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                                 ભાયી લાચનકથા  

 

  ભાયા મતાજી ળાાના મખુ્મ ભશતેાજી શતા. એટરે ણુવય ળાાની નાનકડી રાઈબે્રયી 

ભાયા ભાટે ખલુ્રી વંમિ શતી.  

  રીરા ંઅને ીા ં ૂઠંાલંાી ―મલજ્ઞાન મલરાવ‖ની થોડી પાઈરો શજુ ભાયી નજય વાભે તયે છે. 

તેભા ંકટકે કટકે છામેર લીય દુગાવદાવની લાતોએ ભાયા ય બાયે જાદુ કયેુ.ંપયી પયીને હુ ંએ 

લાચં્મા કયતો. એ ફાલમે ભં તેના એકેએક પ્રવગં વાથે ભાયા અંતયના તાણાલાણા ગ ૂથેંર. ળૌમવ, 

ખાનદાની, લપાદાયીના જે વસં્કાયોના ંફીજ ભાયાભા ંશળે, તેભા ંઆ લાતાવના પયી પયીના લાચને યૂ 

આલેર; અને ભાયે ભન દુગાવદાવ એક આદળવ લીય રુુ ફની ગમો. તેભામેં, ઘેયાઈ ગમેરા 

દુગાવદાવના દભા ંબલા ભાટે નીકેર ગબંીયનુ ંાત્ર ભાયા ભનભા ંદૃઢતાથી લવી ગમેુ.ં 

મવુરભાનોભા ંકડક ચોકીશયેાને તેણે અને તેના ચાય મભત્રોએ ળફ અને ડાઘ ુફનીને લટાલેરો:તેની 

આ ચતયુાઈ અને હશંભતને કાયણે તે દુગાવદાવના નાના બાઈ જેલો ફની ગમેરો. 

  દુગાવદાવે કયેરો તેના મભત્ર ભાનમવંશની ત્નીની કાભ-માચનાનો અસ્લીકાય. મવુરભાન 

વયદાયોભાથંી ન ખાનદાન વેનામતઓ તયપનો તેનો ઉદાય લતાવલ—આ ફધી ઘટનાઓએ ભાયા 

ચાહયત્ર્મ-ગઠનભા ંકેડીઓ ાડી દીધી, તેભ આજે હુ ંજોઈ ળકંુ છુ.ં ભારંુ કુટંુફ આભ આભ ચસુ્ત હશન્દ્દુ 

શોલા છતા ંઆલી ચસુ્તતાની જો તે ઉંભયે ણ ભને ન લગી, તેનુ ંએક કાયણ ભને દુગાવદાવ 

રાગે છે. ઔયંગઝેફ અને યજતૂો લચ્ચેના મલગ્રશના આ લાતાવરૂ લાચને ભાયા ભનભા ંગરુાભી 

મનલાયલા અને યાષ્ટ્રને મકુ્ત કયલાની ઝખંના ઊબી કયી શોમ તો નલાઈ નહશ. અને 1930ભા ંજ્માયે 

હુ ંઘેયથી છાનોભાનો બાગીને ધોરેયાની વત્માગ્રશ-છાલણીભા ંશંચ્મો ત્માયે ેરો ગબંીય ભાયા 

ડખે ચાલ્મો શોમ તો ણ નલાઈ નહશ.  

      *****   
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  એક ફીજુ ંભોટંુ થોથુ ંએ નાનકડી રાઈબે્રયીભા ંશત ુ.ં ―નભવગદ્ય‖. આ ―નભવગદ્ય‖ ના વાભાજજક 

સધુાયા મલમક રેખોએ ભાયા ય ફહુ અવય કયી શોમ તેવુ ંસ્ભયણ નથી. ણ ભને યવ, બાલના ને 

લીયોરકેથી તયફો કયી મકૂ્યો શોમ. તો એ ―નભવગદ્ય‖ ભા ંવઘંયામેર ―ઇણરમડ‖ ―યાભામણ‖ અને 

―ભશાબાયત‖ ના વાયબાગે. આ ત્રણ ભશાન ગ્રથંોના વય છતા ંયાજીલ વષેંેપોભને એ ઉંભયે લાચંલા 

ભળ્મા. તેને હુ ંભાયા જીલનનુ ંએક યભ વૌબાગ્મ  ગણુ ંછુ.ં 

   ―ભશાબાયત‖અને ―યાભામણ‖ ના વય કયતામં નભવદે તેના ંાત્રો મલળે જે ટૂંકા ંટૂંકા ંલાક્યોભા ં

મનબવમ વભારોચના કયી છે.તેની ભાયા ય ઊંડી છા ડી શતી. શ્રીકૃષ્ટ્ણ જેલા અલતાયી રુુની 

તેણે જે ળબ્દોભા6 હશંભતબયી મરૂલણી કયી છે તેણે ભને ભશારુુોને ણ તટસ્થ યીતે જોલા-

કવલાના વસં્કાય આપ્મા.  

   ―ઈણરમડ‖નુ ંવાયદોશન એટુ ંયવાને વચોટ શત ુ ંકે ભને એ કથા કે કાવ્મભા ંયદેળીણુ ં

ન રાગ્યુ.ં ભોટી ઉંભયે ટોલ્સ્ટોમના ―યદુ્ધ અને ળામંત‖ના અનલુાદે ભને ઉજાલેરો કંટાો માદ કરંુ છુ,ં 

ત્માયે નભવદ એક મલયર યવાત્ભા અને અવાધાયણ વાયદોશક શતો તેવ6ુ રાગે છે. ભં એ ત્રણેનુ ં

વાયદોશન લાચં્યુ ંત્માયે હુ ંત્રીજી ચોડીભા ંશોઈળ. એ ઉંભયના ફાકને ―ઈણરમડ‖ના લાચનભા ં

તન્દ્ભમ, તદ્રૂ કયી મકૂલાની નભવદની ળસ્ક્તને પ્રણ્મા મવલામ યશી ળકતો નથી. એ ત્રણેનો વાય 

નુમુવહરત કયલાનુ ંકોઈક પ્રકાળનવસં્થાને કેભ નશં સઝૂયુ ંશોમ. તે ણ નલાઈ રાગે છે. 

  આના યથી એવુ ંઅનભુાન ણ કાઢી ળકામ કે ગ્રથં ઉિભશોમ ને તેને ચાલીને 

ઉતાયનાયો જો કરાકાય શોમ, તો યદેળની કૃમત ણ સ્લદેળી કૃમત જેલી જ સ્લાહદષ્ટ્ટ રાગે છે; 

એટુ ંજ નહશ, એનાથી યબોભભા ંમલકવેરા ંળીર અને વંદમવ તયપ ભભતા ણ જાગે છે. અને એ 

દ્વાયા મગુ્ધાલસ્થાભા ંફે દેળો લચ્ચેનો રુ અનામાવે વજાવઈ જામ છે.  

      ******  

   ―વૌયાષ્ટ્ર‖વાપ્તાહશકના બેટસુ્તક તયીકે ―વૌયાષ્ટ્રની યવધાય‖આલાનુ ંળરૂ થયુ.ં વોયઠ 

દેળના લાવી તયીકે આ લાતાવઓનુ ંલાચન ને ઠન અવાધાયણ અનબુલ શતો. ―યવધાય‖આવ્મા 
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છી મતાજી યાતે યાતે ભાયી ફાને અને અભને વૌને એભાનંી કોઈક ને કોઈક લાતાવ લાચંી 

વબંાલતા. ―એક તેતયને કાયણે‖ અને ―દીકયો‖ફેઉ લાતાવ તેભણે લાચંી વબંાલેરી. ગાભડાની 

નીયલ, મનસ્તબ્ધળામંતભા ંભેઘાણીની બાાભા ંનલા પ્રકાયના નાદ અને ણચત્રાત્ભકતાનો અનબુલ 

થતો ળબ્દભા ંયશતેી ળસ્ક્તનો.આ શરેા ંભને પે્રભાનદંના ં“લૈદબી લનભા ંલરલરે, ઘોય અંધાયી 

યાત, બામભની બમ ાભે ઘણુ ંએકરડી યે જાત.” અને “શ ેશહય ! વત્મ તણા વગંાથી, હુ ંતો જશીએ 

નથી વભાતી.” આ ફને્ન કાવ્મભા ંથમેરો. ણ ગદ્યભા ંળબ્દળસ્ક્તનો અનબુલ ભેઘાણીની 

―યવધાય‖ભા ંજ શરેો ા્મો. 

