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ઓતયાતી દીલારો*ાનુ:ં3 

              અનેક હ્રદમોભા ંપ્રલેળ આનાય 

  ભં જોયુ ંછે કે આ ―ઓતયાતી દીલારો‖એ ભાયે ભાટે અનેક 

ઘયના ંહ્રદમોભા ંભને પ્રલેળ આપ્મો છે. કેટરીક લાય ભં જોયુ ંછે કે, 

કોઇ નાનો છોકયો આનદંથી એ લાચેં છે અને એ આનદં ેટભા ંન 

ભાલાથી ઘયના ંભોટેયા ંઆગ એભાથંી એકાદ પકયો લાચંી 

વબંાલે છે. ભોટેયાભંાથંી કોઇ એથી આકાાઇને એ ચોડી એના 

શાથભાથંી ખંેચી રઇ ોતે જ લાચંલા ફેવે છેઅને નાની ળી 

શોલાથી એને યૂી કયીને જ છોડે છે. એ એને ગભત ુ ંનથી.ણ 

ોતે કયેરી વદંગી વાચી નીલડી અને ખેયેખેય એ બાગ લાચંલા 
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રામક શતો. એ ક્ષફના ત્તવદ્ધ થમેરી જોઇ એનો આત્ભત્તલશ્વાવ લધે 

છે. 

  નાનાઓને શભેંળ થામ છે કે, આણે નાના, આણી 

અક્ષબરુક્ષચ ―નાની‖ , આણને જે ગભે છે તે ભોટેયાઓંને ક્યાથંી 

ગભે? ણ જ્માયે તેઓ જુએ છે કે એલી લસ્ત ુણ દુત્તનમાભા ંશોઇ 

ળકે છે કે જે આણને જેટરી ગભે છે તેટરી જ ભોટેયાઓંને ણ 

આકે છે, ત્માયે એ વભાનતાને કાયણે એ યાજી થામ છે; ભોટા ં

થામ છે અને 

ઓતયાતી દીલારો*ાનુ:ં 4 
 

એભનો આત્ભત્તલશ્વાવ લધે છે. આ નાની ચોડીએ આ કાભ કયુ ંછે 

અને તં ભં ફાકોના ભોઢા ય જોયુ ંછે.  આનુ ંકાયણ શુ ંશળે? 

કાયણ એટુ ંજ કે આ રખેાણભા ંઉદેળ નથી, પ્રચાય નથી, 

ડશાણ નથી, ત્તલદ્વતા નથી; કેલ અનબુલની, સખુેદુ:ખેની અને 

કલ્નાની આરે છે. અને ત્તલળે તો ખળુત્તભજાજી છે. ખેયેખેય, 

દુત્તનમા ભાયાથી અકાઇ શોમ તો બરે, ણ હુ ંદદત્તનમાથી 
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અકામો નથી. દુત્તનમા બરી છે, દુત્તનમાએ ભને પ્રવન્ન યાખ્મો છે, 

ભારંુ બુ ંજ કયુ ંછે; અને ભને જીલલા યૂતો અલકાળ આપ્મો છે. 

જેરભા ંજ્મા ંગેયવભજ, ગેયઇન્દ્વાપ અને શયેાનગત જ શોમ છે ત્મા ં

ણ ભાયી દુત્તનમા ભને ત્તપ્રમ જ રાગી છે.   

  દુત્તનમા પ્રત્મેની ભાયી આ રાગણી, કોણ જાણે ળી યીતે, આ 

―દીલારો‖ દ્વાયા વ્મક્ત થઇ છે, તેથી જ ભાયા ંરખેાણોભા ંભને એ 

ત્તપ્રમ થઇ ડી છે. અને તે જ કાયણે હુ ંભાનુ ંછુ,ં લાચકોને ણ એ 

ત્તપ્રમ થઇ ડી શળે. 

11-12-1939          કાકાના વપે્રભ શબુાત્તળ 
 

    ઓતયાતી દીલારો 

  વન 1923નો પેબ્રઆુયીનો ભગં દદલવ શતો. જેરનો 

પ્રલેળત્તલત્તધ યૂો થમો અને હુ ં―યયુોત્તમન લોડા‖ની એક કોટડીનો 

સ્લાભી ફન્દ્મો. આ ઓયડીભા ંઊંચે ફે જાક્ષમા ંશતા.ં ણ તે શલાને 

ભાટે શતા.ં અજલાફંૄ આલાનુ ંતેભનુ ંકાભ ન શત ુ.ં અજલાફંૄ તો 

કોટડીના ંરગબગ ભાયા ં કાડંા ંજેલડા ંવક્ષમાલાા ફાયણાભાથંી 
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જેટુ ંઆલે તેટુ ંજ. આંગણાભા ંરીભડાના અઢાય ઝાડ ત્રણ 

શાયભા ંગોઠલામેરા ંશતા.ં ાનખેય ઋત,ુ એટરે ઘયડા ંાદંડા ં

વલાયથી વાજં સધુી ડયા જ કયે. આઠ દદલવની અંદય રગબગ 

ફધા ંજ ાદંડા ંખેયી ડયા.ં 

  અભાયા ભકાનની જભણી ફાજુ ય દાફડે ફાાના લાલેર 

કેટરાક છોડ શતા : ફે આંફાના, ફે રીભડાના ને એક જાંબનુો. એ 

ોતાના ંફાકો જ ન શોમ તેભ ફાા આ ફધા ંઝાડની વાયલાય 

કયતા,પે્રભનો ઉભકો આલે એટરે ોતાની કાનડી બાાભા ંઝાડો 

વાથે લાતો ણ કયતા, અને ભાયી વાથે  તેને રગતી લાતો કયતા ં

તો ક્ષફરકુર થાકતા ંજ નશં. જભી યહ્યા ંછી અભે આ છોડ લચ્ચે 

ફેવીને અભાયા ંલાવણ ઊટકતા. જવતના ંઆ લાવણ ઊટકલાની 

ખેાવ કા શોમ છે. જવતના ંલાવણનુ ંતેજ એ તો  

ઓતયાતી દીલારો*(ાનુ:ં6) 

જાશયે કાભ કયનાય દેળવેલકની આફફૃ જેવુ ંશોમ છે. યોજ વાલધ 

ન યશ ેતો જોતજોતાભા ંઝાખં ુ ંડી જામ. 
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  વાજંના છ લાગ્મા એટરે અભે ોતોતાની કોટડીભા ંયુામા. 

