદ્યાથી ત ાચા ‘ડભયા’ થઈને
ઔૉરેછક્રાવભાં બણલામ ફેવી ખમેરા) ણ ભાયા છ ેલા ત,
અમ ળીય જાલે ત જાલે,
ય આજાદી ગય આલે!
(–જો ઔે ચીથી, આછ ે દામઔાથી શં ુ 1942ની ‘ક્લીટ ઈન્ડીમા’ રડતન
વભથટઔ યહ્ય નથી. વભછદાય તથા યીઔલ થતાં, વત્મ વભજામું ઔે જ્માયે ભાનલ–
સ્લાતંત્ર્મ તથા રઔળાશી છ ેલાં વલોચ્ઙ જીલનભુલ્મ લીનાળને ત્રાછલે તાઈ યહ્યાં
શતાં અને પાવીલાદનાં ગનગય યાક્ષવી લાદ રખબખ વભસ્ત ભાનલજાતને ખી
છલા, જીલરેણ ખજીટ યહ્યાં શતાં, ત્માયે ળાણી તથા ભાનલશીતેચ્ચુ પ્રત્મેઔ વ્મક્તીનું
એઔ ભાત્ર ધ્મેમ ‘શીટરયને શયાલ!’ – એ છ શમ અને શલું છ જોઈએ. એલી નાછુ ઔ
યીસ્થીતીભાં ભુલ્મયક્ષા ભાટે જીલન–ભયણના છખ
ં ે જજુભતાં ભીત્ર યાષ્ટ રને છ
ભદદખાય થલું ગટે. એથી ઉરટુ,ં બ્રીટન વશીત, એ દેળને તેભના ફને ચીન્નબીન્ન
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ઔયી, નફાં ાડે એલું ઔઈ ણ આંદરન મગ્મ ન છ ખણામ; એભ વભછદાય
લૈશ્વીઔ દૃષ્ટીથી નીણટમ ઔયલ એ છ ‘ધભટ’ રેકામ)
રરઔાયતા રડતભાં ઔદાઙ અભે પાંપાં છ ભાયતા શતા. એઔાદ વયગવ
ઔાઢી, ફે–ઙાય રાઠી કાઈ, ાચા ગયભાં બયાઈ છતા શતા. અને અભે ત
યછલાડાના લતની – ફાયીમા સ્ટેટના, એટરે બ્રીટીળ રીવ રાઙાય! અભને ઔડી
ળઔે નશીં... ઔંટાીને ત નશીં; યન્તુ જીલ છ શે રથ
ે ી એલ ઙંઙ અને ઉધભતીમ,
એટરે લી નઔયી ઔયલાન નીણટમ ઔમો, છ ે તયત ભી ણ ખઈ. આભેમ
દીલાનવાશે ફને યાજ્મના બ્રાહ્મણ તયપ થડી રાખણી છ ેલુંમ કરું, ઉછીમાતના
યાજ્મભાં ભાઈનયીટી કયી ને!
એટરે ઑડટય રકી છ નાખ્મ : ‘ભાવીઔ રુીમા લીવની સ્ટાઈેન્ડથી
(કઙીથી) આ વાથે શ્રી. યભણરાર શીમ્ભતરાર ાઠઔની ાટનખયની શ્રી. એવ.
આય. શાઈ સ્ઔુ રભાં તારીભી ધયણે ળીક્ષઔ તયીઔે નીભણઔ ઔયલાભાં આલે ચે...’ અને
એ ઑડટય શાથભાં ઔડતાં શં ુ ત કુળકુળાર : ભને શે રેથી છ ‘ભાસ્તયી’ ખભે, એ
છ ભાયા જીલનની એઔ ભાત્ર ભશત્ત્લઔાંક્ષા! – જો એને ઔશે લામ ત! એ ભાટે ડૉક્ટય
થલાની દયકાસ્ત ભેં નઔાયે રી.
ફીજા છ દીલવથી શં ુ ત શ્રીભંત શ્રી. યણજીતવીંશજી શાઈ સ્ઔુ રભાં શાછય
થઈ ‘બણાલલા’ રાગ્મ : ‘લૉટ ઈજ અલય ઔાઈટ–ડે ઈન ઈન્ડીમા?’ એલ ભાય
ળીક્ષણક્ષેત્રે પ્રથભદ્ખાય! તારીભ આલા આલેરા લડીર ળીક્ષઔ ત કુળ : ઔાયણ ઔે
ાઠનું ભથાું ત શતું : ‘એ ઔાઈટ–ડે ઈન ઙાઈના’ અને ભેં ળરુઆત ઔયી, આણી
ઉતયાણથી. ણ શં ુ અભાયી ઔૉરેછના પ્રપે વય વાશે ફની યીતને અનુવયીને, ટેફર
ઉય ફેવીને બણાલલા રાગ્મ.
એટરે તારીભદાતા વાશે ફે તારીભ આતા ઔહ્યું : ‘ક્રાવ વભક્ષ આભ
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ઈયે ક્ટ ઉબા યશીને બણાલલાનું!’ તેશ્રીએ ઉબા યશી યીશવટર ઔમુાં. ત્માયે ભાયી
ઉમ્ભય લીવ છ લટની અને શાઈ સ્ઔુ રભાં ભટા ભટા ચઔયા : ભેં ત થડા છ
લકતભાં એ રઔની દસ્તી ઔયી રીધી. લધાયાભાં, ભુેમ ભાય યંખીર સ્લબાલ,
એટરે ચઔયી વાથે લી લધાયે નજીઔથી લતુાં, શુંભું, તપાન–ખમ્ભત ઔરું. કુફ
ભજા આલે. ણ પ્રીન્વીર વાશે ફ ખછ ેન્દ્રળંઔય રારળંઔય ંડ્યાની આંકભાં એ ફધું
કુંઙલા રાગ્મું.
આ ખછ ેન્દ્રળંઔય ંડ્યાન ઈતીશાવ ણ જાણલા છ ેલ ચે : જો ઔે
વાંબેર છ આરેકું ચુ .ં વાઙું–કટું ત ઔણ જાણે! એટરે ક્ષભામાઙના વાથે છ.
તેશ્રી ભુ આણા વુયતના નાખય : જી. એર. ંડ્યા, એભ. એ., ફી. ટી.,
લધાયાભાં લી વાયા રેકઔ. અને વટનૅરીટી જોઈ શમ ત બાયે દેકાલડા ને
પ્રબાલળાી! જાણલા ભુછફ, એભને ત અભદાલાદભાં ઔઈ ઔૉરેછભાં પ્રપે વયની
નઔયી છ ભી ખમેરી, ઔાદઙ એ ખલ્વટ ઔૉરેછ છ શતી. ચતાં તેને ન જાણે ઔેલી
ઔુ ફુદ્ધી વુજી ઔે તેએ એઔ નાટઔ રખ્મું, ‘ઔૉરેછની ઔન્મા’; છ ેભાં ઔૉરેછની
લીદ્યાથીનીને ફલ્ડ આરેકેરી, એલું ઔંઈઔ માદ ચે. ભેં એ નાટઔ ત્માયે લાંઙેરું.
યીણાભે, ઔૉરેછની નઔયી તેએ ચડલી ડેરી, એલી રઔલામઔા વાંબેરી.
યન્તુ દેલખઢ ફાયીમાભાં તેને શ્રી. એવ. આય. શાઈ સ્ઔુ રના
પ્રીન્વીરની નઔયી ભી ખઈ. અને અશીં ત તેન પ્રકય લટ શત.
દીલાનવાશે ફના તે ભાનીતા, છભણ શાથ! શાઈ સ્ઔુ રની પ્રીન્વીરળી ઉયાંત,
વયઔાયે તેને યાજ્મના ઔેલણી કાતાનામ વલેવલાટ નીભેરા. ખુછયાતના નાખય
નફીયા આભેમ ભુત્વદ્દી ખણાતા. જોઔે આકા યાજ્મભાં પક્ત ખુછયાતી ળાા છ
ઙારતી. શાઈ સ્ઔુ ર ત એ એઔ છ – શ્રી. એવ. આય.... દેલખઢ ફાયીમા.
ખછ ેન્દ્રળંઔયે યાજ્મની પ્રાથભીઔ ળાાનાં તભાભ (અંગ્રેજી યાજ્મે દાકર ઔયે રાં)
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ાઠ્યુસ્તઔ ફદરી ઔાઢેરાં અને ઔેલણી કાતાના લડા તયીઔે તે છ રકેરી
ઙડી દાકર ઔયી દીધેરી!
આ ખ. રા. ંડ્યા ચી નીલૃત્ત થઈને વુયત આલીને છ લવેરા. સ્ભયણ ચે
ત્માં વુધી, લનીતા લીશ્રાભભાં ઔળીઔ નઔયી ઔયતા. અને વાથે જ્મતી–ઔામાટરમેમ
ઔાઢેરું. ઔદાઙ આ ંડ્યા વાશે ફે આભરીયાનનું નભટદનું ગય કયીદેરું. એનું યંખયખાન
ઔયાલતાં ‘પ્રેભ–ળોમટ’ ળબ્દ બુંવી ઔાઢેરા. ઔલી છમંત ાઠઔે જાશે યભાં ઔંઈઔ એલી
ભતરફનું રખ્મું (ઔાવ્મ?) ઔે, ‘છભાન ત છુ , નભટદના જીલનભંન્ત્ર ‘પ્રેભ–ળોમટ’ ય
ણ ઔુ ઙડ પયી ખમ!’ એથી થડઔ જાશે ય લીલાદ ણ થમેર– એલું માદ ચે.
ઈતીશ્રી ‘ખછ ેન્દ્ર–ભક્ષ’ અધ્મામ : વમ્ુણટ....
દીલાનવાશે ફે એઔદા, અરફત્ત થડા ભશીના ફાદ, ભાયા ભટાબાઈ
રક્ષ્ભીયાભને પયીમાદ ઔયી ઔે, તભાયા નાના બાઈ ય. ા. ઙાઈલ્ડીળ(ફારીળ) ફૉમ ચે.
(શજી આછ ેમ એલ છ ચુ )ં ખાભભાં શાથભાં છ ટી ઔડી યાકી, ઉધાડે ભાથે પયે
ચે! ઈત્માદી! અને તત્ઔા એવ. આય. શાઈ સ્ઔુ રભાંથી ભાયી ફદરી ઔયી નાકલાભાં
આલી. ણ એ ત ઔામભી ળીક્ષઔ તયીઔે, ાટનખયની શી ઙઔરા લીસ્તાયભાં
આલેરી ખુછયાતી (પ્રાથભીઔ) નીળાભાં... (ઔદાઙ એઔરા ચઔયા છ એભાં બણે
એટરે!)
આ વભાઙાય જાણી, ભાયી ફા ત પ્રવન્ન પ્રવન્ન! તપાની એલ વાલ
ખાંડીમ દીઔય : પીમાભાં ડી યશે તાં ઔુ તયાં ઔે નીમભીત ભુરાઔાતી એલાં ખધેડાંનેમ
લખય ઔાયણે છલી, તપાન ભઙાલલું, અયે , છતા–આલતા ભાણવનેમ ઉશ્ઔેયલું.
બણલાને નાભે ભીડુ.ં એઔ લાય ત ાચ છઈ, ફાયી ાવે ઉંધા ફેવી કુયળીભાં
જુરતાં ભંખ ભાસ્તયની ીઠભાં ાચથી ભટ થય ભાયીને બાખેર! આલા
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દીઔયાનું ળું થળે?– ફાને એલી વતત ઙીન્તા. ફાએ ફીઙાયીએ જાતજાતની બાયી
ઙીન્તા વીલામ જીલનભાં ફીછુ ં ભાણમું છ ળું?... આ વુુત્રન ઔાં ત છખ
ં રના ઔઈ
જાડ ઉય છ ભુઔાભ શમ, અથલા ઔયડ નદીભાં ભખયભચ્ચની છ ેભ તે ાણીભાં
ધુફાઔા ભાયત શમ. ભાયી ફા આભેમ ગણી છ દુ:કીમાયી : રખબખ મુલાલમે
(ાંત્રીવેઔની ઉંભય શળે ત્માયે ) લીધલા થમેરી, અને અભે નલ–નલ બાઈફશે ન! ણ
ત્માયે ભખછન શં ુ રાખણીશીન, વાલ છડ થ્થય છ ેલ! આછ ે ત એલી ભનદળાનું
યભ શ્ચાત્તા વાથે આશ્ચમટ થામ ચે. ઔાયણ ઔે આછ ે શં ુ ઔઈનાં દુ:કની વાભાન્મ
લાત ઔયતાંમ ખખ થઈ જાઉં ચુ .ં ણ ત્માયે ત દુ:કીમાયી ફા ભાટે ભાયા ભનભાં
છયામ રાખણી નશીં : ‘લડનાં લાંદયાં ઉતારું’ ને ગેય પયીમાદ રાલું. વુકડી આીને,
વભજાલી વભજાલીને ફા ભાંડ નીળાે બણલા ભઔરે, ત યસ્તે છ ફધી વુકડી
જાટી રઈ, થડી છ લાયભાં ાચ ગેય શાછય! ફા ઔશે , ‘ભુ, આ ળાન્તીમ! એ
બણલાન છ નથી ને બાબીના ઠુશ
ં રા કાઈને ભયળે!’ આછ ેમ ફાના શૈ માની એલી
બીતયી ીડા માદ ઔયતાં આંક બીની થઈ જામ ચે, ણ ત્માયે ત ુયેુય
નગય!... અભ બાઈની લતટભાન ‘વાહ્યફી’ ફાએ જોઈ શત ત!
આલ ‘ળાન્તીમ’ એઔદભ યાજ્મભાં, અને તેમ ાટનખયના ળશે યભાં
ળીક્ષઔની ઔામભી નઔયીએ રાખી ખમ, ઔભાલા રાગ્મ. ફાના આનન્દન ત ઔઈ
ાય નશીં! ભેં ત્માયે દેલખઢ ફાયીમાના શનુભાન પીમાભાં (?) ભશીને ફે રુીમાના
બાડાનું ગય યાકેરું. ચી એનું છ બોંમતીમું લધાયાનું યાકીને (ભાવીઔ ઙાય
રુીમાના બાડાથી) અલઔાળ લધામો ને ફા ત આ ઔુ ંલાયા દીઔયાનું ગય ભાંડલા શોંળે
શોંળે વાભાનનાં ટરાં ફાંધીને અભાયે ખાભ યાછખઢ (ખઠ)થી ફાયીમા છતી ફવભાં
ફેવી છ ખઈ. ફાયીમા નખયીભાં ભાય એલ લાંઢાળાશી ગયવંવાય ધભધઔાય ઙારુ
થઈ ખમ... ત્માયે છ શં ુ ચાની ચાની દેળી ફીડી પંુ ઔત, અને અભે બ્રહ્મદેલ ફીડી
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પંુ ઔીએ ત ધયતી યવાતા જામ! એટરે ફાથી ત ફયાફય ચુ ાલલાનું, ચુ ાલી
ળક્મ છ. ફાઔી વાશવીઔ ત એલ છ ઔે, ગયે થી નઔયીએ છલા ફશાય નીઔલું ને
ફે ડખરાં છ આખ લધી ખછલાભાંથી ફીડી ઔાઢી ઙેતાલું. ફીડીની આલી ટેલ ભને
એભ. ટી. ફી. ઔૉરેછના ભીત્રએ ાડેરી. ત્માયે દક્ષીણ ખુછયાતભાં ધુમ્રાનન
છફયછસ્ત પ્રઙાય, ફધા છ છલાનીમા પંુ ઔે છ. અભાયી ઔૉરેછના, કાવ ઔયીને
ખાભડાભાંથી આલેરા લીદ્યાથી રખબખ ફધા છ પંુ ઔણીમા! અને વીખયે ટ ત
બાગ્મે છ ઔઈને વામ. ત્માયે અશીંના વભાછભાં ણ ફીડીન પ્રકય પ્રઙાય : દયે ઔ
ગયભાં એઔ ‘ખલ્લ’ યશે ત. છ ેભાં એઔ ફાછુ આળેતયીનાં ાતયાં ને ફીજા કાનાભાં
તભાઔુ ને ભાઙીવ : ફવ, ફીડી લાીલાીને પંુ ક્મે છ યાક... ત્માયે અભાયા
ંઙભશારનાં બ્રાહ્મણ ઔુ ટમ્ુ ફભાં ત ફીડીનું નાભેમ ના ઉચ્ઙાયામ. ણ શં ુ ત શે રેથી
છ ‘લંઠી’ ખમેર. (જીલનબય એલ, ‘યમ્યાતડુ’ છ યહ્ય.)
દા.ત. શં ુ અભાયા ફાછુ ના ખાભના અસ્ૃશ્મ દરીત ચઔયાં વાથે ધયાય
યભું. ફા લીયધ ઔયે , ધભઔાલે, ણ વાંબે ઔણ! ક્માયે ઔ ત ગયે આલું ત્માયે
ભાથાફ નલડાલે. ભાયા દરીત દસ્ત બફ અને ઙઔર : બફ ખય, લાંઔડીમાં
જુલ્પાંલા, તન્દુયસ્ત ને ડચન્દ ભાયા ઔયતાં ત જાણે ફધી લાતે ઙડીમાત. ચી
એની વાથે ઔેભ ન યભામ? – ભને વભજામ છ નશીં. અયે , ફાછુ ના યી ખાભના
નાનઔડા ઙીંથયે શાર પીમાભાં એઔ રુાી દરીત–ઔન્મા શતી. એની વાથે
યણલાનાંમ સ્લપ્ન વેલું. ફાછુ ના ખાભ ગગંફાની ફશાય એ રઔનું ખંદું પીમું શતુ.ં
ત્માયે ખાભડાભાંમ ક્માંમ વંડાવ ત નશીં છ, એટરે એ રઔ ળું વ્મલવામ ઔયી, યટર
કાતા શળે?... એ પ્રશ્ન આછ ેમ લણઉઔલ્મ છ ભુંજલે ચે. શા, વયઔાયી અભરદાય
ખભે ત્માયે એ રઔને લેઠ ે ઔડતા; ચતાં ત્માયે એઔ યાતી ાઈ ણ એભને
યકાલલાની નશીં! એઔ લાય ત ભાયા એઔ ભશે ભાનની ાન કાલાની ‘ઙભઙી’
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ઔારરથી અભાયે ત્માં યાછખઢ આલલા યસ્તે ક્માંઔ ડી ખઈ. તે બાઈને અધી યાત્રે
ાનની તર રાખી, એટરે ફીઙાયા દરીત ચખનાને ઔડ્ય ને કાસ્વું ઙાયાંઙ
ભાઈર દડાવ્મ! દરીતલાવભાં ફે છ ુરુ ફશાય દેકાતા : ચખન ને યાભર, અને
એભાં યાભર ફીભાય યશે . અને લી દરીત ભાટે ત તે છભાનાભાં દલાદારુ ઔેલાં ને
લાત ઔેલી? (શા, દારુ વસ્ત ને વુન્દય, સ્લાદીષ્ટ ભત; ણ દરીત ભાટે એ વુરબ
નશીં – યઔડ ૈવ એ રઔે ત ઔદાઙ જીલનબયભાં જોમ વુધ્ધાં નશીં શમ!)
દેલખઢ ફાયીમાની ખુછયાતી પ્રાથભીઔ ળાાભાં નઔયીની આભ ત ભજા :
ફધા છ આદીલાવી ચઔયા : નયભ અને ળાંત. ઉછીમાત નફીયા ત ાંઙભા
ધયણથી શાઈ સ્ઔુ રભાં પસ્ટટ સ્ટાન્ડડટભાં બણલા છતાં યશે . આદીલાવી ચઔયા ભાટે
યાજ્મ વયઔાય એઔ આશ્રભ ણ ઙરાલતી, છ ેભાં અશીં બણલા આલતા ચઔયાએ
ભપત યશે લાનું. યાજ્મભાં વીત્તેય ટઔા લવતી આદીલાવીની છ, અને આભ ત
અભેમ વો લનલાવી છ. ખુછયાતની ુલટ ટ્ટી એટરે છખ
ં ર અને શાડ –
લટતભાા. એ ુલટટ્ટીભાં ફધા છ યછલાડાંનાં યાછ : ધયભુય, લાંવદા,
યાછીા, ફાયીમા, રુણાલાડા લખેયે. આજાદી ફાદ આ ફધા છ લીસ્તાય એઔએઔ
તારુઔ ફની ખમા – એટરી નાનઔડી એભની શઔુ ભત અને ચતાં જાશછરારી! અભે
ફાયીમા યાજ્મના યાછખઢ ભશારના યાછખઢ (ખઠ) ખાભના યશે લાવી. છખ
ં રભાં
છન્મ્મા, યમ્મા–બમ્મા, ડુખ
ં યા ઙઢી ઉતમાટ, નદીભાં નાહ્યા, જાડલાંની ને જયણાં–
તરાલડાંની છ દસ્તી. જાડલાં ત આછ ે ફધાં છ ડી ખમાં. શયકાની આંફરી,
ભારખુણન આંફર, ભાતાજીન ી, ભશાદેલની ઔઢાઈ, નામઔાની ઔઠી લખેયે...
ણ ડુખ
ં યા ત શજી આછ ેમ એલા ને એલા છ અઙ કડા ચે : જાણે ઔાના વાક્ષી!
અયે , નછય વાભે તયે ચે, જાણે ફરે ચે : ભઈડીમ, ઔાનુયીમ, ધેછખઢીમ,
ઔાંવઔીડુખ
ં યી રુાાં ને યશસ્મભમ. આ ફધા છ શાડ ઔાનાં ઔેલાં ઔેલાં યશસ્મ,
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ઔેલા ઔેલા અખઙય અનુબલ તાના ેટાભાં ચુ ાલીને, ફવ ઙુઙા, નીરે કડા
ચે! એ ફરી ળઔે ત?
પ્રાથભીઔ ળાાભાં અભાયે જાજું બણાલલાનું નશીં, એલી જાણે પ્રથા છ ડી
ખમેરી! લી ત્માંના ઔે ત્માયના નીમભ ભુછફ, અખીમાયથી ાંઙ, ચ ઔરાઔ એઔ છ
લખટભાં બણાવ્મા ઔયલાનું, ઔેટરુંઔ બણાલામ? લધાયાભાં અભાયા શે ડભાસ્તય વાશે ફ
ચફીરળંઔય ભ. ત્રીલેદી એઔદભ રશે યી ભાણવ. અભે નછયે ડીએ ત ફરાલે,
‘આલ, આલ ભાસ્તય, ફેવ! ચઔયા ત એભની ભેેમ બણળે છ, ઙીન્તા ચડ!’
અને ચી વાભી કુયળીભાં ફેવાડે અને અભે અરઔભરઔનાં ખપ્ાં શાંક્મા ઔયીએ.
ચફીરળંઔયના ભાનીતા ળીક્ષઔ તે વ્રછરાર, ફન્ને વોયાષ્ટ રી–ખખઠીના ળકીન.
વ્રછરાર ભાયાથી વીનીમય : તે ચઠ્ઠા ધયણના જ્માયે શં ુ ાંઙભા ધયણન
લખટળીક્ષઔ, વાતભ અને ચેલ્લ લખટ તે શે ડભાસ્તય વાશે ફને શસ્તઔ. આ યીતેમ ફધું
ઙારે ત ફયાફય... ભાય ખાય રુીમા લીવની સ્ટાઈેન્ડથી લધીને, ચ્ઙીવ લત્તા
વાત (ભોંધલાયી) થમેર અને ઔામભી નઔયી. ણ ભને એભાં એલ ઔઈ યવ નશીં.
ભારું ઙંઙ અને યભાન્વપ્રેભી ભન ઔળુંઔ – ઔળુંઔ અદૃષ્ટ ને અવાભાન્મ છ જંખ્મા
ઔયે ... શા, ફા અને બાઈ–ફશે ન કુળશાર!
એટરે છુ ન (1943) ભશીન આવ્મ ને ાચ શં ુ ત ભાયી ધૃષ્ટ પ્રઔૃ તી
ભુછફ, એઔદા શીમ્ભતબેય દીલાનવાશે ફની ઑપીવભાં ધુવી ખમ. વરાભ ભાયી અને
ચી જાણે ડયતાં–વંઔઙાતાં ઔશે ત શઉં એભ કઙઔાતાં ફલ્મ : વાશે ફ, ભાયે ત
આખ બણલા છલું ચે. ફી. એ. થલું ચે. એટરે આ નઔયી શં ુ ચડી દેલા લીઙારું ચુ .ં
ઔૃ ા ઔયી, ભને ચુ ટ ઔય અને...’ શં ુ અટઔી ખમ.
દીલાનવાશે ફ ઔશે , ‘ફર! ફર!’
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ભને ત ડય એલ ઔે વાશે ફ ખુસ્વે થળે ને ફધી છ લીનન્તી નાભંછુય છ
થળે. ણ લાતાલયણ એલું પ્રતીઔુ  ન વભજામું, એટરે ભેં ુરું ઔમુાં : ‘વાશે ફ,
ભશે યફાન વયઔાય ભને રન આે, ત શં ુ આવાનીથી આખ બણી ળઔુ ં...’
‘ભંછુય!’ દીલાનવાશે ફ આછ ે ખોબ્રાહ્મણ–પ્રતીા એલા ભુડભાં પ્રતીત
થમા : લાીઔ ત્રણવ રુીમાની રન ણ ભંછુય! અને આભ ભાયી નઔયી, ‘પ્રાથભીઔ
ળાાની ભાસ્તયી’ન વદાન અન્ત આલી ખમ.
ફાયીમાનખયી કયે કય છ એઔ યભણીમ ખાભ : શ્ચીભત્તય બાખે,
યીતવય ખાભને અડીને છ દેલખઢન ભટ ડુખ
ં ય, દક્ષીણ ફાછુ મ નાનીભટી ટેઔયી,
ઉત્તય–ુલે વાખનું ખાઢ છખ
ં ર... ખાભથી ુલટભાં વયઔાયે ફંધાલેરું... તાલ –
‘ભાનવયલય’, ુલટછ યાછલી ભાનવીંશના ભાનભાં એલું નાભ ડેરું. ચી લીળા
ભેદાન અને ુલોત્તય ચેડે યાછભશે ર. દક્ષીણ દીળાભાં ખાભને લીંટાઈને લશે તી
ાનભ નદી... ફધું છ નમન ભનશય...

*
02

સર્ગ – 2

ભાધ્મભીઔભાં ભાસ્તયી
1945ભાં શં ુ એભ. ટી. ફી. ઔૉરેછ, વુયતભાંથી ફી. એ. થઈ ખમ. જો ઔે
ચેલ્લું ેય આલાનું બુરી ખમ. ઙુઔી છલું અને ભેલલું – અનામાવ! જીલનબયન
એ છ કેર કેરાત યહ્ય... ફધા વાથીભીત્ર યીક્ષા આી, ઔૃ તઔૃ ત્મ થઈ, જાણે
જીલનબયની ‘શાળ' ઔયતા ફશાય નીઔી યહ્યા શતા. (આળયે 2–15 લાગ્મે; ઔાયણ ઔે
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ેય 11–00 થી 2–00નું શતું) ત્માયે શં ુ યીક્ષા આલા શોંચ્મ. ઔૉરેછના ભઔાનની
ફશાય વુન્દય ઉદ્યાન શતું, તે એની ઔેડી ય વાભા ભળ્મા. ભાયા યભ ભીત્ર
છ ેલા ચી ત તે જીલનબય યહ્યા તે બાઈ અનીરુદ્ધ સ્ભાતટ (લીખ્માત
અયલીન્દલાદી ઍડલઔેટ, છ ે શભણાં છ (2013) વદ્ખત થમા) ભને ત તીવ્ર
આગાત રાગ્મ. તે અને એભનાં બાલી ત્ની શયલીદ્યાફશે ન (ત્માયે ઉાધ્મામ) ત
ચાં ચાં થતાં, અચલાનાં ઔયલા રાગ્માં. એભને ઙીન્તા ઔે ભને ઔંઈઔ થઈ છળે.
ણ શં ુ નપપટ ત શવત છ શત! તે અભાયા શભદદટ પ્રાધ્માઔ ભુયબ્ફી
લીષ્ણપ્રવાદ ત્રીલેદીને ભળ્મા, છ ે લી પ્રીન્વીાર એન. એભ. ળાશને ભળ્મા. ણ
ત્માયન છભાન આછના છ ેલ ખયફડીમ – ‘ભાનલતાલાદી' નશીં! ઔડઔ આઙામટ
એલા એન. એભ. ળાશ ઉલાઙ : ‘નથીંખ ડુઈન્ખ!' – પક્ત ભાથું ધુણાલી.
જો ઔે ત્માયના નીમભ ભુછફ, ખુછયાતીનાં ફે ેયના ટટર ય ાવ
થલાતુ,ં એટરે શં ુ ત વશે રાઈથી ાવ થઈ ખમ. શા, થડટ ક્રાવ! યન્તુ ત્માયે દેળભાં
ગ્રેજ્મુએર્ટવની બાયે તંખી, એટરે નઔયી ત શાછયાશછુ ય! ફીછુ ં લીશ્વમુદ્ધ મુયભાં,
જોયળયભાં રડામ. એટરે બ્રીટીળ વયઔાયે આણાં દેળભાંમ નલાં નલાં કાતાં
કરેરાં. દા.ત. કાંડ, ઔેયવીન, અનાછ લખેયેની વકત તંખી. એનું યે ળનીંખ એટરે
ગ્રેજ્મુએટ ફધા એલી વાયી વયઔાયી નઔયીભાં જોડાઈ જામ. 1942ના ‘ક્લીટ
ઈન્ડીમા'નું ત ન જાણે ક્માયનું અચ્મુતમ્ ઔેળલમ્ ફરી ખમેર.ું એભ ચુ ટઔ
વત્માગ્રશના કેર ાડ્યા ઔયલાથી તે ઔાંઈ આજાદી ભે?... ફાછુ ભાં, ભાભરતદાય
(ઔરર તારુઔાના) ભંખદાવ બાડે યશે . ભને ુચ,ે ‘ળું યીજલ્ટ આવ્મુ?ં ' અને ચી
ઉભેયે : ‘ઔારથી ઔઙેયીભાં આલી જા ! ઙારીવ લત્તા ઙોદન ખાય ભળે.'
ભેં યાષ્ટરીમ ખોયલુલટઔ છલાફ આપ્મ, ‘શં ુ તભાયી અંગ્રેછ વયઔાયની
ખુરાભી ના ઔરું...'
અને શં ુ દાશદની શાઈ સ્ઔુ રભાં ‘ભાસ્તય’ થઈ ખમ. ‘ઔેભ દાશદ?’ એલ
ત ઔઈ લીઙાય ખમ્બીયતાથી ઔયતાં જીલનબય છ આલડ્યું નશીં. ભાયા યભ ભીત્ર
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અભૃત ુયાણીને ત્માં લેઔેળનભાં દાશદ પયલા ખમેર. ત્માં વાંબળ્મું ઔે અશીંની શાઈ
સ્ઔુ રભાં નઔયી ભે ચે, એટરે ફવ! વીધ જોડાઈ ખમ. ન જાણે ઔેભ, ત્માયે
છમંતબાઈ (ઔલી છમન્ત ાઠઔ) ભાયી વાથે ને વાથે છ આલે! તે ણ દાશદની
ભશાછન (?) શાઈ સ્ઔુ રભાં જોડાઈ ખમા. તે ત એભ. એ. (વેઔન્ડ ક્રાવ) થમેરા
એટરે ભાય ખાય 40 લત્તા 15 જ્માયે તેન 55 લત્તા 14. ફવ, બમ... બમ...!
નઔયી એટરે જીલનભાં ખમ્બીયતાુલટઔ સ્થીય થલાનુ.ં એ ભાટે મગ્મ સ્થ વન્દ
ઔયલાનુ,ં ચી ધાભધુભથી યણલાનુ,ં ફાઔ છન્ભાલલાના, ઉચેયલાનાં, ભયી છલાનું
– રીરી લાડી ભુઔીને, આલાં ફધાં ત્માયે ભધ્મભ લખટના ભાણવનાં જીલનધ્મેમ, છ ે
રખબખ આછ ેમ ચે. એ અથટભાં શં ુ ભાણવ છ નશીં! ફવ, બણલાનું ત્મું, એટરે
નઔયી, અને ચી ૈવા આલે તે ભનભછ ભાટે ઉડાલલાના– એલી છ ઔંઈઔ
‘વભછદાયી'!... ણ દાશદભાં જાજું પાલે નશીં. લી ખાભનાં યંખઢખ
ં ેમ અનાઔટઔ.
ંઙભશાર જીલ્લાનાં ફે ભટાં ખાભ ખીઙખીઙ. ખન્દા ને નાખયીઔમ જાણે
ઔે ભાપઔ ન આલે એલા! તે ફે નખય – ખધયા અને દાશદ. જોઔે દાશદ નખયી
ફશાયના બાખે યભણીમ ણ કયી : શયીમાી. ાદયે છ ડુખ
ં યાડુખ
ં યી અને લૃક્ષ.
લધાયાભાં લી ખાભને અડીને એઔ લીળા તાલ, છ ેની વાભે ાય યે રલે ઔરની,
છ ેનું નાભેમ વુન્દય ‘ફ્રી રૅન્ડ ખંછ'. ત્માં યે રલેની ભટી લઔટળ, જો ઔે ઔંઈઔ એલીમ
અપલા વાંબેરી ઔે, લીશ્વમુદ્ધને ઔાયણે ત્માયે એ ઔાયકાનાભાં શથીમાયમ, ઔે
શથીમાય છ ફનતાં! ફ્રી રેન્ડ ખંછ લવાશતભાં બાયતબયના નઔયીમાત લવે.
યીણાભે દાશદ શાઈ સ્ઔુ રના લીદ્યાથીમ ઔસ્ભરીટન. દાશદ ખાભના ચઔયા ણ
ઔેટરાઔ લમભાં છયા ભટા ને તપાની, એટરે બણાલલાની ઔળી ભજા છ ન આલે.
ભનભાં લવલવ થમા ઔયે ઔે આ વંગ ઔાળીએ ઔેભ શોંઙળે? જો ઔે ઔાળી એટરે ક્માં,
એનું ાચુ ં સ્ષ્ટ બાન ત નશીં છ. લધાયાભાં અભૃત ુયાણીને ગયે અભે ફબ્ફે ‘રઠ્ઠા'
ડી યશીએ : લાંઢાલીરાવ! જો ઔે ત્માયે વખાને ત્માં યશે લાન યીલાછ કય. અને
અભૃત અભાયા વખા ભાભાન દીઔય ણ એ ફીઙાય તાજોતાજો છ યણેર અને
નલલધુ ળાયદાબાબીને ગયઔાભની જાજી પાલટ નશીં. આભ, શં ુ નઔયીએ ત રાગ્મ,
ણ ઔળી છ ભજા ના ડે. ઔાયણ ઔે શં ુ આનંદભાખી ભનભાં ક્માંઔ બાખી ચુ ટલાના છ
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લીઙાય વેલત નઔયી કેંઙુ. અને એલુંમ કયે કય ફન્મું છ! જીન્દખીબય ભાયી
બાખેડલુ ૃત્તીને પ્રત્વાશન ભે, એલી છ ગટના આઆ ફનતી યશી ચે. એથી ભાયા
છ ેલ ુરુાથટ–યશીત, ઔભજોય છણ ણ બાયે ુરુાથી ખણાલાન રાબ કાટી ખમ.
શારર (ઔણજયી)ભાં ભાયા એઔ ઙાશઔ લડીર ભીત્ર બખલાનદાવ દીક્ષીત
લવે, વાયા લખદાય ખૃશસ્થ. એઔદા ઔુ દયતની ઔૃ ા છ ેલ છ તેન ત્ર આલી
ડ્ય, જાણે આઔાળલાણી થઈ : ‘તભે ફન્ને બાઈ શારરની ભશાછન વાલટછનીઔ
શાઈ સ્ઔુ રભાં આલી જા! ગણ લધાયે ખાય આળે. (ભને 76 લત્તા 14 અને
છ.ા. ને 91 લત્તા 14. ાંઙન ખુણાઔાય ભેલલા છ આલી લીઙીત્ર યઔભ ઠયાલી
શળે!)' ત્માયે ગ્રેજ્મુએટની બાયે તંખી અને ઔદાઙ એલ ઔેલણીકાતાન ઔામદ ઔે
‘શાઈ સ્ઔુ ર ઙરાલ ત એભાં ગ્રેજ્મુએટ ળીક્ષઔ અભુઔ વંખ્માભાં રેલા છ ડે!' એટરે
આપતેમ કયી : દાશદ શાઈ સ્ઔુ રના વુત્રધાય અભને એભ વશે રાઈથી ચુ ટા ઔયી,
‘ન ઑબ્છ ેઔળન' ઔડાલી દે, એલી ત ઔઈ છ વંબાલના નશીં.
યન્તુ દયભીમાન, એઔ વાભાન્મ એલી અવાભાન્મ ગટના ફની ખમેરી. છ ે
ઔાયણે, દેલખઢ ફાયીમાના દીલાનવાશે ફે ભને ‘ઙાઈલ્ડીળ ફમ' ઔશે ર, રખબખ
એલા છ ઔંઈઔ ઔાયણે અભે દાશદ શાઈ સ્ઔુ રભાંથી ભાનબેય લીદામને રામઔ ફની
યહ્યા! ફનેરું એલું ઔે, વાંછના અભે ફે બાઈ ખાભ ફશાયની ટેઔયી ય પયલા
(યભલા) છઈએ. એઔદા એભ છ પયલા ખમેરા ને ત્માં ટેઔયીના ઢાલ યથી થયા
ખફડાલલાની યભત ફે છણ એઔરા એઔરા છ યભીએ. ઔળાઔ ઔાયણે, અભાયા
પ્રીન્વીારવાશે ફ ભી. એર. એ. લી. આમયવાશે ફ એ ફાછુ ક્માંઔ નીઔેરા, તે
અભને આલી ‘ઙાઈલ્ડીળ' યભત યભતા જોઈ ખમા. યન્તુ એની ત એભના દક્ષીણ
બાયતીમ ઙીત્ત ઉય ઔદાઙ ‘ફારીળ', ચતાં અભાયે ભાટે કુફ વાનુઔુ અવય ડી.
આમ ઔેલ અઔસ્ભાત! અભે જ્માયે યાજીનાભાની દયકાસ્ત વાથે વાશે ફને ભળ્મા,
ત્માયે તે ઔશે , ‘શં ુ જોઉં ચુ ં ઔે તભને દાશદભાં પાલતું નથી, મુ આય રાઈઔ એન
આઉટવાઈડય શીમય!' (અયે ભાયા વાશે ફ શં ુ ત જીન્દખીબય આ દુનીમાભાંમ
‘આઉટવાઈડય' છ યહ્ય ચુ .ં ) અને તેશ્રીએ અભને યાજીકુળીથી ચુ ટા ઔયી દેલાની
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છ લાત ઔયી. ધન્મ! ધન્મ! થયા ખફડાવ્મા, એભાં ત જાતે છ અશીં ખફડી ડલાન
અરભ્મ રશાલ ભી ખમ! અભાય લીદામ–વભાયંબ શાઈ સ્ઔુ રના ળીક્ષઔકંડભાં
જ્માયે યંખઙંખે મજામ ત્માયે મ વાશે ફે આ છ યશસ્મસ્પટ ઔમો. ઙુઙા બાખી
ચુ ટલાની વરાશ, તે છભાનાની યમ્યા ભુછફ, અભને આનાયા વ્મલશાય ડાહ્યા
ળીક્ષઔ ત ભોંભા આંખાં છ નાકી યહ્યા!
દાશદના વંસ્ભયણભાં કાવ ઔળું સ્ભયણીમ શમ, ત તે ળીક્ષઔની ઙડ્ડી!
શાઈ સ્ઔુ રના કાસ્વા અડધ ડજન છ ેટરા ળીક્ષઔ ઙડ્ડી (શાપેન્ટ) શે યીને
નીળાભાં નઔયીએ આલે! ચી જીન્દખીભાં, અનેઔ નીળા ફદરી, ઈતય
ઔામાટરમભાં ણ ઔામટ ઔયી આવ્મ; ણ ક્માંમ આલ ‘ઙડ્ડીધાયી' સ્ટાપ નથી જોમ.
શા, ખાંધી–આશ્રભભાં અને ખુરુઔુ ભાં ઙડ્ડીધાયી ઔામટઔતાટ જોમા, ણ એ ત
દુનીમા છ છુ દી! આભ છખતની એઔ (નલભી, દવભી ઔે છ ે ખણ તે) અજામફી છ
ઔશે લામ. કુદ લાઈવ–પ્રીન્વીાર ઔક્ષાના વાશે ફ ણ ઙડ્ડી શે યીને છ આલે. ઔેટરાઔ
ત લી ઙડ્ડી ઉય શાપઔટ ણ ઙઢાલીને પયે . આ ત છફયી લીઙીત્ર પે ળન–યે ડ!
શાઈ સ્ઔુ રના વંઙારઔ ઔે આલા ઔડઔ, ળીસ્તના આગ્રશી આમયવાશે ફ ણ ઔેભ
ળીક્ષઔની આલી ‘ખાંધીલાદી' (?) વાદાઈ વાભે લાંધ નશીં રેતા શમ? એ ત્માયે મ
અને આછ ેમ ભાયા ભનને અઔાયણ ભુંજલત પ્રશ્ન : ‘અઔાયણ' ત એટરા ભાટે ઔે
આછ ે ‘વઔાયણ' ભુંજાલા છ ેલી અને વભસ્મા આ અસ્લસ્થ જીલને ીડી યશી ચે.
શા, ફીજી ફાછુ , ેરી ઙડ્ડીની દાશદીમ ળીક્ષઔી પે ળન શલે એના અબીનલ અભેયીઔી
સ્લરુે ાચી આ દેળભાં પ્રવયી યશી ચે અભેયીઔાભાં ધતીમું ઔે રુંખી શે યીને ના
પયામ, ણ રઔ શી ઙડ્ડી ઙડાલીને પયતા જોલા ભે એ ઔેલ?ું એભ શલે
આણા ઈન્ડીમાભાંમ એલા ઙડ્ડીધાયી, ‘ફનીમાનધાયી' નશીં એટરે વદખૃશસ્થ
જાશે યભાં પયતા જોલા ભે ચે! અયે , લઙભાં ત મુલતીમ લી (કાવ ઔયીને ટીન–
એછય ઔીળયી) ‘ભટ ઙડ્ડ' શે યીને પયતી. આ ‘ઙડ્ડ' ળબ્દ ભેં એઔ વાવુના
ભુકેથી ઉદધૃત ઔમો ચે. ઈતી શ્રી ઙડ્ડી–ઉાખ્માનમ્ વભાપ્તમ્.
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છ ે ખાભભાં શં ુ ત્રણ ત્રણ લાય એ છ શાઈ સ્ઔુ રભાં ળીક્ષઔ ફનીને જોડામ
અને ાચ એઔ છ લટભાં ઔે ચેલ્લે ત એઔ છ ભશીનાભાં ચડી ઙારલા છ ભાંડ્ય;
ચતાં એ ખાભભાં ભાયી પ્રતીષ્ઠા આછમાંત અક્ષુણણ છ યશી ચે, એમ એઔ ઙભત્ઔાય,
છ ે ભાય ત નશીં છ; શારરલાવી દ્વાયા વજીટત! શારરે ભને એઔ બીન્ન છ
જીલનનાં દળટન–અનુબલ ઔયાવ્માં. લીદ્યાથી, લારી અને ખાભ રઔમ કુફ
આત્ભીમ આદયથી અભાયા તયપ છુ એ, અભાયી વાથે લતે.... (અભાયી એટરે શં ુ ,
છમન્તબાઈ ાઠઔ અને ઙન્દ્રઔાન્ત ંડ્યા)... ણ એ ફધી લાત ચી એઔ બ્રેઔ ઔે
ફાદ!
03

સર્ગ– 3

લીમાન્તય– 1 : અથગ–અનથગ
અત્રે લાત નીઔી છ ચે, ત થડુઔં લીમાન્તય ઔયી રઈએ : આભેમ ભાયી
જીલન–માત્રાની છ ેભ છ, આ આત્ભઔથા–રેકન ણ લીમાન્તયુણટ છ ફની
યશે લાનું. આળા યાકીએ ઔે, બયુય લીમાન્તય અથાટત્ યીસ્થીતી–યીલતટન ચતાં
એઔન્દયે જીલન વારું ઙાલ્મું, અને ‘વો વારું, છ ેન અન્ત વાય' – એ ન્મામે ઔળ
અવન્ત આછ ે નથી. એ છ યીતે, આ રેકનમાત્રા ણ બરે લીમાન્તય બયુય;
ચતાં એઔન્દયે વાયી ઙારે, અને અન્તે લાઙઔભીત્રને શાળ થામ ઔે, ઙાર ઠીઔ–ઔંઈઔ
ભજા ત આલી!
શા, ત શં ુ ગયભાંમ વોને અણખભત અને એથી ઉેક્ષીત અને પ્રવંખાત
તીયસ્ઔૃ ત ફાઔ. એઔ ત, અભે નલ નલ બાઈ–ફશે ન અને એભાં ભાય નફંય ચઠ્ઠ,
એટરે ભાનાં પ્રેભ–લાત્વલ્મભાં ત ભાય નમ્ફય રાખે છ ક્માંથી? લધાયાભાં લી શં ુ
વલટ દુખણ
ુટ વંન્ન! જારીભ તપાની! એટરે ભાન સ્નેશ ભેં ફશુધા એ છ રુે
અનુબલેર : ખા અને ભાય! લધાયાભાં ભટા બાઈ–ફશે ન ણ લાતલાતભાં ભને
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તુચ્ચઔાયી છ ઔાઢે! શં ુ ખણના ભાટે ઔે ફે વાયા, ભીઠા ળબ્દ ભાયે નીયન્તય પાંપાં ભારું.
એથી લી લધાયે તીયસ્ઔૃ ત ફનું. ઉમ્ભય લીતતાં ભને ‘ભુકટદત્ત' ઔે ‘ખાંડા'નું ફીરુદ
ણ ભેર!ું આલા બુતુલટ ‘ળાંતીમા’ ઉપે ‘યભણીમા' ખાંડાને શારર ખાભે ભફરક
પ્રેભ–આદયથી ફવ લધાલી છ રીધ... આશા, ઔેલાં ઔેલાં આળઔ (‘ઙાશઔ' ણ)
ભી ખમાં, ત્માયે એ નાની નભણી શારર નખયીભાંથી! આછ ેમ ફધાં લાયંલાય અને
ફયાફય માદ આલે ચે, અને ઔયે મ ચે (છ ે શમાત શમ તે).
સ્નેશ–પ્રેભ, આદય અને ખણનાની રારવાભાં શં ુ ફેપાભ ૈવા કઙી નાકું.
એણે છ ભને ઉડાઉ ફનાલી દીધ, છ ેલ ચી શં ુ જીલનબય યહ્ય. વુયતભાં ભાયા એઔ
પ્રૉપે વય ભીત્ર અને ઔલી શતા–કયે કય વાયા ઔલી, તે પ્ર. વી. ડી. વ્માવ, છ ે રૉ–
ઔૉરેછભાં પ્રૉપે વય શતા. અભે યછ શૉુર ઉય વાથે પયલા છઈએ. ભાયી
ઉડાઉખીયી જોઈને એઔ દીલવ ભને તે ઔશે , ‘ભાયા ફાે ભને નાનણથી છ એલી
ળીકાભણ આી ચે ઔે, ‘ફેટા, જો તું ભશીને એઔ આન ઔભાત શમ, તમ એભાંથી
અખીમાય ાઈ છ કઙટછ ે ને એઔ ાઈ અઙુઔ ફઙાલછ ે!' (ત્માયે ફાય ાઈન એઔ
આન થત અને વ આનાન રુીમ.)
શં ુ વ્માવ વાશે ફને યભુછભાં છલાફ આત, ‘વય, ભને ભાયા ફાાએ
એલી છ ળીકાભણ આેરી ઔે, ‘ફેટા, જો તું ભશીને એઔ આન ઔભાત શમ, ત
ઙાયા આના છ ેટરું જોય ઔયછ ે ! લધાયાના ત્રણ આના ક્માંઔને ક્માંઔથી ભી છ
યશે ળે.'
કયે કય છ શં ુ જીલનબય એલી છ યીતે જીવ્મ : શજાય ઔભામ ને રાક
કઙી નાખ્મા. આછ ેમ ભાયી ાવે ઔંઈ છ નથી : ન ગય, ન છભીનજાખીય, ન
વનાઙાંદી ઔે ન ફૅન્ઔફૅરેન્વ! અને ચતાં આનન્દથી, ભછભસ્તીથી અને
‘યભૅન્વુલટઔ' આટરું રાંફું ભેં જીલી ઔાઢમું.
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આભ ત, જીલનબયનું દાયીદ્રમ ભેં તે સ્લેચ્ચાએ છ, અભુઔ વીદ્ધાન્ત
તથા ધુની પ્રઔૃ તીને ઔાયણે લશયી રીધેર.ું ફાઔી છન્ભથી ઔે ગયથી અભે એટરાં ખયીફ
નશતાં. શં ુ 1943ભાં ભાયી ભાનું ભૃત્મુ થતાં નીયાધાય ફની ખમ, ત્માયે ભેં ‘આઔભી'
થલાની ધુનભાં શે યેરાં ફે ઔડે ગય ચડ્યું. અભે ખુછયાતી ાઠમુસ્તઔભાં
‘આઔભી' અને ‘ફાઔભી' એલ ાઠ બણેરા ત્માયથી છ ફવ નીણટમ ઔયે ર ઔે
આઔભી થલું! ફાઔી ીતાજી ત ગણી ભીરઔત ભુઔીને ખુછયી ખમેરા. (1930ના
અયવાભાં, જ્માયે શં ુ પક્ત આઠ લટન ફાઔ શઈળ ત્માયે . એટરે ીતાજી લીળે
આછ ે ઔળું છ માદ નથી.) ફાુજી શીમ્ભતરારની 150 લીગાં છભીનભાંથી ભને
લાયવાભાં 40 લીગાં છભીન ભેરી કયી, છ ે ભાયે નાભે ણ થઈ ખમેરી. એ વાથે ફે
આકાં ખાભ (ભટી ાલ્લી અને નાની ાલ્લી)ની મછભાનલૃત્તી. ઉયાંત ગયભાં ણ
દયદાખીના–છયજલેયાત ભફરક. યન્તુ ‘ફાતી ભીરઔતભાંથી ભાયે એઔ ાઈ ણ
ના જોઈએ' એલી જાશે યાત ઔયીને શં ુ પક્ત શે યારાં ામજાભ–કભીવ વાથે
ઔારરની લાટે, ફવ, એઔર જાને યે ! (ત્માયે અભાયા ખાભે લાશનની ઔઈ વખલડ
નશીં. એટરે ંદય–લીવ ભાઈર ઙારતા છ છલાનુ.ં )
અત્રે ફે પ્રવંખ વ–વંઔઙ નોંધુ : જો ઔે અખાઉ અનેઔ ભીત્રએ એ નોંધ્મા
ત ચે છ. એટરે એટર વંઔઙ ચ. (ભાયા જીલન લીળે ઙાયે ઔ ુસ્તઔ પ્રખ્ાં
ચે.) ભાયે નાભે આલેરી 40 લીગાં છભીન કયી; યન્તુ ભેં ભાયા જીલનભાં ઔદી જોમેરી
વુધ્ધાં નશીં! ખણતીમા એ કેડે ને લે દશાડે ખણત આી જામ. ભેં એલ એક્ક ે
ખણતીમ વુધ્ધાં ઔદી જોમેર નશીં ઔે ખણત ઔણ રે ચે, એમ યલા નશીં. આજાદી
ફાદ ભુમ્ફઈ યાજ્મભાં ખણતધાય આવ્મ : કેડે તેની છભીન! અને ચતાં
ખણતીમાએ ાચુ ં છભીન–ભારીઔને લતય ત ઙુઔલલાનું. અભાયા ફાદાદાએ
ત ન જાણે ઔેલી ઔેલી દાદાખીયીથી એ છભીન ડાલી રીધી શળે ને કયે કયા કેડતુ
ફીઙાયા ખણતીમા ફની ખમા શળે! એભાં વાઙ ભારીઔ ઔણ? વયઔાયે લીગા દીઠ
રુા.200/- નું લતય ઠયાલેર.ું ત્માયે ત શં ુ દીલ્શીભાં લવું અને ાક્ક વામ્મલાદી ફની
ખમેર. અભે વામ્મલાદીએ આ લતયના ઔાનુનન ઉગ્ર લીયધ ઔામો. ભેંમ
જોયદાય રેક રખ્મા ઔે રુંટાયાને રુંટના ભારનું તે લતય શમ? શલે એલ શં ુ
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તે છ રુંટાય લતય ઔેભ રઉં? ભેં દયે ઔ ખણતીમાને યજીસ્ટડટ ત્ર રકીને છણાલી
દીધું ઔે, ‘એ છભીન આછથી તભાયી ભાનજો! શં ુ તભને ભાયી યાજીકુળીથી છ એ
‘બેટ' આી દઉં ચુ .ં ભાયે લતય–ફતય ઔાંઈ નશીં જોઈએ!...' ખાભભાં ઉશાશ
ભઙી ખમ. કુદ વયઔાય ણ ખાંઠ ે નશીં! ભેં ભશે વુર ભન્ત્રી (યવીઔરાર યીક) ને
કકડાવ્મા ઔે ‘આ તે તભાય ઔેલ ઔાયબાય? એઔ ફાછુ , તભે ખણતધાય (ઔાનુન)
ઔય ચ, અને ફીજી ફાછુ , શં ુ ખણતીમાને ભપત છભીન આલા ભાંખુ ચુ ,ં ત તભાયા
અભરદાય ઔામદાની ખુંઙ ઔાઢી ઔાઢીને આડાં યડાં નાંકે ચે!' ત્માયે શં ુ યળીમન
(વલીમેત) એમ્ફેવીના ભાશીતી લીબાખભાં ફુરેટીન લીબાખન લડ–ભટ ત્રઔાય!
એટરે ભાયા ત્રથી યવીઔરાર ઔદાઙ ખબયામા. અને ભાયી ફધી છભીન લીના
લતયે ખણતીમાને નાભે થઈ ખઈ. (ફાડ એઔ ફદનવીફ ન જાણે ઔેભ યશી
ખમેર, છ ે જ્માયે ભે ત્માયે દુ ક વ્મક્ત ઔયે ... ણ ભાયાભાં એલી ઔળી આલડત છ
નશીં ઔે શં ુ એનું ઔાભ ઔયી આું.)
ફીજો પ્રવંખ : ભાયી ભછફુયી તથા નીયાધાયી જોઈને, ભાયાં રાખણીળીર
ફશે ને ગયના છયજલેયાતભાંથી વનાની આઠ તરાની એઔ રખડી ચાનીચુ ી
ભાયાશાથભાં ઔડાલી દીધી. શં ુ ત ખબયામ, ણ ઔળું ફલ્મ નશીં. એ વનું ભેં ત
તયત છ ભાયા ભટા ફનેલી ુજારાર બટ્ટને વોંી દીધું. આ ુજારાર છ ચી ત
ભાયા વભગ્ર જીલનના વળક્ત ળીલ્ી ફની યહ્યાં. તે કુફ છ ઉભદા, ઉદાય તથા
યઔાયી ‘રઔત્તય' ુરુ. વનાની રખડી રેતાં, તે પક્ત એટરું છ; યન્તુ
વયવ ફલ્મા, ‘આલું ન ઔયલું જોઈએ!' ઔેલા ઉંઙા લીઙાય! ને ઔેલ ખોયલળાી
પ્રતીબાલ! ચી ત, શં ુ નઔયી ઔયત થમ, ત્માયે એ વનું શં ુ શે ભકેભ ભાયા ભટા
બાઈના શાથભાં ાચુ ં વોંી આલેર.
ભાના ભૃત્મુ ચી તયત છ ત શં ુ ાચ એભ. ટી. ફી. ઔૉરેછભાં બણલા
વુયત શોંઙી ત ખમ, ણ કીસ્વાભાં એઔ ૈવમ નશીં! ક્માં યશે લું ને ળું કાલું?
ભને માદ ચે, નલ દીલવ ભેં છમ્મા લીના ઙરાલી રીધેરું! ફશુ બુક રાખે, ત્માયે ફે
ૈવાનું પયવાણ પાઔી રઈ, ઉય ાણી ી રઉં! ત્માયે શં ુ છુ નીમય ફી.એ.ભાં બણં.
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(ફી.એ.નું પ્રથભ લટ, છ ેભાં યીક્ષા નશીં–વીધી ફે લે પાઈનર યીક્ષા છ
આલાની) નલ નલ દીલવના અલાવથી જાણે ‘પ્રબુ' ભાયા ય પ્રવન્ન થમા! એઔ
તાયણશાય ભી ખમ : તે નાભે લીયભીત્ર જા, બાલનખય નજીઔ આલેરા ખાભડા –
બછયાન યશે લાવી. ત્માયે ઔદાઙ બાલનખયભાં વામન્વ ઔૉરેછ નશીં, એટરે ત્માંથી
ઔેટરાઔ લીદ્યાથી વામન્વભાં બણલા વુયત ઔૉરેછભાં આલતા. એભાં આ જામ
આલેર. ણ એ છલાન બાયે રાખણીળીર, થડઔ લધુ ડત ઉત્વાશી અને ઉદાય.
લી ‘ળાફાળી'ન ળક, એટરે જાતજાતનાં વાશવ કેડ!ે તે એઔ દીલવ ભને ઔશે ,
‘ભાયી વાથે આલી જા! ભેં નાનુયા–કયાદી ળેયીભાં એઔ ગય યાખ્મું ચે, ‘ઙાલારા
ભેન્ળન'... અને કાલાીલાનું ત વો થઈ યશે ળે....' યન્તુ આ ગયનું બાડું છ ભશીને
રુા. 35/-, એટરે ભાવીઔ રુા.17-50 ભને ત વામ છ ઔેલી યીતે? શજી ત ફછ ેટ
ફનાલલાનું છ ફાઔી! આલઔ ક્માંઔથી આલી ઙડે, ત ફછ ેટન ભાભરમ ઉબ
થામને? આભ શં ુ અલઢલભાં. યન્તુ બાઈ જાએ એના ફેપીઔય સ્લબાલ ભુછફ,
ભને શીમ્ભતવુતને શીમ્ભત આી, અને શં ુમ ાચ એલ છ અલીઙાયીને! ‘ઙાલારા
ભેન્ળન'ભાં ધાભધુભ લખય પ્રલેશ્મ. ઔભવે ઔભ ત્માં ઙા ત ભલાની છ ને (જાની
ઔૃ ારુ)? ભાય એઔ આકાફર ભીત્ર નાભે શીમ્ભતવીંશ યભાય, તે ઉન ખાભન.
ભને ઔશે , ‘યભણ, તાયાભાં ઔંઈ અક્કર ફક્કર કયી ઔે? ભશીને રુીમા વાડા વત્તય તું
ઔાઢલાન ક્માંથી... કયે કય એલી અક્કર ત ભાયાભાં જીલનબય ના પ્રખટી.

*
04

સર્ગ – 4

વુા–ખુરુઔુ ભાં
ભને નઔયી તથા સ્થ ફદરલાન ળક. ળક એટરે ફવ ળક છ :
ભજા કાતય! ફાઔી એલું નથી છ ઔે શં ુ લધુ ખાય ઔે એલા ઔળા રાબ ભાટે નઔયી
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ફદરું. અયે , ક્માયે ઔ ત ચા ખાયે મ ઉડી જાઉં! ફવ, ભાઙટ–એપ્રીર આલે ને
અકફાયભાં જા.ક. જોલા ભાંડું : ‘લૉન્ટેડ ! જોઈએ ચે!' ઔેટઔેટરા ઈન્ટયવ્મુ આપ્મા ને
ચી ત્માં ના ખમ, એલુંમ ફન્મું ચે. લી, દયે ઔ નલા સ્થે ફશુધા એઔાદ ફે લટ છ
ટઔુ ં. ણ એટરાભાં ત ઔેટરાઔ જીલનબયના સ્નેશવમ્ફન્ધ ણ ફંધાઈ જામ! દા.ત.
ખુરુઔુ ભાં વો. ઔુ વુભફશે ન (ઠાઔય) અને એભની નાની ફશે ન ઙી. ભધુ અને ઈન્દુ
ચી જીલનબયની ધભટની ફીરઔુ ર વખી છ ેલી છ ફશે ન ફની યશી. શં ુ ત એ ફધુ
ચડીને દુય–દુય ‘ઙર દીલ્શી' ઔાયત ઙાલ્મ ખમ–ભાયા યભણભ્રભણીમા સ્લબાલ
ભુછફ; ણ છમન્તીબાઈએ (ાઠઔ) એ ધભટ–વમ્ફન્ધ જીલનબય જાવ્મા. શા, ઙી.
ઈન્દુના અલવાન પ્રવંખે લો ફાદ શં ુ એને ભેર. એ હૃદમદ્રાલઔ પ્રવંખનું લેધઔ
ફમાન ખુછયાતના પ્રકય યે ળનારીસ્ટ વદ્ખત છભનાદાવ ઔટેઙાએ રકેરા ભાયા
લીળેના ુસ્તઔ ‘વાભા ુયન તયલૈમ'ભાં લીખતે આરેખ્મું ચે. (જો ઔે તેએ છયા
છુ દી દૃષ્ટીએ, છ ે ુણટ વત્મ નશીં.)
આભ ત શારર શાઈ સ્ઔુ રની નઔયીને શજી એઔ છ લટ થમેરું. ત્માં ભને
શીછયત ઔયલાની ાચી તીવ્ર ઉત્ઔંઠા પ્રખટી અને જા.ક. જોતાં એઔ ભનભાં લવી ખઈ.
‘જોઈએ ચે : ખુરુઔુ –વુાભાં અંગ્રેજીના ળીક્ષઔ...યશે લા–છભલાની વખલડ ભળે....
ઈ'. ભાયા છ ેલા સ્લમંાઔી લાંઢા ભાટે આ ત ઉત્તભ. ભેં ત અયજી યલાના ઔયી છ
દીધી. ભાયી અયજીના ડરાફ્ટીંખથી આઙામટશ્રી ઙન્દ્રઔાન્ત ત કુળકુળાર. વંબલત
અયજીભાં ભેં આમટવભાછના આદ્યસ્થાઔ ભશી દમાનન્દજીનેમ વાંઔીને ઔંઈઔ
રકેરું એલું માદ ચે. નીભણઔ ત શમ્ભેળ ભુછફ ભી છ ખઈ; ણ ઈન્ટયવ્મુભાંમ
આઙામટશ્રી લાયંલાય ફવ અયજીની રકાલટનાં છ લકાણ ઔમાટ ઔયે ! ન જાણે એ
અયજીભાં એલું તેં ભેં ળું રકેરું! આછ ે ત ફાયડરીભાં લવુ ચુ ,ં જ્માંથી એ ખુરુઔુ 
પક્ત ન્દયે ઔ ઔી.ભી. દુય ચે. યન્તુ ત્માયે , જ્માયે ત્માં નઔયીએ છલાનું આવ્મું, ત્માયે
ત એ દુય દુયનું સ્થ રાખે, ક્માં શળે? ઔેલું શળે? છયા વઙીન્ત ઔુ તુશર થામ. ણ
શોંઙી ત ખમ છ. છમન્તીબાઈ નલવાયી વુધી લાલીને ખુરુઔુ ની ફવભાં ફેવાડી
ખમા. ત્માયે ુણાટ નદી, ઔે છ ેને ઔાંઠ ે આછ ેમ બવ્મ ખુરુઔુ  કડું ચે, તે નદી ઉય ુર
નશીં એટરે અભને ઉતારુને ત ફવલાાએ વાભે ઔાંઠ ે ઉતાયી ભુક્મા! કબે
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ફીસ્તય ઉાડી, ાણી કકાલત શં ુ નદી ંખલા રાગ્મ. ત્માયે ભનભાં
ઉભાળંઔયનું ેરું ઔાવ્મ ખુંજ્મા ઔરું :
ક્માં ધ્મેમ–શ્રેમ
ભન ધયત વાધ વપય આ?
જાતને ઠઔ આું ઔે આલા વ્મથટ ઉધાભા ળીદને? ણ ખુરુઔુ ભાં
પ્રલેળતાં છ : ‘આઈમે... આઈમે બાઈજી!' ઔઈ નલી છ બાાળૈરીભાં, વાલ છુ દી છ
ઢફન આલઔાય ભળ્મ ને ભજા આલી ખઈ. ખુરુઔુ નું વભગ્ર લાતાલયણ એટરે
ફીરઔુ ર ફીનખુછયાતી, જાણે ઉત્તય બાયતીમ ભાશર! ભટે બાખે ફધ લાતાટરા
શીન્દીભાં છ ઙારે. ળીક્ષઔને ‘બાઈજી' ઔશે લાનું અને તે લી રુંખી અને
ઙડ્ડી શે યીને પયે ... એઔદભ ળુદ્ધ બાયતીમ, શીન્દુસ્તાની એલ ભીઠ વ્મલશાય :
વલાયે દુધ–નાસ્ત ને ફયે બછનારમભાં (ઔદાઙ એને ‘બંડાય' ઔશે તા) ફવ તૈમાય
છભી રેલાનુ.ં સ્લતન્ત્ર ‘ક્લાટટય' ભળે, એલા ાઔા લઙન વાથે ળરુઆતભાં ત
અતીથીનીલાવભાં યશે લાનું. લોથી સ્લશસ્તે છ ે બાકયી–ળાઔ ઔાલીને કાત, એને
લીના ત્નીએ છ જાણે ઔે રગ્નવુક ભી ખમુ!ં ફધું આભ ત ફયાફય, ણ ત્રીછ ે
છ દીલવે એઔ ખમ્બીય ભુવીફત ભનભન ીડલા રાખી : વાંછ ે પયલા નીઔું ને ચેઔ
વુા ખાભભાં શોંઙી જાઉં. ખાભડાભાં આંટા ભાયત તાવ ઔમાટ ઔરું : ક્માંમ ઙાની
એઔાદ શાટડીમ ભી જામ ચે! યન્તુ ત્માયે , એટરે ઔે 1946ની વારભાં ત આ ફધાં
ખાભડાં વાલ ચાત. આછ ે ત બુતફંખરા–ઙઔડીનું ફવ–સ્ટૉ દુઔાન ને લવતીથી
ધભધભે ચે, તે ત્માયે ત વાલ નીછટન–કયે કય બુતીમુ!ં ઔેલ એઔ નીછટન ફંખર ત્માં
કડ શત!... ચેલટે ન છ યશે લામું, એટરે ત્રીછ ે દીલવે વલાયે આઙામટશ્રીને ભલા
ખમ ને લીનન્તી ઔયી : ‘આઙામટજી–બાઈજી, ભાયાથી આ નઔયી નશીં થઈ ળઔે; ભને
આછ ે છ ચુ ટ ઔયી દ!' ણ આઙામટજી ભાયા ય ફવ એભ છ પીદા, તે ભને
ચડલા છયામ યાજી નશીં... ફાણના તીયસ્ઔૃ ત યભણીમાને આભ શલે ઉરટ છ
અનુબલ થલા રાગ્મ, છ ે કુફ ખભે : રઔ ભને ભાનાન આે ને ઙાશે . આઙામટજી

આત્ભજયભય

http://govindmaru.wordpress.com/

42

ુચ,ે ‘ણ ભુશ્ઔેરી ળી ચે? – એ ત ઔશ! અયે , થડા દીલવ ટઔી જા, ચી
છુ , અશીં ફવ એલું ખભી છળે...'
ભેં અધલચ્ઙે છ ભાયી ‘અતી ખમ્બીય' ભુશ્ઔેરી યછુ ઔયી : ‘ણ
ભાનનીમશ્રી, અશીં ઙા નથી ભતી, અને ઙા લખય ત શં ુ જીલી છ ન ળઔુ ં.'
આઙામટશ્રી ઔશે , ‘થબ!' તેએ તત્ઔા શ્રી. ઠાઔયબાઈને ફરાવ્મા.
ઠાઔયબાઈ દેવાઈ એટરે યવડાના ભેનેછય, તેની યડી છુ દી. તે વલાયે ઙા
ફનાલે ને ીએ, એભને ભાટે ચુ ટ! આઙામટશ્રી ઙન્દ્રઔાંત ત્રીલેદીએ ઠાઔયબાઈને
પયભાવ્મું :
‘આ યભણજીબાઈજીને તભાયી વાથે યછ વલાયે ઙા ીલડાલજો!...' એટરું
છ નશીં, શં ુ ઙા ળાન્તીથી ી ળઔુ ં, ભેઈડ ફામ ઠાઔયબાઈ... એટરે તેશ્રીએ ભને
શે રા ફે ીયીમડ(તાવ) ફ્રી ણ ઔયી આપ્મા. ફાઔી લીદ્યારમ ત વલાયે આઠ લાગ્મે
છ ળરુ થઈ જામ.. અને આભ ભારું ખાડું ખુરુઔુ ભાં ખડખડાટ, ફયાફય ખફડલા
રાગ્મુ.ં ભાય સ્લબાલ એઔંદયે ઉદાય અને ભતાલડ, લધાયાભાં લી યભુછ અને
ઔંઈઔ લીળીષ્ટ–લીઙીત્ર, એટરે થડા છ લકતભાં શં ુ ખુરુઔુ ન એઔ ‘રઔપ્રીમ
બાઈજી' ફની ખમ. ભનયંછનની ભોરીઔતા ણ ભાયાભાં કયી : એઔ લાય ુણાટ
નદીભાં બમંઔય યે ર આલી, ખુરુઔુ ભાં ધધભાય ાણી પ્રલેશ્માં. અભે ફધાં લીદ્યારમના
ભા ઉય ઙડી ખમાં. ત્માં યાત ખાલાની. ત્માયે શં ુ ભડી યાત વુધી એલા યભુજી
ઔામટક્રભ પ્રસ્તુત ઔયત યહ્ય ઔે ફધાં છ યાજી યાજી! દા.ત. ંડીત ભઔાયનાથજીનું
અને એ નીભીત્તે ળાસ્ત્રીમ વંખીતની ખામઔીનું અનુઔયણ...‘લન્દે ભાતયમ્...
આ.આ.ઈ.ઈ.ઉ.ઉ.ઉ.' ઔયી શવાવ્માં, ચી એલું છ એઔ નાનઔડું એઔાત્રી નાટઔ ણ
ભેં યછુ ઔમુ.ાં .. ફધાં શવતાં શવતાં ફેલડ! લધાયાભાં એ નાટઔભાં ભેં આણા શીન્દુ
વભાછના ઔુ યીલાજોની ઠેઔડી ઉડાડેરી, એટરે આમટવભાજીને ત એભાં કાવ લધાયે
ભજા આલે : દા.ત. એઔ વંલાદ : (ભયણત્તય લીધી ય ઔટાક્ષ પ્રશાય ઔયત) ‘શા, શા,
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શં ુ ફાયભું–તેયભું ને વગાં ઔાયછાણી ફયાફય ઔયીળ છ... ભાયા ફાનું ફાયભું
ઔયીળ. ભારું ફાયભુંમ ઔયીળ...'
ખુરુઔુ  વુાભાં ભેં કયે કય એઔ અતીલ આનન્દદામઔ વ્મલસ્થા જોઈ. અને
શં ુ આમટવભાછન તથા સ્લાભી દમાનન્દન ભટ પ્રળંવઔ ફની યહ્ય. એ ચે :
વભાછવુધાય. નભટદથી ભાંડીને ખાંધીજી વુધીના વભાછવુધાયઔએ છ ે વુધાયા
રાલલા તનતડ યીશ્રભ ઔમો અને પ્રભાણભાં અલ્ વીદ્ધી છ ભેલી, એ વલટ વુધાયા
અશીં આમટવભાજીભાં વાલ સ્લાબાલીઔ અને વશછ ફની ખમેરા ભેં નછયે
નીશાળ્મા : અશીં ઔઈ જ્ઞાતી–જાતી નશીં, ન ધભટબેદ, ન વ્રત–ત, છ–બક્તી,
અલાવ–એઔટાણાં, ના ઔઈ ઉંઙ–નીઙ, ના લશે ભ, ન ભન્ત્રતન્ત્રની અન્ધશ્રદ્ધા...
ફધું છ લી જાણે ધયભુથી નષ્ટ, છ ેન અલળે ઔે અણવાય વુધ્ધાં નશીં! અભે
ઙાવેઔ ઔભટઙાયી ખણભાં ભુખ્મત્લે ત બાઈજી (અધ્માઔ), ફધા વશઔુ ટમ્ુ ફ ત્માં
લવે. યન્તુ ઔણ ઔઈ જ્ઞાતીન ચે, એ ફીરઔુ ર ઉલ્લેકામ વુધ્ધાં નશીં, ઔઈ છયામ
વબાન છ નશીં – એ ઙભત્ઔાય! ભાયા ભીત્ર એલા અધ્માઔશ્રી બાઈજી ત અસ્ૃશ્મ
દરીત જાતીના શતા. ણ ઔઈનામ વ્મલશાયભાં ત ળું, ઙીત્તભાંમ ઉંડે ઉંડે એલ ઔઈ
અણવાય વુધ્ધાં નશીં, ત્માં અબીવ્મક્તી ઔે ચુ તાચુ ત ત શમ છ ક્માંથી? લધુભાં,
તે ત લીદ્વાન અને ભાનનીમ ખણાતા. એ છ યીતે, ઔઈ ધાભીઔ ધતીંખનુંમ ત્માં
ારન નશીં...
કયે છ, સ્લાભીશ્રી દમાનન્દજીની આ વીદ્ધી અજોડ રેકામ. ભાટે છ ત
ખાંધીજીએ ઔશે રું ઔે ‘શં ુ જ્માં જ્માં જાઉં ચુ ,ં ત્માં ત્માં ભને સ્લાભી દમાનન્દ વયસ્લતીનાં
દઙીહ્ર દૃષ્ટીખઙય થામ ચે!' યન્તુ આણ વભાછ, આણં યાષ્ટર ને આણ
બાયત દેળ એઔ ળાીત ભાનલવભુશ ચે. આમટવભાછની આ બવ્મ વીદ્ધી
દીનપ્રતીદીન લીસતયલાને ફદરે, વંઔઙાઈ–આછ ેમ વંઔઙાઈ યશી ચે. વાથે વાથે,
એઔ દુ કદ શઔીઔતેમ અત્રે ઉલ્લેકલી યશી ઔે, આમટવભાછ શીન્દુત્લની ખલટબયી
બાલના તથા ધભટજનુન છ ેલી ભાન્મતાને ઔાયણે ઔોંગ્રેવ અને ખાંધી વભક્ષ એટર
પ્રતીષ્ઠીત ખણાત ન યહ્ય.
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અત્રે એઔ દાકરારુ ગટનામ નોંધલા છ ેલી ચે. અભાયા ળંઔયરારઔાઔા
શ્રાલણ ભાવભાં ાથીલ ુજા ઔયલા નીઔી ડતા. ાથીલ ુજા એટરે એઔ ભશીન
અન્મ ખાભના ભશાદેલના ઔઈ ભન્દીયભાં યશે લાનું અને ભુખ્મત્લે ાથીલ એટરે ઔે
ભાટીનાં ળીલરીંખ ફનાલી, છુ દા છુ દા આઔાયભાં ખઠલલાનાં. ખાભરઔ એનાં દળટને
આલે. ભશીનાને અન્તે રકણી (ભયજીમાત પાાની ઉગયાણી) ઔયી, છ ે ભે તે રઈ
ગયબેખા! ળંઔયરારઔાઔા ઔશે ઔે, ‘એઔ લાય શં ુ ભજીખાભના ભલ્લીઔાછુ નટ ભાં ાથીલ
ુજા ઔયલા ફેઠ... ણ ભશીનાને ચેડે ખાભભાં રકણી ઔયલા નીઔળ્મ, ત્માયે
ભજીખાભના દેવાઈ એઔ ાઈનીમ દક્ષીણા આલા યાજી નશીં! ભજીખાભ–ભરલાડા
ફે આકાં ખાભ આમટવભાજી!.... લો ફાદ એ છ ભજીખાભભાં ભાયે ાંઙેઔ લટ
લવલાનું થમુ.ં ભેં જોમું ઔે ખાભભાંથી આમટવભાછન પ્રબાલ રખબખ વાલ વયી
ખમેર અને દેવાઈ ાચા લાંઔડાના આંઔડા ખઠલતા થઈ ખમેરા!
ફીછુ ,ં ભશી દમાનન્દે આણા વલોચ્ઙ અને એઔ ભાત્ર ભાન્મ ધભટગ્રંથ
તયીઔે ‘ઋગ્લેદ' ને જાશે ય ઔમો (ઔદાઙ ‘ફાઈફર’, ‘ઔુ યાન'ની પ્રેયણાથી) યીણાભે છ
પ્રસ્તુત વભાછવુધાયણા આમટવભાછ ભાટે એઔદભ વશછ ફની યશી અને વીદ્ધ થઈ.
યન્તુ ભશીજીનેમ એઔ ભુશ્ઔેરી નડી અને એ ફાફતે તે ઔદાઙ ભુંજામા શળે અને
નીરુામ ફની ખમા શળે. ભતરફ ઔે તેએ મજ્ઞલીત(છનઈ) અને મજ્ઞને ભાન્મ
યાકલાં ડ્યાં; ઔાયણઔે, એ ત ઋગ્લેદન છ આદેળ ચે. યીણાભે, આમટવભાછભાં
છનઈ દેલાનું અને મજ્ઞ ઔયલાનું ઔભટઔાંડ ઙારુ યાકલું ડ્યું. ફાઔી ત, એ ણ અન્મ
ધાભીઔ ઔભટઔાડં છ ેલાં છ ફે ભીથ્મા ઔભટઔાંડ ચે. છનઈન ત આછ ે ઔળ અથટ ઔે
પ્રબાલ છ યહ્ય નથી; જ્માયે મજ્ઞના રાબારાબ ફાફતે ઔેટરાઔ ઔરઔલ્ીત
દાલા આખ ઔયલાભાં આલે ચે; ણ એ ફધું વાલ અલૈજ્ઞાનીઔ છ ચે. શઔીઔતે
લેદભાં મજ્ઞ એ ઔશે લાતા દેલને અને લીળેત ઈન્દ્રને યીજલલાન એઔ અન્ધશ્રદ્ધા–
છનીત લીધી છ ચે. એટરે એનાથી શલા ળુદ્ધ થલાની ઔે લયવાદ ડલાની લાત ત
ામા લખયની છ!
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ખુરુઔુ ભાં અભાયે ખાદી ય ફેવીને બણાલલાનુ,ં વાભે છભીન ય ફેઠરે ા
‘એવ. એવ. વી.' ાવ લીદ્યાથીને શં ુ અંગ્રેજી બણાલુ.ં ખુરુઔુ રીમ ળીક્ષણવ્મલસ્થાભાં
એવ. એવ. વી.ને ળું ઔશે તા –એ ત માદ નથી. યન્તુ ફશુ વયવ–વયવ ુસ્તઔ
બણાલલાનાં આલેરાં એટરે ભને ત ભજા આલી ખઈ : ટાખય ઔૃ ત લાતાટ–વંગ્રશ ‘શંગ્રી
સ્ટન્વ ઍન્ડ અધય સ્ટૉયીજ.' ફીછુ ં ‘યર ઔૉર ઑપ ઑનય'–છ ેન રેકઔ આછ ે
માદ નથી અને ત્રીજો એઔ ઔલીતાવંગ્રશ (માદ નથી) ઈત્માદી. એ નીભીત્તે, ફશુ વયવ
વયવ ુસ્તઔ લાંઙલા ભળ્માં. (ખુરુઔુ ભાં શં ુ અંગ્રેજીન પ્રપે વય!!!)
અભાયા એઔ વશઔામટઔય શ્રી. લીદ્યાવ્રત ળાસ્ત્રીજી ભશત્ત્લાઔાંક્ષી રાગ્મા :
ઔળુંઔ સ્લતન્ત્ર વાશવ ળરુ ઔયલા આતુય, એટરે એભણે એઔ પ્રઔાળનખૃશ ઔાઢલાની
મછના ફનાલેરી : (લૈદીઔ લીભર પ્રઔાળન ભન્દીય, જીટડીમા, લામા : આણંદ) એનું
પ્રથભ ુસ્તઔ રકલાનું ‘ફશુભાન' ભને ભેર.ું ત્માયે વુબાઙન્દ્ર ફજની મુદ્ધપ્રલૃત્તી
લીળે નલી નલી ને વનવનાટીબયી ભાશીતી પ્રખટ થલા રાખી શતી. એટરે
ળાસ્ત્રીજીએ એલું એઔ ુસ્તઔ વન્દ ઔમુ.ાં ‘ઙર દીલ્શી!' અને ભાયી ાવે અનુલાદ
ઔયાવ્મ. એ છ ભાયા જીલનનું પ્રથભ ુસ્તઔ–પ્રઔાળન : (‘ટઔીમથી ઈમ્પાર)' પ્રથભ
ુસ્તઔ ત પ્રથભ ુત્રછન્ભ છ ેટર છ ‘આધ્માત્ભીઔ' આનન્દ અે. આછ ે ત ભાયા
ુસ્તઔ 70–75 થમાં. ખુરુઔુ નું આ અઔલ્પ્મ યક્ષ પ્રદાન : જોઈતું'તું ને લૈદે ઔહ્યું
છ ેલું! ઔાયણ ઔે શં ુ નાનણથી છ વાશીત્મઔાય થલાની જંકના વેલું!... ત્માં આ ત
આકા એઔ ુસ્તઔન રેકઔ ફની ખમ! ધીભે ધીભે રખબખ ભાયી જાણ ફશાય અને
ભાયા ઔળામ ઈયાદાવયના પ્રમત્ન લીના છ, ખુરુઔુ ભાં ભારું ‘યવીઔ જીલન' લીસ્તયી
યહ્યું અને શં ુ ખબયામ. ભને થમું, ભાયે શલે આ વંસ્થા લેાવય ભાનબેય ચડી છલી
જોઈએ! નશીં ત ફડા ફેઆફરુ શઔય....! ભેં ફશાનું ઔાઢ્ું : ‘ભાયે એભ. એ.; ફી. ટી.
(શારનું ફી.એડ્.) થલું ચે. એ ભાટે લડદયા ઔૉરેછભાં દાકર થલું ડળે.'
ુનયીછનનમ્ની છ ેભ છ ાચ એ છ શારરની એભ. એવ. શાઈ સ્ઔુ રભાં! અને
લડદયા ઔૉરેછભાં એભ. એ.ના ક્રાવ બયલા દય ળની–યલી છલા ભાંડ્ય.ું જો ઔે એઔ
ફે અઠલાડીમાભાં ત બણલાનું છ ભાંડી લાળ્મું. આભેમ શં ુ ક્માં ખંબીય શત! ણ
શારરભાં છફયછસ્ત પ્રતીષ્ઠા છભાલી : ઔેલ રઔરાડીર અને લીદ્યાથીપ્રીમ ળીક્ષઔ
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છ નશીં; ખાભન વજાખ અને વેલાબાલી નાખયીઔ ણ ફની યહ્ય. ફવ, આ છ
લટભાં, આલી છ પ્રલૃત્તી લડે, ઉયાન્ત ભતાલડા સ્લબાલને ઔાયણે શં ુ ખાભનું એઔ
લીળીષ્ટ (નભટદની યીબાાભાં) ‘ક્માયે ક્ટય'ખણાલા રાગ્મ. ઉયાન્ત સ્લબાલખત
યવીઔતાને ણ ભનશય અને ભાન્મ વભથટન ભલા રાગ્મું... અને શારરના
લીદ્યાથીમ અજોડ ઔદયદાન : તેએ ભને મથામગ્મ ોંખ્મ.... આ લીદ્યાથી ત
લી એલા ઔદયદાન અને પ્રેભા ઔે ુયી અધી વદી ફાદ તેએ અભારું ત્રણ
છણનુ,ં (શં ુ, છમંત ાઠઔ અને ઙન્દ્રઔાન્ત ંડ્યા) ઉત્તભ ળીક્ષઔ તયીઔે કાવ વન્ભાન
ઔયલા એઔ ભટ વભાયમ્બ મજ્મ. (એ પ્રવંખે ભેર ભાનત્રની નઔર ‘યીળીષ્ટ–
1’ભાં અને અત્રે પ્રખટ ઔયી ચે.)

*
05

સર્ગ–5

ભુમ્ફઈના ભશભાં–ત્રઔાયત્લભાં
શારર શાઈ સ્ઔુ રભાં ુનયાખભન ફાદ, એ નભણી નખયીભાં ભછભજા
ઔયતાં ઔયતાં, એઔ શઔીઔતે ભાયા ભનન ઔફજો રીધ : શારરના ગણા નાખયીઔ
ભુમ્ફઈ ળશે યભાં લવે! એ જોઈ ભનેમ ધુન લખી ઔે ફવ, ભુમ્ફઈ છલું છ. અત્માયે
છ ેભ અભેયીઔાન ક્રેજ(ાખરન) ચે, એલું છ ત્માયે ભુમ્ફઈનું! ફવ, ખભે તેભ
ભુમ્ફઈલાવી ફની યશે લ.ું ભુમ્ફઈથી શારર આલતા, ‘દેળાન્તયીમ' ખૃશસ્થનાં
યશનવશન તથા ‘લટ' જોઈને, ભુમ્ફઈખયા ફની છલાની અદમ્મ ઈચ્ચા જાખે. અને
ત્માયે ભને જાણે ‘લયદાન' ઔે, ભનનું ધામુાં ફધું પીબુત થામ છ અને તેમ લી
ફશુધા વપ–લધુ ડતું વપ.
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ભેં ભુમ્ફઈભાં લવતા અભાયા યઔાયી ભીત્ર શ્રી. ખા ભછભુદાયને
પક્ત એઔ સ્ટઔાડટ રખ્મું: ‘આ વભલાયે વલાયે ખુછયાત ભેરભાં શં ુ આલું ચુ .ં ’ અને
એઔ વુટઔેવ શાથભાં જુરાલત શં ુ ભુમ્ફઈ ફંદયે રાંખમો. ચી નઔયીની ળધ આદયી.
બાઈ ખા કુફ બર ભાણવ, લધુભાં પ્રેભા અને કયા દીરથી ભદદ ઔયલાની
લૃત્તીલા. તેમ વાથે પયે ! શે રીલાય ભુમ્ફઈભાં છ એલ અનુબલ થમ ઔે, નઔયી
ભલાભાં ભુશ્ઔેરીમ ડે! અયે , એઔ જા.ક.ના છલાફભાં ત, ભુમ્ફઈના ીઢ અને
પ્રખ્માત અકફાય ‘ભુમ્ફઈ વભાઙાય'ભાં શોંઙી ખમ : એ અકફાયના જા.ક.
લીબાખભાં છ ભદદનીળની છગ્મા. ટેસ્ટ આપ્મ, ણ નીષ્પ! જો ઔે આભ ત ાચુ ં
એ વારું છ થમું. ળુબભંખર અઔસ્ભાત છ ેલ જીલનભાં ફશુધા ફનત યહ્ય ચે!
ત્રઔાયત્ત્લ ક્ષેત્રે લધુ વાયી નઔયી ભાયી યાશ જોઈ યશે રી. ભતરફ ઔે જા.ક. લીબાખ
ઔયતાં તન્ત્રીલીબાખ ઉંઙ ખણામ. તન્ત્રીલીબાખન વભ્મ છ અવર ત્રઔાય ખણામ...
એલી છ એઔ જા.ક. લાંઙીને શં ુ, નલાપ્રખટ થનાયા લતટભાનત્ર ‘શીન્દુસ્તાન'ના
ઔામાટરમભાં, અયજી રઈને શોંઙી ખમ. ત ત્માં ત આશ્ચમટ : અભાયા છ ખાભના,
ળાકડળી અને ભુમ્ફઈના પ્રતીષ્ઠીત ત્રઔાય શ્રી. ઙન્દ્રઔાન્ત ાઠઔ છ ફેઠર
ે ા. ભને
ઔશે , ‘ફધું ભાયા છ શાથભાં ચે. ઔારથી આલી જા!...' શં ુ ત ધન્મ ધન્મ! ફીજા છ
દીલવથી શં ુ ‘શીન્દુસ્તાન'ભાં જોડાઈ ખમ : 21, દરાર સ્ટરીટ, પટટ! આ ઙન્દ્રઔાન્ત
ાઠઔ ણ, આભ ત આછ ે બરે બુરામા, ફાઔી જાણલા છ ેલી, જાણીતી વ્મક્તી :
ભાનળ? તે લડદયાભાં ઔઈ વખાને ત્માં બણલા યહ્યા, અને શજી ત શાઈ સ્ઔુ રભાં
બણે, ણ એ ઉમ્ભયે નાટમવછટનની વપ પ્રલૃત્તી તેએ લડદયાભાં છ આયમ્બી.
અભારું યાછખઢ (ખઠ) ખાભ છ ેણે જોમું શમ, એને ત બાયી આશ્ચમટ છ થામ ઔે આ
ખાભડીમ ચઔયડ, લડદયા છ ેલા ળશે યભાં ભાન્મ ના્ઔાય ઔેલી યીતે ફની ખમ! એ
નાટઔ રકે અને તે ાચાં લડદયાભાં છ બછલામ એટરું છ નશીં, રઔપ્રીમ ણ
નીલડે! (એભના ભૃત્મુ ફાદ, લો ચી એભનું એઔ નાટઔ ભેં લાઙેરું કરું. તે વાયા
ના્ઔાય પ્રતીત થમા) ઙન્દ્રઔાન્તે ઔેલ અબીનેમ નાટઔ રખ્માં, એટરું છ ઔયીને,
તાનું યાક્રભ વીભીત યાખ્મું નશીં; જીલનને ણ એઔ લાસ્તલીઔ નાટઔ ફનાલી દીધુ!ં
તે છભાનાભાં ત કાવ; ઔાયણ ઔે ત્માયે આલાં ‘ભશાયાક્રભ' બાગ્મે છ, નશીંલત થતાં
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અને ુયાં વપ ત લી ભશાબાગ્મે! ભાનળ? તે છભાનાભાં, એટરે ઔે 1930ના
અયવાભાં આ ઙન્દ્રઔાન્ત ાઠઔે આંતયજ્ઞાતીમ પ્રેભરગ્ન ઔયી રીધાં! છફયછસ્ત
ભશાક્રાન્તી! એ છભાનાભાં જ્ઞાતીન એઔ નાનઔડ યીલાછ ેમ તડલાની શીમ્ભત
ઔઈનીમ ન થામ! બરબરા ગ્રેજ્મુએટ મુલાન ણ ત્માયે ભાથે પુરખછયાના શાયન
બાય જુરાલતા ને શાથભાં નાીમેય ઔડી, ડાહ્યાડભયા થઈને ભાફાે ખઠલેરાં રગ્ન
ઔયલા રાંઠી લાી ફેવી છતા ને ગડેમ ઙડતા! (અને ાચથી દુ કીમ થતા!
અભાયા એઔ ભવાીમા વખા ળાબાઈ ુયાણીએ પ્રેભરગ્ન ઔયી રીધેરાં, તે
ફયફાદ ફયફાદ થઈ ખમેરા અને યકડીયલડીને જીન્દખી ુયી ઔયી!) ત્માયે
ઙન્દ્રઔાન્ત ાઠઔે નાખયઔન્મા ઔુ . ળૈરફાા વાથે આન્તયજ્ઞાતીમ પ્રેભરગ્ન ઔયી બાયે
અજોડ શીમ્ભત દાકલી અને લી વજોડે ભુમ્ફઈ ઙાલ્મા ખમા. અભાયા ખાભની ઔયડ
નદીનું ાણી છ જાણે ક્રાન્તીઔાયી : અભાયી છુ ની શ્રી ખોડ બ્રાહ્મણની જ્ઞાતીભાં જો
પ્રેભરગ્ન થમાં શમ, તે તે પક્ત યાછખઢલાવી મુલાનનાં છ અને તેમ લી ઔઈ
એઔાદું ઔે ચુ ટુચ
ં લામું નશીં, ત્રણ ત્રણ! ઙન્દ્રઔાંત ચી, તેના નાના બાઈ નન્દઔુ ભાય
ાઠઔે (જાણીતા ઔલી–ના્રેકઔ અને ઑર ઈન્ડીમા યે ડીમના સ્ટેળન ડીયે ક્ટય) ણ
એ છ યીતે ભુમ્ફઈભાં ફાયફાય છ પ્રેભરગ્ન ઔમાાં...અને ત્રીજો વાશવીઔ ભુયતીમ તે
આ વેલઔ ઉપે યભણ ાઠઔ; છ ેણે ભુમ્ફઈભાં છ બાટીમા જ્ઞાતીની ઔૉરેછઔન્મા
(ાચથી જાણીતી લાતાટરેકીઔા) વયછ ાઠઔ, ત્માયની વયછ ઉદ્દ ેળી વાથે, તેમ
લી દીલ્શી બાખી છઈને, આન્તયજ્ઞાતીમ પ્રેભરગ્ન ઔયી છ રીધાં!
અત્રે આ રગ્નની લાત શાર ભુરતલી યાકું; ઔાયણ ઔે આ પ્રઔયણ ત
નઔયીનું ચે. (ચઔયીનું નશીં!) વયછ વાથેના પ્રેભપ્રઔયણને યીણાભે, એઔ ફાછુ
જીલનભાં ખુંઙલાડા લધતા છતા શતા, ત ફીજી ફાછુ ‘શીન્દુસ્તાન' દૈનીઔના ામા
ણ શઙભઙતા છતા શતા! ભતરફ ઔે, આ અકફાય ઔંઈ જામ્મું નશીં ને કટભાં
ઙારલા રાગ્મું. રઔ (વાથી) લાત ઔયતા ઔે, ‘આ અકફાય પ્રઔાળન, એમ
ડાહ્યાબાઈન (લલ્લબબાઈના વુુત્ર) એઔ અધટખમ્બીય સ્ટટં છ ચે. તેનું ુરું ધ્માન
એભાં નથી.' ધીયે ધીયે ખાય–ઙુઔલણી લીરમ્ફાલા રાખી અને ચી ત જાણે કાલટી
આતા શમ એભ, ફશુ લીનલીએ, એટરે વ–દઢવ ઔડાલે! જો ઔે જોકભી રગ્નના
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ઈયાદાથી ઔે ચી નઔયીભાં ઠેઔડા ભાયલાની આન્તયીઔ લાનયલૃત્તીથી પ્રેયાઈને, ભેં ત
લેાવય એ અકફાયની નઔયી છ, આલા અંખત ઔાયણવય (વયછ વાથે બાખી
છઈને રગ્ન ઔયી રેલાં) ચડી છ દીધેરી...
દયભીમાન, છમન્તબાઈનેમ ભેં આગ્રશ ઔયીને શારરથી ભુમ્ફઈ ફરાલી
રીધેરા. એમ ‘શીન્દુસ્તાન'ભાં છ ફયાફયના બેયલામા. નીમભીત ખાય ભે નશીં, છ ે
ચી ત ગટત ગટત વદન્તય ફન્ધ છ ેલ છ થઈ ખમ! લી છમન્તબાઈ ત
ઔુ ટમ્ુ ફઔફીરાલાા અને ભુમ્ફઈભાં તે છભાનાભાં બાયે ઔશે લામ એલી ાગડી આીને
યાકેરા ગયભાં યશે લાનું, વશે છ ે ભશીને ફવ–અઢીવ જોઈએ અને અશીં ત ફે–
અઢીનાંમ પાંપાં! ચી ત ‘શીન્દુસ્તાન' ુરું યાજીત થઈ ખમું (ફંધ ડી ખમુ)ં ને
છમન્તબાઈ ભુમ્ફઈની ભશાનખયીભાં ફેઔાય! ણ અશીં છમન્ત ાઠઔની જીલનઔથાને
અસ્થાને ખણી, અસ્ૃષ્ટ છ યાકીએ, અને છયા ભાયી ‘શીન્દુસ્તાન'ની અથાટત્
ત્રઔાયત્લની નઔયીનું ઙીત્ર (ઔે ઙયીત્ર) આરેકીએ...