  એક ફોયે ભાયા ંફા ધોલા ગમેરા ંને હુ ંભાયી નાની ફશનેને શંચોતા ંશંચોતા ં―કુભાય‖નો 

તાજો અંક લાચંતો શતો. એભા ંભેઘાણીની રખેરી કરોજી ણૂવહયમાની લાતાવ શતી. ણુવયનો 

ક્રોજી?વોયઠનો—ને તે ણ આ ભાયા જ ગાભનો? હુ ંજ્મા ંયમુ-ંબમુ ંછુ ંત્મા.ં આ યણભેદાન લચ્ચે 

કભજૂા કયનાયો લીય ાકેરો? લાતાવભા ંશત ુ ંકે કરોજીએ ચારીવભા લે ળકંયને કભજૂા 

કયલાનુ ંધાયેુ,ં ણ ગામોને ફચાલલા જતા ંાતં્રીવભે લયવે ભયલાનો લાયો આવ્મો. ઘાથી 

લેતયાઈ ગમેર, છેલ્રા શ્વાવ રેતા, ક્રોજીને એ વકંલ્ માદ આવ્મો. યણભેદાન લચ્ચે ભયણાવન્ન 

ક્રોજી ઢવયડાતો ઊબો થમો, ઘોડીના જીન વાથે ફાધેંર બબંરી ઉતાયી.ઢવડીને ધૂ બેગી કયી. 

બબંરીનુ ંાણી યેડયુ.ં ળકંયનુ ંણરંગ કયી ોતાનુ ંભાથુ ંઉતાયી દીધુ.ં 

   ફેઠો ફે લીવા ંતણી જડધય લાટયુ ંજોમ, 

   (ણ) કણરમો લેધ ુકોમ, ાતં્રીવે ોગાહડયુ ં

  ળકંય તો ફે લીસુ(ંચારીવ) લયવ યૂા ંથલાની લાટ જોઈને ફેઠો શતો; ણ ક્રોજી 

ચાડીરો—આગ્રશી શતો, એણે તો ાતં્રીવ લયવે જ ભશાદેલને શંચાડી દીધુ.ં  

  કથા લાચંીને યૂી કયતા ંભારંુ ળયીય શયૂલીયતાથી ધ્રજૂલા રાગ્યુ—ંજાણે કોઈક વયભા ંઆવ્યુ ં

ન શોમ ! શંચકો નાખલાનુ ંભરુાઈ ગયુ ં–ભન તો ચાલ્યુ ંગયુ ંક્રોજી અને તેના ય ચાય ગ યાખી 

તેનો દેશ વાચલતી જાતલતં ઘોડી તયપ. ભાયી ફા ક્યાયે ધોઈને આવ્મા,ં ક્યાયે કડા ંસકૂવ્મા,ં ક્યાયે 
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નાની ફશને યોલા રાગી. આ ફધુ ંઓવાણચકુ થઈ ગયુ.ં 
 

  કેટરામ હદલવ સધુી આ કેપ યહ્યો. એક હદલવ, ક્રોજી અશં ક્યા ંયશતેો શતો એભ મતાજીને 

છૂયુ ંત્માયે ખફય ડી કે ક્રોજીજે ણુવયનો શતો તે નાના રણવય ફીજુ;ં દરડીથી લાકંાનેય જતા ં

તે યસ્તાભા ંઆલે. તે છીથી જ્માયે જ્માયે દરડીથી લાકંાનેય તયપ ગાડી ઊડે ત્માયે ફાયી ફશાય 

જોમા કરંુ—નાના ણુવયના ાદયનો ાણમો દેખામ તેને જ ક્રોજીનો ાણમો ગણી શાથ જોડુ.ં 

ઘણા ંલયવ સધુી આભ ચાલ્યુ.ં  

        ******* 

  ―કુભાય‖ ભામવકભા ંભં ―હકયીટ‖નાભે પ્રાણીકથા લાચંી. એને પ્રાણીકથા કશલેી એ લાતાવના 

અભાન જેવુ ંછે. હકયીટ શાથી છે, ણ ધનગોાર મખુજીના રોશીભાવંભાથંી ―હકયીટ‖ની ેદાળથઈ 

છે. ળાાના ગોહઠમા કે ઘયભાનંા નાના બાઈના કયતામં હકયીટ લધાયે મનકટનો ને લાસ્તમલક રાગે 

છે. ફહુ હદલવો સધુી ―કુભાય‖ની પાઈરો ઉથરાલીને ફે લાતાવ લાચંી. હકયીટ જોડે જગંરોભા ંઆવ્મો. 

નદીભા ંનાહ્યો. રાકડાનંા બાયોટ તેની ીઠ ય લશી રાફંી મવુાપયીઓ કયી. 

  ભાયી આજુફાજુ પ્રાણી સષૃ્ષ્ટ્ટ તો શતી. નાના ંફાકોને કુયકુહયમા ંણફરાડા ંગભે છે. ણ અભે 

બ્રાહ્મણ યહ્યા,ં એટરે અભાયા ઘયના વસં્કાય મજુફ એને અડીને નાશવુ ંડે. ગામના લાછયડાને હુ ં

યભાડતો ને કોઈ લાય ચયાલલા ણ રઈ જતો. ણ હકયીટની વોફતે ભને પ્રાણીજીલન વાથે 

તાદાત્્મ અનબુલલાની ફાયી ખોરી આી. 

  હકળોયને જીલસષૃ્ષ્ટ્ટ મલળે બાયે કુતશૂર શોમ છે. અને તેની જોડે ભૈત્રી ફાધંલાની તેને શંળ 

શોમ છે. ―હકયીટ‖ને ભં આ ફને્ન ઈચ્છાઓ યૂી ાડલાની સુ્સ્તકા ગણી છે. તેની રખાલટ, લસ્ત-ુ

લાતાલયણ ફધુ ંએટુ ંફધ6ુ મનદો છે કે તેના કયતા ંઉિભ સુ્તક હકળોયો ભાટે ભં ફીજુ ંજોયુ ં

નથી.  

     ********  
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  ણ આ અયવાભા ંલાચંલાનો ભાયો ઘણોખયો વભમ રીધો તે વ્માવ-લલ્રબના ―ભશાબાયતે‖ 

તે હદલવોભા ંઘણા ંગાભોભા ંઆ ―ભશાબાયત‖ બટ્ટો ચોયે ચૌટે લાચંતા.ં ભાયા શાથભા ંતો એ ભોટંુ થોથુ ં

આલતા ંઅલ્રાઉદ્દીનનો ખજાનો શાથ આવ્મા જેવુ ંથઈ ગયુ.ં નલયાળની એકેએક ષેપણે હુ ંએની ઉય 

તટૂી ડતો. મનળાભા ંણ, ફશાના ંકાઢી, ન જતો, યભલાનુ ંણ યશી જત ુ.ં ખાલાનુ ંમલવયાઈ જત ુ.ં 

“લૈળંામન એણી ેયે ફોલ્મા, સણુ જનભેજમ યામ” –યાતહદલવ ભનભા ંગુજં્મા કયત ુ.ં 

―ભશાબાયતે‖ભાયા ય એલી કડ જભાલી કે એ લાચંતા ંથાકતો ત્માયે ણ ફીજાને લાતો તેને જ 

કયતો. ―ભશાબાયત‖ની વાભાન્દ્મ લાતોથી હુ ંવાલ અજાણ્મો આ લેૂ ણ નશોતો; ઘયભા ંલસ્ત્રાશયણ 

ની કે એલી જ કાઈંક ભોટી ભોતી લાતો જાણેરી. ણ વાદ્યતં  ―ભશાબાયત‖જો વ્માવ-લલ્રબનુ ંન 

ભળ્યુ ંશોત તો એ ઉંભયે હુ ંબાગ્મે જ લાચંી ળકત.અને ―ભશાબાયત‖ની વચોટતાતે વાદ્યતં લાચંલા કે 

વાબંલાભા ંછે. ફધી ભશાન કરાકૃમતઓનુ ંતેવુ ંજ અનબુવ્યુ ંછે. 

  વ્માવ-લલ્રબના ―ભશાબાયત‖ભા ંહકળોયોની બાલસષૃ્ષ્ટ્ટ ભાટેની વાભગ્રી બયયૂ ડી છે. 

બીભના ંયાક્રભો, ડાગંલની આડકથા, અણબભન્દ્યનુો ચકયાલો, સયેુખાશયણ, કીચકલધ—આ ફધા 

પ્રશ્નોહકળોયો ને કુભાયોને શભેંળ ભાટે ઉચ્ચ બાલોભા ંતયફો કયે તેલા છે. 

  દેળ તેની ભાટીના ંયજકણોથી ફધંાતો નથી. તે ભાટી તો ફધે વયખી જ શોમ છે. દેળ ફધંામ 

છે તેના નાગહયકની બાલાત્ભક એકતાથી . બાલસષૃ્ષ્ટ્ટની વભાનતા, અભે ફધા ંએક છીએ તેભ 

કશલેયાલે છે. આ બાલસષૃ્ષ્ટ્ટની એકતા દેળના વાસં્કૃમતક લાયવાનુ,ં રુુાથવન6ુ નુ: નુ: ગાનયટણ 

કયલાથી જન્દ્ભે છે.બાલ એલી નાજુક લસ્ત ુછે કે તે ઉદેળ કે પ્રચાયથી સ્સ્થય થતો નથી. કથનનો 

કરાત્ભક આમલષ્ટ્કાય કાવ્મ, નાટક, લાતાવ દ્વાયા જ્માયે થામ ત્માયે તે કથન બાલસષૃ્ષ્ટ્ટભા ંમણૂમા ં

નાખી ળકે છે.  

