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

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

નીર્ે જભણી ફાજુએ રકલાભાાં આલેર ‘અનુક્રભણીઔા’ ળબ્દ ય ક્રીઔ ઔયતાાં જ આ 

અનુક્રભણીઔા કુરળે. આ વુલીધાન રાબ રેલા લાર્ઔને લીનન્દ્તી 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 લીનન્દ્તી 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. ખલીન્દ્દ ભારુએ ર્ાયભાાંનાાં ત્રણ ુસ્ટતઔને ‘ઈ.ફુઔ’ભાાં 
ઢાલાની રાખણી ભાયી વભક્ષ વ્મક્ત ઔયી. શ્રી. ઉત્તભબાઈ 
‘વન્દ્ડ ેઈ.ભશેપીર’ દ્વાયા લીશ્વબયના લાર્ઔન ેછલે્ાાં 14 લાથી 
ઉત્તભ વાશીત્મ લશેંર્ી યહ્યા છ ે અન ે એભનુાં ઔાભ વ્માઔ 

 

ઈ.ફુક્વના પ્રાખટ્ય અલવયે 
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રઔર્ાશના ામ્મુાં છ.ે શ્રી. ખલીન્દ્દબાઈ ણ છલે્ાાં 10 લાથી 
વભાજભાાં વ્માપ્ત લશેભ, અન્દ્ધશ્રદ્ધા 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 
યહ્યા છ.ે 

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

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

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

શોંર્ળે તેન વગ મળ ઉત્તભબાઈ અને ખલીન્દ્દબાઈન ે
પાે જામ છ.ે એભણે આ ુલે ભાયી ુસ્ટતીઔા : ‘આનન્દ્દનુાં 
આઔાળ’, ‘આનન્દ્દની કજ’, ‘ટીન–એજ’ભાાં ફમફે્રન્દ્ડથી 
વાલધાન’, ‘જીન્દ્દખી ઔઈ યીતે જીલળ?’ અન ે

‘વમ્ફન્દ્ધભીભાાંવા’ ણ ‘ઈ.ફુઔ’ભાાં રુાન્દ્તયીત 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, ન્દ્મુ 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 
ન્દ્મુ જવી, અભેયીઔા 

જુરાઈ 10, 2018 
 

♦♦♦♦♦ 
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II 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

‘ખુજયાતભીત્ર’ની ‘ભાણવ નાભે ક્ષીતીજ’ ઔૉરભભાાં 
‘જીપ્વીની ડામયી – એઔ વૈનીઔની નોંધથી’ પ્રવીદ્ધ થતી 
ખઈ તેભ તેભ લાર્ઔ તયપથી લીનન્દ્તી આલલા ભાાંડી; 
‘અભને આ ફધા રેકની ુસ્ટતીઔા ભે એલુાં ઔયજો.’ પ્રીમ 

લાર્ઔની ભાખણીને ઔાંઈ યીતે ઈન્દ્ઔાયી ળઔામ? આ વો 
લાર્ઔને ‘જીપ્વીની ડામયી – એઔ વૈનીઔની નોંધથી’ને 
આધાયે વમ્ાદીત થમેરી ુસ્ટતીઔા વભીત ઔયતાાં 
આનન્દની ાગણી અનુબલુાં છુ ાં. 

ભારુાં  ફાલીવભુાં ુસ્ટતઔ પ્રખટ થઈ યહ્યુાં છ ે ત્માયે 
ભાયા ખુરુલમા આદયણીમ ડૉ. ખુણલાંત ળાશવાશેફને તથા 
ડૉ. બખલતીઔુભાય ળભાાન ેકૃતજ્ઞતા વાથે વન્દન ાઠલુાં છુ ાં. 

દીની વાતો 
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‘ખુજયાતભીત્ર’ની ભાયી ફન્ને ઔૉરભને અનશદ 
પ્રેભ અને આલઔાય આનાયા પ્રીમ લાર્ઔભીત્રન 
હૃદયપ વષક આભાર ભાનુાં છુ ાં. 

‘ખુજયાતભીત્ર’એ ભાયાભાાં લીશ્વાવ ભુઔીને ભને 
ઔૉરભ રકલાની તઔ આી તે ભાટ ે આદયણીમ           

શ્રી બયતબાઈ યૅળભલાાન, ઔેતઔીફશેન યેળભલાાન 
અને ‘ખુજયાતભીત્ર’ યીલાયન બાલુલાઔ ઋણસ્વીકાર 
ઔરુાં  છુાં. 

આ ુસ્ટતીઔાને ુયસ્ટઔૃત ઔયનાય વો વહૃદમી 
ઉદાયદીર ભીત્ર પ્રત્મે ઉંડા આભારની ાગણી 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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અનુક્રમણીકા 

 

 

ઋણસ્વીકાર 
●ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર પણવેએ એભના ુસ્ટતઔ ‘જીપ્વીની ડામયી – 

એઔ વૈનીઔની નોંધથી’ના ઔેટરાઔ અાંળ ‘ખુજયાતભીત્ર’ભાાં પ્રવીદ્ધ 
ઔયલાની અનુભતી આી તે ભાટ ેએભન હૃદયપ વષક આભાર ભાનુાં છુાં. 

●જીપ્વીની ડામયી એઔ વૈનીઔની નોંધથીન વો પ્રથભ 
યીર્મ ઔયાલનાય અને એ ુસ્ટતઔ અાંખે ‘ખુજયાતભીત્ર’ભાાં ઔાંઈઔ 
રકલા ભાટનેી પે્રયણા આનાય અભેયીઔાસ્ટથીત લડીરભીત્ર           
શ્રી શયનીળ જાનીન હૃદયપ વષક આભાર ભાનુાં છુાં. 

●આ ુસ્ટતીઔાની યર્ના દયભીમાન અનેઔ યીતે ભદદ અન ે
ભાખાદળાન આલા ભાટ ે લડીરભીત્ર શ્રી ઉત્તભ ખજ્જયન હૃદયપ વષક 
આભાર ભાનુાં છુાં. 

●ુસ્ટતઔ પ્રઔાળન દયભીમાન ભાયી ડકે ઉબા યશેલા ભાટ ેભાયા 
પ્રીમ લીદ્યાથી અને ભીત્ર ડૉ. ઈન્દ્તેકાફ અનવાયીન હૃદયપ વષક 
આભાર ભાનુાં છુાં. 

●ત્રણ ુસ્ટતીઔીના વમ્ાદન દયભીમાન ભને વતત ભાખાદળાન 
અને શુાંપ આલા ભાટ ે ત્ની ઔુભુદન આબાય ભાનલાની ખુસ્ટતાકી 
ઔયત નથી. એ ઓર્ાયીઔતા તેને જરુય નશીં જ ખભે. 

–ળળીઔાાંત ળાશ 
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1 

બાયતનાાં ર્ીન અને ાઔીસ્ટતાન  

વાથનેાાં મુદ્ધની યવપ્રદ લાત 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

અનુક્રમણીકા 

‘અભેયીઔાના પ્રવીદ્ધ વાશીત્મઔાય શ્રી શયનીળ 

જાનીએ ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર દ્વાયા રકામેરુાં ુસ્ટતઔ ‘જીપ્વીની 

ડામયી–એઔ વૈનીઔની નોંધથીʼ આીને ઔહ્યુાં, ‘લખીવ 

ઔુયીમન તથા ડૉ. નીતુ ભાાંડઔેની જભે ઔૅપ્ટન નયેન્દ્રની આ 
મુદ્ધઔથાને ણ તભાયી ઔૉરભના વુજ્ઞ લાર્ઔ વુધી 

શોંર્ાડ ત આણા યાષ્ટ ર ભાટ ે રડતા એઔ યાક્રભી 

વૈનીઔન યીર્મ વોને થઈ ળેઔ.’ ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર વાથે પન 

ય લાત ઔમાા છી વભજામુાં ઔે દેળ ભાટ ેળશીદ થલાની 

તૈમાયી વાથે દુશ્ભન યાષ્ટ ર વાભે રડતા મદ્ધાભાાં ઔેલી 

કુભાયી શમ છ.ે નયેન્દ્રબાઈ ાવે ભીરીટયીભાાં વેલા આી 

તે વભમના યભાાંર્ઔ અનુબલ છ ે જનેા યથી એઔ 

દળાનીમ પીલ્ભ ફની ળઔે.’ 
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અભેયીઔાની ભુરાઔાત દયભીમાન ભીત્ર શયનીળ જાનીએ 
ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર રીકીત ‘જીપ્વીની ડામયી–એઔ વનૈીઔની નોંધથી’ 
ુસ્ટતઔ બેટભાાં આીને ઔહ્યુાં, ‘એઔ ફશાદુય વનૈીઔના યાક્રભની આ 
ફધી લાત યભાાંર્ઔ છ.ે તભાયી ઔૉરભના લાર્ઔ વુધી શોંર્ાડલા 
જલેી છ.ે’ 2013ભાાં એ ડામયી લાંર્ાઈ ખમા છી 2017ના 
નલેમ્ફયભાાં ુન: એ ુસ્ટતઔનુાં અધ્મમન ઔમુું અન ે તનેા ફ્રસ્ટલરુે 
આજ ે આણે બાયતનાાં ર્ીન અને ાઔીસ્ટતાન વાથનેાાં મુદ્ધની 
યભાાંર્ઔ ઔથા ળરુ ઔયી યહ્યા છીએ. 

 ઔૅપ્ટન નયેન્દ્રના ફનેલી અભદાલાદભાાં ભીરીટયી 
એન્દ્જીનીમયીંખ વલીવીઝભાાં  ઔામાયત શતા. નયેન્દ્રબાઈની ઉમ્ભય 
ત્માયે અઠ્ઠાલીવ લા શતી. એભણે શજુ રગ્ન નશતાાં ઔમાું. ભાતાના 
આળીલાાદ રઈને એભણે વૈનીઔ ફનલા ભાટ ેઅયજી ભઔરી આી. 
તાની યણઔથાને એભણે ‘જીપ્વીની ડામયી’ જલેુાં અજામફ નાભ 
ઔેભ આપ્મુાં ત ે વન્દ્દબ ે નયેન્દ્રજી રકે છ.ે ‘શુાં  જ્માયે ાાંર્ ઔે છ 
લાન શત ત્માયે છયી–ર્પ્ુની ધાય ઔાઢલા ષ્ડી આલતી. શુાં  
ફાન ેછુત, ‘આ ફાઈ ઔણ શતી, ફા?’ ફા ઔશેતી, ‘દીઔયા 
આ ફધા જીપ્વી ઔભનાાં રઔ છ,ે લણજાયા. તેભનુાં ઔઈ ઠઔેાણાં 
નશીં. ઉંટ ય વાભાન રાદી તે દળે–યદેળ બટઔતાાં શમ છ.ે’ 
ભાયા લીર્ાયનાાં લરમ ઔણ જાણ,ે ેરી ષ્ડી વુધી શોંર્ી ખમાાં 
ઔે ઔેભ અને તેભણે જીપ્વીન જાદ ુભાયા ય ર્રાવ્મ, તે વભમથી 
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શુાં  તેભના ઔફીરાના લીકુટા ડરેા વભ્મની જભે ભાંજીરની ળધભાાં 
બટઔત યહ્ય છુાં. દેળ તથા યદેળભાાં ર્ારી યશેરી ભાયી માત્રા 
ક્માાં અન ે ક્માયે ુયી થળ ે તે ઔશેલુાં અળક્મ છ.ે’ વૈનીઔ તયીઔે 
અનેઔ ઠઔેાણે યઝાટ ઔયી ર્ુઔેરા નયેન્દ્રજીએ ‘જીપ્વીની ડામયીʼ 
રકલાન પ્રાયમ્બ 2008ના અન્દ્ત બાખભાાં ઔમો. આ ડામયી 
રકાતી ખઈ તેભ તેભ એભના બ્રૉખ 
(http://captnarendra.blogspot.com)ય પ્રવીદ્ધ થતી ખઈ. 
1965 અને 1971નાાં મુદ્ધન આાંક દખે્મ અશેલાર ભીત્રને ખભી 
ખમ અને વોના આગ્રશથી ુસ્ટતઔ પ્રવીદ્ધ થમુાં. ‘મુદ્ધસ્ટમ ઔથા: 
યમ્મા:’ એ ઉક્તી અનુવાય મુદ્ધની લાતન યભાાંર્ વો લાર્ઔને 
સ્ટળી જામ છ.ે  

 ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર જીલન લીભા નીખભની વેલાથી વન્દ્તુષ્ટ 
નશતા એટરે એભણે ઈભયજન્દ્વી ઔભીળન્દ્ડ ઑપીવયની જગ્મા ય 
વન્દ્દખી ાભલા અયજી ઔયી. ઔૅપ્ટનના ભાથે લીધલા ભાતા અને ફ ે
અયીણીત ફશેનની જલાફદાયી શતી; છતાાં ર્ીન વાથનેુાં 1962નુાં 
મુદ્ધ જોમા છી એભણ ે તાના થડાઔ ભીત્ર વાથ ે રશ્ઔયભાાં 
જોડાલાન નીણામ ઔયી રીધ. મુદ્ધ છીની દળેની સ્ટથીતી ઔેલી 
શતી? ‘આણા વૈનીઔ અનેઔ પ્રતીઔુતા લચ્ર્ે લીયતાુલાઔ 
રડ્યા; ણ શાયન વાભન ઔયલ ડ્ય. જનયર ઔોરે 
યાજુરુને કુળ ઔયલા ભાટ ે યણફાંઔા બાયતીમ વૈનીઔનુાં 

http://captnarendra.blogspot.com/
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ફરીદાન આપ્મુાં શતુાં. ગણા વૈનીઔ અુયતા ખયભ ઔડાાંને ઔાયણ ે
ફ્રૉસ્ટટ–ફાઈટ(frost bight)ન બખ ફન્દ્મા અન ેતભેન ેશાથ અથલા 
ખ ખભુાલલા ડ્યા શતા. અનેઔ વૈનીઔ ગામર થમા અન ેતેભન ે
મુદ્ધફન્દ્દી ફનાલી ર્ીના તભેન ેતીફેટની રુક્ષ જરેભાાં રઈ ખમા. 
બ્રીખેડીમય દલીને એઔાઔી ઔટડીભાાં ઔેદી તયીઔે યાખ્મા. ર્ીનના 
જરેય આણા અપવય અને જલાનની શાાંવી ઉડાલતા શતા અન ે
આણા નતેાની ટીક ઔયી તેભના આત્ભફન નાળ ઔયલાન 
પ્રમત્ન ઔયતા શતા. બાયત ર્ીન મુદ્ધનુાં વઔાયાત્ભઔ યીણાભ એ 
આવ્મુાં ઔે તેણે દેળન ેગેયી ઉંગભાાંથી જખાડ્ય. નભારા યાજુરુ 
તથા કળુાભતકય જનયર કુલ્ા ડ્યા. ઔૃષ્ણ ભેનને યાજીનાભુાં 
આલુાં ડ્યુાં. જનયર ઔોરન ે પયજીમાત નીલૃત્ત ઔયલાભાાં આવ્મા. 
જનતા તાની ક્રીમાશીન અન ે આત્ભવન્દ્તુષ્ટ લૃત્તીભાાંથી જાખૃત 
થઈ.’ આ વાંજોખન ેઅનુરક્ષીને એભન ેઈન્દ્ટયવ્મુ ભાટ ેફરાલલાભાાં 
આવ્મા. ઈન્દ્ટયવ્મુભાાં દવ–અખીમાય મુલાન આવ્મા શતા. એભન 
ઈન્દ્ટયવ્મુ લીવ ભીનીટ ર્ાલ્મ. ફે અઠલાડીમા છી નયેન્દ્રબાઈન ે
અભદાલાદની ભીરીટયી શૉસ્ટીટરભાાં પ્રાથભીઔ દાક્તયી તાવ ભાટ ે
ફરાલલાભાાં આવ્મા, જભેાાં તે ાવ થઈ ખમા. કયી ભુાંઝલણ 
ભીરીટયીભાાં જોડાલા ભાટ ે લીધલા ભાતાની ભાંજુયી ભેલલા અાંખે 
શતી. જ્માયે મુલાન નયેન્દ્રે ભાતા વભક્ષ રશ્ઔયભાાં જોડાલાન પ્રસ્ટતાલ 
ભુક્મ ત્માયે એભન ેળ જલાફ ભળ્ય? 
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 તે રકે છ,ે ભાયી લાત વાાંબી તે એઔ ક્ષણ ળાન્દ્ત 
યહ્યાાં. તેભની આાંક બીંજાઈ આલી. ભાયા કબા ય શાથ ભુઔી 
તેભણે ખદ્ખદ્ સ્ટલયે ઔહ્યુાં, ‘બાઈ, તાયી લાત ફયાફય છ.ે વેનાભાાં 
જોડાલાની તાયી અન્દ્તયની ઈચ્છા શમ ત શુાં આડ ે નશીં આલુાં. 
ભાય ત તુાં આધાય છ.ે તેભ છતાાં દેળની વેલા ઔયલા ભાટ ે તુાં 
ભયર્ા ય જઈળ ત લીયુત્રની ભાતા તયીઔે ભન ે ખોયલની 
રાખણી થળ.ે તુાં કુળીથી જા.’ 

 થડાઔ જોકભી અને લણકેડરેા ભાખે આખ લધલા 
ઈચ્છતા મુલાભીત્રન ેનીરુત્વાશ ઔયી ફેવાડી દનેાયા શીતળત્રુની 
વભાજભાાં કટ નથી. નયેન્દ્રબાઈન ેણ પ્રાથભીઔ ઈન્દ્ટયવ્મુ છીના 
ત્રણ ભશીનાભાાં આલા જ અનુબલ થતા યહ્યા. ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર નોંધ ે
છ,ે ‘પ્રાથભીઔ ઈન્દ્ટયવ્મુ છીના ત્રણ ભશીના ભાયા ભાટ ે કયી 
ઔવટી વભાન નીલડ્યા. આ વભમ દયભીમાન ભાયા ઔેટરાઔ 
ભીત્રએ વાાંબેરી અપલાના આધાય ય ભને ભીરીટયીભાાં ન 
જલા ભાટ ે વરાશ આી. યીરીપયડ ય આલેર એઔ વીનેભા 
થીમેટયના ભનૅજેયન ે ઈભયજન્દ્વી ઔભીળન ભાટ ે વીરેક્ટ ઔયલાભાાં 
આવ્મા શતા. તેભનાથી વકત ટરનેીંખ જીયલાઈ નશીં. એઔ 
અઠલાડીમાભાાં જ તે ગયે ાછા આલી ખમા. આલા જ વભાર્ાય 
ભેં ખજુયાતભાાંથી અપવયની બયતી ભાટ ેખમેરા અન્દ્મ મુલાન લીળ ે
વાાંબળ્યા. ઑપીવના ઔેટરાઔ રઔ ત એલુાં ઔશેલા રાગ્મા, ‘બાઈ, 



જીપ્વીની ડામયી – એઔ વૈનીઔની નોંધથી                  http://govindmaru.wordpress.com                  17 

 

આણા રઔનુાં ઔાભ નથી. ઑપીવય ફનલા જાલ ત છ, જો 
અડધેથી ાછા આલળ ત ઔઈને ભઢુાં દેકાડલાન ે રામઔ નશીં 
યશ! ભાખાભાાં અડર્ણ ઉબી ઔયનાયા રઔની વભાજભાાં ઔભી 
નથી શતી. આ ફધા ભાશરની લચ્ર્ે નયેન્દ્રબાઈન ે આભી 
શેડક્લાટાવાન ત્ર ભળ્ય. તેભન ેજફરુયના વલીવીઝ વીરેક્ળન 
ફડાભાાં અન્દ્તીભ વીરેક્ળન ભાટ ેફરાલલાભાાં આવ્મા શતા. ત્રની 
વાથે ઉરા લખાન યેરલે ાવ શત. જફરુય જલાન શુઔભ 
ભલાથી એભન ઉત્વાશ લધ્મ અન ે એભણ ે ‘વન્દ્દખી–મુદ્ધ’ન 
છલે્ ઔઠ બેદલા ભાટનેી તમૈાયી ળરુ ઔયી દીધી. જ્માયે તે 
જફરુય શોંચ્મા ત્માયે લેઈટીંખ રુભભાાં ઔેટરાઔ અવપ થઈ ગયે 
ાછા જલા નીઔેરા ઉભેદલાય ભળ્યા. તે ભન ેનીરુત્વાશ ઔયતા 
ખમા.’ ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર રકે છ;ે ‘યન્દ્તુ તેભના ખમા ફાદ લેઈટીંખ 
રુભભાાં ળાન્દ્ત ફેઠરેા એઔ ાંજાફી મલુાન ેભને ાવ ેફરાલીને ઔહ્યુાં, 
‘વુન માય, નાશીમ્ભત ઔયનલેારે રખોંઔી ઈવ દુનીમાભેં ઔભી નશીં. 
તુભ વીપા ઝીટીલ ઍટીટ્યડુ યકના. જો બી ુછા જામ, શીમ્ભત 
વે ઝીટીલ જલાફ દેના, પજ ઔ શીમ્ભત વે રીડ ઔયનેલારા 
અપવય ર્ાશીમ.ે રીડયળી પ્રાનીંખ ઔી ઔઈ બી ટસે્ટટ શ, 
શમ્ભેળાાં આખ ેયશેના. મે ફાત માદ યકખે ત તુમ્શેં વીરેક્ટ શન ે
વે ઔઈ નશીં યઔ ળઔતા!’ 
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ભેગધનુ 

‘આણા જીલનભાાં અનેઔ વ્મક્તી આલે છ.ે 

તેભાાંના ઔેટરાઔ રઔ આણી વ્મક્ત ઔે અવ્મક્ત ણ 

તીવ્રતાથી બાવતી આલશ્મક્તા ુયી ાડલા આલે છ.ે જાણે 

ભુશ્ઔેરીની ગડીભાાં આણે યભાત્ભા ાવે ઔયેરી પ્રાથાનાના 

જલાફભાાં ન આવ્મા શમ! ઔેટરાઔ આણા જીલનના 

ઔાર્ક્રની એઔાદ ઋતુ ુયત વાંખાથ આી, આણી 

વાથેનાાં ાાંર્–વાત લાના વશલાવભાાં આણને અનુભ 

ળાાંતી, અુલા આનન્દ્દ અને કુળીની અનેઔ  આલા 

આલતા શમ છ.ે અણજાણ યીતે તે આણને એઔ નલી 

લીદ્યા, ઔા ળીકલી, જીલનભાાં એઔ નલ દૃષ્ટીઔણ ઔેલી 

આતા શમ છ.ે આણા જીલનભાાં ફ્ક્ત થડી જ 

વ્મક્તી જીલનબયન વાથ આલા ભાટ ેઆલે છ.ે તેભની 

વાંલેદનળીરતા અને તેભના બાલાત્ભઔ અનુફાંધ ય આણા 

જીલનના ામા ભજફુત થઈ તેના ય આણા જીલનનુાં 

ર્ણતય થતુાં શમ છ.ે’ 

–ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર 
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બાયત–ર્ીન મુદ્ધ (1962)ભાાં બાયતન યાજમ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અનુક્રમણીકા 

‘શલે આણે જીલલાનુાં ઔેટરાાં લયવ છ’ે એલુાં ઔઈ લયીષ્ઠ  

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

‘કૅપ્ટન નયેન્દ્રે બાયત–ચીન લચ્ચ ે 1962ભાાં 

રડામેરા મુદ્ધની ભાશીતીપ્રદ વભીક્ષા શાથ ધયીન ે

‘જીપ્વીની ડામયી’ન પ્રાયમ્બ કમયો. બાયતીમ વૈન્દ્મન ે

મુદ્ધ ભાટ ે જરુયી વાધનવાભગ્રી આપ્મા લગય શાયલા 
ભાટનેા મુદ્ધભાાં ધકેરી દેલાની બુર ભૅજય જનયર કોર ે
કયી. તે નશેરુના પ્રીમાત્ર ફની ગમા શતા. નશેરુ 
પ્રત્મેની વેલા યામણતાના ઈનાભ તયીકે તેભના કયતાાં 
લધ ુ કાફેર અન ે યણબભુીભાાં ળોમય ફતાલી ચુકેરા 
અન્દ્મ જનયરને વુય વીડ કયી નશેરુએ તેભન ે
રેફ્ટનન્દ્ટ જનયરનુાં પ્રભળન આપ્મુાં અન ેુલય બાયતની 
વેના – IV Corpsના વનેાતી ફનાવ્મા. જનયર 
કોરનુાં શેડક્લાટયવય ળીરગગ શતુાં, જો કે ાંડીત નશેરુની 
વેલા કયલા ભાટ ેતે ભટા બાગન વભમ દીલ્શીભાાં 

જ વ્મતીત કયતા યહ્યા.’ 
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ર્ીન એઔ તયપ ‘બાઈ બાઈ’ની ગણા ઔયતુાં યહ્યુાં અન ે

ફીજી તયપ ત ેબાયત–ર્ીનની વીભા ય વેનાન કડઔર ઔયતુાં 

શતુાં. જ્માયે તેભની મુદ્ધ ભાટનેી તૈમાયી ુયી થઈ, તેભણ ે બાયત 

વાથેની વીભા યેકા ભૅઔભેશન રાઈનને નાભાંજુય ઔયી. આ જાણ ે

છુાં શમ, અરુણાર્ર ર્ીનન બાખ છ ેએલ દાલ ઔમો. આભ 

ર્ીનની લધતી જતી આક્રભઔતાન ે ધ્માનભાાં યાકી, આભી 

શેડક્લાટાવે બાયતના લુા કે્ષત્રભાાં ફશાદુય અન ે કુનકાય 

મદ્ધાની આ ડીલીઝનન ે તેની ુયાણી ખ્માતીન ે ધ્માનભાાં રઈ 

લાતીમ કે્ષત્રભાાં ભઔરલાનુાં નક્કી ઔમુું. 

 ઔઈ ણ મુદ્ધકે્ષત્રભાાં વેનાન ે ભઔરલાભાાં આલ ે ત ે શેરાાં 
તેના વનૈીઔન ે વમ્ફન્દ્ધીત કે્ષત્રનુાં બુભીત, આફશલા તથા ત્માાં 
ઔઈ અબીમાન ઔયલુાં ડ ેત ત ેઔુળતાલુાઔ ઔયી ળઔામ ત ેભાટ ે
તેભન ે acclimatization (ત્માાંના શલાભાન, બુત અને ઔઠીનતભ 
ખણાતા પ્રદેેળભાાં યશેલાની અને મુદ્ધ ઔયલાની તૈમાયીનુાં ક્રભફદ્ધ 
નીમજન) ઔયલા ભાટ ેએલા જ સ્ટથે ભઔરલાભાાં આલ ેછ.ે ત્માાં 
ખમા ફાદ નક્કી ઔયામેરા કે્ષત્રભાાં ઔયલી ડ ે તેલી મુદ્ધની 
ખતીલીધીન વગન અભ્માવ ઔયલા ભાટનેુાં પ્રળીક્ષણ આલા 
ઉયાાંત તેભને આધુનીઔ ળષ્ડ તથા આફશલા અને અન્દ્મ 
પ્રાઔૃતીઔ યીસ્ટથીતીન ે અનઔુુ ળાઔ તથા ઉઔયણ પ્રાપ્ત 
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ઔયાલી આલાની જલાફદાયી વેનાતીની શમ છ.ે જનયર ઔોરે 
તાની વેનાને શીભારમની ખીયીઔાંદયાભાાં યશેલાન અભ્માવ, 
ત્માાં વાંદેળ–વાંર્ાય અન ે મદુ્ધની સ્ટથીતીન અભ્માવ ઔયાલલાન ે
ફદરે ડીલીઝનન ે ળીરોંખભાાં ફાાંધઔાભ ઔયલાનુાં ઔાભ વોંપ્મુાં. આ 
વભમ એલ શત જ્માયે ર્ીન ‘શીંદી–ર્ીની બાઈ–બાઈ’ની ગણા 
ુયજોળભાાં ઔાયતુાં શતુાં; ણ છાની યીતે બાયતની વીભા ય 
‘રાર વેના’ (યેડ આભી)ન કડઔર ઔયી યહ્યુાં શતુાં. બાયતના 
ઔભનવીફે આણા વલોયી નેતા તાની ‘શીંદી–ર્ીની બાઈ–
બાઈʼની સ્ટલપ્નવૃષ્ટીભાાં યાર્તા યહ્યા. ર્ીનના ભૈત્રીના દાલા ાછ 
યશેરી ઔતા જોલાની ક્ષભતા તે ખભુાલી ર્ુક્મા શતા.  

