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આદલશ શલષક‘સત્–અસત્નેપેલેપાર’નરકર્થાની
નાવમકા શલાની જેો વોમ તો શલષણજગતના
શગતા પ્રશ્નોનુું ુખદ વનયાકાયણ આી લકે...
–છનઔનામઔ
પ્રજ્ઞાદીઔલળી!ત્તળક્ષઔ,અઙામાટ,ઔત્તલ,લાતાટઔાય,નલરઔથાઔાય,નાયીલાદન
જંડરઇનેશવતાં–યભતાંબાણઔયતાંછઇનેુરુનેઅડેશાથરેનાયા,નાત્તલરણંણ
યખેયખભાં, ફેધડઔ છે ઔશે લું શમ તે ઔશી ળઔે, એથી નુઔવાન થામ ઔે રાબ એન ક્માયે મ
ત્તલઙાય નહશ, જમાં ન્મામ થત શમ એલું રાખે ત્માં વાશવૂલટઔ ઔૂદી ડે, અખ વાથે
કેરલાનળકઔશતળકઔે અદતઔશતઅદત,વત્મને પ્રત્તતભઙાશે ,એથીગણી
લકતએભનેબાખે ળલાનુંણઅલે.જમાયે ફરલાછેલુંશમત્માયે ફરે,ણજમાંભોન
યશે લાનું શમત્માં શઠબીડીળઔે,નથીખમમું એલું છણાલલાભસ્તભજાનું ત્તસ્ભતણઔયી
ળઔે,છેથઇયહ્ુંચેએજાણલા–વભછલાછેટરાવભથટ,ણછેથઇયહ્ુંચેએવારુંશમઔે
નયવુંએનેસ્લીઔાયીરઇનેઅનંદૂલટઔનુંજીલે,‘ષ્ડીનીફુત્તિખનીાનીએ’એલુંએભનાભાટે
ન ઔશે લામ, ઉરટાનું  ઔઇ  ુરુને ાણી ત્તલડાલે એટરા ફુત્તિળાી, વંફંધના ભાણવ,
દસ્તના ભાણવ ને ઔુ ટફ
ું ના ણ ભાણવ. એ ફધાને બયુય પ્રેભ ઔયે , વાભે એભને ણ
એટરછપ્રેભભળ્યચે.ઈત્વાશથીથનખનતા.તાને તભેનેછઔયે  છ,વાથે ફીજાને
ણ ઔુ ળતાથી ભેનેછ ઔયી ળઔે એટરા વભથટ. ુરુાથી ણ કયા, ૂણટતમા વંલેદનળીર,
ઔદાઙ તેથી છ વાહશત્મનું ઔઇ ક્ષેત્ર એલું નથી, છેના ય એભનું કેડાણ ન શમ. એ પ્રજ્ઞા
લળી શલે ત્તનલૃિ થલાના ચે, ટી. ઍન્ડ ટી. લી.ના અઙામટદેથી. લોથી ત્તળક્ષણ વાથે
વંઔામેરા.ત્તળક્ષણછખતનીકાભી–કૂફીથીૂયેૂયાલખત.લોથીત્તળક્ષણનાભઔકાયા
દહયમાભાં ઔાખનીનાલશંઔાયતાએએગણાજંજાલાતજેલ્માશળે.જાણતાણશળે –
ઔાખનીશડીથીક્માયે મત્તળક્ષણનદહયમાયઔયીળઔામનહશ,ચતાંભનભૂઔીનેવબાનતા
ને વંત્તનષ્ઠતાૂલટઔભથાભણઔયતાં યશે ,નેઔવાયા–ભાઠાનુબલથીક્માયે ઔહૃદમફાખ
ફાખથમું શળે,તક્માયે ઔઔાંટાથીહૃદમઈજયડામું ણશળે.વેંઔડત્તલદ્યાથીએભના
તેથી ાવય થમા શળે એનામ વુકદ–દુ:કદ નુબલ શળે. ત્તળક્ષણની લદળા જોઇને
ગણીયાતનીઉંગણશયાભથઇશળે,તક્માયે ઔત્તળક્ષણનીઈતયીખમેરીખાડીનેપયીાટે
ઙઢાલલાયણઙંડીફનીને પ્રમાવણઔમાટ શળે,જોઔે ત્તળક્ષણછખતની‘છ ૈવે થે’નીત્તસ્થતીથી
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દુ:કીદુ:કીણથમાશળે.છે લાસ્તલછખતભાં નથઇળક્મું,એભાટે વછટઔપ્રજ્ઞાલળીએ
ળબ્દની ત્તલશ્વલવનીમ અંખી જીરી ચે. જીલનભાં તે વઔાયાત્ભઔ બીખભ ધયાલે ચે
એટરે વંપ્રજ્ઞાતભનભાં ઔદાઙએલું ણશમઔે છે ઔયલું શતું એલાસ્તલભાં નથઇળક્મું
ને ઔઇઔબેકધાયી‘વત્–વત્ને ેરે ાય’નલરઔથાલાંઙે,એનહૃદમદીલડછરીઈઠે
ને ત્તળક્ષણવ્મલસ્થાભાં અભૂર હયલતટન થામ એ ભાટે ત્તબમાન ચેડે ત જીલનભાં ઔળુંઔ
ઔયીળક્માનબયૂયઅનંદભાણીળઔામ.અણે વોફાઔપ્રેભીને ળીક્ષણપ્રેભી
આચ્ચીએ ચીએ ઔે, ત્તળક્ષણ ધયભૂથી ફદરાલું જોઇએ. જો એલું આચ્ચતા શઇએ ત દયે ઔ
ત્તળક્ષણપ્રેભીએ‘વત્–વત્નેેરેાય’નલરઔથાલાંઙલીજોઇએ.
‘વત્–વત્ને ેરે ાય’ નલરઔથાભાં એલું ત ળું ચે ઔે, એ લાંઙીને અણને
થામઔેત્તળક્ષણભાટેઔળુંઔતઔયલુંછજોઇએ...
ત્તળલાનીનાત્તમઔા,ઔદાઙપ્રજ્ઞાલળીનીછપ્રત્તતઔૃ ત્તત.ઈયછેઔંઇપ્રજ્ઞાત્તલળેલણટન
ઔમુું ચે એફધું છવાંખાંખનાત્તમઔાત્તળલાનીને રાખુ ાડીળઔે.ત્તળલાનીભાં વીતાનીભૃદુતા
ને વભત્તટતતાચે, ત દ્રોદીનું ફંડકયણં ણચે.બાયતીમનાયીઔેલીશમએનું ણ
ત્તઙત્રત્તળલાનીભાં જોઇળઔામ.જીલનએઔભશાવંગ્રાભચે ને જોટઔીયશે લું શમતશવતાં
શવતાં અલનાયી ઔયી ત્તસ્થત્તત વાભે છખ
ં ે ઙડલું છ ડે એ નાત્તમઔા ત્તળલાનીના જીલનની
ત્તનમત્તત.નેઔભયઙે એયણઙંડી ફનીને એઔવાથે રડી યશીચે,વાથે તાનું ભનુષ્મણં
કંડ છલાઇ યશે  એની ણ તઔેદાયી યાકે ચે. એને હયણાભે ખભે તેલી ઔયી ને
બમાનઔહયત્તસ્થત્તતભાં ણઅણને (બાલઔને)અશ્ચમટ થામએયીતે વાક્ષીબાલૂલટઔળાંત
ત્તઙિેપ્રશ્નનેશરઔયલાનપ્રમાવઔયે ચે.
નલરઔથાનીળરૂઅતભાંછ‘વભમવાથે તારત્તભરાલતાક્માયે ળીકળે?’નીત્તત
ત્તશ્વનનીટઔયને ફારત્તલઔાવત્તલદ્યાબલનઔૅમવભાં દાકરથતાત્તસ્રથતું સ્ઔૂટય,જોઔે
જડથીવંતુરનજાલીને ડતાફઙતીત્તળલાનીદ્વાયારેત્તકઔાએટરે તપ્રત્તતઔાત્ભઔત્તનદેળ
ઔયે  છ ઔે અકી નલરઔથાભાં ત્તળલાની તાના જીલનના સ્ઔૂટયનું વંતુરન ગહડમાના ડઔં ા
વાથેતારત્તભરાલતાઔયલાનીચે.
ત્તબભન્મુનીછેભજીલનનાવાતનહશણનેઔઔઠાભાંપવામેરીત્તળલાનીઔમા
ઔમાભયઙેરડેચે?ઙાર,જોઇએ...
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એઔત્તળક્ષણનઔઠ,છે ઔદીબેદીળઔાલાન નથીને ચતાં ભયત્તણમાફનીને
છખ
ં ે ઙડેરી ત્તળલાની. ત્તળક્ષણને લેાય ફનાલતી ગટના, પી લધાય, ભ્રષ્ટાઙાયી ટરસ્ટી,
એનાદીઔયાનીજોશુઔભી,અદળટલાદીત્તળક્ષઔવાભેકટીપહયમાદવાથેફંદૂઔતાઔીને
ઉબેરાઅઙામોને વાથે એભનીઙભઙાખીયીઔયતાં ત્તળક્ષઔ,ંખૂઠાચાત્તભ.ખુિાછેલા
અઙામટ(છે‘વત્મનાપ્રમખ’નભટદેરખ્માચેએલુંઔશે ચે.વાયવ્મંગ્મ.),ટ્યુળત્તનમાત્તળક્ષઔ
ને એદ્વાયાલધેયાતાં પૂરછેલાફાઔ,લાયનલાયઔઇણઔાયણત્તલનાને ઔળા
ણત્તનણટમત્તલનાૂણટ થતીત્તભટીંખ,છેભાં ત્તલદ્યાથીનીનાહશતનીતઙઙાટ શમછનહશ.
ાંઙશજાયનાઔાખયવશીઔયીને ફે શજાયરૂયડીઅીને ઍડ્શૉઔયનઔયીઔયતા
ળત્તતત્તળક્ષઔ,એનીવાભે ત્તળલાનીફાઔને લયવાદત્તલળે ત્તનફંધરકલાનશમતકાવ
લયવાદભાં રલાનું અમછનઔયીને ‘બાયત્તલનાનું ને શવતા–યભતાં બણતય’નપ્રમખ
ઔયતીશમ.ત્તળક્ષણભાં ન્મામવાભે ત્તલદ્રશનજંડરઇને ત્તલનાળછેલાત્તન:સ્લાથીત્તભત્રના
વાથવશઔાયથીપયતીત્તળલાની,ત્તળક્ષણછખતનીવ્મલસ્થાથીદુ:કીથતીત્તળલાની.જાખતાં–
ઊંગતાપ્રશ્નતએઔછવતાલેભ્રષ્ટ–ત્રસ્તત્તળક્ષણનઔઠબેદીળઔાળે?
ફીજો ઔઠ ચે, એના ગયન. ત્તલનાળ, ત્તશ્વન ને ત્તળલાની ઔૉરેછઔાના
ત્તભત્ર.ત્રણેમત્તળક્ષઔ.ત્રણે એઔભેઔને પ્રેભઔયે .હઔન્તુ ત્તળલાનીજોડાઇત્તશ્વન વાથે.ત્તશ્વન
ણવત્મનુજાયી.ટરસ્ટીભંડવાથેનાવંગટભાંભાનત્તવઔયીતેએટરતત્રસ્તથમઔેએને
ેયેત્તરત્તવવનઍટેઔઅવ્મને થમંખ.અછનાત્તળક્ષણછેલીછંખતાનીત્તસ્થત્તત.
ઔદાઙ ત્તળક્ષણછખતને પ્રતીઔાત્ભઔ યીતે અરેકલા ભાટે ણ ત્તશ્વનને વ્શીરઙૅયભાં ંખ
પયત દળાટવ્મ શમ. નલરઔથા લાંઙતી લકતે ત્તશ્વનની ંખતા ને ત્તળક્ષણછખતની
ગટનાને છસ્ટાજ ઔયીને જોલા છેલી ચે. ળરૂઅતભાં ત્તશ્વનનાં વ્મંગ્મફાણને ત્તળલાની
શવતા ભુકે જીરે ચે. ત્તશ્વનની વાયલાય, એને ભહટલેટ ઔયલા ભાટે જાતજાતના નુવકા
છભાલતી ત્તળલાની, વાથે ુરુ ત્તશ્વનને વશે છમે  ચુ ં ન અલે એ ભાટે પ્રમત્નળીર
ત્તળલાની.જાખતા–ઊંગતાએને પ્રશ્નીડતશમતે એઔે,ત્તશ્વનશે રાં છેલખબયથઇ
ળઔળે?
ત્રીજોઔઠચે,એનાઔુ ટફ
ું જીલનન.ઔુ ટફ
ું નાબાયે  ત્તલયધલચ્ઙે ત્તશ્વને ત્તળલાની
વાથે રગ્નઔમાટ.પસ્લરૂભા–ફાે ત્તભલ્ઔતભાંથીણયદફાતરઔમો.એરઔને ત્તળલાની
ભાટે બાયબાયત્તતયસ્ઔાય.ત્તળલાનીજંકે ઔે,ત્તશ્વનનાં ભા–ફાનણપ્રેભપ્રાિઔયલ.એ
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ભાટે ણકાસ્વીપ્રમત્નળીર.જોઔે વાભેથીભે વ્મંગ્મ–ઔટાક્ષમુક્તભશે ણાં–ટણાં.ત્તળલાનીને
ઔામભપ્રશ્નભૂંજલતશમ,ત્તશ્વનનાંભા–ફાનેતાનાંઔયીળઔાળે?
ઙથ ઔઠ ચે, એના ંખત જીલનન. ત્તળલાની નાથ ચે, બાલ લચ્ઙે
ઈચયે રી ચે. અશ્રભભાં જીલન ત્તલત્મું ચે. અશ્રભની વંઙાત્તરઔા યંછનફાએ તાનાં ગયે ણાં
લેઙીને હદઔયીનીછેભઔૉરેછભાં બણાલીચે (જોઔે યશસ્મંતે કૂરે ચે.રફિ,રેત્તકઔાએ
ત્તળલાનીને વાઙા ભા–ફા વાથે ભેા ઔયાવ્મ ન શત ત ઔદાઙ નલરઔથાન ંત લધુ
ઔરાઔીમરાગ્મશત.) યંછનફાએ બાલલચ્ઙે ભાખટ ઔાઢીને પ્રવન્નતાથી ઔઇયીતે જીલી
ળઔામએત્તળલાનીને ળીકવ્મું ચે,ત્માખને વભત્તટતતાનીવાથે સ્લભાનબેયજીલતાં ળીકવ્મું
ચે.‘વત્–વત્ને ેરે ાય’નાં રખબખ100ૃષ્ઠયત્તળલાનીજીલનનાનેઔપ્રશ્નલચ્ઙે
ખુંઙલામેરી, ચતાં ઔામા ઔે ભુંજામા ત્તલના વાઙ યસ્ત ળધતી દેકામ ચે. એ ચીના
વએઔૃષ્ઠયરેત્તકઔાએખાઈવછેરાપ્રશ્નનઈઔેરતાનીયીતે અલાનીભથાભણ
ઔયીચે.વદ્લતટનથીવાવુ–વવયાનુંહદરજીતીત્તળલાનીજાણેધન્મતાનનુબલઔયે ચે.એ
ચી ત્તજટીલ એપ્રઙ ને વતત ઔાઈન્વેત્તરંખ ઔયતા છઇને રઔલાગ્રસ્ત ત્તત ત્તશ્વનને
વાજોઔયીપયીઙારતઔયે ચેએજાણે ત્તળલાનીદ્વાયાફીજોભશત્લનઔઠબેદામ.ત્તળક્ષણ
છખતના પ્રશ્નન ઈઔેર ત્તળલાની તાની વાથે ફીજા ત્તળક્ષઔ, તાના બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથી
નેખાંધીપ્રેહયતઈલાવદ્વાયાવપતાૂલટઔઈઔેરેચે.અઙામટખુિાનેત્તળક્ષઔયાછનન
બાંડ પૂટે ચે, પયી ત્તશ્વનની અઙામટદે ત્તનમુત્તક્ત થામ ને ‘કાધું ીધું ને યાછ ઔીધું’
છેલ વુકદ ંત. વનાભાં વુખંધ બે એભ ત્તળલાનીના વાઙા ભાતા–ત્તતા યંછનફા ને
ટરસ્ટીબીયાભજીણભીજામચે.
‘વત્–વત્નેેરેાય’ભાંભનુષ્મને યાક્ષવત્લએભફંનેપ્રઔાયનાંગણાંાત્ર
ચે,એભાંનાંઔેટરાંઔનાણનેઔપ્રશ્નચે.તત્તળક્ષણછખતનાપ્રશ્નયંાયચે.બાયે કભ
ત્તળક્ષણ, એ.વી. ને શાઆ–પાઆ ત્તળક્ષણ લચ્ઙે ત્તવાત ત્તલદ્યાથી, ળાાભાં ઙારતું ખંદું
યાછઔાયણ, ત્તળક્ષઔન ચ ખાય, થટશીન ત્તભટીંખની બયભાય, ત્તળત્તક્ષઔાનું ળાયીહયઔ
ને અત્તથટઔ ળણ, ટ્યુળનપ્રથા ને એને ઔાયણે વજાટતા ત્તલદ્યાથીના પ્રશ્ન, ટરસ્ટીની
જોશુઔભી, લાયંલાય ઔાયણ–ઔાયણ ાતા ભેભ, બણતય ને ખણતય અતાં ત્તળક્ષણને
ફદરે થટશીનપ્રલૃત્તિભાં વ્મસ્તટરસ્ટી,લારી,ત્તળક્ષઔને ત્તલદ્યાથીલખેયે નેઔ
પ્રશ્નત્તળક્ષણભાટે અદળટ ત્તલઙાયધાયાધયાલતાશ્રીભતીપ્રજ્ઞાલળીએ208ૃષ્ઠનીનલરઔથા

http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

10

‘વત્–વત્નેેરેાય’ભાંભૂક્માચે.તએઔઅદળટત્તળક્ષઔધાયે તળુંઔયીળઔેએનીલાત
ણયવપ્રદયીતેભૂઔીચે.ત્તળક્ષણકાડેખમુંચેએવાઙુશમતએમવાઙુંઔેત્તળલાનીએછે
યીતે 21લટનાત્તળક્ષણઔાભાં ત્તલદ્યાથીતૈમાયઔમાટ એભાં થીઔઇવીઅઇડીઑહપવય,ત
ઔઇડૉક્ટય, તઔઇત્રઔાય, લઔીરફન્મા. ‘વાઙાત્તળક્ષઔને એનત્તલદ્યાથી ઔદીત્તલવયત
નથી’એલુંણપત્તરતથામ,જમાયે ત્તળલાનીભુશ્ઔેરીભાંભુઔાઇત્માયે અછત્તલદ્યાથીભદદે
અવ્મા,નેએલુંઅંદરનચેડ્ુંઔેત્તળક્ષણછખતભાંપે રામેરીફદીજાણે ત્તનભૂટથઇ.વાથે
ખુરુઔુ છેલીવંસ્થાનણંતેરેત્તકઔાએત્તનદેળઔમોચે.
ફુરેટટરને છેલધવધવતઔથાપ્રલાશધયાલતી‘વત્–વત્ને ેરે ાય’નયથ
ઔદાઙ ઔરાઔીમ યીતે એઔ વ્શેં ત નીઙે ઉતયે , ણ વાભાત્તછઔ વંદબટભાં ફેએઔ વ્શેં ત ત્તન:ળઔ
ઊંઙઈઠળે.ત્તળલાનીછેલાઅદળટ ત્તળક્ષઔત્તળક્ષણછખતભાં શમતઅભૂરહયલતટનઅલી
ળઔે,છેવભાછભાટેણહશતઔાયીશમ.દયે ઔત્તળક્ષણપ્રેભીનેત્તલદ્યાથીપ્રેભીએલાંઙલાછેલી
નલરઔથાને ત્તળક્ષણછખતભાટે ઔળુંઔવઔાયાત્ભઔઔયલાભાટેનીપ્રેયણાઅે એલીવયવ
નલરઔથા.

●

અનુક્રમણિકા
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પ્રામભયીર્થી રઈ આચામાશ ુધીની પય
–દીઔલળી
શ્રીભતી પ્રજ્ઞાફેન દીઔબાઇ લળીન વોપ્રથભ ઔાવ્મવંગ્રશ ‘સ્ન્દન લન’ લટ
2002ભાં પ્રખટ થમ ત્માયે  ઔાવ્મક્ષેત્રભાં કાવ યવ નશીં ધયાલત શંુ  એલા આત્તતશાવબાલથી
જાણશતઔે તેઅક્ષેત્રભાં Sky

is the Limit છેટરું કેડાણ ઔયલાની બાયબાય

ક્ષભતા ધયાલે ચે ને એભનું ઙક્કવ ધ્મેમ ણ ચે. 2008ભાં ત્રણ ઔાવ્મવંગ્રશ ‘અઔાળે
ક્ષય’, ‘શ્વાવ વભજાલી ફેઠાં’ ને ફાખીતવંગ્રશ ‘ત્તઔત્તનઔ લટ’ પ્રત્તવિ થમાં. એભનાં
સ્લયત્તઙત વંદખીના ઔાવ્મને વંખીતઔાય ભેશુર વુયતીએ ખુછયાતનાં વુપ્રત્તવિ ખામઔનાં
ઔંઠભાં ઢાીને ‘વાતત્મ’ નાભના વુંદય અલ્ફભનું વછટન ઔમુું, છેનાં ખીત–ખજર ણ
ખુછયાતબયનાંયે હડમસ્ટેળનેખુંછતાથમાં.ભનેએનનેયઅનંદચે.
2012ભાં ‘નાયીનીખઇઔારઅછને અલતીઔાર’નાભનું નાયીરક્ષીત્તનફંધનું
ુસ્તઔ પ્રખટ થમું. ત્માય ફાદ ‘ખુછયાત ત્તભત્ર ’ કફાયભાં ધાયાલાહશઔ સ્લરૂે પ્રઔાત્તળત
નલરઔથા‘વત્–વત્ને ેરે ાય’ળૈક્ષત્તણઔાવાંને તેભછફાભાનવને ધ્માનભાં યાકી
એભણે રકી,છે વાહશત્મવંખભપ્રઔાળનવંસ્થાદ્વાયાપ્રખટથઇયશીચે.તે વાથે ‘ત્તનસ્ફત’
નાભનખજરવંગ્રશણપ્રખટથઇયહ્ચે અથીભારું વભગ્રઔુ ટફ
ું ,ળાાહયલાયતેભ
છવાલટછત્તનઔઍજમુઔેળનવવામટીઅનંદનેખોયલનીરાખણીનુબલેચે.
વંૂણટતાનાઅગ્રશીએલાં પ્રજ્ઞાફશે ને ફે ાીભાં ને ફે ભીડીમભલશનઔયતી
ળાાભાં જમાયે  ઔઇ અઙામટ ફનલાતૈમાયનશતું એલાઔયાં વભમે અઙામટદસ્લીઔાયી
એઔરંડે વંૂણટ પ્રત્તતફિતા વાથે ળાાનું વુેયે વંઙારન ઔમુું ને ળાાને એઔ ઊંઙાઇ
પ્રાિઔયાલીચે.
પ્રજ્ઞાફશે નભુતવાહશત્મનજીલણકયફઙડાએલાલશીલટીઔામટભાં ણ
એભણે ક્ષભતા, હયઔલતા તેભ છ વશનળીરતાન હયઙમ અપ્મ ચે ને ળાા પ્રત્મેનું
એભનુંઊણદાઔમુુંચે.
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અઙામાટ, ત્તળત્તક્ષઔા, વાહશત્મઔાય તયીઔે ત એ અખ અવ્મા ણ ફશુ
અમાભીપ્રજ્ઞાફશે નવુંદયખાત્તમઔાણચે.બત્તલષ્મભાંતેવંખીતક્ષેત્રેણલધુકેડાણઔયે 
એલીેક્ષાસ્થાનેનથી.
અ ઈયાંત એભના વાભાત્તછઔ, વાહશત્તત્મઔ તેભ છ ળૈક્ષત્તણઔ લક્તવ્મ
ખુછયાતબયભાં ઙારે ચે. કૂફ પ્રબાલળાી લક્તા એલા પ્રજ્ઞાફશે ન ત્તકર હશંદ ભહશરા
હયદના લાઙઔભંઙના ઔન્લીનય ચે. તેભ છ વાહશત્મ હયદ, નભટદ વાહશત્મ વબા ને
વાહશત્મવંખભછેલીવંસ્થાભાં વહિમવભ્મચે.અલાલવેટાઆરપ્રત્તતબાલંતપ્રજ્ઞાફશે ન
નેઔ ત્તવત્તિ ભેલી ઈિયિય પ્રખત્તત ઔયે  એલી ભાયી ળુબેચ્ચા શભેળા એભની વાથે ચે.
વભગ્રળાાહયલાયણઅતઔેએભનેઈજ્જલબત્તલષ્મભાટેનીળુબેચ્ચાાઠલેચે.
તાયીક:04-09-2014

ભૂતપૂવવ આચાયવ દીપક વશી
ટી. ઍન્ડ ટી. વી. હાઇસ્કૂ 
નાનપૂરા, સુરત



●

અનુક્રમણિકા
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Worthy Daughters Speak of Worthy Mother
To know Pragna D. Vashi as a writer, I think one should look
back in the past as her being Pravina R. Desai. She belongs to a small
village but inspite of all unfavourable background and barriars, she has
been a versatile student in her school and college career. She has been
much close to all forms of fine arts: right from drama to singing and
this can be seen into her writings which reflects the caried experience
of her.
We sisters have always found her just note as mother but also
supporting system in the family. Throughout her life she has fought
many battles and every time her determination and consistancy have
given her victory. The inspiration that we sister are getting from her
till now, the same way, we hope that her works of art are going to
touch her readers too.
dhvanibmehta@yahoo.co.in

Dhvani Mehta, Canada

gati82@gmail.com

Gati Vashi, N. J., USA

●

અનુક્રમણિકા
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ફાશણ વયાનો આયો
–પ્રજ્ઞા દીપક વશી
બણતયનીખાઔાસ્ધાટભાંઅખયશે લાભાયીફંનેદીઔયીનેલશે રીવલાયે 
ઔાઙી–ાઔી ઊંગ ને ઔાઙા–ાઔા વનાં લચ્ઙેથી... એટરે ઔે બયઊંગભાંથી ઊંઙઔી વીધાં
ફાથરૂભભાં ભૂઔલાનું દુષ્ઔયઔામટ ભેં ણલારીતયીઔે ઔમુું શતું ને એનીવાભે ભેં બખલેરા
ભાયાં ફાણનઠાઠમાદઔયતાંનીવાથે છએઔદુ:કદલેદનાનીઙીવંદયઉઠતીયશી
શતી.
તંત્તખમાની છેભ ઈડાઈડ ઔયતું ભારું ફાણ ક્માં ને ભાયી દીઔયીનું
ુસ્તઔનાં બાયથીરદામેરું ફાણક્માં ?ફાઔનું ફાણઅણે શયીરીધું ચે ને
એનાછલાફદાયણઅણેછચીએએલુંએઔભંતવ્મભાયાભનભાંધીયે ધીયે પ્રસ્થાત્તતથતું
ખમું.1982ભાંપ્રાથત્તભઔત્તલબાખનીત્તળત્તક્ષઔાચીનુિભેભાધ્મત્તભઔ,ઈચ્ઙતયભાધ્મત્તભઔને
ંતે 127લટ છૂ નીટી.ઍન્ડટી.લી.નાનુયાશાઆસ્ઔૂરનાં અઙામાટ તયીઔેનીવેલાઔયલાન
ભઔ ભળ્ય... અભ ઔુ ર 32 લટની ળૈક્ષત્તણઔ માત્રા દયત્તભમાન શજાય ફાઔ ભાયાં શાથ
નીઙેથીવાયથતાંખમાં.
ગયભાં દીઔયીનું બણતય ને છલાફદાયી ત ળાાભાં શોંઙી ેરા શજાય
ફાઔનાંબણતય,ગડતય,પ્રશ્નને એભનીઅંકભાંદેકાતાંબાત્તલવનાએભારુંણ
એઔઙક્કવગડતયઔમુું ચે.ત્તલદ્યાથીવાથે શંભેળાત્તલદ્યાથીફનીને શંુ  ણશંભેળાબણતીછ
યશીચુ .ં
ગ્રફર ખાઔા ળૈક્ષત્તણઔ સ્ધાટ તેભ છ યછખાયી–નઔયીની વભસ્માની
ઙુંખરભાં પવામેર લારી–ત્તલદ્યાથીની ફેલડ લી ખમેરી ત્તછદં ખી ભેં કૂફ નજીઔથી જોઇ ચે.
ફાઔનાંઅંકનાવનાં,પ્રશ્નનેએભનીદડનીશંુ ભૂઔવાક્ષીયશીચુ .ં ઠાંવઠાંવગેંટા–
ફઔયાંનીછેભયીક્ષાભાં બયાઇને અલતાં ફાઔ,દફ્તયનાં બાયથીરદામેરાં ફાઔનછય
વભક્ષનેલાત‘બાયલખયનાંબણતય’નીઅણેઔયતાંયહ્ાંચીએ.
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ફાઔનું ફાણ કૂંઙલી રેલાન ત્તધઔાય અણને ઔણે અપ્મ ચે ? ને
એનેભાટેછલાફદાયઔણ?ળુંઅત્તવસ્ટભઅભછઙારળેઔેચીક્માંઔઔઇવુકદંત
અલળે?
ક્માયે ઔફાઔએઅલીળે ભને ખંબીયપ્રશ્નણઔમાટ ચે.ંદયથીઔાલી
ભૂઔે એલાપ્રશ્નનાછલાફભાયીાવે ણક્માં ચે ?ણચીઔદાઙફાઔનાં અપ્રશ્નનાં
છલાફરૂેઙહયતાથટથતીખઇઅનલરઔથા ‘વત્–વત્નેેરેાય’.
‘ખુછયાતત્તભત્ર’ની‘વન્નાયીૂતી’ભાટે ધાયાલાહશઔનલરઔથાજોઇતીશતીને
તે ણએઔનલીનત્તલમને લણીરેતીનલરઔથા.એભભાયીઅનલરઔથાધાયાલાહશઔરૂે
પ્રખટ થતી ખઇ. ત્તળક્ષણ અરભ ઈયાંત જાખૃત વભાછનાં વુજ્ઞ લારીએ અ નલરઔથા
ૂયેૂયીલાંઙીનેત્રરૂે,પનરૂેતેભછરૂફરૂઙઙાટઔયીભાયીઅનલઔથાનેવયાશીચે.
ત્તળક્ષણક્ષેત્રે ભેં ળું ળું ઔમુું ને ઔેલું ઔમુું તે ભાયાં ત્તલદ્યાથી ને વાહશત્મક્ષેત્રે
ભારુંપ્રદાનઔેલુંએત્તલળેભાયાંલાઙઔછભનેઔશે ળે.નેએછઈત્તઙતયશે ળે.
વાહશત્મપ્રદાનભાટે વાહશત્મવંખભનાશ્રીનાનુફાાતેભછછનઔનામઔતેભ
છ ‘ખુછયાત ત્તભત્ર ’ દૈત્તનઔનાં વલટશ્રી ઔેતઔીફેન, ફીનાફેન, શ્રી નયે ન્દ્ર જોી ને વભગ્ર
હયલાયનીશંુ અબાયીચુ .ં
થદળટઔ ને પ્રત્વાશઔ તેભ છ પ્રસ્તાલના રકી અનાય શ્રી બખલતીઔુ ભાય
ળભાટ,શ્રીછનઔનામઔ,શ્રીદીઔલળીનીશંુ અબાયીચુ .ં
ભુકૃષ્ઠઔંડાયનાયશ્રીવંછમઙઔવીનણત્તલળેઅબાયભાનું ચુ .ં અવાથે
છેભણેઅનલરઔથાશિાલાલાંઙીભાયીવાથેઙઙાટઔયીએબાલઔનણઅબાય.ળાા
હયલાયનણકૂફકૂફઅબાયભાનુચુ .ં
5-09-2014

આચાયાવ પ્રજ્ઞા દીપક વશી
શશક્ષકદદન
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ઈ.ફુક ‘‘સત્–અસત્નેપેલેપાર’’ને આકાય
–પ્રજ્ઞા દીપક વશી
ચેલ્લા 32 લટ એઔ ત્તળક્ષઔ–અઙામાટ તયીઔે વેલા અતાં અતાં
ત્તળક્ષણછખતભાં ઙારતાં પ્રલાશવાભે ફાથબીડી ચે.શંભેળાત્તલદ્યાથીને હૃદમભાં યાકીને
ઔાભાયાડ્ું ચે.ણ‘બાયલખયનાબણતય’શે ઠશાંપતાત્તલદ્યાથીને લારીની
લેદનાએભને ત્તનયાંતે વૂલાદીધીનથી.નેઔપ્રશ્નરઇને અલતાં લારી,ત્તલદ્યાથીતેભછ
ત્તળક્ષઔને ન્મામ અલ ત ઔઇ યીતે ? ધયણ – 10, 12 નાં ત્તલદ્યાથી યીક્ષાની ફીઔે
અત્ભશત્મા ઔયે  ને ઔઇના ેટનું ાણી ન શરે એલી ત્તલભ હયત્તસ્થત્તત ભાટે છલાફદાય
ઔણ?
વીસ્ટભ કયાફ ચે ણ એ વીસ્ટભ ફદરલાની ળરૂઅત ઔઇઔે ત ઔયલી છ
ડળે ને ? ભ્રષ્ટાઙાય જમાયે  ત્તળક્ષણભાં પ્રલેળે ને એન બખ ત્તલદ્યાથી ફને તે ઔંઇ યીતે
વાંકી રેલામ ? ભાહશતી રક્ષી ત્તળક્ષણન તેભ છ યીક્ષા રક્ષી ઔે ટઔાલાયી ૂયતું ભમાટદીત
ત્તળક્ષણને ળું તભે ત્તળક્ષણઔશે ળકયાં ?ળું શલે એવભમનથીઅવ્મઔે જમાયે  લધુને લધુ
નૈત્તતઔભૂલ્મવબયજ્ઞાનફાઔનેપ્રાિથામ..
ફવઅછવંલેદનળીરત્તલમને ભે ભાયીનલરઔથા‘વત્–વત્ને ેરે ાય’ભાં
લાતાટ સ્લરૂે ભૂઔી અી ચે. છેથી એ લાઙઔના હૃદમ વુધી શોંઙી ળઔે. ‘ખુછયાત ત્તભત્ર’
દૈત્તનઔની‘સન્નારી’ૂતીભાંઅનલરઔથાતંત્રીશ્રીએશિાલાયચાી.છેનાભનેત્રદ્વાયાને
પન દ્વાયા ત્તબપ્રામ ભતાં યહ્ાં. શંુ  ભાયા લાઙઔન અબાય ભાનું ચુ .ં  અ નલરઔથા
વાહશત્મવંખભનાવાહશત્મઔાયશ્રીછનઔનામઔેવશટચાીતેનભનેઅનંદચે.
શલેઅછનલરઔથાને ઈ.બુકસ્લરુેનલવાયીનાશ્રીખત્તલંદભારુપ્રઔાત્તળતઔયી
યહ્ા ચે. અ તઔે શંુ  શ્રી ખત્તલંદ ભારુન અબાય ભાનું એટર ચ ચે. ઇ.ફુઔ પ્રઔાત્તળત
ઔયલાભાટે પ્રત્વાશનઅલાફદરશ્રીઈિભખજ્જયનણકૂફકૂફઅબાય.ને શલે
ચીભાયખજરવંગ્રશ‘ત્તનસ્ફત’ણઇ.ફુઔસ્લરૂેઅલીયહ્ચેએનણભનેકુફછ
અનંદચે...
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શંુ  ભાયી અ નલરઔથા ત્તલશ્વના તભાભ ત્તલદ્યાથીને ટણ ઔરું ચુ .ં  વાથે વાથે
ભાયા જીલનવંખી દીઔબાઇ, ફન્ને દીઔયી ધ્લની–ખત્તત ને લટને ત ઔેભ બૂરું ?
ફંહઔભઔુ ભાય, ઊત્તઔુ ભાય, ફા તેભ છ ભાયા ફન્ને હયલાયછનનાં સ્નેશ સ્ભયણ વાથે યજા
રઇળ.

પ્રજ્ઞા દીપક વશી
સાદહત્યકાર–કવશયત્રી
તાયીક:07-03-2016

મહા શશવરાત્રી
●સરનામુ●
ું
Pragna Dipak Vashi
A/02, Silver Palm Appartment

e.mail: pdvashi@gmail.com

Kadampally Society

Mob: +91 92283 31151

Above ICICI Bank
Nanpura, Surat - 395 001



●

અનુક્રમણિકા

http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

18

I
અનુક્રમણિકા
‘પ્રઔયણનું ળીટઔ’ઔૉરભભાં અનીવંદખીનાપ્રઔયણયક્રીઔઔયતાં છતે
ાનું કુરળે.એછપ્રભાણે દયે ઔપ્રઔયણનાન્તે રકલાભાં અલેર‘નુિભત્તણઔા’ળબ્દય
ક્રીઔઔયતાંછઅનુિભત્તણઔાકુરળે.અવુત્તલધાનરાબરેલાત્તલનન્તીચે.
ક્રમ

પ્રકરણનુું શીષવક

01

ઇતનીળત્તક્તશભેં  દે નાદાતા

23

02

ઙાવલાયઔત્તલ તારકલાઅી

26

03

ત્તલ નાળનીત્તઙં તા

30

04

ત્તશ્વ નનીતડપડ

33

05

ખભે જી હયદ

36

06

યંછનફાનેઅશ્રભ

39

07

ભારુંલછૂ દળુંચે?

43

08

દફ્તયનભેત?

46

09

ષ્ડીનેત્તગ્નયીક્ષા

49

10

એઔછરક્ષ્મ

52

11

ત્તળલાનીનઅિળ

56

http://govindmaru.wordpress.com

પાન ક્રમાુંક

વત્–વત્નેેરેાય

19

12

પ્રાથટનાવબા

59

13

અલયે લયવાદ...

63

14

લશુતયીઔેનીબૂત્તભઔા

68

15

પ્રેભભાંભાપીનશીં

72

16

એડ્શઔએટરેળણ?

77

17

પીલધાય

81

18

ફાનત્ર

84

19

ટ્યૂળનત્તલનાભૂલ્મે

88

20

યાછનવયનીવટી

92

21

ટરસ્ટીનદીઔયત્તભ.યાછન

96

22

વંદખીઈતાયી

99

23

પ્રથભઇનાભ

103

24

ફાયવાંધેનેતેયતૂટે

107

25

ફા–ફાુજીનુંઅખભન

110

26

ભાલતયનપ્રેભ

113

27

કફાયએળુંચાપ્મું?

117

28

ટરસ્ટીભંડનીભીહટખ
ં

121

http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

20

29

શટનાંઅંવુ

125

30

છ ેલીદૃત્તષ્ટતેલીવૃત્તષ્ટ

129

31

ત્તળલાનીનેભેભ

134

32

બૂતૂલટત્તલદ્યાથીનપ્રેભ

138

33

દેલીછ ેલુંવન્ભાન

142

34

યજીનુંળણ

147

35

ફાઔનાંશાસ્મભાંછત્તળલાનીનુંવુક

152

36

ેયપૂટીખમું

157

37

ેયપડલાનઅય

162

38

વાઙ–ઔાઙનીતાવ

166

39

તાવતઔયલાનીચે

171

40

ત્તલદ્યાથીંનઅિળ

176

41

બખીયથનીબૂત્તભઔા

180

42

ઑહપવનુંતેડંુ

185

43

નેશા–લવુધાનેત્તળલાની

190

44

હયક્તાનળલાંઔ?

195

45

અરડાઇભાયીએઔરીનીચે

200

http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

21

46

યાજીનાભુંઔનું?

206

47

ત્તળલાનીટીઙયઈલાવય...

210

48

ત્તલદ્યાથીળાાતયપયલાના

215

49

ત્તળલાનીરથડી

220

50

હયક્તાનુંભૃત્મુંઔે?

225

51

ત્તળક્ષણવ્મલસ્થાભાંઉધઇ

229

52

વી.વી.ટી.લી.ઔેભેયા

233

53

યંછનફાનુંઅખભન

238

54

ટીઙયઔદાઙાચાંલે...

243

55

ઙાલીનજૂડસ્લીઔાયળને?

249

56

ધન્મ ક્ષણઔનીઔની ?

253

♦

ન્તીભટાઇટરેછ

256

●

અનુક્રમણિકા

http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

22

01

ઈતની લશતત વભેં દે ના દાતા
જયભયજયભયલયવાદલયવીયહ્ચે.વાલવુક્કીધયતીનીખનધીયે  ધીયે 
ચીથલાભાંડીચે ને એવાથે છઙાયે ઔયઠડં ઠડં લનવુવલાટાભાયીયહ્ચે.વુયત
ળશે યભાંથીઔેયીનુંવામ્રાજમચુ ં થલાભાંડમુંચેનેબત્તછમાં,ખટા,વભવાનુંવામ્રાજમ
ૂયફશાયભાં કીરીયહ્ું ચે.વલાયે  ઙારલાનીઔેરાં વુયતીઙારતાં ઙારતાં ણ ‘ઙાની
રાયીતેભછબત્તછમાં,રઙાનીદુઔાનઔેભકુરીનથી?ક્માયે  કુરળે ?’છેલાભનત્તલઙાય
વાથેશાંપીયહ્ાંશમએલુંરાખીયહ્ુંશતું.
અળશે યભાં અવ્માંને ાંત્રીવલટ થલાં અવ્માં ણજાણે મુખછૂ નનાતવુયત
વાથે શમ એલું ત્તળલાનીને શંભેળા રાગ્મા ઔયતું શતું. ભવઔે ાંઙ લાગ્માની ઉઠી ચે ણ
શજીઔાભચુ ં થતું નશતું.ગયનીફશાયનછયઔયીતેરાં લમસ્ઔરાહપંખક્રફનાનેજા
શે ઠશા...શા...શા...ઔયીયહ્ાશતાને એવાથે છાચથીત્તશ્વનનલાછઅવ્મ:
‘ત્તળલાની,ક્માયનુંબ્રળથઇખમુંચે.શજીવુધીઙા–નાસ્તભૂઔીનાખઇ?વાતલાગ્મા,સ્ઔૂરે
છલું નથી?છરદીઔય...ઙભાવાનાં હદલવભાં સ્ઔૂટયઙાલ્મું નઙાલ્મું…વભમવાથે તાર
ભેલતાંનક્માયે ળીકળે?’
ફારત્તલઔાવત્તલદ્યાબલનનાઔેમવભાંદાકરથતાંછસ્ઔૂટયત્તસ્રથતાંયશીખમું.
દયલાજા ઈય હયક્ષા, ઔાય, સ્ઔૂટયના ફેવૂયા લાછ.. કીઙકીઙ ગેટાં–ફઔયાંની ભાપઔ
ફાઔનેરાદેરીહયક્ષાનુંવામ્રાજમંદયછલાનીછગ્માણઅલાતૈમાયનશતું.
ત્તળલાનીસ્ઔૂરનાખેટથીસ્ટાપરૂભવુધીશઙતાંવુધીભાંછતજાણેશાંપીયશી
શતી...ઔદાઙજીલનથીણ...ઔદાઙઅસ્ઔૂર...અત્તળક્ષણધ્ધત્તત...અવભાછનેવાભે
અલતાં છતાં ડઔાયથીણત્રસ્તથઇખઇશતી.વારું શતું ઔે અછે શે રતાવફ્રીશત
એટરે છરદીછરદીતાનીશાછયીઅઙામટની ઑહપવભાં છઇુયાલીદીધીયત્તછસ્ટયભાં
વશીતેભછવભમરકીનેપ્રાથટનાનાંવાધનતૈમાયઔયલારાખી.ફાઔવાથેપ્રાથટનાભાંવૂય
ૂમો...ણઅછે શે રીલાયજાણે વૂયણવાથઅલાતૈમાયનશમએભએને રાખમા
ઔમુું.‘આતનીળત્તક્તશભેં દેનાદાતા,ભનઔાત્તલશ્વાવ ઔભજોયશના...ભનનત્તલશ્વાવ...છ
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ડખીખમશતધીયે  ધીયે  ઔભજોયડેરીત્તળલાનીત્તલઙાયીયશી...ઔે શાડવયકીડીકભ
યશે નાયી...નૈત્તતઔભૂલ્મવાભેત્રાડાડનાયી...વત્મનાભાખેઙારનાયી...એઔઅંકેપ્રેભને
એઔઅંકે ઔયડાઔીયાકનાયીત્તળલાનીભશે તાનું ભનફઔેભધ્રુજીયહ્ું ચે ને જમાયે  એણે
ઔઇખુનઔમોનથી...એણે ઔઇઔાભઙયી...ઔે ઔઆકટું ઔૃ ત્મઔમુું નથીચીડયલાનું ઔાભ
ળુંચે?
શે રતાવફ્રીશતણએનું ભનછયામફ્રીનશતું.સ્ટાપરૂભભાં ઔણળું લાત
ઔયે  ચે ?...ઔનીલય–છલયઙારીયશીચે એનીણક્માં જાણચે બરા?!ત્માં ઙાનઔ
ફાછુ નાયડાભાંથીજોયથરીત્તઙલ્લાલાન...ફયાડલાનલાછવંબામ...‘જોઇરઇળ...
એઔેએઔને જોઇરઇળ...અછે તઅઙાયને પટઔામાટ ચે ઔારે ફીજાઙાીવને પટઔાયીળ...
વાનભાં વભજી છજો... ને શા ખબયાલાની છરૂય નથી... એઔ લાય ભાયા ગયે  બણલા
અલળચીયીક્ષાનડયવાલશલથઇછળે,વભજમાં?’ળુંત્તભ.યાછન,‘દીલારનેણ
ઔાનશમચે’એઈત્તક્તકફયનશીંશળે ઔે ચીજાણીજોઇને,ફાઔને ડયાલી,ધભઔાલીને
તાનાટમૂળનક્રાવભાંદાકરઔયાલલાનીએઔમુત્તક્ત–પ્રમુત્તક્તનાબાખરૂેફયાડતાશતા?
ફયાડે એ ત ઠીઔ નથી છ, ણ અભ ત્તલના ઔાયણે ફાઔને ભાયે , પટઔાયે , લાંઔાં લાે,
લખટકંડનીફશાયઉબાંયાકે...
અફધુંક્માંવુધીઙારળે ?ળુંટરસ્ટીનદીઔયઔયે તેફધુંછવલાલીવ...ઔાાં
ઔભોને ઢાંઔલા, તાનાં ભાણવને ઉછાં ઙીતયલા ભાટે વાયાં ભાણવને પછેત ઔયલા એ
ક્માંન ન્મામ ?! ફશે યા ઔાન ઔશ ઔે ચી શાથે ઔયીને ફશે યા અંધા શલાન ઢોંખ
ઔયનાયાવાથેનાયડેતન્મામણક્માંથીભલાનશત!અતદહયમાભાં યશીને
ભાચરાંવાથેલેયયાકલાફયાફયશતું...ણ...એભડયીનેણઔમાંવુધીઙારલું ?તચી
ચેલ્લેવુધીરડીરેલુંઔેચીનયાધભને કુલ્લાઙયલાદેલા?ના...ના...અભઅત્તળક્ષણના
ઔાયફાયભાંઢીર...ઔેલીયીતેઙરાલીળઔામ?
ખઇઔારે છત્તભ.યાછનસ્ટાપરૂભભાં ત્રાંવીનછયે  જોતાં જોતાં ફલ્માશતા,‘શલે
તશાઇટેઔત્તળક્ષણ...ગ્રફરત્તળક્ષણ...એટરે એનઔાયફાયણશાઇટેઔ.અશ્રભળાાનાં
વના અઔાયનાય ત્તળક્ષઔએ શલે ગયબેખા થલાન લાય અલળે. ત્તળક્ષણ શલે ધભટઔભટ ઔે
અઙાય–ત્તલઙાયનથીયહ્ું.શલે તત્તળક્ષણએટરે લેાય,ત્તળક્ષણએટરે ભારઈત્ાદનઔયતું
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ઔાયકાનુ.ં  ત્તળક્ષણ એટરે નપા–કટ–વ્માછન ધીઔત ધંધ, ત્તળક્ષણ એટરે ભાયે  તેની
તરલાય... ત્તખલ ઍન્ડ ટેઇઔન ત્તફજનેવ... ચાત્ર છેટરું ધન અળે ફવ, એટરું છ જ્ઞાન
ાળે. ધનયાત્તળ પ્રભાણે તરીભાીને ત્તળક્ષણ અલાનું ઔામટ ત્તળક્ષઔ ઔયળે. લેહદમા ને
ંતુજીત્તળક્ષઔશલેક્માંનાક્માંપેં ઔાઇછળે...શલેતશામ–શે લ્લનછભાનચેત્માંનભસ્તે–
ફભસ્તે ને ઔઇ સ્થાન નથી... કરું ને ત્તભ. યનઔ ?’ . યનઔ યાણે યનઔ જાલી યાકીને
ત્માંથીખમાં,ઔાયણઔેટરસ્ટીનદીઔય;શાભાંશાતઔયલીછયશી!
ણ ત્તલનાળથી ન યશે લામું. એ તાડૂક્મ, ‘ ત્તભ. યાછન, તભાયા છેલા ભની
ભાઆન્ડેડભાણવએઅલાં યભ–ત્તલત્રત્તળક્ષણઔામટભાં નજોડાતાં ળૅયફજાય,ટેક્સ્ટાઇલ્વ,
રૂમવ ઔે ચી બત્તછમાં–રઙાની દુઔાન કરીને ફેવલું જોઇએ... વુયતભાં એભ ણ અ
ધંધાભાં કૂફ ઔભાણી ચે ! ફાઔી અલી ભનલૃત્તિ રઇને અલનાયા ત્તળક્ષઔને ઔાયણે છ
અછન ત્તલદ્યાથી હદળાત્તલશીન ફની બટઔી યહ્ ચે. ત્તફઙાય નથી ગયન ઔે ગાટન યહ્...
પૉયખૉડવેઆઔ,ફાઔનાં હશતભાં ણઍટ્રીસ્ટતભાયીભનલૃત્તિ...ભનત્તલઔાયને એઔનલી
સ્લસ્થ ઈછછલ હદળાભાં લા નહશતય... ચી ત ઈયલા છ... ફઙાલે અ ત્તનદો
ચાત્રને...!! બમંઔયઈગ્રતપાનનાં લાદઙાયે ઔયથી ગેયાઇઙૂક્માં શતાં.ફાયીનીફશાય
ને સ્ટાપરૂભની ંદય ણ. એટરાભાં ટાલા ધનીયાભ પ્રલેળીને જાણે ળાાન અઙામટ
શમએભફલ્મ,‘તભનેઅઙામટફરાલેચે,તાફડતડ...છરદી !’

●

અનુક્રમણિકા
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ચા ાય કવતા રખા આી
ળુંશળે?ધનીયાભતાફડતડ...છરદી...ળબ્દઈયલછનઅીનેફલ્મશત
ને ઈયથી ભૂચ ઈય લ ઙઢાલત શત. ત્તભ. યાછન ને ધનીયાભે એઔફીજાની વાભે
જોઇને અંકણત્તભઙઔાયીશતી.ઙક્કવએઔનલું લાદ,ભુળધાયલયવલાનીતૈમાયીભાં
ચેએલીૂલટતૈમાયીવાથેએણેસ્ટાપરૂભચડમ.
સ્ટાપરૂભથીઅઙામટનીઑહપવલચ્ઙે દવલખટકંડને એવાયઔયતાં ઔયતાં
જાણે નાઔે દભનીઔીખમ.ંદયલરલાતાં ત્તલઙાયનું પીણદયે ઔલખટકંડનીદીલારઈય
વયવ વુત્તલઙાય, વૂત્તક્ત, શ્લઔ રકામેરાં શતાં ને એ રકાલાની છશે ભત ણ
ત્તળલાનીએછઈઠાલીશતી.શે રાં છલખટકંડનીદીલારે રખ્મું શતું.ત્તળક્ષઔઔબીવાધાયણ
નશીંશતા,પ્રરમયવછટનદનોંઆવઔીખદભેં રતે શૈં !’ઙાણક્મનું અલાક્મજાણે
ઙાણક્મેએનાભાટેછરખ્મુંશમએલુંત્તળલાનીનેરાગ્મુંનેએંદયથીઔંીઉઠી !’
ફીજા લખટકંડની દીલારે રખ્મું શતું, ‘જમાયે  અત્ભા ઔાંઇ ઔશે  ને ફુત્તિ ફીછુ ં
ઔાંઇ ઔશે  એલા વભમે તભે અત્ભાનું છ ઔહ્ું ઔયજો.’ ઔદાઙ અ લાક્મ ત્તલલેઔાનંદે ભાયી
ઔટઔટીનીક્ષણભાં અશ્વાવનભે એભાટે રખ્મું શતું ઔે ળું ?એઔલાયતથઇઅવ્મું શલે
લખટકંડનીદીલારતયપનજોતાં જડથીવાશે ફનીઑહપવે શોંઙીછલું,ણના...અભન
ભાંઔડું તછેટરું દફાલ એટરું ત્તસ્પ્રંખની ભાપઔ લધુ ઈચે. ત્રીજી દીલારે રખ્મું શતું, ‘છે
તાને ક્માં છલું ચે એજાણે ચે,એને અકીદુત્તનમાયસ્તઅલાકવીછતીશમચે!...’
ત્તળલાનીભનભાં છ ફરીઉઠી;‘તદ્દનછુ ઠ્ઠીલાત,ભને યસ્તકફયચે ને એનૈત્તતઔતાને
યસ્તે અખલધું ણચુ .ં ણઅકીદુત્તનમાનીલાતતફાછુ એભૂઔ.યે  !એઔભાણવ
ણકવીને યસ્તઅલાતૈમાયનથી!યે  !એઔણવાયભાણવજોભને ણભત
શમ..ઔેછેભાયયસ્તવયઔયીઅે...‘ણ’એઔલાદરૂ,ત્તલનાળપાટયણભાં
ભીઠીલીયડીવભાનકય !ઔદાઙએ નશત ત...’ ને એવાથે એણે ઙારણ જડી
ઔયી. યસ્તે અલતી દીલાર ઈય રકામેર ‘વત્મભેલ છમતે’, ‘ઔભટણ્મે લાઘત્તધઔાયસ્તે... ભા
પરેુ ઔદાઙન’છેલીનેઔવૂત્તક્ત,શ્લઔઅંકવાભે વાયથતાં ખમાં.અળાાભાં નલી
નલી અલી શતી ત્માયે  ૂયેૂયી વેલાન બેક ધાયણ ઔયીને અલી શતી. ને એટરે છ
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તાનાછૈવે ાઔયંખને ીંચીફજાયભાંથીરાલીને ફાઔાવે અલીવુંદયઈત્તક્ત,
શ્લઔ ને ત્તઙત્ર એણે દયાવ્માં શતાં ને અકી ળાાની, અઙામટની લારીની તેભ
છટરસ્ટીનીલાશલાશનેપ્રળંવાનીત્તધઔાયીફનીશતી.
ણઅછે લીવલટ ફાદવભમએને વાથઅલાતૈમાયનથી.વુત્તલઙાયતેભ
છનૈત્તતઔભૂલ્મનાયંખણજાણેપીઔાડલાભાંડમાશતા.ત્તલઙાયભાંનેત્તલઙાયભાંધડાભઔયી
ઑહપવનુંફાયણંકરીએંદયશોંઙીખઇણંદયઅઙામટત્તભ.બૈયલખુિા,ઍડ્શઔ
ટીઙયત્તભવયજીને ઔંઇઔબેટછેલું રારયૅ યભાં લીંટાેરું શજીઅીછયહ્ાશતા.ત્માં
અભ એની એન્ટરીએ ફંનેને ચબીરાં ાડી દીધાં. ત્તભવ યજીએ જડથી એ બેટ તાનાં
દુટ્ટાભાં વંતાડી ને જડથી ત્માંથી વયઔી ખઇ ને એ વાથે  છ ત્તભ. બૈયલે કયે કરું
બૈયલરૂધાયણઔમુું.‘ત્તભત્તવવભશે તા!અભફાયણે ટઔયાભામાટ ત્તલનાંદયધવીઅલ
ચ.ત્તલધાઈટભામયત્તભળન?ધનીયાભ...ધનીયાભ...એણક્માં ભયીખમ?અલલાદે
એને ડમૂહટ એટરે ળું ? એ ભાયે , એને ણ વભજાલલું ડળે ? રાંફી ચુ ટ્ટી ઈય ઈતાયી
દઇળ...ને એભણએનીઉંભયણથઇચે... ત્તભત્તવવત્તળલાની !ભને રાખે ચે ઔે શલે
તભાયે ણરાંફીચુ ટ્ટીઈયઉતયીછલુંજોઇએ.’
‘ણવય,અભધનીયાભનખુવવભાયાઈયળાભાટે ઔાઢચ?ઑહપવનું
ફાયણં કુલ્લું શમ,તચીટઔયાભાયલાનવલારછક્માં ેદાથામચે?ભાયીછગ્માએ
ઔઇફીજીવ્મત્તક્તણભાયીછેભછંદયઅલીજાત!’
‘ત્તભત્તવવભશે તા,લાતને અડે ાટે નઙડાલ.ભેં તભને તાફડતડશીંએટરા
ભાટેફરાવ્માંચેઔાયણઔેતભાયીત્તલરુિનેઔલારીતેભછત્તલદ્યાથીનાપનઅલીયહ્ા
ચે.યછછુ દીછુ દીપયીમાદવાંબીશલે એફાફતે તભાયકુરાવરેલફશુ છરૂયીફને
ચે.અછેવાંછે ટરસ્ટીભંડેઅફાફતેએઔભીહટખ
ં યાકીચેનેએભાંતભાયે શાછયયશે લું
ડળે.’
ણવય,તભનેભાયાત્તતત્તશ્વનનીભાંદખીત્તલળેત...’
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ને ત્માં છત્તભ.ખુિાતાડુઔીને ફલ્મા:‘ત્તભત્તવવભશે તા,નઔયીએટરે નઔયી,
ખાયરચતએપ્રભાણેનું લતયણઅલું છડે.નહશતયધનીયાભનીછેભ...ને
શા,તભાયતત્માયે દવભાધયણભાંતાવચે;ચીશીંમાંઅલલાનીળીછરૂયશતી ?’
વયએત...ધનીયાભે ઔહ્ું ઔે ‘તાફડતફઅઙામટશ્રીફરાલે ચે.એટરે...અભ
તશે રતાવ...ફ્રીછશતણશીંઅલતાં વુધીભાં ફીજોતાવળરૂથઇખમ...તશંુ
ળુંઔરું?’
‘અઙામટનીઑહપવભાંડહઔમાંઔયલાનીફધાંનેટેલડીખઇચેનશીં?’
‘વય અ નાભ દઇને લાત ઔય ત ભને ખભળે... ફાઔી અભ...ભગભ લાત..
ત...નભટદનાઔશે લાભુછફ‘ભગભલાતશંભેળાઔામયઔયતાંશમચે.જમાયે નીડયભાણવ
શંભેળાણીળુિ,નાભવહશતતેભછતઔટળુિલાતછઔયતાંશમચે.’
‘ત્તભત્તવવ ભશે તા, તભાય ભુખ્મ ત્તલમ ખુછયાતી ચે એ ભને કફય ચે, ણ શંુ
ત્તલદ્યાથીનથી.નભટદને ઙાલનાયએઔઅઙામટ ચુ ં વભજમાં ?નભટદનાવત્મનાપ્રમખભેં ઔૈં
ઔેટરી લાય લાંચ્મા ચે એની અ નલરઔથા ભેં ભાયી સ્ઔૂર રાઇબ્રેયીભાં ફેવીને લાંઙી શતી.
ચિીવખઢનીભાયીરાઇબ્રેયીછેટરીવભૃિએટરું ભારું જ્ઞાનણવભૃિચે વભજમાં ?
છરદીશોંઙ;લખટકંડભાંથીફાઔનફયાડલાનલાછઅલેચે.નેશાવાંછે ફયાફય
ચઔરાઔે શીંછભીહટખ
ં ચે.વલેાશોંઙીછજો.નહશતયલધાયાનફીજોએઔખુનણ
નોંધાળે,‘વભજમાં?’
ઑહપવની ફશાય નીઔી ત્માયે  ઈય લાદ ખયંબામાં શતાં ણ લયવતાં
નશતાં...ફયાફયએનાજીલનનીછેભછ...ગણીલાયથતું ઔે અલાદનયાધાયલયવી
ડે ને એ છપ્રલાશભાં દૂયદૂય લશી જાઉં...ફધાંથી કૂફ દૂય... યે  ! કુદ ભાયાથી ણ
દૂય...‘‘ખુડભૉત્તનુંખટીઙય!’’એઔફાઔે ભીઠટશૂઔઔમોત્માયે  કફયડીઔે એધયણ
દવનાલખટ ાવે અલીશોંઙીચે ને લખટનીફશાયરખબખલીવફાઔંખૂઠાઔડી
લાંઔાલેરાંચે.યે !એતઠીઔ,ણલાંઔાલીનેઔંઇઔરકતાંણશતાં.‘‘અલીફેશૂદી
વજાઔણેઔયીચે?’’
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‘ટીઙય,શે રાતાવભાં ત્તભવયજીનતાવશત.એભણે ભને ઙાવલાયઔત્તલતા
રકલાઅીશતીને ભે એએઔહદલવભાં રકીનળક્માં એટરે ભને લાંઔાલીને
ઔત્તલતારકલાનીવજાથઇચે.’
‘ચીતભનેાચાંલખટભાંફેવાડમાંનથી?’
‘ના ટીઙય ! ઔાયણ ઔે વજા ઔયીને ત્તભવ યજી ત અઙામટની ઑહપવભાં ખમાં
શતાંનેચીબૂરીછખમાંઔેએભણેવજાઔયીશતી.’

●

અનુક્રમણિકા
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અવનાલની વચું તા
ત્તળલાનીની અંક ફે ગડી ચરઔાઇ ખઇ... એણે ચઔયાંને ાણી ીને ચી
ળાંતીથીલખટભાંફેવલાવૂઙનાઅી,એત્તલઙાયીયશી,ફાઔનેવજાઔયીતેભજાભણલા
અઙામટનીએ.વી.ઑહપવભાં ફેવીયશે  ચે ને ભને પ્રશ્નુચામચે ઔે તભે ઙારુ તાવે ઔેભ
અવ્માં ?જોઔે એભણે છભને તાફડતફફરાલીશતી.કેય!એફધું તઠીઔ,ણઅભ
અ‘બાયલખયનું બણતય’નીફાંખઔાયનાયાત્તળક્ષણત્તલદ,ત્તળક્ષણળાષ્ડીત્તળક્ષણભાં
પે યપાયઔયીને ત્તળક્ષણને ક્માં રઇછઇયહ્ાં ચે ?જ્ઞાન–ત્તલજ્ઞાનબાાનાં બાયે કભુસ્તઔ,
ભ્માવિભ ને ખત્તણત યીક્ષાની ખઔા શયીપાઇ અછના અ ઔુ ભા ચાત્રનાં
હૃદમઈયભાત્રસ્ધાટન‘વ’ને ટઔાલાયીન‘ટ’છઙીતયીઙીતયીને નૈત્તતઔભૂલ્મ,ઈચ્ઙ
વંસ્ઔાય,ત્તળસ્ત,ત્તલનમ્રતા,રઔળાશીનાાઠતેભછભાનલતાનાાઠનચેદઈડાડીયહ્ાચે
એનુંળું?ત્તશ્ચભનુંઅંધું નુઔયણનેતેણત્તળક્ષણભાં ?ત્તશ્ચભનાદેળનું લાતાલયણ,
વભાછ,જીલનિત્તતરખચે ને અણીરખત્માં વેભેસ્ટયિત્તત ?ઠીઔચે િત્તત
વાયીચેણત્માંનીભાપઔલખટભાંભાત્રલીવફાઔનેછફેવાડને ?ત્માંનીછેભએઔએઔ
ફાઔે મગ્મવાધન,પ્રમખકંડ,મગ્મલાતાલયણ,મગ્મત્તળક્ષઔ,મગ્મલખટકંડ,મગ્મ
યભતનાં ભેદાન,મગ્મણને મગ્મભાલછતભળે તછઔઇણત્તસ્ઔર,િત્તતઔે
પ્રમખ વપ થળે. ફાઔી અભ લખટકંડભાં એંળી, નેલું ફાઔ ગેંટા–ફઔયાની છેભ, તખડી
યઔભરઇનેબયીદેલાથીળાાનાંભશાયથીનીછલાફદાયીતીછતીનથી...
એ ફધું ઠીઔ ણ... એ.વી. સ્ઔૂર, રાક રૂત્તમા પી રેનાયી સ્ઔૂર, લધુભાં લધુ
રેવનતેભછયીક્ષારેનાયીસ્ઔૂરઈિભસ્ઔૂરનાત્તકતાફભેલે ?ને એછવંઙારઔ
છ વભાછભાં ુજામ... ુચામ...  ને ફીજી ફાછુ  ભપત ત્તળક્ષણ અનાયી, નૈત્તતઔ ભૂલ્મ
જાલનાયીળાાઔે જમાં ભાનલતાનું જ્ઞાનપ્રથભશયભાં યશે  ચે,એઔભાનલીને પ્રથભ
ભાનલીની યીતે જોલામ ચે, પ્રથભ શયન ભાનલી ફનાલલાની છશે ભત ઈઠાલામ ચે એલી
ળાાને તાાં રાખીયહ્ાચે !જમાયે  ફાઔનલારીછવાયાવાયનથીાયકીળઔત
ત્માં ત્તળક્ષણનીશાટડીઙરાલનાયાતપાલલાનાછને ?ચીતફાઔીનાવાતે તાવત
ગંટએનાહૃદમઈયશથડાભાયતયહ્.
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વલા ફાયે  ળાા ચૂ ટમા ફાદ ત્તલનાળ ળેયીના નાઔે ઉબ યશી ખમ. એણે
ત્તળલાનીનું સ્ઔૂટય ઉબું યકાવ્મું. ત્તળલાનીનાં અંકભાં નેઔ પ્રશ્ન એણે ડઔાતાં જોમા શતા.
દયે ઔતાવે એણે ત્તળલાનીનવંઔટ ઔયલાઔત્તળળઔયીશતીણત્તળલાનીશાથઅલીનશતી.
એને કફયશતીઔે ત્તળલાનીંદયંદયડીબાંખીચે. છયાઔજોઔઇએનાકબે પ્રેભા
શાથભૂઔળેતંદયખયંબામેરાંલાદવશષ્ડધાયે લયવીડળે...એણેતશાથરંફાવ્મ
ણશત.ણત્તળલાનીછેનુંનાભ.એનેભાલીએટરેદહયમાનેભાલ!!
શાથતકબે ભૂઔલશતણત્તળલાનીનાસ્ઔૂટયઈયશાથભૂઔીત્તઙંતાવ્મક્ત
ઔયતાંત્તલનાળેુચમું:‘અછેપ્રથભતાવભાંઑહપવભાંફરાલીશતીએલીભનેકફયડી
ત્માયથીભને તાયીત્તઙંતાયહ્ાઔયીઔે ક્માયે  તું ભે ને તને ૂચું ઔે અઙામટનીઑહપવનું
તેડું ઔેભઅવ્મું શતું ?સ્ટાપભાં ણવતતખુવુવથતીયશી...ેરીત્તભવયજીને ત્તભ.
યાછનણ,કાનખીભાં ઔંઇઔભવરતઔયીયહ્ાં શતાં.શંુ  છેલનજીઔખમઔે એભણે લાત
ફંધઔયીદીધી.ઔંઇઔબાયે  ડ્ંત્રયઙીયહ્ાં ચે.અટરસ્ટીતેભછએનદીઔયએભાં વાથ
અી યહ્ાં ચે. ત્તભવ યજી તેભ છ ેર ત્તભ. ખુિા... તાની રંટતા ઢાંઔલા... ફધાં
ઔુ ઔભીએશાથત્તભરાલીરીધાચે.યાછઔાયણીનીછેભવાઠખાંઠતેભછતડજોડઔયલાન
લેર શલે ત્તળક્ષણભાં ણ પ્રલેળી ખમ ચે ! ને એભાં તાયા છેલી ત્તવિાંતલાદી ત્તનદો
ત્તળત્તક્ષઔાનફત્તરઙડતઅવ્મચે...ણતુંખબયાળઇનશીં,શંુ શયવંગ્રાભભાંતાયીવાથે
ચુ ં !’
એઔીવાથેત્તલયતફરીત્તલનાળશાંપીખમએટરેત્તળલાનીફરી‘ત્તલનાળ
તાયીત્તઙંતાને ભાયાતાયપનીત્તનદોરાખણીને વભજીળઔુ ં ચુ ં ને એભાટે તાયીઊણી
ણયશીળ,ણદયે ઔેતાનીરડાઆજાતેછરડલાનીશમચેનેઔદાઙઅખયંબામેરી
રડાઇઅછે વાંછે ભીહટખ
ં ભાં ૂયાજોળભાં લયવલાનીચે !વાંછે ટરસ્ટીભંડનીવાભે ભાયે 
અયીફનીઉબાયશે લાનું ચે.ભને કફયચે એઔભાંધાતાછૂ ઠીઔેવપાઇરભાયી
વાભે કરલાના ચે. ભને વંઔજાભાં રેલાના અ ેંતયા ચે. ણ એને કફય નથી ઔે,
વત્મનીહયાટીયરડામેરઔઇણમુિવપથતું નથી.જીતતશંભેળાવત્મનીછ
થલાનીચે ને શંુ  વત્મને ક્ષે ઙારતીઅલીચુ ં ચેલ્લાં લીવલટથી–ને એનાુયાલાચે
ભાયાંતૈમાયખત્તણતચાત્ર.ત્તલનાળ!એભણ,શલેતમુિએછઔલ્માણ!!’
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‘ણત્તળલાની,ભારુંભાનલુંચેઔેઅછેવાંછે શંુ ણતાયીવાથેભીહટખ
ં ભાંશાછય
યશંુ છેથીતનેથડવત્તધમાયયશે ...શં ૂપયશે ’...
‘ત્તલનાળ!તાયકૂફકૂફઅબાય..ણતું ભાયીવાથે શાછયયશે લાનીલાત
બૂરીજા.એભણછન્ભીચુ ં ત્માયથીછએઔરીચુ ં નેએઔરતાએભાયાજીલનનસ્થામી
બાલફનીખમચે.તુંશંભેળાભાયથદળટઔતેભછખાઢત્તભત્રચેનેયશે ળે.’
ત્તલનાળે ત્તળલાની વાથે અંકભાં અંક યલીને લાત ઔયલા છતાં ત્તળલાનીએ
અંકનીઙેઢાીદીધી.‘ળુંશંુ ભાત્રતાયદસ્તછફનીયશીળઔેચી...’
લાતનેધલચ્ઙેછઔાીનાંકતાંછયાઈગ્રનેતીક્ષ્ણલાછેત્તળલાનીફરી:
‘ત્તલનાળ!તને કફયચે,ઔૃ ષ્ણને દ્રોદીનીત્તભત્રતારાંફીઔેભટઔીયશીશતી?ઔાયણ
ઔે એફન્નેને વાઙીત્તભત્રતાનીવ્માખ્મા કફયશતી ને એવખ્મબાલતાયે  ઔેલલયહ્.
એભણભનેભાનલજાતયગણચત્તલશ્વાવને જોતું ણએત્તલશ્વાવકઇદે ત...
થડગણબયવ... ત્તલશ્વાવ...તાયાથઔીધફઔે ચે ને શંુ  ઇચ્ચુ ં ઔે એ બયવતું તાયા
તયપથીક્માયે મચનથલાદેળે.ત્તભત્રતાનીવીભાયે કાતું ક્માં નથીજાણત?વોથીલધુ
યભત્તલત્રવંફંધએટરે વાઙીત્તભત્રતાન વંફંધ,ત્તન:સ્લાથટ,ત્તનભટને ત્તલત્રત્તભત્રતાની
ખહયભાજોતું વાઙલળે તઅણીદસ્તીનાશ્વાવ રાંફાઙારળે નહશતય...’ અટરું ફરી
એણેૂયાટસ્ઔૂટયદડાલીદીધું.

●
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અવિનની તોડપોડ
ગયે  શોંઙતાં છશ્વીનનફયાડવંબામ;‘અલીખમાં વત્મત્તનષ્ઠત્તળત્તક્ષઔા,
યખછુ વભાછવેત્તલઔા,વંખીતઔાયતેભછત્તફઙાયાંશ્વીનનીએઔભાત્રત્ની?સ્લાખતચે!
વ્શીરઙૅયઈયૂંઠપે યલીને ફેઠર
ે શ્વીનનેએનીફાછુ ભાંડેરઙાનઔનેનાસ્તઔે
છે વલાયે  એનીફાછુ ભાં ભૂઔીને ખઇશતીતે શજી એભછ ડેરાં શતાં.શ્વીને એને શાથ
વુધ્ધાંનશતરખાડ્ઔેળું?
‘યે  ! ભૂંખાઢયણઅલા નાસ્તાને શાથનરખાડે...ણશા ! શંુ  બૂલ્મ,
ઔદાઙભાયીખણતયીણશલે ંખકાંડાં ઢયભાં થલારાખીચે.એટરે ભી.શ્વીન,શલે
તભે તભાયીવાયસ્લતધભટત્નીાવે ઔઇણલધાયાનીવેલાતળું,નાની–ભટીઔાજીની
ણેક્ષાનશીંયાકળ !!’ ને એવાથે છ એણે એની ંદયનરાલાતાનાત્તનફટ
ખલડે નીઙે ભુઔેરાં ઙાનાં–ઔયઔાફીઈયલશે લડાલીદીધ.ટેફરઈયભૂઔેરાનાસ્તા
ઈયશાથલડેપ્રશાયઔયીજાણેત્તળલાનીઈયપ્રશાયઔયતશમએભએનીભનલેદનાને
જીલન તયપન બાલ, નઔાય ને ઈદ્વ ેખ ઠારલી વ્શીરઙૅય જડથી શાંઔત ફીજા રૂભભાં
ઙારીછઇફાયણંફંધઔયીદીધું...
ત્તળલાનીએનબાલ,ઈદ્વ ેખભનલેદનાક્માં,ઔેલીયીતેનેઔનીવાભેઠારલે?
ઔાયણઔે એલું ઔઇફાયણં એનીવાભે નથીઔે જમાં છઇને એટઔયાભાયી ળઔે...ઉબય
ઠારલીળઔે !એજાણતીશતીઔે ઔદાઙશ્વીનનીછગ્માએએતે વ્શીરઙૅયભાં શમત
અનાં ઔયતાં ણનેઔખણં ઈદ્વત,કયાફને ત્તનમનઔક્ષાનું લતટનએઔયે  છએભાં ઔઇને
ળંઔાનેસ્થાનનશતું.
એભ ણ શ્વીનને થમેર ક્ષાગાતના શુભરા ફાદ એની ભાનત્તવઔ તેભ છ
ળાયીહયઔક્ષભતાધીયે ધીયે ગટીયશીશતીનેએઔાયણેછત્તળલાનીશંભેળાંસ્ઔૂ રભાંઙારતાં
દ્વદ્વ
ં મિથી શ્વીનને દૂય છ યાકતી શતી. ણ... ત્તળલાની...? ત્તળલાનીએ ત ગણાં ફધાં
ભયઙેએઔવાથેરડલાનુંએનુંળું?

http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

33

ત્તળલાનીની વાભે સ્ઔૂરન ભયઙ, ગયન ભયઙ, વભાછન ભયઙ, ત્તનદો
ફાઔનીીડાનભયઙને કુદતાનીંદયઙારતાં દ્વદ્વમુ
ં િનભયઙ...એવગાં
ઙાયે ફાછુ થીક્માંમવુધીડયાલીયહ્ાં.જડથીશ્વીનેઔયે રીતડપડવાપઔયતીયશીને
એવાથેંદયનાભયઙાનેવાપઔયલાનપ્રમત્નઔયતીયશી...
શ્વીન!ફાયણંકર,તાયે ભાટેખયભાખયભબત્તછમાંતેભછત્તળયફનાવ્મચે.
વાથે તેરા ાડ ને દયઔલાી ઙા ભૂઔીને રાલી ચુ .ં  પ્રીજ ! શ્વીન, વલાયે  સ્ઔૂરે
છલાની ઈતાલભાં ઙા–નાસ્ત ઔદાઙ ફયાફય ન ફનાલી ળઔી, ણ જો, ત્માયે  ત તને
બાલતીત્તપ્રમલાનખીફનાલીચે.વૉયીશ્વીન...શંુ  તને વભજીળઔુ ં ચુ .ં ..અટરીલાયભાપ
ઔયી દે...પ્રીજ... જો તાયા ત્તવલામ એભ ણ ભારું ચે છ ઔણ ? જો તું ન શમ ત ચી
ંધઔાયત્તવલામફીછુ ં ઔળુંછશાથભાંફઙતુંનથી...તુંએનાથીક્માંજાણચે?’ફવ,અ
ચેલ્લા લાક્મની ધાયી વય થઇ ને ફાયણં કૂરી ખમું. લાનખીની ટરે ફાછુ  ઈય ભૂઔી
ત્તળલાની શ્વીનના નફા ખ ઈય રખબખ પવડાઇ છેલી ડી ને એ વાથે છ ફધાં
ાાતડીનેએનુંબીતયઈરેઙાઇખમું.
‘ત્તળલાની,શલેચીઅલું ક્માયે મફરીળનશીંઔેતુંએઔરીચે.’શ્વીનનીલાત
ધલચ્ઙે છ ટઔાલતાં ત્તળલાની ફરી ઈઠી : ‘શ્વીન ! વાત પે યા પમાટ ચી અણે
તાયાભાયાન હશવાફ ન યાકતાં ભાત્ર અણાણાંને ઈજાખય ઔયીએ ત છ જીલન વય
યશે ળેએલુંભારુંભાનલુંકટું તનથીછ,કરુંને?’
‘ત્તળલાની ! અઇ એભ વૉયી... ઔદાઙ ભારું ભન... ભાયા ળયીયને ઔાયણે
વાયાવાયનબેદાયકલાભાં...ને અલેખઈયઔાફૂ યાકલાભાં ત્તનષ્પથતું જામચે.તું
ભનેછેટરવાઙલેચેએટરતઔદાઙ...’
‘નશીં શ્વીન, ઔઇ ઔઇને વાઙલતું શતું છ નથી; દયે ઔ હિમા ઔે લૃત્તિ વભમ
વંજોખને અધીનવાેક્ષશમચે.શંુ  તભાત્રભાયધભટ છફજાલું ચુ .ં ..ને શા...અછે
ભાયાખમાચીતનેત્તળકલાડેરખનીઔવયતઔયીશતીઔેચી...!’
વાંછે ટરસ્ટી ભંડની ઔૉટટભાં શાછય યશે લાનું શતું એટરે વતત ગયભાં અંટાપે યા
ઙારુયહ્ા.શ્વીનનેલાતઔયીનેએનુંપ્રેળયલધાયલાનુંએનેઠીઔનરાગ્મું.ખાઈણસ્ઔૂર
http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

34

ૉત્તરહટક્વને ઔાયણે છ શ્વીને ગણં વપય ઔમુું શતું ને એ દફાણ શે ઠ છ શાઇ બ્રડ
પ્રેળય ને ૅયાત્તરત્તવવન શુભર... એ ઔાા બુતઔાન ચામ એણે નછય વભક્ષથી
શટાલલા ગણી ઔત્તળળ ઔયી ણ ંદય લરલાતું મુિ... બુતઔા... ટરસ્ટી ભંડ ને
અઙામટની ધભઔી ને અ ફધાં ત્તનષ્ટની ેરે ાય એનું લછૂ દ – એનું ત્તસ્તત્લ... એનું
ત્તળક્ષઔત્લ છયા ણ શીણાં ડે ઔે જૂઔે એભ નશતાં. રડાઇ ત શલે ળરૂ થઇ ચે, ‘વત્–
વત્’નીરડાઇને એરડાઇભાં ાચાનડલાનાવંઔલ્વાથે એણે ખભાં ઙંરશે માું
નેશ્વીનનેઔહ્ું,‘શંુ ફજાયભાંજાઉંચુ ં નેત્માંથીભાયીત્તભત્રનેત્માંથઇનેઅલુંચુ .ં ..તાયે 
ભાટે ફજાયથીઔંઇરાલલાનું શમતઔશે  ને શા,શભણાં તને ઔવયતઔયાલલાએઔડૉક્ટય,
ત્તભ.ઔેતનઅલળે.હપત્તજમથેયાત્તસ્ટચે.શજીવલાયે  છભેં નક્કીઔમુું ચે.અણીળાાના
લારીછચે,નજીઔછયશે  ચે.શજીશભણાં છએભણે પ્રૅત્તક્ટવળરૂઔયીચે.ઔાભનીળધભાં
ચે એટરે લાછફીબાલે ઔાભાયાડળે...એટરે ડૉક્ટયનીપીલીળે ત્તલઙાયીત્તલઙાયીને પયી
ટેન્ળનનલધાયીળવભજમ?’
શ્વીનનેદલાતેભછદૂધઅીનેએયણબૂત્તભતયપખઈાડેચે.શલેતમુિ
એછઔલ્માણ...ઔભટણ્મે લાઘત્તધઔાયસ્તે...ભાપરેુ ઔદાઙન...યશીયશીને એનીંદયઔૃ ષ્ણ
તેભછછુ નટ ફંને એઔીવાથે પ્રલેળીઙૂક્માશતા.એઔશ્વાવછુ નટ નીછેભઢીરડે ઔે
તયતફીજોશ્વાવઔૃ ષ્ણફની...‘શલે તમુિએછઔલ્માણ!’ઔાયી,વાયત્તથણં ઈજાખય
ઔયલાનીઔત્તળળઔયીયહ્શત.

●
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ગોશભે જી વયળદ
ખભેજી હયદ બયાઇ ખઇ શતી. ત્તળલાની પ્રલેળી ત્માયે  મુિનાં ભંડાણ થઇ
ઙૂક્માં શતાં.ઔણવોથીભટત્તલરનએશલે મુિફાદનક્કીઔયલાનું શતું.ઔણક્માંથીઔેલાં
ઔેલાં તીયપેં ઔળે એનક્કીઔયલું છયાઔહઠનશતું.ઔાયણઔે ત્તભ.ખુિાએઔને ઔને ઔેલીઔેલી
ઔાનબંબેયણીઔયીશળેએનાઈયછમુિનાંળષ્ડનભાયથલાનશત,ણત્તળલાનીનેશલે
ઢારનીણછરૂયયશીનશતી;ઔાયણઔેખાઈનેઔાનેઔળષ્ડનભાયવશનઔયીઔયીને
એનઅત્ભાછકુદઢારવભાનથઇખમશત.
‘શા,તત્તભ.ખુિા,તભે છે ઔંઇઔશે લાભાંખતાશમ,તે ઔશચીભે ભાયી
લાતયછૂ  ઔયીળુ.ં ’ ત્તભ.ખુિાતકૂફછરાંફીઙાછટળીટતૈમાયઔયીને રાવ્માશતાને તે
ણરેત્તકતભાં.એભણેલાંઙનળરૂઔમુું:‘‘ત્તભત્તવવત્તળલાનીભશે તાફાઔનેફયાફયબણાલી
ળઔતાં નથી ને ત્તળસ્ત જાલી ળઔતાં નથી. એ વભમવય લખટભાં શોંઙતાં નથી ને
વભમવય ભ્માવિભ ૂય ઔયી ળઔતાં નથી. એ ફાઔને તાનાં ગયે  ટ્યૂળન ઈય
અલલા ભાટે ફછફયી ઔયે  ચે ને છે એભનાં ગયે  ટ્યુળન છતાં નથી એભને યીક્ષાભાં
નાાવઔયલા,ઈયાંતઆન્ટનટરભાક્વટ ચાઅલા,એભને લાયે લાયે  વજાઔયલી,એભનાં
લારીને લાયંલાયફરાલલાતેભછએભનીવાથે ઈિતલતટનઔયે  ચે.ને છે ફાઔએભને
ત્માં ટ્યૂળન જામચે એભને એ યીક્ષાનું અકેઅકું ેયખાઈથીઅીદે ચે છેથી
એભનું ટ્યૂળનરેનાયત્તલદ્યાથીએઔથીદવભાં નંફયભેલે ચે ને એભને દયે ઔફાફતની
ચૂ ટ ણ ભે ચે. યીક્ષા દયત્તભમાન એભનાં ટ્યૂળત્તનમાં ફાઔને છલાફત્ર રકાલી દે ચે
ને ફાઔીનાં ફાઔને ૂયાં ત્તળસ્તવાથે ેયરકલાનઅગ્રશઔયે  ચે.અફધાં નૈત્તતઔ
ઔામોનેઔાયણેફાભાનવઈયકયાફવયડેચેનેફાઔ‘મથાયાજાતથાપ્રજા’ની
ભાપઔ ત્તળક્ષઔ છેલું ઔયે  તેલું ઔયતાં ળીકે – એ ઈયાંત વભાછભાં અણી ળાાનું નાભ
કયાફ થામ એ ણ ઔેભ ઙારે? અછે એઔ ત્તળક્ષઔ ફખડે, ઔારે ફીજા ણ એનું જોઇને
ફખડે; ભાટે અલા ત્તળક્ષઔને ત ઈખતાં છ ડાભલાં યહ્ાં, નહશતય ચી એનું પ સ્ઔૂરે
બખલલું યહ્ુ.ં સ્ઔૂરનીઆભેછકયાફથામએઔેભઙારે ?ટરસ્ટીભંડભાયાભૂઔેરાઅયન
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છલાફ ભાંખે તેભ છ રેત્તકતભાં છ કુરાવ ભાંખી મગ્મ વજા ણ ઔયે , છેથીફધાંને કટું
ઔયતાબમરાખે.કટું ઔયતાંટઔેતેનપાભાંયશે .’’
ફીજાઔઇટરસ્ટીળષ્ડઈખાભે એશે રાં ભુખ્મટરસ્ટી યાભાનંદજીએછળરૂઅત
ઔયી‘લાતઅખનલધાયતાં ભારું એલું ભાનલું ચે ઔે અણે ત્તભત્તવવત્તળલાનીભશે તાને ણ
એભનાઈયભુઔામેરઅયંખે વપાઇેળઔયલાનીતઔઅલીજોઇએ,ઔાયણઔે ભારું
એલુંભાનલું ચેઔેત્તભત્તવવત્તળલાનીએઔછલાફદાય,ઔભટત્તનષ્ઠત્તળત્તક્ષઔાચેનેળાાસ્થાઇ
ત્માયથીશીંઔામટયતચે ને જોશંુ  બૂરનઔયતશઉંતત્તલદ્યાથીણએભનઅદય
ઔયે ચે.’
ત્તભ.ખુિાલચ્ઙેથીછલાતટઔાલતાં ફરીઈઠ્યા:‘વય,અને ઔઇઔે છૂ ઠી
ફાતભીઅીરાખેચે.’
‘ત્તભ. ખુિા, તભે શજી ફે લટથી અઙામટદે અવ્મા ચ ને શંુ  અલી નેઔ
ળાાલોથીઙરાલું ચુ .ં અળાાનછન્ભદાતાશંુ  ચુ ં એટરે ઔમું ંખફીભાયચે ને
ઔમું ંખઔેલીખત્તતઔયે  ચે એનાથીશંુ  શયક્ષણે લાઔેપયશંુ  ચુ .ં તભે શલે ત્તભત્તવવત્તળલાનીને
ફરલાની તઔ અળ ત લધાયે  મગ્મ રેકાળે વભજમા ?’ ઔડઔ લાક્મ પ્રશાયથી ડગાઇ
ખમેરત્તભ.ખુિાઙૂથઇખમા.
ત્તળલાનીએઈબાથઇને નભસ્ઔાયઔમાટ નેતાનીલાતભુદ્દાવયયછૂ ઔયતાંઔહ્ું
:‘શંુ  ભાયાઈયનાદયે ઔઅયને ફેફુત્તનમાદઠેયલું ચુ .ં ભાયીત્તનદોતાશંુ  ુયલાયઔયીળઔુ ં
એભ ચુ ,ં  ઔાયણ ઔે ભારું પ્રત્તતત્તફંફ શય ક્ષણે ભાયા ચાત્રના હૃદમભાં ડે ચે ને એઔએઔ
ત્તલદ્યાથીનાહૃદમભાંભાયીછેચફીચેતેત્તફરઔુ રત્તનભટ,સ્લચ્ચચે.તભેશભણાંછઔઇણ
ધયણનાંઔઇણફાઔઔે લારીનેફરાલીઔઇણપ્રઔાયનીઈરટતાવઔયીળઔચ,
ણએપ્રશ્નભાયીવાભે છુચામઔાયણઔે શીંગણાવલારનાછલાફને અનીવભક્ષ
ટ્વીસ્ટઔયીને શોંઙાડાતાં શમચે.ભાયે  ભાયાઅયંખે ઔળું લધાયે  ઔશે લાનું નથી.ણશંુ
ઇચ્ચુ ં ચુ ં ઔેભાયાઈયભુઔામેરઅયઔેટરાટઔાવાઙાચે,તેશે રાંતાવઔયલાભાંઅલે
ને અય ભૂઔનાય વ્મત્તક્ત ણ ઔેટરા ટઔા વાઙી ચે, તે ણ શે રાં ઙઔાવલાભાં અલે;
ઔાયણ ઔે ગણી લાય ‘લાડ છ ઙીબડાં ખે’ ઔે ચી ‘અંધે ફશે રું ઔુ ટામ’, દ્વ ેમુક્ત, એઔ
તયપી યછુ  થમેર અય ગણી લાય વભગ્ર વંસ્થા તેભ છ વ્મત્તક્તના ત્તસ્તત્લને શરાલી
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નાકલાૂયતાંશમએભણફનેનેખાઈએભફન્મુંણચે !શીંનેઔળક્મતા
ખંબીયરૂે ડેરી ચે. ‘ભટાંને વશુ ભાન’ એ ઈત્તક્તના નેજા શે ઠ ફીજાંને નાનાં ઔે શરઔાં
ઙીતયલાં એક્માંનન્મામ?‘‘પ્રજાનાખુણદજોતાં શે રાં યાજાનાં ખુણદણજોલાલા
છજોઇએઔાયણઔે,મથાયાજાતથાપ્રજા’’લાીઔશે લતઔદાઙત્તભ.ખુિાએઔંઠસ્થઔયલા
છેલીચે.ભાયે નશીં!’
‘ત્તળસ્તભાયાં રશીભાં નથી.ભાયે  તાને બરે ફાઔનથી,ણચેલ્લાં લીવ
લટથી અત્તલત્રવ્મલવામને ભેં વેલાનાબેકરૂે ધાયણઔમાટ ચે.એટરે ળાાનીસ્થાના,
એનતેભછફાઔનત્તલઔાવએભાયાહૃદમનકયાઔફનીઙૂક્મચે.ત્તભ.ખુિાજોએઔ
ણઅયુયાલાવહશતુયલાયઔયીળઔળેતતેહદલવેશંુ વાભેઙારીનેયાજીનાભુંઅી
દઇળ ને ભને ભેર લીવ લટન ખાય ણ વ્માછવહશત ળાાનાં તેભ છ ખયીફ
ફાઔનાત્તલઔાવભાટેયતઔયીળનેંતે,અવોનેભાયીનમ્રયછચેઔેભાયાઈય
અય ભૂઔનાય ત્તભ. ખુિાની નૈત્તતઔતા તેભ છ ઔામટપ્રણારી ઈય નછય યાકલાભાં અલે
ઔાયણ ઔે, એભણે ઔશે રી દયે ઔ ઔશે લત ભને ત રાખુ નથી ડતી, ણ એભને ત ફયાફય
વએવટઔારાખુડેછચે.‘‘એઔળાાનાંધણીથલુંવશે રુંચેણત્તભ.ખુિા,ફાઔના
ત્તંડના,પૂરનીભાલછતનાંભાીફનલુંગણંઔરુંઔાભચેનેત્તભ.ખુિા,પૂરનાંભાીઔઇ
યીતેફનીળઔામએનેભાટેઔઇટરત્તે નંખળાાશજીવુધીકુલ્લીભુઔાઇનથી!’’

