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ચરયત્રાત્ભક નનફધંન  ંનળક્ષણ 

જીલનભા ંવ્મક્તતત્લ નલકાવ ભાટે ચરયત્રઘડતય જેટલ  ંજરૂયી છે એટલ  ંજ અનનલામય છે ચરયત્રાત્ભક નનફધંોન  ં
નળક્ષણ. ાઠળાાના અભ્માવક્રભોભા ંકનલતા, લાતાય, નનફધં કે નલરકથા અંળની વાથે વાથે ચરયત્રાત્ભક ાઠનો 
ણ વભાનલષ્ટ શોમ છે. એ ખર ં કે નલદ્યાથીઓને લાતાય, કનલતા કે નલરકથાના અંળભા ંભોટાબાગે ઝાઝો યવ લધ  
ડે છે, તે તયપ ઝોક લધાયે શોમ એન  ંએક કાયણ એ કે તેભા ંકથાયવ કે કાવ્મયવ શોમ છે ણ ચરયત્રનનફધં કે 
વ્માકયણભા ંશ ષ્કતા અન બલામ છે. આભ કેભ? વશજ છે કે આ પ્રકાયના નલબાગોભા ંકથાયવ ન શોમ, ઝાઝી ઘટના 
ન શોમ, સ્લરૂ કે નવદ્ાતંો તયપ લધ  ઝોક યશરેો શોમ, કંઇક અંળે નળક્ષકનો ોતાનો ઓછો યવ શોમ અથલા તો 
‘મ ખ્મ ાઠ’ અને ‘ગૌણ ાઠ’ જેલી બેદયેખાની ભાનનવકતા કે ળાાનો રયલેળ જેલા ંઅનેક કાયનો શોઈ ળકે. તો 
આ પ્રકાયના ાઠના અધ્માનભા ંયવ કઈ યીતે બયી ળકામ તે ભાટે થોડીક ભથાભણ, લાચંન તથા મોગ્મ દ્નતની 
જરૂય છે જેથી આ નળક્ષણ લધ  પ્રબાલી તથા યનવક ફની ળકે. અશીં ચરયત્રાત્ભક નનફધંના નળક્ષણ નલળે, તેના 
અધ્માન નલળે થોડીક ચચાય કયલાનો ઉક્રભ છે.  

ળાાજીલન દયનભમાન નલદ્યાથીઓને નલનલધ ગ જયાતી વારશત્ત્મક સ્લરૂોભા ંઉત્તભ ચરયત્રો નલે રખામેર 
ાઠ અભ્માવક્રભભા ંવભાનલષ્ટ થમેર શોમ છે. એક નળક્ષક નલદ્યાથીના ચરયત્રનનભાયણભા ંલાશક ત્માયે ફને છે જ્માયે 
તે નલદ્યાથીના ચચત્ત તથા હૃદમ સ ધી ચરયત્રરક્ષી ાઠને ઉત્કૃષ્ટ યીતે રઇ જામ છે. એક નળક્ષકનો પ્રબાલ 
નલદ્યાથીચચત્ત ય એટરો પ્રફ શોમ છે કે તેન ેભન નળક્ષકના ળબ્દો જ થ્થયની યેખા શોમ છે. વ્મલશાયભા ંઆલા ં
અનેક દાખરાઓ જોઈએ છીએ. તેન  ં એક ઉત્તભ વારશત્ત્મક ઉદાશયણ અનનર ધ્ધ બ્રહ્મબટ્ટના યેખાચચત્ર વગં્રશ 
‘નાભરૂ’ભાથંી ભે છે જેભા ંએક ચરયત્રનનફધં છે ‘બોો ભગય’. જેભા ં નળક્ષક બણાલતા બણાલતા વભજાલે છે કે 
