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‚દુનીમાના ફીજા રક કયતાાં આણે લધાયે ધાભીક અને વુવાંસ્કૃત 

છીએ, એભ આણે વભજીએ છીએ; યન્તુ ફીજા દેળના રક કયતાાં આણે 
વ્મલશાયભાાં લધાયે અપ્રાભાણીક અને સ્લાથી કેભ? આણા દેળફાાંધલને રુાંર્ીને, 

તેભને નીચલીને, તેભનુાં ળણ કયીને તે વુખી થલાની વભાજઘાતક લૃત્તી 

આણાભાાં ભર્ા બાગે વલાત્ર દેખામ છ,ે તે કેભ? ુનજ ાન્ભ અને યરક ય 
શ્રદ્ધા યાખનાયા, ભક્ષ, ઈશ્વય લગેયે આસ્તીક ફુદ્ધી ધયાલનાયા આણે પ્રત્મક્ષ 

ચારુ જીલનભાાં વત્મ છડીને કેભ લતીએ છીએ? આણાં યાષ્ટ્ રીમ, વાભાજીક, 

આથીક અને કોર્મુ્ફીક જીલન ફધી ફાજુએથી છીન્નબીન્ન થલાના ળાાં કાયણ 
શળે? આણી ઉન્નતી, ઉદ્ધાય, ગતી, ભુક્તી, વાથાકતા, દીવ્મજીલન કે 

ળુદ્ધજીલન ગભે તે કશ, એ ફધુાં ભાનલધભાથી જ પ્રાપ્ત થલુાં ળક્મ છ.ે તે ભાર્ ે

આણે ળુધ્ધી, વદ્ગુણ અને ુરુાથા લધાયલા જોઈએ. આ પ્રભાણે આણે 
લતીએ ત આણા ઉધ્ધાય ભાર્ ે યભેશ્વયના અલતાયની યાશ જોતા યશેલાની 

જરુય જણાળે નશીં.‛ 

–કેદારનાથજી (જુન, 1953)  
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I 

‘દેતે શૈં બગલાન ક ધખા’નુાં ગેરુાં  

અનુક્રભણીકા 

ગુનાખયી લધે ત્માયે આણે ઉશાશ કયીએ છીએ; યન્તુ 

એ ગુનાખયી તૈમાય થઈ યશી શતી, ત્માયે આણે ચુ યહ્યા શતા, તે 

બુરી જઈએ છીએ. ભર્ા બાગના કીસ્વાઓભાાં વભાજ જ ગુનાઓનુાં 

લાતાલયણ ઉબુાં કયે છ ેઅને ક્રીભીનર ગુનાઓ આચયે છ.ે જમાાં ળણ 

અને અન્મામ શમ ત્માાં ગુનાઓ ફને જ છ.ે જમાાં વુધી રબ, રારચ 

શળ ે ત્માાં વુધી ધુતાયા પાલળે. વભાજને એલા ક્રીભીનર ભે છ,ે જનેે 

ભાર્ ેવભાજ તે રામક શમ. 

 ળીક્ષણના અબાલે છાત વભાજભાાં – કદાચ તેથીમ લધુ 

ળીક્ષીત વભાજભાાં – ફાુઓ, સ્લાભીઓ, ભુનીઓ, દાદાઓ, ભશન્ત, 

બુલાઓ, ભોરલીઓ, ભુજાલય અને ાદયીઓ અન્ધશ્રદ્ધાની ઈન્ડસ્ર્રીઝ 

ધભધકાય ચરાલે છ.ે આથીક, વાભાજીક અને કોર્મુ્ફીક ભુશ્કેરીઓભાાં 

ભાણવ પવાઈ જામ ત્માયે તે દયાધાગા, નડતય, લળીકયણ, કામાવીદ્ધી 

લગેયેના ભાગે ચડી જામ છ.ે ધભાના ઠકેેદાય બક્તનાાં ર્ાાં એકત્ર કયી 

પ્રદુણ પેરાલે છ.ે લીશ્વળાન્તી અને યકાયની કથાઓ, મઞ અ અને 

શભશલન કયનાયા આ ઠકેેદાય વગીય ફાાની આફરુ રુાંર્તા 

ખચકાતા નથી. નૈતીકતાની લાત ધાભીક સ્થભાાં લધુ થામ છ;ે યન્તુ 
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ત્માાં વોથી લધુ કાુાં નાણાં એકત્ર થામ છ.ે જમાાં વુધી આણાભાાં ઉધ્ધાય 

કયાલી રેલાની રારચ શમ ત્માાં વુધી શલવખય ફાુઓ, સ્લાભીઓ 

ેદા થતા જ યશેળે. નીતી, ભુલ્મ આધાયીત જીલન જીલલાનુાં આણા 

શાથભાાં છ,ે તે ભાર્ ેકઈ ફાલા, ફાુ, ગુરુ, સ્લાભી, વાધુ, દાદા, ળાસ્ત્રી, 

ભુની, ભોરલી, ભુજાલય કે બુલા ાવે જલાની જરુય નથી. વદ્ગુણ અન ે

ુરુાથા લીના ઉદ્ધાય કે ભુક્તી ળક્મ નથી. 

 કથાઓ અને ફીજા અનેક ધાભીક ભશત્વલ દય લે થામ છ.ે 

પ્રશ્ન એ છ ેકે ઉદેળની અવય કેભ થતી નથી? વભાજભાાંથી ગુનાખયી 

કે છકર્ કેભ ઓછા થતાાં નથી? ભશીરાઓ અને ફાક વરાભત 
કેભ નથી? લાંચીત કેભ બુખભય લેઠ ે છ?ે કથાઓ અને ધાભીક 

ભશત્વલ ાછ જ ાંગી ખચા થામ છ;ે તે કયચય, વાંગ્રશખય, વપેદ 

ળાકભાાં પયતાાં અવાભાજીક તત્ત્લ, ફીજાની જભીન–ભકાન શડ 

કયનાયાઓ, ળણખય અને ધભાજડવુઓ ાવેથી એકત્ર કયલાભાાં 

આલે છ.ે આભ, કથાઓ અને ધાભીક ભશત્વલના ામાભાાં જ આર્ર 

ભ્રષ્ટ્ાચાય શમ તે કથાભાાં કે ધાભીક ભશત્વલભાાં અાતા ઉદેળનુાં 

ભુલ્મ કેર્રુાં? વભાજભાાં નૈતીક ભુલ્મનુાં સ્થાન થામ તે શેતુથી ભન્દીય–

ભસ્જીદ ફાાંધીએ, અને તેનુાં ખચા કાઢલા તેના કમ્ાઉન્ડની ઓયડીઓ 

દારુ–જુગાયના અડ્ડા ભાર્ ેબાડ ેઆીએ ત તેન અથા ળ? ફાુઓ–

ગુરુઓ ાવેથી ભતી રેજીર્ીભવીના કાયણે અવાભાજીક તત્ત્લને, 

કામદાન બાંગ કયલાભાાં કે વાભાજીક ભુલ્મને કચડી નાાંખલાભાાં જયા 

ણ ળયભ આલતી નથી. યાભકથાના યાલણની ર્ીકા થામ; યન્તુ 

વભકારીન યાલણ કથાકાયની, ગુરુઓની આજુફાજુ લીંર્ાઈ લેરા 
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છ ે તેનુાં ળુાં? શારના યાલણને ખુલ્લા ાડલાભાાં ફાુઓને કેભ વાંકચ 

થામ છ?ે ધભાઝનુન કથાકાયને, પ્રગર્ બ્રહ્મસ્લરુને, ગુરુઓને અને 

બક્તને અન્ધ, દીળાશીન, અલાસ્તલીક ફનાલી ભુકે છ.ે વાભાજીક અને 

આથીક વભસ્માઓ ઉકેરલા ભાર્ ેયીશ્રભ કયલાને ફદરે પ્રબુબક્તીથી 

વુખ, ળાાંતી, લીત્રતા, યરકનુાં યીઝલેળન ભી જળે; એલુાં ધાભીક 

બણ અલી દીળા ચીંધે છ.ે કથાકાય અને વમ્પ્રદામપ્રલતાક મઞ અ 

કયે છ,ે ભેા–ભશત્વલ ઉજલેે છ;ે તેના કાયણે બક્તને નળ ચડ ેછ.ે 

તાન ઈષ્ટ્દેલ એ જ બગલાનન બગલાન છ,ે એલી શ્રદ્ધાભાાંથી જડતા 

ઉબી થામ છ.ે ધાભીકજડતા જ આતાંકલાદનુાં ભુ છ.ે બક્તને ફાુઓ, 
ફાફાઓ, ળાસ્ત્રીઓભાાં કૃષ્ણ દેખામ છ!ે ધભાના નાભે તાની જાગીય 

ઉબી કયનાયા નલા પ્રકાયની વાભન્તળાશી સ્થાી યહ્યા છ.ે ફાુઓ, 

ળાસ્ત્રીઓ લાંચીત લીયધી છ.ે લાત ભાનલગોયલની કયળે; ણ તાનુાં 

ગોયલ લધે તેનુાં ાક્ ુાં આમજન શમ! ચભત્કાયની લાત કયનાયાઓ કે 

તેભાાં ભાનનાયાઓ ાખાંડી શમ છ.ે ચભત્કાય ાછ થડ અાંળ શ્રદ્ધાન 

અને ઘણ ભર્ બાગ તાની ભર્ાઈ દળાાલલાન શમ છ.ે રકની 

કાભના, સ્લાથા, અતૃપ્તી, ુરુાથાશીનતા, અઞ અાન, બણ, બક્તીની 

ખર્ી કલ્ના, વાધુ, ભશાત્ભા, પ્રગર્ બ્રહ્મસ્લરુ કશેલડાલલાન દમ્બ 

અને ગુરુણાને રઈને ભત પ્રતીષ્ઠાન રબ; આ ફધા તત્ત્લ 

ચભત્કાય ાછ શમ છ.ે આ ફધા કાયણવય વમ્પ્રદામ ફને છ ેઅન ે

ચારે છ.ે ચભત્કાય તેને ગતી આે છ.ે ગણતીની ભુતી દુધ ીએ ત 

યાલણની ભુતી ળુાં દારુ ીએ? ગાાંડણ ફે પ્રકાયના શમ છ.ે એક 

કુદયતી ખાભીના કાયણે ભેરુાં ગાાંડણ અને ફીજુ ાં જાતે સ્લીકાયેર 
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ગાાંડણ. જાતે સ્લીકાયેર ગાાંડણ લધાયે ખતયનાક શમ છ.ે આ 

પ્રકાયના ગાાંડણભાાં ભાણવ દેખત શલા છતાાં આાંધ શલાન 

વ્મલશાય કયે છ.ે અને તાની લીલેકફુદ્ધી વાથે અસ્ૃશ્મતા ાે છ.ે 

તેભાાં કેર્રામ ન્મામાધીળ, કુરતીઓ, વચીલ, ળીક્ષણળાસ્ત્રીઓ, 

રેખક, કલીઓ, તફીફ, લકીર અને લૈઞ અાનીકન વભાલેળ થામ છ.ે 

 ધભા–વમ્પ્રદામ શમ્ભેળાાં લાંચીત લીયધી શમ છ,ે ધભા શમ્ભેળાાં 

બર રકન શીતેચ્છુ યહ્ય છ.ે લાંચીતની વભસ્માઓ ુલાજન્ભના કભોને 

કાયણે છ,ે એલુાં ઠવાલનાય વમ્પ્રદામ કઈ યીતે નૈતીક ક્રાાંતી કયી ળકે? 

ધભાના ઠકેેદાયએ આગરા અને ાછરા જન્ભની જરેફીઓ જભાડી 
જભાડીને આણા ભોં બાાંગી નાાંખ્મા છ,ે જથેી આણે કદીમ ફીજુ ાં કળુ 

ભાાંગીએ નશીં, કદીમ જાગીએ નશીં! કેર્રાાંક ઠકેેદાય અશીંની યર્રી 

છીનલીને ત્માાં ઉય અભૃત આલાના લચન આે છ!ે અશીં તન 

ઉયનુાં એકનુાં એક ચીથરુાં  તાણી રઈને ફાલન ગજની ધજાઓ પયકાલે 

છ.ે આ ઠકેેદાય ભાણવજાત ઉય બયવ નથી યાખી ળકતા એર્રે જ 

આણને થ્થય ય શ્રદ્ધા યાખલાનુાં ળીખલાડ ે છ!ે વાંગઠીત ધભોએ 

ભાણવની ચેતના છીનલી રીધી છ.ે આભાાંથી છુર્લા ળુાં કયલુાં?  

કીળયરાર ભળરુલાાએ ત્રણ વચર્ ઉામ વુચવ્મા છ ે: 

1. યભેશ્વય વીલામના ફીજા ફધા ઈશ્વયન, દેલન લીયધ. 

ફાુઓ, ળાસ્ત્રીઓ, પ્રગર્ બ્રહ્મસ્લરુન લીયધ, અલતાયન 

લીયધ, ભુતીુજાન લીયધ, ભન્દીય–સ્થાનાન લીયધ. 
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2. કઈ ણ ળાસ્ત્ર, તે લેદ, ગીતા, કુયાન કે ફાઈફર ઈશ્વયપ્રણીત 

છ,ે તેભ ભાનલુાં નશીં. લીલેકફુદ્ધી ના કશે તે લચનને સ્લીકાયલુાં 

નશીં. 

3. કઈ ભનુષ્મને યભેશ્વય કે મગમ્ફયની કર્ીભાાં ભુકલ નશીં. 

કઈ ભશાુરુ બુર કયે જ નશીં, તેલુાં ભાનલુાં નશીં. 

ભશાુરુએ વભાજલીયધી આચાય કમાા શમ ત તેને 

છાલયલાાં નશીં. તેનુાં એકેએક ચયીત્ર ળુધ્ધ, દીવ્મ, શ્રલણકીતાન 

મગ્મ જ છ,ે એભ વભજલુાં નશીં. 

 રકજાગૃતીથી ભર્ાબાગના ગુનાઓ અર્કાલી ળકામ છ.ે ભાત્ર 
રીવથી ગુનાઓ અર્કી જતા નથી કે કામદ–વ્મલસ્થા જલાઈ જતાાં 

નથી. રકભાાં ગુનાખયી વાાંખી ન રેલાના વાંસ્કાય શમ ત ણ ગુનાઓ 

અર્કે છ.ે ગુજયાતભાાં યાત્રે ણ ભશીરાઓ શયીપયી ળકે છ ેતેનુાં કાયણ 

‘ગુજયાતની વાંસ્કાયીતા’ છ.ે ભશીરાની છડેતી કે ભશીરા વમ્ફન્ધી 

ગુનાઓ થામ ત ગુજયાતના રક એક થઈ વાભન કયે છ.ે વભાજન 

ડય ભશત્ત્લની બુભીકા બજલે છ.ે  

 ‘વાંદેળ’ અખફાયની અધાવાપ્તાશીક ુતીભાાં ‘ગેરુાં ’ ળીાક 

શેઠ પ્રવીદ્ધ થમેર આ વત્મ ઘર્નાકથાઓભાાં વનવનાર્ી પેરાલલાન 

ફીરકુર આળમ નશત; યન્તુ છુ ભૅવેજ આલાન શેતુ શત. એલી 

કઈ કઈ ફાફત છ,ે જ ેધ્માને રઈએ ત ગુનાન બગ ફનતા આણે 

ફચી જઈએ? આ ઘર્નાકથાઓભાાં કલ્નાના યાંગ ફીરકુર નથી. 
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ઘર્નાક્રભ જ ેયીતે યચામ, તેની વાલ વાચી યજુઆત અને ગુાંથણી આ 

પ્રવાંગભાાં છ.ે વાચે જ શકીકત, કલ્ના કયતાાં ચઢીમાતી શમ છ.ે 

 લયીષ્ઠ ત્રકાય અને રેખકશ્રી કૃષ્ણકાન્ત ઉનડકર્ ે લાયાં લાય 

આગ્રશ કમો ન શત ત આ ઘર્ના–કથાઓ અલતયી ન શત. ત્રકાય 

ભેશુર ભાંગુફશેને આ કથાઓની ભાલજત કયીને લધુ યવપ્રદ ફનાલી છ.ે 

નલવાયીના યૅળનારીસ્ર્ ગલીન્દ ભારુએ તાના બ્રગ ‘અબીવ્મક્તી’ 

ભાયપતે દેળ–યદેળના લીળા લાચકલગા વભક્ષ આ વત્મઘર્નાઓ 

ભુકી. દુયદેળાલય લવેરા વાલ અજાણ્મા લાચકલગા વાથે જોડાલાન 

આનન્દ જ અરગ શમ છ.ે કેર્રામ લાચકએ તાની વભસ્મા યજુ 
કયી. તાને થમેર અન્મામ ભાર્ ે ન્મામ ભેલલા ભદદ ભાાંગી. 

ગલીન્દબાઈના ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ભાયપતે ‘ગેરુાં ’ કૉરભ 

રકજાગૃતીનુાં ભાધ્મભ ફની એન ભને ઉંડ વન્ત છ.ે તે ફદર શુાં 

ગલીન્દબાઈન હૃદમુલાક આબાય ભાનુાં છુાં. ચીત્રકાયશ્રી યણભર 

વીંધલે યેખાચીત્રની વજાલર્ દ્વાયા આ ઈ.ફુકની વત્મઘર્નાઓને લધુ 

વચર્ અને પ્રકાળભાન ફનાલી છ,ે તે ફદર યણભરબાઈન આબાય. 

રેખક કેદાયનાથજી, કીળયરાર ભળરુલાા અને યભણ ાઠકના 

લીચાય ખુફ તાજાાં રાગે છ.ે લીચાયત્ર– નમાભાગા, નીયીક્ષક, લૈશ્વીક 

ભાનલલાદ અને બુભીુત્રે ઘણાં લીચાયબાથુાં આપમુાં છ,ે અને તેભાાં અનેક 

લખત જુદા જુદા નાભે રખ્મુાં ણ છ.ે આ લીચાયત્રના તન્ત્રી 

ઈન્દુકુભાય જાની, પ્રકાળ ન. ળાશ, ફીીન શ્રપ, પ્રા. જમાંતી ર્રે, 

કાાંતીબાઈ ળાશ અને જગદીળ ળાશનુાં આ પ્રવાંગે સ્ભયણ કરુાં  છુાં. 
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 લાચકભીત્રના ખુફ જ ઉષ્ભાવબય પ્રતીબાલ ભળ્યા, તેભાાં 

વુફધ ળાશ, પ્રદી એચ. દેવાઈ, ી. કે દાલડા, અભૃત શજાયી, 

અયલીન્દ અડારજા, નલીન ફેન્કય, લરીબાઈ ભુવા, કાવીભ અબ્ફાવ, 

પીયઝ ખાન, દેલીકા ધ્રુલ, ધૃતી ભદી, યજનીકાાંત દેવાઈ, કલ્ના 

દેવાઈ, ુલી કૃણાર ળાશ, વાંગીતા ાાંડ,ે યશીત દયજી, ભમુય લૈષ્ણલ, 

જીઞ અેળ અધ્મારુ, નલીન નાગયેચા, અનીરા ર્રે, ડૉ. અશ્વીન ળાશ, 

વાંજમ અને સ્ભીતા ગાાંધી, ડૉ. વુધીય ભશેતા, કીળય ભદી, ભુકુન્દ ળાશ, 

ભધુવુદન ળાશ, લીયેન ળાશ, ારુર ભશેતા, લીભા શીયયા, પ્રઞ અાજુ, 

લીભા ગશીર, બગલાનજી યૈમાણી, ચીભન ર્રે (ચભન), શીભાાંળુ 
ર્રે, લીક્રભ દરાર, એભ. એચ. ઠાકય, ગીયીળ યાણા, દીનેળ એ. ર્રે, 

ભશેફુફ કાવભબાઈ ભરેક, કયવન બક્ત, લીુર દેવાઈ, પ્રલીણકુભાય 

ર્રે, બયત આચામા, નયેન્ર ભવયાણી, ભનવુખ ફી. ગજ્જય, વુયેળ 

ળાશ, ભધુવુદન ળાશ, અભુર ળાશ, કારીદાવ ગશીર, લીનદ આય. 

ર્રે, લીજમ જોળી, વાંજમ નાનાણી, ગાાંડાબાઈ લલ્લબબાઈ ર્રે, 

ગીયીળ દલે, પ્રલીણકાન્ત ળાસ્ત્રી, ી. એભ. ર્રે, વુભન્તયામ ભીસ્ત્રી, 

વીદ્ધાથા દેગાભી, જગદીળ વની, યજનીકાાંત ળાશ, ાંકજ લાધેરા, 

શવભુખ એ. ભારુ, યલીન્ર બજક, યલી ઢરયીમા, જુગરકીળય વ્માવ, 

લીનદ આય. ર્રે, ચીભનરાર દેવાઈ, થાનવીંશ જાડજેા, યલજી 

ગાફાણી, બુણ જીકાય, નાથુબાઈ ડડીમા, બાનુળાંકય એભ. દલે, નલીન 

કાર્લારા, આય. એચ. લણકય, એવ. એભ. દલે, અભુર ળાશ લગેયે 

દેળના અને વાત વાગય ાય લવેરા પ્રતીબાલકએ ભાયાભાાં લધુ જુસ્વ 

પ્રગર્ાવ્મ. 
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 ાખાંડનુાં ‘ગેરુાં ’ ભેલલાનુાં કાભ વશેરુાં નથી. તે ભાર્ ે 

નીબામતા, શીમ્ભત, વાશવ, નીષ્ઠા અને ભાનલીમ અબીગભ જોઈએ. 

અન્ધશ્રદ્ધાુ અને જડ વભાજભાાં ચભત્કાયને ડકાયલાનુાં કાભ જોખભી 

છ.ે ‘વત્મળધક વબા’, વુયતના હૃદમસ્થ ફાફુબાઈ દેવાઈ, આચામા 

વીદ્ધાથા દેગાભી, નીલૃત્ત આચામા વુનીર ળાશ, જલાાંભદા ભાધુબાઈ 

કાકડીમા, કરાળીક્ષક ગુણલન્તબાઈ અને કરુણાફશેન ચોધયી, 

ઝેશયાફશેન વામકરલાા, એડલકેર્ જગદીળબાઈ લક્તાણા,      

યેળ રાઠીમાએ આલાાં જોખભ ખેડ્ાાં છ.ે ‘જનલીઞ અાન જાથા’, 

યાજકર્ના જન્મત ાંડ્ા, ‘ચભત્કાય ચકાવણી કેન્ર’, ારીતાણા (શાર 
અભદાલાદ)ના ચતુયબાઈ ચોશાણે દાાપાળ કયી તયખાર્ ભચાલી દીધ. 

‘હ્યુભેનીસ્ર્ યૅળનારીસ્ર્ વવામર્ી’, ગધયાના ભુકુન્દ વીન્ધલ, 

‘રકલીઞ અાન કેન્ર’, ગધયાના ડૉ. વુજાત લરી, ‘ફનાવકાાંઠા જીલ્લા 

અન્ધશ્રદ્ધા નીભુારન વભીતી’, ારનુયના  અશ્વીન કાયીઆ(નીલૃત્ત 

પ્રીન્વીાર, રૉ કૉરેજ), આચામાશ્રી જગદીળ વુથાય, નીલૃત્ત 

એન્જીનીમય ગીયીળ વુાંઢીમા, ‘લશેભ અન્ધશ્રદ્ધા નીલાયણ કેન્ર’, 

નડીમાદના ડૉ. જયેાભબાઈ દેવાઈ તથા ‘લશેભ અન્ધશ્રદ્ધા નીલાયણ 

કેન્ર’, આણાંદના વભબાઈ પ્રજાતી લગેયેએ ાખાંડીઓના કાન 

ફયાફય આભળ્યા છ.ે  

ાખાંડના પ્રદુણથી દમાનન્દ વયસ્લતી અને અખ અકાઈ 

ઉઠ્યા શતા : 
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રબી ગુરુ રારચી ચેરા, દનોં ખેરે દાલ, 

બલવાગય ભેં ડફુતે, ફૈઠ થ્થયકી નાલ! 

 ફશુજન વભાજભાાં આ ઈ.ફુક યૅળનરવભજ પ્રગર્ાલળે અને 

તેના શ્રેયાથી શળે, ગલીન્દ ભારુ અને ઉત્તભ ગજ્જય. તેભની ઝીણીઝીણી 

કાજીના કાયણે જ આ ઈ.ફુક લીળા લાચકલગા વુધી વુઘડ યીતે 

શોંચી છ;ે આ ભાર્ ે‘ભણી ભારુ પ્રકાળન’ન શુાં  આબાયી છુાં. 

 યીલાયના લવાંત, એકતાની દયકાય; અને અમાન, કશાનની 

શુાંપ કેભ બુરામ? 

–યભેળ વલાણી 
10-Jatin Banglo, B/h-Judge’s Banglo,  

Police Choki, Bodakdev,  
Amdavad – 380 054  

    Mobile : 99099 26267   

e.Mail : rjsavani@gmail.com   
 

♦♦♦♦♦  

  

mailto:rjsavani@gmail.com


દેતે શૈં બગલાન ક ધખા          https://govindmaru.wordpress.com/           14 

 

II 

અભાયાાં પ્રકાળન 
અનુક્રભણીકા 

નલી દૃષ્ટ્ી, નલા લીચાય, નલુાં ચીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાચક 
ફીયાદય ભાર્ ે ‘ભણી ભારુ પ્રકાળને’ ઈ.ફુક્વનુાં પ્રકાળન કયલાનુાં કામા ઉાડી 

રીધુાં છ.ે અભારુાં  પ્રત્મેક પ્રકાળન ભાત્ર વદ્ લીચાયના પ્રવાય ભાર્ ે લાચકન ે
ની:ળુલ્ક ભે છ.ે અભે 26 જાન્મુઆયી, 2018 વુધીભાાં નીચે ભુજફની 20 
ઈ.ફુક્વનુાં પ્રકાળન કમુું છ ે: 

1. 1. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના 25 રેખની 
‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 01  (ાનાાં : 113; ભુલ્મ : ભપત) 

2. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 25 રેખની 
‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 02   (ાનાાં : 108; ભુલ્મ : ભપત) 

3. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. ભુયજી ગડાના 25 રેખની ‘અબીવ્મક્તી’–
ઈ.ફુક – 03 (ાનાાં : 127; ભુલ્મ : ભપત) 

4. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના ચીન્તનાત્ભક 37 રખેની (ઈ.ફુક) – ‘લીલકે–લલ્લબ’ 
(ાનાાં : 190; ભુલ્મ : ભપત) 

5. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ના 18 લીમ ય રખરેા ચીન્તનાત્ભક રેખભાાંથી 206 
યૅળનર ભુદ્દાઓ તાયલી કાઢીને ‘લીલેકલીજમ’ ગ્રાંથ તૈમાય કમો છ.ે આ ગ્રાંથની (ઈ.ફુક) 
– ‘લીલેકલીજમ’ (ાનાાં : 131; ભુલ્મ : ભપત) 

6. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘આનન્દની ખજ’ (ાનાાં : 53; ભુલ્મ : 
ભપત)  

7. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘ર્ીન–એજ’ભાાં ફમફે્રન્ડથી વાલધાન’ (ાનાાં 
: 51; ભુલ્મ : ભપત) 
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8. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. યશીત ળાશના 25 રેખની ઈ.ફુક 
‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 04 ‘અધ્માત્ભના આર્ાાર્ા’ (ાનાાં: 111; ભુલ્મ :  ભપત) 

9. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘આનન્દનુાં આકાળ’ (ાનાાં : 116; ભુલ્મ : 
ભપત) 

10. પ્રા. યભણ ાઠક (લાચસ્તી)ની આત્ભકથાની (ઈ.ફુક) – ‘આત્ભઝયભય’ (ાનાાં : 
257; ભુલ્મ : ભપત) 

11. આમાવભાજી અને રેખક શ્રી. નાથુબાઈ ડડીમાની ઈ.ફુક ‘દુ:ખ નીલાયણના 

ભ્રાભક ઉામ’ (ાનાાં : 26; ભુલ્મ : ભપત) 
12. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. એન. લી. ચાલડાના 14 રેખની 

‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 05 ‘ચાલાાક દળાન’ (ાનાાં : 96; ભુલ્મ : ભપત) 
13. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 20 રેખની ઈ.ફુક 

‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 06 ‘વત્મવન્દુક’ (ાનાાં : 110) 

14. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’ (ાનાાં : 83; ભુલ્મ 
: ભપત) 

15. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીકાાંત ળાશની ઈ.ફુક ‘જીન્દગી કઈ યીતે જીલળ?’ (ાનાાં : 
75; ભુલ્મ : ભપત) 

16 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. લલ્લબ ઈર્ારીમાના 10 રેખની 
ઈ.ફુક ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 07 ‘લીચાયમાત્રા’ (ાનાાં : 84; ભુલ્મ : ભપત) 

17 અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. ફી. એભ. દલે (જરે ખાતાના નીલૃત્ત 
પ્રળાવક અને રેખક)ના 08 રેખની ઈ.ફુક ‘ભ્રભ બાાંગ્મા છી...’ (ાનાાં : 90; 
ભુલ્મ : ભપત) 

18 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા વુશ્રી. કાભીની વાંઘલીના 11 રેખની ઈ.ફુક 
‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 09 ‘કીતની શકીકત, કીતના પવાના?’ (ાનાાં : 72; 

ભુલ્મ : ભપત) 
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19 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંચારના 12 રેખની ઈ.ફુક 
‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 10 ‘યૅળનારીઝભન ઘાંર્નાદ’ (ાનાાં : 93; ભુલ્મ : 
ભપત) 

20 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રગ ય ભુકામેરા શ્રી. યભેળ વલાણીના 14 રેખની ઈ.ફુક 
‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુક – 11 ‘દેતે શૈં બગલાન ક ધખા’ (ાનાાં : 136; ભુલ્મ : 
ભપત) 

ભણી ભારુ 

●‘ઈ.બુક’ પ્રકાળક● 
405, વયગભ એાર્ાભેન્ર્,  

કૃી મુનીલવીર્ી વાભે, નલવાયી. 
સ્ર્ : 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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01 

ુત્ર થળે, વીભન્તલીધી તાલ! 

 

અનુક્રભણીકા 

 નયેળબાઈ ધાભેરીમા (ઉમ્ભય : 35) અને તેભનાાં ત્ની 

ગીતાફશેન (ઉમ્ભય : 32) વુયતના કતાયગાભ લીસ્તાયભાાં યશેતાાં શતાાં. 

પરામલુડ લેચલાન ધન્ધ વયવ ચારત શત. ફને્નની જોડી એલી શતી; 

જાણે એકફીજા ભાર્ ેજ ફન્માાં શમ! ફને્ન પે્રભભાાં એર્રા ડફેુરાાં યશેતાાં 
શતાાં કે રગ્નજીલનનાાં દવ લા ક્માયે લીતી ગમાાં, તેન ખ્માર જ ન 

યહ્ય. 
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એક દીલવ ગીતાફશેને કહ્યુાં : ‚નયેળ, તભે કાનજી છ, અને શુાં  

યાધા!‛ 

‚તુાં ળુાં કશેલા ભાાંગે છ?ે ગીતા!‛ 

‚નયેળ, કલી પ્રીમકાન્ત ભણીમાયે આણા ભાર્ ે જ ગીતનુાં 

વજ ાન કમુું છ!ે  

‘આ નબ ઝુક્મુાં તે કાનજી ને ચાાંદની તે યાધા યે, 

આ વયલયજર તે કાનજી ને મણી તે યાધા યે! 

