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●સૌજન્ય● 

 

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

વોજન્મથી... 250 ઔૉી 
 
 

●●● 
 
 

સ્ટલ. ળઔુાંતરાફશેન જીતેન્દ્રબાઈ દાીમા, વુયતના 
ુણ્મ સ્ટભયણાથ ે500 ઔૉી 

હસ્તક : શ્રી. જીતેન્દ્રબાઈ દાીમા 
 
 

●●● 
 
 

એઔ ળબુેચ્છઔ તયપથી... 500 ઔૉી 
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ગયડા થલા અાંખ ે
પયીમાદ ન ઔયળ; 

ગણા રઔન ે
એ લીળેાધીઔાય 
પ્રાપ્ત થત નથી 

...અરા લયેન... 
♦ વોજન્મ ♦ 

‘ભય તમાાં વુધી જીલ’  

રેકઔ : ખુણલાંત ળાશ  
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●અર્પણ● 
 

આાંખીના લેઢ ેખણી ળઔામ 
એલા 

ભાયા આતભીમ ભીત્રને... 
જભેણે 

ભન ેભાયી તભાભ ભમાાદા  
વશીત સ્ટલીઔામો.. 
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આનન્દન અલવય 

બ્રખયભીત્ર શ્રી. ખલીન્દબાઈ ભારુએ આદયણીમ શ્રી. ઉત્તભબાઈ 
ખજ્જયના ભાખાદળાન શેઠ તૈમાય ઔયેરી, ‘જીન્દખી ઔઈ યીતે જીલળ?’ ળીાઔ 
ધયાલતી ઈ.ફુઔ, આજ ેજ્માયે રઔાીત થઈ યશી છ ેએ પ્રવાંખે શુાં  વાંત અને 
આનન્દની રાખણી અનુબલુાં છુાં. આ ુસ્ટતીઔાને ‘ઈ.ફુઔ’ન અલતાય પ્રાપ્ત 
થમ એટરે એ દેળની વયશદ ાંખીને શલે ‘લીશ્વવ્માી’ ફનળે.  

‘ખુજયાતભીત્ર’ની ભાયી ફે ઔૉરભ, ‘ભાણવ નાભે ક્ષીતીજ’ તેભ જ 
‘ળીક્ષણ અને વાંસ્ટઔાયની વભસ્ટમા’, અન્મ દેળભાાં ગણા વાશીતમયવીઔ 
નીમભીત યીતે લાાંર્ી યહ્યા છ,ે એ શઔીઔતથી શુાં  લાઔેપ છુાં. નીમભીત યીતે 
એભના તયપથી રેક અાંખે ઉષ્ભાુણા પ્રતીબાલ ણ ભી યહ્યા છ.ે  

આ ‘ઈ.ફુઔ’ એભના વુધી શોંર્ે એલી ભાયી તીવ્ર ઈચ્છા શતી. 

ભાયા યભ ભીત્ર શ્રી. ઉત્તભબાઈ અને શ્રી.ખલીન્દબાઈના ળુબ પ્રમતનથી 
આજ ેભાયી એ ઈચ્છા ુણા થામ છ.ે  

શુાં  એ ફન્ને ભશાનુબાલન હૃદમુલાઔ આબાય ભાનુાં છુાં અન ેઆ 
ઈ.ફુઔ ભાયા લીદેળના ખુણાનુયાખી લાર્ઔભીત્રને અાણ ઔરુાં  છુાં. 

આભીન. 
–ડૉ. શશીકાાંત શાહ 

35, આલીષ્ઔાય ય શાઉવ, તાડલાડી, યાાંદેય યડ, વુયત – 395 009 
પન : 0261-277 6011 ભફાઈર : 98252 33110 

યક્ષાફન્ધન-August 07, 2017 
♦ 
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દીરની લાત 

‘ખુજયાતભીત્ર’ની ‘ભાણવ નાભે ક્ષીતીજ’ ઔૉરભભાાં મુલાેઢીને 

ઉદ્દળેીને ગણી ફધી લાત ઔયલાની તઔ વાાંડી છ.ે લીળેત: જીન્દખી 
ઔઈ યીતે જીલલી જોઈએ તે અાંખે ઔાયઔીદીના લીઔાવના તફક્કાભાાંથી 

વાય થઈ યશેરાાં મુલઔ–મુલતીને આ દીળાભાાં વતત ભાખાદળાનની 

જરુયીમાત યશેલા ાભે છ.ે ઔભનવીફે, આધુનીઔ મુખભાાં ભાતાીતાને 

તાનાાં વાંતાન વાથે આ ફધી લાત ઔયલા ભાટને વભમ પ્રાપ્ત થત 

નથી. લશેરી વલાયે ગય છડીને ભડી યાત્રે ગયે ાછા પયતા ીતાજીને 

ગયભાાં ળુાં ર્ારી યહુ્યાં છ ેતેન ખ્માર શત નથી. જ્માયે વભગ્ર યીલાય 

ઔઈ લીસ્ટપટઔ દુગાટનાભાાં વાંડલામ તમાયે વોની આાંક કુરતી શમ છ.ે 

આ નાનઔડી ુસ્ટતીઔા મુલાેઢીને લતાનવ્મલશાયની યીતયવભ 

વભજાલલા ભાટ ે નીભાાણ ાભી છ.ે આ એલી લાત છ ેજ ેયીલાયભાાં 

અને ળૈક્ષણીઔ વાંસ્ટથાભાાં બાગ્મે જ ર્ર્ાામ છ.ે ભાય અતમાય વુધીન 

અનુબલ યહ્ય છ ેઔે જ ેમુલાન ળારીન લતાનવ્મલશાયથી યીર્ીત નથી 

શતા તે જીન્દખીભાાં ઉંર્ાાં ળીકય વય ઔયલાભાાં બાગ્મે જ વપ 

થતા શમ છ.ે જ ેભાણવ વાયા ભીત્ર પ્રાપ્ત ઔયી ળઔે છ ેએભને વાંખતને 

ઔાયણે આ ફધી યીતયવભની જાણઔાયી પ્રાપ્ત થઈ જામ છ;ે યન્તુ 

જે દુજ ાનની વાંખતભાાં પવામા શમ છ ે તે અળબ્દ ફરલાથી 

ભાાંડીને, વ્મવનભાાં પવાલા વુધીના તભાભ લતાનદન ળીઔાય ફને છ.ે 

આ ુસ્ટતીઔાનુાં વેલન યીલાયભાાં નીમભીત યીતે થામ ત નલી ેઢીના 
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ભીત્રને તાની ાવે વભાજ અને લીશ્વ ઔઈ અેક્ષા યાકે છ ેતેન 

વુેયે ખ્માર આલળે.  

શુાં  ત એલુાં ણ ઈચ્છુાં ઔે આ ુસ્ટતીઔાભાાંના રેકનુાં અધ્મમન 

ફાઔ ભાતાીતાના ભાખાદળાન શેઠ ઔયે અને એ અધ્મમન ુણા થમા 

છી તે વમ્ફન્ધીત ર્ર્ાા ણ થામ. ળૈક્ષણીઔ વાંસ્ટથાભાાં આ 

પ્રઔાયની ુસ્ટતીઔા ભટા પ્રભાણભાાં ગ્રાંથારમભાાં જઈને સ્ટથાન ાભે ત 

ભાનલતાલાદી વભાજની યર્નાનુાં આણાં સ્ટલપ્ન વીદ્ધ થઈ ળઔળે. 

આ ુસ્ટતીઔાને ુયસ્ટઔૃત ઔયનાય વો ભીત્રન હૃદમુલાઔ 

આબાય ભાનુાં છુાં. ‘ભાણવ નાભે ક્ષીતીજ’ ઔૉરભને ર્ાશનાય લીળા 

લાર્ઔલખા ણ અબીનન્દનન અધીઔાયી છ.ે એભને ઔમા ળબ્દભાાં 

નલાજલા તે વભજાતુાં નથી. વો લાર્ઔભીત્રન ણ કુફ કુફ આબાય. 

…ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશ 
35, આલીષ્ઔાય ય શાઉવ, તાડલાડી, યાાંદેય યડ,  

વુયત – 395 009 ભફાઈર : 98252 33110  

ઈ.ભેર : sgshah57@yahoo.co.in 

11, ભાર્ા 2017 

 
♦ 
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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  પ્રતમેઔ પ્રઔાળન ભાત્ર વદ્ લીર્ાયના પ્રવાય 

ભાટ ેલાર્ઔને ની:ળુલ્ઔ ભે છ.ે અભે 15 ખસ્ટટ, 2017 વુધીભાાં નીરે્ 

ભુજફની 16 ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔમુું છ ે: 
 

01. 1. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાર્સ્ટતી)ના 

25 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 01  (ાનાાં : 113; ભુલ્મ : 

ભપત) 

2.  

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

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

 

03. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. ભુયજી ખડાના 25 રેકની 

‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 03 (ાનાાં : 127; ભુલ્મ : ભપત) 
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04. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાર્સ્ટતી)ના ર્ીન્તનાતભઔ 37 રેકની (ઈ.ફુઔ) – 

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

 

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

રેકભાાંથી 206 યૅળનર ભુદ્દા તાયલી ઔાઢીને ‘લીલેઔલીજમ’ ગ્રાંથ 

તૈમાય ઔમો છ.ે આ ગ્રાંથની (ઈ.ફુઔ) – ‘લીલેઔલીજમ’ (ાનાાં : 131; 

ભુલ્મ : ભપત) 

 

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

(ાનાાં : 53; ભુલ્મ : ભપત) 

 

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

વાલધાન’ (ાનાાં : 51; ભુલ્મ : ભપત) 

 

08. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. યશીત ળાશ ના 25 રેકની 

ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 04 ‘અધ્માતભના આટાાટા’ (ાનાાં 

: 111; ભુલ્મ : ભપત) 
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09. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘આનન્દનુાં આઔાળ’ 

(ાનાાં : 116; ભુલ્મ : ભપત) 

 

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

‘આતભઝયભય’ (ા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) 

 

13. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંર્ારના 20 

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

: 110; ભુલ્મ : ભપત) 

 

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

(ાનાાં : 83; ભુલ્મ : ભપત) 
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15. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘જીન્દખી ઔઈ યીતે 

જીલળ?’ (ાનાાં : 75; ભુલ્મ : ભપત) 

 

16. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. લલ્લબ ઈટારીમાના 10 

રેકની ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 06 ‘લીર્ાયમાત્રા’ (ાનાાં 

: 84; ભુલ્મ : ભપત) 

 

ભણી ભારુ 
●‘ઈ.બુક’ પ્રઔાળઔ● 

405, વયખભ એાટાભેન્ટ,  
ઔૃી મુનીલવીટી વાભે, નલવાયી. 

સ્ટટ : એરુ એ. વી. – 396 450  
વેરપન : 9537 88 00 66 

ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 

♦ 

  

mailto:govindmaru@yahoo.co.in
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અનુક્રમણીકા 

‘રેકનુાં ળીાઔ’ ઔૉરભભાાં આની વાંદખીના રેક ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ, ત ે
રેકનુાં ાનુાં કુરળે. એ જ પ્રભાણે દયેઔ રેકભાાં જ ેતે ‘રેકના ળીાઔ’ નીર્નેા બોક્સ 
આઈટમની નીર્ે જભણી ફાજુએ રકલાભાાં આલેર ‘અનકુ્રભણીઔા’ ળબ્દ ય ક્રીઔ 
ઔયતાાં જ આ અનુક્રભણીઔા કરુળે. આ વુલીધાન રાબ રલેા લાર્ઔને લીનન્તી છ.ે 

ક્રમ ેખનુાં શીષપક 
 

ર્ાનક્રમાાંક 

01 ‘વૉયી’ ફરલાભાાં આણને તઔરીપન અનુબલ ઔેભ થામ 

છે? 
 

16 

02 લાતે લાતે ઓર્ાયીઔતા જરુયી? 
 

22 

03 જનેી ઈચ્છા વભાપ્ત થઈ ખઈ તે વોથી લધાયે વુકી! 
 

26 

04 ભફાઈરના સ્ટક્રીન ાછ વાંતાન ડુફી યહ્યાાં છે! 
 

31 

05 ફીજાને ભદદરુ ફનલા ભાટનેી અદ્બુત તયઔીફ! 
 

36 

06 સ્ટલજનની ઉેક્ષા ઔયલી એ જગન્મ અયાધ છ ે
 

41 

07 આણે ઔદી લૃદ્ધ થલાના નથી એલુાં ળી યીતે ભાની રેલામ? 
 

47 

08 લઔાાશરીઔ ફનલાથી ફર્ીએ 
 

53 

09 મુલાન ભાટ ેઅતી ભુલ્મલાન ઉદેળ : લીર ડુ્યયાાં તયપથી 
 

58 

10 લાવણને ફદરે ુસ્ટતઔ બેટભાાં આીએ! 
 

65 

11 તનીનુાં ળણ ળા ભાટ ેથલુાં જોઈએ? 69 

 

♦ 
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શાથ ઝારીને જયા નીઔ 

લીતરેાાં ફાણન શાથ ઝારીને જયા નીઔ, 
નમાા લીસ્ટભમની ક્ષણન શાથ ઝારીને જયા નીઔ. 

 
વભજલા ભનને વગી ળાસ્ત્ર–વભજણ કીંટીએ ટાાંખ, 

છી ઔઈ અબણન શાથ ઝારીને જયા નીઔ. 
 

અટરુા ાડી દે છ ેઔૈં લકત ઔ યીર્ીતતા, 
અજાણ્મા ઔ’ઔ જણન શાથ ઝારીને જયા નીઔ. 

 
જીલનની બીંવભાાં ઔયભાઈ જતાાં લાય નશીં રાખે, 
તયતાજાાં સ્ટભયણન શાથ ઝારીને જયા નીઔ. 

 
ગડીના ભાત્ર છઠ્ઠા બાખભાાં થાળે જીલન–દળાન, 
વડઔ લચ્ર્ે ભયણન શાથ ઝારીને જયા નીઔ. 

 
ડ્યા યશેલુાં ન ગયભાાં ારલે લયવાદી ભવભભાાં, 
બીના લાતાલયણન શાથ ઝારીને જયા નીઔ. 

 
તભારુાં  કુદનુાં અન્ધારુાં  ને ગયે તભને યસ્ટતાભાાં, 

ઔલીતાનાાં ઔીયણન શાથ ઝારીને જયા નીઔ. 
 

...ભનજ કાંડયેીમા... 
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01 

‘વૉયી’ ફરલાભાાં આણન ેતઔરીપન અનબુલ ઔેભ થામ છ?ે 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

અનુક્રમણીકા 
 

દવેઔ લા ુલે લડદયાભાાં એઔ ફનાલ ફન્મ શત જનેી ભીડીઆ 
દ્વાયા વ્માઔ નોંધ રેલાઈ શતી. જ્માાં ‘લન–લે’ શત તમાાં રીવ લૅન પ્રલેળીને 
આખ ધવી યશી શતી. એઔ મુલાન નાખયીઔે તાનુાં દ્વીર્ક્રી લાશન એ 
રીવ લૅનની વાભે ભુઔી દીધુાં અને તમાાંથી કવલાન ઈન્ઔાય ઔમો. લાશન ય 

‘આણે ભાણવ છીએ, બુર થઈ ળઔે છ.ે ભટા 
બાખની બુર નીદો સ્ટલરુની શમ છ.ે ઔેટરીઔ બુર 
ઈયાદાુલાઔની શમ છ ેઅને તાનુાં આધીતમ સ્ટથાલા ભાટનેી 

શમ છ.ે બુર થમા છી દીરખીયીન અનુબલ થામ ત એ 
ભાણવના વાંસ્ટઔાય, ઉત્તભ વાંસ્ટઔાયનુાં યીણાભ છ.ે ‘વૉયી’ 
ફરલાથી ભાણવ અયાધબાલથી ભુક્ત ફને છ ેઅને જભેના 
પ્રતમે બુર થઈ છ ે એભન ે ણ યાશતન અનુબલ થામ છ.ે 
‘વૉયી’ ફરલાથી ઔઈ ણ ળખ્વ નાન ઔે નીર્ થઈ જત 

નથી છતાાં બાયતીમ વભાજભાાં ‘થૅન્ઔ મુ’ અને ‘વૉયી’ જલેા 
ભુલ્મલાન ળબ્દન ઉમખ કુફ છ થત શલાનુાં 
અનુબલામ છ.ે ભારુાં  આ અલરઔન ખરત શમ ત શુાં 
ક્ષભાપ્રાથી છુાં.’ 

 



જીન્દગી કઈ રીતે જીવશો?            https://govindmaru.wordpress.com/             17 
 

રાર–રાઈટ, ીી–રાઈટ શમ એટરે પ્રધાન અને વયઔાયી અધીઔાયી 
‘યાજાાઠ’ભાાં આલી જતા શમ છ.ે અન્દય ફેઠરેા ર્ાય રીવ 
અધીઔાયીએ શુઔભ છડ્ય, ‘ફાજુ ય કવ, દેકાતુાં નથી? રીવની ખાડી 

વાય થઈ યશી છ?ે’ (ઔણ ઔશે છ,ે ‘દેળ આઝાદ થઈ ખમ?’ અાંગ્રેજો શજુ 
ખમા જ નથી.) ેરા ફશાદુય મુલાને ઔહ્યુાં ‘વય, અશીં તપાન નથી થમા, 
શુલ્લડ નથી થમુાં, ઔઈ ઈભજ ાન્વી નથી... આ યન્ખ વાઈડ ય પ્રલેશ્મા ઔઈ 
યીતે? ફશાય ‘ન એન્ટરી’નુાં ફડા તભન ે દેકામુાં નશીં? તભ ે ખાડી યીલવાભાાં 
રઈને ફશાય નીઔ નશીં ત શુાં રીવ ઔભીશ્નયને પન ઔયીને આકુાં ળશેય 
ભાથે રઉં છુાં.’ ર્ાયભાાંના એઔ રીવ ઑપીવયે વૉયી ઔહ્યુાં, ાયઠનાાં ખરાાં 

બયીને રીવ લૅન ‘ન એન્ટરી’ ઝનભાાંથી ફશાય નીઔી ખઈ. 
 
તાની દેકીતી બુર થઈ શમ તમે બાયતીમ નાખયીઔને ‘વૉયી’ 

ફરલાભાાં બાયે તઔરીપન અનુબલ થામ છ.ે ટરાપીઔ બ્રાન્ર્ના એઔ ઑપીવયે 
ળાાભાાં પ્રલર્ન આતી લકતે ઔહ્યુાં શતુાં, ‘રાઈવન્વ લખય ઔે શૅલ્ભેટ લખય 

લાશન શાાંઔત ઔઈ લીદ્યાથી ઔે ળીક્ષઔ ઔડામ ત શુાં  તયત દાંડ નથી 
પટઔાયત, એભની વાથ ેવાંલાદ આદરુાં  છુાં અન ે ુછુાં છુાં, ‘ઔેભ બાઈ(ફશેન), 
લખય રાઈવન્વે લાશન શાાંઔલાનુાં રાઈવન્વ છ,ે તભાયી ાવે?’ જો તે 
તાની બુર સ્ટલીઔાયીને ‘વૉયી’ ફરે ત શુાં  એઔ વુર્ના આીને છડી દઉં 
છુાં, જુ, ‘વૉયી’ન અથા એ છ ે ઔે શલે આ બુર તભે પયીથી નશીં ઔય, 
.ઔે.?’ 

 
ડીલવાન ઔેવ ર્ારત શત અને ન્મામાધીળે તીને ુછ્ુાં, ‘આ 

ળા ભાટ ેડીલૉવા રેલા ઈચ્છ છ?’ તીએ ઔહ્યુાં, ‘નાભદાય, અભાયાાં રગ્નને ફ ે
દામઔાથી લધુ વભમ થમ, અભાયી લચ્ર્ે લાયાંલાય ઝગડા થામ છ,ે એણે ગણી 
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બુર ઔયી છતાાં એઔ ણ લકત ણ એના ભોંભાાંથી ‘વૉયી’ ળબ્દ નથી 
નીઔળ્ય. બુર ઔયે અન ેદીરખીયી વ્મક્ત ન ઔયે એ ફાઈ વાથે શુાં  લધુ ઔેટરા 
લા યશુાં?’ જજ ેસ્ટભીત આપ્મુાં અને ડીલૉવા ણ આપ્મા. તમાય છી ભનભન 

ફફડ્યા, ‘તુાં નવીફદાય છ ે અન ે અશીં આલી શોંચ્મ; યન્તુ ભાયે ક્માાં 
જલુાં?’ 

