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                               વગા ફાન દીકય /ળભંપુ્રવાદ.શ.દેળાઇ  

  રરલણ ગાભના ચયા ઉય ભાભરતદાય વાશફેન મકુાભ શત. ગાભના 
ખેડતૂ, લેાયીઓ તથા ઉબડ બેગા થમા શતા.  

  ભાભરતદાય વાશફે ગાદીતદકમે ફેઠા શતા. ાવે તરાટી તથા ટેર ણ શતા. 
આજુફાજુ ખડેતૂ ફેઠા શતા. લેાયીઓ ણ શતા. ફે કવના ાકા કૂલા તથા કૂંડી 
ફાધંેરી એક લાડીની વ લીઘાનંી જભીન ણફનલાયવે જતા ંઆજે શયાજ થલાની શતી. 
લાડીભા ં એક ભકાન શત ુ.ં ઢયના ં ઢયલાદડમા ં શતા.ંચારીવ આંફા શતા. 
નાણમેયી,ભવફંી અને ચીકુના ંણ ઝાડ શતા.ં જભીનની પયતી દીલાર શતી. જભીન-
ભાણરક શ્રીભતં ભાણવ શતા અને તેણે ળખ ખાતય આ ફધુ ંકયેુ.ં ણ અચાનક ગજુયી 
જતા ંતેભ જ લાયવ ન શઇ ―દયફાય દાખર‖ થમરે તેની આજે શયાજી શતી. તેથી રલેા 
ઇચ્છનાયાઓની, અને કના બાગ્મભા ંઆ રટયી રાગે છે તે જલા આલનાયાઓની, ઠઠ 
જાભી શતી.  

  ભાભરતદાય વાશફેે કાગન મનકાર કયલા ભાડંય. શયાજી જેભ ભડી થામ તેભ 
રક લધાયે એકત્ર થામ એ ભાટે યચયૂણ કાગન જ મનકાર ળરૂ કમો. તરાટી નાભ 
ફરતા જતા શતા. ખડેતૂ જલાફ રખાલતા શતા અને કાભ ચાલ્મ ેજત ુ ંશત ુ.ં  

 “કાના ગલા!”  તરાટીએ નાભ કુાયુ,ં અને એક જુલાન ઊબ થમ. શ્માભર લાન, 
કૃળ ળયીય અને ભાત્ર એક ચયણ ને મળય ઉય પાણયુ ં ધાયણ કયેરી ભાનલકામા 
―જી‖કશી આલી ઊબી યશી. 
  “કાન તારંુ નાભ?”  

  “ જી, શા.”  

  “તાય બાઇ ગ?”  

  “જી, શા.”  
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  “ક્યા ંછે?” 

  અને ગ ઊબ થમ. 
  ભાભરતદાય વાશફે ે ફન્નેના વામુ ં જયુ.ં લસ્ત્રભા,ં દેખાલભા,ં યંગભા ં અને 
મખુાકૃમતભા ં ફદલ્મા ફદરામ એલા વશદય બાઇઓ તયપ એભણે ભીટ ભાડંી. છી 
વાશફેે છૂય ુ:ં 

  “તભે તરાટી વાશફે ાવે લશચંણ નંધાલી છે તે ફયાફય છે? ”  

  “જી શા.”  

  “ જુઓ, હુ ંપયી લાચં ુ ંછુ.ં શજી ણ તભે પેયપાય કયી ળક છ. હુ ંએક લાય ભજૂંય 
કયીળ છી પયી નદશ ળક તે તભને ખફય છે ને?”  

  “જી, શા...” 

  “ત્માયે વાબં: ખીજડાલાળંુ ખેતય દવ લીઘાનં ુ ં તથા રરલણ ગાભનુ ં ખાધં ુ ં
ઉિય-દણિણ દવ શાથ, લૂુ-મિભ છ શાથ: એ ફન્ને નાના બાઇ ગાને બાગે, 
ફયાફય?” 

  “જી, શા...” 

  “યાભયાન ે ભાગે લાડી લીઘા ં છની, જ્મા ં એક કૂલ છે તે, કાનાને બાગે, 
ફયાફય?” 

  “જી, શા--”  

  “ત્માયે ભજૂંય કયી દઉં?”  

  “જી, શા.” ફન્ને જણાએ એક વાથે ઉિય આપ્મ. ભાભરતદાય વાશફેે વશી કયલા 
કરભ ઉાડી ત્મા ંાછથી અલાજ આવ્મ:  
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  “એ ભાફા, યશલેા દ્ય: જરભ કય ભા--”એક સ્ત્રી, અભાવની ભેઘરી યાત જેલા 
લણુની, કાખભા ંએક એલા જ લણુના ફાકને તેડીને ભાથેથી ડતા છેડાને ખંચતી 
આગ આલી.  

  “ફાા, તભાય દીકય ત ગાડં થમ વે--”છકયાને કાખભા ંઊંચી ચડાલતી જામ 
છે. છકય યત જામ છે, અને રાફંા શાથ કયી ભાભરતદાય તયપ કામભાન ભ્રકુૂદટ 
કયી ફાઇ આગ લધતી યશી છે.  

  “યશલેા દેજ, હુ ંખયડુ ંનદશ દઉં, નદશ દઉં ! ભાયા ંછકયાનંે ભાયે નાખલા ંક્યા-ં-”  

  “આ કણ છે?” ભાભરતદાય વાશફેે પ્રશ્ન કમો. 

  “ભાયી જીલરેણ, વાશફે !”કાનાએ એક જ શ્્દભા ં તાની ત્નીન દયચમ 
આી દીધ.  

  “જીલ રેલા ત ત ુ ંફેઠ છ- બાઇને દઇ દે ફધુ ં! આજ ત ખેતય ને ખયડુ ંદી છ. 
ને કારે ભને ણ દઇ દેળે--”સ્ત્રીઓના શાથભા ંજે અંમતભ ળસ્ત્ર છે તેન ઉમગ કયતા ં
ફાઇ યલા ભાડંી. 

   “ણ બાઇને અધો બાગ દેલ જ જઇએ ને? ત ુ ંવભજતે નથી ને બમાુ ભાણવભા ં
ભાયી આફરૂ રેછ ! જા, જા, શારતી થા—”  મતદેલ ગયજ્મા.  

  ટેર શલે લચભા ંડયા. “ઊબ યે, કાના, ખીજા ભા. ભને લાત કયલા દે. જ 
દીકયી, તાયે ભટાને ખેતય ન દેલા ંશમ ત લાડી ગાને દઇ દે--”  

      “કાઇં નદશ, લાઢં રૂઢં છે, ગભે ત્મા ંગદયી ખામ ! હુ ંછકયામંછમાલંાી, ભાય ભાડં 
ભાડં લાડી ને ખેતયભાથંી ગજુાય થામ, એભા ંગરાને શુ ંદઉં-ડાભ?”  ભાભરતદાય 
જઇ યહ્યા. ગાભરકને આ અન્દ્મામ લવભ રાગ્મ. 
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  “વાશફે, ભારંુ યાજીનામુ,ં ભાયે કાઇં ન જમ;ે રખી લ્મ. ભાય બાઇ ને બાબી બરે 
ફધુ ંબગલ-ે”શલે ગ ફલ્મ. 
  “અયે, એભ શમ? ત ુ ં ભાયા ફાન દીકય, ને બાગ ત ભાગ ને !”કાનાએ 
ગાન શાથ ઓક્ય. “આન ત દી પયી ગમ છે.”  

  “દી તાય પમો છે તે ફાલ થાલા ને અભન ેકયલા નીકળ્મ છે...”ફાઇ યડી ડી. 
  “વાશફે, ભં કહ્યુ ંઇ ભાડંને , ફાા. ભાયે કાનં જલે. ભાય બાઇ સખુી ત ભાયે 
ફધુ ંછે; હુ ંક્યાકં ગજુાય કયી રઇળ.”  

  “ અયે ડને ાટભા,ં ભાયા યમા !  ૂટંલા ફેઠ છે બા બાઇને ! વભજાલીન ે
ડાલી રેવુ ંછે. આ ત ઠીક થયુ ંકે ભને ખફય ડી ગઇ, નદશતય ભને ઘયફાય લગયની 
કયત ને ! હુ ંતને કાઇં નદશ દેલા દઉં, શા લી--” 

  “અયે, ણ ભાયે જલ ેછે ણ ક્યા?ં તભે ફે જણા ંસખુે યટર ખાલ ત હુ ંઆઘ ે
ફેઠ ફેઠ યાજી થાઇળ, ણ આ બમાુ ભાણવભા ંત ુ ંબરી થઇ અભાયી આફરૂ ાડ ભા. 
ભાયે કાઇં ન ખે... 
  “ઇ ત લાત ુ,ં શભણા ં ડામયાભા ં યવીર થાછ, ણ છી આલીળ ફાઝલા. 
ગરા, તને ત નાનણથી ઓખુ ંછુ.ં.. ”  

  ગ શસ્મ. તાના મતાની મભરકતન અધાુ બાગન દશસ્વેદાય અને શક્કદાય 
શત,બાઇ બાગ દેલા તૈમાય શત. ણ તેના વવંાયને વગાલી તે બાગ રેલા તમૈાય 
ન શત. બાઇનુ ંસખુ તેને મભરકતથી મલળે શત ુ.ં  

  “ત વાબં. આ બાગ, ખેતય, ખયડુ ં કે ઘયલખયી એભાથંી ભાયે કાઇં ન ખે ! 
આ શમેાુ ગૂડા ંશક્ક છે, ફાકી ભાયે ગભેટ છે. ફવ, શલે યાજી-” 

  “શા ંશા-ં” રકભાથંી અલાજ આવ્મ. 
  “ગા, મલચાય કયી રેજે; કામદ તને ભદદ કયળે. અધો બાગ ફયાફય ભળે.” 
ભાભરતદાયે કહ્યુ.ં 
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  “વાશફે, ફાા, ભં ભઢેથી ગભેટ કશી દીધુ ંછી દશંદુના દીકયાને ફવ છે ને ! 
ભાય બાઇ ને બાબી યાજી ત હુ ંવ દાણ યાજી.” 

  અબણ કી યલુાને તેના બાઇના સખુ ખાતય વલુસ્લનુ ંફણરદાન આપ્યુ.ં વહુની 
આંખ તેના તયપ ભડંાઇ યશી. એક નીચુ ંભાથુ ં કયી જઇ યહ્ય અને આંસ ુવાયી યહ્ય 
કાન. 
  ભાભરતદાયે ભોન ધાયણ કયુ.ં ગાની શક્ક છડી દેલાની કબરૂાતભા ં વશી 
રીધી. વલુત્ર ભોન છલાઇ ગયુ.ં 
  “ચાર, શલે લાદીની શયાજી કયીએ.”ભાભરતદાય વાશફેે મખુ્મ અને અગત્મના 
કાભન પ્રાયંબ કમો અને રક ણ જયા આનદંભા ંઆલી ગમા.  

  તરાટીએ મલગત તથા ળયત લાચંી વબંાલી. ભાભરતદાય વાશફેે તેની દકંભત 
શજાય ઉય જામ તભે વભજાવ્યુ ંઅને રકને ભાગણી કયલા આગ્રશ કમો ણ કઇ 
શરે કયત ુ ંનથી. ભટા ભટા ભાણવ ભાગણી કયતા આવ્મા છે. શરેી ભાગણી કણ 
કયે તે જલા એકફીજાના ંમખુ વામુ ંજઇ યહ્યા શતા. ઘણી લાય થઇ, કઇ ભાગણી કયત ુ ં
નથી. ભાભરતદાયે ગાભના અગ્રગણ્મ નાગદયક લનચેદં ળેઠને કહ્યુ:ં “ળેઠ, ભાગણી કય 
ને? કક ળરૂ કયળે છી ચારળે.” 

  “શા-ંશા”ં ળેઠ શસ્મા, “વાશફે, કકે ગ ત ભાડંલ જલે; આ ગભે તેની ભાગણી 
મકૂ, છી ચારળે.”  