 બાયત–ર્ીનની રડાઈ લીળ ે અનેઔ ુસ્ટતઔ રકામાાં છ.ે 
જનયર ઔોરે તાની ઔેપીમત ‘અનટલ્ડ સ્ટટયી’ દ્વાયા યજુ ઔયી. 
રેફ્ટનન્દ્ટ જનયર એયીઔ લાવના ઔશેલા પ્રભાણે નશેરુને જ્માયે ર્ીન 
દ્વાયા ઔયલાભાાં આલેરા અતીક્રભણની ભાશીતી આલાભાાં આલી 
ત્માયે તભેણે ખુસ્ટવાભાાં આલી ફયાડ ાડ્ય, Throw the Chinese 
out of Indian territory. ભીરીટયી ફાફતભાાં તેભના અાંખત 
વરાશઔાય જનયર ઔોર તે વભમે બાયતની ુલી વેના IV 
Corpsના વનેાતી શતા. તે દીલ્શીથી વીધા તેજુય શોંર્ી 
ખમા અન ે ત્માાંથી શૅરીઔપ્ટયભાાં ફેવી અગ્રીભ શય ય 
ભયર્ાફાંધ થમેરી બ્રીખેડભાાં ખમા. બ્રીખેડીમય જૉન દલી તથા 
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તેભની વાથે યશેરા 4 Mountain Divisionના જનયર ઑપીવય 
ઔભાન્દ્ડીંખની વાથ ે આણી તથા ર્ીનની વેનાની વ્મશુયર્નાની 
ભાશીતી ભેવ્મા ફાદ વાભાન્દ્મ લાતર્ીત ઔયતાાં ઔયતાાં જાણે ‘ર્ાર 
પયલા જલાની તૈમાયી ઔય’ ઔશેતા શમ તભે શુઔભ આપ્મ, ‘વાભ ે
ફેઠરેા ર્ીના ય શુભર ઔયી તેભને શાાંઔી ઔાઢ!’ બ્રીખેડીમય 
દલીએ રકેર ુસ્ટતઔ ‘ધ શીભારમન બ્રાંડય’ભાાં રખ્મુાં છ ે ઔે 
આધુનીઔ વાભગ્રી, મગ્મ શથીમાય, ુયતાાં ખયભ ઔડાાં અને જરુયી 
વાંર્ાય(લામયરેવ) વાધન લખયની વનેાન ે ઔઈ ણ જાતની ુલા 
તૈમાયી લખય, ‘ર્ીનની વેના ય શુભર ઔય’ એલ શુઔભ વાાંબી 
અભે આગાત અને આશ્ચમાની ભીશ્ર બાલનાભાાં ડી ખમા. જનયર 
ઔોર ડીલીઝન ઔભાન્દ્ડયન ે શુભર ઔયલાન શુઔભ આી, 
શૅરીઔપ્ટયભાાં ફેવી તજેુય ર્ાલ્મા ખમા. ફીજા દીલવ ેભાાંદા ડ્યા 
અન ેદીલ્શી જઈ ત્માાંની ભીરીટયી શૉસ્ટીટરભાાં દાકર થઈ ખમા. 
તાની વેનાને શુભર ઔયલાન શુઔભ આી, તેભને દયલણી 
આલાન ે ફદરે યણભેદાનથી શજાય ઔીરભીટય દુય આલેરી 
વુયક્ષીત શૉસ્ટીટરભાાં દાકર થઈ જનાયા લીશ્વના આ પ્રથભ 
વેનાતી શતા ત ેફનાલજોખ છ.ે એટરુાં જ નશીં; આણી વેનાન ે
ભેરી ઔાયભી શાય ભાટ ે તે જલાફદાય નશતા તનેાાં ફશાનાાં 
આલા તેભણ ે‘ધ અનટલ્ડ સ્ટટયી’ ુસ્ટતઔ રકી ઔાઢ્ુાં. 
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 1962ની રડાઈભાાં વભગ્ર બાયતન ે ર્ીન ે એલી રડાઔ 
રખાલી ઔે વો પ્રથભ ત નશેરુ ત ે બાાંખી ડ્યા. આક દળે 
સ્ટતબ્ધ થઈ ખમ. જને ે બાયત તાન બાઈ ભાનતુાં શતુાં તેણ ે
આણી વાથ ેમુદ્ધ ઔયીન ેવામ્મલાદી વામ્રાજ્મલાદન અવર ર્શેય 
પ્રદળીત ઔમો. ર્ીન વાભનેા મુદ્ધની અવર લાત ત આ મદુ્ધભાાં રડી 
યશેરા અન ે મુદ્ધફન્દ્દી થમરેા બ્રીખેડીમય જૉન દલીએ રકેર    
‘ધ શીભારમન બ્રાંડય’ વોની આાંક ઉગાડ ે તલેુાં છ.ે વોને નલાઈ 
રાખળે ઔે તાના ભીત્રન ેફર્ાલલા ાંડીત નશેરુએ આ સુ્ટતઔ ય 
પ્રતીફાંધ ભુક્મ શત. 

 ર્ીન ાવેથી ભેર આલી નાભળીબયી શાય વભગ્ર 
બાયત ભાટ ેળયભની યાઔાષ્ઠા શતી. આણા દેળલાવી ભાનલા 
ભાટ ે તમૈાય નશતા ઔે અજમે ખણાતી બાયતીમ વનેા ુયી યીત ે
યાસ્ટત થઈ શતી. ઔઈને જાણ નશતી ઔે ાંજાફની 40 ડીગ્રી 
વેલ્વીમવની ખયભીભાાં પયજ ફજાલલા ભાટ ેઅાતા મુનીપૉભા અન ે
ફુટ શેયી, જલાનન ે ળનુ્દ્મની નીર્ે એટરે ભાઈનવ 30 ડીગ્રીની 
અવીભ ટાઢભાાં, તે યણફાંઔા વોનીઔન ે જનયર ઔોરે ફીજા 
લીશ્વમુદ્ધની ફૉલ્ટ ઍક્ળન યાઈપર રઈ, રડલા ભઔલ્મા શતા. 
આણી વેના ાવ ે શીભારમના ઉંર્ા શાડ ય અવહ્ય ટાઢભાાં 
અન ેફયપના તપાનભાાં ેટરરીંખ ઔે કાઈભાાં યશી દીલવ–યાત 
પયજ ફજાલી ળઔામ તેલા મગ્મ ળાઔ ન શતા, ફયપભાાં શેયલા 



જીપ્વીની ડામયી – એઔ વૈનીઔની નોંધથી                  http://govindmaru.wordpress.com                  24 

 

ભાટ ે અનીલામા ખણામ તલેા સ્ટનૉ–ફુટ ણ અામા નશતા. આ 
ફુટ લખય ખભાાં ફ્રૉસ્ટટ–ફાઈટને ઔાયણે ખૅંગ્રીન જલે અવાધ્મ 
વડ થતાાં ખ ઔાલા ણ ડ.ે જીલલા ભાટ ે અતી આલશ્મઔ 
ખણામ તલેી ઔઈ ણ જાતની વાભગ્રી લખય આણા વોનીઔ 
ર્ીના વાભ ે ભયર્ા ફાાંધી ફેઠા શતા. ડીલીઝનના 
વાંર્ાયવેલા(Corps of Signals)ના ઔભાન્દ્ડય ઔનાર ઔે. ઔે. તીલાયીએ 
આ ફાફતભાાં ુસ્ટતઔ રખ્મુાં જ ે લાાંર્ીન ે દ:ુક ઉજ ે ઔે ઔેટરી 
અુયતી વાભગ્રી વાથ ેઆણી વેના ર્ીના વાભ ેમુદ્ધભાાં ઉતયી 
શતી. આની વાભ ે ર્ીનના વોનીઔ ાવે ખયભ ઔાડ અન ે રુના 
ડલાા ઔટ, ફયપભાાં ર્ારી ળઔામ તેલા કાવ ફુટ અને લજનભાાં 
શરઔી; ણ આધનુીઔ વેભી ઑટભૅટીઔ યાઈપર શતી. 

 આલી શારતભાાં આણા વોનીઔ લીયતાુલાઔ રડ્યા; ણ 
શાયન વાભન ઔયલ ાડ્ય. જનયર ઔોરે યાજુરુને કુળ 
ઔયલા ભાટ ે યણફાંઔા બાયતીમ વોનીઔનુાં ફરીદાન આપ્મુાં શતુાં. 
ગણા વોનીઔ અુયતા ખયભ ઔડાાંન ેઔાયણે ફ્રૉસ્ટટ–ફાઈટન બખ 
ફન્દ્મા અને તભેને શાથ અથલા ખ ખભુાલલા ડ્યા શતા. અનેઔ 
વૈનીઔ ગામર થમા અન ે તેભને મુદ્ધફન્દ્દી ફનાલી ર્ીના 
તીફેટની રુક્ષ જરેભાાં રઈ ખમા. બ્રીખેડીમય દલીન ે એઔાઔી 
ઔટડી (Solitary cell)ભાાં ઔેદી તયીઔે યાખ્મા. ર્ીનના જરેય 
આણા અપવય અને જલાનની શાાંવી ઉડાલતા શતા અન ે
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આણા નતેાની ટીક ઔયી તેભના આત્ભફન નાળ ઔયલાન 
પ્રમત્ન ઔયતા શતા. શાથશાથની રડાઈ ફાદ મુદ્ધફન્દ્દી થમેરા 
ભૅજય જનયર તીલાયીના સુ્ટતઔભાાં આ લાત લાાંર્ીને ાયાલાય 
દુ:ક ઉજ્મા લખય ન યશે. 

 બાયત–ર્ીન મુદ્ધનુાં વઔાયાત્ભઔ યીણાભ એ આવ્મુાં ઔે 
તેણે દળેને ગેયી ઉંગભાાંથી જખાડ્ય. નભારા યાજરુુ તથા 
કુળાભતકય જનયર કલુ્ા ડ્યા. ઔૃષ્ણ ભનેને યાજીનાભુાં આલુાં 
ડ્યુાં. જનયર ઔોરન ેપયીજીમાત નીલૃત્ત ઔયલાભાાં આવ્મા. જનતા 
તાની ક્રીમાશીન અન ે આત્ભવન્દ્તુષ્ટ લૃત્તીભાાંથી જાખૃત થઈ. 
વયઔાયે દેળની વુયક્ષા વમ્ફન્દ્ધી જરુયીમાત ુયી ાડલા જનતાન ે
‘યક્ષાઔ’ભાાં દાન આલાની અીર ઔયી. ખુજયાતે લડાપ્રધાનના 
ઔને છરઔાલી દીધ. ફશેનએ તાનાાં ગયેણાાં ઉતાયી આપ્માાં. 
ખયીફભાાં ખયીફ વ્મક્તીએ તાની એઔ દીલવની આલઔ 
વયઔાયને ર્યણે ગયી. 

 અભાયા ભીત્રભાંડ ભાટ ેઆ જુદા પ્રઔાયન ડઔાય શત. 
અભાયા ભત ે 1962નુાં મુદ્ધ ઔેલ ભૅઔભશેન યેકાની ભાન્દ્મતા ુયતુાં 
ભમાાદીત નશતુાં; આ ફે લીર્ાયવયણી લચ્ર્નેુાં મુદ્ધ શતુાં. ર્ીન 
ુયલાય ઔયલા ભાખતુાં શતુાં ઔે બાયત જલેા ખયીફ અને લીઔવતા 
દેળભાાં રઔળાશી ઉર્ીત લીઔલ્ નથી. આલા દેળ ભાટ ે ઔેલ 
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વામ્મલાદ જ વપ અન ેળક્તીળાી યાજઔીમ ઉઔેર છ.ે આણા 
દેળની રઔળાશી પ્રણારીભાાં ઔૃતીળીરતા દળાાલલાન ે ફદરે ઔેલ 
લાત લાખતા યાજુરુ બાયત જલેા લીળા દળે ભાટ ેમગ્મ 
નેતતૃ્ત્લ આી ળઔે તભે નથી, તે વીદ્ધ ઔયલા ર્ીને બાયતને વજ્જડ 
શાય આી અન ેએઔ તયપી મુદ્ધલીયાભ જાશેય ઔમો. આણા દેળન ે
આભ ફલેડી રડાઔ ડી શતી. 

 અભારુાં  ભીત્રભાંડ એલા નીણામ ય આવ્મુાં ઔે રઔળાશી 
પ્રણારીને જીલન્દ્ત યાકલી શમ ત ળબ્દને ફદરે પ્રત્મક્ષ ઔભા ઔયી 
ફતાલલુાં જોઈએ. અભાયા લીર્ાય પ્રભાણે દેળ ય ઔઈ રશ્ઔયી 
ળક્તી આક્રભણ ઔયે ત તને જલાફ રશ્ઔયી તાઔાત લડ ે જ 
આલ જોઈએ. આથી દેળ ય આલી ડરેી ઔટઔટીના વભમ ે
મુલાનએ ત દેળની શાઔરન ેભાન આી વૈન્દ્મભાાં જોડાઈને ર્ીન 
જલેા દળેન વાભી છાતીએ વાભન ઔયલાની જરુયીમાત છ ેએલુાં 
અભને રાગ્મુાં. લીર્ાયલીભળા ઔમાા ફાદ અભ ે ાાંર્ ભીત્ર લીયેન્દ્ર 
રાકીમા, જનઔ યાલ, વીડની ફ્રાન્દ્વીવ, ભાટીન ર્ીટનીવ અને શુાં 
વૈન્દ્મભાાં જોડાલા તૈમાય થમા. ભેં ઔૅમ્ભાાં જઈ ભીરીટયીભાાં બયતી 
થલા ભાટનેાાં પૉભા રાલલાની જલાફદાયી સ્ટલીઔાયી. 

 આશ્ચમાની લાત ત એ શતી ઔે ભાયા ભીત્રન ે ઔે ભન ે
ભીરીટયી લીળે ઔળી જ ભાશીતી નશતી! 
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 અભાયાભાાંથી ઔઈએ એન.વી.વી.ની ટરનેીંખ રીધી નશતી. 
અભને ભીરીટયીના શદ્દા લીળે ઔળી જાણઔાયી નશતી. અભાયી ત 
એઔ જ કેલના શતી ઔે વેનાભાાં બયતી થઈ યણભયર્ે જલુાં. 
ભીરીટયી લીળેની પીલ્ભ જોઈને અભ ે એટરુાં જ જાણતા શતા ઔે 
મુનીપૉભા અને ભાથા ય રકાંડન ટ શેયી, શાથભાાં ફાંદુઔ 
રઈને રડલુાં તેભાાં ભીરીટયીના ઔાભન વાય આલી જામ છ!ે 

 

 
 

 

 

 

 

  

ભેગધનુ 

ઔોન દેળ જાના ફાફુ, 

ઔોન દેળ શૈ જાના? 

કડ ેકડ ેક્મા વર્ યશા શૈ, 

શુલા ઔશાાં વે આના? 

(વોજન્દ્મ :‘જીપ્વીની ડામયી’) 
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3 

ભીરીટયીની ટરનેીંખ ‘બ્રડી પુર'ના વમ્ફધનથી ળરુ થઈ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

‘કૅપ્ટન નયેન્દ્ર ે તાની વન્દ્દગી થઈ ગમા 
છી ભીરીટયી ટરનેીંગ ળરુ થમાની લાત ‘જીપ્વીની 
ડામયી'ભાાં લીગતે ચચી છ.ે ટરનેીંગ દયભીમાન એભના 
અનબુલ કઈ લાાંચે ત જીન્દ્દગીભાાં કદી ભીરીટયીભાાં 
જોડાલાનુાં નાભ ન રે. વાતભી જુરાઈ 1963ના યજ 
એભણે ુના સ્થીત ઑપીવવય ટરનેીંગ વેન્દ્ટયભાાં શાજય 
થલાનુાં શતુાં. ભીરીટયી ટરનેીંગ દયભીમાન થમેરા 
અનબુલની કૅપ્ટન નયેન્દ્ર ેલીગતે નગધ રેતા રખમુાં, બાયે 
બાયે ટરાંક અન ેફીસ્ત્રા ઉંચકીને અભે ફેયેકભાાં ગમા. 
અભને ક્લાટયય ભાસ્ટય વાજ યન્દ્ટ ે ફરાવ્મા અને ‘બ્રડી 
પુર’ની લધાભણી વાથ ેઆલકાય આપ્મ. ત્માાં પયીમાદ 
કયલાની ભનાઈ શતી. ‘ગુજાયે જ ે ળીયે તાયે જગતન 
નાથ તુાં વશેજ'ે એ ભીરીટયી ટરનેીંગન વનાતન નીમભ 
શત!' 
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નયેન્દ્રબાઈની ભીરીટયી ટરનેીંખ બમાનઔ ળીસ્ટત અન ે
વજા લચ્ર્ ે ુણા થઈ. તે નોંધ ે છ,ે ‘અભન ે ક્લાટાય ભાસ્ટટય 
વાજ ાન્દ્ટ ે ફરાવ્મા અને ‘બ્રડી પુર’ની લધાભણી વાથ ે આલઔાય 
આપ્મ. ત્માય ફાદ અભન ેઅભાયા પ્રેટનુ વાજ ાન્દ્ટ ફશાદુયવીંગન 
યીર્મ અામ. શલેથી તે અભાયા લારી છ ે એલુાં ઔશેલામુાં. 
આન અથા એ શત ઔે તે અભને ખભ ેત્માયે વજા આી ળઔતા. 
અભને ઔઈ તઔરીપ શમ ત એભને જ યીટા ઔયલાન. વાથે વાથ ે
તેભની આજ્ઞા શતી ઔે પયીમાદ ઔયલી શમ ત તભાયા જોકભે જ 
ઔયલી. ળુદ્ધ ાંજાફી શીન્દ્દીભાાં (આલી ઔઈ બાા શમ છ ેતેની ભન ે
તે શેરાાં જાણ નશતી!) તેભણે ઔહ્યુાં, ‘વુણ બ્રડી પુર, પયીમાદ 
ઔયણેલારે યતી વુયત રખાાંવે ભને ુ વખ્ત નપયત શૈ. ઔમ્પ્રેન્દ્ટ 
ઔયણેવે શીરે વ ફાય વર્ણાાં.' ‘બ્રડી પુર' ભુ ળબ્દના શીંદી 
ફશુલર્ન તયીઔે એભણે લામો શત! ત્માય છી નયેન્દ્રજીની 
ટરનેીંખ ળરુ થઈ. 

 બજનઔક્ષભાાં વુટ અન ે ટાઈ લખય જલામ નશીં. 
બજનઔક્ષભાાં દયેઔ નલાઔૅડટેની વાથે વીનીમવાન ે ફવેાડલાભાાં 
આલે. તે નલા આલેરા ઔૅડટે્વને ટફેર ભેનવા ળીકલે. ઔાાંટ 
(પઔા) ડાફા શાથભાાં અને છયી જભણા શાથભાાં ઔડામ. બજન 
ુરુાં  થામ છી છયી–ઔાાંટ કારી પ્રેટભાાં એઔફીજાન ે વભાાંતય 
ભુઔલાના. ઔઈની વાથે લાત ઔયલાની શમ ત પક્ત તભાયી ડાફી 
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ઔે જભણી ફાજુએ ફેઠરેી વ્મક્તી વાથે જ થઈ ળઔે. વાભે ફેઠરેી 
વ્મક્તી વાથ ેલાત ઔયલી એ કયાફ યીતબાત ખણામ. 

 ઔૅપ્ટન એઔ યવપ્રદ ઔીસ્ટવ લણાલતા રકે છ,ે ‘અશીં એઔ 
ભજાની લાત ઔશુાં . .ટી.એવ. (ઑપીવવા ટરનેીંખ સ્ટઔુર) ુનાના 
ઔભાન્દ્ડય બ્રીખેડીમય આજી યણધીયવીંશજી શતા. જોધુયના 
યાજલી યીલાયના વેન્દ્ડશસ્ટટાથી ઔીંગ્ઝ ઔભીળન રઈન ે આલેરા. 
આજીનાાં રગ્ન વોયાષ્ટ રના યાજયીલાયભાાં થમાાં શતાાં. તે 
ખુજયાતી જાણતા શતા. અભાયી ટરનેીંખના છલે્ા દીલવે તેભણે 
આેરા પ્રલર્નભાાં ઔહ્યુાં, ‘તભાયા .ટી.એવ.ના ભુઔાભ દયભીમાન 
તભન ેગણી ળીક્ષા બખલલી ડી ત ે શુાં જાણાં છુાં. અશીં શુાં  તભન ે
એઔ ખુજયાતી ઔશેલત ઔશીળ, ‘વટી લાખે ર્ભ–ર્ભ, લીદ્યા આલ ે
ગભ–ગભ'નુાં અશીં વારુાં  યીણાભ આવ્મુાં છ'ે ઔશી એભણે અનામાવ 
ુછ્ુાં, ‘અશીં ખુજયાતના ઔેટરા ઔૅડટે્વ છ?ે’ ખોયલની રાખણી 
વાથે ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર નોંધે છ,ે ‘શાજય યશેરા અભ ેઅને નલા આલેરા 
ઔુર 1500 ઔૅડટે્વભાાંથી પક્ત એઔ શાથ ઉંર્ થમ શત. આ ઔન 
શાથ શત ત ેઔશેલાની જરુય છ ેકયી?' 

 .ટી.એવ.ના ઔૅમ્ભાાં શચ્મા છીના ફીજા દીલવથી 
નયેન્દ્રજીની ટરનેીંખ ળરુ થઈ ખઈ. ટરનેીંખના એભના અનબુલ 
બમાનઔ અન ેઅત્મન્દ્ત ઔષ્ટપ્રદ યશેલા ામ્મા. થડી ઝરઔ ભેલીન ે
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આખ લધીએ, ‘વલાયે ર્ાય લાખે ઉઠલાનુાં. પ્રથભ ભટ ભખ 
બયીન ે ફેડ ટી અન ે બઠ્ઠીભાાંથી ઉતયેરા ખયભાખયભ ફીસ્ટઔીટન 
નાસ્ટત. ત્માય છી પ્રાત:લીધી તાલી ઔવયત એટરે ી.ટી. 
(પીઝીઔર ટરનેીંખ)ન મનુીપૉભા શેયી ફેયેઔની ફશાય પ્રેટનુ–લાય 
રાઈન ફાંધ ઉબા યશી જલાનુાં. છી વાજ ાન્દ્ટ ફશાદુયવીંગ આલી 
અભાય ‘ટના–આઉટ' (ળાઔ, ફુટ ૉરીવ લખેયે) ર્ેઔ ઔયે. તેભાાં 
ઔઈ ણ ઉણ શમ ઔે ન શમ, ‘મુ બ્રડી પુલ્વ, તભાયા જલેા 
જોઔવા ભ ેક્માાંમ જોમા નથી. તભાયા દેદાય જોઈન ેભન ેળયભ આલ ે
છ.ે' ઔશીને અભાયાભાાંથી ઔેટરાઔના નમ્ફય ફરી, નોંધી રે. જભેન 
નમ્ફય નોંધામેર શમ, તેભણ ેયાતના બજન ફાદ વજા બખલલા 
ભેદાનભાાં શાજય થઈ જલાનુાં. આલી વજાને વજા નશીં ઔશેતા 
એક્સ્ટટરા ડરીર તયીઔે કલાભાાં આલ.ે ભાયી પ્રેટનુભાાં 
યીસ્ટવાના ઔૅડટે ુણા ર્ન્દ્રને એટરી એક્સ્ટટરા ડરીર ભી શતી ઔે 
ટરનેીંખ ુયી ઔયીન ે તે વેઔન્દ્ડ રેફ્ટનન્દ્ટ ફનીન ે તાની 
યેજીભેન્દ્ટભાાં ખમા ત્માયે તેના કાત ેઅખીમાય એક્સ્ટટરા ડરીર ઉધાય 
ફાઔી યશી શતી!' 

 ટરનેીંખના વકત ઔામાક્રભ અન ે પ્રાપ્ત થતી વજાથી 
શાયી થાઔીને ગણા ઔૅડટે એઔ જ અઠલાડીમાભાાં ગય બખેા થઈ 
જતા. વયઔાયી નીમભ પ્રભાણે જે એઔ અઠલાડીમાભાાં ાછા ગયે 
જલાનુાં નક્કી ઔયે તેભણે ઔઈ દાંડ બયલ ડત નશીં. ત્માય ફાદ 
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દયેઔ દીલવ દીઠ નીમત ઔયેરા દયે ટરનેીંખન કર્ા આલ ડ.ે 
અશીં ઔૅપ્ટન નયેન્દ્રને ણ ટરનેીંખ સ્ટઔુર છડીને ર્ાલ્મા જલાના 
લીર્ાય વતાલતા શતા. તેભણે નોંધ્મુાં છ,ે ‘શુાં  ખુજયાત–વોયાષ્ટ રના 
લાતાલયણભાાં ઉછમો શત. આણા ભરઔના વભ્મ ખુસ્ટવ આલે ઔે 
ઔઈએ ખભે એટરી બુર ઔયી શમ ત ઠઔ ભે; ણ અળબ્દ 
ફરતા નથી. અશીં ત ટરઔભાાંથી ઉતયતા લેંત ઉગ્ર લર્ન અન ે
અઔાયણ અાતી ળીક્ષાન ે ઔાયણે ભાય જીલ ઉઔી ઉઠ્ય શત. 
ભાયા ર્ાયીત્ર્મનુાં ગડતય એલી યીત ેથમુાં શતુાં ઔે શુાં ઔદી અન્દ્મામ ઔે 
જુઠ આય વશન ઔયી ળઔત નશત. અઔાયણ ભતી વજાન ે
ઔાયણે શુાં  એઔ દીલવ એટર ત ઔાંટાી ખમ ઔે આત્ભવન્દ્ભાન, 
સ્ટલાબીભાન અન ે અવપ થઈ ાછા જલાની નાભળીની યલા 
ઔમાા લખય, ટરનેીંખ અધલચ્ર્ ેડતી ભુઔીન ે ાછા જલાન લીર્ાય 
ઔયલા રાગ્મ. એઔ દીલવ ભાયા વાથી ફયના વભમે ફેયેઔભાાં 
અડધા ઔરાઔન આયાભ ઔયતા શતા ત્માયે શુાં એઔર એન્દ્ટીરુભભાાં 
ફેવીન ેયાજીનાભુાં રકલાન લીર્ાય ઔયલા રાગ્મ. તેલાભાાં અભાયી 
ભેવના ફટરય ભીસ્ટટય બોંવરેએ ભને જોમ. ભાયા લીર્ાય તેભણ ે
વાાંબળ્યા શમ તભે, તે ભાયી ાવ ે આવ્મા અન ે છુ્ુાં, ‘ઔેભ 
વાશેફ, ળાની ર્ીંતા ઔય છ? ાછા જલાન ઈયાદ ત નથી ને?' 
‘તભ ેઔેલી યીતે જાણ્મુાં?' ‘વાશેફ, શુાં અશીંન વોથી જુન ભૅનજેય–
ઔભ–ફટરય છુાં. તભાયા વોની વ્મથા શુાં જાણી ળઔુાં છુાં, ભાયે તભન ે
એઔ જ લાત ઔશેલી છ.ે એઔ ભશીન નીઔી ખમ છ.ે શલે ભાત્ર 
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ાાંર્ ભશીના યહ્યા છ;ે ત ેણ એલી યીત ેવાય થઈ જળ ેઔે તભન ે
કફય નશીં ડ.ે ફીજી લાત, તભ ેબાયતના મલુાન છ અને દેળની 
યક્ષા ઔયલાના ઉદ્દળેથી ભીરીટયીભાાં જોડાલા આવ્મા છ. ખભે ત ે
થામ, શલે તભે ાછી ાની ઔયતા નશીં. છત્રતી ળીલાજી ભશાયાજ 
અન ે યાણા પ્રતાન ે તભાયા આદળા ફનાલ. યદેળી આક્રભણ 
વાભે રડલા, તભ ે તભેના વયદાય ફનલા અશીં આવ્મા છ, એ 
લાતન લીર્ાય ઔયળ ત તભાય ઈયાદ ભજફતુ થળે. ખભ ેતે થામ 
ાછા જલાન લીર્ાય ઔયળ નશીં.’ ભીસ્ટટય બોંવરેની લાત 
વાાંબીને શુાં બોંઠ ડી ખમ. ભારુ ભનફ પયી જાખતૃ થમુાં. શલ ે
ભેં નક્કી ઔમુું ઔે જ ેઉદ્દળેથી શુાં  અશીં આવ્મ છુાં, તે ુય ન થામ 
ત્માાં વધુી ાછ નશીં જાઉં.' 