*
06

સર્ગ – 6

‘શીન્દુસ્તાન'ભાં
ત્માયે અભાયી ત્રઔાય આરભ એટરે અભુઔ વન્દબે એઔ ફદનાભ છભાત;
કાવ ત ભુમ્ફઈની. અરફત્ત, એના આદ્ય પ્રણેતા–સ્થાઔભાં ભશાન શસ્તી ણ
કયી, છ ેનાં નાભ અકીર બાયતીમ ધયણે ઙભઔે. જો ઔે એભાંમ અન્દયઅન્દય
વાઙકટ ઔાદલ ત ઉચે છ. (માદ ઔય અભૃતરાર ળેઠ અને ળાભદાવ ખાંધી)
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યન્તુ એ ત છ ે શમ તે, ત્રઔાયની ચા ભશદંળે રામવેંવીમવની,
ભતરફ ઔે રાઈન ફશાયના ભાણવ છ ેલી : અને અભુઔ અંળે એ લાત વાઙી ણ
કયી; ઔાયણ ઔે ઔેટરાઔ વજ્જન–વીધી રાઈનના, ળુદ્ધ ખુછયાતી ખૃશસ્થ અભાયે ક્ષેત્રે
કયા, તેભ ચતાં ભટા બાખના વભ્મ–અવભ્મ : વીખયે ટ–ફીડી ન તાણત શમ
એલ ભાણવ ત્માયે ત્રઔાય છ ના રેકામ, ગણા ત ળયાફ ણ ીએ! નાભલ્લેક
નથી ઔયત, ણ ઔેટરાઔનાં રગ્નજીલન ઔથેરાં મા ત રગ્ન ભુદ્દરે થમેરાં છ નશીં.
ઔેટરામ ચડેઙઔસ્ત્રીભીત્રને રઈને પયે . લમસ્ઔને ણ લી રગ્નેતય રપયાં!
ઑપીવભાં ભડી યાત વુધી અશ્રીર ભજાઔ ને કડકડાટ શાસ્મ ખાછ,ે ખાનીમ
યભજટ ફરે. અભુઔ ત લી ઔઠા ય છઈને આવ્મા શમ મા ત ઔાભ ુરું થમે
છલાના શમ! ટુઔં ભાં, ત્રઔાયત્ત્લ એટરે એની આલી ફધી લીરક્ષણતા ઔે અરક્ષણ
સ્લીઔાયાઈ ખમેરાં. ભાયી દુનીમાભાં આલી ફધી ફાફતની કાવ ચચ નશીં. અશીં
‘રાઈન ફશાયના', ‘રપયાં' ઔે ‘અરક્ષણ' છ ેલા ળબ્દપ્રમખ ભેં ઔમાટ ચે એ ઔલ
તત્ઔારીન રઔભતની રઔફરી છ વભછલાના. ફાઔી, ગણી યીતે ત શં ુમ રાઈન
ફશાયન છ! અભુઔતભુઔ વારું મા કયાફ એલા ઙુસ્ત, ઙકરીમા અબીપ્રામ ત્માયે
ણ ભાયા નશીં, આછ ે ણ નથી. યન્તુ ત્માયે શં ુ વાલ ખાભડીમ ભાણવ, ભુમ્ફઈભાં
ને ત્રઔાયત્લભાંમ નલવલ છ, એટરે ભાયાભાં એલા ત્રઔાયીમ અરક્ષણ કાવ
નશીં, શીમ્ભત છ નશીં! શા, નાઈટ ડમુટી દયભીમાન ધુભ ઙા–વીખયે ટ ઙારે, ફવ.
જો વયછન યીઙમ ન થમ શત, ત જીલન ઔંઈઔ છુ દું છ ઙાલ્મું શત
એ ણ નક્કી. ઔાયણ ઔે આભેમ ઔે તેભેમજીલન લીળેઔદી લીઙાય છ નશીં ઔયે ર.
દા.ત. ખાભડાભાં ળીક્ષઔ શત; ત્માંથી ઔેલ લીઙાય છ આવ્મ ઔે ભુમ્ફઈ છલું અને
એઔ ેટી વાથે રઈને ઙારલા છ ભાંડ્ય,ું ઔળી છ મછના લખય. જો ઔે ત્માયે આછના
છ ેલી ફેઔાયી નશીં, ફીજા લીશ્વમુદ્ધને યીણાભે ભાણવનું ભુલ્મ લધી ખમેર.ું ફાઔી ભાયા
છ ેલ ળક્તી–આલડત લીનાન આછ ે ત યલડી છ ભયે ... આભ, શં ુ ત્રઔાય ફની
ખમ. ફાઔી ળીક્ષઔ છ ફન્મ શત. આ ફે છ ઔાભ આણા યાભને આલડે!
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1971ભાં શં ુ વંકેડાભાં પ્રૉપે વય તયીઔે જોડામ, ભુશત એથીમ ચા
ખાયે , ત્માયે ભાય ફાણન ભીત્ર ડબઈન રુદ્રઔાન્ત દલે ભી ખમ. ઔશે ‘અયે , તું
ત ગ્રેજ્મુએટ થમેર... ઔઈ ફેન્ઔભાં જોડામ શત ત આછ ે...!' ‘છ ેરભાં શત' ભેં ુતી
ઔયી. રુદ્રઔાન્ત ગ્રેજ્મુએટ નશીં, ઔદાઙ, ચતાં ફેન્ઔ–ભેનેછય. ફીરીભયાભાં એઔ લાય
એલ છ શાઈ સ્ઔુ રી ભીત્ર એન. જી. બટ્ટ ભી ખમેર, લરવાડન ભાભરતદાય. ભને
ઔશે , ‘અયે , યભણ યે લન્મુભાં જોડામ શત ત આછ ે આવીસ્ટન્ટ ઔરેક્ટય શત!' ણ
શં ુ ભાયી જાતને ાઔી કુ.ં રામઔાતન વલાર ચી આલે, ઔળી દુન્મલી આલડત
છ નશીં. ભેં ભનભન લીઙામુાં : ફેંઔભાં જોડામ શત ત છ ેરભાં છ શત; ઔાયણ ઔે
ૈવા ત ખણતાંમ જીલનબય ન આલડ્યુ.ં ફાણથી એઔ છ ધ્મેમ વેલેરું ઔે, ફવ,
ભાસ્તય થલું! આ ત અઔસ્ભાત છ ત્રઔાય ફની ફેઠ. જો ઔે અન્તે એમ ચડીને
ફન્મ ત ભાસ્તય છ, અરફત્ત, પયઔ એટર ઔે તે ઔૉરેછન!
ભશત્ત્લાઔાંક્ષા, એટરે ઔે આ દુનીમાની, વાંવાયીઔ વીદ્ધી ભાટેની આળા–
આઔાંક્ષા એલ ઔઈ ળબ્દ છ ભાયા ળબ્દઔળભાં નશીં. એઔદા એભ છ
‘શીન્દુસ્તાન'ભાંથી યાજીનાભું પટઔામુાં., ત્માયે મ વાથી ત ફરેરા ઔે ‘અયે , અભે ત
ધાયે રું ઔે આ રાઈનભાં તું ક્માંન ક્માં શોંઙી છળે, એલી થ ચે તાયે !' ણ શં ુ ત
રખબખ, ફડે ફેઆફરુ શ ઔય, તાયદેલ કાતેની ‘શીન્દુસ્તાન'ની ખરીભાંથી નીઔળ્મ.
ઔળીમ મછના–આઔાંક્ષા લખય છ, ઔેલ અઔસ્ભાત ને જંજાલાતની
થાટથી છ આ જીલન શંઔાયામું અને ચતાં કુફ વારું ઙાલ્મું. ગણી લાયના નીણટમ
ત અલીઙાયી, આંધુઔીમા અથલા શાપ–શાટેડ; ચતાં ક્માયે મ સ્તામ નથી. દા.ત.
યે ડીમ ચડી, વલીમેત ભાશીતી કાતાભાં જોડામ, ત્માયે એ છ કાતાના ભીત્રએ ઔહ્યું,
‘ભી. ાઠઔ! મુ આય ભેઔીંખ ધ ગ્રેટસ્ે ટ ભીસ્ટેઔ ઑપ મય રાઈપ!' એ છ યીતે,
‘વલીમેત વંગના વભાઙાય અને લીઙાય'નું ભુખ્મ વમ્ાદઔદ ચડીને જ્માયે શં ુ
પ્રૉપે વય થલાની તયંખી મછના રઈ, ઙારીવ લટની લમે ુન બણલા ફેઠ,ત્માયે
ઉળનસ છ ેલા ળુબેચ્ચઔ પ્રાધ્માઔએ એભ છ ઔહ્યુ,ં ‘આ રાઈનભાં તને ખાયની એ
યઔભ ત જીલનબય જોલા નશીં ભે!'
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એઔ ફીજો અઔસ્ભાત : ‘શીન્દુસ્તાન'ની ઑપીવભાં ફેઠાં ફેઠાં વુનીતી શાઈ
સ્ઔુ ર પય ખલ્વટન ટેરીપન નમ્ફય ળધી, એઔ દીલવ ભીત્ર ભખન નામઔને પન
ઔમો. ભખન ભળ્મ ણ કય, ઔશે ‘વાંછ ે ગયે આલ! નીઔદ્વાયી રેન, ખીયખાંલ.' ભળ્મ,
એટરે ઔશે , ‘વાથે યશે લા છ આલી જાને, માય!' બાઈ ભખન નામઔ તે ખારદાવથી
ફીરઔુ ર ઉરટી પ્રઔૃ તીન ભાણવ. જો ખા વાથે રાંફ લકત યહ્ય શત, ત ઔદાઙ
દુન્મલી વ્મલશાયના થડાઔ ખુણ (વદ્ખુણ ઔે દુખણ
ુટ તે ત આછ ેમ નક્કી નથી ઔયી
ળઔત) ભાયાભાં આલત. ણ આ ત ભખન, યંખીર યાજા! એનું નીભન્ત્રણ ભેં તત્ઔા
સ્લીઔાયી રીધું ને ચી ત ‘એવા ઔ ભીરા તેવા' છ ેલ છ ગાટ થમ : ધુભ ઙા–ફીડી,
ખભેતેલી કાણીીણી, ફેપાભ કઙટ, ફેપાભ ઉજાખયા ને ફેપાભ ખષ્ઠી, દીનબય છ
નશીં, યાતબય ણ યકડટ્ટી... એલું ફધું ઙાલ્મું. અશીં છ ભને વયછન યીઙમ
થમ, બાઈ ભખનના ગયે છ. અને ભાભર ય ફીઙક્મ.
ભાયાભાં ઔળું દુન્મલી ડશાણ નશીં; એટરું છ નશીં, ત્માયે ત લતટન–
વ્મલશાય ણ વાલ ફારીળ–તપાની ફાઔ છ ેલાં. ફીજી ફાછુ લી વયછ
ભીખઈ, છ ે વલાઈ ફાઔ, તપાની ત નશીં; ણ તનભનથી ભાંદરું એલું ધુની
ફાઔ.
‘શીન્દુસ્તાન'ભાંમ ફે લટ છ ેટર રાંફ વભમ ભાયી નઔયી ઔેભ વરાભત
ટઔી? એ ઔેલ આશ્ચમટ! ભાયાભાં વાભાન્મ ળીસ્ત, ઉઙીત આઙાય–વ્મલશાય ઔે
વાયાનયવાનું મા રાબશાનીનુંમ ઔળું બાન નશીં. સ્લ. ઙંદ્રઔાન્ત ાઠઔ ભાયા ખાભના,
ઔદાઙ અભુઔ યીતે વખા, એટરે છ ધૈમટની આલી આઔયી ઔવટીભાંમતે અલીઙ
યહ્યા, ફાઔી એભની વશનળીરતાની શદ ત અઙુઔ આલી છ ખઈ શળે! ભાયી
યીતબાત ઉડબંખ છ ેલી, ઔઈ ણ નઔયીભાં નઔય ક્ષે ત એ ઙારે છ નશીં. એભાં
લી આલી એઔ આઉટવાઈડય છ ેલી છ, ઉભી–આલેખથી રાઙાય, દુનીમાદાયીથી
અજાણ એલી વયછ ત્માં આલી ઙઢી. યીસ્થીતી અવહ્ય છ ફની ખઈ. અભાયા ફે
સ્થાનીઔ ફવ શ્રી. ઙન્દ્રઔાન્ત ાઠઔ અને શ્રી. રક્ષ્ભીપ્રવાદ ફાયટ–ાઠઔબાઈ ને
ફાયટબાઈન આબાય છ ઔે, ક્માયે મ ઉગ્ર ઠઔ નથી આપ્મ, ફાઔી અન્મત્ર શત
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ત યીતવય ઔાઢી છ ભુઔત. આછ ે ત બાયે નલાઈ રાખે ચે ઔે, એઔ છલાફદાય
ઑપીવભાં આલું ઙાલ્મું છ ઔેલી યીતે? અને તેમ લી ઔેટર રાંફ વભમ! ઔઈ
વાક્ષીએમ પયીમાદ નશીં ઔયી શમ–ન જાને! જો ઔે એટરું ત ઙક્કવ છ ઔે, આયમ્બે
ઔહ્યું તેભ, ત્રઔાયી આરભ ત્માયે એલી ફદનાભ–એન છ ભને આલ ભટ રાબ
ભળ્મ, અથાટત્ એટરે છ ત્માં આલું ફધું ઙારી ખમુ,ં ફાઔી ફીછ ે ક્માંમ ના ઙારે!
લાત એભ ફનતી ઔે ટાણેઔટાણે વયછ ઑપીવભાં દડી આલે. ફય
શમ, વાંછ શમ મા યાત. ‘ઔેભ ઔેભ? ળું થમું?' – એભ ણ એને ુચામ નશીં–એને
લી ફીજો આગાત રાખે! ‘આલ...આલ...!' એભ છ આલઔાયલાની. વડવડાટ લાત
ઔયે , કડકડાટ શવે ઔે ડુવઔાં વાથે ઙધાય આંવુમ વાયે –ફધાન છ ભરાજો
જાલલાન ને ળક્મ તેટરી ભીઠાવથી આશ્વાવન આલાનું. ક્માયે ઔ ઔાયણ લીના છ
દડી આલે, ત લી ક્માયે ઔ વાલ તુચ્ચ, નાકી દેલા છ ેલી લાત રઈને : ઔુ ટમ્ુ ફન
જગડ શમ ઔે ચી ઔૉરેછન ઔઈ ઔામટક્રભ, ટમુળન ઔયલું શમ મા ત ઔળીઔ યીક્ષા
આલી શમ–અયે , ઔંઈ નશીં ત, ઔળા છ ઔાયણ લીનાની ભાયી તફીમતની ઙીન્તા
શમ ઔે ચી ભાયા આખરા દીલવના લતટન ફાફતે ખમ્બીય પયીમાદ શમ–ભખછની
અસ્લસ્થતાની ગડીભાં વયછને ફધું છ ખમ્બીય રાખે, તે છભાનાભાં વામઔેટીર
(ભનઙીઔીત્વા)ન આટર પ્રઙાય નશીં, એટરે શં ુ છ એન ભાનવઙીઔીત્વઔ ડૉક્ટય!
એઔ લાય વયછ ઔશે , ‘ઙારને, ક્માંઔ પયલા છઈએ!'ના ત એને ડામ છ
નશીં. અને આ ખાભડીમા, ખબરુ મુલાનને ભાથેયાન–ભશાફેશ્વય વુજે છ ક્માંથી?
એલું ખછુ ં છ ત્માયે નશીં, ખછલાન વલાર નશત, ણ આલડત છ નશીં. ભેં ઔહ્યું,
‘ઙાર ાલાખઢ છઈએ!' ઔાયણ એ છ ઔે, ભાયા લતનના ખાભ યાછખઢથી ાલાખઢ
વાત છ ભાઈર દુય અને ફાણથી છ એ શાડ શં ુ કુંદત યશે ર. ઑપીવભાં
ઔશે લડાલી દીધું ઔે, ‘તફીમત વાયી નથી.' ને અભે ત ઉડ્યાં ાલાખઢની જાત્રાએ!
ત્માયે આ શાડ આછની છ ેભ, લસ્તીથી ધભધભત નશીં. એભાંમ લી
ઙભાવાન ને ફીનયજાન દીલવ. એટરે શાડ ય ત ઔેલ ક્ષી છ પયઔે, ઔઈ
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જાત્રાુનું ત નાભનીળાન નશીં. ઙભેય એઔરલામાં, બીનાંબીનાં, બેંઔાય ડુખ
ં ય–
ડુખ
ં યી જાણે ઔે કાલા ધામ. કીણ તયપ ધવભવતાં અવંખ્મ નાનાંભટાં જયણાંન
ઔરઔર નીનાદ ણ જાણે ઔે ફીશાભણ રાખે, ળયીયને લીંટાઈને લાદ ગુભયામ,
છ ેભાં દડાદડ ઔયતી વયછ લાયંલાય અદૃશ્મ થઈ જામ. ફીઔ ત એલી રાખે, ણ
ફરામ ળું? જીલનભાં શે રીલાય છ આલ અબીવાય કેડર
ે , એઔ ચઔયી જોડે
એઔરા પયલા નીઔલાનું વાશવ ઔયે રું. ભાયા ુરુાથટને એ ડઔાય શત, એટરે
વયછને ત ઔશે લામ છ નશીં. આભેમ ઔઈની ચત્રચામાભાં વયછ વમ્ુણટ ફીન્ધાસ્ત.
શં ુ ભનભન ફીઔથી ઔાંત યહ્ય ને એણે મટટનન યભાનન્દ ભનબય, ફયાફય
ભાણમ. ફધું શે ભકેભ ત્મું ણ કરું.
ાઠઔબાઈ લીઙક્ષણ ભાણવ, અને આ ત, ભાભરા છ એલા ઔે, ઔઈ ણ
છણ એને ળંઔાની નછયે છુ એ. ભેં ભાન્દખીની યજા રીધી, એટરે ઙન્દ્રઔાન્તબાઈએ ત
ગયે કફય ઔાઢલા ભાણવ ભઔલ્મ, ત્માયે ફંદા થાયીભાં ત ળું, ગયભાં છ નશીં! ફે
દીલવ ફાદ શાછય થમ, એટરે ઔેફીનભાં ફરાલી ુચમું,
‘ક્માં ખમ શત?'
ભેં ઔહ્યુ,ં ‘છયા ાલાખઢ છઈ આવ્મ.'
‘વારું, વાઙું ફરી ખમ, એટરે ભાપ! શલે આલું ના ઔયત!'
‘જી...જી!' વાઙું ના ફરું, ત જાઉં ક્માં? ગયે ભાણવ તાવ ઔયી ખમેર
એ ત આલતાભાં જાણમું છ, ચી વાઙું ફલ્મા લીના ચુ ટઔ છ ન શત. અને
ાઠઔબાઈ ભાટે ણ ભાપ ઔમાટ લીના ફીજો ચુ ટઔ છ ક્માં શત?
આભ ફે લટ ‘શીન્દુસ્તાન'ભાં ફેછલાફદાય યીતે લીતાવ્માં. જો ઔે એઔ લાત
ભાયી તયપે ણભાં : ભારું ઔાભ વયવ, શે રેથી છ ભાયી ફુદ્ધી તેછ અને
બાાવાશીત્મન યવીમ જીલ. એટરે આલાં ઔાભભાં ભાય અવ્લર નંફય છ યશે . ત્માં
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ભુખ્મત્લે ભાયે વભાઙાયનું બાાન્તય ઔયલાનું, છ ેભાં શં ુ ુય નીુણ. વાભાન્મ જ્ઞાન
ણ ફાણથી છ આડેધડ વંઙીત ઔયત યશે ર, એટરે નલા–વલા છ ેલી બુર ત
ભાયી થામ છ નશીં. આ શે રાં છ અનુલાદનું ત એઔ ુસ્તઔ ણ પ્રખટ ઔયી ઙુઔેર,
‘ટઔીમથી ઈમ્પાર', છ ે વુબા ફજ લીળે શતુ.ં ફાઔી નલા વભ્મના ચફયડામ
ભછ ેદાય યશે તા : એઔ વાથીએ ઢાઔાની ત્માયની અંગ્રેજી જોડણીને લખી યશી,
‘ડેક્કા' એભ રકેરું. ત ફીજાએ લી વોયાષ્ટરના ‘આંફરા' ખાભને ંજાફનું
‘અંફારા' ફનાલી દીધેર!ું અંગ્રેજી બાાની યઙનાયીતીનું અજ્ઞાન તથા વાભાન્મ
જ્ઞાનના અબાલે, અભાયા યે ડીમના વાથી ણ આલા છ ચફયડા શાંક્મે
યાકતા. દા.ત. ‘રેશ, ધ ઔેીટર પ રદાક'નું ખુછયાતી એઔ ભીત્રે રખ્મું, રેશની
યાછધાની રદાક!
આલી ‘નાછુ ઔ' યીસ્થીતીભાં વારું છ થમું ઔે, વયછ ે રગ્નની દયકાસ્ત
ઔયીને ભેં એ સ્લીઔાયી ણ રીધી. ‘શીન્દુસ્તાન' ચડલાનું નીભીત્ત ભી ખમું. આભેમ
શં ુ ભુશ્ઔેર યીસ્થીતીભાંથી શમ્ભેળાં અઔસ્ભાત ફઙત છ આવ્મ ચુ ,ં છ ેથી
જીન્દખી આવાન ખુછયી ચે. ‘શીન્દુસ્તાન' દૈનીઔ ઙારતું છ નશતું. ભેં ચડ્યુ,ં એ
ચેલ્લા એઔફે ભશીના દયભીમાન છ ખાય અનીમભીત ભત થઈ ખમ શત.
અભાયા એઔ વાથીએ એઔદા ફાયટબાઈને ભાશીતી આી :
‘આછ ે અન્ધેયી સ્ટેળનના સ્ટર ઉય ‘શીન્દુસ્તાન' ઔંઈ દેકામું નશીં?
શવતાં શવતાં ફાયટબાઈએ યભુજી છલાફ આેર, ‘ક્માંથી દેકામ? ફધી છ
નઔર અશીં તાયદેલભાં, દયલાજા ાવે છ લેઙાઈ જામ ચે ત્માં?'
તાયદેલ કાતે, ‘અકીર બાયત પ્રીન્ટવટ'ભાંથી પ્રખટતા આ ચાાના આલા
શાર શતા, ભાંડ ાંઙેઔ શજાય નઔર નીઔે, છ ેભાંની ભટા બાખની ફીછ ે દી
સ્તીભાં યીલતીત થઈ જામ! ચી ત શાર ઔથળ્મા. ઔભટઙાયીને ખાય રખબખ
ભત છ ફંધ થઈ ખમ. ફધા ફેશદ શે યાનયે ળાન થમા. ફેઔાય થમા ને બાખદડ
ભઙી ખઈ. ત્માયે શં ુ ત ઑર ઈન્ડીમા યે ડીમભાં ઔભવે ઔભ ‘વફવરાભત' શત. ફીજી
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ફાછુ , ભુમ્ફઈભાં છ યશીને આલાં આન્તયજ્ઞાતીમ રગ્ન ઔયલાં–એ ત ભાયાભાયીના
ભાભરા! છ ેરભાં ણ ફેવલું ડે. જોઔે વાઙી, આન્તયીઔ શઔીઔત ત એ ઔે, શં ુ ઔઈ
ણ સ્થે જીલનબય ઠયીઠાભ થઈ ળક્મ છ નથી. ફેાંઙ લે ભન ઉફાઈ છ જામ
ને ત્માયે સ્થ ફદરલાથી કુફ વારું રાખે, જાણે નલજીલન ભે, એભ ઔઈણ
લાછફી ઔાયણ લીના છ, ઙીવ–ઙાવ નઔયી તથા સ્થફદરી ઔયી શળે. એભાંમ
‘ઙઢતી બાંછણી' ને ‘ઉતયતી બાંછણી' છ ેલું છ થમુ,ં તેનમ ાચ લવલવ નશીં.
ળરુઆતભાં એઔ ચી એઔ ઙઢતી નઔયી ળધી ને ખાભડાં ચડી ભટાં ભટાં
ળશે ય છ આંબ્માં. એ ચી લી લત પ્રલાશ ઙાલ્મ : ભુમ્ફઈ, દીલ્શી, વુયત, ણ
ચેલ્લે ત ઙીકરી, જી. લરવાડ! વયછ ફીઙાયી ઔભને છ ાચ ાચ કેંઙામ,
ઔળુંમ વભજ્મા–લીઙામાટ લીના છ, ાેરા ફચ્ઙાની છ ેભ. જોઔે એનેમ અન્તે
ફાયડરી–વુયતભાં છ જાણે તાનું અવર લતન–ઔલ્નાની ભંજીર ભી ખઈ. ઔેલ
બણતયભાં ને નઔયીભાં છ નશીં, રેકીઔા તયીઔે વમ્ુણટ કીરલાભાં ણ આ ફે
સ્થની વાનુઔુ આફશલા છ એને ુયી વશામબુત નીલડી, જ્માં રેકીઔા લાતાટઔાય
વયછ ાઠઔ વે ઔાએ કીરી ઉઠી.

07

સર્ગ – 7

ઑર ઈન્ડીમા યે ડીમ –દીલ્શીભાં
ભાયા એઔ ભીત્ર (ભુ ઔણજયી ખાભના એટરે, ને ચી ઔૉરેછભાંમ વાથે
બણમા) શ્રી. યભણરાર ભાણેઔરાર બટ્ટ ત્માયે દીલ્શી યે ડીમ સ્ટેળનભાં નીભામેરા
ન્મુજ એનાઉન્વય તયીઔે. આણા ંડીત મુખના અલળે વભા લીદ્વાન લીલેઙઔલમટ
શ્રી. લીષ્ણપ્રવાદ ય. ત્રીલેદીના તે વખા વાા થામ. એ જાણી, ભનેમ દીલ્શી–
ખભનની જંકના જાખી. ત્માં મખાનુમખ એલ ફન્મ ઔે, દીલ્શીના એ ખુછયાતી ન્મુજ
મુનીટભાં એઔ ન્મુજ એનાઉન્વય (લૃત્તાઠઔ)ની છગ્મા ડી; ઔાયણ ઔે,
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વત્તાલાાએ વલાયનું એઔ લધુ ન્મુજ ફુરેટીન, એક્વટનટર વલીવીજ અન્તખટત
ળરુ ઔયે ર.ું ત્માયે ભુખ્મત્લે આફ્રીઔા ને આવાવના દેળભાં ગણા ખુછયાતી બાઈ
લવે, એટરે બાયત વયઔાય તેના રાબાથે યે ડીમ ઔામટક્રભ અને વાથે વભાઙાય ણ
આે, છ ે વાંછ ે ત આતા છ શતા. શલે વલાયે ણ ળરુ ઔમાટ. (એક્વટનટર
વલીવીજ એટરે લીદેળ ભાટેની વેલાન લીબાખ)
ભને ક્માયે મ જીન્દખીબયભાં એલું બાન ના થમું ઔે, નઔયી યભેનન્ટ અને
ેન્ળનેફર (વયઔાયી) વો ઔઈ ળીક્ષીત છણ ળધે. ભેં આલી દુન્મલી ભશત્ત્લાઔાંક્ષા
ઔદી વેલી છ નશીં. શઔીઔતે એ ઔદીમ ભાયા ભનભાં ઉખી છ નશીં! શં ુ નઔયી ળધત
ને ફદરત એ ત આત્ભખોયલના અંળત વન્ત ભાટે, અને લધુ ત ઙંઙ ભન અને
ધુન! દા.ત. ભુમ્ફઈનું આઔટણ એઔ વાખયઔાંઠાના ભશાનખય તયીઔે ભનને કેંઙ;ે
યન્તુ એના દ્વાયા ખોયલ ણ અનુબલામ ઔે, યભણ ાઠઔ ત ભુમ્ફઈભાં શીન્દુસ્તાન
ેયના તન્ત્રી લીબાખભાં ચે. યન્તુ ખોયલની પ્રત્મેઔ બુભીઔા લકત છતાં (ત્નીની
છ ેભ છ) ાચી વાભાન્મ અને લીળીષ્ટ આઔટણ–લીશીન ફની જામ ચે. એટરે છ
ભાયા ભનભાં નલી ભશત્ત્લાઔાંક્ષા જાખી ઔે, દીલ્શીભાં યે ડીમભાં નઔયી ભી જામ ત
એભ ફરામ ને ઔે, ‘યભણ ાઠઔ ત દીલ્શી યે ડીમ સ્ટેળનભાં ચે, વભાઙાય આે ચે,
એભન અલાછ ત ખુછયાતબયભાં યછ વંબામ...' આભ દીલ્શીભાં લવલું અને
યે ડીમ ઉયથી ફરલું એ ફન્ને ભને ‘ભશાખોયલદ વીદ્ધી' તયીઔે આઔી યહ્યાં, અને
શં ુ દીલ્શી છલા થનખનલા રાગ્મ.
ણ ભીત્ર શ્રી. યભણરાર બટ્ટ ત એઔ ત્ર રકીને અટઔી ખમા ઔે, ‘આલી
છગ્મા ચે, ટરામ ઔય! ફાઔી ઔળું લધુ ઔયલા ભાટે ત અશીં ભાયી એલી ઔઈ લખ ઔે
એલું સ્થાન નથી...'
શં ુ ભુેમ લીઙીત્ર ભાણવ અને યે ડીમના ખુછયાતી લીબાખના વલેવલાટ
એલા આણા ‘ના્ભશી' ઙન્દ્રલદન ભશે તાનું વ્મક્તીત્લ ણ લીરક્ષણ! જો ઔે ભને
ત્માયે એલ ઔઈ એભન યીઙમ નશત, ણ લીઙીત્ર લતટનની ભને છ આદત ડી
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ખમેરી. એટરે ભેં અયજી ઔયલાને ફદરે ઙં. ઙી. ભશે તાને પઔત એઔ અંખત સ્ટઔાડટ
છ રખ્મ. ‘ભાયી... ઈચ્ચા ચે, અને શં ુ ભુમ્ફઈન છ અનુબલી ત્રઔાય ચુ .ં કાતયી
ઔયલી શમ ત ‘શીન્દુસ્તાન' ડેઈરીભાં પન ઔયી જોળ...ઈ.' અને ઙન્દ્રલદનની ેરી
‘જાણીતી' લીરક્ષણતાન ભને વાનુઔુ અનુબલ ણ થમ. અઠલાડીમાભાં છ છલાફ
આવ્મ, એમ સ્ટઔાડટથી છ ઔે, ‘ભુમ્ફઈ આલ ત ભજો!' યન્તુ ‘આલ ત' ળુ,ં શં ુ
ત તત્ઔા દડ્ય છ : જાણે ભને નીભલાન છ શમ તેભ. ઙં. ઙી. એ ત ઙેતલણી
છ આલા ભાંડી. ‘છુ , દીલ્શીભાં તભને ભઔાન ભળે નશીં! ખાય રુીમા અઢીવ
છ ભળે! શાર તુયન્ત આ નઔયી ફીરઔુ ર ટેમ્યયી છ ચે! લખેયે.’
ફધી છ ઙેતલણીન એઔ છ નીબીઔ છલાફ : ‘લાંધ નશીં... શં ુમ શજી
‘લાંઢ' છ ચુ .ં ...' ઙં. ઙી. ઔશે , ‘અચ્ચા, ત જા, ઑડીળન ટેસ્ટ (અલાછની યીક્ષા)
આી દ!' બાઈ યવીઔ ળાશે ભાય ટેસ્ટ ણ યે ઔડટ ઔયી રીધ. ચેલટે ઙં. ઙી. ઉલાઙ
: ‘જા, ઑડટય આલે, એટરે દીલ્શી શોંઙી છજો!...' ણ ચી ત આછની ગડી ને
ઔારન દશાડ! ઙન્દ્રલદન ત એભની નફી આંક (છ ે ચી ત 90 લટની
જીન્દખીબય વયવ ને વાફુત છ યશી)ની વાયલાય ઔયાલલા ફીછ ે છ અઠલાડીમે
સ્લીટજયરેન્ડ ઉડી ખમા ને આ ઉત્ઔંઠ જીલને ઑડટયની પ્રતીક્ષાભાં પ્રેભત્રની છ ેભ,
તયપડત ભુઔી ખમા!
ત્માયે ત ઙન્દ્રલદનને ભાયી ળી ડી શમ? એ ત વલટતબદ્ર ુરુ અને
શં ુ એઔ તુચ્ચ જીલ! જો ઔે ાચથી 1970 ચી ત તે ભાયા બાયે પ્રળંવઔ અને
ભુયબ્ફી–ભીત્ર ફની ખમેરા. ઔઈ ‘યભણભ્રભણ' (શં ુ ‘ખુછયાતભીત્ર' દૈનીઔભાં છ ે ઔટાય
રકત તે) નોંધાત્ર આલે ઔે તયત તેનું પ્રળંવાબમુાં પ્રભાણત્ર આલે છ : ‘ણ
યભણ, તાય આ ુરુાથટ ફધ વ્મથટ છ જાણછ ે. આણા રઔની ઙાભડી ખેંડાથીમ
જાડી થઈ ખઈ ચે...ઈ.' એંળીના અયવાભાં શં ુ તેને ભલા લડદયા ખમેર. ત્માયે
તે મુનીલવીટી શસ્ટેરભાં એઔ રુભભાં એઔરા યશે . મુનીલવીટીએ તેને ટઔન
બાડાથી જીલનબય લવલા એ રુભ આેર, ઔાયણ ઔે તે જીલનબય એઔરા છ
જીવ્મા... તેના રગ્નનું પ્રઔયણ ત ખુછયાતબયભાં જાણીતું છ ચે. તેભણે ુછ્ું :
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‘ફીમય ીળ?'
ભને ત્માયે ફીમય ફશુ છ વન્દ, એટરે ભેં ઔહ્યું, ‘છરુય, છરુય ભુયબ્ફી!
આ ીલડાલ–એલ ધન્મ અનુબલ ક્માંથી? ફર ક્માં ચે?'
એટરે તે ઔશે , ‘નશીં! તભે ફેવ!' અને તે જાતે છ ઉબા થતાં
ફલ્મા, ‘આ ત ભાય બાણેછ અરુણ(?) આી જામ ચે.' અને ફ્રીછભાંથી ફીમયની
ફટર ઔાઢી રાવ્મા. ગ્રાવ ીયવતા ુચ,ે ‘ફર, ઔેભ આલલું થમુ?ં '
ભેં ઔહ્યું, ‘તભાય તબંખ ઔયાલલા આવ્મ ચુ .ં જાણં છ ચુ ં ઔે તભે ુસ્તઔ–
લીભઙન લીધીના વકત લીયધી ચ. ચતાં, તભે ભાયાં ુસ્તઔનું (ત્રણ વેટ) લીભઙન
ઔયલા ધાય એલી લીનન્તી ચે.' એટરે તેએ એઔ લાય ુન ેરું તેભનું બ્રહ્મલાક્મ
ત ઉચ્ઙામુાં છ ઔે ‘યાભામણ'નું લીભઙન ઔણે ઔયે ર?ું ‘ભશાબાયત'ન લીભઙનલીધી
યાકેર ઔે?... ઈત્માદી...'
ભેં ઔહ્યુ,ં ‘ભુયબ્ફી, તભાયી લાત ત વાલ વાઙી, ણ અશીં તભાયી છ
શાછયી ઙક્કવ વન્દબે અભાયે ભાટે કુફ ભશત્ત્લની ચે.'
લાત જાણે એભ ફનેરી ઔે, ઔઈ એઔ ખુરુફાલાજીએ તાના પ્રલઙનભાં
મુલાન લીદ્યાથીને અનુયધ ઔયે ર ઔે, ‘ળેક્વીમય લાંઙળ નશીં...' અને એથી
ના્ભશી એભની દુલાટવા પ્રઔૃ તી ભુછફ બાયે ઔામભાન થમેરા. તેભણે એ
ફાલાજીને ઉદ્દ ેળીને ઉગ્રતાથી રકેરું ઔે, ઔેલી લાત ઔય ચ ભશાયાછ! તભે ક્માયે મ
‘ટેમ્ેસ્ટ' લાંચ્મું ચે, ‘શે ભરેટ' લાંઙેર ઔે?
આ પ્રવંખ ભેં ‘યભણભ્રભણ'ભાં રીધેર. અને પ્રસ્તુત રેક ‘યભણભ્રભણ'ના
વંગ્રશ એલા આ ત્રણ ુસ્તઔભાંના એઔભાં ભેં વભાલેર. એટરે છ એ ુસ્તઔનું ઙં.
ઙી. લીભઙન ઔયે , એલી ભને ઈચ્ચા જાખેરી. છલાફભાં ઙં. ઙી. ઔશે ,
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‘શં ુ ઔદી લીભઙનભાં છત નથી, ણ તભાયા આ ુસ્તઔનું લીભઙન ઔયલા
છરુય આલીળ...' (ચીથી એલું ઔંઈઔ ફન્માનું માદ ચે ઔે, પ્રસ્તુત ફાલાજીએ યદીમ
આેર ઔે, ‘શં ુ એલું ફલ્મ છ નથી.' અને ઙન્દ્રલદને તત્ઔા દીરખીયી વ્મક્ત
ઔયે રી...)

*
યે ડીમની નઔયી ફાફતે શં ુ રખબખ આળા ખુભાલી યશે ર, જો ઔે વયછ
ઉદેળી (ચીનાં લીખ્માત લાતાટઔાય વયછ ાઠઔ) વાથે રગ્ન ઔયલાં છ શમ ત
ભુમ્ફઈ ચડલું ડે. એ ભાટેમ આભ ત દીલ્શી છ શ્રેષ્ઠ સ્થ શતું. ભુમ્ફઈ ખમ્બીય
યીતે જોકભી, જ્માયે દીલ્શી વરાભત અને ની વંખ, એટરે લધુ તત્ય શત. ણ
ઙન્દ્રલદને ભાયા જીલનભાં અભાવન અન્ધઔાય ચાઈ દીધ ! (લદન ઙન્દ્રનું ચતાંમ!)
યન્તુ જીલનબયની ભાયી તભાભ નઔયી ઔેલ અઔસ્ભાતે છ ભને પ્રાપ્ત
થઈ ચે. અનેઔ નઔયી ફદરી, જો ઔે ઔેલ ળક ઔે ઉય છણાવ્મા એલા ખ્મારથી
અથલા ત આલાં ઔાયણલળાત્! ફાઔી નઔયી ભાટે તનતડ પ્રમાવ, દડાદડ,
રાખલખળાશી ને એલા ‘પ્રઙંડ' ુરુાથો ત ભને આલડે છ નશીં, અને એલી ઔઈ
છરુય ણ નથી ઉદ્બલી. ભુમ્ફઈ ત ચડી છલું છ શતું, ઔાયણ ઔે બાખીને
આન્તયજ્ઞાતીમ પ્રેભરગ્ન ઔયી રેલાનું અનીલામટ ફની ખમું શતું. ાચુ ં ેરું શારર છ
માદ આવ્મું ને ત્માંની એ છ શાઈ સ્ઔુ રભાં ત્રીજી લાય ‘ભાસ્તય' ફની ખમ. ત્માયે
ગ્રેજ્મુએટ ભાટે શાઈ સ્ઔુ રની નઔયી એટરે ત ભાનબમુાં નીભન્ત્રણ! ભેં ઉંડે ઉંડે, આચી
આચી આળા વાથે શારરભાં ળીક્ષઔી ળરુ ઔયીમ દીધી : લી ુનયી છનનમ્...!
દયભીમાન લી, ઉનાાનું લેઔેળન ડ્યું અને એભ શં ુ , છમન્તી (છમન્ત
ાઠઔ) અને ઉળનસ ત્રણે શીભારમન પ્રલાવ ખઠવ્મ. ઔાઔાવાશે ફ ઔારેરઔયનું
‘શીભારમન પ્રલાવ' ુસ્તઔ લાંઙેરું, ત્માયથી ભન થનખન્મા ઔયે ઔે ફવ, શીભારમ
બભલા છલું છ! અભે નીઔી ડ્યા. એટરે સ્લાબાલીઔ છ ભાખે દીલ્શી આવ્મુ.ં ત્માયે
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ે ેડીન છયા ઔરુણ અન્તેમે ુય જોઈ રઈએ! અને
થમું ઔે, ઙારને ેરી નઔયીની ટરછ
એલું છ ફન્મું, ત્માંના ખુછયાતી મુનીટભાં તાવ ઔયતાં ભાશીતી ત એલી છ ભી
ખઈ ઔે : ‘એ ત એઔ બાઈની નલી નીભણઔ શભણાં છ થઈ ખઈ ચે.' (તે તે
શ્રી. શટદ વંગલી) ફવ, શલે ત નીયાળા યીુણટ છ!... ણ આલાં આમછનભાં અને
પ્રાપ્તીભાં ભુખ્મત્લે અઔલ્નીમ અઔસ્ભાત છ ભાયી તયપે ણભાં ફનતા યહ્યા ચે..
શીભારમથી ાચા પયતાં લડદયા સ્ટેળન આવ્મુ.ં જ્માં અભે ત્રણેમ ઉતયી
છલાના શતા. શીભારમન પ્રલાવ ુય ને નઔયીન પ્રલાવ ણ ુય છ.... ત્માં લી
લડદયા સ્ટેળને ળાબાઈ વશઔુ ટમ્ુ ફ શાછય, ભને ઔશે , ‘યભણ, તાયે અભાયી વાથે
ભુમ્ફઈ આલલાનું ચે. શં ુ ફારફચ્ઙાંને ભુમ્ફઈ પે યલલા રઈ જાઉં ચુ .ં અને અભે ત
વાલ અજાણમાં. એટરે તું વાથે શમ ત ઠીઔ યશે ... શં ુ તાયી ટીઔીટ રઈને છ આવ્મ
ચુ .ં ..' (આ ળાબાઈ ઉપે શ્રી. ુરુત્તભ ંડ્યા, ઔલીલય ઉળનવના વખા ભટાબાઈ
થામ, છ ે શભણાં છ વ લટની લમે ખુછયી ખમા) અને શં ુ વીધ છ ળાબાઈ વાથે
ભુમ્ફઈ શોંઙી ખમ.
ભુમ્ફઈભ્રભણ દયભીમાન ભેં ળાબાઈને વુઙવ્મું ઔે ‘ઙાર, તભને ભાયી
‘શીન્દુસ્તાન' દૈનીઔની ઑપીવ ફતાલુ.ં લી ત્માં આણા ઙન્દ્રઔાંત ાઠઔેમ ભળે.'
અભે ‘શીન્દુસ્તાન' ઔામાટરમના દયલાછ ે શોંચ્મા, ત્માં નન્દઔુ ભાય છ વાભા ભળ્મા.
ળાબાઈ ત તેની વાથે અોઙાયીઔ ફે લાત ઔયલા યઔામા, ત્માયે શં ુ ત એઔ
ફાછુ ‘નીષ્ઔાભ નીષ્ઔભટ મખી' છ ેલ છ ઉબેર, ઔાયણ ઔે શં ુ ત ચેઔ શભણાં વુધી
ભુમ્ફઈખય છ શત. એટરે ભાયે ભાટે ત નન્દઔુ ભાયની ભુરાઔાત વાભાન્મ... યન્તુ
નન્દઔુ ભાયે છ ભને વમ્ફધીને વાભેથી ુછ્ું ઔે, ‘તભે શભણાં ળું ઔય ચ? ' ભેં ઔહ્યું,
‘ઔળું નશીં! આ ઙન્દ્રલદને ભાય ઈન્ટયવ્મુ રીધ અને ફધી શઔાયાત્ભઔ લાતમ ઔયી;
યન્તુ ચી આછ વુધી ઑડટય છ નશીં! યાશ જોમા ઔરું ચુ .ં .' નન્દઔુ ભાય સ્લખત છ ેલું
ફલ્મા ઔે, ‘ઙન્દ્રલદને આભ ઔેભ ઔમુ?ાં ચી ભને ઔશે , ‘કેય, ઔારે તું ાચ યે ડીમ
સ્ટેળન આલછ ે, ઔંઈઔ ઔયીળુ.ં ..' ઙાર, ુનયી છનનમ્અને ુનયી (ઔદાઙ)
ભયણમ્! એ ભન્ત્ર વદા યટતા પય! ઙન્દ્રલદનની ખેયશાછયીભાં રખબખ ફધ છ
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ઔામટબાય ઔદાઙ નન્દઔુ ભાયને શસ્તઔ. તેએ ાચ ઈન્ટયવ્મુ રીધ ને ઑડીળન ટેસ્ટ
ણ... ચી ઔહ્યું, ‘જા, શલે ઑડટય આલળે, એટરે દીલ્શી શાછય થઈ છછ ે!'
યન્તુ એઔ વત્મભુરઔ છ ેલી ભાન્મતા ચે ને ઔે શીસ્ટયી યીીર્ટવ ઈટ વેલ્પ!
ભાયા છ ેલા નખણમ ભાણવના તુચ્ચ ઈતીશાવે ણ એ છ એન ખુણધભટ દળાટવ્મ :
ાચી એ છ પ્રતીક્ષા : આળા–નીયાળા લચ્ઙે જરાં કાલ–વુદીગટ, અદ્ધયતાર–ુચલુંમ
ઔને? જો ઔે સ્ઔુ રનું લેઔેળન કુરી ખમું અને શં ુ ત ુલટલત્ શારરની એભ. એવ.
શાઈ સ્ઔુ રભાં ‘ભાસ્તયી' બણાલલા રાખીમ ખમ. ચીના ન્દયલીવ દીલવ
દયભીમાન પ્રતીક્ષા અને ધૈમન
ટ ું મુદ્ધ ઙાલ્મું, અન્તે ધૈમટન ુણટ યાછમ નક્કી થમ.
ભતરફ ઔે ાઔુ ં નક્કી ઔમુાં ઔે શલે શારર નીલાવ એ છ ઔલ્માણ! શારરભાં એઔ ગય
ણ બાડે યાકી રીધું, એલા નીણટમ વાથે ઔે જો આ ળનીલાયે દીલ્શીન ઑડટય ન
આલે ત ગય ઙારુ છ ઔયી દેલું અને ચી યાષ્ટરતીદની નીભણંઔ આલે તમ ફવ,
શલે ક્માંમ નશીં, અશીં છ રગ્ન ઔય, ગય ભાંડ અને શારરભાં છ ભાસ્તયવાશે ફ
ફની યશ! આખે આખે ખયક જાખે–ણ ખયક ત તયત જાગ્મા!
એઔ ળનીલાયે સ્ઔુ રના ટાલાાને ભેં ઔહ્યુ,ં ‘ફાયે ઔ લાગ્મે ભાયે ત્માં (એટરે
ઔે શં ુ, છ ે એઔ સ્નેશીને ત્માં યશે ત શત ત્માં) આલછ ે. છભી–યલાયીને, ચી નલા
ગયભાં વાભાન રઈ છલાન અને અને ખઠલલાન ચે. શલે ભાયે તાનું ગય ઙારું
ઔયલું ચે.'
ણ... ભાનળ? ફયે ફાયે ઔના વુભાયે , એઔ ફાછુ થી ટાલા આવ્મ ને
ફીજી ફાછુ થી ટારી! એઔ દીળાએથી નીયાળા ને ફીજી દીળાએથી જાણે આળાબમાટ
નલજીલનન આશ્ચમટછનઔ વંદેળ : ‘ઑર ઈન્ડીમા, ન્મુ દીલ્શીના વભાઙાય લીબાખભાં,
ખુછયાતી મુનીટભાં તભાયી ન્મુજ એનાઉન્વય તયીઔે નીભણંઔ ઔયલાભાં આલે ચે. (‘ધ
પ્રેવીડેન્ટ ઑપ ઈન્ડીમા ઈજ પ્રીઝ્ડ...)' વત્લયે શાછય થલુ!ં અને ભનભન ‘અવહ્ય'
કુળી અનુબલતાં ભેં ટાલાાનેમ આશ્ચમટભાં નાકી દેતી લીનન્તી ઔયી : ‘શલે આ
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વાભાન નલા ગયભાં નશીં; ણ ફવ સ્ટૉ ય રઈ ર!' ફર, ઙભત્ઔાય આછ ેમ
ફને ચે ને!
1950ના છુ નની ઙીવભી તાયીકે જ્માયે શં ુ નઔયી ભાટે છુ ની દીલ્શીના
યે રલે સ્ટેળને, શારની દશે યાદુન એક્વપ્રેવભાંથી, વલાયના વાતેઔ લાગ્મે ઉતમો, ત્માયે
અંગ્રેજી અકફાયભાં ભટા અક્ષયે ભથાાં ઙભઔતાં શતાં :
‘નથટ ઔયીમા ઈન્લેઈજ વાઉથ ઔયીમા'
ચી ત સ્ભયણ ચે ત્માં વુધી, ઙાય–વાડા ઙાય લટ વુધી : ‘આ ઑર
ઈન્ડીમા યે ડીમ ચે. આ વભાઙાય આને યભણ ાઠઔ લાંઙી વંબાલે ચે.' એભ ળરુ
ઔયી, આડત્રીવભી અક્ષાંવ, વીમર, વીંખ–ભન–શી ને ઔીભ–ઈર વુંખની કફય શં ુ
લશે લડાલત યહ્ય. યન્તુ દુય ુલટભાં જાખેરી આ અળાન્તીએ ભારું ત જાણે ઔે, જીલન
છ અળાન્ત ફનાલી ભુક્મું. જો ઔે વન્તભશન્ત ઔશે ચે તેભ, કરું ઔાયણ ત ભનનું છ
ચે!
ભતરફ ઔે, વયઔાયી નઔયીભાં વમ્ુણટ ળાન્તી : સ્થીય અને ેન્ળનેફર,
ફીજામ અનેઔ ફેનીપીર્ટવ : ાટનખયભાં વયઔાયી ઔલાટવટ, ફઢતીની તઔ–આલાં
આલાં પ્રરબન, ભાયા વીલામ આઠ વાથીભાંથી, ઔઈએ ચડલાન લીઙાય વુધ્ધાં
જીન્દખીબય નશીં ઔયે ર. ભને ખ્માર ચે ત્માં વુધી ત, અભાયા એ લકતના એઔ
વાથી લવુબાઈ આઙામટ ત શજી આછ ેમ (1991) આ વભાઙાય આને... લાંઙી
વંબાલે ચે. જો ઔે ભેં ત ક્માયે મ ક્માંમ સ્થીય થલાન લીઙાય વુધ્ધાં જીન્દખીબય
નથી ઔમો. ચતાં ઔયીમાની અસ્થીયતાએ ભને યે ડીમભાં પ્રથભ દીલવથી છ અસ્થીય
ફનાલી ભુક્મએભ ઔશી ળઔામ.
શજી ત આજાદી આવ્મે, ભાંડ ત્રણ લટ થમેરાં. યન્તુ એટરી લાયભાં છ
ભાયા છ ેલાને ત ઔોંગ્રેવ વયઔાયની નીફટતા–નીષ્પતાન ુય અણવાય આલી
ખમેર. અભે નીયાળ થમેરા ઉગ્ર મુલાન! લો ફાદ અને આછથીમ લો ુલે એઔદા
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નેશરુબક્ત, યે ડીમના વાથીઔભટઙાયી શ્રી. નલયંખબાઈ ધઔીમાન અઙાનઔ ત્ર
આલેર ઔે, ‘તભે ઔશે તા શતા એ વાઙું ઠમુ.ાં .. ઔોંગ્રેવ વાલ નીષ્પ નીઔી... આજાદ
વયઔાયએ દેળને ફયફાદ ઔયી ભુક્મ.' જો ઔે આછ ે શ્રી. નલયંખબાઈ શમાત શત ત
ભાયે મ એભને અણધામુાં છ રકલું ડત ઔે, ‘તભે ફધા ઔશે તા શતા એ વાઙું ઠમુાં...
વામ્મલાદ વાલ નીષ્પ નીઔળ્મ!'
ફનેરું એભ ઔે, બાયતની રખબખ વાથે વાથે છ, એઔ–દઢ લટ ફાદ
ઙીન ણ ભુક્ત થમેર,ું અથાટત્ ઙીનભાં વામ્મલાદી ક્રાન્તી થમેરી. યછ ેયછ
અકફાયભાં ઙીનની ભટી શયણપા આ ક્ષેત્રે ને તે ક્ષેત્રેના વભાઙાય ઙભઔે. ફીજી
ફાછુ , બાયતના શારશલાર થતા જોઈને ને શૈ મે પા ડ્યા ઔયે . આજાદી ુલે ત શં ુ
ખાંધીજી ને ઔોંગ્રેવન ઔટ્ટય ટેઔેદાય. યન્તુ ઔોંગ્રેવની લૈબલી નીતીયીતી, દેળના
બાખરા, લધુ ને લધુ ખુંઙલાતી ને ગેયી ફનતી દેળની વભસ્મા, ઔશ્ભીયની રડાઈ,
દેળનાં શુલ્લડ ને ખાંધીજીની શત્મા, એન ઙારી યશે ર કુનકટર, બાલલધાય ને
બમંઔય આથીઔ અવભાનતા, નીલાટવીતથી ઉબયાતાં દેળનાં નખય, ઔભઔભાં આલે
એલી ખયીફી ને નીયાધાયી આ ફધું જોઈ, શતાળાન ની શ્વાવ નીઔી ડે : ‘અયે યે,
ળું આને ભાટે આણે સ્લાતંત્ર્મવંગ્રાભ કેરેર?' આ ની શ્વાવ ત શજી આછ ેમ, ગણ
લધુ ને વમ્ુણટ શતાળ, પપત નીઔે છ ચે. ણ ત્માયે આલી ફધી
યીસ્થીતીએ ભને વામ્મલાદી ફનાલી દીધેર. યે ડીમભાં જોડાતાં શે રાં,
ળુબેચ્ચઔએ વરાશ ણ આેરી ઔે, ‘જોજો, તભાયા વામ્મલાદી લીઙાય ત્માં પ્રખટ
ના ઔયતા, નશીં ત ઔાઢી છ ભુઔળે.' યન્તુ આભેમ આ વ્મલશારુ આત્ભાન જીબ ય
જાજ ઔાફુ છ નશીં. અને તેભાં ઔયીમાએ ફતાભાં ગી શમ્મું.
ત્માયે ંડીત નેશરુને અન્તયથી ત લી વામ્માદ તયપ ઔુ ણી રાખણી.
અભાયાં ડળી નીભટા જોળી નેશરુનીભીત ઔેન્દ્રીમ વંખીત–નાટઔ અઔાદભીનાં ભાનદ
ભન્ત્રી, છ ે ત્માયના પ્રકય વામ્મલાદી નેતા ી. વી. જોળીનાં વખાં બત્રીજી થામ.
એભના ીતાજી ડૉ. એન. વી. જોળીને યભકાણ દયભીમાન, ઔઈએ અધી યાત્રે,
‘ત્ની ખમ્બીય ચે' ઔશીને, લીજીટે ફરાલેરા ને એભ ભાયી નાકેરા. આ ડૉ. જોળીની
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શૉસ્ીટર ઈસ્ટ ાઔટ યડ–ઔયરફાખ, ફીરઔુ ર અભાયી ફાછુ ભાં. નીભટાફશે ન
વામ્મલાદી લીઙાયનાં, એટરે અઔાદભી ત દેળબયના મુલાન વામ્મલાદીથી
ધભધભે, છ ેન નશે રુને ઔળમ લાંધ શમ એભ ફન્મું નશીં. વામ્મલાદી લી ઔલી
સ્લપ્નસ્થને ગયે આલે ને જામ અને અભે એ છ સ્લપ્નસ્થના ેટાબાડુત એટરે
ળાકડળી. યે ડીમાભાં ણ ગણા દક્ષીણ બાયતીમ ઔભટઙાયી લીઙાયે વામ્મલાદી;
ણ ફરે ઔઈ નશીં. એભાંમ ઔેયાાલાવી ત લી ઔટ્ટય ુયા! ઔોંગ્રેવી વયઔાયે
ત્માયે ંડીતજીની પ્રઔાંડ આખેલાની શે ઠ ઙીન–યળીમાને ત ખાઢ દસ્ત ફનાલેરા.
અને દુનીમાબયના વામ્મલાદી દેળ વાથે ફશે તય દસ્તી. એન રાબ અભને ત
એટર છ ઔે, આ તુચ્ચ આદભીએ ત્માયે ત તુચ્ચતભ એલા યે ડીમ ઔભટઙાયીએ ણ
ઙાઉ–એન–રાઈ તથા ભાળટર ટીટ વાથે શાથ ભીરાલેરા, અને ાચથી શ ઙી
ભીન્શ વાથે ણ.
આભ બાયત વયઔાયની આન્તયયાષ્ટરીમ નીતી ભશદંળે વામ્મલાદ તયપી
અને વામ્મલાદી દેળ વાથે ફધા છ યાઔીમ વમ્ફન્ધ કુલ્લા, એથી છ ત વલીમેત
એરઙી ઔઙેયીનું ભાશીતીકાતું ધભધભી ઉઠમું ને એભાં ખુછયાતી ફુરેટીનના વમ્ાદઔ
તયીઔે સ્લપ્નસ્થ દીલ્શી આલી ળક્મા. તે ત ભુમ્ફઈભાં ણ લોથી વામ્મલાદી :
રેકઔભાંમ શ્રી. બખીરાર ખાંધી, સ્લ. છમન્ત કત્રી, ફઔુ રેળ એ ફધા ખાઢ ભીત્ર,
ત્માયે પ્રખતીળીર રેકઔ ખણામ. ફીજા ણ ગણા શતા : ળાન્તા ખાંધી, યભેળ વંગલી,
ઙંદુરાર ટેર, દીના ખાંધી (શલે સ્લખટસ્થ દીના ાઠઔ), વુશાવી લખેયે... છલા દ!
નાભ ુયાં ને વાઙાં આછ ે ત માદ ક્માંથી શમ?... ચતાં ખૃશક્ષેત્રે, આન્તયીઔ નીતીભાં
વામ્મલાદી પ્રતી બાયત વયઔાયની બાયે તલાઈ. એભાં લી વયદાય ટેર ત્માયે
ખૃશપ્રધાન, છ ે ણ છભણેયી : એટરે વામ્મલાદી ત ભાન ઔે, દેક ત્માંથી ઠાય!
અરફત્ત, વયઔાયી નઔયી ુયતા છ. ફાઔી ુયેુરું વ્મક્તીસ્લાતન્ત્ર્મ, એભાં વયઔાયની
ઔે વયદાયની એલી ઔઈ વીધી દકર ઔે એલાં ઔળાં દાફદફાણ નશીં. અરફત્ત, ભટા
નેતા ય ખૃશકાતું નછય યાકે કરું. ણ ઉદાય રઔળાશીભાં વ્મક્તીખત ઔનડખત
નશીંલત્, વીલામ ઔે ઔઈ નીભીત્ત ભી જામ. એટરે ભાયા છ ેલા ‘લઙને વામ્મલાદી'ને
આભ ત ઔણ ુચ?ે યન્તુ ઔયીમાની રડાઈથી ભાયી છફાન કુરી ખઈ. શં ુ ઙુ ના
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યશી ળક્મ. કુલ્લભકુલ્લા ઉત્તય ઔયીમાની તયપે ણ ઔયત ફરું ઔે, ‘ઍક્ચ્મુઅરી
સ્ીઔીંખ, વાઉથ ઔયીમા ઈન્લેઈજ નથટ ઔયીમા... આ અભેયીઔાની દાદાખીયી ચે
ઈત્માદી.'
એઔ ફનાલેમ આ વન્દબે જાણલા છ ેલ ચે : અભે યે ડીમ ઔભટઙાયીએ
અભારું મુનીમન યચ્મું. ત્માયે વયઔાયી નઔયનાં આટરાં વ્માઔ મુનીમન નશીં. એ
પ્રત્મે વયઔાયની ઔયડી નછય. ઉદ્ગાટન વભાયમ્બભાં ઈન્પભેળન એન્ડ બ્રડઔાસ્ટીંખ
કાતાના પ્રધાન સ્લ. ફી. લી. ઔેવયઔય ધામાટ... ભીઠુ ં ભીઠુ ં ફલ્મા ઔે, ‘ભને ત થતું
શતું ઔે પ્રજાનું ભનયંછન ઔયતાં ઔયતાં, ભાયા યે ડીમના બાઈ તાનું છ ભનયંછન
લીવયી ખમા ચે!... યન્તુ આછ ે તભાય આ ઔામટક્રભ જોઈને ભને આનન્દઆનન્દ થામ
ચે લખેયે લખેયે!' ઉદ્ગાટન–વભાયશભાં યે ડીમ ઔરાઔાયએ ભનયંછન ઔામટક્રભ
આેર... યન્તુ ફીજા છ દીલવથી અભાયા આખેલાનને, વુત્રધાયને વ્મક્તીખત
યીતે ફરાલી ફરાલી, ધાઔધભઔી આલી ળરુ થઈ અને એભ મુનીમન લીકેયી
નંકામું. ફીજી જાણલા છ ેલી લાત સ્લ. ઉભાળંઔય જોી ળાન્તી ભીળન વાથે ઙીનની
ભુરાઔાતે ખમા. (1953–54ન અયવ શળે) ફીછ ે છ દીલવે અભાયા યે ડીમની
રેકઔમાદીભાં ઉભાળંઔય છ ેલા વાક્ષયલમટનું નાભ ણ બ્રેઔ રીસ્ટભાં ભુઔાઈ ખમું. આ
ઔાી માદીભાં છ ે રેકઔનાં નાભ શમ, એભને દેળબયનાં યે ડીમ સ્ટેળનભાં ચી ખ
ણ નશીં ભુઔલા દેલ – એલ ઔામદ, વંબલત અંગ્રેજો લાયવાભાં ભુઔી ખમેરા. જો ઔે
ભુયબ્ફી ઉભાળંઔયબાઈ ત ઙતુય વુજાણ ભાણવ, ભાભર ફયાફય ઔી ખમા...
વુઔાન પે યલી, થડા છ લકતભાં ઔાી માદીભાંથી નીઔીમ ખમા. (એલું ઔંઈઔ માદ ચે.
ફાઔી ક્ષભામાઙના!)
આલી જોકભી યીસ્થીતીભાં, યે ડીમભાં રખબખ પ્રથભ ગ્રાવે છ શં ુ
વામ્મલાદી તયીઔે જાશે ય થઈ ખમ. એભાં લી સ્લપ્નસ્થનાં દસ્તી–ડળે ફતાભાં
ગી શમ્મું. યળીમાની ભાશીતીઔઙેયીભાં ભાયી અલયછલય યશે અને દીલ્શીના
વામ્મલાદી દસ્ત વાથે શલા ભલાનું ણ કરું, રેકમ રકુ.ં ફાઔી, વક્રીમ ત ઔળું
ણ ઔયતાં જીલનબય આલડ્યું નથી, ત્માં વામ્મલાદભાંમ ભને ઔણ ખણે? તદ્દન
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નીષ્ક્રીમ અને ભલા ભાણવ! ણ વયઔાયનું ધ્માન ભાયા ય ુયેુરું, જાતજાતનાં
ફશાનાં ઔાઢીને વી.ફી.આઈ.ના જાવુવ ભાયે ગયે આલે, શં ુ ગયભાં ન શઉં ત્માયે આલે.
વયછ ત બી ને ખબરુ ચઔયી, એનાથી વાઙું છ ફરાઈ જામ. એને ઠઔ
આીનેમ ળું ઔરું? ભીત્રએ વરાશ આી, ‘ભી. ાઠઔ, તભે આ નઔયી ચડી દ!
નશીંતય એઔ દીલવ અઙાનઔ છ છ ેરભાં ફેઠા શળ.' છ ેરન ત ભને બાયે ડય,
આભેમ ળયીયે વુકીમ જીલ, ઔેદ ઔેભ લેઠામ? આજાદીની રડતભાંમ, 1942ભાં ણ,
શં ુ છ ેર ત નશીં છ છઈ ળઔેર. (છ ેરભાં છ ખમ શત, ત આછ ે સ્લાતંત્ર્મવેનાનીનું
ેન્ળન ભતું શત, જો ઔે એનમ શં ુ ત લીયધી! લી એભાં લધુ ત ફખવ ભાણવ
ગુસ્મા ચે.)
શં ુ ત્રણ વ્મક્તીત્લભાં જીલું : ‘શીન્દુસ્તાન'ભાં વયછને ઔાયણે અકાભણ
થમેર, ત યે ડીમભાં લી વામ્મલાદને ઔાયણે! ગયભાં વયછને ળાયીયીઔ–ભાનવીઔ
યીતે વાઙલલાન (ીતાલત્) યર ફયાફય અદા ઔયલાન. એન યવ, વાશીત્મ,
વંખીત, ઔરાન યવ છ ે લણવંતષ્મ યશે તાં એ અઔામા ઔયે . અને ત્રીછુ ,ં વામ્મલાદી
ફીયાદય લચ્ઙે જોકભી સ્થીતીભાં નાઙીજ, એટરે ઔે ઔળીમ ઔીંભત મા ઔાભખીયી લીના
પયલાનું ને વામ્મલાદ તયપી રેક ને લાતાટ રકલાનું. ભાય રેકઔ તયીઔેન ફીજો
અલતાય આભ ત્માયે ઔશે લાતા પ્રખતીળીર રેકઔ–લાતાટઔાય તયીઔે થમેર.
પ્રથભાલતાયભાં શં ુ ઔલી તયીઔે છરુય થડ વપ નીલડેર, યન્તુ 1945ભાં ભેં
રકલાનું ચડી દીધુ,ં વાશીત્મથી લીભુક થઈ ખમ. તે ચી દવઔા ફાદ
વામ્મલાદપ્રીતીએ ભને ‘ુન ખૃશપ્રલેળ'

ઔયાવ્મ. ભાય પ્રથભ

લાતાટવંગ્રશ

શ્રી. બખીબાઈ ખાંધીના ઙેતન પ્રઔાળન ખૃશ–ખયે ખાંલે એઔ ‘પ્રખતીળીર' રેકઔની
રુએ છ પ્રખટ ઔયે ર. ભારું જોઈને છ વયછ ેમ ઔરભ ઉાડી અને એભ લી લાતાટ–
નલરઔથાભાં એ ભાયા ઔયતાં ક્માંમ આખ નીઔી ખઈ. અવ્લર દયજ્જાની રેકીઔા
ફની પ્રખટી. અરફત્ત, એ એની પ્રઙંડ પ્રતીબાના છ ફે.
આજાદ બાયતવયઔાયે અંગ્રેછ વયઔાયના ઔેટરાઔ ફીનઆજાદ ઔામદા
લાસ્તલભાં મથાલત્ જાલી યાકેરા. છ ેભ ઔે, વયઔાયી ઔભટઙાયી ઔઈ ણ રકાણ
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લખય ભંછુયીએ ફશાય પ્રવીદ્ધ ન ઔયી ળઔે, ુયસ્ઔાય ન સ્લીઔાયી ળઔે અને જો
ુયસ્ઔાય ભે, ત એ સ્લીઔાયી તીજોયીભાં છભા ઔયાલી દેલાન. અથલા ઔદાઙ
વયઔાયી ભશે યફાની શમ ત રઈ રેલાન એલું ઔંઈઔ, ઙક્કવ માદ નથી.
આ લી ફીજી ભટી આત્તી! રકાણ ફશાય ચાલતાં ુલે અભુઔ
વયઔાયી અભરદાય ભાયપતે એ ભંછુય ઔયાલલાનુ,ં છ ેને ભાટે લી એનું અંગ્રેજી
બાાંતય ઔયી–ઔયાલી યછુ ઔયલાનુ!ં ભાયા છ ેલ ભુપરીવ રેકઔ તે આલી ભાથાઔુ ટ
ઔેભ ઔયીને ઔયી ળઔે? ભને રાખે ચે ઔે, વયઔાયી નઔયીને યીણાભે અનેઔ આળાસ્દ
રેકઔ અઔાે ‘અલવાન' ામ્મા, છ ેનું એઔ ઔાયણ આલા ઔામદા છ શળે.
શ્રી. નન્દઔુ ભાય ાઠઔ ભાયા ખાભના છ, ભુયબ્ફી ઙન્દ્રઔાન્તના છ રગુફંધુ. તે
યે ડીમભાં જોડામા, એ ુલે કુફ પ્રતીબાળાી ઔલી, લીદ્યાથી ઔાયઔીદી દયભીમાન છ
એઔ વંગ્રશ ‘વંલેદના' ણ પ્રખટેર. યન્તુ ચી, એભની ખજાદાય વછટઔળક્તી ગણી
ઔુ ંઠીત થઈ ખઈ. એનું ઔાયણ ણ ભશદંળે આલા વયઔાયી ઔાનુન છ શઈ ળઔે.
યે ડીમ ુયતી ત અભે રડત ઙરાલી ઔે ‘આ તે ઔેલ ઔામદ? યે ડીમભાં
બયતી ઔયતી લકતે ત, અભે રેકઔ ચીએ, એને તભે એઔ લધાયાની રામઔાત ખણ–
ખણાલ ચ. અને નઔયીએ યાખ્માચી, અભાયી એ છ ળક્તીનાં તભે ઔાંડા ઔાી ર
ચ?' ઈત્માદી! અભાયી રડત અભુઔ અંળે વપ નીલડી : બાાન્તય યછુ ઔયલાની
ઔરભ અભાયે ભાટે યદ થઈ. એને ફદરે ઔેન્દ્ર વયઔાયના અભુઔતભુઔ ભટા ખુછયાતી
અભરદાયને સ્ક્રીપ્ટ ફતાલી, ‘નટ બછ ેઔળનેફર'નું પ્રભાણત્ર ભેલલું એભ ઠમુાં.
યે ડીમભાં એ ભાટે અભાયા ફૉવ શતા ફીીનબાઈ યીંદાણી, છ ે જી.એન.આય.
(છનયર ન્મુજ રુભ)ભાં નઔયી ઔયતા. તે બરા ભાણવ. એઔન્દયે મ આણા
ખુછયાતી બાઈ, જ્માં વુધી વીધી ટક્કયભાં ઔઈ ન આલે ત્માં વુધી પ્રઔૃ તીએ બરા
ને નીરુદ્રલી. એટરે ઔે ભાયા નલદવ વાથી છ ેલા છ, વ્મલશાયડાહ્યા ને
ગયખૃશસ્થીલાા વીધા–વય શ્રી. યીદાણીવાશે ફ! ઉયાંત શં ુ ત લી એક્વટનટર
વલીવીવભાં ખણાઉં, ભાયા વીધાં ફૉવ ત ભીવ ભશે યા ભવાણી, ાયવી ફાનુ–
ડામયે ક્ટય ઑપ એક્વટનટર વલીવીવ, છ ેએ ઔદી ભને ખ્મ વુધ્ધાં નશીં!
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વાથે વાથે એઔ એક્વટનટર ખુછયાતી મુનીટ ણ ત્માં કરું, છ ેના ફૉવ લી
શ્રી. વુયેળ ઠાઔય, એભની વાથે ઔુ . અયલીન્દાફશે ન દલે લખેયે. ભાયે ઔાભ ઔયલાનું
ન્મુજ મુનીટભાં ફેવીને, અને શં ુ ભાણવ રગયલગય છ ેલ! જ્માયે વુયેળબાઈ,
અયલીન્દાફશે ન લખેયે ત એઔદભ અ–ટુ–ડેઈટ, ઉરા લખટના બદ્ર ભાનલી છ ેલી
યશનવશનલાાં. ન્મુજ મુનીટલાા જોડે એ રઔન કાવ વમ્ફન્ધ છ નશીં. અભે
ભાનવીઔ સ્તયે નીઙા ખણાઈએ, એભાંમ શં ુ ત નીઙતભ, છુ નીમય ભસ્ટ! આ ફધાં
ઔાયણે શં ુ ફઙી ખમ ને ભાયી આલી અણઆલડતલાી, અલીઙાયી ને અલીલેઔી
વ્મલશાયબયી નઔયીમ ુયાં વાત લટ ટઔી ખઈ! અને જીલનબય એઔ છ સ્થે
ખોંધાઈ યશે લાનું ત આભેમ આણા યાભનું ખછુ ં નશીં. ફાઔી, આછ ે આભ
ફાયડરીભાં નીલૃત્તી બખલત ફેઠફેઠ આ ન છ રકી યહ્ય શત! ચતાં એઔ
લીઙાયે ઉંડે ઉંડે ઔભઔભાં ત આલે છ ચે : જો ત્માયે નઔયીભાંથી પેં ઔાઈ ખમ શત મા
છ ેરભાં ખોંધાઈ ખમ શત, ત વયછ–ળલટયીના ઔેલા ફદશાર થમા શત!
ફાયડરી અને ળલટયીન ઉલ્લેક અત્રે આવ્મ છ ચે, ત એઔ ભજાની
ગટનાનમ (ઙભત્ઔાયીઔ) ઉલ્લેક ઔયી રઉં :
દીલ્શીભાં અભે ઈસ્ટ ાઔટ યડ (ઔયરફાખ) કાતે 872 નંફયની ઔઠી
(યશે ઠાણનું લીળા ભઔાન)ભાં યશે તાં. એભાં ઙાય કુણે ઙાય ભટા પરેર્ટવ (ઙાય ઙાય
રુભના) અને લઙભાં ભટ ઙઔ–કુલ્લ, છ ેભાં ફાઔ યમ્મા ઔયે , તેભાં ાંઙ–ચ લટની
ળલટયીમ યભતી. એ રઔની ફારયભતભાં એઔ યભત આલી શતી :
એઔ ફાઔ ફરે : ‘નલવાયી રઈ જા!'
એટરે વાભી ાટીનું ફાઔ છલાફ ફરે :
‘એઔ વાયી, ફે વાયી, ત્રણ વાયી,
ઙાય વાયી... આઠ વાયી ને નલવાયી!'
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એ છ યીતે ચી વાભું ફાઔ પયભાલે :
‘ફાયડરી રઈ જા!'
એટરે વાભી ાટીલાું ફાઔ ફરે :
‘એઔ ડરી, ફે ડરી, ત્રણ ડરી,
ઙાય ડરી... દવડરી, અખીમાય ડરી ને ફાયડરી!'
આ યભતભાં જોડાતી ળલટયીમ અનેઔ લાય ફરી શળે ઔે, ‘એઔ ડરી, ફે
ડરી... ફાયડરી!'
યન્તુ ત્માયે આ અજ્ઞાન બુરઔાને ત બાન છ નશીં ઔે ફાયડરી લી
ક્માં આવ્મુ?ં અયે ફાયડરી એ ળું? –એની છ ઔદાઙ જાણ નશીં! જો ઔે શં ુ આચુ ં
આચુ ં જાણં : આજાદી છખ
ં ના એઔ વપ વત્માગ્રશની બુભીરુે. ઉયાંત 1940–
41ના અયવાભાં ભ. ખાંધીજી ફાયડરી આશ્રભભાં ત્રણેઔ ભશીના કાવ યશે લા
આલેરા, ત્માયે અભે વુયતથી તેનાં દળટન ઔયલા ઉબાઉબા ફાયડરી આલી
ખમેરામ કયા, ત્માયે અભ લી વુયતભાં છ બણીએ.
એ છ ળલટયીએ આછ ે એ છ ફાયડરીને તાનું લતન ફનાલી દીધું ચે!
ઔેલ અઔસ્ભાત? અભે ત પક્ત 1963ભાં નઔયી ઔયલા છ ફાયડરી આલેરાં. યન્તુ
ળલટયીએ અશીંના છ અનાલીર મુલઔ ભુઔેળ દેવાઈ વાથે પ્રેભરગ્ન ઔયી રીધાં. અને
અભારુંમ લતન ફાયડરી ફની યહ્યું. આછ ે એ છ ઔાયણે શં ુ ફાયડરીભાં છ
અન્તઔા લીતાલી યહ્ય ચુ .ં વયછ ાઠઔ ત અશીંની ઔૉરેછભાં 25 લટ પ્રાધ્માીઔા
યહ્યાં. રેકીઔા–લાતાટઔાય તયીઔે અશીંથી છ બયુય કીલ્માં : ‘ખંખત્રી', વયદાયફાખ,
ફાયડરી –ફે, એ ત્માયે અભારું ખુછયાતબયભાં જાણીતું વયનાભુ.ં ( જોઔે આછ ે
ળલટયી ત વશઔુ ટમ્ુ ફ અભેયીઔા છ લવે ચે.)
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08

સર્ગ – 8

ભદ્રાવ શૉટેરભાં
વાક્ષય શ્રી. યાધેશ્માભ ળભાટએ ભાયા પ્રથભ રેકથી પ્રવન્ન થઈ રખ્મું ઔે,
‘... ખેયેછભાં ળરુ ઔયે રી ભેયેછ–રાઈપ લીળે રક છ!' એ વન્દબે રકલાનું ઔે, અભે
ગય ભાંડ્યું ભડેર ફસ્તીરત્તાભાં એઔ રારાના ખેયેછભાં, તે લાત વાઙી, યન્તુ અભાયી
ભેયેછ–રાઈપ ળરુ થઈ એ ત એઔ શૉટેરભાં– ‘ભદ્રાવ શૉટેર' છ ેનું નાભ, છ ેને
ખુછયાતી યભુજી યીબાાભાં ‘લાંઢાલીરાવ' ઔશી ળઔામ. દીલ્શીભાં દક્ષીણ
બાયતીમની લવતી ગણી, છ ે જાતજાતના વ્મલવામ ઙરાલે, ઔાા, ઉગાડા ળયીયે ,
પક્ત એઔ વપે દ રુંખીબેય પયે ને અખડમ્ ફખડમ્, ઉંઙાણેથી જડબેય ઔાંઔયા
ખફડતા શમ ને કકડતા શમ એલું અંદયઅંદય ફરે, અન્મ વાથે ભદ્રાવી
ઉચ્ઙાયલાા શીન્દીભાં વ્મલશાય ઔયે , જ્માયે વયઔાયી અથલા ઉચ્ઙ લતુ
ટ ભાં પાંઔડું
અંગ્રેજીમ ફરે છ. દીલ્શીભાં એ ફધા ભશદંળે ભદ્રાવી તયીઔે કામ, પ્રાભાણીઔ
અને નયભ ભાણવ ખણામ. ંજાફી ંજાફીને ભઔાન બાડે ન આે, પ્રથભ
વન્દખી ભદ્રાવી ઉય ઉતાયે , ખુછયાતીન નંફયે મ એ ચી છ આલે.
આલા એઔ ભદ્રાવી નાયામણને ઔયરફાખ–લેસ્ટનટ એક્સ્ટેન્ળન એયીમાભાં
આક એઔ ફંખર બાડે યાકી રીધેર અને એને ‘ભદ્રાવ શૉટેર' એલું નાભ આેરું.
લાસ્તલભાં ‘શૉટેર' ળબ્દના પ્રઙરીત બાયતીમ અથટથી આ શૉટેર છુ દા છ પ્રઔાયની,
છ ેભાં પ્રલાવી આલીને ઉતયે એલું નશીં, ઔામભી ગ્રાશઔ–ભુખ્મત્લે એઔરા ુરુ છ
ડી યશે . લો ફાદ આલી અનેઔ શૉટેર ભેં અભેયીઔાભાં જોઈ, જ્માં એઔરલામા લૃદ્ધ
ેટાબાડુતની છ ેભ ઔામભ છ ેલું યશે . એની ભારીઔી આણા ખુછયાતીની. ચતાં
ભુબુત પયઔ એ ઔે અભેયીઔાભાં આલી શૉટેરભાં યલાયી ખમેરા લૃદ્ધ છ યશે , જ્માયે
અભાયી ‘ભદ્રાવ શૉટેર'ભાં જીન્દખી ળરુ ઔયી યશે રા અયીણીત મુલાન યશે તા. ઔઈ
બટ્ટાઙામટ ત ઔઈ યાભઔૃ ષ્ણન્, એઔ જોતીનદાવ (છતીન્), ત ફીજો લી શ્રીયાભુરુ,
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ઔઈ ઙીદંમ્ફયમ્ ત ઔઈ ઙટ્ટાધ્મામ–એભ આવાભી, ડીમા, ફંખાી, ભયાઠી ને
દક્ષીણ બાયતીમ કયા, યન્તુ ઉત્તય બાયતન એઔ ણ નશીં, જ્માયે ખુછયાતી શં ુ
એઔર છ–ઔદાઙ શે ર ને ચેલ્લ! ઔાયણ એ છ ઔે, ખુછયાતી લશે લાયડાશી પ્રજા,
નઔયીએ રાખે તે ુલે ત યણી–સ્તાઈને ભાણવ વ્મલસ્થીત થઈ છ ખમેર
વાભાજીઔ શમ, ફાેમ ફની ઙુક્મ શમ. એભાં શં ુ અલાદ!
અરફત્ત, અભેયીઔી શૉટેરભાં યવડું નશીં, જ્માયે નાયામણન્ ત યવડુમં
ઙરાલે. ભદ્રાવી વંબાય, રારઔા યવભ અને ઙકા એ ભુખ્મ લાનખી તીકીતભ–
તભતી! બાતના ખા–રાડુ છ ેલા ફનાલી ફનાલીને દક્ષીણ બાયતીમ એ આકા
ંજાથી બયેટ આયખે ફન્ને ટઔં ! ગઉંની એભને જાજી ડેરી નશીં, ચતાં યટરી
ફને. ફે ટઔં આલું અપરાતુન કાલાનું ભે–વત્ત્લ ણ નશીં ને સ્લાદ ણ નશીં,
ત્રીખુણાતીત! જો ઔે ભાયા છ ેલા વાધુુરુને એ ઙારે, ઔળી ભખછભાયી ત નશીં! ણ
વયછ ત વુક્ષ્ભ યાખદ્વ ેલાી, બાલલા ન બાલલાનું એનું બાયે ! ળરુઆતભાં ઔહ્યું તેભ,
એનું ઔુ ટમ્ુ ફ, ીતાના ભૃત્મુ ફાદ, દયીદ્ર અને યાધીન, તેભ ચતાં એ રઔનું બછન
વભૃદ્ધ, બાટીમા પ્રણારીનું : ફેઉ ટઔં દાબાત, યટરીળાઔ ફને, વાથે અથાણાં,
ાડ ને ચાળ ણ શમ. એલી વયછને અદારતભાં યણીને, શં ુ ભદ્રાવ શૉટેરભાં
રઈ આવ્મ. ન વાયી ઔંની, નશીં ઔળું વારું યશે લાનું ઔે કાલાનુ.ં ભને થામ, ઔમા
વુકની આળાએ આ નાદાન ચઔયી ભાયી વાથે રગ્નથી જોડાઈને, અશીં આ
લાંઢાશ્રભભાં તશ્ચમાાં તલા આલી શળે? ણ એ વુકી શતી, આળા–અયભાનથી
ચરઔાતી એભ ત નશીં; યન્તુ યલળ ફાઔની છ ેભ ફધ આધાય ભાયા ય
યાકીને, લીશ્વાવથી ભાયી અણગડ મછના ભુછફ આલી ડેરી. ભુ ત પ્રાથટના
વભાછના ભાાભાંથી ચુ ટઔાયાન આનન્દ!
એ

શે રાં

શં ુ ઙાંદનીઙઔભાં, ઔટયા કુળશારયામભાં ભુયબ્ફી
ળંઔયરારઔાઔા વાથે યશે ત. તે ભાયા દુયના ઔાઔા થામ, એઔરયાભની છ ેભ એઔ
ભટી ઔઠીભાં, ભટ યડ બાડે યાકીને ભસ્ત યશે . એ છ ઔઠીભાં દીલ્શી કાતેના
જંડુ પાભટવીના એછન્ટ ઔાંતીરાર ઍન્ડ ઔુ ં. લાા ણ યશે તા. ળંઔયરારઔાઔા ભુે ત
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જંડુ પાભટવીભાં નઔયી ઔયલા છ દીલ્શી છઈ લવેરા; ણ ચી એ ચડી, સ્લતન્ત્ર
ધન્ધ દલાન ળરુ ઔયે ર. ન જાણે ઔેભ; ણ ઔાઔા ફશુધા ત્માં એઔરા છ યશે તા,
ઔુ ટમ્ુ ફઔફીર ફધ ખુછયાતભાં, વાલરી (જી.લડદયા) કાતે. એટરે દીલ્શીભાં
ળરુઆતભાં ભેં ભાય ભુઔાભ એભને ત્માં છભાવ્મ. જો ઔે એ શે રાં, શોંઙીને તયત
ત, થડા દીલવ ભાટે શં ુ રદી ઔૉરનીભાં, ભાયા ભીત્ર બાઈશ્રી યભણરાર ભા. બટ્ટને
ત્માં ઉતયે ર કય, છ ે ાચથી–ચેઔ શભણાં, આ ભાવીઔ ફન્ધ ડ્યું ત્માં વુધી
વાય–એલ લકત ‘અકન્ડ આનન્દ'ના તન્ત્રીદે યશી ખમા. ‘અકન્ડ આનન્દ' આછ ે
ઙારુ ચે ત્માયે તે ણ ઑર ઈન્ડીમા યે ડીમના ખુછયાતી મુનીટભાં ભાયી છ ેભ ન્મુજ
યીડય–સ્ટાપ આટીસ્ટ. અલ્ાંળે એભના પ્રમાવથી છ ભને યે ડીમભાં નઔયી ભેરી
એભ ઔશી ળઔામ, એટરે એ ફદર અદ્યાી શં ુ એભન ઋણી ચુ ં છ. યન્તુ
ક્ષભાપ્રાથટના વાથે છણાલું ઔે, એભન સ્લબાલ છયા ભુશ્ઔેર. અરફત્ત, સ્લપ્નસ્થથી
ફીરઔુ ર ઉરટ છ, એટરે ઔે લધાયે ડત રુઢીઙુસ્ત, લશે લારુ, ખણતયીદાય અને
નાનીનાની ફાફતે આ... છલાદ, લધુ લણટન ઔદાઙ નીન્દા ફની જામ. અભે ફન્ને
ઉત્તય–દક્ષીણ ધ્રુલ છ ેલા : શં ુ ઉડાઉ, યંખીર, ‘સ્લાબીભાન' છ ેલું ભાયાભાં ફીરઔુ ર
નશીં, લી નઔયી તથા જીલન ઉબમને કુફ શલાળથી રેનાય. યીણાભે યભણબાઈ
બટ્ટ વાથે ત એઔ એઔ દીલવ ભાયે ભાટે ઔયી ઔવટીન ફની યહ્ય. ખુછયાતી
મુનીટભાં ત્માયે ઔુ લ્લે નલ ભાથાં, એભાંમ ાચી ખુછયાતી–વોયાષ્ટરીમ છ ેલી ક્ષાક્ષી
ઙારે, છ ેભાં ભને ભુદ્દરે યવ નશીં.
આલાં આલાં ઔાયણે ભેં ળંઔયરારઔાઔાને ખતી ઔાઢ્ા અને એભની વાથે
ડાલ નાખ્મ. ઔાઔાનેમ ભજા આલી ખઈ. ભને ઔાભની આવ નશીં, વલાયે લશે ર
ઉઠી ઙા ફનાલું ને એઔ ટઔં , વભમ ભળ્મે, બાકયી–ળાઔ ણ ઔાલી દઉં. એલું ત
એલું, ણ ઔાઔાને તૈમાય ઙા ને કાલાનું ભે. ઔાઔામ ભસ્તયાભ છલે ા, એભને
કાલાીલાન જાજ ળક નશીં–ભનેમ નશીં! ચતાં એઔ પયઔ ભટ : ઔાઔાનાં ત્ની,
અભાયાં દેલીઔાઔીન ઔાખ આલત ભેં બાગ્મે છ જોમ, જ્માયે ભાયા ય યછ ેયછ
વયછના રાંફા રાંફા ઔાખ આલે છ. ત્માયે ત એ રેકીઔા ફનેરી નશીં; ણ
ત્રરેકન ત વયછનું છ. જો એ ફધા ભેં વંગયી યાખ્મા શત ત, આછ ે આ
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જીલનઔથા ઔદાઙ રકલી છ ના યશે ત, એટરા વયવ, વલીખત ત્ર! એ ત્ર પ્રખટ
ઔયી ળક્મ શત, ત લાઙઔનેમ ય લધુ યવાસ્લાદ વંબલત પ્રાપ્ત થાત. અને એ
પ્રવીદ્ધ ઔયી ળઔામ એલા છ શતા; ઔાયણ ઔે ઙીરાઙારુ અથટભાં તે પ્રેભત્ર શતા છ
નશીં–ન ત એભાં ક્માયે મ લેલરા પ્રેભદ્ખાય, લશારજયતાં લીળેણ ઔે લીયશીણીની
વ્માઔુ તા શતાં. ફવ તાનાં લીરક્ષણ ભન વંઙરનનું ફમાન, અભુઔ તભુઔ
વ્મક્તી પ્રત્મેના વાયાનયવા પ્રતીબાલ, તેભના ઔભટ–ઔુ ઔભટ, ઔુ ટમ્ુ ફની આત્તી–
અણખભતી આફશલા, ભુંજલણ, શતાળા, ભુમ્ફઈનખયીની કફય, યજીન્દા
અનુબલ ને ગટભા –એ ફધું છ કુફ ઙીત્રાત્ભઔએલી વફ–વઙટ બાાભાં, ેરી
ડામયી છ ેલા, છ ે લાંઙતાં, ઔેલ લતટભાન વયછ છ નશીં; બાલી રેકીઔા વયછ ાઠઔ
ણ લાંઙી ળઔામ. ભુયબ્ફી ળંઔયરારઔાઔાને ળંઔા છન્ભે ઔે બત્રીજો ઔળેઔ બેયલામ
રાખે ચે. તે ભંદભંદ શવે. ત્રણઙાય ભાવ ફાદ જ્માયે ભેં જાશે ય ઔમુાં ઔે શં ુ ત
એભન વત્વંખ ચડીને ભદ્રાવ શૉટેરભાં યશે લા જાઉં ચુ ,ં ત્માયે ચી વાઙું
યશસ્મદ્ગાટન થમું. ણ ભાયા આકામ ઔુ ટમ્ુ ફની એઔ લીયર–લીળીષ્ટતા : અભાયાં
રગ્ન આભ ત આન્તયજ્ઞાતીમ, અથાટત્ શં ુ બ્રાહ્મણ ને વયછની જ્ઞાતી બાટીમા તે
અભાયાથી નીઙી છ ખણામ. ચતાં ભાયા ઔુ ટમ્ુ ફભાંથી ઔઈએ છ એન લીયધ ત નથી
ઔમો; ફરઔે એઔાદ અણચાછત ઉદ્ખાય વુધ્ધાં નથી ઉચ્ઙામો. તેભ ઔાઔાએ ણ
અભાયાં રગ્ન આલઔામાાં, એટરું છ નશીં–શં ુ ત નાસ્તીઔ, અદારતભાં ફે રુીમાભાં
રગ્નનું પ્રભાણત્ર ાભી ઔૃ તઔૃ ત્મ! યન્તુ વયછ ઔશે , ‘થડઔ ધાભીઔ લીધી ઔયાલીએ
ને પટા ડાલીએ, ભાયાં ઔુ ટમ્ુ ફીને ફતાલલા ત ઔાભ આલે!’ એભ લીધીનું ખઠવ્મું,
ત્માયે એ ઔાઔાએ છ અભાય રગ્નલીધી ઔયાલેર–રગ્નલેદી પયતે ઙાય પે યા પે યલી
દીધેરા : લય–ઔન્મા વાલધાન!
એઔલીવ દીલવના નટીવખાા દયભીમાન ણ અભે આ ભદ્રાવ શૉટેરભાં
છ યશે રાં ને ચી યણમાં. અને એભ અભાય નીયાધાય વંવાય ઙારુ થમ. ન અભાયી
ાવે ઔઈ ખાદરાં–ખદડાં ઔે ન ત લાવણઔુ વણ, ન ૈવા, ન આયગ્મ–ફધું છ ઔેલ
અધ્ધયતાર! છ ે એઔ ાતા ખાદરાન ફીસ્તય ફનાલી શં ુ દેશયાદુન એક્વપ્રેવભાં
દીલ્શી શોંઙેર, ત્માયે ટરને ભાં યાત્રે વુલા ભાટે ફીસ્તય ફીચાલી દેલ ડે! ફવ એ
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એઔ છ ભાયી ઔુ ર અસ્ક્માભત! એટરે ભને ત છ ેલી ઔે તેલી, ણ આ ભદ્રાવ શૉટેર
પાલતી છ આલેરી. વલાયે છરલત્ ઙાનાં ફે ીત્તીમાં લારાં આલે, છ ે શં ુ
છરઔભરલત્ ી જાઉં–નાભ વયછ ણ તે છરઔભરલત્ નશીં, એટરે એને એ ઙા
બાલે નશીં. અને શવતાં શવતાં ટીઔા ઔમે છલાન એન સ્લબાલ, છ ેના વુયીણાભરુે
ભને થડી ઙા લધાયે ભે – તે છ પ્રભાણે ફયે –વાંછ ે અભારું રંઙ–ડીનય ઙારે!
ઔળી છલાફદાયી ત નશીં! ત્માયે દીલ્શી આકું ાઔીસ્તાનથી આલેરા નીલાટવીતથી
ઉબયામ, અને ઔયરફાખ લીસ્તાયભાં એભન ડાલ ભટ, એટરે એઔ આકું ઔાઙું
ફજાય ત્માં રાખી ખમેરું. ંજાફી અચ્ચા લેાયી, આણા ખુછયાતી લેાયી
છ ેલા તચડા ને લીલેઔશીણા નશીં. ગ્રાશઔને તે કુફ કાનદાનીથી આલઔાયે ,
‘આઈએ, ફૈઠીએ ત વશી, ફશે નજી! દેકને ઔા દાભ ઔઈ થડા ફેઠતા શૈ ? ઔુ ચ ઠડં ા–
ખયભ રીજીએ!' વયછને ભજા ડી જામ. તે રખબખ યછ ફજાયન આંટ ભાયલા
જામ; ણ રઈને ાચી આલે ત્માયે એઔાદ વંતરું–વટભાં ૈવા શમ, ત ફીછુ ં ઔંઈ
કયીદલાન પ્રશ્ન ઉદ્બલે ને! લી એ વસ્તુ વંતરુંમ યવશીન નીઔે, એથી અન્તે પેં ઔી
દેલાનુ.ં શં ુ ઔશં ુ, ‘રેલું છ ળા ભાટે જોઈએ?' ત એ છલાફ આે, ‘વંતયા... વંતયાંની
એટરી ત એલી વયવ ફુભ ાડતા શતા પે યીમા ઔે, શં ુ ત શીપ્નટાઈઝ્ડ છ થઈ
ખઈ!' એલા વાલ ફાઔભનની શતી એ.
ભદ્રાવ શૉટેરના બટ્ટાઙામો ને ાથટવાયથીને ણ ભાયે કયે છ ધન્મલાદ
આલા ગટે–આછ આટઆટરાં લો ફાદ, ઔાયણ ઔે આ ગટના તે ચેઔ 1950ના
નલેમ્ફયની. એલી લાંઢા–બયઙઔ ભદ્રાવ શૉટેરભાં, શં ુ એઔ ઔુ ભાયીઔાને રાવ્મ–
શૉટેરની એઔ ભાત્ર સ્ત્રી નીલાવીની, છ ેની વાથે એઔ છ રુભભાં લખય રગ્ને શં ુ
એઔલીવ દીલવ યહ્ય, ચી યણીને લી થડા દી લધુ યહ્ય. યન્તુ એઔ ણ
અન્તેલાવીએ અભાયી અમગ્મ ભજાઔ ભશ્ઔયી ઔયી નશીં, અભને છવ્માં નશીં મા ત
વયછ વાભે ઔઈએ ઔુ દૃષ્ટી વુધ્ધાં ઠેયલી નશીં! શં ુ યે ડીમ–સ્ટેળન જાઉં, ત્માયે વયછ
એઔરી ણ શૉટેરભાં ફીન્ધાસ્ત પયે . કયે કય, એ ત એઔ વોથી ભટી યાશત શતી,
ફાઔી જો છલણી થઈ શત, ત ક્માં જાત? ણ વયવ ભાણવ! રગ્નભાં ત ભેં એ

આત્ભજયભય

http://govindmaru.wordpress.com/

76

ઔઈને નીભંત્રેરામ નશીં; ચતાં રગ્ન ફાદ ભને જોતાં છ શવીને ઔશે , ‘ભી. ાઠઔ, નાઉ
મુ શે લ એ લાઈપ, શં!'
ફવ એટરું છ. લીઙાય ત ઔય, આછથી ઙાવ લટ ુલેન એ બાયતીમ
વભાછ, એભાં આલું આંધુ,ં અલીઙાયી વાશવ શં ુ ઔરું મા ત વયછ ઔયે ; ણ આભ
સ્લીઔાયી રેનાયામ ત્માયે ક્માં ભે? કયે કય ત, એ રઔ ફંખાી, અવભીમા ઔે
‘ભદ્રાવી’ શતા, એટરે છ આલા ઉદાય, નયભ તથા નીરુદ્રલી નીલડ્યા એભ ભાનું,
ફાઔી ઔઈ ંજાફી ઔે મુ.ી.લાવી મા ઔદાઙ ખુછયાતી ણ ત્માં શત ત?
જો ઔે ફીજી યીતે ત વયછને આ ભદ્રાવી શૉટેરભાં ભુદ્દરેમ પાલે નશીં–
કયે કય ભાયાભાં ઔે એ જીલનભાં ઔળું પાલલા છ ેલું તત્ત્લ–વત્ત્લ શતું ણ નશીં. વયછ ે
ઔેભ એ ફધું વશછ બાલે ને નલજીલનનાં અલ્ ઉત્વાશ વશીતેમ, સ્લીઔાયી રીધું એનું
છ આછ ે ત ભને આશ્ચમટ થામ ચે! ઔાયણ ઔે બરે દયીદ્ર ગયની ઉેક્ષીતા દીઔયી, ણ
ટેસ્ટ ફધા વયછના કુફ ઉંઙા, છ ે જીલનબય યહ્યા. એણે ઔદાી લીલેઙન
(વાશીત્મભાં) ત રખ્મું નશીં; ણ વાયા–નયવાન, દયે ઔેદયે ઔ ફાફતન એન લીલેઔ
ત ગણ વુક્ષ્ભ તથા વજાખ. વશે છ ેમ નીઙી ઔક્ષાની લાત એને ભાપઔ છ ના આલે,
તત્ઔા તીવ્રતાથી લકડી ઔાઢે. તટસ્થતામ એટરી અણીળુદ્ધ ઔે, ભાયી ઔઈ ણ
વાશીત્મ ઔૃ તીને એણે ભભતાબાલે, ગયના ભાણવની ચે ભાટે, ક્ષાતથી લકાણી નશીં.
લાંઙતા છ, ભજાઔભાં શવી પખાલી દે, ‘ચટ'! અને જ્માયે ભાયાથી ઔળુંઔ વયવ રકામું
શમ ત્માયે પ્રવન્ન પ્રવન્ન ણ અઙુઔ થઈ જામ. શં ુ ચેલ્લાં ન્દય લટથી, (આછ ે
2013ભાં 38લટથી) ‘યભણભ્રભણ'ની ઔૉરભ વુયતના ‘ખુછયાતભીત્ર'ભાં રકુ,ં ત્માયે
ભાયી નછય વભક્ષ લાઙઔ એઔ છ અને તે વયછ ાઠઔ! શલે જાણે ઔે, વાઙા
ઔદયદાન લાઙઔથી લંઙીત થમ રાખું ચુ .ં ઔાડ કયીદલાથી ભાંડીને– બરેને તે ચી
ગયનું એઔ રુચણીમું છ શમ–નાટઔ યછુ ઔયલા વુધી – બરે ને ચી તે ઔૉરેછના
ખેધયીંખ ભાટે શમ મા ત યાજ્મસ્ધાટ ભાટે શમ, વયછની લીલેઙનીમ ઙીલટ ફશુ છ
બાયે . ઔળુંમ, એઔ તવુબાય નફું એ ઔદાી ભંછુય ત ન છ યાકે.
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વ્મલસ્થીત, વયવ યીતે જીલલાનું ણ એભને અન્તયથી ખભે; યન્તુ
ક્માયે મ એન લાસ્તલીઔ અભર એ ઔયી ળક્માં નશીં. ફેશદ રકલાનું જીલનબય
ઙાલ્મુ,ં નાટઔ–ખીતખયફાની પ્રલૃત્તી ણ વતત એટરી છ ધભાઔેદાય, ઔૉરેછભાં
બણાલલાનું ત કરું છ અને લી તનભનથી નફાં, ચતાં ધુન ાચી જનુન છ ેલી :
લાતાટ સ્પુયી શમ ત એઔધાયાં વાતઆઠ ઔરાઔ એઔ છ ફેઠઔે, ફવ રખ્મા છ ઔયે .
કાલાીલાનુંમ બુરીને!
એઔ દીલવ, બયફયે ઔઈએ અભાયી ભદ્રાવ શૉટેરની ઔટડીન દયલાજો
કટકટાવ્મ. ભાયી નઔયી એલી ઔે, વલાયે મા ત વલાયવાંછ યે ડીમ–સ્ટેળન છલાનું,
ફયે ગયભાં છ. ઔદાઙ શજીમ ત્માં એલું છ શળે. આછ ે ત ફશુ ચા એને
ધ્માનથી વાંબે ચે. શં ુ ત વાંબત છ નથી; યન્તુ ખુછયાતી વભઙાય ત્માયે વલાયે
ણાનલ. ફયે એઔ અને યાત્રે આઠ લાગ્મે પ્રવાયીત થતા. એક્વટનટર વલીવીજના
છુ દા. એ પ્રભાણે ફે ઔરાઔ શે રાં અભે ઑપીવે શોંઙીએ. લશે રી વલાયે યે ડીમની
ખાડી રેલા આલે, છ ેને વાથી ‘ટરાન્વટટ આવ્મ’ એભ ઔશે અને એની વોને
બમંઔય રારઙ! ભને આ ફેઉ ઉક્તી–લૃત્તી નાવંદ... શૉટેર–કરીન દયલાજો
કરીને જોમું ત સ્લપ્નસ્થ, ભંદભંદ શવતા ઉબેરા ! સ્લપ્નસ્થ ભાણવ દેકાલડા ને
લી એભનું સ્ભીત ત વુભધુય... એભને ક્માંઔથી કફય ભળ્મા શળે ઔે, ‘યભણ ાઠઔ
દીલ્શી યે ડીમભાં ચે અને ભદ્રાવ શૉટેરભાં યશે ચે.' એટરે ભને ળધી ઔાઢમ ને ભલા
આવ્મા. યન્તુ યડીભાં વાથે વયછને જોતાં છ, એભની આંક ઙભઔી–અરફત્ત,
ઔેલ લીસ્ભમાનન્દથી. શવતાં શવતાં એટરું છ, એલું વયવ ફલ્મા ઔે, ‘શલે વયછ
વાઙી!'
આલા ઉદ્ખાય ાચ ભાયા–વયછના યીઙમનાં ફે લટન ઈતીશાવ
યણઔત શત. ભુમ્ફઈના તત્ઔારીન ત્રઔાય રખબખ ફધા છ વયછને કે, ણ
છયા લક્રદૃષ્ટીથી. એટરે સ્લપ્નસ્થેમ ઔઈ
ં ઔ એલું છ વભજી રીધું શળે. અભે થડ લકત
વાથે ‘શીન્દુસ્તાન' દૈનીઔભાં નઔયીમ ઔયે રી. એભણે એલી આળા ત યાકી છ ક્માંથી
શમ ઔે, એ છ વયછ દીલ્શીભાંમ ભાયી વાથે, ભાયી છ યડીભાં પ્રખટ થળે! અભાયા
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વમ્ફન્ધનું આ નલું ને ાઔુ ં યીણાભ જોઈને ચી ત તે કુળકુળાર થઈ ખમા.
યીઙમ ઙારુ યહ્ય ને લધ્મ. રગ્ન ફાદ અભને એભણે છ ુછ્ું ઔે, ‘અભાયા
ફીલ્ડીંખભાં એઔ ખેયેછ કારી ચે. એ યશે ઠાણરુે છ બાડે અામ ચે. તભાયે આલલું
ચે?'
વયછ તૈમાય થઈ ખઈ. ભઔાનભારીઔ રારમ કુળ. એલા ખેયેછનું ભાવીઔ
બાડું ત્માયે રુીમા ાંવઠ ઔેલ અભે છ આીએ ને અભે બાડુત લી વાલ ચઔયડાં
છ ેલાં ફારીળ! વાભાન ળીફ્ટ ઔયલાન ત ઔઈ પ્રશ્ન છ નશીં, એટરે ફીછ ે છ દીલવે
ખેયેછભાં શોંઙી ડાલ નાખ્મ. રાર અભને ફજાયભાં રઈ ખમ. થડાં લાવણ,
ડબ્ફાડુબ્ફી ને અનાછ–ભવારા એણે અભને કયીદી આપ્માં. ભેં તે વાંછ ે ગયભાં છ
બાકયીળાઔ યાંધ્માં ને એભ અભાયા વંવાયનું ભંખર ઉદ્ગાટન ણ ભેં સ્લશસ્તે છ
ઔમુ,ાં છ ે ચી ત ુયાં ખણઙારીવ લટ ઙાલ્મું. અનેઔાનેઔ અવાધાયણ
યીલતટનલાું 1950ના નલેમ્ફયથી 1989ના એપ્રીર વુધી, જ્માયે વયછનું અલવાન
થમુ.ં એન છન્ભદીન છુ નની શે રી તાયીક, 1929.