  “ત કની મકૂશુ?ં” 

  “ગાની- ”  ભાડંરાભાથંી અલાજ આવ્મ. તેભા ંગાની શભદદી શતી કે ભશ્કયી 
તે વભજાયુ ં નદશ, શયેેર ગૂડે ફશાય નીકેરા ગા ાવે ાચં શજાયનુ ં નજયાણુ ં
બયલાની ક્યા ંત્રેલડ શતી?    

  “ત બર-ેલ્મ, ગાન વલા રૂમમ.”ભાભરતદાયે ભાગણી રીધી.    
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  “વાશફે, ણ--” ગ ફરી ન ળક્ય. 
  “ ગબયા ભા, ગા, તાયા શાથભા ંઆ ળેદઠમા આલલા નદશ દે. શજી ત આંકડ 
ક્યામં શંચળે.” 

  ણ ભાગણી થતી નથી. ભાભરતદાય વાશફે વભજાલીને થાક્યા. 
  “શફીફ ળેઠ, છૂયછ ત ઘણા દદલવથી કયતા શતા. શલ ે કા ં ટાઢા થઇ 
ગમા?”એભણે ફીજા ળેઠને કહ્યુ.ં 
  “ વાશફે-” લનેચદં ફલ્મા, “ આે ભરૂ કયી એ લાત આને કણ કશ?ે”  

  “કેભ! ભાયી ભરૂ ?” 

  “શા, આ દેલ જેલા ગાની ઉય કણ ચડાલ કયે? જભીન ત ભી યશળેે, ણ 
આલ ખેરદદર જુલાન નદશ ભે, જેણે ફાની મભરકત બાઇના સખુ વારુ શયાભ કશી. 
એની ઉય ચડાલ શમ નદશ. આ, વાશફે વલા રૂમમાભા ંઆ લાડી ગાને આ !”  

  આખા ભાડંરાભા ં આનદં પ્રવયી ગમ. લનેચદં ળેઠના ળ્દન ે જ અનભુદન 
ભલા ભાડંય ુ.ં કઇ ચડાલ કયલા તૈમાય નથી. 
  “ ગા, ત્માયે ―ત્રણ લાય‖ કશી દઉં? દવ લીઘાનં ુ ં ઘાવખેતય છડયુ ં તેના 
ફદરાભા ંતેને આલી અપરાતનૂ લાડી  ભી. યાજીને ?” ભાભરતદાયે  ―એકલાય, ફે 
લાય...‖ ફરતા ંકહ્યુ.ં 
  “ફાા,” ગાની આંખભા ંઆંસ ુઆવ્મા.ં “ગાભ  રેલા દે, ને આ ભાલતય 
આ ત યાજી; ણ હુ ંએકર સુ ંકરંુ? એભા ંભાયા બાઇ કાનાનુ ંણ નાભ નાખી દ્ય.”  

  ભાભરતદાય, ભશાજન અને ગાભ જઇ યહ્યા.ં 
--------------------------------------------------  
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                                    દીકય/ મલનદદની નીરકંઠ 

 

  ીતાફંયન નાન બાઇ કામંત શડકાયુ ંકૂતરંુ કયડલાથી ફાલીળ લુની બયજુલાન 
લમે જ્માયે ગજુયી ગમ, ત્માયે ઘયની ભટી લહુ અંફાએ જે કલ્ાતં કયી મકૂ્યુ,ં જે 
છાતી-ભાથા ંકૂટી નાખ્મા,ં તે ઉયથી વો કઇને એભ જ રાગી આલે કે તે એના ેટન 
દીકય જ ગભુાલી ફેઠી શળે. અને તે અનભુાન ઘણુ ંખટંુ ણ ન ગણામ.  

  દંય લુની અંફા યણીને વાવયે આલી ત્માયે વવયા આગરી વાર ગજુયી 
ગમેરા શતા, વાસનુે િમયગ રાગ ુડેર શત. અંફાએ ઘયભા ંપ્રલેળ કમો કે તયત 
વાસએુ તેને તાની થાયી ાવે ફરાલી ને ફેવાડી. કામંત ત્માયે પક્ત ફે લળુન 
શત. ગ આલી ગમા શતા, ણ ફરતા ંરંુૂ ળીખ્મ નશત. વાસએુ કામંતને ાવ ે
ફરાલી અંફાના ખાભા ંમકૂ્ય ને કહ્યુ:ં “જ ફેટા કામંત, આ તાયી ફીજી ફા.” 

  “ફીજી ફા,”કામંત ટની ઠેે ફલ્મ. ખાભા ં ફેઠેરા ફચકુડા દદમય પ્રત્મ ે
અંફાને ખફૂ લશાર ઊજ્યુ.ં તેણે પ્રભેલૂુક કામંતને ભાથે શાથ પેયલીને કહ્યુ:ં “ફા,હુ ં
જરૂય એની ફીજી ફા થલા ભથીળ.” અંફાના ચશયેા ઉય તે ફાક પ્રત્મે પ્રેભની કુભાળ 
પયી લેરી જઇ, વાસએુ લહુન6ુ ાયખુ ં કયી રીધુ ં અને છુટકાયાન દભ ખંચ્મ. 
તાના રગ્નજીલનની પુ્ત થતી વધં્માએ જન્દ્ભેર આ ફાક, ફાય ભદશનાના ખણૂા 
દયમ્માન આંસનુી ધાયે ઊછયેર આ કામંત- તેને ભાટે શલે વાસ ુમનમિંત ફની ગમા.ં 

  વાસનુ યગ લધત ચાલ્મ. ચાકયી કયલાભા ંલહુએ ાછી ાની ન કયી, દલા 
કયલાભા ંીતાફંયે ણ કવય ન કયી; ણ જેની આલયદાની દયીભા ંદાતંી ડેરી, ત ે
ળયીય કેટુ ંટકે? ીતાફંયના રગ્ન છી ફાયે ભદશને તેની ભાતાનુ ંમતૃ્ય ુનીજ્યુ.ં ત્રણ 
લુન કામંત ભાફા-મલશણ ્ન્દ્મ, યંત ુતેની ફીજી ફા અંફાએ તેને ભાફાની ખટ 
એક ઘડી ણ ડલા ન દીધી.  
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ીતાફંયને ભનને ખણૂે આ નાનકડા બાઇ પ્રત્મે ઇાુ શતી. તનેે થત ુ ંકે નલલધ ૂઅંફાનુ ં
પ્રેભા હ્રદમન ઘણખય બાગ આ ફાકે  કફજે કયી રીધ શત. અને વાચે જ, 
લાદંયીનુ ંફચ્ચુ ંજેભ તાની ભાતા ઉય વંણૂુ બયવ મકૂી તનેે લગેુ ંયશ,ે છી 
લાદંયી એક ઝાડ ઉયથી ફીજા ઝાડ ઉય કૂદકા ભાયે તણ ફચ્ચુ ંરેળભાત્ર ડયત ુ ં
નથી, તેભ જ આ કામંત અંફા ઉય પ્રેભલૂુક મલશ્વાવ મકૂી, તેને લગીને જીલત શત. 
અંફા એલી ત ચતયુ ગદૃશણી શતી કે ીતાફંયને પદયમાદ કયલાની તક કદી ણ 
વાંડતી જ નદશ. ીતાફંયની ઝીણાભા ં ઝીણી વગલડ તે કુનેશથી વાચલતી. અને 
ીતાફંય એભ ત ળી યીતે કશી ળકે, કે ―ભાયા નભામા ફાક બાઇ ઉય ત ુ ંપ્રભે યાખ ે
છે, તે ભાયાથી નથી ખભાત ુ?ં‖  

  છી ત લો લશી ગમા.ં અંફાને તાને તાને ણ ફાક થમા.ં યંત ુ
કામંતનુ ં સ્થાન તેના હ્રદમભા ં ધ્રલુલતૌ અમલચ જ યહ્યુ.ં રગ્નજીલનને શરેે દદલવ ે
―ફીજી ફા ‖કશી તાના ખાભા ં ફેવી ગમેર તે ફાક અંફાના હ્રદમના 
પ્રેભમવંશાવન ઉય આરૂઢ થમ શત. અંફાના ં ફાક કામંતને ―કાકા‖ નદશ ણ 
―ભટાબાઇ‖ કશી ફરાલતા ંઅને અંફાને ણ ―ફીજી ફા‖ને નાભે જ વફંધતા.ં  

  કામંતને બણવ્મ-ગણાવ્મ અને તે જતજતાભા ં એકલીવ લનુ થમ, ત્માયે 
અંફાએ તેના રગ્નની લાત ઉાડી. ીતાફંય કશ:ે “ફે લુ ખભી જઇએ, રગ્નન ખચ ુ
કયલા જેટરી શાર વગલડ ક્યા ંછે? કન્દ્માને આલા ખફ બયામ એટુ ંનગદ વનુ ં
જઇળે. ઉયાતં કડા-ંચડા ંલગેયેનુ ંખચુ થળે તે જૂદંુ.” 

  અંફા ફરી ઊઠી: “ભારંુ લ્ુ ંઅનાભત ડયુ ંછે, તે કામંતની લહનુે ચઢાલીશુ”ં 

  ીતાફંય આિમચુદકત થઇ ફલ્મ: “લાશ, તાયી દેયાણીને તારંુ લ્ુ ં આી 
દઇળ?-નથી આ કાઇં દીકયાની લહુ આલલાની; આ ત ભારંુ તારંુ કયતી દેયાણી ઘયભા ં
આલળે, જાણતી નથી?” 
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  છેલટે અંફાની જીત થઇ. વાયી કન્દ્મા ળધલાનુ ંણ તેણે જ ભાથે રીધુ.ંએક નદશ 
ણ એકલીવ કન્દ્માઓ તેણે જઇ નાખી. ીતાફંય ણચઢાઇને કશતે: “તાયા કામંત ભાટે ત 
લગુની કઇ અપ્વયાઊતયી આલળે, ત જ તારંુ ભન ભાનળે.” 

  ઠંડી યીતે અંફા ફરી: “તે કામંત ણ દેલના દીકયા જેલ ક્યા ંનથી?”  

  છેલટે કરુણા નાભની કન્દ્મા ઉય અંફાની નજય ઠયી. તે છકયીના રૂયંગભા ં
જાણે કાઇં ભણા જ ન શતી. તેના ંઆંખ, નાક અને ચાભડીન યંગ તથા દેશઘાટ ખયેખય 
જ અનુભ શતા.ં એ વાત ચડી બણરેી ણ શતી અને ઉંભયભા ંવ લુની શતી. 
“દયેક યીતે ભાયા કામંતને રામકની છે.”અંફા વોકઇને શયખાઇ શયખાઇને કહ્યા કયતી 
શતી. અંફાએ ત ખફૂ જ શંળથી કામંતને યણાવ્મ ને ક્રુણાને ઘયભા ંઆણી.  

  ીતાફંયે ભનભા ંગણતયી કયી શતી કે દેયાણી ફની આલરેી કરુણા અંફાની ાવ ે
વભાન શક્કની ભાગણી કયળે ત્માયે અંફા રૂઠયા લગય નદશ યશ,ે અને આટરા ંલથુી 
તીક કયી રીધેર કામંત શલે આ રૂાી લહુન ફની જળે તે અંફાથી કદી વશન નદશ 
થામ. ળાતં વવંાયવાગયભા ંતયતા તાના જીલન-શડકાભા ંઆગનુ ંછભકુ ંજલાની 
અને તે જઇ ભનને એક ખણૂે યાચલાની અલી ઇચ્છા ીતાફંયના અવતંષુ્ટ દદરભા ં
જાગી. ભાણવ તે જ્માયે કઇક કાયણવય શૈમાને એકાદ ઓતાડે ખણૂે ણ દુ:ખી કે 
અવતંષુ્ટ શમ, ત્માયે ફીજાને ડાભલા ને દુ:ખી જલા તે ઇ ન્દ્તેજાય ફને છે; એવુ ં જ 
ીતાફંયને થયુ.ં યંત ુલીવ લુથી ઘયભા ંઆલેરી ગદૃશણીને ીતાફંય ઓખી ળકેર 
નદશ, તેથી તેની ગણતયી ઊંધી લી.  