 ઔૅપ્ટન નયેન્દ્રની જીલનઔથા તાની ઔાયઔીદી લીઔાવના 
પ્રાયમ્બીઔ તફક્કાભાાં શમ એલા મુલાભીત્રને શ્રષે્ઠ પ્રેયણા ુયી 
ાડલાની ક્ષભતા ધયાલ ે છ.ે પ્રતીઔુતા વાભ ે ઝઝમુ્મા લખય 
ળયણાખતી સ્ટલીઔાયી રેલી એ ત ઔામયતા છ ે એ શઔીઔત, 
નયેન્દ્રજીની ડામયીન અભ્માવ ઔમાા છી આણન ે વભજામ છ.ે 
ટરનેીંખ દયભીમાન એભણે વશન ઔયેરી માતનાનુાં આણે ભાત્ર 
‘ટરઈેરય’ જોમુાં, એ ફધી લાતન ુય તાખ ભેલલા ત ‘જીપ્વીની 
ડામયી' વુધી જ શોંર્લુાં ડ.ે 
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ભેગધનુ 

‘જ્માયે આણે અખફાયભાાં લાાંચીએ કે 
બાયતીમ વેનાએ લીજમ પ્રાપ્ત કમયો, રકને કદાચ 
ભ્રભ થઈ ળકે છ ે કે આણી વેના શુભર કયે ત 
દુશ્ભન ઉબી ુાંછડીએ બાગતા શમ છ.ે મુદ્ધબુભીભાાં 
એલુાં નથી. ત્માાં ત જીલન–ભૃત્મુની ફાજી શમ છ.ે જ ે
વભમવય શેર ઘા કયે છ ે ત ેજીલી જામ છ ેઅન ે
ફીજો ઘા કયલાની તમૈાયી કયે છ.ે  

–ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર 
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ભીરીટયીભાાં ણ ‘યાજઔાયણ’ યાઔાષ્ઠાએ શતુાં! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

  બાયત–ાઔીસ્ટતાન મુદ્ધની ઝીણાભાાં ઝીણી લીખત ઔૅપ્ટન 
નયેન્દ્રે માદ ઔયી ઔયીને તાની ડામયીભાાં નોંધી છ ેઅને એ ફધી 

‘ભીરીટયીની ટરનેીંગ ુયી થમા છી કૅપ્ટન 
નયેન્દ્રની વૈનીક તયીકેની જીન્દ્દગી ળરુ થઈ. 
દયભીમાનભાાં અનુયાધા નાભની મુલતી વાથ ેરગ્ન થમાાં. 
ખુફ છા ગાયભાાં તાન ખચય કાઢી યીલાયજનન ે
ૈવા ભકરલાનુાં વૈનીક ભાટ ે ભુશ્કેર ફની જતુાં. 
ભીરીટયીભાાં ફઢતી ભેલલા ઉયી અધીકાયીની 
ચારુવી કયતા વનૈીકભીત્રની લાત ણ ‘જીપ્વીʼએ 
તાની ડામયીભાાં ટાાંકી છ.ે ભીરીટયીભાાં તાને થમેરા 
અન્દ્મામની લાત, બાયતના તત્કારીન લડાપ્રધાન 
રારફશાદુય ળાસ્ત્રીની શીમ્ભત, ફુદ્ધીપ્રતીબા અન ે
વયતા તથા વાદગીની યભાાંચક લાત ‘જીપ્વીની 
ડામયી’ભાાં અદ્બતુ ળૈરીભાાં નગધામેરી છ.ે’ 
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લણઔથી લાત આ ડામયીન ે યવપ્રદ અન ે યભાાંર્ઔ ફનાલલાભાાં 
ઔાભીમાફ યશી. બાયત–ાઔીસ્ટતાનના મુદ્ધભાાં પીલ્યાનુાં મુદ્ધ 
અલીસ્ટભયણીમ ખણામ છ.ે જીલવટવટની રડાઈ છી દુશ્ભનન ે
ઔાયભી શાય આલાભાાં આલી. પીલ્યાની વપતા ફાદ ઔૅપ્ટન 
નયેન્દ્રને ‘ક્લ્ેલારી નાભના ખાભની નજીઔ દુશ્ભનની ભયર્ાફાંધી 
ય શુભર ઔયી તેના ય ઔફજો ભેલલાની ફીજી ઔાભખીયી 
ભી’. ઔૅપ્ટન નોંધે છ ે: આણી વેના અલ્શય સ્ટટળેન વુધી શોંર્ી 
ખઈ શતી અન ે વીમારઔટ તયપ આખ લધીએ ત ે શેરાાં 
તાશ્ઔાંદભાાં યળીમાની ભધ્મસ્ટથીથી મુદ્ધલીયાભ જાશેય થમ. આણી 
વેનાન ે ળાાંતીના સ્ટથ ે જલાના શુઔભ અામા. પીલ્યાની રડાઈ 
ફાદ ાઔીસ્ટતાનની વનેાન ીછ ઔયતાાં ઔયતાાં આણી વેનાએ 
અલ્શય સ્ટટળેન ય ઔબ્જો ઔમો અને જ્માયે વીમારઔટ ળશેયથી 
આણી વેના ઔેલ ફ ેભાઈર દુય શતી ત્માાં મુદ્ધલીયાભ થમ. ભેં 
ભાયા ત્રણ જલાનને ‘વીરતાપદક’ ભ ેતલેી લીનન્દ્તી ઔયી શતી. 
ભને 1965ની રડાઈની ઔાભખીયી ભાટ ે ‘ખૅરન્દ્ટરી ઍલડા’ ન ભળ્ય. 
ફીજી લાત અભાયી ફટારીમનના પક્ત એઔ ઑપીવય વેભીન ે
‘વીરતા પ રસ્કાર’ ભળ્ય! ભજેય રારે તને ે દુશ્ભનના પ્રત્મક્ષ 
આક્રભણ વાભ ે તાના જીલની યલા ઔમાા લખય ફશાદુયી 
દળાાલલા ભાટ ે ‘વેના ભેડર’ની ળીપાયવ ભઔરી શતી. આભી 
શેડક્લાટાવે તેનાથી ઉતયત ઍલડા ‘ભેળન્દ્ડ ઈન ડીસ્ટરે્ીવ’ ભાંજુય 
ઔમો. મુદ્ધ ળરુ થતાાં શેરાાં ભને ખુજયાતન અપવય ઔશી આણી 
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ઔશેલાતી મુદ્ધશીન યમ્યાની ભજાઔ ઉડાલનાય આણા ાડળી 
યાજ્મના ‘રડામઔ’ ઔભના એઔ ભજેય વાશેફ રડાઈના ભેદાનથી 
ર્ાવ ભાઈર ાછ યશેતા શતા. તેભ છતાાં જાજરુ જલા ભાટ ેદવ 
વૈનીઔની યક્ષાટઔુડીને વાથે રઈ જતા શતા! ઔશેલાનુાં તાત્મા એ છ ે
ઔે, ઔઈ ઔભન ે સ્ટટીયીમ ટાઈ ઔયી તનેી ભજાઔ ઉડાલલી મગ્મ 
નથી. રડાઈ ુયી થઈ. મુદ્ધલીયાભ થમ. લાભન અલતાય વભા 
લીયાટ વીંશહૃદમી શ્રી રારફશાદુય ળાષ્ડીનુાં અલવાન થમુાં. 
ાઔીસ્ટતાનન ઔફજ ેઔયેર લીસ્ટતાય છડલાન અભને શુઔભ ભળ્ય, 
અભ ે વયશદ ય વાાંફા જીલ્ાના યામખઢ ાવ ે પયી એઔ લાય 
ડાલ નાખ્મ. જીલનભાાં ઔણ જાણે આલા ઔેટરા ડાલ આલલાના 
ફાઔી શતા!  

ાઔીસ્ટતાન વાથનેા મુદ્ધની ુલાબભુીઔા વભજાલતા ઔૅપ્ટન 
રકે છ ે : ‘ફડાય ય તાંખદીરી લધતી જતી શતી. ાઔીસ્ટતાનના 
ગુવણકય ઔશ્ભીયભાાં આલીને બમાનઔ આતાંઔ ભર્ાલી યહ્યા શતા. 
ાઔીસ્ટતાન ે તનેા વનૈ્દ્મના અપવયની આખેલાની શેઠ 
ત્રાવલાદીન ેભીરીટયી ટરનેીંખ આી, ભટી વાંખ્માભાાં ઔશ્ભીયભાાં 
ગુવાડ્યા શતા. તેભન ેવોંામરેી ઔાભખીયી ઔશ્ભીયભાાં જઈ અકનુય, 
ફાયાભુલ્ા અને અન્દ્મ ર્ાલીરુ લીસ્ટતાય ય ઔફજો ઔયી, 
અરખતાલાદી સ્ટથાનીઔ રઔના ભયર્ાની ભદદ લડ ે બાયતીમ 
વેનાન ેયાસ્ટત ઔયી ઔશ્ભીય ય ઔફજો ઔયલાની શતી. વયશદ ય 
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ાઔીસ્ટતાનના વૈનીઔ ભન પાલે ત્માયે આણા વૈનીઔ અને વીભા 
ય યશેતા ગ્રાભલાવી ય નીષ્ઔાયણ ખીફાય ઔયતા શતા. 
શથીમાયફાંધ ાઔીસ્ટતાની ગવુણકયના શુભરા અને તભેણે ઔયેરી 
આણા જલાનની શત્માને ઔાયણે યીસ્ટથીતી એટરી કયાફ થઈ 
ર્ુઔી શતી ઔે ખસ્ટટભાાં આણા લડાપ્રધાન રારફશાદુય ળાષ્ડીએ 
યાષ્ટ રજોખ વન્દ્દેળ આતા ઔહ્યુાં ઔે, ‘જ ેયીતે ાઔીસ્ટતાની નાખયીઔ 
તથા વૈનીઔએ બાયતભાાં પ્રલેળ ઔયીને આતાંઔ પેરાલીન ેબાયતની 
વાભે મુદ્ધ જાશેય ઔમુું છ ેતભે, મુદ્ધન જલાફ બાયત ણ મુદ્ધથી 
આી ળઔે છ.ે’ બાયત સ્ટલતન્દ્ત્ર થમા ફાદ તે દીલવ ે પ્રથભ લાય 
ભને ભાયા લડાપ્રધાન ભાટ ેપ્રર્ાંડ અબીભાન અને ખોયલની બાલના 
થઈ. નશેરુએ તાની અાંખત પ્રતીષ્ઠા લધાયલા અને ‘લીશ્વના 
ળાાંતીલાદી નતેા’ ફનલા 1948થી ાઔીસ્ટતાનના ગોંર્યણા કાધા, 
ત્માય છી 1962ભાાં તાની લરૈ્ાયીઔ નીષ્ઠાના બાઈ ર્ીનના 
ડકાભાાં સ્ટનશેભાાં યત શતા, ત્માયે જ ર્ીન ેઆણા ડકાભાાં છય 
શુરાલી દળેને ગામર ઔયી, દેળ તથા દળેના નેતાન ે ળયભની 
કાઈભાાં ધઔેલ્મા શતા. અભાનની આખભાાં બાયતીમ વેના શજી 
ણ તભતભતી શતી. દુશ્ભનની ળયભલીશીન આડડાઈને ઔાયણે 
બાયતીમ વેનાન ક્ષબ અને ક્રધ ર્યભવીભા ય શત. અભ ે
બાયતની પ્રતીષ્ઠાને ાછી રાલલા તત્ય થઈ યહ્યા શતા; ણ 
નેતાલૃાંદ નીષ્ક્રીમ શતુાં. તે દીલવે લડાપ્રધાનના લક્તવ્મથી અભાયા 
ળીય પયી એઔ લાય ઉન્દ્ન્દ્ત થમાાં. 
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 રડાઈ ફાદ ઔનાર યેજી ખનની પ્રભળન વાથ ેફદરી થઈ. 
તેભની જગ્માએ ઔનાર ર્ોધયી (આ તેભનુાં વાર્ુાં નાભ નથી) નાભના 
અપવય આલ ે છ ે તલેુાં જાણલા ભળ્યુાં. ઔશેલામ છ ે ઔે ભાણવની 
ખ્માતી તેના આખભન શેરાાં જ શોંર્ી જતી શમ છ!ે 
ર્ોધયીવાશેફના આખભન શેરાાં જ ુના પૉવાના ભાયા ભીત્ર 
ભેજય દરતે ભન ેર્ેતવ્મ શત, ‘ધ્માન યાકજ,ે માંખ નયેન... આ 
ભાણવથી ર્ેતીને યશેજ.ે શુાં  તનેે રાાંફા વભમથી કુાં છુાં. ત ે
ુયેુય .આય. ટાઈ છ.ે આટરાભાાં તુાં વભજી જજ.ેʼ 

 ઔૅપ્ટન રકે છ ે : અશીં થડુાં લીમાાંતય ઔયલુાં જરુયી છ.ે 
બાયતીમ વનેાભાાં અપવયની બયતીના ાાંર્ ભુખ્મ સ્રત છ ે:  

 ●‘નેળનર ડીપેન્દ્વ ઍઔેડભેી’ભાાં અકીર બાયતીમ સ્ટતય 
ય રેલાતી યીક્ષાભાાં ઉત્તીણા થનાયા ફાયભી ાવ થમેરા 
ઉભેદલાય.  

 ●દેશયાદનુની ‘ઈન્દ્ડીમન ભીરીટયી ઍઔેડભેી’ – અશીં 
એનડીએભાાં પ્રળીક્ષણ ુરુાં  ઔયીને આલતા ઔૅડટે્વ.  

 ●ડામયેક્ટ ઍન્દ્ટરી ગે્રજ્મુએટ્વની વીધી બયતી દ્વાયા 
આલતા મુલાન. 

 ●ળૉટા વલીવ ઔભીળન ભાટ ેવીધી બયતી. 
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 ●એનવીવીના અાંડય ઑપીવવાભાાંથી વીરેઔટ થતા 
ઉભેદલાય અન ેછલે્,ે 

 ●‘અધય યેંઔ’ એટરે જલાન, નન ઔભીળન્દ્ડ ઑપીવય 
(રાન્દ્વનામઔ, નામઔ ઔે શલારદાય) અને જુનીમય ઔભીળન 
ઑપીવયભાાંથી વીરેક્ટ થમરેા ઉભેદલાયને આભી ઔૅડટે ઔૉરેજભાાં 
ટરનેીંખ આી ઑપીવય ઔેડયભાાં ભુઔલાભાાં આલ ે છ.ે આલા 
અપવયન ે નળેનર ડીપેન્દ્વ ઍઔેડભેી ઔે ઈન્દ્ડીમન ભીરીટયી 
ઍઔેડભેી દ્વાયા આલતા અપવય.  

 ●.આય. ટાઈ ઔદી થડા શીન બાલથી જોતાાં એલુાં 
ભાનલાભાાં આલતુાં શતુાં ઔે .આય.ભાાંથી આલતા ઔેટરાઔ અપવય 
તેભની ઔશેલાતી ‘છાણા’ની (રગુતાની) લૃત્તી છડી ળઔતા 
નથી. તેભાાંના ઔેટરાઔ ત જાણે તેભન ેસ્ટલચ્છાંદી લતાણઔન યલાન 
ભી ખમ શમ એ યીતે લતે. ગણા .આય. ટાઈના અપવય 
તાની વાંઔુર્ીત લાડાની લતૃ્તી છડી ળઔતા નથી. ર્ુખરકયી, 
અન્દ્મ અપવયની અાંખત લાત જાણલાન પ્રમત્ન ઔયલ એ ફધાભાાં 
તે ાછી ાની ઔયતા નશીં. આ જાણે છુાં શમ તભે ભપતનુાં 
જ ે ભે તેન ભુક્તણે ઉબખ ઔયલ અને તાના ર્ાયીત્ર્મ 
ફાફત યલા ન ઔયલી તે તેભના લધાયાના ખુણ શમ એલુાં તે 
ભાનતા. 
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ભેગધનુ 

‘ભીરીટયીની ટરનેીંગ દયભીમાન ભારુાં  એક વુન્દ્દય 

સ્લપ્ન વીદ્ધ થમુાં! તે લખતે આળા ાયેખ અત્મન્દ્ત પ્રવીદ્ધ 

‘સ્ટાયʼ શતી. ભુ વોયાષ્ટ્ રના શલાથી કે કેભ, ભાયાાં તે 

પ્રીમ અબીનેત્રી શતાાં. અભે ભાચીાંગ કયી યહ્યા શતા ત્માયે 

વાભેથી ખુલ્લી કન્દ્લટીફરભાાં આળાફશેન આલી યહ્યાાં શતાાં. 

ભાયાાં વદ્બાગ્યેમે ભાયી નજીક આવ્માાં અને ગાડી ધીભી કયી. 

ફાકીના ફધા કૅડટે ત તેભની વાભે જોતા યહ્યા; ણ ભેં 
તેભની વાભે શાથ શરાલી અબીલાદન કમુું. તેભણે ભાયી 

તયપ એલુાં ત ભધુય સ્ભીત કમુું અને જલાફભાાં શાથ 

શરાવ્મ કે ભાયી ત યીક્રભા ત્માાં જ વપ થઈ ગઈ. ભાયા 

વાથી ફરી ઉઠ્યા, ‘અફે વેલન્દ્ટી પાઈલ, આળાને તુઝભેં 

ઐવા ક્મા દેખા, તેયે અકેરેક ઈતની ભીઠી ભુશ્કાન દી?’ 
‘મે ત વયનર ચાભય કી ફાત શૈ બાઈ!’ ભેં જલાફ આપ્મ’. 

–ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર 
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ભીરીટયીભાાં ઔૅપ્ટનને ગણા બમાનઔ અનુબલ થમા 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

અનુક્રમણીકા 

 ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર એઔ દ:ુસ્ટલપ્ન જલેા તાના ઔટ ુઅનુબલનુાં 
લણાન ઔયતાાં રકે છ,ે ‘અત્મન્દ્ત ડઔાયરુ ઔાભખીયી ુણા ઔયી શુાં 
ભાયા ફટારીમન શેડક્લાટાવા ાછ આવ્મ ત્માયે ઔનાર ર્ોધયીન 

‘ભીરીટયીભાાં ઉયી અધીકાયી કેલુાં ગાંદુાં 
યાજકાયણ ખેરે છ ે તનેી દદયનાક લાત કૅપ્ટન નયેન્દ્ર ે
તાની ડામયીભાાં આરેખી છ.ે એભના આ ફધા કટ ુ
અનબુલ રુલાાંટા ઉબાાં કયી દે એલાાં છ.ે કૅપ્ટને ુયી 
નૈતીક શીમ્ભત દાખલીને તાના લયીષ્ઠ અધીકાયીને 
ડકામાય અન ે ખટા ઠયેવ્મા. એક વાચા વૈનીકભાાં જ ે
ખભીય અન ેતજે જોલા ભે એ ફધા જ ગુણ કૅપ્ટનના 
લતયન વ્મલશાયભાાં જોલા ભે છ.ે કનયર ચોધયીના 
ખરનામકી સ્લબાલન યીચમ ભેલલાથી ખમાર આલે 
કે ભીરીટયીભાાં ઈભાનદાય અપવયને કેટરી શદે ત્રાવ 
આલાભાાં આલે છ.ે’ 



જીપ્વીની ડામયી – એઔ વૈનીઔની નોંધથી                  http://govindmaru.wordpress.com                  43 

 

‘ભેભ’ ભાયી યાશ જોત શત.’ ઔૅપ્ટન તાની ઔાભખીયીન 
અશેલાર આલા ઔનાર ર્ોધયીને ભલા આવ્મા શતા. ળીયસ્ટતા 
ભુજફ એભણ ે વભેીની ઑપીવભાાં જઈન ે ઔહ્યુાં, ‘ભાયે વી..ન ે
ભલુાં છ,ે તેભન ે ઔશ શુાં આવ્મ છુાં.’ વભેીએ તેની કાવ અાંગ્રેજી 
ળૈરીભાાં જલાફ આપ્મ, ‘ઈપ આઈ લેય મ,ુ આઈ લુડ નટ ભીટ 
શીભ નાઉ. (તાયી જગ્માએ શુાં શઉં ત તેભન ેઅત્માયે ન ભુાં) ‘ઈપ 
આઈ લેય મુ’, વેભીન તઔીમાઔરાભ શત. ‘ઔેભ?’ ઔૅપ્ટને આશ્વમાથી 
ુછ્ુાં, ‘વી..એ તાયા ભાટ ે‘ભેભ’ રખ્મ છ,ે તેન રેકીત જલાફ 
આપ્મા છી તભેન ે ભજ.ેʼ ઔનાર ર્ોધયીએ ટુાંઔા ભેભભાાં રખ્મુાં 
શતુાં, ‘એઔ ભશીનાની ઍક્વવાાઈઝભાાં તભાયા ઔૉન્દ્લમની ટરઔ દ્વાયા 
વયેયાળ 1100 ઔીરભીટયનુાં અન્દ્તય ઔલય ઔયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. 
જ્માયે, તભન ે ઔમ્ની ઔભાન્દ્ડયની પયજ ફજાલલા ભાટ ે અામેર 
લન–ટરઔની રૉખફુઔ ભજુફ તભ ે 1800 ઔીરભીટય ર્રાલેર છ.ે 
ભને 24 ઔરાઔની અન્દ્દય તભાય કુરાવ જોઈએ ઔે તભન ે
અામેર લન ટનયને લધાયાના 700 ઔીરભીટય તભે ક્માાં અને ઔઈ 
ડ્યુટી ભાટ ેર્રાવ્મ શત.’ 

 ઔૅપ્ટન રકે છ,ે ‘ભાયી લીયદ્ધ આ ખાંદી યભત ઔણે અને ળા 
ભાટ ેયભી શતી ત ેભાયી વભજ ફશાયની લાત શતી. ભેં વભેીન ેભાયી 
જુની ભૈત્રીના વભ આપ્મા અને આ લાતનુાં યશસ્ટમ જણાલલા ઔહ્યુાં, 
‘જો નયેન, ખભે તે થામ ભારુાં  નાભ ન આલલુાં જોઈએ. તાયા ાડળી 
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અન ે ઍક્ટીંખ ઔમ્ની ઔભાન્દ્ડય ઔરૈાવર્ન્દ્ર ન્દ્તે વી.. ાવે 
ર્ાડી કાધી ઔે તુાં દય એઔાાંતયીમે તાયા લન ટનયભાાં ર્યી છુીથી 
ઍક્વવાાઈઝ એયીમા છડી, તાયા તમ્ફભુાાં પૅભીરી વાથે યાત 
ખાત શત. તાયા લન ટનયનુાં ભાઈરેજ લધલાનુાં ઔાયણ આ છ.ે 
તાય ઔૉન્દ્લમ આલતાાંની વાથે ન્દ્તે તાયા ઔૉન્દ્લમની ખાડીની 
રૉખફુઔ જોઈ, તેન વયેયાળ ઔાઢીન ે વી..ને યીટા આપ્મ. 
યીણાભે તને આ ભભે ભળ્ય છ.ે’ ઔૅપ્ટન રકે છ;ે ભેં ભાય જલાફ 
વીધી અને વય બાાભાાં નીર્ે ભુજફ આપ્મ. ‘શુાં  એક્વવાાઈઝ 
ઔમ્ની ઔભાન્દ્ડયની શેવીમતથી ખમ શત. ભારુાં  ઔાભ બ્રીખેડ 
ઔભાન્દ્ડયના ‘’ ગ્રુ (ઑડય ગ્રુ)ના વભ્મનુાં શલાથી તેભના ફધા 
બ્રીપીંખ ઑડાવાભાાં ભાયે શાજયી આલી ડતી શતી. દયેઔ ભીટીંખ 
અભાયા ઑયેળન્દ્વના સ્ટથ ાવે રેલાતી, જનેુાં વયેયાળ અન્દ્તય 
અભાયા ‘ફી–ઍર્રન’ એયીમાથી 25 ઔીરભીટય દુય શતુાં. યાઉન્દ્ડ 
ટરીના 50 ઔીરભીટય અન ે આલી દવ ભીટીંખ થઈ. ઔુર 500 
ઔીરભીટય. ત્માય ફાદ ઔૉન્દ્લમ ઔન્દ્ટરર ઔયલા ભાયે અાંખત યીત ે
‘અ ઍન્દ્ડ ડાઉન’ ઔયલુાં ડતુાં શતુાં. આ ઔામા ભાટ ે 200 
ઔીરભીટય થમા. એક્વવાાઈઝ દયભીમાન બ્રીખેડની ફ ેખાડીના 
ઍક્વીડન્દ્ટ થમા શતા. ભીઔેનાઈઝ્ડ ટરાન્દ્વટાના સ્ટળેીમારીસ્ટટ 
અપવય તયીઔે ભાયી નીભણઔ ઔટા ઑપ ઈન્દ્ક્લામયીના વભ્મ 
તયીઔે થઈ. અઔસ્ટભાતનુાં સ્ટથ અન ેઅભાયા ઔૅમ્ લચ્ર્નેુાં અન્દ્તય 
30 ઔીરભીટય શતુાં. 9 લાય અભાયે ઈન્દ્ક્લામયી ભાટ ે જલુાં ડ્યુાં 
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તેના 270 ઔીરભીટય થમાાં. આ ઉયાાંત ભાયે અભાયા લન ટનયન ે
દયયજ જલાનની ટાર અને અન્દ્મ યવદ (રશ્ઔયની કયાઔી ઔે 
તેની વાભગ્રી) ભાટ ે જુદી જુદી જગ્માએથી શેડક્લાટાવા ભઔરલ 
ડત, જનેી જલાફદાયી નામફ વુફદેાય શજાયા વીંગન ેવોંલાભાાં 
આલી શતી. આ ઔાભના એઔ ‘ટના–અયાઉન્દ્ડ’ના 10 ઔીરભીટય 
થતા. આલી 21 ટરીપ્વ થઈ જનેી રૉખફુઔભાાં શજાયા વીંગની વશી 
છ.ે તે ભાયા બયવાાત્ર પ્રૅટનુ ઔભાન્દ્ડય છ,ે અન ે ઔઈ ણ 
વાંજોખભાાં તભેન ે વોંામેર લાશનન ખેયઉમખ ઔયે નશીં તનેી 
ભન ેકાતયી છ.ે આભ ભાયી લન ટનય ટરઔે ઔુર 3000 ઔીરભીટયથી 
લધુ અન્દ્તય ઔાલુાં જોઈતુાં શતુાં; ણ શઔીક્તભાાં ઔેલ 1800 
ઔીરભીટય થમા. આનુાં ઔાયણ એટરુાં ઔે ભટા બાખના ભાયા 
ઔભાન્દ્ડ–ઍન્દ્ડ–ઔન્દ્ટરર, ઔટા ઑપ ઈન્દ્ક્લામયી અન ેઅન્દ્મ ઔાભ ભાટ ે
ેટરર ફર્ાલલા ભેં યૉમર એન્દ્પીલ્ડ ફુરેટ ભટય વાઈઔરન 
ઉમખ ઔમો શત, જનેી નોંધ ફુરેટની રૉખફુઔભાાં જોલા ભળ.ે 
ભાયા કુરાવાથી આને વાંત ન થામ ત ઔટા ઑપ ઈન્દ્ક્લામયી 
ફેવાડલા ભાયી લીનન્દ્તી છ.ે’ 

 ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર રકે છ,ે ‘ભાય રેકીત જલાફ લાાંર્ી વેભી 
વભવભી ખમ. તેણે ઔહ્યુાં ‘ઈપ આઈ લેય મુ’ (જો શુાં તાયી જગ્માએ 
શત ત) આટર ઔડઔ જલાફ ન રકુાં.’ ‘વેભી, આણે ફને્ન જુદી 
પ્રઔૃતીના રઔ છીએ. તુાં જ ેઔયે તે ભાયે ઔયલુાં જ જોઈએ તેલ ઔઈ 
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નીમભ નથી. ભને જ ે ઠીઔ રાગ્મુાં તે ભેં રખ્મુાં. ભાય જલાફ તુાં 
વી..ને ભઔરી આ. યીણાભની ુયી જલાફદાયી રેલા શુાં 
તૈમાય છુાં.’ ઔૅપ્ટન નયેન્દ્રે વેભીને યઔડુાં યકાલી દીધુાં. 

