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                              ભાયા ંભટીફા 
  

  કટડાવાગંાણીભા ંભાયા દાદા લૈદ્ય કાનજી શરયયાભે ફનાલેુ ંઅભારંુ ભકાન છે. 1965ભા ંહુ ં

કટડાવાગંાણીભા ંગમેર. શભણા ં1973ભા ંપયી જલાનુ ંથયુ.ં 

  ભાયા ંભટીફાનુ ંસ્ભયણ ભને યજ થામ જ છે. ણ જઈ આવ્મ છુ ંત્માયથી તે વમલળે થામ 

છે. ભને તેભણે ફેચાય લખત કશે ુ:ં “ફેટા, કટડા છડીળ ભા.આ ઘયથી તારંુ કલ્માણ થળે. ” 

  ળયીયથી ભં કટડાવાગંાણી 1933થી છડયુ ંછે. સ્સ્થમતને કાયણે દુયસ્તી ત દૂય યશી, ઘયની 

વબંા ણ છૂટી ગઈ છે. આજે એ ઘય ઘય નથી યહ્યુ;ં ખડંેય થઈ ગયુ ંછે. વાભવાભા ફબ્ફે ઓયડા, 

ઓવયી ને લચભા ંપીલાા એ ભકાનભા ંફાયીફાયણા ંવડલા ભાડંયા ંછે, છાયા ંતટૂી ગમા ંછે; 

ઓયડાભા ંભકૂ થઈ ડેરા ંલીલાવં તથા નણમાનંી નીચે ને લચ્ચે, ચયાઈ જતા ંફકી યશરે, 

લયવના લયવાદથી રી કથૂ થઈ ધૂભા ંઢંકામેર, ગાદરા-ંગદડા ંતથા સુ્તક-થીલા 

વાભાન છે. ભનથી ઘયને લગી યહ્ય છુ.ં એ ઘય વાથે ભારંુ ફાણ અને ભાયા ંભટીફા વકંાઈ 

યહ્યા ંછે. એ ન છડલાની વરાશ આનાય ભટીફાની આ થડીક લાત છે. 

  ભાયા ંભટીફાન જન્ભ શારના જૂનાગઢ જજલ્રાભા ંરંફડા ગાભે, 1857ના ફલા શરેા ં

ફેચાય લે થમ શત. મતા દરતયાભ અને ભાતા રાફુાઈના ંપ્રથભ વતંાન શલાથી તેનુ ંનાભ 

અલરકંુલય યાખેુ.ં 

  ભાયા દાદા કાનજી શરયયાભને યણવુ ંજ ન શત ુ,ં ણ ભટાબાઈ દરતયાભના ંત્ની તુ્ર 

પ્રબાળકંયને દઢ લયન મકૂી અલવાન ામ્મા.ં ભાતામતા વદૃ્ધ થમેરા.ં ફીજી સ્ત્રી ઘયભા ંન શતી. 

તેથી ઘયડી ભા ય ફજ લધી ગમ.એ જલ ગભત ન શત તેથી, છેલટ ભાની ઈચ્છાને ભાન 

આી યણ્મા. દાદા અલવાન ામ્મા ત્મા ંસધુી ભટીફાની આંખ અજલાી યાતે વમ યલતા ં

એટરી વાયી શતી. છીના લે ઝાભયના યગભા ંએભણે ફેઉ આંખ વાલ ગભુાલી.  
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  ભાય જન્ભ 1914ભા.ં ભં ભટીફાને આંધા ંજમેરા.ં એઅંધા જાણે એભને સ્લાબામલકશત. 

તાના અંધાાનુ ંદુ:ખ એભણે કદીમે યયુ ંન શત ુ.ં એને ભન એ એક વાધનન અબાલ શત. અને 

વાધન લગય ચરાલી રેલાની એભને પાલટ શતી. 
 

  ભને તે એક લાત વભજાલતા.ં એ લાત હુ ંઆ યીતે વભજ્મ છુ ંકે તે અમકુ સ્સ્થમતભા ંશમ 

કે અમકુ લસ્ત ુાવે શમ ત જ તે કાભ કયી ળકે તે કંઈક ાભી ળકે, એભ ભાનીને જે ભાણવ જે 

નથી તે ભાટે ખેદ કયત શમ, તે કંઈ કયી ળકત નથી. કાયણ કે આણી ઈચ્છા થઈ જલથી કઈ 

ણ સ્સ્થમત આણને અનકુૂ થઈ જામ કે ચીજલસ્ત ુકે ભાણવ આલી ભે, એ ફનતુ ંનથી. એટરે 

જે ન શમ કે જે ન ભે તેવુ ંશમ તેની ખટી આળા યાખી ખેદ ન કયલ જઈએ; અને મ ૂઝંામા 

લગય, જે કંઈ વભજણળસ્તત ને વાધન આણી ાવે શમ તેન વદુમગ કયી રેતા ંભાણવે ળીખી 

જવુ ંજઈએ. 

  ભટીફાએ રગ્ન શરેા ંજ ભાતામતા વાથે કારિમાલાડના ંનાનાભંટા ંસ્થએ ચારીને 

માત્રા કયેરી. વભનાથ, ણગયનાય, દ્વાયકા લગેયે તાની ફાક આંખે કેલા ંરાગેરા ંતે અભને કશી 

વબંાલતા.ં 

  યફદંયના આરદત્મયાભ વ્માવની ફશને ઝલેયને ભયફીના બટ્ટ શરયયાભ લેયે આેરા.ં એ 

શરયયાભ બટ્ટના કુટંુફભાથંી ફને તેટરા ભાણવ રગબગ દય લે ભયફીથી નામવક-ત્ર્મફંકની 

માત્રાએ જતા. એ ખફય જાણ્મા ત્માયે એ ફશને વાવરયમા ંને ફશને કેટરા ંબાગ્મળાી, એભ 

ભટીફાને થમેુ.ં છી ત એ જ ઝલેયફશનેના લચરા તુ્ર કાનજી વાથે તેભનુ ંલેમલળા થયુ ં

ત્માયે એ શયખાઈ ગમેરા.ં યણીને આવ્માને આિદવ રદલવ નશં થમા શમ ત્મા ંએભણે નામવક-

ત્ર્મફંકની માત્રાએ જલાનુ ંક્યાયે ફનળે, તે મલળે છેૂુ.ં લીયભગાભ-મુફંઈની બ્રૉડગેજ ટે્રન 1871થી 

ચા ુથમેરી. તે શરેા ંઅને છી 1878સધુીભા ંછએક લખત ભયફીથી ચારીને નામવક-ત્ર્મફંકની 

માત્રા કયેરી. એક માત્રા ત ભટીફા તથા જેિાણીએ તાના ંધાલણા ંછકયાઓંને તેડીને કયેરી 

અને ગદાલયીભા ંસ્નાન કયાલી, ત્ર્મફંકેશ્વયને ગે રગાડી, એકનુ ંનાભ નામવક અને ફીજાનુ ંનાભ 
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ત્ર્મફંક યાખેુ ં. એ તુ્ર ત્ર્મફંક વલા લયન થઈને અલવાન ામ્મ. છી જે તુ્ર થમ તેનુ ંનાભ 

ણ ત્ર્મફંક જ યાખેુ ં

  1934થી અભે મવશય શતા,ં ત્મા ંસખુનાથ તથા ગોતભેશ્વયના ંભરંદય ટેકૌઅયીઓ ય છે; અને 

લચભા ંત્રાજ ગમેરા ંત્મા ંગાભથી દૂય ખેતય લચ્ચે ટેકયી ય ળકંયનુ ંભરંદય છે. આલા ંભરંદયએ 

દળયને જલાભા ંપયલાનીમે ભજા આલે. એભ કશી તાના નાનનની લાત કયી, દળયને જલાન 

ઉત્વાશ પ્રકટાલી, ને એંળી લયવની ઉંભયે અભાયી વાથે ચારીને ટેકયીઓ ચડી દળયને આલતા ં! એ 

દળયન કયલા ઊબા ંયશ ેત્માયે આંધા ંશલા છતા ંખયેખય વાભે પ્રભનેુ મનશાતા ંશમ તેવુ ંતેભનુ ંભં 

થઈ જતુ.ં હુ ંએ જમા કયત. એભને દળયન કયતા ંજલાની ચાનક ભને નીચેન પ્રવગં વભજામ 

ત્માયથી રાગેરી. 

