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ઇન્વાનની કભય ય !/કયવનદાવ ભાણેક 

ાનુ:ં1 

 

એક ઝીણી નઝય નાખુ ંકુદયતના કાયીગય ય: 

ત અવભાન અખુ ંઇન્વાનની કભય ય ! 

કણે કહ્યુ ંકે ધયતી ચંાઇ ભાનલીથી: 

ઈલ્ટંુ, લજન ધયાનુ ં ઇન્વાનની કભય ય ! 

અરભના નાજુકભા ંઇન્વાન વોથી નાજુક: 

ને તમ, ળા શાડ ઇન્વાનની કભય ય ! 

ના તાજ જભના-કાઠેં, ના નીર-તટ તયાતભડ, 

યે મખૂષ, વો ઉબા ંછે ઇન્વાનની કભય ય ! 

તુ ંળામયીના તલમ ળધે વથૃા જગતભા:ં 

ઘઘૂલે છે કાવ્મવાગય ઇન્વાનની કભય ય ! 

ના ભાનળ કે યદુ્ધ ભેદાનભા ંરડાતા:ં 

છે કયફરા ને શરદી ઇન્વાનની કભય ય !...  

અરભ ે અપયં ક’ ખળુ છે ખદુા ઈય: 

હુ ંલાયી જાઉં કેલ ઇન્વાનની કભય ય ! 
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ફીવયી જાતક//સ્લાભી અનદં 
 

  ફીવયી એટરે ફીજી, ને જાતક  એટરે જરભ-કથા, તતી ાય ઑતયાતા 

ખાનદેળનુ ંરક ફીજા ત્રીજાને ઠેકાણે ફીવફૃ ંતીવફૃ ંફરે. 

 વાબં તાણં. ભા ધયતીમં એકલાય તીનં કલયાલનાયાલથી ને ાને બાયં તીને 

ણૂનાયાલથી શાયીને પ્રભુત્માના દુલાય દટ ભેરી. ને ધા નાખી: “શ ેચોદ રકંુના ધણી ! શ ે

અંતયજાભી ! ભાયે ભાથે ાન બાય ફઈ થ્મ. શલં લેઠાત નથી.” 

 ને થષભીના ંયખલાા ંકયલા કાજે જુગેજુગ ધડનાયા યભુત્મામં, ાન ઇ વધંમ બાય 

તાની કાધેં રઇને કાા ભાથાના ભાનલીના ંપ્રાછત ીલાલાા ને તીના જાભીન થઇને 

ઉબલાલાા તાના ગબફૃડા બગત દીકયાને થષભી ઈય ભેરલાનુ ંધયતીને લચન દીધુ.ં 

 તાણં ધયતીને કઠે ટાઢક લી. છં ભા લી નીકી. 

 ધયતીનં ધાયણ દીધી, ને યભુત્મામં તાના રાડકલામા દીકયાના ભઢા વામુ ંજયુ ં: 

“ફા ! તભાયી હ ૂપેં ધયતીને દરાવા દીધા છે. યભુતૂય છ, ત્મભ શલં ભાનલના તુ્તય થાલ. 

લત્યુ ંીલાન કીતભમ તભાયી ગાઠેં છે. જાલ, ફા ! વયગભા ંત્મભ થષભી ઈયેમ તભાયી જે 

થાલ !” 

      * 

 ઇભ ત અદુને કાં દેવુનંા દેલ ભા’ધેલજીમં થષભીના ંશાશ ીધા’ંતા.ં ને ભૉમષના ફધ 

લતાયનીમ જરભકથાનુ ંડામા રકં રખી ભેરીયુ ંછે, કે ફધ બગલાનં કેટકેટરા જરભ રઇને 

ભનશૈમાની ખેતીયુ ંકયીયુ.ં બલબલ કેલા ાયકાનંા સખુ વાટુ થઇને જીવ્મા ને ફીજાને વાટુ થઇને 

મલૂા. ને અંતઅખયે ાચંવેભે જરભે સધુઓધન યાજાને ઘયે ભામાદેલી ભાની કખંૂ લતાય રઇને 

દુતનમાનેં ફધ અલ્મા; શવંા લાભીને કરુણાના કેડા કાઢયા, ને દુતનમા ંફધીને બલદુઃખના ંઓવડ 
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ચંધ્મા.ં 

 અ તી છં થ્મા ઇભના નાનેયા ઇશબુગતના લતાય; જીણ્મે દુતનમા ંઅખીના ાન બાય 

ડંયની કાધેં રીધ, જી રાખરાખ ગારુડના યખેલા ને યણગમા-ંદણગમા ંતતમાંાતમાનંા 

તાયણશાય થ્મા. ઇભની જરભકથા ઇ ફીવયી જરભકથા. 

 વાબં તાણં, બગલાન તભને બરી ભત્મ અરે. જૂની લાયતા કરંુ છુ.ં શજાફૃ ંલયવ ભમષની. 

અડી દુલાયકાનંી અથભણી દશ્યમં જંા યતનાગય વભદય રશરા દે્ય છે, તીની ઓરકમષ અઘેય 

રાસ્તીનન ભરક. ઇ કાં ન્મા ંમઈદી રકંુ યે’તા. જેઈલ ઇભન યભુત્મા. 

 અ રકને ઇભના ભ્રાભણુમંં એવુ ંબણાવ્યુ ંકે અડી મઈદી લયણ એટરી જેઈલા યભનેુ 

ેરા ખાની. ટરં રાડકી. ફીજી લયણુ ંજી થષભી ઈયથી, તી ફધા ંરકા.ં શરકા ંઇભને ડીમં 

તમ અબડછેટ રાગે. 

 અવુ ંશીણુ ંબણતય બણાલલાલાા ભ્રાભણુ ંયતાધા(યુરશત, ઈાધ્મામ) ફૃગા 

ગન્માનગરડમા થીડંયા ને ાખંડી. ભાથાબાયે ને જારભજય. ટીરાટંફકા ંકયે, વામુ ંભે તી 

ઈય કતયામ, ભરક ફધાને ગની ગતી ગણે, ને ગયીબુનં શડેકાય કયે. ઝેફૃવારભ ઇભની 

કળી. ન્માનેં ભટે ભરંદય ફેઠા યાત રદ’ ળાસ્તયની ચલડયુ ંકયે. ભ્રભબજ જભે, દખણાયુ ંને મલૂાનંી 

વજ્જજાયુ ંરે, દયળણ જાત્રામં અલનાયાનંી ભાનતાયુનંા ંનૈલેદ અયગે, ને ફધાઅખરડયુ ંછડાલીને 

તનંકાયા કયે. 

      * 

 ણ યાભઝયખે ગજકાતયણી રઇને ફેઠેરા દીન-દમાફૄ યભુત્મામં ઇભના ંરેખા ંરીધા.ં 

ફૃભળાભના કાઝા ફાદળાલં ઇભને જીત્મા, ને ગની યજથી શઠેા કમાષ. જેઈલા યભનુા ંરાડકા 

છફૃ ગરુાભ થઇને ફૃભના યાજલીયુનંા ંલાવીદા ંલાતા ંથ્મા.ં 

 ઇભ ભરક ફધાને ભાથે લખાના ંલાદ ઉભટયા,ં તમ કકકક બગતબાતલકના દરભા ં

અસ્તાની જત્યુ ંજાગી યઇયુ ંછે. અ વધંામ દખથી છડલાલા ને વધંામં લખન ીલાલા 

તાયણશાય અલળે. નક્કી લતયળે. યભતુ્મામં તીના ંછફૃલાછફૃને જુગજુગના કર દઇ ભેલ્મા છે 

કે, જાયં જાયં ધયભન ર થાલા ફેવળે, ને ધયભ-ન્મામના ઓથાય થષભીને ીડળે, તાણં 
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તાણં ધયભને ડાભલા, વાધવુતતમાનંા ંયખેલાા ંકયલા ને ધયભની અણ થષભી ઈય ાછી 

લયતાલલા હુ ંધડય અલળે. ચાદંસયૂજ ઇના ભાયગ ચકેૂ ઇ બરં, ણ અ લાતભા ંભીનભેખ ન 

થામ. 

      * 

 અભ એકકમષ દુતનમા ંધયભ ન્માના જુલા શઠે શારકર છે, તી લેામં ફીજીકમષ 

એલા ઇ રાસં્તીન ભરકની કાળી ઝેફૃવારભથી ઓતયાતે નાજયત ગાભભા ંભયીમ્ભા કંુલામષકા યે. 

ગાભના જુવફ સતુાય શામં દેલાણી છે. ઘયલાવ શજી ભાડંયા નથી. 

 બગલાનને કયવુ ંને અ દેલઇત કંુલામષકાને ભાથે યભુત્માના ંવત ઉતમાષ છે. અડા ં

કંુતાભાની ઘડમં ઇને કંુલામષકા લસ્થામં ઓધન રયમા ંછે. ગયબ ાકલા ભડંય છે. 

 શલે કંુલામષકાને કાકં ભાનળકન થામ તી ભમષ જ દેલતાની ઘયન રપયસ્ત કંુલામષકાના ભઢા 

અગ ઉતમો છે : “શ ેદેલતઇ કંુલામષકા ! શ ેવતલતંી ! તાયી કુખં દુતનમાનં તાયણશાય જરભળે. 

ફીળ ભા.ં ઇનુ ંનાભ ઇશ ુબગત ાડજે. ઇ તાય જામ જેઈલા ફાાના લળંને ગરુાભીભાથંી 

છડલળે. ચાયખડં ધયતીન ચકયલયતી થાળે. ખડંેખડં ઇની અણ લયતળે, ને જુગેજુગ ત્રણ્મે રકંુભા ં

તાય જેજેકાય થાળે.” 

      * 

 અની કમષ કંુલામષકાને અલા દેલયચા થ્મા, ને ઓરીકમષ જુવફ સતુાયનેમ કાકં ચણબણ 

લાત ંચી છે. ઇના દરને દુગ્ધા થઇ છે : વતલતંીને ભાથે રકંુ લા ંઅ ચડાલળે ! કાલં કરંુ 

? 

 ફયા ને ફય તી જ ટાણે સતુાયને વભણુ ંથ્યુ ં: 

 ‘તભસ્તયી ઉઠય. ભયીમ્ભાન ખટક યાખ્મ. ઇને ઓદય થષભીના ંાુનં ીનાય ાકી 

રયમ છે. યભુત્માન તૂ બગત લતયળે. બલબલ જીણ્મે ાચેંમ આંગીમં નુ્મ કમાષ શળે 

તીને જ રરાટે અલડા ંબામગ રખાળે. શ ેખાતાના જીલ ! નુલતંા ! વટ કમષ. ચં કમષ. જીલની 

ઘડમં જતન કયીને ભયીમ્ભાને ઘમં રઇ અવ્મ.’ 

 સતુાય ભયીમ્ભાને તાને ઘયે રઇ અવ્મ છે. થડા ભઇના થ્મા. ને સતુાયને ાછુ ંવભણુ ં

થ્યુ ંછે : ‘સતુાય ! જરડમે જા. ન્માકંણં તાયે યાજના લેયા બયલાના થ્મા છે, ને લસ્તીગણતયી થાળે. 
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તી થામ તાણં વઈમં તાને ગાભ શાજય યેલાનુ ંછે.’ 

 સતુાયને કઠે શાળ લી. ઉઠીને ભયીમ્ભાને લાત કયી છે. રદ’ ફધ ઘયનુ ંકાભકાજ વકેંરી 

રયમ છે. ફેજીવતી*(ફે જીલ વતી) ભયીમ્ભા બાયેગે ઘયની ઢાકંભેલ્મ કયી યઇ છે. ગાભતયા વાટંુ 

ફાધંાફાધં ને બાતા ંકયતા ંતળમાાન દંન લીતતા ંળી લાય ? થાક્યા ંાક્યા ંફેમ જણા ંલેાવય 

જંી ગ્મા ંછે. 

 યાભને ’ય તાયરડયુ ંઉગ્યુ ંને ધાય જ જુવફ સતુાય ઉઠય છે. શલેક રયમ 

ભયીમ્ભાને ઈઠાડે છે : “વતલતંી ! યાત બાગંી છે. પ્રાગડના દયા ફૂટલા કયે છે. ઉઠલાલેા થઇ 

છે.” 

 ભયીમ્ભા ત વટવટ ઉઠી રદળાદાતણાણી ઈકેરી ને છં બયાભ ફાાને ગખરે ભાથુ ં

ટેકલી શાથભા ંફચકી રઇને ત્માય થઇ છે. સતુાય તીને વાટુ ફૃડાફૃાા તાજાભાજા ખરકાને 

ગભાણ્મંથી છડી ભાથે દી નાખી તગં ફાધંી ઈય કંતાન-ચપાની ગાદી ભાડંીને ઉબ છે. 

બકડુ ંથ્યુ ંન થ્યુ ંને ફેમ ગાભ છડીને શારી નીકળ્મા ંછે. નાયણ્મ નીકળ્મા ન નીક્ળળ્મા ત્મા ંત 

ગાઈ બં લટી ગ્મા ંછે. 

 તળમાાની ટાઢ. કુણા તડકાની યવાણ્મં યવાણ્મં ત્રણેમ શાલ્મા ંજામ છે. અયવાણની તૂી 

જેલી, કંકુની યળ્મ જેલી, રખભણ જતતની ઈયંભા જેલી, મ ૂગંી કરુણા જેલી ભયીમ્ભા ખરકા ઈય 

ફેઠી છે. ખરકંુમ ફૂરાત ુ ંફૂત્કાયા કયત ુ ંશલીફૂર ભયીમ્ભાને રઇને દડલડ દડલડ શાલ્યુ ંજામ છે. 

તી કાે ઇ ભરકભા ંગધાડાની છક નઇ. ઘડે ત યાજા ભીય કક જ ફેવે. ગયીફગયબુ ંને નાનુ ં

લયણ વધંુ ંરાફંકનાને જ ાે. 

 અભ દડભજર કયતા ંકયતા ંત્રણ દંનની લાટ શારીને ત્રણેમ જરડમા યગણાના ફેઠરશાભે 

ંચ્મા ંછે. ફૃઝયુ ંલી ગઇયુ ંછે. ગાભબાગે ઘયા.ં ણ ફાદળાના લસ્તીગણતયીના શકભ 

ભરકફધાભા ંપયી લળ્મા છે. ટરે ગાભેગાભ રકંુની ફૃગી વભણાવભણ છે. 

      * 

 “વાજન ! યાતલાવ યે’લા ભળે ? ત્રણ દંનના થં થ્મા છે. ભાયા અલતાની ભાને યૂા 

દંન જામ છે.” 
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 “બેફૃ ભાયા આંખ્માભાથા ઈય. ણ ફારા ! જલ છ ને, અ ઘયભા ંત ક્યામં ગ 

ભેરલા ઠય નથી રયમ... ણ શા, ઓલ્યુ ંઆંગણાનુ ંએકઢાણયુ ંછે. છે ત કઢારંુ. ણ ઢય લચાે 

ફે જીલ વાભી જાળ. ને ખરકંુમ ફધુ ંબેફંૄ ફેળી યે’ળે. ય તભતભાયે જેઈલા ફાનુ ંનાભ રઇને. 

આંમકણે કળ બ નથી.” 

 જુવફ સતુાય ને ભયીમ્ભામં ત એકઢાણમે ઈતાયા કમાષ છે. કઢાયાભા ંફેચાય ફધ-લાછફૃ 

ફેઠા ંછે. એકકમષ ખારી છે. ન્મા ંલાીચી ખરકાની દી, કંતાન ને ચપા ાથયી દીધા ંછે. 

ખરકંુમ લાછરુ બેફંૄ ફેળી ગ્યુ ંછે. ઘયલાામં ખરકા વારુ ૂ ને ાણી વારુ ઘડ અલ્મ છે. 

તીભા ંબાગને કુલેથી સતુાયે ાણી અણ્યુ ંને ફેમ જણામંં બેા ંફેળી કટકફટક કયી રીધુ.ં છી 

સતુાયે થાકીાકી ભયીમ્ભાને લે’રી લે’રી સલુાડી દીધી. તે મ ખરકાને નીયણ કયી જંી ગ્મ 

છે. 