 ત્રણ દીલવ ફાદ વભેીએ ભાયા ત્ર ય ઔનાર ર્ોધયીએ 
રકરે ળેય લાાંર્લા ઔહ્યુાં અને તેની નીર્ે ભાયી વશી ભાખી. ઔનારે 
રખ્મુાં શતુાં, ‘આ અપવયે રૉયીડ બ્રીખેડ વાથનેી ઔાભખીયી ઉત્ઔૃષ્ટ 
યીતે ફજાલી છ,ે જ ેપ્રળાંવાત્ર છ.ે’ ભન ેભલાની લાત દુય યશી; 
ણ દય અઠલાડીમ ે ફધા અપવય વાથે થતી ભીટીંખભાાં ણ 
તેભણ ેભાયી ઍક્વવાાઈઝની ઔાભખીયીન ઉલ્ેક વયક ન ઔમો!ʼ 
ઔૅપ્ટન નયેન્દ્રે તાની ડામયીભાાં ટઔાલેરી આ લેદનાણુા નોંધ 
ભીરીટયીભાાં ણ ‘ઑર ઈઝ નટ લેર’ની ળાશેદી આ ેછ.ે  

 ઔૅપ્ટન આ દુગાટના વન્દ્દબ ેલીળેભાાં નોંધ ેછ,ે ‘જ ેદીલવે 
ભન ે વેભીએ ઔનાર ર્ોધયીન ળેય ફતાવ્મ, તે વાાંજ ે નામફ 
વુફેદાય શજાયાવીંગ ભને લૉરીફર યભતી લેાએ ભલા આવ્મા. 
વી..એ તભેની ગનીષ્ઠ છુયછ ઔયી શતી ઔે ઔઈ ણ દીલવ ે
ઔે યાતે ભેં ઔદી ઔૅમ્ છડ્ય શત ઔે ઔેભ અન ેભાયા ત્રભાાં ભેં જ ે
રખ્મુાં શતુાં ત ે વત્મ છ ે ઔે નશીં! .આય. ટાઈની વધુ્ધાાં આ 
યાઔાષ્ઠા શતી. ઔનાર થઈને એઔ અધય યેંઔના ભાણવ ાવે 
તાના વાથી અપવય લીળે આલી તાવ ગૃણાસ્ટદ શતી. 
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શજાયાવીંગ ે ભન ે જ ે ઔહ્યુાં તેભાાં જટેરા તભેના તાના અાંખત 
વાંસ્ટઔાય જણામા તેથી લધુ ઔનાર ર્ોધયીની ભાનવીઔતાની યક 
દેકાઈ. ‘વી.. વાશેફઔ ઔીવીઔી ર્ુખરી વુનન ેઔે ફજામ આવે 
શી વીધી ફાત ઔય રેના ર્ાશીમે થી ઓય આ જવૈ ેઅપવય ય 
ઐતફાય ઔયના ર્ાશીમ.ે ફાઔી, ુયી રટનભેં આઔે ફાયે ભેં 
ઔીવીવે બી ુછેં, વફ ઔશેંખ.ે..’ 

 ન્દ્ત જલેા ર્ુખરીદાય ભાણવની લાત વાાંબી ઔનાર 
ર્ોધયીએ ત તાની શેવીમત ફતાલી આી. ણ ઔૅપ્ટન ન્દ્ત 
જલે બતુુલા ળીક્ષઔ વી..નુાં પ્રીમાત્ર ફનલા આટરી શીન 
ઔક્ષાએ જઈ ળઔે તે ભાનલુાં ભાયા ભાટ ેભુશ્ઔેર શતુાં. થડા ભશીના 
ફાદ ઈભજ ાન્દ્વી અપવયને યભેનન્દ્ટ યેગ્મુરય ઔભીળન (અપવય 
તયીઔે ઔામભી નીભણઔ) ભાટ ેવીરેક્ળન ફડાભાાં જલાનુાં શતુાં. આના 
ભાટ ે છલે્ા વી..ન યીટા અને ળીપાયીવ અત્મન્દ્ત ભશત્ત્લના 
શઈ, ન્દ્ત વભતે ઔેટરાઔ રઔ તેભના ભાટ ેખભે તે ઔયલા તૈમાય 
શતા. રેફ્ટનન્દ્ટ બજ અન ેળભાા જલેા ઔેટરાઔ જ અપવય એલા 
શતા ઔે જે તાની ઔાફેરીમત અન ે ળીષ્ટ જીલન જીલી 
તતાનુાં ઔામા ઔયલાભાાં યત શતા. ન્દ્તન ેર્ોધયીવાશેફના યીટા 
અન ેઅાંખત ર્ીઠ્ઠીને ઔાયણે યભેનન્દ્ટ યેગ્મુરય ઔભીળન ભી ખમુાં. 
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ભેગધનુ 

અભાયી ફટારીમનભાાં ત્રણ–ચાય અપવય એલા શતા જભેને 

કનયર ચોધયીની આદતની શેરેથી જાણ શતી અને તેન 

ુયેુય પામદ ઉઠાલલા તે તૈમાય શતા. ભીરીટયી કશ 

કે વીલીર, જો કઈ અપવય તાના કોળલ્મની ઉણને 

કાયણે તેના ઉયીને ખુળ કયલાભાાં નીષ્પ જામ તમે, 

પ્રભળનની વીડી ચઢી ળકે છ.ે ઉયીને ખુળ કયલા 

ભાટનેા ફીજા અનેક યસ્તા શમ છ.ે જો કે, તેભાાંન કઈ 
ણ ભાગય નૈતીક યીતે ઉચીત ન ગણામ. અશીં એક વનાતન 

વત્મ કશેલુાં જરુયી છ.ે આ યીતે ભેલેર પ્રભળન અને 

વપતા અલ્જીલી શમ છ ેઅને તેન અન્દ્ત ફદનાભી અને 

અનાભી વ્મક્તીની જભે જીલન ગુજાયલાભાાં આલે છ.ે  

–ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર 
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6 

નીદો ક્રીળન રારને ઔૅપ્ટન નયેન્દ્રે ફર્ાલી રીધ 

  

 

 

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

ઔઈ જલાને ખુન ઔમો શમ ત તનેી વાભે ‘વભયી ઑપ 
એલીડન્દ્વ’ નોંધલા ભાટ ેએઔ અપવય નીભલાભાાં આલ ેછ.ે વૈનીઔન ે
વજા આલાન આ ટુાંઔ યસ્ટત છ.ે ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર એ ઔામાલાશીથી 

‘ચારી કમ્નીન નૉન કભીળન્દ્ડ ઑપીવય નામક 

ક્રીળન રાર ન્દ્દય દીલવ ભાટ ે ‘ઍબ્વન્દ્ટ લીધાઉટ રીલ’ 

(યજા લગય ગેયશાજય) થમ શત. કનયર ચોધયીએ કૅપ્ટન 

નયેન્દ્રને ‘વભયી ઑપ એલીડન્દ્વ’ કયલાનુાં કાભ વપ્મુાં. 

વેભીએ આ ભાશીતી આતા કૅપ્ટનને જણાવ્મુાં, ‘આ કાભ 

એલુાં ાકુાં થલુાં જોઈએ કે આ ભાણવ વજાભાાંથી છટકી ન 

ળકે. વી. . ફટારીમનભાાં દાખર ફેવાડલા ભાગે છ ે કે 

નૉનકભીળન્દ્ડ ઑપીવય ‘ઍબ્વન્દ્ટ લીધાઉટ રીલ’ થામ ત 

તેને દચ્મુત કમાય ફાદ ણ છ ભશીનાની વીલીર જરેભાાં 

વખત કેદ થઈ ળકે છ.ે’ કૅપ્ટને નીદયો ક્રીળન રારને 

ફચાલી રીધ.’  
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લાઔેપ શતા એટરે યજા ભાંજુય ઔયાવ્મા લખય ખેયશાજય યશેનાયા 

નામઔ ક્રીળન રારન ઔેવ ઔનાર ર્ોધયીએ ઔૅપ્ટનને વોંપ્મ. 

 બાયતીમ વનેાભાાં આભી ઍક્ટ પ્રભાણ ે ફટારીમન 
ઔભાન્દ્ડયને પસ્ટટા ઔરાવ ભેજીસ્ટટરટેની વત્તા આલાભાાં આલી છ.ે ઔઈ 
જલાન ઔે નૉનઔભીળન્દ્ડ ઑપીવય વાભે ખુન ુયલાય થામ ત તેન ે
ઔભાન્દ્ડીંખ ઑપીવય(વી..) ઔેદની વજા પયભાલી ળઔે છ.ે વીલીર 
જરેભાાં ઔઈ જલાન જામ ત તને ે પજભાાંથી ફયતયપ ઔયલાભાાં 
આલે. ઔનાર ર્ોધયીએ તાની વત્તાન આ અખાઉ અભર ઔમો 
શત અન ે એઔ જલાનન ે આલી યીતે છ ભશીનાની ઔેદની વજા 
પટઔાયી શતી. ઔૅપ્ટન નયેન્દ્રની ઔવટી ળરુ થઈ. ઔનાર ર્ોધયી 
ક્રીળન રારને ખનુેખાય ઠયેલલા ઈચ્છતા શતા. ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર 

ન્દ્મામના ક્ષ ેયશેલા ઈચ્છતા શતા. 

 પ્રથભ તફક્ક,ે ક્રીળન રારે ઔૅપ્ટન વભક્ષ યજા લખય 
ખેયશાજય યશેલાન ખનુ સ્ટલીઔાયી રીધ. ક્રીળન રારે ઔહ્યુાં, 
‘વાશેફ, આ ઈન્દ્ક્લામયી યુી ઔયી નાક. ભાયે ભાયા ફર્ાલભાાં 
ઔઈં જ ઔશેલુાં નથી.’ ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર આયીની આાંકભાાં લીાદનાાં 
લાદ જોઈ ળક્મા. એભનુાં હૃદમ ઔાયી ઉઠ્યુાં, ‘રાખે છ ેએટરુાં 
આ ઔાભ વય નથી. તાયા શાથે ઉતાલભાાં એલુાં ઔાભ ન થઈ જામ 
ઔે આકી જીન્દ્દખી સ્ટતાલાન લાય આલ.ે’ ઔૅપ્ટન ક્રીળન રારની 
ર્ઔી ઔયનાય ફને્ન ખાડાઝન ે ઑપીવના તમ્ફુની ફશાય જલાન 
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શુઔભ ઔમો. ત્માય છી ક્રીળન રારને ુયી લાત ની:વાંઔર્ યીત ે

ઔશેલા જણાવ્મુાં. ક્રીળન રારની શીમ્ભત કુરી ખઈ.  

 ક્રીળન રારની  ે ફુઔ પ્રભાણે તનેી વૈન્દ્મભાાં ખણીવ 
લાની નઔયી થઈ શતી. તે એઔ લા છી નઔયીભાાંથી ડીસ્ટર્ાજ ા 
રેલાના શતા. રગ્નનાાં દવ લા ફાદ તનેી ત્નીન ેફાઔ જનમ્મુાં. 
ાાંર્ લાન ફાંવીધય અત્મન્દ્ત ભાાંદ શત એલ ત્નીન ત્ર 
આવ્મ. ક્રીળન રારે તેના ઍક્ટીંખ ઔમ્ની ઔભાન્દ્ડય વુફદેાય 
ખુયભીતવીંગન ેયજાની અયજી આી શતી, જ ેતેભણે નાભાંજુય ઔયી. 
ત્રીજા દીલવ ે તનેા ગયેથી તાય આવ્મ ઔે દીઔય અન્દ્તીભ 
અલસ્ટથાભાાં છ.ે લશેરા ગયે આલ. તેણે ઔમ્ની ઔભાન્દ્ડયન 
‘ઑડાયરી રુભ’ (ઈન્દ્ટવ્મુા) ભાગ્મ. વુફેદાયવાશેફ ે તનેી પયી 
અલખણના ઔયી. ભીરીટયીભાાં ળીયસ્ટત શત ઔે દય ળનીલાયે 
ઔમ્ની ઔભાન્દ્ડયન ‘ન ઑડાયરી રુભ’ મજામ. જભેાાં ઔઈ ણ 
જલાન ઑડાયરી રુભ યજીસ્ટટયભાાં નાભ નોંધાલી ઔમ્ની ઔભાન્દ્ડયન ે
વીધ ભી ળઔે. 

 ક્રીળન રાર ત્નીન ત્ર અને તાય રઈ પયી એઔલાય 
ઔમ્ની ઔભાન્દ્ડયન ે ભલા ખમ. આ લકત ે તેણ ે ‘દપા શ જાલ’ 
(ખૅટ આઉટ) ઔહ્યુાં. તેની ાવે શલ ે ઔઈ યસ્ટત ફચ્મ નશત. ત ે
વીધ મનુીટના ઔમ્ાઉન્દ્ડની ફશાય જી.ટી. યડ ય ખમ અને જ ે
ફવ ભી તે રઈ તાને ખાભ શોંર્ી ખમ. ફાઔ રખબખ 
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ફેબાન શારતભાાં શત. જભે તેભ ઔયીને તે ફાંવીધયન ેઅમ્ફારાની 
ભીરીટયી શૉસ્ટીટરભાાં રઈ ખમ. ત્માાં ઍડભીટ ઔમાા ફાદ 
વદ્બાગ્મે તે ફર્ી ખમ. શૉસ્ટીટરભાાંથી ફાઔને યજા ભી એટરે 

ક્રીળન રાર તયત મનુીટભાાં ાછ આલી ખમ શત. 

 શલ,ે નીદો ક્રીળન રારન ેફર્ાલલા ભાનલતાલાદી ઔૅપ્ટન 
નયેન્દ્રે જ ે ઔુનશે દળાાલી તનેી યવપ્રદ લાત એભના જ ળબ્દભાાં 

ભાણીએ :  

 ‘ક્રીળન રાર, તભ ેયજા ભાટ ે ‘ઑડાયરી રુભ’ ભાગ્મ અન ે
જટેરી લાય તભાયા વુફેદાયવાશેફન ેભલા ખમા ત ેલકતે તભાયા 
ઔમ્ની શલારદાય ભજૅય (વીએર્એભ) શાજય શતા?’ ઔઈ 
જલાનન ે તાની અયજી ઔે કાવ લીનન્દ્તી ઔયલા ભાટ ે ઉયી 
અપવયની ભુરાઔાત રેલી શમ અથલા તનેા ય ખેયળીસ્ટત અાંખેની 
ઔાયલાઈ ઔયલાની શમ ત તે ભાટ ે તનેે અપવયની વાભે યજુ 
ઔયલાના લીધીન ે ‘ઑડાયરી રુભ’ ઔશેલાભાાં આલ ે છ.ે આ ઔાભભાાં 

શલારદાય ભૅજયન ભુખ્મ બાખ શમ છ.ે  

‘જી વાશેફ’ 

 ઑડાયરી રુભ યજીસ્ટટયભાાં તભાયી અયજી નોંધલાભાાં આલી 
શતી? 
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 ‘જી વાશેફ’ 

 ભેં ક્રીળન રારન ે તનેા અધીઔાય પયીથી વભજાવ્મા અન ે
ઔહ્યુાં ઔે જ્માયે શુાં તેના વુફેદાયવાશેફનુાં સ્ટટટેભેન્દ્ટ નોંધુાં, ત્માયે તેભની 
ઉરટ તાવભાાં ઑડાયરી રુભ વમ્ફન્દ્ધી જ પ્રશ્ર્ન છુ.ે જ્માયે શુાં 
તેને ‘ફર્ાલ ક્ષના ળાશેદ તયીઔે ઔઈને ફરાલલા ભાખે છ’ે એલુાં 
ુછુાં ત્માયે વીએર્એભ તથા અન્દ્મ ભીત્રનાાં નાભ આી તેભની 

ળાશેદી રકાલલાની લીનન્દ્તી ઔયે.  

 ક્રીળન રાર શલ ેતાના જીલનની ફાજી રડી રેલા તૈમાય 
થમ. આટરાાં લા વનેાભાાં લપાદાયીુલાઔ વેલા ઔયી શતી. અત્માય 
વુધીન તને વલીવ યેઔડા આબરાની જભે સ્ટલચ્છ શત, તેથી શલ ે
વીલીર જરેભાાં જલાની નાભળી રેલાનુાં તેને મગ્મ ન રાગ્મુાં. તણે ે
ભાયી વરાશ ભુજફ તાના ઔમ્ની ઔભાન્દ્ડયની ઉરટ તાવ ઔયી. 
તાના ફર્ાલભાાં ઔમ્ની શલારદાય ભૅજય વશીત, ફ–ેત્રણ 
વાક્ષી ફરાવ્મા, ઑડાયરી રુભ યજીસ્ટટય ભાંખાવ્મુાં. આ ફધા 
સ્ટટટેભેન્દ્ટ તથા ુયાલા ભેં ભાયા ‘વભયી ઑપ એલીડન્દ્વ’ભાાં નોંધ્મા. 
ભાયી તાવભાાં ભને જણામરેાાં વત્મની તવીર (લીખત) તથા 
ભાયી બરાભણન વાયાાંળ રખ્મ ઔે, ‘નામઔ ક્રીળન રારે ઔામદેવય 
શમ ત ેફધાાં ઔાભ ઔમાા શતાાં. તેભ છતાાં તનેે ન્દ્મામ ન ભતાાં ડ્યુટી 
યથી ખેયશાજય થલા વીલામ ઔઈ ભાખા ફચ્મ નશત. તેથી તેન ે
આ અન્દ્તીભ ખરુાં રેલુાં ડ્યુાં શતુાં. આલા અવાધાયણ વાંજોખન ે
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ધ્માનભાાં રઈ, તેના ય શલી શમ તેલી મગ્મ ઔામાલાશી ઔયલાભાાં 
આલે; એલા યીટા વાથ ે ભાય ‘વભયી ઑપ એલીડન્દ્વ’ઔનાર 
ર્ોધયીને વોંપ્મ. 

 ભાય યીટા જોઈ ઔનાર ર્ોધયીન ીત્ત કવી ખમ. 
તેભણે ફુભાફભુ ઔયી ભુઔી અન ે ભને નલેવયથી વભયી ઑપ 
એલીડન્દ્વ ઔયલાન શુઔભ આપ્મ. વેભી દ્વાયા ભન ેઔશેલાભાાં આવ્મુાં, 
‘આ લકત ેક્રીળન રારન ખુન વાફીત થલ જ જોઈએ જથેી તેન ે
વીલીર જરેભાાં ભઔરી ળઔામ!’ શુાં  ભાયા ઔાભભાાં અલીર્ યહ્ય. 
આ લકત ેભેં ફન ેએટરા લધુ વાક્ષી ફરાવ્મા જભેણે ક્રીળન 
રારની લાત વાફીત ઔયી. ખુયભીતવીંગની ઉરટ તાવભાાં તભેણ ે
યસ્ટય લીયધી જલાફ આપ્મા. અન્દ્ત ેએલુાં ુયલાય થમુાં ઔે ક્રીળન 
રારે ઔામદેવય યીતે જ ેઔઈ ઔયલુાં જોઈએ તે ફધુાં ઔમુું શતુાં. ઔેલ 
અાંખત અાંટવને ઔાયણે તેભના ઔમ્ની ઔભાન્દ્ડયે તેભને ખેયળીસ્ટતનુાં 
ખરુાં બયલા રાર્ાય ઔમાા શતા. આકયે ઔનાર ર્ોધયીને ભાય 
‘વભયી ઑપ એલીડન્દ્વ’ સ્ટલીઔાયલ ડ્ય. ક્રીળન રારે આભી 
ઍઔટની ઔરભન બાંખ ઔમો શત તેથી તનેે વજા થઈ. તેન ેનામઔના 
દ યથી શઠાલી વીાઈના દ ય ઉતાયલાભાાં આવ્મ અન ે
મુનીટભાાં જ એઔલીવ દીલવની ઔેદની વજા આલાભાાં આલી. 
વીલીર જરે અન ે ભીરીટયીભાાંથી ફેઈજ્જતી વાથેની ફયતયપીની 

ફદનાભીભાાંથી ત ેફર્ી ખમ. 
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 આ પ્રવાંખ ફાદ ઔનાર ર્ોધયી ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર ય રાાંફા 
વભમ વધુી નાકળુ યહ્યા. એભના પ્રૉપેળનર નૈુણ્મભાાં ક્ષતી 
ળધલા ઔનાર ર્ોધયીએ એભની અનેઔ યીક્ષા રીધી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ભેગધનુ 

ફે ભશીના ફાદ ઔનાર ર્ધયીની ફદરી થઈ. 

તેભની જગ્માએ એઔ ફાશળ અને પ્રાભાણીઔ ઔનાર આવ્મા. 

તેભના આખભનથી ઔેટરાઔ અપવય નીયાળ થમા. નલા 

ઔનારને ભાથે ર્ઔર્ઔતી ટાર શતી, તેથી આ અપવય જ ે

યીતે ઔનાર ર્ધયીના લાને ઔર રખાલીને જારાંધયના 

વયશીંદ ક્રફભાાં અને અન્દ્મ સ્ટથે ભજ ઔયલા રઈ જતા 

તેલુાં શલે ઔયી ળઔલાના નશતા! ઔનાર ર્ોધયી લીધુય શતા, 

જ્માયે નલા ઔનારનુાં લૈલાશીઔ જીલન વુકી શતુાં. 

–ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર 
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7 

ગલામેરા ફાઔને ભદદ ઔયલાભાાં ઔૅપ્ટન પવામા! 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

 ઔૅપ્ટન નોંધ ેછ ે: મુદ્ધ ળાન્દ્તી  ફાદ અભે ગણી લાય જમ્ભ ુ
વીનેભા જોલા જતા. ઔૅપ્ટન ળભાાનુાં એઔ મુનીટ લીજમુયની નજીઔ 
શતુાં અન ે ત્માાંથી જમ્ભુ ફશુ દુય નશતુાં. એઔ લાય તેભણે જમ્ભ ુ
જલાની યલાનખી રીધી. શુાં  તેભની વાથ ેખમ. જમ્ભુભાાં થડી ગણી 
કયીદી ઔયી ાછા લતા મુનીટભાાં ખાડી રેલાને ફદરે તેભણ ે

‘બાયત–ાકીસ્તાન લચ્ચેના મુદ્ધની ઝીણાભાાં 

ઝીણી લીગત કૅપ્ટન નયેન્દ્રે ‘જીપ્વીની ડામયી’ભાાં ટકાલી 

છ.ે ડામયી લાાંચતી લખતે કૅપ્ટનભાાં એક જાનપીળાનીની 

તભન્ના ધયાલતા ફશાદુય વૈનીકની રગરગ એક વીદ્ધશસ્ત 

વાશીત્મકાય ફેઠ શલાની પ્રતીતી લાચકને લાયાં લાય થામ 

છ.ે મુદ્ધળાાંતી છી જમ્ભુભાાં પયતી લખતે લીજમુય નજીક 
એક ફાકને ટરકે ટક્કય ભાયલાથી ઈજા શગચી શતી અને 

એ ફાકને ભાનલતાની યાશે શૉસ્ીટરભાાં રઈ જતા કૅપ્ટન 

સ્લમાં ‘આત્તીભાાં પવામા એ કીસ્વાની ચચાય તાલી આગ 

‘ભાચય’ કયીએ.’ 
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વડઔના ઔીનાયે જી ાઔા ઔયી, તે ર્ારતા જ તેભની પ્રૅટનુભાાં 
ખમા. શુાં  જીની ફનેટ ય ફેઠ શત. દવેઔ ભીનીટ ફાદ 
લીજમુયની ળાાના લીદ્યાથીને વાઈઔર ય આલતા જોમા. 
તેભાાં એઔ ફાઔની વાઈઔર રવી અને ત ેટરઔના ભડખાડા વાથ ે
અથડામ. ટક્કયના આગાતથી તે ફળેુદ્ધ થમ અને તનેા ખાર 
યથી રશી લશેલા રાગ્મુાં. ટરઔ ડરાઈલય ખબયાઈન ેયપુર્ક્કય થઈ 
ખમ. ભેં તેન નમ્ફય નોંધી રીધ. શુાં  ફાઔની શારતથી ર્ીંતાભાાં 
ડી ખમ. અભાયા મુનીટનુાં ઍડલાન્દ્વ ડરવેીંખ સ્ટટળેન ત્માાંથી 
ન્દ્દય–લીવ ઔીરભીટય દુય શતુાં, જ્માયે લીજમુય ઔેલ ત્રણ 
ઔીરભીટય ય. ભેં એઔ ફાઔને ુછ્ુાં, ‘લીજમુયભાાં વયઔાયી 
દલાકાનુાં છ?ે’ ‘જી વાફ, ત્માાં વયઔાયી ડીસ્ટેન્દ્વયી છ.ે ર્ાર, શુાં 
તભન ે ત્માાં રઈ જાઉં.’ આ લાત ર્ારતી શતી ત્માાં ઔૅપ્ટન ળભાા 
આલી શોંચ્મા. તેભણે શારત ાભી જઈન ે ઔહ્યુાં, ‘બ્રધય, આ 
આણ પ્રૉબ્રેભ નથી. જીભાાં ફેવ અને આણે મુનીટભાાં ાછા 

જઈએ. અશીં એઔ ભીનીટ ણ યઔલા જલેુાં નથી.’ 

 ‘આ ફાઔની શારત જોઈ આણે ઔેલી યીત ે જઈ 
ળઔીએ? શેરાાં આણ ે તનેે ડીસ્ટેન્દ્વયીભાાં શોંર્ાડીએ છી 
મુનીટભાાં જઈળુાં.’ 

