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(A page from a printed book) 
 

‘આનન્દન ું આઔાળ’ 

‘Aanandnu Aakaash’ 

By : Dr. Shashikant Shah 

 
©  Samir Shah 

 
●ાુંચ આલૃત્તી● 

પ્રથભ આલૃત્તી : ડીવેમ્ફય, 2015,  નભ ુદ્રણ : જાન્મ ., પેબ્ર ., પયી પેબ્ર . અને ભાચુ, 2016 

(આભ, ચાય જ ભાવભાું આ  સ્તીઔાની ાુંચ આલૃત્તી થઈ !)  

 
♦ભ લ્મ♦ 

રુીમા : 60/- 
(આ  સ્તઔ બેટ આલા ભાટ ેરુ. ૩૦/-ભાું ભી ળઔળે.) 

 
●રેકઔ–પ્રઔાળઔ● 

ડૉ. ળળીઔાન્ત ળાશ 
35, આલીષ્ઔાય ય શાઉવ, તાડલાડી, યાુંદેય યડ, વ યત – 395 009 

વમ્ઔુ : 0261 – 277 6011 ભફાઈર : 98252 33110 

 
♦ભ દ્રઔ♦ 

પ્રગ્રેવીલ પ્રીન્ટીંખ પ્રેવ 
ળીલયાભ ડાઈંખની ખરી, કટદયા ઈન્ડસ્ટરીમર એસ્ટટે, કટદયા,  

વ યત – 395002 પન : 0261 – 263 1700 
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અુણ 

‘ઉંજા જોડણી’ના પ્રકય વભથુઔ અને  
દેળ–લીદેળભાું વદ્ લીચાયન પ્રચાય–પ્રવાય ઔયનાયી  
‘વન્ડ–ેઈ.ભશેપીર’ના પ્રણેતા આદયણીમ લડીરભીત્ર 

 
‘શ્રી. ઉત્તભ ખજ્જય’ને 

 

તથા 
 

અન્ધશ્રદ્ધા, લશેભ, ધભુના નાભે ચારતાું ાકુંડને ડઔાયનાય બ્રખ 
‘અબીવ્મક્તી’ના સ્થાઔ અને પ્રકય યૅળનારીસ્ટ વન્ભીત્ર  

 
‘શ્રી. ખલીન્દ ભારુ’ને 

ઉંડા ઋણસ્લીઔાયની રાખણી વાથે વપ્રેભ... 
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(A page for eBook) 

eBook : ‘Aanandnu Aakaash’ By Dr. Shashikant Shah 
 

© Samir Shah  

●રેકઔ–પ્રઔાળઔ● 

ડૉ. ળળીઔાન્ત ળાશ 
35, આલીષ્ઔાય ય શાઉવ, તાડલાડી, યાુંદેય યડ, વ યત – 395 009 
વમ્ઔુ : 0261-277 6011 ભફાઈર : 98252 33110 

ભ લ્મ : ‘આનન્દન ું આકાશ’ના વાચનભાું વાચકોને આનન્દ સાુંડે તે.. 

●ઈ.ફ ઔ પ્રઔાળઔ● 

ભણી ભારુ, 
405, વયખભ એાટભુેન્ટ, ઔૃી મ નીલવીટી વાભ,ે નલવાયી.  

સ્ટ : એરુ એ. વી. – 396450 વેરપન : 9537 88 00 66  
ઈ.ભેઈર : govindmaru@gmail.com 
 

♦ આ ઈ.ફ ઔન ું વમ્ ણુ વોજન્મ♦ એક શ બેચ્છક તયપથી... 

 
●ભાખુદળુન અને પ્ર પલાચન● 

ઉત્તભ ખજ્જય 
ખ રુનખય, લયાછા યડ, વ યત- 395 006  

પન : 0261-255 3591 ઈ.ભેઈર : uttamgajjar@gmail.com 
 

♦ઈ.ફ ઔ અક્ષયાુંઔન♦ 

‘ભણી ભારુ’ પ્રઔાળન લતી : ખલીન્દ ભારુ ‘અબીવ્મક્તી’ 
વેરપન : 9537 88 00 66 ઈ.ભેઈર : govindmaru@gmail.com 

mailto:govindmaru@gmail.com
mailto:uttamgajjar@gmail.com
mailto:govindmaru@gmail.com
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અભ દમ્તીનાું લશારાું ગ્રાુંડ ચીલ્ડરનને 

આ ઈ.ફ ઔ 
બાલબમાુ આળી વાથે વભીત… 

 
 

 
વાક્ષી 
ોત્રી 

 

 

 

 
પ્રીમુંઔા 
દોશીત્રી 

 યાશ ર 
દોશીત્ર 

…ઔ ભ દ અને ળળીઔાુંત ળાશ... 
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ભાયી ઔેપીમત 

‘ખ જયાતભીત્ર’ની ભાયી ફન્ને ઔૉરભને અનશદ પે્રભ અને આલઔાય 
આનાયા પ્રીમ લાચઔ ભીત્રન હૃદમ લુઔ આબાય ભાન ું છ ું.  

 
‘ખ જયાતભીત્રે’ ભાયાભાું લીશ્વાવ ભ ઔીને ભને ઔૉરભ રકલાની તઔ આી ત ે

ભાટ ે આદયણીમ શ્રી. બયતબાઈ યેળભલાાન, ઔેતઔીફશેન યેળભલાાન અને 
‘ખ જયાતભીત્ર’ યીલાયન બાલ લુઔ ઋણ સ્લીઔાય ઔરુું  છ ું. 

 
ભારુું  વત્તયભ ું  સ્તઔ પ્રખટ થઈ યહ્ ું છ ે ત્માયે ભાયા ખ રુલમુ ડૉ. ખ ણલુંત 

ળાશવાશેફને તથા ડૉ. બખલતીઔ ભાય ળભાુને ઔૃતજ્ઞતા વાથે લુંદન ાઠલ ું છ ું. શ ું  આજ ે
જ ેઔુંઈ ણ છ ું તે એભને ઔાયણે અને એભના થઔી છ ું. એભન ક ફ ક ફ આબાય. 

–ળળીઔાન્ત ળાશ 
35, આલીષ્ઔાય ય શાઉવ, તાડલાડી, યાુંદેય યડ,  

સ યત – 395 009 
પન : 0261-277 6011 ભફાઈર : 98252 33110 

 1 જાન્મ આયી, 2016 
 
 

♦ 
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‘આનન્દન ું આઔાળ’  
ક્ષીતીજો લીસ્તાયે છ.ે.. 

‘આનન્દન ું આઔાળ’ શલે ઈ.ફ ઔન અલતાય ધાયણ ઔયી દેળ–લીદેળની 
વયશદ ુંખલા ળક્તીભાન ફને છ ેત્માયે શ ું  અત્મુંત પ્રવન્નતાની રાખણી અન બલ ું 
છ ું. 

પ્રીમ લડીરભીત્ર શ્રી. ઉત્તભ ખજ્જય તથા એલા જ ફીજા મ લાનભીત્ર       
શ્રી. ખલીન્દ ભારુએ ઈ.ફ ઔના વજનુભાું જ ેતઔરીપ ઉઠાલી છ ેતેને લણલુલા ળબ્દન 
ખજ ટ ુંઔ ડ ેછ.ે ‘ખ જયાતભીત્ર’ભાું પ્રવીદ્ધ થતાું ભાયા રેક ણ આ ફન્ને ભીત્રની 
ઔૃાથી દેળની વયશદ ુંખીને અવુંખ્મ લાચઔ વ ધી શોંચ્મા છ.ે એભના દ્વાયા 
ખ જયાતી વાશીત્મની જ ે વેલા થઈ યશી છ ે તેની નોંધ ઔૃતજ્ઞ લાચઔએ રીધી છ.ે 
ઈ.ફ ઔના પ્રઔાળન ટાણે  ન: આનન્દ અને આબાયની રાખણી પ્રખટ ઔરુું  છ ું.   

–ળળીઔાન્ત ળાશ 
35, આલીષ્ઔાય ય શાઉવ, તાડલાડી, યાુંદેય યડ,  

સ યત – 395 009 
પન : 0261-277 6011 ભફાઈર : 98252 33110 

 15 જ ન, 2016 
 

 
♦ 

 



8                  આનન્દન ું આકાશ                                       http://govindmaru.wordpress.com 

 

અભાયાું પ્રઔાળન 

નલી દૃષ્ટી, નલા લીચાય, નલ ું ચીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાચઔ 

ફીયાદય ભાટ ે ‘ભણી ભારુ પ્રઔાળને’ ઈ.ફ ક્વન ું પ્રઔાળન ઔયલાન ું ઔામુ ઉાડી 

રીધ ું છ.ે અભાયાું પ્રઔાળન ભાત્ર વદ્ લીચાયના પ્રવાય ભાટ ે લાચઔને ગણું 

કરુું  ની:ળ લ્ઔ ભતાું યશે તેલ અભાય પ્રમાવ છ ે અને યશેળ.ે અભે 3rd 

જ રાઈ, 2016 વ ધીભાું નીચે ભ જફની વાત ઈ.ફ ક્વન ું પ્રઔાળન ઔમ ું છ ે: 

1. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભ ઔામેરા પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના 

25 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફ ઔ – 01  ( ાનાું : 113; ભ લ્મ : 

ભપત) 

 

2. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભ ઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાુંચારના 25 

રેકની ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફ ઔ – 02   ( ાનાું : 108; ભ લ્મ : 

ભપત) 

 

3. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભ ઔામેરા શ્રી. ભ યજી ખડાના 25 રેકની 

‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફ ઔ – 03 ( ાનાું : 127; ભ લ્મ : ભપત) 

 

4. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના ચીન્તનાત્ભઔ 37 રેકની (ઈ.ફ ઔ) 

– ‘લીલેઔ–લલ્લબ’ ( ાનાું : 190; ભ લ્મ : ભપત) 
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5. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાચસ્તી)ના 18 લીમ ય રકેર ચીન્તનાત્ભઔ 

રેકભાુંથી તાયલી ઔાઢરે 206 યૅળનર ભ દ્દાન ગ્રુંથ (ઈ.ફ ઔ) – 

‘લીલેઔલીજમ’ ( ાનાું : 131; ભ લ્મ : ભપત) 

 

6. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ઈ.ફ ઔ ‘આનન્દની કજ’ ( ાનાું 

: 53; ભ લ્મ : ભપત) 

 

7. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ઈ.ફ ઔ ‘ટીન–એજ’ભાું 

ફમફે્રન્ડથી વાલધાન’ ( ાનાું : 51; ભ લ્મ : ભપત) 

 

8. અત્મન્ત રઔપ્રીમ રેકઔ શ્રી. યશીત ળાશની ઈ.ફ ઔ ‘અધ્માત્ભના 

આટાાટા’ ( ાનાું : 111; ભ લ્મ : ભપત) 

 

9. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાુંત ળાશની ઈ.ફ ઔ ‘આનન્દન ું આઔાળ’        

( ાનાું : 116; ભ લ્મ : ભપત) 

‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખના ભથાે  ‘અબીવ્મક્તી–ઈ.ફ ક્સ’ લીબાખ  
http://govindmaru.wordpress.com/e-books/ ભાું ઉયક્ત નવેમ 
ઈ.ફ ક્વ ભ ઔી છ.ે ખ જયાતી વાશીત્મન યવથા ીયવતી લેફવાઈટ 
‘અક્ષયનાદ’ http://aksharnaad.com/downloads  લેફવાઈટ ય અન ે
ખ જયાતી–બાાન ું જતન અને વુંલધુન ભાટ ે વતત વક્રીમ લેફવાઈટ 

‘રેક્ક્સકોન’ http://www.gujaratilexicon.com/ebooks/  ય ણ ભાયા 

http://govindmaru.wordpress.com/e-books/
http://aksharnaad.com/downloads
http://www.gujaratilexicon.com/ebooks/
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‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખની તભાભ ‘ઈ.ફ ક્સ’ ભ ઔલાભાું આલી છ.ે વો લાચઔ 
ફન્ધ ને ત્માુંથી તે ડાઉનરડ ઔયી રેલા લીનન્તી છ.ે ગણા નલા ળીકેરાને 
ઔે લમસ્ઔને ઈ.ફ ઔ ડાઉનરડના લીધીની પાલટ નથી; તેલા લાચઔભીત્ર, 

ભને govindmaru@yahoo.co.in ય, તાનાું નાભ–વયનાભા વાથે ભેર 
રકળે ત વપે્રભ ઈ.ફ ક્વ ભઔરી આીળ. 

ભણી ભારુ 
●‘ઈ.ફ ઔ’ પ્રઔાળઔ● 

405, વયખભ એાટભુેન્ટ,  
ઔૃી મ નીલવીટી વાભે, નલવાયી. 
સ્ટ : એરુ એ. વી. – 396 450  
વેરપન : 95 37 88 00 66 

ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 

 

♦ 

 

  

mailto:govindmaru@yahoo.co.in
mailto:govindmaru@yahoo.co.in
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Index 

અન ક્રભણીઔા 

‘રેકન ું ળીુઔ’ ઔૉરભભાું આની વુંદખીના રેક ય ક્રીઔ ઔયતાું જ ત ે

રેકન ું ાન ું ક રળે. એ જ પ્રભાણે દયેઔ રેકના અન્તે રકલાભાું આલરે 
‘અન ક્રભણીઔા’ ળબ્દ ય ક્રીઔ ઔયતાું જ આ અન ક્રભણીઔા ક રળે. આ વ લીધાન 
રાબ રેલા લાચઔને લીનન્તી છ.ે 

 

ક્રભ રેખન ું શીષષક ાન 
ક્રભાુંક 

01 માદ યાક ઔે ત ું ખયીફ છે : જીલતયન નીચડ 13 
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01 

માદ યાક ઔે ત ું ખયીફ છ ે: જીલતયન નીચડ 

(યણજીત વીંશ વશેખરની એઔ અુંગ્રેજી લાતાુને આધાયે આળા લીયેન્દે્ર 
‘બ ભી ત્ર’ના વપ્ટમે્ફય, 2010ના અુંઔભાું ‘જીલતયનો નીચોડ’ ળીુઔ ધયાલતી એઔ લાતાુ 

પ્રવીદ્ધ ઔયી. ‘વન્ડ–ેઈ.ભશેપીર’ના પ્રણેતા શ્રી. ઉત્તભ ખજ્જયે જ ન–14, 2015ના 324ભાું 

અુંઔભાું એ લાતાુ દેળલીદેળના શજાય લાચઔ તયપ યલાના ઔયી. એ લાચઔભાુંના આઠ 
ભીત્રએ આ રકનાયને બરાભણ ઔયી; ‘આય.લામ.ી.’ની લીસ્તૃત ચચાુ આની રઔપ્રીમ 

ઔૉરભભાું જરુયથી ઔયળ. એ ફધી લાત નલી ેઢીના ભીત્રને ઉમખી થામ એભ છ.ે’ અશીં 

‘જીલતયનો નીચોડ’ લાતાુન વાયાુંળ યજ  ઔમો છ.ે) 
 
વો પ્રથભ પન શ્રી. યાજને્દ્ર ઔણીઔન આવ્મ; ‘વન્ડ–ેઈ.ભશેપીર’ની લાતાુભાું 

વ ચલામેરા ‘આય. લામ. ી.(RYP)’ ની લીસ્તૃત ચચાુ આની ઔૉરભભાું ઉાડ ત લાચઔને 

જરુય ખભળે. ત્માય છી એ જ વ ચન અન્મ વાત લાચઔ તયપથી આવ્મ ું. ‘જીલતયનો 
નીચોડ’ લાતાુના વજઔુ આળાફશેન લરવાડભાું યશે છ.ે (પન : 02632–251719, વેરપન : 

94285 41137) ભેં એભની વાથે લાત ઔયીને લાતાુન ફધાઠ ચચુલાની અન ભતી ભાુંખી ત 

એભણે તયત વમ્ભતી આી દીધી. લાતાુન વાયાુંળ આ પ્રભાણે છ ે: 
 
‘ડૉ. પ્રઔાળ વીંશ ઔ ટ મ્ફીજન, ભીત્ર અને વખાુંસ્નેશીભાું ઉંચ આદય ધયાલતા 

શતા. ડૉક્ટયવાશેફ 75 લુ  યાું ઔયીને 76ભાું લુભાું પ્રલેળી યહ્ા શતા. વોએ આ પ્રવુંખ 

માદખાય ફની યશે એ યીતે ઉજલલાન ું નક્કી ઔમ ું. ોત્ર આઔાળ અને એની ત્ની રુચીએ 

દાદાજી ભાટ ેઔુંઈઔ અનકી બેટ રાલલાની જલાફદાયી સ્લીઔાયી. તે એઔ ખીફ્ટ ળૉભાું 
ખમા. દ ઔાનદાય શવભ ક અને ગ્રાશઔની લાત તયત વભજી રે એલ શત. એણે એઔ એઔથી 

ચડીમાતી ેન ફતાલલા ભાુંડી. રુચીએ જોમ ું ઔે ઔઈ ેનથી લધ  વારુું  રકામ છ ેએ જોલા ભાટ ે

યપ યેય ય રકતી લકતે આઔાળ આય.લામ.ી. રકત શત. ફન્નેએ ક્રૉવની એઔ ેન 
અને વ ન્દય પટફ્રેભ વન્દ ઔમાું. રુચીન ું વ ચન શત ું : ‘ફ્રેભભાું દાદાજીન પટ ભ ઔાલીને નીચે 

75ન આુંઔડ રકાલીએ.’ 
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આઔાળે દ ઔાનદાયને ઔહ્ ું; ‘શા, ણ ફ્રેભભાું વોથી ઉય આય.લામ.ી. અક્ષય 

વનેયી યુંખભાું રકજો અને શા, આ ેન ય ણ RYP રકજો.’  
 
યસ્તાભાું રુચીએ  છ્ ું, ‘આઔાળ, આ RYP અક્ષયન અથુ ળ છ ે?’ આઔાળ ે

ભાથ ું કુંજલાતા ઔહ્ ું, ‘રુચી, વાચ ું ઔશ ું  ત એની ાછન ું યશસ્મ ભને ણ કફય નથી. 

દાદાજીએ એભનાું ફધાું  સ્તઔનાું શેરે ાને RYP રખ્મ ું છ.ે પ્ા ણ ઔશેતા શતા ઔે, આ 

અક્ષય ાછન બેદ ળ છ ેએ દાદાજીએ શજી વ ધી ઔઈને ઔહ્ ું નથી.’  ડૉક્ટયવાશેફની 
લુખાુંઠની ાટી ફયાફય જાભી શતી ત્માયે ભઔ જોઈને રુચીએ ધડાઔ ઔમો : ‘શલે દાદાજી 

આણને એભના જીલન લીળે, એભના અન બલ લીળે થડી લાત ઔયળે અને વાથે વાથે RYP 
અક્ષય વાથે એભન ળ વમ્ફન્ધ છ ેએની લાત ણ ઔયળે.’ પ્રઔાળ વીંશના ચશેયા ય એઔ 
બય ય અને અથુવબય જીન્દખી જીવ્માન વન્ત છરઔાત શત. ઔુંઈઔ વુંઔચ વાથે એભણે 

ળરુઆત ઔયી :  
 
‘આજ ેજીન્દખીભાું જ ેભ ઔાભ ય શોંચ્મ છ ું એન ું ભટા બાખન ું શ્રેમ આ RYP 

અક્ષયને આી ળઔામ. બાયત–ાઔીસ્તાનના રશીમા બાખરા ડ્યા ત્માયે અભાયે ફધ ું 

છડીને બાખલ ું ડ્ય ું. નીયાશ્રીતની છાલણીભાું દીલવ ખ જાયલા ડ્યા. પક્ત ીતાજીની 

ધીયજને વશાયે જ અભે ટઔી ખમા. આ પ્રવુંખે એભને માદ ઔયીને શ ું નભન ઔરુું  છ ું.’ દાદાજીન ું 
ખ ું રુુંધાઈ ખમ ું. રુચી દડીને ાણીન ગ્રાવ રઈ આલી. 

 
‘જભે તેભ ઔયતાું અભે નલા લાતાલયણભાું ખઠલામાું ત કયાું; યન્ત  શ ું  ફયાફય 

વભજત શત ઔે ીતાજી ય અવહ્ ફજો આલી ડ્ય છ.ે ત્રણ ત્રણ વન્તાનને બણાલલાું–

ખણાલલાું વશેર ું નશત ું. તે શમ્ભેળાું શવતાું શવતાું ભાને ઔશેતા : ‘આજ ેબરે ભ વીફત 
લેઠલી ડ;ે ણ ઔારે આણા છઔયા શીયાની ભાપઔ ઝઔી ઉઠળે.’ 

 
‘ભને અભૃતવયની ભેડીઔર ઔૉરેજભાું ઍડ્ભીળન ભળ્ ું. ભેં યાતદીલવ જોમા લખય 

વકત ભશેનત ઔયલા ભાુંડી. ભીત્ર શૉટરેભાું જભલા ઔે આઈસ્ક્રીભ કાલા ફશાય જતા શમ ઔે 

વીનેભાની ભજા ભાણલાના શમ ત્માયે, શ ું  વતત ભાયા ભનને વભજાલત ઔે, ‘તને આ ફધ ું ન 

ામ’ – ‘યીભેમ્ફય મ  આય  અય’ (Remember You Are Poor). ભવેન ું ફેસ્લાદ 
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બજન કાઈકાઈને ઔુંટાેરા અને થાઔેરા ભાયા ભનને શ ું  ઔાખ ય RYP રકીરકીને 
વભજાલત. શ ું  લીચાયત ઔે ીતાના અથાઔ યીશ્રભથી ઔભામેરી એઔ ાઈ ણ વ્મથુ 

કચુલાન ભને અધીઔાય નથી. એલા વુંજોખભાું ભનને વભજાલલાન ું અગરુું  જરુય શત ું, ણ 

અળક્મ ત નશત ું.’ 
 
વો આભન્ત્રીત પ્રવુંળાબયી નજયે પ્રઔાળ વીંશ વાભે જોઈ યહ્ા શતા અને એભન 

એઔ એઔ ળબ્દ ધ્માનથી વાુંબી યહ્ા શતા.  
 
‘ડૉક્ટય થમા છી બરે ભેં ભાયી તાની શૉસ્ીટર ફનાલી અને ક ફ ખ્માતી 

ભેલી; ણ ેરા RYPને શ ું  એઔ દીલવ ભાટ ેણ બ લ્મ નશીં. એ અક્ષયએ જ ભને નમ્ર, 
દમા  અને વુંલેદનળીર ફનાવ્મ અને ભાયા વાથી અને દદીએ આ અક્ષયને ઔાયણે જ 
ભને અઢઔ પ્રેભ આપ્મ. એભણે જ શમ્ભેળાું ભને ભાયાું ભ  વાથે જોડરે યાખ્મ છ.ે શ ું  ત 

ભાન ું છ ું ઔે આ અક્ષય જાણે ભાયા જીવતયનો નીચોડ છ.ે’  
પ્રઔાળ વીંશે તાની લાત  યી ઔયી ત્માયે ત્માું ફેઠરેા ફધાું સ્તબ્ધ થઈ ખમાું 

શતાું. આઔાળ અને રુચીએ દાદાજીને ખે રાખીને એભના શાથભાું ેન અને પટફ્રેભ ભ ક્માું, 

ત્માયે ડૉક્ટયવાશેફ બાલલીબય થઈ ખમા. એભની આુંખી ભભતા લુઔ RYP અક્ષયને 
એઔ એઔ ઔયીને સ્ળી યશી શતી. 

 
આળાફશેનની આ લાતાુ લાુંચીને ઔેટરાઔ લીચાયલન્ત લાચઔને એઔ વયક 

લીચાય આવ્મ ઔે આ RYPન જાદ  આણી ‘ભાણવ નાભે ક્ષીતીજ’ ઔૉરભના મ લાલાચઔ 

વ ધી શોંચલ જોઈએ. 
 
અભાયા  ષ્ટી વમ્પ્રદામભાું દીનતાન ું ભશત્ત્લ છ.ે પ્રત્મેઔ ભાણવે નમ્રતા અને દીનતા 

ધાયણ ઔયીને જીલલ ું જોઈએ. અશુંઔાયભ ક્ત લતુનન  યાલ દીનતાભાુંથી પ્રાપ્ત થામ છ.ે 

ીતાજી ાવે  ષ્ઔ ૈવા શમ ઔે ન શમ... જ ેઅઢાય લુન દીઔય સ્લમું ઔભાત નથી એ ત 
ખયીફ જ છ.ે ચાવ રાકની ઔાય શાુંઔલાન અધીઔાય એને ક્માુંથી ભે ? ઔઈ ધનીઔ 

ભાણવન દીઔય પ ટાથ ય વ તેરા ખયીફ ભાણવને ઔચડી નાુંકે તેન ું ઔાયણ, ‘શ ું  ખયીફ છ ું’ 

એ શઔીઔત બ રી જલાઈ છ ેતે વીલામ ફીજ ું ઔમ ું શઈ ળઔે ? RYP વ ત્ર ત પ્રત્મેઔ ભાણવ ે
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ભાદીમ ું ફનાલીને ખે રટઔાલલા જલે ું છ.ે ઔઈ ણ ભાણવ તાને ખયીફ વભજીને 

ઔયઔવયથી જીલે ત ઔઈની ાવે શાથ રાુંફ ઔયલાન લકત ન આલે. યાજને્દ્ર ઔણીઔ  છ ેછ ે
: ‘ઔૉરેજભાું અભ્માવ ઔયલા રન ઔે સ્ઔૉરયળી ભાુંખતાું છઔયા–છઔયી, ીતાજીની 

લાીઔ આલઔ દવ શજાય ઔે ફાય શજાય દળાુલે છ;ે યન્ત  જ્માયે તેભને સ્ઔૉરયળીના રુીમા 

આલા ફરાલલાભાું આલે છ,ે ત્માયે તેભના શાથભાું ુંદય શજાયન ત સ્ભાટ ુપન શમ છ ે!’  
 
આજ ે ત ખયીફ ભાણવને ણ તાને ખયીફ ખણાલાભાું ળયભ આલે છ,ે 

ધનલાનની ત લાત જ ક્માું ઔયલી ? ભટી શૉસ્ીટર ધયાલતા ડૉક્ટય વાશેફ RYPને ઔાયણે 
રઔભાું અને દદીભાું રઔપ્રીમ ફન્મા. ઔેટર ભશાન ભેવેજ છ,ે આ નાનઔડી લાતાુભાું ! 
કયેકય શ્રી. ઉત્તભ ખજ્જય, શ્રી. ખલીન્દ ભારુ, આળાફશેન અને અન્મ ગણા ભીત્ર 

પ્રેયણાદામઔ લાતન વભાજભાું પેરાલ ઔયીને વભાજની ક ફ ભટી વેલા ઔયી યહ્ા છ.ે 

યીલાયના લડીર, ચાશે તે ધનીઔ શમ ઔે ખયીફ શમ, તાનાું વન્તાનને વુંસ્ઔાય આે 

અને લાયવાભાું RYPન ભન્ત્ર આે ત જીન્દખીભાું ઔદી દ :ક–દદુન અન બલ ન ઔયલ ડ.ે 

આભીન. 

ભેગધન  

એઔ વન્તે ચાય ધાભની માત્રાને આ યીતે યજ  ઔયી છ ે: 

1. ફધાુંને યાજી ઔયીને યાજી થામ, તે શેરા ધાભની માત્રા. 

2. જીલનભાુંથી જઔ અને ઝગડ ઔાઢી નાકે, તે ફીજા ધાભની માત્રા. 

3. ઉષ્ભાબમ ું જીલન જીલે અને દમા  સ્લબાલ યાકે, તે ત્રીજા ધાભની માત્રા. 

4. જરુય  યત ું અને શીત, ભીત અને ઔલ્માણઔાયી ફરે, તે ચથા ધાભની માત્રા. 

–‘જીલનખીતા’ભાુંથી વાબાય.. 

અનુક્રમણીકા 
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02 

ઔઈના ખેયલતુન અુંખ ે                                                
આણે ળા ભાટ ેદ :કી થલાન ું ? 

એક ુત્રલધુની લેદના દળાાલતો ત્ર આજ ે ચચાા ભાટ ે યજુ કરું  છુું. વાવુજીની 

રાુંફી ભાુંદગી દયભીમાન તી, નણુંદ, વગાું–વમ્ફન્ધી તયપથી જ ે ગેયલતાનો થમાું તેની 

દદાનાક લાતો વુંબાવ્મા છી એભણે પ્રશ્ન યજુ કમો : ‘આ ફધાુંને વશન ઔયલાની ભાયે ળી 
જરુય ? ફે ભશીનાની યજા રઈને વાવ ની વેલાભાું યશી; યન્ત  ઔદયના ફે ળબ્દ વાુંબલાના 

દ ય યહ્ા; શ ું  વાવ ન ું ધ્માન નથી યાકતી, એલી અપલા વો પેરાલતાું યશે છ ે!’ એભણે પ્રથભ 

ોતાની કયભકથા રખી ભોકરાલી. ત્માય છી એક કરાકનો વભમ ભાુંગીને ભને ભલા ભાટ ે
આવ્માું. રાુંફી ચચાાને અન્તે ભેં એભને વભજાવ્મુું : ‘ઔઈના ખેયલતુન અુંખે આણે ળા ભાટ ે

દ :કી થલાન ું ? એભની ઉેક્ષા ઔયલાન ું ળીકી જા...’ 
 
લેઈન ડામય અભેયીઔાના ખ્માતનાભ રેકઔ અને ભટીલેળનર સ્ીઔય શતા. એઔ 

લાય તાના પ્રલચનભાું એભણે ભજાઔભાું ઔશેર ું : ‘જ ેફધા રઔ તભને વતાલે છ,ે તભાયી 
નીન્દા–ટીઔા ઔયે છ,ે એ ફધાુંને ઔડીને ભાયી વાભે શાજય ઔય. શ ું  એભન ું ‘ઔાઉન્વેરીંખ’ 

ઔયીળ અને તભાયાું ફધાું દ :ક–દદુ ખામફ થઈ જળે !’ એભન ું એઔ ક્લટળેન જખભળશ ય છ ે

અને લાયમ્લાય ટાુંઔલાભાું આલે છ;ે ‘રઔ તભાયી વાથે ઔઈ યીતે લતે છ ેએ એભન ું ઔભુ છ ેઅને 
તભે એભન ઔઈ યીતે પ્રતીબાલ આ છ એ તભારુું  !’ એભણ ેએઔ પ્રલચનભાું એલ ું ણ 

ઔશેર ું; ‘જ્માયે તભે અન્મન ન્મામ તલા ફેવ છ ત્માયે, અન્મને નશીં; તાને જ 

વ્માખ્મામીત ઔય છ !’ 
 
ચાીવ લુની ઉમ્ભય ધયાલતી એઔ  ત્રલધ એ તાની ખમ્બીય પયીમાદ યજ  

ઔયી તેના વન્દબે લેઈન ડામયન ું સ્ભયણ થઈ આવ્મ ું. એ વન્નાયીએ રકેરા ત્રન વાયાુંળ 

આજની ચચાુને આખ લધાયલા ભાટ ે ટાુંઔ ું છ ું. ‘ભાયી વાવ ની ઉમ્ભય ુંચતેય લુ છ.ે શ ું 

ઔૉરેજભાું રેક્ચયય તયીઔે વેલા આ ું છ ું. લમવશજ ભાુંદખીને ઔાયણે વાવ ને શૉસ્ીટરભાું 
યાકલા ડ્યાું. શ ું  ઔૉરેજભાુંથી ફે ભશીનાની યજા રઈને વાવ ની વાયલાયભાું વ્મસ્ત છ ું. 
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યીલાયના વભ્મન વટ ુ ભત નથી. તી લઔીરાતભાુંથી ઉંચા નથી આલતા. નણુંદ 

લડદયાથી ફે દીલવ ભાટ ેભશેભાનની જભે આલી અને ચારી ખઈ. એ શતી ત્માયે ભાયે એઔને 
ફદરે ફે જણની વેલાભાું યશેલ ું ડ્ય ું. શ ું  ઔાભ ઔયલાથી થાઔતી નથી; યન્ત  જળને ફદરે 

જ તીમાું ભે તેન થાઔ રાખે છ.ે નણુંદ ભન્દીયે ખઈ ત્માયે વોની વાભે ભાયી બાયે લખલણી 

ઔયી. ભાયી ઈષ્માુ–અદેકાઈથી ીડાતાું વખાું–વમ્ફન્ધી ણ ભને બાુંડલાની એઔ ણ તઔ 
છડતાું નથી. ભાયે જીલલ ું ઔઈ યીતે ?’  

 
ભેં એભને ઈ.ભેરથી લેઈન ડામયને ટાુંઔીને રાુંફ જલાફ ભઔલ્મ. યન્ત  વન્ત 

ન થલાથી તે રુફરુ ભલા આલીને શૈમાુંલયા ઠારલી ખમાું અને પ્રતીબાલ દાકલલા 

ભાટને શ્રેષ્ઠ ઉામ વભજીને લીદામ થમાું. એભન વોથી ભશત્ત્લન પ્રશ્ન આ શત : ‘જભેન ું ભેં 
ઔુંઈ જ ફખાડ્ય ું નથી, જભેની વાથે ભાયે ઔઈ લેયઝેય નથી, તેલાું વખાું–વમ્ફન્ધી ણ આ 

તઔ ઝડી રઈને ભાયી લખલણી ઔયતાું પયે છ.ે ‘શ ું  વાવ ન ું ધ્માન નથી યાકતી, દીર દઈન ે

વેલા નથી ઔયતી, લૃદ્ધ વાવ ને કાટરે વ લડાલી ભ ઔી છ,ે વયક ું કાલાન ું ણ આતી નથી, 
લખેયે... લખેયે... ભાયી ાછ એલી એલી લાત ચારે છ ે ઔે એ ફધ ું વાુંબીને શ ું  ખાુંડી થઈ 

જઈળ એલ ું રાખે છ ે!’ 
 
 ત્રલધ ન આ અન બલ ઔઈ નલી લાત નથી. આણે વો વભાજની આ પ્રીમ 

કાવીમતથી યીચીત છીએ. વખાું–વમ્ફન્ધીને જ ેળ  ઉડ્ય ું છ ેતેનાું ભ  ઔાયણ આ 
ફધાું છ ે:  

 
–એ ફશેન એભ.વી.એ., એભ.પીર.ની ડીગ્રી ધયાલે છ ે અને ઔૉરેજભાું ભશીને 

ચાીવ શજાયન ખાય ભેલે છ.ે 
 
–એભન દીઔય ફાય વામન્વની યીક્ષા ાવ ઔયીને ખલનુભેન્ટ ભેડીઔર ઔૉરેજભાું 

એભ.ફી.ફી.એવ.ન અભ્માવ ઔયે છ.ે 
 
–જ્ઞાતીભાું ઔઈ ઔામુક્રભ શમ ત્માયે તે છટાદાય પ્રલચન આે છ.ે 
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–પ્રતીબાળાી વ્મક્તીત્લ ધયાલે છ.ે 
 
‘ભેં વખાું–વમ્ફન્ધીન ું ઔુંઈ ફખાડ્ય ું નથી; છતાું વો ઔેભ ભાયી ાછ ડી ખમાું 

છ ે?’ એ પ્રશ્નન ઉત્તય  ત્રલધ ને ભી ખમ. આણે વોએ આ લાત વભજી રેલાની જરુય છ.ે 
જભેણે ઔઈ નોંધાત્ર વીદ્ધી ભેલી છ,ે જનેાું વન્તાન તેજસ્લી છ,ે જે પ્રવન્ન યીલાય 

ધયાલે છ,ે જભેની ાવે ભનખભત ું ઔાભ છ,ે એભણે ેરા દ :કી જીલન ું ઔુંઈ નથી ફખાડ્ય ું એભ 

ઔેલી યીતે ભાની ળઔામ ? જભેને ગયભાું ત્નીન ું વ ક નથી, દીઔય, લશ  ઔજીમાકય છ,ે 
જીન્દખી ઔુંટઔભમ અને તણાલગ્રસ્ત છ,ે એભને ભાટ ેઆલી  ત્રલધ  આત્ભલુંચનાન ું અને 

નીન્દા–ટીઔા ઔયીને જાતને આશ્વાવન આલા ભાટને ું વાધન ફની જામ છ.ે 
 
‘અન્મનાું લતુન–વ્મલશાય ભને વભજાતાું નથી’ એલી પયીમાદ ઔયનાયા 

એઔરદઔર નથી, અવુંખ્મ ભાણવ છ.ે ઔઈના લતુન ય આણ ઔાફ  નથી; આણે ત 
આણાું વુંલેખ ય અુંઔ ળ યાકલાન છ.ે વાભેના ભાણવન ું લતુન આલ ું ઔેભ છ ે? એલા પ્રશ્ન 

ઉદ્બલે ત્માયે એ અનીચ્છનીમ લતુનને જોલાન દૃષ્ટીઔણ ફદર. એ પ્રઔાયના લતુનનાું ભ  

તાવ ત તભને વાભેની વ્મક્તી ગૃણાને નશીં; દમા અને વશાન બ તીને ાત્ર જણાળે. ઔઈના 
ખેયલતુનથી દ :કી થલાન અથુ એ છ ેઔે એભના અયાધની વજા આણે તાને આી યહ્ાું 

છીએ. આલા વભમે લીનમ્રતા જાલી યાકીએ, પ્રતીબાલ દાકલલાથી દ ય યશીએ અને ભનની 

ળાન્તી ફયઔયાય યાકીએ. અન્મન ું ખેયલતુન એભની અવરાભતીની રાખણીભાુંથી જન્ભેર ું શમ 
છ.ે તાની આત્તી ભાટ ે ફીજાું ફધાું જલાફદાય છ ે એ પ્રઔાયની લીચાયધાયા એભને 

આક્ષે ઔયલા તયપ દયી જામ છ.ે  ત્રલધ ને જલનાયા ણ આ ગ્રુંથીન બખ ફનેરા 

શમ છ.ે એભને પ્રેભ તથા વશાન બ તી વાથે જોલા વભજલાની જરુય છ.ે આણા લીયધીને 
ધીક્કાયલા એ વભસ્માન ઉઔેર નથી. ઔઈના ખેયલતુનથી દ :કી થલાન વીરવીર ચાર  થળે, 

ત ઔદી અટઔલાન ું નાભ નશીં રે. દ :કી થલાભાું ઔે ઉશ્ઔેયાઈ જલાભાું જભ ેંધ ડલાન બમ 

છ.ે ભેં એ ફશેનને વપતા લુઔ વભજાવ્મ ું : ‘નણુંદ ઔે વખાું–વમ્ફન્ધીની લાત વાુંબીને 
તભે દ :કી થઈ જળ ઔે નઔયી છડલાન લીચાય ઔયલા ભાુંડળ, ત એભને એલ ું રાખલા 

ભાુંડળે ઔે તભાયાું ફધાું વ ક–દ :કન ું યીભટ ઔુંટરર એભના શાથભાું છ ે! તે તાન ું ખેયલતુન 

લણથુંભ્મ ું ચાર  યાકળે અને તભાયી તઔરીપન ઔદી અુંત નશીં આલે.’ 
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‘એઔ જાણીતી ઉક્તી છ,ે ‘આણે આણાું લતુન–વ્મલશાય થઔી ફધાુંને ક ળ 

યાકી ળઔીએ નશીં.’ રાક ઔળીળ ઔય તમે જે દ બાલાના છ ે તે દ બાળે જ. એભન ે
દ બાલા દ અને એભના લતુન–વ્મલશાયને નજયઅુંદાજ ઔયીને ભસ્તીથી જીલલાન ું ચાર  યાક.’ 

એ ફશેનને વોથી લધ  ભ ુંઝલનાય પ્રશ્ન આ શત; ‘ચયે ને ચોટ ેભાય જ લાુંઔ ઔાઢનાયાને શ ું  

જલાફ ન આ ું અને ભોન જાલ ું ત શ ું  જ દીત છ ું એલ ું રઔ ભાની રેળે તેન ું ળ ું ? શ ું  
ખ નેખાય ન શઉં ત ણ ભાયે ચ  ળા ભાટ ેયશેલાન ું ?’ તભાભ તત્લચીન્તઔ એઔ લાત ઔયે છ ે

ઔે, પ્રતીબાલ આલાથી લાત અટઔલાની નથી. ભીત્રને ક રાવાની જરુય નથી અને દ શ્ભનએ 

ભનાલલાની જરુય નથી. ત છી નીયથુઔ ઉજુા લેડપલાની ળી જરુય છ ે ? ફધ ું સ્થીતપ્રજ્ઞ 
બાલથી વાુંબ. તભે જ ેવાુંબ છ, ભીત્ર અને ળ બેચ્છઔ તભને જ ેફાતભી આે છ,ે તે 

ણ  યે યી વાચી શલાન વુંબલ નથી.  

‘અશીંન ું ત્માું અને ત્માુંન ું અશીં’ ઔયનાયાની આકી જભાતને કી રઈએ 
ત ઉચાટ અને અજ ુંાથી ફચી ળઔામ. 

અભાયી ઔાઉન્વેરીંખ ભાટનેી ભ રાઔાતને ખમા અઠલાડીમે ત્રણ ભશીના  યા થમા. 
એ ફશેનન શભણાું જ ભેવેજ આવ્મ, ‘ત્રણ ભશીનાભાું ગણું ફદરાઈ ખમ ું છ.ે શલે ફાહ્ 

વુંજોખ ભને વ્મથીત નથી ઔયી ળઔતા. શ ું  સ્લસ્થ યશી ળઔ ું છ ું.’ ભેં જલાફભાું એભને ઔહ્ ું, ‘ઔુંઈ 

જ ફદરામ ું નથી. વુંજોખ ણ એલા ને એલા જ છ.ે ભાત્ર તભે ફદરામાું છ; તેથી તભે વ કી 
અને સ્લસ્થ યશી ળઔ છ. તભાયી આનન્દની આ અલસ્થા ઔામભ ટઔે એ ભાટ ેભાયી ળ બેચ્છા 

છ ેઅને ભાયી ળ બેચ્છા પલાન આધાય સ્લમું તભાયાું લતુન–વ્મલશાય ય છ ે!’ 

●●● 
 

ભેગધન  

પ્રળુંવાના ફે ફર એ વાભાજીઔ લશેલાયન ું એઔ ઉત્તભ વાધન છ.ે વાચા દીરની 
ઔદય આણી લાતચીતભાું વ લણુ ભશયના જલેી ભ લ્મલાન નીલડતી શમ છ.ે યન્ત  તેના 

દ રુમખને ઔાયણે તેભ જ ઉમખના વભ ખા અબાલને યીણાભે; તે ચરણભાુંથી નાફ દ 

થતી જામ છ.ે પ્રળુંવા ઔયનાય અને તે ભેલનાય, ફન્નેની ળબા લધાયે તે પ્રળુંવા વાચી. ઔઈ 
એઔ ક્ષેત્રની નીષ્ણાત વ્મક્તી અભ ઔ ભન ષ્મની ઔદય ઔયે, ત્માયે એ અબીલાદનન ઉત્તભ પ્રઔાય 
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ફની યશે છ;ે ણ તે જલલ્લે જ જોલા ભે છ.ે ઔદય ઔયલાભાું મગ્મ વભમન ું ણ ભશત્ત્લ શમ 

છ.ે ઔઈએ વયવ બાણ ઔમ ું શમ, તભે સ્લાદીષ્ટ બજન ઔયાવ્મ ું શમ ઔે તભાય ઔાખ 
વ ન્દય યીતે ટાઈ ઔયી આપ્મ શમ, ત એની ઔદય ઔયલાભાું લકત ખ ભાલળ નશીં. પ્રળુંવાની 

આણી ભ ડી વાચલી વાચલીને લાયલાની છ.ે અને એ ણ માદ યાકલાન ું છ ે ઔે ઔઈ ણ 

ભાણવ એટર ફધ ભશાન ત નથી શત ઔે વાચી ઔદયના એઔ ફરની તેને ડી(ચડીભાું 
જોઈને અશીં જો ‘ન’ ળબ્દ શમ ત ઉભેયલ. લાક્મન આક અથુ જ ફદાઈ જામ છ ે!) શમ.  