  ભાયી ચાયાચં લયની લમે પ્રબાળકંય ટ્ટણીના ંત્ની યભાફા ચાય ધાભની માત્રાએ જલા 

નીકળ્મા ંત્માયે તેભણે કાકીજી વાસ(ુએટરે ભાયા ંભટીફા) ને માત્રાભા ંવાથે આલલા રખ્યુ.ં 

ભટીફાએ શા રખાલી. એ લખતે ભટીફા વદૃ્ધ તથા વાલ અંધ શતા.ં ઘેયથી કઈ વાથે જલાનુ ંન 

શત ુ;ં એટરે એભની વબંા યાખલી, જઈત ુ-ંકાયલત ુ ંદેવુ,ં દયલા ંલગેયે ફધુ ંરઈ જનાયને 

વબંાલાનુ ંશત ુ—ંબાયરૂ થામ તેભ શત ુ.ં એ જ વાથે ન જામ ત માત્રાએ જનાય એકાગ્રતાથી 

દળયનન રાબ રઈ ળકે, મનમિંત શયીપયી ળકે, એ દેખીતી લાત શતી. આથી યભાફાના ંવફંધંી એક 

વદૃ્ધ સ્ત્રીએ આલી ભાયા ંભટીફાને લાત વભજાલતા ંકહ્યુ:ં “તભે માત્રાભા ંન જાઓ ત િીક, વાજંાભાદંા ં

થાઓ ત ત્મા ંકણ? ઘેય છકયા ંમ ૂઝંાઈ જળે.” 

  ભટીફાએ કહ્યુ:ં “કઈ ફીજાની વાથે જલાનુ ંશત ત જરૂય ના કશતે, ણ યભાલહુ તેડી જામ 

છે ભાટે જાઉં છુ.ં એ ભાયા ભટા દીકયાની લહુ છે. ભાયી એણેઘણી વેલા કયી છે તે આનદંથી કયે છે. 

હુ ંઘયડી ને વાલ આંધી છુ.ં ત એ લહુ ભાય શ્રલણ છે એટરે એને ને ભને માત્રાભા ંવાથે ગભળે. 

એભ કયતા ંમાત્રાભા ંભને જ કંઈ થામ ત બાગ્મળાી થઈ જઈળ.” 
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  ેરા ંફશનેે કહ્યુ:ં “ણ તભે વાલ આંધા,ં ળેના ંદળયન કયળ? ત્મા ંકે અશં તભાયે ફધુ ં

વયખુ ંજ છે.” 

  વાબંીને ભટીફાની અંધ આંખભા ંઆંસ ુધવી આવ્મા.ં તેભણે કહ્યુ:ં “ખયી લાત છે, ફે‖ન, હુ ં

વાલ આંધી છુ.ં કંઈ દેખતી નથી. ભાયે ફધુ ંવયખુ ંછે. તભે એ જાણ છ, છતા ંતભે ભને તભાયે 

ઘેય રઈ જલા કેટર આગ્રશ કમો છે. અને તભાયે ત્મા ંફે-ત્રણ લખત હુ ંઆલીમે છુ.ં તમે શજી તભે 

એલ આગ્રશ યાખ છ, કાયણ કે તભને ભાયા ભાટે એલી રાગણી છે. ત બગલાનને આણા ભાટે 

કેટરી ફધી રાગણી શમ? આભ ત બગલાન ફધે યહ્યા છે તે જાણુ ંછુ ંણફધે વયખાણે યહ્યા છે 

તેલ શજી અનબુલ નથી થમ. શજી એભ રાગે છે કે તીયથ ત બગલાનના ંયશલેાના ંઘય છે. હુ ંત્મા ં

જાઉં, ત બરે હુ ંનથી દેખતી તણ, એ ભને જઈ કેટરા યાજી થળે ! અને તેથી ભને કેલી મનયાતં 

થળે ! ”   

  અને એ માત્રાએ ગમા.ં એ ઘણી લાય કશતેા:ં “વાથે ઘણા ંવગા ંશતા,ં નકય ફાઈઓ શતી, 

છતા ંયભાલહુએ તે ભાય શાથ ઝારીને ફધે પેયલી છે. શયદ્વાયથી ફદયીનાથ જલા ડી કયેરી, 

ણ ભાયે ચારવુ ંશત ુ ંતેથી લાયંલાય શાથ ઝારીને દયતા.ં”  

  આ યીતે માત્રા કયેરી, તે વફંધેં યભાફાએ આ ભતરફનુ ંકશે ુ:ં “ફા વાથે આવ્મા ંતેથી 

અભાયે વાચી માત્રા થઈ. આ ઉંભયે, આંધી આંખે એ જે ઉત્વાશથી ચારતા,ં દ ફરતા ંઅને 

ફાક જેવ6ુ શયખાતા,ં તેભા ંએભની પ્રકટ થતી બસ્તત જલાભા ંઅભને બગલાનની શાજયીન 

ખમાર આલત. ભથયુાભા ંમલશ્રાભઘાટે રઈ જઈ ભં તેભને સ્નાન ભાટે જભનાજીભા ંઉતાયી કહ્યુ:ં “ફા, 

આ જભનાજી.-ત્મા ંત ફનેં શાથ છડાલી  ―શાળ ભા! તાયે ખે હુ ંઆલી, કા?ં‖એભ કશતેા ંઅંધ 

આંખભાથંી આંસનુી ધાય વાથે જભનાજીભા ંડી, ભાને ગ લગતા ંશમ તે યીતે ફેઉ શાથ રાફંા 

કયી ાણીભા ંસઈૂ ગમા.ં અભે ફાજુભા ંજનાયા ંણ યઈ ડયા.ં સ્નાન કયીને તયત ઊિયા ંનશં. 

જભના ભાતાની એની દીકયીને લેગી થલાનુ ંકશલેાની અભાયાભા ંતેલડ ન શતી, ” 
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       *** 

  1874ભા ંકટડાવાગંાણીના જુલાન િાકય તગાજી બમકંય ફીભાય ડયા. યાજકટ જઈ 

ડૉતટયની વાયલાય તે યહ્યા, ણ ભદંલાડ રફંામ. છેલટે લૈદ્યયાજ ઝડું બટ્ટજીના ઉચાયથી વાજા 

થમા. એ િાકયે તાના યાજ્મ ભાટે કઈ વાયા લૈદ્યની ભાગણી કયી , તેથી ઝડું બટ્ટજીની 

બરાભણથી ભાયા દાદા કાનજી શરયયાભ ભામવક રૂ.11 ના ગાયથી કટડાવાગંાણી આવ્મા.  

  તગાજીને યાણીઓ ઘણી શતી. તેભા ંજાભફા નાભે એક જે અમત ધભયયામણ યાણી શતા,ંતે 

એ જ કાયણે મલરાવી યાજાના ંઅણભાનીતા ંશતા.ં ણ ફધી યાણી લચ્ચે જાભફાને ેટે જન્ભેરા 

મૂલાજી એક જ કંુલય શતા. એ વાજાભાદંા યશતેા. એ કંુલયને ણચંતાજનક ભદંલાડભાથંી લૈદ્યયાજે 

ફેિા કમાય. જાભફા લૈદ્યયાજને મતા જેટુ ંભાન આતા ંને આજ્ઞા ાતા.ં મલરાવી શલાના 

રયણાભે ભાદંા યશતેા યાજલી ક્યાયેક લધ ુ ભાદંાથઈ જતા. થ્મ કે યશજેી ન ાનાય આ 

િાકયની નકયીભાથંી છૂટા થલા લૈદયાજે ભાગણી કયી. િાકય અકામા, જાભફાને દુ:ખ થયુ.ં ફનેં 

એ ઘણી યીતે વભજાવ્મા, ત્માયે ભટીફાએ તગાજીના કાને લાત શંચાડી કે યશજેી ન 

ાનાયની દલા કયલાથી અજળ ભે એવુ ંલૈદ્યયાજ ઈચ્છતા નથી. આથી િાકયે લૈદ્યયાજને 

લચન આપ્યુ ંકે તે આજ્ઞા પ્રભાણે લતયળે. 

  એ છી 1879ભા ંતગાજી ફીભાય ડયા ને ઉચાય છતા ંભાદંગી ગબંીય થઈ ગઈ. 