‘નયેન, આ રપયભાાં આણે ડલુાં નથી. અશીંના રઔન ેતુાં 
જાણત નથી. અશીંના જલેા રુચ્ર્ા અને રેબાખુ રઔ તને ઔઈ 
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દેળભાાં નશીં ભ,ે’ ઔશી તે જીભાાં ર્ઢ્ા; ણ ભાયી જીદન ે
ઔાયણે તે ભાની ખમા. અભે ફાઔન ેજીના ાછના બાખભાાં 
વુલાડ્ય. લીજમુય જલા અભે જી લાલાન પ્રમત્ન ઔયીએ ત ે
શેરાાં ફાઔના ખાભના રઔનુાં ટુાં દડતુાં આવ્મુાં અન ેઅભાયી 
જીને ગેયી રીધી. છઔયાન ફા ફુભ ાડી ાડીને ઔશેલા 
રાગ્મ, ‘અયેયે! ભાયા દીઔયાને ભાયી નાખ્મ! અન ે શલ ે તનેી 
રાળન નીઔાર ઔયલા આ ભીરીટયીલાા તને ે ઉાડી અશીંથી 
બાખી યહ્યા છ.ે અયે ખાભ રઔ, ઔડ એભન!ે જ્માાં વુધી આ 
ફધા રઔ ભને ‘ભુઆલજો’ આલાનુાં રેકીતભાાં ન ઔફુરે ત્માાં વધુી 
તેભન ેજલા દળે નશીં’, ઔશી તેણ ેઔ ભુઔી અન ેઅભાયી જીની 
વાભે તે વુઈ ખમ! ભેં રઔને ુયી લાત વભજાલી અન ે ઔહ્યુાં ઔે 
અઔસ્ટભાત અભાયી વાથે નશત થમ. અભે ભાણવાઈના વમ્ફન્દ્ધ ે
ફાઔન ેવયઔાયી ર્ીઔત્વારમભાાં રઈ જતા શતા; ણ ઔઈ ભાયી 
લાત વાાંબલા તૈમાય જ નશતુાં. અન્દ્તે એઔ બરા ભાણવે ભાયી 
લાત વાાંબી. તેણે ઔહ્યુાં, ‘શેરાાં ફાઔન જીલ ફર્ાલલાન પ્રમત્ન 
ઔયીએ, ત્માય છી ભુઆલજાની લાત.’ ભુઆલજો એટરે તનેે થમેરા 
નુઔવાનની બયાઈ! આ ભાણવને તાના ુત્રન પ્રાણ ફર્ાલલાન ે
ફદરે ભીરીટયી ાવેથી ભટી યઔભ ડાલલી શતી! ળભાાએ ભાયી 
તયપ અથાુણા યીતે જોમુાં. ભાયી ાવે ફરલા જલેુાં ઔળુાં યહ્યુાં નશતુાં. 
અન્દ્ત ેફાઔન ેલીજમુય રઈ જલાભાાં અભ ેવપ થમા. ફાઔન ે
ળાયીયીઔ નુઔવાન છુાં અને ભાનવીઔ આગાત લધ ુરાગ્મ શત. 
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લીજમુયની ડીસ્ટેન્દ્વયીભાાં તેને ઉતામો તે શેરાાં જ ત ે શળભાાં 
આલી ખમ શત! અભ ેઅભાયા મનુીટભાાં ાછા ત ખમા; ણ ત્માાં 
લાત ુયી નશતી થઈ. ફીજા દીલવ ે ફાઔન ફા તથા તનેાાં 
વખાાં અભાયા જનયર ાવ ે શોંર્ી ખમા. આ ર્ારાઔ રઔએ 
અભાયી ખાડીન ટઔૅનીઔર તથા યજીસ્ટટરળેન નમ્ફય નોંધી રીધ 
શત! શલ ેતભેણે એલી પયીમાદ ઔયી ઔે તનેા ફાઔન ેટક્કય ભામાા 
ફાદ આભાડા ડીલીઝનના અપવય તને ેભયેર વભજી નાવી જલાન 
પ્રમત્ન ઔયી યહ્યા શતા! મુદ્ધભાાં ‘ફ્ર–એ–શીન્દ્દ’ બ્રૅઔ ઍરીપન્દ્ટ 
ડીલીઝને રડાઈભાાં ઉંર્ુાં નાભ ઔભામા ફાદ આણા દેળન નાખયીઔ 
તેની વાભે આલી ખમ્બીય પયીમાદ ઔયે તે તેભને ભાંજુય નશતુાં. 
તેભણે તાના એડીવીને જાતે આની ુયી તાવ ઔયલાન આદેળ 

આપ્મ. અન્દ્ત ેજ્માયે વત્મ વાભે આવ્મુાં ત્માયે અભ ેશાળ અનબુલી! 

 ઔૅપ્ટન નયેન્દ્રે આ ફનાલ અન ેઆ ભુલ્મલાન અનબુલ છી 
તેના વરુ્ીતાથોની વભીક્ષા ઔયતાાં રખ્મુાં; ‘આ ફનાલ ફાદ રાાંફા 
વભમ વધુી ભાયા ભનભાાં તાત્ત્લીઔ પ્રશ્ર્ન ય તભુુર મુદ્ધ ર્ાલ્મુાં. આલા 
પ્રવાંખ જીલનભાાં દયેઔ વ્મક્તીની વભક્ષ ક્માયેઔ ત આલતા જ શમ 
છ.ે રઔ ‘આ ભાય પ્રૉબ્રેભ નથી, ભાયે તેભાાં ડલુાં નથી. ક્માાંઔ શુાં 
તે ભુવીફતભાાં આલી ડુાં ત ભને ઔણ ફર્ાલળે’ જલેી દ્વીધાભાાં 
આલી જઈ ઔળુાં ન ઔયે ત તભેને દ આી ળઔામ? ભાયી તાની 
જ લાત ઔરુાં  ત જ્માયે ેરા ગામર અન ેફશેળ અલસ્ટથાભાાં ડરેા 
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ફાઔન ેઅભ ેજીભાાં ભુઔતા શતા ત્માયે ભાયા તાના ભનભાાં ત 
ફાઔને ફર્ાલલા વીલામ ફીજો ઔળ લીર્ાય નશત. પક્ત એઔ 
ઝાંકના શતી ઔે ફાઔને તાત્ઔારીઔ વાયલાય ભે અને તને જીલ 
ફર્ી જામ. આલી વાંઔટની સ્ટથીતીભાાં તનેા ીતાને ‘ભઆુલજા’ની 
ડી શતી, અન ેજ ેયીત ેત ેઅભાયી જીની વાભ ેર્ત્ત વુઈ ખમ 
શત ત્માયે ત શુાં  કયેકય શેફતાઈ ખમ શત. રાાંફા વભમ વધુી 
આ લાતન લીર્ાય ઔયત યહ્ય અન ે ગણીલાય એલા નીણામ ય 
આવ્મ શત ઔે બલીષ્મભાાં આલ પ્રવાંખ આલે ત ત્માાંથી દુય યશેલુાં. 
અન્દ્ત ેઆત્ભાભાાં યશેતા યાભન અલાજ આવ્મ ઔે આલા પ્રવાંખે દુય 
યશેલાની બાલના જ ભાનલતાનાાં ભુલ્મન અન્દ્ત રાલળે. રઔ 
આલ લીર્ાય ઔયલા ભાાંડળે ત લીશ્વભાાં ભનુષ્મના રુભાાં 

આત્ભાશીન મન્દ્ત્ર જલેાાં ક્રેલય ફાઔી યશેળ.ે 

 એઔ દીલવ અભાયી ફટારીમનભાાં અભાયા ઔય ઔભાન્દ્ડય 
જનયર ૅટરીક્ડનના સ્ટટાપ અપવય ઔનાર ભશમ્ભદ ખુફ્રાન આવ્મા. 
1948ભાાં ઔશ્ભીયભાાં ઔફાઈરી વાભ ે રડતાાં ળશીદ થમેર 
બ્રીખેડીમય ઉસ્ટભાનના તે નાનાબાઈ. તેભણે અભને ઔશેરી એઔ 
લાત ભાયા ભનભાાં ઔામભ ભાટ ે લવી ખઈ. ‘જને્દ્ટરભનૅ, ભાનલીના 
આર્યણભાાં પ્રાભાણીક્તા અને અપ્રાભાણીઔતા ઉત્તય અને દક્ષીણ 
ધ્રુલ વભાન શમ છ.ે આ ફે વત્મની લચ્ર્ે ત્રીજુ ાં ઔઈ યીભાણ 
નથી. ઔાાં ત તભ ે પ્રાભાણીઔ શળ અથલા અપ્રાભાણીઔ. તભે ઔદી 
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એલુાં નશીં ઔશી ળઔ ઔે વાભાન્દ્મત: શુાં  પ્રાભાણીઔ છુાં, ઔઈઔ જ લાય 
ભાયા શાથ ેઅપ્રાભાણીઔ ઔાભ થઈ જામ છ.ે જ્માયે ઔદી તભાયી વાભ ે
પ્રાભાણીક્તા અને અપ્રાભાણીઔતાનુાં મુદ્ધ ઉબુાં થામ ત્માયે તભાય 
આત્ભા જ તભને ઔશેળે ઔે તભાયે ળુાં ઔયલુાં જોઈએ. એઔ ઑપીવય 
અન ે જને્દ્ટરભૅન તયીઔે તભાયે ળુાં ઔયલુાં, તે તભે જ નક્કી ઔયજો. 
વાર્ા ભાખાના અલરાંફનને જ‘Integrity’ (નેઔી, વચ્ર્ાઈ) ઔશેલામ 
છ.ે 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ભેગધનુ 
ભાણવ એઔ વ્મલવામ સ્ટલીઔાયે અને તેભાાં તપ્રત 

થઈ જામ છ,ે ત્માયે તેના ભનભાાં ઔદી એલુાં નથી આલતુાં ઔે, ત ે
ઔઈ ભશાન ઔાભ ઔયી યહ્ય છ.ે તે જ ે ઔાાંઈ ઔયે છ ે ત ે તેની 

દીનર્માાન બાખ શમ છ.ે તેભાાં તે આનન્દ્દ ભાણે છ.ે દીલવ 
લીત્મે જો તેને વાયી નીન્દ્દય આલે ત તેણે વભજલુાં ઔે તેના શાથ ે
તે દીલવનુાં ઔાભ પ્રાભાણીઔતાુલાઔ ુરુાં  થમુાં. તે દીલવની યટી 
તેને વાથાઔ થઈ. રડાઈભાાં દુશ્ભનના ખીફાય અને ફૉમ્ફ 
લાાભાાં આણા જલાન જ ેબાલનાથી રડતા યહ્યા, તેભને ભેરી 
ઔેલણીન શીમ્ભતથી પ્રમખ ઔમો તથા મુદ્ધભાાં તાની પ્રૅટનુને, 

ઔમ્નીને, ફટારીમનને તથા દેળને લીજમ અાવ્મ, તેભાાં તેભની 
નીષ્ઠા અને નમ્રતા વ્મક્ત થામ છ.ે 

–ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર 
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8 

બાયતીમ વૈનીઔ ભાટ ે 

તભાયી ષ્ડી ભા અને ફશેન વભાન છ!ે 

 

 

 

 

 

 

 

 
 અનુક્રમણીકા 

  ‘જીપ્વીની ડામયી’ભાાં ઔૅપ્ટન નયેન્દ્રે બાયત–ાઔીસ્ટતાન 
લચ્ર્નેા મુદ્ધન અનબુલ વીદ્ધ અશેલાર યજુ ઔમો છ.ે એ ફધી 
લાતને ત અશીં ઔઈ યીત ે યજુ ઔયી ળઔામ? ના છુટઔે, આણે 

‘જીપ્વીની ડામયીભાાં કૅપ્ટન નયેન્દ્રે ાકીસ્તાન 

વાથેના મુદ્ધની લીસ્તૃત ભાશીતી યજુ કયી છ.ે જ ે લાાંચ્મા 

છી લાયાં લાય એલ લીચાય જલત યહ્ય કે આ ડામયીભાાં 

એક દીર થમ્બાલી દેનાયી વપ પીલ્ભ ફનાલલા ભાટનેી 
શ્રેષ્ઠ વાભગ્રી ખડકામેરી છ.ે પીલ્લયાનાાં મુદ્ધ દયભીમાન 

બાતીમ વૈનીકએ ભસ્તુય નાભના ગાભ ય કફજો 

ભેવ્મ. એ ગાભની કીળયી, ફાા તથા ભશીરા 

બાયતીમ વૈનીક અભાયા કેલા શાર કયળે તે લીચાયભાત્રથી 

થયથય કાાંતી શતી. તભાભ ફશેનને એયીમા કભાન્દ્ડય 

કૅપ્ટન નયેન્દ્રે ુયા આદય વાથે નીલાયવીત ભાટનેા કૅમ્ભાાં 

યલાના કયી.’ 
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ઔેટરાઔ નોંધનીમ ફનાલની ઝરઔ ભેલીન ેવાંત ભાનલ ડળ.ે 
ઔૅપ્ટન રકે છ;ે ‘ાઔીસ્ટતાનની વયશદભાાં પ્રલળે ઔયતાાં જ એઔ 
અજફ પ્રઔાયન યભાાંર્ થમ. 1948થી અત્માય વધુી આણા 
દેળની વાભ ેાઔીસ્ટતાનનુાં આક્રભણ અન ેઅતીક્રભણ ર્ારુ જ શતુાં. 
અનેઔ લાય તભેણ ેઆણા દળેના ડકાભાાં ગોંર્યણા ઔમાા શતા. 
યાજઔીમ નેતાની અનીણાામઔ લૃત્તીન ે ઔાયણ ે બાયતીમ વનેા 
રાર્ાય શતી. 1948ભાાં ભૅજય વભનાથ ળભાા, બ્રીખેડીમય ઉસ્ટભાન, 
ઔનાર યણજીત યામ તથા તભેના જલાનનાાં ફરીદાન ફાદ આ 
શેર ભઔ શત જભેાાં ાઔીસ્ટતાને ળરુ ઔયેરા મુદ્ધન જલાફ 
તેભની જ બાાભાાં આલા અભ ે કયેકય ાઔીસ્ટતાનભાાં પ્રલેળી 
યહ્યા શતા! વાાંજ ે ર્યલાશ નાભના ખાભ ાવે અભાયી રૉયીડ 
બ્રીખેડની ભકયાની ટેંક્વ અને ખઢલાર યાઈપલ્વ શોંચ્માાં. અશીં 
ત્રણ દીળાભાાંથી આલતી વડઔન વાંખભ શત. ાઔીસ્ટતાનની વનેા 
ભયર્ાફાંધી ઔયીને અભાયી યાશ જોઈને ફેઠી શતી, આઠભી ખઢલાર 
યાઈફ્લ્વનુાં ાઔીસ્ટતાનની વેના વાથે ગભવાણ મુદ્ધ થમુાં. પ્રથભ 
દુશ્ભનની તએ આણી વનેા ય ફૉમ્ફાડાભેન્દ્ટ ઔમુું અને તે ુરુાં  
થામ તે શેરાાં કાઈભાાં ફેઠરેા વૈનીઔએ બાયે પ્રભાણભાાં 
ખી ર્રાલી. તેભની વાંયક્ષણ ાંક્તી ય ખઢલારી વૈનીઔની 
ટઔુડી પયી લી અન ેબાયે કુલાયી વાથ ેાઔીસ્ટતાનની વેનાન ે
ીછશેટ ઔયલી ડી. ખઢલાર યાઈપલ્વભાાં ઑપીવય વભેત ગણા 
વૈનીઔ ઔાભ આવ્મા. લશેરી વલાયે અભ ે(ખયકા યાઈપલ્વ) તેભન ે
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યીરીલ ઔયી તેભણ ે રીધેરી ૉઝીળન્દ્વથી ાાંર્વ ખજ આખ 
ખમા, જથેી ત્માાં આલી અભાયા ય જલાફી શુભર ઔયલા આલનાય 
દુશ્ભનને ત્માાં જ યાસ્ટત ઔયી ળઔીએ. દુશ્ભનના પ્રદળેભાાં યાતના 
વભમ ેખાડીભાાં જલુાં શમ ત અભાયી ખાડીન ે લખય રાઈટ ે
જલુાં ડ.ે જયા જટેરી યળની થામ ત દુશ્ભનન ી અભાયી 
ૉઝીળન તેના તકાનાન ે કફય ઔયે અન ે પયીથી અભાયા ય 
ફૉમ્ફલાા ળરુ થામ. અભ ેધીભે ધીભ ેજતા શતા ત્માયે એલુાં રાગ્મુાં 
જાણે વડઔ ય ર્ારતી ભાયી જીની નીર્ે યડાાં ડ્યાાં શમ. નીર્ા 
લીન ેજોમુાં ત વડઔ ય જીની નીર્ ેઅન ે તનેી આજુફાજુભાાં 
ાઔીસ્ટતાની વૈનીઔના ભૃતદેશ ડ્યા શતા. આ શતા ઔઈના 
રાડઔલામા. બરે, દુશ્ભનના ઔેભ ન શમ, ઔઈ ભાના ુત્ર, ફશેનના 
બાઈ, ઔઈના તી ત્માાં ઔામભ ભાટ ેઢ્ા શતા. તેભની ત્નીન,ે 
ભાતાને કફય ણ નશતી ઔે તભેના લીય ઔદી ણ ાછા ગયે 
નશતા શોંર્લાના. કેય, ર્યલાશ ક્રીમય ઔયી, અભાયા નીમત 
સ્ટથાન ે શોંર્ીન ે અભ ે તયત કાઈ કદી અને તેભાાં ૉઝીળન 

રઈ ફેઠા.  

 ઔૅપ્ટન નયેન્દ્રે મુદ્ધ દયભીમાન ફનેરા એઔ ઉભદા ફનાલની 
નોંધ રેતા રખ્મુાં, ‘મુદ્ધ દયભીમાન એલી યીસ્ટથીતી ઉદ્બલી ઔે 
ાાંર્ દીલવ વધુી અભાયી બજનની ખાડી અભાયા વુધી 
શોંર્ી નશીં. ઔુર્ ઔયલાના શેરાાં દીલવે ભેરી ુયી, ત્રીજા 
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દીલવે ર્ાભડા જલેી થઈ ખઈ શતી. આ લકતે ભેં વાથ ે રીધેરા 
દારભઠના ડબ્ફા ભને માદ આવ્મા; ણ જ્માાં આકી પજ બુકી 
શમ ત્માાં શુાં  એઔર કાલાન લીર્ાય ણ ઔેલી યીત ે ઔયી ળઔુાં? 
આણી જુની ઔશેલાત છ ેઔે રાક ભયજો ણ રાકના તાયણશાય 
ન ભયજો. અભાયા લકતભાાં ફટારીમનના ઔભાન્દ્ડીંખ 
ઑપીવય(વી)ને જલાન  ભાઈફા ઔશેતા. શુાં  ભાયી વાથે શતા 
એટરા દારભઠના ડબ્ફા અને યભની ફાટરી રઈ અભાયા (ખયકા 
ફટારીમનના) વી ઔનાર ખયેલાર અન ે 2 આઈવી ભૅજય 
ફાખર્ી ાવે ખમ અને આ લસ્ટતુ તેભને આી. ઔનાર ખયેલારે 
ઉભીબમાા સ્ટલયે ઔહ્યુાં, ‘તાયી બાલનાની શુાં અાંત:ઔયણુલાઔ ઔદય 
ઔરુાં  છુાં; યન્દ્ત ુઆણી આકી રટન બુકી શમ ત્માયે શુાં  આ 
નાસ્ટત ઔેલી યીત ેકાઈ ળઔુાં?’ ભજૅય ફાખર્ીએ ઔહ્યુાં, ‘નયેન, તાયી 
આ બેટને આજની માદખીયી તયીઔે ઔામભ ભાટ ે વાર્લીને ભાયા 
ગયના ળૉ ઔેવભાાં યાકીળ.’ અભે ફધા જ બુખ્મા યહ્યા.  

 ત્રીજા દીલવના પ્રવાંખ ભાયા ભાટ ે અલીસ્ટભયણીમ છ.ે 
અભાયી ફટારીમન આભાડા બ્રીખેડની વાથે યશી પીલ્યા ખાભ 
નજીઔના યસ્ટતાની ર્ઔડી ય ઔુર્ ઔયી યશી  શતી. ત્માાં કેભઔયણ 
વેક્ટય તયપ જલા નીઔેરી ાઔીસ્ટતાનની છઠ્ઠી આભાડા ડીલીઝનની 
ટેંક્વને અભાયા વેક્ટયભાાં ભઔરલાભાાં આલી શતી. તે તથા 
ઈન્દ્પન્દ્ટરીની એઔ બ્રીખેડ અભાયી યાશ જોઈને ફેઠી શતી. દુશ્ભનની 
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આલી બાયે ઔીલ્ફેાંધી ય શુભર ઔયલા વો પ્રથભ અભાયે ભસ્ટતુય 
નાભના ખાભ ય ઔફજો ઔયી આખના આક્રભણ ભાટ ે તૈમાયી 
ઔયલાની શતી. ભસ્ટતુયભાાં ણ ાઔીસ્ટતાનની વેનાએ ભયર્ાફાંધી 
ઔયી શતી. અશીં ગભવાણ રડાઈ ફાદ ાઔીસ્ટતાનની વનેા શાયી 
અને તેભને આ ખાભ છડલુાં ડ્યુાં. તેભની અજમેતા ય બયવ 
યાકનાય ભસ્ટતુયના ગ્રાભલાવી ખાભભાાં યઔાઈ યહ્યા શતા; ણ 
તેભના યક્ષઔ તેભને બખલાન બયવે છડીને ર્ાલ્મા ખમા. ખાભના 
રઔ ળેયડીના કેતયભાાં છુાઈ ખમા. ભસ્ટતુય ય અભ ે ઔફજો 
ઔમો ત્માયે યાત શતી. વલાયે જ્માયે નજીઔના ળેયડીના કેતયભાાં 
ત્રીવ–ાાંત્રીવ ઔીળયી, ફાા તથા ભશીરા, ઔેટરાઔ 
આધેડ અન ે લૃદ્ધજનન ે રઈ અભાયા વનૈીઔ અભાયા 
ઍડ્ભીનીસ્ટટરળેન એયીમાભાાં રઈ આવ્મા, મુલાન ાઔીસ્ટતાની ષ્ડી 
બાયતીમ વૈનીઔ ઔેલા કયાફ શાર ઔયળે એ ફીઔથી એટરી 
ખબયાઈ ખઈ શતી ઔે તેભાાંની ઔેટરીઔ ફશેન થયથય ઔાાંતી શતી. 
ગણી ફશેનની આાંકભાાંથી આાંવુની ધાયા લશેતી શતી. શુાં 
એડ્ભીનીસ્ટટરળેન એયીમા ઔભાન્દ્ડય શત. તેથી તેભને ભાયી ાવે 
રાલલાભાાં આવ્માાં. ભેં તભેન ેએટરુાં જ ઔહ્યુાં, ‘જુ, અભ ેબાયતીમ 
વીાશી છીએ. તભાયી ષ્ડી અભાયા ભાટ ે ભા અન ે ફશેન 
વભાન છ.ે અભાયી રડાઈ તભાયી વયઔાય વાભ ેછ;ે તભાયી વાથ ે

નશીં. રડાઈના લીસ્ટતાયથી દુય અભે નીલાાવીત ભાટ ે ઔૅમ્ 
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ફનાવ્મા છ,ે ત્માાં તભને શભણાાં જ અભાયી ખાડી રઈ જળે. 
ખબયાળ નશીં.’ 

 આ વભુશના આખલેાન ખાભની ળાાના શેડભાસ્ટટય 

શતા. આ પ્રોઢ વદ્ખૃશસ્ટથ આખ આવ્મા, ખખા થઈ ખમા 
અને ઔહ્યુાં, ‘બાયતીમ વેના ાવેથી અભને જ ેઉભેદ શતી તેભાાં 
તભે વાર્ા ઉતામાા છ. અભાયા અકફાય અને યેડીમ ત 
તભાયી વાભે ખાંદ પ્રર્ાય ઔયતા યશે છ,ે ણ તભે...’ તે 
આટરુાં જ ફરી ળક્મા.  

 છઠ્ઠા દીલવની વલાયના શયભાાં અભને ખયભાખયભ 
તાતી ુયીની વડભ આલી અને અભ ે આનન્દ્દભાાં 
રખબખ દવ પીટ ઉંર્ ઔુદઔ ભામો! ાાંર્ દીલવ ઔળુાં બજન 
કાધા લખય અભે રડી યહ્યા શતા. આ બ્રેઔપાસ્ટટ જાટ 
યેજીભેન્દ્ટના ઔીર્નભાાં ફની યહ્ય શત. તેભને જ્માયે ખયકા 
રટનની સ્ટથીતીની જાણ થઈ, તેભણે અભને વોન ે કાલાનુાં 
શોંર્ાડ્યુાં. ફય છી અભાયી યેજીભેન્દ્ટની ટરક્વભાાં 
ક્લાટાયભાસ્ટટય ઔૅપ્ટન ફવાંતવીંશ યાળન રઈને આવ્મા ત્માયે 
વોને ળાન્દ્તી  થઈ. 
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ભેગધનુ 

લાત ખભે તે શમ; ણ અન્દ્તીભ લીશ્વરેણભાાં 

જીલનની રડાઈ ત પ્રત્મેઔ ભાણવે એઔરાએ જ રડલી ડ ે

છ,ે ર્ક્રવ્મુશના વાતભા ઔઠાભાાં વડામેરા અબીભન્દ્મુની 

જભે. આભ જોલા જઈએ ત દુશ્ભન વાભેની રડાઈભાાં 

જીલન અને ભૃત્મુ લચ્રે્ ગણાં છુાં અન્દ્તય શમ છ.ે એઔ 

મુદ્ધભાાં જીલી જલામ ત ફીજી રડાઈ રડલા વૈનીઔ તૈમાય 
શમ છ.ે છત્રતી ળીલાજીના ુત્ર વમ્બાજીન ળીયચ્છદે 

ઔયતાાં શેરાાં ઓયાંખઝેફે તેને ુછુ્ાં, ‘વમ્બાજી, તને 
જીલતદાન આુાં ત તુાં ળુાં ઔયીળ?’ જલાફભાાં વમ્બાજીએ 

ઉન્દ્ન્દ્ત ળીયથી અબીભાનુલાઔ જલાફ આપ્મ, ‘જીમેંખે ત 

ઓય રડેંખે’. બાયતના જલાન આલી બાલનાથી મુદ્ધ 

ક્ષેત્રભાાં જતા શમ છ.ે 
    –ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર 
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ઔૅપ્ટન નયેન્દ્રને છુટા થલાન ડાય ભી ખમ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

આભીભાાંથી છુટા થમા છી ુન: જીલન લીભા નીખભભાાં જલા 

અાંખે ઔૅપ્ટન દ્વીધા અનુબલતા શતા. છતાાં તે તાની જુની ઑપીવે 

શોંર્ી ખમા. અશીં ઔૅપ્ટને તાને થમેરા ઔટ ુઅનુબલની લાત આ યીતે 

નોંધી છ ે: 

‘કૅપ્ટન નયેન્દ્ર બાયતીમ વૈન્દ્મભાાં યભેનન્દ્ટ યેગ્યેમુરય 

કભીળન ન ભેલી ળક્મા. કૉન્દ્પીડને્દ્ળીમર યીટયભાાં કનયર 

ચધયીએ જ ે રખમુાં શતુાં તેનુાં એ યીણાભ શતુાં. કૅપ્ટનને 

આભી શેડક્લાટયવયભાાંથી ત્ર દ્વાયા જણાલલાભાાં આવ્મુાં કે, 

‘ન્દ્દયભી જુરાઈ, 1968ના યજ તભને છુટા કયલાભાાં 

આલળે.’ વેનાભાાં જઈને દેળ વેલા કયલાની કૅપ્ટનની ઈચ્છા 

ુયી થઈ શતી. લીભા નીગભભાાં ુન: આવીસ્ટન્દ્ટના દ ય 

જલાન શક્ક તેભને શત. કૅપ્ટન રખે છ:ે એક સ્લતન્દ્ત્ર 

મુનીટના કભાન્દ્ડય તયીકે નીલૃત્ત થમા છી એક 

આવીસ્ટન્દ્ટના દ ય જલુાં અભાન લશયી રેલા જલુેાં શતુાં. 

તેભ છતાાં અનુયાધા(ત્ની) આના ભાટ ેતૈમાયી શતી.’ 