*
અનુક્રભણીઔા
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અધ્યાય –2 : બાળપણ

વખટ – 1 : યાછખઢભાં ઉચેય
ઑર ઈન્ડીમા યે ડીમની નઔયી ચડીને, ચી શં ુ વલીમેત એરઙી
ઔઙેયીના ભાશીતી લીબાખભાં, ‘વલીમેત દેળ'ની ઑપીવભાં ખુછયાતી ફુરેટીન
કાતાના લડા તયીઔે જોડાઈ ખમ. (1958) ણ શલે આ નઔયીની નઔયી લાતથી
નીયવતા છ વમ્બલે, ભાટે એ ફમાન ભુરતલી છ યાકીએ. લી શજી ત ગણાં ગણાં
‘યાક્રભ' ઔે ગણા અઔસ્ભાતનું ફમાન ફાઔી છ ચે. ણ શલે એઔલીધતાન ઔંટા
આલલા રાગ્મ, લાંઙઔનેમ ઔદાઙ આલે. એટરે લાતના ક્રભને ઉરટાલી છયા
ફાણનું ફમાન પ્રસ્તુત ઔરું : ચત્રીવ લટની ીચેશઠ!
ભાયા લતનનું ખાભ યાછખઢ (ખઠ), છ ેને અભે ઔદી ‘ખઠ' ઔશે તા નશીં, જો
ઔે આછ ે શલે ખઠ છ ઔશે લામ ચે. અભે યાછખઢ ઔશે તા, છ ે અભને કુફ પ્મારું અને
ખોયલપ્રદ રાખતું. આછ ેમ એ ઉચ્ઙાયતાં યભાંઙ છ ેલું છરુય અનુબલામ ચે. લી એ
છ ઉઙીત શતુ.ં ઔાયણ ઔે ફાયીમા યાજ્મના યાછખઢ ભશારનું થાણં અભાયા એ છ
ખાભભાં. થાણં એટરે ભશારઔાયીની (ભાભરતદાયની) ઔઙેયી, યાછખઢભાં છ વયઔાયી
દલાકાનું અને રીવ થાણંમ કરું : આભ ત આ ફધા લશીલટદાય ઔશે લામ; ણ
લશીલટ ઔયતાં લધુ ઔાભખીયી ત તે આદીલાવીને ીડલાની ને ીટલાની અદા
ઔયતા! અને અભે છ ેભાં ‘બણમા' – એ ખુછયાતી નીળા ણ અભાયા છ ખાભભાં
અને એની અન્દય છ ે સ્ટ ઑપીવ, તેનુંમ વત્તાલાય વયનાભું : યાછખઢ (યે લાઔાંઠા) :
ફર, શલે અભે યાછખઢના છ લતની ઔે નશીં? અભાયા ફધા છ વત્તાલાય
દસ્તાલેજોભાં લતન ‘યાછખઢ' છ રકામું ચે, જો ઔે થાણં અભાયા ખાભથી થડઔ દુય
વાલ નજીઔ છ ેલું છ; ણ એલું છુ દું ત શતું છ. અભારું એ કુફવુયત યાછખઢ ખાભ
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કુફ નાનુ,ં ઔદાઙ દુનીમાભાં નાનાભાં નાનું ખાભ! શીના તશે લાય પ્રવંખે અભે ખેડી–
દડા યભતા. ત્માયે ઔઈ ફીમ કેરાડી જો લડલાી બાખથી ખેડીન જોયદાય
પટઔ રખાલે, ત દડ અઙુઔ વાભી ઔતયભાં છઈ ડે – એટરું છ એનું ક્ષેત્રપ!
એઔ બાખથી ફીજી બાખ લચ્ઙે ાંઙ છ ગય, લઙભાં એઔફે ગયથા છ ેટરી
કારી છગ્મા કયી. અભાયી વાભેની રાઈનભાં ત લી ફે છ ભઔાન, જો ઔે ‘ભઔાન'
ળબ્દનું ખોયલ અભાયાં ગયને રામઔ નશીં, ‘ગય’ એટરે નશીં જુંડું ઔે નશીં ભઔાન–
ભાટીનાં બીંતડા ને ઉય દેળી નીમાં ચામેરાં. અભાયાં ગય–થાણાનાં ભઔાન ાઔાં
કયાં; ણ ડું ડું : એ જાણે વાક્ષી ુયતાં ઔે, ફાયીમા યાજ્મ અને યાછખઢનું થાણં
– એ ભધ્મઔારીન અલળે ચે. અને એભ ફરાતું ણ કરું ઔે, ાલાખઢના –
ઙાંાનેયના યાજા તાઈ યાલનું છ યાછ ભુશમ્ભદ ફેખડાએ બાંગ્મું, ચી એના
અલળેરુ છ ે ફે લાયવદાય યછલાડાં, ઔદાઙ શાડી – છખ
ં ર લીસ્તાયને ઔાયણે ટઔી
ખમાં, તે દેલખઢ ફાયીમા અને ચટાઉદેુય. અભાયા યાજાવાશે ફ શ્રી. વય
યણજીતવીંશજીની અટઔ ણ ‘યાઉર' (યાલ) રકાતી, એ છ એન ુયાલ... ફીજો
એઔ ુયાલ લી છયા જાણલા છ ેલ યવપ્રદ ચે : અભાયા યાજા ભાટે ાલાખઢનાં
ભાતા ભશાઔાીનાં દળટન દુયથી ણ જોકભી, ફાધઔ (અયાધરુ) ખણાતાં. ત્માંથી
વાય થલાનું ફને ત આડી ઢાર ધયી યાકલાભાં આલતી. ઔાયણ એ છ ઔે તેના
ુલટછ એલા તાઈ યાલે ભશાઔારીભાતા, છ ે મુલતીરુે ખયફા યભલા ઉતયી
આલેરાં, એભની વાથે દુવ્મટલશાય ઔયે ર (જાણીતી દન્તઔથા ચે) અને એભના ળાથી
છ ાલાખઢનું તન થમેરું. ચી ત અભાયા ભશાયાજાવાશે ફે ઔાળીના ંડીતને
નતમાટ અને ળાનું પ્રામશ્ચીત્ત ળધ્મું. દેલખઢનખયીભાં છ ભશાઔારીુજાન ભટ મજ્ઞ
મજ્મ, એઔ ભટું ભન્દીય ણ ફંધાવ્મું. ચીથી છ અભાયા યાછઔુ ટમ્ુ ફી
ાલખઢનાં ભશાઔારીનાં દળટન ઔયતા થઈ ળક્મા. (ઔાળીના ંડીત છખતબયની
તભાભ વભસ્માના ઉઔેર, ળાસ્ત્રભાંથી ળધી છ ઔાઢે!)
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અભાયા બાગ્મભાં ફાણનાં ઔઈ ભીઠાં વનાં ત શતાં નશીં, ચી
વંસ્ભયણ ક્માંથી શમ? પ્માય નશીં, ણ ‘ભાય' – એ છ અભાયા ઉચેયની અને
ગડતયની ખુરુઙાલી, છ ેન બયુય ઉમખ અભાયાં ફા (ભાતુશ્રી) ઔયતાં. જો ઔે એભાં
એન ઔઈ છ લાંઔ નશત. ત્માયે ‘યીલાય–નીમછન' છ ેલ બાયે કભ ળબ્દ ઔઈ
ળબ્દઔળભાંમ નશત – બાાભાં નલ ળબ્દ ણ વંજોખને લળ છ છન્ભે. ભતરફ ઔે
પ્રત્મેઔ ગયભાં ફાઔની રંખાય. જો ઔે અભાયા નાનઔડા યાછખઢભાં પઔત અભાયા
ગયભાં છ આલી ફીનછરુયી લવતી, જો ઔે એલી ‘ફીનછરુયી'ભાં અભાયમ વભાલેળ
થામ! યન્તુ આછ ે ઔલીલય છમન્ત ાઠઔને ‘ફીનછરુયી' ત ઔેભ ઔશે લામ? ફાઔીનાં
અન્મ ગયભાં ત ઔેલ એઔરલામાં લૃદ્ધ છ જીલન લેંઢાયતાં – જો એને ‘જીલન' ઔશી
ળઔામ ત! ફાઔી ‘જીલન' ળબ્દનું ખોયલ ને ભશત્ત્લ અભાયે શજી ત જોલાનું, ળીકલા–
વભછલાનું શતુ.ં શા, અભે જીલતાં ને જીલી ખમાં, એ અઔસ્ભાતના વન્દબે અભારું એ
ફાજીલન કરું. ફાઔી અભે નલનલ બાઈફશે ન, ત્માયે ભા ાવે એના શૈ માના
સ્ટઔભાં અભાયે ભાટે ઔેટરઔ પ્માય શમ ઔે તે અભાયા ય ઢળ્મા ઔયે ? ફે ત્રણ ભટાં
ફાઔના ઉચેય દયભીમાન છ સ્ટઔ કતભ! તે છભાનાની રખબખ ફધી છ
ભાતાની ચાતીભાંથી પ્માયનાં મ ાન વુઔાઈ ખમેરાં છ શમ. ચી ત ફે ટઔં
કાલાનું ભે, એ છ ફાઉચેય. ીતાજી ત શં ુ કુફ નાન શત, વાતેઔ લટન ત્માયે
છ ખુછયી ખમેરા, એટરે તેની ઔઈ માદ ભનભાં ચાઈ ઔે ચલાઈ નશીં. શા, પક્ત
એઔ છ પ્રવંખની બછલણીથી ીતાજી માદ યશી ખમા ચે : એઔ દીલવ તેએ
અભને ફન્ને બાઈને રાઔડી ભાયીભાયીને છભતાં છભતાં ઉઠાડી ભુઔેરા! ુરુ–
ીતા ફાઔને લશારથી યભાડે, એલું લતટન તે છભાનાભાં ત ઔાુરુનું છ ખણાતુ.ં
લશે રી વલાયે ઙાયાંઙ લાગ્મે ફા બેંવ દશતી શમ, એના ભધુયા
શ્રલણથી અભે થાયીભાં છયા આભતેભ વજીલતાની કાતયી ઔયલા વલીએ.
‘ઙાયાંઙ લાગ્મે' – એભ ત લતટભાન અન્દાછથી, ફાઔી અભાયા ખાભ આકાભાં
ઔઈનામ ગયે ગડીમા છ નશીં : જીલન વ્મલશાય વભમનાં ફન્ધનથી વદન્તય ભુક્ત!
દા.ત. – દાદા નક્ષત્ર (શયણાં) જોઈને નદીએ નાશલા ‘યાભ–યાભ' છતા નીઔી ડે,
ત્માયે કયે કય ત એભના એ યાભ છ જાણે ઔે ઔેટરા લાગ્મા શળે! ગણીમ લાય
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પયીમાદ ઔયે ઔે, ‘શં ુ ત બઈ, નાહ્યા ચી કાસ્વ ઔરાઔેઔ નદીએ છ ફેવી યહ્ય; ણ
ભારું ફેટંુ લશાણં લામ છ નશીં ને!' ઔદાઙ દઢ ફે લાગ્મે છ નીઔી ડમા શમ!
શયણાં એટરે ઔે ભૃખળીટ નક્ષત્ર, છ ેની ખતીસ્થીતી ફાયે ભાવ એઔવયકી છ શમ
એલ ઔદાઙ દાદાન ખ્માર! કુફ ભડે ભડે ચી વાભેલાા ખણતબાઈ
(ખણતયાભ ઔાીળંઔય ાઠઔ) ટઔયાલાું ગડીમા રાલેરા. એના ટઔયા વાંબલા
એ ત અભાયા ફારજીલનન અનેય યભાંઙ, યભાંઙઔ ભનયંછન! કાવ એ
વાંબલા દડીએ!
ફા ણ એભ છ લશે રી વલાયે ઉઠી જામ. યછ બેંવ ત દશલાની શમ
છ ને? ત્માયે યશે લાનાં ગયનાં એઔ ડકે છ ઢય ફન્ધાતાં, છ ેને ‘ઔઢ' ઔશે તા.
ચાણભુતયની ખન્ધથી અભાયી ફધાંની છ નાવીઔા ાઔી ટેલાઈ ખમેરી. ણ ભાણવ
એઔરું દુધ ીને થડ જીલી ળઔે? યટરામ જોઈએ. અભાયા ગયભાં યછન દઢ ળેય
રટ લયામ. એટરે ફાડી ફા એ છ લશે રી વલાયે ાચી ગંટીમ તાણે. ગંટીના ગય
વુણી ઉંગ આલી જામ એલા ભીઠા એ રાખે – એભ ઔશે લામ ચે ત કરું; ણ ભને ત
ાઔી ને ુયી ન વભજામ એલી ફાની દમા છ આલે, જો ઔે આછ ે ફયાફય વભજામ ચે
ઔે, ત્માયે અભાયા નીઙરા ભધ્મભ લખટનાં ઔુ ટમ્ુ ફભાં દીનબય તનતડ શ્રભ અને ઙીન્તા
અને દુ:ક, એ છ સ્ત્રીનું જીલન. એની અન્મ ઔઈને પીઔય ઙીન્તામ ના શમ, ત્માં
રાખણી ઔેલી ને ઔેલી દમા? એભાંમ ભાયી ફા ત ફાડી નલ છ લયવની ફાલ્મલમે
યણીને આ વાવયે આલેરી ને ાંત્રીવની ઉમ્ભયે ત લીધલા! ગયનું ભયણતર લૈતરું
ઔયતાં ઔયતાં, લધાયાભાં એણે અભને નલ બાઈ–ફશે નને આ દુનીમાનું અછલાુંમ
દેકાડેર.ું ખ્માર ત ઔંઈઔ એલ ચે ઔે અભે નલ નશીં; દવ બાઈ–ફશે ન શતાં. ણ
એઔ બાઈ નાની ઉમ્ભયભાં છ ખુછયી ખમેર. ઙકા કાંડલાના, દા ાડલાની, ફાય
ભાવનું અનાછ વાપવુપ ઔયીને, ભલીને ઔઠીભાં બયલાનું, લાય–તશે લાયે ૌંઆ
કાંડલાના, શીએ ધાણી–ઙણા ળેઔલાના, ભઠીમાં–ાડ લણલાનાં, ખાય ખુન્દલાની
ને વયવ ઔી ાડીને ગય આકું રીલાનું. દીલાર ધલાની લખેયે લખેયે
અયમ્ાય પયજો – મન્ત્ર ત શતાં નશીં; એટરે એઔ ભાત્ર વુરબ મન્ત્ર તે ફાડી
ખૃશીણીન ફે શાથલા નાયીદેશ!
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આલી ઉેક્ષીત દુ કીમાયી નીયાધાયીભાં, અભાય ફાઔન કય લારી–
લડીર તે લખડ. છખ
ં રનાં જાડલાં ને જાાં, નદીની ઔયાડ ને ઔતય, નીતમુ,ાં ઔાઙ
છ ેલું સ્લચ્ચ નીભટું ાણી ને ળીત–શં ુપાું યે તા બાઠુ ં – એ છ અભાયાં ભા–ફા,
બાઈબાંડુ ઔે દસ્ત! જાડ ઉય ઙઢીએ, ત્માયે ભાની શં ુપાી ખદભાં રામા શઈએ,
એલ આશ્વાવઔ આત્ભીમ અનુબલ થામ. એ છ યીતે નદીના બાઠાભાં અરભસ્ત
ડ્યા યશીએ, ત્માયે ભાન ક ઔેલ લશારવમ શમ એની આચેયી ઔલ્ના પ્રખટે.
અભને છખ
ં ર છ ગય રાખે એલા અભે છખ
ં રી, જાડલાં છ અભાયાં દસ્ત! આછ ેમ
લન–લટતનાં દળટન ભને જીલન્ત અસ્તીત્લન અનુબલ આે. છમન્તબાઈ અથાટત્
ઔલી છમન્ત ાઠઔે ત ઔાવ્મ ણ રખ્મું ચે : ‘થડ લખડાન શ્વાવ ભાયા શ્વાવભાં!' છ ે
ભનેમ રાખુ ડે. ખાભની ુલટ દીળાભાં ખાઢ છખ
ં ર, તે અભાયા ગયથી એઔ થ્થયલા
છ ચેટ.ે
ભારું ભખછ શે રેથી છ ગણં અટટું : એઔ ફાછુ નાછુ ઔ રાખણી અને
બાલના ીડે, ણ એની રુંધામેરી અબીવ્મક્તી તપાનથી! આભ ફીજી ફાછુ શં ુ,
ભાનીમ ન ળઔામ એલ એઔ જારીભ તપાની ચઔય, ઔઠય, રાખણીશીન અને વાલ
અલીતય, અલીઙાયી, ખાભરઔમ ભાયાથી વાલઙેત યશે . ગયભાં ને ફશાય તડપડ
ઔયી ાડું અને એભ, ખાભ આકાની પયીમાદ ગયે રાલું. ફા ણ ફીઙાયી ળું ઔયે ?
ભને પટઔાયે , એટરે ખાભ રઔ ઙુ! પીમાભાં વુતેરાં ઔુ તયાંની ુંચડીમ કેંઙું ને
ખધેડાને ુંચડે ડબ્ફ ફાંધી દડાલું, ઔઈનું ખાડું નીઔે, ત ઙઢી ફેવું અને ચી
ખાડાલા ખા આીને શાંઔી ઔાઢે ત્માયે ાચ ફા આખ પયીમાદ ઔરું... ખાભના
દસ્ત વાથે ને ગયનાં બાઈબાંડુ વાથેમ ભાયાભાયી ઔરું ને ચી યડાય! વુતેરાં
ફાઔને ચચ
ં ડે ીને છખાડું ને યડાલું, ફા ાવે લાયંલાય કાલાનું ભાખું ને ચી કાલા
ત ભાય છ ભે! ઔઈના લાડાભાં ગુવી, ફયડી ઔે છભરુકી જુડું ને ચાનભાન કાઈ
જાઉં. ગયભાં ઢાંઔેરું–ઢફુયેરું ઙયીને કાઈ જાઉં. નીળાે છલાનું ભને ખભે છ નશીં;
વભજાલી–ટાલીને કીસ્વાભાં ઔળુંઔ કાલાનું બયી આીને ફા નીળાે ભઔરે, ત
યસ્તાભાં છ ફધું જાટીને ાચ આલું. ફા ફીઙાયી ઔેલી તીવ્ર ીડાતી શળે, એની
ઔલ્ના શલે ભને આછ ે અવહ્ય ીડે ચે. ત્માયે ત ફા ળું ઔયે , લઢે : ‘ભુઆ, બણીળ
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નશીં, ત બાબીનાં ઠુશ
ં ા કાઈને ળીમા ડી યશે છ!ે ' થડ ઉલ્લેક આખ આલી
ખમ. અને ભાયી એ યાક્રભ ખાથા, આછના યભણ ાઠઔને કનાયા ત ભાની
ળઔે છ નશીં – ટટર ભેટાભપોવીવ!
શઔીઔતે ત, આલાં ફધાં છખ
ં રી તપાન એ ભાયી આન્તયીઔ અસ્લસ્થતા,
ભુંજલણ અને શૈ મા–ીડનન છ આલીબાટલ શળે – શત. શં ુ ઔેલ ઉેક્ષીત તથા
નીયાધાય, દુ કીમાય ફાઔ, જ્માયે દુનીમાને જોઈને ભનભાં ઔળીઔ ન વભજામ એલી
ીડા–ભુંજલણની રાખણી ઉભટે, છ ે અન્દય ને અન્દય ાચી ખુંખામા ઔયે , એને
ઔણ વાંબે ને ઔણ વભછ ે? ત્માં વશાનુબુતીની ત આળા છ ઔેલી? શં ુ પઔત
ભનભન યીફામા ઔરું. ભારું ભન ગણં છ લીઙીત્ર ઔુ તુશર, બમ અને ફારીળ વેક્વના
ગ એભાં ઉચળ્યા ઔયે . એલું અન્મત્ર ઔયે રું લેધઔ લણટન અત્રે થડું ટાંઔું :
યાત્રે ઠયતી ઙીન્તા છ ેલા તાણા પયતે ફેઠર
ે ાં સ્ત્રીુરુ બેખાં ભીને
બુતપ્રેત ને વ્મબીઙાયની લાત ઔયે ચે. ફધાં જાતે છ પ્રેત છ ેલાં રાખે ચે. અશીં દયે ઔ
ભાણવ વ્મબીઙાયી ચે, દયે ઔ ભાણવ ભયીને બુત થામ ચે. ભને ઉંગ આલતી નથી.
ભટા ભાણવની લાત લચ્ઙે ફેવલાન ભને શક્ક નથી. આંક ભીંઙીને કાટરાભાં ડમ
ડ્ય ખુઙુ વ્મબીઙાયની ને બુતપ્રેતની યશસ્મભમ ફીશાભણી લાત વાંબળ્મા ઔરું
ચુ .ં વ્મબીઙાયની લાત થડીગણી વભજામ ચે. બુતપ્રેતની લાતથી અંખઅ
ે ંખ બમ
પ્રવયી જામ ચે. શં ુ ધ્રુજી ઉઠુ ં ચુ .ં ફધાં વુઈ જામ ચે. ચીમ ભને ઉંગ નથી આલતી.
યાત્રે ઉઠલું ડે ચે. ફાને ફુભ ભારું ચુ .ં ફાની ઉંગ ફખડે ચે. ફા ભને લઢી ઔાઢે ચે. શં ુ
બમન ભામો ખદડાભાં ખટટ રાઈ જાઉં ચુ .ં ખામત્રી ભન્ત્રન જા છલા રાખું
ચુ .ં બમ દુય નથી થત. ભને થાયીભાં છ ેળાફ થઈ જામ ચે. વલાયે ભાય ડે ચે.
દીલવે ણ ફીઔ રાખે ચે. દુય શાયફન્ધ ઉબેરા બુકયા ડુખ
ં યા જોઉં ચુ .ં
ઔળું વભજાતું નથી ને ભનભાં ને ભનભાં ખુંખાઉં ચુ .ં વુયછ ઉંઙ ઙઢે ચે ને નદીનાં
ઔાાં ફન્ધીમાય ાણી લધાયે ઔાાં ને ઉંડા રાખે ચે. એભાંથી વડતાં ાન્દડાંની લાવ
આલે ચે. ઔતયભાંથી રાતાંચુાતાં ળીમાલાં ાણી ીલા ઉતયી ડે ચે. ઔાા
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ભાણવ ઔભયફુડ ાણીભાં ઉબા ઉબા ભાચરી ઔડે ચે. સ્ત્રીની કુલ્લી ચાતી
જોઈને છફરું ઔુ તુશર થામ ચે.
નદીભાં સ્ભળાન ચે. વાભે ઔાંઠથે ી ભુડદાં આલતાં દેકામ ચે. ડાગુ
જાંજભૃદંખ લખાડતા ખાતાખાતા ઙારી આલે ચે. ક્માયે ઔ ભડદું ઠાઠડીભાં ફેવાડેરું
શમ ચે. ભને ભડદાંની ફશુ ફીઔ રાખે ચે, ખબયાઈ જાઉં ચુ .ં ફા ભને કાટરાભાં
વુલડાલીને યાભયક્ષાસ્તત્ર ફફડે ચે. ઙીતાના રાર બડઔા ટેઔયા ઉયથી સ્ષ્ટ
દેકામ ચે. યાત્રે ભવાણભાં બુતબડઔા દડે ચે. ઙઔરે ઉબી યશીને સ્ત્રી ચાતી ઔુ ટે
ચે ને યાજીમા ખામ ચે. ઔેટરીઔ આટી ડે ચે. ભને ભૃત્મુ કુફ યશસ્મભમ રાખે ચે,
ભૃત્મુની કુફ ફીઔ રાખે ચે. ખાભની એઔેએઔ ફુઢ્ઢી સ્ત્રી ડાઔણ ચે. ભેરી લીદ્યા વાધે ચે
ને ફાઔને કાઈ જામ ચે. ઔાી ઙોદળની યાતે ભવાણભાં રઔ ભેરી વાધના ઔયલા
જામ ચે. એ જોલા છલાની શીમ્ભત ભાયાભાં નથી, ઔઈનાભાંમ નથી. વલાયે યે તીભાં
ઔડીમાં ને લડાં ડેરાં દેકામ ચે. ફેવતા લયવની અન્ધાયી યાતે ખાભને ાદય ફઔરું
લધેયલાભાં આલે ચે. અભે જોલા છતાં નથી. ફઔયાનું ઔરુણ, રાઙાય, રુદન વંબામ
ચે. બુલા ધુણે ચે. વલાયે ફઔયાના ખનું તયણ રટઔાલેરું જોલા ભે ચે. (શે રાં
દયે ઔ ખાભડાની બાખે આલાં તયણ રટઔાલલાભાં આલતાં, ખાભભાં બુત–પ્રેત ઔે
યખઙા ન ત્રાટઔે એલી ભાન્મતાથી)
ભને સ્ત્રીની ફીઔ રાખલા ભાંડે ચે. સ્ત્રી ભને ભાયા ઔયતાં ઔઈઔ છુ દું છ,
લીઙીત્ર પ્રાણી રાખે ચે. એના લીળે ભનભાં કુફ ઔુ તુશર જાખે ચે, ન વભજામ એલું.
ઔદાઙ રબાભણં ઔુ તુશર. શં ુ ટરે ફેઠ ફેઠ ઙભાવાનાં ઔુ તયાં જોમા ઔરું ચુ .ં
ખાભભાં ભાણવ ઔયતાં ઔુ તયાં લધાયે ચે. ઙભાવાભાં એભની લવતી એઔદભ લધી જામ
ચે. ચઔયી ળયભથી ભોં આડાં પે યલી જામ ચે. ભટા ભટા ઔુ તયા એઔફીજા
વાથે કુનકાય રઢે ચે, રશીરુશાણ થઈ જામ ચે. ઔુ તયી બાતનાં ળઔયાં ઙાટતી
નીરે બાલે જોમા ઔયે ચે. ભને ઔુ તયાની દમા આલે ચે. ફઔય ફઔયીન ીચ ઔયે
ચે. ફઔયી જીલ રઈને બાખે ચે. ભનભાં ને ભનભાં બખલાનની અલઙંડાઈને બાંડું ચુ .ં
ફઔયાની ણ ભને દમા આલે ચે. ભને આ ફધું લીઙીત્ર છ નશીં; બમઔાયઔ રાખે ચે.
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દીલવબય દુનીમાનાં જાતજાતનાં યશસ્મ લીળે લીઙામાટ ઔરું ચુ ં ને ભુંજાઉં ચુ .ં ઔઈને
ુચાતું નથી, ઔઈ છલાફ ણ આતું નથી. ફધા ભને ખાંડ ઔશે ચે.
અભે ચઔયી વાથે જાતજાતની યભત યભીએ ચીએ. ભટા બાખની
ઔઢખ
ં ી શમ ચે. ક્માયે ઔ ત ચઔયીને યાણે એલી યભતભાં કેંઙલી ડે ચે. અભને
એભાં લધાયે યવ આલે ચે. ખાભના ફધા છ નાના ચઔયા ખન્દી લાત લીળે ગણં
ગણં જાણે ચે. તે ભને એલું ફધું ળીકલે ચે. ભને ભજા નથી આલતી, ાન ડય
રાખે ચે. છયા ભટા ચઔયા એઔાન્ત જોઈને ચઔયીને લખી ડે ચે. ભાયાભાં
એલી શીમ્ભત નથી; ણ એ જોલાનું ભને ખભે ચે. ચઔયી ઙીવ ાડે ચે ને અભે
ફધા બાખી છઈએ ચીએ. ચી ફાુજી અભને ભાયે ચે. ભને ણ લખય લાંઔે ભાય
ડે ચે. ચી ફધાં ફધું બુરી જામ ચે. ણ ભાયા ભનભાં યશસ્મભમ ફીઔ બયાઈ યશે
ચે.
નીળાભાં અભાયી વાથે ફે ઙાય ચઔયી ણ બણે ચે. આઠદવ લટના
અભે આઠદવ લટની ચઔયી વાભે ઔુ દૃષ્ટીથી છ જોઈએ ચીએ. અભે વીનેભાનું
નાભ વાંબળ્મું નથી. ઔઈ દેળીયદેળી ઙડી લાંઙી નથી. ચતાં પ્રેભ ઔયતા અભને
આલડી ખમું ચે. અભને પ્રેભ ઔયલાનું ભન થામ ચે. અભે રાખ જોઈ ઙુમ્ફન ઔયી
રેલાની મછના ગડ્યા ઔયીએ ચીએ. ભટા ચઔયા તેભ ઔયી ણ આલે ચે.
તે તાનું યાક્રભ લણટલે ચે. શં ુ ડયઔ ચુ .ં ભને કુફ રાખી આલે ચે. શં ુ શતાળ
થઈ જાઉં ચુ .ં
અશીં ફધું યશસ્મભમ અને બમંઔય ચે. યાત ગણી ફીશાભણી ચે. યાતે
ઔઈન ઔઈ ુરુ ચીનાું ઔયલા નીઔે છ ચે ને ગયભાં એના લીળે ગુવુવ લાત
ઙારે ચે. અન્ધાયી યાતે ાદયના લડ ઉયથી વખતા ઔરવા કયતા દેકામ ચે, જો
ઔે ભને ઔદીમ એ દેકાતા નથી. સ્ત્રી અને ફાઔને લાયંલાય બુત ેવી જામ ચે.
તે ફીભાય ડી જામ ચે ને ચી ધુણે ચે. ધુણતાં ધુણતાં જાતજાતનું યશસ્મભ ફરે
ચે. ફાુજી શનુભાનઙારીવાન ાઠ ઔયે ચે ને ચી શનુભાનજી છ ેલા ઉચાા ભાયતા
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બુતને બમંઔય ભાય ભાયે ચે. બુત દમાભણં ફરે ચે, યડે ચે ને ચી ઙાલ્મું જામ ચે.
ભને બુતની કુફ ફીઔ રાખે ચે ને ફાુજીની ણ ફીઔ રાખે ચે. ભને ક્માયે મ બુત
ેવી છતું નથી. કુદ ફાુજીને ણ જંડ ેવી જામ ચે. તે રુંખી લાીને ભુવરભાન
છ ેલા ઙાા ઔયે ચે. દાદા ઔારાલારા ઔયે ચે ને જંડ ઙાલ્મ જામ ચે. તે ભન્ત્રેરું ાણી
આત જામ ચે. દાદા ગયભાં ભન્ત્રેરું ાણી ચાંટી દે ચે. ભને એ ાણીની ણ ફીઔ
રાખે ચે. એભાં ખ ન ડી જામ એભ દીલવ વુધી ફઙાલી ફઙાલીને ઙારુ ચુ .ં યાત્રે
ભાણવને વા ઔયડી જામ ચે. વા ઉતાયનાયા ફડલા ડાઔરું લખાડતા બમંઔય
ઔીરઔાયી ઔયે ચે. દુયથી વંબામ ચે ને યાતના ઔાા અન્ધાયાભાં ચી ભયામ ચે.
દુય દુયના ખાભડાભાં બછન ફેવે ચે. યાતબય ભૃદંખન એઔધાય અલાછ વંબામા
ઔયે ચે. ફીઔથી ઉંગ ઉડી જામ ચે. તાલના લાલડભાં ભાણવ ભાતાન યથ ઔાઢે ચે.
ઔટભાં ીી ભાા નાકેરું ફઔરું તખેડતા, ધુણતા ભન્દીયે જામ ચે ને ભાતાજીને
ભાટીના ગડા ઙઢાલે ચે. ફીમાના લાલડ પાટી નીઔે ચે. ળીતાનાં ઙાઠાંલાાં
ફાઔને ઉંઙઔીને ભાણવ જાંજ લખાડતાં, ખાતાં–ખાતાં ફીમાદેલને ખે રખાડી
આલે ચે.
ચઔયી નદીભાં નાશલા ડે ચે. શં ુ ચાનભાન ઔુ તુશરથી એભને જોમા
ઔરું ચુ .ં એભના ઉવતાં સ્તન જોઈને ભને કુફ આશ્ચમટ થામ ચે. તે ઢાંઔલાની
ઔળીળ ઔયે ચે. ળા ભાટે? ભને નથી વભજાતું. શં ુ ણ એભની વાથે નાશલા ડું ચુ .ં
એભને સ્ળી રેલાનું ભને કુફ છ ભન થઈ આલે ચે. કુફ ફીઔ રાખે ચે. ક્માયે ઔ
શીમ્ભત ઔયી નાંકું ચુ .ં આકા ળયીયભાંથી એઔ લીઙીત્ર પ્રઔાયની જણજણાટી વાય
થઈ જામ ચે. ચઔયી ભને એભની વાથે યભલા નથી દેતી. ક્રુય થઈને શાંઔી ઔાઢે ચે.
ભટી સ્ત્રી ત વાલ નગ્ન થઈને નદીભાં નાશલા ડે ચે. આધેડ ુરુ ઔતયાતી
નછયે એભને જોતા ઙાલ્મા જામ ચે. શં ુ જાડ થે ચુ ાઈને એભને જોમા ઔરું ચુ .ં
ળયીયભાં બમંઔય વલાટ થઈ આલે ચે. શં ુ જાડ વાથે ભાયી જાતને દફાલું ચુ .ં
અભે ચઔયા જાડીભાં વન્તાઈને એઔરા એઔરા ‘અછુ ખતું' યભીએ
ચીએ. અભને ઔઈ ુચતું નથી, ઔઈ યઔતું નથી. અભાયી ાવે ફીછુ ં ઔંઈ યભલાનું
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ણ નથી. છયા ભટા ચઔયા જાતજાતની લાત ઔયે ચે. ફશાયની દુનીમા લીળે
અભે ઔળું જાણતા નથી. પઔત આટરું છ જાણીએ ચીએ, અને એથી એ છ ફરીએ
ચીએ ને એ છ યભીએ ચીએ. યાત્રે ગયભાં બુત–પ્રેતની, ત ક્માયે ઔ ઈશ્વયના
ઙભત્ઔાયની લાત વાંબું ચુ .ં દફામેરા અલાછ ે થતી ચીનાાની લાત ણ
વાંબળ્મા ઔરું ચુ .ં દીલવે નદીઔાંઠ,ે જાડીભાં વન્તાઈને અભે એલી છ લાત ઔયીએ
ચીએ. શીમ્ભતફાછ ચઔયા તાનાં યાક્રભની લાત ઔશે ચે. યાત્રે દાદાને
ભોંએથી વાંબેરી બખલાનની લાત ત્માયે માદ આલી જામ ચે. ભને થામ ચે, શં ુ કુફ
ાી આત્ભા ચુ .ં ટેઔયા ઉય દેળી દારુની દુઔાન ચે. ાવેથી વાય થતાં દારુની લાવ
આલે ચે. ભને કુફ ભીઠી રાખે ચે. અભને ળીકલલાભાં આલે ચે ઔે દારુ ફશુ છ ફુયી
ઙીછ ચે. ચતાં ભને દારુની લાવ ખભે ચે. ફીડીની લાવ ણ ખભે ચે. કયે કય શં ુ કુફ
ાી ભાણવ ચુ .ં ..
તે વભજાલે ચે, આલું આલુ ઔયે ત ફાઔ થામ. ભાયે ખે ઉતયતું
નથી. શં ુ લીયધ ઔરું ચુ .ં ખાભના વાયા વાયા ભાણવના દાકરા આું ચુ ,ં ‘આલા
વાયા ભાણવ તે આલું કયાફ ઔાભ ઔયતાં શળે?' તે ભને ભુયક ઔશે ચે ને ભાયે ચે.
ચતાં ભને રાગ્મા ઔયે ચે ઔે તેભના ઔયતાં ભાયાભાં ગણી લધાયે ફુદ્ધી ચે. તે ફધા
કુફ ફલાન ચે, શં ુ ઔદીમ ન ઔયી ળઔુ ં એલાં યાક્રભ તે શવતાયભતા ઔયી આલે
ચે. ભને ભાયી જાત કુફ શીણી રાખે ચે. શં ુ લીઙારું ચુ ં એલું અશીં ઔઈ લીઙાયતું નથી.
ભને વભજામ ચે એલું અશીં ઔઈનેમ વભજાતું નથી. ફધા ભને ખાંડ ઔશે ચે. ભને ણ
ળંઔા થામ ચે ઔે છરુય ભાયાભાં ઔંઈઔ કડ ચે. શં ુ ફધાની લચ્ઙે ળીમા
ળીમા પરું ચુ .ં ઔઈ ભને લકાણતું નથી. લશાર ઔયતું નથી. લકાણના
રાખણીબમાટ એઔ ળબ્દ ભાટે શં ુ તયપડું ચુ .ં તે ળબ્દ ક્માંમથી નથી ભત. ફધાં
તયચડે ચે, તીયસ્ઔાયે ચે. ભાયે ચે. ફશાયની રુાી સ્ત્રી ભને અલખણે ચે ત્માયે
લી કુફ રાખી આલે ચે, યડલું આલી જામ ચે. રુાી સ્ત્રીનું ભને કુફ આઔટણ
ચે. ણ એભની ભને ફીઔ રાખે ચે. એભની વાથે ફરલાની ણ શીમ્ભત નથી થતી.
ઔઈ અભસ્તીમ ભને ફરાલે ત કુફ આનન્દભાં આલી જાઉં ચુ ,ં તેભની ભશે યફાની
ભેલલા જાતજાતનાં ઔાભ ઔયી ચુ ટું ચે. તેભની આખ ળયભાત ળયભાત ઙાંરી
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લાત ઔયલાની શીમ્ભત ઔરું ચુ .ં તેભની નછય, તેભનું સ્ભીત, તેભન અઔસ્ભાત ભી
છત સ્ળટ ભને ધન્મ ફનાલી દે ચે. રગ્નપ્રવંખે વાયાં વાયાં લસ્ત્ર શે યીને ચઔયી
ઉત્વાશથી શયે પયે ચે, ખીત ખામ ચે. એ ફધું જોઈને ભને તીવ્ર લેદના છ થામ ચે.
પ્રવંખન આનન્દ શં ુ ક્માયે મ ભાણી ળઔત નથી. ચઔયી ખોયી વ્રત ઔયે ચે, નલાં
ઙણીમાઙી ઉય નલી ઢણી ઢે ચે, નદીએ નાશી આલે ચે, લા ચુ ટ્ટા યાકીને
પયે ચે એ જોલાનું કુફ ખભે ચે. ણ ફધું ઔણ જાણે ઔેભ ઔરુણ અને અથટ લખયનું
રાખે ચે.
ભટા ભાણવ ભને ફીરઔુ ર ુચતા નથી. તેભના ભનભાં ભાયી ફુદ્ધીની ઔંઈ
છ ઔીમ્ભત નથી. શં ુ ભાયી ફુદ્ધી ફતાલી આલા એભની આખ અવમ્ફદ્ધ લાત ઔરું
ચુ .ં તે ભને ઔાભ વોંે ત વારું રાખે ચે. ભાયી ભુકટતાને શવે ત ણ ખભે ચે. ભટે
બાખે તે ભને અલખણે ચે અથલા ક્માયે ઔ અભાન ઔયીને ઔાઢી ભુઔે ચે અને ત્માયે
લી ય લધુ દુ ક થામ ચે.
ઔુ દયતની યભણીમતા ભને ખભે ચે, ણ એ જોઈને ઔદીમ આનન્દ, ળાન્તી
ઔે ઉત્વાશન અનુબલ નથી થત. ભુંજલણ અને બમ છ અનુબલામ ચે. આઔાળ,
વુયછ, તાયા, વલાય, વાંછ, ડુખ
ં ર, નદી, તાલ, કેતય, પ્રાણી, ક્ષી,
ં ય છખ
ભાનલી ફધું બાયે ખુઢ યશસ્મભમ રાખે ચે ને ન વભજામ એલી ખબયાભણ થામ ચે.
યભણીમતા ને ઔયારતા શમ્ભેળાં વેબે થઈ જામ ચે. યાત્રે એઔધાય લયવાદ
લયસ્મા ઔયે ચે. ચારું ફીશાભણી યીતે કડકડે ચે. એઔધારું ાણી ડ્યા ઔયલાન
અલાછ ખુંખાભણ ેદા ઔયે ચે. નદીભાં બાયે ુય ઙઢે ચે. ગુગલાટ વંબામા ઔયે ચે
ને યાત લીઔયા રાખે ચે. દાદા ફે ઔરાઔભાં વ ઈંઙ ાણી ડી ખમાની લાત માદ
ઔયે ચે. ઔુ દયત ક્રુય અને ફીશાભણી રાખે ચે. આશ્ચમટ અને બમથી યે રનાં ટનફન્ધ
લશી છતાં ાણી જોઈ યશં ુ ચુ .ં ઙાન્દનીભાં ભને લેદનાબયી, જંકનાબયી ભુજ
ં લણ થામ
ચે. ફધું વુન્દય; ચતાં યામું રાખે ચે. ભાયે ઔળુંઔ જોઈએ ચે, આ ફધું ઔેલ જોઈને
ન ભાણી ળઔામ એલી ઔંઈઔ ન વભજામ એલી લીઙીત્ર રાખણી થમા ઔયે ચે. શં ુ ઉદાવ
થઈ જાઉં ચુ .ં ડુખ
ં યાના દુખટભ ઢાલ ઙાન્દનીભાં ગણા છ યીમાભણા રાખે ચે.
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નદીના બાઠાભાં ઔાંઠાના જાડના ઔાા ડચામા ડે ચે. નદી યભણીમ ઔયતાં લધુ ત
બમપ્રેયઔ રાખે ચે. ઙાન્દનીભાં કેરલા નીઔેરી ઙીફયી ને તાુડીના ઙીં.. ઙીં...
ને ટપ્ ટપ્ અલાછ અલાયનલાય વંબાઈ જામ ચે, ઈષ્માટ ને જંકનાની રાખણી જાખે
ચે. ફેવુભાય પુર કીરે ચે. ભને પુર ઙુંટલાની ક્માયે મ ઈચ્ચા નથી થતી. એ જોમાં
ણ છતાં નથી. વુંલાી ધુ ઠડં ી ને ભીઠી રાખે ચે. એના ઉય લૃક્ષના ઙાન્દ્ર
ડચામા ડે ચે. એભાં આટલાનું ભન થામ ચે; ણ એથી ળાન્તી ઔે આનન્દ ભળે
એલી કાતયી નથી થતી. ઔળું નીયેક્ષ ભાણી ળઔાતું નથી ને અેક્ષા ુયી વભજાતી
નથી. ભન ભુંજામા ઔયે ચે. લાડ ીાં ીાં પુરથી ચલાઈ જામ ચે. ધયતીભાંથી
વયતા બેછની ભીઠી વુખન્ધ આલે ચે. નદીનાં ાણી એઔદભ નીભટાં ઔાઙ છ ેલાં
લશે ચે. વાંછના અભે ચઔયી વાથે આંખણાભાં યભીએ ચીએ. ધુના ભાતાજી
ફનાલીએ ચીએ ને ીાં પુરથી ળણખાયીએ ચીએ. ફધું લીાદુણટ રાખે ચે. વાંછ
વોથી ઉદાવ, કીન્ન અને નીયાળાપ્રેયઔ રાખે ચે.
ળીમાાભાં ફયના વુમટ ફયાફય લાડાની આંફરીને ભાથે આલે ચે. એનાં
દકણાદાં ઔીયણ વીધાં અભાયા લાડાને ટરે ઉતયી આલે ચે. શં ુપાા તડઔાભાં
ફેવી યશે લાનું ભન થામ ચે; ણ લકત વાય ઔયલાનું ભુશ્ઔેર રાખે ચે. કારીકભ
આઔાળ જોઈને ભન ઉજ્જડ થઈ જામ ચે. ાન્દડાં લખયનું ળીભાનું તતીંખ જાડ
ઢયના શાડીંછય છ ેલું બમંઔય રાખે ચે. તાના દીલવભાં દુયના ડુખ
ં યાભાં અઙુઔ
દલ રાખે ચે. અન્ધાયી યાતે અલીયત વગ્મા ઔયતા ડુખ
ં યા કુફ બમ અને આશ્ચમટ
પ્રેયે ચે. ઉંગ નથી આલતી ને ફીશાભણાં સ્લપ્નાં દેકામા ઔયે ચે. દસ્ત વાથે
ભવાણભાં પયલા છલાની શીમ્ભત ઔરું ચુ .ં ઙીતા છરતી શમ ત્માયે નથી છત.
ભવાણભાં યાકની ઢખરી ઔયીને ઉય ાણીન ઔય ગડ ભુઔેર શમ ચે. ઔળું
વભજાતું નથી. નદીનું ઔાું ાણી ભૃત્મુ છ ેલું છ યશસ્મભમ રાખે ચે. શં ુ કીન્ન,
બમગ્રસ્ત છ ેલ થઈ જાઉં ચુ .ં સ્ત્રીન અલાછ ભીઠ શમ ચે ને ઙશે યા ઙખ્કા શમ
ચે. ભાયા ઔયતાં તે ઔંઈઔ ઉંઙી જાતનાં પ્રાણી રાખે ચે. બખલાને ભને સ્ત્રી ન
ફનાવ્મ અને ભને દુ ક થામ ચે. રઔ અશીં સ્ત્રીને શરઔી ખણે ચે; ચતાં ુરુને
સ્ત્રી લીળે કુફ યવથી રબાભણી લાત ઔયતા વાંબું ચુ .ં
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અભે ફધાં છ ખયીફ ચીએ. ફીજાં અભાયાથી ય લધુ ખયીફ ચે.
ફાઔને જીલડાલલાભાં છ ભાફા ભયી યલાયે ચે. ડવા યસ્તા ઉય છ બુકે
તયપડી ડે ચે ને ભયી જામ ચે. યછ એઔાદ ભયે રા ઢયને ઙભાય ઙાય ખે ઉંધું
ફાંધી, રટઔાલીને ઔતયભાં ઢવડી જામ ચે. ભયે રા ઔુ તયાને ખે દયડી ફાંધીને કેંઙી
જામ ચે. ધુભાં એન ઙીર ડે ચે. એ ઙીર ંખતાં અભને કુફ ડય રાખે ચે.
બુરથી ખ ડી જામ ચે ને ફીઔથી ઔમ્ી જાઉં ચુ .ં ઔતયભાં છલાનું ઔુ તુશર થામ ચે
ને ઢયનું અઔફન્ધ ડેરું ઉગાડુ,ં ફીશાભણં શાડીંછય જોઈ ખબયાઈ જાઉં ચુ .ં ભયણ
છ ડયાભણં ને ખેફી રાખે ચે.
ફે કેતયલા દુય છખ
ં રભાં ળીલનું ભન્દીય ચે. અભે એને ભશાદેલ ઔશીએ
ચીએ. અભે લાયંલાય ત્માં છઈએ ચીએ ને યાત્રે ાચા પયીએ ચીએ. ાત યસ્ત,
ખાઢા, અન્ધાયા છખ
ં રભાં ડેરા ઙઔતા વા છ ેલ રાખે ચે. યસ્તાભાં ઔતય આલે
ચે. ળીમાલાં ને યાની ફીરાડાં આડાં ઉતયે ચે. એભની ઙીવ વંબામ ઔયે ચે. ઔાી
ઙોદળે શનુભાનને તેર ઙઢાલલા ણ વાંછ ે એ છ ભન્દીયે છઈએ ચીએ. ગયભાં
બુતપ્રેત ન ેવી જામ ભાટે શનુભાનના દેશ ઉયથી ‘ભી' ઉતાયી રાલીએ ચીએ.
અન્ધાયી યાતે ાચા પયતાં ઔાી ઙોદળની યાતનું અન્ધારું ને છખ
ં ર લધાયે લીઔયા
રાખે ચે. ળંઔયના ભન્દીયનું ખબાટખાય અન્ધાયીમું, ફન્ધીમાય ચે. અન્દય વતત લાવી
પુરની બેછલાી લાવ આલે ચે. અન્ધાયાભાં સ્થીય છરત ગીન દીલ ણ
અન્ધાયીમ રાખે ચે. જાંકા પ્રઔાળભાં ળંઔયની તામ્રભુતીની ઔડીની ત્રણ આંક
બમંઔય તખતખે ચે. ભન્દીયનાં ળંઔુ આઔાયના ગુભટભાંથી ખબાટખાયભાં ડતું એઔ
ફાઔરું ઙણલાભાં આવ્મું ચે. એભાંથી પ્રઔાળ નથી આલત. એ ફાઔયાભાં વડાઈ
છલાની, ખુંખાઈ ભયલાની લીઙીત્ર ફીઔ રાખે ચે. ુયાણં, અલાલરું ભન્દીય કયે કય
બમંઔય ચે. (એ લૈછનાથનું ભન્દીય શલે વુધયી ખમું ચે, છખ
ં ર ઔાઈ ખમું ચે.)
ળીલારમની ાચ ઉંડું ઔતય ચે. એભાં ખીઙ જાડી ઉખી નીઔી ચે.
એભાં દીલવેમ પ્રલેળલાની શીમ્ભત ઔયત નથી. ઙતયપ નાની નાની વભાધી ચે.
એભાંની એઔભાં બૈયલખય ફાલાએ જીલતી વભાધી રીધી શતી. શજીમ ઔાન ભાંડતાં
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એભાંથી ‘મ્... મ્' એલ અલાછ વંબામ ચે એભ રઔ ઔશે ચે. શં ુમ ઔાન ભાંડું
ચુ .ં ઔળું વંબાતું નથી. ભાત્ર જીલતી વભાધીના લીઙાયથી બાયે ખુંખાભણ થામ ચે.
તયાદા ચેડે ીયની દયખાશ ચે. એના ઉય ઙાદય ઢાડે ચે, વાંછના ધુ
વખાલે ચે. જાભતી યાતભાં ધુની વુખન્ધ આકામ છખ
ં રભાં પ્રવયી જામ ચે. ાચ
નદી ઔાંઠ,ે ઉંઙી બેકડ ઉય ભશાદેલન ઔાઙર ચે. ત્માંથી ાચુ ં ભવાણ દેકામ ચે.
યાતે ઔતયભાં રામરા ગુલડ ગુ... ગુ... અલાછ વાભવાભા ઔમાટ ઔયે ચે.
વાંછ ે અભે ફધાં બેખાં ભી દેલ આખ પ્રાથટના ઔયીએ ચીએ. બાઈ
ઈશ્વયન ભશીભા ખામ ચે, ઈશ્વયની અઔ રીરા વભજાલે ચે. બાઈને ઈશ્વયભાં કુફ
શ્રદ્ધા ચે. ભને ઈશ્વયની રીરા અઔ રાખે ચે; ણ એથી છ શ્રદ્ધા ઉઠતી જામ ચે, છ ે
અખાઉ બાગ્મે છ ફેઠી શમ ચે.
ભને લાંઙલાની ટેલ ડે ચે. શં ુ લેદ, ઉનીદ, ુયાણ ને ખીતા લાંઙું ચુ .ં
બ્રાહ્મણફન્ધુ લેદની ઋઙાન ાઠ ઔયે ચે, છ ે લેદના થામ એલ ભીઠ રાખે ચે
ને અસ્લસ્થ થઈ જાઉં ચુ .ં નલયાત્રીભાં ખાભને ાદય શલન થામ ચે. ઙંડીાઠનું ખાન
ભને કુફ અસ્લસ્થ ઔયી ભુઔે ચે. શં ુ ઔમ્ી ઉઠુ ં ચુ .ં ફધાં ઔશે ચે, ચઔયાભાં ભાતાજી
ધામાાં. યાભામણ, ભશાબાયત લાંઙલાભાં ભને યવ નથી ડત. દાદા યાભામણ–
ભશાબાયતની લાત ઔશે ચે. ભને એ ફધી અથટશીન અને નીયવ રાખે ચે.
ઉનીદભાં આત્ભાની અભયતાનાં લણટન આલે ચે એ કુફ ફેશુદાં રાખે ચે. ભને
ઔાની લીઔયા પ્રલૃત્તી છ આઔે ચે ને યડાલે ચે.
શં ુ શાડભાં યકડું ચુ ં ને ુયાણા કંડયે ભાં બટઔુ ં ચુ .ં ભસ્જીદના અખણીત
થાંબરા, ઉંઙા ઉંઙા ભીનાયા, ઙીયાડલાા ગુમ્ભટ, કંડીમેય યાછભશર,
રુવુન્દયીનાં છનાનકાનાં, યાજાયાણીનાં અલાલરું સ્નાનખૃશ, દયલાજાની
ઔભાનના ડું ડું થતા શજાય લટ છુ ના થ્થય, તખાથી ટોંઙાઈ ખમેરી
ઔીલ્લાની ુયાણી દીલાર અનાછના ઔઠાય, ાણીના ઔુ ંડ, ઔાી ફન્ધીમાય લાલ,
લટતની વીધી ઔયાડ ને ઉંડી કીણ – ફધું જોલાભાં કુફ યવ ડે ચે ને ઉંડા
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લીાદભાં ખયઔ થઈ જાઉં ચુ .ં (લણટન ાલાખઢનું ચે) ઈજીપ્ત, ફેફીરનીમા ને ભોંશે –
જો–દડની ઔાલીરીન વંસ્ઔૃ તી લીળે લાંઙુ ચુ .ં ઈશ્વયની નશીં; ઔાની બમંઔય
રીરા વભજામ ચે ને નથી વભજાતી. એઔર એઔર ખુંખાઉં ચુ .ં ઉત્ક્રાન્તીન
વીદ્ધાન્ત લાંઙું ચુ .ં ૃથ્લી ઉય ાંઙદળ ઔયડ લટ ુલે જીલતાં પ્રાણીનાં ઙીત્ર જોઉં
ચુ .ં અફજો લટ ુલે ૃથ્લી નીછટન ખ શળે. અફજો લટ ચી લી ાચી એલી છ
નીછટન થઈ છળે. એનું ઔઈને ઔળું વુકદુ ક ણ નશીં શમ. એઔ દીલવ શં ુ ભયી
છઈળ. તમ આ ૃથ્લી ત આલી ને આલી છ શળે. ફધું આભ ને આભ ઙાલ્મા છ
ઔયળે. ઔળ પયઔ નશીં ડે. ભને ભૃત્મુની કુફ ફીઔ રાખે ચે. શં ુ ભયી છઈળ ચી
ણ શજાય લટ લીતી છળે, ક્માયે ઔ રાક લટ લીતી ખમાં શળે. શં ુ એઔ વયવ,
વુન્દય પ્રેભની ળધભાં બટઔલા ભાંડું ચુ .ં ગણીલાય રાખે ચે ઔે ઔેટરીઔ સ્ત્રી ભને પ્રેભ
ઔયે ચે. શં ુ વભછત શલા ચતાંમ ન વભછત શલાન ડ ઔરું ચુ .ં ગણી સ્ત્રી ગણં
ગણં પ્રખટ યીતે વ્મક્ત ઔયે ચે. ભને આનન્દ થામ ચે. શં ુ નથી વભછત એલું
ફતાલલાન ણ આનન્દ થામ ચે. (આખ આલું એઔ પ્રેભપ્રઔયણ લણટવ્મું ચે.)
ઔઈ ચઔયી ાચથી આલીને, ભાયી આંક દાફી જામ ચે. સ્ળટથી શં ુ
ધન્મ થઈ જાઉં ચુ .ં ઔઈ ભને ઔદીમ પ્રેભત્ર રકતું નથી. શં ુ ગણા ગણા રકી નાંકુ ચુ .ં
ઔઈને શોંઙાડલાની શીમ્ભત નથી. અનેઔ લાય લાંઙીને પાડી નાકું ચુ .ં રગ્ન ઔયલાનું
ગણીલાય ભન થામ ચે; ચતાં વતત ના છ ાડ્યા ઔરું ચુ .ં વાધુ થઈને શીભારમ ઙાલ્મા
છલાની લાત ઔરું ચુ .ં ગયભાં શજીમ ભને ફધા ખાંડ ખણે ચે.
(અશીં ગ્રાભજીલનનું છ ે લણટન ચે, કયે કય એલાં છ શતાં ખાભડાં ત્માયે ,
ખત વદીના ુલાટધટભાં. છ ેને ઔલી લકાણતા ને ફીયદાલતા એ ખાભડાં કયે કય ત
આલાં ‘દુ:કદ' અને ‘ઔરુણ' શતાં.)

*
અનુક્રભણીઔા
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10

અધ્યાય – 3. મારાં ભણતર

વખટ – 1 : લ.પા.'દાય ફન્મ
નીશાળે ર્ુરને નડે કમગ ફુટ્યો,
છુ ટે તે પછી, માાંકડો જ ેમ છુ ટ્યો!
ઔલી દરતયાભે ઔે ચી છ ે ઔઈ અન્મ ઔલીએ આ ઔાવ્મ રખ્મુ,ં એ ઔલીના
ઙીત્તભાં બરે ખભે તે ાત્ર ઔે લીબાલના શળે; યન્તુ ભાયા લડીર ત એભ છ ભાનતા
ઔે, આ ઔાવ્મ ભને છ ઉદ્દ ેળીને રકામું ચે. છ ે શમ તે, ણ એભાં વત્મન અંળ ગણ
ભટ શત, છ ે ભને છરુય રાખુ ડત. ઔલી જોઈ ળઔતા ઔે, ખુરુ વાન્દીની અને
લીદ્યાથી ઔૃ ષ્ણ–વુદાભાન મખ ઉત્ક્રાન્ત થઈને, બલીષ્મભાં ળાન્તીભમ ઉપે યભણન
મુખ આલલાન ચે. ઔાયણ ઔે ઔલી આટદ્રષ્ટા શમ ચે– એન શં ુ છ ભટાભાં ભટ
ુયાલ!
નીળાભાં શં ુ ઔભટપુ્ ખુરુને નડત છ; એન ઐતીશાવીઔ દાકર
અખાઉ છણાલી ખમ તે છ એઔ ુયત ચે. એ ચે, ફાયી ાવે ઉંધા ફેવી કુયળીને
અઢેરીને ભછથી જુરતા ભંખ ભાસ્તયને ભેં બીંત ાચ છઈને ફાયીભાંથી એઔ
ભટ થય ઠઔી દીધ શત. આછ ેમ ઔેલણીના ઈતીશાવભાં આલી ગટના અજોડ
ચે! જો ઔે ભાયા આલા ખુરુશીંવાના ાન સ્તાલ શલે તીવ્ર થામ ચે. ભંખભાસ્તય
જીલતા શત ત, ખે ડીને ભાપી ભાંખી આલત!
આજાદી ભાટે જાણે ઔે શં ુ છન્ભજાત તયપદાય, સ્લતન્ત્રતા એ ભાય
છન્ભવીદ્ધ અધીઔાય ચે, એ ાચથી ગીત જાશે યનાભું ભુ ભારું ભોરીઔ શતુ.ં
ઔદાઙ ખાંધી–તીરઔ ત ચી થમા. એટરે ઔે ભને નીળાભાં ાંઙ–ચ ઔરાઔ ખોંધાઈ
યશે લાનું વન્દ છ નશીં. ભાય સ્લાતન્ત્ર્મપ્રીમ આત્ભા ફલ ઔયે છ. શં ુ નીળાે જાઉં
છ નશીં. છન્ભજાત અબીનેતા શલાથી ગયે થી એલ આફાદ દેકાલ ઔયીને નીઔું
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કય ઔે જાણે નીળાે જાઉં ચુ ;ં ણ ચી છખ
ં રભાં નીઔી ડુ,ં નદીભાં તયલા ડુ,ં
જાડ ય ઙઢીને વમ્રાટની અદાથી ઔઈ ડા ય લીયાજી જાઉં ઔે ચી જુરા કાઉં.
પ્રઔૃ તી છ વાઙી ળીક્ષઔ ચે, એભ ભેં છ વીદ્ધ ઔમુાં! નીળાે નશીં છતા આદીલાવી
ચઔયા જોડે, ખીલ્લીદંડા યભત શઉં ઔે ચી ખીરર ભાયતાં ળીકત શઉં. વાંછ
ડ્યે ગયે આલુ,ં ત્માયે જાણ થામ ઔે, નીળાેથી પયીમાદ આલી ઙુઔી ચે આ ઔભટપુ્
ળાન્તીમ આછ ે નીળાે આવ્મ છ નથી! જો ઔે ળીક્ષઔક્ષે આલ વન્દેળ ઔદાઙ
પયીમાદ નશીં શમ, આનન્દદખાય છ શઈ ળઔે ઔે શાળ! ણ એલી તુચ્ચ
ગટનાભાં ભને યવ નશીં! ભટે બાખે ત અનાવક્ત બાલે ભાયે ભાય કાઈ રેલાન.
ઔઈ ણ અનુબલથી તભે ટેલાઈ જાલ, ચી એનાં વુક–દુ કથી ણ ય થઈ જા.
જો ઔે આભ ચતાં આછની અેક્ષાએ ત્માયનું બણતય ગણં વારું. ભાસ્તય
ફધાં નીષ્ઠાલન્ત, નીમભીત આલે અને દીરથી બણાલે. એટરે છ આલ સ્થીતપ્રજ્ઞ
મખી ચતાં, શં ુ યાછખઢની પ્રાથભીઔ ળાાભાં ગણં ગણં બણમમ કય છ. ફાઔી
આછનું પ્રાથભીઔ ળીક્ષણ? આજાદીછનીત ફશુ આશ્ચમોભાં એનું ણ યભ
આશ્ચમટતત્ત્લ સ્લરુ નીયકું : ભેં એઔ લીદ્યાથીને આ ફાફત ુછ્ું, ત્માયે તેણે
આશ્ચમટના ઔઈ બાલ લીના છ, ભતરફ ઔે વાભાન્મ ગટના છ લણટલત શમ તેભ ઔહ્યું,
એલું ત અભને ઔઈ બણાલતું છ નથી! (રકલુ–ં લાંઙલું વશીત)
જ્માયે શં ુ બણમ : ભને રકતાંલાંઙતા ત ફીજી–ત્રીજી ઙડીથી છ
ફયાફય આલડી ખમેરું. જ્માયે આછ ે અભાયી નઔય વાત ઙડી બણેરી, ણ એને
રકતાં–લાંઙતા આલડે છ નશીં! અભે છ ે વુઙના ગયભાં રકી છઈએ, તે એની,
ેરા વતમુખભાં ફે ઙડી બણેરી પઈ લાંઙી વંબાલે! અભાયા લકતભાં પ્રાથભીઔ
ળીક્ષણ ણ ઔેટરું નક્કય, એન એઔ જશત દાકર ટાંઔુ : અભાયાં, અથાટત્ ભાયી
નાની ફશે ન યભણીફશે ન પક્ત ફે ઙડી બણેરી, ણ એણે તાની આત્ભઔથા
રકી, છ ે ુસ્તઔાઔાયે પ્રખટ ણ થઈ ચે. આભ ત ત્માયે અંગ્રેજોના યાજ્મભાં આછના
સ્લતન્ત્ર બાયત ઔયતાં ફધું છ લધાયે વારું શતું. અભાયા યછલાડાભાંમ એઔન્દય
શઔુ ભત ત અંગ્રેજોની છ ને? સ્લાતન્ત્ર્મ વંગ્રાભ ફાફતે અભે પ્રશ્ન ઔયતા : ‘વુયાજ્મ
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ફશે તય ઔે સ્લયાજ્મ?' ત્માયે ત ની ળંઔ એલ છ છલાફ આતા : ‘સ્લયાજ્મ!' ણ
આછ ે સ્લતન્ત્ર બાયતના સ્લયાજ્મભાં એલ નીલીઔલ્ ઉત્તય આલ ગણ છ ભુશ્ઔેર
પ્રતીત થામ ચે.
યાછખઢ ળાાભાં અભાયા શે ડભાસ્તય ભાયા વખાઔાઔા ધનવુકયાભ
જોઈતાયાભ ાઠઔ, ફશુ વયવ બણાલે. એભન ભાવીઔ ખાય રુા. 30/-, છ ે ‘ભટ'
ઔશે લામ. ફાઔી ‘આળીટણ' (આવીસ્ટન્ટ) લા ભંખ ભાસ્તયને ભશીને ફાય અને ભતી
ભાસ્તયને ભશીને દવ રુીમા ખાય ભત; ચતાં તે બણાલતા!
અભને ફેઉ બાઈને વાથે છ નીળાે ફેવાડેરા. ત્માયે નીળાે
ફેવાડલાન લીધી ત એઔ ભટ ભાંખરીઔ પ્રવંખ ખણામ : અભાયે ઔાે ભટ રાર
ઙાંલ્લ ઔયલાભાં આવ્મ, નલાંનલાં ઔડાં શે યાલામાં, ફધાં ભનભન પ્રાથટનામ ઔદાઙ
ઔયતાં – જાણે અભે મુદ્ધ ે ઙઢતા શઈએ! ભોંભાં દશીં અને ખ ભુક્માં અને વાભે
ખામ ભલાની ળક્મતા અભાયા ખાભભાં ચી, ખધેડાં છ લધાયે , એટરે ભાયી એઔ
ઔુ ભાયીઔા ફશે નને ળુબળુઔન ભાટે વાભે આલલાની વુઙના વાથે આખ દડાલલાભાં
આલી. આકી નીળાભાં તાવાં લશેં ઙલાભાં આવ્માં. ણ લીધીના રેક ઔણ ભીથ્મા
ઔયી ળક્મું ચે? અભે ફે બાઈભાંથી બાઈ છમન્તી (બલીષ્મના ઔલીલય છમન્ત
ાઠઔ) બણમ, જ્માયે ભેં એઔ આકું લટ ફખાડ્યું. ચી ચેઔ ફી.એ. વુધી શં ુ
છમન્તથી એઔ લયવ ાચ ને ાચ છ બણત યહ્ય.
ભાયાં તપાનની યાઔાષ્ઠા ત ત્માયે વીદ્ધ થઈ ઔે જ્માયે લડીરએ ભીને
ભને ‘ખાંડ' ઔે વયસ્લતીઙન્દ્રના ઔે એલી ઔઈ નલરઔથાના ાત્ર ઉયથી ‘ભુકટદત્ત'
એલું ફીરુદ એનામત ઔમુાં! ણ શં ુ ખાંડ નશત. ભારું છન્ભજાત વત્માગ્રશી
બાાજ્ઞાન જાણલું ચે? ભેં જાતે છ ભારું નાભ ‘ળાન્તીરાર' ફદરી ઔાઢી ‘યભણરાર'
ાડી દીધું! ફીઙાયાં પઈ બલીષ્મ ક્માંથી જોઈ ળઔે? ળાન્તીરાર છ ેલ જીલનબયન
અળાન્તીમ છણ અજોડ છ! આછમટન્ત આ ‘યભણ' છ ભને મથાથટ ફન્ધફેવતું
યહ્યુ;ં અથાટત્ યભણભ્રભણ ઔયત છ યહ્ય. નીળાભાં જાતજાતનાં તપાન ઔયત
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ઔયતમ, શં ુ વાયી યીતે યાછખઢ પ્રાથભીઔ ળાાભાં ચ ઙડી બણમ : ઔક્ક ળીખ્મ,
ફાયાકડીમ ફયાફય ભઢે : ‘ઔને ઔંઈ નશીં ઔ અને ઔને ઔાન ઔા!' અને આંઔ
(આંઔડાના ગડીમા–ાડા)મ ફયાફય ભઢે થઈ ખમા, છ ે આછ ેમ આલડે! ત્માયે અભે
ત ઔેલ્ક્મુરેટયનું સ્લપ્નુંમ ક્માંથી જોમું શમ! ભાસ્તયનાં ભખછ છ વલાઈ ઔેલ્ક્મુરેટય
છ ેલાં!
તેભ ચતાં ભને ‘ડપ' જાશે ય ઔયલાભાં આવ્મ છ. લડીરની ‘ખ–
કાટરા' યીદ ભી; છ ેભાં નીણટમ રેલામ ઔે, ‘આ ચઔય ઔળું છ બણલાન
રાખત નથી. લધાયાભાં લી જારીભ તપાની, ભાયપાડીમ અને ખછફન
શીમ્ભતફાછ તથા વાશવીઔ ચે. આલ છણ રીવકાતાભાં છ ઙારે... ઈ.' અને ભને
વાત ઙડી બણાલી, યાજ્મન દભદાય ઔન્સ્ટેફર ફનાલી દેલાન ઠયાલ થમ. ણ
શજી ત શં ુ ફાય છ લટન શત. એટરે વભમલધટઔ વપ્રીભેન્ટયી ફીર એલુંમ વાય
ઔયલાભાં આવ્મું ઔે, ‘શભણાં છ ેલું બણે ચે, એલું બણમા ઔયલા દ અને ધાય ઔે બણી
જામ ત બરે લ.પા. લનાટક્મુરય પાઈનર (ળાાન્ત યીક્ષા) ાવ ઔયી રેલા દ ત,
ભાસ્તય ઔે તરાટીમ ફની ળઔે. યટર ત યી કામ...!' ત્માયે ફે ટઔં યટર ભે એ
છણ ગણ વુકી! છમન્તબાઈ ત ળાણા અને વભછુ લીદ્યાથી, એભને ત ાંઙભા
ધયણથી છ અંગ્રેજી બણલા, ઔારર કાતે ફનેલી ુજારાર બટ્ટને ત્માં ભુઔી દેલાભાં
આલેરા; છ ે ફનેલીએ છ ચી ત અભાયા જીલનભાં અઔલ્નીમ એલ નીણાટમઔ ાઠ
અદા ઔમો. ભનેમ એ છ ુજારારને ત્માં ખુછયાતી (પ્રાથભીઔનું) વાતભું ધયણ બણી
લ.પા. થલા ભાટે ભઔરી દેલાભાં આવ્મ. (જો ઔે શં ુ ત ‘ફેલપા' છ યહ્ય, ચતાં ભાંડ
ૉઈન્ટ ય ભાક્વટ ભેલીને શં ુ લ.પા.(દાય) થઈ ત ખમ છ! ઔદાઙ રાખલખથી;
ઔાયણ ઔે ભાયા વખા ભાભા દરતયાભ નાથજીબાઈ ુયાણી ત્માયે ંઙભશાર
જીલ્લાભાં ળૈક્ષણીઔ વુયલાઈજય. એ વતમુખી છભાનાભાંમ આલી ઔરમુખી રાખલખ
ત ઙારતી, (આકયે ત આ બાયતીમ પ્રજા ત એની એ છ ચે ને?) આલી
ઔાભઙરાઉ મછના ત ચી ભાયા જીલનની નીણાટમઔ ગટના છ ફની ખઈ; ઔાયણ ઔે
ચી ભાયા જીલનની ડખભખ નૈમાનું વુઔાન સ્લેચ્ચાએ છ ભુયબ્ફી ુજારાર બટ્ટ ે
સ્લીઔાયી રીધુ.ં અને તે ભાયા ફીજાં લડીર છ ેલા અલ્ ધ્મેમ છ જોતા ટુઔં ી
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દૃષ્ટીના ુરુ છ નશતા... ઔારરની ખુછયાતી નીળા કાતેની એઔ લટની ભાયી
‘વપ' (લ.પા. થઈ ખમ એ વન્દબે) ઔાયઔીદીનાં ‘વુકદ' વંસ્ભયણ ત કાવ માદ
નથી. પક્ત ફે છ (અલીતયાં) માદખાય ફન્માં ચે : એઔલાય ક્રાવટીઙય
શ્રી. દેવાઈને (નાભ માદ નથી) ફયાફયની, જો ઔે ળુદ્ધ ફાભણીમા ખા દઈ, યડત
યડત નીળાભાંથી બાખી ચુ ટેર. અને ફીછુ ,ં વશાઠી વભા રલ્લુએ ભને તભાઔુ
કલડાલી દીધુ,ં એટરે ઙક્કય આલી છતાં, ક્રાવભાં છ છભીનદસ્ત થઈ ખમેર.
આભ શે રેથી છ શં ુ વ્મવન ફાફતભાંમ વાશવીઔ કય! એટરે છ ફીડીથી ળરુ
ઔયી, ફીમય વુધી શં ુ ફીનધાસ્ત પ્રખતી ઔયી ળક્મ.

*
11

સર્ગ – 2

એઔ લટના લનલાવ–ખધયાઔાંડ
લીય ઔેવયી લાભન ભુઔાદભ,
ંઙભશારનું યત્ન અનુભ :
તે તેં જડપ્મું વયઔાય,
તાયાં ાને!
લીવી–ત્રીવી (1920–30–40) બાયતન વુલણટમુખ : ખાંધીજીનાં ુરુાથટ
અને પ્રેયણાથી દેળભાં ફુરન્દ જાખૃતી આલેરી. એટરું છ નશીં, પ્રઔાંડ ળક્તી–
વ્મક્તીત્ત્લલાા ુરુ એલા ગણાએ ત્માયે ત્માખ અને વલટ વભટણબાલે
વત્માગ્રશભાં–સ્લાતન્ત્ર્મ વંગ્રાભભાં જંરાલેર,ું તે એઔ ઙભત્ઔાય શત. મુલઔ અને
લીદ્યાથીમ ખાંધીજી અને આજાદીની ઙઙાટ ઔયતા. આછ ે મુલઔ પ્રેભની લાત ઔયે
ચે, ત્માયે અભાયી પ્રેભીઔા ‘આજાદી’ શતી. યાષ્ટરીમ દૃષ્ટી, બાલનાળીરતા અને
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વંલેદનળીરતાન પયછયસ્ત એ છભાન શત. યીઙીત લતુ
ટ ભાં, ભાયી છ
આવાવ ભેં અનેઔ વ્મક્તીને વયઔાયી નઔયી ચડીને અને એ છ યીતે
લીદ્યાથીએ લી ખાંધીજીની શાઔરને ભાન આી અંગ્રેછ વયઔાય વંઙારીત શાઈ
સ્ઔુ ર–ઔૉરેજોભાં બણલાનું ચડીને આજાદી છખ
ં ભાં શે ડરોંખ જંરાલેર.ું ઉય ટાંઔેર
ઔાવ્મંક્તી, એ ણ વયગવ–વબાભાં રરઔાયાતાં આજાદી ખીતભાંના એઔ
ખીતની ઔડી અશીં નભુનારુ ભુઔી ચે, છ ે અભાયા ંઙભશારભાં છ ઙલ ઙરાલતા
ઔઈ (આછ ે અજ્ઞાત) ઔલી ઔૃ ષ્ણળંઔયની રકેરી ચે. ત્માયે ંઙભશારના નેતાભાં
વલોચ્ઙ શતા, લાભનયાલ ભુઔાદભ, ભુ ભશાયાષ્ટરી; ણ ખધયાભાં સ્થામી થમેરા.
‘જીલ્લા જોડાણ યદ થતાં વુધી, જીલ્લાનું ભુખ્મ ભથઔ ખધયા યાક!' એલી ભાંખણી
રકેર જંડ પયઔાલતાં ભેં તેને ખધયાભાં એઔ વયગવની આખેલાનીભાં જોમેરા.
એલા ભશાન નેતાભાં ફીજા શતા : ઔભરાળંઔય ંડ્યા (દાશદ) અને ભાણેઔરાર
ખાંધી (ઔારર). આ ભાણેઔરાર ત આજાદી ફાદ, ખુછયાત યાજ્મના એઔ પ્રધાન
ણ ફનેરા... ત્માયે અંગ્રેછ વયઔાયે ફે જીલ્લા ંઙભશાર અને બરુઙને જોડી દીધેરા.
‘ડીસ્ટરીક્ટ બ્રાંઙ (બરુઙ) ઍન્ડ ંઙભશાર' – એભ રકાતું, છ ેનું ભુખ્મ ભથઔ બરુઙ
શતું. ફંખાના બાખરાની છ ેભ, આ જીલ્લા જોડાણ વાભે ણ ઔોંગ્રેવે રડત
ઉાડેરી...
ણ અશીં ભાયે લાત ત ખધયાનખયની ઔયલાની ચે ખધયાખાભની લચ્ઙે
આલેરા લીળા–યભણીમ તાલનું ભુ નાભ ‘ખદ્રશઔ', એના ઉયથી આ ળશે યનું
નાભઔયણ ખધયા થમેર.ું ખ + દ્રશઔ એટરે ખામને ાણી ીલાનું તાલ. ‘ખધયા'
થી અભાયા ‘ખઠ' વુધીનાં સ્થ નાભભાં આભ ખામન વન્દબટ ઠેઔઠેઔાણે આલે ચે,
અભારું ‘ખઠ' ણ એ છ વુઙલે ચે ને? આ શઔીઔત વુઙલે ચે ઔે ક્માયે ઔ આ
પ્રદેળભાં ળુારઔ, કાવ ઔયીને ખામ યાકનાયા બયલાડની લવતી શળે. યન્તુ
જ્માયે શં ુ ઔભનવીફે, ચતાં આભ ત ઉજ્જલ બાલીની આળા વાથે આ
ખધયાનીલાવી ફન્મ, ત્માયે આ ળશે ય અત્મન્ત ખન્દું અને બમઔાયઔ શતું. આ ફે
જીલ્લા બ્રીટીળ વયઔાયે જોડી દીધા, એનું ઔાયણ ળું એ શળે ઔે આ ફન્ને જીલ્લાનાં
ભુખ્મ ાટનખય ફેઉ બાયે ખન્દાં શતાં? ફીછુ ં આલું છ અજોડ ખન્દું ળશે ય ત્માયે તે
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બરુઙ. ખધયા આભ ત યભણીમ તાલ ઉયાન્ત, એઔ વુન્દય નાનઔડી નદીથી ણ
ળબામભાન થઈ ળઔે તેભ શતું : એ નદી તે ભેળયી. ણ ત્માયે મ, આછની બાયતીમ
પ્રજાની છ ેભ છ, આણી પ્રજા એની ખન્દઔીપ્રીમતા ભાટે છખલીખ્માત શતી. ઔદાઙ
ખન્દઔીપ્રેભ ખધયા છ ેલા નખયભાં લધુ ઔેન્દ્રીત થમેર એટરું છ. આ નખય એની
ખન્દી ખરી ઉયાન્ત તપાની લવતી ભાટે ણ લીખ્માત! આછના જાણીતા ઔલી
વુધીય દેવાઈ ભુ ખધયાના. તેની ભટી શલેરી, બાઉયામ દેવાઈની શલેરી તયીઔે
જાણીતી. એ ણ આલા છ એઔ ખન્દા ભશલ્લાભાં કડી શતી. ત્માયે ંઙભશારના
નાખય ફધા દેવાઈ – છભીનદાય શતા. ‘મુખભુતી લાતાટઔાય' યભણરાર લ.
દેવાઈ ણ ભુ ઔારર (ંઙભશાર)ના છ. જો ઔે તે ાચથી ખામઔલાડી
નઔયીને ઔાયણે લડદયાભાં સ્થામી થમા. ંઙભશારને એનાં અતી યભણીમ લન અને
શાડની છ ેભ, વળક્ત વછટઔ–વાક્ષય ભાટે ણ વુન્દય છન્ભદાત્રી ભાતૃબુભી ખણલું
જોઈએ. ત્રણઙાય ભટાં નાભ ખણાલું : વુધીય દેવાઈ અને યભણરાર દેવાઈ ઉયાન્ત
છમન્ત ાઠઔ અને પ્રલીણ દયજી ભુ ંઙભશારના! એભાં અન્મ યાછખઢનીલાવી
ઙન્દ્રઔાન્ત ાઠઔ, નન્દઔુ ભાય ાઠઔ અને એભાં આ ‘અત ભ્રષ્ટ, તત ભ્રષ્ટ’ છણનેમ
ઉભેયલા ચે? – તભાયી ભયજી! (શભણાં છ લી શયીપ્રવાદ ાઠઔ (જીણબાઈ)ન
ભયણત્તય ઔાવ્મવંગ્રશ પ્રખ્ ચે.
ત આલી ખન્દી–તપાની ખધયાનખયીની ખન્દી ખરીભાં આલેરી ન્મુ શાઈ
સ્ઔુ રની ફડીંખભાં આ ‘યભણીમ’ એઔ લટભાં વાભટાં ત્રણ ધયણ બણલા આલી
ઙઢેર. તે છભાનાભાં શસ્ટરને ‘ફડીંખ' ઔશે તા. ભારું ભનયખી ભખછ ત્માયે મ ગણં
અસ્લસ્થ અને ઉદાવ યશે તું, છ ેલું રખબખ જીલનબય યહ્યુ.ં યીણાભે ખધયાના એઔ
લટના નીલાવનાં ભાયાં તભાભ વંસ્ભયણ બમ અને ફીબત્વતાનાં છ ચે! લીઙાય ત
ઔય, તેય–ઙોદ લટના એઔ ફાઔીળયને આભ એઔર, નીયાધાય ફડીંખભાં ુયી
ગારલાભાં આલે, એની શારત ઔેલી થામ? ત્માયે આ ફડીંખભાં ભાયી ઉમ્ભયન ફીજો
ઔઈ ફાલીદ્યાથી ણ નશીં. ફધા છ શાઈ સ્ઔુ રભાં ભેટીર ઔ વુધી બણનાયા ભટા ભટા
ચઔયા : ભાયા છ ેલા ઔુ ભા ફાઔને બાતબાતની યીતે છલે, છ ેભાં વેક્વુઅર
શે યેવભૅન્ટ ફી વભાલીષ્ટ! ન જાણે ઔેભ, ત્માયે આ ખધયાનખય શભવેક્વુઆરીટી
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ભાટેમ પ્રખ્માત! ભેં ભાયી ઉક્ત ફાલીદ્યાથીની ઔાયઔીદી દયભીમાન, ખધયાની
દીલાર ય ફારીળ ઔુ તુશરથી આલાં છ રકાણ બયુય લાંઙેરા, એટરે આ ઔશં ુ ચુ .ં
ત લતટભાન ખધયાના નાખયીઔ ભને ભાપ ઔયે ! વજાતીમ વમ્ફન્ધ ભાટે
ખધયાલાવીએ એઔ લીળીષ્ટ, લીઙીત્ર ળબ્દ ણ ફનાલી ઔાઢેર. એ ળબ્દ ફીછ ે
ક્માંમ ત્માયે ણ વાંબલા નશત ભત. લી આછ ે ત વમ્ુણટ રુપ્ત ચે. બાાભાં
ળબ્દના આલા છન્ભભયણની રીરામ કયે કય ભાણલા છ ેલી ચે!
અભાયી ફડીંખ ખધયા ળશે યની ફશાય, ચેઔ વીલીર રાઈન્વનીમ ેરે
ાય, ભેળયી નદીનામ વાભે ઔીનાયે આલેરી અને તે છભાનાભાં લી લીછી ઔેલી ને
લાત ઔેલી? ખધયાભાં ત્માયે વયઔાયી, પ્રતીષ્ઠીત શાઈ સ્ઔુ ર ત તેરંખ શાઈ સ્ઔુ ર.
અભાયી ત ફીજા નમ્ફયની, અરફત્ત ફે નમ્ફયની ત નશીં છ. ત્માયે આ દેળભાં ‘ફે
નમ્ફય' છ રખબખ અજ્ઞાત શત. એલી ન્મુ શાઈ સ્ઔુ ર ત એઔ ળાાવંઙારઔ તયીઔે
જાણીતા ખધયાના વદ્ખૃશસ્થ ભણીરાર ભશે તા ઙરાલતા. ણ લેયાનભાં આલેરી
એની આલી ફડીંખભાં ફવ ઙાયે તયપથી ભાયા ફારભખછને બમ–બમ, અને
નીયાધાયી છ કુફ ીડે. શં ુ અઔાયણ છ ેલું યડ્યા ઔરું ને તે છભાનાના ભાનવ પ્રભાણે
રઔ ઔશે , ભને ઔળઔ લખાડ ીડી યહ્ય ચે! શા, લખાડ છ શત; ણ તે ‘પ્રેભ–
લાત્વલ્મના અબાલ’ન, લડીરલંઙીત નીયાધાયીભાં આશ્વાવનની જંકનાન! એઔ ફાછુ
ક્રીઔેટનું ભેદાન (તારુઔદાયી ગ્રાઉન્ડ) અને વાભે ચેડે એઔાઔી ઉબેર લાડાવીનય (છ ેને
આછ ે ફારાવીનય ઔશે ચે તે)ના નલાફન ફંખર તથા એની ેરે ાય ભેળયી નદીન
લૃક્ષાચ્ચાદીત અન્ધાયીમ ઔાંઠ આદી ફધું છ બમંઔય! કુફ ફીઔ રાખે, યાત ત
બાયે બમછનઔ! લી, ભેળયી નદીભાં છ ખાભનું સ્ભળાન અને સ્ભળાન લચ્ઙે એઔ
કંડયે છ ેલું દશે રું. ળાાએ છતાં, ઔઈ ભડદું દેકામ ‘યાભ ફર, બાઈ યાભ!' ને શં ુ
બમથી અંખઅંખ ઔમ્ી યશં ુ, ઔને ઔશં ુ? ખાભની અત્મન્ત ખન્દી ખરીને નાઔે છ
અભાયી સ્ઔુ ર. ફશાય ખામ ઔાતી, તયપડતી જોલા ભે! ત ફીજી ફાછુ ફુરન્દ
ઙીવ ાડતાં યે રલ એંજીન બક–બક દડે ને ફીશાભણા નાખયીઔ ખે રુભાર
ફાંધીને અભસ્તા છ યકડમા ઔયે ને ભાયા છ ેલાને છલે... છલા દ, બમથી તયપડત
શં ુ તેયઙોદ લટન ફાઔ ઔઈની ખદભાં રાઈ છલા તરવું; ણ ત્માં ભારું ઔઈ
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નશીં! ના ઔઈ અના, ના ઔઈ અની, વબી યામે રઔ.... (ત્માયથી ઔઈઔ
‘પ્રાઙીન' પીલ્ભનું ખીત) એલી છ ભાયી દળા!
લાત જાણે એભ ફનેરી ઔે ભાયા ફનેલી ુજારાર બટ્ટ, આખ છણાવ્મું
તેભ, અભાયા બાલી જીલનનાં ની સ્લાથટ નીભાટણઔાય : દા.ત. ભાના ભૃત્મુ ચી શં ુ ત
વાલ નીયાધાય ફની ખમેર. લધાયાભાં ઔેન્વયગ્રસ્ત ફાની વાયલાય ભાટે દઢ–ફે
ભશીના એલા રીંણલાા ગયની બેજીરી બોંમ ઉય ફવ ફેઠ છ યહ્ય, એટરે
ફીભાય ણ ડી ખમેર. 1943ભાં ત્માયે ભારું ઔણ? ઔૉરેછભાં બણલાનુંમ અગરું
શતું. છુ નીમય ફી.એ.ભાં ાચ દાકર થમેર. (આજાદી છખ
ં ભાં એઔ આકું લટ
ફખાડીને), ણ ૈવા ક્માંથી રાલલા? ફાયીમા વયઔાયે ભંછુય ઔયે ર રનની યઔભ
ણ ભાયા વુધી શોંઙે નશીં. આલી આત્ભશત્માપ્રેયઔ અલદળાભાં ભાયા એ ફનેલી
ુજારારે છ ભાય શાથ વાશી રીધ ને તે ૈવા આીને ભને આખ બણલા વુયત
છલામ દીધ. ઔદી ુછ્ુંમ નશીં ઔે ‘યભણ, તાયી રનનું ળુ?' ઔદાઙ તેમ ભાયી
છ ેભ ભનભન વભજી ખમા શળે. આભ ત અકંડ આશ્રમ આલાભાં એભણે ઔેલ
આળાલાદી જોકભ છ ઉઠાલેરું; ઔાયણ ઔે શં ુ ળયીયે ભાન્દર, જ્માયે સ્લબાલથી લી
ુય ઉડફંખ!
આલા ભુયબ્ફી ુજારારે શે રાં ણ ભાયે ભાટે, આ એઔ મછના ગડેરી ને
અભરભાંમ ભુઔી દીધેરી. આ ૈવા ક્માંથી આલળે? – એલી ઙીન્તા ઔદી તે ઔયતા
નશીં. એભની એલી છ શીમ્ભત ઔે, ‘એ ત ફધુંમ થઈ યશે ળે, શં ુ ફેઠ ચુ ં ને?' તેની
આલી શીમ્ભત છ ભાયા ખધયાનીલાવનું ઔાયણ ફનેરી. આ મછના ત ભાયી ફાના
ભૃત્મુનાં આઠનલ લટ શે રાંની : ભતરફ ઔે ત્માયે મ, એટરે ઔે ીતાના અલવાન ચી,
ુજારાર છ અભાયા જીલનના ભુખ્મ તાયણશાય, સ્લેચ્ચાએ છ ફની યશે રા.
ત્માયે ખધયાની ન્મુ શાઈ સ્ઔુ રભાં એઔ લખટ ઙારે : લ.પા. ાવ થમેર
લીદ્યાથીને એઔ લટભાં અંગ્રેજીનાં ત્રણ ધયણ – પસ્ટટ ટુ થડટ સ્ટાન્ડડટ : બણાલી દે! છ ે
વયઔાયભાન્મ, ઔાયણ ઔે ખુછયાતી પ્રાથભીઔ ળાાનાં ચેલ્લાં ત્રણ ધયણ ાંઙ, ચ અને
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વાતન અને અંગ્રેજી નીળાનાં પ્રથભ ત્રણ ધયણન, અંગ્રેજી વીલામન ફધ છ
ઔવટ વયક. એટરે ુજારારે ઠયાવ્મું ઔે, યભણને એઔ લટભાં આભ ત્રણ ધયણ ઔયલા
ખધયા ભઔરલ, છ ેથી એનાં ફે લટ ફઙી જામ. આ ઔાયણે છ ભાયે ભાથે એઔ લટન
આ બમાનઔ ‘લનલાવ' આલી ડમ. શા, ખધયા ભાયે ભાટે ગનગય–નીયાધાય
છખ
ં ર છ શતુ.ં જો ઔે બણી ત ખમ છ. ત્માયે મ શં ુ ઔદાઙ મથાલત્ તપાની
‘ઔભટપુ્' ત શઈળ છ, ઔાયણ ઔે ખુરુને અથાટત્ ળીક્ષઔ ટેરવાશે ફને ભેં ક્રાવ
લચ્ઙે રાપ ઙઢી દીધેર! ીયીમડ ુય થતાં, અન્મ લીદ્યાથીમ ફલ્મા ઔે, ‘આલું
ત ના છ ઔયલું જોઈએ!' અને ભાયે શૈ મે શ્ચાત્તાની આખ પ્રખટી, બડબડ. છ ે
આછ ેમ માદ ઔયતાં દજાડે ચે. આછ ે ટેરવાશે ફ ત ક્માંથી શમ? ણ એભન
દમાભણ ઙશે ય શજીમ ફયાફય માદ આલે ચે. એભણે ભને ઔળું છ ના ઔહ્યું, ના ઔમુાં!
આછ ે ત આ વાશે ફ જો શમાત શમ ત, ખે ડીને ભાપી ભાખલાનું તીવ્ર ભન થઈ
આલે ચે. ણ ઔાની ક્રુય રીરા વભક્ષ આણે વો, ભાણવભાત્ર રાઙાય! ત
અરલીદા ખધયા!
12