  –જઔે ડને્ટન સ્ઔૉટ 

 

♦ 

અનુક્રમણીકા 
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03 

ઔમ્પટ ુઝન  ય થામ ત્માુંથી જીન્દખી ળરુ થામ છ ે

‘‘જીન્દગીભાું જભેણે નોંધાત્ર વીદ્ધી કે વપતા ભેલી છ ે એભણે વરાભતીનુું 
ક્ષેત્ર અતીક્રભીને જોખભો રેલાનુું સ્લીકામુું શોમ છ.ે આણાું યુંગફેયુંગી સ્લપ્નો વીદ્ધ થતાું થતાું 

ક્માયેક અડધી જીન્દગી ુયી થઈ જામ છ.ે વયકાયી નોકયી છોડીને સ્લતન્ત્ર વ્મલવામ ળર 

કયલાભાું વરાભતી જોખભામ છ;ે યન્તુ લીકાવની તકો લધે છ.ે અજાણ્મા વાશવભાું 

ઝુંરાલતી લખતે બમની રાગણી જન્ભે છ;ે યન્તુ બમને લળ થમા લગય આગ લધલાનો 

નીણામ રેલાભાું આલે તો વીદ્ધી અને વપતા આણને આલકાયલા તૈમાય ફેઠાું શોમ છ.ે અન્મ 
યાજ્મભાું ભેરા ઍડ્ભીળનને જતુું કયનાયા કેટરામે લીદ્યાથીઓ મળસ્લી કાયકીદી ગુભાલલા 

ભાટ ેઆજ ેસ્તામ છ.ે’’ 
 
‘ઔમ્પટ ુઝન  ય થામ ત્માુંથી જીન્દખી ળરુ થામ છ’ે એ પ્રેયઔ લીચાય નીએર 

ડનાલ્ડ લલ્સ્ચે આપ્મ અને ઔેટરામે મ લાભીત્રએ તેને અન વયીને તાની ઔાયઔીદીને ટચ 
ય શોંચાડી દીધી. ફાય વામન્વની યીક્ષા ાવ ઔયીને ઔૅનેડા ઉચ્ચ ળીક્ષણ ભેલલા 

જલાની તઔ એઔ તરુણીને પ્રાપ્ત થઈ... ભાતા–ીતા અને સ્લમું તરુણી વાભે લીઔટ વભસ્મા 

ઉબી થઈ. અશીંની ઔૉરેજભાું અભ્માવ ઔયીને ફી.ઈ., એભ.ઈ.ની ડીગ્રી ભેલી ળઔામ એભ છ,ે 
ત્માયે ઔૅનેડા જલાન ું જોકભ ળા ભાટ ે રેલ ું ? વોથી ભટ પ્રશ્ન એ શત ઔે ત્માુંની ઔૉરેજભાું 

ઍડ્જસ્ટ થઈ જલામ તેની ઔઈ ખૅયુંટી છ ે? ભટ ેઉાડ ે ઔૅનેડા શોંચી જઈએ અને છી 

નીષ્પતા ભે ત ? 
 
એલ જ એઔ ઔીસ્વ એભ.ફી.એ. થઈને વ યતની એઔ ઔૉરેજભાું વ્માખ્માતા તયીઔે 

વેલા આતી મ લતીન છ.ે મ લતીની ભમ્ભી છઔયી ભાટ ેવાય ભ યતીમ ળધી યશી છ.ે ળયત 

ળી છ ે? ‘અભાયે વ યતની ફશાય નથી જલ ું !’ મ લતીએ જણાવ્મ ું, ‘શ ું  ફધી યીતે મગ્મ એલ 

છઔય ભત શમ ત ખભે ત્માું જલા તૈમાય છ ું.’ અત્મુંત પ્રબાલળાી છઔયી ઔૅનેડાભાું 
અુંઔરને ત્માું યશીને ઔૉરેજન ું ળીક્ષણ ભેલલાની તઔ ઝડલા નથી ઈચ્છતી. મ લતીની ભમ્ભી 

દીઔયીને વ યતની વયશદ ુંખીને રગ્ન ઔયલાની છ ટ આલા તૈમાય નથી. ફૅન્ઔના 

ઑપીવયને ખ જયાતની ફશાય ભૅનેજય ફનલાની ઈચ્છા નથી. ઔાયણ ? ભાયે ભારુું  ળશેય નથી 
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છડલ ું ! ઔ ુંડાાભાું યશીને કેર કેરતા યશેલાભાું ળ ું ળ ું ખ ભાલલાન ું આલે છ ેતેન લીચાય થલ 

જોઈએ : 
 

(1) યીલતુનથી અને અજાણમાું સ્થીતી–વુંજોખથી ડયી જઈને ઔમ્પટ ુઝનને લખી 
યશેતાું ભાણવ તાના ભશત્તભ લીઔાવની તઔ ખ ભાલે છ.ે 

 
(2) ચાીવ, ચાવ ઔે વાઠભા લે વાચી યીસ્થીતીન ખ્માર ત આલે છ ે ઔે, ભેં 

પ્રાપ્ત થમેરી ઉત્તભ તઔને ખ ભાલી દીધી શતી; યન્ત  આ ળાણણ રાધે ત્માયે 
ક ફ ભડ ું થઈ ખમ ું શમ છ.ે 

 
(3) ઔાલ્નીઔ બમ અને અલીશ્વાવ (આત્ભલીશ્વાવન અબાલ) ન તન વુંબાલનાન 

સ્લીઔાય ઔયતાું યઔે છ;ે ઔાયણ ઔે ઔમ્પટ ુ ઝનભાું  યામેર ભાણવ તાની 
ક્ષભતાને  મગ્મ યીતે ભ રલી ળઔત નથી. 

 
(4) ‘ભને જ ેભળ્ ું છ ેતેનાથી ભને વુંત છ’ે એલી આત્ભલુંચના પ્રખતીને અલયધઔ 

ફને છ.ે લાસ્તલભાું, ઔમ્પટ ુ ઝનની ફશાય નીઔલાની અનીચ્છા આ પ્રઔાયની 
ફચાલ પ્રમ ક્તીને જન્ભ આે છ.ે 

 
(5) ‘ઔમ્પટ ુઝન’ભાું  યામેરા યશીને યભલાન વોથી ભટ ખેયરાબ એ છ ેઔે, આણે 

બાખે ઔમ્પટ ુ ઝનની ફશાય નીઔીને લીયર વીદ્ધી ભેલતા લીજતેાને 
લધાલતા યશેલાની પયજ ફજાલલાની આલે છ.ે આણે સ્લમું ત લીજતેા ફની 

ળઔતા નથી ! 
 
ભાણવ ‘ઔમ્પટ ુઝન’ છડીને ફશાય નીઔલાન ું ઔેભ વન્દ ઔયત નથી ? ભ ખ્મ 

ઔાયણ એઔ જ છ;ે અશીં તે તાને ભસ્ટ ઔમ્પટફેર ભશેવ વ ઔયે છ.ે તે તાની ભમાુદાની 
વીભા ફાુંધીને ફેવી જામ છ.ે ભાયે જ ેભેલલ ું શત ું તે ભેલી રીધ ું... શલે લધાયે ઔુંઈ જોઈત ું 

નથી... તાની ભશત્તભ વીભા ઔઈ છ ે તેન એભને ખ્માર શત નથી અને તેથી શ્રેષ્ઠને 

ાભલાથી લુંચીત યશી જામ છ.ે જઔે ઔેનપીલ્ડ નીષ્પ ઔે અધુવપ ભાણવના લતુનવ્મલશાય 



24                  આનન્દન ું આકાશ                                       http://govindmaru.wordpress.com 

 

અુંખે તાન ું અલરઔન નોંધતાું ઔશે છ ે : ‘ઔેટરાઔ ભાણવ તાની જીન્દખીભાું ભનલૈજ્ઞાનીઔ 

ઈભજનુ્વી બ્રેઔ દફાલેરી યાકીને જીન્દખીને આખ લધાયલાની ઔળીળ ઔયે છ.ે તે આખ 
ઔઈ યીતે લધી ળઔે ? તાના અુંખેની નઔાયાત્ભઔ ઈભેજ,  લાુન બલને ઔાયણે ેદા થમેરી 

ગ્રુંથી, તાની ળક્તી અુંખેની ખરત ધાયણા અને તે યચેર ‘ઔમ્પટ ુઝન’... આ ફધી 

બ્રેક્વ ભાણવની જીન્દખીને જઔડી યાકે છ.ે આ પ્રઔાયના ભાણવને તે યચેરા ‘ઔમ્પટ ુ
ઝન’ભાું ળાન્તી અને વરાભતીન અન બલ થામ છ.ે તે લીચાયે છ,ે ‘ઔમ્પટ ુઝન’ની ફશાય 

જઈને જોકભ ળા ભાટ ેરેલ ું ? જે જોકભ રેલાથી ડયે છ ેતે ઉંચાું રક્ષ્મ વાથે વપતાની 

દીળાભાું આખ લધલાન લીચાય વ ધ્ધાું ઔયી ળઔતા નથી. 
 

 ‘ઔમ્પટ ુઝન’ભાુંથી ફશાય નીઔલ ું એટરે ળ ું ? જઔે ઔેનપીલ્ડ ાવેથી વાુંબીએ 
: ‘1981ભાું શ ું  શેરી લાય રૉવ એન્જરેવ ખમ ત્માયે ભાયા નલા ફૉવ ભને ળટ ુકયીદલા ભને 

ઉંચા બાલની ળૉભાું રઈ ખમા. ત્માું એભણે ગણી લસ્ત  કયીદી અને ભને ણ ઔુંઈઔ ખભત ું 

શમ ત કયીદલા ઔહ્ ું. ભેં એઔ ળટ ુજોમ ું, તેની ઔીંભત 95 ડૉરવુ શતી. શ ું ક ફ ખબયાઈ 
ખમ; ઔાયણ ઔે શ ું  ભાયા ‘ઔમ્પટ ુઝન’ની ફશાય જઈ યહ્ શત. અત્માય વ ધી ભેં ત્રીવ–

ાુંત્રીવ ડૉરવુનાું ળટ ુજ શેમાું શતાું. ભને ઔદી ાુંત્રીવની ઉય – ‘ઔમ્પટ ુઝન’ની ફશાય– 

જલાન લીચાય જ નશત આવ્મ. યન્ત  એ દીલવે ભેં શીમ્ભત ઔયીને 95 ડૉરવુન ું ળટ ુ
કયીદી જ રીધ ું. થડા દીલવ છી ભેં એ ળટ ુશેરી લાય શેમ ું ત શ ું  આશ્ચમુભાું ડી ખમ. 

ળ ું એન ું પીટીંખ શત ું ! એ ળટ ુક ફ આઔુઔ અને બવ્મ રાખત ું શત ું. 95 ડૉરવુન ું ળટ ુશેયીને 

ભને ક ફ વારુું  રાગ્મ ું. ત્માય છી ત ભેં ફીજ ું એલ ું જ ળટ ુકયીદ્ય  અને શલે એલી સ્થીતીએ 
શોંચ્મ છ ું ઔે ભને એ ક્લૉરીટીથી ઉતયતાું શમ એલાું ળટ ુકયીદલાન ું ઔે શેયલાન ું ખભત ું 

નથી. શ ું  ભાયા ‘ઔમ્પટ ુઝન’ની ફશાય નીઔી ચ ક્મ શત.’ 
 

  ‘ધ લન ભીનીટ ભીલ્મનેય’  સ્તઔના વશરેકઔ યફટ ુએરન રકે છ ે: ‘તભારુું  જ ે

શ્રેષ્ઠ છ ેઅને તભે જ ેભેલલા ઈચ્છ છ એ ફધ ું જ તભાયા ‘ઔમ્પટ ુઝન’ની ફશાય ડરે ું છ.ે 
ઔમ્પટ ુઝન ઔઈ ણ ભાણવ ભાટ ેએઔ સ્લયચીત જરે છ ેઅને તેભાું તે ઔેદી ફનીને ડી યશે 

છ.ે ભાણવ જ્માું વ ધી આ જરેભાુંથી ફશાય ન નીઔી ળઔે ત્માું વ ધી અવાધાયણ વીદ્ધી 

ભેલલાન શક્કદાય ફનત નથી. 
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‘ઔમ્પટ ુઝન’ભાુંથી ફશાય નીઔલા આ છ ટીપ્વને ધ્માનભાું યાક : 
 

(1) જોકભી નીણુમ રઈને ભ કુ ફનલાની તૈમાયી યાક. 
(2) જ્માયે તભે ઔુંઈ ણ નલ ું ઔય છ ત્માયે નીષ્પતા ભલાથી લીળે કયાફ ઔુંઈ 

ફનલાન ું નથી ને ? તે જાણી યાક. 
(3) તભાયા બમન વાભન ઔય. 
(4) જોકભ રેતી લકતે નીયાન્તની રાખણી અન બલ. 
(5) જીન્દખીના ભશાનતભ ાઠ જોકભ રઈને તથા ‘ઔમ્પટ ુ ઝન’ની ફશાય જઈને 

ળીકી ળઔામ છ.ે 
(6) અજ્ઞાતન આનન્દ ભાણ. 

 
ઔમ્પટ ુઝનની ફશાય ઔ દઔ ભાયતી લકતે ખણતયી લુઔનાું જોકભ રેલાનાું છ ેતે 

શમ્ભેળાું માદ યશે. 
 

●●● 
 

ભેગધન  
 

તભે ભૃત્મ થી ડય છ 
અને 

જીન્દખી જીલલાથી 
ણ ડય છ ! 
શમાત યશેલાન 

આ તે 
ઔેલ અબીખભ !! 

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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04 

આલાથી આનન્દ ભે છ;ે ભેલલાથી નશીં... 

‘લૅનકુલય(કૅનેડા)ની મુનીલવીટી ઑપ બ્રીટીળ કોરમ્ફીમાભાું એરીઝાફેથ દુન દ્વાયા 
એક વુંળોધન શાથ ધયામુું. તેભાું એલુું જાણલા ભળ્ુું કે ોતાને ભાટ ે ૈવા ખચાલાને ફદરે, 

ફીજાઓ ભાટ ે ધન લાયલાથી લધુ આનન્દ ભે છ.ે વાચો આનન્દ આલાભાું આલે છ;ે 

ભેલલાભાું નશીં. એ નીષ્કા શ્ચીભના વુંળોધનોભાુંથી અને બાયતના ધભાળાસ્ત્રોભાુંથી નીયન્તય 
પ્રાપ્ત થતો યહ્યો છ.ે વભાજની યીતીનીતીઓનુું ધાયદાય અલરોકન કયલાથી જણાઈ આલળે 

કે, વાધાયણ આથીક સ્થીતી ધયાલતા ભાણવો ણ લાય–તશેલાયે નાનીભોટી યકભનુું દાન 

આપ્મા કયે છ.ે ફીજાને આનાયાઓ ુણ્મ કભાલા ભાટ ેનશીં; નીજાનન્દ ભાટ ેચૅયીટી કયે એ 
નીષ્કા ણ ધ્માનભાું રેલો ઘટ.ે’ 

 
વીત્તેય લુની ઉમ્ભયના એઔ લયીષ્ઠ નાખયીઔ ખ જયાત ક્લીનની એ. વી. ચૅય 

ઔાયના ઔમ્ાટભુેન્ટભાું ભાયી ફાજ ની વીટ ય ફેઠા શતા. વભમ વાય ઔયલા એભણે લાત ળરુ 

ઔયી, ‘શ ું   નભ બયલા આણુંદ થઈને ડાઔય જઈ યહ્ છ ું. ફાલીવ લુન શત ત્માયથી આ 
વ્રત સ્લીઔામ ું છ.ે તભે ણ ડાઔય દળુન ઔયલા જઈ યહ્ા છ?’ એભણે ભને  છ્ ું. ભેં ભાય 

યીચમ આીને ઔહ્ ું, ‘શ ું ‘આનન્દની કજ’ લીમ ય પ્રલચન આલા જઈ યહ્ છ ું.’ જ્ઞાન 
અને અન બલથી વભૃદ્ધ એલા એ ભશાળમે સ્ભીત વાથે ઔહ્ ું, ‘અચ્છા, ત તભે (ૈવા) રેલા જઈ 

યહ્ા છ અને શ ું  આલા જઈ યહ્ છ ું.’ એભણે તાની પીરવપીને યવપ્રદ ભાખે આખ 

લધાયતાું ઔહ્ ું, ‘તભે આનન્દની કજ’ ય પ્રલચન બરે આ. ફાઔી, આલાથી જ ેઆનન્દ 
ભે છ ેતે ફીજી ઔઈ યીતે ભત નથી. જીન્દખીભાું ભાય ખાય ઔદી ભશીને ત્રીવ શજાયથી 

લધ્મ નથી. યન્ત  ભાયાું ભમ્ભી ભૃત્મ  વભમે વુંઔલ્ રેલડાલીને ખમાું ઔે ભશીને એઔલાય  નભ 

બયલા ડાઔય જલાન ું અને ત્માું ખયીફખ યફાુંને બજન ભાટ,ે ચા–નાસ્તા ભાટ ેએઔ શજાય 
રુીમાન ું દાન આલ ું. શ ું  એઔર જ છ ું. દય ભશીને ુંદય શજાય રુીમા ભે છ;ે છતાું તેભાુંથી 

ત્રણ શજાય રુીમા ડાઔય જલા–આલલાભાું અને ત્માું જઈને ખયીફને દાન આલાભાું કચી 

નાક ું છ ું. ખયીફના ચશેયા ય જ ેઆનન્દ છરઔામ છ,ે તે આનન્દ જોઈને ભને અનશદ ક ળી 
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થામ છ.ે પયીથી ઔશ ું છ ું, જ ેઆનન્દ ભેલલાભાું નથી, ઔઈની ાવે શયાભના ૈવા ડાલી 

રેલાભાું નથી; તે આનન્દ ફીજાને આલાથી ભે છ.ે’  
 
ઈંગ્રૅન્ડભાું ફે લુ  લે થમેરા એઔ વલેક્ષણભાું જણામ ું ઔે  ખ્ત લમના 09 ટઔા 

નાખયીઔ વકત નાણાબીડ અન બલે છ.ે ‘ભની ઍડ્લાઈસ્ વલીવ’ દ્વાયા શાથ ધયામેરાું એઔ 

વુંળધનને અુંતે જાણલા ભળ્ ું ઔે અભ્માવ શેઠના ફાલન ટઔા ભાણવ નાણાઔીમ કેંચ 

અન બલે છ,ે જભેની વુંખ્મા ફે ઔયડ વાઠ રાક જટેરી છ.ે આ ભાણવ ભાટ ે અન્મને 
ભદદરુ ફનલાની લાત ત ક ફ દ યન ું સ્લપ્ન છ.ે છતાું ૈવા ન શમ એટરે ફીજાને ભદદરુ 

ન ફનામ એલા તઔુભાુંથી આણે ફશાય નીઔી જલાની જરુય છ.ે 
 
ાવે  યતા ૈવા ન શમ છતાું વભાજને ળ ું ળ ું આી ળઔામ તેની માદી ફનાલલા 

જલેી છ.ે લયીષ્ઠ નાખયીઔને યજ ન્દય ભીનીટ  યત ું તભાયા ‘ઔાન’ આ એલ ું ભેં લાયુંલાય 
ળાા–ઔૉરેજોના મ લાભીત્રને ઔહ્ ું છ.ે ુંચતેય ઔે એુંવીની લમ લટાલી ચ ઔેરા જાણીતા ઔે 

અજાણમા દાદા–દાદીને ધ્માનથી વાુંબલાું અને લાત ઔયલા ુંદય ભીનીટ આલી એ ુંદય 

શજાયન ું દાન ઔયલા જલે ું જ  ણમન ું ઔાભ છ.ે એઔ વદ્ખૃશસ્થન મ લાન  ત્ર ભાખુ દ ગુટનાભાું 
ભામો ખમ. તે એ લાતન ું સ્ભયણ ઔયતાું યડી ડ ેછ ેઅને ઔશે છ ે ઔે, ‘ભાય એઔ ભીત્ર 

રખાતાય ફે ભશીના વ ધી યજ યાત્રે આલીને ભારુું  દ :ક શલ ું થામ એલી ધભુની લાત ઔયત.’ 

ભીત્રે, એઔ દ :કી ીતાને આશ્વાવન આલા એઔવ લીવ ઔરાઔ આપ્મા ! તેની ઔીંભત ઔેટરી 
આુંઔળ? યજયેજ આણને એલા અલવય ભે છ,ે જ્માયે આણે ફીજાને ઔુંઈઔ આી 

ળઔીએ. 
 
એરીઝાફેથ દ ને પ્રમખ દયમ્માન તભાભ પ્રમખાત્રને ાુંચથી લીવ ડૉરય 

લાયલા ભાટ ેઆપ્મા. જભેણે જભેણે એ ૈવા તાને ભાટ ે ઔુંઈઔ કયીદલા ઔે બજન ભાટ ે
લામાુ તેભની ત રનાભાું, જભેણે જભેણે એ ૈવા ફીજાન ું દ :ક શલ ું ઔયલા ભાટ ેલામાુ; તેભને 

નોંધાત્ર યીતે લધ  આનન્દ ભળ્. એ આનન્દન જથ્થ ઔઈ યીતે ભામ શળે તે લીચાયલાની 

જરુય નથી. આનન્દ ત ભનની અન બ તીન લીમ છ.ે ‘ડૉરય તાને ભાટ ેકચુલાને ફદરે 
ફીજાને ભદદરુ ફનલા કચાુમા તેથી ભને ક ફ આનન્દ ભળ્’ એભ ઔઈ ઔશે એટર ું જ 

 યત ું છ.ે એરીઝાફેથે ‘પ્ર–વળીમર સ્ને્ડીંખ’ (વભાજ અબીભ ક કચ.ુ.. વભાજને ભાટ ેથત 

કચુ)ન ખ્માર પ્રચરીત ઔમો. એભણ ેબાય લુઔ જણાવ્મ ું, સ્થ  ચીજલસ્ત  કયીદલા ભાટ ે
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ૈવા કચુલાને ફદરે ઔે ભીઠાભધ ય અુંખત અન બલ ભેલલા ભાટ ેૈવા કચુલાની ત રનાભાું; 

નીઔટના ભીત્ર ઔે સ્લજન ાછ ૈવા કચુલાથી લીળે આનન્દ ભેલી ળઔામ છ.ે ઔાયણ ઔે, 
ફીજા ઔીસ્વાભાું ભદદ સ્લીઔાયનાય વાથે તભાયી લાતચીત થામ છ.ે તે અશબાલથી ઔશેળે : 

‘તભે શતા એટરે વારુું  થમ ું. ભાયી ૈવાની ચીન્તા ટી ખઈ અને શ ું  દીઔયાની વાયલાય ઔયાલી 

ળઔી.’ અજાણમા ભાણવ ભાટ ે ઔુંઈઔ આ છ ત્માયે આનન્દ જરુય ભે છ;ે પ્રતીવાદ 
(પીડફૅઔ) બરે ભત નથી. 

 
જાખૃત અને ઉત્વાશી યીલાય તથા ખ ણલત્તા વાથે નીવફત ધયાલતી ળૈક્ષણીઔ 

વુંસ્થા તાનાું ફાઔને, આલાથી ભતા આનન્દની પ્રતીતી ઔયાલી ળઔે તે ભાટ,ે 

એરીઝાફેથ દ ને ચાય વપ્તાશન એઔ પ્રજકે્ટ વ ચવ્મ છ.ે 
 

પ્રથભ સપ્તાહ : 
આ વપ્તાશ દયમ્માન ફાઔને તાને ભાટ ેકયીદી ઔયલા પ્રત્વાશીત ઔય. તે 

ઔઈ ઔાયણ લખય અને જરુયીમાત ન શમ ત ણ, તાને ભાટ ેચીજલસ્ત  કયીદલા ૈવા 

કચે છ.ે એભને ઔેટરા ૈવા લાયલા દેલા તેની ભમાુદા નક્કી થઈ ળઔે. પ્રથભ વપ્તાશને અન્તે 
તેભને તાને ભાટ ે ૈવા કચુલાભાું ઔેટર આનન્દ ભળ્ તેની નોંધ ઔયલા ઔશ. જો તેભને 

ફીરઔ ર ક ળી ન ભી શમ, કયાફ રાગ્મ ું શમ ત ળ ન્મ ભાક્વુ ભ ઔલાની વ ચના આ. જો 

થડ થડ વાધાયણ આનન્દ ણ ભળ્ શમ ત ાુંચ ભાક્વુ ભ ઔલા ઔશ અને અનશદ 
આનન્દ ભળ્ શમ ત દવ ભાક્વુ ભ ઔલા ઔશ.  

 
સપ્તાહ 2 થી 4 : 

આ ત્રણ વપ્તાશ દયમ્માન ફાઔને ફીજાને ઔુંઈ આલા ભાટનેી તારીભ 

આીને તાને ભાટ ેનશીં; યન્ત  ફીજા ભાટ ેૈવા કચુલાન ું ઔશ. યઔડા ૈવા આલાને 
ફદરે ચીજલસ્ત  કયીદીને બેટભાું આલાન ું ળીકલ. રઔપ્રીમ નીલડરેી પીલ્ભની ટીઔીટ 

આી ળઔામ, નાટઔના ળૉ ભાટ ેૈવા આી ળઔામ, જીલનજરુયીમાતની ઔઈ ણ ચીજલસ્ત  

આી ળઔામ. એભને એલ ું ણ ળીકલ ઔે જ્માયે તભે ફીજા ભાટ ેૈવા કચો છ ત્માયે ૈવા 
કચુતા નથી; આનન્દપ્રદ અન બલ કયીદ છ. પ્રજકે્ટના આ ત્રણ વપ્તાશ  યા થામ છી, 

એભને એ પ્રક્રીમા દયમ્માન ઔેટર આનન્દ ભળ્ તેની નોંધ ઔય. પ્રથભ વપ્તાશને અન્તે પ્રાપ્ત 

થમેર આનન્દ અને છલે્લા ત્રણ વપ્તાશ દયમ્માન અન બલેરા આનન્દની ત રના ઔયલા ઔશ. 



29                  આનન્દન ું આકાશ                                       http://govindmaru.wordpress.com 

 

લી, વભગ્ર પ્રજકે્ટના વ ચીતાથો અુંખે લખુભાું અથલા યીલાયભાું વભ શચચાુન ું આમજન 

ઔય.  
 
ડૉ. સ્ટીલ ટામરય ઈંગ્રૅન્ડની રીડ્વ ફઔેૅટ મ નીલવીટીભાું, ભનલીજ્ઞાનના લયીષ્ઠ 

અધ્માઔ છ.ે એભણે એઔ અભ્માવ ણુ રેકભાું એરીઝાફેથ દ નના લીચાયને વભથુન આપ્મ ું 

છ.ે ‘આનન્દ આલાથી ભે છ.ે કયીદી ઔયલાથી ઔે (ચીજલસ્ત ની) ભારીઔી ધયાલલાથી 

નશીં’ એ ળીઔુ શેઠના રેકભાું એભણે બાય લુઔ નોંધ્મ ું છ ે: ‘વમ્ત્તી અને વ કાઔાયીને ઔઈ 
વીધ વમ્ફન્ધ નથી.’ 

 
ઔભનવીફે વયઔાય, અથુતન્ત્ર અને ભીડીમા આણને એઔ જ લાત ઠવાલી યહ્ા 

છ ેઔે ક ફ ધન જભા ઔય, ક ફ વમ્ત્તી બેખી ઔય. ઔાયણ ઔે એલ ું ઔયલાથી તભને આનન્દન 

કજાન પ્રાપ્ત થઈ જળે. જ્માયે ભાણવને જાણ થામ છ ેઔે કટ ેભાખે અઢઔ ૈવા ઔભાલા એ 
ત ઉાધી લશયલા જલે ું છ;ે ત્માયે એને બમુંઔય આગાત રાખે છ ેઅને એ દ :કી દ :કી થઈ 

જામ છ.ે જ્માયે આણી ભ બ ત જરુયીમાત વન્તામ એટરા ૈવા ભી જામ ત્માયે અટઔી 

જલાની જરુય છ.ે ઔાયણ ઔે ત્માય છી ઉભેયાતા ૈવા આણા આનન્દની ભાત્રાભાું તવ બાય 
ણ લધાય ઔયતા નથી. ધનને વાયા ભાખે લાયતાું યશેલ ું, આતાું યશેલ ું એ જ ઔલ્માણન 

એઔભાત્ર ભાખુ છ.ે આલાથી ધનન ફજો શલ થામ છ ેઅને આનન્દની ભાત્રા લધે છ.ે 

ચીજલસ્ત ની ભારીઔી ધયાલલાથી આનન્દ નશીં; આતન્ઔ લધે છ.ે ફીજાનાું ઔલ્માણ ભાટ ે
એ ફધ ું છડતાું જઈએ એભાું જ ળબા અને ળાણણ છ.ે ફાઔભાું વદ્ખ ણન ું વીંચન 

આભેે થત ું નથી; એ ભાટ ેત આણે વોએ વશીમાયા પ્રમત્ન ઔયતા યશેલ ું જોઈએ. 
 

●●● 
 

ભેગધન  
 

નીલૃત્ત આચામુ રાઔડીને ટઔેે વડઔ ાય ઔયી યહ્ા શતા. ત્માું જ ાછથી એઔ 

અત્મન્ત લૈબલળાી ઔાય એભની ાવે આલીને ઉબી યશી. ત્રીવેઔ લુન નલમ લાન એભાુંથી 

ફશાય આવ્મ અને આચામુના ચયણસ્ળુ ઔયીને અણીળ દ્ધ અુંગ્રેજીભાું ફરલા રાગ્મ, ‘વય, 
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શ ું યાશ ર, આન ડપ લીદ્યાથી... વય, દવભા ધયણભાું આે ભારુું  અુંગ્રેજી છડાલી દીધ ું 

શત ું, માદ છ ેને? ભાયા પ્ાજીએ ભને અુંગ્રેજીન લીમ યાકલા દેલા આને ક ફ લીનલણી 
ઔયી, ત્માયે ભાુંડ ભાુંડ આ વમ્ભત થમા શતા, ભને અુંગ્રેજીન લીમ યાકલા દેલા ભાટ.ે’ 

 
ચશ્ભાું ઉતાયીને આચામુએ આશ્ચમુથી  છ્ ું; ‘શભણાું ળ ું ઔયે છ,ે બાઈ ?’ 
 
 ‘વય, શ ું  અભેયીઔાભાું ત્માુંની એઔ ભલ્ટીનૅળનર ઔમ્નીભાું એચઆયડી લીબાખન 

જનયર ભૅનેજય છ ું, ભશીને ાુંચ રાક રુીમા ઔભાઉં છ ું અને ક્માયેઔ ભાયા અભેયીઔન 

ઔભુચાયીને અુંગ્રેજીભાું ઔૉમ્મ નીઔેળન ળી યીતે ઔયલ ું તેની તારીભ ણ આ ું છ ું.’ યાશ ર ે
જલાફ આપ્મ. શ્ચાત્તાનાું આુંવ ને અલયધતા આચામુ, આળીલાુદના ફે ળબ્દ ઉચ્ચાયે 

તે શેરાું જ, યાશ રે  ન: ચયણસ્ળુ ઔયીને ઔહ્ ું; ‘વય, અભેયીઔાભાું ભાયા ભશેભાન ફનીને 

આલ, આજ ેશ ું જ ેઔુંઈ ણ છ ું તે આે પયભાલેરી ેરી વજાન ું યીણાભ છ.ે ભને ઋણભ ક્ત 
થલાની તઔ આજો. શ ું  આની અને ભૅડભની યીટનુ ટીઔીટ ણ ભઔરી આીળ.’ આનન્દ 

અને આગાતના ભીશ્રબાલ વાથે ઢખર થઈને આચામુ પવડાઈ ડ્યા !  
 

♦ 
 

અનુક્રમણીકા 
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05 

ઔયઔવયથી જીલન જીલલાભાું કટ ું ળ ું છ ે? 

 ષ્ઔ ધન શલા છતાું વાદાઈથી જીલન જીલતાું ભાણવ ભજાઔ–ભશ્ઔયીને ાત્ર 
ખણામ ઔે આદયને ? તાનાું વન્તાનને ‘વીમ્ર રીલીંખ ઍન્ડ શાઈ થીન્ઔીંખ’ની તારીભ 

આતાું લડીર ધન્મલાદને ાત્ર છ.ે તાની ાવે ધન શમ છતાું, ધનન ું પ્રદળુન ન થામ એ 

ત પ્રળુંવનીમ વદ્ખ ણ ખણામ. યીલાયન પ્રત્મેઔ વભ્મ ફેપાભ ૈવા ઉડાલત શમ ત્માયે (1) 
ફાઔને કટ વુંદેળ શોંચે છ ેઅને (2) લડીર રુીમા ઔભાલા યાત–દીલવ લૈતરુું  ઔયતાું 

યશે છ,ે જીન્દખીન આનન્દ ‘ઔભાલાથી’ લુંચીત યશે છ.ે ફાઔને તાના કીવાકચુ ય 

નજય યાકલાની તારીભ ળાાભાુંથી ભલી જોઈએ. ‘વાદાઈ એ ઉચ્ચ જીલન જીલલા ભાટને ું 
શેર ું ખથીમ ું છ’ે એલ ું ખાુંધીજી જીન્દખીના અન્ત વ ધી ઔશેતા યહ્ા. 

 
ખ જયાતીના લીમ વાથે એભ.એ.ભાું અભ્માવ ઔયતા એઔ મ લાને વ ન્દય, 

ભયડદાય અક્ષયભાું રકીને જણાવ્મ ું ઔે ‘યીભેમ્ફય, મ  આય  અય’ન ભેવેજ આભ ત સ્ષ્ટ 

છ;ે યન્ત  શમ્ભેળાું ખયીફીન અશેવાવ રગ તાન બાલ જન્ભાલે એલ ું ન ફને ? ફીજી તયપ 
એઔ ળાાના આચામે તાને ત્માું ચથા ધયણભાું અભ્માવ ઔયતા ફાઔન ઔીસ્વ 

વુંબાલતાું ઔહ્ ું, ‘ફાઔના ીતાજી ાવે  ષ્ઔ ૈવા છ,ે ઔાય છ ેઅને ડરાઈલય ણ છ.ે છતાું 

ફાઔ વામઔર ય સ્ઔ રે આલે છ ેઅને તેન ભીજાજ ણ ધનીઔ ત્ર જલે નથી. લીશ્રાન્તીના 
વભમ દયમ્માન ફશાય રાયી ય નાસ્ત ઔયલા જલાની ઔ ટલે એનાભાું જોલા ભતી નથી. 

નલભા ધયણભાું અભ્માવ ઔયતી એઔ ધનીઔ ત્રી નીમભીત યીતે ડામયી રકે છ ેઅને યજીન્દા 

કચુન શીવાફ યાકે છ.ે’ ઔેટરીઔ ળાાભાું આચામુ પ્રાથુના–વમ્ભેરનભાું ફાઔને 
લાયુંલાય એ લાત વભજાલે છ ેઔે જીલનભાું વાદાઈ અનાલલી, કટી યીતે ૈવા લેડપલા નશીં, 

કીવાકચુ ય નજય યાકલી. 
 
ફાઔને લૈબલી જીલન જીલલા ભાટનેા વુંસ્ઔાય ક્માુંથી ભે છ ે? લડીર ધનને 

પ્રદળુનની ચીજ વભજ,ે તાની ાવે ળ ું છ ેતેન દેકાડ ઔયતાું પયે અને ફીજાને પ્રબાલીત 

ઔયલા જરુયી ઔે ફીનજરુયી ચીજલસ્ત  કયીદતાું યશે, ત ફાઔ એ જીલનદ્ધતી 
અનાલલા તયપ લે જ લે. એઔ ળાાભાું છઠ્ઠા ધયણભાું અભ્માવ ઔયતી ઔન્મા દફ્તયભાું 
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સ્ભાટ ુ પન રઈને આલતી શતી અને ફે લકત ળીક્ષીઔાએ તેને ચેતલણી આી. આચામ ે

ીતાજીન ું ધ્માન દમ ું ત્માયે જલાફ ભળ્, ‘ળાાભાું પનન ઉમખ નશીં ઔયલાની અભે તેને 
વ ચના આી છ.ે એની એઔ ફે્રન્ડ ાવે પન છ ેએટરે અભાયે અાલલ ડ્ય.’  

 
ફાઔને લૈબલી જીલન જીલલાની તારીભ ગયભાુંથી રખાતાય ભતી યશે છ.ે 

ફાઔ જ એ છ ેઔે ભમ્ભી ાવે વથી લધાયે વાડી છ.ે વાઠ જોડી ચુંર છ.ે પ્ા ાવે ફાય 

વ ટ છ,ે ાુંચ ઔાય છ ે અને ચાીવ ટાઈ છ.ે ફાઔ એ ણ જ એ છ ે ઔે પ્ા–ભમ્ભી 
લાયમ્લાય આ ફધી ચીજલસ્ત ન ું ગયે આલનાયા ભશેભાન વભક્ષ પ્રદળુન ઔયે છ ે અને 

તાના આ નભ નેદાય વુંગ્રશ ભાટ ેખોયલ રે છ.ે ળાાભાું અાત ું ળીક્ષણ નીષ્પ જામ છ ેતેન ું 

એઔ ઔાયણ, ઔ ટ મ્ફભાુંથી પ્રાપ્ત થતા ઔ વુંસ્ઔાય છ.ે તાનાું લતુન–વ્મલશાયની અને તાની 

જીલનળૈરીની વીધી અવય, ફાઔના જીલનભાું વુંક્રાન્ત થામ છ;ે એ શઔીઔત ભાતાીતાનાું 

ધ્માન ય આલતી નથી એ બાયે નલાઈની લાત ન ઔશેલામ, લારુ ! 
 
લીદ્યાથી અલસ્થાભાું લૈબલી જીલન જીલલાની આદત ડી જામ, છી ફાઔભાું 

વભલમસ્ઔ ભીત્ર વાથે સ્ધાુન બાલ જન્ભે છ.ે ‘શ ું તાયાથી ફધી યીતે આખ છ ું’ એલ ું 

વાફીત ઔયલાની શડભાું તરુણ–તરુણી ઔુંઈ ણ ઔયલા ભાટ ેઅને ઔઈ ણ શદે જલા ભાટ ે
તૈમાય યશે છ.ે આ એઔ આત્ભગાતી પ્રક્રીમા છ ેઅને તેન અુંજાભ વોને આગાત શોંચાડનાય 

શમ છ.ે લૈબલી જીલન ભાણવને સ્લઔેન્દ્રી ફનાલી ભ ઔે છ.ે અન્મન લીચાય ઔયલ, અન્મને 

ભદદરુ ફનલ ું, વ કની લશેંચણી ઔયલી, ત્માખલૃત્તી દાકલીને વભાજવેલાભાું પ્રલૃત્ત થલ ું – એ 
ફધા વદ્ખ ણ સ્ધાુ અને લૈબલને ઔાયણે જીલનભાુંથી લીદામ રે છ ેઅથલા જીલનભાું પ્રલેળતા 

જ નથી.  
 
ચીજલસ્ત ન વુંગ્રશ અને તેન ું પ્રદળુન તથા ધનવમ્ત્તીની લી રતા ભાણવને 

અશુંઔાયી ફનલા પ્રેયે છ ેઅને આ તભાભ વુંસ્ઔાયને ફાઔ આફાદ ઝીરત ું યશે છ.ે ઔઈ એઔ 
તફક્ક ેભાતા–ીતાને એલ ચીન્તાપ્રેયઔ લીચાય વતાલે છ ે ઔે, ‘અયે, ભારુું  વન્તાન આલ ું ફધ ું 

લીચાયે છ ે અને આલ ું જીલે છ ે ? આ વુંસ્ઔાય એણે ક્માુંથી ભેવ્મા ? આલી લીનાળઔ 

જીલનળૈરીભાુંથી એભને ઔેલી યીતે ાછા લાલા ?’ લડીરને આ લીચાય સ્પ યે ત્માયે ક ફ 
ભડ ું થઈ ખમ ું શમ છ ેઅને વન્તાન ખરત જીલનદ્ધતીની તભાભ શદ લટાલી ચ ક્માું શમ છ.ે  
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ચીત્ર–લીચીત્ર લષ્ડન ળક, જ ુંખરી પ્રાણીની નજીઔ નજીઔ કેંચી જામ એલી 

શેય સ્ટાઈર, શૉટરેભાું જઈ જઈને શજાય રુીમાન ું ફીર ચ ઔલી ‘ઔચય’ આયખલાની 

આદત, કચાુ વ્મવન, કચાુ ભીત્રભુંડ, કચાુ પ્રલાવ આ ફધ ું જ વુંસ્ઔાયખત છ ેઅને 
ફાઔને લડીર તયપથી ભેરી ગાતઔ બેટ–વખાત છ.ે 

 
ખાુંધીજીએ ઔહ્ ું શત ું, ‘ભાણવની જરુયીમાત વન્તલા પ્રઔૃતી ાવે ફધ ું જ છ;ે 

યન્ત  ભાણવન રબ વન્તલા નથી.’ વારુું  છ ેઔે આણ રબ અને આણી વુંગ્રશલૃત્તીને 

ભાલા ભાટને ું ઔઈ વાધન નથી. જો શત ત ઔેટરાું ફધાું ભાણવ ઉધાડા થઈ ખમાું શત ! 
લી રતાન ું ખાુંડણ ભાનલતા લીરુદ્ધન ું ઔૃત્મ છ.ે એઔ ભાણવ જરુયીમાતની રગ તભ 

ચીજલસ્ત થી લુંચીત યશી જામ છ.ે  
 
તાજતેયભાું એઔ ળાાના આચામુને ભેં ઉચ્ચતય ભાધ્મભીઔ લીબાખના લીદ્યાથી 

ભાટ ેએઔ પ્રજકે્ટન લીચાય આપ્મ. પ્રત્મેઔ લીદ્યાથી ાુંચ યીલાયની ભ રાઔાત રઈને એ 
જાણલાની ઔળીળ ઔયે ઔે ઔ ટ મ્ફના પ્રત્મેઔ વભ્મ ાવે ઔેટરી વુંખ્માભાું જીલન જરુયીમાતની 

ચીજલસ્ત  છ,ે અને એ લી રતાની ઔે ન્મ નતાની ભાનવીઔ સ્થીતી ય તથા આન્તયીઔ 

આનન્દની અલસ્થા ય ળી અવય થામ છ ે? જરુય ઔયતાું લધાયે ચીજલસ્ત  કયીદલાની 
પ્રેયણા ક્માુંથી ભી અને એલ ું ઔયલાને ઔાયણે ઔેટર ફખાડ થમ, ઔેટરા રુીમા લેડપામા તેન 

ણ શીવાફ ભેલલાભાું આલે.  

લાત નાની અભસ્તી છ;ે યન્ત  આણે યજ ાણીન ઔેટર દ વ્મુમ ઔયીએ છીએ 
તેન આણને ખ્માર છ ેકય ? શાથ ધલા ભાટ,ે સ્નાન ઔયલા ભાટ ે ઔે લાવણ વાપ ઔયલા 

ભાટ ેાણીન ઔેટર અને ઔઈ યીતે ઉમખ ઔયલ તેની ચચાુ ઔયલાન વભમ ઔેટરાું યીલાય 

ાવે અને ઔેટરી ળૈક્ષણીઔ વુંસ્થા ાવે છ ે ? જીલનભાું ઔયઔવય ઔયલી અને છાભાું 
છા કચુથી ચરાલલ ું એ વદ્ખ ણ છ ેઅને એલ ું ઔયનાયે ઔઈ યીતે રગ તા ઔે અયાધબાલ 

અન બલલાની જરુય નથી.  
 
એઔ ળાાએ પ્રત્મેઔ લીદ્યાથીને ડામયી રકલાની ટલે ાડલા ભાટ ે અને દૈનીઔ 

કચુન શીવાફ યાકલા ભાટ ે તારીભ આલાન ું આમજન ઔમ ું છ.ે ડામયી ઔઈ યીતે રકામ 
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અને દૈનીઔ ફનાલની નોંધ યાકલાથી ઔમા રાબ થામ તેની ચચાુ આ ઔામુળીફીયભાું થળે. 

વભમાન્તયે ફાઔની ડામયી તાવલાન ું ણ આમજન છ.ે યજનીળી રકલા ભાટ ેદયયજ 
ભાત્ર દવ ભીનીટ પાલલી ડ ેએલ ભાય અન બલ છ.ે આ પ્રઔાયન ક્રભ આણાું લતુન–

વ્મલશાય તાવલા અને આન્તનીયીક્ષણ ભાટ ેઉઔાયઔ નીલડ ેછ.ે અઠલાડીમે એઔાદ ફે લાય 

ફાઔ વાથે ડામયીન ું લાચન થામ અને ફનેરા પ્રવુંખ ય ચચાુ થામ ત ફાઔને ચાયીત્ર્મ–
ગડતયની દીળાભાું વારુું  ભાખુદળુન ભી યશેળે.  
 

