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વાયાાંળ :  

   ભશાત્ભા ગાાંધીજીને દક્ષિણ આફ્રિકાભાાં જ્શનીવફગટથી નાતાર સધુીની ટે્રનની મવુાપયી 
દયમ્માન ઈ.વ.૧૯૦૪ભાાં એભના તભત્ર ભી.રાક એક સુ્તક આી કશ ે છે : “ આ સુ્તક 
યસ્તાભાાં લાાંચી ળકામ તેવુાં છે, તે લાાંચી જજ, તભને ગભળે.” આ સુ્તક લાાંચલાથી ગાાંધીજીના 
શદમ અને ભાનવ ય ઊંડી અવય થઈ. આ સુ્તક શત ુાં – જ્શન યસ્સ્કનનુાં “ અનટુ તધવ રાસ્ર્”. 
આ સુ્તક ગાાંધીજીએ ૧૯૦૪ભાાં લાાંચયુાં અને ૧૯૦૮ભાાં તેભણે તેન બાલાનલુાદ “વલોદમ” 
નાભની નાનકડી સુ્સ્તકાભાાં પ્રગર્ કમો. સુ્તક લાાંચનથી રઈને તાના અંતતભ શ્વાવ સધુી 
ગાાંધીજીએ દેળ વભગ્રને વલોદમભમ ફનાવયુાં, યાંત ુતેભના અલવાન ફાદ તેભની વલોદમ ી ી 
તલચાયધાયાન અધયુ તાંત ુતલનફા બાલેએ વાંબાળ્મ.પ્રસ્તતુ ળધત્રભાાં ગાાંધીના અલવાન ફાદ 
આખા દેળભાાં ગાાંધીજીની વલોદમી ી તલચાયધાયાને તલનફા બાલેએ કઈ યીતે આગ ધાવયુાં 
તેની છણાલર્ છે. 
ચાલીી  ળબ્દ :વલોદમ , ભદૂાન, જ્ઞાનદાન, જીલનદાન, બદુ્ધીદાન,શ્રભદાન 

 

લૂટભતૂભકા : 
               ગાાંધીજીની શત્મા ફાદ ભાચટ, ૧૯૪૮ભાાં દેળના અગ્રણી ગાાંધીજનનુાં વાંભેરન 
વેલાગ્રાભભાાં ભળ્યુાં. જલાશયરારજી, ભોરાના આઝાદ, યાજેન્દ્રફાબ ુલગેયે ર્ચના નેતાઓ ણ 
તેભાાં શાજય યહ્યા શતા. ગાાંધીજીના કાભને કેભ આગ લધાયવુાં તેની તલચાયણા કયલાની શતી. 
ત્માયે ઘણાની નજય તલનફા તયપ શતી. તલનફાએ આ વાંભેરનભાાં વફ્રિમ બાગ બજવમ. એભનાાં 
લક્તવમએ તલચાય વપાઈભાાં ભદદ કયી. આગનાાં કાભની ી યેખા તૈમાય કયલાભાાં એભન ઘણ 
પા યહ્ય.૧ 