 વ ડી ગ્મ છે. ઘય ને ફામષ વો જંી ગ્યુ ંછે. વ ભઇનાની યાત જાભતી જામ છે, 

ગગ ઈઘાડા ંઅબ શઠે અડેધડ ફેઠા ંઝરે  ચડયા ંછે. તીભના ટમા શકાયા દે્ય છે. તળમાણમા ં

રાીયુ ંકયી રયમા ંછે. ચરકમાત કતૂયાલ અરફેલ્યુ ંદઇ રયમા ંછે. 

 ભધયાત થાલા અલી છે. ઘય, ફામષ, વોને ઘાયણ નંદયે ઘેયુ ંછે. 

 તા ંત ભયીમ્ભા વફ દેતીક ને ફેઠી થઇ છે. તીને ેટ લેણ્યુ ંઉઠીયુ ંછે. ણ ઘયલાી 

ફાયુફેંન્યુનેં ત શુ,ં ઇ ગબફૃડી સતુાયનેમ શૈમાન વાવ વબંાલા દે ઇભ નથી. શલે શલે ખવતી 

ખવતી ખારી ગભાણ્મભા ંજઇને ફેઠી છે. ફેઠી મ ૂગંા ંજય કયી યઇ છે. 

 ઘડીના છઠ્ઠા બાગભા ંઇની આંખ્યુનેં વભણુ ંથામ છે. ગભાણ્મના ંઢયા ંજાણે શટી ગ્મા.ં જાણે 

અઘેઅઘેના ઘટંાયલ વબંામ છે. ઝારફૃ ંલાગે છે ત્રફંાફૄ ગાજે છે. શલે શલે ફધુ ંઓફૃ ંઅલતુ ં

જામ છે. જાણે ધા ફાસ્તા જેલા ને ફેલ ખબેં ાખંલુાા દેવુનંા રપયસ્તા અબભાથંી ઉતયી રયમા 

છે. તીભના શાથભા ંઅયતતયુ ંઝાઝંા ંથઇ યઇયુ ંછે. ને ધૂ-કચાનંા ધેૂ ચાયે દશ્યયુ ંભઘભઘી 

ઉઠી છે. ઓલ્મા યફાયી બયલાડા ને તીભના ંચાાગંાડફૃમ ભામં વેબે થઇ ગ્મા ંછે. અખુ ંયાલણુ ં

એકઢાણમા દીભનુ ંઅલી રયયુ ંછે. વધં ુમં રીરીને શાથ  જડીજડીને નાચી રયયુ ંછે. 

 ત્મા ંત ગભાણ્મભાથંી “ઈલા.ં... ઈલા.ં.. ઈલા.ં..!!” 



9 

 

 ઝફ સતુાય જાગે છે. ઘયલાામં વધંામં જાગી ઉઠયા ંછે. જલે છે ત એકઢાણમાભા ં

ફધલાછફૃ ઢયઢાખંય કામં બાત ુ ંનથી. ફૃગા ધીફૂર ાખં ુલંાા રપયસ્તા, બયલાડા ંને 

ચાાગંાડય શભચી ખ ૂદંી રયમા ંછે. વધંામં ગાલા-નાચલાભા ંગરુતાન છે: 

    અરા યે અરા.... 
    અભચા મશે ુઅરા ! 
     છડણશાય અરા 

    અભચા બફેૃ અરા... 
     અરા યે અરા ! 

 ધનં ઘડી, ધનં જનેતા. ધનં સતુાય. ધનં ગાભ ને ધનં ભનખ. 

      * 

 અલ અ ઇશ ુબગતન જરભદંન નાતા કે’લામ. દુતનમા અખીનુ ંલળલાવી રક 

લયવલયવ અ દંન ઉજલે છે. શજાફૃ ંદેલફંૄભા ંઇભની અયતતયુ ંઉતયે છે. જી રાકડાને ચગઠે 

ઇભના ખણમાને ખીરા ઠકાણા, ઇ ચગઠાની એંધાણી ઇભના ંદેયાદેંલ ભાથે થાે છે. ને ગે 

લગાડીને પયે છે. 

 ણ દુતનમાના ંદાઝયાભં ૂજં્મા ંદણખમા ંને બાયંમલૂાલંં, કા ંકકકક ખાતાના જીવુમેં જ, ઇભને 

દરડાની ભારીકમષ ઓખ્મા, ને તાના જીલતય ઈજાળ્મા.ં એલા ંઇભણ્મે બગતને કેડે શારલા 

લાશંણ્મે તાની જનગાતનયુ ંવંઘી કયી. 

 ભરકેભરકના યતાધાલં ને કાઝા યાજલટયુમંં ઇ લળલાવીયુનેં દખના ંઝાડ 

ઉગાડયા.ં ભખૂ્મા લાઘુનેં ભઢે બયખાવ્મા.ં ગાભંગંદયે શજાફૃનેં જીલતા ંફાળ્મા.ં થકેથક કાધેં ભામાષ, 

ખીરે જડી ચગઠે ચડાવ્મા,ં ભાણવે ભાવં તડયા.ં ણ એક ‘ત ુરંશ ત ુરંશ’ન જા કયનાયા ંએલા ંઇ 

ઇભની અસ્તાભાથંી ડગ્મા ંનઇ. અલા ંઇ રક લળલાવી. એલા ંઇભની જે થાલ. 

      * 

 અલા રાખુરંાખ લળલાવીયુનંા તાયણશાય ઇશ ુબગતના જરભન દંન ઇ નાતાનુ ંયફ. 
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અડી રદલાી જેવુ.ં ચાયખડં ધયતીનુ ંલળલાવી રક લયવલયવ અ યફ ઈજલે. દેલફંૄના ઘટં 

લાગે, બજનબગતી થામ, નાના ંછકયાલં નલા કકા ે’યીને ભા’રે. ધયતીને ભાથે સખુળાતંત થામ, 

ને ભાણસુ ંતભાભ શૈમાના ંઝેયલેય વધંામં લાભીને એકફીજા શામં શૈમાબીના ંથામ ઇ વાટુ એકએકને 

ખભાલે. 

 છકયાલંને વાટુ ત અ નાતા કેટરામં લયવથી ભટ બાબ થઇ ગ્મ છે. ઇશ ુબગતને 

ગબરુડા ંફા ફહુ લા’રા ંશતા.ં એટરે અ નાતાબાબ બગતના જરભદંનની અગરી યાતં 

ટાઢલેાન ફૃ-યજાઇની ડગરી ેયીને ને ગદરડયુ ંલંટીને લનલગડાના ંશયણણમા ંજડેર ગાડીભા ં

લયવલયવ નીકી ડે. 

 ગાડીભા ંગધાણા, વાકયટયા,ં કાજુદયાખ ને વક્કયાયાની કથણયુનંા ને ભીઠાઇયુનંા 

ડા ખડક્યા શમ. છં ગાભેગાભના ંછકયાલં ઊંઘતા ંશમ તી ટાણે ભધયાતં ઘયેઘયે જઇને 

કઢયાની ગભાણ્યુભંા,ં ચરુાની અગઠયભા,ં બંતના ગખરાભા ંકે નેલાને ખેડે, એલા ંઇ ઘયેઘયના ં

ભરૂકાબંટુકા ંવધંાલે લાટકી, નણયુ,ં કરંુ કરડયુ,ં જી કામં ભેરી યાખ્યુ ંશમ તીભા ંકામં ને કામં 

ઓલ્મા ંડીકા ંને કથણયુભંાથંી કાઢી કાઢીને બાબ વાયા ળકનનુ ંભેરી જામ ! 

 એકએક છકયાલં જી લળલાવ યાખે તે વધંામને વલાયને ’ય ઇ જડે. ચરકમાત થઇને 

ાયખા ંરેલા વાટુ જાગયણ કયે, ને ફેળી યે, તીને ન જડે. ઇભ કામં વાચાખટાના ંાયખા ંદેવુનંા ં

ન કયામ. 

 ભાટે તભે વધંામ છકયાલં અ અલે ઇ ચલીવભી તાયીખને રદ’ યાતલેામં સલૂાટાણે ચરેૂ-

ગખરે, નેલે-ગભાણ્મં, —લાટકી, કરડયુ,ં નણયુ,ં કામં ને કામં ભેરજ. ને છં જ ઘંટી જાજ. 

જાગજ ભા.ં ને વલાયે લેરાલેંરા ંઉઠીને જજ. નક્કી ઇભા ંકાકં ને કાકં ળકનલતં ુ ંડયુ ંશળે. 

      * 

---------------------------------------------------------------  
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                  જીલ ચાલ્મ નશં !/જગદીળ ચાલડા 
/ાનુ:ં20 

 

 સ્લગષસ્થ ળતળભૂણ ફદંાધ્મામ એક વયકાયી લકીર શતા. તે હુગરીભા ંયશતેા શતા. એક 

રદલવ લૈળાખ ભાવના તતળમ પ્રખય તાભા ંફયે ફે લાગ્મે એક બાડાની ગાડીભા ંફેવી ચુચં ુડંા 

જલા નીકળ્મા. ચુચં ુડંા એભના લેલાઇનુ ંગાભ શત ુ.ં જે કાભ વારુ એ નીકળ્મા શતા એભા ંએભની 

તાની શાજયીની જયા ણ જફૃય ન શતી. એકાદ ચાકયને ણચઠ્ઠી અી દડાવ્મ શત ત ણ અ 

કાભ થાત. લેલાઇને ઘેય શંચ્મા છી એક જણે એભને છૂયુ ં: “અટરા ભથા કાભ વારુ અ 

અટરી ભૂા ંળા વારુ અવ્મા ?” 

 જલફાભા ંએભણે કહ્યુ ં: “શરેા ંત તલચાય થમ શત કે એકાદ નકયને ભકુ;ં ણ છી 

જયુ ંકે ષુ્ક તા ચડી યહ્ય છે, એટરે કઇ નકયને ભકરતા ંભાય જીલ ચાલ્મ નશં.” 

      * 
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  ળબ્દનુ ંનવુ ંઘષણ થયુ ં!//કયવનદાવ ભાણેક 

/ાનુ:ં21 

 વો કશ ેછે: યાત અંધાયી ગઇ: 

 ધયતીની જજંીય ગઝાયી ગઇ: 

 ણુ્મ ાવે ાની પજ ફધી 

 કાયભી એક રડતભા ંશાયી ગઇ! 

 વો કશ ેછે: તભ ગયુ,ં અ તેજ છે: 

 વલષ અસયુી ફ યશજે છે; 

 કંટક ડગડગ ે ભાયગ યધતા 

 વો ગમા: ફાકી ફૂરની વેજ છે! 

 વો કશ ેછે: આંખ ઈઘાડી જુઓ: 

 યણ શત ુ ંત્મા ંઅ રીરી લાડી જુઓ; 

 વંકડ લયવથી જે ખારી શતી, 

 તે જ ભાનલની બયી થાી જુઓ!ooo 

 હુ ંગગનચમુ્ફી ભશરે જઉં છુ:ં 

 લૈબલની યંગયેર જઉં છુ:ં 

 ણ નજય ઊંડી ને ઊંડી જામ છે 

 (ને) રશીથી ામ છરેર જઉં છુ:ંooo 

 જઉં છુ:ં કેલા કઢંગા શાર છે: 

 થડ ધધં, ઝાઝી ત શડતાર છે! 

 શટેરભા ંનાચણા ંચારે વદા: 

 ને ઘયભા ંઅગ રારભરાર છે! 
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 સમૂષ ઉગ્મ ત મ અંધારંુ યહ્યુ,ં 

 તેજની વાથે ણફમાફારંુ યહ્યુ ં! 

 લાયી વાકય શજાય ભણ છતા ં

 જ ભશાવાગય તણુ ંખારંુ યહ્યુ ં!ooo 

      * 
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  ગાતા યહ્યા//ળેખાદભ અબલુારા 
/ાનુ:ં22 

 

 અ તયંગી જજન્દગાનીન શત એ ણ નળ ! 

 ખદુ યશી તયસ્મા શભેળા ન્મને ાતા યહ્યા.ooo 

 કઇ વાચી પ્માવ રૈ અવ્યુ ંન ભને ઢૂંઢત ુ,ં 

 જાભની ભાપક ભે ત તનત્મ છરકાતા યહ્યા.ooo 

      * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

   ઇશ ુબાગલત/સ્લાભી અનદં 

/ાનુ:ં25 

 

 બગતના ંફાાણ કમં જાણ્મા ંનઇં, નંધ્મા ંનઇં. ગયીબુનંા છફૃ ળેઢેવીભં લાડય ંકડમં 

ડયા ંઈઝયે, ત્મભ ઇમ ભટા થ્મા શળે. 

 લયવ લાશંણ્મં લયવ શારભા ંજામ છે. બગતને ભઢે ત ડાઢીમછૂયુ ંઈગી ગઇયુ ંછે. ભાથાના 

ભલાા દીલેટયુ ંથઇ ગ્મા છે. 

 ઢાય ઢાય લયવની તળા કયીને છં બગત યભુત્માના ંકાભ કયલા શારી નીકળ્મા 

છે. 

 બગત ત ગાભગાભ શારી યમા છે. ભરંદય ઠાકયદુલાયા ને ાઠળાાની ચલટયીઠયુભંા ં

રકુને વયગયાજના ફૃડા વભાચાય દઇ યમા છે. અળાના ંલેણ દઇને ઈભગંલતંા ંકયી યમા છે. 

 ઇભ ત છં ખડારંગડાનેં શારતા ંકમાષની, આંધાનેં દેખતા ંકમાષની, યગતતતમાનેં વાજંા 

કમાષની, મઆૂંને જીલતા ંકમાષની, બગત ડંય ેમલૂાકેડય ંત્રીજે દંન જીલતા થ્માની ને બગતુનેં 

શાથશાથ ડી યાભયાભ કયી અદેળ અરીને વયગં ગ્માની, —એલી એલી કઇક કથાયુ ંને લાયતાયુ ં

બગતની લાશંણ્મં ઉણબયુ ંથઇયુ,ં ને બગતના ીય વાગયીત ુમેંમ રખી ભેણરયુ ંછે. ઇ વતંધયુ ં

અસ્તાલાાને ભન વાચીયુ ંને નાસ્સ્તલાાને ભન ખરટયુ.ં ઇનાથી કામં બગતન ભે’ભા લધત 

નથી ને ઘટતમ નથી. બગતે ત બાલબગતી ને અસ્તાન જ ભે’ભા ગામ. 

      * 

 બગત ટંફે ફેઠા ફધ અરે છે. રક ફેઠું વાબંે છે. લેણં લેણં ફૂરડા ંઝયે છે: 
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 ગયીફગયફાલંની જે થાલ; દીનદણખમાલંની જે થાલ; કા ંકે ભાયા યાભજીનુ ંયાજ ઇભનુ ંછે. 

 વતં ! યાકંના ંયાજ થાળે; ભખૂ્મા ંબયાળે; દમાાનેં દમા ભળે ને તનયભાનેં ભાયા 

યાભજીના ંદયળણ થાળે. 

 વતં ! ભનકામાથી તનયભ યે’જ. આંખ્મા કામાન દીલ છે. ઇ એઠી થામ તે રદ’ ઇને 

પડજ; કાડું ંકનડે ત કરભ કયજ. 

 બગત ! તભાયી બાલબગતીના દેખાડા કયજ ભા.ં ણ અંતયને ખણેૂ ભામંરા અતયાભને 

જગાડીને તીના અગ તભાયા શૈમાની અયત અભ ઠારલજ: 

 શ ેભાયા યાભધણી ! શ ેબગલાન ! શ ેયભુત્મા ! તાયી જે થાલ. તાયા ંજ યાજ ફધે થાલ. 

અ રક યરક તાયી જ અણ્મ વધેંમ લયત. 

 શ ેશજાફૃ ંશાથલાા ! કીડીને કણ ને શાથીને શાયાના યૂણશાયા ! ત ુ ંજ ભને યજન યટર 

યૂજે. 

 શ ેઅંતયજાભી ! ત ુ ંઘટડે ઘટડે જાગતીજત્મ ફેઠ છ. ત ુ ંભને ભામંરા લેયીના ભામાષ ગથુ ં

ખાલા દેજે ભા,ં ભને બીની બં ઈય રટલા દેજે ભા.ં 

 ને જ્મભ ભે ભાયા બાયુબંાડંફૃલના લાકંગના ખભી ખામં, ત્મભ ત ુમં ભાયા લાકંગના 

ગી જાજે. 

 કા ંકે શ ેભે’ભાલતંા ! તાયી જ અણ્મ ને તાય જ ભે’ભા ત્રણેમ રકંુભા ંલાી યમા ંછે. તાય 

જેજેકાય થાલ. 

