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અાણ 
 

નલલીચાયલાશઔ 

 

આદયણીમ ઉત્તભ + ભધુ ખજ્જય 
ને 

વપ્રેભ–વાદય 
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ઈ.ફુઔને આલઔાય અને આબાય  
પ્રાસ્તાલીઔ 

‘ખુજયાતભીત્ર’ દનૈીઔ, વુયતની જૉફ છડીને ભેં ‘ભુમ્ફઈ 

વભાચાય’ દૈનીઔની ‘રાડઔી’ ુતીભાાં ‘દીર ઔે ઝયકોં વે’ ઔૉરભ 

રકલાનુાં ચારુ ઔમુું ત્માયે ભને વોથી લધ ુ પ્રત્વાશન શ્રી. ઉત્તભ 

ખજ્જય એર્રે ઔે જે વમ્ફન્ધ ે ઔાઔા નથી થતા; છતાાં એભન ે શુાં 

પ્રેભાદયથી ‘ઉત્તભઔાઔા’ ઔશુાં છુાં એભણ ે અન ે શ્રીભતી ભધુફશેન 

ખજ્જયે આપમુાં શતુાં. છી ત આ દમ્તીની ભામા લખી. વોયાષ્ટ્ રભાાં 

લાંચાતા ‘પુરછાફ’ દનૈીઔની ‘ખુરભય’ ુતીભાાં ભાયી ઔૉરભ 

‘તુરવીક્માય’ છાતી જ શતી; છતાાં એભના પ્રમત્નન ેઔાયણે ભન ે

શજાય લાચઔ ઑનરાઈન ભળ્યા. ભાયા એઔ રેક ય ભને દવ 

ફાય ઈ.ભલે્વ ભતી થઈ અને છી ત વતત તેભાાં લધાય થત 

યહ્ય. ભેર છી લાચઔના પન ણ આલતા થમા અને તેભાાં 

નલવાયીથી એઔ પન ખલીન્દબાઈ ભારુન ણ શત. એભણ ે

એભના દવ લયવથી ચારતા અન ેઅતીરઔપ્રીમ નીલડરેા બ્રૉખ 

‘અબીવ્મક્તી’ ય, એભણે વાંદ ઔયેરા ભાયા ચોદ રેક ભુઔીન ે

ભને ભાતફય લાચઔન વભશુ ભેલી આપમ; એર્રુાં જ નશીં ત ે

ૈઔી 11 રેકની ઈ.ફુઔ ‘ઔીતની શઔીઔત, ઔીતના પવાના?’ ણ 



કીતની હકીકત કીતના ફસાના?           https://govindmaru.wordpress.com/              5 
 

તે ઉરર્બેય પ્રઔાળીત ઔયી યહ્યા છ.ે તેથી ખલીન્દબાઈન ણ 

દીરથી આબાય ભાનુાં. એભન બ્રૉખ યૅળનરલીચાયન 

વાભર્થમાલાન લાશઔ ફન ેને રઔજાગ્રતી લધાયે તેલી ળુબચે્છા. 

આજ ે ભાયી વો પ્રથભ ઈ.ફુઔ ‘ઔીતની શઔીઔત ઔીતના 

પવાના?’ આલી યશી છ ેતેન ભને ફશુ આનન્દ છ.ે  

ભાય યીલાય છ ેત શુાં  છુાં, વોને લશાર!  

...ઔાભીની વાંગલી... 
D-804, New Suncity, Aptt., B/H. BhulkaBhavan School, 

AnandMahal Road, Adajan, Surat – 395 009 

સેલફોન : 94271 39563 

ઈ.મેલ : kaminiparikh25@yahoo.in 

01 ડીવેમ્ફય 2017 
 

♦●♦●♦ 

 

 
 

mailto:kaminiparikh25@yahoo.in
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અમારાાં પ્રકાશનો 

નલી દૃષ્ટ્ી, નલા લીચાય, નલુાં ચીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાચઔ 

ફીયાદય ભાર્ ે ‘ભણી ભારુ પ્રઔાળને’ ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔયલાનુાં ઔામા 

ઉાડી રીધુાં છ.ે અભારુાં  પ્રત્મેઔ પ્રઔાળન ભાત્ર વદ્ લીચાયના પ્રવાય 

ભાર્ ેલાચઔને ની:ળુલ્ઔ ભે છ.ે અભે 05 ડીવેમ્ફય, 2017 વુધીભાાં નીચે 

ભુજફની 18 ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔમુું છ ે: 

 
1. 1. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા પ્રા. યભણ ાઠઔ 

(લાચસ્તી)ના 25 રેકની ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 01  (ાનાાં : 

113; ભુલ્મ : ભપત) 

2.  

2. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 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 (લાચસ્તી)ના ચીન્તનાત્ભઔ 37 રેકની 
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(ઈ.ફુઔ) – ‘લીલેઔ–લલ્લબ’ (ાનાાં : 190; ભુલ્મ : ભપત) 

 

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

ચીન્તનાત્ભઔ રેકભાાંથી 206 યૅળનર ભુદ્દા તાયલી ઔાઢીને 

‘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 ‘ર્ીન–એજ’ભાાં 

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

 

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

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

આર્ાાર્ા’ (ાનાાં : 111; ભુલ્મ : ભપત) 

 

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

(ાનાાં : 116; ભુલ્મ : ભપત) 

 

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

‘આત્ભઝયભય’ (ાનાાં : 257; ભુલ્મ : ભપત) 
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11. આમાવભાજી અને રેકઔ શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાની ઈ.ફુઔ ‘દુ:ક 

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

 

12. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. એન. લી. ચાલડાના 14 

રેકની ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 05 ‘ચાલાાઔ દળાન’ (ાનાાં : 

96; ભુલ્મ : ભપત) 

 

13. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 20 
રેકની ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 06 ‘વત્મવન્દુઔ’ (ાનાાં : 110) 

 

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

(ાનાાં : 83; ભુલ્મ : ભપત) 

 

15. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘જીન્દખી ઔઈ યીતે 

જીલળ?’ (ાનાાં : 75; ભુલ્મ : ભપત) 
 

16 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભઔુામેરા શ્રી. લલ્લબ ઈર્ારીમાના 
10 રેકની ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 07 
‘લીચાયમાત્રા’ (ાનાાં : 84; ભલુ્મ : ભપત) 
 

17 અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. ફી. એભ. દલે (જરે 

કાતાના નીલૃત્ત પ્રળાવઔ અને રેકઔ)ના 08 રેકની ઈ.ફુઔ 
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‘ભ્રભ બાાંગ્મા છી...’ (ાનાાં : 90; ભુલ્મ : ભપત) 
 

18 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા વુશ્રી. ઔાભીની વાંગલીના 11 

રેકની ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 09 ‘ઔીતની શઔીઔત, 

ઔીતના પવાના?’ (ાનાાં : 72; ભુલ્મ : ભપત) 

 

મણી મારુ 
●‘ઈ.બુક’ પ્રઔાળઔ● 

405, વયખભ એાર્ાભેન્ર્,  
ઔૃી મુનીલવીર્ી વાભ,ે નલવાયી. 

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

ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 

 

♦●♦●♦ 
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અનકુ્રમણીકા 

 ‘રેકનુાં ળીાઔ’ ઔૉરભભાાં આની વાંદખીના રેક ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ, 
તે રેકનુાં ાનુાં કુરળે. એ જ પ્રભાણે દયેઔ રેકભાાં જ ેતે ‘રેકના ળીાઔ’ના ફક્વની 
નીચે જભણી ફાજુએ રકલાભાાં આલેર ‘અનુક્રમણીકા’ ળબ્દ ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ 

આ અનુક્રભણીઔા કુરળે. આ વુલીધાન રાબ રેલા લાચઔને લીનન્તી છ.ે 

ક્રભ રેકનુાં ળીાઔ 
ાન 
ક્રભાાંઔ 

01 જીલ અને જીલલા દ– ઔીતની શઔીઔત, ઔીતના પવાના? 11 

02 મે ઔશાાં આ ખમે શભ? 17 

03 સ્ત્રીએ ‘અવત’ ય લીજમ ભેવ્મ છ?ે 22 

04 દીલાી, અન્ધશ્રદ્ધા, વપાઈ અને આણે 26 

05 ‘છઔયીએ વ્રત ન ઔયલાાં’ તેલ નીમભ સ્ઔુરભાાં ક્માયે? 32 

06 અન્ધશ્રદ્ધાનુાં ભુ ક્માાં? 36 

07 અન્નુણાાને શાથે અન્નન વ્મમ? 42 

08 તભને ળુાં જોઈએ છ ે: ‘યાધેભા’ ઔે ‘રુલેદા વરાભ’? 48 

09 સ્ત્રી છ એર્રે : ઔુછ ાને ઔે રીમે ઔુછ દીકાના જરુયી શૈ? 55 

10 વભાજભાાં સ્ત્રીની બુભીઔા : થોડક્વીઝભનુાં ભાત્ર વપીસ્ર્ીઔેળન? 61 

11 નીલતૃ્તી : એ ઝીય નશીં; શીય છ!ે  67 
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અનકુ્રમણીકા 

ધભા એર્રે ળુાં? વાંસ્ઔૃત ળબ્દ ધ્રી તેનુાં ભુ છ,ે જને અથા થામ 

છ ે ‘ર્ઔે ઔે આધાય’ આલ. પે્રક્ર્ીઔર અથાભાાં જોઈએ ત ધભા એર્રે 

તાની પયજ નીબાલલી તે. વાંસ્ઔૃત બાાભાાં ધભા ળબ્દ ઔઈ ર્ીક્મુરય 

ધભાને ભાર્ ે  પ્રમજાત ન શત. ણ ભાનલ ભાનલ તયીઔે જીલે તે ધભા. 
દયેઔન ધભા અરખ છ.ે જભે ઔે ફાઔન ધભા છ ે ભાતા–ીતા અને 

ર્ીચય ઔશે તેભ ઔયલુાં અને બણલુાં. ેયેન્ર્વન ધભા છ ેફાઔનુાં મગ્મ 

યીતે રારન–ારન ઔયી ઉછયેલુાં. રીવન ધભા છ ેપ્રજાની યક્ષા અને 

વેલા ઔયલી. ળીક્ષઔન ધભા છ ેલીદ્યાથીને જ્ઞાન આલુાં. ડૉઔર્યન ધભા છ ે

ીડીતની વેલા ઔયલી. ર્ુાંઔભાાં, જનેે બાખે જ ેધભા આવ્મ છ ેતેનુાં ારન 

ઔયલુાં. વાભાન્મ ભાણવ ભાર્ ેજીલ અને જીલલા દ તે જ ધભા છ ેઔે શલ 

જોઈએ. ણ લાસ્તલભાાં તેલુાં છ ેકરુાં? 

શભણાાં ખોશાતીના પ્રખ્માત ઔાભાખ્મા ભન્દીયે જલાનુાં થમુાં. ત્માાં 

ણ વાાંઈફાફા ઔે તીરુતીભાાં શમ છ ે તેલી જ ાાંજયા ર્ાઈ 

રાઈન અને ૈવાના જોયે ભોંગા રુીમાની ર્ીઔીર્લાી ણ રાઈન! 

શેરીલાય ઔાભાખ્મા આલી શતી તેથી જીજ્ઞાવાથી આજુફાજુ નજય 

જીલ અન ેજીલલા દ – 

ઔીતની શઔીઔત, ઔીતના પવાના? 
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પેયલતી શતી. ભન્દીયથી ઔાંઈઔ ઉંચાઈ ય દળાન ભાર્નેી રાઈનના 

ાાંજયાભાાં દળાનાબીરાી ઉબા શતા. એર્રાભાાં ભન્દીયના લીળા 

યીવયભાાં ત્રણ ફઔયીનાાં ફચ્ચાાં ફાાંધેરાાં નજયે ાંાાં. ભાથે તીરઔ, 

ખાભાાં ‘જમ ભાતા દી’ રકેરી રાર યાંખની ચુાંદડી ફાાંધેરી. તે 

જોઈને શલે તેભની ળી દળા થલાની છ ેતેન આછ આછ ખ્માર આલી 

ખમ. ઔાયણ ઔે ઔાભાખ્માના ભન્દીયભાાં ફરી અામ છ ેતેલી લાત ઔાને 

ત આલી શતી; ણ ભન ભાનતુાં ન શતુાં.  

આણે એઔલીવભી વદીભાાં જીલીએ છીએ, રઔ ચાાંદ ય 

ખ ભુઔીને આલી ખમા ને શલે મંગલ ર હોંચળાની તૈયારી કરી રહ્યા 
છ ેને તેથી આ હાઈટકૅ યુગમાં તે કોઈ ધમમના નામે ફી થોડુ ંચડાળે? 

આલી અધભતા થડી આચયાતી શળે? ેરા ખદીડાાં ણ આ લાત 

ભાનલા તૈમાય ન શમ તેભ ત્રણેમ ભસ્તીથી યભી યહ્યાાં શતાાં. જો ઔે તેભના 

ખે ફાાંધરી દયી ફશુ જ ર્ુાંઔી શતી; તેથી ફે–ત્રણ પુર્નુાં શરન–ચરન 

ભાાંડ ળક્મ શતુાં. છતાાં નાનીલમની ચાંચતાથી તે છરઔાતાાં શતાાં. 

ત્રણેમના ઔાા યાંખ અને વુાંલાી રુાંલાર્ીથી રુાાાં દેકાતાાં શતાાં.  

ત્માાં ીા–ઔેવયી લસ્ત્ર શેયેર, તીરઔ ઔયેર, જનઈ શેયેર 

મુલાન આવ્મ અને ત્રણભાાંથી  એઔ ફચ્ચાને ખે ફાાંધેરી દયી છડીને 

રઈને ચારત થમ ઔે ફીજાાં ફચ્ચાાંએ ફેં ફેં ઔયીને ઔાખય ઔયી 

ભુઔી. ઔદાચ તે જાણી ખમાાં ઔે તેભન દસ્ત ઔે બાઈને ક્માાં રઈ 

જલાભાાં આલી યહ્ય છ.ે તેભના ફેંફેંભાાં ‘ભને ફચાલ, ફચાલ’ની ફુભ 

વમ્બાતી શતી. ભારુાં  એાંુઔેળન–વપીસ્ર્ીઔેળન ભને ઔઈની પ્રાઈલેર્ 



કીતની હકીકત કીતના ફસાના?           https://govindmaru.wordpress.com/              13 
 

ફાફતભાાં દકર ઔયલાની યભીળન આતુાં ન શતુાં. ભને ળયભ આલતી 

શતી ઔે શુાં  એલા દેળની નાખયીઔ છુાં; જમાાં ધભાના નાભે પ્રાણીની ઔતર 

થતાાં શુાં  યઔી ળઔતી નથી. ભેં ભાયી જાતને આર્રી ની:વશામ ક્માયેમ 

અનુબલી–જોઈ નથી.  

અભાયી વાભેના નીમાના છાયાાંલાા કુલ્લાાં વયીલાા 

ભઔાનના યીવયની એઔ ફાજુ ર્થથય ય કુાંર્ શત. ફચ્ચાના ભાથાને 

તે કુાંર્ા ય ફે શાથથી દફચીને ર્ઔેલલાભાાં આવ્મુાં. અને રશીના રાર 

યાંખથી તે યીવય છલાઈ ખમુાં. ફચ્ચાનાાં ધડ અને ખ લખેયે અાંખ વાથે 

ેર જુલાન પયી ફશાય આવ્મ. એઔ રગય–લગય વ્મક્તીએ તે 
ફચ્ચાનાાં અાંખને પરાસ્ર્ીઔની થેરીભાાં બમાું. ેરાાં ઔેવયી લસ્ત્રલાા 

જુલાને તેને શાથભાાં થડી નર્ ભુઔીને તે છી ેર ભુપરીવ ભાણવ 

ફચ્ચાનાાં યહ્યાાં–વહ્યાાં અાંખલાી ેરી પરાસ્ર્ીઔની થેરી રઈને ચારત 

થમ.  

એઔ ભાણવ ેન્ર્ ખઠણ વુધી ચડાલીને વતત ાઈથી ાણી  

છાાંર્ત તે યીવયની પયવને ગવી ગવીને વાપ ઔયલા રાગ્મ. નીદો 

ળુના રશીના ડાગ એભ તે વશેરાઈથી ધલાતા શળે? જનઈ શેયેરા, 

તીરઔ ઔયેરા અને ઔેવયી ધતીમાાં ધાયણ ઔયેરા ફે ત્રણ લમસ્ઔ તે 

ભઔાનના ર્રા ય ફેવીને શાથભાાં તભાઔુ ભવતા શતા. થડીલાયે 

દવ–ફાય લાન ફાઔ શાથભાાં તયાા રઈને આનન્દથી ઔુદત 

ઔુદત યીવયભાાં ખમ. યીવયના કુણાભાાં એઔ ચુરા ય તેરુાં 
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ભુઔામેરુાં શતુાં.. થડીલાયે ફધાાં પ્રવાદનાાં એઠાાં તયાાાં ભઔાનની ફાજુના 

ઔચયાેર્ીભાાં નાાંકલા આવ્મા. 

  જ ે ગર્ના ફની શતી તેની ઔાી છામાભાાં શુાં  અને ભાયાાં 

વાથી સ્તબ્ધ શતા. ભા ઔાભાખ્મા તાયા દયફાયભાાં આલુાં? એઔ ભાના 

દયફાયભાાં ફચ્ચાની ઔતર? છી ત જાણલા ભળ્યુાં ઔે અશીં ત યજ 

છાભાાં છા દવ–લીવ ફરી ચડ ેછ.ે જભેાાં નય ફઔયા અને ભર્ા 

તશેલાય ય ાડાન ણ ફરી આલાભાાં આલે છ.ે  

શીન્દુ ધભાના નાભે ચારતી અખણીત કુ્રય પ્રથાભાાં ઔઈ વોથી 

કુ્રય પ્રથા શમ ત તે આ ફરીપ્રથા છ.ે તાનુાં, તાના ઔુર્મુ્ફીનુાં 
વારુાં  થામ તે ભાર્ ે ઔઈ ભુાંખા પ્રાણીન ફરી આલ તેભાાં ક્મ ધભા 

વભામેર છ?ે શીન્દુ વીલામ ખ્રીસ્તી ધભાભાાં ફેપર્ીઝભ અને ભુસ્રીભ 

ધભાભાાં ફઔયી ઈદ નીભીત્તે બાયતભાાં શજાય પ્રાણીની ઔરત થામ છ.ે 

ભયધાાં, ફતઔાાં, ફઔયાાં લખેયેન ફરી છાળલાયે અખણીત, અતાઔીઔ યીતે 

ચડાલલાભાાં આલે છ.ે વભજમા ઔે ભાણવ ભાાંવાશાયી શમ ત જીલલા 

ભાર્ ેપ્રાણીને ભાયે; ણ ભાત્ર ધભાના નાભે પ્રાણીને ભાયલાાં તેભાાં ઔમ ધભા 

વભામેર છ?ે ભુાંખા, રાચાય ળુ–ક્ષીના ફરીદાનથી ઈશ્વય, 

અલ્લાશ ઔે ઈવુ ણ ઔઈનુાં ઔલ્માણ ન ઔયે તે વીધી વાદી લાત આણે 

ક્માયે વભજીળુાં?  

આજ ેબાયતભાાં અખણીત વાંસ્થા એનીભર કુ્રઅલ્ર્ી યઔલા 

ભાર્ ેઔાભ ઔયે છ;ે ણ ઔેર્રી વાંસ્થાએ ધભાને નાભે આચયાતી ઔતર 
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વાભે આલાજ ઉઠાવ્મ છ?ે ભાત્ર શીય–શીયઈન ાવે ઔડાાં ઉતયાલીને 

ળયીય ય પ્રાણી જલેાાં ચીતયાભણ ઔયાલીને પર્ા ડાલલાથી આ શીંવા 

અર્ઔળે? ઔેભ ઔઈ વાધુ–વન્ત પઔીય, ભુલ્લા ઔે ાદયીને આ ફરીન 

લીયધ ઔયલાનુાં વુઝતુાં નથી?  

ભાત્ર બાયતના ખણમાાંખાાંઠ્ાાં યાજમ ઔેય, તાભીરનાડ,ુ 

ઔણાાર્ઔ, આન્ધ્ર પ્રદેળ, ખુજયાત, યાજસ્થાન અને ોંડીચેયીનાાં ભન્દીયભાાં 

ળુ–ાંકીનાાં ફરીદાન ન અામ તેલા ઔામદા છ.ે ણ આલા ઔામદાન 

ઔેર્ર અને ઔેલ અભર થત શળે તે ત યાભ જાણે! તાભીરનાડ ુ

યાજમભાાં તીરુચી જીલ્લાના એઔ ભન્દીયભાાં એઔ વાથે ાાંચવ ફદન 
ફરી અામ છ.ે ભુખ્મપ્રધાને તે યઔલા ભાર્ ે 2002ભાાં ઔામદ ઔયલાનુાં 

ણ લીચામુું; ણ છી ઔામદાને ઔાયણે તે લીસ્તાયના દરીત–ભુસ્રીભ 

ભત  ખુભાલલા ડળે તેલુાં જણાતાાં, તે કયડાને ડત ભુઔલાભાાં આવ્મ. 