 તલનફા ગાાંધી ાવ ે ૧૯૧૬ભાાં આવમા ત્માયથી વતત ૩૨ લયવ એભની વમસ્ક્તગત 
વાધના ચારી. ગાાંધીજીના તલતલધ યચનાત્ભક કાભભાાં અને અનેકતલધ પ્રમગભાાં તેઓ ખ ૂાંી 
ગમેરા, યાંત ુ આ એકાગ્ર વાધનાની વાથ વાથ વભગ્રનુાં ક્ષચિંતન-ભનન ણ એભનુાં ચારતુાં 
યશતે ુ ાં. દુતનમાભાાં જે કઈ ચારતુાં, તેનુાં ઝીણલર્બયુું તનયીિણ અને અધ્મમન તઓે વતત કયતા 
યશતેા. સ્લયાજ્મના આંદરનભાાં બાગ રીઈને કુર ૬ લખત ફધુાં ભીને વાડા ાાંચ લયવન 
કાયાલાવ ણ એભણ ે બગવમ. એભણ ે કહ્ુાં છે : “ગાાંધીજીના તલચાયન હુાં ફહુાં સકુ્ષ્ભ બાલે 
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અભ્માવ કયત અને છી તેભાાંથી જે કાાંઈ ભતુાં તેન અભર કયલાન મથાળસ્ક્ત પ્રમત્ન 
કયત” આભ, ત્રણ દામકા સધુી તલનફાએ એક જગ્માએ ફેવીને ગાાંધી તલચાયનુાં અનળુીરન 
કયુું, ળધન કયુું, તનફ્રયિણ-ફ્રયિણ કયુું, આચયણ ને અભરીકયણ કયુું. ગાાંધીજી શતા ત્માાં સધુી 
ત એભના નેતતૃ્લભાાં ને ભાગટદળટનભાાં કાભ કયતા યહ્યા, યાંત ુ ગાાંધીજીની શત્મા થમા ફાદ 
તલચાયલા રાગ્મા કે શલે ભારુાં કતટવમ શુાં?૨ 

 ળી ભાાં ‘વલોદમ’ ળબ્દ ણ શજી ફહજુન વભાજ ભારે્ ઝાઝ ફ્રયક્ષચત નશત. ગાાંધીજીની 
શત્મા ફાદ, ૧૯૪૮ભાાં જ્માયે દેળના મખુ્મ મખુ્મ ગાાંધીજન વેલાગ્રાભભાાં બેા  થમા ત્માયે 
તલનફાના સચૂનથી ગાાંધીના બશૃદૌ  ફ્રયલાયને ‘ગાાંધી વાંઘ’ લગેયે કશલેાને ફદરે ‘વલોદમ 
વભાજ’ એવુાં ના આલાભાાં આવયુાં. ત્માયે અભતસુ્વરાભે લાાંધ ઉઠાવમ કે ‘વલોદમ’ ળબ્દ 
આણા ગાભડાાંના રક વશરેાઈથી વભજી નશી ળકે, એર્રે એભાાં ગાાંધીનુાં જ નાભ શવુાં જઈએ 
ત્માયે તલનફાએ કહ્ુાં “પ્રત્મિ કૃતતથી તે વશરે ફની જળે.” અન ે એભણ ે ‘વલોદમ’ ની યર્ 
રગાલી. એભણ ેકહ્ુાં : “ભાયા ભારે્ ત આ ળબ્દ યાભનાભ જેલ જ ફની ગમ છે. કાભ કયતાાં, 
ફરતાાં, ફેવતાાં, ઊઠતાાં, ચારતાાં, પયતાાં હુાં તેની જ ધનૂભાાં યહુાં છાં.” 

વલોદમન અથટ : 
 તલનફાએ વલોદમન એક ફહ ુ જ વય ને સ્ષ્ર્ અથટ ફતાવમ : “દયેક જણ ફીજાની 
ફ્રપકય યાખે વાથે જ તાની ફ્રપકય એલી ન યાખ ેકે જેનાથી ફીજાને તકરીપ થામ. ફવ આર્રી 
વાદી લાત છે. કુટુાંફભાાં આવુાં જ થામ છે. કુટુાંફન આ ન્દ્મામ વભાજને રાગુાં કયલાનુાં મશુ્કેર 
નથી, ફલ્કે વાલ વશલેુાં શવુાં જઈએ. આને જ ‘વલોદમ’ કશ ે છે.” આખા વભાજને વલોદમથી 
ફનાલલા ભારે્ ફહજુનને ભારે્ કઈક પ્રત્મિ કામટિભ જઈએ, અણવુ્રત જઈએ. આની ખજ 
કયતાાં-કયતાાં એભને આંધ્રપ્રદેળના ચલ્રીભાાં ભદૂાનન  વાિાત્કાય થમ. આને ઈશ્વયન 
ઈળાય ભાનીને તલનફા નીકી ડયા- ‘વલોદમ’ના ભાંત્રને વાકાય કયલા. ાછથી એભણે આ 
ફ્રદલવને (૧૮ એતપ્રર, ૧૯૫૧) વલોદમની  વાકાયતાન જન્દ્ભફ્રદલવ કહ્ય.૩ 