      * 

 વતં ! ફે ધણીની ચાકયી કમથી એકશામે ન થામ. ઇ એકને લા’ર ને ફીજાને દલર 

કયળે; એકના ંવાચલળે ને ફીજાના ંયેઢા ંભેરળે. ભાયા ભા’લાની ને ભામાની વગાઇ એકશામે 

વચંલાળે નઇં. 

 બાયુ ંભાયા ! ઠાકયના ંનૈલેદ કતૂયાલંને નીયજ ભા;ં ને ભ ૂડંના ભઢા અગ ભતીના ચક 

યૂજ ભા.ં એલા ંઇ ત તી ય શભચી ખ ૂદંળે ને વધંામે ઉકયડ કયી ભેરીને વાભા ંભાયલા અલળે. 
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 ણ એક ભાયા યાભજીને જ દુલાય જાચજ. ન્માકંણે તભને ભાગ્યુ ંભળે; ગત્માબેફંૄ જડળે ને 

તભાયી આંગીને ટકયે ઇની ડેણરયુ ંઉઘડળે. 

 કા ંકે વતં ! તભભાથંી રકમ ફા એલ બાળ્મ, જી તીન દૂધતુય યટર ભાગે ને ઇ તીને 

ઠેકાણે ાણ અરે ? 

 તી ભાટે વતં ! આંમની ચતં્મા ભેર, કે શુ ંખાશુંીશુ ંને શુ ંેયશુ!ં ઇ લરાત વધંા 

ભામાના જીલના છે. 

 અ લનલગડાના ંખંી જુલ. ઇ ક્યા ંલાલલા-રણલા ગ્મા’ંતા ં? ણ ઇની ચણ્મની ચતં્મા 

યાભધણીને છે. 

 તાવુનંા ંમણા ંજુલ. ઇ ક્યા ંફાલડા ંલંઝલા ને કાતંલા-લણલા ગ્મા’ંતા ં? ણ એલા ં

ઇભની ળબા અગ ભટા ભાધંાતાનામં ભાથા ંનભે છે. 

 ભાટે વતં ! કણમ ધાન ને લંત લસ્તયની ચંદયડી વાટુ થઇને અ ભરખ ભનખ્માને 

વંઘ કયજ ભા.ં ફવ, એક ભાયા યાભજીનુ ંજ નાભ અંકે કયજ, ટરં છં નલેમ નધ્મ તભ લાશંણ્મે 

લાશંણ્મે શારી અલળે. 

      * 

 વતં ! કમના કાજી ફનજ ભા.ં કા ંકે તભે ફીજાલન તનમા તળ તીલ જ તભાયમ તનમા 

તાળે, ને જી ભાણેં તભે બયળ તી જ ભાણેં તભાયામં ધાન બયાળે. 

 ભાટમં કયીને બાયુ ંભાયા ! તભે ડંયનુ ુ ંણચંતલ એવુ ંવાભાનુ ંણચંતલજ. ને તભ શામે વઈલં 

જી યીતે શારવુ ંજલે, તી યીત્મં યથભ તભે વો શામે શારલા ભાડંજ. ફવ, ટરાભા ંવધંામ વતં ને 

ળાસ્તયનુ ંળીખવ્યુ ંઅલી ગ્યુ.ં 

 વાજન ! તભે ધયતીનુ ંણૂ છ. તભાયી ભીઠાળ છડળે ભા.ં કા ંકે તભાયી ભીઠાળ જાળે તે 

રદ’ થષભી યરે થાળે. 

 તભે ડુગંયના દીલા છ. થષભી અખીભા ંઅંજલાા ંાથયજ; થીડંયાલથી વયવા ઠયજ. 

 એલા ઇ ત જૂના ંળાસ્તય કાઢીને વબંાલે છે: ‘જીલશવંા કયજ ભા.ં’ ણ હુ ંતભને કહુ ંછુ,ં 

જી ઇના બાયુ ંશામે લઢલેડ કયળે, ને જી ઇના ાડળીને લાકં દલર કે’ળે, ઇ નયકં જાળે. 
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 વતં ! એક કાન કાલાલાાના ફેલ કાી રેલાનુ ંને ફે દાતં ાડનાયાના ફત્રીળેમ 

ાડલાનુ ંત ભમરા કે’તા જ અવ્મા છે; ણ હુ ંકહુ ંછુ ંતભે ભ ૂડંા શામે ભ ૂડંા થાજ ભા.ં 

 ને કમ તભને જભણે ગારં ડફત ભાયે ત ડાફ ઇની અગ ધયજ; તભાયી ફડંી રેલા 

કયે તીને બેફંૄ અંગયખુમં અરજ; ને તભને ખેતયલા શામે શારલા કે’ તીના વાટુ થઇને તભે ગાલ 

બં શારજ. 

 વતં ! એલા ઇ નીતત ને3 ળાસ્તયના જાણલાા લેદલાન ત તભને લા’રા-ંલેયી ને શતે-ુ

દળભન કયલાનુ ંળીખલાડળે. 

 ણ હુ ંતભને કઉં છુ,ં તભે લેયીને લા’ર કયજ, ગા દે તીને ખમ્ભા કે’જ, ને તભાયી ખેધં 

ડે તીના બરા વાટુ થઇને યાભધણીને લીનલજ. 

 વતં ! ગણ કયનાયાન ગણ ત વઈ કયે છે. નભનાયાને વઈ નભે છે. ણ ભાયા યાભજીન 

સયૂજનાયણ વાયા ને નયવા ફેલ ઈય તે છે; ને લયવાદ કાટંાી લાડયભામં લયવે છે. 

 વાજન ! તીના જેલા થાલ તાણં તભે વભજીના લા’રા ને તાણં તભારંુ ભાત્મભ. 

      * 

 વતં ! ાની લાટ ી છે, ને તી ઈય શારલાલાા ઝાઝા છે. ણ ભાયા યાભજીના 

ઘયની લાટંુ વાકંડી છે, ને ઇ લાટે શારલાલાા થડા છે. 

 વતં ! ફગરા બગતુનેં ઓખીને શારજ. ઇ દેખાળે યાકં ગાડય જેલા ણ ભામં ગજની 

કાતી યાખીને શારનાયા, ને ભખૂ્મા જયખની ઘડમં પાડી ખાનાયા; 

 ફામષની ધા ને ભામં કાતાયા. ફામષ ચનૂા દીધેર ધી કફરંુ જેલા ને ભામંરી કય મઆૂં 

ભડા.ં 

 વતં ! થયં કેા ંાકે નઇં, ને ફયડીની ડાળ્મં આંફાભય અલે નઇં ઇ ત આંફે કેયી ને 

કોચલ. ભાટમં તભે પ દેખીને લેર ઓખજ. 

 બાયુ ંભાયા ! તભાયા ંદાનનુ્મના દેખાડા કયજ ભા.ં ણ તભાય જભણ શાથ અરે તીની 

ડાફાને ખફય ડલા દેજ ભા.ં દીધા ંદાનના ઢર લગાડલા ઇ જગતતમા જીલના ધધંા છે. 

 વતં ! ઇભ ત એયણ્મની ચયી કયીને વમનુ ંદાન કયલાલાામ ધણીને દુલાય જઇને ફકય 
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કયળે: ‘ભેમ તાયે નાભં તીયથ નામા છમં; ભે ાઠજૂા દાનધયભ દેલદયળણ કમાં છે, ને 

દીભાફંૄ રૂયયુ ંછે.’ 

 ણ ભાય યાભજી ઇ લેામં એલા ઇભને કે’ળે, ‘શારતા થાલ, તનમાના અચયલાલાાલ. 

હુ ંતભને ઓખત નથી.’ 

 વતં ! અટરી લાત તનશે્ચ કયીને ભાનજ કે વમના નાકાની ભારંીકમષની વારંઢમ શાલ્મ 

જામ ઇ બરં, ણ ભાયા યાભધણીને દુલાય રખભીલતંાને ઉબલા ભવુ ંદમુ ંછે. 

 વતં ! નકયા ભઢેથી ‘યાભ’ ‘યાભ’ના થા ધમે યાભજી યાજી નઇં થામ; ણ જજણ્મે આંમકણં 

ભાયા યાભજીના ંકાભ કમાં શળે, જજણ્મં દીનદણખમાલંને ાતમાંતતમાલંને શામે ફેવીને દરાવા દીધા 

શળે, જજણ્મે નંધાયાલંને શાથ દેલા જીલતય વંઘા કમાષ શળે, —તીનં જ યવ કયીને ફથભા ંરેલા 

ભાય યાભ વાભ ધડળે.  

      * 

 વતં ! ભમરા ંળાસ્તય લાચંલાલાા કે’છે, ‘ાયકી સ્ત્રી શામે શારજ ભા,ં ને સ્ત્રી ઇભ 

શારે ત તીન છેડ પાડી અરજ.’ 

 ણ હુ ંકઉં છુ,ં જજણ્મે સ્ત્રી જાત ઈય એઠી નજય નાખી ઇણ્મે નયકનુ ંબાત ુ ંફાધં્યુ;ં ને 

જજણ્મે કમ કેલામ કાયણં ઘયની યણેતયને ઘયફામષ કયી ઇન રદ’ અથમ્મ. 

      * 

 વતં ! હુ ંવતં ળાસ્તય વધંામને ઈથાલા અવ્મ છુ ંઇભ ભાનજ ભા.ં હુ ંવતંનેુ ને વાસ્તયને 

ઈથાલા નથી અવ્મ; હુ ંઇભના ંલચનુનંી લાટયુ ંવકંયલા અવ્મ છુ.ં 

 હુ ંદણખમાનેં દરાવા દેલા ને બાયંમલૂાનંા બાય ઈતાયલા અવ્મ છુ.ં જી લળલાવં શારળે તીના ં

શારયા ંશલા ંથાળે. 

 વતં ! ભાયા યાભજીના ઘયની લાટં જંા ભટા-ભટા બણ્માગણ્મા ભાનધાતાલ ગથા ંખાળે, 

ન્મા ંભાયા યાભજીના ંગબફૃડા ંફા લાટંુ ચંધળે. 

 અ વધંુ ંજીની નજરંુ ંચે ઇ બાી લ્મે, ને જીને કાનં શમ ઇ વાબંી લ્મે. 
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 શ ેદણખમાલં ! શ ેદતનમાનંા બાય લે’નાયાલં ! આંમકણં અલ. આંમ તભને તલવાભા ભળે. 

આંમ તભાયા શૈમાના બાય શલા થાળે. 

 કા ંકે ભાય યાભ તયણાથી શઠે છે ને ઇનુ ંધંવફૃ ંશવુફંૂર છે. 

      * 

 વાજન ! ભાયા યાભના ંઅ લચન વાબંીને જી શૈમે રેળે ઇ ટંફાની ળલ્માયુ ંઈય ઘય 

ફાધંળે. 

 છં ઇ ઈય ફાયે ભેઘ ત્રાટકળે ને તલજણયુ ંલાલાઝડા ંટટૂી ડળે તમ ઇની કાકંયી ખયળે 

નઇં. 

 ણ જી ભાયા યાભજીનુ ંક્યુ ંઅ કાને વાબંીને ઓરે કાને કાઢળે, ઇ લેફૄ ઈય ફગંરા 

ફાધંળે; ને ઇ ફગંરા ેરે ભાલઠે બં બેા થઇ જાળે. 

      * 
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“ખદી રે તાયી ભેે!”//નલુાદ : ભશને્ર ભેઘાણી 
//ાનુ:ં31 

 

 ઈત્તય પ્રદેળના ભેયઠ જજલ્રાભા,ં રદલ્રીથી 16 ભાઇર દૂય, વેશાની નાભનુ ંગાભ છે. 

 બ્રહ્મદેલી નાભની એક નલલધ ૂયણીને વેશાનીભા ંતાની વાવયે અલી. એના તમયભા ં

ભાલતયના ઘયભા ંજ કલૂ શત. ણ વેશાનીભા ંત ફે ખેતયલા દૂય ગાભને કલેૂથી ાણીની શરે 

વંચી રાલલી ડતી શતી. ઈભગંબયી નલઢાને ઘયના કલૂાની ખટ વારી ને યાતે તયનુી ાવે 

એણે લાત મકૂી : “અણા આંગણાભા ંજ કલૂ શમ ત કેવુ ંવારંુ !” 

 “તુ ંકાઇં નલી નલાઇની નથી અલી,” તતએ કશી દીધુ:ં “કલૂાની એટરી ફધી જફૃય શમ 

ત ખદી રે તાયી ભેે!” 

 બ્રહ્મદેલીના શૈમાભા ંએ લેણ કતયાઇ ગમા.ં લતી વલાયે તાની ત્રણ ાડળણ 

યભારી, તળલદેઇ ને ચરંાલતીને એણે લાત કયી. ચાયેમ વરશમયએ ભીને એક મજના ઘડી. 

 એક રદલવ વલાયભા,ં ચાયેમના ધણી તતાના ંખેતય-લાડીએ ગમા છી, એ 

ાડળણએ ગાભના બ્રાહ્મણને તેડાવ્મ, વારંુ મયૂત જલયાવ્યુ,ં ને ચાયેમના ંઘયની રગરગ એક 

કલૂ ખદલા ભાડંય. વાજંે ઘયના રુુ ખેતયેથી ાછા પમાષ ત્માયે આંગણાભા ંઅઠ ફૂટ ઊંડ ખાડ 

જઇને જામફ થઇ ગમા. તેભ છતા ંભઢેથી ત એ એભ જ ફલ્મા કે, “યે, અ તે કાઇં 

ફામરડયુનંા ંકાભ છે ! અફૂયડી થાકીને ફે દીભા ંડત ુ ંભેરળે.” 

 ણ ખાડ ત રદલવે ઊંડ થત જ ગમ. એ ચાય ફાઇઓને કલૂાની ધનૂ એલી રાગી ગઇ 

શતી કે ઊંધુ ંઘારીને એ ખાદે્ય જ જતી શતી. ફે અંદય ઉતયીને ખદે, ત ફીજી ફે ભાટીના સ ૂડંરા 

ફશાય ઠારલી અલે. છી ત ડખેડખેના ંછકયાઓં ને ફીજી થડી સ્ત્રીઓ ણ એભની વાથે 
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જડામા.ં ણ... ગાભના મછૂાા ભયદ ત શજી શાવંી કયતા ગા જ યહ્યા. 

 મયૂત કમાષ છીને લીવભે રદલવે બ્રહ્મદેલી ને તળલદેઇ ખાડાને તણમે ઉબી ઉબી ત્રીકભ 

ચરાલતી શતી ત્મા ંએભના ગ નીચેથી ળીતર જરની વયલાણી ફૂટી. લાતભા ંને લાતભા ંઅખ 

કલૂ ખદાઇ ગમ. ટાફરયમાઓંએ રકરકમાયા કમાષ, ગાભની સ્ત્રીઓએ શયખના ંગીત ગામા.ં રુુએ 

ણ તાયીપ કયી. અખા ગાભભા ંઅનદં-રશયી પયી લી. તયત જ ગાભની ચંામત બેગી થઇ, ને 

કલૂા ઈય થ્થય-વીભેન્ટનુ ંાકંુ ભડંાણ મકુાલલા ફૃ. 800 ભજૂંય કમાષ. તલકાવ-મજનાના 

તધકાયીઓ ણ શલે અલી શંચ્મા, ને એભણે મ ફૃ. 600 ફીજા ભજૂંય કમાષ. 

 બ્રહ્મદેલી ને તેની અલી વરશમય ગાભેગાભ ડેરી છે. “ખદી રે તાયી ભેે!” કશીને 

એભને કઇ લાય ચાનક ચડાલી જજ ! 

