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II  

‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’ 

‘SambandhMimaansaa’ 
By : Dr. Shashikant Shah 

 

●રેકઔ–પ્રઔાળઔ● 

ડૉ. ળળીકાન્ત ળાશ 
35, આલીષ્ઔાય ય શાઉવ, તાડલાડી, યાાંદેય યડ, વુયત – 395 009 

વમ્ઔા : 0261 – 277 6011 ભફાઈર : 98252 33110 

 
©  કુભુદ ળાશ 

 
 
 

●આલૃત્તી શેરી● 

પ્રત : 2250, ભાર્ા, 2017  

 
 

♦ભુદ્રઔ♦ 
પ્રગ્રેવીલ પ્રીન્ટીંખ પ્રેવ 

ળીલયાભ ડાઈંખની ખરી, કટદયા ઈન્ડસ્ટટરીમર એસ્ટટટે, કટદયા,  

વુયત – 395002 પન : 0261 – 263 1700 
અનુક્રમણીકા 
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III 

(A page for eBook) 

eBook : ‘SambandhMimaansaa’ By Dr. Shashikant Shah 

© Kumud Shah  

●રેકઔ–પ્રઔાળઔ● 

ડૉ. ળળીકાન્ત ળાશ 
35, આલીષ્ઔાય ય શાઉવ, તાડલાડી, યાાંદેય યડ, વુયત – 395 009 

વમ્ઔા : 0261-277 6011 ભફાઈર : 98252 33110 

ભુલ્મ : લાર્ઔભીત્રના વમ્ફન્ધ પુરે–પારે... 

●ઈ.ફુઔ પ્રઔાળઔ● 

ભણી ભારુ, 
405, વયખભ એાટાભેન્ટ, ઔૃી મુનીલવીટી વાભે, નલવાયી.  
સ્ટટ : એરુ એ. વી. – 396450 વેરપન : 9537 88 00 66  
ઈ.ભેઈર : govindmaru@gmail.com 

♦ આ ઈ.ફુઔનુાં વમ્ુણા વોજન્મ♦  એક ળુબેચ્છક તયપથી... 

●પ્રુપલાર્ન વોજન્મ● 
ઉત્તભ ખજ્જય 
ખુરુનખય, લયાછા યડ, વયુત- 395 006  

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

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

અનુક્રમણીકા 

mailto:govindmaru@gmail.com
mailto:uttamgajjar@gmail.com
mailto:govindmaru@gmail.com
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IV 

●વૌજન્મ● 

સ્ટલ. બાયતીફશેન લીજમબાઈ ળાશ  
(ભુમ્ફઈ)ના ુણ્મ સ્ટભયણાથે... 250 ઔૉી 

 

●●● 
 

ઔભુફશેન નાથબુાઈ દેવાઈ ર્યેીટફેર ટરસ્ટટ  
ભુ : ઔયભરા તા : રાડ જી : વુયતના  

વોજન્મથી... 500 ઔૉી 
 
 

●●● 
 

ડૉ. જીતુબાઈ વી. ળાશ  
લડાલરીલાા યીલાય તયપથી વપે્રભ... 250 ઔૉી 

 
 

●●● 
 
 

એઔ ળબુેચ્છઔ તયપથી... 500 ઔૉી 

●●● 
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શ્રી. ખણતબાઈ લી. વરાંઔી 
 અકાંડાનન્દ લીદ્યાબલન, લેડયડ, વુયત  

તયપથી વપે્રભ... 250 ઔૉી 

 
●●● 

 
પ્રણલ–બાયતી ચ્ર્ીખય બ્રીઔ ર્ેયીટફેર ટરસ્ટટ, વુયત 

શસ્તક : ટ્ર્રસ્ટટી શ્રી. ઔીયીટબાઈ લવાંતરાર ચ્ર્ીખય અને જમશ્રીફશેન 
ઔીયીટબાઈ ચ્ર્ીખય તયપથી  

વપે્રભ... 250 ઔૉી 

 
●●● 

વીનીમય વીટીઝન ક્રફ (ખયાટ),  
ખયાટ–શનુભાન યડ, યાાંદેય યડ, વુયત – 395 009 

તયપથી જન્ભદીન નીભીતે્ત વપ્રેભ... 250 ઔૉી 
ભફાઈર : 94271 69596 

 
●●● 

 
 

અનુક્રમણીકા 
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V 

●અપણ● 

 

 

 

પ્રીમાંકા 
દોશીત્રી 

 યાશુર 
દોશીત્ર 

તથા 
 

 
વાક્ષી 
ોત્રી 

જભેના આખભન છી 
વમ્ફન્ધન અથા લધ ુસ્ટષ્ટ થમ 

અનુક્રમણીકા 
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VI 

અનુક્રભણીઔા 

‘રેકનુાં ળીાઔ’ ઔૉરભભાાં આની વાંદખીના રેક ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ, તે રેકનુાં 

ાનુાં કુરળે. એ જ પ્રભાણે દયેઔ રેકભાાં જ ે તે ‘રેકના ળીાઔ’ નીર્ેના ફોક્વ આઈટભની 

નીર્ે જભણી ફાજુએ રકલાભાાં આલેર ‘અનુક્રભણીઔા’ ળબ્દ ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ આ 
અનુક્રભણીઔા કુરળે. આ વુલીધાન રાબ રેલા લાર્ઔને લીનન્તી છ.ે 

 

ક્રભ રેખનુાં ળીપક ાનક્રભાાંક 

I ભુકૃષ્ઠ 01 

II ‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’ ુસ્ટતઔની ભાશીતી 02 

III ‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’ ઈ.ફુઔની ભાશીતી 03 

IV વોજન્મ 04 

V અાણ 06 

VI અનુક્રભણીઔા 07 

VII ‘ઈ.ફુઔ’ને આલઔાય અને આબાય.. 09 

VIII દીરની લાત 11 

IX શ્રી. વુનીર ળાશની ખઝર 12 

X શ્રી. જ્મજ ા ફનાાડા ળની ઉક્તી 13 

XI અભાયાાં પ્રઔાળન 14 

01 તુટેરા વમ્ફન્ધ ાછ યડલાની જરુય નથી... 17 

02 નલા ફન્ધામેરા વમ્ફન્ધને અજભામળ ય યાક ... 23 

03 આલે તેને આલલા દઉં , જામ તેને નશીં યઔુાં ; આણ અશીંન 

વમ્ફન્ધ , એ ત નીન્દ શેરાનુાં ઝઔુાં 

29 

04 વમ્ફન્ધની વાંખ્મા ભમાાદીત ઔઈ યીતે યાકી ળઔામ? 34 

05 તુટરેા વમ્ફન્ધનુાં ખોયલ જાલલા ભોન ાીએ 39 
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06 વમ્ફન્ધ તુટ્યા છી વાંસ્ટઔાય પ્રખટ થામ છ ે 44 

07 ભેં લીતેરુાં રખ્મુાં છ ેલીણેરુાં નથી રખ્મુાં 49 

08 વડરેા વમ્ફન્ધ તુટ ેએ ભાંખરભમ ગટના ખણામ 54 

09 વમ્ફન્ધ ફાાંધતી લકતે ઔઈ ઔાજી યાકળ? 59 

10 વમ્ફન્ધ છ ેત જીલન છ ે 64 

A શ્રી. લીક્રભ દરારની યર્ના 71 

B ફે યર્ના –અજ્ઞાત  72 

C ડૉ. ખુણલાંત ળાશની ઉક્તી  73 

D અન્તીભ ૃષ્ઠ  74 

 
અનુક્રમણીકા 
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VII 

‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’ની ‘ઈ.ફુઔ’ન ે
આલઔાય અને આબાય.. 

 આદયણીમ લડીરભીત્ર શ્રી. ઉત્તભ ખજ્જયના ભાખાદળાન 
શેઠ શ્રી. ખલીન્દ ભારુએ ભાયી ુસ્ટતીઔા ‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’ન ે
‘ઈ.ફુક’ભાાં રુાન્તયીત ઔયી છ,ે જ ે કુફ આનન્દના વભાર્ાય છ.ે 
‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’ને લીદેળસ્ટથીત લાર્ઔભીત્ર વધુી શોંર્ાડલાનુાં 
કર્ાા અને ભુશ્ઔેર છ.ે યન્તુ આ ઈ.ફુઔ ત આાંખીના ટયેલ ે
દેળ–લીદેળભાાં શોંર્લાની! ફન્ને યૅળનારીસ્ટટ ભીત્ર ઉત્તભ 
લીર્ાયન ે લીશ્વબયભાાં પેરાલલાના વેલામજ્ઞભાાં ગણાાં લોથી પ્રલૃત્ત 
છ.ે તભેાાંમે ઉત્તભબાઈ ત બ્માાંવી લાની જપૈ લમે ણ આ ઉદ્યભન ે
ટઔાલી યાકી, ‘વન્ડ ઈ.ભશેપીર’ના ભાધ્મભથી ઉત્તભ વાશીત્મ 
વલાત્ર પેરાલી યહ્યા છ.ે વુલીર્ાયની વુખાંધ વભાજભાાં પ્રવયે એટરે 
વભાજની ખુણલત્તાભાાં નોંધાત્ર વુધાય થામ છ.ે આ ફન્ન ેભીત્રના 
વેલાઔામાની આ અવય ભાી નથી ળઔાતી; અનબુલી ળઔામ છ.ે 

‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’ની ઈ.ફુક આાંતયયાષ્ટ રીમ સ્ટતયે ભાનલ–
ભાનલ લચ્ર્નેા વમ્ફન્ધ વુદૃઢ ફનાલલાભાાં વશામઔ નીલડળે એલી 
શ્રદ્ધા છ.ે લીળેત: આ ઈ.ફુઔ નલી ેઢીનાાં તયલયીમાાં મુલાન–
મુલતી વધુી શોંર્ે એલી ભાયી ખ્લાશીળ છ.ે ઔશેલાતા પ્રેભના 
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નાભ ે થતી આત્ભશત્મા અટઔાલલાભાાં ઔે છી ઔયલાભાાં આ 
ઈ.ફુઔ અલશ્મ તાનુાં પ્રદાન નોંધાલળે. ‘વમ્ફન્ધ’ન અથા 
પ્રેભીજનન ે વભજામ ત ઈ.ફુઔના નીભાાણ ાછ ‘ખજ્જય–ભારુ’ 
ફેરડીએ ઉઠાલેર શ્રભ વાથાઔ! શુાં નુ: આદયણીમ              
શ્રી. ઉત્તભબાઈને અન ે શ્રી. ખલીન્દબાઈન ેઆ ભાંખરઔામા વમ્ન્ન 
ઔયલા ભાટ ેધન્મલાદ ાઠલુાં છુાં. 

...ળળીકાન્ત ળાશ... 
35, આલીષ્ઔાય ય શાઉવ, તાડલાડી, 

યાાંદેય યડ, વુયત – 395 009 

પન : 0261-277 6011 ભફાઈર : 98252 33110 

 
(ડાફેથી રેકઔશ્રી ડૉ. ળળીઔાાંતબાઈ, વો. ઔુભુદફશેન,    

ોત્રી વાક્ષી, ુત્રલધુ નીધીફશેન અને ુત્ર વભીય ળાશ) 

અનુક્રમણીકા 
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VIII 

દીરની લાતો 

‘ખુજયાતભીત્ર’ની ‘ભાણવ નાભે ક્ષીતીજ’ ઔૉરભભાાં વમ્ફન્ધ 

અાંખેના રેક પ્રવીદ્ધ થતા ખમા તેભ તેભ લાર્ઔ તયપથી લીનન્તી 

આલલા ભાાંડી : ‘અભને આ ફધા રેકની ુસ્ટતીઔા ભે એલુાં ઔયજો.’ 

પ્રીમ લાર્ઔની ભાખણીને ઔઈ યીતે ઈન્ઔાયી ળઔામ? આ વો લાર્ઔને 

‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’ વભીત ઔયતાાં આનન્દની રાખણી અનુબલુાં છુાં. 

‘ખુજયાતભીત્ર’ની ભાયી ફને્ન ઔૉરભને અનશદ પે્રભ અને 

આલઔાય આનાયા પ્રીમ લાચકભીત્રોન હૃદમુલાઔ આબાય ભાનુાં છુાં.  

‘ખુજયાતભીત્રે’ ભાયાભાાં લીશ્વાવ ભુઔીને, ભને ઔૉરભ રકલાની 

તઔ આી, તે ભાટ ે આદયણીમ શ્રી. બયતબાઈ યેળભલાાન, 

ઔેતઔીફશેન યેળભલાાન અને ‘ખુજયાતભીત્ર’ યીલાયન બાલુલાઔ 

ઋણસ્ટલીઔાય ઔરુાં  છુાં. 

આ ુસ્ટતીઔાને ુયસ્ટઔૃત ઔયનાય વો ઉદાય દીર ભીત્રન 

હૃદમુલાઔ આબાય ભાનુાં છુાં. 

– ળળીઔાાંત ળાશ 

અનુક્રમણીકા 
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IX 

એટરે ત ફશુ લધાયે મળ શજી ામ્મ નથી, 

ક્માાંમ પેરાઈ જલાન ળક ભેં યાખ્મ નથી. 

 

તુાં બરે ઉડ,ે ઉડી રે; આબને તારુાં  ખણી, 

શુાં  અશીં થબુાં છુાં, ભાય એ લકત આવ્મ નથી. 

 

આળ એલી યાક નશીં ઔે, ડા ય પુર ઉખે, 

તેં ઔદી તાયા હૃદમભાાં છાાંમડ ાળ્ય નથી. 

 
દસ્ટત! શુાં નાયાજખી એની શલે વભજી ખમ, 

જ ેફતાવ્મ ભાખા એણે, એ તયપ ર્ાલ્મ નથી. 

 

યજ વાાંજ ેશુાં  જ ભાય થાઉં ભશેતાજી વતત, 

ભેં શીવાફ યાકનાય ક્માાંમ ણ યાખ્મ નથી! 

...વુનીર ળાશ... 
.વુયત. 

sunilshah101@gmail.com 
અનુક્રમણીકા 

  

mailto:sunilshah101@gmail.com
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X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
અનકુ્રમણીકા 

 
 
 

ભશાન ભાણવન ે
એભની ભશાનતા ફદર 

ળી યીતે વજા ઔયલી તનેી  
ખતાખભ ન શલાન ેઔાયણે  
લીધાતા એભને ર્ેરા 
આીને વજા ઔયે છ.ે 

...જ્મજ ા ફનાાડા ળ... 
: વૌજન્મ :  

‘એક્રતાના ઍલયેસ્ટટ ય’ 
રેકઔ : ખુણલાંત ળાશ 
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XI  

અભાયાાં પ્રઔાળન 

નલી દૃષ્ટી, નલા લીર્ાય, નલુાં ર્ીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાર્ઔ 
ફીયાદય ભાટ ે ‘ભણી ભારુ પ્રઔાળને’ ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔયલાનુાં ઔામા ઉાડી 
રીધુાં છ.ે અભારુાં  પ્રત્મેઔ પ્રઔાળન ભાત્ર વદ્ લીર્ાયના પ્રવાય ભાટ ે લાર્ઔન ે
ની:ળુલ્ઔ ભે છ.ે અભે જુન, 2017 વુધીભાાં આ વાથે ર્ોદ ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન 
ઔમુું છ ે: 

1 1. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા પ્રા. યભણ ાઠઔ 
(લાર્સ્ટતી)ના 25 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 01   (ાનાાં 
: 113; ભુલ્મ : ભપત) 

2 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંર્ારના 25 

રેકની ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 02   (ાનાાં : 108; ભુલ્મ : 

ભપત) 

3 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. ભુયજી ખડાના 25 

રેકની ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 03 (ાનાાં : 127; ભુલ્મ : ભપત) 

4 પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાર્સ્ટતી)ના ર્ીન્તનાત્ભઔ 37 રેકની (ઈ.ફુઔ) 

– ‘લીલેઔ–લલ્લબ’ (ાનાાં : 190; ભુલ્મ : ભપત) 

5 પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાર્સ્ટતી)ના 18 લીમ ય રકેરા 

ર્ીન્તનાત્ભઔ રેકભાાંથી 206 યૅળનર ભુદ્દા તાયલી ઔાઢીને 
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‘લીલેઔલીજમ’ ગ્રાંથ તૈમાય ઔમો છ.ે આ ગ્રાંથની (ઈ.ફુઔ) – 

‘લીલેઔલીજમ’ (ાનાાં : 131; ભુલ્મ : ભપત) 

6 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘આનન્દની કજ’       

( ાનાાં : 53; ભુલ્મ : ભપત) 

7 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘ટીન–એજ’ભાાં 

ફમફે્રન્ડથી વાલધાન’ (ાનાાં : 51; ભુલ્મ : ભપત) 

8 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભઔુામેરા શ્રી. યશીત ળાશ ના 25 

રેકની ઈ.ફુઔ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 04 ‘અધ્માત્ભના 

આટાાટા’ (ાનાાં : 111; ભુલ્મ : ભપત) 

9 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘આનન્દનુાં આઔાળ’ 

(ાનાાં : 116; ભુલ્મ : ભપત) 

10 પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાર્સ્ટતી)ની આત્ભઔથાની (ઈ.ફુઔ) – 

‘આત્ભઝયભય’ (ાનાાં : 257; ભુલ્મ : ભપત) 

11 આમાવભાજી અને રેકઔ શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાની ઈ.ફુઔ ‘દુ:ક 

નીલાયણના ભ્રાભઔ ઉામ’ (ાનાાં : 26;  ભુલ્મ : ભપત) 

12 યૅળનારીસ્ટટ અને રેકઔ શ્રી. એન.લી. ર્ાલડાની ઈ.ફુઔ ‘ર્ાલાાઔ 

દળાન’ (ાનાાં : 96; ભુલ્મ : ભપત) 
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13 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંર્ારના 20 

રેકની ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 05 ‘વત્મવન્દુઔ’ (ાનાાં 

: 110; ભુલ્મ : ભપત) 

14 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’        

(ાનાાં : 83; ભુલ્મ : ભપત) 

આ ફધી જ ‘ઈ.ફુક્વ’ ભાયા ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ 

https://govindmaru.wordpress.com/e-books/, ‘અક્ષયનાદ’ લેફવાઈટ 
http://aksharnaad.com/downloads , ‘રેક્ક્વકોન’ લેફવાઈટ 

http://www.gujaratilexicon.com/ebooks/ તેભ જ ‘ઈવુ’ લેફવાઈટ 
https://issuu.com/ ય ભુઔલાભાાં આલી છ.ે વો લાર્ઔ ફાંધુને ત્માાંથી તે 
‘ઈ.ફુક્વ’ ની:ળુલ્ક ડાઉનરડ ઔયલા લીનાંતી છ.ે  

ભણી ભારુ 
●‘ઈ.ફુઔ’ પ્રઔાળઔ● 

405, વયખભ એાટાભેન્ટ,  

ઔૃી મુનીલવીટી વાભે, નલવાયી. 

