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અનુક્રમણીકા 

‘રેકનુાં ળીાઔ’ ઔૉરભભાાં આની વાંદખીના રેક ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ, તે રેકનુાં 
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અનુક્રભણીઔા કુરળે. આ વુલીધાન રાબ રેલા લીનન્તી છ.ે 
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I 

 

 
અનુક્રમણીકા 

 ‘વાંતાનભાાં વાંસ્ટઔાયવીંર્ન’, ‘જીપ્વીની ડામયી – એઔ 
વૈનીઔની નોંધથી’, ‘ભૃત્મુભીભાાંવા’ અન ે ‘આ અભેયીઔા છ!ે’ 
એ ળીાઔ શેઠની ભાયી ર્ાય ુસ્ટતીઔા પ્રવીદ્ધ થઈ. ત્માય 
છી લીદેળસ્ટથીત ભીત્ર તયપથી ‘એ ુસ્ટતીઔા અભાયા વુધી 
નશીં શોંર્ાડ?’ એલી લીનન્તી પ્રાપ્ત થલા ભાાંડી. ુસ્ટતઔને 
લીદેળસ્ટથીત ભીત્ર વધુી શોંર્ાડલાનુાં ઔાભ કર્ાા અન ે
ઔષ્ટવાધ્મ છ.ે 

દયભીમાનભાાં ઈ.ફુક્વના પ્રઔાળન ભાટ ે ખુજયાતી 
વાશીત્મ–જખતભાાં રઔપ્રીમ થમેરા શ્રી. ઉત્તભ ખજ્જય અન ે
શ્રી. ખલીન્દ ભારુએ ર્ાયભાાંનાાં ત્રણ ુસ્ટતઔને ‘ઈ.ફુઔ’ભાાં 
ઢાલાની રાખણી ભાયી વભક્ષ વ્મક્ત ઔયી. શ્રી. ઉત્તભબાઈ 

‘વન્ડ ેઈ.ભશેપીર’ દ્વાયા લીશ્વબયના લાર્ઔન ેછલે્ાાં 14 લાથી 
ઉત્તભ વાશીત્મ લશેંર્ી યહ્ા છ ે અન ે એભનુાં ઔાભ વ્માઔ 

 

ઈ.ફુક્વના પ્રાખટ્ય અલવયે 
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રઔર્ાશના ામ્મુાં છ.ે શ્રી. ખલીન્દબાઈ ણ છલે્ાાં 10 લાથી 
વભાજભાાં વ્માપ્ત લશેભ, અન્ધશ્રદ્ધા વાભે રઔજાખતૃી ભાટ ે
તાના ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રૉખ તેભ જ ‘ભણી ભારુ પ્રઔાળન’ 
દ્વાયા ઉત્તભ ુસ્ટતઔની ‘ઈ.ફુક્વ’નુાં નીભાાણ ઔયી યૅળનર અન ે
વદ્વીર્ાયને લીશ્વલાર્ઔ વધુી શોંર્ાડલાનુાં ભાંખર ઔામા ઔયી 
યહ્ા છ.ે 

આ ફન્ને ભશાનુબાલના અનુબલવીદ્ધ પ્રમત્ન થઔી 
નીભાાણ ાભેરી ‘વાંતાનભાાં વાંસ્ટઔાયવીંર્ન’, ‘જીપ્વીની ડામયી 

– એઔ વૈનીઔની નોંધથી’ અને ‘ભૃત્મુભીભાાંવા’ ‘ઈ.ફુક્વ’નુાં 
રઔાાણ થઈ યહ્ુાં છ,ે તેથી શુાં  આનન્દની રાખણી અનબુલુાં છુાં. 

ભાયી જીલનમખી ુસ્ટતીઔા યાષ્ટ રીમ વયશદ 
ાંખીને, લીદેળના લીર્ાયપ્રેભી વાશીત્મયવીઔ વુધી 

શોંર્ળે તેન વગ મળ ઉત્તભબાઈ અને ખલીન્દબાઈન ે
પાે જામ છ.ે એભણે આ ુલે ભાયી ુસ્ટતીઔા : ‘આનન્દનુાં 
આઔાળ’, ‘આનન્દની કજ’, ‘ટીન–એજ’ભાાં ફમફે્રન્ડથી 
વાલધાન’, ‘જીન્દખી ઔઈ યીતે જીલળ?’ અન ે

‘વમ્ફન્ધભીભાાંવા’ ણ ‘ઈ.ફુઔ’ભાાં રુાન્તયીત ઔયી શતી. આ 
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ાાંર્ેમ ુસ્ટતીઔા લીશ્વના શજાય લાર્ઔ વુધી શોંર્ી છ ે
જનેી વાબાય નોંધ રઉં છુાં. 

અભેયીઔાભાાં રઔપ્રીમ વાભમીઔ ‘ખુજયાત દાણ’ના 
ઈવરીન, ન્મુ જવીભાાં, આલેરા વબાખૃશભાાં ભાયી ત્રણેમ 
ઈ.ફુક્વન રઔાાણ લીધી તા. 22 જુરાઈ, 2018ના દીલવ ે
વમ્ન્ન થામ તે ભાટનેી અનુઔુતા ઔયી આલા ભાટ ે
‘ખુજયાત દાણ’ના વુત્રધાય આદયણીમ શ્રી. વુબા ળાશન 
શુાં  હૃદમુલાઔ આબાય ભાનુાં છુાં. 

લીશ્વબયના લીર્ાયપ્રેભી લાર્ઔભીત્ર તયપથી ભાયી આ 
ત્રણેમ ‘ઈ.ફુક્વ’ને ણ અખાઉની જભે જ ઉષ્ભાુણા આલઔાય 
ભળે એલી શ્રદ્ધા વ્મક્ત ઔરુાં  છુાં. 

      –ળળીઔાાંત ળાશ 
ન્મુ જવી, અભેયીઔા 

જુરાઈ 10, 2018 
 

♦♦♦♦♦ 
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II 

 

 

અનુક્રમણીકા 

ભન ન ભાને એ જખા ય જલાનુાં છડીએ, 
ઔઈના દયફાયભાાં શાજય થલાનુાં છડીએ. 

 

યજ લીધ્ન ાય ઔયતાાં દડલાનુાં છડીએ, 
ાતી વયવાઈથી આ જીતલાનુાં છડીએ. 

 

પે્રભના પ્રઔયણ લીળે ઔાંઈ ફરલાનુાં છડીએ, 
ર્ડીભાાં એઔ લચ્ર્ે ઔરુાં  ાનુાં છડીએ. 

 

આલળે, જ ેઆલલાનુાં છ ેએ ાવે કુદ–ફ–કુદ, 
અશીં ઔે ત્માાં, આજ ેઔે ઔારે, ળધલાનુાં છડીએ. 

 

મ્શેઔની બાા વભજીએ, જટેરી વભજામ તે, 
ઔીન્તુ ાઔટ થ્થયને ુછલાનુાં છડીએ. 

 

શમ જો તાઔાત ત ફે–ત્રણ શરેવાાં ભાયીએ, 
જને વ્શેલાની યવભ ળીકલાડલાનુાં છડીએ. 

 

ઔાંઠભાાં ળબે ત ળબે ભાત્ર તાન અલાજ, 
ાયઔી રુાી ઔાંઠી ફાાંધલાનુાં છડીએ. 

 

...શેભેન ળાશ... 

ખઝર 
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  III 

(A page from a printed book) 

 

 

 
 
 

અનુક્રમણીકા 

 ‘ખુજયાતભીત્ર’ની ‘ભાણવ નાભે ક્ષીતીજ’ ઔૉરભભાાં 
ભાયા રેક પ્રવીદ્ધ થતા ખમા તેભ તેભ લાર્ઔ તયપથી 
લીનન્તી આલલા ભાાંડી; ‘અભને આ ફધા રેકની ુસ્ટતીઔા ભે 
એલુાં ઔયજો.’ પ્રીમ લાર્ઔની ભાખણીન ે ઔાંઈ યીતે ઈન્ઔાયી 
ળઔામ? આ વો લાર્ઔને ‘વન્તાનભાાં વાંસ્ટઔાયવીંર્ન’ 
ુસ્ટતીઔા વભીત ઔયતાાં આનન્દની રાખણી અનુબલુાં છુાં. 

‘ખુજયાતભીત્ર’ની ભાયી ફન્ને ઔૉરભને અનશદ પ્રેભ 
અને આલઔાય આનાયા પ્રીમ લાર્ઔભીત્રન હૃદમુલાઔ 
આબાય ભાનુાં છુાં. 

દીરની લાત 
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‘ખુજયાતભીત્ર’એ ભાયાભાાં લીશ્વાવ ભુઔીને ભને ઔૉરભ 
રકલાની તઔ આી ત ે ભાટ ે આદયણીમ શ્રી બયતબાઈ 
યૅળભલાાન, ઔેતઔીફશેન યેળભલાાન અન ે ‘ખુજયાતભીત્ર’ 
યીલાયન બાલુલાઔ ઋણસ્ટલીઔાય ઔરુાં  છુાં. 

આ ુસ્ટતીઔાને ુયસ્ટઔૃત ઔયનાય વો વહૃદમી 
ઉદાયદીર ભીત્ર પ્રત્મે ઉંડા આબાયની રાખણી વ્મક્ત ઔરુાં  છુાં. 

…ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશ 
35, આલીષ્ઔાય ય શાઉવ,  

તાડલાડી, યાાંદેય યડ,  

વુયત – 395 009  

ભફાઈર : 98252 33110  

ઈ.ભેર : sgshah57@yahoo.co.in 
 
 
 
 

♦♦♦♦♦ 

  

mailto:sgshah57@yahoo.co.in
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IV 

 

 

અનુક્રમણીકા 

કારી જીલતય છરઔાલે છ,ે એનાથી ભટી લાત ઔાંઈ? 

ઔઈ તભને ફશુ ર્ાશે છ,ે એનાથી ભટી લાત ઔાંઈ? 

શેરા–લશેરા લયવાદ વભુાં ઔઈ લયવે છ ેઝયભય ઝયભય 
ને બીની કુશ્ફુ રાલે છ,ે એનાથી ભટી લાત ઔાંઈ? 

પ્રખટુ્યાં છ ેધુમ્ભવ ર્ાયે ફાજુ ને ધુમ્ભવના આ ગયભાાં, 

તુાં તડઔ થઈન ેઆલ ેછ,ે એનાથી ભટી લાત ઔાંઈ? 

ભયલાની લાત ઔયનાયા ફ ેગડી તભાયી વાંખ યશી, 

શલે ભફરક જીલલા ભાખે છ,ે એનાથી ભટી લાત ઔાંઈ? 

ભાયાથી ઉત્તભ ઔેટઔેટરા ળામય છ ેને તેભ છતાાં, 

તુાં ભાયી ખઝર લાાંર્ે છ,ે એનાથી ભટી લાત ઔાંઈ? 

...ઔીયણવીંશ ર્ોશાણ... 
♦♦♦♦♦ 

  

ખઝર 
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01 

શ્ચીભના પ્રબાલ શેઠની જીલનળૈરી 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
અનુક્રમણીકા 

 

આણી ઔેટરીઔ ળાાભાાં આર્ામા નથી શતા, રાર્ામા શમ 
છ.ે એભને લીદ્યાથી અને ળીક્ષઔ ખાાંઠતા નથી અને રાર્ામા ળૈક્ષણીઔ 

વાંસ્ટથાભાાં ર્ારતી ખેયળીસ્ટતન ફર્ાલ ઔયતાાં પયે છ!ે એઔ ળાાભાાં 

આઠભા, નલભા ધયણભાાં અભ્માવ ઔયતા વીતે્તય જટેરાાં ‘ટણેીમાાં' 

સ્ટઔુટય, સ્ટઔુટી, શૉન્ડા ય ફેવીને ળાાભાાં આલતાાં ભેં જોમાાં એટરે 

‘‘અખીમાયભાાં ધયણભાાં અભ્માવ ઔયતા તરુણે 

ળાાભાાં અભ્માવ ઔયતી ઔન્માને ફીબત્વ એવએભએવ 

ઔયીને જલી તેથી રીવે તેની ધયઔડ ઔયી! આ વભાર્ાય 

વાાંબીને વભાજ ે ધયતીઔમ્ન આાંર્ઔ અનુબવ્મ. આ 

ઔીસ્ટવાભાાં ભાય સ્ટષ્ટ અબીપ્રામ એલ છ ે ઔે ‘ફાઔ'ને 

નીદો છડી દઈ એના ભાતીતાને વજા પટઔાયલી જોઈએ. 

વ લાના દીઔયાને ભફાઈર પન અાલી દેલ એ 

અયાધ ખમ્બીય છ,ે અક્ષમ્મ ણ છ.ે પ્રશ્ન ભાત્ર ભફાઈર 
પનના દુરુમખન નથી, શ્ચીભના પ્રબાલ શેઠ આઔાય 

ાભતી વભગ્ર જીલનળૈરીન છ.ે'’ 
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આર્ામાને ુછ્ુાં; ‘રામવન્વ લખય મન્ત્રથી ર્ારતાાં દ્વીર્ક્રી લાશન વાથે 

ળાાભાાં આલતા લીદ્યાથીને આ યઔતા ઔેભ નથી? રાર્ામાન 

જલાફ : ‘વાશેફ, એ ફીર્ાયાએ આક દીલવ ટ્યુળનભાાં આભથી 

તેભ દડલાનુાં શમ એટરે લાશન ત જોઈએ જ ને!' એલુાં જ ભફાઈર 

પનના દુરુમખનુાં છ.ે ભાતાીતા ળાાભાાં અભ્માવ ઔયતા ન્દય 

લાના દીઔયાને ઔે ર્ોદ લાની ુત્રીને ભફાઈર પન ઔેભ અાલે છ?ે 

ળાાન ‘રાર્ામા' એભને ભફાઈર પન વાથે ળાાભાાં ઔેભ પ્રલેળલા દે 

છ?ે જલાફ વાાંબ; ‘તે ભાતાીતા વાથે વમ્ઔાભાાં યશી ળઔે એટરા 

ભાટ ે એભની ાવે ભફાઈર પનનુાં શલુાં જરુયી છ!ે!' ઔશેતા બી 
દીલાના, ઓય વુનતા બી દીલાના! અયે બાઈ, નીકારવતાથી ઔશી દ 

ઔે અભાયાાં વન્તાન, અભાયા લીદ્યાથી તથા અભાયા ળીક્ષઔ અને 

અધ્માઔ અભાયા ઔહ્ાભાાં નથી, ઔન્ટરરભાાં નથી, અભે રાર્ાય છીએ. 

દીઔયી ઔેલાાં લષ્ડ શેયીને ળાાભાાં જામ છ ેતે એના ભાતાીતાને દેકાતુાં 

નશીં શમ? ગણા લારીએ ઉત્તય ાઠલેર; અભને ફધુાં દકેામ છ;ે 

ણ અભે વન્તાન યન ઔાફુ ખુભાલી દીધ છ.ે ભાતાીતાને ખણે છ ે

જ ઔણ? એભનુાં વાાંબે છ ેજ ઔણ? વુયત ળશેયભાાં એલી ળાા–

ઔૉરેજો–અનુસ્ટનાતઔ બલન છ ેજમાાં ઑપીવ–અલવા દયમ્માન ભફાઈર 

પનના ઉમખ ય પ્રતીફન્ધ છ.ે અયે, ભફાઈર પન રઈને ળૈક્ષણીઔ 

વાંસ્ટથાભાાં પ્રલેળી ળઔાતુાં નથી. પ્રશ્ન ભાત્ર લીદ્યાથીને ભફાઈર પનના 

દુરુમખથી ફર્ાલલાન નથી, ળાાના આર્ામા, ઔૉરેજોના પ્રીન્વીાર 

અને ળીક્ષઔ તથા અધ્માઔને તે પયજ ય શમ તે દયભીમાન 

ભફાઈર પનના દુરુમખથી ફર્ાલલાન ણ છ .ે એભાનાાં ઔેટરાઔ 
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આખ્ક દીલવ ભફાઈર પન ય રટઔેરા જોલા ભે છ.ે એ જ યીતે 

ત્રીવી, ર્ાીવીભાાંથી વાય થતી લન્દનીમ ભાતા તથા એ જ 

લમભાાંથી વાય થઈ યશેરા ુજમ પ્ા ણ આખ્ક દીલવ 

ભફાઈર પન ય ખુટય... ખુાં ઔયતાાં શમ એલુાં દૃશ્મ ફાઔ જુએ છ.ે 

ઔુલાભાાં શમ ત શલાડાભાાં આલે ને? ફાઔ ભાટ ેવાંસ્ટઔાય અને વદાર્ાય 

એ ઉદેળન ઔે પ્રલર્નન લીમ નથી, અલરઔન અને અનુઔયણન 

લીમ છ ેએટરી ફુનીમાદી લાત રાર્ામોને, ળીક્ષઔને, અધ્માઔને અને 

ફદર્રન ભાતાીતાને વભજાઈ જામ ત આ પ્રઔાયની વભસ્ટમા 

આઆ ઉઔેરાઈ જળે. 

 એઔ લાય એઔ ખૃશીણીએ તાની દીઔયીને ભફાઈર પન 

અાલલા ભાટનેુાં ઔાયણ આતા જણાલેરુાં; ‘એ અત્માયે ક્માાં છ ે તે શુાં  

જાણી ળઔુાં, શુાં  એના વમ્ઔાભાાં યશી ળઔુાં તે ભાટ ે ભાયે એને ભફાઈર 

પન અાલલ ડ્ય!' આત્ભલાંર્નાની, તાની જાતને છતેયલાની ણ 

ઔઈ શદ શમ ને? અત્માયે તાની દીઔયી ‘ક્માાં' છ ે તે ભફાઈર 

પનથી ઔાંઈ યીતે જાણી ળઔામ? દીઔયીન ભફાઈર પન લચ્ર્ે ત્રણ 

ઔરાઔ યશસ્ટમભમ યીતે ‘સ્ટલીચ્ડ ઑપ' યશેલા ામ્મ... આને લાયાંલાય 

એલુાં વાાંબલા ભળ્ુાં ઔે, ‘આ જભેન વમ્ઔા ઔયલા ઈચ્છ છ એભન 

વમ્ઔા થઈ ળઔે એભ નથી (ઔાયણ ઔે અત્માયે તે અન્મ ઔઈના 

‘વમ્ઔાભાાં' છ!ે) થડી લાય છી ઔળીળ ઔય!' દીઔયીના વમ્ઔાભાાં 

યશેલાની તભાયી દરીર ણ કટી ઠયી.  
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 વાર્ી શઔીઔત એ છ ે ઔે શ્ચીભની સ્ટલચ્છન્દી જીલનળૈરીએ 

આણા યીલાયજીલનને છીન્નબીન્ન ઔયી નાાંખ્મુાં છ,ે કકરુાં ફનાલી 

દીધુાં છ.ે વન્તાન અને ભતાીતા લચ્ર્ેન તથા ળીક્ષઔ અને લીદ્યાથી 

લચ્ર્ેન પ્રત્મામનન, આદયન, રાજ–ળયભન વેતુ તુટી રુ્ક્મ છ.ે 

એભની લચ્ર્ેની કાઈ એટરી શી ફની ખઈ છ ેઔે તે એઔફીજાન 

વમ્ઔા વાધી ળઔે એભ નથી, ઔઈ ઔઈને ફર્ાલી ળઔે તેભ નથી. વોનુાં 

વાથે ડફુલુાં એ જ નીમતી છ.ે નીશ્ચીત થઈ ખમેરુાં (ઔભોનુાં) યીણાભ છ.ે 

 શ્ચીભની લીર્ાયધાયા તથા જીલનળૈરીને અનુવયનાયા આણે 

વો ઔાંઈ દીળાભાાં જઈ યહ્ા છીએ તે તાવલાન વભમ ાઔી ખમ છ .ે 
‘અભે લીદ્યાથીને ઔે વન્તાનને સ્ટલતન્ત્રતા આીએ છીએ' એલી 

ફર્ાલ પ્રમુક્તી આણને દુષ્યીણાભથી ફર્ાલી ળઔળે નશીં. ભુક્ત 

જાતીમ વમ્ફન્ધ, જાંઔપુડ, વાંમભ લખયનાાં લષ્ડ અને એલુાં જ ઐમાળીથી 

બયેરુાં જીલન, ફેપાભ ઉડાઉ કર્ો અને શપ્તાને આધાયે કેંર્ાતી 

બાયરુ ફનેરી જીન્દખી, લીદ્યાથી દ્વાયા ફેડરુભભાાં ફેવીને થતુાં 

અશ્વરીર પીલ્ભનુાં યવાન એ તભાભ શ્ચીભની લીર્ાયધાયાનાાં રક્ષણ 

છ.ે જમાાં યાતયાત શયાભના ૈવા આલી ખમા ત્માાં આ દુણને પ્રલેળલા 

ભાટનેાાં દ્વાય ણ આઆ કુરી ખમાાં. ‘ધનલાન શલુાં એટરે ઔઈ ણ 

પ્રઔાયના અયાધ ઔયલા ભાટને યલાન ભી જલ' એલાાં વભીઔયણ 

વભાજભાાં યર્ામાાં. આ પ્રઔાયની શ્ચીભની જીલનળૈરીનાાં ભાઠાાં યીણાભ 

ભલાની ળરુઆત થઈ ર્ુઔી છ.ે છલે્ાાં દામઔાભાાં ફનેરી ખતીલીધી 

(ફાત્ઔાય, કુન, ફેલપાઈ, આત્ભશત્મા, છતેયીંડી, રુાંટપાટ લખેયે 



 સંતાનોમાં સંસ્કારસીંચન               https://govindmaru.wordpress.com/               17 

 

લખેયે) ય ભાત્ર નજય પેયલળ ત આ લાત વભજાઈ જળે. ફશુ દુય 

જલાનીમે જરુય નથી, આજના જ અકફાયભાાં નજય પેયલળ ત ણ 

તભને આલી યશેરાાં બમાનઔ તપાન–આાંધીન વાંઔેત વાાંડળે. 

 ત છી, શલે ઔયીળુાં ળુાં? શુાં  દીલાર ય રકામેરી ર્ેતલણી 

સ્ટષ્ટ લાાંર્ી ળઔુાં છુાં; ‘જે તાના વન્તાનને, લીદ્યાથીને ળીસ્ટત, 

વાંમભ અને વદાર્ાયનાાં ાઠ નથી ળીકલતા તે સ્ટલમાં ડફુળે અને 

નીદો – નાદાન – ભફાઈર ધાયઔને, દ્વીર્ક્રી લાશનર્ારઔને ણ 

ડફુાડળે. પ્રાણગાતઔ દુગાટના એભની યાશ જોઈ યશી છ.ે' જ ેભને લાંર્ામુાં 

તે આને ણ લાંર્ામ છ ેઔે ? આભીન... 

  
ભેગધનુ 

 

ઔુછ યોળની શભેં બી અતા શ ત ફાત શૈ, 

કુદ અને ગયભેં તુભને ર્યાખાાં ઔીમા ત ક્મા? 

...ભાંજય અય્મફુી... 
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02 

ઔઈના દ્વાયા આણે અભાનની સ્ટથીતીભાાં  
ભુઔાઈ જઈએ ત્માયે ઔાંઈ યીતે લતાલુાં? 

 

 

 

 

 

 

 

 
અનુક્રમણીકા 

 જીન્દખી સ્ટલમાં એઔ ાઠળાા છ.ે ભાણવે વતત એ 

ાઠળાાભાાંથી, તાના અનુબલભાાંથી તથા અન્મ ભાણવનુાં નીયીક્ષણ 

ઔયીને ઔાંઈને ઔાંઈ ળીકતા યશેલાનુાં છ.ે આણા પ્રત્મે ફીજા ભાણવનાાં 

‘‘તાના ભન અને આદય કઈની ભયજીને આધીન 

નથી એ લાતને એક કલીએ આ ભીજાજ વાથે વ્મક્ત કયી છ ે: 

‘ભાન તભાયે શાથ ન વપ્મુાં, ઔેભ ઔયી અભાનળ?' ભાણવની 

પ્રકૃતી એલી છ ે કે કઈના તયપથી ભાન, આદય, લાશ–લાશ 

ભે ત આનન્દ આનન્દ થઈ જામ અને કઈ અભાનીત કયે 

ત દુ:ખી દુ:ખી! ચીંતક કશે છ;ે આ યીતે લતતનાય ભાણવે 

તાના વુખ, દ:ુખ તથા આનન્દ અને ળક ફીજાના શાથભાાં 

વોંી યાખેરાાં શમ છ.ે બગલદ્ગીતાભાાં ‘સ્થીતપ્રજ્ઞ'નાાં રક્ષણ 

ગણાવ્મા છ ે તેભાાં ણ આ જ ભુદ્દાને પ્રાધાન્મ અામુાં છ;ે 

પ્રત્મેક સ્થીતભાાં ભાણવે આનન્દની અલસ્થા જાલી યાખલી 

જોઈએ.'' 
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લતાનવ્મલશાય ઔેલાાં છ ેતે શઔીઔતને જરુયથી લધાયે ભશત્ત્લ ન આલાભાાં 

ળાણણ છ.ે આણને જીન્દખીભાાં લાયાં લાય નીરે્ પ્રભાણેના અનુબલ 

થમા ઔયે છ ે: 

● ઔઈ એઔ (ઔશેલાતા) ભટા ભાણવને વભમ નીધાાયીત ઔયીને 

ભલા જઈએ તમે ક્રાઔ – દઢ ક્રાઔ ફેવી યશેલુાં ડ્યુાં શમ. 