 
ઈજભેા ઑરુએ ભાણવ ‘વૉયી’ ઔશેલાનુાં ઔેભ ટાે છ ે અન ે

‘વયી’ ઔશેલાની યીતયવભ ઔેલી શલી જોઈએ તેની ભાાંડીને લાત ઔયી છ.ે 
‘વૉયી’ ફરલાથી શુાં  નાન વાફીત થઈળ, શુાં  કયાફ છુાં એલુાં પ્રસ્ટથાીત થળે, 

‘વૉયી’ ફરલાભાાં ત યાજમન સ્ટલીઔાય થામ છ,ે એલુાં એલુાં લીર્ાયીને 
અશાંઔાયી ભાણવ ‘વૉયી’ ફરલાભાાંથી છટઔી જામ છ.ે યીઢા ખુનેખાય જલેા 
લીદ્યાથી શીંવઔ ખુના આર્માા છી ણ નફ્પટાઈુલાઔ ‘વૉયી’ 
ફરલાન ઈન્ઔાય ઔયે છ ે જ્માયે ઔેટરાઔ વય અને નીષ્ા ભાણવ 
અાંત:ઔયણુલાઔ કુફ વશજતાથી યજયેજ ‘ભીચ્છાભી દુક્કડમ્’ ફરતા 

વમ્બામ છ.ે જ ે તપાલત છ ે તે વાંસ્ટઔાય અને તારીભન છ.ે વાંસ્ટઔાય અન ે
તારીભ આલાની પયજ યીલાયની અને ળૈક્ષણીઔ વાંસ્ટથાની છ.ે ઈજભેા 
નોંધે છ;ે ‘વૉયી’ નશીં ફરનાયા એલુાં લીર્ાયે છ ેઔે, અભે વાયા ભાણવ છીએ, 
અભે બરાઈનાાં ઔાભ ઔયીએ છીએ, અભે ફીજાની ઔાજી રઈએ છીએ, અભે 
પે્રભા અને દમાુ છીએ... અભાયે લી ‘વૉયી’ ળાને ફરલાનુાં?’ એઔ ળીક્ષઔે 
લખાભાાં લીદ્યાથીને ઢય ભાય ભામો. લારીની પયીમાદ આલી. ફાઔને ડૉક્ટય 

ાવે વાયલાય રેલી ડી. પ્રીન્વીાર ળીસ્ટતના તીવ્ર આગ્રશી શતા. એભણ ે
ળીક્ષઔને વભજાવ્મુાં, ‘બુર તભાયી છ,ે ફાઔને ભાયી ત ન જ ળઔામ, ‘વૉયી’ 
ઔશી દ એટરે લાત ુયી થઈ જામ.’ ફાઔના ીતા ળીક્ષીત શતા. એભણ ે
આગ્રશ યાખ્મ ઔે ળીક્ષઔ દીરખીયી વ્મક્ત ઔયે ત ભાયે આખ નથી લધલુાં, 
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ફીજી લાય આલુાં નશીં ફને એલુાં ઔભીટ્ભેન્ટ એભણે ઔયલુાં જોઈએ. ળીક્ષઔભાાં 
અશાંઔાયન ભશાવાખય ગુગલાત શત. એભણ ે તાની બુર સ્ટલીઔાયલાન 
ઈન્ઔાય ઔમો. નૉન ગ્રાન્ટડે ળાાએ એને વમ્બાલી દીધુાં ‘આ વયઔાયી ળાા 

નથી, આજ ેવાાંજ ે તભાયી નઔયી ુયી થામ છ.ે અનુબલનુાં પ્રભાણત્ર રેલા 
આલળ તમાયે એભાાં નોંધીળુાં, ‘ફાઔને કુ્રયતાુલાઔ ભાયલાભાાં આવ્મ એટરે 
એભને નઔયીભાાંથી શાાંઔી ઔાઢલાભાાં આવ્મા છ.ે’ 

 
ઈજભેા ઑરુ રકે છ,ે ‘તભ ેઔઈને શટા ઔમાા છ,ે દુ:ક શોંર્ાડુ્યાં 

છ,ે ઈયાદાુલાઔ અને ાક્કી ખણતયી વાથે એલુાં ઔમુું છ.ે શલે તભે ‘વૉયી’ 

ઔશેલાન ઈન્ઔાય ઔયીને તભાયી ેરી બુર ઔયતાાંમે લધુ ભટી બુર દશયાલી 
યહ્યા છ. ગલામેરા ળખ્વને ભરભટ્ટીની જરુય શતી અને તભે ત રીરાછભ 
ગા ય ફીજો પ્રશાય ઠઔી દીધ!’ ઈજભેા આ ર્ર્ાાને આખ લધાયતા નોંધે 
છ,ે ‘વૉયી’ ઔશેલાભાાં ભને ીડા ત થામ છ;ે યન્તુ ભેં જભેને શટા ઔમાા છ,ે 
દુ:કી ઔમાા છ,ે તેભને લધુ દુ:કી ઔયલાન ભાય ઈયાદ નથી. બુર સ્ટલીઔાયલાન 

ઈન્ઔાય ઔયીને શુાં  ભાયી જલાફદાયીભાાંથી છટઔલાનુાં વાંદ નશીં ઔરુાં . એઔ 
વભજદાય ુખ્ત લીર્ાયના ભાણવ તયીઔે ભાયે લતાલુાં જોઈએ અને શુાં  લતીળ.’ 

 
ઈજભેાએ ‘વૉયી’ ઔશેલાની ઈચ્છા ધયાલતા ભીત્રને ાાંર્ ટીપ્વ 

આી છ ેતેના ય નજય પેયલી રઈએ : 
 

1. વાભેની વ્મક્તી ઔેટરી શટા થઈ છ ેએ તભે નક્કી નશીં ઔયી ળઔ. ‘ભેં 
એલુાં તે ળુાં ઔશી નાાંખ્મુાં ઔે તે શટા થઈ ખમા’ એલુાં ઔદી લીર્ાયળ નશીં. 
ફીજાના ેંખડાભાાં ખ ગારલાની ઔળીળ ઔય નશીં. 
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2. ળબ્દની વન્તાઔુઔડી યભળ નશીં... 
 
‘જો તભને દુ:ક શોંચ્મુાં શમ ત... તભે ભાયી લાતને ઉંધી યીતે રેતા 

શ ત... શુાં  ક્ષભા ર્ાશુાં  છુાં.’ એલી ખખ લાતભાાં ખુાંર્લાળ નશીં. ‘જો 
અને ત’ની યભત યમ્મા લખય વીધુાં ‘વૉયી’ ઔશી દ. 
 

3. ‘વૉયી’ ઔશેલાન અથા છ,ે પયીથી આલુાં નશીં ફને ત ે ભાટનેુાં 
ઔભીટ્ભેન્ટ. દીરખીયી ફીનળયતી શલી જોઈએ. ‘શુાં  ‘વૉયી’ ત ઔશુાં છુાં 
ણ...’ એલુાં ઔદી ન ફર. આલુાં ફર છ તમાયે એ ક્ષભામાર્ના નથી, 

દરીરફાજી છ.ે 
 

4. આણી બુર છ,ે આણે તેને વુધાયલાની છ.ે 
 

આણા થઔી ઔઈ શટા થમુાં શમ ત આણે ફાજી વમ્બાી રેલાની 

છ.ે ‘વૉયી’ ફરીને આણે ઔઈના ય અશેવાન નથી ઔયતા, આણી 
બુરનુાં પ્રામશ્ચીત્ત ઔયીએ છીએ. 
 

5. ‘ક્ષભામાર્ના’ એ ઔાંઈ લેાય નથી. 
 

તભને ક્ષભા આલાન વાભેની વ્મક્તી ઈન્ઔાય ઔયી ળઔે છ.ે ‘શુાં  શટા 

થમ છુાં/થઈ છુાં, તભને ળા ભાટ ેભાપ ઔરુાં?’ એલુાં લીર્ાયલાન ઔે ફરલાન 
વાભા ક્ષને અધીઔાય છ.ે ‘તભ ેક્ષભા ભાાંખ એટરે ભે જ – ભલી જ 
જોઈએ’ એલુાં ધાયી રેલાની જરુય નથી. આ ઔાંઈ લેાય નથી. અશીં તભાય 
અબીખભ, તભાય ‘ટન’ જોલાળે છી ‘વૉયી’ન સ્ટલીઔાય ઔે અસ્ટલીઔાય 



જીન્દગી કઈ રીતે જીવશો?            https://govindmaru.wordpress.com/             21 
 

થળે. ક્ષભા નશીં આલાન વાભેના ભાણવને અધીઔાય છ ેએ લાત શમ્ભેળાાં 
માદ યશે. ક્ષભા નશીં આનાય વ્મક્તી ળાાંતીથી અને શલાળથી જીલલાની 
તઔ ખુભાલે છ ેએ લાત અરખ છ.ે ક્ષભા માર્નાય ભટ ઔે ક્ષભા ફક્ષનાય 

એ પ્રશ્ન રાાંફી ર્ર્ાાન શક્કદાય છ;ે છતાાં ખુનેખાયન ેક્ષભા ફક્ષલાનુાં કુફ 
અગરુાં  છ ેએટરે ઉદાય દીરથી ક્ષભા ફક્ષનાય ભશાન છ ેએલુાં શુાં વભજુ ાં 
છુાં. આની અવમ્ભતી આલઔામા છ!ે 

 

  ભેગધનુ 
 

ફધાની વભાલી ળઔે રાખણી 
હૃદમ એટરુાં દસ્ટત! વ્માઔ થમુાં છ.ે 

 

...વુનીર ળાશ... 
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02 

 

 
 

 
[અનુક્રમણીકા 

એઔ નીલૃત્ત ફેન્ઔ ભૅનેજયે ર્ાય ભીત્ર દમ્તીને યાત્રી બજન ભાટ ે
નીભન્ત્રણ ાઠવ્મુાં. શુાં અન ેભાયાાં તની ણ તેભાાં વાભેર થમાાં શતાાં. ઔામાક્રભ 
ુય થમ અને વો ાછાાં પયતાાં શતાાં તમાયે મજભાન ભીત્રએ બાલુઔ ફની 

જઈને વોને ઔહ્યુાં, ‘આ વો આજ ેઅભાયે તમાાં ધામાા, અભને કુફ કુળી 
આી તે ભાટ ેઆન હૃદમુલાઔ આબાય ભાનીએ છીએ.’ તાન આબાય 
ભાનલાભાાં આવ્મ તે એઔ ભશીરાને ન ખમ્મુાં એટરે તેભણે તાની નાયાજી 
યુલાઔ વ્મક્ત ઔયી, ‘આ ળુાં લાતે લાતે થૅન્ક્મુ અને વૉયી, ભને ત આલી 
ઓર્ાયીક્તા ફીરઔુર વન્દ નથી!’ શાલાડા મુનીલવીટીભાાં શાથ ધયામેરા 

એઔ વાંળધન દયભીમાન એલુાં જાણલા ભળ્યુાં ઔે, ભાણવને વાયી નઔયી ભે ઔે 
ફઢતી ભે ત એભાાં 85 ટકા શીસ્ટવ તેભના ઍટીટ્યુડ અને આઔાઔ લતાન 
વ્મલશાયન શમ છ ે અન ે ભાત્ર ર્ન્દર ટકા શીસ્ટવ તેભની સ્ટભાટાનેવ તથા 
તેભની ાવે જોલા ભેરા ભાશીતીબાંડાયન શમ છ.ે ઔાયઔીદીભાાં વપ થલા 
ભાટ ેઅને જીન્દખીને ભધુય તથા શલી ફનાલલા ભાટ ેવૉયી અને થૅન્ઔ મુ જલેી 
ઓર્ાયીઔતા જરુયી છ.ે  

‘બાયત અને અભેયીઔાભાાં રઔજીલન’ એ લીમ ય પ્રલર્ન 
આતી લકતે શમ્ભેળાાં ઔશુાં  છુાં ઔે, ‘અભયેીઔાભાાં નાખયીઔ થૅન્ઔ મુ તથા 
વૉયીન પ્રમખ લાયાંલાય ઔયે છ ેજ્માયે બાયતભાાં ક્માયેઔ જ ભાણવ રાર્ાયીથી 

લાત ેલાત ેઓર્ાયીઔતા જરુયી? 
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થૅન્ઔ મુ ઔે વૉયી ઉચ્ર્ાયત શમ છ.ે ખમા અઠલાડીમાન જ ભાય અનુબલ 
ઔશુાં ; એઔ ભીત્રની દીઔયી એભ.એવવી., એભ.ઍડ., ીએર્.ડી.ની ડીગ્રી ધયાલે 
છ.ે ઔૉરેજભાાં રેક્ર્યયના દ ભાટ ેઈન્ટયવ્મુ આલા જલાનુાં શતુાં એટરે ભારુાં  

ભાખાદળાન ભેલલા આલી. ફધુાં વભજાલી દીધા છી ભેં તેને ળુબેચ્છા ાઠલી. 
તેણે જલા ભાટ ેગયની ફશાય ખ ભુક્મ એટરે ભે તેને ાછી ફરાલી અને 
ઔહ્યુાં; ‘ફેટા, ભાયી ળુબેચ્છા લતી ‘થૅન્ઔ મુ’ની સ્ટલીઔૃતી ન ભે ત પતી 
નથી!’ છઔયી કુફ સ્ટભાટા શતી. લાતન ભભા ાભી ખઈ અને સ્ટભીત વાથે 
ફરી, ‘વૉયી અાંઔર, ઈન્ટયવ્મુની તાણ શતી એટર ેર્ઔુાઈ ખમુાં. થૅન્ઔ મુ લેયી 
ભર્, વય! એ મુલતી ત શજુ ઔાયઔીદીન પ્રાયમ્બ ઔયી યશી શતી તેનુાં લતાન 

ક્ષમ્મ છ;ે યન્તુ આણે તમાાં ઔણ જાણે ઔેભ, ‘વૉયી’ અને ‘થનૅ્ઔ મુ’ ફરલાભાાં 
રઔને બાય શોંર્ત શમ છ.ે વ્મક્તી લીઔાવની તારીભ આતી લકતે 
તારીભાથીને આ ફે ળબ્દની જાદુઈ અવય અાંખે પ્રળીક્ષઔે ઉંડાણુલાઔ 
લાત ઔયલી જોઈએ. 

તની ાણીન ગ્રાવ આે ઔે ર્ાન ઔ આે ત મે ‘થૅન્ઔ મુ’ 

ઔશેનાયા તીદેલને શુાં  કુાં છુાં અને આદયુલાઔ તેભન ેવરાભ ાઠલુાં છુાં. 
ઔૃત્રીભ રાખે એટરી શદ ે ‘થેન્ઔ મુ’ અને ‘વૉયી’ન ઉમખ ન થામ ત ર્ારે 
અને થામ ત ઔાંઈ નુઔવાની નથી. ઔઈ આણન ે યસ્ટત ફતાલે, આણા 
શાથભાાંન વાભાન ઉંર્ઔી રઈને આણ ફજો શલ ઔયે, યસ્ટત ાંખલાભાાં 
ભદદ ઔયે, તમાયે વશજ યીતે ‘આન આબાય’ એલ ઉદ્ખાય નીઔી ડ ેત 
એ થઔી ભાણવ ઔેલામેર છ ેઅને વાંસ્ટઔાયી છ ેત ેલાતની ખલાશી વાાંડ ેછ.ે  

આ રકનાયે આકી જીન્દખી ળીક્ષઔ તયીઔે વેલા આી છ.ે એટરે 
વમ્ઔાભાાં આલતા નલી ેઢીના વીતાયાને લણભાખી વરાશ આલાની 
આદત ડી ખઈ છ.ે ત્રણ મુલાન ઔાય રઈને જતા શતા અને શુાં  ભૉનીાંખ લૉઔ 
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ભાટ ેનીઔળ્ય શત. તેભણે ભન ેજોઈને ઔાય ઉબી યાકી અને ુછ્ુાં; ‘અભાયે 
મુનીલવીટી જલુાં છ,ે પ્રીઝ યસ્ટત ફતાલળ?’ ભેં ભાયી ઔીભતી ર્ાય ભીનીટ 
પાલીને તેભને ફધુાં ફયાફય વભજાલી દીધુાં. ઔાભ તી ખમુાં એટરે તભણે ઔાય 

શાાંઔી ભુઔી. ભેં તેભન ેથબાવ્મા અને ભાયી તયપ ાછા પયલા વાંઔેત આપ્મ. 
એભણે ુછ્ુાં, ‘ળુાં થમુાં અાંઔર?’ ભેં ઔહ્યુાં, ‘બત્રીજા, થમુાં ઔાંઈ નથી; યન્તુ ભેં 
તભને યસ્ટત ફતાલલા ભાયી થડીઔ ફર્ેરી જીન્દખીભાાંથી ઔીભતી ર્ાય ભીનીટ 
ઔાઢીને આી દીધી, તભે ભને ‘થૅન્ઔ મુ’ ઔશેલાન ળીષ્ટાર્ાય ણ નશીં 
દાકલ?’ ભને જણાલતા આનન્દ થામ છ ે ઔે એ ત્રણ ેત્રણ જણ ઔાય ફન્ધ 
ઔયીને નીર્ ે ઉતમાા અન ે લન્દન ઔયીન ે ફલ્મા; ‘વૉયી અાંઔર, અભે જયા 

ઉતાલભાાં શતા એટરે આન આબાય ભાનલાનુાં ર્ુઔી ખમા! જ્માાં આણે 
ભાત્ર ‘થૅન્ઔ મુ’ વાાંબલા ઈચ્છતા શઈએ તમાાં ‘વૉયી’ ણ વાાંબલા ભે 
એટરે વલાય વુધયી ખમાની અનુબુતી થામ.  

પન યની લાત ુયી ઔયતી લકતે ફરાતુાં, થૅન્ઔ મુ પૉય ઔૉરીંખ ઔે 
ભશેભાન ગય છડ ેતમાયે ઔશેલાતુાં થૅન્ઔ મુ પૉય ઔભીંખ વાાંબલાભાાં ભધુય રાખ ે

છ ેઅને ફરનાય વ્મક્તી ળીક્ષીત, વાંસ્ટઔાયી અને ળીષ્ટાર્ાયી શલાન વાંઔેત 
આે છ.ે લડીર ભશીરા ાવેથી ર્ૉઔરેટ સ્ટલીઔામાા છી ફાઔ ભોન યશે ત 
તેની ભમ્ભી વશજ યીતે જીન્દખીન અભુલ્મ ાઠ ળીકલે છ,ે ‘ફેટા, આન્ટીને 
થૅન્ઔ મુ ત ઔશ!’ ‘વૉયી’ અને ‘થૅન્્ મુ’ના પ્રમખથી જીન્દખીની જટીર ખુાંર્ 
ઉઔરી જતી શમ છ.ે ભાયી ાવે ઔાઉન્વેરીંખ ભાટ ે આલેરા એઔ દમ્તીન ે
વાાંબળ્યા છી ભેં તીને ઔાનભાાં ઔહ્યુાં, ‘તાયી એઔ ણ બુર નથી તે ભન ે

વભજાઈ ખમુાં છ;ે યન્ત ુતાયી વામઔરજી વાથે એભ.એ. (ખલ્ડ ભેડરીસ્ટટ) 
થમેરી તની લાયાંલાય ભને ઔશેતી શતી ઔે ભાયા તીને વૉયી ફરલાભાાં 
આટરી ફધી તઔરીપ ઔેભ થામ છ?ે આલા અશાંઔાયી ુરુ વાથે શુાં  એઔ  
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ણ યશી ન ળઔુાં, ત છી બરા ભાણવ એઔ લાય હૃદમુલાઔ વૉયી ફરીને 
લીલાદ ુય ઔયી દે’ તીએ ુછ્ુાં; ‘યન્તુ વય, ભેં ઔઈ બુર જ નથી ઔયી ત 
‘વૉયી’ ળાનુાં? ભાય જલાફ શત, ‘બુર નથી ઔયી તે ભાટ ે વૉયી ઔશી દે, 

બાઈ! તેના ભનનુાં વભાધાન થઈ જળે અને દુ:કદ પ્રઔયણન અન્ત આલી 
જળે.’ કયેકય ફધુાં તી ખમુાં. 

 ઔાાંટાા જીલન થ ય ર્ારતી લકતે ઔેટરાઔ ળબ્દ આણન ે
ભુરામભ વુખાંધીત ુષ્ની અનુબુતી ઔયાલે છ,ે તભેાાં આ વૉયી અને થૅન્ઔ મુ 
ળબ્દનુાં સ્ટથાન ટર્ ય છ.ે આણે વાભેના ભાણવને દૃષ્ટીવમ્ઔા ઔેલીને 
ઔેલ એટરુાં જ ઔશીએ ઔે; વૉયી, ભને રાખે છ ેઔે ભાયી બુર થઈ, ભાયે તભાયી 

વાથે આલી યીતે નશતુાં લતાલુાં જોઈતુાં. ઔદાર્ શુાં  કટ ણ શઉં, આની બરી 
રાખણી ભાટ ેળુક્રખુઝાય છુાં...’ ત છી ભનદુ:ક ટઔે કરુાં? આકયે ત, ભાણવ 
પ્રતમેઔ ક્ષણે ઔેલા ળબ્દ ઉર્ર્ાયે છ ેતેને આધાયે જ તેનુાં ભુલ્મ અાંઔાતુાં શમ છ.ે 
આન ઔીભતી વભમ પાલીને આ રેક લાાંર્લા ભાટ ેઆન આબાય અન ે
આને નશીં ખભતાાં લીર્ાય અશીં યજુ થમા શમ ત એ ભાટ ે ઔશેલાનુાં ઔે; 

‘વૉયી!’ 
 

  
ભેગધનુ 

 

જ ેગટના ઔે વ્મક્તી આણા ભાટ ે
ભશત્ત્લના ના શમ એભને ‘જતા’ ઔયામ 
અને 
ભશત્ત્લના શમ એભને ભાટ ે‘જતુાં’ ઔયામ. 
 