વાાંબલા ભુજફ 2008ભાાં મુીએ વયઔાય ારાાભેન્ર્ભાાં લીશ્વાવભત 

જીતે તેને ભાર્ ે 242 ફઔયાાં અને ચાય ાડાનુાં ખોશાતીના ઔાભાખ્મા 

ભન્દીયભાાં ફરીદાન અામુાં શતુાં. યાજઔાયણી ાવેથી ફીજી ળી 

અેક્ષા યાકી ળઔામ? ઔાી ચોદવ ઔે અભાવના દીલવે તાન્ત્રીઔ ગુલડ, 

ખરુડીમાાં, ભયગાાંન ફરી આે છ.ે ફરી આલા ભાર્નેાાં પ્રાણી ળશેયભાાં 

ક્માાં, ઔેલી યીતે અને ઔેર્રાભાાં લેચાતાાં ભે છ ેતેની જો આભ આદભીને 

કફય શમ, ત રીવને ઔેભ ન શમ!   

એઔ લાતાા લાાંચી શતી. આફ્રીઔાના જ ાંખરભાાં ઔેર્રાઔ ભાવાાંશાયી 

આદીલાવી યશેતા શતા. તે જમાયે ઔઈ ળુ–ક્ષી ન ભે અને 
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બુખ્મા શમ ત્માયે ભાનલને ભાયીને ણ કાતા. તેભનુાં નયબક્ષીણાં 

છડાલલા ભાર્ ે એઔ–ફે ાદયી ત્માાં ખમા. ેરા આદીલાવીની 

વભજભાાં તેભની લાત આલી અને તેભણે ભાણવનુાં ભાાંવ ન કાલાની 

પ્રતીજ્ઞા રીધી. એઔ દીલવ એભ જ જ ાંખરભાાં પયતા શતા અને ાદયીને 

ળીઔાય ઔયલાનુાં ભન થતાાં તેણે એઔ ક્ષીન ળીઔાય ઔમો. છી તેને ત્માાં 

જ ભુઔીને ચારતા થમા. આથી ેરા આફ્રીઔન આદીલાવીએ તેને ુછ્ુાં, 

‘તાયે ક્ષી કાલુાં ન શતુાં ત ભામુું ઔેભ?’ અબણ–જાંખરી ણ જો તેનુાં 

ેર્ બયલા ભાર્ ે જ શીંવા ઔયત શમ, ત ધભાના નાભે શીંવા ઔયતા 

આણે વુવાંસ્ઔૃત ઔે બણેરા ઔશેલાઈએ? ઔઈ નીદો ળુ–ક્ષીની 
શીંવા ઔયલાથી ઈશ્વય, અલ્લાશ ઔે ઈવુ પ્રવન્ન થતા શત ત આજ ે

દુનીમાભાાં ઔઈ દુ:કી ન શત. ‘જીલ અને જીલલા દ.’ ફવ, આ એઔ 

ધભા ભાણવ નીબાલળે ત દુનીમાના દયેઔ વજીલ ભજથેી જીલળે. આકયે 

ફઔયીના ફચ્ચાભાાંમે જીલ ત છ ેજ ને!  

 

♦●♦●♦ 
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2 

 

 

અનકુ્રમણીકા 

ઔારીદાવે આજથી વદી શેરાાં બાયતીમ રઔ ભાર્ ે ઔહુ્યાં 

શતુાં, ‘ઉત્વલ પ્રીમ જના:’ ણ આજના વભાજની ઉત્વલગેરછા જોઈને 

ઔશેલાનુાં ભન થામ ઔે આણે ‘ઉત્વલપ્રીમ જના:’ને ફદરે ‘ઔરાશરપ્રીમ 

જના:’(ગોંગાર્ જનેે પ્રીમ છ ે તેલી પ્રજા) થઈ ખમા છીએ. આણે 

‘ભાનવીઔ યખથી ીડાતા વભાજ’ તયપ ખતી ઔયી યહ્યા છ.ે એઔ એલ 

વભાજ, જ ેગોંગાર્ ઔયલાની લૃત્તીને પ્રત્વાશન આે, ધભાને નાભે નીમભ 

તડલા તેને તાન અફાધીત અધીઔાય વભજ,ે જાશેયભાાં ર્રાપીઔ જાભ 

ઔયી, યસ્તા યઔી, શજાય રઔન વભમ લેડપે, તેને જ તાન 

ધાભીઔ ઉત્વલ ભાને, તે પ્રજાને ભાનવીઔ યખી નશીં ત ળુાં ઔશીળુાં? 

શેરાાંના વભમભાાં ફાઔ ળાન્તીથી ઉંઘ્મા ઔયે તે ભાર્ ે તેને 

‘ફાાખી’ ીલડાલલાભાાં આલતી. જભેાાં લધાયે ભાત્રાભાાં અપીણ યશેતુાં. 

ફાઔ ઉંઘ્મા ઔયે અને ભાતા તાના ઔાભભાાં વ્મસ્ત યશે. આણા 
આજના તશેલાય ણ વભાજને ફાાખી ીલડાલીને ઔેપભાાં યાકલાનુાં 

ઔાભ ઔયે છ.ે તભને નથી રાખતુાં ઔે એઔ નજય આણે આણાાં હૃદમભાાં 

ઔયલાની જરુય છ?ે ળા ભાર્ ે આણને આણા તશેલાય ગોંગાર્થી 

ઉજલલાનુાં ઝનુન ઉાંુાં છ?ે 

મે ઔશાાં આ ખમે શભ? 
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ત તભે ઔશેળ ઔે બાઈ આજના જભાનાભાાં ભોંગલાયીએ ભાઝા 

ભુઔી છ,ે નેતા ભ્રષ્ટ્ થઈ ખમા છ,ે ભ્રષ્ટ્ાચાયે અજખયની જભે ુયા 

વભાજને બયડાભાાં રીધ છ.ે વાયી નઔયી ભલી ભુશ્ઔેર થઈ ખઈ છ.ે 

વાભાન્મ ભાનલી ભાર્ ે ભનયાંજનનાાં વાધન ણ ભોંગાાં થઈ ખમાાં છ.ે 

આભ આદભી ભાર્ ેત યર્ર અને ર્ર ભેલલાની ભથાભણભાાં જ 

જીલન ુરુાં  થઈ જામ તેલા ગાર્ છ.ે લી વભાજભાાં ઔઈ એલી વ્મક્તી 

નથી ઔે જનેે તભે યર–ભૉડર ભાની જીલનન યાશ વન્દ ઔયી ળઔ. 

એર્રે આણા તશેલાય આણા ભાર્ ેફાાખીનુાં ઔાભ ઔયે છ.ે ફવ, 

ઉત્વલના ગેનભાાં ભસ્ત થઈને ઝુમ્મા ઔય! બરેને તભાયી ભસ્તીથી ફીજા 
ત્રસ્ત થામ ઔે ઔઈની ઉંગ શયાભ થામ! ભાયે ળુાં? આ ‘ભાયે ળુાં’ની લૃત્તી 

જોય ઔડતી જામ છ.ે શલે ‘ભાયે ળુાં’ની લૃત્તી વાથે એઔ ફીજી રાખણી 

ણ જોય ઔડતી જામ છ ેતે છ ે : ‘ઉવઔી વાડી વે ભેયી વાડી વપેદ 

ક્મુાં?’ ફવ, એર્રે તશેલાયભાાં ઝાઔભઝ લધી છ.ે ફાજુની ખરીલાા 

ાાંચ પુર્ની ઉંચી ભુતી રાવ્મા ત આણે દવ પુર્ ઉંચી ભુતી રાલીએ. 

શેં! આણે ઔાાંઈ તેભના ઔયતા નીચા છીએ? આ રાખણી ખણતીની 

સ્થાનાથી રઈને લીવજ ાન, પ્રવાદ, આયતી વુધી રમ્ફામ છ.ે અને ભાત્ર 

ખણતી ભશત્વલ નશીં; ણ આ દેકાદેકી દયેઔ ઉત્વલભાાં જોલા ભે 

છ.ે આણી વવામર્ી, આણા ભશલ્લાન લર્ ડલ જોઈએ. એર્રે 

શેરાાં શ્રીજીના લીવજ ાન વભમે પર્ાઔડા પુર્તા ઔે ફેન્ડલાજાાં લાખતાાં. 

શલે ત શ્રીજીની ધયાભણીથી રઈને લીવજ ાન વુધી વતત ધુભ ધડાઔા! 

વયલાે લધુ પા ઉગયાલ. શલે ખણતીના સ્થાનની આવાવ દવ 

દીલવ શીન્દી–અાંગ્રેજી ખીત લાખે ઔે ત્તાાં યભામ ઔે દારુ ીલામ તેની 
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ઔઈને નલાઈ યશી નથી. એઔ ફે વાચા ફનેરા પ્રવાંખ તભાયી વાથે ળેય 

ઔરુાં  :  

નલા નલા વુયતભાાં અભે યશેલા આલેરાાં. ગયે ભશેભાન અને 

તેભને શુાં  યશુાં તે લીસ્તાય અડાજણથી દવ ફાય ઔીરભીર્ય દુય યાતે 

ફવભાાં ફેવાડલા જલાનુાં. એર્રે અભે ફે ઔરાઔન ભાજીાન યાકી ગયેથી 

નીઔળ્યા; ણ વુયતના ચઔ લીસ્તાયભાાં શોંચ્મા ત ર્રાપીઔ જાભ! 

ઔાયણ, છડી નભ(જન્ભાષ્ટ્ભી છીની નભ)નુાં વયગવ નીઔળ્યુાં શતુાં. 

રઔ નાચતાાં–ખાતાાં શતાાં અને અભાય જીલ ડીઔે ફાંધામ. વભમવય 

નશીં શોંચીએ ત ફવ ઉડી જામ. એઔ ઔરાઔભાાં અભાયી ખાડી ભાાંડ 
અડધ ઔીરભીર્ય ચારી શળે. શલે? ર્રાલેરલાાને પન ઔમો ત તે ‘ન 

યીપરામ.’ નીરુામે ખાડીભાાં ફેઠાાં ફેઠાાં ઔૃષ્ણને માચના ઔયી, ‘બાઈ, તાયા 

જન્ભદીલવની ઉજલણી થઈ ખઈ શમ ત શલે અભાયા લીળે ઔાંઈ 

લીચાય!’ છલેર્ ેયસ્ત ક્રીમય થમ. ર્રાલેર ઑપીવે શોંચ્મા ત કફય 

ડી ઔે શભણાાં જ તભાયી યાશ જોઈને ફવ ઉડી છ.ે અભે ુછુ્ાં ઔે તભે 

પન ઔેભ ન ઉાાં અભે ર્રાપીઔભાાં પવામા છીએ તે જાણ ઔયલા ભાર્ ે

પન ઔયેર. ત ર્રાલેરલાા બાઈ ઔશે, ‘અભે ત છડી નભનુાં વયગવ 

નીઔળ્યુાં તે જોલા ખમા શતા!’ શે ઔૃષ્ણ? અભે યસ્ત અને ફવન નમ્ફય 

ુછી ખાડી દડાલી. આખ જઈ ફવને આાંતયી ભશેભાનને ચારુ 

ખાડીએ ચડાવ્મા ત્માયે શાળ થઈ!  

એઔ ફીજો પ્રવાંખ. અભાયા ફીલ્ડીંખભાાં શેરે ભાે યશેતા એઔ 

ડળીને ત્માાં દીઔયીન જન્ભ થમ શત એર્રે એઔ દીલવ શુાં તેભને 
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ભલા ખઈ. ત નલાજાત ળીળુ વાથે ભા ઔળે જલાની તૈમાયી ઔયતા 

નજયે ડી. ભેં તેભને જણાવ્મુાં ઔે શુાં  ત તભને ભલા આલી શતી ઔળે 

જતા શ ત શુાં  છી ભલા આલીળ. તે વદ્ય ભા ફનેરી સ્ત્રીએ ઔહ્યુાં, ‘શુાં  

ત ફાજુના ગયભાાં જ ઔરાઔ ફેવલા જાઉં છુાં તભે ણ આલ.’ ભને 

નલાઈ રાખી : આ વુલાલડી સ્ત્રી, ફાજુલાાના ગયભાાં ઔેભ જતી શળે? 

શુાં ણ તેની વાથે ખઈ. અભે ફને્ન ગયભાાં ખમાાં તેલા જ ગયભારીઔને 

નલજાત ળીળુની ભાતાએ ફાયી ફાયણાાં ફાંધ ઔયલા ઔહ્યુાં. ભને થમુાં આ 

ફાઔને ઔળુાં થમુાં શળે? શુાં ઔળુાં ુછુાં ત્માાં ત નીચે ખણેળભાંડભાાંથી 

ઢર–નખાયાાંના ગય ત્રાવદામઔ અલાજ આલલા રાગ્મા. ેરી 
નલભાતાએ ઔહ્યુાં, ‘ભારુાં  ફાઔ અધુયા ભશીને જનમ્મુાં છ ેએર્રે ડૉઔર્યે 

તેની લધાયે ઔાજી રેલાનુાં ઔહુ્યાં છ.ે અભુઔ ડવેીફર ઔયતાાં લધાયે 

અલાજથી તેને ઔદાચ ઔામભી ફશેયાળ આલી ળઔે. અને અભાયા ગયની 

નીચે જ વવામર્ીના ખણતીનુાં સ્થાન થમુાં છ.ે’ એઔ વુલાલડી સ્ત્રીએ 

કુદના ગયન આયાભદામઔ કાર્ર છડી ફાજુલાાના ગયભાાં આળય 

રેલ ડ ેતેલી યીસ્થીતીનુાં વજ ાન તે આણા તશેલાયની ઉજલણીની 

પરશ્રુતી? ત શલે આ વભાજ રુગ્ણ–ફીભાય છ ેતેલુાં ઔશેલાભાાં છછ ળુાં 

ઔાભ? 

ઔઈ આ ‘ગોંગાર્–ઔલ્ચય’ન લીયધ ઔયે ત આણે તેને 

ઔાપીય ઔે નાસ્તીઔનુાં રેફર રખાડલાભાાં અચઔાતા નથી. ઔાયણ આણ ે

નાના ફાઔના ભનભાાં ણ અલાજ ઔયલ, ગોંગાર્ ઔયલ તે જ 

ધાભીઔતા છ ેતેલુાં નાનણથી જ ગુવાડી દઈએ છીએ. અભાયા વુયતભાાં 

શજુ ભાાંડ ભાાંડ ચારતાાં ળીકેરા ફાઔના શાથભાાં દાાંડી અને ખાભાાં 
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ઢર તભને ખણેળભશત્વલભાાં જોલા ભે. શલે આ ફાઔ ભર્ુાં થઈને 

ળશેયના યસ્તા ય ઉત્વલ વભમે ર્રાપીઔ જાભ ઔયી ડીસ્ઔ ઔયતુાં નજયે 

ડ ેત નલાઈ ળી? 

શ્ચીભના કુલ્લા લાતાલયણભાાં ઉછયેરાાં ફાઔ મુલાનલમે 

ઔશેલાતી સ્લતાંત્રતા અને એઔરતાથી ીડાતાાં શતાાં, જનેે ઔાયણે તે 

નળાને યલાડ ે ચાંા શતા. ફવ, આણ વભાજ આજ ે તેલી જ 

ભાનવીઔતાથી ીડાઈ યહ્ય. દયેઔ તશેલાય લધાયેભાાં લધાયે ગોંગાર્ ઔયી 

ઉજલ ત જ આણે ધાભીઔ? ળાન્તીથી ઔઈ તશેલાયની ઉજલણી 

ઔયીએ ત આણે અધાભીઔ? વભાજ આક, આભ આદભીની ભુશ્ઔેરી 
બુરી ફવ, ઉત્વલની ઉજલણીરુી નળાના ઔેપભાાં ભસ્ત છ!ે વીત્તેય–

એાંવીના દામઔાભાાં શ્ચીભના દેળભાાં એઔ ‘શીપી’ જભાત પુરીપારી 

શતી. જ ેઅપીણ ઔે ખાાંજાન નળ ઔયી તાની દુનીમાભાાં ભસ્ત યશેતી. 

જનેુાં નીરુણ આણી ગણી ફધી શીન્દી પીલ્ભભાાં થમુાં છ.ે તે 

ભાનવીઔતા યજુ ઔયતુાં એઔ ખીત આણી આજની ભાનવીઔતા વાથે 

ફયાફય ફાંધ ફેવે છ.ે. ‘દભ ભાય દભ ભીર્ જામે ખભ, ફર વુફશ–

ળાભ શયે ક્રીષ્ના શયે યાભ!’ યાભ અને ઔૃષ્ણના નાભે આણે ગોંગાર્ રુી 

ર્થથય તયાલલા નીઔળ્યા છીએ. મે આખ ઔફ ફુઝેખી? યાભ જાણે!  

 

♦●♦●♦ 
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આણી બાયતીમ યમ્યા પ્રભાણે આ લકતે ણ દળેયા 

ઉજલામ. ક્માાંઔ યાભરીરા બજલાઈ. ઔળેઔ યાભ–રક્ષ્ભણ–વીતાની 

યથમાત્રા નીઔી. ઠયે ઠયે યાલણનાાં ુતાાંનુાં દશન થમુાં. દળેયાની 

સ્ેળીમર એડીળન ણ ન્મુઝેવા–ભેખેઝીન્વે છાી. દય લે રકામ 

છ ેઅને આણે લાાંચતા શઈએ છીએ તેભ આ લે ણ તે યમ્યાનુાં 

ારન થમુાં ઔે : ‘બાઈ–ફશેન દળેયા એર્રે વતન અવત ય 

લીજમ.’ ઈલીર ય ખુડની લીક્ર્યી. ઔાયણ ઔે યાભે યાલણરુી લીઔાયનુાં 

શનન ઔમુું ત ભા દુખાાએ ભશીાવુયરુી અવુયી ળક્તીન નાળ ઔમો. 
આભ આદભીથી રઈને ભુખ્મભન્ત્રી વુધી ફધાએ ળસ્ત્ર–અસ્ત્રની ુજા 

ઔયી. ઔયડ રુીમાના પાપડા–જરેફી કલામાાં. આનન્દ...! ણ છી? 

આ અઠલાડીમાના ભુખ્મ ત્રણ વભાચાય ય નજય પેયલ ત રાખે ઔે 

આણે કયેકય ‘અવત ય વતન લીજમ’ ભેલી ળક્મા છીએ? 

યીસ્વા અને આાંધ્રપ્રદેળ ય ‘પેરીન’ લાલાઝડુાં ત્રાર્ક્મુાં. 

વયઔાય શેરેથી જ એરર્ા શતી એર્રે ફધી જ જરુયી વરાભતી 

લીચાયાઈ અને રેલાઈ ણ કયી, જથેી આભઆદભીની યક્ષા થઈ ળઔી. 

છતાાં અનીલામા યીતે ન નીલાયી ળઔામ તેલા વાંજોખને ઔાયણે ચાવેઔ 

સ્ત્રીએ ‘અવત’ ય લીજમ ભેવ્મ છ?ે 
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ભત થમાાં. વભજી ળઔામ તેલી લાત છ,ે ઔુદયતની વાથે ફાથ બીડલી તે 

અગરુાં  ઔાભ છ.ે લી, ભાનલી ખભે તેર્ર ફાશુફી શમ ણ ઔુદયત 

વાભે તે લાભન જ છ.ે તેથી પેરીન લાલાઝડાના ભયણાાંઔ વાભે લાાંધા–

લચઔાાં ન શમ; ણ દળેયાના દીલવે ભધ્મપ્રદેળના એઔ નાનઔડા ખાભના 

ભન્દીયભાાં એઔથી દઢ રાકની ભેદની એઔઠી થઈ. છી ઔઈ અપલાને 

ઔાયણે બાખદડભાાં ફવથી લધાયે ભાણવ ભયી ખમા! ફીજા વએઔ 

ભાણવને ખમ્બીય ઈજા શોંચી. જભેાાં સ્ત્રીની વાંખ્મા લધાયે શતી. 

અભુઔ ત નાનાાં નાનાાં ભાવુભ બુરઔાાં ણ આ શનાયતભાાં શભાઈ 

ખમાાં. તે ભાર્ ેઔણ જલાફદાય? આભઆદભી, જ ેતે તશેલાયને દીલવે 
ભન્દીયભાાં દળાન ઔયલા ભાર્ ે બીડ ઔયે છ ે તે આભઆદભી ઔે છી 

પ્રળાવન, જ ે આર્રી ભર્ી વાંખ્માભાાં રઔ દળાન ઔયલા આલે છ ે તે 

જાણતા શલા છતાાં, ુયતી વ્મલસ્થા ઔયલાભાાં ઉણાં ઉતમુું તે જલાફદાય?  