વભમની ફચતભાું ણ ઔયઔવયન ઔવફ અનાલલા જલે છ.ે આ અુંખેની ચચાુ 

સ્લતન્ત્ર રેકની શક્કદાય છ.ે 
●●● 

ભેગધન  

ઔેટરીઔ વ્મક્તીની યીતબાત, યુંખઢુંખ ન્માયાું જ શમ છ.ે તેનાભાું ભૅનવુ જલે ું 

ઔળ ું શત ું નથી. તે ગયભાું ભા–ફા, બાઈ–ફશેન, નણન્દ–બજાઈ, તી–ત્ની ફાઔ 
વાથે ણ રડ ે અને નઔયી ઔયતાું શમ ત વશઔભુચાયી વાથે ણ વતત ળીંખડાું જ 

બેયવ્માું ઔયે ! ટાલાાનેમ તતડાલે અને વાથીદાયને જાણે ફચઔાું જ બયે ! છાળીમાું 

અને છણઔા એ જ જાણે તેની એઔભાત્ર અબીવ્મક્તી ! ખ સ્વા વીલામના ઔઈ ટન અને 
ઔઈ ભ ડને તે બાગ્મે જ વભજતાું શમ છ.ે તેની ાવે એ. ઔે. 56 યાઈપર નથી શતી; 

ણ છાળીમાું, છણઔા, લડછઔાું, અભાનમ ક્ત લાણી, ત્રાખાું લખેયે ળષ્ડથી તે 

વશઔામુઔયને વતત યેળાન ઔયે છ.ે લી, ઉયથી દેકાલ એલ ઔયે છ ે ઔે જાણે તે જ 
વતત અન્મામ, ળણ, ઉેક્ષા અને અભાનન બખ ફને છ ે!  

આલા રડામઔ, ળીંખડાુંભારુ, ઔહ્ ું ઔહ્ ું ફરનાયા, ઔડલા, તયીરા, ભભતીરા, 
ખ સ્વેફાજ ભાણવ તાને જ વચ્ચાઈન અલતાય વભજ ેછ.ે આલા ભાણવ ગણુંકરુું  ઔળીઔ 

આન્તયીઔ છ અન બલે છ,ે અવરાભતી અને રગ તાગ્રુંથીથી ીડાતા શમ છ;ે ણ તેન ે

છાલયલા–છ ાલલા ભાટ ે તે આલા શડઔામાુંલેડાન આળય રે છ.ે આલા ભાણવ લધાયે 

શાની ત તાની આન્તવુમ્દાને જ શોંચાડ ેછ.ે  –બખલતીઔ ભાય ળભાુ 
અનુક્રમણીકા 
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06 

ભાણવન ેબખલાન વભજીએ 

લીય નભુદ મ નીલવીટીના ળીક્ષણ લીબાખભાું શેડ ફન્મા છી, ભેં શેર ું ઔાભ ભાયી 
ઑપીવના દયલાજ ેએઔ ફડ ુરટઔાલલાન ું ઔમ ું; જનેા ય રખ્મ ું શત ું : ‘અન્દય પ્રલેળલા ભાટ ે

અન ભતીની જરુય નથી.’ ઔરાઔુ અને ટાલાાને વ ચના આી શતી ઔે લીદ્યાથી, 

વટીપીઔેટ્વની પટ ઔી પ્રભાણીત ઔયાલલા આલે એભને, ભાયી વશી રઈ, વીક્કા ભાયી 
આી, ત્રણ ભીનીટભાું યલાના ઔયલા. ભને ભલા આલલા ઈચ્છતા લીદ્યાથીને ઔે નાખયીઔને, 

દયલાજ ે ટઔયા ભામાુ લખય વીધા ઑપીવભાું પ્રલેળલા દેલા. ળીક્ષણ લીબાખભાું ઔઈ ણ 

પ્રઔાયનાું પ્રભાણત્ર ઔે દસ્તાલેજ રેલા આલતા લીદ્યાથીને ન્દય–લીવ ભીનીટભાું એભન ું ઔાભ 
તાલીને તયત લીદામ ઔયલા. ‘ઔારે આલજો, ચાય દીલવ છી તાવ ઔયી જજો’ એલા 

લામદા ઔયી ઔઈને ણ ધક્કા કલડાલળ નશીં. વોને ફીજી ણ એઔ વ ચના આી યાકેરી; 
‘ચશેયા ય સ્ભીત જાલી યાકીને લીધાથીને તભાયી વેલા આજો.’ એભ. ઍડ્.ના બ ત લુ 

લીદ્યાથી ઔે ીએચ.ડી. ઔયતા લીદ્યાથી ભને ભલા આલે ત્માયે એભને ભેં સ્ષ્ટ ‘લૉનીુંખ’ 

આી શતી ઔે : અશીં તભ ેભાયા ભશેભાન છ. ચા–નાસ્તાના ૈવા આલા ભાટ ેઔદી તભાયા 
કીવાભાું શાથ નાુંકળ નશીં... એલ ું ઔયલાની ઔળીળ, એ ભારુું  અભાન ખણાળે. આજ–ઔાર 

ીએચ.ડી.ન ું યજીસ્ટરળેન ઔયાલલા ઈચ્છતા લીદ્યાથી ાવે ત્રણથી ાુંચ રાક રુીમા આુંચઔી 

રેલાન યીલાજ છ.ે બાયતની મ નીલવીટીના વત્તાધીળ ઔેલા છ ેઅને ળ ું ળ ું ઔયે છ,ે આણ ે
ક્માું નથી જાણતા ? 

 
શ ું લીશ્વના ન્દયેઔ દેળભાું પમો છ ું. ાુંચ લાય અભેયીઔાની ભ રાઔાત રીધી. ત્માું 

પ્રત્મેઔ ઔભુચાયી, ચશેયા ય સ્ભીત ઢીને પયજ ય શાજય થામ છ,ે વાભે ઉબેરા ગ્રાશઔને 

‘બખલાન’ વભજ ેછ ેઅને આદય વાથે  છ ેછ ે : ‘શ ું  આની ળી વેલા ઔયી ળઔ ું ?’ ખમા 
અઠલાડીમે વ યતભાું ભને એલ અન બલ થમ. શ ું  લશેરી વલાયે એઔ પ્રલીઝન સ્ટયભાું થડી 

ચીજલસ્ત  કયીદલા ખમ શત. દ ઔાનદાય શજી ત દ ઔાન કરીને બખલાનની  જા જ ઔયી 

યહ્ શત. ભને જોઈને તયત  જા ડતી ભ ઔી, ભાયી તયપ લીને, અદફથી  છ્ ું, ‘પ્રબ  
પયભાલ, આને ળ ું જોઈએ છ ે?’ ભેં આુંક ચીને તાવી રીધ ું ઔે શ ું  સ્લપ્ન ત નથી જોઈ 
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યહ્ને ! એઔ ક્ષણ ત શ ું  અભેયીઔાભાું શલાન ભને અશેવાવ થમ. ભેં દ ઔાનદાયને બખલાનની 

 જા તાલી દેલા લીનન્તી ઔયી. ત એભણે ઔહ્ ું; ‘પ્રબ ’, ‘તભાયા આુંખણે આલેર ગ્રાશઔ એ 
તભાય બખલાન છ’ે એલ ું ખાુંધીજીન ું લીધાન ભેં દ ઔાનભાું અભસ્ત ું નથી રટઔાવ્મ ું. બખલાનની 

 જા એટરા ભાટ ેઔયલાની ઔે દ ઔાનભાું ગ્રાશઔ આલે. ણ આ લખય  જાએ ધામાુ છ ! 

ત્માયે પ્રથભ આને એટને્ડ ઔયલા એ ભાયી પયજ ફને છ.ે’ 
 
એભ. એડ્. અને ીએચ.ડીભાું જભેના લીદ્યાથી ફનલાની તઔ ભી એ અભાયા 

ખ રુજી, ડૉ. ખ ણલુંત ળાશે ળીકલેરી ચાય લાત આજ ે ણ હૃદમના ઉંડાણભાું દૃઢ યીતે 

ઔતયાઈને ડી છ ે: 
 

(1) જો ઑપીવન વભમ અખીમાયન શમ ત અખીમાયભાું ાુંચે ઑપીવભાું શોંચી 
જજ.ે 

(2) ઑપીવ છ ટલાન વભમ ાુંચન શમ ત ાુંચને ાુંચ ભીનીટ ેઑપીવ છડલાન ું 
યાકજ.ે 

(3) તાયા ટફેર ાવે  આલેરા ઈવભન ું ઔાભ સ્ભીત વાથે ઔઈ ણ જાતન લીરમ્ફ 
ઔમાુ લખય ઔયી આજ.ે 

(4) જીન્દખીભાું એઔ ણ રુીમાની રાુંચ રઈળ નશીં. 
 

આ ચાયેચાય વ ચનાન ું ભેં અક્ષયળ: ારન ઔમ ું. 
 
‘બાયત અને અભેયીઔા લચ્ચે તભને ભ ખ્મ ઔમ તપાલત જોલા ભળ્ ?’ એલ ું ભને 

જ્માયે જ્માયે  છામ છ ેત્માયે ત્માયે ભેં ક્ષણનમે લીરમ્ફ ઔમાુ લખય ઔહ્ ું છ ે: ‘ત્માું ગ્રાશઔને 
‘બખલાન’ન દયજ્જો અામ છ;ે જ્માયે અશીં ગ્રાશઔને ‘ધક્ક ેચડાલલા’ન યીલાજ છ.ે ત્માું 

વાભે ઉબેરા નાખયીઔ વાથે વયઔાયી ઔભુચાયી ખ સ્વે થઈને લાત ઔયે ઔે ઉદ્ધતાઈથી લતે ત 

નઔયી ખ ભાલે છ.ે અશીં વયઔાયી ઔભુચાયી ઔે ફૅન્ઔન ઑપીવય, સ્ઔ ર–ઔૉરેજન પ્રીન્વીાર 
ઔે રીવ અધીઔાયી, વાભાન્મ નાખયીઔ વાથે સ્ભીત ણુ વ્મલશાય ઔયે ત વભજલ ું ઔે આજ ે
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વ મુ શ્ચીભભાું ઉગ્મ છ!ે અશીં પયજ ય ફેઠરે ભાણવ આક દીલવ ભફાઈર પન ય 

‘ગ ટય–ગ ’ ઔમાુ ઔયે ત એન જલાફ ભાુંખનારુું  ઔઈ નથી.’ 
 

 બાયતભાું આજ ેવોથી ભટી વભસ્મા ઔઈ છ ે? ગ્રાશઔના, લીદ્યાથીના, ક્રામન્ટના, 
ેળન્ટના ઔે લયીષ્ઠ નાખયીઔના આત્ભખોયલને પ્રત્મેઔ ક્ષણે શણલાભાું આલે છ,ે ઠવે 

શોંચાડલાભાું આલે છ.ે લીદ્યાથી તાના પ્રીન્વીારને ઔે ઔ રતીને ભલા ઈચ્છ ે છ,ે 

દીનદ :કીમ નાખયીઔ પ્રધાનને ભલા ઈચ્છ ેછ ેત દયલાજા ય દ્વાયા એભને અટઔાલીને 
ઔશેળે; ‘વાશેફે અન્દય પ્રલેળલાની ભનાઈ પયભાલી છ.ે’ તભાયે ઔાયણ  છલાની જરુય નથી. ઔાું 

ત વાશેફ ક ળાભદકયન દયફાય બયીને ફેઠા શળે; ઔાું ત પન ય એભની અુંખતઅુંખત 

ખ ટય–ખ  ચારતી શળે. આણે ત્માું ગ્રાશઔને બખલાન ખણલાન યીલાજ નથી. ઔેટરાઔ ભટ્ટા 
વાશેફ ભ રાઔાતીને દયલાજાની ફશાય ઔરાઔ–દઢ ઔરાઔ ફેવાડી યાકે છ.ે તે અન્દય ઔુંઈ 

જ ઔયતા નથી શતા, એભની ાવે ઔઈ ઔાભ ણ નથી. શા, એભની ાવે એઔ પ્રશ્ન જરુય છ;ે 

‘ઔઈને તયત ભ રાઔાત આી દઈએ, ત આણા ભબાન ું ળ ું?’ ભ પરીવ યૈમતને રાખલ ું 
જોઈએ ઔે ‘વાશેફ ફશ  ભટા ભાણવ છ,ે ભાયે ફશાય ફાુંઔડા ય દઢ ઔરાઔ ત ફેવલ ું ડ્ય ું!’  
 
 વયઔાયી અભરદાય, પ્રજાના પ્રતીનીધી, પ્રધાન અને ળૈક્ષણીઔ વુંસ્થાના 

લડા વાભાન્મ ભાણવ વાથે, પ્રજાજન વાથે આદય લુઔ લતે અને ભાનલતા ણુ વ્મલશાય 

ઔયે ત બાયતભાું ણ સ્લખુન અન બલ થઈ ળઔે. વયઔાયી ક યવીભાું ફેઠરે ઑપીવય એઔ 

તયપ ઔથા વાુંબે છ,ે બખલાનની  જા ઔયે છ,ે થ્થય એટરા દેલ  જ ેછ ેઅને ફીજી 

તયપ તાન ું નીતી– નીમભ પ્રભાણેન ું ઔાભ ઔયાલલા આલેરા ભાનલ–દેલતાને ધક્ક ેચઢાલે છ,ે 

એની ાવે રાુંચ ભાુંખે છ ેઅને એને શડધ ત ઔયે છ.ે ઑપીવભાું ઈષ્ટદેલના પટા રટઔતા શમ 

અને વાભે ઉબેરા દીન નાખયીઔ વાભે ઑપીવય તે આકી દ નીમાન ળશેનળાશ શમ એલ ું 

લતુન ઔયે એ ઔેટર ું ગૃણાજનઔ છ ે! આણા દેળને શલે ડૉક્ટય, ઈજનેય, લઔીર ઔે પ્રૉપેવયની 

જરુય નથી; વાયા અને વાચા ‘ભાણવ’ની જરુય છ;ે નેઔદીર, ઈભાનદાય ઈન્વાનની જરુય 

છ.ે  

પ્રશ્ન ભન્દીયભાું ફેઠરેા બખલાને ઔે ભસ્જીદભાું ફેઠરેા ક દાને યીઝલલાન અને 

પ્રવન્ન ઔયલાન નથી. પ્રશ્ન ત લીદ્યાથીન ું, દદીન ું ઔે ગ્રાશઔન ું રુ ધાયણ ઔયીને, દીન ચશેયા 
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વાથે આણી વાભે ઉબેરા જરુયીમાતભન્દ ઔૉભનભેનને યાજી યાકલાન છ,ે એની ની:સ્લાથુ 

વેલા ઔયલાન છ.ે તાની દીઔયીની જન્ભતાયીકન દાકર રેલા ઔૉોયેળનની ઑપીવભાું 

દાકર થમેર ખયીફ ભાણવ કીવાભાું શાથ નાુંખ્મા લખય ાુંચ ભીનીટભાું વટીપીઔેટ કીવાભાું 

ભ ઔીને પ્રવન્ન ચશેયે ઑપીવભાુંથી ફશાય નીઔત દેકામ, તેજસ્લી  ત્રન ું  ઍડ્ભીળન રેલા 

ખમેરા નીમ્ન ભધ્મભલખુના ીતા એઔ ણ રુીમાની રાુંચ આપ્મા લખય ઍડ્ભીળન ભેલીને 

ળાાભાુંથી ફશાય નીઔતા દેકામ ઔે ફૅન્ઔભાું ૈવા ઉાડલા ખમેર લયીષ્ઠ નાખયીઔ લીના 

લીરુંફે કીવાભાું ૈવા ભ ઔીને યસ્તાભાું ર ુંટામા લખય વરાભત યીતે ગયે શોંચી જામ એલા 

‘યાભયાજ્મ’ ની આણે યાશ જોઈ યહ્ા છીએ. પ્રત્મેઔ ભાણવ વુંઔલ્ ઔયે ઔે; ઉંચ શદ્દ 

ધયાલતી ક યવી ય ફેઠા છી શ ું , વાભે ઉબેરા નાખયીઔને ‘બખલાન’ન દયજ્જો આીને, 

એની વાથે ભાનલતા ણુ લતુન ઔયીળ.’ ત છી સ્લખુ ભેલલા પ્રાથુના ઔયલાની જરુય યશેળે 

જ નશીં, અસ્ત .. 

ભેગધન  

ઔળ ું અણધામ ું, અણખભત ું થમ ું, ત્માયે રકામ ું છ;ે 

હૃદમ જ્માું, જ્માયે બીંવાત ું ખમ ું, ત્માયે રકામ ું છ.ે 

ફધામે રખ્મ ું; ભેં ણ રખ્મ ું ફવ, એલ ું નથી દસ્ત; 

ઔરભથી યક્ત જ્માયે ણ ડ્ય ું, ત્માયે રકામ ું છ ે

...સુનીલ શાહ... 
sunilshah101@gmail.com 

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 

  

 

mailto:sunilshah101@gmail.com
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07 

સાભાજીક સમ્ફન્ધો કેટરા ઉકાયક ? 

‘એઔ ચીન્તઔે ચોંઔાલનાયી વરાશ આી છ;ે ‘આજ ેલધ  એઔ દીલવ  ય થમ. 
તભે લધ  એઔ ભીત્ર ફનાવ્મ ઔે નશીં ? જો આજ ેતભે એઔ ભીત્ર ન ફનાવ્મ શમ ત તભાય 

આજન દીલવ નઔાભ ખમ વભજજો.’ આ વરાશને  ણુત: અલખણલાન ું યાકજો. યજ એઔ 

નલ ભીત્ર ફનાલીએ ત ચાવ લુની ઉમ્ભયે આણી ાવે ઔેટરા ભીત્ર શમ ? એ ફધા 
વાથે વમ્ફન્ધ જાલલા ઔેટર વભમ આલ ડ ે ? એભની લચ્ચે ગેયામેરા યશીએ ત 

યીલાયના વભ્મને અન્મામ ન થામ ? વમ્ફન્ધના જ ુંખરભાું કલાઈ જત ભાણવ છલેટ ે

તાને ભાટ ેયામ ફની જામ છ.ે જે શજાય ભીત્ર ધયાલે છ ેઅને યજયેજ એ ફધાને 
ભતા યશે છ ે એભને પ્રેભથી  છલા જલે ું છ ે : તભે તભને તાને છલે્લા ક્માયે ભેરા, 

ભશાળમ ?’ 

‘લયીષ્ઠ નાખયીઔ ભાટ ે વાભાજીઔ વમ્ફન્ધ અને વમ્ઔો આળીલાુદ ઔે 
અબીળા’ એ લીમ ય લયીષ્ઠ નાખયીઔ ભુંડ વ્માઔ ચચાુ ખઠલે, યીવુંલાદન ું 

આમજન ઔયે અને વાભાજીઔ વમ્ફન્ધ અુંખે નીણુમ રેલાભાું ઉઔાયઔ નીલડ ે એલી 

ખાઈડરાઈન્વ પ્રવીદ્ધ ઔયે એલ ભાય અન યધ છ.ે 

આણે એલી ખેયવભજન ળીઔાય છીએ ઔે આણા વાભાજીઔ વમ્ફન્ધ અને 

વમ્ઔો જટેરા લધાયે એટરા આણે લધ  વપ અને લધ  રઔપ્રીમ ખણાઈએ. વાભાજીઔ 

વમ્ફન્ધ અને વમ્ઔોને અન રક્ષીને શ ું  લયીષ્ઠ નાખયીઔને ત્રણ લીબાખભાું લશેંચલાન ું વન્દ 

ઔરુું : 

(1) ક ફ ભટી વુંખ્માભાું વાભાજીઔ વમ્ફન્ધ અને વમ્ઔો ધયાલતા લયીષ્ઠ નાખયીઔ : 

આ લીબાખભાું સ્થાન ભેલતા ઔેટરાઔ લયીષ્ઠ નાખયીઔને ભેં એલ ું ઔશેતા 

વાુંબળ્ા છ ે ઔે : ‘ભારુું  ભીત્રભુંડ ક ફ લીળા છ.ે ભાયા ભીત્રની વુંખ્મા ચાય આુંઔડાભાું 
રકલી ડ.ે’ એઔ લયીષ્ઠ નાખયીઔે પેવફ ઔ ય ચાય શજાયથી લધ  ફે્રન્ડ્ઝ શલાન દાલ 
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ઔયેર. ઔલીશ્રી વ યેળ દરારે રખ્મ ું શત ું : ‘ભીત્ર એટરે એલ ભાણવ જનેી વાભે તભે ઔુંઈ ણ 

છ ાવ્મા લખય જલેા છ તેલા અનાલૃત્ત થઈ ળઔ.’ ફીજી વ્માખ્મા એભણે એલી આેરી ઔે ‘જો 
તે ભાણવના યીલાયના તભાભ વભ્મને તભે નાભથી કતા શ ત એ ભાણવ તભાય 

ભીત્ર ખણામ.’ ળાન્તીથી લીચાય ઔયીએ અને આ ફે ભાદુંડને ધ્માનભાું રઈએ ત ઔઈ 

ભાણવને ફે ાુંચથી લધાયે ભીત્ર શઈ ન ળઔે એલાું તાયણ ય આલી ળઔામ.  
 
અવુંખ્મ ભીત્ર શમ એ ભાણવ ફશીભ ુકી વ્મક્તીત્લ ધયાલત શલાની વમ્બાલના 

છ.ે જે વભાજવેલાના શેત થી વ્માઔ વાભાજીઔ વમ્ફન્ધ ઔે વમ્ઔો ધયાલતા શમ તેભના 

ઔીસ્વાભાું ચચાુને અરખ દૃષ્ટીઔણથી શાથ ધયલી ડે. યન્ત  શદ્દ, વત્તા ઔે પ્રવીદ્ધીના શેત થી 

વાભાજીઔ વમ્ફન્ધ લીઔવાવ્મા ઔયત ભાણવ છલેટ ેતે જ કલાઈ જત શમ છ.ે શજાય 
ભીત્રની વાથે વમ્ઔુ જાલી યાકલા યજ ઔેટર વભમ પાલલ ડ,ે ઔલ્ના આલે છ ે? 

આલ ું ફને ત્માયે ભાણવ યીલાય વાથેના વમ્ઔો ખ ભાલે છ.ે ત્ની અને અન્મ વભ્મ ભાટ ે

તે યામા ફની જામ છ;ે ઔાયણ ઔે લશેરી વલાયથી ભડી યાત વ ધી ગયભાું એભની શાજયી 
શતી નથી. આ લીબાખભાું સ્થાન જભાલતાું ‘ભટા ભાણવ’ને નજીઔથી ખ્મા છી શ ું 

એલા નીષ્ઔુ ય આવ્મ છ ું ઔે તે જીલનભાુંથી નૈવખીઔ આનન્દ ખ ભાલે છ,ે વતત યગલામા 

થઈને પયલાન ું શલાથી સ્લાસ્થ્મ ય તેની અવય નોંધામ છ.ે જ ેફે ચાય ઔરાઔ દયભીમાન 
તે ગયભાું શમ છ ેત્માયે ણ તે ગયભાું યીલાયના વભ્મ વાથે શતા નથી. ભફાઈર 

પન ઔે રૅન્ડરાઈનના પન ય લખેરા યશીને શજાય ભીત્ર વાથે જીલન્ત વમ્ઔુભાું યશેલાની 

ઔળીળ ઔયે છ.ે ભાણવની આ પ્રઔૃતી ાછ શદ્દા ભેલલા, વત્તા બખલલી, રુીમા 
ઔભાલા અને પ્રવીદ્ધી ભેલલી એ ઈચ્છા જલાફદાય શમ છ.ે શ ું  પયીથી સ્ષ્ટતા ઔરુું  છ ું ઔે 

ઔઈ અેક્ષા લખય, ની:સ્લાથુ બાલથી વભાજની વેલા ઔયી યશેરા ભશાભાનલ અશીં 
અલાદભાું આલે છ.ે વત્તા અને પ્રવીદ્ધી વાથે એભને ઔઈ નીવફત શતી નથી.  

 
વીત્તેય લુના એઔ વજ્જન તાના જલેા લયીષ્ઠ નાખયીઔને રાઈટન ું ઔે ટરેીપનન ું 

ફીર બયી આલાભાું, દ ધ અને દલા રાલી આલાભાું ભદદ ઔયે છ.ે ‘યજ ચાયથી છ ઔરાઔ 

આલાું વેલાઔામોભાું વાય ઔયલાથી તભને ળ ું ભે છ ે?’ એલા ભાયા પ્રશ્નના ઉત્તયભાું એભણે 

ભનભશઔ સ્ભીત આીને ઔહ્ ું, ‘ઔઈને ભદદરુ ફન્માન આનન્દ ! શ ું  નીજાનન્દ ભાટ ેફધ ું ઔરુું  
છ ું. ઔઈ ઈચ્છા નથી, અેક્ષા નથી. અયે, ઔઈ ભને ‘થૅન્ઔ મ ’ ઔશે ત એ ણ ભને ખભત ું નથી. 

પ્રબ એ આેર ું ભશાભ ર ું જીલન ઔઈની વેલાભાું વાય થામ ત એનાથી રુડ ું ફીજ ું ળ ું ?’ 
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વ્માઔ વાભાજીઔ વમ્ફન્ધ ધયાલનાયા ભાણવન દીલવ વાભાન્મ યીતે ‘તાયી–

ભાયી’ ઔયલાભાું  ય થઈ જત શમ છ.ે વભમને ભાયલા ભાટ ેવાય ઔયલા ભાટ ેઆ ઔનીષ્ઠ 
અને છલે્લી ઔક્ષાન લીઔલ્ છ.ે વીત્તેય–ુંચતેયની લમ લટાવ્મા છી ભાણવની અન્દય 

તયપની માત્રા ળરુ થલી જોઈએ, જ ેઅશીં ળક્મ ફનત ું નથી. આ ઔક્ષાભાું સ્થાન ાભતા લયીષ્ઠ 

નાખયીઔને છલેટ ે એઔરા ડી જઈને તીવ્ર ભ ુંઝલણ અન બલતા ભેં જોમા છ.ે ફશાયની 
દ નીમાભાું શજાય ભીત્ર બરે શમ, યન્ત  જ ેતાન જ વાચ ભીત્ર ન ફની ળઔે, તે ભાણવ 

છલેટ ેએઔર ડી જામ તેભાું નલાઈ ળાની ? 
 

(2) વન્દખીના વાભાજીઔ વમ્ફન્ધ અને વમ્ઔો ધયાલતા લયીષ્ઠ નાખયીઔ : 

વાભાજીઔ વમ્ફન્ધ ધયાલલા વન્દબે ભધ્મભ ભાખુ અનાલતા લયીષ્ઠ નાખયીઔન 

આ વભ શ છ,ે ‘નેભ ઍન્ડ પેભ’ની ાછ ખાુંડણ ખણામ એટરી શદે તે દડતા નથી. 

અકફાયભાું લાયુંલાય નાભ અને પટ છામા ઔયે એલી ધકણાભાું તે જીલતા નથી. 
આુંખીના લેઢ ેખણી ળઔામ એટરા ભીત્રની લચ્ચે તે આનન્દ લુઔ જીન્દખી જીલે છ.ે શ ું 

ઔેટરીઔ લાય જીજ્ઞાવાથી પ્રેયાઈને લયીષ્ઠ નાખયીઔને ફે પ્રશ્ન  છ ું છ ું : ‘આ ઔેટરા 

લયીષ્ઠનાખરયઔ ભુંડભાું વભ્મદ ધયાલ છ ?’ જ ેએઔ ઔઈ વુંસ્થાન ું પ્રભ કદ ધયાલે છ ે
તેભને ભાય પ્રશ્ન શમ છ ે : ‘આ ઔેટરા લુથી આ વુંસ્થાભાું પ્રભ કસ્થાને છ ?’ જ ેલયીષ્ઠ 

નાખયીઔને ભેં પ્રથભ લીબાખભાું આદય ણુ સ્થાન આપ્મ ું છ,ે તે ત્રણ ઔે તેથી લધ  લયીષ્ઠ 

નાખયીઔ ભુંડભાું વભ્મદ ધયાલે છ ેઅને ઔેટરાઔ ત દામઔાથી ઔઈ એઔ, ફે ઔે ત્રણ 
વુંસ્થાભાું પ્રભ કદ ળબાલે છ.ે 

 
ફીજા લીબાખભાું આલતા લયીષ્ઠ નાખયીઔ યીલાય ભાટ ેવભમ પાલે છ ેઅને 

યીલાયના વભ્મ વાથે જીલન્ત વમ્ઔો જાલી યાકે છ.ે વાભાજીઔ વમ્ફન્ધ અને વમ્ઔો 

તેભન એઔ શદથી લધ  વભમ ઝ ુંટલી રેતા નથી. આલ ું ભધ્મભભાખી જીલન તેભને આનન્દભાું 
યશેલા ભાટ ેઉઔાયઔ નીલડ ેછ.ે તભે એભની વાથે ફેઠા શ ત દય ફીજી ત્રીજી ભીનીટ ેએભના 

પનની યીન્ખ લાખે એલ ું ઔદી જોલા ભળે નશીં. પ્રથભ લીબાખના ભશાન બલથી તે આ ભ દ્દ ે

બીન્ન યીતયવભ ધયાલે છ.ે એઔ લકત શેરા લીબાખન ું વભ્મદ ધયાલતા ‘લીઆઈી’ ભને 
ભલા આવ્મા શતા. અભાયી ભ રાઔાત ભાટ ેભેં ત્રીવ ભીનીટ પાલી શતી. ભાયે ત્માું આલીને 

એભણે સ્થાન રીધ ું અને તયત જ ેવુંસ્થાભાું તે પ્રભ ક છ ેએ વુંસ્થાના ભન્ત્રીન એભના ય 
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પન આવ્મ, બજનન ઔૉન્ટરકે્ટ રેનાય ભાણવ એઔ ડીળના દઢવ રુીમાથી છા રેલા 

તૈમાય નથી એલી લાત ભન્ત્રીએ ઔયી શળ ેએટરે પ્રભ કે ઔહ્ ું, ‘એભને પન આ’. ત્માય છી 
એ ભશાળમે પન ય ઔૉન્ટરાક્ટય વાથે અઠ્ઠાલીવ ભીનીટ વ ધી ભખજની નવ કેંચી... એ પન 

ભ ઔામ અને ત્રીજી ભીનીટ ે ફીજો પન આવ્મ. ભાયા ચશેયા ય નાયાજીના બાલ લાુંચીને 

એભણે એ પન યીવીલ ઔયલાની શીમ્ભત ન દાકલી. ફીજા લીબાખભાું આલતા લયીષ્ઠ 
નાખયીઔ આલી ફધી જણભાુંથી એઔુંદયે ભ ક્ત શમ છ ેએલ ું ભારુું  અલરઔન છ.ે 

(3) તાનાભાું ભસ્ત યશીને જીન્દખી જીલતા લયીષ્ઠ નાખયીઔ : 

આ ત્રીજા લીબાખભાું સ્થાન ાભનાયા લયીષ્ઠ નાખયીઔ લાસ્તલભાું ‘એ–ગ્રેડ’ને 

ાત્ર એલા નાખયીઔ છ.ે તે દીલવન ભશત્તભ વભમ તાને ભાટ ેપાલે છ.ે વાદખી અને 

વયતા એભના યક્તભાું લણાઈ ખમેરાું શમ છ.ે વાભાજીઔ વમ્ફન્ધ સ્થાલાભાું તે ક ફ 
ઔાજી યાકે છ ેઅને વાલચેત યશે છ.ે ભાત્ર તાની વાથે યશેલાની એભને વાયી પાલટ શમ 

છ.ે એભણે એલા ળક અને પ્રલૃત્તી લીઔવાવ્મા શમ છ ેજથેી ગયભાું એઔરા યશીને ણ 

વભમ વાય ઔયી ળઔામ. તે શદ્દાના લખણથી અને પ્રવીદ્ધીના ભશથી  ણુત: ભ ક્ત શમ 
છ.ે ઔઈ ભુંડન ું વભ્મદ એભને ફાુંધી ળઔત ું નથી. ફીરઔ ર તાની ભસ્તીભાું જીલતા એઔ 

લયીષ્ઠ નાખયીઔને ભેં  છમ ું શત ું : ‘આ એઔ ણ ભુંડભાું વભ્મ નથી એ જાણીને ભને 
આશ્ચમુ થામ છ!ે વાભાજીઔ ભુંડભાું ન જોડાલાન ું ઔાયણ ?’ એભન જલાફ વાુંબ, ‘એ 

લી ાછી એઔ પ્રઔાયની ખ રાભી જ છ,ે ફન્ધન છ,ે લયવતા લયવાદભાું ભાયે ભનખભતા 

ઔલીની ખઝર ભાણલી છ;ે યન્ત  એલ ું ઔયલાને ફદરે ભાયે તૈમાય થઈને ભુંડના ઔામુક્રભભાું 
જઈને અણખભતા લક્તાને વાુંબલા ડ.ે.. ભને આ નથી ખભત ું. નઔયીભાુંથી નીલૃત્ત થમા 

છી ભ ક્તીન અન બલ થામ ત જ જીન્દખી જીલલાની ભજા આલે ને !’ 
 

●●● 
 

ભેગધન  

રઔ ીઠ ાછ તભાયી નીન્દા–ટીઔા ઔયતાું શમ ત એભ ઔયલા ાછ ત્રણ 

ઔાયણ શઈ ળઔે; 
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(1) જ્માયે તે તભાયી ઔક્ષા વ ધી શોંચી ળઔતાું નથી. 

(2) જ ેતભાયી ાવે છ,ે તે એભની ાવે નથી. 

(3) જ્માયે તે તભાયી રાઈપ–સ્ટાઈરની નઔર ઔયલા પ્રમત્ન ઔયે છ;ે યન્ત  ઔયી 
ળઔતા નથી. 

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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08 

અણખભ પ્રખટ ઔયલાભાું લી ળયભ ળેની ? 
 

 આણા દેળની પ્રજા દ :કી ઔેભ છ ે ? યજફયજનાું ઔાભભાું આણને દયેઔ 
ઠઔેાણે અભાન, ઉેક્ષા ને અલીનમન અન બલ ઔેભ થામ છ ે? આણાું વાચાું અને ન્મામ ણુ 

ઔાભને વયઔાયી ઔચેયીભાું ઠફેે ચડાલલાભાું ઔેભ આલે છ ે?  
 

આણાું દ :કન ું એઔ ભશત્ત્લન ું ઔાયણ એ છ ે ઔે આણે આણ અણખભ. 

નાયાજખી પ્રખટ ઔયલાભાું ળયભ–વુંઔચ અન બલીએ છીએ. અન્મામ થત શમ, કટ ું થત ું 
શમ, રાુંચ ભાખલાના ઈયાદે આણને ધક્ક ે ચડાલલાભાું આલતા શમ, એડભીળન આલા 

ટાણે સ્લનીબુય ઔૉરેજોના ભ્રષ્ટ વુંચારઔ દવ રાક રુીમા યવીદ આપ્મા લીના આણી 

ાવેથી કુંકેયતા શમ; તમ આણે ઔળ ું ફરતા ઔેભ નથી ? આણ લીયધ ળા ભાટ ેપ્રખટ 
ઔયતા નથી ? તભાભ ભ્રષ્ટ અને વયાવય ખરત યીતયવભ વાભે પ્રજા, વયદાય ટરેની 

ક ભાયીથી તાન ખ સ્વ, અપ્રવન્નતા ઔે અણખભ પ્રખટ ઔયલાન ું યાકે ત છ જ ભશીનાભાું 

‘અચ્છ ેદીન આ ખમે’ન અન બલ થલા ભાુંડ.ે  
 
ણ આણી ભાનવીઔતા એલી છ ેઔે વાચ ું ફરલાથી ઔે રકલાથી દ શ્ભન ઉબા 

થામ; એના ઔયતાું ચ  ભયીએ તે વારુું  ને ! આણે ળાા ઔૉરેજોભાું બણતા શતા ત્માયથી જ 

ચ  યશેલાની, દફાઈ–ઔચડાઈને ફેવી યશેલાની, અન્મામ વશન ઔયી રેલાની, આણને 

તારીભ આલાભાું આલેરી છ.ે 
 
શ ું , જ્માું ણ દેકીત અન્મામ થત શમ, કટ ું ચારત ું શમ, ઔઈન ું ળણ થત ું 

શમ ત ઉંચા અલાજ ેઅણખભ વ્મક્ત ઔયલાન ું ળીખ્મ છ ું. સ્લતુંત્ર બાયતના નાખયીઔ તયીઔે 

કટી યીતયવભને વ ધાયલા ભાટનેી ઔળીળ ઔયલી એ આણી લીત્ર પયજ છ ે એભ શ ું 

વભજ્મ છ ું.  
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એઔ રગ્નવભાયુંબભાું સ્લરુચી બજનન વભમ ‘વાુંજ ેવાતથી આના આખભન 

વ ધી’ એ યીતે દળાુલામ શત. ભેં નીભુંત્રણ ાઠલલા આલેરા વજ્જનને ઔહ્ ું, ‘સ્લરુચી બજન 
તભાય વભમ ભને ક ફ ખમ્મ. ભાયી જ લાત ઔરુું  ત, શ ું  એ દીલવે અભદાલાદ જલાન છ ું 

અને યાતે અખીમાય લાગ્મે ‘ખ જયાત ક્લીન’ભાું ાછ આલલાન છ ું. આના રગ્નવભાયુંબના 

‘સ્લરુચી બજનભાું’ પ્રલેળતાું ભને યાતે વાડા અખીમાય થળે. ભાયા આખભનની તભે યાશ 
જોલાના જ છ એટરે બજનની ચીંતા ત ટી ખઈ !’ ભાયી લાત વાુંબીને ેરા વજ્જનભીત્ર ે

ચીત્તાની જભે ઔ દઔ ભાયીને ભાયા શાથભાુંથી નીભુંત્રણત્ર ઝ ુંટલી રીધ. ‘આના આખભન 

વ ધી’ –એ ત્રણ ળબ્દ ય રાર ઈન્ઔથી ખાઢ રીટી તાણીને રખ્મ ું : ‘વાડા દવ વ ધી’. ભેં એ 
ભીત્રને પ્રેભથી વભજાવ્મ ું, ‘‘બાઈ, યવડ ું જો આકી યાત ચારલાન ું ન શમ ત... ‘આના 

આખભન વ ધી’ન ળાબ્દીઔ દુંબ ળા ભાટ ેઔયલાન ?’’ 
 
એઔ લકત ફૅન્ઔના ઔાઉન્ટય ાવે શ ું  ૈવા ઉાડલા ભાટ ેરાઈનભાું ઉબ શત. 

ભાય ક્રભ આવ્મ ને ભેં ચેઔ ભશીરા પીવયના શાથભાું ભ ક્મ. એલાભાું જ એભના 
ભફાઈરની યીંખ લાખી. ભને ભાયી ઔભનવીફીનાું એુંધાણ લતાુઈ ખમાું. ફયાફય વાત ભીનીટ 

યાશ જોમા છી ભેં નમ્ર સ્લયે ઔહ્ ું, ‘ભૅડભ, ભાયી ાછ છ લયીષ્ઠ નાખયીઔ યાશ જોઈને ઉબા 

છ.ે ેરી ખાુંધીછાની નટ તભે શાથભાું ર તેના ઈન્તેજાયભાું શ ું  વાત ભીનીટથી ઉબ છ ું. આ 
ભને ભ ક્ત ઔય ત ફડી ભશેયફાની થળે.’ આ વાુંબતાું એભને થડી તઔરીપ ત થઈ; યન્ત  

જો ભેં ભાય અણખભ વ્મક્ત ન ઔમો શત ત ભાયે ફીજી દવેઔ ભીનીટ એભની વભક્ષ ઉબા 

યશેલ ું ડમ ું શત. 

એઔ નલદમ્તીના વત્ઔાયવભાયુંબભાું અભે શાજયી આલા ખમાું શતાું. બજનન 

વભમ વાુંજ ેવાતથી અખીમાયન શત. યાત્રે દવ લાગ્મા ત ણ નલદમ્તી બ્મ ટીારુયભાુંથી 
ધામાું નશતાું ! એઔ મ લાન ભને કત શત. ભાયી ાવે આલી એણે ઔહ્ ું, ‘વય, શ ું 

‘ખ જયાતભીત્ર’ભાું નીમભીત યીતે આની ઔૉરભ ‘ભાણવ નાભે ક્ષીતીજ’ લાુંચ ું છ ું. શ ું 

એભફીએન લીદ્યાથી છ ું. ઔારે ભાયી યીક્ષા છ.ે ણ આ દ લ્શા યાજઔ ભાય ભાય કાવ ફે્રન્ડ છ ે
એટરે યીવેપ્ળનભાું આવ્મ છ ું. વય, દવ લાગ્મા ત ણ શજી બજન ળરુ નથી થમ ું. ભેં ઔહ્ ું, 

‘મ લાનભીત્ર, ેરા વાભે ઉબા છ ે તે દ લ્શાના ીતાજી છ.ે ક ફ ભટા વયઔાયી પીવય છ ે

એટરે બજનવભાયુંબ ળરુ ઔયલા ભાટ ેઆણી ાવે રાુંચની અેક્ષા યાકતા શળે. વયઔાયી 
યાશે ઔાભ ચારે એટરે લીરમ્ફ ત થલાન જ. ત ું એઔ ઔાભ ઔય. એભને તાયી ભ શ્ઔેરીની લાત 
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ઔય એટરે તાયા બજનની વ્મલસ્થા ખઠલાઈ જળે.’ મ લાન ફલ્મ, ‘વાશેફ, એલ ું તે થત ું 

શળે? એભને કટ ું નશીં રાખે ?’ ભેં જયા ઉંચા અલાજ ેઔહ્ ું, ‘વાુંજના વાતને ફદરે યાતના 
દવ થમા... ત આણને કટ ું ન રાખે ? ચાર, ભાયી વાથે...’ અભે ફન્ને જઈને યાજઔ ભાયના 

ીતાજીને ભળ્ા. ભેં નમ્રતાથી યજ આત ઔયી, ‘વય, યાતના દવ થમા. ભાય ત વ લાન વભમ 

થલા આવ્મ. અભે બજન રીધા લીના જઈએ છીએ. આ એઔ પેલય ઔયળ ? આ ભાયા 
ળ બેચ્છાવુંદેળન ું યફીડીમ ું આના યાજઔ ભાયને શોંચાડી દેળ ? એભાું ભાત્ર રુીમા જ છ.ે 

આળીલાુદ ઉભેયેરા શતા તે ાછા રઈ રીધા છ.ે જ ેનલદમ્તી ભશેભાનને બ ખ્મા–તયસ્મા 

યાકીને યાતે દવ લાગ્મે ણ બ્મ ટી–ારુયભાુંથી ાછાું ન આલે એભને લી આળીલાુદ ઔેલા 
આલાના ?’ 

 
પ્રીમ લાચઔ ભીત્ર, આ ભાનળ ? ફયાફય ત્રીજી જ ભીનીટ ે રખબખ તભાભ 

ભશેભાનના શાથભાું બજનની ડીળ શતી. 
 
મ લાેઢીના ભીત્રને ભાયી આગ્રશ લુઔની લીનન્તી છ ેઔે તભાયા ખભા–અણખભાને 

નમ્ર છતાું ફ રુંદ અને ભક્કભ અલાજ ેયજ  ઔયલાન ું યાક. જો ઔુંઈઔ વારુું  થત ું ઔે થમ ું શમ ત 
ઉદાયતાથી એની પ્રળુંવા ઔય અને વભાજને ીડા આતાું ભાણવ ઔે રુઢી ઔે યીતયીલાજો 

પ્રત્મે ઔુંજ વાઈ ઔમાુ લીના અણખભ વ્મક્ત ઔય. આણી સ્થીતી વ ધયતી નથી એન ું ઔાયણ 

આણું ભોન છ.ે અણખભ પ્રખટ ઔયલાભાું ળયભ ળેની ? ફૅન્ઔ, યેરલે, વયઔાયી ઔચેયી ઔે 
ાવટ ુ પીવ લીરુદ્ધ જ્માયે જ્માયે નાખયીઔએ રેકીત પયીમાદ ભઔરી છ,ે ત્માયે 

વમ્ફન્ધીત અધીઔાયીને જલાફ આલાન ું બાયે ડી ખમ ું છ ેઅને એભણે વ ધયલ ું ડ્ય ું છ.ે  
 
ઔામદાની ભમાુદાભાું યશીને આણે આણ અણખભ વ્મક્ત ઔયલાન ું ળીકી 

રઈએ. 
 