સ્ટટ : એરુ એ. વી. – 396 450  

વેરપન : 95 37 88 00 66 

ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 

અનુક્રમણીકા 

https://govindmaru.wordpress.com/e-books/
http://aksharnaad.com/downloads
http://www.gujaratilexicon.com/ebooks/
https://issuu.com/
mailto:govindmaru@yahoo.co.in
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01 

તુટરેા વમ્ફન્ધ ાછ યડલાની જરુય નથી... 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

ખણીવ લાની ઉમ્ભયના તરુણને, ર્ાય લાના પે્રભ વમ્ફન્ધ છી, 
એઔ અઢાય લાની મુલતીએ, લધુ ધનલાન છઔય ભળ્ય, એટરે ભધદયીમે 

ત્મજી દીધ. તરુણ ‘દેલદાવ’ની બુભીઔાભાાં આલી ખમ ! અભ્માવભાાંથી ર્ીત્ત 
શટી ખમુાં. ઉદાવ અને ખભખીન યશેલા ભાાંડ્ય. તરુણની વાથે આલેરી ભમ્ભીએ 

‘વ્મક્તીત્લ લીઔાવ’ના ઔવાભાાં ‘વમ્ફન્ધનુાં 
વોન્દમા’ લીમ ય ર્ર્ાા ર્ારી યશી શતી. આધુનીઔ મુખભાાં 
વમ્ફન્ધનાાં કે્ષત્રે પ્રત્મેઔ ભાણવ, એઔ લીળીષ્ટ અનુબલભાાંથી 

વાય થામ છ,ે જભેાાં વમ્ફન્ધનુાં તુટલુાં ઔે બુરાઈ જલુાં અન ે
નલા વમ્ફન્ધનુાં યર્ાલુાં વભાલીષ્ટ છ.ે ઑડીટૉયીમભભાાં 
ફેઠરેા એાંવી પ્રળીક્ષણાથીને એઔ પ્રશ્ન ુછલાભાાં આવ્મ; 
‘છલે્લાાં દવ લાભાાં એઔ ણ વમ્ફન્ધ તુટ્ય ન શમ, એલુાં 
ઔઈ છ ે આ વબાખૃશભાાં?’ પ્રશ્ન ુછામા છી થડી ક્ષણ 
વન્નાટ છલાઈ ખમ. ત્રીવેઔ લાની એઔ મુલતીએ શાથ 

ઉંર્ ઔમો; ‘વય, છલે્લાાં દવ લાભાાં અભાય એઔ ણ 
વમ્ફન્ધ તુટ્ય નથી!’ ભનખભતાાં ાત્ર વાથેન વમ્ફન્ધ તુટી 
જલાથી આત્ભશત્મા ઔયલા ઈચ્છતા મુલઔ–મુલતીને 
વમ્ફન્ધનુાં ળાષ્ડ ળીકલાની જરુય છ.ે’ 
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ઔહ્યુાં; ‘અભાય એઔન એઔ દીઔય છ.ે કલામેર કલામેર યશે છ.ે ડીપે્રળનભાાં 
આલી ખમ છ.ે આત્ભશત્માની ઔળીળ ઔયી ર્ુક્મ છ.ે એન ે ઔઈ ણ યીતે 
ફર્ાલી ર.’ પે્રભબાંખને ઔાયણ ે ‘ટીન–એજ’ભાાંથી વાય થઈ યશેરાાં તરુણ–

તરુણી આત્ભશત્મા તયપ લે એલા ઔીસ્ટવાની વાંખ્મા લધતી જામ છ.ે 
ઔાઉન્વેરીંખ ભાટ ે આલેરા નીદો, નાદાન, ભાવુભ છઔયા– છઔયીને 
ભીને હૃદમ ઔમ્ી ઉઠ ે છ.ે વાથે આલેરી ભમ્ભીન એઔ જ આતાનાદ 
શમછ ે : ‘વય, એને ફર્ાલી ર. એની અત્મન્ત તેજસ્ટલી ઔાયઔીદી બમભાાં 
આલી ડી છ.ે છઔયીએ એની જીન્દખી ફયફાદ ઔયી નાાંકી!’ જ્માયે છઔયી 
પે્રભબાંખન અનુબલ ઔયે ત્માયે ભાતા–ીતાન આય શમ છ ે : ‘છઔયાએ 

અભાયી દીઔયીને પવાલી, પેયલીને છડી દીધી, એની જીન્દખી ફયફાદ થઈ 
ખઈ!’  

દવભાાંથી ત્રણેઔ ઔીસ્ટવાભાાં પે્રભયખ થડા સ્ટટજેભાાં શોંર્ી ખમ 
શઈ, દદીને ફર્ાલલાનુાં ભુશ્ઔેર ફની જામ છ,ે ‘અભ ે જ્માયથી દીઔયીન ે
ભફાઈર પન અાવ્મ ત્માયથી અભાયા ઉજાખયા લધી ખમા’, ભમ્ભી ઉલાર્.  

‘દીઔયીએ ભફાઈર ધાયણ ઔમાાને ઔેટરાાં લા થમાાં?’ આણ પ્રશ્ન.  

‘જફ લ નાઈન્થ ભેં થી તફ દીરામા થા, ર્ાય વાર શ ખમે.’  

‘ર્ોદ ન્દય લાની દીઔયીને ભફાઈર પન અાવ્મ, ત્માયે 
ભફાઈરન ઉમખ ઔયલા અાંખેના વાંસ્ટઔાય આેરા?’ આણ પ્રશ્ન.  

‘લ ક્મા શતા શૈ? શભેં ઔુછ તા નશીં. શભાયા ડોવી આઔી ફુઔ 
‘ટીન–એજભાાં ફૉમફે્રન્ડથી વાલધાન’ દે ઔય ખમા... રેઔીન શભાયી રડઔી 
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ઈન્ટયનેળનર સ્ટઔુરભેં ઢતી શૈ... ઉવે ખુજયાતી ઢના નશીં આતા. શભાયે 
નેફયને શી શભેં આઔે ાવ ઔાઉન્વેરીંખ ઔે રીમે બેજા શૈ!’ 

 ન્દય–વત્તયની ઉમ્ભયનાાં ુત્ર–ુત્રી પે્રભના નાભે ઔઈ એઔ 

લીજાતીમ ાત્ર વાથે ળયીય વમ્ફન્ધ ફાાંધી ફેવે, ત્માય છી યીલાયભાાં 
બમાનઔ આાંધી–તપાન ળરુ થામ છ.ે ટીન–એજ દીઔયા–દીઔયીની 
વરાભતી અાંખે અનેઔ યીલાયની ઉંગ ઉડી ખઈ છ.ે યીસ્ટથીતી શદની ફશાય 
નીઔી ર્ુઔી છ,ે દીઔયા ઔે દીઔયી ય ઔઈ નીમન્ત્રણ યહ્યુાં નથી. ‘તે અભારુાં  
ઔહ્યુાં ભાનતા જ નથી’ એલી પયીમાદ વાથે ભાતા–ીતા ભાથુાં ઔુટ ેછ.ે આ ફધી 
તઔરીપનુાં ભુ ક્માાં છ?ે આણે યીલાયભાાં ટીન–એજ વન્તાનને ‘વમ્ફન્ધનુાં 

ળાષ્ડ’ બણાલતા જ નથી તેનુાં આ યીણાભ છ.ે વમ્ફન્ધળાષ્ડ ઉય આ ફધી 
લાત રકલાન લીર્ાય ઔેભ આવ્મ? એ લીર્ાયના ઉદ્બલ ાછ ફે પ્રવાંખ 
નીભીત્ત ફન્મા છ ે:  

તાની વત્તય લાની દીઔયીને રખબખ ખુભાલી ર્ુઔેરી ભમ્ભીએ 
ભાય એઔ પ્રશ્ન ફીજી લાય વાાંબલાની ઈચ્છા યાકી અને ઔહ્યુાં : ‘શભ 

ખુજયાતી નશીં જાનતે...’ ‘આને રડઔીઔ ‘વમ્ફન્ધ ઔા ળાષ્ડ’ ઔબી ઢામા 
શે? અખય આને મે ળાષ્ડ ઢામા શતા ત લ આલાયા, ફદર્રન રડઔોંવે 
ફર્ઔય યશ ળઔતી થી.’ યાજસ્ટથાનની એ ળીક્ષીત અને વાંસ્ટઔાયી ભમ્ભીએ ઔહ્યુાં, 
‘શભાયી રડઔી ત પાંવ ર્ુઔી, રેઔીન આ મશ ળાષ્ડ ઢાના પ્રાયમ્બ ઔયેં ... 
ઔઈ રડઔે–રડઔીમાાં ફર્ ામેંખે...’ એભણ ેવાથે વાથ ેફીજી લાત ઉભેયી, ઓય 
‘ટીન–એજભાાં ફમ ફે્રન્ડથી વાલધાન’ મશ ફુઔ ઔા શીન્દી મા અાંગ્રેજીભેં 

અનુલાદ ઔયા ઔે ઉવે પ્રઔાળીત ઔયેં !’ 
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 ફીજો પ્રવાંખ ત કુફ ભજાન છ.ે ભશેળબાઈ નાભના એઔ લાર્ઔ 
ભલા આવ્મા. ર્ાીવેઔની ઉમ્ભય શળે. તે ફે વન્તાનના ીતા છ.ે 
‘ળાણણનાાં ભતી’નાભની ભાયી ુસ્ટતીઔા એભના શાથભાાં શતી. તે થડા 

નાયાજ ણ શતા. ભાયી એ ફુઔ ભાયા શાથભાાં ભુઔીને ફલ્મા; ‘ેજ નમ્ફય 
ફાવઠ ય ળુાં છાપમુાં છ,ે જયા લાાંર્ ત...’ શુાં  લાતન ભભા ાભી ખમ; ઔાયણ 
ઔે પે્રયણાત્ભઔ વુલીર્ાયથી છરઔાતી એ ફુઔભાાં ેજ નમ્ફય 62 ‘વનાની 
થાીભાાં રઢાની ભેક’ જલુેાં છ ેએલુાં આ ુલે ડઝનઔે લાર્ઔએ ભન ેઔહ્યુાં શતુાં. 
એ ૃષ્ઠ ય રખ્મુાં છ;ે  

રખતા થા ઉનવે ફીછડેંખે, 
ત ભય જાએાંખે; 

ઔભાર ઔા લશભ થા! 
ઔભફખ્ત ફુકાય તઔ નશીં આમા! 

 ભાયે એ વોને વભજાલલુાં ડુ્યાં : ‘તાન ફૉમફે્રન્ડ ઔે તાની 
ખરાફ્રેન્ડ વાતભા–આઠભા ળીઔાયની ળધભાાં, ફેલપાઈ આર્યીને પે્રભ વમ્ફન્ધ 

તડી નાાંકે; ત્માયે લીયશની આખભાાં તડતા જીલ ‘આત્ભશત્મા’ન લીર્ાય 
ઔયલા ભાાંડ ેછ.ે એભને રાખે છ ેઔે શલે... પ્રીમ ાત્ર લખય જીન્દખી જીલીને ળુાં 
ઔયલાનુાં? આત્ભશત્મા ઔયીને જીન્દખીન અન્ત રાલલા ઈચ્છતા ભાવુભ ‘ટીન–
એજ’ દીઔયા–દીઔયીને જીન્દખી જીલલાની પે્રયણા આલા આ વુલીર્ાય 
ટાાંઔલાભાાં આવ્મ છ.ે આત્ભશત્માના નીધાાય વાથે આલતા છતેયામેરા, 

દુબામેરા આત્ભાને શુાં  ઔશુાં  છુાં : ‘છ–આઠ ભશીના થબી જા, ભયલાની 
આટરી ફધી ઉતાલ ળા ભાટ?ે ‘એના લખય શુાં  જીલી નશીં ળઔુાં’. એ ભાન્મતા 
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અને એ બમ વદન્તય ખરત છ.ે ભયલાની લાત ત દુયની છ,ે તભન ેવાદ તાલ 
વુધ્ધાાં નશીં આલે... આનન્દથી જીવ્મે યાક!’ 

 જભેણે દુનીમા જોઈ નથી એલા લીવની નીર્ેની ઉમ્ભયનાાં વન્તાન 

વમ્ફન્ધનાાં વભીઔયણ વભજી ન ળઔે અને ઉઔેરી ન ળઔે એ ત જાણે 
વભજ્મા; યન્તુ વાઠની લમ લટાલી ર્ુઔેરા લયીષ્ઠ નાખયીઔ ણ વમ્ફન્ધનાાં 
જ ાંખરભાાં બુરા ડીને ભનની ળાન્તી ખુભાલતા નજયે ડ ેછ.ે વમ્ફન્ધ તુટ,ે 
નલા ફન્ધામ, તુટ,ે નલા ફન્ધામ એ લીર્ક્ર પયતુાં યશે છ.ે એભાાંથી ગણા 
ફશાય નીઔલા ઈચ્છતા શમ છ;ે એભને યસ્ટત જડત નથી. વમ્ફન્ધ 
વમ્ફન્ધી વાંળધન એલુાં વુર્લે છ ેઔે જીલનના ુલાાધાભાાં ભાણવને વોથી લધુ 

જલતી વભસ્ટમા વમ્ફન્ધને ટઔાલી યાકલા અાંખેની શમ છ.ે તઔરાદી 
વમ્ફન્ધને વાર્લલાની ર્ીન્તાભાાં મુલાન ભીત્રએ યાતની નીન્દ અને ળયીય 
તથા ભનનુાં સ્ટલાસ્ટ્મ ખુભાવ્માનાાં અનેઔ ઉદાશયણ આણી નજય વાભે છ.ે 

 વમ્ફન્ધને ઔાયણ ેવજાાતી કુલાયી અયીઔલતાની નીળાની છ.ે જો 
ભાણવની ાવે વાર્ી ઔેલણી શમ ત એ તુટતા અને યર્ાતા વમ્ફન્ધને 

શલાળથી રઈ ળઔે અને શતાળા–નીયાળાથી ફર્ી ળઔે. વમ્ફન્ધને ઔાયણ ે
ઉબી થતી ઉાધીથી ફર્લાન એઔ જ ભાખા છ;ે વમ્ફન્ધ ફાાંધતી લકતે 
ઔાજી યાકલાભાાં આલે. ભાત–ૃવમ્ભેરનભાાં એઔ ળીક્ષીત ભશીરાએ ખોયલથી 
ઔહ્યુાં શતુાં : ‘ભેં ભાયી ન્દય લાની દીઔયીને લાયાંલાય એઔ લાત વભજાલી છ ે: 
ફેટા, આણે ળાઔબાજી કયીદતી લકતે જટેરી ઔાજી યાકીએ છીએ, 
એટરી ઔાજી ત વમ્ફન્ધ ફાાંધતી લકતે યાકલી જોઈએ ને? વમ્ફન્ધને ઉંર્ી 

ઔીમ્ભત ર્ુઔલીને કયીદલ ડત નથી, એ ભપતભાાં ભી જામ છ ેએન અથા 
એલ ત નથી ઔે બલીષ્મભાાં આણને બ્રેઔભેર ઔયે એલા ળેતાન છઔયા વાથ ે
ણ વમ્ફન્ધ ફાાંધી ફેવીએ.’ દીઔયા–દીઔયીને વમ્ફન્ધનુાં ળાષ્ડ 
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ળીકલનાયાાં ભાતા–ીતાની વાંખ્મા ઔેટરી? વમ્ફન્ધનુાં ળાષ્ડ વભજાલતી 
આ ફધી લાત વન્તાન વુધી શોંર્ે એટરી તઔરીપ રેલા લડીરને લીનન્તી 
છ.ે 

●●● 
 

ભેઘધનુ 

મુરખ માણસનાાં લક્ષણો 

– અયવીઔ ભાણવ ાવે તાના ખુણ જાશેય ઔયલા 

– ક્રધથી આગાત ઔયલા તૈમાય થામ 

– લખય ઔાયણે આભતભે બટઔત યશે 

– લેશ્માના ુરુભીત્ર વાથે ઝગડ ઔયે 

– શીતનાાં લર્ન ઔશેનાય વાથે લેય ફાાંધે 

– ફરતાાં ફરતાાં કુફ શસ્ટમા ઔયે. 

♦♦♦♦♦ 
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02 

નલા ફન્ધામેરા વમ્ફન્ધને અજભામળ ય યાક... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 

યસ્ટતે જતાાં આલતાાં જ ે ઔઈ ભાણવ બટઔાઈ જામ તે ફધા 
‘વમ્ફન્ધ’ને ાત્ર શમ છ?ે જટેરાાં વમ્ફન્ધ લધાયે એટરી દુ:કી થલાની 
વમ્બાલના લધાયે. વમ્ફન્ધનુાં ભશત્ત્લ અનુવાય લખીઔયણ ઔયલાભાાં આલે 
અને એ લખીઔયણને આધાયે જ ે તે વમ્ફન્ધને વભમ પાલલાભાાં આલે ત 

ગણી વભસ્ટમા ટાી ળઔામ. આણે વમ્ફન્ધની આાંટીગુટી ર્ર્ાલાની 
ળરુઆત ઔયીએ તે ુલે ફે સ્ટલાધ્મામ ુણા ઔયી રઈએ : 

‘વમ્ફન્ધભાાં છતેયાલાનુાં થામ ત્માયે દીત છતેયનાય 
નશીં, છતેયામેરી વ્મક્તી શમ છ.ે ઔેભ લારુ? ેરાાં ફશેને 
દીઔયીને આેરી વરાશ માદ ઔય; ‘ફેટા, આણે ળાઔબાજી 
કયીદતી લકતે જટેરી ઔાજી યાકીએ છીએ એટરી ઔાજી ત 
વમ્ફન્ધ ફાાંધતી લકતે યાકલી ડ ે ને?’વમ્ફન્ધના જ ાંખરભાાં 

બુર ડરે ભાણવ તાને જ ળધલાભાાં નીષ્પ જત શમ છ.ે 
નલા ફન્ધામેરા વમ્ફન્ધને છાભાાં છાાં ત્રણ લા ‘પ્રફેળન’ 
ય યાક. શેરી ઔે ફીજી ભુરાઔાતભાાં જ ભનાય અજાણ્મા 
ળખ્વ વાથે ભીત્રતા ફાાંધી દેલી એ ત બણની યાઔાષ્ઠા છ.ે 
વમ્ફન્ધ ફાાંધતી લકતે ઔાજી યાકલાભાાં આલે ત વમ્ફન્ધ ઔદી 
તુટ ેનશીં અને છતેયાલાની નફત ણ ન આલે.’ 
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1. આણા વમ્ફન્ધનુાં જ ાંખર ઔેટરુાં લીસ્ટતયેરુાં છ?ે વમ્ફન્ધની અન્દાજ ેઔુર 
વાંખ્મા ઔેટરી? 

 

2. આણા પ્રત્મેઔ વમ્ફન્ધને તેના ભશત્ત્લ અનુવાય લખીઔયણ ઔયીને એ+, 
એ; ફી+, ફી; વી+, વી; ડી+, ડી એભ આઠ લીબાખભાાં લખીઔૃત ઔયીએ. 

આ સ્ટલાધ્મામ વભજી લીર્ાયીનેવપતાુલાઔ થઈ ળઔે એ ભાટ ે થડી 
વભજુતી આુાં : 

 
તભાભ વમ્ફન્ધભાાંથી જ ે વમ્ફન્ધ વોથી ભશત્ત્લના શમ તેને એ+ 

લીબાખભાાં સ્ટથાન આ. જ ે લાર્ઔભીત્ર બખલાનભાાં ભાનતા શમ એ ભીત્ર 
આ લીબાખભાાં તાના પ્રબુ વાથેના વમ્ફન્ધને ભઔુી ળઔે. જીલનવાથીને, 
વન્તાનને ઔે ભાતાીતાને આ લીબાખભાાં સ્ટથાન ભે. આણ ે ભાટ ે ઔમ 
વમ્ફન્ધ વોથી ભશત્ત્લન છ ેતે ખમ્બીયતાુલાઔ લીર્ાયીને છી નીણામ રેલાન 
યશે. જો બખલાનભાાં ભાનતા શઈએ ત એભને એ+ લીબાખભાાં ભુઔલા ભાટનેાાં 

ઔાયણ આ પ્રભાણ ેખણાલી ળઔામ: 
 

– આ એઔ ભાત્ર વમ્ફન્ધ એલ છ ેજ્માાં વાભા કે્ષ ઔઈ જ અેક્ષા શતી 
નથી. 

– તે વમ્ફન્ધ તડલાની ધભઔી નથી આતા. 
– તે ઔદી આણાથી યીવાતા નથી. 