● નીતી–નીમભના ર્ક્કવ પ્રઔાયના આગ્રશને ઔાયણ ે

અભાનીત થલુાં ડ્યુાં શમ ઔે ભજાઔ ભશ્ઔયીન બખ ફનલુાં ડ્યુાં શમ. 

● ઈષ્માા, અદેકાઈને ઔાયણે આણને ભોકીઔ ઔે રેકીત 

અબીવ્મક્તી દ્વાયા અભાનીત ઔયલાની, નીર્ા ાડલાની, દુ:ક 
શોંર્ાડલાની શીન ઔળીળ ઔયલાભાાં આલી શમ.  

● ઈયાદાુલઔા આણી ઉેક્ષા, અલખણના ઔે ભાનશાની ઔયલાભાાં 

આલી શમ. 

આણને નશીં ખભતી ઉયક્ત યીસ્ટથીતી ઉદ્બલે ત્માયે 

આણે ળુાં ઔયીએ છીએ? દુનીમાના તભાભ ળાષ્ડએ તથા ર્ીન્તઔએ 

આલી પ્રતીઔુ યીસ્ટથીતીભાાં ઔાંઈ યીતે લતાલુાં તે ભાટનેા ભાખાદળઔ 

વીદ્ધાન્ત આેરાાં  છ.ે આણે તેનાથી યીર્ીત શઈએ છીએ; યન્તુ 

એ ખાઈડ રાઈન્વને અનુવયલાને ફદરે દુ:કી થલાનુાં વન્દ ઔયીએ 

છીએ. જમાયે ભનભાાં લીાદ જન્ભાલે, દુ:ક ઉદ્બલે એલી સ્ટથીતીભાાં 



 સંતાનોમાં સંસ્કારસીંચન               https://govindmaru.wordpress.com/               20 

 

ભુઔાઈએ ત્માયે નીમ્નદળીત છ વુર્નને ધ્માનભાાં રઈ તેન અભર ઔયલા 

પ્રતીફદ્ધ થઈએ ત ભનની આનન્દની અલસ્ટથા જલાઈ યશેળે. 

1. ફદાઈયાદાથી ઉચ્ર્ાયામેરા ળબ્દને ધ્માનભાાં ન ર 

 જમાયે ઔઈ ભાણવ ફદઈયાદા વાથે આણને નીર્ા ાડલાની 

ઔળીળ ઔયે ત્માયે એભનાાં દ્વાયા ફરામેરા ઔે રકામેરા ળબ્દની ગય 

ઉેક્ષા ઔય. ખોતભ ફુદ્ધ ેતાને ખા બાાંડનાયા, તાના ય થુાંઔનાયા 

‘ળુબર્ીન્તઔ' પ્રત્મે ઔેલ લતાાલ ઔમો શત તે માદ છ ેને? જમાયે દ્વેુણા 

લતાન દાકલનાયને જડફાતડ જલાફ આલાની રે્ષ્ટા થામ છ ે ત્માયે 

આણે જાણ્મે અજાણ્મે વાભેના ભાણવને લીજતેા જાશેય ઔયી દઈએ 
છીએ. એઔ જ્ઞાતીના ભુકત્રભાાં એઔ તુાંડભીજાજી મુલાને જ્ઞાતીપ્રભુકને 

ેટ બયી બયીને ખા બાાંડી. વોની અેક્ષા શતી ઔે ફીજ ે ભશીને 

જ્ઞાતીપ્રભુક મુલાનની ધુ કાંકેયી નાાંકળે. રઔ એ ળબ્દમુદ્ધની ભજા 

ભાણલા આતુય શતા; યન્તુ જ્ઞાતીના ઠયેર, યીક્લ દીભાખના પ્રભુકે 

એ નીન્દાત્રની ઔઈ નોંધ રીધી નશીં, જ્ઞાતીભાાં એ મુલાન વોની 

નજયભાાં શાસ્ટમાસ્ટદ ઠમો.  

 ફદઈયાદાથી ઔાંઈ ણ રકામ ઔે ફરામ તેની દીગાજીલી 

અવય શતી નથી. એલાાં ઔટલુર્નથી દુ:કી થમા લખય એની ઠાંડી, ગય 

ઉેક્ષા ઔય. 

  



 સંતાનોમાં સંસ્કારસીંચન               https://govindmaru.wordpress.com/               21 

 

2. તાની પ્રતીફદ્ધતાને દૃઢતાથી લખી યશ 

 જે દુનીમાથી અરખ યીતે જીલે છ,ે લીર્ાયે છ,ે લતે છ ેતે 

પ્રત્મે સ્ટથાીત શીતને તઔરીપ યશેલાની. વાદાઈથી દીઔયાનાાં રગ્ન 

તાલલાન આગ્રશ યાકનાયાને ફૅંડલાજાલાા, ડઔૅયેળન ઔયનાયા, 

લીડીમ–પીલ્ભ ઉતાયનાયા, એઔ ડીવ બજનના ફાયવ રુીમા 

ડલાનાયા ખા બાાંડળે; યન્તુ તેથી ળુાં? જે જીન્દખીભાાં ઔદી ણ 

વભમન આદય જાલલા ભાટ ે ઔે ટુાંઔુાં ફરલા ભાટ ેટલેામેરા નથી એલા 

લક્તા વભમન આગ્રશ યાકનાય આમજઔને ખા બાાંડળે; યન્તુ 

તેથી ળુાં? ફદઈયાદે નીન્દાટીઔા ઔયનાયાથી દુ:કી થમા લખય ઔે તેભને 
વાભે જલાફ આપ્મા લખય ર્ુર્ા તાની પ્રતીફદ્ધતાને લપાદાયીથી 

લખી યશીએ. વભાજ ફેલઔુપ નથી. રઔ ફધુાં વભજ ેછ.ે દુધનુાં દુધ 

અને ાણીનુાં ાણી એની ભેે જ થઈને યશેળે. આણે સ્ટલસ્ટથ યશેલાનુાં 

છ ેઅને આનન્દની અલસ્ટથાને જાલી યાકલાની છ.ે 

3. મગ્મ વભમે ર્ુ યશેલાભાાં ઔામયતા નથી 

 જમાયે ઔઈ નાદાન, લીઘ્નવન્તી તથા તીઔી ભમાાદાથી 

દુ:કી યશેત ભાણવ આણાં અભાન ઔયે, અળબ્દ ફરે, ઔટલુર્ન 

ઉચ્ર્ાયે ત્માયે વભાન્મત: આણને શેર લીર્ાય એલ આલે છ ે ઔે 

એભને જલાફ આલાની ઔુનેશ આણાભાાં છ ેત ળાાંત ળા ભાટ ેયશેલુાં, 

ર્ુ ફેવી યશેલાની ળી જરુય છ?ે આણને ફીજો લીર્ાય એ આલે ઔે 

આ ળાબ્દીઔ પ્રશાય વાભે ર્ુ યશીળ ત એ ભાયી ઔામયતા ખણાળે, એ 



 સંતાનોમાં સંસ્કારસીંચન               https://govindmaru.wordpress.com/               22 

 

ભાય યાજમ ખણાળે અને રઔ વભજળે ઔે શુાં  કટ શત તેથી રુ્ 

ફેવી યહ્. આ ભાન્મતા તદ્દન કટી અને આધાય લખયની છ.ે 

ફદઈયાદ ધયાલતા ભાણવને વાભે જલાફ ભળે ત એની શીભમ્ત લધી 

જળે અને એ એભન ભનખભત ઉદ્યભ શલાથી લતા પ્રશાય ઔયલા 

વજ્જ થઈ જળે. અનુબલી, ીઢ કેરાડી ભાથુાં પડલા નાંકામેરા ફાઉન્વય 

ફૉરને ઝુઔી જઈને ભાથા યથી વાય થઈ જલા દે છ.ે વરાભત 

યશેલાન આ જ એઔ ભાત્ર ઉામ છ.ે  

4. આણી પ્રતીષ્ઠા ફીજાના શાથભાાં વોંી ન ળઔામ 

 ઔઈ આણા અાંખે ઔટલુર્ન ફરે, આણને ફધાાંની 
શાજયીભાાં ભુકા, ફેલઔુપ, ાખર ઠયેલે એટરા ભાત્રથી આણી પ્રતીષ્ઠા 

રઔનજયભાાં નીર્ે ઉતયી જામ એલુાં ફને કરુાં? એઔ લાત માદ યશે; 

ઔૉભનભેન શમ ઔે ભશાભાનલ... દુનીમાના ઔઈ ણ ભાણવને ભાત્ર 

પ્રળાંવા પ્રાપ્ત થઈ શમ એલુાં ઔદી ફન્મુાં નથી. ઔૃષ્ણ, ઈળુ, ભશાલીય, ફુદ્ધ 

અને ભશમ્ભદ મખમ્ફય... રઔનીન્દાથી ઔણ ફર્ી ળક્મુાં છ?ે પ્રળાંવા 

અને નીન્દાથી ઔણ ફર્ી ળક્મુાં છ?ે પ્રળાંવા અને નીન્દાટીઔાની 

સ્ટથીતીભાાં ભનન આનન્દ એઔવયક જલામ યશે એ ભનુષ્મ સ્ટથીતપ્રજ્ઞ 

ખણામ છ.ે તાને કુફ ભટ ઍલડા ભલાન છ ે એલા વભાર્ાય 

આનાયા ળીષ્મને આર્ામા ભશાપ્રજ્ઞજીએ ઔહ્ુાં શતુાં : 

ઔઈ ભુઝે ુયસ્ટઔાય દે મા તીયસ્ટઔાય 

ભુઝે ક્મા પઔા ડતા શૈ, બાઈ? 
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 આણી પ્રતીષ્ઠા એટરી ફધી તઔરાદી ન શલી ગટ ે ઔે જ ે

ઔઈની ફદઈયાદાથી પે્રયાઈને લશેતી થમેરી નીન્દા–ટીઔાને ઔાયણે 

જભીનદસ્ટત થઈ જામ. 

5. આણી નીન્દાટીઔાની ર્ર્ાા ફીજા વાથે ઔયલાથી ફર્ 

 ઔઈએ આણને ખા બાાંડી, ઔઈએ આણને અભાનીત 

ઔમાા, આણી ઉેક્ષા ઔે અલખણના થઈ, ત્રણર્ાય વદાર્ાયીએ બેખા 

થઈને આણી નીન્દાટીઔા ઔયી. શલે આણે ળુાં ઔયીળુાં? લતાનળાષ્ડ ઔશે 

છ;ે જાણે ઔાંઈ ફન્મુાં જ નથી એ યીતે લતો. તભાયી વાથે જ ેખેયલતાન થમુાં 

છ ે તેની ર્ર્ાા ઔે પયીમાદ અન્મ ભીત્ર ઔે સ્ટલજન વભક્ષ ઔદી વ્મક્ત 
ઔયળ નશીં. આ અાંખેની લાત ફીજાને ઔશેતા યશેલાથી આણાં 

આનન્દનુાં બાલાલયણ ઔટતુા અને લીાદભાાં પેયલામ છ.ે આલુાં ઔયલાથી 

ફર્ીએ. 

6. આત્ભલીશ્વાવ ટઔાલી યાકી વદ્ખુણનુાં સ્ટતય ઉંર્ુાં રાલીએ 

 ઔઈના દ્વાયા અભાનીત થઈએ, શડધુત થઈએ ઔે ઔઈના 

ખુસ્ટવાન બખ ફનીએ ત્માયે આત્ભલીશ્વાવ ટઔાલી યાકલ જરુયી છ.ે 

લતાનવ્મલશાયભાાં વહૃદમતા, નમ્રતા, નીયશાંઔાય, ભીતબાીતા, 

વશનળીરતા અને ભૃદુતા જલેા ખુણનુાં વાંલધાન ઔયતા યશીએ. જીન્દખીને 

ભધુય અને લધુ જીલલા મગ્મ ફનાલતા ખુણ સ્ટલમાં આણાભાાં લીઔાવ 

ાભે અને આણાાં વન્તાનભાાં ણ એ ફધા વાંસ્ટઔાય ઉતયે તે ભાટ ે

વતત ભથતા યશેલાનુાં છ.ે 
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 આણાાં વુકર્ેન, આણી કુળી, આણ આનન્દ અન્માશ્રીત 

ન શલ જોઈએ. ઔઈ આણને ફેર્ાય ખા બાાંડીને દુ:કની ખતાાભાાં 

ધઔેરી ળઔે એલુાં ળી યીતે ફનલા દેલામ? ફવ, આ ફધી લાતની થડી 

થડી વભજ આલી જામ તમે આણ ફેડ ાય વભજલ. 

 

  ભેગધનુ 
 

જીલનભાાં ભાનલી ધન, પ્રતીષ્ઠા લખેયે જ ે ભેલે 

છ ેતેન ઔાંઈ ઉમખ નથી તેલુાં શુાં  નથી ઔશેત; ણ આ 
ફધુાં તેની વાથે નથી જઈ ળઔતુાં. જીલનના અન્ત ેભાનલી 

વાથે એ વન્ત જ યશે છ ે જ ે તેણે રઔના હૃદમભાાં 

જખા ફનાલીને ભેવ્મ છ.ે તેથી જ શુાં એલુાં ભાનુાં છુાં ઔે 

ઔઈને ભદદરુ થલુાં તે પક્ત એઔ ઔતાવ્મ જ નથી; ણ 

ઔઈને ભદદ ઔયલાની સ્ટથીતીભાાં શલુાં તે ભાનલીને ભેરુાં 

એઔ ભટુાં વન્ભાન છ.ે ઔઈના જીલનભાાં થડી વખલડ 

થડ આનન્દ ઉભેયી ળઔલા જટેરી ધન્મતા ફીજા ઔળાભાાં 

નથી.  

–ુત્રીને એઔ ીતાન ત્ર 
(વોજન્મ : દાન આલાન અબીનલ પ્રમખ) 
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03 

નૈતીઔ અધ:તન પ્રતીષ્ઠાન બખ રઈ  
ભાણવને વલાનાળ તયપ દયી જામ છ ે

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

અનુક્રમણીકા 

ત્રીવ લાના એઔ મુલાનને એભએર્આયડીની ડીગ્રી ભળ્ા છી 

એઔ લીળા ઈન્ડસ્ટટરીભાાં એર્આયડી લીબાખભાાં ભૅનેજય તયીઔે નીભણઔ 

ભી. ભશીને વાાંઠ શજાયન ખાય છ.ે સ્ટટાપ ભાટ ે ટરનેીંખ ઔામાક્રભ 

 ‘‘મુલાેઢીના ભીત્ર તાના વલાાંગી વ્મક્તીત્લ 

લીકાવભાાં દીરચશ્ી ધયાલતા શમ ત એક ભશત્ત્લન ા  

માદ યાખે, લધાયે ડતા આત્ભલીશ્વાવભાાં યાચીને નૈતીક 

અધ:તનન ભાગત કડલાથી વલતનાળની દીળા નીશ્ચીત થઈ 
જળ.ે ઉંચુાં દ ભે અને ગણ્મા ગણામ નશીં એટરા ૈવા 

ભતા યશે ત તાને વાંમભભાાં યાખલાનુાં લધાયે ભુશ્કેર ફની 

જામ છ.ે વભાચાયત્રન અભ્માવ કયલાથી વભજાળે કે કેલા 

કેલા ભાણવ નૈતીક અધ:તન ાભીને જરેભાાં જઈ આવ્મા 

અને ઉંચ શદ્દ ગુભાલીને ઘયે ફેવી ગમા. અનીતીનુાં ધન 

અને પ્રતીષ્ઠા લચ્ચે વન્દગી કયલાની શમ ત ભુાંઝલણન 

પ્રશ્ન જ કમાાં છ?ે ’’ 
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ખઠલતી લકતે વભજામુાં ઔે ફે નમ્ફયના ૈવા ફનાલલા ભાટ ે અશીં 

બયુય અલઔાળ છ.ે દય ભશીને ખાય ઔયતાાંમે ભટી યઔભ કીવાભાાં 

ભુઔી ળઔામ એભ છ.ે મુલાન વાયાાં ુસ્ટતઔન નીમભીત લાર્ઔ છ.ે 

વ્મક્તીત્લલીઔાવના રેકન અભ્માવ ઔમો છી ભને ભલા આલીને 

એણે આ લાત ઔયી ‘વય, એઔ રુીમ ણ ભાયી કાલાની દાનત યાકી 

નથી, ખાયભાાંથી ણ અડધા ૈવા ફરે્ છ.ે ફૉવન આદય ભેલી 

ળક્મ છુાં. સ્ટટાપભાાં ણ ફધા કી ખમા છ.ે રાાંર્ના રુીમા કાત 

નથી એટરે ળીય અને ઔૉરય ઉંર્ા યાકીને પયી ળઔુાં છુાં.’ મુલાલસ્ટથાભાાં 

ઉંર્ા દ ય ફેઠા છી લધાયે ડતા આત્ભલીશ્વાવને ઔાયણે ભાણવ 
ત્રણ પ્રઔાયની બુર આર્યે છ ે:  

1.  રાાંર્ કાધા લખય ઔઈનુાં ઔાભ ઔયલુાં નશીં. 

2. મગ્મ ઔાભ રઈને આલતા પ્રજાજનને ણ ધક્કા 

કલડાલલા, ભુરાઔાત ન આલી અને બમાંઔય ભાનવીઔ માતના આલી. 

3. પયજના વભમ દયભીમાન ભફાઈર પન ય રાાંફી રાાંફી 

અાંખત લાત ઔમાા ઔયલી. 

 બખલાને રઔની વેલા ઔયલાની ઉત્તભ તઔ આી શમ ત્માયે 

ઉંર્ ખાય ભત શલા છતાાં બીકન શાથ રમ્ફાલતા યશેલુાં એ ત 

અધ:તનની યાઔાષ્ઠા છ.ે જમાયે ઔઈ ણ ભાણવ આ યીતે લતે છ ે

ત્માયે ત્રણ પ્રઔાયે તાનાાં દુષ્ઔભોની વજા બખલે છ ે: 
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● વભાજભાાં રાાંર્ીમા ભાણવ તયીઔે ઔુખ્માત ફને છ.ે ઔેટરામે 

ઔશેલાતા ભટા ભાણવ ાછ લાયાંલાય આલુાં ફરાતુાં યહ્ુાં છ,ે ‘ભાયી 

નીભણઔભાાં ાાંર્ રાક ભાાંખેરા, વાર કાઉધય છ,ે ધયાત જ નથી. 

તાત્ઔારીઔ જાભીન ય છુટલા ફે રાક રુીમા આપ્મા. ીએર્.ડી.ન 

લાઈલા–લવી(ભોકીઔ યીક્ષા) ખઠલલા યઔડા ર્ાવ શજાય આપ્મા 

ત્માયે જાન છુટ્ય.’ આલા ભાણવ બરે ઉંર્ા શદ્દ ે ટઔી યશેતા શમ; 

યન્તુ વભાજભાાં એભની ઔડીનીમે ઔીમ્ભત શતી નથી. તે રઔની 

ખા કાલા ભાટ ેઅને નીવાવા રેલા ભાટ ેજનમ્મા છ ેએભ વભજલુાં. 

● રાાંર્ીમા ભાણવ લશેરા ભડા ઔડામ છ,ે વસ્ટેન્ડ થામ છ,ે 
જરેની વજા બખલે છ ે અને નવીફવાંજોખે યાંખે શાથ ઔડાતા ફર્ી 

જામ તમે એભણે ઔુદયતી વજા ત બખલલી જ ડ ેછ.ે જભેણે ખયીફ, 

રાર્ાય, નીયાધાય પ્રજાજનને લીના ઔાયણે વતાવ્મા છ,ે ધક્ક ેર્ઢાવ્મા 

છ,ે અન્મામ ઔમો છ ેએલા દુયાર્ાયીને ાછરી અલસ્ટથાભાાં દુ:કી થઈ 

થઈને ઔુતયાના ભતે ભયતા જોમા છ.ે ઔુદયત આલા ળેતાનને વજા 

ઔયલા એભનાાં વન્તાનની ભદદ રે છ!ે ઔુદયતની ન્મામ તલાની 

પ્રક્રીમાનુાં વુક્ષ્ભ અલરઔન ઔયલાથી આ લાત ફયાફય વભજાઈ જળે. 

● યીડનલૃત્તીભાાં યાર્તાાં રાાંર્ીમા ભાણવ ભાનવીઔ ળાાંતી 

ખુભાલે છ ેઅને વતત ર્ીંતા તથા તાણ શેઠ જીલલાની વજા બખલે છ.ે  

 મુલાલસ્ટથાભાાં આદળા વ્મક્તીત્લ લીઔવાલલાન એઔ ભાખા 

તાની ઈચ્છાને તથા રાખણીને વાંમભભાાં યાકલાન છ.ે યજયેજ 
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જટેરા ણ અયાધ ફને છ ે તેનુાં લીશ્લેણ ઔયલાભાાં આલે ત તયત 

વભજાઈ જળે ઔે ભાણવના અધ:તન ભાટ ેઔમાાં ઔાયણ જલાફદાય છ.ે 

મુલાભીત્ર વ્મવનથી દુય યશે, યાતયાત ધનલાન ફની જલાની ધકણાાં ન 

વેલે અને ઔામદા લીરુદ્ધની ઔઈ ણ પ્રલૃત્તી ન ઔયે ત શ્રેષ્ઠ વ્મક્તીત્લના 

સ્ટલાભી ફની ળઔે.  

 વ્મક્તીત્લ એટરે ફીજુ ાં ઔાંઈ જ નશીં, વાભાજીઔ વન્દબાભાાં 

વ્મક્તીના લતાનવ્મલશાયન વભુચ્ર્મ. મુલાલસ્ટથા શમ ઔે લૃદ્ધાલસ્ટથા, 

ભાણવે અનૈતીઔ ભાખે પ્રાપ્ત થતુાં ધન અને વાભાજીઔ પ્રતીષ્ઠા એ 

ફેભાાંથી ઔઈ એઔની વન્દખી ઔયલાની યશે છ.ે ઉંર્ા ખાયની કુફ 
વાયી નઔયી શમ ઔે કુફ નપ ઔયાલી આત ફીઝનેવ શમ; છતાાં 

ભાણવને લધાયે ૈવા ઔભાલાની જરુય ઔેભ ડ ેછ?ે ૈવાના રબ ાછ 

ભાણવની ‘રાઈપસ્ટટાઈર’ જલાફદાય છ.ે ભાયી ાવે દય અઠલાડીમે 

એઔાદ ફે પયીમાદ ભાતાીતા તયપથી આલે છ ે: દીઔય દારુના યલાડ ે

ર્ઢી ખમ છ,ે ધાંધાભાાં ધ્માન આત નથી, ત્ની અને છ લાની દીઔયી 

યાત્રે ફાય લાગ્મા વુધી એની યાશ જુએ છ;ે યન્તુ નીયાળ થલુાં ડ ેછ.ે 

એઔ વયઔાયી અધીઔાયી ાવે ર્ાીવ લાની ઉમ્ભયે એાંવી રાકન 

ફ્રૅટ છ;ે યન્તુ શલે એભનુાં ધ્માન ાાંર્ ઔયડનાાં ફ્રૅટ તયપ લળ્ુ છ.ે 

રાાંર્ન દય લધાયી દીધ છ.ે તાની ઑપીવભાાં ફેવીને જ રુીમા 

ઉગયાલે છ.ે એભની ત્નીએ ભાયી વભક્ષ ર્ીંતા વ્મઔત ઔયી, ‘વાશેફ, શુાં  

ભાયા તીને ર્ાય–છ ભશીનાભાાં વસ્ટેન્ડ થઈને જરેભાાં ફેઠરેા જોઉં છુાં!’ 

ાાંર્ ઔયડન ફ્રૅટ કયીદલા રાાંર્ રેલાની? ચ્ર્ીવ રાકની ઔાય 
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કયીદલા રાાંર્ રેલાની? ઉત્નીન કર્ા ઔાઢલા રાાંર્ રેલાની? 

આધુનીઔ કર્ાા જીલનળૈરીને ઔાયણે જીલનભાાં અનૈતીઔ ઔૃત્મને 

પ્રલેળલાની છુટ ભી છ.ે અનૈતીઔ ઔૃત્મ અધ:તનન ભાખા ભઔ ઔયી 

આે છ.ે જમાયે ભાણવ આદતલળ તાનાાં વ્મવન તથા અનૈતીઔ 

ઔામોને યઔી ન ળઔે, જીલનભાાં અધ:તનની પ્રક્રીમા ળરુ થામ અને 

વાભાજીઔ પ્રતીષ્ઠા ડફુલા ભાાંડ ે ત્માયે ભાણવ ાવે આત્ભશત્માન એઔ 

ભાત્ર ભાખા ફરે્ છ.ે  

 ‘શુાં  ખભે એટરાાં કટાાં ઔાભ ઔરુાં , શુાં  ઔદી ઔડાલાન નથી, ભને 

ઔઈ યઔી ળઔલાનુાં નથી, શુાં  વાભથ્માલાન છુાં, ભાયા છઔે વુધીનાાં વમ્ઔો 
છ.ે ઔની તાઔાત છ ેઔે ભને શાથ રખાડ.ે..’ આ પ્રઔાયન અશાંઔાય અને 

ગાતઔ આત્ભલીશ્વાવ ભાણવને વલાનાળની દીળાભાાં દયી જામ છ .ે 

ભાણવ નીમભીત યીતે તાની ઑપીવભાાં ફેવીને રાાંર્ રેત શમ ત 

ઔમાાં વુધી વરાભત યશી ળઔે? આણને રાાંર્ીમા ભાણવ ઔાડામ 

ત્માયે શેર પ્રશ્ન એ ઉદ્બલે ઔે, આલુાં વાશવ ઔયલા ભાટનેી શીમ્ભત 

તે ઔમાાંથી રાલતા શળે? ઑપીવભાાં ફેવીને રાાંર્ ભાાંખલાન 

આત્ભલીશ્વાવ તે ક્માાંથી ભેલતા શળે? 