...અજ્ઞાત 
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03 

જનેી ઈચ્છા વભાપ્ત થઈ ખઈ તે વોથી લધાયે વુકી! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

અનુક્રમણીકા 
 

ઉભયા, વુયતના એઔ લડીર ભીત્ર શ્રી. ફારુબાઈ ટરેે આર્ામા 
ભશાપ્રજ્ઞજી યર્ીત ‘વુકી ઔોન?’ ળીાઔ ધયાલતુાં ુસ્ટતઔ છ ભશીના ુલે 

આેરુાં. એઔત્રીવભી ડીવેમ્ફયની વાાંજ અને શેરી જાન્મુઆયીનુાં પ્રબાત એ 
ુસ્ટતઔનુાં અધ્મમન ઔયલાભાાં વાય થમા. એભાાંની ફે લાત એલી શતી ઔે જ ે
વોની વાથે લશેંર્લાની ઈચ્છા થઈ. 2017 ભાટનેી ળુબેચ્છા શુાં આને 

‘‘ઔેટરાઔ ભશત્ત્લના પ્રશ્ન આણને જીન્દખીના અન્ત 
વુધી જલતા યશે છ.ે એ પ્રશ્નભાાંન એઔ પ્રશ્ન આ છ;ે ‘મારા 
સુખમાાં ગાબડુાં કોણ ર્ાડે છ?ે’ આણે ભટ ે બાખે અસ્ટલસ્ટથ 
યશીએ છીએ, ફેર્ેન યશીએ છીએ, ઔાંઈ ખભતુાં નથી, ઔાંઈ અજુખતુાં 

ફનલાનુાં શમ એલી બીતી યહ્યા ઔયે છ.ે આ ભનન અજમ્ ઔને 
આબાયી છ?ે ઔણ આણને દુ:કી ઔયી યહ્યુાં છ?ે આચાયપ 
મહાપ્રજ્ઞજી યર્ીત ‘સુખી કૌન?’ ુસ્ટતઔનુાં અધ્મમન ઔમુું તમાયે 
ઉયક્ત તભાભ પ્રશ્નના જલાફ ભી ખમા. આભ ત, આ કુફ 
જાણીતુાં યશસ્ટમ છ ે ઔે અનન્ત ઈચ્છા આણને દુ:કી ઔયે છ.ે 

ભશ–ભામા છડલા ભાટનેી ઉમ્ભય ઔઈ?’’ 
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ાઠલુાં ત એ ઓર્ાયીઔતા ઔઈ યીતે આને ળુબની પ્રાપ્તીભાાં ઉઔાયઔ 
ફનલાની નથી. નુતન લાના પ્રાયમ્બે ફે પ્રવાંખઔથા આના યીલાયજન 
વાથે લશેંર્ એલી અેક્ષા વાથે લશેતી ભુઔુાં છુાં. ળુબની પ્રાપ્તીભાાં એ ઉમખી 

ુયલાય થળે. 

એઔ લીળા વબાભાાં વાંત વતવાંખ ઔયલાના ઈયાદે શોંચ્મા ત એઔ 
શ્રતાએ વાંતને ુછ્ુાં, ‘ભશાયાજ, આશ્રીની વબાભાાં ફેઠરેા શ્રતાભાાં 
વોથી લધાયે વુકી ઔણ છ?ે વાંત તત્ત્લજ્ઞ અને અન્તમાાભી શતા. એભણ ે
વબાખૃશભાાં એઔ નજય પેયલી અને ઔહ્યુાં, વબાન ેછડે ેછલે્લી શયભાાં ફેઠરે 
ેર એઔ ભાણવ વોથી લધાયે વુકી છ.ે’ ફધા આશ્ચમાભાાં ડી ખમા. યાજા, 

ભન્ત્રી, અગ્રીભ શયના શ્રેઓમીભાાંથી ઔઈ નશીં અને એઔ ભુપરીવ ભાણવ 
વોથી લધાયે વુકી? પ્રશ્ન ુછનાયે ફીજો પ્રશ્ન યજુ ઔમો, ‘ભશાયાજ, એ ભાણવ 
વોથી લધાયે વુકી છ ેએનુાં પ્રભાણ આ. આે એને ક્મા ભાદાંડથી વોથી 
લધાયે વુકી ખણ્મ?’ 

વાંતના ર્શેયા ય સ્ટભીત રશેયામુાં અને એભણે યાજા તયપ વાંઔેત 

ઔયીને ુછ્ુાં, ‘યાજન, આને ળુાં જોઈએ છ?ે’ યાજાએ દુ:કી હૃદમે ઔહ્યુાં, 
‘ભશાયાજ, પ્રબુની ઔૃાથી ફધુાં જ છ.ે ફવ, એઔ દીઔય જોઈએ છ.ે ુત્ર લખય 
ભારુાં  વામ્રાજ્મ ઔણ વમ્બાળે? ભાય લાંળલેર આખ ઔેભ લધળે?’ તમાય 
છી ભન્ત્રી, ધનીઔ ફધાને આ પ્રશ્ન ુછામ. વોએ તતાની ઔાભના 
વ્મક્ત ઔયી. છલે્લે, ેરા વોથી લધુ વુકી એલા ભુપરીવન લાય આવ્મ. એણે, 
ઔહ્યુાં, ‘ભશાયાજ, ભાયી ઔઈ ઈચ્છા નથી.’ વાંતે ઔહ્યુાં, ‘જો બાઈ, શુાં  વીદ્ધુરુ 

છુાં. તુાં ખયીફ અન ે ફેશાર છ.ે તુાં જ ેઈચ્છ ેતે શુાં  તન ેઆી ળઔુાં એભ છુાં.’ 
વાંતના આગ્રશથી એ ભાણવ ેઔહ્યુાં, ‘ભશાયાજ, આન આટર આગ્રશ છ ેત 
ઔૃા ઔયીને એલા આળીલાાદ આ ઔે, ભાયા જીલનભાાં ઔઈ ઈચ્છા ન યશે. 
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ઈચ્છાની ઈચ્છા ણ વભાપ્ત થઈ જામ.’ વાંત સ્ટભીત વાથે વબાન ેવમ્ફધીને 
ફલ્મા, ‘બાઈ, આ દુનીમાભાાં જભેની ઔઈ ઈચ્છા નથી ફર્ી એ વોથી 
લધાયે વુકી છ.ે’ 

‘વુકી ઔોન?’ભાાં દુ:કી થતા વમુાન ઔીસ્ટવ ર્ર્ાામ છ.ે વુમાન ે
લીર્ાય આવ્મ, ‘શુાં  દનુીમાની આટરી વેલા ઔરુાં  છુાં. વલાત્ર પ્રઔાળ પેરાલુાં છુાં, 
ર્યી–રુાંટપાટ અટઔાલુાં છુાં ત તે વો જરુય ભાયા ખુણખાન ઔયતા શળે. 
ભાયી પ્રળાંવા ઔયતા શળે... ભાયે જાણલુાં છ ેઔે દુનીમા ભાયા અાંખે ળુાં લીર્ાયે છ,ે 
ઔેલુાં લીર્ાયે છ?ે’ 

વુમા, તની વાથે ૃથ્લીનુાં યીભ્રભણ ઔયલા નીઔી ડ્ય. એઔ 

જગ્માએ ભટુાં ટુાં જભા થમુાં શતુાં. એઔ ભાણવ ફલ્મ વુમા ઔેટર ભશાન છ,ે 
પ્રતાી છ,ે તેના ઉદમ વાથે અન્ધઔાય, ખાંદઔી દુય થઈ જામ છ ેઅને વલાત્ર 
પ્રઔાળ પેરાઈ જામ છ.ે’ તયત ફીજો ભાણવ ખજ ાના ઔયત ફલ્મ, ‘અયે, 
ળાન પ્રઔાળ અને ળાની લાશલાશ? વુમાની ખયભીથી ળયીય દાઝી જામ છ.ે 
યવેલે યફઝેફ થઈ જલામ છ,ે અભે ત ઈચ્છીએ છીએ ઔે વુમા અસ્ટત થઈ 

જામ, વલાત્ર અન્ધઔાય છલાઈ જામ. લયવાદ આલે અને ઠાંડઔ પ્રવયી જામ.’ 
વુમે જોમુાં ઔે એઔ તયપ પ્રળાંવા ઔયનાયા શતા ત ફીજી તયપ ઔઈને ઔઈ 
નીભીત્ત ઉબુાં ઔયીને તેને ખા બાાંડનાયા ણ ભટી વાંખ્માભાાં શતા. વુમા દુ:કી 
દુ:કી થઈ ખમ. એણે લીર્ામુું, ‘શુાં  રઔની બરાઈ ઔરુાં  છુાં છતાાં ભાયે ખા 
કાલાની? શલે શુાં  ઉદમ નશીં ાભુાં. ઔઈ એઔાાંત ખુપાભાાં જઈને ફેવી જાઉં છુાં. 
ઉઔાયન આલ ફદર?’ 

વુમાની તનીએ ઔહ્યુાં, ‘ભશાયાજ, આના જલેા મળસ્ટલી યાજાને આલુાં 
ર્ીન્તન ળબા નથી આતુાં. ળુાં આ નથી જાણતા ઔે તુચ્છ, નીમ્ન ઔટીના 
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કુ્ષધ્ધ ભાણવનુાં ત ઔાભ જ ત્ત્થય પેંઔલાનુાં છ,ે ખા બાાંડલાનુાં છ.ે આના 
જલેા ભશાતભાએ ત ઉદાયતાથી એ ફધુ વશન ઔયલાનુાં છ ેઅને તાનુાં 
વેલાઔામા ર્ારુ યાકલાનુાં છ.ે’ આણે આનન્દ ક્માાંથી ભેલી ળઔીએ એ લીમ 

ય શજાય ાનાનુાં વાશીતમ ઉરબ્ધ છ;ે યન્તુ જ્માાં વુધી આણી અનન્ત 
ઈચ્છા વભાપ્ત ન થામ તમાાં વુધી આણે વુકી ન થઈ ળઔીએ. ાાંર્ વાત 
મુલાન મુલતીના ટાભાાં ર્ર્ાા ર્ારતી શતી, આણે એન ે ‘રાઈઔ’ 
આલાનુાં ર્ુઔતા નથી, ફથા–ડ ેય લીળ ઔયીએ, વુન્દય ભેવેજ ભુઔીએ... એણ ે
ઔઈ દીલવ આણા તયપ આલા પ્રતીબાલ ભઔલ્મા છ?ે ઈચ્છા અન ે
અેક્ષા દુ:કી ઔયે છ.ે ભને ઔઈ સ્ટલીઔાયે, ભને ઔઈન પે્રભ ભે ત ભને વારુાં  

રાખે. વલાત્ર ભાયી પ્રળાંવા થામ ત ભને વારુાં  રાખે, શુાં વુકી થાઉં... આ 
ખણતયી  અને આ અેક્ષા ભાણવને દુ:કી ઔયે છ.ે 

ડૉક્ટય, લઔીર, પ્રપેવય, ત્રઔાય ઔે પ્રધાન વોથી લધાયે વુકી છ ે
એલા ભ્રભભાાં ભટા બાખની પ્રજા જીલે છ.ે જભેની ાવે વોથી લધાયે ૈવા છ ે
એ વોથી લધાયે વુકી છ ેએ ભ્રભ ણ કુફવુયત અને વશાભણ છ.ે આ 

ભ્રભને ઔાયણ દુ:કી થનાયા ભાણવ થઔી અકફાય છામ છ,ે તેની જગ્મા 
કારી નથી યશેતી. 

જે વાર્ા અથાભાાં વભાજની વેલા ઔયે છ,ે ની:સ્ટલાથા બાલથી 
દીનદુ:કી, ખયીફ અને લાંર્ીતને ળીક્ષણ અને સ્ટલાસ્ટથ્મના કે્ષત્રે ભદદરુ થામ 
છ,ે તે ણ ઈષ્માા અદેકાઈન બખ ફનીને નીંદા–ટીઔાન ળીઔાય ફને છ.ે 
વલાત્ર ભાયી પ્રળાંવા થામ, ભને પ્રતીઓમા ભે, ભાયી વેલાની નોંધ રેલામ એલુાં 

જો ઔઈ ભાણવ ઈચ્છ ેત એણે નીયાળ જ થલાનુાં છ.ે વભાજ ાવે ળાફાળી 
અને સ્ટલીઔૃતી ભેલલાની ઝાંકના એ દુ:કી થલાન યાજભાખા છ.ે જ્માયે 
ઈચ્છા છડલાની લાત આલે છ ેતમાયે દ, પ્રતીઓમા, પ્રવીદ્ધી અને ૈવાની 
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ઈચ્છા તમાખલાની વાથે લાવનાભક્ષન પ્રાયમ્બ થામ છ.ે ‘કુયળી’ જતી યશે 
છી બરબરા ર્ભયફાંધ ર્ન્દ દીલવભાાં બુરાઈ જામ છ,ે આણી ાવ ે
ઉદાશયણ છ.ે શ્વાવ કુટી જામ; યન્તુ ઈચ્છા ન કુટ ે એ જ નઔા છ.ે 

‘નટફન્ધી’ન વોથી ભટ રાબ જ એ છ ે ઔે ર્રણી નટ કાઈને જીલતી 
ઉધઈ યાપડ તડી તડીને ફશાય આલી ખઈ. વાંતે ાઠલેર ઈચ્છા 
તમાખલાન ફધાઠ વોથી લધાયે દુન્મલી વુક બખલલા ભાટ ેઅનતૈીઔ ભાખો 
અકતમાય ઔયતા દુજ ાન ભાટ ેાઠલલાભાાં આવ્મ શલાનુાં જણામ છ.ે આણી 
ઔદી ુણા ન થનાયી ઈચ્છની માદી ફનાલી તેનુાં તાણાં ઔયીએ ત ળીમાાભાાં 
બયુય શુાંપ ભલાની વમ્બાલના છ,ે આભીન. 

  
ભેગધનુ 

 

તભે જો જભીન ય વુઈ જલાનુાં યાક 
ત ખફડી ડલાન બમ ન યશે. 

 

...ટઔીળ ઔશેલત... 
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04 

ભફાઈરના સ્ટક્રીન ાછ વાંતાન ડફુી યહ્યાાં છ!ે 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 
 

‘તભે લૉટ્વએ ય નથી?’ એઔ યીર્ીતે તાન પ્રશ્ન ભાયા તયપ 

એલી યીતે પાંખળ્ય ઔે જાણે શુાં ભટ ખુનેખાય શઉ! ભફાઈર પનના 
લીલેઔર્ીત ઉમખ ભાટનેી તારીભ ઔેટરાાં ભાતાીતા તાનાાં વાંતાનને આે 
છ?ે વાંતાનની લાત છી આલે છ,ે ભાતાીતા વાંતાનને ખભુાલલા ડ ે
એટરી શદે તે ભફાઈર સ્ટક્રીન ય ઔરાઔ વુધી ર્ોંટરેા યશે છ ેતેનુાં પ્રભાણ 

‘ર્ીનના એઔ યીવટા ય તાના ર્ાય લાના 
દીઔયાને રઈને આલેરી ભશીરા સ્ટલીભીંખ ુર ભધ્મે 
ભફાઈરના સ્ટક્રીન ય લખેરી શતી અને એન ભાવુભ દીઔય 

ઉંડા ાણીભાાં ડફુી ખમ! ‘લૉટ્વએ પૉય લૉટ્?’ એ પ્રશ્નન 
ઉત્તય ઢુાંઢલાન વભમ આલી રાગ્મ છ.ે ‘ભફાઈર–ભૅનીઆ’ન 
ળીઔાય ફનેરાાં મુલાન ભાતા–ીતાના ધ્માન ફશાય એભનાાં 
વાંતાન યજયેજ ડફુી યહ્યાાં છ.ે ત્રણવથી લધુ ટીન–એજ 
તરુણ તરુણી ય શાથ ધયામેરા અભાયા વલેક્ષણભાાં જણામુાં 

ઔે તે યજ વયેયાળ ર્ાયથી છ ઔરાઔ ભફાઈર સ્ટક્રીન ય 
રટઔેરા યશે છ.ે ભાતાએ ફાઔ ખુભાલીને ભફાઈર બક્તીનુાં 
જોકભ લીશ્વને વભજાવ્મુાં.’ 
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ર્ીનના યીવટા ય ફાઔ ખુભાલનાયી ભશીરાએ લીશ્વ વભક્ષ યજુ ઔમુું. એઔ 
ભાતા તે ર્ાય લાના ફાઔને રઈને સ્ટલીભીંખ ુરભાાં દાકર થઈ છ ેએ 
લાત જ ભફાઈર પે્રભભાાં બુરી ખઈ. આશ્ચમા અને આગાત જન્ભાલે એલી આ 

દુગાટના છ.ે ‘ફાઔ ખુભાલનાય ીતા તાની તનીને ભાપ ઔયળે?’ એ પ્રશ્ન 
ખોણ છ.ે ભશત્ત્લન પ્રશ્ન એ છ ે ઔે ભશીરા, એ ભાતા ફેધ્માન યશીને ફાઔ 
ખુભાલલા ફદર તાને ભાપ ઔયી ળઔળે કયી? આકી દુનીમાભાાં નીર્ાજોણાં 
થમુાં, એઔ બુર થઈ, લશારા ફાઔને ખુભાલલાની નફત આલી. યાજભાખા ય 
ભદાયી ખયદન નીર્ે ભફાઈર પન દફાલી યૉન્ખ વાઈડ ય લાશન 
ર્રાલતા જોલા ભે છ.ે આ એઔ અદ્બુત દેળ છ,ે ભફાઈર પનના 

દુરુમખ વન્દબે આણે ‘લલ્ડા ર્મે્ીમન’ છીએ એલ ભાય દાલ છ.ે 

જાણીતા અબીનેતા, નાટ્ય ઔરાઔાય શ્રી. ભનજ નલનીત જોીન 
એઔ ‘લીર્ાય–તણક’ શલે છી ઔઈ ભાતાીતા ભફાઈર ભૅનીઆને ઔાયણ ે
તાના વાંતાનને ખુભાલે નશીં એલી આળા વાથે અશીં યજુ ઔરુાં  છુાં; ભૅવેજનુાં 
ળીાઔ છ,ે ‘આ એઔ ભૅવેજ ય આકુાં લૉટ્વએ ઔુયફાન!’ શભણાાં લટ્વએ 

ય એઔ ભૅવેજ આવ્મ. આ જ ે ભૅવેજ છ ે એ લાાંર્લા જલે છ,ે જીલનભાાં 
ઉતાયલા જલે છ ેઅને એન અભર આજથી જ ઔયલા જલે છ.ે શેરાાં એ 
ભૅવેજ લાાંર્ી રઈએ, ‘4849 પેવફુઔ ફે્રન્્વ, 2225 લૉટ્વએ ઔૉન્ટકે્ટ્વ, 
1910 ટ્વીટય પરઅવા અને ઈન્ટને્વીલ ઔેય મુનીટની ફશાય 02 વ્મક્તી! 
ભશેયફાની ઔયી લચ્મુાઅર દુનીમાભાાંથી ફશાય આલી પૅભીરી વાથે જોડા.’ 
આ આજની લાસ્ટતલીઔતા છ ે અને આ લાસ્ટતલીઔતા વો ઔઈની વાભે છ.ે 

આણે એ સ્ટતય ય લચ્મુાઅર દુનીમા વાથે ઔાલ્નીઔ લીશ્વભાાં જોડાઈ ખમા 
છીએ ઔે આણી વાથે યશેતા અને આણે ભાટ ેજીલતા રઔને ફશુ ાછ 
છડી ર્ુક્મા છીએ. (ર્ાય લાન લશાર દીઔય ખમ!) 
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લૉટ્વએ, પેવફુઔ, ટ્વીટય, ઈન્સ્ટટાગ્રાભ અને એલા ફીજા ફધા 
વશ્મર ભેવેન્જય જ આણાં જખત ફની ખમા છ.ે લાઈપ ફાજુભાાં ફેવીને ફે 
ળબ્દની લાત ઔયલા ભાટ ેતડતી શમ અને આણે ઑપીવભાાં જોફ ઔયતી 

છઔયીને જીલન ઔેભ જીલલુાં એની વભજણ આલાનુાં ઔાભ ઔયતા શઈએ 
છીએ. દીઔય ગયભાાં એઔ ળબ્દ ફરળે એલી અેક્ષાએ ભા આક દીલવ 
દયલાજા ય નજય યાકીને ફેવી યશે છ ેઅને ગયભાાં આલીને દીઔય પેવફુઔ 
ય ‘ભધવા ડ’ેની ર્ર્ાાભાાં વ્મસ્ટત શમ છ.ે આલી જ યીસ્ટથીતી ફાુજીની છ ે
અને આલી જ અલસ્ટથા ફાઔની છ.ે ફીજાનાાં ફાઔના પટગ્રાફ્વન ે
પેવફુઔ ય રાઈઔ ઔયલાભાાં ભગ્ન એલા માંખ પ્ાને કફય નથી ઔે તનેુાં 

વાંતાન તેની ાવેથી શુાંપની એઔ ગડી ભાખે છ ેઅને એ તેને આી ળઔત 
નથી; ઔાયણ ઔે આ વ્મવન છ ેઅને આ વ્મવનની રત ફશુ આઔયી ફનતી 
જામ છ.ે દારુ અને તભાઔુનુાં જ ેવ્મવન છ ેએ વ્મવનન ેશુાં વશ્મર ભીડીઆના 
લખણની વયકાભણીએ શલુાં અને નફુાં ખણાં છુાં; ઔાયણ ઔે એ ળધલા 
જલુાં ડ ે છ ે અને એનુાં વેલન ઔયલુાં ડ ે છ;ે ણ આ વશ્મર ભીડીઆનુાં 

લખણ ત એ સ્ટતય ય શાજયાશજુય છ ેઔે એને યઔલુાં ણ શલે અગરુાં  થઈ 
ખમુાં છ.ે આ વ્મવનભાાંથી ફશાય આલલાની વજાખતા આણે જ ઔેલલી 
ડળે. જો એલુાં ન ઔયી ળક્મા ત આણે વાભાજીઔ સ્ટતય ય કતભ થઈ 
જઈળુાં અને એ દીલવ ણ દુય નથી જ.. ઔાયણ ઔે અતમાયે ણ યીસ્ટથીતી 
ત એલી જ છ ેઔે આણે ફધી દીળાએથી ઔાલા ભાાંડ્યા છીએ. લાઈપ ણ 
આણ ઔૉન્ટકે્ટ લટ્વએ ય ઔયે છ ે અને દીઔયીએ ણ પ્ાના 

પટગ્રાપને પેવફુઔ ય જ રાઈઔ ઔયીને વાંત ભાની રેલ ડ ેછ.ે 

વશ્મર ભીડીઆનુાં લખણ યીલાય જીલનની પ્રવન્નતાને શણી યહ્યુાં 
છ ેઅને વાંતાનન અભુલ્મ વભમ ફયફાદ થઈ યહ્ય છ.ે ભીડીઆની ાછનુાં 
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ાખરન એઔ યીતે ત પ્રવીદ્ધી ભાટનેી ગેરછા છ.ે ‘ભને ઔેટરા રાઈઔ 
ભળ્યા?’ આ પ્રશ્ન યાતે ફે લાગ્મે ણ મુલાન ઔે મુલતીને જાખલાની પયજ ાડ ે
છ.ે યીલાયના વભ્મ લચ્ર્ેનુાં અન્તય લધાયલાભાાં અને વલાનાળની દીળા 

તયપનુાં અન્તય ગટાડલાભાાં ભફાઈર, પેવફુઔ અને લૉટ્વએનુાં પ્રદાન 
અઔલ્નીમ છ.ે આ વાંજોખભાાં ળુાં થઈ ળઔે? એઔરદઔર ળાણા ભાણવન 
એલ વન્દેળ લાાંર્લા ભે ઔે, ‘શલે શુાં  લૉટ્વએ ય નથી’ તમાયે આનન્દ થામ 
છ ેઔે, શાળ, એઔ ભાણવ ફર્ી ખમ!’ ‘ખૃ’ભાાંથી નીઔી જતા ળુયલીય ણ 
અબીનન્દનના અધીઔાયી છ.ે ‘ભશાબીનીષ્ક્રભણ’ ઔયનાયા એઔ યીર્ીત 
મુલાનને ભેં ુછરેુાં, ‘આટર કુફવુયત વાંવાય તમાખીને વન્માવી થઈ જલાનુાં 

ઔાયણ?’ એભણે એઔ જ ળબ્દભાાં જલાફ આેર, ‘લીતાંડાલાદ’. છી એભણ ે
વાભે પ્રશ્ન ુછ્, ‘એલી ફધી ાંર્ાત ડશલા ભાટ ેચ્ર્ીવભ, છલીવભ ઔે 
વત્તાલીવભ ઔરાઔ ક્માાંથી રાલલ?’ પ્રશ્ન તદ્દન વાર્ છ.ે લૉટ્વએ ય 
છલામેરા યશેતા ભીત્ર એ ભાટને વભમ ક્માાંથી રાલતા શળે? દીઔયી, તની ઔે 
ભાતાીતાને આલા ભાટને વભમ એભની ાવેથી છીનલી રેલામ! 