જેર ફશાય ઠીક ઉજાગયા થમેરા, તેથી જેરભા ંસ્સ્થત્તત થતાલંંત 

ઊંઘલાનુ ંજ કાભ ભં પ્રથભ આદયુ.ં ઊંઘ ખેાતે યોજના વયેયાળ 

ચૌદ કરાક ભડંાતા. આઠ દદલવભા ંઊંઘની ઉઘયાણી યૂી કયી 

નલા અનબુલ ભાટે તૈમાય થમો. 

     ================== 

  કેટરીક ક્ષખેવકોરીઓ સ્લાયે, ફોયે ને વાજંે અભાયી દોસ્તી 

કયલાના ઇયાદાથી આલતી. કાગડાઓ ણ અનેક આલતા, ણ તે 

ભાયી વાથે દોસ્તી ફાધેં જ ળાના? ભાયી ડોળભા ંકેટરાક ત્તવંધી 

મવુરભાન યાજદ્વાયી કેદીઓ યશતેા, તેભની ાવેથી આ શાદડમા 

ભશાળમોને ભાવં તેભજ શાડકાનંા કકડા ભતા; એટરે તેભણે 

અચકૂ એ જ દોસ્તી ફાધંી શતી. 

   એક દદલવ ફોયે ભાયી ઓયડી ાવે થઇને જતી કીડીઓની 

એક શાય ભં જોઇ. તેભની ાછ ાછ હુ ંચાલ્મો. કેટરીક 

કીડીઓ લૈતયાકાભ કયનાય ભજૂયો શતી, કેટરીક આગાછ  

દોડનાત વ્મલસ્થાકો શતી, અને કેટરીક તો વ્માજ ઉય 
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જીલનાય(ાનુ:ં7) ળેદઠમાની ેઠે અભસ્તી જ આભતેભ પયનાયી 

શતી. થોડીક કીડીઓ યસ્તો છોડીને આવાવના મરુકભા ંળોધે 

જતી અને દૂય સધુી જઇ ાછી આવ્મા છી કોરફંવ કે ભગંો 

ાકાની ેઠે ોતાની મવુાપયીના ંફમાન વ્મલસ્થાકો આગ યજૂ 

કયતી. ભં યોટરીનો ભકૂો કયી તેભના યસ્તાની ફાજુ ય ફીક શાથ 

દૂય મકૂી દીધો. અડધીક ઘડીની અંદય આ ળોધક મવુાપયોને તેની 

બા રાગી, તેભણે તયત જઇને વ્મલસ્થાકોને દયોટા  કમો, હકુભ 

ફદરામા, યસ્તો ફદરામો અને વાજં સધુીભા ંખેોયાકની નલી ખેાણ 

ખેારી થઇ. કોઇણ ભજૂય ય ફોજો લધાયે થમેરો દેખેામ કે 

તયત જ લગય ફોરાવ્મે ફીજા ભજૂયો આલીને શાથ દે જ છે- અયે 

ભલૂ્મો, ગ દે છે. ણ ફોજો ક્ય ેયસ્તે ખંેચલો તે ત્તલળે તેઓ 

જરદી એકભત થતા નથી. તેથી ફે કીડીઓ ફોજાની તાણાતાણી 

કયતી ગોગો પયે છે. આખેયે એકભત થમા છી ફગડેરા 

લખેતનુ ંવાટંુ લાલા તેઓ ઉતાલે ચારતી થામ છે.  

  આ કીડીની શાય આલે છે ક્યાથંી એ જોલાનુ ંભને ભન થયુ ં

અને ધીભે ધીભે હુ ંચાલ્મો. ાછની ફાજુભા ંઓટરા નીચે એક 
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દયશત ુ ંતેભાથંી કીડીફાઇઓની આ ત્તલસષૃ્ટટ નીકતી શતી. ાવે જ 

ભાટીના જેલો નાનકડો રાર ઢગરો દેખેામો. ન્દ્જીક જઇને જોયુ ંતો 

તે કીડીઓનુ ંસ્ભળાન શત ુ.ં ધ્માનલૂાક ત્તનશાલાભા ંથોડોક લખેત 

ગાળ્મા(ાનુ:ં8) છી ફે કીડીઓ દયભાથંી ફશાય આલતી નજયે 

ડી. ભડદા ંસ્ભળાનભા ંપંકી દઇ તેઓ વીધી ાછી ગઇ. કંઇ નશં 

તો ાચં-વાતવો ભડદા ંત્મા ંબેગા ડયા ંશતા.ં આ કીડીઓની 

વભાજયચના કેલી શળે, તેભના સધુયાઇખેાતાના ત્તનમભો કેલા શળે, 

ળા શતેથુીએ આલા ંસ્ભળાનો તેઓ ગોઠલતી શળે એ ત્તલળે અનેક 

ત્તલચાયો ભનભા ંઆવ્મા. ફીજા ક્યા ંક્યા ંપ્રાણીઓભા ંસ્ભળાનભતૂ્તભની 

ગોઠલણ શોમ છે એ જાણલાનુ ંભન થયુ.ં  

========================================= 

  થોડા જ દદલવભા ંપાવંીખેોરીભા ંભાયી ફદરી થઇ—

પાવંીખેોરી એટરે પાવંી દેલાની જગા ાવે જ આલેરી, પાવંીની 

વજાલાા કેદીઓને યાખેલાની આઠ ઓયડીઓ. વાફયભતી જેરભા ં

આ જગા વૌથી વયવ ગણેરી. 