લૈદ્યયાજે કહ્યુ ંકે યગ લધલાનુ ંએકભાત્ર કાયન યશજેીની અલગણના છે. તગાજીએ એન એકયાય 

કયી ભાપી ભાગી. ફીજા લૈદ્યડૉતટયને બેગા કમાં, ણ તણફમત રથડતી ગઈ. અલવાનને વાભે 

જઈ, િાકયે છ લયના કંુલયને ગે રગાડી લૈદ્યયાજને કહ્યુ:ં “આ ભાયા જેલ નશં, વાય યાજા થામ 

તેભ ઈચ્છુ ંછુ.ં આ કંુલય તભને વંુ ંછુ.ં એના ખાતય ણ અત્ભે કટડા છડીને ન જળ.”લૈદ્યયાજે 

કંુલયને તેડી રીધા.ં તગાજી અલવાન ામ્મા. આભ કટડે યશલેાનુ ંમનમિત થઈ ગયુ.ં 

  મૂલાજી વગીય શલાથી યજકટ કિી-વયકાયે (ણરરટકર એજન્ટ) લશીલટ રઈ શ્રી......... 

ને ભૅનેજય તયીકે નીમ્મા. કુળ લશીલટી તયીકે કંામેરા આ અભરદાયને જુનલાણી ધામભિક 

જીલનઘાટી તયપ નપયત શતી. અમતધભયયામણ યાજભાતા જાભફા પ્રત્મે મલના મનમભત્ત એ અણગભ 
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પ્રકટ કયતા અને એભને યાજભાતા કે જાભફા કશલેાને ફદરે ―બગતડી‖કશી ઉલ્રેખ કયતા, અને 

જાભફા ાવે જતા-આલતા યાજનકય કે ગાભરક વાથે કડકાઈથી લતયતા. જાભફા લૈદ્યયાજને 

મતાતલુ્મ ગણી, વલાયવાજં તેભની ાવે ફેવી યજનીમત તથા ધભયમલમક લાત વાબંતા.ં નલા 

જભાના પ્રભાણે ફાયાજાના ઉછેય ભાટે રશભામતી ભૅનેજયને આ વદં ન શત ુ.ં તેણે લૈદ્યયાજને 

ફરાલી કહ્યુ:ં “ યાજના ંઊજ તથા ખચય જતા ંકયકવય કમાય લગય છૂટક નથી, તેથી તભાય 

ગાય અયધ કયલાભા ંઆલે છે. તભને એ વામ તેભ ન શમ ત છૂટા થલા દેલાભા ંઆલળે.” 

  તગાજીની અંમતભ ભાગણીને માદ કયીને તથા યાજભા ંલધેરી ખટટને અંગે બામલ યાજલી 

મૂયાજને વવવુ ંન ડે તે શતેથુી લૈદ્યયાજે કહ્યુ:ં “આ જ યાજ ભાટે આટરી કાજી યાખ છ ત 

હુ ંજૂન નકય છુ,ંભાય ધભય છે કે ભાયે મલના ગાયે ણ યાજની વેલા કયલી જઈએ.”  

  “ ત એ લધાયે વારંુ.” ભૅનેજયે કહ્યુ.ં 

  દાદાએ યાતે્ર આ લાત ભટીફાને કયી ત્માયે તેણે કહ્યુ:ં “તભે િીક જલાફ આપ્મ. એ છકયાને 

આણે છડલ નથી. અભથામે તભાયા આટરા ખયચભા ંયાજન ગાય ાચં દકડા છે. જે ફાકીનુ ં

યેૂ છે તે બગલાન જ બરે ફધુ ંરંુૂ કયે.”  

  થડા રદલવ યશી ભૅનેજય યાજકટ ગમેરા. ત્મા ંતેના મભત્ર અભરદાયને તે કઈ યીતે 

લૈદ્યયાજને યંજાડીને કાઢલા ભાગે છે તે જણાવ્યુ,ં ત્માયે એ અભરદાયે ભૅનેજયને લૈદ્યયાજ વાથે વફંધં 

સધુાયી રેલા બાયલૂયક વરાશ આી. અને એ જ અભરદાયે, ફે-ચાય ભાવ છી ઝડું બટ્ટજીના બાઈ 

યાજલૈદ્ય ભણણળકંયને ત્મા ંલૈદ્યયાજને ભી ગમા ત્માયે, ભૅનેજયે યૂ ગાય દઈ વફંધં સધુામો કે 

નશં એભ છૂયુ,ં ત્માયે લૈદ્યયાજે જણાવ્યુ ંકે અયધ ગાય ળરૂ થમ છે, ણ યંજાડ યશી નથી, એટુ ં

વારંુ છે. અભરદાયે કહ્યુ:ં “હુ ંએને કશીને યૂ ગાય કયાલી દઈળ.” ત્માયે લૈદ્યયાજે કહ્યુ:ં “ભૅનેજય 

વાશફેને જ અયધ ગાય કયલાથી તે કંઈક કયુ ંછે એભ યવ યશતે શમ ત યશલેા દેલ એ જ 

વારંુ છે. ” 
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 એ ગાય અયધ જ યહ્ય. વાયા લૈદ્યની ળધ કયતા ંગંડ, લઢલાણ તથા રંફડી નયેળે તાને 

ત્મા ંફરાવ્મા,ં ણ દાદા ગમા નશં. લધાયે ગાય ભે ત સ્સ્થમતભા ંપેય ડે એભ ભાનનાય એ ન 

શતા. દયદીને ભપત દલા આતા. એ ય6યા શતી. ફશાયગાભના દયદીઓને, તાને ઘેય યાખી 

વાયલાય કયી શમ તમે, મલૂ્મ ન રેતા. સ્લેચ્છાએ આે ત રેતા. લી અમતમથ, વાધવુનં્માવી ને 

ગયીફને દીધા-જભાડયા લગય મતત્નીને ગિત ુ ંનશં. આની વાભે રકભા ંએ ફનેં એટર આદય 

ાભેરા ંકે દલા ન કયી શમ તમે રક મનમભત્ત કાઢીને ચીજલસ્તઓુ યાણે આી જતા.ં  

  1887-88ભા ંગાભડાભંા ંકૉરેયા શલાથી દાદાને જવુ ંડત ુ.ં એક યાતે ચાય-ાચં ગાભડે 

દાદાને ખીને એક ઘડેવલાય એક ગાભડે લૈદ્યયાજને તેડલા આવ્મ, કેભ કે ઘેય લૈદ્યયાજન એકન 

એક નલ લયન દીકય ત્ર્મફંક ઝાડાઊરટીભા ંટકાઈ ડય શત. લૈદ્યયાજે કહ્યુ:ં “આ ગાભભા ંચાય 

છકયા ંભયે એલા ંભાદંા ંછે, એને િીક થલા ભાડંયા લગય હુ ંઆલીળ નશં.”ભાદંા ંછકયાનંા ંભાલતયે 

લૈદ્યયાજને તયત જલા કહ્યુ,ં ણ લૈદ્ય ગમા નશંભાત્ર દલાના ંડીકા ંને સચૂના ઘેય ભકરી અને 

યાત આખી અશં છકયાઓંની વાયલાય કયી. લતે રદલવે ફધાનેં િીક થલા ભાડંયા છી લૈદ્યયાજ 

ઘેય આવ્મા ત્માયે ―ફાજુી આવ્મા?‖ ―ફાજુી આવ્મા?‖એભ છૂી છૂી ફેબાન થઈ ગમેરા દીકયાને 

ભટીફા છેલ્ુ ંગગંાજ ાતા ંશતા ં! ખયખયે આવ્મા6 ત્માયે જાભફાએ ભટીફાને કહ્યુ:ં ―ભને 

કશલેડાવ્યુ ંશત ત હુ ંભાણવ ભકરી ફરાલી દેત. ભારંુ લેણ બાઈ ઉથાત નશં ‖‖ ભટીફાએ કહ્યુ:ં 

“તભે શુ,ં બગલાન જાતે તેડલા જામ તમે ભાદંાનેં છડીને એ ઘેય આલે એલા નથી. એટરે જ હુ ં

ફરી નથી. હુ ંએભને ઓખુ ંછુ.ં ેરા જે ફચી ગમા તેઅભાયા જ દીકયા છે.” 