●●● 
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ભેગધન  
 

 ‘દયેઔ આત્ભા ભ બ ત યીતે દીવ્મ છ.ે અુંદયની ને ફશાયની પ્રઔૃતી ય નીમુંત્રણ 

ભેલીને આ આુંતયીઔ દીવ્મતાને પ્રખટ ઔયલી તે જ જીલનન ઉદ્દળે છ.ે આ તભે ઔભુ દ્વાયા 
ઔયી ળઔ, બક્તી દ્વાયા ઔયી ળઔ, ભન યના નીમુંત્રણ ઔે જ્ઞાન દ્વાયા ઔયી ળઔ. ઔઈ ણ એઔ 

ઔે લધ  ઔે વલુ દ્વાયા તભે ભ ક્ત થઈ ળઔ. ધભુન ું આ જ વભગ્ર તત્ત્લ છ.ે ળાષ્ડ, ઔભુઔાુંડ, 

ભન્દીય, આદળુ એ ફધ ું ખોણ છ.ે 

–સ્લાભી લીલેઔાનન્દ 
 

♦ 
અનુક્રમણીકા 
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09 

ઈષાષ અને અદખેાઈની વચ્ચે ટકી યહેવા ભાટે,  
મ વા ેઢીએ ોતાની તાકાત વધાયવી ડશે 

ભફાઈર પનન ું લેચાણ ઔયતી એઔ ઔુંનીભાું વીભા ળભાુ વેલ્વ–ઑપીવય તયીઔે 

જોડાઈ. છવ્લીવ લુની વીભા એભ.ફી.એ.ની પસ્ટ ુક્રાવ ડીસ્ટીંઔળન વાથેની ડીગ્રી ધયાલે છ.ે 
એણે તાન તભાભ અભ્માવ અુંગ્રેજી ભાધ્મભભાું ઔમો છ.ે તે ક ફવ યત છ,ે નમ્ર છ,ે 
ળીષ્ટાચાય ધયાલે છ ેઅને દવભા ધયણભાું શતી ત્માયથી ‘ખ જયાતભીત્ર'ભાું પ્રવીદ્ધ થતા ભાયા 
રેક લાુંચે છ.ે આજઔાર વીભા એઔ તીવ્ર ભ ુંઝલણભાુંથી વાય થઈ યશી છ .ે વીભા ળભાુએ 
ટરેીપન ય ભને જ ે ઔેપીમત યજ  ઔયી તે આ પ્રભાણે છ,ે ‘ભને આ જોફભાું જોડામાને એઔ 

લુ  રુું  થમ ું. ભાયા વીનીમય ઑપીવય(ફૉવ!) અજાણમાું ઔાયણવય ભાયા પ્રત્મે તીવ્ર ઈષ્માુ 
અને તેજોદ્વેથી ીડામ છ.ે તે દીલવભાું દવ લકત ભને વુંબાલે છ ,ે ‘એભ.ફી.એ. ઔય 
રીમા ઈવ ઔા ભતરફ મે ત નશીં ઔી ત  શભ વે બી શળીમાય શ ખઈ...મશાું ઔાભ ઔય ને ઔે 
રીમે ક ફવ યતી નશીં; દીભાખ ચાશીમ.ે.. ઓય લ ત તેયે ાવ શૈ નશીં,' લખેયે લખેયે! ‘વય, 
જૉફ છડી દેલાન લીચાય ઔરુું  છ ું; ઔાયણ ઔે વીનીમય ઑપીવયના શાથે લાયમ્લાય અભાનીત 

થલ ું ડ ેછ,ે તે આલ ું ઔેભ ઔયતા શળે?' 
 

વીભા ળભાુન પ્રશ્ન વ્માઔ ચચાુ ભાુંખી રે તેલ છ ેઅને નલી ેઢીના ગણા વભ્મને 

સ્ળુત શળે એટરે તેના ય લીચાય ઔયલાની જરુય છ.ે વીભાના ફૉવ (આણે એભને 

જરનઔ ભાય તયીઔે કીળ ું?) જ ેલતુનવ્મલશાય દાકલી યહ્ા છ ે તે એઔ વશજલૃત્તી છ.ે 
ચાવ લુની વાવ  તાની ચલીવ લુની  ત્રલધ  પ્રત્મે, ુંચાલન લુન પ્રોઢ અધ્માઔ ઔે 
પ્રીન્વીાર તાની વુંસ્થાભાું જોડામેરા ત્રીવ લુના તેજસ્લી ળીક્ષઔ ઔે અધ્માઔ પ્રત્મે અને 

જને વ મુ ડ ફલા ય છ ેએલ વીત્તેય લુન નેતા ક્ષના મ લાન ઔામુઔય પ્રત્મે ફશ ધા આ જ 

પ્રઔાયે લતુત શમ છ.ે ‘તેજોદ્વેથી તડતા વીનીમવુ વાથે ઔેલી યીતે લતુળ?' એ ળીુઔ 
શેઠના તાના રેકભાું બ્રાઉન જકે્વન નોંધે છ ે ‘ઢતી ઉમ્ભય, ક્રભળઃ ગટતી જતી 
ઔામુળક્તી અને વીનીમય શલાના અશેવાવભાુંથી પ્રાપ્ત થમેરી ખ રુતાગ્રુંથી, યીલાયના લયીષ્ઠ 
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વભ્મને ઔે ઑપીવના લયીષ્ઠ અધીઔાયીને આક્રભઔ, અશુંલાદી લતુન–વ્મલશાય તયપ દયી 

જામ છ.ે જ્માયે નલી ેઢીના ઔઈ વભ્મ પ્રત્મે તેજોદ્વેભાું વયી ડલાની ઈચ્છા થામ ત્માયે 
ભાણવે તાના બ તઔાભાું નજય નાુંકી રેલી જોઈએ.' ‘શ ું જ્માયે  ત્રલધ  તયીઔે આલી ત્માયે 

ઔે ઑપીવભાું જ નીમય ક્રાઔુ તયીઔે જોડાઈ શતી ત્માયે ભને ફધાએ ઔેટરી શેયાન ઔયેરી, 
ઔેટર ત્રાવ આેર.. શ ું નલી ેઢીના ભાયા મ લાન ભીત્ર વાથે એ યીતે જ લતુલાન ું લીચારુું  ત 
ઔેટર ું મગ્મ ખણામ?' બ્રાઉન જકે્વન રકે છ,ે ‘જે જ્ઞાની છ,ે આત્ભલીશ્વાવ ધયાલે છ ે

અને વ ચારુ લતુન–વ્મલશાયના ાઠ ળીકીને આલેરા છ ેતે ખભે એટરા વીનીમય શમ ત 

ણ તાના જ નીમય વાથીદાય પ્રત્મે આક્રભઔ અને અશુંલાદી  લતુન નશીં દાકલે. તેજોદ્વે 
અમાુપ્તતા અને અવરાભતીની રાખણીભાુંથી જન્ભે છ ેજ ેલાસ્તલભાું ત, લયીષ્ઠ અધીઔાયી 
તાના જ નીમવુથી બમ ાભી યહ્ા શલાન ું વ ચલે છ.ે' 

 
ભાનલતાલાદી અબીખભ એલ ું વ ચલે છ ે ઔે ગયના લયીષ્ઠ વભ્મ (વાવ , વવયા, 

તી લખેયે) ઔે ઑપીવયના વીનીમય અધીઔાયી તાના જ નીમય વભ્મ વાથે અત્મન્ત 

ભાનલતા ણુ વ્મલશાય દાકલે. તાના બ તઔાભાું જો ઔઈ ઔડલા અન બલ થમા શમ ત 
એને ફીજા પ્રત્મે  નયાલતીત ન ઔયલા જોઈએ. રનીન્ખ સ્ટજે દયમ્માન ઔઈ આણને 

ભદદરુ ફન્મ ું શમ, ઔઈએ આણને નલા ક્ષેત્રભાું જમ્રાલલા ભાટ ે ઔે ટઔી યશેલા ભાટ ે

પ્રત્વાશન આપ્મ ું શમ, શ ુંપ આી શમ ત આણે ણ નીઃળુંઔ એ જ યીતે ફીજાને ભદદરુ 

ફનલ ું જોઈએ. ‘તાના જ નીમવુ પ્રત્મે અભાનલીમ લતુન ઔયનાયા છલેટ ેત ઈશ્વયના ખ નેખાય 
ઠયે છ.ે' બ્રાઉન જકે્વને ફલ્ડ ટાઈભાું આ લાત નોંધી છ.ે 

 
જે ઔઈઔના તેજોદ્વે, ઈાુ–અદેકાઈન બખ ફને છ ે એભણે ઔઈ યીત ે

લતુલ ું? બ્રાઉન જકે્વન તે ભાટનેી વ્મ શયચના વભજાલતાું ાુંચ ભ દ્દાન ઔામુક્રભ આે છ;ે  
 

(1)  વીનીમય વાથીદાયન ું લતુન ખભે તેલ ું શમ ત ણ એ લાત શમ્ભેળાું માદ યાક ઔે 

તભે જ નીમય છ. તભાયા પ્રતીલતુનભાું ળારીનતા, નમ્રતા, ળીષ્ટાચાય અને લીલેઔ 
ઔદી છા થલાું ન જોઈએ.  
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(2)  વીનીમય વાથીદાયન ું હૃદમયીલતુન ઔયલાન ું છ ેએ લાતને એઔ ચેરેન્જ તયીઔે 

સ્લીઔાય અને તભાયા (એભના નશીં) લતુન–વ્મલશાય ય શમ્ભેળાું નજય યાક.  

(3) વીનીમવુના ખેયલતુનની ચચાુ અન્મ વાથે ઔદી ણ ઔયળ નશીં, આલ ું લતુન 

(ગયની ઔે ઑપીવની ફશાય વીનીમવુને લખલલા જલે ું લતુન) તભાયી ભ શ્ઔેરીભાું 
લધાય ઔયી ળઔે છ.ે શા, વુંજોખ અન વાય ભ ડ જોઈને ક્માયેઔ તભે જાતે જ 
એભને તાને, ભૃદ  અલાજભાું એટર ું જરુય ઔશી ળઔ; ‘આના આ પ્રઔાયના 

લતુનથી ભને દ ઃક શોંચ ેછ,ે શ ું શટ ુથાઉં છ ું.’ આલ ું ઔશેલાથી યીસ્થીતી ફખડળે 

નશીં; વ ધયળે, એલ ું રાખે ત જ આ પ્રઔાયન ું જોકભ રેલ ું.  
 

(4)  જ્માયે ણ વીનીમવુન ઉલે્લક ઔય ત્માયે  ણુ આદય જાલ. તભાયા અને 
એભનાભાું પઔુ છ ેતે લાતન અશેવાવ એભને થલા દ.  

 
(5) ચશેયા યન ું સ્ભીત જાલી યાક. ગયભાું ઔે ઑપીવભાું એઔાદ ફે વીનીમવુ 

તભાયી વાથે અભાનજનઔ યીતે લતે તેથી તભે ફધાની વાભે ભોં પ રાલીને પય તે 

મગ્મ નથી. તભાયે તભાયાું ઔાભ ય ધ્માન આલાન ું છ.ે જો તભે ઉંચી ખ ણલત્તા 
જાલીને ઔાભ ઔયલાન ું ચાર  યાકળ ત જરુય એની નોંધ રેલાળે. વીનીમવુની 
ઉય એભના ણ વીનીમય શમ છ;ે એટરે તભને ન્મામ ભળે જ એ લાતભાું 

શ્રદ્ધા યાક.  
 

બ્રાઉન જકે્વન અન્તે રકે છ ે: ‘વીનીમવુના ખેયલતુનને રીધે યણભેદાન છડીને 
બાખી જલ ું મગ્મ નથી. શીમ્ભતથી અને ધીયજથી વુંજોખન વાભન ઔય.’ વાભેની વ્મક્તીને 
ચેન્જ ઔયલાન ું–ફદરલાન ું તભાયા શાથભાું નથી. એભના ખેયલતુનને ળક્મ શમ ત્માું વ ધી 
અલખણ (ઈગ્નય ઔય). તભાયી ઔામુક્ષભતા ય વીનીમવુના ખેયલતુનની પ્રતીઔ  અવય ન 

ડ ે તેની ઔાજી યાક. વભાજભાું વલુત્ર ઈાુ અને અદેકાઈન ું વામ્રાજ્મ છ.ે તભે એનાથી 
ફચીને ક્માું જળ? તભાયાું દીઔયા–દીઔયીએ ઔઈ લીળે વીદ્ધી ભેલી, ઈાુ ળરુ ! 
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 ત્રલધ એ આઔુઔ વાડી યીધાન ઔયી, તી વાથે (તાના જ ત !) જયાઔ લધ  શવીને લાત 
ઔયી, ઈાુ ળરુ. દીઔયાએ (તીએ) ભાતા પ્રત્મે થડીઔ લધાયે ભભતા ફતાલી, ઈાુ ળરુ! ખ રુને 
ળીષ્મની અદેકાઈ આલે અને ળીષ્મને ખ રુજીની ! ઈાુ ાભનાયે ઔદી ‘યણછડ' ફનલાન 
લીચાય ન ઔયલ જોઈએ. નલી ેઢીના વભ્મને ભાયી વરાશ છ ેઔે ઈાુ અને અદેકાઈની લચ્ચે 
ટઔી યશેલા ભાટ ે એભણ ે તાન  વાભથ્મુ લીઔવાલલ ું જોઈએ. તીવ્ર સ્ધાુના આ મ ખભાું જ ે

ફીમ શળે તે જ જીલળે, જીતળે અને ટઔળે. અશીં ફલાન શલાન વન્દબુ ળાયીયીઔ ફ 
વાથે નથી, વ્મલવામ ભાટ ેજરુયી ઔોળલ્મ, ટરેન્ટ લીઔવાલલા વાથે છ.ે ઔઈ આણી ઈાુ, 
અદેકાઈ ઔયે એટરા ભાત્રથી આણું અશીત થળે એલ ું ઔદી ભાનલ ું નશીં, જે ઈાુ ઔયે છ ે

તે વોથી લધ  ન ઔવાન તાને જ શોંચાડ ેછ,ે જનેી ઈાુ ઔયલાભાું આલે તેન ું ત ઔુંઈ જ 

ફખડત ું નથી ! 
 
ઔઈ આણી અદેકાઈ ઔયે ત એનાથી ફીરઔ ર વ્મથીત ન થલ ું એ વન્દળે 

જટેર ભશત્ત્લન છ ેએટર જ ભશત્ત્લન ફધાઠ એ ણ છ ેઔે, આણે ઔદી ઔઈની ઈાુ–

અદેકાઈ ન ઔયલી. ઔઈની વીદ્ધી જોઈને ઔે ઔઈન લૈબલ જોઈને આણને શેર લીચાય એ 

આલલ જોઈએ ઔે શ ું  આ ફધ ું ઔેલી યીતે ભેલી ળઔ ું? ભાયે ત્માું વ ધી શોંચલા ળ ું ઔયલ ું 
જોઈએ? ઔઈની રીટી ટ ુંઔી ફનાલલાને ફદરે આણે આણી રીટીની રુંફાઈ લધાયલાના 

ભાખો લીચાયીએ એભાું જ આણી બરાઈ છ,ે આણું શ્રેમ છ.ે 
 

●●● 
 

ભેગધન  
 

કોરુંફીમાના લીદ્યાથીનો ત્ર 

‘ઈતીશાવન આણ આ વભમખા નઔયા લીયધાબાવથી બયેર છ.ે આણી 

ાવે આબ ઉંચા ભશારમ છ;ે ણ છીછયા–ત ુંડભીજાજો છ.ે શા યાજભાખો છ;ે ણ 
વાુંઔડા દૃષ્ટીઔણ છ.ે આણે કચીએ છીએ ઝાઝ ું; ણ ભેલીએ છીએ થડ ું. આણે 
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કયીદીએ છીએ ભફરઔ ણ; તેને ભાણીએ છીએ ચાુંખ ુંઔ. આણી ાવે લીળા ગય છ;ે 

ણ ઔ ટ ુંફ નાનાું. વખલડની છત છ;ે ણ વભમની અછત. આણું બણતય લધ્મ ું; ણ 

ખણતય ગટમ ું. જાણઔાયી લધી; ણ લીલેઔ ગટ્ય. નીષ્ણાત  લધ્મા; ણ ઉઔેર ગટ્યા. દલા 

લધી ણ; તન્દ યસ્તી ગટી. 
 
‘આણે આણી વમ્ત્તીના ખ ણાઔાય ઔમાુ; ણ ભ લ્મના બાખાઔય. આણે ભોં 

પાટ ફરીએ છીએ; ણ દીર બયીને બાગ્મે જ પ્રેભ ઔયીએ છીએ અને લેયઝેય ેટ બયીને 

ઔયીએ છીએ ! આણે જીલન ખ જાય ઔયતાું ળીખ્મા; ણ જીલન જીલતાું નશીં. આણે 

જીલનભાું લો ઉભેમાું; ણ લોભાું જીલન નશીં. આણે આભદાની લધાયી; ણ નીતીભત્તા 

ગટાડી. આણે જથ્થાફુંધ જણવ ેદા ઔયી; ણ ખ ણલત્તા ગટાડી.  
 
‘આ જભાન છ ે ભટા ભાણવન; ણ ભાટીખા ચાયીત્ર્મશીનન. અઢઔ 

નપાકયીન; ણ તીમાઝાટઔ વમ્ફમ્ધન. આ વભમ છ ે લીશ્વળાન્તીન; ણ ગય ગયના 

ઔજીમા–ઔુંઔાવન. લધ  એળ–આયાભન; ણ છા આનન્દન. લાનખીની લીલીધતાન; 

ણ વત્ત્લશીન કયાઔન. આ દીલવ છ ે તી–ત્નીની ફેલડી આલઔના; ણ લધ ને લધ  

છ ટાછડેાના. રુઔડાું ગયના; ણ ત ટતા વુંવાયના. આ જભાન છ ે ફશાયના ઝાઔઝભા 

દેકાડાન; ણ અુંતયના બુંડાય કારીકભ શલાન. આ દીલવ છ ેઅદ્યતન મુંત્રલીદ્યાના, જ ે
આ રેક તભાયી ાવે રાલળે અને આ વભમ છ ે તભાયા અન્તયાત્ભાને ઢુંઢીને વુંદખી 

ઔયલાન– ‘આ ફેઢુંખી યપતાય ફદરલાન અથલા ત આ ઔાખન ડ ચ ઔયી પેંઔી દેલાન.' 

      (સૌજન્મ : ‘બ ભી ત્ર'; અન લાદ : પ્રલીણ બ તા) 
 
 

♦ 
અનુક્રમણીકા 
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આધ નીઔ જીલનના અબીળાથી ફચીએ 
 

સ્ઔ રભાું જલાને ફદરે વાઈફય ઔાપેભાું ફેવીને નુ પીલ્ભની ભજા ભાણતા 

‘રલ'ના ઔેવન સ્ટડી શાથ ધમાુ છી જાણલા ભળ્ ું ઔે એન ચાીવ લુની ઉભયન ડડૅ 

વપ ઉદ્યખતી છ.ે રલને ીતા ાવેથી પ્રેભ અને વભમ વીલામ ફધ ું જ ભી યશેત ું. રલ 
અુંગ્રેજી ભાધ્મભની ઈન્ટયનૅળનર સ્ઔ રભાું સ્ટડી ઔયે છ.ે એની ભૉભ ઔૉરેજભાું રેક્ચયય છ.ે 
રલની જીલનઔશાણી એના જ ળબ્દભાું, ‘ભાય નશીં; ભાયા ડડૅન ઈરાજ ઔયલાની જરુય છ.ે 
લશેરી વલાયે આઠ લાગ્મે તે ગય છડી દે છ.ે ભડીયાત્રે દવ છી એભન ું ગયભાું આખભન 

થામ છ.ે ભશીના વ ધી અભાયી લચ્ચે ઔઈ ક્મ્મ નીઔેળન થત ું નથી. ભાયા ીતા આધ નીઔ 

જીલનળૈરીન ળીઔાય છ.ે ટઈરેટભાું ણ એ ભફાઈર પન રઈને જામ છ .ે એભણે ભને ઔુંઈ 
જ ળીકવ્મ ું નથી. ઔદી વરાશ, ળીકાભણ ઔે ઉદેળના ફે ળબ્દ ઔહ્ા નથી. ઔદી ઠઔ 
આપ્મ નથી ઔે ખ ન ઔમો શમ ત્માયે ખાર ય થપ્ડ ભાયી નથી. શ ું આઠભા ધયણભાું શત 

ત્માયથી ૉઔેટ એક્વેન્વ તયીઔે ભને ાુંચવ ાુંચવ રુીમાની નટ ભતી. પ્ાભમ્ભી 
લચ્ચે યજ ઝગડા ચારતા. શ ું ત્રણ લુન શત ત્માયથી એભની લચ્ચેનાું મ દ્ધન વાક્ષી 
ફન્મ છ ું. ઝગડાન ું ઔાયણ ભૉભના  રુભીત્ર શતા. ભને ગયભાુંથી ફધ ું જ ભળ્ ું; વુંસ્ઔાય ન 
ભળ્ા. સ્ઔ રેથી છ ટીને ગયે આલ ું ત્માયે ત્માું ભાયી યાશ જોનારુું  ઔઈ ન શમ, ભને એલ ું રાખત ું 
ઔે જાણે શ ું  અનાથાશ્રભભાું ઉછયી યહ્ છ ું. શ ું નલભા ધયણભાું શત ત્માયે ભને ભફાઈર પન 
અાલી દેલાભાું આવ્મ. દવભા ધયણભાું પ્રલેશ્મ અને ભાયા શાથભાું શૉન્ડાની ચાલી ઔડાલી 
દેલાભાું આલી શતી. ગયભાુંથી ભને ફધ ું જ ભળ્ ું; પ્રેભ ન ભળ્, ભાખુદળુન ન ભળ્ ું, ભાતા-
ીતાન વભમ ન ભળ્. ચાયીત્ર્મ લખયના ડડૅ અને ભૉભ તયપથી ભને ફદચરન છઔયા–
છઔયી લચ્ચે યકડલા બટઔલાની પ્રેયણા ભી. વય, ભાય નશીં; આધ નીઔ જીલનળૈરીન 

ળીઔાય ફનેરા ભાયાું ેયન્ટ્વન ઈરાજ ઔયલાની જરુય છ .ે' 
 
આજ ે પ્રત્મેઔ ભાણવ આધ નીઔ મ ખન અબીળા રઈને જીલી યહ્ છ.ે 

જીલનભાુંથી ‘જીલન’ની ફાદફાઔી થઈ ખઈ છ.ે ‘ટીનએજ' ભાુંથી વાય થતાું ફાઔ ખ ભયાશ 
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થામ તેલા ઔીસ્વા લધતા જામ છ.ે દીઔય ઔે દીઔયી વ–વત્તય લુનાું થામ એટરે 

ભાતાીતાના પ્રબાલભાુંથી ફશાય નીઔીને સ્લચ્છુંદ જીલન જીલલા તયપ લલા ભાુંડ ે છ.ે 
આધ નીઔ મ ખનાું વપ ષ્ડી– રુ એલ ું વભજ ેછ ે ઔે ફાઔને બોતીઔ વ લીધા આીએ, 
વ ક–વખલડ આીએ, કીસ્વાકચુ ભાટ ે ષ્ઔ ૈવા આીએ એટરે અભાયી પયજ  યી થઈ 

જામ છ.ે ફાઔને શ્રેષ્ઠ ળાાભાું ઍડ્ભીળન અાલી દઈએ અને ટ્ય ળન આલા ભાટ ેળીક્ષઔ 

ળધી આીએ એટરે અભારુું  ઔાભ  રુું  થઈ જામ છ.ે એલ ું વભજનાયા ભાતાીતા ક ફ ભટી 

બ ર ઔયી યહ્ાું છ,ે બમાનઔ ખેયવભજન ળીઔાય છ.ે ફાઔ ગયન દયલાજો કરીને ફશાય 
નીઔે એટરે એભની વાભેનાું જોકભ ળરુ થામ છ .ે ફદભાળ ભાણવ અને અવાભાજીઔ તત્ત્લ 
અફ ધ, નાદાન, ભાવ ભ છઔયા–છઔયીને પવાલલા ભાટ ે જા ાથયીને ઉબાું છ.ે 
ભશાનખયભાું શ ક્કાફાય ચારે છ,ે ક લે્લઆભ ળયાફ લેચામ છ,ે ડરગ્વ અને નળીરા દાથો 
વશેરાઈથી ભી જામ છ,ે વાઈફય ઔાપેભાું જઈને અશ્લીર પીલ્ભ જોઈ ળઔામ છ.ે ક ફવ યત 
છઔયીને પવાલલા ભાટ ેળેતાન ળેયીએ ળેયીએ ખૅન્ખ ફનાલીને પયી યહ્ા છ.ે અયે, ટ્ય ળન 

ક્રાવભાું, ળાા, ઔૉરેજો અને મ નીલવીટીભાું ઔેટરાઔ શલવકય લરુ ળીક્ષઔ ઔે 

અધ્માઔના સ્લાુંખભાું ઔન્મા અને મ લતીને તાની લાવનાન ળીઔાય ફનાલલા તૈમાય 
થઈને ફેઠા છ ે!  

ઔેટરાું ભાતા–ીતા તાનાું લશારાું વુંતાનને આ ફધાું જોકભ વાભે ફચલાની 

અને રડલાની તારીભ આે છ?ે ખ જયાતની ઔૉરેજોનાું પ્રાુંખણભાું વેક્વ ભાણતી લકતે નીયધ 
લાયલાની વરાશ આતી જાશેયાતનાું ફડ ુરટઔતાું જોલા ભે છ.ે ઔેટરાું ભાતાીતા તાની 
દીઔયીને વુંસ્ઔાયન ું ઔલચ શેયાલલાન વભમ પાલે છે? ‘વુંતાન અભાયી વરાશ ભાનતાું 
નથી, અભને વાુંબતા નથી, એભના ય અભાય ઔુંટરર યહ્ નથી.' એલી પયીમાદ ઔયતા 
લડીરએ એભ થલા ભાટનેાું ઔાયણ તાવલાની તઔરીપ રીધી છ ેકયી?  

ખમા વપ્તાશભાું એઔ ડૉક્ટય દમ્તી તાની વત્તય લુની  ત્રીની પયીમાદ રઈને 

આવ્માું. તીત્ની ફન્ને એભ.ડી.ની ડીગ્રી ધયાલે છ.ે એભની ાવે ચરણી નટ છાલાન ું 
ભળીન છ,ે જનેે તે ‘ઔન્વલ્ટીંખ રુભ'ના રુાા નાભે કાલે છ.ે વલાયે નલથી યાત્રે નલ 
વ ધી તે દય લીવ ભીનીટ ેવ રુીમાની ચાય નટ છાલા ભાટ ેઆ ભળીનભાું જઈને ફેવી 

જામ છ.ે ફયન ું બજન ણ તે ચાર  ભળીને જ તાલી દે છ.ે ડૉક્ટય દમ્તીની સ્ભાટ ુ
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દીઔયીએ ફયે પ્રાપ્ત થતા પ યવદના વભમન વદ મખ ઔયીને ચાય ફૉમફ્રેન્ડ્ઝ ફનાલી 

દીધા. છઔયીની શીમ્ભત એટરી લધી ખઈ ઔે યલીલાયે પ્ા–ભમ્ભીની શાજયીભાું એ તાના 
ફૉમફ્રેન્ડ્ઝ વાથે ફેડરુભભાું દયલાજો અન્દયથી ફુંધ ઔયીને ઔરાઔ વ ધી  યાઈ યશેતી. ડૉક્ટય 
દમ્તીએ દીઔયીને યઔલાની ઔળીળ ઔયી ત યાજઔ ભાયીએ એભને આત્ભશત્મા ઔયલાની 

ધભઔી આી.  

જ્માયે આ ઔેવ ભાયી ાવે રાલલાભાું આવ્મ ત્માયે ભાયે દીરખીયી વાથે 

ડૉક્ટયવાશેફને જણાલલ ું ડમ ું, ‘વૉયી, આની દીઔયી કટી દીળાભાું એટરી ફધી આખ 

નીઔી ખઈ છ ેઔે એને ાછી લાલાન ું ભ શ્ઔેર છ.ે યખ છલે્લા સ્ટજે વ ધી શોંચી ખમ ત્માું 

વ ધી આ ળ ું ઔયતા શતા?' એભની ાવે ઉત્તય નશત.  

આધ નીઔ વભમભાું યીલાય જીલનની ખ ણલત્તા તીમે જઈને ફેઠી તેનાું ફે 

ઔાયણ છ ે: 

(1) વુંમ ક્ત ઔ ટ મ્ફ લીકેયાઈ ખમાું, ન્મ ક્રીઅવ પૅભીરીભાું તીત્નીને પ્રાપ્ત 

થતી સ્લતન્ત્રતા સ્લચ્છન્દતાભાું યીણભી. જો ભાતા–ીતાન ું ચાયીત્ર્મ જ ળુંઔાસ્દ શમ ત 
ફાઔભાું વાયા વુંસ્ઔાય ક્માુંથી આલલાના? ઔૉરેજભાું અભ્માવ ઔયતા  ત્રને, ીતાએ 
છઔયી ાછ વભમ અને ૈવા ન લેડપલાની વરાશ આી, ત્માયે  ત્રએ એઔ જ લાક્મભાું 

જલાફ આી દીધ, ‘ડડૅ, ભને આલી વરાશ આલાન અધીઔાય તભે ખ ભાલી દીધ છ,ે 
તભાયા ચાયીત્ર્મથી શ ું  લાઔેપ છ ું.' ફયે ત્રણ–ચાય ઔરાઔ યશસ્મભમ યીતે ખ ભ થઈ જતી 

ભીડર એજભાુંથી વાય થતી ભાતા, દીઔયીને વકણી યશેલાની વરાશ ઔમા ભઢ ેઆે? 
ફાઔ જ ેબાલાલયણભાું જીલે છ ેતે અન વાય એન ું ચાયીત્ર્મ ગડામ છ.ે ફાઔ પ્રલચન અને 
ઉદેળ વાુંબીને તાન ું લતુન નીધાુયીત ઔયતાું નથી.... તે ત જ ેજ એ, તેને જ અન વયે 

છ.ે ભાતાીતા તાન ું ચાયીત્ર્મ ન વાચલી ળઔે ત્માયે ફાઔનાું લતુન–વ્મલશાય ય તેની 

અવય પ્રતીફીમ્ફીત થામ જ.. 

(2) ઔ ટ ુંફના લડીર દ, પ્રતીષ્ઠા અને ધન ઔભાલા આુંધી દટ ભ ઔે ત્માયે 

ફાઔ વુંસ્ઔાય ભેલલાથી લુંચીત યશી જામ છ .ે ભાણવને ળાન્તીથી અને વ કેથી યશેલા તથા 
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જીલલા ભાટ ેઔેટરા રુીમા જોઈએ? લશેરી વલાયથી ભડી યાત વ ધી ધન ભેલલા યકડત–
બટઔત  રુ, તાની ત્નીને અને ફાઔને ખ ભાલે છ.ે ભાતાીતા રાુંફ વભમ ગયની 
ફશાય યશેતા શમ ત્માયે ફાઔની વુંબા ઔણ યાકે? ફાઔને વુંસ્ઔાય ઔણ આે? 
કટી દીળાભાું જતાું તરુણ–તરુણીને ઔણ અટઔાલે? આજ ેયીલાયજીલન કાડ ેખમ ું છ.ે 

તેન ું ઔાયણ એ છ ે ઔે યીલાયના વભ્મ લચ્ચે ઔમ્મ નીઔેળનની પ્રક્રીમા અટઔી ખઈ છ.ે વલાયે 
પ્રાથુનાના વભમે ઔે યાત્રી બજનના ટફેર ય યીલાયના વો વભ્મ બેખા ભતા એ દીલવ 

શલે બ તઔા ફની ખમા.  

આણાું ગય શલે શૉટર અને ધભુળાાભાું પેયલાઈ ખમાું છ.ે યાત્રે વ લા ભાટ ેવો 
ગયે આલે અને લશેરી વલાયે  શૉટરે છડીને ભ વાપય તતાનાું ઔાભે નીઔી જામ ! 

યીલાયના વભ્મ લચ્ચે પ્રેભ અને આદયન નાત યહ્ નથી. નીતી, ધભુ, ભ લ્મ અને 
વદાચાયની લાત ઔયનાયાું દાદાદાદીન ું સ્થાન શલે લૃદ્ધાશ્રભભાું છ ેઔે તાના જ ના ગયભાું તે 

એઔરાું આુંવ  વાયી યહ્ાું છ.ે ફાઔને વાદખી, ઔયઔવય, ળીસ્ત અને વુંમભ, યીશ્રભ તથા 
સ્લાશ્રમ, નમ્રતા, લીલેઔ અને ળીષ્ટાચાયના ાઠ યીલાયભાું ભાતા–ીતા ાવેથી ળીકલા ન 
ભ,ે ત એભણે જીલનભાખુભાું દ ગુટનાના ળીઔાય ફનલા તૈમાય યશેલ ું ડે.  

દીઔયી ફદભાળ છઔયાના ટરૅભાું પવાઈ નશીં, તે ભાટને ું ળીક્ષણ ભાતાીતાએ 

વશજ બાલે આલ ું ડ.ે આણે દીઔયીને ળેતાનલૃત્તી ધયાલતા ભીત્ર, ળીક્ષઔ, અધ્માઔ 
અને ધભુખ રુથી ઔઈ યીતે ફચલ ું અને એલા ળેતાનને ઔઈ યીતે કલા તે ળીકલલ ું ડે. 
દીઔયીને વાયા ભીત્ર ઔઈ યીતે ફનાલલા તેની તારીભ ગયભાુંથી ભલી જોઈએ. ફાઔને તે 

જ ેભાુંખે તે ફધ ું જ અાલતાું યશેલ ું એ વાયાું ભાતાીતાન ું રક્ષણ નથી.  

આદળુ ભાતાીતા એ છ ે ઔે જ ે તાના એઔના એઔ દીઔયાને ણ અમગ્મ 

ભાખણી ભાટ ે દૃઢતા લુઔ ના ાડી ળઔે. ફાઔની તભાભ ઈચ્છા  યી ઔયલી એ તેભન ે

ફખાડલાન શ્રેષ્ઠ ઉામ છ.ે ફાઔને ભાયલાન ું ઔે ળાયીયીઔ વજા ઔયલાન ું ઈચ્છનીમ નથી; 
યન્ત  ફાઔને કટ ું ઔાભ ઔયતાું ડય રાખે ઔે કટી દીળાભાું જતાું શેરાું શજાય લાય લીચાય 

ઔયલ ડ ેએટરી વખ્તાઈ દાકલતાું ત ભાતા–ીતાએ ળીકલ ું જ ડ.ે 



57                  આનન્દન ું આકાશ                                       http://govindmaru.wordpress.com 

 

ભાતા–ીતા ફીજ ું ઔુંઈ ન ઔયે, તાના ફાઔ વાથે લધ ભાું લધ  ક્લૉરીટી ટાઈભ 
વાય ઔયલાન ું યાકે ત જીન્દખીભાું આલતી ગણી દ ગુટનાને યઔી ળઔાળે. આભીન.... 

 

●●● 

 

ભેગધન  

ઔુંઠભાું ળબે ત ભાત્ર તાન અલાજ, 
ાયઔી રુાી ઔુંઠી ફાુંધલાન ું છડીએ. 

...શેભને ળાશ... 
 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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11 

આ ક ફ  ફલ્મા; શલ ેજયા ળાન્ત યશેળ ? 
 

બાયત ગોંગાટપ્રધાન દેળ છ.ે તભે જ્માું ણ જળ, વલુત્ર ઔઔુળ અલાજ તભાયા 
ઔણુટર ય ધખધખતા વીવાની જભે યેડાળે. નવુયી, ઔે.જી.ન લખુ શમ ઔે લયીષ્ઠ 
નાખયીઔની વબા; ફન્ને સ્થે અલાજન ું પ્રદ ણ આણને જલે છ.ે  

 
ખણીવ લુની ઔૉરેજઔન્માને ગયે શોંચલાભાું ણ ઔરાઔન લીરમ્ફ થમ, 

એટરે તેના પ્ાએ બાણ ળરુ ઔયી દીધ ું. લીવ ભીનીટ વ ધી દીઔયીએ ીતાજીને વશન ઔમાુ 
છી ધીયજ ખ ભાલીને તેણે ઔહ્ ું, ‘આ ક ફ ફલ્મા, શલે જયા ળાન્ત યશેળ? ભને ભડ ું ઔેભ 
થમ ું તેન ું ઔાયણ ત  છ!' લીવ ભીનીટ છી ીતાજીને બાન થમ ું ઔે ભેં  ત્રીને ગયે ભડા 
આલલા ભાટને ું ઔાયણ ત  છ્ ું જ નશીં... ! ઔેટરી ભટી બ ર! ીતાજીએ ઔાયણ  છ્ ું ત્માયે, 

 ત્રીએ ભફાઈર–પન ય એઔ નુંફય ડામર ઔયીને પ્ાને ઔહ્ ું; ‘ર, ભાયા લીરમ્ફન ું ઔાયણ 
વાભા છડે ેછ,ે લાત ઔય એભની વાથે.’ ીતાજીએ ભફાઈર પન ઔાને ધમો ત વાભે છડે ે
એભનાું જ ભટાું ફશેનન અલાજ વુંબામ, ‘યાજ , તાયી દીઔયી ત ક ફ લીલેઔી અને 
વેલાબાલી છ,ે બાઈ. ત ું નવીફદાય છ,ે આલી વુંસ્ઔાયી  ત્રી ભેલલા ભાટ.ે શ ું શૉસ્ીટરભાું 
ભાયા ાડળીની કફય  છીને ગયે જલા ફવસ્ટને્ડ ય ઉબી શતી. ત આણી દીઔયીએ ભને 

જોઈ. લાશનને બ્રેઔ ભાયીને ઉબ ું યાખ્મ ું અને ટનુ રઈને ભાયી ાવે આલીને  છ ેછ,ે ‘પઈ, ક્માું 
નીઔળ્ાું? ગયે જઈ યહ્ાું છ? ફેવી જા, શ ું આને છડી દઈળ’. ભાયી ગણી યઔઝઔ છી 
ણ તે ન જ ભાની. લીવ ચ્ચીવ ભીનીટ ફખાડીને ભને છઔે ગયે ભ ઔી ખઈ અને જતી લકતે 
ચયણસ્ળુ ઔયીને ભાયા આળીલાુદ ભાુંખતાું  ફરી, ‘પઈ, ભેડીઔરભાું બણું છ ું. બણલાન ું ક ફ 
અગરુું  છ.ે આ આળીલાુદ આ ત ફધ ું ફયાફય ાય ઉતયી જામ.' ફશેને છલે્લ પ્રશ્ન ઔમો; 
‘બાઈ, ઔેભ અત્માયે અચાનઔ પન ઔયલ ડ્ય, ઔુંઈ ઔાભ શત ું?' ીતાની આુંકભાું 

શ્ચાત્તાનાું આુંવ  શતાું, એભણે ભાુંડ ભાુંડ લાક્મ  રુું  ઔમ ું.  
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વાભેના ભાણવને ફરલાની તઔ આપ્મા લખય, નૉનસ્ટ ફરતાું યશેલાની આદત 

ગણી લાય ભટી દ ગુટનાને જન્ભ આે છ.ે 
 
શ્ચીભીના લીઔવીત દેળભાું ફાઔને ળીળ અલસ્થાભાું જ ઔેલી યીતે ફરલ ું અને 

ઔેટર ું ફરલ ું તેની તારીભ અામ છ.ે ઉતારુથી બયચઔ ફવ ઔે ટરનેભાું ભાણવન લાત 

ઔયલાન અલાજ તભને ઔદી વાુંબલા ન ભે. ળાાભાું ણ એ જ પ્રભાણેની ળીસ્ત 

પ્રલતુતી જોલા ભે.  
 
આણે ત્માું ટરનેના પસ્ટ ુ ક્રાવના ડફાભાું ણ તભને ળાન્તીન અન બલ નશીં 

થામ. શાથભાું ચાવ શજાય રુીમાન પન શમ; યન્ત  ફાજ ભાું ફેઠરેા વશમાત્રીને વુંબામ 
નશીં, એટરા ધીભા અલાજ ેલાત ઔયલાની તભીઝ ન શમ ત એન ળ અથુ?  

 
ભારુું  અલરઔન છ ેઔે જ્માયે લાત ઔયનાયા ફરે છ ેત્માયે અથુ ણુ લાત છી 

થામ છ ેઅને ગોંગાટ લધાયે વજુામ છ.ે ભન્દીયના ચઔભાું, ઑડીટયીમભભાું, યેરલે સ્ટળેન ય 
અને ળાઔભાઔેટભાું ચારતી લાત તયપ ધ્માન આજો. ત્માું યજ  થતી લાતને ધ્માનથી 
વાુંબનારુું  ઔઈ શત ું નથી. ફધાું ફરલા ભાટ ેતાન લાય આલે તેની યાશ જ જોતાું શમ 

છ!ે 
 
પ્રત્મામન ઔોળલ્મ(ઔમ્મ નીઔેળન સ્ઔીર)ના તજ્જ્ઞ શમ્ભેળાું છ ું ફરલાની અને 

લધ  વાુંબલાની વરાશ આે છ.ે એઔક્ષી યીતે ફરફર ઔયનાયા તીવ્ર અશુંઔાયથી ીડાતા 
શમ છ ેઅને એભની તભાભ લાત ‘શ ું, ભેં, ભન'ે જલેા અશુંઔાયવ ચઔ ળબ્દથી ળરુ થતી શમ 
છ.ે  

ફે ભશીરા રાઈનભાું ઉબાું યશીને લાત ઔયતાું શતાું, જ ે અનામાવ અને 
અનીચ્છાએ ભાયે વાુંબલી ડી. એભાું ણ એઔ ફશેન  ણુઔારીન શ્રતા શતાું અને ફીજાું 
અસ્કરીત લાક્પ્રલાશ ધયાલતાું લક્તા શતાું. અશુંઔાયી ભશીરાએ ાુંચેઔ ભીનીટભાું જ ે દવ 
ફાય લાક્મ શલાભાું લશેતાું ઔમાું તે આ સ્લરુના શતાું : ‘ભને ત વલાયે ચાય ાુંચ લકત 
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ઔૉપી ન ભે ત ભાયી ઉંગ ઉડ ેજ નશીં ! ભને એ.વી. લખય ત ફીરઔ ર ન ચારે, અભે ત 
દયેઔ વભયભાું સ્લીત્ઝયરૅન્ડ ચાલ્માું જઈએ છીએ, ભાય અલાજ એટર ભધ ય છ ેઔે ફધાું ભને 
વાુંબળ્ા જ ઔયે, શ ું ત ગયે જ જરેફી, ખ રાફજાુંફ , અુંખ યયફડી ફનાલ ું છ ું, ભને ફજાયની 
ભીઠાઈ ત ફીરઔ ર નશીં બાલે!’  

 
વાભેના ાત્રને ફરલાની તઔ આપ્મા લખય ફલ્મા ઔયલ ું એ લીલેઔ અને 

વુંસ્ઔાયન અબાલ ફતાલે છ.ે ભાણવ ઉંચી ડીગ્રી ભેલે, લીદ્વત્તા પ્રાપ્ત ઔયે, ઉંચ  દ ભેલે ઔે 
દૈલમખે ધનલાન ફની જામ ત એનાભાું નમ્રતા લધલી જોઈએ તથા ફીજાને વાુંબલાન ું ધૈમુ 

ણ લીઔાવ ાભલ ું જોઈએ.  
 