  પાવંીખેોરીભા ંઆલતા ંલંત ફે ક્ષફરાડીઓની દોસ્તી થઇ. 
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એકનુ ંનાભ‖પોજદાય‖ શત ુ.ં ફીજીનુ ંનાભ ―શીયા‖ . યોજ 

ઇસ્સ્તારભાથંી આ ક્ષફરાડીઓને નલટાકં દૂધ ભલાની ―ખેાનગી 

વ્મલસ્થા‖ શતી.ખેાનગી વ્મલસ્થા એટરે દાકતય કે જેરયના હકુભ 

લગય થમેરી અને ચારતી આલેરી વ્મલસ્થા. જેર ખેાતાભા ંએલી 

ઝીણી ઝીણી ઘણી વ્મલસ્થાઓ શોમ છે. કેદીઓ તેભ જ તેભના 

ઉયી નોકયો ફધા જ ભાણવ શોમ છે, એટરે હ્રદ્યત્તલશીન ત્તનમભનુ ં

ારન કયતી લેા જેભ તેઓ તેભા ંઘણીલાય કઠોયતા ઉભેયે છે. 

(નુ:ં9)તેભ કેટરીક લાય દમાનુ ંત્તભશ્રણ ણ કયે છે. વલાય-

વાજંના યોટરા આલે કે તયત જ અભાયે ત્મા ંતેના ત્રણ-ચાય કકડા 

દૂધભા ંરાી ક્ષફરાડીઓ ભાટે એક ખણૂાભા ંયાખેલાભા ંઆલતા. 

કોક દદલવ ભખૂે કકડીને રાગી શોમ ત્માયે ક્ષફરાડીઓ લોડાયના 

ગ વાથે નાક ઘવીને તેણે લીનલે, અને કોક દદલવ લી ખેાલાનુ ં

ાવે મકૂ્યુ ંશોમ તો ણ શોયલાય સધુી જોમા ંજ કયે. 

========================================= 

  દાફડે ફાા કણાાટકી બ્રાહ્મણ શતા. ભયચા ંત્તલના તેભને ચારે 

નશં. જેરના ખેોયાકભા ંભયચાનંી અછત તો શોતી જ નથી. છતા ં
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ફાાનુ ંતેટરાથી નબત ુ ંનશં. તેભણે આંગણાભા ંભયચીના ખેાવા 

છોડ લાવ્મા શતા. તેભાથંી તેભને યોજ દોથોએક મ્રચા ંતાજા6 તાજાં 

ભતા.ં 

  છી શોીના દદલવ આવ્મા.ં ફોયે ોરીવ કે મકુાદભ ઘોડી 

ય ફેવી ઊંઘતો શોમ તેલાભા ંદાફડે ફાા આંગણાના 

દયલાજાભાથંી છટકી ાછના ખેેતયભા ંજામ અને ત્માથંી સકુાઇ 

ગમેરા ંડાીઝાખંેયા બેગા ંકયી રાલે. થોડા જ દદલવભા ં

ફતણનો એક નાનોવયખેો ઢગરો થમો. શોીને દદલવે 

સુદયન્દ્ટેન્દ્ડેન્દ્ટ આલી ગમા ફાદ આંગણાભા ંયીતવય શોી 

પ્રગટાલી ળખંેનાદ વાથે તેભણે ત્રણ પ્રદક્ષક્ષણા કયી, અને 

કાયાલાવભા(ંાનુ:ં10) ણ દશન્દ્દુધભાને જીલતોજાગતો યાખ્મો ! 

શોી વગાલલા ભાટે દેલતા ક્યાથંી આણ્મો એ ભં તેભને છૂયુ ં

નશં, કેભ કે હુ ંજાણતો શતો કે એ ―ખેાનગી વ્મલસ્થા‖ શતી.  

===================================  

પાવંીખેોરીભા ંઅભને ફીજા નલા દોસ્તો ભળ્મા અને તે લાદંયાઓ. 

લાદંયાઓ જેરની અંદયના ફગીચાભા ંખફૂ યંજાડ કયે છે, તેથી 



  www.gopalparekh.wordpress.com11 

 

જેરના અભરદાયો તેભના તયપ ―નપયતકી ત્તનગાશવે‖ જુએ છે, 

અને તે જ કાયણવય કેદીઓને લાદંયાઓ ય ખફૂ બાલ શોમ છે. 

અભાયા ઝાડુલાાને આનુ ંકાયણ છૂતા ંતેણે કહ્યુ,ં ―અભાયી ચાતી 

પાટી જામ ત્મા ંસધુી ાણી ખંેચી ખંેચીને અભે ળાક ઉગાડીએ છીએ 

અને અભાયે બાગે તેભાથંી પક્ત ઘયડા ંાદંડા ંને ડાખંેા ંજ આલે 

છે. અવરી ભાર તો અભરદાયો ખેામ છે અથલા કત્તભટીભા ં

આલનાય ત્તલઝેટયો રઇ જામ છે. ઇતલાયને દદલવે ધભાન ુ ંબાણ 

વબંાલલા ેરા ફે જણા આલે છે તે ણ ળાકબાજી ભાટે જ 

આલે છે એ શુ ંઅભે નથી જાણતા? લાદંયા આલે કે કેદીઓ ખળુીભા ં

આલી એભના જેલી દકદકમાયી કયે અને ોતાના યોટરાભાથંી 

એકાદ ટુકડો તેને પંકતા ંણ અચકામ નશં. 