    નલુાદ : ભશને્ર ભેઘાણી 

      * 
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    લીયડ//જમતંીરાર વ. દલે 
//ાનુ:ં37 

 

લીયડ ેઅછમાં ાણી, કે લીયડા કણ ેગાળ્મા યે રર? 
લીયડ ેચખ્ખા કેલા ચક, કે લીયડા કણ ેલાળ્મા યે રર? 
ડકૂ્યા ંડકૂ્યા ંનલાણના ંનીય, બમ્ભરયમા બાગંી ગમા યે રર? 
નદીયુ ંસયૂજથી વતંાણી, તાલન ેમ તાગી જમા ંયે રર; 
એક ભાયી શલે્યુનં બયનાય, કે લીયડ યણીધણી યે રર! 
લીયડ ેઅછમાં અછા ંાણી કે લીયડા કણ ેગાળ્મા યે રર? 
વભયથ સયૂજ વાભ ેથૈન,ે કે લીય ભાય ઝૂઝત યે રર! 
કાે કકત ેઈનાે કે લીયડ દૂઝત યે રર!ooo 

બમ્ભરયમ ેાણી ઊંડા ંજામ, વંચણણમા ંતટૂતા ંયે રર; 
લીયડ ેઊંડુ-ંછીછરંુ ન કાઇં, કે છાતતયુ ંછરછર ેયે રર! 
લીય! તાયા નાકડા શૈડાભા,ં કે શતે ળા ભય બમાં યે રર? 
તુ ંત ખફર ેખારી થામ ન ેખફર ેીયવ ેયે રર! 
લીયડ લ્મ ેનશં કઇના તનવાવા, કે લીયર મ્ભય ત ેયે રર! 
લીયડ ેઅછમાં અછા ંાણી, કે લીયડા કણ ેગાળ્મા યે ર 
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                         ભારંુ ગાભડુ/ં/ફફરબાઇ ભશતેા 
//ાનુ:ં38 

 અણી સ્લયાજ્મની રડત ટકી ડે છે, એનુ ંકાયણ ભને પ્રજાભા ંઘય કયી યશે ુ ંજ્ઞાન 

રાગ્યુ.ં એ દૂય થામ ત પ્રજા સ્લયાજ્મ ભાટે તૈમાયી કયી ળકે. ને એભ કયવુ ંશમ ત ગાભડાભા ં

જઇને ફેવવુ ંજઇએ. ગાભડાભા ંજઇને ફેવવુ ંખરંુ— ણ ત્મા ંજઇને શુ ંકયવુ,ં એન કઇને નબુલ 

ન શત. ઘણી જગ્માએથી વાબંળ્યુ ંશત ુ ંકે ગાભડાભા ંજઇને અ કયવુ ંને તે કયવુ;ં ઘણી જગ્માએ 

લાચં્યુ ંશત ુ ંકે ગાભડાભા ંઅટુ ંઅટુ ંકયલાનુ ંછે. ણ એ કેભ કયવુ ંએન ભને નબુલ ન શત. 

એટરે તલચાય કમો કે એક લખત ગાભડાન નબુલ ત કરંુ. ત્મા ંશંચ્મા છી શુ ંકયવુ—ંતે તલે 

ભગજભા ંજે જે બયુ ંછે એભાનં ુ ંશુ ંશુ ંથઇ ળકે એભ છે, ને કેલી યીતે—એન ઈકેર જડી જળે. 

 અભ ગાભડાભા ંજલાનુ ંત નક્કી કયુ.ં ણ ક્યા ગાભડાભા ંજવુ?ં અન જલાફ ભળ્મ કે, જે 

રક લધ ુછાત શમ એભની ાવે જવુ.ં જ્મા ંખફૂ કયા નબુલ થામ એવુ ંશમ ત્મા ંશરેા ં

જવુ,ં એટરે ગાભડાના કાભની કઠણાઇન યેૂયૂ નબુલ થઇ જામ. છી ભાભૂ ડી યશળેે કે, હુ ં

ગાભડાના કાભભા ંટકી ળકંુ એભ છુ ંકે નરશ. છી સ્થાન ફદરવુ ંશળે ત તેભ કયીળ. ગાભડાન 

અલ નબુલ રેલા ભાટે હુ ંગાભડાભંા ંપયલા રાગ્મ, ને એભાથંી ભં ભાવયા વદં કયુ.ં 

 એ પ્રદેળભા ંપયતી લખતે એ ગાભ તલે ભને ઠીક ઠીક વાબંલા ભળ્યુ ંશત ુ.ં કઇ કશતેા કે, 

“ભાવયાના રક એટરે લાત છડ, ભાયા બાઇ.” કઇ કશતેા કે, ભાવયા એટરે અડ આંક. હુ ંછૂુ ં

કે, “ભે કેભ, બાઇ.” ત કશળેે: “ચયી ૂટં ત એભનુ ંજ કાભ”, “ધે દશાડે મ ભાવયાની વીભભાથંી 

એકરા ન નીકામ.” અ ફધુ ંવાબંત જાઉં ને ભાવયાન નબુલ રેલાની ભાયી ઇચ્છા તીવ્ર 

થતા જામ. છેલટે હુ ંભાવયા શંચ્મ. 

 ઈનાાન દશાડ શત. ગાભભા ંશંચીને જઉં છુ ંત અખુ ંગાભ ખારી જેવુ ંશત ુ.ં દયેક ઘયને 

ફાયણે વાઠંીનુ ંકટુ ંડે ુ.ં એક જગ્માએ ત્રણ-ચાય જુલાતનમા ભાટીના ંકટડા ંચણતા શતા. ત્માથંી 

ખફય ભી કે ગાભના રક ત ફધા વીભભા ંગમા છે. ભં ીલા ભાટે ાણી ભાગ્યુ.ં ભનભા ંજયાક 

કચલાત શમ એભ એક જણ નજીકના તાલભાથંી ાણીની ડર બયી રાવ્મ. ાણી ગદંું શત ુ.ં ભં 
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ફૃભારથી ગીને ાણી રીધુ.ં એભણે ણ છૂયછ ળફૃ કયી: “ક્યાથંી અવ્મા ? અભ ક્યા ંજળ ?” 

ભં ભારશતી અી ને કહ્યુ ંકે, અ ફાજુના ંગાભડા ંજલા ભાટે પરંુ છુ.ં ણ ભાયા ઈત્તયથી એભના 

ભનને વભાધાન થયુ ંશમ એવુ ંન રાગ્યુ.ં કરાકેક છી ભં ફીજા ગાભન ભાગષ છૂય ને યસ્તે 

ડય. અટરાથી ભને કળ બાયે નબુલ ન થમ. ણ હુ ંએટુ ંત જઇ ળક્ય કે, ગાભભા ંચાયે 

ફાજુ ગદંકી ને ગયીફાઇ બયેરા ંછે. ેરા જુલાતનમાની આંખભા ંને એણે કયેરી છૂયછભા ં

ધતૂષતા ને ળકંા બયેરા ંછે, ને ચાયે ફાજુ નયી શષુ્કતા છલામેરી છે, એ ણ ભં જયુ.ં ને ભં 

ભનભા ંગાઠં લાી કે, અ ગાભ નબુલ કયલા જેવુ ંત રાગે છે. છી ત એ પ્રદેળના ંફીજંા ણ 

કેટરાકં ગાભ જમા.ં ણ ભાયી નજયભા ંઅ ગાભ જ લવી ગયુ.ં 

 એટરે પયી એક રદલવ વલાયે હુ ંભાવયાભા ંઅવ્મ. વાથે નજીકના રાટના એક ાટીદાય 

બાઇ ણ શતા. એભને ગાભના રક વાથે ખેતી અંગે જૂન વફંધં શત. અ લખતે ગાભના રક 

ઘેય શતા. ભે ગાભના એક અગેલાનને ત્મા ંગમા. અજુફાજુના રક ઘેય શતા. ભે ગાભના એક 

અગેલાનને ત્મા ંગમા. અજુફાજુના રક ટે લીને ભને જલા રાગ્મા. એક ખાટરા ઈય 

ગદડુ ંાથયીને ભને ફેવાડયા. લાતલાતભા ંભે જણાવ્યુ ંકે હુ ંઅ ગાભભા ંયશલેા અલલાન છુ.ં 

તયત જ પ્રશ્ન અવ્મ, “શુ ંકયલા?” ભં કહ્યુ,ં “યશલેાને; ભાયે ગાભડાન નબુલ રેલ છે.” ફધા ંકશ,ે 

“વારંુ. લસ્તી લધે એ ત વારંુ જ ને?” ણ છતા ંફધાની આંખભા ંહુ ંળકંા દેખત શત—ને 

બાડાના ભકાનની ભં ભાગણી કયી ત્માયે એ લધ ુસ્ષ્ટ થયુ.ં કઇ ભકાન અલા તૈમાય જ ન શત ુ.ં 

એક ફીજાનુ ંફતાલે, ફીજ ત્રીજાનુ ંફતાલે. છેલટે એક બાઇએ તાના નાના બાઇના ભકાનભાથંી 

ઢય ફાધંલાન એક ઓયડ ને યધી ઓવયી ત્રણ ભાવ ભાટે બાડે અલા કહ્યુ,ં ને જણાવ્યુ ંકે 

ચભાવા શરેા ંએ ભકાન ભાયે ખારી કયી અવુ ંડળે. ભં એની ખાતયી અી. અભ હુ ંભાવયાભા ં

ઘય રઇને લસ્મ. 

 ગાભડાભા ંજતા ંશરેા ંજ ભાયા જીલન ભાટે ભં કેટરાક તનમભ ઘડી કાઢયા શતા, ને એના 

ઈય હુ ંશભેંળા ધ્માન અુ ંછુ:ં 

 1. ભારંુ અંગત ફધુ ંજ કાભ—ાણી બયલાનુ,ં કડા ંધલાનુ,ં યાધંલાનુ,ં દલાનુ ંલગેયે જાતે 

જ કયવુ.ં 
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 2. ભાયે તનમતભત કરાક દઢ કરાક ભ્માવ કયલ. ણ એ સુ્તકનુ ંલાચન લશરેી વલાયે 

4થી 7ની અંદય જ કયવુ.ં 

 3. રદલવન રગબગ ફધ બાગ વભાજને ઈમગી કામષભા ંગય ત કઇ ળયીયશ્રભબમાષ 

ઈત્ાદક કાભભા ંજ ગાલ. 

 4. વલાય-વાજંની પ્રાથષના તનમતભત કયલી. 

 5. ખાવ કાયણ તવલામ રદલવે કદી સવૂ ુ ંનરશ. 

 6. ભાયી જફૃરયમાત ઓછાભા ંઓછી યાખલી. 

 હુ ંગાભભા ંઅવ્મ એ લખતે ત્મા ંઈનાાની નલયાળ બયામેરી શતી. તેભામં લી ભાતા 

જેલ નલતય, એટરે નાના-ભટા વો કુતશૂરવતૃત્તથી ભાયે ત્મા ંફેવલા અલતા. ળફૃઅતભા ંત ભને 

અ ગમ્યુ.ં હુ ંરકની ાવે ભાયે જે કાઇં કશવે ુ ંશમ એ કશતે ને એ રક ણ ભને ખફૂ પ્રશ્ન 

છૂતા હુ ંયેટમ કાતંત શઉં ત એ જુએ, એને અંગે કઇક છેૂ. હુ ંફધી તલગત વભજાવુ.ં ફીજી 

નેક લાત થતી. અ ફધાભંાથંી ભને ઘણુ ંજાણલાનુ ંભતુ ંણ અખ રદલવ ભાત્ર લાત જ ચારે 

એભા ંળ યવ યશ ે? ભં જયુ ંકે અ ત એક પ્રકાયન ડામય થમ. રક નલયા ડે એટરે હુક્કા 

રઇને રકભરકની લાતાષ કયલા ને વાબંલા ભાયે ત્મા ંઅલતા શમ એવુ ંભને રાગ્યુ.ં લાતભા ં

ને લાતભા ંફીડી-હુક્કાના ંનકુવાન તથા એભનાભા ંક્ષણે ક્ષણે દેખાતા ંઅવ, લાતરડમાણુ ંલગેયે 

તલે હુ ંએભને ટકય કરંુ. ણ, “તભે કશ છ એ શાચુ’ં એટુ ંકશલેા ઈયાતં એભનાભા ંકળ પયક 

ડત નરશ. અથી ાચં-છ રદલવભા ંહુ ંકંટાળ્મ. કઇક યંરટમ કાતંલા ઇચ્છા ફતાલે, ણ યંરટમા 

ઈય ફેઠા છી જયી લાયભા ંઉઠી જામ. નલયા ફેવલા ભાટે હુ ંએભને લાયંલાય કશતે કે, “જુઓ, હુ ં

કાતં ુ ંછુ,ં ંજુ ંછુ,ં વાધં ુ ંછુ ંકે એવુ ંજ કાઇંક કાભ કમાષ કયત શઉં છુ;ં એભ તભે ણ કાભભા ં

યલામેરા યશ. ભાત્ર લાત કમાષ કય એ ભને નથી ગભતુ.ં” 

 છેલટે ભં એક કડક તનમભ કમો કે, ભાયે ત્મા ંઅલનાય કઇએ હુક્ક રઇને ત ન જ અલવુ.ં 

અની વય રક ઈય જુદી જ થઇ. કેટરાકને ણ એથી ભાઠું રાગ્યુ ંને રયણાભે ભાયે ત્મા ં

અલનાયા ફહુ ઓછા થઇ ગમા. ણ એથી ભારંુ કાભ વય ફન્યુ ંને નલી રદળા શાથ રાગી. 

હુક્કાલાા ભટાઓની ધભારભા ંહુ ંભાયે ત્મા ંઅલતા ંનાના ંફાકને નશત વબંાી ળક્ળત. શલે એ 
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નાના ંબરકા ંભાયા ંદસ્ત થલા રાગ્મા.ં એભને હુ ંયંરટમ અુ ંત કરાક સધુી એની ાછ ભથલા 

એ તૈમાય શતા.ં ણ એભને હુ ંયંરટમ અુ ંએ શરેા ંત ભાયે એભનુ ંફીજ ંકેટુમં કયલાનુ ંયશે ુ ં

શત ુ.ં હુ ંએ ટાને રઇને કલેૂ જત, એભને ાણીથી ધભાયત, એભના ંગદંા ંચંથયેશાર ડગરા ંધઇ 

અત, ને છી અખા વયઘવને રઇને ઘેય અલત. અલીને એભની જડે પયી લાત કરંુ. 

ભેરથી બયેરા એભના રાફંા રાફંા નખ કાુ.ં કઇ પલ્રાલાાને ભરભ ચડુ.ં ને છેલટે ઘેય 

યલાના કરંુ. અની વય એભની ભાઓ ઈય થલા રાગી. સ્ત્રીભડંભા ંએની નેકતલધ ચચાષ થલા 

રાગી, ણ એ ફધા ાછ એભની પ્રવન્નતા દેખાઇ અલતી. બરકાનંી વખં્મા ણ લધલા રાગી. 

ભાયે શાથે ણ ાણી વંચીને પલ્રા ડલા રાગ્મા. ણ એભા ંમ એક પ્રકાયન અનદં શત. 

કેટરાકં નાશીને ણ અલલા રાગ્મા.ં એભને હુ ંતકરી ળીખલત, લાત કશતે, ગીત ગલડાલત. 

શલે એભની ભાઓને ણ હુ ંલાયનલાય ભલા રાગ્મ. જેનુ ંછકરંુ સ્લચ્છ શમ એને ફે ભીઠા ંલેણ 

કશી ઈત્તેજન અુ.ં સ્લચ્છ શમ એને સ્લચ્છ યાખલાનુ ંકહુ,ં પલ્રાલાફંૄ શમ એને ભાટે દલા રઇ 

જલાનુ ંકહુ.ં 

 એકાદ ભાવભા ંવલાયભા ંભાયે ત્મા ંનાના ંબરકાઓંન એક લગષ ળફૃ થમ. અ લગષભા ંશે ુ ં

ગીત, છી તકરી, છી કાઇંક ક્ષયજ્ઞાન, ને છેલટે લાતાષ એલ ક્રભ યાખત. એભ અઠ લાગ્મે 

ળફૃ થમેર લગષ વાડાદવ લાગ્મે યૂ થામ. છી તનળાણમા ગલાણમા ફનીને વીભભા ંજામ ને 

હુ ંભારંુ ખાલાનુ ંકાલલા ફેસુ.ં ેટજૂા એટરે હુ ંકાતંલા ફેસુ.ં ફયના શલે ભં રકને ત્મા ંફેવલા 

જલાનુ ંયાખ્યુ ંશત ુ.ં એ લખતે એભને ત્મા ંફેસુ,ં ચા ુલાતચીતભા ંગય કાભકાજભા ંબાગ રઉં, ને 

એ ભાયપત વાથેવાથે ઘયની રયસ્સ્થતત ણ તનશાી ળકંુ. ાણણમાયા ય યશલે જઇત રટ 

ઓવયીભા ંઅટત જઉં, ત એને ઈાડી ાણણમાયા ય ગઠવુ.ં કડા ંગભે ત્મા ંયખડતા ંશમ ત 

લગણીએ મકંુૂ. છાયાના ંફાલા,ં ફીજી ગદંકી, વ્મલસ્થા લગેયે કાઢલા રાગુ.ં ણ હુ ંઅ કાભ 

શાથ ધરંુ એ શરેા ંત ઘયના રક કશળેે, “તભે ના કયળ. તભે ભને કશ તેભ ભે ગઠલીએ 

છીએ. ભાયા ઘયભા ંતભને વાપસપૂ કયલા દેલામ કે?” ને એભ કશીને ભને યકે. ણ તે રદલવે 

ઘય કાઇંક વ્મલસ્સ્થત ને સ્લચ્છ ત ફને જ; ને પયી ફેવલા અવુ ંત્માયે ઘય લધાયે સ્લચ્છ 

જલા ભળે એલી અળા ણ ફધંાલે. અ વાથે વાથે ઘયની ફીજી નેક લાત થામ. દાફૃ તલાત 

શમ ત કેટર તલામ છે? ળા ભાટે ફધં નથી કયતા? શુ ંખાઓ છ, શુ ંીઓ છ, લગેયે. અભ 50-
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60 ઘેય પમો એટરાભા ંત એક લાતાલયણ ઈત્ન્ન થયુ ંકે, ફફરબાઇ અણે ઘેય જલા અલળે; 

ફાલા-ંપાલા ંાડી નાખજ, શા ં! વાજંે લી છકયા ંખેતયભાથંી અવ્મા ંશમ એભની વાથે યભતગભત 

ગઠલીએ. 