●

અનુક્રમણિકા
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યુંજનફા અને આશ્રભ
‘કેય!શંુ ગણં ફરી,ણએભાં ૂયેૂરું વત્મચે.શંુ  શંભેળાં વત્મલચ્ઙે યશીચુ ં
ને યશીળ. અ અયને શંુ  શંભેળાં વાથે છ યાકીળ, એટરા ભાટે નશીં ઔે એ વાઙા ચે,
એટરા ભાટે ઔે એ ત્તભ. ખુિા એ અય ઔઇ યીતે ુયલાય ઔયે  ચે ? ને તે ણ વંૂણટ
વત્મનવશાયરઇને !દવલટ શે રાં શંુ  એઔફાજીઅછળાાભાં શાયીશતી.ને એ
ણકટીયીતે,ણઅફાજીશંુ  ક્માયે મનશીંશારું ઔાયણઔે,વત્મભાયે  ક્ષે ચે.જોઔે
ત્માયે ણભેવાઙાંછશતાં.’
ઑહપવભાંનીયલળાંત્તતથયાઇજામચે.ઔેટરાઔટરસ્ટીતઈબાથઇનેફશાય
નીઔી જામ ચે. ઔેટરાઔનાં ભુક ય ખુસ્વાન તેભ છ અશ્ચમટન બાલ ઈબયી અલે ચે.
ત્તભ.યાભાનંદજીત્તળલાનીતયપજોઇનેપક્તએટરુંછફલ્મા:‘ત્તભત્તવવત્તળલાની,તભાયીલાત
ઈયભેધ્માનઅીળુંનેત્તભ.ખુિા,તભેુયાલાવાથેલાતઔયળઔેભીહટખ
ં ફરાલળ
ત વલટને ખભળે ફાઔી અભ વભમ લેડપલાન ઔઇ થટ નથી. ત્તભત્તવવ ત્તળલાની, તભે છઇ
ળઔચ.ઔદાઙશંુ  તભને પયીથીભલાફરાલીળતતભાયે  અલલું ડળે ને ત્તભ.ખુિા,
તભેભનેએઔાંતભાંભળ?ભાયે તભાયીવાથેથડીઙઙાટનેકુરાવાણઔયલાનાંચે.’
એ અકી યાત એને ભાી ફનલાનું ઔામટ ઔેટરું ગરું ચે એનાં ત્તલઙાય છ
અલતા યહ્ા ને ઊંગભાં છ જાણે ‘ફા’ ાવે શોંઙી ખઇ શમ એભ એ બૂતઔા તયપ
શોંઙીહશરલારાખીજામચેફાનેકે!
‘લધુભાં લધુ પૂરચડઈખાડનાયત્તળલાનીભશે તાને ફાખઔાભનું પ્રથભઆનાભભે
ચે.ત્તળલાનીનીઅભાલછતને ભશે નતભાટે જોયદાયતાીડલીછજોઇએ.’નાનઔડી
ત્તળલાની એના ફે ભીડરાં શરાલતી શરાલતી દડતી ઔૂદતી આનાભ રેલા દડે ચે. તભાભ
ખુરુજીએ એના ભાથે પ્રેભથી શાથ પે યલીને ત્તબનંદન ાઠવ્માં શતાં ને એ એઔ એઔ
ખુરુજીને લાંઔીલીલીને અળીલાટદરેતીયશી.અછહદલવનીતએયાશજોઇને ફેઠી
શતી.
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બય ઙભાવે રી રીને એણે યંખફેયંખી ખુરાફની ઔરભ ફનાલી શતી.
ઔેટરીઔ ખુરાફની ઔરભ, ભખયા, છુ ઇ, ઙભેરી તેભ છ ઙંાની ઔરભ ત એ અશ્રભની
અછુ ફાછુ નાફંખરાભાં છઇને એભનાભાત્તરઔને ત્તલનંતીઔયીઔયીને રાલીશતી.ખૃશભાતા
યંછનફાએનીભશે નતજોઇને ઔેટરાં કુળથઇખમાં શતાં.એઔહદલવતફધીચાત્રાની
લચ્ઙેથીઙારુ વબાભાં છાવે ફરાલીને ભાથે શાથપે યલતાં ભટેથીફલ્માં શતાં :‘લશારી
દીઔયી, અછે ભાયે  ત્તળલાની દીઔયી ભાટે ફે ળબ્દ ઔશે લા ચે ઔાયણ ઔે, શંુ  ઙભાવું ફેઠું
ત્માયથી જોઉં ચુ ં ઔે ત્તળલાની દીઔયી તાને ભેર યભલાના ઔે અયાભ ઔયલાના વભમભાં
અયાભનઔયતાંઔાદલઔેલયવાદનત્તલઙાયઔમાટલખયવતતૂયાકંતથીફાખઔાભવંબાે
ચે ને યછછનલાં નલાં પૂરતેભ છપનાં લૃક્ષઈચેયલાનું ઔાભઔયે  ચે.ઙાવટઔા
પૂરનાં ચડઈયતપૂરરાખલાં ણભાંડ્ાં ચે.ઈજ્જડથમેરફાખએણે ઔેટરવયવ
ભશે ઔાલીદીધચે.એનેપાલેરઔામટએણેઔેટરાંકંતતેભછધીયથીઔમુુંચેનેએભાટેશંુ 
એને નેઔાનેઔત્તબનંદનાઠલું ચુ .ં તભે ણતભને પાલેરઔામટ અટરીછઙીલટાઇથી
ઔયળતલાટન્તે ાતાં આનાભનાં શઔદાયને વલટનાં પ્રેભનાં શઔદાયણફનીળઔળ.’
ઔેટરું લશારલયવાવ્મું શતું યંછનફાએતે હદલવે !ચીતલાટન્તે ભેરપ્રથભઆનાભને
તયત ફધાં છ ઉબાં થઇને સ્ેશ્મર ફાખ ત્તનશાલાં ખમાં શતાં તે નપાભાં . એ યાત્રે
યંછનફાએએનેએનીવાથેવુલડાલીશતીએભનીથાયીભાંવાલડડ,વખીભાફનીને.
ત્તળલાની,ભેં તને છે યસ્તફતાવ્મચે એયસ્તે તું ફયાફયઙારે ચે ને એટરે
છ તને દયે ઔ ઔામટભાં વપતા ભે ચે. જો દીઔયી, જીલનભાં અખ છતાં ગણા ડઔાય
અલળે,ભુશ્ઔેરીઅલળે,શાય–જીતઅલળે ને તીઔાં ણયામાં ફનળે.ણ‘વત્
નેવત્’નાભાખટભાંથીજમાયે એઔયસ્તવંદઔયલાનઅલેત્માયે બરેવંગટઔયલડે
તું વત્મન યસ્ત છ વંદ ઔયછે. ચેલ્લા ચ ભહશનાથી ફાખભાં ભશે નત ઔયતી શતી. તને
પાલેરઔામટભાં તું વપફનીને રક્ષ્મવુધીશોંઙીળઔીએનઅનંદવોથીલધુ ઔદાઙ
ભને થમચે ઔાયણઔે,તું ભાયાં હૃદમથીકૂફનજીઔચે.ણશજીતાયે  દયે ઔક્ષેત્રભાં ઔુ ળ
ફનલાનું ચે.શંુ  તતને અંખીઔડીને અશ્રભનાદ્વાયવુધીદયીળઔીળણએચીનું
ત્તલઔટને ત્તલયાટઅઔાળભાં તાયે  તાયીજાતે ઉડલાનું ચે ને અશ્રભફશાયનું જીલનછ
ઔદાઙ...નેફાથડાંખખાથઇખમાંશતાં.
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ત્તળલાનીદડતીરટાભાં ાણીરઇને અલીને ફાને ાણીત્તલડાલતાં ફરી:
‘યંછનફા શંુ  તભને પક્ત ફા ઔશંુ  ત ?... તભે...’ ને એ વાથે છ ફાએ ત્તળલાનીને ખે
રખાલીદીધી.‘ત્તળલાનીઅછથીતું તેભછઅશ્રભનીદયે ઔદીઔયીભને પક્ત‘ફા’ઔશીને
છ ફરાલળ ત ભને વોથી લધાયે  અનંદ થળે. ‘ફા’ ળબ્દભાં છેટરી ભધુય ચે એટરી
ભધુયફીજાઔળાભાંનથી.ત્તળલાનીભનેપયીથી‘ફા’ઔશીનેફરાલને..’
ત્તળલાનીએ ‘ફા’ન ભધુય ઈચ્ઙાય ળું ઔમો, ‘ફા’ ની ંદય ડેર ભાતૃત્લ
ગડાૂયની છેભ ફશાય અલી ત્તળલાનીને રાી યહ્ું. જાણે લોની ઢફુયામેરી ભાતૃત્લની
જંકનાઔે ચીઔઇખઙયએલું યશસ્મ;ણત્તળલાનીને તજાણે ‘ફા’ભીછખઇને
‘ફા’નેદીઔયી!!
થડી લાય ળાંત્તત પ્રવયી યશી. ચી ફા ફલ્માં : ત્તળલાની તને અશ્રભભાં ઔઇ
તઔરીપતનથીનેફેટી?’
‘ના,ફા.છે અશ્રભનાં ખૃશભાતાતભે શત્માં ચીભને તઔરીપક્માંથીશમ
બરાં?’
‘ણત્તળલાની,તાયે ઔંઇઔજોઇતુંશમ,તાયે ઔંઇઔઔશે લુંશમ,તતુંભનેઔશીળઔે
ચે.ફેટા...એઔત્તભત્રફીજાત્તભત્રને ઔશે  એયીતે તું તાયાહૃદમનીલાતણભને ઔશીળઔે ચે
શોં!’
‘ફા,ભાયે  એઔપ્રશ્નૂચલચે,ૂચું ?’ૂચફેટી..અછે તાયે  છે ૂચલું શમતે
ૂંચ..’
‘ફા, શંુ  અ અશ્રભભાં ઔઇ યીતે અલી ? એટરે ઔે ભને શીં ઔણ ભૂઔી ખમું
શતું?ભાયાં ભા–ફાઔણચે ?ળું એભને અભભને શીંચડીને છતાં છયાણ...’ને
એવાથે એણે ફાનાકાભાં ભાથું ભૂઔીદીધું ને ફાક્માંમવુધીએનાભાથે શાથપે યલતાં
યહ્ાં...નેત્તલઙાયતાંયહ્ાંઔેશલેઅચઔયીનેળુંછલાફઅલ?
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અછપ્રશ્નફાયછછઅશ્રભનીદયે ઔદીઔયીનીઅંકભાંલાંઙતાંશતાંને
તાનીનછયનેનીઙીઢાીદેતાંશતાં.
અશ્રભની દયે ઔ દીઔયીને તાનાં બૂતઔા ને બાત્તલ લચ્ઙે શયક્ષણે બીંવાતી
ફાએ જોઇ ચે ને એટરે છ એભનું બાત્તલ ઈજ્જલ ફનાલલા તનતડ ભશે નત ઔયે  ચે.
ઈચ્ઙભાં ઈચ્ઙ વંસ્ઔાય, વકત હયશ્રભન ભહશભા, ઈચ્ઙ ધ્મેમ, નૈત્તતઔ ભૂલ્મન વાયાવાય,
અલનાયા ડઔાય વાભે દીઔયી ટઔી યશે  એલ ત્તનયંતય પ્રમત્ન ફા ઔયતાં છ યશે  ચે.
ત્તલદ્વાનલક્તાનાંપ્રલઙન,વાયાંુસ્તઔનુંલાંઙન,વાયાંઔામો,વાયાંસ્થનીભુરાઔાતેવુધ્ધાં
ફાજાતેછરઇછતાં.

●

અનુક્રમણિકા
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ભારું જૂદ લુું છે ?
લશે રી વલાયભાં અશ્રભની વપાઇ, દયે ઔ યડા, વબાખૃશ, લયંડા, ફાખ–
ફખીઙા,જાછરૂણદીઔયીજાતે વાપઔયી,નાશીધઇને પ્રાથટનાખૃશભાં શાછયથઇછતી;
ત્માંથીરઇને વાંછનીવબાભાં વાયાત્તલઙાય,ઙઙાટવબાને પ્રાથટનાચીબછનવુધીફા
શંભેળાં વાથે છ યશીને પ્રત્વાશન અતાં. દયે ઔ ઔાભની પે યફદરી ણ થતી ને ફયે 
ત્તળક્ષણઔામટ ણ ઙારતું. એઔથી વાત ધયણ વુધીની ળાા અશ્રભભાં છ ઙારતી ણ
ભાધ્મત્તભઔ, ઈચ્ઙતય ભાધ્મત્તભઔ ને ઔૉરેછ વુધીનું ત્તળક્ષણ ભેલલા દીઔયીને અશ્રભ
ફશાયભઔરલીડતીશતી.
ભાી ફનલાનું ઔાભ ઔેટરું ગરું ચે એ લાત ત્તળલાનીના અ એઔ પ્રશ્ને એભને
વભજામું.‘ત્તળલાનીફેટા,અપ્રશ્નભાત્રતાયીએઔરીનછપ્રશ્નથડચે.શીંયશે નાયદયે ઔ
દીઔયીનઅપ્રશ્નચે.દયે ઔદીઔયીને એનાપ્રશ્નનછલાફભે વભમઅવ્મે ઙક્કવ
અીએચીએ;તનેણતાયાપ્રશ્નનછલાફઅીળ,ણવભમઅલળેત્માયે ...નેશા!
ભાયાપ્રેભભાં ઔઇઔભીચે ફેટા?ભેં તતભાયાં ભા–ફાફનલાનીૂયેૂયીઔત્તળળઔયીચે
ણઔદાઙઔઇઔભી...’નેએવાથેછત્તળલાનીફરી:‘નાફા’તભેતભાયાંભા–ફા
ઔયતાંમલધુ...ફા!ઇશ્વયચે ઔે નશીંએતભને કફયનથીણતભે ભાયાં તાયણશાય,
ઇશ્વય,દેલાત્તધદેલછરૂયચ,ફાઔીઅભભાયાંછેલાંનાથનેલી...’ને
ફાએઈગ્રથઇઔહ્ું :‘કફયદાય,’શલે ચીનાથછેલાળબ્દનું પ્રમછનઔમુું
ચેત...ઈયલાનાથફેઠચે...યભાત્ભાસ્લરૂે...એછતવોનનાથ...વોએનાથઔી
વનાથ,વભજી!!’
ભાય,તાય,વશુનનાથઈયલાશજાયશાથલા...એનીરીરાયંાય
ફેટા!ઙાર,શલે વૂઇજા.ઔારે વલાયે  લશે રાઉઠીને ેરાતાયાનલાયેરખુરાફનાચડ
ઈયની ઔી કીરલાની ચે તે જોલા ણ અણે છલાનું ચે, કફય ચેને ? ઔારે ેરા
વાહશત્મઔાયઅલલાનાચેએભનેભાટેતાયે તાજાંપૂરનશાયફનાલલાનચેએમાદચેને?’
ત્તળલાનીનાપ્રશ્નવાભેનલીનલીલાતભૂઔીનેએનાભનનેફીછેલાીનેએનાઊંગીખમાફાદ
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ફાતે તાનીજાતને એઔપ્રશ્નૂચીઉઠે ચે...‘ભારું લછૂ દળું ચે ?ભાયાં ભા–ફાઔણ
શતાં?
ભારુંબાત્તલઔેલુંઔશળે?ળુંવત્મનવાભનઔયીળઔાળેઔેચી?!ળુંત્તળલાનીને
વત્મઔશીળઔાળે ઔે ચી?!અલનાયાવભમનીઅંધીએનીઅંકવાભે તયલયીયશીને
યાતઅખલધતીયશીએઔનલીવલાયને ોંકલા !જોઔે ઔાનાખબટભાં ળં યહ્ું ચે,એ
ઔનેકફય?
♦♦♦
ત્તળલાની ળાાભાં દાકર થઇ ત્માયે  લયવાદ જયભય લયવી યહ્ શત. ભડાં
ડલાનીફીઔેહયક્ષાનીશણશણાટી,ભારુત્તતલાનતેભછલારીકુદફાઔનેભૂઔલાભાટે
જડથી પ્રલેળી યહ્ાં શતાં. દયલાજા ઈય ધભાઙઔડી ભઙી શતી. પ્રાથત્તભઔના ને
ભાધ્મત્તભઔનાઙાય–ાંઙહયક્ષાલાાભાશોંભાશે  ફાકડીયહ્ાશતા.ગેટાં –ફઔયાંનીછેભ
રદામેરહયક્ષાનેજોઇનેઔઇનાેટનુંાણીવુધ્ધાંશારતુંનશતું.
ફયાફય ાંઙ લટ શે રાં હયક્ષાલાા ભાટે થડા ત્તનમભ ટરસ્ટીભંડ ાવે
ત્તળલાનીએફનાલડાવ્માશતા.ત્તનમતઔયે રાં ત્તલદ્યાથીછહયક્ષાભાં અયાભથીફેવીળઔે ને એ
યીતે છવરાભતશોંઙાડલાં,ભેદાનભાં ત્તનમતઔયે રછગ્માએછહયક્ષાઈબીયાકલાનીછેલા
ત્તનમભ ફનાલડાલલાભાં એણે ગ્રેવયન બાખ બછલેર. ણ અઙામટ ફદરામા, ટરસ્ટી
ફદરામા,વભમફદરામ,ભોંગલાયીલધીનેએનીવાથેભાનવણફદરામાં.જોઔેત્તલભ
હયત્તસ્થત્તતભાં ણઈિભયસ્તાઔાઢીળઔાતાશમચે,ણશીંતઈયથીનીઙે વુધી
છેણે રાણ ઉબું ઔયી તાના છ યટરા ળેઔલા શમ ત્માં વાઙ–ઔાઙને ઔણ સ્થાન
અલાનું ?ને એલાનાયસ્તાભાં અડાઅલનાયનીદળાઔેલીથામચે એત્તળલાનીત્તવલામ
લધુવાયીયીતેઔણવભજીળઔેએભચે?
વશે છઅખલધીત્માંએઔનાનુંચાત્રયડીયહ્ુંશતું.એનાસ્ઔૂટયનીબ્રેઔતયત
છરાખીખઇ.સ્ઔૂટયાઔટઔયીએણેફાઔનીઅંકરૂચીનેયડલાનુંઔાયણૂચમુંતકફય
ડીઔે હયક્ષાભાંથીફશાયરટઔાલેરાં દફ્તયનાજભેરાભાંથીએનું દફ્તયક્માંઔડીખમું શતું
ને શલે દફ્તયત્તલનાલખટભાં ઔઇયીતે છલામ?એફધાંનીઈયન,ભશત્લનને ખંબીય
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પ્રશ્નતએશતઔે દવ–દવત્તલમની રેવનનીનટફુઔએભાં શતીને એજોાચીન
ભે તદવ–દવલાયભાયકાલાનતાક્કછ;એઈયાંતનલેવયથીલખટઔાભ,ગયઔાભ
ઔયતાં ભઢે પીણપીણઅલીજામએફીઔે એફાઔરાકવભજાલલાચતાં યડ્ે છછતું
શતું.
શે રાં તહયક્ષાલાાઈયછફધુણ્મપ્રઔકારલીને ત્તળલાનીથડીશરઔી
થઇ. ચી થડી ળાંત થઇને ફાઔ ાવે ગયન પન નંફય ૂચી એની ભમભીને છલ્દી
ળાાભાંશોંઙલાનીવૂઙનાઅી.
હયક્ષાલાફઙાલઔયતાંઔશે ચેઔે‘ટીઙય,શંુ દફ્તયઙડાનાૈવાઅીદઇળ
તભેહપઔયળુંઔાભઔયચ?ત્તળલાનીહયક્ષાલાઔંઇઔલધુફરલાજામએશે રાંછફરી
ઉઠે ચે : ‘તભે અ ફાઔના ભુક ઈય શાસ્મ રાલી ળઔળ? તભે ફધી છ નટનું તભાભ
રેવનઔયીળઔળ?ભાનીરતભાયાં છફાઔવાથે અલીગટનાફને ને તભારું ફાઔ
અભછઙધાયઅંવુએયડે ત તભે ળું ઔયળ ?બાઇ, અભદયે ઔલાતને ૈવાથી જોડી
નથીળઔાતીને તભે એણઔેભબૂરીજાલચઔે લારીએતભને એભનાં નાછુ ઔપૂર
એઔભાત્ર તભાયે  ત્તલશ્વાવે તભને વોંેરા ચે... જીલતાં નાનઔડા શ્વાવ વાથે તભાય નાય
ડેર ચે એને અભ િૂયતાથી ઔે ફેહપઔયાઇથી શૅ ન્ડર ન થામ બાઇ... છેભ ઔાઙનાં લાવણ
ઈયરેફરરાખેરું શમચે :‘શૅ ન્ડરત્તલથઔૅય’ફવએભછ,કૂફવાઙલીને,હૃદમવયવાં
યાકીનેઈચેયલાંડેચેઅપૂરને!’

●

અનુક્રમણિકા
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દફ્તય ન ભશે તો ?
ભમભી જમાં વુધી શોંઙી નશીં ત્માં વુધી એ ફાઔને એણે તાનાં વટભાંથી
ઙૉઔરેટ ઔાઢીને તેભ છ તાના નાસ્તાભાંથી લેપય કલડાલી, ાણી ામું ને તાની
નટફુઔનાં યપ ાનાંભાંથી નાની નાની શડી ફનાલી લશે તાં ાણીનાં કાફત્તઙમાંભાં તયતી
ભૂઔલાફાઔનેઅીછેથીએફાઔએનુંદફ્તયબૂરીજામ.
વેઔન્ડ ફેર પ્રાથટનાન થમ. પ્રાથત્તભઔ ત્તલબાખની પ્રાથટના ત ળરૂ ણ થઇ ખઇ
શતી.વાભેનાફીજાભઔાનભાંભાધ્મત્તભઔત્તલબાખભાંણશાભોત્તનમભતફરાનાવૂયલશે તાથઇ
ખમાશતા.વૂયથડાફેવૂયાથમાચીત્તલદ્યાત્તથટનીનાઔંઠે ‘એઔછદે ત્તઙનખાયી’પ્રાથટનાળરૂ
થઇ,ણપ્રાથટનાચેલ્લેવુધીવૂયભાંનખલાઇ...ત્તળલાનીનુંભનઅિળઔયીઈઠ્યું...અછેશંુ
નથી ત ળું થમું, ત્તલદ્યાત્તથટનીએ ભાયા લખય ણ ખાતાં ળીકલું ડળે. ‘‘ત્તળક્ષઔ અંખી
ઔડીને ફાઔને ળાાનાં દ્વાયવુધીરઇછઇળઔળે એચીનું અઔાળતએભણે એભની
તાની જાતે છ તાની ાંકે છ ઈડલાનું ચે. જાતના વાયત્તથ જાતે છ થલું ડળે, એઔરાં
ઉડલુંડળેનેએઔરાંછત્તલઔાવનાયથનેકેંઙલડળે!’’
શાંપતી–દડતી ભમભી દયલાજાભાં પ્રલેળી, ફાઔ દડતું ભમભીને લખી ડ્ું.
ત્તળલાનીએ ફાઔ તેભ છ ભમભીને હયક્ષાલાા વાથે એની હયક્ષાભાં ફેવાડી દીધાં ને છે
યસ્તેથી હયક્ષા અલી શતી એ તભાભ યસ્તે દફ્તય ળધલાની વૂઙના અી જડબેય ખ
ઈાડ્ાત્માં છેરું ત્તનદોફાઔ ફરીઈઠ્યું :‘થૅન્ઔમૂ ટીઙય’ને ભમભીણફરી
ઈઠી:‘‘ભૅભથૅન્ઔમૂ લેયીભઙ..અછે તભે નશતત!’’ત્તળલાનીએફાઔનું નાભને લખટ
જાણીરીધાંનેધયતણઅીછદીધીઔેછેથીફાઔગયે છઇનેણયડેનશીં.એણે
ફાઔના ભાથે શાથ પે યલતાં ઔહ્ું : ‘‘જો ફેટા ! તાયા તભાભ ટીઙયને શંુ  અ લાત ઔયીળ
એટરે જોતારું દફ્તયનભે તણખબયામાત્તલનાઔારથીનલું નલું દફ્તયરઇને સ્ઔૂરે
અલછે.ને શા,તારું અખરું રેવનશંુ  ટીઙયાવે ભાપઔયાલીળ.શલે તકુળને ?ઙર
છયા સ્ભાઆર ઔય ફચ્ઙા !’’ ફાઔ શવી ડ્ું... ને એ વાથે જાણે સ્ઔૂ રનું વભગ્ર
લાતાલયણનેેરજયભયતલયવાદવુધ્ધાંશવીડ્ાં.
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ભાધ્મત્તભઔ ત્તલબાખ તયપ સ્ઔૂટય એણે શંઔામુટ, ણ એઔ નલા છ મુિનાં યણઔાય
વાથે. ઔાયણ ઔે પ્રાથટનાભાં એન લાછ ન વાંબતાં ત્તભ. ખુિા સ્ટાપરૂભ વુધી ધવી છ
અવ્માશળે,‘ઔેભભડાંડ્ાં?’એલાંધાયદાયળષ્ડઈખાભલાનીતૈમાયીવાથે!
‘‘ત્તભત્તવવ ત્તળલાની, તભાયી ાવે ગહડમા ચે ? ઔે ચી ધહડમાભાં જોતાં
અલડતું નથી ? ઔે ચી ત્તળક્ષણ ઔામટને ાટટટાઇભ ત્તફજનેવ વભજો ચ ?’’ ત્તભ. ખુિાએ
ઔામભાનથઇનેઈગ્રતાથીલાક્ફાણચડ્ાં.
ત્તળલાનીશજીએભને છલાફરૂે વૉયીઔશે લાભોંકરલાછજામચે ત્માં એભણે
ફીજોધડાઔઔમો:‘ત્તભત્તવવત્તળલાની,શાછયીત્રઔભાંવશીઔયલાનીબૂરનાઔયળ,તભાયી
ફેદયઔાયીરૂે અછે હઔયઔર–અઇભીનઔૅઝ્મુરયજાભુઔાઇખઇચે.અછે તભે ગયે 
ાચાં છળતઅલતીઔારથીતભે ળાાએવભમવયશાછયયશીળઔળ.જોતભે છભડાં
અલળતતભે ફાઔને ઔઇયીતે ત્તળસ્તવભજાલીળઔળ?ત્તભત્તવવત્તળલાની,ખૉનીલધુ
ભાત્રાળયીયભાટે શાત્તનઔાયઔચે એવભજાલતાં શે રાં,વભજાલનાયે  કુદખૉકાલાનું ફંધ
ઔયલુંડેચે,વભજમાં?’
‘‘ણ વય... શંુ  ત ેરા યડતા ફાઔને...’ લાત પયીથી ધલચ્ઙે છ ઔાી
નાકતાં ત્તભ. ખુિા તાડૂક્મા : ‘ત્તળલાની ભશે તા, મુ ભે ખ નાઈ... ન અગ્મૂટભેન્ટ્વ ઍન્ડ ન
ભયહડસ્ઔળન!’
ત્તળલાનીએત્તલઙામુું:‘થ્થયઈયાણી...યે !ઊંધાભાટરાયાણીનાંકીને
લાતનુંલતેવયઔયલાનીછરૂયનથી...વત્મનેઔદીજાંકરાખલાનીનથી.અછેનશીંતઔારે
વત્મ ફશાય અલળે છ અલળે !’ જડબેય પ્રાથત્તભઔ ત્તલબાખભાં છઇને ેરા ચાત્રના
લખટત્તળક્ષઔને ભીને દફ્તય કલામાનીલાત ને એનીતયપવશાનુબૂત્તતયાકલાનીમાઙના
ઔયીત્તળલાનીસ્ઔૂટયને હઔઔભાયીભૂઔે ચે...ઔેટરાહદલવથીભંહદયણછલામું નશતું.અક
શ્રાલણએભછવાયથઇખમએટરે શ્રાલણનાચેલ્લાહદલવે ઔદાઙભશાદેલનીછઆચ્ચા
શળે એટરે ત્તભ.ખુિાએભાયીવી. એર.ભૂઔીશળે એલીશઔાયાત્ભઔતાઔેલીને સ્ઔૂટયવીધું
ભશાદેલનાભંહદયાવેટઔાવ્મું.
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ભંહદયની ફશાયના ફખીઙાભાં વયવ ભજાનાં ખુરાફ, ભખયા, ઙભેરી ને
જાવૂદનાદડાડરીયહ્ાં શતાં.ત્તળલાનીને પયીતે તૈમાયઔયે રને ાચચડીઅલેર
તાના અશ્રભન ફાખ માદ અલી ખમ. અશ્રભ ને ફાખ ને એથી ત્તલળે વ્શારી
યંછનફાને ચડતી લેા ઔેટરું યડી શતી એ... યે  ! એની વાથે અક અશ્રભ જાણે યડી
ઈઠ્યશત.કુદએણે તૈમાયઔયે રઅકફાખણજાણે ભૂઔઅિદં ઔયીયહ્શમને
ઔશીયહ્શમઔે ત્તળલાનીભને ચડીને ક્માં ઙારી?શલે લશે રીવલાયે  ઉઠીને વ્શારન
શાથભાયીઈયઔણવાયળે,ઔણકાતય–ાણીવીંઙળે ને ઔણઔરાઔવુધીાવે
ફેવીને પ્રેભનીલાતઔયળે ?......શ!વ્શારીત્તળલાની,તું ભને ચડીને નજા...ભે ત
તાયાત્તલમખભાંપયીક્માયે મનશીંકીરીળઔીળું!!’’
અશ્રભચડતીલેાએણઅખરાહદલવે ફાને રઇને ફાખભાં ખઇશતીને
ફાનાતેભછફાખનાકેભાથુંભૂઔીનેુષ્ઔયડીશતી.ફાએત્તળલાનીનુંત્તવંઙનઔયે રુંને
ત્તળલાનીએ ફાખનું ત્તવંઙન ઔયે રું. ત્તવંઙનની યંયાના ભૂલ્મ લાયવાને પ્રઔૃ ત્તત ણ જાણે
વરાભબયીયશીશતી!ઔરાઔવુધીએફાનાકે ભાથું ભૂઔીને ડીયશીશતી.બીતયન
ડૂભૂયેૂયઠરલામાચીત્તળલાનીનેથડીળાંત્તતથઇશતી.

●
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સ્ત્રી અને અવિયીષા
ફાણયડીયહ્ાં શતાં,ણશ્રુને એણે ાતડલાનીભનાઇપયભાલીશતી.
ત્તળલાનીનીત્તલદામલેાવુધીૂયેૂયીભક્કભતાયાકલાનીશતીએટરેએણેએભનાહૃદમાલેખ
ઈયબાયે કભથ્થયભૂઔીતભાભસ્ંદનનેદફાલીનેછડફનાલીદીધાંશતાં.એભણએઔ
ચીએઔદીઔયીઅશ્રભભાંથીવાયાગયે  ત્તલદામરઇયશીશતી.મુલાનદીઔયીયણીને
નેનાનઔડીદીઔયીનેત્તન:વંતાનદંત્તતખદરઇનેકુળીકુળીત્તલદામથતાંશતાં.એઔ
એઔ દીઔયીની ત્તલદામ લેાએ ઔરેછું પાટી ડતું શતું. ઔાયણ ઔે અ દીઔયીની લેદનાભાં
એનાજીલનનીલેદનાણવભાંતયે  લણામેરીશતી.લેદનાનાપ્રઔાયઔદાઙછયાતયારખ,
ણલેદનાનું ભૂતફધાંનું વયકું છશતું.ઔણક્માંથીઅવ્મું ને ક્માં છળે ?એછેભ
નક્કીનશીંતેભફધાનાંબૂત–બાત્તલ,લતટભાનણછયામત્તસ્થયનશીં!જીલનભાંહયલતટનએ
ઔુ દયતનિભકયણઅલુંખુભનાભહયલતટનભાયે છરરાટેળાભાટેરકામુંશળે?!
ઔદાઙફાને ત્તળલાનીનીલેદનાફાખભાં એઔવયકીભોનફનીને લશે તીયશી.
રાંફા વભમ ફાદ ફા ફલ્માં : ‘ત્તળલાની, તું નવીફદાય ચે ઔે તને શ્વીન છેલ ત્તત
જીલનવાથીરૂે પ્રાિથમચે.ત્તળક્ષઔચે.ઈયથીખાભભાં છભીનચે.વયસ્લતીને રક્ષ્ભી
ફન્નેએનેલયે રીચે.ઈયથીભાયીઅરક્ષ્ભી–વયસ્લતીએનેભલાનીએટરેએનુંતજીલન
ધન્મથઇછલાનુંનેવાથેતારુંણ...કરુંનેફેટા?’
‘ફા, નવીફ ઔેલું ચે ? એ ત બાત્તલ છ નક્કી ઔયળે ણ ત્માયે  ભને ભાય
લતટભાનચડલાનુંવોથીલધાયે દુ:કચે....તેનુંળું?ફા,અલવભમપયીઅલળેકય?!’
‘ત્તળલાની,ઔયાભાં ઔયાવભમવાભે રડલાનીળત્તક્તઇશ્વયે  ષ્ડીને અીચે.
ઔાયણઔેઇશ્વયનેણકાતયીચેઔેષ્ડીનીવશનળીરતાનેઓદામટનેઔાયણેછવંવાયનું
ખાડું વુેયેઙારેચે.ભનેણભાયીત્તળલાનીનીળત્તક્તભાંનેવશનળીરતાયત્તલશ્વાવચે !!
ભાયી ત્તળલાની જીલનની દયે ઔ યીક્ષાભાં વપ નીલડળે ને ધાયે રાં રક્ષ્મ વુધી શોંઙી
ળઔળે.’
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‘ફા, ઇશ્વયે  ફધી ેક્ષા ભાત્ર ષ્ડી ાવે છ ળા ભાટે યાકી શળે ? તભાભ
ઔવટી,તભાભત્તગ્નયીક્ષાતેભછતભાભછલાફદાયીનબાયષ્ડીઈયછળાભાટે?
ત્તળલાનીના વલારની લણજાય લધી જામ તે શે રાં છ ફા ફલ્માં : ‘ત્તળલાની
ગણાફધાપ્રશ્નએલાચે ઔે છેનાછલાફકુદવીતા,દ્રોદી,ઔુ ંતી,રુત્તક્ભણઔે ચીભટાં
ભટાં ઈત્તનદઔાયઔે ત્તલદ્વાનને ણભીળક્માનથીતચીભને ઔે તને તભલાનાછ
ક્માંથી?ણશા,ભાયીએઔત્તળકાભણખાંઠે ફાંધીયાકછે ઔે જમાયે  પ્રશ્નઉબાથામત્માયે 
ધીયછયાકલીતેભછઠાલઔાઇયાકલીકૂફછરૂયીફને ચે,વભમવાથે દયે ઔપ્રશ્નનઈઔેર
અલે છચે ને વત્મનશંભેળાં ત્તલછમથલાનછચે એલું ત્તલઙાયીને ઙારલું,છેથીકયાફ
વભમજડથીવાયથઇછળે...વભજી?
ત્તળલાની,છતાં શે રાં તાયે  ઔંઇઔજોઇતું શમતફર...ઔંઇઔકૂટતું શમ,ઔંઇઔ
રેલુંશમ...તફર!’
‘ફા,ભાયે છેજોઇએચેતેતભેઅીળઔળ?’‘શા,ફેટા!’
ફાને ક્માં કફય શતી ઔે એભનાથી છે અી ળઔામ એભ નથી તે છ ત્તળલાની
પયીભાખલાનીચે!
‘ફા,ભાયાં ભા–ફાઔણચે ?શંુ  અઅશ્રભભાં ક્માંથીઅલીને ઔેલીયીતે
અલી ?’ ત્તળલાનીના અ પ્રશ્ન વાંબીને યંછનફાનું શૈ મું ગડીબય બયાઇ અવ્મું. શે રે
તફક્ક ે ત એભ ણ થમું ઔે રાલ, દીઔયી શંભેળને ભાટે છઇ યશી ચે ત્માયે  એની બીતય
રાખેરીઅખનેળાંતઔયીને,ચીછત્તલદામઅું,ણઅક્ષત્તણઔઈબયળાંતથતાંએભને
અશ્રભનાત્તનમભમાદઅવ્માને ખાઈથમેરઅલીછબૂરનું હયણાભ ઔેટરું કયાફ
અવ્મું શતું.એમાદઅલતાં એફરીઈઠ્યાં :‘જોફેટા!ભેં તને ખાઈણઔહ્ું શતું ઔે
તાયાભુઔપ્રશ્નનાછલાફવભમઅવ્મે શંુ  તને,તું જમાં શળે ત્માં અલાભાટે અલીળ.’
ફેટા,તું ભારું અટરું ફધું ભાનજાલે ચે,અટરફધપ્રેભઔયે  ચે,તને ભાયાભાં કૂફછ
ત્તલશ્વાવણચેતઅટરીશૈ માધયતયાકીનેળાંત્તતથીત્તલદામથાઔે,શંુ છતાયીભાતાને
શંુ છતાયત્તતા!તુંભનેજમાયે ણમાદઔયળેત્માયે શંુદડતીઅલીળ,તાયાં દયે ઔવુક–
દુ:કભાં તુ ભને માદછરુયઔયછે.શંુ  તાયીાવે છચુ ,ં એલશે વાવતને છરૂયથળે.ને
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શા ! ફાને ભલા ણ અલતી યશે છે ને ત્તનમત્તભત ત્ર ને પન ઔયલાનું બૂરતી નશીં,
વભજી?’
‘શા, ફા... શંુ તભને નીમત્તભત ભલા અલીળ, નીમત્તભત ત્ર રકીળ... તભે છ
ભાયાએઔભાત્ર...’નેફન્નેનીઅંકભાંશ્રાલણબાદયલવભગ્રાાતડીનેલયવીયહ્ાં...
બીતયે  નાદઈઠ્ય...‘ફા...ફા...’ને એનીવાથે ત્તળલાનીઙોંઔીઈઠે ચે.ફશાય
એઔફાઔીગંટાયલઔયીયશીશતી.ભંહદયફશાયફાખનેફાંઔડેક્માયનીફેઠીચે.નેજયભય
જયભય બૂતઔા લચ્ઙે જયભય જયભય લયવાદે એને લતટભાનભાં અલલા પ્રેયી... ૂજાયી
ત્તળલાનીનેકીખમા...‘યે !ત્તળલાનીફશે ન,અછેસ્ઔૂરેનથીખમાં?’
‘ના ૂજાયીજી... અછે ફવ ભંહદયે  ફેવલાન ઈિભ ગડ્ચે. ઔેટરી ળાંત્તત ચે
શીંમાં!છયાઔલાયભાંભનળાંતથઇજામચે...’
‘ણતભેતક્માયનાફાખભાંછફેઠાંચ.દળટનઔયલાછલાનાંઔેનશીં?’અભ
ફરતાં ફરતાં ૂજાયી ભંહદયના ખબટખૃશભાં જામ ચે ને ત્તળલાની પયી બૂતઔાનાં
ખબટખૃશભાં પ્રલેળીજામચે.ઈયનીજયભયતળાંતથઇજામચે.ણંદયનીજયભયત
ટઔલાનુંનાભનથીરેતી!
ત્તશ્વનનીભાંદખીને ઔાયણે ત્તળલાનીથીફાને ભલાઅશ્રભછલાતું નશતું ...ણ
જમાયે  ત્તશ્વનને શૉસ્ીટર દાકર ઔયે ર ત્માયે  ફા દડતાં અલેરાં. ત્તલના ફુહઔંખે ટરને ભાં
થડાતાં ઔુ ટાતાં ત્તફઙાયાં અલી ઙડેરાં... ઔેટરાં નફાં ડી ખમાં શતાં... ને ચતાં એઔ
વખીભાનીભાપઔ અલતાંનીવાથે ત્તળલાનીને બેટીને યડીડ્ાં શતાં...ઔેટરફધ નાસ્ત
તાના શાથે ફનાલીને રાવ્માં શતાં... ફન્ને ભાટે ઔડાં ને અશ્રભભાં ફનતી ઙીછ–લસ્તુ
ણ રેતાં અલેરાં. અટરી ઉંભયે  ણ ઙાય થેરાનું લછન ઊંઙઔીને અવ્માં શતાં ને
અલતાંનીવાથેશાંપલાભંડીડ્ાંશતાં.
●
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એક જ રક્ષ્મ
‘ફાતભાયે  અટરુંલછનઊંઙઔીનેઅઉંભયે અભલખયફુહઔંખેદડીઅલલાની
ળીછરૂય?ઔળેડ્ાંઅકડ્ાંતતભારુંઔણ?’
‘યે  ! ત્તળલાની, તભે ભાંદા–વાજા શમ ને શંુ  દડતી નશીં અલું ત તભાયી
ઔાજીઔયનારુંણશીંમાંચેઔણ?તુંતારુંદીઔયીણંત્તનબાલેતભનેણભારુંભા–ણં
ત્તનબાલલાદેનેફેટા!!’
એલાતનેણઔૈંઔેટરાં લટથલાં અવ્માં...ફાનીતફીમતશલેવાયીયશે તીનથી
ને ત્રણશલે અશ્રભનીદીઔયીાવે રકાલે ચે.એલએભનચેલ્લત્રલાંઙીશૈ મું
બયાઇ અલેરું, ણ... અશ્રભ છલાનું ાચ ઠેરાતું છ યહ્ું... ત્તશ્વનની ભાંદખી... એન
ફખડત છત સ્લબાલ... એનું ઙીહડમાણં... ઈયથી સ્ઔૂરભાં ઙારતા ફકેડા ને અ
દડધાભભાંક્માયે ઔક્માયે ઔંદયથીઅલતુંતપાન!
ંદયનું શમઔે ફશાયનું;ફધાં છતપાનએણે એઔરીએછાયાડલાનાં ચે.
ડૉક્ટયે  તઙખ્કું છઔશે રું ઔે ત્તશ્વનને ઔઇણપ્રઔાયનું ટેન્ળનઅલું નશીં.ઔાયણઔે છે
ઔંઇથમું ચે તે શાઇબ્રડપ્રેળયનીફીભાયીને ઔાયણે છથમું ચે ને એભણએનગયભાં
ફેવીફેવીને,નત્તલઙાયલાનુંત્તલઙાયીત્તલઙાયીને,ખુસ્વલધીયહ્ચે.
શંુ  ભાયા તાનાં દ્વદ્વ
ં મુિ વાભે રડું ઔે ચી ન્મના ! દૂય દૂય વુધી પાટ
યણભાં બટઔતીશમતેભક્માં વુધીબટઔતીયશીએનીંદયત્તલસ્તયે રારૂ જયતાં યણભાં
ને ત્માં છ–‘ફા...ફા...તું ક્માં ચે ?’એભફયાડતીએઔનાનઔડીદીઔયીત્માંથીવાય
થઇ ને એ વાથે છ એ ત્માંથી ઈબી થઇ ખઇ... ંદયનું ફધું છ તપાન કંકેયીને એ
ખબટખૃશતયપઅખલધી.ેરીદીઔયીનેશલેએનીફાભીખઇશતીનેએએનીફાની
અંખી ઔડીને શવતી શવતી ગય તયપ છઇ યશી શતી. ‘ઔાળ, ભાયા શાથને ણ ફાની
અંખીન ટેઔ અજીલન ભળ્ય શત... ને એ વાથે એને ફાન લાછ વંબામ...
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‘ત્તળલાની,તું જમાયે  ણભને માદઔયળે ત્માયે  ત્માયે  શંુ  તાયીઅવાવ...તાયીવાલનજીઔ
શઇળ... થડી ક્ષણ ભાટે અંક ફંધ ઔયછે. શંુ  તને તાયાં એ ંધાયાભાં છલાવ ફનીને
ભીળ;એઔનલીહદળાન...શં ૂપનપ્રેભનછલાવ...!’
ત્તળલાનીએક્ષત્તણઔઅંકફંધળું ઔયી...ફાફયાફયએછપ્રેભાશાસ્મવાથે
અલીશોંચ્માંનેફલ્માં :‘ત્તળલાનીદળટનઔયીનેછરદીગયે જાફેટા.અછે વભમભળ્ય
ચેતત્તશ્વનનુંઙેઔ–ઔયાલીઅલ...એનેઔળેઔપે યલીરાલ...’
‘ણફા...લશે રીગયે  છઇળતએને નેઔપ્રઔાયનીનઔયલાવયકીળંઔા
થળેએનુંળું?’
‘ત્તળલાની, તેં ઔયાભાં ઔયા વભમે ણ નલી હદળા ળધી ચે... યસ્તાને
વયફનાવ્માચે,યણભાંભૃખછદડાવ્માંચે;તઅતતાયે ભાટેવાલનાનઔડીલાતચે...
જાફેટા...ત્તશ્વનનેતાયીછરુયચે...’
ને એ વાથે છ એણે અંક કરી; ખબટખૃશભાં ત્તળલ–ાલટતી... ઔૃ ષ્ણ–યાધા...
યાભ–વીતા...ની ચફી જાણે અળીલાટદ ાઠલતી શમ એલું એને રાગ્મું... ભાથું નભાલતી
લેાએ જાણે ફા પયી ફરી ઈઠ્યાં : ‘ફેટા ત્તળલાની ! ાલટતી, વીતા, યાધા, રુત્તક્ભણી...
ભંહદયનીફધીછદેલીણત્તગ્નયીક્ષાઅીને ચીછઅસ્થાને ત્તફયાજીચે ફેટા!
ત્તગ્નયીક્ષાભાંથી ત્તણળુિાયડે એલાભાયાતને અળીલાટદચે.એણે અંકઈગાડીને
ઙઔલઔક્માંમવુધીજોમાઔમુું.દયે ઔદેલીભાં જાણે ‘ફા’છઅળીલાટદઅતાં ઈબાં
શમએલું એને રાગ્મું !હૃદમળાંતથઇખમું ! એઔ નલીન ળત્તક્તષ્ડતબીતયે  પ્રખટથમ
શમએભએભક્કભતાથીડખબયતીગયબણીપ્રમાણઅદયે ચે.
ગયે  શોંઙીત્માયે  ખંખુફાઇદીલાનકંડભાં ઔઙયઔાઢીયશીશતીને ંદયના
રૂભભાં ત્તશ્વન ફાયી ઔડીને ઈબા થલાની ઔત્તળળ ઔયી યહ્ શત. સ્શે છ એની વ્શીરઙૅય
કવીછતાં ત્તશ્વનડીછલાનીતૈમાયીભાં છશતને ત્તળલાનીએદડીને એનાફન્ને શાથ
લડેભછફૂતાઇથીઔડીનેપયીવ્શીરઙૅયભાંફેવાડીદીધ.
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ફન્નેના શ્વાવ જોયળયભાં ધડઔી યહ્ા શતા ને એ વાથે છ ત્તળલાનીની
અંકભાંથીશ્રાલણબાદયલચરઔાઇઈઠ્ય.એત્તશ્વનનાખઅખપવડાઇડીએણે
ત્તશ્વનનાકેભાથુંઢાીદીધું.ક્માંવુધીળાંત્તતનુંવામ્રાજમચલામેરુંયહ્ું.
થડીલાયે ત્તશ્વનેૂચમું:‘સ્ઔૂરભાંયજાડીખઇઔેળું?’
‘નાત્તશ્વન,ભને કફયશતીઔે તાયીવ્શીરઙૅયઅછે તાયવાથચડીદેલાની
ચે એટરે તાય શાથ ઔડલા લશે રી અલી ખઇ !!’ ‘વાઙી લાત ચે ! ત્તળલાની છેલી, શાથ
ઔડનાયીશમએનેબરાવ્શીરઙૅયનુંળુંઔાભ,કરુંને?!’
‘ત્તશ્વનતને અટરત્તલશ્વાવચે છતચીપ્રમત્નઔયતછયશે છ.ે ..છેભફને
તેભ છરદી અ કુયળી તાયે  ચડલાની ચે ! શંુ  તને અ કુયળીભાં અ યીતે નથી ઔલ્ી
ળઔતી...
ભાયશ્વીનતકૂફછરદીગડાદડાલળે...કૂફછરદીએનારક્ષ્મનુંઅઔાળ
અંફળે...નેએરક્ષ્માયાડલાભાંશંુ શંભેળાંતાયીવાથેચુ ં !
ઙાર ત્તશ્વન, અછે લશે રી અલી ચુ .ં  ભાયે  તને ળશે યભાં અલેરા ભુંફઇના
ભટાભાંભટાવછટનાવેરઇછલચે.’
‘ણત્તળલાની,એભનીએૉઆન્ટભેન્ટરીધીચેતેં?’
‘ત્તશ્વન, એ ભાત્ર એઔ હદલવ ભાટે છ અવ્મા ચે... ણ એ કૂફ છ દમાુ
ભાણવ ચે એલું ભેં વાંબળ્યું ચે.. ભને ત્તલશ્વાવ ચે ઔે ભાયી ભક્કભતા ને શ્રિા એભને
ત્તખાલલાભાટે ૂયતીચે.ઙાર,છતાં શે રાં તને છભાડીરઉં...’ને એભઔશીત્તળલાની
યવડાતયપપ્રમાણઔયે ચે.
ખંખુફાઇ ત્તળલાનીને જોઇ ઙભક્માં. ‘યે  ! ળેઠાણીજી, ક્માયે  અવ્માં ? ભેં ત
તભનેજોમાછનશતાં!’
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‘ખંખુફાઇ,ભનેળેઠાણીજીઔશે લાનીભેંતભનેનાઔશીચે...ભનેભાત્રફશે નઔશે ળ
તઙારળે ને ફીજીલાતએઔે,તભે દીલાનકંડનાવપાાચઔઙયઔાઢતાં શતાં ત્માયે 
શંુ  ઙય ખરે ત્તશ્વનનાં યડાભાં ઙારી ખઇ શતી. શલે ધ્માન યાકજો; ઔદાઙ ભાયી
છગ્માએઔઇફીછુ ં ણઅયીતે,ગયભાંદાકરથઇછળેનેતભનેફન્નેનેઈલ્લુફનાલીને
ગયવાપઔયીછળે ને ચીતભાયે  ક્માયે મગયવાપઔયલાનું યશે ળે છનશીં !ફયાફય
ને?!’

●

અનુક્રમણિકા
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શલાનીનો આક્રોલ
‘‘વૉયી… ફશે નફા… વૉયી… ળેઠાણીજી…’’
‘‘વારું… વારું… શલે… ંગ્રેજી અલડીખમું તભને !ખંખુફા…ેરાવયનાભે
છઇનેતભાયાત્તતનીટરીટભેન્ટઙારુઔયીદીધીઔેચી?’’
‘‘ફશે નફા… તભાયી હશંભતને ઔાયણે શંુ  જીતી છઇળ… ફશે નફા… તભે ઔશ
ચફયાફયએભછઔરુંચુ ં શંુ …તભેદારૂનાૈવાઅલાનીનાઔશીશતીએટરેભેંદારૂના
ૈવાઅલાફંધઔયીદીધાચે…ફદરાભાંછુ ફશે ન…’’ફયડાઈયથીવાડીનારલ
શટાલીએણે રારરારવફતાવ્મા…ત્તળલાનીનાભોંભાંથી ત્તવવઔાયનીઔીખમ.ેરા
ખંખુફાઆનાફયડેરારરારવએનીઅંકભાંઉબયાઇઅવ્માં.
તીવ્રયનત્તલસ્પટએનું બીતયપાડીને અંકભાં ઉબયાઇઉઠમ!એફયાડી,
‘‘ઙાર,ખંખુફાઇશંુ  તાયીવાથે તાયાગયે  અલું ચુ ,ં એનયાધભને ભાયે  જોલચે.ેટે ાટા
ફાંધીનેત્રણત્રણચઔયાંતેભછઙથાધણીનેતી,ઈયથીદારૂત્તલડાલતીનેએનાથી
લધુદમનીમઔેયાતડેનેભાયકાતી…એલીતનેધન્મચે,ખંખુફાઇતનેધન્મચે!ણભેં
અેરીયઔભ…દલાકાનું…ટરીટભેન્ટ…’’
‘‘ફશે નફા…ત્રણે દીઔયાનીળથઅીચે…ઈયથીએનીઅઇ ળથણ
દીધીચે, એટરેશલેઅછેદલાકાનેઅલલાતૈમાયથમચે…’’
‘‘કેય!ખંખુફાઇઅછે ટરીટભેન્ટરેલાનઅલે તભને ઔશે છ,ે શંુ  વાંછે તાયે  ગયે 
અલીળ...દારૂતએણેચડમેછચૂ ટઔચે...ખંખુફાઇઅઔેન્દ્રભાંથીબરબરાદારૂચડીને
ે  ને એ ણ ન બૂરતીઔે તાયે  ત્રણ
છ ફશાય નીઔે ચે. ફવ અભાં તું ભક્કભ યશે છ…
ચઔયાંણઈચેયલાનાચે…નેશા…છરૂયડેતશંુ તાયીવાથેચુ ં !’’
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‘‘ફશે નફા,તભાયત્તલશ્વાવનેભક્કભતાનેઔાયણેતભેતભાયીફાજીણછરદી
જીતીછળને તભાયાત્તલશ્વાવે શંુ  ણજીતીછઇળ…ફશે ન…શંુ  તઔદાઙજીતું ઔે શારું
ણ…તભેછરદીછરદીતભાયીફાજીજીતીજા,એલીશંુ ઈયલાાનેયછપ્રાથટનાઔરું
ચુ …
ં  ખણત્તતફાાની ભેં ફાધા ણ યાકી ચે… બાઇ ઙારતા થઇ છળે, ત્માયે  શંુ
ખણત્તતફાાની ભૂત્તતટ ભાંડલાની ચુ …
ં  ફાાની ધયાભણી ભાયી જૂડીભાં ઔયલાની ચુ …
ં 
ફાાઔયે  ને બાઇછરદીવાયાથઇજામ…શે  દેલા!તું ભાયીફશે નફાનીઔવટીરેલાનું
ફંધ ઔય… દેલા… શે  દેલા… શે  દેલા…’’ ફરતી… ફરતી ખંખુફાઇ… ‘ભી અતી’,
ઔયતીઔને,ફીજાગયે લાવણ–ઔડાંઔયલાનીઔીજામચે.
‘‘ભાયાં ઔયતાં ત ખંખુફાઇની ત્તગ્નયીક્ષા લધાયે  ઔઠણ ચે…’’ ત્તશ્વનને
છભાડતાં છભાડતાં ત્તળલાનીખંખુફાઇનીઔયભઔઠણાઇત્તલળે ત્તલઙાયીત્તલઙાયીને એનીતાની
ઔયભઔઠણાઇને શલી ઔયતી યશી ને ત્તશ્વન ત્તળલાનીની ભક્કભતા, પ્રેભ, ત્તલશ્વાવ ને
ધીયછજોઇને ભનભાં ને ભનભાં ત્તલઙાયીયહ્ઔે,‘‘શલે તમુિએછઔલ્માણ !’’શલે અ
રડાઇભાંથીભાયે ાયઉતમેછચૂ ટઔ…ઔાયણઔેછમાંવુધીશંુ ાયનઉતયીળ,ત્માંવુધી
ત્તળલાનીએ ણ શય ક્ષણે વગ્મા છ ઔયલાનું ચે ને શંુ , શલે રાંફ વભમ ત્તળલાનીને
વખલાનશીંછદઈ!’’
શૉત્તસ્ટરભાં રાંફીરાઆનજોઆને ત્તશ્વનફલ્મ:‘‘ત્તળલાનીઅણિનશીં
રાખે…ઙારગયે ાચાંછઇએ.’’
‘‘નાત્તશ્વન,તાયીતાવઔયાવ્માત્તલનાશંુ  શીંથીશટલાનીનથી.’’ત્તળલાનીના
દૃઢત્તલશ્વાવવાભેત્તશ્વનનેઙૂયશે લાભાંછભજાચેએભરાગ્મું.
ત્રણઔરાઔથલાઅવ્મા,અકયે  ત્તળલાનીઔંટાીને ઉબીથઇને શજીંદય
છલા પ્રમત્ન છ ઔમો ત્માં ટાલાાએ યઔી. ત્તળલાનીએ એન શાથ ઔડી નીઙે ઔમો ને
ફરી:‘‘શંુ શભણાંછંદયછઇળ…’’
‘‘ણફશે ન,ડૉઔટયે વલાયથીઔળુંકાધું–ીધુંનથી…શભણાંછયાનાસ્તઔયલા
ફેઠાચે ત્માં લીતભે ંદયછળતભટાડૉઔટયભને કીછલાળે …ને ભાયીનઔયીત
ખઇછવભજોફશે ન!ભાયીલાતવભજોપ્રીજ…’’
http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

57

ને એની લાત ૂયી થામ તે શે રાં છ ત્તળલાની ડૉઔટય વાભે શાથ જોડીને
એઔીશ્વાવે ફરીઉઠી :‘‘શંુ  એઔત્તળત્તક્ષઔાચુ ,ં ભારું અખ–ાચઔઇનથી,ત્તવલામભાયા
ત્તત…અછનીતઔખુભાલલીભને ારલે એભનથીને અયીતે વ્શીરઙૅયભાં રાંફવભમ
ત્તશ્વનવાયઔયે …મુલાનીનીભૂલ્મક્ષણ…એનાં વનાં…એનું જીલન…અભભાયી
નછયવાભે લેડપાતું યશે  ને શંુ  શાથયશાથજોડીવાેક્ષબાલે જોમાં ઔરું…ઔમાં વુધી?
ડૉઔટય,ઔમાં વુધી…ત્તલજ્ઞાન…તફીફત્તલજ્ઞાનઅટરું ફધું અખલધ્મું ચે…એભફણખાં
પં ૂઔનાયાડૉઔટયળુંએઔભાણવનેશયત–પયત–ઙારતનઔયીળઔે?!’’
વડવડાટ ધવી અલનાય ને ધડાધડ અિળ ઠારલનાય ત્તળત્તક્ષઔાને અ યીતે
વ્મથાઠારલતીજોઇને ડૉઔટયનીઅકીટીભલાઙઔફનીખઇ.ત્તળલાનીને પ્રેભથી કુયળી
ઈય ફેવાડતાં એઔ ડૉઔટયે  શે રાં ળાંત્તતથી ાણી ીલા ને ચી તાની અલીતી
છણાલલાત્તલનંતીઔયી.
ભાયે  ભુંફઇથીઅલેરાડૉઔટયનામઔને ભીભાયાત્તતનીવાયલાયઔયાલલીચે,
ભાયે એભનીવરાશરેલીચેનેએટરુંફરતાંછડૉઔટયનામઔત્તળલાનીતયપજોતાંફલ્મા
: ‘‘ત્તભત્તવવ ત્તળત્તક્ષઔાફશે ન, તભે તભાયા ત્તતને ંદય રઇ અલ. શંુ  ભાયાં અયાભના
વભમભાંથીથડવભમતભાયે  ભાટે પાલીળ,ઔાયણઔે શંુ  ણઅછે શીંવુધીશોંચ્મ
એનીાચણભાયાખુરુછનનછત્તવંશપાયહ્ચે!’’
‘‘ણ ડૉઔટય ! તભે ત શજી છમમા ણ નથી ને અભ…’’ એઔ નવે શજી
લાતળરૂઔયીત્માં ડૉઔટયનામઔે એનીલાતને લચ્ઙેથીઔાતાં ઔહ્ું :‘‘ત્તવસ્ટય,ઔમાયે ઔઔઇ
ધભટને અણાં ેટ ઔયતાં ણ લધુ ત્તગ્રભ સ્થાને સ્થાલાભાં અણી વાથે વાથે વભગ્ર
વભાછનું ણઔલ્માણથતું શમચે,ને છમાયે  ધભટ વઙલાળે ત્માયે  છઅઅવભાછ
ણ વઙલાળે. પયછથી લધાયે  ભટ ધભટ ફીજો ઔમ શઇ ળઔે ? ને શા, ત્તવસ્ટય… અ
ફશે નનીભીઠીલાણીથીભારુંેટએભણબયાઇખમુંચે…ત્તભત્તવવત્તળત્તક્ષઔાફશે ન…’’
●

અનુક્રમણિકા
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પ્રાર્થશના બા
‘‘વૉયી ડૉઔટય, ભારું નાભ ત્તળલાની ભશે તા ચે… શંુ  ને ભાયા ત્તત ત્તળક્ષઔ
ચીએ,’’
‘આટ્વ ઑર યાઆટ, શલે તભે જડથી તભાયા ત્તતદેલને ંદય રઇ અલ…
ભાયાફીજાંેળન્ટએભનીધીયછખુભાલીદેતેશે રાંશંુ તભાયીઅજ્ઞાનુંારનઔયીરઉં.’’
ડૉઔટયે  ત્તશ્વનને ફયાફય તાવીને છરૂયી દલા, છરૂયી ઔવયત તેભ છ પયી
ઔમાયે  એ અલનાય ચે તે ણ ત્તળલાનીને છણાલી દીધું… ત્તળલાનીની અંકભાં ઔૃ તઔૃ ત્માના
બાલઅંવુ રૂે ચરઔાઇજામચે.વટ ઈગાડીડૉઔટયનીપીનું ઔલયડૉઔટયવાભે ધયે  ચે.
એણે ડૉઔટયનઅબાયઔઇયીતે વ્મઔતઔયલએવભજાતું નથી.છમાયે  ધવીઅલીશતી
ત્માયે  ઔૈં ઔેટરું ફરીછનાયત્તળલાનીછતીલેાએજાણે અબાયનીરાખણીનાં ફછશે ઠ
દફાતી તેભ છ રછલાતી શમ એભ… શ્રુબયી અંકે ડૉઔટયને… જોઇ યશે  ચે… એની
તંદ્રાનેતડતાંડૉઔટયનામઔનપ્રેભાશાથત્તળલાનીનાકબેડેચે…ને ડૉઔટયફરેચે
:‘ત્તળલાનીફશે ન,વાઙાત્તળક્ષઔૉનતવભાછશંભેળનઊણીચે…શતને યશે ળે…અ
ઔલય વાઙલીને ભૂઔી દ… ભાઔેટભાં દલા કૂફ ભોંગી ભે ચે… ને શા… થડું ઊણ
ઈતાયલાન લવય અપ્મ તે ફદર અબાય… ત્તભ. ત્તશ્વન, તભાયી ાવે ત્તળલાનીફશે ન
છેલીભછફૂતરાઔડીચે…તભાયે શલે જડથીવ્શીરઙૅયચડલાનીચે…ફયાફયને ?ટેઆઔ
ઔેયઍન્ડફેસ્ટરઔ…ત્તભ.ત્તશ્વન…’’
ત્તળલાનીશજીવ્શીરઙૅયને પે યલલાભથે છચે ત્માં ડૉઔટયપયીફરીઉઠે ચે :
‘ત્તભ.ત્તશ્વન…દલાણત્માયે  છઔાભઔયે  ચે છમાયે  ભાનલીનું ભન…યખીનું ભન…વાયા
થલા ભાટે વહિમ ફને… ભયત્તણમું ફને… ત્તભ. ત્તશ્વન, અફ્ટય ઑર મૂ અય લ્વ 
ટીઙય…દુત્તનમાઅકીનેબણાલનાયતભને,બરા…શંુ બણાલનાયઔૉણ?’
અકે યસ્તે ત્તળલાની ને ત્તશ્વન ત્તલઙાયતાં યહ્ાં ઔે ‘દુત્તનમાભાં વાયાં ભાણવ
ણચે…નેઔદાઙએલાંથડાંભાણવથઔીછઅદુત્તનમાઙારીયશીચે!’
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‘ત્તળલાની,તેં એલતેળજાદુઔમોડૉઔટયે એભનારંઙવભમભાંથીવભમઔાઢીને
ભનેતાસ્મનેઈયથીૈવાણનારીધા?’
‘ત્તશ્વન… છમાયે  ભાણવની ંદયની તાઔાત ઔાભે રાખે ચે ત્માયે  બરબરા
ત્તલઔટ યસ્તા ણ અવાન, વય ફની ભાખટ અે ચે ને ત્તશ્વન, અછે ત ાચ
ત્તળલાનીભાં યશે રત્તળલજાગ્રતથમશતને એનાં તાંડલશે ઠત…નલાં વછટનથમે છ
ચૂ ટઔૉ…કરુંનેત્તશ્વન?’
‘ત્તળલાની,તાયીંદયનત્તળલજાખૃતથામચે ત્માયે  ભને ઔેભડયરાખે ચે?ભને
ઔેભથામચેઔેઔંઇઔકટુ,ં ઔંઇઔકયાફથલાનુંચે?’
‘ત્તશ્વન,તું ભાયીવાથે ચે ત્માં વુધીઔળુંમકટું થલાનું નથી…ત્તશ્વનડૉઔટયે 
ળું ઔહ્ું ચે ?કફયચે ને તને,ઔે દલાણત્માયે  છઔાયખતનીલડે ચે છમાયે  યખીભનથી
વફફને…જોતાયે  શલે ડૉઔટયનાઔહ્ાપ્રભાણે એઔણકયાફત્તલઙાયને ભનભાં અલલા
દેલનશીં.ફીૉત્તજહટલ…તાયીઅરાઔડીયત્તલશ્વાવચેને ?’એટરું ફરીને ત્તળલાનીએ
યવડાતયપપ્રમાણઔમુુઁ.
‘એઔવાથેઔૈંઔેટરાપ્રરમનવાભનત્તળલાનીઔયીયશીચે…ત્તળલાનીતાયાભુક
ઈય બરે શાસ્મ યાકીને પયે  ચે ણ ંદયન રાલા તને ઔેટર પ્રજાે ચે એ ભને કફય
ચે…તું ભશરું શે યીને ભાયીવાભે અલે ને ભને કફયનાડે ?તભાભધૂયીચડેરી
રડાઇ…ધૂયીચડેરીછલાફદાયીશવતેભઢેલશનઔયલાનુંતઔૉઇતાયીાવેથીળીકે!
તાયયસ્તવયઔયલાણશલે જડથીવાયથમે છચૂ ટઔૉ…શાત્તળલાની…શંુ  વાય
થઇળ…વાયથઇળ…તાયે  ભાટે…ત્તળલાનીને ભાટે ણવાયથઇળ…ઙારતથઇળ…
દડતથઇળ…’
ફીછે હદલવે વલાયે  ળાાનાં ખેટભાં છત્તલનાળએને થબાલે ચે.‘ત્તળલાનીઔેભ
ઔંઇફરતીનથી?હયવેવભાં ણઙા–નાસ્તઔયલાઅલતીનથી ?તું ઔમાં કલાઇખઇ
ચે?’
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‘ત્તલનાળ,શંુ શલેરાઆબ્રેયીભાંફેવીને ‘ઔભટનત્તવિાંત’નાભનુંુસ્તઔલાંઙીયશી
ચુ ં નેએતેએટરેઈત્તનદ્લાંઙલાત્તલઙામુુઁચે.’ત્તળલાનીઅટરુંફરીનેસ્ઔૂટયઙારુંઔયે 
ચેત્માંત્તલનાળપયીયઔલાનપ્રમત્નઔયતાંૂચે ચે :‘ેરીભીહટખ
ં ભાંચીળુંથમું?ને
શાઔારેતતુંવલાયે અલીશતી;ચીતાયીવી.એર.ળાભાટેખણીશતી?’
‘ત્તલનાળ,ભાયાઈયભુઔામેરઅયનાભેં ત્તભ.ખુિાાવે ુયાલાભાગ્માચે
ને એ એઔ ણ ુયાલા અલા ભાટે વભથટ નથી છ, એ ભને કફય ચે. ને ઔારે એઔ
ત્તલધાથીનું દપતયહયક્ષાભાંથીડીખમું શતું એનીફફારભાં થડું ભડું થતાં ભાયીવી.એર.
યજાખણી…કેયએફશાનેભનેઅયાભભીખમ…ત્તલનાળતારુંલાઙનઔેભઙારેચે?
ઔંઇ નલું લાંચ્મું ઔે ચી… ?’ ને ત્માં છ ગંટ યણઔમ. ફન્નેએ જડથી સ્ઔુ ટય શંઔાયી
ભૂઔમાં.
‘શલેતદયે ઔયડાભાંઔૅભેયાભુઔાઇખમાચેએટરેદયે ઔેદયે ઔલાતનીવાત્તફતી
ત્તભ.ખુિાને ભળે ને વાથે વાથે ઔાભઙયરઔને ણઔાભઔયલું ડળે તે નપાભાં;કરુંને
યનઔ?’ ત્તભ.યાછનજાણીજોઇને ત્તળલાનીને વંબાલતશમએભભટેથીફયાડાાડીને
ફરતશત.ત્તળલાનીવભજીખઇઔે અઔૅભેયાઔને ભાટે રખાવ્માચે.જોઔે,ત્તલનાળથી
યશે લામુંનશીં,એતાડૂઔીઉઠમ:‘યાછન,એતએલુંચેઔે,અઔૅભેયાણએલાશમચેઔે,
એણે છેનીતવલીયાડલીશમએનીછતવલીયાડે ને છેનીનાડલી શમત્માં એ
અઅફંધથઇછતાશમચે.અણાત્તપ્રત્તન્વારેકૂફછઅધુત્તનઔઔૅભેયારખાવ્માચે.
જોઇએ, શલે ઔૅભેયા લઔટ મુઔત ત્તળક્ષણ ઔેટરું વત્ત્લળીર ને ન્મામી નીઔે ચે ? યે  શા,
યાછનશલેતાયાથીટમૂળનભાટેફયાડાનશીંડાળે,ઔાયણઔેલાછણયે ઔૉડટથલાનચે.
શોં!નેખપ્ાંફાજી,તેણત્તલમલસ્તુભાં !નાફાફાના…એતછયામઙારળેનશીં…
કરુંનેયનઔ?’
યનઔની ત યનઔ છ ઉતયી ખઇ. એઔ તયપ ટરસ્ટીન દીઔય, એઔ તયપ
ત્તલનાળનેત્તળલાનીતત્રીજીતયપસ્ટાપરૂભભાંભુઔામેરાઔૅભેયા!
‘યનઔ ાવે યનઔની ેક્ષા યાકલી લધાયે  ડતી ચે, કરુંને ?’ એભ ફરી
ત્તવત્તનમય ત્તળક્ષઔ યભેળબાઇ કડકડાટ શવી ડમા ને એ વાથે સ્ટાપરૂભભાં ફેઠર
ે ાં વલે
ત્તળક્ષઔશવીડમાં…ને ત્માં છત્તભ.ખુિાદાકરથતાં છ…ધૂંઅૂંઅથઇને ફલ્મા:
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‘ળેનું શવલું અલી યહ્ું ચે ? ત્તળલાનીફશે ન ! પ્રાથટનાની તૈમાયી ઔયલાની નથી તે અભ
કડકડાટ…’
‘વયશજીવેઔન્ડફેરથમનથીનેફાઔૉણશજીઅવ્માંનથી.’
‘નથી અવ્માં ત ભાઇઔ ઙારુ ઔયીને ફરલ… ફાઔ વાથે તભાયે  ણ
ફાઔલેડાઔયલાના…’
‘ણશજીવેઔન્ડફેરથલાનલાયચે !’ત્તલનાળથીનયશે લાતાંલચ્ઙેછફરી
ઉઠમ…
‘ફયાફયાંઙત્તભત્તનટનેદળવેઔન્ડનીલાયચે…’
‘ત્તલનાળ,ભાયે તભાયીવરાશનીછરૂયનથી;સ્ઔૂરઔેભઙરાલલીએભનેઅલડે
ચે ને ફીછુ ં ઔે, શંુ  તભાયી વાથે લાત ઔયત નથી… ભાટે તભાયે  લચ્ઙે ફરલાની છરૂય
નથી…’
‘ણઅભસ્ટાપભાંઔઇનેણન્મામથળેતઔઇઔેતફરાલુંછડળેને?
અભ,યનઔનીછેભશાજીશાઔયતાં યશીળું તઅછે ફશે નત્તળલાનીને વડાલલાજાનાકી
ચે,ઔારેતભેફીજાંનેશે યાનઔયળ…લોથીફશે નત્તળલાનીપ્રાથટનાઔયાલતાઅવ્માંચે.’
‘ખાઈએઔણઅઙામે એભનીત્તનષ્ઠાભાં ળંઔાનથીઔયીને જોતભને ળંઔા
શમ, ત પ્રાથટનાવબાની છલાફદાયી ન્મને ઔેભ વોંી દેતા નથી ?’ ત્તલનાળ ૂયી
ઈગ્રતાથીએઔીશ્વાવે ફરીખમને ત્માં વેઔન્ડફેરથતાં છફાઔપ્રાથટનાભાટે દડી
અવ્માંનેત્તળલાનીપ્રાથટનાયવભાંતાનેલશાલીયશી…
●

અનુક્રમણિકા
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આ યે યાદ...
પ્રાથટના ૂયી ઔયી ત્તળલાની લખટ બણી છલાની તૈમાયી ઔયે  ચે ત્માં ેરાં ઔારે,
દપતયકલામેરફાઔ ને તેનીભમભીને હયક્ષાલાદડતાં અલે ચે ને ત્તળલાનીન
અબાયભાનતાં ઔશે  ચે :‘ટીઙય,ઔારે તભે ભાયાફાઔને વાઙલીરીધું ને પનઔયીભને
ફરાલી ત દપતય ણ ભી ખમું ને ભે ભટા વંઔટભાંથી ઉખયી ખમાં, નહશતય ભારું
ફાઔઔઇયીતેઅટરુંફધુંરેવનઔયીળઔતે ?અછેઅણેછજીદઔયીઔેભમભી,અણે
ેરાં ટીઙયને થૅન્ઔ મૂ ઔશે લાં છલાનાં… થૅન્ઔ મૂ ભૅભ… ેરું ફાઔ ઔારુ ઔારુ ફરી ઉઠે
ચે… સ્ટાપભાં ફેઠર
ે ાં ત્તળક્ષઔ ને અઙામટ ખુિા ત અ લાત વાંબીને લા્  છ થઇ
ખમાં…
‘અઙામટ વાશે ફ, ઔારે તભાયા અ ટીઙયે  ભને કૂફ છ ભદદ ઔયી શતી…’
અઙામટતફરેતણળુંફરે?
એણે છ ત ખઇઔારે લખય ત્તલઙામે ત્તળલાનીની વી. એર. ભૂઔી શતી ! ‘જોમું
વાશે ફ,અભઔાયણજાણ્માત્તલનાઔઇત્તળક્ષઔનીવી.એર.ભૂઔીનાદેલામ–ફશે નત્તળલાનીના
વુંદયઔાભને ધન્મતાતનશીંફક્ષી;ણવી.એર.ફક્ષતાઅઙામટ તઅકાળશે યભાં એઔ
ભાત્ર તભે છ ચ…’ એભ ઔશે તાંઔ ને ત્તલનાળે લખટ તયપ પ્રમાણ અદમુું… જાણીજોઇને
ફીજાંફે–ઙાય,તભાળજોતાંત્તળક્ષઔણઅઙામટ તયપતીક્ષ્ણનછયનાકતાંત્માંથીફશાય
નીઔીખમા.જાણેઔે,અઙામટનાવ્મહઔતત્લનૂયૂયફહશષ્ઔાય…ફીછુ ં ઔૈંનશીં…
એઔત્તવત્તનમયત્તળત્તક્ષઔાકૂણાભાંફેવીનેઔમાયનાંતભાળજોઇયહ્ાંશતાં …અભ
ત એ ગણા હદલવથી ફધું ધ્માનથી લરઔન ઔયી યહ્ાં શતાં. એ ફરી ઉઠમાં :
‘છેભનીઈયઔૅભેયાખઠાલલાનાચેત્માંઔૅભેયાખઠલાતાનથીનેફીજાઈયધ્માનયકામ
ચે. એ ત ઠીઔ ભાયા બાઇ, ણ છે ઙય શમ તેને છ, પઔત રીવન ડય રાખે, ફાઔી
ત…!’

http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

63

‘ઔેભદેલમાનીફશે ન,તભેઔનેવંફધીનેઔશીયહ્ાંચ?’‘ઔૈંનશીંત્તભ.ખુિા,
અછઔારઅસ્ઔૂરભાં ફધાં છત્તળત્તક્ષઔબીંતવાથે લાતઔયતાં ળીકીખમાં ચે ને ઔદાઙ
શલેચીઔૅભેયાવાથેણ!’ફ્રીતાવભાંસ્ટાપરૂભભાંફેઠર
ે ાંઙાય–ાંઙત્તળક્ષઔજોયથીશવી
ડે ચે ને ત્તભ. ખુિા ભનભાં છ ઔંઇઔ ફફડતાં ફફડતાં ત્માંથી ફશાય નીઔી જામ ચે.
ફશાય જયભય જયભય લયવાદ તભાભ લાદને શટાલીને તાન યસ્ત ઔયીને ધયતીને
રાી ધન્મતા નુબલી યહ્ શમ એભ રાખી યહ્ું શતું. ઔૈંઔ એલાં છ લાદ ધીયે  ધીયે 
જીલનભાંથીશટતાંછળેનેએનાજીલનભાંણબીનાંબીનાંવુકનલયવાદલયવળે …
અભરીરી–વૂઔીતજીલનનિભચે છએભને ઔમાં કફયનથી…?અલળે
રીર પ્રદેળ… શહયમાી… ણ છરૂયથી અલળે… ઈયલા ણ ઔમાયે ઔ ત યીક્ષા
રઇનેઔંટાળેને?
લખટકંડભાંથીણલયવાદથીજયભયજયભયજોઇળઔાતીશતી…ભીઠાભધુ ને
ભીઠાભેશૂરાયે  રર…ઔત્તલતાશજીખઇઔારે છૂણટ ઔયીશતી ને શલે અછે લોઊતુ
ત્તનફંધ રકાલલાન શત… ણ લયવાદભાં બીંજામા ત્તલના લોઊતુ ત્તનફંધ ઔઇ યીતે
રકાલલ ? ‘ઙાર, વોથી શે રાં અણે યપ નટફુઔભાંથી એઔ ાનું પાડીળું ને શડી
ફનાલીળું.ઔમું ફચ્ઙાંરઔ !અઔનાલફનાનીઅતીશૈ  ન?’ છમાયે  ત્તળલાનીઔંઇઔનલું
ઔયલાનીશમત્માયે  ફાઔવાથે હશન્દીઔે ંગ્રેજીબાાભાં નાટઔીમવંલાદરૂે ઙઙાટ ઔયતી
નેફાઔણહશન્દી…ંખેજીભાંછછલાફઅતાં.
‘શાુઁટીઙય,અઔેફચ્ઙેનાલફનામેંખે…’
‘તછરદીઔય,’
ઓયધીયે ધીયે ફશાયજાઔેશે રેફયવાતઓયહપયનાલઔૈવેઙરતીશૈ ઈવઔા
નુબલઔયેં ખ,ે ઔમાફચ્ઙારઔફાહયળઓયનાલદોંનઔઅત્ભવાત્ઔયવઔેંખે?’
‘શાુઁ…’ફાઔજોયથીકુળથઇનેફયાડીઉઠમાં.
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છન્ભથીઔેદભાંુયાઇનેતાનુંત્તસ્તત્લબૂરીઙૂઔેરાંઔઇંકીનીછેભફાઔ
તેતાનીશડીરઇનેત્તળલાનીએખલડાલેર‘અલયે લયવાદ…ઢેફહયમયવાદ…ઉની
ઉની યટરી ને ઔાયે રાંનું ળાઔ…’ ખાતાં ખાતાં ઔતાફંધ ફશાય નીઔીને યવાની
હઔનાયીએખઠલાઇજામચે ને તતનીશડીાણીભાં તયતીભૂઔીને ઔનીશડીવાભી
યવાભાં શે રી શોંઙે, ઔની શડી ઊંધી લી જામ એ જોતાં જોતાં ત્તઙત્તઙમાયી ને
અનંદથીત્તકરત્તકરથતાં ખુંજીઉઠે ચે…ફાછુ નાલખટભાં ખત્તણતનતાવઙારતશતને
ફીજી તયપ આત્તતશાવન. ત્તળલાનીનાં ફાઔનું શડીણં એટરું ત્તલસ્તમુું ઔે અછુ –ફાછુ ના
તભાભલખટકંડનાં ફાઔએનટફુઔભાંથીએઔએઔાનું પાડીચાનીભાનીશડીફનાલલાની
ળરૂઔયીદીધી.એઔણફાઔને શલે ખત્તણત,આત્તતશાવ,બૂખ,વંસ્ઔૃ તભાં યવડે ણ
ઔમાંથી?ઔાયણઔે ફશાયયવાભાં શડીનીયે વને અનંદહઔલ્લરનીચઉચી
યશીશતી.એઔત્તલધાથીળીલાનીાવેઅલીનેફલ્મ:‘ટીઙયભેંફેશડીફનાલીશતી.એઔ
ભાયે  ભાટે ને એઔતભાયે  ભાટે.ટીઙયઙાર,અણે ફંને વાથે ફવીને શડીશડીયભીએ
નેજોઇએઔેઔનીશડીશે રીશોંઙે.’
ત્તળલાની એઔદભ બાલત્તલબય ફની ખઇ જડથી ેરા ત્તલધાથીન શાથ ઔડીને
યવાને નાઔે શોંઙીખઇ ને શડીતયતીભૂઔી,બખલાનને પ્રાથટનાઔયલા રાખીઔે ‘શે 
પ્રબુ ! ભાયી શડી ડુફાડીને ણ અ ફચ્ઙાની શડીને તયતી યાકછે… એને છરદી વાભે
ાયરખાલછે.ઔાયણઔે ભેં તગણીભછરઔાીનાકીચે,છમાયે  અફાઔે તશજીગણી
રાંફી ભછર ઔાલાની ચે !’ એ ઔમાં વુધી શડી તેભ છ ફાઔના શવતા ઙશે યાને
લરઔતીયશી…એભનભાં ને ભનભાં છત્તલઙાયીતીયશી…એઔહદલવશંુ ણઅલાછ
એઔદીઔયાનીભાફનીળનેએફાઔભનેએનીતાનીશડીભાંફેવાડીદૂયવુદૂયદેળ –
યદેળ… ભાયી ભનખભતી દુત્તનમાની વપય ઔયાલળે. શંુ  ત્તશ્વન ને એ નાનઔડ પ્રાણ…
ભાયી અહ્લાદઔ દુત્તનમા. એઔ ઔરયલતી દુત્તનમા ને ત્માં છ ેર ત્તલધાથી તાી ાડત
ત્તળલાનીનાકબે શાથભૂઔીને ફયાડે ચે :‘ટીઙયતભાંયાડબ્ફાખુર…મૂ અયપે ઇર…તભે
નાાવ… શે … શે … શે … શે …’ ટીઙયની શડી ઊંધી લી ખઇ’ ને ફીજાં ફચ્ઙારઔ
ણતાીાડલાભાંડમાં…‘ટીઙયનીશડીડૂફીખઇ…ટીઙયનીશડીડૂફીખઇ…’ને
ત્તળલાનીએઔદભઙોંઔીનેતાનીડૂફેરીશડીનેઔાયણેફચ્ઙાંરઔનીશવતીદુત્તનમાત્તનશાીને
તે ણ તાી ાડલાં ભાંડે ચે… અ ળયફઔયને ઔાયણે ફીજા લખટભાં ઙશરશર ભઙી
જામચે.ત્તભ.યનઔભાંથડીહશંભતઅલેચેએણફાયણાંભાંઅલીને તાીાડેચે.ંદય
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ફેઠર
ે ાં ફાઔતાીાડીને તાનીચુ ાલેરીશડીયનઔવયને ફતાલે ચે ને યનઔવય
ીખીજામચે.શાયફંધફશાયઅલ,અતાવનીચેલ્લીાંઙત્તભત્તનટશડીતયાલીળઔ
ચ. ને એ વાથે છ એ યવાના દવેદવ લખટ તતાની યવાભાં શડી તયાલલા
રાખીજામચે.
એઔ યભણીમ, દબુત ને ત્તનદોતાવબય લાતાલયણભાં જાણે ઈયલા
ત્તકરત્તકરશવતશવતતાીાડત –હયભત્તજભહયભત્તજભલયવીયહ્શત…ત્તંછયાનું
ફાયણં કૂરતાં ંકી સ્લૈયત્તલશાય ઔયે  એભ ફધાં છ ફાઔ તતાનાં અઔાળભાં ઉડલાં
ભાંડમાં… ને ત્માં છ ત્તળલાનીએ ઔહ્ું : ‘અલતી ઔારે તભાયે  ફધાંએ લાટઊતુ ત્તનફંધ
ખૃશઔામટ રૂે રકીને રાલલડળે.અછે છે નછયનછયત્તનશાળ્યું ચે તે ણરકલું ડળે.
ત્તફરઔુ રભોત્તરઔરકાણ!ઔઇએખાઇડભાંથીત્તનફંધટઔાલલાનનથીએમાદયાકજો!’
નેએવાથેઅઙામટખુિાતાનીરાઔડીશરાલતાં,‘અયવાાભાંઅફધું
ળું ઙારીયહ્ું ચે ?ફધાં ત્તળક્ષઔતેભછફાઔફશાયઔેભચે ?ઔેભઔઇએબણાલલાનું
નથી ? શભણાં છ ભેં વી. વી. ઔૅભેયાભાં જોમું ઔે લખટકંડ કારી ચે ને ફશાયથી લાછ
અલેચેએટરેદડતઅવ્મચુ .ં ’
ત્તલધાથી અઙામટન ખુસ્વ જોઇને તતાની શડી ચડીને જડથી
લખટકંડના વુનઔાયને અત્ભવાત્ ઔયતાં તાની ઔરયલની દુત્તનમાને જૂયતાં જાણે ઔે ઔઇ
ફાઔનાં ભા–ફાઙાનઔઔસ્ભાતભૃત્મૃ ાભે ને ફાઔનાથથઇજામએભવાલ
નોંધયાણં, નાથણં ભશે વૂવ ઔયતાં ભઢા ઈય અંખી ભૂઔી ખુઙુ ફેવી જામ ચે.
ઔાયણ ઔે અઙામટન શંભેળાંન શુઔભ શત ઔે ‘ફાઔએ છમાયે  ણ ઔંઇ ઔાભ નશીં શમ
તમાયે  ભઢાઈયઅંખીભૂઔીને છ ફેવલું,ઔાયણઔે ત્તળસ્તળાાભાટે કૂફછરૂયીચે.’
અઙામટનાખુસ્વાથીફઙલાનએઔઈામખણતતેભનેપ્રથભળયતખણતતેભ.
ચી અક હદલવ આન્લેત્તસ્ટખેળનભાં છ વાય થમ. જો ઔે ફીજા ત્તળક્ષઔ
ત્તળલાનીના ફઙાલભાં ઔઇ ઔશે  તે શે રાં ત્તળલાનીએ છ ઔફૂરી રીધું ઔે ‘ત્તળક્ષણના એઔ
બાખરૂે છે ત્તનફંધ ફાઔએ લોલટ રકલાન ચે એ ત્તલમન વાક્ષાત્ઔાય છમાં વુધી
ફાઔતાનીજાતેનઔયીળઔેનેલયવાદભાંબીંજામાત્તલનાનુબત્તતત્તલનાફાઔાવે
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લાટઊતુ ત્તનફંધઔઇયીતે રકાલીળઔામ!ને એવાક્ષાત્ઔાયઔયાલલાફદરભને છે વજા
ઔયલા આચ્ચતા શ… ત, એ વજા ભને ભાન્મ ચે. ણ શા… શંુ  છયામ ઔમાંમ ણ કટી
નથી…નેઅખઈયણશંુ અછયીતેભારુંત્તળક્ષણઔામટઔયાલીળ…બરેએઔઇને
વંદડેઔેનડે.’
‘ત્તભત્તવવત્તળલાની,તભે અવારું નથીછઔમુું.ઔેટરાફધાઅયતભાયાભાથા
ઈય જજૂભે ચે એભાં અ એઔન લધાય… ને શા ! શલે ત ભાયે  ુયાલા ળધલા ણ
ઔમાંમછલુંનશીંડેઔાયણઔે,તભાયાંદયે ઔઔામોભાયાઔૅભેયાભાંઔેદચે.ુયાલાતશલેભાયા
ત્તકસ્વાભાંચેટરસ્ટીભંડનેતભેશલેલધાયે ફેલઔૂપનશીંફનાલીળઔવભછમાં?’
ભાંડશભણાં શભણાં છળુિખુછયાતીફરતાં થમેરત્તભ .ખુિાછમાયે  અઙામટ
તયીઔે ત્તનભણૂઔામમાશતા,ત્માયે  ફે ત્રણબાાનું એઔીવાથે પ્રમછનઔયતાતેભછતદ્દન
વંહદગ્ધલાતઔયતા.
છેણે ત્રણઙાયળશે યનાં ાણીીધાં ચે,એલાત્તભ.ખુિાનબૂતઔાઔેલશળે ?
ત્તભ.ખુિાનબૂતઔાલશે રીતઔે જાણલાનીખાંઠલાીને ળીલાનીસ્ટાપરૂભતયપપ્રમાણઔયે 
ચે.