કશ કં લાલીએ તો ઊગી નીકે. બોા નલદ્યાથીને એભ કે ‘કશ  ંણ લાલીએ તે ઊગે..’ કતૂયા ંલાલીએ તો તે ણ 
ઊગી નીકે એટરે ખાડો ખોદીને ગલ રડમાની છૂડી ઊંચી યશ ેતે યીતે ‘લાલ’ે છે. જેથી લધાયે ગલ રડમા ંરૂી ‘પ’ 
તેને ભી ળકે ! ફીજા એક પ્રવગેં નળક્ષક આ જ નલદ્યાથીને ભાતાજીને દાતણ શોંચાડલાન  ંકશ ેછે ત્માયે (જમાયે 
નળક્ષકો જાશયેભા ંોતાની ત્નીના નાભ રેતા નશોતા અથલા જ્મા ંગ ર -નળષ્મ યંયા નોખી શતી) ‘ભાતાજી’ એટર ે
કે ‘ગશૃભાતા’ એલો અથય તાયલલાને ફદરે ભાતાજીના ભરંદયભા ં મનૂતિ ાવે જઈને દાતણ મકૂી આલે છે. પ્રથભ 
દૃષ્ષ્ટએ અશીં ચોક્કવ એક પ્રકાયનો શાસ્મયવ જન્ભતો અન બલામ છે ણ તેની છીતે આખયે જે છે તે છે એક 
નલદ્યાથીનો ોતાના નળક્ષક કે ગ ર ળબ્દો યત્લેની અંધબક્તત. લાસ્તલભા ંતો નળક્ષક એક નળલ્ી છે જે નલદ્યાથીઓન  ં
ચરયત્રનનભાયણ કયીને તેને ભન ષ્મવભાજનો ‘ભાણવ’ ફનાલલાની ભથાભણ આદયે છે. ‘ચરયત્ર’નો અથય ખફૂ વ્માક 
વદંબે રેલાનો છે. એક અથય થામ છે ‘આચયણ’. ગાધંીજીએ ોતાના આચયણ દ્વાયા જ પ્રજાને ઉત્તભ ચરયત્રન  ં
દૃષ્ટાતં રૂ ં ાડ્  ંશત   ં–‘ભાર ં જીલન એ જ ભાયો વદેંળ.’ શ્રી લાડીરાર ડગરીએ ક્ાકં કશલે   ં કે ચરયત્રનનફધં એ 
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અંગત નનફધં અને ચફિંફાઢા જીલનચરયત્ર લચ્ચેનો વારશત્ત્મક પ્રદેળ છે. એક વ્મક્તત ફીજી વ્મક્તત  નલળે અંગત 
દૃષ્ષ્ટએ રખે ત્માયે ચરયત્રનનફધંનો ઉાડ થામ છે.  

 અબ્રાશભ ચરિંકન કશ ે છે તેભ ચરયત્ર એક વકૃ્ષની જેભ છે આણે તેની છામાભાત્ર છીએ ણ જે મૂ 
વ્મક્તતત્લ કે લાસ્તનલકતા છે તે તો થડ છે. આ થડ દૃઢ કે ભજબતૂ કઈ યીતે થઇ ળકે? તેન  ંકાભ નળક્ષકે ામાભાથંી 
જ કયવ  ં યહ્ .ં ભાધ્મનભકથી રઈને ઉચ્ચત્તય ભાધ્મનભક ધોયણના અભ્માવક્રભભા ં આલતા ચરયત્રાત્ભક ાઠન  ં
અધ્માન ઉત્તભભા ંઉત્તભ તથા વ-યવભા ંવ-યવ કઈ યીતે થઇ ળકે જેથી અધ્મમનનો શતે   વાથયક નીલડી ળકે તે 
ભાટે થોડોક નલચાય કયી રઈએ.  

