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 ફરયાભ સયસ ભજાનો છોકયો હતો. જેવુું નાભ એલાજ એના ગણુ હતા. ળયીયે હટ્ટોકટ્ટો , 

ભજબતૂ ફાુંધાનો , ઊંચો, ગોયો, સહુને ગભી જામ એલો હતો. બણલાભાું , યભલાભાું નાચલા , ગાલાભાું 
અને કાભ કયલાભાું ણ એક્કો હતો. ળાાભાું એના શળક્ષકોને ણ એ ખફૂ ગભતો હતો. ચોથા 
ધોયણના એના લગગના લગગ શળક્ષકાફેન હતાું સનાફેન , એભને ણ ફરયાભ ખફૂ ગભતો એ યોજ 
ડાહ્યો ડભયો થઈને બણતો શનમશભત ળાાભાું આલતો અને ગહૃકામગ ણ કયીને જ આલતો. 
 એક દદલસ સનાફેને ગાુંધીજીનો એ ાઠ શળખવ્મો જેભાું .ૂ ગાુંધીફાનુા ફાણની 
લાત હતી. તેઓ ફાણથી જ સત્મના આગ્રહી હતા. સાચુું જ ફોરતા એભના શળક્ષકે એભને જ્માયે 
ઈન્સેક્ષન આપ્ુું ત્માયે Cattle  ળબ્દ નો સ્ેલરિંગ ફાજુલાા શલદ્યાથી ભાુંથી કોી કયીને રખી રેલા 
કહ્ુું ત્માયે એભણે (ભોહનદાસ ગાુંધીએ) એવુું ન જ ક્ુું. ફદરાભાું એભને ખફૂજ ઠકો ભળ્મો. એ 
ફધુું નાનકડા ‘ભોહને’ સહી રીધુું. ાછથી એ જ ‘સત્માગ્રહ’ એભને અંગે્રજો સાભે રડલાની દહિંભત 
આી. સનાફેને આ લાત સભજાલલા ભાટે ્શુધષ્ઠઠય અને યાજા હદયશ્ચુંદ્રનાું ણ ઉદાહયણ આપમાું. 
અને સભજાવ્્ુું કે હુંભેળાું સત્મ જ ફોરવુું જોઈએ કમાયેમ ણ અસત્મનો સહાયો રેલો ન જોઈએ. 
 ફરયાભ ળાાએથી ઘેય આવ્મો ત્માયે એના ભગજભાું ઊથરાથર ચારતી હતી. એણે 
ોતાના દાદાજી ાસે ફેસીને છૂ્ુું. દાદાજી ભાયાું શળલક્ષકાફેને તો કહ્ુું કે હુંભેળા સાચુુંજ ફોરવુું 
જોઈએ ણ અભે તો એવુું નથી કયતા રેળન ખફૂ હોલાથી અડધુું તો ભાયી ફેન જ કયી આે છે. 
અને ભાયા પ્રોજેક્ટ , યભકડાું આ ફધુું ભમ્ભી અને પા જ કયી આે છે. ણ રખુું છું. હુું ભારુું નાભ 
તો આ તો જૂઠ છે. સત્મ નથી. એભ કહી ને એણે લગગભાું શળખેરા ાઠની યૂી લાત દાદાજી ને કહી. 
 દાદાજીએ ફરયાભને શળખાભણ આતાું કહ્ુું. ‘જો ફેટા ! સત્મનુું આચયણ અઘરુું છે. ણ 
તાયે સાયા ફનવુું હોમતો કારથી ફધુું ખરુું ખરુું ફહનેને કહી દે જે. એજ સાચા શલદ્યાથીનાું રક્ષણ છે. 



 ફીજા દદલસે સનાફેન લગગભાું આવ્માું ને તયત જ ફરયાભ ઊબો થમો. એણે ફહનેને કહી 
દીધુું ફહને દદલાીનુું જે ગહૃકામગ તભે આેલુું એભાુંથી ઘણુું ખરુું ભાયી ફહનેે જ ક્ુું હત ુું. એને ભાયા 
ફધા જ પ્રોજેક્ટ અને ચાટગસ ભાયાું ભમ્ભી પા એજ ફનાલેરાું ભેં નહી. ફહને ને ખફૂ ગસુ્સો આલી 
ગમો. એવુું છે ? તો તો તને શળક્ષા કયલી ડળે. તે કેભ જાતે તારુું કાભ ન ક્ુું ? જા આજે અત્માયે જ 
ત ુું ખણૂાભાું ઊબો યહી જા. ફરયાભ કશુું જ ફોલ્મા ચાલ્મા શલના ખણૂાભાું ભોં યાખીને ઊબો યહી 
ગમો. એક ફે ત્રણ તાસ ગમા. યીસેસ ડી , ફધા છોકયા ફરયાભ ને યભલા ફોરાલલા આવ્મા ણ 
ફરયાભ ન ગમો. છેક છેલ્રા તાસભાું પયી ાછા સનાફેન આવ્માું , એભણે ફરયાભ ને દદલારસાભે 
ભોં યાખીને ઊબેરો જોમો. એભને કાુંઈક માદ આવ્્ુું ફરયાભ કહ,ે હા ફેન, તભે કહ્ુું હત ુએટરે ઊબા 
તો યહવે ુું જ ડે ને ? ફહનેની આંખભાું ાણી આલી ગ્ુું. એ ઝટ્ટ ફરયાભ ને બેટી ડમાું ને 
ફોલ્માું, અયે ફેટા ! હુું તો ભાયા કાભભાું ભરૂી જ ગઈ ણ ફીજા કોઈએ ણ તને ફેસી જલા ન  
કહ્ુું ? ચાર હલે ફેસી જા એ દદલસથી ફરયાભ સાચુું જ ફોરે છે. બરે ગભે તેટરી દકિંભત ચકુલલી 
ડે એ જૂઠુું નથી જ ફોરતો. 
 શભત્રો સત્મ આચયવુું અઘરુું છે ણ અશ્ક્ય નથી.  
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