સર્ગ – 3

ઙાય લટભાં ાંઙ સ્ઔુ ર અને ‘ઔૃ ષ્ણ ઔનૈમ'
શ્રી. ઙન્દ્રઔાન્ત ંડ્યાએ ભાયા લીળે એઔ રેક રખ્મ ચે, એભાં ભને ઔૃ ષ્ણ,
ઔનૈમ ઔહ્ય ચે. ઔાયણ ઔે ન જાણે ઔેભ, સ્ત્રી ભાયા પ્રત્મે છ ે ઔંઈઔ લીળીષ્ટ, ઔભ
ઔભ, વુભધુય સ્નેશબાલ યાકતી, છ ેને ‘ખીબાલ' ળબ્દ લડે છ લણટલી ળઔામ. આ
એઔ અદ્બુત લયદાન ચે, આલ ખીબાલ 15 લટની લમથી છ લગ્મ તે આછ ેમ
ુયાં 90 લટની લમેમ ુણટ ચે ઔે ઔેભ? – એ પ્રશ્નન છલાફ નથી! શં ુ ભાયાં પ્રેભ
પ્રઔયણ લીળે અરખ જાજું રકી ળઔુ ં એભ ચુ ં છ નશીં; ઔાયણ ઔે એભ ઔયલા છતાં
‘અવત્મના પ્રમખ' – એલ ગ્રન્થ વછટલ ડે અને એ ઠીઔ નશીં, જોકભીમ કરું,
ભાયે ભાટે નશીં ત અન્મ ભાટે. કુદ ખાંધીજીએ ણ તાનું એઔ ભાત્ર પ્રેભપ્રઔયણ
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ચુ ાવ્મું છ ચે ને? એઔ ભાત્ર ળબ્દ only તેન છ પ્રમછ ેર ચે, ફાઔી ત યાભ
જાણે! લધુ જાણઔાયી ભાટે એઔ જ્ઞાનવાધન ઙીંધું : સ્લખટસ્થ, પ્રકય યે ળનારીસ્ટ
રેકઔ–પ્રઔાળઔ શ્રી. છભનાદાવ ઔટેઙાએ ભાયા લીળે ફે ુસ્તઔ પ્રખટ ઔમાાં ચે :
‘યભણ ાઠકનાું પ્રેભકાવ્મો તથા પ્રેભત્રો'. એ ુલે તેએ ભાયા જીલનઙયીત્ર છ ેલું
એઔ ુસ્તઔ રકેરું ‘વાભા ુયન તયલૈમ', છ ેભાં તે આ ‘લયદાન' ઉલ્લેકે ચે.
ન્દય લટની લમે જ્માયે ભને સ્ત્રીપ્રેભન પ્રથભ વુભધુય – વુકદામી
અનુબલ થમ, એ ભાયે ભાટે ત વંજીલની ફની યહ્ય. છ ેથી આછ ેમ શં ુ ઔશં ુ ચુ ં ઔે,
સ્ત્રી–પ્રેભ છ ેલી જીલનદામઔ, આનન્દદામઔ વંજીલની ુરુ ભાટે અન્મ બાગ્મે છ
વંબલે – અને ભાયા છ ેલા નવીફલન્તને ત ‘નાનણથી' છ એન યખની છ ેભ
‘યાખ' લગ્મ! ફાઔી શં ુ ભાતાીતાના પ્રેભથી દુ કદ યીતે લંઙીત, ઉેક્ષીત,
અલખણામેર અને લી તીયસ્ઔૃ તેમ કય. એલી શારતભાં ભાયા છ ેલા રાખણીળીર
ભાણવભાં જીલલાની ઈચ્ચા યશે છ ક્માંથી? વદાના અતી ઉદાવ, ઔળીઔ અઔ
જંકનાબમાટ ઙીત્તભાં જીજીલીા ટઔે છ ભશાભુશ્ઔેરીએ, ફશુધા અફુધ અલસ્થાભાં છ!
ત્માં એ ફશે ન ભી ખમાં, તાનું વલટસ્લ આ અબાન ઔીળય ઉય ગ ઔયી
નાંકતાં! અશાશાશા, અભે ળી ળી રીરા ઔયી ચે, એ ફશે ન જોડે નાછુ ઔનાછુ ઔ અને
ભધુયી–ભધુયી! ભને બાલતાં બછન એ લાયંલાય ઔંઈઔ નીભીત્ત ળધીને ફનાલે. અયે
એટરું છ નશીં, એઔરાં છ શમ ત ભને ઔીમામ બયાલે... અભે વાથે ભીને ઙાટ
યભીએ અથલા પુરચડ યીએ! ફશે ન ભને યાત્રે લાંઙલાને ફશાને નીભન્ત્રે અને શં ુ
કુયળીભાં ફેવી લાંઙ,ું ત્માયે ફશે ન ભાયા ઙયણ આખ છ વુઈ જામ, ચતાં શં ુ ભુયક
ઔાંઈ વભછુ ં નશીં! અથલા આચુ ં – અધુાં વભછુ ,ં જો ઔે ખેયવભછ ણ શમ. ફશે નને
અન્મામ ન ઔયલ ગટે. અને એલી અનુઙીત શીમ્ભત અને ઉમ્ભય ભાયાભાંમ ભે છ
નશીં. ભાયા જીલનબયભાં શં ુ ક્માયે મ શીમ્ભતફાછ, ધૃષ્ટ ફની ળક્મ નથી. એલા
છન્ભજાત વંસ્ઔાય છ. ભાનળ? ભેં એ ફશે નને ઔદી અભસ્તમ સ્ળટ વુધ્ધાં ઔમો
નશીં! ચી લસ્ત્ર ઉાડીને લૃક્ષ ઉય ઙઢી છલાની ત શીમ્ભતફાછ ગટના છ ક્માંથી
વંબલે? આભ શં ુ ખીલલ્લબ રીરા ઔયતાં ગણ ઉણ ઉતયત : નદીઔાંઠ ે છઈને
ચેડચાડ ઔયતાં, ઔાંઔયી ભાયી ખખયી પડલાની ત શીમ્ભત છ ક્માંથી રાલલી?
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અભાયા ખાભને ગવાઈને લશે તી ઔયડ નદી, અભાયી ત મભુના છ શતી! અને ેરી
પ્રથભ ખી ભાયા વાન્નીધ્મથી ુણલટ ત્ પ્રવન્ન છ શતી... છલા દ, આ માદખાય
ભધુયતાને વદાની ખુભાવ્મેમ ુયાં ણવ લટ લીતી ખમાં અને ત્માયે મ લી ત્રણઙાય
ભશીનાભાં ત : ‘ખઔુ ર વે ખમે ખીયીધાયી!'
શા, ખધયાની ન્મુ શાઈ સ્ઔુ રભાંથી થડટ સ્ટાન્ડડટ ાવ ઔમાટ ચીનાં, ભેટીર ઔ
વુધીના ઙાય છ લટભાં ત ભેં ાંઙ શાઈ સ્ઔુ ર ફદરી! ાદયા, ડબઈ, ભીમાંખાભ–
ઔયછણ, વાલરી અને ચેલટે ઔારરની એભ. જી. એવ. શાઈ સ્ઔુ રભાંથી ભેં ભેટીર ઔ
(શારની એવ. એવ. વી.) ાવ ઔયી. ખધયાભાં બમબીત તથા એઔરલામી,
અણખભતી અલસ્થાભાં, ભેં બરે એઔ લટ લેદનાબમુટ લીતાવ્મુ,ં ણ એ ભાયા
સ્લરુાન્તય (ભેટા–ભપોવીવ)નું આદ્ય લટ ફની ખમું : વાભટાં ત્રણ ધયણભાં શં ુ
પ્રથભ નમ્ફયે ાવ થઈ ખમ. એઔ વાલ ડફ અને ઉદ્ધત લીદ્યાથી એલ શં ુ એઔાએઔ,
જાણે ઙભત્ઔાયથી, શળીમાય લીદ્યાથી ફની યહ્ય. અને ડબઈની લીબાખ શાઈ
સ્ઔુ રભાં ત શં ુ ળીક્ષઔનમ રાડઔ અને ભીત્રભાં ભાનીત એલ અગ્રખણમ લીદ્યાથી
ફની ખમ. એ ઉયાન્ત ણ ડબઈનું ભારું એ જીલન ફશુલીધ યવભંડીત શતું. ત્માં
છ ભને જીલનબયના યીઙમ થમા અથાટત્ એલા ખાઢ, પ્રેભા ભીત્ર ભળ્મા. દા.ત.
1937ની એ જીલનરીરા, તે ચેઔ 2003ભાં, એલા એઔ અતીપ્રીમ ભીત્ર (ડબઈ)ના
પ્રા. ળીલપ્રવાદ એભ. દલેને ત શં ુ પીરાડેલ્પીમા (અભેયીઔાભાં) ભળ્મ. ફેત્રણ એલા છ
ફીજા આત્ભીમ વાથી ત સ્લખે ણ વીધાલી ખમેરા : યછનીઔાન્ત અસ્તી ત
વુયતની એભ. ટી. ફી. ઔૉરેછભાં છ વંસ્ઔૃ તન પ્રાધ્માઔ ફનીને આલેર. ઉચ્ઙતય
ઔાયઔીદીભાંમ તે ગણ છ તેછસ્લી લીદ્યાથી : મુનીલવીટીની યીક્ષાભાંમ તે વદામ
પસ્ટટ ક્રાવ પસ્ટટ છ યહ્ય. ણ ન જાણે ઔેભ, મુલાનીભાં છ તેને ઔળીઔ ખંબીય
ફીભાયી લખી અને થડાં લટ અસ્લસ્થ યહ્ય. અને ચી ન ભય! તભે રાંફું જીલ,
એ એઔ બમાલશ ીડાઔાયી અબીળા ચે : નછય વાભે છ એઔ ચી એઔ સ્લછન,
ભીત્ર, પ્રેભીછનને ઙીયલીદામ યડતા હૃદમે એઔ ચી એઔ આપ્મા છ ઔયલાની! આ
હૃદમલીદાયઔ લેદના ત ભાયા છ ેલા છ ે દીગાટમુ દુબાટખીએ વશી શમ તે છ જાણે!
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ફે લટભાં છ ે ઙાય શાઈ સ્ઔુ ર ભેં ફદરી, એનું ઔાયણ ફનેલી
શ્રી. યણચડરારની ફદરીનું શતુ.ં તે ખામઔલાડી યે લન્મુ કાતાભાં વાયી છગ્મા ય
શતા, ણ એ છ અયવાભાં ઔળીઔ આન્તયીઔ એલી શલી અવ્મલસ્થા ઉદ્બલેરી.
એટરે થડે થડે ભશીને ફદરી થમા છ ઔયે ! શં ુ પૉથટ સ્ટાન્ડડટથી એભને ત્માં યશી
બણલા ફેઠ. ાદયાભાં ભાંડ ત્રણેઔ ભશીના બણમ, ત્માં ડબઈ ફદરી થઈ, જ્માં
વાતેઔ ભશીના ‘ખબટસ્થ' યહ્ય. જાણે નલા યભણન નલર છ છન્ભ ગડાઈ યહ્ય શત.
લીદ્યાથી ઙાશે અને ળીક્ષઔમ રાડ રડાલે. એભાં એઔ ભોંગેવાશે ફ માદ યશી ખમા.
ચે : ભાયા ક્રાવ–ટીઙય, છ ેભણે વ્શાર વાથે જ્ઞાન ણ કાવ આલા ભાંડ્યું. અને શં ુ
અગ્રખણમ શળીમાય લીદ્યાથી ફની ખમ! ‘વાભા ુયન તયલૈમ'ભાં છભનાદાવે એઔ
પ્રવંખ ટાંક્મ ચે : ઈન્સ્ેઔટયે અભાયા લખટને વંફધીને પ્રશ્ન ઔમો : ‘લટ ડુ મુ લૉન્ટ ટુ
ફી! – તભે ળું થલા ભાંખ ચ?' ઔઈ ઔશે લઔીર, ઔઈ ડૉઔટય, લી ઔઈ ઔશે
ળીક્ષઔ છ! ણ ભેં ત ઔહ્યું, ‘આઈ લૉન્ટ ટુ ફી એ ેટીર મટ!' થડી લાય ત ઈન્સ્ેઔટય
સ્તબ્ધ થઈ ખમા એભને વભજામું નશીં ઔે આ ચઔય ળું ફરે ચે? એટરે ભેં ુન
ઉદ્ખામુટ : ‘ેટીર મટ!' અને વાશે ફ ધન્મ ધન્મ! ફશાય નીઔતાં ભને ફીયદાલતા ખમા
: ‘ઑન્રી લન ફમ શે જ ખીલન એ ખુડ આન્વય!' ત્માયે ખામઔલાડી આફશલાભાંમ
દેળપ્રેભની બાલના–રશયી લશે લા રાખી શતી! જ્માયે શં ુ ત પ્રવંખાત્ત ગણા
ઔયત, ‘શં ુ ત ખાંધીજીના સ્લાતન્ત્ર્મ છખ
ં ભાં છ જોડાઈ છલાન! ઈત્માદી!'
ફીજી ફાછુ , ઔલીશ્રી ઉળનસ (ત્માયે નટલયરાર ંડ્યા) અને એભના ભટા
બાઈ ઔલી યભણરાર ંડ્યા – ‘વનાતન' ણ વાયા ઔલી : એ છ લીબાખ શાઈ
સ્ઔુ ર, ડબઈભાં બણે. ભાયાથી અનુક્રભે ફે અને ત્રણ લટ આખ. ણ અભે ખાઢ
ભીત્ર ફની ખમા. ડબઈની આ ત વલોચ્ઙ ભુલ્મલાન વમ્પ્રાપ્તી : ફવ, ચુ ટચલામ
અસ્તવ્મસ્ત વ્મક્ત થત વાશીત્મપ્રેભ જાણે નીમભીત, અલીયાભ લશે ણભાં લશે લા
રાગ્મ. યછ વાંછ અઙુઔ છ વાથે પયલા છલાનું : પ્રથભ ત રાઈબ્રેયીભાં છ. ત્માયે
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દયે ઔ ખામઔલાડી નખયભાં વુન્દય – વભૃદ્ધ ુસ્તઔારમ શમ છ. વમાજીયાલનું ળાવન
ગણં વુધાયઔ તથા પ્રખતીળીર : દયે ઔ ભટા ખાભભાં ુસ્તઔારમ, વ્મામાભળાા ને
ક્માંઔ વંખીતળાા ણ શમ છ. ુસ્તઔ ગયે લાંઙલા રઈ છલાની ત અભાયી ઔઈ
ખુંજામળ ત્માયે નશીં છ; ણ ખુછયાતી વાશીત્મનાં ફધાં છ અગ્રખણમ વાભમીઔ એ
ુસ્તઔારમભાં આલે, છ ે અભે લાંઙીએ છ. અને ચી યે રલે રાઈન ઉય લડદયા
વીગ્નર વુધી પયલા છલાનું, છ ે દયભીમાન અભે વાશીત્મની છ ઙઙાટ ઔયીએ. લી
ત્રણે છણા ાચા રકીએમ કયા. એટરે નલી યઙેરી ઔૃ તી લાંઙીએ, યસ્ય
વંબાલીએ અને ઙઙીએ. આભ ઉળનસન વમ્ઔટ એ ભાયા જીલનગડતયનું એઔ
ભશત્ત્લનું ઉછું પ્રઔયણ : ભાયાભાં યશે ર વાશીત્મઔાય જીલ ણ કીરી ઉઠ્ય.
અભાયા ત્રણભાં વાયાભાં વાયી ઔલીતા બાલી ભશાઔલી ઉળનસ છ યઙી રાલે, છ ે
રખબખ યીઔલ શમ. આ ફાફતે ઔલી ઉળનસ અને ઔલી છમન્ત ાઠઔે ત
ઈતીશાવ છ વછેર. પઔત ન્દય–વ લટની છ લમે એભણે ુખ્ત લમના ઔલી
છ ેલાં યીક્લ વછટન છ ઔયે રાં. દા.ત. ઉળનસનું એઔ ભુઔતઔ ભને માદ યશી ખમું
ચે, છ ે લી ભટી લમે કુદ એભનેમ માદ નશતું, છ ેથી ભેં વંબાવ્મું ત્માયે તાજ્જુફ
થઈ ખમા :
લીયાટનાં ઔલ્નલતુ
ટ  થઔી, ભશાન આ ભાનલ–ઔાવ્મ નીજ્મું :
ફની ખમું ઔાવ્મ, સ્લમં આરાતું ઔલી ખીત વછટન વછટનાયનાં !
ઔલી ઔશે ચે ઔે, આ યભાત્ભાએ ત ભાનલરુી ઔાવ્મ વજ્મુાં ચે અને લી
એ ‘ઔાવ્મ' છ શલે ઔલીતા યઙીને બખલાનની બક્તી ઔયે , એ ઔેલું? ઉળનસની, લમના
પ્રભાણભાં ગણી ઉંઙી વછટનાત્ભઔ અબીવ્મક્તીન એઔ યભુજી દાકરમ નોંધલા છ ેલ
ચે. ત્માયે લીલીધ યીફને પ્રતાે, ખુછયાતભાં વાશીત્મનું લાતાલયણ જાણે
‘ગનગય' જાભેર,ું છ ે લટતુંમ કરું. એટરે ડબઈભાં ણ એઔ વાશીત્મઔીમ વાભમીઔ
પ્રખ્ુ:ં ‘ડઔાય'. ઉળનસ તાનું એઔ ઔાવ્મ રઈને ‘ડઔાય'ની ઑપીવભાં ખમા, છ ે
લાંઙીને તન્ત્રીન ફીનઅનુબલી ળંઔાળીર ય બમંઔય બબુઔી ઉઠ્ય. તે ફયાડ્યા
: ‘અલ્મા ચઔયા, આ ઔાવ્મ તેં રખ્મું ચે?'
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ફીઙાયા ઉળનસ, ત ખબયાતા ખબયાતા ઔશે , ‘શાજી, ભેં છ...'
એટરે તન્ત્રીશ્રી લધુ ફુરંદ ફયાડ્યા, ‘જા.... જા! ઔૉી.... ઔૉી! ઔઈઔની
ઔલીતા તપડાલી રાવ્મ ચે, ભાય કાલાન થમ ચે?'
ફીઙાયા ઉળનસ, ળું ફરે? ઔઈ ુયાલ ત શત નશીં, એટરે લીરે ભઢે
નીઔી ઙાલ્મા. જો ઔે ફશાયનાં ભેખેજીનભાં અભાયી ઙાયે ની યઙના ત્માયે ચાતી :
છમન્ત ાઠઔની ત શજી ભેટીર ઔભાં શતા, ત્માયે છ રકેરી એઔ ઔલીતા ‘દીત્વલી' તે
મુખના વલોચ્ઙ ભાવીઔ ‘પ્રસ્થાન'ભાં પ્રખટેરી. તે વાભમીઔ ‘વલોચ્ઙ' એટરા ભાટે ઔે,
એના તન્ત્રી પ્રઔાંડ વાક્ષયલમટ (લીદ્વાન લીલેઙઔ, ઔલી, ઙીન્તઔ, શાસ્મઔાય લખેયે)
યાભનાયામણ ાઠઔ શતા. વનાતન, ઉળનસ અને લી ાચથી અ–ઔલી અને
વાશીત્મભાંથીમ ન્માત ફશાય થમેરા એલા આ નમ્ર રેકઔનાંમ ઔાવ્મ ગણાં છ લશે રાં
આ ‘પ્રસ્થાન'ભાં પ્રખટેરાં! શં ુ પઔત ન્દય લટની લમે ઔેટરી યીક્લ ઔલીતા વછટત
એન એઔ નભુનમ નમ્રબાલે ટાંઔું :
ના ધુદી, તુરવી તણી ઔાષ્ટભાા, ને ના ઔુ વુભ–વુયબી, નશીં ુષ્ભાા,
ગંટાયલ ન ખયછ ે, નશીં સ્તત્રનાદ ને ત્માં ન સ્થાીત અઙેતન ળૈરભુતી!
ળુદ્ધ લવંતતીરઔા ચદં અને ળબ્દખોયલ ત છુ !
આ લણટન ુસ્તઔારમનું ચે, છ ેને ‘ભન્દીય' રેકાવ્મું ચે. પઔત ન્દય લટની
લમે 1937ભાં આ ઔાવ્મ ‘ુસ્તઔારમ' ભાવીઔભાં ચામેરું. પાઈર ઉથરાલ ત
આછ ેમ ભે! ચતાં અન્તે શં ુ ઔલી ત ન છ થમ!
આભ ડબઈ ભાયે ભાટે ફધીમ યીતે ‘પ્માયી' નખયી ફની યશે રી, છ ેનું
આઔટણ શજી આછ ેમ ક્લીઙત્ – ઙીત્તને સ્લપ્નથી ીડી જામ ચે. અભાયી આલી
અક્ષયપ્રેભી ભંડી ઉયાન્ત, ડબઈ ળશે ય ણ કુફ છ યભણીમ, આઔટઔ શતું :
લીળા તાલ, ુયાણ ઔીલ્લ, શીયાબાખ – આ શીયા ઔડીમાની દન્તઔથા આભ
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ત વલટત્ર જાણીતી; ચતાં ટુઔં ભાં ટાંઔું : તે ડબઈના ઔીલ્લાન ભુખ્મ સ્થતી, એની
એઔ પ્રીમતભા શતી : ‘તેના' સ્ત્રીનું નાભ ચે દાવી. તાના શદ્દાન રાબ ઉઠાલીને
શીયા ઔડીમાએ તાની પ્રીમતભાની માદભાં નજીઔના ખાભે એઔ તાલ ફન્ધાવ્મું,
છ ેભાં ઔીલ્લા ભાટેના ઔીભતી થ્થય તેણે લામાટ. અને એના ફદરાભાં ડબઈના
ઔીલ્લાભાં ભાટી લાયી! થડા લકતભાં આ લાત ઔડાઈ ખઈ, અને યાજાએ
(ઉભાળંઔય એને વીદ્ધયાછ છમવીંશ રેકાલે ચે એલ ઔંઈઔ ખ્માર ચે) તેને જીલત
ઙણી દીધ. એ છગ્મા ‘શીયાબાખ' તયીઔે જાણીતી ચે. આછ ેમ ત્માં શીયા ઔડીમાને
ુયેર, એ ફાઔરું ફતાલાભાં આલે ચે. વાઙુંકટું ત યાભ જાણે! યન્તુ ચી ઔીલ્લાની
એઔ ઔભાન અન્મ ઔઈ છ ન ફનાલી ળક્મું, એટરે એને જીલત ફશાય ઔાઢલ
ડેર... નજીઔભાં ‘તેનતાલ' ણ આછ ેમ ચે, છ ેના લાયાની ફાંધણી કયે કય
ઉત્તભ અને ભછફુત ચે. ખુછયાતીભાં એઔ ઔશે લત પ્રઙરીત શતી, ઔદાઙ આછ ેમ શમ
: ‘ડબઈ ભતું તેનતાલ!' (ભતું એટરે વાથેવાથે). અને અભાયા લતનના પ્રદેળભાં
ત લેઢભીને ણ ‘ડબઈન ઔીલ્લ' યભુછભાં ઔશે તા, ઔાયણ ઔે એ લાનખીભાં અન્મ
વાભગ્રીનું ુયણ લયામ ચે. ડબઈની શ્ચીભની લડદયી બાખે લાગનાથ ભશાદેલનું
વુન્દય ભન્દીય શતું, જ્માં અભે અન્મ સ્થાનીઔ ભીત્ર વાથે ગણીલાય ‘દળટને'મ છતા.
ટુઔં ભાં, ત્માયે ડબઈને એઔ વુન્દય ળશે ય ઔશી ળઔામ. ભને ત એ કુફ છ ખભી
ખમેર.ું ..
ણ ત્માંથીમ ાચી અરલીદા : વરાભ, ડબઈ! આ ત જીલનબયન
આણ લીયશમખ! શલે આ યીતે શં ુ ડબઈનીલાવી બાલીજીલનભાં ત ઔદાી નશીં
થલાન ને?.... લો ફાદ, વંજોખલળાત્, ડબઈ છલાનું થમું : જોઉં ત, જાણે ઔીળય
લમની નાછુ ઔ, નભણી, વુન્દય યભણી પ્રેભીઔા વ્મસ્ઔ ફનતાં જાડી, ાડી, લીયાટ
નીતમ્ફ તથા ેટ ધયાલતી, રઙેરા સ્તન–ખારલાી, અડધ ડજન ફાઔની ભાતા
ફનેરી ‘ફૈયી' ક્માંઔ બટઔાઈ ખઈ શમ અને એનાં દળટનથી છ ે લેદના થામ, તેલી
લેદના ઔીલ્લા ફશાય લીસ્તયે રા, પાટપાટ થતા ડબઈ ળશે યને જોઈને ીડી ખઈ... ળું
થામ? આછ ે જ્માં વલટત્ર આ જીન્દખી છ ‘પાટપાટ' થતી ફની યશી ચે ત્માં.
અપવવ!
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ભતરફ ઔે ડબઈથી વાત–આઠ ભશીનાભાં છ ફનેલી શ્રી. યણચડરારની
ફદરી લી ભીમાંખાભ–ઔયછણ થઈ. આ ઔયછણની ત્માયે ાંઙ ધયણની એ. લી.
સ્ઔુ ર (એંગ્ર–લનાટક્મુરય)ભાં શં ુ ચ એઔ ભશીના બણમ. અશીં લી ાચ શં ુ ડફ
અને ઉેક્ષીત લીદ્યાથી ફની યહ્ય, ન જાણે ઔેભ! ત્માં અભાયા એઔ ળીક્ષઔ શતા તે
વેન્ડેવાશે ફ, ળયીયે બાયે શે રલાન : ઔવયત ઔયે , દંડફેઠઔ ભાયે ને ઙભાવાભાં ત
બયદય શીલ્લા રેતા નજીઔના તાલભાં, ભખયભચ્ચની ભસ્તીથી તયલા ડે. તે
ભાયી ફદશારત જોઈને ઔશે , ‘તું જીલનભાં ળું ઔયલાન?' છ ેનું ળયીય ભછફુત અને
ફલાન શમ તે જીન્દખીભાં ઔળુમ
ં વાધી ળઔે, અથલા ત છ ેનાભાં તીવ્ર ફુદ્ધીફ
શમ તે ઉંઙી વીદ્ધી ભેલે. તાયાભાં ફેભાંથી એક્ક ેમ નથી. તું દુ કી છ થલાન!'
અપવવ! આછ ે એ વેન્ડેવાશે ફ ક્માં ચે? ચે ઔે નશીં?– ઔળી છ ભાશીતી ભી ળઔે
નશીં. એથી તેનું આલું બલીષ્મઔથન કટું છ ડ્યું, એભ મથાળક્તી વન્તુલટઔ
તેને શં ુ ઔેલી યીતે છણાલી ળઔુ ં?
લી ાચી ફદરી! અને અભે વાલરી આવ્માં. આ વાલરી તે ઔલીલય
ઉળનસના લતનનું ખાભ : છુ , તેની સ્ભયણઔથા ‘વદભાતાન કાંઙ!' ફનેલી
શ્રી. યણચડરાર ણ એ છ વાલરીના લતની અને એછ કાંઙાભાં તેનું તીઔુ ં
ગય! જો ઔે આછ ે ત તેના વુુત્ર, રેકઔ–શાસ્મઔાય પ્રા. દીનેળ ંડ્યા એ તે ગય
ઔાઢી નાંખ્મું ચે અને એ તે ત શલે ફડેરલાવી ફની યહ્યા ચે...
કેય, વાલરીલાવી, વાક્ષયશ્રી પ્રા. છમદેલ ળુક્ર વશીત, વો ભને ભાપ
ઔયજો છ! વાલરીખાભ ભને ફીરઔુ ર ખમ્મું નશીં – આછ ેમ છલાનું થામ, ત ત્માં
એલી છ ગેયી ઉદાવી તથા લીયાની અસ્લસ્થતા, ઔળીઔ, જાંક ન જાણે ઔેભ, શૈ માને
ીડી જામ ચે! ભતરફ ઔે વાલરીના ચ–વાત ભશીનાના લીદ્યાથીજીલનભાં ઔઈ ઔટુ–
ભધુય વંસ્ભયણ ભાયા લીઙક્ષણ ઙીત્તભાં શવતાંયભતાં નથી. શા, છ ે સ્ઔુ રભાં ઔલી
ઉળનસ બણેરા, એ છ સ્ઔુ રભાં ભનેમ બણલાનું ભળ્મું અને ત્માંથી છ ભેં ણ શે રે
નમ્ફયે પીફ્થ સ્ટાન્ડડટ (શારનું નલભુ)ં ાવ ઔમુાં એટરું છ છભા ાવું! ઉળનસ છ ે
ગયભાં છનમ્મા, ઉચમાટ ને બણમા – એ ગય આછ ે લેઙાઈ ખમું ચે મા છળે ને જાને!
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એને આલા ભટા ઔલીનું સ્ભાયઔ ફનાલી યાકલાનું વાલરીલાવી ઔેભ ઙુઔી ખમા. ન
વભજામ! (જો ઔે આણી પ્રજાની તાના વાક્ષય પ્રત્મેની ઉદાવીનતા છ એભાં
ઔાયણબુત ચે. ઈગ્રૅંડભાં ળેક્વીમયના લતનના ખાભ સ્ટેપડટ અન એલન કાતેનું
તેનું વભૃદ્ધ સ્ભાયઔ છુ ! અને ચી લડદયા આલીને ુચ ઔે, ભધ્મઔારીન ભશાઔલી
પ્રેભાનન્દનું ગય ક્માં? છલાફ નશીં છ ભે. એ છ ભાયા ઉયના પ્રશ્નનમ છલાફ
ચે!)
જો ઔે એભાં, ચેલ્લે ચેલ્લે વુયતના વત્તાલાા ‘પ્રળસ્મ અલાદરુ ફની
યહ્યા ચે. જો ઔે એથી આણી ઉમુઔટ ત યાષ્ટરીમ ઉદાવીનતા નષ્ટ થઈ, પ્રજા તયીઔે
આણે આલી ફાફતભાં જાગ્રત તથા છલાફદાય ફન્મા ચીએ – એલું ખોયલ રેલાની
ત ઔઈ નક્કય બુભીઔા છણાતી નથી. બરે! યન્તુ વુયતની મ્મુનીવીર
ઔૉોયે ળનની વાથેવાથે છ વભગ્ર ખુછયાતભાં ણ આલું વાંસ્ઔૃ તીઔ વજાખતાનું ભછુ ં
આવ્મું રાખે ચે, છ ેની પ્રેયણા ઔળીઔ ઈતય છ શઈ ળઔે. દા.ત. મુનીલવીટીને
આણા ભશાન અક્ષયુરુના નાભ આલાભાં આવ્માં – ભડેભડેમ, એભ ઔશીએ ત
કટું નશીં : લીય નભટદ મુનીલવીટી, શે ભઙન્દ્રાઙામટ મુનીલવીટી લખેયે... ખુછયાત
મુનીલવીટીને એલું ઔઈ ઈતીશાવ ુરુનું નાભ આલાભાં આવ્મું ચે ઔે નશીં, એ
કફય નથી. ણ શં ુ ત એને ‘ઉભાળંઔય જોળી મુનીલવીટી' નાભ અામ એભ વુઙલું.
વુયતને ત વલાટધીઔ અબીનન્દન ગટે ચે : અશીં રખબખ તભાભ વુતનાં નાભનાં
ઉદ્યાન ફન્મા ચે : છમતીન્દ્ર દલે ઉદ્યાન, ઔદાઙ ઙં.ઙી. ભશે તા ઉદ્યાન ણ શળે.
અભાયા લડીર ફંધુ ઔલીલય છમન્ત ાઠઔ આ ફાફતે ઉળનસ ઔયતાં લધુ વદ્બાખી
નીલડ્યા, એભ રાખે ચે. વુયતભાં ઔલી છમન્ત ાઠઔ ઉદ્યાન ચે (વખયાભુયા ફાછુ ),
ત લી અભાયા ખઠ–ગગંફા ખાભના નાખયીઔએ અને કાવ ત જીલ્લા ંઙામતભાં
લીયાછભાન નેતાએ અભાયા ખાભની પ્રાથભીઔ ળાાને ‘ઔલી છમન્ત ાઠઔ
પ્રાથભીઔ ળાા' એલું નાભ આપ્મું ચે. એટરું છ નશીં, તેની ફારવંસ્ભયણની
લીખ્માત ઔૃ તી ‘લનાંઙર' ઔે છ ેભાં આ છ લીસ્તાયની આઠ–નલ દામઔા ુલેની યવપ્રદ
લીખત–ગટના ફાર નછયે આરેકલાભાં આલી ચે, એનું એઔ ‘ળીલ્' ફનાલીને
ણ ળાાના ઙખાનભાં ભુક્મું ચે. આ ઔામટઔતાટ નાખયીઔને ધન્મલાદ!.... ભાપ ઔયળ,
આત્ભજયભય

http://govindmaru.wordpress.com/

113

ઔદાઙ ઉળનસ ભાટે લરવાડલાવીએ આલું ઔંઈઔ ઔમુટ શમ ને ભને કફય ન શમ,
એલું મ ળક્મ.

ઔારરભાં
ખુછયાતની ુલટ વયશદે અભાય એ પ્માય ંઙભશાર જીલ્લ : રુા ને
યઢીમા! અને લી રખબખ અડધેથી ઙીયી નાકતું અભાયા લતનનું યછલાડું
ફાયીમા યાજ્મ : દક્ષીણે યણજીતનખયથી ઉત્તયે યંધીઔુય વુધી લીસ્તયતુ,ં આડું ડેર.ું
ંઙભશારના ફે તારુઔા ુલટભાં, જ્માયે ત્રણ ડેરા શ્ચીભભાં. ુલટના તે તારુઔા એ
દાશદ અને જારદ : શાડી અને લનથી યભણીમ ળબતી આદીલાવી ટ્ટી, જ્માયે
શ્ચીભના ખધયા, ઔારર ને શારર તે વુધયે રા, ભતરફ ઔે ભેદાની લીસ્તાય, છ ેભાં
શયીમાાં કેતય છ કેતય, ત્માયે ભખપીનાં. લન લીસ્તાય અને આદીલાવી
લનફન્ધુથી એ લંઙીત. જો ઔે અભાયા ંઙભશારના શાડભાં ળીયભય છ ેલ,
અનેઔ નાની ભટી રુભતી, ટેઔયીરુી યાણીલાવથી લીંટામેરા વમ્રાટળ ળબત
છ ે ભટ લટત કડ ચે, તે ાલાખઢ શારર તારુઔાભાં. આભ આ શારર તારુઔ
લી શ્ચીભે અધો ભેદાની ત ુલટ ફાછુ ન અધો શાડી, છખ
ં રી પ્રદેળ કય.
કેય, એભાંમ છ ે નખયીભાં ભાયે બણલાનું ભાથે ડ્યુ,ં એ ઔારર તારુઔ ત
ભધ્મલતી : ઉત્તયે ખધયા ને દક્ષીણે શારરની લચ્ઙલચ્ઙ. એભાં ડુખ
ં યા, લનલીસ્તાય
ઔશે લામ એલી બુભી નશીંલત્ : ુયેયુ  છ ભેદાની પ્રદેળ, છ ેની ‘ાટનખયી' તે આ
ઔારરખાભ. વાલરીની ખામઔલાડી એ. લી. સ્ઔુ રભાંથી પીફ્થ સ્ટાન્ડડટ ાવ ઔયીને,
આ ઔારરનખયીની એભ. જી. એવ. (ભપતરાર ખખરબાઈ વાલટછનીઔ શાઈ સ્ઔુ રભાં
શં ુ વીક્સ્થભાં બણલા ફેઠ. વાલરીભાં શં ુ બણમ ત ગણં વારું, ણ ભધુય–ભીઠી ઔઈ
સ્ભૃતી લીશણં છ એ બણતય ને એલું છ એ જીલતય. ઔારરભાં વોથી ભટા
ફનેલી ુજારાર બટ્ટને ત્માં યશી, બાઈ છમન્ત ાઠઔ આ શાઈ સ્ઔુ રભાં બણતા.
તે ત્માયે ભેટીર ઔ ાવ થઈ, આખ બણલા વુયતની એભ. ટી. ફી. ઔૉરેછભાં જોડાઈ
ખમા. એટરે કારી છગ્મા ડી અને ભને પયભાન થમું ઔે કારી છગ્મા ુય! શં ુ એ છ
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એભ. જી. એવ. શાઈ સ્ઔુ રન લીદ્યાથી ફની ખમ, અને યશે લાનુંમ એ છ ફનેલી
ુજારારને ત્માં.
આભ, ડબઈની યભણીમ રુવુન્દયી વકી, ભનખભતી નખયીન આળઔ
એલ એઔ ઔાન ભાનીત આ લીદ્યાથી તે વાલ નીયવ, વુઔાબઠ્ઠ ઔારરનખયભાં
પેં ઔામ. આ ઔારર ખાભ પયતે ન ઔઈ લનયાજી ઔે ન ત ડુખ
ં યા! જ્માયે છન્ભથી છ
શં ુ ત ‘છખ
ં રી' ! ભને ઔારર ખભે છ નશીં; ણ ચી ભનબય પ્રલૃત્તી અને અશમ્–
વન્તને ઔાયણે એ ખભલા રાગ્મું ને માદખાય ફન્મું. છ ેભ ઔઈ મુલાન અણખભતી
ક્ન્માને યણલા ભછફુય થમ શમ ને એની ભધુયછની લેડપામ; ણ ચી એ છ
ધભટત્ની એના ઈતય ખુણધભટથી ગ ળી રાખે, એલું છ ઔંઈઔ! શા,
ઔારરનખયીનું એઔ નાનઔડું છભા ાવુંમ અશીં ઙીંધી રઉં : એના દક્ષીણ–ુલટ
ડકાને ગવાઈને એઔ નદી છરુય લશી જામ, તે ખભા નદી. ણ ‘લશી જામ' – એભ
ત એ નદી શતી મા ચે એટરે વોછન્મલળ ઔશે લું ડે, ફાઔી એભાં ાણી છ ના ટઔે.
દીલાી આલતાં આલતાં ત વુઔાઈને એ ઔયીઔટ! ફવ યે તી છ યે તી, જાણે વશયાના
યણની રગુ આલૃત્તી! ઔલીલય છમન્ત ાઠઔે ત એના લીળે રકેરા રેકને એલું ભથાું
છ આપ્મું ચે. ‘યે તીની નદી'. શા, યે તીનેમ એનું રુાું આખલાણં છરુય શમ ચે.
ઙાંદનીભાં એન ળીત–વુલં ા યે તટ અલશ્મ આઔટઔ રાખે. ફવ, જાણે ડ્યા છ
યશીએ, એ નદી–ભાલડીના ભધુયા કાભાં! અભાયી ખષ્ઠી નદીના બાઠાભાં ભડે
વુધી જાભે...
આ ઙભઔીરા ટની ભફરક યે તીમ આછ ે ત ઉરેઙાઈ ખઈ ચે, નજીઔનાં
ભશાનખયની બવ્મ ઈભાયતભાં એ ફાડી ‘જીલતી' ઙણાઈ ખઈ ચે. લધુભાં એ
ભામાુ યણટ યે તીલીશણ ખાભન ઉઔયડ ફની યહ્ય ચે. ડે ચે ત્માયે ફધુંમ ડે
ચે (ધુભઔેત)ુ : આણે પ્રઙંડ બમાનઔ ભતનું તાંડલ કેરી યહ્યા ચીએ. એન છ આ
એઔ અતી નાનઔડ અંળ ચે. ચેલટે વલટનાળ વત્માનાળભાં યીણભીને આ ફધું
થબળે. આ વદાના ખુભાલેરા વોન્દમટને તથા બમાલશ બાલીને આછ ે ત યડીએમ
ઔની વભક્ષ છઈને, એ ત ઔશ! ચે ઔઈ વભછદાય?
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ફનેલી ુજારાર બટ્ટ આભ ત ુયા રાખણીળીર, અભાયા ‘ઉદ્ધાય' યત્લે
વતત વઙીન્ત, ણ એભનું પ્રબાલળાી વ્મક્તીત્લ એઔદભ ઔડઔ, ઔળાંમ ઔઠય
લઙન ઔે નઠય ધભઔી લીના છ અભે તેથી ડયતા યશીએ, છ ે આભ ત અભાયા
રાબભાં છ : અભે કુફ વારું બણીને, તેને વદામ અભાયા પ્રત્મે પ્રવન્ન યાકલા
ભથીએ છ. (‘અભે એટરે અખાઉ છમન્તબાઈ અને શલે અનુમામી એલ શં ુ) અભાયા
ઉજ્જલ બાલીનાં વલટ વુત્ર ચી ત, આ ફનેલીએ છ, વમ્ુણટ સ્લેચ્ચાએ છ,
શસ્તખત ઔયી રીધાં, છ ેથી અભે બણમા. ફાઔી ભારું લડીરાજીટત બાલી ત કયે કય
પ્રાથભીઔ–ળીક્ષઔનું ઔે તુચ્ચ તરાટીનું–ઔાયઔુ નનું છ, એલું વાલ વંઔુઙીત તથા શીણં છ
ફની યહ્યું શત! લી ુજારાર બટ્ટની એઔ ઉદાયભના કાવીમત ણ એલી વયવ
શતી ઔે તે ક્રધીત થઈને અભને ઉગ્ર લઢી નાકતા નશીં, તેભ ઔળી પયછ ણ
ાડતા નશીં, ઔદીમ નશીં! દા.ત. છમન્તબાઈને ડૉક્ટય ફનાલલાન એભન કાવ
આગ્રશ તથા અન્મ લડીરની ણ એલી છ ઈચ્ચા. ચતાં છમન્તબાઈ વમ્ભત ન થમા,
ત ઔંઈ નશીં!
આલા અવાભાન્મ ુજારારની એથીમ લધુ ક્ષભાળીર ઉદાયતાન એઔ
અવાભાન્મ દાકર લી ય લધુ યવપ્રદ ચે : તેએ છ ભાયી વખાઈ શં ુ પીફ્થ
સ્ટાન્ડડટભાં શત, ત્માયે છ જ્ઞાતીભાં, અને તેમ લી તેના નજીઔના વખાની વુુત્રી
વાથે છ ખઠલી દીધેરી. એ વખાઈ આળયે ાંઙેઔ લટ ટઔી ણ કયી. યન્તુ બાલી
લીળેના ભાયા ધુની લીઙાય વાલ ઉપયા શતા. ઔાઔા ઔારેરઔય છ ેલા નીત્મ પ્રલાવીના
પ્રબાલથી શં ુ વાધુ થઈ શીભારમ છલા તયલયત શત, ત લી સલાતન્ત્ર્મ છખ
ં ભાં
જંરાલી ભટ દેળવેલઔ ફની યશે લાની ભશત્ત્લાઔાંક્ષાને ભભાલત. એથી ભાયી
ઔૉરેછ ઔાયઔીદીના ફીજા ઔે ત્રીજા લટભાં, ભેં એ વખાઈ તડી નાકી. નોંધાત્ર ઔે
ધન્મલાદને ાત્ર શઔીઔત ત એ ચે ઔે, ભને ઔૉરેછભાં બણાલન કઙટ ણ ત્માયે ત
ુજારાર ફનેલી છ આતા. તેભ ચતાં, ભેં વખાઈ તડી, ત્માયે તે ઠઔાન એઔ
ળબ્દ ણ ફલ્મા નશીં. કયે કય છ ળબ્દળ ‘એઔ ળબ્દ ણ નશીં!' લધુભાં ત્માયે
નીયાધાય છ ેલ શં ુ લેઔેળનભાં ણ તેભને ગેય છ ડ્ય યશે ત, જાણે ઔુ ટમ્ુ ફન છ એઔ
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શક્કદાય વભ્મ! આભ કયે કય છ ફનેલીશ્રી ુજારાર બટ્ટ ‘અદ્બુત’ ુરુ શતા :
લજ્રાદી ઔઠયાણી, ભૃદુની ઔુ વુભાદી એલું છ ઔંઈઔ ઉદ્ખાયી ળઔામ.
ભારું ઔારરનું લીદ્યાથી–જીલન એઔદભ છુ દી છ બાતનું ફની યહ્યુ.ં ચેલ્લાં
ફે લટથી ખામઔલાડી યછલાડાભાં ઔુ ંઠીત વ્મક્તીત્લથી, ઔેલ બણેળયી યહ્ય શલાને
ઔાયણે, શં ુ દેળભાં જાભેરી આજાદી છખ
ં ની લીલીધ પ્રલૃત્તીથી વાલ અજ્ઞાત–
અસ્ૃશ્મ છ શત. જ્માયે ઔારર ત સ્લાતન્ત્ર્મ વંગ્રાભન તથા તદ્વીમઔ પ્રલૃત્તીન
એઔ અગ્રખણમ ખઢ શત, છ ેન મળ ત્માંના સ્થાનીઔ નેતાને પાે છ નોંધલ યહ્ય.
એભાં વલટ પ્રથભ નમ્ફયે આલે ભાણેઔરાર ખાંધી, છ ે આજાદી ફાદ ખુછયાત
યાજ્મના એઔ પ્રધાન ણ ફનેરા. ચેઔ અંગ્રેછ મુખથી છ આજાદીયસ્ત પ્રલૃત્તી તે
ઔયતા. તે એભ. એર. એ. તયીઔે ણ ઙુંટાતા (ધાયાવભ્મ). તાનું વલટસ્લ જીલન,
વભગ્ર ઔાયઔીદી તેએ યાષ્ટરને ળયણે વભીત ઔયી દીધેરી અને ઔારરભાં ઙારતી
તભાભ સ્લાતન્ત્ર્મ–આન્દરનીમ પ્રલૃત્તી ય ણ તેન છ અગ્રેવય ભાખટદળટઔ
પ્રબાલ. તદનુવાય, અભારું લીદ્યાથીભંડ ણ તેના છ ઈળાયે વયવ પ્રલૃત્તી ઔયે .
અન્મ એલા છ પ્રબાલળાી નેતાભાં શતા : ભારુતીવીંશ ઠાઔય, છ ેએ ધયાવણા
વત્માગ્રશભાં જોયદાય ભાય કાધેર ને ભશીના વુધી શાથે પ્રાસ્ટય યાકીને પ્રલૃત્તી
ઔયતા પયતા અભે જોમેરા. એલા છ વભથટ નેતા તે, ખંખાળંઔય ુયાણી (ભાયા વખા
ભાભા) ણ કયા. ચી ડાહ્યાબાઈ દલે, રુદ્રપ્રવાદ દેવાઈ, ભદનઔાઔા, જાહનલીઔા
દેવાઈ લખેયે અનેઔ. ત્માયે સ્લાતન્ત્ર્મ આન્દરન અન્તખટત અનેઔલીધ પ્રલૃત્તી ઙારે
: દા.ત. ંઙભશાર પ્રાથભીઔ ઔેલણી ભંડ, છ ે વયઔાયી સ્ઔુ ર ઉયાન્ત અને
વયઔાયી શસ્તક્ષેથી ભુક્ત એલી પ્રાથભીઔ ળાા અનેઔ ખાભડાભાં ઙરાલે.
ત્માયે આણે અંગ્રેછ વયઔાય વાભે છ આજાદી છખં રડતા, એટરે બરે એને
લકડીએ, ફાઔી ત લતટભાન અલદળાના વન્દબે બ્રીટીળ ળાવનને રાકરાક
ધન્મલાદ છ ગટે ચે! ઔાયણ ઔે....
ઔઈ ણ ‘યાષ્ટરીમ' આન્દરન જ્માં વુધી ળાન્ત, અશીંવઔ તથા
યઙનાત્ભઔ યીતે ઙારતું શમ, ત્માં વુધી અંગ્રેછ શઔુ ભતની એની લીરુદ્ધ રેળભાત્ર
આત્ભજયભય

http://govindmaru.wordpress.com/

117

દકરખીયી નશીં. ઔયડી નછય, ઔાલાદાલા ઔે ઔીન્નાકયી છ ેલા ત ળબ્દ છ તેના
દપતયભાં મા તે છભાનાના ઔળભાં ઔદાઙ નશતા. લશીલટ ન્મામી, વશીષ્ણ, ઉદાય
છ ેભાં ઔામદ છ ઔામદાનું ઔાભ ઔયે ... વલટત્ર ખાંધીલાદી – ઔૉંગ્રેવી પ્રલૃત્તીનાં
ગડાુય ગુગલે; યન્તુ વયઔાયની વીધી પ્રતીફન્ધઔ દયભીમાનખીયી ઔળી છ નશીં.
ઔૉંગ્રેવ છ ેલી (જો ઔે તે એઔ છ ત્માયે ભુખ્મ શતી) આજાદી યસ્ત વંસ્થા તયપથી
ઔળીઔ રડામઔ ઙલ ગીત થઈ શમ ને ડીપે ન્વ ઑપ ઈન્ડીમા ઔે એલા ઔઈ
ઔાનુન અન્લમે પ્રતીફન્ધ પયભાલામ શમ, ત્માયે છ રીવ ખરાં રેલામ, છ ે ચી
જોયદાય અને ઔઠય છ શમ. ‘ળાન્તી'ના લાતાલયણભાં ત અંગ્રેછ શઔુ ભત લીરુદ્ધ
ફુરન્દ પ્રઙાય ઙારે, નેતાનાં ખયભાખયભ પ્રલઙન – નીલેદનભાં તેભ છ ઉગ્ર
અકફાયભાં. ‘છન્ભબુભી’ ઔે ‘લન્દેભાતયમ્’ છ ેલા અકફાય ત વ ટઔા
આજાદીતયપી જોયદાય રકાણથી ચરચર પ્રખટતાં છ યશે રાં. ગણીલાય ત આછ ે
અનીચ્ચાએ ણ એલું ઉદ્ખાયાઈ જામ ચે ઔે ‘કરું વ્મક્તીસ્લાતન્ત્ર્મ,
અબીવ્મક્તીસ્લાતન્ત્ર્મ તથા પ્રલૃત્તીસ્લાતન્ત્ર્મ અભે ત અંગ્રેછ યાજ્મભાં અનુબવ્મુ,ં
બખવ્મુ!ં '
દા.ત. અભાયી એભ. જી. એવ. શાઈ સ્ઔુ ર ઔૉંગ્રેવી નેતા ભાણેઔરાર ખાંધી
તથા તેના આજાદીયસ્ત આખેલાન છ ઙરાલતા, એ છખજાશે ય શઔીઔત. ચતાં
એને વયઔાયી ગ્રાન્ટ ભે, ઈન્સ્ેક્ટયવાશે ફ એભની કાતાઔીમ લીજીટે ણ આલે છ
અને એનું બણતય ભાન્મ. અભે લીદ્યાથી છ ે લીદ્યાથીભંડ ઙરાલીએ, એમ ઔૉંગ્રેવ–
પ્રબાલીત, અભે શડતા ણ ાડીએ; ચતાં અભે ‘સ્લતન્ત્ર' લીદ્યાથી. સ્ઔુ રભાં
અભાયા છ ેલા અનેઔ લીદ્યાથી કાદી શે યે, અભાયાં ભંડ ખાંધીછમન્તી ઉછલે,
અભે લન્દેભાતયમ્ રરઔાયીએ, ક્માયે મ રીવ ત્રાટઔી શમ, એલી દુગટટના ફની નથી.
ઔેટરાઔ ળીક્ષઔ ત ઙક્કવ આન્દરન દયભીમાન લખટભાં ખાંધીતયપી પ્રલઙનમ ઔયી
છતા! (શા, ઉય છણાવ્મું તેભ ‘રડત ગીત' શમ, ત્માયની લાત છુ દી.)
બરે ઔારર ખાભ ભને ઔઢખ
ં ું, ળુષ્ઔ તથા યવીઔ–વોન્દમટ યશીત રાખતું.
ળરુઆતભાં અણખભતું ફન્મુ.ં યન્તુ ખામઔલાડીભાં શં ુ ઔેલ અભ્માવયત, ફશુધા
આત્ભજયભય

http://govindmaru.wordpress.com/

118

બણેળયી લીદ્યાથીછુ થન છ એઔ વાભાન્મ ‘વભ્મ' શત. ભારું ાતીઔુ ં ઔઈ સ્લતન્ત્ર
વ્મક્તીત્લ કીલ્મું છ નશતું. એલી ઔળી આફશલા છ ત્માં નશતી. અભે પક્ત
‘બણતા'. આભ શં ુ વાલરીના પીફ્થ સ્ટાન્ડડટ વુધી પક્ત ઙીરાઙારુ લીદ્યાથી એલ
ફાર–ઔીળય શત, તે ઔારરભાં આલીને ુખ્ત–ઔીળય તયીઔે દ્વીછ ફન્મ. ભંડ,
વભ્મદ, શદ્દા, આન્દરન, વબા, પ્રલઙન, ભટા ભટા નેતા, ભુરાઔાત,
જાશે ય જીલન – એ ફધું ભને ઔારરે છ ળીકવ્મું, ફક્ષ્મ.ું શં ુ લીદ્યાથીભંડન ભન્ત્રી
ઙુંટામ, જાશે ય ઉગયાણં ઔયતાંમ ળીખ્મ ને લકણામ. ભાયા છ ભન્ત્રીદ દયભીમાન,
ભેં ઔારરભાં ઔાઔા ઔારેરઔય મા વુયતના પ્રૉ. ખદીલારા છ ેલા યાછઔાયણલીદ
લક્તાને નીભન્ત્રેરા. ખાભ આકાભાં કીત ફન્મ... એઔ લઔતૃત્લ સ્ધાટભાં
શયીશય કંબજા પ્રથભ ક્રભે અને શં ુ ફીજા ક્રભે આલેરા. ત્માયે છ આ બાઈ
કંબજાભાં બાલી યાછઔીમ નેતાનાં ખબીત ફીછ લયતાતાં, છ ે કયે કય ચી ઉખી
ણ નીઔળ્માં છ : તે આજાદી ચી ભીનીસ્ટય ફન્મા! તેના ીતાશ્રી ઔારરના
વયઔાયી દલાકાનાભાં ડૉક્ટય શતા. નાભ માદ નથી. બાઈ શયીશય ભાયાથી ફે લટ
ાચ બણે, એટરે કાવ દસ્તી છ ેલું નશીં...
અભે ફધા ભીત્ર વાંછ ે રામબ્રેયીભાં અને ત્માંથી અઙુઔ ખભા નદીભાં
પયલા છઈએ. આછના મુલાનની છ ેભ, ત્માયે અભે વેક્વની, વીનેભાની ઔે ક્રીઔેટની
લાત નશતા ઔયતા ને દક્ષીણ ખુછયાતના લતટભાન લીદ્યાથીની છ ેભ ફેપાભ,
અથટશીન ખા નશતા ફયાડતા. ત્માયે અભાયાભાંથી ઔઈએ છ વીનેભા ત જોમેરું
વુધ્ધાં નશીં. અભે ‘છલાફદાય' મુલઔ શતા. અભાયી ખષ્ઠીન લીમ ખાંધી, છલાશય,
વુબા, ઔૉંગ્રેવન તથા ‘સ્લયાજ્મ' વારું ઔે ‘વુયાજ્મ?' – છ ેલા પ્રશ્નન છ યશે ત.
ઔારરભાં શં ુ શાઈ સ્ઔુ રનાં ચેલ્લા ફે લટ બણમ. દયભીમાન એઔ ધ્મેમમુક્ત,
ભશાત્ત્લાઔાંક્ષી, વુવજ્જ તથા વજાખ એલા મુલઔની કુશ્ફદાય ઔી ભાયા
વ્મક્તીત્લભાં કીરલા રાખી. જો ઔે જીલનબય યાછઔીમ લીઙાય ઙચ્માટ, ઔૉંગ્રેવથી
ઔમ્મુનીજભ વુધીના; તેભ ચતાં ભાયાભાં યાછઔીમ રક્ષણન વાક્ષાત્ઔાય ન છ થમ.
જીલનબય શં ુ ભુખ્મત્લે વાંસ્ઔૃ તીઔ ક્ષેત્રન અદન અદાઔાય છ યહ્ય, છ ેલ આછ ેમ ચુ .ં
અન્તે 1940ભાં શં ુ ઔારરની એભ. જી. એવ. શાઈ સ્ઔુ રભાંથી, વાયા ભાક્વટ વાથે છ,
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ભેટીર ઔ ાવ થમ ને શં ુમ છમન્તબાઈના અન્ધ અનુમામી છ ેલ એભ. ટી. ફી. ઔૉરેછ
વુયતભાં એપ. લામ. આર્ટવટભાં છ દાકર થમ. ફાઔી શં ુ ત વાશીત્મ છ ેટર છ,
લીજ્ઞાનયવીમ ણ કય છ. ભેટીર ઔભાં છ ેભ ભાયા અંગ્રેજીભાં, ખુછયાતી–વંસ્ઔૃ તભાં,
તેભ લીજ્ઞાનભાં (પીજીક્વ અને ઔેભેસ્ટરીભાં) ણ 68 ટઔા ભાઔવટ આલેરા. ચતાં ભે
ઉચ્ઙતય બણતયભાં ‘આર્ટવટ'ની છ રાઈન વન્દ ઔયી!'... ધ્મેમ ણ એલું છ (નીઙુ!)
: ફી.એ. થઈને શાઈ સ્ઔુ રભાં ળીક્ષઔ અથલા તઔ ભે ત એભ.એ. થઈ પ્રૉપે વય! જો
ઔે ફી.એ. થમ, એટરે ેરી ઉચ્ઙતય તઔ ત અલખણાઈ, ઔાયણ ઔે તત્ઔાર નઔયી
તૈમાય! લી, વાયા ખાયલાી ભે. નીજી ઔભાણીના ૈવા રઈને, પ્રતીષ્ઠીત છ ેલા
પયલાનુ!ં એ વીદ્ધીમ ચી આઔટઔ નશતી, વયસ્લતી વાથે રક્ષ્ભીજીનીમ
ઔૃ ાદૃષ્ટી! જો ઔે ભુખ્મ પ્રેયઔ ફ ત ેરું છ ઔે વીધી ગયે ડભાં ુયાઈને, એઔદભ
ઙીરાઙારુ ખાડે ઙઢી ફેવી, વાલ ‘ઙારુ' કીતાફલાી વ્મક્તી, ઔળીમ લીળીષ્ટતા
લીનાની પક્ત ‘યટરા–લીછ ેતા’ ફની યશે લાનું વન્દ છ નશીં, જીલનભાં ઔદાઙ વાલ
ામા લખયની; ણ એલી ધુન પ્રલેળી ખમેરી ઔે શં ુ ત ઔળુંઔ છુ દું, ઙીરાઙારુથી બીન્ન
ઔયલા છ નીભાટમ ચુ .ં જો ઔે ળક્તી લખયની બક્તી છ ેલુંમ ઔશે લામ. ઔીન્તુ શઔીઔતે ત
એલી ઠેઔડાફાજીભાં છ ભને યવ ડે.
ઙાર, શલે બણતયની લાત ણ નીયવ ફની છલાનાં નીછટ લાદાં
ગુગલે ચે, ત અન્મ ઔદાઙ થડ લધુ જીલન્ત યવભમ લીમ શાથ ધયીએ.

*
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13

સર્ગ – 4

એભ. ટી. ફી.ના આંખણાભાં
1940ભાં શં ુ ભેટીર ઔ થઈ, વુયતની એભ. ટી. ફી. આટટવ ઍન્ડ વામન્વ
ઔૉરેછભાં આખ બણલા ભાટે એપ. લામ. આર્ટવટના ક્રાવભાં (ત્માયે ઔૉરેછનું પ્રથભ
લટ) જોડામ. આ ઔૉરેછનુંમ તે ઔાે એઔ નાભ શતું. એઔ ખોયલ શતું. જો ઔે આભ ત
એ ‘ફાડી' અથલા ત અન્મ ઔૉરેજોભાં ઉતયતી ઔક્ષાની અધીઔાયી રેકાતી; ઔાયણ
ઔે ખુછયાતભાં આલેરી ઔૉરેજોભાં જાણે એ ‘વશછવાધ્મ' શતી. ભતરફ ઔે ત્માયે
ખુછયાતબયભાં પક્ત ત્રણ–ઙાય ઔૉરેજો શતી, જો ઔે ઙથીમ ાચથી અભદાલાદભાં
એર. ડી. આર્ટવટ ઔૉરેછ નીઔેરી. લી વોયાષ્ટરનું આકું એઔરાં યછલાડાંનું છ
રખબખ ત્માયે ફનેરું; એથી અભુઔ ભટાં અને ભશત્ત્લાઔાંક્ષી દેળી યાજ્મએ ઔૉરેજો
સ્થાેરી કયી. ભાયા ખ્મારથી તદનુવાય બાલખનય તથા ઔદાઙ છુ નાખઢભાં ઔૉરેજો
શતી. યન્તુ એભાંમ લીજ્ઞાન (વામન્વ) લીબાખ નશીં શમ; ઔાયણ ઔે વોયાષ્ટરથી અનેઔ
લીદ્યાથી વુયત–એભ. ટી. ફી.ભાં લીજ્ઞાનના લખટભાં જોડાલા ભાટે આલતા; છ ેન
વન્દબટ આ ઔથાભાં અન્મત્ર ણ ભેં ઔમો ચે.
કેય! ખુછયાતની ત્રણ જાણીતી ઔૉરેજો શતી : ખુછયાત ઔૉરેછ–
અભદાલાદ, ફયડા(લડદયા) ઔૉરેછ અને વુયતની એભ. ટી. ફી. એથી એભીળન
(પ્રલેળ)ની થડી ઔટઔટી ઉદબલતી. ખુછયાત ઔૉરેછભાં એભીળન એ છયા
ઔષ્ટવાધ્મ, અથાટત્ ભેટીર ઔભાં વાયા ભાક્વટની અેક્ષા દળાટલતી ઔૉરેછ ખણાતી; જ્માયે
ફયડા ઔૉરેછભાં લી લડદયા યાજ્મના લતની લીદ્યાથીને પ્રથભ વન્દખી
અાતી; છ ેથી ફશાયના ‘ફાડા' લીદ્યાથીને પ્રલેળની ળક્મતા ઉંઙા ભાઔટવની તથા
અભુઔ છગ્મા ફાઔી શમ ત છ–ની ળયતલાી ઔશે લાતી. જ્માયે એભ. ટી. ફી.ભાં
પ્રભાણભાં વશે રાઈથી પ્રલેળ ભત; એથી રઔ તેને ‘ભાયી, તાયી, ફધાની' ઔૉરેછ
ઔશી, એની ઠેઔડી ઔયતા. ચતાં અભુઔ વંન્દબે આ ઔૉરેછનમ ખુછયાતભાં લટ શત,
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ભતરફ ઔે ખોયલ શતું : એ છભાન છ એલ શત ઔે; કાવ મગ્મતા અથાટત્ વાભથ્મટ
લીના ઔૉરેછભાં નઔયી ભતી નશીં, ભતરફ ઔે પ્રૉપે વયન ત્માયે વભાછભાં બાયે
પ્રબાલ શત : પ્રૉપે વય ભાનનીમ ત ળું, ‘દળટનીમ' વ્મક્તી ખણાત.
એ પ્રભાણે એભ. ટી. ફી.નાં ‘લટ'નું ઔાયણ એભાં વેલા આતા વભથટ ુરુ
શતા : એભ. ટી. ફી. (આટટવ એન્ડ વામન્વ) ઔૉરેછના છ ે પ્રીન્વીાર ત્માયે શતા; એ
એન. એભ. ળાશનું ખુછયાત–ભશાયાષ્ટરભાં ભટું નાભ! અત્રે ‘ખુછયાત–ભશાયાષ્ટર' એભ
રકલાનું ઔાયણ ત એ ઔે તે ઔાે આ ફધી છ ઔૉરેજોનું વંઙારન ભુમ્ફઈ
મુનીલવીટીને શસ્તઔ શતું. ત્માયે વભગ્ર બાયતભાં પક્ત ત્રણ ઙાય છ મુનીલવીટી
શતી. : ભુમ્ફઈ, ભદ્રાવ, ઔરઔત્તા અને ઔદાઙ દીલ્શી. ભુમ્ફઈ મુનીલવીટીન વત્તાપ્રદેળ
(જ્મુયીવડીઔળન) એટરે ભશાયાષ્ટર, ખુછયાત અને વીંધ એભ ત્રણ ત્રણ પ્રાંત! અભે
ભુમ્ફઈ મુનીલવીટીના ગ્રેજ્મુએટ આછ ેમ ખણાઈએ! પ્રી. એન. એભ. ળાશ ઈંગ્રૅન્ડની
ઔઈ મુનીલવીટીના ‘યૅં ખરય' તયીઔે લીખ્માત શતા. આ ‘યૅં ખરય' તે લી ળું? – એ
ત આછ ેમ ભાયી વભછભાં સ્ષ્ટ નથી; યન્તુ ભુમ્ફઈ મુનીલવીટીભાં તેની ઉંઙી
પ્રતીષ્ઠા : વીન્ડીઔેટના વભ્મ ણ શતા અને એ ણ ખોયલની ગટના રેકાતી શતી.
એ ત ઠીઔ; ણ ઔૉરેછભાં અને તે વાથે વુયત ળશે યભાં તેન બાયે પ્રબાલ શત,
અને તે શતામ એલા વભથટ તથા ળક્તીભાન ુરુ. લીદ્યાથી ત તેભનાથી ઔાંે
છ; વાથે વાથે વાભાન્મ છન ણ એન. એભ. ળાશનું ઔાભ શમ ત એભની
ભુરાઔાતના લીઙાયભાત્રથી ખબયાતા. ઙુંખી પંુ ઔતા પ્રી. ળાશ તેના ફંખરાભાંથી
જ્માયે ઔૉરેછભાં જાણે ધયતી ધભધભાલતા આલતા શમ, ત્માયે ઔૉરેછના ભેદાની–
ઉદ્યાનભાં ત વ છ ડી છત. બરબરા ‘યકડુ' લીદ્યાથી ણ ઙુઙા ળાન્ત,
આગાાચા થઈ છતા. તેના લશીલટી વામ્થ્મટના એઔફે દાકરા જોઈએ :
એઔ લાય એઔ લીદ્યાથીએ ઔઈ લીદ્યાથીની ય નનાભી પ્રેભઙીઠ્ઠી રકીને
નાકી. સ્લાબાલીઔ છ ચઔયીએ પ્રીન્વીારને પયીમાદ ઔયી. શલે એ ચઔયાને ઔડલ
ઔઈ યીતે? ત એન. એભ. ળાશે નટીવ ઔાઢી ઔે, ‘દીલાી ફાદ ઔૉરેછભાં ઙારુ યશે લા
ઈચ્ચતા લીદ્યાથીએ તાની એ મછના વ્મલસ્થીત રકી ઔૉરેછના ‘રેકીત'
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છણાલલી!' છલાફભાં ઑપીવને દઢવ–ફવ અયજી ભી. એ તભાભ રકાણને
ઙઔાવી–તાવીને ળાશવાશે ફે અક્ષય ઉયથી ેરા ઙીઠ્ઠીપેં ઔુ લીદ્યાથીને ઔડી ાડ્ય.
વાશે ફના એલા ઔડઔ ળાવન અનુવાય, એ ‘પ્રેભી' લીદ્યાથીને ડીવભીવ છ ઔયલાન!
યન્તુ તેભાં ભાનલીમ વશાનુબુતીમ ાચી કયી. ળાશવાશે ફે એને ફરાલીને
લીઔલ્ આપ્મ ઔે, ‘તું આ ઔૉરેછ ચડી, અન્મત્ર દાકર થઈ જા! અભે તને એર.
વી. તથા એન. . વટીપીઔેટ આીળું. ફાઔી તાયી ઔાયઔીદી અને જીલન ફયફાદ
થઈ છળે. ભતરફ ઔે, અશીંથી ત તું ડીવભીવ છ!'
ચી ત તે લીદ્યાથી અભદાલાદભાંથી ફી.એ. થમ ને કુફ ભટ ભાણવ
ફની યહ્ય : વયદાય લલ્લબબાઈનમ ભાનીત; ઔાયણ ઔે ભુેમ તપાની ત શત છ;
એથી ક્લીટ ઈન્ડીમાની રડતભાં (1942) તેણે ભટાં ભટાં વાશવ ઔયે રાં, એથી
છ ેરભાં છ તેને વયદાયન યીઙમ થમેર...
પ્રી. એન. એભ. ળાશની પ્રકય પ્રબાલી શીમ્ભત તથા આત્ભશીમ્ભતન
ફીજો દાકર ત લી ગણ ભટ ચે; છ ે આછ ેમ ક્માયે ઔ, ક્માંઔ ટાંઔલાભાં આલે ચે :
1942ની રડતભાં રખબખ ફધા છ લીદ્યાથીએ છં રાલેર.ું છ ેભાં શૉસ્ટેરલાવી
ણ વાભેર. તે શૉસ્ટેરભાંથીમ જાતબાતની ‘રડામઔ' પ્રલૃત્તી ઔયતા. એઔલાય
ઔંઈઔ આલી છ ‘તપાની' ગટનાની તાવભાં વુયતના ડી. એવ. ી.એ ઔૉરેછભાં
આલી, આ ફાફતે પ્રી. એન. એભ. ળાશવાશે ફને પયીમાદ ઔયી. ત્માયે ળાશવાશે ફન
શીમ્ભતફાછ અબીખભ જોલા છ ેલ! તેએ ડી. એવ. ી. છ ેલા ભટા અધીઔાયી
વાભે ફુરન્દ સ્લયે ખછટના ઔયી :
‘ભી. ડી. એવ. ી., પસ્ટટ મુ ખેટ આઉટ! તભે ઔની યજા રઈને ઔૉરેછ
ઔંાઉન્ડભાં પ્રલેશ્મા? શાઉ ઔેન મુ એન્ટય ઔૉરેછ પ્રીભાઈવીવ લીધાઉટ ભામ
યભીળન?'
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અને ભાનળ? ડી. એવ. ી. વાશે ફ લીરા ભોંએ ઔૉરેછના દયલાજાની
ફશાય ઙુઙા નીઔી છ ખમા! ત્માયે અંગ્રેછ લશીલટન છભાનમ ળીસ્તન અને
ઔામદેવયતાન શત. ડી. એવ. ી. છ ેલા ભટા અભરદાયે મ તાની બુર લણફલ્મે,
પઔત ‘વયી' ઔશીને છ સ્લીઔાયી રીધી. ઔૉરેછન અધ્માઔ–સ્ટાપ ત્માયે ઔેલ
‘બવ્મ!' આછની વયકાભણી ઔયીએ ત ઉંડે ઉંડે ીડા છ થામ. ખુછયાતી લીબાખના
લડા તયીઔે લી.ય.ત્રી. – લીષ્ણપ્રવાદ યણચડરાર ત્રીલેદી છ ે ંડીત મુખના
અલળેરુ વન્ભાન્મ પ્રતીષ્ઠીત લીલેઙઔ અને ફીજી લી એલી છ ભશાન શસ્તી શતા.
લીછમયામ ઔલ્માણયામ લૈદ્ય. અપવવ ઔે આછ ે લીછમયામનું નાભ ઔાંઈઔ લીવયાઈ
ખમું ચે, ફાઔી તે ની ળંઔ ભટા વાક્ષય. તે ભાન્મ–વન્ભાન્મ લીલેઙઔ ત કયા છ,
ઉયાન્ત એભણે પ્રલાવ લણટન ણ રકેરાં (કુશ્ઔી અને તયી) ને ઔટાક્ષરેકમ
વછેરા. યન્તુ તેનું વોથી ભટું ઔામટ ત ખુછયાતી વાશીત્મન ઈતીશાવ. ઉયાન્ત,
જીલનબય, વાશીત્મઔીમ વાભમીઔ ઙરાવ્માં. એભાં ચેલ્લે ‘ભાનવી' ત અવહ્ય આથીઔ
– ળાયીયીઔ ભુશ્ઔેરી લચ્ઙે! તે ળયીયે ઔામભના છ નીફટ. એઔ ઔલીએ ત
એભને લીળે રકેરું : ‘દુફટીમ યા ઔોભુદીઔાય!' ત્માયે તે લડદયાથી ‘‘ઔોભુદી'
નાભઔ વાશીત્મઔીમ ભાવીઔ પ્રખટાલતા. ચી વુયતથી તેને ઔ. ભા. ભુનળીએ
તાની ઔૉરેછભાં ભુમ્ફઈ ફરાલી રીધેરા. જ્માયે લી. ય. ત્રી. અન્મ ઉંઙી ઑપય
ચતાં, એભ. ટી. ફી.ને છ લપાદાય યહ્યા. ભાનાન વશીત નીલૃત્ત થમા, વુયતના
‘ભશી' વભાન રેકામા અને દીગટ વુકભમ જીલન વુયતભાં છ ખુજાયી લીદામ થમા...
અન્મ ઔેટરાઔ પ્રાધ્માઔ ણ લીલીધ વન્દબે ઔૉરેછની ળાન શતા. છમતીન્દ્ર દલે
અને વ્મભેળઙન્દ્ર ાઠઔજી છ ેલામ વુયત ઔૉરેછભાં બણાલી ખમેરા.
ભને રાખે ચે ઔે એથીમ લધુ અથલા એલા છ ળાનદાય આ ઔૉરેછભાં
લીદ્યાથી ણ થઈ ખમા : અભે દાકર થમા, એ છ અયવાભાં ખુછયાતના બાલી
ભુખ્મ પ્રધાન શીતુબાઈ (શીતેન્દ્ર ઔનૈમારાર દેવાઈ) એભ. ટી. ફી.ના છ લીદ્યાથી શતા.
એલા છ ભશાન ફીજા શ્રી. ટ વ્માવ, છ ે આજાદ બાયતના ખુછયાત યાજ્મભાં
ખૃશપ્રધાનદે ઙભઔી ખમા. ત્રીજા ભશાન યાછઔીમ આખેલાન શતા, શ્રી. છળલંત
ઙોશાણ અને ઙથા શ્રી. ળંબુબાઈ ટેર; તે ત અભાયા છ લખટભાં વાથે બણતા.
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ઉયાન્ત, વયમુફશે ન ંડ્યા આદી અભાયા લીદ્યાથીભંડનાં આખેલાન અને અભારું
એ લીદ્યાથીભંડેમ બાયે વક્રીમ અને લી આજાદીયસ્ત! તે મુખના લીદ્યાથીની
યાષ્ટરીમ–લૈશ્વીઔ વજાખતામ જાણલા છ ેલી ચે : એઔ લાય ભંડે ઔૉંગ્રેવ એ. આઈ. વી.
વી.ની ભઔ ફેઠઔન ઔામટક્રભ યાકેર. એભાં એઔ ‘વયવ' આખેલાન લીદ્યાથી યાંદેયન
બાઈ ઔુ યેળી શત, ાઔ ખાંધીલાદી–ઔૉંગ્રેવી. તે ઔૃ રાણી ફનેર. ઔામટક્રભ દયભીમાન,
અભુઔ વામ્મલાદી લીદ્યાથીએ ખુપ્ત યશીને, ખૅરેયીભાંથી વામ્મલાદ તયપી
ત્રીઔા પેં ઔી. ત્માયે બ્રીટીળ વામ્રાછમભાં વામ્મલાદ પ્રતીફન્ધીત, એટરે વબાભાંથી
ંડ્યા પછદાય તત્ઔા ઉબા થઈ ખમા અને વંઙારઔને ઙેતલણી આી ઔે, ‘તભાયા
ફીયાદયને ઔાફુભાં યાક, નશીંતય ભાયે ઔામટક્રભ ફન્ધ ઔયાલલ ડળે!' ત્માયે
ઔુ યેળીએ અદ્દર ઔૃ રાણીની છ ઢફચફભાં લીનન્તી ઔયી ઔે, ‘શભાયે રારફન્ધુ ઔ
શય છખશ અના વીના દીકાને ઔી ફુયી આદત શૈ ! ઔૃ ા ઔયી તે ળાન્તી જાલે!'
આ ંડ્યા પછદાય બાયે ઔઠય અભરદાય શતા, છ ેભણે ચી 1942ની ઙલભાં
શાશાઔાય ભઙાલેર...
ફીજો નોંધાત્ર પ્રવંખ : લીદ્યાથી વંગે એઔ ‘તયશી’ ભુળામય મછ ેર.
ંક્તી શતી :
ખુરે ખુર–ખુરનું અત્તય
વભામું ાંકડીભાં ચે !
શલે લીદ્યાથીની ઔરાળક્તી તથા લૈશ્વીઔ જાખૃતી છુ  : ઙારુ
ભુળામયાએ એભણે એઔ સ્ભળાનમાત્રાનું દૃશ્મ ફતાવ્મું : ‘યાભ ફર, બાઈ યાભ!'
અને જાશે યાત ઔયી ઔે, ‘બુયાબાઈની ળાન્તી ભયી ખઈ!' અને એને અનુરક્ષીને એઔ
ઔલી લીદ્યાથીએ ભક્તાની ંક્તીરરઔાયી : ‘ળાન્તી ઠાઠડીભાં ચે !' આ ંક્તી દ્વાયા
વુઙન શતુ.ં મુયભાં તાજા છ પાટી નીઔેરા ફીજા લીશ્વમુદ્ધનું... ફર વયકાલ
ત્માયન અને આછન લીદ્યાથી!
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ઔૉરેછભાં દાકર થતાં છ, એઔ ઔાે શાઈ સ્ઔુ રન અગ્રણી અને શળીમાય
લીદ્યાથી એલ શં ુ રાઈન ફશાયન લીદ્યાથી ફની ખમ –
‘રાઈન ભાયલા' ઉયાન્ત ભેં બણલા–ખણલાનું ને લાંઙલાનું નેલે ભુઔી દીધું.
અને ફશુલીધ દુષ્પ્રલૃત્તીભાં (ધુમ્રાન છ ેલાં દુણ વશીત) ઉંધે ભાથે જંરાવ્મું!
અઠલાડીમાભાં ફેઙાય વીનેભામ જોઈ નાકત અને એના ૈવા ભાટે એઔફે અલાવેમ
કેંઙી ઔાઢત. યીણાભે ટભીનરભાં છ, ચ ભાવીઔ યીક્ષાભાં નાાવ થમ, છ ેથી વી.
ી. સ્ઔરયળી ખુભાલી. આ ળીષ્મલૃત્તી એલી શતી ઔે, એઔ લાય ભે, એટરે ચેલ્લા
લટ વુધી ભળ્મા છ ઔયે . પઔત ળયત એટરી ઔે તભાભ યીક્ષાભાં ાવ થલાનું છ.
ઔદાઙ આછ ેમ આ સ્ઔરયળી ઙારુ ચે.
ભાંડભાંડ એપ. લામ. આટટવભાં ાવ થમ, છ ેભાં ભાયા અભ્માવઔીમ જ્ઞાન
ઔયતાં, ઔલી તયીઔેની પ્રતીષ્ઠાન પા છ ઔદાઙ લધુ શત. એભ ાચથી જાણલા
ભળ્મુ.ં વભજી ખમાને? ઈન્ટય આટટવભાં ણ એભ છ લાંઙલા–બણલાનું યાભ બયવે
અને નાટઔ, વીનેભા અને ખામનલાદનભાં છ તલ્લીન. ણ એઔદા ભીત્ર જોડે ળયત
રખાલી ઔે, ‘બરે એઔ છ ભશીન યહ્ય ચે, ણ યીક્ષાભાં ાવ થઈને ફતાલું!' અને
એભ ળયત જીતી ત ખમ છ. વાથે વાથે છુ નીમય ફી. એ.ભાં આલી ડ્ય. એ છ
લે શીન્દુ ભીરન ભન્દીયે શૉસ્ટેર છ ેલું ઔાઢેર.ું એભાં યશીને ઔૉરેછભાં બણલા ભાંડ્યું.
એ ત ધાભીઔ વંસ્થા ને ભાયે ત વલાયે વલાયે ઙા–ફીડી જોઈએ છ. શં ુ ચાનભાન
ફશાય નીઔી ડુ.ં અભે આ ઙોમટપ્રલૃત્તીનું નાભ ાડેરું ‘ભૉનીંખલઔ અને ડૉન્ટ ટઔ!'
ભૉનીંખલઔ એટરે ઙા અને ફીડીને ‘ડૉન્ટ ટઔ' ઔશે લાનું ઔાયણ ત એ ઔે, લાત
ઔયીએ ત ફીડી ફુજાઈ જામ, જ્માયે વીખયે ટ છલ્મા છ ઔયે !
વદબાગ્મે એ છ અયવાભાં 1942ની ઔીલટ ઈન્ડીમા – બાયત ચડની
જોયદાય રડત ળરુ થઈ. નલભી ઑખસ્ટે અને ભીરન ભન્દીયના ધાભીઔ ફન્ધનભાંથી
શં ુ એ નીભીત્તે ભુક્ત થઈ ખમ. શા, વંસ્થાના ત્માયના પ્રથભ સ્લાભીજી
આત્ભસ્લરુાનન્દજી ચી જીલનબય આદયબેય કાણ યાકતા, એ વમ્પ્રાપ્તી!
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એથી ભીરન ભન્દીયના ભુળામયાભાં શં ુ અઙુઔ બાખ રેત... ઔૉરેછ ઔાયઔીદીની આ
વીલામની લધુ લાત આ ઔથાભાં અન્મત્ર ચુ ટી–ચલામી ણ આલતી યશે ચે, ત અશીં
છ થબુ.ં

*
અનુક્રમણીકા
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અધ્મામ – 4. ભાયા ઙાય અક્ષયાશ્રભ

વખટ – 1 : ઔલીઅલતાય
શં ુ ભાયી અક્ષયની આયાધનાને ગણીલાય ‘ભાયા ઙાય અલતાય' ઔશીને
કાલું ચુ ,ં છ ે અલતાય રેકઔ–વછટઔ તયીઔેના ચે. અઔાયણ, ઔેલ અઔ ધુનને
લળ થઈને શં ુ ભાય ‘જીલનમખ' એઔાએઔ ફદરી ઔાઢુ ં : ઔઈ રાબની ઔે ઔળામ
ઉજ્જલ બાલીની ભશત્ત્લાઔાંક્ષાથી પ્રેયાઈને નશીં, આ ત ફવ અઔ અને અઔાયણ!
યીલતટન કાતય યીલતટન (ઔરા કાતય ઔરા છ ેલું !)
ભાય પ્રથભાલતાય અથાટત્ – અક્ષયની આયાધનાન પ્રથભ આશ્રભ તે
ઔલીન. અભે ફધા છ બાઈ, ઔીળય લમના આયંબઔાથી છ ઔલીતા ઔયીએ :
છ ેન ઉલ્લેક આખ ણ આલી ખમ ચે. અભે છ ેભ અન્મ યભત યભલા રાખી
છઈએ એભ, ફેવી છઈએ ઔે ઙાર, શલે ઔલીતા ઔયીએ!' ‘અભે બાઈ' એટરે
અભાયા ઔુ ટમ્ુ ફભાં ભટા બાઈ રક્ષ્ભીયાભ, ચી છમન્તી (છમન્ત ાઠઔ) અભે ત્રીછ ે
નંફયે શં ુ (ત્રીજો નમ્ફય ઔદાઙ ફન્ને અથટભાં : ઉમ્ભયભાં તથા ઔલૉરીટીભાં!). ભતરફ
ઔે ત્માયે ભુયબ્ફી રક્ષ્ભીયાભ ત વયવ–ખંબીય, પ્રલતટભાન વાભાજીઔ–યાછઔીમ
યીસ્થીતીનેમ લીમ ફનાલીને ‘જોયદાય' ઔલીતા રકે. ચેઔ અન્તઔાે ભેં છ
તેન એઔ ઔાવ્મવંગ્રશ વમ્ાદીત ઔયીને પ્રખટ ઔમો, તે ‘નીજાનન્દે શમ્ભેળાં યાભ.'
‘યાભ' તેનું ઉનાભ શતું. એભાં તે ઔાની, યન્તુ લીળે ત એભના ઉત્તય ઔાની
યઙના ભેં વભાલી ચે ઔાયણ ઔે, તે છ ઔાનાં ઔશી ળઔામ એલાં ઔાવ્મ, એભની
‘પ્રાઙીન' શસ્તપ્રતરુે ભી ળક્માં નશીં. તેએ છ એના પ્રતી (ભાયી છ ેભ છ)
રાયલાશી દાકલી, કઈ નાકેરાં. એલા ઔાવ્મની ભાંડ અધી – એઔાદ ંક્તી ભને
સ્ભયણભાં યશી ખઈ ચે. અને છ ે ઔાવ્મ આછ ે પ્રાપ્મ નથી, તે અશીં ટાંઔુ, છ ેથી ઔલી
રક્ષ્ભીયાભનું જીલન કાતય ઔરાનું ખાંબીમટ વભજાળે :
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ઢુઢં ી ીધું ભનબમુાં લીજ્ઞાનલાયી!
ગ્રવી યહ્યાં ભાનલ ભાનલને!
ખાંધીજીન અકીર છખભાં
જાભળે વામ્મલાદ?
ઔાવ્મન ઔેન્દ્રીમ બાલ એલ ઔે, ભાનલજાતે જીલનભાં લૈજ્ઞાનીઔ, વાંસ્ઔૃ તીઔ
આખેઔુઙ ઔયતાં તભાભ ક્ષેત્રે ગણી છ વીદ્ધી ભેલી ચે, યન્તુ એની બીતયની
પ્રઔૃ તી લેયજેય આદીને તે જીતી ળક્મ નથી, છ ેથી આછ ેમ ‘ગ્રવી યહ્યાં ભાનલ
ભાનલને!' મુદ્ધ ત કેરામ છ ચે! (આલું રકલા ચ તાજા છ લીતેરા પ્રથભ
લીશ્વમુદ્ધના બીણ ભાનલવંશાયનું વુઙન શળે મા ત ફીજા લીશ્વમુદ્ધના પ્રાયંબરુ
નાના નાના વન્ગોની પ્રેયણા શઈ ળઔે) ચી પ્રલતટભાન છુ દાં છુ દાં લાદ–
લીઙાયધાયાન ઉલ્લેક અને અન્તે ખાંધીલાદની આળાબયી અેક્ષા! તે ઔાે
છમન્ત ાઠઔ લી લધુ આત્ભરક્ષી તથા ઔાવ્મભીવબય યઙના વછટતા. અભે
ાંઙેમ ઔલીદેચ્ચુ બાઈની તાનું નાભ ચામેરી જોલાની ભશે ચ્ચા! અને એથી
પ્રેયીત એઔ વભાન લીમનું કેડાણ ત વાથેવાથે ઙારે છ : એ ચે, ુસ્તઔ મા
ુસ્તઔારમની તાયીપની યઙના વજીટને, ુસ્તઔારમ વશામઔ વશઔાયી ભંડી –
લડદયા દ્વાયા પ્રખટતા ‘ુસ્તઔારમ' ભાવીઔભાં તાની ઔૃ તી નાભલ્લેક વાથે પ્રખટ
ઔયલાની પ્રલૃત્તી. આલું ઔાવ્મ સ્લીઔાયામ, એ ભાટે વાથે અભાયી લમ – કાવ ત નાની
ઉમ્ભય ણ રકી ભઔરતા : દા.ત. ‘યભણ ાઠઔ, ઉ.લ. 14.' આ ભશત્ત્લાઔાંક્ષા એટરી
ત પ્રફ ઔે ચી એભાં ‘ભ્રષ્ટાઙાય' ણ પ્રલેશ્મ, એટરે ઔાવ્મની ઉમ્ભય લધતી જામ
ણ અભાયી ત તેની તે છ! તન્ત્રીશ્રી બાયે લીશ્વાવુ : એભણેમ સ્લીઔાયી છ રીધું ઔે
આ ચઔયાની લમ લધતી છ નથી! અયે , એઔ લાય ત ભેં શદ છ ઔયે રી! ત્માયે શં ુ
ફીજાં વમ્ફન્ધી–ભીત્રને ણ ઔાવ્મ રકી આું અને એભને નાભે ચાલી ણ
આુ.ં એ વન્દબે, ભાયા ફનેલીને નાભે ઔાવ્મ રકલાની પયભામળના છલાફભાં ભેં એઔ
ુસ્તઔ–પ્રળંવઔ ઔાવ્મ રખ્મું અને ચી નીઙે નાભ રખ્મું :
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યણચડરાર ંડ્યા
અલર ઔાયઔુ ન–વાલરી,
ઉ.લ. 14!
ત્માયના તન્ત્રી, વાથેવાથે, વભગ્ર લાતાલયણ ણ ‘વચ્ઙાઈ' તથા
લીશ્વાવનુ!ં એટરે તન્ત્રીશ્રી, ‘ુસ્તઔારમ'એ આ ઔલીની ઉમ્ભય છુ ઠી રકામેરી રાખે
ચે, એલી ળંઔા ઔયલાને ફદરે, ઔદાઙ એભ શઔાયાત્ભઔ લીઙામુાં ઔે, ‘આ ચઔયમ
કય! પઔત ઙોદ લટની લમે ઔલી ત થમ છ, ણ લશીલટદાય ઔઙેયીભાં અલર
ઔાયઔુ ન ણ થઈ ખમ! લાશ!' અને કયે કય એ ઔાવ્મ ઔલીના એલા છ નાભલ્લેક
(લમલ્લેક) વાથે છ પ્રખટમું! (‘ુસ્તઔારમ' ભાવીઔ ઔદાઙ આછ ેમ પ્રખટે ચે.)
ઉય ‘ાંઙેમ ઔલીફંધુ' – એભ રખ્મું ચે, તે ત એ ભાટે ઔે, અભાયા
ઔાવ્મ–વછટન કેરભાં, વાથે કેરનાયા અન્મ ફે ‘ઔલીભીત્ર'મ શતા : અભે ત્રણ
બાઈ, ઉયાન્ત ઔલી ઉળનસ અને તેના ભટા બાઈ ‘યભણરાર ંડ્યા –
વનાતન' ણ એભાં કયા. અયે , ઔલઙીત્ એભાં ચઠ્ઠા ઔલીમ (ઔલીદેચ્ચુ ) જોડાતા તે
લી ઔલી ઉળનસના ભટા બાઈ, ‘વનાતન'થીમ ભટા એલા બાઈ, નાભે ળુબાઈ
(ુરુત્તભ) ંડ્યા. અભે વાથે ઔાવ્મ વજીટએ એટરું છ નશીં, યસ્યના લીલેઙઔમ
અભે છ. લીલેઙનન અભાય ભાદંડ ઔડઔ નશીં શ! એભાં આછ ે રઔપ્રીમ એલું
ફશુધા ભૈત્રી – લીલેઙન! ચી ત ઔૉરેછ ઔાયઔીદી દયભીમાન, શં ુ ઔલી તયીઔે
ખુછયાતી વાશીત્મ છખતભાંમ થડઔ ‘નાભાંઔીત ફન્મ, Fairly wel-known! અને
ઔૉરેછભાં ત ‘ઔલી–ઔલી' તયીઔે કુફ આદયણીમ ણ કય! લીદ્યાથી ભાયા પ્રત્મે
આશ્ચમટ–અશબાલથી છુ એ અને પ્રાધ્માઔમ આદય દળાટલે. દા.ત. ઔૉરેછઔાભાં
અભાયા વાશીત્મલીદ પ્રાધ્માઔ ખણામ એલા શતા : વુપ્રતીષ્ઠીત લીલેઙઔ
શ્રી. લીષ્ણપ્રવાદ ત્રીલેદી, પ્રા. વ્રછયામ દેવાઈ અને પ્રા. શીયારાર ખદીલાા. એ
વોન શં ુ ભાનીત. એભાં પ્રા. ખદીલારા ત લી ઉત્વાશી તથા તયલયીમા. ભારું ઔાવ્મ
ઔૉરેછ ભેખેજીનભાં પ્રખટે એને ફીછ ે–ત્રીછ ે દીલવે કાવ ભને ભલા આલે, ફીયદાલે
અને ઔાવ્મના ખુણદની ઙઙાટમ ઔયે . જો ઔે ત્માયે ભાયી અને અભાયી (વાથીને
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ખણતાં) યશનવશન એઔદભ ઔલીલત્ : અવ્મલસ્થીત અને પુલડ! એઔ વસ્તા બાડાનું
ભટું ગય બાડે યાકી, નલદવ લીદ્યાથી વાથે ફેપાભ, ફેઢખ
ં , ભસ્ત ઔે ભાંદા ડ્યા
શઈએ, ખન્દા છ ેલામ રાખીએ! ખદીલારા વાશે ફ છ ેલા એઔદભ બદ્ર–વુવજ્જ ુરુ
અભાયે ત્માં આભ આલી ઙઢે, ત્માયે વુદાભાની જુંડીભાં ઔૃ ષ્ણ ધામાટ છ ેલું થામ :
ઔાયણ ઔે અભે રાખણીશીન, નપપટ નશીં, ણ રાઙાય! ખયીફી લત્તા નીયાધાયી લત્તા
અણઆલડતને યીણાભે ભાંડભાંડ બણીએ! શા, બણલાભાં લી વાલ નફ્ફ્ટ, ભતરફ
ઔે ડપ : લાંઙલા–બણલા ઔયતાં ‘ઈતય પ્રલૃત્તી' છ લધાયે !
ભેં ત્માયે ઔૉરેછ ફશાય ણ ઔલી તયીઔે વાયી નાભના ભેલેરી. ‘ણ'
એટરા ભાટે ઔે રખબખ ખ્માતનાભ ઔલી ફનલા આલેર છમન્ત ાઠઔ અને ઉળનસની
શાયશાયન છ ઔલી, ત્માયે શં ુમ રેકાત. ભારુંમ ઔાવ્મ, શજી ત ઔૉરેછના પ્રથભ
લટભાં છ શત (એપ. લામ. આર્ટવટ), ત્માયે ‘પ્રસ્થાન' ભાવીઔભાં ચામેરું. ‘પ્રસ્થાન'
ખુછયાતીભાં ત્માયે શ્રેષ્ઠ વાશીત્મઔીમ ભાવીઔ તયીઔે પ્રતીષ્ઠીત. તન્ત્રીશ્રી યા. લી.
ાઠઔ, છ ેની યીક્ષાભાંથી વાય થલું એ ભટ લીછમ! એ ઔવટીભાંથી છ ે વાય
થમ, તે ચી ભાન્મ ઔલીભાં ખણામ. અભે ત્રણે બાઈ નીજી તાઔાતથી ાવ થઈ
ખમા...
‘પ્રસ્થાન'ભાં પ્રખટેરા ભાયા પ્રથભ ઔાવ્મન ‘ઈતીશાવ' ણ જાણલા છ ેલ
ચે :
પઔત ખણીવ લટન એઔ ભુગ્ધ ઔલી–આત્ભા ઔેલ ભીઠ–ભધુય, દૈશીઔ
બાલથી જોછન દુયન, અલણટનીમ વંલેદનાનુબલ ઔયી ળઔે? – એ ઔદાઙ આછ ે
આણે નમે ઔલ્ી ળઔીએ. એલ વમ્ફન્ધ વાભાન્મતમા ણ અદ્બુત, ત આ
લીળીષ્ટ લી અદ્બુતતય વભજામ ચે. તે જીલ ઔલી શત, ભાટે છ પ્રખાઢ ાખર
પ્રેભભાં વયી ડમ, અને ઔલીતા સ્લમભેલ ખુંછલા રાખી. પ્રેભનું ાખરન અને તેમ
પુટતી, ઔતી મુલાનીની લમે, ઔીળયતાના વયલા ટાણે, ઔેલા ઔેલા કેર યઙે–યઙાલે
એમ જાણલા ત ળું, સ્લમં ભાણલા છ ેલું ચે! ણ વભમની ખતી એઔભાખી, વદૈલ
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અગ્રખાભી ચે, એટરે રાઙાય! નાનઔડી એઔ નાટીઔા, છ ેની પઔત ન્દય લટની ભુગ્ધા
નામીઔા, વાન્નીધ્મ ત ઔમાં, ભીરન ણ અવંબલ! ઔમાયે ઔ, ઔઈ ધન્મ ભુશુતટભાં, ક્ષણ
ફે ક્ષણનું તાયાભૈત્રઔ, નેત્રલ્લલી અને ફવ, ‘શં ુ શં ુ ન યહ્ય ને તું તું ન યશી!' એલું
ફની ખમુ.ં ચી ત ઔઠય તશ્ચમાટ આયંબાઈ : ઔલી–નામઔ યછ વાંછ,ે ાંઙ લાગ્મે
ેરા એઔાઔી ભાખટ ય એઔર પ્રતીક્ષાગ્રસ્ત, ફવ નીયલાદ, નીલીઔલ્ ઉબ યશે ,
એભાં એઔ દીલવની ણ ઙુઔ નશીં! લી પ્રેભી જીલની અધીયતા ત તભે વભજી ળઔ
ને? ઔમાયે ઔ અધાટ ઔરાઔની, ત ક્લઙીત લી ુયા એઔ ઔરાઔની પ્રતીક્ષા– તશ્ચમાટ
થઈ જામ. ણ એઔ છ ધ્માન, એટરે સ્થઔાનું બાન શમ ત ઙીંતા યશે ને ? ાંઙ
લાગ્મે નામીઔાની ળાા ચુ ટે, એ ત બદ્ર, વમ્ન્ન, ઉંઙા યીલાયની સ્લપ્નયી–
વનયી, ખડાખડ ઔયતી ખાડીભાં આલે ને વડવડાટ વાય થઈ જામ. આચેયાં–
અધુયાં દળટન અને ફવ લીદામ. ઔમાયે ઔ ભધુયતભ, પયઔતા સ્ભીતની સ્લલ્ પ્રવાદી
પખાલતીમ જામ, અને ફવ એ છ ેરા ઔલી–પ્રેભી ભાટે રકરુટ વંત્તીન ખુપ્ત
કજાન. ઔલી ઔલ્નાભાં યભભાણ ફની જામ : ધ્માનસ્થ અલસ્થાભાં છુ એ ઔે આ ત
એઔ નાછુ ઔ, નભણી, નાનઔડી નદી લશી ખઈ, અને નદીભાં બયતીની ત આળા છ
ભીથ્મા! એનાં વભથ ાણી વદાનાં અનામાવ લેખે આઆ લશી જામ અને ઔલી
તે એલ છ ઔય... ઔયધાઔય – તયસ્મ ને તયસ્મ છ. પ્રેભલાટની ઔમાયે ઔ છ
ેરી નદીભાં ુયની બયતી ઙઢેમ કયી. કેય, એ ત ઙઢે ઔે ન મે ઙઢે, ણ
ઔાવ્મવંલેદનની બયતી ત અઙુઔ આણા ઔલીભાં ઙઢે છ ને? એથી અન્તે ત તે
યભયભ વભૃદ્ધ ફનીને થનખનતી લીદામ રે...
છયા સ્થુ–વ્મલશાયછખતની લાત : તે ઔાે ‘પ્રસ્થાન'ના તન્ત્રીશ્રી
વાક્ષયલમટ સ્લ. યાભનાયામણ ાઠઔ – દુયાયાધ્મ તન્ત્રી. એથી છ ે વછટઔ ‘પ્રસ્થાન'ભાં
પ્રખ્, એ લીયર ફશુભાન છ રેકામ. પઔત ખણીવ લટની લમે આલી અવંબલ
ગટના સ્લમંભેલ વંબલીત ફની : ેરા ઔલીની ાખર પ્રતીક્ષા પી! ના, ઔૃ તી ત
આકી માદ નથી, પઔત પ્રાયંબની અઢી ંક્તી બુરી બુરાઈ નથી, છ ે વાંબ
તભનેમ વંબાલું :
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ઉબ ચુ ં આ યસ્તે,
ઉબ ચુ ં આ યસ્તે, અઙુઔ અશીંમા ાંઙ ફછતાં,
નઔી છમાયે તાયી, નખય ભશીંથી ખાડી નીઔે!
અને ચી ત આકા ઔૃ તીદેશરુે ેરી નદીની છ ઉભા, એનું છ રુઔ :
ઔદી તાયાં લાયી... ઈત્માદી.
એ મુખ ચન્દફદ્ધ, વંસ્ઔૃ ત અક્ષયભે લૃત્તની ફરફારાન, ઔાવ્મ
વોન્દમટન વુવભૃદ્ધ વભમ શત. ત્માયે આ નાનઔડા, અજ્ઞાત ઔલીન ચદં , ઉયન
ઔાફુમ વુવભૃદ્ધ શોં! ‘ળીકયીણી'ના શય ળબ્દધ્લનીએ પુરડાં પુટી નીઔળ્માં,
અયમ્યા પયભથી વછટન ભગભગી યહ્યું. (આ ભાયી નશીં, ચદં ના પ્રબાલની તાયીપ
ઔરું ચુ .ં ) યા. લી. ાઠઔ પ્રવન્ન, કુળકુળાર, લાયી ખમા ને એ ઔાવ્મ ‘પ્રસ્થાન'ભાં
પ્રખ્ુ.ં યન્તુ આણ ત ેર ગેર, ભુગ્ધ ઔલી! ઔઈએ ઔળું છ જાણમું નશીં. તેની
આ લીયર વીદ્ધી ઔાના, ઔયા ેટાભાં ન જાણે ઔમાંમ વભાઈ ખઈ. ઔઈને
અણવાય વુધ્ધાં ન આવ્મ ઔે, એના લીદ્ધ શૈ માના ઔાય વભી એની યઙના ત
‘પ્રસ્થાન'ભાં પ્રખટે ચે! ઔાયણ ઔે તેણે તાની એ યઙના ખીત ઉનાભથી ચાલી
શતી, અને લી એ ઉનાભે મ ઔેલું? ેરા પ્રીમ ાત્રના અજોડ, યીમાભણા નાભના
પ્રથભ ફે અક્ષય! શા, એ નાછુ ઔ, નભણી, સ્લખટની શ્વેતયી છ ેલી, તાના વુયબીત
વોન્દમટને ધીયે ધીયે વવંઔઙ પ્રખટાલતી ુષ્ઔઔી વભી, અજોડ રુભતી નામીઔા
ત શલે તભને ઔમાંથી જોલા ભે?
આ ઔાવ્મ ‘પ્રસ્થાન'ભાં ચી ત પ્રખ્ુ,ં આભ આ ઔીળયાલસ્થાના
અન્તીભ લાયે ઉબેર ઔલી ધીયે ધીયે ભાન્મતાન અધીઔાયી ફનત ખમ...
ણ આ ભઔટટ–ઔલીની તપાની લૃત્તી છ ‘આ ફનામે, આ ફીખાડે'
એલી, એટરે એ ઔલી ફનત ત્માં છ ાચ થંબીમ ખમ...
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શલે આ ઔાવ્મના ઈતીશાવનું પ્રઔયણ–2, છ ે લી યવીઔ–યભુજી ચે :
આ ઔાવ્મભાં ભેં ભટી તપડઙ
ં ી ઔયી ચે, એલ ઔુ લીઙાય ઔેટરાઔ ઉદીમભાન
ઔલીને આવ્મ : ઔાયણ એ છ ઔે એ અયવાભાં ઔલી ઉળનસએ, આલું છ એઔ ઔાવ્મ
યઙેર.ું જો ઔે તે ત ‘પ્રસ્થાન'ભાં અસ્લીઔૃ ત ફનેર!ું
ઉબ ચુ ં આ યસ્તે,
ઉટછ ઔુ વુભે અંછરી ધયી,
તભાયા આવ્માની નખય ભશીં વુણી કફય શં ુ ...
વામ્મ સ્ષ્ટ ચે : ભેં ઉળનસની એ યઙનાના ાંઙ ળબ્દ ઙમાટ ચે, યઔડા
ાંઙ! ણ ઙયી એટરે ઙયી! એલું એ ભીત્રનું છછભૅન્ટ : પ્રથભ અધટ ંક્તીના ઙાય
લત્તા ‘નખય ભશીં' ફવ! ચતાં ઉવનસ અને એભના વાશીત્મ–યવીમા ભીત્ર
અઔામા. ત્માયે ઔલી ઉળનસ લડદયા ઔૉરેછભાં બણે, વાથે ાચથી અલ્ખ્માત
ઔલી ફનેરા એલા ફે ભીત્ર એભના વશાધ્મામી. તે શતા : શ્રી. છળબાઈ ઔા. ટેર
અને શ્રી. શવીત ફુઙ. એ રઔએ ભાયી આ તપડઙ
ં ી લીરુદ્ધ ‘પ્રસ્થાન'ના તન્ત્રીશ્રી
યા. લી. ાઠઔને પયીમાદરુ ત્ર રકલાની તૈમાયીમ ઔયી નાકી ઔે, આ ઔલી ‘પ્રીમભ'
ત એઔ નમ્ફયન ઉઠાઉખીય ચે! ત્માં મખાનુમખે વુયતથી છમન્ત ાઠઔન એઔ
કુળકફય ાઠલત ત્ર ઉળનસને ભળ્મ. ત્માયે આ ફે ઔલીભીત્ર લચ્ઙે નીયન્તય
વાશીત્મઔીમ ત્રવ્મલશાય ઙારત. છમન્તે છણાવ્મું ઔે, આણા યભણનું ઔાવ્મ
‘પ્રસ્થાન'ભાં પ્રખ્ું ચે, તકલ્લુવથી. ચી ત ઉળનસ ણ વન્તુષ્ટ અને પ્રવન્ન
પ્રવન્ન! ફવ એભ ગીના ઠાભભાં ગી – ‘પ્રસ્થાન'ના ઠાભભાં ઔાવ્મ ડી યહ્યું, અને ચી
ડી ખમુ.ં એથી આછ ે અપ્રાપ્મ ચે!
ત્માયે શં ુ ઔલી તયીઔે વાયાં સ્થાન–ભાન ાભી ઙુઔેર. એ છ અયવાભાં
ભુમ્ફઈ (લીરેારે)થી શ્રી. યતુબાઈ દેવાઈ એઔ ઔલીતાનું છ વાભમીઔ ઔાઢતા. એભાં
ભાયા ઔાવ્મ નીમભીત ચાતા એટરું છ નશીં. યતુબાઈ ભાયી વાથે ઔૃ તીના ઔાવ્મત્લ
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તેભ છ ઔાવ્મદાથટ લીળે તાત્ત્લીઔ ઙઙાટ ણ ઔયતા. (માદ ચે ત્માં વુધી આ
વાભમીઔના પ્રઔાળનભાં, નલરઔથાઔાય તયીઔે ચીથી લીખ્માત થમેરા ‘ઔરઔ' ણ
ત્માયે વાથી શતા.) વુયતભાં શં ુ ઔલી તયીઔે ભુળામયામ ખજાલત : ભુળામયાભાં એઔદા
ભેં એઔ ઔાવ્મ ‘મસ્માસ્તી લીત્તં વ નય ઔુ રીન ' એલી ચટાબેય લાંચ્મું ઔે એના પ્રભુક
ઉભાળંઔય ઔામટક્રભ ુણટ થમા ફાદ ભને ળધતા આવ્મા : ‘વ્શે ય ઈજ ધેટ ચટે ાઠઔ?
આઈ લુડ રાઈઔ ટુ ભીટ શીભ!'
ભાયા એ ઔલી–અલતાયને આ ચેલ્લા –ઉચ્વાવ છ ેલું ઔાવ્મ ણ આછ ે ભને
વારું એલું માદ ચે, છ ે પ્રળંવાાત્ર નીલડેરું :
લયવ લયવ
ાણીડાં અનયાધાય, વ્શારા!...
ફેઠાં ફેઉં ંકીડાં લડરાની ડાય, વ્શારા!...
ઉંઙા આબ ભીનાયે યે
યાણી ફેઠી ખુંથતી શજી...
ભીનાય એન તુટત શજી!
અત્રે આ ઔાવ્મભાં ભેં ઔયે રી કુફી ણ ઙીંધુ : આભ ત આ યઙના ઔઈના
પ્રેભની લાટની લીનન્તી ચે, ણ એભાં ભેં ફે લીખ્માત ઔૃ તીને લણી રીધી ચે : અશીં
ત્રીજી–ઙથી ંક્તીભાં છ ે લણટન ચે, તે ઉનીદે ઔલ્ેરું આત્ભા–યભાત્ભાનું પ્રતીઔ
ચે : ‘દ્વા વુણાટ વમુજા વકામા, વભાનં લૃક્ષં યીળષ્લજાતે...' જ્માયે ાંઙભી–ચઠ્ઠી
ંક્તીભાંની પ્રતીઔઔલ્ના ટેનીવનના એઔ લીખ્માત ઔાવ્મની ચે : ઔઈ ઉંઙા
ભીનાયાભાં એઔ લીયશીણી યાણી ખુંથણઔાભ ઔયતી ફેઠી ચે. ત્માં દુયથી એન પ્રીમતભ
આલત છણામ ચે, અને લયદાન ભુછફ, ‘ભીનાય એન તુટત શજી!' આ પ્રેભ
પ્રવંખને ભેં દેશ–આત્ભાના પ્રતીઔરુ ઔલ્ી, અશીં બછનભાં લણી રીધ ચે.
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રાખે ચે ને ઔે ત્માયના લીદ્યાથી (અભે) ઔળીઔ ઉચ્ઙતય બાલનાવૃષ્ટીભાં
લીશયતા.... અભાય ઔામટક્રભ, એટરે ઔે લીદ્યાથીભંડન લાીઔત્વલ એ ણ અભે
જાતે છ આક ને આક તૈમાય ઔયતા. એભાંમ વાશીત્મ, ઔરાદૃષ્ટી અને યાષ્ટરીમ
બાલના શમ છ. આછની છ ેભ ઔૉરેજોભાં ફશાયની ાટી ફરાલીને, ‘ધડાક્ ધુભ....
ધડાક્ ધુભ' લાાં ફેલઔુ પ નાઙખાન ઔદી નશીં!
કેય, આ બછન વાથે છ ભાય ઔલી–આત્ભાન વદાન ‘ભક્ષ' થઈ ખમ.