  આણો દેળ એ યીતે બાગ્મળાી છે કે ફે ભશાકાવ્મો આણી ાવે તૈમાય ડંા ંછે. 

આણી બાલસષૃ્ષ્ટ્ટની ઈભાયત આ ફે જ ભશાકાવ્મોના વભમવયના ઠન-ાઠનથી ળરૂ થઈ ળકે 

તેવુ ંછે. 
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  વ્માવ-લલ્રબના આ ―ભશાબાયત‖ભા ંઘણા ંભનોયંજક ગપ્ા ંઆલે છે. ણ ભને તેનાથી 

નકુળાન ન થયુ ંતેન6ુ એક કાયણ એ શત ુ ંકે તે અયવાભા ંજ ભાયા શાથભા ંયમતમતયાભનુ ંવણંષેપપ્ત 

―ભશાબાયત‖આવ્યુ.ં તેના યથી વ્માવ-લલ્રબભા ંયશરે અમતળમતા ને છીછયાણુ ંહુ ંવભજી ગમો, 

અને જ્મા ંએવ6ુ રાગે ત્મા ંયમતમતયાભના વષેંેપને જ હુ ં―ભશાબાયત‖નો યવ તો વ્માવ-લલ્રબ જ 

જગાડંો, તેભ કશવે ુ ંજોઈએ. 

      ********  

  આ હદલવોભા ં―વૌયાષ્ટ્ર‖વાપ્તાહશક આલતુ.ં લતવભાનત્રો જો દૃષ્ષ્ટ્ટ અને બાલનાથી 

ચરાલલાભા ંઆલે તો પ્રજાઘડતયના ંફલાન વાધનો ફની ળકે છે. તે દેળયદેળના ંસ્લાતતં્ર્મ-

યદુ્ધોભા ંદેખાયુ ંછે. ―વૌયાષ્ટ્ર‖ની દય અઠલાહડમે અભે ઘયના ંવૌ યાશ જોતા.ં તેની બાાભા ંએક 

બાલોરકે અને ખભીયનો ઘઘુલાટ યશતેો. ભેઘાણીના ંગીતો તો તેભા ંઅલાયનલાય આલતા ંજ; ન 

તેના વભાચાયોની યજૂઆત,તેના અગ્રરેખો, તેની રોકાણબમખુતા, યાજાઓના અન્દ્મામ વાભેનુ ંતેનુ ં

અણનભ ફશાયલટંુ—એ ફધુ ંભાયી બાલસષૃ્ષ્ટ્ટના દીલાભા ંતેર યૂત ુ.ં 

  યાધીન પ્રજાને ભાટે ફધી લાતાવ છીથી છે, યાધીનને પ્રથભ મનબવમતા. ―વૌયાષ્ટ્રે‖આ 

મનબવમતાની બાલના કાહઠમાલાડના ંફવો યજલાડાનંી પ્રજાભા ંત્રકાહયત્લ દ્વાયા યેૂરી. વોયઠી 

ગદ્યફાનીન6ુ લૈમળષ્ટ્ઠમ એણે ઘડયુ;ં ભેઘાણી તેના વલોિભ પ્રમતમનમધ ઠમાવ. ભાયા ભાટે તો એન6ુ 

લાચન અંદયથી પ્રગટ થલા ભથતી બાલસષૃ્ષ્ટ્ટના અનફુધંરૂ શત ુ.ં જે જ્ઞાન કે બાલને લતવભાન વાથે 

અનફુધં થતો નથી. તે ધીભે ધીભે ઠંગયાઈ કે ચીભાઈ જામ છે. ―વૌયષ્ટ્ર‖ના લાચને મનબવમતાના 

બાલન6ુ આવુ ંથલા ન દીધુ.ં 

              ********* 

  ણુવયભા ંાચં ગજુયાતી યૂી કયીને ભાયે લાકંાનેય શાઈસ્કરૂભા ંબણલા જલાનુ ંથયુ.ં 

લાકંાનેયભા ંણ એક રાઈબે્રયી શતી. ત્મા ંછાા ંલાચંલા ભતા,ં ણ સુ્તકો ભાટે તો પી બયલી 

જોઈએ; તે ક્યાથંી કાઢું? યીષેપા લખતે એક-ફે છોકયાઓને બણાલલાનુ ંભાથે રીધુ,ં ટયળુનનો 
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દય—ભહશને આઠ આના ! ફેત્રણ ભહશના આભ કયી લયવ આખાનુ ંરલાજભ બયુ.ં 
 

  ણ આ સુ્તકારમ ભાયે ભાટે ણુવય જેવુ ંમનદો ન નીલડયુ.ં તેભા ંસુ્તકારમનો લાકં 

ણ ન ગણામ. તે ભોટાઓ ભાટે ણ શત ુ—ંભાત્ર હકળોયો ભાટે ન શત ુ.ં એટરે એવુ ંણ વાહશત્મ 

ભાયા શાથભા ં–એટરે આખયે તો હ્રદમભા ં–આવ્યુ ંકે જે ભીઠા ઝેય જેવુ ંનીલડયુ.ં હકળોયલમે તો 

વાશવ,   

 તયલયાટ, ઊથરાથર ગભે. તે લખતે તેવુ ંવાહશત્મ ણ ઝાઝુ ંનશોત ુ.ં ણ ભને તો લાચંલાનુ,ં 

અખડં લાચંલાનુ ંફધંાણ થઈ ગયુ ંશત ુ.ં એટરે તે એક-ફે લવભા ંભં કેટરીમે અનથવકાયી 

નલરકથાઓ લાચંી.આ નલરકથાઓ ભને તયંગી-હદલાસ્લપ્નોની દુમનમાભા ંમકૂી દીધો. કોઈ કોઈ 

લાય તો આખી યાત આલી લાતાવઓ લાચંલાભા ંલીતી જતી—વધં્મા અને ઉળા ફનેંના ંહકયણો અખડં 

ઉજાગયે જોલાનુ ંફનતુ.ં જે ઉંભયે સ્ત્રીઓ મલળે કાભબાલે મલચાયલાનુ ંવશજ ન ગણામ તે ઉંભયે આ 

નલરકથાઓના લાચને ભને કાલ્મનક વશલાવોબોગલતો કમો; અને આભાથંી જ હુ ંરાફંા કા 

સધુી સ્લપ્નદોનો બોગ ફન્દ્મો. ળરૂભા ંભને તેની ગબંીયતા નશોતી દેખાઈ, ને દેખાઈ ત્માયે આ 

ભાનમવક દુફવતાભાથંી દૂય થલાનુ ંઘણુ ંમશુ્કેર ફન્દ્યુ.ં આગ હુ ંલણવલીળ કે એ ણ વાહશત્મના 

લાચનથી કેભ ફની ળક્યુ.ં 

  આજે ન જ્માયે કોઈ હકળોય કે યલુકના શાથભા ંલાવનાને ગરગણરમા ંકયનારુ6 આવ6ુ 

વાહશત્મ જોઉં છુ.ં ત્માયે મનવાવો નખાઈ જામ છે. લાચંનાયની મનદો લમ ને તેનાભા ંયશે6ુ 

ઉજ્જ્લર અંત:કયણ, અને તેના શાથભા ંયશે ુ ંમલાયી વાહશત્મ—ફનેં વાથે જોઈ ભાયી તે લમે ભને 

થમે6ુ નકુવાન માદ આલી જામ છે. 

  ણ બગલાન વલવનાળ કયલા જેટરો કઠોય નથી શોતો. લચભા ંલચભા ંતેનુ ંકૃામતૃ લયવી 

જામ છે. આ યદ્દી નલરકથાઓની લચ્ચે જ ભને ―ગજુયાતનો નાથ‖  અને ―યાજામધયાજ‖ણ લાચંલા 

ભળ્મા,ં આજે ણ એ ફનેં નલરકથાઓ શાથભા ંરેતા ંતયલયાટબમાવ આંદોરનો અનબુવુ ંછુ.ં કેટરી 

ફધઈ્ લખત એ કૃમતઓ લાચંી છે—ને શજુ ણ એ જ તાજગીથી કેટરી ફધી લખત લાચંીળ ! એ 
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નલરકથાઓએ જીલન વસં્કાય-વમદૃ્ધ યાક્રભો ભાટે છે તેવુ ંબાન લેડ્ફપયા મલના વર્જન કયલાની કા 

પ્રત્મષેપ કયી.  

      ********* 

  લાકંાનેયભા ંહુ ંાચંભી અંગે્રજીભા ંબણતો શતો. તે લખતે જ 1930ની વત્માગ્રશની રડત 

અલી. અભારંુ કુટંુફ ગયીફ ગણામ; મતાજીને ત્રીવેક રૂમમા ગાય ભતો. ભાયે ાચં ફશનેો, અભે 

ફે બાઈઓ—આ ફધો વવંાય મતાજી ધીયજ અને આસ્થાથી ખંચતા. ફે બાઈભા ંહુ ંભોટો ને 

બણ્મેગણ્મે કાઈંક ઠીક શતો, એટરે ફાજુીને આળા શતી કે વાયી યીતે ભેરીક ાવ થઈ, ક્યાકંથી 

સ્કોરયમળ ભેલી, ફી.એ. થઈ જઈળ ને તેભનો ફોજો ઉતાયીળ. 