આણે ત્મા ં નલ-દવ-અચગમાય-ફાય ધોયણભા ં કાકાવાશફે કારેરકય ચરચખત ‘અક્કા’, સ્લાભી આનદંની 
‘ઝાક જેલા ંઅણદીઠ’, રકળનનવિંશ ચાલડાની ‘અમતૃા’, ચદં્રકાન્ત ળેઠની ‘તસ્લી વાયસ્લત’ તથા જોવેપ ભેકલાનની 
‘બલાન બગત’ જેલા ંચરયત્રરક્ષી ાઠ અભ્માવક્રભભા ંવભાનલષ્ટ કયેર છે. આ પ્રકાયના અધ્માનનો શતે   પ્રથભ તો 
નળક્ષકને સ્ષ્ટ શોલો જોઈએ. ખાવ તો અધ્મેતા નલદ્યાથીઓને ગ જયાતી વારશત્મ સ્લરૂ વમદૃ્ધદ્થી લાકેપ કયાલલા 
જોઈએ. જે ભાટે નળક્ષક વય બાાભા ંજ્ઞાન તયપ રઇ જામ તે જરૂયી છે. ‘ચરયત્ર નનફધં’ એટરે શ ?ં તેની વજં્ઞા 
સ્ષ્ટ કયલી જરૂયી છે. ચરયત્રનનફધં લાતાય તથા વાભાન્મ નનફધં કયતા કઈ યીતે ચબન્ન છે તેની બેદયેખા સ્ષ્ટ 
કયલી જરૂયી રેખામ. જોવેપ ભેકલાને ચરયત્રરેખન વદંબે કહ્  ંછે: ‘ભાયે તો વાચ કરી કથા રખલી શતી, લાતાય ક્ા ં
રખલી શતી !’ એટરે લાતાયભા ં ‘લાતાયકા’ ભશત્લની ફને છે અશીં ાત્ર અથાયત ‘ચરયત્ર’. વહ થી અગત્મન ,ં આ 
પ્રકાયના નનફધંોભા ંયવ જાગતૃ કયલા જરૂયી છે ાઠ કે ગદ્યન  ંબાલલાશી ઠન. જો નળક્ષક ઉત્તભ ઠન કયે તો 
અંદયના અથયવદંબો આોઆ ઊઘડલા રાગે છે. નલદ્યાથીને યવા એલા વારશત્ત્મક પ્રદેળભા ં રઇ જલા ભાટે 
બાલલારશતા અનનલામય છે. એ વાથે નળક્ષકે ચરયત્રનનફધંભા ંઆલતા વભમવદંબય નલળે ણ નલદ્યાથીઓન  ં ધ્માન 
દોયવ  ંજોઈએ. આ વભમવદંબય કમો? એક, રખનાયનો અને ફીજો, ચરયત્રનો ોતાનો. વભમ ાણીની જેભ લશી 
જામ છે. આજે આણે પ્રાચીન વારશત્મને લાચંીએ છીએ ત્માયે કાના અથયભા ંઅમ ક ફાફતો આણને વાભાન્મ 
રાગી ળકે ણ લાસ્તલભા ંતો જે-તે કયા ંવભમવજંોગો લચ્ચે જે-તે ચરયત્રોએ કયેર કામો લધ  કરઠન શોમ છે અને 
તેથી જ તો ત ે‘અ-વાધાયણ’ છે ! આ અવાધાયણ ફાફતો  નલદ્યાથી સ ધી શોંચાડલી અત્મતં જરૂયી ફને છે. જેથી 
તે ચરયત્રન  ંમલૂ્મ લધ  ઊંચ  ંઆંકી ળકે. એ જ યીતે પ્રદેળવદંબો ણ ખોરી આલા જોઈએ. જેથી નલદ્યાથી પ્રાદેનળક 
વસં્કૃનતથી ણ રૂફરૂ થઇ ળકે. કાકાવાશફે કારેરકયની કૃનત ‘આક્કા’ભા ંજે લાનગીઓનો નનદેળ થમો છે તે કદાચ 
શલે આજની ેઢી ાવેથી લ પ્ત થઇ યશી છે. રખેકની ભોટી ફશને આક્કા તે વભમે  સ્તક પે્રભી દળાયલી છે. 
આજના વભમે બરે આક્કાન  ંઆ ાસ  ંઆણને સ્ળે નશીં ણ આણે જોલાનો છે તત્કારીન વભમ વદંબય. આજે 
એકલીવભી વદીભા ંણ જ્મા ં ‘ફેટી ઢાલો’ના નાયા બ રદં કયલા ડે છે ત્માયે આક્કા તેના વભમ કયતા કેટરી 
આગ શતી ! આ ગ ણ નલળેત: વભમ વદંબે વભજાલલો યહ્યો. અરફત્ત આયંબે તેભાથંી પ્રગટ થતો તત્કારીન 
વભાજ અને વભમ વદંબય સ્ષ્ટ છે. આક્કા વદગ ણોથી બયીબયી શોલા છતા ંઘયોભા ં ત્ર યત્લેન  ંલાત્વલ્મ કેવ  ં
પ્રફ શત   ંતે જભાનાગત ભાનનવકતા ણ અશીં અછતી યશી નથી. એ યીતે રેખકના તાટસ્થ્મને ણ વરાભ કયલી 
ડે કાયણ કે અંગત રયલેળ અને ારયલારયક ભાનનવકતાને ઢાકંનછોડા કામય નલના મથાતથ આરેખી ળકમા છે. 