  એ છી ફાય લયવે છપ્મનમ દુકા ડય. એ એટર આકય અને બમકંય શત કે ―કા‖ 

તયીકે ઓખામ. રક તાના ંઢય, કયડા ંને છકયા ંયેઢા ંમકૂી બાગી નીકતા. ભટીફાએ જ્માયે 

આ લાત જાણી ત્માયે એભણે દાદાને અયજ કયી: “ભાયી એલી ઈચ્છા છે કે જેને ભાલતયે છડી દીધા ં

શમ તેલા ંદળ-ફાય છકયાનેં તભે રઈ આલ ત આ કાભા ંહુ ંએને જાલીળ. એ છકયાનંી લાત 

વાબંળંુ છુ ંત્માયે ભાય ત્ર્મફંક વાભે દેખામ છે. એની નથી થઈ, આની કયી રઉં ત વારંુ.” 
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  આજુફાજુ ગાભડાભંાથંી દાદા અણગમાય છકયા રઈ આવ્મા. ભટીફા કશતેા ંકે, “છકયાઓ 

આવ્મા ત્માયે ત હુ ંફહુ શયખાણી. થડા દીભા ંએને ઘય જેવુ ંરાગલા ભાડંય ુ.ં ણ જ્માયે કઈ છકય 

ભાદં ડી જત ત્માયે પડક યશતે કે ક્યાયે લયવ રંુૂ થામ ને ક્યાયે આના ંભાલતયને શભેખેભ વંી 

દઉં.”  

  દુષ્કા યૂ થતા ંછકયાઓને તતાના ંભાલતયને વંી દીધા. 

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

  ભધૂયજીબાઈના ંદીકયી મળલીફશને નલ લયની લમે મલધલા થમેરા.ં ભટીફાએ તેને દીકયી 

કયેરી. અભે એને ફૂઈ તયીકે ઓખતા. ભાયા નાનણભા ંઅભે કટડે શતા ંત્માયે યજ ફયે અઢી 

લાગ્મે આલી ભટીફા ાવે એ ―શ્રીભદૌ  બાગલત‖ લાચંતા ંત્માયે આખી ઓવયી ફશનેથી બયાઈ 

જતી. કથા છી બજન ફરાતા ંત્માયે એભન કંિ વહુથી સ્ષ્ટ વબંાત. આભ બાદયલાથી 

ભાગવય, ચાય ભરશના, ―બાગલત‖લચંાઈ યહે્ય એ ખડં લાઢલા જતા ંયશતેા.ં છેલ્ર 1965ભા ંહુ ંએભને 

ભળ્મ ત્માયે જૂના રદલવ માદ કયી યમા.ં ઘયભા ંદેલસ્થાનના ંદળયન કયાલી જૂાભા ંયાખેર 

ભટીફાન પટ ફતાલી તેભણે કહ્યુ:ં “ફા શુ ંશતા ંએ કેભ વભજાવુ?ં હુ ંઅણવભજુ ને ફાક શતી, 

દુ:ખ ડયુ ંત્માયે ફીજંા ભને ફથ બયીને યતા ંતેથી હુ ંયતી, ણ દુ:ખ શુ ંડયુ,ં કેવુ ંડયુ ંએ કાઈં 

ખફય ન‖તી. ફાએ ડખાભા ંરીધી ને ―બાગલત‖લાચંતી કયી. ફાએ ભને એલી નજય દીધી કે 

વભજણી થઈ ત્માયે દુ:ખ દુ:ખ ન રાગ્યુ,ં કાઈં ઓછુ-ંઅધરંુૂમે ન રાગ્યુ.ં ફાએ ભને એલી નજય દીધી 

ને કાભે લગાડી કે આજે જ્માયે કામા કાભ નથી આતી ત્માયે વભજામ છે કે આ ત કાિેં શંચી!”  

  ભં કહ્યુ:ં “ભાયા નાનણથી ભં તભને કાભભા ંગાડફૂ ત જમા ંછે. ણ આ નજય કઈ, 

લાત કયને,પઈ !”  

  “કેભ વભજાવુ,ં બાઈ?”તેભણે કહ્યુ:ં “આજ ત શલે દેખાત ુ ંનથી, દતીમે નથી, તમ ફા 

કે‖તા ંએ માદ આલે છે કે દામેર દાણ ઊગે નશં. આણી લાવનાના ંને જનભના પેયાના ંફીજ 

આ વવંાયના ડ ય છે. એની ઉય બગલાનના ંનાભસ્ભયણનુ ંડ પયે છે, એભ વભજી ને દતા ં
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દતા ંગાઈએ ત છૂટી જઈએ. ને ગામની વેલાભા ંએલી રગાડી ! ગાયુનંી વેલા કયલા બગલાન 

અલતાય રઈ ગકુ જઈને યે‖તા. શરય જેલી વેલા કઈથી ન થામ.તમ એના ંરીરાચરયત ગાતી 

ખડ લાઢતી શઉં ત્માયે, કેભ વભજાવુ.ં આ ફાઈ કેલાક બાલથી ખડ લાઢે છે એ જતા, ગાયુ ંચાયતા 

બગલાન ક્યાકં આટરાભા ંજ છે એભ રાગે! જે કાભ કરંુ એથી પ્રભ ુયાજી થામ છે એભ જ રાગે. ને 

ફા ગાતા ંએ દ ત લાયે લાયે શૈમે ચડે છે: 

   તુ ંત ન્માય યશીને ખેરે છે નાયામણા યે !  

  મળલી પઈ જે ઓવયીભા ંફયે કથા લાચંતા ંત્મા ંવાજંે ાછ રશંડ ફધંાઈ જત, ને યાતે્ર 

જભીને અભે નાનાભંટા ંફધા ંબાડંયડા ંતે ય ફેવી અંતકડી યભતા.ં યભતભા ંજેને છેલ્રા અક્ષય 

યથી નલ શ્રક કે કડી ન સઝેૂ તેના ંબેરુ ભટીફા થતા.ં ણ તે લખતે એ કે‖તા:ં 

 “જેને ફદરે કડી ફરી દઉં તેણે એ શ્રક કાર સધુીભા ંભઢે કયી રેલ, નશંતય એની બેરુ નશં 

થાઉં !”રયણાભે અભને ઘણુ ંકંિસ્થ થમેુ.ં  

  ઘણી લાય યાતે્ર એ રશંડા ય હુ ંસતૂ ને એને અડીને ાથયેરા ખાટરા ય ભટીફ સતૂા.ં 

રકલાતાય, ોયાણણક કથા અને ચા ુલાત કયી તેના વાય છૂતા ંને શાથ ભાયા શાથ ય પેયલતા.ં 

ાછરી યાતના ડળભા ંપયતી ઘટંી વાથે ગલાતા ંદ વબંાતા.ં 

  એભને કંિે ઘણુ ંશત ુ.ં દય યમલલાયે એભની વાથે ફરીને ―ધ્રલુાખ્માન‖ ભને ભાયી ફાય લયની 

લમે કંિે થમેુ.ં એ આવુ ંકશતેા:ં “ઘણીમે લાય એવુ ંફને કે થી ભાહં્યુ ંથીભા ંજ યશ ેને શૈમે 

શમ ત જ કાભ આલે. જેટુ ંવારંુ વાબંીએ તેટુ ંમાદ યાખીએ, ત એ નગદ નાણા ંજેટુ ંટાણે 

કાભ આે. અભથુમેં ભને લચંતા ંઆલડતુ ંનશં. કક લાચેં ત વાબંળંુ, ફરે ત વાબંળંુ. માદ યાખ્યુ ં

છે ત શલે જ્માયે યાતની ઊંઘ ગઈ છે ત્માયે એક છી એક આલા ંદભા ંભન યાખતા ંયાત ક્યા ંગઈ 

તે ખફય ડતી નથી. વાયા ંબજનને આળયે યશીએ ત આડા મલચાય ન આલે. એક વાય શ્રક, 

કડી, દુશ, રીટી એ ત ક્યાયેક ભરંદય ફની જામ, ક્યાયેક તીથયસ્થાન, ત ક્યાયેક ગકુ વ ૃદંાલન 

ફની જામ !આણી બદુ્ધદ્ધ શારે નશં, મલચાય અટલામ, મ ૂઝંલામ તમે આ બગલાનની વ્રજભમૂભ છે 

એનુ ંબાન ન ભરુામ. એ ત એવુ ંજે માદ યાખે, માદ કયે ને વભજે ઈ એ ભાણે. ”    
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  વામકંાે દેલ ાવે દીલ થામ ત્માયથી ભટીફા ાવે ભરંદયભા ંઅભે નાનાભંટા ંવાથે ફેવી 