ભદૂાન માત્રા : 
 ૧૯૫૧ના તળલયાભલ્રીના વાંભેરન છી દમાત્રા કયીને ાછા આલતાાં આંધ્રના 
ચભલ્રી ગાભે એક તલતળષ્ર્ ફનાલ ફન્દ્મ. આ પ્રદેળભાાં આઝાદી છી તપાન પાર્ી 
નીકેરાાં. અંગ્રેજ ગમા ને દેળને યાજકીમ આઝાદી આતા ગમા ને દેળને યાજકીમ આઝાદી 
આતા ગમા ણ ગાભે  ગાભ જભીનની ભાક્ષરકી જભીનદાયની અને તેની ય ખેતી કયનાયા 
ખેડતૂ જભીન લગયના તેભનુાં બમાનક ળણ થતુાં ને જભીનદાય તલના ભશનેતે રીરારશયે 
કયતા. આંધ્રના તેરગણ તલસ્તાયભાાં વામ્મલાદીઓએ ખડેતૂને વાંગફ્રઠત કયી જભીનદાય ાવેથી 
જભીન આંચકી રેલાન કામટિભ આરે. જભીનદાય ાવે ૈવા એર્રે રીવ તાંત્રને ખયીદી 
ળકે. ખેડતૂ ાવે વાંગઠન અને ભખૂભયાથી છૂર્લાની પ્રેયણા તેથી તઓે જાનની ફાજી રગાડલા 
તત્ય. આભાાંથી ફ્રશિંવા ફૂર્ી નીકી. 
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 તલનફા ૧૮ એતપ્રર, ૧૯૫૧ ના યજ ચભલ્રી ગાભે શતા. ત્માાં વાાંજે જનવબા થઈ. 
તલનીફાજીની અફ્રશિંવાની અને પ્રેભની- વલોદમની લાત વાાંબળ્મા છી ગયીફ રક ૈકી 
કેર્રાકે કહ્ુાં કે, “અભાયે કાભ જઈએ છે. ભશનેત કયી જીલવુાં છે. અભને ખતેીકાભ પાલે. વયકાય 
ાવેથી જભીન અાલ.” તલનફાને ત દેળના લડાપ્રધાન જલાશયરારથી ભાાંડીને ફ્રદલ્શી અને 
શૈદયાફાદની વયકાયના પ્રધાન ઓખે ણ વયકાયી તાંત્ર ક્યાયે કાભ કયે અને ક્યાયે આ 
ગયીફનુાં બલુાં થામ ? તલનફાને થયુાં કે વાચી વયકાય ત જનતા જ છે. તેભણે જાશયે વબાભાાં 
અીર કયી કે, “ગાભે ગાભ ળાાંતત જઈતી શમ, વાં યાખલ શમ, વમદૃ્ધદ્ધ લધાયલી શમ ત કાભ 
કયનાયને કાભનુાં વાધન ભવુાં જ જઈએ. તભાયાભાાંથી કઈ જભીનનુાં દાન આી ળકે ?” અન ે
જાણ ેચભત્કાય વજાટમ. યાભચાંર યેડ્ડી નાભના જભીનદાયે તાની ૧૦૦ એકય જભીન દાનભાાં 
આી અને લનાય ાછા આલતા સધુીભાાં ગાભે ગાભ ભતૂભનુાં દાન ભાાંગતાાં ૧૨,૦૦૦ એકય 
જભીનનુાં દાન ભળ્યુાં. આ જભીન જે-તે ગાભે જ ગયીફભાાં લશેંચાઈ. આ ફનાલે દેળ-દુતનમાને 
નલ યસ્ત સઝુાડય. યતળમાભાાં ખેડતૂ, ભજુયએ રફ્રશમા િાાંતત કયી શતી. શજાય રકને યશેંવી 
નાખ્મા શતા. વયકાયે કામદા કયતી શતી ણ તેન અભર ઝાઝ થત નશી. તલનફાન યસ્ત 
કતર નશીં, કામદ નશીં ણ કરુણા જગાડલાન શત. બાયત દેળ ખેતીપ્રધાન અને ૭૦ થી ૮૦ 
ર્કા લસ્તી ગાભડાાંભાાં ખતેી ય નબે. તેભાાં ભર્ા બાગના ગયીફ, શ્રભજીલીઓ, જભીન મઠુ્ઠીબય 
રકના કફજાભાાં ને ભર્ાાં બાગન લગટ જભીનતલશણ. આજીતલકાનુાં વાધન ફીજાના શાથભાાં 
શમ ત ગજુયાત ચાર ેકેલી યીતે ? 