છ ું ફરલાના અને અન્મને ધીયજથી વાુંબલાના છ પામદા નોંધલા મગ્મ 

છ ે: 
 

1. ળક્તીન ફચાલ થામ છ.ે ક ફ ફરનાય જરદી થાઔે છ ેઅને સ્લાસ્થ્મ યનાું 
જોકભ નતયે છ.ે 

2. ફરતા  લે લીચાયલાની તઔ પ્રાપ્ત થામ છ.ે વાભેના ભાણવને વાુંબતી લકતે 
આણે આણા લીચાયન ું આમજન ઔયી ળઔીએ છીએ. આણને ન ઔવાન 

શોંચાડનાયી લાતથી આણે ફચી ળઔીએ છીએ. 
3. વાભેના ભાણવના ઔથન ય ધ્માન આી ળઔામ છે. એભની અબીવ્મક્તીન ું 

થૃક્કયણ ઔયલાન અલઔાળ વાુંડ ેછ .ે 
 

4. ભાત્ર ઔાભની અને ભશત્ત્લની લાત યજ  ઔયી ળઔીએ છીએ, જથેી વાભેના ભાણવને 

આણું દૃષ્ટીફીન્દ  વભજલાભાું તઔરીપ ડતી નથી. 
5. લાતાુરાને અન્તે વાચ નીણુમ રઈ ળઔામ છ.ે વાભેના ભાણવને  યા ધ્માનથી 

વાુંબીએ એટરે જરુયી ભાશીતી પ્રાપ્ત થઈ ળઔે છ,ે જ ે મગ્મ અબીપ્રામ ઔે 

નીણુમ વ ધી શોંચલાભાું ભદદરુ થામ છ.ે 
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6. અન્મના અબીપ્રામને આદય આલાની ટલે લીઔાવ ાભે છ.ે જો આણે વાભેના 

ભાણવને ધ્માનથી વાુંબીએ જ નશીં, ત એભના લીચાયને આદય આલાન ઔે 

સ્લીઔૃતી આલાન પ્રશ્ન જ ક્માું ઉદ્બલે છ?ે 

છ ું ફરનાયા અને ધ્માનથી વાુંબનાયા ભાણવને વોથી ભટ રાબ એ થામ 

છ ેઔે તે છા વભમભાું ગણા ફધા ભાણવન આદય ભેલે છ ેઅને વભાજભાું અણધાયી 

રઔપ્રીમતા પ્રાપ્ત ઔયી રે છ .ે ઔાયણ ઔે છલેટ ેત, વોને ફરલાન ું ખભે છ,ે વાુંબલાન ું ઔઈને 
ખભત ું નથી.  

ળએ ઔહ્ ું છ,ે ‘પન ય ઔે રુફરુ લાતચીત ઔયતી લકતે ‘ટરેીગ્રાપીઔ 
રેંગ્લેજ'ન ઉમખ ઔય. જો એઔ ળબ્દથી ઔાભ તી જત ું શમ ત ાુંચ ળબ્દ ળા ભાટ,ે અને 
એઔ લાક્મથી તભાય લીચાય વાભે છડે ેશોંચત શમ ત ાુંચ લાક્મ ળા ભાટ?ે' 

 
●●● 

 

ભેઘધન ષ 

નખાયકાનાભાું ણ ક્માયેઔ તત ડીન અલાજ વુંબામ છ.ે 
એ તત ડી જ્માયે વત્મન વ ય લશેત ભેરે ત્માયે બરબરા 

ગોંગાટને ણ નથી ખાુંઠતી. 

...ખ ણલુંત ળાશ... 
અનુક્રમણીકા 
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12 

 

પ્રવૃત્તી મહત્તત્તવની ક્ પ્રસીીી ? 

એઔ ળાાએ તાના લીદ્યાથી ભાટ ેલઔતૃત્લ સ્ધાુ મજી. એ સ્ધાુભાું ભાત્ર 
અખીમાય લીદ્યાથીએ બાખ રીધ. જ ે લીદ્યાથી સ્ધાુભાું પ્રથભ આવ્મ, તેના પટા વાથે 

અકફાયભાું ભટા અક્ષયે છામ ું... ‘ળાાન ું ખોયલ : લઔતૃત્લ સ્ધાુભાું લીદ્યાથી પ્રથભ ક્રભ ે
જાશેય થમ.’  

 
ળાાભાું થતી પ્રલૃત્તી અભ્માવક્રભના બાખરુે થામ છ .ે લુ દયભીમાન 

ળાાભાું ક્લીઝ મજામ, નીફન્ધ સ્ધાુ અને વુંખીત સ્ધાુ મજામ, જોડણી શયીપાઈ અને 
ક્રીઔેટ ભેચ મજામ ત દય ફીજ–ેત્રીજ ે દીલવે એ ફધી પ્રલૃત્તીન અશેલાર અકફાયભાું 

પ્રવીદ્ધ ઔયલાન ું જરુયી કરુું? લીદ્યાથી આુંતળાુેમ સ્ધાુભાું પ્રથભ આલે ઔે યાજ્મઔક્ષાએ ઔે 

યાષ્ટ રીમ ઔક્ષાએ લીજતેા નીલડ ે ત્માયે એની વીદ્ધીને ફીયદાલલા ળાા તયપથી પટ અને 

વભાચાય પ્રવીદ્ધ થામ તે મગ્મ છ;ે યન્ત  નીમભીત યીતે શાથ ધયાતી દૈનીઔ પ્રલૃત્તીના 

વભાચાય યજયેજ અકફાય વ ધી ળા ભાટ ે શોંચે? આલતીઔારે આણને એલી તવલીય 

જોલા ભે ઔે : ‘દવભા ધયણભાું ખણીતન તાવ રેલા લખુકુંડભાું જઈ યશેરા ળીક્ષઔ ભશાળમ' 
ત નલાઈ ાભલાની જરુય નથી. ઔેટરીઔ ળાા અને ઔેટરી વાભાજીઔ તથા વાશીત્મીઔ 

વુંસ્થા પ્રવીદ્ધીના ભશભાું વભાચાય છાલલાભાું જ ેઅતીયેઔ ઔયે છ ે તે જોઈને આશ્ચમુની 

રાખણી જન્ભે છ ે! 
 
જ ેળાા–ઔૉરેજો લાયમ્લાય અકફાયભાું ચભક્મા ઔયે છ ે તે ક ફ વારુું  ઔાભ 

ઔયે છ,ે ઉંચી ખ ણલત્તા ધયાલે છ ેઅને પ્રલૃત્તી ઔયલાભાું અગ્રેવય છ ેએલ ું ભાનલાની બ ર 

ઔયળ નશીં. પ્રવીદ્ધીન ભશ દાકવ્મા લખય ભોન યશીને, ચ ચા તાન ું ઔાભ શ્રેષ્ઠ ખ ણલત્તા 
વાથે ઔયનાયી અનેઔ વુંસ્થા વભાજભાું છ ેઅને લીદ્યાથીના જીલનગડતયભાું એભન ું પ્રદાન 

નોંધનીમ યહ્ ું છ.ે 
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થડા દીલવ ય એઔ યભ જપ્રેયઔ ફનાલ વજાુમ. એઔ ળૈક્ષણીઔ વુંઔ રભાું ળાા–

ઔૉરેજો ચારે છ ે અને લીલીધ પ્રઔાયના ઔવીવન ું ળીક્ષણ અામ છ .ે વુંસ્થાની સ્લનીબુય 
ફી.એડ્. ઔૉરેજના એઔ અધ્માઔ, એ જ વુંસ્થાની ઉચ્ચતય ભાધ્મભીઔ ળાાભાું પ્રલચન 
આલા ખમા. ળાાના આચામુએ અધ્માઔન ું ‘ળબ્દ–વ ભન'થી સ્લાખત ઔમ ું. ત્માય છી 
નીયીક્ષઔે એભને  ષ્ખ ચ્છથી આલઔામાુ અને એઔ ળીક્ષીઔાએ ભશેભાનન લીધીલત્ યીમચ 

આપ્મ. ફીજ ેદીલવે પટા વાથે એ ઔામુક્રભન અશેલાર અકફાયભાું પ્રવીદ્ધ થમ!  
 
અશીં પ્રશ્ન એ ઉદ્બલે ઔે એઔ જ ળૈક્ષણીઔ વુંઔ રભાું ચારતી ઔૉરેજન અધ્માઔ, 

એ જ વુંઔ રભાું ઔામુયત ઉચ્ચતય ભાધ્મભીઔ ળાાભાું પ્રલચન આલા જામ, ત્માયે આલઔાય 

આલાન અને અધ્માઔન યીચમ ઔયાલલાન લીધી જરુયી છે? જો અધ્માઔને એની જ 
વુંસ્થાના લીદ્યાથી કતા ન શમ ત એ સ્થીતી દમાનજઔ નથી? લી, એ આુંતયીઔ 

વ્મલસ્થાના બાખરુે મજામેર ઔામુક્રભન અશેલાર અકફાયભાું પ્રવીદ્ધ થામ? પ્રવીદ્ધીની 
ગેરછાને ણ ઔઈ શદ શમને?  

 
એઔ ળાાભાું ખયીફ લીદ્યાથીને અભેયીઔા–સ્થીત દાતાના દાનભાુંથી મ નીપભુ 

લશેંચલાન ઔામુક્રભ ચારી યહ્ શત. ળાાએ ત્રઔાયને તથા રઔર ચેનલ્વના 

પ્રતીનીધીને પટા ાડલા તથા લીડીમ પીલ્ભ ઉતાયલા શાજય યાખ્મા શતા. શ્રભજીલી 
યીલાયની દવભા ધયણભાું અભ્માવ ઔયતી ઔન્મા મ નીપભુ સ્લીઔાયલા ભુંચ ય આલી. તેના 
ચશેયા ય ક્ષબ, વુંઔચ અને લેદનાના બાલ શતા. ચશેય વુંતાડલા એણે નીચે જોમ ું ત 
વાભેથી પટગ્રાપયની વ ચના ભી, ‘ફશેન, જયા ઉંચે જ , તભાય ચશેય દકાત નથી!' 
એ ઔામુક્રભભાું અધ્મક્ષદે આ રકનાય ઉસ્થીત શત. એણે ફાજ ભાું ફેઠરેા એન.આય.આઈ. 

ભશેભાનન ું ધ્માન દમ ું, ‘વય, આલતીઔારે આ તવલીય અકફાયભાું છાળે. વભગ્ર વભાજ 
જાણળે ઔે આ છઔયી દાનભાું ભેર મ નીપભુ શેયીને ળાાભાું જામ છ.ે' શ ું ભાયી લાત 
આખ લધારુું  તે શેરા જ ેરા એન.આય.આઈ. વજ્જન ઉબા થઈને ભાઈક્રપન ાવે 

શોંચી ખમા અને જાશેયાત ઔયી : ‘મ નીપભુન ું લીતયણ ફુંધ ઔયલાભાું આલે, છઔયા–
છઔયીને એભના લખુભાું મ નીપભુ આલાભાું આલળે. જ ેછઔયીએ અશીં આલીને મ નીપભુ 
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સ્લીઔામો તેની તવલીય ઔે તેના વભાચાય ભીડીમાભાું પ્રવીદ્ધ ન ઔયલા આચામુને ભાયી સ્ષ્ટ 

વ ચના છ.ે જ ેઔન્માને મ નીપભુ સ્લીઔાયલા ભુંચ ય ફરાલલાભાું આલી તેની અભે હૃદમ લુઔ 

ક્ષભા માચીએ છીએ.’ 
 
આણા ઔામુક્રભન અશેલાર લાુંચલાથી પ્રજાને ઔુંઈ જાણલા–વભજલા ભત ું શમ, 

જીલન ઔેભ જીલલ ું તે અુંખેન ફધ ભત શમ ત એની પ્રવીદ્ધી વાથુઔ છ.ે એઔ લયીષ્ઠ 
નાખયીઔ ભુંડે ભને પ્રલચન આલા ફરાવ્મ. એ ભુંડના ચાવ વભ્મ છ.ે ભેં એભના 
પ્રલચનના અન્તે લીનન્તીના વ યભાું ઔહ્ ું : ‘શ ું  આજ ેતભાયે ત્માું આવ્મ એ એઔ ાયીલાયીઔ 

ફનાલ છ.ે એની નોંધ અકફાયને ભઔરળ નશીં. આણે આણાું વ ક ભાટ,ે નીજાનન્દ ભાટ ે
અશીં બેખાું થમાું છીએ. નીજાનન્દના આઔાળ નીચે તભે દય ભશીને આ યીતે ભતા યશેલાના 

છ. ચાવ ભીત્રએ બેખા થઈને ળ ું ઔમ ું તેન અશેલાર અકફાયની રાકેઔ નઔરભાું છામ 
એ યાષ્ટ રીમ દ વ્મુમ છ.ે આ ઉંભયે નાભન ભશ નશીં છ ટ ેત ક્માયે છ ટળે?’  

 
ભને જણાલતાું આનન્દ થામ છ ેઔે ત્માય છી એ ભુંડની પ્રલૃતીન અશેલાર 

ઔદી અકફાયભાું પ્રવીદ્ધ થમ નથી. ચાવ વભ્મના ભુંડભાું ઔણે ઔણે બાખ રીધ એ 
ચ્ચીવ નાભની માદી અકફાયભાું પ્રવીદ્ધ થામ તેને ફદરે એટર બાખ છામા લખયન 

ઔયધાઔય ભને ભે તે ખભે, એ ઔયી જગ્માભાું યાભનાભ રકીને શ ું  પ્રબ ને યીઝલલાની 
ઔળીળ ત ઔયી ળઔ ું ! આભીન. 

●●● 

ભેગધન  
તન તયઔટ, તન તીય છ ે
ભન ભયઔટ, ભન ભીય 
તનભનને પેંઔી ઔયે 
તેન ું નાભ પઔીય 
...ભઔયુંદ દલે... 

અનુક્રમણીકા 
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વભાજથી ડયલાન ું ફન્ધ ઔયીએ 

વ્મક્તી અને વભાજ લચ્ચેની કેંચતાણ આદભ અને ઈલના મ ખથી ચારતી 

આલેરી છ.ે વક્રટેીવ, પ્રેટ અન ેવય ટી.વીનન જલેા પીરવ પએ વભાજન ું ભશત્ત્લ સ્લીઔામ ું 
અને વાથે વાથે વ્મક્તીની અસ્ભીતાન ું ણ ખોયલ ઔમ ું. ‘વભાજને બખે વ્મક્તી ઔે વ્મક્તીના 
બખે વભાજ' એ ફન્ને સ્થીતી અનીષ્ટ છ ેઅને ટાલા મગ્મ છ.ે બાયતીમ વુંસ્ઔૃતી ભાણવને 

દફાલી દઈને એના ય વભાજન ું આધીત્મ જભાલલાન ું રક્ષણ ધયાલે છ;ે એલી છા જાણમે–

અજાણમે ઉબી થઈ છ,ે જ ેઆણે બ ુંવલાની છ.ે લાસ્તલભાું વ્મક્તી અને વભાજ લચ્ચે દ્વન્દ્વની 

ઔઈ બ ભીઔા નથી. વ્મક્તીન લીઔાવ એ યીતે થલ જોઈએ, જથેી વભાજન ું ઔલ્માણ થામ અને 
વલુજનન ું શીત વધામ. આણા વભાજભાું ભાણવે સ્લમમ્ વભાજને તાના ય શાલી થલા 

દીધ છ.ે 
 

અનેઔ ભાણવને વભાજના પ્રભાણત્ર ય જીલલાની ટલે ડી ખઈ છ.ે પ્રત્મઔે 

ભાણવને ઔઈણ નીણુમ રેતી લકતે એઔ જ બમ વતાલે છ ે: ‘રખ ક્મા ઔશેંખે?’ ધાય ઔે 
એઔ વજજ્નની દીઔયીએ આુંતયજ્ઞાતીમ રગ્ન ઔયલાન નીણુમ રીધ. છઔય ળીક્ષીત છ.ે ક ફ 

વારુું  ઔભામ છ ેઅને દીઔયીને ફધી યીતે વ કી ઔયળે તે લાતની પ્રતીતી ભાતા–ીતાને થઈ ચ ઔી 

છ;ે છતાું તે દીઔયીને રગ્ન ભાટ ેઆખ લધલાની ભુંજ યી નશીં આે, ઔાયણ ળ ું? આણી 

દીઔયી જ્ઞાતી ફશાય રગ્ન ઔયે ત વભાજભાું આણી પ્રતીષ્ઠાન ું ળ ું? રઔને ઔેલ ું રાખળે?  
 
એઔ ઔડબયેરી ઔન્માને એઔ ઈજનેય મ લાન વાથે પ્રેભ થઈ ખમ. રગ્ન નક્કી 

થમાું. ઔુંઔત્રી લશેંચાઈ ખઈ અને રગ્નના ચાય દીલવ  લે છઔયીને જાણ થઈ ઔે ઈજનેય 

મ લાનનાું રગ્ન  લે થઈ ખમેરાું છ.ે એભની ત્ની અને એઔ દીઔય દીલ્શીભાું યશે છ.ે ઔન્માના 

ભાથે આબ ત ટી ડ્ય ું ! શ ું  એભના ગયે ભલા ખમ ત્માયે ભેં ળ ું જોમ ું? વોને તીવ્ર આગાત 

રાગ્મ શત. ક્ર ય યીતે છતેયામાની લેદના છઔયીના ચશેયા ય લુંચાતી શતી. યીલાયના વો 

વભ્મ ણ દ ઃકી શતા. વો લીચાયતા શતા; રગ્નની જાશેયાત થઈ ખઈ છ,ે ઔુંઔત્રી લશેંચાઈ 
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ખઈ છ,ે શલે રગ્ન યદ થળે ત રઔ ળ ું ઔશેળે? વભાજભાું આણી પ્રતીષ્ઠાન ું ળ ું? એઔ ભાત્ર 
છઔયી જ તાના દ ઃકને યડતી શતી.  

 
ભેં વોને વભજાવ્માું, આની દીઔયીના રગ્ન ભાુંડલા થમાું તેની જાણ આટરી 

ભટી દ નીમાભાું શજાયેઔ ભાણવને થળે. રઔને વાચી લાત જાણલા ભળે ત્માયે વભજળે ઔે 

એભાું આન ઔે દીઔયીન ઔઈ દ નથી. છ ભશીનાભાું આ દ ગુટના બ રાઈ જળે. દીઔયી 
ફીજો વ ળીર છઔય ળધીને રગ્ન ઔયીને વ કી થળે. તભે વભાજને ફીનજરુયી ભશત્ત્લ 

આીને દ ઃકી ળા ભાટ ેથા છ? ‘આણે શલે વભાજને ઔઈ યીતે ભોં ફતાલીળ ું ?’ એલ 

તભાય પ્રશ્ન ણ ફીરઔ ર લાશીમાત છ.ે ભોં ત ેરા ઈજનેય મ લાને ઔા ું ઔમ ું છ,ે તભાયે ભોં 
છ ાલલાની ળી જરુય છ?ે વદ્બાગ્મે ભાયી લાત એભને ખે ઉતયી અને ગયન ું લાતાલયણ 
શલ ું થમ ું. 
 

અશીં પ્રશ્ન એ ઉદ્બલે છ ેઔે વભાજન ું સ્લરુ કયેકય આટર ું ફધ ું ડયાભણું અને 

ફીશાભણું છ ે ઔે છી આણે જ યાઈન લુત ફનાલી દીધ છ?ે વભગ્ર વભાજ જનેાું 
ઔયત તને ઔાયણે શયય પીલ્ભના કરનામઔ જલે ખણાલા રાગ્મ, એલા દ ષ્ટ ભાણવની વુંખ્મા 

આુંખીને લેઢ ે ખણામ એટરી ણ નથી. ઔેટરાઔ નીન્દાકય, ચ ખરીકય, ચકરીમા 
ભાણવને ફીજાના ફેડરુભભાું ડઔીમ ું ઔયલાની ટલે ડી ખમેરી શમ છ.ે તભાયે ત્માું ળ ું થમ ું, 
ઔણ આવ્મ ું, ઔણ ખમ ું ફધી ફાતભી એભની ાવે શમ. વાભેના ભાણવને ભ ુંઝલણભાું ભ ઔી દ ે
એલા પ્રશ્ન  છતાું એભને ળયભ ન રાખે !  

 
એઔ લીધલા ફશેનની દીઔયી, તી લીદેળ ખમા શલાથી, ચાય ભશીના ીમય 

યશેલા ભાટ ેઆલી. ાડળભાું યશેતા દ જનુપ્રવાદે નખયભાું ચચાુ ળરુ ઔયી દીધી : ‘યાધાઔાઔીની 
દીઔયીને તી વાથે ઔુંઈ ઔચરુું  ડમ ું છ,ે વાવયેથી બાખી આલી છ!ે' આ અપલા આખની જભે 

નખયભાું પેરાઈ ખઈ, યાધાઔાઔીને ભન્દીયના ચૉઔભાું ચાય–ાુંચ ુંચાતીમણ ષ્ડીએ  છી 

રીધ ું, ‘યાધાફશેન, ળી લાત છ?ે દીઔયી ફશ  યઔાઈ ખઈ ! વાવયે નથી જલાની ઔે ળ ું?'  
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શ ું પયીથી નોંધ  છ ું, આલા ભાણવની વુંખ્મા વભાજભાું ાુંચ ટઔાથી લધાયે નથી. 

આ ભ ઠ્ઠીબય ળેતાન ેદાઈળી ફદભાળ શમ છ.ે ગયભાું, નખયના ચઔભાું, ઑપીવભાું તે 

આખ્ક દીલવ આ જ ધુંધ ઔમાુ ઔયે. એભની ાવે આકી દ નીમાની ભાશીતી શમ, ઔની 
દીઔયીના ડીલૉવુ થઈ ખમા, ઔન ું દેલ ું થઈ ખમ ું, ઔના ગયભાું  ત્રલધ  જ દી થલા ભાટ ેભાથા 
છાડી યશી છ,ે ઔણ ઔની વાથે પયી યહ્ ું છ,ે ઔન દીઔય બાખી ખમ, ઔને ત્માું યાત્રે એઔ 
લાખે રીવ આલેરા, એભની ાવે ફધી ભાશીતી અડટે થમેરી ભે, ભાશીતી ભેલલી અને 
પેરાલલી, આ એઔ ભાત્ર એભન ધુંધ. તાના નખયભાું તે ‘ઑર ઈન્ડીમા યેડીમ'ના 
શ રાભણા નાભથી ઔ ખ્માત થઈ ખમેરા શમ. ઔઈને લખય ઔાયણે ફદનાભ ઔયલાની એભની  

યાક્ષવી તાઔાતને ઔાયણે વભાજભાું આ ભાણવની ન્મ વન્વ લેલ્મ  ઉબી થામ અને ફીચાયા 
ઔાચાુંચાું બીરુ ભાણવ એભનાથી ડયતાું યશે.  

 
ભાણવની અુંખતતાન અને લૈમક્તીઔતાન આદય ઔયલ એ વાચી ઔેલણીની 

નીળાની છ.ે અભેયીઔા, ઔૅનેડા ઔે ઈંગ્રૅન્ડભાું યશેત ભાણવ ઔદી ાયઔાું ઔે તાનાું ભાણવની 
ુંચાત નશીં ઔયે. આણે ત્માું વમ્ફન્ધન પામદ ઉઠાલીને ભાણવ ફેળયભીથી  છ ેરેળે, ‘છી 
જભાઈને નઔયી ભી ઔે નશીં?'; ‘ભેં ઔારે જ તભાયી દીઔયીને ભન્દીયે જોઈ, ચાય ભશીના 
વાવયે યશી આલી તેભાું ત ઔેટરી ફધી વ ઔાઈ ખઈ ! ઔઈ પ્રબ્રેભ–બ્રબ્રેભ ત નથી ને?; 
‘તભે ઔથાભાું શતા ત્માયે તભાયા ગયે ઔઈ ફશેન આલેરાું–બાઈની ઑપીવભાું ઔાભ ઔયતાું શળે, 
નશીં?’ આલા ફેશ દા પ્રશ્ન  છનાય એઔ ફશેનને યાધાફશેને જલાફ આપ્મ શત, ‘આ 

ભાયાું ઔણ છ? ભાયે આને આલા પ્રશ્નના જલાફ ળા ભાટ ેઆલા જોઈએ? શ ું તભને 
લૉનીન્ખ આ ું છ ું. અભને ઔદી ઔઈ અુંખત પ્રશ્ન  છળ નશીં,  છળ ત અભાનીત થળ.' 
 

શઔીઔતભાું, આણે જ ઔશેલાતા વભાજને આણી અુંખત લાતભાું ભાથ ું ભાયલાની 

અનધીઔૃત વત્તા આી દેતાું શઈએ છીએ. વભાજથી ડયીને ઔેટરાઔ ભાણવએ તાની 

લશારી દીઔયી ખ ભાવ્માના ઔીસ્વા નોંધામા છ.ે એઔ મ લતીએ પ્ા–ભમ્ભીને યડતાું યડતાું આઠ 

દવ લાય  પ્રાથુના ઔયી; ‘પ્રીઝ, ભને વાવયે ન ભઔર, તી અને વાવ  ભને  ષ્ઔ ભાયે છ,ે 
ભાનવીઔ ત્રાવ આે છ.ે' પ્ા–ભમ્ભીએ એઔ જ યાખ આરાલાન ું ચાર  યાખ્મ ું, ‘ફેટા, 
દીઔયી ત વાવયે જ ળબે. ત ું ાછી આલે ત વભાજભાું આણું ઔેટર ું કયાફ રાખે ? 
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આણી આફરુ જામ!' દીઔયીએ ખ ઔડીને લીનન્તી ઔમાુ ઔયી; યન્ત  તેને ગયે ાછા 
પયલાની ભુંજ યી ન ભી. છલેટ ે એ નીદો, ભાવ ભ મ લતીએ વાવયાભાું આત્ભશત્મા ઔયી 

રીધી.  

અશીં વભાજન ઔઈ દ નથી. દીઔયી ાછી આલી શત ત ઔણ લાત ઔયત? 
ઔેટરા દીલવ લાત ઔયત? અને વોથી ભશત્ત્લન પ્રશ્ન ત આ છ ે ઔે ‘આકયે વભાજ એટરે 

ઔણ?’ ભાણવે ુંચાત ઔયતા યશેતા ભાણવન શીમ્ભતથી વાભન ઔયતાું ળીકલ ું જોઈએ. 
આણી ીઠ ાછ નીંદા–ટીઔા ઔયતા ભાણવની ઉેક્ષા ઔયલી અને આણને અુંખત પ્રશ્ન 
 છતા લીઘ્નવુંતીને ઉંચા અલાજ ેભમાુદાભાું યશેલાની વ ચના આલી એ, આલા ફદભાળ 

ભાણવથી ફચલાન શ્રેષ્ઠ ઉામ છ.ે લાતલાતભાું આણ ક રાવ ભાુંખનાયને ડઔાયલ 

જોઈએ.  

ઔમ્પ્મ ટય એન્જીનીમયીંખભાું ભાસ્ટવુ ડીગ્રી ધયાલત એઔ પ્રતીબાળાી મ લાન 

અભેયીઔા વેટર થલાના ઈયાદે ખમ. ફૅન્ખર રુની એઔ ઔુંનીએ એભને લાીઔ ચ્ચીવ રાક 

રુીમાન ખાય આલાની ઑપય ઔયી એટરે અભેયીઔાને અરલીદા ઔયી તે ઈન્ડીમા ાછા 

આલી ખમા. આવ્મા છીના એઔ વપ્તાશભાું ચલીવ ભાણવએ એભને પ્રશ્ન  છ્; ‘ઔેભ, 
અભેયીઔાભાું પાવ્મ ું નશીં? ભૉટરેભાું ઔાભ ઔયલ ું ડત ું શળે? અભેયીઔાભાું ડીગ્રી પ્રભાણે નઔયી 
જ ક્માું ભે છ?ે શલે અશીં ળ ું ઔયલાના?' મ લઔ આ વોને એઔ પ્રશ્ન વાભેથી  છત, ‘તભને 
આ ફધા પ્રશ્ન  છલાન અધીઔાય ઔણે આપ્મ?' 

ભાણવે વભાજના ‘પ્રભાણત્ર' ય જીલલાન ું છડલ ું જોઈએ. આણે એ ણ માદ 

યાકલ ું ગટ ે ઔે ઔઈણ વ્મક્તી શમ્ભેળાું ફધાુંને ક ળ યાકી ળઔે નશીં. આણા વુંજોખને 

આધીન લીલેઔફ દ્ધીથી નીણુમ રેલાન આલે ત્માયે ‘રઔ ક્મા ઔશેંખે' એલા બમથી ીડાલ ું એ 
ત ફેલઔ પી છ.ે ભાણવ વભાજ વાથે ગનીષ્ઠ યીતે વુંઔામેર છ.ે વભાજન ું ભશત્ત્લ છ ું 

આુંઔલાનમે પ્રશ્ન નથી. પ્રશ્ન વ્મક્તી ભાટ ે તાન ું ભશત્ત્લ વભજલાન છ,ે તાની ખયીભા 
વાચલલાન છ.ે ‘જ ેડયી જામ છ ેતેને વભાજ ડયાલે છ.ે’ ઔઈએ ણ વભાજથી ડયી ડયીને ળા 

ભાટ ે જીલલ ું જોઈએ? વભાજના ફેશ દા પ્રશ્નન જલાફ લાળ્ા ઔયત ભાણવ લતુનની 
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સ્લામત્તતા ખ ભાલે છ ેઅને ક્માયેઔ ભાનવીઔ વુંત રન ણ જોકભભાું ભ ઔે છ.ે એલ ું રાખે છ ેઔે 

વભાજના ઔેટરાઔ ભાણવ ભાટ ેળીષ્ટાચાયન ું પ્રળીક્ષણ આનાયા લખો ચારલા જોઈએ. 

●●● 

ભેગધન  

વત્મ પાુંવી ય ચઢ ે
જ ઠના ધ્લજ પયપયે, 
ઔાખડા ભતી ચણે 
ને શુંવરા બ કે ભયે, 
લીઔૃતી અખય 
આ યીતે 

લીસ્તયતી યશે ત... 
ળક્મ છ ેઔે ભાનલીની 
 જા ઈશ્વય ઔયે. 

(પે્રઔ : ધ્ર લ દાદાલાા) 
 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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14 

વોને પ્રબાલીત ઔયલાના ઉધાભાથી ફચીએ 

‘‘ભાણવ ભાનલ ભેદની વભક્ષ તાન પ્રબાલ ાથયલાની ઔળીળ ઔેભ ઔયે 
છ?ેઔઈન આદય પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટને એ ળૉટઔુટ છ,ે ગણા ફધા ભાણવની નજયભાું લવી 
જલા ભાટને એ ઔીભીમ છ.ે પ્રબાલ ાથયલાથી નેતૃત્લ ભે!'' 

વોન ું ધ્માન તાના તયપ આઔાુમ એલી ધકણા વેલત ભાણવ ઔેટરીઔ લાય 

તાને શાસ્માસ્દ સ્થીતીભાું ભ ઔી દેત શમ છ.ે ફીજાને પ્રબાલીત ઔયલાની ઈચ્છા દયેઔને 
શમ છ.ે યન્ત  આલી ઈચ્છા શદ ફશાય લઔયે ત્માયે ભનલીઔૃત્તીન ું સ્લરુ ધાયણ ઔયે છ.ે 

‘અધ ય ગડ છરઔામ' એ ઔશેલતને ચયીતાથુ થતી જોલી શમ ત જાશેય વભાયુંબભાું ફીજાને 
પ્રબાલીત ઔયલા ઉધાભા આચયતાું ભાણવની આજ ફાજ  ખઠલાઈ જલ ું. ટાુંને પ્રબાલીત 

ઔયલાની ઈચ્છા ધયાલતા ભાણવની ક ભેલી રઈએ; જાશેય સ્થ ય તાના બવ્મ 
ાઔથી  ફધાને આુંજી દેલાની ેયલીભાું યશેતાું ભાણવ તભે જોમાું શળે. ળયીયને ઢાુંઔલાને 

ફદરે ક લ્લ ું ઔયે એલાું લષ્ડ ધાયણ ઔયનાય ભાણવ ફધાન ું ધ્માન કેંચલાભાું વપ થામ છ.ે 

ઉંચા અલાજ ેછટાદાય બાણ ઠઔત ભાણવ તાની આજ ફાજ  દવ ન્દય ભાણવન ું ટ ું 
એઔત્ર ઔયીને ઉબ શમ ત વભજી રેલ ું ઔે એ ભશાળમ ફધાને પ્રબાલીત ઔયલાની લેતયણભાું 

છ.ે એઔ રગ્ન વભાયુંબભાું ટ ું બેખ ું ઔયીને વોને તાનાું યાક્રભ વુંબાલતા ળ યલીયને 

ઔન્માના ીતાએ ફે શાથ જોડીને ઔશેલ ું ડરે ું; વય, આ ખમા અઠલાડીમે પ્રેવીડન્ટ ફયાઔ 

ફાભા વાથે વ્શાઈટ શાઉવભાું ડીનય રઈને આવ્મા એ ભાટ ેઅબીનન્દન, યન્ત  તભે આ 

ફધી લાત ફશાય જઈને ઔય ત વારુું . તભને વાુંબલાભાું ખય ભશાયાજ રગ્નલીધી તયપ 

ધ્માન આી ળઔતા નથી! ટરનેભાું, ફવભાું, યેરલે પ્રૅટપભુ ય, સ્ભળાનભાું અને ફેવણાભાું 
વલુત્ર ફીજાને પ્રબાલીત ઔયલાની ઈચ્છા ધયાલતા એઔાદ ફે ળ યલીય તભને જરુય બટઔાળે. 
એઔલાય અભે બ્રીઔ ખાડનુભાું ઈલનીંખ લૉઔ ભાટ ેખમા શતા. એઔ વભાજવેલઔ જલે દેકાત 

પ્રોઢ લમન ભાણવ ભટા થેરાભાું ાુંચ રુીમાલાા ફીસ્ઔીટનાું ૅઔેટ રઈને ત્માું આલી 

શોંચ્મ. એભની વાથે એઔ પટગ્રાપય ણ શત. ખાડનુભાું એભણે ફા બીકાયીને એઔત્ર 

ઔયીને ફીસ્ઔીટ લશેંચલાન ું ળરુ ઔમ ું. વભાજવેલઔે ુંદય લીવ ૅઔેટ લશેંચ્મા, પટગ્રાપયે પટા 
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કેંચી રીધા અને કેર  ય થમ. ત્નીએ ભને  છ્ ું; ‘આ ફધ ું ળ ું છ?ે' ભેં વભજાવ્મ ું: ‘આ 

લીળીષ્ટ પ્રઔાયની વભાજવેલા છ.ે વભાજવેલઔે ખયીફ ફાઔને ફીસ્ઔીટ લશેંચ્માું તેન ‘પટ' 
આલતીઔારે અકફાયભાું છાળે. એભના ઔામુક્રભના પટા નીચે રકામ ું શળે; ખયીફ ફાઔને 
ફીસ્ઔીટ અને ળ દ્ધ ગીની વ કડી લશેંચલાભાું આવ્માું શતાું!' આણે ફા બીકાયીના પટા 

જોઈને શયકાલાન ું. ઔઈણ ભાણવે ફીજાને પ્રબાલીત ઔયલા આલા ‘કેર' ાડલાની જરુય 
ઔેભ ડ ેછ?ે  

મ લાભીત્ર વાથે વ્મક્તીત્લ લીઔાવના વીદ્ધાન્ત ચચુતી લકતે ફધાુંને પ્રબાલીત 

ઔયલાના ભાખો અુંખે ણ લાત થામ છ.ે ફધા ય છલાઈ જલાની ઈચ્છા વશજલૃત્તીન 

એઔ બાખ છ,ે યન્ત  જ્માયે એ ઈચ્છાન અતીયેઔ થામ છ ે ત્માયે એ વશજલૃત્તી ભટીને 
ભનલીઔૃતી ફની જામ છ.ે એઔ ચીન્તઔે ઔહ્ ું છ;ે ‘આણે ફીજાને પ્રબાલીત ઔયલાન ું છડી 

દઈએ અને ભાત્ર તાને જ પ્રબાલીત ઔયી ળઔીએ તમે  યત ું છે' ઔઈનાું રગ્ન છી 

મજામેરા વન્ભાન વભાયુંબભાું ખમેર ભાણવ દવ ન્દય ભાણવન ું ટ ું બેખ ું ઔયીને બાણ 

ઠઔલાની ચેષ્ટા ળા ભાટ ેઔયે? વોના ધ્માનન ું ઔેન્દ્ર ત લય–ઔન્મા શલાું જોઈએને, તે લચ્ચે 

ક્માુંથી ટઔી ડમા? ઔીભતી લષ્ડ અને ગયેણાું શેયીને અન્મ વોને પ્રબાલીત ઔયલાની 
ઈચ્છાને અનીષ્ટ ન ખણીએ ત ચારે. ઔાયણ ઔે, એલ ું ઔયનાયા ફીજાને તઔરીપ શોંચાડમા 
લખય ચ ચા તાની જાશેયાત ઔયતા શમ છ.ે જોઔે, ળયીય ય ળબામભાન ાુંચ રાક 
રુીમાના વ ટથી ઔે ફે રાક રુીમાની વાડીથી પ્રબાલીત થનાયા ભ કુ ભાણવ ઔેટરા? ઔાુંડા 
ય ફુંધામેરી ગડીમા, પ્રાુંખણભાું ાઔુ થમેરી એુંવી રાકની ઔાય ઔે ખાભાું રટઔત અ–

ભ લ્મ (લથુરેવ) નેઔરેવ ઔેટરાું ભાણવને પ્રબાલીત ઔયી ળઔે? છતાું, ફધાુંને પ્રબાલીત ઔયલા 
અકત્માય થતા આ ઉધાભા નીદો સ્લરુના છ ેઅને તેથી ક્ષભાને ાત્ર ખણામ. યન્ત  
ખાુંધી, ઔૃષ્ણ ઔે ભશાલીય જમુંતીના ઉરક્ષભાું મજામેરા વ્માખ્માન ઔામુક્રભભાું વ્માખ્માન ળરુ 

થામ તે  લે તાન પ્રબાલ ાથયલા ઔઈ યાક્રભી  રુ એલ ું ફરતા વુંબામ ઔે; ‘ફૉવ, 
ભાયી દારુની ફૉટર ાુંચ શજાયની થામ છ,ે તભે ભશીને દવ શજાયભાું ગય ચરાલલાની લાત 

ઔય છ? વદાચાય અને વુંમભની લાત એઔલીવભી વદીભાું ફઔલાટ છ.ે જીન્દખી જરવા 
ઔયલા ભાટ ે છ,ે ફૉવ!' ત ળ ું વભજલાન ું? આણે નમ્રતાથી ધીભા અલાજ ેએભને એટર ું 

જરુય  છી ળઔીએ; તભે આ વ્માખ્માનભાાભાું ઔઈ યીતે બ રા ડમા, ફૉવ! વાચ ું  છ ત, 
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ફીજાને પ્રબાલીત ઔયલા ભાટનેા ઉધાભા જ ખરત છ,ે અનીચ્છનીમ છ ેઅને ભાણવે ખ્માતી 
ભેલલા ઔદી એલા ડરાભા ઔયલા તયપ ન લલ ું જોઈએ. ફીજા ય છલાઈ જલાની ેયલીભાું 

યશેત ભાણવ છલેટ ે કાઈ જામ છ,ે ઔડાઈ જામ છ ે અને ળાણા તથા વભજદાય 
ભાણવન આદય ખ ભાલે છ,ે વભાજભાું શાસ્માસ્દ ઠયે છ.ે  

ભાણવ ભાનલ ભેદની વભક્ષ તાન પ્રબાલ ાથયલાની ઔળીળ ઔેભ ઔયે છ?ે 
ઔઈન આદય  પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટને એ ળૉટઔુટ છ.ે ગણાું ફધાું ભાણવની નજયભાું લવી જલા 

ભાટને એ ઔીભીમ છ.ે રઔને પ્રબાલીત ઔયલા ભાટ ેડુંપાવ ભાયલી ડ ેછ,ે જ ઠ ું ફરલ ું ડ ે
છ.ે (ક દ ભ ખ્મભુંત્રીએ પન ઔયીને ભને વુંવદની ચ ુંટણી ભાટ ેટીઔીટ આલાની લાત ઔયી શતી, 
યન્ત  આણે વભાજવેલા છડીને ઔીચડભાું ળ ું ઔાભ ડલાન ું? ચખ્કી ના ાડી દીધી, 
ફૉવ!), ફધાુંની ક ળાભદ ઔયલી ડ ેઅને ફધાુંની વાભ ેઔથઔ નૃત્મ ણ ઔયલ ું ડ.ે લતુનળાષ્ડ, 
પ્રબાલ ાથયતાું રઔને અને પ્રબાલ શેઠ આલી જતી જનતાને એઔ જ વરાશ આે છ;ે 
પ્રબાલ વાથે વમ્ફન્ધીત ફન્ને લતુનથી દ ય યશ. જભેને સ્લમું તાને ભાટ ેઆદય નથી તે 

જ ફીજાન આદય ાભલા પ્રબાલ ાથયલાની ઔળીળ ઔયે છ.ે ાુંચ વાત શ્રતાને બેખા 
ઔયી ચટાઔેદાય ળૈરીભાું તાનાું યાક્રભની ડુંપાવ ભાયતાું સ્ભાટ ુભાણવની જરુય ફચલ ું અને 

એભનાથી નલ ખજ દ ય યશેલ ું. જ્માું ને ત્માું ટ ું જોઈને ધવી જઈએ ત ઔઈ ને ઔઈ લીદ ઔ 

આણા ય પ્રબાલ ાથયી જામ તેલ  ય વમ્બલ છ.ે જે પ્રવુંખની ખયીભા જાવ્મા લખય 
ઔઈણ ઠઔેાણે પ્રબાલ ાથયલા અને આદય ઉગયાલલા ઉબા થઈ જામ એભને લી આદય 

ળાને આલાન? કટા ભાણવના પ્રબાલ શેઠ આલલાથી ફચીએ. 

●●● 

ભેગધન  
ઔ છ ત તેયે ભોવભ શી, ભ ઝે યાવ ઔભ આમે 
ઓય ભેયી ભીટ્ટી ભેં, ફખાલત બી ફશત થી 

શભ રખોં ઔ વચ ઔશેને ઔી, આદત બી ફશત થી 
…યલીન ળાઔીય… 

અનુક્રમણીકા 
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15 

 

ધન લધે એટરે વભમન અબાલ વતાલલા ભાુંડ ે! 
 

‘‘ફીજાને ભદદરુ ફનલા ભાટ ેવભમ આલાથી વભમની લી રતા અન બલામ છ ે

એલ ું રીલય ફઔુભેનના વુંળધન રેકન અભ્માવ ઔયલાથી જાણલા ભળ્ ું. આ રકનાયને 

તાને ણ આ પ્રઔાયન અન બલ લાયમ્લાય થમ છ.ે વાભાન્મ યીતે જે ધન ઔભાલાભાું 

વ્મસ્ત નથી યશેતા એભની ાવે વભમની છત યશેલા ાભે છ.ે ખાય, ઔભાણી ઔે નપ લધે 
એટરે ભાણવ વભમના અબાલથી ીડાલા ભાુંડ.ે એઔ ઉદ્યખતી તાના  ત્રને ફાય વામન્વ 
છી ઔઈ દીળાભાું ભઔરલ તે અુંખે ભાયી વાથે ચચાુ ઔયલા ઈચ્છતા શતા એટરે ભને પન 

ઔયીને વભમ ભાગ્મ. વદ્બાગ્મે એ દીલવે શ ું   ય વભમ પ યવદભાું શત, ફશાય જલાન ું 
નશત ું એટરે ભાયાથી વશજ બાલે  છાઈ ખમ ું, ‘આને ક્માયે અન ઔ તા છ?ે' એભને ભાય 
પ્રશ્ન વાુંબીને આશ્ચમુ થમ ું!'' 