ઔે છી જ ે દેલી ઔે દેલતાના તે દળાન ઔયલા આવ્મા શતા તે? ળા 

ભાર્ ેઈશ્વયે તેભની યક્ષા ન ઔયી?  

શીન્દુ ધભાભાાં બ્રહ્મની વ્માખ્મા ભુજફ યભાત્ભા નીયાઔાય છ .ે 

તેનુાં ઔઈ રુ નથી. નથી તે દેલી–દેલતાભાાં ઔે નથી તે ભુતીભાાં. તે ત 

ભાયા–તભાયાભાાં યશેર છ.ે ત છી તેને ફશાય ભન્દીયભાાં ળધલાની 

જરુય ળી છ?ે ળા ભાર્ ેભન્દીયભાાં રાઈન રખાલીને દેલી–દેલતાના દળાન 

ઔયલા ભાર્ ેશડીમાાર્ી ઔયલાની? ક્માયેમ વાબાંળ્યુ છ ેઔે ખાાંધીજી ઔઈ 

ભન્દીયભાાં દળાન ઔયલા ભાર્ ે ખમા શમ? છતાાં તે વલામા યાભબક્ત 

શતા. યાભના આદળાને તેભણે તાના જીલનભાાં લણી રીધા શતા. છી 

ભન્દીયભાાં યાભને ળધલા જલાની જરુય જ ક્માાં ડ?ે  તભે કુદ જ 
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ઈશ્વયન અાંળ છ, ત તેનુાં જ ઔલ્માણ થામ તેલુાં ઔય ને!  દીલવે દીલવે 

સ્ત્રીનુાં એાંુઔેળન લધે છ;ે ણ ધાભીઔતા ગર્લાના ફદરે લધતી જામ 

છ.ે તેભાાં ધાભીઔતાના નાભે દાંબ–દેકાદેકીએ દાર્ લાળ્ય છ.ે વભજમા ઔે 

એઔ ભા–ત્ની તયીઔે તભે તભાયા યીલાયનુાં ઔલ્માણ ઈચ્છ; ણ તે 

ભાર્ ે અન્ધશ્રદ્ધાન વશાય રેલાની ળી જરુય છ?ે પરાણાાં–ઢીઔણાાં 

બખલાનના દળાન વીભાફશેન ઔયી આવ્માાં એર્રે યીભાફશેન ણ જામ. 

ઔાયણ ઔે ઈશ્વયની ઔૃા તેભનાાં વાંતાન ઔે યીલાયને ભે અને તાન 

યીલાય યશી જામ ત? માય, આ દેકાદેકીની લૃત્તી છડ. ઔઈ દેલી–

દેલતા શનાયતભાાં ભદદે આલતા નથી. એલુાં શત ત ધાભીઔ સ્થાન ય 
થતી બાખદડભાાં ભાણવ ભયત શત? ભધ્મપ્રદેળની ગર્નાના યળીવ 

(ધવાયા) જણેે છાાાં–ભેખેઝીનભાાં જોમા છ,ે તેભાાં ભાવુભ બુરઔાાંની 

રાળ જોઈને ઔઈ વેન્વેર્ીલ ત ળુાં, જડબયત ણ લીચરીત થઈ જામ. 

ત ફશેન, આણી નીંબય ધાભીઔલૃત્તી ઔેભ લીચરીત થતી નથી? ળા 

ભાર્ ેઆણે ભન્દીય–ભસ્જીદભાાં બખલાન–કુદાને ભેલલા ભાર્ ેરાઈન 

રખાલીએ છીએ? યભાત્ભા તભાયી બીતય જ છ.ે તભાયી આલી 

ધાભીઔતાન જ આવાયાભ જલેા ફાુ ખેયરાબ ઉઠાલે છ.ે ળી જરુય 

છ ેતાની ઔાચી ઉમ્ભયની દીઔયીને આલા ફની ફેઠરેા ફાુની 

વેલા ઔયલા ભાર્ ેભઔરલાની? ેરી ીડીતાન ખેયરાબ ઉઠાલલા ભાર્ ે

જરે્રા દી આવાયાભ છ ે તેર્રાાં જ દી તે દીઔયીનાાં ભાતા–ીતા 

ણ છ.ે વ લાની દીઔયીને ળા ભાર્ ેવાધના ઔયાલલાની ને ળી વાધના 

ઔયાલલાની? તેની ઉમ્ભય ત બણલા–ખણલાની છ ેને?  
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ભનુસ્ભૃતીભાાં ઔશેલામુાં ઔે સ્ત્રીની ફુદ્ધી ખની ાનીએ શમ છ.ે 

બણેરી–ખણેરી સ્ત્રી આ ભાન્મતાન મથામગ્મ લીયધ ઔયતી શમ 

છ;ે ણ જો તભે તભાયી ભાવુભ ફાાને વાધુ–વાંતને ખે રખાડલા 

રઈ જતાાં શમ ત દીરખીયી વાથે ઔશેલુાં ડ ેઔે, ‘ફશેન, તાયી ફુદ્ધી કયે 

જ, ખની ાનીએ જ છ.ે’ વાધુ–વાંતને ખે રાખલાથી ઔઈન ઉદ્ધાય 

થત નથી. તેથી તભાયી દીઔયીન ણ નશીં થામ. શા, ફની ળઔે ઔે તેનુાં 

શીત થલાને ફદરે અશીત જ થામ. ભાર્ ેઆન્ર્ીજી, આન્ર્ીજી, લેઔ અ, 

એન્ડ થીન્ઔ....   

 

♦●♦●♦ 
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ભાતા–ીતા વીલામ ફાઔના જીલનભાાં ફીજી ઔઈ વ્મક્તી 

ભશત્ત્લની શમ ત તે ર્ીચય ઔે ળીક્ષઔ છ.ે ફાઔ ગયભાાં જરે્ર વભમ 

તેના ેયેન્્વ વાથે લીતાલે છ ેતેર્ર જ ક્લૉરીર્ી ર્ાઈભ તે તેની સ્ઔુર ઔે 

ઔૉરેજના ળીક્ષઔ વાથે વાય ઔયે છ.ે તેથી જ ફાઔના ભાનવીઔ અને 

ળાયીયીઔ લીઔાવભાાં ભાતા–ીતા છી ઔઈન વોથી લધુ વીંશપા 

શમ ત તે ર્ીચયન છ.ે વાયી–નયવી ઔેલણી ફાઔ ળીક્ષઔ ાવેથી 

જ ગ્રશણ ઔયતુાં શમ છ.ે શભણાાં વુયતની ફે ચાય સ્ઔુરભાાં ફાઔને 

ઉદાશયણરુ જીલન અને માાલયણરક્ષી ાઠ બણાલલાભાાં આવ્મા. 
આણે ફધા જ જાણીએ છીએ ઔે દીલાી એ પ્રઔાળન તશેલાય છ.ે 

તેથી આણે વો મથાળક્તી તે ઉજલાતા શઈએ છીએ. ણ ઔઈ 

ફાઔ ભાર્ ેદીલાીની ઉજલણી ઔેલી શમ? ત ઔશ ઔે સ્ઔુર–ટ્યુળનભાાં 

યજા એર્રે બણલાભાાંથી છુર્ી એર્રે ભજા જ ભજા! ફીજા નમ્ફયે આલે 

યજાભાાં ભજા ઔયલાની લાત. ત ગયભાાં જાત જાતનાાં ભીઠાઈ–પયવાણ 

ફને અને તે ભયજી થામ તેભ કાલાની ભજા. ત્રીજા નમ્ફય ય આલે નલાાં 

ઔડાાં–ળુઝ લખેયે રેલાાં અને શેયલાાં. યાતે દસ્ત વાથે પર્ાઔડા પડલા. 

શા, ફાઔ નાનુાં શમ ત પર્ાઔડા પડીને આનન્દ રે જ; ઔાયણ ઔે 

દીલાી શા–ઉલ્લાવ અને પ્રઔાળન તશેલાય છ.ે યન્તુ શામય 

દીલાી, અન્ધશ્રદ્ધા, વપાઈ અને આણ ે
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વેઔન્ડયીભાાં બણતા વ–વત્તય લાના ર્ીનેજવા વભજણા ઔશેલામ. 

તેની ાવેથી તેભની ઉમ્ભય પ્રભાણેના વભજદાયીબમાા લતાનની અેક્ષા 

યકામ. તેથી જ આ ળાા વાંચારઔએ તેભની ળાાભાાં બણતાાં 

અખીમાય–ફાયભા ધયણના લીદ્યાથી ાવે ળથ ઔે વખન્દ 

રેલડાવ્મા ઔે તે શલેથી દીલાીભાાં પર્ાઔડા નશીં પડ.ે જથેી ઔયીને 

ૃર્થલી ય અલાજ અને શલાનુાં પ્રદુણ ગર્.ે કુફ વયવ.. આજનાાં 

ર્ીનેજવા ફાઔ આલતીઔારે દેળના નાખયીઔ ફનળે. ત્માયે દેળ ભાર્ ેઔે 

આ જખત ભાર્ ે ઔાંઈઔ ઝીર્ીલ ઔયલાની તેભની લૃત્તીને લેખ ભળે. 

જીલનભાાં ક્માાંઔ વભાજ પ્રત્મેની વભજદાયીન આછ આછ દીલ ણ 
ર્ભર્ભત યશે તેથી લધુાં રુડુાં ળુાં શમ? ઔદાચ દીલાી એ પ્રઔાળન 

તશેલાય છ ેતેની વાચી ક અશીં જ પ્રસ્થાીત થળે.  

જો ઔે ત્માાં શાજય ઔેર્રાઔ લાાંઔદેકા ળીક્ષઔ અને લારી અને 

ેયેન્્વના ભતે આ ફધા વખન્દ રેલા ઔે રેલડાલલા એ ધતીંખ છ.ે 

છઔયા ત પર્ાઔડા પડ ેજ ને! છઔયા પર્ાઔડા નશીં પડ ેત ઔણ 

આણે પડીળુાં? ઔફુર, છઔયા પર્ાઔડા પડ ેજ; ણ તે ન્દય–

વ લાની લમથી નીચેનાાં શમ ત. લી અલાજ ઔે શલાનુાં પ્રદુણ ન 

પેરામ તેલા પર્ાઔડા પડલાની ઔણ ના ઔશે છ?ે ન્દય લાની લમથી 

ભર્ાાં ફાઔ આલાાં વભાજશીતનાાં ઔાભ ઔયે તે ઈચ્છનીમ જ છ.ે બરે ને 

તે ળથ રેનાય વ–ફવભાાંથી દવ–લીવ ફાઔ ણ તેનુાં ારન ઔયે 

ત તે વભાજ અને ભાનલશીતભાાં જ છ.ે છલે્લાાં ાાંચ–વાત લાથી આ 

પ્રથા વુયતની આ ફે–ચાય સ્ઔુરભાાં ચારે છ.ે પર્ાઔડા નશીં પડલાના 

વખન્દ રેનાય અને શલે મુલઔ–મુલતી ફનેરાાં તે સ્ઔુરના બુતુલા 
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લીદ્યાથી વાથેની લાતચીતભાાં જાણલા ભળ્યુાં ઔે, તેભાાંથી ગણાાંએ તે 

વખન્દ ાળ્યા છ.ે અને તે દીલાીભાાં પર્ાઔડા પડતા નથી. લી 

તેભનાાં નાનાાં બાઈ–ફશેનને ણ પર્ાઔડા ન પડલાની ઔવભ રેલડાલે છ.ે 

ઔદાચ આ નાની નાની શયઔતથી જ ફાઔનાાં હૃદમભાાં દેળ ઔે વભાજ 

પ્રત્મેના ઋણની યેકા આાંઔી ળઔામ.  

છલે્લાાં દવ–ફાય લાભાાં દીલાીના દીલવભાાં વુતી ઔે રક્ષ્ભી 

ફૉમ્ફના તીવ્ર અલાજો ભર્ાાં ળશેયભાાં ભાથાાંન દુ:કાલ ફનતા જામ છ.ે 

વુપ્રીભ ઔર્ ે યાતે દવથી વલાયે છ લાગ્મા વુધી અલાજ પ્રદુણ ય 

નીેધ પયભાવ્મ છ;ે ણ દીલાીના દીલવભાાં તે નીમભની ઐવી ઔી 
તૈવી ઔયલાભાાં ફાઔ જ નશીં; લારી ણ ભર્ બાખ બજલે છ.ે 

લી વયભા દીલવભાાં ક્માાં ઔઈ વાથે ભાથાઔુર્ ઔયલી? રઔનાાં એલાાં 

લરણને ઔાયણે જ ે આ પર્ાઔડાના અલાજથી ત્રસ્ત થામ છ ે તેલા 

વીનીમય વીર્ીઝન ઔે ફીભાય ઔે નલજાત ળીળુની ભાતા પર્ાઔડા 

પડતા રઔ વાથે લાદ–લીલાદ ઔયલાનુાં ર્ાે છ.ે જનેે ઔાયણે ભર્ાાં 

ળશેયના યાજભાખા પર્ાઔડાના અલાજથી ત્રસ્ત છ.ે તેથી દીલાી ઔે નલા 

લે રઔનાાં ગય વીલામ ફધે જ પર્ાઔડા પડલાથી ઉત્ન્ન થતા 

ર્નફાંધ ઔચયાના ઠયે ઠયે ઢયે છલામેરાાં શમ છ.ે આણાં ગય જભે 

આણે દીલાીભાાં લાી–ચીને વાપ યાકીએ છીએ, તેભ આણી 

વવામર્ી, આણી ળેયી, આણાં ખાભ–ળશેય અને દેળને અલાજ અને 

શલાના પ્રદુણથી ભુક્ત યાકલાની આણી પયજ નથી?  
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ભાતા એ વ ળીક્ષઔની ખયજ વાયે છ ે તેલુાં લાયાંલાય આણે 

ઔશીએ છીએ. તે જ ભાતા દીલાીના તશેલાયભાાં આડઔતયી યીતે 

તાનુાં ગય ત વાપ ઔયે છ,ે જથેી તેના ગયભાાં રક્ષ્ભીજીન પ્રલેળ અને 

લાવ થામ. તે ફધાાં ભાર્ ે તે ળુઔન–અળુઔનના નાભે અન્ધશ્રદ્ધાનુાં ત 

લશન ઔયે જ છ;ે ણ વાથે વાથે જાશેયસ્થાન ય ધભા ઔે યીતયીલાજના 

નાભે પ્રદુણ ચક્કવ પેરાલે છ.ે 

આજઔાર એઔ ફીજો યીલાજ ણ લધી યહ્ય છ ે અને તે 

ધનતેયવના દીલવે ભુશુતા જોઈને વના–ચાાંદીની કયીદી ઔયલાન. લી 

તેભાાં ણ અભુઔ–તભુઔ નક્ષત્ર જોઈને વના–ચાાંદીની કયીદી ઔયલા ભાર્ ે
ઝલેયીની દુઔાનભાાં રાાંફી રાઈન શમ. એઔ–ફે ઔરાઔે તભાય નમ્ફય 

આલે. બરે થાઔી જલામ; ણ ળુાં થામ? ળુઔન ભાર્ ેધનતેયવના દીલવે 

ણ કયીદી ત ઔયલી જ જોઈએ! શલે દીલાીના ત ફધા દીલવ જ 

ળુઔનલાંતા અને વયભા ખણામ છ.ે ત તેભાાં ભુશુતા જોલાની લાત ક્માાં 

આલી? ણ ફવ, લા વારુાં  જામ, ગયભાાં રક્ષ્ભી આલે એર્રે ણ આભ 

ઔયલુાં જોઈએ. વીમ્પરી, લેસ્ર્ પ ર્ાઈભ અને લેસ્ર્ પ ભની! 

ધનતેયવના દીલવે વનાચાાંદીના ભાઔેર્ભાાં તેજી શમ એર્રે બાલ ઉંચા 

શમ. ઉયથી ઝલેયી  ગડાભણી ણ ડફર લવુર ઔયે. છતાાં આણે 

ફીજા દીલવભાાં કયીદી ઔયલાને ફદરે તે દીલવે જ કયીદી ઔયીને ણ 

રુાંર્ાઈએ છીએ. ઔાયણ ઔે ભુશુતા ત વાચલલુાં જોઈએ તેલ યીલાયની 

ખૃશીણીન જ આગ્રશ શમ! ફશેનની અન્ધશ્રદ્ધા ઔાી ચોદળે ત ભાઝા 

ભુઔે. ચાય યસ્તા ય ‘ઔઔાર્’ ઔાઢલા જામ અને યસ્તા ય લડાાં ભુઔે. 

તભે ધાભીઔ છ અને શ્રદ્ધાથી ગયભાાં ુજન ઔય ત ક્ક.ે ણ ચાય 
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યસ્તા ય ‘ઔઔાર્’ના નાભે લડાાં ભુઔલાાં તે આજના વભમ પ્રભાણે ઔેર્રુાં 

મગ્મ રાખે? ભને માદ છ ેઅભાયી વવામર્ીની ફાજુભાાં જ ઝુાંડટ્ટી 

શતી. વવામર્ીના યશેલાવી વવામર્ીના ચાય યસ્તા ય લડાાં ભુઔલા 

ફશેન ગયેથી નીઔે તે વાથે જ ઝુાંડટ્ટીનાાં ફાઔ આખ–ાછ 

ચારલા ભાાંડ.ે ચાય યસ્તા ય રઔ લડાાં ભુઔે ના ભુઔે ને ેરાાં ખયીફ 

ફાઔ તયત ઉઠાલી રે અને કાઈ ણ જામ. ચાય યસ્તા ય લડાાં 

ભુક્લાથી રઔના ગયન ઔઔાર્ છ થત શળે ઔે નશીં તે ત યાભ 

જાણે; ણ ઔઈના ેર્ની આખ ઔે બુક ત જરુય ભીર્ાલે છ.ે ત છી 

ળા ભાર્ ે અન્નના કર્ા યીતીયીલાજ ાછ વ્મમ ઔયલ? અન્નુણાા 
અન્નન વ્મમ અર્ઔાલે ત તે વભાજવેલા ઔશેલામ. લી ફશેન નલા લે 

ઔે દીલાીની યાતે ચાય યસ્તા ય ગયના જુનાાં ઝાડ ુઅને ભાર્રાાં ભુઔી 

આલે. એર્રે નલા લે તભે ગયની ફશાય નીઔ ત ફધા જ ચાય યસ્તા 

ય ભાર્રાભાાં ઝાડ ુ બેયલેરાાં દેકામ. વયઔાય ઔે નખયારીઔા આભેમ 

તશેલાયના દીલવભાાં ભાણવની કેંચ અનુબલતી શમ, તેભાાં ળશેયના 

દયેઔ ચાય યસ્તા ય ઝાડનુે ભાર્રાાં ઉંચઔલા ત ક્માાંથી ઔઈ નલરુાં  

શમ? 

આણા લડા પ્રધાને ફશુ વયવ વુત્ર આપમુાં ઔે દેળને સ્લચ્છ 

ફનાલ. તેભાાં ગણાાંમ ભશીરાભાંડ શઈળ શઈળ ઔયતાાં જોડાઈ ખમાાં, 

રાાંફા વાલયણા રઈને યસ્તા વાપ ઔયલા ઉતયી ાંાાં અને તાન 

પ્રચાય અને પ્રવાય ઔયી રીધ. ણ શલે ળુાં? આણ દેળ વાપ 

યાકલાના વખન્દ રીધા છ ેતે તશેલાય આલતાાં આણે બુરી જઈએ 

છીએ? દેળ ઔે દુનીમાને ફદરલાના ખ્લાફ જોતાાં શેરાાં દયેઔે તાની 
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જાતને ફદરલી ડ ે ત જ ફદરાલ ળઔમ ફને. ઔઈ ણ વયઔાય 

રઔની વક્રીમ બાખીદાયી લીના વપ ન ફની ળઔે. તે લાત છી 

લીઔાવની શમ ઔે વપાઈની ઔે આતાંઔલાદની. ાલય પ પર્ીનાઈન 

એર્રે ઔે ભશીરા ભતદાનન પ્રબાલ આણે ખત ઈરેક્ળનભાાં જોમ છ.ે 

ત આ ાલય પ પર્ીનાઈન દેળની અન્ધશ્રદ્ધા ઔે ખાંદઔીની વપાઈ 

ભાર્ ેમગ્મ યીતે લયામ તે ઈચ્છનીમ નથી? 