====================================== 

  છોટા ચક્કય ન.ં4ભા ંભાયી ાવેથી ભાયી ચોડીઓ, રખેલાના 

કાગો,(ાનુ:ં11) ખેદડમોકરભ, ેનત્તવર ફધુ ંછીનલી રેલાભા ં

આવ્યુ.ં પક્ત એક ધાત્તભિક ગ્રન્દ્થ ભાયી ાવે યશલેા દીધો શતો. આ 

ચોડીભા ંત્તનળાની કયલા વારુ ભં ભાયી ેનત્તવર ભાગી. ણ તે 
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ળેની ભે? અનેક યીતે ભને જલલાની, ભારંુ અભાન કયલાની 

યસુ્ક્તઓ મોજાઇ શતી. ણ આ ફધી વજાઓ અને જલણીઓને 

રીધે ભારંુ ધ્માન કુદયત તયપ લધાયે જલા રાગ્યુ.ં ફીજા કોઇ કેદી 

વાથે હુ ંલાતશીત ન કયી ળકંુ એટરા ભાટે ભને છેક છેડા યની 

એક કોટડી આલાભા ંઆલી શતી. આ ઓયડીનુ ંફાયણુ ંરગબગ 

ઓતયાત ુ ંશત ુ.ં ઓયડીની ડાફી ફાજુની દીલારભા ંખફૂ ઊંચે એક 

જાી શતી તેભાથંી અજલાફંૄ વયવ આલતુ ંઅને યાતે્ર ચન્દ્ર જ્માયે 

ત્તિભભા ંશોમ ત્માયે તે આ જાીભાથંી દળાન દેતો. યાતે એ 

જાીભાથંી ફે-ચાય તાયા દેખેાતા. તે ક્યા તાયા છે એ નક્કી કયવુ ં

ફહ ુમશુ્કેર ડત ુ.ં આખુ ંઆકાળ દૃષ્ટટ આગ શોમ ત્મા ંતો દદળાનુ ં

બાન ફયાફય થામ છે અને આવાવના તાયાઓ અને તેભનો ક્રભ 

જોઇ અમકુ તાયો ક્યો એ નક્કી કયવુ ંવશે ુ ંડે છે. ણ 

જાીભાથંી તો એક-ફે તાયા જ દેખેામ. છતા ંતાયાગણ વાથે ભાયે 

જૂની ઓખેાણ તેથી શરેી જ યાતે ભં નુલાસનુા ફે તાયા 

ઓખેી કાઢયા અને આખેી યાત ફાયીભા ંએક છી એક આલનાયા 

તયા જોલા રાગ્મો.  
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======================================= 

(ાનુ:ં12)ણ તાયાત્તલશાય એ કંઇ ભાયા આખેી યાતના જાગયણનુ ં

કાયણ ન શત ુ.ં છોટા ચક્કયન.ં4 ભા ંકોટડીઓની બંમ ભાટીના 

રંણલાી કાચી શતી. તે બંમભા ંતેભ જ બંતોભા ંભાકણની 

ભોટી પોજ થાણુ ંનાખેી ક્યાયની ડેરી શતી. ોતાની કોટડીભ ં

ભાયા જેલા સકુરકડી કેદી જજને ભાકણો વાયી ેઠે ક્ષચડામા, અને 

તેભણે રોબ વાથે યીવ બેલી ભાયા ય કટક ચડાલી હભુરો કમો. 

ણ આ સ્લાદાનદં ચખેનાય એકરા ભાકણો જ ન શતા. તેભના 

શયીપ લદંાઓનુ ંટોફંૄ ણ નાનસુનૂ ુ ંન શત ુ.ં છાયાભાથંી તેઓ ટ 

દઇને નીચે અલતયતા અને ભાયા ય ધવી આલતા. આ 

બાઇઓને ભાયા ભાથાના લા ફહ ુસ્લાદદટટ રાગતા શોમ એભ 

જણાયુ,ં કેભ કે જયાક ઊંઘ આલલાની થામ કે ભાથાભા ંજ તેઓ 

ફચકંુ બયતા.  

  સ્લાગત જો ત્તત્રત્તલધ ન શોમ તો તેભા ંકાવ્મ શુ ંયહ્યુ?ં એટરે 

ગયોીના ંફચ્ચાએં ોતાનો બાગ બજવ્મો. તેઓ ભને ભાયી 

થાયીભા ંએકરો સલૂા દેતા ંનશં.  
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  વલાયે ભં સુદયન્દ્ટેન્દ્ડેન્દ્ટ આગ યીતવય પદયમાદ કયી. તેભણે 

કહ્યુ,ં‖આ કોટડી વદં ન ડતી શોમ તો ડખેેની ફીજી રો.‖ હુ ં

જાણતો શતો કે ાવેની ઓયડી એ આ ઓયડીની ભોટી ફશને. 

આકાયભા ંવયખેી ણ અગલડભા ંભોટી. તેભા ંઉયની જાી ન 

ભે. એટરે ચન્દ્ર અને નુલાસનુ ુ ંદળાન યાતે ક્યાથંી થામ? ભં 

કહ્યુ,ં ― વાભે (ાનુ:ં13) એક આખેી ફયાક ખલુ્રી છે, તેભા ંભને 

સલૂા દો;‖ એટરે એક ગોયો ડેપ્યટુી જેરય શતો તેણે લચભા ંજ 

કહ્યુ,ં ―એ નશં ફને ત્મા ંતભે સઓૂ તો તભને અભાયા ત્તનમભ કયતા ં

લધાયે શલા ભે. અને લી તભે યાતે્ર એભા ંઆંટા ણ ભાયી ળકો. 