*
15

સર્ગ – 2

લાતાટઔાય–અલતાય
અશીં થડીઔ ફડાળ ભાયી રઉં, ત ભાપ ઔયળ છ, બાઈ! આભેમ
આત્ભઔથા ત વદામ વત્મભુરઔ છ શમ, અને જીલનનમ ઔઈ એલ છ પ્રવંખ
કયે કય ફનેર શમ, છ ે વત્મ ણ શમ, ત્માયે એનું આરેકન ફડાળ ફની ણ
જામ, એભ ફડાળ ણ વત્મભુરઔ શઈ ળઔે ત? આત્ભઔથાભાં છ ેભ ખપ્ાંફાજી ના
રેલામ, તેભ ફડાળફાજીમ ના કેરામ. ભાટે સ્લીઔાયળ છ ઔે આ કટી પીવીમાયી
નથી, વાઙું સ્લાબીભાન ચે. અને પ્રસ્તુત પ્રવંખ ટાંઔલાની ઙક્કવ અનીલામટતામ
ઉદ્બલી શમ, ત્માયે ળું ઔયલુ?
ં ભાની ર, ઔે શં ુ –રુે ભાય ઔઈ ભીત્ર છ આ યદીમ
આે ચે! વત્મના પ્રમખભાં છ ેભ આત્ભનીન્દા, આત્ભટીઔા આલે તેભ, આત્ભપ્રળંવામ
આલે છ. ળા ભાટે નશીં? અદારતભાં ફઙાલ ઔયતાં, જાત લીળે વાયી ને વાઙી લતા
ઔયલી છ ડે ને? એલું છ આમ ફઙાલનાભું!
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લાત જાણે એભ ફની ચે ઔે, તાછ ેતયભાં એઔ લતટભાન ‘ફારલીલેઙઔે'
આય ભુક્મ ઔે, ‘યભણ ાઠઔ તે ળાન લાતાટઔાય? ય.ા. લાતાટઔાય છ નથી...' ત્માયે
ભને એઔ સ્લફઙાલરુ ગટના માદ આલી ખઈ : ભેં એઔ લાતાટ રકી, (લયવાદ) છ ે
વલટપ્રથભ લડદયા યે ડીમ યથી પ્રવાયીત થઈ ને બાયબાય તાયીપની બયતી ઙઢી :
ચાભાં ચા અધો ડજન વાભમીઔ મા વંગ્રશભાં એ વભાલાઈ. દયભીમાન, એઔ
દુ કદ ગટના ફની : લરવાડના એઔ ઉદીમભાન ને આળાસ્દ લાતાટઔાય અભાયા
‘લાતાટલતુ
ટ 'ના લાીઔ અધીલેળનના મછભાન શતા અને એના પ્રથભ છ દીલવે
તેનું અલવાન થમુ.ં નાભ : ઙન્દ્રલદન જાની (?) The show must go on! – એ
ન્મામે અધીલેળન ત અલરભંજીર ચીના ળઔગ્રસ્ત બાયે કભ લાતાલયણભાંમ ભંજીરે
શોંચ્મુ.ં કાવ ત, એના ભુખ્મ ભશે ભાન શતા, વદાના વજ્જન, વશઔાયની બાલનાથી
રથથ અને વ્મલશાયળાણા પ્રતીષ્ઠીત લાતાટઔાય ખુરાફી પ્રઔૃ તીના ખુરાફદાવ,
છ ેના ઔોળલ્મે આ અધીલેળન ભાન ઔે વપ છ નીલડ્યુ.ં દયભીમાન નક્કી
ઔયલાભાં આવ્મું ઔે, લાતાટઔાય સ્લ. ઙન્દ્રલદનની માદભાં એઔ લાતાટવંગ્રશ પ્રખટ ઔયલ.
એભાં સ્લાબાલીઔ છ ભાયી ‘લયવાદ' લાતાટ છ લયવે ને તે લયવી છ. અને લી
મખાનુમખ એલ યઙામ ઔે આ વંગ્રશની પ્રસ્તાલના ઉભાળંઔયે રકી. ફાઔી ત શં ુ ને
ઉભાળંઔય વાભવાભેના ભયઙે છ, ચતાં તે છભાન ઉદાયતાન તથા પ્રાભાણીઔ
કેરદીરીન શત, અને ઉભાળંઔયની તટસ્થ ઉદાયતા ભાટે ત ળંઔા છ ળી? તે ત
બાઈ, ‘લયવાદ' ય લયવી છ ડમા... ચી લી રખબખ એ છ અયવાભાં ભદ્રાવ
(ઙેન્નાઈ)ની પ્રઔાળન વંસ્થા ફુઔ લેન્ઙયે એઔ એલ લાતાટવંગ્રશ પ્રખટ ઔયલાનું નીધાટમુાં
ઔે, છ ેભાં વભગ્ર બાયત દેળની દયે ઔ પ્રાદેળીઔ બાાભાંથી એઔ એઔ છ લાતાટ
વભાલલી. ત્માયે ઉભાળંઔયે વભસ્ત ખુછયાતી વાશીત્મની તત્ઔારીન શ્રેષ્ઠ લાતાટ તયીઔે
‘લયવાદ' ને છ વન્દ ઔયી અને એભ એ ‘તેરુખ'ુ ઔે ‘તાભીર'ભાં અનુલાદીત થઈ
પ્રખટી ણ કયી... ઔઈ નશીં ત, શં ુ તે ત ઔશી ળઔુ ં ઔે, જો ભેં ફે છ લાતાટ રકી
શત તમ અને જો ખુછયાતી લીલેઙઔ – આરભ કેરદીર અને ઔદયદાન શત ત છ,
અઙુઔ ભને લાતાટઔાય ખણાલત : તે ફે લાતાટ ‘લયવાદ' અને ‘વનયી'. આ ફીજી
લાતાટને ‘નલઙેતન'નું દ્વીતીમ ધુભઔેતુ ાયીતીઔ ભેર.ું જો ઔે એ ચી એના એઔ
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નીણાટમઔ એલા અનન્તયામ યાલ ભળ્મા. તેભણે ઔહ્યું ઔે, ભેં ત ‘વનયી' ને છ પ્રથભ
ક્રભે ભુઔેરી, ણ ઙાંળીબાઈ વમ્ભત ન થમા, ઔાયણ ઔે તે લાતાટન અન્ત ાભી છ
ન ળઔમા. કેય! ભને ત આ લાતન ઔઈ છ અપવવ નથી, ઔાયણ ઔે ભેં ત
વાશીત્મક્ષેત્રને સ્લેચ્ચાએ છ યાભયાભ ઔમાટ ચે. આ ત ભાય સ્લબાલ છ એલ ઔે, ઔઈ
અનુઙીત પ્રશાય ઔયી જામ, ત ભઔ ભળ્મ લત પ્રશાય ફીનધાસ્ત ઔયલ છ...
ભતરફ ઔે લતટભાન લીલેઙઔ વાશીત્મન ઈતીશાવ ણ બણે! (‘વનયી' તથા આ
ગટના ભાટે છુ  : ‘યભણ ાઠઔની શ્રેષ્ઠ લાતાટ.')
એઔ પ્રવંખઔથા વાંબ :
અંગ્રેજીન લીખ્માત ઔલી ખલ્ડસ્ભીથ લીદ્યાથી ઔાયઔીદી દયભીમાન યીક્ષા
આી યહ્ય શત. બાાના પ્રશ્નત્રભાં એઔ નીફન્ધ ુચામ શત; છ ેન લીમ શત :
ભદીયા (ળયાફ)
ખલ્ડસ્ભીથ ભુંજાઈ યહ્ય. એ કુફ તેછસ્લી લીદ્યાથી શત. આ નીફન્ધની
ળરુઆત ઔેભ ઔયલી? એ તેને વુજે છ નશીં. (એ ઔળીઔ લીળીષ્ટ તથા તેના ફયની
ળરુઆત ળધી છ યહ્ય, ળધી છ યહ્ય) અને યીક્ષાન વભમ ત રખબખ ુય થલા
આવ્મ. ચેલ્લ,ે તેણે એઔ છ લાક્મ ઉતાલે રકીને ઉત્તયલશી આી દીધી. એ લાક્મ
શતું.

Water saw her master and blushed!
(ાણીએ તાના સ્લાભીને જોમા અને ળયભથી રાર થઈ ખમુ!ં )
આ લાક્મભાં એઔ ખ્રીસ્તી ધભટઔથાન વન્દબટ, અદ્બુત વુઙન યશે રું ચે.
ફવ.....
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યીક્ષઔ ત આલ એઔલાક્મી નીફન્ધ લાંઙીને પ્રવન્ન પ્રવન્ન! ઉભેદલાયને
તેણે ભુક્મા, શાઈએસ્ટ ભાક્વટ!... ઉયાન્ત યીણાભ જાશે ય ઔયતાં, આ યીક્ષાથીની
ફુદ્ધી–પ્રતીબાનાં તેણે બાયબાય લકાણ ઔમાાં.
શલે, વન્દબટ અથાટત્ ભારું વુઙન વભજ્મા? ખુછયાતીભાં આલા વભછદાય
અને ઔદયદાન યીક્ષઔ–લીલેઙઔ ઔમાયે મ વંબલે કયા?
1945ભાં ઔલી તયીઔે ભાય ભક્ષ થઈ ખમ, એ ચી 1950ના અયવાભાં
ભને વામ્મલાદન નાદ રાગ્મ, અને એના પ્રઙાયાથે ભેં ુન ઔરભ ઔડી અને ખબીત
ઔે પ્રખટ વામ્મલાદ–તયપી લસ્તુ લાતાટ સ્લરુભાં ઢાલા ભાંડ્યું. ખુરાફદાવને ભાયી
લાતાટ ખભી. ચી ત જીલનબય તે ભાયા પ્રળંવઔ યહ્યા. ખુરાફદાવે અન્તયથી,
ભને સ્ળી જામ એલી ભીઠાળથી વરાશ આી ઔે ‘તભાયી લાતાટ ત વયવ આલે
ચે, યન્તુ પ્રઙાયનું તત્ત્લ લધુ ડતું ફરઔુ ં ફની જામ ચે. એને ઔરાની ભમાટદાભાં
યાક ત તભે ઉત્તભ લાતાટઔાય ફની જા!' આભેમ ભાણવ છ શં ુ ફરઔ! ણ ભાય
વંગ્રશ પ્રખટ ઔયલા તત્ય ફનેરા ઙેતન પ્રઔાળન ખૃશ – ખયે ખાંલલાા અને ીઢ
અગ્રણી વામ્મલાદી, ચતાં બખીરાર ખાંધીએ ણ એલું છ ઔમુટ : ભાયી પ્રઙાયપ્રધાન
એલી અભુઔ લાતાટ યદ ઔયી અને ઔરાઔેન્દ્રી ઔૃ તીન છ વંગ્રશ પ્રખટાવ્મ : ફન્ને
ભુયબ્ફીન વીદ્ધાન્ત એઔ છ અને વાઙ છ ઔે, ‘તભાયી ઔૃ તીને છ ફરલા દ!
ભતરફ ઔે ભાયે ભોન છ વેલલાનુ,ં છ ે ભોને ચી વલાટથટ વાધ્મા ઔે નશીં? એ આછ ે ત
યાભ જાણે !
ભેં દીલ્શીની ‘ેન્ળન એફર જોફ' છ ેલી યે ડીમની નઔયી દયભીમાન, આભ
ભતી બયુય પુયવદ દયભીમાન, લાતાટઔાય તયીઔે રેકઔીમ નાટઔના દ્વીતીમ અંઔભાં
એન્ટરી ભાયી ને છફછસ્ત વપતા પ્રાપ્ત ઔયી. ભાયી લાતાટ ‘ઙાન્દની'ભાં કાવ અને
અન્મ વાભમીઔભાં ણ પ્રખટે અને ભીત્રનું વબાન ધ્માન કેંઙ,ે ુયસ્ઔાય ત ત્માયે
ચ ભે, ણ બયુય લાશલાશ ભે! યઔડી!
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વાશીત્મભાં અભાયી ઙઢતીના, સ્થાન–ભાનના એ જીલન્ત, ધભધભતા
દીલવ શતા : ભુમ્ફઈ આલતાં છ, શં ુ ને ભડીમા પટટની ઔઈ યે સ્ટયાંભાં ભળ્મા, નક્કી
ઔમુટ ઔે, ભુમ્ફઈભાં એઔ ‘લાતાટલતુ
ટ ' સ્થાલું. શ્રી. ભડીમાની ઑપીવ અભેયીઔી અને
અભેયીઔા ત ભશાનતભ રઔળાશી યાષ્ટર, એટરે એભ ભનામ ને ઔે ત્માં ત ુરું વ્મક્તી
સ્લાતન્ત્ર્મ પ્રલતટતું શળે! ફીજી ફાછુ , અભે એઔ વામ્મલાદી દેળના નઔય. ણ
યીસ્થીતી ફીરઔુ ર ઉરટી! ભડીમાના વાશે ફ, અયે આકુ,ં અભેયીઔી તન્ત્ર
વામ્મલાદથી બાયે બડઔે, જ્માયે અભાયા ય ઔળાં છ ફન્ધન નશીં. શં ુ ત ભડીમાની
ઑપીવે ણ જાઉં, ણ તે ઔદીમ અભાયે ત્માં ન આવ્મા, ન છ આલી ળક્મા.
(અશીં ‘વલીમેતદેળભાં'લાું પ્રઔયણ ધ્માનભાં રેલું.)
એલું છ ‘લાતાટલતુ
ટ 'નુંમ ફન્મું. એ સ્થાલા–ઙરાલલાની તભાભ
છલાફદાયી ભેં છ ઉાડી રીધી. ભુમ્ફઈના ફધા છ લાતાટઔાય – કાવ ઔયીને મુલાન
લાતાટઔાયને વાભે ઙારી, છઈ છઈને ભળ્મ અને ‘લતુટ'ભાં આલલા નીભન્ત્ર્મા. દા.ત.
ત્માયે ભનવુકરાર ભ. જલેયી એઔ છ લાતાટ ‘લવીમતનાભું'થી એઔદભ ધ્માનાશટ ફની
ખમેરા. એભની ઑપીવે, દેના ફેંઔભાં શં ુ એભને ભલા ખમ ત, બરા ભાણવ
અધાટઅધાટ થઈ ખમા, ઔશે ,
‘ભાયી લાતાટ લાંઙીને, તભે ભને ભલા આવ્મા?' (‘તભે’ ઉય કાવ બાય.)
દય ળનીલાયે વાંછ ે ઙાય લાગ્માથી અભે ‘ભણીબલન'ભાં ભીએ. પન
ઔયલાના, માદી પ્રખટાલલાની, વભાઙાય આલાના–ફધી છ ભાયી ઑપીવભાં ચુ ટ,
એટરે શં ુ એ વંબાું. ભડીમા ત ચી બાગ્મે છ દેકામા, ચતાં સ્થાઔન મળ ત
તેનેમ ગટે, ઔાયણ ઔે લીઙાય વલટપ્રથભ એભને આલેર. ઔદાઙ ભાયી યળીમન,
વામ્મલાદી શે વીમત એભને આડી આલી શમ... જો ઔે એભની પ્રઔૃ તીમ એલી છ
રશે યી ને ધુની. એઔલાય ‘લાતાટલતુટ'ભાં એભનું કુદનું છ પ્રલઙન યાકેર,ું ત્માયે ણ
તે ુયા દઢ ઔરાઔ ભડા આલેરા! ‘ભણીબલન'ના વ્મલસ્થાઔ બાઈ વત્મેન્દ્ર ડે
ભુ ફંખાી, ણ વુયતલાવી એટરે જ્મતી જાની કે, એથી છ તે અભને
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દય ળનીની વાંછ ે એઔ યડાભાં ભલા દે. ‘ભણીબલન' ભુ ત ખાંધીજીનું
નીલાવસ્થાન ઔે એલું ઔંઈઔ.....
કુફ ભજાના દીલવ શતા એ : દય ળનીએ અઙુઔ શાછય યશે નાયાભાં,
શં ુ, જ્મતી, છળલન્ત ભશે તા, સ્લ. ઉત્વુઔ, શીયારાર પપીમા, ફાફુબાઈ
પપીમા, યવીઔ જલેયી, વાયંખ ફાયટ, છમન્તીરાર જોળી, દીનઔય જોળી,
ગનશ્માભ દેવાઈ, લીઠ્ઠર ંડ્યા, છમન્ત ખાંધી (એ નાભના રેકઔ શતા, છ ેભણે ફેત્રણ
ુસ્તઔ ણ પ્રખટ ઔયે રાં. ચી અભેયીઔા ઙાલ્મા ખમા.) નાભ ભટાબાખનાં આછ ે ત
કુફ જાણીતાં ચે, એને લાતાટલતુટની દેન ખણીળુ?ં
અભાયી ભીટીંખભાં, ફશાયના લક્તાને ન નીભન્ત્ર્મા શમ ત્માયે , બયુય
જ્ઞાનખષ્ઠી ને આનન્દભસ્તી ઙારે. લાતાલયણ કુફ છ વયવ, એઔદભ તન્દુયસ્ત.
પ્રલૃત્તી ણ વયવ, ભટાભટા રેકઔને વ્માખ્માનાથે ફરાલીએ, ફીજી બાાના ણ
દા.ત. ભયાઠીના ખંખાધય ખાડખીર અભને વમ્ફધી ખમેરા, એ માદ ચે. ચી ત
‘લાતાટલતુ
ટ ' ગણં લીઔવેર.ું .. લધુભાં, એ છ અયવાભાં શ્રી. વુયેળ જોળીએ લાતાટક્ષેત્રે
ઉશાશ, શાશાઔાય ભઙાલી દીધેર. એથી અભાયી ઙઙાટના ભુખ્મ ભુદ્દા ફે : આધુનીઔ
લીરુદ્ધ યમ્યાખત ને નલદીત લીરુદ્ધ રબ્ધપ્રતીષ્ઠ. આ ‘નલદીત'લાું ડીંડલાણં
લી દીલ્શીથી ભેં ઙરાલેરું – ભન્દાયીઔા ાઠઔ એલા ફનાલટી નાભે, છ ે ચી ત કુફ
ઙખેર.ું થડ લકત ત ખુછયાતભાં એલી ણ અપલા ઔે, ‘લાતાટલતુ
ટ ' એટરે
નલદીતનું ટરડે મુનીમન. સ્લ. ીતામ્ફય ટેર અભને બયુય બાંડ.ે ....
દીલ્શીભાં એળીમન યાઈટવટ ઔૉન્પયન્વ મજાઈ – એળીમન રેકઔ યીદ.
છખલીખ્માત રેકઔ–નલરઔથાઔાય શ્રી. ભુલ્ઔયાછ આનન્દ એની તૈમાયી વંબાે.
ઔઈઔે ઔહ્યું શળે, તે એભણે ભને ભદદભાં ફરાવ્મ, ખુછયાતી વાશીત્મઔાયની માદી
ફનાલલા તથા એ વલેને આભન્ત્રણ ાઠલલા. ભને ત આનન્દ આનન્દ! યછ
ઔામાટરમે જાઉં ને વયનાભાં રકું. રેકઔ ભાત્ર ભાટે ભને અશબાલ, એભાંમ આ ત
ભશાન રેકઔ ને લી ભાક્વટલાદ તયપી. શં ુ ત જાણે ઔે ધન્મ ધન્મ થઈ ખમ.
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એળીમન યાઈટવટ ઔન્પયન્વ ભુ ત યળીમાતયપી પ્રખતીળીર રેકઔનું
વંખઠન યઙલાની છ એઔ પ્રલૃત્તી. અભેયીઔા ી. ઈ. એન. લખેયે વંસ્થા ઙરાલતુ,ં
ત યળીમા ળેનું ચડે? એટરે એની પ્રેયણા–વશામથી આ ભંડ ઉબું ઔયલાભાં
આલેર.ું ફીજી યીદ તાસ્ઔંદભાં ભેરી, ણ ત્માં ત અભને ઔણ ભઔરે? ઔદામ
ત્માં છ ુણાટશુતીમ થઈ ખઈ!
ફધા છ ખુછયાતી રેકઔને નીભન્ત્રણ ભઔરી દીધાં, ણ આલા પઔત ફે
ઔે ત્રણ! માદ ત આછ ે પઔત ત્રણ છ ચે : શ્રી. અળઔ શટ, ધનલન્ત જા અને સ્લ.
ળીલઔુ ભાય જોળી. તાના કીસ્વાના કઙે દીલ્શી પ્રતી દટ ઔાઢે એ વાઙ ખુછયાતી
નશીં છ. અળઔબાઈ અને જાબાઈ ત ાઔા ભાક્વટલાદી, એથી આલે છ. યન્તુ
ળીલઔુ ભાય ત એટરા ભાટે ઔે તે ત્માયે નલદીત લાતાટઔાય. ઔદાઙ બાગ્મે છ
તેની પ્રથભ નલરઔથા (‘ઔંઙુઔીફન્ધ' ફશાય ડેરી. ખ્માર ચે ત્માં વુધી, એ શે રાં
એઔ લાતાટવંગ્રશ પ્રખટેર કય. નાટઔઔાય તયીઔે છ લધુ જાણીતા ‘વંસ્ઔૃ તી'ભાં
તેનાં એઔાંઔી પ્રખટે. લી નાટઔ બછલતા ણ કયા. આળાસ્દ તથા ઉત્વાશી
રેકઔ, લી પ્રલાવના યવીમા. શં ુ ભાનું ચુ ં ઔે, નલરઔથાભાં નલાં, વુન્દય નાભ અને
પ્રલાવલણટન વભાલીષ્ટ ઔયલાની પ્રણારી એ પ્રથભ ળીલઔુ ભાયનું પ્રદાન, છ ે ચી
શ્રી. ઙન્દ્રઔાન્ત ફક્ષીએ ફયાફય ફશરાવ્મું. ાત્રને આ નલાં, વુળબીત તથા
અયીઙીત નાભ આલાની યવભ ત વયછ ે ણ અનાલેરી.
સ્લ. ળીલઔુ ભાય ળક્તીળાી, આળાસ્દ, તેભ ઉત્વાશી ણ કયા. વુવજ્જ
તથા પ્રલૃત્તીળીર ુરુ. ઔરઔત્તાથી ‘ઔેવુડાં' નીઔતું એભાં તે એઔ વમ્ાદઔ, એ
નાતે છ ભુ અભાય યીઙમ. ઙીત્ર ણ દયતા ને અચ્ચા તસ્લીયઔાયે મ કયા.
એભન ત્ર આવ્મ ઔે, ‘એળીમન યાઈટવટ' ઔન્પયન્વભાં આલું ચુ ,ં તભાયે
ત્માં છ યઔાઈળ.'

આત્ભજયભય

http://govindmaru.wordpress.com/

142

રેકઔ શલાની શે વીમતભાં અભાયે ત્માં એઔ રેકઔ ધાયે , એલ જીલનન
આ પ્રથભ છ રશાલ–ધન્મ પ્રવંખ. અભે કુળશાર! જો ઔે ત્માયે મ અભાયી ખૃશસ્થી ત
એલી છ, રઅય ભીડર ઔરાવ છ ેલી. બાઈ ળીલઔુ ભાય પ્રભાણભાં ગણા ઉચ્ઙ લખટના
ઔશે લામ, ઔરઔત્તાભાંમ લી લેાય ઔયે . ચતાં અભે ત બાલબીનું નીભન્ત્રણ આપ્મું છ
ઔે, ‘અલશ્મ ધાય!'
સ્લપ્નસ્થન એઔ રુભ કારી છ ેલ ડી યશે . એભાં રંખ ફીચાલી દીધ.
અરખ છ ભુઔાભ. પઔત છભલા અભાયે યવડે આલલાનુ.ં ત્માયે વયછ યાંધે અને અભે
છભીન ય ાથયણં ાથયીને છભીએ. જો ઔે દીલ્શીભાંમ અભે રછભાંથી બાણં
ભંખાલતા. ણ ખુછયાતીની ઔઠીભાં તે એઔ ઔરંઔ ખણામ. એથી વયછને વંઔઙ
થામ, શં ુ ફેળયભ! એઔલાય ભસ્ઔલાવી છમાફશે ન ટેર અભાયે ત્માં છભલા આલેરાં,
ત્માયે ટીપીન જોઈ ભને ુચી ાડ્યું, ‘તભે ફશાયથી કાલાનું ભંખાલ ચ?'
શં ુ ખલ્લાંતલ્લાં છ ેલું ફલ્મ. જો ઔે છમાફશે ન ભાટે ત ગયભાં વયછ ે ફધું
ફનાલેર.ું અરફત્ત, ભાયે એ લાત સ્ષ્ટ સ્લસ્થતાથી એભને છણાલલી જોઈતી શતી.
યન્તુ ત્માયે ભને આભેમ સ્ત્રીન વંઔઙ બાયે . અને છમાફશે નેમ જાછયભાન, જો
ઔે ચેલટે ન ફરલા છ ેલું છ એ ફરી ખમાં : ઔશે , ‘આણા રઔ ઔાયણ–અઔાયણ
છુ ઠુ ં ફશુ ફરે. અભાયા યળીમાભાં એલું નશીં.'
છમાફશે ન વલીમેત નાખયીઔ, બાયતીમ નાખયીઔત્લ ભાટે પ્રમાવ ઔયલા છ
દીલ્શી આલેરાં. ત્માયે ત ભને બાયે અઙયછ થતું ઔે, આ ફશે નને વલીમેત વંગભાં
સ્થામી થલા ભળ્મું ચે, ત્માયે આ દેળભાં તે એલું ળું દાટમું ચે ઔે, અશીં ાચાં પયલા
ભથતાં શળે? જો ઔે, શલે ત ફયાફય વભજામ ચે ઔે, તેની ભુવીફત ઔેલી શળે!
‘છમા યમ' ભસ્ઔ યે ડીમથી વભાઙાય ણ આતાં. એભના ફંખાી તી ભુ ુલટ
ફંખાના. ઔઈઔ નીભીત્તે યળીમા ખમા શળે, ત્માં અવર શીન્દના બાખરા ડી ખમા
ને એભ તે નાખયીઔત્લ લીશાણાં ફની ખમેરાં, એલું ઔંઈઔ આચુ ં આચુ ં માદ ચે.
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ળીલઔુ ભાય ણ ગણા વુકઙેનથી છ અભાયે ત્માં યહ્યા. યીદ ત પઔત
ફે દીલવની. એળીમાબયભાંથી રેકઔ આલેરા કયા, ણ બયઙક્ક શાછયી નશીં.
દીલ્શીભાંમ ત્માયે ફીનખુછયાતી એલા ગણા નાનાભટા પ્રખતીળીર રેકઔ. ઔેન્દ્રીમ
પ્રધાન ઔૃ ષણભેનન તે ણ વામ્મલાદ તયપી. એભણે યીદનું ઉદ્ગાટન ઔમુાં.
ભુલ્ઔયાછને ભસ્ઔા ભાયીએ, ત ભસ્ઔ છલામ એલી ખણતયીફાજી ત ભાયી ફીરઔુ ર
છ નશીં. જીન્દખીભાં ઔદાી યીઙમન રાબ ઉઠાવ્મ નથી. સ્ષ્ટતા ઔરું ઔે ઉય
ભુલ્ઔતયાછન ત એઔ દાકર ભાત્ર છ ચે. તેને ભસ્ઔા ખભતા ઔે તે ભીત્રને
ભસ્ઔ ભઔરતા, એલું ઔંઈ છ ઔશે લાન આળમ નથી. આટરું વાથે ફેઠા એટરું છ,
ચી જીલનભાં ઔદાી ભળ્મા વુધ્ધાં નશીં!
એભ ત અભૃતા પ્રીતભ અભાયી વાથે યે ડીમભાં છ ઔાભ ઔયે , ત્માયે ત
મુલાન અને કુફવુયત. ભાયા છ ેલા રગયા છણની ત શીમ્ભત છ નશીં ઔે, એભન
યીઙમ ઔેલુ.ં આન્તયયાષ્ટરીમ ખ્માતીપ્રાપ્ત ઔલમીત્રી, ઔેન્દ્રીમ અઔાદભીન એલૉડટ
ણ એભને ભી ઙુઔેર, દેળયદેળ પયે . ચી ચેલ્લા લટભાં એભને ગયે છલાનું
ફનેરું કરું. વુયેન્દ્રનખયલાા ળાંતીબાઈ દીલ્શી આલેરા. તે ઔશે , ‘અભૃતાજીને
ભલા છ ેલું ચે.' એટરે એઈન્ટભેન્ટ રઈને અભે ખમાં. ત્માયે તે ‘આયવી' નાભઔ
ંજાફી વાભમીઔ (ભાવીઔ) પ્રખટ ઔયતાં. એભાં ભાયી એઔ લાતાટનું બાાન્તય ણ
એભણે ચાેરું. ભને વુટફુટભાં વજ્જ જોઈ ઔશે ,
‘ભેં ત ધાયે રું ઔે, યભણરાર ાઠઔ, એટરે ઔઈ ધતી–ઔુ યતાધાયી પ્રોઢ
ખુછયાતી ભશાળમ શળે...'
ઔદાઙ ખુછયાતી રેકઔની આલી ‘ફેઆફરુ' ઉભાળંઔયે છ ઔયી શળે!
અથલા ત ભાયા નાભન પ્રબાલ એલ ડ્ય શળે. અભૃતાજી એઔ છલાનીમાન
યીઙમ આતા ઔશે , ‘મે ઈન્દય શૈ !'
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ઔભયાને એઔ કુણે ચઔયડા છ ેલ ઔઈ મુલાન ઔળુંઔ ઙીત્ર દયી યહ્ય શત.
‘ઈન્દય' ત માદળક્તી ઔવીને અત્રે આળયે રકેરું નાભ ચે, ણ એભણે ઔળ લધુ
યીઙમ આપ્મ નશીં, તેભ ેર મુલાન ણ ઔળું છ ફલ્મ નશીં. ચી ત જીન્દખીભાં
ઔદીમ ફીજી લાય અભે એભને ભળ્માં નથી. દામઔા ફાદ, એભની આત્ભઔથા ‘યે લન્મુ
સ્ટેમ્' લાંઙી, ત્માયે છ લીઙાય આવ્મ ઔે, ઔદાઙ ેર મુલાન અભૃતાજીન તી શળે–
ફીજો!
સ્લપ્નસ્થ વાથેન અભાય વમ્ફન્ધ છ ે ખાઢ, તેમ દીલ્શીલાવી
ળાકડળીન. રેકઔ તયીઔે ત બાઈ સ્લપ્નસ્થના લીઙાય છ રારંરાર, અથાટત્
વામ્મલાદી ચાના. એભને ત્માં દીલ્શીભાં ખુછયાતના ભટા ભટા રેકઔમ લી
ગણીલાય આલે. આલા વાશીત્મઔાયની ફે છભાત : એઔ છભાતના વભ્મ,
સ્લપ્નસ્થના અન્તયંખ ભીત્ર, આલતાં છ એભની વાથે ફાયભાં ળયાફ ખટખટાલલા
ઉડી જામ (ત્માયે ભુમ્ફઈભાં દારુફંધી!) ને જ્માપત ને ભીરનભુરાઔાતભાં પયે . એભાં
અભારું ઔઈ સ્થાન નશીં, બીએ ણ નશીં, બી ળઔીએ છ નશીં. ફીજા ઠયે ર ને
ખંબીય વાક્ષય–રેકઔમ આલે : ‘ઉભાળંઔય, વુન્દયમ્, ભનવુકરાર જલેયી છ ેલા.
સ્લપ્નસ્થ યીઙમ ઔયાલે ણ કયા, ણ અભને રગુતાગ્રંથી ીડે, અથલા ત અભાય
સ્લબાલ છ એલ. જો ઔે ભુયબ્ફી નાથારાર દલે ફયાફય બળ્મા, વાથે પમાટ ને
ખખષ્ઠી છભાલી. છ ે લાતાટઔાયન સ્લ. ઉભાળંઔય લાયંલાય ઉલ્લેક ઔયતા ને છ ેભની
ફે–ત્રણ લાતાટ ‘વંસ્ઔૃ તી'ભાં પ્રખટી, કુફ લકણામેરી, એ રક્ષ્ભીઔાન્ત બટ્ટ ણ એઔ
લાય સ્લપ્નસ્થને ત્માં આલી ઉતયે રા. અભેમ લાતાટઔાય, ચતાં ભૈત્રી ત ન છ જાભી,
વાભાન્મ યીઙમ ણ ચી ન યહ્ય. શવભુક ાઠઔ દીલ્શીભાં લવી ખમા, ચતાં
કાણ ણ નશીં!
શં ુ થડઔ આ ફાફતે ભુગ્ધ ઉત્વાશી કય. ઔેન્દ્રીમ વયઔાયની લીલીધ
મછનાથી નીભન્ત્રીત એલા ગણાં ખુછયાતી રેકઔ દીલ્શી આલે, ત્માયે ભલા
છલાનું વાશવ શં ુ ઔરું. એઔ લાય ત કુફ ભટા ભટા વાક્ષય આલેરા. નાટઔઔાય
મળલંત ંડ્યાને ત્માં ફધા ઉતયે રા. શં ુ શોંઙી ત ખમ, ણ ભનેમ જાજી ખભ નશીં
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ઔે ઔની વાથે ળું ફરલું? યભણરાર લવંતરાર દેવાઈ વાભે છ ફેઠર
ે ા. તે ભુ ત
અભાયા છ ખાભના ઔારરના. નાનણભાં શં ુ એને ભેર ણ કય. ણ એલું ઔંઈ
છ કાણ ઔાઢલાની ખભ ના ડી–શીમ્ભત ના ઙારી ને એ રઔ ત ભાયી વાભે
છુ એ છ ળા ભાટે? પઔત એઔ ઔય ફેઠર
ે ા સ્લ. ભડીમાને એટરું છ ડયતાંડયતાં ુછ્ું
ઔે, ‘ળું રક ચ આછઔાર?'
એભણે ઔહ્યુ,ં શભણાં એઔ નલરઔથા ઙારે ચે, ‘લેાલેાની ચાંમડી.'
ઔીળયાલસ્થાભાં ઔૃ ષ્ણરાર શ્રીધયાણી ત આકા લાંઙેરા ને ભાણેરા. તે
ત લી દીલ્શીભાં છ લવે. ણ કુફ ભટા ભાણવ, આન્તયયાષ્ટરીમ ત્રઔાય. લયવ
વુધી અભેયીઔા યશી આલેરા. ઙુંખી પંુ ઔે ને ઙીીઙીીને ફશુધા અંગ્રેજીભાં ફરે.
ચાફરા. અભાયી શીમ્ભત નશીં ઔે એભની વાથે લાત ઔયીએ. ભૈત્રી મા યીઙમ–
વમ્ફન્ધના ત્રણ પ્રઔાય ચે : એઔ આણે યાકીએ તે, ફીજો વાભ ભાણવ યાકે તે
અને ત્રીજો તે યસ્યન. ીતાંફય ત અભાયે ત્માં દીલ્શીભાં વાભે ઙારીને ભલા
આલેરા અને લી વાથે ધુભઔેતુ! ઔેલ ધન્મ પ્રવંખ ઔે લાતાટઔાયલમટ ધુભઔેતુ અભાયે
ત્માં! અભે યાજી યાજી! ણ ચી ફધું ત્માં છ અટઔી યશે , દ અભાય છ.
ળીલઔુ ભાય એઔાદ અઠલાડીમું યઔામા. અભે એભને દીલ્શી પે યવ્મા. ફીયરા
ભન્દીય ાચના છખ
ં રભાંમ ગુમ્મા ને પટા ાડ્યા. વયછ ે ત જાડ ય ઙઢીનેમ
પટ કેંઙાવ્મ. જ્મતીફશે ન ંડ્યામ પયલાભાં જોડામેરાં. ભાન્મું અભાયી દસ્તી ત
શલે ાઔી છ!
લી થડા છ લકતભાં વયછને ઔરઔત્તા છલાનું થમું. ફશે ન યાભી ભાટે
ઔઈ ભુયતીમ જોલા. ઔમાં ઉતયલુ?ં ળીલઔુ ભાયને રખ્મુ,ં ત છલાફ આવ્મ છ ઔે,
‘આલ!'
શાલડા સ્ટેળને બાલબીનું સ્લાખત. ણ ગયે શોંઙતા, કફય ડી ઔે,
ળીલઔુ ભાયજી ત વાલ એઔરંડ ે છ યશે ચે. વયછને થડીઔ ભુંજલણ થઈ, છ ે યાત્રે
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વુલાન લકત થતાં થડી લધીમ કયી. યન્તુ ધન્મલાદ ત ફન્નેને ગટે ઔે, ભનભાં
થડ વંઔઙ ચતાં, ઔઈએ એલ પ્રશ્ન ત ન છ ઉઠાવ્મ, તેમ આછથી રખબખ
ઙાવ લટ ુલે ઔે, ‘વુલાનું ઔેભ પાલળે? ઔઈઔ ખૃશસ્થી ભીત્રને ત્માં વ્મલસ્થા ઔયીએ,
ઔઈ ભશીરાને વુલા ફરાલીએ...'
ળીલઔુ ભાયબાઈ ત ગણાં વંસ્ઔાયી ુરુ, બદ્ર અને બાલનાળાી. એટરે
યંખેઙંખે, ઔળામ ઔઙલાટ લીના ફેત્રણ દી ઔરઔત્તા પમાટ. ણ વયછના લાતાટઔાય
જીલને આલી લીઙીત્ર યીસ્થીતીનું લીસ્ભમ છચ્મુ.ં એટરે ાચી પમાટ ફાદ, એણે આ
પ્રવંખને આધાયે એઔ વયવ લાતાટ વજીટ. ળીલઔુ ભાયને છણાવ્મું ઔે, યાત્રીયઔાણને
‘ઔતરની યાત' ખણાલી ભેં એઔ લાતાટ રકી ચે. છલાફભાં જોળીજી રકે ઔે, ‘ત શં ુમ
રકલા ભાખું ચુ .ં '
ફન્નેએ તતાની લાતાટ ‘જીલનભાધુયી'ભાં ભઔરી ને તન્ત્રીશ્રી
વાને શઔીઔતની નોંધ વાથે એ પ્રખટ ણ ઔયી. (ત્માયે વાશીત્મની આફશલા આલી
જીલન્ત શતી) ફન્નેએ નામઔ–નામીઔાને વાલ લીત્ર ભનબાલલાાં વછેરાં. એ લાંઙી
ભેં વયછને ઔહ્યું,
‘આના ફદરે જો તભે રખ્મું શત ઔે, નામીઔાના ભનભાં લીઔાય જાખેર,
વાયી યાત એણે પ્રતીક્ષા ઔયે રી ઔે, ેર ઔમાયે આલે ને ફાત્ઔાય ઔયે ! ણ અન્તે ત
લશે રી યઢે નામઔનું બછન છ વંબામ...'
ભુ લાતાટ એલી ઔે, આકી યાત નામીઔા બમભીશ્રીત ઉજાખયાભાં વાય
ઔયે ને ચેઔ લશે રી વલાયે નામઔની ઙાકડીન અલાછ આલતાં ત એને થામ ઔે,
શલે ત આવ્મ છ! ત્માં નામઔનું બછન વંબામ... ળીલઔુ ભાય જોળી ખાતા ણ
વયવ અને લી વલાયે બછન ખામ.
વયછ ઔશે , ‘શં ુ ત એલુંમ રકું. ભને એલ ડય નશીં!'
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ળીલઔુ ભાયન પ્રથભ લાતાટવંગ્રશ ફશાય ડ્ય. ત્માયે શં ુ ‘ઙેતના' નાભના
એઔ ભાવીઔભાં ગ્રંથવભીક્ષા રકત. માદ ચે ત્માં વુધી, એ ફયવદ (જી. કેડા)થી
નીઔતું અને થડાં છ લટ ફાદ એના તન્ત્રીએ આત્ભશત્મા ઔયે રી. ‘ઙેતન' તે લી
છુ દ,ું ભુમ્ફઈથી પ્રખટ થતુ.ં અને ભુયબ્ફી ઙાંળીબાઈનું ‘નલઙેતન' ણ કરું છ!
લીવભી વદીન ુલાટધટ તે વાશીત્મઔીમ વાભમીઔન વુલણટમુખ. ઔેલાં ઔેલાં ઉત્તભ
ભાવીઔ ત્માયે ચટાબેય પ્રખટતાં, લૈલીધ્મ તથા વાભગ્રીભાં વભૃદ્ધ અને ફેભીવાર!
પ્રસ્થાન, ઔોભુદી, ઔુ ભાય, ભાનવી, ઉભી, ઔીળય, મુલઔ, સ્ત્રીજીલન, ખુણવુન્દયી... અયે ,
વ્મામાભ, સ્ઔાઉટલીય અને ુસ્તઔારમ, ઉયાન્ત ફારભીત્ર ને ફારજીલન! ઉંઙી
વાશીત્માબીભુકતાન વુન્દય મુખ શત એ.
ભેં ત ભાયી રાયલાશ, અલીઙાયી પ્રઔૃ તી ભુછફ, ‘ઙેતના'ભાં જોળીજીના
પ્રથભ વંગ્રશને ચરી છ ઔાઢ્. જો ઔે એભાં જાજું વત્ત્લ શતું ણ નશીં અને આણે
ભુથી છ ઔટુદળી, કયા, અથાટત્ ભધુદળી વોછન્મ–ુરુ નશીં! થડા છ વભમ ફાદ,
લી ળીલઔુ ભાયની ફીજી નલરઔથા ‘અનંખયાખ' આલી. ભેં ‘પય એડરર્ટવ ન્રી'
ખણાલીને ‘ગ્રંથાખાય ત્ર્મૈભાવીઔભાં એની ધૃષ્ટ ઠેઔડી ઉડાલી. કેર કતભ! જોળીજી
ભીત્ર ભટીને ળત્રુ ફની ખમા–યહ્યા. એભણે ભને વંઔુઙીત નીતીલાદી, ઙકરીમ ભાની
રીધ–શઔીઔતથી ફીરઔુ ર ઉરટી યીતે : આછ ે ત લી, શં ુ ફંડકય ‘અનીતીલાદી'
તયીઔે ંઔાઉ ચુ .ં
અભાયા ભનભાં ભશે ચ્ચા ઔે સ્ષ્ટતા ઔયીએ : ‘બાઈ ળીલઔુ ભાય, ઔશે લાતી
નીતી–વુરુઙી અને અભાયી લચ્ઙે ત વેંઔડ ખાઉનું ચેટ!ું રગ્નેતય વેક્વ–વમ્ફન્ધ ત
અભાય એઔ ભાનીત લીમ. છુ , અભાયી યઙનામ જાતીમ વમ્ફન્ધનાં
શીમ્ભતફાછ લણટનથી ાને ાને ચરઔામ ચે. અભે ત તભાયા પ્રળંવઔ છ... તભે
અઔાયણ લંઔામા.... ઈત્માદી.' ણ ભનની વદાની ભનભાં છ યશી ખઈ, ળી. જો.
ઙાલ્મા ખમા. ત આછ ે આ નીભીત્તે એભની ભયણત્તય ક્ષભામાઙના!
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16

સર્ગ –3

બ્રઔયવાશે ફ અને નલદીત આન્દરન
ભુયબ્ફી શ્રી. ખુરાફદાવ બ્રઔય ળરુથી છ અભાયા લડીર. ભાયા પ્રથભ
લાતાટવંગ્રશ ‘વફવે ઉંઙી પ્રેભવખાઈ'ની પ્રસ્તાલના ણ તેએ છ રકી, કુફ
પ્રેભબાલથી તથા પ્રત્વાશઔ ઉત્વાશથી. શ્રી. બખીબાઈના ઙેતન પ્રઔાળને આ વંગ્રશ
પ્રખટાલેર, ત્માયે શ્રી. ખુરાફદાવે ભને બાલુલટઔ રકેરું ઔે, ‘શં ુ જાતે ખયે ખાંલ છઈને,
પ્રસ્તાલના આી આવ્મ ચુ .ં ' આ પ્રસ્તાલના નીભીત્તે છ તે ભાયા ત લી ઔરાખુરુ
ણ ફની યહ્યા. ભેં ત વામ્મલાદના તથા ભાયા અભુઔ લીલેઔફુદ્ધીલાદી (યૅ ળનારીસ્ટ)
લીઙાયના પ્રઙાયાથે' છ લાતાટસ્લરુ ય ઔરભ ઙરાલલા ભાંડર
ે ી, એટરે ભાયી
યઙનાભાં લચ્ઙેલચ્ઙે અને કાવ ત અન્તે શં ુ રાંફાંરાંફાં બાણ જાડું છ. અખાઉ
છણાવ્મું તેભ, ખુરાફદાવે રખ્મું ઔે, ‘બાઈ ભાયા, તભાયી લાતાટને છ ફરલા દ! વારું
રક ચ, ણ તભાયી આ બાણળાશી વાયી લાતાટનેમ ભાયી નાકે ચે.' તેએ
વુધાયા વુઙવ્મા ને એભ શં ુ ગણ વુધયી ખમ. બખીબાઈએ ણ ભાયી એલી
બાણબયુય લાતાટ યદ ઔયી, તે વામ્મલાદ તયપી શલા ચતાંમ! અને ભુખ્મત્લે
‘ફીનયાછઔીમ' લાતાટને છ વંગ્રશ ફનાવ્મ. ત્માયે ભેં ન ત ભુયબ્ફી બ્રઔયવાશે ફને
જોમેરા ઔે ન ત બખીબાઈનાંમ દળટન! ભુમ્ફઈની ભાયી ‘શીંદુસ્તાની' ઔાયઔીદી
ફીરઔુ ર ફીનવાશીત્મઔીમ લીતી. એટરે રેકઔભાં ઔેલ એઔરા સ્લ. ફઔુ રેળને છ
ભેર. ઔાયણ એ છ ઔે, તે ‘શીંદુસ્તાન'ભાં લાતાટ, પીલ્ભયીવ્મુ લખેયે રકતા અને
એથી ઑપીવે આલતા. વુટફુટ શે યીને છ આલે ને રાંફીરાંફી, ભોંગી વીખયે ટ
તાણે. વયછ ે એઔલાય દુયથી એના ખુરુ સ્લ. ભનવુકરાર જલેયી ફતાલેરા કયા,
ત્માયે લી ઔઈ વાથીએ ઔશે રું ઔે, ‘વાથે ખુરાફદાવ બ્રઔય ણ ચે.' યન્તુ ભાયી
શે વીમત ને શીમ્ભત ત્માયે એલા ભટા ભાણવને ભલાની નશીં.
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દીલ્શીભાં નલયા ફેઠાં ભને એઔ વાશીત્મઔીમ તપાન વુજમું : ભન્દાયીઔા
ાઠઔને નાભે ભેં રેક ને ઙઙાટત્ર રકલા ભાંડ્યાં . ત્માયે શ્રી. અળઔ શટ ‘છનવત્તા–
રઔવત્તા'ભાં વાશીત્મલીબાખ વંબાે. તે ભાયા આલા રેક અઙુઔ ચાે. લીમ
ળુ,ં ત એ ઔે ભટા, વાશીત્મના ભલડી લીરુદ્ધ અણીદાય ળયવંધાન અને
નલદીતની લાશ લાશ : ફની ફેઠર
ે ા ધુયંધય ને ભંડરેશ્વય, લાડાફંધી, પ્રઔાળનથી
ભાંડીને તે ઈનાભ વુધીનાં રાખલખળાશી ને ખટાા, ભાભઔા : ને ઙઢાલી ભાયલાની
દુષ્ટતા–ધૃષ્ટતા, નલદીતાભાં ઉશ્ઔેયણી પે રાલતી લાત લખેયા લખેયા શં ુ ચેડ.ું એભાંથી
નલદીત લી. પ્રતીષ્ઠીત–રખબખ એલ છખ
ં છ જામ્મ! ભુયબ્ફી ઉભાળંઔય છ ેલા
પ્રઔાંડ વાક્ષય ણ એભાં જંરાલલાની શદે ચેડાઈ ડ્યા. એટર ઉગ્ર એ છખ
ં !
ઉભાળંઔયે રખ્મુ,ં ‘વીંશના લાડા નથી શતા.'
છલાફભાં ભેં પટઔામુ,ાં ‘ભુયબ્ફી, આની લાત ફીરઔુ ર વાઙી ઔે વીંશના
લાડા નથી શતા. યન્તુ વીંશની ફીઔથી ગેટાં છરુય લાડાભાં બયાઈ જામ ચે. આના
આશ્રીત રેકઔ એટરે આલાં ખબરુ ગેટાં...'
યાછઔટભાં શ્રી. નયે ન્દ્ર દલે ઔઈઔ દૈનીઔનું વાશીત્માનું રકે, વંબલત
‘નુતન વોયાષ્ટર'નું. એ ણ ભને આભાં ઙખાલે. એ છ અયવાભાં શં ુ યે ડીમ ચડી,
વલીમેત એરઙી ઔઙેયીભાં જોડામેર, એથી ભને બાતબાતની માદી ટારથી
પટઔામે છલાની ુયી વશુરીમત. ‘કુનકાય' મુદ્ધ જામ્મું, છ ેભાંથી ‘શ્રીભતી ભન્દાયીઔા
ાઠઔ'ની વયદાયી શે ઠ અકીર ખુછયાત નલદીત રેકઔભંડ સ્થામું. પ્રતીષ્ઠીત
ભજાઔ ઔયતા ઔે, ‘નલદીત રેકઔ ભંડ ત કરું, ણ રેકઔ લીનાનુ!ં ' અભુઔ અંળે
લાત વાઙી ઔે, બાગ્મે છ ઔઈ વળઔત (રબ્ધપ્રતીષ્ઠીત) રેકઔ અભાયી વાથે
જોડામેર. ચતાં તપાન ફયાફય જામ્મું. નલદીત ભંડનું પ્રથભ અધીલેળન
વુયેન્દ્રનખય કાતે સ્લ. ળાંતીરાર ળાશને ત્માં ભળ્મુ.ં ભુભાં, ખુછયાતના પ્રખતીળીર
ઉપે વામ્મલાદતયપી રેકઔ ભાયી જુફ
ં ેળથી કુળશાર, એટરે છ કયે કય ત જુંફેળ
જાભી ળઔી. સ્લ. ળાંતીબાઈ ળાશ ણ લાતાટ રકે, એભણે એઔ વંગ્રશે મ પ્રખટાલેર,
‘આણં લાીને આવ્માં.' યન્તુ ભુખ્મત્લે ત તે વુયેન્દ્રનખયના વામ્મલાદી ઔામટઔય,
આત્ભજયભય

http://govindmaru.wordpress.com/

150

યળીમા ણ પયી આલેરા. લી ૈવાાત્ર વજ્જન. એટરે એભને છ ગયે ફે દીલવનું
પ્રથભ વંભેરન ઙાલ્મું, છ ેભાં ભલડી, ભબી, સ્થાીત શીત લીરુદ્ધ ખયભાખયભ
બાણ અભે જાડ્યાં. એભાં ધાયે રા રેકઔભાં શ્રી. અળઔ શટ અને શ્રી. ધનલન્ત
જા વીલામ, વાશીત્મવીદ્ધાન્તન ઔે વભગ્ર ખુછયાતી વાશીત્મન ઔક્કમ ઔઈ
બાગ્મે છ ઔળ જાણે! એટરે વૈદ્ધાન્તીઔ ઙઙાટનું ત અભાયા ઉઔત વંભેરનભાં ઔળું
સ્થાન છ નશીં, એ ળક્મ છ નશીં... આભ ચતાં, અભાયી એ રડત એટરી ત ઉગ્ર
તથા ધ્માનાશટ ફની ઔે, બરબરા ધુયન્ધુય રેકઔમ એથી ઙોંઔી ઉઠેરા. રખબખ ફધાં
છ વાભમીઔભાં ‘નલદીત લી. પ્રતીષ્ઠીત' લીમન એઔાદ રેક ત, તયપે ણભાં મા
લીરુદ્ધભાં નીમભીત પ્રખટે છ. નલદીતની ઉેક્ષા, નલદીતને અન્મામ – એલા એલા
વુત્રચ્ઙાય ખાછ ે.
વુયેન્દ્રનખય વંભેરનભાં ખુપતેખ ઙારે : ‘ભન્દાયીઔા ાઠઔ ઔણ? નથી
આવ્માં ળુ?
ં ' ઔઈ એઔ ફશે ન મખાનુમખે એ અધીલેળનભાં ઉસ્થીત. ગણાએ એભને
છ શ્રીભતી ભન્દાયીઔા ભાની રીધાં. ચતાં થડા છ ઔરાઔભાં યશસ્મ પુ્ું ઔે, આ
ભન્દાયીઔા તે ઔઈ ફાઈ નથી, બાઈ ચે, યભણ ાઠઔ તે છ! ભટા બાખના
લીયાંખના ભંદાયીઔાફશે નને નછયે નીશાલા છ ઔદાઙ વંભેરનભાં આલેરા. એ ફધા
શતાળ થમા. ઔેટરાઔ યવીઔ વાશવીઔએ ત લી દીલ્શી કાતે ભન્દાયીઔાફશે નને
પ્રેભત્રમ રકેરા, ઔઈએ એભને ભટીફશે ન ફનાલી, યાકડી ભંખાલેરી. એ યંખીરા
મુલાન ત એલા ળયભીન્દા ફન્મા ઔે, વંભેરનભાંથી ખમા તે ખમા છ, ાચા ઔદી
દેકામા છ નશીં, ગણાં ત વાશીત્મભાંમ નશીં! આભ ભન્દાયીઔા ાઠઔના રૈંખીઔ
યીલતટને નલદીત રેકઔભંડના પ્રથભ છ અધીલેળનને અધાટ ઉઠાભણાભાં ત પે યલી
છ નાખ્મુ!ં ફીછુ ં અધીલેળન ચી ઔદાી ન ભળ્મું.
ભાયા આ નલદીતલાદી નીયથટઔ તપાનથી ભુયબ્ફી ખુરાફદાવ બાયે
ખભખીન ને અસ્લસ્થ. એભને થામ, એઔ વાય, આળાસ્દ રેકઔ અલે ભાખે ઙઢી
ખમ ચે. ત્માં એ છ અયવાભાં ભાયી ફદરી ભુમ્ફઈ થઈ ને શં ુ ભુમ્ફઈ આવ્મ. યભ
શીતેચ્ચુ લડીર ખુરાફદાવબાઈને એઔ વયવ ભઔ અઔસ્ભાત પ્રાપ્ત થમ. એભણે
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ભને આ ફાફતેમ વુધાયલાનું વુઔામટ શાથ ધમુાં. અલાયનલાય વાથે પયલા રઈ જામ,
દીગટ ઙઙાટ ઙરાલે, વભજાલે ને એભ ભારું બ્રેઈન – લળ ઔયે .
1957–58ના અયવાભાં શ્રી. વુયેળ જોળીએ પ્રલેળ ઔમો, ‘ખૃશપ્રલેળ'
વશીત, છ ે એભના પ્રથભ લાતાટવંગ્રશનું નાભ. વંગ્રશ ઔયતાં પ્રસ્તાલના ઙઢે, અથલા ત
લાતાટ ફધી વાયી ઔદાઙ નશીં, યન્તુ નલી ત કયી છ. ‘નલી' એટરે નુતન
વાશીત્મલીબાલનાલાી, આધુનીઔ. આ લીબાલના એભણે વંગ્રશની રાંફી
પ્રસ્તાલનાભાં ફયાફય સ્ષ્ટ ઔયે રી. યન્તુ લાતાટ એઔન્દયે જાણે પ્રસ્તુત
લીબાલનાના નભુના છ! ભાણવ પ્રઔાંડ લીદ્વાન, એથી એભના કંડન–ભંડન ણ
લછનદાય. ખુછયાતીભાં ત વાશીત્મઔરા ફાફતે તન્તતન્ત નલા છ લીઙાય, લી એ
ની ળંઔ લછનદાય, ામાદાય. એભની તુચ્ચઔાયની ઔરામ એટરી છ તીવ્ર, શઠ લાંઔા
ઔયી, એલું ત વઙટ ફરે ઔે, લીયધીને છભીનદસ્ત ઔયી છ નાકે. બરબરા
ભશાયથીમ એભનાથી પપડલા રાગ્મા, ઙઙાટભાં જંરાલે ણ પીઔાપીઔા રાખે, ુરું
તઔટફદ્ધ કંડન બાગ્મે છ ઔયી ળઔે. સ્લ. ‘વુ. જો. દત્ત' નુતન લીબાલના કુફ જાણીતી
ચે, ચતાં ટુઔં ભાં લણટલું ત : લસ્તુ–લીઙાયનું તીયધાન, યઙનાયીતીનું છ ભશત્ત્લ,
વાશીત્મવછટન એટરે આઔૃ તીનીભાટણ, રુયઙના, નીશે તુઔ રીરા, બાા, પ્રતીઔ
આદીન લીનીમખ. લીમ યત્લે આથીઔ–વાભાજીઔ વભસ્મા નશીં, એ ઙઙટલી ને
એના ઉઔેર વુઙલલા એ ઔામટ–પયછ રેકઔનાં નશીં, એને ફદરે ભન વંઙરન, ઉંડા,
અજાણ ને ખશનતભ, લૈશ્વીઔ શતાળા, લીચ્ચીન્નતા, ભાનલખોયલ ને ભાનલભુલ્મન
હ્રાળ–નાળ, એઔરલામાણં ને જીલન વાથેનું યામાણં–આઉટવાઈટય વભું લખેયે.
ફીજી ફાછુ ં શં ુ ત લીઙાયલસ્તુન શઠાગ્રશી. ભેં વુયેળ જોળી વાભે ભયઙ
ભાંડ્ય. ત્માયે સ્લ. યવીઔ જલેયી ‘ગ્રંથાખાય' નાભઔ એઔ વારું વાભમીઔ (ભાવીઔ મા
ત્ર્મૈભાવીઔ?) પ્રખટાલે. એના દય અંઔભાં ભાયા શ્રી. વુયેળબાઈ લીરુદ્ધ ખયભાખયભ મા
નભટભભટ, ભજાઔ, ઔટાક્ષબયે રા રેક પ્રખટે. નલી લાતાટની ેયડીમ ઔરું. ભાયી ત
એલી ભટી પ્રતીષ્ઠા જાભી ઔે, વુ. જો. ન વાભન ફવ યભણ ાઠઔ છ ઔયી ળઔે.
એઔન્દયે વયવ, જીલન્ત લાતાલયણ જાભેરું. આછના છ ેલું ઠડં ઠું ડં ું ને ળયભાળયભી
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નશીં. અભે ભુયબ્ફી ખુરાફદાવના ગયે મા શીયાબાઈને ત્માં ભીએ, ભડી યાત,
રખબખ લશે રી યઢ વુધી ઙઙાટ ઙારે. સ્લ. છમન્ત કત્રી ને સ્લપ્નસ્થ ણ ઔદીઔ
એભાં બે. તે ફન્ને ભાયા વભથટઔ, અભે એઔ છ ‘પ્રખતીળીર' સ્ઔુ રના. શીયાબાઈ
પપીમા ભશદંળે વુયેળલાદી, જો ઔે એભની દરીર એઔન્દયે ભોરીઔને લીદ્વત્તાવબય.
ભુયબ્ફી બ્રઔયવાશે ફન અબીખભ ફશુધા ખાંધીમુખના ફઙાલન, તેભ ચતાં તેમ
વુવછછ લીદ્વાન, આધુનીઔ શ્ચભી વાશીત્મ–ઔાભુ, ઔાપઔા મા શે ભીંગ્લેને ુયા
લાંઙનાયા, તેભ વભછનાયા ણ. લાતાટઔરાના અચ્ચા જાણઔાય ને તે ાચા
નાભાંઔીત વછટઔ. એભનાં વ્મઔતીત્ત્લ, વ્મલશાયનું કાવ પ્રળસ્મ ાવું તે એ ઔે, ઔેટરાઔ
‘ભંડરેશ્વય'ની છ ેભ તે ઉન્નતભ્રુ નશીં, નલદીત જોડે પ્રેભથી શેભે ને અભને
વોને નીઔટના ભીત્ર ભાને. ‘ખૃશપ્રલેળ'ન પ્રલેળઔ શ્રી. બ્રઔયે છ રકેર. (જોઔે એભાં
વભથટન ઔયતાં વોછન્મ લધુ)
સ્લ. વુયેળ જોળી એભની રાક્ષણીઔ ભુકભુદ્રા ધાયણ ઔયી, તુચ્ચઔાય જયતા
શઠે ફરે, ‘ળું નલદીત ને ળું પ્રતીષ્ઠીત? એ ત ઔાંઈ વાશીત્મની વભસ્મા ચે? ઔણ
ળું ચે – એ તે ઔાંઈ લાઙ્ગભમની લાત ચે? ઔૃ તી ઉત્તભ શલી જોઈએ.' ઈત્માદી
ઉદખાય લડે તે નલદીતને તથા એભની નાભ – સ્થાનની ભાખણીની જુંફેળને
એઔદભ ઉતાયી ાડે. નલદીત, અથાટત્ નલદીતતયપી જુંફેળભાં જોડામેરાભાં,
ભટા બાખનાની એઔ ભટી ભમાટદા શતી અને તે એ ઔે, વાશીત્મઔીમ, વૈદ્ધાન્તીઔ
વજ્જતા તેભાં અલ્ મા ત ફીરઔુ ર નશીં. ફીજી ફાછુ , વુયેળબાઈની ભમાટદા લી
એ ઔે, ખુછયાતી રેકઔ, ખભે તેલું ઉત્તભ ણ ખુછયાતી બાાભાં રકે, એની ઉઙીત
તાયીપ ડૉ. જોળી બાગ્મે છ ઔયી ળઔે, એલાને ઉતાયી છ ાડે. એભની નછય વદામ
શ્ચીભ તયપ, યદેળ તયપ. દા.ત. તેએ અભુઔ લીદેળી લાતાટના અનુલાદન
એઔ વંગ્રશ પ્રખટાલેર એભાં પ્રથભ છ લાતાટ શતી, ‘વ રુીમા'(?) લાતાટ છ ેલું ઔઈ
તત્ત્લ એભાં ભે નશીં. આણી રગુઔથા છ ેલ ભાત્ર એઔ પઔય! ણ બાા–રીી
અંગ્રેજીને? એટરે જોળીજી પીદા... પીદા! ભને શજી આછ ેમ આશ્ચમટ થામ ચે ઔે, ઔાભુ,
ઔાપડાની બાાવીદ્ધીને તે આટરી ફધી ઔેલી યીતે લકાણી ળઔે? તે છ ે લાંઙતા
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એ ત ફધા અંગ્રેજી અનુલાદ છ ને? એઔ લાય તે ઔાભુના ‘આઉટવાઈડય' ની
બાાઔરાની કુફી વભજાલતાં ભને ઔશે ,
‘તભે છુ , નામઔ આયફનું કુન ઔયે ચે એ શે રાંના પઔયા! ઔમાંમ
એઔ ણ લીયાભઙીહ્ર રેકઔ એભાં લાયત નથી.'
ભને એભાં ઔળું અશબાલપ્રેયઔ ના રાગ્મું. ભેં શવતાં શવતાં ઔહ્યું,
‘શ, એભાં ળું? ભાયી ઔઈ ણ ઔૃ તીભાંથી શં ુમ લીયાભઙીહ્ર યદ ઔયી
નાકી ળઔુ ં!'
જો ઔે ભાયે એભ ઔશે લું જોઈતું શતું ઔે, ‘વુયેળબાઈ, ‘આઉટવાઈડય' ભુ
ત ફ્રેન્ઙ બાાભાં રકામેરી, એના બાા વાભથ્મટને આ યીતે આણે ભુરલી ળઔીએ
છ ઔેભ?'
ભને માદ નથી ઔે, સ્લ. વુયેળ જોળીએ ઔઈ ણ ખુછયાતી રેકઔનાં તટસ્થ
બાલે, શૈ માના ઉભઔાથી લકાણ ઔમાટ શમ – એભાં ઔદાઙ એઔ યાલજી અલાદ.
અન્મ એઔ ઔલીની પ્રળંવાત્ભઔ પ્રસ્તાલના તેએ છરુય રકેરી, યન્તુ એ લી
ફંધઔુ ૃ ત્મ, એ ઔલી એભના ળીષ્મ છ ેલા. જો ઔે એઔ કાનખી લાત : વુયેળબાઈ ભાયી
અભુઔ યઙનાના પ્રકય પ્રળંવઔ શતા, ઠેઔઠેઔાણે એનાં ભનબય લકાણ વ્મક્તીખત યીતે
ઔયી ઙુક્મા શતા – એની ત ચેઔ શભણાં છ ભને કફય ડી! ચતાં એ યત્લે એભણે
જાશે યભાં ઔમાયે મ એઔ ળબ્દમ રખ્મ ઔે ઉચ્ઙામો નશીં, એ છ એભની દુ કદ
દીરઙયી, ચેઔ શભણાં શ્રી. ડઔં ેળ જા ભાયપત છ ભને ત આ લાતની જાણ થઈ.
અખાઉ છણાવ્મું તેભ, અભાયી નલદીતની ભંડી ભુખ્મત્લે અલ્જ્ઞની.
વુયેળબાઈને અભે ‘લાતાટલતુટ'ભાં નીભન્ત્ર્મા, ત્માયે એભની લાતથી અભે જાણે ઔે,
શતપ્રબ છ થઈ ખમા. વંભત ત ન થઈએ, ણ વઙટ પ્રતીઔાય ણ ન ઔયી ળઔીએ–
એલી અઔલ્પ્મ, નલી છ, અબુતુલ,ટ ઔલીઙત્ ત વભજામ છ નશીં એલી લાત,
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વાશીત્મની તે ઔયે . લી વાથે એભનું ળીષ્મભંડ, છ ે ુયઔ તીય ચડતું યશે ...
ખુછયાતી વાશીત્મભાં, પ્રલેળતાં છ વુયેળબાઈએ છફય પ્રબાલ છભાલી દીધેર, તેમ
ગણે અંળે વાધાય તથા વાધીઔાય, છ ેથી એભને ળક્તીળાી વશાન્થ અનામાવ
ભી ખમા. ભુમ્ફઈભાં છ વલટશ્રી. યવીઔ ળાશ, છમન્ત ાયે ક, ગનશ્માભ દેવાઈ,
લખેયે. અને અભાયી ભંડીના શીયાબાઈ પપીમા મા જ્મતી જાની ણ ચેલત્તે
અંળે વુયેળ જોળીથી પ્રબાલીત!
ટુઔં ભાં વુયેળબાઈના નુતન ભાદંડ ે અભાયા નલદીત આન્દરનને
ભયણતર પટઔ ત ભામો છ. ફીજી ફાછુ , ભુયબ્ફી ખુરાફદાવબાઈ દ્વાયા ભાયા
ઙીત્તનું વતત ળુદ્ધીઔયણ ઙારે. અન્તે શં ુમ ક્ષરટ ઔયી ખમ. શ્રી. અળઔ શટ ભાયા
ય વખ્ત ચેડામા. ‘ઙાંદની'ના તન્ત્રીરેકભાં ‘બાઈ ઉપે ફાઈ' આદી પ્રમખ લડે
એભણે ભાય વખ્ત ઉગડ રીધ, ભને તઔવાધુ, સ્થાીત શીતભાં રારઙથી લટરાઈ
ખમેર આદી ળબ્દ લડે નલાજ્મ. તે ચી ચેઔ શભણાં છ અભાયી લચ્ઙેના અફરા
તુ્ા, લીદ્યાનખય યૅ ળનારીસ્ટ અધીલેળનભાં ભળ્મા ત્માયે .
એલું છ દુષ્યીણાભ ભાયી લીલેઙનપ્રલૃત્તીનુંમ આવ્મુ.ં ચેઔ 1957થી ભેં
લીલેઙનરેક રકલા ભાંડર
ે ા અને 1959 ચી ત એન વુય અતી તીવ્ર ફન્મ.
બરબરા ઙભયફન્ધીની ઔૃ તીનમે શં ુ ભાયા વાટા–જાટાથી છભીનદસ્ત ઔયી
નાકું – ઔળી ળેશળયભ છ નશીં. એભાં ‘ગ્રંથ' ભાવીઔે ફતાભાં ગી શમ્મું : ‘ગ્રંથ'
તયપથી છ ે ુસ્તઔ વભીક્ષાથે ભને ભઔરામ, એની વભીક્ષાની એઔ એલી યીાટી
ફની ખઈ ઔે, એનાં ચડાં પાડી નાકલાં! ઔઈઔે ઔમાંઔ રકેરુંમ કરું ઔે, ‘ગ્રંથ' ભાવીઔે
લીલેઙનાની એઔ કટી પ્રણારી ાડી, ઔુ વેલા ઔયી. ખંબીય, સ્લસ્થ, લીદ્વતાુણટ
લીલેઙનાને ફદરે ભજાઔ–ઠેઔડીબમુ,ાં શલુ,ં ઉબડઔ લીલેઙન તેણે પ્રતીષ્ઠીત ઔમુ.ાં
આભાં ભાયમ પા ઠીઔ... ઠીઔ. યીણાભે ધુયન્ધય ફધા ભાયા લીયધી ફની
ખમા. જો ઔે ભાયે ત કાવ ઔળું નાશલા નીઙલલાનું શતું છ નશીં. ઔીન્તુ લખય લાંઔે છ
એન બખ ફની વયછ! ઔઈ ભટા, ભાન્મ વાક્ષયે વયછ ાઠઔના ઉત્તભ ને લીુર
વછટનપારને ુયી ખંબીયતાથી ત્માયે ખણતયીભાં રીધ છ નશીં, એનું એઔ ઔાયણ આ.
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(જોઔે શભણાં શભણાં વ.ા.ના ુનભુટલ્માંઔન છ ેલું લાંઙલા ભે ચે કરું. ઈતયબાી
વાશીત્મઔાય ત એભને બયુય ફીયદાલે ચે, બાાન્તય પ્રખટાલે ચે.
ભુયબ્ફી ખુરાફદાવબાઈ અભાયા ુયા શભદદટ, અભાયી અન્તયથી દમા
કામ. નલદીતાના નુઔવાનઔતાટ ધતીંખભાંથી ભને ભાંડ ચડાવ્મ, ત્માયે લી ખંબીય
ફેઔાયી વ્શયી ફેઠ. અભાયે ભાટે તે નઔયીનમ પ્રમત્ન ઔયે . ઔદાઙ ભને ળેયવટ્ટાનું
આલડતું શત, ત એભના છ ફજાયભાં ફેવાડી દીધ શત, ણ ભને ત એઔ ઔય
ઔાખેમ કયીદતાં – લેઙતાં ના આલડે. ત્માયે સ્લ. અભૃતરાર માજ્ઞીઔ ગાટઔયની
વભૈમા ઔૉરેછના (?) આઙામટ. એભને ભુયબ્ફી બ્રઔયે બરાભણ ઔયી, ‘આ ભાણવને
તભાયી ઔૉરેછભાં યાક! બ્રીરીમન્ટ ચે, અભ્માવુ ચે...' માજ્ઞીઔ વાશે ફે ભને ફરાવ્મ,
ઔશે , ‘ફી.એ. નવટ શ, ત શં ુ ટમુટય તયીઔે આછ ે છ ભાયી ઔૉરેછભાં નીભી દઉં.'
ણ શં ુ ત થડટ ઔરાવ ફી.એ., માજ્ઞીઔ વાશે ફ ને બ્રઔય વાશે ફ ફન્ને રાઙાય!
(‘નવટ' એટરે ત્રણ લધાયાનાં ેય આી, વેઔન્ડ ઔરાવ રાલલ.)
રખબખ ઙારીવ લટની લમેમ અભાય આલ દયીદ્ર ને અનીશ્ચીત વંવાય
જોઈ, તે દુ ક–અનુઔંા અનુબલે, વ્મક્ત ઔયે , ફેઔાયીભાંથી ફશાય આલલાના ભાખો
વુઙલે.... ણ એમ ફેઔાય છ ને? અભને ઔળું આલડે છ નશીં ત્માં ! બ્રઔયવાશે ફ
ઔશે , ‘શીયાબાઈને ઔશ ને, એભની ચત્રીની દુઔાનભાં યાકી રે!' ણ અભને ચત્રી
કરતાંમ ના આલડે, તે ચત્રી ળું લેઙલાનાં? અભાય એલ વંવાય આણા
લીખ્માત રેકઔ બાઈ જોવેપ ભેઔલાન ણ જોઈ ખમેરા, ઔદાઙ યવઈ ઙાકી ખમેરા–
એભ તે રકે ચે. જોઔે ભને એ પ્રવંખ માદ નથી.
અભાયી ફેઔાયી જીલરેણ ન ફની, એનું ભુખ્મ ઔાયણ ત એ ઔે ડુફતાના
તયણા છ ેલું એઔ ક્ષેત્ર ત અભાયે ભાટે, ઙાશ ત્માયે કુલ્લું છ શતુ.ં અરફત્ત, એભાં
ખાય ચ, અભાયી જીલન–ઢફઢફ વન્દબે ત એટર ચ ઔે યટરમ ભાંડ
નીઔે. લી, વયછને એલાં ઔાભ પાલે છ નશીં. ફાઔી, ઔદાઙ ફન્ને જોડાઈ ળક્માં,
જોડાઈ છ ખમાં શત. અને ત ચી જીન્દખીમ ઔઈ છુ દી છ તયાશભાં ખુછયી શત.
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આમુષ્મની ચેલ્લી ા વદી દયભીમાન, એણે છ ે વુકવભૃદ્ધી, જાશછરારી, ભાનાન,
નીશ્ચીન્તતા ને યીત ભાણમાં, ભનખભતી પ્રલૃત્તીભાં ખાડુફ યશી, છ ે ભટી
લીલીધ વીદ્ધી પ્રાપ્ત ઔયી, એ એને ભુમ્ફઈળાશી મા અકફાયનલેળી ગયે ડભાં,
મથેચ્ચ તથા બયુય બાગ્મે છ ભી ળઔી શત. અભને ત શમ્ભેળાં આંધું વાશવ
છ પળ્મું ચે!
આ ક્ષેત્ર તે ત્રઔાયત્લનું અથાટત્ લતટભાનત્રના તન્ત્રીલીબાખભાં ખભે
ત્માયે નઔયી ભે છ, આછ ેમ ભે ચે ને! શભણાં છ શં ુ ‘ખુછયાતભીત્ર'ભાંથી ચુ ટ
થમ. અનુબલી ત્રઔાય, લીળેત બાાન્તયઔાયની ભાંખ આછ ેમ ભટી. શં ુ ણ ફે
છ ક્ષેત્રે ઔાભ ઔયી ળઔુ ં : ળીક્ષણ અને ત્રઔાયત્લ, એથી ત્રીજી ઔઈ છ ક્ષભતા નશીં.
ભુયબ્ફી વાન ણ અભાયા શીતેચ્ચુ લડીર. નાત ળુદ્ધ વાશીત્મન છ.
જો ઔે ‘વલીમેત દેળ'ના વમ્ાદઔીમ લીબાખ છ ેલી પ્રતીષ્ઠીત ઑપીવભાં શં ુ ઔાભ ઔરું,
એટરે એઔ અગ્રખણમ ત્રઔાય તયીઔેમ તે ભને કે. અરફત્ત, લાતાટઔાય તયીઔે
લધુ ઙાશે . ભુે ત તે વયછના છ પ્રળંવઔ, એટરે ભારું લધુ નીઔટનું સ્થાન ત
વયછના તી તયીઔેનું. જો ઔે ત્માયે શં ુ ‘વયછના તી' તયીઔે છ કત એલું
નશીં, છ ેલું ચેલ્લા લોભાં ફન્મું. શં ુ ણ ‘જીલનભાધુયી'ભાં લાતાટ ત ભઔરું, ક્માયે ઔ
ચામ, ક્માયે ઔ યત થામ. ઔાયણ ઔે ભાયા લીઙાય અથાટત્ ધ્લની ભુયબ્ફી વાનને
ભટેબાખે ભાપઔ ના આલે. તે તે છ ઔશે તા, ‘અભે ત બાઈ ખાંધીમુખના
નીતીલાદી... તભાયી ફંડકયી અભે વભજી ળઔીએ, ણ સ્લીઔાયી ત ન છ ળઔીએ.'
ભતરફ ઔે ભાયી લાતાટભાં રગ્નેતય વમ્ફન્ધની લાત આલે, વમબીઙાયનું
ભનલીજ્ઞાન આલે, અન્મથા વામ્મલાદ આલે એ વાનને ખભે નશીં.
ભેં ભુયબ્ફી વાનને પન ઔમો, ‘વલીમેત ફુરેટીનનું વમ્ાદઔદ ભેં ચડી
દીધું ચે, ફેઔાય ચુ .ં ‘છન્ભબુભી'ભાં નઔયી આી ળઔ?'
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છલાફભાં તે ઔશે , ‘ઔારથી છ આલી જા! કુફ કુળીની લાત અભાયે
ભાટે... ણ એટર ખાય અશીં નશીં ભે.'
ઔેટર ભળે? – એલું ત જીન્દખીબય ુછ્ું ત ળું, જાણમુંમ નથી.
વયછફશે નને નઔયીના, જીન્દખીના ચેલ્લા દીલવ વુધી કયે કય ઔેટર ખાય ભે
ચે એની ાઔી જાણ નશીં, તેભ ભનેમ નશીં. શં ુ ત ફીજા છ દીલવથી ‘છન્ભબુભી'ભાં
જોડાઈ ખમ. ભશીનાના અન્તે છ, યશસ્મસ્પટ થમ ઔે, ખાય ભાવીઔ રુીમા ફવ
ને દવ = 160 + 50 યઔડા. શલે ભાયી યડીનું બાડું છ રુીમા એઔવ ને ત્રીવ,
એટરે ઔે ફાઔી એંવી રુીમાભાં કાઈ ીને કેયવલ્લા ઔય ! ચતાં ખાડું ઙારતું ત થમું
છ. ભુયબ્ફી વાને ત એલુંમ ખઠવ્મું ઔે, વાંછ ે વાંછ ે શં ુ ‘જીલનભાધુયી'ના
ઔામાટરમભાં ઔાભ ઔરું. એટરે ઔે એભને ગયે છ, ‘ખુરભશય', ફેયેઔ યડ, ભેટર વીનેભા
ાચ... ‘ખાય' ભશીને વ રુીમા. ભશીન એઔ ખમ ણ કય. યન્તુ
જીન્દખીબય છ ે તનતડ શ્રભથી યટર યલાનું ળીખ્મ નશીં, તેને આલી ડફર ડમુટી
ત ઔેભ પાલે ? ચડી દીધી.
ભુયબ્ફી ખુરાફદાવબાઈ તથા ભુયબ્ફી વાનના વયછની નઔયી
ભાટેનામ પ્રમત્ન ઙારુ છ. યન્તુ એઔ બાયે અભાનપ્રદ અનુબલ થમ, ચી એ
ડતા છ ભુક્મા. સ્લ. વાને ભુમ્ફઈ યે ડીમ સ્ટેળને પન ઔમો, સ્લ. ભધુબાઈ લૈદ્યને,
છ ેભણે ઔહ્યુ,ં ‘વારું ભઔર!' અભે ખમાં. લવુફશે ન અભને ભધુબાઈની ઔૅફીનભાં
ફેવાડી ખમાં. ણ લૈદ્યવાશે ફ ઉંઙું વયકુંમ છુ એ ત ને? ફવ વશી ઔમાટ છ ઔયે ,
ઔમાટ છ ઔયે . એભ ઔરાઔેઔ નીઔી ખમ. અભેમ ુયાં અઔામાં. ણ વાે ચચુ ન્દય
ખળ્મું છ, ચી ળું થામ? ઔરાઔેઔ ફાદ ભુયબ્ફી ભધુબાઈની ડઔ ઉંઙઔાઈ, ફલ્મા,
‘ફર, ળું ઔાભ ચે?' અભે ઔહ્યું, ‘આને શ્રી. વાને પન ઔમો શત ને તે...'
‘શા... શા, એભ ઔય, એઔ અયજી આી જા!'
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ધુનું નાભ યે તી! ‘વખાં દીઠાં ભેં ળાશઆરભનાં બીક ભાંખતાં ળેયીએ' –
એલું થમુ.ં કલાડીમા શે રાં છ, એ છ વયછ ાઠઔ–યભણ ાઠઔ યે ડીમ સ્ટેળનભાં
ઔઈને ભલા આવ્માં શત ત? ભેં વયછને ઔહ્યુ,ં ‘શલે આ ભુમ્ફઈભાં ત નઔયી
ળધલી છ નથી... છ ે થલાનું શમ તે થામ!' અભાયી એ પ્રતીજ્ઞા જીલનબય છલાઈ.
આભેમ જીન્દખીભાં બાગ્મે છ નઔયી ળધી શળે, એટરે ઔે પાપાં ભામાાં શળે મા ત
રાખલખ ઙરાલલી ડી શળે! ભુમ્ફઈન આ અનુબલ એઔ ભાત્ર છ અલાદ. ફાઔી
ભટે બાખે વાભેથી ફરાલેરાં છ ખમાં. વભમખા છ વદામ વાનુઔુ યહ્ય. વલટત્ર
વક્ષભ ભાણવની ભાંખ. નલી નલી ઔૉરેજો કુરે અને અભાયી વાશીત્મક્ષેત્રે નાભના,
એટરે અભને કાવ ફરાલે. ણ એ ત ફધું આલશ્મઔ રામઔાત પ્રાપ્ત ઔમાટ ચી
છ... અયે , આ અભાન ફાદ ત્રીછ ે છ લે, જ્માયે વયછ ાઠઔ ઔીતીના ળીકયે ,
ત્માયે અભદાલાદ યે ડીમ સ્ટેળનભાંમ એભને એનાઉન્વયની નઔયી ભી, છ ે એભણે
અસ્લીઔાયી. ત્માયે શં ુ યાછીાભાં પ્રાધ્માઔ અને ભાયી તફીમત વાયી નશીં. લી,
અભદાલાદભાં એઔરાં વેટર થલાની એભની શીમ્ભત છ નશીં!
ભેં ‘છન્ભબુભી'ભાં છલા ભાંડ્યું. બાઈ ઔૃ ષ્ણલીય દીક્ષીત ‘યન્ત'ની
ફાછુ ભાં છ ભાયી કુયળી. અભે ત ફાણના દસ્ત. શં ુ બાતબાતની લાત ઔરું ને
કડકડાટ શવું ને શવાલું. ઔૃ ષ્ણલીય ઔશે , ‘વાન ફધું છ ધ્માન યાકે, વાંબે શોં!'
શં ુ ઔશં ુ, ‘તે ઔેભ ઔાંઈ, આણે ખુરાભ ચીએ?' તન્ત્રીલીબાખભાં અભાયા
કુણાની આફશલા છ ફદરાઈ ખઈ! સ્લ. વાન એઔદભ વજ્જન, બદ્ર ુરુ અને
ઔુ ળતભ લશીલટઔતાટ. ઔદાઙ એભણે ભાયી લાત વાંબી શમ ઔે ખભે તેભ, યન્તુ
એઔ દી એભની ઔેફીનભાં ભને ફરાલી ઔશે ,
‘આણા ેયભાં શાસ્મની ઔરભ નથી, છ ે ઙારુ ઔયલા લીઙાય ચે. તભે
ઔટાક્ષરેક રક ચ, એટરે તભને ઔશં ુ ચુ ં ઔે તભે રક!'
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એભ લધાયાની છલાફદાયી વોંી ભને ઔાફુભાં ત રીધ છ. શં ુ ત્માયે કાવ
ઔયીને વાશીત્મલીમઔ ઔટાક્ષરેક રકત, છ ે કુફ લકણાતા, ભુખ્મત્લે વુયેળ
જોળીના વાશીત્મલાદ ય લક્ર પ્રશાય ઔયતા. ‘જીલનભાધુયી'ભાં ણ એલા રેક
પ્રખટેરા, એટરે વાન એ જાણે. ચી ત ‘છન્ભબુભી'ની ‘ઔટાક્ષીઔા' ઔૉરભ છ
છફયછસ્ત જાભી. યછ એભાં યાછઔીમ–વાભાજીઔ–વાંસ્ઔૃ તીઔ ઔટાક્ષપ્રધાન શાસ્મરેક
પ્રખટે. ‘ઔટાક્ષીઔા' રેકઔ ‘લાઙસ્તી' – એ ઔણ? એલ યવ વુધ્ધાં લાઙઔભાં જાગ્મ
અને અપલામ ઙારી ઔે, ‘એ ત છમતીન્દ્ર દલે રકે ચે.' એટરી ફધી એ રઔપ્રીમ!
વાશીત્મીઔ ઔટાક્ષ એ ભાયી લીળીષ્ટતા, એટરે દય વભલાયે ‘ઔરભ અને ઔીતાફ'
લીબાખની નીઙે ભાયી વાશીત્મીઔ ઔટાક્ષીઔા શમ છ. વાને આભ ભને શાસ્મઔાય
ફનાલી દીધ, એ ફદર જીલનબયન શં ુ તેન ઋણી. ભાય પ્રથભ શાસ્મવંગ્રશ
ફશાય ડ્ય – ‘વ્મંખલાઙ્ગભમ' – એભાં ુયા ંઙાલન રેક વાશીત્મલીમઔ
શાસ્મઔટાક્ષના છ ચે. સ્લ. છમતીન્દ્રે એની પ્રસ્તાલના ઉભઔાબેય રકી. એના
પ્રઔાળઔ ણ આણા વાશીત્મ વંખભલાા નાનુબાઈ નામઔ છ (નાનુફાા)! ભાયી
એ શાસ્મઔટાય એટરી ત ભુલ્મલાન, પદામી નીલડી ઔે ‘છન્ભબુભી' ત ભેં પઔત
ત્રણ છ ભશીનાભાં ચડી દીધું. ચતાં વાને ભાંખણી ઔયી. ‘ઔટાક્ષીઔા રકલાનું ઙારુ
છ યાક! ભશીને વ રુીમા આળું' શં ુ ત આ શીવાફી ફશુભાનથી કુળશાર. ઔેલ
ખરાશીવાફ? ઔામાટરમભાં ફેવી, યછ ચ ઔરાઔ બાાન્તય બયડલાનું ને ઉયથી
એઔ શાસ્મરેક રકલાન, ત્માયે ભે ઔુ લ્લે રુા. 210/-! જ્માયે ભુક્ત યશી, અડધા છ
ઔરાઔભાં રકાઈ છત એઔ રેક ભઔરી આલાના ુય વ! ભને થામ ચે, બાઈ
ઔૃ ષ્ણલીય છ ેલાએ ઔેટર ભટ બખ આપ્મ?' ‘છન્ભબુભી'ની ઔેટરી ભટી વેલા ઔયી?
એભણે જીલનબય ‘ઔરભ અને ઔીતાફ' લીબાખ વંબાળ્મ. નીમભ ભુછફ એભને એ
ફદર એઔ ાઈ ણ નશીં ભી શમ : ‘સ્ટાપ ખભે તે રકે, ન એઔસ્ટરા ેભેન્ટ!'
બાઈ ઔૃ ષ્ણલીય લધુભાં એટરા પ્રાભાણીઔ તથા નીઠાલાન ઔે, ‘છન્ભબુભી’ અને
‘ખુછયાતભીત્ર'ના વાશીત્મલીબાખ ભાટે શમ્ભેળાં અરખ અરખ છ રેક રકે, એઔના
એઔ ુસ્તઔનુંમ ફીજી લાય અલરઔન રકે! એભ નશીં ઔે નઔર ઠઠાડી દીધી. આછ ે
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ત ઔટાયરેકઔ ભટ રેકનઉદ્યખ ચડેઙઔ ઙરાલે ચે, ઈધયઔા ભાર ઉધય, ઓય
ઉધયઔા ભાર ઈધય!
આભ ‘છન્ભબુભી'ભાં શં ુ ત જાભી ડ્ય, ણ ભટી કાધલાા અભાયા
ફછ ેટનું ળુ?
ં ણ અભાયાં લતટભાનયસ્ત ભખછને એલા પ્રશ્ન બાગ્મે છ જાજા છલે.
આખે આખે ખયક જાખે અને તેમ જાગ્મ છ.