લૉટ્વએ ઔે ભફાઈર પનના ઉમખ અાંખે યીલાયભાાં અને 
ળૈક્ષણીઔ વાંસ્ટથાભાાં ફાઔને ટરનેીંખ આલી ડળે. વશ્મર ભીડીઆ ય 
સ્ટથીય થલા ભાટને વભમ નીધાાયીત ઔયીએ. યીલાયના તભાભ વભ્મ આ 
નીયથાઔ પ્રલૃત્તી ાછ એઔ ઔરાઔથી લધુ વભમ ન લેડપી ળઔે એલી સ્ટષ્ટ 
વભજ ઔેલીએ. જીલન ઔઈ યીતે જીલલુાં જોઈએ તેની ભાશીતી આતા 
વાંદેળા ય નજય પેયલી રેલામ છી અટઔલુાં જોઈએ. દીલવ દયભીમાન 

શાથ ધયલાના ેન્ડીંખ ઔાભને અગ્રીભતા આપ્મા છી વભમ ફર્ે ત ટશેરલા 
નીઔીએ. આધુનીઔ ભીડીઆન વમ્ુણા ફશીષ્ઔાય ળક્મ નથી અને જરુયી 
ણ નથી. એઔ લીળા ધાંધાઔીમ નેટલઔા ધયાલતા ભીત્રએ જણાવ્મુાં, 
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લૉટ્વએન ઉમખ શુાં  ઔીંભતી દસ્ટતાલેજો ઔે ભાશીતીની આ–રે ુયત 
ભમાાદીત યાકુાં છુાં. ખુડભનીાંખ ઔે ખુડનાઈટ ાઠલીને યીર્ીતન વભમ ળા 
ભાટ ેલેડપલ? જીન્દખી ઔઈ યીતે જીલલી તે ફધા જાણે છ,ે વુલીર્ાયન ઢખર 

ઔઈના આાંખણે ળા ભાટ ેઠારલલ? વભમ વાય ઔયલા ભાટ ેલયીઓમ નાખયીઔ 
વશ્મર ભીડીઆના ળયણે જામ તમાાં વુધી ઠીઔ છ;ે યન્તુ ઔાયઔીદી – 
લીઔાવના નાજુઔ તફક્કાભાાંથી વાય થતા મુલા ભીત્ર આ ખાાંજા–અપીણથી 
દુય યશે એભાાં જ એભનુાં ઔલ્માણ છ.ે ‘પેવફુઔ’ ય ફે્રન્ડળી ફાાંધીને 
છતેયામેરા અને ભુયક ઠયેરા ભાણવની વાંખ્મા લધતી યશી છ.ે વશ્મર 
ભીડીઆ ય રટઔેારા યશેલાના રાબ ખભે એટરા શમ; છતાાં ેરી અજાણી 

મુલતીએ ર્ાય લાના ફાઔને ખુભાલીને આણને વોને ભશાભરુ ભૅવેજ 
ાઠવ્મ છ ેએલુાં નથી રાખતુાં? 

  
ભેગધનુ 

ઔીતને દુય નીઔર ખમ ે
યીશ્તોંઔ નીબાતે નીબાતે... 
કુદ ઔ ક દીમા શભન ે
અનોંઔ ાતે ાતે... 

...શયીલાંળયામ ફચ્ર્ન... 
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05 

ફીજાન ેભદદરુ ફનલા ભાટનેી અદ્બુત તયઔીફ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

અનુક્રમણીકા 
 

અભદાલાદના એઔ ભીત્ર શ્રી. લીક્રભ દરારની ઉમ્ભય છ્ાાંવી લાની 
છ.ે જીન્દખી ઔઈ યીતે જીલલી તે વભજલાભાાં ભદદરુ થામ એલી પે્રયણાતભઔ 
લાત લશેતી ઔયલાન એભને ળક છ.ે એઔ અતમન્ત યવપ્રદ પ્રવાંખ એભણ ે
વુયતના શ્રી. ઉત્તભ ખજ્જયન ે ભઔલ્મ. અને તેભણે એ પ્રવાંખ લાર્ઔ વાથ ે

‘એઔ ખયીફ લૃદ્ધાને ભદદરુ ફનલા અજાણ્મા વજ્જને 
જ ેતયઔીફ અજભાલી તેની ઔથા અભદાલાદના શ્રી. લીક્રભ દરાર ે
વુયતના ‘સન્ડે ઈ–મહેફી’ લીજાણ લાર્નમાત્રાના પ્રણેતા    

શ્રી. ઉત્તભ ખજ્જયને ભઔરાલી. એભણે એ હૃદમસ્ટળી પ્રવાંખ 
‘લાર્ઔ વુધી શોંર્ાડજો’ એલી નોંધ વાથે આ રકનાયને 
યલાના ઔમો. જરુયીમાત ધયાલતા ભાણવને ભદદરુ ફનલા 
ભાટનેા પ્રમતન વભાજભાાં નીયન્તય ર્ાલ્મા ઔયે છ.ે ઔેટરાઔ તેની 
જાશેયાત ઔયે છ,ે ઔેટરાઔ નથી ઔયતા. તાનાાં વદ્ઔામોની 
જાશેયાત ઔમાા લખય અજાણ્મા દીન, દુ:કી ભાણવને ભદદ ઔયે 

છ.ે અશીં યજુ થમેરા પ્રવાંખભાાં ણ એઔ લૃદ્ધ ભશીરાને આથીઔ 
ભદદ શોંર્ાડલા જભેણે તુક્ક ર્રાવ્મ, તાનુાં નાભ જાશેય નથી 
ઔમુું.’ 
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લશેંર્લા ભાટ ેઆ રકનાય તયપ યલાના ઔમો છ.ે પ્રવાંખ ઔાંઈઔ આ પ્રઔાયન છ.ે 
‘યસ્ટતાભાાં ભેં રાઈટના થાાંબરા વાથે ફાંધામેર એઔ ઔાખન ટઔુડ જોમ. શુાં 
એ ત્ર ય ળુાં રખ્મુાં છ ેતે જાણલા આતુય શત એટરે નજીઔ ખમ અને એ 

ત્ર લાાંચ્મ. એના ય રખ્મુાં શતુાં, ‘ભેં યસ્ટતા ય ક્માાંઔ ભાયી ર્ાવ રુીમાની 
નટ કઈ નાાંકી છ.ે જો તભાયાભાાંથી ઔઈને એ જડ ેત ઔૃા ઔયી ભને આ 
વયનાભે શોંર્ાડળ. ભાયી દૃષ્ટી નફી છ ે એટરે ભને ભદદરુ થલા 
ભશેયફાની ઔયળ.’ 

શુાં  એ વયનાભે શોંચ્મ અને તમાાં ભેં એઔ બાાંખેરી–તુટરેી ઝુાંડી 
જોઈ, જનેી ફશાય એઔ ડળીભા ફેઠાાં શતાાં. તે કુફ નફાઈ અનુબલતી 

શતી અને ભાય ખયલ વાાંબીને ુછલા રાખી, ‘ઔણ છ ેઅશીં?’ ભેં ઔહ્યુાં, ‘શુાં 
આ યસ્ટતે આલત શત તમાયે યસ્ટતા ય ડરેી એઔ ર્ાવ રુીમાની નટ ભન ે
ભી એટરે શુાં  તે આને આલા અશીં આવ્મ છુાં.’ ભાયી લાત વાાંબીને તે 
યડલા રાખી અને ફરી, ‘બાઈ, ભાયી ાવે અતમાય વુધીભાાં ત્રીવ–ર્ાીવ 
રઔ આલી ખમા છ,ે એભન ેભેરી ર્ાવ રુીમાની નટ ભને આલા ભાટ!ે 

તે ઔશેતા શતા, અભને આ ર્ાવ રુીમાની નટ યસ્ટતા યથી ભી છ ેજ ે
આની જ શલી જોઈએ. યન્તુ ભેં ત ેરા રાઈટના થાાંબરા ય આલી ઔઈ 
નોંધ રટઔાલી નથી. બાઈ, ભને ત ફયાફય દેકાતુાં ણ નથી. ભને રકતા 
લાાંર્તા ણ નથી આલડતુાં.’ ભેં એ લૃદ્ધ ભશીરાને ઔહ્યુાં, ‘ભાજી, એ જ ેશમ તે; 
યન્તુ તભે ત આ નટ યાકી જ ર.’ લૃદ્ધ ભશીરાએ એ નટ ાછા પયતી 
લકતે પાડી નાકીને યસ્ટતા ય પેંઔી દેલા ભને લીનન્તી ઔયી, એભણે એ નટ ન 

સ્ટલીઔાયી. 

ાછા પયતી લકતે ભને રાક લીર્ાય આવ્મા ઔમાા ઔે આલી નોંધ 
ઔણે રકીને ેરા થાાંબરે રટઔાલી શળે? એ ડળીભાએ તાને તમાાં આલેરા 
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વોને એ નટ પાડીને પેંઔી દેલા લીનન્તી ઔયી શતી; યન્તુ ઔઈએ એ નટ 
પાડી નશીં શમ! ભેં ભનભન ેરી નોંધ રકનાયન આબાય ભાન્મ. ભેં 
અનુબવ્મુાં ઔે આણ ે ત ઔઈને ભદદરુ ફનલાની જરુયીમાત અનુબલલાની 

છ.ે એલુાં ઔયલા ભાટનેા અનઔે ભાખો ઉરબ્ધ છ.ે એ અજાણી વ્મક્તી ત ફવ, 
એઔરી યશેતી ેરી લૃદ્ધાને ભદદરુ થલા ઈચ્છતી શતી અન ેએટરે ેરી નોંધ 
રકીને રાઈટના થાાંબરે રટઔાલી દીધી. શુાં  લીર્ાયની શાયભાા લચ્ર્ે ગયે 
પયત શત અન ેયસ્ટતાભાાં ઔઈઔે ભને અટઔાવ્મ અન ે ુછ્ુાં, બાઈ, તભ ેભન ે
આ વયનાભે શોંર્લાભાાં ભદદ ઔયળ? ભને યસ્ટતાભાાંથી ર્ાવ રુીમાની એઔ 
નટ ભી છ ેઅને ભાયે એને આ વયનાભે શોંર્ાડલાની છ!ે’ 

આ એઔ પ્રવાંખ છ,ે ઔાલ્નીઔ પ્રવાંખ શલાની ુયી વમ્બાલના છ;ે 
યન્તુ ભાનલતાન ભુલ્મલાન ાઠ બણાલલાની એની ખુાંજાઈળન લીર્ાય ઔય. 
આભ જુ ત આ એઔ નનાભ ત્ર છ.ે યન્તુ એભાાં ઔઈના ર્ાયીત્ર્મશનનની 
ઔળીળ ઔયલાભાાં નથી આલી. ઔઈના લીળે ગવાતુાં નથી રકામુાં. એઔ લૃદ્ધ 
ભશીરાને ભદદરુ ફનલા ભાટ ે‘ક્રીએટીલ ઔીભીમ’ અજભાલલાભાાં આવ્મ છ.ે 

જભેણે આ નોંધ થાાંબરે રટઔાલી શળે એભણ ેજ ભાજીના ગયે જઈને ર્ાવ 
રુીમાની યસ્ટતાભાાંથી ભેરી નટ ાછી આલાની પ્રક્રીમાનુાં ઉદ્ગાટન ઔમુું 
શળે. વભાજ ઔેટર યઔાયી છ ે તે જુ, ત્રીવ–ર્ાીવ જણ તાને 
ભેરી ર્ાવ રુીમાની નટ ભાજીને શોંર્ાડલા એભના ગયે શોંર્ી ખમા! 
આ પ્રવાંખને લધાયે પે્રયણાભમ ફનાલલા છલે્લે એઔ લાક્મ ઉભેયી ળઔામ, 
‘નટફાંધી જાશેય થઈ તમાય છીના અઠલાડીમે ફનેરી આ ગટના છ.ે’ એઔ 

ળીક્ષઔને તમાાં રગ્નપ્રવાંખ શત. ાાંર્વ અને શજાય રુીમાની જુની નટ યદ 
થઈ છીની આ લાત છ.ે ભેં એભને રુફરુ ભીને જણાવ્મુાં, ‘ચ્ર્ીવ શજાય શુાં 
આી ળઔુાં તેભ છુાં. તભને થડી યાશત થળે.’ એભન જલાફ વાાંબ, ‘વાશેફ, 
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સ્ટટાપના ભીત્ર અને સ્ટલજનની ભદદ ઔયલા ભાટ ે રાાંફી રાઈન છ.ે શુાં  ભાય 
પ્રવાંખ ફ–ેઅઢી રાકભાાં વાદાઈથી તાલલાન છુાં. આન આબાય; યન્ત ુ
શભણાાં ૈવાની જરુય નથી!’   

ઉયક્ત ર્ાવની નટલા પ્રવાંખ લધાયે પે્રયણારુ એટરા ભાટ ે
ફન્મ ઔે, ‘ખયીફ, ઝુાંડીભાાં યશેતાાં લૃદ્ધ ભાજીએ તાને ભનાયી ત્રીવ–
ર્ાીવ નટ એલુાં ઔશીને ાછી લાી ઔે, ‘ભાયી ઔઈ નટ કલાઈ નથી, ભેં એ 
નોંધ ભુઔી નથી ઔે ભુઔાલી નથી, તભે એ નટ ાછી રઈ જા અને જતી 
લકતે યસ્ટતાભાાં પાડીને પેંઔી દેજો!’ ઝુાંડીભાાં યશેતી ખયીફ લૃદ્ધા આ પ્રઔાયની 
નૈતીઔતા ક્માાંથી રાલી શળે? શુાં  જો ભાધ્મભીઔ ળાાભાાં ખુજયાતી લીમ 

બણાલત શત ત આ રગુઔથાની ‘પટ ઔૉી’ ફધા લીદ્યાથીને લશેંર્ીને 
વુર્ના આી શત ઔે, ગયે જઈન ેપ્ા–ભમ્ભી વાથે નીર્ેના પ્રશ્ન ય ર્ર્ાા 
ઔયજો અને ર્ર્ાાન નીષ્ઔા નીફન્ધની નટભાાં રકીને રઈ આલજો; 

1. આલી નોંધ થાાંબરે રટઔાલનાય ભાણવનુાં ર્ાયીત્ર્મ, એભના વાંસ્ટઔાય અાંખ ે
તભે ળુાં ભાન છ? એને આલ વુન્દય લીર્ાય ક્માાંથી ઉદ્બવ્મ શળ?ે 

2. લૃદ્ધ વન્નાયીએ ર્ાવ ર્ાવની ત્રીવ–ર્ાીવ નટ જતી ઔયી. તભાયા 
પ્ાજીને આદયુલાઔ ુછ; શેં પ્ા, એ લૃદ્ધાને સ્ટથાને આ શત ત ળુાં 
ઔયતેં? પ્ા, આ ભટા ઑપીવય છ. દીલાી અને ક્રીસ્ટટ્ભવ ટાણ ે
બેટ–વખાતથી અને ભીઠાઈનાાં ેઔેટ્વથી ગય બયાઈ જામ છ.ે આણ ે
ેરી લૃદ્ધા–ભાજીને ન અનુવયી ળઔીએ? 

3. ેરા ત્રીવ–ર્ાીવ દાતાએ છી એ ર્ાવની નટનુાં ળુાં ઔમુું શળે? 

ભન્દીયના ખલ્લે ધયાલી દીધી શળે? ઔઈ બુખ્મા બીકાયીને આી 
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દીધી શળે? પાડીને પેંઔી દીધી શળે? આ ફધા લીઔલ્ભાાંથી ઔમ લીઔલ્ 
તભને શ્રેઓમ રાખે છ?ે 

આાંક બીની થઈ જામ એલા હૃદમસ્ટળી પ્રવાંખ આણે વશ્મર 

ભીડીઆ ય યજ લાાંર્ીએ છીએ. આ ફધી લાત યીલાયના વભ્મ વાથે 
ફેવીને ર્ર્ીએ અને લાખીએ ત ફાઔને વાંસ્ટઔાય આલાનુાં ઔામા 
અનામાવ ર્ાલ્મા ઔયે, આભીન.  

 

  
ભેગધનુ 

કયી લાત એ છ ે ઔે આણી આકી દુનીમા સ્ટલબાલ ે
ઉભીપ્રધાન છ ેઅને તેથી અશ્રુપ્રધાન ણ છ.ે ભનુષ્મ ઔળુાંઔ ળધી યહ્ય 
છ.ે એ ળધ નીયન્તય છ.ે એની ભુબુત ઝાંકના વતમ–અશીંવા–
ઔરુણાની નથી. એ ત્રણે ફાફત ભાનલીના ઔલ્માણ ભાટ ેકુફ ભશત્ત્લની 
શલા છતાાંમ ભાનલીમ ઝાંકના ત ‘પે્રભ’ની જ છ.ે આલી ઉધ્લાભુર 
ભાનલીમ ઝાંકનાની યાજધાનીનુાં નાભ ખઔુ છ.ે ખઔુ પે્રભતીથા શતુાં 
અને લી અશ્રુતીથા ણ શતુાં. એ એઔ એલુાં અનકુાં ખાભ શતુાં જ્માાં 
લીયશબક્તી અને ઔૃષ્ણબક્તી વભાાંતયે લશેતી શતી.  