  રૂયામળ વયખી વ લયવની સુદંયીને તાના પ્રાણ મપ્રમ કામંતની લહુ તયીકે 
ઘયભા ંશયતી પયતી દેખીને અંફાનુ ંશૈય ુ ંત શયખાઇ જત ુ.ં અંફાના હ્રદમભા ંપ્રેભનુ ંાત્ર 
એવુ ંત છરકાઇ જત ુ ંશત ુ ં કે તેના વંકુભા ંઆલનાય વો કઇન ેતે ાત્રભાથંી જેટર 
જઇએ એટર પ્રેભ ભી ળકત. જ્માયે વોની ભાપક કરુણાએ ણ તેને ―ફીજી ફા‖ કશી 
ફરાલલા ભાડંી, ત્માયે અંફાનેખફૂ આનદં થમ.  
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  અંફાને ભાથે સ્લગુ અડકલાભા ંભાત્ર એક જ લંત ફાકી છે, એભ તેને રાગલા 
ભાડંય ુ.ં ણ એવુ ંવંણૂુ સખુ બાગ્મે જ કઇનુ ંટકી ળકે છે; અંફાનુ ંણ ન ટક્યુ.ં 
  ફજાયભાથંી ઘય બણી આલતા ંકામંતને એક યખડત ુ ંકૂતરુ6 કયડયુ,ં ત્માયે કઇન ે
કલ્ના ન થઇ કે તે કૂતરંુ શડકામેુ ંશળે અને આઠ દશાડે કૂતયાના દાતં ડલાથી ઘા 
રુઝાઇ ગમ. તે વાથે વો કઇના ભનભાથંી ણ તે લાત ભ ૂવંાઇ ગઇ. યંત ુ કુદયત ે
તાનુ ં કાભ કયુ.ં કતૂરંુ કયડયા છી ભદશને દદલવે કામંતને શડકલા શાલ્મ અને ફ ે
દદલવભા ં જુલાનજધ કામંત ખરાવ થઇ ગમ. ફાક-અલસ્થાભા ં જ મલધલા ફનેરી 
કરુણા કયતા ંણ અંફાનુ ંરુદન લધ ુશૈમાપાટ શત ુ.ં  

  દુ:ખના દદલવ ધીભે ધીભે જામ છે, તે ન્દ્મામે દદલવનુ ંધીમુ ંધીમુ ંલશણે લશી 
જત ુ ં શત ુ.ં વલાય ડતી ત્માયે અંફાનુ ં ફેચેન ઉદાવ ભન યાત્રીની ળામંત ઝખંત ુ ંઅને 
યાત્રીનુ ં ળાતં નીયલ લાતાલયણ તેના મનરામલશીન ભનને અવહ્ય રાગત ુ,ં ત્માયે ત ે
ઉગભણી દદળા બણી ભઢંુ યાખી ઊગતા દદલવની યાશ જતી. કામંતના મતૃ્યનુ લાકં 
કરુણા ઉય ઢી ાડલા જેલી તે મખૂુ કે લશભેી નશતી, એ ત ીતાફંય ણ જાણત 
શત. છતા ં કદાચ કામંતના ગમા છી તનેી લહુ પ્રત્મે અંફાને જાણ્મેઅજાણ્મે ણ 
અણગભ ઉત્ન્ન થળે એલી ીતાફંયની ગણતયી શતી, તે ણ ખટી ડી. કામંત 
ઉયનુ ં ત્ભાભ શતે અંફાએ કરુણા ઉય કેન્દ્ન્દ્રત કયુ.ં ઘણી લાય વભી વાજંે કાભથી 
યલાયી દેયાણી-જેઠાણી એકરા ંડે ત્માયે અંફા કશતેી: “ભાયા ંવાસએુ શરેે દદલવે જ 
ભાયે ખે છૈમ મકૂી દીધ. બગલાનની કૃાથી ભં તેને નાનેથી ભટ કમો, ણ ખયા 
લખતે હુ ંબાન ભરૂી. કૂતરંુ કયડયુ ંત્માયે તે શડકાયુ ંશળે એ ખ્માર ભને શૈમાફૂટીને કેભ 
ન આવ્મ? ભં વાચવ્મ નદશ તેથી જ ભાય યતન જેલ દીકય કાે કૂતયાનં ુ ંરૂ રઇ 
બયખી ખધ ! અને લહુ ! ભાયે લાકેં  આજે તાયે ણ આ ફાલમે યંડા લેઠલાન 
આવ્મ. બગલાનને ઘેય ભાયા ં વાસજુીન ભેા થળે. ત્માયે હુ ં શુ ં ભઢંુ દેખાડીળ?” 

આકં્રદ કયતા ં અંફા ફલ્મે જતી અન ે આંખભાથંી શ્રાલણ-બાદયલ લયવાલતી. 
નલમોલનવંન્ન મલધલા કરુણા મ ૂગેં ભઢે વાબંળ્મે જતી.  
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  કઇ ભ ૂડંી ાડળણ કદાચ એલ ઇળાય કયે કે, “લહુને નઠાયે ગરે તભાય કામંત 
ગજુયી ગમ,” ત અંફા કશતેી: “અયેયે, લહુ ત ભાયી કંકુ-ગરાનંી, ણ ભાયા ં જ 
નળીફ ફૂટી ગમા ં ત ે કામંત કશુ ં બગવ્મા લગય ચારત થમ. લહુએ ત અમતૃન 
પ્માર એના ભઢા આગ ધમો, ણ કાે ઝાટ ભાયી તે ઢી નાખ્મ; તેથી આ 
કાચી કે જેલી છકયીનુ ંઅવહ્ય દુ:ખ ભાયે દેખલાનુ ંયહ્યુ.ં” 

        અંફાના ંતાના ંછકયા ંભટા ંથલા ંરાગ્મા ં શતા ંઅને લી કામંતની નલજુલાન 
મલધલા ઘયભા ં પયતી શતી તેથી, અને ખાવ કયીને ત તાનુ ં દદર જ બાગંી ડે ુ ં
શલાથી, અંફાએ મત વાથેનુ ંવશજીલન કામંતના મતૃ્ય ુછી રંુૂ કયુ ંશત ુ.ં વવંાયસખુ 
ઉયથી તેનુ ંભન જ ઊઠી ગયુ ંશત ુ.ં કામંતના મતૃ્ય ુછી કડારંિા ં મલે અંફા વાલ 
ફેયલા ફની ગઇ શતી. ભાથુ ં ઓે ત્માયે ણ કદી વાભે આયવી ન યાખે-ભાત્ર 
શલેાતનની મનળાનીન ચાદંર કાભા ં કયે, ત્માયે એક અયધી િણ આયવીભા ં
કાન બાગ તે જઇ રેતી, અનેચાદંર ત કયલ જ ડે એટરે રારચ ચાદંર 
કયતા ંણ તને ુ ંદદર િબ ાભત ુ.ં 

  ીતાફંયને કામંતનુ ં અકા મતૃ્યનુ આઘાત નશત રાગ્મ એભ ત ન જ 
કશીલામ; ણ તે ઝટ રુઝાઇ ગમ. અને તેથી કામંતના મતૃ્ય ુચી છ ભદશને તેન ુ ંભન 
મલમસખુની ઝખંના કયલા ભાડંય ુ,ં ત્માયે અંફાએ કહ્યુ:ં “આણે ફહુ લુ સખુ બગવ્યુ,ં 
અને વવંાયના ભદંદયભા ંેવતા ંશરેા ં જ, ઊંફયા ઉય ગ મકૂતા ંજ કામંત ણફચાય-- 
”રુદનના સ્લયભા ંઅંફાના ળ્દ ગ ૂગંાઇ ગમા. અંફાની દરીર તથા આંસનુ જલાફ 
ીતાફંય ાવે ન શત, યંત ુતથેી કાઇં તને ુ ંભન લાનપ્રસ્થ ફનલા તૈમાય થયુ ંએભ 
ત ન જ કશલેામ. અને તેથી અંફા પ્રત્મે તે ફેયલા ફન્દ્મ ખય, ણ તેના ફદરાભા ં
તેની નજય શલે યલુાનીને શરેે ગમથમ ે ઊબેરી કરુણાની ાછ ાછ બભલા 
રાગી.  

  અને લી ફે લુ એભ જ લશી ગમા.ં ીતાફંયન ભટ દીકય દળયથ શલ ે
યણે એલડ થમ શત. સયુતભા ંએક વાયી કન્દ્મા શતી તનેે જલા ભાટે અંફા તથા 
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દળયથ સયુત જલાના ંશતા.ં ઘય, યવડુ ંતથા ફાકની જલાફદાયી કરુણા ઉાડી રળેે 
એલી ખાતયી શલાથી અંફા મનમિંત જીલે દળયથને રઇ કન્દ્માને જલા સયુત ગઇ. 

  આઠ દશાડે તે ાછી પયી ત્માયે ીતાફંયને સ્ટેળન ઉય તેડલા આલેર દેખી 
શરેા ંત અંફાના ેટભા ંપા ડી, કે જરૂય કાઇં ભાઠંુ ફની ગયુ ંશળ—ેફીજુ ંત શુ,ં 
ણ જરૂય કઇ ભાદંું-વાજુ ં થઇ ગયુ ં શળે. ણ જ્માયે ીતાફંયે શવતે ભઢે વોના 
ખળુીખફય આપ્મા ત્માયે અંફાન જીલ શઠે ફેઠ; ણ તેને નલાઇ ખફૂ રાગી. ભનભા ં
ને ભનભા ંએ છૂલા રાગી: “આ સ્ટેળન ઉય આવ્મા જ કેભ?”ઘેય ફધા ંફાક કુળ 
શતા,ં ણ આઠ દશાડાભા ંકરુણાન ત જાણ ેઅલતાય જ પયી ગમરે રાગ્મ. તે દપક્કી, 
ગબયામરેી ને દૂફી ડી ગમેરી જણાઇ. ફયે નલયાળની લેાએ અંફાએ કરુણાન ે
લાવંે શાથ પેયલી છૂયુ:ં “કેભ, ફીજી ફા લગય તાયી કઇએ બા ન યાખી કે શુ?ં આભ 
કેભ ઢીરી ડી ગઇ?” અંફાના પ્રેભા ળ્દ વાબંી કરુણા યઇ ડી. ખફૂ ખફૂ યઇ, 
ણ ભઢેથી એક ળ્દ ણ ન ફરી. અંફાના ેટભા ં ધ્રાવક ડય. તાની 
ગેયશાજયીભા ંશુ ંફન્દ્યુ ંશવે એ મલે લશભે ડય, ણ તે તણેે તાના ભનભા ંલવલા 
ન દીધ. થડા દદલવ એભ જ લીતી ગમા. ીતાફંય કદી નદશ ને શલે અંફાની જાણ ે
ખળુાભત કયત નશમ એભ લતુલા રાગ્મ; અને ીતાફંયને દેખી તે ભતૂ શમ તેભ 
છીને કરુણાનેબાગતી દેખી ફે-દુ-ચાયન દશવાફ ગણતા ંઅંફા જેલી ચતયુ સ્ત્રીને લાય 
ન રાગી. તણેે કરુણાને એકાતંે ફરાલી લાત છૂી રીધી , અન ેઅંફાની ગેયશાજયીભા ં
ીતાફંયે તાની ઉય કયેરા ફાત્કાયની લાત કરુણાએ અિયે અિય કશી દીધી. 
જતે દદલવે જ્માયે કરુણાને ગબુ યહ્યાની ખાતયી થઇ, ત્માયે ણ અંફા ળાતં જ યશી. 
અખટૂ ઉદાયતાન વાગય શૈમે બયીને જ અંફએ જન્દ્ભ રીધ શત. તેને મત ઉય ઘણૃા 
ન ઊજી, અને તુ્રીલતૌ દેયાણી ઉયત વશાનભુમૂત ને અનકંુાથી તેનુ ંહ્રદમ બયાઇ 
ગયુ.ં દયેક દુ:ખદ દયસ્સ્થમત ભાટે તે તાને જ જલાફદાય ગણતી, તેભ આ લખત ે
ણ તે તાના ભનને કશલેા રાગી: “લાકં તાય જ ગણામ. તં વવંાયભાથંી જીલ 
ખવેડી રીધ, ણ એ ણફચાયા યાણે લૈયાગ્મ ળી યીતે ાે? લી બરબરા 
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ઋમમમુનઓનુ ંણ ભન ચાલે એવુ ંઅપ્વયા જેવુ ંરૂ આ કરુણાનુ ંછે, ત ેજઇ એભનુ ં
યાણે યકી યાખેુ ંભન શાથભા ંન યહ્યુ ંતભેા ંએભન ળ દ?” 

