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એક સ ુંદય ભઝાન ું યુંગ-ફે-યુંગી ફૂરથી ઊબયાત  ું એવ ું લન શત  ું, તે લનભાું જાત-જાતના અને બાત-

બાતના શ -ુંખીઓ યશતેાું શતાું. શા, તે એક લન નશીં, યુંત   એક કરાનગયી વભાન શત  ું. તે શ -
ુંખીઓભાું ચિત્રકાય, વુંગીતકાય, ગામક કે નાટ્યકાય, વલદ્વતળાસ્ત્રભાું વનપ ણતા પ્રાપ્ત કયેર શતી. શા, તે 

કરાલનભાું એક સ ુંદય ભઝાન ભય, ળાસ્ત્રીમ નતૃ્મભાું ાયુંગત, શત. તેણે અનેક જગ્માએ તાની 
અદ્દભતૂ નતૃ્મકરા દ્વાયા પ્રભાણત્ર, ઈનાભ ભેલેરાું શતાું અને તે કરાનગયીભાું તે ભયન ું સ્થાન અને 

ભાન ણ ખફૂ જ વલળે પ્રભાણભાું શત  ું, શોં ! 

એક દદલવની લાત છે. તે કરાલનભાું એક વલળા પ્રભાણભાું તેભજ વલળા એલા ટ્ાઉનશૉરભાું 
એક કામયક્રભન ું આમજન કયલાભાું આલેર શત  ું. દયેકે ત-તાની કૃવત, પ્રલીણતા અને 

કરાકાયીગીયીન ું શે્રષ્ઠ પ્રદળયન કયલાન ું શત  ું. આલી અદ્દભતૂ સ્ધાયન  ું આમજન વાુંબી દેળ-વલદેળના 
શ -ુંખીઓભાું િશર-શર વ્માી ગઈ અને તેઓ વઘાું તે કરાલનભાું ઊભટ્ી ડમાું. દચિણ 

આદિકાના એક કરા વનષ્ણાત એલા વનેયી શાથીની આગેલાની શઠે આ બવ્મ કામયક્રભ મજલાભાું 
આલી યહ્ય શત. કરાલનની ળબાભાું િાય િાુંદ રાગી જામ એલી તેની વજાલટ્ કયલાભાું આલી યશી 
શતી. ગરીએ ગરીએ કરાત્ભક, ક દયતી દ્રશ્મ વજાલલાભાું આલી યહ્યાું શતાું. ફૂરછડનાું કૂુંડાઓભાું 
ભશકેતાું ફૂરની સ ુંગધથી તે કરાલન ભશેંકી યહ્ ું ત ું. વલળા ટ્ાઉનશરને ખાવ પ્રકાયનાું સ ુંગવધત 



ફુરથી સ ળચબત કયલાભાું આલેર શત. બયત-નકળીકાભથી ત્માુંના ાણીના ફૂલાયાઓ તેભજ 

રાઈટ્ીંગ-ડેકયેળનથી તે ટ્ાઉનશર બવ્મ રાગી યહ્ય શત. 