રકળનનવિંશ ચાલડાની કૃનત ‘અમતૃા’ભા ં ણ તેય લયની લમે થતા રગ્નના વદંબો આલે છે ત્માયે નલદ્યાથીન ે
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તત્કારીન વાભાત્જક યંયા તથા ક રૂરઢથી અલગત કયાલી ળકામ. આજે તો નલડીઓ-ગેભના વભમભા ં કદાચ 
ાચંીકાની યભત ણ નલવયાતી જામ છે. ત્માયે ફશને ભાટે ‘ાચંીકા’ની વમદૃ્ધદ્ કઈ લસ્ત   શતી તેનો અંદાજ 
નલદ્યાથીઓને આલો યહ્યો. ‘બલાન બગત’ના ચરયત્ર નનફધંભા ંથમેરા ંયભતોનો ઉલ્રેખ તત્કારીન વભમ વદંબે જ 
વભજાલલો ડે. આજે જ્મા ંયભતના ભેદાનો ખોલાઈ યહ્યા ં છે ત્મા ંઆલી યભતો આણી યંયાની કેલી વમદૃ્ધદ્ 
શતી તેનો ઊંડો ખ્માર નલદ્યાથી સ ધી શોંચે તે જરૂયી છે. સ્લાભી આનદંના ‘ઝાક જેલા ંઅણદીઠ’ભા ંનદંરારના 
વમંભી તથા ગરૃશણી નલનાના ંજીલનને વભજવ  ંડે. આજના વભમ વદંબે રગ્ન ન કયલાનો નનણયમ વશજ રાગે 
ણ આ તે વભમ શતો જ્માયે વતંાનસ ખ ભાટે ણ એકથી લધ  રગ્ન થતા ંઅથલા તો નાની લમની ય લતીઓ 
વાથે રગ્ન ‘વશજ’ ગણાત   ંશત  .ં એલા વભમભા ં નનયાચબભાની, યોકાય વનૃત્ત દાખલતા નદંરારે ોતાની વઘી 
ફચત ગયીફો તથા દીનદ ુઃચખમાને વભનિત કયી દીધી શતી. એભના ચરયત્રભા ંવ્માપ્ત વહ થી ભોટો ગ ણ દમા શતો. 
ભાચરક અને ભજૂય ફનેંન  ંમલૂ્મ વભાન આંકતા નદંરારે નોકયને  ત્રલત યાખેરો. જીલન દયનભમાન કોઈને વશજે 
ણ તકરીપ ન આનાય નદંરારે મતૃ્ય ની ક્ષણે ણ ાણી સ દ્ાનંી તકરીપ ન આી. નદંરારના ચરયત્રને લધ  
ઊઘાડલા સ્લાભી આનદેં આેરા ંભોનજી ર દય, છોટ બાઈ દેવાઈ, વતંોના અન જ જેલા ંઅન્મ ચરયત્રોની લાત ણ 
નૂતિ રૂે મકૂી ળકામ. વાપં્રત વભમભા ંરોકોના ંભનભા ંનાભ અને ૈવા કેન્દ્રભા ંશોમ છે ત્મા ંતેની વાભે આ એલા ં
ચરયત્રો છે જે અણદીઠ યશીને વસં્કાય સ ગધં લેયી જામ છે, બીનાળ અી ચૂચા વયકી જામ છે. આલા ંચરયત્રોની 
લાત કયતી લખતે રખનાય સ્લાભી આનદંન  ંચરયત્ર ણ કેવ  ંઊઘડત   ંજામ છે તેનો રદળા નનદેળ ણ નલદ્યાથીઓ 
વભક્ષ કયલો વાથયક રેખાળે. સ્લાભી આજીલન રયવ્રાજક યહ્યા છે. આ તો ગદ્યના સ્લાભી તેભ જ આનદંના સ્લાભી. 