  અંફાએ ત દળયથનુ ંરગ્ન ઝટટ આટી રીધુ.ં તે છકયાને તેના વવયાએ 
મુફંઇભા ં તાના ધધંાભા ં બેગ રઇ રીધ, એટરે યણીને એ ગમ મુફંઇ. તે જ 
અયવાભા ંઅંફાની ભટી દીકયી કાળીના મતને ત્રણ લુ ભાટે આદિકાજલાનુ ંથયુ.ં ત્મા ં
ઠયીઠાભ થમા છી કાળીને તેડાલી રેલાનુ ંનક્કી કયી, એને ીતાફંયને ઘેય મકૂી જભાઇ 
યદેળ ગમા. કાળી ઘયભા ંઆલી એટરે અંફાને ખફૂ મનયાતં થઇ. તેણે અનેક યાતના 
ઊજાગયા કયી ભનભા ંએક મજના ગઠલી કાઢી; કરુણાની લાતન તડ કાઢલાની તેન ે
વયવ યસુ્ક્ત સઝૂી. તેણે, અરફિ, ીતાફંયને તથા કરુણાને તે મજના વભજાલી.  

  અંફા તે વગબાુ છે, એલી લાત તેણે જાણે કેટરી ળયભ વાથે ાડળભા ંતેભજ 
વગાવંફંધંીભા ં પેરાલી દીધી. “ફળ્યુ,ં ફશને ! ભામા છડલા ઘણુમંે ભથીએ, ણ આ 
દેશની લાવના કેડ છડતી જ નથી. જુલાનજધ દેયાણી યંડાાનુ ં ઢગ દુ:ખ ખભતી 
ઘયભા ંપયે છે, કાળી ફે છકયાનંી ભા થઇ છે, કાર વલાયે દળયથને ઘેય છકયા ંથળે, 
ત્માયે ણ અભાય વવંાય વકેંરાત જ નથી ! તેભા ંએકરા રુુનમ કેભ લાકં કઢામ?” 
પ્રોઢાલસ્થાને આયે આલેરી સ્ત્રીઓને ણ ફાક જન્દ્ભે તેની નલાઇ નથી. તથેી 
અંફાની લાત વોએ સ્લાબામલક ભાની રીધી. છી અંફાએ મુફંઇ જલાની લાત છેડી: 
“દળયથ ફરાલ ફરાલ કયે છે. ણફચાયી કરુણામ કેટરા ં લથુી ઘયની ચાય બંત 
લચ્ચે ગ ૂગંાઇ યશી છે. અને હુ ં લી ાછી ફાકના જન્દ્ભ છી ફદંાઇ જઇળ. ત 
શભણા ંજયા સ્થપેય કયી આલીએ.” છી કરુણાની વગબાુ સ્સ્થમત કઇને  ણ લતાુમ 
તે શરેા ંઅંફા કરુણાને રઇ મુફંઇ ગઇ. દળયથને ઘેય આઠેક દદલવ યહ્યા છી ત ે
દેયાણી-જેઠાણી કઇ અજાણી જગ્માએ ચાલ્મા ંગમા.ં  

  દીકય યદેળ ગમ છે ને આ તે દીકયાની લહુ છે—એભ અંફાએ તે અજાણી 
જગાએ ચરાવ્મે યાખ્યુ.ં કરુણાને વોબાગ્મલતીન લેળ તેણે યેૂયૂ શયેાલી દીધ શત. 
યૂા દદલવ થતા ંતે ગાભની ઇસ્સ્તારભા ંકરુણાએ તુ્રને જન્દ્ભ આપ્મ ! “નમો ભાય 
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કામંત જ !”અંફાએ છકયાને જતાલંતં જ છાતીએ લગાડી દીધ, દેયાણીન ફાક 
જેઠાણીએ રઇ રીધ. થડાજ દદલવભા ંફાકને રઇ ફન્ને ઘેય આવ્મા.ં  

  ડળણથી ઘય બયાઇ જલા રાગ્યુ:ં”ધામાુ કયતા ંછકય જયા લશરે અલતમો, 
“અંફાએ વોને જણાવ્યુ,ં ડળણ ફરી, “દીકય નમો ીતાફંયદાવન નમનૂે નમનૂ 
છે.” “એભ?”  અંફા જયીક દુ:ખી થઇને ફરી: “ શળે, ફા જેલ ફેટ થામ તેભા ંળી 
નલાઇ? ફાકી ભને ત આ તદ્દન ભાયા કામંત જેલ જ રાગે છે.” 

  છી વોના દેખતા ંતણેે કરુણાને ફરાલી. તેના શાથભા ંફાક વંતા ંતે ફરી: 
“આભ જ એક લાય ભાયા ંવાસએુ ભાય કામંત ભને વંપ્મ શત. આ દકળય તને વંુ ં
છુ—ંઆઘેડ લમે ભાયાથી તેની લેઠ થામ નદશ. અને તારંુમ ણચિ આભા ં યલામે ુ ં
યશળેે. ભાયાથી કામંત ન વચલામ, ણ ત ુ ંઆને જરૂય વાચલજે.”  

  આંખભા ં લશતેા ં આંસ ુ છૂી નાખતા ં તણેે કરુણાન છકય કરુણાના શાથભા ં
મકૂ્ય.  

----------------------------------------------------   
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                     વફધ ાડળી // ઇશ્વય ેટરીકય  

  અબયાભનુ ં ઘયબાડુ ં અઢી લુનુ ં ફાકી શત ુ ં છતા,ં છેલ્રા ં ચારીવ લથુી એ 
અભાય બાડલાત  છે એટરે, ઘય ખારી કયલાનુ ંકશતેા ંભાયી જીબ ઊડતી ન શતી. 
ભાયા દાદા ાવે એણે ઘય બાડે યાખેુ,ં અને તયત એ શરેા ભશાયદુ્ધભા ંબયતી થઇન ે
એફીવીમનમાના ભયચે ગમ શત. ફે લયવ યદુ્ધ ફધં થતા ંએ ાછ આવ્મ ત્મા ંસધુી 
એની લીળ લુની જુલાન લહુ ધાલણા ફાક વાથે એ ઘયભા ંયશી શતી. આ, અને છી 
કયેરી ફીજી—એભ એની ફે ત્ની એ ઘયભા ં ગજુયી ગઇ. અને શાર શમાત છે ત ે
અભીના વાથે એ મનકાશ ઢી આવ્મ ત્માયે ભાયા મતાએ એને ઠક આલાભા ંફાકી 
યાખ્મ ન શત. અભીના તે લખતે 14 લયવની શતી, અને અબયાભ 45 લુન. આજે 
અભીના 34-35 લનુી છે,ચાય ફાક શમાત છે, ફે ગજુયી ગમા ંછે; ભટી દીકયી 12 
લુની છે, અને વોથી નાની લયવેકની શળે. 
   આજે ભને મસ્તાીવ લુ થમા ં છે, એટરે નાનણની ભાયી સ્મમૃત જાગે છે 
ત્માયથી અબયાભને ભાયા ઘયની વાભે યશતે જમાનુ ં ણચત્ર દેખામ છે. એ રડાઇભા ં
ગમ, અને તેની પ્રથભ ત્ની પાતીભા એકરી યશતેી, તે સ્ભયણ ત ભને તાદૃળ ખડુ ં
થામ છે. પાતીભા કલૂે જામ કે તાલે જામ, ભને એના ધાલણા દીકયા ગનીની 
બાલણી કયી જતી. આભ ત ગનીને ઘદડમાભા ંઊંઘાડીને જ  કાભે જતી: ણ ભાન 
જીલ: યખનેે દીકય જગી ઊઠે, અને યડી ભયે, એ ફીકે પાતીભા ભને કશતેી: “ચદંયબાઇ, 
ભાય ગની જાગેને, ત એને જયા શંચક નાખજને, બઇરા! હુ ંતને વલેભભયા રલેા 
ૈવ આરીળ.”અને ગની ઊઠય ન શમ, ભં શંચક ન નાખ્મ શમ છતા,ં એ જાગી ઊઠે 
તેની કાજી યાખલા યૂત હુ ંફેવી યહ્ય શઉં તે યૂત ુ ંગણી, ભન ેએ ૈવ –કઇ લખત 
ફે ૈવા ણ આતી. અને ભને ાનન ળખ રાગેર એટરે, તે લખતે એક વૈાના ં
ફે ાન ભતા ંતે વાભટા ંફે હુ ંભઢાભા ંભાયત !  

  પાતીભા ગઇ, ભદયમભ ગઇ, અને 14 લુની શવમખુી ને નભણી અભીના એ 
ઘયભા ંઆલી એ લખતે ત હુ ંચીવ લનુ શત. અવશકાયની ચલને રીધે કૉરજે 
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છડી જેલ્ભા ંગમ શત. મતાએ ત ભાયી બામલ કાયદકડીના ંકેલામં સ્લપ્ન વેવ્મા ંશતા,ં 
એટરે એ ધૂભા ંભતા ંજઇ એભણે ઓછા ંય અને દુ:ખ અનબુવ્મા ંન શતા.ં યંત ુ
સ્લયાજ્મની ધનૂભા ંચડી ગમેર હુ ંજેરભાથંી છૂટીનમે કૉરજેભા ંદાખર ન થમ અન ે
કંગે્રવની ચલભા ંચા ુ યહ્ય શત; એટરે અભીના જેલી નાજુક, શવમખુી, કુભી 
કીને કચડી નાખલાન જયઠ અબયાભને ળ અમધકાય છે—ભાની ભં મતાને કશે ુ ં કે, 
આલા જગંરીને આણા ઘયભા ંયાખલ ન જઇએ!  

  એ ધનૂભા ં ને ધનૂભા ં ભં અભીનાને ઉશ્કેયલા ણ પ્રમત્ન કમો શત: ત ુ ં આ 
આઘેડને યણી શુ ંકાભ? તં મલયધ કેભ ન કમો? મવુરભાનભા ંત તલ્રાક રલેામ છે; 
શુ ંકાભ તલ્રાક રઇ કઇ નલજુલાનને ન યણે?  