– તે ઔદી ઔઈ ત્રીજી, ર્થી વ્મક્તીને આણી લીરુદ્ધ પયીમાદ નથી 
ઔયતા, આણી ફુયાઈ, નીન્દા–ટીઔા નથી ઔયતા. 
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જો જીલનવાથી, ભાતા–ીતા ઔે વન્તાનભાાં આ પ્રઔાયનાાં રક્ષણ 
જોલા ભે ત આણે એભને ણ એ+ ઔક્ષાભાાં ભુઔી ળઔીએ. 

 

‘એ’ લીબાખભાાં વોથી ભશત્ત્લના દુન્મલી વમ્ફન્ધને સ્ટથાન ભે. 
તી, ત્ની, ભાતા–ીતા, બાઈ–ફશેન તથા એઔાદ ફે અત્મન્ત લીશ્વાવુ 
ભીત્રને ણ અશીં વભાલી ળઔામ.  

 
જો ત્ની ઔે તી ઝગડાકય શમ, વતત ઔર્ઔર્ ઔમાા ઔયતા શમ, 

ળાયીયીઔ અને ભાનવીઔ યીતે શટા ઔયતા શમ ત એભને ‘વી’ ઔે ‘ડી’ 

ઔેટખેયીભાાં સ્ટથાન આ. 
 
એઔ જ વાંસ્ટથાભાાં વાથે વેલા આતા સ્ટટાપભીત્ર વાભાન્મત: ‘વી’ ઔે 

‘ડી’ ઔક્ષાભાાં આલે. જભેની વાથે નીઔટતા ઔેલામેરી શમ, જભેની વાથેન 
વમ્ફન્ધ અજભામળી ઔા વન્તઔાયઔ યીતે ુણા ઔયી ર્ુક્મ શમ એભન ે

‘ફી’ ઔે ‘એ’ લીબાખભાાં પ્રભળન આી ળઔામ. પ્રત્મેઔ વમ્ફન્ધને વતત 
અલરઔન શેઠ યાકલ અને જ ે અનુબલ થામ તદનુવાય એ વમ્ફન્ધન ે
ઉયના ઔે નીર્નેા લીબાખભાાં સ્ટથાાંતયીત ઔયતા યશેલુાં. ‘જભેને રશીના 
વખણથી નથી ફાાંધી ળઔામા એલા ભાણવને ભીત્ર ફનાલીને બખલાન 
તાની બુર વુધાયી રે છ’ે એલુાં ઔશેલામુાં છ ેતે ઔેટરુાં મગ્મ છ!ે ભુઔેળજીના 
ઔાંઠ ેખલામેરુાં ેરુાં ‘આનન્દ’ પીલ્ભનુાં ભધુય ખીત માદ આલે છ?ે 

 

ઔશીં ત મે દીર ઔબી ભીર નશીં ાતે, 
ઔશીં વ ેનીઔર આમે જન્ભોં ઔે નાત;ે 

બરી વી ઉરઝન, ફૈયી અના ભન, 
અના શી શ ઔે વશે, દદા યામે, દદા યામે. 
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આ ખીત વાાંબતી લકતે જ ેસ્ટલજન માદ આલે તેભને આાંક ફન્ધ 
યાકીને એ+ ઔેટખેયીભાાં ભુઔી દ.  

 

શલે ઔવટીરુ ભનમત્ન ળરુ થામ છ.ે 
 
આણે ટર્ની ઔક્ષાભાાં આલતા વમ્ફન્ધને ભશત્તભ વભમ પાલીએ 

છીએ કયા? વમ્ફન્ધભાાં ટ આલે છ,ે અલયધ ઉબા થામ છ,ે રુઔાલટ 
જન્ભે છ ેતેનુાં ઔાયણ અશીં છુામેરુાં છ.ે ટરનેભાાં એઔ અજનફી વાથે ભુરાઔાત 
થઈ, ર્ાય ઔરાઔની એ ભુવાપયી વમ્ફન્ધભાાં યીણભી. ન્દય દીલવન 

યીર્મ, ભૈત્રીનુાં સ્ટલરુ ધાયણ ઔયીને એ+ ઔેટખેયીભાાં શનભુાનઔુદઔ ભાયીને 
ર્પટ ફેવી ખમ! વમ્ફન્ધનુાં ળાષ્ડ એભ ઔશે છ ે ઔે જ ે યીર્મની ઉમ્ભય 
ભાાંડ ન્દય દીલવ છ ેએનુાં સ્ટથાન ‘ડી’ ઔક્ષાભાાં શમ. એ યીર્મ ભાત્ર છ,ે એન ે
વમ્ફન્ધનુાં ઔે ભૈત્રીનુાં નાભ અામ જ નશીં. પ્રથભ યીર્મથી પ્રાપ્ત થમેરા 
અજનફીને ‘એ’ લખાભાાં સ્ટથાન આલુાં એ વલાનાળની દીળા છ.ે 

 
વમ્ફન્ધનુાં ળાષ્ડ સ્ટષ્ટ ળબ્દભાાં પયભાલે છ ેઔે : 
 
વમ્ફન્ધભાાં લપાદાયી, લીશ્વવનીમતા અને ની:સ્ટલાથા વભાણ બાલ 

જોલા ભે છી તેને ઔામભી દયજ્જો આ અને ‘એ’ ઔે ‘ફી’ ઔક્ષાભાાં ભુઔ. જ ે
વમ્ફન્ધી એ+, એ ઔે ફી+ શ્રણેીભાાં આલતા શમ તેભને ભાટ ે લધુભાાં લધુ 

વભમ પાલ. આણે અગ્રીભતા ઉરટાલી નાાંકીને ‘ડી’ ગ્રેડભાાં ડતા 
નીઔમ્ભા વમ્ફન્ધ ભાટ ે અને વમ્ફન્ધ ાછ ઔરાઔ લેડપી નાાંકીએ છીએ. 
આ વાાંજ ે ગયે આવ્મા છી જભેની વાથે ીસ્ટતાીવ ભીનીટ ઑપીવનુાં 
રીટીક્વ ર્ર્ાલા ફેવ છ એ સ્ટટાપભીત્રનુાં સ્ટથાન ‘વી’ ઔક્ષાભાાં છ ેતે આને 
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માદ યશેતુાં નથી. આ જ્માયે ‘વી’ ઔે ‘ડી’ ક્રાવના વમ્ફન્ધી વાથે નક્કાભી 
લાત ર્ર્ાતા શ છ ત્માયે આની વત્તય લાની દીઔયી ‘લૉટ્ર્વ એ’ ય ‘ઈ’ 
ગ્રેડના છરેફટાઉ ફૉમફે્રન્ડ વાથે ઈશ્ઔના ાઠ ાક્કા ઔયતી શમ છ.ે 

 

♦ ખઈ ઔારે વાાંજ ેટકે્વટાઈર ભાઔેટભાાં ર્ાીવેઔ લાની ઉમ્ભયના જ ે
મુલાન ફીઝનેવભેન વાથે યીર્મ થમ અને લીઝીટીંખ ઔાડાની શેયાપેયી થઈ 
એ મુલાન વાથેન વમ્ફન્ધ અત્માયે ત ‘ડી’ ઔે ‘ઈ’ ગ્રડેભાાં ભઔુી ળઔામ. આે 
એને ઉત્વાશભાાં આલીને ઔશી દીધુાં, ફવ, ગયે આલ, આણે વાથે ડીનય 
રઈએ!’ આ ઈજન ાઠલતી લકતે તભે બુરી ખમા ઔે ગયભાાં વ લાની 

દેકાલડી દીઔયી છ ેઔે ર્ાીવ લાની વૌંદમાલાન ત્ની છ.ે જ ેઅલ્ યીર્ીત 
ળખ્વને તભે પ્રથભ ભુરાઔાતભાાં ‘એ’ ગ્રેડભાાં ભુક્મ એ ઔશેલાત ભીત્ર (ફૉવ!) 
ફીજા ઔે ત્રીજા ભશીને તભાયા ફેડરુભ વુધી શોંર્ી જળે એ જોકભ તભન ે
માદ ન યહ્યુાં. જ ે વમ્ફન્ધ ‘પ્રફેળન’ ય છ ેએને ગયનુાં વયનાભુાં ઔઈ યીત ે
અામ? એ ળખ્વને ડીનય ભાટ ે શૉટરભાાં રઈ જઈ ળઔામ; ણ ગય 

ફતાલલાની બુર ન ઔયીએ. આ પ્રઔાયના ભુપરીવ અલ્યીર્ીત ‘ભીત્ર’ન 
સ્ટલાાંખ યર્ીન ે આણને ફયફાદી તયપ દયી જઈ ળઔે છ.ે ઔઈ ણ 
વમ્ફન્ધને ઔાજીુલાઔ ભુરલ અને તેન ે શેવીમતથી લધાયે વભમ, નીઔટતા 
અને આદય ન આ. ‘ડી’ ઔક્ષાના વમ્ફન્ધ આણ એટર ફધ વભમ 
કાઈ જામ છ ેઔે ‘એ’ ગ્રેડન વમ્ફન્ધ ધયાલતાાં ત્ની, દીઔયી ઔે ભાતા–ીતાને 
આણી એઔ ભીનીટ ભેલલા તડલુાં ડ ેછ.ે 

♦ અખણીત વમ્ફન્ધ કતયનાઔ છ.ે અવાંખ્મ ભીત્ર શલાન દાલ 
ખોયલન લીમ નથી, કતયનાઔ જોકભનુાં ઉદ્દખભફીન્દુ છ.ે અલ્ યીર્ીત 
ળખ્વને તથા લાશ લાશ ઔયનાયાને ભીત્રભાાં કાલલા અને એભની ાછ 
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દીલવન અડધ બાખ લેડપી નાાંકલ એ શ્રેષ્ઠ ઔક્ષાની ફેલઔુપી છ ેઅને તી, 
ત્ની ઔે વન્તાનને ખુભાલલાન અક્વીય ઈરાજ છ.ે 

 

♦ પ્રત્મેઔ વમ્ફન્ધને તીવ્ર અલરઔન શેઠ યાક. એભનુાં ભુલ્માાંઔન 
ઔયતા યશ અને જરુય રાખે ત ‘એ’ ગ્રેડના વમ્ફન્ધન ેઉંર્ઔીને ‘ડી’ ગ્રેડભાાં 
ભુઔી દ. જભેણે જભેણે વમ્ફન્ધને ભુરલલાભાાં થા કાધી છ ે એ વોએ 
તાના યીલાયને ખુભાવ્મ છ.ે યીણાભ? પ્રફેળનીમા અલ્ યીર્ીતને 
તાનાાં ખણીને ળીમાુાં જીલન કેંચ્મા ઔયલાનુાં! 

 

●●● 
 

ભેઘધનુ 
 

યજ એને ઉડાડ, પયી આલળ;ે 
ઔણે યી ઔફુતયભાાં આ રાખણી? 

...વુનીર ળાશ... 

♦♦♦♦♦ 
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03 

આલે તનેે આલલા દઉં, જામ તેન ેનશીં યઔુાં; 
આણ અશીંન વમ્ફન્ધ, એ ત નીન્દ શેરાનુાં ઝઔુાં 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 

નલા નલા વમ્ફન્ધ ફાાંધતી લકતે તાને ુછલા જલે પ્રશ્ન આ છ,ે 
‘ભને શલે લધાયાના ઔઈ વમ્ફન્ધની જરુય છ ે કયી? અત્માયે ભાયા જ ે
વમ્ફન્ધ છ ેતેને શુાં  ુયત વભમ આી ળઔુાં છુાં?’ એ ફીજો પ્રશ્ન ણ ઉત્તયન 
અધીઔાયી ખણામ. ાટીભાાં ફાંધાતા નલા યીર્મ જોકભી નથી; વીલામ ઔે 
આણે તેને વમ્ફન્ધન દયજ્જો આી ફેવીએ. નાની અભસ્ટતી દુનીમા અને 

‘વમ્ફન્ધ ફાાંધતી લકતે ઔઈ ઔાજી યાકલી 
જોઈએ તે જાણી રઈએ ત વમ્ફન્ધને ઔાયણ ેઉબી થતી 
ીડાભાાંથી ફર્ી ળઔામ. ઔઈ એઔ વમ્ફન્ધને ભૈત્રીનુાં 

નાભ આતા ુલે થબલાભાાં આણાં ઔલ્માણ છ.ે ઔલી 
શ્રી. વુયેળ દરારે રખ્મુાં શતુાં : ‘ઔઈ એઔ વમ્ફન્ધ 
ફાંધામ અને છી તુટ,ે તેના ઔયતાાં ફાંધામ જ નશીં એ 
લધાયે વારુાં  છ.ે’ વમ્ફન્ધથી જોડામેરા ભીત્ર ળતુ્ર ફને 
ઔે ળતુ્ર ભીત્ર ફને એ ક્રભ કુફ વશજ અને 
સ્ટલાબાલીઔ છ.ે આલુાં ફને ત્માયે શયક–ળઔ અનુબવ્મા 

લખય એ યીલતાનને આલઔાયલા અને અનાલલા 
તૈમાય યશેલુાં જોઈએ.’ 
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યીર્ીત યસ્ટતા શલાને રીધે અજાણ્મા ભાણવ વાથ ેયીર્મ થઈ ળઔે છ.ે 
એ યીર્મને વમ્ફન્ધભાાં પેયલીએ ત્માયે તઔરીપ ળરુ થામ છ.ે જભે ભફાઈર 
પનભાાં ભેવેજીવન બયાલ થઈ જામ, ત છી નલા વાંદેળા સ્ટલીઔાયાતા 

નથી. જુના વાંદેળાને યદ ઔયીએ ત નલાનુાં આખભન ળક્મ ફને. વમ્ફન્ધનુાં 
ણ એલુાં જ વભજલુાં. એઔ તયપ વમ્ફન્ધની વાટી બમજનઔ શદને લટાલી 
ખઈ શમ અને ફીજી તયપ આણે વમ્ફન્ધ ઉભેયતા જઈએ ત ળુાં થામ? 
નલા વમ્ફન્ધને વભાલલા જુના વમ્ફન્ધભાાંના ઔેટરાઔ કયી ડળે. જુના 
વમ્ફન્ધ આથભતા જામ અને નલાની એન્ટરી થતી યશે ત ઔાેક્રભે ભાણવ 
એઔર ડી જામ એલુાં ફની ળઔે છ.ે નલા વમ્ફન્ધ ફાાંધતી લકતે અશીં 

દળાાલેરા છ ભુદ્દા ધ્માનભાાં યાકલા જોઈએ : 

1. વમ્ફન્ધનુાં કામપક્ષેત્ર નક્કી કયો 

નલ વમ્ફન્ધ યર્ામ ત્માયે એ વમ્ફન્ધનુાં સ્ટલરુ આણા ભનભાાં 
સ્ટષ્ટ શલુાં જોઈએ. ‘શુાં  આ વમ્ફન્ધને ઔઈ શદ વુધી લીસ્ટતાયીળ?’ એ પ્રશ્ન 
સ્ટલમાંને ુછી રેલ જોઈએ. અલ્ યીર્મ, ખાઢ યીર્મ, વમ્ફન્ધ, ભીત્રતા 

લખેયે તફક્કાભાાંથી અજાણ્મા ભાણવ વાથેની ભુરાઔાતને વાય થલા દ. 
પ્રત્મેઔ તફક્ક લા, ફે લા ઔે તેથી લધુ વભમન શઈ ળઔે. વભમના 
નીબાડાભાાંથી ગડાઈને, તીને જ્માયે ઔઈ એઔ યીર્મ વમ્ફન્ધન આઔાય ર ે
છ,ે ત્માયે તે ટઔાઉ શલાની કાતયી આે છ.ે ઉતાલે ફન્ધાતા વમ્ફન્ધને 
ફાષ્ીબુત થતાાં લાય નથી રાખતી. વમ્ફન્ધનુાં ઔામાકે્ષત્ર સ્ટષ્ટ શમ, ત એન ે
ભાટ ે વભમ પાલલાનુાં આમજન ખઠલી ળઔામ. અભમાાદ નલા વમ્ફન્ધ 

ર્લીવ ઔૅયેટના જુના વમ્ફન્ધન ેતડીને, કવેડીને તાનુાં સ્ટથાન ફનાલી રેતા 
શમ છ.ે આ વભગ્ર પ્રક્રીમા લીસ્ટપટઔ અને જીલરેણ ફની ળઔે છ.ે 
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2. વમ્ફન્ધ ફાાંધલા ાછનાાં પ્રગટ અને પ્રચ્છન્ન કાયણો કમાાં છ ે
તે લીચાયો 

જ્માયે નલ વમ્ફન્ધ ફન્ધાઈ યહ્ય શમ ત્માયે લીર્ાયલાનુાં એ યશે 

ઔે, વમ્ફન્ધ ફાાંધલાભાાં અને આખ લધાયલાભાાં ઔણ શેર ઔયી યહ્યુાં છ.ે જો 
ઔઈ અયીર્ીત ભાણવ વમ્ફન્ધ લીઔવાલલાના શેતુથી આણી ાછ ડી 
જામ ત ર્ેતલા જલુેાં છ.ે આણે ઔઈ નલા વમ્ફન્ધ તયપ ધવી યહ્યા શઈએ 
ત્માયે ણ, એ પ્રશ્ન સ્ટલમાંને ઉદ્દળેીને ુછલ જોઈએ ઔે, નલ વમ્ફન્ધ 
લીઔવાલલા ાછનુાં ઔાયણ ળુાં છ ેઅને વમ્ફન્ધ ફાાંધલા ાછ આટરી ફધી 
ઉતાલ ળા ભાટ?ે સ્ટલાથાની ફુનીમાદ ય યર્ાતા વમ્ફન્ધ કતયનાઔ અન ે

તઔરાદી શમ છ.ે પુાંઔી પુાંઔીને આખ લધલુાં વારુાં . અનીચ્છનીમ વમ્ફન્ધ 
ફાાંધલા ભાટ ેનીરુત્વાશ યશીએ ત ફર્ી જલામ. ઔઈ અર્ાનઔ આણા ય 
લયવી ડ ેત લીર્ાયલુાં ઔે આલુાં ઔેભ ફની યહ્યુાં છ.ે વમ્ફન્ધથી થનાય રાબ 
જોઈને ઔુદી ડલુાં વરાશ બયેરુાં નથી. 

3. વમ્ફન્ધનો અથપ ‘ાયીલાયીક વમ્ફન્ધ’ એલો થામ છ ે

વભમની એયણ ય ર્ઔાવાઈને ાય ઉતયેરા યીર્મને જ વમ્ફન્ધ 
ફાાંધલા ભાટ ે સ્ટલીઔાયીએ. વમ્ફન્ધ ફાાંધલાન અથા છ,ે ાયીલાયીઔ વમ્ફન્ધ 
લીઔવાલલા. વમ્ફન્ધ ફાંધાઈ ખમા છી ‘પવાઈ ખમા’ની રાખણી ન થલી 
જોઈએ. વમ્ફન્ધ વભઔક્ષ વાથેન શમ ત ટઔાઉ નીઔલાની વાંબાલના લધે. 
જભેની વાથે ખાઢ વમ્ફન્ધ લીઔવાલીએ એ ળખ્વ યીલાયભાાં સ્ટલીઔામા ફનળે 
ઔે નશીં, તે ણ લીર્ાયલાનુાં યશે. જભેને વમ્ફન્ધથી સ્ટલીઔાયીએ એભને ુણાત: 

જાણી રઈને, કી રઈને આખ લધીએ ત, ક્ષબજનઔ સ્ટથીતીભાાં ભુઔાલુાં 
ન ડ.ે એઔ ભીત્રન તાન અનુબલ વાાંબ, ‘અલ્ યીર્ીતને ગયનુાં 
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વયનાભુાં આલાભાાં જોકભ છ.ે એઔ વજ્જન વાથે ધાંધાને ઔાયણે યીર્મ થમ. 
ત્રીજ ેભશીને ભેં યીર્મને વમ્ફન્ધભાાં પેયલી નાાંખ્મ અને ભીત્રને ગયે બજન 
ભાટ ેનીભન્ત્રણ આપમુાં. ડાઈનીંખ ટફેર ય ફેઠા છી ભીત્રએ ભાયી ત્નીને 

ઉદ્દળેીને ુછ્ુાં, ‘બાબીજી, ઔુછ નનલેજ ફનામા શૈ ઔી નશીં? શભેં ત ફીના 
‘નનલેજ’ ભજા નશીં આતા!’ અભે જનૈ છીએ અને ભીત્ર તયપથી જ ે પ્રશ્ન 
ઉછળ્ય તેણ ેભાયી સ્ટથીતી ‘ઔા ત રશી ન નીઔે’ એલી ઔયી દીધી. શેરી 
ભુરાઔાતભાાં એણે ભાયી ત્નીને ‘ફશેનજી’નુાં વમ્ફધન ઔયલાને ફદરે 
‘બાબીજી’નુાં વમ્ફધન ઔમુું એ લાતથી ણ શુાં  ર્ોંક્મ. આ ઔડલા અનુબલ 
છી ભેં એ વમ્ફન્ધને પયીથી ‘અલ્ યીર્મ’ની ઔક્ષાભાાં ભુઔી દીધ. વાભેના 

ભાણવને ુયેુય ખ્મા, વભજ્મા લખય વમ્ફન્ધન દયજ્જો આનાયે 
તાની ત્ની ઔે ુત્રી ખુભાલી શમ એલા અનેઔ ઔીસ્ટવા આણી નજય 
વાભે ફને છ.ે યીર્ીત ળખ્વની જીલનળૈરી, લીર્ાયધાયા, ખભા–અણખભા, 
સ્ટલબાલ અને વાંસ્ટઔાયન અભ્માવ ઔયી રીધા છી જ વમ્ફન્ધ ફાાંધલા તયપ 
આખ લધલુાં. 