સ્તમુત ફરતા.ં ઉયાતં તે ાિમસુ્તકભા ંઆલતી પ્રાથયનાઓ અભાયી ાવે ફરાલતા.ં અભસ્ત ુમેં, 

દયેક ફાક ાવે ાિયસુ્તકન ાિ લચંાલી, તેભા ંશુ ંવભજલાનુ ંછે તેલા પ્રશ્ન કયી ચચાય 

કયાલતા ંઅને એ ાિંન વાય જીલનભા ંક્યા ંઉમગી થામ તે વભજાલલા ફીજાના જીલનના 

પ્રવગં કશતેા.ં 

 ભ ભને એક પ્રવગં માદ છે. હુ ંત્માયે પ્રાથમભક ળાાના ઉરા ધયણભા ંશત.અભ્માવક્રભભા ં

પે્રભાનદં કૃત ―સદુાભાચરયત‖ભાથંી કડલા ંગખી રાલલા મળક્ષકે કશે ુ.ં તેથી હુ ંઓવયીને ઓટરે ફેિ 

ફેિ નીચેની સં્તતઓ ગખત શત: 

  અનતં મદ્ધા ઊબા પ્રમતશાય, વાચલે ળાભણમાનુ ંદ્વાય; 

  ત્મા ંસદુાભજી પેયા પયે, વકંલ્-મલકલ્ ભનભા ંકયે.  

  ગશન દીવે છે કભયની ગમત, એક ગરુુના ફે મલદ્યાયથી; 

  એ થઈ ફેિ થૃ્લીમત, ભાયા ઘયભા ંખાલા યજ નથી. 

  યભાડત ગકુ ભાકંડા,ં ગરુુને ઘેય રાલત રાકડા;ં 

  તે આજ ફેિ મવશંાવન ચડી, ભાયે ત ુફંડી ને રાકડી. 
 

  આ સં્તતભા ંકમલએ કશે ુ ંસ્સ્થમતબેદનુ ંલણયન હુ ંવભજી ળકત શત અને મળક્ષકે ણ 

સ્સ્થમતબેદ ય બાય મકૂી વભજાલેુ.ં યંત ુભટીફાએ આ સં્તતઓ ગાતા ંઅટકાલી ભને કહ્યુ:ં “તં 

―બાગલત‖નુ ં―સદુાભાચરયત‖ લાચં્યુ ંછે?  ભં શા કશી, તેભણે કહ્યુ:ં “ભરૂી ગમ શ ત પયી જઈ જા. 

રાલ, લાચં, હુ ંમે વાબંળંુ” ભં એ લાચંી વબંાવ્યુ,ં એટરે એભણે કહ્યુ:ં “જ, ―બાગલત‖ના 

સદુાભાજીએ તે વાલ ગયીફ છે તે લાતનુ ંદુ:ખ નથી; ઊરટંુ, ગયીફાઈન યવ છે. બગલાન 

કૃષ્ણ ાવે દ્વાયકાનુ ંયાજ્મ છે ને વંમત્ત છે એની એને ઈાય નથી. તાની વાથે એ વયખાભણી 

કયતા નથી. ઊરટંુ, બગલાનની લડાઈ જઈ શયખામ છે. બગલાન ાવે ભાગલા જલાની એની 
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ઈચ્છા નથી. બગલાનના ંદળયનન રશાલ રેલા, મભત્રને ભલા રરચામ છે, તેથી સ્ત્રીની ઈચ્છાને 

ભાન આે છે. ”  

---------------------------------------------------------------------         
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                                   યેલાલહ ુ 

 

પ્રખ્માત યુાતત્ત્લમલદ રંડત બગલાનરાર(1839-1888)ના મતા ઈન્રજી. એ ઈન્રજીના 

કાકા ળાસ્ત્રી જેિારારના કુટંુફની આ લાત છે. 

  જેિારારના મતા જગન્નાથ મૂ યફદંયના. તેના ત્રણ તુ્ર: મયુાયજી, અંફાયાભ 

અને જેિારાર. ત્રણેમ બાઈઓ મલદ્યાવંન્ન, ળાસ્ત્રમનણુ અને કભયકાડંી શતા. જૂનાગઢના નાગયના 

આગ્રશને લળ થઈ મયુાયજી તથા અંફાયાભ જૂનાગઢ જઈ લસ્મા અને જેિારાર યફદંય જ યહ્યા. 

  ત્રણેમ બાઈઓભા ંજેિારાર લધ ુમલદ્યાવગંી ને કાવ્મકમલદ શતા. ણ તેભની મલદ્વતા કયતા ં

તેભની ધભયયામણતા અને વયતાને કાયણે તેભની સલુાવ ઘણી શતી. મનમમભત વાયી આલકને 

અંગે જ્ઞામતભા ંસ્સ્થમત ણ વાયી ગણાતી; યંત ુમતત્નીની ઉદાયતાને કાયણે ાવે સ્થામી  ૂજંી ન 

યશતેી. 

એ ળાસ્ત્રી જાભનગય યણેરા.ત્નીનુ ંનાભ ભટીફાઈ. આ દંતીને ભટી લમે વતંાનભા ંએક તુ્ર 

થમ. ણ એ તુ્રભા ંકુની મલદ્વતાના કે બદુ્ધદ્ધક્ષભતાના ગણુ ન શતા. બગલાનન ભાણવ કશલેામ 

એલ વાલ બણમ ને વભજશીન એ શત. લી ફરલાભા ંફહુ થથયાત. 

ભાતામતાએ ઘણા પ્રમત્ન કમાય, ણ છકય કંઈમે બણી ન ળક્ય. તેભા ંલી વાતેક લયની લમે, 

યસ્તાભા ંલીપયીને બાગેરા ફદના ગ તે આલી જતા ંતે એક ગે વાલ રગંડ ફની ગમેર. 

એ છકયાનુ ંનાભ ચતભુુયજ. 

  અગં છકયાને નલડાલી ભા તેને ઓવયીને ઓટરે ફેવાડી દે. ડખે ફે સ ૂડંરી મકેૂ; એકભા ં

શમ જાય, ફીજીભા ંશમ ફાજયાન રટ. છકય ાયેલાનેં જાય નાખીને ચણાલે, ને જે કઈ બ્રાહ્મણ 

આલે તેને ફે ચટી રટ આે. વાજંે વીભભાથંી ગામ આલે ત્માયે ભાની ઓિે યશી ગામને ને 

લાછયડાનેં ૂા ખલડાલી તેને શાથ પેયલે. 

  અગં થમા છી લતે લે ચતભુુયજને જનઈ આી. એ પ્રવગેં ભટીફાઈના ંફાવરશમય 
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પ્રબાકંુલય ભયફીથી આલેરા.ં જાભનગયભા ંએ ફનેં એક છીતે આલેરા ંફે ઘયભા ંડખે ડખે 

યે‖તા,ં વાથે યભતા,ં લોથી ―ભટી‖ને જઈ ન શતી તેથી ભલા ભાટે જનઈના આ પ્રવગેં તે આવ્મા,ં 

ભટીને ભી એ શયખથી યઈ ડયા.ં જેિારાર ળાસ્ત્રી પ્રત્મે આખા ગાભન બાલ જઈ વતં 

ામ્મા;ં ણ ચતભુુયજને જઈ તેનુ ંરદર દુબાયુ.ં 

 “ભટી, તાય છકય અગં થમ તે બાયે થઈ !” 

 “ને સ્લબાલે જડબયત.” ભટીફાઈએ કહ્યુ.ં 
 

 “આ ત દેખીને દાઝલા જેવુ ંથયુ.ં” પ્રબાકંુલયે કહ્યુ.ં 

  “શા, એભ થામ છે કે અભે ભાલતય કેટરાક દી? છી આ છકય વાલ યાધીન થળે. વોન 

બગલાન છે, તમ, હુ ંત કજગની ભા છુ ંએટરે થામ છે કે આનુ ંશુ ંથાળે?”કશી ભટીફાઈ ઢીરા ં

થઈ ગમા.ં 

  “ાછુ,ં તાયે ફીજ દીકય નથી; નશંતય ણચંતા ન યશ.ે” 

“છતે દીકયે ડેરીએ તાા ંદેલાળે.”કશતેા ંભટીફાઈને કભકભા ંઆવ્મા.ં 

  “તાા ંનશં દેલામ. આલા ળાસ્ત્રીને ઘેય તાા ંન શમ.” 