 ચભાવાની ભવભ ળફૃ થમા છી ખેડતૂ ખેતયભા ંજ શમ. ફૈયા-ંછકયા ંવો 10-11 લાગે તે 

શરેા ંવીભભા ંનીકી ગમા ંશમ ને ગાભ લાદંયાનેં શલારે થયુ ંશમ. છી લાદંયા,ં છાયા ંઈય 

કે ઝાડ ઈય જે જાતન નાચ કયલ શમ એલ કયે, ને નાન કચ્ચયઘાણ કાઢે. 

 અ ભવભભા ંહુ ંણ વલાયભા ંયલાયીને ખેતય જાઉં. યજ નલા ખેતયભા ંને ત્મા ંજે કાભ 

ચારતુ ંશમ એભા ંભાયી અલડત પ્રભાણે ને ળસ્ક્ળત જગુ ંકાભ કરંુ. કઇક લખતે ભને કાભ ન 

અલડે ત્માયે ઉબા ઉબા જમા જ કયવુ ંડે. ણ અ ફધા પ્રવગંભા ંભાયે ઘયની નેક લાત 

થામ ને એકફીજાન વફંધં ણ લધ ુગાઢ થત જામ. 

 અ યીતે રદલવે રદલવે ગાભ રક વાથેન ભાય વફંધં લધત ગમ. એભને એભ થઇ ગયુ ં

કે, અ ભાણવ અણુ ંરશત ચાશલાલા છે. ગાભભા ંપ્રથભ અવ્મ ત્માયે કેટરાકના ભનભા ંળકંા 

શતી કે, અ તે કઇ જાસવૂ શળે કે કઇ છેતયલાલા શળે? એ ળકંા શલે ચારી ગઇ ને વો ભન 

ખરીને ભને લાત કયલા રાગ્મા. ેરા ચય ૂટંાયા ને ઘાતકી રક તલે ભં જે લાત વાબંી 

શતી, એ ત ભાયા ભગજભાથંી ક્યાયે ખવી ગઇ એન ભને ખ્માર ણ ન યહ્ય. લધાયાભા ંગાભ-

રક ત ભાયી દયકાય યાખીને ભને પે્રભથી નલડાલલા રાગ્મા. 

 છી ત ગાભભા ંકઇ ભશભેાન અવ્મા શમ ત એ રક એભને ણ ભાયે ત્મા ંરઇ અલે, 

ગય ભને તાને ઘેય ફરાલે ને કશ:ે ‘તભે કંઇક કશ.’ રગ્ન કે ભયણ પ્રવગેં ફધા બેગા થમા 

શમ ત્માયે ભને ફરાલે, ને કશ,ે ‘કાઇંક કશ.’ હુ ંએભને નેક લાત કહુ.ં રગ્નભયણના ંખચો 

ઓછા ંકયલાનુ ંકહુ;ં પીણ ાછ થતુ ંવંકડનુ ંખચષ ટકાલલા કહુ;ં યશણેીકયણી સધુાયી ઊંચુ ં

સ્થાન ભેલલાનુ ંકહુ.ં અ યીતે અજુફાજુના ંગાભ વાથે ણ વશજેે ભાય વફંધં વકંામ. છી ત 

ભાયે અજુફાજુના ગાભભા ંણ જલાનુ ંથામ. અ જાતન પ્રચાય છી ભાયે ત્માથંી રગબગ 

ડધડધ ચા નીકી ગમ. 
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 શરયજન-પ્રશ્નને ભં શરેેથી જ શાથભા ંનશત રીધ, કાયણ કે હુ ંઅખા ગાભનુ ંકાભ કયલા 

ભાગત શત. ણ અઅ એ પ્રશ્ન જ ભાયી ાવે અલી ડય. એક વાજંે એક શરયજન બાઇ, 

લંછી કયડમ શલાથી જેભ ફીજા દલા મકુાલલા અલતા એભ દલા મકુાલલા અવ્મ. ભં એને દલા 

મકૂી. ણ એટરાભા ંઅજુફાજુના રક બેગા થઇ ગમા ને હુ ંએને ડક્ય એથી ભાયી ચચાષ 

જલા રાગ્મા. હુ ંત કાભ ત્યુ ંએટરે હુ ંએને ગમ ને શાથ ધઇને ફીજે કાભે લગ્મ. ફધા કશ,ે 

અ ત નાહ્ય ણ નરશ! છી ત ચચાષ શયૂ થઇ. અ ફનાલ ભાયા ત્મા ંગમા છી ચાયેક ભરશને 

ફન્મ. ચચાષએ ખફૂ ગબંીય સ્લફૃ કડયુ.ં ભાયી લધાયે નજીક અવ્મા શતા એ કેટરાક ભાયે ઘેય 

અલી અલીને કશી જલા રાગ્મા કે, “ફીજુ ંફધુ ંકય, ણ અ ન કય.” હુ ંએભને વભજાવુ ંકે, “એભા ં

શુ ંખટંુ છે?” એભની ાવે દરીર એકેમ નશતી—તવલામ કે અજ સધુી ફધા ાતા અવ્મા છે ! 

ભં કહ્યુ,ં “હુ ંતભાયી ાવે અવુ ંકાઇં યાણે ન કયાવુ.ં ણ ભાયા લતષનભા ંતભાયે લચ્ચે ન ડવુ ં

જઇએ.” ણ અ તલમે એટુ ંગબંીય સ્લફૃ ધાયણ કયુ ંકે ભને રાગ્યુ ંકે શલે ભાયે ઘય છડવુ ં

ડળે. ઢેઢલાડાભા ંજઇ લવવુ ંએભ હુ ંતલચાયલા રાગ્મ. ણ તે લસ્તી ણ કાઇં એથી લધાયે વારંુ 

ભારંુ સ્લાગત કયે એવુ ંન રાગ્યુ,ં કાયણ કે એભાનંા ઘણાખયા ગાભરકના ંખેતય જ  બાગે ખેડતા 

શતા, એટરે એભના ઈય ગાભરકન વીધ અતથિક અંકુળ શત. ભને રાગ્યુ ંકે, અ સ્સ્થતતભા ંત 

ભાયે ગાભ જ છડવુ ંજઇએ. કાયણ, ભાત્ર શરયજનની વેલા ણ શં ળક્ય શતી. લી તલચાય 

અવ્મ, ફીજા ગાભભા ંણ અવુ ંનરશ થામ એની ળી ખાતયી? છેલટે ફહુ તલચાય છી એવુ ંઠયાવ્યુ ં

કે, શભણા ંઅ પ્રશ્નને ન છેડલ. ઈશ્યકેયામેુ ંલાતાલયણ ળાતં ડે, એટરે અબડછેટની સગૂ ઓછી 

થામ એવુ ંલાતલાતભા ંતળક્ષણ અવુ ંને નવુ ંલાતાલયણ ેદા કયવુ.ં ત્માયફાદ ણ જ અ જ 

જાતન તલયધ કામભ યશ ેત ગાભ છડવુ.ં અ ભાટે ભં ચાય ભાદની મદુત ફાધંી. 

 થડા રદલવભા ંઅબડછેટે ઉબ કયેર વતં ભરુાઇ ગમ કાયણ, રકને એ તવલામ 

ફીજુ ંગભતુ ંશત ુ.ં ભાયી ધાયણા પ્રભાણે ભારંુ કાભ ત ચારત ુ ંજ શત ુ.ં એટરાભા ંએક રદલવ વાજંે હુ ં

ખેતયભાથંી ખેતયભાથંી અવુ ંછુ ંત્માયે શુ ંજયુ?ં મસુ્ક્ળતપજના વાશફે તથા એન વઘં ગાભ લચ્ચે 

ઉબા છે. વાશફે અંગે્રજી બાાભા ંબાણ કયે છે. એક દુબાતમ ગજુયાતીભા ંતયજુભ કયે છે કે, 

“ણિસ્તી ધભષ સ્લીકામાષ તવલામ કઇને મસુ્ક્ળત ભતી નથી, ભાટે ણિસ્તી ધભષ સ્લીકાય.” ગાભના રક 

તભાવ અવ્મ શમ તેભ ફધુ ંદૂય ઉબી જતા શતા. બાણ રંુૂ થમા છી વાશફેે ભાયી વાથે શાથ 



30 

 

ભેવ્મા ને કહ્યુ ંકે, “વાજંે ઢેઢલાડાભા ંવબા છે ત્મા ંતભે અલજ.” ભં કહ્યુ,ં “ઠીક, અલીળ.” ણ 

વાશફેે ભાયી વાથે શાથ ભેવ્મા, એટરે રકને થયુ ંકે ફફરબાઇ ઢેડાઓને ડયા. ડયા છી હુ ં

નશત નથી એ ત એ જાણતા જ શતા, છતા ંખાતયી કયી. યાતત્રલગષભા ંયજ 27 તલદ્યાથી અલતા 

તેને ફદરે તે રદલવે પક્ળત 3 અવ્મા. ભં કહ્યુ,ં “કેભ!” ત જલાફ ભળ્મ કે, “તભે ઝટ ઝટ લગષ 

અટી રીધ. તલચાયુ ંકે, શલે ચાય ભરશનાની મદુત ણ યૂી થલા અલી છે ને અ એક વશજેે 

અલી ડેરા પ્રવગં છે, ત ચાર, છેલટન તનકાર રાલીએ. યાતે્ર અઠેક લાગ્મે હુ ંઢેઢલાડાભા ંજલા 

ઉડય. વાભાન્મ યીતે એ ફાજુ જાઉં ત્માયે કઇનુ ંધ્માન ન ખંચાત ુ,ં ણ અજે ત થડીલાયભા ં

ભાયી ાછ એક ટફંૄ અલલા રાગ્યુ.ં કઇ કશલેા રાગ્મા, “ગાભ ફધુ ંલટરાલી ભાયુ.ં” “અવુ ંકયવુ ં

શત ુ ંત ળા ભાટે ભાયા ગાભભા ંઅવ્મા?” “જ વાજાવભા યશવે ુ ંશમ તત ચાલ્મા જજ ભાયા 

ગાભભાથંી.” એક જણ ત કશ ેકે, “જ કારે કલેૂ ચડે ત કલૂાભા ંજ ધકેરી દ.” ભં જયુ ંકે ત્માયે 

કળાન જલાફ અલાન લખત નથી. એટુ ંરાગ્યુ ંકે અજે કાઇંક નલાજૂની થળે ખયી. અંધારંુ 

ઘય શત ુ.ં ાછ રાકડીઓ ને ધારયમાલાાઓનુ ંટફંૄ અલતુ ંશત ુ.ં હુ ંત શરયજનલાવભા ંગમ. 

ત્માનંી બજનભડંીભા ંફધા વાથે જઇને ફેઠ. ભાયી ાછ અલેુ ંટફંૄ દૂય સ્શૃ્યમ ભાપક ઉભુ ં

યશીને ફધી ચેષ્ટા જલા રાગ્યુ.ં 

 ત્માય છી હુ ંઘેય અલલા નીકળ્મ. ભાયી ાછ ત ગાભરકનુ ંભટંુ ધાડુ!ં ઘયે અલીને 

ખાટર આંગણાભા ંફશાય કાઢય ને હુ ંત રાફં થઇને સતૂ. ફધા જઇ જ યહ્યા. હુ ંકઇની વાથે 

ફરત નથી. એ ફધા તાને પાલતા ઈદૌ -ગાય કાઢયા કયે છે, લાત કમાષ કયે છે. કઇ ભને ઘય 

અપ્યુ ંશત ુ ંએ ઘયભાણરકને ઈદે્દળીને કશલેા રાગ્મા કે, ઘય ખારી ન કયાલે ત એને નાત ફશાય મકૂ. 

યાતે્ર 11 લાગ્મા છી એ ફધા ગમા. ભં તલચાય કયી રીધ કે, શલે કારે કંઇક નવુ ંથલાનુ ંને તૈમાયી 

કયી રેલાની. ઘણે બાગે ગાભ છડવુ ંડળે. ને ન છડવુ ંડે ત શુ ંકયવુ ંએ ણ તલચાતી રીધુ.ં 

છી ઘવઘવાટ ઊંઘી ગમ. 

 વલાયભા ંલશરેા ઉઠી પ્રાથષના કયી યલામો ને રદલવ ઉગતા ંજ યજ ભાપક વપાઇ 

કયલા ગાભભા ંગમ. ભને જઇને અલતા-જતા રક કશલેા રાગ્મા, “ગાભભા ંફધે ફાલાડ કયી 

મકૂ્ય.” કઇ કશ,ે “કેલી ફૃાી અફફૃ ભેલી શતી? એ ફધા ઈય ાણી પેયવ્યુ!ં” હુ ંએક ણ 

શયપ ઈચ્ચામાષ તલના ાલડા લતી યસ્તાની ફનેં ફાજુએ ઉગેુ ંઘાવ ખદ્યા કયત શત. ખાડા શતા 
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ત્મા ંયૂણી યૂત શત, ને કચય શત ત્મા ંલાી કાઢત શત. યજ ફે કરાક વપાઇ કયત શત. 

ણ અજથી ભાયી વપાઇ છ કરાકની ળફૃ થઇ. ફયે એક લાગ્મે ઘેય ગમ. છી નાહ્ય, યાધં્યુ ં

ને ખાધુ.ં છી ચાલ્મ યંરટમ. ભાય અ જાતન કામષક્રભ છએક રદલવ ચાલ્મ, એટરાભા ંત ગાભ 

ઉજફંૄ ઉજફંૄ થઇ ગયુ.ં યસ્તા ઉડીને આંખે લગે એલા ચખ્ખા થઇ ગમા. શજુ હુ ંલાત શઉં 

ત્માયે રકભા ંભાશંભાશં ેલાત ચારતી. કઇ કશતેા, “એક અ ડલાનુ ંછડી દે ત કેવુ ંવારંુ!” કઇ 

કશતેા, “ગભે તેભ ણ અણુ ંગાભ કેવુ ંફૃાફંૄ થઇ ગયુ ંછે!” ભને વભજાયુ ંકે, ાય શલે ઠેકાણે 

અલત જામ છે. દંયેક રદલવ છી એ એથી ણ નીચે અવ્મ. શલે હુ ંલધાયે 

ઓખાણલાાઓના ંખેતયભા ંજલા રાગ્મ. ણ દયેક જગ્માએ પ્રશ્ન એક જ છૂાત કે, “તભે અવુ ં

ન કય ત કેવુ ંવારંુ?” શં હુ ંએભને ભારંુ રદર ખરીને જેટરી વભજણ ાડી ળકામ એટરી 

ાડત, ને એભના ભનનુ ંવભાધાન કયત. એભ કયતા ંકયતા ંપયી હુ ંરકને ત્મા ંકેભ જત થઇ 

ગમ ને રક ભાયે ત્મા ંકેભ અલતા થઇ ગમા, એની રકને કે ભને કઇને ખફય ન ડી. કઇ 

ઢેઢ-બગંી દલા મકુાલલા અલે ત હુ ંશજુ એને ડકીને જ દલા અત, ણ એથી ફહુ ઉડાશ ન 

થત. કઇક લખતે એકાદ ભાણવ તાને વતં જાશયે કયત, ણ વાભાન્મ યીતે વો આંખ 

અડા કાન કયીને ચાલ્મા જતા. 