4. ભીત્રના ભીત્રોને ણ ઓખી રઈએ તો વારાં  

જ્માયે ઔઈ એઔ વમ્ફન્ધ ભૈત્રીન દયજ્જો ભેલે છ ે ત્માયે ભીત્રના 
ભીત્રનુાં ટુાં ણ ભૈત્રીના લતુાભાાં તાનુાં સ્ટથાન જભાલી દે છ.ે જ્માયે ઔઈ 
એઔ વમ્ફન્ધ યર્ામ ત્માયે એ વમ્ફન્ધીના વમ્ફન્ધી ણ આણા જીલનભાાં 
એન્ટરી ભાયતા શમ છ.ે વમ્ફન્ધ ફાાંધતી લકતે આણે ભાત્ર એઔ જ વ્મક્તીન ે
નજીઔથી કી છ,ે અલરઔન શેઠ યાકી છ ેઅન ેવમ્ફન્ધને મગ્મ ખણી 

છ.ે યન્તુ ભૈત્રીન દયલાજો કુરે એટરે ભીત્રના દુખુાણી ભીત્ર ણ એભાાં પ્રલેળ 
ભેલી રે છ.ે ભીત્રનુાં ભાન જાલી આણે એભને સ્ટલીઔાયલા ડ ે છ.ે 
લૈલીધ્મુણા (અને ક્માયેઔ ળાંઔાસ્ટદ) ફૅઔગ્રાઉન્ડ ધયાલતા ભાણવ વમ્ફન્ધના 
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ભાંર્ ય બેખા થઈ જામ ત્માયે ફકેડ થલાની ુયેુયી ળક્મતા છ.ે આણ ે
ભીત્ર તયીઔે ઔઈ એઔ ળખ્વન ેભાન્મતા આીએ છીએ; યન્તુ જ્માયે ભીત્રના 
ભીત્ર અધીઔાયુલાઔ ‘ભૈત્રીભાંર્’ ય ઔફજો જભાલી રે છ ે ત્માયે વમ્ફન્ધ 

લીચ્છદેની પ્રક્રીમા ળરુ થઈ જતી શમ છ.ે ઔઈ એઔ ળખ્વને વમ્ફન્ધ ફાાંધલા 
ભાટ ેસ્ટલીઔાયતા ુલે થબલા ાછનુાં એઔ ઔાયણ આ ણ છ ેઔે, વમ્ફન્ધીના 
વમ્ફન્ધ ઔેલા છ ે અન ે ઔેટરા છ ે તે જાણી ળઔામ અને આણે વમ્ફન્ધ 
ફાાંધીને ઔઈ આપતને નતયલાની બુર નથી ઔયી યહ્યાને, એ શઔીઔતન ખ્માર 
આલે ત બલીષ્મભાાં વુયક્ષીત યશી ળઔામ. 

(ળીાઔ ાંક્તી : વુયેળ દરાર) 

●●● 
 

ભેઘધનુ 

ઔીસ્ટવ ઔેલ ભઝાન છ!ે 
ફેઉ વ્મક્તી વુકી થમાન છ.ે 
લ્લુાં તાયી તયપ નમ્માન તને, 
ભુજને આનન્દ ઉંર્ ેખમાન છ!ે 

...ભુકુર ચોકવી... 

♦♦♦♦♦ 
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04 

વમ્ફન્ધની વાંખ્મા ભમાાદીત ઔઈ યીતે યાકી ળઔામ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

‘વમ્ફન્ધની વાંખ્મા ભમાાદીત ળી યીતે ઔયી ળઔામ? તથા ‘જટેરા 
વમ્ફન્ધ છા એટર આનન્દ લધાયે એલુાં ઔઈ યીતે ઔશી ળઔામ?’ એ ફ ે
પ્રશ્ન ય લીળદ્ ર્ર્ાા ઔયલાનુાં જરુયી ફન્મુાં છ.ે વમ્ફન્ધની વાંખ્મા ભમાાદીત 

‘વમ્ફન્ધ અાંખેની અજ્ઞાનતા અને જટીરતા 

અનેઔ પ્રશ્ન જન્ભાલે છ.ે વોથી ભશત્ત્લના ફે પ્રશ્ન ય 

ધ્માન ઔેન્દ્રીત ઔયીએ. ટી.લામ.ફી.ફી.એ.ભાાં અભ્માવ 

ઔયતા એઔ મુલાનન પ્રશ્ન છ,ે ‘વમ્ફન્ધની વાંખ્મા 

ઔેટરી શલી જોઈએ?’ ઔેટરાઔ ભીત્ર જણાલે છ,ે 

‘આણે વમ્ફન્ધ ફાાંધતા નથી, એ ત આઆ 

ફાંધાઈ જતાાં શમ છ!ે વમ્ફન્ધની વાંખ્મા ય 

નીમન્ત્રણ યાકલાનુાં ળક્મ નથી.’ ‘જટેરા વમ્ફન્ધ 

લધાયે એટરી તઔરીપ લધાયે’ એ લીર્ાય વાથે 

અવમ્ભત થનાયા ભીત્રની વાંખ્મા ભટી છ.ે વમ્ફન્ધની 

વાંખ્મા ભમાાદીત જરુય યાકી ળઔામ. એલુાં ઔયલાથી 

આનન્દ જલાઈ યશેળે.’ 
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યાકલાનુાં ળક્મ છ ેઅન ેઆણા શાથભાાં છ.ે યીર્ીતની વાંખ્મા બરે ર્ાય 
આાંઔડાભાાં શમ; યન્તુ દય ફીજ–ેત્રીજ ે દીલવે ભલાનુાં થામ, પ્રતીભાવ ઔે 
પ્રતીવપ્તાશ યીલાય વાથે શૉટરેભાાં જભલા જલાનુાં થામ, વાથે દેળ–લીદેળના 

પ્રલાવ કેડલાનુાં થામ એલા વમ્ફન્ધ ઔેટરા શઈ ળઔે? જ્માયે આત્ભીમ 
વમ્ફન્ધની વાંખ્મા ફે આાંઔડા (ભાત્ર દવ) વુધી શોંર્ે ત્માયે વમ્ફન્ધનુાં 
યાજઔાયણ ળરુ થઈ જતુાં શમ છ.ે  

જ્માયે ફે આત્ભીમ ભીત્ર તાના જ જુથના ત્રીજા ખયેશાજય 
ભીત્રની નીંદાટીઔા ઔયતા શતા અને યાક્ષવી આનન્દ રુાંટતા શતા, ત્માયે ભને 
કુફ આશ્ચમા થમેરુાં અને આગાત ણ રાખેર. તે એઔ એલા ભીત્રની 

ફદફઈ ઔયતા શતા જનેી વાથે ાાંર્ લકત લીદેળ માત્રા ઔયી આવ્મા 
શતા. ભેં એ ફન્ને ભશાનુબલને વીધ જ પ્રશ્ન ુછી રીધ, ‘અયે, શુાં  જભેન ે
તભાયા ‘ફે્રન્ડ નમ્ફય – 1’ વભજુ ાં છુાં એભની જ લાત ર્ારી યશી છ ેને? ભન ે
ભાયા ઔાન ય લીશ્વાવ નથી ફેવત’. ફેભાાંથી જ ેલધુ વભજદાય શતા એભણ ે
ઔહ્યુાં, ‘ભેં આ ભુયકન ે ઈળાયાથી વભજાવ્મુાં ઔે અત્માયે ર્ુ ભય, નશીં ત 

આણે વલાત્ર ર્ર્ાાઈ જઈળુાં; યન્તુ એન ે વભજ નશીં ડી અન ે ળરુ થઈ 
ખમ.’  

જટેરા આત્ભીમ વમ્ફન્ધ લધાયે એટરુાં યાજઔાયણ લધાયે અને 
વુકર્ેનની ભાત્રા છી. એઔ લકત ઔુભાય કુળભનને ભલા ત્ની વાથે તેના 
ગયે ખમ શત. એ લકતે કુળભનને ત્માાં ખણેળ ણ ત્ની વાથે આવ્મ શત. 
(ક છુાલલા નાભ ફદલ્માાં છ.ે) ત્રણેત્રણ જીખયજાન દસ્ટત છ;ે યન્ત ુ

કુળભનને ત્માાં ખણેળ ફેઠ શત, એ દૃશ્મ ઔુભાયને ન ખમ્મુાં. એણ ેઆખભન 
વાથે જ ફૉમ્ફ પડ્ય, ‘વૉયી, શુાં  ઔફાફભાાં શડ્ડી ત નથી ફની યહ્ય ને?’ 
ઔુભાય આવ્મ છી કુળભન અને ખણેળ ભોન થઈ ખમા. અઔાલનાયી 
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ળાન્તીને વાત–આઠ ભીનીટ વશન ઔમાા છી ઔુભાય ત્માાંથી નીઔી ખમ. 
એભની દસ્ટતીન ણ ધીભે ધીભે અન્ત આલી ખમ.  

વમ્ફન્ધ ઔેભ તુટ ેછ,ે વમ્ફન્ધન ેટઔાલી યાકલા ળુાં ઔયલુાં અને ળુાં ન 

ઔયલુાં તથા વમ્ફન્ધ તુટી જામ છી ળી યીતે લતાલુાં એ ફધી લાત આણે 
આખ ઉય ર્ર્ાલાના છીએ અને થૅન્ઔ ખૉડ... ભાયી અન ેતભાયી લચ્ર્ે આ 
ર્ર્ાા ર્ારી યશી છ;ે ત્માયે આણી લચ્ર્ે ત્રીજુ ાં ઔઈ નથી... એટરે આણ ે
નીયાાંતે આ ફધી લાત ઔયી ળઔીળુાં. ગણા ફધા વાથે આત્ભીમ વમ્ફન્ધ શમ 
ત્માયે એ ફધાને ભલા ભાટ,ે ભયેૅજ ઍનીલવાયી ય ખીફ્ટ આલા ભાટ,ે 
એભણે મજરેી ાટી અટને્ડ ઔયલા ભાટ ે વભમ અને ળક્તી ક્માાંથી 

રાલળ? લી, આણે જભેને ‘એ’ ઔક્ષાભાાં ભુક્માાં છ ેએ યીલાયજનને ણ 
ભશૅપીરભાાં રઈ જલા ડળે ને? ભશેપીરભાાં શોંચ્મા છી તભ ેદવ ન્દય 
‘વમ્ફન્ધી’ વાથે ‘શૅર–શામ’ ઔયલાભાાં ીસ્ટતાીવ ભીનીટ લેડપી નાાંકળ. 
એ રાાંફી ભીનીટ દયભીમાન ત્ની, ફાઔ અને લૃદ્ધ, લીધલા ભાતા આણી 
વાથે છ ેએ લાત જ બુરાઈ જલાની!  

શુાં  એઔ લાત વભજુ ાં છુાં, ફયાફય વભજુ ાં છુાં ઔે ભાયી આ ફધી લાત 
વાથે અવમ્ભત થનાયા ગણા લાર્ઔ શળે. જીન્દખી પ્રત્મેન આણ દૃષ્ટીઔણ, 
આણી જીલનળૈરી, આણાં ‘પેભીરી ફૅઔગ્રાઉન્ડ’ એભ ગણાાં ફધાાં યીફ 
ય વમ્ફન્ધ અાંખેની વભજ આધાય યાકે છ.ે ભતબેદ સ્ટલાબાલીઔ છ ેઅન ે
આલઔામા ણ છ.ે એઔ લયીષ્ઠ નાખયીઔે જણાવ્મુાં, ‘શુાં  યીર્ીત ઔે અલ્ 
યીર્ીત ભીત્ર વાથે ણ ભશીનાભાાં એઔ ફે લાય પન ઔયીને વમ્ફન્ધને યીન્મ ુ

ઔયી રઉં છુાં. જો પન ય લાત ન થઈ ળઔે ત વમ્ફન્ધ તુટી જામ એ લાતન 
ભને વતત ડય રાખે છ’ે અશીં પયીપયીને ેર પ્રશ્ન ઉદ્બલે છ.ે આ યીતે અલ્ 
યીર્ીત ઔે યીર્ીત વાથે વમ્ફન્ધ જાલી યાકલા પન ઔયલા ભાટને 
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વભમ ક્માાંથી રાલલ? ભાયે ભાટ ેજે યીર્ીતની ઔક્ષાભાાં આલે છ ેએભની 
વાથે લે ભાાંડ એઔ લાય પન ય લાતાારા થામ છ ેઔે ભલાનુાં ફને છ;ે છતાાં 
અભાયી લચ્ર્ેન વમ્ઔા ઔાઈ નથી જત. જભેની ાવે વભમ વાય ઔયલા 

ભાટનેા લધુ વાયા લીઔલ્ નથી તેભને ભાટ ેઆ ફધી વભસ્ટમા છ.ે 

 વમ્ફન્ધનાાં જ ાંખરભાાં કુફ આખ નીઔી જલુાં એ એઔ પ્રઔાયનુાં 
વ્મવન છ.ે જે તાની જાત વાથે ઔરાઔ વુધી લાત ઔયે છ,ે ખષ્ઠી ઔયે છ,ે 
ફ્રૅળ ફૅઔભાાં જઈને લીતેરી જીન્દખીને, વાય થઈ ર્ુઔેરી ક્ષણને ભાણી ળઔે 
છ,ે તે ઔશેલાતા અવાંખ્મ વમ્ફન્ધના ઔદી ભશતાજ નથી શતા. 
વમ્ફન્ધીના વમ્ફન્ધ ાછના શેતુ ળા યશેલા ામ્મા છ?ે ફીજુ ાં, ત્રીવ 

ઔે ાાંત્રીવ લાના મુલાનને જટેરા વમ્ફન્ધ શમ છ,ે એટરા વમ્ફન્ધ વીતે્તય 
ઔે એાંવી છી જરુયી કયા? આણે યજ વાાંજ ે જભેને ભીએ છીએ ઔે 
જભેની વાથે વભમ વાય ઔયીએ છીએ તે યીર્ીતની વ્માખ્માભાાં ફેવે છ.ે 
વમ્ફન્ધી ઔે ભીત્ર એ છ ે જભેના ગયે લાયાંલાય જલાનુાં અન ે જભલાનુાં તથા 
એભને ત્માાં ભાાંદખી શમ ત શૉસ્ટીટરભાાં જઈને વુલાનુાં ફન્મા ઔયે છ.ે જો 

અલ્ યીર્ીત, યીર્ીત,  વાથી, વમ્ફન્ધી અને આત્ભીમ ભીત્ર 
લચ્ર્ેન તપાલત સ્ટષ્ટ વભજાઈ જામ ત અશીં યજુ થમેરા લીર્ાય વાથ ે
અવમ્ભત થલા ભાટનેુાં ઔઈ ઔાયણ ફર્ળે નશીં. 

 વમ્ફન્ધની વાંખ્મા ભમાાદીત યાકી ળઔામ છ.ે એભ ઔયલુાં એ 
આણા જ શાથની લાત છ.ે જે ર્ુાંટણી રડ ેછ,ે યાજઔાયણ કેરે છ,ે 
તેભને આ લીધાન રાખુ ડતુાં નથી. જો ઔે, એભન ેવાર્ વમ્ફન્ધી એઔ ણ 

નથી શત... તી ઔે ત્ની ણ નશીં! વમ્ફન્ધની વાંખ્મા જટેરી ભમાાદીત 
શળે એટરી જીલનભાાં ળાન્તી શળે. અભમાાદ વમ્ફન્ધને વાર્લલાની ર્ીંતા જ 
આણા આનન્દને શણી રે છ.ે ુન: એઔલાય નોંધુાં છુાં ઔે આ લીમભાાં બીન્ન 
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લીર્ાયને તથા અરખ અનુબલને અલઔાળ છ.ે વમ્ફન્ધની વાંખ્મા ભમાાદીત 
યાકલા ભાટ ેઆત્ભવાંમભ એઔ ભાત્ર ઉામ છ.ે અલ્યીર્ીત, યીર્ીત અન ે
વમ્ફન્ધી લચ્ર્ેન બેદ ાયકી ળઔામ ત વમ્ફન્ધની વાંખ્મા ભમાાદીત યાકી 

ળઔામ. જભેણે જીન્દખીભાાં ખણતયીના એઔાદ ફે વાર્ા વમ્ફન્ધ ફાાંધ્મા છ ે
અને જાવ્મા છ ેતેભના જીલનભાાં ળાન્તી અને આનન્દ વીલામ ફીજુ ાં ઔાંઈ શતુાં 
નથી! આલા ભાણવને ધન્મ છ.ે 

●●● 
 

ભેઘધનુ 
 

ફેનાભ વા મે દદા, ઠશય ક્મુાં નશીં જાતા; 
જો ફીત ખમા શૈ, લ ખુજય ક્મુાં નશીં જાતા? 

વફ ઔુછ ત શૈ! ક્મા ઢુાંઢતી યશતી શૈ નીખાશેં ; 
ક્મા ફાત શૈ, ભૈં લક્ત ે ગય ક્મુાં નશી જાતા? 

...નીદા પાઝરી... 

♦♦♦♦♦ 
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05 

તુટરેા વમ્ફન્ધનુાં ખોયલ જાલલા ભોન ાીએ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 

ફાંધામેર વમ્ફન્ધ ઔદી ન તુટ ેએ શ્રેષ્ઠ સ્ટથીતી છ.ે યન્તુ, શમ્ભેળાાં 
એલુાં ફનતુાં નથી. ઔેટરાઔ વાંજોખભાાં વમ્ફન્ધને તુટત ફર્ાલી ળઔાત નથી. 
વમ્ફન્ધ તડનાયે વા ઔાાંર્ી ઉતાયે એટરી વશજતાથી વમ્ફન્ધન ેઉતાયલ 
જોઈએ. વમ્ફન્ધ તુટ ેત્માયે અલાજ–ગોંગાટ ન થલ જોઈએ. વમ્ફન્ધ તડનાયે 

ાંર્ાતીમાને કુળ થલાની અને તાી ાડલાની તઔ ન આલી જોઈએ. 

‘વમ્ફન્ધ તુટલા ાછનાાં ઔાયણ ઔમાાં શમ 

છ?ે વમ્ફન્ધ તુટ્યા છી ઔઈ યીતે લતાલુાં? વમ્ફન્ધ તુટ ે

છી તેને વુુપ્ત અલસ્ટથાભાાં યાકલાથી ળ પામદ? 