 

♦●♦●♦ 
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અનકુ્રમણીકા 

જઠે વુદ અખીમાયવ એર્રે બીભ અખીમાયવ. જઠે ભાવ 

ફેવતાાં જ લયવાદનાાં લાદ ગેયામ. કેડતુ કેતય કેડી ચાતઔ નજયે 

લયવાદ લયવે તેની યાશ જુએ અને લયવાદ વભમવય ાં ત ચુરે 

રાવીનાાં આાંધણ ભુઔામ. ઔાયણ, બીભ અખીમાયવે લાલણી થઈ જામ 

ત લયવ વારુાં  જળે તેલુાં વીધુાં ખણીત. બીભ અખીમાયવ છી આલે જઠે 

વુદ ુનભ એર્રે લર્વાલીત્રીનુાં વ્રત. તીના રાાંફા આમુષ્મ અને વભૃદ્ધી 
ભાર્ ેથતુાં વ્રત. જઠે ભાવથી લાાઋતુન પ્રાયમ્બ થામ તે વાથે જ જઠે, 

શ્રાલણ, બાદયલ અને આવ એભ ફશેન ભાર્ ે વ્રત–ઉલાવ–

એઔર્ાણાની વીઝન ળરુ. જનેી જરે્રી શ્રદ્ધા તેર્રાાં લધુ વ્રત–ઉલાવ 

ઔયે. જરે્રુાં ત લધુ, તેર્રુાં પ લધુ ભે એલી ખણતયી આ વ્રત–

ઉલાવ ઔયલાભાાં શળે? ઔે છી ર્રામરફેઝ ય ણ વ્રત થામ છ?ે 

‘લાગ્મુાં ત તીય નશીં ત તુક્ક!’ આજઔારની ભડના લાભા વ્રત ઔયે 

છ ેતેભાાં શ્રદ્ધા ઔેર્રી અને અન્ધશ્રદ્ધા ઔે દેકાદેકી ઔેર્રી? 

 એઔ ઔીસ્વ જાણલા ભળ્ય. એઔ ડૉક્ર્ય મુલતીને તે ર્ીનએજય 

શતી ત્માયથી જાણતી શતી. વીધીવાદી, બણેશ્રી ર્ાઈ છઔયી. ફશુ 

‘છઔયીએ વ્રત ન ઔયલાાં’  
તેલ નીમભ સ્ઔુરભાાં ક્માયે ? 
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ધાભીઔ ણ નશીં. યૅળનર લીચાય ધયાલે; ઔાયણ ઔે લાચન ગણાં. તે 

ડૉક્ર્ય મુલતીનાાં રગ્ન શજુ ખમા લે ભે ભાવભાાં થમાાં શતાાં. શજુ તેનુાં 

એભ.ફી.ફી.એવ. ુરુાં  જ થમુાં શતુાં અને તે આખ સ્ર્ગ્રેજમુએળન 

ઔયલા ભાર્નેી એન્ર્રન્વ એક્ઝાભભાાં એીમય થલાની શતી. એર્રે 

સ્લાબાલીઔ છ ેઔે તેનુાં પઔવ બણલા પ્રત્મે જ શમ. તેનાાં રગ્નનુાં શેરુાં 

લા શતુાં; ણ સ્ર્ડીભાાં ડીસ્ર્ફા થામ એર્રે તેની વાવુની વરાશ 

અલખણીને ણ તેણે વ્રત–ઉલાવ ઔયલાનુાં ખમા લે ર્ાળ્યુાં. ઔાનુાં 

ઔયલુાં તે ખમા લે ડીવેમ્ફયભાાં તેની એન્ર્રન્વ ર્સે્ર્ રેલાઈ અને ફશેનને 

અેક્ષીત ઔવાભાાં એડભીળન ભે તેલ સ્ઔય ન થમ. જાણે ફાયે લશાણ 
ડફુી ખમાાં! વાવુને તયત ઔશેલા–વમ્બાલલા ભાર્ ેફશાનુાં ભી ખમુાં ઔે, 

‘જોમુાં, આ વ્રત ન ઔયલાનુાં યીણાભ? વ્રત ઔમુું શત ત વપ થાત; 

ઔાયણ ઔે ઈશ્વયના આળીલાાદ ભત.’ ખમા લીઔભાાં લર્વાલીત્રીનુાં વ્રત 

શતુાં ને તે રીફ્ર્ભાાં ભી ખઈ. ર્ીીઔર નલલધુ જલુેાં ડરવેીંખ અને ફશેન 

ત શાથભાાં ુજાની ર્રી રઈને જતાાં શતાાં. ુછ્ુાં ઔે આ ળુાં? ત ઔશે ઔે 

ગયના રઔ ઔશે છ ે ઔે વ્રત ઔયી જો; ઔદાચ તને એક્ઝાભભાાં ધાયી 

વપતા ભે. ુછુ્ાં ઔે તુાં ત આલુાં ફધુાં ભાનતી ન શતી, ત છી શલે 

આભ ઔેભ? તેના જલાફભાાં તે ડૉક્ર્ય મુલતીએ ઔહુ્યાં, ‘મવ આઈ ડન્ર્ 

ફીરીલ ઈન ર ધીવ; ણ ર્રામ ઔયલાભાાં ળુાં જામ છ?ે વ્રત ઔયીને ક્માાં 

ઔાંઈ ખુભાલલાનુાં છ?ે અને તેથી ણ ભનખભતી બ્રાન્ચભાાં એડભીળન 

ભી જામ ત વારુાં  જ ને?’ 

 આજઔારની વ ઔલ્ડ એાંુઔેર્ડે સ્ત્રી ણ આલુાં લીચાયતી 

શમ ત ક્માાં થીંખડાાં ભાયલાાં? વભજમા ઔે જનેુાં બણતય ફશુ નથી ઔે 
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જનેુાં લાચન રીભીર્ડે ઔે નશીંલત છ ેતે ફશેન આલાાં ફધાાં ધતીંખધતુયાાં 

ઔયે ત તેને વશન ઔયી ળઔામ; ણ આજની ડૉક્ર્ય મુલતી આલી 

અન્ધશ્રદ્ધાભાાં ભાને અને વ્રત ઔયે ત ઔને ળીકાભણ આલી? ઔદાચ 

આણાં એાંુઔેળન સ્ત્રીને લીચાયભાાં સ્લાલરમ્ફી ફનાલી નથી ળક્મુાં. 

ઔાયણ ઔે શજુ ણ આણી પ્રાથભીઔ ળાાભાાં ઔે શાઈ સ્ઔુરભાાં જમા–

ાલાતી ઔે ભાઔતભાાં છઔયીને લીળે છુર્ આલાભાાં આલે છ.ે જભે 

ઔે વ્રત દયભીમાન મુનીપભા લીના યાંખીન ડરવે શેયીને સ્ઔુરે આલી 

ળઔામ. આણા વભાજન ભર્ લખા શજુ ણ છઔયી ાવે વ્રત 

ઔયાલે છ.ે તેભાાં ગણી ભડના ભમ્ભી ત દીઔયી શજુ ત ચાય–ાાંચ 
લાની શમ ત્માાં જ વ્રત ઔયલાનુાં ળરુ ઔયાલી દે. ઔાયણ ઔે વ્રત લશેરાાં 

તી જામ ત ાછથી ઉંચા ધયણભાાં દીઔયી આલે ત્માયે સ્ર્ડી ડીસ્ર્ફા 

ન થામ! ઔેભ ઔઈ સ્ઔુર એલ નીમભ નથી રાલતી ઔે ‘અભાયી સ્ઔુરની 

છઔયી વ્રત નશીં ઔયે.’ તેલ નીમભ ઔેભ નશીં? છઔયા વ્રત નથી 

ઔયતા; છતાાં દયેઔ કે્ષત્રભાાં ધાયી વપતા ભેલે છ ેતે વત્મ ફધાાં ભાતા–

ીતા ઔેભ નથી જોઈ ળઔતાાં? સ્ેવ યી વુનીતા લીરીમમ્વ અભેયીઔાથી 

બાયત અને તેભાાં ણ ખુજયાત ધાયે ત આણે શયકદુડા થઈને 

તેની આયતી ઉતાયલા શોંચી જઈએ છીએ; ણ ઔદી જાણ ત કયા ઔે 

લખય વ્રત ઉલાવે ણ ઔાતીર ભનફને ઔાયણે જ તેણે આલી ુરુ 

ઔયતાાં ણ ચડીમાતી વપતા ભેલી છ.ે તે ઔઈ લર્વાલીત્રી ઔે 

ભાઔત ઔે જમા–ાલાતીનુાં નાનણભાાં ઔયેર વ્રતનુાં પ નથી. વ્રત 

ઔયીને આજની સ્ત્રી તાને ઈન્ર્રેેક્ચ્મુઅર ‘પુર’ વાફીત ઔયી યશી છ.ે 
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 આજની સ્ત્રીએ ઈભળનર પુર ફનલાને ફદરે ‘ઈન્ર્રેેક્ચ્મુઅર 

પુર’ ફનલા તયપ પ્રમાણ ત નથી ઔમુું ને? ઔાયણ ઔે ભુકાતા ત ભુકાતા 

જ યશે છ.ે તે છી બણેરા ઔયે ઔે અબણ. તમે કઈ કેટગેરીમાં આળો 

છો ‘ઈમોન પુ’ કે ‘ઈન્ટેેક્ચ્યુઅ પુ’ તે તમારે નક્કી કરળાનું 

છ.ે 

♦●♦●♦ 
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અનકુ્રમણીકા 

તાજતેયભાાં ફે–ત્રણ ગર્ના ફની આજ ે તેની લાત ઔયલી છ.ે 

ખુજયાતના ભર્ા બાખનાાં દૈનીઔભાાં એઔ વભાચાય રખબખ શેરાાં ાને 

છામા શતા ઔે એઔ લયવની ઉંભયની નાનઔડી ોત્રી ન્મુભનીમાથી 
ીડાતી શતી; તેથી તેની દાદી તેને જીદ ઔયીને તાન્ત્રીઔ ાવે રઈ ખઈ. 

તાન્ત્રીઔે તે ફાઔીને ેર્ વશીત ુયા ળયીય ય વ ડાભ આપમા!! 

ેયભાાં આ વભાચાય વાથે તે ફાઔીન પર્ ણ છામ શત. જ ે

જોઈને અયેયાર્ી/ખુસ્વ અને અવશામતા વીલામ ઔઈ રાખણી થામ? 

ઉત્તયપ્રદેળના એઔ ખાભભાાં ચાવ લાની ની:વન્તાન લીધલા 

સ્ત્રીને ખાભની ાંચામતે તે ડાઔણ છ ેને ખાભના છઔયાને કાઈ જામ 

છ ે તેલ આય તેના ય રખાવ્મ. ઔાયણ ળુાં? ત ઔે, શભણાાંથી એ 

ખાભભાાં ફ–ેત્રણ ર્ીનેજ ફાઔનાાં ભત. અને તેથી ેરી ની:વન્તાન 

સ્ત્રીને વજારુે તેનુાં ભુાંડન ઔયાલીને ખધેડાાં ય ફેવાડીને આકા ખાભભાાં 

પેયલલાભાાં આલી.  

ત્રીજા એઔ વભાચાય એ છ ેએઔ વભાજભાાં પ્રતીષ્ઠીત ખણાતા 

ઔુર્મુ્ફભાાં દીઔયાનાાં રગ્ન થલાનાાં શતાાં. રગ્નના થડા દીલવ શેરાાં 

કફય ડી ઔે જ ેમુલતી વાથે રગ્ન થલાનાાં છ,ે તેની જન્ભઔુાંડીભાાં ત 

અન્ધશ્રદ્ધાનુાં ભુ ક્માાં? 
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ભાંખ અભુઔતભુઔ જગ્મા ય છ.ે તે જનેે યણે તેનુાં ર્ુાંઔ વભમભાાં ભત 

થળે. તેથી શેરાાં ત લીલાશ પઔ ઔયલાનુાં લીચાયલાભાાં આવ્મુાં. ણ 

મુલઔે તે જ મુલતી વાથે રગ્ન ઔયલાન આગ્રશ યાખ્મ એર્રે ેરી 

મુલતીના બાલી તી યભેશ્વયને ફચાલલા ભાર્ ે જમતીીએ ઉામ 

વુચવ્મ. ેરા મુલાન વાથે રગ્ન થામ તે શેરાાં મુલતીને ઔુતયા વાથે 

યણાલલાભાાં આલી જથેી તેના તી યભેશ્વયને ઉની આાંચ ન આલે.  

અને છલે્લે ફશુ ચચીત અરીખઢ ભુસ્રીભ મુનીલવીર્ીની લાત, 

જનેા ચાન્વેરયના લીચીત્ર નીણામે બાયતના તન્ત્રીરેકભાાં આ 

મુનીલવીર્ીને અજળ અાવ્મ. આ ભશાલીદ્યારમભાાં 1960ભાાં તેભાાં 
બણતી ભશીરાએ અરીખઢ મુનીલવીર્ીના ડીનને રેકીતભાાં 

રાઈબ્રેયીભાાં તેભને પ્રલેળ આલાભાાં આલે તેલી અયજી ઔયી શતી. જથેી 

ઔયીને તે રાઈબે્રયીનાાં ુસ્તઔનુાં અધ્મમન ઔયી ળઔે. તે જ લાતને પયી 

થડા દીલવ શેરાાં ભશીરાએ મુનીલવીર્ીના વાંચારઔ વભક્ષ ભુઔી; 

ત શારના ત્માાંના ઔુરતીએ તે દયકાસ્ત પખાલી દીધી. ઔાયણ ત એ 

આલાભાાં આવ્મુાં ઔે છઔયી રાઈબે્રયીભાાં આલળે ત તેભને જોલા ભાર્ ે

છઔયાની બીડ લધળે. લી છઔયા–છઔયી વાથે ફેવીને લાાંચે 

અને ઔાંઈ અગર્ીત ફન્મુાં ત? 

આભ જોઈએ ત ઉયના ત્રણ વભાચાયને અને છલે્લી ભુસ્રીભ 

અરીખઢ રાઈબે્રયીની ગર્નાને શેરી નજયે ઔળુાં રાખતુાં લખતુાં નથી. 

અને આભ જુ ત આ રાઈબ્રેયીલાી ગર્ના આ ફધી ગર્ના વાથે 

ખાઢ યીતે વાંઔામેરી જ છ.ે અન્ધશ્રદ્ધા અને અબણણાં તે ફને્ન લચ્ચે 
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ભા–દીઔયી જલે રાખણીબીન વમ્ફન્ધ છ.ે જમાાં બણતય ન શમ ત્માાં 

અન્ધશ્રદ્ધા આલે, આલે અને આલે જ. 

આણાાં ગયભાાં વલાયની એઔ ઝરઔ જોળ ત વભજાઈ જળે. 

ચાવથી રઈને ાાંવઠ લાની સ્ત્રીની દીનચમાા ઔેલી શમ છ?ે ત ઔશ ઔે 

વલાયે તેભને ભીનીર્ન ણ વભમ ન શમ; ઔાયણ ઔે તેભના દેલ–

બખલાન ઔે ઈશ્વયને યીઝલલાના શમ. ઠાઔયજીને જાત જાતના બખ 

ધયાલલા ભાર્ ે ભશેનત થતી શમ. ઠાઔયજીને સ્નાન–રે લસ્ત્રન લીધી 

ચારત શમ. તેભાાં આ દેળ ઔે યદેળભાાં ળુાં ચારે છ ે તે લાાંચલા–

લીચાયલાન વભમ ઔમાાંથી શમ? વભજી ળઔામ ઔે, આ ફધાાં ધાભીઔ 
લીધીલીધાન તે ર્ાઈભાવ ઔે એઔરતા દુય ઔયલા ભાર્ ેશમ ત ત ન 

પ્રબ્રેભ...; ણ ભાત્ર ‘શુાં  આભ ઔે તેભ ઔયીળ ત જ ભારુાં  ઔે ભાયા 

ઔુર્મુ્ફનુાં વારુાં  થળે’ તેલી બાલના વાથે થતુાં શમ ત તે અન્ધશ્રદ્ધા જ છ.ે 

અને વયલાે આલા ફધા ધાભીઔ લીધીભાાં યચીચી સ્ત્રીને દુનીમાભાાં ળુાં 

થામ છ ેતેની વાથે ઔેર્રી નીવફત શમ? ભાંખ ય આજ ેમાન શોંચ્મુાં 

છ,ે ત ઔારે ભાનલ ણ શોંચળે તે લાત તેને વભજામ જ ઔેલી યીતે? 

ડાભ આપમા તે તાન્ત્રીઔ અને ફાઔીનાાં દાદી ત એઔ વયકા 

ખુનેખાય છ;ે ણ વોથી ભર્ા ખુનેખાય ત તે નીદો ફાઔીનાાં ભાતા–

ીતા છ.ે દાદી ફાઔીને તાન્ત્રીઔ ાવે રઈ જલાની ખભે તેર્રી જીદ 

ઔયે; ણ ભાતા–ીતાએ તેને યભીળન ઔેભ આી? ફાઔીનાાં ભાતા–

ીતાને વભજ ન શતી ઔે તાન્ત્રીઔ ઔેલ લીધી ઔયળે? લાાંઔ દાદી ઔે તે 

ફાઔીના ભમ્ભીન ણ નથી. વદીથી આણે ત્માાં સ્ત્રીને બાગ્મે જ 
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ફશાયની દુનીમા વાથે વાાંઔલા પ્રમત્ન ઔયીએ છીએ. ત્ની ઔે સ્ત્રી 

‘ડમ્ફ ઈઝ ધ ફેર્ય’ એલુાં લરણ આણા વભાજનુાં યહ્યુાં છ.ે એર્ર ે

એઔલીવભી વદીભાાં ણ આણે ત્માાં આલી ગર્ના ગર્ ે ઔે ન્મુભનીમા 

જલે યખ થમ શમ ત ણ; ફાઔને ડૉઔર્ય ાવે રઈ જલાને ફદરે 

તાન્ત્રીઔ ાવે રઈ જઈએ. જો તે દાદીને વાચી વભજણ ભી શત ઔે 

ફાઔને મગ્મ દલા ઔયાલલાથી જ યખ ભર્;ે નશીં ઔે દયા–ધાખા ઔે 

ફીજા ફફાય તાન્ત્રીઔ લીધીથી; ત આલી ગર્ના આણા વભાજભાાં 

ફનત કયી ઔે? આજ ે જરુય છ ે ભાત્રને ભાત્ર ળીક્ષણન વ્મા 

લધાયલાની. ભાત્ર સ્ઔુરીંખથી ઔળુાં વુધયે તેભ નથી; ણ જુની ેઢીને ણ 
લાચન ઔે પ્રમખ દ્વાયા ળીક્ષીત ઔયલાન વભમ આલી ખમ છ.ે 

આણે ત્માાં દશેજનુાં દુણ ગટ્યુાં છ;ે ણ ધભાને નાભે થતાાં 

ાકાંડ ગટ્યાાં નથી. ઉરર્ાની આજની મુલા જનયેળન લધુને લધુ 

‘ધાભીઔ’(!) થતી જામ છ ેને જનેે યીણાભે લધુને લધુ રઔ અન્ધશ્રદ્ધા 

તયપ લે છ.ે ડૉક્ર્ય–એન્જીનીમય થમેરા રઔ ણ ળુઔન અળુઔનભાાં 

ભાનતા શમ છ.ે વાયાાં–નયવાાં ચગડીમાાં જોઈને વાયાાં ઔાભનુાં ભુશુતા 

ઔયતા શમ છ.ે અયે, દીલાીભાાં ઔમ્પમુર્યની ુજા ઔયત લખા ણ છ.ે 

શઔીઔત દીલા જલેી સ્ષ્ટ્ છ;ે છતાાં આણે તે જોઈ ળઔતા નથી. એર્ર ે

યજફયજ આલી ગર્ના ગર્તી યશે છ.ે આણે શલે આલા ફધા 

વભાચાય છાાભાાં લાાંચી લાાંચીને યીઢા થઈ ખમા છીએ. એર્રે આણને 

ણ ઔળ પયઔ ડત નથી. ેય લાાંચીને ફાજુભાાં ભુઔી દીધુાં, એર્રે 

ત્મુાં. 
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ફીજી ફાજુ આણી ગ્રાભ ઔે કા ાંચામતએ ઔા ઔેય 

લતાાવ્મ છ.ે સ્ત્રીને ફફાય વજા ઔયલાભાાં તે ભાશેય છ.ે આણી 

અદારતને વભાન્તય ચારતી આ ાંચામતની ન્મામીઔ પ્રણારી 

તારીફાન જલેા ત્રાવલાદી દ્વાયા નીદો રઔને થતી યાંજાડથી ઔભ 

નથી. ળા ભાર્ ે લીધલા–ની:વન્તાન સ્ત્રી જ ડાઔણ ઔશેલામ? તેની જ 

નજય ખાભનાાં ફાઔ ય ડ ે ને ફાઔ ભયી જામ? ઔેભ ઔઈ 

ની:વન્તાન લીધુયને ઔદી ઔઈ વજા નથી થતી? ઔેભ ઔદી એલા વભાચાય 

નથી લાાંચલા ઔે વાાંબલાભાાં આલતા ઔે લીધુયે ફીજાના છઔયા ય ફુયી 

નજય નાકી, તેથી ઔઈના છઔયાનુાં અશીત થમુાં? જો એઔ લીધલાની 
નજય કયાફ શઈ ળઔે ત લીધુયની નજય ણ કયાફ શમ ળઔે ને? 