 ઔેટરાઔ ભીત્રને એલ પ્રશ્ન ઉદ્બલળે ઔે આ વ્મક્તીત્ત્લ– 

લીઔાવની ર્ર્ાા છ ેઔે રાાંર્ ભાાંખલાના ખેયરાબ અાંખેન લાતાારા છ?ે 

ઈભાનદાયીથી નૈતીઔ ભુલ્મને લખી યશીને તાની પયજો ફજાલલી 

તથા તાનુાં મગ્મ ઔાભ રઈને આલતા નાખયીઔને વતાલલા નશીં અને 

ધઔઔા કલડાલલા નશીં, એભનુાં ઔદી અભાન ઔયલુાં નશીં... આ ફધી જ 
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લાત વ્મક્તીત્લ–લીઔાવની પ્રક્રીમાન એઔ ભશત્ત્લન બાખ છ.ે જ ે મુલા 

ભીત્ર ઉજ્જલ ઔાયઔીદી લીઔવાલલા ભાાંખે છ,ે વભાજભાાં તાની ઉંર્ી 

પ્રતીષ્ઠા સ્ટથાીત ઔયલા ઈચ્છ ે છ ે તથા નૈતીઔ અધ:તનથી ફર્લાની 

નેભ ધયાલે છ ેએભણે વ્મક્તીત્લ–લીઔાવન આજન આ ાઠ ઔાંઠસ્ટથ ઔયી 

રેલ જોઈએ અને તાના લતાન–વ્મલશાયભાાં ર્યીતાથા ઔયલ જોઈએ. 

  

ભેગધનુ 
 

આણી ગણી કયી ઑપીવભાાં વડી ખમેરુાં 
શીન્દુસ્ટતાન શાાંપતુાં શમ છ.ે ઔઈનુાં ઔાભ ન તે અને તે ત 
વશેરાઈથી ન તે તે ભાટનેી આટરી ફધી ‘તઔેદાયી’ અન્મ 
ઔઈ દેળભાાં જોલા નશીં ભે. રાાંર્ રેલાભાાં શોંળીમાય ફની 

ખમેરા ઔઈ ખાાંખડ ુ ઑપીવય ઔભાર્ાયીન ર્શેય તભ ે
ધાયી ધાયીને જોજો. એ ર્શેય લીરનના ર્શેયા જલે દેકાળે. 
એ ર્શેયા ય થથય શમ છ,ે અજમ્ શમ છ ે અને 
આત્ભલાંર્નાની કાનખી ીડા ત લાાંર્ી ળઔામ તેટરી સ્ટષ્ટ 
શમ છ.ે ઔાભ ભાટ ે ૈવા ડાલલાનુાં યાક્રભ રાખણીને 

દેળલટ આપ્મા લખય ન થઈ ળઔે.  
– ખુણલાંત ળાશ 

(વોજન્મ : અસ્ટતીત્લન ઉત્વલ) 
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04 

અવાભાજીઔ તત્ત્લની ફરફારા અને આકુદી  
લધી જામ તે ઔુળાવનનુાં શેરુાં રક્ષણ છ ે

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
અનુક્રમણીકા 

ડૉ. યાજશે્વય અગ્રલાર રકનોના લતની છ ે અને છલે્ાાં 
ત્રીવ લાથી અભેયીઔાભાાં સ્ટથામી થમા છ.ે એભનાાં ુત્રએ રકનોની 
મુનીલવીટીભાાંથી એભ.ફી.એ. ઔમુું શતુાં. એભને ુત્રના યીણાભની 
ટરાન્સ્ટક્રીપ્ટ જોઈતી શતી. એભને મનુીલવીટીના અધીઔાયીએ જણાવ્મુાં; 

‘‘ડૉ. યાજશે્વય અગ્રલારે બાયતન પ્રલાવ ખેડીને 

તાના અનુબલ લણતલતા કહ્ુાં ; ‘અશી વલતત્ર કુળાવનન 

પ્રબાલ લતાતમ છ.ે શુાં  આલુાં કશી યહ્ છુાં તે ભાટ ેભાયી ાવે 

ત્રણ કાયણ છ ે : (1) અવાભાજીક તત્ત્લની ફરફારા લધી 

જામ તે કુળાવનનુાં શેરુાં રક્ષણ છ,ે (2) લીરમ્ફનીતી એ 

કુળાવનનુાં ફીજુ ાં રક્ષણ છ ે અને (3) તાનુાં ન્મામી અને 

મગ્મ કાભ કયાલલા ભાટ ે રાાંચ આલી ડ ે તે કુળાવનનુાં 

ત્રીજુ ાં રક્ષણ છ.ે ભને ઈન્ડીમાભાાં  યે  યે કુળાવનનાાં રક્ષણ 

જોલા ભળ્ાાં.' ડૉ. અગ્રલારના આ લીધાનની નીચે શુાં  એભની 
વાથે વમ્ભત થલા અાંગેની ભાયી વશી ઉભેરાં  છુાં’’ 
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‘અયજી આ, ન્દય દીલવ છી ભી જળે!' ડૉ. અગ્રલાર 
અભેયીઔાની મુનીલવીટીને કે, બાયતની મુનીલવીટીની 
ઔામાળૈરીન યીર્મ એભને ક્માાંથી શમ? એભણે ુછ્ુાં; 'લૉટ? 
પીફ્ટીન ડઝે? ફટ વ્શામ?' ેરા અધીઔાયીએ તાના ભોંભાાં 
ાનન ડરુ્ ભામો શત તે ફાયીભાાંથી ફશાય પેંક્મ, ખે લીંટાેર 
ર્ેક્વલા રુભાર ટાઈટ ઔમો અને છી ખુસ્ટવાથી ુછ્ુાં; ‘એઈ, 
અાંગ્રેજ ઔી ઑરાદ, શીન્દીભેં ફાત ઔય, તુ ઔીવઔ વલાર ઔય યશા 
શૈ? દેક, અખય જરદી ર્ાશીએ ત ાાંર્વ રુીમા નીઔાર, આધ ે
ગાંટભેેં તેયે શાથભેં ટરાન્સ્ટક્રીપ્ટ શખી!' ત્રીવ લા છી શેરી લાય 
ઈન્ડીમા આલેરા ડૉ. યાજશે્વય અગ્રલાર ભાટ ેત આ ભાશર, આ 
લતાન, વ્મલશાય તથા આલી ભાનશાની ઔયનાયી બાા... ફધુાં જ 
નલુાં અને આગાતજનઔ શતુાં. એભણ ેઅભેયીઔન સ્ટટાઈરભાાં ઔહ્ુાં; ‘ભૈં 
યજીસ્ટટરાય ય લાઈવ ર્ાન્વરેય વે ઔમ્પ્રેઈન દઝા ઔયલાતા શુાં' 
ેરા અધીઔાયીએ કાંધુાં સ્ટભીત ઔયીને ઔહ્ુાં; ‘અયે, પ્રધાનભન્ત્રી ઔે 
ાવ ર્રા જા, લ ભેયા ક્મા ફીખાડ રેખા?’ જમાયે ડૉ. અગ્રલારે 
યજીસ્ટટરાય અને લાઈવ ર્ાન્વરેયન ે ભીને તાન ે થમેરા 
અનબુલની લાત ઔયી ત્માયે ફને્ન જગ્માએ એભન ેપ્રથભ ત વુકદ 
અનબુલ થમ, ઔૉપી ીલા ભી! યન્તુ એભની ભુાંઝલણ અાંખ ે
જલાફ ભળ્; ડૉ. અગ્રલારજી, આ અને ઔાભઔે ફાયે ભેં ઉવી 
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વીનીમય ઑપીવયવે નીટ રીજીએ, શભ ઉવઔે ઔાભભેં 
દકરઅાંદાજી નશીં ઔયતે!’ 

  ડૉ. યાજશે્વય અગ્રલારે તાના વભગ્ર ઔડલા અનબુલની 
લાત બાયતની યાષ્ટ રીમ ર્નૅરના ત્રઔાયને ઔયી અને છલે્ે ઉભમેુું; 
‘ભૈંને શભાયે વી.એભ.ઔ ય ી.એભ.ઔ ઈવ ફાયેભેં વુર્ીત ઔીમા 
શૈ!' ડૉ. અગ્રલારજી, આે થડીઔ ઉતાલ ઔયી નાાંકી, જો ભન ે
ુછ્ુાં શત ત ભેં તભને વી.એભ., ી.એભ. વુધી જતાાં યક્મા શત. 
એ ફીર્ાયાન ે આલી ફધી લાત ઉઔેરલાન ક્માાં વભમ છ?ે 
છતાાં, જો વભમ ભળ ે ત તે ણ તભને ઔશેળે; ‘મશ 
મુનીલવીટીઔા ઔામાકે્ષત્ર શૈ, શભ ઉવભેં દકરઅાંદાજી નશીં ઔયતે!' 
ઔાંઈ વભજામ છ,ે અગ્રલારજી? 

 ડૉ. યાજશે્વય અગ્રલારે ર્શેયા ય તીવ્ર લીાદના બાલ 
છરઔાલીન ેઅન્ત ેઔહ્ુાં; ‘મશાાં વબી જખશ ઔુળાવન ઔા પ્રબાલ શૈ, 
ભૈં ઔબી ઈન્ડીમા લાીવ નશીં આઉંખા!' 

 એઔ યાષ્ટ રપ્રભે ધયાલતા એન.આય.આઈ. જો દ:ુક વાથ ે
એલુાં ઔશે ઔે, ‘શલે શુાં ઔદી બાયત ાછ નશીં આલુાં.’ ત આણા 
જલેા વાંલેદનળીર નાખયીઔન પ્રતીબાલ શળ;ે ‘અગ્રલારજી, 
આની વાથે જ ે દવુ્માલશાય થમ ત ે ભાટ ે અભે તીવ્ર ળયભની 
રાખણી અનુબલીએ છીએ અન ેયાષ્ટ ર લતી આની ક્ષભા માર્ીએ 
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છીએ;' યન્ત ુેરા ભ્રષ્ટ, યીઢા, ભીંઢા યાજઔાયણીન પ્રતીબાલ 
ળ શળ?ે તે ફશુધા ભોન ધાયણ ઔયીને ફેવી યેશેળે (વુર્ીતાથા; 
અયે બાઈ, રુાંટન ભાર ઉય વુધી શોંર્ ે છ,ે તુાં નાદાન છ ે ઔે 
પયીમાદ ઔયલા નીઔી ડ્ય!) અથલા ત ઔશેળ;ે ‘અભેયીઔા ાછ 
જા ન ેબાઈ, આવ્મ જ ળુાં ઔાભ? અભ ેફેયઔટઔ બાયતની ખયીફ, 
અજ્ઞાની, રાર્ાય પ્રજાનુાં ળણ ઔયી યહ્ા છીએ તભેાાં લી તુાં યાજા 
શયીળર્ન્દ્રન અલતાય ક્માાંથી ટઔી ડ્ય?’ 

 ડૉ. અગ્રલારે યાષ્ટ રીમ ર્ૅનરના ત્રઔાય વાથનેી રાાંફી 
ર્ર્ાા દયમ્માન જ ેત્રણ ભુદ્દા યજુ ઔમાા તે કુફ જ ધ્માનાશા છ.ે 
એભણ ે ઔહ્ુાં; આકા દેળભાાં ઔુળાવન પ્રલતે છ.ે આ પ્રઔાયના 
ળાવનનાાં ભુખ્મ ત્રણ રક્ષણ;  

(1) અવાભાજીઔ તત્ત્લની ફરફારા, શીમ્ભત–પ્રબાલ લધી 
જામ.  

(2) પ્રત્મેઔ વાર્ુાં અને ન્મામી ઔાભ ણ લીરમ્ફથી થામ; 
છતાાં ભુખ્મ પ્રળાવઔ ઔશેળ'ે ‘શુાં  રાર્ાય છુાં, આભાાં આને ઔઈ 
ભદદ ન ઔયી ળઔુાં.'  

(3) પ્રત્મેઔ મગ્મ અન ેવાર્ુાં ઔાભ ઔઢાલલા ભાટ ેણ 

તભાયે રાાંર્ આલી ડ.ે બાયતના પ્રળાવનભાાં આ ત્રણેમ 
રક્ષણ એઔ વાથે ભજુદ છ.ે 



 સંતાનોમાં સંસ્કારસીંચન               https://govindmaru.wordpress.com/               35 

 

 બાયતભાાં લીદેળી નાખયીઔ પ્રલાવી તયીઔે આલે છ ે
તથા એન.આય.આઈ. તાના લતનની ભુરાઔાત રેલા, 
સ્ટલજનને ભલા ભાટ ે આલે છ.ે એભને આ દેળભાાં લાયાંલાય 
અનેઔ પ્રઔાયના ઔડલા અનબુલ થમા ઔયે છ;ે યન્તુ તે ભાટ ે
આણને ઔદી દ:ુક ઔે ળયભન અનુબલ થત નથી. તભાભ 
ક્ષેત્રભાાં આણાં ઔુળાવન અવાભાજીઔ તત્ત્લ દ્વાયા ફાનભાાં 
રેલામેરુાં છ.ે ભ્રષ્ટ, નીરાજ્જ અવાભાજીઔ તત્ત્લથી ગેયામેરા 
ભુખ્મ પ્રળાવઔ તાને રાર્ાય, ની:વશામ ભશેવુવ ઔયે છ ે

અને છલેટ ે‘ભૈં ઈવભેં ક્મા ઔય ળઔતા શુાં?’ એલુાં ફરીને શાથ 
ઉંર્ા ઔયી દે છ.ે ઔુળાવનન અમળ જભેને નાભે નોંધામા ઔયે 
છ ેએ વી.એભ., ી.એભ. ઔે અન્મ ઔઈ ણ ભુખ્મ પ્રળાવઔ 
કુયળીન ભશ શલાથી વત્તા છડત નથી. (લાસ્ટતલભાાં એભની 
ાવે ઔઈ વત્તા શતી જ નથી, એભણે ટૉઈરેટભાાં ણ જલુાં 
શમ ત ‘ફૉવ’ની વાભ ે ટર્રી આાંખી ઉંર્ી ઔયી ઈજાજત 
ભાાંખલી ડ ેછ.ે) ઔુળાવનનુાં વીધુાં યીણાભ એ આવ્મુાં ઔે બમનુાં 
લાતાલયણ વજાામુાં, અવાભાજીઔ તત્ત્લ ‘યાજાાઠ’ભાાં આલી 
ખમા અને ઔઈ ડૉ. અગ્રલાર તાની જને્મુઈન પયીમાદ યજુ 
ઔયે ત એન ેજોઈ રલેાની, ફતાલી દલેાની ધભઔી આલાભાાં 
આલે. ઔુળાવનનુાં એઔ ભશત્ત્લનુાં રક્ષણ ખણાલલાનુાં            
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ડૉ. અગ્રલાર ર્ુઔી ખમા તે આ : ‘ઔુળાવનભાાં ાક્કા ખુનેખાય 
તથા ભ્રષ્ટાર્ાયી ાક્કી વરાભતીન અનુબલ ઔયલા ભાાંડ ે
છ.ે ઔઈ એભનુાં ઔાંઈ ફખાડી ળઔલાનુાં નથી એલી કાતયી થમા 
છી તે ુણાત: તાની જાત ય આલી જામ છ ેઅને વલાત્ર 
બમ, અત્માર્ાય તથા આતાંઔનુાં લાતાલયણ પેરાલી દે છ.ે'    
ડૉ. અગ્રલાર વાથે જ ેફન્મુાં તે આ લાતનુાં શે્રષ્ઠ ઉદાશયણ છ.ે 
આલા વાંજોખભાાં એઔ જ આશ્વાવન ફચ્મુાં છ.ે આ રકનાય 
અત્માય વુધીના અનુબલ યથી એલુાં તાયણ દળાાલલા પ્રેયામ 

છ ે ઔે ભ્રષ્ટાર્ાય, તાનાળાશી, રાાંર્રુશ્વત, લીરમ્ફનીતી તથા 
અવાભાજીઔ તત્ત્લની ફરફારાની સ્ટથીતી ઔદી ક્માાંમ રાાંફા 
વભમ વુધી ટઔતી નથી. ‘જભેની વત્તાન વુમા ઔદી અસ્ટત નશીં 
થામ’ એલુાં વો ભાનતા શતા ત્માાં અત્મન્ત ફુયી શારતભાાં 
ઔુળાવઔએ ગયબેખા થલુાં ડ્યુાં શમ તેલા દાકરાથી 
ઈતીશાવ બયેર છ.ે યૈમત ભાનલાભાાં આલે છ ેએટરી અફધુ 
નથી. ઔુળાવન દ્વાયા ર્ારત ઔુપ્રર્ાય છલેટ ેત કુલ્ ડ ેજ 
છ ેઅને નલનીભાાણની સ્ટથીતી આઔાય રે છ.ે ધભાન ઉદમ અન ે
ાીન વાંશાય એ ત આ દેળભાાં મુખથી સ્ટથાીત થમેરુાં 
ળાશ્વત, અયીલતાનીમ વત્મ છ.ે ઔઈ તે ન વભજી ળઔે, ન 
જોઈ ળઔે ત એ તેભની ભુઢતા છ.ે ઈશ્વય જમાયે ઔઈન ે
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વત્તાસ્ટથાને ફેવાડ ેછ ે ત્માયે એને ‘ધભાદાંડ’ શાથભાાં ઔડાલીન ે
ઔશેત શમ છ;ે ‘શલેથી તુાં ભાય પ્રતીનીધી છ,ે ભાયા લતી તાયી 
શઔુભત સ્ટથાઈ યશી છ.ે નીતી અન ે ભુલ્મનુાં યક્ષણ ઔયીને 
ર્ારજ ેનશીં ત છી... શુાં  તાયી ાછ ઉબ જ છુાં!’ 

 ડૉ. યાજશે્વય અગ્રલારન ઔીસ્ટવ શેર નથી અન ે
છલે્ ણ નથી. આણા દેળભાાં ત યજયેજ, પ્રતીક્ષણ આલુાં 
ફનતુાં યશે છ.ે આણે શલે એટરા ફધા વાંલદેનફધીય થઈ 
ખમા છીએ ઔે આલા વભાર્ાય આણને આગાત ઔે આાંર્ઔ 

આી ળઔતા નથી. 

 ઔુળાવનન તથા ઔુળાવઔન અન્ત આલ ે અન ે
વુયાજમન, વુળાવનન નુ:ઉદમ થામ તનેી આણે યાશ 
જોઈએ. ીડીત, ળીત પ્રજાની આલી પ્રાથાના ઈશ્વયે શમ્ભેળાાં 

વાાંબી છ ે અને ભાન્મ યાકી છ,ે ઈતીશાવ ખલાશ છ ે આ 
લાતન. 
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ભેગધનુ 

એઔ ઝેન ખુરુ તાના ળીષ્મને ઔેટરાાંઔ ભાખાદળાઔ 
લર્ન ઔશેતા : 

● ઔઈનુાં ભુલ્માાંઔન તેના ફાહ્ દેકાલ યથી ઔયળ 

નશીં. ઔેભ ઔે ફશાયથી ભુકા દેકાત ભાણવ તાનુાં 

ડશાણ છુાલત શમ તેભ ફને. 

● વદ્ખુણ આર્યણન યીાઔ છ,ે તે ઔાંઈ લયવાદની 

જભે આઔાળભાાંથી નથી ટઔતાાં. 

● તભાયી જાતને જાશેય–પ્રવીદ્ધ–ઔયલા ઔયતાાં તભાયા 

ાડળીને જ ળધી ઔાઢલા દ અને ઔશેલા દ ઔે તભે 

ઔેલા છ. 

● લતાભાનભાાં જીલનાય ભાણવ બાગ્મળાી છ,ે જ ે

ક્માયેમ લીતી ખમેરા વભમન અપવવ નથી ઔયત 

અને તેને ઔીતી–અઔીતી સ્ટળાતા નથી. 

● અાંધઔાયભમ એઔાાંત યડાભાાં ણ ઔઈ ભાનલન્તા 

ભશેભાન ફેઠા શમ તે યીતે લતાન ઔય. 

(વોજન્મ : અભી ઝયણાાં) 
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05 

અભીતાબજી, આના લીર્ાય વાભે  
ભાયી અવમ્ભતી નોંધાલુાં છુાં 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

અનુક્રમણીકા 

ળીક્ષઔ દીનના અલવયે જાણીતા અબીનેતા અભીતાબ 
ફચ્ર્ન ેતાની ોત્રી અન ેદશીત્રીને ઉદ્દળેીને ઔેટરીઔ ળાણણની 

લાત વભાલત ત્ર રખ્મ છ.ે આ ત્ર કુફ ર્ર્ાામ છ ે અને 

‘‘અભીતાબ ફચ્ચને તાની ોત્રી અને દશીત્રીને 

એક જાશેય ત્ર રખીને તેભણે ળુાં કયલુાં અને ળુાં નશીં કયલુાં 

તેની વરાશ આી છ.ે ફચ્ચનજીએ ચાય લતની ોત્રી 

આયાધ્માને ણ એ ત્ર દ્વાયા ફધ આલાની કળીળ કયી 

છ.ે અભીતાબજી તાની ત્ની અને ુત્રલધુને જ ેસ્લતન્ત્રતા 

નથી ફક્ષી તે સ્લતન્ત્રતાન ઉમગ કયલાની વરાશ ત્રભાાં 
આી છ.ે જો આ ફધી લાતને ુણતત: સ્લીકાયલાની શમ ત 

નવ્મા અને આયાધ્માનાાં ભાતાીતાઓ ભાટ ે દીકયીઓને 

વાંસ્કાય આલા ફાફતે કાંઈ જ કયલાનુાં ફચતુાં નથી. 

અભીતાબજીન ત્ર પ્રવીદ્ધ થમા છી ળીક્ષકના ક્ષે ણ 

ખાવ કાંઈ કયલા જલુેાં યશેતુાં નથી.’’ 
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અભીતાબજીની અેક્ષા પ્રભાણે લીશ્વવ્માી પ્રવીદ્ધી ામ્મ છ .ે આ ત્ર 

રકીને તથા જાશેય ઔયીને એ ઔરાઔાયે તાની લીળીષ્ટ ‘ઈભેજ’ વભાજ 

વભક્ષ યજુ ઔયલાન શેતુ આફાદ યીતે ાય ાડ્ય છ.ે નવ્મા અને 

આયાધ્માને એભણે જ ે ઉદેળ આપ્મ છ ે તેની વભીક્ષા ઔયતાાં ુલે 

અભીતાબજીન ‘ભુકલટ’ દુય ઔયનાય એઔ પ્રવાંખ જાણી રઈએ. 

અભીતાબજીનાાં ુત્રલધુ ઐશ્વમાાજીની એઔ ફશુર્ર્ીત પીલ્ભ ‘અમ દીર 

શૈ ભુશ્ઔીર’ યણફીય ઔુય વાથે આલી યશી શતી. આ પીલ્ભભાાં ફને્ન 

ઔરાઔાય લચ્રે્ જ ે ઉત્ઔટ પ્રણમ દૃશ્મ બજલામાાં તે જોઈને ફચ્ર્નજી 

અત્મન્ત વ્મથીત અને ખુસ્ટવે થઈ ખમા. પીલ્ભભાાં ત વીચ્મુએળન પ્રભાણે 
ઔરાઔાયએ અબીનમ ઔયલ ડ ે છ;ે છતાાં લીજમવા‘ફ’ના ભખજન 

ાય ઉંર્ે ર્ડી ખમ! ફામ ધ લે, લાર્ઔને ખ્માર શળે જ ઔે અભીતાબે 

બજલેરી લીવ જટેરી પીલ્ભભાાં એભનુાં નાભ ‘લીજમ’ શતુાં, 

ફચ્ર્નયીલાય તાની ઈભેજ અને તાના યીલાયના સ્ટટટેવ અાંખે 

કુફ વબાન યશે છ ે અને ઐશ્વમાાજીએ પીલ્ભના અબીનેતા વાથે જ ે

આત્માંતીઔ પ્રણમ દૃશ્મ આપ્માાં તેનાથી ફચ્ર્નયીલાયના લડા અત્મન્ત 

નાયાજ થમા અને ખુસ્ટવે થમા. પીલ્ભના નીભાાતા ઔયણ જોશય 

ફચ્ર્નજીના ભીત્ર છ.ે એભણે ઔયણને ઔશીને પીલ્ભના ઉત્ઔટ પ્રણમ દૃશ્મ 

ય ઔાતય પેયલાલી દીધી એલી ર્ર્ાા ર્ારે છ.ે રગ્ન છી જમાજીની 

અબીનેત્રી તયીઔેની ઔાયઔીદી વાંઔેરાઈ ખઈ લનાા યીર રાઈપલાુાં 

ʻઅબીભાનʼ યીઅર રાઈપભાાં વજાામુાં શત. આ જ અભીતાબજીએ 

ભશરુાં  શેયીને (જ ે ભાટનેી એભને કુફ વાયી પૅ્રઔીટવ છ.ે) ાાંર્ભી 

વપ્ટમે્ફયે રકામેરા ત્રભાાં ોત્રી અને દશીત્રીને ઔેટરીઔ વરાશ આી 
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છ.ે પ્રાયાંબભાાં એભણે ફને્ન દીઔયીને તેભના યદાદાન વન્દબા ટાાંઔીને 

જણાવ્મુ, ‘તભે નન્દા ઔે ફચ્ર્ન શળ; યન્તુ તભે ઔન્મા... ભશીરા 

ણ છ.’ આ ઉયાાંત એભણે ોત્રી અને દશીત્રીને વાલધાન ઔયતા 

જણાવ્મુાં : 

● તભે ભશીરા શલાને ઔાયણે રઔ એભનાાં લીર્ાય, એભની 

વીભા (રક્ષ્ભણયેકા!) તભાયા ય રાદળે. 