તુટરેા વમ્ફન્ધનુાં ખોયલ જાલલા ળુાં ઔયલુાં? આ તભાભ 

પ્રશ્ન ય ક ુયતી ર્ર્ાા ઔયીને વમ્ફન્ધભીભાાંવાનુાં 

વભાન ઔયલાન ઈયાદ છ.ે આણે ુલે નોંધ્મુાં છ ેતેભ 

ઈષ્માા–અદેકાઈ અને અશાંઔાય વમ્ફન્ધના ભુખ્મ ળતુ્ર 

છ.ે લીધ્નવાંતી દ્વાયા થતી ‘ઔાનબાંબેયણી’ને ઔાયણ ે

ગણા વમ્ફન્ધ તુટ ે છ.ે વમ્ફન્ધની જાલણી અને 

ભાલજત ઉબમ ક્ષની જલાફદાયી ફને છ.ે વમ્ફન્ધન ે

લીત્ર ધભાન દયજ્જો આલ જોઈએ.’ 
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વમ્ફન્ધ ફાાંધલ અને તુટલ એ ફન્ને ‘લીત્ર’ અને ‘વાનર’ ફાફત છ.ે 
વમ્ફન્ધ તડનાયા ફન્ને ક્ષએ તુટરેા વમ્ફન્ધનુાં ખોયલ જાલલા ભોન યશેલુાં 
જોઈએ અને વભાજના ર્ોદળીમાએ ફે ક્ષની અાંખત દુગાટનાભાાં યવ ન 

દાકલલ જોઈએ. તે ડીલવા રેનાયાને જઈને નીરાજ્જતાથી ુછતા શમ 
છ,ે ‘શેં , ળુાં થમેરુાં? ઔેભ છુટુાં થઈ ખમુાં?’ કેય, વમ્ફન્ધ તુટ્યા છી ધ્માનભાાં 
યાકલાની લાત આણે ર્ર્ાલાના છીએ. વમ્ફન્ધ ઔેભ તુટ ે છ ે અને તુટરેા 
વમ્ફન્ધને વુુપ્ત અલસ્ટથાભાાં યાકલ એટરે ળુાં? એ ફે ભુદ્દા ય ર્ર્ાા ઔયી 
રઈએ. 

 ખાઢ વમ્ફન્ધ ધયાલનાયા ભીત્ર, ભધુય અન ે પે્રભા વમ્ફન્ધ 

ધયાલતાાં ભાતાીતા અને વન્તાન, એઔફીજા પ્રત્મે પે્રભની અનશદ રાખણી 
ધયાલતાાં તી–ત્ની ઔે પે્રભીજન શમ્ભેળાાં લીઘ્નવાંતીના નીળાના ય 
શમ છ.ે જે ‘ઔાનબાંબેયણી’ન પુરટાઈભ ધન્ધ ર્રાલે છ ેએલા ળખ્વથી 
એભણે ફર્લુાં ડળે. વમ્ફન્ધને તડનાયાાં ભુખ્મ ત્રણ યીફ ય 
વમ્ફન્ધઔતાાએ શમ્ભેળાાં નજય યાકલી ડળે; ઔાનબાંબેયણી ઔયતા 

લીઘ્નવાંતી, અશાંઔાય અન ે ઈષ્માા–અદેકાઈથી ીડાતા શમ છ.ે 
‘ઔાનબાંબેયણી’ ઔયનાયા અવાભાજીઔ તત્ત્લએ ઔેટરાાં ગય બાંખાવ્માાં છ ે તેન 
શીવાફ ભાાંડલ ભુશ્ઔેર છ.ે  

જાણીતા ર્ીંતઔ અને આ રકનાયના ખુરુજી ડૉ. ખુણલાંત ળાશ 
શમ્ભેળાાં એઔ લાત ઔશે છ,ે ‘યભણ ભાય યભ ભીત્ર છ.ે જો યભણની લીરુદ્ધ 
ઔઈ ભને ઔાંઈ ણ લાત વાંબાલલાનુાં ળરુ ઔયે, ત શુાં તયત જ ભાયી નાયાજી 

પ્રખટ ઔયીને ઔશુાં , ‘થબી જા, બાઈ. યભણ ભાય કાવ ભીત્ર છ.ે એને અાંખે તાયે 
ઔાંઈ ણ નક્કાભી લાત ઔયલી શમ ત એ લાત એની શાજયીભાાં થલી જોઈએ. 
યભણની નીંદા– ટીઔા એની ખેયશાજયીભાાં શુાં  ઔઈ દીલવ વાાંકુાં નશીં ઔે 
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વાાંબુાં નશીં. તુાં જ ે ઔાંઈ ણ ઔશેલા જઈ યહ્ય છ ેત ેઅાંખે તાન ફર્ાલ 
ઔયલાની તઔ યભણન ે ભલી જોઈએ.’ જો પ્રત્મેઔ ભાણવ આ અબીખભ 
અનાલે ત ઔઈ દીલવ ઔઈન વમ્ફન્ધ તુટ ેનશીં. ભીત્ર, તી, ત્ની, ીતા, 

ુત્ર, વાવુ ઔે ુત્રલધુની નીંદા–ટીઔા ઔે ર્ાયીત્ર્મશનનની લાત એભની 
ખેયશાજયીભાાં ળા ભાટ ેવાાંબલી જોઈએ? લીઘ્નવાંતીએ આ યીતે ‘ઔા’ 
ઔયીને ઔેટરાનાાં ગય બાંખાવ્માાં શળે, ઔલ્ના ઔયી ળઔ છ?  

એઔ વાર્ી ફનેરી ગટનાની ટુાંઔભાાં નોંધ રઈને આખ લધીએ. એઔ 
ર્ાીવ લાના મુલાને, તાના નીઔટના ભીત્રને, તેની ત્નીના ર્ાયીત્ર્મ અાંખ ે
લાયાંલાય ઔાનબાંબેયણી ઔયી. ભીત્ર શેયાન યેળાન થઈ ખમ ! ‘તાયી ત્નીને ભેં 

ળૉીંખ વેન્ટયભાાં એઔ અજાણ્મા ુરુ વાથે જોઈ શતી’ એ પ્રઔાયની ફાતભી 
વતત ભીત્રના ઔાન ય નાાંખ્મા ઔયલાભાાં આલતી. એ ભીત્ર ભાયી ાવે શૈમા 
લયા ઠારલલા આવ્મ. ભેં એને ભાયા ખુરુજીને ટાાંઔીને વકત ળબ્દભાાં ઠઔ 
આપમ, ‘ત્ની લીરુદ્ધની લાત ત્નીની ખેયશાજયીભાાં તે વાાંબી જ ઔઈ 
યીત?ે ફીજુ ાં, તેં ત્નીને આ અાંખે ફર્ાલની તઔ આી છ?ે ત્ની ાવે 

સ્ટષ્ટતા ભાાંખી છ?ે એને વાાંબળ્યા લખય તેં ેરા ભીત્રની તભાભ લાત વાર્ી 
ભાની રીધી? બાઈ, ત્નીના ર્ાયીત્ર્મની લાત છી ઔયીળુાં, શેરા તારુાં  
ર્ાયીત્ર્મ તાવી રે. જણેે રગ્ન ઔયીને તાયી વાથે તાનુાં જીલન જોડુ્યાં, ભાતા–
ીતા, બાઈ–ફશેન, લશારી વકી... ફધાાંને છડીને તાયી વાથે વાંવાય 
ભાાંડ્ય, ફે વાંતાન આપમાાં... એ લશારી ત્નીની લીરુદ્ધ થતી લાત તેં 
વાાંબળ્યા ઔયી અને ત્નીને ફર્ાલની તઔ આપમા લખય શાાંઔી ઔાઢલાની 

મજના ફનાલી યહ્ય છ?ે આ સ્ટષ્ટ પ્રઔાયની ઔાનબાંબેયણી છ ેઅને તેન શેત ુ
તને ત્નીથી અરખ ઔયીને તારુાં  પ્રવન્ન દામ્ત્મજીલન નષ્ટ ઔયલાન છ.ે તાયા 
ભીત્રને ઔશી દ ે ઔે, શલે એ લાતાા ુયી થઈ ખઈ છ ે અને વુકદ અન્તભાાં 
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યીણભી છ.ે’ ઈષ્માા, અદેકાઈ અને અશાંઔાય વમ્ફન્ધ તડાલનાયા 
વાભ્માલાન કરનામઔ છ.ે  

એઔ ભશાળમ ઓદ્યખીઔ કે્ષતે્ર આાંતયયાષ્ટ રીમ ખ્માતી ભેલી ળક્મા. 

ત એભના ુત્રને જ એભની ઈષ્માા આલલા ભાાંડી! ાડળીએ ફાંખરાનુાં 
યીનલેળન ઔયાવ્મુાં અને ફે ઔયડની ઔાય કયીદી એટરે આણાં છટક્મુાં અન ે
વમ્ફન્ધ તડી નાાંખ્મ! ફન્ને ખયીફ શતા, ત્માાં વુધી વમ્ફન્ધ યાઔાષ્ઠાએ 
ટઔી યહ્ય. ફેભાાંન એઔ પ્રતાી ુરુ તાના ફે આખ લધી ખમ એટરે 
વમ્ફન્ધભાાં તીયાડ ડી. ‘આણી નજીઔન ળખ્વ, આણ જ ભીત્ર, 
આણાથી આખ નીઔી જામ? (એ વભજ ે છ ે ળુાં એના ભનભાાં?)’ અયે 

ભીત્ર, એ તાયા ીતા છ,ે તાયા લડીર છ,ે તાયાથી ઠીઔઠીઔ ‘વીનીમય’ છ,ે 
આખ ત નીઔળે જ, ન ેઆખ નીઔળ્યા નથી, આખ શતા જ. તે 
થડા લધાયે વુકી થમા, થડા આખ નીઔી ખમા એટર ે એભને ખા 
બાાંડલાની અને વમ્ફન્ધ તડી નાાંકલાન?  

અશીં ‘વીનીમય’ ળબ્દ એટરા ભાટ ેમાદ આવ્મ ઔે એઔ ઍડલઔેટ 

ભીત્ર શાઈઔટાભાાં જજ તયીઔે નીભણઔ ામ્મા ત એભના જ નીઔટતભ જુનીમય 
ભીત્રે એભના વન્ભાન–વભાયાંબભાાં બાાંડણરીરા ળરુ ઔયી. એઔ વીતે્તય લાના 
ળાણા અને વોમ્મ ઍડલઔેટ ધીભથેી ફલ્મા, ‘દીઔયી, તાય જન્ભ ણ નશત 
થમ, ત્માયથી તે તાની ભુલ્મઔેન્દ્રી પે્રક્ટીવ ભાટ ે આણા ળશેયભાાં 
જાણીતા છ.ે ધીઔતી ઔભાણી છડીને જજ ફનલા જઈ યહ્યા છ.ે તાયાથી 
કાસ્ટવા વીનીમય છ.ે નશીં કભાતુાં શમ ત વમ્ફન્ધ તડી નાાંક અને ભોન 

જાલ. અશીં જાશેયભાાં રલાય ઔયલાથી તાયી આફરુ લધતી નથી; ગટ ેછ.ે’ 
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 ઈષ્માા અદેકાઈ જન્ભે ત્માયે અને વમ્ફન્ધ તુટ ે ત્માયે, વમ્ફન્ધનુાં 
ખોયલ જાલલા ભોન ાીએ. 

●●● 
 

 

ભેઘધનુ 
 

નીર્ે ખીયે વુકે ત્તોં ય, 
અદફ વે ર્રના જયા; 
ઔબી ઔડી ધુ ભેં તુભને, 

ઈનવે શી નાશ ભાાંખી થી! 

...અજ્ઞાત... 

♦♦♦♦♦ 
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06 

વમ્ફન્ધ તુટ્યા છી વાંસ્ટઔાય પ્રખટ થામ છ ે

 

 

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

નશીં વભજી ળઔામ એલી ખેયવભજને ઔાયણે ફે યીલાય લચ્ર્ેન 
વમ્ફન્ધ તુટી ખમ. સ્ટભાટા ાડળીએ પ્રશ્ન ુછલાનુાં ળરુ ઔમુું, ‘ેરા તભાયા 

ડૉક્ટય ભીત્ર છ ભશીનાથી દેકાતા નથી, શેરા ત દય ફીજ ે ત્રીજ ે દીલવે 
એભની વલાયી આલી શોંર્તી શતી!’ વમ્ફન્ધ તુટી ખમ શત; યન્તુ વજ્જન ે
એલુાં ઔશીને લાત તાલી ઔે, ‘શભણાાં એભની પે્રક્ટીવ લધી ખઈ છ,ે એટર ે
આલલાનુાં છુાં થમુાં છ.ે’ ર્ાય દીલવ છી ેરા ાંર્ાતીમાએ પયી પ્રશ્ન 

‘વમ્ફન્ધ તુટ્યા છી ઔઈ ‘આર્ાય વાંશીતા’ને 

અનુવયલી તે અાંખ ે થડી લાત ઔયીન ે આણ ે

વમ્ફન્ધભીભાાંવાનુાં વભાન ઔયીએ. ‘તુટરેા વમ્ફન્ધ અાંખે 

ભોન જાલલુાં’ એ એઔ ભાત્ર લતાન આણને તભાભ 

આત્તીથી ફર્ાલે છ.ે ળાણા ભાણવ તુટરેા વમ્ફન્ધન 

અણવાય ઔઈને આલલા દેતા નથી. ‘વમ્ફન્ધ તુટ્યા છી 

ળુાં નશીં ઔયળ?’ આ લીમ ય વમ્ફન્ધળાષ્ડીએ 

આેરી ટીપવની ર્ર્ાા ભાાંડીને ફેવીએ ત એ ર્ર્ાા ઔદી 

ુયી નશીં થામ એટરી લાત છ.ે’ 
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દશયાવ્મ, ‘તભ ેલાત છુાલ છ માય, ઔાંઈ ફન્મુાં રાખે છ,ે તે તભાયે ત્માાં 
આલતા જ નથી!’ ઔઈની અાંખત લાતભાાં ભાથુાં ભાયલાની આણી ઔુળતા 
અને તત્યતા તાવ. છલેટ ે ેરા વજ્જને ીછ છડાલલા ઔહ્યુાં, ‘તે ભડી 

યાતે તભ ે વો ઉંગી જા છી આલે છ.ે ઔશેતા શતા, ‘તભાયા ાડળી 
ડીસ્ટટફા થામ તે મગ્મ નથી, તે ઉંગી જામ છી જ આલલાનુાં મગ્મ 
ખણામ!’ 

 દીઔય–લશુ રડાઈ ઝગડ ઔયીને જુદા યશેલા ર્ાલ્મા ખમા એટરે 
ાંર્ાતીમાને લીમ ભી ખમ. ફૅન્ઔના નીલૃત્ત ઑપીવયે વોને એઔ જ લાત 
ઔયી, ‘અભે જ દીઔયાને ફ્રૅટ અાલીને અરખ યશેલા અનુઔુતા ઔયી આી 

છ.ે આણે ત શલે જલાના... તે જીન્દખીન આનન્દ ભાણે ત ેઆણે જોલુાં 
જોઈએ ને!’ લૅનઔુલય (ઔેનેડા)થી ભી. કાન એઔ ઈ–ભેર ાઠલીને રકે છ,ે 
‘ભાયી ફીજી ત્ની વાથેના રગ્ન વાાંઈ ફાફાના ભન્દીયભાાં એઔ ભીત્રની 
વાક્ષીએ થમેરાાં. દવ લાના રગ્ન જીલન છી એણે ભને છડી દીધ. શુાં  આજ ે
ણ એને એટરી જ ર્ાશુાં  છુાં જટેરી વમ્ફન્ધ લીચ્છદે ુલે ર્ાશત શત. 

ઢતી વાાંજ ેએઔર ફેઠ શઉં ત્માયે ભાયા ટફેર ય ર્ાના ફે ઔ શમ છ.ે 
એણે ભને જ ેકુળી આી છ ેતે ઔઈ યીતે બુરામ? ભાયા ભાટ ેએની વાથેન 
વમ્ફન્ધ વુુપ્ત અલસ્ટથાભાાં છ.ે ‘ભૈત્રી તુટ્યા છી એલી યીતે લતો ઔે પયીથી 
ભીત્ર ફનલાનુાં આલે ત ળયભાલુાં ન ડ’ે એ વરાશન ેશુાં ુણાત: અનવુયી યહ્ય 
છુાં. ભન ેએ મુલતી પ્રત્મે અનશદ પે્રભ છ ેઅન ેભાયા ભીત્રલતુાભાાં એની લીરુદ્ધ 
શુાં  એઔ શયપ ણ ઉચ્ર્ાયત નથી. એની ખેયશાજયીભાાં ણ શુાં  એની વાથે ર્ા, 

ઔૉપી અને ડરીન્ક્વ ળેય ઔરુાં  છુાં! ભને એના પ્રત્મે ઔઈ દુબાાલ નથી.’ 

 ભાતા–ીતા અને ુત્રન, ફે ભીત્ર લચ્ર્ેન, ફે બાખીદાય લચ્ર્ને 
ઔે તી–ત્ની લચ્ર્ેન વમ્ફન્ધ તુટ ેએ ઔઈ નલી લાત નથી ઔે અવાધાયણ 
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ગટના નથી. વમ્ફન્ધ તુટ્યા છી ઔમા ાત્ર વાભે આણે શૈમાલયા ઠારલી 
યહ્યાાં છીએ તેનુાં ધ્માન યાકલુાં ડ.ે એઔ દમ્તી લચ્ર્ે ડીલવાન ઔેવ ર્ારી 
યહ્ય શત. દમ્તીને જાણલા ભળ્યુાં ઔે જ ે વખાાંવમ્ફન્ધી વભાધાન 

ઔયાલલાન દાલ ઔયતા શતા તે જ ફન્ને લચ્ર્ે તીયાડ લધે એલી ઔળીળભાાં 
શતા! વખાાંવમ્ફન્ધી અને ળુબેચ્છઔની દાનત એ શતી ઔે મુલતીના ડીલવા 
થઈ જામ ત છી આણ ભે ડ ે ને! ‘ઔાઉન્વેરીંખ’ના બાખરુે વેંઔડ 
ઔીસ્ટવાન અભ્માવ ઔમાા છી શુાં  એલા નીષ્ઔા ય આવ્મ છુાં ઔે, જે 
તભાયા વમ્ફન્ધ ફર્ાલનાયા પયીશ્તા દેકામ છ ેતે જ તભાય વમ્ફન્ધ 
તુટ ે એલી ભેરી યભત યભનાયાાં ળેતાન શમ છ.ે તી–ત્ની, ધાંધાઔીમ 

બાખીદાય અને ભાતા–ીતા તથા વાંતાન લચ્ર્ેના વમ્ફન્ધભાાં તીયાડ ડ ે
ત્માયે ‘ન્મામાધીળ’ની વન્દખીભાાં કુફ ઔાજી યાકલી. ‘વાશેફ, ભને ન્મામ 
અાલ’ એલી ઔાઔરુદી જભેની વાભે થતી શમ છ ેતે સ્ટલમાં આણા લીત્ર 
વમ્ફન્ધને પાાંવ દેનાયા જલ્લાદ શઈ ળઔે છ ેતે શમ્ભેળાાં માદ યાકલુાં. જ્માયે 
વમ્ફન્ધ તુટ ે ત્માયે નીર્ેની ટીપવને ધ્માનભાાં યાકીને લતાન વ્મલશાય ઔય, 

વમ્ફન્ધ તુટ્યા છીની આ આર્ાયવાંશીતા છ ે: 

– વમ્ફન્ધ તુટ્યા છીનુાં આણાં લતાન આણા વાંસ્ટઔાય પ્રખટ ઔયે છ ે તે 
શમ્ભેળાાં માદ યાકલુાં. 