તેનુાં એઔ જ ઔાયણ ઔે આણે ત્માાં વલા દ સ્ત્રીભાાં જ શમ છ.ે 

ઔાયણ ઔે આણ વભાજ ુરુપ્રધાન વભાજ છ ે ને! વભાજનાાં 

ભશત્ત્લનાાં નીણામ ઔયલાનાાં ભશત્ત્લનાાં સ્થાન ય ુરુ લખા ફેઠ શમ છ.ે 

ભર્ા બાખની કા ઔે ગ્રાભ ાંચામતભાાં સ્ત્રીને સ્થાન શતુાં જ નથી. 

અને એઔાદ સ્ત્રી ઔળે ાંચામતભાાં શમ તમ તેનુાં સ્થાન ચાલી દીધેરા 

ુતાથી લધાયે નથી શતુાં. એર્રે છી સ્ત્રીને આલી લીચીત્ર ઔે કુ્રય વજા 

થામ તેની ળી નલાઈ? 

ઔળે–ઔદી આણે એલુાં ઔળુાં લાાંચતા ઔે વાાંબતા નથી ઔે 

તીને બાયે ભાંખ છ.ે ભાર્ ેત્નીના ભાથે ગાત છ ેઅને તેના ભાથે ભત 

બભે છ.ે એર્રે ત્નીની યક્ષા ઔાજ,ે તીને શેરાાં ઔુતયી વાથે 

યણાલલાભાાં આલે? ઔે છી ત્ની ભાર્ ે ઔઈ ુરુ ભાંખલાય ઔે 

ળનીલાય ઔયે? આલુાં લાાંચલુાં ણ આણને શાસ્માસ્દ રાખે. આકયે 
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ત્ની ઔે સ્ત્રીની ઔીંભત ળી? એઔ લાત લાાંચી શતી. એઔ આદીલાવી 

ુરુની ત્નીને ઔાંઈ ભર્ યખ થઈ ખમ શત. એર્રે ડૉઔર્ય ાવે 

ત્નીન ઈરાજ ઔયાલલા ખમ. ડૉઔર્યે ત્નીની વાજા થલાની ઔીંભત ફે 

શજાય રુીમા ઔશી. તી, ત્નીને વાયલાય ઔયાવ્મા લીના ગયે રઈને 

જત યહ્ય. ઔાયણ ાાંચવ રુીમાભાાં ત નલી ભે છ ેત જુની ય ફે 

શજાય રુીમાન કચા ળુાં ઔાભ ઔયલ? 

એઔ લાક્મ લાાંચ્મુાં શતુાં ઔે તભે એઔ ુરુને ળીક્ષણ આળ ત 

તભે એઔ વ્મક્તીને ળીક્ષીત ઔયળ; ણ તભે એઔ સ્ત્રીને ળીક્ષણ આળ 

ત તે ુયા વભાજને ળીક્ષીત ઔયળે. ઉય જણાલેરી ગર્ના પયી 
આણે ેયભાાં લાાંચલી ઔે વાાંબલી ના શમ ત સ્ત્રીને ળીક્ષીત ઔય. 

 

♦●♦●♦ 
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7 

 

 

અનકુ્રમણીકા 

છલે્લા દવ ન્દય દીલવભાાં ગણા તશેલાય આણે ધાભધુભથી 

ઉજવ્મા. જભેાાં જન્ભાષ્ટ્ભી જલેાાં ધાભીઔ તશેલાયથી રઈને યાષ્ટ્ રીમ 

તશેલાય ન્દયભી ખસ્ર્ એર્રે ઔે સ્લતન્ત્રતા દીલવ વુધીના 

તશેલાયની લાત આલી જામ. તે દયેઔ તશેલાય, છી તે યાષ્ટ્ રીમ તશેલાય 

શમ ઔે ધાભીઔ, અરફત્ત, શોલ્લાવથી ત ઉજલામા; ણ એઔ ઔભન 

લસ્તુ તે દયેઔ તશેલાયની ઉજલણીભાાં ઉડીને આાંકે લખી. આણા 

દયેઔ તશેલાય વાથે અભુઔતભુઔ પ્રઔાયની લાનખી જોડામેરી શમ છ.ે 

જભે ઔે ગયે ભાતાજીની આયતી ઔે સ્થાના શમ ત ખાડી ઔે કીય. 

ખણેળ ચતુથી ય રાડ ુઔે ભદઔ ઔે ભતીચુયના રાડ.ુ નલયાત્રીભાાં ેંડા ઔે 

રાવી ઔે છી શલે ઔેર્રાાંઔ લોથી જ ેનલ ર્રને્ડ ળરુ થમ તે ફજારુ 

ભીઠાઈન. ચાર, એ ણ કર્ુાં નથી. ફધી ભીઠાઈ ફધાને ફનાલતા 

આલડતી જ શમ તે જરુયી નથી અને દયેઔ લકતે ગયે ફનાલલી ણ 

ળક્મ શતી નથી ને! ણ આ તશેલાયભાાં જ ેજોમુાં તે કર્ુાં રાગ્મુાં અને 

તે શત અન્નન વ્મમ. કર્ ફખાડ ઔે છી દેકાદેકીને ઔાયણે ઔયેરુાં 

અન્ન પ્રદળાન! 

અન્નુણાાન ેશાથે અન્નન વ્મમ? 
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ખુજયાતીભાાં શ્રાલણ ભાવની લદ ચથ, ફચથ તયીઔે 

ઉજલામ છ.ે ઔુર્મુ્ફની લડીર સ્ત્રી વખાાં–વાંફધીભાાંથી તાનાથી નાની 

ઉમ્ભયની લશુલારુને ગયે ફરાલીને ફચથની લાતાા ઔયે અને ફધાાં 

વાથે ફેવીને ભખ–ફાજયીન યર્ર કામ. તે દીલવે ચપુ–છયીથી 

ઔાેરી લસ્તુ ન કલામ તેલુાં વ્રત ફધી જ સ્ત્રી ાે. એઔર્ાણાં ઔયે 

અને વલાનુાં ભાાંખલ્મ ઈચ્છ.ે ફચથની લાતાાભાાં બાયબાય અન્ધશ્રદ્ધા 

અને અલાસ્તલીઔતા છરઔામ છ ેઅને તે લીળે અનેઔલાય રકાઈ ખમુાં 

છ.ે ણ ગઉં વીલામના અનાજની ણ ખણના ઔે ભશીભા થામ તે પરવ 

ઈન્ર્; ણ ફચથની ઉજલણીભાાં અન્નન ભશીભા ઔયલાના દીલવે 
ણ અન્નન ફખાડ? થમુાં એલુાં ઔે એઔ યીલાયભાાં આ તશેલાયની 

ઉજલણી ઔયલાભાાં આલી. વશેજમે દવ–ફાય, નાની–ભર્ી ઉમ્ભયની 

સ્ત્રી વાથે જભી. ફધાાં જભી યહ્યાાં છી જ ેઔાાંઈ લધ્મુાં તે ઔચયાેર્ીભાાં 

ધયાલી દેલાભાાં આવ્મુાં. ઔાયણ? ત મજભાન ભશીરાએ જણાવ્મુાં અભાયે 

ત્માાં વલાયનુાં વાાંજ ેઔઈ કામ નશીં ને ફશેનને ત ફચથનુાં એઔર્ાણાં 

છ.ે એર્રે આ લધેરુાં ત ઔણ કામ? 

ચથ છીન દીલવ એર્રે નાખાાંચભ. ફધી જ એાંુઔેર્ડે 

સ્ત્રી જાણે છ ેઔે નાખ ઔે વા ઔમાયેમ દુધ ીતા નથી; ણ ાાંચભના 

દીલવે શાથભાાં દુધ રઈને નાખને ીલડાલલા નીઔી ડે. લી તે છુાં 

શમ તેભ તે દીલવે ણ ઉલાવ. જથેી ગયનાાં ઔને ણ નાખ દાંળે નશીં. 

આ લસ્તુ કલામ ને તે ના કલામ તેલા નીમભ ગયેગયે જુદા. ફાજયાના 

રર્ભાાં ધી–ખ ભેલીને ઔુરય ફનાલલાભાાં આલે ને ખાભભાાં નાખ 

દેલતાના ભન્દીયભાાંની ભુતી ય ઔુરયન ઢખર થામ. અનેઔ ભાણવનુાં 
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ેર્ બયામ તેર્રાાં ફધા અન્નન ફખાડ! શા, જ ેઔુરય પ્રવાદ રુે લધી 

શમ તે વાાંજ શેરાાં કાઈ જલાની; નશીં ત ખામને કલડાલી દેલાની; 

નશીં ત જભીનભાાં દાર્ી દેલાની; નશીં ત નાખ દેલતા ઔામભાન થામ! 

ાાંચભ છીન દીલવ યાાંધણછઠ. ને નાભ તેલા જ તે દીલવના 

રુ! એર્રે વલાયથી વાાંજ વુધી ફશેન જાતજાતનુાં યાાંધ્મા જ ઔયે. 

ઔાયણ ઔે ફીજા દીલવે ળીતા વાતભ અને તે દીલવે ત ખયભ કલામ 

નશીં ને! જાતજાતની અને બાતબાતની લાની ફને. છી વાતભને 

દીલવે ળીતાભાના દળાન ઔયીને આક દી’ કલામ ને યાતે જમ્મા છી 

લધે તે પેંઔી દેલામ. આફ્ર્ય ર, લાવી કયાઔ ઔેર્રા દીલવ કાલ? 
લી ફીજા દીલવે ત જન્ભાષ્ટ્ભી! એર્રે ફધા ઉલાવ ઔયે. તે દીલવે 

પયી, નલી પયાભાાં કલામ તેલી લાનખી ફને ઔે ફશાયથી તૈમાય 

રાલલાભાાં આલે. નભના દીલવે વલાયે શલેરીભાાં ઔૃષ્ણજન્ભ છડીનભના 

નાભથી ઉજલામ. ઔાનુડાનાાં ફાસ્લરુને દુધ–દશીં–ગી–ભધ અને 

વાઔયથી ફનાલેરાાં ાંચાભૃતથી સ્નાન ઔયલામ. છી ાંજયીન પ્રવાદ 

લશેંચામ. ને નન્દઉત્વલભાાં દળાાનાથી ય પ્રવાદની લાા થામ. ખળ્યા 

વક્કયાયાાં – વાઔય – ભીવયી – ભઠયી – ભશનથા – ફુન્દી બક્ત 

ય પેંઔામ. રઔ પ્રવાદ ઝીરલા ડાડી ઔયે. અડધ ઝીરામ ન ઝીરામ 

અને શલેરીની પયળ ય ડ.ે બક્તના ખે ઔચયામ; ણ તેથી ળુાં આ 

ત આણી યમ્યા છ ે ને છડીનભના દીલવે ત પ્રવાદન લયવાદ 

થલ જ જોઈએ ને! 
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વુયતના એઔ ઓદ્યખીઔ ખૃશભાાં ન્દયભી ખસ્ર્ની ઉજલણી 

ધાભધુભથી થઈ યશી શતી. ત્રીયાંખાને ુયા ભાન–ાન અને ઠાઠથી 

વરાભી અાઈ. યાષ્ટ્ રજોખ વારુાં  ઔાભ ઔયનાયને ભાન–અઔયાભથી 

નલાજલાભાાં આવ્મા. ફાઔએ દેળપે્રભનાાં ખીત ખામાાં. વાાંસ્ઔૃતીઔ નૃત્મ 

અને યાવ ખયફાની યભઝર્ થઈ. દીર ત યાષ્ટ્ રપે્રભની દીરરુફા 

વાાંબીની દેળપે્રભભાાં ડફુાડફુ થઈ ખમુાં! છલે્લે જરાનની વ્મલસ્થા 

શતી. લી.આઈ.ી. સ્ર્ને્ડભાાં ફધા ખેસ્્વને શાથશાથ જરાન વલા થમાાં. 

પ્રગ્રાભ ુય થમ અને ભાંડ કારી થઈ ખમા શતા; ણ ત્માાં વલા 

થમેરી નાસ્તાની પરેર્ બયેરી ડી શતી. બાગ્મે જ એઔાદ પરેર્ એલી 
શતી જભેાાં ઔઈ લસ્તુ છાાંડલાભાાં આલી ન શતી. 

આણ દેળ લીઔાવળીર દેળ છ.ે શજુ આણે લીઔાવ 

ઔયલાન છ,ે તેલી લાત ઔયતા આણે થાઔતા નથી. અયે, ગણીલાય ત 

અચ થઈ જામ તે યીતે ખાઈ–લખાડીને લીઔાવ લીઔાવની યર્ ભાાંડીએ 

છીએ; યન્તુ જ ેદેળના ઔયડ રઔને ફે ર્ાંઔ અન્ન ભેલલાના પાાંપાાં 

શમ, તે દેળભાાં આલ અન્નન ફખાડ ઔેભ આણને ઔઠત નથી? ળા 

ભાર્ ેઆણા ઔઈ ણ તશેલાયની ઉજલણી અન્નના દુવ્મામ લીના ળઔમ 

ન ફને? લે 44,000 ઔયડ ર્ન અનાજ, પ–પાદી–ળાઔબાજીન 

ફખાડ આણા દેળભાાં થામ છ.ે તે ભાર્ ેવયઔાય એઔરી ત જીમ્ભેદાય 

નથી ને? એઔ અન્નન દાણ ણ લેસ્ર્ જામ ત તે યાષ્ટ્ રીમ ળયભ 

રેકાલી જોઈએ. ઔાયણ ઔે ઔઈ ણ દેળ ઔે યાષ્ટ્ રન લીઔાવ ત જ ળઔમ 

ફને, જો વયઔાયની વાથે નાખયીઔ ણ કબેકબા ભીરાલીને ઔાભ ઔયે. 

ભાત્ર દેળના રઔ ઔે વયઔાય એઔરા શાથે આ ઔાભ ઔયી ન ળઔે. 
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વશીમાયી બાખીદાયી શમ ત જ લીઔાવ ળક્મ ફને. ણ તે ભાર્ ેવોથી 

જરુયી છ ે ઔે આણે ઔુદયતી સ્રતન ફચાલ ઔયલ. આકયે અનાજના 

એઔ દાણાને ઉખલા ભાર્ ેભાર્ી–કાતય–ાણી–યવેલ આલાાં ડ ેછ.ે 

ત તભે એઔ દાણાન વ્મમ ઔય તે ઔુદયતી સ્રતન વ્મમ ઔયલા ફયાફય 

છ.ે આ દેળભાાં એલ ઔાનુન ઔેભ ના ફને ઔે અન્નના એઔ દાણાને ણ 

લેડપે તેન ેખમ્બીય ખુન ખણલાભાાં આલે? શજુ આણાાં ગયભાાં સ્ત્રી જ 

અન્નુણાાનુાં રુ છ;ે ત અન્નુણાાને શાથે જ અન્નન વ્મમ તે ઔેર્રુાં 

મગ્મ? 

એઔ ભીત્રએ લૉ્વઍ ય એઔ ભેવેજ ળેય ઔમો શત. મુય 
કાંડન દેળ જભાની લીઔવીત દેળની માદીભાાં આલે છ.ે ત્માાં એઔ 

યેસ્ર્યન્ર્ભાાં ફે–ત્રણ બાયતીમ જભલા ખમા. ડાય પ્રભાણે ડીળીવ વલા 

થઈ ખઈ. ફધી જ લસ્તુ કાઈ ન ળઔાઈ એર્રે તેને એભ જ ર્ફેર ય 

છડી દીધી. તે બાયતીમની ફાજુભાાં ડીનય રઈ યશેરાાં એઔ જભાન 

ફશેને તેભને ર્ક્મા ઔે તભે આર્રુાં બજન ઔેભ છડી દીધુાં છ?ે તે લાત 

ેરા બાયતીમને ઔઠી. તેભણે ઉદ્ધતાઈથી જલાફ આી દીધ ઔે આ 

ફાફતભાાં તભાયે ાંચાત ઔયલાની જરુય નથી. એ બજન અભે ડાય 

ઔમુું શતુાં ને ફીર અભે ચુઔલલાના છીએ. ર્ુાંઔભાાં ઔશીએ ત, ‘ઈ્વ નન 

પ મય ફીઝનેવ’ તેલુાં ઔાંઈ વાંબાવ્મુાં. ેરી જભાન રેડીએ આ 

લાતની જાણ યેસ્ર્યન્ર્ના ભેનેજયને ઔયી. ભેનેજયે તયત રીવને પન 

ઔમો અને રીવે આલીને ેરા બાયતીમ ખેસ્્વને વ મુયન દાંડ ઔમો. 

ઔાયણ ઔે જભાનીભાાં અન્ન છાાંડલુાં ઔે ડતુાં ભુઔલુાં તે ખુન ખણામ છ.ે 

આકયે અન્ન ણ ઔુદયતની દેણ છ ે ને! તેથી ઔુદયતના ઔઈણ 
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યીવવીવન ફખાડ ઔે વ્મમ ઔયલાન અધીઔાય ભાનલને નથી જ; ઔાયણ 

ઔે ઔુદયતે આેરાાં ઔણઔણ ય ઔીડીથી રઈને શાથીન શક્ક છ,ે તે લાત 

આણે અન્નન વ્મમ ઔયતી લકતે ઔેભ બુરી જઈએ છીએ? જો જભાની 

જલે લીઔવીત દેળ તાના ઔુદયતી વવાને ફચાલલાની આર્રી કેલના 

ઔયત શમ ત બાયત જલેા લીઔાવળીર અને ખયીફ દેળને ત અન્નન 

આર્ર ફખાડ ઔેભ વામ?  

એઔ ડળીને ત્માાં ભાતાજીનુાં સ્થાન શતુાં. કાવ બાય આીને 

ઔહુ્યાં શતુાં ઔે અભાયે ત્માાં ‘ચણા ઉછળે’ તે જોલા આલજો. દેળી ચણાને, 

ભીઠુ ાં નાાંકીન ે ઔલીને, પ્રવાદરુે ધયાલામા શતા. છી ફધા 
આભન્ત્રીતની શાજયીભાાં તેને રીર્યરી ઉછાલાભાાં આવ્મા! જ ેશાથભાાં 

ઝીરી ળઔમા તે તાને અશબાખી ભાનતા શતા અને તેથી તેભના 

ચશેયા ય લીજમી સ્ભીત અને જ ે તેભ ન ઔયી ળઔમા તે તાને 

ઔભનવીફ ભાને! ણ અન્ન ઉછે છ ે ઔે તેન ફખાડ થામ છ,ે તે ભાર્ ે

ઔઈના ચશેયા ય અપવવન બાલ ન શત. અન્નુણાા જ અન્નન 

વ્મમ ઔયતી અર્ઔે ત જ અન્નન ભશીભા થમ ખણામ. 
 

♦●♦●♦ 
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8 

 

 

અનકુ્રમણીકા 

 

ફે તશેલાય આલતા ળનીલાયે છ,ે ન્દયભી ખસ્ર્ આણ 

સ્લતન્ત્રતા દીલવ અને શીન્દુ ધભાના લીત્ર ભશીના શ્રાલણની ળુબ 

ળરુઆત. તેની ુલા વાંધ્માએ આજ ેફે સ્ત્રી લીળે લાત ઔયલી છ.ે એઔ 

ત છ ેછલે્લા ઔેર્રામ દીલવથી ર્ી.લી. ભીડીમા તથા વળીમર વાઈર્ 

ય ધુભ ભચાલતાાં યાધેભા અને ફીજા છ ે ઔશ્ભીય લેરીના ઔુલાયા 

જીલ્લાભાાંથી બાયતીમ વીલીર વલીવની એક્ઝાભ ાવ ઔયનાયાાં શેરાાં 

ભુસ્રીભ ભશીરા રુલેદા વરાભ.  