 તલનફાના ‘ભતૂભદાન મજ્ઞે’ દેળને ઉત્તભ તલકલ્ આપ્મ. તલનફાએ લનાયથી પયી 
દમાત્રા આયાંબી. ગાભે ગાભ ગાાંધીની લાત પેરાલતા જામ અને જભીન ભાગતા જામ. ફ્રદલ્શી 
શોંચતા વધીભાાં ફીજી ૧૮,૦૦૦ એકય જભીન ભી અને લશેંચાઈ. શલા, ાણી અને પ્રકાળની 
ેડ ેભતૂભ ભલી જ જઈએ. તે તેભન અતધકાય છે. ફ્રયલાયભાાં ાાંચ દીકયા શમ ત ભને છઠ્ઠ 
ભાની છઠ્ઠા બાગની જભીન દાનભાાં આ. આલી લાત તલનફાજી વભજાલીને કયતા. 
 ૧૯૫૨ના વેલાયુીના અક્ષખર બાયત વલોદમ વભાજ  વાંભેરનભાાં આ કામટિભને 
યાષ્ટ્રીમ સ્તયે ઉાડી રેલાન ઠયાલ થમ. ગાાંધીજીના લખતની યચનાત્ભક વાંસ્થાઓ બેગી થઈને 
‘વલટ વેલા વાંઘ’ યચામ શત. તેણે ભતૂભદાન મજ્ઞના કામટિભને અનાવમ શત. છી ત દયેક 
યાજ્મભાાં ગાાંધીજનએ ભતૂભદાનમજ્ઞ તતાના યાજ્મભાાં ચાલ ુકમો.૪ 

         જ કે તલનફા ત નીકળ્મા શતા, વભાજને વલોદમન અને ગાાંધીના ગ્રાભસ્લયાજન યાંગ 
ચઢાલલા. એર્રે તેઓ કશતેા યહ્યા : “ભદૂાનભાાં રાખ એકય જભીન ભી, એર્રા લાસ્તે હુાં 
ભદૂાનને વપ ભાનલા તૈમાય નથી. જ એલ એલ અનબુલ થામ કે ભદૂાનના ફ્રયણાભે 
રકના શદમભાાં અફ્રશિંવા પ્રત્મે તલશ્વાવ ફેઠ, ત હુાં તેને વપ ભાનીળ. ગાભના રક ઝગડા ન 
કયે અને ક્યાયે ઝગડ થામ તમ તેના તનકાર ભારે્ ફશાય ન જામ, લકીર અને અદારતન 
આળય ન રે, ત હુાં ભદૂાનને વપ ભાનીળ. આજે રકને ફધી ફાફતભાાં વયકાય તયપ 
જલાની રે્લ ડી ગઈ છે. તેને ફદરે રક તાની તાકાત અનબુલે અને તાન કાયબાય 
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જાતે ચરાલતા થામ, ત હુાં ભદૂાનને વપ ભાનીળ. હુાં છૂીળ કે તભે જભીન ન દાનભાાં આી, 
ણ વાભેથી રીધુાં શુાં ? શુાં તભે વલોદમન તલચાય અનાવમ ? તભે આ તલચાય વભજ્મા, ત હુાં 
ભદૂાનને વપ ભાનીળ.”  