  ણ ત્મા ંતો ગાધંીજીએ દેળના પ્રાણને શાકર કયી, ને “કાગડા-કતૂયાને ભોતે ભયીળ,ણ 

સ્લયાજ રીધા મલના ાછો આશ્રભભા ંનહશ આવુ,ં”તેલી બીષ્ટ્ભપ્રમતજ્ઞા રીધી; ને યાજાજીએ ફે્રન્દ્ચ 

યાજ્મક્રામંત ભાટે રખામેરી લડ્ફઝવલથવની કડીઓ માદ અાલી કે, “તે લખતે જીલતા શોવુ ંતે તો 

આનદંની લાત શતી જ, ણ જુલાન શોવુ ંતે તો સ્લગીમ શત ુ.ં” 

  અને ભં અભ્માવ મકૂી રડતભા ંડલાનો વકંલ્ કમો. ફાજુીએ ટેણરપોન ય અયધીયધી 

લાત કયી યજા ભેલી. ભાયી જોડે આલલા તૈમાય થમેરા છેલ્રી ઘડીએ ન આલી ળક્યા. ણ હુ ંતો 

નીકળ્મો ને નીકળ્મો જ.  

  ભને પ્રશ્ન એ થામ છે કે લાકંાનેય જેલા ળશયેભાથંી એ હદલવે હુ ંએકરો જ શોલા છતા ં

નીકળ્મો. તેનુ ંઆંતહયક કાયણ શુ?ં રડતના ંજોખભો ઘણા ંકશલેાતા.ં નીકળ્મો ત્માયે ભાથા ંછાડતી 

ભાયી ફશનેનુ ંણચત્ર શજુ મે ભાયી વાભે તયે છે. છતા ંહુ ંકેભ નીકી ળક્યો ? 

  ત્માયે એક જ જલાફ છે કે—ભાયા લાચને આેર પે્રયણા-ફે. આ અજાણ્મા અને કઠણ ભાગે 

ઈળાયો કયીને ભને ખંચી જનાયા ં―યાભામણ‖,  ―ભશાબાયત‖, ―ઈણરમડ‖ ને ―યવધાય‖ના ંફણરષ્ટ્ટ, 

વમંનષ્ટ્ટ ને ભાયે ભન તો વજીલ ાત્રો.  

           000000  
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  1930 થી 1940 સધુીના ગાાભા ંજે લાચંન થયુ ંતે ભાયા ઘડતય ભાટેનો અરગ તફક્કો છે. 

એ નલાઈ બયે6ુ રાગળે છતા ંવાચુ ંછે કે રડતભા ંનશોતો ગમો ત્મા ંસધુી ભં કાકાવાશફે, 

હકળોયરારબાઈ કે ગાધંીલત ુવરના રેખકોનુ ંકોઈ રખાણ લાચં્ય6ુ નશોત ુ.ં ખદુ ગાધંીજીનુ ંરખાણ ણ 

પ્રવગંલળાત કાઈં લાચં્યુ ંશોમ તે જ. લાકંાનેયની રાઈબે્રયીભા ં―નલજીલન‖આલતુ ંઅને તેના અચકૂ 

લાચંનાયા ણ શતા તે હુ ંજોતો, ન ભં તે લાચં્યુ ંનશોત ુ.ં ―વૌયાષ્ટ્ર‖ના લાચનભાથંી યૂતો કેપ ભી 

યશતેો. 

  ણ રડતની છાલણીઓભા ંભં જોયુ ંકે કાકાવાશફે ને હકળોયરારબાઈ તો ભોટા 

આગેલાનોના ભાગવદળવક શતા. ત્મા ંભાયા શાથભા ં―કારેરકયના રેખો‖બાગ1-2 આવ્મા. ગાભડાભંા ં

યખડતા ંયખડતા ંકોઈક ઝાડ નીચે, કોઈક નદીના ઢોાલ ય, કે છાલણીના એકાતં ખણેૂ ભં એ ફનેં 

બાગો લી લીને લાચં્મા; મલચાય, બાા અને ળૈરીનો એક અનુભ મોગ તેભા ંઅનબુવ્મો. 

ગાધંીજીના મલચાયો વહશજત્મક ઢફે ભાયી ાવે આવ્મા; જીલનનુ ંવ્માક, મલત્ર અને સતૂ્રફદ્ધ-

વલંાદી સ્લરૂ નીયખ્યુ.ં 

  દેળી યજલાડા ંઅંગેની ગાધંીજીની કામવ-યીમત તે લખતના ―વૌયાષ્ટ્ર‖ ભડંને ગભતી 

નહશ,એટરે અભને વૌયાષ્ટ્રના યલુકલગવને ગાધંીજી આ યજલાડાનંી દૃષ્ષ્ટ્ટએ ભોા રાગતા. ણ 

કાકાવાશફેની આ વગં્રહશત લાણીએ ગાધંીજીના મરૂગાભી દળવનની ઝાખંી કયાલી અને ભને 

ઉતાલણમો ને ફાણરળ થતા ંયોક્યો. 

        આ અયવાભા ંજ ભાયા શાથભા ં―ત્માયે કયીશુ ંશુ?ં‖આવ્યુ.ં કાકાવાશફેે આ ગ્રથંને “ઊંઘ બગાડી 

મકૂનાય”એવુ ંપ્રભાણત્ર તેની પ્રસ્તાલનાભા ંમથાથવ આેુ ંછે. ―ત્માયે કયીશુ ંશુ?ં‖લાચંીને ોતાના 

જીલન મલળે લાચક મલચાય કયતો ન થામ તેવુ ંબાગ્મે જ ફની ળકે, ટોલ્વટોમે બાાની વાહશજત્મક 

ળસ્ક્તને આ મનફધંભા ંવલોત્કૃષ્ટ્ટ મળખયે શંચાડી છે, એભ તેભના ંઘણાખંયા ંરખાણ લાચં્મા છી 

ભને રાગ્યુ ંછે.  

  ઉદ્યોગને કેલણીના અવયકાયક લાશન તયીકે સ્લીકાયનાયી નઈ તારીભભા ંાછથી હુ ં

જોડામો. લેયાન, ડતય ને નાા ંકોતયોલાી વંકડો લીઘા ંજભીનભા ંઆંફા-ચીકુ-નાણમેયીની 
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સયુ્મ લનશ્રી ઊબી કયલાનુ ંભાયાથી ફની ળક્યુ.ં તેના ંમૂ ―ત્માયે કયીશુ ંશુ?ં‖ના લાચંને હયશ્રભની 

મલત્રતા અને અમનલામવતાનુ ંજે ભડંાણ ભાયાભા ંથયુ ંતેભા ંરાગે છે. નહશતય રડતને અંતે ને 

સ્લયાજ્મની ળરૂઆતભા ંભાયા ફીજા મભત્રોની જેભ હુ ંણ ણૂવણે યાજકાયણભા ંજઈ ળક્યો શોત. 

ણ બઢુ્ઢા ટોલ્વટોમના આ સુ્તકે ભને જકડી યાખીને કહ્યુકેં-- 

  અશં છે. અશં છે, 

  મગુમત અશં છે.  

  ગાધંી-જીલનભા ંભાનનાયાઓએ જ નહશ, ણ નલી યચના કયી ભાણવભાત્રને સખુી કયલાની 

ઈચ્છા યાખનાયા વૌએ પયી પયીને તીથવરૂ આ ગ્રથં લાચંલા જેલો છે.  

     ******** 

  એ યીતે જ્માયે મલચારંુ છુ ંત્માયે તે કાના ગાધંી-ભડંે શહયજનવેલા કયતા,ં કાતંતા-ંંજતા ં

કે લણતા ં, જેરભા ંઅભે જેભ ફશાય મલમલધ કષ્ટ્ટો લેઠી, રોકોના ંદુખની દાદ-પહયમાદ ભેલતા ં

ભેલતા ંજે વાહશત્મમનભાવણ કયુ ંતે એક બાયે નંધાત્ર ઘટના રાગે છે. વાહશત્મનુ ંવર્જન તો મનયાતં 

ને વગલડોલચ્ચે થામ, તેલી ભાન્દ્મતાથી વયાવાય ઊંધી આ શકીકત છે. સ્લાભી આનદંનુ ં―ઈસનુ ુ ં

ફણરદાન‖, ભશાદેલબાઈની ડામયીઓ, કાકાની મલરુ વાહશત્મ યામળ, નયશહયબાઈની અથવળાસ્ત્ર યની 

રેખભા, ચરંળકંયનુ ં―વીતાશયણ‖ને ફીજા અનલુાદો—આ ફધુ ંગણલા ફેવીએ તો એભ જ થામ કે 

જીલનની બયતી કષ્ટ્ટભા ંણ આલે છે. બયતીનુ ંજોભ અષેપમતમૃતમાની બયતી જેવુ ંજ અનેરંુ શોમ છે. 