દવ લયની ઉંભયે જે ઈશ્વયની ળોધભા ંનીકી ગમા શતા જેભણે ભેવ્મા ંઈશ્વય વભા ંભન ષ્મો, ઝાક જેલા ંઅણદીઠ. 
ઈશ્વય ણ અણદીઠ જ છે ને ઝાકની જેભ! બત ૃયશરયએ વભાજના ચાય પ્રકાયના ંભન ષ્મો ગણાવ્મા છે. એક, વત્ ર  
જેઓ નનસ્લાથય શોમ છે. ફીજંા, વાધાયણ જેઓ પ્રથભ ‘હ ’ં અને છી ફીજાં એભ ભાનનાય છે. ત્રીજા, એલા ંભાનલો કે 
જે ોતાનો સ્લાથય ણૂય થામ તે ભાટે ફીજાને ક્ષનત શોંચાડે છે અને ચોથા, દાનલ વનૃત્તના રોકો કે જે ોતાનો 
સ્લાથય ણૂય ન થામ તો ફીજાને ક્ષનત શોંચાડી નલકૃત આનદં ભેલે છે. વહ થી નનયાા છે આલા ંઉભદા ચરયત્રો કે 
જેભણે કેલ આલાભા ંજ ોતાના જીલનની વાથયકતા જોઈ છે. સ્લાભી આનદેં એટરે જ તો ‘ક કથાઓ’  સ્તક 
ભાટે અકાદભી એલોડય ણ સ્લીકામો નશોતો. વાધ  રે તેથી વો ગણી તો વેલા કયે. ખ દ સ્લાભી આનદેં જેના ઘયનો 
યોટરો ખાધો તેને ત્મા ંલતય રૂે ફભણ  ંકાભ કય ું. ભપતન  ંકશ મં નશીં. તે જ યીતે જોવેપ ભેકલાન કૃત ‘બલાન 
બગત’. જીલન તથા મતૃ્ય ને ચાલનાય, યોકાય વનૃત્ત દાખલનાય, કથાયવના જાણતર, છત્રીવ કાના જાણકાય, 
ફાકોને નનબયમતાના દાલ ળીખલનાય, ઉત્તભ લૈદ્ય તથા ૌત્રને વગી ભાથીમ નલળે પ્રેભ આનાય બલાન બગત 
વવંાયભા ંયશીને ણ કેલા વતં ફની યશ ેછે! જેઓ ભાનતા કે નલરામતી દલાથી દેશ ભ્રષ્ટ થામ છે ણ ોતે આખી 
ત્જિંદગી ભાદંા ભાણવોને વાજા કયલાભા ં નલતાલી શતી. ભાટીભાથંી ભાનલ ેદા કયલાનો કવફ જાણનાય બલાન 
બગત ભાટી બેગા ંથઇ જતા ંઅનેક ભાણવોને ફચાવ્મા ંશતા તો ાછો એલા ભાણવનો દેશ ભાટી બેગો થઇ ળકે 
આત્ભા નશીં. નળક્ષક આ ચરયત્ર વાથે અદ્ભુત વામ્મતા ધયાલત   ં બગીયથ બ્રહ્મબટ્ટનો અન્મ ચરયત્રનનફધં ‘યલજી 
બગત’ ણ વભજાલી ળકે. ‘ભન કામાથી નનભય યશજેો આંખો એઠી ન કયળો..બલ બક્તતના દેખાડા ન કયળો, યભ  
ય બયોવો યાખજો, કીડીને કણ ને શાથીને ભણ એ આલાનો છે..’ કે અનનર ધ્ધ બ્રહ્મબટ્ટનો ચરયત્ર નનફધં 
‘કાનજીકાકા’ ણ આ વદંબે ચચી ળકામ. ‘આક્કા’ કે ‘અમતૃા’ની લાત કયતી લખતે નયનવિંશયાલ રદલેરટમા યચચત 
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‘સ્ભયણમ ક ય’ ચરયત્રનનફધંના નચરનકાન્ત અને ઉનભિરાના સ્નેશની લાત ણ વભાતંયે કયી ળકામ. આ યીતે 
ચરયત્રરેખક તથા ચરયત્ર નલળે નાની નાની ફાફતોથી નલદ્યાથી ચરયત્રને લધ  ઊંડાણથી ાભી ળકળે.  