“આને તાની દીકયી કણ દે, ફે‖ન? ને ાયકી દીકયીન બલ ફગડે એભ ભાયાથી રેલામ 

ણ કેભ?” ભટીફાઈએ કહ્યુ.ં 

  “કેભ ન રેલામ? દે એની રેલામ.”પ્રબાકંુલયે કહ્યુ ંને ઉભેયુ:ં “શાલ્મ, ભાયી દીકયી યેલા તાયા 

દીકયાને આી, રે !” 

“શ,ં શ ં! એવુ ંન ફર ! ભાયે એને યણાલલ નથી. ભાયે ભયતા ંભયતા ંકઈના મનવાવા 

રેલા નથી.” ભટીફાઈએ કહ્યુ.ં 
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  “શલે ના ન શમ, ભાયી જીબ કચયાઈ ગઈ.” પ્રબાકંુલયે કહ્યુ.ં 

  “ણ ભાયે તાયી દીકયી નથી રેલી.” 

“ભં લચન દઈ દીધુ.ં શલે ત ુ ંન રે ત ભાયી દીકયીને ગા ચટે. ત ુ ંએટરી શદે જઈળ? 

તાયાથી ભને ના ન કશલેામ.” પ્રબાકંુલયે કહ્યુ.ં 

  “ણ તાયા ઘયભા ંત છૂ. મદુયામને છૂયા લગય....” 

  “ઈ ભને ના ાડે?ધયભના કાભભા ંઈ ના ન કશ.ે એકફીજાની શા જ શમ ને?”  

  ને લાતચીતને અંતે, ભટીફાઈ તથા તેના ંનણદં-જેિાણીને વભજાલી ને ળાસ્ત્રી તથા 

તેના બાઈઓને વભજાલી, પ્રબાકંુલયે તાની દીકયી યેલાનુ ંવગણ એ અગં જડબયત 

ચતભુુયજની વાથે કયુ ંને ભયફી ાછા ંઆવ્મા.ં  

  એ લાત ઉય ફીજંા વાત લય ગમા ંને ચતભુુયજના ંયેલા વાથે રગ્ન થમા.ં 

  યણીને યેલા મમય આવ્મા છી એકલાય તેની ફશનેણીઓએ ―યેલાન લય રગંડ‖, 

―યેલાન લય રગંડ‖ કશીને ચીડલી તેથી યેલા ખફૂ યઈ, ત્માયે યેલાની ભા પ્રબાકંુલયે છકયીઓને 

કહ્યુ:ં “ધણી રગંડ શમ કે ભાદં, ગયીફ શમ કે ગાડં, ધણીની વેલા કયી ઘય ઉજાે એનુ ંનાભ સ્ત્રી. 

સ્ત્રીન ધયભ વભજ ને છી આ યેલા એના ધણીની કેલી વેલા કયે છે તે જઈને ફરજ.” 

 આ છી લે દઢ લે આણુ ંલી યેલા વાવયે આલી. આલતાનંી વાથે તેણે ઘયબાય 

ઉાડી રીધ. યેલાભાથંી યેલાલહુ ફની ગમા.ં 

  દણુંાણી, છાણલાવીદંુ લગેયે કાભ એ આનદંથી કયતા.ં ચતભુુયજને કડા ંશયેીને 

ફેવલાની ટેલ ાડી. વાસનેુ કશીને વવયાના કઈ મળષ્મ વાથે રાકડીને ટેકે ટેકે શલેરીએ દળયન 

કયલા ભાટે વાજંે ભકરલા ભાડંય. આ કાયણે, કે કઈ ફીજંા કાયણે, ચતભુુયજભા ંથડીક પ્રવન્નતા 

દેખાલા રાગી. ફહુ બદુ્ધદ્ધ આલી ગઈ એવુ ંત ન થયુ,ં ણ ચતભુુયજભા ંપેય થમ. શરેા ંએ ગભે 

તેલા ંભેરા ંકડાંશયેીને ઓવયીએ-ઓટે નીચે સઈૂ જત, તે શલે ાથયણા લગય સતૂ –ફેવત 
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નથી. સ્લચ્છતાન ખ્માર લધ્મ છે. ઘેય આલતાજંતાનંી વાથે થડીઘણી વયખી લાત કયે છે. જે 

મળખાફધં ન યાખત તે જાતે મળખાફધં યાખે છે. ળાસ્ત્રી મતાને એ લાતન શય થમ કે છકય બરે 

અથય ન વભજત ણ યજ વલાયે સમૂોદમ શરેા ંનાશી, ઘયના િાકયજી વાભે ફેવી ગામત્રીની એક 

ભાા કયે છે; ચદંન ઘવે છે.યજ કંઈક નલ સધુાય છકયાભા ંદેખામ છે. તે પ્રતા લહુના છે એભ 

કશતેા. ને એ યેલાલહુ યજ વામકંાે ઘયભા ંદેલ ાવે દીલ મકૂી વાસવુવયાને ામે ડતા ંત્માયે 

આંખભા ંઝઝણમા ંબયાઈ આલતા ંઅને ગદૌ  ગરદત થઈ ળાસ્ત્રી કશતેા: “લહુ ફેટા ! તભે અભાયી 

રક્ષ્ભીભાતા છ. ફેટા,તભે ગે ન રાગ. ” 

  આ યેલાલહુ વ્રત-ઉલાવ ફહુ કયતા.ં ઉત્તયત્તય તેના મખુ ય પ્રવન્ન ગબંીયતા અને 

ઓજવ લધતા ંજતા ંશતા.ં રગ્ન છી દળફાય લયને અંતે જનાયને ―આ એ જ યેલા?‖ એભ આિમય 

વાથે ભાન થત ુ.ં એલ પેયપાય તેભા ંથમ શત.   

  રગ્ન છી ફાય લે યેલાલહુને વીભતં આવ્યુ ંને તુ્રજન્ભ થમ. સલુાલડ છી મમયથી 

યેલાલહુ ાછા ંઆવ્મા ંત્માયે ભટીફાઈએ ળાસ્ત્રીના શાથભા ંોત્રને મકૂતા ંકહ્યુ:ં “ર, રક્ષ્ભીજીના 

આળીલાયદને યભાડ.” 

  જ્માયે નલયા શમ ત્માયે ળાસ્ત્રીજી ોત્રને યભાડતા; ણ એ જ્માયે જૂાભા ંફેિા શમ, 

મળષ્મને બણાલતા શમ કે શ્રલણ કયાલતા શમ ત્માયે તેની વાભે ગદડી નાખી તેભા ંયેલાલહુ 

ફાકને સલુડાલી જતા.ં એ ફાક અઢી લયન થમ ત્માયે ળાસ્ત્રીજી અલવાન ામ્મા.  

  ળાસ્ત્રીજીના કાયજભા ંતેભના બત્રીજા ઈન્રજીએ કહ્યુ:ં “કાકી, શલે જૂનાગઢ ચાર. ત્મા ંવહુ 

વાથે યે‖શુ ંત ચતભુુયજને ગભળે.”  

  આન મનણયમ યેલાલહુએ રઈ વાસનેુ કહ્યુ:ં “એ ત ગામ જેલા મ ૂગંા છે એટરે વભજાલી નશં 

ળકે, ણ આ ખયડા લગય એભનુ ંદુ:ખ શવુ ંનશં થામ. અજાણ્યુ ંયશિેાણ એભને નશં ગિે. 
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ઓખીતા આવ્મા કયે તેથી જીલ અશં શલ થળે. ફાકી એ જે યીતે અશં યશ ેછે તે ત્મા ંનશં ફને. 

ફાદાદાના ંખયડા ંતે તભાયા દીકયાનુ ંકલ્માણ જઉં છુ.ં” 

  લહુના ંલચને જૂનાગઢ જલાન મલચાય ડત મકુામ. 

  ળાસ્ત્રીજી ગમા એટરે યાજ્મભાથંી આલક ફધં થઈ. ણ ચતભુુયજને તેની વભજ ન શતી. 

વલાયે નાશીને એ ઓટે ફેવે તે લખતે જાય-રટથી બયેરી ફે સ ૂડંરી ડખે તૈમાય શમ. એક વલાયે 

અધી સ ૂડંરી જઈ ચતભુુયજે કહ્યુ:ં “ભા, આખી સ ૂડંરી આ.” 