આ ફાગ ખીલ્મ તે કાનજી ને લ્શેય જતી તે યાધા યે! 

આ યલત–ળીખય તે કાનજી ને કેડી ચડ ેતે યાધા યે!’ 

નયેળબાઈ ગીતાને તાકી જ યહ્યા અને છી લેર લૃક્ષને લગે 

તેભ તેને લીંર્ાઈ ગમા! 

નયેળબાઈએ કહુ્યાં : ‚ગીતા! આ યલીલાયે ‘ભતાર’ ગાભે જલુાં 

છ.ે ભેં વાાંબળ્યુાં છ ે કે તસ્લી કાળીફશેનભાાં ભાતાજીન લવલાર્ છ!ે 

ભાતાજીના આળીલાાદથી વન્તાનપ્રાપ્તી થામ છ!ે‛ 

‚નયેળ, વન્તાન થલુાં કે ન થલુાં તે કુદયતના શાથની લાત છ.ે 

એભાાં કઈ શસ્તકે્ષ કયી ળકે ત તે ડૉક્ર્ય છ.ે ર્સે્ર્ટ્યફુ વીસ્ર્ભ છ.ે 

લીઞ અાન છ.ે આલી ફાફતભાાં ભાતાજી કઈ યીતે દખર કયી ળકે?‛ 
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‚ગીતા! શ્રદ્ધા ભર્ુાં યીફ છ.ે શ્રદ્ધા શમ ત શીભારમ ણ 

ઓાંગી જલામ!‛ 

‚નયેળ, શ્રદ્ધા એર્રે જ અન્ધશ્રદ્ધા! શ્રદ્ધા અને લીશ્વાવ લચ્ચે 

પયક છ.ે શ્રદ્ધાભાાં ભાની રેલાનુાં શમ છ,ે જમાયે લીશ્વાવભાાં ભાની રેલાનુાં 

શતુાં નથી. લીશ્વાવભાાં લાસ્તલીક્તા ધ્માને રેલામ છ,ે તેભાાં ળક્મતાને 

ધ્માને રેલામ છ.ે અગ્નીથી દઝામ નશીં, તે શ્રદ્ધા છ;ે યન્તુ ચક્વ 

ળાક શેયલાભાાં આલે ત અગ્નીથી દઝામ નશીં, તે લીશ્વાવ છ!ે‛ 

‚ગીતા, તારુાં  યૅળનારીઝભ ભને ગે ઉતયતુાં નથી. ભાયી ખુળી 

ખાતય તાયે ભાયી વાથે આલલાનુાં છ!ે‛ 

‚બરે, તભે ખુળ થતા શ ત શુાં  જરુય આલીળ!‛ 

તાયીખ 06 જુન, 2010ને યલીલાય. ફયના ત્રણ લાગ્મે 

નયેળબાઈ અને ગીતાફશેન ાંચભશાર જીલ્લાના ભતાર ગાભ ે

કાળીફશેનના સ્થાનકે શોંચ્માાં. કાળીફશેન(ઉમ્ભય : 40) કાાાં કડાાંભાાં 

પ્રબાલળાી રાગતાાં શતાાં. ફને્નએ આળીલાાદ ગ્રશણ કમાા. કાળીફશેને 

કહ્યુાં : ‚નયેળબાઈ, ભાતાજી ાવે ળુાં ભાાંગલા આવ્મા છ?‛ 

‚ભાતાજી! અભે ફશુ વુખી છીએ. ણ આનન્દ થડ ઘર્ ેછ.ે 

રગ્ન થમાાંને દવ લયવ થઈ ગમાાં; ણ વન્તાન નથી!‛ 
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‚નયેળબાઈ, ચીંતા ન કય. આ કાભ ત ભાતાજીનુાં છ.ે અશીં 

ર્ચુકડાાં ઘડીમાાં કેર્રાાં રર્કે છ!ે ભાનતા પી તે ફધાાં અશીં ઘડીમાાં 

ચડાલે છ!ે તભે ભાનતા ભાન એર્રે કાભ ુરુાં !‛ 

‚ભાતાજી! શુાં  ત છલે્લાાં દવ લાથી ભાનતા ભાનુાં છુાં, ઈચ્છા કરુાં  

છુાં; છતાાં વન્તાનપ્રાપ્તી નથી થતી!‛ 

કાળીફેને ધુદી કમાા. અગયફત્તીઓ ેર્ાલી. નયેળબાઈ 

અને ગીતાફશેનનાાં કાે કાંકુ– તીરક કમુું. થડીલાય આાંખ ફન્ધ કયી 

શઠ પપડાવ્મા. અચાનક કાળીફશેનનુાં ળયીય ધ્રુજલા રાગ્મુાં. જભીન 

ઉય જોય જોયથી શાથ છાડલા રાગ્મા અને કહ્યુાં : ‚નયેળબાઈ! 
ભાતાજી એયકાંડીળન મન્ત્ર ભાાંગે છ!ે‛ 

‚ભાતાજી! શુાં  તૈમાય છુાં. આલતા યલીલાયે શુાં  રઈને આલીળ!‛ 

‚નયેળબાઈ, અશીં જ ે વન્તાનપ્રાપ્તી ભાર્ ે આલે છ,ે તે 

ભશીરાને વાતભે ભશીને વીભન્ત લીધી–ખ બયલાન લીધી કયલાનુાં 

વોબાગ્મ ભે છ.ે વાતભે ભશીને ખ બયજો. ુત્રપ્રાપ્તી થળે; યન્તુ 

એ ુત્ર ભૃત શારતભાાં અલતયળે!‛ 

‚ભાતાજી! અભાયી વાથે આલ અન્મામ? ભૃત ુત્રન ળ 

અથા?‛ 

‚નયેળબાઈ! ચીંતા ન કય. લીધી કયલ ડળે! ભાતાજીને 

યીઝલલા ડળે. ફે તરા વનાની ચેઈન ચડાલલી ડળે! અઢી રાખ 
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રુીમાની ફાધા ભાનલી ડળે. આલતા યલીલાયે એ.વી. ભળીન, ચેઈન 

અને રુીમા રઈને આલજો. ુત્રપ્રાપ્તી જરુય થળે!‛ 

નયેળબાઈ અને ગીતાફશેન ભાતાજીને તાકી યહ્યાાં! ભાતાજીએ 

ફને્નનાાં ભાથાાં ઉય શાથ પેયલી આળીલાાદ આપમા. 

ફને્ન વુયત યત જલા યલાના થમા. ગીતાફેને કહ્યુાં : ‚નયેળ! 

ભાતાજી આલી ભાાંગણી કયે, તે શુાં  ભાનતી નથી. આ અન્ધશ્રદ્ધા છ.ે 

ભાતાજીને બોતીક ચીજલસ્તુઓની ળી જરુય ડ?ે‛ 

‚ગીતા, ભાતાજીના સ્થાનકે ાાંચવથી લધુ ઘડીમાાં રર્કતાાં 

શતાાં. એ કાંઈ અભસ્તાાં થડાાં રર્કતાાં શળે? રકને વન્તાનપ્રાપ્તી થઈ 
શમ ત જ ઘડીમાાં રઈને આલે ને! શ્રદ્ધાનુાં યીણાભ ભતુાં શમ છ.ે 

ભાયી ખુળી ખાતય એક લખત લીધી કયલા તુાં યાજી થઈ જા!‛ 

‚બરે, તભાયી ખુળીભાાં ભાયી ખુળી!‛ 

છીના યલીલાયે, નયેળબાઈ અને ગીતાફશેન એ.વી.ભળીન, 

વનાની ચેઈન અને અઢી રાખ રુીમા રઈને કાળીફશેનના સ્થાનકે 

શાજય થમાાં. કાળીફશેને કહ્યુાં : ‚નયેળબાઈ, ભાતાજીન આદેળ થઈ 

ગમ છ.ે ુત્રપ્રાપ્તી થળે. ુત્ર રુા શળે. ુત્ર ભર્ થઈને કરેક્ર્ય 

ફનળે!‛ 

‚ભાતાજી, આના આળીલાાદ કામભ અભાયી વાથે યશ!‛ 
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‚નયેળબાઈ, વાતભે ભશીને વીભન્તલીધી કયજો!‛ 

ફને્ન ભાતાજીને ગે રાગ્માાં. પ્રવાદ રીધ અને વુયત યત 

જલા યલાનાાં થમાાં. ગીતાફશેને કહ્યુાં : ‚નયેળ! ભને કાંઈ ગે ઉતયતુાં 

નથી. કાળીફશેનને ફે દીકયી અને ફે દીકયા છ.ે કાળીફશેનભાાં ભાતાજી 

લવતાાં શમ ત તેણે તાનાાં દીકયી–દીકયાને કેભ કરેક્ર્ય ન ફનાવ્માાં? 

ભને ળાંકા જામ છ!ે‛ 

‚ગીતા! ળાંકા કયીળ નશીં. શ્રદ્ધા યાખ. ભાતાજી અાંગે ળાંકા 

કયીએ ત ભાતાજી આણાં ધનતનત કાઢી નાાંખે! ભાયી ખુળી ખાતય 

તુાં ળાંકા ન કય!‛ 

વાતભ ભશીન ફેઠ. નયેળબાઈ ખુળખુળાર શતા. 

વીભન્તલીધીની તૈમાયી ળરુ થઈ ગઈ. નયેળબાઈએ કહુ્યાં : ‚ગીતા! 

વીભન્તની લીધી કમા દીલવે યાખીળુાં?‛ 

‚નયેળ! તભે ગાાંડા થઈ ગમા છ? વીભન્તલીધી ત ત્માયે 

કયામ જમાયે ગબા યહ્યાને વાત ભશીના થમા શમ! ભાયા ેર્ભાાં કાંઈ 

નથી; ત વીભન્તલીધી કઈ યીતે કયામ?‛ 

‚ગીતા, તાયી લાત વાચી. ભને ણ એલુાં જ રાગતુાં શતુાં; યન્તુ 

શુાં  ગઈકારે ભતાર ગાભે ભાતાજીના સ્થાનકે ગમ શત. ભેં ભાતાજીને 

આ વભસ્મા જણાલી. ભાતાજીએ કહુ્યાં કે ુત્ર થળે, વીભન્તલીધી 

તાલ!‛ 
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‚ણ રક ળુાં કશેળે! ેર્ભાાં કાંઈ નથી, ખારી છ ે અને 

વીભન્તલીધી!‛ 

‚ગીતા, રક ળુાં કશેળે, તેની ચીન્તા છડી દે! ભાતાજીએ ળુાં 

કહ્યુાં છ,ે તેન લીચાય કય!‛ 

‚નયેળ, તભે ળુાં ફર છ? તભે લાસ્તલીક્તા સ્લીકાયલા કેભ 

તૈમાય નથી?‛ 

‚ગીતા, ભાયા વભ. શુાં  કશુાં તેભ કય. ભાતાજી ચભત્કાય કયળે! 

ભાયી ખુળી ખાતય!‛ 

તાયીખ 06 જાન્મુઆયી, 2011ને ગુરુલાયે વીભન્તલીધી થઈ. 
ફીજા ફે ભશીના ગમા. નયેળબાઈ ચીન્તાભાાં ભુકાઈ ગમા! નલ ભશીના 

થમા; છતાાં ુત્રપ્રાપ્તીન ચભત્કાય ન થમ! ગીતાફશેને કહ્યુાં : ‚નયેળ! 

રક શલે ભને ુછ ેછ,ે ભાયે ળુાં કશેલુાં?‛ 

નયેળબાઈ કાંઈ ફરી ળક્મા નશીં. તેણે કાળીફશેનને પન 

કમો : ‚ભાતાજી! નલ ભશીના થમા; ુત્રપ્રાપ્તી કેભ ન થઈ?‛ 

‚નયેળબાઈ, શ્રદ્ધા યાખ. ુત્ર અલશ્મ અલતયળે!‛ 

આ કીસ્વ, ‘વત્મળધક વબા’, વુયતના કામાકય ભધુબાઈ 

કાકડીમા અને વીદ્ધાથા દેગાભી વભક્ષ યજુ થમ. કાળીફશેનથી છતેયામા 

શમ તેલા વુયતભાાં ઘણા રક શતા. ભધુબાઈએ વોને એકત્ર કમાા અને 
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વોને રઈને ‘ગેરુાં ’ ભેલલા ભતાર ગાભે શોંચ્મા. છતેયામેરા 

બક્તની આર્રી ભર્ી વાંખ્મા જોઈ, કાળીફશેન એર્રાાં ફધાાં ગબયામાાં 

કે તેણે અઢી રાખ રુીમા, વનાની ચેઈન નયેળબાઈને યત કમાું અને 

વોની ભાપી ભાાંગી.  

શલે ગીતાફશેનની આાંખભાાં આાંખ યલીને નયેળબાઈ જોઈ 

ળક્તા ન શતા. વીભન્તલીધીને કાયણે કુર્મુ્ફીજનભાાં, વભાજભાાં કઈની 

વાથે તે શીભી ળક્તા ન શતા. ગીતાફશેનન પે્રભ એર્ર જ 

છરકાત શત; ણ નયેળબાઈ બીંજાઈ ળક્તા ન શતા. એભના 

ભગજભાાં ઉથર–ાથર થઈ યશી શતી. 

તાયીખ 06 પેબુ્રઆયી, 2012ને વભલાયે વલાયના આઠ લાગ્મે, 

નયેળબાઈએ ઝેય ી આત્ભશત્મા કયી! 

છ લયવ થમાાં. ગીતાફશેનની આાંખ વુકાતી નથી. તેભના 

હૃદમભાાં ઘુાંર્ામ છ ે:  

‚આ ચાલ્માાં ચયણ તે કાનજી ને ગરી ડ ેતે યાધા યે, 

આ કેળ ગુાંથ્મા તે કાનજી ને વેંથી ુયી તે યાધા યે, 

આ દી જરે તે કાનજી ને આયતી તે યાધા યે, 

આ રચન ભાયાાં કાનજી ને નજરુાં  જુએ તે યાધા યે!‛ 

♦♦♦♦♦  
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02 

જાદુઈ કાી કાભી! 

 

અનુક્રભણીકા 

તાયીખ 10 ડીવેમ્ફય, 2009ને ગુરુલાય. વભમ વલાયના 

અગીમાય લાગ્માન. સ્થ : દાશદ જીલ્લાનુાં શીયરા ગાભ. શજાય 

ભાણવન ભે બયામ શત. રક દુય દુયથી ભર્ી આળા વાથે 

આવ્મા શતા. જી અને છકડા યીક્ષાભાાં ભાણવનુાં બયર્ુાં બમુું શમ તે 
યીતે વો આલી યહ્યા શતા. વાઉન્ડ વીસ્ર્ભભાાં ડાકરાાં અને વાંગીતન 

પ્રલાશ લશેત શત. શ્રીપ, અગયફત્તી, પુર અને ખાણીીણીનુાં ફજાય 

ઉબુાં થઈ ગમુાં શતુાં. વલાત્ર ધાભીક ભાશર દેખાત શત. 
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રક અશબાલથી ચચાા કયતા શતા : ‚ફાુભાાં ભાતાજી 

ફીયાજ ેછ!ે ફાુ ચભત્કાય કયે છ!ે’’ 

‚ફાુ રકલાગ્રસ્તને દડત કયે છ!ે અાંગને વાજા કયે છ!ે 

ળાયીયીક–ભાનવીક ફીભાય રકને ચર્ી લગાડતા જ વાયા કયે છ!ે’’ 

‚ફાુની કાી કાભી જનેા ભાથા ઉય પયે તેન ફેડ ાય 

થઈ જામ!’’ 

‚આ ફધુાં જાદુઈ કાી કાભી કયે છ!ે ન્દય–લીવ લયવથી 

જનેા ઘયે ાયણાં નશતુાં ફાંધામુાં ત્માાં ફાુની કાી કાભીના પ્રતાે 

ુત્ર–જન્ભ થમાાં છ!ે કાી કાભી તભાયા ભાથા ઉય પયે ત્માયે તભે જ ે
ઈચ્છ તે થામ જ!’’ 

‚દલાખાનાભાાં જલા છતાાં યગ ભટ્યા ન શમ તેલા યગ ફાુ 

તાત્કારીક દુય કયે છ!ે ડૉકર્ય નીષ્પ ગમા શમ તેલા કીસ્વાભાાં 

યગીઓનાાં દદા ફાુના સ્ળા કયલાથી જતાાં યશે છ!ે’’ 

‚શજાય રક એકઠાાં થામ છ.ે યાજકીમ નેતાઓ, 

અધીકાયીઓ ફાુના આળીલાાદ ભાર્ ે તરવે છ.ે રક કરાક વુધી 

રાઈનભાાં ઉબા યશે છ,ે છતાાં લાય આલત નથી! જ ેરક આળીલાાદથી 

લાંચીત યશી ગમા શમ, તેઓ ફાુના ફીજા દયફાયની યાશ જુએ છ!ે 

કેર્રાાંક રક ફાુના ચાય–ાાંચ દયફાયભાાં જામ છતાાં લાય આલત 

નથી! ફાુ એક અને આળીલાાદ ઈચ્છુક રાખ અને કયડ!’’ 
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‚ફાુ ભશાન છ.ે કઈની ાવેથી રુીમા ભાાંગતા નથી!’’ 

‚ફાુ ત વભાજવુધાયક ણ છ.ે દારુભુક્તી અને 

દશેજભુક્તીની લાત કયે છ!ે’’ 

‚ફાુ વાંત છ!ે ધાભીક વાંસ્કાયનુાં વીંચન કયે છ!ે ફાુ ભશાન 

ભાનલતાલાદી છ!ે’’ 

‚ફાુ દુુઃખી ગામનાાં યક્ષક છ.ે દવ એકય જભીનભાાં ત્રણ 

શજાય દુુઃખી અને યગી ગામ યશી ળકે તેલી ગોળાા ઉબી કયીને 

ફાુ પ્રચાંડ ધભાકામા કયી યહ્યા છ!ે’’ 

‚રીભખેડા તારુકાભાાં ફાુન આશ્રભ છ,ે ત્માાં બક્તજન ભાર્ ે
યશેલાની અને જભલાની વ્મલસ્થા છ.ે રકવેલાભાાં ફાુથી આગ કઈ 

નથી!‛ 

શીયરા ગાભ આજ ે બાગ્મળાી ફન્મુાં શતુાં. ફાુની 

ધયાભણી ગાભભાાં થઈ શતી. ફાુની ધયાભણી ભાર્ ેાાંચ લા વુધી 

જુદાાં જુદાાં ગાભ–સ્થનુાં ફુકીંગ થઈ ગમુાં શતુાં! ફાુની ધયાભણી 

વલાયગ વાયલાય કેમ્ ફની જત. વલા ઈચ્છાુતી દયફાય ફની જત! 

ફાુના વેલક ગોળાા ભાર્ ેપા એકત્ર કયલાભાાં ભસ્ત ફની જતા! 

ફાુ તાના ભાથા ઉય જાદુઈ કાી કાભી પેયલે તેની 

દુુઃખી, અાંગ, ફીભાય રક પ્રતીક્ષા કયી યહ્યા શતા. ડાકરાાં અને 
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વાંગીતન ધભધભાર્ ચારુ શત. રક શ્રીપ અને અગયફત્તી રઈને 

ફાુના ચયણસ્ળા કયી યહ્યા શતા. 

વાાંજના ચાય લાગ્મા. દુુઃખી રકની રાઈન શજુ રાાંફી શતી. 

એક ભર્ ર્રક બયામ તેર્રાાં શ્રીપન ઉંચ ઢગર થઈ ગમ શત. 

ફાુને આળીલાાદ આલાન થાક રાગ્મ ન શત, તેઓ ફભણી  ઉજાાથી 

દુુઃખી રકના ભાથા ઉય કાભી પેયલી યહ્યા શતા. 

અચાનક ફાુની આાંખ શી થઈ ગઈ. એક રકલાગ્રસ્ત 

જુલાન ફાુના ગભાાં ઢી ડ્. ફાુએ ત્રણ–ચાય લખત તેના ભાથા 

ઉય કાી કાભી પેયલી ણ જુલાન શલ્મ નશીં. જુલાન ફેશળ શત. 
ફાુએ જુલાનને તાના ગ ાવેથી દુય ખવલા કીધુાં; ણ જુલાન 

વાાંબલાની સ્થીતીભાાં ન શત. ફાુને ગમ્બીયતાન ખ્માર આલી ગમ. 

ઉશાશ થામ તે શેરાાં, વલાયગ વાયલાય કેમ્ ુય થામ છ ેઅને શલે 

છી જમાાં કેમ્ મજામ ત્માાં દુુઃખી રકએ શાજય યશેલુાં, તેલી ફાુએ 

જાશેયાત કયી. 

એક અખફાયભાાં જાદુઈ કાી કાભીના વભાચાય પ્રવીદ્ધ 

થમા. વાભાન્મ યીતે આલા વભાચાય લાાંચીને રક નજય પેયલી રેતા 

શમ છ.ે કઈ નીસ્ફત ન શમ તે યીતે! યન્તુ ગધયાની એક વાંસ્થા 

‘હુ્યભેનીસ્ર્ યૅળનારીસ્ર્ એવળીમેળન’ના શદ્દદેાયને આ વભાચાયે 

લીચાયતા કયી ભુક્મા. 
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‘હુ્યભેનીસ્ર્ યૅળનારીસ્ર્ એવળીમેળન’, ગધયાના પ્રભુખ 

ભુકુન્દયામ કયવનદાવ વીંધલે તાયીખ 12 ડીવેમ્ફય, 2009ના યજ 

તફીફી ડીગ્રી લગય કાી કાભીલાા ફાુ ળયીયનાાં તભાભ યગની 

વાયલાય કયે છ,ે તેથી ગુજયાત ભેડીકર પે્રકર્ીશ્નય ઍકર્ 1963ની કરભ 

: 34 શેઠ કાી કાભીલાા ફાુ વાભે ગુન દાખર કયલા ભાર્ ે

દાશદના રીવ લડા તથા કરેકર્યને પયીમાદ કયી. દવ દીલવ થમા 

છતાાં રીવે કઈ કામાલાશી ન કયી, તેથી ભુકુન્દયામે તાયીખ 22 

ડીવેમ્ફય, 2009ના યજ યાઈર્ ર્ ુ ઈન્પભેળન ઍકર્, 2005 શેઠ 

જીલ્લા રીવ લડાને એપ.આઈ.આય.ની નકર આલા ભાર્ ે અયજી 
કયી. રીવ ભુાંઝાણી. આ પ્રકાયન ગુન અગાઉ દાખર થમેર ન શત. 

જીલ્લા રીવ લડા ડૉ. લીુર અગ્રલાર શતા. તેઓ તફીફી ડીગ્રી 

ધયાલતા શતા. તેભના ધ્માને આ ફાફત આલી. તેભણે ગુન દાખર 

કયલા વુચના કયી. તાયીખ 28 ડીવેમ્ફય, 2009ના યજ ઝારદ 

રીવ સ્ર્ળેનભાાં કાી કાભીલાા ફાુ ઉપે ગણેળ દેલાબાઈ 

બયલાડ (ઉમ્ભય : 34) વાભે રીવ વફ ઈન્સ્ેકર્ય ી. એભ. યાઠડ ે

ગુન નોંધી તાવ શાથ ધયી. 

ગુન દાખર થતાાં જ ફાુ ચકી ગમા. તેભણે બક્તજનને કહ્યુાં 

: ‚આ ત અભાન કશેલામ! આન લીયધ થલ જોઈએ. ખર્ી પયીમાદ 

કયનાય ભુકુન્દયામ વાભે ગુન દાખર કયી તેને જરેભાાં ુયલ જોઈએ! 

શલનભાાં શાડકાાં નાખનાયાઓ યાક્ષવ કશેલામ. ભુકુન્દયામને કડીને 

ભાયી ાવે રાલ. એના ભાથા ઉય કાી કાભી પેયલીને એને કામભ 

ભાર્ ેભુાંગ કયી દઈળ!’’ 
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ફાુના બક્તજનની લીળા વાંખ્મા જોઈને, એક યાજકીમ 

ક્ષના હ્યુભન યાઈર્ વેર, ડૉકર્ય વેર અને રીગર વેરના 

કામાકતાાઓએ દાશદભાાં તાયીખ 24, પેબુ્રઆયી, 2010ના યજ યેરી 

કાઢી જીલ્લા રીવ લડા તથા કરેકર્યને આલેદનત્ર આપમુાં : ‚ફાુ 

કઈ વાયલાય કયતા નથી, દલા આતા નથી. શ્રદ્ધાથી યગભુક્તી કયે 

છ.ે કઈ લતય રેલાતુાં નથી. જથેી કરભ : 34 ભુજફ ગુન ફનત 

નથી. ફાુ વાભેના ગુનાભાાં ‘ફી’ વભયી બય અને ખર્ી પયીમાદ 

આનાયને જરેભાાં ુય! ફાુ દારુભુક્તી, દશેજભુક્તીનુાં કાભ કયે છ.ે 

ધાભીક વાંસ્કાયનુાં રકભાાં વીંચન કયે છ.ે એની વાભે ખર્ી પયીમાદ 
વાાંખી રેલાળે નશીં! યાજસ્થાન, ભધ્મપ્રદેળ અને ગુજયાતના દુુઃખી 

રકનુાં આ અભાન છ.ે ફાુ વાચા રકવેલક છ!ે’’ 

ફાુના વલાયગ વાયલાય કેમ્ ચારુ યહ્યા. બક્તજનની 

લીળા વાંખ્માને કાયણે ફાુ વાભેના ગુનાની તાવ ધીભી ગતીએ ચારુ 

શતી. પયીમાદી ભુકુન્દયામ ઉય પયીમાદ ાછી ખેંચલા દફાણ ળરુ 

થમુાં. તેભને ધભકીઓ ભી. ‘ગુજયાત–ભુાંફઈ યૅળનારીસ્ર્ 

એવવીમેળન’ના પ્રભુખ પ્રૉપેવય અશ્વીન કાયીમા તથા રક લીઞ અાન 

કેન્રના પ્રભુખ ડૉ. વુજાત લરીએ જીલ્લા રીવ લડા, કરેકર્ય, ગૃશ 

વચીલ અને યાજમારશ્રીને આલેદનત્ર આપમુાં : ‚અન્ધશ્રદ્ધા 

પેરાલનાય ફાુ વાભે તાત્કારીક ગરાાં બય, ફાુ ગાંબીય 

ફીભાયીલાા રકને ખર્ લીશ્વાવ અાલી છતેયે છ.ે જાદુઈ કાી 

કાભીનાાં બયવાને કાયણે ઘણાાં રકના ભૃત્મુ થળે! ફાુના કામાક્રભના 

સ્થે લીળા જનભેદની ઉભર્ ે છ.ે કેર્રામ ભાગા અકસ્ભાત થમા છ.ે 
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કામાક્રભના સ્થે રીવ ફાંદફસ્ત શમ છ.ે નાગયીકની વુયક્ષાના 

ફદરે રીવ, અન્ધશ્રદ્ધાના ક કામાક્રભન ફાંદફસ્ત કયે છ,ે તે 

જયા ણ ઉચીત નથી. ફાુના કામાક્રભના ફાંદફસ્તભાાં યકામેર 

રીવન ખચા વયકાય ળા ભાર્ ેઉઠાલે છ?ે’’  

જાગૃત નાગયીકએ જીલ્લા રીવ લડાની કચેયીએ ધયણાન 

કામાક્રભ મજલાનુાં નક્ી કમુું. ફીજી તયપ ફાુના વભથાનભાાં બકતજન 

ભેદાને ડમા. ગુજયાત, યાજસ્થાન અને ભધ્મપ્રદેળભાાં જાદુઈ કાી 

કાભી, ચચાાન ભુદ્દ ફની ગઈ! ફાુ ફભણા ઉત્વાશથી વલાયગ 

વાયલાય કામાક્રભ જુદાાં જુદાાં સ્થએ મજતા શતા. બક્તજનની 
તારાલેરી અને ફાુની પ્રચાય ઝુમ્ફેળના કાયણે જાગૃત નાગયીકન 

અલાજ દફાઈ ગમ! 

કેર્રાાંક બકતજનએ પયીમાદી ભુકુન્દયામને ઘેયી રઈ પયીમાદ 

યત ખેંચલા એપીડલેીર્ કયાલી રેલાનુાં આમજન કમુું. જો પયીમાદી 

તૈમાય ન થામ ત તેના શાથ–ગન બુક્ કયલાનુાં ણ નક્ી કમુું. 

તાયીખ, વભમ અને સ્થની વન્દગી થઈ. 

દયભીમાન તાયીખ 7 એપ્રીર, 2010ન ે ફુધલાયના યજ, 

વલાયના 11:00 લાગ્મે જીલ્લા રીવ લડાની કચેયીએ એક ભશીરા 

ચાય નાની ફાકીઓ વાથે યજુઆત કયલા શોંચી. તેનુાં નાભ શતુાં 

યાજીફશેન બયલાડ (ઉમ્ભય : 32). તેની યજુઆત વાાંબીને રીવની 

ઉંઘ ઉડી ગઈ. યાજીફશેને કહ્યુાં : ‚વાશેફ! ભાયી દીકયી વના (ઉમ્ભય 
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: 06), દેલર (ઉમ્ભય : 05), વીંદુયા (ઉમ્ભય : 04) અને ામર (ઉમ્ભય 

: 07 ભશીના)ના ીતા કાી કાભીલાા ફાુ છ!ે શુાં  તેભની ત્ની છુાં! 

ભાયા તી ભને છડીને, અશીં તાન્ત્રીક લીધી કયીને રકની આાંખભાાં 

અને ભગજભાાં ધુ નાખે છ!ે ભાયા તીને દીકય જોઈત શત, એર્ર ે

ભને ભાયઝુડ કયતાાં શતા. તેણે ફીજા રગ્ન ભુમ્ફઈની વુનીતા વાથે કમાા 

શતાાં અને શારભાાં ળીલ્ાને વાથે યાખે છ.ે એને જરેભાાં ુય, એની 

જાદુઈ કાી કાભીભાાંથી શલા નીકી જળે! વાશેફ! એ ૈવાના બુખ્મા 

છ,ે એર્રે રક વાથે ઠગાઈ કયે છ!ે‛ 

ફીજા દીલવે અખફાયભાાં યાજીફશેનની વ્મથા પ્રવીદ્ધ થઈ. 
ફાુના બક્તજન ઉય લીજી ડી શમ તેલ ભાશર ફની ગમ. 

ફાુએ તાના કામાક્રભ ભકુપ કયી દીધા! જાગૃત નાગયીકને ભર્ 

ુયાલ ભી ગમ. 