     00000000 

  જગભા ંમલક્ટયહ્યગુોના ―રા મભઝયેફર‖નો અંગે્રજી વષેંેપ શાથભા ંઆવ્મો. આ લેૂ ભં આલી 

કોઈ નલરકથા લાચંી નશોતી. જીલનની અન્દ્મ ફાફતોભા ંઅનેકનો જે અનબુલ છે તેલો ભને સુ્તકો 

ફાફતભા ંથમો છે. જેની તીવ્ર ઝખંના શોમ તે ક્યાકંથી વાભેથી ભી આલે છે. એક હદલવ લોડવય 

ઘણી ફધી ચોડીઓ રઈને આવ્મો; ઉથરાલીને જોઉં તો ―રા મભઝયેફર‖નો બશૃદ્ વષેંેપ ! 
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ઉલાવીને ભનભાન્દ્યુ ંબોજન ભે તેવુ ંભારંુ થયુ.ં જેરનુ ંદુ:ખ તો ત્માયે લસ્યુ ંનશોત ુ.ંણ આ 

લાચંતી લખતે જાણે સખુના જધોધ નીચે ફેઠો શોઉં તેવુ ંઅનબુવ્યુ.ં વષેંેપે મૂલાચંલાની 

તીવ્ર ઝખંના ેદા કયી. કૃમત તેના મૂ કયતા ંણ લધ ુસખુદામી નીલડંો. આલી ભશાકામ કૃમત 

મૂ સ્લરૂભા ંશરેી જ લાય ભાયા શાથભા ંઆલી શોત; તેવુ ંભશાન કરેલય જ તેના વાદ્યતં 

લાચનયવભા ંમલઘ્ન ઊભુ ંકયત.  

   ―રા મભઝયેફર‖જગતવાહશત્મની ભશાન કૃમત છે. તત્ત્લત: એ ધભવકથા છે. ધભવનુ ંતેભા ંનાભ 

નથી, ફં્રચ યાજ્મક્રામંત તેભા ંતયલયે છે. ણ તેના ંઆહદ, ભધ્મ અને અંત ફતાલે છે કે હ્યગુોને ભન 

તેની આ કૃમત એક ભશાન ધભવકથા છે. છતા ંઆશ્ચમવ ની લાત એ છે કે તેણે સ્થામત ધભવ મલળે 

લખાણની એકાદ રીટી ણ રખી નથી. હ્યગુોએ ોતાની નાનકડી પ્રસ્તાલનાભા ંમત્રકારદળી 

ભશમિની જેભ કહ્યુ ંછે કે જ્મા ંસધુી સ્ત્રીઓ, ફાકો ને ગનેુગાયો પ્રત્મેનુ ંરામંછત લતવન ચા ુયશળેે 

ત્મા ંસધુી આ રખ્યુ ંએે નશં જામ—તે અષેપયળ: વત્મ છે.  

          0000000 

  આ ગાાભા ંભાયા ણચિના ઊધ્લીકયણભા ંવશજબાલે અનન્દ્મ વશામ કયી શોમ તો તે 

ળયદચરં,ે ―મલયાજલહુ‖અને  ―ત્રણ લાતાવઓ‖ દ્વાયા ભશાદેલબાઈએ ગજુયાતી લાચકોને ળયદચરંનુ ં

આચભન કયાવ્યુ ંશત ુ.ં ણ 1930થી 1940ના ગાાભા ંતો ળયદ-વાહશત્મની ગગંા જ ગજુયાતીભા ં

ઊતયી. વલવશ્રી નગીનદાવ ાયેખ, બોગીરાર ગાધંી ને યભણરાર વોની, વૌએ જેરભા ંને જેર 

ફશાય ળયદચરંની કૃમતઓને અનલુાહદત કયી.  

  ભને તો તે દ્વાયા નવુ ંજગત, જીલન મલળે નલો અણબગભ ભળ્મો. નલો અણબગભ ન ણ 

કશલેામ, કાયણ કે ગાધંીજીના મલચાયોભ ંઔદામવ, વહશષ્ટ્ણતુા, અહશંવા ને આત્ભફણરદાનના જે ઉન્દ્ભેો 

શતા, તે જ ળયદ-વાહશત્મભા ંશતા. ણ ભને તો તે નલા જ રાગ્મા. કાયણ કે તે કરાના ભાધ્મભ 

દ્વાયા વજીલ થઈને ભાયી વભીે આવ્મા. આ કયલાનુ ંછે કે કયવુ ંજોઈએ, તેલી લાણીભા ંનહશ ! ણ 

આ અભે વૌએ –સ્લાભી, યાજરક્ષ્ભી, શ્રીકાતં, ાલવતી, ણફન્દ્દુ, અરકા, મલપ્રદાવ, વૌએ—કયુ ંછે, કયી 
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યહ્યા ંછીએ તે ણ કોઈ ભાન્દ્મતાના અણબમનલેથી નહશ, ણ અભાયા જીલનનો વશજક્રભ છે ભાટે—

તેનુ ંજાણે ભં એક દવકા સધુી વાબંળ્મા અને જોમા કયુ.ં 

  ગાધંીમલચાયનો ભભવ સધુીનો જે અનબુલ ભને કાકાવાશફે કે હકળોયરારબાઈભા ંનશોતો થમો, 

તે ળયદચરંભા ંથમો. વાહશત્મની ળસ્ક્ત અદ્ ભતુ છે કે,વાભાન્દ્મ ધભવગ્રથંો જ્મા ંઅટકી જામ છે ત્માથંી 

એ તેની માત્રાનો આયંબ કયે છે. 

  યંત ુએ લાત ણ વાચી છે કે ળયદ-વાહશત્મનુ ંવર્જન 1915થી ળરૂ થમેર ગાધંીયગુના 

અલતયણ મવલામ ળક્ય ન થાત. દેળભા ંઆત્ભફણરદાન અને સ્લયાજમનષ્ટ્ઠાનુ ંજે વાસં્કૃમતક 

નલજાગયણ ગાધંીજીએ આપ્યુ.ં તેણે ળયદચરંની પ્રમતબાને પે્રયણાને ોણ આપ્મા ંદેખાલ છે. 

આ, વાહશત્મ અને વભકારીન જીલન કેલા ંઅન્દ્મોન્દ્માશ્રમી છે. અને છતા ંજીલન જે સ્ષ્ટ્ટ ને 

પ્રત્મષેપ નથી કયી ળકત ુ ંતે વાહશજત્મક પ્રમતબા કયી ફતાલીને જીલનથીમે ઊધ્લાવયોશણ કયી ળકે છે.... 

તેના ળયદચરં અનન્દ્મ કીમતિસ્તબં છે.  

      0000000 

   લાકંાનેયભા ંબગંાય નલરકથાઓના લાચને ભને સ્ત્રીઓના કાલ્મનક વશલાવભા ંમલશયતો 

કયેરો. ણ ભાયા ંએટરા ંણુ્મ કેતે શરેા ંલીયત્લથી બયેુ ંવાહશત્મ લાચેંુ,ં ને વત્માગ્રશની રડતે 

તથા ગાધંીલત ુવરના વાહશત્મે ભાયાભા ંડેરી લીયતાનેપ્રગટાલી, અને એ કા દય્માન તે બાલના 

જ પ્રફતભ યશી.  

 ણ આખયે જરૂય તો શતી સ્ત્રીઓ તયપના દૃષ્ષ્ટ્ટકઁણના હયલતવનની. કમા યવથી 

સ્ત્રીવમદુામને નીયખલો? ળયદચરં ેએ દૃષ્ષ્ટ્ટકોણ આપ્મો એટુ ંજ નહશ. ભાયી આખી કલ્નાસષૃ્ષ્ટ્ટને 

હયતૂ કયી.ળયદચરંના ંસ્ત્રીાત્રોભા ં 

સ્નીશની કભી નથી; પે્રભ તો તેભણે જાણ્મો છે તેલો કોઈએ જાણ્મો નથી. ણ એ ફધી વમંભની 

મમૂતિઓ છે. દૈલદુમલિરાવે ગભે તે સ્સ્થમતભા ંએ આલી ડી શોમ, ણ તેભની વમંભની ા તટૂતી 
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નથી. આ વમંભ લડે તેઓ પે્રભને ભહશભાલતં કયે છે—છે તે ાલવતી શોમ, ચરંા, વયય ુકે 

યાજરક્ષ્ભી શોમ; તેભના ણચિની અરૌહકક વમદૃ્ધદ્ધના તેજભા ંળયીયની લાવનાઓ ષેપીણ ફની જામ છે. 

  ળયદચરં ેજાણે જીલનબય સ્ત્રી-રુુ-વફંધંના કોમડાનો અમનંદ્ય ને અકરકં ળોધ્મા કમો છે. 