● તે તભને ઔેલાાં લષ્ડ શેયલાાં, ઔાંઈ યીતે લતાલુાં, ઔને ભલુાં 

અને ક્માાં જલુાં તે જણાલળે. 

અત્માયે આણે આ ફે ઉદેળની ર્ર્ાા ઔયીને છી આખ 
લધીએ. કુદ અભીતાબજીએ તાના પ્રથભ લીર્ાય અનુવાયનુાં લતાન 

દાકવ્મુાં નથી. આદયણીમ ઐશ્વમાાજી એઔ શ્રેષ્ઠ ઔક્ષાનાાં ઔરાઔાય છ.ે 

પીલ્ભની ટઔથા અને પ્રવાંખને અનુરક્ષીને એભણે ‘અબીનમ’ આપ્મ 

શળે. આે પીલ્ભનીભાાતા અને પીલ્ભઅબીનેત્રી ય વીભા થલાનુાં 

ઔૃત્મ આર્મુું. વોથી ખમ્બીય લાત ત એ છ ે ઔે ભાતાીતા અને 

ળીક્ષઔ તાના (વદ્)લીર્ાય તથા લતાનવીભા ફાઔ તયપ યલાના 

ઔયતા શમ છ.ે લી, આ લીર્ાય અને લતાનવીભા નીધાાયીત ઔયતી 

લકતે વાભાન્મત: રીંખબેદને ઔઈ સ્ટથાન શતુાં નથી. ‘છઔયીએ 

શમ્ભેળાાં વાર્ુાં ફરલુાં, છઔયીએ ભડી યાત વુધી યકડલુાં બટઔલુાં 

નશીં, છઔયીએ દારુ ીલ નશીં ઔે જુખાય યભલ નશીં, છઔયીએ 

ઔદી ખા ફરલી નશીં’ એલી વરાશ ઔદી ઔઈ ભાતાીતાએ ઔે ળીક્ષઔે 



 સંતાનોમાં સંસ્કારસીંચન               https://govindmaru.wordpress.com/               42 

 

તાનાાં વન્તાનને ઔે લીદ્યાથીને આી શમ એલુાં ભાયા ધ્માનભાાં ત 

નથી જ. લી, ઐશ્વમાાજીએ આેરાાં પ્રણમ દૃશ્મ તયપ આે જ ે

નાયાજી ફતાલી તે આકયે ત વીભા(ફાઉન્ડરીઝ) ફાાંધલાની જ ર્ેષ્ટા 

થઈ ને? ભીવ ઐશ્વમાા અને યીણીત ઐશ્વમાાના અબીનમ લચ્રે્ પઔા 

યશેલ જોઈએ એલી આની અેક્ષા ળુદ્ધ બાયતીમ વાંસ્ટઔૃતીની ફ્રશ્રુતી 

છ ેઅને એલુાં ઔયલાભાાં આે ઔઈં કટુાં નથી ઔમુું એલુાં દેકામ છ.ે આે 

‘ઔબી ઔબી’ પીલ્ભને તાનાાં અાંખત જીલનભાાં જીલી ફતાવ્માનુાં ભનામ 

છ ેએ લાત અને એ લાતાા અરખ છ,ે વય! 

આે ફીજા ભુદ્દાભાાં જ ેવરાશ આી તે ુણાત: વાર્ી છ.ે ઔેલાાં 
લષ્ડ શેયલાાં, ઔાંઈ યીતે લતાલુાં, ઔને ભલુાં અને ક્માાં જલુાં ઔે ન જલુાં એ 

ફધી લાત વાભાન્મત: ફાઔને વભજાલલાભાાં આલે છ.ે જો ઔે, આની 

એ ભાન્મતા વદન્તય ખરત છ ેઔે ભાત્ર છઔયીને ઔે ભશીરાને જ 

આ ફધી વરાશ અામ છ.ે ભાતાીતા ઔે ળીક્ષઔ આ ફધા ળીષ્ટાર્ાય 

તાનાાં વન્તાન ઔે લીદ્યાથીને ળીકલે ત એભાાં ઔાંઈ કટુાં છ?ે 

ભાતાીતાની વરાશ ઔદી ભાનતા નશીં એલુાં ઔશેનાયા અભીતાબજી, 

આ શેરા ળખ્વ નથી. અભાયા દક્ષીણ ખુજયાતભાાં ણ એઔ વાક્ષય 

આલી વરાશ આલા ભાટ ેજાણીતા શતા. આે ફીજી વરાશ એ ફને્ન 

ઔન્મા તયપ યલાના ઔયતી લેાએ ઔહ્ુાં. ‘રઔના અબીપ્રામના 

ડછામાભાાં જીલળ નશીં, તભારુાં  ળાણણ લાયીને તભાયી તાની 

વન્દખી ઔયળ.’ અબીનેતાજી, તભાયી આ વરાશ તભે લીશ્વવ્માી 

પ્રવીદ્ધી ભેલલા જ ેત્ર રખ્મ અને પ્રવીદ્ધ ઔમો તેને જ આઉટયાઈટ 
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નીયથાઔ ઠયેલે છ.ે તભાયી આ વરાશને ટાાંઔીને ફચ્ર્ન અને નન્દા 

ગયાનાની એ ફને્ન દીઔયી ળાાંતીથી ઔશેળે, ‘ઑ ઔે, તભાયી 

ભાન્મતાના ડછામા શેઠ અભાયે નથી જીલલુાં, અભારુાં  ળાણણ 

લાયીને અભે અભાયા લીઔલ્ વન્દ ઔયીળુાં! અભીતાબજી, જો 

વન્તાનએ ફધુાં તાને મગ્મ રાખે એ યીતે ઔયલાનુાં શમ ત આ 

ફને્ન દીઔયીને જ ેલીદ્વતાુણા ત્ર રખ્મ તેનુાં પ્રમજન ળુાં? 

ળાા–ઔૉરેજોભાાં વભમફદ્ધતાના ાઠ ળીકલલાભાાં આલે છ,ે 

લાશન ડાફી ફાજુએ ખતીભમાાદા વાર્લીને ર્રાલલાની વરાશ અામ 

છ.ે ળીસ્ટત અને વાંમભના ાઠ બણાલલાભાાં આલે છ.ે વબાખૃશભાાં 
ભફાઈર પનને ‘વાઈરન્ટ ભડ' ય યાકલાની વુર્ના આલાભાાં આલે 

છ.ે તરુણાલસ્ટથાભાાં ળયીય વમ્ફન્ધ ફાાંધલાથી દુય યશેલાની વરાશ અભે 

તભાભ છઔયા–છઔયીને આીએ છીએ. જભેણે તાનુાં ળાણણ 

લાયીને ન્દયભા ઔે વભા લે તાની શલવ વન્તલાન નીણામ 

રીધ તેભાાંના ઔેટરામે જીલ આત્ભશત્મા ઔયલા વુધી શોંર્ી ખમા. 

‘તભાયે ઔને ભલુાં અને ઔને ન ભલુાં?’ એ વમ્ફન્ધી વાભાન્મ 

વુર્ના વન્તાનને આલાન અધીઔાય ળુાં ભાતાીતાને ઔે ળીક્ષઔને 

નથી? અભીતાબજી, તાને પ્રકય ફોદ્ધીઔ અને પ્રખતીલાદી ખણાલલાની 

રામભા આે વાંતુરન ખુભાલીને એ ત્ર રખ્મ છ ેએલુાં ભને વભજામુાં છ .ે 

જો સ્ટલતન્ત્રતા અને સ્ટલચ્છન્દતા લચ્રે્ની બેદયેકા બુાંવાઈ જલાની શમ 

ત છી ઔઈ જ ફર્લાનુાં નથી એ આણને શમ્ભેળાાં માદ યશેલુાં ગટ.ે  
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અભીતાબજી, ‘તભારુાં  ળાણણ લાયીને તભાયી જીન્દખીના 

નીણામ તભે રેજો’ એલી વનેયી વરાશ આે અઢાય લાની દશીત્રી 

અને ર્ાય લાની ોત્રીને આી ત છી થાઔ ઉતાયલા ભાટ,ે ભાથાભાાં 

ઠાંડઔ ભેલલા ભાટ ેઅને રાાંફા, યેળભી, ર્ઔાટલાા લા પ્રાપ્ત ઔયલા 

ભાટ ે ેરુાં ઔઈ એઔ ‘શેય–ઈર’ લાયલાની કટ ે કટી વરાશ 

ઉછઔુદ ઔયી ઔયીને આ અભાયા ભાથે ળુાં ઔાભ ભાયતા પય છ? 

વીત્તેયભાાં લે ઔઈ ણ શેય–ઈર લાયીએ, ભાથા ય લા 

ઉખલાના નથી અને નથી જ, એટરુાં ળાણણ અભને લાયલા દ ને, 

અબીનેતાજી! 

અભીતાબ ફચ્ર્નજીના ભળશુય ત્રભાાં ત છલેટ ે ‘કદ્ય ડુાંખય 

અને ઔાઢ્ય ઉન્દય’ જલે ગાટ થમ. અભીતાબજીને ભશીરાની ઔેટરી 

ફધી ર્ીંતા છ ેએલુાં આણે વો વભજતા શતા તે ખરત વાફીત થમુાં. 

એભણે સ્ટલમાં જણાવ્મુાં, અભે પીલ્ભન પ્રર્ાય ઔયી યહ્ા શતા ત્માયે 

નીદેળઔ ળુજીત વયઔાયે ઔહુ્ાં, ‘આણે પીલ્ભના ભેવૅજને એઔ ત્ર 

સ્ટલરુે પ્રખટ ઔયીએ ત?’ છી નીદેળઔે ઉભેમુું, ‘આ એ ત્ર આની 

ોત્રી–દશીત્રી ભાટ ે જ રક ને!’ અભીતાબજી પખટભાાં ઔાંઈ ઔયતાાં 

નથી, ઔાંઈઔ ભલાનુાં શમ ત જ ઔયે છ.ે તે અબીનમની વાથે વાથે 

યાજનીતીભાાં ણ રાજલાફ છ.ે શલે ત્રવમ્ફન્ધી તભાભ અટઔન 

અન્ત આલી જામ છ.ે 

અભીતાબજીન ત્ર ધ્માનથી અભ્માવ શેઠ રઈએ ત એભાાં 

ર્ોંઔી જલામ અને આગાત રાખે એલી ઔેટરીઔ લાત વભામેરી છ ેતેન 
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ખ્માર આલે છ.ે ભીત્ર ફનાલતી લેા ઔઈનાાં વુર્નને ધ્માનભાાં રેલાની 

જરુય નથી ઔે ઔઈના ભીત્ર ફનતી લકતે લડીરની, ળુબેચ્છાઔની 

ઔઈની વરાશ રેલાની જરુય નથી એલી લાત એઔ ખ્માતનાભ અબીનેતા 

ઉચ્ર્ાયે ત્માયે એની ગાતઔ અવય અાંખે ણ વોએ લીર્ાયલાનુાં પ્રાપ્ત 

થામ છ.ે સ્ટલમાં અભીતાબ ફચ્ર્ને એઔયાય ઔમો છ ેઔે એભણે રકેર ત્ર 

એભની પીલ્ભ ‘ીંઔ'નાાં પ્રભળન ભાટ ેરકામેર શત. આ યશસ્ટમસ્ટપટ 

છી ત્રનુાં ઔઈ ભશત્ત્લ યશેતુાં નથી અને એ ત્ર વમ્ફન્ધી ર્ર્ાાને 

ણ ઝાઝ અલઔાળ નથી. તેભ છતાાં, અભીતાબ ફચ્ર્નના ત્રભાાંથી જ ે

ધ્લની નીઔે છ ેતે અાંખે ખેયવભજ ન પ્રલતે એ શેતુથી થડી ર્ર્ાા ઔયી 
રઈએ. એભણે એ ત્રભાાં ફને્ન દીઔયી–ભશીરાને જ ેભેવૅજ ાઠવ્મ 

છ ેતે વાંક્ષીપ્તભાાં આ પ્રભાણે છ ે: 

● તભાયા સ્ટઔટાના ભા યથી તભાયા ર્ાયીત્ર્મનુાં ભા નીઔે છ ે

એલુાં ઔઈ ભનાલલાની ઔળીળ ઔયે ત ભાનળ નશીં. 

● તભે ઔની વાથે ભીત્રતા ફાાંધળ ઔે ઔણ તભાયા ભીત્ર ફનળે 

એ અાંખે ઔઈના અબીપ્રામને ધ્માનભાાં ન રેળ અને ઔઈને તે લીમભાાં 

દયલણી આલાન અધીઔાય ન આળ. 

● ઔઈ અન્મ ઔાયણને રીધે રગ્ન ઔયળ નશીં, વીલામ ઔે તભે 

(સ્ટલમાં) રગ્ન ઔયલાની ઈચ્છા ધયાલતા શ. 
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● રઔ લાત ઔયળે, તે ઔેટરીઔ બમાનઔ લાત ઔયળે; યન્તુ 

તેન અથા એ નથી ઔે તભાયે એ વોને વાાંબલા જોઈએ. ‘રખ ક્મા 

ઔશેંખે' તે અાંખે ઔદી ઔઈ બમ યાકળ નશીં.  

અશીં યજુ થમેરી વરાશભાાંથી છલે્ી વરાશ વાથે ુણાત: 

વમ્ભત થલાની ઈચ્છા થામ છ.ે ફાઔીની તભાભ લાત ઔન્મા–

ભશીરાને ખેયભાખે દયનાયી છ ે અને સ્ટલતન્ત્રતા તથા સ્ટલચ્છન્દતા 

લચ્રે્ની બેદયેકાને બુાંવી નાકલા ભાટનેી છ.ે તભાયા સ્ટઔટાના ભા યથી 

તભારુાં  ર્ાયીત્ર્મ નક્કી થતુાં નથી એભ અબીનેતાજી ફલ્મા. ઔફુર; યન્તુ 

એભણે એટરુાં ઉભેયલુાં જોઈતુાં શતુાં ઔે, ‘તેભ છતાાં, તભાયા સ્ટઔટાની રમ્ફાઈ 
યથી તભને યીલાયભાાંથી પ્રાપ્ત થમેરા વાંસ્ટઔાયનુાં ભા ત નીઔે જ 

છ.ે' અભીતાબજી, જો આે સ્ટઔટાના ભાન વમ્ફન્ધ વાંસ્ટઔાય વાથે જોડી 

ફતાવ્મ શત ત આના ત્રની ઉંર્ાઈ લધી ખઈ શત. એઔ ર્ાીવેઔ 

લાની મુલતી રગ્નવભાયાંબભાાં આલી શતી. એણે જ ેઅત્મન્ત ટુાંઔ સ્ટઔટા 

શેમો શત તેને ઔાયણે એ મુલતી કુદ ક્ષબ અને વાંઔર્ અનુબલતી 

શતી. આધુનીઔ વભમે એને ટુાંઔ સ્ટઔટા શેયલાાં ભાટનેી પે્રયણા આી 

શતી; યન્તુ યીલાયના વાંસ્ટઔાયે એને ળયભ અને વાંઔર્ન બાલ 

અનુબલલાની પયજ ાડી. રગ્ન ઔયલા ઔે ન ઔયલા જલે ભશત્ત્લન 

નીણામ ઔઈને ણ ુછ્ા લખય રેલાની વરાશ ઔેટરી મગ્મ છ?ે બરે, 

અન્તીભ નીણામ રગ્ન ઔયનાયન ઔે નશીં ઔયનાયન તાન શમ; યન્તુ 

તે અાંખે ઔઈની વાથે ર્ર્ાા–લીર્ાયણા ન ઔયલી, ઔઈને વાાંબલા નશીં 

એ ફધી લાત કુફ જ ફેશુદી છ,ે લાશીમાત છ.ે 
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ઔને ભીત્ર ફનાલલા અને ઔના ભીત્ર ફનલુાં એ વન્દબે ણ 

ઔઈની વરાશ નશીં વાાંબલાની વરાશ ફચ્ર્નજીએ આી છ.ે અશીં 

‘ઔઈ'ભાાં તે ઔન ઔન વભાલેળ ઔયે છ?ે ભાતાીતાન ણ? જો શા, 

ત એ ‘ઔઈ'ની વ્માખ્માભાાં નાના અને દાદા ઔેભ ન આલી ળઔે? એભને 

જાશેય ત્ર ાઠલીને ફધાને વરાશ આલાન અધીઔાય ઔણે આપ્મ? 

ત્ર રકલા ભાટ ેએભણે ફને્ન દીઔયીનાાં ભાતાીતાની અનુભતી રીધી 

છ?ે ભજાની લાત શલે આલે છ ે જ ે વાફીત ઔયે છ ે ઔે આ 

‘અબીનમપ્રધાન' યીલાય ત્રને નીભીત્ત ફનાલીને અદ્દર અબીનમ જ 

ઔયી યહ્ છ.ે અભીતાબજીની ુત્રી શ્વેતા નન્દાએ ીતાજીને ર્ીઠ્ઠી 
રકીન ેજાણાવ્મુાં, ‘અભે નવ્માને આ ફધુાં વભજાલલાની ઔળીળ લોથી 

ઔયતા શતા; યન્તુ તે ભાયી લાત વાાંબતી નશતી. તભાયા ભાત્ર એઔ 

ત્રથી એને ફધુાં વભજાઈ ખમુાં!' નવ્માએ નાનાજીને રખ્મુાં ‘શુાં  આની 

લાતને અનુવયીળ'. આણે પ્રથભ શે્વતાજીને ુછલાનુાં યશે ઔે, ‘તભાયી 

ઔાંઈ વરાશ તભાયી દીઔયી નશતી ભાનતી?' જાતે જાતે ભીત્ર 

ફનાલલાના તે? સ્ટઔટાની રમ્ફાઈને ર્ાયીત્ર્મ વાથે નશીં જોડલાની તે? 

અને શલે, નાનાજીન ત્ર પ્રવીદ્ધ થમ એટરે, એ અર્ાનઔ 

અતીઆધુનીઔ ફની ખઈ? નવ્માએ નાનાજીને જણાલી દીધુાં, ‘શુાં  આની 

લાતનુાં ારન ઔયીળ.' એઔ તયપ અભીતાબજીની વરાશને ભુઔીએ, 

ફીજી તયપ શ્વેતાજીની પયીમાદને ધ્માનભાાં રઈએ ઔે અભે વભજાલીને 

થાક્મા, દીઔયી અભાયી લાત ભાનતી નશતી અને તભાયા એઔ ત્રએ 

એનાભાાં પેયપાય રાલી દીધ, ત્રીજી તયપ નવ્માએ ણ ત્ર રકીને 

જાશેય ઔમુું. ‘નાનાજી શલે શુાં આની વરાશને અનુવયીળ.' આ ત્રણ 
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‘વાંલાદ’ લચ્ર્ેના તાઔીઔ છડેા જોડલા આ રકનાયે રાક ઔળીળ 

ઔયી; ણ ભતા નથી. છી ત એલુાં વભજલુાં ડ ે ઔે એ ત્રણે ત્રણ 

ઔરાઔાયએ ત્રના નાભે અદ્બુત અબીનમ જ ઔમો છ!ે વુજ્ઞ લાર્ઔને 

આ ફધી લાત વભજતાાં લાય નશીં રાખે. શુાં  કટ શઉં ત ક્ષભાપ્રાથી 

છુાં. આણે ફીજી એઔ લાત ણ વભજી રેલી ગટ.ે છઔય શમ ઔે 

છઔયી, આ પ્રઔાયન એઔાદ ત્ર એભની જીલનળૈરી ય, એભનાાં 

ભુલ્મતન્ત્ર ય અને વભગ્ર લતાન–વ્મલશાય ય ઉંડી છા છડી જામ 

એલુાં કાવ ફનતુાં નથી. 

 અભીતાબ ફચ્ર્નનાાં ત્રની ‘ળ ઔેવ લેલ્મુ' શઈ ળઔે. ોત્રી ઔે 
દશીત્રીના જીલનને ગડલાભાાં આ ત્રની બુભીઔા નશીલત્ યશેલાની છ ે

એલુાં ભને રાખે છ.ે લીશ્વલીખ્માત વ્મક્તી ત્નીને ઔે ોત્રીને જાશેય 

ત્ર રકે ત્માયે જાણતા શમ છ,ે ફયાફય જાણતા શમ છ ે ઔે આ ત્ર 

અાંખત નથી, જાશેય વમ્ત્તી છ ેઅને તેથી ત્રની વાભગ્રી ણ એ યીતે 

ગડાતી, યર્ાતી શમ છ.ે નવ્મા અને આયાધ્માના જીલનગડતયભાાં 

અભીતાબજીના ત્રનુાં ળુાં પ્રદાન શળે, નક્કી ઔયલાનુાં ભુશ્ઔેર યશેલાનુાં; 

યન્તુ ‘અબીનમક્ષેત્રભાાં અવ્લર યશેરા અભાયા દાદાજી–નાનાજીએ આ 

ઔરાત્ભઔ ત્ર અભને ઉદ્દળેીને રકેર અને લીશ્વના નાખયીઔ વભક્ષ 

કુલ્ ભુઔી દીધેર' એટરુાં ત આ ફને્ન ઔન્મા–ભશીરા માદ યાકળે 

જ. ત્રનુાં ‘પ્રદળાનભુલ્મ' ઉંર્ુાં છ,ે જીલન ગડતયભાાં તેનુાં પ્રદાન નોંધાત્ર 

નમે શમ! 
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ભેગધનુ 

ભેલુાં જો જાત યાકીને અકાંડ 
યટર અડધ શળે ત ર્ારળે. 

...વુનીર ળાશ... 
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06 

ભૃત્મુને બેટલાની આટરી ફધી ઉતાલ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 

ઔશેલાતા પે્રભવમ્ફન્ધની ાછ દય લે શજાય ભાણવ 

તાન જીલ ખુભાલે છ.ે આજઔાર જીન્દખી જટેરી વસ્ટતી ફની ખઈ છ ે

એટરી આ ુલે ક્માયેમ નશતી. જનેે ઔેટરામ લીદ્વાન પે્રભ ઔશે છ ેએ 

લાસ્ટતલભાાં ળયીયને બખલલા ભાટનેુાં આઔાણ શમ છ.ે વાર્ પે્રભ અને 
ળયીયને ાભલાની લાવના લચ્ર્ેન બેદ મુલાેઢી વુધી ન શોંરે્ તેની 

ધાંધાદાયી ભાણવ દ્વાયા બાયે ઔાજી રેલામ છ.ે છઔયીના ળયીયને 

બખલલાની રારવાભાાં ત્રણ તરુણએ તાની ભશાભુરી જીન્દખી 

ખુભાલી એ ઔીસ્ટવાન ટીનએજ છઔયા–છઔયીએ તથા એભનાાં 

આદયણીમ ભાતાીતાએ અભ્માવ ઔયલાની જરુય છ.ે આ દુગાટના 

‘‘ભાવુભ છકયીઓને પવાલામ, તેભના ય વાભુશીક 

ફાત્કાય ગુજાયલાભાાં આલે, તેભને બ્રૅકભેર કયલાભાાં આલે એ 

ફધાાં અધભ કૃત્મને કાંઈ યીતે ભાપી ભી ળકે? ટીનએજ 

દીકયા–દીકયીઓ ળયીયની ભજા રુાંટલાભાાં ભૃત્મુને નીભન્ત્રણ 

આી યહ્ાાં છ.ે એભને ફચાલલાની અને અટકાલલાની પયજ 

ભાતાીતાની ત છ ેજ, વભાજની ણ છ.ે’’ 
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વજાાઈ ત્માયે ફન્મુાં એલુાં ઔે અઢાય લાના એઔ છઔયા ય યાત્રે એઔ 

લાખે એની પે્રભીઔાન પન આવ્મ ઔે ‘શુાં  ગયે એઔરી છુાં, ભલા આલી 

જા!’ શલે ળુાં થમુાં તે ધ્માનથી લાાંર્જો. આ છઔયાએ તાના ફે ભીત્ર 

(ઉમ્ભય લા 20 અને 22)ને પે્રભીઔાને ભલા જલાના વાશવભાાં વાથ 

આલા લીનન્તી ઔયી. આ યીતે ત્રણેમ ભીત્ર બેખા થઈને સ્ટઔુટય ય 

પે્રભીઔાને ભલા જલા નીઔળ્ા. પે્રભીઔાના ખાભભાાં શોંચ્મા છી ભુખ્મ 

ઔરાઔાયે લૉર્ યાકલા અને ઔઈ આત્તીના વભાર્ાય શમ ત ર્ેતલણી 

આલા ભાટ ેએઔ ભીત્રને ખાભના નાઔે ઉતાયી દીધ. ફે ભીત્ર શયકાતાાં 

શયકાતાાં પે્રભીઔાના ગયે શોંચ્મા. દયભીમાનભાાં ફે ત્રણ ગ્રાભલાવીએ 
યાત્રે દઢ લાખે ેરા મુલાનને ખાભના ાદયે વુભવાભ જગ્માએ ઉબેર 

જોઈને ડઔામો અને કુફ પટઔામો. તે અશીં ઔેભ ઉબ છ ેએ પ્રશ્નના 

ઉત્તયભાાં મુલઔે તાના ફે ભીત્ર પે્રભીઔાને ભલા ખાભભાાં ખમા છ ે તે 

ફાતભી આી દીધી. ખાભરઔ વયગવ રઈને ઉડ્યા ેરી પે્રભીઔાના 

ગય તયપ. ફને્ન ભજનુને ઔડ્યા, ભેથીાઔ આપ્મ અને આલી ડરેી 

આપતથી ફર્લા ફને્ન ભીત્ર સ્ટઔુટય ય વલાય થઈને બાખી નીઔળ્ા. 