ચાય ભશીના ફાુ એકાાંતલાવભાાં જતાાં યહ્યાાં; યન્તુ ાાંચભા 

ભશીને ફાુએ વલાયગ વાયલાય કામાક્રભની ળરુઆત કયી દીધી. 

બક્તજનની વાંખ્મા ઘર્લાને ફદરે લધી ગઈ! ઘુાંર્ણન દુખાલ કાી 

કાભી પયતા જ દુય થઈ જામ છ,ે એલ પ્રચાય જોયળયથી ચારુ કમો! 

તાયીખ 16 જુન, 2011. વાાંજના ાાંચ લાગ્મા શતા. ેયરપરો 

સ્કલડના રીવ વફ ઈન્સ્ેક્ર્ય ફી. કે. ખાાંર્ અને તેભની ર્ીભ 

ગધયા–દાશદ શાઈલે ઉય ઓયલાડ ગાભ નજીક લૉચભાાં શતા ત્માયે 

એક કાા યાંગની કાયને તેભણે યકી. કાયની ાછરી વીર્ભાાં ફાુ ફેઠા 
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શતા. ફાુએ કહ્યુાં : ‚વાશેફ! કાી કાભી તભાયા ભાથા ઉય 

પેયલુાં?’’ 

‚ફાુ! કાજ કર્ડીભાાં એર્રે કે રૉકઅભાાં અને જરેભાાં 

કાી કાભી પેયલલાન તભને વતત ભક ભળે! તભે તભાયા ભાથા 

ઉય જ પેયવ્મા કયજો!‛ 

રીવે ફાુને એયેસ્ર્ કમો. રીવે ુછ્ુાં : ‚ગણેળ! રક 

તાયા કામાક્રભભાાં કેભ ઉભર્ી ડતા શતા?’’ 

‚વાશેફ! ઈશ્વયને પ્રાથાના કયલા છતાાં વારુાં  થતુાં ન શમ, 

ભનકાભના ુણા થતી ન શમ ત્માયે દુુઃખી વ્મક્તીઓ; બુલાઓ, 
ફાલાઓ, ફાુઓ, ાખાંડીઓ ાવે આલે છ!ે એભની શ્રદ્ધા ર્કાલી 

યાખલા નાર્ક કયલુાં ડ!ે’’ 

‚કેલુાં નાર્ક?’’ 

‚વાશેફ! જમાાં શુાં  કામાક્રભ મજત ત્માાં આગરી યાતે ત્રણ 

ર્રકભાાં અાંગ, યગીઓને શુાં  ઉતાયી દેત. એ ફધાાં ભાયા ભાણવ! વારુાં  

થઈ ગમાની લાત કમાા કયે! બા રક જાદુઈ કાી કાભીન 

ચભત્કાય ભાને!’’ 

♦♦♦♦♦  

  



દેતે શૈં બગલાન ક ધખા          https://govindmaru.wordpress.com/           34 

 

03 

વાકયીમા ફા!ુ 

 

અનુક્રભણીકા 

બાલનગય જીલ્લાના ારીતાણા ાવે ળેત્રુાંજી નદી ઉય ડભે 

છ.ે ડભેથી થડ ેદુય એક નાન આશ્રભ શત. તેભાાં એક સ્લાભીજી (ઉમ્ભય 

: 40) યશેતા શતા. 

તાયીખ 29 ડીવેમ્ફય, 1992ને ભાંગલાય. વલાયના અગીમાય 
લાગ્મા શતા. યજની ભાપક, ફાજુના ગાભન યઘુ યફાયી (ઉમ્ભય : 25) 

સ્લાભીજી ભાર્ ેદુધ રઈને આશ્રભભાાં આવ્મ. સ્લાભીજીને દુધ આપમુાં છી 

યઘુએ ળયભાઈને ુછમુાં : ‚ફાુ! ભાયે વાંતાનભાાં કાંઈ નથી! તભાયી કૃા 

થામ ત શુાં  ફા ફનુાં!‛ 
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સ્લાભીજી યઘુને થડીલાય તાકી યહ્યા. છી આશ્રભની રુભભાાં 

ગમા. થડીલાયે ફશાય આવ્મા અને યઘુને ુછુ્ાં : ‚બક્ત! તાયે ખયેખય 

વાંતાન જોઈએ છ?ે‛ 

‚શા, ફાુ! કૃા કય!‛ 

સ્લાભીજીએ શલાભાાં શાથ ઉંચાનીચા કમાા, ભન્ત્રચ્ચાય કમાા 

અને લીજી લેગે ખારી શથેીભાાં વાકયન ગાાંગડ આલી ગમ! યઘુ 

સ્લાભીજીને તાકી યહ્ય છી ગે ડી કહ્યુાં : ‚સ્લાભીજી તભે ત 

ચભત્કાયી છ!‛ 

‚બક્ત! રે આ વાકયન ગાાંગડ. તાયી ત્નીને ખલડાલી દેજ.ે 
તારુાં  કાભ થઈ જળે!‛ 

વાકયના પ્રવાદના કાયણે કેર્રાક રકને વાંતાનપ્રાપ્તી થઈ 

શતી. તેથી સ્લાભીજીની રકપ્રીમતા લધતી જતી શતી. રક સ્લાભીજીને 

વાકયીમા ફાુ તયીકે ઓખતા શતા! 

સ્લાભીજીના આશ્રભથી થડ ે દુય અક્ષયાનન્દ સ્લાભી ઉપે 

વનતબાઈ કલીની લાડી શતી. તે આમાવભાજી શતા. તેભના ધ્માને 

વાકયના પ્રવાદની લાત આલી. અક્ષયાનન્દને ખાતયી કયલાની ઈચ્છા 

થઈ. એક દીલવ તે વાકયીમા ફાુના આશ્રભે શોંચ્મા, અને કહ્યુાં : 

‚સ્લાભીજી! તભે શલાભાાંથી વાકય કાઢ છ, એલી ખફય ડતા શુાં અશીં 

આવ્મ છુાં!‛ 
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વાકયીમા ફાુએ શલાભાાં શાથ ઉંચાનીચા કમાા, ભન્ત્રચ્ચાય 

કમાા અને ખારી શથેીભાાં વાકયન ગાાંગડ પ્રગર્ થમ! અક્ષયાનન્દ 

વાકયીમા ફાુને તાકી યહ્યા! વાકયન પ્રવાદ રઈ અક્ષયાનન્દ શોંચ્મા 

‘ચભત્કાય ચકાવણી કેન્ર’, ારીતાણાના અગ્રણી ચતુયબાઈ ચોશાણ 

(ઉમ્ભય : 47) ાવે. અક્ષયાનન્દે કહ્યુાં : ‘‘ચતુયબાઈ! તભે ારીતાણાભાાં 

ફડા રગાવ્મા છ ેકે ચભત્કાય કયી ફતાલ અને ત્રણ રાખ રુીમા જીત! 

તભે ફડા ઉતાયલી ર!‛ 

‚કેભ ળુાં થમુાં?‛ 

‚ભેં ભાયી વગી આાંખે ચભત્કાય જોમ! જુઓ આ વાકયન 
ગાાંગડ! વાકયીમા ફાુએ શલાભાાંથી પ્રગર્ કયીને ભને આપમ છ!ે તભે 

ફડા ઉતયાલી નાખ નશીં ત ત્રણ રાખ રુીમા ગુભાલળ!‛ 

‚જુઓ! અક્ષયાનન્દ! જાદુગયના ખેર આણે જોઈએ છીએ. 

વગી આાંખે ચભત્કાય દેખામ છ!ે યન્તુ તેભાાં કઈ ચભત્કાય શત નથી, 

કયતફ શમ છ,ે ચારાકી શમ છ!ે‛ 

‚વાકયીમા ફાુને તભે જાદુગય કશ છ?‛ 

‚ના, તે જાદુગય નથી! જાદુગય વાચા શમ છ.ે જાદુના ખેર 

ળરુ કયતાાં શેરાાં જ તે જાશેય કયે છ ે કે આ ખેર છ,ે તેભાાં કઈ 

ચભત્કાય નથી! જમાયે વાકયીમા ફાુ જલેા કેર્રામ સ્લાભીઓ, 

ભશીઓ, ફાફાઓ, મગીઓ, ભશાયાજો, ભુનીઓ, વાાંઈઓ, ભુલ્લાઓ, 
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પકીય, ાદયીઓ, બુલા, તાન્ત્રીક, પ્રગર્ બ્રહ્મ સ્લરુ લગેયે ફશુજન 

વભાજની શ્રદ્ધાન ગેયરાબ રઈ, ચભત્કાય ફતાલી; રકના તન, ભન, 

ધનનુાં ળણ કયે છ!ે ચભત્કાય કયનાય રબી, રુચ્ચા, લીરાવી, દમ્બી, 

પયેફી શમ છ!ે ચભત્કાયની ળક્તી લડ ે તેનાાં ફધાાં જ દુગુાણ ઢાંકાઈ 

જામ છ,ે અને તે લીત્ર–ુજનીમ ફની જામ છ!ે‛ 

‚ચતુયબાઈ! તભે ણ ચભત્કાયભાાં લીશ્વાવ કયતા થઈ જળ! 

એક લખત વાકયીમા ફાુને ભ! ફાુના આશ્રભે રકનુાં કીડીમારુાં  

ઉબયામ છ!ે‛ 

‚અક્ષયાનન્દ! શુાં  તભને થડાાં પ્રશ્ન ુછુાં. તભે ઉત્તય આળ?‛ 

‚જરે્રાાં પ્રશ્ન ુછલા શમ તે ુછ!‛ 

‚અક્ષયાનન્દ! ભને કશ કે તભે યાભામણ લાાંચી છ?ે વાાંબી 

છ?ે‛ 

‚લાાંચી છ ેઅને કથા ણ વાાંબી છ!ે‛ 

‚યાભ ભાર્ ેદુુઃખદ પ્રવાંગ કમ શત?‛ 

‚વીતાનુાં યાલણ દ્વાયા અશયણ!‛ 

‚યાભે વીતાને યત ભેલલા યીશ્રભ કમો શત કે 

ચભત્કાય?‛ 
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‚યીશ્રભ કમો શત!‛ 

‚ભને કશ. અક્ષયાનન્દ! યાભે ચભત્કાય કયીને વીતાનુાં 

અશયણ કેભ અર્કાવ્મુાં નશીં?‛ 

‚ચતુયબાઈ! તભાયી લાત તાકીક છ,ે ણ તભે વાકયીમા 

ફાુને ભ!‛ 

‚અક્ષયાનન્દ! કૃષ્ણે કાંવન લધ કમો. કૃષ્ણે ચભત્કાય કયીને 

કાંવનુાં હૃદમ ફાંધ કેભ ન કયી દીધુાં?‛ 

‚ચતુયબાઈ! તભાયી લાત વાચી ણ; તભે એક લખત 

વાકયીમા ફાુને ભ!‛ 

‚બરે. શુાં  વાકયન પ્રવાદ રેલા જરુય જઈળ!‛ 

ફીજા દીલવે ચતુયબાઈ ચોશાણ અને પ્રાથભીક ળાાના 

ળીક્ષક ભનુબાઈ ભાી વાકયીમા ફાુના આશ્રભે ગેરુાં  ભેલલા 

શોંચ્મા. ફાુને પ્રણાભ કયી ચતુયબાઈએ કહ્યુાં : ‚સ્લાભીજી! વાકયન 

પ્રવાદ રેલા આવ્મ છુાં!‛ 

‚પ્રવાદ ભાર્ ેાત્રતા શલી જોઈએ!‛ 

‚એર્રે? શુાં  વભજમ નશીં!‛ 



દેતે શૈં બગલાન ક ધખા          https://govindmaru.wordpress.com/           39 

 

‚બક્ત! ત્રણ ળુક્રલાય વુધી અશીં આશ્રભે આલલુાં ડ!ે ચથા 

ળુક્રલાયે પ્રવાદ ભે!‛ 

ચતુયબાઈ અને ભનુબાઈ ભાી ચથા ળુક્રલાયે વાકયીમા 

ફાુના આશ્રભે શોંચ્મા. ચતુયબાઈએ કહ્યુાં : ‚સ્લાભીજી! ભાયી વાથે 

ભનુબાઈ ભાી છ.ે એને વાંતાન નથી. કૃા કય!‛ 

વાકયીમા ફાુ થડીલાય ફને્નને તાકી યહ્યા. છી તેણે શલાભાાં 

શાથ ઉંચાનીચા કમાા. આાંખ ફન્ધ કયી, ભન્ત્રચ્ચાય કમાા અને જભણા 

શાથની ખારી શથેીભાાં વાકયન ગાાંગડ પ્રગટ્ય! 

વાકયીમા ફાુએ ભનુબાઈને વાકયન ગાાંગડ આી કહ્યુાં : 
‚બક્ત! તાયી ત્નીને ખલડાલી દેજ!ે કાભ થઈ જળે!‛ 

ચતુયબાઈએ વાકયીમા ફાુની કયાભત ફાયીકાઈથી નીશાી 

અને કહ્યુાં : ‚સ્લાભીજી! ભાયે વાંતાન નથી! ભને ણ વાકયન ગાાંગડ 

આ!‛ 

‚બક્ત! ચભત્કાયભાાં ળક્તીન વ્મમ થામ છ!ે તુાં કારે આલજ!ે‛ 

‚ના, સ્લાભીજી! ભને આજ ેજ વાકયન પ્રવાદ આ!‛ 

ચતુયબાઈન પ્રવાદ રેલાન શઠાગ્રશ ચારુ યહ્ય. સ્લાભીજી 

ભુાંઝામા. થડીલાય તે આશ્રભની રુભભાાં ગમા. કાગ ખખડત શમ તેલ 

અલાજ ચતુયબાઈને વમ્બામ! સ્લાભીજી ફશાય આવ્મા. શલાભાાં શાથ 
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ઉંચા કમાા, ભન્ત્રચ્ચાય ળરુ કમાા ત્માાં ચતુયબાઈએ સ્લાભીજીના શાથ 

કડી રીધા. સ્લાભીજીની ફગરભાાં વાકયન ગાાંગડ છુાવ્મ શત તે 

નીચે ડી ગમ! સ્લાભીજીએ ગુસ્વે થઈને કહ્યુાં : ‚બક્ત, તે ભને સ્ળા 

કેભ કમો? તાયા સ્ળાના કાયણે વાકયન ગાાંગડ શથેીભાાં પ્રગર્ થલાને 

ફદરે ફગરભાાંથી પ્રગટ્ય!‛ 

ચતુયબાઈએ તાના ફને્ન શાથ શલાભાાં આભતેભ પેયવ્મા 

છી સ્લાભીજીને ફને્ન શથેીઓ ફતાલીને ુછ્ુાં : ‚સ્લાભીજી! ભાયી 

શથેીભાાં કાંઈ છ?ે‛ 

‚ના. બક્ત! તાયી શથેી ખારી છ!ે‛ 

ચતુયબાઈએ પયી શલાભાાં શાથ આડાઅલા પેયવ્મા, 

ભન્ત્રચ્ચાય કમાા છી તેભણે કહ્યુાં : ‚સ્લાભીજી! જુઓ. આને ચભત્કાય 

કશેલામ!‛ 

ચતુયબાઈના શાથભાાંથી કાંકુ ખમુું! સ્લાભીજી પાર્ી આાંખે તાકી 

યહ્યા! થડીલાય છી સ્લાભીજી ચતુયબાઈને રુભની અન્દય રઈ ગમા 

અને ુછ્ુાં : ‚બક્ત! ખારી શથેીભાાંથી કાંકુ કઈ યીતે કાઢુ્ાં? આ 

ચભત્કાય ત ભાયે ળીખલ છ!ે‛ 

‚સ્લાભીજી! શાથભાાંથી કાંકુ ખયે તે ચભત્કાય નથી! કયતફ છ!ે‛ 

‚બક્ત! ણ ભાયે એ કયતફ ળીખલુાં છ!ે‛ 
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‚ળા ભાર્?ે‛ 

‚બક્તને આાંજી નાખલા!‛ 

‚એક ળયત છ!ે‛ 

‚કઈ ળયત છ?ે‛ 

‚સ્લાભીજી! ારીતાણાભાાં આલી જાશેયભાાં વાકયીમા પ્રવાદન 

પ્રમગ તભે કય ત શુાં  ખારી શથેીભાાંથી કાંકુ કાઢલાન કયતફ તભને 

ળીખલુાં!‛ 

આ વભમ દયભીમાન યઘુ યફાયી દુધ રઈને આશ્રભભાાં આવ્મ 

શત અને તેણે ચતુયબાઈન કાંકુન પ્રમગ જોમ. યઘુએ કહ્યુાં : 
‚ચતુયબાઈ! વાકયીમા ફાુએ ભને ઘણા વાકયના ગાાંગડા આપમા અને 

તે ફધાાં ભાયી ત્ની ખાઈ ગઈ છતાાં યીણાભ ન આવ્મુાં! ત્રણ લયવથી 

ફાુ ભાર્ ેદુધ રઈને શુાં  આલત શત ણ શલે છી અશીં દુધ રઈને 

ક્માયેમ નશીં આલુાં!‛ 

ચતુયબાઈ અને તેના ભીત્ર ભનુબાઈ ભાી અક્ષયાનન્દની 

લાડીએ શોંચ્મા. ભનુબાઈના શાથભાાં વાકયન ગાાંગડ શત. તે જોઈને 

અક્ષયાનન્દે કહ્યુાં : ‚ચતુયબાઈ! તભે વગી આાંખે ચભત્કાય જોમ ને? 

તભાયા ફડા ઉતયાલી નાખ! ત્રણ રાખનુાં ઈનાભ આલાની તૈમાયી 

કય!‛ 
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‚અક્ષયાનન્દ! વાકયીમા ફાુ આલતી કારે આશ્રભભાાં શળે ત 

ફડા ઉતયાલીને શુાં  ારીતાણા છડીને જત યશીળ!‛ 

ચતુયબાઈએ અક્ષયાનન્દને ફધી લાત કયી. ફીજા દીલવે 

અક્ષયાનન્દ વાકયીમા ફાુના આશ્રભે ગમા. તેને ચભત્કાય દેખામ : 

વાકયીમા ફાુ અદૃશ્મ થઈ ગમા શતા! 

♦♦♦♦♦  
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04 

દેતે શૈં બગલાન ક ધખા, 

ઈન્વાાં ક કમા છડેંગે! 

 

અનુક્રભણીકા 

તાયીખ 10 ભાચા, 2000ને ભાંગલાય. વભમ વલાયના આઠ. 

‘વુયતથી ભીનાલાડા’ સ્ેળીમર ફવભાાં રક બક્તી યવભાાં ડફેુરાાં શતા. 

ભાતાજીના ગીત ગલાતાાં શતાાં. વો ભાતાજીના દળાન ભાર્ ે જઈ યહ્યા 

શતા. 

લચ્ચે એક શૉર્ર ઉય ફવ ઉબી યશી. વો ફ્રેળ થમા. 

શૉર્રની ફાજુભાાં કેવેર્ની દુકાન શતી. ત્માાં ભીનાલાડાના ભાતાજીની 
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કેવેર્ લાગતી શતી. કેર્રાાંક રકએ કેવેર્ ખયીદી. ફવના ડરાઈલય 

ળાાંતીરારે કહ્યુાં : ‚ખફા જલેડા ગાભભાાં ર્ેર્ાાં એકઠાાં થામ છ.ે 

ભાતાજીની ઉમ્ભય ચોદ લાની છ;ે યન્તુ યચા ગજફ છ!ે આયતી 

લેાએ ભાતાજી શલાભાાં ફે પુર્ ઉંચા થામ છ!ે કાદલભાાં પવામેરી બેંવને 

ભાતાજીએ ફશાય કાઢી આી શતી! ભાતાજીએ તાના ખેતયભાાં લાાંવ 

અને તયાથી તાનુાં સ્થાનક ફનાવ્મુાં છ.ે યજ ે ચ્ચીવથી ચાવ 

શજાય શ્રદ્ધાુઓ દળાને આલે છ.ે ર્રકેર્ય, ભેર્ાડય, રક્ઝયી ફવ, યીક્ષા 

લગેયે લાશન ભુકલાની જગ્મા શતી નથી! ભાતાજીની એક ઝરક 

ભેલલા ધક્ા–ભુક્ી થામ છ.ે સ્થાનકે રાઈર્ની ુયતી વુલીધા ન 
શલાથી કેર્રામ રક લીખુર્ા ડી જામ છ.ે ચાયે ફાજુ શાર્ડીઓના 

કાયણે ભેા જલે ભાશર જોલા ભે છ!ે દયેક શાર્ડી–લાાઓ 

ભાતાજીની કૃાથી વધ્ધય થઈ ગમા છ!ે તભે નશીં ભાન, યન્તુ એક 

લખત શુાં ભાતાજીના દળાને ગમ. ભાતાજીએ ભને ભુઠ્ઠી લાલાનુાં કહ્યુાં. શુાં 

ભુઠ્ઠીલાીને દવ ભીનીર્ ફેઠ. ભુઠ્ઠી ખરી ત શથેી રાર થઈ ગઈ! 

ભાતાજીએ કહ્યુાં શથેીભાાં ળેનાગના દળાન થામ છ?ે ભેં કહુ્યાં કે દેખામ 

છ!ે ભાતાજી ચભત્કાય કયે છ!ે‛ 

વો ડરાઈલયને તાકી યહ્યા. ફવ ભીનાલાડા શોંચી. ત્માાં ફીજા 

ડરાઈલવા ણ ળેનાગના દળાનની લાત કયતા શતા! ભાનલ ભશેયાભણ 

ઉભટ્ય શત. ભાતાજીના દળાન કયલા કઈ યીતે, તે પ્રશ્ન શત. શ્રદ્ધાુઓ 

બીંવાઈ યહ્યા શતા. ભાતાજીના દળાનની તારાલેરી, શ્રદ્ધાુઓને 

ફેફાકા ફનાલતી શતી. સ્લમાંવેલક વ્મલસ્થા જાલલા ભાર્ ેઆડધેડ 
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ડાંડા ભાયતા શતા. વોને ભાતાજી તયપ જલુાં શતુાં; યન્તુ સ્લમાંવેલક 

શ્રદ્ધાુઓને ઉરર્ી દીળાભાાં ધકેરી યહ્યા શતા. 

વુયતની ‘વત્મળધક વબા’ના કામાકય વીદ્ધાથા દેગાભી, 

ભધુબાઈ કાકડીમા, ગુણલાંત ચોધયી, જમવુખ કઠીમા અને યેળ 

રાઠીમા ભાતાજીને ભલા ઉતાલા થતા શતા ણ ભે ડત ન શત. 

‘ગુજયાત–ભુમ્ફઈ યૅળનારીસ્ર્ એવવીએળન’, અભદાલાદના કામાકય 

ીમુ ચોશાણ–ઍડલકેર્, વુનીર ગુપ્તા, રાંકેળ ચક્રલતી, વુયેળ યીખ 

અને ગીયીળ ચાલડા ણ ભાતાજીને ભલા આતુય શતા! આ ફધાાં 

ભાતાજીનુાં ગેરુાં  ળધલા ભીનાલાડા આવ્માાં શતાાં! ભાતાજીની ભુરાકાત 
કઈ યીતે કયલી, તે પ્રશ્ન શત. 

ભધુબાઈએ કહ્યુાં : ‚ીમુબાઈ! એક મુક્તી છ!ે ર્ા ઉય 

ડાંડા લીંઝતા સ્લમાંવેલકના કાનભાાં પુાંક ભાય કે અભે ફધાાં ભુમ્ફઈથી 

આલીએ છીએ! અભાયા ળેઠ ભર્ા ઉદ્યગતી છ ેઅને ભાતાજીના બક્ત 

છ.ે આલતી ુનભે દળાન કયલા આલળે. અભને ળેઠ ે ભકલ્મા છ.ે 

ભાતાજીને કઈ ચીજલસ્તુની જરુય શમ ત જાણી રાલ, એલ શુકભ 

અભાયા ળેઠ ેકમો છ!ે ભાતાજીની ભુરાકાત ગઠલી આ!‛ 

ીમુબાઈએ સ્લમાંવેલકના કાનભાાં પુાંક ભાયી. સ્લમાંવેલક તયત 

જ ભાતાજી ાવે ગમ. ન્દય ભીનીર્ છી તેણે યત આલીને કહ્યુાં : 

‚ીમુબાઈ, ચાર ભાતાજી ફરાલે છ!ે‛ 
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વો ભાતાજી ાવે શોંચ્મા. આળીલાાદ રીધા. શ્રદ્ધાુઓ 

રુીમાન લયવાદ લવાલતા શતા. થડીલાય થામ એર્રે ભાતાજીના 

વગાાંઓ રુીમાન ઢગર ફે શાથે બેગ કયીને વરાભત જગ્માએ ભુકી 

આલતા શતા. ક્માયેક ભાતાજી ણ બાખડીમાબેય રુીમા લીણલા ભાંડી 

ડતા શતા! નાયીમે અને ચુાંદડીન ભર્ ઢગર થમ શત. 

ભધુબાઈએ કહ્યુાં : ‚ભાતાજી! અભે ભુમ્ફઈથી આલીએ છીએ!‛ 

‚ભધુબાઈ, તભને વોને અશીં ભકરલા ભાર્ ે ભેં જ તભાયા 

ળેઠને સ્લપનભાાં જઈને કહ્યુાં શતુાં! તભાયા ળેઠને કશેજો કે અભાયે અશીં 

બવ્મ ભન્દીયનુાં નીભાાણ કયલુાં છ!ે શ્રદ્ધાુઓ ભાર્ ે ધભાળાા અને 
બજનળાા ઉબી કયલી છ!ે રાઈર્ની વ્મલસ્થા અને ાણી ભાર્ ેફૉય 

કયાલલ છ!ે‛ 

‚ભાતાજી! અભાયા ળેઠ આ ફધુાં કયાલી દેળે! અભાયી ઈચ્છા 

એક યચ જોલાની છ!ે‛ 

‚ભધુબાઈ, જભણા શાથની ભુઠ્ઠી લા. બીંવ આ. ાાંચ 

ભીનીર્ છી તભાયી ભુઠ્ઠીભાાં ળેનાગ દેખાળે!‛ 

ભધુબાઈએ ાાંચ ભીનીર્ છી તાની ભુઠ્ઠી ખરી કહ્યુાં : 

‚ભાતાજી! ભાયી ભુઠ્ઠીભાાં ળેનાગ ત ઠીક, વારીમુાં ણ દેખાતુાં નથી!‛ 

‚ભધુબાઈ, શ્રદ્ધા શમ ત દેખામ!‛ 
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‚ભાતાજી! ચભત્કાય કે યચ નાન કે ભર્ દેખાડ ે તેને 

અભદાલાદના ‘ગુજયાત–ભુમ્ફઈ યૅળનારીસ્ર્ એવવીએળને’ રુીમા 

ચવઠ રાખનુાં ઈનાભ જાશેય કમુું છ!ે યચ ફતાલ અને ચવઠ રાખ 

ભેલી ર!‛ 

‚ભધુબાઈ, કઈના કશેલાથી ચભત્કાય કયામ નશીં!‛ 

‚ભાતાજી! ચવઠ રાખ ભાર્ ે નશીં; ણ અભ શ્રદ્ધાુઓને 

યચ દેખાડ!‛ 

‚વાત ભાંગલાય આલ! યચ દેખાળે!‛ 

‚ભાતાજી! તભે ળા ભાર્ ેઢોંગ કય છ? તભાયાભાાં કઈ દીવ્મ 
ળક્તી નથી કે યચા–ળક્તી નથી!‛ 

‚ભધુબાઈ, તભે ળુાં ફક છ? ભાતાજીનુાં અભાન કય છ? 

થડા દીલવ શેરાાં એક અખફાયભાાં ભીનાલાડાના ભાતાજી અાંગે રેખ 

પ્રગર્ થમેર. તભે નશીં ભાન, ણ એ રેખકના ખુફ શળીમાય વાંતાનનુાં 

ભયણ થઈ ગમુાં! રેખ પ્રગર્ કયનાય અખફાયનુાં પ્રીન્ર્ીંગ ભળીન ફાંધ 

ડી ગમુાં! ભળીનની ભયાભત કયાલી ત એક કયડન ખચા થમ!‛ 

‚ભાતાજી! એલુાં કળુાં ફન્મુાં નથી! એ ફધાાં જુઠ્ઠાણાાં છ!ે ભાતાજી 

તભાયા ભાથે જ ેભુગર્ છ,ે તે તભને દીવ્મળક્તીએ આેર નથી. ુાંઠા 

ઉય યાંગીન કાગ ચોંર્ાડીને ભુગર્ ફનાલેર છ.ે ફશુરુી શેયે તેલ 

ભુગર્ દીવ્મળક્તી ન આે! દીવ્મળક્તીન ભુગર્ ત વનાન શમ, 
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ડામભાંડન શમ! તભે આયતી કય છ ત્માયે તભાયા ગાભાાં નાગદેલ 

શમ છ,ે આયતી લેાએ તભાયા લા રાાંફાર્ુાંકા થામ છ,ે આયતી લખતે 

તભાયા ગ ફે પુર્ અધ્ધય થઈ જામ છ,ે દીવ્મળક્તીએ તભને ત્રીળુ, 

શ્રીપ અને ચુાંદડીની બેર્ આી છ,ે આ ફધાાં ગપાાં છ!ે તભે ત્રીકા 

ઞ અાની છ, એ દાલ ફીરકુર ર છ! તભે ભાતાજીની બુભીકા બજલ 

છ; ણ અભે કણ છીએ તેની તભને કઈ જાણકાયી ણ નથી! બા 

રકને છતેયલાનુાં ફાંધ કય!‛ 

‚તભે કણ છ? શુાં  નાયાજ થઈળ ત તભે વો અશીં જ 

વગીને ભયી જળ!‛ 

‚ભાતાજી! અભે વુયતની ‘વત્મળધક વબા’ના કામાકય છીએ. 

અભાયી વાથે ‘ગુજયાત–ભુમ્ફઈ યૅળનારીસ્ર્ એવવીએળન’, 

અભદાલાદના કામાકય ણ છ.ે અભારુાં  કાભ ઢોંગીઓને ખુલ્લા ાડલાનુાં 

છ!ે તભાયા કશેલાથી અભે વગી જલાના નથી. અભે જાણીએ છીએ કે 

તભાયાથી વીના ફે ર્કુડા થઈ ળકે તેભ નથી!‛ 

‚શુાં  કઈને આભન્ત્રણ આતી નથી. શ્રદ્ધા શમ તે આલે! અશીં 

શજાય ભાણવ આલે છ,ે તે ફધાનાાં દુુઃખ દુય થામ છ.ે પામદ થામ છ,ે 

તેથી વો આલે છ,ે તે ફધા ખર્ા અને તભે વાચા? અભે વભાજવેલા 

કયીએ છીએ!‛ 

‚ભાતાજી! રક કાભકાજ છડીને અશીં દળાને આલે છ!ે 

ભાનતા ભાને છ!ે ખર્ા લીશ્વાવભાાં યશે છ ેકે ભાનતાલાુાં કાભ ભાતાજીની 
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કૃાથી થઈ જળે! ભાનતાલાી ભાનવીકતાને કાયણે રકની દુદાળા થામ 

છ!ે વભાજની અધગતી થામ છ!ે તયકર્ કયનાયાને ઘી–કેાાં અને 

ભજભઝા! ધતીંગ કયનાયા વભાજવેલા કયી ળકે નશીં! દેતે શૈ બગલાન 

ક ધખા, ઈનવાાં ક ક્મા છડેંગે!‛ 

વત્મળધક ર્ીભ વુયત યત જઈ યશી શતી ત્માયે ફવના 

ડરાઈલયે ુછુ્ાં : ‚ભધુબાઈ, આજ ેશથેીભાાં ળેનાગના દળાન થમા! શુાં  

ધન્મ ફની ગમ! તભને દળાન થમા કે નશીં?‛ 

ભધુબાઈ ડરાઈલયને તાકી યહ્યા! 