...ખુણલાંત ળાશ 
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06 

સ્ટલજનની ઉેક્ષા ઔયલી એ જગન્મ અયાધ છ ે
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

અનુક્રમણીકા 
 

યીલાયભાાં ુત્ર અને ુત્રલધુ ભાયપતે ઉેક્ષા ાભતા લયીઓમ 

નાખયીઔન અભ્માવ વાંળધન ભાટને શ્રેઓમ લીમ ફની ળઔે. ઉેક્ષા ઔની 
થામ છ ેઅને ઉેક્ષા ઔણ ઔયે છ,ે ઉેક્ષા ભાટનેાાં વમ્બલીત ઔાયણ ઔમાાં શમ 
છ,ે ઉેક્ષા ઔઈ યીતે થામ છ ે અને ઉેક્ષાના આગાતથી ફર્લા ળુાં ઔયલુાં 
જોઈએ? આ વગા પ્રશ્નના ઉત્તય કલા ફેવ ત આકુાં ુસ્ટતઔ રકી 

‘યીલાયભાાં ઔઈ એઔ સ્ટલજનની ઉેક્ષા થતી શમ 
એલા ફનાલ લધતા જામ છ.ે ઈયાદાુલાઔ થતી ઉેક્ષા ભાણવન ે
અનશદ દુ:ક શોંર્ાડ ેછ ેઅને ક્માયેઔ આતભશતમા તયપ ણ 
દયી જામ છ.ે કુ્રય અન ે ગાતઔી ભાણવ જાણતા શમ છ ે ઔે 
અણખભતા ભાણવને ઉેક્ષાન આાંર્ઔ આલ એ તેને આગાત 

શોંર્ાડલાન શ્રેઓમ ભાખા છ.ે ઉેક્ષાનુાં શથીમાય વોથી લધાયે 
ઔની વાભે અજભાલામ છ?ે યીલાયભાાં યશેતા અળક્ત અને 
યખગ્રસ્ટત લૃદ્ધ, ફાઔ, તી અથલા તની, લખાકાંડભાાં ફેઠરેા 
ઔેટરાઔ નીધાન અને અભ્માવભાાં છાત યશેતા લીદ્યાથી 
લાયાંલાય, ક્ષણે, ક્ષણે ઉેક્ષાન ળીઔાય ફને છ.ે ઔાયણ લખય 

ઔઈની ઉેક્ષા ઔયલી એ અક્ષમ્મ અયાધ છ.ે’ 
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ળઔામ એટરુાં વન્દબા વાશીતમ પ્રાપ્ત થામ. ઔૉરેજના ફીજા લાભાાં અભ્માવ 
ઔયતી એઔ મુલતીની ભુાંઝલણ શતી, ‘એઔ છઔયાએ ભાયી વાથ ે ત્રણ લા 
દસ્ટતી યાકી, વમ્ફન્ધ લીઔવાવ્મ. શલે ઔૉરેજભાાં એ ભને કત નશીં શમ 

એ યીતે લતી યહ્ય છ.ે યીતવય ભાયી ઉેક્ષા થઈ યશી છ.ે ભાયે ળુાં ઔયલુાં?’ 
ાંર્તેય લાના એઔ લયીઓમ નાખયીઔ ડીપે્રળનભાાં છ.ે તે રકે છ ે: ‘શુાં  વાાંજ ે
ભટ ેબાખ ેલયીઓમ નાખયીઔ વાથે ખાડાનભાાં વભમ વાય ઔરુાં  છુાં. યાતે્ર આઠની 
આજુફાજુ ગયે શોંર્ુાં તમાયે ોત્ર, ોત્રી, દીઔય અને ુત્રલધુ ભશેપીર 
જભાલીને ફેઠાાં શમ છ.ે જાણે ભને જોમ જ નથી એ યીતે ભાયાાં આખભનની 
નોંધ રીધા લખય એભની ખવ ર્ારતી યશે છ.ે શુાં  જાણાં છુાં ઔે તે 

ઈયાદાુલાઔ ભાયી ઉેક્ષા ઔયી યહ્યા છ.ે ખમા અઠલાડીમે વાાંજ ે શુાં  ગયભાાં 
દાકર થમ ઔે તયત ુત્ર અને ુત્રલધુએ ફાઔ વાથે ‘રાપીંખ–વેવન’ ળરુ 
ઔયી દીધુાં. શુાં  થડી લાય થભ્મ; યન્તુ ઔઈએ ભાયી તયપ નજય વુદ્ધાાં ન 
ઔયી. શુાં  બોંઠ ડીને ભાયી રુભભાાં ર્ાલ્મ ખમ. તમાય છી એઔાદ ઔરાઔ એ 
‘કેર’ ર્ારુ યહ્ય. ભાયા ગયભાાં શુાં  તાને ‘આઉટ વાઈડય’ ભશેવુવ ઔયી યહ્ય 

છુાં.’ 

વોથી લધાયે ીડા બખલી યહ્યાાં છ ે દવ ફાય લાથી છી 
ઉમ્ભયનાાં વાંતાન જે ભાતાીતાની ઉેક્ષાન ળીઔાય ફનીને તાના જ 
ગયભાાં નીયાશ્રીતની જભે જીલન વાય ઔયી યહ્યાાં છ.ે વભાજભાાં ઉેક્ષીતનાાં જ ે
જુથ છ ેતેભાાં વોથી લધુ દમાજનઔ શારત વખીય લમનાાં વાંતાનની છ.ે તે 
ગય છડીને જામ ત ક્માાં જામ? ગય છડ્યા છી એભની વરાભતીનુાં ળુાં? 

ન્દય લાની છઔયી વત્તય લાના ફૉમફે્રન્ડ વાથે બાખી જામ, ળયીય વમ્ફન્ધ 
ફાાંધે, રીવના શાથે ઝડાઈ જામ ત ર્ીવ ાડીને ઔશે છ,ે ‘ભાયે ગયે નથી 
જલુાં, છઔયા વાથે જ યશેલુાં છ.ે’ ‘છઔયી આલ નીણામ ળા ભાટ ે રે છ?ે’ 
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તાના ગયભાાં એ ઉેક્ષીત છ.ે.. ભમ્ભી–પ્ા તતાનાાં લીત્ર ઔામોભાાં 
એટરાાં ત વ્મસ્ટત શમ છ ેઔે વાંતાનને ‘ઔેભ છ?’ એટરુાં ુછલાન વભમ ણ 
એભની ાવે શત નથી. 

લયીઓમ નાખયીઔ અને દમ્તી, ઔભાર્ાયી અને ળૈક્ષણીઔ 
વાંસ્ટથાના લીદ્યાથી ઔઈની ઉેક્ષાન બખ ફનતા શમ ત એભણ ે
તાની એ અલદળાને ર્ુર્ા વશન ઔયલાની જરુય નથી, તાની 
અન્મામુણા ઉેક્ષા વાભે પયીમાદ ઔયલાન અને લીયધ નોંધાલલાન લીઔલ્ 
એભણે વન્દ ઔયલ જોઈએ. જો ઔઈની ણ રાાંફા વભમથી કુ્રયતાુલાઔ 
ઉેક્ષા થતી શમ ત ઉેક્ષાુણા સ્ટથીતીની ઉેક્ષા ઔયલાને ફદરે એ 

સ્ટથીતીભાાંથી ફશાય નીઔલાની ઔળીળ ઔયલી જોઈએ. એઔ ળાાભાાં નલી 
નીભણઔ ાભીને આલેરા ળીક્ષઔે જોમુાં ઔે સ્ટટાપ ભીટીંખભાાં અન ે ભશત્ત્લના 
ઔામોની લશેંર્ણીભાાં આર્ામા ઈયાદાુલાઔ તાની ઉેક્ષા ઔયી યહ્યા છ.ે 
ઉેક્ષાનુાં ઔાયણ એટરુાં જ શતુાં ઔે એ ળીક્ષઔ અતમન્ત પ્રતીબાળાી શતા અન ે
તાની ળૈક્ષણીઔ ઔાયઔીદીભાાં છ વુલણાર્ન્દ્રઔ ભેલીને આવ્મા શતા. આણા 

વભાજભાાં – અને દેળભાાં ણ – ઔઈ અતમન્ત પ્રતીબાળાી શમ ત એને 
અક્ષમ્મ અયાધ રેકલાભાાં આલે છ.ે આ ખુનાની એઔ જ વજા છ,ે ‘એભની 
ઉેક્ષા ઔય, એભન ફશીષ્ઔાય ઔય અને એભને ળાા ઔે ઔૉરેજ છડીને 
બાખી જલુાં ડ ે એલી સ્ટથીતીનુાં વજ ાન ઔય.’ ર્ર્ાા શેઠના ળીક્ષઔે નઔયી 
છડીને બાખી જલાની બુર ન ઔયી. ‘ઉેક્ષા એટર ેજ અન્મામ’ એલા ળીાઔ 
શેઠ એણે વાંર્ારઔ ભાંડને આર્ામા તયપથી થતી ઉેક્ષાન ર્ીતાય દળાાલત 

રામ્ફ ત્ર રકી ભઔલ્મ. ળીક્ષઔને ત્રાવ આલા ભાટ ે આર્ામાન જલાફ 
ભાાંખલાભાાં આવ્મ અને એભને લતાન વુધાયલા ભાટ ે ખમ્બીય ર્ેતલણી 
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આલાભાાં આલી. ળીક્ષઔની માતનાન અન્ત આવ્મ અને એભનુાં ભશત્ત્લ 
સ્ટલીઔાયલાભાાં આવ્મુાં. 

લયીઓમ નાખયીઔ તથા તી ઔે તનીની યીલાયભાાં થતી ઉેક્ષા ત્રણ 

શેતુ ધયાલે છ ે: 

1. એભને નીયન્તય ઉેક્ષા ઔયીને વતત ભાનવીઔ ત્રાવ આલ જથેી 
એભન નૈતીઔ જુસ્ટવ તુટી જામ.  

2. ઉેક્ષાના ત્રાવથી ઔાંટાીને તે ગય છડીને બાખી જામ, 
લૃદ્ધાશ્રભભાાં જઈને યશે અથલા ડીલવા રઈ રે, વમ્ફન્ધ તડી નાાંકે. 

3. એભને ઔાંટાીને શાયી થાઔીને આતભશતમા ઔયલા તયપ ધઔેરલા. 

જ્માયે યીલાયભાાં યશેતા સ્ટલજન દ્વાયા અથલા ઑપીવભાાં નેતૃતલ 
ુરુાં  ાડતા ‘ફૉવ’ દ્વાયા વાતતમુણા ઉેક્ષા થતી યશે તમાયે વભજી રેલુાં ઔે 
આણને નઔયી, ગય ઔે જીન્દખી છડાલલા ભાટનેી એ વ્મુશયર્ના છ.ે 
રામનલાદ આર્યલાને ફદરે વાંજોખન ભુઔાફર ઔયલાન લીઔલ્ લધાયે 
વાય અને વાર્ છ.ે  

જ્માયે તાના જ યીલાયભાાં ઔે વેલા આતા શઈએ તે વાંસ્ટથાભાાં 
ઉેક્ષાન બખ ફનીએ તમાયે નીર્ેના ઉામ અજભાલી ળઔામ : 

● ઉેક્ષા ભાટનેુાં ઔાયણ આણે ત નથી ને? એ તાવી રેલુાં અન ે
જરુય રાખે ત આણા લતાનવ્મલશાયભાાં વુધાય ઔયલ. 
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● ર્ુર્ા વશન ઔમાા ઔયલાને ફદરે એલુાં ઔયનાય વાથે ર્ર્ાા ઔય 
અને ‘ભાયી ઉેક્ષા થતી શલાથી શુાં  શટા થાઉ છુાં અને અનશદ દ:ુક 
અનુબલુાં છુાં’ એલી રાખણી વ્મક્ત ઔય. 

● જો ઉેક્ષા ઔયનાયાનાાં લતાનભાાં પેયપાય ન આલે ત આતભવન્ભાન 
વર્લામ તે ભાટનેા લીઔલ્ લીર્ાય. યીલાયભાાં ઉેક્ષા ાભીને ઔે 
અભાનીત થઈને દુ:ક અનુબલતા લયીઓમ નાખયીઔ વાંજોખને 
આધીન યીલાયથી અરખ થલાનુાં લીર્ાયી ળઔે. ઔાભના સ્ટથે થતી 
ઉેક્ષા ટાલા અન્મ વારુાં  સ્ટથાન ળધી રેલાન લીઔલ્ કુલ્લ શમ 
છ;ે યન્તુ યીલાયભાાં સ્ટલજનને છડીને અરખ થલાનુાં ધાયીએ 

છીએ એટરુાં વશેરુાં નથી. લાયાંલાયની લીનન્તી છી ણ ઉેક્ષા 
અને અભાન વશન ઔયલા ડતા શમ ત ભન ઔઠણ ઔયીને તમાાંથી 
બાખી છુટલુાં વારુાં . 

● ઉેક્ષા ાભનાયે આતભશતમાન લીર્ાય ઔદી ન ઔયલ જોઈએ. 
આતભશતમા વીલામના અનેઔ લીઔલ્ ઉેક્ષીત વાભે કુલ્લા શમ 

છ.ે પ્રમતન ઔયલાથી ભદદ અને ભાખાદળાન ભી યશેળે. 

● ઉેક્ષા ઔયનાયાનાાં ઔૃતમથી દુ:કી થમા ઔયલાને ફદરે જે 
તભને આદયુલાઔ આલઔાયલા તૈમાય ફેઠા છ ેએ લીળા લીશ્વભાાં 
પ્રલેળલા ભાટ ેતૈમાય થઈ જા. 

જે તાના સ્ટલજનની ઔે લપાદાય, પ્રતીબાળાી ઔભાર્ાયીની 
ઉેક્ષા ઔયે છ ેતે શમ્ભેળાાં એઔ લાત માદ યાકે; ઉેક્ષા ઔયલી, ળાાંત અન ે

ની:ળબ્દ ઉેક્ષા ઔયલી એ ભશાા છ.ે તેભાાંમે લૃદ્ધ ભાતાીતાની ઔે લીધલા 
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ભાતાની ઉેક્ષા ઔયલી એ ત અતમન્ત નીર્, અભાનલીમ ઔૃતમ છ.ે જે 
તીઔાની ઉેક્ષા ઔયી યહ્યા છ ેતે ઔાક્રભે તીઔા થઔી જ ઉેક્ષાને 
ાભળે એ શમ્ભેળાાં માદ યશે, આભીન.  

  
ભેગધનુ 

શુાં  જજભેન્ટર ઔેભ થઈ જાઉં છુાં? શુાં  ભાનુાં છુ ાં ઔે 

ભાયી અન્દય ળુાં ર્ારે છ,ે શુાં  ફશાય ળુાં ઔરુાં  છુાં, ભાયા ઈયાદા 
ળુાં છ,ે ભાયી બુર ઔઈ યીતે પ્રાથભીઔ અને નીદો છ,ે 
કાભી છતાાં શુાં  ઔેટરી ર્ાશલા મગ્મ વ્મક્તી છુાં, તે ફધુાં 
ઔઈ ુયેુરુાં  વભજી જ ન ળઔે. ત છી શુાં  ફીજાને આ 
ફધી ફાફતે ઔેલી યીતે જજ ઔયી ળઔુાં? અન્મ વ્મક્તીને 

ભાલા–ભુરવ્મા ઔયલાન અબીખભ છલેટ ે ભાયા 
રામનલાદન જ વુર્ઔ છ?ે જજભેન્ટર થલુાં ઔેટરુાં શીન છ ે
તે અખય ભન ેવભજામ ત જ શુાં ફદરાઈ ળઔુાં. 

...વાંજીલ ળાશ 
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07 

આણે ઔદી લૃદ્ધ થલાના નથી 
એલુાં ળી યીત ેભાની રેલામ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 
 

ત્રણેઔ લા ુલે અકફાયભાાં એઔ વભાર્ાય પ્રખટ થમા શતા, 

‘તાની લૃદ્ધ ભાતાને બમાનઔ ભાનવીઔ માતના આલા ભાટ ેતથા ધભઔી 

‘લૃદ્ધ ભાતાીતાને ુત્ર અને ુત્રલધુ દ્વાયા ભાનવીઔ 
અને ળાયીયીઔ ત્રાવ આલાના ઔીસ્ટવા લધી યહ્યા છ.ે તેભાાંમે લૃદ્ધ 
ીતા એઔરા જ ફચ્મા શમ તમાયે એભન ે વતાલલાની દીઔયા 

લશુની શીમ્ભત ઉછીને આવભાને શોંર્ે છ.ે ફે ટાંઔ વુકેથી 
કાલાનુાં ન ભે, ભાાંદખી વભમે ડૉક્ટયની વાયલાય ન અામ, 
ગયભાાં વખીય લમના ુત્રુત્રીને દાદાદાદી વાથે લાત ઔયલાની 
ભનાઈ પયભાલલાભાાં આલે લખેયે પયીમાદ વમ્બામા ઔયે છ.ે 
વાભાજીઔ વભાયમ્બભાાં જલાનુાં શમ ઔે ટુાંઔા પ્રલાવે જલાનુાં શમ 
તમાયે લૃદ્ધ ભાતાીતાને ગયભાાં ઔેદ ઔયીને જલાભાાં આલે એ 

પ્રઔાયની લાત વાાંબલાભાાં આલે છ.ે જે લૃદ્ધ ભાતાીતાને 
વતાલે છ ેએભને એઔ જ પ્રશ્ન ુછલાન થામ છ,ે તભે ઔદી લૃદ્ધ 
નથી થલાના એલુાં ળી યીતે ભાની રીધુાં?’ 
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આલા ભાટ ે ભશાદેલ નાઈઔ નાભના ળખ્વની ધયઔડ ઔયી રીવે એભની 
વાભે પજદાયી ઔેવ દાકર ઔમો છ.ે અભીત ળીયડઔય નાભના આડત્રીવ 
લાના મુલાનની વાભે રીવે ીતાજીની ભીરઔત ડાલી રેલા ભાટને ઔેવ 

નોંધ્મ છ ે અને તેની ધયઔડ ઔયલાભાાં આલી છ.ે ીતાને ભાયી–ધભઔાલીને 
અભીતે ીતાની ભીરક્ત તાના નાભે ર્ડાલી દીધી શતી.’ ‘ભૅડભ’ના ઈળાયે 
તીદેલ આ ફધા જુરભવીતભ લૃદ્ધ ભાતાીતા ય ખુજાયતા શલાની 
ળક્મતા નઔાયી ન ળઔામ. 

ખમા અઠલાડીમે વીતે્તય લાના એઔ લયીઓમ નાખયીઔે રાાંફ ત્ર 
રકીને તાની લેદના ઠારલી છ.ે ત્રન વાયાાંળ જોઈએ, ‘તનીનુાં અલવાન 

થમા છી ભાયી ઔભફખ્તી ળરુ થઈ. ુત્રલધુએ માદ યાકી યાકીને ભાયી 
બાલતી લાનખી ફનાલલાનુાં ફન્ધ ઔમુું. તની શમાત શતી તમાયે લૃદ્ધ તીના 
ખભાઅણખભા ધ્માનભાાં યાકીને યવઈ તથા નાસ્ટત ફનાલતી. જો ઔે, આલી 
છુટ રેતી લકતે લશુના ભશેણાાંટણાાં ત વાાંબલા જ ડતા. તનીના ભૃતમુ 
છી ફધુાં ફન્ધ થઈ ખમુાં. આે વરાશ આી શતી તે અનુવાય વલાયે અને 

વાાંજ ે ફીજીત્રીજી લાયની ર્ા ફશાય નીઔીને ી રઉ છુાં. ગયે આલેરા 
વભલમસ્ટઔ ભીત્રને ઔદી ર્ાની ઑપય ઔયી ળઔત નથી. ુત્રલધુન લીઔયા 
ર્શેય જોઈને એલી ઈચ્છાને દપનાલી દઉં છુાં. (‘અડધ ઔ ર્ા ભેલલા ભાટ ે
અભાનીત થલાન આનન્દ’ એ લીમ ય યભાર્ાંઔ નીફન્ધ રકી ળઔામ!) શુાં  
યજ પ્રબુને પ્રાથાના ઔયત ઔે ભન ેજીલાડ ે તમાાં વુધી ભાયી માતના છી 
થામ એલુાં ઔાંઈઔ ઔય. છલેટ,ે ભાયી પ્રાથાના વાાંબલાભાાં આલી. એઔ ર્ભતઔાય 

થમ. ભાયી ુત્રલધુના બાઈનાાં રગ્ન થઈ ખમાાં. ગયે યાક્ષવી સ્ટલબાલ ધયાલતી 
બાબીનુાં આખભન થમુાં. ુત્રલધુની બાબીએ ત શેરા જ દીલવથી 
વાવુવવયાને અવહ્ય ત્રાવ આલા ભાાંડ્ય. આલા વાયા વભાર્ાયન ે
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વભાજભાાં પ્રવયતા લાય નથી રાખતી. એઔ દીલવ ભાયાથી ખુસ્ટવાભાાં દીઔયાન ે
ઔશેલાઈ ખમુાં, ‘તાયી ભૅડભન ેઔશેજ,ે શલે ભાયા ળયીય અને ભન ય વ ડળે 
ત તમાાં એનાાં ભા–ફાના ળયીય ય ર્ઔાભા દેકાળે. લેયની લવુરાત ઔયનાયી 

તેના ગયે આલી શોંર્ી છ.ે’ ભેં દીઔયા વાથે તેની ભૅડભને ફીજો ભૅવેજ ણ 
ભઔલ્મ, ‘તાયાાં ભા–ફા વાથે તાયી બાબી પે્રભ અન ેઆદયથી લતે એભ તુાં 
ઈચ્છ ેછ ેને? ત છી, અશીં ભને આદય આલાભાાં તેને તઔરીપ ઔેભ થામ 
છ?ે’ શુાં  એટર ફધ ગલામેર છુાં, દુબામેર છુાં ઔે દીરની લાત શઠ ય 
આલી જ ખઈ, વાશેફ. ભૅવેજ શોંચ્મ, તીય ફયાફય નીળાના ય રાગ્મુાં. 
ભાયી ુત્રલધુએ લતાન ફદલ્મુાં, ભાયા દીલવ ફદરાઈ ખમા, ભાયી માતનાન 

અન્ત આવ્મ.’ જ ેયીલાયભાાં લૃદ્ધ ભાતા–ીતાને તનીના ઈળાયે અવહ્ય ત્રાવ 
આલાભાાં આલે છ ેતમાાં ુત્ર અને ુત્રલધુએ તાને ભાત્ર એઔ પ્રશ્ન ુછલાની 
જરુય છ,ે ‘ળુાં અભે ઔદી લૃદ્ધ થલાના જ નથી?’ ઔભાન વીદ્ધાન્ત ભાણવે ઔદી 
બુરલ ન જોઈએ. 