 ગાભભા ંહુ ંશરે અવ્મ ત્માયે ફશાયથી ૈવા ભગંાલત, ણ ભારંુ ખયચ હુ ંાચં ફૃતમાથી 

લધ ુન યાખત, ને જીલનભા ંલધ ુને લધ ુવાદાઇ ઈતાયલા ભથત. ાણી બયલાનુ,ં દલાનુ,ં 

ખાડંલાનુ ંફધુ ંશાથે કયત ને અજે ણ કરંુ છુ.ં એભ છતા ંહુ ંજઇએ ળક્ય કે, ગાભરકને એવુ ં

રાગત ુ ંશત ુ ંકે, ‘એને શુ ંછે! ફશાયથી ૈવા રાલે છે ને ખામ છે. એ યંરટમ શુ ંકાભ ન કાતેં? એ કશ ે

છે એવુ ંઅણે કયલા જઇએ એ કેભ યલડે? અણને કાઇં કઇ ફશાયથી ૈવા ભકરલાનુ ંશત ુ?ં’ 

ભને રાગત ુ ંશત ુ ંકે, રકની અ ભનવતૃત્તથી ભાયા કાભને નકુવાન શંચત ુ ંશત ુ.ં 

 ફાજુીએ ત ઘણી લખત કશે ુ ંછે કે, જે ગાભભા ંકાભ કયતા શઇએ એ ગાભના રકએ 

વેલકને લ જઇએ. ણ જે ગાભના રક ગાભની વપાઇ ાછ લે ચાય અના નથી 

ખયચતા, એ ભારંુ ખયચ ળી યીતે અે?  
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 ણ ત્રણ ભાવ યૂત ભં એક નલ ખતય ળફૃ કમો. ઘયભાથંી લધાયાની ફધી ચીજ-

લસ્તઓુ કાઢી નાખી. નાજ તેભ જ ખાલાનુ ંણ કાઢી નાખ્યુ.ં ઢી-ઢી ળેયની ત્રણ અટરીઓ 

એક ખણૂાભા ંગઠલી. ભાયે ત્મા ંફેવલા અલતા શતા તે કશ,ે “અભ કેભ?” ભં કહ્યુ:ં “શલે અ 

ભાટરીઓભા ંતભે જે નાખળ એ જ ખાલાનુ.ં એ ભાટરી બયામ એથી લધાયે રાલળ ત ાછુ ંરઇ 

જવુ ંડળે. એ ખારી થળે ત હુ ંકશલેા નરશ અવુ.ં તભે જઇ જજ ને બયી જજ.” જતજતાભા ં

ત અ લાતની અખા ગાભને ખફય ડી ગઇ. ભાટરી ત ઉણી યશ ેજ નરશ. એકભા ંફાજયી, 

એકભા ંદા ને એકભા ંચખા: અ ભાય તનત્મન ખયાક. શષ ાભલા જેવુ ંત એ છે કે, ેરા 

ાદયી વાશફે અલેરા ને અબડછેટની જે જબ્ફય આંધી અલેરી એ લખતે જ અ પ્રમગ 

ચારત શત. ભને થમેુ ંકે શલે ખયી કવટી થલાની. ણ એ કયા પ્રવગેં્ર ણ ગાભરકએ 

ભાટરીને કદી વાલ ખારી યશલેા નશતી દીધી. 

 અ પ્રમગથી રકને એટરી ખાતયી થઇ ગઇ કે, હુ ંત એભના જેલા જ—એ અે એ જ 

ખાનાય—એભાનાભાતંન જ એક શત. અ યીતે ભાયી લચ્ચેનુ ંઅંતય ટી ગયુ.ં 

 એ યવાભા ંગાભભા ંખફૂ જાવા લધલા રાગ્મા. એક જણાના આંફા લઢાઇ ગમા ત 

ફીજાની ગજંીઓ ફી ગઇ; લી ત્રીજાનુ ંઘય વગ્યુ ંત ચથાની લાડી લેડાઇ ગઇ; અભ કાઇંક 

ચાલ્મા કયે. ાણી ીલાના કલૂાભા ંઘાવરેટ નાખલાનુ ંત વાલ વાભાન્મ થઇ ડયુ ંશત ુ.ં અ 

જાવાઓથી કાઇ એક લખત ભં ગાભના રકને બેગા કયી ખફૂ વભજણ ાડી. છેલટે વોએ 

તતાના છકયાને કફજે યાખલાનુ ંઠયાવ્યુ.ં અ લખતે બેગા થમા શતા ત્માયે ગાભના એક 

અગેલાને લાત ઈાડી કે, “ફફરબાઇ અટરા લખતથી અણે ત્મા ંયશ ેછે, ણ એ શુ ંખામ છે, 

શુ ંીએ છે એની અણે કઇએ દયકાય કયી?” ફધા કશ ે, “એ ખરંુ. એભને અલાન કંઇક ઠયાલ 

કયલ જઇએ.” એટરભા ંએક ભલૂ ફરી ઉઠય, “ફફરબાઇ કયે છે એ ફધુ ંખરંુ છે, ણ 

અણને એભની એક લાત ગઠતી ના અલી.” હુ ંવભજી ગમ કે એ અબડછેટ ભાટે કશ ેછે. ભં 

ઉબા થઇને સ્શૃ્યમતાતનલાયણ તલળેના ભાયા ફધા તલચાય વભજાવ્મા ને કહ્યુ ંકે, “જુઓ, હુ ં

વાલ વનાન શઉં ત ણ અ સ્શૃ્યમતાતનલાયણની ભેખ ત ભાયાભા ંડરેી જ છે. હુ ંયહ્ય વેલક. 

ભાયી ાવે ફધા વયખા. હુ ંતભાયી દલા કરંુ ને ઢેઢબગંીની ન કરંુ એ કેભ ચારે? ત ત હુ ંધયભ 
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શારંુ. એટરે, અભ કચલાત ભને કાઇં ણ ભને અલાન ઠયાલ કય એ ભને જ ન ગભે. જેને 

રદરભાથંી ઈભક ઉઠત શમ એ ભાયે ઘેય અલીને બરે એક દાણ નાખી જામ ત ણ ભાયે ભન 

એની બાયે રકંભત છે. કઇ ળેય અી જામ કે ભણ અી જામ કે કઇ કશુ ંન અે એ ફધા ભાયે 

ભન વયખા છે. શા, હુ ંએટુ ંત ભાનુ ંછુ ંકે, હુ ંગાભનુ ંકાભ કરંુ છુ ંને ગાભે ભને ખલડાલવુ ંત 

જઇએ. ણ એ ખલડાલલાનુ ંપે્રભનુ ંશવુ ંજઇએ.” 

      * 
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                     વાચ બ્રાહ્મણ//યલીન્રનાથ ઠાકુય 
 

ાનુ:ં48 

 લનની અંધાયી છામાભા ંવયસ્લતીને તીયે વધં્માન સમૂષ અથભી ગમ છે; તનસ્તબ્ધ 

અશ્રભભા ંઊતતુ્રના ંટા ંભાથે વતભધબાય રઇને લનભાથંી અલે છે. વાથેવાથે તલનના 

ભેદાનભાથંી સ્સ્નગ્ધ ળાતં આંખલાી થાકેરી ગામને ણ શાકંી રાલે છે. 

 વધં્માસ્નાન તાલીને કુરટયના આંગણાભા ંશભાસ્ગ્નના તેજભા ંગરુુ ગોતભને ઘેયીને વોએ 

અવન જભાવ્મા.ં શનૂ્મ એલા નતં અકાળભા ંધ્માનભગ્ન ભશાળાતંત દેખાતી શતી. નક્ષત્રભડંની 

શાય મ ૂગંા તળષ્મની જેભ સ્તબ્ધ કુતશૂરભા ંફેઠી શતી. ભશતિ ગોતભે કહ્યુ:ં “લત્વગણ, શલે બ્રહ્મતલદ્યા 

કહુ ંતે વાબં.” 

 એ લેા ધ્મષ શાથભા ંધયીને આંગણાભા ંએક રકળય ફાક ેઠ; ઊતના ચયણકભરે 

નભન કયીને, પફૂરથી લદંીને, બસ્ક્ળતબાલથી રીને કરકર કંઠે સધુાસ્સ્નગ્ધ યલે ફલ્મ, 

“બગલનૌ, બ્રહ્મતલદ્યા ળીખલાતન ણબરા ધયીને દીક્ષા રેલા અવ્મ છુ.ં કુળકે્ષત્રલાવી ભારંુ નાભ 

વત્મકાભ છે.” 

 સ્સ્ભત-મખેુ વાબંીને બ્રહ્મતિએ સ્નેશળાતં લાણી ઈચ્ચાયી: “કુળ શ, વોમ્મ! તારંુ ગત્ર શુ?ં 

લત્વ, કેલ બ્રાહ્મણને જ બ્રહ્મતલદ્યાન તધકાય છે.” 

 ફાક ધીભેથી કશ,ે “બગલન, ગત્રની ત ભને ખફય નથી. નભુતત અ ત જનનીને 

છૂી અલતીકારે અવુ.ં” એભ કશીને ઊતદે પ્રણભીને વત્મકાભ ચારી નીકળ્મ. ઘન 

અંધકાયબમાષ લનભાથંી વાય થઇને, ક્ષીણ સ્લચ્છ ળાતં વયસ્લતીને ાય કયી, યેતીને કાઠેં 

તનરરતભોન ગાભડાને છેડે જનની-કુરટયે અવ્મ. 

 વાધં્માદીનુ ંતેજ શત ુ.ં જનની જફારા તુ્ર-થ ય ભીટ ભાડંીને ઉબી શતી. તેને જઇ, 

છાતી વયવ રઇ, ભાથુ ંસ ૂઘંી કલ્માણકુળ છૂયા.ં વત્મકાભે છૂયુ,ં “શ ેભા, ભાય ક્યા લળંભા ં

જન્ભ? ભાયા તતાનુ ંનાભ શુ?ં દીક્ષા રેલા ગમ ત્માયે ગરુુએ કહ્ય,ુ કેલ બ્રાહ્મણ જ બ્રહ્મતલદ્યાના 



35 

 

તધકાયી છે. ભાતા, ભારંુ ગત્ર કશ.ે” 

 લાત વાબંીને લનત મખેુ મદુૃ કંઠે ભા ફરી: “મલનકાભા ંદારયરમથી દુઃખીને થઇને 

ખફૂ વેલાચાકયી કયી તને ભેવ્મ છે. બત ૃષશીન જફારાની કખેૂ ત ુ ંજન્મ્મ છે. તારંુ ગત્ર હુ ંમે નથી 

જાણતી.” 

 ફીજે રદલવે તલનભા ંવકૃ્ષ ય નવુ ંજ પ્રવન્ન પ્રબાત જાગી ઉઠયુ.ં  

 તરુણ રકયણ જેલા ંતાવ ફાક પ્રાતઃસ્નાન છી બીના કેળ વરશત, વોમ્મમતૂતિ 

વમજુ્જજલર દેશધાયી ગોતભને લંટાઇ લડની છામાભા ંફેઠા. 

 કમરના ંગાન, ભ્રભયના ંગ ૂજંન ને ાણી લશલેાના ખખ લાજની વાથે ગબંીય, ભધયુ 

તરુણ કંઠભાથંી નીકત ળાતં વાભગીતન સયૂ, એ ફધા ંએકતાન ફનતા ંશતા.ં 

 એ લેા વત્મકાભે અલી ઊતદે પ્રણાભ કમાષ. ળાતં ઈદાય આંખ ભાડંી અચામે અળીલાષદ 

અી છૂયુ,ં “શ ેતપ્રમદળષન, ક્યુ ંગત્ર તારંુ?” 

 ભાથુ ંઢાી ફાકે કહ્યુ:ં “બગલન, ભારંુ ગત્ર હુ ંજાણત નથી. જનનીને છૂતા ંતેણે કહ્યુ:ં 

“મોલનકાભા ંદારયરમથી દુઃખી થઇ, ખફૂ વેલાચાકયી કયીને તને ભેવ્મ છે. બત ૃષશીન જફારાની 

કખેૂ ત ુ ંજન્મ્મ છે. ફા,ુ તારંુ ગત્ર હુ ંમે નથી જાણતી.” 

 અ લાત વાબંીને, ભધડૂાભા ંઢેફું પંકાતા ંજેભ ભધભાખ ચચંર થઇ ઉઠે તેભ, 

છાત્રગણભા ંગણગણાટ ળફૃ થમ. તલસ્ભમથી વ્માકુ થઇ, ેરા ળયભશીણા નામષના શકંાયને 

કઇ શવલા રાગ્મા, ત કઇ તધક્કાયલા રાગ્મા. 

 અવન છડીને ગોતભઊત ઉઠયા ને ફાકને શાથભા ંરઇ અણરંગીને કશલેા રાગ્મા, 

“અલ, અલ, ત ુ ંબ્રાહ્મણ નથી, ફા! ત ુ ંત દ્વિજત્તભ છ, ત ુ ંત વત્મકુરલળંી છ.” 

     નલુાદ: તલનદ કઠાયી 

      * 
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          કમ્ભય કવી છે//ભધકુય યાદેંરયમા 
ાનુ:ં54 

ચાર અજ, બૈમા, ઈઠાલી ર રગંય, 
વભદંયની અંદય ઝુકાલી દ રકસ્તી; 
વરાભત રકનાયાના બમન ેતજી દ, 

તપુાનન ેકશી દ કે કમ્ભય કવી છે. 
મશુબ્ફતની રડમર એ લાતન ેછડ, 
મશુબ્ફતના ંદતભમર એ ગીત જલા દ; 
જગતન ેજગાડી દ એ યીતથી કે, 
કરલેયન ેકણકણ જુલાની લવી છે. 
ભ ેતવંધડુાન ેસયેૂ ઘભૂનાયા, 
ભ ેળખંનાદ કયી ઝૂઝનાયા; 
ભધયૂી ન છેડ એ ફવંીની તાન, 
ભન ેન ેનાગણની ભાપક ડવી છે. 

શવીનન ેશાથ ન મતૃ ીલાડ, 
ભન ેખ ેના મરુામભ નળ એ; 
ભ ેકારકટૂન ેઘીન ેીશુ,ં 
ભાયી એ ળસ્ક્ળતઓ ળકંય જ ળી છે. 
ભ ેદદષ  ન ેદુઃખ કાતતર વહ્યા ંછે, 
બયી અશ ઠડંી ન ેતનશ્વાવ ઉના; 
જીલનભા ંશતી કાર જ ગભની યેખા, 
ભયણ વાભન ેઅજ મખુ ય શવી છે. 
    * 
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 એક આંધીનુ ંસચૂન//શરેન કેરય 
ાનુ:ં60 
 

 હુ,ં જાતે આંધી, જે રક દેખતા છે તેભને એક સચૂન કયી ળકંુ તેભ છુ:ં અલતી કારે જ 

જાણે કે તભાયી ય અંધા ઉતયી ડલાન છે તેભ વભજીને તભાયી આંખ લાયજ. ફીજી 

ઇન્દ્ન્રમને ણ એ જ યીત રાગ ુાડી ળકામ. ભાનલ-ળબ્દનુ ંવગંીત, ખંીનુ ંગાન, સયુાલણરના 

પ્રચડં સ્લય—જાણે કે અલતી કારે જ તભે ફશયેા ફની જલાના શ તે યીતે વાબંજ. જે જે ચીજને 

સ્ષ કયલ શમ તેને એ યીતે શાથ રગાડજ કે જાણે કારે તભાયી સ્ેન્દ્ન્રમ ફધં ડી જલાની છે. 

ષુ્ની સલુાવ એલી યીતે સુઘંજ ને યટરાનુ ંપ્રત્મેક ફટકંુ એલી ણરજ્જજતથી ભભાલજ કે જાણે 

કારથી તભે કદી સુઘંી ળકલાના નથી, ચાખી ળકલાના નથી. અ સનૃ્દ્ષ્ટએ તભાયી વન્મખુ ાથયેરા ં

સખુ ને વંદમષના એકએક ાવાને ભાણજ પ્રત્મેક ઇન્દ્ન્રમન યેૂયૂ ઈમગ કયી રેજ. 