વજાબોગલતા કેદીને આટરી વગલડ ન અામ.‖  

  ભં તયત જ ભારુ6 વભમત્રક પેયલી નાખ્ય6ુ. આખેી યાત 

જાગવુ ંને ફોયે ઓટરા ય ચાય કરાક ઊંઘી રેવુ.ં એક દદલવ 

દાકતય તક્ષફમત છૂલા આવ્મા. ભં કહ્યુ,ં ―યાત્રે ઊંઘ આલતી નથી 

તેથી ફોયે ઊંઘુ ંછુ,ં‖તેઓ ક્ષફચાયા શુ ંકયે?તેભણે  ભને ઊંઘની 

દલા આી. છી એક દદલવ ભં ાલડાકોદાી ભાટે અયજી કયી. 

ભાયી ઇચ્છા શતી કે ભાયી ઓયડીની જભીન ખેોદી ટીીને તૈમાય 
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કરંુ અને દીલારો ણ દપનાઇર લડે ધોઇ કાઢંુ . ણ ાલડો 

કોદાી તો ભશાન ળસ્ત્રાસ્ત્રો ! તે ભાયા જેલા ―ફદભાળ‖ના શાથભા ં

કેભ અામ? એટરે અભાયા ય દેખેયેખે યાખેનાય એક 

―અળયપ‖ફચૂી મકુાદભને તે આલાભા ંઆવ્મા.ં આ અભાયો 

મકુાદભ બફૃચ જજલ્રાભા ંધાડ ાડલાના ગનુા વારુ આઠ-નલ 

લયવ ભેલીને આવ્મો શતો. તેણે ફેચાય કેદીઓને ફોરાલી ભાયી 

જભીન ટીી આી અને ભં ડાભય ભાગી રઇ તેનાથી જભીન 

રંી કાઢી. ડાભય સકુામ ત્મા ંસધુી શુ ંકયવુ ંએ વલાર શતો, 

એટરે ાછની એક ઓયડીભા ંજલાનુ ંભં વદં કયુ ંભને 

(ાનુ:ં14)  આ ાછની નલી કોટડી  એલી ગભી ગઇ કે ભં ત્મા ં

જ યશલેાનુ ંનક્કી કયુ.ં  

====================================================  

  શલે ઉનાો યુજોવભા ંળફૃ થમો. આવાવનુ ંઘાવ ફધુ ં

સકુાઇ ગયુ.ં કાગડાઓ, કાફયો, રેરાઓં અને ક્ષખેવકોરીઓ ાણીને 

ભાટે તલલા રાગ્મા.ં લાદંયા ંણ (ાનુ:ં15) આવાવથી 

આલી અભાયા શોજ ય ડોદકમા ંકયલા રાગ્મા.ં કબતૂયો કભાકાડંી 
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બ્રાહ્મણની ેઠે આખેો દદલવ ાણીભા ંનાશલા રાગ્મા.ં ભાયી ાવે 

ભાટીની એક કૂંડી શતી. તે બયીને હુ ંરીભડા તે મકૂતો. આખેો 

દદલવ ક્ષખેવકોરીઓ આલે, કાફયો આલે, કાગડાઓ આલે અને 

આકાળ ગજાલી મકૂનાય ફૈયાગીલણાા રેરાઓં ણ આલે. 

કૂંડીભાઆં ફધાભા ંકાગડો ફડો દૂતો. તે તો ભે ત્માથંી યોટરીના 

સકૂા કકડા રઇ આલે. કૂંડીભા ંત્રણ-ચાય રાી યાખેે, ત્રણ-ચાય 

લાય ચાચં લતી દફાલી જુએ અને રાીને ફયાફય ોચા થઇ 

જામ એટરે આત્ભદેલને બોગ ચડાલે. 

  તોડા દદલવ છી રીભડાને નલા ંાન આવ્મા,ં છી ફૂર 

આવ્મા;ં અને લન લામ ત્માયે આખેો દદલવ રીભડાના ંફૂરનો 

લયવાદ ચારે. વલાયથી વાજં સધુી ફૂરો ડયા ંજ કયે. જભીન ય 

ડયા છી ણ ઊડયા ંકયે. આ કડલા ઝાડના ંકડલા ંફૂરોની ભશકે 

ભાત્ર ભીઠી શોમ છે. યોજ વલાયે ઝાડુલાાઓ સકુાઇ ગમેરા ંફૂર 

લાીને કોઠા બયતા અને યોજ નલા ંનલા ંફૂરના ગારીચા 

થયાતા. રીભડા નીચે પયલાની ફહ ુભજા આલતી. અભે કશતેા, 

―વયકાયને ળી ખેફય કે અભે આટરો આનદં  ૂટંી યહ્યા છીએ?‖ 
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  આખેયે આ ફૂરની ઋત ુણ ત્તલદામ રઇને ગઇ અને 

રંફોીઓ ોતાના (ાનુ:ં 16) આગભનની તૈમાયી કયલા રાગી. 

આ લયવે લયવાદ યસ્તો ભરૂીને ક્યામં આડો ચડી ગમો શળે. 

ઉનાો અવહ્ય થલા રાગ્મો. યાતે્ર ઓયડીભા ંયુાવુ ંએના કયતા ં

ક્ષફસ્કુટ તૈમાય કયલાની બઠ્ઠીભા ંજઇને સવૂ6ુ ફશતેય, એભ થઇ 

જત ુ.ં ―બાણલાાઓ‖એ ખફૂ તકયાયો કયી, ણ યાતે્ર ખલુ્રાભા ં

સલૂાની યજા ણ ન ભે. આખેયે જ્માયે ઝમ્ભટભર એકફે લાય 

યાતે્ર ફેબાન થમા ત્માયે નૂાથી યલાનગી ભગંાલલાભા ંઆલી 

અને અભને ખલુ્રાભા ંસલૂાની યજા ભી. અભે વાજંે બેગા ફેવી 

પ્રાથાના કયતા, ખફૂ ાણી યેડી જભીન ઠંડી કયતા અને ાણીની 

લયા નીકી ગમા છી થાયી કયતા.  