લૃદ્ધ ભાતાીતા વાથે ઔેલુાં લતાન થામ છ ે તેના ત્રણ ઔીસ્ટવા 

અશીં યજુ ઔરુાં  છુાં. આભ ત, આ ફધી લાત જાણીતી છ,ે પ્રર્રીત છ,ે છતાાં 
અશીં એલા ઈયાદે એ લાત પ્રવાયીત ઔરુાં  છુાં ઔે આણને આ સ્ટથીતી ફદરલા 
ભાટનેી ઈચ્છા જાખે. 

● એઔ ભાતાીતાને છ ુત્ર છ.ે જ્માયે ીતા નીલૃત્ત થમા, લૃદ્ધ થમા 
એટરે દીઔયાએ ભાતાીતાને તાને તમાાં યાકલા ફબ્ફે ભશીનાના લાયા 
ફાાંધ્મા. છએ છ ુત્રએ ઔામાક્રભ ડામયીભાાં નોંધ્મ, લૃદ્ધ ભાતાીતા 

જાન્મુઆયી–પેબુ્રઆયીભાાં ઔમા ુત્રને તમાાં આળય રેળે, ભાર્ા–એપ્રીરભાાં ઔન ે
તમાાં જલાનુાં, ભે–જુનભાાં ઔન લાય આલળે... વભમત્રઔ તૈમાય થઈ ખમુાં. ફે 
લા ફધુાં ફયાફય ર્ાલ્મુાં. ત્રીજા લે તપાન ભચ્મુાં. ભે–જુનભાાં ભાતાીતા જ્માાં 
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યશેતા શતા એ યીલાયની ભૅડભે ફુભયાણ ભર્ાલી, ‘દય લયશે ડશા–
ડશીને અભાયે જ ઔેયી કલડાલલાની, યવુયી ઝોંશલાના... અભે ઔાંઈ ઠઔે 
રીધેર છ ે શુાં? વભમત્રઔ ર્ેન્જ ઔય!’ એ જ યીતે, વપ્ટમે્ફય– 
ઑક્ટફયલાી ભૅડભે ણ પયીમાદ નોંધલી, ‘દીલાીભાાં વાયા દાડાભાાં અભાયે 
પયલા–ફયલા જલાનુાં ઔે ની જલાનુાં? અભારુાં  ત આકુાં લેઔેળન લેડપાઈ જામ 
છ.ે.. આલુાં નશીં  ર્ારે... વભમત્રઔ ફદરાતા યશેલુાં જોઈએ!’ 

●● એઔ લૃદ્ધ દમ્તીની પયીમાદ છ,ે ‘અભાયા ફે દીઔયા છ.ે 
ફન્ને વુુત્રએ ન્દય–ન્દય દીલવ લશેંર્ી રીધેરા છ.ે પેબુ્રઆયી ભશીન 
ફન્ને દીઔયાને ફશુ લશાર રાખે, ન્દયના ર્ોદ થઈ જામ એટરે; યન્તુ 

જાન્મુઆયી, ભાર્ા, ભે જલેા એઔત્રીવભી તાયીક ધયાલતા ભશીના ઉલ્ઔાાત 
ભર્ાલે. એઔત્રીવભી તાયીકે ભા–ફા ઔના? અભને અડધ દીલવ લશેંર્લાની 
લાત ર્ારે છ.ે અભે લીયધ ઔયીને ઔહ્યુાં, અભન ેએલુાં નશીં પાલે, વોથી વારુાં  એ 
છ ે ઔે અભને લૃદ્ધાશ્રભભાાં ભઔુી આલ.’ ફન્ને ુત્રની ભૅડભ તાડઔુીને ફરી, 
‘શજુ અભાયે દીઔયાને યણાલલાન છ,ે દીઔયીને ઠઔેાણે ાડલાની છ,ે તભન ે

ઔાંઈ ‘રાજળયભ’ જલુેાં છ ેઔે નશીં? જયી વભાજન ત ડય યાક!’ લૃદ્ધ દમ્તી 
ુછ ે છ,ે વાશેફ, ‘રાજળયભ’ જલે બાયેકભ ળબ્દ અને વભાજન ડય 
યાકલાની લાત ભા–ફાને લશેંર્તી ભૅડભના ભઢ ેળબે છ ેઔે?’ 

●●● એઔ લૃદ્ધ દમ્તી ત્રણ દીઔયાને તમાાં લશેંર્ામેરુાં છ.ે શેરી 
તાયીકે લૃદ્ધ ભાતાીતા વલાયે ઉઠ ેછી ગયભાાં ‘ટથુેસ્ટટ’ લાયલાની એભને 
છુટ નથી! ફીજા ુત્રને તમાાં શોંચ્મા છી તમાાં જ ફધુાં તાલલાનુાં એલી સ્ટષ્ટ 

વુર્ના છ.ે (અશીં પ્રશ્ન ટથુેસ્ટટન નથી, તમાય છી જ ેર્ા ીલડાલલી ડ ે
તેન છ.ે ‘ભૅડભ’ ફે ઔ ર્ા ઔેટરાની થામ તેન શીવાફ ત ભાાંડ ેજ ને!) 
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આ ફધી લાત એટરા ભાટ ે ર્ર્ાલી ડી ઔે આણે ઔેટરી ફધી 

પ્રખતી ઔયી છ ે તેન ખ્માર આલે. ફીજી તયપ વોયાષ્ટ રન એઔ ીસ્ટતાીવ 

લાન ઉદ્યખતી ભુમ્ફઈભાાં યશે છ.ે તેભના લતાનવ્મલશાયની ણ નોંધ રઈએ. 

એઔ રગ્ન વભાયમ્બભાાં બેખા થઈ ખમા ત એભણે ઔહ્યુાં, ‘લૃદ્ધ ભાતાીતા 

દેળભાાં જ યશે છ.ે અભે કુફ આગ્રશ ઔમો ઔે ભુમ્ફઈ અભાયી વાથે આલીને 

યશ; યન્તુ એઔ જ જલાફ ભે છ,ે ‘બાઈ, જીન્દખી આકી ખાભડાાંભાાં ખઈ. 

ભાયા ભીત્ર, ફાનુાં ભશીરાભાંડ... એ ફધુાં છડીને ભુમ્ફઈ આલીએ ત અભન ે

તમાાં ખઠ ે જ નશીં.’ અભ ે ભાતાીતાની ઈચ્છાને આદય આપ્મ છ;ે યન્ત ુ

પ્રતમેઔ દીલાીભાાં એભણે ન્દય લીવ દીલવ ભુમ્ફઈ અભાયે તમાાં આલીને 

યશેલુાં એલ નીમભ ફનાવ્મ છ.ે અભે એભને ઔશી યાખ્મુાં છ,ે ‘ફાુજી, તભે 

તભાયી વાથે તભાયા ફે ાાંર્ બાઈફન્ધને રઈને ભુમ્ફઈ આલ, ફા ણ 

એભની વશેરીને રઈને આલે... આણ ફાંખર કુફ ભટ છ ેઅને અભારુાં  

દીર ત એનાથીમે ભટુાં છ.ે તભાયા ફધાની તભાભ વખલડ વર્લાળે, 

દેલદળાન ઔયજો, વતવાંખ ઔયજો અને ભુમ્ફઈભાાં પયજો.’ અભાયી એઔ ણ 

દીલાી એલી નથી ખઈ ઔે જ્માયે ફા–ફાુજી ભુમ્ફઈ ન આવ્મા શમ. ફે–

ત્રણ લકત અભે દીલાી ઉજલલા ફાુજી વાથે ખાભડ ેજઈને યહ્યા શતા.’ એ 

ઉદ્યખતીના ગયભાાં ‘ભૅડભ’ નશીં શમ, ‘ધભાતની’ શળે, એટરે આ ર્ભતઔાય 

વજીા ળઔામ છ ેએલુાં નોંધલાની જરુય કયી? 
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ભેગધનુ 

બખલાનની વેલા ઔયલાથી ભાતા–ીતા ભે ઔે નમે ભે;  
યન્તુ ભાતા–ીતાની વેલા ઔયલાથી બખલાન જરુય ભળે. 

...અજ્ઞાત 
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08 

લઔાાશરીઔ ફનલાથી ફર્ીએ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

અનુક્રમણીકા 
 

1968ભાાં લેઈન ટ્વ દ્વાયા વોપ્રથભલાય લઔાાશરીઔ ળબ્દ એલા 
ભાણવ ભાટ ેપ્રમજલાભાાં આવ્મ જે યાત, દીલવ, ટાઢ, તડઔ ઔે લયવાદ 
જોમા લખય કુફ ઔાભ ઔયતા શમ. 1990ભાાં આ ળબ્દ લધાયે પ્રર્રીત થમ. 

લીવભી વદીના છલે્લા ફે દામઔા દયભીમાન ઔાયઔીદીન પ્રાયમ્બ ઔયી 
યશેરી મુલાેઢીને લઔાાશરીઔ ફનલા ભાટનેી વરાશ ફધી દીળાભાાંથી 
વાાંડલા ભાાંડરેી. અભેયીઔાની એઔ લીળા ઓદ્યખીઔ ઔમ્નીના વીઈનુાં 
ઉદાશયણ વ્મક્તીત્ત્લ લીઔાવની તારીભ દયભીમાન લાયાંલાય અાતુાં. આ 
ભશાળમ યજ અઢાય ઔરાઔ ઑપીવનુાં ઔાભ ઔયતા. એઔ દીલવ ત એભણે 
વત્તાલીવ ઔરાઔ ઔાભ ઔમુું. આકા દીલવના ર્લીવ ઔરાઔ ઔાભ ઔમાા છી 

‘લઔાાશરીઔ શલુાં એ ખુણ છ ે ઔે અલખુણ? એઔ એલી 
વ્માઔ ખેયવભજ પ્રલતે છ ે ઔે લઔાાશરીઔ શલુાં એ કુફ ુજનીમ 
વદ્ખુણ છ.ે ભાણવે લઔાાશરીઔ ળા ભાટ ે ફનલુાં ડ ે તમાાંથી 
લઔાાશરીઔ ભાણવ વાભેનુાં તશભતનાભુાં ળરુ થામ છ.ે ‘શુાં  કુફ 

ઔાભખય છુાં, ભન ે એઔ ભીનીટની ણ પુયવદ નથી શતી’ એલુાં 
ફરલુાં એ પૅળન થઈ ખઈ છ.ે જ ે ભાણવ આમજનુલાઔ, ુયી 
નીઓમાથી ધ્માન ઔેન્દ્રીત ઔયીને ઔામા ઔયે છ ેએભણે ઔદી ‘લઔાાશરીઔ’ 
ફનલુાં ડતુાં નથી.’ 

 



જીન્દગી કઈ રીતે જીવશો?            https://govindmaru.wordpress.com/             54 
 

તે અભેયીઔાના એઔ છડેથેી ફીજ ેછડે ેલીભાનભાાં ઉડીન ેખમા. ફન્ને સ્ટથ 
લચ્ર્ે વભમભાાં ત્રણ ઔરાઔન તપાલત શત. તે જ્માાં ખમા તમાાં વભમ ત્રણ 
ઔરાઔ ાછ દડત શત. લીભાનભાાં ફેવીને ત્રણ ઔરાઔ એભણે ઑપીવનુાં 

ઔાભ ઔમુું અને લધાયાન વભમ એભને ફનવભાાં ભળ્ય. એઔલીવભી વદીના 
પ્રાયમ્બ વાથે ‘લઔાાશરીઔ’ શલુાં એ ખણુ નથી; યન્તુ અલખુણ છ ે એલી 
ર્ર્ાાએ ઉાડ રીધ. બાયતભાાં આ અલખુણથી ીડાતાાં ભાણવની વાંખ્મા 
કુફ છી છ ે એટરે ઝાઝી ર્ર્ાાને ઔે ર્ીંતાને અલઔાળ નથી; યન્તુ 
અભેયીઔા, ઔૅનેડા, ઑસ્ટટરરેીમા, જાાન લખેયે દેળભાાં ત નાખયીઔને 
લઔાાશરીઔ ફનલાથી ઔેભ ફર્લુાં તેની યીતવય તારીભ અામ છ.ે જાાનભાાં 

અનશદ ઔાભ ઔયલાની આ આદતને જરદી ભૃતમુ તયપ દયી જતી ખમ્બીય 
વાભાજીઔ વભસ્ટમા તયીઔે કલાભાાં આલે છ.ે ઈ.વ. 2000ની વારભાાં 
જાાનના તતઔારીન લડાપ્રધાન ઔેઈઝ ફુર્ીનુાં ભાત્ર ફાવઠ લાની ઉમ્ભયે 
અલવાન થમુાં તેનુાં એઔ ઔાયણ ઔાભની અતીળમતા શતુાં. છલે્લા ફે દામઔા 
દયભીમાન ‘લઔાાશરીઔ’ તાના અાંખત જીલનભાાં ળુાં ળુાં ખુભાલે છ ેતે લીમ 

ય કુફ રકામુાં અને ર્ર્ાામુાં છ.ે 

‘શુાં  લઔાાશરીઔ છુાં. યાતે્ર ફબ્ફે ત્રણ ત્રણ લાગ્મા વુધી ઔાભ ઔરુાં  છુાં. 
ભાયી ઑપીવ ણ યાત્ર ેઅખીમાય વુધી કુલ્લી શમ છ.ે’ એલુાં ખલાથી ફધા 
વભક્ષ ખાજી ખાજીને ફરનાયા ભાણવ તાને શીયભાાં કાલલાનુાં ફન્ધ ઔયે 
એલી ર્ેતલણી આીને જવેન ફ્રીડ અને ડલેીડ શેનવન ુછ ે છ;ે ‘‘તભાયી 
ઑપીવભાાં ઔે તભાયા ગયભાાં ભધ્મયાત્રીએ દીલા ફાલાની જરુય ઔેભ ઉબી 

થઈ, ભશાળમ? તભે જો ‘લઔાાશરીઔ’ છ ત તભ ે સ્ટટુીડ છ, ભુયકના 
વયદાય છ; ઔાયણ ઔે નીધાાયીત વભમભાાં ખુણલત્તા જાલીને ઔાભ ઔેલી યીત ે
ુરુાં  ઔયલુાં ત ેતભન ેઆલડતુાં નથી.’’ ભનલીજ્ઞાની બાયુલાઔ જણાલે છ ે ઔે 
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વ્મવન ઔાભનુાં શમ ઔે ળયાફનુાં... એલા ભાણવન લીનાળ નક્કી છ.ે લધાયે 
ઔરાઔ ઔાભ ઔયલાન અથા એ નથી થત ઔે ‘લઔાાશરીઔ’ ઔાંઈ લધાયે ાભે છ ેમા 
લધાયે ખુણલત્તા વાથે તાનુાં ઔાભ ુરુાં  ઔયે છ.ે ‘લઔાાશરીઔ’ આવુ શમ, 

ઔાભને ટાળ્યા ઔયત શમ, શુાં ઔેટરુાં ફધુાં ઔાભ ઔરુાં  છુાં એલ દમ્બ અને દેકાડ 
ઔયલા ભડી યાત વુધી ઑપીવભાાં ડ્ય–ાથમો યશેત શમ એલ ુય 
વમ્બલ છ.ે  

ઔઈ એઔ ભાણવ ‘લઔાાશરીઔ’ ઔેભ ફને છ?ે આ યહ્યા તે ભાટનેાાં ઔાયણ : 

● ઔામા ઔે પ્રઔલ્ અાંખે પ્રાયમ્બીઔ લીર્ાયણા ઔયલાભાાં જ રાાંફ વભમ 
લેડપાઈ જામ. 

● દૃઢ નીશ્ચમળક્તી ન શલાથી દ્વીધા અને વાંળમભાાં વભમ કલાઈ જામ. 

● વભમનુાં વ્મલસ્ટથાન નફુાં શમ એટરે નીયથાઔ લાતભાાં વભમ લશી 
જામ, ઔાભની અગ્રીભતા અાંખે ણ અસ્ટષ્ટતા શમ. 

● ભુખ્મ ઔામા ફાજુ ય ભુઔીને ફીજા ખોણ ઔાભને શાથ ય રેતા યશેલાની 
આદત શમ. 

● જવેન અને શેનવન તાના ‘યીલઔા’ નાભના ુસ્ટતઔભાાં રકે છ,ે 
‘લઔાાશરીઔ’ એટરે એલ ઔાભખય ભાણવ જ ેલધાયે ઔાભ નથી ઔયત, 
ઔાભ ાછ લધાયે ઔરાઔ લેડપે છ.ે એભને વભસ્ટમા ઉઔેરલાભાાં યવ 
નથી શત; વભસ્ટમા ઉબી ઔયલાભાાં દીરર્શ્ી શમ છ,ે જથેી એ 
વભસ્ટમા વાથે ભાથુાં પડલાભાાં ભધ્મયાત્રીન દીલ ફાી ળઔામ. 
‘લઔાાશરીઔ’ જો ઔાભભભાાંથી લશેર યલાયી જામ ત એને ફીર્ાયાન ે
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અયાધગ્રાંથી વતાલે છ,ે ‘શેં , શુાં  આટર ફધ જરદી ફ્રી થઈ ખમ? 
(ગયે તની અને ફાઔની લચ્ર્ે જઈને ફેવલુાં ડળે!) ‘લઔાાશરીઔ’ 
દીલવના અઢાય–લીવ ઔરાઔ ઔાભ ઔયીને, યાત્રે ફબ્ફે લાગ્મા વુધી 

જાખયણ ઔયીને ળુાં ભેલત શળે, ઔઈ નથી જાણતુાં, ળુાં ળુાં ખભુાલે છ ે
તેની રાાંફી માદી ય નજય પેયલીએ... 

‘લઔાાશરીઔ’ના ળાયીયીઔ અને ભાનવીઔ સ્ટલાસ્ટથ્મ ય ભટુાં જોકભ 
તાતુાં શમ છ.ે તે ધીભે ધીભે તાના યીલાયને ણ ખુભાલે છ.ે સ્ટલાસ્ટથ્મ 
જતુાં યશે, જીલનવાથી અને ફાઔ ખુભયાશ થઈ જામ ત છી ફર્ે ળુાં? 
ઔાભના ઢખરા લચ્ર્ે પવાઈ ખમેર લઔાાશરીઔ ધીભે ધીભે વાભાજીઔ વમ્ઔો 

ખુભાલત જામ છ.ે ભીત્ર, વમ્ફન્ધી અને સ્ટલજનને વભમ અને સ્ટનશેનુાં 
કાતય ુરુાં  ન ડામ તમાયે વમ્ફન્ધન છડ ભુયઝાઈ જામ છ.ે 

પ્રતમેઔ ભાણવે તાની આકા દીલવની પ્રલૃત્તીનુાં ૃથક્કયણ 
ઔયીને વતત નક્કી ઔમાા ઔયલુાં જોઈએ ઔે શુાં  ‘લઔાાશરીઔ’ ત નથી ફની ખમ 
ને? વલાયે આઠ લાગ્મે ગય છડીને યજ યાતે્ર અખીમાય છી ગયે શોંર્ત 

ળખ્વ ળા ભાટ ે અન ે ઔન ે ભાટ ે એ ફધા ઉધાભા ઔયત શમ છ?ે અાંગ્રેજી 
ભાધ્મભની ળાાભાાં વાતભા ધયણભાાં બણતી છઔયીએ વતત અખીમાય 
દીલવ વુધી ીતાજી વાથે ભુરાઔાત ન થઈ તમાયે ફાયભાાં દીલવે યાતે્ર વાડા 
અખીમાય લાખે ગયભાાં પ્રલેળતા ીતાને અટઔાલી ુછ્ુાં શતુાં; ‘તભે યજ યાત્રે 
ફાય લાખે ગયે આલ છ ત તભને દીઔયી વાથે લાત ઔયલાની, તેને ભલાની 
ઈચ્છા નથી થતી?’ ીતાએ ઔહ્યુાં, ‘દીઔયી, આણ ભેડીઔર સ્ટટય ર્ારે છ.ે 

ળૉ લશેરી ફન્ધ થઈ જામ ત ઔસ્ટટભવા ફીજ ેર્ાલ્મા જામ!’ ુત્રીએ ઔહ્યુાં, ‘ત 
છી ગયે જ ળા ભાટ ેઆલ છ? ર્લીવ ઔરાઔ ળૉ કુલ્લી યાક. યીલાય 
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અને ફીઝનેવ લચ્ર્ે વન્દખી ઔયી ર; નશીં ત તભાયે અભન ે ખુભાલલા 
ડળે.’ 