– વમ્ફન્ધ ુન: સ્ટથાીત થામ ત ળયભાલુાં ડ ેએલુાં ઔઈ ઔૃત્મ આર્યલાથી 
દુય યશેલુાં. 

– ઔઈ ણ વમ્ફન્ધ આણી જીન્દખી ઔયતા લધાયે ભશત્ત્લન ઔે ભુલ્મલાન 

ન શઈ ળઔે. 
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– વમ્ફન્ધલીચ્છદે ઔદી ણ આત્ભશત્માભાાં ન યીણભે તેનુાં ધ્માન યાક. 

– તુટરેા વમ્ફન્ધ અાંખ ેફીજા વાભે યદણાાં યડલાથી ફર્. વશાનબુુતી 
દળાાલનાયા સ્ટલાથી ભાણવ ફદઈયાદાથી એલુાં ઔયતા શલાની ળક્મતાને 

ધ્માનભાાં રેજો. 

– ‘આત્ભદમા’ની રાખણીથી ફર્લુાં. ખયીફડુાં વ્મક્તીત્લ રઈને પમાા ઔયલુાં 
મગ્મ નથી. 

– વમ્ફન્ધ તુટલાની સ્ટથીતીભાાં તાના ઔણ છ ે અને યામા ઔણ છ ે તે 
નક્કી ઔયતી લેાએ સ્ટભાટા ફનજો. 

– વમ્ફન્ધ તુટ ેછ ેત્માયે આણી ાવે લાત ઔઢાલલા ગણાાં ભાણવ પયઔલા 

ભાાંડળે. વોની વાભ ે દૃઢતાુલાઔ ભોન જાલજો. જે ફાતભી ભેલલા 
શઠાગ્રશ ઔયે તે અભાનીત થલાને ાત્ર છ,ે એભન આદય 
જાલલાની જરુય નથી. ‘આને આ ફધી લાતભાાં ઔેભ આટર ફધ યવ 
ડ્ય?’ એલુાં શઠાગ્રશીને તીવ્ર નાયાજી વાથે ુછી ળઔામ. 

– તુટરેા વમ્ફન્ધની અવય આણા યજીન્દા જીલન ય ન ડ ે તેની 

ઔાજી રેલી. ડીલવા થઈ ખમા છી એઔ મુલતી એટરી ફધી ડીપે્રળનભાાં 
આલી ખઈ ઔે નઔયીના સ્ટથે જલાભાાં તથા પયજ ફજાલલાભાાં ફેદયઔાય 
ફની ખઈ. યીણાભ એ આવ્મુાં ઔે એણે નઔયી ખુભાલલી ડી. ફાઔની 
યલયીળ ઔયલાભાાં ણ એને કુફ તઔરીપ ડી. 

એઔ ભીત્રએ ભઔરેરા એઔ ભુલ્મલાન વુલીર્ાય વાથે આ ર્ર્ાા 
વભાપ્ત ઔયીએ. 
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‘વ્શેન ીર લૉઔઅલે ફ્રભ મુ, રેટ ધેભ ખ. મૉય ડસે્ટટીની ઈઝ નેલય 
ટાઈડ ટ ુએની લન શુ રીવ્્ મુ ઍન્ડ ઈટ ડઝન્ટ ભીન ધે આય ફૅડ ીર. ઈટ 
જસ્ટટ ભીન્વ ધેટ ધેય ાટા ઈન મૉય સ્ટટયી ઈઝ લય.’ જ્માયે રઔ તભાયાથી 

દુય ર્ાલ્મા જામ, તેભને જલા દ. જે તભને છડી દે છ ેએલા ઔઈની ણ 
વાથે તભારુાં  નવીફ જોડામેરુાં નથી. તે કયાફ ભાણવ છ ેએલુાં નથી. એન 
અથા એટર જ છ ેઔે તભાયી ઔશાણીભાાં એભની બુભીઔા ુયી થઈ ખઈ છ!ે 

●●● 
 
 

ભેઘધનુ  
 

ભાયી ફાઔીની  

આાંખીને 
એ આાંખીની  
ઈષ્માા આલે છ ે

જ ેઆાંખીને ઔડીને  
ભાયી દીઔયી  
ર્ારતી શતી! 

...અજ્ઞાત... 

♦♦♦♦♦ 
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07 

ભેં લીતેરુાં રખ્મુાં છ;ે 
લીણેરુાં નથી રખ્મુાં 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
અનુક્રમણીકા 

વમ્ફન્ધ ફાાંધતી લકતે ઔઈ ઔાજી યાકલી જોઈએ તે અાંખેની લધુ 
ફે ટીપવ ય નજય પેયલી રઈએ : 

‘વમ્ફન્ધ ફાાંધતી લકતે ઔાજી યાકલાભાાં 

આલે ત છતેયાલાથી અને દુ:કી થલાથી ફર્ી ળઔામ. 

એઔ વાંળધન દયભીમાન જાણલા ભળ્યુાં ઔે વભઔક્ષ 

લચ્ર્ેના વમ્ફન્ધ દીગાજીલી શમ છ ેઅને આત્તીજનઔ 

ુયલાય થતા નથી, ‚ઔૃષ્ણ અન ેવદુાભાના વમ્ફન્ધ ટક્મા 

ત આણા ઔેભ નશીં ટઔે?’ એ પ્રશ્ન ફેલજુદ છ.ે 

અશાંઔાય અને ઈષ્માા–અદેકાઈ, વમ્ફન્ધના ભુખ્મ ળત્રુ 

છ.ે યીલાયના બખે વમ્ફન્ધની ભાલજત ઔયલી એ 

કટન વદ ખણામ. ફશાયના વમ્ફન્ધને વાર્લલા 

યીલાયની ઉેક્ષા ઔયલી એ શ્રેષ્ઠ ઔક્ષાની ફેલઔુપી છ.ે’ 
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● વમ્ફન્ધ ‘વભકક્ષો’ લચ્ચેનો શોમ તો ળોબે અને અતુટ યશે 

વાંસ્ટઔાય, ળીક્ષણ, વમ્ત્તી, શદ્દ, વ્મલવામ લખેયે ભાદાંડને નજય 
વભક્ષ યાકીને વમ્ફન્ધ ફાાંધીએ ત શડધુત થલાની ઔે છતેયાલાની નફત ન 

આલે. ઔૃષ્ણ અને વુદાભાન વમ્ફન્ધ એઔ નભુનેદાય અલાદ ખણામ. ફધા 
વુદાભાના અનુબલ વુકદ નથી શતા. આણી શેવીમત વભજીને વમ્ફન્ધ 
ફાાંધીએ ત ઉેક્ષા, અલખણના અને સ્ટલભાનબાંખથી ફર્ી ળઔામ. વાધાયણ 
ઔક્ષાન ભાણવ કુફ ભટા ભાણવ વાથે વમ્ફન્ધ લીઔવાલે ત્માયે એભ ઔયલા 
ાછ ઔઈ રાબ (દલ્લ!) ભેલલાની ખણતયી શઈ ળઔે છ.ે આણાથી કુફ 
આખ શમ, ભટા શમ, વભદૃ્ધ અને વખુ્માત શમ એલા ભાણવ વાથ ે

વમ્ફન્ધ લીઔવાલલા ઔે ટઔાલલા ભાટ ેઆત્ભવન્ભાનન બખ આલ ડ ેએલી 
ળક્મતા સ્ટલીઔાયીને ર્ારલાનુાં. અવભાન ભાણવ લચ્ર્ેન વમ્ફન્ધ ક્ષણબાંખુય 
શમ છ,ે ત ે ભટ ે બાખે જરદી તુટી જામ છ.ે વુકદ અલાદ ભાપ! આ 
પ્રઔાયના વમ્ફન્ધને ટઔાલલા ભાટ ેભાથુાં યખડ્યા ઔયલાને ફદરે એભાાંથી વલેા 
આદયુલાઔ ફશાય નીઔી જલુાં એ લધુ ઔલ્માણઔાયી છ.ે 

● યીલાયના બોગે વમ્ફન્ધની ભાલજત રેલી ડે એ ઈચ્છનીમ નથી 

યીલાયના બખે વમ્ફન્ધની ભાલજત રેલી એટરે ળુાં તે શેરાાં 
વભજી રઈએ. એઔ વજ્જન એલા ભીત્રની ટઔી વાથે વમ્ફન્ધથી જોડામા, 
જે યજ યાતે્ર ર્ાય–ાાંર્ ઔરાઔ બેખા ભીને ળયાફની ભશેપીર જભાલતા. 
યાત્રે આઠ લાખે ળરુ થતા લૈલીધ્મુણા ઔામાક્રભ ફાય અન ેએઔની લચ્ર્ે ુયા 
થતા. એ ભશેપીરભાાં ત્નીના પ્રલેળ ય પ્રતીફાંધ શત. એ બરાબા 

ભાણવને ટઔીનાાં નીતી–નીમભની જાણ ઔયીને ‘ભીત્રભાંડ’ભાાં પ્રલેળ 
અામ. ગયે ર્ોદ લાની દીઔયી અને દવ લાન ુત્ર ભમ્ભીને ુછ્ા ઔયતાાં, 
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‘પા ક્માયે આલળે? પા ઔેભ યજ આટરા ફધા ભડા આલે છ?ે’ દવેઔ 
લા ર્ારેરી એ ભશેપીરએ વન્તાનને વાંસ્ટઔાયથી લાંર્ીત યાખ્માાં અને વભગ્ર 
યીલાય બમાનઔ દુદાળાભાાં વડામ. જ્માયે યીલાયના બખે ઔઈ એઔ 

વમ્ફન્ધ વાર્લલાન શમ ત્માયે, ળાણ ભાણવ એ વમ્ફન્ધભાાં ફાંધાતા શેરાાં 
શજાય લાય લીર્ાય ઔયે છ.ે  

‘અભે એલા જીખયજાન ભીત્ર છીએ ઔે યજ વાાંજ ેઔૉપી–શાઉવભાાં 
ત્રણ–ર્ાય ઔરાઔ બેખા ન થઈએ ત અભન ેર્ેન ન ડ!ે’ યીલાયના વભ્મન ે
ગયે તડતા છડીને આલા વમ્ફન્ધ નીબાલતા અને તેને ભાટ ેખોયલ રેતા, 
ભુકા ભાણવની વાંખ્મા ધાયીએ છીએ એટરી નાની નથી. ‘દય ળની–યલી અભે 

દભણ ઉડી જઈએ છીએ અન ે જીન્દખીને કુફ ઔયીફથી ભાણીએ છીએ,’ 
એલી ફડાળ શાાંઔતા એઔ ધનીઔ ભાણવને ભેં પે્રભથી ુછ્ુાં શતુાં, ‘અભે એટર ે
ઔણ?’ આ યીતે જીન્દખીને કુફ નજીઔથી ભાણનાયા ત્ની અને વાંતાનને 
ગયે ભઔુીને જ ટામાની ફીઝનેવ–ટયુ ય દય ત્રીજરે્થે ભશીને દડતા શમ 
છ.ે જ્માયે ઔઈ એઔ વ્મક્તી વાથે ઔે ખૅંખ વાથે વમ્ફન્ધથી ફાંધાઈએ ત્માયે 

નીણામ રેતા ુલે તાને ુછલા જલે પ્રશ્ન આ છ,ે ‘ભાયા યીલાયજીલન ય 
આ વમ્ફન્ધની ઔેલી અવય ડળે?’ ઔઈ એઔ વમ્ફન્ધને વાર્લલા જ્માયે 
ભાણવ ભીત્ર વાથે લાયાંલાય દભણ, ખલા ઔે થાઈરૅન્ડ દડત શમ છ,ે ત્માયે 
એની ખેયશાજયીભાાં એના યીલાયજન ણ ઔુટમુ્ફને અમળ અાલે એલા 
વમ્ફન્ધનાાં ઔુાંડાાાં યર્તા શમ છ.ે જ્માયે ઔઈ એઔ વમ્ફન્ધને યીલાયના 
બખે વાર્લલાભાાં આલે ત્માયે એ કટન વદ વાફીત થામ છ.ે ‘લધુ એઔ 

વમ્ફન્ધ નીબાલલા ભાટ ેભાયી ાવે વભમ અને ળક્તી છ?ે’ આ પ્રશ્નન ઉત્તય 
તાવી ર. 
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‘નીઔટતભ વમ્ફન્ધ જટેરા છા શમ, એટરા આણ ેલધાયે વુક 
ળાન્તીથી જીલી ળઔીએ’ એલા અશીં યજુ થમેરા લીર્ાય વાથે ગણા વમ્ભત 
નશીં થામ, એલુાં ફને. એાંવીની લમ લટાલી ર્ુઔેરા એઔ લયીષ્ઠ નાખયીઔે તીવ્ર 

લેદના વાથે જણાવ્મુાં, ‘ભાયી ઔભાણીભાાંથી કયીદેરા અને વજાલેરા ગયભાાંથી 
ભને ઔાઢી ભુઔલા ભાય દીઔય યજ ઝગડ ઔયે છ.ે ‘બાઈ, તુાં ભન ેઅશીંથી ળા 
ભાટ ેઔાઢલા ઈચ્છ ેછ?ે’ એ પ્રશ્નના ઉત્તયભાાં ભાય ાટલીઔુાંલય ફયાડીને ઔશે છ,ે 
‘ભાયી ફૈયીને તભે નથી ખભતા! અભને તભાયી વાથે ભાનવીઔ ત્રાવ થામ છ.ે’ 
આ લૃદ્ધ ીતાની શીમ્મ્ત અન ે દુ:કની યાઔાષ્ઠા જુ... તે ઔશે છ,ે 
‘વાશેફ, ભાયી લેદના અને દુદાળાની લાત તભે ભાયા નાભ વાથ ેરક... ભન ે

ઔઈ લાાંધ નથી; ઔાયણ ઔે શુાં  અને ભાયાાં ત્ની એટરી શદે ત્રાવ બખલીએ 
છીએ ઔે ભારુાં  નાભ જાશેય થામ તમે ભને ઔઈ પેય ડલાન નથી.’ 

પ્રીમ લાર્ઔ, આધુનીઔ મુખના સ્ટલાથી વમ્ફન્ધનુાં સ્ટલરુ તાવ. એ 
ભશાળમ યડતાાં યડતાાં ઉભેયે છ ે: ‘ભાય દીઔય ઔૉરેજભાાં બણત શત ત્માયે 
ઔયઔવયથી જીલીને અભે તેની જીદ્ ુયી ઔયતા. એ વભમે ખણીવ લાન 

ભાય દીઔય લાયાંલાય ઉષ્ભાુલાઔ ભાય શાથ ઔડીને ફરત, ‘પાજી, તભે 
ઔેટરા વાયા છ... ઔેટરા પે્રભા છ.’ વાશેફ, આજ ેણ શુાં પે્રભા પા જ 
છુાં, પઔા એટર ડ્ય ઔે શલે શુાં  લૃદ્ધ થમ છુાં, એટરે ભાય જ ુત્ર યજ ઉઠીને 
ભને ખા બાાંડ ે છ,ે વભાજભાાં ણ ભાયી નીંદા–ટીઔા ઔયત પયે છ.ે ભન ે
વાશીત્મન કુફ ળક છ.ે એઔ દીલવ ભેં ુત્રને તેની ત્નીની શાજયીભાાં જ 
ુછી રીધુાં, ‘દીઔયા, લીવ લા ુલે તુાં ભાયા ખુણખાન ભાટ ેઔલીતા યર્ત 

શત... શલે શુાં  લૃદ્ધ થમ એટરે ભને યજ ઉઠીને ખા બાાંડલાની? શુાં  તન ે
વાંસ્ટઔાય ન આી ળક્મ એ લાત શલે ભને વભજાતી જામ છ.ે’ 
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જીન્દખીભાાં ઉભેયાત નલ વમ્ફન્ધ નીબાલલા ભાટ ે આણી ાવે 
વભમ અને ળક્તી છ ેઔે નશીં, તે તાવી રેલુાં જોઈએ. 

(ળીાઔ ાંક્તી : ‘અભય’ ારનુયી) 

●●● 
 
 

ભેઘધનુ 

જ્માાં વુધી આણે એ  
રઔને ભાપ નથી ઔયતા, 

જભેણે આણને દ:ુકી ઔમાા શમ; 
 ત્માાં વુધી તે આણા ભનભાાં, 

બાડુાં બમાા લખય, 

ભફ્તની જગ્મા યઔે છ!ે 

...અજ્ઞાત... 

♦♦♦♦♦ 
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08 

વડરેા વમ્ફન્ધ તુટ,ે 
એ ભાંખરભમ ગટના ખણામ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 

ફે ભાણવ લચ્ર્ેન વમ્ફન્ધ તુટ ે અને ઔઈ એઔની આત્ભશત્માભાાં 
યીણભે એ કુફ આધાતજનઔ દુગાટના ખણામ. વમ્ફન્ધ યર્ાલાની અને 

તુટલાની પ્રક્રીમા ર્ાલ્મા ઔયલાની, તેન વશજતાથી સ્ટલીઔાય થલ જોઈએ. 
વમ્ફન્ધ ઔેભ તટુ ે છ ે અન ે વમ્ફન્ધને ઔઈ યીતે વાર્લલા જોઈએ એ ફધી 
લાત કુફ જાણીતી છ ે અને તેનુાં ુનયાલતાન ટાીને આખ લધીએ. 
વમ્ફન્ધભાાં ખણતયી ન શલી જોઈએ, સ્ટલાથા ન શલ જોઈએ, વમ્ફન્ધભાાં 

‘વમ્ફન્ધ તુટલાની અન ેયર્ાલાની પ્રક્રીમા લણથાંબી ર્ાલ્મા 

ઔયે છ.ે જભે ળાષ્ડ ભૃત્મુને ભાંખરભમ ખણલાની વરાશ આે છ,ે એ 

જ યીતે વમ્ફન્ધળાષ્ડના તજ્જ્ઞ વમ્ફન્ધ તુટલાની દુગાટનાને 

ભાંખરભમ ખણીને વશજતાથી સ્ટલીઔાયલાન ભત યજુ ઔયે છ.ે એઔ 

વન્નાયીએ તાના ુરુ ભીત્ર વાથેન વમ્ફન્ધ તુટ્ય ત્માય છી, 

એ ફનાલભાાં યવ દાકલનાય ાંર્ાતીમાને એઔ જ ઉત્તય આપમ; 

‘અભાયા વમ્ફન્ધ વુુપ્ત અલસ્ટથાભાાં છ,ે તુટ્યા નથી; જશ્ન 

ભનાલલાથી દુય યશેજો!’ તુટરેા વમ્ફન્ધ અાંખે ભોન જાલીને, 

ાંર્ાતીમાને તડાલલાની ભજા ભાણીએ’ 
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આલાનુાં શમ છ;ે રેલાની અેક્ષા ન યાકલી જોઈએ. બુર શમ ઔે ન શમ, 
ક્ષભા ભાખી રઈને; ણ વમ્ફન્ધ વાર્લી રેલ જોઈએ. વમ્ફન્ધની ઔાજી 
રેલાલી જોઈએ. વમ્ફન્ધ ભાલજત ભાાંખી રે છ.ે વમ્ફન્ધભાાં પે્રભ અને વભમનુાં 

વીંર્ન ઔયતા યશેલુાં જોઈએ, લખેયે લખેયે. આ તભાભ વમ્ફન્ધ–વુત્રથી આણે 
લાઔેપ છીએ. ઔઈ ણ વમ્ફન્ધ ઔઈ એઔના ઔે ફન્નેના, અશાંઔાયન ેઔાયણે ઔે 
ઈષ્માા અદેકાઈને ઔાયણ ે તુટ ે છ,ે એ યશસ્ટમ ણ અછતુાં નથી. વમ્ફન્ધ 
તુટલાની દુગાટનાન ે અનુરક્ષીને ફે પ્રશ્ન ય ખશન ર્ીંતન ઔયલાની જરુય 
લતાામ છ ે: 

(1)  વમ્ફન્ધ તુટલાની દુગાટનાન ે અટઔાલી ળઔામ કયી? જો શા; ત ળી 

યીત?ે 

(2)  વમ્ફન્ધ તુટ્યા છી ળી યીતે લતાલુાં જથેી ‘વદ્ખત વમ્ફન્ધ’નુાં ખોયલ 

જાલી ળઔામ. 