♦♦♦♦♦  

  



દેતે શૈં બગલાન ક ધખા          https://govindmaru.wordpress.com/           50 

 

05 

ફાફ કે ફેફી? 

 

અનુક્રભણીકા 

‚તભે આ જુઓ!‛ 

‚ળુાં છ?ે‛ 

‚જમતીાચામા ાંડીત લીષ્ણ દત્તજીની જાશેયખફય! ફાફ 

આલળે કે ફેફી તે અગાઉથી જ કશી દે છ!ે‛ 

‚ણ ાંડીતજીને કઈ યીતે ખફય ડ?ે‛ 
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‚તી–ત્નીની કુાંડી જોઈને! આણે ાંડીતજીને ભીએ!‛ 

યાધાફશેને આગ્રશ કમો. 

યાકેળબાઈ ર્રે (ઉમ્ભય : 37) અને યાધાફશેન ર્રે (ઉમ્ભય 

: 35) ફને્ન ળીક્ષક શતાાં. રગ્નજીલન વુખી શતુાં. ફે દીકયીઓ શતી, 

ડીમ્ર (ઉમ્ભય : 10)  અને આળા (ઉમ્ભય : 08). 

ાંડીત લીષ્ણ દત્તજી, શૉર્રભાાં યકામા શતા. પન કયીને 

ઍઈન્ર્ભેન્ર્ ભેવ્મા ફાદ ભી ળકાળે, તેભ જાશેયખફયભાાં રખ્મુાં શતુાં. 

યાધાફશેને પન કયી ઍઈન્ર્ભેન્ર્ રઈ રીધી! 

તાયીખ 30 જાન્મુઆયી, 1977ને યલીલાય. યાકેળબાઈ અને 
યાધાફેન ાંડીતજી ાવે શોંચ્મા. લેઈર્ીંગ રુભભાાં એક બાઈ ફેઠા શતા. 

તે ખુફ ખુળભીજાજભાાં શતા. તેના શૈમાભાાં આનન્દ છરકાત શત. 

યાકેળબાઈ તેને તાકી યહ્યા. એ બાઈ ફલ્મા : ‚ાંડીતજી ભશાન 

જમતીાચામા છ!ે આજ ે શુાં એની ુજા કયલા આવ્મ છુાં. ાંડીતજી 

ફાફાભાાંથી ફેફી અને ફેફીભાાંથી ફાફ કયી ળકે છ!ે ભેં તેભને ભાયી 

જન્ભકુાંડી દેખાડી શતી. તેણે કહુ્યાં કે ફેફી આલળે! ભેં આગ્રશ કમો કે 

ભાયે ફાફ જોઈએ છ!ે ાંડીતજીએ રુીમા છ શજાય રીધા અને લીધી 

કયી. તભે નશીં ભાન, ભાયે ત્માાં ફાફાન જન્ભ થમ!‛ 

યાકેળબાઈ અને યાધાફશેનને ાંડીતજીભાાં શ્રદ્ધા દૃઢ થઈ ગઈ! 
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થડીલાય છી ાંડીતજીના અાંગત ભદદનીળે યાકેળબાઈ અને 

યાધાફશેનને રુભભાાં જલાની વુચના કયી. ફને્ન રુભભાાં દાખર થમા. 

ાંડીતજીન ચશેય ચભક્ત શત. કાભાાં અધાચન્રાકાય તીરક ળબી 

યહ્યુાં શતુાં. ભાથાના રાાંફાલા ખબા ઉય થયામેરા શતા. કાા 

કડાભાાં ાંડીત લીષ્ણ દત્તજી (ઉમ્ભય : 40) તાન્ત્રીક જલેા રાગતા શતા. 

ાંડીતજીએ ુછ્ુાં : ‚યાકેળબાઈ! ફર, ળુાં વભસ્મા છ?ે‛ 

‚ાંડીતજી! કઈ વભસ્મા નથી! અભને કુતુશર થામ છ ે કે 

ફાફ થળે કે ફેફી?‛ 

‚યાકેળબાઈ! તભાયી જ ે ઈચ્છા શળે તે થળે! યન્તુ લીધી 
કયલી ડળે. તેન ખચા રુીમા ત્રણ શજાય થળે!‛ 

‚ાંડીતજી! બરે ખચા થામ!‛ 

‚યાકેળબાઈ! ફાફાભાાંથી ફેફી અને ફેફીભાાંથી ફાફાની 

ર્રાન્વપય કયલી શમ ત રુીમા છ શજાયન ખચા થળે!‛ 

‚ાંડીતજી! અભાયે એલી કઈ ર્રાન્વપય નથી કયાલલી! અભાયે 

ભાત્ર જાણલુાં છ ેકે આ લખતે ફાફ થળે કે ફેફી?‛ યાધાફશેને ુછ્ુાં. 

ાંડીતજીએ જન્ભકુાંડીન અભ્માવ કમો છી કહ્યુાં : 

‚યાધાફશેન! ખુળ થાલ! તભાયે ત્માાં ફાફ આલળે!‛ 
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યાધાફશેન અને યાકેળબાઈની તભન્ના ુયી થલાની શતી. ફને્ન 

ખુળ–ખુળ થઈ ગમાાં. ફને્નએ નાની ાર્ીનુાં આમજન કમુું. વગા તથા 

ભીત્રને ફરાવ્મા. વોને ઉત્વાશથી કહુ્યાં કે અભાયે ત્માાં ફાફ આલી 

યહ્ય છ!ે 

ફન્મુાં ઉલ્ર્ુાં. યાધાફશેન ફેફીની ભાતા ફની! વોએ ુછ્ુાં, આભ 

કેભ થમુાં? યાધાફશેન અને યાકેળબાઈને આઘાત રાગ્મ. ફેફી આલી 

તેન લવલવ ન શત; યન્તુ જમતીાચામા ાંડીત લીષ્ણ દત્તજી એ 

તાની વાથે ઠગાઈ કયી શતી, એની વ્મથા શતી! 

યાકેળબાઈએ, ભીત્ર ડૉ. જયેાભબાઈ જ.ે દેવાઈ (ઉમ્ભય : 
40)ને વઘી લાત કયી. જયેાભબાઈ વયદાય ર્રે મુનીલવીર્ી, 

લલ્લબલીદ્યાનગયના પીઝીકર ઍજમુકેળનના ડામયેક્ર્ય શતા. તેઓ 

નડીમાદભાાં ‘લશેભ, અન્ધશ્રદ્ધા નીલાયણ કેન્ર’ ચરાલતા શતા. 

જયેાભબાઈએ ુછ્ુાં : ‚યાકેળબાઈ! તભે ફન્ને ળીક્ષક છ, તભે 

જમતીાચામા ાંડીતની લાત ભાની કેભ રીધી?‛ 

‚જયેાભબાઈ! તભે ણ એને ભાનલા રાગ! એલુાં એણે અભાયી 

વાથે કમુું શતુાં!‛ 

‚ળુાં કમુું શતુાં?‛ 
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‚જયેાભબાઈ! અભે ાંડીત લીષ્ણ દત્તજીને ભલા ગમા. 

લેઈર્ીંગ રુભભાાં એક બાઈ ફેઠા શતા. તેણે કહુ્યાં કે ાંડીતજી ફેફીભાાંથી 

ફાફ કયી દે છ!ે‛ 

‚યાકેળબાઈ! આલા ભાણવ લેઈર્ીંગ રુભભાાં જ નશીં, 

વભાજભાાં ણ પયતા શમ છ,ે એ ફધાાં એજન્ર્ શમ છ!ે‛ 

‚જયેાભબાઈ! અભે ાંડીતજીને ભશાન ભાનતા શતા. કેભ કે 

અભાયી વાભે તેભણે એક ચીઠ્ઠીભાાં ફાફ કે ફેફી આલળે, એભ રખી 

એક કલયભાાં ચીઠ્ઠી ભુકી અને કલય ફન્ધ કયી દીધુાં. કલયને વીર કમુું. 

કલય ઉય અભાયી ફન્નેની વશી રીધી. ાંડીતજીએ ણ વશી કયી 
અને કલય તીજોયીભાાં ભુકી દીધુાં. છી કુાંડીન અભ્માવ કમો અને 

અભને કહુ્યાં કે ફાફ આલળે! ાંડીતજી અભને ફનાલી ગમ! ત્રણ શજાય 

રુીમા રઈ ગમ! એ ઠગને કડલ છ!ે‛ 

‚યાકેળબાઈ! ઠગનુાં ગેરુાં  બાગ્મે જ ભે! તભાયા ત્રણ શજાય 

રુીમા ગમા જ વભજો! તભે અન્ધશ્રધ્ધાન બગ ફન્મા છ! તભે 

ાંડીતજી ાવે ગમા તે શેરાાં ભને લાત કયી શત ત શુાં  તભાયી વાથે 

આલત અને એ ઠગન દાાપાળ કયત!‛ 

‚જયેાભબાઈ! ભાયે એને વીધ કયલ છ!ે‛ 
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‚યાકેળબાઈ! છતેયાઈ ગમા છી, ઠગને વીધ કયલાની 

દયેકને તીવ્ર ઈચ્છા થતી શમ છ!ે પયી કઈ લખત લલ્લબલીદ્યાનગયભાાં 

ાંડીતજી આલે ત ભને જાણ કયજો. શુાં  તભાયી વાથે આલીળ!‛ 

તાયીખ 31 જુરાઈ, 1977ને યલીલાય. અખફાયભાાં 

જમતીાચામા ાંડીત લીષ્ણ દત્તજીની જાશેયખફય શતી! લલ્લબ 

લીદ્યાનગયભાાં તેભન કેમ્ શત! 

યાકેળબાઈ અને જયેાભબાઈએ ફને્ન શોંચ્મા ાંડીતજી ાવે. 

જયેાભબાઈએ કહુ્યાં : ‚ાંડીતજી! તભે આ યાકેળબાઈને ફાફ આલળે, 

તેભ કહ્યુાં શતુાં અને આલી ફેફી! આલુાં કેભ થમુાં?‛ 

‚જયેાભબાઈ! કુાંડીઓ પ્રભાણે વાચુાં છ!ે‛ 

‚કેલી યીતે વાચુાં છ?ે‛ 

‚જયેાભબાઈ! આ તીજોયીભાાં કલય ડમુાં છ.ે આ કલય ઉય 

યાકેળબાઈ અને યાધાફશેનની વશી છ.ે ભાયી વશી ણ છ.ે કલય ઉય 

વીર છ.ે તભે કલય ખર!‛ 

યાકેળબાઈએ કલય શાથભાાં રીધુાં. તાની અને યાધાફશેનની 

વશીની ખયાઈ કયી. વશીઓ ફયાફય શતી! તેણે કલય ખલ્મુાં. 

અન્દયથી ચીઠ્ઠી નીકી. ચીઠ્ઠીભાાં રખ્મુાં શતુાં : ‚ફેફી આલળે!‛ 
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યાકેળબાઈને લીજીન ઝર્ક રાગ્મ શમ તેભ ાંડીતજીને 

તાકી યહ્યા, છી ુછ્ુાં : ‚ાંડીતજી! ફેફી આલળે તેલુાં તભે અગાઉથી 

જાણતા શતા ત ળા ભાર્ ેતભે જુઠુ ાં ફલ્મા?‛ 

‚યાકેળબાઈ! ઉગ્ર ન થાલ! ભેં ચીઠ્ઠીભાાં જ ેરખ્મુાં છ ેતે ભુજફ 

થમુાં છ!ે ભેં ત તભાયા વન્ત ખાતય ફાફ આલળે, તેભ કહ્યુાં શતુાં!‛ 

જયેાભબાઈના ભનભાાં ગુસ્વ પ્રગટ્ય! તેણે આાંખ ફન્ધ કયીને 

ભન્ત્રચ્ચાય ળરુ કમાા! ાંડીતજી જયેાભબાઈને તાકી યહ્યા, ુછ્ુાં : 

‚જયેાભબાઈ! તભે ળુાં કયી યહ્યા છ?‛ 

‚ાંડીતજી! શુાં  જમતીલીદ્યા જાણાં છુાં! તભાયે જરેમાત્રાન 
મગ છ!ે વાચુાં ફરલુાં છ ેકે?‛ 

‚ાંડીત લીષ્ણ દત્તજી તયત જ જયેાભબાઈના ગે ડી ગમ! 

યાકેળબાઈ ાંડીતજીને તાકી યહ્યા. જયેાભબાઈએ કહુ્યાં : ‚ાંડીત! શલે 

ઉબ થા! યાકેળબાઈને તાયી જમતીલીદ્યા વાચી રાગે છ!ે એને 

વભજાલ કે તેં કઈ યીતે જમતી લીદ્યાન ઉમગ કમો શત?‛ 

‚જયેાભબાઈ! યાકેળબાઈ! ભને ભાપ કય. ભાયે જરેમાત્રાએ 

જલુાં નથી! વાચી શકીકત એ છ ે કે જમાયે કઈ તી–ત્ની કુાંડીઓ 

જોલયાલલા આલે ત્માયે શુાં  ચીઠ્ઠીભાાં કામભ રખત કે ફેફી આલળે! ચીઠ્ઠી 

કલયભાાં ભુકી, કલયને વીર કયત અને તી–ત્નીની વશી રેત! શુાં  

જભેનુાં જમતી જોત તેભાાં ચાવ ર્કાને ફાફ આલત! ફાફાના 
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જન્ભના કાયણે તેઓ ખુળખુળાર થઈ જતા અને ભાયા આળીલાાદ રેલા 

ડાડી કયતા! ચીઠ્ઠીને બુરી જતા! જભેને ત્માાં ફેફી અલતયે, તેભાાંથી 

બાગ્મે જ કઈ ભાયી ાવે આલતા! શુાં  એભની નજય વાભે જ કલય 

ખરત. ચીઠ્ઠીભાાં રખ્મુાં શમ, ફેફી આલળે! એર્રે તેઓ, ભને ભશાન 

જમતીી ભાનીને ભાયા ચયણસ્ળા કયે, ભને ધન્મ કયે! જમતીલીદ્યા 

ફાફાભાાંથી ફેફી કે ફેફીભાાંથી ફાફ કયી ળકે નશીં! ભાયે વાત 

દીકયીઓ છ!ે જમતીલીદ્યા ભને ઉમગી નથી થઈ, ત ફીજાને કઈ 

યીતે ઉમગી થામ?‛  

♦♦♦♦♦   
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06 

ધુણે ત્માયે ફીજી બાા ફરે! 

 

અનુક્રભણીકા 

ારીતાણા નજીક ઘેર્ી ગાભે જર્ાળાંકય ત્રીલેદી યશેતા શતા. તે 

શેડ કન્સ્ર્ફેર શતા. યીલાયભાાં ત્ની ઉા, દીકયી કીયણ (ઉમ્ભય : 

22), દીકયા બયત અને વુયેળ શતા. ફને્ન દીકયા કીયણથી ભર્ા શતા, 

ફને્ન જનૈ ધભાળાાભાાં ભુનીભ તયીકે નકયી કયતા શતા. કીયણ 
શોંળીમાય અને સ્લરુલાન શતી! 
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યીલાય વુખી શત; ણ એક ઘર્નાના કાયણે યીલાય 

ચીંતાભાાં ભુકાઈ ગમ. 

કીયણે એકાએક ધુણલાનુાં ળરુ કમુું! ધુણે ત્માયે લીચીત્ર બાા, 

કઈને ન વભજામ તેલુાં, ફરતી શતી! જર્ાળાંકય અને ઉાફશેનની ઉંઘ 

ઉડી ગઈ! ફને્ન બાઈઓ બુલા તાન્ત્રીક ાવે ગમા. દયાધાગા અને 

ભાદીમા રાલી કીયણને ફાાંધ્મા ણ પેય ડ્ નશીં. 

યીલાયજન કીયણને વાીંગુય શનુભાનજીના ભન્દીયે રઈ 

ગમા. કા દય ફાાંધ્મ! ફે–ચાય દીલવ કીયણ ળાાંત યશી; ણ 

અઠલાડીમા છી કીયણનુાં ળયીય ધ્રુજલા રાગ્મુાં. ળયીય ધુ્રજ ે ત્માયે 
કીયણ લીચીત્ર બાા ફરતી શતી! કીયણનુાં આલુાં લતાન કઈને વભજાતુાં 

ન શતુાં. 

બયત અને વુયેળને જાણલા ભળ્યુાં કે અભયેરીભાાં ગેફનળા 

નાભના પકીય છ,ે તે આલા કેવને વાજા કયી દે છ!ે 

ફીજા અઠલાડીમે બયત અને વુયેળ– કીયણને રઈને અભયેરી 

ગેફનળા પકીય ાવે શોંચ્મા. બયતે કહ્યુાં : ‚પકીયજી! ભાયી ફશેન 

કીયણને ળુાં થમુાં છ?ે કઈએ ભેરીલીધા કયી છ?ે કઈની નજય ડી 

છ?ે‛ 

પકીય ગેફનળાએ ગુગન ધુ કમો. ભન્ત્રચ્ચાય કમાા. 

ભયીંછની વાલયણી કીયણના ળયીય ઉય પેયલી. પકીયે રીરા યાંગના 
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ભર્ા કડાાંથી કીયણનુાં ળયીય ઢાાંકી દીધુાં. પકીયે ુછુ્ાં : ‚ફર તુાં કણ 

છ?ે‛ 

‚પકીયજી! શુાં  કીયણ છુાં!‛ 

‚તાયા ળયીયભાાં કણ આલે છ?ે‛ 

‚ભાયા ળયીયભાાં કઈ આલતુાં નથી!‛ 

‚તુાં ખર્ુાં કેભ ફરે છ?ે‛ 

‚પકીયજી! શુાં  ખર્ુાં ફરુાં છુાં, એભ તભે કમા આધાયે કશ 

છ?‛ 

‚કીયણ! શુાં  પકીય છુાં. શુાં  ફધુાં જાણાં છુાં!‛ 

‚પકીયજી! તભે કળુાંમ જાણતા નથી! તભે ઢોંગ કય છ!‛ 

‚આ છકયીને ફરલાનુાં બાન છ ે કે નશીં?‛ પકીય ગેફનળા, 

બયત અને વુયેળ ઉય ગુસ્વે થઈ ગમા! 

બયતે કહ્યુાં : ‚પકીયજી! કીયણને ફરલાનુાં બાન નથી યહ્યુાં 

એર્રે ત તભાયી ાવે એને રાવ્મા છીએ! ગુસ્વ ન કય. ઈરાજ કય!‛ 

પકીયે એલ્મુભીનીમભન દવ ૈવાન વીક્ કીયણની શથેીભાાં 

ભુક્મ અને કહ્યુાં : ‚વીક્ાને ભુઠ્ઠીભાાં છુાલી દે! જો વીક્ ફે ભીનીર્ભાાં 
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ગયભ થામ ત તાયાભાાં જીનાત છ,ે એલુાં નક્ી થળે! જો વીક્ ઠાંડ 

ડલા રાગે ત તાયાભાાં બુત છ,ે એલુાં નક્ી થળે!‛ 

પકીયે ભન્ત્રચ્ચાય ળરુ કમાા. ગુગના ધુભાાં લધાય કમો. 

ભર્થેી ફુભ ાડી. ભયીંછની વાલયણી કીયણના ભાથા ઉય પેયલી. 

અચાનક કીયણે ફુભ ાડી : ‚આ વીક્ ફશુ ગયભ થઈ ગમ છ!ે‛ 

કીયણે વીક્ પેંકી દીધ. પકીય ગેફનળાએ નીદાન કમુું : 

‚કીયણની ાછ જીનાત છ!ે વાલચેતી યાખલી ડળે!‛ 

બયતે કહ્યુાં : ‚પકીયજી! જીનાત કીયણને શેયાન ન કયે એ ભાર્ ે

કાંઈક કય!‛ 

‚જીનાત સ્ામડયભેન જલે છ!ે એનુાં કાભ જ ચોંર્લાનુાં છ.ે 

કીયણ દેખાલડી છ,ે એર્રે ખતય લધુ છ!ે ણ તભે ચીંતા ન કય. ભાયી 

ઉય ફધુાં છડી દ! દવ શજાય રુીમાન ખચા થળે. જીનાત ાકીસ્તાન 

નાવી જળે!‛ 

‚પકીયજી! અગીમાય શજાય રુીમા રઈ ર! ણ કીયણને 

જીનાત સ્ળી ન ળકે, તેલ લીધી કય!‛ 

કીયણ અને તેના ફને્ન બાઈઓ ઘયે આવ્મા. થડા દીલવ 

ઘયભાાં ળાાંતી યશી. કીયણનુાં ખાલા–ીલાનુાં ઓછુાં થઈ ગમુાં! એના 

લજનભાાં વાત–આઠ કીરન ઘર્ાડ થઈ ગમ! એન ચશેય કયભામેર 

યશેત શત. જર્ાળાંકય અને ઉાફશેનને ચીંતા કયી ખાતી શતી. ફને્ન 
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ધાભીક અને આધ્માત્ભીક વાશીત્મ લાાંચતા. અગચય કીસ્વાઓ લાાંચતા. 

કીયણને વારુાં  થઈ જામ તે ભાર્ ેઠયેઠયે જતા. કીયણને વાથે રઈ જતા. 

ઉંઝા ાવે ઉનાલા ીય ભીયાદાતાય છ,ે ત્માાં કીયણને દેખાડી; ણ પેય 

ન ડ્. છલેર્ ેગીયનાય ઉય દાતાય દયગાશે કીયણને રઈ ગમા. 

ભુાંજાલયે કીયણને  ુછુ્ાં : ‚ળુાં થામ છ ેતને?‛ 

‚ભુાંજાલયજી! ભને કળુાંમ થતુાં નથી. ભાયી લેદના કઈ વભજી 

ળક્તુાં નથી!‛ 

‚ળુાં છ ેતાયી લેદના?‛ 

‚ભાયી લેદના તભને કશેલાન કઈ અથા નથી!‛ 

જર્ાળાંકયે કહુ્યાં : ‚ભુાંજાલયજી! કીયણનાાં ળયીયભાાં જીનાત છ,ે 

એ જલાફ આી યહ્ય છ!ે‛ 

ભુાંજાલયે ગુગન ધુ કમો. કીયણની ચાયે ફાજુ ધુ પેયવ્મ. 

કીયણ ફેશળ થઈ ઢી ડી અને લીચીત્ર બાાભાાં કાંઈક ફરાલા 

રાગી! 

ભુાંજાલયે કહ્યુાં : ‚જર્ાળાંકય! કીયણ જ ે બાા ફરે છ ે તે 

કુયાનની ાક આમત છ!ે‛ 
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‚ભુાંજાલયજી! કીયણ બ્રાહ્મણની દીકયી છ ે અને કુયાનની 

આમાત ફરે! નક્ી જીનાતનુાં આ કાભ છ!ે કીયણે ક્માયેમ કુયાન જોમુાં 

ણ નથી કે લાાંચ્મુાં ણ નથી! એને અયફી કે ઉદુા બાા ણ આલડતી 

નથી!‛ 

‚જર્ાળાંકય! તભાયી આ દીકયી કુયાનની ાક આમાત ફરે 

છ,ે તે શકીક્ત છ!ે‛ 

‚ણ એલુાં કઈ યીતે ફને? ‚ 

‚જર્ાળાંકય! કીયણ ુલાજન્ભભાાં ભોરલી શતી!‛ 

જર્ાળાંકય અને ઉાફશેનનુાં લીચાયતન્ત્ર ખયલાઈ ગમુાં. ફને્ન 
કીયણને તાકી યહ્યા. કીયણ નીચે જોઈને ભુાંજાલયની લાત વાાંબતી 

શતી. બયત અને વુયેળ ણ ભુાંઝલણભાાં ભુકાઈ ગમા. 

બયત અને વુયેળ, કીયણને ારીતાણાના ડૉકર્ય રારાણી 

ાવે રઈ ગમા. ડૉકર્યે કીયણને તાવીને કહુ્યાં : ‚કીયણને કળુાં જ નથી 

થમુાં!‛ 

‚વાશેફ! કીયણ કુયાનની આમાત ફરે છ,ે એનુાં કાયણ ળુાં? 

ુલાજન્ભભાાં એ ભુસ્રીભ શતી?‛ 

 ‚બયતબાઈ! તભાયા પ્રશ્નન જલાફ શુાં આી ળકુાં તેભ નથી!‛ 
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‚ણ ડૉક્ર્યવાશેફ! ગેફનળા પકીયે કીયણની શથેીભાાં 

વીક્ આપમ ત્માયે તે ગયભ કેભ થઈ ગમ શત? કુયાનની આમાત 

ફરલાનુાં કાયણ જીનાત છ?ે’’ 

‚જુઓ, વીક્ા ઉય કેભીકર રગાડ્ુાં શમ ત તે ગયભ થઈ 

જામ! યન્તુ તેને જીનાત વાથે કઈ વમ્ફન્ધ નથી. તફીફીળાસ્ત્રભાાં આલુાં 

કાંઈ આલતુાં નથી!‛ 

‚ડૉક્ર્યવાશેફ! કીયણ ુલાજન્ભભાાં ુરુ શમ અને આ 

જન્ભભાાં ભશીરા, એલુાં કઈ યીતે ફને?‛ 

‚બયતબાઈ! તભાયા પ્રશ્નના જલાફ ભાયી ાવે નથી. ભાયી 
વરાશ છ ે કે તભે કીયણને ભનચીકીત્વક–વામકીમેર્રીસ્ર્(ભાનવીક 

યગના ડૉક્ર્ય) ાવે રઈ જાલ.‛ 

‚વાશેફ! કીયણને ભનચીકીત્વક ાવે રઈ જલાભાાં જોખભ 

છ!ે‛ 

‚ળુાં જોખભ છ?ે‛ 

‚કીયણની વગાઈ તુર્ી જામ! લેલાઈને ખફય ડ ેકે!!!‛ 

‚બયતબાઈ! કઈને ખફય ન ડ,ે એલુાં તભે ઈચ્છ છ?‛ 

‚ફયાફય વાશેફ!‛ 
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‚જુઓ. યૅળનારીસ્ર્ ચતુયબાઈ ચોશાણ ારીતાણાભાાં 

‘ચભત્કાય ચકાવણી કેન્ર’ ચરાલે છ.ે કીયણનાાં ળયીયભાાં પ્રલેળી ગમેરુાં 

જીનાત એ કાઢી ળકળે! એભને ભ.‛ 

તાયીખ 29 ડીવેમ્ફય, 1990ને ળનીલાય. યીલાયજન 

કીયણને રઈને ચતુયબાઈ ચોશાણ (ઉમ્ભય : 45) ાવે શોંચ્મા. 

જર્ાળાંકયે કહુ્યાં : ‚વાશેફ! અભે શેયાન યેળાન થઈ ગમા છીએ! કઈ 

ઉામ ફતાલ!‛ 

ચતુયબાઈએ કીયણનુાં નીયીક્ષણ કમુું. એન ચશેય લાાંચ્મ અને 

કહ્યુાં : ‚કીયણને લગાડ લગ્મ શમ તેલુાં રાગતુાં નથી!‛ 

‚વાશેફ! કીયણ ગીતાના શ્લક ફરે તે વભજામ; ણ 

કુયાનની ાક આમાત!‛ 

‚જર્ાળાંકયબાઈ! કીયણને ુયતા આયાભ અને ખયાકની જરુય 

છ.ે એનુાં ળયીય દુફુાં થઈ ગમુાં છ.ે આલી સ્થીતીભાાં ભગજભાાં 

અવ્મલસ્થા વજાામ. અજાગૃત ભગજ જાગૃત થામ અને અજાગૃત 

ભગજની વાંઘયેરી જુની લાત ફશાય આલે! ચીત્તભ્રભ–વીઝપેનીમા 

થામ! આ સ્થીતીભાાં તેના ભનભાાં અને લતાનભાાં ઉન્ભાદ જોલા ભે. 

ગાાંડણનાાં રક્ષણ જોલા ભે. આલી વ્મક્તી શતાળ થઈ જામ, બાાંગી 

ડ.ે છીન્નબીન્ન થઈ જામ! ભાનવીક ભ્રભણાઓ થામ. ભ્રભણાઓ 

આબાવ વજ.ે વ્મક્તીના વાંસ્કાય અનુવાય બુત દેખામ! ભાતાજી 

દેખામ! ણ કીયણન કીસ્વ જુદ જ છ!ે‛ 
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‚કઈ યીતે જુદ છ?ે‛ ઉાફશેને ુછ્ુાં. 

‚તભે વો યીલાયજન થડ વભમ ફશાય ફેવ. શુાં  કીયણની 

ુછયછ કયલા ઈચ્છુાં છુાં.‛ 

યીલાયજન ફશાય જઈને ફેઠાાં. ચતુયબાઈએ ુછ્ુાં : 

‚કીયણ! તુાં લીવ લાની શતી ત્માયે ળુાં કયતી શતી?‛ 

‚કૉરેજભાાં બણતી શતી.‛ 

‚તુાં છ–વાત લાની શતી ત્માયે ળુાં કયતી શતી?‛ 

‚વાશેફ! ત્માયે ભાયા પા બાલનગય રીવ ખાતાભાાં નકયી 

કયતાાં શતાાં. અભે રીવ રાઈનભાાં યશેતા શતા. અભાયા કલાર્ાયની 
ફાજુભાાં શવનચાચા યશેતા શતા. તેભન દીકય નુય ભાયી ઉમ્ભયન 

શત. એ રુા શત. વુાંદય કડાાં શેયે. ભાથે ર્ી શેયે. વલાયભાાં 

કુયાન લાાંચે. શુાં  એને વાાંબુાં. ભને અભુક માદ યશી જતુાં શતુાં! નુય ઉદુા 

લાાંચે તે ફરી ળકુાં; ણ રખી કે લાાંચી ળકતી નથી!‛ 

‚છી ળુાં થમુાં?‛ 

‚વાશેફ! ભાયા પાની ફદરી ારીતાણા થઈ ગઈ.‛ 

‚કીયણ! તુાં આ ઉમ્ભયે કુયાનની આમાત કેભ ફરે છ?ે‛ 
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‚ વાશેફ! એલુાં કેભ થામ છ,ે એની ભને ખફય નથી! ણ 

ઘયભાાં વોને લગાડ લગ્મ છ!ે‛ 

‚કીયણ! તુાં ળુાં કશેલા ભાાંગે છ?ે‛ 

‚વાશેફ! શુાં  વાચુાં કશુાં છુાં. ભાયી ઈચ્છા ન શતી છતાાં ભાયી 

વગાઈ ગાભડાના છકયા વાથે કયી છ!ે ભાયે ગાભડાભાાં જલુાં નથી, ભાયે 

ળશેયભાાં જ યશેલુાં છ!ે યન્તુ ભાયી લાત કઈએ ભાની નશીં. ભેં ખાલા–

ીલાનુાં ઓછુાં કયી નાખ્મુાં. ક્માયેક શુાં વાનબાન ગુભાલી દેતી. કદાચ 

એલી સ્થીતીભાાં ભાયા અજાગૃત ભનભાાંથી કુયાનની આમાત નીકતી 

શળે! વાશેફ! ભને ગાભડાભાાં યણાલલાન લગાડ ભાયા 
યીલાયજનને લગ્મ છ,ે તેભાાંથી ભને છડાલ!‛ 

♦♦♦♦♦  
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07 

અદ્બુત અયીવ! 