  ભાએ કહ્યુ:ં “ફેટા, શલે તાયા ફા નથી. શલે છેડી પ્રભાણે વડ તાણતા ંળીખ.”  

  લહુએ આ લાત વાબંી વાસનેુ કહ્યુ:ં “જેણે આજ રદલવ સધુી આણી યખેલાી કયી છે. એ 

બગલાન શજીમે દઈ યે‖ળે. બરે તભાય દીકય દેતા શમ તેભ દે. એભન જીલ દેલાથી યાજી યે‖છે.”  

  ણ આભેે સ્સ્થમત વભજીને બ્રાહ્મણ જ ઓછા આલલા રાગ્મા, ત્માયે યેલાલહુએ આલનાય 

બ્રાહ્મણને પયી આલતા કમાં. ળાસ્ત્રીજીના વભમભા ંફાયવ-અભાવે ાકા ંવીધા ંદેલાતા,ં તે દેલાતા ં

કમાં. ળાસ્ત્રીજીની લયવીભા ંયાજ્મ તયપથી પયી દયભામ ળરૂ થઈ ગમ.  

  ચતભુુયજના તુ્રનુ ંનાભ જગન્નાથ. એ ફરતા ંળીખ્મ ત્માયથી યેલાલહુ તેને વસં્કૃત શ્રક ને 

કમલતાઓ ળીખલતા,ં ફરાલતા.ં યજ જૂા લખતે ળાસ્ત્રીજી જે સ્તત્ર ફરતા તે યેલાલહુએ 

વાબંીને કંિસ્થ કયી રીધેરા.ં તે લાયવ તેણે જગન્નાથને જનઈ દીધી તે શરેા ંઆી દીધ. 

જગન્નાથની જનઈ પ્રવગેં પ્રબાકંુલય આલેરા.ં તેને ભટીફાઈએ કહ્યુ:ં “યજ ચતભુુયજ જૂા કયે તે 

ટાણે છકય સ્તત્ર બણે છે, એ કાભ યેલાના ંછે. એટરે એ ઘયકાભ કયતા ંશમ ત્મા ંભાાભાથંી 

ઊિીને ભારંુ ભન એને નભે છે. તાયી ત એ દીકયી છે, ણ ભાયી ત ભા છે !”  

  એ પ્રવગેં ગાભની થડી સ્ત્રીઓ પ્રબાકંુલયને ખ ાથયી ગે ડી. 

  “ફાઈયુ,ં ફે‖ન્યુ,ં તભે શુ ંકાભ ગે રાગ છ?”એભ પ્રબાકંુલયે છૂયુ,ં ત્માયે તે સ્ત્રીઓએ કહ્યુ:ં 

“યેલાલહુ દેલી છે, તેના ંતભે જનેતા છ, એટરે ગે રાગ્મા.ં તભાયા ંદળયન ક્યાથંી?”  
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  જગન્નાથની જનઈ પ્રવગેં તેનુ ંલેમલળા ણ થયુ;ં ને થડા ભાવ છી ભટીફાઈનુ ં

અલવાન થયુ.ં 

  જગન્નાથને શરેા ંજૂનાગઢ ઈન્રજી કાકા ાવે ને છી ભયફી ળાસ્ત્રી ભશશે્વય ાવે બણલા 

ભકરેર. એ ભયફી બણત ત્માયે યેલાફાઈ, ભયે ત એ જ ભયે એલા ંભાદંા ંડયા.ં ભાદંી ત્નીની 

થાયીએ ચતભુુયજ ફધ લખત ફેવી યશતેા. વગાલંશારા ંશતા ંતે તેને જભલાસલૂા જલા કશ ેતમે ન 

ઊિે. ત્નીના ભદંલાડે એનુ ંળયીય રેલાઈ ગયુ ંશત ુ.ં 
 

  આ યાત નશં કાઢે, ભાનીને વગાવંફંધંી ફધા ંજગતા ંફેિા ંશતા.ં ફીભાય ત્નીને ઓળીકે 

ચતભુુયજ ફેિા શતા. યેલાલહુએ ાણી ભાગ્યુ.ં એ ાણી ટતા ંટતા ંચતભુુયજ યઈ ડયા ને ફે લખત 

ફલ્મા: “તુ ંભયીળ ત ભારંુ શુ ંથાળે?” 

  યેલાલહુ તેની વાભે તાકી યહ્યા.ં છી શાથ જડી આંખ ભંચી ગમા ંને થડી લાયે કહ્યુ:ં “હુ ં

નશં ભરંુ.”  

  ને એ ભમાં નશં. થડા રદલવભા ંશતા ંતેલા ંવાજંાથઈ ગમા.ં 

  છી ત અગં મતને રઈ ગાડાભા ંફેવી તેણે દ્વાયકા તથા પ્રબાવની માત્રા કયી. 

જગન્નાથને યણાવ્મ. બણતય રંુૂ કયી જગન્નાથ દાદા ેિે ળાસ્ત્રીદંુ કયલા રાગ્મ ને લહુએ 

યેલાફાઈને ભાથેથી ઘયકાભન ફજ ઉાડી રીધ. 

  એ છી ફેચાય લે ચતભુુયજ ભાદંા ડયા. ભદંલાડ બમકંય ફન્મ ને ચતભુુયજ ગજુયી ગમા. 

યેલાફાઈ ણ વખત ભાદંા ંથઈ ગમા.ં ચારતા ંડી જામ, એલી અળસ્તત આલી ગઈ. ન તેણે 

ઓટે ફેવી બ્રાહ્મણને રટ આલાનુ ંમતનુ ંકાભ ચા ુયાખ્યુ ંએ રટ તે જાતે દતા.ં 

  અને ચતભુુયજની લયવી છી આખા કુટંુફને રઈ જગન્નાથ દ્વાયકા ગમા ને મતાના ંઅસ્સ્થ 

ધયાવ્મા.ં યાતભા ંયેલાફાઈએ તુ્રને જગાડી કહ્યુ:ં “ઘેયથી ગગંાજની રટી રઈને આલી છુ.ં આ 
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રે, શલે હુ ંજાઉં છુ.ં”કશી તે થડી લાયભા ંઅલવાન ામ્મા ં! 

  ગભતીને ઓલાયે યેલાભાન અસ્ગ્નવસં્કાય કયી તેના ંઅસ્સ્થને મતા ાછ ધયાલીને 

જગન્નાથ ાછા યફદંય આવ્મા. 
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                                   લેમલળા 

 

  વોયાષ્ટ્રભા ંરંબડુા નાભે નાનુ ંગાભ છે. બ્રહ્મમનષ્િનથયુાભ ળભાય એ ગાભે થડ કા મળક્ષક 

તયીકે યશરેા, તેથી તે કંઈક જણીત ુ ંથયુ ંછે. એ ગાભભા ં1800ની આવાવભા ંઅરશચ્છટ્ર જ્ઞામતનુ ં

એક જ ખયડુ ંશત ુ.ં ઘયભા ંફે ભાણવ: એક વાિફાવિ લયની ડળી ને ફીજ તે ડળીના દીકયાન 

દીકય. જેની ઉંભય ાચંવાત લયની શળે. ડળીના ંલહુદીકય ફે લય શરેા ંગજુયી ગમેરા.ં વીભભા ં

ચાય ખેતયભા ંરાગ શત.તે આજીમલકાનુ ંવાધન શત ુ.ં 

  એ લખતે, પાગણ-ચૈત્રની એક વાજંે , ડળીના વાત-આિ જ્ઞામતબાઈઓ ચાયધાભની માત્રા 

કયીને ાછા ંપયતા,ં જૂનાગઢથી યફદંય જતા,ં યસ્તાભા ંરંબડુે યાત યશલેા ભાટે આવ્મા. ઘેય આલી 

માત્રાળુઓએ છૂયુ,ં “છકયા, તાયી ડળી ક્યા?ં”  

  “ફશાય ગમા ંછે, વાજંે આલળે.”છકયાએ જલાફ દીધ. 

  માત્રાળુઓએ તાની ાવેથી પ્રવાદ કાઢી ઘયભાથંી થાી ભગંાલીને તેભા ંઆપ્મ ને કહ્યુ,ં 

“છકયા, કે‖જે તાયી ડળીને કે આ ચાયધાભની જાત્રાન પ્રવાદ છે.” 