ફીજ ે દીલવે ત્રણેમ ભીત્રની રાળ ભી આલી. અશીં જ ે ફન્મુાં તેનુાં 

લીશ્લેણ ઔયીએ ત્માયે અનેઔ પ્રશ્ન ઉદ્બલે છ.ે જે છઔયાન 

ફર્ાલ ઔયીને એલુાં ુછળે ઔે છઔયાને ભાયી નાાંકલાન અધીઔાય 

ગ્રાભજનને ઔણે આપ્મ? યાત્રે એઔ લાખ ેઅઢાય લાન મુલઔ પે્રભીઔાને 

ભલા જામ તેભાાં કટુાં ળુાં થમુાં? અનૈતીઔ ળુાં છ?ે ળુાં છઔયાએ તાની 

જ પે્રભીઔાને ભલા ખાભરઔની ભાંજુયી રેલાની? (લૉટ નૉન્વૅન્વ) 

આણે સ્ટલતન્ત્ર બાયતના જાખૃત નાખયીઔ છીએ એટરે આ તભાભ 
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લાત વાથે ુણાત: વમ્ભત થઈ જઈએ... છઔય યાત્રે એઔ લાખે વખીય 

લમની પે્રભીઔાને ર્યીછુીથી ભલા જામ તેભાાં ઔાંઈ જ કટુાં નથી, 

ગ્રાભજનએ ભૃત્મુ થામ એટરી શદે એભને ભાયલા ન જોઈએ. 

યન્તુ, વભગ્ર ઔીસ્ટવાભાાં ફીજા ણ અનેઔ પ્રશ્ન ઉદ્બલે છ.ે 

ત્રણે મુલાન સ્ટઔુટય ય વલાય થઈને છઔયીને ભલા નીઔળ્ા... 

ઔામદાન બાંખ થમ. વોથી ભશત્ત્લન પ્રશ્ન ત એ છ ેઔે છઔયા–છઔયી 

લચ્ર્ે પે્રભ શત (પે્રભ એટરે જ વાર્ પે્રભ, પે્રભને લી લીળેણની ળી 

ખયજ? તેભાાંમે આ ત એઔલીવભી વદીન પે્રભ!) ત છી યાત્રે દઢ 

લાખે – ફધા ઉંગતા શમ ત્માયે ર્યીછુીથી પે્રભીઔાને ભલા જલાનુાં ળુાં 
પ્રમજન? ર્ાર, અશીં વુધી ફધુાં ફયાફય છ;ે યન્તુ ેરા એઔને 

ખાભને ાદયે ળા ભાટ ેછડી દેલાભાાં આવ્મ? ત્રણે ત્રણ ભીત્ર વાથે ખમા 

શત ત ઔદાર્ આ દુગાટના ટાી ળઔાઈ શત. રીવ યીટા એલુાં 

દળાાલે છ ેઔે ત્રણ ભીત્ર ખાભ રઔથી ફર્લા સ્ટઔુટય ય ફેવીને એટરી 

ઝડે બાગ્મા ઔે એભનુાં લાશન એઔ ઝાડ વાથે અથડામુાં અને ખમ્બીય 

ઈજાને ઔાયણે ત્રણેમ ભીત્ર ભતને બેટ્યા. 

 એઔ ફીજો ઔીસ્ટવ જોઈએ. 40 લાની યીણીત મુલતીને 

યુરુ વાથે ળયીયવમ્ફન્ધ ફાાંધલાન લીઔૃત ળક શત. તીએ ફે 

શાથ જોડીને છુટાછડેા રઈ રેલા લીનન્તી ઔયી; યન્તુ યાંખીન ભીજાજની 

મુલતીએ આ લીનન્તીને ઠુઔયાલી દીધી. એઔ દીલવ તાના જ 

ફાંખરાભાાં બયફયે એ ત્ની પે્રભી વાથે ‘લીત્ર’ પે્રભની ભજા રુાંટતી 

શતી ત્માયે તીએ ધવી આલીને ત્નીનુાં કુન ઔયી નાાંખ્મુાં અને 
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રીવભાાં શાજય થઈ ખુનાન એઔયાય ઔયી રીધ. ળેતાન પે્રભી છલે્ાાં 

શ્વાવ ખણતી પે્રભીઔાને તયછડીને બાખી છુટ્ય અને એઔયાય ઔયી 

રીધ. તીની ઈચ્છા ત એ ળેતાનને ણ તાલી દેલાની શતી. 

 એઔ મુલતીએ તાના પે્રભીની ભદદથી તીને ભાયી નાાંકલાનુાં 

ઔાલતરુાં  વપતાુલાઔ ાય ાડ્યુાં; યન્તુ ફે જ ભાશીનાભાાં રીવે 

શત્માયાને ઝડી રઈ જરેભાાં ધઔેરી દીધા. ફને્ન ઔીસ્ટવાભાાં નીદો 

ફાઔએ તાના ઔઈ લાાંઔ ખુના લખય ભાતાીતાનુાં છત્ર ખુભાવ્મુાં. એઔ 

ઉદ્યખતીની અાંગ્રેજી ભીડીમભની સ્ટઔુરભાાં અભ્માવ ઔયતી ન્દય લાની 

દીઔયીને અઠ્ઠાલીવ લાના વડઔછા મુલાને પવાલી. છઔયીને વાર્ી 
શઔીઔત વભજાઈ ત્માયે કુફ જ ભડુાં થઈ ખમુાં. અયાધી ભાનવ 

ધયાલતા મુલાને છઔયીને બ્રૅઔભેર ઔયલા ભાાંડી. ઉદ્યખતીએ રીવની 

ભદદ રીધી તમે મુલાને છઔયીને ભાનવીઔ માતના આલાનુાં ર્ારુ 

યાખ્મુાં. એઔ દીલવ ભાખા દુગાટનાભાાં મુલાનનુાં ભૃત્મુ થમુાં. વભાર્ાય 

વાાંબળ્ા છી દીઔયીએ ધધભાય આાંવુ વાથે પ્ાના ર્યણ સ્ટળા 

ઔયીને ઔહ્ુાં, ‘થૅન્ઔ મુ પ્ા, થૅન્ઔ મુ, લેયી ભર્!’ ઔશેલાતા પે્રભની લેદી 

ય જટેરા ણ ભાણવએ તાના જાનની આશુતી આી, કુફ કટુાં 

થમુાં, ઈશ્વય એ તભાભના આત્ભાને યભ ળાાંતી ફકે્ષ. યાત્રે દઢ લાખે 

ત્રણ વલાયી વાથે પે્રભીઔાને ભલા નીઔેરા મુલાનની જાનશાની ણ 

કુફ દુ:કદ છ ેઅને નીન્દાને ાત્ર છ;ે યન્તુ વાભે છડે ેનીદો, ભાવુભ 

છઔયીને પવાલામ, તેભના ય વાભુશીઔ ફાત્ઔાય ખુજાયલાભાાં 

આલે, તેભને બ્રૅઔભેર ઔયલાભાાં આલે એ ફધાાં અધભ ઔૃત્મને ણ 



 સંતાનોમાં સંસ્કારસીંચન               https://govindmaru.wordpress.com/               54 

 

ધ્માનભાાં રેલા ડ.ે તાની ર્ોદ–ન્દય લાની લશારી દીઔયીને ઔઈ 

નયાધભ રગ્ન ુલે ભાતૃત્લ ધાયણ ઔયલા તયપ દયી જત શમ ત 

ભાતા–ીતા ળેતાનને યઔલા ઔાંઈ ણ ઔયે, ફધુાં જ ભાપ ખણામ! પ્રશ્ન ત 

એ છ ે ઔે, આકયે ટીનએજ છઔયા–છઔયીને ભતને બેટલાની 

આટરી ફધી ઉતાલ ળા ભાટ ેછ?ે 

  
ભેગધનુ 

અત્માયે લીજ્ઞાનમુખ ઔે લીર્ાયમુખ નથી ર્ારી 
યહ્. લીઔાયમુખ, લીરાવમુખ અન ે લાવનામુખ ર્ારી 
યહ્ છ!ે ફજાયભાાં ત ળુાં, ઑપીવભાાં અન ે ઔૉર 
વેન્ટયભાાં, ળાઔ ભાઔેટભાાં અને ઔાડ ભાઔેટભાાં, 
ઔૉરેજોભાાં અન ે સ્ટઔુરભાાં ણ લાવનાનાાં નગ્નનૃત્મ 
ર્ારી યહ્ાાં છ.ે આ સ્ટથીતીભાાં તાંખ અન ેઉદ્બટ લષ્ડ 
શેયીને ફશાય પયતા યશેલાન જુખાય કેરલા જલે 
નથી જ નથી. 

–આર્ામા લીજમ યત્નવનુ્દયવુયી 
(વોજન્મ : શૈમાની લાત) 
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07 

તભે દુષ્ટ તત્ત્લથી યેળાન છ? 

 
 
 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 

વભાજભાાં દુજ ાનની તુરનાભાાં વજ્જન લધાયે દુ:કી જોલા ભે 

છ.ે દુજ ાનને શય શારતભાાં ભજા છ.ે વાયા ભાણવને પ્રતીષ્ઠા જલાન ડય 

વતાલે છ.ે દુજ ાનને એલી ઔઈ ર્ીંતા શતી નથી, પ્રતીષ્ઠા શમ ત જામ 

ને? વજ્જન ઔદી વાંખઠીત થઈ ળઔતા નથી, દુજ ાનની ખેંખ ગડીભાાં 

યર્ાઈ જામ છ.ે ઔૃતીની ઉમ્ભય ર્લીવ લા છ.ે લીધલા ભાતા વીલામ 

તેના યીલાયભાાં ફીજુ ાં ઔઈ નથી. ઔૃતીની ભુાંઝલણ ળી છ?ે એ જ ે

ઑપીવભાાં વેલા આે છ ેત્માાં વલાયે દવથી યાત્રે આઠ વુધી યઔાલુાં ડ ે

છ.ે ઔૃતીની ભુાંઝલણ એના જ ળબ્દભાાં; ʻશુાં  એભ.ફી.એ.ની ડીગ્રી ધયાલુાં 

છુાં. ઑપીવભાાં પ્રળાવઔીમ જલાફદાયી વાંબાલી ડ ે છ.ે ભાય 

ખાય ભશીને વાાંઠ શજાય રુીમા છ.ે યાત્રે ગયે શોંર્તા નલ લાખી જામ 

છ.ે વખાવમ્ફન્ધી તથા ઔેટરાઔ યીર્ીત ઈષ્માા અને અદેકાઈને 

‘‘વભાજભાાં ળીક્ષીત, વપ ભાણવએ વતત વાંઘત 

અને ડકાય લચ્ચેથી વાય થલુાં ડ ેછ.ે જઓે દટભાાં ાછ 

યશી ગમા છ ેએભને તાનાથી આગ નીકી ગમેરા પ્રત્મે દ્વે 

શમ તે સ્લાબાલીક છ.ે દુષ્ટતત્ત્લથી યેળાન થલાની જરય 

નથી.’’ 
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ઔાયણે ભાયા ર્ાયીત્ર્મ અાંખે નીમ્ન ઔક્ષાની અપલા પેરાવ્મા ઔયે છ.ે 

ઔેટરાઔ ત ભને વીધુાં જ ુછી રેલાની ખુસ્ટતાકી ઔયી રે છ,ે ‘ઔૃતી, યાત્રે 

કુફ ભડી ગયે આલે છ ેએટરે ફૉવ કુળ શળે અને તખડ ખાય ણ 

ભત શળે!’ ઔેટરાઔ ભન્દીયભાાં ભાયી ભમ્ભીને લાયાં લાય વરાશ આલા 

ફેવી જામ છ,ે ‘ફશેન, દીલવ ફશુ કયાફ આવ્મા છ,ે મુલાન દીઔયીને 

વાર્લજ.ે.. જરદી રગ્ન ઔયાલી દે એટરે ભાથેથી ર્ીંતા ટે’ અભે આલી 

ફધી નઔાભી લાત વાાંબીને થાઔી ખમા છીએ. આન ઉામ ળ?’ 

 બાયતીમ વભાજજીલનભાાં ળીક્ષીત, સ્ટભાટા અને વપ 

ભાણવએ વતત વાંગા અને ડઔાય લચ્ર્ેથી વાય થલુાં ડ ેછ.ે જે 
જીન્દખીની દટભાાં ાછ યશી ખમા છ,ે ઔઈ વીદ્ધી પ્રાપ્ત ઔયી 

ળક્મા નથી એભને તાનાથી આખ નીઔી ખમેરી ‘ઔૃતી’ પ્રત્મે 

દ્વે, ધીક્કાય અને નપયતની રાખણી જન્ભે એ સ્ટલાબાલીઔ છ .ે ઔૃતીની 

દુખાતીનુાં ફીજુ ાં ણ એઔ ઔાયણ શમ ળઔે છ.ે એની ાવે ીતાજી નથી. 

ગયભાાં ુરુ ન શમ ત્માયે દુજ ાનની ષ્ડીાત્રને વતાલલાની તાઔાત 

અનેઔ ખણી લધી જામ છ.ે ગયભાાં ર્લીવ લાની ઔુાંલાયી દીઔયી શમ 

અને રઔ વતત બમની અને નીન્દા–ટીઔાની ીુડી લખાડ્યા ઔયતાાં 

શમ ત્માયે લીધલા ભાતાની ર્ીંતા ન લધે ત ફીજુ ાં ળુાં થામ? 

અઠ્ઠાલીવભાાં લે એઔ ઔ–ઑયેટીલ ફૅંઔભાાં ભૅનેજય ફની ખમેરી અન્મ 

એઔ મુલતીના ઔીસ્ટવાભાાં ણ આલુાં જ ફનેરુાં. એ વાાંબી ળઔે એલી 

યીતે જ્ઞાતીજન ‘વુલીર્ાય’ પ્રવાયીત ઔયતા. ફૅંઔના ડીયેક્ટયને ફધુાં જ 

વોંી દઈએ એટરે આણને ભૅનેજયનુાં દ ભે જ ને! આ મુલતી 
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આલી ટીઔાથી ફીરઔુર ર્રીત ન થઈ. એણે ફૅંઔીંખના ક્ષેત્રભાાં એટરુાં 

જ્ઞાન ભેવ્મુાં ઔે મુ.ઔે.ની ફૅંઔભાાં ઑપીવય તયીઔે તેની નીભણઔ થઈ. 

 જ ેભાણવ નૈતીઔ ભુલ્મને અનુવયીને જીલે છ,ે ભશેનત ઔયીને 

ૈવા ઔભામ છ,ે ધભાબીરુ છ,ે તેજસ્ટલી અને પ્રબાલળાી વ્મક્તીત્લના 

ભારીઔ છ ેએભને ‘દમ્બ છ,ે તાને ફશુ ભશાન વભજ ેછ,ે ર્ાલલાના 

અને ફતાલલાના દાાંત જુદા જુદા છ’ે લખેયે ઉારમ્બ વશન ઔયલા ડ ે

છ.ે આલુાં ફરનાયની તઔરીપ એઔ જ છ,ે ‘અભે આવુ અને નીષ્ક્રીમ 

થઈને રુ્ર્ા ફેવી યહ્ા છીએ અને તુાં આટરી ફધી ઔુદાઔુદ ળાન 

ઔયે છ?ે અભે નીષ્ઠાથી ઔાભ નથી ઔયતા અને તુાં ળા ભાટ ેઔયે છ?ે અભે 
ભ્રષ્ટાર્ાયી છીએ, તુાં ઔેભ નથી? તુાં બરે નશીં કાત શમ; યન્તુ અભને 

ત ળાાંતીથી કાલા દે, અભાયા ભાખાભાાં અલયધ ળા ભાટ ેઉબા ઔયે છ?ે’ 

ઔૃતી ાવે ઔે ેરા ફૅંઔ ભૅનેજય ાવે આ ફધા પ્રશ્નન જલાફ ત 

ઔમાાંથી શમ? ઈષ્માા અદેકાઈથી જરતા ભાણવને ઉંર્ા અલાજ ે

ડઔાયલાની ઈચ્છા મુલાભીત્રને થામ એ વશજ છ.ે ચ્ર્ીવ–ત્રીવ 

લાની ઉમ્ભયે આ રકનાયે ણ ઈંટન જલાફ થ્થયથી આલાનુાં 

વન્દ ઔમુું શતુાં; યન્તુ ઉમ્ભયની વાથે વાથે ળાણણની ક્ષીતીજોન 

લીસ્ટતાય થમ એટરે આણા પ્રત્મે ઈષ્માા–અદેકાઈથી ીડાતા અને 

ભનભન રગુતાન બાલ અનુબલતા દુજ ાન પ્રત્મે ફે પ્રઔાયે પ્રતીક્રીમા 

દાકલલાનુાં ળીકી રીધુાં, એઔ ત ભોન ધાયણ ઔયી રેલુાં અને ફીજુ ાં, 

પ્રબુન આબાય ભાનલ, આણને એલુાં ઔાંઈઔ આલા ભાટ,ે જથેી 

ફીજાને ઈષ્માા–અદેકાઈ જન્ભે છ!ે આણા જાણીતા ઔલીશ્રી ‘અભય 
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ારનુયી’એ આ જ લાતને ઔાવ્મભમ યજુઆત દ્વાયા દળાાલતાાં રખ્મુાં છ ે

ઔે; ‘એલુાં નથી ઔે આજ ેણ ઉઝયડા નથી ડતા. વાંવાયભાાં ફેઠા છીએ, 

ત નાનાાં ભટાાં ભનદુ:ક ત થલાનાાં જ અને ઉઝયડા ણ ડલાના જ, 

ડ ેજ છ;ે યન્તુ શલે તે શેરાાં જલેા લેદનાલાા ઔે ફતયાલાા નથી 

યહ્ાાં. ઔાયણ ઔે અભાયી ાવે ફુદ્ધી અને રાખણી ઔમાાં, ઔેટરી લાયલી 

અને લેડપલી તેનુાં રખબખ ર્ક્કવ ભા આલી ખમુાં છ!ે એટરે આલતા 

અથલા ડતા ઉઝયડાને શુાં  અને ત્ની ભીનુ વાથે ભીને ગવયઔાભાાં 

પેયલી દઈએ છીએ. એટરે જ અભે શેરાાં જટેરાાં દુ:કી નથી થતાાં ઔે 

દુ:ક નથી અનુબલતા, ઔેભ ઔે ગવયઔાન ઈરાજ અભે ળધી ઔાઢ્ય છ ે
અને તે છ ેભોન. ભોન એ શથીમાય ણ છ ેઅને ઢાર ણ છ.ે એન 

ક્માાં, ઔેલી યીતે, ઔેટર ઉમખ ઔયલ તે ફયાફય ળીકી ખમાાં છીએ 

અને તેથી ગણી નીયાાંત અનુબલીએ છીએ અને ભસ્ટતીથી જીલીએ છીએ 

અને જીલી જઈળુાં. ફાઔી ત જમાાં વુધી ર્ેતના યશેળે ત્માાં વુધી લેદના 

યશેલાની.’ ‘અભય ારનુયી’એ તાના ખઝરવાંગ્રશ ‘રુઝ’ની 

પ્રસ્ટતાલનાભાાં દળાાલેરી આ ‘ઔેપીમત’ ાછ છુામેર વન્દેળ 

વભાજીડીત મુલાેઢીએ ખાાંઠ ે ફાાંધી યાકલા જલે છ.ે ઈષ્માા–

અદેકાઈથી પે્રયાઈને નીન્દા–ટીઔા ઔયતા ભાણવને જલાફ આલા ભાટ ે

ઔીંભતી વભમ લેડપળ નશીં. તભારુાં  ભોન એ જ તભાય જલાફ છ.ે ુયી 

તાઔાત વાથે લીઔાવના ભાખે આખ લધતા યશ. વભાજ ાવે 

ળાફાળીની અેક્ષા યાકળ નશીં. ફીજાના પ્રભાણત્ર ય જીલલાનુાં 

ફન્ધ ઔય, દુ:કી થલાનુાં છડ. ર્ેતના છ ે ત્માાં વુધી લેદના યશેલાની. 
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સ્ટલસ્ટથ ર્ીતે પ્રવન્નતા જાલીને આખ લધતા યશેલુાં એ જ આણી 

એઔભાત્ર નીમતી શઈ ળઔે, આભીન. 

 

  ભેગધનુ 
તન તયઔટ, તન તીય છ ે
ભન ભયઔટ, ભન ભીય 
તનભનને પેંઔી પયે 
તેનુાં નાભ પઔીય 

–ભઔયાંદ દલ ે
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08 

ળયીયવમ્ફન્ધ લીનાની લીજાતીમ ભૈત્રી  
 
 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 

 ભશાફેશ્વય અને ભુમ્ફઈ કાતે ટીનએજ છઔયીને 

સ્ટલયક્ષણની તારીભ આલા ભાટ ેળીફીય મજામા. તેભાાં આ રકનાયે 

એઔલીવભી વદીની આધુનીઔ ઔન્માને ળયીયવમ્ફન્ધ લીનાની 

લીજાતીમ ભૈત્રી ફાાંધલાની વરાશ આી, ત્માયે ઑડીટયીમભભાાં વન્નાટ 

છલાઈ ખમ અને ખલ્વાના ર્શેયા ય આશ્ચમાના બાલ! ર્ોદ ન્દય 

લાની ઉમ્ભયે તભાયે ફૉમફ્રેન્ડની જરુય ળી છ?ે એલ પ્રશ્ન ઉછતાની 

વાથે વબાખૃશભાાં ર્ણબણાટ ળરુ થઈ ખમ. ‘ફૉમફ્રેન્ડ યાકલાભાાં કટુાં 

ળુાં છ.ે..?' એલ પ્રતીપ્રશ્ન એઔ છઔયીએ શીમ્ભતથી ુછી નાાંખ્મ. ફને્ન 

ળીફીયના ભુખ્મ શેતુ છઔયીને (1) રમ્ટ છઔયાથી ળી યીતે 

અને ળા ભાટ ેફર્લુાં (2) વાયા અને કયાફ ભીત્ર લચ્ર્ેન બેદ ળી યીતે 

ાયકલ અને (3) આત્ભશત્મા તયપ દયી જતાાં વાંજોખને ઔેભ ટાલા 

એ વભજાલલાના શતા. ભશાફેશ્વયના ળીફીયભાાં ઉસ્ટથીત યશેરી 

છઔયી એભનાાં યીલાય વાથે ભુમ્ફઈથી ત્રણ દીલવની વશેરખાશે 

‘‘છઔયા વાથે ળયીયવમ્ફન્ધ લખયની ફ્રેન્ડળીન 

લીર્ાય ફધી છઔયીને ખભી ખમ. તે આલી ‘રલ ખેભ’નુાં 

વાર્ુાં સ્ટલરુ જાણ્મા છી ર્ીંતાન અનુબલ ઔયતાાં શતાાં.’’ 
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આલી શતી અને ભુમ્ફઈની વાંસ્ટઔૃતીથી યાંખામેરી શતી. ર્ોદ–ન્દય 

લાની છઔયીને ફૉમફ્રેન્ડની જરુય નથી એ લીર્ાય વાથે તે 

ુણાત: અવમ્ભત થતાાં શતાાં. ‘વય, ફૉમફ્રેન્ડ લખયની છઔયી 

ફુડથરભાાં કે છ ે એ આ જાણ છ?’ એલ પ્રશ્ન એઔાદ ફે 

છઔયીએ આક્રભઔતાુલાઔ યજુ ઔમો. અભે એભને ફૉમફ્રેન્ડ શલાના 

રાબ અને ખેયરાબ ર્ર્ાલા ભાટ ેપ્રત્વાશીત ઔમાા.    