      * 
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“ભને વભમ નથી!”//કુસભુફેન શરયબાઇ 
 

ાનુ:ં61 

 એક લાય અઇન્સ્ટાઇનના એક તલજ્ઞાની તભત્ર ફણરિનના તેભના તનલાવસ્થાને ભલા અવ્મા 

શતા. લાતચીત દયતભમાન ફનેં તભત્રએ ટસ્ડેભ રૂ અગ અલેરી એક લેધળાા જલા જલાનુ ં

તલચાયુ ંને તેન વભમ ને રદલવ ણ નક્કી કમો. અઇન્સ્ટાઇને સચૂવ્યુ ંકે ટસ્ડેભ રૂના એજ 

છેડે બેગા થવુ ંને ત્માથંી વાથે જવુ.ં 

 ેરા તભત્ર ફણરિન ળશયેન જાણ્મ શત. તેણે યસ્તા લગેયેની તાની મશુ્યકેરી જણાલતા ં

કહ્યુ ંકે, “કદાચ હુ ંતનધાષરયત વભમે ન અલી શંચ ુત?” 

 અઇસ્ટાઇનના જલાફથી તભત્રને વકંચ થમ. તે ફલ્મં, “એભ ત તભાય ઘણ વભમ 

ફગડે.” 

 એ જલાફથી ણ ેરા તભત્રને વતં ન થમ. તલનમ ખાતય અઇન્સ્ટાઇન અભ કશતેા 

શળે એભ ભાની તેભણે છૂયુ,ં “રૂને છેડે ઉબા ઉબા તભારંુ યજજંદુ કાભ તભે કેલી યીતે કયી ળક 

તે ભને વભજાતુ ંનથી.” 

 અઇસ્ટાઇને શવતા ંશવતા ંકહ્યુ:ં “યે, એ ત વાલ વશે ુ ંછે. ભ્માવખડંભા ંફેવીને 

તલજ્ઞાનના કમડાઓ ય જ હુ ંણચંતન કયી ળકત શઉં ત ટસ્ડેભ રૂને છેડે ઉબ ઉબ એ 

જાતનુ ંકયલાને હુ ંઓછ ળસ્ક્ળતભાન છુ ંએભ તભે ળા ભાટે ભાન છ?” 

 ‘ભને વભમ નથી’—એભ કશલેાભા ંકેટરાક રક ગલષ રે છે. ણ તેભાથી ઉરટંુ ‘ભને શભેળા ં

વભમ ભી યશ ેછે’—એભ કશલેાભા ંઅઇન્સ્ટાઇન ગલષ નબુલતા શતા. 

      * 
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   રગ્નજીલનને લધ ુયભાચંક ફનાલલા—//તત શુ ંશુ ંકયી ળકે: 

ાનુ:ં75 

 તભાયી ત્ની શજી ફૂર સ ૂઘંી ળકે તભે છે ત્મા ંજ તેને ભાટે ષુ્ના લેણી-ગજયા રાલતા 

જાલ. 

 યણ્માનેં ઘણા ંલયવ લીતી ગમા ંશમ ત ણ તેની યવઇના ંલખાણ કય. 

 ધધંાદાયી ફાફત અંગે તભાયી ત્નીની વરાશ ભાગ—ને ક્યાયેક ત તેન ભર ણ કય. 

 “અ ત શજી કાર જ ખાધુ’ંત ુ”ં—એભ કદી ન કશતેા. 

 “તે અખ રદલવ ત ુ ંશુ ંકયતી’તી?” એવુ ંકઇ લાયેમ તેને છૂળ નરશ. 

 કળા જ કાયણ લગય તભાયી ત્ની ભાટે બેટ-વગાદ રાલ. 

    ત્ની શુ ંશુ ંકયી ળકે: 

 તભાયા તતને ઘયના ખરનામક ન ફનાલળ. ફાકને એભ ન કશતેા ંકે, “તભાયા 

ફાજુીને ઘયે અલલા દ્ય—છી લાત છે!” થલા “ભને ત કાઇં લાધંી નથી, ણ ફાજુી ના ાડે 

છે.” 

 એને જભાડી લ્મ નરશ ત્મા ંસધુી તભાયી મશુ્યકેરીઓની ાયામણ એની ાવે કયળ નરશ. 

 ઘયભા ંકાઇં બાગંપડ થઇ ગઇ શમ તે રદલવે યવઇ ખાવ વાયી ફનાલજ. 

 તભાયા તતના ળબ્દનુ ંફયાફય બાાતંય કયતા ળીખી લ્મ: “ઠીક રાગે છે”ન થષ એલ 

ણ થામ કે “લશારી, અજ ત હુ ંફહુ ફૃાી રાગે છે.” 

 યણ્મા ંશરેા ંએને લળીકયણ કયલા ભાટે તભે જે ફરતા ંને કયતા ંતે વબંાય ને એ જ 

કીતભમા પયી જભાલી જુઓ. 

 કેટરીક લસ્તઓુ કયલાનુ ંએને ભન થામ તેને ભાટે “શલે ફહુ ઘયડા થઇ ગમા” એવુ ંએને 

લાયંલાય કશતેા ંનરશ. 
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 તત કાભ યથી ાછા પયે ત્માયે ઘેય શાજય યશજે. 

 વાભાન્મ યીતે એ લહુઘેરા શમ ને પે્રભ-ડરાનંી શરે કયતા યશતેા શમ ત ક્યાયેક તભે 

એનાથી વલામા ંફની જાણ. 

 “તભે ભને ચાશ છ?” એવુ ંએને છૂ છૂ ન કયળ, ને જ્માયે એ કશ ેકે “શા ચાહુ ંછુ,ં” 

ત્માયે વાચુ ંભાનજ. 

     ફને્ન શુ ંશુ ંકયી ળકે: 

 ક્યાયેક એક-ફીજંા વાથે એલ લતાષલ યાખ કે જાણે તભે શરેી લાય ભતા ંશ. 

 કઇ કમડ ફીજા રદલવ ય મરુતલી યાખલ નરશ—ત્માયે કાઇંક ણ ઈકેર કે વભજૂતી 

ય અલી જવુ.ં 

 કઇ ભશાન ગ્રથં વાથે ફેવીને લાચંજ. 

 કઇ યભતગભત કે પ્રલાવન અનદં વાથે ભીને બગલજ. 

 ાડળી જે કયે તે ફધુ ંકયલાની રતે ન ચડળ. 

 તભાયા ફેભાથંી એકને શાથે કાચનુ ંકઇ કીભતી લાવણ ફૂટી જામ ત્માયે તેને શાવી કાજ—

અંદયથી શૈયુ ંણચયાઇ જત ુ ંશમ ત ણ. 

 ફને્ન જણા ંએકીવાથે ગસુ્વે થલાનુ ંટાજ. એકફીજંાની અંગત લાતની અભન્મા યાખજ. 

 જેને તભે અલતી કારની વરાભતી ભાનતા શ તેને ખાતય થઇને તભાયી અજની ફધી 

ભજન બગ ન અળ. 

 લયવતા લયવાદભા ંક્યાયેક વાથે પયલા નીકી ડજ. 

 મવુાપયીભા ંક્યાયેક ધયભળાાભા ંયાતલાવ કયજ. 

 કુટંુફની છફીઓનુ ંઅલ્ફભ વાથે ફેવીને ફનાલજ. 

 ભરશનાભા ંએકાદ યાતે ત ફેમ જણ વાલ એકરા ંજ પયલા નીકી ડ.  

 યેરડમ ફધં કયીને કાઇંક લાત કય. 

 વદામ બતલષ્મને ભાટેની કાઇંક પ્રવતૃત્ત ચા ુયાખ. 
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 તભત્રની વન્મખુ એકફીજંાના ંગણુગાન કય—એકફીજંાની વયવાઇ નરશ.  

 “તભાયે ખાતય ભં અટાઅટુ ંકયુ ંતે છી ણ...” એલા ળબ્દથી લાક્યન અયંબ કદી ન 

કયતા. 

    નલુાદ : ભશને્ર ભેઘાણી 
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  જઆ રેલાળે!//યતતરાર ‘તનર’ 
ાનુ:ં80 
 

બર ેઅલ ેગભ ેતલે જભાન—જઇ રલેાળ,ે 
નલ યસ્ત રયલતષન-પનાન જઇ રલેાળ.ે 

ભન ેતનાયાઓ જળ ેતાઇ ખદુ ત,ે 
શળ ેદેલાણમ કે દસ્ત દાન—જઇ રલેાળ.ે 

સયુત છુાલળ,ે રકન્ત ુનબુલ ક્યા ંછુાલાન? 
શળ ેળાણ શકીકતભા ંદીલાન જઇ રલેાળ!ે 
શરસે ુ ંશાથભા ંરઇન ેઝુકાલી નાલ વાગયભા—ં 

તયંગ જઇ રલેાળ,ે તપુાન જઇ રલેાળ.ે 
તયવ એલી રઇ નીકળ્મ છુ ંહુ ંદુતનમાના ફાઝાયે, 
યફ છે કે કરારની દુકાન?—જઇ રલેાળ.ેooo 

કફયભા ંપ્રાણ કે મદુાષ લવ ેછે કઇ અરમભા?ં 
ભઝાય જઇ રલેાળ,ે ભકાન જઇ રલેાળ.ે 
વાટી ય યખડલાથી તળખય ય શંચવુ ંવારંુ, 
‘તનર’, ત્માથંી જગતના ંવલષ વથાન જઇ રલેાળ.ે 
     * 
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        ખાલાની ણચતંા ત નથી ને?//રલ્બુાઇ ભ. ટેર 

ાનુ:ં86 

 

 1933ની શરયજનમાત્રા લેા ગાધંીજી નાગયુ અવ્મા શતા ત્માયે શજાય ભાણવની એક 

ભટી વબા ભી શતી. તેભા ંશરયજન-પાા ભાટે ગાધંીજીને ફૃતમાની એક થેરી ણ અલાભા ં

અલી શતી.  તે લેા નાગયુના ગાધંીબક્ળત નેતા ફેરયસ્ટય ભ્મકંય શાજય શતા. થેરી રીધા છી 

ગાધંીજીએ સ્ત્રીઓ તયપ નજય કયી ને તેભની ાવેથી ઘયેણાથંી ભાગણી કયી. તયત જ ભ્મકંયના ં

ત્નીએ તાના ફધા દાગીના ગાધંીજીને ચયણે ધયી દીધા. 

 ાવે ફેઠેરા ભ્મકંય લચ્ચે ફલ્મા: “ફા!ુ અ છેલટના દાગીના છે. શલે ત્ની ાવે કંઇ 

જ યહ્યુ ંનથી.” 

 ગાધંીજી: “ઠીક, ણ શજી તભને ખાલાની ણચન્તા ત નથી ને? ભ્મકંયને ખાલાના ણ 

વાવંા ડે છે એવુ ંજ્માયે વાબંીળ ત્માયે અનદંથી નાચી ઉઠીળ.” 

      *  
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             ભાનલતાના વેલક તલજ્ઞાની//ણગરયળ દેવાઇ 

ાનુ:ં87 

 વેલાના કે્ષત્રને કઇ વીભાડા નથી. જેને વાચા થષભા ંવેલા કયલી છે તેને દેળદેળ લચ્ચેની 

વયશદ યકી ળકતી નથી. તેના હૃદમભા ંછરકામ છે પક્ળત કરુણા, દમા ને પે્રભ. અલી જ  એક 

તલયર વ્મસ્ક્ળત ડૉ. લાલ્ડેભય શાપકીન, મુફંઇના શાપકીન ઇન્સ્ટીટયટૂના વર્જક. 

 1896ની વાર શતી. મુફંઇ ળશયે ય બ્યફુતનક પ્રેગ (ગાઠંને કાયણે થતા પ્રેગ)નુ ંવખત 

અક્રભણ થઇ યહ્યુ ંશત ુ.ં દયયજ શજાયની વખં્માભા ંરક ભાખીઓ ેઠે ભયતા શતા. રયસ્સ્થતત 

ગબંીય ફની ગઇ શતી. તે લખતની રશંદી વયકાયે કરકત્તા ખાતે કામષ કયી યશરેા ડૉ. લાલ્ડેભય 

શાપકીનને પ્રેગ-તલયધી યવી ફનાલલાનુ ંકામષ શાથભા ંરેલાની તલનતંી કયી. 

 એ લાલ્ડેભય શાપકીનન જન્ભ 1860ભા ંયતળમાના એક ળશયે ઓડેવાભા ંથમ શત. ઓડેવા 

તે લખતે ધીકત લેાય ચરાલત ુ ંફદંય શત ુ.ં પ્રાથતભક કેલણી યૂી કયી તે ઓડેવા 

તલશ્વતલદ્યારમના તલજ્ઞાનતલબાગના સ્નાતક ફન્મા. ત્માય છીના ંચાય લષ તેભણે તાના ળશયેના 

વગં્રશસ્થાનના પ્રાણીળાસ્ત્રના તલબાગભા ંકામષ કયુ.ં ને છી 28 લષની નાની લમે તેભની તનભણકૂ 

સ્સ્લટ્ઝયરેન્ડના જીનીલા તલશ્વતલદ્યારમભા ંજીલનળાસ્ત્રના ભદદનીળ પ્રાધ્માક તયીકે થઇ. 

 થડા ંલષ ફાદ તેભની ભ્માવતનષ્ઠાથી અકાષઇને રકટાણળુાસ્ત્રના જનક, પ્રખ્માત ફં્રેચ 

તલજ્ઞાનળાસ્ત્રી ઇૂ ાશ્ચયે એભને તાની વાથે વળંધનભા ંજડાલા અભતં્રણ અપ્યુ.ં અથી ાયીવ 

શંચીને તેઓ પ્રમગળાાભા ંજડાઇ ગમા. 

 શાપકીન ાયીવભા ંશતા તે લખતે તેભની મરુાકાત ફ્રેાવંભાનંા ણબ્રરટન એરચી રડષ ડપયીન 

વાથે થઇ. રડષ ડપયીને શાપકીનને, તેભણે તૈમાય કયેરી કરેયા-તલયધી યવીન પ્રમગ બાયતભા ં

કયલા ભાટે તલનતંી કયી, જેને ભાટે 1893ભા ંશાપકીન કરકત્તા અવ્મા. 

 એક લષના ટૂંકા ગાાભા ંશાપકીનની કરેયા-તલયધી યવી રકતપ્રમ ફની ગઇ. રગબગ 

25,000 ભાણવએ એન રાબ રીધ. એના રયણાભફૃે તેભણે ફનાલેરી એ યવીને વભગ્ર તલશ્વભા ં

સ્લીકૃતત ભી, ને ાયીવના તલશ્વતલદ્યારમે તેભને ડી.એવવી.ની ઈાતધ અી. અ ઈયાતં ફીજંા 

ણ નેક પ્રકાયના ંભાન તેભને ભળ્મા.ં 
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 ત્રણ લષ ફાદ મુફંઇભા ંબ્યફૂતનક પ્રેગનુ ંઅક્રભણ થયુ.ં, ને રશંદી વયકાયની તલનતંીને 

ભાન અીને ડૉ. શાપકીન મુફંઇ અલી શંચ્મા. તેભણે ભળહયૂ ગ્રાટં ભેરડકર કૉરેજની 

પ્રમગળાાભા ંતાનુ ંકામષ ળફૃ કયુ.ં ભાત્ર એક ઓયડાની એ પ્રમગળાાભા ંયાતરદલવ ભશનેત 

કયી શાપકીને ળધી કાઢયુ ંકે પ્રેગની ગાઠંભા ંજ જતંઓુ શમ છે. દાક્ળતયી અરભભા ંઅ ળધ ભશાન 

ળધભાનંી એક ગણામ છે. યાતરદલવની કાી ભશનેત ફાદ શાપકીને પ્રેગતલયધી યવી તૈમાય કયી, 

ને એ યવીન વોથી પ્રથભ પ્રમગ તેભણે તાના ય જ કમો. રકભા ંતલશ્વાવ ેદા કયલા ભાટે જ 

અ ગુ ંતેઓએ બયુ.ં એનુ ંરયણાભ ઘણુ ંવારંુ અવ્યુ.ં મુફંઇભા ંપ્રેગના પેરાલા દયમ્માન 

રગબગ 8,142 ભાણવને ‘ટીકા’ રગાલલાભા ંઅવ્મા ને પક્ળત 18 જણા જ યગના જંાભા ં

પવામા. 