જીપ્વીની ડામયી – એઔ વૈનીઔની નોંધથી                  http://govindmaru.wordpress.com                  70 

 

 ‘ભાયા ભીત્ર વાથે આ ફાફતભાાં લાત ઔયી યહ્ય શત ત્માાં 

નીખભભાાં ઔાભ ઔયતા અભાયી જ્ઞાતીના, ભાયી ઉમ્ભયના એઔ મુલાન 

આવ્મા. ‘ઔેભ છ, ઔૅપ્ટન વાશેફ? ાછા આલી ખમા? ર્ાર, શલે ફેવી 

જાલ તભાયી જુની આવીસ્ટટન્દ્ટની કુયવી ય! શલે ત શલારદાય –

જભાદાયના વરાભ અને તભાયા ફુટ–ારીળ ઔયી આનાયા 

ઑડાયરીને બુરી જલા ડળે. ફર, ક્માયે ાછા આલ છ?’ ઔશી 

ભરઔાતા ભુકે તે ત્માાંથી જતાાં યહ્યા. વેનાભાાંથી છુટા થલાના વભાર્ાય 

અભાયા યીલાયભાાં વુધ્ધાાં શોંર્ી ખમા શતા. ભાયા એઔ ીતયાઈએ 

ભને ઔહ્યુાં, ‘આણાાં નજીઔના એઔ વખાાં ત તાી ભાયીને ઔશેતા શતા, 
ઔૅપ્ટન વાશેફ  ‘ડી–ભૉફ’ (ડીભફીરાઈઝ્) થઈને ાછા આલે છ.ે ભેર 

ઔયલત, આકયે...ના... ઔશી શવતા શતા!’ આ લાત વાાંબી ભને 

અત્મન્દ્ત દુ:ક થમુાં. ાયઔા રઔની લાત જલા દઈએ; ણ આણા 

તીઔા આલી લાત ઔયે તેને ળુાં ઔશેલુાં? મુદ્ધના વભમે જનયર જ.ે એન. 

ર્ોધયી અભાયા ર્ીપ ઑપ આભી સ્ટટાપ શતા. રડાઈ ફાદ તે 

યીટામય થમા અને તેભના સ્ટથાને જનયર ઔુભાય ભાંખરમ્ આવ્મા. તેભણ ે

અભાયા ભાટ ે પયીથી વલીવીઝ વીરેક્ળન ફડાની યર્ના ઔયી અને 

ર્ઔાવણીના સ્ટતયભાાં લધુ વકત નીમભ ભુક્મા. ફીજી તયપ 1965ની 

રડાઈ ફાદ બાયત–ાઔીસ્ટતાન તથા તીફેટની વીભા ય ભુઔલાભાાં 

આલનાય ફીએવએપ, ઈન્દ્ડ તીફેટન ફૉડાય રીવ તથા વીઆયીભાાં 

અપવયની ુયઝડે બયતી થઈ યશી શતી. તેભના ભાટ ે વેનાભાાંથી 

યીરીઝ થનાયા ઈભજ ાન્દ્વી ઔભીળન્દ્ડ ઑપીવવા જલેા મુદ્ધભાાં રટામેરા 

અને અનુબલી અપવય ભળ્યા શતા. આલા અપવયને વયઔાયે વેનાભાાં 
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ખાેરાાં લોને વાંખ વેલા ખણી તેની વીનીમૉયીટી આીને રેલાનુાં 

નક્કી ઔમુું. એઔ યીતે અભાયા ભાટ ેએઔ વળષ્ડ વેનાભાાંથી ફીજી વેનાભાાં 

ટરાન્દ્વપય થલા જલુેાં શતુાં. બાયત વયઔાયે ફીએવએપના ડામયેક્ટય 

જનયર શ્રી ઔે. એપ. રુસ્ટતભજી અને ખુજયાતના રીવ લડા યશી 

રુ્ઔેરા વીઆયીના ડામયેઔટય જનયર લી. જી. ઔાનેટઔયની આખેલાની 

શેઠ જૉઈન્દ્ટ વીરેક્ળન ફડાની યર્ના ઔયી. શ્રી રુસ્ટતભજી ઔાફેર અને 

દીગાદૃષ્ટી ધયાલતા અપવય શતા.  

 ઔૅપ્ટન નયેન્દ્રને જીલન લીભા નીખભની ઑપીવભાાં જ ે ઔડલ 

અનુબલ થમ અને ભજાઔને ાત્ર ફનલુાં ડ્યુાં તેથી નીયાળ થઈને તે 

અભદાલાદભાાં આલેરા ફીએવએપના શેડક્લાટાવાભાાં શોંર્ી ખમા અને 

ઔમ્ની ઔભાન્દ્ડયની જગ્મા ભાટ ેઅયજી ઔયી દીધી. જ્માયે ઔૅપ્ટન, ફાની 

ભાાંદખી નીભીતે્ત એભની વાયલાય અથે શૉસ્ટીટરભાાં શતા ત્માયે 

ફીએવેપના જૉઈન્દ્ટ વીરેક્ળન ફડાનુાં ઈન્દ્ટયવ્મુ ભાટનેુાં નીભન્દ્ત્રણ આવ્મુાં. 

ઔૅપ્ટન રકે છ ે: ‘શ્રી રુસ્ટતભજીએ ભાય યેઔડા જોઈ રડાઈ લીમઔ લાત 

ુછી. ત્માય ફાદ અર્ાનઔ ુછ્ુાં, ‘તભાયા પ્રીમ રેકઔ ઔણ છ?ે’ 
‘ડફલ્મુ. વભયવેટ ભૉભ, વય.’ ભેં જલાફ આપ્મ. ‘તેભનાાં ઔમાાં ુસ્ટતઔ 

તભે લાાંચ્મા છ?ે’ ‘ફધાાં જ.’ 

 ‘એભ? વયવ. ભૉભ ત ભાયા ણ પ્રીમ રેકઔ છ.ે લારુ, તેભની 

નલરીઔા ‘ધ યેન’ની નામીઔાનુાં નાભ ળુાં છ?ે’ 

 એઔ વેઔાંડના લીરમ્ફ લખય ભેં જલાફ આપ્મ, ‘ભીસ્ વેડી 

ટૉમ્વન, વય.’ ‘આ ઑપીવય જ ેઅાંખે લાત ઔયે છ ેએ ફધુાં જાણે છ.ે 
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ભાયે અન્દ્મ ઔઈ વલાર નથી ુછલા.’ શ્રી રુસ્ટતભજીએ ઔહ્યુાં. ઔમા પવાભાાં 

જલા ઈચ્છુાં છુાં એલુાં ુછલાભાાં આલતાાં ભેં ફીએવએપની વન્દ્દખી 

દળાાલી. ‘શ્રી રુસ્ટતભજીએ ભને અબીનન્દ્દન આપ્મા. ભાયે શલે જીલન 

લીભા નીખભભાાં જઈ શીનતા અનુબલલાની જરુય ન યશી. થડા દીલવ 

ફાદ ભને ફનાવઔાાંઠાભાાં આલેરી ફીએવએપ ફટારીમનભાાં શાજય 

થલાન શુઔભ ભળ્ય. જીલનભાાં એઔ નલ અધ્મામ ળરુ થમ.  

 ઔૅપ્ટન નયેન્દ્રે એઔ અદ્બતુ અને દદાજનઔ અનુબલની લાત 

આ યીતે નોંધી છ ે : શુાં  એઔ વમ્ફન્દ્ધીને ત્માાં ભલા ખમ શત. ગણી 

લાત થઈ. ળાષ્ડીમ વાંખીત, ઈમ્પે્રળનીસ્ટટ, ર્ીત્રળૈરી, યાજઔાયણ અને 

વાભાજીઔ વભસ્ટમા ય ર્ર્ાા થઈ. વમ્ફન્દ્ધીના ઔીળય લમના ુત્ર 
અભાયી લાત ધ્માનલુાઔ વાાંબી યહ્યા શતા. તેણે અર્ાનઔ વલાર 
ઔમો, ‘અાંઔર, તભે આભીભાાં ક્માાંથી જઈ ર્ડ્યા? ભેં ત વાાંબળુ્યાં છ ે
ઔે પજભાાં જડફુદ્ધી, જક્કી અન ેઔડઔ ભીજાજના રઔ જતા શમ 

છ ેજ્માાં ભખજન ેલાયલાની જરુય ડતી નથી.’ 

 તે લકતે આણા વભાજભાાં ભીરીટયી લીળે પ્રલતાતા 
સ્ટટીયીમટાઈ ભાન્દ્મતાન લીર્ાય ઔયી આ ઔીળયની લાત શાસ્ટમભાાં 
ઉડાલી દીધી શતી; યન્દ્ત ુઅભાયા નલા ઔભાન્દ્ડન્દ્ટ ઔે. ઔે. વાશેફ 
(આ તભેનુાં વાર્ુાં નાભ નથી)ન ે ભળ્યા ફાદ શુાં તનેી વાથ ે વમ્ભત 
થમ! ભાયા ાાંત્રીવ લાના જીલનભાાં ઔનાર ઔે. ઔે. જલે ભાણવ ભન ે
જીન્દ્દખીભાાં ઔમાાંમ જોલા ભળ્ય નશત. જટેરી તેભની બાા 
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અળીષ્ટ અન ે અશ્લીર, એટરુાં જ કયાફ તેભનુાં લતાન. ઔઈ 
અપવયના શાથ ેએઔાદુાં ઔાભ વભમવય ન થામ ત દય અઠલાડીમ ે
થતી ભીટીંખભાાં તને ઉગડ ત રેતા જ; ણ ‘તુભ વફ શીજડ ેશ. 
તુભવ ે ઔઈ ઔાભ નશીં શ ળઔતા’ એલી ખા આતા. જલાન, 
વુફેદાય ઔે અભાયા જલેા આવીસ્ટટન્દ્ટ ઔભાન્દ્ડય, ઔઈ ણ તેભના 
બુાંડા લાણી લીરાવથી ફર્ી ળઔતા નશતા. તેભની લક્રતા ળબ્દ 
ુયતી વીભીત નશતી. ડ્યટુી ઔે ટરનેીંખના નાભ શેઠ જુરભી 

ખણામ તલેી ળીક્ષા ણ ઠઔતા.  

 વયફજીત વીંગ ઢીલ્ અભાયી ફટારીમનના વોથી પ્રીમ 
અપવય શતા. ાંજાફ યાજ્મ તયપથી યાષ્ટ રીમ ર્ૅમ્ીમનળી વુધી 
શૉઔી કેરી ર્ુક્મા શતા. અભ્માવભાાં ણ એટરા જ શળીમાય. 
ફી.એવવી.ભાાં પ્રથભ લખા ભેવ્મા ફાદ તભેન ે અભેયીઔાની 
પ્રતીષ્ઠીત એભઆઈટી (ભૅવેચ્મુવેટ્વ ઈન્દ્સ્ટટીટુ્યટ ઑપ 
ટકૅ્નરૉજી)ભાાં એડભીળન ભળુ્યાં શતુાં. દેળપ્રેભને પ્રાથભીઔતા આી 
1962ની રડાઈ ફાદ તે વનેાભાાં જોડાઈ ખમા શતા. જલાન 
અન ે અપવયના પ્રીમ એલા વયફજીત એઔ ભશીનાની યજા ય 
ખમા. યીલાયના દફાણન ેઔાયણે ત ેદયભીમાન તેભન ેરગ્ન ઔયલા 
ડ્યાાં. યજા યથી ાછા આવ્મા ત્માયે ત્નીને વાથે રઈ આવ્મા. 
ટરને ભડી વાાંજ ેઅભાયા નજીઔના સ્ટટળેન ય શોંર્ી અન ેમુનીટભાાં 
આલતાાં યાતના આઠ લાખી ખમા શતા. અભ ેતભેન ેયાતના બજન 
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ભાટ ે ફરાવ્મા. જભણ ુરુાં  ણ નશતુાં થમુાં ઔે ઔનાર વાશેફન 
ખયકા ઑડાયરી પ્રેભ ફશાદયુ અભાયે ગયે આવ્મ. ‘વી..ળાફન ે
વયફજીત ળાફઔે રીમે કત બેજા શૈ.’ 

 વયફજીતે ત્ર કલ્મ અન ેતેન ર્શેય ડી ખમ. ઔે. ઔે. 
વાશેફે તનેે યઢીમે ાાંર્ લાગ્મે ફટારીમન છડી યણની લચ્ર્ ે
આલેરી અભાયી વોથી આખની ર્ઔી ફયીમાફેટ જલાન શુઔભ 

ઔમો શત! 

 એઔ નલયીણીત અપવય અને નલલધનુે આલી ળીક્ષા 
આલાનુાં ઔાયણ ઔઈની વભજભાાં આવ્મુાં નશીં. તીમાાથી 
ારનુય વુધીના રાાંફા પ્રલાવ ફાદ તેભણ ે શજી વભાન ણ 
કલ્મ નશત ઔે તને ેફૉડાય ય જલાની તૈમાયી ઔયલી ડી. ઔનાર 
ઔે. ઔે.(આ તેભનુાં વાર્ુાં નાભ નથી)ને ઔઈ તીવ્ર ભાનવીઔ ગ્રાંથીની 
ીડા શતી એ સ્ટષ્ટ શતુાં. તેભના શાથ નીર્ે ઔાભ ઔમાા ફાદ ભન ે
શૉરીલુડનુાં ફીજા લીશ્વમુદ્ધ ય આધાયીત ‘ડટી ડઝન’ નાભના 
ર્ીત્રટભાાંની ટરેી વૅલારાવે બજલેરી બભુીઔા માદ આલી ખઈ. ઔે. 
ઔે.ના વ્મક્તીત્લન ેઔઈ કી ળક્મુાં નશતુાં. તેભના આ સ્ટલબાલ 
ઔે ભાનવીઔતાનુાં ઔાયણ જાણલા જટેરા અભે તજજ્ઞ નશતા; ણ 
તેભની અને ઔેટરીઔ લાય તેભનાાં ત્નીની લાતભાાં ડઔાતી 
ફ્રૉઈડીમન સ્ટરીભાાંથી થડ અન્દ્દાજ આવ્મ શત. 
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ભેગધનુ 
જનયર ભાણેઔળાએ મુદ્ધ ુલેની ભીટીંખભાાં ઔહ્યુાં, 

‘ાઔીસ્ટતાનની બુભીભાાં તભે લીજમી થઈને જળ ત્માયે 

તભાયી વાભે અનેઔ પ્રરબન ઉબા યશેળે. વુન્દ્દય ષ્ડી 
લીજતેા ાવે આલળે. માદ યશે, તભે બાયતના વૈનીઔ 

છ, રુાંટાયા નથી. ષ્ડી ઔે અન્દ્મ પ્રરબન તભાયી વાભે 

આલે ત શાથ કીસ્ટવાભાાં ભુઔી ાછા લીને જજો. બાયતભાાં 

તભાયી પ્રીમતભા, તભાયી ત્ની તભાયા ભાટ ે લીજમભાા 

રઈને તભારુાં  સ્ટલાખત ઔયલા તત્ય થઈ તભાયી યાશ જોતી 

શળે. એઔ અનુબલી વેનાતી તયીઔે તભને ખૅયાં ટી આુાં છુાં 

ઔે વભગ્ર લીશ્વભાાં બાયતની ષ્ડી ઔયતાાં લધુ વૌંદમાલાન 

ભશીરા નથી. શલે તૈમાય થઈ આખરા શુઔભની યાશ 

જોળ. આકુાં યાષ્ટ ર તભાયી તયપ ભીટ ભાાંડી યહ્યુાં છ.ે ગ ડ ક 

એન્ડ ગ ડ બાય.’ 

   –ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર 
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10 

અભદાલાદભાાં વખેરા દાલાને, ઔૅપ્ટનની યીક્ષા રીધી! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

‘જુરાઈ 1969ભાાં નાગુયની વીલીર ડીપેન્દ્વ 

કૉરેજભાાં ઈન્દ્સ્ટરક્ટયની ટરનેીંગ ુયી કયીને કૅપ્ટન નયેન્દ્ર 
અભદાલાદ આવ્મા અને ફીજ ેદીલવે એભને જાણલા ભળ્ુાં 

કે ળશેયભાાં તપાન પાટી નીકળ્ાાં શતાાં. એભણે ન્દ્મુ ભેન્દ્ટર 

ાવે આલેરા એભના શેડક્લાટયવયને પન કમયો ત જાણલા 
ભળ્ુાં કે એભની ફટારીમન આગરી યાતે જ કાુુય–

દયીમાુય લીસ્તાયભાાં પયજ ય રાગી ગઈ શતી. કૅપ્ટનને 

તાત્કારીક ડીઆઈજી શેડક્લાટયવયભાાં યીટય કયલાન શુકભ 

ભળ્. તે લખતે એભના ડીઆઈજી લીયચક્ર લીજતેા 

બ્રીગેડીમય જીભી(જભળેદજી)નાદીયળા શતા અને તેભના 

સ્ટાપ અપવય ગુજયાત કૅડયના આઈીએવ અપવય કેકી 

(કેખુળરુ) શતા. તેભન શદ્દ આવીસ્ટન્દ્ટ ડામયેક્ટયન 

શલાથી વો તેભન ે ‘એડીવાફ’ કશીને ફરાલતા. ત્માય 

છીન અશેલાર લાાંચ કૅપ્ટન નયેન્દ્રજીના જ ળબ્દભાાં...’ 
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 ભનુષ્મ જન્દ્ભ જ એલ શમ છ ે ઔે તનેા ભાટ ે ઔઈ 
સ્ટથીતી એઔ વયકી નથી યશેતી. તેના ય આલી ડરેી ઔયી 
યીસ્ટથીતીન વાભન તેન ે ઔેલી યીત ે ઔયલ જોઈએ તે તેની 
તાની લૃત્તી ય આધાય યાકે છ.ે દુ:ક ઔે ભાનવીઔ ઔષ્ટની 
માતનાભાાં ડફુી યશેલુાં ઔે તેના યીતાભાાંથી ફશાય નીઔી, 
તેની નીઔટ યશેતા પ્રીમજન વાથે અન ેતે ણ નજીઔ ન શમ 
ત તનેા યીવયભાાં આલરેા નૈવખીઔ વૌંદમા પ્રત્મ ે વબાન, 
વજાખ યશી, તેને ભાણી, તાના ઔતાવ્મારનભાાં યત યશીને 

વભમ આનન્દ્દથી ખાલ, તેભાાંન ઔમ લીઔલ્ રેલ તે ુણા 
યીતે તેના શાથભાાં શમ છ.ે ભેં ફીજો ભાખા રીધ. ભાયી 
પક્વટરૉટ ઔમ્નીએ ભાયા અબીમાનભાાં ુય વાથ આપ્મ. 
મુદ્ધની ઔે સ્ટથાનીઔ શુલ્ડભાાં ળાન્દ્તી સ્ટથાલા ભાટ ેજ ેઔાભખીયી 
ફજાલલી ડ ે તેની તૈમાયી ઔશ અથલા લાીઔ યભતખભત, 
અભે ફટારીમનભાાં શ્રેષ્ઠત્લ પ્રાપ્ત ઔયી ળક્મા. વાાંજ ેજલાન 
વાથે વાભુશીઔ યભત ફાદ અભે ઑપીવવા ક્લાટાવા ાવે 
આલેરા ઔટાભાાં ફૅડભીન્દ્ટન યભતા. ઔે. ઔે. વાશેફ તેભનાાં ત્ની 
વાથે ઔઈઔ લાય યભતભાાં બાખ રેલા આલતા. યલીલાયે શુાં  
ભાયા એઔ પ્રૅટનુ ઔભાન્દ્ડય રશ્ઔયી યાભ વાથ ે લખડાભાાં 22 
ઔૅરીફયની યાઈપર રઈ ળીઔાયના નાભે બટઔત અને એઔ 
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ણ ખી છડ્યા લખય ાછ પયત! શા, લેયાન જગ્માભાાં 
યશેતાાં ળ–ુક્ષી લીળ ે ગણી જાણઔાયી ભેલી. ભારુ Jungle 
loreનુાં જ્ઞાન લધતુાં ખમુાં.  

 પ્રૅટનુ દ્વાયા ઔયાતા શુભરાનુાં પ્રાત્મક્ષીઔ ફતાવ્મુાં તે 
જોઈ તે ગણા કુળ થમા. ળાયીયીઔ ક્ષભતા ભાટ ેણા ફ ે
ઔરાઔભાાં દવ ભાઈર, દવ ભીનીટભાાં ફે ભાઈર અને એઔ 
ઔરાઔભાાં ાાંર્ ભાઈરની દડભાાં અભે ફધા ાવ થઈ ળક્મા. 

 જુરાઈ, 1969ભાાં ભને નાખુયની વીલીર ડીપેન્દ્વ 
ઔૉરેજભાાં ઈન્દ્સ્ટટરક્ટયની ટરનેીંખ ભાટ ે ભઔરલાભાાં આવ્મ શત. 
પ્રળીક્ષણ ુરુાં  ઔયી અભદાલાદ આવ્મ અને ફીજ ેદીલવે વલાયે 
ભને જાણલા ભળુ્યાં ઔે ળશેયભાાં તપાન પાટી નીઔળ્યાાં શતાાં. 
અભદાલાદભાાં ભટા ામા ય જ્માયે ણ અળાન્દ્તી થામ ત્માયે 

વૈન્દ્મને ફરાલતાાં શેરાાં ફીએવએપને ફરાલલાભાાં આલ.ે 
વલાયે યેડીમ ય વભાર્ાય વાાંબી ખ્માર આવ્મ ઔે આ 
લકતે તપાનએ ભાઝા ભુઔી શતી. ભેં ન્દ્મુ ભેન્દ્ટર ાવે આલેરા 
અભાયા શેડક્લાટાવાને પન ઔમો ત જાણલા ભળુ્યાં ઔે ભાયી 

ફટારીમન આખરી યાતે જ ઔાુુય–દયીમાુય લીસ્ટતાયભાાં 
પયજ ય રાખી ખઈ શતી.  
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 ભને તાત્ઔારીઔ ડીઆઈજી શેડક્લાટાવાભાાં યીટા 
ઔયલાન શુઔભ ભળ્ય. 

 એડીવા’ફે તેભના જુનીમય સ્ટટાપ અપવય દ્વાયા ભન ે
શુઔભ આપ્મ ઔે તપાન પેરામેરાાં શલા છતાાં; તે ભાયા 
ભાટ ે ખાડી ઔે ‘એસ્ટઔટા’ ભઔરી ળઔળે નશીં અને ભાયે ઔઈ 
ણ શીવાફે ઔાુુયભાાં આલેરા વાંલેદનળીર રગુભતી 
લીસ્ટતાયભાાં નીમુક્ત થમેરી અભાયી ટઔુડીભાાં શોંર્ી જલાનુાં છ!ે 

 અભે પીમાટ ઔાયભાાં નીઔળ્યા. વયદાય બ્રીજ ાય ઔયી 
દીલ્શી દયલાજથેી થડા આખ શોંચ્મા ઔે ડાફી ફાજુએ 
આલેરા ઠાઔયલાવભાાંથી ધાયીમા રઈને ભટુાં ટુાં ધવી આવ્મુાં. 
ભેં ડરાઈલયન ેખાડી યઔલાનુાં ઔહ્યુાં. ભાય મુનીપૉભા જોઈને તથા 
ભાયી લાત વાાંબીને તે અભાયા પ્રલાવભાાં અડર્ણ ઉબી 

નશીં ઔયે એલી ભને કાતયી શતી. ભેં ફાયણાાંન ઔાર્ નીર્ે 
ઔમો; ણ ડરાઈલયે ખાડી ુય ઝડે ભાયી ભુઔી. ટાના 
ભાણવએ ધાયીમાનાાં ગા ભામાા તે પીમાટના ફૉનેટ, છાયા 
ય અને ભાયી વીટના ફાયણાાં ય ડ્યા. ભાય શાથ વશેજભાાં 

ફર્ી ખમ.  



જીપ્વીની ડામયી – એઔ વૈનીઔની નોંધથી                  http://govindmaru.wordpress.com                  80 

 

 ભને ડરાઈલય ય ખુસ્ટવ આવ્મ. ભેં ઔહ્યુાં, ‘તભે ખાડી 
યઔી શત ત આલુાં ન થાત. શુાં  વમ્બાી રેત.’ 

 ‘અયે વાશેફ, આલા ખાાંડાતુય ટાાં ય ઔદી લીશ્વાવ 
યકામ? એ ત શેરાાં ઔતર ઔયે અને ત્માય છી તાવ ઔયે 
ઔે ખાડીભાાં ઔઈ ઔભના રઔ શતા.’ 

 તેભની લાત વાર્ી શતી. ખાડી ય ડરેા ધાયીમાના 
ઉંડા ગા યથી તેભના ઝનનુન ખ્માર આલી ખમ. ફીજી લાત 
એ ણ શતી ઔે આલા યભકાણભાાં જનતા રીવ ય વોથી 
શેર શુભર ઔયતી શમ છ.ે ભાય મુનીપૉભા કાકી યાંખન 
શત. ટાાંને રીવ અને ફીએવએપ લચ્ર્ેના તપાલતની 
નથી ડી શતી. 

 ભને અવાયલા–ભેગાણીનખયના લીસ્ટતાયભાાં ેટરરીંખની 
ડ્યુટી ભી. યાત્રે ેટરરીંખ ય જઈ યશેરી એઔ પ્રૅટનુની વાથે 
ેટરરીંખ ય ખમ. ઔફ્મુા શલાથી યસ્ટતા વુભવાભ શતા. 
ટાાંઔણી ડ ેત ણ વમ્બામ એલી બમાનઔ ળાન્દ્તી. યસ્ટતાભાાં 
રખબખ ઔાટકુણા જલે લાાંઔ આવ્મ અન ે અર્ાનઔ 

અભાયાથી લીવેઔ ભીટય ય ર્ાય–ાાંર્ ભાણવ રાઔડાના 
ઢખરાની શી વખાલલાન પ્રમત્ન ઔયી યહ્યા શમ તલેુાં 
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જણામુાં. અભે તેભને ડઔાયતાાં જ તે નાવી ખમા. અભ ે
‘શી’ ાવે શોંચ્મા અન ેજોમુાં ત ઢખરાભાાં ભાણવન ખ 
દેકામ. ભાયા જલાનએ ઝડથી રાઔડાાં શઠાવ્માાં ત અન્દ્દય 
રશીથી રથથ થમેરી ફ ેવ્મક્તી શતી. અભે લામયરેવથી 
ઍમ્બ્મુરન્દ્વ ફરાલી. અભને Shoot at sightના શુઔભ ભળ્યા 
શતા, તેથી સ્ટથ ય ઔેટરાઔ જલાનને ર્ઔી ભાટ ેયાખ્મા અન ે
શુઔભ આપ્મ ઔે ઍમ્બ્મુરન્દ્વ આલે તે શેરાાં ઔઈ ણ ભાણવ 
અશીં શી ેટાલલા આલે ત ખીએ દેલા. આ શુઔભ 

વાાંબી ફે રાળભાાંથી એઔ ઉબી થઈ! આ 20–22 લાન 
ગામર મુલાન શત. તેને ભયેર ધાયી તેન ેતથા તેના વાથીન ે
ખુાંડાનુાં ટુાં ફાી નાકલા ભાખતુાં શતુાં. વળષ્ડ વૈનીઔ 
નાખયીઔની યક્ષા ઔયલા આલી ખમા છ ેતેલી કાતયી થતાાં ત ે
ઉઠ્ય અને ઉઔાયલળ અભાયા ખ ઔડલાન પ્રમત્ન ઔયલા 
રાગ્મ. ઍમ્બ્મરુન્દ્વ આલી શોંર્ી અને તને ે વીલીર 
શૉસ્ટીટર ભઔરી આપ્મ. તેન વાથી ભૃત્મુ ામ્મ શત. 

 આકી યાતના ેટરરીંખ ફાદ વલાયે શેડક્લાટાવા ય 
અભે શોંચ્મા ત્માાં એડીવાશેફે ભને શુઔભ આપ્મ, ‘નયેન, 
શુલ્ડ ફેઔાફુ થમાાં છ.ે શલે એઈડ ટ ુ વીલીર ાલય ભાટ ે
ફીએવએપ, આભી અને વીઆયીને ફરાલલાભાાં આલેર છ.ે 
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આના ભાટ ે જાભનખયથી આલેર બ્રીખેડની આખેલાની નીરે્ 
ળાશીફાખભાાં રીવ ઔભીશ્ર્નયની ઔરે્યીભાાં ‘જૉઈન્દ્ટ ઑયેળન 
ઔન્દ્ટરર રુભ(JOC)’સ્ટથાલાભાાં આલી છ.ે ફીએવએપના 
પ્રતીનીધી તયીઔે તાયી નીમુક્તી ઔરુાં  છુાં, ત શભણાાં જ નીઔી 
જા.’ 