*
અનુક્રમણીકા
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17

અધ્મામ –5 : નોકયીઓભાું આગે આગે
વખટ – 1 :

વલીમત દેળભાં

ઙાર, ુન લી ભાયી નઔયીની થડી આખ લાત ભાંડ,ું ુલાટય
વમ્ફન્ધ એ છ પયછ ાડે ચે, એટરે : સ્લપ્નસ્થની દસ્તીના નાતે, વલીમેત એરઙી
ઔઙેયીના ભાશીતી કાતાભાં ભાયી અલયછલય ત કયી છ, જો ઔે ઔીંભત ઔળીમ નશીં!
ક્માયે મ લધાયાનું બાાન્તય ઔાભ શમ, ત ઔયી આીને ફે ૈવા યીએ એટરું કરું.
ણ એ દસ્તી ને અલયછલય એઔદા ફયાફય પી. આ ‘યરીંખ સ્ટન'ને લી એઔ
આડટેઔ ભી ખમ! યે ડીમની નઔયી ત ચડલી છ શતી. એ ભાટે દુનીમાબયભાં
અયજી ઔયત યશે ત. યન્તુ દેળભાં આજાદીના દુષ્યીણાભે દીનપ્રતીદીન લવતીને
ે ન્ડ
ને ફેઔાયી લધતી ઙારી. શલે ત ખાભડાંભાં ભાસ્તયી ભલનાંમ પાંપાં છણામાં–ટરઈ
જોઈએ. ફીજી રામઔાત જાજી નશીં. એઔ લાય મુનાઈટેડ નેળન્વભાં ઔઈ
ભાશીતીલીબાખભાં છગ્મા શતી. અયજીનું પભટ ભંખાવ્મું, ત છલાફ આવ્મ :
‘અયજીનું પભટ ભેલલા ભાટે (મ) આ એરીજીફર નથી!'
ત્માં લી એઔ લધુ, અણધામો છ અઔસ્ભાત–અનુઔુ અઔસ્ભાત!
વલીમેત ભાશીતીલીબાખે એનું ખુછયાતી વાભમીઔ ઙારુ ઔમુાં : ‘વલીમેત દેળ'
ાક્ષીઔ. અંગ્રેજીભાં ‘વલીમેત રેન્ડ' નીઔતું છ શતુ,ં શીન્દીભાંમ શતું, છ ેની આ
ખુછયાતી આલૃત્તી. ‘વલીમેત દેળ' નાભ સ્લપ્નસ્થનું આેર,ું ઔદાઙ આછ ેમ શજી એ
છ નાભે પ્રખટતું શળે. જો ઔે ળઔમતા શલે નશીંલત્ એના વમ્ાદઔ સ્લપ્નસ્થ નીભામા,
એટરે ‘વલીમેત મુનીમનના વભાઙાય અને લીઙાય' – ફુરેટીનના વમ્ાદઔની છગ્મા
કારી ડી. સ્લપ્નસ્થ ઔશે ,
‘અળઔ શટને એ ભાટે નીભન્ત્ર્મા ચે.'
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ભેં ઔહ્યુ,ં ‘તે ન આલે, ત ભારું ઔયજો!'
અને કયે કય અળઔ શટ ન છ આવ્મા, ઔાયણ ત શજી આછ ેમ કફય
નથી, ણ ભને ગણ શટ થમ, આણા યાભની નીભણંઔ ત્માં થઈ ખઈ. ભાત્ર
યે ડીમના ભીત્રએ છ નશીં, કુદ વલીમેત ભાશીતી કાતાના ઔભટઙાયીએ ણ ઔહ્યું.
‘ભી. ાઠઔ, મુ આય ભેઔીંખ ધ ગ્રેટસ્ે ટ ભીસ્ટેઔ ઑપ મય રાઈપ!'
ણ એઔ ભુયકને એલી ટેલ છ ડેરી ઔે, ‘જાતજાતની ગ્રેટસ્ે ટ નઔયી
ઔયલી! નઔયી ફદરલી. એભાંમ આ ત લીદેળી એરઙીઔઙેયીની નઔયી. અભે
બાયતના નશીં, ચી ત વલીમેત વંગના ઔભટઙાયી ખણાલા રાગ્મા. લટ ડે! ભાયા
અભેયીઔી ઔાઉન્ટયાટટ ત્માયે લીખ્માત લાતાટઔાય શ્રી. ઙુનીરાર ભડીમા. ફર, ઔેટર
લટ? અભાયી ઑપીવના પ્રીભાઈવીવભાં બાયતીમ રીવ ખ ના ભુઔી ળઔે, એલ
ત લીળીષ્ટ દયજ્જો! ફાઔી, ભશીંના ખુણ ત ભશાદેલજી છ જાણે! દાભાં ગણં ઔાું
શળે, ત્માયે છ ત અન્દયના ભાણવમ ઙેતલતા શળે ને,
‘ભી. ાઠઔ, મુ આય ભેઔીંખ...' ણ સ્થીયતા તથા વરાભતી અને ભાયી
લચ્ઙે છ આદલેય! વયછ–યભણે બલીષ્મન, આલતી ઔારનમ લીઙાય ઔદાી ઔયે ર
કય? ઔમો શત ત આછ ે અશીં ળાન્તીથી જીલત શત ઔે? આણા યાભ ત જોડાઈ
ખમા. ખાય યે ડીમ ઔયતાં રખબખ વ રુીમા લધાયે –ભડીમા ઔયતાંમ લધાયે !
કુળશાર! ચી થલાની શમ તે થામ!
લી, થડા છ ભાવભાં વયછનેમ ભાયી છ ઑપીવભાં ાટટટાઈભ જોફ
ભી ખઈ, ભાયી છ આવીસ્ટન્ટ! અભે એઔદભ ૈવાદાય ફની ખમાં. એ ઔીસ્વમ
જાણલા છ ેલ : અભાયી ઑપીવભાં વલીમેત ઔામદાઔાનુન પ્રભાણે ઔાભ ઙારે :
અનુલાદન દીલવનાં ચ ાનાંન ઔલટા, એથી લધાયે ઔાભ આલે, ત લયટાઈભ
ભે – દઢ ખાય. એઔ દીલવ અનુલાદ ઔયલાન અને એઔ દીલવ ચાાં તાવી,
બ્રીવીટી ળધલાની ને એની માદી ફનાલલાની. ‘બ્રીવીટી' એટરે અભે ફુરેટીન
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ભાયપત ાઠલેરા વલીમેત વભાઙાયભાંથી ખુછયાતી અકફાયએ ઔેટરા ુન
પ્રઔાળીત ઔમાટ એ. છ ેભ બ્રીવીટી આઈટેમ્વ લધુ, તેભ લધુ ળાફાળી ભે.
સ્લપ્નસ્થના લકતભાં એની ભાવીઔ વંખ્મા ઙાવ–વાઠની યશે તી, છ ે ભેં થડા છ
ભાવભાં ઙાયવ–ાંઙવ ય શોંઙાડી. જો ઔે એ ભાયી ભટી ફશાદુયી ત નશતી છ,
ઔાયણ ઔે અભે એઔ ‘સ્ભર આઈટેભ ફુરેટીન' ળરુ ઔમુાં, છ ેભાં ફીનયાછઔીમ એલા,
યળીમાભાં થતી ળધક આદીના નાનાનાના યવભમ વભાઙાય અામ, એટરે
ખુછયાતી ચાાભાં ચામ છ. એ ુલે, સ્લપ્નસ્થમુખભાં, ક્રુશ્ચલ – ફુલ્ખાનીનનાં
રાંફાંરાંફાં બાણ ને વુપ્રીભ વલીમેતની પ્રરમ્ફ ઔામટલાશી અામ, ટારથી
ચાાંને શોંઙે, ત્માયે ત એ લાવીમ ફની જામ. એને ઔણ ચાે?... આભ ભેં એઔદભ
બ્રીવીટી લધાયી દીધી. ખુછયાતની એઔ ટુય ણ ભાયી. ચાાંના તન્ત્રીને
વ્મક્તીખત ભળ્મ. યીણાભે શં ુ ઑપીવભાં, કાવ ત અભાયા ફવ ભી. ફુરેખીનન
ભાનીત ફની યહ્ય.
લયટાઈભન ઔામદમ એલ લીઙીત્ર ઔે, લધાયાનું ઔાભ ણ જો તભે
નીમત ચ ઔરાઔથી લધુ વભમ ભાટે ઑપીવભાં યઔાઈને ઔય, ત છ લયટાઈભ
ભે. એ છ ઔાભ જો ઑપીવ અલવટ દયભીમાન ઔયી નાક, ત ન લયટાઈભ!
આથી લધાયાનું ઔાભ આલે, ત ફીજા ઔભટઙાયી ઑપીવ અલવટ ચી છ એ તાલે.
ણ શં ુ ત ભાણવ ઉતાલીમ, ઙંઙ, વાત ઔરાઔભાંમ ઔંટાી ઔંટાી જાઉં. અને
જીલનબય ઔદી ૈવાન શીવાફ ત ખણમ નથી! એટરે ઙાય લાગ્મે ચુ ટ્ટી થામ, એ
શે રાં છ ણાઙાયે ત શં ુ તૈમાય. આભેમ ભાયાં ફધાં છ ઔાભ બાયે ઉતાલાં. જો ઔે
એભાંમ ભાયી ઔળી ફશાદુયી નશતી : દીલવન ચ ાનન ક્લટા, એ લાસ્તલભાં ગણી
‘ઉદાય' ખણતયી શતી, આદ્ય ઔભટઙાયીએ છ, તાના છ રાબાથે ઠયાલેરી! એટરું
ઔાભ ત આયાભથી ત્રણઙાય ઔરાઔભાં થઈ જામ... ફે–ત્રણ ભશીનાભાં, અભાયા ફવ
ફુરેખીનવાશે ફનું ધ્માન ખમું છ. વલીમેત વાશે ફ ફધા બાયે ઔયઔવયીમાં ને
ખરુડદૃષ્ટીલાા. ઔભટઙાયીને બેખા ઔયી ુચમું.
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‘શાઉ ઈજ ઈટ, ધેટ ભી. ાઠઔ પીનીળીજ શીજ લઔટ ક્લાઈટ ઈન ટાઈભ,
વ્શાઈર મુ ર નીડ લયટાઈભ?'
ઔામાટરમભાં ઔઙલાટ વ્માી ખમ. ફધા વાથી ચી ભાયી ાવે દડી
આવ્મા. ભને વભજાલે ચે ઔે, ‘ભી. ાઠઔ, આલું ના ઔય, પ્રીજ! ફાઔી આ રઔ ત
જ્મુજ છ ેલા ચે. ઔાભન ફજો બમંઔય લધાયી ભુઔળે.'
આભ ભાયી વભક્ષ પ્રાભાણીઔતા અને વાથીનાં શીત–ભાંખ લચ્ઙેના
ગટણન પ્રશ્ન પ્રાયંબે છ ગુયક્મ. અને અન્તે ણ એ છ પ્રાભાણીઔતાના પ્રશ્ન ભેં
‘વલીમેત દેળ' ચડ્ય...!

શં ુ ફુરેખીનવાશે ફને ભળ્મ. અભે લઙર ભાખટ ઔાઢ્. ભેં ઔહ્યું, ‘વય,
ભાયાથી લયટાઈભ થઈ ળઔત નથી... ફજો લધુ ડત ચે છ. ત એઔ આવીસ્ટન્ટ
આ!'
બ્રીવીટી લધલાને ઔાયણે વાશે ફ ભાયા ય બાયે કુળ શતા. આભ ણ
ઔઈઔ ઔાયણે, ભાયા પ્રત્મે એભન કાવ ક્ષાત. એટરે આ દયકાસ્ત તુયન્ત ભંછુય!
અને એભ વયછ ાઠઔ વલીમેત એરઙી ઔઙેયીના ભાશીતી કાતાભાં , ‘વલીમેત
વંગના વભાઙાય અને લીઙાય' ત્રીઔાનાં ભદદનીળ બાાન્તયઔાય નીભાઈ ખમાં.
અઠલાડીમાભાં ત્રણ દીલવ આલે. રંઙ અલયભાં ભને ળાઔયટરી કલડાલે. ટી–બ્રેઔભાં
ઑપીવ તયપથી ઙા અને બ્રેડ ભે. વયછ બ્રેડ ઉય ભાકણ ઙડે ને એના બાખનું
બાાન્તય ત શં ુ યભતભાં તાલી દઉં. ભાયે ભાટે ત એ ડાફા શાથન કેર!
ણ એ રાંફું ન ઙાલ્મુ.ં એઔાદ લટભાં છ, વલીમેત ભાશીતી–ઔઙેયીન
ખુછયાતી–ભયાઠી લીબાખ ભુમ્ફઈ કાતે નલી ઑપીવ કરી, ત્માં કવેડલાભાં આવ્મ
ને ભાયી ફદરી થઈ. વયછને આભેમ બાાન્તયની ભાથાપડ પાલે છ નશીં. ફીજી
ફાછુ , નૃત્મ–વંખીતન બાયે યવ. લી ભુમ્ફઈભાં ભઔાન ભે નશીં. વયછ ળંબુ–
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રચ્ચુ ભશાયાછની ઔરાવંસ્થા બાયતીમ ઔરાઔેન્દ્ર વાથે વંઔામેરી. એટરે એ ત
દીલ્શીભાં છ યશી ડી અને શં ુ ભુમ્ફઈ આવ્મ.
અભારું દામ્ત્મજીલન ફધી યીતે છ લીળીષ્ટ, છ ેની વોથી ભટી લીઙીત્રતા
લી એ ઔે, અભે ફશુ ચુ ં વાથે યહ્યાં : ુયા ખણઙારીવ લટના રગ્ન જીલનભાં
ભાંડ ન્દય–વ લયવ! થડાં લટ ુલે ુજ્મ શીયાફશે ન ાઠઔે ઔશે રું ઔે, ‘ભાયી એઔ
ભશે ચ્ચા ત ન છ પી ઔે તભે ફે વાથે યશ!'
ભેં ઔહ્યુ,ં ‘એ છ ત અભાયા જીલનની કયી ભજા ફની ખઈ! ફાઔી રઔ
કયે કય ઔેલાં ‘વાથે' યશે ચે, એ ઔણ નથી જાણતું?' – એભ ઔશી, ભેં એભને આ
ઔથાનાં ળરુઆતનાં પ્રઔયણ લંઙાવ્માં ને એથી એભણે છ ભને આખ રકલાન ાન
ઙઢાવ્મ...
દયભીમાન, એઔ ભજાની ગટના ફની, ભાયે ભાટે ઔદાઙ જીલરેણ! જો ઔે
એલી જીલરેણતા ભને ત ઔઠે ડી ખમેરી, એટરું છ નશીં, શમ્ભેળાં ફશે તય
રાબઔતાટમ નીલડતી! ગટના ભટી આન્તયયાષ્ટરીમ અને બખ ફન્મા અભે ફે– એઔ
ભી. ફુરેખીન અને ફીજો શં ુ. 1959–60ના અયવાભાં યળીમાએ અભેયીઔાનું ઔે
અભેયીઔાએ યળીમાનું ઔઈ લીભાન તડી ાડ્યું. ઔદાઙ ‘મુ–2' લા ફનાલ ણ એ
શમ. ભુમ્ફઈભાં ત્માયે ફે અંગ્રેજી વાપ્તાશીઔ આભને–વાભને પ્રખટે : ‘બ્રીટજ' શ્રી.
ઔયંજીમાનું તે યળીમા તયપી, જ્માયે ‘ઔયંટ' તે યળીમાનું ઔટ્ટય લીયધી. એના તન્ત્રીમ
ાયવીફન્ધુ શ્રી. ડવુ ઔયાઔા. ‘ઔયંટ'ભાં આ લીભાન–ગટનાન શે લાર પ્રખ્, વઙીત્ર,
સ્લાબાલીઔ છ વલીમેત વંગની તીવ્ર–ઉગ્ર ટીઔા ઔયનાય. અભાયી ઑપીવભાં ત્માયે
છ એઔ નલાવલા ભીત્ર જોડામેરા ભી. ઔુ રઔણી, બાયે ઉત્વાશી, તયલયીમા ને
ઉતાલીમા. એભને પ્રઙાય–પ્રવીદ્ધીની ઔાભખીયી વોંામેરી. ઉત્વાશભાં ને ઉત્વાશભાં
તેભણે ‘ઔયંટ'ને પન ઔયી ાડ્ય, ુછ્ું.
‘તભાય શે લાર બુરબયે ર ચે. જ એનીફડી નૉ યળીમન, ઈન મય
ઑપીવ?'
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અને ચી ત ડવુ ઔયાઔા ઉઔળ્મા. ફીછ ે છ દીલવે ‘ઔયંટ'ભાં આકું ાન
બયીને રકાણ :
‘ભી. ફુરેખીન, મુ આય એ સ્રેલ ઈન ધ સ્રેલ ડરાઈલવટ યીજાઈભ!... તભે
ત એઔ ખુરાભ ચ. ણ તભને કફય ચે, બાયત એઔ સ્લતન્ત્ર રઔળાશી દેળ ચે?
અભાયે ત્માં પ્રેવ (અકફાય) ભુક્ત ચે? અભાયી આન્તયીઔ ફાફતભાં ભાથું ભાયનાયા
તભે તે ઔણ? લી ડન્ટ બ્રેઈભ ભી. ઔુ રઔણી, શી ઈજ એ ુઅય ક્રાઔટ! ફટ ભાઈન્ડ
લેર ભી. ફુરેખીન, પયી લાય આલી ધૃષ્ટતા ઔયી ચે ત! લખેયા.... લખેયા....'
અને ચી ત વલીમેત તન્ત્રની ઔઠય ઔડઔાઈ : એ છ અઠલાડીમે ભી.
ફુરેખીન ફયતયપ! નલા વાશે ફ આવ્મા ભી. ક્રતઔલ, છ ેએ આલતાંની વાથે છ, ન
જાણે ઔેભ, ભાયા પ્રત્મે તુચ્ચઔાયબમુાં, ઉગ્ર લતટન ઔયલા ભાંડ્યું...
શં ુ ત ઑપીવન કુફ ભાનીત, ભી. ફુરેખીન ભાયા ય પીદા.... પીદા !
શજી ત ત્રણ છ ભશીના શે રાં, અભાયા દીલ્શીસ્થીત વુય ફવ ભી. મેપીભલે
ભુમ્ફઈ આલી, ઔભટઙાયીને એઔઠા ઔયી, ફધા લચ્ઙે જાશે ય ઔયે રું ઔે, ‘અભાયા
યળીમન ધાયા–ધયણ ભુછફ, આ ઑપીવભાં છ ે લધાયે ઔાભ ઔયળે તેને લધાયે ખાય
ભળે. તદનુવાય ભી. ાઠઔને અભે રુીમા ત્રીવનું સ્ેળીમર ઈન્ક્રીભેન્ટ આીએ
ચીએ...'
અને એઔાએઔ આ તે ળું થઈ ખમું? ભી. ક્રતઔલ ઔળીઔ ખેયવભછ ઔે
ુલટગ્રશ રઈને છ આલેરા. લાતેલાતે ભને તતડાલે ને અભાનીત ઔયે ! ઑપીવભાં
તપાની ખણાત ાટીર ઔશે , ‘ભી. ાઠઔ, આણં નાભ બુરથી અદરફદર થઈ ખમું
રાખે ચે!' એભાં લી ફતાભાં ગી શભામું : ક્રુશ્ચલ બાયતની ભુરાઔાતે આવ્મા.
યીણાભે અભાયી ડ્યુટી, એ ાંઙ–ચ દીલવ, ઙલીવ ઔરાઔની ફની યશી. ક્રુશ્ચલનાં
રાંફાં રાંફાં, બાણ તત્ઔા અનુલાદીત ઔયીને યાતયાત અભાયે અકફાયની
ઔઙેયી ય શોંઙાડલાનાં. આભેમ ખુછયાતી ટાઈીસ્ટની ત્માયે તંખી, એટરે એને
ત ભફરક ભઔ ભળ્મ, ભાન ભાખે છ. ભાય ટાઈીસ્ટ ઔશે ,
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‘યછના લધાયાના ન્દય રુીમા રઉં, ત છ યાત્રે આલુ.ં ' 1960ભાં ન્દય
રુીમા ભટી યઔભ ખણામ.
ભેં ક્રતઔલને લાત ઔયી ત એ ભને ઔશે , ‘ભી. ાઠઔ, તભે તે છ ઔય!'
ભેં ઔહ્યું, ‘વય, ભાયાથી એટરાં ફધાં સ્ટેન્વીર શાથે ઔટ નશીં થામ, ભાયી
ળક્તી ફશાયની એ લાત ચે. પ્રીજ, આણે ટાઈીસ્ટની ભાંખ ભંછુય યાકીએ!'
એ વાંબી, ય વ્મક્ત ઔયતાં, ઔડઔ ક્રતઔલવાશે ફ ઔંઈઔ એલી
ભતરફનું લદ્યા ઔે, ભેં ટાઈીસ્ટ વાથે ઔળઔ બાખ યાખ્મ શળે... ભારું ઔભીળન ઠયાવ્મું
શળે!
અને ભાય ભીછછ ચટક્મ, ભેં ઔહ્યું, ‘આઈ એગ્રી લીથ મુ ભી. ક્રતઔલ,
ધેટ ઈંડીમન્વ આય ડીજઑનેસ્ટ, ભે ફી, ફટ આઈ એભ નટ... નટ એટ ર!'
એ વાથે છ ભી. ક્રતઔલને ફે શાથ જોડી, ભેં તત્ઔાર ઑપીવ ચડી...
બમાાંબાદમાાં ભુમ્ફઈભાં શુ વાલ ફેઔાય ફની ખમ.

*
એઔ એટીઔ છસ્ટીવન મા ત નૈતીઔ લીછમન ફનાલેમ ટુઔં ભાં છ ટાંઔું :
વંબલત 1965ભાં ભને ‘ધીયે લશે ચે દન'ના અનુલાદ ફદર ‘વલીમેત
રેન્ડ નેશરુ ાયીતીઔ' ભળ્મું – ડૉ. છમન્ત ાઠઔ તથા સ્લ. વુયેળ જોળી વાથે,
બાખભાં. એ સ્લીઔાયલા શં ુ ભુમ્ફઈ ખમ. ાયીતીઔ અટણ વભાયંબભાં ભી. ક્રતઔલ
શાછય. ભીઠુ ં – ભીઠુ ં સ્ભીત લેયતાં, શાથ ભીરાલી ભને ભાનુલટઔ ઔશે ,
‘ભી. ાઠઔ, પ્રીજ, મુ ઔભ ફેઔ ટુ અલય ઑપીવ. ભી. વ્માવ ઈજ પ્રેટી
લ્ડ એન્ડ ઈન્પભટ...’ (વ્માવ એટરે સ્લપ્નસ્થ)
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ભતરફ ઔે, ‘ભી. ાઠઔ, તભે અભાયી ઑપીવભાં ાચા જોડાઈ જાલ.
ભી. વ્માવ કુફ લૃદ્ધ અને અળઔત થઈ ખમા ચે. અભાયે એઔ વળઔત શાથની
અનીલામટ છરુય ચે...'
શં ુ ત ભનભન કુળકુળાર. ભેં ઔહ્યુ,ં ‘વાશે ફ, કુફ કુફ આબાય! આઈ
એભ વ શે ી! તભાયી આ ઑપય ભાયે ભાટે અનશદ આનન્દદામઔ ચે. ફટ... વ
વયી...' વયછ ણ વાથે શતી. એ ણ કુળ.
ત્માયે અભે ફન્ને ફાયડરીભાં વાથે છ ખુછયાતીનાં પ્રાધ્માઔ–વ્માખ્માતા.
ભછ શતી. ત્માં આજાદી ને લવતીલધાયાથી નયઔાખાય ફની યશે રા ભુમ્ફઈભાં ાચાં
પયલાનું દીર છ ઔેભ થામ? લી, થડાં લટથી તફીમત ખંબીય યીતે ઔથેરી. એટરે
ભનભન ળંઔામ કયી ઔે, શે રાં છ ેલી વપતાથી શલે ઔાભ ન થામ ત?
ળક્મ ચે ઔે, ાટનખયના ફવ–ફન્ધુએ ભી. ક્રતઔલને, ભને એભ ઔાઢી
ભુઔલા ફદર ફયાફયના કકડાવ્મા શમ.

*
અને અયવ રખબખ એ છ, ઔદાઙ 1960ના પે બ્રુઆયીન, જ્માયે ક્રુશ્ચલ
બાયત આવ્મા, એ છ ભશીને, વયછની દીલ્શીલાી નૃત્મભંડી ‘બાયતીમ ઔરાઔેન્દ્ર'
એન ‘યાભામણ' ફેરે રઈને લી ભુમ્ફઈ આલી. અને અખાઉ છણાવ્મું તેભ,
સ્લ. વાનની ટઔયથી મા ત ખભે તે ઔાયણે, ણ વયછ ેમ ત્માં, ભુમ્ફઈભાં છ
વલેતન નતીઔા તયીઔેની નઔયી ચડી દીધી. ફવ, આભ અભે ફન્ને ભુમ્ફઈની
ભશાનખયીભાં ભપતીમા ભંજીયાં લખાડતાં થઈ ખમાં.
1959ની વારભાં ભાય ખાય રખબખ વાડી ચવ રુીમા. આ રુીમ તે
ઙાવી દયભીમાનના ભટા, નક્કય ભુલમલા. સ્રેટય યડ યની ભાયી ેટાબાડુત
તયીઔેની કરીમ ભાવીઔ રુીમા 130/-લાી, ભોંગીદાટ ઔશે લામ. લી ઙી. ળલટયી
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વુનીતી શાઈ સ્ઔુ ર પય ખલ્વટભાં બણે, એ છ ‘વુનીતી' જ્માં વયછ તે બણેરી ને
જ્માંથી એ ભેટીર ઔ થમેરી. એ છ અન્ધાયીમા, કકડધછ, કદફદતા ભાાભાં યશી
બણે, છ ેનું લણટન એઔ ુસ્તઔભાં વયછની છ ઔરભે તીવ્ર આરેકામેરું ટાંક્મું ચે.
અયમ્ાય ઔઠણાઈ, એઔવાભટી ત્રાટઔી. ચતાં વયછ ે ઔદી ભને એઔ
ળબ્દમે ઠઔારુે નથી ટામો ઔે, ‘ળા ભાટે આલી વાયી નઔયી તેં ચડી?' ભેંમ
વયછને ક્માયે મ ઔળું ઔહ્યું નશીં. શવતાં– યભતાં છ નઔયી ળધતાં ળશે યભાં પયલા
રાગ્મા... અને આ ળધકની ઔરુણાન્તીઔામ વખટ–3ને અન્તે લણટલતાં રખ્મું ચે ઔે
‘આખે આખે ખયક જાખે અને તેમ જાગ્મ છ' ત શલે એલી ‘ખયક જાખૃતી'ની
ખાથા :

*
18

સર્ગ – 2

આડત્રીવે બણલા ફેઠ!
ડીવેમ્ફય, 1990ભાં, વાલરી, વાશીત્મ યીદના જ્ઞાનવત્ર નીભીત્તે ભળ્માં,
ત્માયે ુજ્મ શીયાફશે ન ાઠઔે ઔહ્યું ઔે,
‘ભાયી એઔ ભશે ચ્ચા ત ન છ પી ઔે તભે ફે વાથે યશ!'
યન્તુ ુજ્મ શીયાફશે નની એ ઔેલ ભોકીઔ ભશે ચ્ચા છ નશતી. એભણે
ત એઔ ભટું વાશવ એ ભાટે કેડર
ે ું. આશ્ચમટ! અભાયા અલીઙાયી છુ ખટુભાં વક્રીમ
વાથ આેર. ફાઔી, ભાયી આલી મછના આ દુનીમાનાં લશે લાયડાહ્યાં નયનાયીને ત
શાસ્માસ્દ છ રાખે. લતનભાં ભછનું ભાધ્મભીઔ ળીક્ષઔદ ચડી, ઔેલ શાથભાં એઔ
ડતય ેટી રઈ, ભુમ્ફઈ શોંચ્મ ત્માયથી, અને કાવ ત, ‘શીન્દુસ્તાન'થી ભાંડીને
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‘વલીમેત દેળ' ચડ્યું ત્માં વુધી, એલી ફેલઔુ પી ફદર રઔએ ભને ટામો મા ત
ભાયી ભજાઔ ઔયી. શં ુ ‘વલીમેત ન્મુજ એન્ડ વ્મુજ' (ખુછયાતી) ન ઈન–ઙાછટ થઈને
પયત, ત્માયે લડદયાભાં એઔ લાય ભુયબ્ફી નન્દઔુ ભાય ાઠઔ ભી ખમા.
શ્રી. નન્દઔુ ભાય યે ડીમભાં છ ભટા અધીઔાયી અને ભાય ન્મુજ એનાઉન્વયન ઑડટય
જ્માયે લીરમ્ફામેર, ત્માયે તેએ આત્ભીમતાુલઔટ ભને ભદદ ણ ઔયે રી. શં ુ પટાપટ
નઔયી ચડી દઉં, ત્માયે આભ તનભન મા ધનથી ભદદ ઔયનાયને સ્લાબાલીઔ છ
દુ ક થામ, છ ેલું દુ ક શીયાફશે ને વાલરીભાં વ્મક્ત ઔમુાં. લડદયાભાં શ્રી. નન્દઔુ ભાય
ભળ્મા, ત્માયે ભેં યે ડીમ ચડી દીધેર, એથી લીળે તે કાવ જાણે નશીં. એટરે
શવતાંશવતાં ઔશે ,
‘ળું ચે? તાયા લીળે ત ઔંઈ જાતજાતની અપલા આલે ચે ને!'
ભેં ઔહ્યુ,ં ‘ત્રઔાયન ખુણધભટ છ અપલા પે રાલલાન!'
ભેં ‘વલીમેત દેળ' ચડ્ય એ ણ ભુયબ્ફી ખુરાફદાવને મા ત ુજ્મ
શીયાફશે નને ખમ્મું થડું શળે? ભાય એઔ ભીત્રે ત વયવ ફધઔ ટઔય ણ ઔયે રી,
‘એઔ વાશે ફને વરાભ ના ભાય, સ્લભાન કાતય જગડ, ચી વ
વાશે ફની વરાભ ભાયલી ડે ને શાજીશા ઔયલી ડે!'
લાત ત વાઙી, એઔ નઔયી ચડી દ. સ્લભાન કાતય, યન્તુ ચી ફીજી
ભેલતાં, તભાયે વ ઠેઔાણે, સ્લભાન નેલે ભુઔી, વાષ્ટાંખ નભસ્ઔાય ઔયલાના! વદબાગ્મે
અભાયે એલું ના ઔયલું ડ્યું. ઔદાઙ એનું એઔ ભશત્ત્લનું ઔાયણ એ છ ઔે, અભે વાયા
રેકઔ, ખુરાફદાવબાઈની ઔે શીયાફશે નની અભાયે ભાટે છ ે ફીનળયતી રાખણી તે
ઔેલ અભારું, શીય ાયકીને. ફાઔી આલાં અદઔાંવાં ભાણવને તે ઔણ ાંકભાં
રે? નલી નઔયી ળધલાભાં ભુયબ્ફી ખુરાફદા–વાન દીરથી ભદદ ઔયે , ણ
ઔમાયે મ ન ટાયે ઔે, ‘આલી વાયી નઔયી ચડી ળીદને દીધી?' અરફત્ત, ઔલ્ી ળઔુ ં
ઔે, ભનભન છરુય એલું ભુલ્માંઔન ઔયતા ત શળે છ. અને ુજ્મ શીયાફશે ન ાઠઔ ત
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આકેઆકાં છ રાખણીનાં ભાણવ, અભાયી શારત જોઈ, અધાાંઅધાાં થઈ જામ. અભે
જ્મતીભાં ફીરઔુ ર ના ભાનીએ, ફાઔી ફીજાં ઔઈ શત ત અઙુઔ કુળકુળાર ઔશે ત
ઔે, ઔુ ંડીભાં ગ્રશ છ એલા વયવ ડેરા ઔે, ભુશ્ઔેરીની ભશાદળાભાં, છ ેલાં જોઈએ
એલાં છ ભાણવ ફયાફય ભી જામ! અલું ઔય, તેમ વલું નીલડે.
ફન્મું ણ કયે કય એલું છ : ુજ્મ શીયાફશે ન વાથે ત આટરા ખાઢ
યીઙમની ઔઈ બુભીઔામ નશીં. જીન્દખીબયભાં, એઔ છ લાય, ભુયબ્ફી યાભનાયામણ
ાઠઔને દુયથી જોમેરા, ત્માયે વો. શીયાફશે ન વાથે. શં ુ ખુરુઔુ –વુાભાં ળીક્ષઔ, ત્માયે
ઔળાઔ ઔામટક્રભ નીભીત્તે, તે ત્માં આલેરાં. 1946–47ભાં. આભ ત ત્માયે શં ુ ઔલી,
ભારું એઔ ઔાવ્મ ણ યા.લી.ા.એ ‘પ્રસ્થાન'ભાં ચાેરું. યન્તુ એલી કાણ
ઔાઢલાની આદત છ જીલનભાં ન પાલી. ‘ઔાભ લીના ભલું નશીં'– એલ એઔ
લણરખ્મ વીદ્ધાન્ત અભ ફન્નેએ જીલનબય ાળ્મ. એલી ઔઈ વબાન પ્રતીજ્ઞા ત
નશીં, યન્તુ સ્લબાલ છ ફન્નેન એલ. લીઙાયતાં એભ છ થામ ઔે, લખય ઔાયણે,
અભુઔ મા તભુઔને ભલા છલાથી આકય ઔને રાબ? આણે ઔેટરી ભપતની
દડધાભ ઔયીએ ને ઉયથી લી એ ભાણવને લણલાંઔે તઔરીપ!
એથી છ, ુજ્મ શીયાફશે ન લીઙાયે ત અભને સ્લાથી ખણી ળઔે. જો ઔે
તે એટરાં રાખણીળીર, ઉદાયભના, ભશાભના ને બદ્ર ચે, શલે શતાં ઔે, એલ
લીઙાય વુધ્ધાં ન ઔયે . યન્તુ અણીને લકતે, એભણે અભને અજોડ, અભ છ ેલાંને ત
ઔદાી ઔઈ ના ઔયે એલી ભટી ભદદ ઔયી, એમ લી વાલ એઔ તયંખી મછનાભાં
અને એને છ યીણાભે અભે ુન સ્થામી થઈ ળક્મા. એટરું છ નશીં, ઔદાી
ઔલ્નામ નશતી, એટરાં વુકળાન્તીભાં ભશાલ્માં–જુલ્માં ને વીદ્ધીભાં પાલ્માંપુલ્માં!
શીયાફશે ને છ ે ભદદ ઔયી એ ત અલણટનીમ છ, ચતાં અત્રે લણટલલા મથાળક્તી
ઔળીળ ઔરું, એભનું ઋણ અને અભાયી આબાયની રાખણી એ યીતે, આટરાં લે
વ્મક્ત ઔયી રેલાની તઔ જડું : અપવવ ઔે આછ ે તે શમાત નથી.
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ુજ્મ શીયાફશે ન એલાં ઔઈ ત્ર–ત્રીઔાનાં વમ્ાદઔ ણ નશતાં ઔે છ ેથી
રેકઔ તયીઔેમ અભાય યીઙમ ધયાલતાં શમ, અભાયા પ્રત્મે આત્ભીમતા વેલતાં
શમ. કયે કય, ઔેલી યીતે પ્રથભ વમ્ઔટભાં આવ્માં, એ પ્રવંખેમ આછ ે માદ નથી. શા,
વયછની લાતાટ તે લાંઙતાં. એના પ્રથભ વંગ્રશને ભુમ્ફઈ વયઔાયનું છ ે પ્રથભ
ાયીતીઔ ભળ્મુ,ં એભાં એઔ નીણાટમઔ ુજ્મ શીયાફશે ન ણ કયાં. અભે એભને એઔ
લાય ‘લાતાટલતુટ'ભાંમ નીભન્ત્રેરાં. ત્માયે ભને ુચ ે : ‘તભે ાઠઔ તે ઔેલા? ક્માંના?'
ભેં ઔહ્યું, ‘ભુ ંઙભશારનાં. તભે ઔલી છમન્ત ાઠઔને ત ક છ ને?
શં ુ એભન નાન બાઈ.'
તે ઔશે , ‘એભ? તભાયી એઔ લાતાટ લાંઙીને ાઠઔ વાશે ફને ઔુ તુશર
થમેરું ઔે ‘આ દીલ્શીલાવી ાઠઔ આણ ઔઈ ઔુ ટમ્ુ ફી ત નશીં શમ! ફયાફય,
આણા વભાછની છ લાત રકી ચે.'
‘ાઠઔ વાશે ફ' એટરે યા. લી. ાઠઔ, શીયાફશે ન તેન ઉલ્લેક શમ્ભેળાં
એ યીતે છ ઔયતાં. શં ુ ળરુઆતભાં ન્નારારીમ, ેટરીઔયળાશી લાતાટ રકત, છ ેભાં
અભાયા વભાછની વભસ્માને જ્ઞાતીમ ઔાલાદાલાનાં ફમાન આરેકામ–બ્રાહ્મણ
જ્ઞાતીનાં. ‘વલીતા' લાતાટભાવીઔે ઔઈ નીભીત્તે વ લાતાટ વભાલત એઔ દદાય
અંઔ પ્રખટ ઔયે ર, વભ અંઔ શળે, છ ેના એઔ વમ્ાદઔ સ્લ. યાભનાયામણબાઈ–એલું
ઔંઈઔ માદ ચે. એ યીતે તેના લાંઙલાભાં ભાયી ઉક્ત લાતાટ ‘નાઔ યાખ્મું' આલી. ણ
તે એટરી ટઔય ઔયીને, લીવયી ખમા. અને ચી ટુઔં વભમભાં છ ભશાપ્રસ્થાન ઔયી
ખમા. વાક્ષાત્ યીઙમ થલ યશી છ ખમ.
ચતાં ફેઔાયીની પુયવદ દયભીમાન, અભે છ ેભ અલાયનલાય ખુરાફબાઈને
તથા વાનને ભીએ, તેભ શીયાફશે નને ણ ભતાં યશીએ. કુફ ભામાુ ને લી
લીશ્વાવુ–ભાનલીના વદ અંળને છ ભાનનાય તથા પ્રભાણનાય વન્નાયી. અભાયી ફધી
છ લાત એ વશાનુબુતીથી વાંબે ને વાઙી છ ભાને. (અને શતી ણ વાઙી છ) અને

આત્ભજયભય

http://govindmaru.wordpress.com/

173

વાંબી, ખખાં થઈ જામ. ચી શં ુ ‘છન્ભબુભી'ભાં જોડામ. ત્માયે ણ અભે
શીયાફશે નને ત ભતાં યશીએ.
અભાયી લાત, ભુખ્મત્લે ફારબાલલાી વાંબી, એઔદા શીયાફશે ન ઔશે ,
‘ત્રઔાયત્લ એ તભારું ઔાભ છ નશીં. તભાયે ભાટે ત પ્રાધ્માઔ થલું છ ઉત્તભ'. ત્માયે
તે તે એવ. એન. ડી. ટી. મુનીલવીટીભાં પ્રાધ્માીઔા.
ભેં ઔહ્યું, ‘ણ થલામ છ ઔેલી યીતે? વયછ ઈન્ટય આર્ટવટ ને શં ુ થડટ ઔરાવ
ફી. એ.!'
ુજ્મ શીયાફશે ન ઔશે , ‘ત આખ બણ! શજીમ લશી ળું ખમું ચે?'
લાશ બાઈ! ભાયાં આડત્રીવ લટ ત ુયાં થલા આલેરાં ને વયછ ત્માયે
એઔત્રીવની. લધુભાં લી નલેઔ લટની ળલટયીનાં અભે ીતાભાતા. આલી ઉમ્ભયે
ઔૉરેછભાં બણલા ફેવલાનું ને એમ લી ફેઔાયીભાં, પ્રૉપે વય થલાના ઙક્કવ ધ્મેમ
વાથે! ‘ઔશે તા બી દીલાના વુનતા બી દીલાના!' – એભ ઔદાઙ ત્માયે ઈતય છનએ
ભાન્મું છ શળે, જો ઔે ઔઈ ફલ્મું નશીં. યન્તુ આ મછના નીષ્પ છ નીલડી શત
ત, છરુય એલું ફરાત. ણ એ ત ભાત્ર વપ નશીં, વલાઈ વપ નીલડી!
ભેં ઔહ્યુ,ં ‘બણલા ત ફેવ,ું ણ કાઈએ ળું?'
શીયાફશે ન ઔશે , ‘જા, કઙટ ફધ છ ભાયે આલ.'
આમ એઔ અદબુત લાત શતી, બાગ્મે છ ઔલ્ી ણ ળઔામ એલી અભાયા
વમ્ફન્ધભાં શઔીઔતે ફની. અયે , ઔેલ એટરું છ નશીં, એથીમ ગણં આખ! ત્માયે
ગણાકયા ગ્રેજ્મુએટ યઙુયણ નઔયી ઔયતાં ઔયતાં આખ એભ. એ.ભાં જોડાતા. એ
કુફ વ્માઔ યવભ શતી, ઔાયણ ઔે એભ. એ. ના લખો ઔૉરેજોભાં ઔેલ ળની–યલી
ઙારતા. યન્તુ શીયાફશે ને ત ફીજી, યભ ઉદાય એલી લીસ્ભમછનઔ ળયત ણ
ભુઔી, ‘નઔયીફઔયી ઔયલાની નશીં શોં! ઔેલ એઔઙીત્તે બણલાનું છ, છ ેથી ઔરાવ
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આલે ને પ્રૉપે વય થલામ.' આમ લી અદ્બુતતય! ત્માયે ‘પ્રૉપે વય' અથાટત્ વ્માખ્માતા
ભાટેની ભીનીભભ રામઔાત એભ. એ. વેઔંડ ક્રાવની શતી. જો ઔે ભાયે ભાટે ત એ
યભતલાત, એટરી વજ્જતા ત વાશીત્મવાધના દયભીમાન ઔેલી રીધેરી. યન્તુ ફે
લટ, ઙાય ટભટ ત બયલી છ ડે–એ નીમભ. એભ ને એભ એભ. એ.ભાં ન છ ફેવી
છલામ, અને ત્માયે ‘એક્વટનટર' ઔે એલી ઔળી વ્મલસ્થા નશીં... શળે ક્માંઔ, ત કફય
નશીં. એટરે ભાભર આટરેથી છ અટઔત નશત. અને શીયાફશે ન ત જાણે ઔે
આલા છ ફેઠાં શતાં : ‘ભાંખ, ભાંખ, છ ે ભાંખે તે આું!' એટરાં ફધાં અભાયા ય
પ્રવન્ન. ફીજી ફાછુ , શં ુ ભુમ્ફઈના જીલનથી ઔંટાેર. લી ભુમ્ફઈભાં એભ. એ. ના
લખોની દ્ધતી થડી છુ દી. મુનીલવીટી એ ઙરાલે, છુ દીછુ દી ઔૉરેજોભાં ઙારે, ઔાભના
દીલવ દયભીમાન ણ ઙારે એલું ફધું. જ્માયે ખુછયાતનાં અન્મ નખયભાં ઔે જ્માં
મુનીલવીટી છ નશતી ત્માં, એભ. એ.ના લખોભાં ઔેલ ળની–યલી છ શાછયી
આલાની, ફાઔી નઔયી ઔય ને શછયી બય! ફધી છ ચુ ટ! ત્માયે ખુછયાત
ે ી, અભદાલાદભાં એનું લડું ભથઔ, અને દક્ષીણ ખુછયાત
મુનીલવીટી યઙાઈ ઙુઔર
મુનીલવીટીનું અસ્તીત્લ છ નશીં. તદ્દનુવાય વુયતની એભ. ટી. ફી. ઔૉરેછભાં એભ.
એ.ના લખો ળની–યલી ઙારે. લી, ભુમ્ફઈ ચડલા ભન ગણં. શં ુ ઔઈ ણ સ્થથી
થડાં લટભાં છ ઔંટાી જાઉં. સ્થપે યન ભાય એઔ વંજીલઔ ળક છ. ભને થમું,
જ્માયે શીયાફશે ન આલા છ ફેઠાં ચે, ત્માયે રાલ ને, છ ે જોઈએ તે ફધું છ ભાંખી
રઉં. ફેલઔુ પી ત વીદ્ધ થલાની શળે ત્માયે થળે, ને ત્માયે જોમું છળે!
ભેં ઔહ્યું, ‘તભે ઔશ ચ, ત એભ. એ. છરુય ઔરું, યન્તુ એ ભુમ્ફઈભાં
નશીં. ભને વુયત છલા દ. ત્માં છમન્તબાઈ ચે, તે છ એભ. ટી. ફી.ભાં પ્રૉપે વય
ચે... અને નાના નખયભાં ફીજીમ ગણી અનુઔુતા, ને પ્રભાણભાં લી વસ્તુ.ં ...'
આલી લાત ણ શીયાફશે નના લીળા શૈ મે તયત છ ઉતયી ખઈ, આશ્ચમટ!
તે ઔશે , ‘શા. એભ છ ઔય, એ છ ઉત્તભ લીઙાય ચે. વુયતભાં ગય યાકીને નીયાન્તે
બણ! ૈવાની ઙીન્તા ઔયળ નશીં....'
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ભાયી ફેલઔુ પ ધૃષ્ટતામ ત્માયે અયમ્ાય. ફાઔી આછ ે ત લીઙાય ઔયતાંમ
ળયભવંઔઙ થઈ આલે ચે.... તત્ઔા છમન્તબાઈને રખ્મું :
‘અભે વશઔુ ટમ્ુ ફ ભુમ્ફઈ ચડી વુયત આલીએ ચીએ... વારું ને વસ્તું ગય
ળધી યાકજો! શં ુ એભ. એ.ભાં જોડાલાનું ચુ ,ં પ્રૉપે વય થલા, ત એડભીળનનુંમ ઔયજો
છ. અને ળક્મ શમ ત વયછ ભાટે ઔઈ નાનઔડી નઔયીમ...'
ભુકાટભીનીમ ઔઈ ભમાટદા કયી? અને ચતાં છમન્તબાઈએ એલું ફધું છ
ખઠવ્મુ.ં વુયતભાં તે પ્રતીષ્ઠીત પ્રાધ્માઔ, વારું લછન ડે. લી શં ુમ વુયતભાં છ
અખાઉ બણેર. એ લાતનેમ શજી ત ન્દય લટ લીતેરાં. રેકઔ તયીઔે ણ અભે
વુયતભાં ઠીઔ ઠીઔ જાણીતાં... કેય, એભ અભે એઔ વાંછ ે નીયાધાય વુયત ફન્દયે
ઉતમાટ.
જોઔે નીયાધાય ળેનાં? ‘ઔટાક્ષીઔા' રકલાના ‘છન્ભબુભી' ભશીને વ રુીમા
આે, વ રુીમા શીયાફશે ને ઔહ્યા. વુયતભાં છમન્તબાઈની લખ અને બાઈશ્રી.
ઔુ ંછલીશાયી ભશે તા લી અભાયા ઔૉરેછઔાના ભીત્ર છ ેલા, છ ે વાલટછનીઔ
એજ્મુઔેળન વવામટી–વુયતના ત્માયે ભન્ત્રી. આછ ે ત એ ભશે તાવાશે ફ નથી, અને
છમન્તબાઈ ણ! એભણે તત્ઔા વયછને ળીક્ષીઔાની નઔયી અાલી, શયીુયા શાઈ
સ્ઔુ રભાં, શીન્દી–ખુછયાતી બણાલલાનું. ઈન્ટય આર્ટવટ, અન્ડયગ્રેજ્મુએટવ, એટરે
ખાય ભશીને રુીમા એઔવ ને વત્તય. અભે ત એઔદભ વુકી વુકી થઈ ખમાં–બરે
ફધું છ ટેમ્યયી. ણ બાલીન લીઙાય ઔયલાની ઔુ ટલે છ નશીં એ ભશાવુક. વોથી
ભટી વીદ્ધી ત એ ઔે, વયછ નઔયીએ રાખી ને થડા છ દીલવભાં લી વપ
ળીક્ષીઔા વીદ્ધ થઈ. એને ત જીલનયાશ છ જાણે વાભે કુલ્લ વાંડી ખમ. ફાઔી, એ
કુફ ઔઙલાતા શૈ મે ને આંવુ વાયતી આંકે, ભાયી આલી તયંખી મછનાલળ, ઔેલ
ભાયી ાચાચ ગવડાતી છ વુયત આલેરી. એનું નાનઔડું ને એઔધુની ભખછ
આલી રાંફી, અદ્ધયતાર મછના વભછલા વુધ્ધાં વભથટ નશીં. લધુભાં લી ાંઙ
છ લટ ુલ,ે આ છ વુયતભાંથી એ ખબયાઈને યીક્ષા આલાનું ભાંડી લાી, બાખેરી
– એ અતીદુ કદ માદ ણ એને ઔમ્ાલે. ચતાં ખાડું તત્ુયતું ત ફયાફય ઙીરે ઙઢ્ું
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: શં ુ બણં, ળલટયીમ ‘જીલનબાયતી' છ ેલી વાયી ળાાભાં સ્લસ્થ ળાન્તીથી બણે ને
વયછ ાઠઔ નઔયી ઔયે ... આલી લીરક્ષણ, ચતાં વપ મછનાન ભુબુત મળ,
વાબાય ઙાય વ્મક્તીને પાે છ : ુજ્મ શીયાફશે ન ાઠઔ, ભુયબ્ફી છમન્તબાઈ
ાઠઔ, પ્રા. શ્રી. ઔુ ંછલીશાયી ભશે તા અને વોની ભભતાુ, આશ્વાવઔ ચત્રચામા વભા
વાક્ષયલમટ શ્રી. લીષ્ણપ્રવાદ ય. ત્રીલેદી. આછ ે એભાંની ઔઈ વ્મક્તીને આ શં ુ વાબાય
છણાલી ળઔુ ં નશીં! અને વયછ ણ શલે ક્માં? નીદટમ ઔારદેલતાએ ભને વાલ
એઔાઔી રટઔાલી યાખ્મ ચે. ઔેલી રાઙાયી, ઔેલી ઔરુણતા!

*
1960ના છુ ન ભશીનાની ન્દય તાયીકની આવાવ એભ. એ.ના લખો
ઙારુ થતાં, પ્રથભ દીલવે એઔ લીઙીત્ર ભાનલપ્રાણી લખટભાં ફેઠર
ે ું જોઈને,
વશાધ્મામી આશ્ચમટઔુતુશરથી અન્દયઅન્દય ગુવુવ ઔયલા રાગ્મા. જો ઔે એઔ
શીમ્ભતફાછ ભશ્ઔયાએ ત ભને ુચીમ ાડ્યું ઔે, ‘વાશે ફ, આ ઔૉરેછ ચે, શૉસ્ીટર
નથી!'
શં ુ શાછયછલાફી કય. ભેં છલાફ લાળ્મ, ‘આઉટડય ેળન્ટવ ફાફતભાં
જાજ પયઔ નશીં!'
એ ભીત્ર વભજ્મ ઔે નશીં! એ ત કફય નથી, યન્તુ ભાય ઔટાક્ષ
લીદ્યાથીવાથીને ‘દદી' રેકાલલાન શત, અને ઔભવે ઔભ ઔૉરેજીમન ભાત્ર
‘દીરન દદી' ત શમ છ. જો ઔે ત્માયે અભાય મુખ એઔક્ષી પ્રેભન શત, ભતરફ ઔે
ફીછુ ં ક્ષી ત ફાડું જાણતુમ
ં ન શમ! અને શં ુ ત ત્માયે એ તફક્કમ લટાલી ઙુઔેર.
ફાઔી ન્દય વાર શે રે, ાંઙ લટની ુલટસ્નાતઔ ઔૉરેજીમન અલસ્થાભાં ત ભેં
ચાભાં ચા આલા દવ ‘ભાનવીઔ' પ્રેભ ઔયે રા છરુય! ભાનવીઔ અને એથી છ
નીદો અને ફીરઔુ ર શાનીયશીત! જો ઔે શં ુ એલા ‘આધ્માત્ભીઔ પ્રેભ'ન વદુમખ
ઔલીતા વછટલાભાં ઔયત. છ ે ઔઈ લીદ્યાથી ઔલીતા યઙત, તે એઔ એઔ ઔાવ્મનામીઔા
તયીઔે ઔભવે ઔભ એઔ ઔૉરેછઔન્મા વાથે એઔક્ષી પ્રેભથી જોડામેર યશે ત. દા.ત. શં ુ
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ત સ્લબાલે છ વાશવીઔ એટરે ચેલ્લા લટની ચેલ્લી ટભટભાં ત ‘પ્રેભીઔા' ને નાભ વાથે
સ્ષ્ટ વમ્ફધીને છ ભેં ફીનધાસ્ત ઔૉરેછ ભેખેજીન ‘વાલટછનીઔન'ભાં ઔલીતા
પટઔાયી, છ ે પ્રખટી ણ કયી!
તાીનાં ુય
ભન્દા, જોને છરનીધી વભી તાી ઔેલી છણામ?
(વુયત ળશે ય લીળે શ્રી. ઈશ્વયરાર ચ. દેવાઈએ રકેરું ુસ્તઔભાં વુયતના
ુય વન્દબે આ ઔાવ્મન અલ્ ઉલ્લેક ણ ચે.) ત્માયના ભમાટદીત લીસ્તાયભાં,
ઔૉરેછને એઔ ચેડથે ી ફીજા ચેડા વુધી એ પ્રશ્ન ઔણોઔણટ ખાજી યહ્ય ઔે આ ભન્દા તે
ઔણ? જો ઔે પ્રાધ્માઔ ત ઙતુય, વુજાણ, એટરે વભજીમ ખમેરા. ફાઔી નામીઔાને
જાણ થમેરી ઔે નશીં, એ લાતની ત ભને આછ ેમ જાણ નથી થઈ... એઔ લાય દ્વીક્ષી
પ્રેભ ઔયલાનું વાશવ ઔયે રું ને યીસ્ન્વ આતી રાખેરી નામીઔાના ગયભાં એઔ ફયે
શીમ્ભતબેય ગુવી ણ ખમ! યન્તુ ત્માં ત એણે તાના અવરી પ્રેભીન યીઙમ
ઔયાવ્મ : છ ે રીવ ઑપીવય શત. ભામાટ ઠાય! ફીજી લાય એ ઔાવ્મનામીઔા વાભે
નછય ઔયલાનુંમ જોકભ કેડ્યું નશીં. અયે , વની પીમાન યસ્તમ વદાન ત્મજી
દીધ! ટુઔં ભાં ત્માયના વુયતી ભાશરભાં એઔક્ષી પ્રેભ છ વફવરાભત! ફધાં છ
લીદ્યાથી લીદ્યા છ ેટરા છ પ્રીમતભાનામ ‘અથી' છરુય, ણ તે વલટની ‘અયથી'
એઔક્ષી છ. શા, એઔ ફે વુકીમા અલાદ કયા, છ ેભાં ભીત્ર અનીરુદ્ધ સ્ભાતટ ત
વાઙ, ુણટ લપાદાય, ચી તેણે ત એ શયલીદ્યાફશે ન વાથે છ રગ્ન ઔમાાં. યભવુકી
દામ્ત્મ! ફીજા એઔ પ્રકય ‘જ્મતીાઙામટ' ણ એલા ધન્મ કયા! ભાપઔ ઔયજો, લાત
આડે ાટે ઙઢી ખઈ, જો ઔે પ્રેભની લાત છ આભ ત વીધે ાટે ઙારી ચે છ ક્માયે ?
લધુભાં રરઙાલનાયી : ાંઙ લાક્મ ડયતાં ડયતાં ઉદખાયલાં શમ, ત્માં ઙીવ છ
નીઔી ડે! અને એટરે છ, પ્રેભીઔાના ભુકાયલીન્દનાં એઔ લાય દળટન ાભલા ભાટેમ
ખીુયાના અખીમાય આંટાપે યા અભાયે ભાટે આવાન! (શા, ત્માયે ખીુયાભાં
પ્રેભીઔાનું પ્રભાણ લધાયે !)
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ત શલે ભુ લાત ય આલીએ : 1960ના છુ નભાં ળરુ થતા એભ.એ.
(ખુછયાતીના) લખોભાં શે રે છ દીલવે એઔ અવાભાન્મ ભાનલપ્રાણીએ દેકા દીધી.
શા, તે ાટરી ય સ્થીત શતુ,ં એટરે લીદ્યાથી ત શળે છ એલું તાયણ વાઙું છ ઠયે
અને ઠમુાં છ. ભતરફ ઔે એઔ વશાધ્મામીએ વંઔઙાતાં વંઔઙાતા ુછ્ું: ‘તભે
‘જીલનબાયતી'ભાં નઔયી ઔય ચ?' ત્માયે વુયતભાં જીલનબાયતી સ્ઔુ રની ળાક
એટરી ઉંઙી ઔે આલ અ–ટુ–ડેટ ળીક્ષઔ એ સ્ઔુ રભાં છ વંબલે. ઔાયણ ઔે શં ુ વુટફુટ
ને ટાઈભાં વજ્જ શત, લધુભાં ઙશે યાભશયાથી આધેડતાની વયશદને અડુ,ં એટરે
લીદ્યાથી છ ેલ રાખું ણ નશીં! જો ઔે ચી ત શ્રી. ઉત્તભબાઈ ખજ્જય (લતટભાન
અગ્રખણમ આન્તયયાષ્ટરીમ વમ્ઔટ – સ્લમંવેલઔ) છ ેલા એઔ–ફે યીઙીતમ નીઔી
આવ્મા, છ ેએ ભાય ભશીભા પ્રસ્તુત ઔમો : ‘પ્રા. ડૉ. છમન્ત ાઠઔના નાનાબાઈ
અને ેરા ાઠમુસ્તઔના અનુલાદઔ એલા આ યભણ ાઠઔ! શં ુ એભ. એ. બણં, એ
છ લટભાં ભારું અનુલાદીત ુસ્તઔ ‘ઙેકલની શ્રેષ્ઠ લાતાટ' ણ ભાયે છ બણલાનું !
નલા નલા અધ્માઔ ત ભાયાથી વંઔઙામ, ઔેટરાઔ ત લમભાંમ ભાયાથી નાના. દા.ત.
ભાયા શાઈ સ્ઔુ રી ભીત્ર પ્રા. યછનીઔાન્ત અસ્તી છ ેલા! ડબઈભાં અભે વાથે બણેરા.
શં ુ લઙભાં લઙભાં ળંઔા–લીયધન તાત્ત્લીઔ પ્રશ્ન ઉઠાલું ને પ્રાધ્માઔ ખુંઙલાઈ જામ.
ઉળનવે ત ભને ઔશી ણ દીધું ઔે, ‘યભણ, તાયે પ્રશ્ન ુચલ છ શમ ત ક્રાવની
ફશાય ભી ુચછ ે!' જો ઔે ન્દય લટ ુલે ભને ુલટસ્નાતઔ ક્ષે બણાલનાય લીદ્વાન,
વુપ્રતીષ્ઠીત લીલેઙઔ એલા પ્રા. શ્રી. લીષ્ણપ્રવાદ ત્રીલેદી ણ શજી અભને બણાલલા
આલતા. અને ત્માયે ત તેની ેરી ુયાણી યમ્યા લધુ ફરલતી ફની યશે રી :
ીયીમડ રેલા ઔયતાં, તે લધુ ત ભાંડી છ લાે! તે ત ઔૉરેછની ઉંઙી ઔીભતી
પ્રતીષ્ઠા, નઔયીના આલાતેલા નીમભથી શલે તે ુયેુયા ય... ત્માયે એભ. એ.ના
શે રા લટની ઔઈ યીક્ષા છ નશીં, ફે લટની વાભટી યીક્ષા છ રેલામ. એટરે
શીયાફશે નની ખબીત વુઙનાને અલખણીને ભેં ત શે રું લટ છરવાભાં લીતાલલા
ભાંડ્યું : અને ‘છરવાગય' ભીમ ખમેર!ું શા, ઔરાવ બરું, ણ લાંઙલા–બણલાનું
યાભયાભ! વુયતની યાષ્ટરીમ ઔરાઔેન્દ્ર વંસ્થાએ વુયતભાં પ્રલેળતાં છ અભાયી ધયઔડ
ઔયી રીધેરી. ચી ત એભાં છ જાભી ડ્યાં. યાષ્ટરીમ ઔરાઔેન્દ્ર આછ ેમ (2014)
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વુયતભાં એઔ અગ્રખણમ ઔરાવંસ્થા તયીઔે ફયાફય વક્રીમ ચે. કુફ ભજા આલતી.
અને ના્વંસ્થા એટરે ભાયી સ્લબાલખત યવીઔતાનેમ ુય અલઔાળ! અને વલટત્ર
ભાપઔવય ફદનાભ થલાની ત ભને આદત છ ડી ખમેરી. કાસ્વું, રખબખ આકું
લટ છ શં ુ ત જાણે ફવ યંખરીરાભાં બુરી છ ખમ ઔે, શં ુ વુયતભાં લધુ બણલા, વેઔંડ
ક્રાવ વાથે એભ. એ. ાવ ઔયીને પ્રૉપે વય ફનલાની ખંબીય છલાફદાયી ભાથે રઈને
આવ્મ ચુ !ં ફાણથી છ સ્લબાલ એલ ઔે આખે આખે ખયક જાખે! અને ફશુધા
ખયક જાખતા છ યહ્યા. ફાઔી એભ. એ.ભાં નાાવ થમ શત ત શતાળ
શીયાફશે નન એલ નીવાવ અવહ્ય વશે લ ડત ઔે, ‘ભેં ઔુ ાત્રે ઔૃ ા ઔયી!' શં ુ ત
નપપટ, ણ ુજ્મ શાયીફશે નના શાટટનું ળું?
અયે , ેરી ભુ લાત ત લીવયાઈ છ જામ ચે ઔે, એભ. એ.ના ક્રાવભાં
પ્રાયંબભાં શં ુ ઔુ તુશરન લીમ ઔેભ ફન્મ? આજાદીનાં તેય લટની પરશ્રુતીરુે
દેળભાંથી અને કાવ ઔયીને ખુછયાતબયભાંથી ટાઈ (નેઔટાઈ) દેળનીઔાર થઈ ખમેરી.
અભાયા ુલટસ્નાતઔ મુખભાં ફધા છ પ્રૉપે વય ટાઈફદ્ધ ઔૉરેછભાં આલતા, ત્માયે શલે
એલ ઔંઠફન્ધ એઔ ણ દેકાત નશીં! ખુછયાતભાં ત્માયે પઔત એભ. આય. (ભેડીઔર
યીપ્રેજન્ટેટીલ – દલા ઔમ્નીના પ્રઙાયઔ) છ ટાઈ રટઔાલીને ગુભે, છ ે આછ ેમ
એ ખે રખાલીને પયે ચે. એટરે છ ેરા ભશ્ઔયા વશાધ્મામીએ પ્રથભ દીલવે ભાયી
ભજાઔ ઔયે રી ઔે, ‘વાશે ફ, આ ઔૉરેછ ચે, શૉસ્ીટર નથી!' ઔાયણ ઔે ત્માયે વુયતભાં
ધીભે ધીભે એભ ફરાતું થઈ યશે રું ઔે, ‘યભણબાઈ ત ટમરેટભાંમ ટાઈ શે યીને
જામ!'
નાટઔના યીશવટર ભાટે યછ ભધયાતે આળયે એઔ ઔી. ભી.ની ટાંટીમાતડ!
ત્માયે ભટય–ફાઈઔ ઔેલી! ઔઈની ાવે વામઔરેમ જોલા ન ભે. ભાયીમ એલી
ખુંજામળ ઔમાં શતી? વનીપીમાભાં આલેરી ાલારાવાશે ફની શલેરીથી તે
નાનયા ઙઔી ભશલ્લાભાં ‘ળાન્તીનીલાવ' વુધી યછ યાત્રે રેફ્ટયાઈટ ઔયીએ : વાથે
ફાડી દવેઔ લટની ળલટયીમ પયીમાદ ઔયતી ણ ઙારે અઙુઔ. ણ અન્તે નાટઔ
જામ્મુ,ં તે ‘બ્રહ્મા, લીષ્ણ, ભશે ળ' : ભાત્ર વુયતભાં છ નશીં, ખાભડેખાભડેમ એના કેર
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ડલા રાગ્મા. લધુભાં ત્માયે લી ઙીને બાયત ય શુભર ઔયે ર, એટરે રઔ આથીઔ
બંડ એઔઠાં ઔયલામ નાટઔને નીભન્ત્રે...
ચેલ્લે ખડતની યભણીમ આંફાલાડીભાં ‘ભધુયાત્રી' ખુજાયીને ફીછ ે દી
ભુમ્ફઈ શોંઙીમ ખમ. ણ શં ુ ત અણધામો અને અઔસ્ભાત છ ખંબીય ભાંદ ડી
ખમ : અઔ ભાનવીઔ ફીભાયીન બમંઔય શુભર! શં ુ અંખ અને રાઙાય ફની ખમ
: ગય ફશાય નીઔામ નશીં, જીલરેણ ખબયાભણ થામ, ધધભાય વીન દેશ આક
બીંજાલી દે... ધફઔાયા લધી જામ. નાટઔઙેટઔની ફધી છ યભેન્ટીઔ રીરાભાંથી
વદન્તય વન્માવ : ગયભાં છ નછયઔેદ! ત્માયે ભાનવીઔ યખના ડૉઔટય ઔેલા ને
દલામ ક્માંથી? એઔરાએઔરા ભનભન ભુંજાલાનું ને યીફાલાનું. લધુભાં ભાનવીઔ યખ
એઔ ઔરંઔ રેકામ, આછ ેમ ઔઈ કુલ્લા દીરે જાશે યભાં ત ન છ ઔફુરે! એઔ જાણઔાય
છ ેલા ભીત્ર નીઔળ્મા કયા, તે જાણીતા લાતાટઔાય (ત્માયે જાણીતા, ફાઔી આછ ે ત
લીસ્ભૃત એ ખુછયાતી વાશીત્મ છખતની કુફી!) શ્રી. શીયારાર પપીમા. એભણે
દલા વુઙલી : ‘રીબ્રીમભ –10', ણ ડજ ફાફતભાં તેનું બાયે અલીઙાયી
કતયનાઔ પ્રીસ્ક્રીપ્ળન : યછની આઠેઔ ટીઔડી! શં ુ ત ફવ ગનગય ઉંધ્મા ઔરું.
ઔુ ંબઔણટન ુનછટન્ભ! જીલી ખમ એ છ આઠભું આશ્ચમટ! આલી ફદશારતભાં લી
વીનીમય એભ. એ.ભાં બણલાનુ.ં ત્માયે યીક્ષામ અભદાલાદ ઔેન્દ્રભાં આલાની,
લાંઙલાનું ને તૈમાયી ઔયલાની, યીક્ષા વેઔંડ ક્રાવ વાથે છ ાવ ઔયલાની છ. અને
ચેલ્લે પ્રૉપે વય થલાનુ!ં ઙભેય અવહ્ય ઙીન્તાન ભાશર વ્માી ખમ. એલી બમાનઔ,
ભછફુય શારતભાંમ ભેં છરુયી શીમ્ભત ઔડી ત યાકી : ભત વાથે છ જાણે ભેદાને
છખ
ં ભાં ઉતયે ર... બાંગ્મું બાંગ્મું તમ બરુઙ!
શં ુ ફીરઔુ ર કયાઔ ન રઉં, ત છયાઔ વારું રાખે, છમ્મા ફાદ શારત
એઔદભ ઔથી જામ : ધ્રુજાયી લચુ ટે ને ચાતી જોકભી પ્રભાણભાં ધફઔલા રાખે,
વીન ચુ ટી જામ. ફધા છ ઔામટક્રભ ભાંડી લાીને વીધા થાયીભાં રાઙાય જમ્રાલી
દેલાનુ.ં ઔઈ છલાફદાય લડીર ણ નશીં ઔે શીમ્ભત આે ઔે ઔંઈઔ ભાખટ ઙીંધે. વયછ
ત ફાડી ઔળું વભછ ે છ નશીં. એનું નાનઔડું ને લી ઔભજોય ભખછ રામનલાદભાં
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છ યાઙે. એટરે શં ુ વાલ એઔરલામ ફધા છ ઔામટક્રભ અધ્ધયતાર : રઔ આક્ષે ઔયે
ઔે, ‘આલી ફદશારત ત પ્રેભબગ્ન અલસ્થા શઈ ળઔે. છરુય આ અલખતીમા જીલને
ઔઈઔ ‘વદ્ખતી' બેટી ખઈ ચે! જો ઔે શં ુ ત ફયાફય જાણં, નક્કય વત્મ છ શતું ઔે શં ુ
પ્રેભબગ્ન નશીં, ુય પ્રેભભગ્ન શત! ણ એથી ઔઈ યાશત નશીં. ફરઔે ચુ ાલલાનું...'
આલી બમંઔય ઔવટીભાં ભેં તૈમાયીમ ઔયી ને અભદાલાદ યીક્ષા આલા
શોંઙીમ ખમ. ખુછયાત ઔૉરેછની શસ્ટેરભાં ઉતાય, વલાયે છભલાનું યદ્દ, ‘મા
શઔીભ જાલ, દુનીમાભાં દલા ભાયી નથી!' એલી છ શારત! ચતાં વુજી તે દલા
જા્ે યાકું, વાલ નીયાધાય છ ેલી શારત : ઔશે લામ નશીં ને વશે લામ ણ નશીં!
આવાવનાં વાભાન્મ છન ત જાણે – વભછ ે છ નશીં ઔે ભાનવીઔ યખ એટરે ળું?
પફીમા એ લી ઔઈ ફરા? દા.ત. ‘ઔયાભીન' નાભની એઔ દલા આલતી, આભ ત
હૃદમયખ ઉય અામ. ણ એના ય રકેરું ઔે, ‘stimylates vital nerves'
– અને આણે યાભ એટરું ત ફયાફય જાણીએ ઔે પફીમા ણ આભ ત
ભખછની, એટરે ઔે જ્ઞાનતન્તુની, અથાટત્ નલટવ વીસ્ટભની છ ફીભાયી ઔશે લામ.
એટરે ફેપાભ ઔયાભીનની ટીઔડી ખલા ભાંડી. ‘રીટર નૉરેછ' ભાયે ભાટે
‘ડેન્છયવ' ઔશે લામ, એમ ફયાફય વભછુ .ં ણ ખભે તે બખે, ડુફત ભાણવ તણકરું
જારે – એલી ભાનવીઔતાથી ખભે ત્માંથી યાશત ળધું, ફવ ટઔી છલું ને તાત્ઔારીઔ
આલી ડેરું ઔાભ તાલલું – એલી છ ભાનવીઔતાથી વુજે મા વાંબલા ભે, એલા
ફધા છ ઈરાજો અછભાવ્મા ઔયલાના. આશ્ચમટની લાત એ છ ઔે, કાવ ઔળી
આડઅવય ન થઈ, અને ઔળું ઈદમ્ તૃતીમમ્ ન થઈ ખમું. ફાઔી એઔ વાંછ ે અંઔરેશ્વય
સ્ટેળને ટરને ની યાશ જોતાં એટરી ત ખબયાભણ થઈ ઔે ઔયાભીનની વાભટી ત્રણ ત્રણ
ટેફરેટ ખી ખમ! યીક્ષાભાંમ એઔન્દયે વારું ઔયી ળક્મ... યીક્ષા દયભીમાન ણ
વાભે ાટરી ય છ દલા ભુઔીને શં ુ યીક્ષા આું. ભાનવીઔ યખભાં ત ઔશે લાત
ઉટટાંખ ઉઙાય ણ થડી ભાનવીઔ યાશત છરુય આે. પ્રેવીફ ઈપે ક્ટ! એભ
યીક્ષામ વયવ ખઈ, યંખેઙંખે તી. દુઔાભાં લી તેયભ ભશીન : યીક્ષા ુયા
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અખીમાય દીલવ ઙારી. ણ શં ુ વલટઔાે વપ ! શાઈએસ્ટ ભાઔવટ અને ખલ્ડ
ભેડારીસ્ટ!

*
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સર્ગ – 3

આકયે પ્રૉપે વય થમ છ
પ્રૉપે વય થલાનું ભત્સ્મલેધી રક્ષ્મ શલે ત શાથલેંતભાં છ : ત્માયે ખુછયાતભાં
દય લે નલી નલી ઔૉરેજો નીઔે, છ ેથી અધ્માઔની તંખી, ફજાય ખયભાખયભ! ભને
ત યીક્ષા શે રાં છ નઔયીમ ભી ખમેરી. એમ એઔ ઙભત્ઔાય : યાછીાભાં નલી
ઔૉરેછ કુરે અને ત્માયે અભાયા યાષ્ટરીમ ઔરા ઔેન્દ્રીમ ભીત્ર જાદલબાઈ ટાંઔ,
ઙન્દ્રઔાન્ત ુયશીત લખેયેએ નભટદા ડેભન ઔળઔ ઔન્ટરાક્ટ યાકેર ઔે એલું ઔંઈઔ ણ.
એથી એ રઔની યાછીાની અલયછલય કયી, તેએ યાછીાના ફેતાછ
ફાદળાશ, ઔૉરેછનામ વલેવલાટ એલા યતનવીંશ ભશીડાને લાત ઔયી. ભશીડાવાશે ફ ત
ભટા ભાણવ, ઙખ્કી છ લાત ઔયી દીધી : ‘અભાયે ત મુનીલવીટીભાં સ્ટાપનું રીસ્ટ
યછુ ઔયલું ડે. એભાં આલ ઉભેદલાય–થડટ ક્રાવ ફી. એ. ઙારે છ ઔેલી યીતે? ત
ભાપ ઔયળ!' આણા યાભ ત જો ઔે નઔયીની જાજી ઙીન્તા ઔમાટ લખય યીક્ષાનું
લાંચ્મા ઔયે ... ત્માં ઙભત્ઔાય નમ્ફય–1 : યાછીાથી ઈન્ટયવ્મુન ઑડટય આવ્મ! ભેં
લીઙામુ,ાં આ ત ભશીડાવાશે ફે ળયભાળયભી ઈન્ટયવ્મુ ઔાઢ્ શળે, ફાઔી એભણે તે
છ ઙખ્કી ના ત ાડી છ દીધી ચે, ચી ળું? ભાટે ઈન્ટયવ્મુભાં છઈને લાંઙલાન
એઔ દીલવ ળા ભાટે નીયથટઔ ફખાડલ? શં ુ ત એન લીઙાય ણ ભનભાંથી વદન્તય
ઔાઢી નાકીને લાંઙલાભાં તલ્લીન, ત્માં લી ઙભત્ઔાય નંફય–2 : યાત્રે દવ લાગ્મે
બખલાન વદેશે પ્રખટ થમા : ભાયા યાછીાલાવી ભીત્ર બાઈરારબાઈ જાણે

આત્ભજયભય

http://govindmaru.wordpress.com/

183

અન્તયીક્ષભાંથી છ પ્રખ્ા : ભને ઔશે , ‘ખાડી રઈને છ આવ્મ ચુ .ં તાયે ઔારે
યાછીા આલલાનું ચે... ફધું નક્કી છ ચે...'
આભેમ ભાય જીલ પયે ડુ (પ્રલાવપ્રેભી) એટરે લીઙામુાં ઔે, ઙાર ત્માયે ,
યાછીાના યભણીમ લનપ્રદેળભાં એઔ દીલવ પયી આલીને, છયા ફ્રેળ થઈ જાઉં!
ખાડી ચે, ચી ળું? ફાઔી નઔયી ભે, એલી ત ઔઈ આળા નશીં છ. ઈન્ટયવ્મુ ભાટે
પ્રલેશ્મ, ત્માયે નલનીમુક્ત આઙામટશ્રી શીસ્ટયી ઔે ઈઔનભીક્વના, એટરે ખુછયાતી
વાશીત્મ લીળે કાવ ઔળું જાણે નશીં : એભણે ફેઙાય એલા લાશીમાત પ્રશ્ન ુછ્ા ઔે
ભાયાથી સ્લબાલ પ્રભાણે ફરાઈ ખમું : ‘વાશે ફ, આશ્રી ખુછયાતી વાશીત્મન
ઔક્કમ જાણતા નથી ને આલા અપરાતુન પ્રશ્ન ુચ, એન ઔઈ અથટ કય?' ફવ,
ત્માં ઈન્ટયવ્મુ ુય, શં ુમ ધુંલાુંલા ફશાય નીઔી નાઠ... ણ ભશીડાવાશે ફે
આઙામટશ્રીને કકડાવ્મા ને તત્ઔાર તે ભાયી ાચ ાચ ફશાય આવ્મા :
ઙભત્ઔાય નંફય–3 : લખય અલાવ ઔે વત્માગ્રશે મ આ આભુર હૃદમ–યીલતટન!
ભશીડાવાશે ફે આઙામટશ્રીને ઔહ્યું ઔે, ‘તભે કટ આ ભાણવને નાયાછ ઔમો! આણે
ત તેને રેલાન ચે.' ફાડા આઙામટજી ત આશ્ચમટ જયતી આંકે જોઈ છ યહ્યા. એટરે
ભશીડાવાશે ફે સ્ષ્ટતા ઔયી : ‘આ યભણ ાઠઔ નાટઔન ભાણવ ચે, અને ઔૉરેછભાં
વાંસ્ઔૃ તીઔ પ્રલૃત્તી ભાટે એઔ નાટઔન ભાણવ ણ જોઈળે ને! ભશીડાવાશે ફે ભાયી
ાચ ભાણવ દડાવ્મ, છ ે યે રલે સ્ટેળન અને ફવ સ્ટેળન ઢુઢં ી લળ્મ. ણ આ
ફન્દા ત બાઈરારબાઈ મજીત ‘બછનવભાયંબ'ભાં ટેવથી શ્રીકંડ જાટતા શતા.
ફીછ ે છ દીલવે વુયતને વયનાભે ઑડટય આલી ખમ : ‘વેઔંડ ક્રાવ
આલળે ત રેક્ઙયય, થડટ ક્રાવ આલળે ત ્ુટય... ણ ચી ખુછયાત
મુનીલવીટીની તાવ વભીતી (એર. આઈ. વી.) આલી, એભાં આલેરા શ્રી. મળલંત
ળુક્રે ત માદી જોઈને ઔહ્યુ,ં ‘અયે , આ યભણ ાઠઔ ત પસ્ટટ ક્રાવ રાલળે! શં ુ છ
એભનાં ેય તાવીને આવ્મ ચુ .ં ' તે ભને કે અને ભાય કયે કય ત પસ્ટટ
ક્રાવ નશીં; ણ શામય વેઔંડ ક્રાવ (શઔીઔતભાં ત શાઈએસ્ટ, ઔાયણ ઔે એલ એઔ
વુલણટઙન્દ્રઔેમ ભને ભેર) ત આવ્મ છ, છ ે લી વંજોખલળાત્ ‘ડીમ્ડ પસ્ટટ
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ક્રાવભાંમ' પ્રભળન ાભેર! ભતરફ ઔે, લાત એભ ફની ઔે, 1964–65ના અયવાભાં
ખુછયાત મુનીલવીટીએ પસ્ટટ ક્રાવ ભાટેના ભાક્વટની ભમાટદા ગટાડી : ત્માયે ખુછયાત
મુનીલવીટીભાં 65 ટઔાએ પસ્ટટક્રાવ અાત, જ્માયે લડદયા અને લીદ્યાનખય
મુનીલવીટી 60 ટઔાએ આતી. એટરે ખુછયાત મુનીલવીટીએ વલટત્ર વભાનતા
રાલલા તાનીમ ભમાટદા ગટાડી 65 થી 60 ઔયી નાકી. જ્માયે ભાયા ત એભ. એ.ભાં
ઔુ ર 64 ટઔા ભાઔટવ શતા. લી, ત્માયે નીમભ એલ ઔે છ ે ઉભેદલાય પસ્ટટ ક્રાવ શમ,
તેને વીધી પ્રૉપે વયળી (શે ડ ઑપ ધ ડીાટટભેન્ટના સ્થાન વાથે) ભે. લધુભાં એ છ
લે, ફાયડરી ઔૉરેછભાં, જ્માં શં ુ ત્માયે રેક્ઙયય શત ત્માં, પ્રૉપે વયની છગ્મા ઉબી
થઈ. ભેં ન્મામ–માઙઔ આન્દરન ઉાડ્યું : ‘અભે 64 ટઔાલાા રેક્ઙયય યશીળું ને
ઔઈ ટભ, ડીઔ એન્ડ શે યી 60 ટઔાલા પ્રૉપે વયદે નીભણઔ ાભી, અભાય ફવ
થઈને આલળે! આ તે ઔેલ અન્મામ?' અભાયી રડત વપ થઈ : મુનીલવીટીએ
અભને ‘ડીમ્ડ પસ્ટટ ક્રાવ' ફનાલીને પ્રૉપે વયળી ભાટે રામઔ ઠયાવ્મા અને એભ શં ુ
ભાયી ઔાયઔીદીનાં ત્રણ છ લટભાં ‘પ્રૉપે વય એન્ડ શે ડ ઑપ ધ ડીાટટભેન્ટ' ફની ખમ,
અને ચી નઔયી દયભીમાન એ છ સ્થાને યહ્ય. ત્માયે ઔૉરેછના ડીાટટભેન્ટભાં ત્રણ
ગ્રેડ ઙારે : પ્રૉપે વય, રેક્ઙયય અને ્ુટય...
શા, ચી (1964) શં ુ ફાયડરી ઔૉરેછભાં જોડાઈ ખમેર. નઔયી ને એ
નીભીત્તે સ્થ ફદરી ઔાઢલાન ભને ત બાયે ળક– શૉફી છ ઔશ ને !

*
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સર્ગ – 4

વયછ ણ પ્રૉપે વય
એઔ છ લટભાં, 1963ના એપ્રીર–ભેભાં ત અભે લી ાચા યાછીાથી
ઉઙાા બમાટ. ચેલાડું નખય, વુયતથી કુફ દુય ડે, ચાત લીસ્તાય, રઔ રડામઔ ને
લી અધ્માઔમ એલા લીઙીત્ર બેખા થઈ ખમેરા ઔે, જીલ રાખે છ નશીં. યાછીા
ચડી દેલાની લાત ત ળરુથી છ શં ુ ઔયત થઈ ખમેર. ત્માં વયછ ળીક્ષીઔા ફની
ખઈ. એટરે ભીત્ર ઔશે , ‘તભે ત યાછીા ચડલાની લાત ઔય ચ ને ફીજી ફાછુ
આભ ભામા લધાયતા છ જા ચ!' એભને ફીઙાયીને ક્માંથી કફય ઔે, અભને ભામા
લધાયતાં લાય નશીં, ત ત્માખતાંમ લાય નશીં? અભે ત ભાઙટભાં છ યાજીનાભાં યછુ
ઔયી દીધાં. અને ફયાફય દાશદ છ ેલું છ ફન્મું : વાથી ત મથાલત છુ નભાં બાખી
છલાની છ વરાશ આતા શતા; ણ શં ુ છયા છુ દી ભાટીન અને લી
ભશીડાવાશે ફન ભાનીતમ ભાણવ, બાખી ચુ ટું ત ઔેલું રાખે? યતનવીંશ ુયા
વભછદાય ભાણવ, યાજીનાભાં ભંછુય! ઔશે , ‘શં ુ જાણત છ શત ઔે તભને રઔને અશીં
નશીં પાલે.' શં ુ નલી છ નીઔેરી ફાયડરી ઔૉરેછભાં જોડાઈ ખમ. ત્માં એઔરા
યશે લાનું ણ યાખ્મું. વયછ ુન ફેઔાય ફની યશી, એભ. એ.નું લાંઙલા રાખી. અભે
વુયતનું અભારું બુતીમાલાવલાું ગય ચડેરું નશીં. વયછ એઔરી એભાં યશીને ક્રાવ
બયે ને લાંઙ.ે .. શં ુ ભાનવીઔ યખથી ભયણતર, ણ નઔયી કેંઙ!ું ફાયડરીભાં શં ુમ
એઔર છ.
લાસ્તલભાં કયી યીક્ષા ત ુન ભાયી છ આયંબાઈ : યાભફાણ લાગ્માં
શમ એ છ જાણે – એ ન્મામે વયછ ાવે યીક્ષા ત છ ેણે અાલી શમ એ છ
જાણે! એનું લણટન ળબ્દાતીત! વખબાટલસ્થાના નલ ભશીના ઔયતાંમ આ ઔવટી ઔયી.
ેરાભાં ત ઔેલ નીષ્ક્રીમ, યાભ આળયે યાશ જોલાની, જ્માયે યીક્ષાભાં ત શીમ્ભત
ટઔાલી યાકતાં, વાથે વાથે છ લી વક્રીમ તૈમાયી ણ ઔયલાની, ઔયાલલાની, તેમ કુદ
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ફેવી ડનાય વ્મક્તી ાવે છ. વયછનું ભાનવ ફાલ્મલમથી છ અલીજ્ઞાનપ્રેભી, એટરે
બાાલીજ્ઞાન છ ેલું પ્રશ્નત્ર એને ખંબીય ખબયાલે. ફાણબટ્ટ ત ફધાં ભાટે અગય છ.
અડધ ફછ શં ુ ઉાડુ,ં અડધ પેં ઔી દેલાન એભ, છ ેભતેભ ખાડું શંઔામુાં.
અને ુન લી શં ુ પુલ્લી ાવ! વયછ ે એભ. એ.ની યીક્ષામ એ છ તયાશે
ણ આી કયી. એઔ ય વાનુઔુ અઔસ્ભાત ત એ ઔે, ત્માયે વુયતભાં છ ખુછયાત
મુનીલવીટીએ એભ. એ. યીક્ષાનું ઔેન્દ્ર કલ્મું. અધી આપત આભ શલી થઈ ખઈ.
(1964)
ફાયડરી પ્રદેળ ઔેલણી ભંડભાં ભેં વાયી પ્રતીષ્ઠા છભાલેરી. નઔયી ત
ભયીભયીને છ ઔયત–ભાંદખીને ઔાયણે; યન્તુ ળીક્ષઔ ગણ વાય ને લી ઔરભફાછ,
ભાજી ત્રઔાય! એટરે વુયતનાં લતટભાનત્ર વાથે વમ્ઔટ. ઔૉરેછની બ્રીવીટી
ફયાફય વંબાી રીધી. ઉદગાટન વભાયશના વભાઙાય જભઔદાય ઙભઔાવ્મા. શે રે
છ લે, વયવ ભેખેજીન પ્રવીદ્ધ ઔમુાં. પ્રીન્વીારભાં રબ્ધ પ્રતીષ્ઠત પ્રા. ઔે. એર.
દેવાઈ, વુયતભાં અભાયા બુતુલટ અંગ્રેજીના પ્રાધ્માઔ. જો ઔે ભાયા લીઙાયવ્મલશાયના
આભ ત ગણા લીયધી; યન્તુ બુતઔાને નાતે એઔન્દયે થડી વશાનુબતુ ી કયી. ને
લી શં ુ ભાણવ ઔાભન વીદ્ધ થમ. ઠેઔઠેઔાણે લીલીધ લીમનાં બાણ ઔરું. એભ
ફાયડરી પ્રદેળ પ્રબાલીત. 1964ભાં ઔૉરેછના ત્રીજા લે લખો કરલાના, એઔ નલ
રેક્ઙયય રેલાન. એ સ્થાને શં ુ વયછની ણ ળયતી નીભણઔ ભેલી ળક્મ... ણ
વયછ ત યડભવ ભુકે એછ ય્ા ઔયે ઔે,
‘જો છ ે ને શં ુ ત નાાવ છ થલાની અને ત ભયી છ છઈળ.'
શલે એને ઔેભ વભજાલલી? એટરે ઔહ્યા ઔરું, ‘બરે ત્માયે , ભયી છછ ે!' જો
ઔે એ ચી ગણાં આશ્વાવઔ લાક્મમ અઙુઔ ઉભેયલાનાં. અને એભ, યીજલ્ટન દીલવ
ણ આકય આવ્મ છ. વયછ ત ઙાયાંઙ રીબ્રીમભ–ટેનની ખી કાઈને
વલાયથી છ ઉંગી ખઈ. અભે જીલનબયની ઔવટીન વાભન આભ ટરાન્ઔલી–
આત્ભજયભય

http://govindmaru.wordpress.com/

187

રાઈજયથી, ઉંગની ખીથી છ ઔયતાં યહ્યાં ! એ છ અભાયી વંજીલની. આકયી
લોભાં ભેં દલા રખબખ ચડી દીધી. ત્માયે વયછફશે ન જાતજાતની દલા
ઉય છ ચી ત જીલતાં યહ્યાં... છમન્તબાઈ ને બાઈ ઙન્દ્રઔાન્ત ુયશીત યીણાભ
રેલા ‘ખુછયાતભીત્ર' પ્રેવભાં ખમાં...
‘વેઔંડ ક્રાવ!' વયછને ઢઢં ીને ભટેથી ઔહ્યુ.ં અને એણે અધટફેશળીભાં
છ આનન્દ, આશ્ચમટ, ળંઔા ને બમભીશ્રીત છ ે ઙીવ ાડી, બય ત અભે વો
ખબયાઈ ખમા ઔે, ‘કટું ઔમુાં, કેર કતભ!' ણ વયછ ત ધીભે ધીભે બાનભાં
આલી... આનન્દન તીવ્ર આગાત કભી ખઈ. એની જીલાદયી કયે છ ગણી ભછફુત.
આલી ત ઔંઈઔ ભયણતર ફેશળીભાંથી એ અવંખ્મલાય જાખી, ઉઠી ને ફયાફય
દડી.... શા, એઔ આકયી અલાદ!
અને વયછ ાઠઔ ફાયડરી ઔૉરેછભાં રેક્ઙયય ફની ખમાં :
શાંપતા શૈ મે ને ઔાંતાં તનભન વાથે, બમબીત ઙશે યે ને રથડતાં ડખે,
એઔાદ ુસ્તઔ રઈ, વયછ ત નીઔી. શં ુમ વાથે થમ, ક્રાવરુભના દયલાજા વુધી
ખમ, ફશાય ઉબ યહ્ય. નાટઔ ભાટે વમ્ુણટ વજ્જ અબીનેત્રીની અદાથી વયછ સ્ટેછ
ય ઙઢી, ભેં એ જોમું. ખછફની શીમ્ભત આલી ખઈ રાખી, એનાભાં. ત્માં ત વંલાદ
ળરુ, છ ે ચી ત ફયાફય ુયાં ચ્ઙીવ લટ અસ્કરીત ઙાલ્મ–વુવંલાદ ફની યહ્ય.

*
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સર્ગ –5

ખફડલાની ભજા!
અંગ્રેજીભાં ઔશે લત ચે ઔે, Rolling stone gathers no moss! ભતરફ ઔે
ખફડ્યા ઔયત થ્થય ઔદીમ રીર છભા ન ઔયી ળઔે! આભ ત ફશુ સ્થયીલતટન
નશીં ઔયલાની આ વ્મલશારુ વરાશ ચે : એઔ છ સ્થે લવી યશી, વભૃદ્ધી
છભાલલાની, લાયંલાય સ્થ ફદરત છણ ઔળુંમ ન ઔભાઈ ળઔે! ણ આલી ઔશે લતના
યઙમીતાને એ કફય નશીં ઔે, ખફડલા કાતય ખફડલાની ણ એઔ ભજા ચે! એઔ છ
સ્થે જીલનબય એઔ છ નઔયીને લખી યશે લું – એ એઔ ત્નીવ્રત છ ેલું ચે : ઔંટાી
છલામ ને જીન્દખી એઔધાયી યવશીન ફની યશે . યન્તુ કેય! આણા વભાછભાં
ત્ની ત ફદરી ળઔાતી નથી; જ્માયે નઔયી ઔે નઔયીનાં સ્થ ફદરલાની ચુ ટ,
તભાયાભાં ‘ચુ ટાચેડા'ની શીમ્ભત જોઈએ! ફાઔી અન્મની ભશત્ત્લાઔાંક્ષા (ઔે ભછફુયી)
એલી છ શમ ઔે એઔ છ સ્થે તી–ત્ની ફન્નેની નઔયી શમ, વાયી ઔભાણી છભા
થામ. ચી એ છ નખયીભાં તાની ભારીઔીનું વારું ભઔાન ફંધાલલાનું લખેયે–લખેયે,
ચઔયાં યણાલલાનાં! ણ એભાં ભજા ઔમાં?
ભને એલી સ્થખીતતા ન ખભે : જીન્દખીનું ફન્ધીમાય કાફઙીમું યવશીન
ખન્ધાઈ ઉઠે. ઙયૈ લેતી! ઙયૈ લેતી! ઙયન લૈ ભધુ લીન્દતી. પયતા યશ! પયતા યશ! છ ે
પયત યશે ચે, તે છ ભધ ભેલે ચે! ભેં આ વીદ્ધાન્ત છન્ભજાત વદ્ખુણ (?) તયીઔે
પ્રાપ્ત–આત્ભવાત્ ઔયે ર : એઔનું એઔ સ્થ ખભે છ નશીં. પ્રેભીછનને આંવુ વાયતાં
લીદામ આીને, સ્થ ચડી છલાન છ ે ‘આધ્માત્ભીઔ' અનુબલ ચે, એમ એઔ
આનન્દ ચે. લી ઔઈ એઔ છ સ્થે ડ્યા યશ, એટરે જાત જાતના ઙાંઙડ ઙટઔા
ભાયતામ થામ! એ છ યીતે ફાયડરીભાં એઔ ફાછુ ભાં જાશે યભાં શં ુ ભાનનીમ વ્મક્તી
તયીઔે રઔપ્રીમ ફની યહ્ય : રેકઔ, લીઙાયઔ, ઉત્તભ લક્તા, ભતાલડ, યઔાયી
ભનુષ્મ, લધાયાભાં રામન્વ ઔરફન અગ્રણી ઙાટટય વભ્મ : વંસ્થાનું ભુકત્ર ણ ભેં
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છ ઔાઢ્ું ને ઙરાવ્મુ,ં તે ‘વીંશનાદ'. અભાયા પ્રભુક શ્રી. રામન ડૉ. છખુબાઈ ટેર
ઉત્વાશી અને દૃષ્ટીલન્ત ને અગ્રણી વક્રીમ વભ્મ છ ે. વી. દેવાઈ અભે ભી
જાતજાતના ઔામટક્રભ ખઠલીએ અને ફવ પયતા યશીએ! રઔ ઔટાક્ષ ણ ઔયે :
‘રામન્વ એટરે શં ુ , ફાલ ને ભંખદાવ' ડૉ. છખુબાઈ ઉદાય તથા નીષ્ઠાલન્ત
ઔામટઔય, ફવ અભને રઈને નીઔી ડે! એભણે છ ભને અડધા ઉયાન્ત ખુછયાતનાં
દળટન ઔયાવ્માં અને ખુછયાત ફશાય તે લી ચખાભાં! કુફ ભજા ઔયી : યકડલુ,ં
કાલું–ીલું ને ભજાઔભસ્તી, ફવ છરવા છ છરવા! ણ એલી રઔપ્રીમતાને
યીણાભે છ ઔદાઙ ઔૉરેછભાં, કાવ ત વંઙારઔ ભંડભાં શં ુ વંસ્થા–અપ્રીમ ફની
ખમ : ‘રાઈન ફશાયન ભાણવ!' ભને આજ્ઞાંઔીત ફની યશીને, ભસ્ઔા ભાયી ટઔી
યશે લાની ટેલ છ નશીં – એભાં ત સ્લભાનશાની છ રાખે. અને શં ુ ભાનું ઔે, કુફ
બણેર ને લી ળીક્ષઔ (આઙામટ–અધ્માઔ) છ ેલા આદયણીમ સ્થાને લીયાછભાન
એલ પ્રૉપે વય તે ખયછુ ખુરાભ છ ેલ ફનીને ભૅનછ
ે ભેન્ટના ફની ફેઠર
ે ા ‘અબણ'
વાશે ફને વરાભ ભામાટ ઔયે , એ ત અધ ાત! લધાયાભાં પ્રીન્વીાર લી ફશુધા
ભીથ્માબીભાની, વેડીસ્ટ, યીડનલૃત્તીભાં યાઙત શમ : ‘નફ ભાટી (તી) ફૈયી
ય ળુય!' એ ઔશે લત છ ેલ ગાટ! શં ુ ત આછન્ભ ફલાકય, આલી તેલી ખુરાભી
ભને ક્માંમ, ક્માયે મ ભાપઔ ન આલે, ન છ આલી. લી લધાયાભાં ભાયાં લતટન–
વ્મલશાય ણ એલાં ‘ભુક્ત' ઔે વાશે ફને કુંચ્માં ત ઔયે છ... દાકરા તયીઔે...