 યવીની વપતાથી પે્રયાઇને વયકાયે તેનુ ંઈત્ાદન લધાયલાન તલચાય કમો. યંત ુએને 

ભાટે જ્જગ્માની જફૃય શતી. એક છી એક જગ્માઓ ફદરતી ડૉ. શાપકીનની પ્રમગળાા તલસ્તતૃ 

થઇ યશી શતી. અખયે ડૉ. શાપકીને મુફંઇ વયકાયને એક ત્ર રખીને તાની પ્રમગળાા ભાટે 

યેર ખાતે અલેરા વયકાયી બલનભા ંજગ્મા અલાની તલનતંી કયી. ને ‘પ્રેગ યીવચષ 

ઇન્સન્સ્ટટયટૂ’ સ્સ્તત્લભા ંઅવ્યુ.ં ડૉ. શાપકીનને એના પ્રથભ ‘રડયેક્ળટય-ઇન-ચીપ’ ફનાલલાભા ંઅવ્મા. 

 પ્રેગના જંાભાથંી રકને ફચાલનાય એ તનઃસ્લાથી તલજ્ઞાનળાસ્ત્રીના જીલનભા ંએક કરુણ 

ફનાલ ફન્મ. 1902ભા ંભાલ્કલાર(જંાફ) ખાતે પ્રેગ પાટી નીકળ્મ. તયત જ ડૉ. શાપકીનની 

પ્રેગતલયધી યવીન ઈમગ કયલાભા ંઅવ્મ. યંત ુપ્રેગની યવીના ‘ટીકા’ રગાલડાનાયાઓભાથંી 

19 ભાણવ ધનલુાષથી મતૃ્ય ુામ્મા.ં વભગ્ર દેળભા ંયવી વાભે તલયધન સયૂ વબંાલા રાગ્મ. 

રયણાભે રશંદી વયકાયને ઈયુષક્ળત કરુણ ફનાલની તાવ કયલા ભાટે એક કતભળનની તનભણકૂ 

કયલી ડી. કતભળન તાવને અંતે એલા તનણષમ ય અવ્યુ ંકે પ્રેગની યવીભા ંજ ધનલુાષના જતંઓુ 

શતા.ં ડૉ. શાપકીને એની વાભે તલયધ ઉઠાવ્મ; યંત ુઢરનગાયાના ઘંઘાટભા ંતેભની તડૂીન 

લાજ કઇએ વાબંળ્મ નરશ. ડૉ. શાપકીનને તેભના શદ્દ યથી છૂટા કયલાભા ંઅવ્મા. તેઓ પયી 

યયુ ચાલ્મા ગમા, ને ત્માનંા નેક તલજ્ઞાનળાસ્ત્રીઓને ભીને પ્રેગતલયધી યવીની તનદોતા 

વાણફત કયી અી. 

 ફીજંા ાચં લષ ગમા.ં અખયે તડૂીન લાજ વાચ ઠમો. છેલટે વત્મ ફશાય અવ્યુ ંકે 
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ભાલ્કલાર ખાતે ફનેરા ફનાલ ભાટે શાપકીનને નાશક ફદનાભ કયલાભા ંઅવ્મા શતા. ત્માનંા 

ભેરડકર ઓરપવયે યવીની ફાટરી ખલુ્રી યાખી શતી ને તેને રયણાભે  તેભા ંધનલુાષના ંજતં ુેવી 

ગમા ંશતા.ં ડૉ. શાપકીનને તેભની વપતા ફદર વોએ ણબનદંન અપ્મા.ં રશંદ વયકાયે તેભને 

કરકત્તાની ફામરજજકર રેફયેટયીના રડયેક્ળટય-ઇન-ચીપન શદ્દ સ્લીકાયલાની તલનતંી કયી. એ 

બરા અદભીએ એન સ્લીકાય કમો ને 1914 સધુી તેઓ એ શદ્દા ય યહ્યા. 

 ડૉ. શાપકીને ઉબી કયેરી વસં્થા ‘પ્રેગ યીવચષ ઇન્સન્સ્ટટયટૂ’ને 1925ની વારભા ંમુફંઇ વયકાયે 

‘શાપકીન ઇન્સન્સ્ટટયટૂ’ નાભ અી તલળા ામા ય મકૂ્યુ ંને એક ભશાન લૈજ્ઞાતનકની કદય 

કયલાન નમ્ર પ્રમત્ન કમો. 

 એ છી ત એ શાપકીન ઇન્સન્સ્ટટયટેૂ અજ સધુીભા ંશયેતબમાષ તલકાવ વાધ્મ છે ડૉ. શાપકીને 

સ્થાેર અ વસં્થાન યવી-તલબાગ અજે ણ તલયતણે કામષ કયી યહ્ય છે. અ વસં્થાની ઝુફેંળને 

રયણાભે જ અજે બાયતના તલતલધ બાગભાથંી પ્રેગ તથા કરેયા જેલી ભશાભાયીઓને નાબદૂ કયી 

ળકાઇ છે. અ ઈયાતં તેણે ફનાલેરી શડકલાતલયધી યવી ણ ખફૂ ઈમગી નીલડી છે. 

 લી, વસં્થા વાના ઝેયની તલરુદ્ધ કામષ કયત ુ ંયવામણ ણ ફનાલે છે. અને ભાટે વસં્થા 

વાને ઈછેયે છે ને તેભનુ ંઝેય એકઠું કયે છે. છી એ ઝેય ઘડાના રશીભા ંદાખર કયલાભા ંઅલે 

છે ને ક્રભેક્રભે તેની ભાત્ર લધાયલાભા ંઅલે છે, જેને રીધે ઘડાના રશીભા ંવાના ઝેયતલયધી 

તત્ત્લ તૈમાય થામ છે. અ તત્ત્લને રશીભાથંી છૂટા ાડીને ફાટરીઓભા ંબયી દેળને ખણેૂખણેૂ 

ભકરી અલાભા ંઅલે છે. 

 ડૉ. શાપકીન 1914ભા ંકરકત્તા ખાતેના તાના શદ્દા યથી તનવતૃ્ત થમા ને તવત્તેય લષની 

લમે એ દમાફૄ લૈજ્ઞાતનક અ ાતથિલ જગત છડી ગમા. 

      *  
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             યજા, યજા, બાઇ...//ખ્લાજા શભદ બ્ફાવ 
 

ાનુ:ં92 

 અણા દેળભા ંઘતત થમેરી વયકાયી યજાઓની તલતલધતા ને તલરુતા તે અ યાષ્રના 

બવ્મ વાસં્કૃતતક લૈતલધ્મનુ ંપ્રતતણફંફ ાડે છે. લી તભાભ ભઝશફી રઘભુતીઓના તશલેાય-

ઈત્વલને જે મગ્મ ને મગ્મ પ્રતતતનતધત્લ અણી યજા-માદીભા ંઅલાભા ંઅલેરા છે તે 

અણા ણફનભઝશફી યાજ્મની એક તલતળષ્ટતા છે, ને ફીજી તભાભ યાજકીમ, વાસં્કૃતતક તથા 

જાતતતલમક રઘભુતીઓ સધુી ણ તે તલસ્તાયલાને ાત્ર છે. અણા તત-શ્રતભત શ્રભજીલી લગષને 

તથા યેળાન નેકટાઇ-ધાયી ‘ફાબ ુવાશફે’ને યૂતા પ્રભાણભા ંયજાઓ યૂી ાડલાથી જે યાશત 

ને અયાભ તેભને વાંડ ેછે તે ણ અણી ‘વભાજલાદી વભાજયચના’નુ ંગોયલ લધાયે છે. શજીમે 

લધાયે, લધ ુલૈતલધ્મબમાષ ને લધાયે યંગીરા તશલેાય અણે યાખલા ઘટે છે. એ જાતીની વંણૂષ 

તશલેાય-માદી ભાટેના ંનક્કય સચૂન અ યહ્યા:ં 

નલા લયવના રદલવ 

(1) નવુ ંલયવ (જાન્યઅુયી 1), (2) નવુ ંલયવ (ચૈત્ર 1), (3) 

નવુ ંલયવ (ંગર), (4) નવુ ંલયવ (કાયતક સદુ 1), (5) નલયઝ, (6) મહદૂી નવુ ંલયવ. 

ધાતભિક તશલેાય 

 (7) શી (8) રદલાી (9) દુગાષજૂા (10) દળેયા (11) જન્ભાષ્ટભી (12) ભશાતળલયાત્રી 

(13) યાભનલભી (14) ભશાલીયજમતંી (15) નાણમેયી ણૂણિભા (16) ાઢી એકાદળી (17) કાતતિકી 

એકાદળી (18) ગણેળચતથુી (19) શનભુાન જમતંી (20) બદુ્ધ જમતંી (21) દત્ત જમતંી (22) ળયદ 

ણૂણિભા (23) સમૂષગ્રશણ (24) ચરંગ્રશણ (25) યથ વપ્તભી (26) નાગચંભી (27) ક્ષમ તતૃીમા 

(28) લટવાતલત્રી (29) ગોયીજૂા (30) રા (31) આદ-ઈર-રપત્ર (32) ફક્ર-ઇદ (33) ળાશી 

ફયાત (34) ભશમ્ભદ મગમ્ફયન જન્ભરદલવ (35-44) ભશયભ (10 રદલવ) (45) ચેશરભ (46) 

ફાયા-લપત (મગમ્ફયન મતૃ્ય-ુરદન) (47) ખ્લાજા જભેયીન ઈયવ (48) શાજી ભરાગંન ઈયવ 
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(49) શાજી રીન ઈયવ (50) અગાખાનન જન્ભરદલવ (51) ભયહભૂ અગાખાનની વલંત્વયી 

(52) ફડા મલુ્રા ંવાશફેન જન્ભરદલવ (53-82) યભઝાન (30 રદલવ) (83-89) ટેટી (7 રદલવ) 

(90) ખયદાદ વાર (91) નાતારન અગર રદલવ (92) નાતાર (93) ‘ફક્ળવંગ ડે’ (94-100) 

‘ઇસ્ટય’ (7 રદલવ) (101) ગડુ ફ્રેાઇડે (102) વતં ઝેતલમયન જન્ભરદન (103) વતં ઝેતલમયન 

મતૃ્યરુદન (104) ‘લય રેડી ઓપ પાતતભા’-રદન (105) ન જન્ભરદન (106) ‘ઓર વંઇટ્વ ડે’ 

(107) ‘ઓર વલ્વ ડે’ (108-115)’ાવલય’ (8 રદલવ) (116-117) ‘પીસ્ટ ઓપ લીફ્વ’ (118) 

તભઝના યજા (119) અફના યજા (120) ‘યળ શળાભા’ (121) ‘માઈભકાપ્યુ’ (122-129) ‘પીસ્ટ 

ઓપ ટેફયનેકર’ (8 રદલવ) (130-137) ‘પીસ્ટ ઓપ રાઇટ્વ’ (8 રદલવ) (138) ગરુુ નાનકન 

જન્ભરદન (139) ગરુુ ગતલંદતવંશન જન્ભરદન (140) વશજાનદં સ્લાભીન જન્ભરદલવ.  

જન્ભરદલવ (યાષ્રીમ ને ણફનભશઝફી) 

 (141) તળલાજીન જન્ભરદલવ (142) રટકન જન્ભરદલવ (143) ગાધંીજીન જન્ભરદલવ 

(144) જલાશયરાર નેશરુન જન્ભરદલવ (145) શ્રી ઝીણાન જન્ભરદલવ (146) ડૉ. આંફેડકયન 

જન્ભરદલવ (147) ગરુુજી ગલકય જન્ભરદલવ (148) ભાસ્ટય તાયાતવંશન જન્ભરદલવ (149) 

ઇ.લી. નાઇકયન જન્ભરદલવ (150) શ્રીયતલંદન જન્ભરદલવ (151) તલનફા બાલેન જન્ભરદલવ 

(152) જમપ્રકાળ નાયામણન જન્ભરદલવ (153) જમ ઘન જન્ભરદલવ (154) ળક 

ભશતેાન જન્ભરદલવ (155) અચામષ કૃારાનીન જન્ભરદલવ (156) ફં્રેક એન્થીનીન જન્ભરદલવ. 

જન્ભરદલવ (આંતયાષ્રીમ) 

 (157) કારષ ભાકષવન જન્ભરદલવ (158) રેતનનન જન્ભરદલવ (159) સ્ટાણરનન મતૃ્યરુદન 

(160) ખ્રશુ્ચલન જન્ભરદલવ (161) ભાઓ ત્વે-તુગંન જન્ભરદલવ (162) યાણી એણરઝાફેથન 

જન્ભરદલવ (163) યાષ્રતત અઇઝનશલયન જન્ભરદલવ (164) નાવેયન જન્ભરદલવ (165) 

દરાઇ રાભાન જન્ભરદલવ. 

જમતંીઓ (વાસં્કૃતતક) 

 (166) કાણરદાવ જમતંી (167) તરુવીદાવ જમતંી (168) ટાગય જમતંી (169) પે્રભચદં 

જમતંી (170) બાયતી જમતંી (171) લલ્રથર જમતંી (172) ભેઘાણી જમતંી (173) તકુાયાભ 
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જમતંી (174) ગાણરફ જમતંી (175) તાનવેન જમતંી (176) રતા ભગેંળકય જમતંી (177) જની 

લકય જમતંી (178) થૃ્લીયાજ કયૂ જમતંી (179) લૈજ્મતંીભારા જમતંી (180) ઓ.ી. નૈમય 

જમતંી (181) રદરીકુભાય જમતંી (182) યાજકયૂ જમતંી (183) નયગીવ જમતંી (184) 

ભીનાકુભાયી જમતંી (185) રપમયરેવ નારદમા જમતંી. 

વપ્તાશ 

 (186-192) નળાફધંી વપ્તાશ (193-199) રીવ-તલલેક વપ્તાશ (200-206) તાય-ટાર 

તલનમ વપ્તાશ (207-213) યેરલે-તલનમ વપ્તાશ (214-220) લનભશત્વલ વપ્તાશ (221-227) 

ચયખા વપ્તાશ (228-234) લાશનવ્મલશાય વરાભતી વપ્તાશ. 

રદન 

 (235) સ્લાતતં્ર્મ રદન (236) પ્રજાવત્તાક રદન (237) ળશીદ રદન (238) ભે રદન (239) 

વૈતનક રદન (240) ખરાવી રદન (241) તલભાની રદન (242) અરદલાવી રદન (243) શરયજન રદન 

(244) ફાર રદન (245-291) યતલલાય (52) (297-322) ળતનલાય (ફાલન ડધી યજાઓ = 

26) (323-352) શક્ક યજા (30) (353-366) કેઝયુર યજા (14). 

 366 રદલવના ‘રી’ લયવ ભાટે અ ણફરકુર વંણૂષ મજના છે. ણ 365 રદલવના 

લયવભા ંઅ અખી માદીન વભાલેળ કયલા ભાટે ક્યા એક તશલેાયને ફાદ દેલ ડળે તે નક્કી 

કયલા ણચઠ્ઠીઓ નાખલાની યશળેે. 

    નલુાદ : ભશને્ર ભેઘાણી 

      * 
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છતા ંભાનુ ં: ભાનલનુ ંબાતલ ફૃાફંૄ!//કયવનદાન ભાણેક 

ાનુ:ં99 

કબરૂ! કંટકથી બયેરી ધયણ છે, 
ન ેચીયતા ંડગર ેન ેગર ેચયણ છે! 
જુલ જ્મા ંજ્મા,ં ત્મા ંકઇ ન ેકઇ ફૃ ે
ઉભુ ંગ્રાવ કયલા બમાનક ભયણ છે! 
દળ ેરદળ બભકેૂ ગન કેયી નાફંૄ- 

છતા ંભાનુ ં: ભાનલનુ ંબાતલ ફૃાફંૄ!ooo 

એ યીફામ છે, એ વડ ેછે, યડ ેછે, 
શઝાય લખત, ચારતા,ં એ ડ ેછે, 
એ ત્રાવ ેછે, નાવ ેછે શ્વાવ ેબમો, ણ 

ગભ ેતભે ત મ ેએ શયદભ રડ ેછે! 
ે બયખતી બર ેએન ેઝાફંૄ! 
છતા ંભાનુ ં: ભાનલનુ ંબાતલ ફૃાફંૄ! 

    * 
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