●

અનુક્રમણિકા
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14

હુ તયીકેની બૂવભકા
હયવેવભાં ધનીયાભ શવત શવત નહટવ રઇને ધાયે  ચે. ધનીયાભનું શવલાનું
ણશંભેળાંવઔાયણછશમએભફધાં છજાણે,ણફનેત્માંવુધીઔઇએને લતાલે નશીં;
ણઔમાયે ઔઔમાયે ઔત્તલનાળએનેભટબાઇફનાલીનેઑહપવનીખુિલાતજાણીરેલાનું
ઔાભવુેયેાયાડે.
‘ઔેભધનીયાભ,અછે ઔંઇકૂફકુળદેકામચે ?રાખે ચે ઔે તેં ઔઇઔાભાય
ાડમું ચે…યે  !તાયાછેલનુબલીટાલાત્તભ.ખુિાને નભળ્યશતતળાાન
ઔાયબાયઙરાલલ…તદ્દનળઔમફનીયશે ત!’
ફવચીતૂચલું છળું ?‘યે  !ભેં તઔશીછદીધું ઔે ત્તપ્રત્તન્વારવાશે ફ,
અભવાભેલાીસ્ઔુ રભાંઔૅભેયાતેભછએ.વી.રખાલીરખાલીનેચઔયાંાવેપીલધાયભાખે
એટરે અણે ણ એની નઔર ઔયલા છઇળું, ત ફાલાનાં ફેઈ ફખડળે… ભાયા નુબલ
પ્રભાણે ભેં ઙેતલીદીધાણભાને એફીજા.અણીળાાને ણવેન્ટરરીએ.વી.ઔયલાનાં
નેફાઔનીપીઙાયખણીલધાયલાનાંવનાંછુ એચેનેએનીઔારેવંમુઔતભીહટખ
ં ચે.
લ્મ,ત્માયે  અયશીનહટવફુઔ.ઔારે ળાાવભમફાદટરસ્ટીભંડતેભછસ્ટાપનીભીહટખ
ં 
ચે…તભે ફધાં ણછયાત્તલઙાયીને અલજો…!ધનીયાભે તઔશે લાછેલું ફધું છઔશીદીધું
ચે.શલેતભાયલાયચે…ભીહટખ
ં ભાંશાજીશાઔયલાથીઔઇપામદનથીવભછમાં?’
ધનીયાભએઔીશ્વાવેગણંફધુંફલ્મ;ણઅછેથડુઔં ફાઔતયપીફલ્મ…
કુદધનીયાભનાદીઔયાનાદીઔયાતેભછએનાઔુ ંટફ
ું નાં નેઔફાઔણઅળાાભાં છ
બણતાંશતાં.જોપીલધાયે તઅખયીફફાઔનુંતેભછખયીફલારીનુંળું?
શંભેળાત્તભ.ખુિાનીઙભઙાખીયીઔયતધનીયાભતાનખતે યે રઅલતાં
ઔેલશરીખમચે એજોતાં ત્તળલાનીને એઔાદક્ષણૂયતઅનંદથમણચીદુ:કથમું
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એને.ેરાંખયીફફાઔઔેછેનેૂયતુંકાલા–ીલાનુંભતુંનથીએત્તલધાથીઔઇયીતેપી
બયલાનાં ને ઔઇ યીતે બણલાનાં ? ‘અભ, ઔેટરીઔ ળાા ણ ેરી શામ પામ હયઙ
ળાાની છેભ યાતયાત પી લધાય ઔયલાન પ્રમત્ન ઔયે  ત ેરાં ખયીફ ફાઔ ઔમાં
બણલાછળે ?ત્તળક્ષણકાતું ને એનાભાંધાતા,ત્તળક્ષણનલેાયઔયનાયાં ટરસ્ટીભંડને
અઙાઙો…એઔવાથેશાથઊંઙાઔયીરેએઔેભઙારે?છેત્તળક્ષણનાામાઈયવભાછની
તંદુયસ્ત આભાયત ઙણલાની ચે, એ ત્તળક્ષણ કાતાનું વત્લ છ અભ ચુ ં થઇ જામ તે ઔેભ
ઙારે ?ત્તફરાડીનાટછેભખરીખરીએઉખીનીઔીચે ળાા.નથીએળાાાવે
યભતનું ભેદાન,નથીપ્રમખળાા,નથીઅધુત્તનઔવાધન,નથીઅદળટલાદીત્તળક્ષઔઔે નથી
ઔઇ ઈત્તઙત ભાદંડ… ત્તળક્ષણને યાતયાત ગ્રાન્ટેડભાંથી નૉન–ગ્રાન્ટેડ ઔે ચી ત્તળક્ષણન
અડેધડલેાયભાત્ર!?’
વાંછે ગયે  શોંઙી ત્માયે  ત્તશ્વન ફાયીની જાી ઔડીને ઉબા થલાન પ્રમત્ન
ઔયત શત. ત્તળલાની ગયની ફશાયની ફાયીભાંથી ઔમાં વુધી એન પ્રમત્ન જોતી યશી. ચી
ઙય ખરે એની ાચ છઇને ઉબી યશી જામ ચે. સ્લપ્રમત્ને ત્તશ્વન ફયાફય ઈચ્ઙાય
ઔયત થમ શત ને શલે સ્લપ્રમત્ને છ ઉબા થલાની ઔત્તળળ ઔયે  ચે. છેટરી વેલા એણે
એનીઔયલીજોઇએએટરીવેલાએઔયીળઔતીનથીએનએને બયબાયયંછશત.ણ
એઔવાથે ગણીરડાઇરડલાભાં,ગણે ભયઙે રડલાભાં એશલે શાંપીયશીશતી.અછે એભ
ણવલાયથીઙક્કયઅલીયહ્ાં શતાં ને એભાં ાચીઅનલીઈાત્તધભીહટખ
ં ની,અલતી
ઔારનીભીહટખ
ં ણયાભજાણેઔમાયે તળેનેયાભજાણેળુંહયણાભઅલળે?
લતટભાનતંધઔાયભમચે છને અબાત્તલણધૂંધું થલારાગ્મું શમએભ
એનેરાખીયહ્ુંશતું…ઔમાયે ઔએનેથઇઅલતુંશતુંઔેઅનઔયીચડીનેઔઇફીજીનઔયી
ઔરું,ણ‘વત્નેવત્’નીરડાઇબરાઔમાક્ષેત્રભાંનથી?ત્તળલાનીબાખે તણઔમાં
બાખે?પયીપયીનેજીલનભાંભૂલ્મનુંલતટુાીેટાવેઅલીનેટઔીછતુંશતું.ભૂલ્મની
ઙીઔણી હયાટી વાથે જોડામેરાં જીલનનાં ઈતાય – ઙઢાલ ને એ ફધાંની વાભે વતત
ભયઙા ભાડતાં છલાભાં શલે, ઔમાયે ઔ ઔમાયે ઔ ત્તળલાનીને તાના શલાણા વાભે ણ ળંઔા
ઔુ ળંઔાથામચે.ઔમાયે ઔતશ્વાવનેયીતવયનાલેંઢાયલાડેચે,એભરાગ્માઔયે નેએયીતે
ઔમાં વુધીખુભનાભવપયભાં ગવડામાઔયલાનું ?ઔમાં વુધીઔેભ?ઔેભઔનાભાટે ?એલા
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નેઔપ્રશ્નનએનેંદયનેંદયદજાડમાઔયે .નેએનાઈયઔમાયે ઔત્તશ્વનતઔમાયે ઔ
ત્તલનાળવાંત્લનાનરેરખાડીને ળાંતઔમાટ ઔયે  ફાઔીતત્તળલાનીઔમાયનીમરડાઇશાયી
ઙૂઔીશત!
ત્તશ્વનને જાી ઔડીને ઉબા થલાભાં ભદદન શાથ રંફાવ્મ ને ત્તશ્વનને
ઉબઔમો.‘યે !ત્તળલાની,તુંઔમાયે અલી?’
‘ફવ… ભાયા ત્તશ્વને શાથ રંફાવ્મ ને શંુ  શાછય. ફવ, શલે અછે અટરું
ફવ..શભલઔટૂરું.ઙારશલેફેવીજાનેઅયાભઔય…શલેછરદીઙારતથઇછઇળએલું
રાખીયહ્ુંચે.’
ત્તશ્વને ત્તકસ્વાભાંથી ત્ર ઔાઢીને ત્તળલાનીને અતાં ઔહ્ું : ‘ળીલાની, ફાુજીને
રઇને ફા શીં યશે લા અલી યહ્ાં ચે. ફાુજીનું ઙેઔ ઔયાલલાનું ચે. ખાભના ડૉઔટયે 
ળશે યભાંરઇછઇવાયલાયઔયલાઔહ્ુંચેએટરેએરઔ..શીં…અલલાભાંખેચે…’
‘ત્તશ્વન,એભઙઔાતઙઔાતળાભાટે ફરે ચે…?શંુ  તલૅઔેળનભાં ખઇ
શતી ત્માયે  છ એભને વાયલાય ભાટે ળશે યભાં અલલાનું ઔશી અલી શતી. ણત્માયે  એ
ઔેળલબાઇને ત્માં ભદાલાદ છલાનું ઔશે તાં શતાં ઔાયણ ઔે, ખાભથી ભદાલાદ નજીઔ ડે,
કેતીલાડીતેભછખાભ–ગયણવઙલાતાંયશે એલીએભનીખણતયીશતી.’
‘ત્તશ્વન,એભણએશીંઅલળે તતને ઔંનીયશે ળે.તાયીવાયલાયભાં
યાશતયશે ળેનેફાુજીનુંઙેઔણઔયાલીળઔાળે.’
‘ણ ત્તળલાની તાયી નઔયી… ફાંધી અલઔ… તાયી દડધાભ.. ભાયી વાયલાય
નેઈયથીઅભએરઔ…નક્કીભટાંબાબીએભદાલાદયશે લાનીનાઔશીશળેએટરે
છફાફાુજીનેરઇનેશીંમાઅભ…’
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‘ત્તશ્વન,ભનેગણાંવભમફાદફા–ફાુજીનીવેલાઔયલાનભઔભળ્યચેને
એ શંુ  ખુભાલલા ભાંખતી નથી. ઔદાઙ શંુ  નવીફદાય ચુ ં ત્તશ્વન… ભા–ફા ભાટેન ભાય
જુયાઔદાઙએયીતેણળાંતથામતએભાંકટું ળુંચે?’
‘ણત્તળલાની…અછવુધીછે ઔુ ટફ
ું ે તને લશુ તયીઔેનદયજજોઅપ્મનથી,ઔે
નથીએભણે તાયીવાથે રગ્નઔમાટ ફાદભને સ્લીઔામો;નથીભને ૂલટજોનીત્તભરઔતભાંથીઔઇ
બાખઅપ્મ,એનેતુંઅયીતેવપ્રેભઅલઔાયે …’
ત્તળલાની ઉબી થઇને ત્તશ્વનના ભોં ઈય શાથ ભૂઔી દેતાં ફરે ચે : ‘ત્તશ્વન,
નુબલભાંથી છ ભાણવ ળીકત શમ ચે… ઔદાઙ વુધાબાબી તેભ છ ઔેળલબાઇની
લતટણૂઔથીઔેચીએભનાભનભાંળંઔા–ઔુ ળંઔાનેનપયતનીઅખરખાડનાયે છએભનેચેશ
દીધશળે એથી,ણએછે શમતે;અણે તઅણાં ભાફાચે ને ભા–ફાનીવેલા
ઔયલીએ અણીપ્રથભપયછ,યભ ધભટ ચે.ભને તફા–ફાુ અલલાનાએન દઔેય
અનંદચે.’
‘ત્તળલાની, અભ જીલતેજીલત એઔ છ દીઔયાને ફધી ત્તભરઔત અી દઇને
શાથઔાંડાં ઔાીદેલાછેલું ઈતાલું ખરું બયલું ને શલે અગેયેરે ગેયઙરઔઙરાણી…
છેલું. ઔદાઙ વાયલાયના ૈવા ણ ાવે શળે ઔે ઔેભ.. બખલાન જાણે!! વુધાબાબીના ઔડ
નીઙે ઔેળલબાઇઔઙડાતાયશે  ચે ને ફા–ફાુજીણ.યે  !એભનએલતે ળડયઔે
તને સ્લીઔાયલા ણ તૈમાય નશતાં થમાં ! તાય ખુન ત ભાત્ર એટર છ શત ને ઔે તું
અશ્રભભાં… નાથ…’ ત્તશ્વન અટરું ફરતાં ફરતાં શાંપી ખમ… ને ફીજી તયપ
ત્તળલાનીનીંદયનુંળૂપયીાચુ ં એનેડક
ં ીયહ્ું…‘શંુ ઔણચુ ં ?…’લછૂ દભાટેનીજંકના
એની અંકભાંથી કાય ફનીને લશે લા ભાંડી ને ત્તશ્વને ત્તળલાનીને તાનાં શૈ માવયવી
ઙાંી…વૉયી…ઔશે લાછતશતત્માંછત્તળલાનીફરી:‘ત્તશ્વનઔમાયે ઔંદયનીબયતી
અયીતે વલે ઔાંઠાતડીને ફશાયલશીજામએણછરૂયીચે.ઔદાઙએયીતે છભાણવ
બીતયથીશલથઇળઔે !’જોઔે,ભાયાત્તગ્નઔયતાં તતાયત્તગ્નળાંતઔયલલધાયે 
છરૂયી ચે. ભાયી છેભ તું ણ ઔમાયે ઔ ડૂભાના ાા તડીને લશી નીઔ… ફન્ને
તાતાનીબયતીનેવભેટતાંઔમાંમવુધીશાથભાંશાથનાંકીનેફેવીયહ્ાં.
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પ્રેભભાું ભાપી નવીં
એ અકી યાત ત્તળલાની ત્તલઙાયતી યશી ઔે, ત્તનમત્તતના ફંધનભાંથી ઔઇ ચટઔી
ળઔતું નથી બરબરા વિાધાયીને ણ, કેયકાંને ણ ત્તનમત્તત જુઔાલે ચે. ત્તશ્વનની
ભાંદખીફાદલૅઔેળનભાં ત્તળલાનીફા–ફાુજીને ભલાઉબીઉબીખાભખઇશતી.જોઔે,
ત્તશ્વને ત ના છ ઔશી શતી ઔે, ‘‘ત્તળલાની ભૃખછ ાચ દડલું યશે લા દે... તું ખભે તે
ઔયીળ...તું ફા–ફાુજીનપ્રેભનશીંજીતીળઔે એતને નશીંછસ્લીઔાયે ...'’ને ત્તળલાની
ત્તશ્વનનીઈયલટછઇને ત્તશ્વનભાટે એઔયવઇઔયીઅીજામએલીફશે નનીવખલડ
ઔયીને ફા–ફાુજીભાટે ધતી, શે યણ, ઔપની, વાડી, ઙત્તણમા, ફાભનીફાટરી, ેઆનહઔરય,
નાસ્તા, પપાહદ, ધાત્તભટઔુસ્તઔ, ફાુજીનાંઢીનંફયનાઙશ્ભાં, ફાનીતકીય, ફાુજી
ભાટેબાયે ભાંનીવાયી, ઔરઔિીાન, વૂઔીઙા, વાયાભાંનાવાફુ, ળૅમુ, ભીઠાઇ...ઔૈંઔેટરું...
છેટરું ઊંઙઔીળઔામએટરું બયીબયીને ખાભશોંઙીશતી.ણત્તશ્વનનીલાતવાલવાઙી
ુયલાયથઇશતી...ત્તશ્વનનીભાંદખીનઅયત્તળલાનીને ભાથે નાકતાં ફાફલ્માશતાં :

‘તાયાખરે ભાયદીઔયનગયનઔે નગાટનયહ્...તાયે  રીધે છનઔયીલખયનથમ...
તાયે રીધેછભાંદખીભાંટઔામ...બાડાંનીએઔરૂભભાંવફડેચેભાયરાડર.યે !ઔેટરાં
છતનથીઈચેયેર...ઔૉરેછઔયલાળશે યળુંખમ...તુંતએનેઅકેઅકખીખઇ...યે !
ડાઔણનીઙુંખારભાં પવામશતતદયાધાખાઔયાલીને ણએને ભુક્ત ઔયાવ્મશત!ણ
તુંતડાઔણથીમલધાયે બમંઔય‘‘ત્તળાઙણી’' નીઔી!યાભજાણેતાયાભાંએલું તેળુંબાી
ખમ? યે !છેનાંભા–ફાઔણચે? ઔેલાંચે? છેનાઙાહયત્ર્મનેવંસ્ઔાયવાભેનેઔ
પ્રશ્નશમએલીઔુ રટાનેઔઇધભટત્નીનુંસ્થાનઅે? ઠીઔચેબૈ!થડીગણીભજાભસ્તી
ઔયીરીધી...ણઅભજીલનફાખનીભાધુયી થડી ફનાલામ ? તું એભભાને ચે ઔે, અભ
થડીઙીછ–લસ્તુ રઇનેછઇળએટરેફા–ફાુજીસ્લીઔાયીરેળે...જોતુંએલાભ્રભભાંયશે તી
શમ ત તું બીંત બૂરે ચે. ભાયી ત ભાત્ર એઔ છ લશુ ચે ને તે ભાયી ભટીલશુ...
વુધાલશુ...ઔે છે ભદાલાદયશે  ચે.અભાયાદીઔયાનાૈવે કયીદેરવાભાનશીંભૂઔીદે
ને ઙારતી ઔડ... ત્માં ભાય દીઔય વ્શીરઙૅયભાં ફેવીને યાભ જાણે ઔને બયવે કાળે...
ીળે...ઉઠળે ફેવળે ? ત્તતને વ્શીરઙૅયભાં ઔામભભાટે ફેવાડીને ભૅડભઔમાંનાં ક્માં યકડતાં
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શળે ! યે , ખાભ અલલાનું ત એઔ ફશાનું ભાત્ર; ફાઔી ઔમાંનાં ક્માં યકડતાં શળે
ફશે નફા!?'

‘ત્તળલાનીતુંખાભથીાચીપયીચેત્માયથીતાયાભોંઈયનુંનૂયઉડીખમુંચે.તું
વાલ ખુભવૂભ ફની ખઇ ચે. દયે ઔ વલારન છલાફ ભાત્ર શા ઔે નાભાં અતી થઇ ચે.
ત્તળલાની, નક્કીફા–ફાુજીએનાઔશે લાછેલુંણગણંફધુંઔશીનેતનેત્તનયાળઔયીરાખેચે.'
ને એછઠલાહડમે ત્તળલાનીળાાચૂ ટમાફાદએઔનાનઔડફ્રૅટળધીને છછં ે ચે.
ત્તલનાળે ફ્રૅટ ળધલાભાં ને શિેથી કયીદલાભાં ગણી ભદદ ઔયી. ત્તફલ્ડય ત્તલનાળન
કીતનીઔળ્ય.ઈયથીએત્તફલ્ડયનદીઔયણળાાભાં બણે એટરે ત્તલશ્વાવનાભની
િેહડટઈયવયશિેફ્રૅટરેલામ.શિવીધત્તળલાનીનાખાયભાંથીછઔાતયશે ને
એફધાનીૂયેૂયીકાતયીતેભછજાભીનખીયીણત્તલનાળેછઅી.
યછ ળાા ચૂ ટમા ફાદ ત્તળલાની ગયે  ભડી અલતી શતી, ણ ત્તશ્વન એને
ૂચીને ળંઔાના લાદ ઉબા ઔયલા ભાંખત નશત. ંદયકાને ઈઙાટ, કબાટ, ળંઔા,
ત્તલશ્વાવનેઈગ્રતાઉઔતીયશે તીણએણેનક્કીઔમુુંશતુંઔે, જમાંવુધીત્તળલાનીભડી
અલલાનુંઔાયણનાઔશે ત્માંવુધીવાભેથીઔઆણજાતનીૂચયચઔયલીનશીં.
ત્તળલાનીનણજીલફતશતઔે ત્તશ્વનભાયાં ભડાં અલલાનું ઔાયણૂચત
નથી... ન ઔયે  નાયામણ ને ંદય વંગયે ર ડૂભ એનાં ળયીયને–ભનને ઔઇ શાત્તન ત નશીં
શોંઙાડેને? એડયએનેશંભેળાયશે ત, ણત્તભળનએટરેત્તભળન.

ફ્રૅટની ઙાલી ત્તફલ્ડયે  વોંી દીધી એટરે ત્તલનાળની વાથે છઇને થડી
વાપવપાઇઔયીઅલી.તભાભઔાખનેઙાલીજૂરાલતીજૂરાલતીઅછેછયીલધાયે ભડું
થમું ચે, એફીઔે પપડતીપપડતીગયે  શોંઙીતગયનદયલાજોતાનીઙાલીએઈગાડતાં
છવાભેથીપૂરદાનીનપ્રશાયએનાઔાનાવેથીવાયથઇને વાભેનીફાયીએથડામચે.
ગયભાં ુસ્તઔ, ઙા–નાસ્તાનાં લાવણ, ાણીના ફાટરા તેભછ નાની ભટી નેઔ લસ્તુ
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લેયણચેયણ ડી શતી. ક્માયે મ ન વાંબેરા એલાં ઔટુલઙનન પ્રશાય ત્તશ્વન ઔયત છ
યહ્...યે  !ંતે તએણે એભણછણાલીદીધું ઔે : ‘ભાયાછેલાંખત્તતવાથે ન
યશે લાતું શમતગયચડીને છઇળઔે ચે.ઔઇનલળધીરીધશમતએનીવાથે જા...
અભઙયીચૂ ીફશાયબટઔલાઔયતાં એનીવાથે વંવાયભાંડીરે...શંુ  ખાભછતયશીળ...
ભાયાંફા–ફાુશજીજીલતાંચે...તાયીછેભઔાંઇશંુ નાથનથીવભજી?'
ત્તળલાનીને યાતબયથમાં ઔમુું ઔે, ભોનતડીને, ફધું છલશે લાદઉં...વાથે વાથે શંુ
ણલશીજાઉં...ણઅભડધેથીત્તભળનચડલું નથી..યે , અટરું થબીતશલે ાંઙ
ઔરાઔભાં તયાતૂયીને વલાયનવૂમોદમનલીયળનીવાથે ભાયાજીલનને ઈજાળે.
શંુ  ને ત્તશ્વન ફવ, ત્તશ્વન ને શંુ .. સ્લાબાત્તલઔ ચે... અભ કુયળીભાં ફેવીને એઔરતા
લેંઢાયલીભુશઔેર.ઔદાઙએનીછગ્માએશંુ શઉંતશંુ ણઅભછલતુું...અભછઔરું!
ભવઔે દૂધલાાએ ફાયણં કકડાવ્મું ને ત્તળલાનીએ તાજા દૂધની ઙા તેભછ
નાસ્તતૈમાયઔયી...ત્તશ્વનને ધીભે યશીછખાડતાં, ઔાનભાં ઔહ્ું : ‘‘ત્તશ્વન, શે પ્ ીફથટ ડે...
ત્તશ્વન, તાયા ને ભાયા જીલનન વોથી ખત્મન, કુળીન ને ઈજ્જલ હદલવ એટરે
તાય છન્ભહદલવ... ભુફાયઔફાદી વાથે નેઔખણી ળુબેચ્ચા ને વાથે વૉયી... તેભછ અ
યશી તાયા ભાટે રીધેર એઔ ત્તખફ્ટ...'' ફ્રૅટની ઙાલી ત્તશ્વનને અતાં ત્તળલાની ૂયેૂયી
ખદ્ખદ્ થઇઉઠી... ‘ત્તશ્વન, અછે અણે અણાતાનાગયભાં પ્રલેળઔયીળું...શંુ  તને
ઔળું અીળઔીનથી...ફવઅટરીઅબેટસ્લીઔાય...અછથીઅણે અણાં તાનાં
ગયભાંયશીળું.'

‘ત્તળલાની, અણતાનફ્રૅટએટરે...શંુ વભજમનશીં?'
‘ત્તશ્વન, ખાભખઇશતીત્માયે  ફાએઔહ્ું શતું ઔે, ભાયદીઔયબાડાંનાં ગયભાં
વફડેચે...ને તેણતાયે રીધે...બરુંથાજોફાનુંઔેફાએભનેમાદઔયાવ્મુંઔે, મુલાનીભાં
તાનું ગય લવાલી રેલું જોઇએ ને એ દડધાભભાં છ શંુ  યછ વાંછે ગયે  ભડી અલતી
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શતી.ભાયાખાયભાંથીશિાઔાતાયશે ળે એટરે લધાયે  બાયણનશીંઅલે... છયાઔશાથ
કેંઙામેરયશે ળેએટરુંછ.'

‘ત્તળલાની છમાયે  વુધાબાબીએ ફંખર રીધ, ત્માયે  ફાુજી ાવે ુયા ૈવા
એભણે છભીનલેઙીને રીધેરાને ભેં રગ્નફાદફ્રૅટરેલાભાટે ભદદભાંખીશતીત્માયે  તું
ભાયાં ઔશે લાભાં નથી.તું તાયીભનભાનીઔયે  ચે...તાયીવંદઔયે રીચઔયીને ગયભાં ફેવાડે
ચે;ચીશલે ભાયીાવે ળેનીેક્ષાયાકે ચે? તાયીત્તછદં ખીતાયીયીતે જીલલાભાંખે ચે
ત જીલ... વભાછભાં ભાયી આજ્જતના ધજાખયા ઈડાડ્ા ચે. ઔેટરાં ભટાં ગયભાંથી ભાંખાં
અલતાં શતાં.ઔહયમાલયલાંઔડભતશત...ણના...જોમભટવુધાયાલાદી...ળશે યભાં
બણલાભઔલ્મતે અહદલવે જોલાનલકતઅવ્મ...તું જાણે ને તારું ધ્મમ
ે જાણે, ભે ત
તાયાં નાભનું નાશીછનાખ્મું ચે વભછમ? બણાલીઅપ્મએટરું ફવ.શલે જાતે ગય–ફાય
લવાલ.'

‘ણભટાબાઇનેફંખરાભાટે...'
‘ઔાયણઔે બાઇભાયાં ઔહ્ાભાં ચે. આજ્જતદાયગયનીદીઔયીવાથે ગય–વંવાય
ભાંડર
ે ચે, તાયીછેભયસ્તેયજતીચઔયીનેઊંઙઔીનેવીધીગયભાંનથીગારીવભજમ?'

‘ત્તળલાની, યંછનાફાનેતએભશતુંઔેખાભભાંગય–છભીનચે, ચઔયત્તળક્ષઔચે,
ભાયીત્તળલાનીયાછઔયળે યાછ; ણયંછનફાનએત્તલશ્વાવભાયાથીૂયનઔયીળઔામ...
ત્તળલાની, ભેંયંછનફાનાતેભછતાય, એભફંનેનત્તલશ્વાવતડમચે.ત્તળલાની, શંુવાયત્તત
નફનીળઔમ...શંુ  તને ઔઇણપ્રઔાયનું વુકનઅીળઔમ...ત્તળલાનીભને ભાપઔય...
ત્તળલાની, ઔારેયાતેણનઔશે લાનાંલેણભેંતનેઔહ્ાંશતાંનેતુંઙૂ ઙાવાંબતીયશી...
વશન ઔયતી યશી... ને ભેં ઔયે રી તડપડની ઔચ્ઙયને એઔ એઔ ઔયીને વભેટતી યશી.
જીલનનીફીજીફધીઔચ્ઙયનીછેભછ!' ત્તળલાની, ક્માં વુધીતું લીંધાતીયશે ળે, ઈજેડાઆને
વયાતીયશે ળે...ને શંુ  અભવ્શીરઙૅયભાં ફેવીને તને વતતીડાતી, ઔઙયાતી...દડતી....
શાંપતીજોમાઔયીળ?ત્તળલાનીપ્રીજભનેભાપઔય...'
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‘ત્તશ્વન પ્રેભભાં ભાપી નશીં... પ્રેભભાં ત ભાત્ર ને ભાત્ર પ્રેભ... ત્તલશ્વાવ... ને
એઔફીજાનવંૂણટતઃસ્લીઔાયને તે ણએનાં તભાભે તભાભખુણ–દવાથેનસ્લીઔાય.
એભતભાયણલાંઔશત;ભાયે તનેઔશીદેલુંજોઇતુંશતુંઔેશંુ ફ્રૅટળધલાયછજાઉંચુ ં
ભાટે ભડું થામચે. ણના, તાયી ફથટડે ય વયપ્રાઆજ....ને તે ણ ફ્રૅટનીઙાલીરૂે...
ચીતૂચલું છળુ?
ં ને એભણતું ઔેટરાં લટથીજંકતશતફવએઔતીઔુ ં ગય!
ભાટે... ઙાર ત્તશ્વન, છલાનાં. નલા ગયભાં ફધાં છ ખભા–ણખભા, બાલ, દ ને
ભુશ્ઔેરીને અ ગયભાં ફંધ ઔયીને અણા નલા ગયભાં છલાનાં... તાયી ફથટ ડે ઔેઔ નલા
ગયભાંતાયીયાશછુ એચે.

●

અનુક્રમણિકા
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એડ્વોક એટરે લોળણ ?
તે હદલવે વલાયે  જમાયે  ત્તળલાની ત્તશ્વનને રઇને નલા ફ્રૅટ ય શોંઙી ત્માયે 
ત્તશ્વનના કાવ કાવ ત્તભત્ર ને ત્તલનાળ ત્માં ઔેઔ વજાલીને શે રેથી છ શાછય શતા.
ત્તશ્વનેછેલગયભાંપ્રલેળઔમોઔેત્તભત્રજૂભીઉઠમા...‘શે પ્ીફથટડે...ટુત્તશ્વન...નલુંગય
ને છન્ભહદલવ ફન્ને ભુફાયઔ શ...' ઔેટર કુળ શત ત્તશ્વન એ હદલવે... સ્ટાપભાંથી
અલેરાત્તળક્ષઔઔે છે એનાકાવત્તભત્રશતા...એફધાંનીવાથે અકહદલવાનાં યમમ...
ઙેવયમમ...ંતાક્ષયીયમમને એયભતદયત્તભમાનઅછેશે રીલાયત્તળલાનીએત્તશ્વનને
કુળકુળારજોમ;જાણેઔૉરેછઔાનએનપ્રેભી.. એનદેસ્તત્તશ્વન...ત્તછદં ખીનીવુખંધથી
બયે રબયે ર...ઉચત...ઔૂદત...નલાનલાઔત્તલનીઔત્તલતાફરત...ક્માયે ઔતાની
ઔત્તલતા, રેક લાંઙત ને લંઙાલત... જીલનન ભહશભા વભજાલત.. ત્તળક્ષઔત્લ એટરે ળું એ
વભજાલી... વભાછ–વુધાયણા, ત્તળક્ષણ–વુધાયણાનું પ્રલઙન અત ને ત્તળલાનીને
જીલનવાથીફનાલીને શંભેળાતાનાં હૃદમભાં લવાલલાઆચ્ચતાત્તશ્વનને અછે જાણે પયી
તાની છ યઙેરી ઔફયભાંથી ફશાય નીઔીને ત્તછદં ખીની વુખંધને નલેવયથી ફાથ બયત
જોઇને ત્તળલાનીને યભ તૃત્તિ ભી ખઇ શતી. જાણે જીલન વાથટઔ થઇ ખમું શમ એટરા
તૃત્તિનાડઔાયએને અલીખમાશતાતે હદલવે.જીલનનું ઔઇઔભશાનત્તભળનૂરું ઔમાટન
શે વાવએણેતેહદલવેભાણેરનેત્તલનાળનકાવઅબાયણએણેફધાંનીવાભેછ
ભાનેર.
ફા–ફાુજી યશે લાં અલલાનાં એ એને ભાટે ધન્મ ગડી શતી. ચી લતટભાનભાં
જીલલાને ફદરે બૂતઔાભાં ઔેભવયીછલામચે ? ફ્રૅટકયીદલાનું એઔત્તભળનૂરું ઔયતાં
ઔયતાં શાંપી યશી ચે ત્માં ફા–ફાુજી અલલાનાં એટરે શલે ત્તશ્વન ને ફાુજી એભ ફે
વાયલાયનાકઙાટ, ફ્રૅટનાશિા, ભોંગલાયીનેઈયથીસ્ઔૂરભાંઙારતીઙાછટળીટ.ઔેટઔેટરી
વભસ્માનાં ભાથડાંુય ૂયભાં તયીને વાભે ઔાંઠે છલાનું શતું ને તે ણ ત્તલના તયાે ને
ત્તલનાતલાયે .
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ફા–ફાુજી પ્રત્મે બાયબાય ઔડલાશટ રઇને જીલત ત્તશ્વન ફા–ફાુજીના
અવ્માં ચી ઔદાઙ એભની તયપન ત્તબખભ ફદરી થડ કુળ યશે ળે ફવ, એટરું છ
વાંત્લ નત્તળલાનીને શારૂયતું અશ્વાવનષ્ડતફનીયે ળભનીછેભંાીયહ્ું.ઔદાઙતપાન
શે રાંનુંયે ળભીસ્લપ્નભાત્ર!ફીછુ ં ઔંઇનશીં!ઔેચી?
અછે વલાયથી ટરસ્ટીની ખાડીની લયછલય લધી ખઇ શતી. આછનેય,
આન્ટીહયમયડેઔૉયે ટયનઔાપરણળાાનું ંદય–ફશાયભાનઔયીયહ્ાશતા.અભત
લોશે રાં ત્તલળાયભતનું ભેદાનશતું ત્માં અડેધડ નલાં લખટકંડનીબયભાયઉબીઔયી
ઔયીને ભેદાનને રખબખડધું છઔયીનાંખ્મ
 ું શતું.વલાુંખીત્તલઔાવવભું યભતનું ભેદાનશલે
કુદ ભાંદરું થઇ ખમું શમ એલું રાખતું શતું. ફીજી ફાછુ નાં ભેદાનભાં ઔૉભવટ ઔૉરેછ, રૉ
ઔૉરેછ, ી.ટી.વી., ઔમપ્મૂટયઔૉરેછ ઙારુ ઔયીને શલે ટરસ્ટીભંડધીયે  ધીયે  એઔભાંથીઙાય–
ઙાય ત્તલદેળી ખાડીભાં પયલા ભાંડમા શતાં. શે રાં એઔ છ ટરસ્ટીની શાઔ શતી ણ શલે
ત્તળક્ષણ, ત્તળક્ષણનશીંવ્માાયફનીછતાંનલાનલાયઔાણઔાયતાનુંયઔાણઔયીનલીનલી
ઔૉરેજો, ઉબી ઔયી નાણાં ઈત્ાદન ઔયલાનું ઔાભ ઔયી યહ્ા શતા ને વાથે ાટટટાઆભ
તાનીજોશુઔભી, ફડાળ, વાશે ફખીયીતેભછભાઆઔતથાભંઙયનીલાશલાશબેખીઔયલા
તાનવંૂણટપાઅીયહ્ાશતા.નેએથીછત્તળક્ષણ, ત્તળક્ષણનયશે તાંૂણટવભમન
યાછઔાયણનકાડફનીત્તળલાનીછેલીત્તળક્ષઔાનેશંપાલીયહ્શત.
ાંઙશજાયનાંઔાખયવશીઔયીફેશજાયરૂયડીઅીનેઍડ્શઔત્તળક્ષઔનું
અત્તથટઔ, ભાનત્તવઔ તેભછ ળાયીહયઔ ળણ થલાં ભાંડમું ચે ને એભાં ને એભાં ેરી વાલ
ખયીફનેશાનતફધીફાછુ થીઔવ ઔાઢી યહ્ાં શતાં એરઔ.અલતે લટથી ૂયખાય
અીળું, ‘અલતેલટથીતભનેઔામભીઔયીળું', નઔણીએખઙડીઙડીનેનેશાાવે
લયટાઇભઔયાલલાનું, ટરસ્ટીનાં ચઔયાંનાચઔયાંને ટમૂળનઔયાલલાનું લધાયાનું ઔાભઔયાલી
યહ્ાશતા.વાલઔીભાનેનાયે ડેરી, ગયભાંણનેઔયીતેળત્તતનેશાજામતણક્માં
જામ? ઈધયઔૂઅઓયઆધયકાઇ...જામેતજામેઔશાુઁ?!

http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

78

નેશા એભ.એ., ફી.એડ્. ચે, ચતાં ઍડ્શઔ ને અછઔારની અલેરી યજી
ત્તભ. ખુિા ઈય પ્રેભની બૂયઔી ચાંટીને યભેનન્ટ થઇ ખઇ. નથી એની ાવે ક્રાવ ઔંટર ર,
નથીએનીાવેનુબલ, નથીએનીાવેત્તલમલસ્તુનુંઊંડાણનેહડગ્રીણભાત્રફી.એ.,
ફી.એડ્.ની!ણશા, બૂયઔીનાંકલાનીઔાભાંકૂફભાહશય!જમાયે નેશાએભાંજીય.લવુધા
ણલોથીળણનીપહયમાદઔયે  ણજમાયે  ભીહટખ
ં ભાં ફરલાનું શમઔે ભાથું ઊંઙઔલાનું
શમત્માયે ભોંવંતાડે.ત્તળલાનીાવેફંનેપહયમાદરઇનેઅલે, ણકયાટાણેાણીભાંફેવી
જામને ત્તળલાનીઔે છે એફંને ભાટે ન્મામનજંડરઇને ઙારે, ણએફન્નેનીીચેશટને
ઔાયણેટરસ્ટીનીઅંકભાંઔણાનીછેભકૂંઙે.એઔતશજીતાનીઙાછટળીટનબાયચ
થમનથીઈયથીત્તશ્વનને ઔયે રન્મામનડક
ં તશજીવાલરીરછચે ને ત્માં લી
નેશાને લવુધાનું લાયંલાયાણીભાં ફેવીછલું ત્તળલાનીને નેઔખણં ઔઠતું શતું.ને એટરે
છ નેશા એઔ લાય યડતી યડતી અલી શતી ત્માયે  એણે વાપ ઔશી દીધું શતું ઔે, : ‘નેશા
પ્રીજ...તાયીરડાઇશલે તાયે  જાતે છરડલીડળે' ઔાયણઔે,તું ક્માયે  ાણીભાં ફેવીડે
એનક્કીશતું નથીને એથી, તાયાછેલીફીઔણચઔયીભાટે ન્મામનજંડરઇને શંુ ક્માં
વુધી અખલધું ? ને એભ ણ જમાં વુધી તને ંદયથી એભ નશીં થામ ઔે ભાયે  ભારું
ળણ થલા દેલું નથી ત્માં વુધી તને તાયા ળણભાંથી ઔઇ ઈખાયી ળઔળે નશીં. જાતન
ઈિાયજાતલડેછથઇળઔે.ફીજાંતભાત્રફાહ્ટેઔઔયીળઔેફીછુ ં ઔંઇનશીં, વભજી?!'
લવુધા તેભછ નેશા ળાાભાં અવ્મા ફાદ ઔઇ યીતે લખટકંડભાં ઉબા યશે લું,
ફેવલું, ઙારલું,ફાઔવાથેનાલાણી–લતટન, ઈયીત્તધઔાયીવાથેઔઇયીતે લતટનઔયલું,
ત્તલમલસ્તુનઔભાન્ડઔઇયીતે લધાયલ, વબાવંઙારનતેભછન્મપ્રલૃત્તિ, પ્રછેક્ટ–લઔટ,
વાંસ્ઔૃત્તતઔપ્રલૃત્તિતેભછલારીવાથેઔેભલતટલુંછેલીનેઔત્તલધટરત્તે નંખકૂફછપ્રેભથીજાણે
એભનીભટીફશે નશમએયીતે એઅતીયશે તી.ત્તળલાનીફશે નાવે ટરત્તનંખરેલાભાં એ
ફંને ખલટ નુબલતાં ને ત્તળલાનીફશે ન છેલું છ ખહયભાૂણટ વ્મત્તક્તત્લ ધયાલતાં ત્તળક્ષઔ
ફનલાનાં સ્લપ્ન ણ એ ફન્ને જોતાં યશે તાં. ગયનાં વુક–દુઃક ણ ને ળણ ત્તલળે ણ
ક્માયે ઔ ઈઙાટ વ્મક્ત ઔયી ત્તળલાની ાવે પ્રેભ ને શં ૂપ ભેલી તાની જાતને નલેવયથી
અખલધલાભાટેઙાછટઔયીરેતાં.ણત્તળલાનીક્માયે ઔત્તલઙાયતીયશે તીઔેતેઙાછટથલા
ક્માં જામ ? તે હયરેક્વથલાક્માં જામ ? એઔફાનવશાયશત, ણઅછ–ઔારએ
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ણનાનીભટીભાંદખીભાં વડાતાં યશે  ચે એટરે યશે લાઅલીળઔતાં નથી.ફવચેલ્લે એઔ
ત્રઅવ્મશતનેએભનીભાંદખીનીલાતરકીશતી...અછેપયીંદયથીથઇઅવ્મુંઔે,
શંુ ઔેટરીનખુણીચુ ;ં ફાનીભાંદખીત્તલળેજાણ્મુંચતાંએભનીકફયરેલાવુધ્ધાંનાખઇ.યે !
ત્તશ્વનનીભાંદખીલકતેફાઔેલાંદડતાંઅવ્માંશતાં!ત્તળલાની...ત્તળલાની...અભએઔચી
એઔવભસ્મા..એઔચીએઔત્તભળનૂયાંઔયલાભાંફાનેભલાંનછલામએક્માંનન્મામ?

‘ત્તળલાની, તું અભભૂને બૂરીને ાંદડે ાંદડે છલાભાં ક્માંઔભૂવતીઉકડીનડે એનું
ધ્માનયાકછે!જોઔે,લછૂ દથીઉકડીછલાનુંદદટતાયાથીલધુઔણજાણે?
ખાંધી ત્તલઙાયવયણી ને ઙક્કવ ત્તવિાંતલાું જીલન જીલેરી ત્તળલાની અ
ળશે યભાં અલીને ભાણવ તેભછ વત્–વત્ની બીડભાં કલાતી છતી શતી. બમભહયમા
ઔૂલાભાંથીફઙલાનભયત્તણમપ્રમાવઔયીયશીશતી.ણંદયયશે રાભખયભચ્ચએનાખ
ઊંડેનેઊંડેકેંઙીયહ્ાશતા.

●

અનુક્રમણિકા
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પી ધાયો
હયવેવન ગંટ યણક્મ ને ત્તળલાની તંદ્રાભાંથી જાખી. વાભે ડેરી ઙા ઈય
ભરાઇનડફાજીખમશત...ત્તફરઔુ રએનાજીલનછેલછ!ઙાનીઈયતએઔછ
ડ, ણ ત્તળલાનીનાં જીલન ઈય ત નેઔ ડાની લણજાય. બૂતઔાન ડ,
લતટભાનનડ, વભસ્માનડ, લછૂ દનડને ત્તશ્વનનીભાંદખીનડ
ધીભેધીભેએનેંદયથીઔયીયહ્ાશતા.

‘ળાાનું ભઔાન નલા ક્રેલય ધાયણ ઔયલાનું ચે, એની તડાભાય તૈમાયી ને
વંમુક્ત ભીહટખ
ં ના બાખરૂે અ વલેને શીં ફરાવ્મા ચે. અ વલેનાં ભંતવ્મ તેભ છ
વૂઙન ળાાનાં ત્તલઔાવભાં ભશત્લન બાખ બછલળે, ભાટે તભાયાં ભનભાં છે છે ઈિભ
ત્તલઙાય, ભંતવ્મ ને ત્તબપ્રામ શમ તે લાયાપયતી છણાલલા ત્તલનંતી ચે.' ત્તભ. ખુિાની
અટરીયછૂ અતફાદએઔણત્તળક્ષઔઔે ઔૉરેછનાં રેક્ઙયવટ ૈઔીઔઇઔળછત્તબપ્રામ
અલાભાટે ઉબાથમાનશીં.ઔાયણઔે, ઔેટરાંઔએલું ત્તલઙાયતાં શતાં ઔે ભે તવરાભત
ચીએ, ભાયે ળું ? ઔેટરાંઔએલુંત્તલઙાયતાંશતાંઔેછેટરીઙઙાટલધાયે ઔયીળું, એટરુંશીંમાં
લધાયે  ફેવલું ડળે ને ગયે  ભડાં શોંઙાળે, એના ઔયતાં ભોન ધાયણ ઔયી ‘તભે ઔશ તે
કરું' એલાતયભશયભાયીદેલીનેજટટગયે શોંઙીનેટમૂળનળરૂઔયીદેલાં.
એટરાભાં ત્તભ. ખુિા ફલ્મા : ‘તભારું ભોન વૂઙલે ચે ઔે, ટરસ્ટીભંડના પે યપાય
તભનેભંછૂયચેનેશલેલારીાવેઅલાતાભહશનેથીપીલધાયરેલાનળરૂઔયલ.'
અઙામટત્તભ.ખુિાનીલાતનેલચ્ઙેથીઔાતાંત્તલનાળેઉબાથઇનેઔહ્ું :‘ઔેટર
પીલધાયરેલાનએતભે છણાવ્મું નથી, તેભછતભે અભીહટખ
ં ભાં લારીને ણશાછય
યાખ્મા નથી, એનું ઔાયણ ળું ? અપટય ઑર, છે ઔંઇ હયણાભ બખલલાનું અલળે તે
લારીનેછસ્ળટલાનુંચે!'
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ત્તળલાની તયત છ ઉબી થઇ ને લાતને નુભદન અતાં ઔહ્ું :

‘ત્તલનાળબાઇનીલાતભાંભાયટેઔચે, પીલધાયાનાભાભરેલારીનેનછયંદાછનઔયી
ળઔામ. ંગ્રેજી ભાધ્મભના લખોન પી લધાય ઔદાઙ લારીને ાળે , ણ ખુછયાતી
ભાધ્મભનાં ત્તનમનસ્તયનાં ખયીફફાઔનાં લારીભાંડે ફે ટઔં નું ેહટમું યે ચે તે પીલધાય
ઔઇયીતેઅળે? ઔંઇણફદરાલઅભયાતયાતભશંભદતગરકનીછેભનઔયીળઔામ.
શે રાં એનાં અગાત–પ્રત્માગાત, હયણાભત્તલળે ત્તલઙાયીચીવલેનત્તલશ્વાવવંાદનઔયલ
યહ્ને વાથે એણનબૂરલું જોઇએઔે, ત્તળક્ષણઔામટ એભાત્રનપા–કટનાં ધાયાધયણે
ઙારત લેાય નથી. ત્તળક્ષણ એ વાત્તત્લઔ યભધભટ ચે ને એનું ામાનું રક્ષ્મ, વલટ છન
હશતામછશલુંજોઇએ.નાનાભાંનાનાભાણવનુંઔલ્માણથામએણત્તળક્ષણવંસ્થાએછ
જોલું યહ્ું.અદેળનીતાવીય, અદેળનીયંયાને ધભટ ણશંભેળાં એછલાતઔશે ત
અવ્મ ચે ઔે, ભાનલઔલ્માણ તેભ છ વભાછના ઈત્ઔટભાં છ ત્તળક્ષણવંસ્થાએ ઔામટ ઔયલું.
ઔાયણ ઔે, ફાહૃદમના વંલધટન વાથે એને વીધ વંફંધ ચે ને એ છ ફાઔએ અલતી
ઔારનાઅદેળનવુેયેબાયલશનઔયલાનચે.'
ત્માં છત્તભ.યાછને ઉબાથઇને ૂયીઈગ્રતાથીછણાવ્મું : ‘‘ળું ભાનલઔલ્માણન
ઠેઔપક્તઅણીસ્ઔૂરે છરેલાનચે ઔે ચીફીજીસ્ઔૂરે ણભાનલઔલ્માણઔયલાનું ચે ?
વાભેનીળાાભાંએ.વી.તેભછઅધુત્તનઔવુત્તલધાલધાયીનેનેઔખણપીલધાયરેલાભાંડમા
ચે.ત્તળલાનીફશે ન, અઔંઇઅશ્રભળાાનથીનેનથીઅખાભડુ,ં અતત્તલયતત્તલઔાવ
ાભતું ભેટર ત્તવટીચે.શીંતછેટરીપીલધાયે  એટરીળાાલધુ ઈિભ, છેટરીજોશુઔભી
લધાયે એટરીળાાઈિભનેએટરીએનીલાશલાશલધુ.વભજમા?'’
ત્તલનાળથીનયશે લામું, એણે વાભે દરીરઔયતાં ઔહ્ું : ‘‘યાછનબાઇ, ળશે યના
ફધીછળાાએ.વી.નાનાભેઔેવુત્તલધાનાનાભેપીલધાયળરૂઔયળેતવાભાન્મભાણવન
ભય ત ઙક્કવ છ ચે ને અણે એ ણ ન બૂરલું જોઇએ ઔે, ળાાના ભુખ્મ
  ટરસ્ટી,
ામત્તનમયશ્રીત્તબયાભજીએતાનીછભીનને અભઔાનણટ ઔયતીલકતે ઔેટરાંઔ
નીત્તત–ત્તનમભફનાવ્માચે તેભછળયતણભૂઔેરીચે ને એળયતઔદાઙતભને કફય
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રાખતી નથી, એટરે શે રાં એ ભુખ્મ
  ટરસ્ટીની ળયત ળાંત્તતથી લાંઙ ને ચી
ભાનલઔલ્માણનીચણાલટઔયલાઉબાથા, તભનેખભળે.'’
ત્તલનાળનાઅધડાઔાચીટરસ્ટીભંડભાં ખુવુવળરૂથઇખઇ.ત્તળક્ષઔતેભ
છ રેક્ઙયય લચ્ઙે ણ ઉગ્ર ત્તલઙાયની અ–રે ળરૂ થઇ ખઇ. ઍડ્શઔ ત્તળક્ષઔ તેભછ
રેક્ઙયય ણ ફફડલા ભાંડમા ઔે પી લધાય દય લે ઔયે  ચે, ણ ભને ાંઙ શજાયની
છગ્માએભાત્ર2,000રૂત્તમાખાયઔડાલીનેવોથીલધાયે ઔાભઔાછઔયાલેચે.યે !એઔ
ભછૂ હયમાને ણ ફરલાની ચૂ ટ, ફીડી પં ૂઔલાની ઔે અયાભ ઔયલાની ચૂ ટ. જમાયે  ભને ત
હયવેવભાં ણ ઑહપવભાં ફરાલી ફરાલીને નલા નલાં ઔાભ ઔડાવ્માં ઔયે  ચે. ભાયી
ભછફૂયીન રાબ રે ચે ને ફરલા જો છઇએ ત ઔશે  ચે : ‘‘ઔારથી ફીજી સ્ઔૂર ળધી
રેજો.’' યે  !અતે ઔંઇયીતચે ? ખાયઔયતાં લધુ ઔાભઔયીએતણદળાતભછૂ ય
ઔયતાં ણ કયાફ... યે  ! વયઔાયે  છ નૉન–ગ્રાન્ટડે ની ચૂ ટ અીને ત્તળક્ષણનું લેાયીઔયણ
ઔયીનાંખ્મ
 ુંચે...લાડછઙીબડાંખેચીપહયમાદણઔનેઔયલી?'
ત્તલનાળે ઍડ્શઔત્તળક્ષઔને તાનાક્ષે રઇરીધા...ધીયે  ધીયે  ઈગ્રતાલધતી
છતી જોઇને ભીહટખ
ં  પયી ાચી ઔયીળું, ત્માં વુધીભાં ફધાં ત્તલઙાયીને અલે ને લારીના
પ્રત્તતત્તનત્તધને ણ શાછય યાકલાની ળયત વાથે ફધાંને ગયે  છલાની નુભત્તત ભી ને વો
જડથીત્તલકેયામાં.

●

અનુક્રમણિકા
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ફાનો ત્ર
ત્તળલાની ગયે  શોંઙી. ત્તશ્વન ‘ઔભટન ત્તવિાંત' નાભનું ુસ્તઔ લાંઙી યહ્ શત.
ત્તશ્વન અ ુસ્તઔનાં લાંઙન ફાદ થડ ળાંત થઇ ખમ શત. ધીયે  ધીયે  ંદયન ઈઙાટ
ચ થલા ભાંડમ શત. ‘ત્તળલાની રે, અશ્રભભાંથી તાયે  નાભે ત્ર અવ્મ ચે.' ત્તળલાની
રખબખઉચીડી.યે લાશ!અશ્રભથીત્ર.નક્કીફાનછશળે.ફંધઔલયનેઈગાડતાં
એફરી:‘ત્તશ્વનતાયે કરીનેલાંઙલજોઇએને, અભફંધઔલયળાભાટેભૂઔીયાખ્મું?'

‘ઔાયણઔેઈયતારુંનાભચેનેત્તળષ્ટાઙાયળુંઔશે ચે....?'
‘ત્તશ્વન, અણીલચ્ઙેત્તળષ્ટાઙાયક્માંથીઅવ્મ?'
‘ત્તળલાની, અ ત્ર શંુ  તાયા છેલી છ એઔ દીઔયી ાવે રકાલડાલું ચુ .ં ' ત્રને
ભથાેત્તલળેનોંધભુઔાવ્માફાદફાએત્રનીળરુઅતઔયાલીશતી.

‘ત્તપ્રમત્તળલાની, તેભછત્તપ્રમબાઇત્તશ્વન,
અશ્રભથીફાનીળુબેચ્ચાતેભછવદાનાં અળીલાટદ.બાઇત્તશ્વનને શલે વારું
શળે ને ઇશ્વયઔૃ ાથીછરદીવંૂણટ વાજોણથળે છ.ત્તળલાનીનીનઔયીફયાફયઙારતી
શળે.
અછઔારસ્લાસ્થ્મથડું નયભ–ખયભયશે  ચે, ણદીઔયીનાપ્રેભને શં ૂપને
ઔાયણે પયી ફેઠી થઇ જાઉં ચુ .ં  અશ્રભભાં તને ફધાં છ માદ ઔયે  ચે. કાવ તેં વીંઙેરા
દયે ઔેદયે ઔપૂર–ચડ તને કૂફ છમાદ ઔયે  ચે.તાયાછેલું ફાખઔાભઔઇઔયી ળઔતું નથી.
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ભાયી ભાંદખીના વભાઙાય જાણીને દડી અલલાની છરૂય નથી. ાનકય ઊતુ તયપ પ્રમાણ
ઔમુુંચે, એટરેનાની–ભટીભાંદખીસ્લાબાત્તલઔચે.
કાવ ત ભાયે  તને એ છણાલલાનું ઔે, ભાયાં ઔયતાં બાઇ ત્તશ્વનને તાયી છરૂય
લધાયે ચે.એનીત્તલળેઔાજીરેલીએતાયયભધભટફનેચે.જોઔે, ભનેભાયાઔયતાંણ
તાયાભાં લધાયે  ત્તલશ્વાવ ચે, એટરે તું તાયાં દયે ઔ ત્તબમાનભાં છરૂયથી ાય ડળે છ.
યભઔૃ ાુ ઇશ્વય તને ળત્તક્ત ે ને દયે ઔ ઔાભભાં વપ ફનાલે. યભ વાત્તત્લઔ
વ્મલવામભાં વેલા અી યશી ચે, એભાં ણ તું ાય ડે એલી પ્રબુપ્રાથટના. ળયીયની વાથે
વાથેભનનેણઅયાભઅછે.વાયાંુસ્તઔનુંવેલનઔયલાનુંચડીળનશીં.
લધું ળું રકાલું ? તાયી ાવે અલીને યશે લાનું ગણં ભન થામ , ણ અશ્રભની
ભામાણચૂ ટતીનથી.ક્માયે ઔઅલીઙડીળતનેનેબાઇત્તશ્વનનેભલા.ફવ, શલેયજા
રઇળ, ળુબેચ્ચાનેઅળીલાટદ.
ત્તર.તાયીફાનાંઅત્તળ
ત્રલાંઙીને ત્તળલાનીવપાભાં પવડાઇખઇ.એને એનીજાતપ્રત્મે ત્તધક્કાયથઇ
અવ્મ. ફાની ભાંદખીના વભાઙાય જાણ્મા ચી ણ એ ફાને ભલા ન છઇ ળઔી, એભાં
એનીતીવ્રઇચ્ચાનબાલઔેચીઅવઔેચીફેદયઔાયી...છેશમતે;ત્તળલાની,તેંઅ
વારું નથી ઔમુ.ું .. છેણે એને નલું જીલતદાન અપ્મું, દીઔયીની છેભ વાઙલી, ઈચ્ઙ ભ્માવ
ઔયાલલા તાના વનાનાં દાખીના વુધ્ધાં લેઙેરાં એલાં ફાની ભાંદખીભાં એ શાછય ન યશી
ળઔી...ફાનીઈદાિબાલનાતછુ ...યકેનેત્તશ્વનનીવેલાભાંઔઇકરેરડેએહશવાફે
વાભેથીત્રરકીને તે શલે વાયાં થઇખમાં ચે, એલત્રરકાલીને અશ્રભે નઅલલાની
વૂઙનાણઅીદીધી.
એઔવાભટીઅટરીફધીદીઔયીનીફાઔંઇએભને એભથડીફનામચે ?
ઔંઇ ઔેટરી દીઔયી યણીને ફીછે સ્થામી થઇ ચે, ળું ફા ફધાંને છ ત્ર રકતાં શળે,
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ફધાંને છ માદ ઔયતાં શળે, ફધાંને છ ગયે  યશે લાં છતાં શળે ઔે ચીભાયે  ભાટે છ ત્તલળે
રાખણીશળે? ઔંઇઔેટરામત્તલઙાયએત્તળલાનીગેયાઇખઇ.
ાનકયનીલાતફાએરકીચે, ળાભાટે ફાએાનકયળબ્દલામોશળે? ફા
એઔે ળબ્દત્તલઙામાટ લખયલાયતાં નથી.ભાયે  છેભફને તેભછરદીઅશ્રભછલું છડળે...
ઔદાઙફાણંદયથીતએલું છઇચ્ચતાશળે ઔે શંુ  એભને ભલાજાઉં, ણત્તશ્વનની
ભાંદખીને ઔાયણે એ ભને ત્માં ફરાલતાં ઙઔામ ચે ને શલે શીં અલલું ને તે ણ
ભાંદખીરઇને એભને ઈત્તઙતનરાખતું શળે.ફાઔીશલે ત્તનણટમભાયે  છઔયલાનઔે, ભાયે  ળું
ઔયલું ?.. ને ત્માં ત્તશ્વનફલ્મ: ‘ત્તળલાની,તું છેભફને તેભછરદીફાને ભલાછઇ
અલ...ફાને તાયીછરૂયશળે...ને તાયે  ણછયાહયરેક્વથલાનીછરૂયચે...થાઔતાયા
ભુકઈયહડખ
ં છભાલીને ફેવીખમચે ને એને તું શલે લધાયે  લકતવંતાડીળઔે એભ
નથી.ફાાવેછલાથીથાઔણદૂયથળેનેથડઅયાભણભળેવભજી?'

‘ણત્તશ્વન, તને અ યીતે ચડીને છલું, ઔે ચીવાથે રઇને છલું ણળક્મ
નથી...'

‘ત્તળલાની,ઔદાઙભાયીશારતતશંભેળાઅલીછયશે ળે;તતું ફશાયછલાનું
ક્માં વુધીાચઠેરતીયશે ળે ? તાયે  ણતાયાવંફંધ, તાયાં ઔાભઔાછ, તાયાં ત્તબમાન
ભાટે ફશાય છલું ડળે. અભ, ભાયા ભાટે છેર છેલું જીલન જીલલાનું, બરા એ તે ક્માંન
ન્મામ?
ફા–ફાુજીશીંયશે લાઅલે ચે ચીતું અશ્રભછઇછઅલ ,તું ભાયીપીઔય
ક્માંવુધીઔયલાની? ભનેક્માયે ઔતભાયીત્તનમત્તતયચડીદે!'

‘ત્તશ્વન, ભાયીત્તનમત્તતતું ચે ને તાયાથઔીછભાયબાગ્મદમથમચે.શલે
જમાયે  તને ભાયીછરૂયચે ત્માયે  તને અભવાંછશે રાં છસ્તાઙે ઢલાચડીદઉંએ
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ળક્મ નથી... ત્તશ્વન તું પયી ૂલટભાં સ્થાત્તત થળે... શંુ  તને ૂયેૂયાં ભાન–વન્ભાન વાથે
સ્થાત્તતઔયાલીળ, નેએછભાયતનેઔૉરચે...ત્તળલાનીભશે તાનઔૉર.....'

‘ત્તળલાની, અભબૂતઔાલાયંલાયઈકેડલાનું ને દાજલાનું ચડીદે, ઔાયણઔે,
શલે લતટભાનભાં હયત્તસ્થ
 ત્તતફદરાઇઙૂઔીચે.બૂતઔાનીરડતભાં અણે ફે વાથે શતાં ને
શલે તાયે  એઔરીએરડલાનું ચે.ને શલે ભાયીહયત્તસ્થત્તતજોતાં ભને રાખીયહ્ું ચે ઔે, એ
રડત શલે અણે શાયીએ ઔે જીતીએ એનાં હયણાભથી ભારું જીલન ફદરાલાનું નથી. અ
કુયળીછઔદાઙભાયીત્તનમત્તતચે, એટરેશલેસ્ઔૂરનીકુયળીનેભેંસ્લપ્નભાંણઅઔાયલાની
ફંધઔયીદીધીચે.'

‘ત્તશ્વન, ત્તનમત્તતને એનીઙારઙારલા દે ને ભને ભાયી.શંુ  ણ જોઉંચુ ,ં એ
ભનેક્માંવુધીશયાલેચે!'
ત્તશ્વનને બૂતઔાઈકેડીત્તળલાનીને લધુ દુઃકીઔયલાછેલું રાગ્મું, એટરે એણે
ત્તળલાનીને લાત ફદરાતાં માદ દેલડાવ્મું : ‘ત્તળલાની, અલતીઔારથી ેરાં નાાવ થમેરાં
ફાઔતેભછચેલાડાનીઙારભાં યશે તાં ભછૂ યનાં ફાઔબણલાઅલલાનાં ચે, તે તતને
માદચેને ? ત્તળલાની, ફા–ફાુજી, શંુ નેઅફાઔ,તુંઔેલીયીતેવભમપાલળે?'

‘ત્તશ્વન તું ચે ને, ચી ભને ળેની હપઔય ? તને માદ ચે ને, અછે ેરાં
હપત્તજમથૅયાત્તસ્ટતને ઔવયતઔયાલલાઅલલાનાચે ? ભાયાઔાભમાદયાકલાભાં તાયાં ઔાભ
નાબૂરીળ.'
●
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ટ્યૂલન વના ભૂલ્મે
‘ત્તશ્વન, ખમે લે ેરાફે ટરસ્ટીનાં ત્મંતનફાં ફાઔબણલાં અલતાં શતાં
તને માદચે ને ? એફાઔપ્રથભનંફયે  ાવથમાં ને એટરે અલે ણાચાં શંુ  છ
એભનેટમૂળનઅુંએલુંએરઔઇચ્ચે ચે' નેએલાતશજીૂયીથામએશે રાંડયફેર
યણઔે ચે.ત્તળલાનીફાયણં કરે ચે ત્માં વાભે ેરાટરસ્ટીછઉબાશતા.વુધાયઔબાઇને
એભનાંત્નીએભનાંફન્નેફાઔનેરઇનેંદયપ્રલેળેચે.
ફન્ને ફાઔત્તળલાનીતેભછત્તશ્વનવયને ખે રાખે ચે.ભીઠાઇતેભછએઔ
ઔલયત્તળલાનીતયપરંફાલીને વુધાઔયબાઇફલ્મા, ‘ફશે ન, તભાયે  પ્રતાે ફન્ને દીઔયાપ્રથભ
નંફયે  અવ્મા, તેભ છ ધીયખંબીય ણ ફન્મા, નહશતય અક હદલવ ભાયાભાયી ત્તવલામ
એભનેઔળુંઅલડતુંછનશતું.'
અફન્નેનેવુધાયલાભાં ભેઔાંઇફાઔીયાખ્મુંનશતું.ફાઔએઢયભાયકાધ
ચે.વાયાભાં વાયાટમૂળનટીઙયગયે  બણાલલાયાખ્માશતા...યે  એભનાથીનશીંવુધમાટ ત
ે ભાં ણ ભૂઔી જોમા શતા... ણ શસ્ટર
ે ભાંથી ણ એભનાં તપાનને ઔાયણે ાચાં
શસ્ટર
અવ્માં શતાં.એતત્તલનાળવયે  એઔલાયઔહ્ું શતું ઔે, ત્તળલાનીટીઙયાવે ભૂઔીછુ .
એભનાં શાથનીઙે યશે ળે તબણળે ણને એઔવાયાભાણવણફનળે.ત્તળલાનીફશે ન,
તભાય ત શંુ  ઔઇ યીતે અબાય ભાનું? ફશે ન, તભે ેરે લે એઔ ણ રૂત્તમ સ્લીઔામો
નશત...ફવ, એભછઔશે તાંયશે રાંઔે, ચીફધીપીવાથેછરઇળ...શલેઅયઔભભે
ભાયીભયજીથીયાજીકુળીઅીએચીએએટરેનાઔશે ળનશીં.'
ત્તળલાનીએભીઠાઇનું ફૉક્વકરીને યશનને અપ્મું ને ઔહ્ું : ‘યશન, વશન,
તભનેફન્નેનેત્તબનંદન.રેફધાંનેભોંભીઠું ઔયાલ.'
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ભોંભીઠું થમાફાદત્તળલાનીએભીઠાઇનુંફૉક્વનેેરુંઔલયાચુ ં અતાઔહ્ું,

‘વુધાઔયબાઇ અ ઔલયભાંના રૂત્તમા ઔઇ ખયીફ ફાઔને બણાલલાભાં લાયજો. શંુ  શીં
એલાં ખયીફતેભછભ્માવભાં ત્મંતનફાં ફાઔને છબણાલું ચુ ં ને તે ણત્તલના
ભૂલ્મે.બાલગ્રસ્તતેભછખયીફફાઔનુંવંલધટનઔયીનેથડુઔં ુણ્મઔભાઉંચુ ,ં ફીછુ ં ઔંઇ
નશીં.
ખત લે તભાયી ત્તલનંતીને ઔાયણે તભાયાં ફાઔ ભેં સ્ેત્તળમર ઔેવ તયીઔે
બણાવ્માંશતાં.શલેયશન–વશનકૂફછખંબીયતેભછબણલાપ્રત્મેવબાનથઇખમાચે.
એટરે શલે એભને ભાયાઔત્તઙંખનીછરૂયનથી.અલે તભે એભને ફીછે ટમૂળનાલળ,
ત ણ ઙારળે.' ને એ વાથે ટરસ્ટી વુધાઔયબાઇ ને એભનાં ત્ની રખબખ ઔયખયતાં
ઔયખયતાંફરીઉઠમાં : ‘નશીંત્તળલાનીફશે ન, શલેઅભાયાયશન, વશનફીછેક્માંમનશીં
જામ.' યશન,વશનણઉબાથઇને ત્તળલાનીાવે અલીફલ્મા: ‘ટીઙય, બણીળું ત
ભેતભાયીાવેછ...વભમનહશશમતભાત્રળત્તન,યત્તલબણલાઅલીળું.ણબણીળુંત
ભે તભાયી ાવે છ. ટીઙય અ લે દવભું ધયણ, ફડટની યીક્ષા. તભાયા ત્તલના, તભાયા
ઔત્તઙંખ ત્તલના, ભાખટદળટન ત્તલના ત ભે યકડી છઇળું... ટીઙય પ્રીજ.... ને અભ
ધલચ્ઙે....'

‘વુધાઔયબાઇ, યશન–વશનપ્રત્મે ભને ણએઔરખાલથઇખમચે...એટરે
નાઔશે લું ભાયે  ભાટે ણભુશ્ઔેરચે,ણભાયીએઔળયતચે.શલે ચીતભે ક્માયે મભને પી
અલા અલળ નશીં; ઔાયણ ઔે શંુ  ત્તલના ભૂલ્મે ખયીફ ફાઔને બણાલલાનું ઔાભ ઔરું ચુ .ં .
નેભાયાએવેલાઔામટભાંતભેફાધઔનશીંફનળ.'
વુધાઔયબાઇઅવ્માશતા, એનાઔયતાં નેઔખણીધન્મતાનીરાખણીનુબલી
યહ્ા. શજી શભણાં ચેલ્લાં ફે–ત્રણ લટથી છ નલી ઔૉરેછભાં યઔાણ ઔયીને ટરસ્ટી તયીઔે
સ્થાત્તતથમેરવુધાઔયબાઇને ત્તશ્વનત્તલળે જાણલાનીભનલૃત્તિથઇઅલીણભનઈય
ઔાફૂયાખ્મ.ણઉઠતીલેાૂચીઉઠમા:‘ત્તળલાનીફશે નત્તભ.ખુિા,તભાયાનલાઅઙામટ,
ઔેલાચે? તભાયીવાથેઔંઇઔલધાયે ડતું...'
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ને ત્માં છ ત્તળલાનીએલાતધલચ્ઙેથીઔાતાં ઔહ્ું : ‘વુધાઔયબાઇ, અણે
તઅઙામટ ખભે તે શમ, અણે ક્માં અઙામટ વાથે ઔાભાયાડલાનું ચે ? અણે ત
ફાઔવાથે છઔાભાયાડલાનું ચે.ફાઔવત્ત્લ ળાીફને ને જીલનનાં નૈત્તતઔભૂલ્મ
તેભછત્તળક્ષણને વંસ્ઔાયનું ભશત્ત્લ જાણે.ને એયીતે લતે એટરે અણં જીલનધન્મ.
એઔત્તળક્ષઔનેફીછુ ં ળુંજોઇએ?'
વુધાઔયબાઇ વભજી ખમા ઔે, ત્તળલાની ફશે ન ંખત જીલનની ઔે ન્મની ઙઙાટ
નીઔે એખભતુ નથી.વુધાઔયબાઇનીત્તલદામફાદત્તશ્વનથીયશે લામું નશીં.એટરે તયતછ
ફરીઉઠમ:‘ત્તળલાનીનલાઅઙામટત્તભ.ખુિાનવ્મલશાયતાયીવાથેફયાફયતચેને?
તાયીવાથેભાયાબૂતઔાનેઔાયણેઔંઇતડ–જોડ, ઔંઇઔદુવ્મટલશાયછેલું!'
ત્તળલાનીએજડથીલાતદયતાનાશાથભાંરેતાંઔહ્ું:‘ત્તશ્વન, અઙામટખભે
તે અલે ને ખભે તે જામ, ટરસ્ટી ણ અલે ને જામ, ત્તલદ્યાથી ણ અલે ને જામ; તાયી અ
ત્તળલાનીને તભાત્રયવચે ત્તળક્ષણભાં ને જમાં  વુધીત્તળક્ષણનીઅંખીઔડીઙારું ચુ ં ત્માં
વુધીભાયીવાથે ઔઇણવ્મત્તક્તઔઇણપ્રઔાયનદુવ્મટલશાયઔયીળઔળે નશીં.ત્તશ્વન,
અવ્મલવામનુંછભાાવુંછએચેઔે, એભાંબાયબાયઈદાિતા, વત્ત્લ ળીરતાતેભછનૈત્તતઔ
ભૂલ્મની નૈત્તતઔ કુભાયી યશે રી ચે. ફવવલાર એઔ છ ચે ઔે, ત્તળક્ષઔ ઔેટર નૈત્તતઔ, ઔેટર
ઈભદાને ઔેટરવત્ત્લ ળીર...ને શંુ  ત્તળલાનીભશે તાએલાએઔણઈભદાભૂલ્મને ઔયાણે
ભૂઔીને જીલી ળઔુ ં એભ નથી. એટરે ભને ૂય ત્તલશ્વાવ ચે ઔે, ત્તશ્વન ભશે તાનાં ધભટત્ની
ત્તળલાનીભશે તાનઔઇલાણલાંઔઔયીળઔળેનશીં, વભજમાત્તભ.ત્તશ્વનભશે તા!'

‘ત્તળલાની, તાય અ બાયબાય અત્ભત્તલશ્વાવ છ ભાયા બમનું ઔાયણ ફને ચે.
યકેને ક્માયે ઔતાયએઅત્ભત્તલશ્વાવતને ચેતયીજામને તું એક્ષણે ત્તનફટફનીજામ!
ત્તળલાની, શંુ તને ત્તનફટ ફનતી જોઇ ળઔુ ં એભ નથી, ઔાયણ ઔે, એઔ ગયભાં ફબ્ફે ત્તનફટ
બેખાંથળેત્માયે અગયઔદાઙ...ંદયથી....'
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‘ત્તશ્વન, છેભતુંભનેત્તનફટથતીનજોઇળઔે, એભશંુ ણતનેત્તનફટથતન
જોઇળઔીળ...એટરે એલીક્ષણનવાભનઔયલાનીહશંભતતાયે  બેખીઔયલીછયશી.ભાયે 
ભાટેણનેકુદતાયે ભાટેણએટરેઔે, અણેભાટે..વભજમ?'

‘ત્તશ્વન, ઔારે ભવઔે ઙાયલાગ્મે ઉઠલું ડળે.તું છયાાંઙનીછગ્માએઙાય
લાખેઍરાભટલાખેએટરુંઔયનેશા, ફા–ફાુજીનેકાલાભાંળુંબાલેચેએણઔશે ,એટરે
એપ્રભાણેનીતૈમાયીઔયીનેછથાયીબેખીથાઉં.'
ે નછઇળએટરે
‘ત્તશ્વન, શંુ  સ્ઔૂરેથીચૂ ટમાફાદવીધીફા–ફાુજીને રેલાસ્ટળ
અલતાં ભડું થળે. ખંખુફાઇને ઔારથી ફે લાય અલલા ભાટે ભનાલલાં ડળે ને એભને ન
પાલે ત ફીજી ફાઇને ઔારથી થડું ઔાભ અલું ડળે. ખંખુફાઇ ણ ભાંદીવાજી યશે  ચે.
ઈયથી દારૂહડમ ત્તત, ચઔયાંની છલાફદાયી, ત્તફઙાયી ક્માં ક્માં છલાની ને ળું ળું
ઔયલાની?

●

અનુક્રમણિકા
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યાજન યની ોટી
ત્તશ્વન ક્માં વુધીત્તલઙાયતયહ્...ખંખુફાઇનીવ્મથા ને ત્તળલાનીનીવ્મથાન
ભાત્રપ્રઔાયછરખચે, ફાઔીવ્મથાનફછતફન્નેનેવયકચેનેચતાંશવતાંશવતાં
ફંને ષ્ડી તતાન ધયભ ફજાવ્મે જામ ચે. ન ઔળી પહયમાદ ઔે, ન ઔળી ઔાભણ...
શંભેળાફીજાનું છત્તલઙાયતીત્તળલાનીક્માયે મતાનાત્તલળે ત્તલઙાયતીશળે કયી ? ક્માયે ઔ
એને એના જીલનન ફછ રાખત શળે કય ? ને રાખત શળે ત એ એને ઔેલી યીતે
શલ ઔયતી શળે ? ક્માં છઇને શલ ઔયતી શળે ? ઔણ શલ ઔયલાભાં ભદદ ઔયતું
શળે? છે ઔાભ ભાયે  લેંઢાયલાનાં ચે તે તભાભે તભાભ ઔાભ ત્તળલાનીએ ઔયલાનાં ને તે ણ
શવતાંશવતાં.છેફા–ફાુજીએત્તળલાનીનેલશુ તયીઔેસ્લીઔાયીનથીએછત્તળલાનીભવઔે
ઉઠીને એભનું બાલતું બછનઔયીને સ્ઔૂરે છલાની.એછત્તળલાનીલશુ વાવુ–વવયાને રેલા
ે ને છલાની. એ છ એભને શૉત્તસ્
સ્ટળ
 ટર રઇને દડળે. એ છ તભાભ દલા – દારૂના કઙાટ
ઔાઢળે ને ંતે એનાશાથભાં ળું અલળે ? અફધાંનછલાફદાયઔદાઙશંુ  છચુ .ં ભાયે 
ફા–ફાુજીનેપનઔયીનેઔશીદેલાનુંશતુંઔે, ત્તળલાનીાવેત્તફરઔુ રવભમનથી.એનેનઔયી
ઈયાંત ભાયી છલાફદાયી. યે  ! ઔઇ ણ ફશાનાં શે ઠ એભને શીં અલતાં યઔલાનાં
શતાં.
ભદાલાદલાબાઇફા–ફાુજીાવે ૈવાડાલીફંખરફનાલીને ફેઠચે.
ઔેલડભટઇન્ઔભટૅક્વઑહપવય;ણફામડીઅખવાલત્તભમાંનીભીંદડી.ઙાયે  ફાછુ ની
ઔભાણીચેણરાઙાય–ફાનીદલાદારૂનાકઙાટઔે,વાયલાયનીલાતેચેલ્લીાટરીએફેવી
છલાનું !એતશંુ  છભૂયકઔે છે એઔપનગુભાલીને નાણનઔશીળક્મ.શલે છે વશન
ઔયલાનું અલળે તે ત્તળલાનીએ...ને ભાયે .ફવ, વાક્ષીબાલે જોમાછઔયલાનું.એણે જોયથી,
વ્શીરઙૅયભાં તાન ખ ચાડલાની ઔત્તળળ ઔયી... ણ ઔેભ જાણે અછે ેરા વાજા ખે
ણ વાથ ન અપ્મ. એણે તાના એઔ તયપના વાજા શાથે વ્શીરઙૅય ગુભાલલાની ઔત્તળળ
ઔયી ને એ વાથે છ એની અંકભાંથી કાયાળન ડૂભ ફશાય લશે લા રાગ્મ. ત્તશ્વને
ફયાડલુંશતું.ભટેભટેથીયડલુંશતું.શાથખચાડલાશતા.ભાથુંબીંતભાંઠઔલુંશતું.ઉબા
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થઇને દૂયદૂયહદળાત્તલશીનવડઔઈયત્તલનાઔઇધ્મેમૂયલાટદડલું શતું.દૂયદૂયત્તક્ષત્તતછ
વુધીત્તલસ્તયલું શતું.ત્તળલાનીને તાનીાંકે ફેવાડીને દુત્તનમાનું તભાભે તભાભઢઔવુક 
–ઢઔઐશ્વમટ અલું શતું.ને એઔ ‘ભા' ઔશીને વાદઔયે  એલયે ળભત્તંડઅલ
શત...
ભા... ભા... ભાના ઔરયલથી ખૂંછત એઔ અકેઅક વબય વભમકંડ એણે
ત્તળલાનીને નાભે રકલશત.ઔંઇઔેટરું...ઢઔ...ઢઔવુક...યભવુક...ત્તળલાનીને
નાભેઔયલુંશતું.ણઔાનાકપ્યભાંશભામેરએનાંત્તસ્ત
 ત્લનેઔઇયીતેફશાયઔાઢલું?
ફાયીની ફશાયની દુત્તનમા શલે છં લા અલી શતી. યડ ઈયનાં લાશનની
લયછલયચીથઇખઇશતી.વાભેનાં ગયનીરાઇટણફંધથલાભાંડીશતી.યાતના
ત્તખમાયના ટઔયા ગહડમાે યણઔાવ્મા. શજી ત્તળલાની યવડાભાંથી ફશાય નીઔી ળઔી
નશતી.અલતીઔારનીતૈમાયી;ઈયથીફા–ફાુજીપ્રથભલાયઅલીયહ્ાં ચે.એટરે એભને
ભાટે ફાવુંદી ફાલાભાં કાસ્વ વભમ વાય થઇ ખમ. ફાવુંદીની વાથે વાથે ફે ત્રણ
હદલવનાં ળાઔબાજીવભાયીને તૈમાયઔયીદીધાં.લધાયાનવાભાનઔે છેએણે રાલીને યાખ્મ
શત.એફધછમગ્મડબ્ફભાં કારલીને તૈમાયઔયીદીધ, ઔે છેથીયછયવઇઔયલાભાં
તઔરીપનડે.એઔખૃહશણીનેઔેટરીફધીનાનીનાનીલાતનખ્મારયાકલડતશમચે.
ને એભાંમ નઔયી ઔયતી ષ્ડીને ભાથે ત નેઔખણ બાય લધી છત શત. ત્તળલાની
ત્તલઙાયી યશી... ઔે ખય અ ગયભાં એઔાદ ફાઔ શત ત.. ફીજી ઔેટરી ફધી
છલાફદાયીન લધાય થમ શત.. ઔદાઙ ઈયલાાને અ ફધી છ હયત્તસ્થત્તતન ખ્માર
શળેછ, નહશતયઅભઔરયલત્તલનાનીદુત્તનમા.જોઔે, દુત્તનમાભાંભાયાઔયતાંમફદતયજીલન
જીલતી, લછૂ દ ભાટે – ત્તસ્ત
 ત્લ ભાટે તયપડતી ઔંઇ ઔેટરી ફશે ન શળે. ને એ વાથે છ
ખંખુફાઇ...નેશા,લવુધા, ફા, છેલાંનાનેઔઙશે યાઅંકવાભે તયલયીયહ્ાને ધીભે
ધીભેએઙશે યાભાંછત્તળલાનીનઙશે યવભાતખમ, એઔયવથતખમનેફીજીતયપ
યાતનાઔાાઙશે યાભાંએતભાભઙશે યાત્તલરીનથઇખમાએઔઔાીચેડીઢીને.
♦♦♦
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ળાાભાંપ્રલેળતાંછત્તળલાનીઙોંઔી.અઙામટનીઑહપવભાંથીભટેભટેથીફયાડા
ાડલાનાલાછઅલીયહ્ાશતા.વ–ફવત્તલદ્યાથીતેભછલારીનું ટું ઑહપવને
ગેયરખાલીઅિભઔભૂડભાંશ–શ–શ–ઔયીયહ્ુંશતું.એઔલારીનેૂચતાંકફયડી
ઔે, ત્તભ.યાછનનાભનાઔઇવયે  ઔારે એઔત્તલદ્યાથીને ુષ્ઔભાયભામોશત. ળયીયઈય
એભનીવટીનાનેઔવડીખમાશતા.લારીએરીવઔેવઔમોશત.ને અલાત
ફશાયઅલતાં છે છે ત્તલદ્યાથીબૂતઔાભાં ત્તભ.યાછનવયનીવટીનબખફન્માશતા તે
ફધાછએઔત્રથઇનેવંગબાલનાઈજાખયઔયીયહ્ાશતા.
વંગબાલનાશે ઠકરું ત્તઙત્રફશાયણઅવ્મું ઔે, યાછનવયનીવટીનનેઔ
ફાઔશે રાં ણબખફન્માં શતાં. ને એભાં તઔેટરાંઔત્તનદોફાઔ ણટમૂળન
ૉત્તરહટક્વનેઔાયણેડપે ટભાંઅલીખમાંશતાં.યાછનવયટરસ્ટીનાદીઔયાઈયાંતશોંઙેર
ભાણવનીચાધયાલતાશમએટરે અછવુધીએઔણખબરુલારીકૂરીનેફશાયડતા
નશતા.યકેને તાનાચઔયાને યીક્ષાભાં નાાવઔમોઔે ચીફીજીયીતે ળાાભાં શે યાન
ઔમોતળું થામ!ણઅલકતે તઅલારીએદયે ઔલારીને એવ.એભ.એવ.ઔયીને છેછે
લારીનાં ફાઔત્માઙાયનબખફન્માં શમ, છેભને છેભને યાછનવયવાભે ઔઇણ
પહયમાદશમએભને ળાાભાં અલલા ભાટે ત્તલનંતીઔયીશતી.જાખૃતલારીએ વતત ન્મ
લારીને જાખૃતઔયીનેછેશાદછખાલીશતી.પ્રેવપટગ્રાપયનેણઔઇલારીએજાણઔયી
શતી, એટરેએભનીણઅકીપછહયટટયવહશતશાછયશતી.
ધડાધડટરસ્ટીભંડનીખાડીણત્તઙત્તઙમાયીનાંકતીશાછયથલાભાંડીશતી.
એ ચી રીવલાન ણ અલી રાખી. ફાઔને ભૂઔલા અલતી યીક્ષા, લાન તેભ છ
ફવભાંથીઉતયતાં ફાઔણલખટકંડભાં છલાને ફદરે શ...શ...શ...ઔયીને ેરાં ટાં
તયપદડલાં રાગ્માં.દયે ઔફાઔને એઔછઔુ તૂશરશતું ઔે, વાશે ફનીઑહપવફશાયટું
ઔેભચે? ળાાભાંળુંથમુંચે? રીવલાનફશાયઔેભઅલીચે?
અછ વુધી રાદેરું ત્તળસ્ત વભગ્ર ાા તડીને તપાનભાં હયણભી ઙૂક્મું શતું.
છેભછેભયાછનવયનીજોશુઔભીનીલાતપે રાતીખઇ, તેભતેભછેને છેને એભનત્માઙાય
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કભલ ડમ શત, તે તે ત્તલદ્યાથી અનંદત્તલબય ફની શ શલ્લ ભઙાલી યહ્ાં શતાં.
ત્તલદ્યાથીનેચડલાઅલેરાંલારીણઈશ્ઔેયામાંશતાં.

●

અનુક્રમણિકા
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ટરસ્ટીનો દીકયો વભ. યાજન
એઔતયપત્તભ.ખુિાભાઆઔભાંથીફયાડીયહ્ાશતા:‘દયે ઔફાઔતતાનાં
લખટભાં ઙાલ્મું જામ, નહશતય દયે ઔ ફાઔને વજા ઔયલાભાં અલળે.’ ભાઆઔ ઈયનાં અલા
ત્તલધાને પયીશ.શ.શ.ઔયીભૂઔી.એઔલારીફયાડ્ા–‘એઔયાક્ષવચચે તે ફીજો
યાક્ષવ ભૅનેછભેન્ટે રાલીને ભાથાં ઈય ભામો ચે.’ ને એ વાથે છ અઙામટ ણ ફાઔને
વટીરઇને ભાયે  ચે એલાતફશાયઅલી.સ્ટાપભાં ણ,યાછનવયતેભછખુિાવયના
છન્ભાક્ષયધીયે  ધીયે  કૂરલારાગ્માશતા.વાભેનીફાછુ  યઔૉરેછઔૅમવઈયણલાત
પ્રવયીખઇઔે,રીવલાનઅલીચે ને ઔંઇઔનફનલાછેલું ફન્મું ચે ને એવાથે છ
ઔૉરેછના ચઔયા ઔે છે અ છ ળાાના બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથી શતા ને એ ણ
ત્માઙાયનાબખફન્માશતાતેણદડતાંઅલીશોંઙેચે...
‘તાનાળાશીનશીં..ઙરેખી...નશીંઙરેખી...!’છેલાનાયાણજોયજોયથીખુંછલા
રાગ્મા... એઔ ત્તલદ્યાથીએ અઙામટની ઑહપવ તયપ એઔ થ્થય પેં ક્મ... ને એ વાથે છ
ઔેટરાંઔ તપાની ફાઔએ ણ નાના–ભટા થ્થય પેં ઔલાનું ળરૂ ઔયી દીધું. ઔેટરાંઔે ત
ફાયી–ફાયણાંની તડપડ ળરૂ ઔયી દીધી ને ત્માં છ એઔ ટરસ્ટીએ રીવને હટય ખૅવ
ચડીનેઔેચીરાઠીઙાછટઔયીનેણભટાંચઔયાનેબખાડલાનીવરાશઅી.
હટયખૅવચૂ ટતાંછધભાઙઔડીભઙીખઇ.વભગ્રત્તલસ્તાયભાં...અકીફજાયભાં
કફયડીખઇ.લારીદડતાંતતાનાંચઔયાંનેરેલાધવીઅવ્માંનેએભાંેરાં
પ્રાથત્તભઔત્તલબાખનાં બૂરઔાં દડલાં છતાં એઔાદફે ભટાં ચઔયાંનાખનીઙે ડપટભાં
અલીખમાં.ઔૅભેયાનીફ્રેળખનનેદડધાભલચ્ઙેઠેઠફયે હયત્તસ્થત્તતથાેડી.
ઇજાગ્રસ્ત નાનાં નાનાં ચ–વાત ફાઔને વાયલાય ભાટે ત્તવત્તલર શૉત્તસ્ટરભાં
કવેડામાં.ત્માં ફાઔતેભછ લારીનાઇન્ટવ્મૂટ રેલામા.ત્તળક્ષણઔામટ ફંધયહ્ું.ત્તળક્ષઔને
તેભછત્તવસ્ટયઔન્વન્ડટ ઔૉરેછનારેક્ઙયયને ૂચતાચદયત્તભમાનળું છલાફઅલાએની
ટરત્તે નંખ વુધ્ધાં અલાભાં અલી. તાફડતફ ટરસ્ટી, ત્તળક્ષઔ તેભ છ લારીની વંમક્ુ ત ભીહટખ
ં 
બયલાભાં અલી. ને એ ભીહટખ
ં ભાં ણ શ. શા. તેભ છ લારીના એઔધાયા અક્ષેને
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ત્તફરઔુ ર ભોન યશીને વાંબલા ડ્ા. એટરી વંલેદનળીર તેભ છ રાંચનરૂ ગટના ફની
શતીઔે એઔણળબ્દઅભતેભફરીદેલામતએનડગળાાને ભાટે તેભછત્તળક્ષણ
છખત ભાટે દૂયખાભી કયાફ વય ચડી જામ એ લાત નક્કી શતી. લારીન તેભ છ
લીદ્યાથીન બયવ ઔફંધ યાકલ શમ ત ત્તભ. ખુિા તેભ છ ત્તભ. યાછને ભાપી રકી
અલીછરૂયીશતી.ઔાયણઔે,લારીનાઅિળવાભેએછશત્તથમાયઔાયખતનીલડેએભ
શતું.ફંધફાયણેટરસ્ટીએત્તભ.યાછનતેભછત્તભ.ખુિાાવેભાપીનાભુંરકાવ્મું.
ત્તભ. યાછન ટરસ્ટીન દીઔય શલાથી એની વાથે વાથે અઙામટ ખુિાનાં ઔયતૂત
યણડદડીખમ,નહશતયજોઅફન્નેનીછગ્માએઔઇવાભાન્મત્તળક્ષઔથીઅલી
બૂરથઇશત,તએને તનઔયીઔયલીણબાયે  ડીખઇશત!સ્ઔૂરભાં ત્તળક્ષઔએઔઇ
ફાફતનું ધ્માન યાકલું એનું રાંફુ ત્તરસ્ટ નહટવરૂે પે યલલાભાં અવ્મું. ફાઔને ઔઇ ઔઇ
ત્તળક્ષા ઔયલી નશીં, એની નીઙે કાવ ંડયરાઆન રાર ફૉરેનથી ઔયલાભાં અલી શતી.
ટાલાાધનીયાભનાભુકયઅનંદચલામેરદેકાતશત.ળાાનાતભાભત્તલરનનાભુક
ઈય ઔાત્તરભા પ્રવયી ખઇ શતી. ત્તલનાળે નહટવ લાંચ્મા ફાદ નીઙે તા.ઔ. ઔયીને રખ્મું–’
ઈયઔત ગડેરા ત્તનમભનું ધ્માન ળાાભાં ભાત્ર ફે છ વ્મત્તક્તએ યાકલાનું ચે ઔાયણ ઔે,
ફાઔીનાફધાંતત્તનમભનુંારનઔયતાંછઅવ્માંચે!’
વશીઔયાલીને નહટવનું ઔાખઑહપવભાં ખમું ત્માયે  ત્તભ.ખુિાયાતાઙથઇ
ખમા.એણેધનીયાભનેૂચમું:‘ઔણેઅલીખુસ્તાકીઔયીચે?’
ધનીયાભતચડાઇથીફલ્મ:‘વાશે ફ,નહટવપે યલલાનાં ઔાભત્તવલામ,ઔણે ળુ
ઔમુું,ઔણે ળું રખ્મુ,ં  એલીનક્કાભીફાફતતયપધ્માનઅલાનું ઔાભભાયીપયછભાં નથી
અલતુ.ં 
તભેઔૅભેયાભૂઔેરાચેતેભાંજોઇરેજો!
જાવૂવી ઔયલાનું ઔાભ ભારું નથી ! વય, એભાં ત પઔત તભાયી છ ભાસ્ટયી ચે.
કરુંને?!’બલાંઈયઙડાલીનેકોંકાયકાતકાતએફશાયઅવ્મ.ગહડમાતયપજોમું
નેતયતછચુ ટ્ટીનચેલ્લરાંફગંટટન્ન્ન્ન્ન્ટન્ઔયતયણઔાલીદીધ.
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ળીલાનીરખબખદડતીગ્રાઈન્ડતયપબાખી.ફાયત્રીવનીછગ્માએસ્ઔૂરઅછે
ભડીચૂ ટીશતી.વાવુ–વવયાનેરેલાસ્ટેળનેશોંઙલાનુંશતું.સ્ઔૂટયભાં હઔઔભાયતીશતીત્માં
છત્તલનાળદડતઅવ્મ.એનાભુકઈયલણટનીમઅનંદચલામેરશત.એફાલ્મ:
‘ત્તળલાનીતુંઔશે તીશતીનેઔેઔભટઔઇનેચડતુંનથી,જોેરાફેળેતાનનેએનાંઔભટનીવજા
અછેભીખઇને?’
ત્તળલાની ધીભે યશીને ફરી : ‘ણ ત્તલનાળ, એ ફન્ને ળેતાનને ઔભટની વજા
અલલાભાં ઔુ દયત એ બૂરી ખઇ ઔે ફીજી ફાછુ  થડાંઔ ત્તનદો ફાઔ ણ ત્તલના ઔઇ
ઔાયણએનાં બખફનળે,ઔઙડાળે,ભાયકાળે.ાડાને લાંઔે કારીને ડાભ?ત્તલનાળ,છે
થમું તે ફયાફયનથીથમું !…અલીગટનાછત્તળક્ષણનાં નૈત્તતઔભૂલ્મઈયનીઅસ્થાને
રાંચનરખાલેચે.
છે ફાઔનીીઠઈયવડમાશળે એફાઔનીવાથે વાથે એભનાં ભા–
ફાની ીઠ ઈય ણ વ ઉબયામા શળે, અછે છે ફાઔ ઔઙડામાં ચે એ ફાઔનાં
ભા–ફાની ભનલેદનાનું ળું ? છખતભાં જો ત્તળક્ષણ ને ત્તળક્ષઔ ઈયન ત્તલશ્વાવ ડખભખી
છળે,તવભાછચીઔનીઈયત્તલશ્વાવઔયળે ! ’એઔએછતનૈત્તતઔતાને ત્તલશ્વાવનાં
દણટવભાનચે!’
‘ત્તળલાની, ફીજાનાં વુકભાં વુકી થનાયી તું શલે તાયી નાની વયકી કુળી ણ
એન્ૉમઔયલાવભથટ નથીયશી…ને એનું ઔાયણતને કફયચે ?…એનું ઔાયણએઔછ
ઔે તું અકાછખતનાં વુકદુ:કને ફાથભાં બયીબયીને વાલકારીકભથઇખઇચે.ઔદાઙ
શલે ત તને ઔળું છ સ્ળટતું નથી. ઔૉરેછભાં શતી ત્માયે  છે ત્તળલાની ભેં જોઇ શતી… એ
ત્તળલાની પયી ઔમાયે  જોલા ભળે ? કેય ! ચડ એ લાત. ત્તશ્વનની તત્તફમત ઔેલી ચે ?
ટરીટભેન્ટફાદતશલેથડું ઙારતથમશળે?’
ત્તળલાનીએત્તલનાળનાવલારનાછલાફટૂઔં ભાં તાવ્મા ને સ્ઔૂટયવડવડાટ
સ્ટેળનતયપદડલીભૂઔમું.ફયે લાશનનીલયછલયચીશતી.એટરેત્તળલાનીનુંસ્ઔૂટય
પુરસ્ીડેદડીયહ્ુંશતું…નેવાથેવાથેએનુંભનણખત્તતઔડીયહ્ુંશતું.
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ુંદગી ઉતાયી
ત્તશ્વન ને ત્તલનાળ લચ્ઙે જમાયે  વંદખી ઔયલાની ક્ષણ અલી શતી ત્માયે 
એણેત્તશ્વનઈયવંદખીઈતાયીશતી.નેત્તલનાળભાત્રએઔવાયત્તભત્ર.ઔૉરેછનાએ
હદલવઔેટરાઅનંદદામીશતા.યંછનાફાએટરસ્ટીનીત્તલરુિછઇને તાનવનાનદાખીન
લેઙીને ણઅશ્રભના ત્તનમભભુછફવારું ભાંખુ અવ્મું શતું ચતાં યણાલીનદેતાં તાના
હશવાફે ને જોકભે ત્તળલાનીની ઇચ્ચા ભુછફ, ઔૉરેછના ખત્તથમાં દેકાડમાં શતાં ને
એભન એ ત્તલશ્વાવ એણે ઔફંધ યાકલા વતત પસ્ટક્ટ રાવભાં ફી.એ. વુધીનું ત્તળક્ષણ રીધું
ચીછરગ્નઔમાું. ઔૉરેછભાં તવાત ત્તભત્રની ટી શતીને એદયે ઔત્તભત્રને તાની
એઔ ક શતી. એભને તાના અખલા ત્તલઙાય શતા ને એ વાતભાંથી ઙાય ત્તભત્ર
ત્તશ્વન, ત્તલનાળ, હયક્તા તેભછ ત્તળલાની ત શંભેળા વાથે ને વાથે છ યશે તાં. તભાભ
સ્ધાટભાંવાથે, રાઆબ્રેયીભાંવાથે તેભછુસ્તઔનીઔરાઔનાંઔરાઔનીઙઙાટભાં ણવાથે
છ. ખંબીય ભુદ્દાની ઙઙાટભાં ત્તળલાની તેભ છ ત્તશ્વન એઔ ક્ષે ને હયક્તા તેભ છ
ત્તલનાળફીછેક્ષે...
ત્તલનાળને હયક્તાઔૈંઔંળેૈવાદાયઔુ ટફ
ું ભાંથીઅલતાંશતાંજમાયે ત્તશ્વન
ને ત્તળલાનીભાં ત્તશ્વનભધ્મભલખીમહયલાયભાંથીને ત્તળલાનીતફે છઔડાંભાં અકું
લટ વાય ઔયતી, રાઆબ્રેયીભાંથી ુસ્તઔ ભેલીને લાંઙતી એઔ અશ્રભ ઔન્મા. રખબખ ફે
લટવુધીઔઇનેકફયનશતીઔે,ત્તળલાનીએઔનાથઅશ્રભઔન્માચે.ઠેઠઔૉરેછનાત્રીજા
લટભાં જમાયે  એલું નક્કી ઔયલાભાં અવ્મું ઔે, અ હદલાી લૅઔેળનભાં દયે ઔ છણાએ બેખાં
ભીને દયે ઔ વ્મત્તક્તને ગયે  એઔ હદલવ ભાટે છઇને ણ યશે લું. વાત ત્તભત્રની ટઔી શતી,
તેભાં હદવ્માને યત્નાતલૅઔેળનભાં રાફીટૂયઈયછલાનાં શતાં.ણઅઔાળને અ
ઙાય ત્તભત્રએ ત એઔફીજાનાં ગય તેભછ ખાભ ને લડીરને ભી લૅ ઔેળન–થટવબય
ફનાલલું. દયે ઔ છણે તતાનાં વયનાભાં એઔફીજાને રકાવ્માં. ચેલ્લે ત્તળલાનીન લાય
અવ્મત્માયે વયનાભાંરૂેભાત્રઅંકભાંથીશ્રુધાયાલશીયશી.

http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

99

દયે ઔછણાએઔફીજાવાભેક્માંમવુધીજોઇયહ્ાં.ત્તળલાનીનેબૂરભાંઔઇએઔહ્ું
તનથીને ? ંતે સ્લસ્થથતાં ત્તળલાનીફરી, ‘શંુ  અવલેને ભાયાં ખાભ–ગયસ્લછનને
તભાયીવાથેભેલીળઔુ ંએભનથી.'

‘ત્તળલાની, જોઇએતભે તાયાગયે  છભીળું નશીં.ફધાંને ભીને નીઔીછઇળું
ત્તળલાનીપ્રીજ...એલુંળુંઔયે ચે? તનેઔઇપ્રૉબ્રેભચે?'
હયક્તાથડીડયતીડયતીફરી‘એલુંતનથીનેઔે, તાયે ઔઇસ્ટે ભધયશમ...
નેએટરેતુ.ં ..'
નેએવાથેછત્તળલાનીફરીઉઠી:‘હયક્તાસ્ટે ભધયનુંવુકણનવીફભાં
શલું જોઇએને ? નાથને લીભધયઔેલીને લીપાધયઔેલા ? ખાભઔેલું ? ગયઔેલું ?
સ્લછનઔેલું ? નાથને લ્લે ખુભનાભીત્તવલામફીછુ ં ઔળું અલતું નથીશતું.હદળાત્તલશીન,
નાભત્તલશીન, કત્તલશીન જીલન રકાલીને ભે અલીએ ચીએ. છેને ભા છેલી ભા
છન્ભતાંનીવાથેતયચડીદેએલીવ્મત્તક્તનેલીકઔેલી?
શા!અશ્રભનીખૃશભાતાયંછનફાભાયીછન્ભદામીભાબરેનથી,ણભનેવખી
દીઔયીથીણલધાયે  ઙાશે  ચે.ધત્તનઔતેભછવયઔાયનીઅચીાતીઔૃ ાદૃત્તષ્ટથી ઙારતા
ભાયા અશ્રભની શે રી અ એઔ ઐત્તતશાત્તવઔ ગટના ચે ઔે, જમાં ખૃશભાતા તાને કઙે
ભાયાછેલીએઔનાથચઔયીને ળશે યવુધીઔૉરેછઔયલાભઔરે ચે ને તે ણતાના
દાખીનાલેઙીને!'
તભાભત્તભત્રથડીલાયવુધીભંત્રભુગ્ધફનીને ત્તળલાનીનીઔશાણીવાંબીયહ્ાં.
હયક્તા, હદવ્માતેભછયત્નાતવાલચબીરાંડીખમાં.ઔાયણઔે, ચેલ્લાંત્રણલટથીએ
ત્તળલાનીને ઔંછૂવ, ભત્તણફશે ન, લેહદમણ તેભ છ વાલ હડમર છેલાં નેઔાનેઔ બદ્ર ઔશી
ળઔામ એલાં ઈનાભથી નલાજી શતી ને વાભે ચેડે એઔ ત્તળલાની શતી ઔે, છેણે ક્માયે મ
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વાભે નાયાછખીવ્મક્તઔયીનશતી.શંભેળાં ળારીન, ઠાલઔીતેભછધીયખંબીયચતાં શવતી
યશે તી ત્તળલાની અછે દયે ઔની નછયભાં નેઔખણી ઊંઙાઇ પ્રાિ ઔયી ઙૂઔી શતી. ત્તળલાની
જાણે હશભારમની ટઙ ને એ ફધાં ત્તભત્ર જાણે કીણભાં ખફડતા થ્થ ય !! દયે ઔે દયે ઔ
ત્તભત્રને તે ઔશે રાં ઔટુ તેભછબદ્રલઙનમાદઅલીખમાં.ત્તલનાળે ણઔહ્ું શતું ઔે,

‘ત્તળલાની, શલે તું તાય મુત્તનપૉભટ ક્માયે  ફદરલાની ? મુત્તનપૉભટ શે યનાયા ત્તલદ્યાથી ણ
‘ત્તલધાઈટડે' નાહદલવેવયવયંખીનઔડાંશે યેચે.જમાયે તુંતકાદીનાંંજાફીડરવ
ે ને
તે ણ ળુભ્ર વપે દ. જાણે ઔઇનાં ફેવણાભાં ફેવલાં ન છતી શમ ! માય ! ક્માયે ઔ ત તું
યત્ના, હદવ્માછેલાં ભૉડનટ ઔડાં શે યીને અલ! અભવાલભત્તણફશે નછેલું ડરત્તે વંખ' ને
ત્માં છ ત્તશ્વન ફલ્મ શત : ‘ત્તલનાળ વ્મત્તક્તના શે યલેળ ઈય છલાં ઔયતાં વ્મત્તક્તના
વ્મત્તક્તત્લ, ઔે તેનીત્તલઙાયધાયા, તેનીભાન્મતાને તેનાં ઔભટથીએને કલી, યકલીઔે
દસ્તીઔયલીએભાંછળાણણચેનેએભાંછઔવટીણચે.'
એલૅઔેળનભાંચીઔઇઔઇનાગયે ખમુંનશીં.અકુંલૅઔેળનદયે ઔનુંઈઙાટભાંછ
વાયથઇખમું.અલે હદલાીઔાડટનીઅ–રે વુધ્ધાં નાથઇ.દયે ઔે ત્તળલાનીને ળું ળું ન
ઔશે લાછેલું ણઔહ્ું શતું, તે માદઔયીને છત્તલતાવ્મું.ને ઉગડતીઔૉરેછે ત્તળલાનીનીભાપી
ભાંખલાનીતૈમાયીવાથેદયે ઔછણશે રેહદલવેઅલીશોંચ્મા.
શે રે હદલવે ઔૉરેછભાં ફધાં શાછય થમાં ણ ત્તળલાની અલી નશતી. શે ર
તાવ, ફીજોતાવ...રખબખવાંછવુધીત્તળલાનીનીયાશજોઇને ફધાં ફેવીયહ્ાં .ઠેઠવાંછે
ઔૉરેછના ફાખભાં ફેવીને ફધાં એઔ છ લાત ઔયતાં યહ્ાં, ‘ત્તળલાની ઔેભ અલી નથી ?
ત્તળલાનીવાથેઇશ્વયે વારુંનથીઔમુું.અણેત્તળલાનીનેનઔશે લાછેલુંગણંઔહ્ુંચેછેફયાફય
નશતું.ત્તળલાનીવયનાભું ણક્માં અીને ખઇચે ઔે એને અલતીઔારે નઅલે તળધલા
છઇળઔામઔે, ચીભાપીભાંખલાણછઇળઔામ!'