તલનફાની શદમિાાંતત : 
તલનફાને ત વલોદમની ફ્રપરસપૂીન અવર ભભટ રકભાનવભાાં ી ઢ કયલ શત. એર્રે 

તેઓ આ ભભટને વતત ઘ ૂાંર્તા યહ્યા : “લાણીન ઉમગ એકતા સ્થાલાભાાં, એકફીજાનાાં ફ્રદર 
જડલાભાાં કયામ, તેનુાં નાભ છે ભદૂાનમજ્ઞ. શાથન ઉમગ ફ્રયશ્રભભાાં, ડળીને ભદદ 
કયલાભાાં, ગાભની બરાઈભાાં કયામ, તેનુાં નાભ છે ભદૂાનમજ્ઞ. કાનન ઉમગ વલોદમની લાત 
વાાંબલાભાાં, ગાભના કલ્માણની ચચાટ કયલાભાાં કયામ, તેનુાં નાભ ભદૂાનમજ્ઞ. ગાભને ગાંદુાં નશી 
સ્લચછ યાખવુાં, ગાભભાાં વહનેુ રખાતા-લાાંચતાાં ળીખલવુાં, ગાભભાાં જ્ઞાનન પ્રવાય કયલ, ગાભના 
ઝઘડન તનકાર ગાભભાાં જ કયલ, ગાભને એક ફ્રયલાય ભાનલ, વભાજને તાનુાં ફધુાં વભટણ 
કયવુાં. તેનુાં નાભ છે ભદૂાનમજ્ઞ.” 

તેથી જ જમપ્રકાળજીએ કશલેુાં : “તલનફા જે ભતૂભિાાંતત કયલા ભાાંગે છે તે ભતૂભિાાંતત નશી 
શદમિાાંતત છે. તેભાાં આણ ેરકનાાં ફ્રદર રર્ાલલાનાાં છે, રકની વતૃત ફદરલાની છે. આ 
િાાંતત ફ્રદરની અંદયથી ળી  થળે. રબ ભર્લાની જે ળસ્ક્ત ેદા થળે, તેનાથી આ િાાંતત થળે.” 
આના યથી સ્ષ્ર્ વભજામ છે કે તલનફાનુાં આંદરન ભાત્ર જભીનની લશેંચણી કયલાનુાં નશત ુાં. 
એ ત દેળના નલતનભાટણનુાં, ગ્રાભસ્લયાજના વભગ્ર નલવાંસ્કયણનુાં આંદરન શતુાં. ગાાંધી 
‘વલોદમ’ ન જે ભાંત્ર આતા ગમા  શતા, તેન આ ફધ વર્જનાત્ભક આતલષ્કાય શત.૫  