 

અનુક્રભણીકા 

‚અબ્દુરબાઈ! ભાયા ઘયભાાં ચયી થઈ છ.ે કઈ ચય ઘયભાાંથી 

ચાવ શજાય રઈ ગમ છ.ે રીવભાાં પયીમાદ કયી ણ રીવ ણ 

ચય ળધી ળકી નથી. ભાયા ૈવા કમાયે યત ભળે?‛ 

‚વયજફશેન! તભે ચીંતા છડ. આ વાંગીતા ચયને ળધી 
કાઢળે!‛ 

‚અબ્દુરબાઈ! વાંગીતા ત નાની છકયી છ.ે ફાક કશેલામ! 

એ કઈ યીતે ચયનુાં ગેરુાં  ભેલી ળકે?‛ 
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‚વયજફશેન! વાંગીતાએ અગાઉ કેર્રામ ચયની ભાશીતી 

આી છ!ે થડાાં વભમ શેરાાં રીવ કભીળનય ઑપીવભાાંથી ફે 

રીવ અધીકાયી આવ્મા શતા. તેઓ ઘયપડીમાને ળધતાાં શતા; ણ 

એનુાં ગેરુાં  ભતુાં ન શતુાં. વાંગીતાએ તયત જ ઘયપડીમાના નાભ–

ઠકેાણાાં કશી દીધાાં!‛ 

વયજફશેનના ચશેયા ઉય આળાનુાં કીયણ પયી લળ્યુાં. 

અબ્દુર કાદય ળેખે (ઉમ્ભય : 50) વાંગીતાને કહ્યુાં : ‚ફેર્ી વાંગીતા! આ 

વયજફશેનના ઘયભાાંથી ચયી કયનાય કણ છ?ે શાર એ કઈ જગ્માએ 

છ?ે‛ 

વાંગીતાએ અયીવાભાાં જોઈને કહ્યુાં : ‚ચય દેખામ છ!ે ાાંચ પુર્ 

ઉંચાઈ છ.ે ળયીયન યાંગ કા છ!ે‛ 

વયજફશેન વાંગીતાને થડીલાય તાકી યહ્યાાં, છી ુછ્ુાં : 

‚વાંગીતા! ભને ત અયીવાભાાં કાંઈ દેખાતુાં નથી. તને કઈ યીતે દેખામ 

છ?ે‛ 

‚વયજફશેન! આ અયીવ ચભત્કાયીક છ.ે અબ્દુરચાચા છ 

ભશીના શેરાાં અજભેયથી રાવ્મા છ.ે આ અયીવાભાાં ફીજા કઈને કાંઈ 

દેખાતુાં નથી. અબ્દુરચાચાને ણ કાંઈ દેખાતુાં નથી. ભાત્ર ભને જ ફધુાં 

દેખામ છ!ે‛ 

‚વાંગીતા! ચયનુાં નાભ ળુાં છ?ે શાર એ કઈ જગ્માએ છ?ે‛ 
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‚વયજફશેન, ચયનુાં નાભ છગન છાર્ક છ.ે એની ઉમ્ભય 

ચ્ચીવ લાની છ.ે શાર તે કાભયેજ ચાય યસ્તાએ ઉબ છ.ે તેના 

ખીસ્વાભાાં ચારીવ શજાય છ!ે તેણે કાુાં ેન્ર્ અને કા ળર્ા શેયેર 

છ!ે વયજફશેન તભે તાત્કારીક કાભયેજ ચાય યસ્તા ય શોંચ! ચય 

ત્માાં ફે કરાક યકાલાન છ!ે‛ 

વયજફશેન તયત જ યીક્ષાભાાં ફેવી કાભયેજ ચકડી તયપ 

યલાના થમા. 

છી ભીનાફશેન, દક્ષાફશેન, વભજુફશેન, માસ્ભીનફશેન, 

વતાયબાઈ, યેળબાઈ, બુતબાઈ, ળાંકયબાઈ, ગુરાફબાઈ લગેયેએ 
વાંગીતાને પ્રશ્ન ુછમા. વાંગીતાએ અયીવાભાાં જોઈને જલાફ આપમા! 

કઈએ એક પ્રશ્ન ુછ્, ત કઈએ ન્દય પ્રશ્ન ુછ્ા. પ્રશ્નદીઠ 

એકતારીવ રુીમા અયીવા ાવે  ભુકલાની પ્રથા શતી. છલે્લા ાાંચ 

ભશીનાથી અયીવા ાવે રુીમાન ઢગર થત શત! વુયત ળશેયભાાં જ 

નશીં; ણ દુયદુય વુધી અદ્બુત અયીવાની ચચાાએ જોય ક્ડ્ુાં. 

ભશાયાષ્ટ્ ર, યાજસ્થાન અને ભધ્મપ્રદેળભાાંથી રક અબ્દુરબાઈના ઘેય 

આલલા રાગ્મા. વુયતના રુદયુયા લીસ્તાયભાાં, ફૉમ્ફે કૉરનીભાાં 

તાના યીલાય વાથે અબ્દુર ળેખ યશેતા શતા. ફાજુભાાં ફચુબાઈ 

ળભાા યશેતા શતા. વાંગીતા (ઉમ્ભય : 11) ફચુબાઈની દીકયી. 

અબ્દુરબાઈન અયીવ અને તેભાાં ભાત્ર વાંગીતાને ખલામેર લસ્તુઓ, 

ખલામેર વ્મક્તીઓ દેખાતી શતી, એનુાં અચયજ વોને થતુાં શતુાં! 
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તાયીખ 03 પેબુ્રઆયી, 2002ને યલીલાય. ફયના 12:30 

થમા શતા. અબ્દુરબાઈના ઘેય એક ફશેન આવ્મા. અબ્દુરબાઈએ 

ુછ્ુાં : ‚ફશેન, તભારુાં  નાભ?‛ 

‚ભારુાં  નાભ ઝેશયાફશેન વામકરલાા છ!ે‛ 

‚ળુાં વભસ્મા છ?ે આ વાંગીતા અયીવાભાાં જોઈને વચર્ જલાફ 

આળે!‛ 

ઝેશયાફશેને વાંગીતા તયપ જોમુાં. વાંગીતાન નીદો ચશેય 

ભયક–ભયક શવત શત. ઝેશયાફશેને કહ્યુાં : ‚વાંગીતા! ભાયી વભસ્મા 

જુદી છ!ે‛ 

‚જ ેશમ તે કશ. આ અયીવ અદ્બુત છ.ે જ ેકાંઈ ુછલુાં શમ 

તે ુછ તેન ઉકેર તે ફતાલે છ!ે‛ 

‚વાંગીતા, ભાયા તીનુાં નાભ પીયઝ છ.ે વાર દારુડીમ છ!ે 

ભને ભાયઝુડ કયે છ!ે આ ભાયઝુડ ફન્ધ થઈ જામ એલી કઈ તયકીફ 

છ?ે‛ 

વાંગીતા ગમ્બીય ફની અયીવાને તાકી યશી. તેના ચશેયા ઉય 

શાલબાલ પયતા યહ્યા. થડીલાયે વાંગીતાએ કહુ્યાં : ‚જુઓ, ઝેશયાફશેન, 

ઉામ વાલ વય છ.ે યસ્તા ઉય શમ તેલી કઈ ણ દયગાશ ઉય 

ળુક્રલાયે વપેદ પુર ચડાલળ ત ભાયઝુડ વાલ ફન્ધ થઈ જળે!‛ 
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ઝેશયાફશેન વાંગીતાને તાકી યહ્યા, છી ુછ્ુાં : ‚વાંગીતા! 

તાયી આર્રી નાની ઉમ્ભયભાાં તને આલુાં ફધુાં કણે ળીખવ્મુાં છ?ે‛ 

‚કઈએ ભને ળીખવ્મુાં નથી. આ ત અયીવાની કભાર છ.ે ભાયી 

દૃષ્ટ્ી અયીવા ઉય ડ ેએર્રે ભને દેખામ છ!ે‛ 

ઝેશયાફશેન લધુ પ્રશ્ન ુછલા ભાાંગતા શતા; ણ 

અબ્દુરબાઈએ તેભને યક્મા અને કહ્યુાં : ‚ઝેશયાફશેન, ફીજા પ્રશ્ન ભાર્ ે

આલતા યલીલાયે આલજો. આજ ેબીડ લધુ છ.ે ફીજાન લાય આલલા 

દ!‛ 

‚અબ્દુરબાઈ! શુાં  કરાકથી ફેઠ છુાં. શલે ભાય લાય!‛ 
ગુણલાંતબાઈ ચોધયી લચ્ચે ફરી ઉઠ્યા. 

‚ગુણલાંતબાઈ, ફર તભાયી વભસ્મા ળુાં છ?ે ‚અબ્દુરબાઈએ 

વોને ળાાંત યશેલા ઈળાય કમો. છ–વાત ભાણવ વાંગીતાને તાકી યહ્યા 

શતા. 

ગુણલાંતબાઈએ વાંગીતાના ભાથા ઉય શાથ ભુકીને ુછ્ુાં : 

‚દીકયી વાંગીતા! ભાયી લીવ લયવની દીકયી ામર છલે્લા ચાય 

દીલવથી ઘેય આલી નથી. 17 પેબુ્રઆયીના યજ ામરના ભેયેજ છ.ે શુાં 

કઈને ભઢુાં દેખાડી ળકુાં તેભ નથી! ામર કમાાં છ?ે કની વાથે છ?ે‛ 

વાંગીતા અયીવાને તાકીને કહ્યુાં : ‚ગુણલાંતકાકા! ચીંતાન લીમ 

છ.ે ામર ફશુ જ દુુઃખી છ.ે યડ ેછ!ે‛ 



દેતે શૈં બગલાન ક ધખા          https://govindmaru.wordpress.com/           73 

 

‚વાંગીતા, ભને લીશ્વાવ છ ેકે ામર કમાયેમ યડ ેનશીં! વાંગીતા, 

તને ઝાખુાં ત દેખાતુાં નથી ને? અયીવા ઉય કડુાં પેયલ. કદાચ સ્ષ્ટ્ 

દેખામ!‛ 

વાંગીતાએ અયીવા ઉય કડુાં પેયલી વપાઈ કયી, છી કહ્યુાં : 

‚ગુણલાંતકાકા, ામર ફશુ જ યડ ેછ!ે એન અલાજ ભને વમ્બામ છ!ે 

એની ફાજુભાાં ાાંચ પુર્ ઉંચ મુલાન છ.ે મુલાન ળયીયે કા છ.ે તેણ ે

જાાંફરી કરયન ળર્ા શેમો છ.ે વુયતના યેરલે સ્ર્ળેને ફને્ન ફેઠાાં છ.ે 

ભુમ્ફઈ જલાની તૈમાયીભાાં છ!ે ામર ઘેય યત પયે તેલુાં તભે ઈચ્છતા શ 

ત શાર નલવાયી શોંચ. ભેઈન ફજાયભાાં દયગાશ છ,ે ત્માાં કા દય 
ચડાલ, એક કા દય તભાયા જભણા કાાંડ ેફાાંધજો, ામર દડતી–

દડતી ઘયે યત આલી જળે!’’ 

એ વભમે, વભસ્મા રઈને આલનાયાઓભાાં ભધુબાઈ કાકડીમા 

ણ શતા, તેભણે કહ્યુાં : ‚અબ્દુરબાઈ, આ અયીવ ખયેખય ચભત્કાયીક 

છ!ે ભને ણ અયીવાભાાં ઘણાં ફધુાં દેખામ છ!ે‛ 

‚ભધુબાઈ! તભને તભારુાં  પ્રતીફીમ્ફ દેખાતુાં શળે!‛ 

‚અબ્દુરબાઈ! ભને ત આ અયીવાભાાં તભાયા તયકર્નુાં ગેરુાં  

દેખામ છ!ે તભે ાડળીની દીકયીને ૈવા આીને, એના બણન 

રાબ રઈને તભે ધતીંગ ળરુ કયેરા છ.ે શ્રદ્ધાુ રકને રુાંર્લાનુાં ફન્ધ 

કય!‛ 
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‚ભધુબાઈ! લીચાયીને ફર. શુાં  રકને આભન્ત્રણ આત 

નથી. વાંગીતા જ ેકશે છ,ે તે વાચુાં છ!ે એને અયીવાભાાં જ ેદેખામ છ ેતે 

કશે છ!ે‛ 

‚અબ્દુરબાઈ, વાંગીતાને અયીવાભાાં કાંઈ જ દેખાતુાં નથી. તભે 

જ ે ળીખવ્મુાં છ ે તે વાંગીતા ફરે છ!ે અયીવ કે વાંગીતાની દૃષ્ટ્ી 

ચભત્કાયીક નથી! ભાયા ખીસ્વાભાાં વ રુીમાની નર્ છ,ે તેના નમ્ફય 

વાંગીતા અયીવાભાાં જોઈને કશી દે ત તભાયા અને વાંગીતાના ગ 

ધઈને, ચયણાભૃત ીળ! ફર છ ેતૈમાયી?‛ 

અબ્દુરબાઈ અને વાંગીતા, ભધુબાઈ કાકડીમાને તાકી યહ્યા. 
છી ફને્નને યવેલ લલા રાગ્મ. ભધુબાઈએ કહ્યુાં : ‚અબ્દુરબાઈ, 

આ ઝેશયાફશેન વામકરલાા, ગુણલાંતબાઈ ચોધયી, એડલકેર્ 

જગદીળબાઈ લક્તાણા, એડલકેર્/નર્યી બયતબાઈ ળભાા, અને ભાયી 

વાથેના કામાકય ‘વત્મળધક વબા’, વુયતના વભ્મ છ.ે અભારુાં  કાભ, 

તયકર્ન દાાપાળ કયલાનુાં છ.ે વયજફશેન ે વત્મળધક વબા વભક્ષ 

પયીમાદ કયી શતી એર્રે અભે વો અશીં આવ્મા છીએ! તભે આ કુભી 

છકયીને અલા યલાડ ેળા ભાર્ ેચડાલ છ?‛ 

અબ્દુરબાઈએ શાથ જોડ્ા. ઝેશયાફશેન વામકરલાાએ કહ્યુાં 

: ‚અબ્દુરબાઈ, ભેં રગ્ન જ નથી કમાા! ભાયઝુડન પ્રશ્ન જ નથી. લી 

આ ગુણલાંતબાઈ ચોધયીને ામર નાભની કઈ દીકયી જ નથી! અદ્બુત 

અયીવ આલ શમ? આલુાં તુત તભને કઈ યીતે વુઝમુાં?‛ 
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‚ઝેશયાફશેન! ભને ભાપ કય. આ તુત આજથી ફન્ધ કરુાં  છુાં. 

રેખીત ખાતયી આુાં! ૈવાની રારચભાાં આલીને ભેં વાંગીતાને કેલા 

પ્રશ્નભાાં ળુાં ફરલુાં તે ળીખવ્મુાં શતુાં! પ્રશ્નદીઠ 41/- રુીમા શુાં  રેત શત 

અને તેભાાંથી પ્રશ્નદીઠ દવ રુીમા વાંગીતાને આત શત!‛ 

♦♦♦♦♦  
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08 

ગલીન્દન આત્ભા જલાફ ન આી ળક્મ! 

 

અનુક્રભણીકા 

તાયીખ 30 ડીવેમ્ફય, 1990ને યલીલાયે વાાંજના ાાંચ થમા 

શતા. બાલનગય જીલ્લાના ફગદાણા ગાભે રકળાાના લીદ્યાથીઓન 

નેળનર વલીવ સ્કીભ(NSS)ન કેમ્ શત. ‘ઝેય ત ીધા જાણી 

જાણી’ના રેખક ભનુબાઈ ાંચી ‘દળાક’ (ઉમ્ભય : 76) ઉસ્થીત શતા. 
‘ચભત્કાય ચકાવણી કેન્ર’, ારીતાણાના ચતુયબાઈ ચોશાણ (ઉમ્ભય : 

45) લીદ્યાથીઓ વભક્ષ ચભત્કાયન દાાપાળ કયી યહ્યા શતા. 

લીદ્યાથીઓ કુતુશરથી ચતુયબાઈના પ્રમગ નીશાી યહ્યા શતા. 

ચતુયબાઈએ લીદ્યાથીઓને કહ્યુાં : ‚તભાયા ભનભાાં પ્રશ્ન ઉદ્બલતા શમ 

ત ુછ!‛ 
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‚ચતુયબાઈ! ચભત્કાય થામ છ ેકે નશીં?‛ 

‚ચભત્કાય ભાત્ર બણતયથી થામ! તભાયાભાાંથી કઈ ડૉક્ર્ય 

ફનળે, એન્જીનીમય ફનળે, કઈ ઉચ્ચ અધીકાયી ફનળે, કઈ 

ભુખ્મભન્ત્રી કે પ્રધાનભન્ત્રી ફનળે! બણતય ભાણવને વાય નાગયીક 

ફનાલે છ!ે બણતય, ભાણવને જરેભાાં જતા યકે છ!ે આલુાં ફને તે 

ચભત્કાય કશેલામ! ફીજી કાંઈ ણ યીતે ચભત્કાય થઈ ળકે નશીં.‛ 

‚ચતુયબાઈ! બુત–પે્રત છ ેકે નશીં?‛ 

‚જુઓ. આ ફધુાં અઞ અાની કે રારચુ ભાણવએ ઉબી કયેરી 

ભ્રભ જા છ.ે તન, ભન અને ધનનુાં ળણ કયલાના આ તયીકા છ!ે 
બુલાઓ તાની ગયીફાઈનુાં બુત કાઢી ળક્ત નથી! એર્રે કે તાની 

સ્થીતી વુધાયી ળક્ત નથી! લીંછીનુાં ઝેય ઉતાયનાયને લીંછી ડાંખ ભાયે ત 

તે તાનુાં ઝેય ઉતાયી ળક્ત નથી! કેભ કે તે જાણે છ ે કે તે ઝેય 

ઉતાયલાન ઢોંગ કયે છ!ે‛ 

‚ણ આણે શકીકતભાાં જોઈએ છીએ કે અભુકને લીંછીએ 

ડાંખ ભામો શમ અને ઝેય ઉતાયનાય ાવે તેને રઈ જલાભાાં આલે ત 

ઝેય ઉતયી જામ છ!ે એલુાં કેભ?‛ 

‚લીંછીનુાં ઝેય ઉતયી જામ છ ેતે લાત વાચી; યન્તુ તેભાાં કઈ 

ભન્ત્ર–તન્ત્ર કાભ કયતા નથી! વામકરૉજી કાભ કયે છ!ે અશીં ભનુબાઈ 

ાંચી ફેઠા છ.ે કઈ લીદ્યાથીને લીંછી ડાંખ ભાયે ત તેને શેરેથી કશેલુાં 
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ડ ેકે ભનુબાઈ ગભે તેલા લીંછીનુાં ઝેય ચર્ી લગાડતા ઉતાયી નાખે છ!ે 

છી જમાાં લીંછીએ ડાંખ ભામો શમ ત્માાં ભનુબાઈ ભન્ત્રચ્ચાયન ઢોંગ 

કયતા–કયતા સ્ળા કયે ત લીંછીનુાં ઝેય ઉતયી જળે! તભે આ પ્રમગ 

કયી ળક છ!‛ 

‚ચતુયબાઈ! ભાણવ જીલત શમ ત્માયે તાન ઉધ્ધાય કયી 

ળક્મ ન શમ અને તેના ભયણ છી તેના આત્ભાન ઉધ્ધાય થામ? તેને 

સ્લગાભાાં સ્થાન ભે?‛ 

‚જુઓ, લીદ્યાથીભીત્ર! એલુાં કશેલામ છ ે કે સ્લગાભાાં કળીમ 

ભશેનત કમાા વીલામ ફધી વુખ–વગલડ ભે છ.ે યાંબા, ઉલાળી, ભેનકા, 
તીરત્તભા લગેયે રુાી અપવયાઓ વેલાભાાં શાજય યશે છ!ે એને સ્લગા 

કશેલામ કે અડ્ડ? ભાણવન ઉધ્ધાય બણતય, લીલેકફુદ્ધી અને 

યીશ્રભથી થામ, ભન્ત્ર–તન્ત્રથી ન થામ! યરકભાાં સ્લગા છ ે કે નશીં, 

તેની ખફય નથી; યન્તુ આ રકભાાં સ્લગા જરુય ઉબુાં કયી ળકામ છ!ે‛ 

‚ચતુયબાઈ! ભૃત્મુ છી ભાણવન આત્ભા બર્કત યશે છ,ે એ 

લાત વાચી?‛ 

‚ભયણ છી આત્ભા બર્કે છ ેકે નશીં તેની ખફય નથી; યન્તુ 

બર્કતા આત્ભાની ળાાંતી ભાર્ ેજ ેલીધીઓ આણે કયીએ છીએ તે વાલ 

ખર્ી છ!ે‛ 
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‚ચતુયબાઈ! તભે ક્મા આધાયે કશ છ કે ભયણ ાછની 

લીધીઓ ખર્ી છ?ે’’ 

‚ગામ અને બેંવને આત્ભા શમ કે નશીં?‛ 

‚દયેક જીલને આત્ભા શમ! ળયીયભાાંથી આત્ભા જત યશે 

એર્રે ભૃત્મુ થામ! ળયીય નાળલન્ત છ,ે આત્ભા અભય છ!ે આત્ભા ફીજો 

જન્ભ ધાયણ ન કયે ત્માાં વુધી બર્કત યશે છ.ે ભનુષ્મ જલેા કભો કયે 

તેલ આત્ભાન નલ જન્ભ થામ. વાયા કભો કમાા શમ તે ુણ્માત્ભા, ા 

કમાા શમ તે ાાત્ભા અને જનેી લાવના, ઈચ્છા અધુયી યશી જામ તે 

પે્રતાત્ભા ફને! ચયાળી રાખ જન્ભ રેલા ડ!ે એલુાં કથાકાય, ળાસ્ત્રીઓ, 
સ્લાભીઓ, ફાુઓ યર્ણ કમાા કયે છ,ે તે વાચુાં છ?ે‛ 

‚લીદ્યાથીભીત્ર! આ ફધી ભ્રભજા છ.ે આત્ભાની ળાાંતી ભાર્ ે

ખચાા લીધીઓ, ુજાાઠ, ભન્ત્રજા, તાણ, શ્રાદ્ધ, નાયામણફરી 

લગેયેભાાં ધન લેડપામ છ.ે ગામ અને બેંવના ભયણ છી તેના આત્ભાની 

ળાાંતી ભાર્નેી કઈ લીધી કયતુાં નથી! ળુાં ભાણવન આત્ભા, ગામ–બેંવના 

આત્ભા કયતાાં શરક છ ે કે તેને ળાાંતીની જરુય ડ?ે ળુાં ગામ–બેંવના 

આત્ભાના ભક્ષ ભાર્ ે નશીં ને આણા જ ભાર્ ે લીધીઓ કયલી ડ?ે 

આત્ભાના ભક્ષ ભાર્ ે આણે જ ે લીધીઓ કયીએ છીએ તે આણા 

વાંત ભાર્ ેકયીએ છીએ! આત્ભાના વાંત ભાર્ ેનશીં!‛ 
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‚ચતુયબાઈ! ભાની રઈએ કે ભાતાજી નથી, બગલાન નથી, 

ુનજ ાન્ભ નથી, કભા ભુજફનુાં પ ભતુાં નથી ત ભાણવે વાય વ્મલશાય 

ળા ભાર્ ેકયલ જોઈએ! નીતી ભુજફ ળા ભાર્ ેજીલલુાં જોઈએ!‛ 

‚લીદ્યાથીઓ! તભે તભાયી જાતને ુછ. તભાયી ચીજલસ્તુ કઈ 

ચયી જામ ત તભને ગભે? તભાયી વાથે છતેયીંડી થામ ત તભને 

ગભે? તભાયી ઉય શુભર થામ, તભાય કઈ તીયસ્કાય કયે, તભને કઈ 

ખર્ુાં કશે ત તભને ગભે? ફીરકુર ન ગભે! જ ેલતાન આણને ગભતુાં 

નથી, તેલુાં લતાન આણે ફીજા વાથે કયલુાં ન જોઈએ. આ થઈ 

નીતીભત્તા! આ નીતીભત્તા એ જ ધભા! આ નીતીભત્તા એ જ વાંસ્કાય!‛ 

‚ગયીફ, લાંચીત, દરીત(બાયતીમ ફાંધાયણ ભુજફ : 

અનુવુચીત જાતી અને અનુવુચીત જન જાતી) તેના ગત જન્ભના કભાના 

કાયણે દુુઃખી થામ છ,ે એ વાચુાં?‛ 

‚તે ફીરકુર ખર્ુાં છ!ે ગયીફ, લાંચીત, દરીતના દુુઃખનુાં 

કાયણ ળણ છ!ે તકન અબાલ છ!ે અન્મામી વભાજવ્મલસ્થા છ!ે 

અન્ધશ્રદ્ધા છ!ે બણતયન અબાલ છ!ે‛ ચતુયબાઈ અર્ક્મા; તેના કાને 

ડાકરાાંન અલાજ વાંબામ! ગાભભાાં ડાકરાાં લાગી યહ્યા શતા. લૈઞ અાનીક 

અબીગભ કેલલાની ચચાા ચારતી શતી એલા વભમે ડાકરાાંન અલાજ 

આલતા યભુજનુાં દૃશ્મ ખડુાં થમુાં! 
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ભનુબાઈ ાંચરીએ કહ્યુાં : ‚ચતુયબાઈ! અન્ધશ્રદ્ધા આણા 

ખબે ચડી ગઈ છ,ે એને છાડલી જ ડળે! તભે રકળીક્ષણનુાં ખરુાં  કાભ 

કય છ!‛ 

ચતુયબાઈ, થડા લીદ્યાથીઓ વાથે રઈને ગાભભાાં જમાાં ડાકરાાં 

લાગતા શતા ત્માાં શોંચ્મા. ચતુયબાઈએ ુછ્ુાં : ‚બુલાજી! ડાકરાાં કેભ 

લગાડ છ?‛ 

‚લીત્ર પ્રવાંગ છ!ે અયજણબાઈન દીકય ગલીન્દ વ 

લયવન શત. નલભા ધયણભાાં બણત શત. કેન્વયના કાયણે તેનુાં ભયણ 

થમુાં. એની યણલાની ઈચ્છા, અયભાન અધુયા યશેલાથી, તેના આત્ભાને 
ળાાંતી ભે તે ભાર્ ેરીર યણાલલી ડ!ે‛ 

‚બુલાજી! ગલીન્દની ઈચ્છા અધુયી યશી ગઈ છ,ે એની ખફય 

કઈ યીતે ડી?‛ 

‚ગલીન્દન આત્ભા બર્કે છ!ે થડા વભમ છી ગલીન્દન 

આત્ભા કઈના ળયીયભાાં પ્રલેળ કયળે. ગલીન્દ ખુદ ફરળે!‛ 

ચતુયબાઈ ભુાંઝલણભાાં ડ્ા. બુલાજીને વભજાલલાન કઈ 

અથા ન શત. ચતુયબાઈએ ગલીન્દના કુર્મુ્ફીજનને વભજાલી જોમા; 

ણ વોએ કહ્યુાં : ‚ બુલાજી કયે અને કશે તે વાચુાં!‛ 

બુલાજીએ ડાકરાાંન યભયભાર્ ળરુ કમો. કેર્રામના ળયીયભાાંથી 

ધ્રુજાયી વાય થઈ ગઈ! ચતુયબાઈની ભુાંઝલણ લધી ગઈ. બુલાજીન 
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દાાપાળ કઈ યીતે કયલ? ગલીન્દના કુર્મુ્ફીજનને કઈ યીતે 

વભજાલલા? 

વો કુતુશરથી બુલાજીને તાકી યહ્યા શતા. ગલીન્દના આત્ભા 

વાથે લાત કયલાની તારાલેરી કુર્મુ્ફીજનને શતી. ડાકરાાંના અલાજથી 

લાતાલયણભાાં ઉતે્તજના પેરાઈ ગઈ શતી. બુલાજીના લેળ, લાણી અને 

ડાકરાાંને કાયણે અગચય તત્ત્લની ચચાા વો કયલા રાગ્મા. 

ત્માાં બુલાજીએ ત્રાડ ાડી. ગલીન્દના બાબી કાળીફશેનનુાં 

(ઉમ્ભય : 30) ળયીય ધ્રુજલા રાગ્મુાં. બુલાજીએ કાળીફશેનને ુછ્ુાં : 

‚કણ છ?‛ 

‚શુાં  ગલીન્દ છુાં!‛ 

‚ગલીન્દ! તુાં કમાાં શત?‛ 

‚બુલાજી! શુાં  કેર્રાાંમ રક પયીને આવ્મ છુાં!‛ 

‚અશીં કેભ આવ્મ છ?ે‛  

‚બુલાજી! શુાં  તભાય ભશેભાન છુાં!‛ 

‚ગલીન્દ! તાયી કઈ ઈચ્છા છ?ે‛ 

‚બુલાજી! રીર યણાલલી ડળે! યણલાની ભાયી ઈચ્છા 

અધુયી યશી ગઈ છ.ે‛ 



દેતે શૈં બગલાન ક ધખા          https://govindmaru.wordpress.com/           83 

 

‚ગલીન્દ! ચીંતા ન કય! રીરની લીધી જ થઈ યશી છ!ે‛ 

‚ગલીન્દ! તાયી ફીજી કઈ ઈચ્છા અધુયી યશી ગઈ છ?ે‛ 

‚ના બુલાજી ના! ફીજી કઈ ઈચ્છા અધુયી નથી યશી!‛ 

ચતુયબાઈ અચયજ ાભી ગમા. કાળીફશેનના ળયીયભાાં 

ગલીન્દના આત્ભાએ પ્રલેળ કમો શત, અને કાળીફશેન– ગલીન્દ લતી 

ફરી યહ્યા શતા! વો કુર્મુ્ફીજન કાળીફશેનને ગે રાગી યહ્યા શતા! 

બુલાજી ડાકરાાંની તભતભાર્ી ફરાલી યહ્યા શતા. ચતુયબાઈ ભનભાાં ને 

ભનભાાં ભુાંઝાતાાં શતા. બુલાજીનુાં તકાર્ કઈ યીતે ખુલ્લુાં કયલુાં? ધતીંગનુાં 

ગેરુાં  કઈ યીતે ભેલલુાં, તે અાંગે ચતુયબાઈ લીચાયી યહ્યા શતા. 
લીદ્યાથીઓ ચતુયબાઈને તાકી યહ્યા શતા! 