 ફૉમફ્રેન્ડ શલાના દેકીતા પામદા પટાપટ યજુ ઔયનાયી 

સ્ટભાટા છઔયી ખેયપામદાની લાત આલી એટરે ભોન ધાયણ ઔયીને 

ફેવી ખઈ. ઔેટરાઔ લાર્ઔ અશીં યજુ થમેરા લીર્ાય તાનાાં વન્તાન 
વાથે ર્ર્ાલાના છ ે તેની જાણ શલાથી ફૉમફ્રેન્ડ યાકલા વાભેના 

જોકભની માદી અશીં પ્રસ્ટતુત ઔયલાનુાં ભુનાવીફ ખણ્મુાં છ;ે 

● અભ્માવભાાંથી ધ્માન લીર્રીત થળે. 

● ફૉમફ્રેન્ડને ઔાયણે ભફાઈર પનન ઉમખ લધળે. ૈવા અને 

વભમની ફયફાદી થળે  

● ફૉમફ્રેન્ડને ઔાયણે ભાતાીતાને છતેયલાના અને એભન લીશ્વાવગાત 

ઔયલાના ફનાલ લધળે 

● ફૉમફ્રેન્ડને ફીજી છઔયી છીનલી ન જામ તે ભાટ ેવરે્ત, વર્ીન્ત 

અને બમબીત યશેલુાં ડળે  
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● ળયીયને લાયાં લાય બખલલા ઈચ્છતા ફૉમફ્રેન્ડ વાથે યજ ઝગડા ર્ારુ 

થળે, ફૉમફ્રેન્ડ વમ્ફન્ધ તડલાની ધભઔી આળે અને એની ળયીયબુક 

વન્તલા તભે વમ્ભતી ન આ ત તભને છડીને ફીજી, ત્રીજી ઔે ર્થી 

છઔયી તયપ લળે. (ફામ ધ લે, તભે એ જાણ છ ઔે છઔયાના 

જીલનભાાં પ્રલેળનાયી તભે ઔેટરાભી છઔયી ઔે મુલતી છ?) 

● ળયીયવમ્ફન્ધ તભને ઔુાંલાયી ભાતા ફનલાના તયપ દયી જામ એલી 

વાંબાલના છ.ે ર્ોદ ઔે ન્દયભાાં લે પે્રખનન્ટ ફન્મા છીનુાં ખરુાં 

આત્ભશત્માનુાં શમ ળઔે છ.ે 

● ફૉમફ્રેન્ડ યાખ્મા છી ફીજા છઔયા વાથેના વમ્ફન્ધ ય ફન્ધન 
આલી જામ એલુાં ફને. ઔાયણ લખય ફૉમફ્રેન્ડ ળાંઔા, અલીશ્વાવ, જાવુવી 

અને ર્ાયીત્ર્મ અાંખેના આકે્ષ વુધી શોંર્ી ળઔે છ.ે આ એઔ બમાંઔય 

ભાનવીઔ માતનાન તફક્ક ફની યશે છ ે જ ે દયભીમાન છઔયી 

ડીપે્રળનન ળીઔાય ફની ળઔે છ.ે  

 છઔયીએ ફૉમફ્રેન્ડના રાબ ખણાલતી લકતે આનન્દ અને 

ઉત્વાશથી ઔહ્ુાં; ‘અભારુાં  આત્ભખોયલ (વેલ્પ એસ્ટટીભ) લધે છ,ે 

આત્ભલીશ્વાવ લધે છ,ે અભે તાને લધાયે વરાભત ભશેવુવ ઔયીએ 

છીએ, ભુશ્ઔેરીના વભમભાાં ઔઈ ભદદ ઔયનારુ છ ેએ લીર્ાયભાત્ર યાશત 

ફક્ષનાય છ.ે' ‘સ્ટભાટા અને વાંસ્ટઔાયી ખરાફે્રન્ડ શમ ત ણ આ ફધી 

રાખણી અનુબલી ળઔામ ને?’ એલા અભાયા પ્રશ્નન છઔયી ાવે 

ઔઈ ઉત્તય નશત. વોથી લધાયે ભશત્ત્લની લાત શલે ળરુ થામ છ.ે 



 સંતાનોમાં સંસ્કારસીંચન               https://govindmaru.wordpress.com/               63 

 

ઔૉરેજભાાં ખમા છી ફૉમફ્રેન્ડ લખય ન ર્ારે એલી ઔેટરીઔ છઔયીની 

દરીર સ્ટલીઔાયીને અભ ે એભને જણાવ્મુાં; ળયીયવમ્ફન્ધ લીનાની 

લીજાતીમ ભૈત્રી અાંખે તભે લીર્ાય ઔયી ળઔ. ફૉમફ્રેન્ડ બરે શમ, દડતા 

રમ્ટ ફૉમફ્રેન્ડને કતા ળીક, તાની ળયીયબુક વન્તલા ઔઈ 

આણને ળીઔાય ફનાલે એ લીર્ાય જ ળયભજનઔ છ.ે રગ્નની રારર્ 

આીને ળયીયન બખલટ ઈચ્છતા લાવનાબુખ્મા લરુને ણ 

તાનીથી દુય યાક. ‘તને ફૉમફ્રેન્ડ તયીઔે સ્ટલીઔાયલાભાાં ભને લાાંધ 

નથી; યન્તુ ભાયા ળયીયને સ્ટળાલાની ઔે લખલાની ઔળીળ ઔદી નશીં 

ઔયત. શુાં  એલી છઔયી નથી ઔે રગ્ન ુલે ઔઈને ભારુાં  ળયીય વોંી દઉં.’ 
આટરી સ્ટષ્ટતા ઔયલાથી તભાયી વરાભતી લધી જળે અને તભાય 

ફૉમફ્રેન્ડ ણ તભને બખલલાના સ્ટલપ્ન જોલાની ખુસ્ટતાકી નશીં ઔયે. 

છઔયા વાથે ળયીયવમ્ફન્ધ લખયની ફ્રેન્ડળીન લીર્ાય ફધી 

છઔયીને ખભી ખમ. એભનાાં ર્શેયા યથી સ્ટષ્ટ લાંર્ાતુાં શતુાં ઔે તે 

આલી ‘રલ ખેભ’નુાં વાર્ુાં સ્ટલરુ જાણ્મા છી ર્ીંતાન અનુબલ ઔયતાાં 

શતાાં. ઔામાક્રભની વભાપ્તીભાાં ઔઈને ઔાંઈ ઔશેલુાં છ ેએભ ુછલાભાાં આવ્મુાં. 

ત્માયે ઔૉરેજના પસ્ટટા ઈમયભાાં અભ્માવ ઔયતી એઔ તરુણીએ 

વભાનનોંધ યજુ ઔયી ‘વય, આજ ે અભને ળીસ્ટત અને વાંમભન 

જીલનયક્ષઔ ાઠ ળીકલા ભળ્. જ ેછઔયીએ વાંમભની ા ાંખી 

એભણે જીન્દખી જીલલાન અધીઔાય ખુભાલી દીધ એ લાત વાથે શુાં  

વમ્ભત છુાં. ઔશેલાતા પે્રભભાાં પવાઈને ભાયી એઔ કાવ વશેરીએ જાન 

ખુભાલલ ડ્ય શત. આ ફધી લાત અભાયા વુધી શોંર્ાડલા ભાટ ે
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આન કુફ કુફ આબાય’ તભાભ દીઔયીને આનન્દભમ જીલનની 

ળુબેચ્છા ાઠલીને અભે છુટા ડ્યા.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ભેગધનુ 

ભેયે ખરે  ેજભે શાથ ભેયે અને શૈ 
જો રડ યશે શૈ ભેયે વાથ ભેયે અન ેશૈ 

...અજ્ઞાત... 
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09 

‘અશાંઔાય’ને ઉખત જ ડાભલ જોઈએ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 

 ઔાયઔીદીના લીઔાવભાાં ફાધઔ અને ગાતઔ નીલડતાાં વ્મઔીતત્ત્લ–

રક્ષણની માદીભાાં અશાંઔાયને પ્રથભ ક્રભ ભુઔલાભાાં આવ્મ છ.ે ‘શુાં  ભશાન 

છુાં, શુાં  શ્રેષ્ઠ છુાં... ભાયે ઔઈને આદય આલાની ળી જરુય?’ એ પ્રઔાયની 

લીર્ાયધાયા અશાંઔાય દળાાલે છ.ે યાજસ્ટથાનના વાંસ્ટઔાયી યીલાયન 

મુલાન ઔોળરઔુભાય આઈ.એ.એવ.ભાાં ઉત્તીણ થઈને ઔરેક્ટય તયીઔે 

વન્દખી ામ્મ. એના અબીલાદન વભાયશભાાં નખયના એઔ શજાય 

ભાણવ એઔત્ર થમા શતા. વભાયાંબ ળરુ થલાને દળેઔ ભીનીટની લાય 

શતી અને ઔોળર જ ેકાંડભાાં ફેઠ શત એ કાંડભાાં એના એાંવી લાના 
દાદાજીનુાં આખભન થમુાં. ફત્રીવ લાન ઔોળર વભલમસ્ટઔ ભીત્ર વાભે 

તાના યાક્રભનુાં લણાન ઔયી યહ્ શત. એણે દાદાજીના આખભન 

ટાણે ઉબા થઈને એભને આદય આલાની તભીજ ત ન ફતાલી, એભનાાં 

‘‘અશાંઔાય ભાણવન ળક્તીળાી ળત્રુ છ.ે ભાણવને 

અવાધાયણ વીદ્ધી ભે, ઉંર્ શદ્દ ઔે ૈવા ભે ત્માયે અશાંઔાયી 

ફનલા ભાટનેાાં તભાભ લાનાાં શાજય છ ેએભ વભજલુાં. ‘અશાંઔાય’ 

આવ્મા છી ભાણવ વાભેના વોને તુચ્છ વભજલા ભાાંડ ેછ ેઅને 

યીણાભે વાભે ર્ારીને અધ:તનન ેનતયે છ.ે’’ 
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આલલાની નોંધ વુદ્ધાાં ન રીધી અને આત્ભપ્રળાંવાન વીરવીર જાયી 

યાખ્મ. દઢ ઔરાઔન વન્ભાન વભાયશ ુય થમ. વો બજન રઈને 

લીકેયાઈ ખમા. યીલાયના ન્દય–લીવ વભ્મની ઉસ્ટથીતીભાાં દાદા 

વનુ્દયરારજીએ ઔોળરને ઉદ્દળેીને ળયવાંધાન ળરુ ઔમાા, ‘ુત્તય, શુાં  થડી 

લાત ઔરુાં  છુાં તે ધ્માનથી વાાંબજ.ે આણે વો આર્ામા ભશાપ્રજ્ઞજીના 

ળીષ્મ છીએ. એઔ લકત આર્ામાજીને એભનાાં અન્તયાંખ ભાણવએ 

લધાઈ આતા ઔહ્ુાં, ‘વયઔાય આન ેળાાંતી અને અશીંવાના પ્રર્ાય ભાટ ે

ઍલડા આલાનુાં લીર્ાયી યશી છ.ે’ આર્ામાજીએ ર્શેયાના બાલ 

ફદલ્મા લખય ઔહ્ુાં, ‘ઔઈ ભુઝે ુયસ્ટઔાય દે મા તીયસ્ટઔાય, ભુઝે ઔમા પઔા 
ડતાાં શૈ!’ ભારુાં  ણ એલુાં જ છ.ે એાંવી લાની ઉમ્ભયે ઔઈ ભને ભાન 

આે ઔે ન આે... ભને ઔઈ પેય ડત નથી; યન્તુ ફેટા, શજુ તુાં 

ઔરેક્ટય ફન્મ નથી અને તેં ભાયા આખભનની ઉેક્ષા ઔયી? આણા 

યીલાયભાાં લડીર આલે એટરે તાના સ્ટથાન યથી ઉબા થઈને એભનાાં 

ર્યણ સ્ટળા ઔયલાન યીલાજ છ,ે તુાં આઈ.એ.એવ. થમ એટરે ફધુાં જ 

બુરી ખમ? અને શા, તેં લીવ ભીનીટનુાં પ્રલર્ન આપ્મુાં તે દયભીમાન 

તાયાાં અઠ્ઠાલીવ લીધાન ‘શુાં'થી ળરુ થમા. ભૈંને મે ઔીમા, ભૈંને લ ઔીમા, 

ભેયે ફેર્ભેં ભૈં શમ્ભેળાાં પ્રથભ ક્રભ ય યશા... ભેયે જવૈા શનશાય ઓય 

ઔઈ નશીં થા!’ ઔોળર, તુાં અશાંઔાયથી ગેયાઈ ખમ છ.ે તારુાં  તન 

નીશ્ચીત છ ે ફેટા. ઔોળરઔુભય સ્ટભાટા શતા, ફધુાં જ ઈળાયાભાાં વભજી 

ખમા. એભની આાંકભાાંથી શ્ચાતાના આાંવુ લશેલા રાગ્મા. દાદાજીના 

ખભાાં વાષ્ટાાંખ દાંડલત ઔયીને એણે તાની બુર ભાટ ેક્ષભા માર્ી રીધી. 
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 અાંશઔાય ભાણવન ળક્તીળાી ળત્રુ છ,ે ભાણવને અવાધાયણ 

વીદ્ધી ભે, રઔપ્રીમતા પ્રાપ્ત થામ, ઉંર્ શદ્દ અને અઢઔ ૈવા ભે, 

ઔુદયત તયપથી ધ્માનાઔાઔ વૌંદમા પ્રાપ્ત થમુાં શમ... અશાંઔાયી ફનલા 

ભાટનેા તભાભ લાના શાજય છ ેએભ વભજલુાં. આલા વભમે મુલા ભીત્રએ 

વાંમભુલાઔ તાને અશાંઔાયથી દુય યાકલાની ઔળીળ ઔયલી જોઈએ. 

અશાંઔાય ધાયણ ઔયલાના ખેયરાબ ર્ર્ાલા ફેવીએ ત એઔ ભશાનીફન્ધ 

તૈમાય થઈ જામ. અશાંઔાયી ભાણવ શજાય ભાણવની ભેદની લચ્ર્ે ણ 

યકાઈ આલે છ.ે ‘આ ભાણવ ત અશાંઔાયભાાં દુમોધન અને યાલણને 

ણ યાજીત ઔયે એલ છ’ે એ લાત વભજાઈ ખમા છી રઔ એભનાાંથી 
દુય બાખલાનુ વન્દ ઔયે છ.ે એઔ ટર્ના ઉધખતીની ાંર્ાલન લાની 

ત્ની શમ્ભેળાાં ળયીય ય અનભર વાડી અને ગયેણાાં રાદીને જ 

વાભાજીઔ વભાયાંબભાાં અને ભશૅપીરભાાં જતી. એભન ર્શેય એભનાાં 

અશાંઔાયની ખલાશી આત. એ ફશેનને એઔ જ ટલે, વાભે જ ેવન્નાયી 

ભે તેને ઉબી યાકીને ુછ,ે ‘ભાયી આ વાડી જોઈ?’ ઔેટરાની શળે.. 

તભે ઔલ્ના ઔયી ળઔ છ? આ ભાંખવુત્ર ખઈઔારે જ ભેં વેરભાાંથી 

કયીદ્યુાં. ત્રીવ રાકનુાં છ!ે આલા ત ફે ડઝન ભાંખવુત્ર ગયે ડ્યા છ,ે 

ભને ત ર્ેન્જ શમ ત જ જીલલાની ભજા આલે.’ યીણાભ ળુાં આવ્મુાં? 

દયેઔ ભશીરા એભને દુયથી આલતાાં જોઈને જ પાાંટાઈ જામ છ.ે અશાંઔાય 

ધયાલતા ભાણવ ભીત્ર ખુભાલે છ,ે વાભાજીઔ પ્રતીષ્ઠાને બમભાાં ભુઔે છ ે

અને તાના લીઔાવભાાં ખમ્બીય અલયધ વજીા ફેવે છ.ે ‘શીયા ભુકવે 

ના ઔશે, રાક શભાયા ભર’ એ શઔીઔત અશાંઔાય ધયાલતા ભાણવે માદ 

યાકલી ગટ.ે તભાભ ળાષ્ડ અને વાંત એઔ લાત વભજાલે છ ે ઔે, ભશાન 
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ફન્મા છી ભાણવે નમ્રતા ધાયણ ઔયલી જોઈએ, અશાંઔાય નશીં. 

ઔાયઔીદી ગડતયની પ્રક્રીમાભાાંથી વાય થઈ યશેરા ભીત્ર અશાંઔાયથી 

ફર્લા ભાટ ેનીરે્ની ટીપ્વ ધ્માનભાાં યાકે : 

● ઔદી ણ તે તાની પ્રળાંવા ન ઔયલી.  

● તાના સ્ટલજનની વીદ્ધીને લાયાં લાય દશયાલલી નશીં. એઔાદ 

લકત એન ઉલ્ેક થામ ત્માાં વુધી લાાંધ નથી.  

● ફૉડી રેંગ્લેજ ય ણ ઔાંટરર યાકલ જરુયી છ ે ઔેટરા ભાણવના 

ર્શેયા ય અશાંઔાય છરઔાત દેકામ છ.ે 

● ઉંર્ શદ્દ ધાયણ ઔમાા છી ફધાની વાથે વોજન્મુણા વ્મલશાય 
દાકલ.  

● આણને જ ે ઔાંઈ ભળ્ુાં છ ે તે પ્રબુઔૃાનુાં યીણાભ છ ે અને તેન 

ઉમખ ભાનલવેલાભાાં ઔયલાન છ ેતે શમ્ભેળાાં માદ યાકલુાં.  

● આણાાં લતાનવ્મલશાય અાંખે અને કાવ ત અશાંઔાયુણા સ્ટલબાલ 

અાંખે ભીત્ર, વમ્ફન્ધી તથા લડીર તયપથી જ ેપ્રતીબાલ ભે તેની 

ઉેક્ષા ન ઔય. પ્રતીબાલ અનુવાય તાનાભાાં યીલતાન રાલ. 

ર્ીંતઔ ર્ેતલણી આતા જણાલે છ,ે વપતા ભેવ્મા છી 

અને વેરીબ્રીટી ફની ખમા છી વોથી ભટ ડઔાય તાને અશાંઔાયથી 

ફર્ાલલા અાંખેન શમ છ.ે અશાંઔાયનુાં અલ્ પ્રભાણ ણ ભાણવન ે
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વપતાના ળીકય યથી નીષ્પતાની કીણભાાં ધઔેરી ળઔે છ.ે 

અશાંઔાયી ભાણવ યાજમને ાભે છ ે એનુાં ઔાયણ વભથાન ાછુાં કેંર્ી 

રેતા એના ળુબર્ીંતઔ છ.ે અશાંઔાયથી આચ્છાદીત એઔ ભાણવ ઔેટરા 

ફધા રઔને દુ:કી અને નીયાળ ઔયે છ,ે શીવાફ ભાાંડલા જલે છ.ે 

અશાંઔાયથી ભુક્ત યશેલા ભાટને શ્રેષ્ઠ ઉામ અશાંઔાયી ન ફનલા ભાટનેુાં 

તાની જાત વાથેનુાં ઔભીટભેન્ટ છ.ે યજયેજ ેતાના લતાનવ્મલશાયભાાં 

વ્મક્ત થતા અશાંઔાયને ભાતા યશીએ ત ણ અશાંઔાયને દુય યાકલાભાાં 

વપતા ભી ળઔે છ.ે  

  
ભેગધનુ 

‘અશાંઔાય ત યાજા યાલણન ણ 

નશત યહ્’ એ ઔશેલત અશાંઔાયી 

ભાણવએ શમ્ભેળાાં માદ યાકલી ગટ.ે  
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10 

શેરા ભીષ્ટાન્ન આયખલાનુાં યાક 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 

અનેસ્ટટાઈન અરભેય 1892ભાાં જન્ભેરાાં અભેયીઔન રેકીઔા 

શતાાં. તાના વાશીત્મ વજ ાન ભાટ ે કુફ છા જાણીતા એલાાં આ 

વન્નાયી તાના એઔ ક્લટળેન ભાટ ેવોની પ્રળાંવા ામ્મા અને અભય 

થઈ ખમા. એભણે રખ્મુાં; ‘રાઈપ ઈઝ અનવટાન ઈટ ડઝેાટ પાસ્ટટ’ જીલન 

અનીશ્ચીત છ,ે શેરાાં ભીષ્ટાન્ન આયખલાનુાં યાક. આ અલતયણ 

ભાયપતે રેકીઔાએ ભાનલ વભાજને ઔેટર ભશાન વન્દેળ આપ્મ છ ેતે 

વભજતાાં ુલે જ અવાંખ્મ ભાનલી તાની જીલનરીરા વાંઔેરી રેતા 

શમ છ.ે ડલેીડ ફી. વન દ્વાયા રકામેરા એઔ ર્ીંતનીમ રેકભાાં ણ 
આ જ ભૅવેજ છડલાભાાં આવ્મ છ.ે ‘ખીલ મૉય વેલ્પ અ બ્રેઔ’ તભાયી 

જાતને લીયાભ આ. એલુાં ઔશીને યાત–દીલવ દ, પ્રતીષ્ઠા અને ૈવા 

ાછ આાંધી દટ ભુઔનાયા ઔભનવીફ જીલને લાયાં લાય લૉનીાંખ 

ાઠલનાયા લીર્ાયઔની માદી કુફ રાાંફી છ ે ડલેીડ લીધયપૉડાની એઔ 

‘‘વભમ છ છ ે થડા ધીભા ડીએ. જીન્દખીનુાં 

વાંખીત ખભે ત્માયે અટઔી ડલાનુાં છ.ે જીન્દખીને યેવનુાં ભેદાન 

ળાને વભજલુાં? જીલનનુાં ખીત ુરુ થઈ જામ તે ુલે વાંખીતને 

ભાણી ર.’’ 
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ઔલીતાભાાં ‘ન રુઔીંખ ફૅઔ’ની પ્રઔૃતી ધયાલનાયા ઔસ્ટતુયી ભૃખને ઉદ્દળેીને 

ઔશેલામુાં છ ે: 

‘મુ ફેટય સ્ટરડાઉન, ડન્ટ ડાન્વ વ પાસ્ટટ. 
ટાઈભ ઈઝ ળૉટા, ધ મ્મુઝીઔ લન્ટ રાસ્ટટ. 

રાઈપ ઈઝ નટ અ યેવ, ડ ુટઔે ઈટ સ્ટરઅય 
શીઅય ધ મ્મુઝીઔ, ફીપય ધ વોંખ ઈઝ લય.’ 

 વભમ છ છ.ે થડા ધીભા ડીએ. જીન્દખીનુાં વાંખીત ખભે 

ત્માયે અટઔી ડલાનુાં છ.ે જીન્દખીને યેવનુાં ભેદાન ળાને વભજો? જીલનનુાં 

ખીત ુરુાં  થઈ જામ તે ુલે વાંખીતને ભાણી ર, ભીત્ર! 

 એઔ અજ્ઞાત ળામયે તાની કજ આદયલા ભાટ ે નીઔી 

ડલાની આયઝુને આ ળબ્દભાાં ેળ ઔયી છ ે: 

‘વુન, મશાાં વે ભેયે દસ્ટત ઈજાજત દ, 
ભુઝે તરાળ ભેં અની યલાના શના શૈ!’ 

 ાંર્તેય લાની ઉમ્ભયના એઔ ળીક્ષણળાષ્ડી ઢતી ઉમ્ભયે 

આજ ે ણ એઔ સ્ટલનીબાય ઔૉરેજભાાં નીમાભઔ દ વાંબાે છ.ે શુાં 

શમ્ભેળાાં ભાયાાં પ્રલર્નભાાં ઔશુાં  છુાં : ‘ળૈક્ષણીઔ વાંસ્ટથાભાાં ાત્રીવની 

લમના મુલાન નીમાભઔ શલા જોઈએ, જે આઈ.એ.એવ. અધીઔાયી 

જલેા ઉત્વાશી, સ્ટભાટા અને પ્રતીબાળાી શમ. વત્તાકય લૃદ્ધ જગ્મા 
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કારી ઔયે ત ફેયજખાય મુલાન–મુલતીને તઔ ભે ને? ફાાંવઠ લે 

નીલૃત્ત થમેરા એઔ અધ્માઔ ફીજી વાંસ્ટથાભાાં ખઠલાઈ જલા ભાટ ે

થનખની યહ્ા છ.ે ભાણવે ત્રેવઠભાાં લે ર્ાીવ શજાયનુાં ેન્ળન ભતુાં 

શમ છતાાં પયીથી ગડ ેર્ડલાના અયભાન ઔાાં વેલત શળે? એાંવીભાાં લે 

ઔઈ દ ઔે પ્રતીષ્ઠાની કેલના લખય ઔૉમ્મુનીટીની ની:સ્ટલાથા વેલા 

ઔયનાયાને વરાભ; યન્તુ એ જ ઉમ્ભયે ન્દય વાંસ્ટથાભાાં પ્રભુક, 

વત્તય વાંસ્ટથાભાાં વરાશઔાય અને તેય ભાંડભાાં ટરસ્ટટીદ બખલતા 

વત્તાકય ભાણવને ત ળુાં ઔશેલુાં?ʼ 

 ડલેીડ વન નીલૃત્તી છીમે નીલૃત્ત ન થનાયા ભીત્રને વરાશ 
આતા ઔશે છ;ે જીન્દખીની અગ્રીભતા નક્કી ઔય. ભૃત્મુ ઔઈ ણ 

વભમે ત્રાટઔી ળઔે છ.ે તભે ળાાંતીથી ફે ટાંઔ બજન રઈ ળઔ છ? 