  છેલ્રા ંલીળ લથુી હુ ંઅભીનાના જીલનન વાિી છુ.ં એ ણફચાયી યણીને આલી 
ત્માયેથી અબયાભની ડતી ળરૂ થઇ શમ તેભ એ દુ:ખી ને દુ:ખી થતી ગઇ છે. છતા ં
એના ભં ઉયથી શરેાનંા ં જેવુ ં અભી-ઝયતુ ં શાસ્મ અર થયુ ં નથી. ચાય ફાક 
અને એ ત—ેએભ ાચં જણનુ ંએ ળી યીતે યડલતી  શળે, તેની કલ્ના કયતા ં હુ ં
ધ્રજૂી જાઉં છુ.ં અબયાભ યેલ્લ-ેટે્રનના વડા-કમ્ાટુભેન્દ્ટભા ં નકયી કયે છે, એટરે ઘેય 
આલતા નથી. ફયે એક લખત એની ભટી દીકયી સ્ટેળને એને બાત ુ ંઆલા જતી  
ભાયા જલાભા ંઅલાયનલાય આલે છે. અબયાભે એનુ ંચાલ્યુ ંત્મા ંસધુી બાડુ ંચડલા દીધુ ં
નથી; છતા ં  અઢી  લયવથી ફકી ખંચામા કયે છે, એટરે ઘય કેભ ચારત ુ ં શળે તેની 
પ્રતીમત ભનભન થતી શતી. એભા ં કઇ કઇ લખત ભાયી ત્ની વાશદેી યૂતી: 
અભીનાના ંછકયા ંઆજે ણફરકુર ભખૂ્મા ંશતા;ં ભં વાજંે જાણ્યુ ંત્માયે એને ઠક આપ્મ; 
ચખા આપ્મા, રટ આપ્મ અને યાધંે ુ ંઆપ્યુ.ં હુ ંમાદ દેલડાલત: છકયાનંે કડા ંણ 
આલા.ં ત્ની ભાયી  ફાઘાઇ ઉય શવીને કશતેી: તભે શુ ં જુઓ છ ત્માયે? એના ં
છકયા ંઆણા ંકડા ંજ શયેે છે. ચડ્ડી-ખભીવ ખાદીના ંશમ છે તે ઉયથી ણ નથી 
ઓખી ળકતા ! 
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  છેલ્રે અભીનાને ભં ચાયન રઇને આલતી યસ્તાભા ંજઇ ત્માયે ળયભના ભામાુ ભ ં
ભં પેયલી રીધુ.ં ભજૂયી કયતા ંત અગાઉ ણ અભં અભીનાને જઇ શતી. આ રડાઇ 
છી ભજૂય ભંઘા ંથમા ંશતા,ં એટરે ખેતયભાથંી ચાયન બાય કાી રાવ્માની ભજૂયી 
વાયી ભતી શતી; એકાભ અભીના કયતી ણ ખયી- એને ભજૂયી કયલાભા ંળયભ ણ 
ન શલી જઇએ. યંત ુઅભીના છઠ્ઠી સલુાલડભાથંી ભદશના-દઢ-ભદશના ઉય જ ઊઠી 
શતી. અકાે વદૃ્ધ થઇ ગઇ શમ તેભ એનુ ંળયીય ખખડી ગયુ ંશત ુ.ં સલુાલડ લખતે ભ ં
દલાખાનાભા ંદાખર ન કયાલી શત ત એ કદાચ ફચત ણ નદશ. નલી સલુાલડની 
ઝઝંટભા ંએને પવાવુ ંન ડે ભાટે પ્રસમૂત છી ડૉકટયે ઓયેળન કયી નાખં્યુ ંશત ુ.ં ભાય 
આબાય ભાનતા ંભાયી ત્નીને એ કશતેી: “ભટા બાઇની દમાથી જ આ પેયા ફચી છુ.ં” 

  આલા ળયીયે ચાય લશલેા જેલી કયી ભજૂયી અભીના કયે, એ જ ફતાલત ુ ંશત ુ ંકે 
ઘયભા ંધાનના ંવાવંા ંશલા ંજઇએ. ભં તે વાજંે અભીનાને ટકી; કહ્યુ:ં “શુ ંકાભ ત ુ ંળયભ 
યાખે છે?ભને કશતેા ંતને વકંચ થામ, ણ ઘયભા ંભટી ફશનેને કશતેા ંતાયે શુ ં કાભ 
ળયભાવુ ંજઇએ?” 
  અભીના: “અભાયે ત દુ:ખ આખી જજંદગીનુ ં યહ્યુ.ં તભે ત છેડ ઝારતા આવ્મા 
છ.—અને ઝાર; ણ કામભ દુ:ખ યડ્તા ંભાયી જીબ કેભ કયી ઊડે?” ભને અબયાભ 
ઉય ચીડ ચડી: એ અક્કભીએ ાછરી ઉંભયે રગ્ન કયુ ંન શત ત આ દુ:ખ આલત? 
પાતીભાન દીકય ગની રાયી રઇને કેા ંલેચલાન ધધં કયી એનુ ંઘય ચરાલત શત, 
તે ફાને ણ મનબાલી રેત. ભદયમભની ફે દીકયીઓ વાવયે શતી. એટરે એ ફજ ન 
શત. ાવંઠ લનુી ઉંભયે અબયાભભા ંનકયી કયલા જેલી ળસ્ક્ત ણ નશતી યશી છતા ં
વડા-કમ્ાટુભેન્દ્ટભા ંએની નકયી ચા ુશતી; ત છી છકયાનં ેખાલાના ંવાવંા ંશુ ંકાભ 
શલા ંજઇએ? 
  અબયાભ કઇ લખત ઘેય આલત ત્માયે ભાય બેટ થત નદશ, ભં એક લખત 
ગાડીભા ંકડય; ઠક આપ્મ. એણે કહ્યુ:ં  “ભાય ગાય અશં ાચં ભદશનાથી ચડય 
છે.” 

  ભં વરાશ આતા ંકહ્યુ:ં “ત નકયી શુકંાભ છડી દેત નથી? ” 
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 અબયાભ: “નકાયી છડીને શુ ં કરંુ? આ ઉંભયે કણ નકયીભા ં યાખે ભને? હુ ં થાકીન ે
નકયી છડી દઉં તે ભાટે ત ળઠે ગાય આપ્મા લગય ટંગાલ ેછે. એમ છક્કાજંાભા ં
ગભુાલે છે, એટરે ગાય આલાના ૈવા શતા નથી.” 

 ભાયી ાવે એન ઉકેર ન શમ તેભ ભં કહ્યુ:ં”ખારી શાથે ણ ઘયે આલે ત અભીનાને  
કેટુ ંઆશ્વાવન ભે? એને દુ:ખન ફા શમ, અને તભે ખફય ણ ન કાઢ...” 

  અબયાભે ભાયી વાભેથી ભં પેયલી રીધુ.ં એની આંખભા ંઆંસઆુલી ગમા ંતે ભાયી 
નજય ફશાય ન શત ુ ં. આંસ ુછૂી નાખી ભાયા વામુ ંજતા ંએ દદુબમાુ અલાજે ફલ્મ: “ 

ભટાબાઇ ! ભને ફયૈી-છકયા ંલશારા ંનથી એભ ન ભાનતા...” 

  હુ ં લચ્ચે જ ફરી ઊઠય: “હુ ં તભને નાનણથી ઓખુ ં છુ:ં તભે શતેા છ. 
છતા ંશભણા ંશભણાનંા ફેદયકાય ફન્દ્મા છ, ભાટે ત ઠક આલાન મલચાય આવ્મ.”  

  અબયાભે આ લખતે આંખભા ંઆંસ ુઆવ્મા ંછતા ંભં પેયલી રીધુ;ં આંસ ુછૂયા ં
ણ નદશ. એણે બાયે વાદે કહ્યુ:ં “ભટા બાઇ ! હુ ંતભને ફેદયકાય રાગત શઇળ; ણ 
શરેા ંજેટુ ંજભ નથી યહ્યુ ંએટરે હુ ં કામય થમ છુ.ં ફૈયા-છકયાનં ુ ં દુ:ખ જયુ ંજત ુ ં
નથી, એટરે  ―ના દેખવુ ંઅને ના દાઝવુ‖ંએભ ભન ભનાવુ ંછુ.ં”  અને એણે ભન મકૂીન ે
ભાયી વભિ યડી રીધુ—ંશૈયુ ંશવુ ંકયી રીધુ.ં 

  આ સ્સ્થમતભા,ં અબયાભ ાવે અઢી લુનુ ંબાડુ ંચડયુ ંશમ છતા,ં હુ ંકડક થઇને 
ઉઘયાણી ળી યીતે કયી ળકંુ? ઘય ખારી કયલાનુ ંકશતેા ંભાયી જીબ ણ ળી યીતે ઊડે ! 
જ કે ઘણાએં વીધી મા આડકતયી યીતે અબયાભન ેખારી કયાલલાનુ ંસચૂન કયેુ ંછે. 
બાડાની દૃન્દ્ષ્ટએ નશં—ણ લાણણમાના ઘય વાભે મવુરભાન યશ ેતે કેવુ ંફેહદંુૂ કશલેામ ! 
વગાવંાગલાભંા ણ કેવુ ં નારેળીબયુ ં  રાગે? શબુ પ્રવગેં વાભે ફાયણે મવુરભાન 
ળબેમ ળી યીતે? ભાયા દાદાએ મવુરભાનને વાભે ફાયણે ઘય બાડે આપ્યુ ંએ ભટી 
ભરૂ કયી શતી, એભ ણ કઇ કઇ કશતે ુ,ં એના જલાફભા ંફા તે દદલવની સ્સ્થમતન 
ખ્માર આતા ંકશતેી: દાદા કંઇ ગાડંા ન શતા. તે દદલવભા ંગાભને છેલાડે ઉજણમાત 
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લયણનુ ંકણ યશલેા આલતુ ંશત ુ?ંઆજે લસ્તી લધી, અને ઘયની તગંી ઊબી થઇ; ફાકી 
તે દદલવે પણયુ ંએવુ ંઉજ્જડ રાગત ુ ં કે ધે દદલવે ફીક રાગતી. અબયાભ ડછદં 
જુલાન શત. વ્માજલટાલન ધધં. એટર ે ચયી-ધાડની ફીક ણ ખયી. સ્ટેળનથી 
આલતા ંયસ્તાભા ંધે દદલવે  ૂટંી રેતા, તે દદલવભા ંઅબયાભને યાખી ડશાણ કયુ ં
તેભ વો ભાનતા.ં  

  ભં અબયાભને ઘય ખારી કયલાનુ ંકહ્યુ ંન શત ુ ંએ ખરંુ; ણ એણે જ ખારી કયુ ં
શત ત ભને આનદં થાત, એ બાલ છુાવુ ંત આત્ભલચંના કરંુ છુ ંએભ જ કશલેામ. 
મવુરભાન તયીકે એના પ્રત્મે ભને સગૂ ન શતી. લી એને ભાવંાશાય લજ્મુ નશત, 
છતા ંએણે અભાયી રાગણી વભજીને ઘયે કઇ દદલવ એ કાવ્યુ ંન શત ુ.ં યંત ુવાભ ે
ફાયણે એની ગયીફાઇ જલી ડતી એ કામયતાભાથંી છૂટલા,અને એના ં અવસં્કાયી 
ફાકન ભાયા ંફાક ાવે ન ફેવે તે સગેૂ, હુ ંભનથી ઇછત કે એ ખારી કયી જામ 
ત વારંુ. યંત ુ કંઇક દમાથી અને કંઇક કામયતાથી હુ ંક્યાયેમ એ ઇચ્છા વ્મક્ત કયી 
ળક્ય ન શત. તેભામં અભીનાનુ ંગયીફ અને શવમખુુ ંભં નજયે ડત ુ ં ત્માયે થત ુ ં કે, 
જજંદગી વાથે શવીને રડી યશરેી ફાઇને ડયા ઉય ાટુ ભાયીને ઘય ખારી કયલાનુ ંળી 
યીતે કશલેામ? 