ચતુયબાઈએ કહ્યુાં : ‚કાળીફશેન! શુાં  ુછુાં તેન જલાફ 

આળ?‛ 

‚શુાં  ગલીન્દ છુાં! કાળીફશેન નશીં! જ ેુછલુાં શમ તે ુછ!‛ 

કાળીફશેન વતત ધુણી યહ્યા શતા. કાળીફશેન ફે ચડી જ 

બણ્મા શતા. ચતુયબાઈએ ુછ્ુાં : ‚ગલીન્દ! તુાં બણલાભાાં શળીમાય 

શત?‛ 

‚શા, શુાં  પ્રથભ નમ્ફયે જ ાવ થત!‛ 
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‚ગલીન્દ! તને એ.ફી.વી.ડી. આલડ ેછ?ે‛ 

‚એ ત શુાં ાાંચભાાં ધયણભાાં ળીખી ગમેર!‛ 

‚ગલીન્દ! તાયા ભઢ ે ભાયે એ.ફી.વી.ડી. વાાંબલી છ!ે એક 

લખત ફરી જા! ભાયી ાવે ુસ્તક છ.ે તેભાાં એ.ફી.વી.ડી. છ.ે તુાં જોઈને 

ણ ફરી ળકે છ!ે‛ 

ચતુયબાઈએ કાળીફશેન વાભે ુસ્તક ભુક્મુાં. કાળીફશેને 

લાાંચલાન પ્રમત્ન કમો; ણ તે એ. ફી. વી. ડી. લાાંચી ળક્મા નશીં! 

કાળીફશેનના ળયીયભાાંથી ધ્રુજાયી તયત જ અર થઈ ગઈ! ગલીન્દન 

આત્ભા ફરત ફન્ધ થઈ ગમ!  

બુલાજીએ ડાકરાાં ફન્ધ કયીને ચતુયબાઈને કહ્યુાં : ‚તભાયી 

જલેા નાસ્તીકની શાજયીના કાયણે ગલીન્દન આત્ભા નાવી ગમ!‛ 

ચતુયબાઈએ ગલીન્દના યીલાયજનને વભજાવ્મા. બુલાજીની 

સ્થીતી કપડી થઈ ગઈ! 

ચતુયબાઈએ કહ્યુાં : ‚બુલાજી! બર્કતા આત્ભાની ચીંતા 

કયલાને ફદરે શલે છી તભાયા ળયીયભાાંથી આત્ભા નાવી ન જામ તેની 

ચીંતા કયજો!‛ 
 

♦♦♦♦♦  
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09 

તાલીજ શેયલાથી ળોશય વારુાં  કભાળે! 

 
 અનુક્રભણીકા 

‚ભોરલીજી! ભારુાં  નાભ યેશ્ભા. આ ભાયી નાની ફશેન વામયા 

છ.ે વામયા ભાનવીક અસ્થીય છ.ે વાયલાય ચારુ છ.ે તભે નુયશજુયી 

ઈરભના જાણકાય છ, એલી ભને જાણકાયી ભી એર્રે અભે તભાયી 

ાવે આવ્મા છીએ!‛ 

‚યેશ્ભા! તભે મગ્મ જગ્માએ આવ્મા છ. વામયાની સ્થીતી 

ભેરીલસ્તુના કાયણે થઈ છ.ે ભેરીલસ્તુન નીકાર દલાખાનાભાાં ન થામ. 

એકવ એકાલન ર્કા વારુાં  થઈ જળે. રક મુ.કે., મુ.એવ.એ., કેનેડા 

અને ઓસ્ર્રરેીમાથી ભાયી ાવે આલે છ!ે અળક્મ કળુાં નથી, ફધુાં ળક્મ 

છ!ે‛ 
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‚ભોરલીજી! વામયાને વારુાં  થઈ જામ ત અભાયી ચીંતા ર્ે. 

વામયા તેય લાની થઈ છતાાં તેની ભાનવીક ઉમ્ભય ચાય–ાાંચ લાના 

ફાક જલેી જ છ!ે‛ 

‚યેશ્ભા! ચીંતા છડી દે. વામયાની જલાફદાયી ભાયી. એલુાં 

કઈ કાભ નથી, જ ેભાયાથી ન થામ! ખતયનાક ઈચ્છાધાયી લળીકયણ, 

ળત્રુનાળ, ધાયેરી વ્મક્તીનુાં ભીરન, વોતનભુક્તી, એક તયપી પે્રભ, દારુ 

છડાલલા, વન્તાનપ્રાપ્તી, ધાંધાભાાં ફયક્ત, છુર્ાછડેા, તીત્ની લચ્ચે 

અણફનાલ, ભન્ત્રતન્ત્ર, ભુઠચર્, વગાઈ, ગુપ્તફીભાયી, લીઝાભાાં લીરમ્ફ, 

ફગડરેા વમ્ફન્ધ વુધાયલા લગેયે વભસ્માઓન ભાયી ાવે ઉકેર છ.ે ભેં 
કયેરુાં કાભ કઈ તડી ળકે નશીં. અને ભાયી શેરાાં કઈ કાભ કયી 

ફતાલે ત રુીમા ાાંચ રાખનુાં ઈનાભ આલાની ભેં જાશેયાત કયી છ!ે‛ 

યેશ્ભા વાદીકઅરી ર્રે (ઉમ્ભય : 21) અાંકરેશ્વય તારુકાના 

જીતારી ગાભની શતી. તેની ળાદી થઈ ગઈ શતી. તી વાદીકઅરી 

વાઉથ આફ્રીકાભાાં ધાંધા અથે ગમા શતા. યેશ્ભા ીમયભાાં શતી. નાની 

ફશેનની ચીંતાભાાં તે જીલ ફાી યશી શતી. તે ઈચ્છતી શતી કે વામયાને 

જરદી વારુાં  થઈ જામ! ભોરલીજીના એ ળબ્દ ‘એલુાં કઈ કાભ નથી જ ે

ભાયાથી ન થામ!’– યેશ્ભાના હૃદમને ખુફ ગમ્મા! તેણે કહ્યુાં : 

‚ભોરલીજી! ભને શ્રદ્ધા છ.ે તભાયા ળબ્દ, આળીલાાદ શકીકત ફને!‛ 

‚યેશ્ભા! ઉયલા જરુય ભદદ કયળે!‛ 
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ભોરલીજીએ ગ્રાવભાાં ાણી રીધુાં. ગ્રાવભાાં ત્રણ પુાંક ભાયી. 

છી તે ાણી વામયાને ીલડાલી દીધુાં! કહ્યુાં : ‚યેશ્ભા! આલતા ળુક્રલાયે 

વામયાને રઈને આલજ.ે ફીજી લીધી કયલાની જરુય છ!ે‛ 

ભોરલીજીનુાં નાભ શતુાં ઈકફાર અશભદ દેવાઈ (ઉમ્ભય : 58). 

વુયતના તડકેશ્વય લીસ્તાયભાાં યશેતા શતા. દયા–ધાગા, તન્ત્રભન્ત્ર દ્વાયા 

ઈરાજ કયતા શતા. તે કામભ રીરા યાંગની લેળબુાભાાં યશેતા. ગાભાાં 

ચભકદાય નાંગની ત્રણ–ચાય ભાાઓ શેયતાાં. તેભનુાં વ્મક્તીત્લ 

ધ્માનાકાક શતુાં! 

ળુક્રલાયે યેશ્ભા, વામયાને રઈને ભોરલીજી ાવે આલી, કહ્યુાં : 
‚ભોરલીજી, છલે્લાાં એક લીકથી વામયાને વારુાં  યશે છ.ે તપાન ઓછા 

કયે છ!ે ભને લીશ્વાવ ફેવી ગમ છ ેકે વામયાને જરદી વારુાં  થઈ જળે!‛ 

‚યેશ્ભા! ઈરભની અવય છ!ે એલુાં કઈ કાભ નથી, જ ેભાયાથી 

ન થામ!‛ 

ભોરલીજીએ કા દય શાથભાાં રીધ. તેના ઉય ત્રણ પુાંક 

ભાયી. છી તે દય વામયાના જભણા કાાંડ ેફાાંધી દીધ! રફાનન ધુ 

કમો. ભન્ત્રતન્ત્રની લીધી કયી, કહ્યુાં : ‚યેશ્ભા, આલતા ળુક્રલાયે એકરી 

આલજ.ે વામયાને વાથે રાલલાની જરુય નથી. કુર્મુ્ફના કઈ એક વભ્મ 

ઉય લીધી કયીએ ત ણ ફીજા વભ્મ ઉય અવય થામ છ!ે‛ 
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વામયાને વાથે રઈને વુયત જલુાં–આલલુાં ભુશ્કેર શતુાં. યેશ્ભાને 

ળાાંતી થઈ. ળુક્રલાયે યેશ્ભા ભોરલીજી ાવે શોંચી. ભોરલીજીએ ુછ્ુાં : 

‚યેશ્ભા! વામયાને કેભ છ?ે‛ 

‚ભોરલીજી! ઘણ વુધાય છ!ે‛ 

‚થડા દીલવભાાં વામયાને વારુાં  થઈ જળે! યેશ્ભા, આજ ેતને 

જુદા કાયણવય ભેં અશીં ફરાલી છ!ે‛ 

‚ભોરલીજી! કશ કમુાં કાયણ છ?ે‛ 

‚યેશ્ભા! તુાં ગુપ્તતા! જાલે ત કશુાં!‛ 

‚ભોરલીજી! કવભ ખાઈને કશુાં છુાં. તભે જ ે કાંઈ કશેળ તે 
કઈને નશીં કશુાં!‛ 

‚યેશ્ભા! વાઉથ આફ્રીકાભાાં તાયા ળોશયને ધાંધાભાાં ભુશ્કેરી 

છ!ે‛ 

‚ભોરલીજી! તભને કઈ યીતે ખફય ડી?‛ 

‚યેશ્ભા! ભન્ત્રતન્ત્રની લીધી દ્વાયા ભને જાણલા ભળ્યુાં છ!ે‛ 

યેળભાના ચશેયા ઉય ચીંતાના લાદ ઘેયાલા રાગ્મા. તેના 

કાે યવેલ લી ગમ. યેશ્ભાએ કહુ્યાં : ‚ભોરલીજી! આન કઈ 

ઉકેર તભાયી ાવે છ?ે‛ 
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‚યેશ્ભા! ચીંતા કેભ કયે છ?ે એલુાં કઈ કાભ નથી, જ ેભાયાથી 

ન થામ!‛ 

ભોરલીજીએ રફાનન ધુ કમો. અગયફત્તીઓ ેર્ાલી. 

યેશ્ભાના ભાથા ઉય ભયીંછની વાલયણી પેયલી. કાા યાંગના તાલીજ 

ઉય ત્રણ પુાંક ભાયી અને તે તાલીજ યેશ્ભાના જભણા ફાલડા ઉય 

ફાાંધીને ભોરલીજીએ કહ્યુાં : ‚યેશ્ભા! આ તાલીજ શેયલાથી ળોશય વારુાં  

કભાળે! કઈ અડચણ નશીં આલે!‛ 

યેશ્ભાના ચશેયા ઉય ખુળીઓ આર્લા રાગી! તેણ ે

ભોરલીજીને વરાભ કયીને કહ્યુાં : ‚ભોરલીજી! ખયેખય, તભે જ ેકયી ળક, 
તે કઈ ન કયી ળકે! તભે ભને ચીંતાના દયીમાભાાં ડફુતી ફચાલી રીધી 

છ!ે‛ 

‚યેશ્ભા! એક નાનકડી લીધી ફાકી છ.ે એ લીધી છી કઈ 

ચીંતા જ નશીં યશે! આ લીધી જીતારી ગાભે, તાયા નીલાવસ્થાને કયલી 

ડળે!‛ 

‚ભોરલીજી! તભે ભાયા ઘેય આલળ, એ ત અભારુાં  વદ્બાગ્મ 

કશેલામ! ભાયા ભાતા–ીતા તભાયા દળાન કયલા આતુય છ!ે શુાં  ત 

યાજી–યાજી થઈ જઈળ!‛ 

તાયીખ 14 નલેમ્ફય, 2011ને વભલાય. ફયના ત્રણ લાગ્મે 

ભોરલીજીએ, યેશ્ભાના ઘેય ધયાભણી કયી. ઘયના વભ્મ 
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આનન્દલીબય ફની ગમા! ભોરલીજીએ કહ્યુાં : ‚લીધીભાાં ફે કરાક 

રાગળ,ે ત્માાં વુધી યેશ્ભા વીલામના વો વભ્મને, ઘયથી વ ભીર્ય દુય 

જઈને ઉબા યશેલાનુાં છ!ે લીધી ુયી કમાા ફાદ શુાં અશીંથી જત યશુાં 

ત્માયે જ તભાયે યત આલલાનુાં છ!ે‛ 

ઘયના વો વભ્મ નીલાવસ્થાન છડીને જતા યહ્યા ત્માયે 

ભોરલીજીએ કહ્યુાં : ‚યેશ્ભા! આ લીધી ગુપ્ત છ ેઅને ફન્ધ રુભભાાં જ 

કયલી ડળે!‛ 

‚બરે. ભોરલીજી!‛ 

‚યેશ્ભા! આજની લીધી છી તાયા ળોશયની ફયકત થળે! 
ળયત એર્રી છ ે કે લીધીની કઈ લાત ક્માયેમ કઈને કયલાની નથી. 

વાદીકને ણ નશીં! જો કઈને ગન્ધ ણ આલળે ત લીધીની અલી 

અવય થળે. વામયા લધુ ાગર થઈ જળે. યેશ્ભા, તાયી ણ એલી જ 

શારત થઈ જળે! વાદીક તને છડીને જત યશેળે!‛ 

‚ભોરલીજી! શુાં  કવભ ખાઈને કશુાં છુાં. લીધી કામભ ગુપ્ત જ 

યશેળે!‛ 

‚યેશ્ભા! આલી અદ્બુત પ્રતીફદ્ધતા શમ, આલી શ્રદ્ધા શમ, 

ત જ લીધી, તન્ત્રભન્ત્રની અવય થામ!‛ 

ભોરલીજીએ ફન્ધ રુભભાાં લીધીની તૈમાયી કયી. તેભણે રીરા 

યાંગની લેળબુા ઉતાયીને એક ફાજુએ ભુકી. યેશ્ભા શેફતાઈ ગઈ. 
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ભોરલીજીએ કહ્યુાં : ‚યેશ્ભા! વાંકચ છડી દે! વાંકચ કયીળ ત લીધી 

ફીજી લખત કયલી ડળે!‛ 

‚ભોરલીજી! તભે ળુાં કયી યહ્યા છ? આને લીધી કશેલામ?‛ 

‚યેશ્ભા! આ લીધીન એક નાનકડ બાગ છ.ે લીધી કયલાથી 

પામદ છ,ે ન કયલાથી કલ્ના ન કયી ળકીએ, તેલુાં નુકવાન થામ!‛ 

‚ભોરલીજી! આલુાં કાભ તભે કઈ યીતે કયી ળક? તભાયી 

ઉમ્ભય ત જુઓ!‛ 

‚યેશ્ભા! એલુાં કઈ કાભ નથી, જ ેભાયાથી ન થામ!‛ 

‚ભોરલીજી! તભે વભજમા નશીં. શુાં  તભાયી દીકયી જલેી છુાં! 
દીકયી વાથે આલી લીધી કેભ થઈ ળકે?‛ 

યેશ્ભાનુાં લીચાયતન્ત્ર ખયલાઈ ગમુાં. તે ફેશળ થઈ ઢી ડી. 

ભોરલીજીએ લીધી ુણા કયી. 

તાયીખ 01 જાન્મુઆયી, 2012ના યજ વાદીકબાઈ વાઉથ 

આફ્રીકાથી યત પમાા. યેશ્ભાને વાવયીએ તેડી ગમા. અચાનક યેશ્ભાને 

ઉરર્ી થઈ. તેની વાવુને ળાંકા ગઈ. યેશ્ભાનુાં ભેડીકર ચેકઅ કયાવ્મુાં. 

યેશ્ભાના ેર્ભાાં ફે ભશીનાન ગબા શત! તી વાદીકબાઈએ યેશ્ભાને 

ધયત આી. યેશ્ભાએ જ ેફન્મુાં શતુાં તેનુાં લણાન કમુું. 
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અાંકરેશ્વય તારુકા રીવ સ્ર્ળેનના રીવ ઈન્સ્ેક્ર્ય      

જ.ે આઈ. લવાલાએ યેશ્ભાની પયીમાદ યજીસ્ર્ય કયી, ભોરલીજીને 

જરેભાાં ુમો! 

♦♦♦♦♦  
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10 

ચભત્કાયીક સ્ળા! 

 

અનુક્રભણીકા 

‚વીદ્ધાથાબાઈ! ાદયીજી ચભત્કાય કયે છ!ે તભે નશીં ભાન, 

ભચ્છય ભાયલાના સ્પે્રન છાંર્કાલ ભાાંદા ભાણવ ઉય કયે છ,ે ત તે વાજો 

થઈ જામ છ!ે તયત ઈરાજ! કઈણ ભુશ્કેરી દુય થઈ જામ! ભન્ત્રળક્તી 

લડ ે ેર્રરને ાઈનેર જમુવભાાં ફદરી નાાંખે છ!ે તાના બક્તને 
થ્થય ખલડાલે ત ણ તે યર્રીભાાં યીલતીત થઈ જામ છ!ે ગબાલતી 

ભશીરાઓના ેર્ ઉય ગ યાખીને, આલનાય ફાકને ખયાફ 

આત્ભાઓના ડછામાથી ફચાલે છ!ે રકના ગ ાણીભાાં ભુકાલે છ,ે 

ત્માયે ાણી રાર યાંગનુાં થઈ જામ છ!ે ગભાાંથી રશી નીકે છ,ે તેની 

વાથે નડતય ણ નીકી જામ છ!ે‛ 
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‚ભધુબાઈ, કણ છ ેઆ ાદયી?‛ 

‚વીદ્ધાથાબાઈ, વનગઢ તારુકાના ીકુલા ગાભે ત્રણ 

દીલવના કેમ્નુાં આમજન થમેરુાં છ.ે ાદયી યજા વપાના સ્ળા કયીને 

અવાધ્મ યગ બગાડલાના છ!ે કેન્વય, ડામાફીર્ીવ, અન્ધા, ાંગુતા, 

ળાયીયીક ખડખાાંણને દુય કયલાના છ.ે રકના ર્ેર્ાાં ઉભર્લાના 

છ!ે ત્રીકા અને સ્ર્ય દ્વાયા કેમ્ન પ્રચાય થઈ યહ્ય છ!ે જીલ્લાના 

ઉચ્ચ અધીકાયીઓ શાજય યશેલાના છ!ે‛ 

‚આણે ીકુલા ગાભે જઈળુાં. ાદયીજીના આળીલાાદ 

ગ્રશણ કયીળુાં અને ેર્રરભાાંથી ાઈનેરનુાં જમુવ ફનાલળે ત ભજથી 
ેર્ બયીને ીળુાં!‛ 

તાયીખ 19 ભાચા, 2000ને યલીલાય. વુયતની ‘વત્મળધક 

વબા’ના કામાકય વીદ્ધાથા દેગાભી, ભધુબાઈ કાકડીમા અને ગુણલાંત 

ચોધયી વનગઢ રીવ સ્ર્ળેને શોંચ્મા. વલાયના દવ લાગ્મા શતા. 

ભધુબાઈએ રીવ ઈન્સ્ેક્ર્ય લાયને કહ્યુાં : ‚વાશેફ! અભાયે 

ાદયીજીને સ્ળા કયલ છ!ે તેભન યગ અભાયે દુય કયલ છ!ે અભને 

ભાંજુયી આ!‛ 

‚ાદયીજી ખુદ ફીજાના યગ ભર્ાડ ેછ.ે ત્રણ દીલવન કેમ્ 

છ.ે એભન યગ દુય કયલાની ચીંતા તભને કેભ છ?ે‛ 



દેતે શૈં બગલાન ક ધખા          https://govindmaru.wordpress.com/           95 

 

‚વાશેફ! ાદયીજીના કાયણે જાશેય આયગ્મ જોખભામ છ!ે 

રક લીશ્વાવભાાં યશે છ ેકે યગ ભર્ી જળે! યન્તુ યગ લકયે છ!ે ભાાંદા 

રકની સ્થીતી લધુ ખયાફ થઈ જામ છ!ે ાદયીજી અન્ધશ્રદ્ધાના ડૉઝ 

આે છ!ે ચભત્કાયની લાત પેરાલી, તાન ઈયાદ ાય ાડલાન યગ 

એને લગેર છ.ે અભે, એનુાં ગેરુાં  ભેલલા ભાાંગીએ છીએ!‛ 

‚ભધુબાઈ, તભે ાદયીજીના કેમ્ ઉય જાલ ત ત્માાં ફખેડ 

થામ. ત્માાં ાાંચ–છ શજાય રકની ભેદની શળે. તભે ત્માાં જઈને 

ાદયીજીન લીયધ કય ત શ્રદ્ધાુ રક તભાયી ઉય શુભર કયે. અભે 

તભને ત્માાં જલાની ભાંજુયી આી ળકીએ નશીં.‛ 

‚વાશેફ! અભને ાાંચ–છ રીવન ફન્દફસ્ત આ. અભે 

ાદયીજીને આજ ેસ્ળા કયલા ઈચ્છીએ છીએ!‛ 

‚ભધુબાઈ, તભે વભજો. શ્રદ્ધાુ રક ાદયીજીને ગૉડ ભાન ે

છ!ે અને તભે એને ભાણવ ફનાલલા જાલ ત ભર્ી અવ્મલસ્થા વજાામ! 

બમાંકય ગડફડ થામ! એલી ફફાર શુાં ઈચ્છત નથી.‛ 

‚વાશેફ! અભાયી વાથે એક દદી છ.ે એ ભુાંગ છ.ે એને 

ાદયીજી ફરત કયી આે ત અભે ાદયીજીના ળીષ્મ ફની જઈળુાં! 

આ ત્રીકા જુઓ. ાદયીજીએ શજાય ભુાંગા રકને ફરતા કમાા છ,ે 

એલ દાલ કમો છ!ે‛ 
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‚ભધુબાઈ, તભાયી જભે શુાં ણ યૅળનર ભીજાજ ધયાલુાં છુાં. 

યન્તુ શુાં  તભને ત્માાં નશીં જલા આગ્રશ કરુાં  છુાં. ઉયાાંત શુાં તભાયી વાથે 

રીવ ણ ભકરી ળકુાં નશીં. કામદ વ્મલસ્થા જલાઈ યશે તે જોલાની 

ભાયી પયજ છ!ે‛ 

‚વાશેફ! કઈ યસ્ત કાઢ. અભાયે ાદયીજીને ભલુાં જ છ!ે‛ 

‚ભધુબાઈ, શુાં  વ્મલસ્થા કરુાં  છુાં. ાદયીજીની વબા ુયી થમા 

છી, તેભના ઉતાયે તભે તભાયા દદી વાથે ભી ળક, તે ભાર્ ે શુાં  

ગઠલણ કયી આીળ. યાત્રે નલ લાગ્મે ભાય વમ્કા કયજો!‛ 

વત્મળધક વબાની ર્ીભ ફયે એક લાગ્મે વુયત યત 
આલી. એ વભમે ીકુલા ગાભેથી પન આવ્મ : ‚વીદ્ધાથાબાઈ! 

ાદયીજીએ ચભત્કાયનુાં લાલાઝડુાં ઉબુાં કમુું છ!ે રકની રાાંફી–રાાંફી 

રાઈન થઈ ગઈ છ.ે ાદયીજીન સ્ળા થતાાં જ રકની તકરીપન 

અન્ત આલી જામ છ!ે‛ 

‚આને ભાવ–શીસ્ર્યેીમા કશેલામ! વાભુશીક ગાાંડણ!‛ 

‚વીદ્ધાથાબાઈ! તભે ળુાં કશેલા ભાાંગ છ?‛ 

‚જુઓ. કઈ કથાકાયની વબાભાાં ાાંચ રાખ રક ફેઠાાં શમ 

ત, એ ભેદની જોઈને જ રક અાંજાઈ જામ છ!ે છી તે કથાકાય બરે 

યાજાળાશી–વાભન્તળાશી વાભાજીક ભુલ્મનુાં યર્ણ કયતા શમ! એલાાં 

ભુલ્મ વભાજને છાત ફનાલતા શમ, વભાજને અલી દીળાભાાં 
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ધકેરતા શમ! રક લીળા બીડ જોઈને લીચાયલાનુાં ફન્ધ કયી દે છ!ે 

વો એભ ભાને છ ે કે આર્રા ફધાાં રક એકઠાાં થમા છ,ે એર્રે 

કથાકાયભાાં ઉચ્ચકર્ીનુાં વત્ત્લ જરુય શળે! કથાકાય કરાકાય શમ છ,ે 

બાા ઉય પ્રબુત્લ શમ છ.ે લળીકયણ ભાર્ ે આર્રુાં ુયતુાં શમ છ.ે 

કથાકાયભાાંથી ભશાત્ભા ફનલા ભાર્ ેકથાકાયે ભાત્ર કાભાાં કાુાં તીરક 

અને ખબે કાી–ીી કાભી નાખલાની યશે! ાદયીજીએ કથાકાયની 

જભે કઈ લેળબુા ધાયણ કયેરી છ?ે‛ 

‚શા, લેળબુા ઉત્તભ છ!ે ગાથી રઈને ગ વુધીન વપેદ 

કર્ શેમો છ.ે ભાથે વપેદ ર્ી ધાયણ કયેરી છ!ે શાથભાાં ધાભીક 
ુસ્તક છ.ે ભન્ત્રચ્ચાય કયે છ.ે સ્ળા કયે છ ેઅને ચભત્કાય થામ છ!ે‛ 

‚તભે જાતે ચભત્કાયન અનુબલ કમો છ?ે‛ 

‚ના. વીદ્ધાથાબાઈ! રક લાત કયે છ!ે‛ 

‚ફીરકુર વાચુાં! ચભત્કાય ક્માયેમ થત નથી, ણ તેની ચચાા 

ફશુ થામ છ!ે‛ 

યાત્રીના દવ લાગ્મા વુધી, વનગઢ રીવ સ્ર્ળેનના પનની 

યાશ જોઈ, છલેર્ ે વીદ્ધાથાબાઈએ રીવ ઈન્સ્ેક્ર્યને પન કમો : 

‚વાશેફ! ાદયીજી ઉતાયાના સ્થે અભને ભુરાકાત આલાના શતા, ળુાં 

થમુાં?‛ 
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‚વીદ્ધાથાબાઈ! ાદયીજીના ી.એ. વાથે લાતચીત ચારે છ.ે 

તભે વુયતથી યલાના થઈ વનગઢ રીવ સ્ર્ળેને આલ. શુાં  તભાયી 

વાથે આલીળ!‛ 

‘વત્મળધક વબા’ની ર્ીભ દાાપાળ ભાર્ ે તૈમાય ફેઠી શતી. 

દદી તયીકે કણે, કેલ ઢોંગ કયલ, તેનુાં યીશવાર થઈ ગમુાં શતુાં. વનગઢ 

જલા યલાના થમા ત્માાં રીવ ઈન્સ્ેક્ર્ય લાયન પન આવ્મ : 

‚વીદ્ધાથાબાઈ! તભે ચભત્કાય કમો છ!ે ાદયીજી અદૃશ્મ થઈ ગમા છ!ે 

તભાયે ત સ્ળા કયલાની ણ જરુય ન ડી!‛ 

♦♦♦♦♦  
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11 

નાગાફાુન ચભત્કાય 

 

અનુક્રભણીકા 

‚રુડી! તુાં યજ ેનાગાફાુની ઝુાંડીએ કેભ જામ છ?ે‛ 

‚તભને લાાંધ છ?ે ભને ત્માાં ળાાંતી ભે છ!ે‛ 

‚ઘયભાાં ળાાંતી નથી ભતી?‛ 

‚ના!‛ 

‚શુાં  કશુાં છુાં કે તાયે ફાુની ઝુાંડીએ જલાનુાં નથી, વભજી?‛ 
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‚ઘયભાાં ભને વુનુાં વુનુાં રાગે છ.ે રગ્ન થમાને ાાંચ લા થમાાં. 

ગરીન ાડનાય નથી. છકયા શમ ત ઘયભાાં ગભે! નાગાફાુએ 

વણવયાના એક ફશેનને આળીલાાદ આપમા શતા, એને જોડીમા ફે 

છકયા થમા! શુાં  ત ફાુની ઝુાંડીએ યજ જલાની!‛ 

રુડીની ઉમ્ભય ાાંત્રીવ લાની શતી. બાલનગય જીલ્લાના 

ઈશ્વયીમા ગાભે તી વાથે તે ાાંચ લયવથી યશેતી શતી. ગાભભાાં 

કાનજીબાઈ ર્રેની લાડી શાઈલે ર્ચ શતી. આ લાડીના એક ખુણે 

નાગાફાુ ઝુાંડી ફાાંધીને ફે લાથી યશેતા શતા. એની ઉમ્ભય ચાવ 

લાની શતી. ળીશય તારુકાના ગાભડાઓભાાં નાગાફાુની વુલાવ 
પેરામેરી શતી! 1971ભાાં ાકીસ્તાન અને ફાાંગ્રાદેળની રડાઈ લખતે 

નાગાફાુ નાગારેન્ડભાાં શતા. ત્માાં મગવાધના કયી, તેથી તાયીખ 16 

ડીવેમ્ફય, 1971, નેલુાં શજાય ાકીસ્તાની વૈનીકને, ફાાંગ્રાદેળભાાં 

બાયતીમ વૈન્મ વભક્ષ વયેન્ડય થલુાં ડમુાં શતુાં! નાગાફાુ આ લાત વોને 

લાયાં લાય કશેતા શતા. રક નાગાફાુને અશબાલથી તાકી યશેતા! 

રુડી ફાુ ભાર્ ે દુધ રઈને કામભ ઝુાંડીએ જતી. 

કાનજીબાઈની 14 લાની દીકયી વભજુ; ણ ફયે અને વાાંજ ેર્ીપીન 

રઈને ઝુાંડીએ જતી. ફાુની ઝુાંડીએ વેલા–ચાકયી ભાર્ ે બા 

બક્તજનની રાઈન રાગતી! નાગાફાુ શલાભાાં શાથ લીંઝતા અને 

ખારી શથેીભાાંથી કાંકુ ખયતુાં! ક્માયેક બબુતી ખયતી! દીલવે–દીલવે 

નાગાફાુના બક્તજનની વાંખ્મા, કુદકે ને બુવકે લધતી જતી શતી! 
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નાગાફાુ ભાત્ર રાંગર્ી શેયતા. આ ત્માગબાલનાને કાયણે નાગાફાુ 

રકભાાં પ્રીમ થઈ ગમા શતા! 