 
ઔેટરાઔ ધનલાન ાવે ધન આભેે લધત ું જામ છ.ે ધન લધત ું જામ છી 

જીન્દખીભાું ઔેલ ું યીલતુન આલે તે જાણલા વાભાજીઔ અને ાયીલાયીઔ ળાષ્ડના તજ્જ્ઞ 

નીયન્તય વુંળધન ઔમાુ ઔયે છ.ે ધનીઔને ધન લધત ું જામ, તેભ તેભ વભમન અબાલ વતાલલા 
ભાુંડ ે છ;ે તેન ું ઔાયણ ળ ું? ધન ઔભાલા ભાટ ે લધ  વભમ આલ ડ ે છ ેએલ ું નથી. ખાય 
આીને યઔેરા ઔભુચાયી ઔાભ ઔમાુ ઔયે છ ેએટરે ધનીઔન વભમ વ્મલવામભાું નશીં; અન્મ 
પ્રલૃતીભાું લધાયે લેડપામ છ.ે પ્રત્મેઔ લધાયાન રુીમ લધાયાની પ્રલૃત્તી કેંચી રાલે છે. 
યન્ત  રુીમા લધે તેભ વભમ ત લધત નથી ! એટર ેનીશ્ચીત વભમભાું લધાયાની પ્રલૃતીને 

ઔઈ યીતે શોંચી લલ ું તે વભસ્મા સ્ટરવેને જન્ભ આે છ.ે ભાણવ ાવે ધન લધત ું જામ તેભ 
તેભ પ્રત્મેઔ દીલવના ઔરાઔ ણ લધતા જામ એલ ું ત ફનત ું નથી!  
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વ યતના એઔ ઉદ્યખતીએ ચાીવ લુની ઉમ્ભયે  ષ્ઔ રુીમા ઔભામા છી 

જીભ, ક્રફ લખેયેની ભેમ્ફયળી ાછ ન્દય રાક રુીમા લેડપી નાુંખ્મા. ઔૉરજેભાું જઈને 
ફે લુન ું ળીક્ષણ ભેલી ાછી આલેરી ત્નીએ યજ વાુંજ ેતીને પન ઔયીને આડ ેશાથે રેલા 

ભાુંડમ : ‘યજ વાુંજ,ે વલાયે ક્રફભાું અને જીભભાું ન જલાનાું શઈએ ત ન્દય રાક પેંઔી 
દેલાની જરુય ળી શતી?’ તીન પ્રશ્ન એ છ ે ઔે યજ આ નલી ઉભેયામેરી પ્રલૃત્તી ભાટ ેભાયે 

ચાય ઔરાઔ રાલલા ક્માુંથી? ધન લધે એટરે વખલડ લધે, વખલડ લધે એટરે પ્રલૃત્તીભાું 

ઉભેય થામ અને છલેટ ે વ્મસ્તતા એટરી લધી જામ ઔે ભાણવ વભમના અબાલે ડીપ્રેળન 

અન બલલા ભાુંડ.ે ફીજાને ભદદરુ ફનલા ભાટ ેદયયજ થડ વભમ પાલલાની લાતન અશીં 
છદે ઉડી જામ છ.ે અયે, ભનચીઔીત્વઔ આજઔાર તાના દદીને  છતા થમા છ,ે ‘તભાયી 
ાવે તભાયે ભાટ ેવભમ છ ેકય? તભે તાને ભાટ ેઆકા દીલવભાું ત્રીવ ભીનીટ પાલી ળઔ 

છ?'  
 
ફૉરીલ ડની જાણીતી અબીનેત્રી યલીન ફાફીએ એઔ ત્રઔાયને ઈન્ટયવ્મ  

આતી લકતે ઔહ્ ું શત ું, ‘પીલ્ભ લધતી ખઈ, ઔાભ લધત ું ખમ ું તેભ તેભ શ ું યીલાયથી અને 
સ્લમુંથી દ ય વયઔતી ખઈ. એઔ તયપ એઔરતાને ઝુંક ું છ ું અને ફીજી તયપ ભને વતત 
એઔરતાન ડય રાખે છ.ે ગયભાું એઔરી શઉં ત્માયે શમ્ભેળાું ભાયા  રુભીત્ર વાથે પ્રેભારા 
ઔમાુ ઔયલાની ઈચ્છા જાખે છ.ે' યલીન વાથેના તાના વમ્ફન્ધ તથા યલીનની ભાનવીઔ 
શારત અુંખે પીલ્ભ નીભાુતા ભશેળ બટ્ટ ેઔહ્ ું શત ું : ‘જો યલીન પીલ્ભરાઈનભાું ન આલી શત, 
જો તેને વાઠ જટેરી પીલ્ભ ન ભી શત, જો તેની ાવે અઢઔ પ્રવીદ્ધી અને રુીમા ન 
આવ્મા શત; ત યલીન ભાનવીઔ ફીભાયીન ળીઔાય ન ફની શત અને ભાત્ર ુંચાલન 

લુની ઉમ્ભયે ભૃત્મ  ન ાભી શત ! ધન લધે એટરે નીયથુઔ પ્રલૃત્તી લધે અને પ્રલૃત્તીની 

શાયભાા ‘નેભ એન્ડ પેભ' ધયાલતા ભાણવને થઔલી નાુંકે છ.ે 
 
રતા ભુંખેળઔયે ણ ‘અતીવ્મસ્તતા અને ધનની વભૃદ્ધી ભાણવ ાવે ગણું છીનલી 

રે છ,ે' એલ એઔયાય અપવાના એશભદને ભ રાઔાત આતી લકતે ઔમો. અપવાનાએ રખ્મ ું, 
‘રખાતાય ખીત ખાલા ાછના સ્ટરવેને શેચાનલા અભ ે રતાજીની ભ રાઔાત રેલાન ું નક્કી 
ઔમ ું.’ બ્માળીભા જન્ભદીનની ઉજલણીની તૈમાયીભાું વ્મસ્ત એલાું રતાજીએ અપવાના 
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એશભદને ભ રાઔાત આલાભાું એઔ ભશીન રીધ! લમવશજ સ્લાસ્થ્મ વમ્ફન્ધી વભસ્મા 

અને પ્રલૃત્તીની ળૃુંકરા લચ્ચે ગેયામેરાું રતાજીએ આ ભ રાઔાત દયભીમાન જણાવ્મ ું, ‘રગ્ન 

નશીં ઔયલાન અપવવ ભને વતાલત નથી યુંત ... ઔબી ઔબી ભૈં જીન્દખીભેં એઔ કારીન 
ભશેવ વ ઔયતી શ ું. ફધા ભાયા ભીત્ર ચાલ્મા ખમા અને વ નેશયા દીલવ ણ  યા થઈ ખમા !’ 
‘નેભ એન્ડ પેભ'ની ાછ ાછ ૈવા ચાલ્મા આલે છ;ે યન્ત  આણી લીદામ છી ૈવા 

ત અશીં જ યશી જલાના...! આણે જ ેનાભ ઔભામા છીએ તે આણી ાછ યશેળે. એભણે 
સ્લીઔામ ું, ‘જફ રખ ચરે જાતે શૈ ત, એઔ અજીફ વા કારીન ભશેવ વ શતા શૈ!' ક ફ 
ૈવા, ગણી ફધી પ્રલૃત્તી અને વતત અન બલાત વભમન અબાલ ભાણવના ભનભાું વ ક્ષ્ભ 

સ્ટરવે જન્ભાલે છ,ે જ ેવભમ જતાું સ્લાસ્થ્મને અવય શોંચાડ ેછ ેઅને નીવખુદત્ત આનન્દને 

શણી રે છ.ે 
 
વ્શયટન મ નીલવીટીના ઔેવી ભખીલ્નય એઔ વુંળધનના તાયણ સ્લરુે રકે છ,ે 

‘ફીજાને ભદદ ઔયલા ભાટ ેજે તાન વભમ પાલે છ,ે તે ઔદી વભમના અબાલથી 

ીડાતા નથી, એભને ત વતત એલ ું  રાગ્મા ઔયે છ ેઔે તાની ાવે  ષ્ઔ વભમ છ ેઅને 
રઔવેલા ઔમાુ છી ણ ક ટત નથી.’ એઔ જ થના વભ્મને એભણે ભાુંદખીભાું વડામેરાું 
ફાઔને પ્રેભબમાુ ત્ર રકલા, ઔઈ લીદ્યાથીને નીફન્ધ તાવી આલ ઔે ઔઈ સ્ધાુભાું 

બાખ રેલા ભાટ ે ભાખુદળુન આલ ું એ પ્રઔાયનાું ઔામોની વોંણી ઔયી. ફીજા એઔ જ થના 
વભ્મએ તાન વભમ તાનાું ઔાભ તાલલા ભાટ ેજ ઉમખભાું રીધ અને ત્રીજા જ થના 

વભ્મને ઔઈ ઔાભ વોંલાભાું નશીં આવ્મ ું...  જરદી ચાલ્મા જલાની છ ટ આલાભાું આલી.  
ફીજ ે તફક્ક ેઆ તભાભ ભીત્રને એઔ ઑનરાઈન વલેક્ષણભાું તાની વલેતન 

વેલા આલા લીનન્તી ઔયલાભાું આલી ત જાણલા ભળ્ ું ઔે, ફીજાને વેલા આલા તાન 

વભમ આનાયા, પ્રથભ જ થના ભીત્ર ાવે, ઑનરાઈન વલેક્ષણભાું વેલા આલા ભાટને 

વભમ ફચ્મ શત ! જભેણે તાન વભમ ફીજાને ભદદ ઔયલા ભાટ ેઆપ્મ એભને વભમન 

અબાલ વતાલત નશત.  
 
જ્માયે આ વુંળધનન અશેલાર શ ું  લાુંચત શત ત્માયે ભાયા તાના અન બલ 

વાથે એ તાયણને વ ભે ધયાલતાું જોઈ ળક્મ.  યસ્ઔાય ભેવ્મા લખય શાથ ધયાતાું 
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વેલાઔામોની રાુંફી ળૃુંકરા છી ણ ‘શ ું અઢઔ વભમન સ્લાભી છ ું' એલી રાખણી ઔેભ 
અન બલ ું છ ું, તેન ું ઔાયણ એ વુંળધન અશેલારન અભ્માવ ઔમાુ છી વભજામ ું.  

આ તફક્ક ેએઔ યભ જી પ્રવુંખ માદ આલે છ.ે એઔ ઉદ્યખતી ફાય વામન્વભાું 
ચવઠ ટઔા ભાક્વુ વાથે ાવ થમેરા તાના  ત્રને ક્મા ઔવુભાું ભ ઔલ તેન ું ભાખુદળુન 

ભેલલા ભને ભલા ઈચ્છતા શતા. ‘આલતીઔારે શ ું  આને ભલા આલી ળઔ ું?' એલ પ્રશ્ન 
એભણે  છ્, ભેં ડામયી ય નજય પેયલી ત ફીજ ેદીલવે ભાયી ાવે ઔઈ ઔાભ નશત ું. ભેં 
વમ્ભતી આી એટરે એભણે  છમ ું, ‘ઔારે અભે ઔેટરા લાખે આલીએ?' ભાયાથી વશજબાલે 
 છાઈ ખમ ું, ‘આને ક્માયે અન ઔ  છ?ે' એભને ભાય પ્રશ્ન વાુંબીને આશ્ચમુ થમ ું અને તે 

જ ેવાુંબળ્ ું તે વાચ ું છ ેઔે નશીં તે જાણલા એભણે પયી પ્રશ્ન ઔમો; ‘આે ળ ું ઔહ્ ું? અભે ઔેટરા 
લાખે આલીએ?' આ ફધી લાતન વાયાુંળ ફે ભ દ્દાભાું વભાલી ળઔામ : 

 

1. જે ફીજાને ભદદ ઔયલા ભાટ ે તાન વભમ પાલે છ,ે તે ઔદી વભમના 

અબાલથી ીડાતા નથી. તે  ણુ આમજન વાથે તાના વભમન ું વ્મલસ્થાન 

ઔયતા શમ છ.ે તેથી લી ર વભમ ભી યશેત શલાની ણ વમ્બાલના છ.ે 
 

2. જ ેભાણવ અભમાુદ ધન ઔભાલા ભાટ ે ઔે વત્તા બખલલા ભાટ ે તાન ઔીભતી 

વભમ લેડપી યહ્ા છ,ે એભને ફીજાની વેલા ભાટ ે વભમ પાલલાન અલવય 

ભત નથી (અને છતાું) તે વભમના અબાલે તડતા યશે છ.ે જ લીના 
ભાછરીની જ ેશારત શમ, એલી શારત એભની વભમના અબાલે થતી યશે છ.ે  

ભેં ઔેટરામે ભાણવને એલી પયીમાદ ઔયતા વાુંબળ્ા છ ે ઔે : ‘ળ ું ઔયીએ? એઔ 
ભીનીટન ણ વભમ નથી અભાયી ાવે... ત્ની ણ યજ ઔઔાટ ઔમાુ ઔયે છ!ે' 

 
 એઔ ઉમ્ભય છી વભજદાય ભાણવ રુીમા ઔભાલા ભાટ,ે તાન ળે ફચેર 

વભમ ન કચાુમ તેની ઔાજી યાકે છ ેઅને તેથી જ પ્રાપ્ત થતા અભમાુદ વભમને, જીુંદખી 

ભાણલા ભાટ ે તથા રઔવેલા ભાટ ે ઉમખભાું રઈ ળઔે છ.ે લયીષ્ઠ નાખયીઔ ભાટ ે શદ્દા 

બખલતા યશેલાની લાવના અને બેખી ઔયેરી વમ્ત્તી લયાતી ન શમ તમે ‘શજ  લધાયે... 
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શજ  લધાયે...' ભાટ ેઆુંધી દટ, વભમના અબાલ ભાટને ું ઔાયણ ફની યશે છ.ે વભજદાય 
ભીત્ર ભાટ ેઆટર ઈળાય ઔાપી છ!ે 

 
●●● 

 

ભેગધન  
 

 ણુતા એ ધીભ ું ભૃત્મ  છ.ે ફધ ું જ જો ભાયી મજના અને અેક્ષા ભ જફ ફને 

ત ઔઈ નલીન અન બલ ભાટને અલઔાળ ન યશે અને ભારુું  જીલન લાવી વપતાની એઔ 

ગટભા જલે ું ફની યશે. જ્માયે શ ું  ઔળીઔ બ ર ઔરુું  છ ું, ત્માયે ઔુંઈઔ નલીન અનેક્ષીત અન બલ 
ભને પ્રાપ્ત થામ છ.ે જ્માયે જ્માયે ભાયી બ ર તયપ, ક્ષતી તયપ ભેં રક્ષ્મ આપ્મ ું છ;ે ત્માયે 

ત્માયે શ ું  ઔુંઈઔ લીઔવીત થમ છ ું. 

    –હ્  પે્રથય 

 

♦ 

અનુક્રમણીકા 
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16 

 

જીન્દખી વાભે પયીમાદ ઔયલાન ું ભાુંડી લાીએ 
 

‘‘પ્રત્મેઔ ભાણવ દયયજ ઔઈ ને ઔઈ તફક્ક ેતાની જીન્દખી વાભે અને તાની 

વાથે વુંઔામેરા ભાણવ વાભે, એપઆઈઆય દજ ુઔયાલત શમ છ.ે જીન્દખીભાું પ્રશ્ન ફધાને 
શમ છ.ે..  વો તતાની યીતે પ્રતીઔ તાન વાભન ઔયી યહ્ા શમ છ;ે યન્ત  જ ેવાભે 
ભે તેની વભક્ષ દ ઃકનાું યદણાું યડલાથી ઔઈ પામદ થત નથી. ઔઈઔે રખ્મ ું છ,ે ‘તભે વાભે 
ભતાું ભાણવ વભક્ષ તભાયાું દ ઃકને યડ્યા ઔયળ, ત ઔઈ પામદ થલાન નથી. અડધા 
ભાણવ તભે દ ઃકી છ એ જાણીને (ભનભાું) ક ળ થળે અને ફાઔીના અડધાને એ ફધી લાત 
વાથે ઔઈ નીવફત શતી નથી. તે તે તભાયી વાભે તાનાું દ ઃકન ું ટર ું છડલા ઈચ્છ ે

છ!ે' 
 
વાભાન્મ યીતે ફે ભાણવ બેખા થામ ત્માયે ચચાુન લીમ ઔમ શમ છ?ે 

ભાનલવમ્ફન્ધ અને વમ્ફન્ધ ધયાલતા ભાણવનાું લતુન–વ્મલશાય ભશદ્અુંળે ચચાુના લીમ 

ફનતા શમ છ.ે વોથી લધ  લેચાતાું અને લુંચાતાું  સ્તઔ વદ્ લતુન તયપ ઔેભ લલ ું તેની 
ચીન્તા ઔયનાયાું શમ છ.ે અત્માયે ભાયા શાથભાું ર ઈવ એવ. શે દ્વાયા રકામેર ું ‘મ  ઔેન શીર 
મૉય રાઈપ' નાભન ું  સ્તઔ છ.ે આ  સ્તઔની ચાય ઔયડ નઔર લેચાઈ ચ ઔી છ.ે સ્ેન્વય 
જ્શનવન યચીત ‘શ ું ભ વ્ડ ભામ ચીઝ'ની ત્રણ ઔયડ નઔર ઉડી ખઈ અને ‘ધ વેલન 
શૅફીટ્વ ઑપ શાઈરી ઈપેક્ટીલ ીર' (સ્ટીપન ઔલી)ની ણ ત્રણ ઔયડથી લધ  નઔર 
લાચઔ વ ધી શોંચી. યન્ડા ફન ુ યચીત ‘ધ વીક્રટે'ની ણ ફે ઔયડથી લધ  નઔર 
દ નીમાબયના ળાણા લાચઔ વ ધી શોંચી છ.ે ‘તત્ત ચાન' અને ‘ટ્ય ઝડઝે લીથ ભયી'ની જભે 
દઢ ઔયડ પ્રત લેચાઈ શમ એલાું  સ્તઔનાું નાભ રકલા ફેવ ું ત આક રેક એભાું જ  ય 

થઈ જામ.  
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જીલનની ખ ણલત્તા લધાયલાભાું ઉઔાયઔ નીલડ ેએલાું આ પ્રઔાયનાું તભાભ  સ્તઔ 

લીશ્વની ત્રીવ–ચાીવ બાાભાું અન લાદ ામ્માું શમ છ ે તે ળ ું વ ચલે છ?ે ધયતી ય 
અલતયેરા પ્રત્મેઔ ભાણવને લધ  વારુું  જીલન જીલલાની તભન્ના છ.ે વોને તાની બ ર 
વ ધાયલી છ,ે ફધાએ આનન્દભાું યશેલ ું છ ેઅને ફધાને આનન્દભાું યાકલા છ.ે પ્રત્મેઔ ભાણવ 
પ્રઔૃતીલળ ઔે વુંજોખલળ બ ર ઔયે છ,ે દ ઃકી થામ છ,ે યીલાયજનને દ ઃકી ઔયે છ ેઅને છી 
સ્તામ છ.ે જે ફીરઔ ર લાુંચતા નથી અને જે  ષ્ઔ લાુંચે છ ે એભના લતુન–

વ્મલશાયભાું તથા સ્લબાલભાું આવભાન જભીનન તપાલત જોલા ભે છે. દ નીમાબયભાું  સ્તઔ 
રકામા ઔયે છ,ે પ્રવીદ્ધ થમા ઔયે છ ેઅને કયીદામા ઔયે છ.ે ભશત્ત્લન પ્રશ્ન એ છ ેઔે આ ફધ ું 

ળા ભાટ ેથામ છ?ે ળા ભાટ ેરઔ કયીદે છ ે સ્તઔ ?  
 
 સ્તઔ કયીદનાયા અુંખે એઔ અન ભાન, કટા ડલાની વુંબાલના લખય, ફાુંધી 

ળઔામ ઔે તેભને ફદરાલ ું છ.ે તાનાું દ ઃક ભાટનેાું ઔાયણ ળધીને તેનાથી ફચલ ું છ.ે આદળુ 

લતુન–વ્મલશાયની યીતયવભ જાણલી છ ેઅને તેને અન વયલ ું છ.ે વાભાન્મ યીતે ભાણવ  સ્તઔ 
લેચાત ું રે છ ેઅથલા લશેંચાત ું રે છ.ે વભાજભાું ભુંખર ઔે અભુંખર પ્રવુંખે લષ્ડ ઔે લાવણ 
લશેંચલાન યીલાજ પ્રસ્થાીત થમેર છ .ે શલે એભાું આલઔામુ યીલતુન આલત ું જામ છ.ે 
‘વદ્ખત ીતા, ભાતા ઔે ત્નીની સ્ભૃતીભાું વારુું   સ્તઔ લશેંચલ ું છ.ે... ભને વાયાું  સ્તઔનાું 
નાભ વ ચલળ?' એલી ઈચ્છા વ્મક્ત ઔયતા વભજદાય ભાણવની વુંખ્મા લધતી જામ છ .ે 
ઔઈના શાથભાું એઔાદ વારુું   સ્તઔ આલી જામ છી તેની ળી ખતી થામ છ ે તેન ભેં ઉંડ 

અભ્માવ ઔમો છ ે(‘તેની' એટરે ઔે ‘ભાણવ’ અન ે‘ સ્તઔ’ ફન્નેની!).  
 
શેરાું ભાણવની લાત ઔયી રઈએ. ક ફ લીચાયપ્રેયઔ જીલનરક્ષી  સ્તઔ શાથભાું 

આલી જામ છી દવભાુંના ચાય ભાણવ તેને ફીરઔ ર લાુંચતા નથી અથલા તેની ય ઉડતી 

નજય પેયલીને ફાજ  ય ભ ઔી દે છ.ે જ ેભીત્ર  સ્તઔને  યા અભ્માવથી લાુંચે છ,ે તેભાુંના 
ત્રીવેઔ ટઔા નવીફલન્તા લાચઔ  સ્તઔના લીચાયને અન વયીને તાનાભાું યીલતુન રાલે છે. 
ત્રીવ ટઔા ત શ ું  ઉદાયતાથી ભ ઔી યહ્ છ ું. લતુભાન વભાજની તાવીય જોતા એ વુંખ્મા દવ 
ટઔાની આવાવ શઈ ળઔે છ.ે શ ું હૃદમ લુઔ એલ ું વભજ ું છ ું ઔે જીલન એઔ ાઠળાા છ ેઅને 
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ઔઈ ણ ઉંભયે ભાણવે એભાુંથી ળીકતા યશેલાન ું છ.ે ઉત્તભ  સ્તઔ નીમભીત યીતે લાુંચનાય 
અને તદ્ ન વાય જીલન જીલનાય ળખ્વ મઔીનન શ્રેષ્ઠ ભાનલ ફની ળઔે છ.ે  

 
એઔ ઉદાશયણ તાવીએ, ‘ધ વીક્રટે'  સ્તઔ ખ જયાતીભાું ‘યશસ્મ' ળીુઔ વાથે 

પ્રખટ થમેર ું છ.ે એ  સ્તઔ ભને એઔ લીચાયલન્ત ભીત્રે બેટભાું આપ્મ ું. ત્માય છી શ ું  તેને ફે 

લાય ધ્માનથી લાુંચી ખમ. એભાું એઔ ઠઔેાણે રખ્મ ું છ,ે ‘તભાયા જીલનના બ્રૅઔફડ ુય તભે જ ે
રકલા ભાખ છ તે રકી ળઔ. જો તભે તેની ઉય બ તઔાના રેડા ઔમાુ શમ, ત શેરાું 
તે બ ુંવી નાુંક. તભાયે એ ફાફતન આબાય ભાનલ જોઈએ ઔે તભે અશીં વ ધી શોંચ્મા છ 

અને નલી ળરુઆત ઔયી ળઔ છ. તભાયી વાભે ઔયી ાટી છ.ે અશીં, આ ે તભે ળરુ ઔયી 

ળઔ છ. તભને જોઈતી ક ળી ળધ અને તેની ભજા ર!'  સ્તઔ ખભે એટર ું વારુું  ઔેભ ન 
શમ, જો એભાું દળાુલેરી ટીપ્વ અન વાય જીલન ન ખઠલામ ત એ  સ્તઔ લાુંચલાન ઔઈ 
પામદ નથી. ‘ધ ાલય પ ૉઝીટીલ થીન્ઔીંખ'ભાું નૉભુન લીન્વેન્ટ ીર રકે છ;ે 

 
- તભાયી જાતભાું અને તભે જ ેઔાુંઈ ઔય તેભાું શ્રદ્ધા ધયાલ. 

- નલી ળક્તી અને નીણુમાત્ભઔતાન લીઔાવ ઔય. 

- તભાયા ધ્મેમને શાુંવર ઔયલા ભાટનેી તાઔાત જન્ભાલ. 

- ચીન્તાની આદત છડ અને શલાપ ર ફન. 

- તભાયા અુંખત અને વ્માલવામીઔ વમ્ફન્ધને નલ ું રુ આ. 

- તભાયા વુંજોખ ય ઔાફ  ભેલ. 

- તભાયા વ્મક્તીત્લન વલાુંખી લીઔાવ ઔય. 
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આણે આ ફધ ું લાુંચી રીધ ું, વભજી રીધ ું; યુંત  ત્માય છી ળ ું? જો વબાનણે 
આ  ફધાું વ ચનને જીલનભાું ચયીતાથુ ન ઔયીએ ત  સ્તઔ લાુંચલા ભાટ ે લેડપેરા ચાય–છ 

ઔરાઔ નઔાભા ખમા વભજો. 
 
ફીજ ું, ઉત્તભ  સ્તઔની છલેટ ે ળી ખતી થામ છ ે તે લીચાયીએ. ઔેટરાઔ ‘એ' 

ગ્રેડનાું  સ્તઔ લુંચામા લખય ગયભાું વડતાું યશે છ.ે આ યીતે ભાત્ર  સ્તઔની નશીં; તેના 
ભારીઔની ણ દ ખુતી નીશ્ચીત થઈ જામ છ.ે જે ઔદી  સ્તઔ લાુંચતા નથી તેભન ઉદ્ધાય 

ક્માુંથી થલાન? એભને ધન ત અનશદ ભી ળઔે છ;ે યન્ત  વુંસ્ઔાય અને ભાનલતાન 
અબાલ છલેટ ેએભને વલુનાળની દીળાભાું દયી જળે. લણલુંચામેર ું  સ્તઔ છલેટ ેસ્તીભાું જામ 
અને ચલીવ ઔૅયેટના વાચા લાચનપ્રેભી વ ધી શોંચી જામ એલ ું ફને.  

 
એઔ લાચઔે જ ેન વક અનાવ્મ તે વલુત્ર પ્રવયે એલી શ્રદ્ધા છ.ે એભને ભેરી 

‘આનુંદની કજ'  સ્તીઔા અત્માય વ ધીભાું આડત્રીવ લાચઔ વ ધી શોંચી ચ ઔી છ.ે 
 સ્તીઔાભાું છલે્લા ઔલય ેજ વાથે જોડામેરા ઔાખભાું લાચઔએ તાન ું નાભ શસ્તાક્ષય ઔયીન ે

રકલાન ું શમ છ.ે  સ્તઔના ભ  ભારીઔે  સ્તઔને લુંચાઈ ખમા છી પયત ું યાકલાની લીનુંતી 
વોને ાઠલી છ.ે શ્રેષ્ઠ  સ્તઔન વભાજભાું પેરાલ થત યશે ત એ યીતે વદ્ લીચાય 
વભાજભાું પેરાતા યશેળે અને એઔ ભુંખર દીલવે વભાજભાુંથી ઈષ્માુ, અદેકાઈ, લેયઝયે, દ્વે 
અને ધીક્કાય જલેા દ ખ ુણ નાભળે થઈ જળે. 

 
જીન્દખી વાભે અને વુંજોખ વાભે પયીમાદ ઔયલાન ું ભાુંડી લાીએ. લાસ્તલભાું 

જીન્દખીને આણી વાભ ે ખમ્બીય પયીમાદ શઈ ળઔે છ ે તે દીળાભાું આણું ધ્માન જલ ું 

જોઈએ. આનન્દ લુઔ ળાન્તીભમ જીન્દખી જીલલા ભાટ ેઉત્તભ  સ્તઔના ળયણે જલાન ું વસ્ત ું 

ડળે. યીલાયભાું આણાું વન્તાનને ણ  સ્તઔને પ્રેભ ઔયલા ભાટનેી  પ્રેયણા આીએ. 
નઠાયાું  સ્તઔ ાછ ૈવા લેડપલાન ું ફુંધ ઔયીએ. જ ેયીતે ભાત્ર પ્રળુંવા ાભેરી પીલ્ભ જોલા 
જઈએ છીએ, એ જ યીતે નીલડરેાું, પ્રળુંવા ાભેરાું  સ્તઔ જ કયીદીએ, લાુંચીએ અને 
જીલનભાું ઉતાયીએ. આભીન 

●●● 
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ભેગધન  

જીલનની અનન્તતા લચ્ચે જ્માું શ ું  છ  ત્માું ફધ ું જ  ણુ, વમ્ ણુ અને અકુંડ છ.ે 
ભાયાથી ણ જ ેભશાન છ ેતે ળક્તીભાું ભને લીશ્વાવ છ ે– એ ળક્તી જ ેદયયજ, દયેઔ ક્ષણ ે
ભાયી અન્દય લહ્ા ઔયે છ.ે ભાયી અન્દય યશેરા ળાણણનાું દ્વાય શ ું  કરી નાક ું છ ું; ઔાયણ ઔે 
ભને કફય છ ે ઔે આ વૃષ્ટીભાું એઔ જ ફ દ્ધી ઔામુયત છ.ે શ ું આ ળક્તી અને ફ દ્ધી ઉય 

લીશ્વાવ યાક ું છ ું. ઔાયણ ઔે ભને કફય છ ેઔે ભાયે જ ેઔુંઈ જાણલ ું શળ ેઅને ભાયે જ ેઔુંઈ જોઈત ું 
શળે તે મગ્મ વભમ,ે મગ્મ સ્થે, મગ્મ યીતે ભને ભળે જ. 

ભાયા લીશ્વભાું ફધ ું જ ફયાફય છ.ે 

   (સૌજન્મ : ‘મ  ઔેન શીર મય રાઈપ') 
 
 

♦ 
અનુક્રમણીકા 
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17 

 

પ યવદના વભમન ઉમખ ઔઈ યીતે થામ છ ે? 
 

‘ચાય દામઔા  લે દીલ્શી કાતે મજામેરા ત્રણ ભશીનાના એઔ ટરનેીંખ ઔવુભાું 
એન.વી.ઈ.આય.ટી.ના ડીયેક્ટયે  ણાુશ તી વભાયશભાું આેરી વરાશ આજ ે ણ ભાયા 

ઔણુટર ય અુંઔીત થમેરી છ;ે તભાયા લખુકુંડભાું ફેઠરેા લીદ્યાથીને, ફીજ ું ઔુંઈ ણ 
ળીકલ ઔે ન ળીકલ.... પ યવદના વભમન વદ મખ ઔયતાું જરુય ળીકલજો. ‘ભાય 
નલયાળન વભમ ક્માું કચાુમ છ'ે તે અુંખેની વબાનતા ન શમ ત્માયે (1) યજ પ્રાપ્ત થતા 

ચલીવ ઔરાઔ ણ ભાણવને છા ડ ેછ.ે (2) ભટા બાખન વભમ નીયથુઔ પ્રલૃતીભાું 

લેડપાઈ જામ છ.ે ભાણવ ઔઈ ણ ઉમ્ભયે યજ ચાયથી છ ઔરાઔ પ યવદન વભમ ભેલત 
શમ છ.ે ‘ભાયી પ્રત્મેઔ ભીનીટ ક્માું કચાુમ છ'ે તે અુંખેની વબાનતા જીલનની ખ ણલત્તા 
લધાયલાભાું ઉઔાયઔ વીદ્ધ થામ છ.ે' 

 
મ લા ેઢીના ભીત્ર ક ફ પ્રતીબાળાી છ ે અને જીલનને વપ તથા વાથુઔ 

ફનાલલા વતત ચીન્તન ઔયતા યશે છ,ે એલ ું અન ભાન છલે્લા છ ભશીના દયભીમાન થમેરા 

અન બલને આધાયે ઔરુું  છ ું. ભાત્ર ફે પ્રવુંખ ટાુંઔીને છી ભ ખ્મ લીમ ય આલી જાઉં. અભે 
‘શયેઔૃષ્ણ ઔમ્મ નીટી વેન્ટય, વ યત’ભાું ‘ભ લ્મનીષ્ઠ વ્મક્તીત્લલીઔાવ' અને ‘બ્રીઔ સ્ીઔીંખ'ના 
ઔવુ લીના ભ લ્મે ચરાલીએ છીએ. શ્રી. ચેતન જઠેલા નાભન લડદયા યશેત ત્રીવેઔ લુન 
એઔ મ લાન એ ઔવુભાું જોડામ. દય  યલીલાયે લડદયાથી વ યત, ઔતાયખાભ યડ ય વલાયે 
10 લાખે તે શાજય થઈ જામ. ફાય યલીલાયન આ ઔવુ તેણે વપતા લુઔ  ય ઔમો ત્માયે ભેં 

એને ફે પ્રશ્ન  છમા, (1) તભને આ ઔવુની જાણ ઔઈ યીતે થઈ? (2) દય યલીલાયે લડદયાથી 
વ યત આલલાભાું તભને ઔુંટા નશત આલત? તભે  એટર ફધ વભમ ઔઈ યીતે ભેલી 
ળક્મા? એભન જલાફ વાુંબ; ‘શ ું લડદયાથી પ્રવીદ્ધ થતી ‘ખ જયાતભીત્ર'ની આલૃત્તી 

નીમભીત યીતે લાુંચ  છ ું. આની ઔૉરભભાું આ ઔવુ ળરુ થઈ યહ્ાના વભાચાય લાુંચીને તયત 
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જ નીણુમ રઈ રીધ ઔે ભાયે આ ઔવુભાું જોડાલ ું છ.ે યલીલાયે પ યવદ જ પ યવદ શમ. 
વભમન વદ મખ થત શમ ત ‘આવ’ ઔે ‘ઔુંટા’ આલલાન પ્રશ્ન જ ક્માું છ?ે' 

 
પ્રથભ ફૅચભાું એઔવ ત્રીવ મ લાન–મ લતીએ તારીભ રીધી અને ફીજા  ફૅચભાું  

પ્રલેળ ભેલલા ણ એટર જ ધવાય યહ્. ઔાયણ ળ ું? મ લા ેઢીના ભીત્ર, ‘અભાયે ઔુંઈઔ 

ભેલલ ું છ,ે અભાયી ઔાયઔીદી લીઔવાલલાભાું અભને યવ છ.ે અભાયી મગ્મતા, વજ્જતા અને 

ઔાફેરીમત લધાયલા ભાટ ે અઠલાડીમે એઔ લકત ફે ઔરાઔ ળા ભાટ ે નશીં આી ળઔામ? 

યલીલાયે અભાયી ાવે પ યવદન વભમ  ષ્ઔ વભમ શમ છ,ે' એલ ું ફધ ું લીચાયતાું થમા છ.ે 

‘અનાલીર વભાજ, લરવાડ’ના ઉક્રભે ૅયેન્ટીંખ અુંખે લાત ઔયલા એઔ વમ્ભેરન મજામ ું 

શત ું. ‘ખ જયાતભીત્ર'ના લીળા લાચઔલૃન્દ વાથે વુંલાદ ઔયલાની તઔ વાુંડી. લરવાડની 

ઔૉભવુ ઔૉરેજભાું અભ્માવ ઔયીને તાન સ્લતન્ત્ર વ્મલવામ વુંબાતા ત્રણ મ લાનએ 

યજ આત ઔયી : ‘અભને ળની–યલી ફે દીલવના પ્રળીક્ષણ દયભીમાન ફાય ઔરાઔના વ્મક્તીત્લ 

લીઔાવન ઔવુ  ય થામ એલી વ્મલસ્થા ખઠલામ ત અભે ળની–યલી દયભીમાન અને 

પ યવદના વમભભાુંથી છ–છ ઔરાઔ પાલલા તૈમાય છીએ.. દય યલીલાયે ફાય લકત વ યત 

આલલાને ફદરે એ ફધી જ લાત આણે ળની–યલી દયભીમાન લરવાડભાું ફેવીને ઔયી 

રઈએ ત? 

આ ફધી લાત ચચુલા ાછ આ રકનાયન એઔ જ  શેત  છે, પ યવદના 
વભમન ઉમખ આત્ભવ ધાયણા ભાટ ેઔયલાની ઈચ્છા ધયાલતા ભીત્રની વુંખ્મા લધતી જામ 

છ.ે વુનારીટી ડલેરભેન્ટના ઔવુભાું ાુંવઠની લમ લટાલી ચ ઔેરા જ ે મ લાન–મ લતી(!) 

જોડામાું શતાું એભની નાભાલરી ણ રાુંફી છ.ે પ યવદના વભમને તાના અને વભાજના 
રાબાથે ઉમખભાું રેલાની આ ફધી યીતયવભ છ ેઅને પ યવદના વભમભાું ઔુંઈ જ નશીં 

ઔયનાયાને એભાુંથી પ્રેયણા ભી ળઔે એભ છ.ે ભાયી ઔૉરભ નીમભીત યીતે લાુંચતા લડીરને 
એટરી જ લીનન્તી ઔે નીમ્નદળીત પ્રશ્ન ય તે તાનાું વન્તાન વાથે ફેવીને ચીન્તન ઔયે : 
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(1) યલીલાયે અને યજાના દીલવે એભની ાવે બય ય પ યવદન વભમ શમ છ.ે 
ઔાભના દીલવ દયભીમાન ણ એભને યજ પ યવદના છથી આઠ ઔરાઔ ભે છ.ે 
પ યવદન વભમ તે ઔઈ યીતે ઉમખભાું રે છ ેએ આણે ઔદી લીચામ ું છ ે

કરુું?  
 

(2) તાની ળૈક્ષણીઔ, વ્માલવામીઔ વજજતા લીઔવાલલા ભાટ ેઆ પ યવદન વભમ 

ઉમખભાું રેલામ છ ે કય? ુંદય, લીવ ઔે બ્માુંવીની ઉમ્ભયે પ્રાપ્ત થત 

પ યવદન વભમ નીયથુઔ લાત ઔયલા ભાટ,ે યકડલા, બટઔલા ભાટ ે ઔે આવ  

ફનીને ઉંઘ્મા ઔયલા ભાટ ેનથી એ શઔીઔતથી આણે લાઔેપ છીએ? 
 
જો છલે્લા પ્રશ્નન ઉત્તય ‘શા' શમ ત પ યવદના વભમભાું વન્તાનએ (અને સ્લમું 

આણે ણ) ળ ું ઔયલ ું તે અુંખેન ું વભમત્રઔ આણે તૈમાય ઔમ ું છ ેકરુું? જો વભમત્રઔ નજય 
વાભે શમ ત ટરેીલીઝનને, સ્ભાટ ુપનને, ઔમ્પ્મ ટયને ઔે ક્રીઔેટ ભેચને ઔેટર વભમ આલ તે 

અુંખે નીણુમ રઈ ળઔાળે. અત્માયે એુંવી ટઔા યીલાયભાું પ યવદન વભમ – આમજન ન 

શલાને ઔાયણે – કાઈીને ભજા ઔયલાભાું લેડપાઈ યહ્ છ.ે રેકના પ્રાયમ્બભાું ભેં જ ે
પ્રેયણાત્ભઔ લાત રકી તે ફાઔીના લીવ ટઔા યીલાયની છે. આણી ાવે જો નીશ્ચીત રક્ષ્મ 

શમ ત પ યવદના વભમન દ રુમખ ઔયલાની શીમ્ભત ન દાકલી ળઔીએ. અભેયીઔાના 
વભાજળાષ્ડી ભી. બ્રન્વને દેળના નાખયીઔને એઔ વુંળધનનાું યીણાભ ટાુંઔીને વીધ પ્રશ્ન 
 છ્ છ ે: ‘આણ પ યવદન વભમ ક્માું લયામ છ?ે' એભણે રખ્મ ું છ,ે ‘આણી જીન્દખી 

ઔદી નશતી એટરી દડબાખભાું વાય થઈ યશી છ.ે આકયે લાત ળી છ?ે અભેયીઔન્વ ાવ ે
ચાીવ લુ  લે શત એનાથી પ યવદન છ વભમ આજ ેછ ેએલ ું નથી. લાસ્તલભાું તે 
દીલવની ત રનાભાું આણને યજ વયેયાળ ચાીવ ભીનીટન પ યવદન વભમ લધ  ભી 

યહ્ છ.ે ત છી આણને એલ ું ઔેભ રાખી યહ્ ું છ ેઔે આણી ાવે પ યવદન વભમ ક ફ 

છ છ?ે એઔ જ ઔાયણ છ.ે..આણે અડધાથી લધ  પ યવદન વભમ ટરેીલીઝન જોલા 

ાછ લેડપી નાુંકીએ છીએ. એઔ અભેયીઔન નાખયીઔ યજ વયેયાળ અઢી ઔરાઔ ટરેીલીઝન 
વાભે લેડપે છ.ે ટીલી ફુંધ ઔયી દ; પ યવદન વભમ લધી જળે.' 
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પ યવદના વભમન ઉમખ ચાય યીતે થઈ ળઔે : 

– લધાયાની આલઔ ભેલલા ભાટ ે
– રક્ષ્મને ધ્માનભાું  યાકીને  ફાઔી યશેરાું ઔાભ તાલલા ભાટ ે
– સ્લાસ્થ્મ વાચલલા ાછની પ્રલૃત્તી ભાટ ે
– ળૈક્ષણીઔ અને વ્માલવામીઔ વજ્જતા લધાયલા ભાટ ે

 
ચાીવ લુની ઉમ્ભય લટાલી ન શમ એલા ભીત્ર ફીજા અને ચથા ભ દ્દાને 

અન રક્ષીને પ યવદન વભમ ઉમખભાું રેલાન ું યાકે ત બલીષ્મભાું શ્રેષ્ઠ ઔાયઔીદી પ્રાપ્ત ઔયી 

ળઔે. આ ક્માયે ળક્મ ફને? ‘શ ું યી ણુ છ ું, ભાયે શલે ઔુંઈ જ ળીકલાની જરુય નથી.' એલી 
ભનલૃત્તીભાુંથી ફશાય નીઔલ ું ડે. એ જ યીતે, ઔુંઈ ણ નલ ું ળીકલાન ભાયી ાવે વભમ જ 
ક્માું છ?ે એલી ફશાનાુંફાજીભાુંથી ફશાય નીઔલ ું ડે. આણ ભટા બાખન પ યવદન 

વભમ નીયથુઔ લાત ભાુંડીને ફેવતાું ભીત્ર કાઈ જામ છ .ે ટરેીલીઝન, પન ઔે ઔમ્પ્મ ટયના 
સ્ક્રીન ાછ ફાઔીન વભમ લશી જામ છ.ે એઔ વાથે ચાયથી છ ઔરાઔ પન ઔે રેટૉ 
ાછ લેડપી નાુંકતા મ લાનની વુંખ્મા લધતી જામ છ .ે 

 
‘વન્ડ ેઈ.ભશેપીર'ના પ્રણેતા શ્રી. ઉત્તભ ખજ્જયે શભણાું જ એઔ પ્રલચનભાું ઔહ્ ું : 

‘નેલુું લાની ઉમ્ભયે તત્ર કે તત્રી ાવે આઈ–ૅડનો ઉમોગ કેભ કયલો તે ળીખી યશેરાું 

લૃદ્ધોને શુું પ્રત્મક્ષ યીતે ઓખુું છુું. નલુું નલુું ળીખલા ભાટ ે કોઈ ઉમ્ભય નાની કે ભોટી શોતી 

નથી. એ જ યીતે જભેને લીકવલુું છ ેએભને ભાટ ે ‘વભમ જ ક્માું ભે છ?ે' એ પ્રશ્ન ણ 
અપ્રસ્ત ત છ.ે 

 

(આ ઈ.ફુક ફની યશી શતી ત્માયે જ ઉત્તભબાઈએ ોતાના 
ઉયોક્ત કથનના વભથાનભાું ફે તસ્લીય અને તેની નીચેનુું રખાણ ભન ે

ભોકલમુું. એભણે રીધેરા શ્રભની શુું  કદય કયી એભનો દીરથી આબાય ભાનુું છુું. 
વાથે વાથે શ્રી લીુરબાઈ કલમાણીનો ણ હૃદમબાલથી આબાય. તસ્લીયો ન ે
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રખાણ સ્લમું સ્ષ્ટ છ ેએટરે તે લીળે શુું  કળુું રખતો નથી. જીલનઘડતયના આ 
પે્રયક કામાભાું ભને વતનો વાથવશકાય ભતો યશે છ ેતે ભાયે ભન વુંતો અને 
ગતયલની ફાફત છ.ે. ધન્મલાદ.. ..ગોલીન્દ ભાર..) 