‘શંુ  શંભેળાએટરે છઔશે તશતઔે, ફરલાં શે રાં વલાયત્તલઙાયલું.' ત્તશ્વન
લાયે લાયે ઈયક્તલાક્મફરીફરીનેરખબખધટાખરછેલથઇખમશત.
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‘છે થમું ઔે ઔમુું તે વારું નથી થમું. જાણ્મે ણ અણે ઔેટરીલાય એનું હદર
દુબવ્મુંશળે એતયાભછજાણે !જોઔે, ત્તળલાનીભટાહૃદમનીચે.એઅણને ભાપછરૂય
ઔયળે.' યત્નાયડભવઙશે યે ફરતીયશી, ‘ત્તળલાનીએઔંઇઔેટરીલાયલાંઙલાભાટે ુસ્તઔ
ભાંગ્માશતાં ને ભેં શંભેળાછુ દે છુ દે ફશાને એને ુસ્તઔઅલાનું ટા્મું શતું.ને એટરે
ત્તફઙાયીરાઆબ્રેયીભાં ફેવીફેવીને ફીજાનીનટ–ઙડીઔે રાઆબ્રેયીનાં ુસ્તઔભાંથીઈતાયા
ઔમેયાકતીશતી.' અટરાબાલલચ્ઙેણવોથીલધુખુણભેલીનેક્રાવભાંપસ્ટટ અલતી
શતી.ઔારે છેલીઅલળે તેલીભાયીાવેનાં તભાભુસ્તઔશંુ  એને લાંઙલાઅીદઇળ.શંુ
તનબણીળતણઙારળે.ણત્તફઙાયીત્તળલાનીનેતબણ્મેછચૂ ટઔચે!'
હદવ્માથીનયશે લામું.એણેણએનખુનત્તભત્રવાભેલણટલતાઔશે લાભાંડ્ંુ :‘શંુ
શંભેળાં નલાં નલાં ઔડાં શે યીને અલતી ને લાયંલાય ત્તળલાનીને એની હઔંભત તેભ છ
હડજાઇનયનીભોંગીદાટત્તવરાઇલખેયેનીફડાળશાંક્માઔયતી;ણભેંત્માયે ઔેભનત્તલઙામુુંઔે,
ત્તળલાની ઔેભ એઔનાં એઔ છ ઔડાં ધઇને લાયાપયતી શે યી રાલે ચે ? ભાયાં હડજાઆનય
ઔડાં ઔયતાં ણએનીવપે દકાદીનાં ડરવ
ે એનાવ્મત્તક્તત્લને ઔેટરાં ઉબાયતાં શતાં !ભાયાં
ઔયતાં ણવાદાં લષ્ડભાં એલધુ વુંદયને નભણીરાખતીશતી!અલે ટૂયયછલાની
ભેંપ્ાનેનાઔશી.ફદરાભાંઙાયનલાડરવ
ે રીધાચેનેએડરવ
ે શંુ ઔારેજમાયે એઅલળે
ત્માયે બેટઅલાનીચુ .ં '

‘એકૂફસ્લભાનીને ધીયખંબીયચે.હદવ્માતું એલું ઔંઇછનાઔયતીઔે, છેથી
ત્તળલાનીઅણાથીદૂયથઇજામ.ફવ, બખલાનઔયે  ને એઔારે ઔૉરેછઅલે એનું અલટ
એનેભાટેકૂફછઔીંભતીચેએણેઅલલુંછયહ્ું'

●

અનુક્રમણિકા
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પ્રર્થભ ઈનાભ
ફીછે હદલવે દળ લાગ્માભાં છ અકી ટઔી ઔૉરેછના ખેટ ઈય અલીને
ત્તળલાનીની યાશ જોલાં રાખી, ફધાંને કફય શતી ઔે ત્તળલાની ત્તખમાય લાગ્મા શે રાં
અલલાની છ નથી, ણ યાત અકી ત્તઙંતાભાં છ વાય ઔયી શમ , એટરે એ ત્તઙંતા
સ્લાબાત્તલઔચેઔેવભમઔયતાંલશે રાંછઔૉરેછશોંઙાડીદે.
ફયાફયત્તખમાયને ટઔયે  છે ફવઅલીએભાંથીત્તળલાનીઉતયીને વત્તસ્ભત
શે પ્ીન્મૂ મય.... વારભુફાયઔ ઔયતી દયઔે ત્તભત્રને પ્રેભથી ભી એનું ત્તસ્ભ
 ત, એની ઠાલઔાઇ,
એનીરૂઅફદાયઙાર, જાણે ઔળું છફન્મું નથી.જાણે એઔનલીછત્તળલાની.શે રાં ઔયતાં
નેઔખણીઊંઙાઇપ્રાિઔયીનેઅલેરીવોનીભીઠડીત્તળલાનીએઅકહદલવશલેચીળું
ળુંઔયલાનુંચે ? ઔેટરુંલાંઙલાનુંચે ? ઔમાવાહશત્મઔાયનેભલાછલાનુંચે ? ઔનાંલક્તવ્મ
ખઠલલાભાટેપ્રપે વયદળટનભશે તાનેભલાછલાનુંચે ? બાત્તલપ્રછેક્ટ, બાત્તલયીક્ષા, તેભ
છબાત્તલનાઔૈંઔેટરાંઈિભત્તઙત્રએણે ટઔીનીઅંકભાંઅંજીને ફધાંનીતજાણેફરતી
છ ફંધ ઔયી દીધી. ત્તળલાનીની લાતભાં ૂચલાનું ણ બૂરાઇ ખમું ઔે, તું ઔારે ઔેભ નશતી
અલી ? ને ઔઇએનીભાપીણનભાંખીળક્મું.ઔાયણઔે, ત્તળલાનીછેનું નાભ!ઔઇને
નીઙાં ઔે ચાં ઙીતયીને ઔે ચીફીજાંનીરીટીટૂઔં ીઔયીને તાનીરીટીભટીઔયનાયાંભાંની
એઔએનશતી, એતજાતભશે નતેફધાંનેવાથેયાકીનેઉછીથનાયાંભાંનીએઔશતી !
ઔૉરેછભાં દાકર થતાં છ પ્રપે વય દળટન ભશે તા વાભે ભ્મા. એભણે અકી
ટઔીને ઉબી યાકી ને ઔહ્ું, ‘ઙાર, ફધાં ત્તળલાનીને ળુબેચ્ચા અ, હદલાી શે રાં
એણેરકેરત્તનફંધનેઑરલય ખુછયાતત્તનફંધસ્ધાટભાંપ્રથભસ્થાનભ્મુંચેનેઅછે
વાંછે ઔૉન્પયન્વ શૉરભાં ત્તપ્રત્તન્વાર વાશે ફે એઔ ળુબેચ્ચા વભાયશનું અમછન ઔમુું ચે,'
ને એવાથે છઔૉરેછનીયવાભાં ત્તબનંદનનું લાલાજડું પં ૂઔામું.ત્તળલાનીઅકહદલવ
પક્ત ત્તબનંદન લચ્ઙે છ ગેયામેરી યશી. વભગ્ર પ્રપે વયખણે ણ ત્તળલાનીને સ્ટાપરૂભભાં
ફરાલીનેત્તબનંદનઅપ્માં.
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નાની–ભટીત્તવત્તિતભેલતીયશે તીશતી, ણઑરલયખુછયાતત્તનફંધ
સ્ધાટએ એને યાતયાત એઔ નલી ક ાલી દીધી શતી. શલે દયે ઔ વાહશત્તત્મઔ
પ્રગ્રાભભાં ત્તળલાની છ ગ્રસ્થાને યશે તી. ત્તનફંધ સ્ધાટ, લઔતૃત્લ સ્ધાટ, ત્તક્લજ, વુડઔુ ,
લાદવબા, વબા વંઙારન ને વુભધુય ખાને ઔાયણે ખીત–વંખીતના પ્રગ્રાભભાં ણ
ત્તળલાનીગ્રેવયયશે લારાખી.
ત્તળલાનીને માદઅવ્મું ઔે, એઔલઔતૃત્લસ્ધાટભાં તે ફરતીલેાએઔક્ષત્તણઔ
લાય ભાટે બ્રન્ૅ ઔ થઇ ખઇ શતી. એ ઔઇઔ ભુદ્દ બૂરી ખઇ શતી. ત્તશ્વન ણ કૂફ વાય
લક્તાશત.
ે  ઈય ફરલા ઉબ થમ, ણ ભાત્ર ફે ત્તભત્તનટના
ત્તળલાની ચી ત્તશ્વન સ્ટછ
ે ઈયથી
લક્તવ્મ ફાદજાણે, ફધું છબૂરીખમશમ, એભ ‘અઇએભવૉયી' ઔશીને સ્ટછ
ઉતયીખમશત.ત્તળલાનીને લાતવભછભાં અલીખઇશતીઔે, ત્તળલાનીને જીતાડલાકાતય
ે ઈયથીઉતયીઅવ્મચે.
છત્તશ્વનતાનું લક્તવ્મબૂરીખમચે ને એલું ઔશીને સ્ટછ
જોઔેત્તશ્વનનીતૈમાયીતત્તળલાનીઔયતાંનેઔખણીઙહડમાતીશતી.
જમાયે હયણાભજાશે યઔયલાભાંઅવ્મુંત્માયે ત્તળલાનીનેપાેપ્રથભઆનાભજાશે ય
ે ઈય ફરાવ્મ ને
થમું.ત્તળલાનીએટરૉપીરેતાં શે રાં ભાઆઔાવે છઇને ત્તશ્વનને સ્ટછ
ટરૉપી ત્તશ્વનના શાથભાં ભૂઔાલતાં એ ફરી : ‘ત્તભત્ર, છે ગટના અણે હપલ્ભભાં જોઇએ
ચીએ, એગટનાહયરરાઇપભાં ગટતીછ શમચે.છેભઔે,એલીછએઔઈદાિગટના
અછે ગટીચે !' અકીવબાસ્તબ્ધશતી, ફધાં છત્તલઙાયીયહ્ાં શતાં ઔે અળું થલાછઇ
યહ્ુંચે ? ત્તળલાનીઔેભટરૉપીત્તશ્વનનેાલીયશીચે ?'

‘શાત્તભત્ર !ભને ત્તછતાડલાભાટે અછે ભાયાત્તભત્રત્તશ્વને તાનું લક્તવ્મઔે છે
ભાયાઔયતાં ણનેઔખણં ઙહડમાતું શતું.તે ટૂઔં ાલીને જાણે ભુદ્દાબૂરીખમશમએલઢોંખ
ઔયીને ત્તક્લટઔમુું ચે.ભને કફયચે ઔે, એભને શાયતીજોલાઔે ચીભારું પ્રથભસ્થાનએને
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ભે એભઇચ્ચતનથીત્તભત્ર !અલાત્તભત્ર...ણઔત્તમુખભાં ફશુ ચાજોલાભે ચે ને
અચાઈદાિત્તભત્રભાંનએઔઈદાિત્તભત્રભનેભ્મચે.ઔદાઙભાયાછેટરીકુળનવીફ
ફીજીઔઇનશઇળઔે.ભાયીજમૂહયનેત્તલનંતીચેઔેભાયાત્તભત્રત્તશ્વનએનુંલક્તવ્મશીંથી
પયીયછૂ ઔયે નેઅટરૉપીણએનેછભેએલીઅવલેનેત્તલનંતીચે.'
અટરું વાંબ્માફાદત્તનણાટમઔએઉબાથઇને તાીાડલીળરૂઔયીશતી
નેએવાથેઔૉરેછનાતભાભસ્ટડૂ ન્ટણઉબાથઇનેક્માંમવુધીત્તળલાનીતેભછત્તશ્વન
ભાટેતાીનલયવાદલયવાલતાં યહ્ાં.ત્તશ્વનેપયીએનું ધાયદાયવુંદયલક્તવ્મયછુ ઔમુું
ને ત્તનણાટમઔએ ત્તળલાનીને શાથે ત્તશ્વનને ટરૉપી ાલી શતી છે ઐત્તતશાત્તવઔ વાઙી
દસ્તીનીને ઔંઇઔેટરાઔૅભેયાએઔેદઔયીશતી.ને એઔેદથમેરીનપટઅછે
ણત્તળલાનીનાદીલાનકંડનીળબાફનીનેરટઔીયહ્ચેએએનેમાદઅવ્મું.
ત્તલનાળે ફીજા હદલવે એઔ ાટીનું અમછન ઔમુું શતું. અકી ટઔીને એ
ઔૉરેછની ફશાય અલેરી શૉટરભાં ત્તળલાનીની ઈદાિતાને વયાશલા ભાટે રઇ જામ ચે.
ત્તલનાળે શૉટેરભાં ઉબા થઇને ઔહ્ું : ‘ત્તભત્ર ! અછની અ ાટી ભાયા તયપથી કાવ
એટરાભાટેયાકલાભાંઅલીચેઔેત્તળલાની, ઔેછેભાયીકાવત્તભત્રચે, એતેતાનીટરૉપી
છતીઔયીને ત્તશ્વનને ત્તછતાડે ચે.જોઔે ટરૉપીતત્તળલાનીનીછશતી.ઔેટરીઈદાિચે એની
બાલના !‘ત્તખલએત્તફખશૅ ન્ડપૉયત્તળલાની.'
તાીના ખડખડાટ લચ્ઙે ત્તશ્વન ને ત્તળલાનીની અંક અછે શે રી લાય
ત્તભત્રતાની ઈય છઇને ઔંઇઔ એલી યીતે ભી ઔે, છેભાં એઔ વાત્તત્ત્લઔ ત્તનભટ પ્રેભનું વંખીત
તયલયતું શમ, તાીના ખડખડાટ ણ જાણે ત્તવતાયના વૂય ચેડી યહ્ શમ, ફન્નેની
અંકબેખીભીને જાણે એઔહદવ્મસ્લપ્નઔંડાયીયશીશમ, એભનાખઙયબાત્તલનું ઔે
ચી...
ત્તલનાળનીતીક્ષ્ણનછયે એટરુંતનોંધ્મુંછ ઔે, ત્તળલાનીનેત્તશ્વનત્તભત્રતાથી
ત્તધઔ ઈયલટ છઇને ઔઇ એઔ ભુઔાભ નક્કી ઔયી યહ્ાં ચે ઔે, છે ભુઔાભ ત્તલનાળ તે
ત્તળલાનીવાથેભનભનઇચ્ચીયહ્શતનેએભાંએઔભટું ખાફડું ડતુંજોઇ, એવભવભી
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ઉઠ્યશત.બીતયથીએઔકેંઙાણ, એઔએલવાદએને ણઉઠીયહ્શતઔે, ત્તળલાની
ાવેઔંઇઔએલુંચેઔે, છેત્તભત્રતાથીણઈયનુંચે નેએએનેછભલું જોઇએ;નશીંઔે,
ત્તશ્વનને ને એભેલલાભાટે શલે એણે ઈતાલઔયલીયશી, નશીંતયત્તશ્વનઅછે એઔ
ટરૉપીરઇખમ, ઔારેઔદાઙફીજીફધીઈરત્તબ્ધ....

●

અનુક્રમણિકા
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ફાય ાુંધે ને તેય તૂટે
એઔ હદલવ ત્તશ્વન ઔૉરેછ અવ્મ નશત ને ત્તળલાની રાઆબ્રેયીભાં ફેવીને
યીક્ષાની તૈમાયી ઔયી યશી શતી. ચેલ્લાં લટનાં ચેલ્લા હદલવ એટરે ત્તળલાની રખબખ
રાઆબ્રેયીભાં છ ફેવીને વંદબટ ુસ્તઔ ઈથરાલતી યશે તી શતી. ત્તલનાળ એને ળધત
રાઆબ્રેયીભાં શોંચ્મને ત્તળલાનીાવે ફેઠઔછભાલીક્માંમવુધીએણે લાંઙલાનઢોંખઙારુ
યાખ્મ. ચી ઔંટા્મ ઔાયણ ઔે, રાઆબ્રેયીભાં ત લાત ઔયલાની વકત ભનાઇ શતી. એણે
ત્તળલાનીને ઔહ્ું : ‘ત્તળલાની, ક્માયનીછયાઊંગછેલીઅલે ચે.ઙાર,છયાઔૅન્ટીનભાં ઙાીને
ચીલાંઙીએ.ત્તળલાનીએશે રાંનાઔશીણત્તલનાળનીજીદવાભેએજૂઔીખઇ.
ઔૅન્ટીનભાં ઙાનઑડટયઅીને ત્તલનાળે લાતનીળરૂઅતઔયતાં વીધું છૂચી
રીધું:‘ત્તળલાનીબાત્તલંખેતેંળુંત્તલઙામુુંચે ?’
ત્તળલાની, ફરી : ‘ત્તલનાળ, શંુ  બાત્તલ ત્તલળે લધાયે  ત્તલઙાયતી છ નથી, શંુ  ત
પક્તલતટભાનભાંછજીલુંચુ .ં એભણબાત્તલક્માંઅણાશાથભાંછચેબરા !'

‘ત્તળલાની, એયીતે નશીંણબાત્તલાટટનયંખે ત્તલઙાયલું ને એયીતે પ્રાત્તનંખ
ઔયલું એણતછરૂયીચેને ? ને અછવભમતચે ઔે, જમાયે  અણે વાયાટટનય
ળધીવબયફનીએ.યીક્ષાચીતફધાંક્માંનાંક્માંશઇળુંઔનેકફય !'

‘ત્તલનાળ, વબય ફનલાનું સ્લપ્ન ભાયી છેલી ચઔયી નશીં જોઇ ળઔે. વનાં
જોલાન, વબયફનલાનત્તધઔાયઔેઇચ્ચાઔદાઙ.....'
ત્તલનાળે ત્તળલાનીનાં શાથ ઈય તાન શાથ ભૂઔી દઇને ૂયા પ્રેભથી ઔહ્ું :

‘ત્તળલાની, શંુ તનેૂયાભાનવમભાનવાથેવબયફનાલલાભાંખુચુ .ં તનેતાયાતભાભત્તધઔાય
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તેભછતાયીતભાભૂણટઆચ્ચાનેૂયીઔયલાભાટેતત્યચુ .ં ઈત્વુઔચુ .ં ત્તળલાનીફવ, તું
તાયશાથ..ભને વોંીતજો, શંુ  તને એઔઈત્ઔૃષ્ટજીલનઅીળઔુ ં એભચુ .ં શંુ  તને તાયા
તભાભબાલવાથે સ્લીઔાયલાતૈમાયચુ .ં શંુ તાયે  ભાટે તભાભરડતરડલાણતૈમાયચુ .ં 
ફવભનેએઔભઔતઅીનેજો.'

‘ત્તલનાળ, તું ભને છે અલાં ઇચચે ચે તે એઔુસ્તઔઅલાછેટરઔે, ઔઇ
ફીજી નાની–ભટી ઙીછલસ્તુની ભદદ ઔયલા છેટર વશે ર ઈિભ નથી. શંુ છે ઔાદલભાં
કૂંેરી ચુ .ં .. એભાંથી ફશાય નીઔલાનું ઔાભ કૂફ ઔરૂં ચે. ઔદાઙ ભને એભાંથી ફશાય
ઔાઢનાયતેણઅઔાદલભાંકૂંીજામએભણફને.ઔઇનાભીનેનાભઅલાનુંઔાભ
તું ધાયે  એટરું વશે રું નથી.જોત્તલનાળ, તાયે  ભાટે તહદવ્મા, યત્નાછેલીનેઔચઔયી
ચે ઔે છે તાયે  મગ્મચે, તાયે  વભઔક્ષચે.તાયાછવભાછનીચે.ભાયે  તનથીવભાછ, નથી
ઔુ ટફ
ું , નથીચત્ર, નથીનાભને એલાં ખુભનાભ વ્મત્તક્તત્લનીાચદડલું એટરે ભૃખછ
ાચદડલાફયાફયચે.શા...ત્તલનાળ, અણે શંભેળાં એઔવાયાં ત્તભત્રયહ્ાં ચીએને
યશીળું. ફવ... એનાથી લધાયે  અલાનું ભારું ખછુ ં નથી. ત્તલનાળ, તું ભને ભાપ ઔય...'
ત્તળલાનીઅટરુંફરીને....ઙાીધાત્તલનાછફવઔડીરેચે....
ફીછે હદલવે ત્તળલાની ઔૉરેછ અલી ણ એનાં ભુક ય છયા ણ ગ્રાત્તન ઔે
ત્તલાદનબાલનશત.ત્તસ્થ
 તપ્રજ્ઞ, ધીયખંબીયને ચતાં શંભેળાએછભશઔત્તસ્ભતવાથે
એણેત્તલનાળનેફરાવ્મ.

‘ળું ચે ત્તલનાળ, તેં ચીઔારે યાત્રે ેરીઔાવ્મભીભાંવાૂયીઔયીઔે નશીં?ને
માદચે ને લંઙાઇજામએટરે તારું ઔાવ્માભીભાંવાનું ુસ્તઔતાયે  ભને લાંઙલાઅલાનું ચે ?
ફવ, ફયાફય અ છ યીતે વત્તસ્ભત એ અકી ટઔીભાં તાની વુંખધ ભશે ઔાલતી યશી.
ઔદાઙઅવુખંધનાંછતફધાંદીલાનાફન્માંશતાં...
વભગ્રઔૉરેછત્તળલાનીને ત્તભત્રફનાલલાતરાડશતી.દયે ઔત્તળલાનીને જંકતા
શતાં. ત્તળલાની વાથે લાત ઔયલા તયવતાં. ણ ત્તળલાની ભાત્ર એઔને છ તયવતી. ને એ
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શત...ત્તશ્વન.એભતત્તશ્વનનીતયવણત્તળલાનીછશતી, ણશજીએતયવનેહઔનાયે 
તાનીપ્રેભનીનાલનેરાંખયીળઔલાવભથટક્માંશત?
♦♦♦
ત્તળલાનીનું સ્ઔૂટયવાલકકડીખમું શતું.નલું રેલા ત્તલઙાયતીશતી. ણફ્રૅટના
ે નછતાં
શિા, ભોંગલાયી, ત્તશ્વનનીદલાનકઙટ, ફાયવાંધેનેતેયતૂટે છેલગાટશત.સ્ટળ
વુધીભાં ત્રણ લાય સ્ઔૂટય ફંધ ડી ખમું. સ્ઔૂટયને હઔઔ ભાયી ભાયીને ૂયી ફેશાર થઇ ઙૂઔી
શતી.ળયીયતૂટું તૂટું થતુંશતુંનેળાાભાંફનેરીગટનાને ઔાયણેભનણત્રસ્તથઇઙૂક્મું
શતું.ત્રીજીલાયહઔઔરખાલતીલેાતછયાઙક્કયછેલુંણઅલીખમુ,ં એનેળંઔાણથઇ
ે ન વુધી શે ભકેભ શોંઙી ળઔાળે ઔે ચી ક્માંઔ યસ્તાભાં છ...! સ્ટળ
ે ને ભડી
અલી ઔે સ્ટળ
શોંઙળેતવાવુ–વવયાઔેછેશે રીલાયએનાગયે અલીયહ્ાંચેએળુંવભછળે? એત
એભછવભછળે ઔે ાયઔીતે ાયઔીછયશે લાની;ઈયથીઅશ્રભલાી.નાથ.એનીાવે
લીળીેક્ષાયાકલાની?
જોઔે, ત્તશ્વને ત વલાયે  ણ ઔહ્ું શતું ઔે ‘સ્ઔૂરેથી થાઔી–ાઔી વીધી ગયે  છ
ે ને રેલાછલાનીઔઇછરૂયનથી.એભણઅણાં ગયનું નલું વયનાભું
અલછે.એભને સ્ટળ
ખાભથીઅલેરાંભનછબાઇવાથેભઔરીછઅપ્મુંચે, એટરેહયક્ષાઔયીનેઅલીયશે ળે.'
ે ને છઇને હયક્ષાભાં
‘ત્તશ્વન, ફા–ફાુજી શે રીલાય અણાં ગયે  અલે ચે. સ્ટળ
ફેવાડી ગય વુધી એભને રઇ અલલાં એ અણી પયછ ચે. ને શા, તું ત્તઙંતા નશીં ઔય.
ે ન વુધી છલાભાં ભને ઔંઇ લાય રાખલાની નથી ને યશી થાઔની લાત, એ ત ફા–
સ્ટળ
ફાુજીનાઙયણસ્ળટઔયતાભાંછઉતયીછળે.
ે નશોંઙતાછછેદૃશ્મજોમુંએજોઇનેપપડીઉઠી.
નેફયાફયસ્ટળ

અનુક્રમણિકા
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ફા–ફાુજીનુું આગભન
હયક્ષા સ્ટન્ૅ ડ ઈય વાવુજી ઔંઇઔ ફફડી યહ્ાં શતાં ને વવયાજી હયક્ષાલાા
વાથેબાલતારનીઔઙઔઙઔયીયહ્ાંશતાં.

‘યે !ભદાલાદ, લડદયા, ભુંફઇફધેછભીટયડાઈનઔયાલીનેભેભીટયનાં
હશવાફે છહયક્ષાબાડું ઙૂઔલીએચીએ.અભતું વીધાઙાવરૂત્તમા બાડું ફરીદે તે ઔેભ
ઙારે? ભનભાંઅલેતેભફરેચે!અખરતલીવાઠરૂત્તમાઔશે તશત.વુયતભાંઔંઇ
ઔામદા–ઔાનૂનછેલુંચેકરું?'
વાવુજીલીફીછુ ં છફફડ–ફફડઔયતાં શતાં. ‘તભાયીલશુએવ્મલસ્થાઔયલી
જોઇએને ? કફય ચે ઔે, અણે શે રી લાય અલીએ ચીએ. ત એની પયછ ફને ચે ઔે,
ે ને રેલાછલું.ણના.એતએનીઔભાણીયગયઙરાલતીશળે , એટરે એનું છયાછ
સ્ટળ
શળે.ત્તફઙાયાત્તશ્વનનુંળુંથતુંશળે?!'
ક્માયની ાચ ઉબી યશી તાર જોતી ત્તળલાનીને ભનભાં વશે છ ખુસ્વ ણ
ે ને છલાનીછરૂય
અવ્મને વાથે ત્તશ્વને વલાયે  ઔયે રીલાતણમાદઅલીઔે, તાયે  સ્ટળ
નથી. ણ ચી સ્લસ્થ થતાં ત્તલઙામુું ઔે ઉંભયરામઔ, લમસ્ઔ વ્મત્તક્ત; ઈયથી નલું ળશે ય,
દીઔયાાવે યાકેરીેક્ષા, ળયીયનીત્તનફટતા,ઔેટરાફધાઔયાવંમખએઔવાથે ઔાભ
ઔયતાં શળે. અ ઉંભયે  ઔદાઙ વ્મત્તક્ત અલી છ થઇ છતી શળે. ણ વાભે ચેડ.ે  ભાયી
યંછનફાનીણઉંભયથઇચે.ને ચતાં એભનાં લાણી–વ્મલશાયલતટન.ઔેટરપે યશમચે
વ્મત્તક્તએવ્મત્તક્તએ!
ને એવાથે છએણે વાવુભાનાઙયણસ્ળટ ઔમાટ.ચીવવયાજીનાઙયણસ્ળટ
ઔમાટ.વાવુજીએભોંપે યલીરીધું, ણવવયાજીએઅળીલાટદદેતાઔહ્ું : ‘દીગાટમુ બલ!' એને
છયાઔલાયભાટેથઇઅવ્મુંઔે, અઅળીલાટદચેઔેચી.....!'
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ત્તળલાનીએ હયક્ષાબાડું નક્કી ઔયી બાડું ઙૂઔલી દીધું, ચી યીક્ષાલાાને વયનાભું
ફયાફય વભજાલી સ્ઔૂટય યીક્ષાની અખ દડાલી ભૂક્મું. યવાર ગયે  શોંચ્મ ત્માયે 
ગહડમાભાં ફયાફય ફે લાગ્મા શતા. યવઇ ખયભ ઔયી ત્તશ્વન તેભ છ ફા–ફાુજીને
છભાડતાં ફયાફયત્રણલાગ્મા.ત્તશ્વને ગણીલાયઇળાયઔમોઔે તું ણવાથે છભલાફેવી
જા, ણ ત્તળલાની લડીરને છભાડ્ા શે રાં બરા ક્માંથી છભે ? વવયાજીએ ત્તળલાનીની
યવઇલકાણી, ણવાવુજીતભોનધાયણઔયીને ફેઠાં શતાં. ‘ફાતભને અબાલળે...ફા
તભનેફાવુંદીબાલળે...'
ણ ફા ીખ્માં નશીં. ફાને ત એભ ણ વુયત અલલું છ નશતું, એ ત
ફાુજીનુંઙેઔઔયાલલાૂયતાંછશીંમાઅવ્માંશતાં.
જોઔે, ત્તશ્વનનાભખછભાંથીશજીણફા–ફાુજીએઔયે રલેયલંઙ–ભારુંતારું
ઔયલાનીયીત્તત–નીત્તતબુરાઇનશતી.ભટાબાઇને ફંખરરેલાૈવાઅપ્માને ભને ભાત્ર
ભેં ભાયી ભયજીથી રગ્ન ઔમાું એટરા થઔી ત્તભરઔતભાંથી બાખ ન અલાન ત્તનણટમ રઇને
ધુત્ઔાયીઔાઢમનેએચીક્માયે માચુ ં લીનેજોલાણનઅવ્માંઔેત્તશ્વનજીલેચેઔે
ચી.....?!
ભટાબાઇએત્તભરઔત–ૈવા–દય–દાખીનાફધું છડાલીરીધું.ને શલે
જમાયે  ફા–ફાુજીનીવેલાઔયલાનવભમઅવ્મત્માયે  વંફંધઔાીનાંખ્મ.ભટાં બાબીનાં
લકાણઔયતીથાઔતીનશતીએલીફા,શલેત્તળલાનીનાળયણેઅલીચેચતાંએનીઔડત
છુ !ત્તશ્વનફા–ફાુજીનાઅવ્માફાદકુળથલાને ફદરે ખભખીનીભાં વયીડ્ને
એનાભનબાલએનીઅંકભાં ને લતટનભાં ત્તળલાનીજોઇયશીશતી.ફા–ફાુજીૂચે તેન
ભાત્ર ‘શાઔે ના'ભાં છછલાફઅત, વશે છણઈભઔનફતાલતત્તશ્વનળું ત્તલઙાયી
યહ્ચેએત્તળલાનીાયકીખઇશતી.
યાત્રેવૂતીલેાત્તળલાનીએછલાતનીળરૂઅતઔયતાંઔહ્ું:‘ફા–ફાુજીઅવ્માં
ચેએટરેગયઔેટરુંબયે રુંબયે રુંરાખે ચે.શલેતભાયે ણવયવઔંનીખાભ–ગયનીલાત
થળેને.....'
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લાતને ડધેથીછઔાતાં ત્તશ્વને યઔીયાકેરડૂભફશાયઅલીખમ ‘ભાયે 
એલીસ્લાથીઔંનીનીઔઇછરૂયનથી.શંુ  એઔરે શાથે ણભાયીએઔરતાલેંઢાયીળઔુ ં એભ
ચુ .ં ભટાબાઇએધક્કભામોએટરેત્તશ્વનમાદઅવ્મ.ણએશે રાંત્તશ્વનક્માંશત?
ત્તભરઔતભાં બાખઅતીલેા, દાખીનાનાબાખલેાત્તશ્વનનદેકામ.શલે ફધીફાછુ થી
ગેયામાં એટરે ત્તશ્વનમાદઅવ્મ.ેરીભાલતય–ઔભાલતયલાીઔશે લતણએભણે ત
કટીાડી.ત્તળલાની, તાયે  ણકટીદડધાભઔયલાનીઔે કઙાટ ઔયલાનીઔઇછરૂયતનથી.
લડીરલડીરણંબૂરીજામતવંતાનક્માંવુધીવશનઔયતાંયશે લાના?'

‘ત્તશ્વન, ઉંભયરામઔભાણવનાં ભનભાં ગણાં બમ, ગણાવાયા નયવાત્તલઙાય,
વંફંધવાભેનાપ્રશ્ન, નાદુયસ્તસ્લાસ્થ્મ, તન–ભનનીત્તનફટતા, એઔવાથે ઔાભઔયતાં શમ
ચે ને એવભમે એભને છરૂયશમચે પ્રેભની, શં ૂપની, અસ્થાની,તીઔાંણાંનીવુખંધની,
ત્તલશ્વાવનીનેવરાભતીનીનેએફધુંછફા–ફાુજીનેભાત્રનેભાત્રઅણેછએટરેઔે
એભનું તીઔુ ં રશીછઅીળઔે.ને ત્તશ્વનએત્તલશ્વાવે, એ,શીંપ્રથભતાયીાવે
ને ફીજાિભે ભાયીાવે અવ્માં ચે.ભાયીાવેનીેક્ષાનપે તવશનઔયીરેળે ણ
તાયાતયપનીથડીણફેરૂકીઔે ખેયલતટનએવશનનઔયીળઔળે.ભાટે ઔારે વલાયથી
તાયે તાયાંલતટનભાંતીઔાંણાંનસ્ળટઅલડળે.....'

‘ત્તળલાની, ભારુંલતટનતઔદાઙશંુ ફદરીળઔીળ, ણતાયીવાભેજોછયાછેટરું
કયાફલતટનઔયળેતશંુ ....'

‘તશંુ  ઙરાલીરઇળ!...ત્તળલાનીનું હૃદમગણં ભટું ચે.ત્તશ્વન, પ્રેભનીવાભે ત
શાડ ણ જૂઔી છતા શમ ચે, થ્થય ીખી છતા શમ ચે, ત અ ત ભાલતય ચે.
ત્તશ્વન,ઔારે ફયે  ફા–ફાુજીને શૉત્તસ્
 ટરરઇને છઇળ.ભેં એૉઆન્ટભેન્ટણરઇરીધી
ચે.ફવત્તશ્વન, બખલાનઔયે  ને ફાુજીશીંયશીને ત્તફરઔુ રવાજાનયલાથઇજામ.ને
ફાનાં ગૂંટણઈયણશંુ  ઔારથીભારીળને ળેઔઔયલાનું ઙારુ ઔયીળ.ત્તફઙાયાં ઙારતી
લેાંઔેલાંકડખ
ં ાતાંશમચે.....'
ત્તશ્વનફરેતણળુંફરે?ત્તળલાનીનુંપ્રાત્તનંખ...ચીૂચલુંછળુ?
ં !
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ભાતયનો પ્રેભ
ત્તળલાનીફીજાહદલવનીતળાાભાંયજાભૂઔીનેછઅલીશતી.રખબખડધ
હદલવતશૉત્તસ્
 ટરભાં છૂયથમ.શૉત્તસ્
 ટરભાં ભડું થળે તફા–ફાુજીને બૂકરાખળે,
એભ ત્તલઙાયી એણે નાસ્તા–ાણી ણ વાથે છ રીધાં શતાં. બ્રડ, મૂહયન, એક્વ–યે ,
વનગ્રાપી, ઔાહડટમરૉત્તછ છેલા ત્તલબાખભાં રાંફી રાઇન શતી, એટરે ફધું તાલીને ગયે 
અલતાંઅલતાંફેલાખીખમા.
ફે લાગ્મે ગયે  શોંચ્માં ત્માયે  ત્તશ્વનછભીને યલાયીખમશતને ખંખુફાઇ
યવડાનીવપાઇભાં રાગ્માશતાં.ફા–ફાુજીને જોતાં છએણે ખંખુફાઇને ાણીરાલલાફૂભ
ાડી. ‘ફાુજી, ફશુ લાય રાખી, તભને ત લશે રા છભલાની ટેલ ચે, એટરે ભને ક્માયની
તભાયીહપઔયશતી.'

‘ત્તશ્વન ફેટા, અછે શંુ  ત્તળલાનીથી કયે કય કૂફ છ પ્રવન્ન ચુ .ં  ભને ફયાફય
ત્તખમાય લાગ્મે છભલાનું જોઇએ, એ ત્તળલાની જાણતી શતી એટરે એણે ગયે થી રીધેરાં
થેરાં–ળાઔ–ભુયબ્ફ–દશીંકાલાનીભજાડીખઇ.એણેભસ્ઔે ઉઠીનેઅકીયવઇક્માયે 
તૈમાયઔયીતે ભને તકફયણનશીંડી. ‘ત્તશ્વનભાટે ણયવઇતૈમાયઔયીઢાંઔીને
અલીચુ ,ં ફાુજીત્તઙંતાઔયળનશીં’એભઔશે તાછભનેઠડં ઔલીખઇ.
કયે કયત્તળલાનીદીઔયાભાટે અછે ભને ખોયલનીરાખણીથઇઅલીચે.ઔેટરા
ભયઙે રડે ચે એઔરે શાથે ને ચતાં શંભેળાપ્રવન્ન....શંભેળફીજાભાટે ઔંઇઔઔયીપીટલા
તૈમાય...'
ત્તળલાની અ લાતઙીત દયત્તભમાન ફા–ફાુજીની થાી તૈમાય ઔયી ફશાય રઇ
અલી. ટી.લી. ઙારુ ઔયી વપા ઈય ફેવી અયાભથી છભલા ભાટે ફા–ફાુજીને છણાલી
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પટાપટહટૉઇઈયથાીતેભછાણીને ફાુજીનીદલાવુધ્ધાંશાછયઔયતાંએફરી,

‘ફાુજી, છમમા ફાદઅછે અદલાતભાયે  રેલાનીચે ને ફાભાટે ણળત્તક્તનીતેભછ
ગૂંટણના દુઃકાલાની દલા રઇ યાકી ચે, છે અછથી રેલાની ચે ને ભને ૉઆન્ટ દફાલતાં
ણઅલડે ચે છે શંુ  યાતે વૂતાશે રાં ભાત્તરળનીવાથે વાથે દફાલીઅીળ.છેથીતભને
ફંનેનેથડાહદલવભાંછદયે ઔપ્રઔાયનાળયીયનાદુઃકાલાભાંયાશતથઇછળે.'

‘ત્તળલાની ફેટા, જા શે રાં તાયી થાી રઇ અલ, અછે અણે વાથે ફેવીને
કાઇળું.'

‘નશીંફાુજી, શંુ તભનેખયભઔયીનેીયવીળ...નેચીકાઇળ...'
‘નશીંત્તળલાની, તેંનાસ્તણનથીઔમો...નેઅભાયશુઔભચે.તુંનશીંઅલે
તશંુ ણઅફેઠ.' ત્તળલાનીફાુજીનીજીદવાભેશાયીખઇ.
ત્તશ્વન તેભ છ ખંખુફાઇની અંકભાં શટના ફે ભતી ઙભઔી ઉઠમાં . ખંખુફાઇ
તયતછત્તળલાનીભાટે બયે રું બાણં રઇ શાછય થઇખઇ.ત્તળલાનીનીઅંકભાં જજત્તમાં
ડઔામાં.એશટત્તલબયફનીખઇ, ણત્માં છફાુજીએત્તળલાનીતયપશાથરંફાલીએઔ
ઔલયએનાશાથભાં ભૂઔતાં ફલ્માં : ‘ત્તળલાનીરે.. પૂરનશીંતપૂરનીાંકડી...છે તને તું
શે રીલાયખાભભલાઅલીત્માયે અલાનુંશતું, તેતારુંળુઔનનુંઔલયઅછેઅળીલાટદરૂે
અુંચુ ં !' ત્તળલાનીતઉબાથઇનેફંનેનાઅળીલાટદભેલીનેધન્મફનીખઇ.
વાંછની યવઇ ને અલતી ઔારે ભવઔે ળું યાંધલું ? ને એની તૈમાયી
ઔયલાભાંયાતનાઅઠક્માયે લાગ્માતેકફયણનડી..અછેતયજારીધી, ણતાના
ભાટે તએણે છયાછેટરણવભમપાવ્મનશત.યાતે અઠલાગ્મે ફધાંને છભાડીઔયી
એવીધીફા–ફાુજીનાખે ભાત્તરળઔયીશાથખનાં આન્ટદફાલલાફેઠી.ભાત્તરળઔયતી
લેા ફાુજી વાથે ભનબયીને લાત ઔયી. ફા વાથે ણ લાત ઔયલા પ્રમત્ન ઔમો, ણ ફા
ીખ્માં નશીં. ણ એભના ભોનભાં તેભ છ ભુક ઈયની પ્રળંવા એભની અંકભાં ડઔાતી
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ત્તળલાનીજોઇળઔીશતી.એનાપ્રમત્નધીયે ધીયે યંખરાલીયહ્ાશતા, એનીએનેકુળીશતી.
એવૂલાશોંઙીત્માયે યાત્તત્રનાદવલાખીખમાશતા.ત્તશ્વનએનીયાશજોઇનેછફેઠશત.
ત્તળલાનીના પ્રલેળતાં છ એ ફલ્મ, ‘શલે ત્તશ્વનને વેઔન્ડ ત્તવહટજન ફનાલી દેલાન આયાદ
શમ, તખાઈથીછણાલીદેજો.'

‘ભાલતયનપ્રેભભેલલાભાટે તશંુ  ઔંઇણઔયલાતૈમાયચુ ,ં ને એભઔયલાં
છતાંએનારાડરાનેઔદાઙબૂરીણછલામ , વભજમાત્તભ. ત્તશ્વનભશે તા !'

‘શ !શલેતત્તળલાનીભશે તાનાબાલલધીખમાકરુંને ?'
‘લધ્માતકયા, ણત્તશ્વનભશે તાછેટરાતઔદાઙ...ક્માયે મનશીંલધે, એટરે
ત્તનત્તશ્ચત યશીને ભને વેલા ઔયલાન ભઔ અલ, વભજમા ? ને શલે વેઔન્ડ ત્તવહટજન
તભાયલાય, રાલતભાયાખનું ભાત્તરળઔયલાનું ફાઔીચે, ઔારે ણયશીખમું શતું.' એભ
ઔશે તાંભાંતએણેભાત્તરળનીફૉટરકરીભાત્તરળઙારુણઔયીદીધું.

‘ત્તળલાનીતું વતતફેત્રણહદલવથીદડધાભઔયે  ચે, અછે ભારું ભાત્તરળઔયલાનું
યશે લાદે ને છરદીવૂઇજા.અટરીફધીદડધાભઔયલાભાં ક્માંઔતાયીતત્તફમતરથડી
છળેતગયનુંઅકુંતંત્રકયલાઇછળે.'

‘ત્તશ્વન, તાનાંની વેલા ઔયલાન થાઔ લી ઔેલ ? ત્તશ્વન, અછે ફા–
ફાુજીનાં ખે ભાત્તરળઔયતીલેાએભનીઅંકભાંથીનીતયતપ્રેભભેં નુબવ્મને શંુ 
જાણે ઙાનઔછનાથભાંથીવનાથથઇઉઠી. ‘ફાબરે અછે ઔંઇફલ્માનથી, ણતું
જોછે;એઔહદલવએભનેએનાખેરખાલળેનેએહદલવઔદાઙભાયવોથીલધુવભૃધ્ધ 
હદલવશળેનેશંુ દુત્તનમાનીવોથીલધુધત્તનઔષ્ડી!'

‘ત્તળલાની, શંુ  ત કુયળીભાં ફેવીને ભાત્ર એઔ છ પ્રાથટના ઔરું ચુ ં ઔે, ત્તળલાનીને
દુત્તનમાનીતભાભેતભાભકુળીભ.'
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‘તાયી પ્રાથટના પી યશી શમ એભ ભને રાખી યહ્ું ચે. ત્તશ્વન, શલે ભેં ઔયે રી
પ્રાથટનાણથડાવભમભાંપળેએલીભનેકાતયીચે.
ત્તશ્વન, અછે ત ેરાં ફાઔની ભાત્ર કત્તલત્તધ ઔયીને છ ભેં ગયે  ભઔરી
અપ્માં, ણ ચી ક્માંમ વુધી જીલ ઔઙલામા ઔમો. થડુઔં  એભને બણાવ્મું શત ત વારું
થાત.'

‘ત્તળલાનીઅછેફા–ફાુજીનીવયબયાઔયલાભાંતાયીાવેવભમછક્માંફચ્મ
ઔે, તું એભને બણાલી ળઔે ? લવલવ ઔયલ યશે લા દે શલે. ઔારે ખંખુફાઇનાં ફાઔ ણ
અલલાનાંચે;એફધાંનેવાથેછબણાલલાનુંળરૂઔયછેનેશા, શંુ ણકુયળીયફેવીને
ખત્તણત–ત્તલજ્ઞાનઔયાલીળ, તું કારીઙાયબાાને વભજાત્તલદ્યાઔયાલછે.ભાયણવભમ
અયીતેવાયથળેનેતનેથડીભદદણથળે.'
વલાયે  4.00લાગ્મે ઉઠલાનઍરાભટ વેટઔયીવૂલાઔત્તળળઔયીણબૂતઔા ,
લતટભાનનેબત્તલષ્મનાત્તત્રલેણીવંખભેએનેઊંગલાનછદીધી.ઙાયલાગ્મેઍરાભટલાખેએ
શે રાંછઉઠીનેએણેનાશીધઇનેયવઇભાંડીણદીધી.

●

અનુક્રમણિકા

http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

116

27

અખફાયોએ લુું છાપમુું ?
ઔારેસ્ઔૂરભાંફનેરીગટનાંખે કફાયએળુંળુંચાપ્મુંએલાંઙલાએઈત્વુઔ
શતી. ચ લાગ્મે યવાભાં કફાય પેં ઔામાં. એ દડી. ને કફાય કરી જોલા રાખી.
સ્ઔૂરનાપટાવાથે ત્તપ્રત્તન્વાર, તેભછત્તભ.યાછનને ળાાભાં ગટેરીતભાભગટનાંખે
વત્તલસ્તાયચામું શતું.છે છે ફાઔત્તભ.યાછનતેભછત્તભ.ખુિાનીઅઔયીવજાનબખ
ફન્માં શતાં એ ફાઔ તેભ છ લારીનાં ત્તનલેદન પટ વાથે ચામાં શતાં . દડધાભભાં
ઔઙડામેરાં નાનાં બૂરઔાં તેભછ તેભનાં લારીનાં ત્તનલેદનણચામાં શતાં . ળાાભાંથી
ચૂ ટમાફાદશૉત્તસ્
 ટરછતીઅલીળ.બરે અફાઔભાયાલખટનાં નથીણએઔત્તળક્ષઔ
તયીઔેભાયે તછલુંછયહ્ું.
એણે ત્તશ્વનને ઉઠાડ્.વ્શીરઙૅયઈયફેવાડીત્તનત્મઔભટ ઔયાલીચાાં લાંઙલા
અપ્માં ને હટૉમઈયએનાં ઙા–દૂધ, નાસ્ત, ાણીતેભછદલાશાછયઔમાું.ત્માં છ
ગહડમાભાં વાત લાગ્માન ડઔં  લાખી ઉઠમ. વાત–લીવે ભડાભાં ભડું શોંઙલાનું. એટરે
ત્તશ્વનનેફા–ફાુજીનેછભાડલાનીછલાફદાયીવોંીએણેઉંફયફશાયછલાખઈાડમ.

‘વાઙલીને છછે ફેટા !' ાચથી લાછ અવ્મ ને એણે ાચ જોમું.
ફાુજીઉઠીનેફાયણાંવુધીઅલીશોંચ્માશતાં.

‘ખુડ ભૉત્તનખ
ું  ફાુજી. ફાુજી, શંુ સ્ઔૂરે જાઉં ચુ .ં  યવઇ તેભ છ ખયભ નાસ્ત
ડાઆનીંખટૅફરઈયયાખ્મચેતભેનેફાળાંત્તતથીછભજો.'
અકે યસ્તે ફાુજીએ અેરી બાલબીની ત્તલદામના લાત્વલ્મવબય ળબ્દ
:‘વાઙલીને છછે ફેટા!' થડામાઔમાટ.ગણાભહશનાચીજાણે ઔઇતીઔુ ં ઔશીળઔામ
એલી વ્મત્તક્તભી એનાં દઔેયા અનંદ વાથે યસ્ત ક્માં ઔાઇ ખમ ને સ્ઔૂરભાં પ્રલેળી
ે ું ાહઔુંખ ને લખટકંડની ફાયીના
ઙૂઔી શતી એન ખ્માર ણ ન યહ્. ણ ત્માં છ તૂટર
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ે ાઔાઙતયપનછયડતાં છએપયીલાસ્તત્તલઔબોંમઈયઅલીખઇ.ત્તળક્ષઔવાભે ઔે
તૂટર
ન્મ વાભે ખભે તેટર લાંધ શમ , ણ છે ળાાભાંથી ચાત્રને ત્તળક્ષણ ભે એ ળાાની
ભાર–ત્તભરઔતનેઅયીતેનુઔવાનતનછશોંઙાડીળઔામ.સ્ઔૂટયાઔટઔયીવશે છઅખ
લધીત્માંવાભેનીઔૉરેછનાસ્ટડૂ ન્ટ્વએઔફીજાંનેતાીઅીનેશવતાંશતાં.

‘જોમું, એઔ થ્થય ભેં ેરી ફાયી ઈય ભામો ને ધડાભ દઇને ફાયીન
ઔચ્ઙયગાણ નીઔી ખમ ને ફીજાને ણ પ્રેયણા ભી તે નપાભાં !' ત્માં ફીજો તયત છ
ખોયલરેતશમતેભફલ્મ: ‘તાયાભાંથીપ્રેયણાભેં રીધીચીતૂચલું છળું...?' અકી
ટઔીભટેભટેથીશવીઉઠીનેએવાથેછત્તળલાનીએએનુણ્મપ્રઔઠારલીદીધ.

‘ઔૉરેછભાંખમાએટરેાંકઅલીખઇ?ુષ્ઔય,તુંતઅછળાાનત્તલદ્યાથી
ને નયે ળ તું ણ, અ અત્તળ, જોખરેઔય, યે ળભલાા, ખાંધી... તભે ફધા છ ત અ
ળાાનાભઔાનભાં બણેરા.અભઔાનનીચામાભાં ફેવીને જ્ઞાનભેલેરું.ધયણફાયવુધીનું
ત્તળક્ષણતભને અળાાએ અેરું ને છેણે તભને જ્ઞાન–ત્તલજ્ઞાનઈયાંતતભારું ફાણ
વુઁલામુું, એછળાાનાં ભઔાનને નુઔવાનશોંઙડાતાં તભને છયામવંઔઙનથમ ? નક્કી
ભાયાંત્તળક્ષણભાંછઔંઇઔકાભીથલાતભાયાંત્તળક્ષઔત્લભાંછકાભી, નશીંતયફાઔ
તાનીછળાાઈયથ્થયઔઇયીતેઈખાભે?'
નયે ળશાથજોડતફરીઉઠમ: ‘ટીઙય, ભાયલાંધયાછનવયવાભે ચે.
ટીઙય, તભને કફયનથીએભણે ભને ત્તલનાઔાયણે ણઔેટરીલાયભામાટ ચે ને તે ણ
વટીએવટીએ!ટીઙય,ભારું ભાથું ણબીંતભાં ચાડમું ચે.ઔરાઔનઔરાઔલાંઔાણ
લા્માં ચે. ટીઙય, અઙામટને પહયમાદ ઔયી ત અઙામટ ખુિાએ ણ ભને છ ઔવૂયલાય
ખણીનેભનેઑહપવભાંુષ્ઔભામાટશતા.' ધીયખંબીયનેશંભેળનઠાલઔત્તફભરખાંધી
ણવાલનજીઔઅલીનેઔાનભાંફરતશમએભફલ્મ:‘ટીઙય, ભેતભનેક્માયે મઔહ્ું
નશતું, ણઅછેઔશીએચીએઔેભાયાંંગ્રેજીભાધ્મભનાંચઔયાંઈયતયાભજાણે
એભને ળલાંધશળે તે નાનીનાનીબૂરભાં ણવહ્એલીવજાને યછનઙાવવ
રૂત્તમા દંડ યાછન વય ઈગયાલતા શતા ને અઙામટને એ લાત ઔયી ત ઔશે  ‘યાછન,
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ઈગયાલ...ઈગયાલ...એફધાં ંગ્રેછનીરાદનાં ફાાાવે કૂફૈવાચે !ટમૂળનભાં
ેવોકઙે ચે તથડાસ્ઔૂરાચણકઙે.' ટીઙય, ભે તએફંનેને વશનઔયીરીધા
ણ, શલેભાયાછૂ ત્તનમયનેએલન્મામથામતેઔેભવશનથામ? ન્મામવાભેરડલાનું,
ચેલ્લીક્ષણવુધીરડતઅલાનુંતતભેછળીકવ્મુંશતુંનેશલેતભેછભાયલાંઔઔાઢ
ચ?'

‘વત્મભાટે ચેલ્લીક્ષણવુધીરડલાનીલાતભેં છતભને ળીકલાડેરી, ણવત્મ
ભાટેની રડત ભાટેન યસ્ત, વાધન ળુત્તિની લાત ણ ભેં તભને ળીકલી શતી તે ઔેભ બૂરી
ખમાં?પ્રેભથી, લાટાગાટથીણજોયસ્તનીઔીળઔતશમતથ્થયળાભાટેઈઠાલલ?
નેયશીન્મામનીલાત, તતભેન્મામનીએલાતભનેઔેભછણાલીનશતી?'

‘ટીઙય...ઔાયણઔે, ત્માયે ....તભે તેભછત્તશ્વનવયણભુવીફતભાં શતાં....
નેચીત્તશ્વનવયે ઙાનઔયાજીનાભુંઅપ્મું....નેએભનીભાંદખી...ટીઙય, ભેતભને
તભાયા એ ઔયા ઔાભાં ભાયી લેદના લણટલીને તભાયી ીડાભાં લધાય ઔયલા ભાંખતા
નશતા.ફાઔીભને તકાતયીશતીઔે, તભે છઅભાંથીઔઇઔયસ્તઔાઢીળઔળ.ટીઙય,
લીઅયલેયીવૉયી, ભનેભાપઔયીદ.ભાયીબૂરભેઔફૂરીએચીએ.ટીઙયપ્રીજ!'

‘.. ઔે. .. ઔે. ઇટ્વ ઑર યાઇટ, તભને એઔ ળયતે ભાપ ઔરું ચુ ં ઔે, ભને
જમાયે તભાયીછરૂયડળેત્માયે ફરાલીળ.અલળને?'

‘એનીટાઆભટીઙય, એનીટાઆભ.લયપ્રેજય, ટીઙય!'
ટીઙય  શલે ત્તશ્વન વયને ઔેભ ચે ? ભે એભને ભલા તભાયા ગયે  અલી
ળઔીએ?'

‘શ, સ્મૉય.તભે ખભે ત્માયે  ભાયાગયે  અલીળઔચ.' ળાાનગંટયણક્મ
નેત્તળલાનીસ્ટાપરૂભતયપદડી.
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‘ઔેટરાં ભટાં થઇ ખમાં ચે, અ ખઇઔારના ભાયા નાનાં ટાફહયમાં છેને શંુ 
બણાલતીશતી, તેઅછેભનેબણાલેચે!!ણત્તળલાનીભશે તા, ત્તળક્ષણનેત્તળક્ષઔફન્નેભાં
ક્માંઔનેક્માંઔતઔઙાળયશીછખઇચે, નહશતયઅલીગટનાતેઔંઇગટતીશળે?'

‘આતનીળત્તક્તશભેંદેનાદાતા, ભનઔાત્તલશ્વાવઔભજોયશના...'પ્રાથટનાખાલાની
ળરૂઅત ઔયી, ણ ભનન ત્તલશ્વાવ ડખભખી યહ્ શત તેનું ળું ? ત્તલદ્યાથીનાં ફદરાતાં
છતાં ત્તલઙાય, લરણ ને લાણીલતટન તયપ ફયાફય ધ્માન ન ામું ત ઔદાઙ અખ
છતાં અછફાઔત્તલદ્રશીફનીજામતનલાઇનશીં.ત્તળક્ષઔાવે તવલાુંખીત્તલઔાવનું
બાથું ચે, જ્ઞાનરૂી જમત્તત ચે, પ્રેભરૂી ત્તલશ્વાવની ટેઔણરાઔડી ચે, જ્ઞાન–ત્તલજ્ઞાન ત્તલઔાવની
ઔેડીચે.દીગટ વૂક્ષ્ભદૃત્તષ્ટચે ચીએણે વટીનવશાયળાભાટે રેલજોઇએ ?!ત્તલદ્યાથી
ઔઇવજાાભેરાભુછહયભઔેઔેદીથડાચે? એતઅલતીઔારનીત્તલઔાવનીહદળાનાંભુક્ત
ત્તલશયતાં ંકીચે.ફવ, ત્તળક્ષઔે તજ્ઞાનની, વાયાઔાભની, વત્માવત્મનીઅલનાયાલનલા
ડઔાયની તેભ છ વંલેદનળીર વુભાનલ ફનલાની એયણે ઙડાલી , ઔંડાયી, ગાટ અી,
અઔાયી ને ત્તલઙાયતાં ઔયીને ભુક્તખખનભાં તાની ાંકે ને અંકે ઉડતાં ઔયલાનાં ચે,
રક્ષ્મને ાયાડતાં ઔયલાનાં ચે ને એભઔયલાભાં વટીઔે ચીદંડલચ્ઙે ક્માં અલે ચે ?
ભીણ વયીકા, ઔુ ભા ચડને ત છેભ લા તેભ લે... એને ત છરૂય ચે પ્રેભની, શં ૂપની,
ત્તલશ્વાવની, ધયતની ને એઔ વાઙા ભાીની... ણ ત્તભ. યાછન છેલા ભાીન પાર
લધતછળે...ને ઈયત્તભ.ખુિાનાછેલાચાલયનાયાકટીલાતને વનાયાણપૂરતા
પારતા યશે ળે ત અલતીઔારે ઉખનાય પપૂરન ફખીઙ ઔેલ શળે તે ત બખલાન છ
જાણે.અફધુંઔઇનેઔઇયીતેટઔાલલુંછયહ્ું.ફખાડનેતેણત્તળક્ષણભાં...ઔેલીયીતે
ઙરાલીળઔામ?
●

અનુક્રમણિકા
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ટરસ્ટી ભુંડશની ભીવટુંગ
પ્રથભતાવભાંખુછયાતીબણાલતા....

‘યવશીનધયાથઇચે, દમાશીનથમનૃ,
નશીંતનાફનેઅલું, ફરીભાતાપયીયડી.'

‘ગ્રાભભાતા' ઔત્તલતાઅછનાવંદબટભાં ણશજીએટરીછવાેક્ષચે.કાટરે છ
ભટી કડ, ભાીની દાનતભાં છ કટ; ચી ફાઔને ણ ળું ઔશે લું ? ઔત્તલતા બણાલતાં
બણાલતાં ત્તળલાનીની અંકભાંથી એઔી વાથે ઔરુણા, અદ્રટતા તેભ છ પ્રઔ વતત નીતયતાં
યહ્ાં. ક્માયે  ગંટ લાગ્મ, તાવ ફદરામ તે ણ કફય ન ડી. ફશાય ત્તલનાળ ક્માયન
ઉબ યશીને ત્તળલાનીની સ્કત્તરત લાક્ધાયાને વાંબત યહ્. ત્તળલાની ઔેટરું વયવ
યવદળટન ઔયાલે ચે ને અકા લખટનાં ફાઔ ણ ઔેટરાં બાલત્તલબય થઇને એઔત્તઙિે,
ત્તનષ્રઔ ફનીને વાંબી યહ્ાં ચે ંતે એણે ઈવંશાય ઔયતાં ઔહ્ું : ‘ફાઔ, જમાયે  ણ
ઔઇ ગટના ફને ચે, ત્માયે  એનાં ભૂ વુધી શોંઙી ચી છ અણે અણ ભત ફાંધલ
જોઇએ. ફીજાનાં ઔશે લાથી ઔે ઈયચલ્લા જોલાથી ક્માયે મ વાઙ–ઔાઙ ાયકી ળઔતાં નથી
શતાં.ઔઇત્તવસ્ટભફખડે ચે, ઔઇભળીનઔે ભાનલકટઔામચે તઔેભકટઔામું ચે એની
તરસ્ળીતાવથલીછજોઇએ.ભૂવુધીછલું છજોઇએ.જમાયે  વ્મહઔતફધીછઔુ ંહઠત
ગ્રંત્તથથીભુક્તથઇનેતાનાભનથી, હૃદમથીત્તલઙાયે ચેઔેભાલછતઔયે ચે,ત્માયે છએનાં
વુપ પ્રાિ થતાં શમ ચે. છયા છેટર સ્લાથટ ઔે કટી ગ્રંત્તથ ભાણવને ભાણવભાંથી દાનલ
ફનાલલાૂયતીથઇડેચે.'
યાજાએ છયા છેટરી દાનત ળું ફખાડી ઔે, ખયીફ કેડતૂ ની ળેયડીભાંથી યવ
નીઔલ છ ફંધ થઇ ખમ ! અ એઔ નાનઔડું ઈદાશયણ છ અણી ઔેટરી ફધી નલી
હદળા કરી અે ચે. ભાત્ર દુષ્ઔૃત્મ છ નશીં, દુત્તલટઙાય ણ ફીજાના તેભ છ તાના
જીલનનેામભારઔયલાૂયતુંફનીયશે ચે.
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અલખટભાંફીજોતાવત્તલનાળનશત.ત્તળલાનીનીલા્ ધાયાયથીાભીખમ
શતઔેળાાભાંફનેરીદુગટટનાએત્તળલાનીનેવોથીલધુશઙભઙાલીનાંકીચે.
દયે ઔે દયે ઔ વૂક્ષ્ભભાં વૂક્ષ્ભ ગટના ણ ત્તળલાનીને સ્ળે ચે, ઔદાઙ એઔ વાઙા
ત્તળક્ષઔનાં અ છ રક્ષણ શઇ ળઔે. અલા નેઔ ત્તલઙાય ફશાય ઉબાં ઉબાં ત્તલનાળને
અલતાયહ્ા.એને ત્તળલાનીભાટે નેઔખણં ભાનલધીખમું શતું.ત્તળલાનીનાઔેટરાફધાયંખ
ચે!ઔદાઙત્તળલાનીનેકલાભાંતએઔછન્ભાયમચડે.ઔઇત્તભટ્ટીભાંથીઇશ્વયે એને
ગડીશળે?
ફાઔવાથેફાઔફનતી, લૃિવાથેશં ૂપાુંલતટનઔયતીનેવભલમસ્ઔવાથે
ત્તભત્રતા ણ ત્તનબાલી જાણતી. ભાનલીનું ભન ભાતાં ણ એને છેટરું અલડે એટરું ઔદાઙ
ઔઇનેનાઅલડે.
એટરાભાં છ ધનીયાભ નહટવ રઇને અવ્મ. લખટની ફશાય નીઔતાં છ
ત્તળલાનીને ત્તલનાળ તેભ છ ધનીયાભન બેટ થમ. ‘ત્તળલાની, અછે ળાા ચૂ ટમા ફાદ
ભીહટખ
ં  ચે, એટરે ફીજા ફે–ત્રણ ઔરાઔનું અંધણ ાઔુ ં. હયવેવભાં ત્તશ્વનને પન ઔયીને
છણાલીદેછ,ે નહશતયત્તઙંતાઔયળે.'
હયવેવ ચી ત ટરસ્ટીભંડની ખાડીની ત્તઙત્તઙમાયી વંબાલા રાખી. વાત–
અઠઔૉરેછનાઅઙામટ તેભછટરસ્ટીતેભછત્તવસ્ટયઔન્વન્ડ,ટ ળાાનાઅઙામટ તેભ
છટરસ્ટીણઅલલાળરૂથઇખમાશતા.ચેલ્લાતાવફાદત્તભ.ખુિાએભાઇઔયથી
દયે ઔને વબાકંડભાં અલલાની જાશે યાત ઔયલા ભાંડી. નહટવ પયી શતી ચતાં એઔની એઔ
જાશે યાતએણે દળલાયઔમે યાકી.તાનું શલાણં, તાનીશાછયીને ‘શંુ  ઔંઇઔચુ 'ં ન
ગભંડભાઆઔઈયણચરઔાઇઅલતશત.
ે  ઈય ટરસ્ટી ભંડની શય ને નીઙે કુયળી ઈય ત્તળક્ષઔ તેભ છ
સ્ટછ
ઔૉરેછના પ્રપે વયથી વબાકંડ બયાઇ ખમ શત. ટરસ્ટના પ્રભુકે ખઇ ઔારે ફનેરી દુગટટના
ંખે કેદ વ્મક્ત ઔમો. વબાકંડભાં ત્તળક્ષઔ ધીભે ધીભે ંદયંદય ઙઙાટ ઔયી યહ્ા શતા.
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એટરાભાં ફીજાટરસ્ટીઉબાથઇને ઔશે લારાગ્મા: ‘ત્તળક્ષઔએફાઔને ઔઇણપ્રઔાયની
ળાયીહયઔત્તળક્ષાઔયલીજોઇએનશીં, તેભછએલું ઔડઔત્તળસ્તઔે દભનણઔયલુંનશીં.ત્તળક્ષા
ઔયનાયઔેચીત્તલદ્યાથીવાથેખેયલતટનઔયનાયનેઅણેશલેચીઙરાલીળુંનશીં.'
એઔત્તળક્ષઔાચથીછયાભટાલૉલ્મુભે ફલ્મ: ‘ચીનીલાતચી, શભણાં
છેણે ત્તળક્ષાઔયીચે, એને ઔેભચાલયલાભાં અલે ચે ? ળું એટરસ્ટીનદીઔયચે તે ભાટે ?
નેવાથેત્તભ.ખુિાણવંડલામાચેભાટે? અભભગભળાભાટેફરચ? નાભદઇને
લાતઔય.છે ત્તળક્ષઔકટું ઔયે  ચે એને મગ્મવજાઔય.ફીજાફધાત્તનયયાધીત્તળક્ષઔને
ફાનભાંરેલાથીળુંલલાનુંચે?

‘ફયાફયચે...ફયાફયચે...છેનયાધશમએનેઉબાઔયીનેઔેભઔશે લાતું
નથી ?' ધીયે  ધીયે  લાતનું લતેવય થલા ભાંડમું. ત્તભ. ખુિાએ પયી ભાઇઔ શાથભાં રઇ રીધું
ને ઈગ્રતેભછતચડીબાાભાં ફયાડલું ળરૂઔયીદીધું.‘અભાચથીઔણફરે ચે ?
ટરસ્ટી જમાયે  ઔંઇઔ ઔશે તા શમ ત્માયે  અભ ંદયંદય લાત ઔયલું ળું ત્તળક્ષઔને ળબે ચે
કરું? તભને જો વબાભાં ઔેભ ફેવલું એ ળીકલલું ડતું શમ ત ચી તભે ત્તલદ્યાથીને ળું
ળીકલલાના ?' ાચથીએઔટાલાફલ્મ: ‘અઙામટને છશે રાં ટરત્તે નંખઅલાછેલી
ચે',ને એવાંબતાં છાચરીશયભાં ફેઠર
ે ાત્તળક્ષઔતેભછપ્રપે વયશવીડમાં.
ત્તભ.ખુિાછે ઔંઇફરલાછતાશતાએનીત્તલરુિએલાં ઔટાક્ષમુક્તલાક્ફાણચૂ ટતાં શતાં ઔે
ંતે ટરસ્ટીયાભાનંદજીએભાઇઔશાથભાં રીધું, એથીવશુ ળાંતથઇખમાં.યાભાનંદજીનીએઔ
તટસ્થતેભછત્તલશ્વાવાત્રટરસ્ટીતયીઔેનીઅકાસ્ટપાભાંચાશતી.વશુએભનેભાનથીજોતાં
નેભાનણઅતાં.
યાભાનંદજીએઉબાથઇનેઔહ્ું: ‘વાયસ્લતત્તભત્ર, શંુ શીંથીબાણઅલાન
નથી, ણશંુ  શીંથીતભાયઅબાયભાનલાઉબથમચુ .ં ખઇઔારનાફનાલલકતે તભે
વશુએવાથે ભીને છે યીતે હયત્તસ્થત્તતવંબાીરીધીને અછે ણફાઔને વંબાી
રીધાંએફદરશંુ અવલેનઅબાયભાનુંચુ .ં ઔઇણળાાઔેઔૉરેછએનાત્તળક્ષઔતેભ
છ પ્રપે વયની ભશે નત, રખન, ત્તલિતા તેભછ ઔહટફિતા ઈય છ ત્તલઔાવ ઔયતી શમ ચે.
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એઔભાત્રટરસ્ટીઔેઅઙામટદ્વાયાળાા, ઔૉરેછવુેયેઙારીળઔેનશીં.એનાત્તલઔાવભાટેત
તભાયાછેલાવશઔામટઔયનીછરૂયશંભેળાયશે લાનીછચે.શંુ  ળાાનીત્તળસ્તતેભછત્તલઔાવ
ભાટે ળું ળુ ઔયી ળઔામ એ ંખે અનાં રેત્તકત વૂઙન ઙાશંુ  ચુ .ં  તભાયા વૂઙન કાનખી
યાકલાભાંઅલળે.
તભાયાં ત્તબપ્રામ, વૂઙન, ઈામને ભાખટદળટનલડે છવંસ્થાત્તલઔાવઔયી
ળઔે એભ ચે. ભાટે શંુ  તભાયાં વૂઙન ને ત્તબપ્રામની યાશ જોઇળ, ચી છ ઔેટરાઔ
પે યપાયઔયીળ.'
યાભાનંદજીની ઠાલઔી તેભ છ ત્તલઔાવળીર લાતને ફધાંએ તાીથી લધાલી
રીધી.ચીતઔૉરેછનાટરસ્ટીણરાંફું રાંફું ફલ્મા.એઔલાગ્માનીળરૂથમેરભીહટખ
ં 
ચેઔણાત્રણલાગ્મેતીનેએવાથેછત્તળલાનીએસ્ઔૂટયગયતયપશંઔાયીભૂક્મું.

●

અનુક્રમણિકા
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વળશનાું આુંુ
ગયે  શોંઙતા શે રાં યસ્તાભાં અલતી ફજાયભાંથી થડ ગયન યછફયછન
વાભાનરઇનેશોંઙીત્માયે ત્રણલાખીખમાશતા.ત્તશ્વનનેફાુજીતઔાખનાડેયાશ
જોઇને ફેઠા શતા. ફાુજી ગયભાં અંટા ભાયીને થાક્મા શતા. ‘ત્તળલાની ત્તફઙાયી બૂકી –
તયવીનઔયીઔયે , ગયવાઙલેઅણનેવાઙલે...ત્તશ્વન, કયે કયતાયીવંદખીભેવંદ
ઔયે રલશુ ઔયતાં નેઔખણીવાયીચે.અટરીવભછુ , ઠાલઔીતેભછવાપહદરને યખછુ 
ચઔયીતદીલરઇનેળધલાનીઔીએતણક્માંભલાનીશતી? ફાુજીનુંલાક્મૂરું
થમું ને ત્તળલાનીગયભાં દાકરથઇ.ફાુજીશયકબેયફલ્મા: ‘ફેટાવલટનીથલાની..શંુ 
શભણાંતાયીછત્તઙંતાઔયતશત.'ફાુજીએત્તળલાનીનાશાથભાંથીલછનદાયથેરારેલાશાથ
રંફાવ્મ ણ ત્તળલાની ફરી, ‘ફાુજી, ભને ત અદત ચે, લછન ઊંઙઔલાની, એટરે તભે
હપઔયળાભાટેઔયચ?'

‘ણફેટાતુંબૂકી–તયવીઅભ...'
‘ફાુજી... શંુ  ભાયી ભયજીથી ત્તળક્ષણનાં યભ વ્મલવામભાં ખઇ ચુ ં એટરે એન
લીથાઔઔેલ?'

‘ત્તળલાની, ફાુજીતાયીત્તઙંતાઔયીક્માયનાઅંટાપે યારખાલતાશતા!' ત્તશ્વને
અટરું ઔશીત્તળલાનીનાભુકઈયપયીલેરયભઅનંદનીરાત્તરભાત્તનશા્માઔયી.એને
કફયશતીઔે, ફા–ફાુજીનાતેભછભાનલભાત્રનાપ્રેભનીજંકના, ત્તળલાનીનેશંભેળાયશીચે
ને પ્રેભપ્રાત્તિભાટે તએખભે તેટરીઔુ યફાનીભાટે તૈમાયશમચે.ફાંદયનારૂભભાંથી
ફશાયઅવ્માં નશીં,ણજાખતાંછરંખઈયવૂતાંવૂતાંલાતવાંબેચેએલીત્તળલાનીને
કાતયીશતી.
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એતયતછફાાવેશોંઙીખઇને ફાતયપએઔૅઔેટધયતાંફરી: ‘ફા
યસ્તે એઔ વાડીનાં ળ રૂભભાં તભાયે  રામઔ વયવ વાડી ભી ખઇ એઔદભ વફ્ટ
ભટીહયમલ્વની ને તભને ખભતા યંખ તેભ છ જીણી હડજાઆનની ને શા, વાથે ઙીઔનનાં
બ્રાઈજીવણરેતીઅલી.વયવભૅત્તઙંખભીખમું.' ફાયાણે ફેઠાં થમાં ને યાણે
છરેતાંશમએભત્રુટઔત્રુટઔફલ્માં:‘ળીછરૂયશતીએની, ભાયીાવેતગણીવાડીચે.'

‘તે શળે ફા, ણઅતભાયાપ્રેભના પ્રતીઔરૂચે.લ્મફા, તભે કરીને ત
છુ .તભને નશીંખભળે તફદરલાનીળયતે છરાલીચુ .ં એટરે તભે પ્રીજછયાજોઇર
તવારું.'
ફાએૅઔેટકલ્મું ત્માયે  ફાુજીત્તશ્વનનીવ્શીરઙૅયકેંઙીંદયપ્રલેશ્મા.રૂભ
અકપ્રવન્નતાથીવબયફનીખમશત.ફાનઙશે યવાડીનીક્લૉત્તરટીને યંખજોઇને
પ્રવન્નથઇઉઠમશત.
એ જોઇ ત્તળલાની ફરી ઉઠી, ‘ફા, વાડી ન ખભી શમ ત ણ ઔાંઇ નશીં,
અણે વાંછે વાથે છઇને ફદરાલીઅલીળું.' ફાશે રીલાયપ્રેભથીફલ્માં : ‘ના, ત્તળલાની
એનીછરૂયનથી.તાયીવંદખીગણીવયવચે.'

‘ઔેભત્તળલાની, ફાનેછબેટઅલાની? ફાુજીનેનથીઅલાની ?'
‘નશીં ફાુજી..., એલું નથી'. એણે એના શાથભાંની ફીજી થેરીભાંથી ફે પ્મૉય
ત્તવલ્ઔનીઔપનીનેામજાભાનીજોડીઔાઢીનેફાુજીનેઅી.

‘યે  ત્તળલાની, શંુ  ત ભજાઔ ઔરું ચુ .ં  ભાયી ાવે ત ગણી ઔપની ચે. ફેટા
નાશઔળાભાટેકઙોઔમો? અઔપનીતગણીભોંગીરાખેચે.'

‘ફાુજી, બેટભાંલીભોંગુંળુંનેવસ્તુંળું ?’
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ને શાત્તશ્વન, ‘અળટટ ને ૅન્ટતાયે  ભાટે.' ત્તશ્વનતથડીલાયત્તળલાની
તયપજોઇયહ્.

‘યે !અભભનેળુંજોમાઔયે ચે? ૅઔેટકરીનેઔરયઔૉત્તભફનેળનખમમાંઔે
નશીં તે ઔશે ને !' કાભાં ભૂઔેરાં ૅઔેટ તયપ, ત ગડીઔભાં ત્તળલાની તયપ જોતાં યશે રા
ત્તશ્વનનીઅંકભાંઙભઔેરીત્તનઃવશામતાજોઇત્તળલાનીખબયાઇઉઠી.એનેતયતછખ્માર
અલીખમ.એત્તકત્તવમાણીડીખઇ ‘વૉયી, વૉયી, ત્તશ્વનઅઆએભવૉયી.પ્રીજ, ભને
ભાપઔયીદે.' એભઔશીનેએત્તશ્વનનાખઅખયડતીયડતીપવડાઇડી.એણેલશે તી
શ્રુધાયાએછૅઔેટકરીનેત્તશ્વનનેળટટ–ેન્ટનાયંખફતાવ્મા.
ત્તશ્વનનાશાથૅઔેટકરલાછેટરાણવક્ષભફન્માનશતાએલાતેત્તળલાનીનું
હૃદમ બયાઇ અવ્મું શતું ને ત્તળલાનીના રુદનને જોઇ ત્તશ્વન ણ શઙભઙી ખમ શત.
ફાુજીએલાતાલયણનીખંબીયતાને ઠાલઔાઇથીશલીઔયતાં ઔહ્ું : ‘ત્તળલાનીફેટા, ત્તનયાળ
ળાભાટે થામચે? તાયીભશે નતનેરખનછએઔહદલવત્તશ્વનનેઙારતતેભછદડત
ઔયળે' નેએવાથેછશે રીલાયફાહદરકરીનેફલ્માં:‘ત્તળલાની, અટરપ્રેભતભને
ક્માયે મઔઇએઅપ્મનથી.છેને તાનાં ભાનેરાં તે ણસ્લાથટનાં છવખાં નીઔ્માં ને તેં
તત્તનસ્લાથટપ્રેભનેરાખણીનઔળઢ્મચે.
વાંબ ચ ત્તશ્વનના ફાુ... ેરું ભારું ઔલય રાલ ને દાખીન ણ રાલ.
અભપ્રેભઔયલાનઠેઔભાત્રત્તળલાનીનછનથી, ભેણપ્રેભનીબાાજાણીએચીએ....'
ફાુજી તાની ફૅખભાંથી દાખીનાની ટરી ને ઔલય રઇને અવ્મા. ફાએ
ત્તળલાનીને તાનીાવે ફેવાડીને ટરીકરીને ફે ઔંખનને શાયઔાઢીને ત્તળલાનીને
અતાંફલ્માં:‘રેત્તળલાની, અભાયીવાવુએઅેરાંકાનદાનીઍત્તન્ટ્ ઔંખનનેભાયી
ફાએભનેરગ્નભાંશે યાલેરશાંવડીચે, છેનાઈયશલેતાયત્તધઔાયચે.
ભટી લશુ છે શક્ક ઔયીને જોશુઔભીથી વનું રઇ ખઇ એનાથી ઉરટું અછે તું
એલછફરઔેએનાથીલધુઔીભતીકાનદાનીદાખીનપ્રેભથીજીતીરઇજામચેનેએતને
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અતાંશંુ તાયાથીણલધાયે કુળચુ .ં ઔાયણઔે, એદાખીનએઔરામઔલશુનાશાથભાંજામ
ચે.' ત્તળલાનીએઉબાથઇનેફાતેભછફાુજીનાખઔડીરીધા.અંકભાંથીશટનાંઅંવુ
લશીયહ્ાં.ફાએતાનાશાથેઔંખનનેશાંવડીત્તળલાનીનેશે યાવ્માં. ‘ત્તળલાનીફેટા, ભાયાં
ઔયતાંણઅદાખીનાતાયાળયીયે લધાયે ળબેચે.'

‘ણફા, અટરાફધાદાખીનાશંુ  ઔેલીયીતે વાઙલીળ?એનાં ઔયતાં તતભે
છ...' ફાએ લચ્ઙેથી છ લાત ઔાતાં ઔહ્ું : ‘ભાયા ત્તશ્વનને અટર વયવ વાઙલનાય
ત્તળલાનીશલે ફધું છવાઙલલાવક્ષભચે..ઙારત્તશ્વન, તાયાભફાઇરભાં ત્તળલાનીનપટ
ાડજોઉં!ને ચીભાયાં ત્રણનણાડ.ેરાભટાને ચીપટયલાનાઔયલાના
ચે.'
●

અનુક્રમણિકા
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30

જેી દૃવિ તેી ૃવિ
છે ખાભન ધણી ફયાફય ન શમ એ ખાભ કેદાનભેદાન થઇ જામ. એભ છે
ળાાનધણીફયાફયનશમએળાાણઔુ રૂક્ષેત્રનું ભેદાનફનીજામએભાં નલાઇણ
ળી?
ામત્તનમય ટરસ્ટી ત વેલાના બેકધાયી શતા, ણ અછના ઔેટરાઔ સ્લાથી
ટરસ્ટીએતત્તલઔાવનેનાભેયીતવયનીરૂંટભઙાલીચે.તતાનાયટરાળેઔલાભાંલારી–
ત્તલદ્યાથી ફન્ને બીંવાઇ યહ્ા ચે એ જોનાય ળું ઔઇ નથી ? અકી યાત સ્ઔૂરભાં ફનતી
ગટના, ઔાલાદાલા, ઔભીહટખ
ં ને ઈયીનાં લાહશમાતવૂઙનતેભછબાણ
એઔચીએઔઅંકવાભેતાદૃળથતાં યહ્ાં.નીંદયયાણીત્તફઙાયાં પયઔેતણઔેલીયીતે ?
ભફાઆર ફયાફય વાડાઙાય લાગ્મે યણઔી ઉઠમ. ઇશ્વયને શાથ જોડી એઔ નલા હદલવને
ોંકલાએણેથાયીચડી.
ત્તશ્વને ણઅકીયાતડકાં છપે યવ્માં શતાં. ‘ભાયે  ઙલીવઔરાઔનઅયાભ
નેત્તળલાનીનેઙલીવઔરાઔનથાઔ!' એલુંત્તલઙાયીત્તલઙાયીનેએથાઔીખમશત.

‘ત્તળલાની, ભનેણવ્શીરઙૅયઈયફેવાડીદેનેઙૅયયવડાભાંરઇરેજોઉં!
‘ણત્તશ્વન, તુંઅટરલશે રઉઠીનેળુંઔયલાન?તુંઅયભઔયને!'
‘ભાયે અકીત્તછદં ખીઅયાભછચેને....બરેતનેઔાભભાંભદદનઔયીળઔુ ં, ણ
ઙૅયભાં ફેઠાં ફેઠાં તાયીવાથે લાતઔયીને તને ઔંનીતઅીળઔુ ંને !એભણશલે તાયી
વાથેલાતઔયલાનીણભાયે તઔળધલીડેચે.' ત્તશ્વનનાભફાઆરભાંધીભાસ્લયે બછન
ભૂઔીનાઇટવૂટનાત્તકસ્વભાંપનભૂઔીનેવ્શીરઙૅયઈયખઠવ્મ.
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‘ત્તશ્વન, શે રાંઔયતાં તતાયઅએઔશાથનેખફન્નેવયવઔાભઔયતાં
થમાચેનેઅફીજોશાથણશે રાંઔયતાંથડલતથમ , નશીં?' ‘શા!ઔેભનશીં!
ત્તળલાની ટીઙયે  અેરી એક્વયવાઆજ તેભ છ ગયઔાભ શંુ  ફયાફય ઔરું ચુ ,ં એટરે શલે
ત્તળલાનીટીઙયનત્તલદ્યાથીધામાટઔયતાંછરદીવાયથઇછલાનચે.'
ત્તળલાની તાની કુળી યઔી ના ળઔી, એણે અકી વ્શીરઙૅય વહશત ત્તશ્વનને
ફાથભાં બયીરીધ. ‘શ!ત્તશ્વન, મૂ અયભામખુડઍન્ડએહપત્તળમન્ટસ્ટડૂ ન્ડ...અઆ
એભપ્રાઈડઑપમૂ!'
વ્શીરઙૅયરઇને હઔઙનભાં પ્રલેળીતત્માં  ફા–ફાુજીફન્ને શાછયશતાં.ફાુજી
ઙા ફનાલી યહ્ા શતા ને ફા બાકયીન રટ ફાંધી યહ્ા શતાં. ‘ખુડ ભૉત્તનુંખ ફેટા, ઙા
તૈમાયચે.'
ત્તળલાની એઔદભ બોંઠી ડી ખઇ... ‘યે ... યે ... ફાુજી ! તભે ળા ભાટે ઙા
ફનાલી? ભનેઈઠાડલીશતીને...વૉયીવૉયી...ફાશંુ ઔારથીત્રણલાગ્મેછઉઠીછઇળને
તભાયી ઙા ભૂઔી દઇળ ને વાથે ખયભ નાસ્ત ણ. તભે ળા ભાટે લશે રાં ઉઠીને તઔરીપ
રીધી?'

‘ફવ ફેટા... ફવ... ભે ત ખાભડાંના ભાણવ ને એભ ણ અ ઉંભયે  ઊંગ
ચીનેઔાભઔયીએતજાતણઙારતીયશે એટરેફેટા!ઔારથીતુંભડીઉઠછેને
તૈમાયથઇનેઙા–નાસ્તઔયીવીધીસ્ઔૂરેછછે.....'

‘ણફાુજી...'
‘ણફણઔંઇનશીં.ઔારથીનશીં, અછથીછતભાભયવઇશંુ  ફનાલીળ.ઙાર
ત્તળલાની, તું ને ત્તશ્વન ખયભ ખયભ ભવારા બાકયી ને ઙાન નાસ્ત ઔયી ર.' ઔાર
વુધી છે ફા લાત ણ ઔયલા તૈમાય ન શતાં, તે ફાએ અછે યવડુ વંબાી રીધું શતું.
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ત્તળલાનીએ અઔાળ તયપ દૃત્તષ્ટ ઔયી, ઈયલાાને ‘થૅન્ઔ મૂ' ઔશી વ્શીરઙૅય ફાથરૂભ તયપ
રીધી.

‘ફા શંુ  ત્તશ્વનને બ્રળ લખેયે ઔયાલીને શાછય થાઉં ચુ .ં ' પયી ત્તશ્વનને રઇ
યવડાભાંપ્રલેળીત્માયે ફાએત્તળલાનીનું હટપીનફૉક્વણતૈમાયઔયીનેટૅફરયભૂઔીદીધું
શતું.ત્તળલાનીએજોઇને વાલબાલત્તલબયથઇને ફરીઉઠી: ‘ફા, વેલાતભાયે  ઔયલાની
ચે, ત્માયે તભેઅભલશે રાંઉઠીનેઔાભઔાછઔયએફશુવારુંનઔશે લામ.'

‘ત્તળલાની, ભાયાદીઔયાનેભાયાશાથનીયવઇકલડાલલાદેને....'
‘શા ત્તળલાની, ફા ફશુ વયવ યવઇ ફનાલે ચે... તું ઙાકળે ત્માયે  તને કફય
ડળે....'અછનાં છેલું પ્રબાતશંભેળાં ઉખે એલીપ્રાથટનાઔયીત્તળલાનીફીજાં ઔાભઅટીને
સ્ઔૂરતયપયલાનાથઇત્માયે ફાુજીએઉંફયઈયઉબાયશીનેત્તળલાનીનેલૉટયફૅખતેભછ
હટહપનશાથભાંઅતાંઔહ્ું:‘વાઙલીનેછછેફેટાનેશીંનીહપઔયનાઔયીળ!'
યભેયભભાં કુળીનું રકરકું વાય થઇ ખમું. અકે યસ્તે સ્ઔૂટય તેભ છ એનું
તન–ભન હૃદમ ધ્ધય શલાભાં ઉડતાં યહ્ાં... ત્તછદં ખીન એઔ તયપન ખઢ... એટરે ઔે
હયલાયનખઢતએણે જીતીરીધશત.શલે ફીજાખઢજીતલાભાટે એને પ્રત્વાશનભી
ખમું શતું.તીઔાંનવાથભે ચીન્મખઢજીતલાવશે રાચે. ‘શે  ત્તળલાની, તેયીતઙર
ડી!' કુળ થામ ત્માયે  હપલ્ભી સ્ટાઆરે ત્તલઙાય ણ એને ગેયી યશે  ને એ જાણે હપલ્ભી
નાત્તમઔા!!
ળાાભાં પ્રલેળતાં છખઇઔારે છે ઔૉરેછનાચઔયાએને ભેરાતે છચઔયા
એને ગેયીલ્મા: ‘ત્તળલાનીટીઙય, તભે ભને ગયે  ભલાનવભમઅ, ભાયે  ઔેટરીઔ
કાનખીલાતઔયલાનીચે, નેએલાતશીંથઇળઔેએભનથી.'

‘એઔાદ–ફેલાતશમતશીંઔશીદ, ગ્રાઈન્ડઈયઔૅભેયાનથીરાગ્મા.'
‘ટીઙય, રેહઔન શલાં ઔ બી ઔાન શતે શૈં ,' ત્તફરઔુ ર રારુપ્રવાદ સ્ટાઇરભાં
ત્તલઔી ળભાટ હશન્દીભાં ફલ્મ ને ફધાં છ જોયભાં શવી ડમાં, ને એ વાંબી
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અછુ ફાછુ નાં ફાઔણદડીઅવ્માં.ત્તળલાનીએતયતછત્તસ્થ
 ત્તતવંબાતાં ઔહ્ું : ‘અછે
વાંછે વાતલાગ્મે અલજો, શંુ  ગયે  છશઇળ.તભને પાલળેને? ણશા, ટમૂળનયખુલ્લી
ભાયલાનીનથીવભજમાને?'

‘મવટીઙય' ઔશે તાંફાઔત્તલકેયામાં...નેગંટણયણક્મ.
સ્ટાપરૂભભાં પ્રલેળતા ત્તભ. ખુિા તાડૂક્મા... ‘ઔેભ, નીઙે ભેદાનભાં ઉબાં યશીને
ચઔયાનેબડઔાલલાનુંઔાભઔયચઔેચીભાયીત્તલરુિઔંઇઔાલતરુંઔયીયહ્ાંચ?'

‘ત્તભ.ખુિા, છેલીદૃત્તષ્ટ તેલીવૃત્તષ્ટ... તભને શંભેળાં ઔાલતયાંભાં છ યવયહ્ ચે
ને ઔાલતયાં છઔયતાં અવ્માચ, એટરે ન્મત્તળક્ષઔણઔાલતયાં ઔયતાં શમએલું છ
તભનેશંભેળાંરાગ્માઔયે ...ફાઔી...એલઔઇઔામદનથીગડામઔેત્તળક્ષઔેભેદાનભાંફાઔ
વાથેઙઙાટનઔયલી.'
ત્તલનાળછયાભટેથીફલ્મ:‘ભનેશલેએલુંરાખીયહ્ુંચેઔે, ભેદાન, ાણીની
યફ, તેભછખાડટનવુધ્ધાંભાંઔૅભેયારખાલલાજોઇએનશીં? તભનેળુંરાખેચેત્તભ.ખુિા?'
અપ્રશ્નવાંબીને ઔેટરાઔટીઙયશવીડમાને એવાથે ત્તભ.ખુિાનખુસ્વયલધી
ખમ.‘અકસ્ટાપત્તભ.ખુિા...ત્તભ.ખુિાઔશીનેળાભાટેફરાલેચે?...ભાયીસ્ટ..ભાયી
પ્રત્તતબા... પ્રભાણે ત્તપ્રત્તન્વાર ઔશીને થલા અઙામટ ખુિા એભ ઔશીને ફરાલતાં ળું થામ
ચે?'
ત્તલનાળે ત્તળલાનીતયપજોમું, ણઔળું ફલ્મનશીં...ત્તભ.ત્તનલાળશંુ  તભને
ઔશંુ ચુ .ં ..ઔેભ, વંબાતુંનથી?'

‘શ!ત્તભ.ખુિા, શલેવંબામું.'
‘શે રાં નશતું વંબામું, ઔાયણઔે, તભે ભગભફલ્માશતા, શલે તભે ભારું નાભ
દઇને ફલ્મા ને યશી સ્ટ તેભ છ પ્રત્તતબાની લાત. ત ત્તભ. ખુિા, તભાયી શે રાં છે
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ત્તપ્રત્તન્વારવાશે ફ શતા, એને ભે ત્તપ્રત્તન્વાર ભશે તાવાશે ફ એભ ઔશીને ભાનાથે ફરાલતા
શતા. ઔાયણ ઔે, એભણે ભાન ઉછે એલાં ઔામો, એલા વંફંધ તેભ છ એલાં ઈભદા ઔામો
ત્તળક્ષણતેભછળાાભાટે ઔમાું શતાં...ચાૈવે ણળાાને કયાથટભાં ળાાતયીઔે
વાઙલી  તેભ છ વલાુંખી ત્તલઔાવ તયપ રઇ ખમા શતા. કુદ એ ણ નાનાભાં નાના
ફાઔથીરઇવેલઔખણઔે ત્તળક્ષઔવુધ્ધાંને ભાનાથે ફરાલતા, ત્તલશ્વાવભૂઔતા,પ્રેભતેભ છ
શં ૂપ અતા ને વભગ્ર ળાાના લારી, ત્તલદ્યાથી તેભ છ ત્તળક્ષઔને પ્રેભની ઔડીથી ફાંધીને
યાકતા શતા. ગય ઔયતાં ળાાભાં લધાયે  ઔરાઔ ખાલાનું ભે વંદ ઔયતા. લારી ણ
ત્તલદ્યાથીને અઙામટનાબયવે ત્તનયાંતે ભૂઔીને છતાં શતાં.કુદભે ણપ્રેભને ઈત્વાશથી
ભાયી ળાા... ભાયા વય... ભાયાં ફાઔ... એલા બાલ વાથે ઔાભ ઔયતાં શતાં. ણ,
તભાયાઅવ્માચીતતભે ળાાને ઔૉોયે ટછખતભાં છપે યલીનાંકી.ળાાક્માં નપઔયે 
ને ઔેલીયીતે ળાાનીત્તતજોયીચરઔામને લારી–ત્તલદ્યાથીને ત્તળક્ષઔઔેલીયીતે તભાયા
વઔંજાભાં અલે ને તભે એનમેનઔેનપ્રઔાયે ણલધુભાં લધુ ઈમખઔયીળઔએછતભારું
એઔભાત્રને ંત્તતભધ્મેમયહ્ું ચે...ને અલાઔુ વ્મલશાયફાદતભે એલીઇચ્ચાયાકઔે
તભાયી પ્રજા તભને ભાન અે !! ત્તભ. ખુિા, પ્રજાને લળભાં ઔયલા ઔે પ્રજાન પ્રેભ જીતલા
શે રાંયાજાએત્તલશ્વાવાત્ર, ધીયખંબીયતેભછઈદાિત્તલઙાયલાુંવુલતટનઔયલુંડે.'