 --------------------------------------------------------- 

  એક દદલવ યાતે્ર (અભે ઓયડીભા ંયુાતા તે દદલવોભા)ં 

રગબગ દવ-અક્ષગમાય લાગ્મે ક્ષખેવકોરીની એક કાયભી ચીવ 

વબંાઇ. થોડી જ લાયભા ંકોઇ ખેાત ુ ંશોમ એલો કુયય કુયય અલાજ 
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કાને ડયો અને આખેયે ક્ષફરાડીના ેટભા ંજઇ કામભની સતૂી. 

ણ એટુ ંજાણ્મા છી ભને ઊંઘ આલે ળી યીતે?  

  ક્ષફરાડીએ ક્ષખેવકોરીનો ત્તળકાય કમો તે જ અયવાભા ંએક 

જુલાન કેદી પાવંીએ ચડયો. તે દદલવે ભને ખેાલાનુ ંબાવ્યુ ંનશં. 

દશંવા એ ળી લસ્ત ુછે? સ્ટલફિીથી આણે (ાનુ:ં17) ભાકણ 

ભયીએ છીએ, ક્ષફરાડી ક્ષખેવકોરીને ભાયી ખેામ છે, અને ન્દ્મામ 

દેલતા એક જુલાન ગનેુગાયનો ફક્ષર રે છે! આનો અથા ળો? શુ ં

વભાજને આ જુલાનનો ફીજો કળો આથી ચદડમતો ઉમોગ સઝૂયો 

નશં? ભેજજસ્રેટ, જજ, દાકતય, સુદયન્દ્ટેન્દ્ડન્દ્ટ, જેરય, ડેપ્યટુી જેરય 

ફધા બેગા થમા. રાચં ન ભે ત્માયે લીવ ફૃત્તમાની અંદય જ 

ગજુયાન ચરાલનાય દવ-ફાય ોરીવો બેગા થમા. એક જણે 

કાગ લાચંી વબંાવ્મો, ફીજાએ ઇશ્વયનુ ંનાભ રીધુ,ં અને 

ફધાએ ભીને છાદડમે ફાધેંરા એક અવશામ તરુણનુ ંખનૂ 

કયુ.ં જેરનો ભોટો ઘટં લાગ્મો અને દુત્તનમાભાથંી એક ભાણવ ઓછો 

થમો. જેરના ઘટેં શુ ંકહ્યુ?ં તેણે કહ્યુ,ં ―ભનટુમજાત્તતએ બદુ્ધદ્ધનુ ં

દેલાફંૄ કાઢયુ ંછે.‖  
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-------------------------------------------------------- 

  એક દદલવ અલ્રાદાદ દોડતો દોડતો આલીને કશ,ે ―કાકાજી 

કાકાજી, જયા ઇધય આઇએ તો વશી. શભને એક કાગડા કડા શૈ.‖ 

જઇને જોઉં છુ ંતો વાચે જ ચતયુ કાગડો ણ ઠગામો શતો. કાગડો 

ઓયડીભા ંકડામો શતો. એને ગે એક રાફંી દોયી ફાધેંરી શતી. 

(કેદી ાવે દોયી ક્યાથંી આલી? ખેાનગી વ્મલસ્થા જ.) કાગડાએ 

દુત્તનમાના તભાભ કાકાઓને લશાયે ધાલા બભૂ ાડી. ણ હ6ુ 

એકરો જ ત્મા ંશાજય શતો. ભં અલ્રાદાદને આજીજી કયી અને 

કાગડાબાઇ છૂટી ગમા. ભાયી ખેાતયી છે કે એ કાગડે પયી લાય 

જેરનુ(ંાનુ:ં18) ભં ણ નશં જોયુ ંશોમ. ગ ફધંામો એનુ ંકંઇ 

નશં, ભયી જાઅત એનુમેં કંઇ નશં, ણ કાગડો ઠગામો એની 

આખેી નાતને અવહ્ય થઇ શળે.  

---------------------------------------------------------- 

  કાગડાની ેઠે ક્ષખેવકોરીઓનુ ંણ અશં વામ્રાજ્મ શત ુ.ં આખેો 

દદલવ આંગણાભા ંને ઝાડ ય દોડભદોડા કયે. વાજંયે છાયા ય 

પયે, ફોયે જભલા લેાએ આવાવ આલી, ―ભને નશં?‖ એભ 
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છેૂ. ઢગયા ંય ફેવી, આણે પંકેરો કકડો ફે શાથભા ંકડી 

અણીદાય દાતં લતી કોતયીને ખેામ અને કૂંડીન ુ ંાણી ીએ. વાજં 

ડય ેઘણીખેયી ક્ષખેવકોરીઓ છાયાના ચાયે છીડ ય આલી ખફૂ 

કં્રદન કયતી. તેભનો એ આનન્દ્દોદ્ ગાય શતો કે દુ:ખેદ્ ગાય એ 

આણે કેભ જાણીએ? 