―ચહયત્રશીન‖અને ―ગશૃદાશ‖ થી ભાડંીને ―મલપ્રદાવ‖ સધુી તેભણે જીલનની આ મૂભતૂ ને પ્રફ 

લાવનાના સ્થાન અને ઊધ્લીકયણ મલળે સકૂ્ષ્ભ ને ભનોશાયી મલશ્રેણ કમાવ કયુ ંછે. એભની પ્રૌઢ 

કૃમત ―મલપ્રદાવ‖ભા ંળયદચરં કાઈંક એલા મનષ્ટ્કવ ઉપ્ર શંચે છે કે પે્રભનો અથવ ભાત્ર મત-ત્નીનો 

પે્રભ નહશ; ગાઢ ને મનયમતળમ પે્રભ બ્રીજદાવ અને તેના બાબી લચ્ચે છે તેલો મનભવ ને ાલનકાયી 

શોઈ ળકે એટુ ંજ નહશ, એ જ આ કોમડાનો જાણે ઉકેર છે.  

  સ્ત્રી-રુુના વફંધંની ભીભાવંા કે મલજાતીમ આકવણ મલળેના આ દૃષ્ષ્ટ્ટકોણે ભને ઘણુ ં

અજલાળંુ અપ્યુ ંઅને ેરી અનાયોગી નલરકથાઓના લાચને જે નકુળાન કયુ ંશત ુ ંતેનુ ંઅનેકગણુ ં

વાટંુ લી ગયુ.ં 

     વાહશત્મકાયો ઢોર-ત્રાવંા,ં તરલાય-બારા કે યંહટમો રઈને નીકી ડતા ંનથી;ણ તેઓ વાચા 

વાહશત્મકાયો શોમ તો ોતાના ળાતં એકાતં ખણેૂથી ણ અંતહયષેપભાથંી પ્રગટતા અદૃશ્મ તેજ જેલી 

ળસ્ક્ત ેદા કયી ળકે છે.  

        000000000  

  આ જ અયવાભા ંભને ―ઘયે-ફાહશયે‖ શાથ રાગ્યુ.ં યલીન્દ્રનાથ જે કાઈં રખે તે સુદંય શોમ જ. 

ણ ―ઘયે-ફાહશયે‖એ ન ભને ગાધંીજીના વાધનશદુ્ધદ્ધના મલચાયને શાથભાનંા આભાની જેભ પ્રગત 

કયી ફતાવ્મો. ગાધંીજીના વાધનશદુ્ધદ્ધના આગ્રશને જેણે મથાથવ યીતે વભજલો શોમ, તેને ભાટે ―ઘયે-

ફાહશયે‖થી કોઈ લધાયે વશામક કૃમત નથી. જગતની દવ-ફાય શે્રષ્ટ્ઠ નલરકથાઓભા ંમન:વકંોચણે 

―ઘયે-ફાહશયે‖ને મકંુૂ. ભશામલદ્યારમના લગોભા,ં જેરભા ંભં તેનુ ંાયામણ કયુ ંત્માયે ત્માયે 

અંધયાષ્ટ્રલાદઆત્ભલચંના અને અનાસ્થાના ંડને ઓગાી નાખનારંુ યવામણ તેભા ંપ્રકયણે પ્રકયણે 

છે તેલો અનબુલ થમો છે.  
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     ***********************  

  જે દ્યયચનાઓની ભાયા ય અવય ડી તે ગણુલિાની દૃષ્ષ્ટ્ટએ ગદ્યની અવય કયતા ંણ 

મલળે ગાઢ શતી 

  વૌથી શે ુ ંકાવ્મ વાબંળ્માની સ્મમૃત ઢઢંોળંુ છુ ંત્માયે ભને-- 

    વખી ડલે તે થેં ચાલ્મા યે, 

                       ભશાલનના તે ભાયગ ઝાલ્મા યે; 

           વાથે વીતા ને રક્ષ્ભણ, ફાા, 

           યઘુમત યાભ હ્રદેભા ંયશજેો યે. 
 

મળમાાની લશરેી યોઢે હુ ંખાટરાભા ંસતૂો છુ ંઅને ભાયા ંફા ઘટંી પેયલતા પેયલતા ંબાલલૂવક આ 

ગાઈ યહ્યા ંછે.ભાયા ંકલ્નાચઓુની વભષેપ મલળા દંડકાયણ્મ અને તેની વાકંડી કેડી ય ચાલ્મા ં

જતા ંયાભ-વીતા-રક્ષ્ભણ પ્રત્મષેપ થામ છે; તેભામેં ―ફાા‖ ળબ્દ જાણે ભને એક ચોથા વભ્મ તયીકે 

તેભની જોડે વાકંી દે છે. 

  પ્રાથમભક ળાાભા ં“યમલ છી તો વોભ છે, ફીજો ભગંલાય”લગેયે જોડકણા ંબણ્મા, ણ તે 

માદ યશલેા છતા ંણચિ ઉય ત્ની કોઈ અવય જા્માનુ ંદેખાત ુ ંનથી. અજાણણે ભાયા ણચિે નક્કી 

કયી નાખ્યુ ંશળે કે ફધા ંદ્યો કાવ્મો નથી. 

  ઉરા ંધોયણોભા ંપે્રભાનદંના ંકાવ્મોના ખડંો મકુામા શતા. “લૈદબી લનભા ંલરલરે...”અને 

“શો શહય, વત્મ તણા વગંાથી”જેલી અવય ફીજી કોઈ કમલતાની થમાનુ ંમાદ આલતુ ંનથી.  

  ભાયા મતાજી કાવ્મો વયવ યાગથી અભને  બણાલતા. ―સદુાભાચહયત્ર‖લાચંતી લખતે, 

સદુાભાજી દ્વાહયકાથી ખારી શાથે ાછા આલી ોતાની ઝૂંડી ણ નથી એ જુએ છે ત્માયે ઉચ્ચાયેુ ં
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લરણ-- 

          તટૂી વયખી ઝૂંડી ને  ૂટંી વયખી નાય,  

    વડંા ંવયખા ંછોકયા ંભને ન ભળ્મા ંફીજી લાય. 

  એ ગાતા ત્માયે તેભની આંખભા ંઝઝણમા ંઆલી જતા.ં 

  તે જભાનાભા ંચૈત્ર ભહશનાભા ંગાભડાભા ં―ઓખાશયણ‖ લાચંલાનો હયલાજ શતો. આલા એક 

લાચનભા ંઘણા હદલવો સધુી લગવ છોડીને ગમાનુ ંભને સ્ભયણ છે. ને લાચંનાય યુાણી પે્રભાનદંનુ ં

આ કાવ્મ વભજતા નશોતા,તો વભજાલે તો ક્યાથંી જ? વાબંનાયાભા ંમખુ્મત્લે અણૂુ ંવ્રતરેનાયી 

ગાભડાનંી ફાઈઓ જ શતી. ણ તેભના ય ણ કાવ્મ તો ોતાની ચોટ રગાડી ળકત ુ ંશત ુ.ં 

ળબ્દલેમધત્લનો એ કાનો આણે નલા બણેરાઓએ રોકવભાજની વસં્કાહયતા ભાટે કોઈ વ્મલસ્સ્થત 

ઉમોગ કમો નથી.  

  શાઈસ્કરૂભાથંી ઊઠી ગમા છી ન ભાયો કાવ્મવગં ચા ુયહ્યો, તેને હુ ંભાયા મનળા 

મળષેપણનુ ંએક ભશત્ત્લનુ ંાસુ ંગણુ ંછુ.ં 
 

  કમલતા ભં લો સધુી બણાલી છે. ઉભાળકંય ના ―અંત એ કણરચક્રનો‖, ભકયન્દ્દના 

―ઉજેણીનગયીનો યાજા‖, ભાણેકના ―જ્મોમતધાભ‖, ભનસખુરાર ઝલેયીના ―ફૂરો‖, પ્રશરાદના 

―દીલાદાડંી‖ જેલા ંકાવ્મોની સ્ષ્ટ્ટ મરુા લગવભા ંઊઠતી જોઈ છે. રાફંી શોમ છતા ંગ્મા ંશોમ તેલા ં

કાવ્મોભા ંઉભાળકંયનુ ં―કણવ-કૃષ્ટ્ણ‖ અને યલીન્દ્રનાથનુ ં―અણબવાય‖વૌને અત્મતં આસ્લાદ્ય નીલડંાનુ ં

ભને માદ છે. ―ભાભેરંુ‖ , ―નાખ્માન‖ અને ―સદુભાચહયત્ર‖તો વોનાની રગડીઓ જ છે. 

  એક ફીજા પ્રકાયના ંકાવ્મોની પ્રફ અવય થતી જોઈ છે. અને તે ભાતા-મતા, બાઈ-

ફશનેના સ્નેશતતં્રને લણવલતા ંકાવ્મોની. એ યીતે ―ળે‖ના ―યથભ યણાભ‖ અને ન્દ્શાનારારના 

―મતતૃવણ‖ભા ંલગવને તયફો થતો જોમો છે. ચરંલદનના ં―ઈરા-કાવ્મો‖ન ફધાનેં ગભતા.ં 

છાત્રારમભા ંયશનેાયા, કુટંુફથી મલખટૂા ડેરા હકળોયોની સ્નેશગાઠં ોતાના કુટંુફ વાથે જલાઈ યશ,ે 
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વસં્થાભા ંઆલલાથી તેઓ કુટંુફને ખોઈ ન ફેવે, ઘયભા ંતેઓ યામા ંન ફની જામ. એ ભાટે ભં 

કાજીલૂવક આલા ંકાવ્મો ળોધ્મા ંછે. ણ ભાતસૃ્તલનભા ંભસ્ત ફની જામ તેવુ ંવતંોકાયક કાવ્મ 

એભને ભાટે ભને ભળ્યુ ંનથી. 