●

અનુક્રમણિકા
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31

શલાનીને ભેભો
લાત નાની ભસ્તી, ણ યછનું ખછ ઔયતાં ત ઔઇ ત્તભ. ખુિા ાવે ળીકે.
ધુંઅુંઅ થમેર ત્તભ. ખુિાએ ઑહપવભાં છઇને તયત ત્તળલાનીની ત્તલરુિ એઔ ભેભ તૈમાય
ઔમો,ને એભેભનરેત્તકતછલાફત્તળલાનીએ ફે હદલવભાં અલાતાઔીદઔયી.ખાઈ
ણએભણેત્તલનાઔાયણણકટાંઔાયણઉબાંઔયીને ત્તળલાનીને,ત્તલનાળને તેભછન્મ
ત્તવત્તનમયત્તળક્ષઔને ભેભઅપ્માશતા.ઔઇએના કટાં ઔાભભાં વાથન અે થલાઔઇ
એનીકટીજોશુઔભીઙરાલીનરે તએતયતછભેભઅીદે,ને એટરે ગણાત્તળક્ષઔ
2

એની ીઠ ાચ (એનું ત્તનઔ નેઆભ) ‘ભેભ ભાસ્ટય’– M  એભ ઔશીને છ ઔડલડટભાં લાત
ઔયતાં.
અછે ગયે થીનીઔીત્માયે  ઔેટરીકુળશતી,ણળાાભાં અલતાં છગ્રશફ
ફદરાઇખમાં શતાં. ઔનીવાથે લાતઔયલીને ઔનીવાથે નશીં,એણઅઙામટ ઔઇયીતે
નક્કીઔયીળઔે?ભુક્તતાવભાંત્તળક્ષઔખભેતેઔયે .
હયવેવભાંટાલાભેભરઇનેઅવ્મનેસ્ટાપરૂભભાંપયીશફાથઇખમ.
અતશાશન્મામચે.અભઔઇત્તળક્ષઔનાલાણીસ્લાતંત્ર્મઈયઔંઇઔાનભૂઔીળઔે.
ત્તલનાળે ભેભનું લાઙન ઔમુું ને ચી ઈગ્રતાથી ફલ્મ : ‘યે  ! અ તે ઔંઇ
યીતચે?...તભેભેદાનઈયઉબાયશીનેફાઔનેખેયભાખેદયલાનીઔત્તળળઔયીચે,તભે
ફાઔને ઈશ્ઔેય ચ, તભે ળાાભાં ખેયપ્રલૃત્તિ ઔય ચ. ફે હદલવભાં તભાયે  અ લાતન
કુરાવઔયલાનયશે ળે.’
ત્તવત્તનમયત્તળત્તક્ષઔાભંછુરાફેનધીભે યશીને ફલ્માં :‘શે રાં તએભણે ભેભઔઇ
યીતે રકલ, એ છ ળીકલાની છરૂય ચે ને ત્તળલાનીફશે ન, અલા પારતુ અક્ષે વાભે
ભનેવશુનેલાંધચે.ઔેભબાઇ–ફશે ન,ળુંતભેઅભેભભાંભુઔામેરઅયવાથેવંભત
ચ ? અછે ત્તળલાનીની લાણી ઈય ફાન અલળે, ત ઔારે અણાં ફધાંની ભુત્તક્ત ઈય
ઔા... ળું તભે ત્તળલાનીને વાથ અલા તૈમાય ચ?’ વભગ્ર સ્ટાપ એઔી વાથે ફરી ઈઠ્ય,
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‘ભે ફધાં ત્તળલાનીફશે નનીવાથે ચીએ.ત્તળલાનીફશે ન,અલાભેભતપાડીને પેં ઔીદેલાના
શમ,એનાલીછલાફળું અલાના?’સ્ટાપરૂભનીતભાભશ...શા...ને લાટાગાટઈય
ત્તભ.યાછનનીફાછનછયશતી.એઙૂઙાએઔકૂણેફેવીનેત્તનયીક્ષણઔયીયહ્શત.
સ્ટાપરૂભભા થતાં ઈગ્ર લાદત્તલલાદને ઔાયણે ઔેટરાઔ ત્તલદ્યાથી ળું થમું ? ળું
થમું?...નાઔુ તૂશરશે ઠડહઔમાં ઔયીયહ્ાશતા.ત્તળલાનીએભેભવટભાં ભૂક્મને ફધાંને
ળાંતાડતાં ઔહ્ું :‘ત્તભત્ર,અનંદનીલાતચે ઔે,તભે ફધાં ભાયીવાથે ચને અણને એ
ણ કફય ચે ઔે, અણાં લાણીસ્લાતંત્ર્મ ઈય ઔઇ ઔા ભૂઔી ળઔે નશીં. ણ દયે ઔ
જોશુઔભીનછલાફવભમઅવ્મે શંુ  અીળને જમાયે  ભાયે  તભાયીછરૂયડળે ત્માયે  તભે
ભાયીવાથેછયશે લાનાંચ,એનીભનેકાતયીચે.’
‘ઔેભ માય યાછન ઍડ્શૉઔ, તભાયે  ઔાંઇ નથી ઔશે લું ?’ ત્તલનાળે યાછન તયપ
જોઇને ઔહ્ું, ાચથી ઍડ્શૉઔ ત્તળત્તક્ષઔા નેશા ફરી, ‘અછઔાર યાછન વયની નોઔા છ
શારઔડરઔચે,એટરે ત્તફઙાયાળું ફરે ?ફાઔીતએભણે શભણાં છત્તભ.ખુિાનીતપે ણભાં
રાંફુબાણઔયીફધાંનેભંત્રભુગ્ધઔયીદીધાશત...કરુંનેયાછનવય?!’
એઔલેધઔદૃત્તષ્ટનેશાતયપનાંકીને યાછનવયફશાયનીઔીખમાને એના
ફશાય છતાં છ વભગ્ર સ્ટાપ કડકડાટ શવી ડ્ ને એ વાથે છ ત્તભ. ખુિા વુધી એ
કડકડાટની ખુંછ શોંઙી ખઇ ને એણે અખ લધાયે  પ્રછે એ શે રાં છ હયવેવ ૂયી
થલાનીાંઙત્તભત્તનટશે રાં છવભેટીરઇને ગંટયણઔાલીદીધને તે ણટાલાાાવે
નશીં,તાનીજાતે,સ્લશસ્તે.સ્ટાપરૂભનીફાયીભાંથીગંટયણઔાલતાઅઙામટલાું ત્તલયરદૃશ્મ
જોલાત્તળક્ષઔતેભછફાઔફશાયરૉત્તફવુધીધવીઅવ્માં.
‘ત્તફઙાયાટાલાાનાેટઈયણળાભાટે રાતભાયતાશળે ?’ભંછુરાફેનની
અલિલાક્ધાયાએફધાં પયીજોયથીશવીઈઠ્યાં.હયવેવબરેટુઔં ીશતી,ણએનગંટાયલ
ત જીલનબય માદ યશી છળે. યે  ! ધનીયાભ ત ઙા ડધી ચડીને અઙામટની ઑહપવ
તયપદડ્.‘ધનીયાભદડ,તાયીનઔયીબમભાંચે...’ાચઔઇએભશ્ઔયીઔયી.
♦♦♦
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યાતે ફધાંનાવૂઇખમાફાદયવડાભાં ફેવીત્તળલાનીક્માં વુધીત્તલઙાયતીયશી
ને ચીભેભનછલાફરકીનાખ્મ.છલાફરૂે એણે રખ્મું :‘પ્રત્તત,આનઙાછટ અઙામટજી,
વત્તલનમછણાલલાનું ઔે,ભાયત્તલદ્યાથીવાથેનવુવ્મલશાયબરે ‘ઔુ ’રાખતશમ,ણશંુ  ત
ફાઔવાથે અયીતે છલતટનઔયીળ.ળાાનાહયવયભાં ફાઔજમાં ણઉબાયશીને
ભારું ભાખટદળટન ઙાશળે ત્માં શંુ  ઉબી યશીને ભાખટદળટન અીળ. ભારું ભાખટદળટન લખટકંડ
ૂયતુંવીત્તભતનથીએજાણલું.ભાયાઅવેલામજ્ઞભાંશાડઔાંનનાકલાત્તલનંતીચે.’ઔાખય
વશીઔયીઔાખઔલયભાંભૂક્મ.
એને કફયશતીઔે અલછલાફલાંઙીને શલનભાં લધુ ને લધુ શાડઔાં નાકલાની
પ્રલૃત્તિજોયઔડળે,ણતેથીળું એભઔંઇફીજાનાઔશે લાથીતાનયસ્તચડીદેલામ?
ત્તલઙાયનાં લભભાં ક્માં વુધીડૂફતીયશી.ફયે  ચૂ ટતીલેાએનેશાવાભે ભીશતી,એને
જોમા ચી એની શાંપીપાંપી ઙાર, લેયત્તલકેય લા, ફાલયી નછય ને થડી થથલાતી
જીબત્તલળે એને થડીનલાઇરાખીશતી.ચેલ્લાફેત્રણભહશનાથીનેશાફદરાતીછતીશતી,
એણે ઔંઇઔ ઔશે લું શમ ને જાણે ઔશી નશતી ળઔતી, ત્તલઙાયે  ઙડી છતી નેશા ફરતી
ફરતી ઙાનઔ ફંધ થઇ છતી. થડી લાય ાવે ફેવીને ઙાનઔ અભ તેભબાખી છતી
નેશા;ળુંથમુંશળેનેશાને?ઔંઇઔતએણેઔશે લુંછચે,ણઔદાઙ...ઔઇઔડય...
ાચથીખયલથમનેએત્તલઙાયતંદ્રાભાંથીજાખી.ફાુજીગ્રાવભાંદૂધરઇને
ઉબાશતા.‘ફેટા,શજીજાખચ?ઊંગનથીઅલતીફેટા?’
ત્તળલાનીફાુજીને અલેરાજોઇ થડી ક્ષબાભીખઇ !‘એતફાુજી,થડું
સ્ઔૂરનુંઔાભફાઔીશતુંતેઔયલાફેઠીશતી.’
‘એફધું ફયાફયફેટા,ણભનને ળયીયફંનેને થાઔરાખતશમચે ને
એનેણઅયાભભલછજોઇએને?ઙાર,શલેઅદૂધનેન્મામઅનેવૂઇજાલ...’
‘ણફાુજી,તભનેઊંગનથીઅલતી?તભેઔેભજાખચ?
‘ભાયીતઊંગઔૂતયાછેલીચે–હદલવેણઊંગીછઇએચીયાતેક્માંથીઊંગ
અલલાની ?ત્તળલાની,અછે તું વાંછે ફાઔને બણાલતીશતીત્માયે  ભને કૂફછઅનંદ
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થત શત. ખયીફ ફાઔના અળીલાટદ ને એભનાં ભા–ફાના અળીલાટદ તને પળે.’
ફાુજી ને ફાનાં ભુક ઈય અનંદ જોઇને ત્તળલાની ણ ંદયથી કુળ શતી. ‘ઙાર
ત્તળલાની, તાયી ફા ણ ત્તઙંતા ઔયતી ઔયતી યવડાભાં અલી શોંઙે તે શે રાં અણે વૂઇ
છઇએને શાફેટા,ઔઇભૂંજલણશમ,ઔંઇૈવાટઔાનીકેંઙશમતઔશે છ,ે થડીગણી
ભદદતભેણઔયીળું.’
‘ફાુજી, ઔઇ ભૂંજલણ નથી, ફવ ત્તશ્વન ઙારતા થઇ જામ ત થડી ત્તનયાંત
થામ.એભનીદળાભાયાથીજોલાતીનથી.ફાુજી,અછે તભે ભને એઔલઙનઅ.’‘ફર
ફેટા,ભેતભાયે ભાટેળુંઔયીળઔીએએભચીએ?’
‘ફાુજી,જમાંવુધીશ્વીનઙારતાનથઇજામત્માંવુધીતકરુંછકરું;ણ
ચીણ...અજીલનતભે ભાયીવાથે છયશે ળ,તભે ને ફાભને ચડીને ક્માંમનશીં
જા. ફાુજી, શંુ  ને શ્વીન તભાયાં ફંને ત્તલના વાલ ધૂયાં, નોંધાયાં ને એઔરલામાં
ચીએ.તભાયાં શીંયશે લાથીએઔબયે રું બયે રું વલાુંખવંૂણટ ઔુ ટફ
ું ફને ચે,ભને અધાય
ભે ચે ને વાથે વાથે વેલાઔયલાનત્તલત્રલવય.તભાયાઅખભનથીશ્વીનણકુળ
ચેનેછરદીવાયણથઇછળે.પ્રીજફાુજી,ભનેલઙનઅઔે,તભેશલેચીખાભ
છલાનીલાતક્માયે મનશીંઔય.’
ક્માયનાંમ કૂણે ઉબા યશે રાં ફા નજીઔ અલીને ત્તળલાનીને કબે શાથ ભૂઔતાં
ફરીઈઠ્યાં :‘યે  !દીઔયીને ચડીને તઔઇછતું શળે ?રાકટઔાનીદીઔયીભીચે...
નેતેણદીઔયફનીને–અલાંદીઔયાંલનેચડીનેજામએતભૂયકછઔશે લામ.
ને શાત્તળલાની,ભે તદીઔયાનાં વંતાનને યભાડ્ાં ચીછ...વીધીઈયની
હટહઔટઔાલીળું,ત્માંવુધીશીંતાયીવેલારેલાનાં...ફવ...શલેતકુળને?’

●

અનુક્રમણિકા
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બૂતૂશ વદ્યાર્થીનો પ્રેભ
ત્તળલાની ત્તલઙાયી યશી, નવીફ અડેનાં ાંદડાં કવી યહ્ાં ચે ને એઔ નલું
અઔાળઉગડીયહ્ુંચે.એઔનલાપ્રઔાળવાથેનલીહદળા,નલુંઈડ્નનેંતેધ્મેમપ્રાત્તિ
–જમાં છલું ચે ત્માં,ફયાફયત્માં છ રઇજામચે ઇશ્વય...ઇશ્વયથીલધાયે  ઔાનીખશન
ખત્તત,ઔણજાણીળઔેબરા!ઔાનાખબટભાંયાભજાણેળુંનેળુંરખ્મુંશળે?ણઅછત
થડીવુધયીચે એશે વાવવાથે ત્તળલાનીએયાતનીચેડીઢીરીધી.એ...લશે રીડે
વલાય.
ણત્તળલાનીનીવલાયડે તને ?ભવઔે ઙાયલાગ્મે પયીઅંકઉગડીખઇ.
એને વાંછે ભલાઅલેરાઔૉરેછનાચઔયાએટરે ઔે,એનાબૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીતેભછ
તેભણે ઔયે રીલાતઔાનભાં ડગાલારાખી.એતવારું શતું ઔે,ચઔયાજમાયે  લાતઔયી
યહ્ાશતાત્માયે  ત્તશ્વનતાનારૂભભાંટી.લી.ઈયહિઔેટજોઇયહ્શતને ફા–ફાુજી
યવડાભાંઔાભઔયીયહ્ાંશતાં.ફાઔનીઔેટરીઔલાતતએલીશતીઔે,એદ્વાયાગણાંફધાં
છૂ ઠફેનઔાફથામએભશતાં.
એઔ ફાઔે ત કૂફ નજીઔ અલીને ત્તળલાનીને ઔાનભાં છે લાત ઔયી તે ત
વાંબીને ત્તળલાનીએઉચીડલાનું છફાઔીયાખ્મું શતું.ઔદાઙઔઇફીજીશતતલેંત
લેંતઊંઙેથીઉચીશત.
ણઅતત્તળલાની,શયકનાઠેઔડાને દાફીદેતાં એને ાક્કઅલડે
.એણે એઔ
ું
એઔચઔયાનેભોંઈયતાુંભાયલાનીવરાશઅીનેત્તળલાનીનેઔશે રીએઔણલાતફીજાં
ત્તળક્ષઔનેઔેલારીનેઔયલાનીણનાઔશી.
ઉઠતી લેા ચઔયા છે ફલ્મા : ‘ટીઙય, તભાયી નછયે  ત ભે શજી ણ
તભાયાં ભાધ્મત્તભઔનાં નાનાં ફાઔ ચીએ ણ તભને કફય નથી શલે ભે ઔૉરેછનાં ભટાં
ચઔયાં એટરે ઔે ઔૉરેત્તછમન; શલે ભાયે  ભાટે ઔઇ ઔાભ ળક્મ નથી. તભે ડધી યાતે
ઔશે ળતણભેઅલીળું.ફવ,વેલાનએઔભઔઅજો.
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ટીઙય, તભે ભાયા ભાટે ગણં ઔમુું ચે. શલે ભાય લાય ચે ઊણ ઈતાયલાન.
ત્તશ્વનવયને એભનીકુયળીભલીછજોઇએ.ટીઙય,તભને એભચે ઔે,ભે ૉત્તરહટક્વ
નથી જાણતાં, ણ ભને તભે વભજો ચ એટરા ભે નાનાં નથી. ન્મામ ને ન્મામ
લચ્ઙેનબેદભનેકફયચે.ત્તશ્વનવયનેન્મામાલલાભાટેભેતસ્ટરાઆઔઔયલાણ
તૈમાયશતા,ણતભે ભને ટઔાવ્માશતા.યે  !તભે અછે ઔશતઅછે ણસ્ઔૂર–
ઔૉરેછ–ફંધનુંએરાનઔયાલીદઇએ.
ટીઙય,અતભાયળળાંઔતઔૉરેછનનેતાફનીખમચે.ટીઙયે  નાટઔભાં એને
નેતાળુંફનાવ્મશત;શલેતએવાઙેવાઙનનેતાફનીનેપયે ચે.
ટીઙયે  ેરા ભશે ળને ડૉક્ટયન યર બછલલા તૈમાય ઔયે ર... ને કયે કય એ
ભેહડઔરભાં છ ખમ... ટીઙયે  એને છન્ભજાત ડૉક્ટય ઔશીને નલાછેર ત્માયન એ ખે
સ્ટેથસ્ઔબેયલીનેછનાટઔચીણઔેટરામભહશનાપયતયશે ર.’
ચઔયા એભના ભાધ્મત્તભઔ સ્ઔૂરના નુબલ લાખતા થાઔતા નશતા, એઔ
ચીએઔવંસ્ભયણનીલ્શાણઔયલાભાં એભને ભજાઅલીખઇશતી.‘ટીઙય,તભને માદચે
તભેભુતયડીતેભછફીજીછેછેદીલારઈયચઔયાએફીબત્વરકાણરખ્માંશતાંતે
દીલાર ઈય ઔરય રખાડલાન શ્રભમજ્ઞ ઔયાલેર ને એ ઔરયમજ્ઞનું ઈિાટન ણ ટીઙય
તભેછઔયે ર.ું
‘ટીઙયે  યાલજીને ભડા અલલાની ચૂ ટ અેરી તે માદ ચે...? યે  ! એલાં ત
ફીજાં ઙાયફાઔને ણચૂ ટઅેરીને એને ભાટે ટરસ્ટીવાથે પાઇટણઔયે રી.કરું ઔે
કટું યાલજી?’ફધાએયાલજીતયપજોમું.
‘વાલવાઙીલાત...ટીઙયે  ભને ભડાઅલલાનીયત્તભળનાલેરીને તછ
તશંુ  બણીખણીને ઔૉરેછવુધીશોંઙીળક્મ,નહશતયભાયાછેલાેયલેઙીને ેટબયતાં
ચઔયાંલીઔઇયીતેઔૉરેછનાંખત્તથમાંઙડીળક્માંશત?’
ઙાય લટ શે રાં છેભને બણાવ્મા શતા એ ચઔયા શજી ણ ત્તળલાનીને માદ
ઔયીને ગયે  અવ્મા,ત્તશ્વનને ભલાએનાયડાભાં ખમા.ચઔયાએભફાઆરભાં ટીઙય–
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વયના પટ ાડ્ા ને ઔંઇ ણ ઔાભ શમ ત ઔૉન્ટેક્ટ ઔયલા ભાટે તાના પનનંફય
અીનેફાઔચૂ ટાંડ્ાં.
ફયે  બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીભાંથી એઔ કૂફ છૂ ન ત્તલદ્યાથી ઔે છે કૂફ તપાની
શત,યછઅકીળાાભાથેરેતશત,એબખીયથદલેનઙાનઔપનઅવ્મ.
‘શે ર...કશંુ  ઔણ?’ત્તળલાનીએપ્રમત્નઔયીજોમણલાછયકામ
નશીં.એણે શાયસ્લીઔાયીને ઔહ્ું :‘બાઇતભાયલાછ નથીકાત ણથડી ક્રૂ...
થડૂલાટયવંફંધ,ત્તલઔલ્અતઔદાઙલાછકીળઔામ.’
‘ટીઙય,તભે છે વારભાં ટીઙયતયીઔે નઔયીયશાછયથમાં શતાં તે છલે ભેં
ઍત્તડ્ભળનરીધું શતું.ધયણ8–ભાયલખટ.ભાયાલખટ ત્તળત્તક્ષઔાત્તળલાનીટીઙય,આનઙાછટ
અઙામટત્તશ્વનવય.ભેંશે રે હદલવેછફેન્ઙતડીશતી.ભનેએત્તડ્ભળનનાશે રેહદલવેછ
શાથભાં એર.વી. ઔડાલલાની તૈમાયી થઇ યશી શતી. ભાયાં ભમભી – પ્ા દડતાં અવ્માં
શતાં ને તભે સ્ઔૂરરીત્તલંખવહટટહપઔેટનીછગ્માએવજારૂે ક્રાવનભૉનીટયફનાલીકયા
થટભાં ભને ભાનલીફનલાનીએઔતઔૂયીાડીશતી.ળાાનું રકંડીત્તળસ્તબંખઔયલા
ફદર ખાઈ ગણાં ફાઔને રીત્તલંખ વહટટહપઔેટ ભળ્યું શતું. ણ તભાયાં અવ્મા ફાદ અ
શે રફનાલફાઔનેભાપીઅીનેવુધાયલાનફન્મ.
‘શંુ વાયભૉત્તનટયશતઔેનશીંએતશલેતભાયે છભનેઔશે લુંયહ્ું.’
‘બખીયથ દલે, તું ભાયા વભગ્ર ઔામટઔાન એઔભાત્ર ઈિભ ભૉત્તનટય શત. ને
નેઔહદર ત્તલદ્યાથી ત કય છ. તું નાન શત ત્માયે  લાછ ાત શત ણ શલે ત તું
ઔદાઙ...’
‘શાટીઙય,શંુ  ચપૂટઊંઙ,ાંઙને એઔીવાથે ત્તઙિઔયીળઔુ ં એલઠ્ઠ...ને
વી.ફી.અઆ.બ્રાન્ઙનશે ડફનીખમચુ .ં ..’
‘શ!તતભાયે ણતાયાથીડયીનેઙારલુંડળેનશીં?’
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‘ના ના ટીઙય... અછે શંુ  જમાં શોંચ્મ ચુ .ં .. ભેં છે પ્રખત્તત ઔયી ચે એ તભાભ
પ્રખત્તતનેત્તલઔાવનુંશ્રેમશંુ તભનેછઅુંચુ .ં ભાયીએઔબૂરનીતભેભાપીળુંઅી;શંુ ત
વીધલાત્તરમાભાંથીલાલ્ભીહઔફનીખમ.ભને ભાપીઅલાભાં તભાયાભાથે તેભછત્તશ્વન
વયને ભાથે ઔેટરાં ભાચરાં ધલામાં શતાં તે ભને શજીણમાદચે.ટીઙય,શંુ  તભને ભલા
ભાખુંચુ .ં એઔાદહદલવતભાયીતપાનીટીરઇનેતભાયાગયે અલીળ.
ટીઙય, એઔ ખુડ ન્મૂજ અલાના ત યશી છ ખમા. ટીઙય, ભે બૂતૂલટ
ત્તલદ્યાથીએ બેખા ભી એઔ બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીનું ભંડ ફનાવ્મું ચે. અણી ળાાભાં
બણીખમેરાતભાભત્તલદ્યાથીનાં નાભ–વયનાભાં બેખાં ઔયલાનું ઔાભઔયીયહ્ાચીએને
એનીશે રીભીહટખ
ં એટરે ઔે સ્નેશત્તભરનભે નજીઔનાબત્તલષ્મભાં ઔયલાછઇયહ્ાચીએ
ને એવભાયશનું ઈદ્ગાટનતભાયાશસ્તે ઔયલાત્તલઙાયીયહ્ાચીએ.ટીઙય,જોતભાયીશા
શમતભેતભાયાગયે અલલાભાંખીએચીએ.’
‘બખીયથ, ભાયા ઔયતાં ત ગણા ત્તવત્તનમય ત્તળક્ષઔ, અઙામો, ટરસ્ટી ચે. તભે
એભનેઅલુંફશુભાનઅતવારું.’
‘ણટીઙયભાયે  ભાટે તતભે છભૂલ્મલાનચ!તેનું ળું ?ટીઙયપ્રીજ...શા
ઔશ,નહશતયશંુ  ફધાછતપાનીને રઇને સ્ઔૂરભાં છઅલીળ.ને તભે શાનશીંઔશ
ત્માંવુધીફેન્ઙતનશીંતડુ,ં ણબૂકશડતારઈયછરૂયઉતયીળ.’
ત્તળલાનીએ એના છ ફનાલેરાં વાભે જૂઔલું ડ્ું. જો ઔે, એભાં પ્રેભ ને ખલટનું
લછનબાયબાયશતુંએનઅનંદતવાલદઔેય!’

●

અનુક્રમણિકા

http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

141

33

દેી જેુું ન્ભાન
યાત અકી ત્તળલાનીની અંક વાભેથી ઔંઇ ઔેટરાંમ ફાઔ વાય થતાં યહ્ાં.
ળાાનાંએઔેએઔફાઔનેતાનાંભાનીનેબણાવ્માંશતાંનેવંસ્ઔાયતેભછત્તળસ્તનુંબાથું
ફાંધી અલાનું ઔાભ ઔમુું શતું. છેથી જીલનબયની ભુવાપયીભાં અ બાથું ઔાભ અલે, ને
કયે કયએબાથું છઔેલું યંખરાવ્મું ચે !અછે ઔઇફાઔડૉક્ટય,તઔઇઍક્ટય,ઔઇ
નેતાતઔઇત્તળક્ષઔ...છુ દાં છુ દાં ક્ષેત્રભાં કૂફઈચ્ઙઅવને અરૂઢચે.અફાઔ...શજી
ણયસ્તાભાંવાભાભીજામચેતતયતછનભસ્તેઔશે તાંઔશે તાંલાંઔાલીખેરાખલાનું
ઙૂઔતાં નથી. એઔ ત્તળક્ષઔને અટરું ખોયલ ઔે ભાન ભે ચી એનાથી લધાયે  એને ફીછુ ં ળું
જોઇએબરા!
લોથીઔેટરાં ફધાં ફાઔને વીંઙલાનાં,ઈચેયલાનાં તેભછજમાયે  ભામારાખી
જામત્માયે  ત્તલદામઅલાની.ત્તભરનને છુ દાઇજીલનનગટનાિભ.ણક્માયે ઔઅટરાં
ફાઔલચ્ઙેણત્તળલાનીનેએનીએઔરતાીડાઅીછતી.ફાઔઅલેનેફાઔજામ,
ણઔઇ‘ભા’ઔશીને વાદઔયનારું,ઔામભીટેઔઔયનારું તએનાનવીફભાં ઔદાઙળક્મછ
ક્માંશતું?
ણ ચી ભન ણ ભનાલતી યશે તી, ‘એઔ ફાઔની ભા ઔયતાં અ ગણાં ફધાં
ફાઔનીએઔીવાથે ‘ભા’ફનલાનીતઔઇશ્વયે  અીચે,તત્તનયાળાળાની?‘અછત
ભાયાં ફાઔ ચે, ઇશ્વયે  એઔી વાથે ઔેટરાં ફાઔ ઈચેયલાં ભાટે અી દીધાં ચે ! ભાયા
ારલભાં એઔીવાથે નેઔપ્રઔાયનાં પૂરનઢખરાથયીદીધચે.જાતજાતનાયંખતેભ
છવુખંધથીભને બયીબયીઔયીદીધીચે !શે  ઇશ્વય,તાયતઅબાયછેટરભાનું એટર
ચચે!’
શ્વીને એઔલાયત્તળલાનીવાભે અલાતચેડર
ે ી,ણત્તળલાનીએઅંકનાં કૂણે
ઙભઔેરાંઅંવુનેીછઇનેલાતનેપે યલીતીનેફાજીવંબાીરીધીશતી.‘શ્વીન,વારુંચે
ઔે,અણને ઔઇફાઔનથી...જોઅણને બખલાને ફાઔઅપ્મું શત,તઔદાઙન્મ
ફાઔને શીસ્વે પ્રેભચખમશતને અણીાવે લાયવાભાં અલાભાટે પક્તપ્રેભ
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છ ત ચે. ઔુ દયતે અ ફાઔને પ્રેભથી, શં ૂપથી ને ત્તલશ્વાવથી નલાછલાની એઔ તઔ ૂયી
ાડીચેનેએલીશ્વાવઈયઅણેકયાંઉતયલાનુંચે.’
‘ત્તળલાનીતું અત્તલશ્વાવઈયકયીઉતયળે છએનીભને ૂયેૂયીકાતયીચે.
ઔાયણઔે,તાયીાવેત્તળક્ષઔઔયતાં,એઔ‘ભા’નુંહૃદમલધુફલિયચે...તારુંત્તળક્ષઔત્લને
ભાતૃત્લફંનેબેખાંભીએઔએલખછફનત્તલશ્વાવનેશં ૂપઈત્ન્નઔયે ચેઔેએનેઔાયણે
ફાઔ તને એઔ ‘ભા’ ઔયતાં ણ ઔદાઙ લધુ ભશત્લના સ્થાને એટરે ઔે ‘વયસ્લતી ભા’ના
સ્થાનેફેવાડીનેબત્તક્તઔયે ચે.’
‘યે ...યે ...શ્વીન,ભને ફખાડલાનું,બીભાનીફનાલલાનું ઔાભળાભાટે ઔયે 
ચે?’
‘ત્તળલાની,અભારું ઈજાલેરું ત્તલધાનનથી,અછે તાયાં ફાઔછે લાતઔયતાં
શતાં તે વાંબળ્યાં ફાદવટઙનીવાઙીલાત–વાલવાઙીલાતઔરું ચુ .ં ેરતાયતપાની
બખીયથછએઔલાયફલ્મશત,‘સ્ઔૂરભાં એઔલાયત્તળલાનીટીઙયને નભસ્તે ઔયીઅલ
ચીઔઇદેલીનેૂછલાનીછરૂયનથીયશે તીનેએભનાંદળટનફાદહદલવણઔેલવયવ
જામચે.’–ને એભાં શ્માભરે ટાવીૂયાલતાં ઔહ્ું શતું :‘એભનાં દળટનઔયીયીક્ષાભાં
ફેવ ત પ્રશ્નત્ર ણ વાલ વય રાખે ચે... લખય લાંચ્મે ણ ાવ થલાની ક્ષભતા અલી
જામ.ફાઔીેરાયાછનવયનુંભોંજોજોલાઇજામત...ત...ચેલ્લેથીશે રનંફયાક્કછ
વભછલ.ઈયથીઅકહદલવવાલનક્કાભજામતેનપાભાં.’ત્તળલાની,અલાતદયત્તભમાન
શંુ  એભનીાચછઉબશત.એટરે શલે તભાયીલાતવાઙીભાનીળને ?જોઔે,ભાય
ણહદલવતને જોમાફાદછઈખે ચે.તને જોમાલખયતહદલવ...તળું;અયાતણ
ક્માંવાયીજામચે?’
‘ભને દેલીફનાલલાાચઔમું ઔાયણચે ?ત્તભ.શ્વીન,એશે રાં ઔશને
તભને ળું જોઇએચે તે ણઔશ?લકાણનશીંઔયળતણઅત્તળલાનીટીઙયતભાયી
વેલાભાં શાછયચે,વભજમાં ?’અટરુંફરીને ત્તળલાનીએએનું ભાથું શ્વીનનાકે જુઔાલી
દીધું શતું.એને તફવવભાઇછલું શતું.પ્રેભભે ત્માં ત્તનતાંતળુિવાત્તત્લઔપ્રેભ.બૂકશતી
ભાત્રળુિપ્રેભની,શંુ પનીનેત્તલશ્વાવની,છખતાવેએથીલધુફીજીઔઇેક્ષાએણેક્માં
ઔદીયાકીછશતીબરા?
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વાવુ–વવયાનાં હદરજીત્માં ફાદશલે ખભે તેલાં દુ:કઅલીડળે તતે વશન
ઔયલા ભાટે એ તૈમાય શતી. શજી એણે ભનભાં ને ભનભાં રીધેરી પ્રત્તતજ્ઞા ૂયી થઇ નશતી,
એટરે ગણીલાયયાતે ઊંગઉડીજામચીનીંદયબેખાથલાનું વાલળક્મ.ફીજીફાછુ 
શજીશ્વીનછરદીવાજોથામએજોલાનું ને ત્રીજીતયપએણે ત્તભ .ખુિાને ભાતઔયલાન
નેતાનેુયલાયઔયલાની.
♦♦♦
અછે તગયે  શોંઙતાં છફાદડતાં ફશાયઅલીને ફલ્માં :‘ત્તળલાની,અછે
શ્વીન વાલ લ્લઔદલ્લઔ ઙાય ડખરાં ઙાલ્મ... ત્તળલાની, શ્વીનના ખ શલે લછન
ઊંઙઔતાથમા.’
‘ળુંલાતઔયચ,ફા?ફા,ત્તળલનેઔયે રીપ્રાથટનાપી.ફશાયશ્રાલણનીજયભય
ઙારુ થઇ ને ંદય કુળીની.’ ત્તળલાની દડતી શ્વીન ાવે શોંઙી ખઇ ને
બાલત્તલબય થઇને વ્શીરઙૅયને ખ ખ પે યલતી ખઇ. ને શે – શે – શે – શે – એ... એ...
ઔયીતાનઅનંદવ્મક્તઔયલારાખી.
ખંખુફાઇ,ફા,ફાુજીત્તળલાનીનીબાલુઔતાતેભછકુળીજોઇને અનંહદતથઇ
ઉઠ્યાં...
‘યે  ! ત્તળલાની... ફવ... ફવ, ભને ઙક્કય અલી છળે. અટર અનંદ વાય
નશીં.’
‘શ્વીન, હદલાી વુધીભાં ત તું ઙારત ને દડત થઇ છળે. ત્તળલજીની ફાધા
પી.ફા,અણે અછવભલાયે  ત્તળલજીનાભંહદયે  છઇળું.ખંખુફાઇતું ણતૈમાયયશે છ,ે 
અણેભટીખાડીઔયાલીનેવૂયતનીઅવાવનાત્તળલભંહદયે ણભાથુંટેઔાલલાછઇળું.’
વભલાયે ળાાભાંયજાભૂઔીનેત્તળલાનીએફા,ફાુજી,ખંખુફાઇતેભછશ્વીનને
ત્તળલભંહદયનાદળટનઔયાવ્માં.ફા–ફાુજીને તજાણે ઙાયધાભનીજાત્રાછથઇખઇને એ
ણદીઔયા–લશુનીવાથે.
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શલેહપત્તજમથેયાીનીવાથેવાથેભાત્તરળભાટેણએઔબાઇનેયઔીરીધા,છેથી
યક્તવંઙાયતેભછક્કડથઇખમેરભાંવેળી–સ્નામુધીભેધીભેકૂરલારાખે.શ્વીન
ણ શલે ભયત્તણમ થમ શત... છુ નટ ની છેભ ફવ એઔ છ ધ્મેમ... ઙારતા થલું ને
ત્તળલાનીનેદયે ઔપ્રઔાયનીયાશતઅલી.
ઈયથી ફા–ફાુજીનીઔાજીયંખતરાલીયશીશતી.યછછત્તળલાનીને નલા
નલા કુળીના વભાઙાય ભલા ભાંડ્ા શતા : અછે શ્વીન રાઔડી લખય ઙાલ્મ. અછે
શ્વીનજાતે છઉબથમને જાતે છરંખઈયફેઠ.શલે શ્વીનનાશાથણઔાભ
ઔયતાં થમાશતા.એનાની–ભટીલસ્તુ ઔડીળઔતશત.થડું થડું શાથે જાતે કાતથમ
શતને એનું ફરલાનું ણસ્ષ્ટથલાભાંડ્ું શતું.એનાઈચ્ઙાયશલે સ્ષ્ટથલારાગ્મા
શતા.
♦♦♦
ટરસ્ટીભંડેળશે યનીત્રીવળાાનેતાનીવાથેયીક્ષાૂયતીજોડીનેતાના
ભળીનભાં ેય ચાીને ન્મ ળાાને ફજાય ઔયતાં વસ્તા દયે  અલાની ળરૂઅત ઔયી
શતી. ત્તળલાનીને ભાથે ત્રણ ેય ઔાઢલાની છલાફદાયી શતી. ૂયેૂયી ખનીમતા જાલીને
ટાલાાાવેવીરઔયાલીનેએણેત્તભ.ખુિાનેેયફંધઔલયભાંવુપ્રતઔમાું.
‘ત્તભત્તવવત્તળલાની,તભે તભાયાશાથે જાતે છેયવાભેનાઔફાટભાં ભૂઔીને ભને
ઔફાટનીઙાલીયતઔય.ત્તળલાનીેયપાઆરભાં ેયફયાફયભૂઔીઔફાટફયાફયફંધ
ઔયીનેઙાલીત્તભ.ખુિાનેઅી,ત્માંથીયલાનાથઇ.છતાંછતાંએણેાચુ ં લીનેજોમું.કફય
નશીંણઔેભએનેંદયછયાપડઔથમ.
હયવેવભાં ધનીયાભઙારઇને અવ્મ. ચીધીભે યશીત્તળલાનીનાઔાનભાં ઔશે લા
રાગ્મ : ‘અછઔાર ત્તભ. ખુિા, ત્તભ. યાછન તેભ છ યજી ભૅભની ખુવુવ લધલા ભાંડી ચે.
ત્તળલાનીફશે ન,તભેણશલેએઔગ્રૂફનાલીર,નેશાએગ્રૂભાંશંુ તભાયીવાથેચુ .ં ’
અછ વુધી ત્તભ. ખુિાની ઙભઙાખીયી ઔયત ટાલા તાના ખ તે યે ર
અલતાં ત્તળક્ષઔનીશં ૂપળધે એસ્લાબાત્તલઔચે.ત્તળલાનીએશવતાં શવતાં ઔહ્ું,‘ધનીયાભ,તે
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ઔદી ત્તવંશનાં ટાં જોમાં ચે ?’ ધનીયાભ ળું ફરે ? ત્તળલાનીના લાછન ખયભાટ થડ
લકતસ્ટાપરૂભને દજાડીયહ્.ત્તળલાનીનીડાફી–છભણીકુયળીઈયનેશાતેભછલવુધા
ધીભે યશીને ખઠલામાં. ફન્નેને ઔળુંઔ ઔશે લું શતું, ણ ત્તળલાનીન ભૂડ જોમા ચી છ લાત
ઔાઢલી,એભત્તલઙાયીચાાંભાં ભોંનાકીને ક્માંમવુધીલાંઙલાનડઔયીફેવીયહ્ાં .થડી
ઙૂઔીદીફાદત્તળલાનીફરી:‘તભાયે ફંનેએછેઔાંઇઔશે લુંશમતેછરદીઔશીદનેગયે 
અલીને ઔશે લું શમતતેભ,ણએટરું માદયાકઔે ધૂભયામેરાં લાદભાંથીછેભફને તેભ
છરદીયસ્તઔાઢલવાય.ગણીલાયચીચીભાંએટરુંભડું થઇછતુંશમચેઔે,એભાંથી
યસ્તઔાઢલણભુશ્ઔેરફનેચે,વભજમાં?’
નેશાએભોનતડતાં ઔંતાલાછે ઔહ્ું :‘ભે વાંછે તભાયે  ગયે  અલીળું,શીં
ઔશે લું ળક્મનથી.ઔાયણઔે...’અટરું ફરીત્રણેએઈયરખાલેરાં ઔૅભેયાતયપને ચી
ત્તભ. યાછન તયપ તીયચી નછયે  જોઇ રીધું. લવુધા ત જાણે ઔઇએ થપ્ડ ભાયીને કૂણે
ફેવાડીદીધીશમએભવાલસ્ટેચ્મૂફનીખઇશતી.
ઔઇ હદલવ નશીં ને ઔામભ ત્તભ. ખુિાની ઑપીવભાં ફેવનાયી ત્તભવ યજી
ઙાનઔ ત્તળલાનીની વાલ નછદીઔ અલીને રખબખ ઔાનભાં ફરી, ‘અછે વાંછે શંુ  તભને
તભાયા ગયે  ભલા અલીળ. ળું શંુ  તભાયે  ગયે  અલી ળઔુ ં ચુ ં ?’ ગડીબય ત ત્તળલાનીને
નયત્તવંશભશે તાનીંત્તક્તમાદઅલીખઇ.
‘અછનીગડીયત્તમાભણીયે  રર’... ણચીસ્લસ્થતાઔેલતાં એણે ઔહ્ું :
‘ગયે અલલાનીયલાનખીનાભંખામ,ગયે તવીધાપ્રેભથીઅલીછશોંઙામ.ભસ્ટલેરઔભ
ત્તભવ યજી. ભારું શબાગ્મ...’ યજીએ ણ ઔૅભેયા તયપ, ચી ત્તભ. યાછન તયપ જોઇને
જડથીત્માંથીત્તલદામરીધી.
●

અનુક્રમણિકા
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યોઝીનુું લોળણ
ળાાભાં ઔળુંઔ યંધાલાની, ઔળુંઔ ખંધાલાની, ઔળુંઔ ધુભાલાની, ઔળુંઔ ઔશલાની
ફદફૂ ત્તળલાનીને અલલા રાખી શતી. એઔ તયપ ત્તળલાનીએ અેર ભેભના છલાફથી
ત્તભ.ખુિાધૂંઅૂંઅતચે છત્માં ઔંઇઔનલપ્રરમઅલે એલલતાટય,દશે ળતએક્માંમ
વુધીનુબલીયશી.જોઔે પ્રરમથીએક્માં લાઔેપનથી?પ્રરમને વાભીચાતીએજીરતાં
એને શલે અલડી ખમું ચે. ઔને કફય ચે ઔે ઔાના ખબટભાં ળું યશે રું ચુ ં ? એ ત વભમ
અવ્મે છ કફય ડળે ! અણે ત ભાત્ર યાશ જોલી યશી. ત્તલઙાયનાં ઔાાંબમભ લાદ
એનાં હદરહદભાખયલીછીનપ્રઔઠારલે એશે રાં એણે ઉબાથઇને લખટકંડતયપ
ઙારલાભાંડ્ુ.ત્તલનાળેાચઙારતાંઙારતાંઔહ્ું :‘શજીહયવેવૂયીનથીથઇ;ગંટક્માં
લાગ્મચે?’‘હયવેવૂયીથામતછલખટકંડભાંછલામએલઔઇવયઔાયીત્તનમભચેઔેળું
? ઔઇ ણ પ્રઔાયના ભનગડતં  ઔામદા પ્રીજ, ભાયી ઈય રાદલાની ઔત્તળળ ના ઔયળ,
વભજમા?’
યોદ્રરૂ જોઇને ત્તલનાળે તાનભાખટ ફદલ્મ.એણે ત્તલઙામુું,લાદલયવલા
શે રાંન ઈઔાટ ચે. લયસ્મા ફાદ જમાયે  ધયતી ઠડં ી થળે ત્માયે  છ એને ુચાળે ઔે ંદય
ચલામેરાંલાદનઈઔાટળેનચે?
ળાા ચૂ ટ્યા ફાદ ત્તલનાળ જડથી દડ્, ણ ત્તળલાનીએ સ્ઔૂટય જડથી
દડાલી ભૂક્મું. એ ક્માં વુધી ભૂંજાત યહ્. અટરી છૂ ની ભૈત્રી ચતાં ત્તળલાની ત્તભત્રતા
ત્તનબાલલાનીએઔણ તઔઅતીનશતી,ણઔળુંઔવખીયહ્ું ચે ને એનીજાભાં
ત્તળલાનીપયીરેટાઇયશીચેએલીખંધતએનેઅલીછખઇશતી.
ત્તળલાની ફજાયભાં છઇ જડથી ખંખુફાઇનાં તેભ છ ટ્યૂળને અલતાં ખયીફ
ફાઔભાટે ુસ્તઔ,નટફુઔતેભછદફ્તયકયીદીગયે  શોંઙી.દયલે તે ઔવયઔયીને
ણખયીફફાઔને ુસ્તઔતેભછમૂત્તનપૉભટ ાલલાઔે,ચીકૂટતીપીનીયઔભઅી
ફાઔઅખ બણીળઔે એલીવ્મલસ્થાઔયતી. ન્મત્તળક્ષઔણ એવેલામજ્ઞભાં જોડામ
એલું અહ્વાનણઅતી ને લીઔઇદાતાભીજામતખયીફફાઔને બણાલલા
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ૂયતાં એ દિઔ રે એલ વંત્તનષ્ઠ પ્રમત્ન ણ ઔયતી ને એ મછના શે ઠ ઔૈં ઔેટરાં
ફાઔ ઈચ્ઙતય ત્તળક્ષણ વુધી શોંઙી ળક્માં એન વંત એને શંભેળ યશે ત. ક્માયે ઔ એ
તાની પ્રાથટનાભાં પ્રબુન અબાય ભાનતાં ઔશે તી ણ કયી ઔે, ‘શે  પ્રબુ, ફીછુ ં ત ઠીઔ,
વેલામજ્ઞભાં વાથ અછે. શે  પ્રબુ ! દયે ઔ ઔુ ટફ
ું ભાં એઔ એઔ ઔુ દીઔ વાયસ્લત ફને ત
વભગ્રવભાછજશીઉઠેનેએમજ્ઞભાંતાયીઔૃ ાલયવ!’
ગયે  બણલાઅલનાયાં ચઔયાંનીવંખ્માલધલાભાંડીશતી.ઔઇનીને ઔઇની
કાણ રઇને અલનાયાં ત લી ઔેટરાંઔ વાલ ખયીફ ફાઔ ણ અલલાં રાગ્માં.
ખંખુફાઇનાં ચઔયાં ણ લખટકંડભાં વાય દેકાલ ઔયલા ભાંડ્ા શતાં. એ જોઇને વયઔાયી
ઔૉરનીનાં તેભ છ શહયછન ત્તનલાવનાં ફાઔ ણ વાંછે અલલા રાગ્માં શતાં. અખના
હદલાનકંડભાં શલે ફેવલાનીછગ્માયશીનશતી.‘ફવતભાયાઅળીલાટદછઅર.શીં
અલીને કારીફેવળે તણબણીછળે ને બણળે નશીંતઔભવે ઔભવાયભાણવત
ફનળે છ.’એટરું ફરીને,ત્તળલાનીએ શલે ફેવલાનીછગ્માનથીએલું ઔહ્ું ચતાં ચઔયાની
ભાએ યડતાં યડતાં તાનું ફાઔ ત્તળલાનીને ઔડાલી છ દીધું. પ્રબુન પ્રવાદ વભજી
ત્તળલાનીએએફાઔને ણખે રખાવ્મું.શલે તએભાંથીવાલનાનાં ફાઔને બણાલલાની
તેભ છ લાતાટ ઔયલાની છલાફદાયી ફા–ફાુજીએ રઇ રીધી શતી ને ખત્તણત–ત્તલજ્ઞાનની
છલાફદાયીશ્વીને રીધીશતી.ભહશનૂયથમાફાદેરાં ખયીફફાઔનાં લારીભલા
અવ્માં એભનાં ભોંઈયાયવંતનીરાખણીશતી.‘ટીઙય,તભાયે  ગયે  વાંછે ફે ઔરાઔ
ફેવે ચે એભાં ભાયાં ફાઔઔેટરાં વુધયીખમાં.વલાયે  ઉઠીને એબખલાનને તેભછ
ભને ખે રાખીને ળાાએછતાં થમાં,છભતાં શે રાં પ્રાથટનાઔયતાં થમાં ને ગયે  અલીને
રેવનઔયતાં થમાં.શે રાં તભાત્રતડપડઔયતાં યશે તાં શતાં ને ભશલ્લાભાં યકડતાં ને
ખા ફરતાં યશે તાં શતાં. જમાયે  શલે તે ગય વાઙલે ચે, ગયનું ઔાભ ણ ઔયે  ચે ને
બૂરેઙૂઔે ભાયાથીખા ફરામજામ ત ત ભારું અલીછફને.ત્તળલાની ટીઙયે  અભ
ઔયલાનું ઔહ્ું ચે ને ત્તળલાનીટીઙયે  અભઔયલાનીનાાડીચે.તભારું નાભતએત્તળલની
છેભયટેચેફશે ન!’શલેભેત્તનયાંતેભછૂ યીઔયલાછઇળઔીએચીએ.ઔાયણઔે,શલેભાયાં
ફાઔનઈચેયનેબણતયતભાયાશાથેથામચે.’
એઔ વાલ ઔંખા તેભ છ ઔૃ ળઔામ રાખતી ફશે ને તાના ારલે લીંટામેર
ઔાખભાંથી થડા ઙામેરા રૂીમા, થડું યઙૂયણ... ઔાઢીને ખણલા ભાંડ્ું. ‘ફશે ન, તભને
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ઔેટરીપીઅલાનીચે?અભહશનેઔદાઙૂયેૂયીનઅીળઔામણઅલતાભહશનેત
ેટે ાટા ફાંધીને ણ, ફે ઔાભ લધાયે  ઔયીને ણ ૂયેૂયી પી ઙૂઔલી છઇળ; ણ ભાયા
દીઔાયાનેતભાયાગયે ઔામભભાટેફેવાડજોશોં!’
ફે શાથજોડીને ઔાઔરૂદીઔયતીએફાઇએઙીભામેરથડીનટને યઙૂયણ
ત્તળલાનીવાભેધમુું.ત્તળલાનીનીનછયવાભેએનુંતાનુંફાણ,ફાણભાંલેઠર
ે ાબાલ,
ફા,નાથાશ્રભ,ન્મનાથફાઔ,દયભહશનેઅશ્રભનેભતીવકાલત,ભહશનાને ંતે
યંછનફાને ડતી અત્તથટઔ ભુશ્ઔેરી... તાદૃળ થલા રાખી. એની અંકભાં જજત્તમાં
ઉવીઅવ્માં.એણે ેરીફશે નનશાથઔડીરીધને ઔહ્ું :‘ફશે ન,તાયાચઔયાને શંુ 
બણાલીળ.ણએઔળયતે.’ેરીષ્ડીખબયાઇઉઠીને વંઔઙવાથે ફરી,‘ભને તભાયી
ફધીળયતભંછૂય,ણભાયાદીઔયાનેતભેછબણાલજો...’
‘ણભાયીળયતએચે ઔે,તાયે  ભને પીનશીંઅતાં એપીનીયઔભભાંથીતાયાં
ચઔયાંનેવાયતેભછતાજોકયાઔકલડાલલાનનેધમેરાંસ્લચ્ચઔડાંછશે યાલલાનાં
ને ફાઔનીવાભેનતજગડઔયલાનઔે નતખાાખાીઔેભાયાભાયીઔયલાની.ફવ,
તભાયે અટરુંછઔયલાનુંચે.’
‘ભીવભજી...ભીવભજી...ભૂઅીધ્ધડને ગયભાંથીછ...’એલું ઔંઇઔફફડતી...
ફફડતીેરીષ્ડી...શાળ...નાડઔાયવાથેયલાનાથઇ.’
શજી ત ભાંડ સ્લસ્થ થલા ંદયના યડે છલા ત્તલઙાયતી છ શતી ત્માં ત્તભવ
યજીએગયભાં પ્રલેળઔમો.અલતાનીવાથે છધ્રુવઔે ધ્રુવઔે યડીડી.ત્તળલાનીએએને ાણી
અીનેઅશ્વલાવનઅતાંઔહ્ું:‘તાયે છેઔાંઇઔશે લુંશમતેત્તલનાવંઔઙેઔશે .તુંતભાયી
નાનીફશે નછેલીચે,વભજી?’
‘તે ત્તળલાનીફશે ન,અછવુધીત્તભ.ખુિાએભને તભાયાત્તલરુિજાતજાતનીલાત
ઔયી ને ભને ળાાભાં ઔામભી નઔયી અલાન ખૉ રખાલીને એણે ભારું દયે ઔ પ્રઔાયે 
ળણઔમુુંચે.’
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ને એટરું ફરતાં તએપયીઔે ઔે યડીડીને ભફાઆરઈયઔંઇઔ
ળધલારાખી!‘ત્તળલાનીફશે ન,ભનેએણેક્માંમનીનશીંયાકી.ભાયે તશલેતાીભાંઔૂદલાન
લાયઅવ્મચે.ણતભે જોજો,શંુ  તભયીળતભયીળ,ણએને ણજીલતેજીલતભાયીને
છઇળ.એનયાધભને તછેરનાવત્તમાાચનશીંધઔેરું તભારું નાભયજીનશીં.ભાયાં
ભા–ફાજાણળે તતએજીલતેજીલતભયીછળે.શજીાચત્રણફશે નઔુ ંલાયીચે ને
ગયની ત્તસ્થત્તત ત... ત્તળલાનીફશે ન, ભાયા ાા ઔૅન્વય છેલી વ્માત્તધભાં વડામા ચે. ભમભીને
હડપ્રેળનનસ્ટરઔઅવ્મચે.ત્રણેફશે નનેબણાલલાની,ભમભી–ાાનીદલાનીતેભછગયની
તભાભછલાફદાયીભાયાઈયચે.શલે ભારું ળું થળે ?વભાછજાણળે,ત્તલદ્યાથીજાણળે,
ટરસ્ટીભંડજાણળે,ઔારેઉઠીનેત્તળક્ષઔજાણળેતભારુંળુંથળે?’યજીનાકબેશાથભૂઔતાં
ત્તળલાનીએઔહ્ું:‘તુંથડીભાંડીને,સ્લસ્થતાથીલાતઔય.જોયજી,દયે ઔપ્રશ્નનેવભસ્માન
ઈઔેરનીઔતછશમચે.છરૂયચેભાત્રધીયછનીનેત્તલલેઔફુત્તિની...’
‘વાઙી લાત... ભાયી ત ત્તલલેઔફુત્તિ છ ભયી યલાયી ચે... ત છ ત અલા
શે લાનની લાતભાં અલી ખઇ.’ એટરું ફરતાં ફરતાં એણે તાન ભફાઆર ઑન ઔમો.
યજીએ છે ત્તનલટષ્ડ પટગ્રાપી ફતાલી તે જોઇને ત્તળલાની વાલ વડઔ છ થઇ ખઇ... અક
ભાભરએનાધ્માનભાંઅલીખમ...
‘ત્તળલાનીફશે ન,શંુ ઔદીઅટરાંનીઙરાસ્તયે ખઇનથીઔેનથીછલાની.શંુ ખયીફ
ચુ ં કયી,ણભારું ળીરલેઙલું ડે એટરીખયીફઔે ઙાહયત્ર્મશીનનથી.ફશે ન,અપટાભાં
ઈયનું ભોં બરે ભારું ચે ણ નીઙેનું ત્તનલટવન ળયીય ભારું નથી. એણે ભને લાયંલાય ગયે 
ફરાલીચે. નાનાંભટાં ઔાભઔયાવ્માં ચે.યવઇવુધ્ધાં ઔયાલડાલીચે.ગયનીવપાઇવુધ્ધાં
ઔયાલડાલીચે.નાનીભટીબેટણઅીચે.ણ...એઔલકતનાએનાફદઇયાદાથીઙોંઔી
ખમાફાદશંુ  ક્માયે મએનાગયે  ખઇનથી.શંુ એનાગયે  શલે છતીનથી...એટરે એલાયંલાય
ભને ધભઔાલે ચે. શ્લીર તેભ છ ધભઔીબમાટ એવ.એભ.એવ.ઔયે  ચે. ભને સ્ઔૂરભાંથી ચૂ ટી
ઔયી દેલાની ધભઔી અે ચે. શંુ  એભની ઑહપવભાં ણ શલે ફેવલા નથી છતી એટરે શલે
એભણે અ ચેલ્લું ળષ્ડ ઈખામમું. ભને ઔારે યાત્રે પન ઔયીને ઔહ્ું ઔે જો તું ભાયા ગયે  નશીં
અલળે ત અ ખંદી શ્લીર ત્તક્ર શંુ  અકા ળશે યભાં પૉલટડટ ઔયી દઇળ ને ફીજી
અનાથીલધાયે  ખંદીહપલ્ભણભેં ફનાલીચે છે પૉયલડટ ઔયતાં લાયનશીંરાખે,વભજી?
ત્તળલાનીફશે ન,વાઙને ઔાઙચૂ ટાં ાડલાં ઔણનલરું ચે ?રઔતહપલ્ભભાં ભાત્રભારું ભોંછ
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જોળે.ત્તળલાનીફશે ન,શલેતતભેછઅભાંથીભાખટઔાઢીળઔળ...પ્રીજફશે ન,ભનેફઙાલી
ર.ભનેનઔયીખુભાલલીણનારલેનેનતઅશે લાનનેતાફેથલુંારલે .ફશે ન,ભાયે 
તઆધયઔુ અુઁ ઓયકાઆ.જાએતજાએઔશાં...?પ્રીજ,ફશે ન...’ફન્ને લચ્ઙે શલે ઙધાય
અંવુનલયવાદલયવતયહ્...

●

અનુક્રમણિકા
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ફાશકનાું વાસ્મભાું જ શલાનીનુું ુખ
થડીલાયે ત્તળલાનીસ્લસ્થફનીત્તલઙાયીયશી.ખયીફશલુંએણઔેલભટળા
ચે ને ઔદાઙ ષ્ડી શલું એ એનાથી ભટ ળા ચે. ષ્ડીની વાથે ળીર જોડામેરું ચે જમાયે 
ુરુ? ુરુતઠખ
ં અજાદશ્વ.ભનપાલે ત્માં એએનાં તન–ભનને શંઔાયીળઔે.એને
ૂચનાયઔણ? પ્રશ્નનાછલાફતભાત્રષ્ડીએછઅલાનાશમચે.
ઔેટઔેટરે ભયઙે રડમા ચી ણ ષ્ડીના શાથભાં અલે ત અલે ણ ળું ?
ત્તસ્તત્લની રડાઇભાં શંભેળા ઔેભ ષ્ડી છ શાયતી અલે ચે ? ઔેભ ુરુ છ લેંત ઊંઙા?
ક્રીનઙીટનું રેફર રખાલી પયનાયા ુરુભાંના ઔૈં ઔેટરાનાં ઔાા આત્તતશાવ ઈય વભાછ
ડદાડીદેતશમચે.ઔેભઔે એતદેલનાદીધેર!ણષ્ડી...ષ્ડીવશે છણયસ્ત
ઙૂઔે.... ઔે બૂરે ત વભાછ ઔાખાય ભાઙલી દે. ક્માંઔ ત અણી વાભાત્તછઔતાભાં ઔે
ત્તલઙાયલરણભાં કાભીશલીછગટે...ફાઔીઅલનાદુયસ્તવભાછને એનાથીલધુત્તક્રષ્ટ
તેભછત્તનભટભએનીત્તલઙાયવયણીશઇળઔેકયી?
અક વભાછ ત નહશ વુધાયી ળઔામ , ણ એઔાદની ત્તછદં ખી ત ફઙાલી છ
ળઔામ. એણે ભન ભછફૂત ઔયી યજીની દયે ઔ નાદાની ભાપ ઔયી એને શં ૂપ અતાં ફરી,

‘યજીભનેશલેએઔઈામવૂજેચે, અભાંથીફશાયઅલલાન.'
‘છરદીછરદીઈામફતાલ, શંુ તતભેછેઔશતેઔયલાતૈમાયચુ .ં ફવ, ભાયી
આજ્જત ને નઔયી ફે વઙલાઇ છલાં જોઇએ. ફેભાંથી એઔ ણ કલાનું ભને ારલે એભ
નથી.'

‘યજીતું એઔ S.M.S.ત્તભ.ખુિાને ઔયીદે ઔે, ‘શંુ  તભાયાલખયક્માં છલાની?
ભને ભાયીબૂરવભજાઇખઇચે, તભે ઔશચતે ફધું ભને ભંછૂયચે.શંુ  તભાયાગયે  ણ
અલીળ, ણત્માયે  ભાયાાાએઔદભહિહટઔરત્તજળનભાં ચે એટરે ભને પક્તએઔ–
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દઢભહશનાનવભમઅ.પ્રીજ...પ્રીજ....પ્રીજ...ભાયઅલપટહડરીટઔયીદેળત
ગણીગણીભશે યફાની....'

S.M.S.યલાનાથમને થડીલાયભાં છત્તભ.ખુિાનછલાફણઅલીખમ.
‘તને એઔભહશનાનવભમઅું ચુ ,ં ચીતાયાં ભા–ફાજીલે ઔે ભયે  એનીવાથે ભાયે  ઔઇ
રેલાદેલાનથી.ભેંતનેનઔયીઅી, તનેઔામભીઔયી.શલેએનાફદરારૂેતાયે , શંુ તનેછેભ
ઔશંુ તેભઔયલુંડળેનેનશીંઔયળેતઅનાથીલધુખંદીહપલ્ભભેંતાયે નાભેઙડાલીચેછે
શંુ દુત્તનમાબયભાંSentઔયીળ.And after all, you know me very well… અલાત
ફશાયછળેતણ....ંજાભ....શા... શા… શા...!'

‘Thank you very much' નS.M.S.ઔયીનેપનફંધઔમો.ત્તળલાનીએઅ
S.M.S.ાંઙ–ચલાયલાંચ્મ...ને ચીફરી: ‘યજી, શલે રાઠીણનશીંતૂટળે ને
બેંવ ણ ભયળે. એની છ ઙારાઔી એને છ બાયે  ડળે. ફવ, શલે એની વાભે ભોં શવતું
યાકછે. ઑહપવભાં ફરાલે ત ણ છછે ને ાા કૂફ હિહટઔર સ્ટેછભાં ચે એલું ણ
લાયંલાય ઔશે તી યશે છ.ે  જા યજી, શલે ખદડું ઢીને ત્તનયાંતે વૂઇ જા. ણ, શા... શલે
સ્ટાપરૂભભાં ત તું ભાયી વાભે જોઇળ ણ નહશ ને છે ઔૈં ઔશે લું શમ તે કાનખીભાં, પન
ઈય,ઔે ભાયાગયે  અલીને છઔશીછછે...નાનાભાં નાનીલાતણઔશે છ,ે ઔળું ચુ ાલીળ
નશીં. વત્મની શંભેળ જીત થામ ચે, એ ક્માયે મ બૂરીળ નશીં. ને શા... તાય ખુસ્વ
ત્તલદ્યાથી ઈય ક્માયે મ ણ ના ઈતાયતી. ખુસ્વ અલે ત્માયે  તું ભને માદ ઔયી રેછ,ે
વભજી?
ને શા.. યજી તાયા ાાની દલા ભાટે થડા ૈવા, રે શભણાં અટરા યાક.
ભાયીાવેછેટરાચેએટરાશભણાંયાકીરે.' ત્તળલાનીએફાછુ ભાંડેરવટભાંથીથડીનટ
ઔાઢી યજીના શાથભાં ભૂઔી એની ભુઠ્ઠી ફંધ ઔયી દીધી. યજીની અંકભાં જજત્તમાં
ઉબયામાં

‘યજી,તાયાંભફાઆરનીત્તસ્લઙફંધઔયીનેએપનભનેઅીજા.ઔારેસ્ઔૂરભાં
શંુ તનેકાનખીભાંાચઅીળ.ભાયે S.M.S.ફીછેણSaveઔયલાડળે.' યજીતાન
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પનઅીનેયલાનાથઇઔેતયતછત્તળલાનીએબખીયથદલેનેપનજોડમનેએનેઅકી
ત્તલખતવભજાલી.બખીયથેત્તળલાનીનેત્તભ. ખુિાનS.M.S.તેભછત્તભવયજીનત્તભ. ખુિાએ
ફનાલેરતઔટટી(ડૉક્ટડટ) M.M.S.–ફંને Forwardઔયલાનું વૂઙનઔમુું ને અખંબીય
વભસ્માનીતભાભત્તલખતજાણીનેૂયીખનીમતાૂલટઔઅખલધલાનીલાતઔયી.
બખીયથે ગણીલાતઔયીચીંતે ઔહ્ું : ‘ટીઙય,તભે ત્તળક્ષઔનફન્માં શતત
એઔવપવી.ફી.અઇ.ઑહપવયલશ્મફન્માં શત ને બરબરાનાચક્કાચડાવ્માત
શત!'
ત્તળલાની ફરી, ‘શંુ  છે છે નથી ફની ળઔે તે તે ભાયાં ફાઔ ફન્માં તેન ભને
ત્તલળેઅનંદચે, વભજમાવી.ફી.અઇ.ઑહપવયત્તભ.બખીયથદલે?'
વાંછે નેશાને લવુધાણગયે  અલલાનાં શતાં, ણઔઇઔાયણવયઅલીન
ળક્માં, ણયાત્રે એત્રણેમુલતીનેએનીભછફૂયીંખે ત્તળલાનીત્તલઙાયતીયશી.અછ
વુધી યજી ત્તલળે ઔેલું ત્તલઙાયતી શતી ને કયે કય યજીએ જમાયે  એની ઔોટુત્તં ફઔ વભસ્મા
છણાલીત્માયે  ત્તળલાનીથડીશઙભઙીઉઠીને તે ફાંધેરગ્રંત્તથભાટે એને ળયભઉજી.
નેશા–લવુધાની ભછફૂયી ંખે એને જાણ શતી ણ ઔદાઙ એનાથી ણ લધુ ઔંઇઔ ખંબીય
ફન્મુંશમએલીળંઔા–ઔુ ળંઔાવાથેએણેયાતવાયઔયી.
વલાયે  ળાાભાં શોંઙતા છ લીઔરી ટેસ્ટ તેભ છ લીઔરી યભત–ખભત મખાનું
ટાઆભટેફરરઇને ધનીયાભઅલીશોંચ્મ.ત્તળલાનીનું નાભઅછહદનવુધીવંખીત–નાટઔ–
યાવ–ખયફાભારકાતું શતું.ત્માંથીશટાલીએનું નાભયભત–ખભતભાં રકામું શતું.લત્તરફૉર,
પૂટફૉર, હિઔેટ તેભ છ કક ને દડ યભાડલાન અદેળ ઈયથી અવ્મ. દય ળત્તનલાયે 
યભતયભાડલાનીતેભછસ્ધાટ ણઔયલાની.ફે તાવફાદજમાયે  એએનાલખટકંડભાં તેભ
છ ફીજા ફે લખટકંડનાં ફાઔને યભાડલાં ભાટે ભેદાન ઈય શોંઙી ત્માયે  દડતાં, યભતાં,
બાખતાં ને શવતાં ફાઔને જોઇને શે રીલાયવાઙુઔરું શવીઉઠી.પૂટફૉરને હઔઔભાયી
બાખતાંટાભાંએણવાભેરથઇખઇનેએવાથેછફાઔભાંઈત્વાhફેલડાઇખમ.
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ફધાં છ ચઔયાં અનંદથી શ... શ... શ... ... ઔયતાં ઔયતાં ઙાનઔ ટીઙય... ટીઙય...
ટીઙય...ઔયલારાગ્માં.
ટીઙયને યભતાં જોઇને અભતેભકૂણેકાંઙયે  ફેઠર
ે ાં ઔે તપાનઔયતાં ફાઔણ
પૂટફૉર યભલા દડી અવ્માં ને એ ણ ટીઙય... ટીઙય... ઔયલા રાગ્માં... ખાભડાંના
અશ્રભભાંઈચયે રીત્તળલાનીફાઔવાથેફાઔફનીદડતીશતી.એઔાદ–ફેહઔઔએણેણ
ભાયી, ણચીફાઔતભે યભ, શંુ  સ્ધાટનું અમછનઔરું ચુ ,ં એભઔશીને ફશાયઅલી
ભેદાનયઉબેરારીભડાનાજાડનીઙેઅલીનેફેઠી.
જાડનીઙે વભીયતાનીઔાકગડીફાછુ  યભૂઔીને ફેઠશત.વાલએઔર...
ઙૂઙા.‘યે !વભીય...ઔેભફેઠચે...તાયે યભલુંનથી?'
પ્રશ્નૂચતાં તૂચાઇખમ, ણછેલીએનીનછયઔાકગડીયડીઔે તુયત
એના હૃદમભાં એઔ ત્તઙયાડ ડમ. એણે તયત છ લાતાલયણ શલું ઔયલા ઔહ્ું : ‘વભીય,
અણે ફેઠાં ફેઠાં ઙેવ યભીએ. વભીય, ભને ઙેવ યભલાનું ખભે ણ ભને ફયાફય યભતાં
અલડતુંનથી....'
ત્તળલાનીનીલાતડધેથીછઔાીવભીયફલ્મ : ‘ટીઙય, ભનેઙેવયભતાંાક્કું
અલડેચે, શંુ તભનેણઙૅત્તમેમનફનાલીદઇળ, ચીજોજોતભેભનેણશયાલીળઔળ!'
વભીયનું ભુકલશે રીવલાયે  કીરેરાં તાજાં તાજાં પૂરનીછેભભરઔીઉઠમું શતુ.ં ત્તળલાનીએ
તયતઙેવભંખાલી, કારીકારીજાણે ઔળું છનઅલડતું શમએભવભીયને ૂચતીયશી.

‘વભીય, શલેળુંઙરાલું?ગડઔેચી.....'
‘ના...ના...ટીઙય...ગડનશીં.ટીઙય, તભાયે  અભાં ભખછથીઔાભઔયલું ડે...
ટીઙય, અયભતભાં થડીખણતયીણયાકલીડે, ટીઙય, અભતતભાયગડત્તટાળે.
ટીઙયને બણાવ્માન અનંદ વભીયના ભુક ઈય નેઔખણ થઇને ઉબયામ ને એનાથી
નેઔખણં વુકએઔત્તલદ્યાથીને ખુરુસ્થાને ફેવાડી , ઠઠત્તનળાીમાફનીયશે લાભાં ત્તળલાનીએ
નુબવ્મું. ત્તળલાની જાણી જોઇને શાયી ને વભીય જીત્મ. એણે શે ... શે ... એ... એ... ઔયી
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તાનીજીતનીકુળીવ્મક્તઔયીને શાયીનેમજીતેરીત્તળલાની...ણ...શે ...શે ...શે ...એ
ઔયીઉઠી...ને ફધાં ફાઔ ‘ભે ણટીઙયવાથે ઙેવયભલાનાં' એભઔશીપૂટફૉર
યભલાનુંચડીનેત્તળલાનીતયપદડતાંઅવ્માં.

●

અનુક્રમણિકા
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ેય ફૂટી ગમુું
ગંટયણઔતાં છફાઔલખટકંડભાં ખમાં ને ત્તળલાનીસ્ટાપરૂભભાં પ્રલેળી , ણ
પ્રલેળતાંની વાથે છ ત્તભ. ખુિા તાડૂક્મા... ‘ફાઔને ઔઇ ઔઇ યભત યભાડલાની એ ણ
રકીનેઅપ્મુંશતું, ચતાંતભેઙેવયભલાફેવીખમા!તભેનતસ્ધાટમજીઔેનતન્મ
યભત યભાડી. ત્તભત્તવવ ત્તળલાની, યભત ફાઔએ યભલાની શતી, નશીં ઔે તભાયે . તભાયે  અ
લાતનરેત્તકતકુરાવઅલાનયશે ળે, વભજમાં?'

‘ત્તભ. ખુિા, ઔેટરીઔ લાત એલી શમ ચે છેની વાથે વંલેદના તેભ છ ભાનલતા
ફંને જોડામેરાશમચે ને ગણીલાયસ્થઈયહયત્તસ્થત્તતફદરાતાં એપ્રભાણે ઔાભઔયલું
ડે ચે.ફાઔતપૂરછેલાં ચે, એભનીવાથે ભાયાથીછડલતટનનશીંથામ.હયત્તસ્થત્તતનાં
ભૂવુધીખમાત્તલના, ખત્તબટતલાતજાણ્માત્તલનાવાલકટઅયભૂઔલઔેચીછડબયત
લતટનઔયલું એઔાભતભારું.શંુ  તભાયાંતય–અત્ભાનાલાછપ્રભાણે ઔાભઔયનાયીચુ .ં 
અછ વુધી ઙેવની યભત ઈયનું રેફર વુધ્ધાં કૂલ્મું નશતું. શે રી લાય એ ફૉક્વ કરી
ઙેવનીયભતએઔંખફાઔને યભાડી, એભાં ખુનફને ચે તએભાયખુનચે ને એ
ખુનાનીછે વજાશળે એભને ભંછૂયચે ને શા, શંુ  રેત્તકતકુરાવઔયલાનીનથી.ઙાશે  ત
એનીણભનેવકતભાંવકતવજાભે!'
‘ફાઔનાહશતભાં ભાયાથીછેટરું થળે તે ઔયતીયશીળ, ઙાશે  એન્મને ખભે ઔે
ન ખભે.' એઔ તયપ ળત્તનલાયે  ત્તળલાની ફાઔ વાથે યભી એટરે ફધાં યભતલીય ફાઔ
ત્તળલાની ટીઙયના દીલાના થમાં શતાં ને ફીજી તયપ યાવ–ખયફા–નાટઔ ઔે ત્તળલાનીનાં
રશીભાંનતટનઔયતાંશતાંએવાંસ્ઔૃ ત્તતઔપ્રલૃત્તિત્તભવયજીતેભછલવુધાનેવોંલાભાંઅલી.
હયવેવ ફાદ યજી વાભે ભી, એને એન પન જડથી ાચ અપ્મ. યજી
તાને વોંેરીવાંસ્ઔૃ ત્તતઔપ્રલૃત્તિભાટે અિળઠારલતાં ફરી: ‘ત્તળલાનીફશે ન, ભને તાી
ાડતાં વુધ્ધાં અલડતું નથી, તે શંુ  યાવ–ખયફાઔઇયીતે ળીકલલાનીશતી ? ભેં છે પ્રલૃત્તિ
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ભાખીશતીને ભને છે પ્રલૃત્તિઅલડે ચે એનાથીત્તલયધીપ્રલૃત્તિઅીફાઔને ન્મામ
ઔયલાનું ઔાભથઇયહ્ું ચે.ભાયાથીતશલે ઔંઇફરીળઔામએભનથી, ફરલાછઇળત
ચેલ્લેાટરેફેવતાંલાયનશીંરાખે.'

‘યજી, ધીયછયાકછે ને ઑહપવભાં અંટણભાયતીયશે છ,ે ધભીને થડ
લકતવાઙલીરે, ચીએનીલાતચે.'
દયે ઔત્તળક્ષઔનીપ્રલૃત્તિફદરીનાંકીત્તભ.ખુિાળું ુયલાયઔયલાભાખે ચે તે છ
ત્તળક્ષઔને વભજાતું નશતું. ઓયંખજેફને ઔરાની પ્રલૃત્તિ વોંી ને ઔરાઔાયને શથડા
ભાયલાનીપ્રલૃત્તિ! ‘યાજાં, લાજાં ને લાંદયાં' લાીઈત્તક્તત્તળલાનીને માદઅલી.ધનીયાભશલે
ત્તળલાનીનપુરટાઆભખુિઙયફનીખમશત.તેણે અલીને વભાઙાયઅપ્માં ઔે ત્તભ.ખુિા
ને ત્તભ. યાછન લચ્ઙે  ફંધફાયણે એઔ ઔરાઔ કાનખી ભંત્રણા ઙારી , ભાટે છયા ઙેતીને
ઙારજો. ત્તળલાની ધનીયાભને ધયત અતાં ફરી : ‘ધનીયાભ, દેલતા ઈય ઙારનાયાંને
જીલનભાંક્માયે મઔઇનડયરાખતનથી!'

‘વાઙીલાતત્તળલાનીફશે ન...ણઔંઇઔાભઔાછશમતભનેછરૂયછણાલજો.'
ળાા ચૂ ટલાના દવ ત્તભત્તનટ શે રાં નહટવ સ્ટાપરૂભભાં પયલા ભાંડી ઔે અછે
ળાા ચૂ ટમા ફાદ સ્ટાપ ત્તભહટખ
ં  ચે. ફેઙાય ટરસ્ટીટ ણ અલી શોંચ્મા શતા. ખાત્તમ
ફાંધલાપાંવીનીઔટડીતૈમાયથલાભાંડીશતી.ત્તળલાનીભનભાંછફફડીઔેફાઔનેવલાુંખી
ત્તલઔાવભે એલીતૈમાયીઔયતાં અલડતું નથીને એઔનાનીલાતને ભટીઔયીવભમલેડપે 
ચે.ઔાળ!એટરવભમફાઔનાત્તલઔાવભાટેપાલાતશમત!
ળાાચૂ ટમાફાદફયાફયએઔલાગ્મે ભીહટખ
ં ળરૂથઇ.શે રાં તત્તભ.ખુિાએ
તે ળાા ઔેટરી વયવ ઙરાલે ચે એની ભટી ભટીરૂયે કા ફાંધી ને ટરસ્ટી વાભે તે
ઔેટરવજ્જઅઙામટ ચે એલીચાાડી, ચીએણે એનું તપ્રઔાશ્મું : ‘ઔેટરાઔત્તળક્ષઔ
તાનેવોંામેરપયછફયાફયત્તનબાલતાનથી...' નેવાથેછસ્ટાપભાંઉશાશળરૂથઇ
ખમ.‘ઔામયશમતેછઅલુંભગભફરે, છેફરલુંશમઔેઔશે લુંશમતેછે–તેત્તળક્ષઔના
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નાભ વાથે ઔેભ ઔશે તા નથી ને યશી પ્રલૃત્તત, ત તે છે તે ત્તળક્ષઔની યવ–રુત્તઙ તેભ છ
ઔોળલ્મનેજોઇનેઔેભનથીપાલતા?' અકીમભીહટખ
ં ભાંનમોઔરાશરવ્માીયહ્.
ટરસ્ટીએ લચ્ઙે ડીને ભગભ ન ફરલા ઔહ્ું, ‘છે–તે ત્તળક્ષઔને ઑહપવભાં
ફરાલીને એભનું વમભાન છલામ એ યીતે પ્રેભથી ઙઙાટ  ઔયીને ઔામટની પાલણી ઔયલી
જોઇએ.ત્તભ.ખુિા, તભાયીાવે અટરવયવનુબલીને ત્તલદ્વાનસ્ટાપચે.ફવછરૂય
ચે એને પ્રેભથી ઔામટયત ઔયલાની.' અછે ટરસ્ટીશ્રીએ સ્ટાપન ક્ષ રીધ ને સ્ટાપને
ત્તફયદાવ્મએટરેવશુનાંભુકઈયઅનંદપ્રવયીયહ્.
ણ ત્તભ. ખુિા ને યાછનવયનાં ભુક ઈય જાણે ઔઇએ ઔાી ભેળ રખાલી
શમ એભ ભુકભુદ્રા ઔાી ડી ખઇ શતી. ભીહટખ
ં  ત્મા ફાદ ણ ક્માંમ વુધી એ ફન્ને
ભવરત ઔયતાં યહ્ા – એઔ ણ િું ફયાફય ડતું નશતું. ત્તળલાનીને ટરસ્ટી દ્વાયા ઠઔ
ાલલ શત, ણ એભણે ગડેર ઔાયવ વાલ ત્તનષ્પ ખમ એટરે ફન્ને ઔઇઔ નલ
ઔાયવ, ગડલાભાં રાખી ખમા શતા. જમાયે  અ તયપ ત્તળલાનીનાં જીલનભાં જાણે ધીભે ધીભે
વુકન વૂયછ ઉખું ઉખું થઇ યહ્ શત. થડાં લાદ ચે, ણ એ ણ શટી છળે એલી
અસ્થાવાથેએશયક્ષણેઅખલધીયશીશતી.
ટરસ્ટીએસ્ટાપવાભે છઔયે રીત્તભ.ખુિાનીધરાઇને ઔાયણે ત્તભ.ખુિાનીઊંગ
શયાભ થઇ ખઇ શતી. એલું તે ળું ઔરું ઔે ત્તળલાનીનાં ઙાયે  ાનાં ત્તઙિ થઇ જામ ને એનાં
ાવાંફાયથામ.ત્તળક્ષઔનેપાલેરીપ્રલૃત્તિણએણેફદરલીડી.‘શે રાંનાઅઙામટછે
પ્રલૃત્તિપાલીખમાશતાતે ફયાફયછશતીને ભને એછપ્રલૃ ત્તિજોઇળે ને તછ
ભેપ્રલૃત્તિઔયાલીળું.' એલાભક્કભલરણવાભેએણેજૂઔલુંડમું.ત્તળલાનીનેવાંસ્ઔૃ ત્તતઔકાતું
તેભછન્મનેણતાનીભનખભતીપ્રલૃત્તિઅલીળુંડી; ત્તભ.ખુિાને તજાણેઔઇએ
એનાં સ્લભાનઈયગાનઔમોશમ!!બૂયામાવાંઢનીછેભ તેનું તન–ભન–હૃદમત્તળલાની
વાભેફદરરેલાથનખનીયહ્ુંશતું.ફવ, ભઔાનીળધભાંફાછનછયયાકીનેએફેઠશત.
ત્તળલાનીને કૂફબૂકરાખીશતી.ફયે  ભડીગયે  શોંઙીફધાં છયાશજોઇને
ફેઠાં શતાં.ફધાં છત્તઙંતાઔયતાં શતાં.ત્તળલાનીએભીહટખ
ં ભાં પનત્તસ્લીઙઑપઔયીયાખ્મ
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શત.વંઔટ ળક્મનફન્મ, એથીફધાં ત્તઙંતાતુયશતાં.એણે શોંઙીને ડયફેરલખાડમત
વાભે ત્તશ્વનફાયણં ઈગાડતઉબશત.ત્તળલાનીતકુળથઇઉઠી. ‘ત્તશ્વન,તે ફાયણં
ઈગાડમું?'

‘શાત્તળલાની, ંદયનાયડેથીઠેઠશીંવુધીઙારતઅવ્મચુ ં ને તે ણ
રાઔડીત્તલના!' ત્તળલાનીનાંબૂક–તયવક્માંખામફથઇખમાંએકફયણનડીનેએ
ૂયી તીવ્રતાથી ત્તશ્વનને બેટી ડી. એની અંકભાંથી ાય પ્રેભન લયવાદ લશી યહ્...
ક્માંમવુધી.
●
યછઔયતાંઅછેત્તળલાનીળાાભાંલશે રીશોંઙીખઇ.અછેએણેઔાઢેરુંેય
ચે.ધયણદવનાંફાઔસ્ઔૂટયાઔટઔયતીલેાબેખાંથઇખમાં.ત્તળલાનીએફાઔનેફેસ્ટ
રઔ ઔશે તાં ‘કૂફ ઔાજીથી ને વાયા ક્ષયે  ેય રકજો' એલી ળુબેચ્ચા અી. ‘ટીઙય,
અછનુંખુછયાતીનુંેયળુંતભેઔાઢમુંચે?'
ત્તળલાનીએહડપ્રભેહટઔછલાફઅતાંઔહ્ું :‘ેયશંુ ઔાઢું ઔેઔઇન્મટીઙય,
તભેછેટરીભશે નતઔયીશળેતેટરુંતઅલડળેછને?'
ેય ઔણે ઔાઢમું એની ત્તઙંતા નશીં ઔયતાં શજી તભાયી ાવે વભમ ચે... થડી
નછયુસ્તઔઈયપે યલીદ.' ફવઅટરું ઔશીને સ્ટાપરૂભભાં શોંઙી.ણંદયછતાં છ
એને ઔંઇઔનફનલાનું ફન્મું શમએલું રાગ્મું.ફધાં છત્તળલાનીતયપજોઇને તાનીનછય
નીઙેઢાીદેતાંશતાંનેચીંદયંદયઔંઇઔધીભેવાદેલાતઔયીયહ્ાંશતાં.
ત્માં તધનીયાભદડતઅવ્મને ત્તળલાનીનીતદ્દનનજીઔઅલીને ફલ્મ:

‘ફશે ન, તભને વાશે ફઑહપવભાં ફરાલે ચે.ત્તળલાનીવાલડગાઇખઇશતી.એલું તે ળું થઇ
ખમું શતું ઔે ફધાં અભઙૂઙાચાાભાં ભોંનાંકીને ફેવીખમાં ચે.ત્તલનાળાવે અલીને
ફલ્મ:‘ત્તળલાની, ખુછયાતીનુંેયતેઔાંઢમુંશતું?'
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‘શા, ણતેનુંળુંચે?'
‘ત્તળલાની, તારું ેય પૂટી ખમું ચે. અણે છે ેય ઔાઢીએ ચીએ તે ળશે યની
રખબખઙાીવળાાભાંજામચે.'

‘ણભેં તવીરફંધઅપ્મું શતું ને અપ્માચીએપૂટે તેભાં ભાયીળીબૂર
ચે?શંુ ઔાંઇડયતીનથી, ઔાયણઔેશંુ ત્તનદોચુ .ં '

‘ણએતવભમઅવ્મે છફધાં જાણળે.શભણાં તશલે છેટરાં ભઢાં એટરી
લાત!ઔનાં ઔનાં ભઢાં ફંધઔયલાં છઇળું.ને એભણવત્મને ફશાયડતાં ગણીલાય
રાખે ચે.' ત્તલનાળ ત્તળલાની વાથે લાત ઔયત ઔયત ઠેઠ ઑહપવ વુધી શોંઙી ખમ.
ઑહપવ અલતાં છ ત્તળલાનીએ એને ફશાય થબલા ઔહ્ું. ત્તલનાળે ત્તળલાનીને ઔહ્ું :

‘ત્તળલાની, એઔવેદબરે, ભનેંદયઅલલાદે, અભાંતભનેખુિાનીછઔઇઙારરાખે
ચે! તનેપવાલલાનઅચેલ્લતેભછવાલશરઔટ, ત્તનમનઔક્ષાનઔાયવએણેગડીઔાઢમ
ચે.ત્તળલાની, એફદરરઇયહ્ચે.' ણત્તળલાનીએએને અંકથીછ ‘ના' ઔશીને ંદય
પ્રમાણઔમુું.

●

અનુક્રમણિકા
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37

ાચ–કાચની તા
ધડાધડટરસ્ટીભંડનીખાડીણત્તઙત્તઙમાયાંનાંકતીઔૅમેવભાંપ્રલેળી.ઑહપવભાં
તેભ છ વભગ્ર ળાાભાં ંદયંદય ઔાનાપૂવી ને ખંબીય લાતાલયણ પ્રવયી ખમું શતું.
દયે ઔનાંભોંઈયભાત્રપ્રશ્નછલંઙાતાશતાઔેશલેળુંથળે? યીક્ષારેલાળે? યીક્ષાઅડે
ડધઔરાઔફાઔીશત, ળુંનલુંેયઔઢાળે? તચીફીજીળાાળુંઔયળે? ત્તળલાનીનું
ળું થળે ? નેશા, લવુધા, યજી તેભ છ ફીજી ઍડ્શઔ ત્તળત્તક્ષઔા ત જાણે નભામાં થઇને
એઔકૂણે ફેવીખમાં શતાં.ત્તળલાનીફશે નછએભનાતાયણશાયશતાં ને એછતાયણશાય
અભડૂફલારાખેતડૂફનાયાંઔનેળયણેજામ? ઔણએભનેતાયલે?
ત્તલનાળને ધનીયાભફન્નેઑહપવનીફશાયઔાનભાંડીનેફેઠાશતાઔેંદય
ળત્તનણટમરેલામચે? ત્તળલાનીએનાફઙાલભાંળુંઔશે ળે?
ત્તળલાની ંદય પ્રલેળી ત્માયે  ંદય ઈગ્ર ઙઙાટ ઙારી યશી શતી. ત્તભ.ખુિાન
લાછ ઔાને ડમ. ‘ભાયી ાવે ઠવ ુયાલા ચે. ભને ત વય, રાખે ચે ઔે એણે એના
ટમૂળનનાત્તલદ્યાથીને ેયઅપ્મું શળે ને ત્માંથીચીએેયરીઔથમું શળે .' ‘ણ
ત્તભ.ખુિાઔઇનીણઈયઅયભૂઔતાશે રાં અણે વલાયત્તલઙાયલું જોઇએ.ટરસ્ટી
યાભાનંદજીત્તળલાનીનફઙાલઔયીયહ્ાશતાતેભતેભખુિાલધુનેલધુઉગ્રથતાછતાશતા.

‘વય, અષ્ડીઙાહયત્ર્મ ન્મષ્ડીઙાહયત્ર્મઔયતાં ગણં ઊંડું ચે.તભે ધાય એટરી
ત્તનદો એ નથી છ. વય, વલાર અણી ળાાની ઇજજતન ચે. વય, શલે ચી અણાં
ેયણન્મળાાઔઇયીતેરેળે? એફધુંતઠીઔ,ણલોછૂ નીળાકનુંળું?
છેલીત્તળલાનીનજીઔશોંઙીઔે ઑહપવભાં નીયલળાંત્તતથયાઇખઇ.ત્તળલાનીએ
ટરસ્ટીભંડને નભસ્તે ઔમુું. યાભાનંદજીએ કૂફ છ ળાંત્તતથી ેય પૂટમાની લાત છણાલી ને
શલેઅખઈયળુંઔયલુંએભૂચતાંછત્તળલાનીએઔહ્ું:‘વય, અખઈયજમાયે ેય
પૂટમું શતું ત્માયે  તે હદલવૂયતીયીક્ષાાચથીરેલાભાં અલીશતીને એેયરીઔ
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ઔણે ઔમુું એ ભાટે તાવ વત્તભત્તત ફેવાડી શતી; ણ ‘લાડ છ ઙીબડાં ખે', ઙય ને
ળાશુઔાયફધાંનીછત્તભરીબખતભાંઙયછળાશુઔાયફનીનેઅછહદનવુધીપયતઅવ્મ
ચેનેયશીભાયીઈયભુઔામેરઅયનીલાત; તત્તભ.ખુિા,જોભાયખુનુયલાયઔયળે
તશંુ યાજીનાભુંભૂઔતાંછયામેકઙઔાઇળનશીં.'
ન્મળાાભાંથીઔઇવભાઙાયઅવ્માનથીભાટેએળાાભાંયીક્ષારેલાઇ
ખઇ. ણ ફારત્તલઔાવ ત્તલદ્યાબલનભાં ધયણ દવની ખુછયાતીની યીક્ષા ાચથી રેલાળે
એલીજાશે યાતભાઆઔઈયથીઔયલાભાં અલીને એવાથે લખટકંડભાંથીશ–શ–શ–શ...
નાલાછતેભછાટરીઠઔાલાનાલાછઅલલાભાંડમા.ધયણદવનાત્તલદ્યાથીનેળાંત
ાડલાત્તળક્ષઔલખટકંડબણીદડમા.
ત્તળલાનીને ેય પડલાના અયવય પયી એઔ ભેભ ઔડાલલા ભાટે ત્તભ.ખુિા
તરાડથઇખમાશતા.ણયાભાનંદજીએળુંઔયલું, ળુંનઔયલુંએનીરૂયે કાઅીળાા
ચૂ ટમા ફાદ પયી ભીહટખ
ં  ઔયલાન ત્તનણટમ જાશે ય ઔમો. ધયણ નલ ને અઠની યીક્ષા
શે ભકેભાયડીણધયણદવનીયીક્ષાનીતાયીકનક્કીઔયલાનુંશજીફાઔીશતું .
ળાા ચૂ ટમા ફાદ પયી ભીહટખ
ં  ળરૂ થઇ. ત્તભ. ખુિાએ ઉબા થઇને ઔહ્ું :

‘ત્તળલાનીફશે નટમૂળનઔયે  ચે ભાટે ેયએભણે છએભનાટમૂળનનાત્તલદ્યાથીને ભસ્ટડ
અઆએભીઔશીને અકું ેયછરકાલીદીધું શતું ને એેયએઔલારીાવે ખમું
શતું ને એણે નનાભપનઔયીને છણાવ્મું શતું ઔે એનીાવે ેયચે.ત્તળલાનીફશે નબરે
ઔફૂરેઔેનઔફૂરેણભાયીાવેઠવુયાલચેનેછરૂયડમેએલારીણશીંઅલલા
તૈમાય ચે. વય, એભના ધભધઔાય ઙારતાં ટમૂળનનું એઔ ઔાયણે એ છ ચે ઔે , એ તે
ઔાઢેરાંેયત્તલદ્યાથીનેઅીદેચે.'
ત્તળક્ષઔ તેભ છ ટરસ્ટી ભંડ ત અ વાંબીને લા્  છ થઇ ખમું, ફે–ઙાય
ટરસ્ટીનેતત્તળલાનીભાંત્તલશ્વાવશત.એનેતકાતયીશતીઔે,ત્તળલાનીફશે નઅલુંઔૃ ત્મ
ક્માયે મ નશીં ઔયે . ણ શભણાં હયત્તસ્થત્તત એલી શતી ઔે, ત્તળલાનીની તયપે ણભાં ઔે ત્તલરુિ
ફરતાંશે રાંરાકલાયત્તલઙાયઔયલડે.
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એઔ ચી એઔ તભાભ ત્તવત્તનમય ત્તળક્ષઔએ અ અય ફેફુત્તનમાદ ઠેયવ્મ.
ત્તલનાળેતયીતવયનાઉબાથઇનેઔશીછદીધુંઔેત્તભ.ખુિાનછઅઔાયવચે.તાવ
ૂયેૂયીથલીછજોઇએને વત્મફશાયઅલલું છજોઇએ.જોવત્મફશાયનશીંઅલે ત
ભેવશુત્તળક્ષઔણયીક્ષાફાદશડતારયઉતયીળું.અકીમભીહટખ
ં દયત્તભમાનુષ્ઔ
ઉશાશથમ.પક્તયાછનવયછત્તભ.ખુિાનીશાભાંશાઔયીયહ્ાશતા.
ત્તળલાનીને અકીયાત ઊંગનઅલીતે નછ અલી.એને એનું ખાભ, અશ્રભ
તેભછયંછનફામાદઅલીખમાં.એથાયીભાંથીઉબીથઇ.ત્તશ્વનજાખીનશીંજામએની
ઔાજીયાકીફાનાપટાવે ખઇને ચીપટને શૈ માવયવઙાંીક્માં વુધીફેવીયશી.
ત્તછદં ખીનાએઔચીએઔકયાફડાલનેમાદઔયતીયશી.ઔેટરીઔવટીરીધીચેઇશ્વયે , ને
એદયે ઔઔવટીએણે શવતાં શવતાં લધાલીચે.ણઅછનીઅઔવટી, અરાંચનઔેલી
યીતેબૂંવાળે...? ફધુંછખુભાલલાનુંત્તળલાનીનેારલેએભશતુંણઇજ્જત, સ્લાત્તબભાનને
લછૂ દઈયચાંટાઉડે ઔે જોકભામએતવીધું ભયલાફયાફયશતું.ઔઇભાણવઅટરી
શદેણનીઙઉતયીળઔેનેતેણત્તળક્ષણનાવ્મલવામભાંઈચ્ઙભતકુયળીએફેવીને?!
એઔતફક્ક ેતએને થઇઅવ્મું ઔે ઙાર, અફધું શીંછચડને ભાયાં ખાભનાં
એ બરાબાં રઔ લચ્ઙે ાચી જાઉં, અ નખયની દડબાખ, ઔાલા–દાલા, પ્રંઙ ને
સ્લાથી દુત્તનમા ચડીને નાથાશ્રભભાં છઇ યંછનફા વાથે યશીને નાથની વેલાભાં રાખી
જાઉં.અનખયે  ભને ળું અપ્મું ? ને શીંનાં રઔએણળું અપ્મું ? છેને ભાયીળા...
ભાયીળાાઔયીને શૈ મે ઙાંીશતીએળાાભાં એઔકટતકટ,ણડાગરઇને, કારી
ેટનકાડૂયલાૂયતીનઔયીઔમાટઔયલીએતઅત્ભાનેભાયીનેજીલલાછેલીલાતથઇ...
ના...ના...શંુ એયીતેનઔયીઔઇયીતેઔયીળઔુ ં?
એધીભે યશીને દીલાનકંડભાં ખઇને તાનું યાજીનાભું રકલાફેઠી.એભણ
લીવલટ ૂયાં ઔયીએઔલીવભું લટ ળાાભાં ઙારીયહ્ું ચે.લીવલટનું વયલૈમું ઔાઢલાએનું
ભનલરલાતું યહ્ું.નછયવાભે બણીખમેરાં એઔએઔથીઙહડમાતાત્તલદ્યાથીવાયથલા
રાગ્મા. ઔૈં ઔેટરાં શવતાં પૂર એની નછય વાભે તયલયી યહ્ાં. ભની, બાલેળ, લાડીલારા,
લાગ, ખાંધી, ભદી, ભાલાણી... છેલાં શનશાય ફાઔ ને લી, એભાંમ ેરાં નાનઔડાં
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ઔરાઔાય... એભના નાનઔડા શાથે શાભોત્તનમભ, તફરાં, કંછયી લખાડતાં, ખાતાં વલાયની
પ્રાથટના રરઔાયતાં વુધીય, ળરી, ખોસ્લાભી, જાસ્ભીન, છસ્, ફીભર. ઔેટઔેટરા ઙશે યા
નછયવાભે તાદૃળથલારાગ્મા.હૃદમનાએઔકૂણે એનાનઔડાઙશે યાજાણે ઔે ઔમપ્મૂટયની
શાડટ હડસ્ઔનશીં, ણશાટટ હડસ્ઔભાં વેલથઇખમાશતા.ટીઙય, તભે ભને હડરીટઔયલાની
ઔત્તળળઔયળતણભેતભાયાશાટટહડસ્ઔભાંથી(હૃદમભાંથી)ક્માયે મછલાનાનથી...
ટૅફરકુયળીઈયત્તલઙાયે  ઙઢેરત્તળલાનીટૅફરઈયછક્માયે  જઔે ઙડીખઇ
ઔંઇકફયછનશીંડી, ણભસ્ઔે ફાલ્ઔનીભાં ધફઔયતું ચાું જીંઔામું ને એજાખી.એ
જડથીદૂધને ચાું રેલાફાલ્ઔનીભાં ખઇ.વલાયનાઅચાઈજાવભાં એને ત્તળલાનીએલ
ળબ્દલંઙામ.નેએણેજડથીંદયઅલીનેચાુંઈગાડમું.