  અભે અભાયા સલૂાના કાભા યોજ તડકાભા ંમકૂતા. ત્મા ંઆ 

ક્ષખેવકોરીઓ આલી દાતં લતી ઊન ખંેચીને ફશાય કાઢતી. આગરા 

ગ અને ભોઢાની ભદદથી એ ઊન ગોગો પેયલી એનો ડૂચો 

ફનાલતીઅને તેનક્ષમાભંા ંરઇ જઇ ોતાનો ભાો ફનાલલાભા ં

લાયતી. ઘણા કાભાને આલી યીતે તેભણે કાણા ંાડયા ંએને 

ઠેકઠેકાણે ભાા તૈમાય થમા. ભાયી ઓયડીના ફાયણા ઉય જ 

એલો એક ભાો દેખેાતો શતો. થોડા દદલવ છી ત્મા ંત્રણ ફચ્ચા ં

દેખેાલા રાગ્મા.ં તેભની ભા અભાયી ાવેથી યોટરાના 

(ાનુ:ં19)કકડા રઇ જતી અને ફચ્ચાને ખેલડાલતી. એક દશાડો 

એક ફચ્ચુ ંઉયથી નીચે ડયુ ં. વાભેના રીભડા ય ફેઠેરા 

કાગડાના ભંભા ંાણી છૂટયુ.ં ણ ફચ્ચુ ંભાયી ઓયડીભા ંજ ેવી 
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ગયુ ંભં અંદય જઇને વશજે પ્રમાવથી ફચ્ચાને કડી રીધુ.ં ણ 

તેને તેના ઊંચા ભાાભા ંકેલી યીતે મકૂવુ?ં ભં બભૂ ાડીને 

ળાભબાઇને ફોરાવ્મા. તેઓ ભાયા ફાયણા આગ ફેવી ગમા. હુ ં

તેના ખેબા ય એક શાથભા ંફચ્ચુ ંરઇ , ફીજે શાથે ફાયણાના 

વક્ષમા કડી ઊબો થમો. છી ળાભબાઇ ધીભે ધીભે ઊબા 

થમા. આ યીતે ભાયો શાથ ભાા સધુી શંચી ગમો. અને ફીકથી 

ધ્રજૂત ુ ંફચ્ચુ ંશભેખેેભ ોતાને ઘેય શંચી ગયુ.ં ફચ્ચાની ભાને ળી 

ખેફય કે હુ ંએનો લશારેળયી છુ?ં તેણે ોતાની ત્તતમાગબાાભા ંભને 

અનેક ગાો દીધી, ળા દીધા; અને જ્માયે એનુ ંફચ્ચુ ંએના 

ભાાભા ંખેેભકુળ શંચી ગયુ ંત્મયે ણ ભને રાગે છે કે ોતની 

ભરૂ જોલાને ફદરે ભાને એભ જ થયુ ંશળે કે, ાડ યભેશ્વયનો કે 

ભારંુ લશાુ ંફચ્ચુ ંઆ દુટટ ભાણવના શાથભાથંી છટકી ળક્યુ.ં ણ 

ેરા ંફેલકૂપ ફચ્ચા ંય તો ફીજી જ જાતની અવય થઇ; કેભ કે 

શલે ફેદયકાય થઇ તેઓ ત્રણ લાય ઉયથી નીચે ડયા ંઅને દયેક 

લખેતે ળાભબાઇને અને ભાયે વયકવની કવયત કયલી ડી. 

(ાનુ:ં20)  
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  આ જ અયવાભા ંરીભડા  ય કાગડાના ંફચ્ચા ંણ 

ઇંડાભંાથંી ફશાય નીકળ્મા.ં શુક્ષીઓભા ંઅત્મયક્ષણની વતૃ્તિ 

વૌથી પ્રફ શોમ છે.અત્માય સધુી ઘણા કેદી યોજ વલાયે કે વાજંે 

દાતણને અથે રીભડા ય ચડતા. કેટરાક તો જેર ફશાયની 

દુત્તનમાનુ ંદળાન કયલા ખેાતય ણ રીભડા ય ચડતા. ણ જ્માયે 

રીભડા ય કાગડાના ંફચ્ચાનંો લાવો થમો ત્માયે રીભડા ય 

ચડલાની કોઇ કેદીની ભગદૂય ન યશી. કાગડાઓ  ઝ દેતા 

આલીને ચાચં ભાયતા અથલા ભાથા યની ટોી ઉાડી જતા, 

અને કેદી ટોી ઝોઇ ફેવે તો વાથે નલ દદલવની ભાપી ણ ખેોઇ 

ફેવે. એક કાગડીએ રીભડા ય ચડનાય ળાભળ્બાઇ અને ફીજા ફે 

કેદીઓ ઉય ભનભા ંખેાવ ખેાય યાખ્મો. એભને જુએ કે ચાચં ભામાા 

લગય યશ ેજ નશં. ગભે ત્માથંી આલીને ભાથા ય, ખેબા ય 

અથલા રભણા ય ચાચં ભાયી કાગડી નાવી જતી. દદલવે દદલવે 

આ કેય એટરો ફધો લધ્મો કે અંતે નયૂભશભદે ભાથા ય ચાદય 

લંટાી રીભડા ય ચડી કાગડાનો ભાો નીચે ઉતામો. તેભા ં

ંછા ંલગયના,ં ઊંટ જેલા ંદેખેાતા ંકાગડના ંત્રણ ફચ્ચા ંશતા.ં ભં 
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લકાવીને તેઓ ડયા ંશતા.ં ભોઢા ંઅંદયથી ફૃાા ંરારચો 

દેખેાતા.ં 

  કાગડીને શલે ોતાના ંફચ્ચાનંા ચાયાનો વલાર ઊબો થમો 

શતો, એટરે તેણે ોતાની કાકદૃષ્ટટ લધાયે તીવ્ર કયી આશાય 

ળોધલાનુ ંળફૃ કયુ.ં એટરાભા ંક્ષખેવકોરીના ં(ાનુ:ં21) ફચ્ચા ંણ 

વશજે ભોટા ંથઇ આભતેભ પયતા ંથમા ંશતા ં. કાગડીએ તેભાનં ુ ંએક 

ફચ્ચુ ંભાયી ોતાના દીકયાને ભાવંનો શરેલશરેો સ્લાદ ચખેાડયો. 