તભન ેળુાં જોઈએ છ ે: ‘યાધેભા’ ઔે ‘રુલેદા વરાભ’? 
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શેરાાં લાત રુલેદા વરાભની. જન્ભે ભુસ્રીભ અને છલે્લાાં 

ઔેર્રાાંમ દવઔાથી અવરાભતી અને અળાન્તીથી કદફદતી ઔશ્ભીય 

લેરીભાાં જન્ભનાય વુશ્રી રુલેદા વરાભનુાં નાનણથી વનુાં શતુાં ઔે 

બાયતીમ વીલીર વલીવભાાં જલુાં. ઔશ્ભીય લેરીના જાણીતા દુયદળાન 

ઔેન્રના ડપેમુર્ી ડીયેઔર્ય જનયર અને કુલ્લી લીચાયવયણી ધયાલતા 

ીતાના પે્રભે, રુલેદાના વીલીર વલીવભાાં જલાના નીણામને પ્રત્વાશન 

ભળ્યુાં. ણ મુ.ી.એવ.વી.ની એક્ઝાભ ાવ ઔયલી તે કાલાના કેર નથી. 

એર્રા ભાર્ ે રુલેદાએ સ્ઔુર છી ઔશ્ભીયની વયઔાયી ઔૉરેજભાાંથી 

એભ.ફી.ફી.એવ. ઔમુું. જથેી વીલીર વલીવની યીક્ષાભાાં વપ ન થામ 
ત ણ એઔ ડૉઔર્ય તયીઔેની ઔયીમય ફની ળઔે. ભુસ્રીભ અને સ્ત્રી 

શલાના નાતે રુલેદાને અનેઔ ભુશ્ઔેરીન વાભન ઔયલ ાં. 

ઔુલાયાભાાં જન્ભેરી આ છઔયી ભાર્ ે ઔળુાં વાભાન્મ ન શતુાં. વતત 

ઔાશ્ભીય લેરીભાાં ચારતા આતાંઔલાદી શુભરા, શડતા ને ફન્ધના ઔાયણે 

બણલાભાાં વતત ઔન્વન્ર્રળેન જાલી યાકલુાં અગરુાં  શતુાં. અધુયાભાાં ુરુાં  

ભુસ્રીભ વભાજભાાં છઔયીને ફશુ નાની ઉમ્ભયે યણાલી દેલાભાાં આલે 

છ.ે તેથી વખાાં–વમ્ફન્ધીનાાં અનેઔ દફાણ છતાાં; રુલેદાનાાં ભાતા આ 

ફધી ભુશ્ઔેરી વાભે અડીકભ ઉબાાં યહ્યાાં. જનેે ઔાયણે ફીજા ફધા 

વાભાજીઔ ઔે યાજઔીમ પ્રશ્નને ફાજુ ય ભુઔીને રુલેદા તાની 

જીલનયીક્ષાભાાં વપ ફન્માાં.  

ઔશ્ભીય લેરીભાાં યશીને તેભને મુ.ી.એવ.વી.ની એક્ઝાભ ભાર્ ે

જોઈએ તેલી વલરત ન શતી ભી. ઔાયણ ઔે ત્માાં તેલા ઔઈ ઔોંચીખ 

ક્રાવ ચારતા ન શતા. રુલેદાએ તાના સ્ર્ડી ભાર્ ે પેવફુઔ (વશ્મર 
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ભીડીમા) અને ઈન્ર્યનેર્ન બયુય ઉમખ ઔમો. લી જરુયી ુસ્તઔ 

તેભણે દીલ્શીથી ણ ભાંખાવ્માાં. મુ.ી.એવ.ની યીક્ષા આતાાં શેરાાં 

તેભણે જમ્ભુ અને ઔશ્ભીયની સ્ર્રે્ વલીવ એઔઝાભ આી. તે વભમે 

તે એભ.ફી.ફી.એવ. થઈને શ્રીનખયની વીલીર શૉસ્ીર્રભાાં 

ઈન્ર્નાળી ઔયતાાં શતાાં. તેથી તે શૉસ્ીર્રભાાં જોફ વભમે ુસ્તઔ રઈને 

જતાાં. જ ેફ્રી વભમ ભે તેભાાં લાાંચતાાં. એઔલાય યાજમ ઔક્ષાની યીક્ષા 

ાવ ઔયી છી તેભણે ભેડીઔર પીલ્ડ છાંુાં. છ ભશીનાની ર્રનૅીંખ છી 

તેભનુાં સ્ર્ીંખ ણ થમુાં. એઔ લા તેભણે ઔે.એ.એવ. પીવય તયીઔે 

જૉફ ણ ઔયી. તે દયભીમાન મુ.ી.એવ.વી.ની એક્ઝાભની તૈમાયી ત 
ચારતી જ શતી. ણ ચારુ વલીવે લાાંચલા ભાર્ ે ઔેર્ર વભમ ભે? 

તેભના વીનીમય પીવયને કફય ડી ઔે રુલેદા મુ.ી.એવ.વી. 

એક્ઝાભની એન્ર્રન્વ ર્સે્ર્ ાવ ઔયી છ ેને શલે ભેઈન એક્ઝાભની તૈમાયી 

ઔયે છ.ે એર્રે તેભણે રુલેદાને લીવ દીલવની યજા ાવ ઔયી આી. 

રુલેદા ઔશે છ ેતે લીવ દીલવને ઔાયણે જ તેભના યેન્ઔભાાં ગણ પેય ાં. 

તે છી તેભને ર્રનેીંખ ભાર્ ેફેંગ્રય ભઔરલાભાાં આવ્માાં. ત્માાં પીઝીઔર 

અને ભેન્ર્ર વકત તારીભ રીધી. આઠ ભશીના શેરાાં તેભની ચેન્નાઈ 

આઈ.ી.એવ. પીવય તયીઔે નીભણઔ થઈ. 

રુલેદા ભાને છ ે ઔે દેળદાઝ શમ ત તભે ઔઈણ પ્રપેળનભાાં 

શલ, છી તે જનાારીઝભ શમ ઔે ભેડીવીન શમ ઔે છી ફીઝનેવભેન 

તભે દેળ ભાર્ ે વેલા ઔયી ળઔ છ. ફવ, દેળ ભાર્ ે ઔળુાં ઔયલાની 

તારાલેરી શલી જોઈએ. રુલેદા ઔશે છ ે ઔે શુાં  ભાયા ધભાને દ નથી 

આતી; ણ એ લાત વાચી છ ે ઔે ભુસ્રીભ સ્ત્રીનાાં રગ્ન ફશુ નાની 
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ઉમ્ભયે ઔયી દેલાભાાં આલે છ.ે વત્તાલીવ લીમ ડૉ. રુલેદા વરાભ ઔશે છ ે

ઔે તે ત્માયે જ રગ્ન ઔયળે જમાયે તેભને તેભના જલે એાંુઔેર્ડે 

છઔય ભળે. રુલેદાન વઔવેવ ભન્ત્ર છ ે‘શાડા લઔા અને ર્ર્ર પઔવ 

ન ધ ખર’. ગણા રઔ તેભને લીલાદાસ્દ વલાર ુછીને યેળાન 

ઔયતા શમ છ,ે તેના ભાર્ ેવરાભ ઔશે છ ે ઔે તે શમ્ભેળાાં લીલાદાસ્દ 

ર્ીપણી ઔયલાનુાં ર્ાળ્યુાં છ.ે જથેી તે પઔવ ખુભાવ્મા લીના તે જ 

ઔયલા ઈચ્છ ેછ ેતે ઔયી ળઔે.  

સ્ત્રી ધાયે ત ળુાં ઔયી ન ળઔે તેનુાં શ્રેષ્ઠ ઉદાશયણ એર્રે રુલેદા 

વરાભ. ને સ્ત્રી ધાયે ત ન ઔયલા જલુેાં ણ ઔેર્રુાં ઔયે તેનુાં ઉદાશયણ, 
એર્રે યાધેભા. ીસ્તારીવ લા(વાચી ઉંભય યાધેભા જાણે!)ની આ સ્ત્રીનાાં 

દળાન ભાર્ ે તેભના દયફાયભાાં શ્રીભન્તની રાઈન રાખે છ.ે આ દેલીને 

ભડના લસ્ત્ર ઔે શીન્દી પીલ્ભ આઈર્ભે વોંખન લાાંધ નથી. યાધય તેભના 

દયફાયભાાં આ ખીત ય યાધેભા અને તેભનાાં ફાઔ–બાલીઔ ડાન્વ 

ઔયે છ.ે લી બક્ત તેભને તેડી રે ઔે ઉંચઔી રે ઔે તેભને બેર્ ે ઔે તે 

તેભને બેર્ ેતેન ઔઈ ફાફતન લીયધ તે નથી ઔયતાાં; યાધય બક્ત 

તેભને તેડ ે ને ડાન્વ ઔયે ઔે તેભને ચુમ્ફન ઔયે તેલુાં તેભના દયફાયભાાં 

વાભાન્મ થઈ ાંુાં. જો ઔઈને લીયધ શમ ત તે જાણે. ણ યાધેભા 

ભડના ભા છ,ે તે શેલી ભેઔઅ ને અને ડઈેરી વની શીયઈન્વને 

ણ ર્ક્કય ભાયે તેલાાં ગયેણાાં અને વેંઔડ પુરના શાયતયા શેયીને પયે 

છ.ે તેભને છાાં ઔે આછાાં લસ્ત્રન છછ નથી. તેભની વાથે ડામયેક્ર્ 

બખલાન ણ લાત ઔયે છ ે તેલ તેભન દાલ છ.ે યમ્યાખત શીન્દ ુ

ધભાનાાં વાધ્લી ઔયતાાં તેભની શેચાન અરખ છ.ે ઔાયણ ઔે તે વાંવાયી 
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છ.ે તેભના રગ્ન વત્તય લાની ઉમ્ભયે થમાાં શતાાં. તેભને ફે ુત્ર થમા ને 

તી ર્રેયીંખ ઔાભ ભાર્ ે દશા જત યહ્ય. છી તેભણે ફાલીવ લાની 

ઉમ્ભયે યભશાંવ ફાખ ડયેાના ભશન્ત યાભદીન દાવ 1008 ાવે દીક્ષા 

રીધી. તે છી ભુમ્ફઈના ભીઠાઈની ચેઈન ળૉ ‘એભ. એભ. 

ભીઠાઈલારા’ના ચેયભેન ભનભશન ખુપ્તાના ગયે ભુમ્ફઈ ળીફ્ર્ થમાાં. ત્માાં 

તેભણે આ ‘વુકલીન્દય ઔોય’ નાભધાયી સ્ત્રીને ‘યાધેભા’ તયીઔે રઔ વાભે 

પ્રજકે્ર્ ઔમાા. યેસ્ર્ ઈઝ ધ શીસ્ર્રી! અધા ળીક્ષીત અને ખાભડીમણ આ 

ફશેન, યાતયાત દેલી ફની ખમાાં! આજ ેતેભના દયફાયભાાં શ્રીભન્ત અને 

પીલ્ભસ્ર્ાવા, તેભની દૈલી ઔૃા ભે તે ભાર્ ેરાઈન રખાલે છ.ે 

ણ નીક્કી ખુપ્તા નાભની આ ખુપ્તા યીલાયની લશુએ તેના 

તી નઔુર ખુપ્તા અને ફીજા ાાંચ વાવયીમાાં તથા યાધેભા લીરુદ્ધ ભુમ્ફઈ 

રીવને પયીમાદ ઔયી ઔે તે દશેજ ભાર્ ેએને શેયાન ઔયે છ.ે ઔાર વુધી 

બક્તના દયફાયભાાં યાંખેચાંખે ડાન્વ ઔયતાાં યાધેભા યાતયાત યડલા 

ઔઔલા ભાાંાંાાં છ ે ઔે તે નીદો છ.ે તેભની ફે લશુ ણ યમર 

પેભીરીભાાંથી આલે છ.ે જો તેભની ાવેથી તેભણે દશેજ ન ભાાંગ્મુ શમ ત 

નીક્કી જલેી ખયીફ ભશીરા ાવેથી ત ઔેભ ભાાંખે? કેય, ભુમ્ફઈ રીવ 

એનુાં ઔાભ ઔયળે. ણ આલાાં યાધેભાને દેલી તયીઔે ુજતા આણા રઔ 

લીળે ળુાં ઔશેલુાં? 

શ્રાલણ ભશીન શીન્દુ ધભાન લીત્ર ભશીન ખણામ છ;ે ણ 

તેભાાં આજઔાર અન્ધશ્રદ્ધાનુાં બાયબાય ભીશ્રણ થઈ ખમુાં છ ેઅને એર્રે 

જ આલાાં યાધેભા જલેાાં ઔીભીમાખય વભાજભાાં પુરેપારે છ.ે શ્રાલણ 
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ભાવભાાં શીન્દુનાાં ગયેગયે ઉલાવ, વત્મનાયામણની ુજા અને ફીજાાં 

અનેઔ ધાભીઔ લીધીલીધાન થતાાં શમ છ.ે જાણે લાભાાં એઔ જ ભશીનાભાાં 

દાન–ધયભ ઔયીને, લાબય ઔયેરાાં ા ધઈને ુણમ ઔભાઈ રેલાનુાં શમ! 

વભાજભાાં આલાાં યાધેભા વાધ્લી તયીઔે વપ પે્રક્ર્ીવ ઔયી ળઔે છ ેતેને 

ભાર્ ેઆણે જ જલાફદાય છીએ. જીલનભાાં ભુશ્ઔેરી ત ઔને નથી 

શતી? ણ આલાાં યાધેભા જલેા ધુતાયાન વશાય રઈને ળર્ઔાર્થી 

ભુશ્ઔેરી દુય ઔયલાના ઉામ ઔયતાાં જ આણે બેયલાઈએ છીએ. 

નાનાાંભર્ાાં ફધાાં ભન્દીયભાાં દળાન વભમે થતી બાખદડને ઔાયણે દય લે 

આણે ત્માાં અનેઔ રઔ ઈજા ાભે છ ેઔે ભયે છ;ે ણ આણી ભન્દીય 
તયપની દર્ અર્ઔતી નથી! ળા ભાર્ ેતભે ધાભીઔ છ તેલુાં દેકાડલા ભાર્ ે

ણ ભન્દીય જલુાં ડ?ે ળા ભાર્ ેઆણને યાધેભાની જરુય ડ?ે ઔાયણ 

ઔે આણને વપતા ભાર્ ેળર્ા ઔર્ જોઈએ છ.ે ફવ, જરદી વપ ત 

થઈ જલુાં છ;ે ણ તેને ભાર્ ેવકત ત ળુાં જયામે ભશેનત નથી ઔયલી.  

આણી ખુજયાતી ઔશેલત છ ે : ‘ખાભભાાં રબી શમ ત્માાં 

ધુતાયા બુકે ન ભયે.’ તેથી યાધેભાને દ આતાાં શેરાાં આણા 

ખયેફાનભાાં ઝાાંઔલાની જરુય છ ે ઔે તભે ધભાના નાભે ઔઈ ડાભીળને ત 

ુજતા નથી ને? ને ળા ભાર્ ે બખલાન અને તભાયી લચ્ચે આલા 

‘ઔભીળન એજન્ર્’–લચેર્ીમાની જરુય તભને ડ?ે ઔણઔણભાાં ઈશ્વય છ ે

જ; ત છી ઈશ્વયને તે ઔણઔણભાાં જ ળધી રેલ ગર્.ે  

           આશ્ચમા એ છ ે ઔે લીઔીીડીમા ય ણ યાધેભા લીળે અનેઔ 

ભાશીતી પર્ા ઉરબ્ધ છ;ે ણ દેળના ઔશ્ભીય સ્ર્રે્ની શેરી 
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મુ.ી.એવ.વી એક્ઝાભ ાવ ઔયનાય ભુસ્રીભ ભશીરા રુલેદા લીળે ઔઈ 

એઔ ેજ ણ નથી!  

           તે જ દેકાડ ેછ ેઔે રઔને ળુાં જોઈએ છ.ે. ‘યાધેભા’ ઔે ‘વરાભ 

રુલેદા’!  

♦ યેડ ચીરી ♦ 
Education is the basic tool which will empower women, 

make them financially independent, 

help them make the right choices 

... Ruveda Salam ... 
 

♦●♦●♦ 
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9 

 

 

અનકુ્રમણીકા 

એઔ મુલા ભીત્રએ ળેય ઔયેર એઔ ઔીસ્વ : એન્જીન્મયીંખના 

સ્ર્ડુન્ર્ને તેના વેરપનભાાં સ્ક્રીનખાડા ઔલય રખાલલુાં શતુાં, એર્રે તે એઔ 

જાણીતા વેરપન ઔમ્નીના વલીવ વેન્ર્યભાાં ખમ. શજુ ત ત્માાંના 

ળૉઔીય વાથે લાત ઔયત શત, ત્માાં રેર્સે્ર્ ડીઝાઈનના લસ્ત્ર યીધાન 

ઔયીને ત્રણ ઔૉરેજ ખલ્વા આલી. ત્રણેમ ઔન્માન રુઔ આાંક ઠયે તેલ 

શત. ઔદાચ તેભને જોઈને ઔઈ છઔયાની દીરની ધડઔન ણ લધી 

જામ! ેરા ઔૉરેજીમન છઔયાની જભે ફીજા ણ ફે ત્રણ ઔસ્ર્ભય તે 

વલીવ વેન્ર્યભાાં શતા; ણ તે ફધાાંને અલખણીને ેરી છઔયી તે 

જ આ વેન્ર્યભાાં ધાયનાય શેરી વ્મક્તી શમ તેભ વીધી જ દુઔાનદાય 

વાથે લાત ઔયલા રાખી.. ત્રણેમ છઔયીએ ભધભીઠા અલાજ ેળરુઆત 

ઔયી. અભાયે વેરપનભાાં ઔલય રખાલલુાં છ.ે ઔલય દેકાડળ? અને ેરા 

વલીવ વેન્ર્યના ત્રણેમ ઍર્ને્ડન્ર્ ણ ફીજા ફધાાં ઔસ્ર્ભયને બુરીને 

ેરી છઔયી એક્વર્રીભ ઈભયજન્વીભાાં શમ, તેભ તેભને ર્રીર્ ઔયલા 

રાગ્મા.. ઔમુાં ઔલય વારુાં , ઔમ ઔરય વાય રાખે, ઔેર્રી ખેયેન્ર્ી ભે, 

ાણીભાાં ડ ેત વેરપન ડભેેજ થામ, ઔેર્રાાં યવેન્ર્ ડીસ્ઔાઉન્ર્ ભે ઔે 

ઔેભ તેલા અખણીત ઔાભના ઔે નઔાભા વલાર જલાફની યભત ચારુ થઈ 
ખઈ. વાથે વાથે તેભનુાં ઔાભ ણ થલા રાગ્મુાં. પર્ાપર્ વેરઔલવા 

સ્ત્રી છ એર્રે : ઔુછ ાને ઔે રીમે ઔુછ દીકાના જરુયી શૈ? 
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ફઔવભાાંથી કુરી કુરીને ઔાઉન્ર્ય ય ઠરલામા. અને ેરી ત્રણેમ 

છઔયીના વેરપનભાાં રખાલલાનુાં ળરુ થઈ ખમુાં. અન્તે ેર 

એન્જીન્મીયીંખ સ્ર્ડુન્ડ ઔાંર્ાળ્ય. તેણે જયા ઔડઔ અલાજ ેઔહુ્યાં ઔે, બાઈ શુાં  

આ ફધી છઔયી આલી તે શેરાાં આવ્મ શત. ત જયા ભાય 

પ્રૉબ્રેભ ણ વાાંબ. જલાફભાાં ેરા દુઔાનદાયે ઔશી દીધુાં લાય રાખળે 

ઉતાલ શમ ત છી આલ જો.  

એઔ લાત ખભે તેર્રાાં રઔ નઔાયે ણ શઔીઔત એ છ ે ઔે 

વાયી–વુન્દય દેકાતી છઔયી ઔે સ્ત્રીને જોઈને ુરુ તેની વાથે 

લાત ઔયલા આઔાામ છ.ે વશજ ઔશ ઔે નૈવખીઔ ઔશ; ણ ુરુ 
વુન્દય–વાયા પીખયલાી સ્ત્રીને જોઈને તેની વાથે લાત ઔયલા–તેના 

વમ્ઔાભાાં ઔે તેની ખુડફુઔભાાં આલલાન ભઔ છડત નથી. તેથી લધાયે 

પામદ ભે ત ણ તે રાબ ઔે તઔ ખુભાલત નથી. અને શલે તે શઔીઔત 

આજની લાભા ણ જાણતી થઈ છ ેએર્રે તે મેનઔેન પ્રઔાયે તે સ્ત્રી છ ે

તે ફાફતન પામદ ઉઠાલતા ળીકી છ.ે આજઔાર આલા અનેઔ ઔીસ્વા 

જોલા ઔે વાાંબલા ભે છ ેજભેાાં છઔયી તે છઔયી છ ેઅને ભાર્ ે

ગણ પામદ ભી ળઔે તેભ છ ેતે જાણી–વભજીને ખભે તે યીસ્થીતીભાાં 

તાન યસ્ત ઔાઢલાભાાં વાભેલાી વ્મક્તી ુરુ છ ે તેથી તેની વાથે 

રર્ડુા–ર્ડુા ઔયીને તેન પામદ ઉઠલલાન ભઔ છડતી નથી. ઔઈ 

ઔશેળે ઔે તેભાાં કર્ુાં ળુાં છ?ે સ્ત્રી થડી ઔશે છ ે ઔે શુાં  સ્ત્રી છુાં એર્રે તભે 

ભને લધાયે ભશત્લ આ? ઔે શુાં  બ્મુર્ીપુર છુાં એર્રે ભાયી ાછ બભ? 