‘ફારત્તલઔાવ ળાાભાં પૂટરે ું ેય : ધયણ દવની ખુછયાતીની યીક્ષા ભઔૂપ
યાકલાભાં અલી. ેય પડનાય ત્તળત્તક્ષઔા ત્તળલાની ળું તાના ય રાખેર અયને
ફેફુત્તનમાદુયલાયઔયીળઔળે?
ળું ટમુળન લધાયલાન છ અ એઔ ઈામ ચે ઔે ચી ત્તવત્તનમય ત્તળત્તક્ષઔા ઈય
કટું અ ઙડાલલાભાં અવ્મું ચે ? અઙામટની બૂત્તભઔા તેભ છ ટરસ્ટીભંડની બૂત્તભઔા શલે
ચીઔેલીયશે ળે ? ળુંફીજીળાાભાંણફાઔનેઅેયભીખમુંશતું?'
ત્તળલાનીલધુલાંઙીનળઔી.એણેચાુંગડીલાીનેવટભાંવંતાડીદીધું.

●

અનુક્રમણિકા
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ાચ–કાચની તા
યાત્રે જમાયે  પ્રેવઈયત્તળક્ષણનાવભાઙાયઅવ્મા ત્માયે  નલનલજોડામેરતેભ
છઅખલીપ્રત્તતબા ધયાલનાય ભનીએઔીલાછે ફરીઉઠમશતઔે, ‘ત્તળલાનીટીઙય
અલું ઔૃ ત્મક્માયે મનહશઔયે .અલાં ઔાભઔયલાઔયતાં તટીઙયભયલાનું લધાયે  વંદઔયે ,
વભજમા ? અભણઅણં ેયતવત્મભાટે રડતું અવ્મું ચે.વભાછભાં વાઙ–ઔાઙના
બેદકરલાનુંઔાભઔયે ચે. ભાટેજમાંવુધીવત્મનતાયલીએત્માંવુધીઅવભાઙાયઅણે
ચાલાનથી.'
લોથી તટસ્થઔ તેભ છ વાતત્મૂણટ વભાઙાય ચાતું એઔ ભાત્ર ચાું

‘ખુછયાતત્તભત્ર' ને તેભાં નલ નલ જોડામેર ત્તળલાનીના બૂતૂલટ શનશાય તેભ છ વારવ
ત્તલદ્યાથીએઅકીયાતન્મચાાંણઅફેફુત્તનમાદવભાઙાયનચાેએભાટેપનનાં
ઙઔયડાં ગુભાવ્માં ઔમાું.ણજાશે યકફયતેભછકયાકટા, લનલાબ્રેહઔંખન્મૂજફનાલીને
ગયાઔીલધાયનાયાએઔચાાંએત્તળલાનીનાં નાભવાથે કફયચાીનાખ્મા.ભનીે યાત્રે છ
તાનાલખટભાંબણેરાદયે ઔત્તભત્રનેવલાયે સ્ઔૂરેઅલલાછણાલીદીધું.બખીયથદલેતઅ
લાતવાઙીભાનલાઔેવાંબલાવુધ્ધાં તૈમાયનશત.એતપનઈયછકીછલાઇખમ.

‘લ્માભની, તું ત્રઔાયચે ઔે ઔણચે ? તાયે  અન્મૂજનચામએનીઔાજીરેલાની
શતી ને તાયાથી એ ઔાભ ન થઇ ળઔે એભ શતું ત યાત્રે ભને થડું લશે રું ઔશે લું શતું. શંુ 
ઈયથીદાફણરાલીનેણએઔણચાાભાંઅન્મૂજનઅલલાદેત.'

‘બખીયથ, છે ચાાભાં અ ન્મૂજ અવ્મા ચે એભાં ણ ટીઙયન એઔ ત્તલદ્યાથી
ઔાભઔયે  છચે ને એણે ણગણીપાઇટઅી.ણતને તકફયચે ઔે દયે ઔને ક્માંઔને
ક્માંઔ થડાગણાં ત્તરત્તભટેળન્વ અલતાં છ શમ ચે. માય, દયે ઔ ક્ષેત્રભાં દેલ ને દાનલ ફન્ને
યશે રાશમચે.કેય, અણેઔારેસ્ઔૂરભાંભીએચીએ.'
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અકીયાતપનનાં ઙઔયડાં પયતાં યહ્ાં.છુ દાં છુ દાં ક્ષેત્રભાં ટૉઈયશોંઙેરાં
ફાઔએસ્ઔૂરભાંબેખાંથઇનેત્તળલાનીટીઙયનાઔેવભાંવાઙ–ઔાઙફશાયરાલીનેછત્તભળન
ૂરુંઔયલાનીટેઔરીધી.

‘અછે ચાું અવ્મું નથી. શંુ ફયે  સ્ઔૂરેથી અલતા ેય રેતી અલીળ,
યીક્ષાભાં ભડું થળે,' એલું ફરતીફરતીત્તળલાનીગયનીફશાયનીઔીખઇ.ફાએતૈમાય
ઔયે ર નાસ્તાન ડબ્ફ ઔે લૉટયફૅખ ણ ગયભાં છ બૂરી ખઇ. ળાાએ શોંઙી ત્માં એણે
ભેદાનભાં ઉબેરા એના બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીને જોમા. બખીયથ ને એની ાચ દયે ઔ
ત્તલદ્યાથી દડતાં ત્તળલાનીટીઙય ાવે અવ્મા. દયે ઔનાં ભુક ઈય ખુસ્વ તેભ છ અિળ
વાપનછયઅલતાંશતાં.
બખીયથેવીધુંછઔશીદીધું :‘ટીઙય, શલેઅઔેવતભેભનેછવોંીદ.શંુ અ
ઔેવનત્તનઔારઅછેછઔયીદઇળ.ક્માંઅાયક્માંતેાય.'

‘યે  બખીયથ!અછે નશીં, શભણાં છઔેવનત્તનઔારરાલીએ.યભતખભતભાં
ત્તલશ્વના નઔળે ઙભઔેર ઔૃ ષ્ણેન્દુ વેન, ત્રઔાય ભની, ડૉક્ટય ભદી, લઔીર ફનેર ખાંધી,
ઙાટટડટ એઔાઈન્ટન્ટતયીઔે પ્રત્તવિભાલાણી, ઔરાઔાયભદી, વુધીયખસ્લાભીફધાછઙશે યા
એઔી વાથે જોલા ભળ્યા ને તે ણ દીઔયા એઔ ‘ભા' ને ટેઔ ઔયલા દડી અલે; ફયાફય
એભ છ અલીને ઉબા શતા. દયે ઔની અંક ફરતી શતી : ‘ટીઙય, તભાયી વેલાન એઔ
ભઔતઅ!પ્રીજટીઙય, પ્રીજ!!'

‘બખીયથ, ભને કફય ચે તું છ અકી ટઔીને રઇને અવ્મ ચે. ણ ભાયી
તભને વોને એઔ ત્તલનંતી ચે ઔે, તભે ઙૂઙા શીંથી ગયે  જાલ. ઔાયણ ઔે શભણાં ભેદાન
ફાઔથીબયાઇછળે ને અછે યીક્ષાનું ફીછુ ં ેયચે.તભાયીશ..શ..ઔે, ફૂભફયાડા
વાંબીને અનાનાં ફાઔણવટઔાયીક્ષાફાછુ એભૂઔીને ભેદાનભાં અલીછળે ને
શંુ નથીઇચ્ચતીઔેળાાનુંભેદાનમુિનુંભેદાનફનીજામ!'
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‘ણટીઙય...અભતભાયીવાથે ન્મામથામ, ત્તશ્વનવયવાથે ન્મામથામ
નેભેતભનેથડીણભદદનઔયીળઔીએએતકુદભાયે ભાટેરાંચનરૂચે.ટીઙય
પ્રીજ... ભે ત અછે શડતારનું એરાન ઔયલા છ અવ્મા ચીએ.' બૂતઔાભાં ત્તશ્વનને
થમેર ન્મામ ણ ફાઔને માદ ચે.ટીઙય, ભને ભાયી યીતે રડલા દ. અછઔારન
અલેરત્તભ.ખુિાએનાભનભાંવભછેચેળું? ઙરત્તભત્ર, ત્તભ.ખુિાનીઑહપવભાં...'
ત્તળલાનીફન્નેશાથશાઔયીનેઉબીયશીખઇનેરખબખફયાડતાંફરી
: ‘તભાયે  ળાાભાં છલું છશમ ત એ શે રાં તભાયે  ભને ઔઙડીને છલું ડળે...શંુ  તભાયી
રાખણીવભછુ ં ચુ ,ં ણવયસ્લતીનાભંહદયભાંએનાવાઙાબક્તઉશાશનથીઔયતાં ; ણ
વાઙાબક્તભાત્રઅયાધનાછઔયે  ચે.તભે તભાયીવાઙીબત્તક્તુયલાયઔયીચે.એઊણ
ભાયા ભાથે શંભેળા છ યશે ળે. શા તભે ળાંત્તતથી લાત ઔયલા વાંછે ભાયા ગયે  ઙઔક્વ અલી
ળઔળ.તભાયાત્તશ્વનવયણતભનેમાદઔયે ચે...ળુંતભેએભનેભલાનશીંઅલ?'
વાઙાબક્તનીભાપઔટું નતભસ્તઔફનીખમું ને ળાંત્તતથીત્તલકેયાલાભાંડમું.
ણબખીયથાચલીને ‘ત્તળલાનીટીઙય, તભે લઙનઅઔે, તભે ત્તશ્વન વયનીછેભ
યાજીનાભું ક્માયે મ નશીં ભૂઔ. તભે લઙન અ ચી છ શંુ  શીંથી ાચ છઇળ...'
ત્તળલાનીએલઙનઅતાંાઔીટભાંભૂઔેરયાજીનાભુંફશાયઔાઢીનેપાડીનાંખ્મુંનેએટુઔડા
બખીયથનાં શાથભાં ભૂઔતાં ફરી, ‘જાતને ભારું લઙનચે ઔે, શંુ  યાજીનાભું નશીંભૂઔું, ણશંુ
વત્મભાટેળાાભાંનઔયીઙારુયાકીળ.'

‘ટીઙય ! શલે ઔંઇઔ એલું રાગ્મું ઔે તભે ભાયા કયાં ટીઙય. ત્તફરઔુ ર ભાયા
છેલાંછત્તનબટમ.વાંછે ભીળું' એભઔશીનેબખીયથણગયતયપાચલળ્ય.
બખીયથનીીઠાચએસ્લખતછફરીઉઠી: ‘દીઔયા!ત્તનબટમરઔણ
વાઙ–ઔાઙનીરડાઇરડતાં રડતાંશાયીજામચે નેબમબીતણથઇજામચે.ણતાયી
ત્તનબટમતાને ભાયાવવવરાભ.વદાત્તનબટમયશને વદાવત્મઈજાખયઔયતાયશ!!
તાયાછેલાત્તલદ્યાથીદ્વાયાછવભાછઉખયતયશે ળેએભાંળંઔાનેઔઇસ્થાનનનથી!'
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ત્તલનાળે ણસ્ઔૂટયાઔટ ઔમુું ને ળાાભાં દાકરથમ, ણત્તળલાનીતયપ
નછય વુધ્ધાં નાંકી નશીં. ત્તળલાની વભજી ખઇ ઔે, શજી ખઇઔારન ખુસ્વ ઉતમો નથી.
ખુિાનીઑહપવભાં એએઔરીછંદયખઇને ત્તલનાળને એણે ફશાયછઉબયાખ્મ
શતને ફશાયઅવ્માચીણંદયળું ળું થમું એલાતએણે ત્તલનાળને ઔયીનશતી
એટરેસ્લાબાત્તલઔચેઔે, ત્તલનાળનેખુસ્વઅલે.
એણેાચથીફૂભાડી, ‘ત્તલનાળ, ફવઅટરછવાથઅલાન?'
ઊંધાભાટરે શંુ  ાણીયે ડું એટરભૂકટ તનથીછ' ત્તભત્રનીત્તભત્રતાને ણઔાટ
રાખે જો, ત્તભત્રતાની ધાય થડાથડાહદલવે ગવલાભાં નઅલે.' ‘ત્તલનાળ, વ્માખ્માબૂરી
ખમારાખચ.વભમછતાં ભેં તભાયાતયપનીધાયલખયગસ્મે ણઙઔતીયાકીચે.
ઔદાઙધાયતભેગવલીબૂરીખમાચ, ક્માંતજોમુંનજોમુંઔયચ.'
ત્તલનાળેલાતફદરતાંઔહ્ું:‘ત્તળલાનીત્તશ્વનનેલાતનીકફયચેકયી?'

‘ના, એને શજી છણાવ્મું નથી.' ચાાભાં ણ ચામું ચે, તાયે  એને છણાલલું
જોઇતુંશતું. ‘ચાું, શંુ વાથેરઇઅલીચુ .ં ફયે છઇનેવાઙીલાતઔયીદઇળ.ભાયીહશંભત
એનીાવે છતાં છતૂટીજામચે.છેદાલેઙત્તશ્વનવાથે રડાલેરાએછદાલેઙભાયી
વાથેરડાવ્માચે.નેછેચાંટાત્તશ્વનયઉડેરાનેએૅયાત્તરત્તવવનબખફનેરએલી
છગટનાભાયીવાથે ગટીચે.એજાણળે તઔદાઙપયીને એલશુભરથઇઅલે ત!શલે
તત્તલનાળ, ભનેત્તછદં ખીથીછડયરાખેચે.
ભાંડભાંડ ઙારત થમેર ત્તશ્વન પયી છડ ફની જામ, ત ત... ફાઔીનું જીલન
ભારું ણછડછથઇજામ.ફધીહશંભતટઔાલીયાકીચે.િાનાભશે રનીછેભ!દુત્તનમાને
ભશે ર વુયત્તક્ષત રાખે ચે, ણ ભને કફય ચે ઔે પં ૂઔ લાખતાભાં છ ભશે ર છભીનદસ્તી થઇ
છળે!!'
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‘ત્તળલાની, સ્ઔૂરનીફશાયભનેબૂતૂલટત્તલદ્યાથીનીટઔીભીખઇ.શે રાંત
કામા છ નશીં, ણ ાચથી જમાયે  એભણે ક તાજી ઔયી નાભ ઔહ્ાં ત્માયે  એ
ભટાઙશે યાભાં ેરાનાનાઙશે યાદેકામા:ભની, ખાંધી, ભદી, વુનીર, ખોસ્લાભી, વુધીય,
બખીયથ, ભાલાણી, લાગ–એઔચીએઔત્તલદ્યાથીએતે ળું ઔયે  ચે, ઔેટરીપ્રખત્તતઔયી
ને શલે ળાાભાટે ઔંઇઔયલાભાંખે ચે.એલીલાતઔયીતતાનાપનનંફયઅીને
ત્તલદામથમા.'

●

અનુક્રમણિકા
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તા તો કયાની છે
અછે ચાાભાં ેયપૂટમાનીલાતચાઇચે એટરે વટઔાગયે  ત્તશ્વનઈય
ણ ઔઇઔન પન છળે. ત્તશ્વનને ભાયે  ખઇઔારે છ ફધી લાત છણાલી દેલી શતી. ફીજા
દ્વાયા લાત કફય ડળે ત ત્તશ્વન ળુંનું ળું ત્તલઙાયી, ત્તલઙાયી, પયી ાચ ઔઇ સ્ટરઔ ના...
ના...શંુ  એલું નશીંથલાદઉં.તશંુ  ળું ઔરું ઔે છેથીભાયાગયે  શોંચ્માશે રાં ત્તશ્વનને ેય
પૂટમાની જાણ નશીં થામ ? …એ સ્ટાપ રૂભભાંથી વીધી છ સ્ટાપ રૂભના ફાથરૂભભાં ખઇ
નેાઔીટભાંથીત્તસ્લીઙઑપઔયે રભફાઆરનીત્તસ્લઙઑનઔયીનેગયે પનઔમો.
વાભે ચેડે ફાુજીએ પન ઈાડમ. એટરે થડી ળાંત્તત થઇ... એણે તયત છ
દફાતાલાછેફાુજીવાથેલાતઙારુઔયી:‘ફાુજી, અછેતભેફનેતપનનીઅવાવ
છયશે જો.શંુ ફરુંતેદયત્તભમાનઔઇપ્રશ્નઔયળનશીં.તભાયાપ્રશ્નનાછલાફશંુ ગયે અલીને
અીળ. શે રાં ઙૂઙા ભને વાંબી ર...' એઔ દીઔયી તાના ત્તતાને છે શક્કથી,
ત્તધઔાયથી ને પ્રેભથીઔશીળઔે એભછએણે એનાવવયાજીને ફનેરીફધીશઔીઔતઔશી
દીધી. ‘ફાુજી, ત્તશ્વનનભફાઆરણતભે રઇરને ત્તસ્લઙઑપઔયીને વંતાડીદ ,
ત્તશ્વન ઉઠીને ૂચે ત ઔશે જો ઔે ત્તળલાનીન ભફાઆર ફખડી ખમ એટરે વલાયે  તાય
ભફાઆરસ્ઔૂરેરઇખઇચે.ડળીનેણફાયણેથીછલાતઔયીનેયતઔયજો.
ફાુજી, ત્તશ્વનઔેટરાં લે ભાંડવાજોથમચે ને પયીએથાયીબેખથામ
તત...ઔદાઙશંુ ....'ત્તળલાનીનુંખુંરૂંધામું...એનાખાનાળબ્દવીધાઅંવુ ફનીનેલશી
યહ્ાં.

‘દીઔયા ત્તળલાની, તું છયામ ત્તઙંતા નશીં ઔયતી. ફવ તું ત્માંન ભયઙ વંબા.
શજી તાયા ફાુજીના શાડભાં ગણી ળત્તક્ત વંગયામેરી ડી ચે. શંુ  ગયન ભયઙ વંબાલા
વક્ષભચુ .ં ફવફેટા, તું ત્માં હશંભતયાકછે...ને એણમાદયાકછે ફેટા...ઔે વાઙને
ઔદીઅંઙઅલતીનથી.
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ભા વયસ્લતીની તાયા ય ઔૃ ા લયવ. ફેટા ઙાર... અંવુ રૂચીને હશંભતૂલટઔ
હયત્તસ્થત્તતનવાભનઔય....લાદત્તલકેયાતાંણલાયનશીંરાખે.ત્તશ્વનશલે ઉઠળેછ.શંુ
પનભૂઔુંચુ ં નેશાફેટા!એટરુંછરૂયમાદયાકછેઔેવભમવાથેફધાછપ્રશ્નધીભેધીભે
ઈઔેરામચે; છરૂયચેભાત્રથડીધીયછનીનેહશંભતની!!'
અંવુ રૂચી એ થડી ભક્કભ ફની, તાના ત્તનફટ ફનતા છતા ભનને થડું
ટાયતાં ફરી: ‘શલે ળષ્ડશે ઠાનશીંભુઔામ, શલે તમુિએછઔલ્માણ!!અમુિત
ભાયાંવત્મનુંમુિચે, અમુિતઅકીળાાનેલેાયીભથઔભાંપે યલલાભથતાઅકરાને
ભાત ઔયલા ભાટેની એઔ ઇશ્વયે  અેરી તઔ ચે ને યશી ફદનાભીની લાત, ત... છે ભને
કેચે...એભનેતકફયછચેઔે, ત્તળલાનીભશે તાઔઇભાટીનીફનેરીચે.
ફાથરૂભની ફશાય અલતાં છ ધનીયાભે ાવે અલીને ઔહ્ું : ‘ત્તળલાનીફશે ન,
દાનલનીવબાભાં શાછયથલાનું અને અભંત્રણચે.તભાયે  લખટકંડભાં નશીં, ણવાશે ફની
ઑહપવભાંછલાનુંચે.'
ઑહપવભાં વબા બયાઇ ઙૂઔી શતી. ક્મા ઔમા ાવા પેં ઔલા ને ઔઇ યીતે છૂ ખટું
યભલુ,ં એની વભગ્ર તૈમાયી વાથે ત્તભ. ખુિા તાની કુયળી ઈય અરૂઢ થઇ ઙૂક્મા શતા.
એઔ તયપ ટરસ્ટીભંડ ણ ઔૉન્પયન્વ ટૅફરની ખ પયતે ફેવી ખમું શતું. અછે ત કાવ
ભુખ્મટરસ્ટીત્તબયાભજીણશાછયશતા.ત્તશ્વનઈયઔંઇઔઅલછઅયભૂઔામેર
ને યાતયાત નઔયીભાંથી સ્લેયચ્ચાએ યાજીનાભું ભુઔાલલાન ઔાયવ ગડામેર. જમાયે  વત્મ
વાભેઅવ્મુંત્માયે ત્તશ્વનૅયાત્તરત્તવવનાસ્ટરઔભાંવડાઇઙૂક્મશતનેએરાખેરાકટા
ડાગશજીણત્તળલાનીએનાહૃદમથીધઇળઔીનશતીનેશલેઅફીજીગટના.
ઉરટતાવઙારુથઇ.ત્તભ.ખુિાનાડાફા–છભણાશાથછેલાએઔટરસ્ટીએવીધી
પ્રશ્નિયીછઙારુ ઔયીદીધી. ‘ત્તળલાનીફશે ન, ળું તભે ઔફૂરચકયાં ઔે પ્રશ્નત્રરીઔથમું
ચે?ેયપૂટમુંચે?'
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‘વય, ભને ઔેલીયીતે કફયડે ?અતત્તભ.ખુિાનું ઔશે લું ચે ઔે, રીઔથમું ચે
ને જોએઔશે તાશમતએનાુયાલાણએભણે છઅલાયહ્ા.ભાયીપયછશતી
ેય ઔાઢલાની ને એની ખનીમતા જાલલાની, છે ભેં ૂયી ત્તનષ્ઠાઔૂલટઔ જાલી ચે.
ત્તભ.ખુિાનીવાભેછવીરઔયીનેભેંત્રણેયઅપ્માંશતાં.'

‘ત્તભ.ખુિા, ત્તળલાનીફશે નેેયવીરઔયીનેતભનેઅપ્માંશતાંએલાતતવાલ
વાઙીચેને?'

‘વય, ત્તળલાનીફશે નેયરઇને તઅવ્માં શતાં , ણવીરઔમાું ઔે નશીંતેં ભેં
જોમાં નશતાં ઔાયણ ઔે, ફશાય લખટકંડભાં શશ... શશ... ના લાછ અલતાં શંુ  યાઈન્ડ
ઈયખમશત.'
ત્તળલાનીએ અંખી ઊંઙી ઔયીને ઔહ્ું : ‘વય, પ્રશ્નિયી યશે લા દ.. શે રાં તભે
ભને વાંબી ર.' ત્તભ. ખુિા ત્તલયધ ઔયલા ખમા ત્માં ત્તબયાભજીએ લચ્ઙે લાત ઔાીને
ત્તળલાનીનેએનીલાતઔશે લાદેલાનુંપયભાનઔમુું.

‘ભાનનીમવય, તભેફધાછભાયાલડીરચએટરેશંુ ઇચ્ચુ ં ચુ ં ઔે, ભનેળાંત્તતથી
વાંબીઉબાથમેરપ્રશ્નનાભૂવુધીશોંઙી, ઙતયપીતાવફાદછઔઇએઔત્તનણટમ
ઈયશોંઙલું.
વય, ભાયે  ેયપડલું છશતતવીરઔયલાનઔયલાનનાટઔઔયલાનીછરૂય
છ નશતી. શંુ  ભાયા ેયની ગયે થી છ એઔ જેયૉક્વ ઔયીને ભાયા ટમૂળન ઈય અલનાયાં
ફાઔનેઅીળઔીશત!ટમૂળનલધાયલાભાટેનીભેં તયઔીફઔયીચેએલુંઔશે નાયનેભાયે 
એઔશે લુંચેઔે, ભાયે ત્માંબણતાંખયીફઔેધત્તનઔફાઔાવેભેંક્માયે મએઔણૈવપી
રીધીનથીઔે, ચીન્મલસ્તુણરીધીનથી.
ત્રીજીલાતએઔે, જોભાયાલખટકંડનું યીજલ્ટવટઔાઅલતું શમતચીછેને
શંુ  ભાયાકે ફેવીને બણાલું ચુ ં તે ત્તલદ્યાથીને લીનાાવથલાનબમક્માંથીયશે  બરા!
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બમ ત એલા ટમૂળત્તનમા ભાસ્તયને શમ ચે, છે નથી ળાાભાં બણાલતા ઔે નથી ગયે 
ફરાલીને, શજાયભાં પી લવૂરીને ણ બણાલતા શમ ! ણ ભાત્ર પ્રંઙના દાલેઙ છ
ળીકલે ચે.વય, એલાફે ઙાયદાનલ, લરુને ઔાયણે છત્તળક્ષણઅરભલખલાતું યહ્ું ચે.
જમાં વુધીટરસ્ટીભંડ, લારીભંડઔે ત્તલદ્યાથીભંડઅલાત્તળક્ષણનાભાહપમાનફહશષ્ઔાય
નશીંઔયળેત્માંવુધીેયપૂટતાંયશે ળે, ટમૂળનનલેાયઙારતયશે ળે, ળાાલેાયના
ઔાયકાનાભાં પે યલાતી યશે ળે, ભૂલ્મ તેભ છ નૈત્તતઔતાનું ધલાણ થતું યશે ળે ને એ લેાયી
પ્રંઙભાં ભાહપમાના યસ્તાભાં અલનાયન ત્તશ્વન તેભ છ ત્તળલાનીની છેભ બખ રેલાત
યશે ળે...એઔત્તનફટક્ષણેખબયાઇને ત્તશ્વનવાઙશલાચતાંયાજીનાભુંભૂઔેરું, ણશંુ નથી
ત્તનફટઔે નથીઔામય.શલે શંુ  ૂયાજોળવાથે ભાયાવત્મભાટે રડીળ, ઇજ્જતભાટે રડીળ;
વાથેવાથે ત્તશ્વનનાન્મામભાટેણરડીળનેઔઇએભનશીંભાનેઔે, અરડાઇભાં એઔ
નાયી ત્તફઙાયી... ફા... ળું ઔયી ળઔલાની ચે ? ણ... તભે બીંત બૂર ચ. ભાયી વાથે
ભાયાં શજાય ત્તલદ્યાથી ણ જોડાળે યે  ! જોડાળે ળું જોડામા છ ચે... ફવ એઔ શાઔર
ઔયલાનીલાયચે.એતઅછથીછ શડતારઈયછલાનાશતા.ણભેં એભને ભેદાન
યથીાચાગયે  યલાનાઔમાટ.પક્તને પક્તળાાનીઇજ્જતતેભછત્તલદ્યાથીનીઙારતી
યીક્ષાનેધ્માનભાંરઇને.
શંુ  નથીઇચ્ચીતીઔે ળાામુિનકાડફને ઔે લેાયપ્રંઙનું લડું ભથઔ, ભાયે 
ભાયાં ફાઔની ત્તનદોતા શયીને, ઠખ
ં  યાછઔાયણી નથી ફનાલલાં ઔે નથી ઔુ સ્તીફાછ ઔે
શડતારફાછ.શંુ  ઇચ્ચુ ં ચુ ં ઔે ત્તનદોફાઔને ભૂલ્મલાનતેભછનૈત્તતઔતાવબયજ્ઞાનભે...
ણએજ્ઞાનઅલાભાટે ણઈદાિઙાહયત્ર્મલાાત્તળક્ષઔતેભછઅઙામોનીતાતીછરૂય
ચે.ઈિભઙાહયત્ર્મતેભછલતટનએવાયાત્તળક્ષઔનીશે રીળયતચે.ઔાયણઔે, ત્તલદ્યાથીન
એઔભાત્રઈચ્ઙઅદળટ(અઆઔન)ભાત્રનેભાત્રત્તળક્ષઔતેભછઅઙામટચે.
છે ળાાનઅઙામટ છત્તળત્તથરઙાહયત્ર્મલાશમ, નૈત્તતઔતાને ઔયાણે ાડનાય
શમ, ઈચ્ઙ કુયળી ઈય ફેવીને ટમૂળનના દાલેઙ યભત શમ, ઍત્તડ્ભળનથી રઇને
યીક્ષાનાં હયણાભવુધ્ધાંભાં રાંઙરુશ્વત રેતશમ, ત્તળક્ષઔવાથે શીણતબમુું લતટનઔયત
શમને ત્તળત્તક્ષઔાનું ભાનત્તવઔ, અત્તથટઔ, ળાયીહયઔળણઔયતશમએ ળાાભાં એઔ
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હદલવલારીતાનાં ફાઔબણાલતાં શે રાં ત્તલઙાયળે.ળાાએવયસ્લતીનું ભંહદયચે
ને એ ભંહદયભાં ત્તળક્ષણના લેાયી અતંઔ પે રાલે એ ત વભાછ ણ નશીં ઙરાલી રે.
નૈત્તતઔતાનું સ્તય જમાયે  નીઙું છઇયહ્ું ચે,ત્માયે  સ્લાબાત્તલઔચે ઔે, લારીળાાતયપભીટ
ભાંડ.ે ...એઆચ્ચેઔેળાાભાંથીએનુંફાઔબણતયવાથે ખણતય, વંસ્ઔાય, ત્તળસ્ત, અઙયણ
તેભ છ ભૂલ્મના ાઠ, કયા થટભાં બણીને અલે ઔે છેથી જમાયે  એ ત્તલળા વાભાત્તછઔ
દહયમાભાં ઔૂદે ત્માયે  એતાનીાંકે, તાનીજાતે તયીળઔે...સ્લત્તલઔાવઔયીળઔે, ભુક્ત
ખખનભાંઉડીળઔે.
વય, ંતે ભાયે  એટરું છ ઔશે લાનું ચે ઔે તાવ ત ઔયલાની ચે, ણ એ ભાયી
નશીં.તાવતછેનીઔયલાછેલીચે, કયે કયએનીછતાવઔયલાભાં અલે.ાંદડાં ીાં
ડે ઔે કયે  તશે રાં ચડનાં ભૂતાવલાભાં અલે ચે.એભપ્રથભળાાનાં ભૂભાં યશે રી
ફદીને એનાફનીફેઠર
ે ાઅઔાનીણતાવ થામ.ગણીલાયદેકીતાફનાલટી
છલાાાચણગયંધાયચુ ામેરશમચે.
વય, વત્મફશાયઅલલું છજોઇએ.ઔત્તભહટતાવઔયે  ઔે નઔયે , શંુ  એનાં ભૂ
વુધી શોંઙીને છ છં ીળ. ને વત્મ જમાયે  ફશાય અલળે ત્માયે  શંુ  ભાયી ઈય ઔાદલ
ઈચાનાયવાભેફદનક્ષીનદાલભાંડલાનુંણનશીંબૂરું.નેંતે, શંુ છેઔંઇફરીચુ ં તે
ૂયેૂયીવબાનાલસ્થાભાં ફરીચુ ં ને ૂયાવત્મવાથે ફરીચુ .ં શંુ  ભાયાફરામેરાં એઔ
ણલાક્મઔે ળબ્દથીીચેશઠનશીઔરું, ણુયલાયઔયીને છછં ીળ.જોત્તભ.ખુિાાવે
ુયાલા ચે ત ભાયી ાવે ણ નેઔ એલાં તથ્મ ને ુયાલા ચે છે પ્રેવ ાવે છળે ત
વભાછભાં કબાટ ભઙી છળે. નૈત્તતઔ ભૂલ્મની લાત ઔયનાયા... ઈચ્ઙ કુયળીને રાંચન
રખાડનાયાંનીઇજ્જતનાધજાખયાઉડતાંછયામેલાયનશીંરાખે.'

●

અનુક્રમણિકા
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વદ્યાર્થીંઓનો આક્રોલ
ઔૉન્પયન્વ રૂભભાં વ ડી ખમ. દયે ઔનાં ભુક ઈય જાતજાતનાં પ્રશ્નાથટત્તઙહ્ન
પયીલળ્યાં શતાં.ત્તભ.ખુિાનીતઔાતરશીનનીઔે એલીદળાશતી. ‘ફઔયીઔાઢતાં
ઊંટેઠ'ું છેલીએનીદળાથઇખઇશતી.ત્તભ.ખુિાનાકાવએલાથડાતપાનીટરસ્ટી
ક્માયના નીઙું જોઇ ખમા શતા. ઔેટરાઔ ેયલેઇટના ખાને ખખ પે યવ્મે છતા શતા;
જાણે ઔે,એભનીકુયળીનીઙેથી ણધયતીકવીનખઇ શમ.યાભાનંદજીએ ખું કંકેમુું,
ણઔંઇફરીછનળક્મા.ફધાને પાડીશતીઔે ત્તળલાનીાવે એલાતે ઔમાુયાલા
શળે !...દયે ઔે દયે ઔઔે, છે ઔૉરયઊંઙાઔયીને પયતાયશે તાશતાને નાનાં ભટાં સ્ઔેન્ડરભાં
પવામેરાંશતાંએવોનાંભઢાંતવાલહપક્કાંડીખમાંશતાં.
અકયે  ત્તબયાભજી ઉબા થમા ને ગંટડી લખાડી ધનીયાભને ફરાલી ઔહ્ું :

‘ધનીયાભ,ત્તળલાનીફશે નભાટેછયાાણીરઇઅલજો.'
લાતની ળરૂઅત ઔયતાં એભણે ઔહ્ું : ‘ત્તભત્ર, અ ળાાભાં બાઇ ત્તશ્વનને છે
ન્મામ થમ શત ત્માયે  શંુ  બાયતભાં નશત. શંુ  મુયભાં વંસ્ઔૃ ત તેભ છ હશન્દુ ધભટના
પે રાલાભાટે ભાયાખુરુદેલવાથે ખમશત.ત્માં વંસ્ઔૃ તાઠળાાતેભછલૈહદઔત્તળક્ષણની
ાઠળાાકરીનેઙાયલટફાદાચઅવ્મત્માયે ભનેબાઇત્તશ્વનનીલાતજાણલાભી
શતી,ણશંુ  ઇચ્ચુ ં તણએભણે ળાાભાં પયીરાલીળઔામએભનશતું, ઔાયણઔે, એ
ત્માયે થાયીલળથઇઙૂક્માશતા.
યશીલાતત્તળલાનીફશે નની, તએભણેછેયીતેત્તનકારવતાથીવત્મનેવત્મ
ઈય પ્રઔાળ ાડમ ચે ને એ તયપ ફધાંનું ધ્માન દમુું ચે તે ફદર શે રાં ત એભન
અબાયભાનલયહ્.છે દૃઢતાથી, ડખતાથીએભણે ઔેટરીઔલાતઔશીચે, એવંસ્થાભાટે
કયે કયરાંચનરૂચે.એભનીદળાટલેરીઅફાફતતયપૂયેુરું ધ્માનઅલું છડળે..
ળૈક્ષત્તણઔવંસ્થાભાં જોઅટરફધવડલધીછતશમતચીન્મવંસ્થાાવે
તફીજીેક્ષાછળુંયકામ?
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શીંઅણે ણ, ળાાભાં ઔંઇઔગટનાફને ત્માયે  છદડીઅલીએઔે ચી
પ્રવંખાત કુયળી ળબાલલા ઔે, હયફન ઔાલા ૂયતું ઔે, શમ્ લા ૂયતા ભશે ભાનની
છેભઅલીને ાચાછઇએએણફયાફયનથીછ.વંસ્થાઅણીચે, વંસ્થાનાફાઔ,
ત્તળક્ષઔ તેભ છ ન્મ ઔભટઙાયી ણ અણા છ ચે ને એ દયે ઔની વંબા યાકલી
અણીપયછફનલીજોઇએ.ભાત્રશદ્દ ેદાયઔેઅઔાફનીછલાથીલાતતીછતીનથી.
ળૈક્ષત્તણઔવંસ્થાભાં તંદુયસ્તતેભછવાપવૂથરું, વરાભતીૂણટ લાતાલયણૂરું ાડલાનીનૈત્તતઔ
છલાફદાયીણઅણીવશુનીચે.
અણે અંટ ભાયીને, ઈયચલ્લું ત્તનયીક્ષણ ઔયીને છતા યશીએ ચીએ, ણ
ંદયંદયળું ઙારે ચે ? ત્તળક્ષઔતેભછત્તલદ્યાથીને ઔઇખલડતનથીને ? એભને
ક્માંઔઔઇન્મામતનથીથતને ? એભનીભાંખણી, એભનીયછૂ અત, એભનાં દુઃકદદટ
તયપ ધ્માન અી, વશાનુબૂત્તત, પ્રેભ, ત્તલશ્વાવ તેભ છ શં ૂપ અલાની છલાફદાયી ણ
અણીચે છચે.બાઇ ત્તશ્વનને ન્મામથમએક્ષમમતનથીછ.ણએન્મામઔેભ
થમ ? એભાં અણે ળી ભદદ ઔયી ળઔીએ, ઔે અણી બૂર અણે ઔઇ યીતે વુધાયી
ળઔીએ.અણેક્માયે મબૂરનાંભૂવુધીછતાંછનથી.
ળું અણે એઔે લાય ત્તળલાનીફશે નને ગયે  બાઇ ત્તશ્વનની કફય વુધ્ધાં રેલા
ખમા? ળું અણે અણીપયછઙૂક્મા નથી ? જોઅણે અણાછભાણવને વાઙલી
ળઔતાં નથી ત ચી અણે ઔઇ યીતે અ ફાઔને ણ વાઙલલાનાં ! ભેભ અલ ઔે,
ત્તળક્ષઔનેયાજીનાભુંઅલાભછફૂયઔયલએઔાંઇવભસ્માનઈઔેરનથી.
અવંસ્થાભાં વોથી લધુ વંખ્માત્તળત્તક્ષઔાનીચે.જોત્તળત્તક્ષઔાછભાનત્તવઔ,
ળાયીહયઔતેભછઅત્તથટઔયીતેીડાતીશળે, લાયંલાયએભનુંભાનથતુંશળેતએફશે ન
લખટકંડભાંણઔઇયીતેફાઔવાથેવુવ્મલશાયઔયીળઔતીશળે? બણાલીળઔતીશળે?
ફાઔને ઈચેયલાનું, એનું વંલધટનઔયલાનું, એનાભાં જ્ઞાનવીંઙલાનું ઔાભગણં છગરું ચે.
અઉખતાં પૂરને વીંઙલાભાટે તપ્રથભભાીફનલું ડે.પૂરનીભાલછતઔયલીએઔાંઇ
નાનીવૂની ઔે વશે રી લાત નથી. એની ભાલછત ભાટે ત લાણી, લતટન, ત્તલલેઔફુત્તિ, નમ્રતા,
વદાઙાય, ઈદાિતા, ત્તનષ્ઠાતેભછઊછુ તાછેલાખુણત્તલઔવાલલાડેચે.
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ત્તળલાનીફશે ન કૂફ છ ઔભટત્તનષ્ઠ તેભ છ ઙાહયત્ર્મલાન ત્તળત્તક્ષઔા ચે એભાં ઔઇ
ળંઔાને સ્થાન નથી. એભણે છે તાવની ભાંખણી ઔયી ચે ત વત્લછયે  એ થલી જોઇએ.
ત્તભ.ખુિાએણતાવવત્તભત્તતને વશઔાયઅીવાઙાછલાફઅલા.ંતે છે ઔવૂયલાય
ઠયે  તેને મગ્મ વજા ઔયલી ગટે ને ત્તનદો ુયલાય થામ એને પ્રેવ હયટટયની વબાભાં
કુરાવાવાથે, વમભાનવાથે વંસ્થાભાં પયછયયાકલાગટે.ફશે નત્તળલાનીને ણશભણાં
એઔનમ્રત્તલનંતીચેઔે, એવંસ્થાનાહશતભાંઔઇએલુંખરુંનબયે ઔેછેનાથીફંનેક્ષને
નુઔવાનલેઠલાનુંઅલે.ત્તળલાનીફશે નનેશંુ તટસ્થતાવનીકાતયીઅુંચુ .ં '
ત્તભ. ખુિાએ અંખી ઊંઙી ઔયી. ‘વય, ભાયે  ઔંઇઔ ઔશે લું ચે' ણ ટરસ્ટી
વુધાઔયબાઇએસ્ષ્ટનાઔશીનેએનીલાતલચ્ઙેથીઔાીનાંકી.ફીજીભીહટખ
ં ૂયેૂયીતાવ
ફાદછબયલીએલુંનક્કીઔયીવશુત્તલકેયામાં
ફયે  ત્તળલાની ગયે  શોંઙી ત ફાુજી દયલાછે ફેઠા શતા. ફાુજીની ત્તઙંતા
એભનાભુકઈયસ્ષ્ટ દેકાતીશતી.ફાછરદીથીશાથભાં ાણીનગ્રાવરઇને અવ્માં.
ફાુજીએફાને ફધી છ લાતઔયી શતીએટરે એભનું ભોંણત્તલરાઇખમું શતું . ‘ત્તળલાની,
અછે ચાું ણ નશીં અવ્મું ને ભાય ભફાઆર ણ તું રઇ ખઇ શતી, એટરે ભાયે  ત
વભમવાયઔયલાનણ......' ત્તશ્વને છેટરીજડથીઅલીને લાતળરૂઔયીશતીએટરી
જડથીએણેત્તળલાનીનુંભોંજોમાફાદએલાતફંધઔયી.એંદયથીપપડીઉઠમ...નક્કી
ઔંઇઔછુ ખતુંફન્મુંએરાખેચે.એણેલાતફદરતાંધીભેયશીનેૂચમું :‘ત્તળલાની, ફશુથાઔ
રાગ્મચે?'

‘શા, ત્તશ્વન......ત્માયવુધીક્માયે મનશીંનુબલેરએલથાઔ, એલથાઔ
છે ક્માયે મ ચ નશીં થામ. થાઔને ઔાંઇ ૂણટત્તલયાભ છેલું ઔેભ શતું નથી ?' ફવ એટરું
ફરતાંતએએલીડૂવઔેઙડીખઇઔેત્રણેછણાંશે ફતાઇખમાં.ફાએત્તળલાનીનુંભાથુંએના
કેરઇરીધું ને ફલ્માં: ‘દીઔયા, શલેત્તશ્વનદડતથઇખમચેને ભેણશજી
એટરાં ગયડાં નથીથમાં ઔે તારું દદટ, તાયથાઔ, ઔે તાયાપ્રશ્નનશરનઔયીળઔીએ.શે રાં
ળાંત થઇ જા, અયાભથી થડું કાઇ રે ચી ભાંડીને લાત ઔય. ફશુ રાંફ અયાભ ઔયીને
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ત્તશ્વનઉઠમચે.શલે તાયબાય, તાયથાઔઈતાયલાનું ઔાભત્તશ્વનનું ચે.વત્મતાયે  ક્ષે
ચે, ચીતાયે ડયલાનુંઔઇઔાભનથી.'
ત્તળલાનીએ ચાું ઔાઢીને ત્તશ્વનને અપ્મું ને યાત્રે બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથી ગયે 
અલલાનાચે એલાતઔયી, ભીહટખ
ં નીલાતઔયીને તે યાજીનાભું પાડીનાંખ્મું એલાત
ણઔયી.છેભછેભલાતઔયતીખઇતેભતેભએનું શૈ મું શલું થતું ખમું.ફાજડથીયવઇ
પયી ખયભ ઔયીને ત્તળલાની ાવે થાી રઇને અવ્માં. ત્તળલાનીની ફંને અંકને કૂણે પ્રેભના
ભતીઙઔીઉઠમાં.એણે ફાનશાથઔડીરીધને ફરી: ‘ફાતભે ને ફાુજીના
શતતભાયીઅલીવંઔટનીગડીભાં ભને ઔણવાઙલતે ?' શે  પ્રબુ !ભાયાં છેલું વુકશયે ઔ
હયણીતાનેભ, એલીભનભનપ્રાથટનાઔયીએણેકાલાનુંઔાભઅટપ્મું.

●

અનુક્રમણિકા
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બગીયર્થની બૂવભકા
વાંછે ટમૂળન ઈય અલનાયાં ફાઔન એણે પટ ાડ્. એભાં ટરસ્ટી
વુધાઔયબાઇનાં ફંને દીઔયાન પટ ણ વાભેર થમ. દય લે ગયે  બણલા અલતા
ત્તલદ્યાથીનાપટ ાડીને ત્તળલાનીએએઔઅકું અરફભલટલાયતૈમાયઔમુું શતું.ચેલ્લાં
ચ્ઙીવલટથીત્તળલાનીભપતટમુળનઅતીઅલીચે.અભતએને ટમૂળનળબ્દભાટે
બાયબાય ઙીડ શતી. ટમૂળન ળબ્દ ઔાને ડે ને જ્ઞાનન લેાય, જ્ઞાનની ભંડી ઔે ફજાય
નછયવાભે કડું થઇજામ.જ્ઞાનનીભંડીકરીને ફેઠર
ે ાઈયતએને વોથીલધુ ઙીડ.એને
ત્માંઅલતાંફાઔનેતએણેળીકવ્મુંશતુંઔે, ઔઇૂચે ઔે, ‘તભેક્માંઙાલ્મા?' તછલાફ
અલ:‘બણલાઙાલ્માં' થલાએભઔશે લુંઔે‘ભંહદયે ઙાલ્મા!'
એણે ઔફાટભાંથી અરફભ ઔાઢમું, છેના ઈય એણે રખ્મું શતું : ‘ભારું
જ્ઞાનભંહદય'. ઔૉરેછનાચેલ્લાં લટનીપીબયલાૈવાનશતા...યંછનફાએભણચેલ્લાં ફે
લટથી છેભતેભ અશ્રભ ઙરાલતાં શતાં. એઔ–ફે દાતાના ત્તનધન ફાદ એભના લાયવએ
દાનનીયઔભભઔરલાભાં શા–નાઔયલાભાંડીશતી.શે રાં ઔયતાં ભતીઅડધીછદાનની
યઔભનેશે રાંઔયતાં લધેરીભોંગલાયીનેએભાંત્તળલાનીનેઈચ્ઙત્તળક્ષણઅલાનીલાતે
અશ્રભભાં ઔેટરાંઔનાભોંલઙઔામાં ણશતાં.અલે તત્તળલાનીએફાને અશ્વાવનઅી
દીધું શતું ઔે, ભને ત્તળષ્મલૃત્તિભળે એભાંથીભાયીપીશંુ  બયીદઇળને ફવનાવણ
ઔઢાલી રઇળ. ઔશે તાં ત ઔશી દીધું, ણ જમાયે  પી બયલાન વભમ અવ્મ ત્માયે  શલે પી
ક્માંથી ઔાઢલી એ પ્રશ્ન અંક ઔાઢીને ઉબ શત, ને ત્માયે  ત્તશ્વને એભનાં નજીઔનાં
વખાંના ફાઔને ગયે  બણાલલાનું ઔાભ ત્તળલાનીને ાલેરું. ઔૉરેછથી ચૂ ટમા ફાદ એ
બણાલલાછતીઠેઠવૂયતનીએભ.ટી.ફી.ઔૉરેછથીખીુયાવુધીઙારતીશતી.
એનીબણાલલાનીધખળજોઇને એછ ૈનલેાયીઔુ ટફ
ું નાાંઙે બાઇનાં તભાભ
ચઔયાં તેભ છ વખાંનાં ણ તભાભ ચઔયાંને શલેરીના ઙથા ભાે બણાલેરા ને
ઔદાઙત્તશ્વનનેઔાયણેછચભહશનાનીપીએભણેશે રેભહશનેછૂ નભાંછએઔીવાથેઅી
દીધીશતી.એશે રીપીનીયઔભશાથભાં ઔડતાં એનાશાથધ્રૂછમાશતાને હૃદમઔંી
http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

180

ઉઠમું શતું... અભ ઔાંઇ જ્ઞાનન લેાય થામ કય ? એ ઔંઇ લેઙલાની ઙીછ નથી, એ ત
લશેં ઙલાની,પ્રેભે અલાનીઙીછચે. ‘શંુ  ઔારે રઇછઇળ’એભઔશીએણે એયઔભશાથભાં
જારીવુધ્ધાં નશીં.ત્તશ્વનને કફયડીત્માયે  એણે એઔભટું રેક્ઙેયણઅેરું, એએને
માદઅવ્મું.ફીછે હદલવે એબણાલલાવુધ્ધાં નછઇળઔી.વતતઠલાહડમું એખૂંઙલાતી
યશી. પી બયલાની ચેલ્લી તાયીક ભાથા ઈય વલાય શતી , યંછનફા ણ અત્તથટઔ બીંવભાં
શતાં....ફવનાવણઔઢાલલછરૂયીશત.ખાભનીફવનુંચૂ ટઔબાડું તએનેકૂફભોંગુ
ડતુ.ં ફેહદલવભાંઅખરાાવનીલત્તધૂયીથમેહટહઔટઔઢાલલીઔેલીયીતેાળે?
ફીછે ઠલાહડમે ેરા શીયાના લેાયીનાં ત્ની ત્તલળાકાફશે ન ઔૉરેછ અલી
ૂગ્માં. ઠેઠ ત્તળલાનીના લખટની ફશાય અલીને, ત્તળલાની છેલી ફશાય નીઔી ઔે તયત છ
ત્તળલાનીન શાથ ઔડી રઇને  ફલ્માં : ‘તભાયાં ત્તલના ફાઔ નથી બણતાં ઔે નથી રેવન
ઔયતાં, ફીછે ટમૂળનછલાનીઙખ્કીનાાડે ચે.ફશે ન, ભાયીાવે ભાત્રરક્ષ્ભીઔૃ ાચે
ણવયસ્લતીઔૃ ાનથી.ભાયાં ફાઔથડાં હદલવભાં છતભને ઔેટરું ઙાશલારાગ્માં ચે,
એનીતળીલાતઔરું !ણફાઔનીશઠશતીઔે શંુ  અછે છતભને ભનાલીને રઇઅલું.
પ્રીજ, ત્તળલાનીફશે ન... અટરું લટ કેંઙી અ, ને શા ૈવા અીને ભે તભાયા શાથ
એઠાં નશીંઔયીએ...ફવતભાયાં છફાઔચે ને તભે બણાલચ...એભભાનીને તઅલ
પ્રીજ....એત્તલળાકાફશે નનીત્તલનંતીવાભે જૂઔીખઇણએઔળયતે ઔે, ૈવાનીલાતઔયલી
નશીં.
ત્તલળાકાફશે નેત્તળલાનીનાશાથભાંપીનીયવીદભૂઔીઔહ્ું:‘ૈવાક્માંઅપ્માચે?
ભે તતભને ભાત્રબણાલીએચીએ.તભે બણળતએજ્ઞાનભાયાં ફાઔને છઔાભ
અલળે.કરુંને !
વૂયતનાશીયાનાએલેાયીઔુ ટફ
ું ે એછલે નાથાશ્રભનીભુરાઔાતરીધીશતી
ને દય લટનું નાછ બયલાની તેભ છ દયે ઔ ફાા ભાટે દલાદારૂન કઙટ ઈાડી રીધ
શત.એલેાયીનાચઔયાંનીવાથે એભનાં નઔય–ઙાઔય–ડરાઇલયતેભછભુનીભનાં ચઔયાંને
ણત્તળલાનીએબણાલેરાં, ૂયાપ્રેભથી, એમાદઅલીખમું.
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અરફભના શે રે ાને એ લેાયી ઔુ ટફ
ું ના દયે ઔ ફાઔની વભૂશ તવલીય
રખાલેરીશતીને વાભેનાાને એભનાંનાભરકેરાંશતાં.ચીતત્તશ્વનવાથેનાંરગ્ન...
ને ખયીફનાં ફાઔને ગયભાં બણાલલાની નેભને ઔાયણે દય લે અલાં બાલગ્રસ્ત
ફાઔથીત્તળલાનીનકબયાતયહ્.એનેઔવંતાનની, ઙાશે  ખયીફશઔે તલંખય,
દયે ઔની ભા ફનતી ખઇ. ત્તળલાની દય લે વભૂશ તવલીય રઇને અરફભભાં ભૂઔતી યશે તી
નેવાભેએભનાંનાભ, એભનાંભંતવ્મવુધ્ધાંરકાલીનેવજાલતીયશે તી.ફાઔાવથઇને
ઔૉરેછભાં દાકરથતાં ને ત્તળલાનીટીઙયનું ગયચડલાનીલેાઅલતી–ફંને ક્ષે અંક
બયાતી ને ભુક્ત ખખનભાં અ ંકી ઉડી છતાં, ણ એભનું હૃદમ, એભની ધડઔન,
એભનાંશ્વાવતત્તળલાનીટીઙયનેછજંકતાયશે તાંનેઔદાઙએટરેછે યભાંત્તળલાનીનું
નાભ ળું ઙભક્મું ઔે નેઔ ફાઔના ભફાઆર ધણધણી ઉઠ્યાં. ‘અ અણા છ
ત્તળલાનીટીઙય ત્તલળે રકામું ચે ને ? એ કટ અય ભૂઔનાય ઔણ ચે ? ફવ, ચી ત
ૂચલુંછળું? યાતેઅઠલાગ્મેતગયભાંફેવલાછેટરીણછગ્માયશીનશતી.'
ફવ, ફધાં ત્તલદ્યાથીન એઔ છ વૂય શત, જમાં વુધી ત્તભ. ખુિા એની બૂર
નશીંસ્લીઔાયે  ને ટીઙયનીભાપીનશીંભાંખે ત્માં વુધીસ્ઔૂરને તાાં ભાયીદ...શા...શા...
સ્ઔૂરને ઔારે છતાાં ભાયલાં શોંઙીછઇળું ટીઙય, શલે અઔેવભને વોંીદને તભે
ત્તનયાંતે વૂઇજા.ચ્ઙીવલટ શે રાં બણાલેરાં નાનાં ટાફહયમાંશીયાનાલેાયીફનીને
દેળ–દેળાલયધંધાથે ઉડતાં થઇખમાં શતાં.એઔુ ટફ
ું નાભટાાંઙેાંઙબાઇણઅલી
ૂગ્મા ને વીધાં ત્તળલાની ટીઙયને ખે રાખી ફલ્મા : ‘ભને ખ્મા...?' ‘ત્તફરઔુ ર,
ત્તલળાકાફશે નતેભછયાછભરબાઇનાશીયારાખચ.ભાયાશીયાને શંુ  નશીંકું ત
ઔણકળે બરા!' અાંઙેમનીનમ્રતાને ત્તલઔાવ, એભનીવકાલતફધાંથીલાઔેપ
શતી.ત્તળલાનીએનું શૈ મું અટરાં ફધાં ફાઔનીવોથીવભૃધ્ધભાફન્માનાં કુળીને શટનાં
અંવુથીલધાલતીયશી.
કૂફ રાંફી ઙઙાટ ઙારી... ત્તશ્વનને થમેર ન્મામની લાત ણ નીઔી. એઔ
અકી પાઇર તૈમાય થઇ એભાં ેરું અરફભ ણ ભૂઔામું. એઔ રાંફી ભટી નટભાં દયે ઔ
બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીએ ત્તળલાની ટીઙય ઈય ભૂઔેર અયને કટ ઠેયલતું રકાણ રકીને
વશીઔયી.ટીઙયે એભનાગયે એઔણરૂત્તમરીધાત્તલનાબણાવ્માશતા, એઔવાયાભાણવ
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ફનલાનીતારીભઅીશતી, બણતયવાથે વાઙું ખણતયઅપ્મું શતું...લખેયે લખેયે ઔૈં ઔેટરું
રકામું.યે , ભનીેતજાશે યણઔમુુંઔેત્તળલાનીટીઙયઈયઅણેએઔુસ્તઔછરકી
નાંકીએતઔેલું ? ને ત્તળલાનીટીઙયએભનીઅત્ભઔથારકે તે ણઅણે છચાલીને
એભનએઔબવ્મરઔાટણવભાયશમજીએતઔેલું ? દયે ઔચઔયાંએતાીાડીઅ
પ્રસ્તાલલધાલીરીધ.ત્માંેરાશીયાનાલેાયીએઉબાથઇનેઅતભાભવબા–તભાભ
ુસ્તઔ ને વભાયશન તભાભ કઙો ભે અીળું , એભ ઔશે તાંની લાયભાં ત પયી ગય
તાીથીખૂંજીઉઠમું.એઔલઔીરણયઔલછે છરૂયડે ઔેવરડે.અવૂઙનથમું ત્માં
ાચથીવુનીરઉબ થમ, ‘યે  ! અટરભટવુયતન લઔીરને ત્તળલાનીટીઙયન
રાડરબાલેળખાંધીઅણીલચ્ઙેછચે.શલેત્તભ.ખુિાનેઔશઅલ...યભલાઅલ...તાયા
એઔેએઔાનાંત્તઙિઔયી, દાલત્તનષ્પઔયનાયખાંધીભાયીડકેચે.'
ત્માં ત ‘શે લ્લ ફ્રેન્ડ્વ' ઔશે ત બખીયથ દલે એઔ ભટું ફૉક્વ શાથભાં રઇને
અવ્મનેએભાંથીદયે ઔનેએઔએઔઔઅઆવિીભનાઔડાલલાભાંડ્.

‘ત્તભત્ર, અનંદચે ઔે તભે ફધાં અછે એઔછપનથીશીંઅલીશોંચ્માચ.
શજીતભેઅલતીઔારનુંદયે ઔકફાયભંખાલીનેલાંઙજો...તભનેગણીલાતજાણલાભળે.
અણઔેવગણવફચે.ત્તભ.ખુિાનેનગયન; નગાટનઔયીદેતાંભનેઅલડેચે.ને
બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીભંડનેછેવયપ્રાઇજઅલાનીચેએભાટેનીભીહટખ
ં ઔારેભાયાગયે  યાકી
ચે. દયે ઔે તાનાં નાભ–નંફય–વયનાભાં અ નટભાં રકીને ત્તળલાની ટીઙયને તેભ છ ભને
અતાંછલાંછેથીઔેટરાંઔભછફૂતઔાભઔયીળઔીએ.'
લાયાપયતી ફધાં છ તતાના પન નંફય તેભ છ વયનાભું રકી... ‘ટીઙય,
ઔંઇઔઔાભશમતઔશે જો' એભઔશે તાં ઔશે તાં ત્તલદામથમાં.પક્તબખીયથને એણે આળાય
ઔયીને ફેવલાછણાવ્મું.ફધાંનીત્તલદામફાદબખીયથતયતછફલ્મોં: ‘ભને કફયચે, તભે
ભનેઔેભફેવાડમ.'

‘બખીયથ, કફાયભાં એલું ઔંઇ છ ના ચાલીળ ઔે છેનાથી ળાાની આભેછ
કયાફથામ.ગડીગડીકફાયભાં શોંઙીભનભાં અલે એલું રકાલલું વારું નથીને એ
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ણત્તલનાઔઇવત્મજાણ્માશે રાં છકફાયભાં કયી–કટીભનગડતં લાતઔે નુભાન
ચાલલાં.' ‘ણ,ટીઙય, શંુ  ુયાલાલખયલાતઔયનાયાભાંનનથી.' ભડીયાતે બખીયથ
ખમ, ણઔૈં ઔેટરાં એનાં ભુકે ફરામેરત્તલધાનએઅકીયાતજાખલાભછફૂયઔયી.એભ
ણએનેપ્રતીક્ષાશતીએઔનલીનપ્રબાતની.

●

અનુક્રમણિકા
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ઑવપનુું તેડુું
ભસ્ઔેરરૉફીભાંચાુંપેં ઔામું...એદડી...ંદયઅલીનેજડથીેયકરલા
રાખી.ત્માં ાચરાાને ભટાક્ષયે  રકામેર– ‘ળું ત્તળલાનીટીઙયે  અછવુધીત્તળલફનીને
જેયછીધુંચે ?' છેવંસ્થાભાં ત્તળત્તક્ષઔાનુંકુલ્લેઅભળણથતુંશમએલીળાાભાં ળું
ત્તલદ્યાથીનીવુયત્તક્ષતયશીળઔળે?'
ેય પડલાન છેના ઈય અય ભૂઔામ ચે એ ત્તળલાની ટીઙયે  ટરસ્ટીભંડને
છડફાંતડ છલાફ અી દયે ઔની ફરતી ફંધ ઔયી દીધી. શલે લાંઙ કુદ ત્તળલાની ટીઙયે 
અેરછલાફકુદએભનાછળબ્દભાં.'
ત્તળલાની ત ઔા ત રશી ન નીઔે એલી દળાભાં અલી ખઇ. ઔાયણ ઔે,
ખઇઔારે ભીહટખ
ં ભાં એણે છે ુણ્મપ્રઔ ઠારવ્મ શત તે ક્ષયળઃ ચામ શત ને ંતે
રકામું શતું : ‘ળું અટરી ઈદાિ ત્તલઙાયવયણી ધયાલનાય ત્તળલાનીફશે ન ેય પડી ળઔે
કયાં?! ઔેચીઅઙામટત્તભ.ખુિાનીઔઇનલીઙારચે? ત્તળલાનીટીઙયનેક્ષેએભનાછ
વલે બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીતેભછવભગ્ર સ્ટાપચે, તત્તભ.ખુિાને ક્ષે ભાંડફે ઙાયત્તળક્ષઔ
નેફેઙાયટરસ્ટી.'
શંુ  જમાયે  ફરતીશતીત્માયે  એલું ઔઇશાછયનશતું ઔે છે ંદયનીલાતરીઔ
ઔયીળઔેતચીભીહટખ
ં નીતભાભલાતક્ષયળઃફશાયઔેલીયીતેખઇ?
ટરસ્ટીભંડને ત ભાયા ઈય છ ળઔ થળે. ઔાયણ ઔે, ભાત્ર ભાયા ત્તલળે છ વારું
રકામું ચે. થડી ગણી ટરસ્ટીભંડની વશાનુબૂત્તત શળે તે ણ ઔદાઙ શલે ભને નશીં ભળે.
ઔદાઙ શલે ભાયા પ્રત્મેનું લરણ ફદરાઇ છળે. ત્તભ. ખુિા ણ શલે લટથી ઔશે ળે; ‘જોમું, શંુ
નશતઔશે ત, ઔેએનીલાક્ચટાથીપ્રબાત્તલતનાથઇપક્તભાયાુયાલાછુ !'
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ત્તશ્વન ત્તળલાનીને થાયીભાં નશીં જોતાં ફશાય અવ્મ. ત્તળલાનીનાં શાથભાં
કફાયને ભોંઈયત્તઙંતાજોઇને એણે ત્તળલાનીનાશાથભાંથીચાું રઇને લાંઙલાભાંડમું .
ત્તળલાનીએ ખુસ્વાભાં પન જોડમ. ‘બખીયથ, તેં ને ભનીે બેખા ભીને કફાયભાં અ
ફધું ચાવ્મું ચે ને ? કફાયભાં છતાં શે રાં તાયે  ભને લાત ઔયલી જોઇતી શતી. ફર,
ત્તભહટખ
ં નીલાતતને ઔણે ઔયી ? ભને શભણાં ને શભણાં વાઙીલાતઔય, નહશતયશંુ  વીધી
ભનીનાગયે શોંઙુચુ .ં '

‘ટીઙયપ્રીજ...ભનીનઅભાં ઔઇશાથનથી.અત્તલખતભેં છભનીને એના
કફાયભાં ચાલાઅીશતી.ઉરટું એણે તભને ઔહ્ું શતું ઔે, ત્તળલાનીટીઙયને ૂચમા
ત્તલનાએભનીઔઇણલાતઅણાથીનચાીળઔામ.
ટીઙય, ભેં ત્તલનાળવયતેભછટાલાાધનીયાભને પડમાશતા.ધનીયાભત
તભાયૂયબખતનીઔળ્ય. ‘ત્તળલાનીટીઙયનાં હશતનું ઔઇણઔાભઔયલાતૈમાયચુ 'ં ને
ત્તલનાળવયે  તતયતછશાઔશીદીધી.શંુ  એઔનાનઔડીફૉરેનછેલું ટેએભને અી
અવ્મશત.ત્તલનાળવયે  ભીહટખ
ં ઙારુ થામતે શે રાં ધનીયાભને સ્લીઙઑનઔયીટેફર
યભૂઔરેફન્નેપૂરદાનીભાંએઔએઔટેવંતાડીનેઔેભભૂઔલાં એત્તળકલાડીદીધુંશતું.ફવ,
એટેભાયાવુધીશોંઙીને ભને ણવત્માવત્મવુધીશોંઙલાનુયાલભીખમ.
ટીઙય, શલે ળાંત્તતયાકજોને ભાયાભાં ત્તલશ્વાવ યાકજો.ભને કફયછશતીઔે તભને
ભાયીિત્તતખભલાનીનથીછ.ણ, કફાયભાં છલાનીળરૂઅતવાભે ક્ષે ઔયીશતી
એટરે છલાફઅલ, વત્મને વભાછવાભે કરલું એઅણધભટ ફને ચે.ટીઙય, તભે છ
ઔશે રું ને ઔઇ ઔૂતયાને લાયંલાય ખધેડ ઔહ્ા ઔયે  ત ઔૂતય એઔ હદલવ વાભાલાાને
ખધેડાસ્લેરૂે દેકાલા રાખે. ઔઇ તભને લાયંલાય કટાં ઙીતયે  ઔે છે તભે નથી, ણ ચતાં
ે ુ ઠ્ઠાઅયથીતભને રઔળંઔાનીનછયે  જોલાભાંડે એભે શયત્તખજનશીં
લાયંલાયનાછુ ઠ્ઠછ
થલા દઇએ. ટીઙય, અ રડત ત્મા ચી તભાયી દયે ઔ વજા શંુ  બખલી રઇળ, ણ અ
રડતશંુ તભનેજીતીનેછફતાલીળ.
ટીઙય, તભે ઔશે તાં શતાં ને ઔે ભને તવત્–વત્ ને ેરે ાયએઔએલીદુત્તનમા
ખભે ચે જમાં ભાત્રને ભાત્રનયીત્તનદોતાછશમ , જમાં ઔઇસ્લાથટ, ઔઇરુચ્ઙાઇઔે ઔઇ
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ણજાતનાઔરશનહશશમ.ફવ, એઔનીયક્ષીયન્મામમુક્તવાલત્તનભટઈલન...ઔે જમાં
પૂરતાનીયીતે છાંખયે , ભયે ...ને છખતને વુખંત્તધતફનાલે !ટીઙય, શલે એગડી
ણવાલનજીઔછચેથડીધીયછયાકજો.અણેફેહદલવફાદપયીભીળું.નેત્માયે 
પયી તભને વયપ્રાઇજ અીળ. ઙાર ટીઙય, તભાય ણ સ્ઔૂરે છલાન ટાઆભ થમ. ભડાં
શોંઙળ ત પયી ાચ એઔ નલ ભેભ ભળે ને ત્તભ. ખુિાનું ળેય રશી લધી છળે તે
નપાભાં!'
ત્તળલાનીનેતઔશે લુંશતુંઔેભનેભાયીરડાઇજાતેછરડલાદ.ણશજીએઔંઇ
ઔશે  તે શે રાં છબખીયથે પનઔટઔમોને ચીલાયંલાયઔયલાચતાં ત્તસ્લઙઑપએલ
ભૅવેછવાભેથીઅલલારાગ્મ.ઔદાઙબખીયથણજાણતછશળેઔેટીઙયવાથેલધુલાત
ઔયીળતટીઙયભને ઔઇનલાછલઙનભાં ફાંધીરેળે ને શંુ  ટીઙયનું લઙનઈથાું એટર
વાભથ્મટલાન ણ નથી છ. એભના શયે ઔ ફંધન ભાયા વય અંક ય... ને લઙન ણ
કયાંછ...
♦♦♦
અછે એણે ઔાઢેરું ત્રીછુ ં ેય ધયણ નલભાનું. એભાં ઔઇ બૂર ન નીઔે ત
વારું. એઔ ત ચાાએ એની વલાય ફખાડી શતી. ત્તશ્વનને કફય શતી ઔે ત્તળલાની બરે
સ્લસ્થ શલાનું ફતાલે ચે ણ ંદયથી ત્તલહ્વ ફની ખઇ ચે. ફા–ફાુજી ણ અકી યાત
પ્રાથટનાઔયતાં છવૂતાં શતાં.એભણે તઅલું ત્તલશ્વઔમાયે મજોમું છનશતું.એટરે ંદયથી
વાલડગાઇખમાં શતાં.ભસ્ઔેં ઉઠીને છફાએત્તળલાનીનરંઙફૉક્વને લૉટયફૅખતૈમાય
ઔયીદીધાં શતાં.ત્તળલાનીજડથીનાશીધઇને છલાનીઔીઔે ફાએશાથભાં નાસ્તાનીફૅખ
ઔડાલી ઔહ્ું : ‘ઔારે ણ ફયાફય કાધું નથી; અછે અ નાસ્ત ાચ ના રાલતી. તને
બાલતું ફનાવ્મું ચે.ફાનપ્રવાદવભજીને કાઇરેછ.ે વભજી ? ઈયલાફધું ઠીઔઔયળે...
એભનાઈયત્તલશ્વાવયાકછેફેટા!'
ાચથી ત્તશ્વન ફલ્મ : ‘ત્તળલાની, તને સ્ઔૂરે ભૂઔલા અલું ?'... ત્તળલાનીએ
ત્તશ્વનનીઅંકભાં એનાતયપથીત્તઙંતાને પ્રેભજોમાં.ણએતયતછફરી, ‘ત્તશ્વન,
શજીસ્ઔૂટયશાંઔલાનીતને ડૉક્ટયે  નાાડીચે ને એભણશલે તાયીખાડીછશાંઔલાની
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ચે.ભારું એહયમવટ અલલાનું ચે તેભછરડતજીતીળું તતાયઅછવુધીનખાયણશંુ 
વ્માછવાથેલવૂરઔયલાનીચુ .ં ...'
ગયભાં એનાખમાચીણલાતાલયણશલું યશે  એભાટે એણે અલાતલશે તી
ભૂઔીદીધી.એભણએને રાખેરીઅખનત્તતકાયફીજાને નરાખે એજોલાનું એક્માયે મ
ઙૂઔીનશતીનેએનીએછવબાનતાભાટેત્તશ્વનતેભછફા–ફાુજીનેએનાતયપભાન
શતું.
ત્તળલાનીળાાએશોંઙીતેલું છઑહપવનું તેડું અલીખમું. ‘અછે ચાાભાં છે
ઔંઇઔઅવ્મું ચે તે તભે પ્રેવને ભઔરાવ્મું શતું !ત્તળલાનીએછલાફભાં ભાત્રએટરું છઔહ્ું ઔે

‘છેણેઅઔાભઔમુું ચેએભનુંનાભશંુ ચીથીઅીળનેશા, ભેંનથીઅપ્મું એલાતનક્કી
ચે.ફનેતતભેળધીઔાઢઔેપ્રેવભાંળાાનાવભાઙાયઔણશોંઙાડેચે?'

‘અ ળાાભાં શલે ગણાં ફધાંનાં દશાડા બયાઇ ખમા ચે – વભમ અવ્મે એ
ફધાંનેશંુ જોઇરઇળ.'

‘ત્તભ.ખુિા, તભે ઔેટરાદુશ્ભનઉબાઔયળને ઔેટરાને જોઇરેળ ?ણએ
ઔયતાં શે રાં તાનીજાતને છજોઇરેતાશતઔંઇનશીંતતભારું તબરુ થળે છથળે.
ને શા ત્તભ. ખુિા, શલે ચી શંુ  તભાયા દયે ઔ પારતુ વલારના છલાફ અલા ફંધામેરી
નથી.ત્તળક્ષણનેરખતાપ્રશ્નનાછલાફછભાત્રઅીળ, વભજમા?'
ત્તળલાનીછેટરીજડથીઑહપવભાં અલીશતીતેનાઔયતાં લધાયે  જડથીને
રૂઅફથીફશાયનીઔીખઇ.ફશાયનીઔતીલેાએએણે ત્તભ.યાછનતેભછત્તભ.ખુિાના
કાવભકાવફે–ઙાયટરસ્ટીનેંદયદાકરથતાંજોમાં.
રાઆબ્રેયીનીફશાયત્તલનાળવાભે ભળ્ય, ણએણે ભોંપે યલીરીધું.ત્તલનાળે
એનીાચાચઙારતાંઔશે લાંભાંડમું:‘ત્તળલાની, શંુ નાાડતતણધનીયાભાવેત
બખીયથઅઔાભઔયાલલાનશત.નેકફાયભાંચાળેતછઅલાલરુકટું ઔયતાં
ડયળે.ત્તળલાની, વત્–વત્ ફન્ને ઈજાખયઔયલાનીછરૂયચે.કફાયદ્વાયાએઔાભથામ
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તછવભાછનાં દયે ઔક્ષેત્રભાં રાખેરવડદૂયથળે ને એભાં કટું ણળું ચે ? અકા
ળશે યભાં ખઇઔારે રઔને ેય ટમૂળન લધાયલા ભાટે પડ્ું એલી વભછ શતી ણ અછે
તાયીસ્ીઙચામાફાદરઔવત્મજાણલાઅતુયફન્માચે.રઔતાયીલાશલાશઔયે ચે...
ભસ્ઔેથીભાયપનઙારેચે–ગણાફધાતનેભલાભાંખેચે.તને જોલાભાંખે ચે.ત્તળલાની
તું ીહડતષ્ડીનીઅઆઔનફનીખઇચે.ત્તળક્ષઔભાં ણતું ભુઠ્ઠીઊંઙેયીવાત્તફતથઇચે.
તેં ને ત્તશ્વને છે વશનઔમુું ચે તે લાતવભાછતેભછત્તળક્ષણઅરભજાણે એછરૂયીચે.
વભાછ ભાત્ર ત્તળક્ષઔ ાવે નૈત્તતઔતા તેભ છ ભૂલ્મનની ેક્ષા છ ળા ભાટે યાકે ચે? છે
ત્તળક્ષઔવભાછનેજ્ઞાનપ્રદાનઔયે ચેએણવાભાત્તછઔ, અત્તથટઔ,ળાયીહયઔતેભછભાનત્તવઔ
યીતે ીડાતાં શમ ચે... ને એ ીડાલા ચતાં વએ ફે–ઙાયને ફાદ ઔયી ફાઔીના ત્તળક્ષઔ
એભનું ઔામટ વુેયે ઔયે  છ ચે. ભાત્ર ઈયચલ્લાં ત્તનયીક્ષણથી નશીં , ણ ત્તળક્ષણ અરભની
ંદયતટસ્થતાથીડહઔમું ઔયલાનીવભાછનીણપયછચે.છે ત્તળક્ષઔઈયવભાછટઔેર
ચે તે છવભાછે એામાને ણભછફૂતઔયલછયહ્.ત્તળક્ષણનીઅકે અકીત્તવત્તસ્ટભભાં
છવડેવીખમચે.છરૂયતચે અકીત્તવત્તસ્ટભને વુધાયલાની.તાયીસ્ીઙચાલલીછ
જોઇએ.એભણળાાનીફદનાભીઔયલાનીશતીએટરીફદનાભીત્તભ.ખુિાએઔયીદીધી
છચે.'
એટરાભાં ફશાયથીઔૅભેયાવાથે પ્રેવહયટટયનું એઔટું અલીશોંચ્મું.દયે ઔને
ત્તળલાનીન આન્ટલયવ્મુ રેલ શત, ણ ત્તલનાળે એ ફધાંને ૂયી ત્તવપતથી ત્તભ. ખુિાની
ઑહપવ તયપ યલાના ઔયી દીધાં. ત્તળલાની જડથી સ્ટાપરૂભભાં વયઔી ખઇ. અછનું ેય
શે ભકેભતીખમું.અકીળાાભાં ત્તળલાનીએઅેરસ્ીઙને તેભાં ઔયે રાકુરાવાને
ઔેટરાઔ ખત્તબટત આળાયા ઔઇઔ સ્ઔૅન્ડર ઔે ઙોંઔાલનાયી લાત ફશાય અલલા તયપ આળાય
ઔયતાંશતાં.શલેએજોલાનુંયહ્ુંઔેત્તળલાનીાવેએલીતેઔઇત્તલખતશળેછેફશાયઅલેત
ત્તળક્ષણછખતનેતેભછળાાનેણરાંચનરાખે?
●

અનુક્રમણિકા
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નેવા–ુધા અને શલાની
ળાા ચૂ ટમા ફાદ નેશા ને લવુધા ાહઔુંખભાં ભી ખમાં. એભણે ઔંઇઔ ઔશે લું
શતું, ણજીબઉડતીનશતી.ત્તળલાનીએએફંનેને તાનાગયે  અલલાનઆળાયઔમો.
નેશા ને લવુધા ફંને વખણભાં ત્તતયાઇ ફશે ન શતી. ગયભાં કાલાનાં પાંપાં. નેશાને ત
વાલઔી ભાન છુ રભ; ઈયથી ફીજી એઔ નાની ફશે ન હયક્તાને બણાલલાની છલાફદાયી.
વાલઔીભાએનઅકખાયત્તકસ્વાભાં ભૂઔીદે.હયક્તાનીપીવુધ્ધાં અલાતૈમાયનથી.
ફંને ફશે નનાં ભોંગલાયીભાં ેટ બરું ચુ ં તે ચુ ં ચે. ત્તતાજી ત ત્તફરઔુ ર નયત્તવંશ ભશે તા
છેલા, ઈયથીએઔાત્તધઔજાતનાયખનાબખફનેરા.ગયભાંફાયવાંધેનેતેયતૂટ.ે
ત્રણે છણાં ગયે  શોંચ્માં. લવુધાએ નેશાને ફધી લાત છણાલલા ઔહ્ું. નેશા
ખબયાતી ખબયાતી ફરી, ‘ત્તળલાનીફશે ન, ભાય ખાય... ખાય...' ચી એની જીબ
થથલાલારાખી.ત્તળલાનીએએનાકબે શાથભૂક્મ, ‘નેશા, લાતતદ્દનકાનખીયશે ળે.તારુ
ભનકારીઔયીદે...ચેલ્લાગણાહદલવથીતાયે  ભને ઔંઇઔઔશે લું ચે.અછે શીંભાયાગયભાં
તુંવાલવરાભતચે.'

‘ત્તળલાનીફશે ન, ભાયખાય 5,000 રૂત્તમાનક્કીથમશત.ભાયે  5,000
નાખાયત્તફરયવશીઔયલાની, ણ...' ‘ણળું?’ ‘ણ...ભને 3,000રૂત્તમાછભે
ચે. ત્તભ. ખુિા ઔશે  ચે, ભેં તભને નઔયી અી ચે, લાત ફશાય છળે ત તભે નઔયીભાંથી
ચૂ ટા...'
ત્તળલાની ખુસ્વાભાં યાતીઙ થઇ ફરી : ‘ઔામદ ળું એના ગયન ચે ? એ
ભાતેરા વાંઢના દશાડા બયાઇ ખમા વભછ. નઔયીની ળરૂઅતથી તાયા નીઔતા ૈવા ન
ાઉંતભારુંનાભત્તળલાનીનશીં...'
ત્માંલવુધાફરી: ‘નેશા, ફીજીલાતણઔયીદે.ખબયાલાનીછરૂયનથી' ણ
નેશાથીનફરામું.ફવ, એજોયથીયડીડી.
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‘લવુધા, તુંઔશે ...તાયીફશે નચેતતુંફધુંજાણતીછશળેને?'
લવુધાએ નેશાની અલીતી છણાલતાં ઔહ્ું : ‘નેશાની ફશે ન હયક્તા... હયક્તાને
લખય ડનેળને ત્તભ. ખુિાએ ઍત્તડ્ભળન અપ્મું શતું ને ટમૂળન ભાટે ણ ગયે  ફરાલી
ટમૂળનપીરેતાનશતા.'
ત્તળલાનીઙભઔી; એફરી, ‘ત્તભ.ખુિાટમૂળનઔયે  ચે ? અઙામટથીટમૂળનન
થઇળઔેએલઔામદગડામચે....'

‘શા... ણ... એ ટમૂળન ત્તભ. યાછન વાથે ભીને ઔયે  ચે. શીં દયે ઔ ત્તળક્ષઔે
ટમૂળનઔયલાંશમતટમૂળનભાંથી25ટઔાબાખત્તભ.ખુિાનેઅલડેચેનેતછએ
ત્તળક્ષઔટમૂળનઔયીળઔે ને જોબાખનશીંશોંઙે તએત્તળક્ષઔને જીલલું બાયે  ડીજામ.
ભાલખયનીહયક્તાને નેશાઈયઈઔાયતઔમો.ણ....' ‘ણળું ? લવુધાટઔીઔેભ
ખઇ? છલ્દીફર.'

‘ણ...ણ...ટમૂળનદયત્તભમાનત્તભ.યાછનહયક્તાને પવાલીને...' એઅખન
ફરતાંપક્તધ્રુવઔેધ્રુવઔેયડીડી.નેશાનીવાથેલવુધાણક્માંવુધીયડતીયશી.ત્તળલાની
ૂયાઅિળવાથે ભુઠ્ઠીટૅફરઈયપાતાં ફરી: ‘ત્તળક્ષઔનાલેળભાં લરુચે લરુ.
એફંનેનેાઠબણાલલકૂફછરૂયીચે, નહશતયએફંનેતાનીવાથેવાથેઅકીળાાને
ડુફાડળે.એફંનેને તશંુ  જોઇરઇળનેછેટરસ્ટીનીત્તભરીબખતચેએભને ણશંુ જોઇ
રઇળ.'

‘નેશા, અવભસ્માકૂફખંબીયચે.શલેએઔશે ઔે, હયક્તાવાથે....'
‘હયક્તા ન ત સ્ઔૂરે અલે ચે ઔે ન ત ટમૂળને ! વાલઔી ભા એની ાવે ગયના
ઢવયડાઔયાલે ચે ને ફે હદલવથીતભાયજૂડણઔયે  ચે.શલે તનથીફરતીઔે નથી
યડતીવુધ્ધાં!નથીફયાફયકાતી, નથીશવતીઔેનથીયડતી.'
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‘એ ફધી લાત ચડ... નેશા, હયક્તા સ્ઔૂરે ઔે ટમૂળને અલલા તૈમાય નથી એન
થટઔે...એનથટ...ત...એભછથામઔે....ક્માંઔનેક્માંઔએનુંખંબીયળણથમુંચે...'
ત્તળલાનીતયતઉબીથઇખઇને નેશાને ઔહ્ું  : ‘ઙરનેશા, ભને છરદીહયક્તાાવે રઇ
જા.એલુંનથામઔેઔદાઙઅણેએનેવભછલાભાંછભડાંડીએ!'
નેશાનેગયે શોંચ્માતત્માંનુદ્રશ્મજોઇનેત્તળલાનીતડગાઇછખઇ.ત્રણ–ઙાય
ડરબયીનેઔડાં, ખાભઅકાનાંલાવણનાઢખરાલચ્ઙેહયક્તાભાંડભાંડશાથશરાલીયશી
શતી.
ત્તળલાનીએાચથીછઇને એનાકબે શાથભૂક્મ.કબવશે છખયભરાગ્મ.
એણે તયત એન ખાર ડી જોમ. હયક્તાનું ળયીય રાલાની છેભ ધખધખતું શતું. ત્તળલાની
ટીઙયનેઅલેરાંજોતાંછહયક્તાખબયાઇખઇ.ત્તળલાનીએએનાશાથધલડાલીનેકૂફપ્રેભથી
એનેત્માંથીઉબીઔયીનેનેશાતેભછલવુધાનેહયક્તાનુંઔાભૂરુંઔયલાવભજાવ્મું.
ંદયનાયડે છઇને એણે યડફંધઔયીદીધને થડીલાયએણે હયક્તા
વાભેજોમાઔમુું.હયક્તાનાળયીયભાંઅલેરાપે યપાયણએનીઅંકથીચટઔીળક્માનશીં.
ઔટ ત્તલસ્તાયની ફશાય નલી નલી કુરતી છતી ઍયઔત્તન્ડળન્ડ ળાા તેભ છ
યશે ણાંઔ ળાાને ઔાયણે ળશે યની ંદય ળાાભાં લખો ગટતા છતા શતા ને લખટ
ગટલાના ઔાયણે ત્તળક્ષઔ ણ પાછર થઇ યશે રા શતા. ધાશાથી છેલી સ્ઔૂર ઔૉરેછ
ટરસ્ટીભંડે ઉબીતઔયીદીધીશતીણત્તલદ્યાથીનીવંખ્માવાલગટીછલાાભીશતી,
ને એટરે છટરસ્ટીભંડે ચેલ્લાં ફે લટથીળાાભાં ચઔયીનપ્રલેળળરૂઔમોને એ
શે રાત્તલદ્યાથીનાફૅઙભાંહયક્તાણળાાભાંદાકરથમેરી.
ખયીફાઇણઔેટરભટ ત્તબળા ચે એનેશા, લવુધા, હયક્તા, યજીછેલી
નેઔભહશરાનાંઔમભયતડવંગટનેળણતયપધ્માનઔેત્તન્દ્રતઔયીએત્માયે છકફય
ડે. 5,000 ના ખાયભાંથી 3,000 રૂત્તમા છ ભે ને 2,000 અઙામટના ત્તકસ્વાભાં !
ઈયલાાનીયશે ભનછયશળેતછઅલાંસ્ઔૅન્ડરઙારતાંશળેને?
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‘અત્તથઔટ ળણવુધીતઙારબાઇવભજમાં, ણએઔનાનઔડીત્તલદ્યાથીનીઔે
છેખુરુાવેજ્ઞાનરેલાઅલેચેએનુંઅલુંળણ?!'
હયક્તાનાં ળયીયે  એણે પ્રેભથીશાથપે યવ્મ.તાનાાઔીટભાંથીતાલઈતાયલાની
દલાઔાઢીએને અીને ચીધીભે યશીને એનશાથતાનાં શાથભાં રઇને ત્તળલાનીએ
પ્રેભૂલટઔઔહ્ું : ‘હયક્તા, તાયાભનનીલાતતું ત્તફરઔુ રડમાટ ત્તલનાભને ઔશીળઔે ચે.શંુ  તાયી
ઔયે રી દયે ઔ લાત ૂયેૂયી કાનખી યાકીળ. તું સ્ઔૂરે તેભ છ ટમૂળને છતી નથી. ઔંઇઔ ત
ઔાયણશળે ને ? તને યાછનવયભપતબણાલે ચે ને તાયીસ્ઔૂરપીભાં ણભાપીાલી
ચે.અટરીફધીતનેયાછનવયભદદઔયે ચે.તચીતુંઔેભએભનાગયે બણલા...'
લાત ત ધૂયી છ યશી ખઇ. ને ધલચ્ઙે છ હયક્તાએ ઔ ભૂઔી... ંદય
ખયંબામેરડૂભત્તળલાનીનાં કાભાં લશીયહ્.વશે છળાંતથમાફાદ...હયક્તાએ, યાછન
વયે પીનાફદરાભાંઔમાપ્રઔાયનુંળણઔમુુંચેનેશલેતભયલાત્તવલામઔઇઅયનથી,
એભ ઔશી એણે પયી યડલું ળરૂ ઔમુું. ક્માં વુધી એણે એના ભાથે શાથ પે યવ્મા ઔમો. ચી
ત્તળલાનીએ એને ફેઠી ઔયી ઔહ્ું : ‘જો હયક્તા, તું ધ્માનથી વાંબ. શે રાં ત તાયે  ભન
ભછફૂત ઔયલું ડળે ને ત્તનમત્તભત સ્ઔૂ ર, ટમૂળન છલું ડળે. ગયભાં ડી યશે ળે ત તાયી
વાલઔી ભા ઔાભના ઢવયડા તેભ છ ભાયજૂડ ઔયળે તે નપાભાં. ફીજી લાત એ ઔે એઔ લાય
બણલાનીઉંભયનીઔીછળે તપયીલાયબણલાનીતઔભળે ઔે ઔેભ ? ઙાશે  તટમૂળન
ચડીદે, ણસ્ઔૂરે તતાયે  છલું છયહ્ું.વાંછે ડૂફેરવૂયછવલાયે  પયીઉખલાનછચે
એટરે બરે તને અછે ંધારું રાખતું શમ, ણ અલતીઔારે તને નલી યળની ઙક્કવ
ભલાની છ ચે. એલી ૂયી અસ્થા વાથે હશંભતબેય બણલાનું ઙારુ ઔય. તાયા પ્રશ્ન, તાયી
વભસ્માનઈઔેરશંુ છેભફનેતેભછરદીરાલીળ.ફવ, છરૂયચેશલેતાયીધીયછની.'
ક્માયનાંફાયણંકરીનેશાનેલવુધાણાચઅલીનેઉબાંયશીઅફધું
વાંબીયહ્ાંશતાં; ત્તલયતઙધાયઅંવુલશાલીયહ્ાંશતાં.

‘તુંધયીછયાકળેને!હશંભતૂલટઔવાભનઔયળે ને ?'એભપયીલાયત્તળલાનીએ
હયક્તાને ઔહ્ું ઔે તયતછહયક્તાપયીયડીઉઠી. ‘ણ...ણ....' ‘ણળું હયક્તા?.... ભને
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કફયચેઔે, તાયે ળુંઔશે લુંચે...ણભાયે તાયાભુકેવાંબલુંચે...છેતાયીફશે નનેશાતેભ
છલવુધાનેણદેકામુંનથીતેભનેદેકામુંચે.ફરદીઔયીફર...તાયાદયે ઔપ્રશ્નનઈિય
ભાયીાવેચે.વભસ્માનઈઔેરણ.'
ત્તળલાનીએધીભેયશીનેએનશાથહયક્તાનાેટઈયવલામો.‘હયક્તા...તાયે ...
અ છ ઔશે લું ચે ને ઔે છે તું ઔશી નથી ળઔતી....' એઔ વાથે ત્રણે ફશે નના ડૂવઔાંનાં
ત્તત્રલેણીવંખભેલાતાલયણવાલત્તનઃસ્તબ્ધતેભછખભખીનફનાલીદીધું.
નેશાને લવુધાએદડીને હયક્તાને ભાયલાભાટે શાથઈખામમા, ણત્તળલાનીએ
ફંનેના શાથ ઔડી રીધા ને રખબખ ફયાડતાં ફરી ઉઠી : ‘એ ત નાદાન શતી, ણ
તભાયીફુત્તિ, તભારુંબણતયઔેડશાણઔળુંછઔાભનરાગ્મું.યે !યાછનવયછેલાનેગયે 
ઔાંઇટમૂળનભાટેભઔરામ? ભદદરીધીતેણએઔધભીની!'