 

 
 

જન્ભ : 20 જ ન 1923 : છવાત દામઔાથી વાશીત્મની ‘ખલાી’ ઔયનાય આ 

એઔભેલ ‘કેીમા'ને વહૃદમ લુંદન. ફાણું લુની લમે ણ આ નલા યભઔડા –આઈૅડની 

ઔયાભત ળીકલા ભથતા આ મ લાન ભશેન્દ્રબાઈને વરાભ  !એલી મ લાની વોને ભ ...જીલનની 

વુંધ્માએ ભશેન્દ્રબાઈને નીયાભમ, વુંતી તેભ જ આનુંદઔાયી જીલન વતત ભજો.  ..જમ શ , 
ભીભી !! – લી ર ઔલ્માણી 

રુંડનસ્થીત ભીત્ર વી ર ક્લ્માણી  (vipoolkalyani.opinion@btinternet.com : 
ઈ.લીચાયત્ર ‘પપનમન’ http://opinionmagazine.co.uk/ ના તુંત્રી)ની વભૃદ્ધ 
પેવફ ઔ http://www.facebook.com/notes/vipool-kalyani/લાચનમાત્રા-વું-ભશેન્દ્ર-

ભેગાણી/308627842560811 યથી, એભના વોજન્મથી વાબાય..  ..ઉત્તભ અને ભધ  ખજ્જય.. 

mailto:vipoolkalyani.opinion@btinternet.com
http://opinionmagazine.co.uk/
http://www.facebook.com/notes/vipool-kalyani/વાચનયાત્રા-સં-મહેન્દ્ર-મેઘાણી/308627842560811
http://www.facebook.com/notes/vipool-kalyani/વાચનયાત્રા-સં-મહેન્દ્ર-મેઘાણી/308627842560811


88                  આનન્દન ું આકાશ                                       http://govindmaru.wordpress.com 

 

 

 
તસ્લીય વોજન્મ : દીનેળ શેભા યાલર : rawalindia@gmail.com  

 
તાીતટ ે કરલડની વીભભાું ‘દીનફુંધ  ચેયીટફેર શૉસ્ીટર’ન ું સ્લપ્ન ું વાઔાય 

ઔયનાયા ડૉ. ધભુલીય બક્તનાું જીલનવુંખીની ભણીફા(જન્ભ : 19 October, 1919- 
નનવાડ–તા. ઔાભયેજ– જીલ્લ વ યત) આજ ે 97 લયવની લમે ણ આઈ.ૅડ શાથભાુંથી 

છડતા નથી.. અભેયીઔા શમ ત્માયે ફધાું છાાું જાતે જ આઈ.ૅડ ય લાુંચી રે છ.ે. તાની 

ભેર જાતે જ ચેઔ ઔયે. એભન ું ઈ.ભેર વયનાભ ું : MANIBA D BHAKTA 
(maniben@icloud.com) ોત્ર–દોશીત્રને  છતાું જયામે વુંઔચ નશીં. અને લી ઔશે : 
‘શજી ત ભાયે ગણું ળીકલાન ું ફાઔી છ.ે’  ..ઉત્તભ અને ભધ  ખજ્જય.. 

 
♦●♦  
 

આણે દયયજ પ યવદના ઔેટરા ઔરાઔ પ્રાપ્ત થામ છ ેઅને આણે વભમને ઔઈ 

યીતે લેડપી નાુંકીએ છીએ તેન શીવાફ ભાુંડલાન આ શ્રેષ્ઠ વભમ છ.ે ઔેટરીઔ ળાા 

ફાઔને ડામયી રકલાની પયજ ાડ ેછ ેઅને યજ જ ેકીસ્વાકચુ થામ છ ે તેન શીવાફ 

mailto:rawalindia@gmail.com
mailto:maniben@icloud.com
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રકતાું ણ ળીકલે છ.ે શલે આણે ફાઔને પ યવદના વભમની ખણતયી ભાુંડીને તેન 

ભશત્તભ વદ મખ ઔયલાની દીળાભાું લાલાની જરુય છ.ે 

●●● 
 

ભેગધન  

પ્રત્મેઔ વ્મક્તીને, પ્રત્મેઔ યાષ્ટ રને ભશાન ફનલા ભાટ ેનીચેની ત્રણ લસ્ત  જરુયી છ;ે 
 

1. ળ બની ળક્તી લીળેની વમ્ ણુ કાતયી 

2. ઈષ્માુ ઔે આળુંઔાન અબાલ 

3. જ ેરઔ બરા થલા ઔે વારુું  ઔયલા પ્રમત્ન ઔયતા શમ તેભને ભદદ ઔયલી. 

   –સ્લાભી લીલેઔાનુંદ 
 

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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18 

બાટાઈ ઔયનાયા ભાણવથી ફચીન ેચારજો ! 
 

વ યતની એઔ વાભાજીઔ વુંસ્થાભાું ફડ ુ ભ ઔલાભાું આવ્મ ું છ ે : ‘બાટાઈ ઔયનાયા 
ભાણવથી ફચીને ચારજો!’ ભેં વુંસ્થાના પ્રભ કને આલી ભ લ્મલાન વરાશ વ્મક્ત ઔયલા ભાટ ે

ધન્મલાદ આપ્મા અને  છ્ ું ,‘જો લાુંધ નશીં શમ ત આ ટાુંઔલામગ્મ અલતયણ વ ધી આ 

ઔઈ યીતે શોંચ્મા તે જાણલાની ઈચ્છા શતી.' જલાફભાું એભણે જ ે ળાણણબયેરી લાત 
વુંબાલી તે લાચઔભીત્ર વાથે લશેંચલાની ઈચ્છા છ .ે એભણે પ્રાયુંબ અશીંથી ઔમો, ‘ઉંચા 
શદ્દા ય ફેઠરેા ક ળાભદપ્રીમ ભ કુ ળાવઔને પ્રળુંવા અને ક ળાભદ લચ્ચેન બેદ 

વભજાલલા ઔામુળીફીય મજલા જોઈએ. ક ળાભદન ું ઝેય ભાણવને કતભ ઔયી નાકે છ;ે છતાું 
એ ફીચાયાને કફય નથી ડતી ઔે તે ક્રભળઃ ક્ષમ ાભી યહ્ છ.ે’ 

 
નેરીમન ફનાાટનુ ું આ લીધાન ક ળાભદપ્રીમ ભાણવએ માદ  યાકલ ું ગટ;ે 

‘જે ક ળાભદ ઔઈ યીતે ઔયલી એ જાણે છ ે તે; નીન્દા, ટીઔા અને ફદનક્ષી ઔઈ યીત ે
ઔયલી તે ણ વાયી ેઠ ેજાણતા શમ છ.ે' એઔ ઉદ્યખતીએ નોંધ્મ ું ઔે તાન ભૅનેજીુંખ 
ડીયેક્ટય ચાીવથી છી લમની ક ફવ યત મ લતીને પ્રભળન અને ખાયલધાય 

આલાની બરાભણ લાયમ્લાય ઔયત શત. આલી દયકાસ્ત રખાતાય આવ્મા ઔયી એટર ે

ઉદ્યખતીએ એઔ ભશીરા ઔભુચાયીને ફરાલીને આદેળાત્ભઔ અલાજભાું  છ્ ું, ‘તભને અશીં 
જોડામાને એઔ લુ ણ નથી થમ ું અને તભે પ્રભળન ભાટનેી બરાભણ ભેલી રીધી છ.ે અશીં 
જોડામા છી તભે ક્માું યાક્રભ ઔમાું તેની માદી ભને શોંચાડ.' મ લતી ફૉવની વ ચના 
વાુંબીને સ્તબ્ધ થઈ ખઈ, ચશેયા ય ભ ુંઝલણના બાલ ડઔાલા ભાુંડ્યા. ઉદ્યખતીએ ફીજો 
પ્રશ્ન યજ  ઔમો, ‘તભે પ્રભળન ભેલલા એભડીને રાુંચ આી છ?ે ફઢતીને ાત્ર ફનલા 
ાછન ું યશસ્મ ળ ું છ?ે જો વાચ ું ઔાયણ આળ ત તભાયી નઔયી વરાભત છ;ે નશીં ત 
આલતી ઔારથી તભે પયજભ ક્ત છ !'  
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મ લતીએ યશસ્મ ક લ્લ ું ઔયતાું જણાવ્મ ું; ‘વય, અશીં જોડાઈ તે  લે ભાયી એઔ ફ્રૅન્ડ 
ાવે જાણલા ભેર ું ઔે ઔુંનીના એભડીને ક ળાભદ વાુંબલાન લીઔૃત ળક છ.ે શ ું  ત ફવ, 
દીલવભાું ચાય–ાુંચ લકત, ઔાભ લખય, એભની ચેમ્ફયભાું જતી, એભની વાભે ફેવીને એભની 
ક ળાભદ ઔયતી, એભને રાુંચ નથી આી, ‘સ્ભીત' આપ્મ ું છ!ે ભારુું  યાક્રભ ફે ળબ્દભાું 
વભાઈ જામ છ.ે.. ‘ક ળાભદ’ અન ે ‘રબાભણું સ્ભીત!' ઉદ્યખતીએ મ લતીની નઔયી ચાર  
યાકી; યુંત  એભડીની ક યળી છીનલી રીધી. નલા નીભામેરા એભડીને ચેતલણી આી, 
‘ક ળાભદ’ અને ‘ફીનજરુયી સ્ભીત’થી દ ય યશેજો.....! 

 
 ક ળાભદ ઔયનાય અને વાુંબનાયની રાક્ષણીઔતાન અભ્માવ ઔયલા જલે છ.ે 
ક ળાભદકય ભાણવ કકર શમ છ;ે યન્ત  વાભેની વ્મક્તી ાવે ઔુંઈઔ અનધીઔૃત 
ભેલલાની રારચ તેને એલ ું ઔયલા પ્રેયે છ.ે ર ચ્ચ ું ‘ળીમા’ અને ચાુંચભાું  યી ધયાલત 
‘ઔાખડ’.... આણા વભાજનાું ક ફ જાણીતાું ાત્ર છ.ે ક ળાભદ અને પ્રળુંવા લચ્ચે ક ફ 
ાતી બેદયેકા છ.ે ક ળાભદકય અને ક ળાભદપ્રીમ એલાું ફન્ને ાત્ર આ બેદયેકાથી 

લાઔેપ શમ છ;ે યન્ત  તે તતાના સ્લાથુભાું યાચતાું શલાથી ક ળાભદની પ્રક્રીમાને 

લણથુંબી ચારલા દે છ.ે ક ળાભદ ઔયનાયની ફૉડી રેંગ્લેજન અભ્માવ ઔયજો. એભના ચશેયા 
ય અયાધબાલ સ્ષ્ટ લુંચાળે. ક ળાભદકય ઔઈ ઑપીવયની વાભે ફેવીને ક ળાભદલાુ 

ઔયત શમ એ દૃશ્મ જોલા જલે ું શમ છ.ે ‘ભેડભ, આના જલે અલાજ ત રતાજી ઔે આળાજી 

ાવે ણ નથી!'; ‘વય, મ  આય ગ્રેટ....તભે દેળના તાયણશાય છ...’; ‘ળ ું આની વુનારીટી 

છ,ે વય......' ક ળાભદ વાુંબનાય અને વુંબાલનાય ફન્ને નળાભાું એલા ભદશળ ફની જામ 

છ ે ઔે આજ ફાજ  ઉબેરાું ઔે ફેઠરેાું ભાણવ એભના લીદ ઔલેડાની ભજા ર ુંટી યહ્ા છ,ે એ 

લાતન એભને ખ્માર ણ યશેત નથી. ક ળાભદકયની નજયતાને જ ે‘ યી’ ભેલલી છ ેતે 
 યી ય ચોંટરેી યશે છ;ે યન્ત  ઔઈ તાના ‘ભધ ય અલાજ’ની પ્રળુંવા ઔયે ત્માયે ‘ઔાખડા’ને 

ત એ વભજાલ ું જોઈએને, ઔે ભાય ‘અલાજ’ ભધ ય નથી; યુંત  ભાયી ચાુંચભાું જઔડામેરી 
‘ યી’ ભધ ય છ ેઅને એની પ્રાપ્તી ભાટ ેઆ બજન–ઔીતુન ચારી યહ્ાું છ!ે 
 

પ્રળુંવાભાું વચ્ચાઈ શમ છ ે જ્માયે ક ળાભદભાું અતીયેઔની ફરફારા શલાની. 
ગણી લાય ક ળાભદકયી જ ઠાણાુંની વયશદભાું પ્રલેળી જામ છ;ે યન્ત  વાુંબનાયને તેન 
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ખ્માર આલત નથી. ક ળાભદકય જાણત શમ છ ેઔે નીધાુયીત રક્ષ્મ પ્રાપ્ત ઔયલા શ ું  જ ઠ્ઠા 

ખાટા શાુંઔી યહ્ છ ું. ધભુળાષ્ડ ક ળાભદને ‘જીબન ું ા’ ખણાલે છ.ે ફાઈફરભાું ઔહ્ ું છ,ે 
‘ક ળાભદ એ દ યાચાયીન ું રક્ષણ છ;ે વન્તન ું અને વાચા ભાણવન ું નશીં.'  

 
એઔ વબાભાું ધાયેરા વન્ત રુન યીમચ આતી લેા ઉદ્ગઔ 

ક ળાભદકયીની તભાભ શદ લટાલી ખમા. વન્તે તાના પ્રલચનન આયુંબ આ યીતે ઔમો, ‘શે 
પ્રબ , ભાય યીચમ આનાય જ ેફધ ું ફરી ખમ તે ભાટ ેએભને ક્ષભા ઔયજ ેઅને શ ું  ફધ ું 

વાુંબલાની ભજા ર ુંટત યહ્ તે ફદર ભને ક્ષભા આજ ે !' ક ળાભદ ઔયનાય ક્માયેઔ 
ઉત્વાશના અતીયેઔભાું નીદો બાલે એલ ું ઔશી નાુંકે એ ળક્મ છ;ે યન્ત  ભટ ે બાખે 
ક ળાભદકયન ભરીન શેત  ‘ફય આીને ઔલ્લી ઔઢાલી રેલાન’ જ શમ છ.ે ક ળાભદ 
ક યળી ય ફેઠરેા અધીઔાયીના અશુંઔાયને  ષ્ટી આે છ.ે ક ળાભદ વાુંબલી એ જ્માયે 
ભાણવની આદત ફની જામ ત્માયે લાસ્તલીઔતા વાથેન એન વમ્ફન્ધ ત ટી જામ છ ેઅને એ 

અજાણતાું જ અધઃતનન અધીઔાયી ફને છ.ે  
 
રગ્ન ઔયીને વાવયે આલેરી મ લતીને તેના  રુભીત્રએ ક ળાભદન ું ધીભ ું ઝેય 

ીલડાવ્મા ઔમ ું. તે મ લતીને લાયુંલાય ઔશેતા, ‘ત ું પ્રબાલળાી છ,ે અભેયીઔાની ભાસ્ટવુ ડીગ્રી 
ધયાલે છ,ે ક ફવ યત છ.ે... તાયે તી ઔે વાવ થી ડયલાની જરુય ળી છ?ે' મ લતીને ક ળાભદન ું 
સ્લરુ વભજામ ું નશીં. ભીત્રની વરાશને અન વયલાભાું તે ડીલવુ વ ધી શોંચી ખઈ. છ ટાછડેા 
થમા છી તભાભ ક ળાભદકય તેને છડીને ચારતા થમા. ઔશેલામ ું છ ેઔે તભાયા વરાશઔાય 
ઔણ છ ે તેને આધાયે તભારુું  બલીષ્મ નક્કી થળે; દ મોધનન વરાશઔાય ક ળાભદીમ ભાભ 
‘ળઔ ની’ શત, જ્માયે ાુંડલના વરાશઔાય ‘ઔૃષ્ણ’ શતા. ક ળાભદકય અધીઔાયી ઉંચ 

શદ્દ ધાયણ ઔયનાયા પ્રળાવઔ ભાટ ેઝેયી નાખની ખયજ વાયે છ.ે 
 
‘ક ળાભદન ું ા' (ધ વીન પ પરેટયી) ળીુઔ શેઠના તાના 

વુંળધનરેકભાું ઈ.ોર ભેળોન ક ફ ધ્માનાશુ લીચાય યજ  ઔયે છ ે : ‘ક ળાભદકયી પ્રબ ને 
વન્દ નથી; ઔાયણ ઔે એ શેત  લુઔન ું જ ઠાણું શમ છ.ે ક ળાભદકય ક ળાભદ ઔયીને આણા 

ય ઔફજો જભાલી દે છ,ે આણને  તાના નીમન્ત્રણભાું યાકલાની ઔળીળ ઔયે છ ેઅને 
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છલેટ ેઆણને તાના ઈળાયા ય નચાલે છ.ે’ (પ્રભળન ભેલલા ક ળાભદના ળબ્દ અને 
સ્ભીત થયાલતી ેરી મ લતીના લતુનને આ વન્દબે તાવલાન ું યવપ્રદ નીલડળે.) ક ળાભદ 
પ્રબ ને વન્દ ન શમ ત ‘ક ળાભદ ક દા ઔ બી પ્માયી શૈ' એ ઔશેલતન છદે ઉડી જામ છ.ે 

 
બાયતભાું ક ળાભદપ્રીમ ળાવઔ, ક ળાભદીમા ભાણવથી ગેયાઈને, ભશેપીર 

જભાલલાભાું ઔરાઔના ઔરાઔ લેડપી નાુંકે છ;ે એ દૃશ્મના વાક્ષી ફનલાની તઔ આ રકનાયને 

ચાય દામઔા વ ધી પ્રાપ્ત થઈ શતી. દેળ છાત યશી ખમ તેના ભ ભાું ચભચાન ું ટ ું 

છ,ે જે પ્રળાવઔને ઔદી ઠયીને ઔાભ ઔયલા દેતા નથી. ક ળાભદીમા ભાણવથી વદૈલ 
ગેયામેરા યશેતા ાભય જીલ આટરી ટીપ્વ માદ યાકે : 

 

– ક ળાભદકય તભાય ઔીંભતી ‘વભમ’ કાઈ જામ છ ેઅને તભાયી ચાુંચભાું યશેરી 

‘ યી’ ણ ! 
 

– ક ળાભદકય તભારુું  આમજન કયલી નાુંકે છ ે અને આજ ફાજ ભાું ફેઠરેા 

ભાણવની નજયભાું તભે શાસ્માસ્દ ઠય છ. 
 
– બાટાઈ ઔયનાયા ભાણવને કી ઔાઢ અને તેભને તભાયી વાભેની ક યળી ય 

ફેવલાની તઔ ન આ. 
 
– એભની શાજયી તભાયી ઔામુક્ષભતાને ખુંબીય અવય શોંચાડ ેછ,ે તે શમ્ભેળાું માદ 

યાક. 
 
– ક ળાભદકયને ઔાયણે આણી ભમાુદા તયપ ઔદી આણું ધ્માન જત ું નથી 

અને  લાસ્તલીઔતા વાથેન આણ વમ્ઔુ ઔાઈ જામ છ.ે 
 
ક ળાભદકયને નલ ખજ દ યથી નભસ્ઔાય ઔયીને ફચતા યશેલાભાું જ આણું 

ઔલ્માણ છ.ે 
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ભેગધન  
 

ખયી મ નીવસીટી 

કયી મ નીલવીટી એ ઔાુંઈ ભઔાનની શાયભાા નથી; જને ું રીવ દ્વાયા યક્ષણ 

થઈ ળઔે તે ઔઈ બોતીઔ દાથુ નથી. કયી મ નીલવીટીને ઔઈ સ્થ લીળે શત ું નથી; એ 
ઔઈ ભીરઔત ધયાલતી નથી; નથી ત એ ખાય ચ ઔલતી ઔે નથી ત તાન લાજફી શીસ્વ 
ભેલતી. કયી મ નીલવીટી ત એઔ ભનસ્થીતી છ.ે એ ત મ ખથી ભાનલજાતને પ્રાપ્ત થતા 

યશેરા તઔુળ દ્ધ લીચાયન લાયવ છ.ે વદીથી ‘પ્રૉપેવય' તયીઔે કાતા રઔના એઔ 

લખુ દ્વાયા આ ભનસ્થીતીન ું વુંક્રભણ થત ું યહ્ ું છ ;ે યુંત  એ (પ્રૉપેવયન) શદ્દ ણ કયી 
મ નીલવીટીન ું અુંખબ ત તત્ત્લ નથી. 

 
તાઔીઔ લીશે્લણ દ્વાયા, જ જલે રુે નીયન્તય પ્રખટ થતાું વત્મની આયાધના ઔયલી 

એ જ આ લીદ્યાભન્દીયન ું ભ ખ્મ ધ્મેમ છ.ે એની વભક્ષ ફીજ ું ફધ ું ખોણ છ.ે લીદ્યાભન્દીયના 
ળીક્ષઔ ભાટને આદેળ સ્લમુંસ્ષ્ટ છ ેઅને તે છ ેતઔુ ત વત્મ ઉચ્ચાયલ ું અને વત્મળધનને 

લખી યશી ફ દ્ધીમ ક્ત વેલા ઔયલી. 

    –યફટ ુીયવીંખ 
 
 

♦ 
અનુક્રમણીકા 
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19 

 

ક્ષભા ભલાથી એઔ તરુણની જીન્દખી ફચી ખઈ 
 

‘‘આળી ભૅક્લાન નાભના મ લાનન ભેવેજ એભના ીતાજી ભાયપતે ભળ્ : 
‘આના ભાખુદળુન શેઠ શ ું ભાયી ઔાયઔીદી ફચાલી ળક્મ છ ું. અત્માયે શ ું  ત્ની અને દીઔયી 
વાથે ઑઔરૅન્ડ, ન્મ ઝીરૅન્ડભાું સ્થામી થમ છ ું. આન ું ઔૃતજ્ઞતા લુઔ સ્ભયણ ઔરુું  છ ું અને 

લન્દન ાઠલ ું છ ું.' ‘ખ જયાતભીત્ર'ના લાચઔભાુંથી ઔેટરાઔને આ મ લાને લીવ લુ  લે જ ેબ ર 

ઔયી શતી તે ઔીસ્વ માદ શળે. તરુણાલસ્થાભાું અને જીન્દખીના ઔઈણ તફક્ક ેભાણવ બ ર 
ઔયી ળઔે છ.ે આલી એઔાદ બ રને ઔાયણે ભાતા–ીતા વન્તાનને વખણભાુંથી ફાદ ઔયી નાુંકે 

તે ઔેટર ું મગ્મ છ?ે આળીન ઔીસ્વ તભાભ મ લાભીત્ર ભાટ ેપ્રેયણા ફક્ષનાય છ.ે'' 
 
ઈ.વ.1995ન ું એ લુ ભને આજ ેણ ફયાફય માદ છ.ે આળી ભૅક્લાન નાભના 

વ લુના મ લાને વ યતની નભુદ રાઈબ્રેયીભાુંથી ફે  સ્તઔ ચયી રીધાું અને ચૉઔ ફજાયભાું 

દય ળનીલાયે બયાતા શાટભાું એ  સ્તઔ લેચલા ભાટ ેઆવ્મ. સ્તીલાાએ એ  સ્તઔ ય 
નભુદ રાઈબ્રેયીન યફય સ્ટમૅ્ લાુંચ્મ એટરે એ વભજી ખમ ઔે આ ચયીન ભાર છ.ે એભણ ે
આળીને લાતચીતભાું યઔી યાકીને, નભુદ રાઈબ્રેયીના ઑપીવયને પન ઔયી ફરાલી રીધા 

અને આળીને ઔડાલી દેલાભાું આવ્મ.  
 
ફીજા દીલવે તભાભ અકફાયભાું આ તરુણન ું યાક્રભ છામ ું. આળીની 

વભાજભાું બાયે ફદનાભી થઈ. આળીનાું ભાતાીતા ળાાભાું ળીક્ષઔ શતાું. એભને ભાટ ેણ 
નીચાજોણું થમ ું. આળી તે વભમે ધયણ અખીમાય (ઔૉભવ)ુભાું અભ્માવ ઔયત શત. 
ળાાની યીક્ષા થઈ ચ ઔી શતી. આળી ાવ ત થઈ ખમ; યન્ત  ળાાએ તેને ફાયભા 

ધયણભાું ઍડ્ભીળન આલાન ઈન્ઔાય ઔમો. ઔાયણ એ શત ું ઔે અકફાયભાું આળી ઔઈ 

ળાાભાું બણે છ ે તેની લીખત છાઈ શતી અને એ યીતે વભાજભાું ળાાની ફદનાભી થઈ 

શતી. 
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આળીના ીતાજીએ  ત્રને ફાયભા ધયણભાું ળશેયની ફીજી ઔઈ ળાાભાું પ્રલેળ 

અાલલા ક ફ પ્રમત્ન ઔમાુ; ણ ઔઈ ળાાએ દાદ ન આી. આળીના ીતાજી અને આ 

રકનાય ફી.ઍડ્.ભાું એઔ જ ફેન્ચ ય ફેવીને વાથે બણમા શતા. અભાયી લચ્ચે ખાઢ દસ્તી 
શતી. ફધેથી નીયાળા વાુંડી એટરે આળીના ીતાજીએ ભીત્રતાના દાલે ભાયા દયલાજ ે

ટઔયા ભામાુ. એઔ તરુણે નાદાનીમતભાું બ ર ઔયી નાુંકી એટરે એને અઠુંખ ખ નેખાય વભજીને 
શડધ ત ઔયલાન? એને વ ધયલા ભાટનેી તઔ ન આલાની? ભેં આળીના ીતાજીને એઔાદ 

વાયી ળાાભાું ઍડ્ભીળન અાલલાન ું લચન આીને લીદામ ઔમાુ.  
 
‘શ્રીભતી આઈ. એન. ટઔેયાલાા શાઈ સ્ઔ ર’ના તત્ઔારીન આચામ ુ            

શ્રી. નરીન દેવાઈ એભ.ઍડ્ભાું ભાયા વશાધ્મામી શતા. એભને ભેં લીનન્તી ઔયી, ‘આળીન ે

ઍડ્ભીળન આ... તેને વ ધાયીને યાશ ય રાલલાન ખમ્બીય ડઔાય આણે ઉાડી રેલ 

જોઈએ. તેની વાયી ચારચરખતના જાભીન શ ું  આ ું છ ું. તેના દ્વાયા ઔઈણ ખેયળીસ્ત 
આચયલાભાું આલળે ત જલાફદાયી ભાયી. ળાાના યજીસ્ટયભાું તેના લારી તયીઔે ભારુું  નાભ 
રકજો.'  

 
નરીનબાઈ ભાયી રાખણી અને બાલનાને ઔડી ળક્મા. નરીનબાઈની ળાા 

વ યત ળશેયની શ્રેષ્ઠ ળાાભાુંની એઔ શતી. ભને ભાત્ર ાુંચ ભીનીટ વાુંબળ્ા છી એભણ ે

તયત જ ઔહ્ ું, ‘આણી સ્ઔ ર એઔ પ્રમખળાા છ.ે.. ત ું ફાુંશેધયી આત શમ ત છી પ્રશ્ન 

જ ક્માું ઉદ્બલે છ ે ? શી ઈઝ ઍડ્ભીટડે.... એને ઔશ ઔે પી બયી દે અને સ્ઔ રે આલલા 

ભાુંડ!ે'  
 
પ્રબ એ ભને એઔ વાયા ઔામુભાું નીભીત્ત ફનાવ્મ તેથી શ ું  ખદ્ખદીત થઈ ખમ. એઔ 

છઔયાએ ફવ–ાુંચવ રુીમાની ફે ચડી ચયી રીધી અને શાટ ફજાયભાું લેચલા નીઔળ્, 

એટરે તેના નાભ ય ચઔડી ભાયી દેલાની? વભાજના સ્લનીમ ક્ત ન્મામાધીળ ફધા નીદો 
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છ?ે એભણે ઔુંઈ જ નથી ચમ ું? એઔ આચામુએ ઉદયતાથી આળીન ખ ન ભાપ ઔયી દીધ, 
તાની ળાાભાું ઍડ્ભીળન આપ્મ ું.... છલેટ ેયીણાભ ળ ું આવ્મ ું?  

 
શલે છીની તે લાત લધાયે યભાુંચઔ છ.ે 
 
દયમ્માનભાું આળીે અુંગ્રેજી વાથે એભ.એ. અને ફી.ઍડ્. થમેરી એઔ 

પ્રતીબાળાી મ લતી વાથે રગ્ન ઔયી રીધાું. એની ત્ની ઔીન્નયીને લધ  અભ્માવ ઔયલા ભાટ ે

ન્મ ઝીરનૅ્ડન સ્ટ ડન્ટ લીઝા ભળ્ તેને આધાયે તે ફન્ને ન્મ ઝીરૅન્ડ જલા ઉડી ખમાું. 
આળી અને ઔીન્નયીને ન્મ ઝીરેન્ડની એઔ ઔૉરેજભાું રેક્ચયય તયીઔે નીભણઔ ભી અને ત્માું 

ઔામભી નીલાવ ઔયલા ભાટનેા ી. આય. ણ ભી ખમા છ!ે શભણાું ભૅક્લાન દમ્તી દીઔયા 
વાથે આનન્દ લુઔ ન્મ ઝીરૅન્ડભાું નીલાવ ઔયી યહ્ ું છ.ે 

ખમા અઠલાડીમે આળીના ીતાજી અને ભાયા વશાધ્મામી ભૉનીુંખ લૉઔ દયમ્માન 

બેખા થઈ ખમા અને પ્રવન્નતા લુઔ બેટીને ફલ્મા, ‘બાઈ, તાય જટેર આબાય ભાન ું એટર 

છ છ.ે આળીની ત જીન્દખી ફની ખઈ ! જો તેં એને સ્ઔ રભાું ઍડ્ભીળન ન અાવ્મ ું 
શત ત અભે ફાજી ખ ભાલી દીધેરી શતી. આી પન ય ગણી લાય ઔશે છ,ે ‘અુંઔરને અને 
નરીન વયને એઔાદ ભશીના ભાટ ે ન્મ ઝીરેન્ડના પ્રલાવે આલલાન ું ઔશેજો. તે અભાયા 

ભશેભાન ફને એભ અભે ઈચ્છીએ છીએ. અભને એભન ું ઋણ ચ ઔલલાની તઔ ભળે ત ક ફ 

આનન્દ થળે.' 
 

આજ ેઆળીન ઔીસ્વ ચચુલા ાછ એઔ જ શેત  છ.ે ‘કયાફ વુંખત’ અને 
‘પ્રદ ીત બાલાલયણ’ને ઔાયણે ઔઈણ ફાઔ જીન્દખીભાું ‘નાની–ભટી બ ર’ ઔયી ફેવે છ.ે 
એઔાદ ફે બ રને ઔાયણે ફાઔને ‘ખ નેખાય'ન ું રેફર રખાડી દેલાન ું મગ્મ નથી. બ ર ઔણ 
નથી ઔયત ું? જણેે જીન્દખીભાું એઔ ણ બ ર ન ઔયી શમ એલ ું ઔઈ છ,ે આ ધયતી ય? ત 
છી દવ, ફાય ઔે અઢાય લુનાું ફાઔ તથા તરુણને નાની ભટી બ ર ભાટ ેઆજીલન વજા 

ળા ભાટ ેપટઔાયલાની?  
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આળીની જ લાત ઔયીએ. જો ઔઈ ળાાએ આ તરુણને ઍડ્ભીળન નશીં આપ્મ ું 

શત ત ળ ું થાત? એ તરુણના દીરભાું વભગ્ર વભાજ ભાટ ે તીવ્ર નપયત ઉબી થાત અને 
વભાજને એઔ ક ુંકાય અયાધી પ્રાપ્ત થાત. આળીની ‘યાઈ’ જલેડી બ રને ‘શાડ’ જલેી 

વભજલાભાું ઔઈને પામદ ન થમ શત. ફાઔ ઔઈ એઔ બ ર ઔે ઔઈ એઔ ખ ન ઔેભ ઔયે છ ે
તેની તરસ્ળી તાવ થલી જોઈએ. આણે, ઔઈન ખ ન થામ ઔે તયત વજાન ું લીચાયલા 
ભાુંડીએ છીએ ! ખ ન ઔયનાય ફાઔ ણ સ્લબાલે નીદો શમ છ ે તે લાત આણે બ રી 

જઈએ છીએ. 

 સ્તઔ ચયનાય આળીે ન્મ ઝીરૅન્ડની ઔૉરેજભાું વ્માખ્માતાન ું ખોયલપ્રદ દ 

ભેવ્મ ું અને ત્ની ણ ઔમ્પ્મ ટય ડીાટભુેન્ટભાું રેક્ચયય ફની ખમાું. ‘ડલાભાું ળયભ નથી; 
ડ્યા છી ઉબા નશીં થલાભાું ળયભ છ.ે' એ ઉક્તીને આળીે ચયીતાથુ ઔયી દેકાડી અને 

તેથી જ એભન ઔેવ વભગ્ર ળીક્ષણજખત ભાટ ેપ્રેયણાદામઔ ફને છ.ે  

આણે વો આળીને અને તેભના યીલાયને અબીનન્દન ાઠલીએ છીએ અને 

લધ  ઉજ્જલ બલીષ્મ ભાટનેી ળ બેચ્છા અુણ ઔયીએ છીએ. 

 

●●● 

ભેગધન  

ફેચ ડારા શભને ઔર અના ઝભીય; 
જીન્દખી ઔા આકીયી જલેય બી ખમા! 

...યાજળે યેડ્ડી... 
 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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આણે ધીયજન ખ ણ ખ ભાલી યહ્ાું છીએ... 
 

‘લશેરી વલાયે આઠ–વાડા આઠ ેઔઈ ભ રાઔાતી ભલા આલે અને દયલાજો ફુંધ 

શમ એટરે ‘ઔૉર–ફેર' લખાડ.ે શેરી લાય ઔૉર–ફેર દફાવ્મા છી, વાભેની વ્મક્તીને 

દયલાજો કરલા ભાટ ે ત્રીવથી ચાીવ વેઔુંડન વભમ આલ જોઈએ; યન્ત  એલ ું ફનત ું 

નથી. આણે શેરા ભાેથી નીચે ઉતયીને દયલાજો કરીએ એટરાભાું લધ  ફે લાય ફેર 

યણઔી ઉઠ ેછ ે! ‘વદ્ખતના આત્ભાને ળાન્તી ભે તે ભાટ ેફે ભીનીટ ભોન ાીને શ્રદ્ધાુંજરી 

આીળ ું.' એલી વ ચના ભે... ભોન ળરુ થમ ું અને ીસ્તાીવ વેઔુંડ છી ‘મ્ ળાન્તી:, 
ળાન્તી:, ળાન્તી:’ન નાદ ખ ુંજલા ભાુંડ ે છ.ે ઔામુક્રભને અન્તે યાષ્ટ રીમખીત ખલાત ું શમ ત્માયે 

વબાખૃશ છડી યશેરા ફેચાય દેળબક્ત અચ ઔ નજયે ડ ેછ.ે' 
 
ફી.એડ્. ઔૉરેજના એઔ અધ્માઔે, છલે્લાું દવ લુભાું મજામેરી શ્રદ્ધાુંજરી 

આલા ભાટનેી વબાભાું, ઔેટરા વભમ ભોન ામ ું તેની નોંધ યાકી. એઔવ ચાવ 
વબાભાું ભોનન વભમ નોંધલાભાું આવ્મ. ત જણામ ું ઔે આમજઔ ‘ફે ભીનીટ ભોન 
ાીળ ું' એલી જાશેયાત ઔયે છ;ે યન્ત  વયેયાળ અડતાીવ વેઔુંડ છી ળાન્તીને વુંઔેરી 
રેલાભાું આલી શલાન ું નોંધામ ું. ભોન જાલલાન ભશત્તભ વભમ ફત્તેય વેઔુંડ શત અને ટ ુંઔાભાું 
ટ ુંઔ ું ભોન અઠ્ઠાલીવ વેઔુંડન ું શત ું! 
 

એઔ શ્રદ્ધાુંજરી વબાન ું આમજન ભાયા શાથભાું શત ું. ભાયી વાભેના દીલાર ય 
ભટ ું ગડીમા રટઔત ું શત ું. ફયાફય ફે ભીનીટ છી ભોન વુંઔેરલાભાું આવ્મ ું. એઔ ભીત્ર ે
વબાકુંડભાુંથી ફશાય નીઔતી લેાએ ભજાઔભાું ઔહ્ ું : ‘લીશ્વની વોથી રાુંફી ભોન શ્રદ્ધાુંજરી 
આજ ેઆલાભાું આલી!’  

આણે ધીયજન ખ ણ ક ફ ઝડથી ખ ભાલી યહ્ા છીએ. એઔ ળાાભાું 
ભાતાન ું વુંભેરન ભળ્ ું શત ું. પ્રશ્નત્તય વેળનભાું એઔ મ લતીન પ્રશ્ન ઉછળ્ : ‘એઔાદ યજાના 
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દીલવે શ ું  કીચડી ફનાલલા ભાટ ેઔ ઔય ભ ઔ ું છ ું. ઔ ઔય ઠુંડ  ડ ેતે દયમ્માન ભાય આઠ લુન 

દીઔય છ લાય  છી ર ેછ ે: ‘ભમ્ભી, ઔેટરી લાય? ફશ  બ ક રાખી છ!ે' આ પ્રશ્ન  છલાભાું 

 ત્ર ઔદાચ ીતાન ું અન ઔયણ ઔયી યહ્ શમ એલ ું ફને. 
 
ળીંખ વેન્ટયભાું ચીજલસ્ત  કયીદીને ૈવા ચ ઔલલા રાઈનભાું ઉબેરા  રુ, 

ાુંચ ભીનીટભાું છ લકત ઔાુંડા ગડીમા તયપ નજય નાકી રેતા શમ છ .ે ભનભાું પ્રશ્ન ગ ભયામ 
છ,ે ‘ઔેટરી લાય રાખે !’ ેટરર મ્ ય આ જ પ્રઔાયનાું દૃશ્મ જોલા ભે છ.ે તભાયી આખ 

ઉબેરા લાશનની ફયાફય ાછ તભે ન ઉબા યશ ત લચ્ચેની દઢ પ ટ જગ્માભાું એઔાદ 

‘ળ યલીય’ જરુય સ્થાન ભેલી રેળે.  
 
એઔ જાશેયવબા  યી થમા છી વ ચના આલાભાું આલી : ‘વોએ બજન રઈને 

જલાન ું છ.ે વ્મલસ્થા જલામ તે ભાટ ેપ્રથભ ફશેન અને ફાઔ બજન રેળે.' ભેં જોમ ું ઔે 
એઔ ત્રીવેઔ લુન મ લાન રાઈનભાું ત્રીજા ક્રભે ડીળ શાથભાું ઔડીને ઉબ યશી ખમ શત ! 
જીલનવાથી વન્દ ઔયલા ભાટનેા એઔ ઔામુક્રભભાું ફાલીવ લુની મ લતીએ, વાભે ફેઠરેા 

મ લાનને, ચેતલણીના વ યભાું ઔહ્ ું શત ું : ‘શ ું તને શા ાડ ું તે શેરાું છલે્લી એઔ લાત જણાલી 

દઉં. યીવેપ્ળનભાું જલાન ું શમ ઔે વાુંજ ેરન્ખ ડરાઈલ ય નીઔલાન ું શમ; ભને તૈમાય થતાું 
દઢ ઔરાઔ રાખે છ.ે તાયાભાું યાશ જોલાની ધીયજ શમ ત આણે આખ લધીએ.’ ‘તને 
તૈમાય થતા ઔેટરી ફધી લાય રાખે છ?ે' એલ પ્રશ્ન ઔદી ણ  છલાન નથી!' 

 
જીન્દખીભાું ભટા બાખના પ્રશ્ન ધીયજના અબાલે જન્ભે છ .ે ટરને સ્ટળેન ય છવ 

વેઔુંડ ઉબી યશે છ ેતે જાણતા શલા છતાું, ટરનેભાુંથી ઉતયતા અને ટરનેભાું ચઢતા ઉતારુના 

ચશેયા ય ઔેટર ઉચાટ જોલા ભે છ ે ! ખ જયાતી બણાલતા ળીક્ષઔએ લીદ્યાથીને 

વભજાલલ ું ડળે ઔે ‘ધીયજ’ન લીયધી ળબ્દ ‘ધક્કાભ ક્કી' થામ છ.ે ‘આણે ધીયજ યાકલાની 

ઔરા ખ ભાલી ચ ક્મા છીએ,' એલાું અલરઔન વાથે ઔેરીપનીમાની વાન, દીએખ 

મ નીલવીટીના પ્રૉપેવય રકે છ ે: ‘જ ેફાઔ તાના અબીપ્રામ વ્મક્ત ઔયલાભાું ધૈમુ જાલે 
છ,ે લીરમ્ફ ઔયે છ;ે તે વાભાજીઔ ઔોળલ્મ, વુંલેદના ણુ રાખણી અને વુંગુના ઉઔેરના 

વન્દબે લધ  આનન્દભમ, વપ અને ચડીમાતાું વાફીત થામ છ.ે પ્રપેવય ેટ્નચ લધ ભાું નોંધે 
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છ,ે ‘યાશ નશીં જોલાની ભનલૃત્તી આણને ખરત નીણુમ તયપ દયી જામ છે. આધ નીઔ 

ટકૅ્નરૉજીએ આણને ત્લયીત નીણુમના અબીળા તયપ દમાુ છ.ે' પ્રપેવય ટનેીવઔચ, 
એન્જર રેઝને ટાુંઔીને રકે છ,ે ‘જીમ્ભી ઔન્નવે સ્ધાુની રુક યીઔલ લીરમ્ફીત નીણુમ 

રઈને ફદરી નાુંકી શતી. યીટનુ ળૉટ ુ ભાયલા  લે તે લધ ભાું લધ  વભમ ધીયજ જાલીને 
થબત, ફૉર ક્માું આલી યહ્ છ ે અને ઔેટરી ખતીથી આલી યહ્ છ;ે તેન ું ઔાજી લુઔ 

અલરઔન અને લીશે્લણ ઔમાુ છી જ તાની યભતભાું તે આક્રભઔ ફનત. ધૈમુના ખ ણે આ 

અભેયીઔન ટનેીવ કેરાડીને લીશ્વન શ્રેષ્ઠ કેરાડી ફનલાની અન ઔ તા ઔયી આી.' 
 
ાચ સ્ટૉપ નાખયીઔને ધીયજ ધયલાની ચેતલણી વાથે રકે છ ે : ‘આણાું  

ફાઔ ઔુંઈ ાુંચ–દવ લુભાું  ખ્ત ફની જતાું નથી. આણે અઢાયથી લીવ લુ ધીયજ 

યાકલી ડ ેછ.ે ત છી આણું અથુતુંત્ર ફે–ાુંચ લુભાું વ ધાય ફતાલલા ભાુંડ ેએલી અેક્ષા 

ળા ભાટ?ે' આ ફધી ચચાુ ફાઔને ઉછયેી યશેરાું ભાતા–ીતા ભાટ ેખુંબીય વ ચીતાથો 

ધયાલે છ.ે  
 
અઢી લુની ોત્રીને નવુયીભાું દાકર ઔમાુ છીના ત્રીજ ેજ ભશીને તેની ભમ્ભી 

ટીચય ાવે શોંચી ખઈ શતી અને ઉંચા અલાજ ે છતી શતી, ‘ભાયી દીઔયીને શજ  ઔુંઈ જ 
આલડત ું નથી. તભે ઔય છ ળ ું?' ટીચયે સ્ભીત વાથે  છલ ું ડ્ય ું, ‘ભડૅભ, દીઔયી અઢી લુ 
આની ાવે યશી; છતાું આે તેને ઔુંઈ જ ળીકવ્મ ું નશીં ? તભે જ ેપેયપાયની અેક્ષા યાક 
છ તેને ભાટ ેફીજાું અઢી લુ ધીયજ યાકલી ડળે.' 

ધૈમુન ખ ણ પ્રથભ ભાતાીતાએ લીઔવાલલ ડળે. ખમા અઠલાડીમે એઔ દ ગુટના 
ફની. ભાતાીતા અને દીઔયલશ  છ ભશીનાથી અરખ યશેતાું શતાું. દીઔય ીતાજીના 
ફુંખરાથી ભાત્ર ચાય ઔીરભીટય દ ય ત્ની અને ચાય લુના  ત્ર વાથે યશેત શત. ભાતા–
ીતાને દય ભશીને શેરી તાયીકે ન્દય શજાય રુીમા ગયકચુ ભાટ ેઆલાની લીત્ર પયજ 

દીઔયા–લશ એ સ્લીઔાયી રીધેરી. આ ભશીને ત્રીજી ઑખસ્ટની યાત વ ધી રુીમા ન શોંચ્મા 

એટરે ધીયજ ખ ભાલીને ીતાએ  ત્રને પન જોડ્ય.  ત્ર ગયે નશત. ન્દય ભીનીટ ક ફ 
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ઠઔ આીને  ત્રલધ ને વ ચના આી, ‘તાય લય આલે એટરે ઔશેજ ેઔે પ્ા ક ફ નાયાજ 

છ.ે.. આજ ેત્રીજી તાયીક થઈ... અભાયે કાલ ું ળ ું? અભાયે બ કે ભયલાન ું?'  
 