બજન રેતા શ છ તે દયભીમાન ઔેટરી લાય ભફાઈર પનની યીન્ખ 

લાખે છ?ે વલાયે મખા અને ભૉનીખ લૉઔ છડલા ડ ે એલા દીલવ 

વપ્તાશભાાં ઔેટરા? ાાંર્ લાના ોત્રને કાભાાં ફેવાડીને છલે્ી લાતાા 

ઔેટરા ભશીના શેરાાં વાંબાલેરી? તે જભેને વુકી ફનાલલા ઈચ્છ ેછ ે

એ માદીભાાં તાનુાં નાભ છ ેઔે નશીં એટરુાં ત ભાણવે તાવી રેલુાં ડ ે

ને! 

 ‘જીન્દખી અનીશ્ચીત છ,ે શેરાાં ભીષ્ટાન્ન આયખલાનુાં યાક’ 

એલુાં બાકનાયા અભેયીઔન રેકીઔાને ર્ુસ્ટત યીતે અનુવયનાયા એઔ 

ભીત્રને શુાં  કુાં છુાં. ઉધખતી શલાને નાતે અત્મન્ત વ્મસ્ટત શલા 

છતાાં ત્ની અને દીઔયા વાથે દુનીમાના ગણા દેળભાાં તે રટાય ભાયી 
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આવ્મા. ર્ાીવ લાની ઉમ્ભયે એભની દીનર્માા ઔેલી છ?ે વલાયે ત્રીવ 

ભીનીટ ત્ની અને દવ લાના દીઔયા વાથે પ્રાથના કાંડભાાં પ્રબુસ્ટભયણ, 

6 ઔીરભીટય દુય આલેરી ળાાભાાં દીઔયાને ભુઔલા તે જામ છ.ે વલાયે 

દવ લાગ્મે ગય છડલુાં અને વાાંજ ે વાત વુધીભાાં દુનીમાના છડે ે ુન: 

આખભન, ત્ની અને દીઔયા વાથે યાત્રી બજન અને ફે ઔરાઔની 

ʻધયવબાભાાંʼ શાજયી આલી. ‘જીન્દખી અનીશ્ચીત છ,ે શેરાાં ભીષ્ટાન્ન 

આયખલાનુ યાક’ એ લીધાનન અથા વભજલ શમ ત આ ભીત્રની 

જીલનળૈરી તાવલાથી ગણાં ફધુાં વભજાઈ જામ.  

દીલ્શીના એઔ ઉધખતીનુાં દીલ્શીના ઈન્ટયનેળનર ઍયટા 
ય શાટાઍટઔે આલલાથી ીસ્ટતાીવ લાની ઉમ્ભયે અલવાન થમુાં. તે 

ઍયટા ય ન્મુમૉઔાની ફ્રાઈટ ઔડલા ભાટ ેઆવ્મા શતા. ઉધખતી 

તાના ભીત્રલતુાભાાં ʻલઔાાશરીઔાʼ પ્રઔૃતી ભાટ ે જાણીતા શતા. 

અણધામાા અલવાન છી ઉધખતીની ત્નીએ તાને આશ્વાવન 

આલા આલેરી કાવ વશેરીને ઔહ્ુાં; ʻરગ્ન છી અભે ફાલીવ લા 

વાથે યહ્ાાં. શુાં  શમ્ભેળાાં એભને ઔશેતી; આણી ાવે ઈઔતેય ેઢી વુધી 

ન કુટ ે એટરા ૈવા છ.ે થડાઔ ધીભા ડ, છુાં દડ, ભને અને 

આણા એઔના એઔ દીઔયાને તભાયી જરુય છ;ે યન્તુ એભણે ઔદી 

ભાયી લાત વાાંબી નશીં. અભે જીલનભાાં ઔદી ળાાંતીથી વાથે ફેઠા નથી 

ઔે પમાા નથી. અભાયે ભાટ ે ત તે શેરા ણ નશતા, આજ ે ણ 

નથી. અભાયે ભાટ ે તે ઔયડ રુીમા છડી ખમા છ.ે એઔડા લખયનાાં 

ભીંડા જલેા! 
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 ‘વભમ છ છ ેઅને વાંખીત ઔઈં રાાંફ વભમ ર્ારલાનુાં નથી’ 

એલી શદમસ્ટળી લીર્ાય દળાાલતી ઔલીતાભાાં આખ ુછલાભાાં આવ્મુાં 

છ;ે ‘તભે ઔદી ર્ખડભાાં ફેઠરેા ફાઔને જોમા છ?ે’ જભીન ય 

ડતાાં લાા ફીંદુનુાં વૌંદમા ભાણ્મુાં છ?ે તભે ઔદી ફાવશજ ઔુતુશરથી 

ઉડતાાં તાંખીમાની ાછ દડ્યા છ? તભે ઔદી આછા ઉજાવભાાં ડફુતા 

વુમાના ફદરાતા યાંખને ભાણ્મા છ?ે’ આ ફધાાં ભીષ્ટાન્નની ઉેક્ષા ઔયીને 

આણે ક્માાં કલામેરા યશીએ છીએ તે અગ્રીભતાના ધયણે લીર્ાયલાનુાં 

છ ેઅને ભૃત્મુના આખભન ુલે ભીષ્ટાન્ન તયપ લલાનુાં છ.ે’ આભીન. 

  
ભેગધનુ 

યાત આઔાય ખુજય બી જાતી શૈ 

ઈઔ શભાયી વશય નશીં શતી 

...અજ્ઞાત... 
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11 

વભલમસ્ટઔ ભીત્રનાાં દફાણને લળ થલુાં જરુયી નથી 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 

ʻલેરેન્ટાઈન ડે̓ ના અલવયે લેવુયડ, વુયતની એઔ ળાાભાાં 

ફકેડ થમ.ળાાભાાં દવભા ધયણભાાં અભ્માવ ઔયતા ત્રણ 

છઔયાએ, ર્ાય છઔયી વાથે ડભુવ યડ ય આલેરા એઔ લીળા 

ફાંખરાભાાં ભજભજા ઔયલા જલાન ઔામાક્રભ ગડી ઔાઢ્ય. એઔ ધનીઔ 
યીલાયન ‘યાજઔુભાય’ ીતાજીના ફાંખરાની ર્ાલી રઈને જ સ્ટઔુરે 

‘‘ભીત્રની વન્દખી ઔયલા અાંખેની તારીભ ફાઔને 

ભતી શમ એલાાં યીલાય ઔેટરાાં તે અાંખે એઔ વલેક્ષણ શાથ 

ધયલાભાાં આવ્મુાં. યીણાભ ર્ોંઔાલનાયાાં છ ે એઔ શજાય 

યીલાયભાાંથી ભાત્ર ર્લીવ યીલાયભાાં ભાતાીતા તયપથી 

વાંતાનને ભીત્રની વન્દખી ઔઈ યીતે ઔયલી તે અાંખે લીધીલત 

ટરનેીંખ આલાભાાં આલતી શતી. એ ર્લીવ યીલાયભાાંનાાં 
ન્દય ત ળીક્ષઔદમ્તીનાાં યીલાય શતા! ‘ઝેયી 

ભૈત્રીʼ(ટૉક્વીઔ ફ્રેન્ડળી) અાંખે લારીને ર્ેતલણી આતા 

ડબે્ફી ીમવા રકે છ;ે વાલધાન, તભાયાાં વાંતાનને કતયનાઔ 

ભીત્રથી ફર્ાલ.’’  
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આવ્મ શત. ત્રણ છઔયાના દ્વીર્ક્રી લાશન ય ર્ાય છઔયીને 

રક્ષ્મસ્ટથાને કેંર્ી જલાભાાં જોકભ જણામુાં એટરે ભીત્રભાંડીએ એઔ ર્થા 

છઔયાને તાની ભશેપીરભાાં વાભેર થલા નીભન્ત્રણ ાઠવ્મુાં. છઔય 

પ્રતીબાળાી શત અને યીક્ષાભાાં પ્રથભ ક્રભે યશેલાન લીક્રભ 

ધયાલત શત. ડૉક્ટયદમ્તીના એ ુત્રને અજુ ાનની જભે ભાત્ર ક્ષીની 

આાંક દેકાતી શતી. એણે એ ળેતાન ટઔીભાાં વાભેર થલાન ઈન્ઔાય 

ઔયી દીધ. ળરુઆતભાાં ત્રણ છઔયાએ લીનન્તી ઔયી. છી, દફાણ 

ઔમુું અને છલેટ ે ધભઔી આી : ‘ફામર છ?ે છઔયી વાથે 

ભજભજા ઔયલાની તઔ છ ેઅને ના ાડ ેછ?ે ખબયામ છ?ે’ ેરા ત્રણ 
ધનીઔુત્રએ તાના ડ્યન્ત્રભાાં વાભેર નશીં થનાય ભીત્રને કુ્રયતાુલાઔ 

પટઔામો ણ કય. પયીમાદ આર્ામા ાવે શોંર્ી. આર્ામાએ યાફેતા 

ભુજફ શાથ ઉંર્ા ઔયીને ઔશી દીધુાં. ‘જ ે ઔાંઈ ણ ફન્મુાં છ,ે ળાાની 

ફશાય ફન્મુાં છ,ે આ અભાય પ્રશ્ન નથી, તભાયા શીવાફ તભે ળાાની 

ફશાય ‘ફાયફાય વભજી ર!’  

‘ફાઔના ભીત્ર ય ધ્માન આ’ એ વરાશ વુજ્ઞ લડીરને 

લાયાં લાય આલાભાાં આલે છ.ે ઔઈ ણ એઔ દીલવે ફયે ખોયલથ 

ય ડભુવ વુધી એઔ ર્ક્કય ભાયલા જળ ત વભજાળે ઔે, ર્શેયા ય 

ફુઔાની ફાાંધીને આણી દીઔયી ન્દય, વ ઔે વત્તય લાની ઉમ્ભય 

ધયાલતા ઔઈ ળેતાનની ળયીયબુક વન્તલા ભાટ ે‘ઉંધી દીળા’ભાાં દડી 

યશી છ.ે અશીંથી જ શત્માઔાાંડ વજાાલાન છ,ે અશીંથી જ ઔઈ દીઔયીની 

પે્રખનન્વીને ઔાયણે આત્ભશત્મા થલાની દીળા ઉગડી યશી છ.ે આ 
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‘પે્રભ’નથી, ‘ળયીય–લાવના’ વન્તલા ભાટનેા અખનકેર છ.ે 

‘લેરેન્ટાઈન ડ’ેનુાં ભાઔેટ તરુણ–તરુણીને વલા દીળાભાાંથી રુાંટલા 

તૈમાય ફેઠુાં છ.ે ભાતાીતા ખાપેર છ,ે ફેયલાશ છ,ે વન્તાન યન 

ઔાંટરર ખુભાલી ફેઠાાં છ.ે ઔાયણ સ્ટષ્ટ છ ેઅને યીણાભ એથીમે લધુ 

સ્ટષ્ટ છ.ે 

 દીઔયા–દીઔયીને શાથભાાં ઔડાલી દેલામેરુાં ત્રીવ, ર્ાીવ ઔે 

ર્ાવ શજાયનુાં ‘યભઔડુાં’ જ છલેટ ેવન્તાનના વલાનાળનુાં ઔાયણ ફનલાનુાં 

છ.ે જ ેભાતાીતા વન્તાનની એ આત્ભગાતી યભતને અટઔાલલા ઔે 

નીમન્ત્રણ ઔયલા અવભથા છ,ે એભણે બલીષ્મભાાં લજ્રાગાત ભાટ ે તૈમાય 
યશેલુાં ડળે. દીઔયી ઔઈ ળેતાન વાથે બાખી ખઈ, દીઔયી ફાત્ઔાયન 

બખ ફની, દીઔયીને બ્રૅઔભેર ઔયલાભાાં આલી યશી છ.ે ત્નીએ પે્રભીની 

ભદદથી તીનુાં કુન ઔમુું ઔે તીએ પે્રભીઔાની ભદદથી ત્નીનુાં કુન ઔમુું; 

એ તભાભ દુગાટનાનુાં ભુ ત ર્ોદ, ન્દય ઔે વ લાની ઉમ્ભયે 

ર્ારતી ફેરખાભ, સ્ટલચ્છન્દ, ખેફી પ્રલૃત્તીભાાં યશેરુાં છ.ે દીઔયા–

દીઔયીને વાંસ્ટઔાય આલાની એ લેા શતી ત્માયે આદયણીમ 

ભાતાીતા ક્માાં શતાાં અને ળુાં ઔયતા શતાાં? ઉંડા વાંળધનન લીમ 

છ.ે 

 ‘વન્તાનને ઝેયી ભીત્રતા’થી ફર્ાલલા ડબે્ફી ીમવા ઔેટરીઔ 

ભુલ્મલાન ટીપ્વ આતાાં રકે છ ે : ઝેયી ભૈત્રી તભને અનશદ નુઔવાન 

શોંર્ાડી ળઔે છ.ે વાાંલેખીઔ, ભાનવીઔ અને ળાયીયીઔ યીતે ણ ઝેયી 

ભૈત્રીથી ફર્લા ભાટ ેઆટરુાં ઔય : 
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1. વીભા ફાાંધીને ના ાડતાાં ળીક  

 ભીત્ર ઔશે તે ફધુાં જ ભાની રેલાની જરુય નથી. ભીત્ર ભાખે તે 

ફધુાં જ આી દેલાની ણ જરુય નથી. સ્ટલાથી અને ભાખણલૃત્તી 

ધયાલતા ભીત્રને કતા ળીક અને એભનાથી ફર્ી નીઔતાાં 

ળીક. 

2. સ્ટલાથી ભીત્રને કતાાં ળીક. 

 તે સ્ટલાથી શમ છ,ે તાના સ્ટલાથા ભાટ ેતભાય ઉમખ ઔયે 

છ,ે ઔાભ તી ખમા છી તભને શાાંઔી ઔાઢીને નલા ભીત્રની ખેંખ ફનાલી 

રેળ.ે તભે એભની અગટીત ભાખણીને લળ નશીં થા ત તભાયી ભજાઔ 
ભશ્ઔયી ઔયળે. આ પ્રઔાયના વભલમસ્ટઔ ળખ્વને કતા ળીકી રઈ 

એભને ભીત્રન દયજજો આલાથી ફર્. 

૩.  ભીત્રની ટીભાાં પવાઈ ખમાની અને દુ:કી થલાની રાખણી 

અનુબલ ત વાલર્ેત થઈ જા 

 જો આ પ્રઔાયની રાખણી વતત થમા ઔયતી શમ ત શીમ્ભત 

બેખી ઔયીને એ ટઔીભાાંથી બાખી છુટ. જભેની ઉસ્ટથીતીભાાં શમ્ભેળાાં 

રગુતા અનુબલલી ડ ેતે ‘ઝેયી ભીત્ર’છ ેએલુાં વભજલાભાાં લીરમ્ફ ન 

ઔય. એભને ત્મજી દ. 

4. જલાફદાયીન સ્ટલીઔાય ઔય 

 જો તભે ઝેયી ભૈત્રીન બખ ફન્મ શ ત એ ભાટ ેસ્ટલમાં તભાયી 

જલાફદાયી છી નથી ફનતી. ફીજા ય દ ઢલાનુાં ફાંધ ઔયી ઝેયી 
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ભીત્રની અવયભાાંથી તથા એભનાાં પ્રબાલભાાંથી શીમ્ભતુલાઔ ફશાય 

નીઔી જા.  

5. જરુય રાખે ત ‘ઔાઉન્વેરય’ની ભદદ ર 

 નીઔટના ઔશેલાતા ભીત્ર અવહ્ ભાનવીઔ માતના આે, 

ધાઔધભઔી આે, લાયાંલાય અભાનીત ઔયે ત્માયે રુ્ નશીં યશેતાાં; 

ભાતાીતાને ફધી જ લાત ઔય અને એભનાાં ભાખાદળાન શેઠ 

‘ઔાઉન્વેરય’ ાવે જલાની તૈમાયી દાકલ. ઝેયી ભીત્રથી ઔઈ પ્રઔાયે 

ડયલાની જરુય નથી.  

6.  શ્રેષ્ઠ ભીત્રની વફતભાાં યશેલાન આનન્દ ભાણ 
 નઠાયા ભીત્રના બમથી વાયા ભીત્ર વાથે નીઔટના વમ્ફન્ધ 

ઔેલલાથી ફર્લુાં એ ખમ્બીય પ્રઔાયની બુર છ.ે ઝેયી ભીત્રની જગ્મા 

ુયલા વાયા ભીત્ર ળધી ઔાઢી તેભની વાથે રક્ષ્મપ્રાપ્તીની દીળાભાાં 

આખ લધલા ભાટનેી વ્મુશયર્ના ગડી ઔાઢ અને તેને અભરભાાં ભુઔ.  

●વભાન● 

વન્તાનને વાયા ભીત્ર ળધલાની, કલાની અને 

ફનાલલાની દ્ધતીવયની તારીભ ભાતાીતાએ આલી ડળે. 

વન્તાનના ભીત્રને વભમાાંતયે ર્ઔાવતા યશેલાનુાં ણ કુફ જરુયી છ.ે 

વન્તાન દવભા ઔે ફાયભા ધયણભાાં શોંરે્ તે ુલે એભને ભીત્રના 

વન્દબાભાાં જાતીમ ળીક્ષણની લીધીલત્ તારીભ ભલી જોઈએ. 
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 ‘લીજાતીમ આઔાણ એ ત ઉમ્ભય વાથે જન્ભ રેતી વશજ 

રાખણી છ’ે, એલુાં જાશેય ઔયીને ઔેટરાઔ લારી, ળીક્ષઔ અને આર્ામો 

ળયીયવમ્ફન્ધના જીલરેણ કેરને ફશેઔાલલાનુાં ઔાભ ઔયે છ.ે આ પ્રક્રીમા 

વાભે લારીએ જાખૃત યશેલાની આલશ્મઔતા છ.ે ભીત્રજુથ દ્વાયા 

આણાાં વન્તાન ય અનૈતીઔ પ્રલૃત્તીભાાં વાથવશઔાય આલા ભાટ ે

દફાણ ત નથી થતુાં ને એ ભુદ્દા ય ણ ભાતાીતાએ નીયન્તય 

જાખૃત યશેલાની જરુય છ.ે ફેદયઔાયી દાકલીને તાનાાં વન્તાનને 

ખુભાલનાયાાં ભાતાીતાની વાંખ્મા કુફ ભટી છ ેએ શઔીઔત શમ્ભેળાાં 

આણી નજય વભક્ષ યશેલી જોઈએ, આભીન. 

 

 

 

 

 

 

 

ભેગધનુ 
ભત્સ્ટમલેધની આખરી યાતે ઔૃષ્ણ અજુ ાનને વભજાલે છ ે: 
ઔૃષ્ણ : ત્રાજલા ય વમ્બાીને ર્ડજ,ે ખ ફયાફય વાંતુરીત યાકજ,ે 
અજુ ાન એભને અટઔાલી અધીયાઈથી ુછ ેછ,ે ફધુાં ભાયે જ ઔયલાનુાં! ત 
તભે ળુાં ઔયળ? 
ઔૃષ્ણ વુન્દય જલાફ આે છ ે: જ ેતાયાથી ન થામ તે શુાં  ઔયીળ.  
અજુ ાન : એલુાં ળુાં છ ેજ ેભાયાથી નશીં થામ? 
ઔૃષ્ણ : શુાં  ાણીને સ્ટથીય યાકીળ... 

–અજ્ઞાત 
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12 

ઔઈને ત્માાં ભલા જઈ યહ્ાાં છ?  
આટરુાં વાંબાજો... 

 

 

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

યજાન દીલવ શત. ફયના ફે થમા શતા. બજન છી 

થડી ઉંગ કેંર્ી રેલાના ઈયાદે થાયીભાાં રમ્ફાવ્મુાં. આાંક ગેયાલાની 

તૈમાયીભાાં જ શતી, ત્માાં ઔૉરફેરના અલાજથી આાંક કુરી ખઈ. એઔ 

બાઈ ભલા આવ્મા શતા. ફી.એડ્. છી એભ.એડ્. ઔયલાની ઈચ્છા 

શતી અને તે વન્દબાભાાં લીળે ભાશીતી ભેલલાના ઈયાદે આવ્મા શતા. 

ફે લાગ્મે ધાયેરા એ વજ્જન ાછા ખમા ત્માયે ભાયી ‘યજાની ફયʼ 
ણ વાથે રેતા ખમા. 

‘‘ઔઈને ત્માાં ભલા જલાનુાં થામ ત્માયે એઔ નીશ્ચીત 

સ્ટલરુની ળીસ્ટત ાલાની શમ છ.ે નીઔટના સ્ટલજન ઔે ગનીષ્ઠ 
ભીત્ર ન શમ એલા યીર્ીત ભાણવને ભલા જઈએ ત્માયે, 

ભુરાઔાતન વભમ અને દીલવ નક્કી ઔમાા લખય અર્ાનઔ 

શોંર્ી જલુાં એ ખમ્બીય પ્રઔાયની ખેયળીસ્ટત ખણામ. આલી બુર 
શમ્ભેળાાં ટાલી જોઈએ.’’  
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 ભાણવ એઔ વાભાજીઔ પ્રાણી છ.ે એણે ભીત્રને અને 

વમ્ફન્ધીને લાયાંલાય ભલા જલાનુાં ફને છ.ે ઔઈઔ લાય લીદેળથી 

આલેરા ભીત્રને ભલા જલુાં ડ ેત ક્માયેઔ લી શૉસ્ટીટરભાાં ભાાંદખીને 

ફીછાને ડરેાાં વમ્ફન્ધીની કફય રેલા જલાનુાં થામ. ક્માયેઔ ઍડ્ભીળન 

ભાટ ે લખદાય વમ્ફન્ધીને ત્માાં બરાભણર્ીઠ્ઠી રકાલલા જલુાં ડ ે ત 

ઔઈઔ લાય કુફ નજીઔના ભીત્રને ત્માાં ડીનય રેલા જલાનુાં ખઠલામ. 

આણે ઔઈને ભલા જઈએ ત્માયે ળુાં ઔયલુાં અને ળુાં ન ઔયલુાં તે અાંખેના 

ઔેટરાઔ ભાખાદળાઔ વીદ્ધાન્ત છ,ે જ ેજાણી યાકલાાં જલેા છ.ે  

 ઔઈને ભલા જલાન શ્રેષ્ઠ વભમ ઔમ? ફને ત્માાં વુધી વલાયે 
નલ છી જલાનુાં યાકલુાં. કુફ લશેરી વલાયે ઔઈને ત્માાં શોંર્ી 

જનાયા વાભેની વ્મક્તીને કુફ જ ઔપડી સ્ટથીતીભાાં ભુઔી દે છ.ે  

 ગણા રઔન ડરૉઈંખરુભ, યાતે્ર ફેડરુભભાાં પેયલાઈ જત 
શમ છ.ે આલી વ્મક્તીને ત્માાં તભે લશેરી વલાયે શોંર્, ત્માયે તભ ે
વીધા એના ફેડરુભભાાં પ્રલળેતા શ છ! ઍઈન્ટભેંટથી વભમ 
નક્કી ન થમ શમ ત વલાયે નલ શેરાાં ઔઈન ેડીસ્ટટફા ઔયલાન 
અલીલેઔ ટાલા જલે છ.ે વલાયે વાત શેરાાં ઔઈને ફાયણે ટઔયા 
ભાયલાન અધીઔાય ભાત્ર દધુલાાન ેછ ેઅને ક્માયેઔ લતાભાનત્ર 
નાકી જતા પેયીમાન.ે એ જ યીતે ફયે 12થી 3ની લચ્ર્ે ઔઈના 
ગયે જલુાં ણ વાભાન્મ ળીષ્ટાર્ાયની લીરુદ્ધ છ.ે  
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 યાત્રે દવ છી ઔઈને ભલા જતાાં શેરાાં વ લાય લીર્ાયલુાં. 

આણે ‘નીળાર્ય’ શઈએ એટરે ફીજા ણ એલા જ શમ એલાાં 

વાભાન્મીઔયણથી ફર્લુાં. ળીસ્ટતફદ્ધ જીલન જીલતાાં ગણા ભાણવ યાત્રે 

દવ લાગ્મે, શેરા પ્રશયની ભીઠી નીદ્રા ભાણતા શમ છ ે તે આણે 

બુરલુાં ન જોઈએ. (અરફત્ત, ભલાન વભમ શેરેથી નીધાાયીત થમ 

શમ ત ઔઈના ગયે યાત્રે ફાય લાગ્મે શોંર્લાભાાં ણ ફાધ નથી.) ભાયા 

એઔ ઍડલઔેટ ભીત્રને ત્માાં એઔ તીદેલ યાત્રે વાડા અખીમાય લાગ્મે 

છુટાછડેા ઔેલી યીતે રઈ ળઔામ તેની લીખત વભજલા આવ્મા શતા. 

‘યાત્રે વાડા અખીમાય એ ત્નીને પે્રભ ઔયલાન વભમ છ,ે છુટાછડેા 
રેલાની પ્રક્રીમા વભજલા ભાટને નશીં’, એભ ઔશીને એભને લીદામ ઔયલા 

ડ્યા! 