એ ત ુરુની લૃત્તી તેલી છ ે ઔે તે બ્મુર્ીપુર છઔયીથી આઔાામને 

પુર ય બભય બભે તેભ બભલા આલી જામ છ;ે ણ જો આજ ેઆ 
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નલા ભીરેનીમભભાાં આણે ફધાભાાં જ સ્ત્રી શઔની, સ્ત્રી સ્લતન્ત્રતા ઔે 

વભાનતાની લાત ઔયતા શઈએ ત છી આ ફાફતભાાં ઔેભ આણે સ્ત્રી 

થઈને તેલ આગ્રશ નથી યાકતા? ઔેભ આણે સ્ત્રી છીએ એર્રે તેન 

પામદ ઉઠાલલાન ળર્ાઔર્ ળધીએ છીએ? આભ ત આણે સ્ેવભાાં 

લીશયલાની લાત ઔયીએ છીએ. અભને એર્રે ઔે સ્ત્રીને ણ ુરુની જભે 

વભાન શઔ ભલા જોઈએ. વભાન એાંુઔેળન, વભાન ઉછયે અને 

વભાન તઔની લાત ઔયલાભાાં આણે ાછા ડતા નથી, ત વભાન 

વ્મલશાય ણ ઔેભ નશીં? ઔે છી આણી વભાનતા ઔે આણા 

વભાનતાના ધયણ કકરા છ?ે જમાયે જરુય ડ ે ત્માયે સ્ત્રી શલાન 
જરે્ર પામદ ભે તેર્ર ઉઠાલી રેલાન અને જમાાં દા ના ખે ત્માાં 

વભાનતાના જા જલાના? વયી ર્ ુ વે, જો તભે આલુાં ઔયતા શલ 

એર્રે ઔે જમાાં જરુય ડ ેત્માયે સ્ત્રી શલાની શઔીઔતન પામદ ઉઠાલતા 

શલ ત તભને શઔ નથી ઔે તભે વભાનતાની લાત ઔય. વભાનતાની 

શેરી ળયત ફધા જ વ્મલશાયભાાં વભાનતા પ્રમજલી–આચયલી તે છ;ે 

ણ ના આણે તેભ ઈચ્છતા નથી. આણને વખલડીમ ધભા પાલે છ ેઔે 

ઔઠ ેડી ખમ છ.ે ઔશ ઔે યીસ્થીતીન પામદ ઉઠલલાનુાં ખભે છ.ે  

સ્ત્રી થઈને તભે સ્ત્રી શલાન પામદ એઔ યીસ્થીતભાાં ઉઠાલળ 

ઔે તેલ પ્રમત્ન ઔયળ ત જરુય ફીજા ણ એર્રે ઔે ુરુ ણ તે 

ફાફતન પામદ ઉઠાલલાન પ્રમત્ન ઔયળે જ. તેનુ એઔ એક્ઝામ્ર. 

વાઉથ વુય સ્ર્ાય એક્ર્ય ઔભરા શવનની વામરન્ર્ પીલ્ભ ‘ુષ્ઔ’ભાાં 

એઔ દૃશ્મ પીલ્ભાલામુાં છ.ે ચારી જલેી ફીલ્ડીંખની ખેરેયીભાાં એઔ ગાર્ણ 

વપાઈ ઔયી યશી છ.ે તેણે ર્ીીઔર નલલાયી ભશાયાષ્ટ્ રીમન વાડી શેયી 
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છ.ે તેના વાડરાન છડે તેણે એલી યીતે કસ્મ છ ેઔે તેના બ્રાઉઝભાાંથી 

તેની ક્રીલેઈજ દેકામ. એઔ ભીડરએઈજડ અાંઔર ર્ાઈ ુરુ ખેરેયીભાાં 

ઉબ ઉબ સ્ભૉઔ ઔયી યહ્ય છ.ે ેરી ગાર્ણ ઔચય લાે છ ેઅને લાાંઔી 

લે છ ે એર્રે તેની ક્રીલેઈજ લધુ સ્ષ્ટ્ ફને છ.ે ેરા અાંઔર 

વીખાયેર્ની યાક જાણી જોઈને પયવ ય કેયલે છ.ે અને ેરીને ત્માાં 

ઝાડ ુભાયલા ઔશે છ.ે વૉયી ઔશેતા નથી ઈળાય ઔયે છ.ે ઔાયણ ઔે પીલ્ભ 

ત વામરન્ર્ શતી. ુરુના ભનનુાં ફશુ આફાદ ચીત્રણ તે નાનઔડાાં એઔ 

ફે ભીનીર્ના દૃશ્મભાાં ફયાફય ઝીરામુાં છ.ે ફવ દેકના શે દીકાનેલારા 

ચાશીમે. ુરુ વાય છ ેકયાફ છ ેતેલુાં અનેઔલાય ઔશી ચુઔામુાં છ;ે ણ 
તે લાત ઔેર્રી સ્ત્રી સ્લીઔાયે છ ે ઔે ુરુને છુર્ દય આલાભાાં ઔે 

તેભને તાના બણી રરચાલલાભાાં સ્ત્રીન પા ણ શમ છ?ે ઔદાચ 

સ્ત્રીને જોઈને રર્ડુા ર્ડુા થતા ુરુ જરે્ર જ લાાંઔ તેભને તેલા ભઔ 

ુયા ાડલા ભાર્ ેસ્ત્રી ણ જીમ્ભેદાય છ?ે  

શઔ અને પયજ એઔ વીક્કાની ફે ફાજુ જલેા છ ેતેભ વભાનતા 

અને સ્લતન્ત્રતા ણ વીક્કાની ફે ફાજુ જલેા છ.ે એ ત તભાયા ય જ 

નીબાય યશે છ ેઔે તભે વીક્કાની ઔાંઈ ફાજુને ભશત્ત્લ આ છ. એઔ મુલા 

છઔયીએ તેની વાથીન ઔીસ્વ ઔહ્ય. ઔૉરેજના વભય લેઔેળનભાાં 

એભ.એવવી.ની ફે ખરાસ્ર્ડુન્ર્ને એઔ વાયા સ્ેવ વેન્ર્યભાાં ઈન્ર્નાળી 

ઔયલાન ભઔ ભળ્ય. યીવચા વેન્ર્યભાાં આ ફને્ન છઔયીના ખાઈડ 

તયીઔે ીએચ.ડી. ઔયીને શજુ નલા જ દાકર થમેરાાં ફે ભેઈર 

એમ્રમીની નીચે આ છઔયીની ઈન્ર્ના તયીઔે ખાઈડ ઔયલાની અને 

ળીકલાની જલાફદાયી વોંલાભાાં આલી. ફન્ને છઔયી તાના 
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ગયેથી તૈમાય થઈને નીઔતી શતી, ત્માયે એઔ છઔયીએ જોમુાં ઔે તેની 

ફ્રેન્ડના ટ્યુનીઔની નેઔરાઈન થડી લધાયે રૉ છ.ે એર્રે ફીજી છઔયીએ 

તેને વજસે્ર્ ઔમુું ઔે તે ફીજુ ાં ઔળુાં શેયી રે, આજ ે ર્રઈેનીંખન શેર 

દીલવ છ ેઅને આલ ડરવે શેયીને જઈએ ત ઔદાચ કયાફ ઈમ્પે્રળન 

ડ.ે તેના જલાફભાાં ેરી ભડાન ખરા ફરી, ‘રે છઔયી શલાન પામદ 

ભત શમ ત ઔેભ ન ઉઠાલલ? થડુાં દેકાડીને ઔાભ થતુાં શમ ત ળુાં 

લાાંધ છ?ે’ 

વભાનતાભાાં ળર્ાઔર્ ઔમાાં આવ્મ? ણ ઔદાચ આ નલા 

ભીરેનીમભની નલી ળધ છ.ે ઔદાચ આર્રાાં લોથી ુરુ સ્ત્રીના 
સ્ત્રીશલાણાાંન પામદ ઉઠાલત આવ્મ છ ે તે જ યાશ ય શલે, સ્ત્રી 

જાતે જ સ્ત્રીશલાણાાંન પામદ ઉઠાલી યશી છ.ે ફન્ને લાતભાાં શઔીઔતભાાં 

અભાન ઔશ ઔે અલખણના તે ત સ્ત્રી ભાનલ અસ્લીઔાયની જ છ.ે સ્ત્રી 

ફનલુાં ઔે ુરુ ફનલુાં તે નક્કી ઔયનાય ત ઔુદયત છ;ે ણ તભે ઔેલા સ્ત્રી 

ઔે ુરુ ફનળ તે ત તભાયા જ શાથભાાં છ.ે એર્રે ઔળે ણ સ્ત્રી 

શલાન પામદ ઉઠાલલ ઔે વાભાલાાને તભાયા સ્ત્રી શલાણાન 

પામદ ઉઠાલલાની તઔ આ ત શાય ત તભાયી એઔ ભાનલ તયીઔેની 

છ ેજ. જો તભે તભારુાં  ઔાભ ઔઢાલલા ભાર્ ેતભારુાં  ભાનલણાં ડતુાં ભુઔીને 

સ્ત્રીતત્લને આખ ઔયતા શલ ત તભાયી એઔ સ્ત્રી તયીઔે શાય જ શાય 

છ;ે ઔાયણ ઔે આકયે ઔુદયતે તભને સ્ત્રી ફનલાની તઔ આી છ ે તેની 

વાથે વાયા ભાનલ ફનલલાની જીમ્ભેદાયી ણ વોંી છ.ે ત તભાયે ભાત્ર 

સ્ત્રી ફની યશેલુાં છ ેઔે ભાનલ ણ ફનલુાં છ?ે ફૉર ઈઝ ઈન મય ઔર્ા. 



કીતની હકીકત કીતના ફસાના?           https://govindmaru.wordpress.com/              60 
 

તભાયે ઔેલી સ્ત્રી ફનલુાં છ ે વભાનતાની લાત ઔયતી ઔે વભાનતાનુાં 

આચયણ ઔયતી?  

♦ યેડ ચીરી ♦ 

Women always worry about the things that men forget; 

men always worry about the things women remember. 

…Marjorie Kinnan Rawlings… 

 

♦●♦●♦ 
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10 

 
 
 
 

અનકુ્રમણીકા 

ઔશેલામ છ ેઔે ઔરાએ જીન્દખીન ડગ છ,ે છી તેનુાં રુ ખભે 

તે શમ, વાંખીત, ેઈન્ર્ીંખ, નૃત્મ, પીલ્ભ ઔે વાશીત્મ જભેાાં જીલન ઝીરાતુાં 

શમ. આજની એઔલીવભી વદીભાાં જીલનનુાં પ્રતીફીમ્ફ ઝીરતી 

ઔરાના રુનુાં લીસ્તયણ થમુાં છ,ે અને તે છઔે ર્ી.લી. અને ઈન્ર્યનેર્ 

યની વશ્મર વાઈર્વ વુધી રમ્ફામુાં છ.ે આ્વાના લીલીધ ભાધ્મભ 

દ્વાયા દુનીમાન રેર્સે્ર્ ર્રને્ડ જાણલા ભે. આજન ભાણવ ળુાં લીચાયે છ ે

ઔે ળુાં કામ ીલે છ?ે તેના જીલનભુલ્મ, રાઈપસ્ર્ાઈર એ્વેર્રા... 

એ્વેર્રા... અને આ ફધાાંનુાં ઔરાજખતભાાં જીલનનુાં ઔેલુાં પ્રતીફીમ્ફ 

ઝીરામ છ ે તેના એઔ ફે એક્ઝામ્રવ. ભાઈન્ડ ઈર્ ઔરાએ આણાાં 

વભાજન આમન છ.ે 

લળીંખ ાલડય નીયભાની એડ્ લોથી ર્ી.લી ય આલે છ;ે 

ણ આજ ેજ ેએડ્ ર્ી.લી ય બ્રડઔાસ્ર્ થામ છ ેઅને શેરાાં જ ેથતી 

તેભાાં આવભાન જભીનન પયઔ છ.ે આજથી ફે–ત્રણ દામઔા શેરાાં 

આલતી જાશેયાતભાાં ળુાં દેકાડલાભાાં આલતુાં શતુાં? ત જુદાાં–જુદાાં લખાની 

જુદાાં જુદાાં પ્રઔાયની ભશીરાન પ્રીમ ઔે પેલયીર્ લળીંખ ાલડય છ ે

વભાજભાાં સ્ત્રીની બુભીઔા : 
થોડક્વીઝભનુાં ભાત્ર વપીસ્ર્ીઔેળન? 
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નીયભા. ર્ુાંઔભાાં ઔશેલુાં શમ ત શેભા, યેકા, જમા ઓય વુષ્ભા વફઔી 

વન્દ નીયભા. રૉઅયઔરાવથી ળરુ ઔયીને શાઈવવામર્ીની ભશીરા 

લળીંખ ાલડય ફાફતે એઔ ભત શતી, તેલુાં નીયભાની લીવ લા શેરાાં 

ર્ી.લી. ય આલતી એડ્થી વાફીત થતુાં. નર્ફેર લાત એ શતી ઔે દયેઔ 

લખાની સ્ત્રી આ જાશેયાતભાાં વાડી જ શેયીને ઔડાાં ધતી ઔે પીણ–ઝાાંઔ 

ઔયતી દેકાડલાભાાં આલતી. અપઔવા લળીંખ ાલડયની એડ્ શમ ત 

તેભાાં ઔડાાં ધલાતા જ દેકાડામ ને! તે વલાસ્લીઔામા લાત છ.ે નથીંખ 

યોંખ ઈન ઈર્. છી જયા નલા ભીરેનીમભન નલ મુખ આવ્મ. એર્ર ે

તેભાાં થડા પેયપાય થમા. લળીંખ ાલડય તેન તે જ શત; ણ તેભાાંના 
ાત્રન શેયલેળ ફદરાઈ ખમ. વાડીની જગ્માએ વરલાય ઔભીઝ 

આવ્મા અને ુરુ ાત્રન પ્રલેળ થમ. શૅી પૅભીરી શમ તે નીયભા 

લળીંખ ાલડય લાયે તે ર્ાઈની ઔાંઈઔ ઈભેજ ઉબી ઔયલા ઔે છી 

ઔડાાં ધલાભાાં ુરુન ણ વશઔાય શમ છ,ે તેલુાં ઔાંઈઔ ઔે છી ુરુને 

ણ લળીંખ ાલડયભાાં યવ ડ ેછ;ે તેલુાં દળાાલલાન પ્રમત્ન શમ તેભ 

ઔશી ળઔામ. છલે્લાાં થડાાં ભશીનાથી જ ેજાશેયાત ર્ી.લી. ય બ્રડઔાસ્ર્ 

થામ છ ેતેભાાં શજુ નાભ ત જભેના તેભ જ છ.ે ણ ાત્રન શેયલેળથી 

રઈને તેભની વશ્મર ઈભેજનુાં પે્રઝેન્ર્ળેન ફદરામ ખમુાં છ.ે શેભા, જમા, 

યેકા ઓય વુષ્ભા શલે લળીંખ ાલડયની જાશેયાતભાાં ઔડા લળ નથી 

ઔયતા. ણ એઔ ખાડી ઔીચડભાાં પવાઈ ખઈ છ ેતેને શીમ્ભત, ઔુનેશ અને 

ભશેનતથી ફશાય ઔાઢતા દેકાડલાભાાં આલે છ.ે ઔઈ ુરુની ભદદ લીના. 

ઔદાચ આજની વભાજવ્મલસ્થાભાાં સ્ત્રીની બુભીઔા ફદરાઈ છ.ે ભાત્ર 

ગયયખ્કુ ઔાભ જભે ઔે યવઈ ફનાલલી, ઔડાાં–લાવણ ધલા ુયતી જ 
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નથી યશી; ણ ભલ્ર્ીડામભેન્ળનર ફની છ.ે ઔશેલામ છ ે ઔે ઔરાએ 

આણાાં વભાજન આમન છ;ે અને ત છી આમનાભાાં દેકાતી લાતને 

નઔાયલી ઔેર્રી મગ્મ છ?ે જો સ્ત્રીની બુભીઔા વભાજભાાં ફદરામ શમ ઔે 

ફદરાઈ યશી શમ ત તેને નઔાયલી તે લાત ઔેર્રી મગ્મ ઔશેલામ? ણ 

લાઔેમ શઔીઔતભાાં સ્ત્રીની બુભીઔા વભાજભાાં ઔે શેયલેળભાાં ફદરામ છ?ે 

છી થોડક્વીઝભનુાં ભાત્ર વપીસ્ર્ીઔેળન થમુાં છ?ે 

એઔ ડૉઔર્ય મુલતી, ચર તેનુાં નાભ ઔૃત્તી યાકીએ. ત ઔૃત્તીના 

રગ્ન ત્રણ ચાય ભશીના શેરાાં વી.એ. થમેરાાં અને વયવ પે્રઔર્ીવ ઔયતા 

છઔયા વાથે થમા. યાજસ્થાની યીલાય વાવુ–વવયાાં ભડાન એર્રે ઔઈ 
લાતની યઔર્ઔ નશીં. જ ેશેયલુાં શમ તે શેય અને જ ેકાલુાં શમ તે 

કાલ. ન પ્રૉબ્રેભ; ણ આ ફધુાં ગય ઔે ઑપીવ ુયતુાં. ઔળે વશ્મર 

ખેધયીંખ ઔે છી રગ્ન–ભયણ જલેા ભેાલડાભાાં જલાનુાં શમ ત વાવુ 

લશુને ગીયેથી ઔશે ઔા ય જયા નાનઔડી ફીન્દી રખાલ. શેલી નશીં 

ત રાઈર્લેઈર્ ભાંખવુત્ર શેય. લશુ લીયધ ઔયલા ભાર્ ેનશીં; ણ આઈ 

ડન્ર્ રાઈઔ ઈર્ તેલુાં ઔશે; ણ વાવુના ભોં ય નાયાજખી દેકાઈ એર્રે 

લશુ ઔભને ણ ભમ્ભી જલેી ભીઠાવ દેકાડતી વાવુને કુળ યાકલા તેભ 

ઔયે. અને વાવુ યાઝી યશે તે ભાર્ ે વેંથા ય ણ જયાઔ રીસ્ર્ીઔન 

રાર ર્ચ આે જથેી વેંથ ુયેર દેકામ. નાનઔડુાં નશીં જલુેાં ભાંખવુત્ર 

ણ શેયે ઔાયણ; ત ઔજીમાનુાં ભોં ઔાુાં. ચાર તેભ ઍડજસ્ર્ ઔયલાથી 

ણ વુક–ળાાંતી ગયભાાં જલાઈ યશે ત વારુાં  જ ને! ણ, ઔઈ ણ 

સ્પ્રીંખ દફાલલાથી ડફર પવાથી તે ઉછે છ ેતે નીમભ લીવયાઈ ખમ. 

લશુ રગ્ન છી ણ તાની વયનેઈભ ીમયની જ લાયતી શતી; 
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ઔાયણ ઔે તે નાભે જ તે ડૉઔર્ય તયીઔે પે્રઔર્ીવ ઔયી ચુઔી શતી. લી તે 

જ ળશેયભાાં યણી શતી એર્રે તેની ડીસ્નેવયી ણ તે જ શતી. ભાત્ર 

ગય ફદરામુાં. ણ જલેા રગ્ન થમા એર્રે જ ેઔઈ નજીઔના રઔ શતા 

તેભને ત્માાંથી ઔઈ નીભન્ત્રણ ત્રીઔા ઔે ઔાંઈઔ પીળીમર રેર્ય આલે 

તેભાાં રખ્મુાં શમ ઔૃત્તી ાયેક ળાશ. ળરુઆતભાાં આ ફાફતને તેણે નાની 

ખણીને અલખણના ઔયી ણ એઔ દીલવ તેના પેભીરીફે્રન્ડ તેલા અાંઔરન 

ઈભેર આવ્મ, જભેાાં તેભણે ઔૃત્તી ાયેક ળાશ રખ્મુાં શતુ. ઔૃત્તીએ નાયાજ 

થઈ ખઈ. અાંઔરને પન ઔયીને નાયાજખી પ્રઔર્ ઔયી ઔે ભાયી વયનેઈભ 

ાયેક છ ેતે તભે શુાં  જન્ભી ત્માયથી જાણ છ ત ળા ભાર્ ેશલે ાછ 
ળાશ રકલાનુાં? ત જલાફ ભળ્ય, ‘તીને ભાન આલા ભાર્ ે તીની 

વયનેઈભ ાછ રાખાલલી જોઈએ ને! ઐશ્વમાા યામ ફચ્ચન ણ તેભ 

ઔયે છ.ે’ ઔેભ, ઐશ્વમાા ઔયે તે ઔામદ ફની જામ, ફધાાંએ તેનુાં ારન 

ઔયલાનુાં શમ! ઔૃત્તીને વોથી લધુ ખુસ્વ તે ફાફતન છ ે ઔે એય ખેય 

નર્થથુકેય ણ તેની કયેકય વયનેઈભ ઔાંઈ છ ે તે જાણમા લીના ઔૃત્તી 

ાયેક ળાશ ઔે ઔૃત્તી ળાશ ાયેક તેભ રકીને પીળીમર ઔયસ્ૉન્ડન્વ 

ઔયે; ણ તેના તીદેલને આલા વયનેઈભના પ્રબ્રેભ રગ્ન છી નડતા 

નથી. ફીઔઝ શી ઈઝ અ ભેન? 