જલે પન ભ ક્મ તે તયત ઔૉર–ફેર લાગ્મ. વાભે  ત્ર ઉબ શત. ીતાજીને 

ચયણસ્ળુ ઔયીને ફલ્મ, ‘વૉયી, પ્ાજી... શ ું ફે દીલવ ભડ ડ્ય. આ લકતે ખાય ફે 

દીલવ રેટ થમ એટરે આજ ેઆવ્મ છ ું.  યા ન્દય શજાય છ.ે શલે છી આલ ું નશીં ફને.' 
જલે ું  ત્ર ેગય છડ્ય ું ઔે તયત ીતાએ  ત્રલધ ને પન જોડીને ઔહ્ ું, ‘ફેટા, વૉયી... આ ઉમ્ભયે 

ણ શ ું થડી લધ  ધીયજ ન યાકી ળક્મ. પ્રીઝ, દીઔયાને ભાય પન આવ્મ શત અને ભેં 

તાયી વાથે ખભેતેભ રલાય ઔમો શત એ લાત ઔયીળ નશીં. ભાય પન આવ્મ શત એ લાત 

જ બ રી જજ,ે ફેટા.'  ત્રલધ ન જલાફ શત, ‘પ્ા, તભે નીશ્ચીન્ત યશેજો, ભાયા વુંસ્ઔાય જ 
એલા છ ેઔે ીતા ત્ર લચ્ચે તીયાડ જન્ભે એલ ું શ ું  ઔુંઈ જ ન ઔરુું .'  

 
પન ભ ક્મા છી  ત્રલધ એ ભનભન લીચામ ું : ‘પ્ાજીને ક્માું કફય છ ેઔે એભને 

ઑપીવેથી વીધા જ પ્ાને ગયે જઈને ન્દય શજાય રુીમા શોંચાડલાની વ ચના ભેં જ 

આી શતી. શેરી તાયીકે ૈવા ન ભળ્ા એટરે  પ્ાભમ્ભી ચીન્તાભાું ડ્યા શળે એ લીચાય 

ભાત્રથી શ ું  ઔુંી ઉઠ ું છ ું... ક્ષણન ણ લીરમ્ફ ઔમાુ લખય પ્ાને ગયે શોંચીને ‘વૉયી’ ઔશીન ે
ૈવા શોંચાડી દેજો એલી તાઔીદ ભેં જ ઔયી શતી.' 

 
જો ધૈમુ ખ ભાલલાના આટરા ફધા ખેયરાબ શમ ત ફાઔભાું ધીયજન ખ ણ 

ઔઈ યીતે લીઔવાલલ તેની ચચાુ ઔયલાન ું જરુયી ફની જામ છે. ફાઔ ધૈમુ દાકલે તે જોલાની 
ભ ખ્મ જલાફદાયી ‘ળૈક્ષણીઔ વુંસ્થા’ની તથા ‘યીલાયના લડીર’ની ખણામ. 

 
ધીયજન ખ ણ ળા ભાટ ેલીઔવાલલ જોઈએ એ પ્રશ્ન જ્માયે જ્માયે ચચાુમ છ ેત્માયે 

ત્માયે ભનલીજ્ઞાનીએ વલાુન ભતે જણાવ્મ ું છ;ે ‘આનુંદભાું યશેલા ભાટ.ે' જને ફલ્ટન રૉવ 
એન્જરવભાું પ્રૉપેવય છ ેઅને ધીયજન ું ભશત્ત્લ વભજાલતાું એભણે રખ્મ ું છ;ે ‘ધીયજન ખ ણ 
લીઔવાલલ એટરે એઔ ઔોળલ્મ લીઔવાલલ ું... આણે આ ખ ણ વાથે રઈને જન્મ્મા નથી.' 
શીઅયપૉડ ુધીયજની વભજ તી આ યીતે આે છ;ે ‘ઉશ્ઔેયામા લખય ઔે શતાળ થમા લખય યાશ 
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જોલાની ઔે લીરમ્ફને વશન ઔયલાની ળક્તી એટરે ધીયજ.' ભ શ્ઔેરીન વાભન ઔયલાન 

આલે ત્માયે રાખણી અને આલેળ ય નીમન્ત્રણ યાકીને ઠુંડા દીભાખથી આખ લધલ ું 

એન ું નાભ ધીયજ.  
 
આધ નીઔ મ ખભાું આણને ફધ ું જ જોઈએ છ ેઅને ક્ષણના ણ લીરમ્ફ લખય 

તયત તે જોઈએ છ.ે પરદામી વમ્ફન્ધ અને ભનની ળાન્તી ઈચ્છતા ભાણવ ભાટ ેધીયજન 
ખ ણ લીઔવાલલા વીલામ ફીજો ઔઈ લીઔલ્ નથી. ઉમખી અને ભશત્ત્લની ઔઈ ચીજ તયત, 
વશેરાઈથી અને વાધના ઔમાુ લખય ભતી નથી. ધીયજન ું ણ એલ ું જ છ.ે ભાણવ ાવે 
ધીયજ શમ ત તણાલ ગટ ેછ,ે આનન્દ લધે છ ેઅને ભાણવ સ્લસ્થ યશી ળઔે છ.ે ધીયજથી 
લતુનાય જીલ લધ  વાયા નીણુમ રઈ ળઔે છ ેઅને વમ્ફન્ધભાું વમ્લાદીતાન અન બલ ઔયે છ.ે 
વભજણ, વભાન બ તી, વભાદય અને ઔરુણા ણ ધીયજની ાછ ાછ ચાલ્માું આલે છ.ે  

 
ઔેટરીઔ દીગઔુારીન પ્રક્રીમાભાું ધીયજથી ઔાભ રેલાન ું અનીલામુ ફની જામ છ.ે 

લજન ગટાડલ ું, ડૉક્ટય, લઔીર ઔે ઈજનેય ફનલાની ઔાયઔીદી લીઔવાલલી, આુંતયયાષ્ટ રીમ 

કેરાડી ફનલ ું, વુંખીતભાું પ્રાલીણમ પ્રાપ્ત ઔયલ ું, ઉંડા ગા ય રુઝ આલલી... લખેયે ઔામો વીદ્ધ 

ઔયલા ભાટ ે ધીયજની જરુય ડલાની. ધીયજન ખ ણ આત્ભવાત્ ઔયનાયા ઔશે છ;ે ‘અભે 
પ્રૅક્ટીવ, પ્રકૅ્ટીવ અને ભાત્ર પ્રૅક્ટીવથી એ ખ ણને ાભી ળક્મા છીએ. સ્ધાુભાું શાયી ખમા, 
અતીળમ ઠુંડી અને ખયભીને લશાર ઔમ ું, સ્લજનને ખ ભાલલાની ઔાયભી લેદનાભાુંથી વાય 
થમા, નીન્દા–ટીઔાના ધધ નીચેથી ણ ખ જયલ ું  ડ્ય ું; છતાું પ્રતીઔ  વુંજોખ વાભે ધીયજથી 
ટઔી યહ્ા અને ધૈમુળીર ફની ખમા.'  

 
જને ફલ્ટ ધૈમુન ખ ણ ઔેલલા ભાટ ેચાય વાનને અન વયલાન ું વ ચલે છ.ે જો 

ધીયજન ખ ણ નશીં ઔેલામ ત ફાઔના લીઔાવભાું ખમ્બીય અલયધ વજાુલાન બમ છ.ે 
આલ, એ ચાય વાનન અભ્માવ ઔયીને આ ચચાુન ું વભાન ઔયીએ : 
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1.  ખ સ્વ, ઉશ્ઔેયાટ અને અત્માચાયની વ્મવની પ્રઔૃતીને વભજલી 
 

જ્માયે વુંજોખ આણી ઈચ્છા અને ધાયણા પ્રભાણે આઔાય ન રે ત્માયે ધીયજથી 

લીરુદ્ધ ખ સ્વ, ઉશ્ઔેયાટ અને અત્માચાયનાું લતુન–રક્ષણ વાટી ય આલે છ.ે ખેયલતુનની 
આ ત્રી ટી દારુ અને તભાઔ નાું વ્મવન જલેી છ.ે ભાણવ તેન વ્મવની ફની જામ છી તેની 
ટરેભાું પવામેર યશે છ.ે ધીયજન ખ ણ ઔેલલા ઈચ્છતાું ફાઔ, તાને ખ સ્વ, ઉશ્ઔેયાટ 
અને અત્માચાય–શીંવઔ લતુન ઔમાયે જન્ભે છ,ે ળા ભાટ ેજન્ભે છ ેઅને તેને ઔઈ યીતે અુંઔ ળભાું 
રઈ ળઔામ તે અુંખે વભજણ ઔેલે તે જરુયી છ.ે ભાતા–ીતા ઔે ળીક્ષઔનાું નીયીક્ષણ શેઠ 
આ તારીભ ચારલી જોઈએ. ફાઔને ખ સ્વ આલે ઔે ઉશ્ઔેયાલાની ઈચ્છા થામ તેલા વુંજોખ 

લચ્ચેથી એભને વાય થલા દ. આ પ્રઔાયના વુંજોખ વશજ યીતે જન્ભે તેની યાશ નથી 

જોલાની, એલા વુંજોખ ઉબા ઔયલાના છ.ે ખ સ્વ, ઉશ્ઔેયાટ ઔે શીંવઔ લતુન ક્માયે ઉદ્બલે છ ે
તે ફાઔને વભજાઈ જલ ું જોઈએ. જ્માયે તે ઔુંઈઔ ઉતાલે ભેલલા ઈચ્છ ે છ ેઅને એ 
ભેલલાભાું લીરમ્ફ થામ છ ેત્માયે તે તપાની ભશાવાખયની જભે ઉછલા ભાુંડ ેછ.ે ભાખુભાું 
થડી ણ અખલડ અન બલામ, આણે ધૈમુ ખ ભાલીને ળરુ થઈ જઈએ છીએ. વુંજોખભાું 
વ ધાય આલે, આણી પયીમાદ ય ઍક્ળન રેલામ તે ભાટ ેઆણે ક્માું વ ધી થબલાન ું છ ે

એ નક્કી ઔયી રેલામ ત ધૈમુ જાલલાન ું વશેર ું ફની જામ. જભે જભે દીલવ વાય થતા જામ 
તેભ તેભ લતુનભાું ખ સ્વ, ઉશ્ઔેયાટ અને શીંવઔ ફનલાની આલૃત્તી ગટતી જલી જોઈએ. 

 
2.  અખલડ અને તઔરીપ પ્રત્મે આણું લરણ વ ધાયીએ 
 

જને ફલ્ટ રકે છ ે : ‘આણે અખલડ અને તઔરીપન અન બલ ઔયીએ ત્માયે 

તાને ઉદ્દળેીને એટર ું જ ફરલાન ું છ ે : ‘વુંજોખ અખલડ ણુ છ;ે યન્ત  અવહ્ નથી.' 
પ્રલાવભાું ખમા શઈએ અને આમજઔ નીમત વભમે ફયે એઔ લાખે બજન ન આી ળઔે 

ત ફખાલત ય ઉતયી આલલાની જરુય નથી. વુંજોખ તઔરીપ ઉબી ઔયનાયા છ;ે યુંત  
અવહ્ નથી. પ્રતીઔ  વુંજોખ ઉબા થામ ત્માયે રાખણીની અબીવ્મક્તી ભાટ ેલધ  વાય ભાખુ 
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વન્દ ઔયલાની યીતયવભ ફાઔને આ વાન અુંતખુત ળીકલલાભાું આલે છ .ે એઔ લાત 
માદ યશે ઔે દ ઃક–દદુન શેત  આણને તેના ઉઔેર તયપ દયી જલાન શમ છ.ે 

 
જ્માયે આણે વભસ્માને અલે ભાખે ઉઔેરલાની ઔળીળ ઔયીએ છીએ ત્માયે ભટ ે

બાખે વાભેની વ્મક્તીને, વુંજોખને ઔે લસ્ત ને ફદરલાની દીળાભાું આખ લધીએ છીએ અન ે

એલ ું ધાયી રઈએ છીએ ઔે ફધા પ્રશ્ન એભને ઔાયણે ઉબા થમા છ.ે લાસ્તલભાું એલ ું નથી શત ું. 
તઔરીપન ું, ીડાન ું ઔે પ્રતીઔ તાન ું ભ , ફશાયની વ્મક્તી ઔે વુંજોખ નથી શતા. તઔરીપ અને 
ીડાન ું ભ  ત આણી અન્દય, આણા ભનભાું છ ામેર ું શમ છ ેઅને આણે આક્રભઔ 

ફનીએ છીએ વાભેની વ્મક્તીને ઔે વાભેના વુંજોખને ફદરલા ભાટ ે ! ફશાયના વુંજોખ ખભે 
એટરા કયાફ ઔે વાયા ઔેભ ન શમ; ખભ ઔે અણખભ, લીયધ ઔે વભથુન ત આણું ભન 

વજ ેછ.ે ફશાયનાું તત્ત્લને ફદરલાન શ્રભ લીપ જલાન છ.ે આણે આણા ભનની દીળા 

અને ખતી ફદરલી ડળે. જ ેઔઈ પ્રતીઔ તા ભાખુભાું અલયધરુ ફને છ ેતે છલેટ ેઉઔેર 

તયપ દયી જળે. ફાઔને લધ  વાયા લીઔલ્ વન્દ ઔયલાની તારીભ ભલી જોઈએ. 

3.  ઉશ્ઔેયાટ ઔે ીડા ળરુ થામ ઔે તયત તેના તયપ ધ્માન આ 

જ્માયે ઔઈ એઔ પ્રતીઔ તાને ઔાયણે આણે વ ક્ષ્ભ; છતાું નોંધનીમ વ્મથા ઔે 

ઉશ્ઔેયાટ અન બલલાન ું ળરુ ઔયીએ ત્માયે ભટ ે બાખે એ તયપ આણું ધ્માન જત ું નથી. 
આણને અખલડબયી રાખણી ઔે ીડા ઔેભ થઈ યશી છ ે તે વભજલાને ફદરે આણે ફધ ું 

ધ્માન જ ેનથી ભળ્ ું તે ભેલલા તયપ ઔેન્દ્રીત ઔયીએ છીએ. વભમવય બજન નથી ભળ્ ું ઔે 

શૉટરેની રુભભાું એ.વી. નથી ચારત ું એ ફાહ્ વુંજોખ, ખ સ્વ, લીાદ ઔે ઉશ્ઔેયાટ ભાટ ે
જલાફદાય નથી. આણા ભનભાું જ ેકટઔ યશેર છ ેતે ઔઈ ને ઔઈ  લાુન બલને ઔાયણે તે 

આણને તપાની ફનલા પ્રેયે છ.ે બજન ભલાભાું થમેર લીરમ્ફ ઔે એ.વી.ન ું ન ચારલ ું એ 
ત એઔ નીભીત્ત છ,ે જ ેઆણને ધીયજ ખ ભાલલા તયપ દયી જામ છ.ે ફાઔને આુંતયભનભાું 

જ ે રાખણી ઉદ્બલે છ,ે જ ે દ ઃકદદુ ઔે ઉશ્ઔેયાટ થામ છ ે તેને વભજલા તયપ લા. 
અસ્લસ્થ ફનલા ભાટનેાું ભ  ઔાયણ વ ધી શોંચીએ ત ધીયજન ખ ણ લીઔવાલલાભાું વપતા 

ભળે. 
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4.  આત્ભવુંબાણ (વેલ્પ ટૉઔ) તયપ લ 

જ્માયે પ્રતીઔ  ફાહ્ વુંજોખને ઔાયણે ધીયજ ક ટી જામ અને ખ સ્વ, દદુ, 
અઔાભણ ઉદ્બલે ત્માયે તાની વાથે લાત ઔયલાન ઉામ અજભાલી ળઔામ. ફાઔને 
ણ આ ઔરા ળીકલલાની જરુય છ.ે તાના તી, જન્ભદીનના અબીનન્દન આલાન ું જ 

બ રી ખમા એ ભ દ્દ ેત્ની ક ફ નાયાજ શતી અને તી ઑપીવે જલા નીઔી ખમ; એટરે 

તેની ધીયજ ક ટી ખઈ. તીને પન ઔયીને કરુું–કટ ું વુંબાલલાની ઈચ્છા તેણે દફાલી દીધી 
અને જાત વાથે લાત (વેલ્પ ટૉઔ) ળરુ ઔયી દીધી : ‘આભ ત એભને ભાયા પ્રત્મે રાખણી છ,ે 
અઢઔ પ્રેભ છ.ે ભાય જન્ભદીન ઔેભ બ રી ખમા તેન ું આશ્ચમુ છ ે! ઠીઔ છ,ે જ ેથમ ું તે થમ ું. 
તે વાુંજ ેગયે આલે છી ચચાુ ઔયીળ.' ત્નીએ વાુંજ વ ધી યાશ જોલાની જરુય ન ડી. 
તી એઔાદ ઔરાઔ છી બવ્મ ફ ઔે અને ત્નીને બાલત ખયભ ખયભ નાસ્ત રઈને ગયે આલી 

ખમ. ત્નીને જન્ભદીનની ળ બેચ્છા ાઠલીને ફલ્મ, ‘આજ ે શ ું ઑપીવે નથી જલાન... 
આક દીલવ તાયી વાથે યશીને ભજા ઔયલી છ ે !' આત્ભવુંબાણ–જાતલાતભાું વાય થત 

વભમ ખ સ્વાની અને લેદનાની રાખણી ભુંદ ાડી દેળે તથા ધૈમુ જાલીને વાચી લાત 

ફશાય આલે તે ભાટ ેયાશ જોલાની તઔ આળે. 

કયેકય, ધીયજન ખ ણ આણને ગણી ફધી આત્તીથી ફચાલી રે છ .ે આ 

પ્રઔાયના વદ્ખ ણ ફાઔભાું લીઔાવ ાભે તે ભાટ ેળાા ઔેટર ું ધ્માન આળે; કફય નથી. 
યુંત  ફાઔના ભાતાીતાએ આ પ્રઔાયની પયજો અલશ્મ ફજાલલી જોઈએ. 

 
●●● 

 

ભેગધન  
દ નીમા પયી વીપતથી ભને છતેયી ખઈ, 
આ લેા ભાયી કટી પ્રળુંવા ઔયી ખઈ. 

ધનલાનને જાત ભપતભાું ધયી દીધી, 
ઔેલી વયવ ભજાઔ, ખયીફી ઔયી ખઈ ! 
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વયતી રાખણી લીળે પયીમાદ ઔુંઈ નથી, 
એઔ  યની વાટી શતી, વયી ખઈ. 

પ રએ ઔીધાું ભાપ તુંખીમાુંના ખ નાશ; 
ણ ચૉઔી ઔયતા ઔુંટઔની નઔયી ખઈ ! 

…ભ ઔ ર ચઔવી… 
 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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21 

ઐમાળીન કચુ ભાતા–ીતા ળા ભાટ ેઆ ે? 

‘ટીન એજ' છઔયી ભાટનેા ળીફીયભાું ઔમ્મ નીટી વેન્ટયભાું તારીભ ાભેરી એઔ 

છઔયીની આ લાત છ.ે છઔયી ફાયભાું ધયણભાું અભ્માવ ઔયે છ.ે (શભણાું જ યીક્ષા  યી 

થઈ, શલે યીણાભની યાશ જોલાઈ યશી છ.ે) ડીવેમ્ફય ભશીનાની લશેરી વલાયે ટમ ળને જતી 
લકતે એઔ છઔયાને ‘ફાઈઔ' ય યાઉન્ડ ભાયત એણે જોમ. છઔય દેકાલડ શત, ાુંચ 
પ ટ વાત ઈંચની ઉંચાઈ, ખય લાન, એુંવી શજાયન ું ફાઈઔ, ઈમ્ટડે ખખલ્વ અને દવેઔ 
શજાય રુીમાના જીન્વનાું ેન્ટ–ળટ ુ! ન્દય દીલવ વ ધી છઔયાની પીલ્ડીંખ ચાર  યશી એટરે 
અભે તારીભ આેરી તે અન વાય છઔયીએ ેરા છઔયાને ઈળાય ઔયીને તાની નજીઔ 

ફરાવ્મ. છઔય ક ળ થઈ ખમ. એને રાગ્મ ું ઔે આણી તશ્ચમાુ પી ! છઔયીએ પ્રેભથી 
 છમ ું; ‘તારુું  ફાઈઔ ફશ  જ વ ન્દય છ,ે ઔેટરાભા કયીદ્ય ું ? છઔયાએ ઉત્વાશથી જલાફ 
લાળ્; એુંવી શજાયન ું, શજ  ન્દય જ દીલવ થમા છ.ે ફીજો પ્રશ્ન; અને આ ભફાઈર પન ? 
છઔયાએ દ્વીખ ણીત ઉત્વાશ વાથે ઔહ્ ું; ીસ્તાીવ શજાયન... આણા ધાયાવભ્મ 

ધાયાવબાભાું ફેવીને પટા જોતા શતાને, ફીરઔ ર એ જ ઔમ્નીન ભફાઈર છ.ે છઔયા ાવે 
જટેરી ચીજલસ્ત  શતી તેન શીવાફ ભાુંડીને સ્ભાટ ુછઔયીએ ઔહ્ ું; ‘ફધ ું ભીને દઢ–ફે 
રાક રુીમાન ભાર શળે, નશીં ?' છઔયાએ આનન્દથી ઉછીને ઔહ્ ું; ‘ફે રાક ત 
છાભાું છા.' છઔયીએ છલે્લ પ્રશ્ન ઉછાળ્; ‘બઈરા, તાય ખાય ઔેટર છ ે? ત ું ક્માું 
જૉફ ઔયે છ ે? આટરી ભોંગીદાટ ચીજલસ્ત  ત ું કયીદી ળક્મ એ ક ફ વારુું  ઔશેલામ.' શલે 
છઔયાના ચશેયા ય ભ ુંઝલણના બાલ ડઔામા. તે ફલ્મ; ‘નઔયી ? અયે, શજ  ત શ ું  
ફાયભા ધયણભાું બણું છ ું. આ ફધ ું ત ભને ભાયા ીતાજીએ અાવ્મ ું છ .ે' છઔયી શેરાું ત 
કડકડાટ શવી ડી અને છી ખ સ્વાભાું યાડ નાુંકીને ફરી; ‘ફફ ચઔ, ત ું એઔ રુીમ ણ 
ઔભાત નથી અને ીતાજીનાું ૈવે ભને ટાલલા નીઔળ્ છ ે? ભેં તાવ ઔયાલી છ,ે તાયા 
દવભા ધયણભાું છતેાીવ ટઔા ભાઔુવ શતા. ફાયભા ધયણની યીક્ષાભાું ત ું ાવ થળે ઔે ઔેભ 
એ જ ભટ વલાર છ.ે તાયી તાની ઔભાઈભાુંથી આ ફધ ું કયીદીને છી ભને ઈમ્પ્રેવ ઔયલા 

આલજ.ે'  
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ીતા  ત્રની પી ચ ઔલે, ટમ ળન–ઔરાવ એટને્ડ ઔયલા દીઔયાને ૈવા આે, ચા–

નાસ્તા ભાટ ે થડઔ કીવાકચુ આે ત્માું વ ધી ફધ ું ફયાફય છ,ે યુંત  ‘લૅરેન્ટાઈન ડ'ેન 
ઉત્વલ ઉજલલાના બાખરુે ઉદ્યખતીન અઢાય લુન  ત્ર તાની એઔ ડઝન ખરુ–ફ્રેન્ડ્ઝ 

ભાટ ેાુંચવ–ાુંચવ રુીમાના ‘શૅી લૅરેન્ટાઈન–ડ'ેનાું ઔાડ્ઝુ લેચાતા રેલા છ શજાય રુીમા 
ીતાજી ાવેથી ડાલે, પ્રેભીઔાને લાયાપયતી શૉટરેભાું રઈ જઈને બજન ઔયાલલાના ફીજા 

છ શજાય ભમ્ભી ાવેથી ડાલી રે એ ઔેટર ું મગ્મ ?  
 
દવભાું ધયણભાું બણતી છઔયી ઔૉન્ટરાવેપ્ટીલ ીલ્વ ખબુ નીયધઔ ખી 

કયીદલા ભાટનેા ૈવા ખયીફ ફા ાવેથી ડાલે એ ત ફેઈભાની છ.ે દીઔયાએ પ્રેભીઔાને 
ટાલલા ભાટનેા ૈવા લશેરી વલાયે રઔનાું ગયે અકફાય નાુંકલા જઈને સ્લમું ઔભાલા 

જોઈએ. ુંદય લુની ઔન્મા દીલવભાું ત્રણ ભીનીટ ભફાઈર પન ય તાની જ ઉંભયના 
રમ્ટ છઔયાને ‘આઈ રલ મ ' ઔશેતી શમ ત પનને યી–ચાજ ુઔયાલલા દય ભશીને ફે શજાય 
રુીમા ઔન્માન ીતા ળ ું ઔાભ આે ? ીતાના ૈવે પ્રેભીને ઔે પ્રેભીઔાને યીઝલલાભાું ઔઈ 
યાક્રભ નથી. તે ૈવા ઔભાઈએ અને છી વ વત્તય લુની ઉમ્ભયે પ્રેભ ઔયલા નીઔીએ 
એભાું જ કરુું  યાક્રભ છ.ે જો વખીય લમનાું દીઔયા–દીઔયી ઔુંઈ ઔભાતાું નશીં શમ અને સ્ઔ ર 
ઔૉરેજભાું ચાીવ ટઔે ાવ થતાું શમ ત એભને ઐમાળી ઔયલા ભાટને કચુ ભાતા–ીતા ળા 

ભાટ ેઆ ે? 
 
ઔમ્મ નીટી વેન્ટયભાું ઔાઉન્વેરીંખ ભાટ ેઆલતાું ટીન–એજ વન્તાન અુંખે ભાતા–

ીતાની ભ ખ્મ પયીમાદ શમ છ;ે ‘તે અભારુું  વામ્બતા જ નથી, ફેપાભ ૈવા ઉડાલે છ,ે 
યજ શૉટરેભાું જભીને ભડી યાતે ગયે આલે છ,ે આક દીલવ ભફાઈર પન ય ‘ખ ટય–ખ ' 
ઔયતા યશે છ,ે લીદ્યાઔીમ વીદ્ધીભાું ાછ ડતાું જામ છ.ે' આણ પ્રશ્ન એ છ ે ઔે વખીય 

લમનાું વન્તાન આ ફધ ું ઔયલા ભાટનેા ૈવા ક્માુંથી ભેલે છ ે? તે ચયી–ર ુંટપાટ ત 

ઔયતાું નથી. તાનાું વન્તાનને ખ ભયાશ થલા ભાટનેાું રકર ટ નાણાું ક દ ભાતા–ીતા આે 

છ.ે વન્તાન ભશીને ાુંચ–દવ શજાય રુીમાન કીવાકચુ ભાતા–ીતા ાવેથી ફુંદ ઔની 

અણીએ ડાલે છ ે? ના જી, લડીર યાજીક ળીથી વન્તાનને વલુનાળના ભાખે આખ લધલા 
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આથીઔ વશામ આે છ ે ! ફધી લાત છલેટ ેવુંસ્ઔાય ય આલીને અટઔે છ.ે વખીય લમનાું 
વન્તાન ળીક્ષઔ લીમઔ તથા અનીલામુ જીલન જરુયીમાત  યત ું ભાતા–ીતા ાવે ૈવા ભેલે 

તે વાભે ઔઈને ણ લાુંધ ન શઈ ળઔે. ભજભજા ઔયલા, ભીત્ર વાથે ાટી અને ભશેપીર 

મજલા, રેટસે્ટ ભૉડરેન ભફાઈર પન કયીદલા ઔે વલાવ ઔીરભીટયની ઝડે શલાભાું ઉડી 
ળઔામ એલ ું ફાઈઔ કયીદલા ભાટ ેીતાજી ળા ભાટ ેૈવા આે ? વન્તાન એઔ લાય ભાતા–
ીતા ાવે ભજભજા ભાણલા ભાટનેા ૈવા ભેલી રે છી તે ાછ ું પયીને જોતાું નથી, દય 
ભશીને ઔઈને ઔઈ ફશાને લડીર ાવેથી ભટી યઔભ આુંચઔી રેલાન ું એભને ઔઠ ેડી જામ 

છ.ે 
 
આ તઔે વ ળીર નાભના વ લુના એઔ તરુણન ઔીસ્વ ભને સ્ભયણે ચડ ેછ.ે 

એના ીતાજી ળશેયભાું પ્રથભ શયના ઉદ્યખતી છ .ે વ ળીર ડૉઔટય ફનલાના રક્ષ્મ વાથે 
ધયણ અખીમાય (વામન્વ)ભાું અભ્માવ ઔયે છ.ે એણે ટમ ળને અને સ્ઔ રે જલા ભાટ ેવાઈઔર 
લવાલી છ.ે ઉદ્યખતીન એઔ ભાત્ર  ત્ર શલા છતાું એની ાવે ભફાઈર પન નથી. એની 
વાથે દસ્તી ઔયલા ઈચ્છતી છઔયીને એ યીસ્ન્વ આત નથી. ગયેથી રુંચફૉક્વ રઈને 
ળાાભાું આલે છ.ે અત્માય વ ધી તભાભ યીક્ષાભાું એ પસ્ટ ુ યહ્ છ.ે એના કીવાભાુંથી 
તભને લધ ભાું લધ  દવ ન્દય રુીમા ભી ળઔે. અભાયા એઔ પ્રજઔેટ અુંતખુત વ ળીરને 
ભલાન ું થમ ું ત્માયે એણે ઔહ્ ું; ભાય ૉઔેટ–એક્વેન્વ ભશીને ફવ રુીમા છ .ે ભાયી ાવે 
ભફાઈર પન નથી અને ખરુ–ફ્રેન્ડ ણ નથી, ઔાયણ ઔે ભને એની જરુયીમાત જણાતી નથી. 
ભાયે ફે તેજસ્લી છઔયા વાથે દસ્તી છ,ે ખાઢ દસ્તી છ ેયન્ત  અભે ઔદી શૉટરભાું જતા 
નથી. થીમેટયભાું પીલ્ભ જોલા જલાન ું આકા લુભાું ત્રણ ચાય લકત ફને છે. ભને  સ્તઔ 
કયીદલાન અને લાુંચલાન ખાુંડ ળક છ.ે કયાફ ભીત્ર ભાયી આજ ફાજ  ન પયઔે તેની શ ું 

કાવ ઔાજી યાક ું છ ું.' અભે એને છલે્લ પ્રશ્ન એલ  છમ શત ઔે; ‘આટરા વ ન્દય લીચાય 

અને આલી વાત્ત્લીઔ જીલનળૈરી વ ધી ત ું શોંચ્મ ઔઈ યીતે ?' વ ળીરન ઉત્તય; ‘ભાયાું 
ભાતા–ીતા વાથે યજ યાત્રે ફે ઔરાઔન વત્વુંખ અને ઉત્તભ  સ્તઔન ું લાુંચન ભને દ ષ્ટ 

લીચાયથી અને દ ષ્ટ તત્ત્લથી ફચાલે છ.ે' નલી ેઢીના ભીત્રએ વ ળીરને ‘યર–ભડરે' 
ફનાલી એને અન વયલાન ું ખઠલલ ું જોઈએ. 

 



111                  આનન્દન ું આકાશ                                       http://govindmaru.wordpress.com 

 

●●● 
 

ભેગધન  

તાીના ટાુંથી ગેયામેરાને 
ત ઈશ્વય જલે ઈશ્વય ણ ઉખાયી ન ળઔે. 

…વ યેળ દરાર… 
 
 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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22 

આનાું વન્તાનને આ ફધ ું ઔણ ળીકલળે ? 
 

જીન્દખી જીલલા ભાટ ેઅનીલામુ અને ઉમખી એલા એુંવી ટઔા ઔોળલ્મ બાયતની 

ઔઈ ળાા, ઔૉરેજ ઔે મ નીલવીટીભાું ળીકલલાભાું આલતાું નથી. તાનાું વન્તાન ભાટ ેક ફ 
ભટી યઔભની પ્રલેળ–રાુંચ ડાલતી ઔશેલાતી શ્રેષ્ઠ ળાાભાું ઍડભીળન ભેલી રેલાથી ઔે 

ફડનુી યીક્ષાભાું ુંચાણું ટઔા ભાક્વુ અાલલાની ખેયુંટી ફક્ષતા ટ્ય ળન–ળીક્ષઔ યઔલાથી, 
અભાયી જલાફદાયી  યી થઈ જામ છ;ે એલ ું વભજતાું નાદાન ભાતા–ીતા ફેલઔ ઔ છ ેઅને 
જાણમે–અજાણમે તાનાું વન્તાનને નીષ્પ, દમાજનઔ જીન્દખી જીલલા તયપ ધઔેરે છ.ે  

 
ઔભનવીફે, આણી ભટાબાખની ળૈક્ષણીઔ વુંસ્થા થડકુ્રાવ છ ે અને 

લીદ્યાથીને લાુન્તે રેલાનાયી યીક્ષાભાું ક ફ ઉંચા ભાક્વુ વાથે ઔઈ યીતે ાવ થલ ું એટર ું જ 

ળીકલે છ;ે જીન્દખી ઔઈ યીતે જીલલી તેની તારીભ અને વભજ આલાની પ યવદ એ ‘શ્રેષ્ઠ' 
ળૈક્ષણીઔ વુંસ્થા ાવે શતી નથી.  

 
થડાઔ ભશીના ય ફત્રીવ લુના એભ.ડી.ની દલી અને ધીઔતી પ્રૅક્ટીવ 

ધયાલતા ડૉઔટયે આત્ભશત્મા ઔયી. વાઈઔરૉજીના લીમ વાથે એભ. એ. (ખલ્ડ ભેડરીસ્ટ) 
થમેરી મ લતીને ઔામભ રડાઈ ઔયતી યશેલાના આય વાથે તીએ ડીલૉવુ આી દીધા. 
સ્ટ ડન્ટ લીઝા ય અભેયીઔા ઉચ્ચ ળીક્ષણ ભેલલા ખમેર તેજસ્લી મ લાન ત્માું જભલાન ું ભાપઔ 

નશીં આવ્મ ું, એલા ત ચ્છ ઔાયણ વાથે ઈન્ડીમા ાછ આલી ખમ અને અત્માયે ડીપ્રેળનની 

વાયલાય શેઠ છ.ે જીન્દખી, ઔૉરેજ અને મ નીલવીટીભાું શમ્ભેળાું પસ્ટ ુઔરાવ પસ્ટ ુઆલેરા 

ઔીતાફના ઔીડાની ણ ળયભ યાકતી નથી અને એભને નીષ્પતાની કીણભાું ક્ર યતા લુઔ 

ધઔેરી દે છ.ે  
આ ફધી દ ગુટના ભાટ ેઔણ જલાફદાય છ?ે આણી ળૈક્ષણીઔ વુંસ્થા ઔે 

ફાઔને જટીર જીન્દખી ઔઈ યીતે જીલલી તેની વ્મલશારુ તારીભ આલાભાુંથી ખાીમ ું ઔાઢી 

જતાું નીષ્ઠ  ય ભાતા–ીતા? 
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‘જીન્દખી જીલલા ભાટ ેજરુયી એલાું ગણાું ઔોળલ્મ ળૈક્ષણીઔ વુંસ્થાભાું ળીકલા 

ભતાું નથી' એ લીધાનના વભથુનભાું એઔ ભશાનીફુંધ રકી ળઔામ એટરી ભાશીતી આ 

રકનાય ાવે છ,ે જભેાુંની થડીઔ ચચાુ શેઠ રઈએ. એઔ બજન વભાયમ્બભાું તાન લાય 
આલે તેની યાશ જોઈને વો ડીળ ઔડીને રાઈનભાું ઉબા શતા. એટરાભાું અઢાયેઔ લુન 
મ લાન ઝુંઝાલાતી તપાનની જભે ધવી આવ્મ અને રાઈન તડીને છઔે આખ ઉબ યશી 

ખમ. ાછ ઉબેરા ભીત્રએ થડી શ..શા ઔયી; યન્ત  તેણે ઔઈને ખણઔામાુ નશીં. એન ટનુ 
આવ્મ ત્માયે ‘ડીળભાું ચાય ખ રાફજાુંફ  ભ ઔ' એલી ફ રન્દ ભાુંખણી વાથે તેણે તપાન ઔમ ું. 
ઔાઉન્ટય ય ઉબેરા વજ્જને લીનન્તી ઔયી ઔે ‘જટેરાું જોઈએ એટરાું ભળે; યન્ત  આટર ું 

તાલીને પયીથી આલ. બજનન ફખાડ થામ તેલ ું અભે ઈચ્છતા નથી.’ ક ફ યઔઝઔ ઔમાુ 
છી એ ત્માુંથી કસ્મ અને વોન ું ધ્માન દયત ખમ. એ જ્માયે ાછ પયત શત ત્માયે એના 
ઔીભતી ળટ ુય ભાયી નજય ડી જ્માું રખ્મ ું શત ું; ‘ફીઈંખ હ્ ભન.' એ છઔય ળશેયની શ્રેષ્ઠ 
ળાા ઔે ઔૉરેજભાું બણત શળે, વભાજળાષ્ડના લીમભાું વભાુંથી અઠ્ઠાણું ભાક્વુ ણ રાલત 
શળે; યન્ત  વાભાજીઔ વભાયમ્બભાું ઔઈ યીતે લતુલ ું તે ળાષ્ડ એને ઔઈએ ળીકવ્મ ું નથી. 
ભશાનખયના બય ય ટરાપીઔની લચ્ચે યૉન્ખ વાઈડ ય એુંવી ઔીરભીટયની ઝડે શૉન્ડા 

ચરાલતા અને લયીષ્ઠ નાખયીઔને મભદ્વાયે શોંચાડતા ‘ળ યલીય’ન આણને યીચમ છ.ે 
એભને નાખયીઔતાના ાઠ ઔણ બણાલે છ?ે  

 
વભાજભાું વાયા ભાણવ તયીઔે લતુલા ભાટનેા ભાનલતાના ાઠ ફાઔને ભાતા–

ીતાએ જ ળીકલલા ડ.ે અલાદરુ ળાા જીલન ઔઈ યીતે જીલલ ું તે અુંખેની તારીભ 

તાના લીદ્યાથીને આે છ,ે એલી ળાા ધન્મ છ.ે 
 
પ્રત્મેઔ ઔાભભાું નીમભીતતા જાલલી, ટરનેભાું ઔે ફવભાું ભ વાપયી ઔયતી લકતે ઉંચા 

અલાજ ેલાત ન ઔયલી, કયાફ અને વ્મવની ભીત્રથી ફચલ ું, અળબ્દ ન ફરલા, થાીભાું 
બજન છાુંડલ ું નશીં, લડીરને આદય આલ, અજાણમા ભાણવ વાથે વાલધાનીથી લતુલ ું 
લખેયે ઔોળલ્મ જીલનભાું વપ થલા ભાટ ેનીતાન્ત આલશ્મઔ છ.ે  
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આધ નીઔ ભા–ફા ફાઔને ચેવ યભાડળે, સ્લીભીંખ, ટરઔૅીંખ, ડાન્વીંખને ભાટ ે
ધઔેરળે. ન્દય લુની દીઔયીને ભફાઈર પન અને દ્વીચક્રી લાશન અાલી દઈ ફૉમફ્રેન્ડ્ઝનાું 
ટાું લચ્ચે ભડી યાત વ ધી યકડલા, બટઔલાની છ ટ આળે; યન્ત  તાનાું જ ફાઔને 

જીન્દખી જીલલા ભાટને ું ળીક્ષણ નશીં આે, ફરાથી ફચલા ભાટનેા વુંસ્ઔાય નશીં આે. 
આણી ટીન–એજ દીઔયી ફદભાળ છઔયાની ટરૅભાું પવાઈને બ્રેઔભેઈર થઈ યશી છ,ે 
આત્ભશત્મા તયપ લી યશી છ.ે આણા વ  ત્ર ડરગ્વના યલાડ ેચઢલા ભાુંડ્યા છ,ે જ ખાય યભે 
છ,ે દારુ ીએ છ,ે ફજારુ ષ્ડીને પેયલે છ ેઅને ભાફાને ઠુંડા ઔરેજ ેઉઠાું બણાલે છ.ે  

 
ઔઈ ળૈક્ષણીઔ વુંસ્થા આણા લશારાું વન્તાનને આધ નીઔ મ ખના આ 

અબીળાથી યક્ષણ આતી નથી. એભને ભાત્ર આણા ૈવા ર ુંટલાભાું યવ છ .ે ફાઔને 
ફચાલલા ભાટ ેઆ વુંસ્ઔાય આલાની વાથે એભને ળી નીવફત? આટર ું છ ું શમ તેભ 

આણે ાછા ઈન્ટયનૅળનર સ્ઔ લ્વના યલાડ ેચડ્યા ! જભેને ખ જયાતી વયક ું રકતા–લાુંચતા 
નથી આલડત ું, એભનાું વન્તાન અુંગ્રેજી ભાધ્મભની ળાાભાું તાન ું ફાણ લેડપી યહ્ાું 

છ.ે 
 
ધનીઔ ભાણવ અને ઉંચા દ ળબાલતા ભશાન બાલ રુીમા ઔભાલા ભાટ ેઅને 

તઔરાદી પ્રતીષ્ઠા ાભલા ભાટ ેએટર ું ત દડ ેછ ે ઔે તાની ત્નીને અને ફાઔને આલા 

ભાટ ેએભની ાવે એઔ ભીનીટ ણ ફચતી નથી. ફાય વામન્વની યીક્ષાભાું નાાવ થમેરા 
એઔ તરુણે  ણુ આક્રળ વાથે તાના ળીક્ષણળાષ્ડી ખણાતા ીતાને આ રકનાયની 

શાજયીભાું  છ્ ું શત ું; ‘પ્ા, તભે આકી દ નીમાને વ ધાયલા ભાટ ે ક ફ દડ્યા, યકડ્યા–

બટક્મા, ઉંધાચત્તા કેર ાડ્યા; યન્ત  ભાયે ભાટ ે ળ ું ઔમ ુ? ભને ઔેટર વભમ આપ્મ? 
જીન્દખીની ળતયુંજન આ કેર શ ું  શાયી ન ફેવ ું તે ભાટ ેભને ઔેટરી તારીભ આી, ઔેટરી શ ુંપ 
આી, ઔેટર ું ભાખુદળુન આપ્મ ું?'  

 
વ જ્ઞ લાચઔ, આલતીઔારે આ જ પ્રશ્ન આણા તયપ ન પુંખામ એટરી ઔાજી 

રઈએ તમે ફવ! 
●●● 
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ભેગધન  
 

રેકન ક ફ કતયનાઔ વ્મલવામ છ.ે ળશાદતની તૈમાયી શમ ત જ રેકઔ અને 
ઔરાઔાય ફનલ ું જોઈએ. શ ું રઔની બાાભાું જ રઔની લાત ઔરુું  છ ું; ભાટ ે જ રઔ ભને 
આટર ફધ લાુંચે છ.ે... અને એઔ વાુંજ ે શ ું  ચાલ્મ જઈળ ધ ભાડ શેયીને.... પક્ત 
ફાલ્ઔનીના તડઔાભાું ભાય વલ્પમ યીઔ ભીજાજ તયત શળે. 

–ચન્દ્રઔાન્ત ફક્ષી 

 

 
♦ 

અનુક્રમણીકા 
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E 

(પુસ્તીકાનુું અન્તીમ પૃષ્ઠ) 
 

વ મુ યજ આણને 

જીલન નાભની ટાર શોંચાડ ેછ.ે 

લુત અવુંખ્મ નદી દ્વાયા 
ભાતૃત્લ શોંચાડ ેછ ેઅને 

 ષ્ વ ખન્ધ શોંચાડ ેછ.ે 

ાુંદડ ેાુંદડ ે
યભેશ્વયના શસ્તાક્ષયભાું રકામેરી 

ટાર ભાણવને શોંચતી જ યશે છ.ે 

બખલાનની ટાર લાુંચલાની પ યવદ 
આણી ાવે છ ેકયી ? 

–ગણુવતં શાહ 
(વોજન્મ : બખલાનની ટાર) 

 
 

 