કાકા કારેરકય આચામટ તલનફાના તલચાયનુાં તલશ્ર્રેણ કયી ‘વલોદમ વભાજ’ ની 
યચનાનુાં લતટન આ મજુફ કયુું છે : “બતલષ્મ ભારે્ વભાજની યચના નલા જ પ્રકાયે થળે. ધભટ 
બેદને ભશત્લ આલાભાાં આલળે નશી. જ્ઞાતતબેદન ત વણૂટ નાળ કયલાભાાં આલળે. રકભાાં 
યાષ્ટ્રીમતા, વાભાજજકતા, ઔધક્ષગકતા, વલોદમ વતૃત લગેયેનુાં ણ યૂાાં મત્નથી કયવુાં ડળે. 
પ્રાથતભક, ભાધ્મતભક તથા ઉચચ તળિણન ગાભડાઓભાાં એર્ર ફધ પ્રચાય-પ્રવાય કયલ 
જઈએ કે જેથી ઉચચ તળિણ ભેલલાના શતેવુય ગાભડાઓ ળશયે તયપ દર્ ન મકેુ. ઉત્તભ 
યસ્તાઓ, ઉત્તભ વાપ-વપાઈ તથા આયગ્મ ભારે્ તભાભ પ્રકાયની ભદદ તથા તળિણ ગાભડાઓન ે
ભવુાં જઈએ. ળશયેની ખયાફ આદત ગાભડાઓભાાં ઝડથી પેરાઈ યશી છે. તેને યકલાન 
પ્રમત્ન થલ જઈએ. ગાભડાઓન તલકાવ એલી યીતે થામ કે જેથી ળશયેની પ્રતતષ્ઠા આ આ 
ઓછી થામ તથા ળશયે એ યીતે ટરેૂ્ કે જેથી ળશયે તથા ગાભડાઓભાાં કઈ તપાલત ન યશ.ે 
લાશનવમલશાયનાાં વાધન લધતાાં જળે. તળિણ તથા વાંસ્કાયન પ્રચાય યૂજળભાાં થળે. નેતાઓ 
વેલાબાલથી દેળન પ્રલાવ કયળે. ગ્રાભદ્યગના આધતુનક ઢાંગથી તલકાવ થામ તથા વાચા 
સ્લયાજ્મનુાં આધ્માજત્ભક લાયભુ ાંડ વલોદમ દ્ધાયા તભાભ રકભાાં પેરાઈ જામ  ત્માયે જ 
ગ્રાભયગુની સ્થાના થળે. તેના ભારે્ આજનાાં ભર્ાાં-ભર્ાાં ળશયેએ તાનુાં આત્ભ ફક્ષરદાન કયવુાં 
ડળે અને તેભ કયીને જ આખામ તલશ્વભાાં અફ્રશિંવક વભાજની સ્થાના થળે. આના ભારે્ માંત્ર 
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ઉધગને વભાપ્ત કયલાના નથી કે તેન તલયધ ણ નથી, યાંત ુતેનુાં તનમાંત્રણ કયવુાં ડળે, કે 
જેથી માંત્ર ભનષુ્મ જીલન ય શાલી ન થઈ જામ. શદુ્ધ, વમદૃ્ધ તથા સખુી જીલનને કેન્દ્રીત 
કયલાનુાં છે- તે શળે, વલોદમ” 

વલોદમ વભાજના મખુ્મ આધાય છે – અફ્રશિંવા, તલલેકણૂટ વભાનતા, ળયીય શ્રભ અને 
અફ્રયગ્રશ, વાદુાં તથા વય જીલન, તલકેન્દ્દ્ધીકયણ, સ્લાલરાંફન તથા વશમગ, આતથિક વભાનતા, 
કફૂ્રર્ય તથા ગ્રાભદ્યગને પ્રાધાન્દ્મ, લગેયે. દયેક વમસ્ક્ત તાની વાંતતન તે ભાક્ષરક છે તેભ 
ભાનીને નશી, યાંત ુતે તે ટ્રસ્ર્ી છે તથા વાલટજતનક ફ્રશતને ધ્માનભાાં રઈ તેન ઉમગ કયે.૬  

તલનફા તથા એભના વશમગીઓ એ વલોદમ વભાજની સ્થાના શતે ુ ભદૂાન, 
ગ્રાભદાન, વાંતત દાન, શ્રભદાન, બદુ્ધદ્ધ દાન લગેયે યચનાત્ભક ગરાાં બમાટ. ભદૂાનન અથટ 
જભીનદાય ાવેથી જભીન રઈને જભીન તલશણાઓભાાં લશેંચલી એર્ર ભાત્ર નથી, યાંત ુ
વમસ્ક્ત એભ ભાનીને ભદૂાન કયળે કે ફધી જ ભતૂભ યભાત્ભાની છે. બદુ્ધદ્ધદાન વાંદબે તલનફાએ 
કશલેુાં કે વભાજન બદુ્ધદ્ધળાી લગટ રકના કલ્માણ ભારે્ તાની બદુ્ધદ્ધ તથા જ્ઞાનન ઉમગ 
કયળે. તલનફાએ ગ્રાભદાન આંદરન વમસ્ક્તગત ભાક્ષરકી સ્થાતત કયલાના શતેવુય કયુું શત ુાં. 
તેભાાં ગાભના રક તાની વાંણૂટ જભીન આખા ગાભ ભારે્ વભતિત કયી દે છે. વાંતત્તદાન 
આંદરનભાાં જભીનની જગ્માએ વાંતત્તની અીર રક વભિ કયલાભાાં આલી શતી. શ્રભદાનભાાં 
રકના શ્રભની-ભદદની અેિા જડામેરી શતી. આલી જ એક અન્દ્મ પ્રવતૃત્ત શતી - તે છે 
જીલનદાન. તલનફાજી કશતેા શતા કે, “જીલનદાન આંદરનભાાં વમસ્ક્ત વલોદમ વભાજન વભ્મ 
ફનીને વભાજની વેલા કયલાના શતેથુી તાનુાં વાંણૂટ જીલન અટણ કયી દે છે. અશી ‘દાન’ 
ળબ્દ વાથે એક ભશત્લની ળયત જડામેરી શતી કે, તલત્ર વાધન થકી-વચચાઈના ભાગ ે
કભામેરી વાંતત્ત લગેયેનુાં જ દાન થઈ ળકળે, ખર્ા યસ્તે કભામેરા ધનથી નશી.૭ 