ચરયત્રનનફધંના અધ્માન દયનભમાન નળક્ષક લેૂ અથલા વભાતંયે જે ચરયત્રનનફધંો અભ્માવભા ં છે તેન  ં
ત  રનાત્ભક અધ્મમન ણ કયાલી ળકે જેથી ચરયત્રનનફધંોભા ંયશરે લૈનલધ્મને ણ નલદ્યાથીઓ નોખા તાયલી ળકે. 
ઉદાશયણ તયીકે ‘ઝાક જેલા ં અણદીઠ’ તથા ‘બલાન બગત’ ફનેં ચરયત્ર નનફધંો ફીજંા ભાટે જીલનાયા ં છે. 
યોકાયી વનૃત્તથી વબય છે. ોતાના તથા ભાનલજીલનની વાથયકતાભા ંક્ષભા, દમા, કર ણા, યોકાય જેલા ંગ ણ 
કેટલ  ં અને કેવ  ં મલૂ્મ ધયાલે છે તે આ ફનેં ચરયત્રનનફધંને આધાયે વભજાલી ળકામ. તો વાભે કાકાવાશફે 
કારેરકયની ‘આક્કા’ તથા રકળનનવિંશ ચાલડાની ‘અમતૃા’ જેલા ંઅંગત ચરયત્રનનફધં મકૂીને ત  રનાત્ભક અચબગભ 
દ્નત ધયાલી ળકામ. ફનેં ચરયત્રનનફધંોના કેન્દ્રભા ંફશને છે. ‘આક્કા’ભા ંભોટી ફશને છે અને ‘અમતૃા’ભા ંનાની 
ફશને છે ણ સ્ત્રીરૂ જીલનને ભાગંલ્મથી કઈ યીતે બયી દે છે તેની બાલસષૃ્ષ્ટને મથોચચત રૂે શોંચાડલી યશી. 
આક્કા ઉત્તભ  ત્રી છે, ઉત્તભ ફશને છે, ઉત્તભ નળક્ષક ઠયે છે અને એથીમ નલળે તો ઉત્તભ વલેંદનળીર ભાણવ રૂે 
આણી વભક્ષ આલે છે. તો આયવની તૂી વભી અમતૃા બાઈને અનશદ ચાશ ે છે. વ્શારવોમા બાઈના રગ્ન 
થલાના વભાચાયે ફશને અમતૃા બાઈનો સ્નેશ ઓછો થઇ જલાના બમે ર દન કયે છે. અશીં નયનવિંશયાલ રદલેરટમાએ 
ણ આલો જ એક પ્રવગં ‘સ્ભયણમ ક ય’ભા ં ટાકં્ો છે. બાઈ નચરનકાન્તને ચાશતી ફશને ઉનભિરા બાઈના રગ્ન 
યોકલાનો પ્રમાવ કયે છે. ‘અમતૃા’ભા ંણ ઘણી વભજાલટના અંતે ભાને છે. બાઈના રગ્ન લખતે ોતાની વમદૃ્ધદ્ 
રૂી ાચંીકાનો લૈબલ બાઈને બેંટ ધયી દે છે. ફશનેના રગ્ન પ્રવગેં બાઈ ાચંીકા આે છે એ જ ાચંીકા ફશને 
અમતૃના મતૃ્ય  ફાદ અક્સ્થ વાથે ધયાલે છે. બાઈ-ફશનેના આલા નનવ્માયજ પે્રભની અન ભનૂત કેટરી હૃદમદ્રાલક 
ફની યશ ે છે ! ‘આક્કા’ વફંધંનો ભયાઠી અથયવદંબય તથા ‘ત્જપ્વી’ ઉનાભના અથયવદંબો ણ નલદ્યાથી વભક્ષ 
ખોરલા યહ્યા. ‘આક્કા’ તથા ‘અમતૃા’ ફનંે જીલનની ઊગતી લમે અકાે અલવાન ાભે છે. જીલનભા ંઅભાવ તો 
છે જ ણ તેન  ંભાર્જન કયતા તાયાન  ંતેજ ઝીરલાની લાત ય બાય આલો ઘટે.  