*
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ઐતીશાવીઔ લીદામ...
ભને ફાયડરી ઔૉરેછભાંથી લીદામ આતાં, આઙામટશ્રીએ ઔયે રું લીદામ
પ્રલઙન અજોડ અને ઐતીશાવીઔ ખણામ એલું : ક્માયે મ ઔઈ ણ સ્થે ઔઈણ
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નઔયીમાતને લીદામ આતાં, ફૉવે આલું પ્રલઙન નશીં છ ઔમુાં શમ તે નક્કી : ઔભવે
ઔભ અભાયા તત્ઔારીન આઙામટશ્રીને ત એ યીતે ફીયદાલી ળઔામ! જો ઔે એ
શીમ્ભતફાછ ઔયતાં, થાઔેરા–ઔંટાેરા ભછફુય ભાનલીને ભેર શે ર અને ચેલ્લ
દીર કરલાન અલાછ શત. ફાઔી ભાયી નઔયી દયભીમાન, પયીમાદી ખણખણાટ ત
ઙાલ્મા ઔયે ; ણ એટરી શીમ્ભત ઔની શમ ઔે ભને ઔળું ઔશી ળઔે? અયે , ત્માયે ત
યટયી–રામન્વ છ ેલી વેલાવંસ્થા લચ્ઙેમ સ્ધાટબાલ ને દ્વ ેબાલ, અને
ભૅનેછભેન્ટભાં યટેયીમન, એટરે પ્રૉપે વય ત ‘રામન્વ' ળબ્દ ઉચ્ઙાયતાંમ ફઔયી ફેં
છ ેલું ફરી જામ ના, બાઈ, ના, શં ુ એલ નશીં!
આલી યીસ્થીતીભાં ભાયી લીદામ એ ત આઙામટશ્રી ભાટે આનન્દત્વલ!
તેએ ભને લીદામ આતાં (જાશે યભાં) ઔહ્યું ઔે, ‘યભણ ાઠઔ આ ઔૉરેછભાંથી જામ
ચે, એન ભને કુફ છ આનન્દ ચે, ભને યભ ળાંતી થઈ... યભણબાઈ ત વાલ ચેલ્લે
ાટરે ફેઠર
ે ા ભાણવ ચે... લખેયે!' પ્રતીબાલભાં ભેંમ ટણ ભામો ઔે, ‘ફધા છ
ખયીફડા, ફાડા ફનીને શે રે ાટરે ફીયાછભાન થલા વરાભ ભાયતા શમ, ત્માયે
સ્લેચ્ચાએ ચેલ્લ ાટર વન્દ ઔયનાય ણ ઔઈઔ ત જોઈને ને ?'
ભાયા સ્લબાલ ભુછફ, અવંબલ છ ેલી મછના ગડીને, ચી પઔત
ફેઔાયીની છ વીદ્ધી પ્રાપ્ત ઔરું! – એટરા ઉત્વાશથી યાજીનાભું આી છ દેલ,ું અને
એભ નલભી ભાઙે ત યાજીનાભું ધયી છ દીધું, છ ે દવભીએ ભંછુય થઈને ભને ભીમ
ખમુ.ં જાણે વાશે ફ ભાટે ત ‘યાજી–યાજીનાભું! તે ફાડા આળાબમાટ યાશ છ
જોતા શતા ! ફીજી ફાછુ , ભાયી અભેયીઔા છલાની મછના ભાત્ર તયંખી પાપાં છ વીદ્ધ
થમાં; ઔાયણ ઔે લીજા ભે ત ને? એટરે ભાથે પઔત ફેઔાયી છ ગુયઔીમાં ઔમાટ ઔયે .
ણ શં ુ સ્લબાલે અલીઙાયી વાશવીઔ અને લી વયછની નઔયી ઙારુ! એટરે ભન
ભનાવ્મું ઔે, ‘ઔંઈ નશીં, ગયભાં યટરાની ત આદા નથી ને!....'
શં ુ એઔ ચેલ્લા–ેરા ‘ઔયતાં જા ઔયીમાની' છ ેભ – ભાન ઔે ‘ચઠ્ઠા'
ુરુાથટ ભાટે ભુમ્ફઈ છલા નીઔળ્મ ને ભાખટભાં, લરવાડ ઔલી ઉળનસને ત્માં યઔામ.
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ફીછ ે દીલવે, વલાયે વલાયે છ ‘વંદેળ' અકફાય આવ્મું. ત એભાં વંકેડાભાં
પ્રૉપે વયની જાશે ય કફય... આણા યાભનું જીલન ત ફવ આલા ‘અનુઔુ'
અઔસ્ભાતથી છ ટક્મું ચે, ઙાલ્મું ચે, દડ્યું ચે : ઉળનવે ભને વરાશ આી ઔે,
‘યભણ, તું ફેઔાય છ થઈ ખમ ચે, ત અશીં અયજીમ ઔયી ત જો!' ઔયી નાકી....
ચી ત ભે ભશીનાભાં ક્માયે ઔ ઈન્ટયવ્મુનુંમ ઈછન આવ્મુ.ં ગયભાં ઔઈને
ઔશે રું ત નશીં છ, ણ મખાનુમખે છ અભે લડદયા ‘પયલા ખમેરાં.' ભેં ઙુઙા
યે રલે ટાઈભ ટેફર જોઈને, પ્રતાનખય સ્ટેળનેથી વંકેડાની ટરને ઔડી ને ‘વંકેડા–
ફશાદયુય' નાભઔ સ્ટેળને ઉતયીમ ડ્ય. ઈન્ટયવ્મુન વભમ 11–00 ન ને શં ુ
શોંચ્મ 11–30 લાગ્મે, ટરને એજ મુજલર રેટ! ફશાય નીઔી ુછ્:ું ‘વાશે ફ,
ઔૉરેછ ઔમાં આલી?' ત છલાફ ભે, ‘એ ત વંકેડાભાં....' લી ભેં ુછ્,ું ‘ત આ
ઔમું ખાભ ચે?' વાશે ફ, આ ત ફશાદુયુય !' યે રલેના લીઙીત્ર ાટીમાને ઔાયણે શં ુ
ઠખામ. લી ુછ્,ું ‘ત ચી, વંકેડા ઔેલી યીતે છલામ!' છલાફ : ‘વાશે ફ, અશીંથી
ત એઔ છ ફવ જામ, છ ે ટરને રેટ થઈ, એટરે ઉડી ખઈ.... શલે ત ઙારતા છ
છલાનુ!ં ' વાથે ભાખટદળટનેમ ભળ્મું ઔે, આ ફધા છ ેવેન્છય વંકેડા જામ ચે.... તભેમ
વાથે વાથે ઙારલા ભાંડ...' શં ુ ઙારલા ભાંડ્ય, ત્માયે રખબખ ફાય લાખલા આલેરા !
ભે ભશીનાન ભાથે ધભ તે, બુકેમ રાખેરી. ભનભાં થામ : ‘ાચ છ લી જાઉં! ત્માં
વંકેડાભાં વાલ અજાણમા ખાભભાં ભને ઔણ નઔયી આલાનું ! ને લી ફાય ત લાખી
ઙુક્મા ચે, શલે ળેન ઈન્ટયવ્મુ ને ઔેલી નઔયી!'
ત્માં યવંખ નદીન લીળા રુા યે તા ટ ડ્ય. વાભે નદીની ધાયે
વંકેડાનાં ભઔાનમ નછયે ડે. ભને થમું : નદી કુફ છ યભણીમ ચે ને ખાભમે જોલા
રામઔ દેકામ ચે. ત ઙારને જીલ, આવ્મ ચુ .ં ત આ ફધું જોઈને છ જાઉં! ભુેમ
પ્રલાવી જીલડ! વંકેડાભાં શોંઙી ત ખમ. નઔયીની ત આળા શલે યશી છ નશતી,
એટરે ઔૉરેછને ફદરે શં ુ ત ઔઈ ઙાની શાટડી છ ળધલા રાગ્મ : ઔભવે ઔભ
વંકેડાની ઙા ત ી રઉં! ઙાન અઠખ
ં ળકીન! ણ ખાભ વાલ ફેઔાય : ઔઈ વાયી
દુઔાનેમ દળટન–દુરટબ!... ત્માં ફાછુ ભાંથી એઔ ઔાય વાય થઈ, છ ેભાં ત્રણઙાય કાદી–
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ટી નછયે ડી. ન જાણેમા, ઔણ જાણે ઔેભ ભને ઔુ દયતી પ્રેયણા છ થઈ ઔે, ‘આ
રઔ છ ઔદાઙ ઈન્ટયવ્મુ રેનાયા શમ અને ભડા ડ્યા શમ ભાયી છ ેભ! ભટા
ભાણવ ત ભડા ડે છ! ુન ઔૉરેછની ઔરમ્ફવ–ળધ આયંબી : આખેઔુઙ! એઔ
છ છલાફ ભે, ‘આખ, આખ ઙાલ્મા ઔય!' ભને થામ, આ ત ધયતીનીમ ફશાય
નીઔી છલું ડળે ઔે ળું? ણ ચેલટ ઔૉરેછ ણ આલી છ. સ્ટાપરુભભાં ફેઠર
ે ા
આળાબમાટ ઔે આળાલાદી ઉભેદલાયને ભેં નીયાળાલાદી વુયે ુછ્ું : ‘ઈન્ટયવ્મુનું ળું?'
શા, રુભભાં ઙા નાસ્ત ઙારે, એટરે ભનભાં ત ભને નઔયી ભી ખમાથીમ લધુ વંત
થઈ ખમેર ! ચતાં છલાફ ભળ્મ : ‘આઙામટદ ભાટેના ઈન્ટયવ્મુ શભણાં છ ત્મા.
શલે પ્રૉપે વયના ળરુ થળે.' અયે લાશ! ક્માયે ઔ અઙઔાતાં–કંઙઔાતાં (શાપ–શાટેડ)
ઔયે ર ુરુાથેમ પે : ફધે છ ઔાંઈ Where there is a will, there is a way એ
છ અંગ્રેજી વુલાક્મ વાઙું ના ઠયે ! ઔેટરાંઔ છણાની ઔુ ંડીભાં દળભ ‘અઔસ્ભાત ગ્રશ'
ણ બાગ્મ સ્થાનભાં ઙભઔત શમ....

*
23

સર્ગ – 7

વંકેડાની તેછચામા
અને લી શં ુ ત પ્રૉપે વય તયીઔે રેલાઈ ણ ખમ : એમ ઙભત્ઔાય! જો ઔે
એ અઔસ્ભાત નશીં, મછના શતી – એ લાતની ત ભને ત્માય ફાદ ન્દય–લીવ લે
છ વાઙી જાણ થઈ : વુયતભાં નઔયી ઔયતા, ભુ ફશાદયુયના વજ્જન એલા
પ્રૉપે વય ખલીન્દ રુલારાએ છ વંકેડા ઔૉરેછના વુત્રધાયને બરાભણ ઔયે રી ઔે, ‘આ
યભણ ાઠઔ આલત શમ, ત એને છલા નશીં દેતા!' આબાય! (દક્ષીણ ખુછયાતભાં
ભાયી એલી પ્રતીઠા શતી એટરે) અને એભ શં ુ લી વંકેડા ઔૉરેછભાં, અથાટત્ ભાયી
આધેડ પ્રાધ્માઔીમ ઔાયઔીદીની નમ્ફય ત્રણની ઔૉરેછભાં ાચ પ્રૉપે વય ફની ખમ.
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રામન્વ દ્વાયા મજામેરા લીદામ વભાયંબભાં ભેં ઔહ્યું ઔે, ‘બીકુબાઈ (અસ્તાનલાા)
વાનફ્રાન્વીસ્ઔ જામ ચે, ત શં ુમ વાન વાનફ્રાન્વીસ્ઔ છ જાઉં ચુ ;ં યન્તુ લામા
વંકેડા!' જો ઔે ચી શં ુ ક્માયે મ અભેયીઔાન ‘ગ્રીનઔાડીમ' ત ન છ ફની ળઔમ!
(શા પયલા છલાનું ુયા ઙાય લકત થમું કરું... આછ ે ત ુત્રીમ અભેયીઔાની છ
નાખયીઔ ચે.)
વંકેડા ઔઈ ણ યીતે ભને પાલે એલું ખાભ નશતું . લીવભી વદીના
વંસ્ળટથી વાલ છ ભુક્ત : ખાભભાં ઔાય ઔે ભટય–ફાઈઔ ત ળું, એઔાદ વામઔર
વુધ્ધાંમ નશીં! (1971) લી, વલટત્ર ચાતણાનાં છ ‘ભંખરા' દળટન થામ. શા,
‘ભંખરા' છ ભાનું, ઔાયણ ઔે ઔૉરેછ વલાયની શતી. ઙારતા છ નીઔી ડલાનું... શં ુ
ત ખભે તેલા વભાછભાંમ બી જાઉં. એટરે પ્રાધ્માઔ ફધા ભીત્ર ફની ખમા,. છુ ના
પ્રાધ્માઔ ઔશે , ‘તભે આલીને ત આફશલા છ ફદરી નાકી! ફાઔી અશીં ત
પ્રૉપે વયવાશે ફ રેક્ઙયય વાથે ફરતા વુધ્ધાં નશીં'! લાશ! બાયતીમ ભાનવ ત
સ્લખટભાંમ લણટવ્મલસ્થા યઙતું શળે અને ઉંઙનીઙના બેદ ાતું શળે.
વંકેડા ખાભ બરે અનાઔટઔ, ણ છખ
ં ર ને શાડ એના ડળભાં છ,
ુલટ ખુછયાતન લનલીસ્તાય : એટરે કુફ ભજા ઔયી. ત્માયે શં ુ રેકઔ તયીઔે
‘પ્રતીષ્ઠીત' ણ કય, એટરે અભુઔ ‘ભશત્ત્લાઔાંક્ષી' વાશે ફ ભાયી ઈષ્માટમ ઔયે ! દા.ત.
એઔ ખાઢ દસ્તી દાકલનાયા ભીત્રનું ભાનવીઔ વત્મ અઔસ્ભાત ઉગાડું ડેરું : ભાયી
ખેયશાછયીભાં, શં ુ યજા ઉય શઈળ ત્માયે ઔઈ એઔ યીઙીત બાઈ ભને ભલા
આવ્મા ને વંજોખલવાત્ ફીજા છ ‘વાશે ફ' બેટી ખમા. આખંતુઔને ઔંઈઔ નાટઔ અંખે
ભારું ઔાભ શતું. એ વાંબી, ેરા ઔશે લાતા ખાઢ દસ્તનું ધુંધલાતું સ્લરુ બબુઔી
ઉઠમુ,ં ઔશે , ‘યભણ ાઠઔને તે લી નાટઔનું ળું બાન? ઙયી ઔયીને ‘આયાભ'ભાં
(એ નાભના લાતાટ ભાવીઔભાં) વભીક્ષા રકી કામ ચે !... એને ફદરે તભે ભારું નાટઔ
રઈ જાલ...' ભુરાઔાતી ભીત્ર ત આબા છ ફની ખમા : ઔેલ અથટશીન પ્રરા!
‘આયાભ'ભાં ત શં ુ ‘ખમા ભાવની લાતાટ'ની નીમભીત વભીક્ષા રકત. એભાં લી
‘ઙયી'ન વંબલ છ ઔમાં? ેરા આખંતુઔ ભીત્રે ચી ભાયી વાથેના તેના યીઙમ
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ઔે વમ્ફન્ધની લાત છ ન ઉચ્ઙાયી. અને ગયે ાચા પમાટ ફાદ ભને ત્ર રખ્મ :
‘વાશે ફ, ઙેતતા યશે જો! તભાયી ખેયશાછયીભાં અભુઔ વાશે ફ તભાયી લીરુદ્ધ ફેપાભ
ફરતા શતા ને છફયી ઠાંવ ભાયતા શતા...'
અભે ઔૉરેછથી ાચા પયતાં યછ સ્ટ ઑપીવે ટાર રેલા જોઈએ. ભેં
ેરા વાથી ભીત્રને ઔહ્યું ઔે, ‘ભાયી ખેયશાછયીભાં ઔઈ ભુરાઔાતી તભને ભેરા... તભને
માદ ઔયે ચે...' ચી ઔાખ લાંઙી વંબાલલા ભાંડ્ય. ણ ‘લીરુદ્ધન' ‘લી' આલતાં
છ શં ુ એઔાએઔ થમ્બી ખમ... ચી જીન્દખીબય એ ‘ીડાગ્રસ્ત પ્રૉપે વયને' આ
શઔીઔતની ત ભેં કફય છ ન ડલા દીધી. ભેં ુલટલત્ છ ખાઢ ભૈત્રી (ભન ભાયીને)
ફયાફય ઙરાવ્મે છ યાકી : વાથે કુફ શમાટપમાટ, કાધુંીધું ને છરવામે ઔમાટ....
દયભીમાન, ઙીકરી ઔૉરેછભાંથી બાલબીનું ને આગ્રશબમુાં આભન્ત્રણ
આવ્મા છ ઔયે : ‘અભાયે ત્માં તત્ઔા આલી છ જા!' ભીત્ર, એજ મુજલર, વરાશ
આે, ‘વંકેડા તભને નથી પાલતું ત બાખી ચુ ટ ને! ઔઈ ુચતું નથી! ફાઔી
યાજીકુળીથી ત ઔઈ ચુ ટા ના ઔયે !' ણ શં ુ થડઔ ‘વીદ્ધાન્તલાદી' કય, થડીઔ
સ્લપ્રતીષ્ઠાનીમ ઔાજી કયી. એટરે છલાફ આું : ‘એભ અધલચ્ઙેથી બાખી જાઉં
એ ત ઔેલું રાખે? અને અશીં ભને ભાનબેય નીભનાય આ વંસ્થાન એભ લીશ્વાવગાત
ત ઔેભ થામ?' અને શં ુ ઙીકરી ઔૉરેછના વુત્રધાય ભુયબ્ફી ભશનઔાઔાને વલીનમ
પ્રત્મુત્તય ાઠલું : ‘એભ અધલચ્ઙેથી ત ભાયાથી ન અલામ. છુ નભાં છરુય લીઙાયીળ.'
અને એભ છુ ન આલતાં છ શં ુ ‘પ્માયા' વંકેડાને આકયી વરાભ ભાયીને, ઙીકરી
ઔૉરેછભાં ‘પ્રૉપે વય એન્ડ ધ શે ડ ઑપ ધ ડીાટટભેન્ટ' દે જોડાઈ ખમ.

*
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સર્ગ – 8

વુસ્ભયણીમ ઙીકરી
ફવ, આ ભાયી ચેલ્લી નઔયી અથાટત્ નઔયી ભાટેનું ચેલ્લું સ્થ : ચેલ્લાં
દવ લટ શં ુ ઙીકરીભાં છ ટઔી યહ્ય ને ત્માંથી છ નીલૃત્ત થમ : જીલનબયભાં ભાયી
રાંફાભાં રાંફી નઔયી તે ઙીકરી કાતેની! દક્ષીણ ખુછયાત અને તેભાંમ લી આ ત
લરવાડ જીલ્લ–શયીમા ને દયીમાલદીર! પ્રાધ્માઔ ભીત્રમ ભછ ેદાય ભી ખમા ને
કુફ ભજા ઔયી. ઙીકરી નખયીએ ણ ભને કુફ પ્રેભ–આદય આપ્મ. અયે , શજી
આછ ે, ત્રીવ ફત્રીવ લટની નીલૃત્તી ચીમ, એ વાયા પ્રભાણભાં ટઔી યહ્ય ચે.
ઉદાયદીર દક્ષીણ ખુછયાતન કયે કય એ વુકદ અનુબલ, ફાઔી આણા યાભના
યંખઢખ
ં ઔાંઈ ફશુ વજ્જનના ત નશીં છ શ! એટરે આત્તીમ વજાટમ. ફાઔી ત્માયે
વાશીત્મક્ષેત્રેમ શં ુ ુયફશાયભાં કીરેર અને લી ઉયથી ‘યભણભ્રભણે' –
‘ખુછયાતભીત્ર'ભાં પ્રખટતી ભાયી ઔટાયે મ ઙભેય ઉશાશ વછેર : લીઙાય ફંડકય
એટરે આલઔાય ઔયતાં લીયધ છ લધાયે ! તેભ ચતાં, ઙીકરીએ, ખાભના અગ્રણીએ
ત એ પ્રત્મેમ ઉદાય તથા શઔાયાત્ભઔ (જીટીલ) અબીખભ છ એઔન્દયે દાકલેર.
આભ ઙીકરીએ ભને બયુય ભાનાન પ્રેભ તથા આદય–આત્ભીમતા આપ્માં. ફધી
યીતે વુકળાંતી શતાં. ઉયાન્ત, ફશાય નઔયી અંખે છ ે વય–વશછ યીસ્થીતી
શતી, એમ ઔંઈઔ ઔથેરી, ભતરફ ઔે ભાંખ અને ુયલઠાની વ્મલસ્થા ફદરાતી છતી
શતી. જોઔે ઙીકરી દયભીમાન, ભને ત એઔ ફે ‘આભન્ત્રણ' ભેરાં કયાં, ઔાયણ ઔે
નલી ઔૉરેજોમ નીઔળ્મા છ ઔયતી. ણ શલે તન–ભન ણ ુલટલત્ ઉધાભા ભાટે એટરું
ઉત્વુઔ નશતું... ભછફુત નશતું!
ઙીકરી કાતેની ભાયી પ્રતીષ્ઠા તથા આદયભાનન એઔ માદખાય પ્રવંખ
અન્તે ટાંઔી રંઉ : નીલૃત્તી ફાદ ણ, ઙીકરીએ ભાયી ષ્ટીુતી બાયે યંખેઙંખે ઉછલી.
(ત્માયે વાઠ લટ ુયાં થતાં છ નીલૃત્ત થલાનુ.ં ) યન્તુ તે લી એઔ ખણનીમ
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વાશીત્મઔાય તયીઔે! ભુખ્મ અતીથીભાં ત્માયે વલટશ્રી. ઙન્દ્રલદન ભશે તા, ખુરાફદાવ
બ્રઔય, મળલન્ત ળુઔર, યભણરાર જોળી ને ભપત જા, ઉયાન્ત છમન્ત ાઠઔ
અને ઉળનસ ત શમ છ... એ છ નીભીત્તે વાશીત્મયીદને, ‘યભણ ાઠઔ ષ્ટીુતી
(નલરીઔા) ાયીતીઔ' ભાટે દાન આલાભાં આવ્મુ,ં છ ે ઈનાભ આછ ેમ ઙારુ છ ચે
એભ રાખે ચે. (ઔુ દયતનમ ઔેલ ઔરુણ ઔટાક્ષ ઔે આછ ે ઉમુટઔત વાક્ષયલમોભાંથી એઔ
ણ શમાત નથી!).... અને શં ુમ ઔમાં શલે વછટઔ યહ્ય ચુ ?ં એનેમ એઔ ‘ઙભત્ઔાય' છ
ખણીએ! અથલા ત ભાયા સ્લબાલની છ લીઙીત્રતા! ખભે તે ઔશ, ણ ભાયા વાઠભે
લે, ભાયી ષ્ટીુતી એઔ રેકઔ તયીઔે ઉછલલાભાં આલી, જ્માયે ન્દય છ લટ ફાદ
ભાયી ંઙતેયભી છમન્તી, છ ેને ‘અભૃત ભશત્વલ' એલું નાભ આલાભાં આલેરું એ,
એઔ અગ્રણી યૅ ળનારીસ્ટ તયીઔે (વુયતભાં) ભનાલાઈ અને એભાં ભુખ્મ ભશે ભાન દે
જાણીતા અબીનેતા ડૉ. શ્રીયાભ રાખુ શતા, એઔ લીખ્માત, પ્રતીષ્ઠીત યૅ ળનારીસ્ટ
તયીઔે ! (બાગ્મે છ ઔઈ વાક્ષય એભાં શાછય શળે, અને ભંઙ ય ત ઔઈ છ નશીં !)
ટટર ભેટા–ભપોવીવ : દઢ ફે દામઔાભાં ત ‘યભણભ્રભણે' ભને એઔ ખણનીમ તથા
ભાનનીમ (?) યૅ ળનારીસ્ટભાં યીલતીત ઔયી દીધ !

*
અનુક્રભણીઔા
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અધ્મામ – 6 : યૅ ળનારીજભની યાશે

વખટ – 1 : ફાણથી વંળમાત્ભા
ફાણભાં–ઔીળયલમ વુધી, અભાયા ગયભાં એલ ઔામદ ઔે વાંછ ે
પ્રાથટના ઔમાટ ચી છ કાલાનું ભે! ઔડઔ ઔામદ! પ્રાથટના ઔમાટ લીના કલામ છ નશીં.
પ્રાથટનાભાં, બખલાન (એઔ ઔયતાં લધુ ભુતી અને ચફી) વાભે ઉબા યશીને
વાતઆઠ બછન ત (ચાભાં ચાં) યાખટલાનાં છ. શલે ભાયી દમાછનઔ
ફદદળા લીઙાય : એઔ ત ફશાયથી તનતડ યભીને આવ્મા શઈએ – ત્માયે સ્ઔુ ર
ગય–રેવન આતી છ નશીં એટરે નીળા ચુ ્ા ચી કાસ્વા ફે–અઢી ઔરાઔ ફવ
ળેયીભાં ઔે છખ
ં રભાં યમ્મા છ ઔયલાનું – ગયે આલીએ, વાત–વાડાવાતે, ત્માયે થાઔીને
રથથ અને લધાયાભાં બુખ્માડાંવ. ણ ફતાેટભાં ગી શભલાને ફદરે આ ત
રુકેરુખ્કી પ્રાથટના છ મજામ, મજામ છ. અડધા ઔરાઔનાં આઠદવ બછનમ આભ
ત અત્માઙાય છ ખણામ. ત્માયે મ અને આછ ેમ ળીક્ષણળાસ્ત્રી ને
ફાભનલીજ્ઞાની વરાશ આે ચે ઔે, ‘ફાઔ ય ત્રાવ ના ખુજાય! છફયછસ્તી
ન ઔય'; યન્તુ શજી આછ ેમ આ પ્રાથટનાન ત્રાવલાદ ત ઙારુ છ, સ્ઔુ રભાં અને
ફાભન્દીયભાં ણ! ઔશે ચે ઔે એનાથી ભન ળાંત થઈ જામ. ણ અનુબલ ઉરટ છ
ચે, એટરે વીદ્ધાન્ત ળંઔાસ્દ આધુનીઔ ભનલીજ્ઞાન ભુછફ ત પ્રાથટનાથી ફાભાનવ
છડવુ થઈ જામ – રુઢીઙુસ્ત છ ેલુ!ં બુક અને કાલાની ઉતાલને ઔાયણે ભારું ભન ત
બાયી અસ્લસ્થ, ઉતાલું ને આઔું છ થઈ છતું. આછ ેમ એલી છ પ્રતીતી ચે ઔે,
પ્રાથટના એ ભુંખ ત્રાવલાદ, ફાઔ લીયધી આતન્ઔલાદ છ ખણામ... અભાયા દુબાટગ્મે
લી અભાયા ભટાબાઈ ઔલી શતા! દીલવના એઔાદ બછન તેએ જાતે છ યઙી
ઔાઢ્ું શમ, ત ભામાટ ઠાય! અને એલી ઔુ દયતી આત્તીમ લાયંલાય ત્રાટઔે! ઔાયણ ઔે
ેરી ‘દીગટ’ પ્રાથટનાભાં લી એઔ ખીત અભાયા ઔળામ લાંઔખુના લખય ઉભેયાઈ છ
જામ! ઔલી ત શમ્ભેળાં તાની યઙના વંબાલલા યાજી છ શમ. એભાંમ આ
ત બછન અને લી તે બખલાનને વંબાલલાનું! એટરે ભટાબાઈ અભને ળાના
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ચડે? આભ, દીગટ પ્રાથટના વુદીગટ ફની જામ. શં ુ – અભે રાઙાય! બખલાન છ
તાયણશાય નશીં, ત્માં ફીછુ ં ઔણ ફઙાલે? અને ત્માયે શં ુ ભાય ફધ છ ખુસ્વ
બખલાન લીરુદ્ધ ઔાઢુ ં : શે બુંડા બખલાન, તું આલ વાલ દમાશીન! તાયણશાયને ફદરે
ડુફાલણશાય! અશીં ફાઔ ફાડાં બુકે ઔઔડીને ભયી યહ્યાં ચે અને તને તાયાં
લકાણ ઔયાલલાન આટર ફધ ખાંડ ભશ! તું બખલાન ળેન? તાયાભાં રાખણી ઔે
દમા છ ક્માં ચે? પ્રાથટના ભાયા ભનભાં વકત નપયત છ છખાડે! ભને થામ :
પ્રબ, તું આદી ચે,
ળુઙી ુરુ ુયાણ તું છ ચે,
તું વૃષ્ટી ધાયે ચે,
વૃછન–પ્રરમે નાથ તું છ ચે!
આલાં આલાં યછ એઔનાં એઔ લકાણ વાંબાલાની વાલ રબી
રારવાન ભામો, તું ફાઔને બુકે ભાયે ચે?... તું વાઙ બખલાન છ શમ, ત તાયે
પ્રખટ થઈને એભ છ ઔશે લું જોઈએ ઔે, ‘શે રાં ફાઔને કાલાનું આ, અને ચી છ
ફધાં ળાંતીથી પ્રાથટના ઔય!'; ણ તું ક્માયે મ એલાં ઔઈ વાયાં દમાુ ઔાભે પ્રખટ
થમ? ભુંખભુંખ ાચ શસ્મા છ ઔયે ચે!... (પ્રાથટના આભ ગણી લાય ભાણવને
નાસ્તીઔેમ ફનાલી દે!)
અને ભને બખલાન પ્રત્મે બમંઔય તીયસ્ઔાય થલા ભાંડ્ય. આભેમ ભને
શ્રદ્ધાબક્તી ત ક્માયે મ લખેરી છ નશીં. પ્રાથટના લેાએ એઔ છ પ્રશ્ન ભનભાં ઉઠે ઔે,
‘શે બખલાન, તું આલ ચે ને તું તેલ ચે' – એલી યજીન્દી ઙારુ કુળાભતકયી
વાંબીને છ પ્રવન્ન થામ એ બખલાન ઔેલ? પુરણજી! આભ બુક અને પ્રાથટના
દ્વાયા છ શં ુ ફાણથી છ ધીભેધીભે નાસ્તીઔ ફનલા રાગ્મ. છ ેની યાઔાષ્ટા એલી
છ આલી ઔે, ‘બખલાન–ફખલાન છ ેલું ઔંઈ ચે છ નશીં, શમ એભ રાખતું છ નથી!...'
લડીર વરાશ આતા ઔે, ‘અન્ધાયાભાં એઔરાંએઔરાં ફીઔ રાખે ત્માયે ખામત્રી ભન્ત્ર
છલ, તયત છ ફીઔ બાખી છળે.' અભાયા ‘છખ
ં રી' ખાભડાભાં ત એઔાન્ત
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અન્ધઔાયભાં ગયે ાચા પયલાના પ્રવંખ ત યછના! ત્માયે શં ુ ખામત્રીભન્ત્ર જોયજોયથી
ઔારું; ણ... ફીઔ ત લધતી છ જામ! ચી છયાઔ ભટા થતાં ખામત્રીભન્ત્રન અથટ
વભજ્મ અને જાણમું ઔે, એભાં ત વુમટદેલતા ાવે ફુદ્ધી ભાંખેરી ચે. એભાં લી ફીઔ
બખાડલાની ળક્તી પ્રખટે છ ઔમાંથી?... ભાયીમ ફુદ્ધી લધતી ત ખઈ; ણ વાથે વાથે
છ ‘ભ્રષ્ટ' ણ થતી ખઈ. આભ ગયના બક્તીભમ લાતાલયણે છ ભને અબક્ત,
નાસ્તીઔ ફનાવ્મ. લી ફુદ્ધી છયા લીરક્ષણ, રઔભતભાં ઉંધી કયી, એટરે
યૅ ળનારીસ્ટ ફન્મ. ટેલ છ પ્રમખ ઔયલાની, તઔટ ઔયલાની, અને તાનાં છ યીણાભ
તાયલલાની :
દા.ત. એઔ લાય ભટા બાઈની ફેટયી યભલા રીધી ને એન ફલ્ફ છ ઉડી
ખમ. ચી ત આકી યાત પ્રાથટના ઔયી, ુયી શ્રદ્ધાથી! ભાન્મું ઔે પ્રબુઔૃાથી ફલ્ફ
ાચ ઙારુ થઈ છળે. ણ વલાયે વલાયે જોમું ત, ફદરાભાં ભાય છ કાલાન ભળ્ય!
પ્રતીતી થઈ ઔે ઈશ્વય ઔદીમ રાઙાય–ખયીફની પ્રાથટના ત વાંબત છ નથી! એઔ
ફલ્ફ ઉડે ત્માં એઔવ ને એઔ શાછય થઈ જામ એલા ૈવાદાયની પ્રાથટના છ એ
ધ્માનભાં રેત શળે...
અને આ છ નીભીત્તે, જીલનભાં શે રી લાય અને લી ચેલ્લી છ લાય
રુચ્ઙાઈન પ્રમખ ઔમો – શીમ્ભતથી! ભાયા ભીત્ર નટલય ભાણેઔે વભજાવ્મું ઔે, આ
ઉડેર ફલ્ફ રઈને યતીરારની દુઔાને જા! યતીરાર આંધાને જાજું દેકાતું નથી,
એટરે નલ ફલ્ફ રેલાન અને ચી વીપતથી ફદરી રઈ, છુ ન ઉડેર ાચ
આતાં ઔશે લાનુ,ં ‘નથી જોઈત, ાચ રઈ, ૈવા ાચા આી દ !' શં ુ ત બાઈ
શોંચ્મ શીમ્મ્તથી ઠખના ખુપ્ત યરભાં ચેતયીંડી ઔયલા યતીરારની દુઔાને, એભ
ાઔુ ં ભાનત ઔે લેાયી ફધા ઔભઅક્કર તથા લીશ્વાવુ છ શમ! તેભાંમ યતીરાર ત
લી અન્ધ–લીશ્વાવુ! (એને આભ ત છયાઔ ચુ ં દેકાતું) ભેં કેર ત ફયાફય
ાડ્ય છ; ણ આલી વાદી ઔયાભત ેર યતીરાર વભજ્મા લીના યશે ઔે? તેણે
ધભઔી આી, ‘ઉબ યશે , ટેસ્ટ ઔયી જોલા દે!' ભાયાં ત અંખઅંખ ભાય કાલા
યણજણલા રાગ્માં. ત્માં લી એ ળાણ લેાયી ફલ્મ, ‘બરે, ત્રણ ૈવાભાં રઈજા!'
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(એઔ આનાને ફદરે) ભેં ત તયત ત્રણ ૈવા ઙુઔલીને ફલ્ફ કયીદી છ રીધ. ફઙી
ખમ! ચી યશસ્મેમ પ્રખ્ું : લેાયી ફલ્મ, ‘ખંખાળંઔયન બાણ ચે, એટરે છલા
દઉં ચુ .ં ... શલે આલું ના ઔયત!' (ખંખાળંઔય ુયાણી ભાયા ભાભા ખાભના પ્રતીઠીત
લેાયી શતા.) ફવ ચી જીન્દખીબય ચેતયીંડીન પ્રમાવ ઔે પ્રમખ ઔમો નશીં!
દીલવ ભશીના, અયે લોની પ્રાથટનાએ ભને છ ે છયામ ન વુધામો, તેને દવ છ
ભીનીટભાં યતીરારે વુધાયી દીધ! ઉંડે ઉંડે ભને લીઙાય ણ આલે છ ઔે, આકી યાત
છ ેની પ્રાથટના ઔયી એ ેર બખલાન બર ઔે ચી કય વુધાયઔ ત આ લેાયી
ભાણવ છ! નાસ્તીઔ ફનલાની દીળાભાં એઔ ઐતીશાવીઔ ચતાં વાભાન્મ ભાનલીમ
વીભાસ્તંબ!
ચી ત છ ેભ છ ેભ ભટ થત ખમ, તેભ તેભ ળશીદ બખતવીંશની છ ેભ,
આ દુનીમાના બમંઔય, બાયબાય ીડાગ્રસ્ત એ ીડાદામઔ યંખઢખ
ં જોઈને, ળંઔા–
કાતયી થલા ભાંડી ઔે આલ ઔેલ બખલાન! વલટળક્તીભાન તથા દમાુ ઔશે લાત
ઈશ્વય તે આલી અતીીડાગ્રસ્ત દુનીમા ઙરાલે! રાઙાય પ્રાણીને અને ભાણવને
ીડલાભાં છ, યીફાલલાભાં છ જાણે ઔે એને આનન્દ આલે ચે! અને એથી છ
બખતવીંશ બખલાનને ઙંખીજકાન અને નાદીયળાશ જોડે વયકાલે ચે! લાત ત વાઙી
છ... ફટરાન્ટ ડ યવેર ણ એભ છ ઔશે ચે ઔે, ઔયડ–અફજો લટના ુરુાથટ ચી ણ
જો બખલાન આલી છ દુનીમા ફનાલી ળક્મ શમ, ત એના ઔયતાં ત એઔ ભુયક
છણ વાય, એ છરુય આનાથી ત ફશે તય દુનીમા ફનાલે છ.
ચી ત, તઔટફુદ્ધી ને લીલેઔળક્તી ણ કીરલા રાખી : ભનભાં થામ ઔે
પ્રાણી ઉય ત નીયન્તય અભાનુી, યાક્ષવી અત્માઙાય ખુછયે ચે, એની લશાયે ત
ઔઈ છ આલતું નથી; ણ ભાણવ છ ેલ ભાણવ ત પ્રાથટના ઔયે ચે, અયે , ગય
આત્તી લકતે ઈશ્વયને જીલરેણ ઔાય ઔયે ચે, ાઔી શ્રદ્ધાથી, ત ણ બખલાન
એને ફઙાલલા ક્માયે મ પ્રખ્ શમ એલું ફન્મું નથી. પ્રહ્લાદે બરે પ્રબુને ઔાયતાં
ધખધખતા થાંબરાને ફાથ બયી; ચતાં લીષ્ણની ઔૃ ાથી દાઝ્મ નશીં; ણ શં ુ એલ છ
ઙા છયાઔ અભસ્ત ઔયલા જાઉં ચુ ,ં અયે તાણં તાતા ઔરવ આભતેભ પે યલુ–ં
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બખલાનનું નાભ ણ ુયી શ્રદ્ધાથી રઈ જોઉં, ચતાં દજામ છ! ચી ત ભટ થતાં
લીઙાય આખ લધતા યહ્યા : નીદો સ્ત્રી ઉય ફાત્ઔાય થામ, ત્માયે ેરા નીદટમ
ફાત્ઔાયીને રાત ભાયીને યઔી દેલા બખલાન ઔેભ ઔદીમ શાછય થત નથી? અયે ,
વાય ભાણવ ણ તયત દડી જામ, જ્માયે ઈશ્વય છ ેલ ઈશ્વય!... લધાયાભાં
ફાત્ઔાયથીમ ચી લી ફાઔ ણ છન્ભે! એલા નીદો, અફુધ ફાઔનીમ
બખલાનને દમા ન આલે? આલ ઔભજોય, ક્રુય, રાખણીશીન ઈશ્વય તે લી વલટજ્ઞ,
વલટળક્તીભાન, દમાુ–ઔૃ ાુ! ના... ના, ભાન્માભાં આલે એલી આ ભાન્મતા છ નથી...

*
26

સર્ગ– 2

વે વાન ?
વે વાન અને લીવે લાન – એલી એઔ ઔશે લત શતી – ચે : રઔ ભાયી
ઠેઔડી ઉડાડલા રાગ્મા, કાવ ઔયીને લડીર ઔે, ‘આ ભાણવને વે ફુદ્ધી આલલાને
ફદરે નાઠી! ઉંધી પયી ખઈ!' ઔાયણ ઔે, શં ુ શલે મુલાન થલા આલેર અને લડીર જોડે
ળયત રખાલલા રાખેર, ઔે ‘ઈશ્વય છ ેલું ઔંઈ છ નથી. ફર, રાખી ળયત!' લડીર
તુચ્ચઔાય ઔે દમા બાલથી શવતા, ળયત ત નશતા રખાલતા; ણ આખાશી બાકતા
ને ઙેતલણી છરુય ઉચ્ઙાયતા : ‘ઙાવ–વાઠ લયવન થા! દુ ક ડળે એટરે
આઆ બખલાનને બછત થઈ છળે!' (ભતરફ ઔે આ દેળભાં ત્માયે ભટા
બાખનાં ભનુષ્મને ભટી લમે દુ ક છ ડતું! જો ઔે આછ ેમ ળું ચે!) ચી ત શં ુ
વાઠન, વીત્તેયન ને એંળીનમ થમ અને આછ ે નેલુંમ લટાલી ખમ ચુ ,ં અને ક્લઙીત
દુ કેમ ડ્યું શળે; ચતાં બખલાનને બછત ત નથી છ થમ – એ રઔ ળયત શાયી
ખમા ચે! ણ અપવવ ઔે ભાય લીછમ ફતાલી ળઔુ ં, એ ભાટે એક્ક ેમ શમાત છ નથી.
તેને આ વંવાયભાંથી ત બખલાન ન છ ભળ્ય, એટરે ઔદાઙ એને ળધલા ફધા
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લશે રાલશે રા સ્લખટભાં યલાના થઈ ખમા! ફીજી ફાછુ , ભારું નાભ રેતાં શલે બખલાન
ખબયામ ચે!
શં ુ શાઈ સ્ઔુ રના ચેલ્લા લટભાં બણં, અભે ભીત્ર ત્માયે ખાંધી શલાભાનના
પ્રબાલે છયા લશે રા યીઔલ થઈ ખમેરા : જીલન લીળે ખંબીયખંબીય ઙઙાટ
ઔયીએ. યછ વાંછ ે અઙુઔ ખભા નદીના યભણીમ યે તા બાઠાભાં પયલા છલાનુ.ં દઢ
ફે ઔરાઔ ફયાફય ઙઙાટ ઙારે, જીલનની અને વંવાયની તભાભે તાભાભ વભસ્મા
ઙઙીએ : ભોરીઔ મા ખાંધીઙીંધ્મા ભાખે, અલીમ ઔલઙીત્! ફધા છ આભ ત
ફુદ્ધીળાી વભજામ; ણ ભને કેદ થામ : આભ ઔેભ, તે ઔેભ આટરી વાદી લાત –
એઔદભ વાદું વત્મ વભજી સ્લીઔાયી ળઔતા નશીં શમ? ‘ઈશ્વય નથી' – એના ુયાલા
ત ડખરે ને ખરે આભ ઙભેય લેયામરા ભળ્યા છ ઔયે ચે, જ્માયે નક્કય શઔાયાત્ભઔ
ુયાલ એઔ ણ નથી છડત! તેભ ચતાં, આ રઔ આલી અથટશીન, ઔરઔલ્નાને
ઔેભ ચડી ળઔતા નથી! આછ ેમ એ પ્રશ્ન ત ભુંજલે છ ચે. ણ રઔ ત લીઙાયતા છ
નથી. આણા, આભ ત રખબખ અજ્ઞાન ુલટજો એલી ત ઔેલી વજ્જડ, ચતાં ભીથ્મા
ભાન્મતા આ નલી–નલી ેઢીનાં ભનભાં ગુવાડતા છ યહ્યા ઔે આછ ેમ ક્માં એ
નીઔે ચે? ઔશે લામ છ ચે ને ઔે, ફાણના વંવાય લજ્રરે ફની લખી છ યશે ચે.
શા, ઔઈ ભાયા છ ેલાના ભનભાંથી એ બાખીમ જામ! છરુય ચે, વંળમાત્ભાની : શ્રદ્ધા
નશીં, ણ વંળમ ઔય! યન્તુ ઙાયે ઔયથી, આછ ે ેઢીથી બી છનતા ઉય એ
રઔ તુટી છ ડતા યહ્યા ચે, ફવ રરઔામાટ છ ઔયે ચે ઔે શ્રદ્ધાથી ત શાડ ણ ઙી
(કવી) જામ! ભાટે છ યવેર રકે ચે ઔે, મુખથી એભ ઔશે લાતું આવ્મું ચે : શ્રદ્ધાથી ત
લટત ણ શટાલી ળઔામ. યન્તુ એ યીતે એઔ ણ લટત ત ળું, નાન ટેઔયમ
શટલાન દાકર ઈતીશાવભાં નોંધામ નથી, જ્માયે આછ ે અણફમ્ફના એઔ છ
ધડાઔાથી છને સ્થાને સ્થ અને સ્થને સ્થાને છ ક્ષણ ભાત્રભાં પે રાલી દઈ
ળઔામ! એ છ ત લીજ્ઞાનન લીછમ ચે. લીજ્ઞાન એ નક્કય તથા ઈન્દ્રીમખઙય વત્મ
ચે. એથી અરફત્ત ધીભે ધીભે લીજ્ઞાનન લીછમ થત યહ્ય ચે ને ધભટ શાયત–ીચેશઠ
ઔયત જામ ચે. જો ઔે આલી લીછમપ્રાપ્તીની ળધ ઔયનાય ણ ભાણવ છ ચે. ત
ફીજી ફાછુ , ભાણવ એઔ છડવુભાં છડવુ એલું સ્થીતીઙુસ્ત પ્રાણી ણ ચે. એટરે
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વભગ્ર વંવાય ત આલાં વત્મ ઔમાયે મ સ્લીઔાયળે? તેન બખલાન કુદ ણ આલા
ઉજ્જલ બાલીની આખાશી ન જાને ઔેભ આછ ેમ ઔયી ળઔત નથી!
એભાં લી નયવીંશબાઈ ટેરના ુસ્તઔ (ગ્રંથ) ‘ઈશ્વયન ઈન્ઔાયે ત ભાયે
ક્ષે ફતાભાં ભાયા રાબાથે ગી શમ્મું. આ ુસ્તઔ ત્માયે તાછુ તં ાછુ ં છ પ્રખટેર.ું
ત્રીવીના દામઔાની (1930–40) આ લાત ચે જ્માં અગ્ની ચે, ત્માં પ્રઔાળ ચે' એ
વીદ્ધાન્ત વદામ વાઙ નથી ઠયત. ઔાયણ ઔે શજી આછ ેમ આ ત ફવ બાયે ર
અગ્ની છ ચે. નયવીંશબાઈને આદય આનાયા કુદ ભશાનુબાલ ણ તેએ
ઉસ્થીત ઔયે રી આ ખંબીય ફાફતભાં જાજ યવ નશતા દાકલતા! આ ુસ્તઔ
‘પ્રસ્થાન' છ ેલા પ્રતીઠીત ઔામાટરમે પ્રખટ ઔયે રું; ણ એનું ભુખ્મ ઔાયણ અરખ છ શતું
: નયવીંશબાઈ એઔ ભટા પ્રતીઠીત સ્લાતન્ત્ર્મવેનાની શતા. ફાઔી ખાંધીજી અને
ખાંધીલાદી ત ‘અઠખ
ં ' અન્ધશ્રદ્ધાુ છ શતા. આછ ેમ તાના ઔાન યથી
ભફાઈર ક્ષણબય ણ નશીં શઠાલનાય વજ્જનમ એલા છ અન્ધશ્રદ્ધાુ યહ્યા ચે!
આણા બાયતભાં લીજ્ઞાન બયુય ગુસ્મું ચે. ણ લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભ શજી વયશદ
નથી ંખી ળઔત! એથી છ ભાઈઔ ઉયથી ભશાબાયત યછુ થામ ચે, અને
ડૉઔટય એક્વ–યે ભળીન ઉય રીંફુ–ભયઙાં ટાંખે ચે! આઈન્સ્ટાઈને મગ્મ છ ઔહ્યું
ચે ઔે, અનીલામટતા ચે લૈજ્ઞાનીઔ અબીખભની, ફાઔી લીજ્ઞાનના વાધન લાયલાથી
વખલડ વીલામ ઔઈ લૈઙાયીઔ રાબ નથી. અને લૈઙાયીઔ ઉત્ઔટ લીના જીલન ઉત્ઔટ
ળક્મ નથી. રઔ ઙુસ્ત, ધાભીઔ ભાન્મતા ભુછફ ઉગાડે ખે છ દળટને જામ, ણ લી
સ્ઔુ ટય ઔે ઔાય શંઔાયતા! ધભટભાં તઔટ ઙારે છ નશીં, ઙરાલલાન છ નશીં!
‘ઈશ્વયન ઈન્ઔાય' ને; ણ ઈશ્વયે છ શયાવ્મું... આ દેળ છ ે ઔદીમ વુધમો
નથી તે અભે તે લી વુધયે ? અપવવ ઔે આછ ે ત ધભટગેરચા છ લધતી જામ ચે :
શે રા ઔુ ંબભેાભાં દવ રાક બક્ત ડુફઔી ભાયલા દડતા, આછ ે દવ ઔયડ છણા
દ્ ઔાઢે ચે!.... ળું થળે આ દેળનુ?ં અને ધાભીઔ આતન્ઔલાદન લીઙાય ઔયીએ ત
લી લધુ બમાલશ પ્રશ્ન છ ઉઠે ઔે, ‘ળું થળે આ ભાનલજાતનુ!ં ... ઔેલ ભીથ્માત્ત્લ
કાતય ફયફાદ થઈ છળે?' કેય, નયવીંશબાઈ આણા ખુછયાતના પ્રથભ
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યૅ ળનારીસ્ટ, અને તેમ લી ડૉ. ઔૉલુય મા ખયાના ઔળામ પ્રબાલ લીના છ, સ્લતન્ત્ર
સ્લફુદ્ધીતઔટથી છ, વેલ્પ–સ્ઔુ લ્ડ ! જો ઔે નયવીંશબાઈએ ‘યૅ ળનારીસ્ટ' ળબ્દ નથી
પ્રમજ્મ. ત્માયે ઔદાઙ આણે ત્માં આલી ઔઈ લીઙાયવયણી છ જાણીતી નશીં. શા,
‘લીલેઔફુદ્ધી' ળબ્દ એઔાદફે સ્થે તેએ ણ લામો ચે, એલ ખ્માર ચે.
ફીજી ફાછુ , શં ુ તે ધીભેધીભે સ્લ–લીલેઔાફુદ્ધીથી છ યૅ ળનારીસ્ટ થત
છત શત, જો ઔે ભનેમ ત્માયે આને ‘યૅ ળનારીજભ' ઔશે લામ એલ ઔળ ખ્માર નશીં.
ણ બાયે ભુક્તીન, ભુક્ત ભનદળાન અશે વાવ ઔયત શત. મખાનુમખે છ એ છ
અલસ્થા દયભીમાન, ગય ઔુ ટમ્ુ ફની છલાફદાયીને યીણાભે લાયવાખત મછભાનલૃત્તીની
ઔાભખીયી ભાયે ભાથે ડી (1942). ભુયબ્ફી દાદાજીનું અલવાન થમું અને ભુયબ્ફી
ભટાબાઈની ફદરી અભાયા ખાભથી દુય દુધીમા થઈ અને અશીં આ વલાર ત
યટરાન શત : મછભાનલૃત્તી (ખયદું) ત ફન્ધ થામ છ ઔેલી યીતે? શં ુ ત્રણ
વ્મક્તીત્લભાં શીમ્ભતબેય જીલલા રાગ્મ, આત્ભગૃણા વાથેમ! એઔ ફાછુ આજાદીની
રડત રડુ,ં ફીજી ફાછુ ,ં યૅ ળનારીજભન મથાલઔાળ પ્રઙાય ઔરું, અને ત્રીજી ફાછુ
લી, શં ુ મછભાનન ુજ્મ ખયભશાયાછ ફની ખમ! મછભાનલૃત્તીમ ઙારુ છ ઔયી
દીધી : ભાન્મુ,ં આમ યૅ ળનારીજભ ચે!
‘ઈન્દ્રામ સ્લાશા' ને ‘અગ્નેમ સ્લાશા' – ‘ાણી ભેર' ‘આઙભન ઔય' –
ઉદ્ખાયત શં ુ ઔભટઔાંડ ઔયાલું. ડળી ખયદેલ ાવે ફધી લીધી ફયાફય ક્રભફદ્ધ
રકાલી જાઉં. ફાઔી, શ્લઔાદી ત એઔેમ ન આલડે – ણ એ ફાડી અબણ
છભાતને એની ળું કફય ડે? તેને પઔત લીધીની છ યલા અને પીઔય, ફાઔી
ફધું છ ફખવ, ગય ચેતયીંડી... અને લી રખબખ ફધા છ બ્રાહ્મણ આલું
અખડફ
ં ખડં છ શાંક્મે છ યાકતા! ઔદાઙ આછ ેમ! ફધી છ ામા લખયની લાત, ત્માં
પયઔેમ ઔમ ડે? ઔેટરીઔ ત એટરી અથટશીન લાત ઔે જો એ વંસ્ઔૃ ત બાાભાં ન
શમ, ત આલાં ઔભટઔાંડ એઔ દીલવ ણ ન ઙારે! શં ુ રગ્ન ઔયાલું અને ફાયભુંતેયભુંમ
ખખડાલી જાઉં : આછ ે ત શં ુ બાયુલટઔ પ્રઙાય ઔરું ચુ ં ઔે ભયણત્તય લીધી છ ેટર
અથટશીન અને અવત્મ લીધી ફીજો એક્ક ેમ નથી – જાત – અનુબલન એટર છ
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રાબ! ણ ઔઈ ભાને ત ને? રઔ દરીર ઔયે છ ઔે, ‘આત્ભાન ઉદ્ધાય ઔેલી યીતે
થામ?' ણ તે ઔેલ ઔયીએ ચીએ, એ ત અભે ભનભન છ જાણીએ! ચતાં બરબરા
ભાણવમ શજી આછ ેમ એલ લીઙાય નથી ઔયતા ઔે ‘આત્ભાન ઉદ્ધાય' એટરે ળું?
અને અભુઔતભુઔ લીધીથી એ થામ ણ ઔેલી યીતે? બાયત દેળ કય–બમંઔય ળાીત
દેળ ચે. અશીં આલાં અનીષ્ટ નાફુદ થલાને ફદરે લધતાં છ જામ ચે : શલે લી
‘નાયામણફરી' નીઔી ડ્ય ચે ને રઔ એ ભાટે ઔયનાી દડે ચે! અયે , આછ ે ત
ખયભશાયાછનમ લટ, દયદભાભ, તેની ઔીંભતેમ બાયે લધી ડ્યાં ચે. ઔેટરાઔ ત
‘એઈન્ટભેન્ટ' શમ ત છ શાછયી પયભાલે! વત્મનાયામણ ઔથાના એડલાન્વ
ફુઔીંખન ઙાછટ એઔ શજાય રુીમા! (ઔદાઙ શલે લધ્મ છ શળે)... અને કુદ વયઔાય
છ લી મુનીલવીટી ઔક્ષાએ ઔભટઔાંડ બણાલે અને ડીગ્રીમ આે! નીયાધાય ઔેળામ્
ઈશ ઔથમ ભેં યદીભી ુય ?

*
27

સર્ગ– 3

અન્તીભ ભ્રભણ – યભણભ્રભણ
છલા દ! ણ ળું થામ? આ દેળની અને દુનીમાની દળા (અલદળા, ીડા
ને લીનીાત) જોતાં જીલ–જાલ્મ નથી યશે ત : યૅ ળનારીજભની લાત નીઔતાં છ,
ઔંઠની ભતીભાા ાણીભાં પખાલી દેતા ભુકટ લાનયની દૃષ્ટાંતઔથા વકેદ સ્ભયણે ઙઢે
ચે અને ‘અયણમ છલ્' અલળ આયંબાઈ જામ ચે. આ દેળની કાજો દમા! ણ છલા
છ દ!
1982ના છુ રાઈની શે રી તાયીકે શં ુ ઙીકરી ઔૉરેછભાંથી નીલૃત્તી લમને
ઔાયણે નીલૃત્ત થમ. અભાયા લકતભાં ઔામદ એલ ઔે, નીલૃત્ત થનાયને
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છન્ભદીલવલા ભશીન ુય ઔયલા દેલ. અને ભાય ત છન્ભ છ ત્રીવ તાયીકે,
એટરે એઔ છ દીલવન ‘ભપત' રાબ ભળ્ય! અને શે રી ખસ્ટથી છ શં ુ ુત્રીને
ત્માં, એનાં ફાઔ વાઙલલા વુયત આલી છ ખમ. ુત્રી ળલટયીમ વુયતભાં પ્રૉપે વય
અને ફે ફાઔને નઔયને શલારે ગયભાં ભુઔીને (ુયીને!) નઔયી ય છલાનુ!ં ભાયી
ફારઔરુણા ફેશદ, ફાઔના વુકાનન્દ ભાટે ભારું વલટસ્લ ત્મછલા તત્ય! એટરે
ફાઔ નઔયને શલારે યશે , એ લાત છ ભને અવહ્ય ીડે : ન જાણે નઔય ળુંમ
તઔરીપ, દુ ક ને દુવ્મટલશાય ફાઔને ભાથે ખુજાયતી શમ. ફવ, નીણટમ ઔમો ઔે શલે
ફાઉચેયનું ઔામટ છ ફજાલલુ.ં ..
ણ નીલૃત્ત થતાં છ આત્ભઠઔા વાથે પ્રશ્ન ભુંજલલા રાગ્મ ઔે રઔ ભાટે
તેં ળું ઔમુાં? થડું વાશીત્મ વજ્મુ,ાં મથાળક્મ નાભદાભ ણ ઔભામ; ણ એથી રઔને
ળું રાબ થમ? રઔવેલા ત જીલનાયંબે જીલનધ્મેમ ફનાલેર,ું એ ત ઙુઔાતું છ યહ્યું.
એટરે ઉળનવના ેરા ઔાવ્મ છ ેલ પ્રશ્ન ભને ીડલા રાગ્મ : ‘આજાદી ત આલી,
ણ એભાં તે ળું ઔમુાં?' થમા છ ઔયે ઔે ઔંઈઔ પ્રજાશીતનાં ઔાભ ઔયલાં જોઈએ, ણ
એલાં વેલાઔામટ વુજે ને આલડે ત ને? વંસ્થા યઙલી ને વંસ્થાઔીમ વેલાઔામટ
આદયલાં–એલું ત આણા યાભને જીલનબય આલડ્યું છ નશીં. વંસ્થારક્ષી વંખઠન
ઉબાં ઔયલાં ને લશીલટ ઙરાલલ–એ ફાફતભાં શં ુ વાલેવાલ અબણ–જીલનબયન
અણગડ ભને એલું ઔામટ આલડ્યું છ નશીં! દા.ત. એઔ લાય વુયતભાં બાઈ અતુર
ાઠઔજી ભને સ્થાનીઔ ‘ઈસ્ઔવ'ન પ્રભુક ફનાલલા આવ્મા. ત્માયે ભેં સ્ષ્ટ ઔશી દીધું
ઔે, ‘ભારું નાભ ભુઔલાની તભને તીવ્ર ઈચ્ચા શમ ત તે બરે! ફાઔી એ અંખેનું ઔઈ
ઔાભ શં ુ ઔયીળ નશીં, એલું તેલું ભને આલડળે છ નશીં...' ભાયી આલી અળક્તી નશીં
ાભી ળઔનાય એઔ રેકઔભીત્રે ત ઔટાક્ષેમ જાશે યભાં રખ્મ : ‘ભી. વદસ્મઔુ ભાય
શદ્દ ેલારા!' ણ શં ુ ત ાઔ ફુદ્ધ ુરારા! મખાનુમખે લી એલું ફનેરું ઔે ભને
દીલ્શીની વાશીત્મ અઔાદભીએ વભ્મ ફનાલેર, છ ેથી એ ભીત્ર ચેડામેરાં જો ઔે ભેં ત
એલા સ્થાનન તત્ઔા અસ્લીઔાય છ ઔયે ર.
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આભ ત, દામઔા વુધી વામ્મલાદીમ યહ્ય. ણ એ ત લીળા
આન્તયયાષ્ટ રીમ ક્ષેત્ર : પ્રઔાંડ લીશ્વઔક્ષાના નેતા લીશ્વબયભાં ગુભતા શમ, ભછુ યના
ભાભરા ઙખાલતા શમ, શડતા ડાલતા શમ, ત્માં ભાયા છ ેલા તુચ્ચ અંટઔાટરાં
લાભનને ુચમે ઔણ? કારી ાચ ાચ બટક્મા ઔયલાનું, છ ેન વયલા ળુન્મ!
વામ્મલાદનું આઔટણ ગટતું જામ ને રઔ ભાટે ઔંઈઔ ઔયલાની ઈચ્ચા ફરલત્તય ફનતી
જામ! અન્તે ત ફાહ્યાભ્મન્તય ઈચ્ચા એઔ : ‘યૅ ળનારીજભન પ્રઙાય ઔયલ જોઈએ...
છખતબયભાં ધભટ અને ઈશ્વયે શાશાઔાય ભઙાવ્મ ચે, આતન્ઔલાદ પે રાવ્મ ચે'... ણ
એ ભાટે ઔયલું ળું? ઔાંઈ વુજે છ નશીં ને ઔળુંમ ભુદ્દરે આલડે છ નશીં! ત્માં લી એઔ
લધુ, ‘ઙભત્ઔાય' ફન્મ, ઔદાઙ શલે ચેલ્લ છ! ફાઔી આકું જીલન આભ આઔસ્ભીઔ
ઙભત્ઔાયથી આખે આખે ઙારતું યહ્યું ચે, અને લી ઔઈ છ ‘ઙભત્ઔાય' ભાયી
ઈચ્ચાને અલયધનાય એલ નીલડ્ય નથી. એલું છ ફનતું યહ્યું ચે ઔે, God said, let
there be light, and there was light ! એ છ ન્મામે, ઙભત્ઔાય લીયધી એલા
યૅ ળનારીજભના રાબાથે છ આ ‘ઙભત્ઔાય' ફન્મ!
ત વાંબ એ અણધામો છ ઙભત્ઔાય : એઔ દી ખુછયાતના વુપ્રવીદ્ધ
દૈનીઔ ‘ખુછયાતભીત્ર'ના વુત્રધાય તયપથી નીભન્ત્રણ ભળ્યું, શોંચ્મ : આદયણીમ
તન્ત્રીશ્રી પ્રલીણઔાન્ત યે ળભલાા, વભથટ તથા લખદાય ભેનેછય શ્રી. ઙન્દ્રઔાન્ત
ુયશીત, અગ્રખણમ વાક્ષયશ્રી બખલતીઔુ ભાય ળભાટ લખેયે ફેઠર
ે ા, છ ેએ ભાય
આદયવત્ઔાય ઔમો. ચી ભાંખણી ભુઔી : ‘અભાયા અકફાયભાં ઔટાય રક!' એ
શે રાં શં ુ ‘છન્ભબુભી'ભાં ઔટાય રકત, દઢ ફે લટ રકી; યન્તુ એ ત શાસ્મ–
ઔટાક્ષની ઔૉરભ શતી : ‘ઔટાક્ષીઔા', એમ લી બયુય જાભેરી, છ ે એભ. એ. થઈ
પ્રૉપે વય થલા ભાટે છ ચડી. ‘ખુછયાતભીત્ર'ના ભુયબ્ફી ણ ભુ ત એલી છ
શાસ્મની ઔટાય ભાખી યહ્યા શતા (ત્માયે અન્મથા ણ શં ુ ‘વાયા શાસ્મઔાય' તયીઔે
સ્લીઔાયાલા રાખેર.)
યન્તુ ભાયી ઈચ્ચા શલે ‘શાસ્મ'ની ઔટાય રકલાની ભુદ્દરે નશીં. ભનભાં
દુ ક થામ ઔે, દુનીમાના શારશલાર જોઈ જ્માયે ઙધાય યડલું આલી જામ ચે, ત્માયે
આત્ભજયભય

http://govindmaru.wordpress.com/

208

લી શવલાનું ઔેલું? એ ત રાખણીશીન અયાધ છ ખણામ – એભ ભનભાં ાઔી
પ્રતીતી થઈ યશી શતી. ઈચ્ચા ફવ એઔ છ યશી ખમેરી : ‘યૅ ળનારીજભન બયુય
પ્રઙાય ઔય અને ભાનલજાતને નીઔન્દનભાંથી ફઙાલી ર!' વાઠેઔ લટની લમે એઔ
લીધાન ફટરાટન્ડ યવેરનું લાંઙલાભાં આલેરું : ‘જો વભગ્ર ભાનલજાત લીલેઔફુદ્ધીથી
લીઙાયતી ને લતટતી થામ, યૅ ળનારીસ્ટ ફની યશે ત છખતની તભાભ વભસ્મા એઔ
છ દીલવભાં ઉઔરી જામ –' લાત વાલ વાઙી : રખબખ વલટ જીલરેણ વભસ્મા
ઔેલ ભાનલીની ભુકટતાની છ નીછ ચે. ટલ્વટમે ણ એલું છ, વાલ વત્મ છ ઔહ્યું
ચે ઔે, ભાનલજાતન લીનાળઔ પ્રશ્ન એ નથી ઔે ભાણવ દુષ્ટ ચે. કયી આત્ભગાતી
વભસ્મા ત એ છ ચે ઔે, ભાણવ ભુકટ ચે!...
ભેં શા – ના ઔયતાં ઔયતાં ‘ખુછયાતભીત્ર'નું ઈછન કેંચ્મે યાખ્મુ.ં ચી
એઔાદ ભશીના ફાદ એઔ દીલવ એઔ ખંબીય (લીલેઔફુદ્ધી ુત) રેક રકીને
ભઔરાલતાં છણાવ્મું ઔે, ‘વાશે ફ, શાસ્મરેક રકલાની ત શલે ળક્તીમ નથી ને
લૃત્તીમ નથી. ઈચ્ચ ત આલા ખંબીય રકાણની ઔટાય ળરુ ઔયીએ!' તેન આ
ફાફતેમ ઉભઔાબમો આલઔાય છ ભળ્ય : ‘રક છ!' અને એભ ‘યભણભ્રભણ'
ઙારુ થમું, અને દક્ષીણ ખુછયાતભાં યૅ ળનારીજભ રખબખ ગેય ગેય ખલાતું–ઙઙાટતું
થઈ યહ્યુ.ં .. અને ત્માયે શં ુ રકતમ ઔેલું જોયદાય! બાયબાય ફંડકય, ફીરઔુ ર
ફીનધાસ્ત! આછ ે ત એ લાંઙું ચુ ,ં ત શં ુ તેમ દંખ થઈ જાઉં ચુ ં અને ઉંડા
અલવાદભાં ડુફી જાઉં ચુ ં : ‘ત્માયે આણી આભ છનતા ઔેટરી ફધી ઉદાય શતી,
વાઙા અન્તયથી વશનળીર! વશીષ્ણ! બખલાનને તુચ્ચઔામાટ, ધાભીઔ યીતયીલાજોને
ડઔામાટ, ળાસ્ત્ર ય ટીઔાન ભાય ઙરાવ્મ, અયે ખીતાની અને ખાંધીજીનીમ ઔડઔ
ટીઔા ઔયી, ધભટગેરી પ્રજાની ફેલઔુ પીની ઠેઔડી ઉડાડી, ળયાફફંધીન ઉગ્ર
લીયધ, લેશ્મા વ્મલવામની તયપે ણ અને એની આલશ્મઔતાનું બાયુલટઔ
પ્રતીાદન, જ્મતીને શમ્ફખ ખણાલી એન દાટપાળ, પ્રેભરગ્ન છ શલાં જોઈએ,
રગ્ન દ્વાયા જ્ઞાતી તથા ધભટઔભના બેદ તડી ળઔામ, વ્મબીઙાયને ખંબીય ખુન
ખણલાન લીયધ, વાભાન્મ સ્લીઔામટ ગટના ખણલાન અનુયધ, આદયણીમ ને ુજ્મ
ખણામેરાં ાત્રની નીફટતા ઔે ઔભઅક્કર કુલ્લી ાડલી – ખુરુ થઈ ફેઠર
ે ાની
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પીરવુપીની ઠેઔડી! લડીરની આજ્ઞા ભાનળ નશીં! છનઈ ઔાઢીને પખાલી છ દ!
રગ્ન ઔય છ નશીં! અને થમા ચી ન પાલે ત ચુ ટાચેડા છ રઈ ર! ુન રગ્ન
ઔય! રગ્ન લખય છ વશજીલન જીલ! – ફવ જીલનનું ઔઈ ક્ષેત્ર ચડ્યું નશીં, વલટત્ર
યમ્યાબંખ અને ભુલ્મ યીલતટન, યૅ ળનારીજભ આધાયીત છ અરફત્ત!
અને ચતાં ભને ભાયલા ઔઈ દડી આવ્મું નશીં. ભાયજુડ ઔયી નશીં, ભાયાં
શાડઔાં બાંખી નાખ્માં નશીં, ભાયા ગયભાં બાંખપડ ઔયી નશીં, તીયસ્ઔાય–ફશીષ્ઔાય
ઔળું છ નશીં! શા, એઔફે સ્થે ‘ખુછયાતભીત્ર'ની શી ઔયલાભાં આલેરી, વુયત
લીસ્તાયના અગ્રણી ‘યભણભ્રભણ' ફન્ધ ઔય! એલી ભાંખણી વાથે ઔામાટરમભાં
શોંઙી ખમેરા, એલું ફધું વાંબલા ભતું, ચતાં ધન્મ ચે, ‘ખુછયાતભીત્ર'ના ભીત્રને!
એલું ઔંઈ છ થમું નશીં... અને આછ ે 38–38 લટથી ‘યભણભ્રભણ' ઙાલ્મા છ ઔયે ચે!
શા, એ ફાડું નયભ ડી ખમું ચે, નમ્ર ફન્મું ચે (ડયી ખમું ચે); ઔાયણ ઔે દેળભાં
અવશીષ્ણતા ને જનુન એઔદભ લધી ખમાં ચે : લાતલાતભાં રઔની રાખણી દુબાઈ
જામ ચે, ટાં ધાઔધભઔી આલા ને જુડી નાકલા શાઔટા–ડઔાયા ઔયતાં ફવ
નીઔી છ ડે ચે! ટુઔં ભાં, આણા દેળફાંધલએ બમંઔય જોકભી એલી લૈઙાયીઔ
ીચેશઠ ઔયી ચે. અપવવ!... આભ ચતાં, યૅ ળનારીજભન ભાય આલ ફધ પ્રઙાય
‘એઔશથ્થુ' છ શત. એને વંસ્થાઔીમ પ્રલૃત્તીભાં રટાલલાની અનીલામટતા શતી... (ભાયી
ફંડકય, ક્રાંતીઔાયી યે ળનારીસ્ટીઔ લીઙાયણાનાં વુલાઔમના ફે વંગ્રશ પ્રખટમા ચે :
‘આઙાયી વફ છખ ભીરા' (પ્રઔાળઔ : નમા ભાગષ, કેતબલન, ખાંધી આશ્રભની
ફાછુ ભાં, અભદાલાદ – 380 027 પન : (079) 2755 7772 લાીઔ રલાછભ
: રુીમા 150/-) અને ‘લીલેઔ લીછમ' (પ્રઔાળઔ : વન્ભાન પ્રઔાળન, અભદાલાદ –
380 009). લધુ ભાટે એ લાંઙી ળઔામ.
અને લ્મ, લી એઔ લધુ ઙભત્ઔાય! (જો ઔે એ ભાયા જીલનન નશીં, જાશે ય
જીલનન) : 1980ના દામઔાભાં વુયતભાં ઔઈ ભશત્ત્લાઔાંક્ષી વાધુ ભશાયાછ ે એઔ બવ્મ
(‘બવ્મ' એટરે બમંઔય ફખાડપ્રધાન એલ કઙાટ) મજ્ઞનું આમછન ઔમુ.ાં આભ ત,
ફીજા ભશામુદ્ધથી છ દુનીમાભાં અને કાવ ત બાયતભાં જીલન છરુયીમાતની ઙીજોની
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તંખી ઙારે, છ ેભાં આણી આજાદીએ ત ફતાભાં ગી નશીં, ધધભાય ેટર ર છ
શમ્મુ!ં અનાછ, ગી, દુધ, કાંડ, તેર, ળાઔબાજી–પ એ વલટની બમંઔય તંખી અને
આઔાળબેદઔ ભોંગલાયી! ભાણવ, કાવ ઔયીને 70 ટઔાન ખયીફ લખટ (ખયીફમ ુયા
વીત્તેય ટઔા! ઔેલ ઔાયબાય ઔમો આણે?) ત ફીઙાય ઔેલ જીલી યશે લા ભાટેમ
રાઙાય પાંપાં ભાયે ચે. જ્માયે ફીજી ફાછુ , ફાલાવાધુએ ુણમ ઔભાલા ઙકા અને
ઙખ્કાં ગી અગ્નીભાં શભલા ચે! – એ ઔેભ ઙુઙા ઙરાલી રેલામ? વુયતના
લીઙાયળીર (ઔંઈઔ પ્રખતીળીર લીઙાય વેલનાયા, વાભાજીઔ, ધાભીઔ વુધાયા
જંકનાયા) અગ્રણી બેખા ભળ્યા, લીઙાય ઔયલા ભાટે ઔે, ‘ઔંઈઔ ઔયલું જોઈએ, આલા
ફખાડમજ્ઞ ઔેભ ઙારલા દેલામ, યઔલા છ જોઈએ' ‘યભણભ્રભણ'ના પ્રબાલે ને પ્રતાે
ભનેમ એભાં નીભન્ત્રણ ભળ્યું. અન્મ શતા : વલટ આદયણીમ શ્રી. ખયધનદાવ
ઙકાલાા, ઔુ ંછલીશાયી ભશે તા, ફાફુબાઈ દેવાઈ, ડૉ. ફી. એ. યીક, શળંખ
ભીયજા લખેયે (અન્મ ભશાનુબાલમ શતા; ણ માદ નથી આલતા) ભીટીંખભાં ભેં
વુઙવ્મું : આ મજ્ઞ યઔી ળઔાળે ત નશીં છ. શા, ઔઈ અગ્નીસ્નાન ઔયલા તૈમાય થામ,
ત ઔંઈઔ ઔદાઙ થામ – ભતરફ ઔે બમંઔય તપાન ભઙાલલું જોઈએ! બાઈ શળંખ
ભીયજા ઔશે , ‘શં ુ અગ્નીસ્નાનેમ ઔરું!' ણ અન્તે ળાણણ પ્રલત્મુ.ાં નક્કી થમું ઔે, આ
મજ્ઞ ત ઔઈ ણ વંજોખભાં શલે યઔી છ નશીં ળઔામ; યન્તુ આલી વુધાયઔ પ્રલૃત્તી
ભાટેની એઔ વંસ્થા યઙી ચુ ટા ડીએ! ત શલે ચીમ આલાં ઔાભ થઈ ળઔે.' અને
એભ અભાયી ‘વત્મળધઔ વબા–વુયત'ન વુભંખર છન્ભ થમ.. છ ે આછ ેમ વક્રીમ ચે
ને ભટા ભટાં ભશત્ત્લનાં વયવ–વુન્દય ઔામો ફજાલતી યશે ચે. (એઔ ઐતીશાવીઔ
ધન્મ ગટનામ માદ ઔયી રઈએ : એઔ લાય ખુછયાતભાં દુઔા શલાથી, ભુખ્મભન્ત્રીશ્રી
શીતેન્દ્ર દેવાઈની વયઔાયે આલ એઔ મજ્ઞ અટઔાલેર–વયઔાયી પયભાનથી! ફવ,
પઔત એ એઔ ભંખર પ્રવંખ છ, ફાઔી ત આજાદ વયઔાયએ ત મજ્ઞાદી છ ેલાં ભીથ્મા
ઔભટઔાંડ ઉય ઔાનુની પ્રતીફંધ પયભાલલ જોઈએ...); ણ ‘વેક્મુરયીજભ'ની
લીબાલના છ આણે રઔ ન વભજ્મા અને ખાંધીલાદી વલટધભટવભબાલ છ ેલી કટી
ઔયી! એથી ત ધભો ફીનધાસ્ત અને નીફટન્ધ, ફેપાભ ફની જામ, છ ે વભાછનું
વત્મનાળ લાી નાકે – નાકે છ ચે. ચતાં વયઔાય એભાં શસ્તક્ષે ન ઔયે , એલી
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કતયનાઔ નીતી આજાદ વયઔાયએ વેઔમુરયીજભને ફશાને ઙરાલી! અને બાયતભાં
ત અનેઔ ધભો ને અખણીત ંથ – ફધા છ ફશે ઔી ઉઠ્યા! એ ફેલઔુ પીનાં ગય
લીનાળઔ યીણાભ આણે બખલી યહ્યા ચીએ. તમે ન જાખે ભાય આતભયાભ!

*
28

સર્ગ – 4

ભુમ્ફઈની ભશે ભાની
ત્માં યૅ ળનારીજભના આંદરનક્ષેત્રે લી એઔ ય લધુ ભટ, નોંધાત્ર
‘ઙભત્ઔાય' વીદ્ધ થમ : એ છ જાણે ‘ભુમ્ફઈલીછમ'! એઔ લાય નડીમાદભાં
‘ઉંજાજોડણી’ અંખને ી એઔ ભીટીંખ મજામેરી. ત્માં ભુમ્ફઈના વુધાયાલાદી–
વત્મળધનના ભળારઙી શ્રી. ખુરાફદાવ બેડા બેટી ખમા : બાયે જીજ્ઞાવુ જીલ,
વત્મળધઔ, લીઙાયઔ! એથી છ ઉંજાજોડણી પ્રઙાયના આંદરન ફાફતે; ણ એના
ામાના નક્કય લૈજ્ઞાનીઔ વીદ્ધાન્ત એભને ઔાને ડ્યા, અને એ લીઙાયલીલેઔનીઠ
ુરુને તે વત્મ, ઉઙીત પ્રતીત થમા. ખુરાફાદાવબાઈન શીમ્ભતફાછ જીલનાબીખભ
છ એલ ઔે, વત્મ રાખે તે વત્લયે સ્લીઔાયલું અને વ્મલશાયભાં – અભરભાં; ણ
આઙયલું છ ને લી પ્રઙાયલુ.ં એભ તે ઉંજા–જોડણીલાદીમ ફની ખમા..
ઉંજાજોડણીન ામાન વીદ્ધાન્ત ણ લૈજ્ઞાનીઔ ચે, ુય બાાલૈજ્ઞાનીઔ,
ણ આણા ‘ઔાયબાયી' લખદાય વાક્ષય છડવુ, અજ્ઞાન રુઢીદાવ તથા
ભીથ્માબીભાની ચે. તે એઔ વાદવીધ, સ્ષ્ટ–દેકીત બાાલૈજ્ઞાનીઔ વીદ્ધાન્ત
અદ્યાી સ્લીઔાયતા છ નથી : અયે , લીયધ ઔયે ચે! રેકઔ ઉઠીને રઔશીતન એઔ
વુધાય પખાલે, એ પ્રજાની છ ઔભનવીફી–ઔરુણતા! ફાઔી ઉંજા–જોડણીન ામાન
વીદ્ધાન્ત એઔદભ લૈજ્ઞાનીઔ ચે : રીીભાંથી છ ે ધ્લની ફીરઔુ ર અથટશીન–
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પ્રબાલશીન ફની ખમા શમ, ભતરફ ઔે ઉચ્ઙાયાતા ન શમ અને અથટબેદ ણ
વછટતા ના શમ, તે યદ્દ ઔયલા! તદનુવાય, ખુછયાતી રીીભાંથી હ્રસ્લ–દીગટન
લયાળ યદ ઔયલ; ઔાયણ ઔે ઉચ્ઙાયણભાં હ્રસ્લ–દીગટ છ ેલા ઔઈ બેદ ાંઙવ લટથી
યહ્યા છ નથી, અને એ ફન્નેના વાભાન છ ઉચ્ઙાયણથી ઔઈ અથટબેદ ઔે ખટા
ઉદ્બલત નથી (ભતરફ ઔે અથટબેદ વયતાથી વભજી ળઔામ ચે. દા.ત. ‘ભાયા ીતા
ઙા ીતા નથી' એ લાક્મભાં ફન્ને‘ીતા' ળબ્દ વયકા છ ઉચ્ઙાયામ ચે, અને ચતાં
ફન્નેના બીન્નબીન્ન અથટ ુલાટય વમ્ફમ્ધથી વમ્ુણટ ફયાફય છ વભજામ ચે) ભાટે
ખુછયાતી રીીભાંથી હ્રસ્લ અને દીગટ એભ ફબ્ફે વંઔેત યદ ઔયી, ઔઈ એઔ છ વંઔેત
યાકલ, છ ે વયતાની દૃષ્ટીએ દીગટ ‘ઈ' અને હ્રસ્લ ‘ઉ'ન છ યાકલ ફશે તય. એથી
વ્માઔ જોડણીદ આઆ વુધયી જામ અને રીી ળીકનાયને ભાથેથી વાલ
ભીથ્મા, અથટશીન ફછ દુય થામ! વાક્ષયના લીયધ ચતાં, આ જોડણી આછ ે વ્માઔ
પ્રભાણભાં સ્લીઔાયાઈ છ ચે. દા.ત. આછ ે દવફાય વાભમીઔ; ણ ઉંજાજોડણીભાં
પ્રખટે ચે અને ફયાફય લંઙામ ણ ચે છ. એટરું છ નશીં વુયતના લડીરશ્રી
ઉત્તભબાઈ અને ભધુઔાન્તા ખજ્જયની જીલનપ્રેયઔ લાઙનમાત્રા ‘વન્ડે ઈ.ભશે પીર’
https://sites.google.com/site/semahefil/ ીડીએપ સ્લરુે અને નલવાયી ઔૃ ી
મુનીલવીટી, નલવાયીના યૅ ળનારીસ્ટભીત્ર શ્રી. ખલીન્દ ભારુન ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ :
http://govindmaru.wordpress.com ણ ઉંજાજોડણીભાં પ્રખટે ચે અને દેળ–
લીદેળભાં ફન્નેનું વાશીત્મ/ઈ.ફુક્વ કુફ છ લંઙામ ચે. (ભેં ઉંજાજોડણીને ‘યૅ ળનર
જોડણી' રેકાલી અને વોએ આ લાત લધાલી રીધી.)
ખુરાફબાઈ ભને ઔશે : ‘તભે ત ભને બાયે દ્વીધાભાં નાકી દીધ ચે.'
ભેં ઔહ્યું : ‘લીઙાયજો ભુયબ્ફી, વત્મ વદામ વત્મ છ ચે, એભાં ‘શં ુ’ ઔે ‘તુ’ં નું
(વ્મક્તીનુ)ં ઔઈ ભશત્ત્લ નથી' અભે ભુમ્ફઈના દૈનીઔ ‘વભઔારીન'ભાં ળરુ થમેરી ભાયી
ક્રાંતીઔાયીઔટાય ‘વંળમની વાધના' લીળે લાત ઔયી યહ્યા શતા.
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લાત જાણે એભ ફનેરી, એઔ લછનદાય, પ્રબાલઔ અઔસ્ભાતરુે ઔે,
ભુમ્ફઈભાં એઔ ઔામટક્રભભાં ભને ‘વભઔારીન' (ખુછયાતી અકફાય)ના તન્ત્રીશ્રી શયી
દેવાઈ ભી ખમા. ઔશે , ‘ભીત્રની બરાભણ વાંબી, અકફાયભાંમ ઔટાય રક ને!’
ભેં ઔહ્યુ,ં ‘શં ુ તે યૅ ળનારીજભ–પ્રઙાયઔ રેક રકુ.ં ...'
‘ભંછુય!'
શં ુ ત શજી આનાઔાની છ ઔયત યહ્ય, ત્માં શયીબાઈએ ત ઔામાટરમ ય
વીધ પન છ કકડાવ્મ : ‘ઔારના અંઔના શે રે ાને જાશે યાત ભુઔળ ઔે,
‘વભઔારીન'ભાં... (લીળેણ) યભણ ાઠઔની ઔટાય ળરુ થામ ચે!' ભેં નાભ આપ્મું :
‘વંળમની વાધના' છ ે ચી ત લયવાદી લાલાજડાની છ ેભ જાભી. ફોદ્ધીઔભાં વ્માઔ
ઙઙાટન લીમ ફની યશી. ‘વંળમની વાધના'ભાં શં ુ ‘યભણભ્રભણ' ઔયતાંમ લધુ
ધાયદાય, જોયદાય, વત્ત્લળીર, વભૃદ્ધ, ફંડકય તથા લૈલીધ્મુણટ રેક પ્રખટાલલા
રાગ્મ. આ ઔટાય ણ ભેં દવેઔ લટ રકી, બયુય વપતાુલટઔ જાભી...
ભુમ્ફઈભાં ભાયા આલા આક્રભણે શાશાઔાય ભઙાલી દીધ. આશ્ચમટની લાત–
ભાયે ભાટે ત એ ઔે, ભુમ્ફઈ છ ેલા અદ્યતન ભશાનખયભાંમ આણા ખુછયાતી
ફન્ધુએ બાગ્મે છ ઔઈએ ‘યૅ ળનારીજભ' ળબ્દ વાંબેર! ભુમ્ફઈના ખુછયાતી
વાક્ષય ત લી ત ખુછયાતના છ ેલા છ છડવુ તથા ચાત, તેએ ત ઠેઔડી
ઉડાડલા ભાંડી ઔે, ‘છ ેની ાવે યે ળનીંખનું ઔાડટ શમ તે યૅ ળનારીસ્ટ!' (યે ળનીંખ એટરે
અનાછ–કાંડ લખેયેની ભાફંધી) લાદલીલાદન લંટ ઉઠ્ય : ‘વભઔારીન' ણ
ભઔું ભેદાન આપ્મું. શયી દેવાઈ અભાયા અભુઔ અંળે વભથટઔ : રાંફાંટઔું ાં તભાભ
ઙઙાટત્ર ચાે છ અને ઙઙાટને ફયાફય ઙખાલે, યછ વંખ્માફન્ધ ઙઙાટત્ર પ્રખટે,
ક્માયે ઔ ત શયીબાઈ આકું એઔ ાનું ઙઙાટ ભાટે પાલે! એ યમ્યા લી અનુખાભી
તન્ત્રીશ્રી ળાશે ણ ઙારુ છ યાકી. આભ ‘વભઔારીન'ની ઉદાય નીતીએ ણ
યૅ ળનારીજભના ‘ભુમ્ફઈપ્રલેળ'ભાં પ્રઙંડ વેનાફ ુરું ાડ્યું. ફુરન્દ લીયધ થામ;
ણ લીયધીની વાથેવાથે છ, વભથટઔ ણ એટરા છ નીઔી આવ્મા, રશ્ઔયી
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યીબાાભાં લણટલું ત સ્લેચ્ચાએ છ, તનભન તથા ધનથી ળસ્ત્રવજ્જ થઈને ઔુ દી ડ્યા.
ઔાપરા ફનતા ખમા! એલા છ એઔ તે શ્રી. ખુરાફદાવ બેડા! નડીમાદની ઙઙાટ ફાદ
થડા લકતભાં ખુરાફદાવબાઈ ાઔા, દૃઢ તથા અગ્રણી યૅ ળનારીસ્ટ તયીઔે પ્રખ્ા
અને ુયેુયા વક્રીમ ફની ‘ઔાભે ઙઢી ખમા!' અપવવ! હૃદમલીદાયઔ લેદનાની લાત
ચે ઔે આછ ે ખુરાફબાઈ સ્લ. ખુરાફ બેડા ફની યહ્યા ચે. (જો ઔે રઔભત પ્રભાણે
યૅ ળનારીસ્ટ અથાટત્ નાસ્તીઔ સ્લખટભાં નશીં, નયઔભાં છ જામ! ભાટે એઔ નલા
લીળેણની અનીલામટતા ચે : ‘નયઔસ્થ!)' અને એઔ સ્ષ્ટતા : શં ુ બાાલીજ્ઞાનનમ
યવીમ ચુ .ં વાથે વાથે યૅ ળનારીસ્ટ એટરે ુણટ ઉદાય ુરુ : એભ ભાનું.
યૅ ળનારીસ્ટભાં ધાભીઔ છ ેલી ઔટ્ટયતા, વંઔુઙીતતા, ભમાટદા તથા ઙકરીમાલેડા ન છ
શમ, એટરે યૅ ળનારીસ્ટને ભન ત ‘સ્લખટસ્થ' (ઔે ‘નયઔસ્થ') એટરે પક્ત ભૃત વ્મક્તી!
આલા ળબ્દ ત બાાની ળબા તથા વભૃદ્ધી ચે. ભાટે એના ભુ (ભુ અથટ)ને ન છ
લખી યશે લામ. યૅ ળનારીસ્ટ ત એ ચુ ટથી, ની વંઔઙ પ્રમછ ે છ. ળબ્દ એટરે ત
પક્ત રુઢી છ! જાણ ચ? ‘ઔુ ળ' ળબ્દન ભુ અથટ ‘દબટ રાલનાય' અને ‘પ્રલીણ'
ભુ અથટ ‘લીણા લખાડનાય' એલ થામ ચે. વુજ્ઞેુ ઔીં ફશુના?.... ચી ત ભેં
‘યૅ ળનારીજભ' ભાટેનમ ખુછયાતી ળબ્દ ળધી ઔાઢમ : ‘લીલેઔફુદ્ધીલાદ', છ ે નભટદ
મા નયવીંશબાઈ ટેર છ ેલા આણા ુલટછ વુધાયઔએ પ્રમછ ેર ણ કય : જો ઔે
એને ‘યૅ ળનારીજભ' ઔશે લામ – એલી કફય બાગ્મે છ તે ઔઈને શતી; ણ તે
તે ળબ્દ પ્રમછતા છરુય શતા, ફયાફય ‘યૅ ળનારીજભ'ના છ અથટભાં. (આછ ે ત
‘લીલેઔફુદ્ધીલાદ' ળબ્દ ણ ઠીઔઠીઔ વ્માઔ લીસ્તાયભાં સ્લીઔાયામ ચે.)
‘વંળમની વાધના' વભઔારીનભાં દવેઔ લટ ઙારી, ફયાફય ઙારી, દડી :
વભલીઙાયવાથી યસ્ય વમ્ઔટ વાધલા રાગ્મા ને જોતજોતાભાં ત ભંડ ફની
ખમુ,ં ભુમ્ફઈના યૅ ળનારીસ્ટ કયે કય ઉદાય અને કેરદીર : તેભણે ત વુઙલેર
લીલેઔ ળબ્દ ણ મથાથટ વભજીને સ્લીઔાયી રીધ. તાના ભંડને નાભેમ આપ્મું
‘લીલેઔંથી'. છફયછસ્ત વક્રીમતા વાધી એ ભુમ્ફઈખયાએ!
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અને ‘યૅ ળનારીજભ' ભાટેન વાઙ ખુછયાતી માટમ ‘લીલેઔફુદ્ધીલાદ' છ
રેકામ; ઔાયણ ઔે અંગ્રેજી વ્માખ્મા ભુછફ, યૅ ળનારીજભન ામ છ વત્મ જ્ઞાન ભાટે
‘યીજન'ન લીનીમખ ઔયલ જોઈએ એલ ચે. શલે આ ‘યીજન'નું વુમગ્મ ખુછયાતી
‘લીલેઔ' છ થામ. તઔટલીલેઔ (શાઈ સ્ઔુ રી ળીક્ષણ દયભીમાન, ‘યીજન' એટરે ‘ઔાયણ'
એલ અથટ ળીકેરા તે ત બુરી છ છલાન! લાસ્તલભાં, ઔાયણનું અંગ્રેજી ત ‘ઔજ'
થામ.) ‘લીલેઔ' ળબ્દ એના ળુદ્ધ વંસ્ઔૃ ત બાલાથટભાં, ‘વત્મ–અવત્મ' તથા ‘વારું–
કયાફ' લચ્ઙે બેદ તાયલલાની ભાનવીઔ ળક્તી–‘ફુદ્ધી'. માદ યાક, અંગ્રેજીભાં
‘યૅ ળનારીજભ'ની વ્માખ્માભાં ઔમાંમ ‘ફુદ્ધી' (‘ઈન્ટેરીછન્વ ઔે ‘ઈન્ટેરેક્ટ') ળબ્દ
પ્રમજામ છ નથી. ભાટે ‘ફુદ્ધીલાદ' મા ‘ફુદ્ધીપ્રાભાણમલાદ' છ ેલા ળબ્દ કટા છ,
કટ અનુલાદ વીદ્ધ થામ ચે. અને લાતેમ વાઙી છ ચે. ભાનલજાતનાં તભાભ
અનીષ્ટનું ભુ છ એની ‘ફુદ્ધી' છ ચે. ફાઔી બાગ્મે છ ઔઈ ‘ભાનલીમ' અનીષ્ટ
ળુક્ષીને–પ્રાણીને ીડે ચે. એનું ઔાયણ એ છ ઔે એ રઔભાં ફુદ્ધી નથી. ભાટે
છ પ્રાણી વત્મનાયામણની ઔથા ઔયાલતાં નથી ઔે આત્ભાના ઉદ્ધાય ભાટે ભયણત્તય
લીધી વયાલતાં નથી! ભાટે છ ફુદ્ધીથી આયંબામેરા તથા પ્રમજામેર ઔાભને લીલેઔથી
ઙઔાવલા ડે : મગ્મ ચે ઔે નશીં? આલી ઙઔાવણી દ્વાયા વત્મ ાભલું ડે અને વાઙા
છ રાબારાબ નક્કી ઔયી, તે પ્રભાણે છ લતટલ–ું જીલલું યશે . એ છ યૅ ળનારીજભ અને
એ છ અબીખભ યૅ ળનારીજભ દ્વાયા પ્રઙાયામ ચે, અને એથી છ યૅ ળનારીજભ
ભાનલવુક ભાટે અનીલામટ એલી લીલેઔુત જીલનયીતી વીદ્ધ થામ ચે. આભ
‘યૅ ળનારીજભ'નું ખુછયાતી ‘લીલેઔફુદ્ધીલાદ' છ થામ ઈતીવીદ્ધભ. (ફાઔી ત શલનભાં
શાડઔાં નાકલાં એ ભાનલસ્લબાલ ચે, છ ે યૅ ળનર નથી!)
ભુમ્ફઈના યૅ ળનારીસ્ટ ફાંધલએ : ટુઔં વભમભાં છ લી એઔ ભુકત્ર ળરુ
ઔમુ,ાં છ ેનું નાભેમ ‘લીલેઔંથી', છ ે આછ ેમ ઙારે ચે (2014). ખુરાફબાઈ ત ખમા;
ણ તેનાં વુુત્રી શાટફશે ને (ફાડઔય) શાભ બીડી ચે : અબીનન્દન તથા
ળુબેચ્ચા !.....
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ભુમ્ફઈલાવી યૅ ળનારીસ્ટ વાઙા અથટભાં છ ‘લીલેઔંથી', ભતરફ ઔે તે
લીલેઔી અને લીનમ્ર, ુયા કેરદીર ! તેભણે યૅ ળનારીજભના તે ભાટે આદ્ય ુયસ્ઔતાટ
તથા ભુમ્ફઈ કાતેના પ્રેયઔ ુરુ તયીઔે ભાય બયુય આદય ઔમો. ફીજી દીળાભાં,
તાની રીટી ભટી દેકાડલા ઔેટરાઔ યૅ ળનારીસ્ટ ભાયી રીટી બુંવલા ભથી યહ્યા
શતા, ત્માયે ભુમ્ફઈલાવી ભીત્ર કુલ્લા દીરે તથા આત્ભીમ ઉલ્લાવથી ઔાયતા ઔે
અભારું આલું નલજીલન ‘વંળમની વાધના'ને છ આબાયી ચે. શં ુ તેન કયે કય
નકળીક ઋણી ચુ :ં તેભણે ભને ુયા દીરથી, ુય કી, ુયાં આદયભાન આપ્માં.
શં ુ તેના આભન્ત્રણથી અનેઔ લાય ભુમ્ફઈ છઈ આવ્મ. તે ‘ળીષ્મબાલે' છ ભાયી
વાથે ઙઙાટ ઔયલા ફેવે. એઔ છ દાકર –તેના નીકારવ તથા નમ્ર પ્રેભાદયન ટાંઔુ
: ચેઔ શભણાં છ તેએ (તેભની આ નલજાત યૅ ળનારીસ્ટ વંસ્થાએ) ભાય એઔાણભ
(91) છન્ભ દીન ભુમ્ફઈભાં ઉછવ્મ. શા, વુયતના ભીત્રની આત્ભીમતા તથા તેના
એલા છ સ્નેશ–આદયની ત શં ુ અત્રે તુરના છ નથી ઔયત. એ રઔે ત, (અથલા ત
એ રઔે ણ) ભને ત ઉંઙઔી છ રીધ ચે. અશીંની વત્મળધઔ વબા ‘યભણભ્રભણ
વુલણટઙંદ્રઔ’ ઙરાલે ચે અને લીછમ બખત(ઔંવાયા) તથા તેના વાથીએ શભણા
‘યભણ ાઠઔ વ્માખ્માનભાા'મ ળરુ ઔયી ચે (2011). શં ુ તેન ણ ુયા
અંત ઔયણથી આબાયી ચુ ં છ. યૅ ળનારીજભના ભાયા પ્રઙાયઔામટની ફીજી
અતીભુલ્મલાન પરપ્રાપ્તી તે આલા વયવ ભીત્ર... આછ ે ત શં ુ અતીલમલૃદ્ધ તથા
અંખ છ ેલ થઈ ખમ ચુ ,ં તેભ ચતાંમ આ ભીત્રના વાથ વશઔાય તથા આદયબાલ
એલા છ અઔફન્ધ ચે (2014).
ત આ વાથે આ આત્ભઔથા (જો ઔે ‘આત્ભઔથા' ત ફશુ બાયે ળબ્દ ચે,
એટરે ‘આત્ભજયભય’ છ ેલ નલ ળબ્દ વછટલ એ ફશે તય) શં ુ ુયી ઔરું ચુ .ં ળયીય
ઔાભ આતું નથી અને શલે આલાં તેલાં ઔાભ થતાં નથી, એટરે ઉત્તયાધટભાં
અનીચ્ચાએ ણ નાચુ ટઔે એ કુફ ટુઔં ાલલી ડે ચે. કેય, ુયી થઈ ળઔી, એ છ ભટ
વાનુઔુ તથા અભુલ્મ અઔસ્ભાત! ત ભીત્ર, કુફ કુફ બાલબીની ને વાબાય વરાભ!
યજા ત્માયે શલે દીરફય, અભાયી લાત થઈ ુયી! (નાથારાર દલે)
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29

અધ્મામ – 7

ઔેટરાઔ નોંધાત્ર પ્રવંખ
આ ચે અન્તીભ અધ્મામ : લીદામ! અશીં શં ુ ઔેટરાઔ નોંધાત્ર પ્રવંખ ટાંઔું
ચુ .ં ‘નોંધાત્ર' એટરે ઔની દૃષ્ટીએ? એલ પ્રશ્ન થામ. અરફત્ત, એ ભાયી ઔે એઔરાની
દૃષ્ટી ત નથી છ; ઔાયણ ઔે એઔ ઔયતાં લધુ રેકઔએ તે કુફ ઉભઔાબેય આરેખ્મા
ચે. એટરે શં ુમ ભાની રઉં ઔે, ‘નોંધાત્ર' છ ખણામ.. ફીછુ ં ઔે, અશીં ભેં ‘ટાંઔુ ચુ 'ં –
ળબ્દપ્રમખ ઔમો ચે, તે શે તુુય વય છ ચે : આ પ્રવંખ પ્રથભ ુરુ એઔલઙનભાં
આરેકામેરા આત્ભઔથાલત્ પ્રવંખ નથી, અશીં ‘શં ુ' ત્રીજા ુરુ ફશુલઙનભાં છ
ફશુધા ઉલ્લેકામ ચે.
શલે ત્રીજી કુફ ભશત્ત્લની લાત: આ પ્રવંખભાં ભાયી પ્રળંવા ચે, છ ેને ભાટે
એલ વાધાય આક્ષે થઈ ળઔે ઔે, આ પ્રવંખ આત્ભપ્રળંવાના શે તુથી ટાંક્મા ચે. લી
એ અન્મ દ્વાયા લણટલામેરા શઈ, એભાં અલ્ અતીળમક્તી છ ેલું ણ પ્રતીત થામ ત
ક્ષભા ઔયળ છ, ભીત્ર! આભ ત આત્ભઔથાભાં ચીલત્તી આત્ભપ્રળંવા ત આલે છ;
ઔાયણ ઔે એના નામઔભાં ઔંઈઔ જાશે ય છનતાને છણાલલા છ ેલું શમ, અનુઔયણીમ
શમ, ત એ પ્રળંવનીમ છ શમ ને? શા, એભ ઔયલાભાં ભમાટદા, વંમભ, લીલેઔ,
ઓઙીત્મ જાલલાં જોઈએ (ણ એ ત ભેં જાતે છ ે પ્રવંખ આરેખ્મા શમ તેભાં)!...
ફાઔી આકા છખત વાશીત્મભાં શજી ઔઈએ છ આત્ભનીન્દા વબય આત્ભઔથા રકી
નથી! ઔઈ આત્ભઔથાભાં ભેં અદ્યાી એલું નેખેટીલ નીલેદન ત નથી છ લાંચ્મું ઔે, ‘શં ુ
ભુયક ચુ ,ં ડપ ચુ .ં ખધેડ ચુ ,ં રુચ્ઙ ચુ ,ં રમ્ટ ચુ .ં ..લખેયે.' ભતરફ ઔે અશીં
આત્ભપ્રળંવાને વંમખાધીન ખણલા લીનન્તી!
એઔ લધુ સ્ષ્ટતામ અત્રે ઔયી રઉં ઔે, આ આત્ભઔથા શં ુ ુયા ભુક્ત અને
વળઔત તભનભનથી મથેચ્ચ રકી ળક્મ નથી, અને એભ ઔયલાભાં નક્કય ખંબીય
ભુશ્ઔેરી ચે છ : શં ુ કુફ રાંફુ જીવ્મ અને લી ચેઔ અન્તઔાે છ (91ની લમે) આ
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રકલા ભાટે ભન ભક્કભ ઔમુાં : એટરે જો શં ુ ફધું છ લીખતે રકલા ફેવું ત એઔ ઔયતાં
લધુ બાખભાં ‘ગ્રંથ' રકલ ડે! એ ભાયી ળક્તીફશાયની અનુઙીત શોંળ ઠયે . એટરે
અન્તઔા શઈ, છયા ઉતાલે આ ઔથા આટલી ડી ચે. ળાયીયીઔ ળક્તી ણ શલે
ઔાભ આતી નથી. આ ત સ્નેશીછન નાનુબાઈના આત્ભીમ આગ્રશ પ્રેયીત
પ્રેભપ્રવાદી છ ેલું ચે. એટરે ણ આલા તૈમાય પ્રવંખ ટાંઔી છ રઉં ચુ .ં ત ક્ષભામાઙના
અને અરલીદામ!
શલે એલા આ ઔેટરાઔ પ્રવંખ :

યભણ ાઠઔન તરવરાટબમો પ્રેભ
યભણબાઈનાં પ્રઔૃ તી અને વ્મક્તીત્લ છ ઔંઈઔ એલાં શતાં ઔે, સ્ત્રી તેને
અન્તયથી ભભતા અટતી. ઙક્કવ તફક્ક ે, ઉંઙા આદળટધાયી, બાલનાળાી અને
વુરુઙીઙાશઔ એલા યભણબાઈ આલા સ્નેશવમ્ફન્ધને બાગ્મે છ દેશવમ્ફમ્ધ વુધી
શોંઙલા દેતા; ણ એ છુ દી લાત ચે. અત્રેન ભુદ્દ ત એ ચે ઔે, ળું વદામ સ્ત્રી છ
યભણબાઈ પ્રત્મે સ્નેશલીશલ ફનતી? અને ળું યભણબાઈ વદામ અલીઙ,
નીભોશી, તટસ્થ તથા સ્લસ્થ યશે તા? ના, તે ણ ભાણવ ચે, એટરે એલું ત ફને
છ ઔેભ? યભણબાઈ ણ ઉત્ઔટ પ્રેભભાં ડ્યા છ ચે, અને ભયણતર જુમાટ ચે; યન્તુ
એલા જુયાાભાંથીમ ઔલીતા જભતી, છ ે કયે કય ઉંઙી ઔાવ્મયઙનારુે ુયી ભાણલા
છ ેલી ચે. અત્રે એ ટાંઔીએ, છ ેથી પ્રતીતી થામ ઔે યભણબાઈ ઔેલ ઔલીહૃદમના છ
નથી; પ્રેભી હૃદમના ણ ચે અને વછટઔ ઔલી ણ ચે –શતા ત કયા છ. એઔ ગટના
1940ની વારની : યભણબાઈ પઔત 18 લટના અને ફારીઔા ઔદાઙ 14–15ની.
ઔરાીની છ ેભ યભણબાઈ એ ફાાના ઉત્ઔટ પ્રેભભાં ડ્યા. જ્માયે ેરી ભુગ્ધ
ફારીઔાના હૃદમની લાત ત એ જાણે! ણ ઔભવે ઔભ એઔ ભીરનભાં ત શે ર એ
ફારીઔાએ, એ ભુગ્ધાએ છ ઔયે રી. અને એ માદખાય પ્રવંખની માદખાય ઔલીતા
યભણબાઈએ યઙી : ફન્મું એલું ઔે વુયતની ત્માયની તાી ઔાંઠ ે એઔાન્ત ઙાટીને
ફાંઔડે, યભણબાઈ એઔરા પ્રઔૃ તીને નીશાતા અને ભાણતા ફેઠા શતા. ત્માં ાચથી
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એઔદભ ઙુઙા ઔઈએ આલીને એનાં ખોય, વુઔુભાય આંખા લડે એભની આંક
દાફી દીધી, તે લકતના યભણબાઈ ેરી ભુગ્ધા ઔયતાંમ લધુ ભુગ્ધ અને ળયભા,
ઔળું ભીઠુભ
ં ીઠુ ં ફરી છ ળક્મા નશીં ! ેરી ફારીઔામ સ્તબ્ધ. ચેલટે ‘જાઉં ચુ 'ં ઔશીને
એ ઙારી ખઈ અને ચી યભણબાઈને ઔાવ્મ સ્પુમુાં :
વંધ્માટાણે યલી ઉદધીભાં સ્નાનની ભછ ભાણે,
યાત્રી ઔેયા અવીત દુઔુરે તેછચાંટા ઉયાડે.
ભન્દંભન્દં વયતી વયીતા ાવથી વીન્ધુ શૈ મ,ે
છેલી ધીયે અયલ ખરે ઙારતી ાવ આલી...