‘લઔાાશરીઔ’ પ્રઔૃતીના ભાણવ યીલાયથી ફર્લા ભાટ ે ઔાભ કુફ 

યશે છ ેએલા ફશાના શેઠ ફશાય યકડતાાં–બટઔતાાં યશે છ ેએલ આય 
શ્ચીભના ભનલીજ્ઞાની દશયાલતા યહ્યા છ.ે આ અતમાયે ક્માાં છ? યાત 
ડલા આલી છ,ે યીલાયના વભ્મ આની યાશ જોઈ યહ્યા છ.ે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ભેગધનુ 

સ્ટળા એ ફીજુ ાં ઔાાંઈ નથી 
ણ 

ભોનની ખશનતભ બાાન 
વય અનુલાદ છ ે

...અજ્ઞાત... 
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09 

મુલાન ભાટ ેઅતી ભલુ્મલાન ઉદેળ :  
લીર ડ્યુયાાં તયપથી 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 
 

વપ્ટમે્ફય, 1992નાાં ‘ઔફીયલાણી’ વાભમીઔભાાં એઔ અદ્બુત રેક 

છામ શત રેકનુાં ળીાઔ છ,ે ‘મુલાનને ળીક’ અને મુલાનને ઉદ્દળેીન ે
રકામેર એ ત્ર લીર ડુ્યયાાંન છ.ે ભુ અાંગ્રેજી ાઠ એભાાં પ્રવીદ્ધ થમ છ ે
અને ભાયા ભીત્ર ડૉ. અશ્વીન દવેાઈએ ઔયેર એ રેકન બાલાનુલાદ ણ 

‘‘તાની વભક્ષ યસ્ટય લીયધી એલી લીર્ાયધાયા 
યજુ થામ તમાયે મુલાન ભુાંઝલણ અનુબલે છ.ે મુલાનને ખુભયાશ 
ઔયે એલા લીર્ાય અને રકાણ પ્રખટ થતાાં યશે છ.ે મુલાનને 
વભજાતુાં નથી ઔે ઔણ વાર્ુાં છ ેઅને ળુાં વાર્ુાં છ!ે મુલાન ળાશ્વત 

ભુલ્મન આદય ઔયતા નશીં ળીકે ત એભનુાં અને વભાજનુાં 
બલીષ્મ લધુ અન્ધઔાયભમ ફને એલ વમ્બલ છ.ે આણે ઉતઔૃષ્ટ 
બાયતીમ વાંસ્ટઔૃતીને બાાંડલા તયપ લી યહ્યા છીએ તમાયે એઔ 
લીદેળી તત્ત્લર્ીન્તઔ જીલનનાાં ભુલ્મ લીળે ળુાં લીર્ાયે છ ેતે જાણલુાં 
યવપ્રદ થઈ ડળે. મુલાનએ હૃદમની ફે્રભ ય ઔતયી યાકલા 

જલે આ ઉદેળ છ.ે’’  
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એભાાં છામ છ.ે ‘ઔફીયલાણી’નાાં વોજન્મથી એ રેક મુલાનભીત્રના રાબાથે 
અશીં પ્રસ્ટતુત ઔરુાં  છુાં : 

ભને એઔ પયજ વોંલાભાાં આલી છ.ે એને શુાં  ળક્મ એટરી નમ્રતાથી 

અદા ઔયીળ. શુાં ળાણ ઔે વ્મલશાયઔુળ છુાં એ ઔાયણ ેતભન ેળીક આલાનુાં 
વાશવ ઔયત નથી; ણ તભાયી વાથે બણતા એઔ લીદ્યાથી તયીઔે વરાશ 
આુાં છુાં. ગડણની નફાઈથી ગેયામેર છતાાં; શુાં  તભાયી જભે દયયજ 
ઔાંઈ નલુાં ળીકલા ઉતવુઔ યશુાં  છુાં. ભાયી લાતને વન્દશે લીના ભાની ન રેળ; 
ણ મુલાન લૃદ્ધને આે એટરી છુટ જરુય આજો. 

 

ભાયી તભન ે શેરી લીનન્તી એ છ ે ઔે સ્ટલસ્ટથ ફન. એ તભાયા 
શાથની લાત છ.ે ગણીલાય ફીભાયી અયાધ શમ છ.ે તભે ળયીયળાસ્ત્રના ઔઈ 
નીમભન જાણ્મ–ેઅજાણ્મે બાંખ ઔમો શમ ત પ્રઔૃતી એને વુધાયલા ઔડઔ ફન ે
છ.ે તભાયી લેદના તભન ે વતત ભતા જીલનનાાં ળીક્ષણ ભાટનેી પી છ.ે 
ફારભન્દીયથી ીએર્.ડી. વુધી દય લે વપ્તાશભાાં એઔ ઔરાઔન લખા 

સ્ટલાસ્ટથ્મ ળીક્ષણ ભાટ ે જરુયી છ.ે એના ાઠ્યક્રભભાાં કયાઔ અાંખેની ુયેુયી 
વભજણન વભાલેળ થલ જોઈએ. આણાાં ળયીય, આણે જ ેકાઈએ છીએ 
અને આણા ુલાજો જ ેકાતા શતા તેના ફનેરાાં છ.ે શૉટરેની રારર્ભાાં ડળ 
નશીં. રાાંફે ખાે એ તભાયા શીયન નાળ ઔયળે. તભાયા કીસ્ટવાને શલુાં 
ફનાલલાની વાથે વાથે એ તભાયા ેટને બાયે ફનાલળે. 

 

શેરાના વભમભાાં જ ે કયાઔ ખયભી અને ફ ભેલલા આણે 
રેતા, એ આજના ફેઠાડ ુજીલનભાાં ર્ારુ યહ્ય છ.ે આ આણા વભમની એઔ 
ભટી બુર છ.ે કયાઔની ટલેભાાં લીલેઔુલાઔ પેયપાય ઔય અન ે ળયીયની 
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અન્દયન કા વાપ યાક. જ ે રઔ તાના ાર્નતન્ત્ર ય લધુ ડત 
ફજો નાકે છ ે અને અન્દયની આમાત નીમાાતના વન્તુરનન નાળ ઔયે છ ે
તેને શૉસ્ટીટરભાાં દાકર થલુાં ડ ેછ.ે 

દયયજ ઔઈઔન ે ઔઈઔ પ્રઔાયન ળાયીયીઔ શ્રભ ઔય. પ્રઔૃતી 
લીર્ાયને ઔાભના ભાખાદળાઔ તયીઔે વજ ે છ;ે અલેજ તયીઔે નશીં. ઔામાથી 
વન્તુરીત ન ફનેર લીર્ાય એ યખ છ.ે ફાખભાાં ઔાભ ઔય, ઔાય વાપ ઔય, 
ળશેયને સ્ટટયથી યાંખલા ઔયતાાં તભારુાં  ગય યાંખ, યાતના લાુ છી લાવણ 
વાપ ઔય. તભાયી તનીને ગયઔાભભાાં ભદદ ઔય, તભાયાાં ઔાભભાાં એની ભદદ 
ર. તીતનીએ યસ્ટયને ભદદઔતાા ફની યશેલુાં જોઈએ. રગ્ન ઔેલ જાતીમ 

આલેખની તૃપ્તી ઔે યભત ઔે કર્ા ઔયલાભાાં બાખીદાયી ફની જામ ત ત ે
લીચ્છદેભાાં યીણભે.  

 
બુક છી જાતીમ આલેખ આણી પ્રફ વશજલૃત્તી અને ભટી 

વભસ્ટમા છ.ે વાતતમ જાલલા પ્રઔૃતી સ્ત્રીને વુન્દયતા આે છ ેઅને ુરુને 

તેના પ્રતમે વાંલેદનળીર ફનાલે છ.ે તેથી ુરુ ભનની વભતુરા ખુભાલે ઔે ાખર 
જલે ફને એ ળક્મ છ.ે આ તફક્ક ે એ આલેખ રશીભાાં બબુઔતી જ્લાા 
ફનીને તેના ુયા વ્મક્તીતલને બયકી રે છ.ે ઈચ્છા વ્મલસ્ટથીત ક્રભભાાં યશે 
અને તેભન વાંલાદ સ્ટથામ ત જ વ્મક્તીતલ કીરલી ળઔામ. આજની વભ્મતા 
આણા આ જાતીમ આલેખને ઉતે્તજીત ઔયે છ ેએ ળાણણ નથી. આણા 
લડલા એને ળભાલલા ભાખતા શતા, ઔેભ ઔે ઉતે્તજીત થમા લીના ણ એ 

કુફ પ્રફ છ ેએભ તે વભજતા શતા. જાશેયકફય, પ્રદળાન જલેા ગણા 
ઉતે્તજનના પ્રઔાયથી આણે એને ફશેઔાલી ભુઔી છ.ે વભ્મતાન વો શેર 
અને ામાન વીદ્ધાન્ત વશજલૃત્તીન ઐચ્છીઔ વાંમભ છ.ે અછડતા 
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લીર્ાયપ્રલાશના વમ્ભશનથી ર્ેત. એભને તભાયી ઈચ્છાના નીણાામઔ ન 
ફનલા દ. 

ફને એટરુાં જરદી રગ્ન ઔયલાથી લાવનાના લરુને દુય યાકી ળઔામ. 

ડશાણબયી વન્દખીની ફાફતભાાં તભે ગણા નાના છ. ર્ાીવની ઉમ્ભયે 
ણ લધુ ળાણા નશીં ફની ળઔ. ભુકા ગયડ થામ ત ણ વન્દખીની 
ફાફતભાાં ળાણ ફની જત નથી. અભે ભાફા તભને વરાભત રગ્નજીલન 
ળરુ ઔયલાભાાં ૈવા લડ ે અને જો તભ ે સ્ટલીઔાય ત વરાશ લડ ે ભદદ ઔયી 
ળઔીએ. રગ્નના પામદા જોતાાં તેની ભુશ્ઔેરી નજીલી રાખે છ.ે સ્ત્રીના 
શાથન ભૃદ ુ અન ે પ્રભાણવયન સ્ટળા સ્ટલખીમ વુક આી ળઔે. નેરીમન 

ઔશેત ઔે ભારુાં  વુક ભાયાાં ફાઔને ર્ાશલાભાાં યશેરુાં છ.ે ભન ેઆળા છ ેઔે તભ ે
રગ્ન લીના ીતા નશીં ફન. 

 
ર્ાયીત્ર્મ અને સ્ટલાસ્ટથ્મ વભાન ઔક્ષાનાાં છ.ે ફુદ્ધીભત્તા ત્રીજ ે નમ્ફયે 

આલે. અશાંઔાયી વ્મક્તીને વજ્જન ફનાલલા એ બખીયથ ઔામા છ.ે વજ્જન 

એટરે અન્મની રાખણીને ભાન આનાય વ્મક્તી. ભામાુ ળબ્દ ઔેટરા વસ્ટતા 
છતાાં ભુલ્મલાન શમ છ.ે અન્મનુાં ફુરુાં  ન ફર. દયેઔ ઔઠય ળબ્દ થડા 
વભમભાાં તભાયી તયપ ાછ પયળે અને જીલનમાત્રાભાાં અલયધરુ ફનળે. 
ફીજાનુાં ફુરુાં  ફરલુાં એ તાની પ્રળાંવાન અપ્રાભાણીઔ ભાખા છ.ે આલાાં વુક્ષ્ભ 
અબીભાનથી આણે ફર્લુાં જોઈએ. જો તભે વાયા ળબ્દ ન ઔશી ળઔ ત ઔાંઈ 
ન ઔશ એ ફશેતય છ.ે ઔેટરીઔ લાય ઔાંઈ ન ફરલુાં અન ે ઔાંઈ ન ઔયલુાં એ 

ળાણણ છ.ે 
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તભાયાભાાંથી જ ેલીજ્ઞાનન લીળે અભ્માવ ઔયલા ભાખતા શળે તે 
ધભાના સ્ટલરુને વભજલાભાાં ભુશ્ઔેરી અનુબલળે. તેએ ન્મુટન અને લૉલ્ટયની 
જભે જખતભાાં પ્રલતાતા વાંલાદ ાછ લૈશ્વીઔ ભનની શમાતીન અનુબલ 

ઔેલલ જોઈએ. ાસ્ટઔર તેભ જ રુવની જભે, ભાત્ર ફુદ્ધીથી ભાણવ જીલી ન 
ળઔે એલી આસ્ટથા ણ તેભણે ઔેલલી જોઈએ; ઔેભ ઔે આ લીળા લીશ્વભાાં 
આણે યજઔણ જલેા છીએ. તેથી આણાભાાંથી ઔઈ ણ લીશ્વને વભજલાની 
ઔે ત ે લીળે આકયી વીદ્ધાન્ત સ્ટથાલાની સ્ટથીતીભાાં નથી. અકીરની અભા 
લીળાતા અને દયેઔ લીબાખની વાંઔુરતાની લર્ભાાં ભનુષ્મની બમજનઔ 
અલ્તાન લીર્ાય ઔયતાાં ાસ્ટઔર ધ્રુજી ઉઠત. તે ઔશેત : ‘આ અનન્ત 

અલઔાળ ભને બમબીત ઔયે છ.ે’ લીશ્વની અવીભ ળક્મતા, લીલીધતા અને 
વુક્ષ્ભતાન ખ્માર ઔયી આણે તે લીળે દમાભણી વીદ્ધાન્ત ઔલ્ના યજુ 
ઔયતાાં વાલધ યશેલુાં જોઈએ. 

 
ૈવ જીલનન આથીઔ ામ ર્ણે છ;ે છતાાં ધન એઔઠુાં ઔયલુાં એ 

જીલનનુાં રક્ષ્મ ન ફનલુાં જોઈએ. જાતીમ આલેખની જભે એ ણ બયકી જનાય 
આખ ફની ળઔે છ.ે એ ફન્ને છુટીછલાઈ ભજા આી ળઔે; સ્ટથીય આનન્દ 
નશીં. તભાયી ફુદ્ધીભત્તા ફધા સ્ટલીઔાયે છ.ે આણાાં લીદ્યારમ ર્ાયીત્ર્મ ગડતય 
ઔયતાાં ફુદ્ધી ઉય લધાયે બાય ભુઔે છ!ે નીમન્ત્રણ ળીથીર થતાાં જામ છ ેતેભ 
ર્ારાઔી લધતી જામ છ.ે ભાયી મુલાનીભાાં શુાં  યમ્યાનાાં ફન્ધન લીળે ગણાં 
ફરત શત. શલે નલીનતાની અન્ધુજાભાાં લીશ્વાવ ઔયત નથી. લીર્ાય અન ે

લસ્ટતુના નલીનતાભુલ્મ અાંખે આણે અતીળમક્તી ઔયીએ છીએ. ળાણણ 
બયેરી ભોરીઔતા ઔયતાાં ભોરીઔતા વાથે ભુકાતા લાયાંલાય જોલા ભે છ.ે વતમ 
ભાટ ેશજાય વમ્બલીત બુર શમ છ.ે વમ્બલીત બુરને વતમ ભાની રઈ અન્મ 
બુરન અન્ત રાલી ળઔાત નથી. 
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તભાયાભાાંથી ગણા ઉચ્ર્તય ળીક્ષણ ભેલળે. વ્મક્તી અને 

યાષ્ટ રની તીવ્ર સ્ટધાા તભને ઔઈ એઔ લીમના લીળેજ્ઞ ફનાલલાની પયજ 

ાડળે. લીજ્ઞાન ઉય લધુ ડત બાય ભુઔલાથી આજનુાં ળીક્ષણ વાશીતમ, 
ઈતીશાવ, તત્ત્લજ્ઞાન, વાંખીત અને ઔરા જલેા લીમની ુયતી વભજ આતુાં 
નથી; યન્તુ તભાયે લીચ્છીન્ન ન ફનલુાં જોઈએ. તભારુાં  લીધીવયનુાં ળીક્ષણ ુરુાં  
થામ તમાયે તભાયે અઠલાડીમાભાાં છાભાાં છા ફે ઔરાઔ વભ્મતાનાાં આ 
ુષ્ લીળે જ્ઞાન ભેલલા ભાટ ે પાલલા જોઈએ. ભશાઔલી વાથે ભીત્રતા 
ઔેલ. ઈજીપ્તનાાં, બાયતનાાં, ગ્રીવનાાં અને યભનાાં સ્ટથાતમ અને ળીલ્, 

અયફની ભસ્ટજીદના ળણખાય, ખથીઔ ખીયજાગય અન ે ુનરુતથાનઔાનાાં 
ર્ીત્ર લખેયે જખતની ભશાન ઔરાઔૃતીન યીર્મ ભેલ. શભુયાફી અને 
ભઝીઝથી લીન્સ્ટટન ર્ર્ીર, ફે્રન્ઔરીન રુઝલેલ્ટ અને નશેરુ વુધીના ભશાન 
યાજનીતીજ્ઞ અને ભુતવદ્દીન અભ્માવ ઔય. ઔૉન્ફ્મુળીમવ, વક્રટેીવ, પ્રેટ, 
એયીસ્ટટટર, એીક્મુયવ, ભાક્સા, ઑયેરીમવ, ફ્રાન્વીવ ફેઔન, સ્ટીનઝા, 

ન્મુટન, ઔાન્ટ, ળૉેનશય, ડાલીન, નીતઝે, આઈન્સ્ટટાઈન જલેા ભશાન 
ર્ીન્તઔના ર્યણ ે ગડીબય ફેવ. ટલ્વટમ, દસ્ટતમેલસ્ટઔી અન ે ઈભવાન 
જલેાની ઔથા અને ઔૃતીને ભાણ. ફુદ્ધ, જીવવ ક્રાઈસ્ટટ, ઑખસ્ટટીન 
ફ્રાન્વીવ અને ખાાંધી જલેા ભશાન વન્તની વાથે નમ્રતાુલાઔ ર્ાર. જ્માાં વુધી 
તભે આ પ્રતીબાભાાંથી ગણાને તભાયા ભીત્ર ન ફનાલ તમાાં વુધી શુાં  તભન ે
વુળીક્ષીત ન ખણાં. તેભન વશર્ાય તભને નલી યીતે ગડળે. 

 
વારુાં  સ્ટલાસ્ટથ્મ, વારુાં  ઔાભ, વદ્બાગ્મ, વચ્ર્યીત્ર, વાયાાં ફાઔ અને 

વાયા ોત્ર તભને ભ એલી ભાયી ળુબેચ્છા છ.ે જીલનનુાં ુણા ાત્ર અન્ત વુધી 
ી. ઔુદયત ઔવટી અને ભશુ્ઔેરી વજ ેજથેી તભાયાભાાં દૃઢતાન લીઔાવ 
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થામ. ક્માયેઔ વજા ણ ઔયે જથેી તભને ઉર્ીત ઔેલણી પ્રાપ્ત થામ. તભાયી 
આવાવ અથાખ વોન્દમા, ળાણણ અને પે્રભન અકુટ બાંડાય પેરામેર છ ે
તેને ભાટ ેપ્રઔૃતીન આબાય ભાન. 

  

ભેગધનુ 

વુકી થલા ભાટનેી શેરી ળયત એ જ ઔે 
ભાણવે વુકી થલાન વાંઔલ્ ઔયલ જોઈએ. ઔઈ ળયાફી 
ભધુળારા તયપ ડખ ભાાંડ,ે એલી જ ઉતઔટતાથી ભાણવ ે
વુકના પે્રદેળ બણી શીંડલાનુાં છ.ે શુાં  તે ળયાફન 
લીયધી છુાં; યન્તુ એઔ લાત અલશ્મ ભાનુાં છુાં. યતર અન ે

વતત પયીમાદ ઔયનાયા ટઔટઔીમા ડવા ઔયતાાં નળાન 
આનન્દ ભાણનાયા નીરુદ્રલી લૃદ્ધ ભન ે લધાયે ખભ ે છ.ે 
તે ફીજાને નથી ઔનડતા. ળયાફ રેનાયા ભીત્રને એટરુાં 
જ ઔશેલુાં છ ે : ‘ભમાાદા જાલીને ભાણ અથલા ભમાાદા 
તડીને ઔીમ્ભત ર્ુઔલ ફાઔી ફર્ીને ર્ારલાભાાં ડશાણ 
છ.ે’ 

...ખુણલાંત ળાશ 
(વોજન્મ : ભય તમાાં વુધી જીલ) 
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10 

લાવણન ેફદરે ુસ્ટતઔ બેટભાાં આીએ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 
 

વુયતના શ્રી. જીતેન્દ્ર દાીમાએ તાનાાં વદ્ખત તની 
ળઔુાંતરાફશેનની ાાંર્ભી ુણ્મતીથી નીભીતે્ત વો ભીત્ર અને સ્ટલજનને       
શ્રી. નયેળ ઔાડીમા યર્ીત ‘ઑડીમ ફુઔ’ લશેંર્લાનુાં નક્કી ઔમુું. તા. 09 
જુરાઈ, 2016ના દીલવે ‘જીલનબાયતી’, વુયતના ‘યાંખબલન’ભાાં શ્રી. નયેળ 

ઔાડીમા યર્ીત ‘ઑડીમ ફુઔ’ તથા શ્રી. ખલીન્દ ભારુ અને શ્રી. ઉત્તભ 
ખજ્જય યર્ીત ‘ઈ–ફુઔ’ન રઔાાણ લીધી મજામ.  