‘તભારું ળણળું ચુ ં શતું તે નાનઔડીદીઔયીને હશંવઔપ્રાણીનાભુકભાં ધઔેરી
દીધી ?વાલઔીભાથીફઙાલલાઅકહદલવસ્ઔૂર–ટમૂળને ભઔરીએઔલાગનાભુકભાંથી
ફીજાલાગનાભુકભાંધઔેરી!નેપીનપ્રશ્નછશતતતભેભનેઔેભનઔહ્ું? ાવેફેઠાં,
વાથે કાધું, અટરી ત્તભત્રતા શતી ત ચી અ ત્તભત્રની ત્તભત્રતા છભાલી ત જોલી શતી.
ત્તભત્રતાઅકયે ળાનેભાટેશમચેબરાં!.....'

●

અનુક્રમણિકા
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વયતતાનો લો ાુંક ?
‘વાલઔી ભા ના જાણે તેભ અણે એઔ એઔ ઔદભ પં ૂઔી પં ૂઔીને ઙારલું ડળે.'
હયઔતાનાશાડત્તંછયછેલાળયીયઈય એનું ેટઔાનીછેભઈવીઅવ્મું શતું.એલાયે 
લાયે ઢણીથીએનુંેટઢાંઔતીશતી, ણત્તળલાનીનીનછયથીએલાતચુ ાલીળઔીનશતી.
હયક્તાનાઔશે લાશે રાં છએને ફધીલાતનખ્મારઅલીખમશત. ‘સ્ઔૂરભાં ણઔઇને
અ લતાની ખંધ વુધ્ધાં ન જામ એની ઔાજી યાકલી યશી.' ત્તળલાનીએ લો શે રાં બણી
ખમેરા ત્તલદ્યાથીને પન જોડમ. ત્તળલાની ાવે એ દય ખુરુૂત્તણટભાએ ખે રાખલા ત્તનમત્તભત
અલે.ડૉ.નીયલઙાઆલ્ડસ્ેશ્માત્તરસ્ટ, ણએનીત્નીખામનેઔ.ળશે યભાં ધીકતીપ્રૅઔહટવ,
કૂફભટીશૉત્તસ્ટર.
ગયફંધઔયાલીઙાલીફાછુ ભાં ડળીને અી.ઙાયે  છણાં શૉત્તસ્ટરશોંચ્માં.
નીયલ તટીઙય અલલાનાં ને તે ણઙાનઔ , એટરે ળું ઔરું ને ળું નઔરું એત્તિધાભાં
દયલાછેઅલીનેઉબયશીખમ.
ત્તળલાનીટીઙયનેહયક્ષાભાંથીઉતાયીનેશે રાંખેરાગ્મ.હયક્ષાનુંબાડું ણએણે
છ અી દીધું ને તાની ઑહપવ તયપ દયી ખમ. ‘નીયલ, તાયી ને તાયી ત્નીની
ઔાયહઔટદી ત્તલળે ગણં વાંબળ્યું ચે ને વાંબીને ભનભાં અનંદ તેભ છ ખોયલની રાખણી
નુબલીચે.અછે તાયીઅલડીભટીશૉત્તસ્ટરજોઇને ભાયઅનંદનેઔખણફેલડાઇ
ખમચે.'

‘ટીઙય, તભાયાઅળીલાટદને પ્રત્વાશનત્તલનાઅફધું ક્માં ળક્મફનત ?!
ફરટીઙય, શંુ અનીળીવેલાઔયીળઔુ ં?'

‘નીયલ, અછે તાયી નશીં, ણ તાયી ત્નીની વેલાની છરૂય ડી ચે.' ત્માં છ
નીયલનીત્નીડૉ.રૂારીએઔઑયે ળનતાલીને અલીશોંઙી.નીયલે રૂારીનહયઙમ
ઔયાવ્મ.ત્તળલાનીએવભગ્રલાતત્મંતખનીમયાકલાનીળયતેહયક્તાનીતભાભલાતઔયી.
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નીયલ ને રૂારીએ ૂયી શભદદી વાથે વભગ્ર ઔાભ ાય ાડલાની કાતયી અી.
ડૉ.રૂારીહયક્તાનેરઇનેંદયનાતાવરૂભભાંઙાલ્માંખમાં.
ડધ ઔરાઔ લીતી ખમ. ત્તળલાની, નેશા તેભ છ લવુધાની ધીયછ કૂટી યશી
શતી, ત્માં છ ડૉ. રૂારી ને હયક્તા અલી શોંચ્મા. નીયલે રૂારી વાથે ંગ્રેજીભાં, ત
થડીઔડૉક્ટયીબાાભાંલાતઙીતઔયી.
ત્તફરઔુ ર ખંબીયતાથી ડ. રૂારીએ ત્તળલાનીને ઔહ્ું : ‘ટીઙય, અ ઔેવભાં શલે
ખબટાતળક્મનથી, એટરે ૂયે ભહશને છફાઔનછન્ભઔયાલીળઔાળે.હયક્તાને ૂયાચ
ભહશનાનખબટ ચે. ભાને ફાઔ ફંનેનું ણનશીંલત્ ચે.ચેલ્લાભહશનાથી અદીઔયી
કાતીનથીઔે ળું ?' ત્તળલાનીએતીક્ષ્ણનછયે  નેશાતેભછલવુધાવાભે જોમું.નેશાતેભછ
લવુધાનીઅંકભાં ખયીફાઇ તેભછ રાઙાયી વાભેનીત્તનઃવશામતા ડઔાઇયશી શતી.ઔણ
ઔનેભદદઔયે ?

‘શલે ચીળું ?'– એપ્રશ્નભોંલઔાવીને એભનીલચ્ઙલચ્ઙ ઉબશત ને
ફધાંનીફરતીવાલફંધશતી.ત્રણે ફશે નનીઅંકણશલે વાલઔયીધાઔયફનીખઇ
શતી.એભણંદયથીફશાયઅલલાભાટેમશલેઔંઇફચ્મુંનશતું!
શજી ધયણ નલ ાવ ઔયી ધયણ દવભાં બણતી હયક્તા... શજી છેને ાંઙીઔા
એટરેળું? એણૂયેૂયીકફયનથી.વાલનાદાન...લ્લડ...ાંખયતીઔુ ભીલેરછેલી
હયક્તાનાં ળયીયનું તજાણેયક્તણવાલવુઔાઇખમુંશમએભટખયટખયવાભેદીલારની
ગહડમાનીટઔટઔતેભછલશે તાવભમનાઔાંટાલચ્ઙે યશેં વાતાશ્વાવનીખત્તતનાં તારભેને
સ્ટેચ્મૂ થમેરાૂતાંનીછેભરઔનમને તાઔીયશીશતી.લાસ્તત્તલઔત્તછદં ખીનબૂંડલેળ
અયીતેણબછલાઇળઔેએનીતએનાદાનનેબરાકફયણક્માંથીશમ? બરબરા
ળાણા ભાણવ ણ તાની ત્તછદં ખીના લેળરટા લચ્ઙે ખથાં કાઇ છતાં શમ ચે, ત્માં
હયક્તાનુંયશેં વાલુંએટરેએઔભાત્રમક્ષપ્રશ્ન–‘શલેચીળું?'
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નેશાતેભછલવુધાએઙાનઔડૉ.રૂારીનાખઔડીરીધા. ‘પ્રીજડૉક્ટય,
ભાયીફશે નનીત્તછદં ખીનવલારચે.તભે ધાયતઔંઇણઔયીળઔળ, પ્રીજડૉક્ટય...
ઔંઇઔઔય...હયક્તાનેઅજંજટભાંથીચડાલ.'
ડ.રૂારીએનેશાતેભછલવુધાને તાનીાવે ફેવાડીને ઔહ્ું : ‘ફશે ન, ડૉક્ટય
એઔંઇબખલાનનથીઔે ધાયે  તે ઔયીળઔે.પ્રશ્નશલે ફબ્ફે જીલનચે.ાને ુણ્મત
ફાછુ  ઈયયહ્ું, ણશલે જીલફઙાલલ, એભને ણઅીએભને નલું જીલનને નલું
અઔાળઅલુંએઅણધભટફનીયશે ચે.હયક્તાનાદાનચે, અણેતનાદાનનથીછ.
ને શંુ  ભાય ડૉક્ટયી ધભટ ઔયાણે ાડલા તૈમાય નથી. શા, એની ભાલછતની તભાભ
છલાફદાયીરેલાશંુ તૈમાયચુ .ં ચેલ્લેવુધીનીતભાભેતભાભછલાફદાયીશંુ રેલાતૈમાયચુ .ં '

‘શંુ  ણતૈમાયચુ ,ં ણએશે રાં ત્તળલાનીટીઙયનું ળું ભાનલું ચે તે જાણીરેલું
છરૂયી ચે.' ક્માયની ત્તળલાની ઙૂઙા ફેઠી શતી, એટરે નીયલે ત્તળલાનીને એની તંદ્રાભાંથી
છખાડી.

‘નીયલ–રૂારી, તભે ફંને એઔ વજાખ ને વંસ્ઔાયી ડૉક્ટય ુયલાય થમાં ચ.
ભને અનંદચે ઔે, ભે એઔમગ્મવરાશઔાયતેભછહશતેચ્ચુ ાવે અવ્માં ચીએ.તભાયી
ભદદ ત ભે રઇળું છ. ણશંુ  એલું ત્તલઙાયતી યશી શતી ઔે, હયક્તાને શંુ  ભાયી ફા ાવે
ભાયાઅશ્રભભાં થડવભમભઔરીઅું,ત્માંથીછએધયણ–દવભાનું પૉભટ બયીને
યીક્ષાણઅળે ને દયે ઔલાતકાનખીણયશે ળે.અલાતઅણાચછણલચ્ઙે છ
યશે ળે.શલે નક્કીહયક્તાએઔયલાનું ચે ઔે શીંયશે લું ને વભાછનવાભનઔયલઔે ચી
ભાયાઅશ્રભનાવંસ્ઔાયીત્તળષ્ટલાતાલયણભાંબણલું?'

‘અણેહયક્તાનેત્તલઙાયલાનવભમઅીએ.'
ડૉ. રૂારીએ થડીઔ દલા તેભ છ ત્તલટાત્તભન્વ–ત્તભનયરની ખી રાલીને
નેશાનેઅીનેઔઇઔાજીરેલીતેલાતવભજાલી.
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ઉઠતી લેા ત્તળલાનીએ તાના ાઔીટભાંથી એઔ ઔલય ઔાઢી રૂારીને અપ્મું .
ણરૂારીનેનીયલત્તળલાનીનેખેડેચેનેઔલયાચુ ં અતાંરૂારીઔશે ચે:‘તભે
નીયલના ટીઙય એટરે ભાયાં ટીઙય, ભને ણ અઔાયલાભાં ભાયાં ટીઙયન પા શંભેળાં
ભશિભયહ્ચેનેઅલખુરુદત્તક્ષણાનરશાલતટીઙય, ક્માયે ઔછભતશમચેને
શા,ભે તભાયાએઔપને જમાં ઔશે ળત્માં શાછયથઇછઇળું.' ‘ઔભાણીનાઅનંદઔયતાં
ણ વેલાન અનંદ ત ટીઙય દઔેય છ શમ ચે એ લાત ણ તભે છ ળીકલેરી ને
ઙહયતાથટ ણઅછે તભે છઔયાલીટીઙય...ટીઙય...' ફરતાં ફરતાં નીયલજાણે ખખ
થઇછતશત.તાનીછખાડીભાંફેવાડીનીયલઠેઠત્તળલાનીતેભછનેશા–લવુધા–હયક્તાને
એભનાંગયવુધીભૂઔીખમ.
રડાઇશલે ૂયજોળભાં ઙારીયશીશતી.એઔતયપત્તળલાનીતેભછઅકેઅક
સ્ટાપ, ત ફીજી તયપ ત્તભ. ખુિા, ત્તભ. યાછન ને ટરસ્ટી ભંડના ફે રુશ્વતકય ટરસ્ટી.
યજીણશલેંદયકાનેતત્તળલાનીતયપઅલીખઇશતી.
ત્તળલાનીનશલે એઔછભુદ્દશતઔે, ધયણ–દવનું ેયપૂટમું છનશતું, ણ
છેભબૂતઔાભાંત્તભ.ત્તશ્વનભાટેછેચટઔુ ંખઠલેરુંએલુંછસ્ઔૅન્ડરત્તળલાનીભાટેયચ્મુંશતું.
ેયત્તળલાનીએનશીં, ણકુદત્તભ.ખુિાએતેભછત્તભ.યાછને ત્તળલાનીને ફદનાભઔયલા
તેભ છ  યાજીનાભું ાલલા ભછફૂય ઔયલા ભાટે તાના છ લખટના ઔઇ ત્તલદ્યાથીને
ઔફાટભાંથી ેય ઔાઢીને અી દીધું શતું ને એ ત્તલદ્યાથીએ ભાત્ર ેય ફતાલીને... એઔ
પલાનુંફજાયખયભઔમુુંશતુંઔે, ેયરીઔથમુંચે.ત્તળલાનીટીઙયે ઔાઢારેુંએટરેએભણેછ
રીઔઔમુુંચે.
ત્તળલાનીએ ભીહટખ
ં ભાં છે ુણ્મલપ્રઔ કારવ્મ શત એ ેયભાં ચામા ફાદ
પયીત્તભ.ખુિાનુંલ્લુંબાયે થઇખમુંશતું.શલેએચાતીઠઔીનેઔશે તશતઔેળાાનીલાત
પ્રેવવુધીત્તળલાનીછશોંઙાડેચે.
પયીઅગટનાફાદત્તળલાનીતયપછે ટરસ્ટીને વશાનુબૂત્તતશતીતે ડખભખલા
ભાંડી. બખીયથે પ્રેવભાં છલાની નાદાની ઔયી, તેથી ત્તળલાનીએ ભની તેભ છ બખીયથની
જાટઔણીઔાઢીનેએભનાંપનઈાડલાફંધઔમાટ.
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ઇન્ઙાછટ ત્તપ્રત્તન્વાર ત્તભ. ખુિાએ પયી એઔ ભેભ તૈમાય ઔમો. છેભાં ‘ત્તળલાની
ટીઙયે  ળાાનાપ્રશ્નતેભછખનીમફાફતપ્રેવભાં શોંઙાડી' એલઅયભૂક્મને
ભેભધનીયાભને શાથે ત્તળલાનીને શોંઙાડ્.ત્તળલાનીવંખત્રણ તાવફાઔને બણાલીને
અલીશતી.ઈયથીનેઔપ્રશ્નભનભાં ડીંખછભાલીને ફેઠાશતા.વતતયજી, હયક્તા,
નેશા, લવુધા ને તાના ત્તસ્તત્લના પ્રશ્ન તેભ છ ત્તલદ્યાથીન પી લધાય, ખુિા તેભ છ
યાછન છેલા દાનલના ત્માઙાય વાભેન અિળ, કટા અય, ત્તશ્વનને પયી એનું
વમભાનને નઔયીાચીાલલાભાટેનાં લરકાં, ભાતૃત્લનીંદયથીઉઠતીઙીવ, ફા–
ફાુજી તયપની તાની પયજોભાં અલેરી ત્તળત્તથરતા, ત્તલદ્યાથી–લારી છખતભાં ઉબાં થતાં
વત્માવત્મ ને નૈત્તતઔતા ંખેના કટાં ઈદાશયણ ને અ ફધા લંટ વાભે જજૂભીને
તાનીજાતને નીયક્ષીયતાયલીત્તણળુિવાત્તફતઔયલાનીને તે ણએઔરંડે !ક્માયે ઔ
શાંપીછલાળે, ક્માયે ઔાચાંડાળે, ક્માયે ઔઔંઇનશીંધાયે રું...છુ ખતુંથઇછળેતનેચી
તયતછંદયનવજાખ‘સ્લ' - ના...ના...ડખભનનીસ્લાત્તભનીચે તું સ્લમંત્તવિા, તું છ
તાયીતાયણશાય, તું છનાયીને તું છનાયામણી.લરાતનાગમભલયલરણાં લચ્ઙે ધનીયાભે
અેરાભેભને એણે ઈગાડીને લાંચ્મને એનું ભખછપાટપાટથઇઉઠમું.શલે તમુિએ
છઔલ્માણ–ફાછુ ભાં ડેરાડસ્ટયને શાથભાં રઇને એણે જોયથીટેફરઈયચાડમું ને
ઉબીથઇ.ત્તફરઔુ રરારગૂભઙશે ય, પાટીડેરીરારરારઅંક–વાક્ષાત્ળત્તક્તરૂભાં
હયલત્તતટત ફનીઙૂઔેરીત્તળલાનીએત્રાડ ાડી.ત્રીજાતાવભાંથી અલેરા ને ઙથાતાવભાં
છલાઉબાથમેરાં સ્ટાપરૂભનાદયે ઔત્તળક્ષઔત્તળલાનીનું અયોદ્રસ્લરૂને ત્રાડવાંબીને
ઙોંઔીખમા.
●

અનુક્રમણિકા
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આ રડાઈ ભાયી એકરીની છે
‘વભછે ચે ળું એના ભનભાં... એભ ભનપાલે તેભ યછયછ ભેભ પટઔાયે ચે !
દુયાઙાયી ભાણવના શાથભાં અટરી ભટી ત્તળક્ષણવંસ્થાળ ! ચે ઔઇ અ ત્તળક્ષણના
ભાહપમાવાભેજજૂભનાયાં? વત્મુયલાયથતુંનથી, વત્મનીઅંખીઔડીઙારલુંચે.
ફીજાયઅંખીઈઠાલનાયાતાનીબીતયજાંકળે કયાં ઔે ચીતાનીએફઢાંઔલા
ફીજાંને ખંદાઙીતયતાં યશે ળે ? શંુ  ત્તળલાનીભશે તાઅક્ષણથીછન્ન–છનત્માખઔરું
ચુ .ં શંુ  અલાતૂયાશળશલાવભાં, વબાનાલસ્થાભાં ઔશીયશીચુ .ં ' ત્તલનાળતેભછન્મ
ત્તળક્ષઔઅવાંબતાંછદડતાંએનીાવેઅલીખમાં.

‘ત્તળલાનીફશે ન, અ રડતભાં ભે ફધાં છ, અકેઅક સ્ટાપ તભાયી વાથે
ચીએ.અરડતઅણેફીજીયીતેળાંત્તતથીટૅફરટૉઔદ્વાયાતાલીળું.ણપ્રીજ, તભેઅલું
ંત્તતભ ખરું નશીં બય... પ્રીજ... ત્તળલાનીફશે ન... અ યસ્તે ત તભાયે  છ વશન ઔયલાનું
અલળે.અયસ્તધાયએટરવયણનથીછ.' ફધાંને કફયશતીઔે, ત્તળલાનીએઔ
લાય એઔ લાત ઈચ્ઙાયે  ત એભાં શંભેળાં પય યશે નાયી... એ ક્માયે મ એનું ફરેરું ઈથાે
નશીં.
ત્તલનાળ ંદયથી ધ્રૂજી ઉઠમ શત. એને કફય શતી ઔે, ત્તળલાનીભાં
વભાછવુધાયઔનભટદછેલીછઠડં ીતાઔાતબયે રીચે.એતાનીજાતને ુયલાયઔયલાભાટે
ઔંઇણઔયીળઔેએભશતી.એખભેતેલીઔયાભાંઔયીત્તગ્નયીક્ષાણઅીળઔેએભ
ચે..નેભુકભાંથીલેણતએઈચ્ઙાયીઙૂઔીશતીનેતેણઅકામસ્ટાપનીલચ્ઙે, એટરે
એને વભજાલલી ણ ઔઇ યીતે ? અલું ઔંઇઔ ઔયી ાડળે... ઈચ્ઙાયળે એલું ત ત્તલનાળે
ક્માયે મત્તલઙામુું નશતું.ત્તફરઔુ રવાલ ણધાયે રું. ઙાનઔ...પ્રત્તતજ્ઞાવુધીશોંઙેરીએની
ભક્કભતાત્તલનાળનેંદયથીશરાલીખઇ.

‘ત્તળલાની – ‘વભમ વાથે ફધા પ્રશ્ન શર થામ છ ચે, છરૂય ચે થડી ધીયછ
યાકલાની.' એલું ઔશે નાયી ત્તળલાની ળું ધીયછ ખુભાલી ફેઠી ચે ? ઔે ચી જાત ઈયન
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ત્તલશ્વાવખુભાલીફેઠીચે?' અટરુંલાક્મત્તલનાળેશજીૂરુંછઔમુુંઔેત્તળલાનીપયીતાડૂઔી
ઉઠી... ‘ત્તભ. ત્તલનાળ, ધીયછની ણ એઔ વીભાયે કા છેલું શમ ચે. ઔૃ ષ્ણ છેલા ઔૃ ષ્ણની
ધીયછણમુિટાણેકૂટીખઇશતી , જમાયે  છુ નટ ફાણઈઠલલાનીઅનાઔાનીઔયતશત.
શંુ  ણઅછહદનવુધીધીયછધયીને ફેઠીશતીઔે ક્માઔયે ઔતભાયાપ્રશ્નતેભછસ્ટાપની
ફશે નનાપ્રશ્નળાંત્તતથી–લાટાગાટાથીઅરઔતાલળે.ણજમાયે વાભક્ષળાંત્તતને
ધીયછનેઔામયતાનુંદ્યતઔભાનતશમત્માયે ળાંત્તતનેધીયછછેલાંળષ્ડનીછગ્માએએઔ
ભાત્રહશંવઔને ભગળષ્ડભાયે  અછે નશીંતઔારે ઈઠાલલાનું છશતું.તચીઅ
વાત્તત્લઔળષ્ડશંુ અછેછળાભાટેનઈઠાલું?
એભણઅળષ્ડથીછે ઔંઇનુઔવાનથળે તે ભને છથલાનું ચે ને નપથળે
તફધાંને રાબભળે ને ફધાંને છસ્લચ્ચલશીલટનરાબભળે તવોથીલધુ અનંદ
ણભને છથળે.' ધીભે યશીઈયભૂઔેરાઔૅભેયાતયપજોતાં એણે ઔહ્ું : ‘ભાયીઅવોને
નમ્રત્તલનંતીચે ઔે, ભાયીઅહશંવઔરડાઇભને એઔરીને છરડલાદેળ.શંુ  ઇચ્ચુ ં ચુ ં ઔે
ભાયીનફીક્ષણેણશંુ એઔરીછયશંુ નેતભેફધાંભાયીહપઔયઔમાટત્તલનાતેભછઔઇ
ણ જાતનું ત્તળક્ષણઔામટ કયવ્મા ત્તલના ત્તલદ્યાથી તેભ છ ળાાના હશતભાં વભમવય
તતાનાતાવ, શે રાંનીછેભછરેતાયશ, તછશંુ  ભાનીળઔે તભે ભાયીડકે ચ!...
સ્ઔૂરભાં શડતારાડલીઔે ફાઔને ઈશ્ઔેયલાં તવાલવશે રું ચે...ણશંુ  એલાધભટભાં
ડલાભાંખતીનથી.ત્તળક્ષણનાબખેભાયે વત્મનેઈજાખયઔયલાનીઔલુંનથી.શંુ તેણ
ભાયાલખટભાંવભમવયછઇળએબીંતયનુંરકાણચે.'
ત્તળલાનીનુણ્મપ્રઔજોઇનેતભાભત્તળક્ષઔધ્રૂજીઉઠમાશતા.ધનીયાભજડથી
ાણી રઇ અવ્મ, ણ ત્તળલાનીએ ાણી ફાછુ  ય ભૂઔી દીધું. ઙથ તાવ ત્તળલાનીન ફ્રી
તાવશત.એણેભટીનટભાંથીથડાંાનાંફશાયઔાઢીનેરકલુંળરૂઔમુું.
ત્તલનાળને ફીજાત્તળક્ષઔઅવાવફેઠાં શતાં.ઔઇઉઠલાનું નાભનશતાં
રેતાં.‘નેશા, લવુધાને ત્તલનાળતભાયશભણાંતાવચેતક્રાવભાં જાલ , શીંળાભાટે
ફેઠાંચ?તભેશીંફેવળતેથીશંુ ભાયીપ્રત્તતજ્ઞાપઔઔયલાનીનથીઔેચીશંુ ભાયાફર
ાચાકેંઙલાનીનથી.ળાાચૂ ટમાફાદણશંુ  ગયે  છલાનીનથી, શંુ  ળાાનાટરે છ
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ફેવલાની ચુ .ં  જમાં વુધી ભાયી ભાંખ ૂયી ન થામ ને ત્તશ્વનને ઇજ્જતબેય અ ળાાની
નઔયીભાંાચનરેલામ, પીનાપ્રશ્નતેભછઍડ્શઔત્તળક્ષઔનીવભસ્મામશરનથામત્માં
વુધીશંુ ળાાનીફશાયખણનશીંભૂઔીળનેન્નનદાણવુધ્ધાંગ્રશણનહશઔયીળ.'
એણે ભેભપાડીને ઔઙયાટરીભાં નાંખ્મને તાનીભાંખનાભુદ્દારકલાળરૂ
ઔમાું.

‘ભાનનીમશ્રીત્તબયાભજીતેભછભાનનીમવલેટરસ્ટીશ્રીનેવાદયપ્રણાભ.
શંુ ત્તળલાનીભશે તા, અળાાનીત્તળત્તક્ષઔા, ૂયાશળશલાવભાંઔેટરાઔખત્માના
ભુદ્દાતયપતેભછઔેટરાઔવખતાપ્રશ્નને ભાયીભાંખતયપઅશ્રીનું ધ્માનદયીયશી
ચુ .ં
અણભાનછચઔેળાાવલટછનહશતામત્તળક્ષણ, વંસ્ઔાય, ત્તળસ્તતેભછ
કયાથટભાંજ્ઞાનનેઔેલણીનુંભંહદયફનેતછઅલતીઔારનવભાછતંદુયસ્તતેભછ
નૈત્તતઔતાવબયફનીળઔે.
છેટર દેળનાં ફાઔન ામ ભછફૂત શળે, તેટર છ દેળન ત્તલઔાવ, દેળની
ઇભાયતભછફૂતશળે.ણ, ફાઔનાામાને ભછફૂતઔયનાયાં, વંલધટનઔયનાયાં ત્તળક્ષઔની
શારતછઔપડીશળે, ત્તળક્ષઔનું છળણથતું શળે, એટરે ઔે લાડછઙીબડાં ખતીશળે
ત, છે શે તુવય અણા ામત્તનમયે  અ ળાા ભાટે ળશે યની લચ્ઙલચ્ઙ છગ્મા તેભ છ
ભઔાનનું ત્તનભાટણ ઔયી અપ્મું શતું એ શે તુ ફય અલી ળઔળે નશીં. ભાત્ર ભઔાન ઉબું ઔયી
દેલાથી, ફે ઙાય ત્તળક્ષઔ, ફે ઙાય વાધન, ફે ઙાય ઔવટી, એ.વી., ઔૅભેયા, પ્રછેક્ટય
રખાલીદેલાથીળાાકયાથટભાંળાાફનીછતીનથી.
ત્તફજનેવઔયનાયાધંધાથીએઅલાનેઔએ.વી.તફેરાઠેયઠેયઉબાઔયી
દીધાચેનેશલેચીણઉબાથતાછજામચે.
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ત્તફરાડીનાટનીછેભખરીખરીએ, ખંધાતીખરીભાં –ંધાયીખરીભાં,
વૂમટપ્રઔાળત્તલનાનાં ઍાટટભેન્ટ્વભાં, ડું ડું થતાં ભઔાનભાં ણઅલાદુખુંધભાયતાનેઔ
તફેરાચડેઙઔકૂરીયહ્ાચે.ત્તળક્ષણનાભાહપમાફેયઔટઔ, ફેરખાભ, ખાંઔાસ્ધાટ
ઉબીઔયીને, એઔએલશાઈઉબઔયીયહ્ાચે ઔે, ‘ખાંઔાસ્ધાટભાં ટઔીયશે લું શમત
ફવ ભે છ ભાત્ર એઔ તભાયાં, તાયણશાય ચીએ' એભ ઠવાલલાની શડભાં અખ લધી
યહ્ાચે.
ળાા ઔયતાં ણ લધુ કતયનાઔ ટમૂળનના લેાયી ત લી એનાથીમ લધુ
કતયનાઔ, કોપનાઔ, સ્ધાટત્ભઔ ખાત્તમાની જા ાથયીને જમાં ને ત્માં ફેઠા ચે. ફે
ભહશનાશે રાંધયણ–8નત્તલદ્યાથીખેપાંવકાઇનેભૃત્મુસ્લીઔાયે ચે.
ઔઇ એ ફાઔના ભૃત્મુના ંદયના તરસ્ીળી ઔાયણ વુધી શોંઙી ળક્મું
નથી, ઔાયણઔે ઈયવુધીશજાયરૂત્તમાનું લછનભુઔામું શતું.ણછે ઔંઇલાતભને જાણલા
ભીચેએજાણ્માચી, ણલારી, ભા–ફા, એલાટમૂળનક્રાવભાંછભઔરલાકડેખે
તૈમાયયશે ળે...ઔેભ ? ઔેભઔે, એટમૂળનક્રાવ વોથીલધુ પીરે ચે.ઔેભઔે એક્રાવભાં
ફાઔએઔવેઔન્ડભડશોંઙે તએઔઉઠઔ–ફેઠઔઔયાલે ચે ને એઔદાકરકટડે
ઔે એઔ દાકર ઔયલાન યશી જામ, ત ફીછે હદલવે ખૃશઔામટભાં એઔ ાઠ ઙાવ લાય
રકલાન, ક્રાવનાખત્તથમાં લાયઉતય–ઙડઔયલાનાં ને ફધાંનીવાભે ભુયગફનીઔૂઔડે
ઔૂઔઔયલાનુ.ં
ફવઅલીછ વજાએહદલવે અણાવોમમને થઇશતી...ફીછે હદલવે ભા–
ફાને રઇને અલલાનું પયભાન થમું શતું. ભા–ફા ણ ટમૂળન ટીઙય ઔશે  તે વલાલીવ
ભાનનાયાંભાંનાએઔશતાં.એઔેટરખૂંખામશળેએનીફેઇજ્જતીથી!ઔેભએનેએઔણ
વ્મત્તક્તતયપત્તલશ્વાવઔેશ્રધ્ધાપ્રાિનથઇળઔી? અકેઅકીત્તવત્તસ્ટભવાભેએનેપહયમાદ
શળે. એણે ઔેટરું ફધું ઔશે લું શળે ! એણે ણ ત એની ત્તછદં ખી જીલલી છ શળે ને ! ણ
જીલલાછેલુંએનેઅેચેઔણ?!
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લારીને યાતયાત ફાઔને ડૉક્ટય, એત્તન્છત્તનમય, લઔીર, ઔરાઔાય ઔે ચી
તાનીઙડાલેરઙાલીએશાજીશાઔયનાયારતુપ્રાણીછેલફાઔજોઇએચેઔે, તાનાં
સ્લપ્ન છ ઔંડાયે  એલ રારુ જોઇએ ચે. ફીજાં ફાઔની છેભ શંભેળાં પ્રથભ િભ છ રાલે,
ખાઔાસ્ેધાટભાં શંભેળાં અખછયશે  એલનતુત્રજોઇએને ટમૂળનક્રાવઔે
ળાાને ણતાનીવંસ્થાનું નાભઉછું ઔયે  એલવુત્તલદ્યાથીછજોઇએચે.નક્કીઔયે રા
ત્તળસ્તના દામયાની ફશાય છયાઔ જો ત્તફઙાય નલું ઔયલા જામ ત લારી , ત્તળક્ષઔ, ટમૂળન
ભાસ્તય નેઔુ ટફ
ું ીછનનીતરલાયફંનેફાછુ થીઔાલાશંભેળાંકડેખેતૈમાય!
લોથીઔૂતયાં–ત્તફરાડાનીછેભકીઙકીઙબયે રીહયક્ષાવાભેશંુ પહયમાદનોંધાલી
નોંધલીને થાઔી ખઇ ચુ .ં  ળું અણી ળાા અ ફાફતે શે ર ન ઔયી ળઔે ? ણ ના,
ત્તભ.ખુિાને તએલીલાતવાલનક્કાભીરાખે ચે.ભાયપ્રશ્નભાત્રએછચે ઔે ળું અણે
અણા ફાઔને અ યીતે ળાાભાં ભઔરીળું કયાં ? ના, નશીં છ ભઔરીએ. ણ ખયીફ
લારીનું ળું ? એપ્રશ્નનઈિયણચે, ણએછલાફભાટે દયે ઔેદયે ઔગ્રણીએજાખલું
ડળે.ળાાએતાનાનપાભાં વશે છ કટકાઇને ણ ફાઔનાં હશતભાટે થડા ત્તનમભ
ઔડઔઔયલાડળે, થડુઔં કઙાટલુંણડળે.
વલટછન હશતામ ભાટે કરેરી અ ળાાભાં વોથી લધુ ભધ્મભ લખટના ફાઔ
બણલાઅલે ચે, એલીળાાનું ઙાનઔલેાયીઔયણઔેભથઇખમું ચે ? ળું ત્તભ.ખુિાતેભ
છઔેટરાઔભત્તતમાને એ.વી., ઔૅભેયાલખેયેનાઔૉન્ટરાક્ટભાં ઔઇભટરાબથલાનચે ?
ઔે ચીઔંઇફીજીછયાછયભતયભાઇયશીચે ? ંદયનીલાતવાથે ભાયે  ત્તનવફતનથી,
ણયાતયાતાંઙખણપીલધાયભધ્મભલખટનાં ફાઔઔઇયીતે બયીળઔલાનાં ? શલે
ડધેથીઅફાઔજામતણક્માંજામ?
એ.વી.ભૂઔીદેલાથીળુંવંખ્માલધીછલાનીચે? એ.વી.ઔેઔૅભેયાભૂઔીદેલાથીળું
ફાઔનું ઙાહયત્ર્મ વુેયે ગડાઇ છલાનું ચે ? ધૂત્તમા ત્તનળાભાં જાડ નીઙે ફેવીને બણેરાં
અણાં ઙાહયત્ર્મલાનનેતા, વંત, યાજાતેભછત્તલદ્વાનનાં ફાણને તાવતકરું
ત્તઙત્ર જોલા ભે, ણ બૂતઔા તયપ જોલાની પુયવદ ઔને ચે ? ફાઔના ગડતય ને
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ઔેલણીભાટે તછરૂયચે ઈદાિને ઙાહયત્ર્મલાનત્તળક્ષઔ, અઙામોતેભછટરસ્ટીનીઔે
છેભનાઈયૂયેૂયવાભછટરસ્ટ...ત્તલશ્વાવભૂઔીળઔે.'

●

અનુક્રમણિકા
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યાજીનાભુું કોનુું ?
‘ભાત્રલવલવઔે નુઔંાદાકલલાથીત્તશ્વનતયપનીતભાયીપયછતીછતી
નથી.ત્તભ. ખુિાએછેયીતેભનેેયપડલાનકટઅયભૂઔીનેપવાલીએયીતેછભાયા
ત્તતનેઅળાાનાનુબલીત્તળક્ષઔત્તભ. ત્તશ્વનનેપવાલીને, છેકુયળીભાટેત્તભ. ત્તશ્વન
રામઔશતા, તેકુયળીયકટાઅયભૂઔીનેતેઆન્ઙાછટઅઙામટફનીખમા.
વંલેદનળીરત્તળક્ષઔશલાને ઔાયણે ત્તભ. ત્તશ્વનકટાઅયને ઔાયણે ત્તલઙત્તરત
થઇઉઠે ચે ને ઈચ્ઙયક્તઙાને રઇને ૅયાત્તરત્તવવનાબખફને ચે.ગણીછશે ભતને
ભાનત્તવઔતેભછઅત્તથટઔકુલાયીફાદશારએપયીશે રાં છેલીછતંદુયસ્તીપ્રાિઔયી
ળક્માચે ને એડૉક્ટયીવહટટહપઔેટણભેં ળાાભાં ત્તભ.ખુિાને છભાઔયાવ્મું શતું, ણ
શજી વુધી ત્તશ્વનને ળાાભાં પયછ ઈય શાછય થલાનું ઔે વશાનુબૂત્તતન પ્રત્મુિય વુધ્ધાં
ળાાએાઠવ્મનથી.ભાનત્તવઔ, ળાયીહયઔતેભછઅત્તથટઔકુલાયીનાવંદબે શલે ળાાએ
ત્તભ. ત્તશ્વનને પયી વમભાન વાથે ળાાભાં શાછય ઔયલા ડળે તેભ છ અછહદન વુધીન
ખાયવ્માછવહશતઙૂઔલલાનયશે ળે.ઔાયણઔે ત્તભ.ખુિાત્તશ્વનઈયનઅયુયાલય
ઔયીળક્માનથી... એછ યીતે નત એભાયી ઈયભૂઔેરઅયનાુયાલાણશજી
વુધીઅીળક્મા.ત્તભ.ત્તશ્વનભાટેભાયીછેભાંખચેતેભાંશંુ  પયચુ ં નેજમાંવુધીઅ
ભાંખૂયીનથામત્માંવુધીશંુ ન્ન–છનત્માખઔરુંચુ .ં ..અછથીછ.....
શજીભાયીભાંખનેભાયે છેઔંઇઔશે લુંચેતેવભાિથતુંનથી.
ત્તભ.ત્તશ્વનનેવમભાનવાથેળાાભાંપયછઈયશાછયઔય, ત્માયે ત્તભ. ખુિાને
પયછઈયથીભુક્તઔયલા.દેલનેદાનલએઔછમમાનભાંયશે ળે તશયક્ષણે મુિથતુંછ
યશે ળે.નક્કીતભાયે ઔયલાનુંચેઔે, ઔણદેલચેનેઔણદાનલચે?
ઔામદાઔીમયીતે ણએઔઅઙામટ ઔે ત્તનયીક્ષઔટમૂળનનઔયીળઔે, ણતભે ત
દેકતી અંકે ંધ ! ત્તભ. ખુિાએ ત ત્તભ. યાછન વાથે ભીને ૂયેૂયી ભાનત્તવઔ માતના
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અીને ફાઔને એભનાં ગયે  પયત્તછમાતટમૂળનરેલાનીપયછાડી.ઙાયે  ફાછુ થીળણ
ઔયનાયાં એફંને ભાણવનીકારભાં દાનલનઅત્ભારઇને પયે  ચે.દીઔયીને ટમૂળનઈય
ફરાલીઔેલું ળણઔયે  ચે એનજીલતજાખતુયાલભાયીાવે ચે.વભમઅવ્મે શંુ  ૂયી
ખનીમતાયાકીનેઅવભક્ષયછૂ ઔયીળ.
રૂત્તમાાંઙશજાયનાત્રઔઈયવશીઔયાલીરૂત્તમાત્રણશજાયછઍડ્શૉઔ
ત્તળક્ષઔને અી, ઈઔાય ઔયતા શમ એભ ળાા તેભ છ ગયનું ખધ્ધાલૈતરું ઔયાલનાય
ત્તભ.ખુિાવાભેનાણઔેટરાઔુયાલાભાયીાવે ચે.એણવભમનીભાંખપ્રભાણે શંુ 
યછુ ઔયીળ.
લાત્તટઔ યીક્ષાની હયજલ્ટ ળીટભાં છેને ભે જીય નલ(09) અપ્મા શમ તે
ફાઔનાયાતયાતનલજીયલએટરેનેલું...નલભાંથીનેલુંથતાંતભેઔદીજોમાચે...નશીંને?
ભેંજોમાચે, ન્મત્તળક્ષઔએણજોમાચેનેએભાંઔેટરાનલેાયયભામતેણભને
કફયચે.

‘ફાત નીઔરી શૈ  ત ફશુત દૂય તરઔ જામેખી.' ઔોબાંડ કરલા ફેવું ત એઔ
ુસ્તઔ, એઔરાંફીત્તથત્તવવરકામએભચે...ણ...એલાતનક્કીચેઔે, ‘છેનેભારુંયાજીનાભું
જોઇએચે, એનું શલે ભાયે  યાજીનાભું જોઇએચે’–ક્માં તશલે આન્ઙાછટ અઙામટ ત્તભ.ખુિા
યશે ળેક્માંતશંુ !
ુયલાયઔયલાનીલાતઅલળે તએટરું માદયાકલું ગટે ઔે, શંુ  છે ુયાલાયછૂ 
ઔયીળ, એજોપ્રેવભાંછળેઔેવભાછભાંયછૂ થળેતઅણીળાાભાંછેદીઔયીનપ્રલેળ
અલાનચેલ્લાં ફે લટથીળરૂઔયામચે તે તફંધથઇછછળે, ણચઔયાનપ્રલેળ
ણનહશલત્થતાંલાયનશીંરાખે.
ભાયે  ન ત ળાાન ંત્તતભ ગંટ લખાડલ ચે, ન ત ભાયે  ભાયી ઔઇ ભશિા
દળાટલલીચેઔેનતભાયઔઇસ્લાથટચેઔેનતએભાંભાયઔઇરાંફપામદયશે રચે.
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શંુ ગણંફધુંખુભાલીનેગણંફધુંભેલીઙૂઔીચુ ં નેએચે, ભાયીજીલનવપયના
પ્રાણપ્માયા ભાયા ત્તલદ્યાથી. એભન પ્રેભ, એભની ત્તનદોતા એભની વારવતા, એભની
ત્તછજ્ઞાવા, એભનું શાસ્મને એભનીવાત્તત્લઔતાએભને બીતયથીદભદભવાહ્ફી...ને
ત્તનજાનંદનીભસ્તીઅીચે.અછે શંુ  ખલટથીઔશીળઔુ ં ચુ ં ઔે ભાયાં તશજાયફાઔચે, શંુ
શજાયફાઔનીબયે રીબયે રી‘ભા’ચુ ં નેઅલુંવુક...તેછયભતૃત્તિછેનેરાધીશમ
તેતભાત્રલશેં ઙીનેઔેત્માખીનેછભેલતાંશમચે–યભઅહરાદઔતા!
શંુ  અના ત્રની નઔર ળાાનાં અઙામટ, ટરસ્ટીભંડ, ત્તછલ્લા ત્તળક્ષણાત્તધઔાયી,
તેભછત્તળક્ષણભંત્રીવુધીતભાભનેઅછેછયલાનાઔરુંચુ .ં
તા.ઔ. : શંુ  ન્ન–છન ત્માખ ઔરું ચુ ,ં ણ ચેલ્લી ગડી વુધી લખટકંડભાં
ફાઔનેબણાલલાછઇળ.
ળાાચૂ ટમાફાદ, ળાાનાફશાયનાટરેછશંુ ફેવીયશીળ, જમાંવુધીભને
ૂયેૂયન્મામનહશભેત્માંવુધી.
અ વાથે શંુ  એ ણ ઔશીળ ઔે ઔઇ એઔના પ્રમત્નથી ત્તળક્ષણપ્રથા ફદરાઇ
છલાની નથી. ઈયથી રઇને નીઙે વુધી તભાભેતભાભ તંત્રે ફદરાલું ડળે. ભ્માવિભનું
બાયણ, યીક્ષા િત્તતની ત્તક્રષ્ટતા, હયણાભ ને ત્તનયીક્ષણભાં ાયદત્તળટતા, ઈયી
ત્તધઔાયીનીઔામટદક્ષતાતેભછત્તનુણતા, સ્ધાટત્ભઔબાલનાતેભછબાયે કભબણતયના
બાયણને કયા થટભાં શલું ઔયી, ફાઔની ભાનત્તવઔતાને વભજી, વામઔરૉજીઔર ઈદાિ
વ્્લશાય, યીક્ષાનાં બાયણભાં ગટાડ, બણતય વાથે ખણતય ને કયા થટભાં
ઙાહયત્ર્મગડતયઔયતું ત્તળક્ષણઅલાભાં અલે તઔૈં ઔેટરાં કીરતાંનીવાથે છઔયભાઇછતાં
વોમમ છેલાં ફાઔ... યજી, નેશા, લવુધા, ત્તશ્વન છેલાં ત્તળક્ષઔ, તેભ છ હયક્તા છેલી
દીઔયીનઈિાયળક્મફને.
ળું વયઔાયણઅફાફતે ગટતું નઔયીળઔે ? ળું ત્તળક્ષણનાકેયકાં અઔા
ણઅફાફતે નલેવયથીનત્તલઙાયીળઔે.ભારું ંતફવએટરું છઔશે લું ચે ઔે, છે હદલવે
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છે દેળભાં ઔે યાજમભાં વોથી લધુ ધ્માન ભાત્ર ત્તળક્ષણ ઈય છ ઔેત્તન્દ્રત ઔયાળે તે હદલવે તે
યાજમ ઔે દેળ કયા થટભાં ઙતયપથી વલટશ્રેષ્ઠ, ઈત્ઔૃષ્ટ દેળ ફની યશે ળે, અકેઅકા
વભાછનીત્તલઙાયવયણીછઈદાિફનીછળે ને એલું થળે તછદેળભાં પયીવાઙાવંત ,
વાયા ઈત્ઔૃ ષ્ટ ત્તલદ્વાન, ઈચ્ઙ  ઔહટના નેતા તેભ છ ત્તલજ્ઞાની ને એનાથી ઈય ઈદાિ
યભભાનલેદાથળેછેદેળનેવલટગ્રાશીઈચ્ઙતાનીયભઔહટએરઇછળે.વભગ્રદેળએઔ
યભ ખઔુ ધાભ ફની યશે ળે ને ત્માં ન ત ઔઇ ચઔટ, ન ઔઇ રાંઙ–રુળલત, ન
ભ્રષ્ટાઙાય, નબમ, નબૂક, નતારું–ભારું ઔે નઔઇમુિનાં ભંડાણશળે.શયે ઔભાનલીભુક્ત
યીતે,બમત્તલશીનથઇભઔાભનેશ્વાવરઇળઔળે.
શંુ  એલા ભુક્ત ભને શ્વાવ રઇ ળઔે એલી વભાછયઙના, એલી ત્તળક્ષણપ્રથા ને
એલાભાશરનેજંકુચુ ં ઔે,જમાંભાયાંશજાયફાઔત્તનયાંતેયભીળઔે, ખાઇળઔે, શવીળઔે
ને એઔફીજાને પ્રેભથીખે રખાડીભુક્તભને શ્વાવરઇળઔે.ફવ, એલાવભાછભાટેની
શે રશંુ  ભાયાથીઔયીયશીચુ ,ં શંુ  એલાભાશરભાટે નીયક્ષીયન્મામભેલલાઔાછે; ત્તળક્ષણ
વંસ્થાનેઈન્નતફનાલલાભાટેન્ન–છત્માખીયશીચુ .ં '

●

અનુક્રમણિકા
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શલાની ટીચય ઉા ય ...
ત્તલનાળલખટભાં તખમ, ણધનીયાભનેત્તળલાનીટીઙયનુંધ્માનયાકલાનુંઔશી
ખમશત. અછે લખટભાં બણાલલાનું ણદુષ્ઔય ફન્મું શતું.વતત ત્તળલાનીન પ્રરાહૃદમ
યશથડાજીંઔીયહ્શત.ત્તશ્વનતેભછત્તળલાનીનયભત્તભત્રશલાચતાં એઔંઇઔયી
ળઔત નશત એન કેદ એને લાયે  લાયે  ીડી યહ્ શત. લખટભાં રેકનઔામટ વોંીને એણે
અભથી તેભ ભાત્ર અંટાપે યા ભાયીને છ તાવ ૂય ઔમો. ઙથા તાવ ફાદ હયવેવન ગંટ
યણક્મ. એ દડત સ્ટાપરૂભભાં પ્રલેશ્મ ણ ત્તળલાની એની છગ્માએ નશતી. એને ભનભાં
ધ્રાવઔડ્, ણએટરાભાંથડીલાયે ત્તળલાનીદાકરથઇ.એનાશાથભાંઔાખશતા.
ધનીયાભદયે ઔનાં ટૅફરયઙા–નાસ્તભૂઔીખમ, એટરે ફધાંએઙૂઙાઙા–
નાસ્ત રેલાન ળરૂ ઔમો. ઔેટરાઔ ભાત્ર નીઙે છ જોઇ યહ્ાં શતાં, ત ઔેટરાઔે ચાાભાં ભોં
વંતાડીયાખ્મું શતું.સ્ટાપરૂભભાં વડીખમશત.નેશા,લવુધા,યજીતેભછત્તલનાળે
ત્તળલાનીને નાસ્તઔયલાત્તલનંતીઔયીજોઇ, ણએનીરારરારઅંકનીઔડવાભે ઔઇ
ઔંઇલધાયે ફરીળક્મુંનશીં.
રખબખડધડધત્તળક્ષઔએઙા–નાસ્તનાઔમો.ધનીયાભકારીઔ–હડળ
રેલા અવ્મ, એટરે ત્તળલાનીએ તૈમાય ઔયે ર ઔલય ધનીયાભને વોંતાં અદેળ ઔમો :

‘ધનીયાભ, એઔ ઔલય અઙામટને, એઔ ઔલય ટરસ્ટીભંડને, એઔ ઔલય શાથશાથ ત્તછલ્લા
ત્તળક્ષણાત્તધઔાયીને તેભછએઔઔલયત્તળક્ષણભંત્રીને શભણાં છઔૂહયમયઔયીઅલને ભાયા
અરેટયૅડઈયઔલયશાથશાથભળ્યાનીવશીણરેતઅલછે.'
હયવેવભાં ઔળું છકાધુંીધું નશતું, એટરે શલે ત્તળલાનીએનીપ્રત્તતજ્ઞાયપય
છ ચે એભ નક્કી થઇ ખમું શતું. એટરે ધીયે  ધીયે  ત્તલનાળની ધીયછ કૂટલા રાખી શતી.
ત્તલનાળઉબથઇનેસ્ટાપરૂભનીફશાયખમનેત્તકસ્વાભાંથીભફાઆરઔાઢીનેત્તશ્વનને
પનરખાડમ.વાભે ચેડે ત્તશ્વનતત્તળલાનીનીપ્રત્તતજ્ઞાવાંબીને પ્રથભત વૂનભૂનફેવી
ખમ ને ચી થડ સ્લસ્થ ફનીને ઔહ્ું : ‘માય ત્તલનાળ, વારું ચે ઔે તું ત્માં ચે. દસ્ત,
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તાય અબાય ને ધ્માનથી વાંબ, શંુ  ફા–ફાુજીને રઇને ત્માં શોંઙું ચુ ં વાથે થડું
કાલાનું ણરેતઅલીળ.ત્તલનાળ, ત્તળલાનીઔેટરામહદલવથીડધાબછને છઉબી
થઇજામચે ને અછે વલાયે  તઔળું છકાઇને ખઇનથી.ત્તળલાનીનું ળું થળે ? ભાયે  એને
ભનાલલાભાટેઅશ્રભથીયંછનફાનેણફરાલલાંડળે, ઔદાઙએભનાઔશે લાથીઔંઇઔભાને
તભાને, ફાઔી...ત....' લાતને પનફંને એઔીવાથે ફરથઇઉઠમાં; ફંને ચેડે ભાત્ર
ત્તનઃવાવા.
સ્લસ્થ થઇને ત્તલનાળે ત્તબયાભજી તેભ છ ત્તળલાનીના લશારા બૂતૂલટ
ત્તલદ્યાથીનેપનજોડ્ાનેફધીફાતભીઅી.બખીયથ, ભની, ભાલાણી, ભદી, ખાંધી,
લાડીલારા, વેન, ઔયણ, ત્તભશ્રા.ફવએઔને પન જોડમઔે અકાળશે યનીખરીએખરીએ
એવ.એભ.એવ.પયતથઇખમ.

‘ત્તળલાનીટીઙયઈલાવય, વાંછે ળાાનાભેદાનયદયે ઔેશોંઙલું,' અએઔ
લાક્માથીતશાશાઔાયભઙીખમ.દયે ઔળાાભાં, ત્તળક્ષઔઅરભભાં, લારીભાં, ઙઙાટન
ભાત્રએઔછત્તલમ...વ્મત્તક્તએટરીનલીલાત.
ટીઙય અલું ખરું એભનેભ બયે  છ નશીં, નક્કી ેરા નલા અલેર ત્તભ.ખુિાનું
ઔાંઇઔાયસ્તાનછશળે.યે  !ત્તળલાનીટીઙયઔાંઇેયપડલાનાં ? ને તે ણટમૂળન
ભાટે ? ત્તશ્વનવયને ઔાઢમા, શલે ત્તળલાનીટીઙયને ળાાભાંથીઔાઢીને ેરાફંને દાનલએ
યાછઔયલું ચે યાછ!ણશલે એઅણે નશીંઙરાલીરઇએ.ભફાઆરઈયજાતજાતની
લાત, જાતજાતનાએવ.એભ.એવ.પયતાં થઇખમા....યે  !રઔરઙૅનરએતત્તક્રત્તંખ
વુધ્ધાં ળરૂ ઔયી દીધી શતી. વનવનીકેછ કફયન કુરવ વાંછે ચ ઔરાઔે... અ તે
ફારત્તલઔાવ ત્તલદ્યાભંહદય ઔે ચી ફારત્તલનાળન કાડ ? છે ળાાભાં ત્તળત્તક્ષઔા ઈય
ત્માઙાયથતાશમત્માં છ ત્તળત્તક્ષઔા અલું ંત્તતભખરું રેલાભછફૂયથતીશમચે.ળું
ત્તળલાનીટીઙયતાનીપ્રત્તતજ્ઞાભાં પયયશે ળેઔેચી? અંકેદેખ્મશે લારજોલાઙૅનર
ઙારુયાકળ.વાંછચઔરાઔેત્તળલાનીટીઙયનઆન્ટવ્મૂટરાઆલજોલાઙૅનરઙારુયાક.વૂયત
મૉયઙૅનરશયક્ષણેવનવનીકેછકફયવાથેઅનીવેલાભાં.
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ઔેટરીઔ ઙૅનરએ ત ફારત્તલઔાવનાં બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથી વાથે આન્ટયવ્મૂ ણ
ઔયલાનાળરૂદીધાશતા...ળું ત્તળલાનીટીઙયવાથે ન્મામથમચે ? તભને ળું રાખે ચે ?
ળુંત્તળલાનીટીઙયનેન્મામભળે...
તભે એભનાશાથનીઙે બણ્માચ ? એત્તળત્તક્ષઔાતયીઔે ઔેલાં શતાં ? એભના
ત્તત...એટરે ઔે તભાયાવયત્તભ.ત્તશ્વનને ળન્મામથમશત ? એનાત્તલળે ઔંઇપ્રઔાળ
ાડળ?
એઔઙૅનરતલીવીધીએઔટરસ્ટીનને ત્માં છશોંઙીખઇ; એટરસ્ટીઔે છે
ત્તભ.ખુિાવાથેનીવાંઠખાંઠભાં વાભેરશતાને છેભનાં નાભે ગણં ભટું ઔટઔીઔોબાંડફરતું
શતું.‘ત્તભ.કુયાના, અઅળાાનાટરસ્ટીભંડભાંચ.અનેળુંરાખેચે, ત્તળલાનીટીઙયની
ભાંખણીમગ્મચે?'

‘ત્તફરઔુ રનશીં...ત્તળલાનીફશે નઈદ્દડતે
ં ભછત્તલકલાદીવ્મત્તક્તચે.શંભેળાંતાનું
ધાયે રુંઔયે ચે.ળાાએએભનેનેઔભેભણઅપ્માચેનેએભનાત્તતત્તશ્વનવયનેત
ળાાભાંથીફયતયપઔયલાભાંઅવ્માચે.'

‘ફયતયપઔયલાનુંઔેભેભઅલાનુંઔાયણતશળેને?'
‘ત્તફરઔુ ર!ઔાયણકૂફઠવચે.ત્તભ.ત્તશ્વનટમૂળનલધાયલાતાનાંટમૂળનનાં
ચઔયાંનેેયઅીદીધુંનેએછયસ્તેત્તળલાનીટીઙયે ણેયરીઔઔમુું.'

‘ત્તભ. કુયાના, ભને એલી કફય ડી ચે ઔે, ેય રીઔ ઔયલાના ઔઇ ઠવ
ુયાલાઅઙામટત્તભ.ખુિાયછૂ ઔયીળક્માનથી, ઔેનથીટમૂળનઔયે ચેએલાતણુયલાય
થઇ. મદ્યત્ત એ ત ખયીફ ફાઔને ભપત ત્તળક્ષણ ૂરું ાડી વભાછનાં ખયીફ–નફાં
ફાઔનું ત્તળક્ષણવુધાયીયહ્ાં ચે.ત્તભ.કુયાના, એલું તનથીને ઔે ત્તભ.ખુિાએટરસ્ટીભંડને
કટીફાતભીૂયીાડીશમઔેચીઔઇઔન્મપૅ ક્ટયએભાંઔાભઔયતુંશમ...?'
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ને અટરી ઙઙાટ ઙારતી શતી ત્માં ત ઙૅનરના સ્ટૂૌહડમભાં બૂતૂલટ
ત્તલદ્યાથીનું ટું શોંઙી ખમું ને ઔૅભેયા, રાઆટ્વ, ભાઆઔ, ફધાનાં છ ઔનેઔળન ઔાી
નાંકીત્તભ.કુયાનાનેએલાધક્ક ેઙડાવ્માઔેએખાડીશંઔાયીવીધાગયબેખાથઇખમા.
હયવેવ ચીના વંખ ત્રણ તાવ વુધી વતત ઉબા ઉબા ત્તળલાની ત્તલયત
બણાલતીયશી.ંદયથીઉભટેરું જનૂનત્તલયતસ્કત્તરતલા્ ધાયાફનીઅખપ્રખટાલી
યહ્ું શતું.એએટરાજોયથીદયે ઔાઠબણાલીયશીશતીઔે અવાવનાદયે ઔલખટભાં એન
તીણધાયદાયલાછવંબાઇયહ્શત.
ઔત્તલવુંદયભનીઔત્તલતા‘ગણઈઠાલ' એબણાલીયશીશતી,

‘‘ગણઈઠાલભાયીબૂજા
ગણંઔગણંબાંખલું, નલવછટલું
ગણઈઠાલભાયીબૂજા.....'’
ઔે જાણે એતે ઈયઉઠીયશીશતીગણયે  ઈઠાલબૂજાગણયે  ઈઠાલ.જીણટ,
છૂ નું, નક્કાભું, ફધું તડીપડીને નલું વછટનઔય, ઔંઇઔનલીયઙનાઔય, ધણયે  ઈઠાલબૂજા
ધણ યે  ઈઠાલ, એઔ એઔ ળબ્દ જાણે ગણ, શથડા ફનીને, ન્મામને તડલા ઔહટફિ ફની
યહ્ાશમએભછ.
તફીજાલખટભાંવભાછવુધાયઔનભટદ:

‘ડખરુંબમુુંઔેનાશટલું, નાશટલું,
લેણઔાઢમુંઔેનારટલું, નારટલું'
જીલનનાલાસ્તલનભ્માવિભનેાઠમુસ્તઔનભ્માવિભઅછેત્તફરઔુ ર
એઔરૂ થઇને ગણ ઈઠાલી યહ્ા શતા. એ બૂરી ખઇશતી ઔે એણે ઔાર વાંછ ફાદ ેટભાં
નાછનદાણવુધ્ધાં નાંખ્મનથી, ને વલાયફાદાણીણબરાક્માં ીધું છચે ?! 
તેભચતાંળબ્દરૂીગણતએઔવયકાનલાથોકરીયહ્ાશતા.
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વાતભાં તાવભાં ઔત્તલ ઔરાી બણાલલા ખઇ, ણ ‘ગ્રાભભાતા'ની ચેલ્લી ંત્તક્ત
બણાલતાં બણાલતાં એની અંકભાં જીલનબયની બીનાળ એઔવાભટી ઉભટી અલી. ભાંડ
ભાંડસ્લસ્થતાધાયણઔયીચેલ્લીંત્તક્તતયપએખઇ.
‘‘યવશીન ધયા થઇ ચે, દમાશીન થમ ચે નૃ, નહશ ત ના ફને અલું, ફરી
ભાતાપયીયડી.'’
ત્તફરઔુ ર જાણે ઔત્તલતાભાં જીલન ને જીલનભાં ઔત્તલતા બછલાતી શતી. બીની
અંકે અકીઔત્તલતાએટરીવુંદયવભજાલીઔે તાવક્માયે  ૂયથમતે ણકફયનાડી.
ણટીઙયનીઅંકનીબીનાળને ઔત્તલતાનાં યવદળટનનીબીનાળએટરીતસ્ળીખઇઔે
ફાઔઉબાંથઇનેક્માંવુધીતાીાડીનેટીઙયનેભાનઅતાંયહ્ાં.
ત્તળલાનીન રાંફરઙઔ ઔાખ લાંઙીને યગલાઇ ફગલાઇ ખમેર ત્તભ . ખુિા
ળાાભાં યાઈન્ડ રેલા નીઔળ્યા શતા. ઙાનઔ તાીન લાછ વાંબીને ત્તળલાનીના
લખટભાંથી ફશાય ખમા ફાદ, ંદય દાકર થઇને તાડૂઔી ઉઠમા. ઔેભ ઔાંઇ લલ્ખય જોઔ
પટઔામોશતત્તળલાનીટીઙયે ઔેઅભતાીાડીયહ્ાંશતાં?
એઔે ઉબા થઇ ઔહ્ું : ‘નશીં વય, ટીઙયે  ઔત્તલ ઔરાીની ‘ગ્રાભભાતા’ ઔત્તલતાનું
એટરુંવયવયવદળટનઔયાવ્મુંઔે, ભે ફધાંએઉબાં થઇનેએભનેસ્ટૅત્તન્ડખ
ં લેળનઅપ્મું.
વય, ત્તળલાનીટીઙયઆજવટેરેન્ટેડઍન્ડછનયવઑરવ...'

‘ઔે...ઔે...ઠીઔચે.શલે...એભાંળુંભટીધાડભાયી.' શલેચીઔંઇઔભનભાં
ફડફડઔયીફયાડતાંફલ્માં:‘અલીયીતેતાીનશીંાડલાની,વભજમાં? ફાછુ નાલખટભાં
કરેરશોંઙે; હડસ્ટફટથામ, વભજમાં?'

‘ણવયભેત...'
‘ફેવ ફેવ શલે. ન અગ્મુટભેન્ટ. ભાયી વાભે દરીર નશીં. હડત્તવત્તપ્રન છેલી ણ
ઔઇઙીછચે, વભજમાં?'
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વદ્યાર્થી લાશા તયપ યાના
હયવેવ ચી ત્રણ વંખ તાવ રીધા ફાદ ચેલ્લ તાવ ફ્રી શત , એટરે ટૅફર
ઈયથાઔનીભાયીત્તળલાનીપવડાઇડી, ભાથુંટૅફરયનાંકીદીધું, ત્માંછધનીયાભએની
પ્રૉક્વી રઇને અવ્મ... ત્તલનાળે જોમું ઔે તયત દડત અવ્મ, ન્મ ટીઙય ણ દડી
અવ્માં.ધનીયાભયફધાંતૂટીડમાં, જાણેખુનએણેઔમોશમએભ.‘ઔેભઅછેતફધાં
છટીઙયશાછયચેચીઅભત્તળલાનીફશે નનીપ્રક્વીઔણેઔાઢી?'

‘શંુ  ત ત્તઙઠ્ઠીન ઙાઔય. અઙામે ભને પ્રૉક્વીઔફુઔ અી ને ઔહ્ું,
‘ત્તળલાનીફશે નનેદવ-નાલખટભાંછલાઔશ.''
‘ણઔેભ ?યે ...વાલઔામયચે...પ્રશાયણઔયે  ચે તે ણાચથીને
ત્તનશથ્થા ઈય'... ત્તળલાની ઔળું ણ ફલ્મા ત્તલના પ્રૉક્વીફુઔભાં વશી ઔયીને દવ-ના લખટ
તયપછલારાખી.
નેશાતેભછત્તલનાળરખબખાચદડતાં ફલ્માં : ‘ત્તળલાનીફશે નભાય
તાવણફ્રીચે, ભે પ્રક્વીભાં છઇળું, તભે અયાભઔય.તભે વલાયથીઔાંઇ કાધું–ીધું
ણનથી...પ્રીભજ...'
ત્તળલાનીએ ધાયદાય નછય નાંકી ને એની જડ લધાયી દીધી. શજી ભાંડ
ચેલાડાનાલખટભાં શોંઙીત્માં તએને વશછે ઙક્કયછેલું...વશે છઅંકે ંધાયાછેલું અલી
ખમું. ભાંડ ભાંડ ડી છતાં ફઙી. લખટનું અખનું ફાયણં ઔડીને એ ત્માં છ કડાઇ ખઇ.
ત્તળલાનીટીઙયને અલેરાં જોઇને ફાઔ ફરી ઉઠમાં  : ‘ટીઙય, શભણાં તભાય તાવ નથી,
શભણાંતખુિાવયનતાવચે.નેએભનતશજીઅકેઅકભ્માવિભફાઔીચે!'
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ત્તળલાની ઔળુંઔ ફરલા પ્રમત્ને ઔયે  ત્માં ત ફશાયથી જોય જોયથી ફયાડા...
શાઔટાના લાજો વંબાલા રાગ્મા ને એ વાંબીને ફાઔ ણ કુળ થઇને શ–શ
ઔયલાંરાગ્માં.
ત્માં છત્તભ.ખુિાદડતાભુખ્મદયલાજાતયપછલારાગ્મા. ‘ફંધઔયદયલાજો
ફંધઔય.ઔઇને ંદયઅલલાદેળનશીં.શંુ  તજાણતછશતઔે અલું છઔંઇઔનાટઔ
થલાનું ચે.ભને તખંધઅલીછખઇશતી...' ફાયણાભાંથીત્તળલાનીએભુખ્મદયલાજાતયપ
જોમું. ઔેટરીઔ ખાડી શૉનટ ભાયતી ળાાના ભેદાન તયપ ધવી અલી શતી. ઔેટરીઔ
ખાડીભાંથી ઔૅભેયા રઇને ઔૅભેયાભેન તેભ છ ભાઆઔ ઔડીને ઔેટરાઔ છુ લાત્તનમા ત્તભ. ખુિા
તયપ અલી યહ્ા શતા. ઙૅનરલાાને જોઇને દયે ઔ લખટનાં ફાઔ શાથ શરાલી શરાલીને
ભાયાલખટભાંઅલ, ભારુંળૂહટખ
ં ઔય, એલાફયાડાાડીયહ્ાશતા...
ત્તળલાનીનેખ્મારઅલીખમઔે, અલાયતાયે લાયતાનભુખ્મવૂત્રધાયઔણચે?
ત્તભહડમાનારાબનેખેયરાબત્તલળેગણાલાતાટરાફાઔવાથેએણેઔમાુંશતાં , ણશીં
તદયે ઔલાતાટરાઔાફૂફશાયશોંઙીખમશત.ત્માંતધીયે ધીયે ભેદાનભાંએઔચીએઔ
ખાડી પ્રલેળલા ભાંડી શતી. ભાઆઔ ઈયથી ત્તભ.ખુિાન લાછ અવ્મ.... ‘ત્તલદ્યાથીત્તભત્રને
ત્તલનંતીઔે, ળાંત્તતૂલટઔદયે ઔતતાને ગયે  જામ.છરૂયીભીહટખ
ં શલાથીળાાલીવત્તભત્તનટ
લશે રીચડલાભાંઅલેચે.'
ફાઔનાખમાફાદત્તળલાનીાચરે દયલાછેથીવીધીસ્ટાપરૂભભાં પ્રલેળી.એઔ
ઔૅભેયાભેનને ધવીઅલત જોઇને ત્તલનાળે એને લચ્ઙે છ યઔીરીધ. ‘પ્રીજ વય, ભાયે 
ત્તળલાનીટીઙયનેભીનેવત્મઈજાખયઔયલુંચે.પ્રીજ, ભનેત્તળલાનીટીઙયાવેછલાદ'
ત્તલનાળે કૂફનમ્રતાથીએભને છણાવ્મું ઔે, ‘તભે ફધી ફાતભીઅઙામટ ાવેથીછભેલી
ળઔળ, ઔાયણઔે, ત્તળલાનીટીઙયભીહડમાાવે છતાં નથી.છરૂયડળે તતભાયઔૉન્ટેક્ટ
છરૂયઔયળે.પ્રીજ...ભનેભાપઔય.ભેત્તળક્ષઔએફાફતભાંભીહડમાવાભે ઔળુંનાઔશી
ળઔીએ...'

‘ણવય, વત્મતવભાછવાભેઅલલુંછજોઇએને?'
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‘વત્મછરૂયવાભે અલળે ને ત્માયે  ભે તભને છફરાલીળું, પ્રેવઔૉન્પયન્વ
ણઔયીળું.'
શજીએઔને વભજાવ્મત્માં ફીજાકફાયનપ્રેવહયટટયઅલીઙડમ, એને
ણઅછલાતવભજાલી.
ધયણ દવનાં ફાઔ તેભ છ ઈચ્ઙતય ભાધ્મત્તભઔ ત્તખમાય–ફાયનાં
ત્તલદ્યાથીને તબનઔરાખીખઇશતી, એટરે એરઔતગયે  છલાનીછગ્માએભેદાનભાં
છશ...શ...શ..શ...ઔયીયહ્ાશતા.ભુખ્મટરસ્ટીત્તબયાભજીઔે છેભનત્તનણટમઅકયી
ખણાત, એ ત ન્મ નાથાશ્રભની ભુરાઔાતે ખમા શતા ને ત્માં રાઆબ્રેયી તેભ છ
નાથ ફાઔને ભાટે બણલાની વ્મલસ્થા ઔયલા ખમા શતાં. છેલ ત્તલનાળ વયન પન
ભળ્ય ઔે એ ણ લાતની ખંબીયતા ાભી ખમા ને તાની માત્રા ટૂઔં ાલીને તયત છ
ળાાએઅલલાભાટેયલાનાથઇખમા.
ત્તલનાળને કફયશતીઔે ઔારફયવુધીભાં તત્તબયાભજીઅલીશોંઙળે.
ઔૈં ઔેટરાબૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીનું એઔટું ટરસ્ટીભંડનીભુખ્મઑહપવે શોંઙીખમું.ળાાને
ફીછે ચેડે અલેરીઅઑહપવભાંથીણઈગ્રનાયાતેભછગોંગાટભેદાનભાં વંબામ
નેઔૅભેયાભેનનેહયટટવટએઑહપવતયપયલાનાથમા.
બખીયથે યજીભૅડભનાં ફઙાલભાં તૈમાયઔયે રીવી.ડી.તેભછેનડરાઆલ, ઔૅભેયા,
ભફાઆરતેભછરૅટૉને છમૂવ, તેભછનાસ્તરઇને ઔાયળાાતયપયલાનાઔયી.
યસ્તાભાંથીએણેભનીભાલાણી, ભદી, લાડીલાાનેણરઇરીધા.
ઙૅનરનીત્તક્રનુંપ્રવાયણજોમાફાદત્તળલાનીટીઙયતેભછત્તશ્વનવયનાશાથ
નીઙે બણેરા ત્તલદ્યાથી ણ ળાા તયપ યલાના થલા રાગ્મા. ત્તલળાકાફશે ન તેભ છ
યાછભરબાઇ ણ યલાના થમાં. ળાાએ શોંચ્માં ત એભનાં ાંઙે વુુત્ર ને લશુ –
રખબખઅકુંઔુ ટફ
ું એભનાશે રાંછત્તળલાનીનેવટટઔયલાશોંઙીખમુંશતું
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ખંખુફાઇ ત ડળીને ત્માં ટી.લી. ઈય ત્તળલાનીન પટ, ળાાન પટ, ને
રાઆલઆન્ટવ્મૂટજોઇનેવભજીખઇઔે, ત્તળલાનીફશે નેશલેઙંહડઔાસ્લરૂધાયણઔમુુંચે.દેલાયે 
દેલા...ખણત્તતદેલા...ભાયીત્તળલાનીફાઇનીયક્ષાઔયછે ને ચીળું વૂજમું તે ઔઙયા–તાં
ધૂયાં છ ચડીને ડળીનું ગય ચડી બાખી... ત્તળલાનીના ગયે  તાું જોમું એટરે લાતની
ખંબીયતાાભીખઇ.એણેયસ્તેથીરાયીઈયથીભવંફીનુંજમૂવઔઢાવ્મુંનેવીધીળાાએ
શોંઙીખઇ.
ખંખુફાઇનીઅંકભાંથીઅખનાતણકાજયતાશતા , ઔાયણઔે, એને ત્તળલાનીન
બૂતઔાને લતટભાનફંને કફયશતા.ત્તળલાનીભાં ઙંહડઔાતખંખુભાં ત્તળલાનીપ્રખટીઙૂઔી
શતી.
ફશાયથ્થયભાયળરૂથઇઙૂક્મશત.શજી ત્તભ.ખુિાભાઆઔઈયથીઔંઇઔ
વૂઙનાઅલાનપ્રમત્નભાત્રછઔયલાજામચે ત્માં ત્તલદ્યાથીનું એઔટું એભનાભોંઈય
શાથદાફીભાઆઔનીત્તસ્લઙછફંધઔયીદે ચે. ‘નયશે ખાફાંવ, નફછેખીફાંવુયી.' ને ત્માં
છઔેટરાઔત્તવત્તનમયત્તળક્ષઔને રઇને યાછનવયધવીઅવ્માને ત્તભ.ખુિાને એઔરૂભભાં
છફયદસ્તીથીરઇછઇત્માંફેવાડીનેંદયથીસ્ટૉયઙડાલીદીધી.
ત્તભ. યાછન ન્મ ત્તવત્તનમય ત્તળક્ષઔને ત્તલનંતી ઔયે  ચે ઔે, તે લડીર તયીઔેની
બૂત્તભઔાઅલીઔવટીનીે બછલે.ઔાયણઔે, અભેદનીભાત્રએભનું છવાંબળે થલા
ત્તલનાળવયનુંવાંબળે.
ભેદનીઙીયતાંત્તશ્વન, ફા–ફાુજીણઅલીશોંચ્માં...ફાતેભછફાુજીત
વાલ છ ખબયાઇ ખમાં શતાં. ગણા ભહશના ફાદ ત્તશ્વનને જોઇને ત્તલદ્યાથીભાં જોળ
અલીખમું.
ત્તશ્વનવયલેરઔભ...ત્તશ્વનવય લેરઔભ...ત્તશ્વનવયને વાજા–નયલાં થઇને
ાચા પયે રા જોઇ ફાઔ બાલત્તલબય ફની ખમાં શતાં. ફાઔએ ત તાીના
ખડખડાટથી એભને લધાલી રીધા. ‘ત્તશ્વન વય ત્તજંદાફાદ' ‘ત્તળલાની ટીઙય ત્તજંદાફાદ'ના
નાયાઙારુથઇખમા.ત્તલનાળેસ્ટાપરૂભભાંથીફશાયનીઔીજોમુંતવાભેથીભેદનીઙીયીને
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ફા–ફાુજી તેભ છ ત્તશ્વન અલી યહ્ાં શતાં ને એની ાચ બખીયથ તેભ છ એનું
બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીભંડ, ત ફીજી તયપથી ખંખુફાઇ ‘ભાયી ફાઇ... ત્તળલાનીફાઇ... ક્માં ચે...
ક્માં ચે ેરયાલણ...દુઃળાવન...' યાભજાણે ળું નું ળું ફફડતીફફડતીએદડતીઅલી
યશીશતી.ત્તફરઔુ રણધાયે રાલાલાજડાંનીછેભત્તશ્વનતેભછફા–ફાુજીને દૂયથીએણે
સ્ટાપરૂભ તયપ છતાં જોમાં એટરે એ ણ એ તયપ બાખી ‘ભી અરી... ભી અરી...
ત્તળલાનીફાઇ, ભીઅરી...' ઔયતીઔએણેત્તશ્વનને તેભછફા–ફાુનેઔડીાડમાં.ત્તશ્વન
ખંખુફાઇનેજોઇનેનેએનાશાથભાંછમૂવનીઔથીજોઇનેખદ્ખદ્થઇઉઠમ.

●

અનુક્રમણિકા
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શલાની રર્થડી
ઙીવ ાડતી ટરસ્ટીભંડની ખાડી તેભ છ એભણે ફરાલેર રીવલાન ણ
અલીશોંઙી.ણળાાનુંભેદાનત્તલદ્યાથીતેભછલારીથીકીઙકીઙબયે રુંજોતાંછ
એભના શાથ શે ઠા ડી ખમા. ખાઈ હટમયખૅવ ચડલા છતાં ફાઔ ઔઙડામાં શતાં ને
રીવતેભછટરસ્ટીળેતાનત્તઙતયામાંશતાં, એટરેઔેલેઔાભરેલાભાંછભજાચેએલું
એભનેરાગ્મું.
ત્તલઙાયળીરટાવાભે ળત્તક્તનું પ્રદળટનનશીં, ણફુત્તિનું પ્રમછનઔયલું યહ્ું,
એલાતરીવનેખાઈનાપ્રવંખભાંદાજમાચીછવભજાઇશતી.
એભણે એઔટરસ્ટીને ાવે ફરાલીને ઔહ્ું, ‘શે રાં તભે તભાયીયીતે ફધાંને ળાંત
ાડને નશીંળાંતડે ત્માયે  છભે ંત્તતભતફક્કાભાં ફનું પ્રમછનઔયીળું.ઔાયણઔે
શીંપ્રશ્નત્તલદ્યાથીનીવરાભતીનણચે.શીંભાયાથીદંડાફાજીનથઇળઔે' ટરસ્ટી
થડાધૂંધલામા, ણશલેફાજીશાથભાંથીવયઔીખઇશતી.શલેઔંઇઔદંડાલાીઔયાલલાજામ
તફાઔઔઙડામને ભઔાનને ણનુઔવાનથામ , એલાતનક્કીશતી.શલે ત્તબયાભજી
અલેત્માંવુધીઔેલેઔાભરેલાનુંત્તલઙાયીછેટરસ્ટીનુંત્તળલાનીફયાફયભાનજાલતીશતી
ને છે ટરસ્ટીત્તળલાનીભાં ૂયીશ્રધ્ધાને ત્તલશ્વાવયાકતાશતાએલાટરસ્ટીને અખ
ઔયીત્તળલાનીનેભેદનીઈયઔાફૂઔયલા, ફાઔનેગયે છલાનીીરઔયલાતેભછળાાનાં
ભઔાનનેનુઔવાનનશીંઔયલાનીીરઔયાલલાનીત્તલનંતીઔયલાયલાનાઔમાટ.
ત્તળલાનીને શલે અંકે ંધાયાઅલીયહ્ાં શતાં.ચેલ્લાઔેટરામહદલવથીએન
તઊંગીળઔીશતીઔે નતએૂયતું કાઇળઔીશતી.તેભાં અછવલાયથીતન્ન–છ
ફંને એણે રીધાં નશતાં.ઈયથી ભાનત્તવઔત્રાવ. એઔલાયબખીયથને ન્મત્તલદ્યાથી
ઙૂઙા એની ફાછુ ભાં અલીને ક્માં વુધી ઉબા યહ્ાં, ણ એણે એભની વાભેમ ન જોમું.
બખીયથનેભનીલખયૂચમેપ્રેવભાંખમાએલાતત્તળાનીશજીબૂરીળઔતીનશતી.
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ત્તશ્વન, ફા–ફાુજી, ખંખુફાઇ દડતાં ંદય અલી શોંચ્માં. ત્તળલાની ટેફર
ઈયભાથું ઢાીને ફેઠીશતી.ફાતેભછખંખુફાઇએપ્રેભથીએનાભાથે શાથપે યવ્મને
ત્તળલાનીનેવશે છઔલી.ખંખુફાઇતેભછફાનાશાથભાંઅછેયંછનફાનાશાથછેટરુંછ
લાત્વલ્મ ચરઔાઇયહ્ું શતું.એણે ધીભે યશીને ભાથું વશે છઈયઈઠાવ્મું.ફાવશે છઙભઔી
ખમાં. ત્તળલાનીની અંક રારગૂભ... ને વાલ ઊંડી ઉતયી ખમેરી. ઔા યન રારગૂભ
વૂયછછેલઙાંદરવશે છજાંકડીખમશત.એનું ળયીયવાલઠડં ખ
ુ ાયથઇખમું શતું
નેઅંકલાયે લાયે ફંધથઇછતીશમનેએયાણેકરલાનીઔત્તળળઔયતીશમએભ
રાખીયહ્ું શતું. ‘ફેટાત્તળલાની, તું ભાત્રશલે તાયછત્તલઙાયઔય.શલે તું ભાત્રને ભાત્રતાયી
કુળીભાટે જીલતાં ળીક.અભઅકીદુત્તનમાનીછણક્માં વુધીખે રખાલીને ઙારળે ;
ફેટા!તેં ફશુ ઔમુ.ું ..ફધાંને ભાટે ફશુ ઔમુું.ઔુ ટફ
ું , ળાા, અશ્રભ, ફાઔ, ત્તશ્વન, ત્તળક્ષઔ,
ત્તભત્ર,યજી, નેશા, હયક્તા, લવુધા...નેએનુંપવ્માછવાથેતાયીવાભેઉબુંચે.જોફેટા,
ફશાયનછયઔય, અકુંભેદાનફાઔતેભછલારીથીબયામેરુંચે.ફધાંછતાયીડકે
ઉબાં ચે.તને ન્મામાલલાકડે ખે ઉબાચે.ખભે તે ઔયીચૂ ટલાણતૈમાયચે ને
એ એભ ઔયલાભાં ત્તનષ્પ છતા રાખળે ત ઔદાઙ તડપડના ભાખે ણ છળે ને
એનાથીમલધાયે  નુઔવાનજોતનેઔંઇઔનઔયે  નાયામણનેથઇછળે તત્તશ્વનને ભારું
ળું?'
ત્તશ્વનેણએનાકબાઈયશાથભૂક્મ...ણત્તળલાનીએનીઅંકઈગાડીન
ળઔી.એણે ભાથું ટેફરઈયઢાીદીધું...બીખયથડૉ. નીયલને તેભછડૉ.રૂારીને વાથે
રઇને છઅવ્મશત.ડ.રૂારીએપ્રેળયભાપ્મું.પ્રેળયભાત્રનેલું ને વાઠ!વલાયવુધીભાં
ત્તળલાનીનું ળું થળે ? એ કાલાની ત નથી છ ઔે નથી ાણી વુધ્ધાં ીલાની. ત્તળલાનીની
તત્તફમત વાલ રથડી ખઇ ત ળું ? ત્તબયાભજી ઔદાઙ ભડા ડમા ત ળું  ? ત્તનણટમ
ત્તળલાનીનીત્તલરુધ્ધખમતળું? ભાયીભાપઔછત્તળલાનીનેઔઇસ્ટરઔઅલીખમનેભાયી
છેભ છ થાયીલળ થઇ ખઇ ત... ત... નશીં... નશીં... નશીં... ત્તશ્વન રખબખ ત્તઙત્ઔાયી
ઉઠ્ય.ંદયથીવાલબાંખીડ્.ણ...ણ...શલે બાંખીડ્ે ારલે એભક્માં ચે ?
શલે ત ણચઙડાલલાનું, તીયને વજ્જ ઔયલાનું ઔાભએનું શતું.અછવુધીત્તળલાનીઔશે તી
શતીઔે, ‘શલે તમુિએછઔલ્માણ' તેભશલેએછળબ્દરૂીળષ્ડલડે ત્તળલાનીનાં ધૂયાં
અદયે રાંશલેએણેછૂયાંઔયલાનાંચે...એણેડૉક્ટયનેએઔફાછુ ફરાલીનેત્તળલાનીનેઔઇ
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યીતેરપ્રેળયથીફઙાલીળઔામએનાઈમત્તલળેઙઙાટઔયી.ગ્રુઔજનીફૉટરણત્તળલાની
ઙડલલાદેએલીનશતી.
ફશાયપયીગોંગાટળરૂથમ.ઔઇઔને ટીઙયનીતત્તફમતફખડીચે એલીબનઔ
રાખતાં છપયીવૂત્રચ્ઙાયળરૂથઇખમા.ત્તભ.ખુિા...ત્તભ.યાછનશામ...શામ...ધીયે  ધીયે 
રઔવભક્ષવાઙીલાતપ્રખટથઇયશીશીત.ભેદનીત્તલકેયાલાતૈમાયનશતી.ળાાનીંદય
તેભછફશાયએઔવયકીનુઔંાનીરશે યકીઅભથીતેભયગલાઇયગલાઇદડીયશીશતી.
ધીયે  ધીયે  વાંછના ા ત્તશ્ચભે ડૂફી યહ્ા શતા. ંધઔાય એનું વામ્રાજમ પે રાલલા
ભખરૂયતાથીડખબયીયહ્શત.
ળાાભાં ંદય–ફશાયની રાઇટ ધનીયાભે વખાલી ને વીધ વયસ્લતીની
ભૂત્તતટ ાવે શોંઙી છઇ ફે શાથ જોડી ઔયખમો. ‘શે  ભા વયસ્લતી... તાયી સ્થાના ણ
ત્તળલાની ટીઙયે  છ ત ઔયી ચે. એ જમાયે  ળાાભાં અવ્માં ત્માયે  એભણે શે રું ઔાભ તાયી
ભૂત્તતટનીયંખેઙંખેસ્થાનાઔયલાનુંનેયછતાયીપ્રાથટનાખાલાનુંભાથેઈાડેરું.શે ભા, અછ
હદન વુધી ત્તળલાની ટીઙયે  તાયી પ્રાથટના, તારું સ્તલન ઔમુું ચે. ફાઔ વાથે ણ રશીની
વખાઇશમએભછએભણેલશારલયવાવ્મુંચે.ફવ, ભાયીએઔછપ્રાથટનાચેઔેભાયીએ
વાક્ષાત્વયસ્લતીનેતુંવાઙલીરેછ.ે વંબાીરેછ.ે '
ક્માંમવુધીરાંઠીલાીને શાથજોડીને ત્માં છફેવીયહ્.ઔેટરાઔત્તલદ્યાથી
તેભછલારીણત્માંફશાયનાહયવયભાંદેલીનીભૂત્તતટનીઅવાવઅલીનેશાથજોડીને
ફેવીખમાં.
એઔ ત્તલદ્યાથીએ એના ભફાઆરભાં ત્તળલાની ટીઙયે  ઔમજ ઔયી ખામેરી પ્રાથટના
ઙારુ ઔયી. ત્તળલાનીન ભધુય ઔંઠ વાંછ ને યાત્તત્રના ત્તત્રબેટે વાત્તત્લઔતા પ્રવયાલત યહ્.

‘આતનીળત્તક્તશભેદેનાદાતા, ભનઔાત્તલશ્વાવઔભજોયશના...દૂયજ્ઞાનઔેશંધેયે...તૂ
શભેજ્ઞાનઔીયળનીદે...' યાતનાાભાંણજાણેજ્ઞાનનપ્રઔાળતેભછત્તળલાનીનસ્લય
પ્રઔાળ...દીઔફનીનેવલેનાંબીતયનેછલાતયહ્...
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એઔચીએઔઅકુંઅરફભત્તળલાનીનીપ્રાથટનાથીબયે રુંડેરુંશતું.નીતનલી
પ્રાથટનાઔમજઔયીફાઔવાથે ળાાનાપ્રથભગંટે છયછભાઆઔઈયથીખાલાનએન
ત્તનત્મિભએણે ક્માયે મતડ્નશત.એનાઔંઠનજાદુ, એનીલઔતૃત્લચટાનજાદુ, એન
લશારનજાદુ, એનાજ્ઞાનનજાદુ, એનાયઔાંને તીઔાં ઔયલાનજાદુ...એનફીજાભાટે
કુલાયથલાનજાદુ...નેંતે...એલીછવ્મત્તક્તનેઅલન્મામ? અકરાઈગાડેઙૉઔઙયે 
ને ત્તળલાની છેલી વત્મત્તપ્રમ... વંત્તનષ્ઠ ત્તળત્તક્ષઔાની અલી દળા ? ઔદાઙ શીં હયવયભાં
ફેઠર
ે ા તભાભેતભાભ ઔે છે ત્તળલાનીને ફયાફય કે ચે એનાં ભનભાં અલા છ પ્રશ્ન
ગૂભયામાઔયતાશતા.
ડૉ.નીયલેવાભેનીદુઔાનેથીળયીયઈયગવલાભાટે, ખયભાટરાલલાભાટે, એઔ
ફાભનીફૉટરરઇઅલીનેડૉ.રૂારીનેઅી.ડૉ.રૂારીએધીભેધીભેટીઙયનાશાથ–ખ
તેભછભસ્તઔે શલે શાથે ફાભગસ્મ, છેથીળયીયભાં ખયભાટઅલે.એણે એનાધફઔાયા
ણ ભાી જોમા. અછની યાત ત નીઔી છળે, ણ ઔારે ફય વુધીભાં... ન્ન–છ
ેટભાંનહશજામતગ્રુઔજનીફૉટરઙડલાલીડળેએલાતનક્કીશતી.
ત્તલદ્યાથીને ટીઙયભાટે ગણં ફધું ઔયલું ચે, ણટીઙયનીરારઅંકગણં ફધું
ઔશી ખઇ શતી. ટીઙયની નુભત્તત લખય ઔળું ળક્મ નશતું. ણ બખીયથ ને ભનીના
અકાખૃેબેખાભીઔંઇઔભવરતળરૂઔયીદીધીશતી.ત્તલળાકાફશે ન, યાછભરબાઇને
એનાઔુ ટફ
ું નાાંઙાંડલણબખીયથનાપ્રાનભાંયાત્રેછજોડાઇખમાં.વભમઅવ્મેનક્કી
ઔયે ર પ્રાનને વાઔાય ઔયલ. એભ ણયાછભરબાઇ ત ળશે યના શ્રેષ્ઠ ે દાનલીયભાંના એઔ
શતા ને ત્તળલાની ટીઙયનું ઊણ એભના ઔુ ટફ
ું  ઈય શતું છ. સ્લપ્ન બખીયથનું, ણ
યાછભરબાઇનીભશયરાખીખઇને એભાં જોડાઇખમું અકેઅકું બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીનું
લૃંદ.શજીત્તબયાભજીશોંઙેચીછઅકપ્રાનફશાયાડીળઔામએભશતું .
યાત એટરી ધીભે વાય થતી શળે એન ખ્માર વોને અછે અલી ખમ શત.
યાતનાત્તફશાભણાા, એનીવાથે ઔૈં ઔેટરું રઇને અલે ચે.એભણઅછે ભાવીયાત
શતી.ગયંધાયાલચ્ઙેૃથ્લીઈયનાજીલઔેલાંફાથહડમાંભાયે ચે, એઇશ્વયઈયફેવીને
ત્તનયાંતે જોતશળે.એને ંદયંદયખલટ ભશે વૂવથતશળે એનીફંને પ્રઔાયનીળત્તક્તભાટે.
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ઈદમ, સ્ત, ત્તલનાળ, વછટન... ત્તનમત્તતના દયે ઔ િભન એ એઔભાત્ર વૂત્રધાય... ને એની
વાભેએનીછફનાલેરભાનલજાતવૂક્ષ્ભાભયછતં ુભાત્ર!
વલાયે  છનેશાને લવુધાએત્તળલાનીાવે છઇને હયક્તાનીલાતઔયલીશતી.
ણત્તળલાનીવંખત્રણતાવરેલાભાંવ્મસ્તશતીનેઅલીત્માયે શાથભાંભેભથભાલલાભાં
અવ્મ.ભખછપાટીનડે તફીછુ ં ળું થામ ? નેચીતત્તળલાનીનીત્રાડ, પ્રત્તતજ્ઞાને
અભાશર.નેશા...લવુધાવાંછે ગયે  છઇને ળાાએાચાં અવ્માં ને ફધાં ત્તળક્ષઔભાટે ઙા
ણરેતાંઅવ્માં, ણઔઇઙાવુિાંીલાતૈમાયનશતું.
ખઇ ઔારે યાત્રે હયક્તાનું એઔવયકું રૂદન ને ઉરટી ઈય ઉરટી થલાથી
વાલઔીભાનાભનભાં ણછે લશે ભનઔીડવલતશતએઙાનઔપે ણભાંડીને પં ૂપાડે
ઙડી ખમ શત. ધૂયાભાં ૂરું હયક્તાના ટૅફર ઈય ડેર  પ્રેખનન્વી હયટટ, ખામનેઔ
ડૉ. રૂારીની પાઆર, ત્તલટાત્તભન્વની દલા, પયી ભલા અલલાની, તાવલાની તાયીક...
લખેયે જોઇખમાફાદતઅકીયાતએણેભાથેરીધીશતી: ‘તભાયફાતઈયઙાલ્મ
ખમ, ણફબ્ફે છુ લાનઔુ રટાભાથાઈયચડીખમ.શે  પ્રબુ !અલાતફશાયછળે, ત
ભાયીનાનઔીવાથેઔણયણળે...શે પ્રબુ!
વભાછભાં શંુ  તભોંણનહશફતાલીળઔીળ.ભોંઔાું ઔયીને અલીતવીધ
ઔૂલ–શલાડછઔયલશતને...યાભજાણે ઔનું ારઇને અલીચે...અકીયાતવાલઔી
ભાએ ચાત્તછમાં રીધાં શતાં.... ને લૉત્તનુંખ ણ અી દીધીશતી ઔે ભાયે  ફે હદલવભાં અ
ાના ટરાંન ત્તનઔાર જોઇએ, નશીંતય ફેઈ ફશે નને ધક્ક ભાયીને ફશાય ઔાઢીળ..
શાડત્તંછયથઇખમેરીહયક્તાને અકીયાતફેઙેનીથતીયશી, અંકે ંધાયાં ને ફેઙેનીને
ઔાયણે ઔણવતી શતી. ઈયથી રટઔતી તરલાય છેલાં ભાનાં ઔલેણ... નેશાએ અકી યાત
વાંત્લન અપ્માઔમુું ને ધીયછયાકલાઔહ્ાઔમુું.ત્તળલાનીટીઙયને શંુ  લાતઔયીળ, એ
તાત્ઔાત્તરઔયસ્તઔાઢળે...ણયસ્તઔાઢનાયત્તળલાનીછ વત્–વત્ની રડાઇભાં ઔુ યફાન
થલાછઇયશીશતીત્માં–'

અનુક્રમણિકા
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વયતતાનુું ભૃતમુું કે ?
નેશા એના દુઃકનું ળું યડે ? લવુધાને ફધી લાત છણાલી એણે અકી યાત
છેભતેભવાયઔયી.એઔફાછુ હયક્તાનપ્રશ્નતફીજીફાછુ તાયણશાયએલીત્તળલાનીફશે ન
અપતભાં;નેશા ઔયે  તણળું ઔયે ? લવુધાએગણીલાયઔહ્ું ઔે, ‘શંુ  ત્તળલાનીટીઙયાવે
ફેવુંચુ ,ં તુંહયક્તાનેવંબા.તુંગયે જા...' ણનેશાએઔનીફેનાથઇ.