 પ્રથભ પ્રશ્ન ય થડી ર્ર્ાા ઔયી રઈએ. વમ્ફન્ધ તુટલાની પ્રક્રીમાને 
અટઔાલી ળઔાતી નથી. ક્માયેઔ તી–ત્ની લચ્ર્ેના, ીતા–ુત્ર લચ્ર્ેના ઔે 
ભીત્ર–ભીત્ર લચ્ર્ેના વમ્ફન્ધ એટરા ત લણવી જતા શમ છ ે ઔે આણ ે
પ્રબુને પ્રાથાના ઔયલી ડ ે: ‘શે પ્રબુ, આ વમ્ફન્ધથી એભને ભુક્ત ઔય.’ જ્માયે 
વમ્ફન્ધ અવહ્ય ફની જામ ત્માયે એ વમ્ફન્ધનુાં તુટલુાં ભાંખરભમ ખણામ. યજ 

છુટ્ટા શાથની ભાયાભાયી ઔયી ાડળીને ભનયાંજન ુરુાં  ાડતુાં દમ્તી, 
ડીલવા રઈને છુટુાં ડ ે ત એને દુગાટના ન ઔશેલામ; ભાંખરભમ ગટના જ 
ખણલી જોઈએ. ફાઔ ભાટ ેડીલવા દુગાટના વાફીત થામ એ લાત જુદી છ.ે 
વમ્ફન્ધ તુટ ેછ ે ત્માયે ફન્ને કે્ષ એલુાં ભનાલલાભાાં આલે છ ે ઔે; ‘એભાાં ભાય 
ઔઈ દ નથી. એભનાાં સ્ટલબાલને ઔાયણે, એભનાાં ખેયલતાનને ઔાયણે ભાયે 
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ડીલવા રેલા ડ્યા!’ આલુાં ફને ત્માયે વત્મ શમ્ભેળાાં અડધે યસ્ટતે શમ છ.ે 
વમ્ફન્ધ તુટ ે ત્માયે ફન્ને ક્ષની થડી–ગણી જલાફદાયી ફને છ.ે ઔઈ એઔ 
વમ્ફન્ધ આણે ઔાયણે ન તટુ ેએટરી ઔાજી રીધી શમ ત છી વમ્ફન્ધનુાં 

તુટલુાં આણને અયાધ ગ્રાંથીથી ફર્ાલી ળઔળે. ‘વમ્ફન્ધ ન તુટ ેએ ભાટ ેભેં 
તભાભ પ્રમત્ન ઔમાા છ ેકયા?’ એ પ્રશ્ન તાને ુછ. જલાફ ‘શા’ ભાાં ભે ત 
તભાયે દ:ુકી થલાની જરુય નથી. ફજારુ ફની ખમેરા વમ્ફન્ધને 
‘લેન્ટીરેટય’ ય યાકીને જીલાડતા યશેલાભાાં ઔઈ ળાણણ નથી. ુત્ર અને 
ુત્રલધુ દયયજ અભાનીત ઔયે છ,ે શડધુત ઔયે છ,ે તમે રઔરાજ ેએભની 
વાથે ડી યશેલાનુાં મગ્મ છ?ે ના, ના, શયખીજ નશીં. 

 ભયલાના લાાંઔે જીલી યશેરા વમ્ફન્ધભાાં એઔ જ ર્ીન્તા અને એઔ જ 
બમ ફન્ને ક્ષને અથલા ઔઈ એઔ ક્ષને વતાલતાાં શમ છ,ે ‘અભે છુટા ડી 
જઈએ ત રઔ ળુાં ઔશેળે? આણી વાભાજીઔ પ્રતીષ્ઠાને ઔેટરી શાની 
શોંર્ળ!ે’ વમ્ફન્ધથી જોડામેરા ભાણવ છુટા ડી જામ, એ કુફ જ 
આગાતજનઔ ફનાલ છ ેઅને એલુાં ઔદી ન ફનલુાં જોઈએ, એભ શુાં વભજુ ાં છુાં. 

યન્તુ રડાઈ ઝગડાની અને અણફનાલની યાઔાષ્ઠા આલી જામ ત્માયે 
વમ્ફન્ધનુાં તુટલુાં આળીલાાદરુ ખણાલુાં જોઈએ. ઔઈ ણ વમ્ફન્ધ અર્ાનઔ, 
યાતયાત તુટત નથી. તુટતાાં ુલે તે અનેઔ લકત વમ્ફન્ધીત ભાણવને નટીવ 
ભઔરાલે છ,ે ર્ેતલણી આે છ,ે ‘શલે શુાં  તુટલા તયપ આખ લધી યહ્ય છુાં. 
ભને ફર્ાલલા ઈચ્છતા શ ત ફર્ાલઔામા ળરુ ઔય, તભાયી યીત–યવભભાાં, 
તભાયાાં લતાન–વ્મલશાયભાાં, તભાયી આક્રભઔ જીલનળૈરીભાાં યીલતાન રાલ.’  

જ્માયે આલી ર્ેતલણી ભે ત્માયે આણે ‘ડભૅેજ–ઔન્ટરર’ ભાટનેી 
ઔલામત ળરુ ઔયી દેલી ડ ેઅથલા વમ્ફન્ધ તુટલાની દુગાટનાને આલઔાયલા 
તૈમાય યશેલુાં ડ.ે તુટતા વમ્ફન્ધને ફર્ાલલા વભાધાનલૃત્તી અને વશીષ્ણતા 
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શ્રેષ્ઠ ઉામ છ.ે શા, એ કરુાં  ઔે, આ ફર્ાલ પ્રમુક્તી એઔ શદ વુધી ઔાયખત 
નીલડ ેછ.ે જો ઔઈ એઔ ક્ષ ‘શલે ભાયે વમ્ફન્ધથી છુટઔાય ભેલલ જ છ.ે’ 
એલુાં વભજીલીર્ાયીને વતત ભાનવીઔ ઔે ળાયીયીઔ પ્રશાય ર્ારુ યાકે ત એલા 

ક્ષાગાત ાભેરા વમ્ફન્ધને જીલાડલાભાાં ભાનવીઔ માતના વીલામ ઔાંઈ 
પ્રાપ્ત થતુાં નથી.  

ેરા લડીરભીત્ર, ુત્ર અને ુત્રલધુના ત્રાવથી વતત ીડા અનુબલી 
યહ્યા છ.ે એભને શીતર્ીન્તઔ તયપથી ફે પ્રઔાયની વરાશ ભે છ,ે ‘ઔઈ ણ 
શીવાફે ગય છડળ નશીં. તભે ગય છડીન ે જળ એટરે દીઔય–લશુ ગય 
ર્ાલી ાડળે.’ ફીજી વરાશ એ ભતી યશી છ,ે ‘અશીંથી ર્ાલ્મા જા, 

ફર્ી નીઔ, ક્માાં વુધી આ ત્રાવ વશન ઔયળ?’ એાંવીની લમ લટાલી ર્ુઔેરા 
લડીર, ત્ની અને ભન્દફુદ્ધીના દીઔયા વાથે જામ ત ક્માાં જામ? ઔના વશાયે 
જામ? જીન્દખી, ભાણવને ઔેલા ત્રીબેટ ેરાલીને છાડ ેછ ેતે જુ ! ‘દીઔયા–
લશુ વાથેન વમ્ફન્ધ વાર્લી યાક, ગય છડીને જલાની જરુય નથી’ એ 
વરાશ છ ે ત વાર્ી; યન્ત ુ પ્રશ્ન એ ઉદ્બલે છ ે ઔે, ‘ઔમ વમ્ફન્ધ? ઔેલ 

વમ્ફન્ધ? અને ઔની વાથેન વમ્ફન્ધ વાર્લલાન છ,ે બાઈ? જ્માાં ઔઈ 
જાતન વમ્ફન્ધ જ નથી ત્માાં એને વાર્લલાની લાત ક્માાંથી આલી?’ શા, 
દીઔયા–લશુ વાથેન નશીં; ગય વાથેન વમ્ફન્ધ વાર્લી યાકલા જલે કય! 

 ભુદ્દ ે લાત આટરી; ળક્મ શમ ત્માાં વુધી વમ્ફન્ધને વાર્લી ર, 
તુટલા ન દ. નશીં છુટઔે તટુતા વમ્ફન્ધને વશજતાથી સ્ટલીઔાયી ર. તુટરેા 
‘વદ્ખત વમ્ફન્ધ’ ય યડલા ઔઔલાનુાં ટા, રોઔીઔ યીલાજો ત તદ્દન ફન્ધ! 

 
●●● 
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ભેઘધનુ 
 

જીન્દખી ભેં મે શુનય બી આજભાના ર્ાશીએ, 
જાંખ અખય અનોંવે શ, ત શાય જાના ર્ાશીએ. 

...અજ્ઞાત... 

♦♦♦♦♦ 
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09 

વમ્ફન્ધ ફાાંધતી લકતે ઔઈ ઔાજી યાકળ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 

વમ્ફન્ધ ફાાંધતી લકતે ઔઈ ઔાજી યાકલી જોઈએ તેની ર્ર્ાા 
ળરુ ઔયીએ તે ુલે એઔ લાત વભજી રઈએ; ‘વમ્ફન્ધ’ના કે્ષત્રભાાં પ્રલેળલુાં ઔે ન 

પ્રલેળલુાં એ સ્ટલમાં આણે નક્કી ઔયલાનુાં શમ છ.ે ‘વમ્ફન્ધ ત આઆ 
ફાંધાઈ જામ છ’ે એ ભાન્મતા તદ્દન કટી છ ેઅને વમ્ફન્ધભાાં છતેયામા છી 
તાને નીદો જાશેય ઔયલા ભાટનેી પ્રમુક્તી છ.ે વમ્ફન્ધ ફાાંધલ એ ‘વ 
ખણે ખાીને’ આખ લધલાન લીમ છ,ે એભાાં ઉતાલે ઔુદી ડનાય 

‘વમ્ફન્ધ એ વન્દખીન લીમ છ.ે આણ ે
આણી ભયજીથી વમ્ફન્ધ ફાાંધીએ છીએ. વમ્ફન્ધ ફાાંધતી 
લકતે ભાત્ર વાભેની વ્મક્તીના નશીં; આણા ણ છુા 
(સ્ટલાથાના) શેતુ શઈ ળઔે છ.ે ‘આણે વમ્ફન્ધ ફાાંધતા 
નથી, એ ત આઆ ફાંધાઈ જામ છ’ે એ ભાન્મતા અને આ 

લીધાન વદન્તય ખરત છ.ે યીર્મ ખભે ત્માાં, ખભે તેની વાથે 
થઈ જામ એ ળક્મ છ.ે જો ઔે, યીર્મ ભાખલ ડ ેછ,ે ત્માય 
છી આલ ડ ેછ;ે ત્માય છી યીર્મ ફન્ધામ છ.ે અયે, 
યીર્મ ણ વન્દખીથી, ઈચ્છાથી – ફામ ર્ૉઈવ – થામ 
છ.ે વમ્ફન્ધભાાં છતેયાત ભાણવ નવીફને ઔે વાંજોખને દ 

આે એ કટુાં છ.ે’ 
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જાનનુાં જોકભ લશયી રેત શમ છ.ે જ્માયે એઔાદ ફે ભશીનાન યીર્મ, 
વમ્ફન્ધનુાં સ્ટલરુ ધાયણ ઔયી રે છ ે ત્માયે છતેયાલાની અને દુગાટનાન બખ 
ફનલાની વાંબાલના લધી જામ છ.ે 

 કોઈ ણ અલ્ યીચમને કે દીઘપ યીચમને ‘વમ્ફન્ધ’નુાં નાભ 
આીએ ત્માયે નીચેની ટીપ્સ્ ધ્માનભાાં યાખીએ તો છતેયાલાથી ફચી 
ળકામ : 

1.  વમ્ફન્ધ ફાાંધલા ાછના શેતુઓ અાંગે સ્ષ્ટ થઈ જલુાં 

આણે ુલાર્ર્ાા ઔયી છ ે ત ે અનુવાય નલ વમ્ફન્ધ નીભાાણ 
ાભલાની પ્રક્રીમાભાાં શમ ત્માયે એઔ પ્રશ્નન ઉત્તય ભેલીને છી આખ 
લધલુાં; ‘વમ્ફન્ધ ફાાંધલાની શેર ઔણ ઔયી યહ્યુાં છ,ે યીર્મને વમ્ફન્ધભાાં 

પેયલલાની ઉતાલ ઔને છ?ે વમ્ફન્ધ ફાાંધલા ભાટનેી તભાભ ળયત વાંતાતી 
શલાથી આણે તે વમ્ફન્ધ ફાાંધલા ભાટ ે આણ શાથ રાંફાલી યહ્યા 
શઈએ ત્માયે, ઔઈ પ્રશ્ન ઉબ થત નથી. શા, વમ્ફન્ધભાાં છતેયાલાનુાં આલે, 
ધકાફાજી થામ ત્માયે વાભી વ્મક્તીને દ દેલા ભાટનેુાં ઔઈ ઔાયણ ફર્તુાં 
નથી. વમ્ફન્ધ ફાાંધલા ભાટ ેશેર શાથ આણે રાંફાવ્મ શત એટરે દન 

ટર આણા તાના ભાથે ઢલાન યશે છ ેતે માદ યાકલુાં.  

યીર્મને ‘વમ્ફન્ધ’ભાાં પેયલલાની ઉતાલ વાભેની વ્મક્તીને શમ 
ત્માયે વમ્ુણા વાલધાની અને ઔાજી યાકીને આખ લધલુાં. ‘ભાયી વાથે 
વમ્ફન્ધ લીઔવાલલાભાાં એભને આટરી ફધી ઉતાલ અને આટર ફધ યવ 
ઔેભ છ?ે’ એ પ્રશ્નન ઉત્તય આણને વમ્ફન્ધ ફાાંધલા ાછના દેકીતા અને 
છુા શેતુ જાણલા તયપ દયી જળે. ફદઈયાદ ે ઝડથી તભાયી વાથ ે
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વમ્ફન્ધ લીઔવાલલા ઈચ્છતા ળખ્વને તભાયા ૈવાભાાં, તભાયી ભીરઔતભાાં, 
તભાયી કુફવુયત ત્ની ઔે દીઔયીભાાં, તભાયી ખરાફ્રેન્ડભાાં, તભાયા કર્ે તથા 
તભાયા શીવાફે અને જોકભે ઐમાળી ઔયલાભાાં યવ ડ્ય શમ એલુાં ફની ળઔે. 

વમ્ફન્ધ લીઔવાલલા ભાટ ેવાભેની ાટી તેજ યપતાયથી આણા તયપ દટ ભઔેુ 
ત્માયે કાવ ર્ેતી જલુાં અને અલ્ યીર્મ ઔે ભાત્ર યીર્મના ભડ ય થાંબી 
જલુાં, સ્ટથખીત થઈ જલુાં. ભાત્ર ‘અલ્ યીર્ીત’ની શેવીમત ધયાલતા ળખ્વને, 
ટુાંઔા ખાાભાાં નીઔટના વમ્ફન્ધની વ્માખ્માભાાં ભુઔીને ફયફાદ થમેરા ઔેટરામે 
ભાણવની દુદાળા ભાયી નજય વાભે છ.ે  

આ ુસ્ટતીઔાના ઉદ્બલ ાછ ‘ઔાઉન્વેરીંખ’ નીભીતે્ત ભાયા 

વમ્ઔાભાાં આલેરા એ અબાખીમા, છતેયામેરા જીલ છ.ે ઔઈની ણ વાથ ે
વમ્ફન્ધથી જોડાતા શેરાાં વાભનેી વ્મક્તીના એભ ઔયલા ાછના શેતુ 
ઔમા શઈ ળઔે તે જાણી–વભજી ર. ‘ભાયી વાથે વમ્ફન્ધ લીઔવાલલાભાાં 
તભાય ઔઈ ભરીન શેતુ ત નથી ને?’ એલ વીધ પ્રશ્ન વાભેની વ્મક્તીન ે
ુછલા જટેરા બા ઔદી ફનળ નશીં. એ ઔદી એલુાં નથી ઔશેલાન ઔે, ‘શા, 

ભીત્ર... ભાયી નજય તાયી કુફવુયત ત્ની ય છ!ે’ વાભેના ભાણવની ફૉડી 
રેંગ્લેજ, તેની ાયીલાયીઔ બુભીઔા (પૅભીરી ફૅઔગ્રાઉન્ડ), એની આાંકભાાં 
દડાદડી ઔયી યશેરાાં ઝેયી વારીમાાં; એ ફધાન ઉંડ અભ્માવ ઔયલાથી 
વમ્ફન્ધ ફાાંધલા ાછના છુા શેતુન યશસ્ટમસ્ટપટ થઈ જળે. વમ્ફન્ધ 
ફાાંધતી લકતે વાભેના ભાણવની જાશજરારી, લીદ્વત્તા, છટાદાય અબીવ્મક્તી, 
લષ્ડની વાંદખી અને સ્ટટાઈર, ઉંર્ શદ્દ, એલી ઔઈ લાતથી પ્રબાલીત 

થલાથી ફર્જો. આ ફધાાં જ લાનાાં તેભને છતેયલા ભાટ ે અન ે વમ્ફન્ધની 
જાભાાં પવાલલા ભાટ ે છ,ે એભ વભજજો. વમ્ફન્ધ ફાાંધતા ુલે વાભેના 
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ભાણવના આાંતયભનભાાં ડઔીમુાં ઔયીને ઔે ડફુઔી રખાલીને છી જ આખ 
લધલુાં. 

2.  નલા વમ્ફન્ધો ફાાંધતી લખતે લડીરો કે જીલનવાથીની વરાશ 

ધ્માનભાાં રો 

તભે નલા ભીત્રને રઈને ગયે આલ છ. એઔ ઔરાઔના યઔાણ 
દયભીમાન ભીત્ર ‘સ્ટભાટા પન’ની યીંખ લાખી ઔે તયત દડીને ગયની ફશાય 
નીઔી ખમ. આલુાં એઔ–ફે લાય નશીં, વાત લકત ફન્મુાં! એઔ ઔરાઔભાાં વાત 
પન ઔૉલ્વ! ષ્ડી ભીત્રના જ શલા જોઈએ; નશીં ત બડલીય આભ ફાલય 
ફાલય થઈને ફશાય ળા ભાટ ેદડ?ે ભીત્રની લીદામ છી ત્નીએ ઔહ્યુાં, ‘આ 
ભાણવથી જયા વાર્લજો, એનાાં રખ્કણ વાયાાં નથી દેકાતાાં.’ આે ત્નીની 

લાત ધ્માને ન રીધી અને બેકડ ેજઈને બેયલામા. ફદભાવ ભાણવને ષ્ડી 
તેની નજય યથી કી રેતી શમ છ.ે તરુણાલસ્ટથાન યભાાંર્ ભાણતાાં 
છઔયા–છઔયી, વમ્ફન્ધ ફાાંધતી લકતે ભાતા–ીતાની વરાશને વાાંબે 
જરુય; અનુવયલુાં – ન અનુવયલુાં છીની લાત છ.ે ઔેટરીઔ લાય જનેે તભે વોથી 
નજીઔન ભીત્ર ખણ છ એ જ તભાયી ઔફય કદી યહ્ય શમ છ.ે આણને 

અણવાય ભે ત્માાં વુધીભાાં ત આણે જીલતાાં દટાઈ ખમા શઈએ! ફવ, એઔ 
જ ભેવેજ આલા ભાટ ે શુાં આ રાાંફી લાત રકી યહ્ય છુાં, અલ્ યીર્મને 
ખાઢ વમ્ફન્ધભાાં પેયલતા શેરાાં રાાંફ લીર્ાય ઔયજો, જથેી છતેયીંડી અન ે
ઔાયભી લેદનાથી ફર્ી જલામ. 