  છતા ંઇન્દ્કભટેકવ ઑદપવય ઉયન ય હુ ંઅભીના ઉય ઉતાયી ફેઠ. ઑદપવયે 
વાચી આલકને ભાન્દ્મ ન કયીને કેટરમ ખટ આલક-લધાય કમો શત. અબયાભના 
ઘયના બાડાની યકભન ણ પ્રશ્ન ઊબ થમ શત. ઑદપવયે કહ્યુ ં કે, તભને બાડુ ંન 
ભળ્યુ ં શમ ત દાલ ક્ર; દાલ કમાુ છી લસરૂ કયલાના પ્રમત્ન કમાુ છતા ં બાડુ ં
ઘરાત ડયુ ં શમ ત જ આલકભા ં ભજયે ભે. આલ કઇ પ્રમત્ન તભે કમો નથી, 
એટરે ઘરાત બાડાની યકભ આલકભા ંગણાળે. અને એણે ાછરા અઢીમ લયવનુ ંબાડુ ં
ચા ુઆલકભા ંગણી રીધુ ંશત ુ.ં તે મવલામ ણ એણે ફીજી ભટી આલક ગણી શતી, 
એટરે ―અીર‖ભા ંજલાનુ ંજ શત ુ.ં યંત ુએના ઉયન ય અભીના ઉય ઉતાયતા ંભ ં
ઘેય આલતા ંઅભીનાને કહ્યુ:ં “શલે તભે ઘય ખારી કય ! એક ત બાડુ ંન ભે. અન ે
ઉયથી ઇન્દ્કભટેક્વ બયલ ડે. ડબુ ંખઇન ેડપ ફનલાનુ ંકેભ વામ?”  
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  અભીના કંઇ જલાફ આપ્મા મલના ભાયા વાભે તાકી જ યશી. જાણે હુ ંફરી યહ્ય 
શત કે ભાયાભા ંપ્રલેળેુ ંકઇ પ્રેત ફરી યહ્યુ ંશત ુ ં– તેભ ઘડીબાય એ મલભાવણભા ંડી 
ગઇ શળે. યંત ુઘયભા ંદાખર થઇ ભં કટ ઉતામો, એટરે ભને ફરતા ંવાબંી  ગઇ 
શમ તેભ ાણી આતા ં દળ લુની ભાયી દીકયી સધુાએ છૂયુ:ં “ભટાબાઇ, 
અભીનાભાવીને તભે શુ ંકશતેા શતા?” 

  ભારંુ ભગજ ઠેકાણે આલી ગયુ ંશમ તભે ભં ભાયી ળયભ ટાલા કહ્યુ:ં “કંઇ નદશ , 
ફેટા !” 

  સધુા અભાયા ઘયભા ંઘણી રાડકી છે; ચફયાક છે. ભને કડી ાડતા ંએણે કહ્યુ:ં 
“હુ ંવાબંી ગઇ છુ.ં અભીનાભાવી ઘય ખારી કયીને ક્યા ંજામ? અબયાભકાકાની જેભ 
તભે ઘેય આલતા ના શ, અને ફાને કઇ કશ ે કે, તભે ઘય ખારી કયીને જાલ, ત ફા 
ક્યા ંજામ?” 

  ભાયી ળયભ ઢાકંલા ફીજા કાભન ઢંગ કયી હુ ંભં પેયલી ગમ. ાણીન ખારી 
પ્માર રઇને મલદામ થતા ં સધુાએ ભને ડકાય કમો. : “ભટાબાઇ, પયીથી જ 
અભીનાભાવીને એવુ ંકહ્યુ ંછે, ત હુ ંઅલાવ કયીળ !”  

   એના એ ળ્દ ભાયે કાને ડયા ત્માયે હુ ંભેડે ચડી ગમ શત. ગાધંીજીના બંત ે
દટંગામેરા પટા વાભે નજય જતા ંભાયી આંખભાથંી, ભતીની વેય તટૂી ડે તેભ, આંસ ુ
ટકી ડયા.ં  

  એ પ્રવગં ફન્દ્મા છી હુ ં અભીનાન ગનુેગાય શં તેભ ફે દદલવ સધુી એના 
ફાયણા બણી નજય કયલાની ભાયી દશંભત ન ચારી. યંત ુઅઠલાદડયુ ંલીતી ગયુ ંત્માયે 
ભારંુ ધ્માન ખચંાયુ ંકે એ શભણાનંી ફશાય દેખાતી ન શતી.  

  ેર પ્રવગં ન ફની ગમ શત ત ભં સધુાને  જ છૂયુ ં શત. યંત ુ એન ે
છૂલાની દશંભત ન ચારી. ભં ત્નીને છૂય ુ.ં એણે કહ્યુ ં કે એ ફીભાય છે, ત્માયે હુ ં
ણખજાઇ ઊઠય: “તભે રક કેલા ંજગંરી છ ! હુ ંછૂુ ંછુ ંત્મા ંસધુી કઇ કશતે ુ ંનથી. કંઇ 
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દલા-વાયલાય... ”એભ ફરત હુ ંએને ઘેય દડી ગમ. એની દીકયીએ કહ્યુ ંકે, ભટાબાઇ 
આવ્મા છે, એટરે એ ખાટરાભા ંફેઠી થઇ ગઇ.  

  ભં ઠક આતા ં કહ્યુ:ં “ગે-ભંએ આટરા વજા આવ્મા છે, ત ભને કશવે ુ ં
જઇએ ને?” 

  અભીના ધીભે વાદે ફરી: “ભટી ફશનેે કહ્યુ ંશત ુ;ં ણ ભં જ ના ાડી. જીલલાની 
ભાયાભા ં શલે શાભ યશી નથી. દલા ભને જજલાડે એભ યહ્યુ ંનથી; છી તભને શુ ં કાભ 
શયેાન કરંુ?”  

  તયત જ ભં ઘડાગાડીભા ંએને દલાખાને રીધી. ભને ના ત ના કશલેાઇ, ણ 
ભાયી ત્ની દલાખાને ખફય કાઢલા ગઇ ત્માયે એણે કહ્યુ:ં “ભટા બાઇએ અશં ભકરી છે 
ત સખુેથી ભયીળ એટુ ંજ; જીલલાનુ ંત ભન જ નથી.” 

  ભં ડૉક્ટયને એની સ્સ્થમત મલળે છૂય ુ ંત્માયે એભણે ણ એ જ કહ્યુ:ં “દયદીને કશ 
કે જીલલા પ્રમત્ન કયે. રશી ઓછુ ંશત ુ ંએટ્રે તે ત આપ્યુ ં છે; ણ દયદીની ઇચ્છા 
મલના ધાયુ ંદયણાભ રાલવુ ંમશુ્કેર છે.” 

  ભં અભીનાને ઠક આતા ંકહ્યુ:ં “છકયાનં ફા કામય થઇન ેબાગી છૂટે, ણ 
ભાથી બાગી છુટાત ુ ંશળે? ”  

  અભીના: “ફાથી ભખૂ્મા ંછકયાનં ુ ંભં ના જલાત ુ ં શમ, ત ભાયાથી ભા થઇન ે
ળી યીતે જલામ?” 

  હુ:ં “છકયાનં ુ ંભખૂ્યુ ંભં તાયે નદશ જવુ ંડે તેની ખાતયી આુ ંછુ.ં”  

  અભીના: “ભટા બાઇ, તભાય ગણ ત કફયભામં નદશ ભૂ ુ;ં ણ દમાન ફજમ 
લેઠલ બાયે શમ છે. લેઠામ ત્મા ંરગી જીલી; શલે જીલલાનુ ંજય જ નથી યહ્યુ ં!”  
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  ભાયાથી મલળે દરીર કયલાની દશંભત ન ચારી. ડૉક્ટયને ફનત ુ ંકયી છૂટલાની 
બરાભણ કયી ભં ગનુગેાયની જેભ દફાતા ગરે દલાખાનુ ંછડયુ.ં 
  એ યાત્રે કાભ અંગે હુ ંમુફંઇ ગમ; અને ાચંભે દદલવે આવ્મ ત્માયે સ્ટેળન ઉય 
જ ઘડાગાડીભા ં ફવેતા ં ગાડીલાા નયૂભશભંદે તાજા વભાચાય કહ્યા: “કાકા, અભીના 
ગજુયી ગઇ. શભણા ંજ ભાયા ફાા એની ભૈમતભા ંગમા.”  

  અભીનાના ંછેલ્રા ંદળનુ લખતે જ ભને બીમત ેવી ગઇ શતી કે, એ રાબં ુ ંખંચળ ે
નદશ; એટરે એ વભાચાયથી આિમુ ન થયુ.ં ણ આઘાતનુ ંભજુ ંત આલી જ ગયુ.ં 
ગાડીભાથંી ઊતયી હુ ં પણમાભા ં દાખર થમ, અને ઘયાઅંગણ ેઆવ્મ ત્મા ં અિયની 
ભશકે પયી યશી. તીવ્ર સગુધંીદાય ભગયાનુ ંઅિય શત ુ.ં છતા ંભને ઊરટી થામ તેલ 
ઊફક આવ્મ. જીલતા ં એ ધુેર ન ાભી, અને ભમાુ છી એના ઉય અિયન 
છટંકાલ !  

  અબયાભની અગાઉની ફે ત્નીઓ ગજુયી ગઇ ત્માયે હુ ં કબ્રસ્તાનભા ં ગમ ન 
શત; કઇ દશંદુ નશત ુ ંજત ુ—ંદશંદુભા ંમવુરભાન ણ નથી જત ુ.ં ભને અગાઉના પ્રવગેં ત 
મલચાય નશત આવ્મ, ણ અભીના વાથે લીવ લુની ડળી તયીકે ભામા શતી.એ 
દશંદુ શત ત હુ ંન ગમ શત? તયત જ ભં કબ્રસ્તાનન યસ્ત રીધ. ભને જઇને વોને 
આિમુ થયુ.ં અબયાભ ડવા ફાકની ભાપક યડી ડયા. ભં એભને દશંભત ન શાયલા 
આશ્વાવન આપ્યુ.ં ફીજાએ ણ ભાયી લાતભા ં  ટેક યુાવ્મ: “ચરંકાન્દ્તબાઇ જેલા 
વફધા અને કભાફશને જેલા ંયગજુ ાડવી તભાયે છે, ભકાનભાણરક છે, છી શાભ 
બયલાની ના શમ.” 

  અબયાભ ડવાએ ણ ણફચાયાએ આ દુ:ખભામં ભાયા ઉકાય ગણાલી ફતાવ્મા, 
છતા ં―વફધા ાડળી‖ ળ્દપ્રમગથી ભને જે ભાનમવક આઘાત રાગ્મ શત તેની ક 
ન લી. ચારીવ લુથી ભાયી ાડળભા ં યશલેા છતા-ં ભાયા ઘયભા ં યશલેા છતા—ંહુ ં
એનુ ં દદય પેડલાભા ં બાગીદાય ન ફન્દ્મ. તે ―વફધ ાડળી‖કશલેડાલાને રામક 
ખય? કદાચ અબયાભને એના જેલ ગયીફ ાડળી ભળ્મ શત, અભીનાને એલી જ 
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વભદુ:ણખમણ ાડળણ ભી શત, ત ફનંનેે દુ:ખ વશન કયલાનુ ંફ ન ભળ્યુ ંશત ? 
ભાયા સખુે એભને ઢીરા ં નદશ ાડયા ં શમ? ભાયી દમાન ફજ આભીનાથી ન લેઠી 
ળકામ ને જીલલાની ઇચ્છા જ ગભુાલી ફેઠી. તે શુ ંફતાલત ુ ંશત ુ?ં 
  અને ―વફધા ાડળી‖થલાની પયજ ભાયાભા ંવાચવાચ જાગી ત્માયે અબયાભની 
ધીયજ થાકી ગઇ શતી. ભં એને કહ્યુ ં કે, શલે ઘડણભા ંતાયે ફશાય નકયી ળધલાની 
કંઇ જરૂય નથી; ભાયા કાભભા ંપેયપાટં ખાજે, અને આંગણે ફેવી  યશજેે. 
         યંત ુ ભાયી આ દમા રાફં લખત નદશ ટકે એભ વભજી, અભીનાની કફય 
ઉય દંયભે દશાડે ફૂર ચડાલી, યાત્રે છાનાભાના એણે છકયા ં વાથે ઘયની મલદામ 
રીધી.  
  વલાયભા ંભં એ વભાચાય જાણ્મા ત્માયે અભીનાના મતૃ્ય ુકયતામં મલળે આઘાત 
રાગ્મ ! આ ઉંભયે ડવ ક્યા ંજળે? છકયાનં ુ ંશુ ંથળે? ખાળે શુ?ં ઘય ખરીને જયુ ંત 
ઘયલખયી અકફધં ડી શતી. એભા ંએવુ ં કંઇ કીભતી ન શત ુ ં કે રઇ જલાની રારવા 
થામ !  