  આભ કશી માત્રાળુઓ ાછા પમાય. રદલવ શજી શત, એટરે એકાદ આગને ગાભે યશલેાન 

તેભન મલચાય શત. ાદયે નદી ઓંગી એ રક જ્મા ંઆગ ચાલ્મા, ત્મા ંઘઉં બયેરા ગાડા ય 

ફેવી ડળી વીભભાથંી આલતા ંવાભા ંભળ્મા.ં ડળીએ માત્રાળુઓને ઓખ્મા, કહ્યુ:ં “જાત્રા કયીને 

આલ છ. તેથી એભ ને એભ ાદય લટીને નશં જાલા દઉં; શાર ાછા.” 

  માત્રાળુઓએ કહ્યુ:ં “પ્રવાદ ઘેય દીધ છે, િંડી ણ છે. વારંુ થયુ ંતભે ભી ગમા.ંશલે જઈએ 

કે જેથી કાર લે‖રા યફદંય બેા થઈએ.” 

  “શલે જલામ છે....” ડળીએ કહ્યુ,ં “તભે જાત્રા કયીને આવ્મા, ને ભાયે આંગણેથી એભ ને એભ 

જાલા દઉં ત ભને ા રગે. શાર ાછા. જભી, યાત મલવાભ રઈ, વલાયે જાજ.”  
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  માત્રાળુ ઓ ભાટે ડળીને રાડુ કયલા શતા. યૂત રટ શત નશં, તેથી દલા ફેિા.ં 

માત્રાળુઓએ કહ્યુ,ં “ખીચડીકયી નાખ-ખાધે શલી.” 

  ડળીએ કહ્યુ:ં “આજ આ ઘેય ખીચડી ન ખલામ.”  

  “ણ તભે ભાદંા ંયશ છ: કાઈંક થામ ત કાી ટીરી અભને રાગે.”  

  “કાઈં ન રાગે.”ડળીએ કહ્યુ.ં “ઊરટંુ ભાયા ંએલા ંનૂ્મ ક્યાથંી કે તભે જાત્ર કયીને આલ છ 

ત્મા6 તભાયે ખબે ચડીને જાઉં?”  

  ઘટંીન અલાજ વાબંી ડળણ આલી, કહ્યુ:ં “ભા, ભાયે ઘેયથી રટ રાલી છુ.ં અત્માયે 

થાક્યાાક્યા દવુ ંયશલેા દ.” 

 ડળીએ કહ્યુ,ં “ભાયે ઘેય ચાયધાભના જાત્રાળુ ક્યાથંી? ને હુ ંશલે કેટરા દી? ભાયા ભયાય ભાટે ભને 

આજ ત નુ્મ યલા દ.” 

  “રાલ, હુ ંદળંુ, ાડળણે કહ્યુ.ં” 

  “તુ ંદે ત ભને ળાનુ ંનુ્મ ભે?” 

  ત્માયે ાડળણે કહ્યુ,ં “ભને તભે છી દીને રટ આજ, ણ અત્માયે ત આ ભાય રટ 

યાખ.”  

  ડળીએ ના કશી; કહ્યુ:ં “નલા ઘઉંના રાડુ ખલયાવુ,ં ત ભાયા જીલને ળાતા યશ.ે” 

  ને ડળીએ વાભટા ઘઉ6 દળ્મા, ફાટી કયી. જાતે ખાડંી રાડુ લાળ્મા ને તાણ કયી કયી 

ખલયાવ્મા. માત્રાળુઓ ાવે ફેવી ડળીએ ચાયધાભની માત્રાની લાત વાબંી. વહુને ગે રાગ્મા.ં 

યાતે વહુ સતૂા ંને અચાનક ડળીને છાતીભા ંદુખલા આવ્યુ.ં ફધા જાગીને ઉચાય કયે તે શરેા ંત 

ડળી ગજુયી ગમા.ં 
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  માત્રાળુઓએ ડળીની અંમતભરક્રમા કયી. 

  સ્ભળાનેથી વહુ ાછા આવ્મા ને જયુ ંત ઓવયીની થાબંરીને ફથ બયીને છકય ભયાય 

છાતીપાટ યત શત. ાડળણ ફાઈ તેને છાન યાખલા ભશનેતકયતી શતી, તેભ તેભ છકયાનં ુ ંરુદન 

ફેલડાત ુ ંશત ુ.ં  

  આ જઈ માત્રાળુઓભાથંી એકે કહ્યુ:ં “આણે ત જશુ,ં ણ આ છકયાનુ ંશુ?ં એનુ ંકણ?”            

  

  પ્રશ્ન વાબંીને શાટીના ભાણમાલાા ળાસ્ત્રી ધનેશ્વયડેરીની ફશાય નીકળ્મા. સ્ભળાનેથી 

આલી શજી ધમતયુ ંફદલ્યુ ંન શત ુ.ં 

  ળાસ્ત્રીએ ડળીને ઘેય જઈ કહ્યુ,ં “કઈ ફશને કંકાલટી રઈને આલ ને!” 

  ાડળીને નલાઈ રાગી. ણ તેણે છકયીને કંકાલટી રઈને ભકરી. ધનેશ્વયે ઓયડાભાથંી 

ફાજિ ભગાલી, ઓવયીભા ંઢાી, ઓઆંચ-વાત લયના ભયાયને ાણી ાઈ ફાજિે ફેવાડય. 

ફીજાઓ છૂલા રાગ્મા કે, આ શુ ંથામ છે? ત્મા ંધનેશ્વયે ાડળણ ફાઈને શાથે ભયાયના કાે 

ચાદંર કયાવ્મ ને કહ્યુ:ં “ભાયી નદંા નાભની એકની એક છકયી આ છકયાને......છકયા, તારંુ નાભ 

શુ?ં”  

  “ભયાય.” ાડળણે કહ્યુ ંને છકયાએ તે પયી ઉચ્ચાયુ.ં 

  ધનેશ્વયે કહ્યુ,ં “ભાયી છકયી નદંા આ છકયા ભયાયજીને આી, ને જેળકંય વ્માવને ખે 

ફેવાડી.” 
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  એ જ લખતે ગધાણા ભગંાલી લશચંાવ્મા. ફાક ભયાયને ધનેશ્વય તાની વાથે રઈ 

ગમા. 

  ળાસ્ત્રી ધનેશ્વયે છકયાને તાને ત્મા ંયાખ્મ, બણાવ્મ ને યણાલી ાછ રંબડુે સ્સ્થય કમો 

ત્મા ંસધુી રંબડુાના ઘયખેતયનીમે વબંા રીધી. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ભરશને એક જ રૂમમાભા ંઅંગત રાઇબ્રેયી 
 

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

પ્રજાકીમ પ્રોઢ-મળક્ષણની જરૂય છે.” 

 આ પ્રજાકીમ પ્રોઢ-મળક્ષણ ભાયપત યાજકાયણનુ,ં એટરે કે એના મલળા અથયભા ં

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. 

 મળક્ષણવસં્થાઓને નભય મલનતંી છે કે આલી એક સુ્સ્તકાની 1,000 નકર રૂ. 1,000ભા ં

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

સુ્સ્તકાભા ંમલદ્યાથીઓને યવ ડે, ત ફીજે ભરશને અન્મ સુ્સ્તકાની શજાય નકર ભગાલીને એ યીતે 

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

થઈ જળે – ભરશને પતત એક જ રૂમમાના નજીલા ખચયભા.ં 

     રકમભરા ટ્રસ્ટ 

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

---------------------------------------------------------------------  
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ભતીની ભાા જેલી સુ્સ્તકાઓ 

    વંાદક: ભશને્ર ભેઘાણી 

*આઝાદીકી ભળાર 

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

* કશલેત ની સ્ભયણણકા 
*કાવ્મભાાના ભતી   
*કંુલયફાઇનુ ંભાભેરંુ:પે્રભાનદં 

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

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

 * બેદની  બંત્યુનેં આજ ભાયે બાગંલી: ભનબુાઇ ચંી 
*ભાયા ગાધંી ફા:ુઉભાળકંય જળી   
*ભાયા ભટી ફા: મકુુન્દયામ ાયાળમય  
*ભાયી અણબનલ દીક્ષા: 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   
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*સદુાભાચરયત્ર અને હ ૂડંી: પે્રભાનદં 
 *શાસ્મભાાના ંભતી  
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