 ઔઈને ભલા જલાનુાં ઔાભ ઉસ્ટથીત થામ ત્માયે ઔાભને ફે 

પ્રઔાયે લશેંર્ી ળઔામ. અાંખત ઔાભ અને વ્મલવામ વમ્ફન્ધી ઔાભ ઔે જનેે 

આણે ‘ઑપીવીમર લઔાʼના નાભે કીએ છીએ. ફીજા પ્રઔાયનાાં 

ઔાભ ભાટ ે ઔઈ ણ વ્મક્તીને ગયે શોંર્ી જલાનુાં વાભાન્મ વાંજોખભાાં 

ઉર્ીત ખણાતુાં નથી. ળાાના આર્ામાને, રીવ ઔભીશ્નયને ઔે 

મુનીલવીટીના ઔુરતીને ભલા ભાટ ેઆ યીતે ફધા ગયે શોંર્ી જામ ત 

એભન આક દીલવ ભુરાઔાતી વાથે ગયભાાં જ ુય થઈ જામ! દયેઔ 

ભાણવને તાનુાં અાંખત ઔોટમુ્ફીઔ જીલન શમ છ.ે આકુાં વપ્તાશ વકત 

ઔાભ ઔયનાય ભાટ ેવાતભા દીલવે ભતી યજા તશેલાયનુાં સ્ટલરુ ધાયણ 

ઔયે છ.ે ફે ર્ાય ભુરાઔાતી યજાના દીલવને ઔાભના દીલવભાાં પેયલી 
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નાાંકલા ભાટ ે ુયતી ખુાંજાઈળ ધયાલે છ.ે ઑપીવીમર સ્ટલરુનુાં ઔાભ 

રઈને ઔઈના ગયે જલુાં ડ ેએભ શમ ત ઝડથી ઔાભની લાત તાલી 

લીદામ રેલી. ભટા બાખનાાં ઔાભ ાાંર્–દવ ભીનીટભાાં તી ળઔે એલાાં 

શમ છ,ે ર્ા, ઔૉપીની ઑપય ફને ત્માાં વુધી નઔાયલી. 

 ઔઈ ભીત્ર ઔે વમ્ફન્ધીને ત્માાં અણધામાા શોંર્ી જઈએ અને 

તે અન્મ ભશેભાન વાથે વ્મસ્ટત શમ ત, વાભાન્મ ઓર્ાયીઔતા 

તાલીને ત્માાંથી જરદી ાછા પયલાનુાં ઈચ્છનીમ ખણામ. આણાં 

આખભન ભીત્ર ભાટ ે ઔે એભને ત્માાં ધાયેરા ભશેભાન ભાટ ે‘યવબાંખ’નુાં 

નીભીત્ત ફની ળઔે છ.ે ઔઈના ગયે જઈએ અને રાાંફ વભમ ફેવી 
યશીએ ત્માયે આણે ઉઠલુાં જોઈએ એ ભતરફના ક્રુઝ (વાંઔેત) 

આણને ભતા શમ છ.ે આ વાંઔેત ઝીરલાનુાં ણ આણે ળીકી રેલુાં 

જોઈએ. ફને્ન ક્ષે લાતર્ીત ફાંધ થલાથી વજાાતુાં વાઈરન્વ આણને 

ઉઠલાન ઈળાય આે છ.ે મજભાન ભીત્ર લાયાંલાય ગડીમા વાભે જુએ, 

ભુકલાવ આલાભાાં આલે ઔે ‘ાછા જરુય ભીળુાં’ એલુાં ઔશેલાભાાં આલે 

ત્માયે (વાભાન્મ વાંજોખભાાં) એન અથા થામ છ ેઔે આણે ઉઠલાનુાં છ.ે 

 ભીત્ર ઔે વમ્ફન્ધીને ત્માાં જલાનુાં થામ ત્માયે ફાઔ ભાટ ે

ફીસ્ટઔીટનુાં ૅઔેટ ઔે ભીઠાઈનુાં ફૉક્વ ઔડતાાં જલુાં એ એઔ કુફ જાણીત 

ળીષ્ટાર્ાય છ.ે એભને ત્માાં યાત્રે યઔાલાનુાં ઔે વાાંજનુાં બજન રેલાનુાં 

આમજન શમ ત એ ભતરફન ભૅવેજ અખાઉથી ભઔરાઈ જલ 

જોઈએ. એભના ગયન ફાંધ દયલાજો તભારુાં  સ્ટલાખત ન ઔયે એટરા ભાટ ે

ણ આભ ઔયલુાં જરુયી છ.ે 
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 શૉસ્ટીટરભાાં ભાાંદખીને ફીછાને ડરેાાં વમ્ફન્ધીને ભલા 

જા ત્માયે ફાઔને ગયે છડતાાં જલાનુાં ઠીઔ યશેળે. ત્માાં દદીને 

વાાંત્લન ભે તેલી લાત ઔયલી. ઔેટરાઔને દદી ીડાતા શમ તે યખથી 

અખાઉ ભૃત્મુ ાભેરા દદીન ઈતીશાવ કરલાની આદત શમ છ.ે 

ઔૃા ઔયીને તભે એલુાં ઔયળ નશીં. ત્માાં દવ–ન્દય ભીનીટથી લધુ વભમ 

ફેવલાનુાં ટાજો. દદીની તફીમત વાયી શમ અને તે એઔરતાથી 

ીડાતા શમ ત બરે ફે–ત્રણ ઔરાઔ એભને આ. રાાંફ વભમ 

થાયીભાાં ડ્યા યશેલાની વજા બખલતા ભીત્ર ભાટ ેભાાંદખીભાાં યાશત 

યશે એલાાં ફે–ર્ાય ુસ્ટતઔ ઔડતાાં જલાની કાવ બરાભણ ઔરુાં  છુાં. 

 અને છલે્ી, છતાાં કુફ જ ભશત્ત્લની લાત. અશીં જ ેભુદ્દા 

ર્ર્ાામા છ ેતે કાસ્ટવા સ્ટથીતીસ્ટથાઔ છ ેઅને એભાાં યીસ્ટથીતી પ્રભાણે 

ફાાંધછડને ુયત અલઔાળ છ.ે ઔઈને ભલા જલાનુાં થામ ત્માયે ળુાં 

ઔયલુાં અને ળુાં ન ઔયલુાં એન કયેકય આધાય ત તભે જભેને ભલા 

જઈ યહ્ા છ તેભની વાથેન તભાય વમ્ફન્ધ ઔેલ છ ેતેના ય યશેર 

છ.ે  

 

 

 

  

ભેગધનુ 
શુાં એલ તે ભટ ઔણ 

ઔે 
આત્તી ભારુાં  ગય જ ના ુછ!ે 

…અજ્ઞાત… 
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આલ, ભી. વભસ્ટમાવજ ાઔન ેભીએ...! 

 

 

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

ભી. ર્તલુેદી એઔ ફૅંઔભાાં ભનૅેજય છ.ે એભના શાથ નીર્ ે
લીવ ભાણવન સ્ટટાપ છ.ે એભન ે યજ વાાંજ ે ભાથુાં દુ:કલાની 
પયીમાદ યશેતી શતી, આાંકન નમ્ફય ર્ેઔ ઔયાવ્મ. ફધુાં ફયાફય 
શતુાં. બ્રડપ્રેવય ણ રખબખ નભાર શતુાં. ળાયીયીઔ પ્રઔાયની ઔઈ 
અવ્મલસ્ટથા જોલા ભી નશીં! છતાાં ભાથુાં દુ:કલાની પયીમાદ ર્ારુ 
જ યશી અને અર્ાનઔ એઔ દીલવ એભનુાં દદા ખામફ થઈ ખમુાં! 

‘‘વભસ્ટમાવજ ાઔની એઔ રાક્ષણીઔતા એ છ ે ઔે તે 

કુફ વાયા પ્રર્ાયઔ ણ શમ છ.ે ભી. વભસ્ટમાવજ ાઔ વાંસ્ટથાભાાં 

ઔાભ ઔયલાન ઈન્ઔાય ઔયે, ઔઈ બુર ઔયે ઔે શેતુુલાઔન ખુન 
આર્યે ત એ યીસ્ટથીતી ભાટ ે તાના ફૉવ ઔઈ યીતે 

જલાફદાય છ ે તે રઔને વભજાલલાભાાં તાન વાય એલ 

વભમ લેડપે છ.ે એ રખબખ ‘ડય ટ ુ ડય’ ઔેન્લાવીંખ ઔયીને 
તાનુાં દૃષ્ટીફીન્દુ ફધાને વભજાલત પયે છ.ે એના વાભાજીઔ 

ઔૉન્ટઔૅટ કુફ જ ાલયપુર શમ છ!ે ળશેયન દય ાાંર્ભ 

ભાણવ એને કત શમ છ!ે’’ 
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રાાંફ લીર્ાય ઔમો છી એભને વભજામુાં ઔે એભનાાં ળીયદદાન 
વમ્ફન્ધ શત એભનાાં શાથ નીર્ે ઔાભ ઔયતાાં ફે ‘ભાથાાંપયેર’ 
ઔભાર્ાયી વાથ!ે ઉદ્ધત, અલીલેઔી અને ઔાભર્ય એલા એ ફ ે
ઔભાર્ાયી વાથ ે ઔાભ ાય ાડલાભાાં ભી. ર્તલુેદીની યેળાની 
એટરી લધી જતી ઔે યજ વાાંજ ેએ ભાનવીઔ થાઔ ળાયીયીઔ દદાભાાં 
યીણભત શત. એઔ વાયા દીલવ ે ેરા ફ ે ઔભાર્ાયીની 
ટરાન્વપય થઈ ખઈ. એ ઔભાર્ાયી ખમા અને ભી. ર્તુલદેીનુાં દદા 
ણ ખમુાં! 

 જો તભાયા ઔભનવીફે (યીીટ ઔભનવીફ)ે તભ ેઔઈ ભટી 
વાંસ્ટથાભાાં ઔે ઑપીવભાાં ભૅનજેય, આર્ામા, ભન્ત્રી, તન્ત્રી, 
લીબાખાધ્મક્ષ ઔે પ્રભુકન શદ્દ ધયાલતા શ ત, તભાયા શાથ નીર્ ે
ણ આ પ્રઔાયના ફરે્ાય ઔભાર્ાયી શળે જ; જ ેતભારુાં  આમુષ્મ 
ટુાંઔાલલા ભાટનેુાં ઔાભ ઔયતા શમ! તભને હૃદમયખ, છાતીન 
દુ:કાલ, શાઈય ટને્ળન ઔે ફીજા એ પ્રઔાયના યખ થલાની 
ળક્મતા ઔેટરી તે નક્કી ઔયતી લકત ેતભાયા શાથ નીર્ ેઔાભ ઔયતા 
આ પ્રઔાયના ઔભાર્ાયીની વાંખ્મા ણ તભાયે ધ્માનભાાં રેલી 
ડળે! ડૉ. ફૉફ વભયના ભત પ્રભાણે પ્રત્મેઔ ઑપીવભાાં ઔે 
વાંસ્ટથાભાાં આલા ભાથાાંપયેર ઔભાર્ાયીની વાંખ્મા છાભાાં છી 
એઔ ત શમ જ છ.ે લી, એ ઔભાર્ાયી જો મુનીમનન શદ્દદેાય 
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શમ ત એ એઔ ઔભાર્ાયી ફયાફય ફે ઔભાર્ાયી ખણીન ે
ર્ારલાની વરાશ ણ ભનલીજ્ઞાની આ ેછ!ે 

 જો ઔે, વાંસ્ટથા ભાટ ે વભસ્ટમારુ ફનલાની ઔાભખીયી ત 
આણે ફધા જ લધતેછ ેઅાંળ ેફજાલતા યશીએ છીએ; યન્ત ુ
ઔેટરાઔ ભાણવ ભાટ ેવભસ્ટમાવજ ાઔનુાં ઔાભ ‘પુરટાઈભ જૉફ’ ફની 
જતુાં જોલા ભે છ!ે વભસ્ટમાવજ ાઔની કુફી અને તેભને ઔઈ યીતે 
ટઔૅર ઔયલા તે અાંખે ભી. ફૉફની થીમયી વભજલા જલેી છ.ે 

 અરફત્ત, એભની છા ભી. વભસ્ટમાવજ ાઔ તયીઔેની જ 
શમ છ;ે યન્તુ આબાય ઈશ્વયન ઔે એભને એની કફય શતી 
નથી! 

 ભી. વભસ્ટમાવજ ાઔને વોથી લધુ ખભતી પ્રલૃત્તી પયીમાદ 
ઔયલાની શમ છ.ે ‘ભન ેઅન્મામ થામ છ’ે એ એભનુાં જીલનવુત્ર છ.ે 
ફૉવની ઔેફીનભાાં જઈને દીલવભાાં ત્રણ લાય ઝગડ ન ઔયે ત્માાં 
વુધી એભન ે ર્ને ડતુાં નથી. ભી. વભસ્ટમાવજ ાઔ ટરને ભડી ઔેભ 
આલી તે અાંખે સ્ટટળેન ભાસ્ટટય ાવે કુરાવ ભાખલાનુાં લરણ ધયાલ ે
ત્માાં વધુી ત જાણ ે વભજમા; યન્ત ુ ટરને વભમવય આલે ત 
તેશ્રી સ્ટટળેન ભાસ્ટતયને ‘આ યીતે ટરને વભમવય આલલાની શમ 
ત છી લેઈટીંખ રુભ ળા ભાટ ેફાાંધ્મા છ.ે’ એલુાં છુલાની ધૃષ્ટતા 
ઔયે છ!ે પયીમાદ, ભનદ:ુક અન ેઅન્મામની રાખણી અનબુલલી એ 
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એભન સ્ટથામીબાલ છ.ે એભની પયીમાદ ફૉવ પ્રત્મ ેશમ છ ેઅન ે
ઔેટરીઔ લાય વાથીદાય પ્રત્મે ણ શમ છ.ે ઑપીવભાાં આવ્મા છી 
એભનુાં ઔામા પ્રર્ાયન ભયર્ વમ્બાલાનુાં છ.ે ભી. વભસ્ટમાવજ ાઔન ે
ઔાભભાાં યવ શત નથી. તાની જગ્મા ય તે બાગ્મે જ જોલા 
ભ ેછ.ે એભનુાં ભુખ્મ વજ ાનાત્ભઔ ઔાભ (!) વાથીદયન ેફૉવ લીરુદ્ધ 
ઉશ્ઔેયલાનુાં શમ છ!ે 

 વાંસ્ટથા ઔે ઑપીવભાાં વપ અન ેઔાયખત નીલડરેી પ્રણારી 
ય તે ઍટઔે ઔયતા યશે છ.ે ઑપીવભાાં નીમભીત આલલા 
અાંખેના ફૉવના આગ્રશભાાં એભને તાનાળાશીના દળાન થામ છ!ે 
ફૉવના ઉજાલી ઔાઢરેા લીજાતીમ વમ્ફન્ધ(રપયાાંફાજી!)ની 
છલે્ાભાાં છલે્ી ભાશીતી એભની ાવે શમ છ ે અન ે એ અથાભાાં 
એભનુાં ઈન્લેસ્ટટીખેટીલ ત્રઔાયત્લ અરુણ ળોયીન ે ણ ળયભાલ ે
એટરી ઉંર્ી ઔક્ષાનુાં શમ છ!ે અપલા એભન પ્રાણલામ ુછ.ે ટઔી 
જભાલલા ભાટ,ે ઔાભર્યી ઔયી ઔયીને અઔા ે પ્રોઢ થઈ ખમેરા 
ફેર્ાય ઔભાર્ાયીનુાં ઔયડયજુ્જ લખયનુાં ીઠફ એભન ે અલશ્મ 
ભી યશે છ!ે 

 ભી. વભસ્ટમાવજ ાઔની ઉસ્ટથીતીભાાં ફૉવ તયપથી યજુ થતી 
ઔઈ ણ દયકાસ્ટત ઔે નલી પ્રલૃત્તી ઉાડલા અાંખેનુાં વુર્ન 
નીયલાદ યીત ે અલખત ે જામ છ.ે દયકાસ્ટતભાાં ઔેભ દભ નથી ઔે 
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પ્રલૃત્તી ઔેભ નીષ્પ જળે, તે ભાટનેાાં વમ્બલીત ઔાયણની માદી 
એભણ ે અખાઉથી જ તમૈાય યાકેરી શમ છ.ે તાની તઔાળુન્મ, 
લાશીમાત દરીરને અત્મન્ત આક્રભઔ યીતે યજુ ઔયલાની તે 
વાયી પાલટ ધયાલતા શમ છ.ે ફૉવ તાનાથી ડયે છ ે એલુાં 
વાફીત ઔયલાની એઔ ણ તઔ ભી. વભસ્ટમાવજ ાઔ જતી ઔયતા 
નથી! 

 ભી. વભસ્ટમાવજ ાઔ અન્મ ઔભાર્ાયીના ખૉડપાધયની 
બુભીઔા રાજલાફ યીતે અદા ઔયી ળઔે છ.ે એભને ફધા જી.આય., 
રુલ્વ, એક્ટ, નીતી–નીમભ, ઔામદાની ઔરભ ભઢ ે માદ શમ છ.ે 
ખુજયાત વયઔાયનુાં નાણાાંકાતુાં ફધા ભશત્ત્લના નીણામ એભની 
વરાશથી ઔયે છ ેએલુાં એભનુાં ભાનલુાં છ!ે એભની આલી લાત તભ ે
વાર્ી ભાન ઔે ન ભાન એની વાથ ેએભને ઝાઝી નીસ્ટફત શતી 
નથી. બુતઔાભાાં જભેને અન્મામ થમ શમ એ વોન ેજશાાંખીયના 
દયફાયભાાં જમ ગાંટ લખાડી લખાડીને તે ઔેલી યીતે ન્મામ 
અાવ્મ શત એની લીયખાથા એભને બલીષ્મભાાં યભ લીયર્ક્ર 
અાલળે એલુાં એભને રાખે છ!ે (એભને યભ લીયર્ક્રન અથા 
વભજાલલાની શીમ્ભત શજુ વુધી ઔઈ બેખી ઔયી ળક્મુાં નથી!) 

 ભી. વભસ્ટમાવજ ાઔ ઔઈ ણ ઔાભખીયીની જલાફદાયી 
સ્ટલીઔાયતા નથી. ‘રના ટ ુ વે ન’(ના ાડતાાં ળીક) એલ ઉદેળ 
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તે વતત તાના વાથીદાયને આતા જોલા ભ ેછ.ે તાની 
લાતન અસ્ટલીઔાય થામ ત્માયે તે ભુની દુલાાવાનુાં સ્ટલરુ ધાયણ 
ઔયે છ,ે ખુસ્ટવે થામ છ,ે ક્રધ ઔયે છ ેઅન ેઅભાનજનઔ લતાન ણ 
ઔયે છ.ે શૉટરભાાં ડીનય વલા ઔયતી લકત ે તભાયા વપાયી વુટન ે
દાન સ્ટલાદ ર્કાડત અણગડ લેઈટય વભસ્ટમાવજ ાઔ છ.ે વુયત 
સ્ટટળેનેથી બાખ આલલા ભાટ ેર્ાવ રુીમા ભાખત યીક્ષાલા 
ણ તભાયા ભાટ ે ત વભસ્ટમાવજ ાઔ જ છ.ે પ્રાથભીઔ ળાાભાાં 
લખાભાાં બણાલલાન ેફદરે ફાઔના દફ્તયભાાંથી ‘ર્ીત્રરેકા’ ઔાઢી 
રઈ તે લાાંર્લા ભાંડી ડત ળીક્ષઔ લી ભટ વભસ્ટમાવજ ાઔ છ!ે 
આ વો વભસ્ટમાવજ ાઔ વાથે ઔેલી યીતે ઔાભ ાય ડલુાં ત ેઆણે 
ળીકી રેલુાં જોઈએ, આભીન. 

 

 

  

ભેગધનુ 

‘ઔઈ જીલનભાાં ભયેરા આદભીને ુછજો, 
એઔ ભૃત્મુ ઔેટરાાં ભૃત્મુ નીબાલી જામ છ.ે’ 

…વૈપ ારનુયી… 
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IV 

અમારાં પ્રકાશનો 
અનુક્રમણીકા 

નલી દૃષ્ટી, નલા લીર્ાય, નલુાં ર્ીન્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાર્ઔ ફીયાદય 
ભાટ ે‘ભણી ભારુ પ્રઔાળને’ ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔયલાનુાં ઔામા ઉાડી રીધુાં છ.ે અભારુાં  

પ્રત્મેઔ પ્રઔાળન ભાત્ર વદ્ લીર્ાયના પ્રવાય ભાટ ેલાર્ઔને ની:ળુલ્ઔ ભે છ.ે અભે 22 
જુરાઈ, 2018 વુધીભાાં નીર્ે ભુજફની 25 ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔમુું છ ે: 

1. 1. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાર્સ્ટતી)ના 25 રેકની 

‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુઔ – 01  (ાનાાં : 113; ભુલ્મ : ભપત) 

2. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંર્ારના 25 રેકની 
‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુઔ – 02   (ાનાાં : 108; ભુલ્મ : ભપત) 

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

– ઈ.ફુઔ – 03 (ાનાાં : 127; ભુલ્મ : ભપત) 

4. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાર્સ્ટતી)ના ર્ીન્તનાત્ભઔ 37 રેકની (ઈ.ફુઔ) – ‘લીલેઔ–
લલ્બ’ (ાનાાં : 190; ભુલ્મ : ભપત) 

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

206 યૅળનર ભુદ્દા તાયલી ઔાઢીને ‘લીલેઔલીજમ’ ગ્રાંથ તૈમાય ઔમો છ.ે આ 
ગ્રાંથની (ઈ.ફુઔ) – ‘લીલેઔલીજમ’ (ાનાાં : 131; ભુલ્મ : ભપત) 

6. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘આનન્દની કજ’ (ાનાાં : 53; ભુલ્મ : 

ભપત)  

7. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘ટીન–એજ’ભાાં ફમફ્રેન્ડથી વાલધાન’ 
(ાનાાં : 51; ભુલ્મ : ભપત) 

8. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. યશીત ળાશના 25 રેકની ઈ.ફુઔ 

‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 04 ‘અધ્માત્ભના આટાાટા’ (ાનાાં: 111; ભુલ્મ :  
ભપત) 
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9. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘આનન્દનુાં આઔાળ’ (ાનાાં : 116; ભુલ્મ 

: ભપત) 

10. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાર્સ્ટતી)ની આત્ભઔથાની (ઈ.ફુઔ) – ‘આત્ભઝયભય’ (ાનાાં : 
257; ભુલ્મ : ભપત) 

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

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

12. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. એન. લી. ર્ાલડાના 14 રેકની 
‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 05 ‘ર્ાલાાઔ દળાન’ (ાનાાં : 96; ભુલ્મ : ભપત) 

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

‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 06 ‘વત્મવન્દુઔ’ (ાનાાં : 110) 

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

15. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘જીન્દખી ઔાંઈ યીતે જીલળ?’ (ાનાાં : 

75; ભુલ્મ : ભપત) 

16 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. લલ્બ ઈટારીમાના 10 રેકની ઈ.ફુઔ 

‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુઔ – 07 ‘લીર્ાયમાત્રા’ (ાનાાં : 84; ભુલ્મ : ભપત) 

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

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

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

‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુઔ – 09 ‘ઔીતની શઔીઔત, ઔીતના પવાના?’ (ાનાાં : 72; 
ભુલ્મ : ભપત) 

19 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંર્ારના 12 રેકની ઈ.ફુઔ 

‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુઔ – 10 ‘યૅળનારીઝભન ગાંટનાદ’ (ાનાાં : 93; ભુલ્મ : 

ભપત) 

20 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. યભેળ વલાણીના 14 રેકની ઈ.ફુઔ 

‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 11 ‘દેતે શૈં બખલાન ઔ ધકા’ (ાનાાં : 136; ભુલ્મ : 

ભપત) 
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21 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંર્ારના 12 રેકની ઈ.ફુઔ 

‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુઔ – 12 ‘યૅળનારીઝભન ગાંટનાદ–2’ (ાનાાં : 110; ભુલ્મ : 
ભપત) 

22 ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. દીનેળ ાાંર્ારના 12 રેકની ઈ.ફુઔ 

‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુઔ – 13 ‘યૅળનારીઝભન ગાંટનાદ–3’ (ાનાાં : 122; ભુલ્મ : 

ભપત) 

23 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘વન્તાનભાાં વાંસ્ટઔાયવીંર્ન’ (ાનાાં : 95; 

ભુલ્મ : ભપત) 

24 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફઔુ ‘ભૃત્મભુીભાાંવા’ (ાનાાં : 35; ભુલ્મ : 

ભપત) 

25 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફઔુ ‘જીપ્વીની ડામયી’–‘એઔ વૈનીઔની 
નોંધથી’ (ાનાાં : 113; ભુલ્મ : ભપત) 

 

ભણી ભારુ  

●‘ઈ.બકુ’ પ્રઔાળઔ● 
405, વયખભ એાટાભેન્ટ,  

નલવાયી ઔૃી મુનીલવીટી વાભે, 
લીજરય. જીલ્ : નલવાયી 

સ્ટટ : એરુ એ. વી. – 396 450  

વેરપન : 9537 88 00 66 
ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 

 

♦●♦●♦  
અનુક્રમણીકા 

 

  

mailto:govindmaru@yahoo.co.in
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