દયભીમાન એક દીલવ નાગાફાુ ઝુાંડીએથી નીકી યડ 

ઉય જતા શતા, ત્માાં યાજકર્ તયપથી એક જી વડવડાર્ આલી, 

તેભને ર્ક્ય ભાયી છાડી દીધા. ફાુના જભણા ગે પેક્ચય થમુાં. 

ફાુએ ડૉકર્ય ાવે વાયલાય રીધી, ગે ાર્ ફાંધાવ્મ. વનગઢ 

રીવ સ્ર્ળેનભાાં કેવ કમો. 

અકસ્ભાત કયનાય જી બાલનગય ડીસ્ર્રીક્ર્ ક–ઑયેર્ીલ 

ફેંક, વનગઢ ળાખાની શતી અને તેભાાં બ્રાન્ચ ભેનેજય વુધીયબાઈ 
ઓઝા શતા. 

ફાુના ગે ાર્ આવ્મ એર્રે રુડી વાથે યણછડ બયલાડ 

ણ ફાુની ખફય કાઢલા ઝુાંડીએ ગમ. યણછડ ેુછ્ુાં : ‚ફાુ! ગ 

બાાંગલાનુાં કાયણ?‛ 

‚ફન્દય! અકસ્ભાત!‛ ફાુ ુરુને ફન્દય અને ભશીરાને 

ફન્દયીમા કશીને જ ફરાલતા શતા! ફાુ શીન્દીભાાં ફરતા અને 

ગુજયાતી વભજતા શતા. 

‚ફાુ! તભે ચભત્કાયીક છ. જી ર્ક્ય ભાયળે, એની ખફય 

તભને કેભ ન ડી? તભાય ગ કેભ બાાંગ્મ? તભે રુડીને ડૉક્ર્ય ાવે 

જલાનીના ાડ છ, અને તભે ડૉક્ર્ય ાવે વાયલાય કેભ કયાલી?‛ 
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નાગાફાુ યણછડના પ્રશ્નથી ભુાંઝામા. ત્માાં કાનજીબાઈ ર્રેે 

કહ્યુાં : ‚ફાુ! તભાયી મગવાધનાને કાયણે નેલુાં શજાય ાકીસ્તાની 

વૈનીક બાયતને ળયણે આવ્મા! તભાય ગ બાાંગનાય જીચારક અને 

બ્રાન્ચ ભેનેજય વુધીયબાઈને તભે જલા કેભ દીધા? અકસ્ભાતલાી 

જગ્માએ એને છાડી કેભ ન દીધા?‛ 

‚ફાુ! તભે ચભત્કાય કય!‛ યણછડ અને ફીજા બક્તએ 

શઠ કડી. 

ફાુએ એક કુકડ ભાંગાવ્મ, છી કહ્યુાં : ‚દેખ. મશ 

ચભત્કાય! ભૈંને કુકડ ે ે ભાયણલીદ્યા કીમા શૈ, કુકડ ેકા ાંખ કાર્ુાંગા ત 
ભેનેજય કા શાથ કર્ જામેગા! કુકડ ેકા ૈય કાર્ુાંગા ત ઉવકા ૈય કર્ 

જામેગા! કુકડા ભયેગા ત ભેનેજય નયક ભેં જામેગા!‛ 

બક્તજન શચભચી ગમા! યણછડ ે કહ્યુાં : ‚ફાુ! કુકડાને 

છડી ભુક. ભેનેજય બ્રાહ્મણ છ.ે બ્રાહ્મણની શત્મા થામ એલુાં અભે 

ઈચ્છતા નથી!‛ 

રુડીએ ણ કુકડાને છડી ભુકલા ફાુને લીનન્તી કયી; ણ 

ફાુ ભક્ભ શતા. લાત ભેનેજય વુધી શોંચી. તેભની ઉંઘ શયાભ થઈ 

ગઈ. લાત પયતી પયતી ગાાંધીનગય ભુખ્મભન્ત્રી વુધી શોંચી. ભેનેજયને 

ફચાલી રેલા નેતાઓ નાગાફાુની ઝુાંડીએ શોંચ્મા. ફાુને વભજાવ્મા. 

ફાુએ કહ્યુાં : ‚નેતાજી! ભેનેજય ક દાંડ બગના શી શગા! અગય લ 
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શભે ચાવ શજાય રુીમા દે, ત શભ કુકડ ે ક છડકય, ભાયણલીધી 

લાવ રેના વચ ળકતે શૈ!‛ 

ભેનેજય વુધીયબાઈ ાવે ચાવ શજાય રુીમા ન શતા. ફીજી 

કઈ યીતે ફાુ ભાને તેભ ન શતા. ભેનેજય ખુફ જ ગબયાઈ ગમા. ભાા 

જલા રાગ્મા! ારીતાણાના બૈયલનાથ ભન્દીયભાાં કથા ફેવાડી. 

શનુભાનજીના ભન્દીયભાાં તેર ચડાવ્મુાં. દયાધાગા કમાા. બજનબક્તીભાાં 

તે ડફુી ગમા! અન્ત નજીક શલાથી ધાભીકલીધી ળક્મ તેર્રી કયી 

રેલાની કાભગીયીભાાં વુધીયબાઈ ગુાંથાઈ ગમા! 

આ આખ કીસ્વ તાયીખ 27 ભે 1981ના યજ અખફાયભાાં 
ચભક્મ. ારીતાણાભાાં ચતુયબાઈ ચોશાણ (ઉમ્ભય : 36) ‘ચભત્કાય 

ચકાવણી કેન્ર’ ચરાલતા શતા, તેના ધ્માને આ ઘર્ના આલી. 

ચતુયબાઈએ તયત જ ભેનેજય વુધીયબાઈનુાં ગેરુાં  ભેવ્મુાં. તેભને 

ભીને કહ્યુાં, ‚વાશેફ! તભે ચીંતા છડ. તભાયે કાંઈ જ કયલાની જરુય 

નથી!‛ 

‚કેભ?‛ 

‚જુઓ. શુાં  તભાયા ભાર્ ે ભયલા તૈમાય છુાં! શુાં  નાગાફાુની 

ભાયણલીદ્યા ભાયી ઉય રેલા તૈમાય છુાં!‛ 

ભેનેજય વુધીયબાઈન જીલ શેઠ ફેઠ. એને યભ ળાાંતી થઈ. 

એનાભાાં થડી શીમ્ભત પ્રગર્ી! 
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ચતુયબાઈ નાગાફાુની ઝુાંડીએ શોંચ્મા, કહ્યુાં : ‚ફાુ! ભૈં 

ત્રકાય શુાં . અભદાલાદ વે આમા શુાં .‛ 

‚તુભાયા નાભ?‛ 

‚ફાુ! ભેયા નાભ ચતુય શૈ. ફાુ! ભુઝે કઈ ચભત્કાય 

દીખાઓ!‛ 

‚ચતુયજી! તુભ ચભત્કાય નશીં દેખ ાઓગે. તેયી ચભડી 

પર્ગેી! ખુન ફશેગા! જીવ કી ભૈંને વાધના કીમા શૈ, લશ બુત વાકાય 

શગા! તેયી જીન્દગી ખતયે ભેં ડ જામેગી!‛ 

‚ફાુ! ભુઝે ચભત્કાય દેખના શૈ. બરે ભેયી જાન ચરી જામ!‛ 

‚અચ્છા. યાત ક ઢાઈ ફજ ેભેયી ઝુાંડી ભેં આના!‛ 

‚ફાુ! ચભત્કાય દેખે ફીના ભૈં મશા વે જાના નશીં ચાશતા 

શુાં .‛ 

‚ચતુયજી! તુઝે ડય નશીં રગતા?‛ 

‚ફાુ! ભૈં ડયતા નશીં. મે વફ ઢોંગ શૈ, ધતીંગ શૈ. ભૈં ત્રકાય 

નશીં શુાં . ભૈં ચભત્કાય ક ચેરેંજ કયનેલારા શુાં !‛ 

નાગાફાુન ીત્ત ગમ! રુડીફશેન અને વભજુ ફેઠાાં શતાાં 

છતા ફાુ બમાંકય ગા ફરલા રાગ્મા. બક્તજનએ ફાુને આજીજી 
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કયી : ‚ફાુ! ળાાંત થાલ! ચતુયબાઈને એકાદ ચભત્કાય ફતાલી દ 

એર્રે તે અશીંથી જતા યશેળે!’’ 

નાગાફાુ નાનકડ ચભત્કાય કયી ળક્મા નશીં.  

ચતુયબાઈએ કહ્યુાં : ‚ફાુ! ભેયા ચભત્કાય દેખના શૈ?‛ 

‚દીખાઓ!‛ 

ચતુયબાઈએ શલાભાાં શાથ પેયવ્મા છી જભણા શાથની ભુઠ્ઠીભાાં 

પુાંક ભાયી અને ભુઠ્ઠી ખુલ્લી કયી ત્માાં શથેરીભાાંથી કાંકુ ખમુું! બક્તજન 

ચતુયબાઈને તાકી યહ્યા! ચતુયબાઈએ કહ્યુાં : ‚બક્તજન ભર્ 

ચભત્કાય એક અઠલાડીમાભાાં તભને જોલા ભળે!‛ 

ચતુયબાઈએ વનગઢ, આાંફરા, વણવયા, ઈશ્વયીમા લગેયે 

ગાભભાાં ‘ચભત્કાયથી ચેત’ કામાક્રભ શેઠ ચભત્કાયન દાાપાળ કયી 

જફયજસ્ત જાગૃતી કેલી! વાતભા દીલવે ચભત્કાય થમ! નાગાફાુ 

ઝુાંડીભાાંથી અદૃશ્મ થઈ ગમા! ચતુયબાઈના કશેલાથી રુડીફશેને 

વાયલાય કયાલી અને લા છી તે એક ુત્રની ભાતા ફની! 

♦♦♦♦♦  
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12 

ચડાલાા ચભત્કાયી બલુાજી! 

 
અનુક્રભણીકા 

તાયીખ 02 વપર્મે્ફય, 2001ને યલીલાય. બુલાજીએ ભશીરાને 

ુછ્ુાં : ‚તભારુાં  નાભ?‛ 

‚બુલાજી! ભારુાં  નાભ ફેયઝફશેન દારુલારા!‛ 

‚ફર! ળુાં તકરીપ છ?ે‛ 

‚બુલાજી! ભાયા તી એક ભશીરા ાછ ગાાંડા થઈ ગમા છ!ે 

એનુાં ગાાંડણ દુય થામ તે ભાર્ ેશુાં  અશીં આલી છુાં!‛ 
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‚ફેયઝફશેન! ચીંતા ન કય. લીધી કયલી ડળે! ખચા થળે!‛ 

‚ખચા ભાર્ ેશુાં  તૈમાય છુાં; ણ ભાયા તીને વારુાં  ત થઈ જળે 

ને?‛ 

‚વ ર્કા ગેયેન્ર્ી! ભાયી ાવે આલનાય શજુ વુધી નીયાળ 

થઈને યત ગમા શમ એલુાં ફન્મુાં નથી!‛ બુલાજીએ એક ચડ ખલ્મ 

અને તેભાાં ફેયઝફશેનની ભુાંઝલણ ર્કાલી રીધી, છી કહ્યુાં : 

‚ફેયઝફશેન! આલતા યલીલાયે આલજો. ત્માાં વુધીભાાં ભાતાજી આ 

ચડાભાાં પ્રલેળ કયીને તભાયી ભુાંઝલણ દુય કયી દેળે!‛ 

ફેયઝફશેન દારુલારાના ચશેયા ઉય ખુળી દડી ગઈ! 
બુલાજીનુાં નાભ શતુાં અયલીંદ ભશનરાર બગત (ઉમ્ભય : 55 લા). ભુ 

બરુચના; ણ વુયત મ્મુનીવીર કૉોયેળનભાાં શેલ્થ લીબાગભાાં 

યજભદાય શતા એર્રે વુયતભાાં લેડ યડ ઉયની ફશુચયનગય 

વવામર્ીભાાં યશેતા શતા. અભ્માવ અગીમાય ધયણ વુધીન. બુલાજીએ 

તાના ઘેય જ ભાતાજીની ફેઠક ઉબી કયી શતી. ભાંગલાય અને 

ગુરુલાયે વાાંજના છ થી આઠ અને યલીલાયે વલાયના આઠથી વાાંજના 

આઠ વુધી બુલાજીના ઘેય ધભધભાર્ યશેત શત. 1973થી તેણે રકના 

દુુઃખ દદા દુય કયલાનુાં ળરુ કમુું શતુાં. ફશુચયનગય વવામર્ીની 

આજુફાજુની વવામર્ીઓભાાં બુલાજીની વેલાની વુગાંધ પેરાઈ ગઈ 

શતી! તેન શેયલેળ જોતાાં જ તેનાભાાં દૈલી ળક્તી શમ તેલુાં રકને 

રાગતુાં શતુાં! યેળભી સ્રીલરેવ ઝભ્બ, નીચે તડી, ગાભાાં ભાાઓ, 
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કાભાાં ર્ીરાાં ર્કાાં, રાાંફા લા, રાાંફી દાઢી લગેયે બુલાજીની આબા 

લધાયતા શતા! 

ફેયઝફશેન બુલાજીને તાકી યહ્યા. દયભીમાન એક મુલકે 

બુલાજીના ગ કડી રીધા અને કહ્યુાં : ‚બુલાજી! ભાયા દવ રાખ 

રુીમા પવાઈ ગમા છ!ે કાંઈક કય!‛ 

‚મુલક! ઉબ થા! તારુાં  નાભ?‛ 

‚બુલાજી! તભે ફધુાં જાણ છ! ત્રીકા ઞ અાની છ! ભાયા 

નાભની તભને ખફય જ શમ! શમ કે નશીં?‛ 

‚અયે મુલક! તુાં નળ કયીને આવ્મ છ?ે ભાતાજીની ફેઠકભાાં 
ળીસ્ત યાખલી ડ!ે‛ 

‚બુલાજી! ભેં નળ નથી કમો. અભારુાં  કાભ રકને, અઞ અાનના 

નળાભાાંથી ફશાય કાઢલાનુાં છ!ે‛ 

‚મુલક! તુાં ળુાં કશેલા ભાાંગે છ?ે‛ 

‚બુલાજી! ભાયી વાથે અશીં કણ કણ આવ્મા છ,ે તેના 

નાભની તભને ખફય છ!ે‛ 

‚મુલક! શુાં  ફધુાં જાણાં છુાં! ણ એ ફધુાં તને કશેલાન અથા 

નથી! ભાતાજીને ફધુાં જ કશીળ!‛ 
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‚બુલાજી! ભાતાજી તભારુાં  વાાંબે છ?ે‛ 

‚ફીરકુર ભને વાાંબે છ!ે‛ 

‚બુલાજી! તભે ચભત્કાયી છ! અભને ણ એકાદ ચભત્કાય 

ફતાલ!‛ 

‚મુલક! ચભત્કાય જોલા ભાર્ ે ાત્રતા શલી જોઈએ! તાયી 

ાત્રતા જણાતી નથી!‛ 

બુલાજી નાયાજ થઈ ગમા. ભાતાજીની ફેઠકભાાં ફીજા બક્ત 

ણ ફેઠા શતાાં. એક બક્તે કહ્યુાં : ‚મુલક! બુલાજી ચભત્કાયી છ!ે તુાં 

બુલાજીની યીક્ષા રેલા ભાાંગે છ?ે બુલાજીએ અવાંખ્મ રકના દુુઃખ–દદા 
દુય કમાા છ!ે બુલાજી રકના તાયણશાય છ!ે બુલાજીની લીધીના કાયણે 

કેર્રીમ ભશીરાઓને વાંતાનપ્રાપ્તી થઈ છ!ે બુલાજીના ગાભાાં ફે 

યક્ષાર્રી છ,ે ફને્ન ફાલડા ઉય ચાય–ચાય યક્ષાર્રીઓ છ,ે તે 

ભાતાજીએ ફાાંધેરી છ!ે બુલાજી લગાડ કાઢ ે છ.ે બુતપે્રત, ચુડરે, 

ભાભાીયને બગાડ ે છ!ે ળક્તીાત કયે છ.ે કુાંડરીને જાગૃત કયે છ!ે 

બુલાજી જ, ત, ભન્ત્ર, તન્ત્ર, ક્રીમાકાાંડ, શભશલન, ગ્રશદ, 

ભેરીલીદ્યા, લાસ્તુળાસ્ત્ર, લળીકયણ લગેયેના નીષ્ણાત છ!ે બુલાજીએ 

અવાધ્મ યગ દુય કમાા છ!ે બુલાજી વુયતયત્ન છ!ે બુલાજીનુાં વન્ભાન 

કયલુાં જોઈએ!‛ 
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‚ફયાફય છ!ે બુલાજી વુયતયત્ન છ!ે‛ દવફાય બક્ત એક 

વાથે ફરી ઉઠમા. 

બુલાજીને ગન્ધ આલી ગઈ. મુલક વાથે ફીજા ભાણવ શતા. 

સ્થાનીક ર્ીલી ચેનરના લીડીમગ્રાપય ણ શતા. મુલકે કહુ્યાં : ‚બુલાજી! 

તભે કળુાં જાણતા નથી! ફધુાં જાણ છ તેલ ઢોંગ કય છ! ભારુાં  નાભ 

તભે જાણી ળક્મા નશીં! બુલાજી! ભારુાં  નાભ વીદ્ધાથા દેગાભી છ.ે ભાયી 

વાથે ભધુબાઈ કાકડીમા, ખીભજીબાઈ કચ્છી, ગુણલાંત ચોધયી, 

ઍડલકેર્ જગદીળ લક્તાણા, યેળ રાઠીમા, ભશેળ જોગાણી અને 

ફેયઝફશેન દારુલારા છ!ે ફેયઝફશેન શજુ અયણીત છ,ે છતાાં તેના 
તીનુાં ગાાંડણ દુય કયલા તભે વ ર્કા ગેયાં ર્ી આ છ! બલીષ્મભાાં ળુાં 

થળે, તેની લાત કયી બક્તને અન્ધ ફનાલ છ; ણ લતાભાનભાાં તભાયી 

વાથે કણ છ,ે એ તભે જાણી ળક્તા નથી! અભે ‘વત્મળધક વબા’, 

વુયતના વભ્મ છીએ તભાય દાાપાળ કયલા અશીં આવ્મા છીએ!‛ 

એક બક્ત ભશીરા ગુસ્વે થઈ ગઈ. તેણે કહ્યુાં : ‚બુલાજી! આ 

‘વત્મળધક વબા’ના વભ્મને ાઠ બણાલ. ભુઠ ભાય. ચભત્કાય કય. 

ફધાાંને રકલ થઈ જામ, તેલુાં કય!‛ 

બુલાજીનુાં ળયીય ધ્રુજલા રાગ્મુાં. બક્તને રાગ્મુાં કે બુલાજીના 

ળયીયભાાં ભાતાજીએ પ્રલેળ કમો છ!ે બુલાજીના આખા ળયીયે યવેલ 

લી ગમ. ભધુબાઈ કાકડીમાએ ુછ્ુાં : ‚બુલાજી! છલે્લી તક આુાં છુાં. 

તભે એ કશી ળકળ કે અશીં ક્મા રીવ ઈન્સ્ેક્ર્ય આલી યહ્યા છ?ે‛ 
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બુલાજી ‘વત્મળધક વબા’ના વભ્મના ગે ડી ગમા અને 

કહ્યુાં : ‚ભને ભાપ કય! રીવને ફરાલળ નશીં. શુાં  ચભત્કાયી નથી. 

તકાર્ કરુાં  છુાં. ઘણા રીવ અધીકાયીઓને ભેં લીર્ીઓ આી છ.ે તેભને 

ખફય ડળે ત ભને ઝુાંડી કાઢળે! અન્ધશ્રદ્ધાની ખેતી વય છ,ે અને 

ઉત્ાદન થકફન્ધ ભે છ!ે આ એલ ધન્ધ છ,ે જભેાાં ઈન્લેસ્ર્ભેન્ર્ની 

જરુય નથી કે યૉ ભર્ીયીઅરની જરુય ડતી નથી! ભફ્તીમા બક્ત 

શ્રભદાન કયે છ!ે શુાં  ભાત્ર રણણી કરુાં  છુાં! ઉબગ કરુાં  છુાં! યન્તુ 

આજથી અન્ધશ્રદ્ધાની ખેતી ફન્ધ!‛ 

‚બુલાજી! કામભી ધયણે તભારુાં  હૃદમ યીલતાન થમુાં છ,ે એની 
કઈ ખાતયી?‛ ભધુબાઈ કાકડીમાએ ુછ્ુાં. 

‚ભધુબાઈ! ભાયી ાવે ચાય ચડા છ.ે આ ચડા તભને 

આુાં છુાં. આ ચડાભાાં તકાર્રીરા ભેં નોંધી છ!ે‛ 

‚બુલાજી! ભને એ વભજાલ કે તકાર્ન શીવાફ યાખલાનુાં 

કાયણ ળુાં?‛ 

‚ભધુબાઈ! ભાયી વેલાની ખ્માતી એર્રી પેરાઈ ગઈ શતી કે 

રકન ધધ ભાતાજીની ફેઠક તયપ લશેલા રાગ્મ. શુાં  કેર્રાાં રકને 

માદ યાખુાં? કની કેલી વભસ્મા છ,ે એ માદ યાખલાનુાં ભુશ્કેર ફન્મુાં! ભેં 

ચડાભાાં શીવાફ ળરુ કમો. નાભ, ઠકેાણાં, વભસ્માઓની નોંધ કયત. 

ઉામની નોંધ કયત, છી યલીલાયે, ભાંગલાયે કે ગુરુલાયે રારચુ 
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બક્તને ફરાલત અને વભસ્માનુાં નીયાકયણ કયત શત! ભધુબાઈ! 

રીવને ફરાલળ નશીં!‛ 

‚બુલાજી! ચીંતા ન કય. કઈ રીવ ઈન્સ્ેક્ર્ય અશીં આલી 

યહ્યા નથી. ભેં ત શલાભાાં તીય છડ્ુાં શતુાં! આ ત અભાયી મુક્તીપ્રમુક્તી 

શતી! બુલાજી! તભાયા ધન્ધાની વપતાનુાં યશસ્મ ળુાં છ?ે ળા ભાર્ ેરક 

તભાયી ાવે આલે છ?ે‛ 

‚ભધુબાઈ! બુલાજી ાવે વભસ્મા રઈને આલનાય ભાનવીક 

યગી શમ છ!ે છી તે યગી ભર્ીને બક્ત થઈ જામ છ!ે યગી બુલાજીને 

તફીફ ભાને છ!ે વાચી વભસ્માભાાં બુલાજી ાવેથી ઉકેર ભેલલાની 
રારચ કે આકાાંક્ષા યાખલી તે યગ છ!ે ભધુબાઈ! વ લાની દીકયી 

ઘેયથી જતી યશી શમ ત તેને ળધલી ડ.ે રીવને જાણ કયલી ડ.ે 

યન્તુ દીકયીના ઠકેાણા ભાર્ ેબુલાજી કે ભોરલીને ત્માાં ભાફા જામ ત 

તે ભાનવીક યગ છ!ે આલા યગી બુલાજી ાવે આલે ત્માયે ઘણાાં 

યગીઓ કાંઈને કાંઈ જોલડાલલા આલેરા શમ તેભને જુએ છ,ે એર્રે તે 

એલુાં ભાનલા રાગે છ ે કે દીકયીને ળધલા રીવની ભદદ ભાાંગનાયા 

ગાાંડા છ!ે દીકયીને બુર વભજામ અને ઘેય ાછી પયે ત બુલાજીની 

વપતાના નગાયાાં લાગે! દીકયી ભી ન આલે ત બુલાજી ાવે કાયણ 

તૈમાય શમ છ.ે નડતય, ભુઠચર્, લળીકયણ, ગ્રશદળા, ભેરીલીદ્યા! ફે 

ત્રણ લા વુધી આલા કાયણ ઉય ધન્ધ ચારે, છલેર્ ે કશેલાનુાં– ગત 

જન્ભના કભાફન્ધન! આભાાં બુલાજીની કઈ જલાફદાયી જ ન આલે! 

બુલાજી ાવે રક ભન ભુકીને છતેયામ! બુલાજી તન, ભન અને ધનન 
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ઉમગ કયે, તેભ છતાાં રક બુલાજીના આળીલાાદ ભેલલા તડતા 

યશે! કઈ ણ ધન્ધ આની તરે ન આલે! વભાજ જો ભાાંદ યશેલા 

ભાાંગત શમ ત ભાયા જલેા બુલાજી, વાધુ, ફાુ, ભોરલી, સ્લાભીઓ 

વભાજને ભી જામ છ!ે ર્ુાંકભાાં ભાાંગ છ,ે ત ુયલઠ શાજય છ!ે‛ 

‚બુલાજી! તભાયા આ ચડા અાંગે સ્ષ્ટ્તા કય!‛ 

‚ભધુબાઈ! આ ચાય ચડા જાન્મુઆયી, 2001થી ળરુ થામ 

છ.ે આઠ ભશીનાની નોંધ છ.ે કુર 771 યગીઓ ભાયી ાવે આવ્મા. તેભાાં 

ભશીરાઓ : 465 શતી અને ુરુ : 306 શતા! 771 ૈકી વુયત 

ળશેયના : 650, વુયત ફશાયના : 112 અને લીદેળના : 09 યગીઓ 
શતા! યજના ત્રણ નલા અને ત્રણ જુના યગીઓ આલતા શતા. વુયત 

ળશેયભાાં 1,504 જરે્રા બુલાાં, ીય, જમતીીઓ છ.ે યજ 3,000 

જરે્રાાં ભાણવ વુયત ળશેયભાાં સ્લેચ્છાએ યગી ફને છ!ે 771 

યગીઓભાાં 675 શીન્દુ શતા, 71 ભુસ્રીભ શતા, 20 જનૈ અને ાાંચ 

ઈવાઈ શતા! 771 ૈકી 600 યગીઓ ઉરા ભધ્મભ લગાના અને 

શ્રીભન્ત લગાના શતા. તેભાાં દવ એન્જીનીમય અને ાાંચ ડૉકર્ય શતા! 

વભસ્માઓની દૃષ્ટ્ીએ લગીકયણ કયીએ ત 771 ૈકી 307 કોર્મુ્ફીક, 

225 આથીક અને 239 ળાયીયીક યગની ભુાંઝલણી શતી! 771 ૈકી 

77ને યાશત થઈ જામ ત તે 77 ભાણવ બુલાજીની ચભત્કાયીક 

ળક્તીન પ્રચાય કયે છ ેઅને 694 યગીઓ ભુાંગા યશે છ!ે યગી દીઠ 

1,000/- રુીમાની પી ગણીએ ત રુીમા 7,71,000/– આલક થઈ! શુાં  

સ્લીકારુાં  છુાં કે આ ઉચાય નથી, છતેયીંડી છ!ે‛ 
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‚બુલાજી! રક કઈ કઈ વભસ્માઓ રઈને તભાયી ાવે 

આલતા શતા?‛ 

‚ભધુબાઈ! શવલુાં આલે તેલી વભસ્માઓ રઈને રક આલતા. 

કોર્મુ્ફીક વભસ્માઓભાાં, દીકયીને વારુાં  ઠકેાણાં ભે, તીની દારુ–

જુગાયની રત, તીત્ની લચ્ચે ભનભેન અબાલ, પે્રભીકાનુાં વભાણ, 

યખાતને દુય કયલી, લીયધીને રકલ થઈ જામ, તેના ઝાડા–ેળાફ ફન્ધ 

થઈ જામ, તીત્ની લચ્ચે ભનભે તુર્ી જામ, ુત્રપ્રાપ્તી થામ લગેયેન 

વભાલેળ થામ! જમાયે ળાયીયીક યગ અાંગેની ભુશ્કેરીઓ ફીજા ક્રભે 

આલે છ.ે તેભાાં ભુખ્મત્લે વાંતાનપ્રાપ્તીની ઝાંખના, ેર્ન દુુઃખાલ, ભાથાન 
દુુઃખાલ, ઉંઘ ન આલલી, આઘાત કયલાની ઈચ્છા લગેયેન વભાલેળ 

થામ છ.ે આથીક ભુાંઝલણભાાં ભુખ્મત્લે કુર્મુ્ફના વભ્મ લચ્ચે ભીરકતની 

લશેંચણી, ભકાનનુાં લેચાણ, ધન્ધ લધાયલ, શયીપને છાડલ, દેલુાં 

બયાઈ કયલુાં, ઉઘયાણી તાલલી લગેયેન વભાલેળ થામ છ!ે 

વાંતાનપ્રાપ્તીની લીધીભાાં ભશીરાને શુાં  એકાન્તભાાં ફરાલત શત!‛ 

‚બુલાજી! એલી કઈ વભસ્મા તભાયી ાવે આલી શતી કે જભેાાં 

તભને વપતા ભેર ન શમ?‛ 

‚ભધુબાઈ! ફે વભસ્મા એલી શતી કે જભેાાં ભને વપતા ભી 

ન શતી! એક કીસ્વાભાાં, એક મુલકે ભાયી ાવે પયીમાદ કયેરી કે ભાયા 

ગાભાાં લામુ બયાઈ ગમ છ,ે તેને કાઢી આ! જમાયે ફીજા કીસ્વાભાાં, 

એક શીયાના લેાયીએ ાાંચ શજાય આીને કશેર કે ભકાન ઉયન 
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ાણીન ર્ાાંક યાત્રે બમો શત, જ ેવલાયે ખારી થઈ ગમ શત, એનુાં 

કાયણ ળધી આ! આ ચાયેમ ચડાન અભ્માવ, ‘વત્મ ળધક 

વબા’ કયળે, ત ઘણાાં યશસ્મ જાણલા ભળે!‛ 

♦♦♦♦♦  
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13 

આગીમ બુત! 

 

અનુક્રભણીકા 

 ‚કેભ ઉદાવ છ? તાયી વાવુએ કાાંઈ કીધુાં છ?ે‛ ફાલીવ 

લાની ગીતાને તેની ભાતા કરૈાવફશેને ુછ્ુાં. 

‚ના ભમ્ભી! ભાયી વાવુએ કાાંઈ કીધુાં નથી!‛ 

કરૈાવફશેનનુાં ભન ભાનતુાં ન શતુાં. ગીતા ભનભાાં ને ભનભાાં 

ભુાંઝાતી શમ તેભ રાગતુાં શતુાં! ગીતા વાવયેથી ીમયભાાં ભલા આલી 

શતી. 
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કરૈાવફશેનની ચીંતા વાચી ડી. ત્રીજા દીલવે. કરૈાવફશેન 

અને ગયધનબાઈ ચોધયી લાડીભાાં કાભ કયતા શતા ત્માાં ચીવ વાાંબી! 

લાડીભાાં ઘય ાવે કુલ શત ત્માાં ાણીની કુાંડીભાાં ગીતા બમબીત થઈને 

ડી શતી! કરૈાવફશેન અને ગયધનબાઈ દડતા આવ્મા. ુછ્ુાં, 

‚ગીતા! ળુાં થમુાં તને? તાય ચણીમ વગેર કેભ છ?ે‛ 

ગીતા કળુાં ફરી નશીં. ધુ્રવકે ધુ્રવકે યડલા રાગી. કુલા ાવેના 

ભકાનભાાં જઈને જોમુાં ત ચાદય, ગદડાાં ણ વગેરાાં શતા! 