‘ત્તળલાનીટીઙયે  અણને ડખરે ને ખરે ભદદઔયીચે...ત્તળક્ષણઔામટ ઔઇયીતે
ઔયાલલું, ત્તલદ્યાથીને ઔઇ યીતે ઔાફૂભાં યાકલાથી રઇ ન્મામ વાભે ઔઇ યીતે રડલું તે ણ
ળીકવ્મુંચે.શલેએભનીઔટઔટીનીભાંશંુ ગયે ઙારીજાઉંતશંુ નખુણીખણાઉં.હયક્તાને
ને ભાને ફે હદલવ ધીયછ યાકલાનું ઔશીને અલી ચુ .ં  ભાને ત ૂયેૂય ખાય શાથભાં
થભાલીને અલીચુ ,ં એટરે થડાં ળાંતથમાં ચે ણફે હદલવભાં ઔંઇઔત્તનઔારઔયલાનીલાત
ય ત એ પય છ ચે. એટરે ળું ઔયલું ? હયક્તાને અશ્રભ ભઔરલી ઔે શીંમા છ
યાકલી?... ઔે ચીઔઇન્મડૉક્ટયનઔન્ટેક્ટઔયીને, જોકભતજોકભ, ણભયત્તણમ
ચેલ્લપ્રમાવઔયી જોલ.ત્તળલાનીફશે નસ્લસ્થશતતલાતનત્તનઔારછરદીઔયીળઔાત ,
ણ...શલેએક્માંળક્મચેબરાં!' અકીયાતનેશાહયક્તાંખેત્તલઙાયીત્તલઙાયીનેયડતી
યશી.
સ્ટાપરૂભનાકૂણેફેવીનેનેશા–લવુધા–યજીતતાનાંદુઃકનીચેડીઢીને
ઔાીહડફાંખયાતનાએઔએઔખયલનીઅશટથીઙોંઔતાં , ખબયાતાં ફેવીયહ્ાં શતાં.ફાફાુ, ત્તળલાની–ત્તશ્વન, ત્તલનાળણાચરીયાતભાંજઔેઙડીખમાંશતાં.
ત્માં ઙાનઔનેશાનભફાઆરજોયભાં ઔાીયાતને ઙીયતયણઔીઉઠ્ય.અભ
ભવઔે...પન...એને ધ્રાસ્ઔડ્.લવુધાને યજીણઙોંઔીખમાં.નેશાએપનઈઠાવ્મ.
વાભે ચેડથે ી ભાત્રજોયજોયથીયડલાનલાછ અલીયહ્શત.નાનઔીયડીયશીશતી.
નેશા...રખબખફયાડતીફરીઉઠી.‘નાનઔીયડલાનુંફંધઔય, શે રાંલાતઔય...તુંઔેભયડે
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ચે ? પ્રીજ... નાનઔી લાત ઔય... યાતે નાનઔીને હયક્તા ાવે વુલડાલીને એ અલી શતી.
નાનઔીપ્રીજ, લાતઔય ને જો તું એઔ ઔાભઔયહયક્તાદીદીને પનઅપ્રીજ...નાનઔી...
હયક્તાદીદીને પન અ જોઉં...' નેશાની ઊંઙા લાછે થતી લાત વાંબીને સ્ટાપરૂભભાં
ફધાંછવપાાંજાખીખમાશતાં.

‘પ્રીજ, નાનઔી, હયક્તાદીદીને પન અ જોઉં...' ત્માં ત ભાન છ પન ય
લાછ વંબામ. ‘નેશા છરદી ગયે  અલ; હયક્તા એના યડાભાં ખે પાંવ રખાલી...'
લાતશજીડધેછશોંઙીનેનેશા...‘નશીં...નશીં...હયક્તા...તુંભનેચડીનેઅભનશીંછઇ
ળઔે.હયક્તા...શંુ  ણઅલું ચુ ં તાયીવાથે...હયક્તા...' લવુધાએએને ઔડીરીધી. ‘નેશા, ળું
થમું ?પ્રીજ, અભ...ત્તળલાનીણવપાીઉબીથઇખઇ.એનાખરથહડમાં કાઇખમાં.
ણ ચતાંમ એ જડથી નેશા ાવે શોંઙી ખઇ. નેશા ત્તળલાનીને બેટીને ફયાડી ઉઠી...

‘ત્તળલાનીફશે ન, હયક્તા અણને ચડીને ઙારી ખઇ... ત્તળલાનીફશે ન... એણે એન ત્તનણટમ
એનીજાતેછરઇરીધ...અણીયાશણનશીંજોઇ...'

‘નેશા, ભને તાયી વાથે રઇ જા. ભાયે  એના ંત્તતભ દળટન ઔયલાં ચે. ભાયે  એને
ઠઔઅલાનચે.એભઔહ્ાલખયઔઇ
ં છલામચે!ભાયાપ્રશ્નનાએણેછલાફતઅલા
છડળે...' ડૉ.નીયલનેરૂારીણહયક્તાનું નાભડતાંછવભજીખમાંઔે લાતળીચે.
ત્તળલાની પયી થડી રથડી. ડૉ. રૂારીએ નીયલને ખાડી ઔાઢલા છણાવ્મું. યાછભરબાઇએ,
બખીયથેતેભછન્મત્તલદ્યાથીએત્માંશોંઙલાનીનેફધીછલાફદાયીઈઠાલલાનુંનક્કી
ઔમુું.
ત્તળલાનીને ત્તશ્વન તેભ છ ત્તલનાળે ગણી વભજાલી ઔે તું ત્માં નશીં જા. તારું
પ્રેળયણચુ ં ચે ને ફેહદલવનઈજાખયતેભછબૂકભયચે.ણત્તળલાનીએઔનીફે
નાથઇતેનાછથઇ.
ત્તળલાનીએ શે રી લાય નતભસ્તઔે ઉબેરા બખીયથને તેભ છ ભનીને ાવે
ફરાલીને ઔાનભાં ઔંઇઔ ઔહ્ું. ડૉ. રૂારી તેભ છ નીયલેને ણ ઔાનભાં ઔંઇઔ ઔશીને એભને
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શે રાં યલાના ઔમાટ. ત્તળલાનીએ તાના શાથે નેશાને ાણી ામું. લવુધાને ણ ાણી ામું.
ફંનેત્તત્રાઇફશે નએઔવયકાંદુઃકનાપ્રલાવીશતાં.
બખીયથેભની, ભદી, ખાંધીતેભછડૉ.નીયલનેરૂારીનેણવાથેછરઇ
રીધાં. છેથી સ્ટભટટભ, રીવની દયત્તભમાનખીયી, રકાણટ્ટી, ને ન્મ વ્મલસ્થા
ઔયલાની અવાન યશે . યાછભરબાઇએ હયક્તા ને એના હયલાયન વભગ્ર અત્તથટઔ ફજો
ઈાડીરેલાનીલાતઔયીનેબખીયથનીાચછખાડીશંઔાયીભૂઔી.
જમાયે હયક્તાનાગયે શોંચ્માત્માયે ૂલટભાંએઔતયપવૂયછઉખીયહ્શત, ત
ફીજીતયપએઔવાથેફેજીલનીત્તલદામથઇયશીશતી.
બખીયથે વોથી શે રાં રીવને જાણ ઔયી ને લવુધા ાવે વયનાભું રઇ
રીવને હદળાવૂઙનઔમુું.એતાનાગયે થીતાનઔૅભેયાતેભછછરૂયીવાધનને ૈવા
રઇનેવીધહયક્તાનાગયે શોંચ્મ.
ગય અકું ડળી તેભ છ ઔુ ટફ
ું ીછનથી બયાઇ ખમું શતું. બખીયથે તાન
વી.ફી.અઆ.ઑહપવયતયીઔેનઔાડટ તાનાખાભાં રટઔાલીદીધ.ને શાથઈયભજાં
ઙડાલીદીધાં.રીવનીખાડીણઅલીખઇ.રીવવાથેબખીયથનેયછનીફેઠઔએટરે
જડથીપટારેલામા.દયે ઔનેયડાનીફશાયફેવલાનીવરાશઅીરીવે જીણલટબયી
તાવળરૂઔયી.
છુ દા છુ દા કૂણેથી બખીયથ તેભ છ રીવએ પટા કેંચ્મા. ફશાય નાનઔીનું
રુદનતેભછભાનત્તલરાઙારુ શત. ‘ભારું તઅંકનું યતનશતી.ભાયે  તછેલીનાનઔી
તેલીછહયક્તાશતી.' ભખયભચ્ચનાઅંવુ ને ઔૃ ત્તત્રભલશારનીવૂયાલરીહયક્તાનીવાલઔી
ભાફશાયનાયડેલશાલીયશીશતી.
તાવને પટગ્રાપીફાદહયક્તાને ઈયથીનીઙે ઈતાયીપયીતાવળરૂથઇ
ને ત્માં છનેશા, લવુધા, ત્તળલાનીતેભછયજીઅલીશોંચ્માં.ધીયે  ધીયે  લાતળશે યતેભ
છત્તળક્ષણઅરભભાં પ્રવયીખઇ.વ્મત્તક્તએટરીલાતળશે યભાં ઙારુ થઇખઇ.ગયનીફશાય
ત્તળક્ષઔ,ત્તલદ્યાથીતેભછભહશરાભયઙાનીફશે નણઅલીશોંઙીશતી.
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‘ભેં તવોથીશે રાં ટરસ્ટીભંડને ઔશે રું ઔે અણીળાાપક્તચઔયાનીચે
ને એભછફયાફયચે, ણના...વંખ્માલધાયલાચઔયીરેલાભાંડી.ઔ-એજમુઔેળનન
ભહશભા લધાયલા નીઔળ્યા શતા ! લ્મ, શલે તૈમાય યશ.' ત્તભ.ખુિા ાવે ત્તભ. કુયાના ઉબા
ઉબા ક્માયના ઔ–એજમુઔેળન ત્તલયધી રેક્ઙય અી યહ્ા શતા. ત્તભ. યાછન ક્માયન
યગલામયગલામગડીઔગયભાં તગડીઔફશાયઅંટાભાયીયહ્શત.એણેજાણલુંશતુંઔે,
હયક્તાના યડાભાંથી ળું ળું શાથ રાગ્મું ચે. ણ... ત્માં ત થડી લાયભાં ભાત્ર નજીઔના
સ્લછનને ંદય ફરાલી દળટન ઔયાલીને હયક્તાના દેશને સ્ટભટટભ ભાટે રઇ છલાભાં
અવ્મ.
નેશા, લવુધા, યજીતેભછત્તળલાનીનાશાર–ફેશારથઇખમાશતા.અંકભાંથી
હયક્તાનત્તનદોઙશે યકવલાનુંનાભરેતનશત.હયક્તાજાણેઔશીયશીશતીઔે:‘ભનેત
તભે નશીં છ વાઙલી ળક્માંને ? ભને ભારું જોઇતું અઔાળ... ભને જોઇતી ાંક અલાભાં
તભાયળપા ? નૈત્તતઔતાની, વભાછવુધાયણાની ને ત્તળક્ષણવુધાયણાભટીભટીલાત
ઔયનાયા....તભે ભાયે  ભાટે ળું ઔમુું ? ત્તળક્ષઔતફાઔનાં ભા–ફાઔશે લામ, વકાઔશે લામ
ત ચી ભને ઔેભ ક્માયે મ ઔઇ ભા–ફાની શં ૂપ ન ભી ?' ઔેટઔેટરું બીતય ધયફીને...
ઔેટઔેટરીમાતનાનેતયપડાટફાદએણેઅલઅકયીત્તનણટમરીધશળે?!
ત્તળલાનીનાભનભાંથીહયક્તાકવલાનું નાભનશતીરેતી.ફવ,જાણે એઔવયકા
પ્રરા...પ્રશ્નનેઅયભૂઔીયશીશમએલુંએનેરાગ્માઔમુું.

●

અનુક્રમણિકા
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શલષણ વ્મસ્ર્થાભાું ઊધઈ
અકેઅકી ત્તળક્ષણવ્મલસ્થાભાં ઉધઇ રાખી ખઇ ચે. અ ઉધઇના યાપડાભાં
હયક્તા છેલી ઔૈં ઔેટરી હયક્તા... યજી.... યછ યછ શભાતી શળે. ત્તળક્ષણના કેયકાં
ળબ્દનાં તયણફાંધ્માઔયે , ઔૉન્પયન્વબમાટ ઔયે , શજાયતારીભ અપ્માઔયે ...લાયે  લાયે 
ભ્માવિભ, ત્તળક્ષણ  પ્રથા, યીક્ષા િત્તત ફદલ્મા ઔયે  ણ, ામાનું ઔાભ, બાય
લખયનુંબણતયઔયલાનુંઔાભ...ક્માંઔઇઔયે ચેબરા!
ળું અદેળભાં ભપતત્તળક્ષણનીજોખલાઇનથઇળઔે ? ળું ધયણ–અઠવુધી
યીક્ષા રેલાનું તદ્દન ફંધ ન ઔયી ળઔામ ? ળું ુસ્તઔન ભણભત્તણમ બાય રીધા ત્તલના
શ્ચીભનાદેળનીછેભભાત્રશાથશરાલતાં, ખાતાં–યભતાં ફાઔસ્ઔૂરે નછઇળઔે ? જો
યીક્ષાનું બાયણ છ ગટાડી દેલામ, ત ટમૂળનપ્રથા અઅ ફંધ થઇ જામ ણ ના...
વાંઠખાંઠતઠેઠઈયથીનીઙેવુધીની.કયડામેરાંતઈયથીનીઙેવુધીનાં.ઔાઙનાભશે રભાં
યશીને ન્મને થ્થય ભાયે  ત ણ ઔઇ યીતે ભાયે  ? અ દેળ એટર ણ ઔંખા નથી ઔે
અલી ઔઇ જોખલાઇ નહશ ઔયી ળઔે. વોથી લધુ મુલાળત્તક્ત અ દેળ ાવે ચે, ણ એ
મુલાળત્તક્તને યસ્તઙીંધનાયા...એભને એભનાધ્મેમનું અઔાળઅનાયાં ઔેટરાં ? ત્તનઃસ્લાથટ
થદળટઔઔેટરા?
ત્તભ.ખુિાને ત્તભ.યાછનછેલાલરુજમાં વુધીકુલ્લેઅભઙયતાં યશે ળે ત્માં
વુધીયજીનેહયક્તાછેલાફાનુંળણઅયીતેયછયછથતુંયશે ળે...નેજમાં
વુધીતેભનદાટપાળનાથામત્માંવુધીતેવાભીચાતીએકુલ્લેઅભઙયતાંયશે ળે ...ને
ધાયે રુંઔયતાંયશે ળ.ે
ફબ્ફે લરુના ફબ્ફે ુયાલા શાથ રાગ્મા ચે ને વભમ ણ ાઔી ખમ ચે.
ત્તળલાની, શલે ઉઠ.ત્તળલાની, શલે હશંભતબેખીઔયીને ગણઈઠાલ.ફશુ ઔત્તલતાબણાલી.ફશુ
વંલેદનાછખાલી.ુસ્તહઔમુંજ્ઞાનનેડશાણણફશુલશાવ્મું.ણશલેતએવભમચે
વાઙનેઔાઙનેવભાછભાંપ્રખટઔયીનેલરુનેવજાાલલાન.બરેનઔયીયશે ઔેછતી
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યશે . બરે શલે ત્તશ્વનને ણ નઔયીભાં ાચ રે ઔે ના રે, ણ અ ફે લરુને ઔાયણે
વભાછભાં ફીજા લુય ણ ભાથું ઊંઙઔે તે શે રાં તેના ભશાખુરુને છ ઉખતા ડા’ભલા
ડળે.બોંમબેખાઔયલાડળે.
નેશા, લવુધા, યજીનેયડતીભૂઔીનેત્તળલાનીએત્માંથીઉઠીનેબખીયથાવેછલા
ભાટે ખઈાડમા, ણઉબાં થતાંનીવાથે છજોયભાં ઙક્કયઅલીખમાં ને એત્માં છ
ઙાનઔ પવડાઇ ડી. ડૉ. નીયલે દૂયથી ટીઙયને ડતાં જોમાં ને દડ્. એણે રૂારીને
ફૂભભાયીને ાણીભંખાવ્મું.ત્તળલાનીઈયથડું ાણીચટં ાવ્મું.ત્તળલાનીએથડીલાયે  અંક
કરીઅવાવઉબેરાંવલેરઔખબયાઇઉઠમાંશતાં.
ત્તળલાનીએવશે છઅંકકરીને વીધબખીયથને ફરાલએલઅદેળછ
અીદીધ.ડૉ.નીયલે વશે છ ઔડઔાઇ લાયતાં ઔહ્ું : ‘ટીઙય, શલે તભાયીદયે ઔઅજ્ઞાભાં
શાજીશાભે ઔયલાનાં નથી.શલે તભે ભાયીશૉત્તસ્ટરઅલચથલાતતભાયે  ગયે 
ભે ફધી વ્મલસ્થા ઔયીએ. શલે તભાયાંથી ળયીય ઈય ને ભન ઈય છુ રભ થઇ ળઔળે
નશીં; ઔાયણઔેફંનેશલેવાલનફાંડીખમાંચે, વભજમાંને ?'

‘નીયલ, શલે ભાયાછબણાલેરાભને બણાલે ચે !લાતખોયલને અનંદનીચે,
ણશજીતને કફયચે.ભાયે  ઔુ રઙાયવત્મને ઈજાખયઔયલાનાં ફાઔીચે.વત્મનીરડાઇ
શલે ડધે યસ્તે ચડી દઉં એલી ઔામય ત શંુ  નથી છ.' એટરું ફરી એણે એની દૃત્તષ્ટ
ત્તશ્વન, ચીિભળ:યજી, નેશા, લવુધા, ત્તભ.ખુિાનેત્તભ.યાછનઈયપે યલી.
બખીયથદડતફશાયઅવ્મ...એણેટીઙયનાઔાનભાંછેલાતઔયીએવાંબી
ત્તળલાનીનાભુકનાયંખફદરામા, ણપયીહયક્તાખુભાવ્માનત્તલાદએનાભુકઈયફેવી
ખમ.બખીયથે ઔાનભાં છે લાતઔયીએચીએપયીથડીસ્લસ્થફની.એણે ગયનાફીછે
ચેડથે ીહયક્તાને સ્ટભટટભભાટે રઇછતીત્તનશાી.એઔચેલ્લીત્તલાદભમદૃત્તષ્ટવાથે એણે
હયક્તાની ંતઃઔયણથી ભાપી ભાંખી. ‘શંુ તને જીલન ત ના અી ળઔી, ણ તારું ળણ
ઔયનાયને ણવાઙ–ઔાઙનું બાનતછરૂયઔયાલીળ.તાયીને ભાયીરડાઇશલે એઔથઇ
ખઇચે...ભનેભાપઔયછેહયક્તા, તાયીભાલછતઔયલાભાંશંુ ઔદાઙભડીડીચુ .ં ..'
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‘શંુ  નેશા–લવુધાને અલી ત્તસ્થત્તતભાં એઔરાં ભૂઔીને ક્માંમ છલાની નથી.
સ્ટભટટભભાંથીહયક્તાનદેશાચ અલે ને એઔામભીત્તલદામરેળે,ત્માયફાદછશંુ 
વલાયે  ળાાએછઇળ.' ડૉ.નીયલનાશાથશે ઠાડીખમા.બખીયથને ઔાયણે કૂફજડથી
સ્ટભટટભનીખત્તતત્તલત્તધતી.હયક્તાપયીગયે અલી.
ત્તળલાનીકૂફબાયે ખરેહયક્તાનાદેશાવેખઇ.નેશાનેલવુધાનેકબેશાથ
ભૂઔીફરી: ‘નેશા...ઙૂંથામેરાદેશને શલે લધુ ઙૂંથળનશીં.ફવભોંદળટનાથે કુલ્લું યાકી.
ઈયએઔઙૂંદડીઢાડીને છરદીત્તલદામઔય.' એઔદીઔયીનીત્તલદામને એણ...અ
યીતે.ફંને ફશે ન, ત્તળલાનીતેભછળાાનીત્તળત્તક્ષઔાફશે નએઙૂંદડીઢાડી.પૂરનાશાયથી
ળણખાયીબખીયથે જડથી ચેલ્લાં દળટનનીપ્રહિમાૂયીઔયાલીહયક્તાને ઙાય કબે ઙડાલી
ત્માયે  ડધું ળશે ય લારી, ત્તલદ્યાથીનાં ટાં ગયની ફશાય ઉભટી ડમાં શતાં. લશે રી
વલાયનૂલટનવૂયછ, રારહઔયણનશીંણયત્તક્તમ્ધાયાલશાલીયહ્શમએભરાખી
યહ્ુંશતું.

‘ભને ળાાએ રઇ જાલ... ળાાભાં છઇને શે રાં શ્રધ્ધાંછત્તર ઔામટિભ ઔયલાન
ચે.' ળાાભાં જમાયે ફધીખાડીપ્રલેળીત્માયે  ત્માં ણટરસ્ટીભંડનીખાડીકડઔાઇખઇ
શતીનેવશુનાંઅશ્ચમટવાથેત્તબયાભજીણનીઙેભેદાનભાંછઉબાશતા.
ળાાનાંભેદાનભાંછપ્રાથટનાવબાનુંઅમછનઔયલાભાંઅવ્મું.અકામભેદાનભાં
એઔતયપત્તલદ્યાથીખણતફીજીતયપલારીભંડને ટરસ્ટીભંડઙૂઙાખઠલાઇખમાં
શતાં.ળંઔા, ળયભને કેદથીવશુનાં ભસ્તઔઢેરાં શતાં ને અંકભાં ળંઔા–ઔુ ળંઔાનાૂય
લશે તાંશતાં.
અછે ત્તળલાનીએ પ્રાથટનાની ળરૂઅત બખલદ્ ખીતાન ફીજો ધ્મામ ‘વાંખ્મ
મખ'ભાંથીફેશ્લઔખાઇનેઔયી.

‘નજામતેત્તમ્રમતેલાઔદાત્તઙન્નામંબૂત્લાબત્તલતાલાનબૂમઃ।
જોત્તનત્મઃળાશ્વતઘમંુયાણ, નશન્મતેશન્મભાનેળયીયે ।।
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લીવભાંશ્લઔફાદતયતછત્રેલીવભશ્લઔયછૂ ઔમો:
નૈનંત્તચન્દત્તન્તળષ્ડાત્તણનૈનંદશત્તતાલઔઃ।
નઙૈનંઔરેદમન્તાનળમત્તતભારુત:।।
ને ચીતયતવભૂશભાં ‘ભંખરભંહદયકરદમાભમભંખરભંહદયકર '....
ખલામું.શ્રધ્ધાંછત્તરત્રનું લાઙનઔયામું ને ફે ત્તભત્તનટનું ભોનામું.ભોનફાદત્તલદ્યાથી
તેભછલારીનેળાંત્તતથીગયે છલાનીવૂઙનાઅલાભાંઅલી.
વભગ્રપ્રાથટનાદયત્તભમાનદયે ઔનીઅંકભાંથીઅંવુ લશીયહ્ાં શતાં..ત્તળલાનીને
પ્રાથટનાખાતાં ખાતાં છડૂભબયામશત, ણએણે એને ંદયધયફીયાખ્મશત.એણે
સ્ટાપરૂભતયપછલાભાટેખઈાડમા, ણઙાનઔછઅંકેગયંધાયાંઉતયીઅવ્માં
ને એ વાથે એ પયી ત્માં છ ઢી ડી. ત્તશ્વને તેભ છ ડૉ. નીયલે દૂયથી એ જોમું ને
એદડમા.
ત્તશ્વનેશલેવભગ્રદયવંબાળ્ય.એણેડૉ.નીયલનેખાડીરઇઅલલાઔહ્ુંને
ત્તલનાળનેવશાયે ત્તળલાનીનેવીધીડૉ.નીયલનીશૉત્તસ્ટરેશોંઙાડી.
ડૉ. નીયલે ત્તશ્વનની વશભતી રીધા ફાદ વીધી ગ્રુઔજની ફૉટર ઙઢાલલાનું
ઔાભળરૂઔયીદીધું.બરે ત્તળલાનીટીઙયબાનભાં અવ્માફાદખુસ્વઔયે  તતે વશનઔયી
રેલાનીતૈમાયીવાથેએણેટરીટભેન્ટુળરૂઔયીદીધી.

●

અનુક્રમણિકા
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52

ી.ી.ટી.ી. કેભેયા
અ તયપ ટરસ્ટીભંડની ભીહટખ
ં  ળરૂ ઔયલાભાં અલી, ઔાયણ ઔે ત્તળલાનીની
તત્તફમતવાલનાછુ ઔથઇખઇશતી.એઔઅત્તલદ્યાથીનીનું ભૃત્મુનું ઔરંઔતતાછુ ં છચે
ને શલે ત્તળલાની શૉત્તસ્ટરભાં... ડૉ. નીયલે બખયીથને પન ઔયી છણાવ્મું ઔે, ત્તળલાની
ટીઙયનીતત્તફમતરથડીચેનેશૉત્તસ્ટરભાંદાકરઔમાુંચે.
બખીયથ સ્ટભટટભ હયટટ, હયક્તાએ ભૃત્મુ શે રાં રકેરી નોંધની જેયૉક્વ...
ત્તભ.ખુિાને ત્તભ.યાછનત્તલયધીભીઅલેરતભાભુયાલા...ને સ્ઔૅન્ડરનશે લાર
રકી એઔ પાઇરભાં ફયાફય વાઙલીને જડથી ત્તબયાભજીને ભલા સ્ઔૂરે શોંચ્મ ને
એની વાથે એણે એનાં બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીભંડના ત્તભત્ર ણ રઇ રીધા ઔે છેથી લાતાટ ઔંઇઔ
નલલાંઔરેતએભાંથીતયતયસ્તઔાઢીળઔામ.
ઔૉન્પયન્વ શૉરભાં ફંધફાયણે ભીહટખ
ં  ઙારી યશી શતી. વાભવાભે ફે ક્ષ ડી
ખમાશતા, ણત્તળલાનીતેભછત્તશ્વનનાક્ષે રખબખનેલું ટઔાટરસ્ટીતેભછત્તવત્તનમય
ત્તળક્ષઔશતા, જમાયે ત્તભ.ખુિાનેયાછનવયનેક્ષેકૂફથડાટરસ્ટીફરીયહ્ાશતા.
એટરાભાં ત્તછલ્લા ત્તળક્ષણાત્તધઔાયી ણ અલી શોંચ્મા. ળશે યની અલડી ભટી
ળાાભાં ઙારતી ખફાઙાયી ને એ ઔયતાં ણ એઔ ત્તલદ્યાથીનીની અત્ભાશત્મા ને
ત્તળત્તક્ષઔાનાં અભયણાંતઈલાવનીલાત, નઔશે લાછેલું ણ, ગણં ફધું ઔશીયશીશતી.એ
ઈયાંત અ ફધી છ લાત ઠેઠ ત્તળક્ષણભંત્રી વુધી ઇ–ભેઇર દ્વાયા શોંઙી ઙૂઔી શતી ને
ઈયનુંદફાણશલેવીધુંછસ્ઔૂરવુધીતેભછડી.ઇ..વુધીશોંઙીખમુંશતું.
બખીયથવીધફાયણં કરીંદયપ્રલેશ્મ.એણે ઉબાયશીને નમ્રત્તલનંતીઔયી
ઔે, ત્તળલાનીટીઙયએભનફઙાલઔયલાશીંઅલીળઔે એભનથીઔે નથીુયાલઅી
ળઔેએભ.ણ,શંુ એભનબૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીબખીયથદલેએઔવી.ફી.અઆ.ઑહપવયનીરૂએ
અ વભક્ષ ઔંઇઔ ફતાલલા ભાંખુ ચુ ં ઔે, છેનાથી અ વલે છયા ણ જ્ઞાત નથી. એઔ
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ફેઔવૂયને ન્મામભે એજોલું અણીશે રીપયછફને ચે.ત્તછલ્લાત્તળક્ષણાત્તધઔાયીતેભછ
ત્તબયાભજીએબખીયથને એનીલાતયછૂ  ઔયલાનીવંભત્તતઅીને એવાથે છબખીયથે
ઔૉન્પયન્વરૂભનુંપ્રછેક્ટયઙારુઔમુુંનેતૈમાયઔયે રવી.ડી.ઙારુઔયી.
‘વલટપ્રથભશંુ  ંતને ચીધીયે  ધીયે  અયંબવુધીછઇળ.શે રાં અઅ
વી.ડી.જોઇલ્મ,અનાછેપ્રશ્નશળેએનાઈિયશંુ ચીઅીળ.’
પ્રછેક્ટયઙારુ થમું ને ભટાસ્િીનઈયહયક્તાનાદેશાવેથીભીઅલેર
હયક્તાનાશાથેરકામેરત્રયછૂ ઔયલાભાંઅવ્મ.એત્રનુંઠનણબખીયથેઔમુું.
‘‘અ ત્ર રકનાય, શંુ  હયક્તા, ઔઇ ણ  પ્રઔાયનાં દાફદફાણ લખય ૂયા
શળશલાવભાં રકું ચુ .ં ..ખયીફીઅટરભટત્તબળાશમચે એભને ગણીભડીકફય
ડી. યાછન વયે  ને ખુિા વયે  ભને પીભાં ભાપી અી ને ળાાભાં તેભ છ એભના
ધભધભતા ટમૂળન ક્રાવભાં બણલા ફરાલી. ણ યછ એઔ ખુરાભની ેઠે એભણે એભનાં
ગયઔાભ છ ઔયાવ્મા. ભેં ખયીફી તેભ છ ખુરાભી ફંને સ્લીરઔાયી રીધી શતી. ગયથી ફઙલા
સ્ઔૂર–ટમૂળનછલાનું ળરૂઔમુું તત્માં યાછનવયે  ભારું ધીયે  ધીયે ...ભને રકતાં ળયભઅલે
ચે, ણભાયાેટભાં છે જીલચે તે યાછનવયે  ઔયે રાં ઔુ ઔભટની...અઔરંઔભાત્રએભનું ચે.
અલાં ઔરંઔ વાથે લધુ જીલલું એટરે... જીલતેજીલત શયક્ષણે ભયલા ફયાફય. નેશાફશે ન,
લવુધાફશે ન, ત્તળલાનીટીઙય, પ્રીજ,તભાયીઅફશે નનેભાપઔયળને?
ત્તર.હયક્તા’'
લાતાલયણભાંવડીખમશત.ાચફેઠર
ે ાત્તવત્તનમયત્તળક્ષઔત્તકન્નલદને
નીઙું જોઇ ખમા શતા ને ત્તભ. ખુિા ને ત્તભ. યાછન ત ઔા ત રશી ન નીઔે એલી
ત્તસ્થત્તતભાંવાલઔક્ડરાઔડાંછેલાત્તનષ્પ્રાણફનીફેઠાશતા.
પયીવડીખમ.બખીયથે ફરાલાનું ઙારુ ઔમુું ને છે હપલ્ભયછૂ  ઔયીતે
જોઇને તફધાં છતુયંતનીઙું જોઇખમા.ઈયનઙશે યત્તભવયજીન ને નીઙેનું ધુું
ળયીયકુલ્લું...ધટનગ્નઔામા...
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‘ત્તભત્રનીઙે નશીંછુ , અત્તઙત્રધાયીને છુ .ઈયનું ભોંબરે ટીઙયયજીનું
ચે, ણનીઙેનુંળયીયએભનાછેલછફાંધધયાલતીઔઇઔન્મનટવાઇટનીમુલતીનુંચે.
ભાથું ને ધડફંને રખચે.અઔયતૂત...ત્તભ.ખુિાનાં ચે.એભણે અલીડૉક્ટડટ (તઔટટી)
ત્તક્રત્તંગ્વભઔરીનેત્તભવયજીનુંબ્રૅઔભેત્તરંખઔમુુંચે.
‘ત્તભવ યજી ઈય ભઔરાલેર તભાભ એવ.એભ.એવ. ભફાઆર ઔંનીની ભેઆન
ઑહપવભાંથી ભેં શદ્દાનીરૂએત્તળલાનીટીઙયનાઔશે લાથી તાયીક–લાયપ્રભાણે ઔઢાવ્માં ને
એનું યે ઔૉહડુંખ ઔમુું.' એઔ ચી એઔ એવ.એભ.એવ. તેભ છ 5,000ની છગ્માએ ઍડ્શૉઔ
ત્તળક્ષઔને 3,000રૂત્તમાઅલાભાંઅલેચેએત્તનલેદનત્તળક્ષઔનાંભુકે યે ઔડટ ઔમાટશતાં તે
વંબાલલાભાંઅવ્માં.

‘શલેઅલીએઅણેટમૂળનૉત્તરહટત્તક્વનેખંદાયાછઔાયણતયપ....છેવત્
ને વત્ ભાટે ત્તળલાની ટીઙય રડત અતાં અવ્માં ચે ને એ રડાઇને ઔાયણે એ
અછે શૉત્તસ્ટરભાં ચે, છેને ઔાયણે ૂયેૂયી રામઔાત શલા ચતાં ત્તશ્વન વયને ભાથે ઔરંઔ
રખાડીઅઙામટનીકુયળીએભનીાવેથીકૂંઙલીનેત્તભ.ખુિાનેઅલાભાંઅલીચેછેુયાલ
ત્તળલાનીટીઙયળધીનથીળક્માં એુયાલભે, ટીઙયનાબૂતૂલટત્તલદ્યાથીળધીરાવ્મા
ચીએ.
ત્તભ. ખુિા ને ત્તભ. યાછન શે રેથી છ ધભધઔાય ટમૂળન ઙરાલે ચે. મેનઔેન
પ્રઔાયે ણ...ધાઔધભઔી...યીક્ષાભાં નાાવ ઔયલાનીધભઔીવુધ્ધાં અીને ણ ળાાના 90
ટઔાત્તલદ્યાથીને તાનાટમૂળનક્રાવભાં બયતીઔયલાભાં અફંને ઔેટરીત્તનમનશદે છઇ
ળઔેએનાઅફરતાુયાલાચે.
જો ત્તભ. ત્તશ્વન અઙામટ ફને ત ત્તળલાની ટીઙય ને ત્તશ્વન વય ટમૂળનનાં
ઔાયકાનાં ફંધ ઔયાલીને દયે ઔ ફાઔને ળાાભાં છ ફે ઔરાઔ ફેવીને નફા ત્તલમનું
ભાખટદળટન–ત્તફરઔુ રભપતઅલાનાં શતાં એલીલાતજમાયે  અફંનેને ભીત્માયે  એભણે
એઔપ્રાનગડમછેથીત્તશ્વનવયઅઙામટનહશફનીળઔેનેએટરેયસ્તાનઔાંટઔાઢલા
એભણેત્તશ્વનવયે ઔાઢેરાેયનીએઔજેયૉક્વનઔરહયટામડટટાલાાનેરૂા.5,000છેલી
યઔભઅીનેઔઢાલલાભાટેવપથમા.
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હયટામડટ વેલઔધોંડુએઔફૂરાતઔયીચે ને એશીંઅલીને એલાતઔફૂરલા
ણતૈમાયચે.એેયનીએઔનઔરએઔત્તલદ્યાથીને ટમૂળનક્રાવભાં અીને ત્તશ્વનવયે 
ેયપડમું ચે એલાતલશે તીઔયીએભનીઆભેછને ફખાડલાનું ઔૃ ત્મઔયામું, ટરસ્ટીભંડે અ
ઔાયણે ત્તશ્વનવયનીછગ્મામએત્તભ.ખુિાને ળાાનું વુઔાનવોંપ્મું.છે ત્તલદ્યાથીને એેય
ામેરું એત્તલદ્યાથીએભાયીબૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીભંડનીભીહટખ
ં ભાં અલાતઔફૂરીને એ
યે ર ઠેઠ વેલઔ ધોંડુ વુધી ખમ. ફંને વ્મત્તક્તભાં યશે રા યાલણનું દશન ઔયી યાભને ઈજાખય
ઔયલાનુંઔાભયક્ષઔેપ્રત્મક્ષયીતેણત્તળલાનીટીઙયનીઅરડતનેજામચે.
શારની યીક્ષાભાં ત્તળલાની ટીઙયે  ેય પડમું એ લાત લશે તી ભૂઔી. ઔાયણ ઔે,
ત્તશ્વનવયલકતે છે યાછયભતભાં એવપથમેરાએછયાછયભતયભલાનું એભને ભાટે
વય થઇ ખમું શતું ને એ ભાનતા શતા ઔે ત્માયે  નહશ ઔડામા ત શલે ઔઇ યીતે
ઔડાલાના ! ણ બરું થજો ટરસ્ટીભંડનું ઔે છેભણે વી.વી.ટી.લી. ઔૅભેયા ભૂઔાલેરા. ને એ
લાત ભાસ્ટય ભાઇન્ડ ત્તભ. ખુિાથી બૂરાઇ ખઇ શતી. ત્તળલાની ટીઙયે  ત્રણ ેય વીરફંધ
ઔલયભાં ભૂઔેરાં, ણએભાંનું એઔેયફધાનાખમાફાદ , અછે ભાયે  ગણં ઔાભચે, એભ
ઔશી ભડે વુધી યઔાઇને ઔઇ યીતે ૅઔેટ કરી ફશાય ઔાઢમું. ઔઇ યીતે પયી વીર ઔમુું. એ
ભાયી ટીભે ઙાય હદલવ શે રાં વી.વી. ટી.લી. ઔૅભેયાનાં યે ઔૉહડુંગ્વને હયલાઆન્ડ ઔયી અકું
સ્ઔૅન્ડરકુલ્લુંાડમું.
છુ  અ યશી એ હપલ્ભ... પ્રશ્ન એ થામ ચે ઔે, ટરસ્ટીભંડભાંથી ઔઇને
વી.વી.ટી.લી. ઔૅભેયા ઙેઔ ઔયલાનું માદ નશીં અવ્મું ઔે ચી ત્તભ. ખુિા છે ઔશે  તે છ વરા
અનીવઙઔેચીત્તભ.યાછનઔશે તેછવાઙું.વત્–વત્નાંત્રાછલાંભાત્રત્તળલાનીટીઙય
ભાટે છઔેભછુ દાં ? ઍડ્શૉઔટીઙયભાટે છઔેભછુ દાં ?' બખીયથનાલાક્ફાણનીવાથે
વાથે ત્તભ.ખુિાએઔઇયીતે ૅઔેટકરીઔલયઔાઢમું એહપલ્ભુ જોઇને ફધાભોંભાં અંખા
નાંકીખમાં.

‘ઔૅભેયાન ઈમખ ભાત્ર ત્તળક્ષઔ લખટભાં ળું ઔયે  ચે એ જોલા ભાટે છ નથી, ણ
ળાાનાઈયીણળું ઔયે  ચે એજોલાભાટે ણચે !' અફરતી–ઙારતીહપલ્ભજોમા
ફાદફધાંનીછફરતીવાલફંધથઇખઇશતી!
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‘વત્ ને વત્ ફંને ચૂ ટું ાડી અપ્મું ચે, શલે ન્માંમ ઔને ક્ષે થલ જોઇએ
ન્મામ ઔેલી યીતે તરલ એ અ ળાાના ભુખ્મ ટરસ્ટી ત્તબયાભજી તથા ત્તછલ્લા
ત્તળક્ષણાત્તધઔાયીશ્રીને વોંી ભે તભાય ન્મામૂણટ ઙુઔાદ વાંબલા ફશાય ઉબા ચીએ.
ભેદાનઈયભે શભણાં બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીનીએઔભીહટખ
ં ઔયીચે ને એવભુદામગણા
ભટા અિળ વાથે તભાય ઙુઔાદ વાંબલા અતુય શળે. ને શા, શજી ણ નેઔ
જીલતાજાખતાુયાલાભે ખાડીભાં ફશાયફેવાડી યાખ્માચે.ખયુયાલાચાડે
ત, ભેશાછયઔયલાતૈમાયચીએ.'
બખીયથના ફશાય ખમા ચી તયત ત્તછલ્લા ત્તળક્ષણાત્તધઔાયી તેભ છ
ત્તબયાભજીએ રખ યડાભાં છઇને ઙઙાટ ઔયી ચી લાયાપયતી.... ન્મ ત્તવત્તનમય
ત્તળક્ષઔ, યજી, ત્તભ.ખુિા, ત્તભ.યાછનનેફરાલીનેઉરટતાવઔયી...રખબખફેઔરાઔઅ
ભીહટખ
ં  ઙારતી યશી... ને ત્માય ફાદ ઔુ ર ઙાય નહટવ ઔાયઔુ ન ાવે ટાઆ ઔયાલલાભાં
અલી.

●

અનુક્રમણિકા
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53

યુંજનફાનુું આગભન
ત્તળલાનીને ભસ્તઔે ગણાં લો ફાદ એ લાત્વલ્મવબય શાથ પયી યહ્ શત.
ત્તળલાનીએછેલીઅંકકરીતવાભે યંછનફાનઙશે યજોઇને, ‘ફા' ઔશીને,ઉઠલાછતી
શતીણ...ફંને તયપફેઠર
ે ીફંને ફાનાં શાથે એને યઔી.એનાં શાથભાં તગ્રુઔજફૉટરની
ત્તવહયંછશતી.ખુસ્વતગણઅલતશત,ણવાભેફબ્ફેલાત્વલ્મવબયફા.એઔનશાથ
ભાથે ને એઔન શાથ એના શાથભાં શત. ઙાનઔ વાભેથી અલી ભેરી ધન્મ ગડીને
ભાણલીએભાંછએનેળાણણરાગ્મું.
ક્માંમ વુધી એની અંકભાંથી લશે તા ાલઔ નીયને યંછનફાએ લશે લાં છ દીધાં.
ચીથડીલાયે  અંવુ રૂચતાં એફલ્માં : ‘ત્તળલાની, શલે ાયઉતયલાનીગડીઅલીખઇ
ચે!'

‘ણ ફા, શજી ક્માં ાય ઈતયામું છ ચે, ને અભ ાય ઉતમાટ ત્તલના અભ
ગ્રુઔજઙડાલલાનુંઔાભ....'
લાક્મ ૂરું થામ તે શે રાં : ‘એ ઔાભ ડૉ. નીયલે ઔમુું ચે ને એની વજા ભને
ભંછૂય ચે. તભાયા શાથની ત તભાભેતભાભ વજા ભને ભંછૂય ચે....' એભ ફરત ફરત
બખીયથંદયપ્રલેશ્મ..

‘નીયલ, ટીઙયની ફૉટર થડી લાય ભાટે ઔાઢલી ડળે. શંુ  ટીઙયને રેલા અવ્મ
ચુ .ં ..'

‘ણછયાફૉટરતીજામચી'
‘નીયલ, શલે ટીઙયને એનીછરૂયડલાનીનથી.ટીઙયનીરડતનપેં વરશભણાં
છઅલલાનચે.' ત્તળલાનીએબખીયથનેાવેફરાવ્મ.
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‘બખીયથભાયાં જીલનનપેં વરઔયાલનાયતું ઔણ ?રડતભાયીચે, તું ઔેભએ
લાયે લાયે બૂરીજામચે?'

‘ધભીવાભે લાછઈઠાલલાનું તતભે છ ળીકવ્મું શતું તે બૂરીખમા ?
ને તે ણઅટરું છરદી ? ઔઇને ન્મામથતશમને એવાભે ફેવી, શાથયશાથ
ધયી જોમાં ઔયનાય છેલ ઔામય ફીજો ઔઇ નથી. એ ણ ત તભે છ ળીકવ્મું શતું ને ?
ધભીવાભે ભૂંખયશે નાયવોથીભટખુનેખાયચે, એણજોશંુ  નશીંબૂરતશઉંતતે
તભેછળીકવ્મુંશતુંકરુંનેટીઙય?
એભણભને વજાથલાનીછચે તએવજાસ્ઔૂરનાં ભેદાનભાં ફધાંનીદેકતાં
છઔયજો, ઙાર, છરદીઔય, ફધાં છતભાયીયાશછુ એચે’...અકે યસ્તે બખીયથે ઔઇ
યીતેભીહટખ
ં ભાંપ્રછેક્ટયઈયફધીહપલ્ભફતાલી, ઔઇયીતેસ્ઔૅન્ડરઔડમુ,ં એભાંઔમાઔમા
ત્તલદ્યાથીએવાથઅપ્મ, ઔમાઔમાત્તળક્ષઔનેવેલઔએણવાથઅપ્મનેઔઇયીતે
એણે આ–ભેઆરદ્વાયાત્તછલ્લાત્તળક્ષણાત્તધઔાયીને ત્તળક્ષણપ્રધાનવુધીન્મામનીલાતલશે તી
ઔયીચેનેુયાલાયછૂ ઔમાટચેએનુંથથીઆત્તતલણટનઔમાટઔમુું.

‘બખીયથ, યંછનફાનેઔણરઇઅવ્મું?'
‘ટીઙય, એ ભને કફય નથી.' યંછનફા તયપ ત્તળલાનીએ જોમું. ત્તળલાનીની
અંકભાં નેઔપ્રશ્નનીલણજાયડઔાતીશતી.લોથી ડઔાતાએપ્રશ્ન જાણે પયીપ્રછી
ઉઠ્યા શતા. ત્તળલાનીની અંક જાણે ઔશી યશી શતી. ‘ફા, શલે ત ભાયા પ્રશ્નના છલાફ
અ!'
ખાડીસ્ઔૂરઔૅમવભાં દાકરથઇને ત્તળલાનીતડગાઇછખઇ.અકું ભેદાન
બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીથી બયામેરું શતું. ત્તળલાની છેલી નીઙે ઉતયી ઔે ત્તલદ્યાથીનાં ટાં
ટીઙયનેભલાદડીઅવ્માં.ત્તળલાનીતેભછત્તશ્વનભાટેતજાણેધન્મ!
ધનીયાભ દડત ફશાય અલી વૂઙના અી ખમ ઔે દયે ઔ ત્તલદ્યાથીને
વબાકંડભાં ફેવલાત્તલનંતીઔયલાભાં અલીચે.ક્ષણભાં છટું વબાકંડભાં ખઠલાઇખમું.
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ફંને ફા તેભ છ ફાુજીની હશંભત નશતી ંદય છલાની. એ ફશાય ખાડીભાં છ ફેવી
યહ્ાં.ત્તશ્વનનાણખઉડતાં નશતા, અછઔૅમવે એઔલાયએને ખલખયનઔમો
શતનેઅછેપયીઔઇઅગાત...

‘ત્તળલાની, તું શદ્દાની રૂએ ંદય જા. શંુ  ફા–ફાુ વાથે ખાડીભાં છ ઠીઔ ચુ 'ં
ત્તળલાનીબખીયથજોડે બાયે  ખરે ંદયયલાનાથઇ.ખાડીભાં ફેવીને ફંને ફા–ફાુજીતેભ
છત્તશ્વનત્તળલાનીભાટેપ્રબુનેપ્રાથીયહ્ાંશતાં.ન્મલાતઙીતઔયલાભાટેએશલેવભથટ
છક્માંશતાં?!
ત્માં પયી ધનીયાભ દડત અવ્મ. ત્તશ્વન વયને ત્તછલ્લા ત્તળક્ષણાત્તધઔાયી
વબાખૃશભાં ફરાલે ચે એભ ઔશી વયને વબાખૃશભાં રઇ ખમ. ભંઙ ઈય ત્તબયાભજી,
ન્મ ટરસ્ટી ને ત્તછલ્લા ત્તળક્ષણાત્તધઔાયી ફેઠા શતા. એટરાભાં ઔાયઔુ ન ઙાય ત્ર રઇને
ત્તબયાભજીનેઅીખમ.
વબાખૃશકીઙકીઙબયે રુંચે.ત્તબયાભજીઉબાથમાનેવંફધનઙારુઔમુું
: ‘ત્તભત્ર, છે ઔંઇથમું તે કટું થમું ચે.ણકટું વુધાયલાનલવયશંુ  ઙૂઔલાભાંખતનથી.
ત્તછલ્લાત્તળક્ષણાત્તધઔાયીશ્રીએણભાયઅન્મામભાન્મયાખ્મચે તેભછવલે ટરસ્ટીણ
વશભત થમા ચે. એ ફદર શંુ  વલેન અબાયી ચુ .ં  ત્તળક્ષણ વંસ્થાના લડા તયીઔે ભે ણ
ઉણાઉતમાટ ચીએ.એભે ઔફૂરીને ભાયીતભાભબૂરને વુધાયલાનીમથત્તઙતઔત્તળળ
ઔયીચે.
ત્તવત્તનમય ત્તળક્ષઔને અ ઙાય નહટવનું લાંઙન ઔયલા શંુ  ત્તલનંતી ઔરું ચુ .ં  દયે ઔને
અશ્ચમટ એલાતનું શતું ઔે, ભંઙઈયત્તભ.ખુિાને ફેવાડમાનશતા.ને લાઙનઔયલાણ
ત્તવત્તનમયત્તળક્ષઔનેફરાવ્મા.
યંછનફાથી યશે લામું નશીં. એ ધીભા ખરે ખાડી ફશાય નીઔળ્યાં. એભની
ાચત્તશ્વનનાંફા–ફાુજીણવબાખૃશનીફશાયઅલીનેઉબાંયશીખમાં.વબાખૃશની
ફશાયઔેટરાંઔલારીણઔાનભાંડીનેઉબાયશીખમાંશતાં.
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ત્તવત્તનમય ત્તળક્ષઔે શે ર ત્ર લાંઙલ ળરૂ ઔમો. એભાં રખ્મું શતું ઔે, ‘‘તભાભ
ઍડ્શૉઔ ત્તળક્ષઔને ૂયેૂય ાંઙશજાય ખાય છ ઙૂઔલાળે. ખાઈ છે ફે શજાય રૂત્તમાની
ખેયયીત્તત ત્તભ. ખુિાએ ઔયી ચે એ તભાભ યઔભ ત્તભ. ખુિાએ વ્માછવહશત છે તે ત્તળક્ષઔને
ઙૂઔલલાનીયશે ળે.ત્તળક્ષણપીભાં છે લધાયઔયલાભાં અવ્મચે તે ાચકેંઙલાભાં અલે ચે,
છેથી ખયીફ ફાઔ ણ અ ળાાભાં બણી ળઔે. ટમૂળન ળબ્દ શલે ચી અ ળાાભાં
ઈચ્ઙાયલણખુનખણાળે.ઔઇણત્તળક્ષઔઔે ત્તનયીક્ષઔ–અઙામટ ટમૂળનઔયીળઔળે નશીં.
નફાં ફાઔને સ્ઔૂરચૂ ટમાફાદફે ઔરાઔલધુ ફેવાડીને તછજ્ઞદ્વાયાજ્ઞાન ાળે.છે
ત્તળક્ષઔલધુ ફે ઔરાઔફેવીને ત્તળક્ષણઔામટ ઔયાલળે , અવેલામજ્ઞભાં વાથઅળે તેને વંસ્થા
મગ્મખાયઙૂઔલળે.નફાંફાઔનીળાાલાયંલાયયીક્ષાણરેળે.'’
ફીજાંઔલયભાંથીત્તછલ્લાત્તળક્ષણાત્તધઔાયીનીવશીલાત્રલાંઙલળરૂઔમોં.

‘‘ઔઇ ણ ળાાન લડ એ ળાાની દીલાદાંડી વભાન... થદળટઔ... તેભ છ
યાભળટઔફનીયશે લજોઇએ.ઈદાિઙાહયત્ર્મએળાાનાઅઙામટ ફનલાનીશે રીળયત
ચે. ‘મથા યાજા તથા પ્રજા' એ ઈત્તક્ત ભુછફ નફ ઔે ઙાહયત્ર્મશીન અઙામટ ઔંઇટ ત્તલત્ર
ત્તળક્ષણઔામટઔયીનળઔેનેઔભટઙાયીનેદયીનળઔે.
ત્તભ.ખુિાઅટરીભટીળાાનીધયશયને વાઙલીળઔે એભનથી.એઔલડછ
વંસ્થાને રાંચનરૂ ઔામટ ઔયે  ત એભાંથી ઈખયલું ભુશ્ઔેર ફને ચે. ભેરા તભાભ ુયાલા
જોમાફાદત્તભ.ખુિાને એભનીસ્ટઈયથીફયતયપઔયલાભાં અલે ચે.એભણે એશે રાં
ઍડ્શૉઔત્તળક્ષઔનેએભનીયઔભઙૂઔઙૂઔલલાનીયશે ળે.'’
ત્રીજા ઔલયભાંથી એઔ ત્રનું લાઙન ળરૂ ઔયલાભાં અવ્મું. ફેઠર
ે ાં દયે ઔના જીલ
ધ્ધયથઇખમાશતા.એઔએઔત્રજાણેએઔએઔજીલતાફૉમફવભાનશત.શયક્ષણે...
શલેચીળું? છેલાપ્રશ્નદયે ઔનાંભુકઈયપ્રશ્નાથટત્તઙહ્નફનીનેફેવીખમાશતા.
વબાખૃશભાં વન્નાટચલાઇખમશત.શલે ત્તળલાનીને ત્તશ્વનવયભાટે ઔેલ
ન્મામતામશળે એનીયાશજોલાઇયશીશતી.ફાઔીયાછનવયછેલાલરુને તરીવ
વબાખૃશનીફશાયક્માયનીશથઔડીરઇનેઅલઔાયલાભાટેતૈમાયછશતી.
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‘‘અછે છે ગટનાફનીચે તે ગટનાળાાનાઇત્તતશાવભાં ઔરંઔરૂવાત્તફતથઇ
ચે.અછહદનવુધીઅલીખંદીતેભછઔરંહઔતગટનાઅળાાભાં ફનીનથી.ચેલ્લાં ફે
લટથી છ ળાાભાં ંગ્રેજી ભાધ્મભ તેભ છ ળાાભાં ચઔયીન પ્રલેળ ઙારુ ઔયલાભાં
અવ્મ, ઔાયણ ઔે ઔટ ત્તલસ્તાયની તભાભ ળાાભાં ત્તલદ્યાથીની વંખ્મા હદન–પ્રત્તતહદન
ગટી યશી ચે. ળશે યની ફશાય ફનેરી એ.વી. ળાા ધભધભી યશી ચે. એ જોતાં ભે
ચઔયીન પ્રલેળ ળરૂ ઔમો, ણ ત્તભ. યાછન દ્વાયા થમેર અ ઔુ ઔભટ જોતાં... ત્તભ. યાછનને
ણ ળાાભાંથી ફયતયપ ઔયલાભાં અલે ચે ને અખ ઈય રીવ ણ એની છે
ઔામટલાશીઔયળેએભાંભાયવશઔાયયશે ળે, અભત્તભ.ખુિાએત્તભવયજીનુંઔયે રુંળણ...
ત્તળલાનીટીઙયતેભછત્તશ્વનવયત્તલયધીસ્ઔૅન્ડરનેધ્માનભાંયાકીફયતયપઔયલાનભે
વલાટનુભેતત્તનણટમરીધચે ને એનાઈયત્તછલ્લાત્તળક્ષણાત્તધઔાયીશ્રીનીણભશયરાખી
ખઇચે.'’
ને અવાથે છવબાખૃશનાત્તલદ્યાથીએશ–શ–શ...ને તાીથીઅ
ત્તનણટમને લધાલી રીધ. ત્તળલાની ને ત્તશ્વન ક્માંમ વુધી એઔફીજાંને જોઇ યહ્ાં. ન ત
ફંનેના ભુક ઈય કુળી ઔે ન ત ઔઇ ગ્રાત્તન. ફંને ઙશે યા ઈય ઔઇ રખ છ પ્રઔાયની
અબાથયાઇયશીશતી.અટરું રાંફું યણઔાીને એઔશહયમાાપ્રદેળનીધયતીઙૂભલાન
લાયઅવ્મચે,ણએલાવભમેણફંનેનીઅંકભાંઔદાઙહયક્તાનઙશે યજરભરીયહ્
શત.

●

અનુક્રમણિકા
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ટીચય કદાચ ાછાું શે ...
એઔતયપફે લરુનન્મામતાઇયહ્શતતફીજી તયપહયક્તાનદેશ
ંઙભશાબૂતભાં ત્તલરીન થલા ત્તગ્નયીક્ષા અી યહ્ શત. હયક્તા જીલી ત ઔેલું? ને
ઔેટરું? ફવ, શલેઅનાથીલધાયે જોલું,વાંબલુંઔેબછલાલું...ફાઔીમક્માંચે?
ત્તશ્વન, ફધું છ બછલાઇ ખમું ચે. શલે ભાયે  ત ઔંઇ છ વાંબલું નથી. તાયે 
ફેવલું શમ ત ફેવ, ભાયે  ત શલે ગયે  છલું ચે. એ શજી ઉબી થલા છતી શતી ત્માં છ
બખીયથે ાચથી ટીઙયને કુયળી યફેવાડતાં ઔહ્ું : ‘ટીઙયપ્રીજ, અભ ધૂયી લાતાટ
ચડીક્માંજાલચ? ફેત્તભત્તનટફવ....શલેજોજો...ન્મામઔેલથામતે.'
ત્માં પયીભાઆઔઈયથી લાછ વંબામ.પ્રીજળાંત્તતજાલળ.અચેલ્લ
હયત્ર.ત્તશ્વનવયતેભછત્તળલાનીટીઙયનેવંફધીનેરકામેરચે.

‘‘અછ વુધીનાં તભાભ અય ને ન્મામ ભાટે વંસ્થાને ક્ષબ ચે... વાઙા
શીયા ળધલાભાં... પ્રભાણલાભાં ભે વ ટઔા ઉણા ઉતમાટ ચીએ ણ અછ યછ ભ
ત્તશ્વન વયને ૂયા ભાન–ભયતફા વાથે ળાાભાં પયી શાછય ઔયીએ ચીએ ને એભને
ત્તભ. ખુિાની છગ્માએ ળાાના અઙામટ તયીઔેની સ્ટ અતાં અનંદ નુબલીએ ચીએ.
ત્માયવુધીનતભાભખાયવ્માછવાથેએભનેઅલાભાંઅલળે.અળાચેઔેત્તભ.ત્તશ્વન
અકુયળીનીઈદાિતાજાલલાભાંઔઇઔઙાળફાઔીનશીંયાકળે.
ને યશીલાતત્તળલાનીટીઙયનીભાંખને ન્મામની; તએભણે છે ઔંઇભાંખણી
ત્રદ્વાયાઔયીચે તે ભને ઈત્તઙતરાખીચે ને એભાંખભે ૂયીઔયલાતૈમાયચીએ.
ભને અનંદને ખોયલચે ઔે ભાયીળાાભાં અલીઈદાયત્તલઙાયવયણીલાીત્તળત્તક્ષઔા
પયછ ફજાલી યશી ચે ને એભના ઈિભ ત્તળક્ષણધભટને ઔાયણે છ એભની ડકે વભગ્ર
લારીભંડ, બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીભંડ, ટરસ્ટીભંડ, લતટભાન ત્તલદ્યાથી–લારીભંડ ને અકું
નખયણઢારફનીનેયક્ષણાથેઉબુંચે.'’
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ને અટરું ફરતાં તઅકું વબાખૃશતાીનાનાદથીખૂંજીઉઠ્યું.ફેઠર
ે ાં
તભાભેઉબાંથઇનેત્તળલાનીટીઙયનીધભટજીતનેવુેયેલધાલીરીધી.

‘શંુ  ત્તશ્વન વયને એભન ત્તનભણૂંઔત્ર રેલા સ્ટેછ ઈય અભંત્રું ચુ .ં ' ત્ર રેલા
શજી ત્તશ્વનઉબછ થતશતત્માં ત્તળલાનીએશાથઔડીરીધ. ‘ત્તશ્વન, પ્રીજ,થડું
ત્તલઙાયીને...' એઔવયકીતાીનીખુંછઙારુ છશતી.દયે ઔે દયે ઔવ્મત્તક્તઙાશતીશતીઔે,
અળાાની વ્માવીઠ ઈયઅરૂઢ થલાાત્રત્તભ.ત્તશ્વન છવોથી રામઔ, ીઢતેભછ
ઙાહયત્ર્મલાનવ્મત્તક્તચે.
તાીનત્તધઔાયીકયાથટભાં એચે છ...ચી...અભભાયાં ભંતવ્મએના
ઈય ળા ભાટે થલાં ! એણે ત્તશ્વન વાભે વશે છ શવીને અંકથી આળાય ઔયીને ઔહ્ું :

‘જા..... ભાયી રડત ણ અ ઔાખ...ને અ કુયળીથી છ ૂયી થળે. ત્તનભણૂઔન ઔાખ
તાયીયાશછુ એચે.જાત્તશ્વન, ધભટનતાછફયાફયત્તલઙાયીનેશે યછે!!'
ત્તશ્વને ૂયાં ભાન–વમભાનવાથે ત્તનભણૂઔત્રરીધ.ત્રરેતીલકતે ણએની
અબાયનીનછયતત્તળલાનીને છ ળધીયશીશતી.ઔેટરત્તલઔટયસ્તઔાીને એણે એના
ભાટે શહયમા યસ્ત ફનાવ્મ શત ! ત્માં ત ત્તળલાની ટીઙયનું નાભ ભાઆઔ ઈયથી ખૂંજી
ઉઠમું.‘ટરસ્ટીભંડતેભછસ્ટાપત્તળલાનીટીઙયનુંવમભાનઔયલાભાંખેચેતત્તળલાનીટીઙયને
ત્તલનંતીચેઔેપ્રીજ, એસ્ટેછઈયઅલે.'
ત્તળલાની ટીઙયને ઈય અલલા ભાટે ફે લાય ભાઆઔ ઈયથી ત્તનલેદન ઔયલાભાં
અવ્મુંણત્તળલાનીટીઙયક્માંચે? નછયઙૂઔલીનેટીઙયક્માંછતાંયહ્ાં?
ટીઙયને વમભાનલાન ભઔ અવ્મ ત્માયે  ટીઙય છ નથી. બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથી..
લારીભંડવુધ્ધાંત્તળલાનીટીઙયનીજીતનેોંકલાતૈમાયથઇનેફેઠાંશતાં.
એટરાભાં ત્તળલાનીાચનાબાખેથીસ્ટેછઈયઅલી.એનીઙારભાં ભક્કભતા
ને ઙશે યાઈયભાત્રત્તનયાળાદેકાતીશતી.શાથભાં એઔત્રરઇને અલીશતીને એણે
કૂફછળાંત્તતથીએત્રલાંઙલળરૂઔમો.
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‘‘ભાનનીમ ત્તબયાભજી, ભાનનીમ ત્તછલ્લા ત્તળક્ષણાત્તધઔાયીશ્રી, ભાનનીમ
દાત્તધઔાયીતેભછભાયાલશારાત્તલદ્યાથી...
તાીથી વબાખૃશ પયી ખુંજી ઉઠ્યું. ત્તળલાનીએ ત્ર લાંઙલ ળરૂ ઔમો... ‘શંુ 
વલેન ત્રેથી અબાય ભાનું ચુ .ં  અ વલેએ ભાયી ડકે યશી ભને ન્મામ ાવ્મ એ
ત્તળક્ષણનાઆત્તતશાવભાંઔદાઙઅશે રીછગટનાશળેઔાયણઔે, ઔઇત્તળક્ષઔનેત્તછતાડલાઔે
ન્મામાલલાએનાબૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીત્તગ્રભતાદાકલે.ભાયાતયપનાં અનાં પ્રેભને
ત્તનષ્ઠાનીશંુ શંભેળાંઊણીયશીળ.
ભડું ત ભડું ણ એઔ ત્તળત્તક્ષઔાનાં વૂઙન તેભ છ રડતને ધ્માનભાં રઇ
ભૅનેછભેન્ટ ૉત્તજહટલરી ત્તલઙાયે  એ ત ઔદાઙ અ છ ભૅનેછભેન્ટ ત્તલઙાયી ળઔે. ‘દેય અમે
દુયસ્ત અમે' ણ... પે ય ત્તલઙાયણા ઔયી ભૅનેછભેન્ટે છે તંદુયસ્ત ત્તનણટમ રીધ તે ફદર શંુ 
એભનણઅબાયભાનુંચુ .ં
ત્તશ્વન ભાયા ત્તત ચે એટરા ભાટે શંુ  અ રડત રડી નથી, ણ ત્તશ્વનની
છગ્માએઔઇન્મત્તળક્ષઔ–ત્તળત્તક્ષઔાને ણન્મામથામઔે ત્તલદ્યાથીને ણન્મામથામ
ત શંુ  અલી છ રડત અું એભાં ઔઇ ફે ભત નથી. ને છે જીલનની ઔડલી
લાસ્તત્તલઔતાભાંથીળીકીચુ ં એછલાતશંુ  ભાયાં ખત્તણતફાઔને ણબણાલતીઅલીચુ ં
ઔે ન્મામભાટે, શક્ક ભાટે રડત અ ને એની વાભે પયછ ૂણટ ઔયલા ભાટે ણ શંભેળા
તૈમાયયશ.‘‘પયછઙૂઔનાયનેશઔનદાલઔયલાનઔઇત્તધઔાયનથી!!ભાટેપ્રથભપયછ
ચીછશક્ક!!
ત્તશ્વન વયન અે છે ન્મામ તળ્ય એ ફદર શંુ  અની અબાયી ચુ .ં 
ત્તશ્વનવયએભનધભટ વુેયે ાયાડળે છએલીળુબેચ્ચાાઠલું ચુ ં પયીએઔલાયવલેન
કૂફકૂફઅબાય.
ંત.ે ..ભાયે  છે ઔશે લું ચે...એ...ઔે...શંુ  અછે ળાાભાંથીપયછભુત્તક્તઙાશંુ  ચુ .ં 
ભાયીનમ્રત્તલનંતીચેઔેભારુંયાજીનાભુંટરસ્ટીભંડસ્લીઔાયઔયે .

http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

245

ત્તશ્વનને ન્મામ ભત ઔે ના ભત; ભારું અછની અ તાયીકભાં યાજીનાભું
ભૂઔલાનુંનક્કીછશતુંનેએભેંતૈમાયણયાખ્મુંછચેછેશંુ ટરસ્ટનેવુયતઔરુંચુ .ં ઔદાઙ
શલે ચી... શંુ  ભાયા હૃદમે અઔાયે રી ભાયાં વનાંની ળાા તયપ... ખયીફ... નાથ
ફાઔનીવેલા તયપલધુ ભક્કભતાથી અખલધીળઔીળ.અ ળાાનીવેલાઔયલાભાટે
અને એઔમગ્મઈદાિઅઙામટ ભીખમાચે.એટરે અળાાતત્તળલામન્થે અખ
લધળે છને ક્માયે ઔછરૂયડળે તશંુ  વેલાભાટે ઈત્તસ્થતથઇળ, ણઅછે ભારું છલું
નક્કીછચે...અબાય...'
વબાખૃશભાં જમાં ગડી શે રાં તાીન લયવાદ લયવી યહ્ શત ત્માં
વન્નાટાનું વામ્રાજમથયાઇખમું.ત્તળલાનીટીઙયને ઙાનઔઅળું વૂજમું ? દયે ઔનાં ભુક
ઈયપ્રશ્નાથટત્તઙહ્નરટઔીયહ્ુંશતું.
ત્તળલાનીઙૂઙાસ્ટેછઈયથીનીઙેઈતયલારાખીત્માંત્તલદ્યાથીએએનેગેયી
રીધી. ‘ટીઙયપ્રીજ, તભને અળું વૂજમું ?ટીઙય, તભાયીશજી છરૂયચે.અળાાને...
ત્તશ્વનવયને...ત્તલદ્યાથીને...ટીઙયપ્રીજ....'
વેન,વરી, વુધીય, બખીયથ, ભની, ખાંધી, બાલેળ, ભદીછેલાં નેઔફાઔ
ઔે છેભને ધયણ એઔથી ધયણ ફાય વુધી ત્તળલાનીએ ભગભગતાં ઔમાું શતાં, ભશયતાં ઔમાું
શતાં એતભાભત્તલદ્યાથીએટીઙયને વબાખૃશભાં છફેવાડીદીધાં .સ્ટેછઈયથીત્તશ્વન
ણજડથીનીઙેઅવ્મ.ફશાયથીફા–ફાુજી, યંછનફાણજડથીવબાખૃશભાંઅવ્માં.
એઔચીએઔપ્રશ્નનીજડીલયવીયશી....અટરવયવન્મામભળ્યચે...ચી
ટીઙયળાભાટે અભ...એઔભાત્રયંછનફાને ખ્મારઅલીખમશતઔે ત્તળલાનીશલે થાઔી
ખઇ ચે. ત્તળલાનીન યસ્ત છ છુ દ ચે ને શલે એને એનાં કયે  યસ્તે છલા દેલાભાં છ
ત્તળલાનીનીબરાઇયશે રીચે.
યંછનફાએત્તળલાનીનાકબેશાથભૂક્મ...એભનલાત્વલ્મવબયશાથજાણેઔશી
યહ્શત, ‘શંુ તાયીવાથેવશભતચુ .ં ..' ત્તળલાનીએયંછફનાતયપજોમું.ેરપ્રશ્નશજીએની
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અંકભાં ડઔાત શત ને એન છલાફ અલાન વભમ ણ અલી ખમ શત અટર
રાંફથાઔઔદાઙએયીતેશલથઇજામ.
બખીયથે ઉબા થઇને તભાભ ત્તલદ્યાથીને એઔઠા ઔમાું. ક્માંમ વુધી એભણે
ઔળીઔખડભથરઔમાટ ઔયી.અતયપત્તશ્વને તેભછત્તલનાળે ત્તળલાનીને વભજાલીજોઇઔે
શજીભડું થમુંનથી.ટરસ્ટીભંડેતારુંયાજીનાભુંસ્લીઔામુુંનથી....ભાટેશજીણ....

‘ત્તશ્વન, શલે ભને એલથાઔરાગ્મચે ઔે...ભાયે  શલે ગયે  છલું ચે...બાત્તલત્તલળે
ચીથઇયશે ળે...ત્તશ્વન, શલે તાયે  ને ત્તલનાળે અવંસ્થાનીધુયાવંબાલાનીચે ને
શા, ત્તલનાળતાયઅબાયભાનલાનતફાઔીયશીખમ.તાયાછેલત્તભત્રદયે ઔને ભે ત
છછખ
ં રડલઅવાનફને, ફાઔીત....
બખીયથ ને એનું ભંડ ઈય ત્તબયાભજી વાથે ખડભથરભાં ડમાં શતાં .
ધનીયાભઙાનઔછદડતઅવ્મ.ત્તળલાનીટીઙય, પ્રીજ, તભે...યઔાઇજાલ...તભે ભાયા
ભાટેણ...ભાયાંફાઔભાટેણ...ધનીયાભનાજોડામેરાશાથનેચૂ ટાાડતાંત્તળલાનીફરી
:‘ધનીયાભ...ભેંછેઔંઇઔમુુંચેતેઔઇનાભાટેનશીંણભેભાયે ભાટેછઔમુુંચે...નેએટરે
તજોશંુ ઔેટરાંફધાંફાઔનીએઔીવાથે‘ભા’ફનીળઔીચુ ં !તભાયીવાથેત્તશ્વનવયત
ચે છને !ભાયલઔાળશલે એૂયળે.ભારું ગયણક્માં દૂયચે બરા!છરૂયડમે ગયે 
અલછેબાઇ!!'
ત્તળલાનીને શલે ઉઠલું મગ્મરાગ્મું.ળયીયતેભછભનફંને થાઔીખમાં શતાં.તે
ઉબીથઇ.એનીવાથેફા–ફાુજી–યંછનફા, ત્તશ્વન–ત્તલનાળેણઔદભઈઠાવ્માં.
ત્તળલાનીએ વભગ્ર વબાખૃશભાં એઔ નછય પે યલી. અ છ વબાખૃશભાં એણે
ફાઔને ગડમાં શતાં. તભાભ ત્તસ્ઔરને પ્રખટાલતું અ વબાખૃશ ઔે છેને એણે શંભેળાં જીલંત
યાખ્મું શતું. અ છ બૂતૂલટ ત્તલદ્યાથીને એણે શીં ખાતાં, નાઙતાં, ઔૂદતાં, બછલતાં ને
જીલનભાં યંખબયતાં ઔમાટ શતાં.ફાઔનાં ‘સ્લ’ને એભનાંથીહયત્તઙતઔયાલલાભાં એણે ઔઇ
ઔવયફાઔીનશતીયાકી!!ચેલ્લીદૃત્તષ્ટપે યલતાંએનીઅંકેએઔશ્રુત્તફંદુજશીઉઠ્યું.
વબાખૃશની ફશાય નીઔી એણે ભેદાનભાં ઉબા યશીને ળાાનાં તભાભ ભઔાન તયપ એઔ
http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

247

દૃત્તષ્ટપે યલી.ેરું ફત્તધલૃક્ષવભું રીભડાનું જાડ, એનુ યભતખભતનું ભેદાન, એનીત્તલળાતાનું
વભયાંખણ, ેર સ્ટાપરૂભ, ેર વંખીતરૂભ, ડરઈંખરૂભ, ભઔાનની ફશાય રટઔતાં ભાઆઔના
બૂંખાં, છેભાંથીયછવલાયે  ભધુયઔંઠે ખલાતીપ્રાથટના, બીંતઈયએણે રકેરાં વુલાક્મ,
ત્તઙત્ર, ઉડીઉડીનેજાણેઅંકે લખીયહ્ાંશતાં.ત્તળલાનીધીયે ધીયે ભુખ્મદયલાછેશોંઙી.
ાચએનાંલશારાંફાઔએશજીણઅળાનીભીટભાંડી...યકેનેટીઙયખેટવુધીછઇને
ત્તલઙાયભાંડીલાે...ટીઙયઔદાઙાચાંલે...'

●

અનુક્રમણિકા
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ચાીનો ઝૂડો સ્ીકાયલોને ?
ખેટઈયશોંઙીતવાભેભની, વુધીય, બખીયથઉબાશતા...‘ટીઙય, ભને
ભાપઔયીદ.ભેતભનેૂચમાત્તલનાવી.ડી.ફનાલીતભનેદુઃકીઔમાટ.ટીઙય, પ્રીજ...'

‘ભેં તભને ક્માયનાભાપઔયીદીધાચે.તભે ભાયાં શંભેળનાં ત્તપ્રમફાઔચને
યશે ળ....'

‘ટીઙય, એઔલાયભેં તભને ઔહ્ું શતું ઔે ટીઙય, તભાયીછરૂયડે તતભે ભને
વાથઅળ?'

‘શા, ઔહ્ુંશતું, ણતેનુંત્માયે ળુંચે?'
‘ટીઙય, એલઙનશભણાં છૂરું ઔયલાનું ચે...તભાયલધાયે  વભમભે રેલાનાં
નથી....નેરાંફુઔળેછલાનુંણનથી.ફવ, અયડિૉવઔયીનેવાભેછછલાનુંચે.'
લી ક્માં ંધાયા ઔૂલાભાં છઇ યશી ચુ ં ? ણ ફાઔ ભદદ ભાંખે ને શંુ  ન
જાઉં?

‘ણભની, વાભે તકુલ્લું ભેદાનચે ને એનાઈયએઔભઔાનફંધાઇયહ્ું
ચે!'

‘શા ટીઙય... તભાયાં ખરાં ડે એટરે એ ભઔાન વાઙા થટભાં એઔ ત્તલદ્યાીઠ
ખુરુઔુ ધાભફનીયશે એભચે.'
લ્મ, ક્માં દૂય ચે બરા ?! અ યહ્ું ભઔાન... ભઔાનની વાભેના ભેદાનભાં....
ત્તબયાભજી....નેવબાખૃશનાબૂતૂલટત્તલદ્યાથીશાયફંધઉબાશતા.
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વુધીય દડત.. શાથભાં થાી રઇને શાછય થમ. ભનીે દીલ પ્રખટાવ્મ.
ખયફિીઔયીનેટીઙયનેએઔયડાતયપરઇછઇનેત્માંફાંધેરીરારહયફનઔાલા
ભાટેબખીયથેત્તલનંતીઔયી.

‘ણબખીયથ, અળું ચે ?શંુ  ઔાંઇહયફનઔાલાને રામઔનથી.ત્તબયાભજી
છઅભાટેરામઔચે.' ચીત્તળલાનીત્તબયાભજીતયપઔાતયધયતાંફરી:‘વયભનેઔાંઇ
વભજાતુંનથી...ણઅઔામટઅનાશાથે....'
ત્માં ત્તબયાભજીએત્તળલાનીતયપએયીતે જોમું ઔે એલું ઔદીશે રાં એભણે જોમું
નશતું.એભણે ધીભે યશીને ઔહ્ું : ‘ફેટા!એઔઈિભઔાભઔયલાનું ચે ને તાયાથીલધાયે 
ઈદાિ ને ઈિભ ફીછુ ં ઔમાંમ નછયે  ઙડમું નથી. તેં બરે એઔ ળાા ચડી ણ તેં છે
ખુરુઔુ ળાાતાયાભનભાં અઔાયીચે તે ળાાનું અઔાઙું કયડું ચે.અત્ભાયે ડલાનું ઔાભ
તાયે  ઔયલાનું ચે.ને અખુરુઔુ નાં તભાભનીત્તત–ત્તનમભણતાયે  છનક્કીઔયલાનાચે.તું
છ અ ળાાની વાઙી ભા ફની યશે ળે. ધભધભતાં... દડતાં... અ ળશે યને તાયાં વનાંભાં
અઔાયામેર ળાાની તાતી છરૂય ચે. જમાં એ.વી. નશીં ણ ઔુ દયતી લન, તડઔ ને
ઊતુની અલનજાલન શળે, જમાં તાયી ત્તળકલાડેર લેદ–ઊઙાનાં ખાન શળે, જમાં તેં
બછલલાં ધાયે ર યાભમણ–ભશાબાયત–બખલદ્ખીતાનાં ભંઙન શળે !!  ેરી ળાા બરે
ચડી...ણઅળાાતનેચડલાતૈમાયનથી.ઔાયણઔે, અળાાનીામાનીઈંટ–ધયશય
છ તું ચે, ફેટા!!' ત્તબયાભજીએ એભન શાથ ત્તળલાનીના ભસ્તઔ ઈય પે યવ્મ ને
ત્તળલાનીએહયફનઔાી.

‘ટીઙય, અઈદ્ગાટનભહશનાચીથલાનું શતું, ણભે અછનીતભાયીશય
ક્ષણનેઈદાિનેઈિભફનાલલાનીતઔચડીએએલાંનથી.....'

‘ટીઙય...ત્તબયાભજીએ છ ફે લટ શે રાં અછગ્માભને અીશતી.એઔ
ળાાફનાલલાનેત્માયે છનક્કીશતુંઔેભાયીઅળાાનેખુરુઔુ જોઔઇફનાલીળઔે
તએભાત્રત્તળલાનીટીઙયનેમખાનુમખતછુ ...'

http://govindmaru.wordpress.com

વત્–વત્નેેરેાય

250

‘વુધીય, ભેંભાત્રઈદ્ગાટનઔમુુંચે.ભેંશજીશાક્માંાડીચે?'
‘ટીઙય, અખુરુઔુ નું નાભભે ‘યંછનફાખુરુઔુ ત્તલદ્યારમ' યાખ્મું ચે...ફર,
શલેતતભેઙાલીનજૂડસ્લીઔાયળને?'

‘ભની, બખીયથ ભને થડ વભમ અ. ભાયે  ત ગ્રામમ ત્તલસ્તાયભાં છઇને
ત્માંનાંફાઔનેભાયીવેલાઅલીચે.એટરેછયા...'
યંછનફાશલે વશે છનજીઔઅલીને ફલ્માં. ‘ફેટા...ત્તબયાભજીશભણાં ખાભડે
ખાભડે પયીને ત્માંનાં નાથાશ્રભનાં ઈદ્ગાટનઔામટ ઔયીયહ્ાચે.ત્માં ભપતબછનતેભછ
રાઆબ્રેયીનીવ્મલસ્થાઔયી યહ્ાચે.શભણાં અણે ખાભણએઙાનઔ અલી ડમા
શતાનેતુંત્માંનીહપઔયચડ; એછલાફદાયીએભણેઈાડીચે, તુંઅવ્માવીઠવંબા.
અળશે યનેણતાયીઔેટરીછરૂયચેતેભેંઅલીનેજોમું–પ્રભાણ્મુંચે'
શજીઔંઇઔઔશે લાજામએશે રાંબખીયથેફંધયડનઙાલીનજૂડત્તળલાની
ટીઙયનાશાથભાં ભૂઔીદીધને ફલ્મ: ‘ટીઙય, અફધાભાં સ્ટાપરૂભઔમફનાલલને
વંખીતરૂભતેભછત્તઙત્રઔાકંડક્માંયાકલ; ઔંઇવભજાતુંનથી.પ્રીજટીઙય, છયાઔ....'

‘ઙાર ત્માયે...' ત્તળલાની ફાઔ વાથે અખ લધી. એઔ ચી એઔ યડાભાં
નીતનલું વનું ઔંડાયતી અખ લધતી ખઇ. ાચી અલી ત્માયે  તભાભ યડાની ઙાલીન
ખુચ્ચએનીઔેડે શતનેઅંકભાંખુરુઔુ ધાભ.
બાલેળે વશુને ભીઠાઇ કલડાલી ને એ વાથે એઔ નલા ખુરુઔુ ની ળરૂઅતને
ભશયભાયીદીધી.પયીઔારેશીંછબેખાંથઇળું.એભનક્કીઔયીફાઔખમાં.ભનીતેભ
છબખીયથત્તલદામરેતાં ફલ્માં : ‘ટીઙય, ભે તભાયીળાાભાં, ભાયાં ફાઔનું અલતી
ઔારેછઍત્તડ્ભળનરેલાઅલીળું.ઍત્તડ્ભળનઅળને?'
ત્તળલાનીના ભુક ઈય શાસ્મનું ભછુ ં પયી લળ્યું. લાશ... ફીજી ેઢીનાં ભાયાં
ચઔયાં...શંુ તદાદીફનીખઇ...કરુંને?...
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ધન્મ ષણ કોની કોની ?
ત્તબયાભજીએણછલાભાટેયજાભાંખી, ણયંછનફાફલ્માં : ‘અછેઔેટર
ળુબહદલવચે...તભે ભંહદયવુધીરઇછળ ?... જોતભને ગયે  છલાનું ભડું નાથતું શમ
ત...'

‘ના... ના... શંુ  તભને ભંહદયે  થઇને ગયે  ણ ચડી દઇળ. એભ ણ ભારું યાશ
જોનાયક્માંઔઇચે, ઔેભાયે ...' એભણેલાક્મેધૂરુંચડીદીધું.
વલેભંહદયે શોંચ્માં.દયે ઔવ્મત્તક્તનાંભુકઈયથાઔલતાટતશત.ક્માયે ઔજીલન
ણનાટઔનીછેભબછલાતું શમચે, ડદકૂરે, ાત્રઅલે, ધડાધડવંલાદપૂટ,ે ધડાધડ
ગટનાગટે, પ્રૉટઅખલધે, અતુયતાલધે, વત્–વત્...થડામ, એઔશાયે ...ત...એઔ
જીતે, ભનભંથન...નેંત...પ્રેક્ષઔનેજોલાનઅનંદ, ણાત્રનાથાઔનુંળું?!
જીલનનાયંખભંઙઈયતાચઔેલથાઔ.ખૂંઙલામેરનાટઔને ંતતયપરઇ
છલાઔેટરુંથાઔીછલુંડે!શીંણત્તળલાનીથાઔીચે; તત્તશ્વનણક્માંનથીથાક્મ?
યંછનફાતએનાથીત્તલળેને ત્તબયાભજી... ? ક્માંમવુધીભંહદયનાફાંઔડે, ફધાં ફેવી
યહ્ાં. ત્તળલાનીની અંકભાં પ્રશ્ન પયી ડઔામ... અછે ંત દયે ઔ લાતન અવ્મ છ ચે ત
ચીભાયાવનાતનપ્રશ્નનણંત...ઔેભનશીં?
યંછનફા તયપ એણે એલી યીતે જોમું છે યીતે અશ્રભભાંથી ત્તલદામ રીધી શતી
ત્માયે  એણે જોમું શતું.વભમતાઔીખમછચે તચીઅક્ષણે જમાયે ...વાક્ષાત્પ્રબુનું
ભંહદયચે, ત્તશ્વનચે, એનાં ભા–ફાણચે.તચી...ભડું ળાભાટે ઔયલું ? એભણ
શલેશંુ મથાઔીચુ .ં
યંછનફાએ વીધી છ ળરૂઅત ઔયી. ‘ભાયી ત્તળલાની ભને લોથી પ્રશ્ન ૂચતી
અલીચે ઔે ભાયા વરી, કયે કયાં ભા–ફા ઔણચે ?ભેં એપ્રશ્નનછલાફશજી વુધી
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અપ્મ નથી ણ શંુ  અશ્રભન ત્તનમભ તડીને ણ અછે બખલાનની વાક્ષીભાં એન ઈિય
અીળ.'
ત્તળલાની, શંુ  છતાયીછન્ભદાત્રીચુ ં ને તાયાત્તતા,તાયીવાભે ફેઠાચે.લો
શે રાં ઔાઙી લમે ભે રગ્ન ઔયલાનું લઙન ીને ખાભના ભંહદયે  વાત પે યા પયે રા. ણ
છભીનદાય ફાના એઔના એઔ દીઔયાને ભાયા છેલી નાથ ચઔયી પવાલે ચે એલું
ભાનનાયાં...એભનાં િૂયલડીરએભને યાતયાતખુછયાતનાં ફીછે ચેડે યજતીભૂઔીદીધી.
ભાયી ળધભાં ત્તબયાભજીએ ખાભ–ગય ચડમાં. એભણે ત્તતાના લવાન ફાદ તભાભ
ત્તભરઔતનું ટરસ્ટફનાલીળશે યતેભછખાભડાંભાં ત્તળક્ષણનીધૂણીધકાલીને વાથે ભાયી
ળધ ણ અદયી. શંુ  ટલાતી યશી ને એઔ હદલવ એઔ અશ્રભની ફા ફની ખઇ.
ત્તળલાનીને છન્ભઅીઉચેયી, બણાલી, ખણાલી, ઔેટરીઔઔન્માનું જીલનફઙાલલાધૂણી
ધકાલી.
ત્તબયાભજી થડા હદલવ શે રાં છ નાથાશ્રભની ભુરાઔાતે તેભ છ રાઆબ્રેયી
સ્થાના ને દાન ભાટે ઙાનઔ અલી ઙડમા. ભાયી વેલાનું પ ઔદાઙ ઇશ્વયે  ભને
અપ્મું.ત્તબયાભજીજમાયે અશ્રભભાંઅવ્માત્માયે પનઈય ‘ત્તળલાનીઅભયણાંતઈલાવ
ઈય.છરદીઅલ' એલભેવેછભળ્ય.એભણે દાનનઔામટિભડતભૂક્મને એભની
ળાાનીત્તળલાનીટીઙયનીલાતઔયીત્માયે  છશંુ  વભજીખઇઔે એફીજીઔઇનશીં, ભાયી
ત્તળલાનીછશઇળઔે.ભેં ત્માયે  ત્તબયાભજીને ત્તળલાનીતભાયીછદીઔયીચે એભછણાવ્મું
નશતું.ણમગ્મવભમે છછણાલલાનત્તનણટમઔયીશંુ ણશીંઅલલાભાટે યલાનાથઇ
ખઇ.ફવ, ફાઔી...ફધું તભાયીવભક્ષ...છે બછલામું...ત્તળલાનીફેટા!' યંછનફાએએભના
ફંને શાથ ત્તળલાની તયપ પે રાવ્મા... લોન પ્રશ્ન અછે ફાના કાભાં ભાથું નાકતાં છ
ખીખમ.
વલેના ભુક ઈય નેય અનંદ પ્રવયી ખમ. ત્તશ્વન ઉબ થમ ને
યંછનફાને ખે ડમ. ‘ભાયે  તશલે ફે ફાને ફે ફાુજી' એભઔશે તાં ત્તબયાભજીને
ખેરાગ્મ.
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ખાડી ત્તળલાનીના ગય તયપ છઇ યશી શતી. અટર વુકદ ંત ત ઔલ્ના
ફશાયન.ત્તળલાનીનીઅંકભાંથીશજીશ્રુધાયાલશીયશીશતી; લાયે લાયે એરૂભારથીએને
ટઔાલલાનીનાશઔઔત્તળળઔયીયશીશતી.ક્માંમવુધીઔઇએઔેક્ષયફરીળક્મુંનશીં.
ગયતયપછલાનયસ્તત્તશ્વનફતાલીયહ્શત.ગયઅલતાંખાડીટઔી.ફધાંઙૂઙા
નીઙેઉતમાટ.ત્તળલાનીચેઔચેલ્લે, ધીભેયશીનેનીઙેઉતયી.

‘શંુ  શલે જાઉં....' એભઔશીત્તબયાભજીએપયીખાડીનું ભળીનઙારુ ઔમુું.ખાડી
ઉડલાનીતૈમાયીભાં છશતીને ત્તળલાનીએજડથીત્તબયાભજીનશાથઔડીરીધને
ફરી: ‘ફાુજી....અભઙાલીનજૂડવોંીને ક્માં ઙાલ્મા ? શજીગણાપ્રશ્નએલાચે ઔે
છેનાછલાફતભાત્રતભાયીાવે છચે.વાઙીલાતને ફા?' ને ફંને ફાફરીઉઠી:

‘શાત્તફરઔુ રવાઙીલાત....' ત્તશ્વનત્તફરઔુ રનજીઔઅલીનેફલ્મ:‘ધન્મ? ક્ષણતશજી
શભણાંછઅલીચે...અણેવાથેભીનેએનેઅલઔાયીએ...'

‘ત્તળલાની–ત્તશ્વન, તભાયીરાખણીવભજીળઔુ ં ચુ .ં ણશલે...અયીતે ભારું...
ફેટા, ભાયાઅળીલાટદતભાયીવાથે ચે..ને ફંને વંસ્થાણતભાયાછેલીવ્મત્તક્તનાં શાથભાં
વરાભતચેચીશલેભાયે લધાયે ળુંજોઇએ?'

‘ઙાલીન અ ખુચ્ચ શજી ભેં સ્લીઔામો નથી, ફાુજી... લ્મ ળધી ર. એલી
દીઔયી, ઔે છે તભારું વનું વાઔાય ઔયે ... ‘યંછનફા ખુરુઔુ ' ત્તલદ્યારમને કયા થટભાં
ત્તલદ્યાીઠ ફનાલે.' ને ઔેડથે ી ઙાલીન ખુચ્ચ ઔાઢીને ત્તબયાભજીના શાથભાં થભાલી દીધ
નેફરી:‘જાલછરદીજાલ...તભાયે શજીગણાંઔાભઔયલાનાંફાઔીચે...કરુંને?'

‘વાલ ત્તછદ્દી દીઔયી... નશીં છ ભાને... ઔક્ક કય ઔયાલતાં ત ઔઇ તાયી ાવે
ળીકે !!' ને એભફરતાંભાં ત,ત્તળલાનીનાં ગયનાતેભછહૃદમનાં ફંને દ્વાયકૂરીખમાં...
વત્–વત્ને ેરે ાયન એઔ હદવ્મ ઈજાવ એને ક્માંમ વુધી ઈજાત યહ્.. છેભાં ધીયે 
ધીયે  ત્તળલાનીના દયે ઔ પ્રશ્ન ખી ખમા; એની યાકભાંથી ભભતાન લન ઙાયે ઔય ઠડં ઔ

અનુક્રમણિકા

પ્રવયાલીયહ્....ક્માંમવુધી!
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અન્તીમ ટાઈટલ પેજ

ણિક્ષિક્ષેત્રના સંઘર્ષની પ્રેરકકથા
પ્રજ્ઞાફશે ન સ્લમં એઔ ત્તળત્તક્ષઔા ને ચી તેભાંથી સ્લત્તનષ્ઠાથી અઙામટદે
શોંચ્મા.ચેલ્લાં32લટનત્તળક્ષણછખતનપ્રત્મક્ષનેૂયત્તનઔટલતીનુબલતેધયાલે
ચે. ત્તળક્ષણ છખતનાં વાઙ–ઔાઙ ને વત્–વત્’નાં વાક્ષી ચે. ઔેટરામ ત્તલદ્યાથીનું બાત્તલ
એભણે વુધામુું ચે. શંભેળા વાઙ ને વાય ભાખટ એભણે ઔાઢમ ચે. એભની અ
સ્લાનુબલઔથાનું શે તુરક્ષી વાહશત્તત્મઔ ને લાઙઔને છઔડી યાકે, ભાખટદળટન અે એલું
હયણાભતેએભનીપ્રથભનલરથા‘વત્–વત્નેેરેાય’.
ખુછયાતીવાહશત્મભાં તત્ઔાયગુલીયઙોધયીનીનલરઔથાએઔરવ્મ(ભશદ્ંળે
વ્મંખ ઔથા) સ્ભયણે ઙઢે. ફીજા ઔેટરાઔ પ્રમત્નને ફાદ ઔયતાં ત્તળક્ષણક્ષેત્રને ઔેન્દ્રલતી ત્તલમ
ફનાલીને રકામેરી નલરઔથાની વંખ્મા ખુછયાતી વાશીત્મભાં છૂ છ જોલા ભે ચે.
પ્રજ્ઞાફશે નની અ નલરઔથા ત્તળક્ષણક્ષેત્રભાં પ્રલતટતાં નેઔ ત્તનષ્ટ ય વઙટરાઆટન
ધખધખતળેયડાડે ચે.વભાછજીલનનેઔાનેઔત્તનષ્ટથીફેશદપ્રક્ષુબ્ધફનેરું ચે.અ
નલરઔથાભાત્રંખૂત્તરત્તનદેળઔયીને ટીછતીનથીયંતુ ભંખરભાંથીભંખરનાઈદ્બલની
ઔાભના ઔયે  ચે. ને ત્તબનલ ેઢીની વઔાયાત્ભઔ વહિમતાભાં અળાનું હઔયણ છુ એ ચે.
ત્તળત્તક્ષઔા ત્તળલાની (ભુખ્મ ાત્ર) અ ઔલ્માણઔાયી છેશાદનું તંત્રલાશઔ તયપથી કપ નછયનું
જોકભ લશયી રે ચે ને યાજીનાભું અીને ળાાને રત્તલદા ઔયે  ચે. ત્માયે  બૂતૂલટ
ત્તલદ્યાથીઅદળટખુરુઔુ નુંવછટનઔયલાભાટેફધીવુત્તલધાઙયણેધયી,એઔઔાઙાભઔાનભાં
અત્ભા ૂયી, એને ભંહદય ફનાલલા ભાટે ત્તલનંતી ઔયે  ચે. વત્ની ક્ષોહશણી વેના વાભેન
વત્નત્તલછમઔયાલતીઅનલરઔથાને અલઔાયઅલાભાં ઔળીહદરઙયીથઇછનળઔે.
ણફધાંત્તઙંત્તતતવભાછવેલીભાટેનલીઅળાનેપ્રફપ્રેયણાનુંપ્રસ્થાનત્તફંદુફનેતેભ
ચે.શંુ હૃદમૂલટઔઅનલરથાનેઅલઔાયીનેઔાનેઔળુબેચ્ચાાઠલુંચુ .ં
તા.04-09-2014

–ભગવતીકુ મારિમાા
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