 દચિણ આદિકાના વનેયી શાથીની આગેલાની શઠે ફયાફય નલના ટ્કયે ‘કરાસ્ધાય’ન ું 
ઉદ્દઘાટ્ન તે કરાલનના યાજા વવિંશના લયદ્દ શસ્તે કયલાભાું આવ્ય ું અને તે વાથે જ તાીઓના 
ગડગડાટ્થી ત્માું આગન ું લાતાલયણ ભીઠાું ગ ુંજાયલથી ગાજી ઊઠ્ ું ફાદભાું દયેક શ -ુંખીઓએ 
ત-તાની ફેઠક વુંબાી રીધી. તે કરાસ્ધાયભાું બાગ રઈ યશરે શ -ુંખીઓને એક તયપ 
સ્થાન આલાભાું આવ્ય ું શત  ું અને તે દયેકના િશયેા ઉય કરાની પયભ પેરામેરી જલા ભતી 
શતી. શા, ગભે તેભ ત તે ફધા ઉય ‘ભા વયસ્લતીદેલી’ની અવીભ કૃા ઊતયી શતી ને ? અને 
એટ્રે જ તે ફધાભાું આલી ઉત્કૃષ્ટ્ કરા ઊબયાઈ આલી શતી ને ? દયેક શ -ુંખીઓ કે જે આ 
અનખી ‘કરાસ્ધાય’ ભાું બાગ રઈ યહ્યા શતાું તેઓ તતાની કરાકૃવતન ું શે્રષ્ઠ પ્રદળયન કયી યહ્યાું  
શતાું. કઈ ક દયતી ચિત્રન ું પ્રદળયન કયી યહ્યાું શતાું ત કઈ રેખનકરા ત કઈ ગામનકરા, કે કઈ  
નાટ્મની કરાકૃવત યજૂ કયી યહ્યાું શતાું. અને તે ફધી કરાકૃવતના ભાકયવ દચિણ આદિકાના વનેયી 
શાથીની એક વનષ્ણાત ટ્ીભ દ્વાયા મ કલાભાું આલી યહ્યાું શતાું. અને...અને...જમાયે તે કરાલનના સ ુંદય 
ભઝાના ભયન લાય આવ્મ ત્માયે ફધાું શ -ુંખીઓ દ્વાયા તાીઓના ગડગડાટ્થી તેને લધાલી 
રેલાભાું આવ્મ. ફાદભાું તે ભય તાના ગભાું સ ુંદય ભઝાનાું અદ્દભતૂ ઝાુંઝય શયેીને પે્રિક 
વભિ ળાસ્ત્રીમ ઢફે તેભજ કા કયીને જયદાય નતૃ્મ યજૂ કયત ગમ ત્માયે ત્માું આગ ફેઠેરા 
શજાય પે્રિકગણના ભોંઢાભાુંથી ‘આશ....! લાશ...!’ના આશ્ચમયજનક ઉદ્દગાય વયી યહ્યા શતા. તેઓએ 
આલી શે્રષ્ઠ, ઉભદા નતૃ્મની ળૈરી કમાયેમ જઈ નશતી શોં ? જાણે કે ‘ભા વયસ્લતી દેલી’  એ તે 
ભયનાું ગભાું લન-ાલડી ન નાખી દીધી શમ ? તેભ તે ભય ઝાુંઝય શયેી એવ ું અદ્દભતૂ નતૃ્મ 
કયી યહ્ય શત કે ફવ કરાાયખ  ત તેને તેભજ તેના અદ્દભતૂ નતૃ્મને ભન બયીને જઈ જ યહ્યાું, શોં 
? 

 આભ, તે ‘કરાસ્ધાય’ તેની િયભ વીભાએ શોંિી ગઈ શતી. શા, તે ભયની તરે ત કઈની ણ 

કૃવત આલે તેભ રાગતી નશતી, અને...અને... અંતે શે્રષ્ઠ કૃવતઓનાું ભાકયવ લગેયેની ગણતયીઓ ળફૃ થઈ 

ગઈ શતી. દયેક તતાની કૃવતઓ યજૂ કયી દીધી શતી. 

 વલળા ટ્ાઉનશરભાું ફેઠેરા શ -ુંખીઓ શ્વાવ થુંબાલી આ ‘કરાસ્ધાય’ન ું દયણાભ જાણલા 
ભાટે્ ઈંતેજાયી કયી યહ્યા શતા. છેલટે્ વલજેતાન ું નાભ ઘવત કયલાભાું આવ્ય ું. શા, વન:વુંદેશ તે 
કરાનગયીના વળયભય વભાન એલા ભયન ું નાભ વલજેતા તયીકે જાશયે થય ું અને તે વાથે જ 
તાીઓના ગડગડાટ્થી તેને લધાલી રેલાભાું આવ્મ. શે્રષ્ઠ ઈનાભ, પ્રભાણત્ર તેને એનામત 
કયલાભાું આવ્માું. અન્મ કૃવતઓને ણ આશ્વાવન ઈનાભ આલાભાું આવ્માું. આલી અદ્દભતૂ 



કરાસ્ધાયન  ું આમજન કયલા ફદર વનેયી શાથીએ કરાલનના પ્રાણીઓ તેભજ તેના યાજાને 
ધન્મલાદ આપ્મા. આલી ઉચ્િ,ઉભદા અને અનખી બાલનાન વલકાવ કયલા ફદર તેણે દયેક શ -
ુંખીઓને અંતયથી શ બેચ્છા ાઠલી. 

 અને આભ, તે ‘કરાસ્ધાય’ પણૂય જાશયે કયલાભાું આલી, ત્માયે તે કરાસ્ધાયના અંતે તે ળાસ્ત્રીમ 

નતૃ્મના વલળાયદ એલા ભયે ભનભન ‘ભા વયસ્લતીદેલી’ ને પ્રણાભ કમાય, અને તે ભનભન ફરી 
ઊઠમ, ‘શ ેભા વયસ્લતીદેલી, આની કૃાથી હ ું આ ‘કરાસ્ધાય’ જીત્મ છું, શોં ?’ ભયની નમ્રતા 
બયી લાણી વાુંબી ‘ભા વયસ્લતીદેલી’ તેના ઉય પ્રવન્ન થઈ ગમાું અને છી તે ભયને શુંભેળને 
ભાટે્ તાની ાવે  યાખી દીધ જીલનભાું કરાને પ્રથભ સ્થાન આવ ું જઈએ એવ ું નથી રાગત  ું ? 

  

 રેખક: ળૈરે કે. યામચ યા 