કરૈાવફશેને તીને કહ્યુાં, ‚ગીતા ફરતી નથી; ણ તેના 

શૈમાભાાં ભુાંઝલણ જરુય છ!ે એને કાંઈક થઈ ગમુાં શમ તેભ ભને રાગે છ!ે 
આણે ડૉક્ર્યને દેખાડીએ!‛ 

ભાતા–ીતા ગીતાને ડૉક્ર્ય ાવે રઈ ગમા. ડૉક્ર્યે કહુ્યાં, 

‚ગીતાને કાંઈ થમુાં નથી! એને શુાંપની જરુય છ!ે‛ 

ગીતા વુનભુન યશેતી શતી. એના ચશેયા ઉય ભાતા–ીતાને 

ઉદાવી દેખાતી શતી. કરૈાવફશેનને થમુાં કે કઈની નજય રાગી શળે! 

એર્રે ભયચાાંના ધુથી નજય ઉતાયી! છતાાં પેય ન ડ્. કૈરાવફશેને 

ભાતાજીની ભાનતા ભાની! એ છી; ણ ગીતાના ચશેયા ઉય 

ખીરખીરાર્ જોલા ન ભળ્ય! 

થાકી શાયીને ભાતા–ીતા ગીતાને ફાજુના ગાભભાાં બુલા ાવે 

રઈ ગમા. બુલાએ દી–ધુ કમાા. જુલાયના દાણા ર્ભાાં પેંકમા. 
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ગણતયી કયી, છી કહ્યુાં : ‚જુઓ, ગયધનબાઈ! તભાયી દીકયી ગીતા 

ઉય આગીમા બુતની નજય ડી છ!ે ગીતાને આગીમ બુત વતાલે 

છ!ે‛ 

‚બુલાજી! બુતને બગાડ!‛ 

‚એ ભાર્ ેલીધી કયલી ડળે! ભાતાજી એક ફકડાનુાં ફરીદાન 

ભાગે છ!ે‛ 

‚બુલાજી! ફકડાનુાં ફરીદાન એર્રે શીંવા કશેલામ. અભાયા 

કાયણે નીદો ળુની શીંવા થામ, એલુાં શુાં  ઈચ્છત નથી! ફીજી કઈ 

લીધી કય!‛ 

‚જુઓ, ગયધનબાઈ! શુાં  ભાતાજીને લીનન્તી કયીળ. ભાતાજી 

યાજી થળે ત ફીજી લીધી કયીળ!‛ 

બુલાજીએ ળયીય ધ્રુજાવ્મુાં. દાણા નાખ્મા. ગણતયી કયી અને 

કહ્યુાં : ‚ગયધનબાઈ, રુીમા દવ શજાય થળે! ભાતાજીન ભાાંડલ કયલ 

છ!ે જભણલાય થળે!‛ 

‚બરે બુલાજી!‛ ગયધનબાઈએ બુલાજીને ૈવા આપમા. 

ગીતાને વારુાં  થઈ જળે, શેરાાં જલે ખીરખીરાર્ ાછ 

આલળે, તેલી આળાથી ભાતા–ીતા યાશ જોલા રાગ્મા! 
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થડાાં દીલવ છી લીચીત્ર ઘર્ના ફની. કરૈાવફશેન ગાભભાાં 

ગમા શતા. ગયધનબાઈ યજકાભાાં ાણી લાતા શતા. ત્માાં વુકી 

જુલાયની ગાંજી વગી! આગની ભર્ી–ભર્ી જલાાઓ અને ધુભાડ 

દેખી ગાભરક દડી આવ્મા. વોએ પ્રમત્ન કમાા ણ આગ ફુઝાણી 

નશીં. ચ્ચીવ શજાયની જુલાયની કડફ ખાખ થઈ ગઈ! 

ગીતા, કરૈાવફશેન અને ગયધનબાઈ ત્રણેમ ખુફ જ ગબયાઈ 

ગમા. બુલાજીની લાત વાચી ડી શતી. આગીમા બુતનુાં આ કયતુત શતુાં, 

એભ ભાની ત્રણેમ જણા બુલાજી ાવે શોંચ્મા. બુલાજીએ કહ્યુાં : 

‚આગીમ બુત ખુફ ળક્તીળાી છ,ે એને ફાાંધલા ભાર્ ે ભર્ી લીધી 
કયલી ડળે!‛ 

‚બુલાજી! તાત્કારીક લીધી કય. આગીમ બુત ગીતાન જીલ 

રેળ!ે ગીતાનુાં ખાલુાં, ીલુાં, ઉંઘલુાં શયાભ થઈ ગમુાં છ.ે તેને ચીત્તભ્રભ થઈ 

ગમુ છ!ે તેને કાંઈ માદ યશેતુાં નથી! અબયાઈ ઉંધી ાડ ે છ!ે‛ 

કરૈાવફશેને બુલાજીના ગ કડીને લીનન્તી કયી. 

બુલાજીએ લીધી કયી. થડાાં દીલવ ગીતાને વારુાં  યહુ્યાં, ણ એક 

દીલવ ગીતાના ભાથે જાણે આકાળ તુર્ી ડમુાં! 

કરૈાવફશેને જભાઈ વુયેળને પન કમો : ‚ગીતાને તેડી જાલ! 

શલે વારુાં  છ!ે‛ 
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વુયેળે કહુ્યાં કે ભાયી ભમ્ભી વાથે લાત કય. કરૈાવફશેને 

વુયેળની ભમ્ભી વલીતાફશેનને પન કમો : ‚વલીતાફશેન! ગીતાને શલે 

વારુાં  યશે છ.ે તભે તેડી જાલ!‛ 

‚કરૈાવફશેન! તભાયી ગીતાને ુછ. તે પ્રથભ લખત વાવયે 

આલી ત્માયે ત્રણ ભશીનાન તેને ગબા શત! આલુાં કઈ યીતે ફને! 

ગીતાન ગ કુાંડાાભાાં ડી ગમ છ!ે ગીતાને તભાયે ઘેય જ યાખ. 

અભાયે જોઈતી નથી!‛ 

કરૈાવફશેનને શલે વભજામુાં કે ગીતા કેભ વુનભુન યશેતી શતી! 

કરૈાવફશેન ગીતાને ુછતા; ણ ગીતા ભોન યશેતી શતી. કળુાં કશેતી ન 
શતી. આલુાં થમુાં શલાની ત કલ્નામ નશતી કયી. કરૈાવફશેનને ગીતા 

ઉય બયવ શત. ગીતાન ગ ક્માયેમ કઈ કુાંડાાભાાં ન ડ ે તેની 

ખાતયી શતી; ણ લાસ્તલીકતા જુદી શતી. ગીતાને ુછ્ુાં ત લાત વાચી 

નીકી. ગીતા ગબાલતી શતી અને વાતભ ભશીન જત શત. 

કરૈાવફશેન અને ગયધનબાઈ ચીંતાભાાં ડી ગમા. ફને્ન 

ગીતાને રઈને બુલાજી ાવે ગમા. બુલાજીએ દાણા જોમા અને કહ્યુાં : 

‚આ ફધુાં આગીમ બુત કયે છ!ે‛ 

‚બુલાજી! આગીમા બુતને ખતભ કય!‛ 

‚ગયધનબાઈ! બાયે લીધી કયલી ડળે!‛ 

‚બુલાજી! અતી બાયે લીધી કય!‛ 
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‚ગયધનબાઈ! ચીંતા છડ. આગીમ બુત બાગી જળે! 

અભેયીકા જત યશેળે!‛ 

ગયધનબાઈએ બુલાજીને ૈવા આપમા. બુલાજીએ લીધી ળરુ 

કયી. બુલાજીનુ આખુાંમ ળયીય ધ્રુજલા રાગ્મુાં. બુલાજીએ ફુભફયાડા ળરુ 

કમાા. ગીતાને ચર્રેથી કડીને આભતેભ પાંગી અને કહુ્યાં : ‚વારા 

આગીમા બુત! તાયે જલુાં છ ેકે તારુાં  ગુ દફાલી દઉં?‛ 

ગીતા યડલા રાગી. એના ેર્ભાાં શરચર ભચી ગઈ. બુલાજીએ 

કહ્યુાં : ‚ગયધનબાઈ! શલે આગીમ બુત ગીતાને શેયાન નશીં કયે. ભેં 

એને બગાડી ભુક્મ છ!ે‛ 

કરૈાવફશેન અને ગયધનબાઈ બુલાજીના ગે ડી ગમા! 

થડા દીલવ છી, અધુયા ભશીને ગીતા ભાતા ફની! તેને 

દીકયી જન્ભી. એકલીવભા દીલવે આગીમ બુતે ન કયલાનુાં કમુું! 

દીકયીને યાતે કઈ ઉઠાલી ગમુાં! ગાભભાાં ચકચાય ભચી ગઈ. એકલીવ 

દીલવની દીકયીને કણ રઈ ગમુાં શળે, ળા ભાર્ ેરઈ ગમા શળે, તેની 

અર્ક લશેતી થઈ ગઈ! ગીતા ગાાંડા જલેી થઈ ગઈ. કરૈાવફશેન અને 

ગયધનબાઈ આગીમા બુતને દ દેલા રાગ્મા. ફને્નને આભાાં 

બુલાજીન જ લાાંક દેખાત શત, લીધીના નાભે ૈવા ડાલી રીધા; ણ 

નીયાકયણ ન કમુું! ફીજા દીલવે ફાજુના ખેતયભાાં, અલાલરુ કુલાભાાંથી 

ભૃત શારતભાાં નલજાત દીકયી ભી આલી, ાર્ણ જીલ્લાના ધીણજ 

ગાભભાાં લાતન લાંર્ ચડ્! 
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ગાભભાાં શાઈસ્કુર શતી. તેના આચામાને આગીમા બુત અાંગે 

ળાંકા ગઈ. તેણે ‘ચભત્કાય ચકાવણી કેન્ર’, ારીતાણાના ચતુયબાઈ 

ચોશાણ (ઉમ્ભય : 39)ને આખી ઘર્નાની જાણ કયી. ચતુયબાઈએ 

તાયીખ 22 પેબુ્રઆયી, 1984ના યજ ધીણજ ગાભની ભુરાકાત રીધી. 

શાઈસ્કુરભાાં ‘ચભત્કાયથી ચેત’ કામાક્રભ યજુ કયી રકજાગૃતી કેલી. 

શાઈસ્કુરના એક ળીક્ષીકાફશેન ભાયપતે ચતુયબાઈએ ગીતાને વભજાલી. 

કરૈાવફશેન અને ગયધનબાઈને વભજાવ્મા. 

ચતુયબાઈએ ગીતાને ુછ્ુાં : ‚ગીતા! વાંકચ યાખ્મા લીના જ ે

વાચુાં શમ તે કશે!‛ 

‚વાશેફ! ભાય તી વુયેળ ફાજુના ગાભભાાં ળીક્ષક છ.ે વુયેળ 

ભને વાવયે તેડી ગમ. ત્માયે ભેં ભાયી વાવુને કહુ્યાં કે ભાયે ત્રીજો ભશીન 

જામ છ.ે ત્માયે ભાયી વાવુએ ભાયી લાત વાાંબળ્યા લીના જ ભને કશી 

દીધુાં કે તુાં અભાયા ઘયભાાં ન ળબે! તુાં એક લા છી વાવયે આલી છ 

અને ત્રણ ભશીનાન ગબા ળી યીતે શમ! એભ કશેતાાં ભાયી વાવુએ ભને 

ભાયી! ભાય તી વુયેળ લચ્ચે ન ડ્. એ ચુચા નકયીએ જત 

યહ્ય! વાશેફ, ખયેખય આગીમ બુત છ ેજ નશીં!‛ 

‚ગીતા! બુલાજીએ આગીમા બુત ભાર્ ે ફે લખત લીધી કયી 

ત્માયે તુાં કેભ કાંઈ ફરી નશીં?‛ 

‚વાશેફ! શુાં  ફધુાં જાણતી શતી, બુલાજી ખર્ુાં ફરતા શતા! 

યન્તુ ભાયા ીતાને વન્ત થત શત! એર્રે શુાં  ચુ યશી!‛ 



દેતે શૈં બગલાન ક ધખા          https://govindmaru.wordpress.com/           123 

 

‚ગીતા! આગ કેભ રાગતી શતી?‛ 

‚વાશેફ! શૈમાભાાં આગ શમ ત બડક થામ જ! શુાં  યતી 

કકતી ીમય આલી શતી. ગાભભાાં વો આડાઅલી લાત કયતા શતા! 

ભેં આઘાતન નીણામ કમો. ભેં ળયીય ઉય કેયવીન છાાંટ્યુાં! દીલાવી 

ચાાંી! ચણીમ વગ્મ, ગદડા વગ્મા! શુાં  ભતથી ડયી ગઈ. શુાં  

લીજી લેગે ાણીની કુાંડીભાાં ડી! ભત ાછુાં પયી ગમુાં! છી એક 

દીલવ શુાં કડાાં ધતી શતી. ીતા યજકાભાાં ાણી લાતા શતા. ભાતા 

ગાભભાાં ગઈ શતી. ીતાના ઝભ્બાભાાંથી દીલાવીનુાં ફાકવ નીકળ્યુાં. ભેં 

નજીકની ઘાવની ગાંજી વગાલી અને તેભાાં કુદી ડલા તૈમાયી કયી ણ 
છલે્લી ઘડીએ શુાં  ડયી ગઈ! એ છી ત ભારુાં  ેર્ ફશાય દેખાલા રાગ્મુાં. 

શુાં  કાંઈ લીચાયી ળક્તી ન શતી. ભને કાંઈ માદ યશેતુાં ન શતુાં. ભારુાં  ળયીય 

ધ્રુજતુાં! શુાં  અબયાઈ ઉયથી લાવણ રેલા જાઉં ત આખી અબયાઈ શેઠી 

ડ!ે ભાયા ળયીય અને ભન ઉય કાફુ ન યહ્ય! લીધી કયતી લખતે 

બુલાજીએ ભને આભતેભ ફશુ છાડી, એર્રે વાતભા ભશીને શુાં  ભાતા 

ફની. ભાયા દુુઃખનુાં કાયણ ભાયી દીકયી શતી, એલુાં ભાની ભેં દીકયીને દુધ 

ીતી કયી અને યાતે ાડળીના કુલાભાાં એને ભેં પેંકી દીધી!’’ 

‚ગીતા! તેં ભાતા થઈને દીકયીની શત્મા કયી?‛ 

‚વાશેફ! ળુાં કરુાં? આગીમા તીને કાયણે શુાં  ભજફુય શતી! શુાં 

વાચુાં કશુાં  છુાં. ભાય તી વુયેળ શેરાાં ભાયા ગાભે આલત, અને છી 

નકયીલાા ગાભે જામ. આ લાત ભાયા વાવુ જાણતા ન શતા! અભાયી 
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લાડીભાાં કુલા ાવે નાનુાં ભકાન છ,ે ત્માાં અભે એકાાંતભાાં ભતા અને 

દુનીમાને બુરી જતા! ભાયી દીકયી ભાયા તીની જ શતી! યન્તુ ભાય 

તી, તેની ભમ્ભીને કાંઈ ચખલર્ ન કયી ળક્મ, કે ન તેણે ભાય ફચાલ 

કમો!‛ 

♦♦♦♦♦  
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14 

આ કેલી અન્ધશ્રદ્ધા! 

 

અનુક્રભણીકા 

તાયીખ 31 ભે, 2015ને યલીલાય. દાશદ જીલ્લાના ઝારદ 

વયકાયી દલાખાનાભાાં અયેયાર્ી પેરાઈ ગઈ! વીત્તેય લાના ભેનચીફશેન 

ભનજીબાઈ નીનાભા યાતે વુતા શતા ત્માયે તેના ળયીય ઉય કુશાડીના 

ઘા કઈએ પર્કામાા શતા. શારત ગમ્બીય શતી. તે ફરી ળક્તા ન શતા. 

વલાયે આઠ લાગ્મે તેના ખીમાભાાંથી જીલ નીકી ગમ! 
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ભેનચીફશેનના ળયીય ઉયના ઘાતકી ઘા જોઈને ઝારદ 

રીવ સ્ર્ળેનના વીનીમય રીવ વફઈન્સ્ેક્ર્ય અળક ગઢલી ધ્રુજી 

ઉઠ્યા.  

ભેનચીફશેનના 35 લાના ુત્ર યાજુબાઈની પયીમાદ નોંધલાની 

ળરુઆત ી.એવ.આઈ. ગઢલીએ કયી, ુછ્ુાં : ‚યાજુબાઈ, આ શત્મા 

કણે કયી શળે?‛ 

‚વાશેફ! ભને ખફય નથી!‛ 

‚તભાયી ભાતાને કઈની વાથે ફરાચારી થમેરી? જભીનન કે 

ઘયન ઝઘડ શત? કઈ લેયઝેય શતુાં?‛ 

‚વાશેફ! એલુાં કઈ કાયણ ન શતુાં.‛ 

‚ભને આખી લાત કય.‛ 

‚વાશેફ! ઝારદ તારુકાના ડીભશુડી ગાભે નીનાભા 

પીમાભાાં અભે યશીએ છીએ, ાાંચ લીઘા જભીન છ.ે ખેતી અને ભજુયી 

કરુાં  છુાં. ભાયા ીતા ભનજીબાઈ, શુાં  નાન શત ત્માયે ગુજયી ગમા શતા. 

ભાયે ત્રણ બાઈઓ અને ત્રણ ફશેન છ.ે વોથી ભર્ા ળકરીફેન, છી 

ભાનવીંગબાઈ, યવરીફેન, ફલ્લુ, જશુતીફેન અને યાકેળ છ.ે શુાં  વોથી 

નાન છુાં. ભાયા રગ્ન ઝારદ તારુકાના લગેરા ગાભની ળીલ્ા (ઉમ્ભય : 

26) વાથે ચાય લા શેરાાં થમેરા છ.ે ફલ્લુ, યાકેળ અને શુાં  વાથે જ 

યશીએ છીએ. વાશેફ! ફલ્લુબાઈન ગ એકાદ ભશીના શેરા બાાંગી 
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ગમ શત તેથી તે ઢાઢીમા ગાભે તેના વાઢુબાઈના ઘેય ગમા શતા. 

યાકેળબાઈ અને તેની ત્ની આણાંદ ખાતે ભજુયીએ ગમા શતા. ભાયી 

વાવયીભાાં રગ્ન શલાથી શુાં  અને ળીલ્ા લગેરા ગાભે ગમા શતા. ઘેય 

ભાયી ભાતા એકરા જ શતા! આજ ેવલાયે વાત લાગ્મે ભાયા બત્રીજા 

વાંજમન પન ભાયા વાા મગેળ ઉય આવ્મ. વાંજમે ભને કશેરુાં કે 

તભાય પન ફન્ધ કેભ આલે છ?ે ભેં કહુ્યાં કે ભફાઈર પનની ફેર્યી 

ઉતયી ગઈ છ!ે વાંજમે કહ્યુાં કે યાતના અઢી લાગ્મે, ભેનચીફશેને ફુભાફુભ 

કયી. અભે દડીને ગમા. જોમુાં ત ઘયની ફશાય ખાર્રાભાાં ભેનચીફશેન 

રશીરુશાણ શારતભાાં શતા. કણવતા શતા. અભે 108 ફરાલી. યાતના 
ચાય લાગ્મે ઝારદ વયકાયી દલાખાને રઈને આવ્મા છીએ. તભે જરદી 

શોંચ! એર્રે શુાં  અને ળીલ્ા અશીં દલાખાને આવ્મા.‛ 

‚તભને કઈના ઉય ળક–લશેભ છ?ે‛ 

‚ના, વાશેફ!‛ 

ગઢલીએ પયીમાદ યજીસ્ર્ય થલા રીવ સ્ર્ળેને ભકરી. 

ી.એવ.ઓ. શેડ કન્સ્ર્ફેર કીળયબાઈ ગણેળબાઈએ આઈ.ી.વી. 

કરભ – 302 શેઠ ગુન યજીસ્ર્ય કમો. વી.આય.ી.વી. કરભ – 157 

શેઠન યીર્ા કમો અને આગની તાવ ભાર્ ે કાગ ી. એવ. 

આઈ. ગઢલી તયપ ભકરી આપમા. 
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રીવે ભેનચીફશેનની રાળનુાં ઈન્કલેસ્ર્ ાંચનાભુાં કમુું. રાળ 

સ્ર્ ભર્ાભ થલા ભેડીકર ઑપીવયને વોંી. ડગ સ્કલડ અને 

એપ.એવ.એર.ને વન્દેળ ાઠવ્મ. 

તાવ અધીકાયી ગઢલી ગુનાલાી જગ્માએ શોંચ્મા. 

ફનાલલાી જગ્માનુાં ાંચનાભુાં કમુું. શત્મા થઈ ત્માાં રશીલાી કુશાડી 

ડી શતી, તે કફજ ેકયી. ભેનચીફશેનની ફુભ વાાંબીને જ ેરક દડી 

આવ્મા શતા તેભના નીલેદન નોંધ્મા. ફાતભીદાયને વતકા કમાા. જાણીતા 

ગુનેગાયને ચેક કમાા. ડગ સ્કલડ અને એપ.એવ.એર. દ્વાયા તાવ 

થઈ; યન્તુ શત્માની કઈ કડી ન ભી. 

ચથા દીલવે, જીલ્લા રીવ લડા ભમાંકવીંશ ચાલડાએ 

ગુનાલાી જગ્માની લીઝીર્ કયી. ગુનેગાયને ળધી કાઢલા તાકીદ કયી. 

તાવ અધીકાયી ગઢલીના ભનભાાં ળાંકાઓ ઉબી થઈ : ‚ભેનચીફશેનનાાં 

ળયીય ઉયથી કે તેના ઘયભાાંથી કઈ ચીજલસ્તુ ગઈ ન શતી! ચયી કે 

રુાંર્ના ઈયાદે ભેનચીફશેનની શત્મા થઈ ન શતી. ભેનચીફશેનને કઈની 

વાથે લેયઝેય ન શતુાં! શત્માનુાં કાયણ ળુાં શઈ ળકે? શત્માથી કને પામદ 

થામ?’’ 

રીવે દયેક એાંગરથી તાવ કયી ણ શત્માયાનુાં ગેરુાં  ન 

ભળ્યુાં. પયીમાદી યાજુબાઈ ખયેખય તેની વાવયી લગેરા ગાભે ગમા શતા 

કે કેભ, તેની ુછયછ કયલી જરુયી શતી. રીવે પયીમાદી યાજુબાઈને 

ુછ્ુાં ‚શત્મા થઈ ત્માયે તભે વાવયીભાાં જ શતા, તેન ુયાલ છ?ે‛ 
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‚વાશેફ! તભે તાવ કયી ળક છ!‛ 

રીવે આ દીળાભાાં તાવ કયી, યાજુબાઈના ભફાઈર 

પનની કર ડીર્ઈેલ્વ તાવી. વાશેદની ુછયછ કયી. શત્માના વભમે 

યાજુબાઈનુાં રકેળન લગેરા ગાભે જ શતુાં! 

તાવ અધીકાયી ગઢલીએ છ લખત ડીભશુડી ગાભે જઈને 

લીળે ુછયછ કયી ણ દય લખતે નીષ્પતા ભી. ગઢલીના ભનભાાં 

એક લીચાય યામ કે યાજુબાઈના રગ્ન થમાને ચાય લાથી લધુ વભમ 

થમ છ;ે છતાાં તેભને વાંતાન કેભ નથી? તાવ કયતાાં ડીભશુડી 

ગાભભાાંથી ફાતભી ભી કે યાજુબાઈ અને તેની ત્ની ળીલ્ાફશેન 
ભુનખવરા ગાભના બુલાજી ફારુબાઈ દરવીંગબાઈ બાબયને ત્માાં 

લીધી કયાલલા ગમા શતા! 

રીવે બુલાજીને ફરાવ્મા અને ુછ્ુાં : ‚યાજુબાઈ અને 

ળીલ્ાફશેન તભાયી ાવે આલેરા?‛ 

‚દઢ લા શેરાાં ફને્ન ભાયી ાવે આવ્મા શતા. તેભણે ભને 

કશેર કે લસ્તાય નથી, લીધી કયી આ!‛ 

‚છી ળુાં થમુાં?‛ 

‚ભેં યાજુબાઈને કહુ્યાં કે ાાંચ યલીલાય બય. કરાજી 

ભશાયાજની દમા શળે ત તભને લસ્તાય જરુય થળે! તેભણે એકાદ 

યલીલાય બયેર; ણ છી તેઓ ભાયી ાવે આલેરા નશીં.‛ 
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ડીભશુડી ગાભે રીવે ફાતભીદાય યક્મા. ગાભભાાંથી લાત 

ફશાય આલે તેલી ળક્મતા શતી. તાયીખ 22 જુન, 2015ના યજ 

રીવે યાજુબાઈ અને ળીલ્ાફશેનને રીવ સ્ર્ળેને ફરાવ્મા. ફને્નની 

અરગ–અરગ ુછયછ ળરુ કયી. ળીલ્ાફશેનને ુછ્ુાં: ‚તભે તભાયા 

વાવુ ભેનચીફશેન અાંગે ળુાં જાણ છ? તભાયા ભાતા–ીતા તભાયી 

ખફય ુછલા આલતા ત્માયે તભાયે ઘેય યાત યકાતા ન શતા, એ લાત 

વાચી?‛ 

‚વાશેફ! ભાયા રગ્ન થમા છી, એકાદ લા છી અભાયા 

પીમાના ભાણવથી ભને જાણલા ભેરુાં કે ભેનચીફશેન ડાકણ છ!ે તે 
તેના તીને ખાઈ ગમેરા! ભાયા જઠે ભાનવીંગબાઈ અને જઠેાણી 

યભીરાફશેનને ખાઈ ગમેરા! જઠે ફલ્લુબાઈના વવયાને ખાઈ ગમા! 

ભાયા ભા–ફા ભને ભલા આલે ત શુાં  તેભને કશેતી શતી કે યાતલાવ 

કયતા નશીં, ભાયા વાવુ ડાકણ છ!ે‛ 

રીવે યાજુબાઈને ુછુ્ાં : ‚તભાયી ભાતા ડાકણ શતા, એલુાં 

તભે જાણતા શતા?‛ 

‚વાશેફ! ભાયી ભાતા ડાકણ શતા, એની ભને ખફય નથી. શુાં  

કાંઈ જાણત નથી!‛ 

‚તભાય ચશેય લાાંચીને કશુાં છુાં કે તભે ફધુાં જાણ છ!‛ 
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‚વાશેફ! તભાયે ભને જરે્ર ભાયલ શમ તેર્ર ભાય! ભને 

કાંઈ ખફય નથી!‛ 

રીવે મુક્તીપ્રમુક્તી અજભાલી. યાજુબાઈને રુભ ફશાય કાઢી 

ળીલ્ાફશેનની ુછયછ કયી. ળીલ્ાફશેનને અલે ભઢ ેઉબા યાખ્મા 

અને યાજુબાઈને ફરાલીને ુછુ્ાં : ‚યાજુ! વાચુાં ફર! યાજુબાઈભાાંથી 

તને યાજુ કશુાં છુાં, તુાં વભજી જા! ળીલ્ાફશેનને કેર્રી લખત ગબા 

યશેર?‛ 

‚વાશેફ! ત્રણ લખત!‛ 

‚ત્રણેમ લેાએ ળુાં થમુાં?‛ 

યાજુ તાવ અધીકાયી ગઢલીને તાકી યહ્ય. છી તે યડલા 

રાગ્મ અને ગઢલીના ગે ડી તેણે કહ્યુાં : ‘‘વાશેફ! ભને ભાપ કય. ભેં 

જ ભાયી ભાતાની શત્મા કયી છ!ે વાશેફ! ળીલ્ાને ત્રણ લખત ગબા 

યશેર. ત્રણેમ લખતે ફગાડ થઈ ગમ! ળીલ્ાને શારે ત્રણ–ચાય 

ભશીનાન ગબા યશેર છ.ે ભાયી ભાતાને ખફય ડ ેત, ચથી લખત તે 

ગબા ખાઈ જામ. વાવયીભાાં પીમાભાાં શુાં  વુત શત. ભેં નક્ી કમુું! યાતે 

શુાં  લગેરા ગાભેથી ચારત અને દડત ડીભશુડી ગાભે આવ્મ. ભાય 

ભફાઈર ભેં ફન્ધ કયી, ચાજ ા કયલા લગેરા ગાભે જ ભુકી દીધ શત! 

લગેરાથી ડીભશુડીનુાં અન્તય દવ–ફાય કીરભીર્યનુાં છ.ે શુાં  ઘેય 

શોંચ્મ. ભાયી ભાતા પીમાભાાં વુતી શતી. કઢભાાં કુશાડી ડી શતી તે 

શાથભાાં રઈ ભેં ાાંચ–છ ઘા પર્કામાા. કુશાડી ત્માાં જ પેંકી દઈ, કઈ ભને 
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જોઈ ન જામ તે યીતે, ચારત–દડત ાછ લગેરા ગાભે આલીને વુઈ 

ગમ શત! ળીલ્ાને કે ભાયી વાવયીભાાં આ અાંગે કઈને ખફય નથી!‛ 

♦♦♦♦♦   
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01 ‘વત્મળધક વબા’, વુયત  : 
આચામા વીદ્ધાથા દેગાભી – 94268 06446,  
નીલતૃ્ત આચામા વુનીર ળાશ – 94268 91670,  
જલાાંભદા ભાધુબાઈ કાકડીમા – 98255 32234,  
કરાળીક્ષક ગુણલન્તબાઈ અને કરુણાફશેન ચોધયી – 98251 46374,  
ઝશેયાફશેન વામકરલાા – 98257 05365,  
ખીભજીબાઈ કચ્છી – 98251 34692, 
યેળ રાઠીમા – 98257 70975,  ભશેળ જોગાણી – 98241 22520 
એડલકેર્ જગદીળબાઈ લક્તાણા – 94261 15792,  
એડલકેર્/નર્યી બયતબાઈ ળભાા – 98257 10011. 

02 ‘જનલીઞ અાન જાથા’, યાજકર્ : જમન્ત ાંડ્ા – 98252 16689. 
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04 ‘ગુજયાત–ભુમ્ફઈ યૅળનારીસ્ર્ એવવીએળન’, અભદાલાદ : 
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વુનીર ગપુ્તા – 95740 68156, ગીયીળ ચાલડા  – 99985 34646. 

ચમત્કાર ચકાસણી કેન્દ્રો 
અન ે 

સક્રીય કાયયકરોની માહીતી 
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09 ‘ફનાવકાાંઠા જીલ્લા અન્ધશ્રદ્ધા નીભુારન વભીતી’, ારનુય : 
નીલતૃ્ત પ્રીન્વીાર અશ્વીનબાઈ કાયીઆ– 93740 18111,  
આચામાશ્રી જગદીળ વુથાય (ગઢ)  – 94281 94175,  
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