 તલનફા કશતેાાં કે, ભાયાાં શાડકાાંમે ફરેળે કે વમસ્ક્તગત ભાક્ષરકી નાબદૂ થળે, નાબદૂ 
થળે, નાબદૂ થળે ! વમસ્ક્તગત ભાક્ષરકી નશીં વહએુ લશેંચીને ખાલાનુાં છે. એ ભદૂાનમજ્ઞનુાં શાદટ  છે.  
‘વફ ભતૂભ ગાર કી, નશીં ફ્રકવી કી ભાક્ષરકી’ – એ ભદૂાનમજ્ઞન વાંદેળ ફધે શોંચાડી દેલા 
તલનફાએ પ્રમત્નની યાકાષ્ઠા કયી. ગભે તેલી ર્ાઢ, તડક કે લયવાદભાાં એભની માત્રા અખાંડ 
ચારતી યશી. તલનફાની આ ફધી તસ્મા વદૃ્ધાલસ્થાભાાં ણ ચારી. 

 

તલનફા – જીલનની અંતતભ ભાાં : 
આ વભમ દયમ્માન ફીજી તયપ દેળેભાાં નક્વરલાદી આતાંક ભાથુાં ઊંચકી યહ્ય શત. 

તલઘર્નકાયી ફ્રયફ ફલાન ફની યહ્યા શતાાં. આ આખીમે ફ્રયસ્સ્થતતને વભગ્રણે શોંચી 
લવુાં શમ ત ગ્રાભસ્લયાજના કામટિભ તવલામ ફીજ કઈ ભાગટ તલનફાને દેખાત નશત. તેથી 
ઈ.વ ૧૯૬૫ભાાં ‘એક ઔય જ ાંગ’ કશીને નીકી ડયા. દમાત્રા કયલાનુાં મશુ્કેર શત ુાં. ઉભય ત્માયે 
૭૦ લયવની થઈ ચકુી શતી. એર્ર ે દમાત્રા નશી ત ભર્યમાત્રા વશી અને જાનની ફાજી 
રગાડીને આખયી એક પ્રમાવ કયી છૂર્લા એ તપૂાનમાત્રાએ ઉડયા. 
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અને આખા દેળભાાં તપૂાનની એક રશય દડી ગઈ. કામટકય ફધા કભય કવીને ભાંડી 
ડયા. તલનફાની ભર્યમાત્રા ક્ષફશાયભાાં ચારી અન ે ફીજાાં ફધાાં યાજ્મભાાં ણ કામટકય આ 
કાભભાાં રાગી ગમા. ક્ષફશાયભાાં એભની ભર્યમાત્રા વ ફ્રદલવ ચારી. તેલાભાાં અચાનક એભન ે 
‘ફ્રપળય’ ની તકરીપ ળી  થઈ અને માત્રા સ્થક્ષગત કયલી ડી. અનેક કાયણવય તપૂાનન પ્રમગ 
અધયુ છૂર્ી ગમ. આગ કાભ થઈ ળક્ુાં નશી.૮    
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