ફારીઔાએ આલીને આંક દાફી, ચી ફન્ને વાલ ભુઔ;ણ એ ફધી
ંક્તી બુરાઈ ખઈ ચે...એટરે ઔાવ્મની અન્તીભ વાયરુ, ઙટરુ ંક્તી :
ફરી તું ઔે, ‘છઈળ શંુ શલે...'
શાસ્મ રુખ્કું ઔયીને,
ફરી ગ્મ શંુ ‘ફવ?', નલ ઔયી આગ્રશની ધભાર...
ઔેલું ેરું ભીરન–ભધુરું? ભુંખ,ું વુક્ક,ું ફધીય!
ને ઔેલી આ લીયશઔટુતા યમ્મ, લાઙાર, (અ) ધીય?

આ છ ફારીઔાનાં ઔેલ દળટનાથે યભણબાઈ ઔરાઔ વુધી એના ળાાથી
ગયે છલાના યસ્તે પ્રતીક્ષાગેરા કડા યશે તા. ફાા ત ખડાખડ ઔયતી ખાડીભાં
વડવડાટ વાય થઈ જામ, ઔલઙીત્ છ આંકથી આંક વસ્ભીત ભે. આ તરવાટનું
ઔાવ્મ ણ તેએ યચ્મું :
ઉબ ચુ ં આ યસ્તે,

*
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ળાશ્વતીને વશાયે
યભણબાઈ એઔ લકતે જ્માં યશે તા શતા ત્માં ફાછુ ભાં એઔ પે ભીરી યશે લા
આવ્મુ.ં એભાં ફાય – તેય લયવની એઔ ફાઔી શતી, છ ે ાડળીદાલે યભણબાઈ –
વયછફેનને ત્માં આલલા–છલા રાખી. ફાઔીને ખીતન, વંખીતન અને નૃત્મન
ળક. યભણબાઈ તથા વયછફેન ફન્ને નૃત્મ–વંખીતનાં પ્રળંવઔ અને ઔૉરેછભાં
પ્રાધ્માઔ તથા પ્રાધ્માીઔા. ફાઔી એલી આ ળાશ્વતી સ્લાબાલીઔ યીતે છ
યભણબાઈનાં સ્નેશ, ઔાજી અને લીદ્વતાથી પ્રબાલીત ફની. ‘યભણીમમ્'ભાં આ લાત
રકતાં. વમ્ાદઔશ્રી યછનીઔુ ભાય અશીં છયા અટઔીને રકે ચે : ‘યભણબાઈએ આ
ફાઔીને ફાય–તેય લયવની લમે યભાડેરી, એટરે ીતૃબાલ ણ વશછણે છન્ભી
ઙુક્મ શત.'
યભણબાઈએ ચઔયીનાં ભાતાીતાની ભંછુયીથી એઔ વંખીતઔરાવભાં તેને
દાકર ઔયી દીધી. વાથેવાથે ખુપ્તણે ળાશ્વતીને નૃત્મની તારીભ આલાનું ણ
ખઠલી દીધું શતુ.ં ઔાયણ ઔે યભણબાઈની ઔરાાયકુ નછયે જોઈ રીધું ઔે ફાઔી
નૃત્મ ભાટેની ઉત્તભ પ્રતીબા ધયાલે ચે. વભમના લશે લા વાથે યછનીઔુ ભાય ંડ્યા જ્માયે
પયીથી યભણ ાઠઔને ગેય લો ચી ખમા ત્માયે , યછનીઔુ ભાય એભ રકે ચે ઔે,
ળાશ્વતી ફાયભાંથી ફાલીવ લયવની, વુન્દય વૌંદમટ નીતયતી મોલના ફની ખઈ શતી.
ફી.એ. થઈ ઙુઔી શતી. ખીત અને વંખીત ત ઠીઔ; નૃત્મભાં ણ નીુણ થઈ ખઈ
શતી. તાના ખ ઉય ઉબી યશે લા ભાટેનું વાભથ્મટ ણ એણે ભેલી રીધું
શતું;એટરે ઔે નઔયી ઔયીને ઔભાણી ઔયલા રાખી શતી. યછનીઔુ ભાય રકે ચે :
‘ળાશ્વતીને છન્ભ આનાયાં છનઔછનની બરે છુ દાં; ણ તેનાં ઉચેય, ઔેલણી
ાચની યાતદીલવની ભશે નત ઔયનાય અને બખ આનાય ‘વાઙાં છનઔછનની' ત
યભણબાઈ અને વયછફશે ન.'
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ળાશ્વતી ગ્રીનઔાડટ ધયાલતી ચઔયી શતી, તેથી જો તેની વાથે રગ્ન થામ ત
તાને યદેળ છલા ભે, એ રબ ઔઈ ણ ભુયતીમા ભાટે ભટી રારઙ શતી.
ળાશ્વતીની જ્ઞાતીભાં છબ્ફય દશે છ આલ ડે એલ ઔુ યીલાછ. આલા યીલાછની વાભે
યભણાઠઔના વંસ્ઔાયથી ઉભદા અને આદળટ લીઙાય ધયાલતી ળાશ્વતી કીન્ન યહ્યા
ઔયે . તાને યણાલલા ભાટે તાના ીતાએ વાભે ઙારીને દશે છ આલાનું જો
પયજીમાત શમ ત, તે ળાશ્વતીને ભંછુય ન શતું. એઔ ચઔય ભળ્ય. શે રાં ત
ભીઠીભીઠી લાત ઔયીને તે દશે છ રીધા લખય યણલા તૈમાય થળે, ળાશ્વતીના
ખીત–વંખીત અને નાટમલખોન અભ્માવક્રભ ુય થામ ત્માં વુધી યદેળ છલાનું
નાભ ણ નશી રે' (ત્માયે અભેયીઔા–ખભન ભાટે રઔ યજીસ્ટડટ રગ્ન તાત્ઔારીઔ
ઔયી–ઔયાલી દેતા.) એલાં એલાં લઙન તેણે આપ્માં. આથી ઔાખ ઉય એ ચઔયાનાં
ળાશ્વતી વાથે રગ્ન થમાં. (યજીસ્ટડટ)
રગ્ન યજીસ્ટડટ થમા ચી ચઔયાએ ત પ્રઔાશ્મું. ‘દશે છ ણ જોઈળે!'
અને યદેળ છલાની ઉતાલબયી તૈમાયીના અણવાય ણ આપ્મા.તેથી ળાશ્વતી યે
બયાઈ : ‘ફવ, આની વાથે ત રગ્ન નશીં છ !' એલ નીણટમ ઔયી, ગેયથી બાખીને
યભણ ાઠઔને ગેય આલતી યશી. શલે તે તથા યભણ ાઠઔ છુ દાં છુ દાં ખાભે યશે તાં
શતાં.
ગેયથી બાખેરી ળાશ્વતીને વંગયનાય તયીઔે શે રાં ળઔભંદ યભણબાઈ છ
નીલડે એ વાલ સ્લાબાલીઔ શતું. તેભણે ળાશ્વતી ભાટે એઔ ભાત્ર વરાભત ગય તે
યછનીઔુ ભાયનું એભ વભજીને ભદદ ભાટે યછનીઔુ ભાયને પન ઔમો. ત યછનીઔુ ભાય
ંડ્યા તથા તેભના લાતાટઔાય ત્ની તરુરતા દલેએ ળાશ્વતીને તાની ફાંશભાં વભાલી
રીધી. તેભને ભન છ ેલી તેભની ુત્રી તછટની એલી છ ળાશ્વતી શતી!
આ ફાછુ ળાશ્વતીનાં ગયલાાં ઉશ્ઔેયાઈ ખમેરાં : રીવ પયીમાદથી
ભાંડીને ળાશ્વતીને ળધલાનાં ફધાં ઔાટરાં ત્રાછલાભાં ભુઔાઈ ખમાં શતાં. જો ઔે
ઙતયપથી ફાયી–ફાયણાંથી કુલ્લા અને શલા ઉજાવલાા યછનીઔુ ભાય ંડ્યાના
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પરેટભાં ણ જાણે ળાશ્વતી અબેદઔીલ્લાની ભાપઔ વુયક્ષીત શતી અને વશી વરાભત
ણ શતી.
લાત આટરે વુધી ત ઠીઔ; ણ ળાન્ત લાતાલયણભાં અને બયઉંગભાં
પટાઔડ પુટે અને જફઔીને જાખી છલામ એલી એઔ ઔટની લાત ફની : ળાશ્વતીના
ીતાએ કટ તાય ઔયીને યભણબાઈને તાને ખાભ–તાને ગેય ફરાવ્મા. અને
શીમ્ભતફાછ તથા ‘પયછફાછ' યભણબાઈ ઉડ્યા ણ કયા!
ળાશ્વતી ગેયથી બાખી તે ચી ળાશ્વતીના ફાે યભણબાઈને અછુ ખતા
ત્ર રકેરા. એ ચી, તાય ભળ્યા ચતાં ‘ઔાંઈ તેભને ખાભ ન છલામ' એલું વીધુવાદું
ખણીત ભાંડે ત તે યભણબાઈ નશીં! અને....
‘એ રઔને આડીઅલી ઔઈ ઔુ ળંઔા ન શતી; ઔાયણ ઔે એ યભણબાઈના
ળાશ્વતી વાથેના ુત્રીલત્ વમ્ફન્ધની લીત્રતા ત વોએ સ્લીઔાયી શતી. ણ ભાત્ર
એટર છ લાંઔ એ ાઠઔદમ્તીન ઔે એભણે અણખભતા રગ્નની લેદી યથી
ળાશ્વતીને બાખી ચુ ટલાભાં ભદદ ઔયી શતી.' – આટરું રખ્મા ચી, યછનીઔુ ભાય
ંડ્યાએ ુસ્તઔભાં એભ ણ રખ્મું ચે ઔે, ‘છુ , યભણબાઈની કાનદાની! ળાશ્વતીને
ભાયે ગેય ભેં આળય આેર, આભ ચતાં યભણબાઈ ભારું નાભ ઉગાડું એટરા ભાટે
ાડતા ન શતા ઔે તેભને ડય શત ઔે ભારું નાભ કુરતાંની વાથે છ ેરા રઔ ભને
ાતાભાંથી ળધીને કતભ ઔયી નાકળે.'
આણે લાત ઔયી ખમા ઔે, ળાશ્વતીના ફાે યભણબાઈને કટ તાય ઔયીને
ફરાવ્મા; ણ ચી, ત્માં ળું થમું એ લાત ઔશે લાની શછુ ફાઔી ચે. ળાશ્વતી
યછનીઔુ ભાયના ગયભાં ત્રીવ દીલવ ઔયતાં ણ લધાયે લકત યશી, તે દયભીમાન
ઉતયે રા ઙશે યે અને જાણે અયધઅયધ લછન ખુભાલી ઙુઔેરા યભણબાઈ
યછનીબાઈને ગેય આવ્મા. ત્માં યભણબાઈએ વાલ વશછ બાલે તાની છ ે
આફીતી વ્મક્ત ઔયી, તે લીળે યછનીઔુ ભાયે રખ્મું ચે : ‘ળાશ્વતીના ીતાએ ખાભની
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લચ્ઙે, તેભના ગયના શીંઙઔા ઉય છફયાફયના યભણબાઈને ગેમાટ શતા. છ ે જીબથી
‘યભણબાઈ...યભણબાઈ...' ળબ્દ વુઔાતા ન શતા એ છ જીબથી ખાન લયવાદ
લયવાવ્મ શત. ભાગ્મું ાણી ણ નશતું આપ્મું અને ઙંર ઉખાભીને એભને
ઠભઠયલા વુધીની લાત ણ આલી શોંઙી શતી. રીવ ફરાલીને ુયી દેલાની
ધભઔી અાલા ભાંડી શતી અને આ ગેયાભાં ખાભ આકું વાભેર શતું. આ એ છ
ખાભ ઔે જ્માં યભણબાઈ એઔટાણે ઉાડ્યા ઉડતા ન શતા, તે છ ખાભે એભને ખ
નીઙે ઔઙડી નાકલા ભાટે રફડધક્ક ે રીધા શતા.'
ચી ત લાત યાઔાષ્ટાએ શઙીં, યછનીઔુ ભાય રકે ચે: ‘ઔશી દ... ઔશી
દ...'ભાંથી વાલ નીઙરા ાટરે ઉતયી છઈને ‘ઔશી દે...' ઔશી દે... વા... .... ળાશ્વતીને
ઔમા તાયા ભીત્રને ગેય ચુ ાલી ચે?' એભ ઔશીને ઔાંઔયીઙા ઔયલાભાંથી ણ
ખાભરઔ અને ઔેટરાઔ રફયભુચીમા ાચા ડ્યા નશતા! યછનીબાઈએ એ લકતે
યભણબાઈ ઔહ્યું : ‘ઔશી દેલું શતું ને ભારું નાભ! ઔશી દેલું શતું ઔે જા અભદાલાદ,
યછનીબાઈને ત્માં! તભાયી ળાશ્વતી તેભના ગયભાં, એભના યીલાયભાં વરાભત ચે
અને રીરારશે ય ઔયે ચે. આ એભન પન નંફય ને આ ઠેઔાણં! ચડ ભને, અને ઔડ
એભને.'
આ લકતે યભણબાઈ ળું ફલ્મા એ કફય ચે? શલે તભને ઔશં ુ : તે
ફલ્મા, ‘યછનીબાઈ, તભારું નાભ કુલ્લું ઔયી દઉં એલ ઔાુરુ શં ુ નથી. ળયણાખતને
શં ુ તે આળય ન આી ળક્મ એ ત ઠીઔ; ણ એને આળય આનાયના ભાાને
વખાલનાયને દીળા શં ુ ઙીંધી ળઔુ ં? તભે ત અભને ફન્નેને જીલાડ્યાં! એ ઋણ
જીલનબય નશીં બુરામ.એના ઔયતાં શં ુ જાતે છ જાન દઉં એ છ ફશે તય.' ચી ત
યભણબાઈનાં ીતૃલત્વર ુત્રી–છભાઈ ળલટયી–ભુઔેળે ીતાના ફઙાલભાં વીધું
જમ્રાવ્મુ.ં તેના ઔુ ટમ્ુ ફની આફશલા છ એલી સ્નેશવબય ઉદાય શતી ઔે, આ
વભગ્ર તપાનભાં તેને યભણબાઈન ત ઔળ અક્ષમ્મ દ દેકામેર છ નશીં.
(ફાઔી એલામ પ્રત્માગાત ળઔમ ફને છ) એથી ઉરટુ,ં ભુઔેળઔુ ભાયે ત એઔ વાય
ભુયતીમમ ળધી ઔાઢમ ને ફાયફાય ળાશ્વતીનાં રગ્ન ણ ઔયાલી દીધાં.વભસ્મા
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એઔદભ શર! લધાયાભાં લી એ તી જ્ઞાતીન છ શત. કુફ વુળીક્ષીત ણ શત,
એટરે ફધું વમ્ુણટ અનુઔુ નીલડ્યુ.ં ભુઔેળે શીમ્ભતબેય ળાશ્વતીના ીતાને ણ જાણ
ઔયી, ત તેમ કુળકુળાર! તે વજ્જનની જ્ઞાતીભાં છ, આટર વુવછછ ભુયતીમ
અને તેમ લી લખય લાંઔડાએ (દશે છ લખય છ ) ભે છ ળાન? આભ વો વારું,
છ ેન અન્ત વાય!
અને ભાનળ? આટઆટરું ફની ખમા, લીતી ખમા ચી ણ યભણબાઈએ
પ્રસ્તુત યીલાય વાથે જીન્દખીબય ભધુય સ્નેશવમ્ફમ્ધ છ યાખ્મ. ‘જીન્દખીબય
એટરે ળાશ્વતીના ીતાના અલવાન વુધી!'

*
31

આલું ત ઔઈ ના ઔયે !
યભણબાઈને છમન્તબાઈ (છમન્ત ાઠઔ)ને ત્માં છલાનું ખભે. છમન્તબાઈ
વાથે ત એભને બયુય ભજા આલે, ફેમ બાઈ વતત કડકડાટ શવતા છ શમ!
યન્તુ આકું ઔુ ટમ્ુ ફ ણ બેખું ભીને ઔીલ્લર ઔયે .
..બાબી બાનુફશે ન ભાંદખીને રીધે થાયીલળ. લાતલાતભાં એભણે
યભણબાઈને ઠઔ આપ્મ. ‘યભણબાઈ, તભાયા દાંત ઔેભ ઔાા ડી ખમા? છયા
ઔાજી યાક!'
યભણબાઈએ બયભાં છ લીઙાય ઔયી રીધ, અને છલાફભાં ફલ્મા,
‘વીખયે ટ ીલાના ઔાયણે શળે.'
બાબી ઔશે , ‘ફી એ વીખયે ટ! ચડી દને!'
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યભણબાઈ ઔશે , ‘શલે ચડી છ દેલી ચે...'
શલે, વાઙી શઔીઔત ત એલી શતી ઔે યભણબાઈ ત દાંતનું ઙઔઠુ ં શે યે
અને તે એટરું છ સ્લચ્ચ યાકે, ઔમાંમ એઔ નાનઔડમ ડાગ નશીં! ણ યભણબાઈ
બાબીની ભનદળા વભજી ખમા ઔે થાયીલળ બાબીને છયા લડીરણં ફતાલલાનું
ભન થમું શળે, ઔદાઙ આલું ઔંઈઔ ઔશીને તાન સ્નેશબાલ ણ દળાટલલ શમ લખેયે.
એટરે બાબીનું ભાન અને ભન એભણે ફયાફય જાલી રીધું. ફાઔી, યભણબાઈ ત
એટરી ફધી વીખયે ટ ણ નથી છ ીતા.

*
એ છ દીલવન ફીજો પ્રવંખ : ઙી. પ્રાઙી ઔશે , ‘યભણઔાઔા, તભે કયા!
તાની છ લીરુદ્ધ રકી આપ્મું. એલું ત ઔઈ ના ઔયે !' (પ્રાઙી ઔલી છમન્ત ાઠઔની
ોત્રી)
લાત જાણે એભ ફનેરી ઔે, બત્રીજી ઙી. પ્રાઙી મુનીલવીટીની ઔઈ ડીગ્રી
ભાટે રગુળધનીફન્ધ તૈમાય ઔયી યશી શતી. છ ેન એઔ લીમ શત : ‘વાશીત્મઔાય
યભણબાઈ ાઠઔ' ઙી. પ્રાઙીએ ઔાઔાની ભદદ ભાંખી ત, ‘લાતાટઔાય યભણ ાઠઔ'
ફાફતભાં, કુદ યભણબાઈએ છ રકી આપ્મું ઔે, ‘યભણ ાઠઔભાં ભુ લાતાટઔાય
તયીઔેની ઔઈ નીજી પ્રતીબા શમ, એભ પ્રતીત થતું નથી. યન્તુ તેની
અનુઔયણળક્તી છફયછસ્ત, એટરે અભુઔતભુઔના અનુઔયણરુ લાતાટ તેએ
રકી, છ ેભાંની અભુઔ વાયી ણ નીલડી આલી. દા.ત. તેની ળરુઆતની લાતાટ
ન્નારાર–ેટરીઔયના ઙખ્કા અનુઔયણરુ ચે, જ્માયે ચીની યઙના વુયેળ
જોળી–ળૈરીનું સ્ષ્ટ અનુઔયણ ચે. એથી છ ખુછયાતી વાશીત્મભાં લાતાટઔાય તયીઔે
યભણ ાઠઔ રાંફું ટઔી ન ળક્મા લખેયે.'
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ઙી. પ્રાઙી વભક્ષ સ્ષ્ટતા ઔયતાં, યભણબાઈએ ઔહ્યું ઔે, ‘તાયે એઔ
ળધનીફન્ધ રકલાન ચે, એટરે એભાં ઔંઈઔ ભોરીઔ વંળધન છ ેલુંમ આલલું જોઈએ
ને? ઔેલ એઔરાં લકાણ ઔયે , એથી નીફન્ધ ળબે નશીં...'
મુનીલવીટીવભક્ષ અને ચી વભીક્ષાથે અગ્રખણમ વાક્ષય વભક્ષ પ્રસ્તુત
થનાયા એઔ ળધનીફન્ધભાં, તાની ધયાય લીરુદ્ધ એલું તે છ રકી આે તે
યભણબાઈ છ!

*
32

રગ્નભાં ભશે ભાનનું ળું ઔાભ?
છમન્ત ાઠઔ એટરે ઔે યભણ ાઠઔના ભટાબાઈ, તેભના ભવીમાઈ બાઈ
ઉળનસ અને રેકઔ–ત્રઔાય ઙન્દ્રઔાન્ત ંડ્યા એ ઙાયે મની જીખય જોડી. ળલટયીએ
તાની ભેે જીલનવાથી તયીઔે તીની વન્દખી ઔયી રીધી એટરે યભણબાઈએ
રગ્ન ઔયાલી આપ્માં. ઙન્દ્રઔાન્ત ંડ્યા નલવાયીભાં અઙાનઔ યભણબાઈને યસ્તાભાં
બેટી ખમા, ત્માયે ઠઔ આતાં ઔશે ચે : ‘અલ્મા, ળલટયીના રગ્ન ઔમાાં અને અભને
કફય વુધ્ધાં ન આી?' ત યભણબાઈ ફલ્મા : ‘રગ્નભાં લય અને ઔન્મા વીલામ
ફીજાનું ળું ઔાભ? એભાં લી કફય ળેની આલાની?'
33

નલ ‘નભટદ'
ઔૉરેછભાં ઙં.ઙી. ભશે તા રીકીત ‘નભટદ' નાટઔ બછલલાનું નક્કી થમુ.ં
(1944) અધ્માઔ શ્રી. શીયારાર ખદીલાાએ નભટદના ાત્ર ભાટે કાવ યભણબાઈ
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ઉય છ વન્દખી ઉતાયી, યભણબાઈએ નભટદનું ાત્ર આફાદ યીતે બછલી
ફતાલીને તે ાત્ર ભાટે તેભને વન્દ ઔયનાય પ્રા. શીયારાર ખદીલાાન નીણટમ
મથાથટ વીદ્ધ ઔમો. આભ નભટદ તયીઔે યભણબાઈન અબીનમ કુફ લકણામ.
ખદીલારા વાશે ફ યભણ ાઠઔના ઙાશઔ, તે ત ધન્મ ધન્મ !
જાણીતા નાટમલીદ અને રેકઔ શ્રી. શઔુ ભત દેવાઈએ થડા ભાવ શે રાં
(1902) એઔ અકફાયભાં રખ્મું શતું ઔે, ‘ઙં.ઙી. ભશે તા રીકીત ‘નભટદ' નાટઔની
બછલણીભાં યભણ ાઠઔે, ચેઔ 1944ભાં, નભટદની ભુખ્મ બભીઔા બછલેરી. તે શજી
આછ ેમ અઠ્ઠાલન લટ ચીમ બુરી બુરાતી નથી, યભણની એ ાગડીધાયી નભટદ–
ચફી નછય વભક્ષ તયલયે ચે...લધુભાં રકે ચે : ‘ત્માયથી ‘વલાઈનભટદ' તયીઔે તભારું
સ્થાન ભાયા દીરભાં અંઔીત ચે, છ ે સ્થાન તભે ‘લીલેઔફુદ્ધીલાદી’ તયીઔે તન્દુયસ્ત
વભાછના વછટન ભાટે પ્રદાન ઔયી યહ્યા ચ, તેથી લધુને લધુ ભાનપ્રદ ફનતું યહ્યું ચે.'

*
34

વોથી ભટ આનન્દ ફીજાને આનન્દ આલાન
યભણબાઈ ઔશે ચે : ભીત્ર ભને ગણીલાય વરાશ આે ચે : બાઈશ્રી, રઔ
તભાયી બરભનવાઈન રાબ ઉઠાલે ચે. ત્માયે શં ુ ભનભાં છ છલાફ આું ચુ ં :
‘દસ્ત, આલી વરાશ આનાયા, તભને કુદને છ ભાયી બરભાનવાઈન ઔેટર
ફધ રાબ ભે ચે! ત અન્મને ણ થડ રેલા દ ને! શં ુ ફયાફય વભછત શઉં ચુ ં
ઔે, અભુઔતભુઔે ભાયી બરભનવાઈન રાબ રીધ; યન્તુ એલ તેભને રાબ આલાન
ભને આનન્દ આવ્મ તેનું ળું? એન અથટ ત આકયે એલછ થમ ઔે ભાયી
બરભનવાઈન રાબ ત કુદ ભેં છ ઉઠાવ્મ! ભાયી બરભાનવાઈથી ફેઉ ક્ષે જો
રાબ ઉઠાલી ળઔાત શમ ત એ ભાયે ભન ફેલડ આનન્દ ત કય છ ને?'
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સ્લેચ્ચાએ ચેતયાનાય, છ ે જાણે ચે ઔે, ભને રઔ ચેતયે ચે, તે લાસ્તલભાં ઔદીમ
ચેતયાત નથી!
વંવાયભાં આનન્દ જાતજાતના ચે; યન્તુ વલટથી ઈષ્ટ, વોથી ભટ, વો
આનન્દભાં નીદો આનન્દ ત ફીજાને આનન્દ આલાન આનન્દ ચે, એભ
યભણબાઈ ભાને ચે. ભંખુ ચઔય દુધ આલા આલે અને શં ુ તેને વીંખઙણા કલડાલું,
ઔીઔીફશે નને તેભના ફાંધેરા ખાય ઔયતાં રુીમ – ફે રુીમા લધાયે આી દઉં,
ઙન્દુ ખાંડાને ફાદળાશી ઙાના ઙારીવ ૈવા અલાયનલાય આત યશં ુ , ટાલાા ઔે
ટારીને શક્કના આત શઉં એભ ાંઙ–દવ રુીમા ઉચીના આું, ખભે તેલું
અખત્મનું ઔાભ યજતું ભુઔી ફાઔ વાથે યભલા ભાંડું ઔે તેભનું ઔાભ ઔયી આુ.ં
ળાણા રઔ ઔશે ચે ઔે, ‘તભે રઔને આ ફધી કટી ટેલ ાડ ચ.' યન્તુ ેરા
વલટના ઙશે યા ઉય ક્ષણબય ઙભઔી છત આનન્દ જોઈ, જીલનની વાથટઔતા
અનુબલલાની ઔુ ટલે ભને ડી ખઈ ચે તેનું ળું? એ આનન્દ જો શં ુ ખુભાલી ફેવું ત
ભૈત્રેમીની છ ેભ, પ્રશ્ન થામ ઔે, ‘છ ે વુલણટ ભને આનન્દ ન આી ળઔે, ભનને પ્રવન્નતા
ન આી ળઔે એ વુલણટને શં ુ ળું ઔરું?' શં ુ એઔર–એઔર ભાયા ગયભાં ભીષ્ટાન્ન
ફનાલીને જાટુ,ં એન જીબને રાખેર સ્લાદ ત ગડીબયભાં વયી જામ. જ્માયે
ઔઈને કલડાવ્માન આનન્દ, તજ્જન્મ સ્નેશબાલ ઔેલ ુન ુન યભાંઙ છખાડત યશે !
(યભણબાઈના સ્લબાલની આમ એઔ લીળીષ્ટતા.)

*
35

યભણબાઈની ઉગ્રતા ?
ખાભની ભખનરાર એન્ડ ઔમ્ની બાંખી ડી. યભણબાઈએ ત્માયે આ
ભાણવને એઔ શજાય રુીમા ઉચીના આેરા. ાટી ફેવી ખઈ એ લાતન ળશે યભાં
આત્ભજયભય

http://govindmaru.wordpress.com/

229

ખણખણાટ ળરુ થતાં, વયછફશે ન યભણબાઈને ેરા ાવે શજાય રુીમાની ઉગયાણી
ઔયલા ભઔરે અને યભણબાઈ ઔશે ચે ઔે, ‘શં ુ ઙા ીને ાચ આલુ,ં ફીછુ ં ળું ઔરું?
ૈવા તેની ાવે શમ છ નશીં ત્માં?' તે લકતના શજાય એટરે આછના રાક!
આભ ને આભ દીલવ લીતતા ઙાલ્મા. યભણબાઈની સ્થીતી આભ છુ 
ત વુડી લચ્ઙે વાયી છ ેલી ! રેણા ૈવા આલે ઔે ન આલે તેન યભણબાઈને એલ
કાવ શયકળઔ નશીં, એલ તેભન સ્લબાલ; યન્તુ વયછફેન આઔાં–ઉતાલાં
થઈને ણ, ઉગયાણી તાલી આલલા દફાણ ઔયે . ફીઙાયા યભણબાઈ આકયે ઔયે
તમ ળું ઔયે ? એઔલાય યભણબાઈએ છઈને ેરાને ઔહ્યું : ‘બાઈ, શં ુ ણ જાણં ચુ ં ઔે
તું અત્માયે ભુશ્ઔેરીભાં ચે. તું એઔ ઔાભ ઔય. ભને એઔ શજાયન ઙેઔ રકીને આી દે.
શં ુ તાય એ ઙેઔ વયછફેનને ગેય છઈને ફતાલી દઉં એટરે ભાયી ત જાન ચુ ટે! ઙેઔ
શં ુ ફેંઔભાં નાકું ઔે ન નાકુ,ં તે ઔાંઈ તે જોલાનાં નથી. તેભને ભનભાં ળાન્તી થઈ
જામ! આ લાત આણા વીલામ ઔઈ નશીં જાણે. એઔ તું, એઔ શં ુ અને એઔ
ઉયલા તાય બખલાન!'
યભણબાઈ ઔશે ચે ઔે, ભેં ભારું લઙન ાી ફતાવ્મું. ઙેઔ ભેં વયછફશે નને
ફતાલી દીધ અને લાત ુયી થઈ ખઈ. ણ ચી આ બાઈએ ‘ઈપ્ઔ' ટુથેસ્ટની
એછન્વી રીધી. વયછફશે ન ઈપ્ઔ ટુથ ેસ્ટનાં ફન્ધાણી.યભણબાઈ આ બાઈની
દુઔાને છઈ ઙડ્યા અને ટુથેસ્ટન બાલ ુછ્. ેરાએ એઔન બાલ રુા. 6/- ઔહ્ય.
યભણબાઈએ ચ ટુથેસ્ટ કયીદ ઔયી, છ ેના થતા શતા રુીમા ચત્રીવ, ણ
યભણબાઈના કીસ્વાભાંથી ાંત્રીવ છ રુીમા નીઔળ્યા. ેરાએ રુીમા શાથભાં રેતાં
ઔહ્યું : ‘લાંધ નશીં, યભણબાઈ, એઔ રુીમ આલતાં–છતાં આી છજો!'
યભણબાઈ ત સ્તબ્ધ છ! ળું આ એ છ ભાણવ ઔે છ ેને ભેં શજાય રુીમા
ઉચીના આપ્મા શતા, તે ત્નીને કટ ઙેઔ ફતાલીને, ત્નીને ચેતયીને છતા ઔમાટ! તે
છ ભાણવે આછ ે એઔ રુીમા ભાટે ‘ઔાંઈ લાંધ નશીં...' એભ ઔશીને તાની ઉદાયતા
ફતાલે ચે!
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યભણબાઈએ ચી ભીત્ર ખાંડબ
ુ ાઈ વાથે ેરાને ઔશે લયાવ્મું ઔે, ‘શં ુ, તું અને
તાય બખલાન જાણે – એ ળયત આછથી પીટ્ટવ
ુ ! શં ુ ફધાને છ શલે ઔશે ત પયીળ.'
આને ળું યભણબાઈની ઉગ્રતા ઔશીળુ?ં

*
36

ઔીળયલમે ‘ક્રાંતી'!
નાસ્તીઔતાના લીઙાય, ફાણભાં વભછનું પ્રાખ્ થમું ત્માયથી છ. એઔ
પ્રકય નાસ્તીઔ તયીઔે આછ ે ખુછયાત ત ળું તેભને જાણનાયા દેળયદેળના અને
દયીમાાયના રઔમ કે. આ રક્ષણ પ્રથભ પ્રખટ ઔયનાય એઔ પ્રવંખ : એટરે
ઔીળયલમે એઔ ડીફેટભાં યછુ થમેરા યભણના લીઙાય :
યભણે ઔહ્યું : ‘ખીતા એટરે ળું ચે? ભને ત ઔૃ ષ્ણના તભાભ લીઙાય ઔયતાંમ
શે રા અધ્મામભાં અછુ નટ ે ઔયે રી દરીર લધુ ભુલ્મલાન અને વભછદાયીબયી રાખે ચે.
શં ુ ત એભ ભાનું ચુ ં ઔે ‘ખીતા' ત રડાલી ભાયલાન એઔ ભટ ફધ ચે. અછુ નટ ની
લાત ળું કટી શતી? રડીને ળ પામદ? રશી યે ડીને ળ પામદ? બરેને ઔોયલ
યાજ્મ ઔયતા!' યભણે એ લકતે વો પ્રથભ તાના એ લીઙાય એ યીતે યછુ ઔયીને,
ઔૃ ષ્ણને ઉતયતા ઙીતયી ફતાલતાં બ્રાહ્મણ ખુસ્વે થમા. યભણને ભાયલા રીધ. યભણની
જીન્દખીન યૅ ળનર લીઙાય વો પ્રથભ આ યીતે યછુ થમ અને ઔવટી ણ! (ન્દય–
વ લટની લમે)

*
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37

વુલણટઙન્દ્રઔન અસ્લીઔાય
અભદાલાદભાં, વામન્વ એન્ડ ઔલ્ઙયર વવામટીના ભુખ્મ અધીતી
શ્રી. યલજીબાઈ વાલરીમાનાં વુુત્રીએ તાના રગ્નભાં ીતા તયપથી ભનાય ઙોદ
તરા વનાન અસ્લીઔાય જાશે ય ઔમો, અને એ ઙોદ તરા વનાના ઙોદ
વુલણટઙન્દ્રઔ ફનાલીને વભાછના છુ દા છુ દા ક્ષેત્રે ઔાભ ઔયનાયી ઙોદ વ્મક્તીને,
તેની ઔાભ ઔયલાની શોંળ અને ધખળ લધે એ કાતય, ઔદયરુે આલ એલ
નીણટમ શ્રી. વાલરીમાએ ઔમો. એ લાતની યછુ આત ઔયીને ઔીતીફશે નના ીતા
યલજીબાઈએ છણાવ્મું ઔે, ‘યૅ ળનારીજભની પ્રલૃત્તીની ઔદયરુે એ વુલણટઙન્દ્રઔ
વલટપ્રથભ યભણ ાઠઔને આલ એલું અભે ભલડી વાથે ઙઙાટ ઔયીને નક્કી ઔમુાં
ચે.'
શ્રી. વાલરીમાન નીણટમ વોએ શટનાદ અને તાીના ખડખડાટથી
લધાલી રીધ. અને યભણ ાઠઔે ઙન્દ્રઔન અસ્લીઔાય ઔમો!
ચી યભણ ાઠઔ તાન પ્રતીબાલ આલા ઉબા થમા. તેભને આનન્દ
ણ થમ. આભ ચતાં, આ ઉમ્ભયે તેભને આલાં ભાન–વન્ભાન અને ઙંદ્રઔ–ઍલડોની
છરુય નથી એભ ઔશીને, ‘ઙન્દ્રઔ ભને આલાને ફદરે ભાયાથી નાની ઉમ્ભયના છ ે
રામઔ રાખે એભને આ ઔે છ ેથી તેભન ઔાભ ઔયલાન ઉત્વાશ લધે–એલ આગ્રશ
યાખ્મ. અને ઙન્દ્રઔન અસ્લીઔાય ઔમો!’

*
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ઔેટરાઔ છરદ અબીપ્રામ
ઔડદના નીલૃત્ત ળીક્ષઔ અને પ્રકય, વક્રીમ યૅ ળનારીસ્ટ રેકઔશ્રી એન. લી.
ઙાલડા રકે ચે ઔે, ‘યભણ ાઠઔે ભારું આકું જીલન રટાલી નાખ્મુ.ં ભને યભ
આસ્તીઔભાંથી નાસ્તીઔ ફનાલી દીધ!' તે ઔશે ચે, યભણબાઈની ઔરભભાં છ ે
સ્ષ્ટતા, લેધઔતા, નીડયતા, વાશવીઔતા અને તાઔીઔતા ચે તે અન્મભાં જોલા ભળ્યાં
નથી. જ્માયે યભણબાઈને રાગ્મું ઔે વાઙાં વુક, ળાન્તી, આનન્દ અને વુવ્મલસ્થા
બાયતભાં બાયતીમને ભે તેભ નથી, ત્માયે તેભણે ફેધડઔણે રખ્મું ઔે, ‘બાયતીમ,
બાયત ચડીને યદેળભાં છતા યશ! આ દેળભાં તભારું ઔઈ બલીષ્મ નથી.' ભેયે
દેળઔી ધયતી વના ઉખરે, ઉખરે શીયે ભતી, અને ભેયા બાયત ભશાન–ના નાયા
રખાલનાયા આણા દેળની ગેટાંળાશી દ્ધતી લચ્ઙે, આલ ઉદેળ આતું નીડય
ભંતવ્મ સ્ષ્ટણે ઔણ વ્મક્ત ઔયી ળઔે?
‘આણી ળાા–ઔૉરેજો દવ લટ ભાટે ફન્ધ ઔયી દ!' આલું ઔલ્નાતીત
ક્રાન્તીઔાયી લીધાન ઔયલું એ જાણે યભણબાઈની લીળીષ્ટતા ચે.
આણી લડીર ેઢી એનાં વન્તાનને નાતજાત, દશે છપ્રથા, અન્ધશ્રદ્ધા,
ઔુ યીલાછ અને વ્મથટ ક્રીમાઔાંડભાંથી ભુક્ત ઔયલાને ફદરે પવાલલા રાખી ચે, ત્માયે
યભણબાઈએ મુલાનને શાઔર ઔયી : ‘ભાફાની આજ્ઞા ભાનળ નશીં! તાની
લીલેઔફુદ્ધીને અનુવય!'
શીન્દુ–ભુસ્રીભ ઐઔમ ભાટે તેભણે આન્તયધભીમ રગ્ન ઔયલાની શીભામત
ઔયી.
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નાલટ યાછઔાયણી આ દેળભાં ઔદી ળાન્તી, સ્થીયતા, વુવ્મલસ્થા
સ્થાી ળઔલાના નથી એલું રાગ્મું, એટરે ‘આ દેળનું વંઙારન લીશ્વ વયઔાયને વોંી
દેલું’, એ છ ભાત્ર ઉામ ચે એલું છરદ લીધાન ણ તે ઔયે ચે!
ધભટના ઠેઔેદાય ચી ઉઠે એલું સ્ષ્ટ વુઙન યભણબાઈ ાઠઔે ઔમુાં ચે ઔે,
‘શલે આ દેળને ભન્દીયની છરુય નથી. ભન્દીયને ફદરે વંડાવ ફાંધ!' – આલા
રકાણથી આસ્તીઔ ઉશ્ઔેયામા; ણ ફીજી ફાછુ , ઉદાયભના ભયાયીફાુએ આ
અનુયધને લધાલી રીધ, અને એભ ળોઙારમ ભાટે ફાયડરીભાં એઔ કાવ ઔથા
મજી : આછ ે તારુઔાનાં ફાય ખાભભાં વુન્દય, વ્મલસ્થીત વંડાવ કડાં ચે!
લીલેઔુલટઔના ભુક્ત, યાત્રીમ જાતીમ વમ્ફન્ધને યભણબાઈ ‘વંજીલની'
ઔશે ચે. યાત્રીમ વેક્વભૈત્રી ભનુષ્મને સ્પુતી, ળક્તી અને નલજીલન ફક્ષે ચે એભ
યભણબાઈ ભાને ચે. શા, ઉબમની વમ્ભતીથી છ.
ખુછયાતભાં યશે લા ચતાં દારુફન્ધીન તે લાયંલાય તાના રેક દ્વાયા
લીયધ ઔયતા યહ્યા ચે. તે ભાને ચે : ‘દારુફન્ધી અનેઔ પ્રઔાયના ભ્રષ્ટાઙાયની,
અનીષ્ટની છનની ચે. દારુફન્ધી એ ભનુષ્મના વ્મક્તીસ્લાતન્ત્ર્મ ય વીધી તયા ભાયે
ચે...' ભાનલ–અધીઔાયન બંખ ચે!
યભણબાઈ ઔશે ચે : ‘ધભટ એઔ ફાછુ ઉત્તભ વદુદેળ આે ચે, જ્માયે
ફીજી ફાછુ , એ છ ધભટગ્રંથન લીયધાબાવ આણને ફશુ છ અઔાલી જામ ચે.
જ્ઞાતીલાદ, લણટબેદ, ફશુત્નીત્લ. આતતામીની શત્મા, સ્ત્રીજાતીનું શરઔાણં,
સ્ત્રીનીન્દા, ળુફરી, નયફરી, અથટશીન ઔભટઔાંડ અને ફખાડ, લશે ભ અને
અન્ધશ્રદ્ધા, સ્લખટ અને નયઔ, ા અને ુણમ, આત્ભા અને યભાત્ભા, બુત અને
પ્રેત છ ેલી અવત્મ, આલી આલી અધભ તથા અવાભાજીઔ ફાફતને ધભટ છ ુયસ્ઔૃ ત
ઔયે ચે!' ક્રીમાઔાંડ ઉય પ્રશાય ઔયતાં યભણ ાઠઔ રકે ચે : ‘શ્રાદ્ધ અને ીંડદાન
ધુતટ બ્રાહ્મણની મછના ચે. મજ્ઞ એ ધન–ધાન્મન ફખાડ ચે. ઔથા–ાયામણ વભમ
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અને ળક્તીન ફખાડ ચે. જ્મતી લીજ્ઞાન નશીં; યન્તુ શાનીઔાયઔ ાકંડ ચે.
ેટબયા ંડીતની ૈવા ઔભાલાની એ ફધી તયઔીફ ચે.'

*
39

દીનેળ ાંઙાર અને યભેળ ભદી
દીનેળ ાંઙાર રકે ચે : ‘યભણ ાઠઔે અન્ધશ્રદ્ધા, લશે ભ, ઔુ યીલાજો
લખેયેને ‘યભણભ્રભણ'ની એયણ ઉય ભુઔી લીઙાયના એલા ગણ ભામાટ ચે ઔે ફમ્ફ
પુટે ને અભુઔ ઙયવ ભાઈરના એયીમાને ચીન્નબીન્ન ઔયી નાકે, એભ વભાછના
અવયગ્રસ્ત લીસ્તાયભાં વન્નાટ ફરાલી દીધ ચે. એભના પ્રત્મેઔ ળનીલાયીમ
ધયતીઔમ્ એલા ધભાઔેદાય યહ્યા ચે ઔે જ્મતીી, તાંત્રીઔ, ધાભીઔ, રુઢીઙુસ્ત
અને અન્ધશ્રદ્ધાુના આકેઆકા એાટટભેન્ટ શઙભઙી ખમા ચે. યભણબાઈ
ાઠઔના આલા ફમ્ફબ્રાસ્ટથી અઔાઈ ઉઠેરા અવન્તુષ્ટએ લી બેખા ભી
‘ખુછયાત ભીત્ર'ની શી ઔયી. ઔેવ ણ થમા. પ્રેવનેમ ધભઔી ભી. ણ એ
એઔરલીય ુયી તાઔાતથી જજુભત યહ્ય. યીણાભે યૅ ળનારીજભન દીલડ શરલાઈ
છલાને ફદરે એની લધુ ને લધુ દીલેટ વખતી ખઈ.‘બક્તને ઔાયણે બખલાનનું
વન્ભાન થમું' – એભ ઔશીને દીનેળ ાંઙારે આણને એઔ વયવ ભાશીતી આી ચે :
‘વુયતની વત્મળધઔ વબાએ ‘યભણભ્રભણ' ઔૉરભની વપતા અને ઉમખીતાથી
પ્રેયાઈને ‘ખુછયાત ભીત્ર'નું વન્ભાન ઔમુ!ાં
યભેળ ભદી ‘સ્નેશવાખય' યભણબાઈન તેભની ુત્રી વાથેન લાત્વલ્મથી
બયે ર સ્નેશ અને દશીતયાં તછટની અને ભલ્શાય ભાટેનું ઉષ્ભાુણટ લાત્વલ્મ એટરે
જાણે ઉત્વલનું છ અસ્તીત્લ–એભ ઔશીને ુયસ્ઔાયે ચે, ત્માયે ચરચર પ્રેભથી
યવતયફ એલા યભણબાઈનું આ ફીછુ ં રુ વાભે આલે ચે.
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સ્નેશ–પ્રેભ – ભશત્ત્લાઔાંક્ષા અને વમ્પ્રાપ્તી – યભણાઠઔ
શભણાં છ (એપ્રીર – 2013) એલા છ એઔ સ્નેશીછન શ્રી. નયે ળ જોળીએ
ભને લાત ઔશી, ભાયે ભાટે કુફ વન્તટઔ તથા પ્રવન્નતાની લાત ઔે, ‘ભાભા, ભેં જોમું, શં ુ
આણા સ્લછનલતુ
ટ ભાં બયુય ગુમ્મ ચુ ,ં તભાયા સ્નેશીછનની ણ અલાયનલાય
ભુરાઔાત થતી યશે ચે. ક્માયે મ, ક્માંમ તભાયા લીરુદ્ધ મા તભાયી ટીઔારુે એઔ ળબ્દેમ
ઔઈ લડે ફરાત વાંબલા ભળ્ય નશીં! ઔઈ છ એલું ઔશે નાય ભળ્યું નશીં ઔે, ‘છલા
દ, એવા... ત નાસ્તીઔ ચે, અધભી ચે, રાઈન ફશાયન ભાણવ ચે...' ફધા છ તભાયે
ભાટે આદય–અશબાલથી મા ઔભવે ઔભ ળુબ બાલનાથી છ લાત ઔયતાં વાંબલા
ભળ્યા...' ભેં છલાફભાં ઔહ્યું ઔે, ફશુભતી યીઙીત તથા રઔ તભાયા લીઙાયને નશીં,
વ્મલશાયને છ ધ્માનભાં રેચ.ે
આ દીગટ જીલનભાં શં ુ ફીછુ ં ઔંઈ છ ઔભામ નથી, ઔદાઙ અખાઉ ણ
ઉલ્લેકી ખમ ચુ ં ઔે આછ ે અન્તઔાેમ (2014) ભાયી ાવે દુન્મલી દરત ફીરઔુ ર છ
નથી. : ન યઔડ, ન જલેયાત, ન છભીનજાખીય, અયે , છ ેભાં યશં ુ ચુ ,ં એ ગય ણ ભારું
નથી! ણ એલી તભાભ પ્રાપ્તીનું ફયાફય, ફરઔે ઙડીમાતું વાટું લાી આે એલ
બયુય રઔન બયુય પ્રેભ ભને ભળ્ય ચે. શં ુ ફાણભાં પ્રેભ–લાત્વલ્મથી દુ કદ
યીતે લંઙીત યહ્ય, છ ે વારું છ થમું; ઔાયણ ઔે પ્રેભનાં અબાલ–લંઙનાએ ભને પ્રેભગેર
અને પ્રેભા ફનાવ્મ. ભારું અન્મ પ્રત્મે વ્મલશાય ઔયલાની નીતી તે પ્રેભની યીતી! ભાયે
ઔઈ ળત્રુ નથી. શા, ઔઈ ભને ળત્રુ ભાને ત શં ુ રાઙાય! ફાઔી ભાયી વ્મલશાયની
નીતીન વીદ્ધાન્ત, ઔલી છમન્ત ાઠઔની છ ેરી ઔલીતાની જાણીતી ંક્તીભાં લણટલું
ત,
બઈ, ભાણવ ચે!
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યે ળનારીજભે ભને આત્ભનીયીક્ષણ–યીક્ષણ ઔયતાં ળીકવ્મુ,ં અને એભ
વાય ‘ભાણવ' ફનાવ્મ. ભાણવન ઔઈ ખંબીય–અખંબીય દ (મા અનુઙીત ઔૃ ત્મ)
ભાયા ભનભાં લવત છ નથી, ઔઈ ઔદાઙ ઔલઙીત્ ઔંઈઔ કટું ઔયી જામ તમ, ભાય
તેના પ્રત્મેન અબીખભ એ છ યશે લાન ઔે, ‘શમ એ ત બઈ, ભાણવ ચે!'
અને ભને ઔેલી અણધાયી યીતે વુકદ, ભંખર અઔસ્ભાતથી છ, અણધામાટ
ઙભત્ઔાયથી છ ઔામભી તથા પ્રખાઢ પ્રેભ ભી જામ ચે! એન એઔ ઙભત્ઔાયીઔ પ્રવંખ
લણટલું :
દવેઔ લટ ુલે ભને એઔ ધુન થઈ આલી : ફવ, ફાણભાં જોમેરાં તભાભ
સ્થ એઔલાય ુન જોઈ રેલાં, અને છ ે ફીરઔુ ર જોમાં છ ન શમ; ચતાં નાભ
વાંબીને શૈ માભાં માદખાય ફની યહ્યાં શમ, એલાં સ્થ ણ એઔલાય વાક્ષાત્–જોઈ
નાંકલા... આભેમ અતીતયાખ (નરેસ્ટેલ્જીમા) ભાયી ખંબીય ભાનવીઔ ફીભાયી ચે.
ભાયાં નલનલ બાઈ–ફશે નની, અને કાવ ત બાઈ છમન્તી (ઔલી ડ.છમન્ત ાઠઔ)ની
ઙીય લીદામે ભારું વલટસ્લ રુંટી રીધુ,ં શં ુ યંઔ, દુકીમાય ફની ખમ, તેનું એઔ વોથી
ીડાદામઔ ાવું ત એ ઔે, બુતઔાને લીલીધ વન્દબે લાખતી ખઠી ઔયલા ભાટે
આછ ે આ લીળા વંવાયભાં ભાયે ભાટે એઔ ણ સ્થાન યહ્યું નથી! અભે ફે બાઈ
બેખા ભીએ અને બુતઔાની છ ે અપરાતુન માદ ઔાઢી, કડકડાટ ‘અવહ્ય' શસ્મા
ઔયીએ, મા કેદ અનુબલીએ, ત્માયે જોનાયા ત તાછુ ફ થઈને જોમા છ ઔયતા...
શલે પ્રખાઢ તથા ઔામભી પ્રેભપ્રાપ્તીન ેર પ્રવંખ લણટલું : એઔ અઔલ્નીમ
તથા અદબુત, ભછ ેદાય અઔસ્ભાત :
ભાયી ઉમુટક્ત ધુની મછનાલળ શં ુ ફેત્રણ અઠલાડીમાં ભાટે ઔારર
(ંઙભશાર) છઈને યહ્ય. ને દયભીમાન, ભેં એઔ દીલવ નયે ળબાઈને ઔહ્યું ઔે, ‘ભેં
નાનણથી છ, ઔણ જાણે ઔેભ ઔળાઔ કાવ યવુલટઔ છન્ત્રાર ખાભનું નાભ વાંબળ્યું
ચે; ણ ઔદીમે એ જોમું નથી. ત ઙાર, એઔ દીલવ છન્ત્રાર છઈ આલીએ! જો ઔે
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ત્માં શં ુ ઔઈને છ કત નથી, એટરે ખાભભાં પક્ત ‘અથટશીન' એઔ ઙક્કય ભાયીને
ાચા આલી છઈળુ!ં '... એભ છન્ત્રાર શોંચ્મા, ત્માં લી નયે ળબાઈને માદ આવ્મું ઔે,
‘યાક, શં ુ અશીં એઔ ઔુ ટમ્ુ ફને કું ચુ ,ં ત એને ભી આલીએ!'
અભે એ રઔને ત્માં ખમા, ત એઔ બદ્ર ભશીરા ફયની ળાન્ત
નલયાળાભાં ફેઠાંફેઠાં ટીલી જોમા ઔયે . સ્લાબાલીઔ છ ભારું લીના યીઙમે ણ ઉઙીત
સ્લાખત ઔમુાં. તે લાતલાતભાં ઔશે , ‘ભાયી દીઔયીમ ઔલીતા રકે ચે... છયા જોઈ
આ, ઔેલી ચે એ ઔશ!' ભેં ઔહ્યું, ‘અત્માયે ત ભુશ્ઔેર. ણ એને ઔલીતા રઈને
વુયત ભઔરજો... ભાયા ભટાબાઈ છમન્ત ાઠઔ ત ભટા ઔલી ચે. અભે એની
યઙના જોઈને છણાલીળું અને પ્રત્વાશન મગ્મ છણાળે ત ભાખટદળટન ણ
આીળુ.ં '
ચી ત એ વુુત્રી, અથાટત્ ઔલમીત્રી નીતા દલેનાં ઔાવ્મ અભે જોમાં,
લાંચ્માં અને કુફકુફ કુળ થમા – એ ફારા ની ળંઔ પ્રતીબા વમ્ન્ન શતી – ચે અને
કુફ વયવ ઔલીતા વછે ચે. શભણાં છ એન એઔ વત્ત્લલન્ત ઔાવ્મવંગ્રશ પ્રખ્ ચે :
છ ે આણા વાશીત્મ વંખભે છ પ્રવીદ્ધ ઔમો ચે : (રી ખમાં નકળીક ભવભભાં)
લી આ ઔાવ્મવંગ્રશની તૈમાયી તથા એના પ્રઔાળનભાં ભાયી ગણી છ વક્રીમ વશામ
યશી ચે, એન ભને આનન્દ ચે. ચી, અભાય વમ્ફમ્ધ આભ ઔેલ વાશીત્મઔીમ છ
યહ્ય નશીં, ફરઔે આછ ે અભાયી લચ્ઙે ુરું સ્નેશવબય સ્લછનત્લ પ્રખ્ું ચે.
ણ આ વુબખ–વુકદ અઔસ્ભાતે ભાય સ્નેશર યીઙમ ઔેલ ઔલમીત્રી
નીલા વાથે છ ફન્ધાવ્મ એલું નથી, એનાં વભગ્ર ઔુ ટમ્ુ ફીછન ભાયા એઔદભ નીઔટનાં
સ્નેશીછન આછ ે ત ફની યહ્યાં ચે ઔુ ટમ્ુ ફના લડા શ્રી. ંઔછબાઈ દલે (ઙી.નીલાના
ીતા), ભાતા ઙી. વો. બક્તી (બખલતી), બાઈ પ્ુ વો. સ્લીટી લખેયે વલટ : વાલ
ની સ્લાથટ સ્નેશપ્રેભ અને સ્લછનત્લ... એઔ યભણીમ, ખભા નદીઔાંઠ ે લવેરું છન્ત્રાર
ખાભ ણ ભને કુફ ખભી ખમું ને ત્માં બયુય આનન્દ ઔમો.
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આભ ઉત્તયાલસ્થાભાં, અન્તઔાે છ ઔશ ને! શં ુ સ્નેશ–પ્રેભ–ભૈત્રીની
ભફરક ભુડી વાથે ફાંધીને લીદામ રઈ યહ્ય ચુ ,ં એન ભને યભ યીત ચે : ફધાં
છ સ્લછન ભને અન્તયથી ઙાશે ચે, ભાયી પીઔય ઙીંતા ઔયે ચે, ને ઔેટરી અદ્બુત
આનન્દગટના! (કુદ શ્રી. નયે ળબાઈ–નન્દીનીફશે ન ણ તેભાંના છ સ્નેશીછન).
આલાં ત અન્મ ણ વયવ–વુન્દય સ્નેશીછન ભને ભળ્યાં ચે. ઉયાન્ત, ભીત્ર!
ભીત્રથી ત ફવ, ધન્મધન્મ! યૅ ળનારીજભભાં રેકન–પ્રલૃત્તીએ ત ભને અજોડ તથા
અભુલ્મ દસ્ત ફક્ષ્મા : કાવ ઔયીને વુયતની યૅ ળનારીસ્ટ ફીયાદય ભંડી. આછ ે ત
લૃદ્ધાલસ્થાને ઔાયણે અંખ છ ેલા ભને ભીત્રએ રખબખ ઉંઙઔીને પે યલલ ડે ચે; ચતાં
શજીમ એ રઔ ઔશે ચે, ‘વય, તભાયા લીના ભશે પીરભાં ભજા છ ન આલે!' ઔેટરી
ભુલ્મલાન અંછરી શં ુ જાણે એઔ વાથે છ ત્રીભુતી–ખુરુ, ભીત્ર અને આશ્રીત ફની યહ્ય
ચુ .ં એન ભને અલણટનીમ એલ અવીભ આનન્દ ચે. ઔાયણ ઔે, ભાયી ભશત્ત્લાઔાંક્ષા
તથા વંપ્રાપ્તી ફન્ને જીલનભાં પક્ત આ એઔ છ : પક્ત સ્નેશપ્રેભ! અને એથી છ
આછ ે શં ુ વમ્ુણટ યાજી, વન્તુષ્ટ ચુ .ં

*
અનુક્રભણીઔા
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41

અધ્મામ – 8

ઉપસાંહાર

(રાંફું જીલન : ટુઔં  વંત)
ચેલ્લા રેક નં. 12 સ્નેશ–પ્રેભ ઈ.’ભાં ભે શ્રી. નયે ળ જોળીના ઉદ્ખાય
ટાંક્મા ચે : ‘ભાભા, ભેં જોમું, ક્માંમ તભાયી લીરુદ્ધ ઔે તભાયી ટીઔારુે એઔ ળબ્દેમ ઔઈ
લડે ફરાત વાંબલા ભળ્ય નશીં... ઈત્માદી' એ લાંઙતાં ફે અક્ષય રકલાનું
આલશ્મઔ રાગ્મું. એ છ અયવાભાં લી, શ્રી. લલ્લબબાઈ ઈટારીમાની ભુરાઔાત થઈ
: તેએ ઔહ્યું ઔે, ‘ભને ઔદીમ ઔઈના ય ક્રધ આલત નથી ઔે શં ુ ઔદીમ ઔઈની વાથે
જગડ્ય નથી. એટરું છ નશીં, ભાયા લીયધીને ણ શં ુ છરુય ડ્યે ભદદ ઔરું ચુ ં
ઈત્માદી.' કયે કય એઔ ઉદાય, રાખણીળીર તથા ભધુયા ભદદખાય વજ્જન તયીઔે
શ્રી. લલ્લબબાઈ વભાછભાં વલટત્ર પ્રીમ ચે.
અત્રે અભાયા ફેના આલા પ્રળંળાત્ભઔ દાકરા ત એટરા ભાટે ટાંક્મા ઔે
અભે ફન્ને ાઔા (અગ્રખણમ) યૅ ળનારીસ્ટ ચીએ!
જ્માયે ફીજી ફાછુ , યૅ ળનારીસ્ટ લીરુદ્ધ ઔઔલ્ીત (ભનગડન્ત) એલા
આક્ષે થામ ચે ઔે, યૅ ળનારીસ્ટ ઔઠય હૃદમના શમ, તે રાખણીશીન શમ,
અતડા અને અવાભાજીઔ શમ–ભાટે છ આથી ઉરટું છ ે વત્મ ચે, તે અત્રે પ્રખટ
ઔયલા પ્રેયામ ચુ ં : ત ફે ળબ્દ યૅ ળનારીજભ કયે કય ળું ચે, ઔેલું ચે–એ મથાળક્તી
ન્મામ કાતય રકું :
ત, આ આક્ષે વદન્તય કટા ચે એલું ઔેલ શં ુ નથી ઔશે ત, ફીજા
પ્રતીઠીત અને લીઙાયળીર ુરુ ણ ઔશે ચે : દા.ત. આ છ ુસ્તઔભાં ટાંઔેર
લીખ્માત રેકઔ–લીઙાયઔ શ્રી. ખુણલન્ત ળાશન અબીપ્રામ છુ  : (યીળીષ્ટ–3)
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‘યૅ ળનારીસ્ટ રાખણીળુન્મ શઈ ળઔે; યન્તુ યભણબાઈ ત...રાખણીથી રથફથ એલાં
યૅ ળનારીસ્ટ ચે.' (શાદીઔ આબાય, સ્નેશીશ્રી ખુણલન્તબાઈ!)
અત્રે ભાયે ઉભેયલાનું ઔે, યૅ ળનારીસ્ટ વભાછ એ ત લૈશ્વીઔ ભંડ ચે, અને
એના વભ્મ આકયે ત ભાણવ ચે, અથાટત્ અભાયમ ‘ભાનલવભાછ' ચે. એટરે એના
વભ્મભાં ભાનલ–વશછ તભાભ પ્રઔૃ તીબેદ વંબલી ળઔે–શમ છ : ભતરફ ઔે, ઔઈ
નમ્ર શમ, ત ઔઈ ખલીર શમ, ઔઈ ળાન્ત શમ ત લી ક્રધી શમ, ઔઈ
રાખણીથી રથફથ શમ ત લી ઔઈ ઔઠય ભનન શમ, ઔઈ વશનળીર શમ ત
ઔઈ ઉગ્ર ણ શમ–ટુઔં ભાં, બઈ, ભાણવ ચે!
એઔ તાજો દાકર : એઔ વાભમીઔની–ભાવીઔની આથીઔ ટશે ર લાંઙીને, ભેં
એના તન્ત્રીશ્રીને ખણનાાત્ર યઔભ ભદદરુે ભઔરી, છ ે ‘ખણનાાત્ર' એ અથટભાં ણ
ઔે ભાયા છ ેલા ‘ખયીફ' ભાણવ ભાટે આભ ત બાગ્મે છ ળક્મ ફને. છલાફભાં,
વાબાય શોંઙરુે તન્ત્રીશ્રીન ત્ર આવ્મ, ભને બાયબાય ખા દેત! ઔાયણ ઔંઈઔ
એલું ઔે શં ુ ફીજાને ણ ઔેભ ભદદ ઔરું ચુ ?ં તેના ભતે ઔદાઙ લધાયે ઔરું ચુ .ં
(શઔીઔતભાં) ફબ્ફે ત્ર આવ્મા!) એઔ યૅ ળનારીસ્ટ ભીત્ર આ ત્ર લાંઙીને એટરા ત
ખુસ્વે થમા, ફલ્મા, ‘આલા ભાણવને ભદદ ઔયલી છ ન જોઈએ! ાચી ભંખાલી ર!
વા...ને ઉગ્ર, ખયભાખયભ ત્ર ાઠલીને, વીધ ઔયી નાક ને! ઈ.' ણ ભાનળ? ભને
છયામ ય ઙઢ્ નથી. વદ્બાગ્મે ભને ભનલીજ્ઞાનનમ ઠીઔઠીઔ અભ્માવ ચે, એટરે
એનું ભાનવ શં ુ વભજી, ઔી ળઔુ ચુ ,ં ભેં આકી ગટનાને વમ્ુણટ સ્લસ્થ, ળાન્ત ઙીત્તે
શવી છ ઔાઢી! એ ણ ભને યૅ ળનારીજભે છ ળીકવ્મું ચે. ભાયા ભનભાં ઔઈનામ પ્રત્મે
‘લીયધ' નથી.
બાઈ નયે ળ જોળીના કુદના આ અશબાલી ઉદ્ખાય ફાફતેમ થડું
જાણલા છ ેલું ચે :
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લો ુલે છલાનીના પ્રાયંબે, શં ુ ભુખ્મત્લે ઔારરભાં યશે ત. ત્માયે એઔ
યીલાછ શત : યાત્રે છમ્મા ચી ફજાયભાં ાન કાલા છલાન ! અત્રે આશ્ચમટઙીહ્ર ત
એટરા ભાટે ઔે અભે ભટાબાખના ભીત્ર કયે કય ાન કાલા નશીં; ણ ચાનાચુ ા
વીખયે ટ–ફીડી પંુ ઔલા છતા;ઔાયણ ઔે ગયભાં લડીરની આભાન્મા નડે. દામઔા ફાદ,
શં ુ ઔારર ખમ, ત્માયે મ આશ્ચમટ એ યીલાછ શજી ઙારુ છ ! તદનુવાય, અભે યાત્રે
ાન કાલા નીઔળ્યા. ત્માયે એઔ અજાણમ મુલાન આખ ડીને ફધી વયબયા
મછલા રાગ્મ ને ૈવામ ઙુઔલી દેત. ભને ઔુ તુશર થતાં, ુછ્ું ને જાણમું ઔે, એ ત
શતા શ્રી. નયે ળ વુયેળઙન્દ્ર જોળી – ભાભરતદાય. શા, લીદ્યાથીઔાભાં વુયેળ ભાય
ભીત્ર, ણ ચી લધુ ઔાંઈ છ જાણં નશીં, એટરે ભને આનન્દ થમ. ણ લધુ આનન્દ
ત ત્માયે થમ ઔે જ્માયે જાણમું ઔે, આ નયે ળ જોળી ત ભાયા રેકન–ઙીન્તનથી
આઔીત–પ્રબાલીત ચે, એભને યૅ ળનારીજભ પ્રતી રખાલ ચે... ‘ભાભા', એલું
વમ્ફધન ણ તેની છ ભોરીઔ ળધ ચે.ફાઔી એલા ઔઈ વાભાજીઔ વમ્ફમ્ધ ણ
નથી અને ચી ત તે ખાઢ સ્નેશીછન–પ્રેભીછન ફની ખમા. અયે , એ ત ઠીઔ,
તેનાં શ્રીભતીજી નન્દીનીફશે ન ત ાઔાં આસ્તીઔ, ધાભીઔ અને વાભાજીઔ! તેએ
ણ ભને એટરી છ આત્ભીમતાથી આલઔામો, ફાઔ ત ભને ઙાશે છ! ઔાયણ ઔે શં ુ
‘ફાગેર' ચુ .ં આછ ેમ નયે ળબાઈ અને નન્દીનીફશે ન એટર છ પ્રેભબાલ યાકે ચે,
ભારું વાશીત્મ પ્રેભથી લાંઙે ચે : નોંધાત્ર શઔીઔત ત એ ઔે, ભાયા લીઙાયથી તે
ભાયા પ્રત્મે છયામ અણખભ દાકલતાં નથી. એછ યીતે, ભાયાં વલટ સ્લછન ભાયા
પ્રત્મે એટરાં છ વ્શારવમાં ચે. ઔઈનેમ ભાયા નાસ્તીઔ–ફંડકય લીઙાય ફાફત ઔળ
છ લાંધ નથી.
એલું છ ભાયા સ્નેશીલતુટ તથા ભીત્રભંડનું ણ ચે. દા.ત. બાઈ ધનવુક
ઢીભય; છ ે ભાયી લતટભાન વલટ પ્રલૃત્તીભાં છભણ શાથ ચે, તે કયે કય યૅ ળનારીસ્ટ
ચે; ણ એભની શ્રીભતી ધભીઠાનું ળું? બાઈ, ધનવુક ત ભાય ચેઔ ઙીકરીન
લીદ્યાથી ભીત્ર, ણ ધભીઠા ત લો ફાદ રગ્ન દ્વાયા એની જીલનવાથી ફની. લધુભાં,
એ ત ુયેુયી ધાભીઔ ખૃશીણી ચે. અને ચતાં, ભાયા પ્રત્મે એન ણ એટર છ
આત્ભીમ બાલ ચે, એલી છ રાખણી ચે. આણા વભાછભાં ફશે ન ત આભેમ બાગ્મે
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છ યૅ ળનારીસ્ટ–લીલેઔફુદ્ધીલાદી જોલા ભે ચે. ચતાં એઔન્દયે ફૃશદ વભાછભાં ણ
ભાયા પ્રત્મે ફશે નની ઉદાય રાખણી છ ભાણલા ભે ચે. યૅ ળારીસ્ટ ઔે નાસ્તીઔ શલાને
ઔાયણે ત ઔભવે ઔભ ઔઈએ છ ભને તીયસ્ઔામો નથી.
ભાટે યૅ ળનારીસ્ટ ફનીએ ત વભાછ આણને તીયસ્ઔાયે , નપયત ઔયે ને
ન્માત ફશાય ભુઔે, એલ છ એઔ અબીપ્રામ ઔે આક્ષે પ્રલતટભાન ચે, એ ણ ભુબુત
યીતે અવત્મભુરઔ ચે. આણ વભાછ લૈઙાયીઔ દૃષ્ટીએ કુફ છ ઉદાય ચે; છ ે
આનન્દગટના ચે, અબીનન્દનીમ અલસ્થા ચે, વભાછને ભાયી નમ્ર લીનન્તી ઔે, આલી
પ્રખતીળીર ઉદાયતા તથા વશીષ્ણતા ચડીને ઔટ્ટયતા અને વંઔુઙીતતાને ઔૃ ા ઔયીને
ુન વભાછભાં ને ઙીત્તભાં પ્રલેળલા ન છ દેળ! દુનીમા કુફ આખ લધી ચે, ત્માયે
આણે યકે ને ચાત યશી છઈએ–ફની યશીએ! ફીજાના દાકર અનુવય ત
શ્ચીભી વભાજો તયપ છ ભીટ ભાંડજો અને ઔટ્ટયતાને છયામ પ્રલેળલા ન દેજો!
અને અન્તભાં, યૅ ળનારીસ્ટની વુઔુભાય રાખણીળીરતાન એઔ તાજો છ
પ્રવંખ ટાંઔીને લીયભું : શં ુ સ્લેચ્ચાભૃત્મુભાં, એઔ યૅ ળનારીસ્ટ તયીઔે ભાનું, અને શલે 92
થમાં એટરે વક્રીમ લીઙાય ણ પ્રવંખાત વ્મક્ત ઔરું: ત્માયે શભણાં તા. 24–01–
2014ના યછ ભેરા અભાયા સ્નેશભીરનભાં યૅ ળનારીસ્ટ ભીત્રએ ભને જીલાડલાન
છ ે લીલીધ યાશતઔાયઔ ઉામ લીઙામાટ, એ વાંબતાં શં ુ ત ધન્મ ધન્મ થઈ ખમ.
આભેમ યૅ ળનારીસ્ટ ફીયાદયી–ચેઔ ભુમ્ફઈથી વોયાષ્ટ ર વુધી–ખછફની રાખણીફદ્ધ
ચે. એ કુફ આનન્દની અબીનન્દનીમ શઔીઔત ચે, કયે કય ભટી વીદ્ધી ચે. સ્નેશ
ભીરનભાં ત વુયતના અભુઔ છ ભીત્ર શતા : વલટશ્રી લલ્લબબાઈ ઈટારીમા, ચખન
ફયલાીમા, ફાફુબાઈ દેવાઈ, પ્રેભ વુભેવયા, લીછમ બખત, વંછમ ઢીભય, ખુણલંત
ઙોધયી લખેયે; યન્તુ અન્મ વુયતી યૅ ળનારીસ્ટ ભીત્ર ણ એટરી છ રાખણી યાકે
ચે, છ ે ચે. વલટશ્રી ડૉ. ફી. એ. યીક, વુમટઔાંત ળાશ, વીદ્ધાથટ દેખાભી,
ગડીઆવાશે ફ, યાછુ ર દેવાઈ, અઙટનાફશે ન, ઉત્તભ + ભધુ(ખજ્જય), ઔાઔડીમાવાશે ફ,
કીભજીબાઈ લખેયે... ઔઈનાં નાભ બુરામાં શમ ત ક્ષભામાઙના!
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યૅ ળનારીજભ લીરુદ્ધની ઔેટરીઔ ખેયભાન્મતાની સ્ષ્ટતા ઔયી,
લાસ્તલીઔતાની મથાળક્મ જરઔ પ્રસ્તુત ઔયલા છ આ પ્રઔયણ (ઉવંશાય) રકું
ચુ .ં ..જીલન કુફ રાંફું ખુછમુાં. પ્રભાણભાં ઔાભ ચુ ં થમું, ભશે ચ્ચા ભુછફની રઔવેલા
વંજોખલળાત્ ન છ ઔયી ળક્મ, એટર અવંત અલશ્મ ડક
ં ે ચે. ચતાં યૅ ળનારીજભ
ક્ષેત્રે – છ ે ણ એઔ ભશત્ત્લની ભાનલવેલા ચે – થડું વારું ઔાભ ઔયી ળક્મ, એન
ઠીઔ ઠીઔ વન્તેમ ચે. ભાટે છ ‘રાંફુ જીલન : ટુઔં  વંત'ની આ ઔથા વ્મક્ત ઔયી
લીયભુ.ં .. ઔઈને ખભે મા ઔઈને ઉમખી પ્રતીત થામ, ત ઔૃ તઔૃ ત્મ થઈળ.

*
અનુક્રભણીઔા
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યીળીષ્ટ – 1

ભયાયીફાુન યાજી અને ભશુલા આલલાની લીનન્તી
।।યાભ।।
આદયણીમ લડીર શ્રી. યભણરાર ફાા (ાઠઔ)
પ્રણાભ ! છમ વીમાયાભ !
ફે દીલવ શે રાં–ભુમ્ફઈથી રંડન–અભેયીઔા છલા યલાના થમ, ત્માયે ભુમ્ફઈ
આણા લીનુબાઈ ભશે તાએ ઔહ્યું ઔે, યભણફાાન એઔ રેક લાંચ્મ, છેભાં લીઙાય યછુ થમ
ઔે, વભાછ આ ભુક્તી, તે ભુક્તી–લખેયે લખેયે ઔશે ત યશે ચે, યન્તુ વોથી શ્રેઠ ત ચે,
‘દમ્બભુક્તી'. આે આ દમ્બભુક્તીની છે લાત ઔશી એ એટરી ખભી અને સ્ળી ખઈ ઔે ભને
થમું, શંુ ભાય યાજી રકું. આ ત્ર રંડનથી રકી યહ્ય ચુ .ં ત્ર રકલાની ફશુ આદત ન
શલાથી બાાદ ઔે ઔાંઈ ણ ઙુઔ શમ એને ક્ષમ્મ ખણળ. ભલાન મખ થળે ત્માયે
ભીળ.
આની લીલેઔફુદ્ધી વાથે–વાથે વ્મલશારુ લીનદ–ફુદ્ધી ણ આનન્દ આી જામ
ચે.
આનું સ્લાસ્થ્મ વારું શળે. અનુઔુ શમ ત્માયે આે ભશુલા આલલાનું ચે,
લીનન્તી ચે, છેથી અભને વોને લીળે રાબ ભે. ુન ભાયી પ્રવન્નતા અને યાભ –સ્ભયણ
વાથે,

–ભયાયીફાુ
‘ઔૈરાળ', ભશુલા (શાર રંડન)
તા. 23–6–2002
જીન્શઔે ઔટ, દમ્બ નશીં ભામા ।
તીન્શઔે હૃદમ ફવશુ યગુયામા ।।
(યાભઙયીતભાનવ)
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વત્મના ઉાવઔ
જીલની વલટ ખતી અને પ્રલૃત્તીને તઔટવખ
ં ત ફનાલલાન પ્રૉપે વય યભણબાઈ
ાઠઔન આગ્રશ અને તે લીળે તેભની નીઠા તેભને ભાટે આદય ઉજાલે ચે. તે
જીલનભુલ્મ નલેવયથી ળધે ચે. લૈઙાયીઔ ટેલ અને વાભાજીઔ યમ્યા લાયંલાય
ભાંછલી જોઈએ, નશીં ત એ ઔટાઈ જામ અને રાબ ઔયતા શાની લીળે ઔયે .
પ્રૉપે વય યભણબાઈ ાઠઔ સ્લતન્ત્ર દૃષ્ટીના લીદ્વાન, લીલેઙઔ અને
પ્રાધ્માઔ ચે. બાયતીમ યમ્યાભાં સ્લતન્ત્ર પ્રઔાળભમ લીઙાય–અબીખભને લેદના
વભમથી સ્થાન ભળ્યું ચે, નશીં ત ખામત્રી ભન્ત્રન આટર ભશીભા ન શત. ઋતસ્મ
ધીતી લૃજીનાની શન્તી । વત્મની ઉાવના અજ્ઞાન તથા ાન નાળ ઔયે ચે.
–વાક્ષયલમટ લીષ્ણપ્રવાદ ય. ત્રીલેદી

*
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આલાયા ભવીશા
ઔઈ ફાફતે પ્રતીબાલ આતી લકતે વંલાદ–લીલાદ ણ વજાટતા. ફન્ને
ક્ષે લીલેઔ છલાત; ઔાયણ ઔે આદયને ખફ નશત ડ્ય. આલા ભાનલીમ
ઙભત્ઔાયન લધાયે છળ યભણબાઈને પાે જામ ચે. આલી શાય ભાટે શં ુ ધન્મતા
અનુબલું ચુ .ં
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યૅ ળનારીસ્ટ રાખણીળુન્મ શઈ ળઔે; યન્તુ યભણબાઈ ત અનકી
ભાટીના યૅ ળનારીસ્ટ ચે. તે રાખણીથી રથથ એલા યૅ ળનારીસ્ટ ચે. જો તે
ઈશ્વયભાં શ્રદ્ધા ધયાલતા શત ત બક્તીભાં ડુફી ખમા શત. ‘ખુછયાતભીત્ર'ની ઔટાય
દ્વાયા કકરી ધાભીઔતા, અન્ધશ્રદ્ધા, લશે ભ અને ઙભત્ઔાય વાભે રખબખ નભટદની
અદાથી છ ે જુંફેળ ઙરાલી તેને યીણાભે એઔ મુનીલવીટી ઔયી ળઔે તેટરું વ્માઔ ઔાભ
થમુ.ં જ્માં દમ્બભુરઔ ધાભીઔતાની ફરફારા શમ ત્માં એભની ઔરભ ળાંત યશી છ ન
ળઔે.
–ખુણલન્ત ળાશ

*
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ભાનત્ર
આછન દીલવ શારર નખયી ભાટે કયે કય એઔ યભ વોબાગ્મન
દીલવ ચે; ઔેભ ઔે આછ ે આ અભાયા શારરનખયને આંખણે ધાય ચ, આળયે
અધી વદીના અન્તય ચી! અને શારરનખય ભાત્ર અભારું છ ઔેભ ઔશી ળઔામ?
આનુંમ કરુંસ્ત! આ ાઠઔફન્ધુ અભાયી શારર શાઈસ્ઔુ રભાં એઔ લાય એઔ
વાથે છ ળીક્ષઔ શતા, એટરે શારર ત આણા વોનું વશીમારું છ ખણામ. એટરે
આછ ે આણા છ શારરનખયભાં આનું સ્લાખત ઔયતાં અભે વો શારરલાવી
સ્લાબાલીઔ યીતે છ આનન્દ–ઉભઔ અનુબલીએ ચીએ.
અભને માદ ચે ઔે છમાયે આ આ શાઈ સ્ઔુ રભાંથી ચુ ટા થમા, ત્માયે આ
નખયે આને અશ્રુલીબય લીદામ આી શતી. આછ ે આને ુન અશીં જોતાં એલાં
છ આંકભાં આંવુ ચે, ણ તે શયકબાલના ચે.
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આની ઔાયઔીદીન પ્રાયમ્બ ઔદાઙ શારરથી થમ ચે, અશીં છ એના
ામા નકામા ચે, ચી એભાંથી છ ે શલેરીનું વછટન થમું ચે તેને આછ ે અશીં ફધાની
લચ્ઙે ઉબેરી જોતાં અભાયા આનન્દન ાય નથી.
શારરનખયી આ ુલાાંઙરથી લડદયા – વુયત – ભુમ્ફઈના ભાખે નીઔી
છલા ભાટે જાણે ઉમ્ફય છ ેલી ચે. આ લનાંઙરભાંથી, આ ખભાઔયડ – ાલાખઢભાંથી
ળુંમ ફીછ છ ેલું રઈને આશ્રી એઔ દીલવ શારર ચડીને શ્ચીભભાં નીઔી ખમા ઔે
આછ ે અધી વદી ચી ુન આલતાં, આ નાના ગયના પ્રલેળદ્વાયે જાણે ભાતા નથી.
આ ંથઔભાંથી છ ઔળીઔ ઔુ ળાગ્ર ફુદ્ધીભતાનાં ફીછ રઈને આ લીળા લીશ્વભાં
નીઔી ખમા, છ ેથી આ એઔી વાથે વાશીત્મભાં એઔ ઔુ ળાગ્ર ઔરાના વછટઔ
વાશીત્મઔાય અને એલા છ ઔુ ળાગ્ર ફુદ્ધીના વુધાયઔ–ઙીન્તઔરુે લીઔવી, વાથટઔ લૃક્ષ
વભા ફન્મા ચ!
તીક્ષ્ણ ફુદ્ધીને ઔાયણે લીદ્યાભ્માવભાં વદામ તેછસ્લી યહ્યા ને ભશાનખયભાં
ત્રઔાયત્લ ક્ષેત્ર,ે આઔાળલાણીભાં ન્મુજ–એનાઉન્વય તયીઔે ને ઔૉરેજોભાં પ્રાધ્માઔી
ઔયી, ચેલટે શાર વુયત ભશાનખયભાં વેલાનીલૃત્ત જીલન ખાી યહ્યા ચ. ણ લીળા
લીશ્વભ્રભણને ઔાયણે છ ે જીલનદૃષ્ટી વાંડી તેને ઔાયણે જીલનની ગણીફધી ગ્રંથીથી
ભુક્ત એલા કુલ્લા દીરના ફની ઔારુણીઔ, વાભાજીઔ, ફુદ્ધીપ્રલીણ વદ્ખૃશસ્થ તયીઔે,
નભટદનખયીભાં છ નભટદના વુલીક્વીત એલા ઉત્તયાધીઔાયીરુે પ્રલૃત્ત થમા ચ.
વુયતના રબ્ધપ્રતીઠ અકફાય ‘ખુછયાતભીત્ર'ભાંની આની ‘યભણભ્રભણ' ઔટાય,
લીવભી વદીના ઉત્તયાધટની વુધાયાલીમઔ વોથી વળઔત, ‘દાંડીમ' ચીની વલોત્તભ
વુયતસ્થ ઔટાય ચે એભ ઔશે લાભાં અત્મુક્તી નથી.
દરીત–ળીત પ્રત્મે સ્લંમબુ અાય શભદદી, અજ્ઞાન, લશે ભ, અન્મામપ્રત્મે
અત્મુગ્ર અભટ આને ગડીઔભાં ફુદ્ધ છ ેલા, ત ગડીઔભાં જીલનન વલટથા સ્લીઔાય
ઔયતા ઙાલાટઔ છ ેલા સ્થાે ચે. ાલાખઢ ંથઔના લનફીછન એ લીઔાવ શળે એભ

આત્ભજયભય

http://govindmaru.wordpress.com/

248

ખણીએ ત એન ામાન મળ શારરને પાે છ આલે અને એથી શારર આછ ે
યભ ખોયલ અને ધન્મતા અનુબલે ચે.
પ્રબુ (પ્રબુભાં ત આને શ્રદ્ધા છ ક્માં ચે? ચતાંમ) આને ભાનલ અને
વત્મની વેલા ભાટે નીયાભમ વુદીગટ આમુષ્મ આે એલી ળુબઔાભના (પ્રાથટનાભાં ણ
આને શ્રદ્ધા છ ઔમાં ચે?) વ્મક્ત ઔયી લીયભીએ ચીએ.
શારર

અભે ચીએ,

તા. 16–5–'93

આના બુતુલટ લીદ્યાથી

*
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યીળીષ્ટ – 5

જીલન–જરઔ (વારલાયી)
30–07–1922

:

છન્ભ

છુ ન, 1934

:

તાના લતનના ખાભ યાછખઢ (ખઠ)ભાં
પ્રાથભીઔ ળીક્ષણ ુરું ઔમુ.ાં

છુ ન, 1935

:

ઔારર ખુછયાતી નીળાભાંથી લ.પા.
યીક્ષા ાવ ઔયી.

છુ ન, 1936

:

ખધયાની ન્મુ શાઈસ્ઔુ રભાંથી એઔ લટભાં
ત્રણ અંગ્રેજી ધયણ ાવ ઔમાટ.

છુ ન, 1940

:

ઔારર (ંઙભશાર)ની એભ. જી. એવ.
શાઈસ્ઔુ રભાંથી ભેટીર ઔ યીક્ષા વાય.

ઑખસ્ટ, 1942–43

:

સ્લાતન્ત્ર્મ–આંદરનને ઔાયણે એઔ લટ
બણલાનું ચડી, ચીથી દેલખઢ ફાયીમાભાં
પ્રાથભીઔ ળીક્ષઔ, ચએઔ ભાવ ભાટે, ફન્મા.

છુ ન, 1945

આત્ભજયભય
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ફી.એ. (ભુમ્ફઈમુનીલવીટી) થમા.
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છુ ન, 1945થી

:

દાશદ, શારર, ખુરુઔુ  વુા લખેયે
વંસ્થાભાં ભાધ્મભીઔ ળીક્ષઔ.

છુ રાઈ, 1948

:

ભુમ્ફઈના ‘શીન્દુસ્તાન' દૈનીઔભાં જોડાઈ,
ત્રઔાય ફન્મા.

છુ ન, 1950

:

ઑર ઈન્ડીમા યે ડીમ ન્મુ દીલ્શીભાં,
ખુછયાતીના ન્મુજ–એનાઉન્વય.

નલેમ્ફય, 1950

:

વયછ ાઠઔ વાથે, દીલ્શીની ઔટટભાં,
આન્તયજ્ઞાતીમ પ્રેભરગ્ન.

છુ રાઈ, 1957

:

યે ડીમ ચડી, વલીમેત એરઙી ઔઙેયીના
ભાશીતી લીબાખ – (વલીમત દેળ)ભાં,
ખુછયાતી ફુરેટીનના ભુખ્મ વમ્ાદઔ તયીઔે
જોડામા. ત્માંથી ભુમ્ફઈ ફદરી થઈ.

પે બ્રુઆયી, 1960

:

વલીમેત ભાશીતી લીબાખની નઔયી ચડી,
‘છન્ભબુભી' દૈનીઔભાં જોડામા.

ભે, 1960

:

‘છન્ભબુભી' ચડ્યુ,ં ભુમ્ફઈ ચડ્યું.

છુ ન, 1960

:

આડત્રીવ લટની લમે, ુન એભ. ટી. ફી.
ઔૉરેછ – વુયતભાં છ બણલા ફેઠા.
(એભ.એ. થઈ પ્રાધ્માઔ થલાના ધ્મેમ
વાથે!)
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છુ ન, 1962

:

વુલણટઙન્દ્રઔ

વાથે

એભ.એ.

યાછીા

ઔૉરેછભાં

ાવ.

ખુછયાતીના

પ્રાધ્માઔ ફન્મા.
છુ ન, 1963

:

ફાયડરી ઔૉરેછભાં જોડામા.
(ખુછયાતી

લીમના

શે ડ

ઑપ

ધ

ડીાટટભેન્ટ)
છુ ન, 1971

:

ફાયડરી

ચડી,

વંકેડા

ઔૉરેછભાં

પ્રાધ્માઔ.
છુ ન, 1972

:

વંકેડા ચડી ઙીકરી ઔૉરેછભાં પ્રાધ્માઔ.

જાન્મુઆયી, 1976

:

‘ખુછયાતભીત્ર'

દૈનીઔભાં

‘યભણભ્રભણ'

ઔટાયન આયંબ (છ ે અદ્યાી ઙારુ છ ચે
(2014).
છુ રાઈ, 1976

:

પ્રથભ અભેયીઔા–પ્રલાવ (ત્રણ ભાવ ભાટે)

છુ રાઈ, 1982

:

વાઠ લટની લમ ુયી થતાં નીલૃત્ત

01–08–1982

:

ઙીકરી

ચડી,

વુયત

આલી

યહ્યા,

ઙી. ળલટયી (ુત્રીના) ગયવંવાયભાં ભદદરુ
થલા.
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ઔટ. 1982

:

ઙીકરી ખાભે ષ્ટીુતી તથા લીદામ
વભાયમ્બ બવ્મ યીતે ઉછવ્મ. (વલટશ્રી
ખુરાફદાવ

બ્રઔય,

મળલન્ત

ળુઔર,

ઙન્દ્રલદન ભશે તા તથા યભણરાર જોળીની
ઉસ્થીતીભાં).
16–4–1989

:

વયછ ાઠઔનું અલવાન.

ઑખસ્ટ, 1990

:

ફીજી લાયન અભેયીઔા – પ્રલાવ (ત્રણ ભાવ
ભાટે) ઈંગ્રૅન્ડ વશીત.

છુ ન, 1995

:

વુયત ચડી, ફાયડરી લસ્મા, જ્માં શાર
તે લવે ચે.

1996

:

‘વભઔારીન'ભાં લીઙાયક્રાન્તી છખાલનાય
ઔટાય ‘વંળમની વાધના'ન આયમ્બ.

1997

:

ંઙતેય લટ ુણટ ઔમાાં, એ નીભીત્તે ‘અભૃત્ત
ભશત્વલ વભીતી' વુયત – ફાયડરીએ
લીલીધ ઔામટક્રભ મજ્મા. ‘યભણભ્રભણ'
ઙન્દ્રઔની સ્થાના.

2012

:

યભણ ાઠઔ વ્માખ્માનભાાન પ્રાયંબ.
(આછ ેમ પ્રલૃત્ત છ ચે. 2014)

12–૦3–2015

:

અલવાન

*
અનુક્રભણીઔા
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યીળીષ્ટ – 6

યભણ ાઠઔ ‘લાઙસ્તી'નું રેકન–વછ ટન–ઙીન્તન
લાતાટવંગ્રશ

:

વફવે ઉંઙી પ્રેભવખાઈ, પ્રીત ફંધાણી, અઔસ્ભાતના
આઔાય, લાઙસ્તીની શ્રેઠ લાતાટ.

નલરઔથા

:

થાય.

શાસ્મવંગ્રશ

:

વ્મંખલાઘભમ, શાસ્મરઔ (છમતીન્દ્ર દલે ાયીતીઔ
લીછ ેતા), શાસ્મનીદ, શાસ્મયભણા, લાઙસ્તીની
વ્મંગ્મલાઙા, યભણાઠઔની શ્રેઠ શાસ્મયઙના.

લીલેઙન

:

લાતાટલીરઔ, ળબ્દન વંખ, ડૉ. ઔેળુબાઈની નલ
નલરઔથા.

ઙીન્તનાત્ભઔ
નીફન્ધવંગ્રશ

:

યભણભ્રભણ, પ્રતીઔાય, આંવુ અનયાધાય, આક્રળ,
પ્રઔ, ડઔાય, વત્મપ્રઔાળ, વત્મપ્રભાણ, વત્મદળટન,
લીઙાયલીલેઔ,
ઙીન્તનદળટન,
અન્ધાયે થી,

લીઙાયભાધુયી,
જીલનદળટન,
સ્લપ્નવંઔેત,

લીઙાયદળટન,
ભનનદળટન,

ભધુઔટ

ઉંડા

(વંાદઔ

:

યછનીઔુ ભાય ંડ્યા), વંળમની વાધના, આનન્દની
આયાધના, લીલેઔન લૈબલ

(લી.

ય.

ત્રીલેદી

ાયીતીઔ લીછ ેતા), આઙાયી વફ છખ ભીરા
આત્ભજયભય
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(વંઔરન), ઉજાવનાં એંધાણ, યૅ ળનારીજભની યાશે ,
યૅ ળનારીજભના યંખ, નીફન્ધરઔ (રરીત નીફન્ધ),
લીલેઔ–લલ્લબ, લીલેઔલીછમ લખેયે.
જીલનઔથા

:

અતીતના આમનાની આયાય.

આત્ભઔથા

:

આત્ભજયભય

વેક્વ

:

ઔાભઔરા–ઔાભલીજ્ઞાન.

વમ્ાદન

:

યછનીઔુ ભાય ંડ્યાની શ્રેઠ લાતાટ, નીજાનન્દે
શમ્ભેળાં યાભ (રક્ષ્ભીયાભ ાઠઔન ઔાવ્મ વંગ્રશ),
વયછ ાઠઔની શ્રેઠ લાતાટ (દી. જાડેજા વાથે),
વયછ ાઠઔની પ્રતીનીધી લાતાટ (બાયતી યાણે
વાથે), ખની દશીંલારાનાં ઔાવ્મ (વયછ ાઠઔ વાથે),
યભણબાઈ

નીરઔંઠની શ્રેઠ શાસ્મ યઙના,
બખલતીઔુ ભાય ળભાટની શ્રેઠ શાસ્મ યઙના.
અનુલાદ

:

ટઔીમથી ઈમ્પાર, ધીયે લશે ચે દન – બાખ–2
(વલીમેત રેન્ડ નશે રુ ાયીતીઔ લીછ ેતા), ઙેકલની
શ્રેઠ લાતાટ (ડૉ. છમન્ત ાઠઔ વાથે), શં ુ ઔેભ
નીયીશ્વયલાદી ચુ ં ? – (બખતવીંશ), ભનભશાવાખયની
તયંખરીરા (એયીપ શપયનાં વુલાક્મ).

બાાલીજ્ઞાન

આત્ભજયભય

:

બાાવીદ્ધાન્તવાય, ખુછયાતી રીી અને જોડણી.
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ઈતય

:

યભણરઔ (ષ્ટીુતી પ્રઔાળન), યભણીમમ્ (અભૃત–
ભશત્વલ પ્રવંખે, વમ્ાદઔ : યછનીઔુ ભાય ંડ્યા),
વાભા ુયન તયલૈમ (જીલનજરઔ રેકઔ : છભનાદાવ
ઔટેઙા),

વયછ

ાઠઔ

(ખુછયાતી

વાશીત્મેય

ઉેક્ષીતા).

*
અનુક્રભણીઔા

આત્ભજયભય
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48

The End
આત્ભજયભય
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