 આખરા દીલવે જ્માયે શુાં  ડ્યુટી ય ખમ ત્માયે 
શેયેર ેઔડ ેખમ શત. યાતબયની ડ્યુટી ફાદ ભને ગયે જઈ 
જોઈત વાભાન રાલલા ગયે જલુાં ડળે એલુાં ભેં એડીવાશેફન ે

ઔહ્યુાં. શીન્દ્દના દાદાનુાં નાભ ધયાલતા આ વાશેફ ેઔહ્યુાં, ‘તુાં શાર 
વીી ઑપીવ શોંર્ી જા. આણે ફીજી લાત ફય છી 
ઔયીળુાં.’ 

 રીવ ઔભીશ્ર્નયની ઑપીવભાાં બ્રીખેડ ભેજય ટરેયની 

અધ્મક્ષતાભાાં Joint Operation Control વેન્દ્ટય સ્ટથાઈ ખમુાં 
શતુાં. શુાં  ત્માાં શોંચ્મ અન ેતયત ઔાભે રાખી ખમ. ભેજય ટરેય 
એઔ ઔાફેર અપવય શતા. તેભણે JOCનુાં આમજન અત્મન્દ્ત 
ઔુળતાુલાઔ ઔમુું શતુાં.  

 ફીજી તયપ રીવ કાતાન ઔન્દ્ટરરરુભ પ્રલૃત્તીથી 
ધભધભત શત. ળશેયના ઔઈ ણ રીવ લીસ્ટતાયભાાં ફનાલ 
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ફને તેની ભાશીતી થડી જ વેઔાંડભાાં રીવ ઔન્દ્ટરરરુભભાાં 
શોંર્ી જતી. અશીં ‘incident report’ની ફે નઔર ભેજય 
ટરેય ાવે આલ.ે ઔમા વેક્ટયભાાં આ ફનાલ ફન્દ્મ છ ે ત ે
નઔળાભાાં જોઈ JOCભાાં ઔામાયત વમ્ફન્દ્ધીત વેઔટયના 
પ્રતીનીધીને તેની એઔ નઔર આી તેના ય અભર ઔયલાનુાં 
ઔશે. 

 અભન,ે એટરે ફીએવએપને ળશેયન ઔટ લીસ્ટતાય 
વોંલાભાાં આવ્મ શત. અશીં અભાયી ર્ાય ફટારીમન 

નીમુક્ત થઈ શતી. ઔટની ફશાયના લીસ્ટતાયભાાં ઈન્દ્પન્દ્ટરીની 
ફટારીમન અને એઔ આટીરયીની યેજીભેન્દ્ટ શતી. ભાયી પયજ 
ફીએવએપની જલાફદાયીના લીસ્ટતાયભાાં આલેરી ઔઈ ણ 
જગ્માએ શીંવઔ ફનાલ ફને ત ત્માાંના વેક્ટય ઔભાન્દ્ડયન ે

તયત જાણ ઔયલાની શતી. ત્માાં ળી ઔામાલાશી ઔયલાભાાં આલી 
તેન યીટા ભેલી તને અશેલાર ભીરીટયીના ઔભાન્દ્ડય 
બ્રીખેડીમય વુકજીતવીંગને આલાન શત. વુકજીતવીંગ ત 
રખબખ ફશાય જ યશેતા શલાથી શુાં  યીટા ભેજય ટરેયન ે
આત. 
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 અભદાલાદભાાં વનેા અન ેફીએવએપ કયેકય ‘યેીડ 
ઍક્ળન’ ઔયલા રાગ્મા. તપાની ટાાંને જાણ થઈ ખઈ ઔે 
તે ક્માાંમ અડરુાં ઔયલા જળે ત ાાંર્–છ ભીનીટભાાં 
ફીએવએપ ઔે ભીરીટયી ત્માાં શોંર્ી જળે અને ‘ળુટ ઍટ 
વાઈટ’ ઔયળ.ે  

 આભ છતાાં આકુાં ળશેય બડઔે ફી યહ્યુાં શતુાં. 
ળશેયભાાં દય ભીનીટ ેાાંર્થી છ ફનાલભાાં કુન, આખ, ઔતરના 
વભાર્ાય આલી યહ્યા શતા. અભને ઔઈને એઔ ભીનીટ શ્વાવ 

રેલાની ણ પુયવદ નશતી. 

 આભ ને આભ દીલવ અને યાત લીતી ખમાાં. JOCભાાં 
ભીરીટયીના ર્ાય અપવય શતા અન ે તે એઔફીજાને દય 
ર્ાય–ર્ાય ઔરાઔે યીરીલ ઔયતા શતા. તેભના સ્ટટાપના જલાન 

તેભને ર્ા અને નાસ્ટત રાલી આતા શતા; ણ તેભણે ભને 
ુછ્ુાં ણ નશીં ઔે બાઈ તભે ર્ા રેળ ઔે ઔેભ! શુાં  ખુજયાતભાાં 
શત; ણ ખુજયાતી લચ્ર્ે નશત. આણી યમ્યાખત 
લશેંર્ીને કાલાીલાની બાલનાની અેક્ષા અન્દ્મ પ્રદળેભાાંથી 

આલેરા રઔ ાવેથી ઔેભ યાકી ળઔામ? 
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 JOCભાાં ભને ભીરીટયીના ફીએવએપ પ્રત્મેના 
અણખભાન ડખરે ને ખરે અનુબલ થમ. શુાં  ભીરીટયીભાાં 
શત ત્માયની લાત જુદી જ શતી. ખભે ત્માયે ઔઈ ણ 
મુનીટભાાં જઈએ ત વો પ્રથભ એ ુછલાભાાં આલતુાં, તભે અન ે
તભાયા ડરાઈલય જમ્મા છ ઔે નશીં? અશીં ત શુાં  છલે્ા 48 
ઔરાઔથી તેભની વાભે જ ફેઠ શત, ફાથરુભ વીલામ શુાં  ઔદી 
ઔન્દ્ટરરરુભની ફશાય ખમ નશત, તેભ છતાાં શલે શુાં  ઔેલ 
ફીએવએપભાાં શત તેથી જ ઔે ઔેભ, આભીલાા ાવેથી 

ભને આ વાદી ળીષ્ટતા ણ ન ભી. ઉરટાનુાં એઔ લાય ત્માાં 
ડ્યુટી ય આલતાાં જમ્ભ–ુઍન્દ્ડ–ઔશ્ભીય યાઈપલ્વના એઔ 
ઔૅપ્ટને લીના ઔાયણ ભાયી વાથે ફીએવએપના ‘અસ્ટતીત્લ’ ભાટ ે
(ભીરીટયીન પ્રતીઔાય ઔયલા ભાટ ેઉબુાં ઔયામેર અધા–વયઔાયી 
દ!) ઉદ્ધતાઈથી લાત ળરુ ઔયી. ભને ઔહ્યુાં ઔે BSF વેનાલીયધી 
દ છ ે અને ‘અભાયા ય પ્રતીઔાય ઔયલા ભાટ ે વજ ાલાભાાં 
આવ્મુાં છ’ે ઔશી ઝગડ ળરુ ઔમો. ભેં તેને વભજાલલાન પ્રમત્ન 
ઔમો; ણ તે વભજલા ભાખત જ નશત. અન્દ્તે ભેજય ટરેયે 
તેને ર્ુ યશેલાનુાં ઔહ્યુાં ત્માયે તેનુાં ભોં ફાંધ થમુાં. 

 ત્રીજા દીલવે ફયના ફાય લાગ્મા અને ભાયાથી 
યશેલામુાં નશીં. ભેં એડીવાશેફને પન ઔમો, ત તે ત્માાં 
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શાજય નશતા. તેભના સ્ટટાપ ઑપીવય વાધુવીંગને ભેં લાત 
ઔયી ત તેભણે ઔહ્યુાં, ‘મશાાં આઔ યીરીલ ઔયને ઔે રીમે ઔઈ 
નશીં શૈ. આ ડટ ે યશીમે. ઠીઔ ભોઔા દેક ઔે શભ ઔુછ 
ફન્દ્દફસ્ટત ઔયેંખ.ે’ ઔશેલાની જરુય નથી ઔે ઔઈ ફન્દ્દફસ્ટત ન 
થમ. 

 અભને ભતા (ફીનવયઔાયી) અશેલાર અનુવાય આ 
ાાંર્ દીલવભાાં 2,000થી લધુ નીદો રઔએ પ્રાણ ખુભાવ્મા 
શતા. અવાંખ્મ રઔ ગયફાય લખયના થઈ ખમા શતા. અભુઔ 

તપાનગ્રસ્ટત લીસ્ટતાયભાાં ભીરીટયી ઔે ફીએવએપના વૈનીઔ 
વાથે ભઔા ય જઈ આલરેા વીનીમય રીવ અધીઔાયી–
કાવ ઔયીને ડીઆઈજી શ્રી ભીયર્ાંદાની અભાયા જૉઈન્દ્ટ 
ઑયેળનર ઔન્દ્ટરરરુભભાાં આલતા અને શારતનુાં લણાન ઔયતાાં 

તે વાાંબી એલુાં રાખતુાં ઔે દુનીમાભાાંથી ભાણવાઈ ભયી 
યલાયી છ.ે અભારુાં  ઔાભ એ જોલાનુાં નશતુાં ઔે ઔઈ ઔભની લધ ુ
જાનશાની થઈ છ.ે પક્ત ઔઈ ભાનલશત્મા ન થામ તેની 
વ્મલસ્ટથા ઔયલાનુાં ઔાભ અભારુાં  શતુાં. અશીં ઔશેલુાં જરુયી છ ેઔે તે 
લકતે ખુજયાતભાાં ઔૉંગ્રેવના શીતુબાઈ દેવાઈનુાં ળાવન શતુાં. 
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 1969ભાાં શુાં  ઔન્દ્ટરરરુભભાાં શત. અશીં ભને એલા 
દસ્ટતાલેજ જોલા ભળ્યા જભેાાં 1969ભાાં થમેરી કુનાભયઔીનાાં 
ઔાયણ જાણલા ભળ્યાાં. એઔ નીષ્ક્ષ વૈનીઔ તયીઔે ભાયે એટરુાં 
જ ઔશેલાનુાં છ ે ઔે ખુજયાત એઔ એલુાં ળાન્દ્તીપ્રીમ યાજ્મ છ,ે 
જ્માાં એઔફીજા પ્રત્મે સ્ટનેશ ત છ ે જ; ણ એઔ લાક્મભાાં 
વભાઈ જતી ખુજયાતની વભ્મતા, જનેા ભાટ ેબાયતની અન્દ્મ 
ઔઈ બાાભાાં વભાન લાક્મ નથી, તે છ ે: ‘ફે આાંકની ળયભ.’ 
ખભે એટર દુષ્ટ ભાણવ ઔે ક્ટય દુશ્ભન વાભે આલે અને તેની 

વાથે તે અખાઉ થડ ણ યીર્મ શમ, ત ફે આાંકની 
ળયભને ઔાયણે એઔફીજા ય તે શાથ ઉડતા નશતા. 
1969ભાાં જ ેથમુાં તેનાાં ભાટ ેઔાયણ જોલા જઈએ ત યસ્ટય 
આક્ષેની ઝડી લયવલા રાખળે અને તેન ઔઈ અન્દ્ત નશીં 
આલે. ભને ત એઔ જ ઔાયણ જણામ છ ે : ફે આાંકની ળયભ 
વાંલેદનાશીન વ્મક્તીનાાં અાંતયભાાંથી ભયી યલાયી શતી. ઔઈ 
ણ દાલાનનુાં ઔાયણ એઔ નાનઔડ તણક શઈ ળઔે છ.ે 
અભને જણાલલાભાાં આવ્મુાં શતુાં ઔે આ લકતે તણક નશીં; ણ 
ભળાર લડ ેઆખ રખાડલાભાાં આલી શતી અને આ ઔૃત્મ એલા 
રઔના શાથે થમુાં, જભેણે ઔેલ અભદાલાદના જ નશીં; વભગ્ર 
યાજ્મના લન્દ્દનીમ અને ભાન્દ્મલય ખણતા જખન્નાથ ભન્દ્દીયના 
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ભશન્દ્ત તથા ભન્દ્દીયના વાધુ ય શાથ ઉઠાવ્મ શત. આકા 
ળશેયભાાં અને આજુફાજુના બાખભાાં આ લાત લાંટીમાની 
જભે પેરાઈ ખઈ. રઔના ક્રધની આખ એઔ પ્રરમની જભે 
પેરાઈ ખઈ. ક્રધ વો પ્રથભ ભાણવની વાયાવાય ફદુ્ધીને નષ્ટ 
ઔયે છ.ે ાડળી પ્રત્મનેી યસ્ટય ભાનની બાલના, જુન 
સ્ટનેશબાલ આાંધા ખુસ્ટવાની આખભાાં ફીને બસ્ટભ થઈ 
ર્ુક્માાં શતાાં. અાંગ્રેજીભાાં એઔ ળબ્દ છ ેfrenzy : શીન્દ્દુ ઔશ ઔે 
ભુવરભાન, ફન્ને ઔભ આ ાખર ભનદળાન બખ ફની 

શતી. 

 ખુજયાતભાાં 2002ભાાં જ ેથમુાં તેનાાં લીળે ઔશેલાન ભન ે
ઔળ અધીઔાય નથી. એઔ ત શુાં  તે વભમે લીવથી લધુ લાથી 
બાયતની ફશાય શત. ફીજી લાત: બાયતના ઔશેલાતા 

ધભાનીયેક્ષલાદી ણ; અન્દ્તયથી ખુજયાતલીયધી ઝનુનભાાં 
અન્દ્ધ ફનેરાાં ભાધ્મભએ જ ે વભગ્ર ખુજયાતની જનતા પ્રત્મે 
પ્રર્ાય ઔમો, તેના ય શુાં  લીશ્વાવ યાકી ળઔુાં નશીં. વદીથી 
ખુજયાતની ભાટીભાાં લીઔાવ ાભેરા યીલાયભાાં જન્દ્ભેરા 
ભાણવ તયીઔે શુાં  લીશ્વાવુલાઔ જરુય ઔશીળ ઔે ખજુયાતની 
જનતાભાાં તયભાણ, તૈભુય અને નાદીયળાશી કુ્રયતા નથી. જ ે
થમુાં તે અગટીત, ખુજયાત ભાટ ેરજ્જાસ્ટદ લાત શતી. તેભાાં જ ે
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લાત ફશાય આલી તે શતી : આણી પ્રજા, છી બર ેતે શીન્દ્દ ુ
શમ ઔે ભુવરભાન, તેભના ભાનવભાાંથી ફ ે આાંકની ળયભ, 
યસ્ટય આદય અને ખુજયાતી શલાભાાં ખોયલની બાલના શતી 
તે રુપ્ત થઈ શતી. ભાયા ભતે તે 1969ભાાં જ ભયી યલાયી 
શતી. ખુજયાત ભાટ ેત ેખઝારુાં  લા શતુાં. દ:ુકની લાત એ શતી 
ઔે તે વભમે ખુજયાત તથા ઔેન્દ્રભાાં ઔૉંગ્રેવી વયઔાય શતી. 
ખુજયાતના રઔપ્રીમ, ળાન્દ્ત, ખાાંધીલાદી નેતા શીતેન્દ્ર દેવાઈ 
યાજ્મના ભુખ્મ પ્રધાન શતા. અર્ાનઔ થમેરા આ શીંવાવત્રથી 

દીગ્ભુઢ થમેરા શીતુબાઈ ઔે તેભના પ્રધાનભાંડના ઔઈ ભન્દ્ત્રી 
તપાન દયભીમાન એઔ દીલવ ભાટ ે તાના વયઔાયી 
આલાવભાાંથી ફશાય નીઔલાની શીમ્ભત, શભદદી ઔે પ્રજાના 
વેલઔ તયીઔેની વીધીવાદી પયજ ફતાલી ળક્મા નશતા. 

 ન્દ્દય દીલવની અવાધાયણ કુનાભયઔી ફાદ ળશેયની 
સ્ટથીતી ઔાફુભાાં આલી. ુયા વભમ દયભીમાન બ્રીખેડીમય 
વુકજીતવીંગ અભદાલાદના ફેતાજ ફાદળાશ શતા. જાણે 
તેભણે એઔરા શાથે યીસ્ટથીતી ય નીમન્દ્ત્રણ આણ્મુાં શતુાં. 
તેભના ભખજભાાં વત્તાન ભદ એટરી શદ વુધી આલી ખમ 
શત ઔે, એઔ દીલવ અભ ે JOCભાાં ફઠેા શતા ત્માયે તેભણે 
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ખુજયાતનાાં એડીળનર ઈન્દ્સ્ટેઔટય જનયર ઑપ રીવ     
શ્રી ન્દ્તને દુયથી ફુભ ાડી ને ઔહ્યુાં, 

 Eh, you! Come here! શ્રી ન્દ્ત ખોયલળાી 
અપવય શતા, એટરુાં જ નશીં; તે બ્રીખેડીમયથી ઉંર્ શદ્દ 
ધયાલતા શતા. તે ત ાછ જોમા લખય ધીભા, ભક્કભ 
ખરે આખ નીઔી ખમા. વુકજીતવીંગને અભાન થમા 
જલેુાં રાગ્મુાં. તેભણે ભને ઔહ્યુાં, ‘એ, મુ, ખ ઍન્દ્ડ ખેટ ધેટ ભનૅ 
પૉય ભી' ખભે તે શમ, આભ ત શુાં  તેભના ‘ઑયેળનર 

ઔભાન્દ્ડ' નીર્ે શત. શુાં  શ્રી ન્દ્ત ાવે આલી ખમ અને ઔહ્યુાં, 
‘ઍક્સ્ટક્મુઝ ભી વય, બ્રીખેડીમયે  આને માદ ઔમાા છ.ે' આ 
એઔ ભાનલાર્ઔ લાક્મ છ,ે જને અથા થામ છ,ે બ્રીખેડીમય 
આને ફરાલે છ.ે 

 ‘I appreciate your courtesy, but please go 
and tell your Brigadier that if he wants to see me, 
he should know where my office is.' 

 (‘શુાં  તભાયા લીલેઔને ફીયદાલુાં છુાં; યન્દ્તુ જા, અન ે

તભાયા બ્રીખેડીમયન ે જઈને ઔશ ઔે, જો તે ભને ભલા 
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ઈચ્છતા શમ ત ભાયી ઑપીવ ક્માાં છ ે એ તેભણે જાણલુાં 
જોઈએ.’) 

 ભેં બ્રીખેડીમય વુકજીતવીંગને આ વાંદેળ આપ્મ. 
તેભન અણખભ તેભના આકા ળયીયભાાં પ્રદળીત થત 
દેકામ! 

 ળશેયભાાં ળાન્દ્તી થતાાં બ્રીખેડીમય વાશેફે ળશેયના 
શ્રીભન્દ્ત, ભીરભારીઔ અન ેઅગ્રખણ્મ નાખયીઔને ઔાાંઔયીમાના 
પુટફૉર સ્ટટડેીમભ ય ભટી ાટી આી. ઔશેલાની જરુય નથી 
ઔે ફીએવએપના અપવયન ેઆભન્દ્ત્રણ નશતુાં ભળુ્યાં. અરફત્ત, 
ાટીન આક કર્ા બ્રીખેડના અપવયન ે બખલલ ડ્ય 
શત. 

 ભટા બાખનાાં ઔાભ તી ખમા ફાદ ળશેયના 
ભશાનુબાલન ે ઑયેળનર ઔન્દ્ટરરરુભની ઔામાદ્ધતી જોલા 
આભન્દ્ત્રણ આલાભાાં આવ્મુાં. આકા ઑયેળનનુાં વભગ્ર 
વાંમજન ભેજય ટરેયે ઔમુું શતુાં, જો ઔે નાભ, અઔયાભ અન ે
ભેજય જનયરનુાં પ્રભળન બ્રીખેડીમય વાશેફન ે ભળ્યાાં. ભેજય 

ટરેયને ળાફાળી ભી. ફીએવએપ અને વીઆયીના 
અપવયને તે ણ નશીં! 
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ભેગધનુ 

ભેજય ટરેય! તે ખોય લણાના શતા અને અાંગે્રજીના 
ઉચ્ર્ાય એલા અણીળુદ્ધ શતા ઔે અભે ફધા તેભને ઍાંગ્રઈન્દ્ડીમન ધાયી 
ફેઠા શતા. એઔ દીલવ ભને અનુયાધાન પન આવ્મ. શુાં  તેની વાથ ે
લાત ઔયત શત તે વાાંબી તે ભાયી વાભે જોઈ શસ્ટમા– જાણે ભાયી 
લાત વભજી ખમા શતા. ભેં અનુયાધાને ખુજયાતીભાાં ઔહ્યુાં, ‘અન,ુ આણ ે
ભયાઠીભાાં લાત ઔયીએ, ઔાયણે ઔે ભાયી વાભે જ ેફેઠા છ ેતે આણી 
લાત વભજતા શમ તેલુાં રાખે છ.ે’ 

 આ વાાંબી ભેજય ટરેય કડકડાટ શવી ડ્યા. તેણે ભન ે
ખુજયાતીભાાં ઔહ્યુાં, ‘નયેન, ભારુાં  નાભ ઔાન્દ્તી ટરેય છ,ે અને શુાં  વુયતન 
છુાં! લડદયાભાાં બણ્મ શલાથી ભને ભયાઠી ણ આલડ ેછ!ે’ 

 ભેં ઔહ્યુાં, ‘Good God! વય, આ આના નાભન સ્ટેરીંખ 
Taylor ઔય છ, તેથી ભને રાગ્મુાં....’ અને શુાં  ણ શવી ડ્ય. ભેજય 
ટરેય ભાટ ેટુાંઔભાાં ઔશીએ ત તે Outstanding Officer શતા. તેભની 
ઔાફેરીમત અને ઔામાઔુળતાને બાયતીમ વેનાએ કી અને તેભની 
દલૃદ્ધી થતી ખઈ. જ ેતેભને બ્રીખેડીમયે ન આપ્મુાં તે તેભની રામઔાતે 
અાવ્મુાં. 

–ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર  
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એઔ અલીસ્ટભયણીમ ુનભીરન! 

  

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

  બાયતની શજાય ભાઈરની વીભા ય દવ રાકથી લધ ુ
વૈનીઔની વેના એલી લીઔટ જગ્માએ જતી શમ છ ે ઔે ઔઈ 
અપવયન ે એઔ લાય ક્માાંઔ ભીએ ત પયી તેભન ે ભલાની 
તઔ રખબખ અળક્મ શમ છ,ે આના ભાટ ેઔઈ ર્ભત્ઔાય જ 
જોઈએ! 

‘કૅપ્ટન ીમુ બટ્ટ અન ે કૅપ્ટન નયેન્દ્રન 
વમ્ફન્દ્ધ ભીત્રતાન યહ્ય. ʻજીપ્વીની ડામયીʼની પ્રસ્તાલના 
ભેજય જનયર ીમુ બટ્ટ ે રખી છ ે એ જ શકીકત 
એભના વમ્ફન્દ્ધન ુયાલ છ.ે ભજેય જનયર ીમુ 
બટ્ટ નગધ ે છ ે : ‘શુાં વચટણે કશી ળકુાં છુાં કે કૅપ્ટન 
નયેન્દ્રે તભેના વૈન્દ્મ અને ફૉડયય વીક્મૉયીટી પૉવયના 
વભમકા દયભીમાન તેભ જ 1965 અન ે 1971નાાં 
મુદ્ધભાાં, મુદ્ધકાભાાં નીુણતા પ્રાપ્ત કયી છ.ે’ 
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 વભમનુાં લશેણ નદીની ધાયા જલેુાં છ.ે તેભાાં ુય આલતાાં 
યશે છ ેઅને આણે તેભાાં તણાતા જઈએ છીએ. ક્માયે ક્માાં 
પાંખાઈ જઈળુાં, ઔમા ઔાાંઠા ય ડીળુાં તેન અન્દ્દાજ ઔઈન ે
આલી ળઔત નથી. 14 લા લીતી ખમાાં. આભાડા ડીલીઝન, 
ખયકા રટન, ભશાયાજ અને ઔલ્લેારી વભમના લશેણભાાં 
કલાઈ ખમા. અત્માયે જીપ્વી ફૉડાય વીક્મૉયીટી પૉવાભાાં 
ડપે્મુટી ઔભાન્દ્ડન્દ્ટના (ભેજયના વભઔક્ષ) શદ્દા ય 14,000 
પીટની ઉંર્ાઈએ પયજ ફજાલી યહ્ય શત. એઔ દીલવે શુઔભ 

આવ્મ ઔે ફાયાભુલ્ા કાત ે ડીલીઝનના અપવયન ભેાલડ 
મજલાભાાં આવ્મ છ ેઅને તેભાાં શાજય યશેલાનુાં છ.ે 

 તે યાત ેવકત ટાઢ ડી શતી. શુાં  ભાયા વાથી વાથ ે
તાણાાં ાવે યભન ગ્રાવ રઈને ઉબ શત ત્માાં અર્ાનઔ 

ભાયી ાવે ીમુ બટ આવ્મા. તેભણે ભને દુયથી જોમ અન ે
વાભે ર્ારીને ભલા આવ્મા. શુાં  ત અત્મન્દ્ત કુળ થઈ ખમ. 
ભાયા વાથીને તેભન યીર્મ ઔયાલતા ઔહ્યુાં, ‘આ ભાયા ગણા 
જુના ભીત્ર ભેજય બટ છ.ે 1965ની રડાઈભાાં અભે વાથે શતા.. 
અને ભારુાં  ધ્માન તેભના ઔાા ય ઔનારની યૅંઔના ર્ીહ્ન તયપ 
ખમુાં. ‘વય, ભાપ ઔયળ.. ભને આની યૅંઔન ખ્માર ન યહ્ય.’ 
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 ઔનાર બટ શવી ડ્યા. ‘અયે દસ્ટત, એલી ર્ીંતા નથી 
ઔયલાની. આટરાાં લે ભળ્યા એન આનન્દ્દ એટર છ ેઔે ફીજી 
લાત અનાલશ્મઔ ફની જામ છ.ે’ 

 ‘આ ઔનાર ઔમાયે થમા?’ ભેં ુછ્ુાં. 

 ‘થડ જ વભમ થમ. આભ ત ભારુાં  પ્રભળન એઔ 
લા શેરાાં થમુાં. ભને અન્દ્મ ફટારીમનન ઔભાન્દ્ડ રેલાની 
ઑપય આલી. ભને ભાયી શેરલશેરી ફટારીમન 5/9 ખયકા 
યાઈપલ્વન ઔભાન્દ્ડ જોઈત શત, તેથી એઔ લા યાશ જોલી 
ડી.’ 

 ભીરીટયીભાાં અપવય તયીઔે બયતી થનાય દયેઔ 
અપવયની ભશેચ્છા શમ છ ેઔે જ ેફટારીમનભાાં તેભની પ્રથભ 
નીભણઔ થામ તેના ઔભાન્દ્ડીંખ ઑપીવય ફનલાનુાં વદ્બાગ્મ 
તેભને ભે. ઔનાર બટન એઔ લા વુધી પ્રભળન ભઔુપ 
યાકલાન નીણામ તેભની પ્રતીબાને અનરુુ શત. 

 1971ની રડાઈભાાં ડયેા ફાફા નાનઔ કાતે વેલા 
ફજાવ્મા છી મુદ્ધ–ળાન્દ્તી જાશેય થતાાં તે સ્ટટાપ ઔૉરેજ 
લેરીંગ્ટનભાાં ઉચ્ર્ અભ્માવ ભાટ ે ખમા. ત્માય ફાદ બ્રીખડે 
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ભેજયના શદ્દા ય મળસ્ટલી ઔામાઔા ુય થમ અને તેભન ે
ઔનારના દ ય પ્રભળન ભળુ્યાં.  