ઔઈ એઔ વમ્ફન્ધ ફાાંધલા ાછ ભાતા–ીતાની ઔે જીલનવાથીની 
રારફત્તી શમ ત એઔ લાય – ભાત્ર એઔ લાય, એભની આાંકભાાં આાંક 

યલીને ુછી ર; ‘ફટ વ્શામ? ભને વભજાલ ઔે એભની વાથે વમ્ફન્ધથી 
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ફાંધાલાભાાં લાાંધ ળ છ?ે’ તે જ ેઔશે છ ેતેને ઔઈ ુલાગ્રશ લખય ળાન્તીથી 
વાાંબ અને વભજો. છી તભાય અાંતયાત્ભા તભને જ ે દીળા વુઝાડ ે એ 
દીળાભાાં આખ લધલાની તભને છુટ. ઉંડા ઔુલાભાાં કાફઔતા શેરાાં, આણા 

ભીત્રની અને સ્ટલજનની વરાશ રેલાભાાં ઔાંઈ જ ખુભાલલાનુાં નથી! 

●●● 
 

ભેઘધનુ 
 

વાાંજ ઢતી શમ ત્માયે, 
ભાથે શાથ પેયલતાાં પેયલતાાં, 

વાવયેથી આલેરી દીઔયી આણને ઔશે : 
‘તભે કુફ થાઔી ખમા છ પા, ાણી આુાં? 

થડઔ આયાભ ઔયતા શ ત?’ 
ત્માયે આણે એઔાએઔ વબાન થઈ જઈએ છીએ. 

ધીભે ધીભે શલે આણી જ ‘દીઔયી’, 
આણી ‘ભા’ ફનતી જામ છ!ે 

...લીીન યીક... 

♦♦♦♦♦ 
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વમ્ફન્ધ છ ેત જીલન છ ે

 

 

 

 

 

 

 

 

 
અનુક્રમણીકા 

પ્રત્મેઔ ભાણવના જીલનભાાં વમ્ફન્ધનુાં સ્ટથાન કુફ ભશત્ત્લનુાં શમ છ.ે 
વમ્ફન્ધ યર્ામ છ,ે તુટ ેછ,ે યર્ામ છ ેઅને તુટ ેછ.ે.. જીન્દખીના છલે્લા શ્વાવ 
વુધી આ વીરવીર ર્ારત યશે છ.ે ર્ીન્તઔ એઔ શઔીઔત બાયલુાઔ ઔશેતા 
આવ્મા છ ે ઔે ઔઈ ણ વમ્ફન્ધને આણી તાની જીન્દખી ઔયતાાં લધાયે 

‘આણા આનન્દભમ જીલનને અવય શોંર્ાડતાાં 
ઔેટરાાંઔ યીફભાાં વમ્ફન્ધનુાં સ્ટથાન અગ્રક્રભે આલે. ર્ીન્તઔ 

અને વાશીત્મઔાયએ પે્રભ, વમ્ફન્ધ, ભૈત્રી અને જીન્દખીને 
અનુરક્ષીને કુફ લીર્ામુું છ ેઅને રખ્મુાં છ.ે થડા દીલવ ય 
એઔ ભીતે્ર વમ્ફન્ધને ઔેન્દ્રભાાં યાકીને રકામેરા વુાંદય લીર્ાય 
‘ઈ.ભેર’થી યલાના ઔમાા. આલી યીતે પ્રાપ્ત થતી વાભગ્રીના 
યર્મીતા ઔણ છ ે તે જાણી ળઔાતુાં નથી; છતાાં ‘ખભતાન 

ઔયીએ ખુરાર’ એ બાલના વાથે આલી વાયી વાયી લાત 
લાર્ઔ વાથે લશેંર્લાની ઈચ્છા યહ્યા ઔયે છ.ે વમ્ફન્ધને ઔઈ 
યીતે અને ઔઈ શદ ે વાર્લલા જોઈએ, વમ્ફન્ધ તુટ ે નશીં ત ે
ભાટ ે ળુાં ઔયલુાં, તટુરેા વમ્ફન્ધ ભાટ ે યડલુાં ઔે જશ્ન ભનાલલ 
લખેયે પ્રઔાયના પ્રશ્ન જીલનનાાં ઔઈને ઔઈ તફક્ક ે ભાણવને 
ભુાંઝલતા શમ છ.ે ‘વમ્ફન્ધ છ ેત જીલન છ’ે એ ળીાઔ શેઠ 

યજુ થમેરા લીર્ાયને ભાણીએ...’ 
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ભશત્ત્લ ન આલુાં. નીઔટતભ વમ્ફન્ધ નન્દલામ ત્માયે આત્ભશત્મા ઔયનાયા 
નાદાન છ,ે અફુધ છ ેતેથી એલુાં ઔયલા પ્રેયામ છ.ે તાને પે્રભ ઔયનાયા ફેલપાઈ 
આર્યીને જતા યશે, ત્માયે જાન આી દેલાની તભન્ના ધયાલતાાં છઔયા–

છઔયીને ઔે મુલાન–મુલતીને ભાત્ર એઔ લા થબી જલાની વરાશ 
આીને ભનર્ીઔીત્વઔએ ગણાાંની જીન્દખી ફર્ાવ્માનાાં અનઔે ઉદાશયણ છ.ે 
અયે, ફે ત્રણ ભશીનાભાાં જ પ્રેભલીચ્છદેન લીાદ ફાષ્ીબુત થઈ જામ છ ેઅને 
શડધુત થમેર ભાણવ નલેવયથી તાની જીન્દખીને ખઠલી રે છ!ે કેય, આજ ે
ત આણે વમ્ફન્ધ, પે્રભ, ભૈત્રી અને જીન્દખીને રખતા ઔેટરાઔ વુન્દય, 
હૃદમસ્ટળી લીર્ાયને ભાણલાના છીએ : 

– એઔ વ્મક્તી ફીજી વ્મક્તીના યીર્મભાાં આલતાાં જ વમ્ફન્ધન ામ 
યર્ાઈ જામ છ.ે ઔેટરાઔન ામ કદાઈને યશી જામ છ;ે જ્માયે ઔેટરાઔ 
ભટી ઈભાયત ફની જામ છ.ે 

– વાયા વમ્ફન્ધ ગડીમાના ઔાાંટા જલેા શમ છ.ે તે ઔેટરઔ વભમ ભે 
છ;ે યન્તુ શમ્ભેળાાં જોડામેરા યશે છ.ે 

– જો ‘શા’ અને ‘ના’ ળબ્દ લચ્ર્ેન –લર્ખાાન– ઔઈ ળબ્દ જખતન ે
જડ્ય શત ત ગણા વાંગો અટઔી ખમા શત. 

– નાની નાની દયઔાય, ઝયણાાં ફનીન ેછલેટ ેસ્ટનેશન દયીમ ફને છ.ે 

– ન્મામ એ ખણીતની લાત છ,ે ત્માાં હૃદમને ઔઈ સ્ટથાન શતુાં નથી; જ્માયે 
વભાધાન એ હૃદમની લાત છ;ે ત્માાં ખણીતને ઔઈ સ્ટથાન શતુાં નથી. 
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– વમ્ફન્ધને વપ ફનાલલા ભાટ ેફે જણે પ્રમત્ન ઔયલ ડ ેછ;ે યન્ત ુતેન ે
નીષ્પ ફનાલલા ભાટ ેઔઈ એઔની જ ઔળીળ ુયતી થઈ ડ ેછ.ે 

– ત્રણ ફાફતનુાં શમ્ભેળાાં ધ્માન યાકલુાં; ‘લીશ્વાવ’, ‘લર્ન’ અને ‘વમ્ફન્ધ’. 

ઔાયણ ઔે એ તુટ ે ત્માયે અલાજ નથી ઔયતા, અન ે ક્માયે તુટ્યા તેની 
કફયેમ નથી ડતી અને ડ ેત્માયે ગણાં ભડુાં થઈ ખમેરુાં શમ છ.ે 

– આણી ભનવન્દ અન ે ભનખભતી ફાફત, ગણી લકત આણા 
જીલનના ધ્મેમની દુશ્ભન ણ શઈ ળઔે છ.ે 

– તભાયા ભાટ ેઔઈ યડ ેઅન ેતભાયે ઔાયણ ેઔઈ યડ ેએ ફેભાાં ભટ પયઔ 
છ.ે 

– જીલનભાાં જ ેભળ્યુાં શમ ત ેખભે તેને ‘આનન્દ’ ઔશેલામ અને જ ેખભતુાં 
શમ તે ભે તેને ‘વુક’ ઔશેલામ. 

– ધાયેરુાં ઔળુાં ન ફને અને ન ધાયેરુાં ફને તેનુાં નાભ જ જીન્દખી. 

– જીલન ળાન્તીથી જીલલા ફે યસ્ટતા અનાલ; જનેે તભે બુરી ળઔતા નથી 
તેભને ભાપ ઔયી દ અન ેવમ્ફન્ધ ર્ારુ યાક તથા જનેે ભાપ ઔયી ળઔતા 

નથી તેભને બુરી જા. 

– વમ્ફન્ધ બરે થડા યાક; ણ એલા યાક ઔે શૈમે શયકની શેરી ડ,ે 
ભતના ભુકભાાંથી જીન્દખી લયવી ડ ેઅને ભૃત્મુ છી સ્ટભળાનની યાક 
ણ યડી ડ.ે 
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– જીદ્દ અને જીન્દખી લચ્ર્ે એઔ અક્ષયથી લધુ પયઔ નથી... જીલનભાાં 
જીન્દખી જીલલા ભાટ ે જીદ્દ ઔય; ણ જીદ્દ ઔયલાથી જીન્દખીભાાંથી ઔળુાં 
કલાઈ નશીં જામ તેનુાં ધ્માન યાક. 

– આણી દાનત ર્ભત્ઔાયીઔ યીતે આણ સ્ટલબાલ ફની જામ છ.ે 

– વભજ્મા લખય ઔઈને વન્દ ના ઔયતા, ના–વભજભાાં ઔઈને ખુભાલી ના 
દેતા! ખુસ્ટવ ળબ્દભાાં શમ છ,ે દીરભાાં નશીં; એભાાં વમ્ફન્ધ ઉય જ 
ુણાલીયાભ ભુઔી ના દેતા. 

– તભાયા વમ્ફન્ધને વતત વાથાઔ યાક. ઔઈ વમ્ફન્ધ નાજુઔ થમ શમ 
ત એની ભાલજત ઔય. છતાાં જો ઔઈ પ્રતીવાદ ન ભે ત એઔ ઔાભ 

ઔયજો, ભાલજતન ડઝ થડ લધાયી દેજો... ઈટ લક્વા... 

– ઔઈનાાં વુકે વુકી થલુાં એ વભજી ળઔામ; યન્તુ ઔઈનાાં દુ:કે આણ ે
ભશાદુ:ક લશયીએ, ત તેથી વાભેની વ્મક્તીનાાં દુ:કન અાંત નથી 
આલત. વુક ખુણાઔાયે લધે છ;ે યન્તુ દુ:ક વભજણમુક્ત બાખાઔાયે 
છુાં થામ છ.ે 

– પયજ ળબ્દ બાયે છતેયાભણ છ.ે એ એલી લસ્ટતુ છ,ે જનેી આણે 
શમ્ભેળાાં ફીજા ાવે જ અેક્ષા યાકીએ છીએ. 

– જીન્દખીભાાં જ ેભાખીએ છીએ તે ફધુાં જ નથી ભતુાં અને ભે છ ેતેભાાંનુાં 
ગણાં ભાખેરુાં નથી શતુાં. 
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– વભમ લીનાન લયવાદ, દુ:ક લીત્મા છી ભતી ભદદ, ભયણ છી 
આલેર લૈદ્ય અને આફરુ ખમા છી ભનારુાં  ધન, એ ફધાાં નઔાભાાં છ.ે 

– તભાયા વમ્ફન્ધભાાં જ ેઔાંઈ ફને છ ેતે અનુબલ નથી. ફનાલ વભમે તભ ે

જ ેયીતે લતો છ એ વાર્ અનુબલ છ.ે 

– તભાયી દુ:કદ યીસ્ટથીતી બરે ઔઈને શાસ્ટમ ઔે વુક આી જામ; યન્ત ુ
ધ્માન યાકજો ઔે તભારુાં  શાસ્ટમ ઔઈને દુ:ક ન આે; નશીંતય વજા ભળે. 
વાલધાન યશ! 

– જ ેવાર્ુાં શમ તે શમ્ભેળાાં રઔપ્રીમ નથી શતુાં અને જ ેરઔપ્રીમ શમ તે 
શમ્ભેળાાં વાર્ુાં નથી શતુાં. 

– ફધા દ્વાયા બુર થામ છ,ે એટરે જ ત ેન્વીર વાથે વદામ યફય શમ 
છ.ે 

– આણાાં દુ:ક, એ વાભાન્મ પ્રઔાયના એરવીડી સ્ટક્રીન જલેા છ.ે થડુાંઔ જ 
ફાજુ ય કવીને જોઈએ ત એ દુ:ક જયામે દેકાળે નશીં. ફવ, થડ 
ઍન્ખર (અબીખભ) ફદરતા આલડલુાં જોઈએ... 

– અભ્માવ, નઔયી અન ેરગ્ન – આ ત્રણેમ અત્મન્ત લેખુલાઔ ભાણવન ે
ફીફાાંઢા જીન્દખી તયપ કેંર્ી જનાયા છ.ે આ ત્રણેમભાાંથી વાય થમા 
ફાદ ણ; જો વ્મક્તી વજ ાનાત્ભઔ યશી ળઔે ત વભજલુાં ઔે તે કયેકય 
જન્ભજાત ઔરાન ઉાવઔ છ.ે 
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– શુાં  એલુાં ઔશેલા ઈચ્છુાં છુાં ઔે, જો વમ્ફન્ધ ઔામભ ટઔલાન ન શમ; ત તેણ ે
થડા વભમ ભાટ ેભાય વભમ અન ેભાયી ળક્તી લેડપલાની ળી જરુય છ?ે 

– જ્માયે તભ,ે વાભને ભાણવ ુણા (યપેક્ટ) શમ તેલી અેક્ષા યાકલાનુાં 

ફન્ધ ઔય છ; ત્માયે તભે તેને ‘જલે છ ેતેલ’ ર્ાશી ળઔ છ.  

– શુાં  જ ેણ ુરુને ભી, તે ભન ેફર્ાલલા ઈચ્છત શત; યન્તુ ભને એ 
ન વભજામુાં ઔે ઔનાથી? 

– જીન્દખીભાાં તભને એ લાતન અશેવાવ થળે ઔે તભે જભેને ણ ભ છ; 
એઔ શેતુ શમ છ ેએ ભુરાઔાત ાછ. ઔેટરાઔ તભાયી ઔવટી ઔયળે; 
ઔેટરાઔ તભાય ઉમખ ઔયળે. ઔેટરાઔ તભન ેઔાંઈઔ ળીકલી જળે; યન્તુ 

વોથી ભશત્ત્લની લાત એ છ ેઔે ઔેટરાઔ તભાયાભાાં જ ેશ્રેષ્ઠ ડરુેાં છ ેતેન ે
ફશાય રાલલાભાાં તભને ભદદ ઔયળે. 

– પે્રભ એટરે જ અન્મને, આણન ેીડા શોંર્ાડલાની (શટા ઔયલાની) તઔ 
આલી અને વાથે વાથે એલ લીશ્વાવ યાકલ ઔે તે એલુાં નશીં ઔયળે. 

– ઔુદયત ઔેટરી વુન્દય યીતે તભાયા જીલનભાાં એઔ દીલવન ઉભેય ઔયે છ!ે 

તભાયે તેની જરુય છ ેએટરા ભાટ ેનશીં; યન્ત ુફીજાને તભાયી જરુય છ ે
એટરા ભાટ.ે 

– બખલાને ુછ્ુાં : ‘ક્ષભા એટરે ળુાં?’ નાનઔડી છઔયીએ ઉત્તય આપમ, 
‘ઔઈ ્થય પેંઔીને શટા ઔયે; ત્માયે લૃક્ષ દ્વાયા ભીઠાાં પની બેટ ધયલી 
ત!ે’ 
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– ભાણવ ઔે વાંજોખન ેઔાયણ ેઅવેટ થળ નશીં. તભાયા પ્રતીબાલ લખય 
તે ાાંખા છ!ે 

– વૈનીઔ : ‘વય, આણે ફધી દીળાભાાં દુશ્ભન દ્વાયા ગેયાઈ ખમા 

છીએ.’ 

– શીટરય : ‘કુફ વયવ, આણે ઔઈ ણ દીળાભાાંથી શુભર ઔયી ળઔીએ 
છ!ે’ જોમુાં? તભાય ઍટીટ્યુડ–અબીખભ તભાયી જીન્દખીને નીધાાયીત ઔયે 
છ.ે 

●●● 
 

ભેઘધનુ 
 

‘ઈન ફક્વ’ભાાં ઝાઝુાં ના યાકલુાં, 

‘ભફાઈર’ શમ ઔે ‘આણાં ભન.’ 

...અજ્ઞાત... 

♦♦♦♦♦ 
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A 

ફીજા ઔયતાાં આખ જલાન પ્રમત્ન ઔયલા ઔયતાાં; આણ ે
છીએ ત્માાંથી જ એઔ ડખરુાં આખ જલાન પ્રમત્ન ઔયલ જોઈએ 
અન ેએ યીતે જ આણ લીઔાવ ળક્મ છ.ે 

 
ફીજાની વયકાભણીભાાં આખ યશેલાની લૃત્તીને ઔાયણે, 

આણી ળક્તી આણા લીઔાવ ભાટ ે લયાલાન ે ફદરે; ફીજાન 
હ્રાવ ઔયલા ભાટ ેલયાલાન વાંબલ છ.ે આ એઔ નીેધાત્ભઔ લરણ 
છ ેઅન ેત ેઆણન ેઆખ જતા યઔે છ.ે 

 
ળશેનાઈનલાઝ ફીસ્ટભીલ્લાકાન ઔના ઔયતાાં આખ જલા 

પ્રમત્ન ઔયતા શતા? 
 

–લીક્રભ દરાર 
inkabhai@gmail.com  

(વોજન્મ : તાણાલાણા – 14 વાંાદઔ : ઉભેદ નન્દુ)  
 

અનુક્રમણીકા 

 

  

mailto:inkabhai@gmail.com
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B 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

  

જીન્દખીનુાં ખણીત છ ેવાશેફ! 
લીઔલ્ લધ ુશમ ત્માાં, 
વમ્ફન્ધની ઔીમ્ભત ગટતી જામ છ.ે.. 

...અજ્ઞાત... 
 

માદ ભુઔી જલાન 
આ જ યસ્ટત છ.ે.. 
ઔાાં એલુાં રક, ઔે 
રઔ લાાંચ્મા ઔયે; 
અથલા 
એલુાં જીલ, ઔે 
રઔ રખ્મા ઔયે... 

...અજ્ઞાત... 
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દીઔયી સ્ટનેશ વમ્ફન્ધન ભબાય છ ે
ભખયાની ભશેઔ 
ખુરાફની બવ્મતા 
ાયીજાતની દીવ્મતા 
ઔઈ ઝાઔફીન્દુભાાં 
એઔઠી થામ ત્માયે 
એન ે‘દીઔયી’ નાભ અામ છ!ે! 

...ખુણલાંત ળાશ 



સમ્બન્ધમીમાાંસા           http://govindmaru.wordpress.com          74 

 

D 

(ુસ્ટતીઔાનુાં અન્તીભ ૃષ્ઠ) 
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