આ વાથે ચરયત્રનનફધંભા ંયશરે બાા વમદૃ્ધદ્ તથા ગદ્ય વમદૃ્ધદ્નો ખ્માર નલદ્યાથીને આલો યહ્યો. ખયેખય 
તો ચરયત્રોને ઉબાયલાભા ં ચરયત્ર જેટલ  ં જ ભશત્લ યશલે   ં છે વર્જકની બાા ળૈરીભા.ં એ માદ યાખવ  ં ઘટે કે 
ચરયત્રનનફધં આખયે તો ળૈરીના ફે ઊબેલ  ંસ્લરૂ છે. બાા ફદરામ છે ત્મા ંઅથય કેલી યીતે ફદરામ છે, લાણી 
કઈ યીતે લશ ેછે, કાક નો પ્રબાલ કે ફોરી નલળે કેલા આરેખામા ંછે તે તયપ ણ ધ્માન દોયવ  ંયહ્ .ં કાકાવાશફે 
કારેરકય અશીં કનલ ભટીને નળક્ષક લધ  અન બલામ છે. વસં્કૃત બાાનો પ્રબાલ તેભની રેચખનીભા ંદેખામ છે. નભય - 
ભભય નળશ  વશજ કૌત  ક ણ તેભના ગદ્યભાથંી વશજ રૂે ભામ છે. તો રકળનનવિંશ ચાલડાના ગદ્યભા ં ચચત્રની 
તાદૃળતા અને લાતાલયણની ફાધંણી તેનો નલળે ફને છે. સ્લાભી આનદંના ગદ્યભા ંતદી લાણી, ર રઢપ્રમોગો 
ભઢ્  ંગ્રાભીણવભાજન  ંઅદ્દરણ  ંછરકે છે. જોવેપ ભેકલાનના ચરયત્ર નનફધંભા ંલવલામા વભાજની કે ચયોતયના 
ગ્રાભીણ પ્રદેળની ભશકે છે. ઉભાળકંયે રકળનનવિંશ ચાલડાની જાદ ઈ રેચખનીની અવય પ્રગટાલતો એક વયવ રકસ્વો 
નોંધ્મો છે. મ ફંઈભા ંબીંડી ફજાય તયપ કાભ કયતા એક શ્રનભકને કેક્  સ્તક ગભત  ંનશોત  .ં  સ્તકો રઇ જામ અને 
ભોં ફગાડી ફગાડી ફધા ંાછા ંઆી જામ. દ કાનલાાએ કંટાીને તેનો ‘કોટો’ કાઢલા તેને ‘બાયેખભ’ પાઈર 
આી ‘વસં્કૃનત’ની. ણ થય  ં તેથી ઊરટ ં જ. થોડા રદલવ છી ેરા બાઈ આલીને યાશ જોતા શતા ત્મા ંબભૂો 
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ાડતા, કદૂતા કદૂતા ેરા શ્રનભક બાઈ ફોલ્મા: ‘ખરૂી ગય .ં...ખરૂી ગય .ં....આભાથંી ત્જપ્વી લાચંીને રદર ખરૂી ગય  ં
...’ એટરી વયતા અને યનવકતા તેભના ગદ્યરમ થકી ાભી ળકામ છે.  

ચરયત્રનનફધંના અધ્માનને અંતે નલદાથીઓને ‘ભૌચરક’ સ્લાધ્મામ આી ળકામ. ોતાની અન બલસષૃ્ષ્ટભા ં
સ્થાન ાભેરા ં અંગત કે ચફનઅંગત એલા ચરયત્ર ય રેખનકામય આી ળકામ જેથી તેભની અન બલસષૃ્ષ્ટ, 
વર્જનાત્ભક રેખન ળક્તત તથા વલંેદનનલશ્વનો નલસ્તાય કયી ળકામ. એ વાથે જ તેઓ વાભાન્મ તથા અવાભાન્મ 
તત્લોની તાયલણી કયલાન  ંકૌળલ્મ ણ ભેલી ળકળે. લી, જગત યની શ્રધ્ધા, ભાનલીમ વૌન્દમય તથા દેળના 
ઉત્કૃષ્ટ નાગરયક રૂે વાભાત્જક ઋણ અદા કયલાની વભજણ ભેલળે તે નપાભા ં!  
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