રગ્ન છી સ્ત્રી તીની વયનેઈભને અનાલ ત જ તભે તીને 

ભાન આ છ ઔે પે્રભ ઔય છ તે વાફીત થામ છ?ે બરે નશીં જલુેાં ણ 

ભાંખરવુત્ર શેય ત જ તભે રગ્ન ઔમાા છ ેતેનુાં વર્ીપીઔેર્ તભને ભે? 

ગણી સ્ત્રી ઔશેતી શમ છ ેઔે ભાયા તી અને વાવયીમા કુફ વાયા છ ે

એર્રે શુાં  તેભની વયનેઈભ ભાયી વયનેઈભની ાછ રખાલુાં છુાં; ણ 
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ઔઈ ુરુ તેભ ઔયે છ ેઔે ત્ની ભને કુફ પ્રભે ઔયે છ ેઔે તે કુફ વાયી છ ે

એર્રે શુાં  તેની વયનેઈભ ભાયી વયનેઈભની ાછ રખાલુાં? ધે ડન્ર્ નીડ 

ર્ ુળ ફીઔઝ ધે આય ભેન? ઔેભ ુરુ ઔે સ્ત્રીને ભાલાના ભાદાંડ ભાત્ર 

તેની જને્ડય યથી નક્કી થામ? ળા ભાર્ ેઔઈ વ્મક્તીને ભાત્ર તે ભાણવ 

છ ેતેભ ન ભાલાભાાં આલે? ઔે છી શલે સ્ત્રી સ્લતન્ત્ર થઈ ખઈ છ ે

અને વભાજભાાં ઔમાાંમ ઔઈ બેદબાલ નથી થતા તેલુાં આણે ખાઈ 

લખાડીને ઔશીએ છીએ; ણ અભર ઔયલાન આલે ત્માયે શતા ત્માને 

ત્માાં જ. ેરી નીયભાની જાશેયાતભાાં સ્ત્રીને ુરુ વભલડી ઔાભ–ઔાજભાાં 

દેકાડામ છ ેતેભ; ણ શજુ તેને નાનુાં નાનુાં ભાંખવુત્ર શેયલુાં ડ?ે નાની 
ત નાની ફીંદી ઔયલી ડ?ે ફબ્ફે વયનેભઈ રાકલી ડ?ે ફીઔઝ ળી 

ઈઝ અ લુભન? 

જને્ડય ફ્રી ળબ્દ ત ફશુ વયવ છ ેણ તેન લાસ્તલીઔ અથા 

જીલનભાાં ઉતાયલ ફશુ અગય છ.ે શજાય લાથી ચારી આલતી 

ભાનવીઔતાને ફદરલાભાાં વભમ રાખે ણ ગણીલાય સ્ત્રીને અન્મામ 

ઔયતા યીત–યીલાજોને ગયભુથી ફદરલાના ફદરે તેને વપીસ્ર્ીઔેળનનુાં 

નલુાં રુ આલુાં વભાજ ભાર્ ેલધુ નુઔવાનઔાયઔ વાફીત થામ તેભ ફને. 

કયેકય નાની ફીંદી ઔે ભખાંરવુત્ર ઔે છી વયનેઈભ ફશુ ભર્ી લાત 

નથી; ણ ભડાન દેકાડાના નાભે ઔે અભે ભડાન છીએ તેલુાં દેકાડલા 

ભાર્નેા ઠા શેઠ આ ફધુાં થામ તે ન ચરાલી રેલામ.  

એઔ શાઈ એાંુઔેર્ડે–ઔયીમય યીમેન્ર્ડે મુલતી રગ્ન છી 

શેરીલાય ભલા આલી અને તેણે ઉય ભુજફનનુાં ડરવેીંખ એર્રે ઔે 
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નાની ફીંદી, નશીં જલુેાં ભાંખરવુત્ર વાથે જીન્વ–ર્ી ળર્ાભાાં જોઈ ત્માયે 

નીયભાની એડ માદ આલી. ુછમુાં, ‘આ ફધાાં ળણખાય ળા ભાર્?ે’ 

જલાફ ભળ્ય, ‘ભને ત ફશુ ખભે છ.ે એર્રે ઔરુાં  છુાં.’ ઔેભ ઔઈ ુરુને 

રગ્ન છી તેભ ઔયલાનુાં ભન નથી થતુાં? ઈ્વ ઑર અફાઉર્ જને્ડય 

જીન્વ? ઔે છી એાંુઔેળન આણી ભાનવીઔતા ફદરી ળઔમુાં નથી? 

♦રેડ ચીલી♦ 

Education is an ornament in prosperity                       

and a refuge in adversity 

...Aristotle... 

 

♦●♦●♦ 
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11 

 

 

અનકુ્રમણીકા 

વચીન તેંડરુઔયે આકયે નીલૃત્તી રઈ રીધી. તેની રાસ્ર્ સ્ીચ 

રોંખ ત શતી જ; ણ વાથે વાથે રોંખ રાસ્ર્ીંખ ણ શતી. જીન્દખીની 

ળરુઆત એર્રે ઔે ાા ખરી બયતા જ જ ેઔાભ ઔમુું શમ, તે ઔાભ 

આભ છડી દેતા જીલ ઔીએ ઔીએ ઔામ તેભાાં ઔળુાં અજુખતુાં ત નથી 

જ; ણ અજુખતી લાત તે રાખી ઔે વચીને ઔહુ્યાં : ‘‘તેણે જીન્દખીભાાં 

ક્રીઔેર્ વીલામ ઔળુાં ઔમુું ઔે લીચામુું નથી એર્રે તેને કફય નથી ડતી ઔે 

શલે ળુાં ઔયલુાં.’’ વચીન સ્ર્ાય છ.ે રઔ તેને ક્રીઔેર્ન ખૉડ ઔશે છ.ે ણ 

આ ખૉડ કુદ તાના બલીષ્મ લીળે અન્ધઔાયભાાં છ.ે એર્રે ઔે નીલૃત્ત 
થઈને ળુાં ઔયલુાં. વુનીર ખલાસ્ઔયની જભે ક્રીઔેર્ ઔૉભેન્ર્ય ફની જલુાં ઔે 

છી યલી ળાસ્ત્રીની જભે ભાઈઔ રઈને ભેદાનભાાં ઉતયી ીચ તાવતા–

પે્રઝન્ર્ળેન વેયેભની શેન્ડર ઔયતા પે્રઝન્ર્રે્ય–ઔભ–એન્ઔય ફની જલુાં. ન 

ડાઉર્ વીચનને ગણાં ગણાં ઔાભ ભી યશેળે, ઔાયણ ઔે તે ક્રીઔેર્ન ખૉડ 

છ;ે ણ આશ્ચમાની લાત એ છ ેઔે ઔમાયેઔ ત તભાયે નીલૃત્ત થલાનુાં જ છ ે

તે નગ્ન વત્મ સ્લીઔાયતા ખૉડને ણ ઔેભ લાય રાખે છ?ે છલે્લાાં ફે–ચાય 

લાથી ત ભીડીમાભાાં ણ વચીન ે નીલૃત્તી રેલી જોઈએ તે લીળે ચચાા 

થતી શતી. ઔેભ ક્રીઔેર્ન ખૉડ ખણાત વીચન ણ નીલૃત્તીના બમથી 

નીલૃત્તી : એ ઝીય નશીં; શીય છ!ે 
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થયથય ઔાાંે છ?ે ઔેભ શઔીઔત વાભે શલા છતાાં શલાતીમાાં ભાયલાની ર્લે 

ભાનલી છડી ળઔત નથી? 

ઔઈ ઔાભ અનન્તઔા વુધી તભે ઔયી ળઔતા નથી. તેની 

વભજણ આભ ત ઔુદયત જન્ભતા જ તભને આી દે છ.ે ફાઔ જન્ભે 

ત્માયે વ ર્ઔા ભાને આધીન શમ છ.ે કાલુાં–ીલુાં–નશાલુાં–ધલુાં તેભ ફધી 

જ ક્રીમાભાાં તે યાલરમ્ફી શમ છ;ે ણ જભે જભે ફાઔ ભર્ુાં થામ છ ે

તેભ તેભ સ્લારમ્ફી થતુાં જામ છ.ે એઔ છી એઔ લસ્તુ છુર્તી જામ છ.ે 

શેરાાં ફરતાાં–કાતાાં–ીતાાં–શયતાાં–પયતાાં તેભ ક્રભફદ્ધ ફધી લસ્તુ 

ળીકાતી જામ છ.ે એર્રે ભાણવ વતત ઔળુાં ાભલા ભાર્ ેઔળુાંઔ ખુભાલત 
યશે છ.ે જભે ઔે સ્તનાન ઔયતુાં ફાઔ ફર્રથી ઔે ગ્રાવથી દુધ ીલે 

ત્માયે ભાની નીઔર્તા ખુભાલે ણ સ્લારમ્ફન ફનલા ભાર્નેુાં શેરુાં ચયણ 

તે ભાાંડી યહ્ય છ ેતે એર્રી જ વાચી શઔીઔત છ.ે ભાનુાં દુધ ન છડલા 

ભાર્ ેફાઔ યડ ેછ–ેધભછાડા ઔયે છ;ે ણ ધીયે ધીયે ર્લેાઈ જામ છ,ે 

ળીકી જામ છ ેઔે શલે સ્તનાન ઔયલાની ઉમ્ભય ખઈ, શલે ગ્વારથી દુધ 

ીલાની ઉમ્ભય થઈ છ.ે તે જ યીતે શેરુાં ડખ ભાાંડતા ફાઔને ીતા 

ઔાજીથી ડખરુાં બયતા ળીકલે છ;ે ણ ફાઔ ચારતા ળીકે તે ભાર્ ે

થડા ડખરાાં ચરાલીને ણ ીતા તેન શાથ છડી દે છ.ે તેથી જ ફાઔ 

ચારતા ળીકે છ.ે છી જીલનન ફીજો તફક્ક આલે છ.ે ફાઔની સ્ઔુરે 

જલાની ઉમ્ભય થામ છ ે ત્માયે પયી ફાઔ ગયન વુયક્ષીત ભાશર 

છડીને અજાણમા ભાશરભાાં જતા ખબયામ છ,ે યડ ેછ.ે જીલન જીલલા 

ભાર્ ે જરુયી ળીક્ષા ભેલલા ભાર્ ે ણ ળીક્ષણ ભેલલુાં જરુયી છ ે તે 

ભાતા–ીતા વભજ ે છ.ે એર્રે જ યડતા ફાઔને સ્ઔુરે ભુઔીને ભન 
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ભક્કભ ઔયીને ગયે ાછા જતા યશે છ.ે ફાઔ ધીયે ધીયે ર્ીચવા અને 

ફીજા સ્ર્ડુન્ર્ વાથે તાદાત્મ્મીતા ઔેલે છ.ે વશેજ ફે–ચાય લા લીતે 

અને છી પ્રાથભીઔ ળાા છુર્ ેછ ેઅને ભીડર સ્ઔુર ળરુ થામ છ.ે નલા 

ર્ીચય, નલા રેળન, નલા વબ્જકે્ર્. નલુાં ળીકલાની એઔ નલી ભાંઝીર ણ 

જુનુાં છડીને! લી નલા ર્ીચય, નલા લીમ ઔાંઈઔ નલુાં ળીકલાની પ્રક્રીમા 

ચારે છ.ે ભીડર સ્ઔુર છી શાઈ સ્ઔુર. શલે વબ્જકે્ર્ની વન્દખી વાથે 

તભારુાં  બલીષ્મ ણ જોડામ છ.ે વન્દખી ઔયતા શેરા તભે પે્રઔર્ીઔર 

ફન છ. અને શાઈ સ્ઔુર ાવ ઔયી ઔે સ્ઔુર રાઈપન જીલનબય ભાર્ ે

અન્ત. પયી ળીક્ષઔ, ભીત્રને છડતા શૈમુાં યડ ે છ ે ણ સ્ઔુરની 
ડીવીપરીન્ડ રાઈપભાાંથી છુર્ીને ઔૉરેજના ભુક્ત લાતાલયણભાાં 

વશચયલાન આનન્દ સ્ઔુર છાંાના દુ:કને ઔાંઈઔ શલુાં ઔયે છ;ે ણ 

આકયે ત ઔુછ કને ઔે રીમે ઔુછ ાના ડતા શૈ. તે શઔીઔત ત વતત 

તભને વાલચેત ઔયતી જ યશે છ.ે લી ફે–ચાય લા લીતે અને ઔૉરેજ 

રાઈપ ુયી થામ. પયી ાછ જીન્દખીન એઔ નલ આમાભ જ ળરુ 

થામ. અત્માય વુધી ભૉભ–ડડૅના ૈવે જરવા ઔમાા શઈ શલે તભાયી 

ઔભાણીભાાંથી તેભનાાં વનાાં ુયાાં ઔયલાન વભમ આલે. એર્રે લી જોફ 

ભાર્ ે ઔે વનાાંને શઔીઔત ફનાલલા ભાર્નેી દર્ ચારુ થામ ને ખાભ–

નખય–ળશેય અને ભાતા–ીતાને છડીને નલ લવલાર્ ળરુ થામ. સ્લને 

ળધલાની, તાના શુન્નયને કજલાની કજ આયાંબાઈ જામ. તેભાાં ણ 

ઔાાઁયલે ફનતે ખમે ય ઔાપીરે ખુજયતે યશે તેલ ગાર્ ચાલ્મા જ ઔયે. 

તભાયા લઔા પરેવ ય ણ પ્રભળન, ર્રાન્વપય, યીર્ામયભેન્ર્ ફધુાં ચાલ્મા 

જ ઔયે. જુના ભાણવ જામ, નલા આલે છ.ે તે ફધાાં વાથે તભે પયી ાછા 
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અનુઔુરન ળધ છ. તભે ગડી ફે ગડી તે લીળે લીચાય ન લીચાય અને 

આખ લધતા યશ. તે દયભીમાન પેભીરી ફને, છી તેને નીબાલલાની–

વાચલલાની જલાફદાયી લધતી જામ. જ ેયસ્ત ાય ઔયીને તભે ભાંઝીરે 

શોંચ્મા છ તે જ યસ્તે તભાયા ફાઔ ચારતા થામ. તભે તે ફધાભાાં 

બાખીદાય ફન યન્તુ તભાયી ભાંઝીર અન્ત તયપ ઝડથી ધવી યશીં 

છ ેતે લાત તભે સ્લીઔાયી ળઔતા નથી ઔે છી આાંકભીચાભણાાં ઔય છ. 

ત્માાં વુધી ઔે એઔ દીલવ અચાનઔ નીલૃત્તી વાભે આલીને ઉબી યશે અને 

અવર વચીનની જભે તભે શેફતાઈ જાલ. નીલૃત્ત થઈને ળુાં ઔયીળ? ક્માાં 

જઈળ? ભેં ત ક્માયેમ લીચામુું જ ન શતુાં ઔે શુાં  નીલૃત્ત થઈળ!  

જીન્દખી કયા અથાભાાં તભાય જન્ભ થતાાં જ તભને ઔળાને 

ઔળાભાાંથી નીલૃત્ત થલાના ાઠ ળીકલતી શમ છ;ે ણ આણને આાંક 

આડા ઔાન ઔયલા ખભે છ.ે જભે ફાઔને ઔડલી દલા ીતા જોય આલે 

તેભ આણને નીલૃત્ત થતાાં ઔે તે લીળે લીચાયતા જોય આલે છ.ે આકયે 

વાજા–નયલા યશેલા ભાર્ ે જભે ઔડલી દલા ીલી જરુયી ફને છ ે તેભ 

જીલન ર્ઔાલલા ભાર્ ેણ નીલૃત્ત થલુાં જરુયી છ.ે નીલૃત્તી જીન્દખીન એઔ 

એલ શીસ્વ છ ેજનેી ઔઈ અલખણના ઔયી ળઔતુાં નથી. જભે જીલન તેભ 

ભૃત્મ,ુ તેભ જ જભે પ્રલૃત્તી તેભ નીલૃત્તી. જભે જન્ભ ભયણ ર્ાી નથી 

ળઔાતા; તેભ પ્રલૃત્તી છીની નીલૃત્તીને ણ ર્ાી ળઔાતી નથી. શા, ણ 

નીલૃત્તીભાાં ણ જ ેપ્રલૃત્તીભમ યશીં ળઔે તે જ વાચી નીલૃત્તી રઈ ળક્મ 

છ ે તેભ જાણલુાં. ભશેળ બટ્ટની વાયાાંળ પીલ્ભભાાં નીલૃત્તીભાાં ઔઈ યીતે 

જીલનન વાયાાંળ ળધી રેલ તેનુાં ફશુ વયવ યીતે લણાન થમુાં શતુાં. 

નીલૃત્ત ળીક્ષઔના એઔના એઔ દીઔયાનુાં અભેયીઔાભાાં ભત થામ છ .ે તે 
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શઔીઔતને નીલૃત્ત ળીક્ષઔ એર્રે ઔે તે દીઔયાન ીતા સ્લીઔાયી નથી 

ળઔત. દીઔયાનુાં ભત થમુાં શલે જીલન ઔડલુાં ઝેય જલુેાં રાખે છ.ે ઔેભ 

જીલલુાં? ત્માયે તેન ભીત્ર ઔશે છ,ે ‘ભૈને જફ ભેયી ત્ની ઔ કમા તફ 

રખા થા ળે જીલન ઔૈવે ફીતાઉંખા. રેઔીન ભૈંને યજ બાબી ઔે રીમે 

વુફશ ભેં દુધ ઔા ેઔેર્ રાને ભેં અને જીલન ઔા અથા ઢુાંઢ રીમા, તુાં બી 

જીલન જીને ઔા અથા ઢુાંઢ રે.’   

જીલન શયેઔ રુભાાં જીલલુાં ડ ે છ.ે તે જીલન ભેલતા જ 

ભેરી પ્રઔૃતીની શેરી ળયત છ.ે છી તભે શલે દેલ જુનુાં થમુાં છ ે

એર્રે નથી જીલલુાં તેભ શાથ કાંકેયી નાાંક તે ન ચારે. ળયીય–ભન 
ગવાઈ ખમા શમ ત ણ જીલલુાં ડ.ે અન્ત વુધી. ઔઈ એસ્ક્મુઝ નથી 

અને ઔઈ એસ્ક્મુઝડ ણ નથી. ત છી ફશેતય છ ે ઔે નીલૃત્તીને ણ 

સ્લીઔાયતા ળીક. ઔઈ એલી પ્રલૃત્તી ળધી ઔાઢ ઔે જીલન– જીલન રાખે 

ભયણ નશીં. જીલ યલ, એઔલાય વમભાાં દય યલાઈ ખમ ત 

જીલન આઆ વાંધાતુાં જળે. શઔીઔતથી બાખલુાં તે ઔામયતા છ.ે તભે 

તભાયી અત્માય વુધીની રાઈપ શીયની જભે જીવ્મા છ ત છી ફાઔીનુાં 

જીલન ળુાં ઔાભ ઝીયની ભાપઔ જીલલુાં? શઔીઔતન સ્લીઔાય ઔયલાભાાં 

શીયઈઝભ છ,ે શઔીઔતથી બાખલાભાાં નશીં. એર્રે નીલૃત્તીન પરાન 

જમાયે પ્રલૃત્ત શ ત્માયે જ ઔય. જથેી ઔયીને નીલૃત્ત થલાના ળઔભાાંથી 

ફચી ળઔ. 
  



કીતની હકીકત કીતના ફસાના?           https://govindmaru.wordpress.com/              72 
 

♦ ગ્રીન ચીરી ♦ 

Don't think of retiring from the world until the 

world will be sorry that you retire. I hate a fellow whom 

pride or cowardice or laziness drive into a corner, and who 

does nothing when he is there but sit and growl. Let him 

come out as I do, and bark.   

…Samuel Johnson… 

 

 