 5/9 ખયકા યાઈપલ્વના ઔભાન્દ્ડીંખ ઑપીવયન બાય 
તેભને વોંલાભાાં આવ્મ તે શેરાાં અનેઔ ઔાયણવય આ 
ફટારીમનની શારત અન ે જલાનનુાં ભનફ નષ્ટપ્રામ: થઈ 
ખમાાં શતાાં. ફટારીમનન ર્ાજ ા રેતાાં શેરાાં તે બ્રીખડે 
ઔભાન્દ્ડયને ભળ્યા ત્માયે તેભને ઔશેલાભાાં આવ્મુાં ઔે શારત એટરી 
ખમ્બીય શતી ઔે ફટારીમનને લીકેયી નાકલાન–Disband 

ઔયલાન–નીણામ રેલાભાાં આવ્મ શત. ફટારીમન તથા ઔનાર 
બટ ભાટ ે આ છલે્ી તઔ શતી ઔે ફટારીમનનુાં આભુરાગ્ર 
યીલતાન ઔયી તેન ેમુદ્ધ ભાટ ેવક્ષભ ફનાલલાભાાં આલ.ે  

 આણી વેનાભાાં ઔશેલત છ ે : There are good 

officers and bad officers, but never a bad soldier. 
ઔનાર બટ ે ર્ાજ ા રીધાને એઔ ભશીન ણ નશત થમ ઔે 
તેભના ડીલીઝનર ઔભાન્દ્ડય, ફટારીમનનુાં ઈન્દ્વેક્ળન ઔયલા 
આવ્મા. શેરાાં જ દીલવે જનયર વાશેફ ેશુઔભ વમ્બાવ્મ : 

‘60 દીલવભાાં ફટારીમન મુદ્ધ ભાટ ેવક્ષભ ુયલાય ન થામ ત 
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તેભાાંના એઔેએઔ જલાનને  ગય બેખા ઔયી દલેાભાાં આલળે અન ે
5/9 GRનુાં નાભનીળાન નશીં યશે.’ 

 વાંયક્ષણની દૃષ્ટીએ બાયત ભાટ ેવભગ્ર ક્શ્ભીયન પ્રદેળ 
વાંલેદનળીર છ.ે તેભાાંના ુાંર્યાજૌયી, ઉયી, તાંખધાય, ઔાયખીર 
અને ફાાંદીયા જલેા લીસ્ટતાય અત્મન્દ્ત બમાનઔ ખણામ છ.ે 
  

 ઔનાર બટની ફટારીમન ઉયીભાાં પયજ ફજાલી યશી 
શતી. ત્રાવલાદીને બાયતભાાં ગુવાડલા ભાટ ે ાઔીસ્ટતાનનુાં 
વૈન્દ્મ તેભની વાંયક્ષણાંક્તી ય લાયાંલાય ખીફાય ઔયે. 
ખીના લયવાદની આડભાાં ખીર્ જ ાંખરભાાં ફનાલેરી 
ઔેડી દ્વાયા છુા યસ્ટતે ત્રાવલાદીન ેતેભની વનેા આણા 
પ્રદેળભાાં ગુવાડલાન તે લકતે – અને શજી ણ પ્રમત્ન ઔયે છ.ે 

તેભને ઝબ્ફ ેઔયલા ખયકા રટનન ે24 ઔરાઔ ેટરરીંખ ઔયલુાં 
ડ.ે આલી ઔયી શારતભાાં ઔાભ ઔયી યશેરી ફટારીમનનુાં 
ભનફ, ઔામાઔુળતા અને મુદ્ધઔોળલ્મભાાં શે્રષ્ઠ ુયલાય ઔયલા 
ઉયાાંત તેભનાાં ળષ્ડ–વયાંજાભને ર્ઔતી અને નલા જલેી 

શારતભાાં ઔયલાનુાં ઔાભ ઔનાર બટ ભાટ ે અષ્ડાની ધાય ય 
ર્ારલા જલેુાં શતુાં. તે ણ પક્ત 60 દીલવભાાં. 1965ના મુદ્ધભાાં 
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તેભણે આ જ ફટારીમનના જલાનની વાથે યશી જ ેઔાભખીયી 
ઔયી શતી તેની માદ જલાનભાાં શજી તાજી શતી. શલે તેભની 
પ્રેયણાદામઔ આખેલાનીએ જલાનભાાં લીજીઔ ખતીએ 
ઉત્વાશ લધામો. તેભના નેતૃત્લે 5/9 ખયકા યાઈપલ્વન ે
અગ્નીયીક્ષાભાાં વપતા અાલી. તેભણે ફટારીમનન ે
disband થલાની નાભળીભાાંથી ફર્ાલી એટરુાં જ નશીં, 
ઉયીભાાં તેભના જલાનની ઉત્ઔૃષ્ટ ઔાભખીયી જોઈ બાયત 
વયઔાયે ઔનાર બટની ફટારીમનને મુનાઈટડે નળેન્દ્વની ળાન્દ્તી 

સ્ટથાઔ વેના તયીઔે રેફનેનભાાં ભઔરી. 

 ભશેનત અને ઔામાભાાં વમ્ણુા યીતે વભીત શમ ત 
ભાણવ ગણી ઉંર્ાઈ વય ઔયી ળઔે. શલે ઔનાર બટન ે
ભાઉન્દ્ટન બ્રીખેડના ડપે્મુટી ઔભાન્દ્ડયનુાં પ્રભળન આી 

અરુણાર્ર પ્રદેળભાાં ર્ીનની વીભા ય 14,000 પીટની ઉંર્ાઈ 
ય ભઔરલાભાાં આવ્મા. આ એલ લીઔટ પ્રદેળ છ ેજનેુાં લણાન 
ઔયલુાં ભુશ્ઔેર છ.ે એઔ ત ત્માાં એટરી અવહ્ય ઠાંડી ડ ેછ ે ઔે 
ળયીયની વમ્બા રેલાભાાં જયા ણ વયતરુ્ઔ થામ ત શાથ ઔે 
ખભાાં frost bight થઈન ેત્માાં ખૅંગ્રીન(ભાાંવભાાં વડ) થઈ જામ 
અને જ ેશાથ ઔે ખભાાં તેની અવય થઈ શમ તે ઔાી નાકલ 
ડ.ે યસ્ટતા ણ એલા દુખાભ ઔે 4 x 4 ાલયના ત્રણ ટન લજન 
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ઉંર્ઔી ળઔે તેલી ટરઔ એઔ જ ટન લજન રઈ 25 ઔીરભીટયનુાં 
અન્દ્તય ર્ાય ઔરાઔભાાં ુરુાં  ઔયી ળક્તી. એટરુાં જ નશીં, આલી 
એઔ જ કે ઔમાા ફાદ લાશનને વભાયઔાભ ઔે ભેન્દ્ટનેન્દ્વ ભાટ ે
પીલ્ડ લઔાળભાાં ભઔરલુાં ડ.ે અધુયાભાાં ુરુાં  તેભના બ્રીખેડ 
ઔભાન્દ્ડય ભાાંદા ડી ખમા અને તેભને શૉસ્ટીટરભાાં દાકર થલુાં 
ડ્યુાં. ઔનાર બટને બ્રીખેડ ઔભાન્દ્ડયન ર્ાજ ા રેલ ડ્ય. પયી 
એઔ લાય તેભને વોંલાભાાં આલેર ઔયી ઔાભખીયી નીમત 
વભમ ઔયતાાં લશેરી ુયી ઔયી. આ ઔામા ભાટ ેબાયત વયઔાયે 

તેભને લીળીષ્ટ વેલા ભેડર એનામત ઔમો. 

 ભાણવની ઔાફેરીત એઔ લાય ુયલાય થઈ જામ ત્માય 
છી તેને ાછા લીને જોલુાં ડતુાં નથી. તેભની દલદૃ્ધી થતી 
ખઈ. બ્રીખેડીમયનુાં પ્રભળન ભળુ્યાં અને ત્માય છી ભેજય 

જનયરના દ ય તેભને આવાભભાાં આલેરી ભાઉન્દ્ટન 
ડીલીઝનના ઔભાન્દ્ડય તયીઔે 20,000 વૈનીઔની લીળા 
વેનાન ઔભાન્દ્ડ આલાભાાં આવ્મ. અશીં તેભને ULFA તથા 
ફડ ત્રાવલાદી વાભે અબીમાન ર્રાલલાનુાં શતુાં. 
આવાભભાાં આલેરી ેટરરીમભ યીપાઈનયીની ાઈરાઈન 
ઉડાલી ભુઔનાયા ULFA ત્રાવલાદી તથા ફડરૅન્દ્ડની 
ભાખણી ભાટ ે આવાભના ર્ાના ફખીર્ાભાાં ઔાભ ઔયનાય 
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ભજુયની નીગૃાણ શત્મા ઔયનાય ત્રાવલાદી વાભે તેભણે 
આક્રભઔ ેટરરીંખ, વાંયક્ષણ અન ે ઉગ્રલાદીના ઔૅમ્ નષ્ટ 
ઔયી દેળરશીની પ્રલૃત્તી ય નીમન્દ્ત્રણ ઔમુું.  

 ભેજય જનયર ીમુ બટ, SM, VSM (Retd) 
શારભાાં અભદાલાદભાાં નીલતૃ જીલન ખાી યહ્યા છ.ે 

 ભાયી નજય વાભે શજી ણ ાઔીસ્ટતાનના ભસ્ટતયુ 
ખાભભાાં આલેરી જભરુકની લાડીભાાં પ્રથભ લાય ભેરા શૅલ્ભેટ, 
કુકયી અને યાઈપરધાયી ઔૅપ્ટન ભાયી વાથે શસ્ટતધનુન ઔયી 
યીર્મ આે છ,ે I am Captain Bhatt... 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

ભેગધનુ 

વજ્જ થઈને દુશ્ભન આલે બરે, 
વત્મ અન્દ્તે જીતળે ળષ્ડ લખય. 

–વુનીર ળાશ 
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ભાયા દેળ, ભાયા ભીત્ર,  

તભને ‘અરલીદા’ ઔઈ યીતે ઔશી ળઔુાં? 

 

  

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

 ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર પણવેએ તાની ડામયીનુાં વભાન અત્મન્દ્ત 
ઔાવ્મભમ યીત ેઔમુું છ.ે જો ઔે, વભગ્ર ડામયી લાાંર્તી લકત ેભને એલુાં 
રાખતુાં શતુાં ઔે એઔ ‘ભશાઔાવ્મ’ને ભાણી યહ્ય છુાં. ભાયી આ 
અનબુુતીની ખલાશી આળે, ‘જીપ્વીની ડામયી’નાાં અન્દ્તીભ ૃષ્ઠ... 

‘ઔૅપ્ટન દ્વાયા રકામેરી ‘જીપ્વીની ડામયી’ 
લાાંર્તી લકતે શમ્ભેળાાં એલુાં રાખતુાં યહ્યુાં ઔે ઔૅપ્ટન એઔ 
ળોમાલાન મદ્ધાની વાથે વાથે એઔ વીદ્ધશસ્ટત વાશીત્મઔાય 
ણ છ.ે જીપ્વીની ડામયીભાાં એભના લીળા લાર્નન 
અને અદ્બતુ રેકનળૈરીન યીર્મ વાાંડ ે છ.ે તે 
ભીરીટયીભાાં ન ખમા શત ત જરુય ખ્માતનાભ ઔલી ઔે 
રેકઔ ફન્દ્મા શત! જો ઔે એભણે એ જ ભાખા વન્દ્દ ઔમો 
જ ેએભને આત્ભવાથાઔતા(Self actualisation)ની ઉંર્ાઈ 
વુધી દયી ખમ. પ્રસ્ટતતુ છ ે‘જીપ્વીની ડામયી’નુાં વભાન 
ઔાવ્મ!’ 
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 ‘અભદાલાદની ડ્યુટી ુયી ઔયી બુજ ાછા જલાન વભમ 
આવ્મ ત્માાં ભને બ્રીટીળ શાઈઔભીળનભાાંથી લીઝા ભાટનેા 
ઈન્દ્ટયવ્મુન ત્ર ભળ્ય! ભાયી ફે ભશીનાની યજા ફાઔી શતી તથેી શુાં 
યજા ય ઉતયી ખમ. તે વભમે અકફાયભાાં બ્રીટનના ઈભીગે્રળન 
ઑપીવવા ગણી વખ્તાઈ દાકલ ે છ,ે આણા રઔ પ્રત્મ ે
લણાદ્વેબમો વ્મલશાય ઔયે છ ેએલા વભાર્ાય આલતા યશેતા શતા. 
ભન ે તનેી ર્ીંતા નશતી. ભાયી ાવ ે વત્તાલાય લીઝા શત. 
અનુયાધાન ે વાયી નઔયી ભી શતી. અભાયી ાવે યશેલા ભાટ ે
સ્ટલતન્દ્ત્ર પરૅટ શત, તેથી અભને વયઔાયી ફનેીપીટન આશ્રમ 
રેલાની જરુય નશતી. આ વખ્તાઈ ાછ ઔમાાં ઔાયણ શતાાં તનેી 
ભાશીતી અકફાયભાાં આલતી નશતી; યન્દ્તુ રગ્નજીલન 
નીબાલલાના ફશાને રઔ બ્રીટન જતા શતા અને ત્માાં શોંચ્મા 
ફાદ લીના લીરમ્ફે છુટાછડેા રઈ, બ્રીટનભાાં યશી ડતા શતા. તેથી 
આલ લીઝા આલા ાછન પ્રાથભીઔ ઉદ્દળે ુય થામ છ ેઔે ઔેભ 
તેની ુયી તાવ ઔયલાન ઈભીગે્રળન અધીઔાયીન ેકાવ શુઔભ 
આલાભાાં આવ્મ શત. અનુયાધા અન ે શુાં આ શે્રણીભાાં નશતાાં, 
તેથી શુાં નીશ્ચન્દ્ત શત. ભેં લૉરન્દ્ટયી યીટામયભેન્દ્ટની અયજી ઔયી. 
પૉવા શેડક્લાટાવા ભાયા ડામયેક્ટય જનયર ભાયા વાંજોખથી લાઔેપ 
શતા. તભેણે ભાયી અયજી ભાંજુય ઔયી અને ફધી ઔામાલાશી 
વભમવય ુયી થઈ. ભીત્ર અને પ્રીમજનની લીદામ રઈ શુાં ભુમ્ફઈ 
ખમ અન ેત્માાંથી વીંખાુય ઍયરાઈન્દ્વ દ્વાયા રાંડન જલા નીઔળ્ય. 
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 શીથ્ર ઍયટા ય ઉતામાા ફાદ ઈભીગે્રળન ઑપીવયે ભન ે
યઔાલાનુાં ઔહ્યુાં. ભન ે પ્રલળે આતાાં શેરાાં તેભને અનુયાધા વાથ ે
લાત ઔયલી શતી! તેભન ે કાતયી ઔયલી શતી ઔે અભ ે ‘પ્રાઈભયી 
ાઝરુર’ન ુય અભર ઔયી યહ્યાાં શતાાં ઔે ઔેભ. તેભણ ે
રાઉડસ્ટીઔય ય ઍનાઉન્દ્વ ઔયી અનુયાધા, ઔાશ્ભીયા અન ે
યાજનેને ઈભીગે્રળન ફૅયીમય ય ફરાવ્માાં. તેભન ેુછયછ દ્વાયા 
કાતયી ઔયલી શતી ઔે તભેન ે કયેકય ભાયી વાથ ે સ્ટનશે વમ્ફન્દ્ધ 
શત ઔે ઔેભ! તે આવ્માાં અને ઈભીગે્રળન ઑપીવયે અભાયા 
વોના ર્શેયા ય સ્ટનશે અન ે આનન્દ્દન પ્રઔાળ જોમ, 
શોલ્ાવબમાું શાસ્ટમ જોમાાં. તેભણ ેઔઈ પ્રશ્ર્ન ુછ્ા લખય ભાયા 
ાવટા ય વીક્ક ભામો, ‘ખુડ રઔ’ ઔહ્યુાં અન ે ફયૅીમયન 
દયલાજો કરી નાખ્મ. ર્ાય લા શેરાાં આ જ સ્ટથે ભાયા 
પ્રીમજન ભન ેભુઔલા આવ્માાં શતાાં. આજ ેઈભીગે્રળન ર્ેઔ ઈન્દ્ટના 
દયલાજાથી અનુયાધા અન ે અભાયાાં ફાઔ વધુી ર્ારેરાાં ર્ાય 
ખરાાંભાાં અભાય ર્ાય લાન લીમખ ખી ખમ શમ તેલુાં 
રાગ્મુાં. આ ર્ાય લાની કડતર જીન્દ્દખી દયભીમાન ભાયી વાથ ે
યણના કાયાાટ તથા શીભાચ્છાદીત શાડ કુાંદનાય ભાયા વાથી 
વાજ ાન્દ્ટ ભજેય ખુયફર્નવીંશ, ફરફીયર્ન્દ્ર, તતાયાભ, ડૉઔટય 
ભશાન્દ્તી, અજીત ાર, યલીન્દ્ર નામય, ખજને્દ્રવીંશ  જાભલાર, 
ઠાઔુય ઔયભર્ાંદ, દળાનવીંશ, અજીતવીંગ, અયલીંદ લૈષ્ણલ ભાયા 
જીલનના બાખીદાય એલા ભાયા વાથીની સ્ટભૃતી ભાયી આવાવ 
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જીલી યશી શતી. અન્દ્તયના ઔાનભાાં વમ્બાત શત વયઔાંડાનાાં 
જ ાંખરભાાં ઔાાાં તતેયન અલાજ ‘વુબાન તેયી ઔુદયત’, યાતના 
અન્દ્ધાયાભાાં ભાયી તયપ તણામેરી રાઈટ ભળીનખનન ઔઔ થલાન 
અલાજ... ઔડઔ સ્ટલયે ‘શલ્ટ શુઔભદાય’ન ડઔાય... 

 તાંખધાયના શીભાચ્છાદીત ળીકય અન ે ભાયી નજય વાભ ે
ઔડાઔા વાથે થમેર શીભપ્રાત.. આ ફધા પ્રવાંખની સ્ટભૃતી ભન ે
આકયી લીદામ આી યશી શતી. શાથ શરાલીન ેજાણે વશુ એઔ 
વન્દ્દેળ આતાાં શતાાં : 

 ‘ળુબાસ્ટતે ન્દ્થાન:’ નલ દળે, નલુાં વાશવ તને ભફુાયઔ 
નીલડ ે એલી અભાયી દુઆ છ!ે ઑપીવવા ભેવભાાં થમરેી ભાયી 
લીદામભાનની ાટીભાાં ભાયા ભીત્ર ડૉઔટય ર્ાાંદ ેખીત ખામુાં શતુાં ત ે
માદ આવ્મુાં: 

‘ર્રતે ર્રત,ે ભેયે મે ખીત માદ યકના, 
ઔબી અલ્લીદા ના ઔશના!’ 

 ભાયા દેળ, ભાયા ભીત્ર, તભને ‘અરલીદા’ ઔઈ યીતે ઔશી 
ળઔુાં? તભ ેત ભાયા હૃદમભાાં અભીટ અાંઔાઈ ખમા છ. 

 બ્રીટનભાાં થમેર ભાય પ્રલેળ ભાયા ભાટ ે ુનજ ાન્દ્ભ શત. 
એઔ નલ અલતાય, અશીં શુાં  ઔેલ નાભધાયી જીલ શત. રાક 



જીપ્વીની ડામયી – એઔ વૈનીઔની નોંધથી                  http://govindmaru.wordpress.com                  105 

 

નાખયીઔભાાંન એઔ અજાણ્મ ભાનલ. સ્ટરન લીલ્વનના નામઔ ‘ભનૅ 
ઈન અ ગ્રે ફ્રેનર સ્ટમુટ’ જલે. રાંડનની ટુ્યફ ઔે ન્દ્મુમઔાની ભેટરભાાં 
યાકડી યાંખના વુટભાાં પ્રલાવ ઔયનાય શજાય વ્મક્તીભાાંની એઔ. 
અશીં ભાયા કબા ય ભાયી યૅન્દ્ઔનુાં વમ્રાટ અળઔના ત્રણ વીંશનુાં 
યાજર્ીહ્ન નશતુાં. ભાયી ડીગ્રીની અશીં ઔઈ ઔીમ્ભત નશતી. ઉમ્ભય 
49ભા લે ભાયે નલેવયથી જીલન ળરુ ઔયલાનુાં શતુાં. નલી જીન્દ્દખી 
અન ે અનીશ્ચીતતાની ભટી કાઈ ભાયી વાભે નલા ડઔાય રઈને 
ઉબી શતી, શુાં  તમૈાય શત. બાયતીમ વેના તથા ફૉડાય વીક્મયીટી 
પૉવાની વકત ણ ખોયલણુા ઔાયઔીદીએ ભને જીલનના ઔઈ ણ 
ડઔાયને ઝીરલા ભાટ ેતૈમાય ઔમો શત. તેભણે ભને એઔ અભલુ્મ 
બેટ આી શતી. તેભણે ભને એઔ અભુલ્મ ર્ીજ આી શતી : 
‘રક્ષ્મ.’ 
 અભ ે શીથ્ર ઍયટાની ફશાય નીઔળ્યાાં. આઔાળભાાંથી 
લાદાાં શઠી ખમાાં શતાાં. ભધ્માહ્નન વુમા ઝશી યહ્ય શત. ભારુાં  
બાયતજીલન ુરુાં  થમુાં શતુાં. ભાયા જીલનભાાં એલા ુણ્માત્ભા અન ે
ભશાનબુાલ આલી ખમા જભેણે ભાયા જીલનન ેધન્દ્મતાની ગડી 
ફક્ષી. જીલનભાાં એઔ લધુ તઔ ભળે ત ક્માયેઔ તનેી ણ લાત 
ઔશીળ. અત્માયે ત અભાયા ઝાઝા ઔયીને જુશાય લાાંર્ળ. આજ ેત 
‘જમશીન્દ્દ’ ઔશી આની યજા રઈળ. 
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ભેગધનુ 
એઔ લાત વાર્ી ઔે ભનુષ્મ શારના ઔે બલીષ્મના 

જન્દ્ભનુાં બાગ્મ તે તે દયયજ રકત શમ છ.ે ભને ઔભાની 

પીરવુપીનુાં જ્ઞાન નથી. સ્ટલાનુબલથી આ જીલ એટરુાં જ ઔશી 

ળઔે છ ે ઔે તેના જીલનભાાં જ ે ઔટઔટીુણા, આગાતુણા 

ફનાલ ફન્દ્મા, તેને ભાટ ેતે તે જ જલાફદાય શત. તેણે 

જ ે બખવ્મુાં, અનુબવ્મુાં તે તેણે રીધેરા નીણામ અને તેના 

ય ઔયેર અભરનુાં યીણાભ શતુાં. આ વીધ વાદ ‘ઔૉઝ 

ઍન્દ્ડ ઈપેક્ટ’ન નીમભ છ.ે આણી ઔશેલત છ ેઔે ‘શાથનાાં 

ઔમાું શૈમે લાગ્માાં’, જનેી ખશનતા ભાયા જલેા વાભાન્દ્મ 

ભાણવને જીલનના વાંધ્માઔાે જ વભજભાાં આલતી શમ છ.ે 

ભેં રીધેરા ઔેટરાઔ કટા નીણામને ભાયા શાથે બુર થઈ 

ઔશી તેની જલાફદાયીભાાંથી છુટી જલાન પ્રમત્ન ઔયલાના 

ાભાાંથી ફર્ી ળક્મ શત. ‘રક્ષ્મ’ ઔદાર્ છુાં ઔષ્ટદામી 

શત. 

–ઔૅપ્ટન નયેન્દ્ર 
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IV  

અભાયાાં પ્રઔાળન 
  અનુક્રમણીકા 

નલી દૃષ્ટી,નલા લીર્ાય,નલુાં ર્ીન્દ્તન ભાણલા ઈચ્છતા લાર્ઔ 
ફીયાદય ભાટ ે ‘ભણી ભારુ પ્રઔાળને’ ઈ.ફુક્વનુાં પ્રઔાળન ઔયલાનુાં ઔામા ઉાડી 
રીધુાં છ.ે અભારુાં  પ્રત્મેઔ પ્રઔાળન ભાત્ર વદ્ લીર્ાયના પ્રવાય ભાટ ે લાર્ઔન ે

ની:ળુલ્ઔ ભે છ.ે અભે 22 જુરાઈ, 2018 વુધીભાાં નીર્ે ભુજફની 24 
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 ર્ીન્દ્તનાત્ભઔ 37 રેકની (ઈ.ફુઔ) – 
‘લીલેઔ–લલ્બ’ (ાનાાં : 190; ભુલ્મ : ભપત) 

5. પ્રા. યભણ ાઠઔ (લાર્સ્ટતી)ના 18 લીમ ય રકેરા ર્ીન્દ્તનાત્ભઔ 
રેકભાાંથી 206 યૅળનરભુદ્દા તાયલી ઔાઢીને ‘લીલેઔલીજમ’ ગ્રાંથ તૈમાય 
ઔમો છ.ે આ ગ્રાંથની (ઈ.ફુઔ) – ‘લીલઔેલીજમ’ (ાનાાં : 131; ભુલ્મ : ભપત) 

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

7. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘ટીન–એજ’ભાાં ફમફે્રન્દ્ડથી 
વાલધાન’ (ાનાાં : 51; ભુલ્મ : ભપત) 
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8. ‘અબીવ્મક્તી’ બ્રખ ય ભુઔામેરા શ્રી. યશીત ળાશના 25 રેકની 
ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્તી’–ઈ.ફુઔ – 04 ‘અધ્માત્ભના આટાાટા’ (ાનાાં: 111; 
ભુલ્મ :  ભપત) 

9. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘આનન્દ્દનુાં 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 રકેની 
ઈ.ફુઔ ‘અબીવ્મક્તી’ – ઈ.ફુઔ – 06 ‘વત્મવન્દ્દુઔ’ (ાનાાં : 110) 

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

15. ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘જીન્દ્દખી ઔઈ 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 ભુઔામરેા શ્રી. ફી. એભ. દલે (જરે કાતાના 
નીલતૃ્ત 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) 
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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) 

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 ‘વાંતાનભાાં વાંસ્ટઔાયવીંર્ન’ (ાનાાં 
: 95; ભુલ્મ : ભપત) 

24 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘ભૃત્મુભીભાાંવા’ (ાનાાં : 34; 
ભુલ્મ : ભપત) 

25 ળીક્ષણલીદ્ ડૉ. ળળીઔાાંત ળાશની ઈ.ફુઔ ‘જીપ્વીની ડામયી’–‘એઔ વૈનીઔની 
નોંધથી’ (ાનાાં : 112; ભુલ્મ : ભપત) 

 

ભણી ભારુ 

●‘ઈ.બ ક’ પ્રઔાળઔ● 
405, વયખભ એાટાભેન્દ્ટ,  

નલવાયી ઔૃી મુનીલવીટી વાભે, 
લીજરય. જીલ્ : નલવાયી 

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

ઈ.ભેઈર : govindmaru@yahoo.co.in 

mailto:govindmaru@yahoo.co.in
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V  

 
 

ભાયી ભીણફત્તી ત 

ફને્ન છડે ેફતી યશે છ,ે 
તે આકી યાત ટઔી ન ળઔે; 

યન્દ્તુ શે ભાયા ભીત્ર 
અને 

શે ભાયા ળત્રુ! 
તેન પ્રઔાળ ત  

વશાભણ શમ છ.ે 

           –થૉભવ શુડ 

 
 

 
 અનુક્રમણીકા 
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VI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અનુક્રમણીકા 

 

તેજ નશીં, અન્દ્ધાય છ;ે 
ઔણ વજ ાનશાય છ?ે 

ઔેટર ડઔાય છ,ે 
શ્વાવન ણ બાય છ.ે 

ર્ર, વભેટી ર ેફધુાં, 
ઔણ ફલ્મુાં : ‘લાય છ’ે? 

યજ છુ ેગય ભને, 
ઔઈ કુલ્ુાં દ્વાય છ?ે 

ક્માાં કુળાભત આલડી, 
દસ્ટત! વભજણ ફશાય છ.ે 

શુાં  ડીન ેજોઉં છુાં,  
ઔણ ઉંર્ઔનાય છ?ે 

–વુનીર ળાશ 
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VII 

 

 