  ફાયણાને વાકં લાવતા ં ભાયા શાથ કંી ઊઠયા. ચારીવ લુન અબયાભ 
વાથેન વફંધં યૂ થમ—કેલી કરુણ યીતે યૂ થમ ! કદાચ એ ાછ આલે ત ે
આળાભા ંએ ઘય ભં અકફધં યાખ્યુ ંછે. ઊંઘભા ંઅલયનલાય બણકાયામ વબંામ છે—કે 
અબયાભ ડવાએ બભૂ ાડી: “ભટા બાઇ ! તભાયી દમાએ શભેખભે આલી ગૂ્મ છુ.ં” 

  યંત ુઆજે એજ લયવ ને એક ભાવ યૂ થમ: ભાયી આળા બણકાયાથી આગ 
લધી નથી !        

    

    -------------------------------------------------------------- 
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                         આખ્માનનુ ંશાદુ 

 

  પ્રહૌ રાદ નુ ં આખ્માન નાનણભા ં વાબંતા ં ભને એ વસં્કાય ડેરા કે 
દશયણ્મકમળ ુાી છે અને પ્રહૌ રાદ  ણુ્મળાી છે. આજે એ આખ્માન પયી લાચંતા ં
પ્રહૌ રાદની બસ્ક્તન ભદશભા એટર જ યહ્ય, ણ દશયણ્મકમળ ુપ્રત્મે જે મધક્કાય શત ત ે
ચાલ્મ ગમ. એણે તુ્ર ઉય આટર ફધ અત્માચાય કેભ કમો, તેન મલચાય કયતા ં
નને નવુ ંદળનુ થયુ.ં  

  શજાય લરૌ ળ ઉયના દશયણ્મકમળનુી લાત જલા દઇએ અને આજની જ લાત 
રઇએ, આણે દશંદુ શઇએ અને આણન ે ખફય ડે કે આણ દીકય ભસ્સ્જદભા ં
જઇને નભાઝ ડે છે, ત આણે શુ ંકયીશુ?ં આણે મવુરભાન શઇએ અને આણ 
દીકય મળલભદંદયભા ંજઇ મમૂતિને ગે રાગે, ત આણે શુ ંકયીશુ?ં  

  આણા વભાજના એક દશંદુએ લીવભી વદીના આયંબે, ભટી ઉંભયે, શ્રદ્ધાલૂુક, 
કઇ ણ જાતના સ્લાથુ મલના ણિસ્તી ધભુ અંગીકાય કમો ત્માયે, આણે શુ ંકયુ ંશત ુ?ં 
એભના ંખડંકાવ્મથી ગજુયાતી વાદશત્મભા ંજે અભય છે, તે કમલ ―કાન્દ્તે‖  ણિસ્તી ધભ ુ
અંગીકાય કમો, ત્માયે એભન કેલ ફદશષ્કાય થમ શત ! ફલાખય ગણાતા વાિય 
ફલતંયામ ઠાકયે એભના આ ગરાના મલયધભા ં રખી જણાવ્યુ:ં આણી ભૈત્રીન 
શલે અંત આલે છે !  

  આજે આણને શાસ્માસ્દ રાગે કે કઇ દશદું શમ કે ણિસ્તી, ભતૈ્રીભા ંળ ફાધ 
આલે, બરા? તે કાે આણુ ંવભાજજીલન એટરી ધામભિક દીલારથી જકડામેુ ંશત ુ ંકે 
એની ફશાય જઇને પ્રમતષ્ઠાબેય જીલવુ ં અળક્ય થઇ ડ્ત6ુ શત ુ.ં કમલ ―કાન્દ્ત‖ ને એ 
જલાતાલયણની ગ ૂગંાભણથી ાછ દશન્દ્દુ થવ6ુ ડયુ!ં  

  આ ભમૂભકાન ે સ્લીકાયીને શજાય લુ શરેાનંા ંધભુના ંફધંનન ખ્માર કયીએ, 
ત દશયણ્મકમળનુ ુ ંગુ ંવભજી ળકામ તવેુ ંછે. યુાણકાભા ંધભુયદુ્ધ દ્વાયા એક ધભ ુ
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ફીજા ધભુ ઉય તાની વલોદયતા વાણફત કયલા પ્રમત્ન કયત. એ કાભા ં
અસયુકુના દશયણ્મકમળનુ દીકય પ્રહૌ રાદ આમકુુના ઇષ્ટદેલને બગલાન ભાને, ત ે
મતાથી કેભ વહ્યુ ંજામ? તાન ભનવદં ધભુ ાલાન એને શક છે, એભ વભજીને 
પ્રહૌ રાદે મતાની લાત ભાની નશં, એટરે તે તુ્રને ભાયી નાખલા તૈમાય થમ. તેન ુ ં
કાયણ ધભઝુનનૂ છે. તાન દીકય યધભી ફને તે એનાથી વશી ળકાત ુ ંનથી. આથી 
ધભુઝનનૂભા ંઅંધ ફની એ દીકયાન નાળ કયલા તૈમાય થમ છે. દશયણ્મકમળ ુયાિવ 
છે, ાી છે, એ દૃન્દ્ષ્ટએ જલાન અથુ નથી. યંત ુએ જભાનાભા ંધભુઝનનૂ કેવુ ંશત ુ ંત ે
જલાન પ્રમત્ન કયલાભા ંઆલે, ત તેની મનદુમતાને ાભી ળકામ.  

  આ ઝનનૂ કેલ અસયુભા ંશત ુ ંએવુ ંણ નથી. યાભ જેલા આદળ ુયાજલીભા ંણ 
તે વસં્કાય જલા ભે છે. લનલાવ લખતે યાલણની ફશને શૂુણખા યાભ-રક્ષ્ભણ ાવ ે
રગ્નની ભાગણી મકેૂ છે. યાભના કશલેાથી રક્ષ્ભણ તેના ંનાક-કાન કાી રે છે. યાભભા ં
જે વસં્કાય આણે જઇએ છીએ તે જતા,ં એ સ્થાને આમુસ્ત્રી શત ત એભણે એલી 
મળિા ન કયી શત. અસયુન નાળ કયલાભા ંકંઇ ા નથી, એવુ ંઆમુઝનનૂ ત્મા ંજલા 
ભે છે. 

  આજે ણ એવુ ં ઝનનૂ ફીજી યીતે જલા ભે છે. તાન છકય કે છકયી 
યજ્ઞામતભા ંયણલા તૈમાય થામ, ત એના ઉય જયજુરભના પ્રમત્ન શજુ ચા ુછે 
જ. એક લખત દીકયી યણી ગઇ શમ તે છી ણ, એ રગ્ન ભજૂંય ન યાખતા ંતેન ે
યૂી યાખી એ ગુ ંભ ૂવંી નાખલાના પ્રમત્ન થમા છે. એ યીતે યણી ગમેરી દીકયી 
ભાટે ઘયના ંદ્વાય ફધં કયી લાત્વલ્મને કચડી નાખલાની શદ સધુી ભાફા ગમા ંછે.  

  પ્રહૌ રાદનુ ંઆખ્માનપ્રથભ ત એ ળીખલી જામ છે કે મતાના ઇષ્ટધભુ કયતા ં
તુ્રન ઇષ્ટધભુ જુદ શઇ ળકે. એ ાલાન તુ્રને વંણૂુ શક છે, મતાને એ અંગે 
મલયધ કયલાન શક નથી.  એલી પ્રાભાણણક ભાન્દ્મતાને કાયણે તુ્ર મતાની આજ્ઞાન 
અનાદય કયે, ત તે તુ્રધભુ ચકેૂ છે તેવુ ંન ભાનવુ ંજઇએ. કઇણ ભાન્દ્મતા  અંગે 
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મતાતુ્ર લચ્ચે પ્રાભાણણક ભતબેદ ઊબ થામ, ત તુ્રને તાની ભાન્દ્મતા પ્રભાણ ે
લતુલાની છૂટ છે. તે ભાટે મતાન ખપ લશયલ ડે, ત લશયલા તૈમાય યશવે ુ ંજઇએ. 

  એલ ખપ ઉતાયનાય લડીરને દશયણ્મકમળનુ ુ ંાત્ર વદશષ્ણ ુથલાન ફધ આે 
છે. દશયણ્મકમળનુ ુ ંગુ ંવાચુ ંનથી એભ જ લડીર ભાનતા શમ, ત તાના ઘયના 
પ્રહૌ રાદના પ્રવગં લખતે એભનાથી એવ6ુ ગુ ં ન બયામ, એભ તભેણે વભજવુ ં
જઇએ.  

  આભ ત આણે ફધા કશીએ છીએ કે, પ્ર રાદનુ ંઆખ્માન અભ ેવાબંળ્યુ ંછે. એ 
વાબંળ્મા છતા ં જ દીકયાની ણબન્ન ભાન્દ્મતા લખતે એને તેભ લતુલાની વભંમત 
વદશષ્ણતુાલૂકુ ન આીએ, ત આખ્માનનુ ં શાદુ આણે ામ્મા છીએ તેભ ન કશી 
ળકીએ.  

  --ઇશ્વય ેટરીકય  

--------------------------------------------------------   
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                           ણુ્મન લેાય 

  

  રકમભરા કામાુરમની ળરૂઆત મુફંઇભા ં 1950 ની 26 ભી જાન્દ્યઆુયીએ 
―મભરા‖ ભામવકના પ્રકાળન વાથે થઇ. સુ્તક-લેચાણની અને થડા પ્રકાળન જાત ે
કયલાની દદળાભા ં એની પ્રવમૃિ ધીભે ધીભે મલસ્તયી. ચાયેક લયવભા ં મુફંઇ છડીને 
કામાુરમ બાલનગય આવ્યુ.ં  

  1968ના જાન્દ્યઆુયીભા ં પ્રજાવિાક-દદને રકમભરાનુ ં એક ટ્રસ્ટભા ં રૂાતંય 
થય6ુ. તેના શરેા ટ્ર્સસ્ટીભડંના પ્રમખુ શતા શ્રી ઉભાળકંય જળી.  

  બાયતની ને ફીજા દેળની પ્રજાઓ લચ્ચે, તથા બાયત જેલા મલળા દેળના જુદા 
જુદા પ્રદેળના રકની લચ્ચે, વભજદાયી ને વભબાલ લધાયલાનુ ંરકમભરાનુ ં ધ્મમે 
છે. તે મવદ્ધ કયલા ભાટે મખુ્મત્લે એ સુ્તકન વ્માક પેરાલ કયલા ભથે છે. વાથે વાથ ે
ણચત્ર, વગંીત અને દપલ્ભન ઉમગ ણ તે કયે છે. 
  લીવભી વદીના આયંબભા ંગજુયાતી સુ્તક ફશાય ડતા ં ત્માયે વાભાન્દ્મ યીત ે
તેની 1,000 નકર છાતી. આજે એકલીવભી વદીભા ંઅિયજ્ઞાનન પેરાલ લધ્મ છે. 
લાચન ાછ થડા ૈવા ખયચલાની વમૃિ પ્રજાભા ં કેલાતી આલે છે. અમકુ છાા-ં
વાભમમકન પેરાલ રાખ-રાખનકર ય શંચ્મ છે, ત્માયે ણ ગજુયાતી વાદશત્મના ં
વાયા ંસુ્તકની આવમૃિ શજી શજાય નકરની જ યશી છે. આટરી ઓછી નકર છામ, 
તેથી સુ્તકની કીભત ઘણી ઊંચી યશ ેછે. અને ઊંચી દકંભતને રીધે લેચાણ વાલ ઓછુ ં
થામ છે. આભ ગજુયાતી પ્રકાળનની ઊંચી દકંભત ને અલ્ લેચાણનુ ં એક મલચક્ર 
ચારે છે.  