     ************  

  ભાયા કાવ્માનયુાગ કે આંમળક વભજદાયી ભાટે પે્રભાનદં છી ફીજા કોઈ વાપં્રત કમલનો હુ ં

ઓળંગણ શોઉં તો તે ભેઘાણીનો. ―વૌયાષ્ટ્ર‖ના તે જભાનાભા ંતેના શરેા ાને આલતા ં―છેલ્રો 

કટોયો‖, ―આગે કદભ‖, ―ોયો યે આવ્મો, વતંો, ાનો‖, ―ઘટભા ંઘોડા ંથનગને‖ , ―કંકુ ઘોજો જી, 

―છેલ્રી પ્રથવના‖—આ ફધા ંકેલ કાવ્મો નશોતા;ં વભગ્ર પ્રજાહ્રદમનો આતવ આક્રોળ શતો. ફાએુ 

એભને ―યાષ્ટ્રીમ ળામય‖ કશીને વઘળંુ કશી નાખ્યુ ંછે.  

  ઉનાાની એક ફોયે તેભને ત્મા ંજઈ ચડેરો. ―યલીન્દ્ર-લીણા‖ ભાનંા 

એક કાવ્મનો યાગ ળીખલો શતો. તેભણે તેભના બરુદં અને બાલલાશી સયેૂ તે વબંાવ્યુ.ં ભને 

રારચ થઈ, એટરે એક ફીજુ ંકાવ્મ ગાઈ ફતાલલા કહ્યુ.ં ફીજુ,ં ત્રીજુ,ં ચોથુ.ં.. એભ ચાલ્યુ.ં આખી 

―યલીન્દ્ર-લીણા‖ એકેમ કાવ્મ છોડંા મવલામ, ફે કરાક સધુી વબંાલી. ભાયી વાહશજત્મક પ્રવમૃિને 

કાયણે તેભનો સ્નેશબાજન હુ ંશતો,ણ તે હદલવે તો તેભણે શદ કયી નાખી. ઉનાાની ફફતી 

ભૂા,ં ફોટાદના એભના એકાતં ઘયે, કાવ્મની ળીતર ધાયાથી નેૂ વભાલી દીધેરી. 

  ―યલીન્દ્ર-લીણા‖ના લાચને જ એ કાવ્મોનુ ંમૂ ફગંાી લાચંલા  -વભજલાની ઈચ્છા થઈ. 

કમલ ઠાકુયની તો લાત જ ળી કયલી? વત્મ અને વંદમવનુ ંએવુ ંવંણૂવ મભરન  વદીઓને અંતે કોઈક 

જ કમલભા ંજોલા ભે. એભના ં―મલદામ-અણબળા‖, ―કણવ-કંુતી-વલંાદ‖, ―બાયતતીથવ‖, ―સ્લગેથી 

મલદામ‖, ―નલ-લાવ‖અને ―ગીતાજંણર‖ના ંકેટરામં કાવ્મો જીલનની મલભ ોભા ંયવામન વભા ં

નીલડંા ંછે. ભશાકમલના ળબ્દોભા ંઅમતૃવજંીલની શોમ છે. તેના સ્ળે છેલ્રા શ્વાવ રેતી પ્રજાભા ં

આળાના નલજાગયણના ંવચંાય થામ છે. યલંરનાથની કાવ્મવાધના આની ભોટાભા ંભોટી વાશદે છે.  
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         ********************** 

  ક્રકિાભા ંએક લાય ત્માનં ુ ંપ્રમવદ્ધ વગં્રશારમ જોલા અભે ગમેરા, યસ્તાભા ં―શ્રીકાન્દ્ત‖નો 

શરેો ફીજો બાગ શાથભા ંઆવ્મા. ્યણુઝમભના દયલાજા આગ જ હુ ંતે લાચંલા ફેવી ગમો. મભત્રો 

ફે કરાક છી જોઈને આવ્મા ત્માયે ણ હુ ંલાચંલાભા ંતલ્રીન શતો. 

  આલા અનબુલો વહુને થતા શોમ છે.લાતાવ, નલરકથા, નાટક, કાવ્મ કે કોઈ ઉિભ 

વાહશત્મકૃમત એક સ્લતતં્ર સષૃ્ષ્ટ્ટ શોમ છે. આટરી ફધી એકાત્ભકતા આણલાની વાહશત્મકૃમતઓભા ં

ળસ્ક્ત શોમ છે. એટરે જ ઉિભ વાહશત્મ યલુાનલગવના શાથભા ંમકુામ તે જરૂયી છે. કાયણ કે ણચિ 

જેની વાથે યભભાણ થયુ ંતેનુ ંરૂ તે ગ્રશણ કયે છે અને તેવુ ંતે લાચંનાયન6ુ ચાહયત્ર્મમનભાવણ થામ 

છે. જો ગ્રથં વાયો શોમ તો આલી તન્દ્ભમતાથી રાબ થામ છે, જે વત્વગંથી થામ છે, ણ ફધા ં

સુ્તકો વાયા ંજ શોમ તેવ6ુ ફનતુ ંનથી. શકીકતે, એ આણા જભાનાની કભનવીફી છે કે જ્માયે 

લાચન-શ્રલણ-દળવન સરુબ થમા ંછે ત્માયે જ વારંુ લાચન, વારંુ દળવન, વારંુ શ્રલણ ભલા ંમશુ્કેર 

શોમ તે જ આલે તેટુ ંલારીઓએ જોવુ ંજોઈએ. 

  જે ઉિભ છે તેભા ંએલી ળસ્ક્ત છે કે તેને મોગ્મ યીતે, તોગ્મ વભમે ીયવલાભા ંઆલે તો એ 

લાચકની સરુુણચને ઘડે છે. તાજભશારની ભનોય્મતા જોનાયને છીથી વાભાન્દ્મત: શીન 

મળલ્ાકૃમતઓ આકી ળકતી નથી. એથી ઊરટંુ ન ફનતુ ંજોયુ ંછે. કુરુણચ ફધંામા છી 

નીકલાભા ંણ જો ળસ્ક્ત જોઈએ તે ાછથી અયૂતી નીલડે છે. આભ શોલાથી રુણચઘડતયનો 

કા શોમ ત્માયે લાચનની વદંગી ય ધ્માન યખામ તે ઈષ્ટ્ટ છે. 

     ******** 

   વાયી કૃમતની એક ખામવમત ધ્માન યાખલા જેલી છે, એ કૃમત તેનુ ંવભગ્ર સ્લરૂ શરેા 

લાચને જ પ્રગટ કયી દે છે તેવુ ંનથી. ઉિભ કૃમત કુરકન્દ્મા છે. લાયંલાયના અનનુમ છીથી તે 

પ્રાપ્ત થામ છે. ઈશનુ ુ ં―ણગહયપ્રલચન‖, પ્રેટોનુ ં―મવ્ોણઝમભ‖કે કાણરદાવના ―ળાકંુતર‖ની જ આ 

લાત નથી. કોઈ ન વાયી કૃમત પ્રથભ લાચને તેનુ ંસ્લરૂ આણને ફતાલી દે જ, તેવુ ંનથી 
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  લાચન ણ એક ત છે.તેભા ંણ ફશાયના યવોને થબંાલી દઈ, મનયાશાય થઈ કૃમત વાથે 

એકાકાય વમૃિથી ફેવવુ ંડે છે. યલીન્દ્રનાથનુ ં―કૃણ‖ , ―આલાગભન‖, ―અણબવાય‖ અનેક લખત 

બણાવ્યુ ંછે. ને જેટ્રો એકાકાય વમૃિલાો થઈને તે કાવ્મો ાવે ગમો છુ ંતેટરો નલો  અથવ, નવુ ં

યશસ્મ ભને ભળ્મા ંછે.ઉભાળકંય , પ્રશરાદ કે ભકયંદના ંકેટરાકં કાવ્મોએ આલો અનબુલ કયાવ્મો છે. 

તો પે્રભાનદંભા ંતો એલો અનબુલ થામ તેભા ંનલાઈ જ શુ?ં અને ―ભશાબાયત‖-―યાભામણ‖ ની તો 

લાત જ ળી કયલી ! 

  લસ્તતુ: વાહશત્મવેલન એ આનદં-તસ્મા છે, તેભા ંઆનદં છે ભાટે રશયે જ રશયે છે. કાઈં 

તસ્મા નથી, એવુ ંનથી. તેભા ંણ અમનર અને અનાશાયી યશવે ુ ંડે છે, અને ત્માયે જ તેભા ંયશરેા 

દેલતા તેનો લયદ શસ્ત લાચકના મળય ય મકેૂ છે.  