‘‘લીર્ાયપે્રયઔ ુસ્ટતઔ બેટભાાં આલા ઔે લશેંર્લાન 
યીલાજ વભાજની ખુણલત્તા વુધાયલા ભાટને શ્રેઓમ ભાખા છ.ે ઔેટરીઔ 
ળૈક્ષણીઔ વાંસ્ટથાભાાં ભશેભાનનુાં સ્ટલાખત ‘ફુઔેને ફદરે ફુઔ’થી 
ઔયલાભાાં આલે છ.ે ભશેભાન ુષ્ખુચ્છને ત વબાસ્ટથે જ છડીને 
ગયે જામ છ.ે જ્માયે એઔ લીર્ાયપે્રયઔ ુસ્ટતઔ ભશેભાનના ગયે 

શોંર્ે છ ેઅને ફાઔને તથા વભગ્ર યીલાયને વાંસ્ટઔાય આલાનુાં 
ઔામા ઔયે છ.ે વદ્ખત સ્ટલજનની ુણ્મ સ્ટભૃતીભાાં લાવણને ફદર ે
ુસ્ટતઔ લશેંર્લાન લીર્ાય ઉભદા અને વયાશનીમ છ!ે’’ 
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શ્રી. ખલીન્દ ભારુએ શ્રી. ઉત્તભ ખજ્જયના ભાખાદળાન શેઠ        
ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશ વમ્ાદીત ‘આનન્દની કજ’ ુસ્ટતીઔાની ‘ઈ–ફુઔ’તૈમાય 
ઔયી શતી. એ જ યીતે ‘આનન્દનુાં આઔાળ’ ુસ્ટતીઔાને ‘ઑડીમ ફુઔ’ તયીઔે 

તૈમાય ઔયલાનુાં ઔામા શ્રી. નયેળ ઔાડીમાએ ાય ાડુ્યાં શતુાં. જીતેન્દ્રબાઈએ 
તની ળઔુાંતરાફશેનની ાાંર્ભી ુણ્મતીથી નીભીતે્ત મજરેી એ વબાભાાં 
ાાંર્વથી લધુ શ્રતા ઉસ્ટથીત શતા. અને આ રકનાયનાાં ફે ુસ્ટતઔ 
‘આનન્દની કજ’ અન ે‘આનન્દનુાં આઔાળ’ અનુક્રભ ે‘ઈ–ફુઔ’ અને ઑડીમ 
ફુઔ સ્ટલરુે પ્રાપ્ત થઈ યહ્યાાં શતાાં તેના રઔાાણલીધીના વાક્ષી ફન્મા શતા. 
તે વો ળઔુાંતરાફશેનની સ્ટભૃતીભાાં આલ લીર્ાયભે મજામ તેથી આનન્દ 

અને રોમાાંચ અનુબલતા શતા. 
 
વભાજને બયડ રઈ ફેઠરેી રુઢીને તડલાનુાં ઔામા શીમ્ભત ભાખી 

રે તેલુાં છ.ે ડૉક્ટય, ઈજનેય, પ્રપેવય અને ઉદ્યખતી ણ સ્ટલજનની 
સ્ટભૃતીભાાં લાવણ લશેંર્લાનુાં વન્દ ઔયે છ.ે ાાંર્ લા છી એ લાવણ ઔના 

તયપથી બેટ ભળ્યુાં છ ે તે નાભ લાાંર્લા આાંક કેંર્લી ડ ે છ;ે યન્તુ નાભ 
ગવાઈ ખમુાં શલાથી લાાંર્ી ળઔાતુાં નથી. ુસ્ટતઔ લશેંર્ામ છ ેત તે ફીફાાંઢા 
બજન–ઔીતાનનાાં ુસ્ટતઔ શમ છ ેઅને ગયભાાં શેરેથી જ આલાાં ુસ્ટતઔન 
ઢખર ડરે શમ છ.ે લીર્ાયપે્રયઔ ુસ્ટતઔ લશેંર્લા એ કયેકય વભાજવેલાનુાં 
ઔામા છ.ે 

 

સ્ટલ. ળઔુાંતરાફશેન તભાભ વન્નાયીને પે્રયણા ભે એલી ઔાયઔીદી 
ધયાલતાાં શતાાં. તે એવ.એવ.વી.ની યીક્ષા ાવ ઔયીને ઔરેક્ટય ઔર્ેયીભાાં 
ઔાયઔુન તયીઔે જોડામેરાાં. એક્સ્ટટનાર સ્ટટડુન્ટ તયીઔે અાંગ્રેજી લીમ વાથે ફી.એ. 
ઔમુું અને નીલૃત્ત થમાાં તમાયે આવીસ્ટટન્ટ ઔભીશ્નય શતાાં. એભના અલવાન છી 
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જીતેન્દ્રબાઈ દાીમાએ એભની સ્ટભૃતીભાાં ઔદી લાવણ નથી લશેંચ્માાં, 
લીર્ાયપે્રયઔ ુસ્ટતઔ જ લશેંચ્માાં છ.ે આ ુલે એભણે ભીત્ર અને સ્ટલજનને    
ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશ વમ્ાદીત ‘આનન્દની કજ’ અને ‘ર્ીન્તાભુક્ત યશેલાની 

ભાસ્ટટય ઔી’નુાં લીતયણ ઔમુું શતુાં. વદ્ખત ળઔુાંતરાફશેનની એઔ ુણ્મતીથી 
નીભીતે્ત ડૉ. ખુણલાંત ળાશ યર્ીત ‘ભય તમાાં વુધી જીલ’ ુસ્ટતઔ ભીત્ર અન ે
સ્ટલજનભાાં લશેંચ્મુાં શતુાં. 

 
શ્રી. જીતેન્દ્રબાઈ દાીમા જણાલે છ,ે ‘જો ભેં ળઔુાંતરાની સ્ટભૃતીભાાં 

લાવણ લશેંચ્માાં શત ત એ ળઔુાંતરાને જ ન ખમ્મુાં શત; ઔાયણ ઔે તે 

જીલનમાન્ત વુધાયાલાદી લીર્ાયના ુયસ્ટઔતાા યહ્યાાં શતાાં.’ 
 
વદ્ખત સ્ટલજનની સ્ટભૃતીભાાં લાવણને ફદર ે ઉત્તભ લીર્ાયપે્રયઔ 

ુસ્ટતઔ લશેંર્લા એ શ્રેઓમ પ્રઔાયની વભાજવેલા છ ેઅને વભાજની ખુણલત્તા 
વુધાયલા ભાટને ઉત્તભ ઉામ છ.ે 

 
લાવણને ફદરે લીર્ાયપે્રયઔ ુસ્ટતઔ લશેંર્લાન શીમ્ભતબમો 

નીણામ રેલા ભાટ ેશુાં  શ્રી. જીતેન્દ્ર દાીમાને અબીનન્દન ાઠલુાં છુાં. 
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ભેગધનુ 

શલેનાાં લોભાાં એઔ વભજણન ઉદમ થામ તે 
ળક્મ છ.ે લખાકાંડને વયસ્ટલતીનુાં ભન્દીય ખણલુાં જોઈએ. 

ઔટાના ન્મામકાંડને ન્મામભન્દીય ખણલુાં યહ્યુાં. ઑયેળન 
થીમેટયને ર્ર્ાન દયજ્જો પ્રાપ્ત થલ જઈએ. ાણીની 
યફને ઈન્વાનીમતની ભસ્ટજીદ ખણલી યશી. 
ગ્રાભાંર્ામતની ઑપીવને વેલાભન્દીયની ખયીભા પ્રાપ્ત 
થલી જોઈએ. કેતય ઔે પૅક્ટયીન ે શ્રભભન્દીય ખણલાનુાં 

મગ્મ ખણાળે. રઔવબા ઔે લીધાનવબાને રઔતન્ત્રનુાં 
દેલારમ ખણલાનુાં ક્માયે ળરુ થળે? આલી વભજણ 
ઔેલાળે તમાયે યખની વભસ્ટમાની ઔનડખત 
આઆ ગટી જળે. યખ અને ા લચ્ર્ેની દસ્ટતી 
અતુટ છ.ે ાભુક્ત જીલન લખય યખભુક્ત જીલન ળક્મ 
નથી. 

...ખુણલાંત ળાશ 
(વોજન્મ : ભય તમાાં વુધી જીલ) 
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11 

તનીનુાં ળણ ળા ભાટ ેથલુાં જોઈએ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 
 

બાયતીમ યીલાયભાાં તનીને ભળીન ખણલાન યીલાજ છ.ે ભળીન 
વલાયે ાાંર્ લાખે ર્ારુ થઈ જામ, ર્ા ભુઔે, ફાઔને ઉઠાડ,ે એભને તૈમાય ઔયે, 

એભન નાસ્ટત તૈમાય ઔયે અને એભને વભમવય યીક્વા ઔે સ્ટઔુર ફવ ઔડાલે. 
ભળીન આક દીલવ અને ભડી યાત વુધી ઔાભ ઔયે. યાતે્ર અખીમાય છી 
ભળીન ફન્ધ ડ,ે પયીથી લશેરી વલાયે ાાંર્ લાખે ર્ારુ થલા ભાટ!ે આણા 
ખ્માતનાભ વાશીતમઔાય ખુરાફદાવ બ્રઔયે એઔ હૃદમસ્ટળી અનુબલ ટાાંઔેર. 

‘‘ળણ તનીનુાં શમ ઔે નઔયનુાં, ળણ એ ત ળણ 
જ છ.ે તની યીલાયની વભ્મ શલાથી તેનુાં ળણ ઝટ નજયે 
ડતુાં નથી. બાયતીમ યીલાયભાાં ભશીરાનુાં ળણ અભાનુી યીતે 
થતુાં યહ્યુાં છ.ે યમ્યાખત યીતે ર્ારતા આલેરા અનીષ્ટ વભમના 
યીલતાન વાથે ફદરામ નશીં ત એ વભાજની ખમ્બીય બુર 
વાફીત થઈ ળઔે છ.ે તનીનુાં ળણ થામ તમાયે તેના હૃદમને 

ઔેટરુાં દુ:ક શોંર્તુાં શળે તે જાણલા ભાટ ેઆણે તાની જાતને 
તેના સ્ટથાને ખઠલી દેલાની જરુય છ.ે એઔલીવભી વદીના ફે 
દામઔા ુયા થલા ય છ ેતમાયે આણે તનીનુાં ળણ અટઔાલીને 
આધુનીઔ મુખભાાં પ્રેલળલાની જરુય છ.ે’’  
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એઔ યભણીમ વાાંજ ેબ્રઔય અન ેઅન્મ ર્ાય વાશીતમઔાય ઉભાળાંઔય જોળીને 
તમાાં વાશીતમખઓમી ભાટ ેબેખા થમા. ઔલીએ વોને આગ્રશ ઔયીને જભલા ભાટ ે
યઔી ાડ્યા અને યાફેતા ભુજફ તનીને બજન તૈમાય ઔયલાન આદેળ 

આી દીધ. કુફ ભડ ેવુધી ‘બજન રેલા ધાય’ એલ વાદ ન વમ્બામ 
એટરે ઉભાળાંઔયબાઈ યવડાભાાં જઈને તનીને ુછલા રાગ્મા, ‘ળુાં લાત છ?ે 
શજુ બજન તૈમાય નથી થમુાં?’ લૃદ્ધતલ તયપ પ્રમાણ ઔયી ર્ઔેુરી તનીએ 
ક્ષભામાર્ના વાથે ઔહ્યુાં, ‘ઉભાળાંઔય, આજ ે શુાં ફશુ થાઔી ખઈ છુાં.’ બ્રઔયના 
ઔાને આ ળબ્દ અથડામા અને એભણે દુનીમાને વન્દેળ શોંર્ાડ્ય, ‘‘તની 
ભળીન નથી; એને ણ થાઔ રાખત શમ છ.ે’’  

બાયતીમ વભાજભાાં તનીને ગયઔાભભાાં ભદદ નશીં ઔયલાની ઉજ્જલ 
યમ્યા વદીથી ર્ારતી આલેરી છ.ે ર્ાવ લા ુલે સ્ત્રીની બુભીઔા ભાત્ર 
ખૃશીણી તયીઔેની યશેતી. ર્ાય દીલારની લચ્ર્ે ુયામેરા યશીને તી અને 
ફાઔની વેલા ઔયલાભાાં તેને ધન્મતાન અનુબલ થત. તમાય છી વભમે 
ઔયલટ ફદરી. સ્ત્રીએ ળીક્ષણ ભેવ્મુાં અને ગયની ફશાય નીઔીને નઔયી 

તથા વ્મલવામનાાં કે્ષત્રભાાં ઉંર્ા શદ્દા ળબાલલા ભાાંડ્યા; યન્તુ ગયનાાં ઔાભ 
ત સ્ત્રીએ જ ઔયલાનાાં એ ભાનવીઔતાભાાં ઔઈ યીલતાન આવ્મુાં નશીં. ગયભાાં 
ઔર્ય લાત શમ, યવઈ ફનાલત શમ ઔે થાયી ાથયત શમ એલા 
ુરુની તભે ઔલ્ના ઔયી ળઔ છ? આજ ેપ્રતમેઔ ભટા ભાણવન ે તમાાં એઔ 
‘સ્ત્રીભળીન’ જોલા ભે છ.ે એનુાં એઔભાત્ર ઔાભ ડરઈંખરુભભાાંથી છુટતા ુરુના 
આદેળને ઝીરલાનુાં. દીલાનકાંડભાાં તી ભીત્ર વાથ ે ત્તા કેરત શમ, 

ટરેીલીઝન વાભે ફેવીને લીયાટ ઔશરી વેન્ચ્મુયી પટઔાયે તેની યાશ જોત શમ 
ઔે ળતયાંજન દાલ કેરત શમ, ઔરાઔે ઔરાઔે ગયભાાં કડ ેખે વેલા આતી 
દાવીને શુઔભ છડત યશે છ;ે ર્ા–નાસ્ટત આલલા દ, છ–વાત ઔ ર્ા, ઔૉપી 
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અને ખયભ ખયભ નાસ્ટત આલલા દ... આ ફધુાં ળુાં છ?ે ર્ા ફનાલલી ડ ેછ,ે 
નાસ્ટત ફનાલલ ડ ેછ,ે લાવણ ધલાાં ડ ેછ.ે.. તની ભળીન નથી; આ ફધાાં 
ઔાભને અન્ત ેએને ણ થાઔ રાખ ેછ;ે ણ ફીર્ાયી તનીને ‘શુાં  થાઔી ખઈ છુાં’ 

એલુાં ફરલાની ણ છુટ નથી શતી. 

તની આક દીલવ ગયભાાં યશેતી શમ અને ભાત્ર ખશૃીણી તયીઔે 
વેલા આતી શમ તમાાં વુધી ફધુાં ફયાફય છ,ે ઔાંઈ લાાંધ નથી; યન્તુ તી 
અને તની ફન્ને વાાંજ ેછ લાખે નઔયી યથી ગયે આલે છી ર્ા ફનાલલાન 
ઔે નાસ્ટત ફનાલીને ડાઈનીંખ ટફેર ય શાજય ઔયલાન ઈજાય ભાત્ર તનીન 
ળા ભાટ?ે તનીને ગયની ઔાભલાી ઔે તાની દાવી વભજલાની ઉજ્જલ 

યમ્યાને તીરાાંજરી આલા શજુ આણે ઔેટરાાં લા યાશ જોલાની છ?ે  

ઔૅનેડા અને અભેયીઔાભાાં દય લે ાાંર્ રાક ડૉરય ઔભાત ુરુ 
તની વાથે કબેકબા ભીરાલીને ગયનાાં ઔાભભાાં જોડામ છ.ે યવઈ ઔયલાથી 
ભાાંડીને બજન તમા છી લાવણ વાપ ઔયલાની તભાભ ઔાભખીયીભાાં તીની 
વાભેરખીયી શમ છ.ે તમાાં ગયનુાં ઔાભ ઔયલાને ળયભવાંઔર્ન લીમ 

વભજલાભાાં નથી આલત. બાયતભાાં એલુાં નથી.  

અશીં ત તીને યભેશ્વય ખણલાની યમ્યા છ.ે ફાઔને ણ 
એલા જ વાંસ્ટઔાય અામ છ.ે ન્દય લાન ફાફર ટીલી ય ડટી ીક્ર્યના 
ડાન્વ ભાણતાાં ભાણતાાં ભમ્ભીને ર્ા–નાસ્ટત વલા ઔયલાન આદેળ પયભાલી ળઔે 
છ!ે જાશેય જીલનભાાં ડરેા વેલઔયાભની ઔભનવીફ તનીની જીલનળૈરી 
અભ્માવન લીમ ખણામ. પ્રધાનની તની નવીફદાય શમ છ.ે નલયી ડ ે

એટરે મુલાન ડરામલય વાથે ળૉીંખ ઔયલા નીઔી ડ;ે યન્તુ નઔય–ર્ાઔય ન 
શમ એલાાં ગયભાાં ત વેલઔયાભનુાં ફધુાં ઔાભ તનીએ જ ઉાડી રેલુાં ડ.ે 
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આક દીલવ ગયભાાં ર્ા ઉઔતી યશે, યવઈ ફનતી યશે, ાણીના ગ્રાવ 
બયાતા યશે અને વેલઔયાભ યાજઔાયણી ભીત્ર વાથે જીમાપત ઉડાલતા યશે, 
નીલૃત્તી લેાએ વેલઔયાભ એઔયાય ઔયત ઔશેળે, ‘અભે ઉજા છીએ; ઔાયણ 

ઔે ગયભાાં તની(દાવી) ફધુાં વમ્બાી રેતી શતી. ભાયે ઔદી ગયનાાં ઔાભભાાં 
ભાથુાં ભાયલુાં ડુ્યાં નથી. તની ગયભાાં યશેતી શતી એટરે શુાં  જાશેય જીલનભાાં 
વેલાન આનન્દ ભાણી ળક્મ!’ આણે વેલઔયાભને ફે શાથ જોડીને એભની જ 
અદાથી ુછલા ભાાંખીએ છીએ ઔે ફવ આટરુાં જ? તની આકી જીન્દખી ર્ાય 
દીલારની લચ્ર્ે ર્ા ઉઔાતી યશી, દા ઉઔાતી યશી, તાનુાં રશી 
ઉઔાતી યશી અન ે તભ ે થડાઔ ળબ્દભાાં એન આબાય ભાની ર એટર ે

શીવાફ ર્ુઔતે થઈ જામ? ઔેટરામે ુરુ રગ્ન છી તનીની ઔાયઔીદીને ખે 
ટુાં દઈ એને ગયની ર્ાય દીલારભાાં ઔેદ ઔયી રે છ.ે ફાઔન ઉછયે અન ે
યીલાય જીલનની ભાલજત એ ત તીતનીની વશીમાયી જલાફદાયી છ.ે 

તની નઔયી ઔયતી શમ તેલા ઔીસ્ટવાભાાં ગયનુાં ઔાભ 
વભજદાયીથી લશેંર્તા ુરુની વાંખ્મા ઔેટરી? ગયનુાં ઔાભ વમ્બાતા 

ુરુને બરે ભજાઔનુાં ાત્ર વભજલાભાાં આલે, શુાં  ત ભાનુાં છુ ાં ઔે ગયના ઔાભભાાં 
તનીને ભદદરુ નશીં ફનતા તી વભાજનુાં ઔરાંઔ છ ેઅન ેતાનાાં વન્તાનન ે
ખરત ભૅવેજ શોંર્ાડ ેછ.ે ર્ાવ લા ુલે સ્ત્રી તાના તીને પે્રભત્ર રકતી 
તમાયે અન્તભાાં નોંધતી, રી. તભાયા ર્યણની દાવી. ઔેટરાઔ યીલાયભાાં આ 
દાવીપ્રથા આજમાન્ત જલાઈ યશેરી જોલા ભે છ.ે યાત્રે ફેડરુભભાાં ઢખર 
થઈને ઢી ડતી સ્ત્રી ય દીલવ દયભીમાન ઔેટરા અતમાર્ાય ખજુાયલાભાાં 

આવ્મા તેન શીવાફ ભાંડાલ જોઈએ. તની તાને થઈ યશેરા અન્મામ 
ભાટ ેુરુ વાભે વાભુશીઔ ફાંડ ઔાયે તમાાં વુધી થબલાની જરુય નથી. 
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ભેગધનુ 

ધભા વતમને ાભલાન દાલ ઔયે છ ે અન ે લીજ્ઞાને 

ટઔૅનરૉજી ભાયપત વભાજવુધાયણાનુાં ફીડુાં ઝડપ્મુાં છ.ે 
તાના ઔામાકે્ષત્રની ભમાાદા ાંખી જલાને ઔાયણે ભાનલીને 
વુકી ઔયલાભાાં ફન્ને નીષ્પ ખમાાં છ.ે જો ધભા તાનુાં 
ઔામાકે્ષત્ર વભાજવુધાયણા ુયતુાં વીભીત યાકે અને લીજ્ઞાન 
તાનુાં ઔામાકે્ષત્ર વતમ ળધલા ુયતુાં વીભીત યાકે ત ફન્ને 
એઔફીજાના ુયઔ ફનીને ભાનલજાતને ઉઔાયઔ ફની ળઔે. 

: સૌજન્ય : 
યૅળનારીસ્ટટ લીક્રભ દરારના સુ્ટતઔ ‘ભનભાંથન’ભાાંથી 
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જલેી જનેી ભજ 

ઔઈ ીએ ઔઈ ર્ાકે જલેી જનેી ભજ, 
ઔઈ લશેંર્ે ઔઈ યાકે જલેી જનેી ભજ. 

 
ફાફા આ ત ભજની લસ્ટતી ભનભજીન લાવ, 

ફરે ઔે ભુાંખાવ્રત યાકે જલેી જનેી ભજ. 
 

વલા પ્રઔાયે ભુક્ત અશીંમાાં યાંખફેયાંખી પુર, 
ઝુરે પાલે તેલી ળાકે જલેી જનેી ભજ. 

 
ઔઈ શેયે ઔાંથા ળણની, ઔઈ ભોંગીદાટ,  
ઔઈ ઢાાંઔી ઔામા યાકે જલેી જનેી ભજ. 

 
ઔઈને ભઢ ેઆાંઔ એભના શયક તણ નશીં ાય, 

ઔઈ કુળી એઔાદ રાકે જલેી જનેી ભજ. 
 

ઔઈ જીલે ભયતાાં ભયતાાં, ઔઈ ભયલા લાાંઔે, 
ઔઈ જીલનનુાં નાશી નાાંકે જલેી જનેી ભજ. 

 
રઔ બાકે વારુાં  ‘ગામર’ એલ આગ્રશ ળાને! 
શીણાભાાં શીણાં ણ બાકે જલેી જનેી ભજ. 

...અભૃત ગામર... 
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