  આ ચક્રને તડીને, ચા ુફજાયબાલના કયતા ંત્રીજા-ચથા બાગફી દકંભતે સુ્તક 
ફશાય ાડીને તનેી શજાય નકર મલળા લાચક-વમશૂ સધુી શંચાડલાન રુુાથ ુ
રકમભરાે 1972ના આંતયયાષ્ટ્રીમ સુ્તક-લયવભા ં કમો. 75ભી ભેઘાણી જમતંીની 
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ઉજલણી રૂે ઝલેયચદં ભેઘાણીના ં ચ ૂટેંરા ં કાવ્મ-નલણરકા-રકકથાના ત્રણ વગં્રશ 
―કસુફંીન યંગ‖ નાભે  વંટૂ રૂે તેણે પ્રગટ કમાુ. કુર 750 ાનાનંા ંએ ાકા  ૂઠંાના ં
ત્રણ સુ્તકની દકંભત ત્માયના ફજાયબાલ ે રૂ. 20 જેટરી થામ. તેને ફદરે પ્રકાળન 
શરેા ંફે ભદશને ૈવા બયીને આગતયી લયદી નંધાલનાય ગ્રાશકને એ સુ્તક-મત્રટુી 
પક્ત રૂ.5 ભા ંઘયે ફેઠા ંભી. 35,000 થી લધ ુકુટંુફ ને વસં્થાઓભા ંએ વંટૂ શંચ્મ. 
ગજુયાતી પ્રકાળનના ઇમતશાવભા ંએક મલક્રભ નંધાલનાયી એ ઘટના ફની ગઇ. વાયા ં
સુ્તક સઘુડ યીતે છાીને વસ્તી દકંભત ેઆલાભા ંઆલે, ત તેને ખયીદનાય એક 
ભટ વાદશત્મયમવક વમશૂ ગજુયાતભા ંણ ભી ળકે છે તેની પ્રતીમત આ પ્રમગે કયાલી 
અને છી તે ધયણ ે ફીજા પ્રકાળક તયપથી ણ સુ્તક ફશાય ડલા રાગ્મા.ં 
રકમભરાે તે ણ છી અન્દ્મ સુ્તક એ જ ઢફે પ્રગટ કયલાનુ ંચા ુયાખ્યુ.ં 
------------------------------------------------------------   

     ―ક્સુફંીન યંગ‖તથા આણ  ‘વાદશત્મલાયવ’ ભીને ાચં વંટૂ રકમભરા ે
પ્રગટ કમાુ, તે દયેકભા ં 750 થી 800 ાનાનં ુ ં વ્શાચનલૈમલધ્મ શત ુ.ં ―યલીન્દ્રનાથન 
વાદશત્મ-લાયવ‖ ભા ં શજાય ાનાનંી લાચન વાભગ્રી યજૂ થઇ. ―ભેઘાણી‖ગ્રથંાલરી‖ ન 
રગબગ 1700ાનાનં વંટુ વહુથી ભટ ફન્દ્મ. એ ફધા ંસુ્તકથી અધાુ કદ ( 12*9 
વંટી.) ની ખીવાથીઓના ચાય વંટુ ―કાવ્મ-કદડમા‖ં ને નાભે ફશાય ાડયા. એથી 
ણ નાની (11*7 વંટી.ની) ―કાવ્મ-કણણકા‖નાભની ટચકુડી સુ્સ્તકાઓન6ુ પ્રકાળન 1981 
ભા ંળરૂ થયુ.ં વાભાન્દ્મ ભાણવ ને નાના મનળાણમાઓ ણ જેને શારતા ંને  ચારતા ં
ખયીદી ળકે ને વશરેાઇથી લાચંી ળકે એલી નાની નાની ફીજી ખીવાથીઓ 
રકમભરા તયપથી પ્રગટ થઇ ને તેની ત્રણેક રાખ નકર છાઇ. કેટરીકની દકંભત 
પક્ત 50 ૈવા શતી. કેટરીકની રૂ. 1. રગ્ન કે લયવગાઠં જેલા શબુ પ્રવગંએ અન ે
તશલેાયભા ંબેટ આલા કે રાણી કયલાભા ંતેન ફશ ઉમગ વાદશત્મપ્રેભી કુટંુફ 
કયતા ંશમ છે.  

---------------------------------------- 
  

http://www.gopalparekh.wordpress.com/


બાઈ, દીકય અને ાડળી(ખીવાથી)                                     રકમભરા 

 

www.gopalparekh.wordpress.com   અનકુ્રભણણકા  

    ફાક તેભ જ ભટેયાઓં ભાટેના ં શજાય વાયા ંસુ્તક શલે ગજુયાતી બાાભા ં
ભજુદ છે. પ્રજાન સુ્તક-યવ લધત આવ્મ છે ને ચડીઓ ાછ ૈવા ખયચલાની 
વમૃિ તથા ળસ્ક્ત લધતી જણામ છે, તે વદૌ  બાગ્મ છે.  કભનળીફે, અનેક પ્રકાળકના ં
સુદંય ને નલા ંનલા ંસુ્તક જ્મા ંવતત જલા ને ખયીદલા ભે તેલા સુ્તક-બડંાય 
આખા ગજુયાતભા ંઆંગીને ટેયલે ગણામ તેટરામે નથી. યયુ-અભેદયકાના ને ફીજા 
કેટરાક દેળભા ં રાખ સુ્તક-નકર છામ છે, કાયણકે શજાય દુકાનભા ં તે જલા-
ખયીદલાની વગલડ શમ છે. અરગ સુ્તક-બડંાય ઉયાતં ફીજી અનેકમલધ ચીજની 
દુકાન સુ્તક ણ લેચતી શમ છે. ત્મા6 યમુનલમવિટીઓ ને કૉરેજભા ંબવ્મ ગ્રથંારમ 
શમ છે તેભ મલળા સુ્તક-બડંાય ણ ચારતા શમ છે, જે મલદ્યાથીઓભા ં
યલુાનલમથી જ અનકેમલધ યવના ંસુ્તક જતા-ખયીદતા યશલેાની આદત કેલે છે. 
ણબ્રટનભા ં ત વંકડ મનળાભા ં સદુ્ધા ં સુ્તક-બડંાય ચારે છે. આણે ત્મા,ં કભવેકભ 
દયેક કૉરજેભા ં સુ્તકારમની ભાપક સુ્તક-બડંાય ણ એક અમનલામુ જરૂદયમાત 
ગણાલી જઇએ અને તેની કાભગીયી અધ્માક કિાના કુળ વાદશત્મપ્રેભીને વંાલી 
જઇએ.  

  ગજુયાતી બાાના રગબગ ફધા પ્રકાળકના ં ચ ૂટેંરા ં સુ્તક એક જ સ્થે 
સગુભતાથી જલા ન ે ખયીદલા ભે તલે અનખ બડંાય રકમભરા બાલનગયભા ં
1953થી ચરાલે છે. 1976ભા ં ગજુયાત મલદ્યાીઠે ફાધંરેી દુકાન ૈકી એક ટ્ર્સસ્ટને 
ણફનધધંાદાયી ધયણ ે ભી ળકી, ત્માયે ત્મા ં એલ ફીજ નાન બડંાય ળરૂ થમેર. 
બડંાયભા ંશજાય ગજુયાતી ને અંગે્રજી(બાયતીમ અને મલદેળી) સુ્તક મલમલાય (દયેક 
મલમ શઠે કક્કાલાય નાભ મજુફ) ગઠલેરા ં યશ ે છે અન ે દય અઠલાદડમે નલા ં
પ્રકાળનન ઉભયે થત જામ છે. તેભા ં લધભુા ં લધ ુ કુટંુફને આકનુાય મલબાગ છે 
ફારવાદશત્મન.  

----------------------------------------- 
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ભદશને એક જ રૂમમાભા ંઅંગત રાઇબ્રેયી 
 

 ભનબુાઈ ચંીએ એક રેખભા ંકશે ુ ંકે, “યાજકાયણનુ ંામાનુ ંજ્ઞાન વહુને ભે તેલા 

પ્રજાકીમ પ્રોઢ-મળિણની જરૂય છે.” 

 આ પ્રજાકીમ પ્રોઢ-મળિણ ભાયપત યાજકાયણનુ,ં એટરે કે એના મલળા અથુભા ં

વભાજજીલનનુ,ં ામાનુ ંજ્ઞાન રકને શંચાડલાના એક નાના ળા પ્રમત્નરૂે આ સુ્સ્તકાનુ ંપ્રકાળન 

થયુ ંછે. આ જાતની ફીજી નાની નાની સુ્સ્તકાઓ ણ રકમભરા ટ્રસ્ટ તયપથી ફશાય ડેરી છે. 

 મળિણવસં્થાઓને નભુ મલનતંી છે કે આલી એક સુ્સ્તકાની 1,000 નકર રૂ. 1,000ભા ં

ભગાલીને તાના મલદ્યાથીઓને (રૂ. 3ની છાેરી દકભંતને ફદરે) એક રૂમમાભા ંજ આે. એક 

સુ્સ્તકાભા ંમલદ્યાથીઓને યવ ડે, ત ફીજે ભદશને અન્દ્મ સુ્સ્તકાની શજાય નકર ભગાલીને એ યીતે 

તેનુ ંમલતયણ કયે. આભ લયવેકભા ંદવેક સુ્સ્તકાની તાની નાનકડી રાઇબે્રયી દયેક મલદ્યાથી ાવે 

થઈ જળે – ભદશને પક્ત એક જ રૂમમાના નજીલા ખચુભા.ં 

     રકમભરા ટ્રસ્ટ 

  . ફ. 23 (વયદાયનગય), બાલનગય 364001 * પન : (0278) 256 6402 

---------------------------------------------------------------------  

ભતીની ભાા જેલી સુ્સ્તકાઓ 

 વંાદક: ભશને્દ્ર ભેઘાણી 

*આઝાદીકી ભળાર 

 *આના ઉંફયભા ં:ઝલેયચદં ભેઘાણી 
* એબ્રાશભ ણરંકન: ભણણબાઇ દેવાઇ 

* કશલેત ની સ્ભયણણકા 
*કાવ્મભાાના ભતી   
*કંુલયફાઇનુ ંભાભેરંુ:પે્રભાનદં 
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 *દુરારંુ દાંત્મ: અન.ુભશને્દ્ર ભેઘાણી 
* યભ વખા મતૃ્ય:ુ કાકા કારેરકય 

 * શાડી મનળાના ડઘા: વૈક્ય મચુાકુ  
 * બાઇ, દીકય અને ાડળી: ળભંપુ્રવાદ દેવાઇ, મલનદદની નીરકંઠ, ઇશ્વય ેટરીકય. 
 *બાયેમલૂાલંના બેરુ: સ્લાભી આનદં 

 * બેદની  બંત્યુનેં આજ ભાયે બાગંલી: ભનબુાઇ ચંી 
*ભાયા ગાધંી ફા:ુઉભાળકંય જળી   
*ભાયા ભટી ફા: મકુુન્દ્દયામ ાયાળમુ  
*ભાયી અણબનલ દીિા: કાળીફશને ભશતેા   
* ભાયી જીલન માત્રા: ફફરબાઇ ભશતેા   
*ભાયી લાચનકથા: ભનબુાઇ ચંી  
*મગુ્ધાલસ્થાના ઉંફયે: ― પે્રભ જ્મમત‖  
*ભતીની ઢગરી: 1 

 * ભતીની ઢગરી :2  
* યલંરનાથની ણચંતન-કણણકા 
*મલચાયભાાના ંભતી   
* “ ળંગડા ભાડંતા ંળીખલશુ”ં  : ભનબુાઇ ચંી   
*સદુાભાચદયત્ર અને હ ૂડંી: પે્રભાનદં 
 *શાસ્મભાાના ંભતી  
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