      ****** 

  લાચનની અવય આણા ઉય પ્રફણે ઉવે છે તેભા ંળકંા નથી. ણ જીલનભા ંએલા ં

સ્ત્રી-રુુોનો વત્વગં ભને ભળ્મો છે જેભણે ફહુ લાચં્યુ ંન શોમ, છતા ંજેભના જીલનભા ંવભત્લ કે 

વલેંદનળીરતા ઊંચી ભાત્રાભા ંપ્રગટ થતા ંજ શોમ. યંત ુજ્માયે વાહશત્મ સરુબ છે. ગુવંાઈજી 

ભશાયાજે તીથવની વાથે વતંોની વયખાભણી કયતા ંવતંોને જગંભતીથવ કહ્યા. તીથવ નાશલા કેટરા જઈ 

ળકે? ણ વાધ-ુવતંો તો ઘભૂતા યશ ેછે. વાભેથી તે આલે છે. આથી તેભને જગંભતીથવ કશી 

તરુવીદાવજીએ તેભનો ભહશભા પ્રગટ કમો. ણ ભશાગ્રથંો તો વાધવુતંોના કયતા ંમે લધાયે જગંભ 

છે. પ્રેટોના વલંાદો કે ―ભશાબાયત‖નુ ંઉદ્યોગલવ‖  એ ગ્રથંો નથી. ણ વભબાલી ઋમનો આવ 

લાતાવરા છે. સુ્તકના ંફે  ૂઠંા ંલચ્ચે આણા ભવતકે ભીઠાળથી શાથ મકૂી મ ૂઝંલણોનો યસ્તો 

ફતાલતો ઋમ કે કમલ ત્મા ંફેઠો છે.  

  વાધ-ુવજ્જજનોના વભાગભ અને વાહશત્મ વગંમત લચ્ચે એક ફીજો ન તપાલત છે. 

વજ્જજનોનુ ંલૈમળષ્ટ્ટય એ છે કે તે જગતના વદ્-અંળોને જ ફહુધા જુએ છે. ણ વાહશત્મ તો ભનષુ્ટ્મના 

વફા નફા ફનેં અંળોને લાચક ાવે તાદૃળ કયે છે. લધાયે વાચુ ંકશીએ તો નફાભાથંી વફા 

અંળો તયપ જલા ભથતા, તેભા ંઆથડતા, અલે યસ્તે મ ચડી જતા, ઘોય ભરુભરુાભણીભા ંઅટલાઈ 
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જતા ભનષુ્ટ્મના આંતયફાહ્ય ભશાબાયતને તે પ્રત્મષેપ કયે છે. આથી વભબાલી લાચક વભતોર, સ્લસ્થ 

અને એક ળબ્દભા ંકશીએ તો ―જ્ઞાની‖ફને છે. જ્ઞાની એ નથી કે જે ફધે વારંુ જ જુએ છે; જેને 

વવંાયથી બાગી જવુ ંછે તેને કદાચ એ ોવાત ુ ંશળે, ણ જેને વવંાયભા ંયશવે ુ ંજ ડે તેવુ ંછે—

જેનાભા ંવવંાય છોડલાની કે ભરૂલાની, એકેમ ળસ્ક્ત નથી—અને જેને ચાયે ફાજુ ને અંદય ઈષ્ટ્માવ, 

આભતરફ, ળેખી, દંબ, લેય, કાભ, આલેગોની ળયલાવ ચા ુજ છે. તેને તો અખડં દળવન જોઈએ 

. ભનષુ્ટ્મનુ ંઆવુ ંઅખડં દળવન જેવુ ંવાહશત્મભાથંી પ્રાપ્ત થામ. તેવુ ંવજ્જજનોના સ્લબાલઘડતયને 

કાયણે તેભની વોફતથી મે થવુ ંમશુ્કેર છે. 

  ણ કોઈક છેૂ: આવુ ંઉિભ વાહશત્મ કેટુ ં? ફેળક જૂજ. ણ ઉિભ આચામો કેટરા? 

ઉિભ થોકફધં શોમ જ નશં. તો તો એને ઉિભ કશળેે જ કોણ? 

  મઠૂી વાકય બોજનને ભીઠુ ંકયે છે. તેભ આલી ઉિભ કૃમતઓ જીલનને ભધયુ કયે છે. અને તે 

ણ કળીમ જોયજફયાઈ કમાવ મલના. ફાયણાની તીયાડોભાથંી કે ઉયના અજલાણમાભાથંી ફૂરની 

સગુધં જેભ લાય ુલાટે થયામ છે. યોભાણંચત કયે છે, તેભ આવુ ંવાહશત્મ ણચિભા ંપ્રલેળી આનદં 

રશયીથી લાચકને ડોરાલી દે છે. 
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                   [નંધ: આ કૃમત ઈ-બકુ સ્લરૂે પ્રકામળત કયલાની યલાનગી આલા ફદર 
શ્રીભશને્દ્રબાઈ ભેઘાણી તથા ―રોકમભરા‖નો હુ ંહ્રદમલૂવક આબાય ભાનુ ંછુ.ં] 
 

[નંધ: આ કૃમત ઈ-બકુ સ્લરૂે પ્રકામળત કયલાની યલાનગી આલા ફદર શ્રીભશને્દ્રબાઈ ભેઘાણી 
તથા ―રોકમભરા‖નો હુ ંહ્રદમલૂવક આબાય ભાનુ ંછુ.ં] 
 

ભહશને એક જ રૂમમાભા ંઅંગત રાઇબ્રેયી 
 

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

પ્રજાકીમ પ્રૌઢ-મળષેપણની જરૂય છે.” 

 આ પ્રજાકીમ પ્રૌઢ-મળષેપણ ભાયપત યાજકાયણનુ,ં એટરે કે એના મલળા અથવભા ં

વભાજજીલનનુ,ં ામાનુ ંજ્ઞાન રોકોને શંચાડલાના એક નાના ળા પ્રમત્નરૂે આ સુ્સ્તકાનુ ં

પ્રકાળન થયુ ંછે. આ જાતની ફીજી નાની નાની સુ્સ્તકાઓ ણ રોકમભરા રસ્ટ તયપથી ફશાય 

ડેરી છે. 

 મળષેપણવસં્થાઓને નભવ મલનતંી છે કે આલી એક સુ્સ્તકાની 1,000 નકર રૂ. 1,000ભા ં

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

સુ્સ્તકાભા ંમલદ્યાથીઓને યવ ડે, તો ફીજે ભહશને અન્દ્મ સુ્સ્તકાની શજાય નકર ભગાલીને એ યીતે 

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

થઈ જળે – ભહશને પક્ત એક જ રૂમમાના નજીલા ખચવભા.ં 

     રોકમભરા રસ્ટ 

  ો. ફો. 23 (વયદાયનગય), બાલનગય 364001 * પોન : (0278) 256 6402 

---------------------------------------------------------------------  
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              ભોતીની ભાા જેલી સુ્સ્તકાઓ 

    વંાદક: ભશને્દ્ર ભેઘાણી 
 
*આઝાદીકી ભળાર 

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

* કશલેતો ની સ્ભયણણકા 
*કાવ્મભાાના ભોતી   
*કંુલયફાઇનુ ંભાભેરંુ:પે્રભાનદં 

 *દુરારંુ દાંત્મ: અન.ુભશને્દ્ર ભેઘાણી 
* યભ વખા મતૃ્ય:ુ કાકા કારેરકય 

 * શાડી મનળાના ડઘા: વૈક્યો મચુાકુ  
 * બાઇ, દીકયો અને ાડોળી: ળભંપુ્રવાદ દેવાઇ, મલનોહદની નીરકંઠ, ઇશ્વય ેટરીકય. 
 *બાયેમલૂાલંના બેરુ: સ્લાભી આનદં 

 * બેદની  બંત્યુનેં આજ ભાયે બાગંલી: ભનબુાઇ ચંોી 
*ભાયા ગાધંી ફા:ુઉભાળકંય જોળી   



ભાયી લાચનકથા/ભનબુાઈ ચંોી                                ખીવાોથી-રોકામભરા 

 

26 

 

*ભાયા ભોટી ફા: મકુુન્દ્દયામ ાયાળમવ  
*ભાયી અણબનલ દીષેપા: કાળીફશને ભશતેા   
* ભાયી જીલન માત્રા: ફફરબાઇ ભશતેા   
*ભાયી લાચનકથા: ભનબુાઇ ચંોી  
*મગુ્ધાલસ્થાના ઉંફયે: ‘ પે્રભ જ્મોમત’  
*ભોતીની ઢગરી: 1 

 * ભોતીની ઢગરી :2  
* યલંરનાથની ણચંતન-કણણકા 
*મલચાયભાાના ંભોતી   
* “ ળંગડા ભાડંતા ંળીખલશુ”ં  : ભનબુાઇ ચંોી   
*સદુાભાચહયત્ર અને હ ૂડંી: પે્રભાનદં 

 *શાસ્મભાાના ંભોતી  
  
 
   

  

 

   

 

 
 

      

   

        

 