તે દદલવથી ક્ષખેવકોરીઓ અને કાગડાઓ લચ્ચે ભશાલેય જામ્યુ.ં 

કાગડા છાયા ય ફેઠા શોમ કે રીભડા ય, એકાદ ભોટી 

ક્ષખેવકોરી ોતાની  ૂછંડી ફુરાલીને કાગડા ય ધવી જતી અને 

કાગડો બમબીત થઇને ઝડથી ઊડી જામ તેટરાભા ંતેને ોતાના 

નખે અને દાતંનો કંઇક પ્રતા ફતાલતી. કાગડા ક્ષખેવકોરીથી 

ફીએ છે એ તો ભં અશં જ શરેલશે ુ ંજોયુ.ં  

  એક દદલવ એક કાગડો ક્યાકંથી ક્ષખેવકોરીન6ુ ફચ્ચુ ંભાયી 

રાલીને ભાયી કૂંડીભા ંરાલા રઇ આવ્મો શતો. ક્ષચડાઇનં ભં 

ાણી ઢોી નાખેી કૂંડી ઊંધી મકૂી દીધી. પયી ત્તલચાય કમો, 
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દમાધભાભા ંલી ઇન્દ્વાપ કેલો?ઇન્દ્વાપ તો એક ખદુા જ કયી ળકે. 

તે યશીભ ણ છે ને કશાય ણ છે. ભારંુ કાભ તો તયસ્માનેં ાણી 

ાલાનુ ંછે. કાગડો ોતાનો આશાય ળોધી રે છે તેભા ંહુ ંતેને ળાને 

વજા કરંુ? ભાયા દેખેતા ંતે ક્ષખેવકોરીને ભાયતો શોમ તો 

ક્ષખેવકોરીનો જીલ ફચાલલાનો હુ ંજફૃય પ્રમત્ન કરંુ. તેભ ન કરંુ તો 

ભાયી દમાવતૃ્તિ દુબામ. ણ ભાયે કાગડા ઉય યીવ યાખેલી ન જ 

ઘટે. કાગડો જ્માયે ક્ષખેવકોરીને ભાયતો શોમ ત્માયે ભનભા ં

ક્ષખેવકોરી પ્રત્મે દ્વે જે લેય શોમ છે કે ોતાના ંભખૂ્મા ંફચ્ચાનંી 

લાત્વલ્મબયી ક્ષચન્દ્તા શોમ છે એ કોણ (ાનુ:ં22)નક્કી કયે? ભાયી 

ભા ઝાડ યની કેયી તોડી ભને ખેાલા આતી ત્માયે તેના જે 

ત્તલચાયો શળે તેથી શુ ંઆ કાગડીના ત્તલચાયો જુદા શળે?  

==================================== 

  રીભડાની રંફોીઓ શલે ફયાફય ાકી અને ટ ટ નીચે 

ડલા રાગી, કેદીઓને આ ખેાલાની છૂટ શતી. ભાદંા ડીને 

ઇસ્સ્તારભા ંજલાની અને ત્મા ંએકાદ દદલવ વાબચુોખેાની કાજંી 

ીલાની ળસ્ક્ત કે યસુ્ક્ત જેભનાભા ંન શોમ તેલાઓને આખેા 
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લયવભા ંઆટરો જ ગળ્મો ભેલો ભે, એટરે તેઓ ધયાઇને 

રંફોીઓ ખેામ. 
 

  ક્ષખેવકોરીઓનુ ંકરુણ કં્રદન શલે ફધં થઇ ગયુ.ં શલે તેઓ મ ૂગેં 

ભોઢે ઝાડ ય અને નીચે આંગણાભા ંળયતો યભલા રાગી. અત્માય 

સધુીભા ંઘણી ક્ષખેવકોરીઓએ અભાયી વાથે દોસ્તી ફાધંી શતી. 

અભાયી ાવે આલે અને ભોઢંુ શરાલી શરાલીને યોટરાના ટુકડા 

ભાગેં. ઘઉંની યોટરી શોમ તે દદલવે ક્ષખેવકોરી અભાયી વાભે ફેવી 

અભાયા શાથભાથંી કકડો રઇ જામ ને ઓયડીની અંદય આલીને 

ખેામ. 

  એક દદલવ સુદયન્દ્ટેન્દ્ડન્દ્ટ આલી અભને કશ,ે‖ભં વાબંળ્યુ ંછે કે 

તભે ક્ષખેવકોરીઓને ખેલડાલો છો? ભં શા ાડી તેણે કહ્યુ,ં આને 

રીધે જ ક્ષખેવકોરીઓ ફહ ુઆલે છે ને તડકે નાખેેરા કાગો 

કાતયી ખેામ છે.‖ ―દયરેન્દ્ચભેન્દ્ટ‖ ના આ દદલવોભા ં(ાનુ:ં23) 

આટુ ંનકુવાન કેભ ખેભામ? તભાયે આજથી ક્ષખેવકોરીઓને 

ખેલડાલલાનુ ંફધં કયવુ ંજોઇએ, નશં તો ભાયેાજંયા ંરાલીને 



  www.gopalparekh.wordpress.com26 

 

ક્ષખેવકોરીઓ કડલી ડળે ને ભાયલી ડળે.‖ દશંદુને જેય કયલાનો 

અકવીય ઇરાજ બાઇવાશફેના શાથભા ંઆલી ગમો છે એભ હુ ં

વભજી ગમો. વાચે જ ફીજે દદલવથી ભં ક્ષખેવકોરીઓને 

ખેલડાલલાનુ ંફધં કયુ ં! ક્ષફચાયીઓ આલી આલીને ભાયી તયપ 

જુએ. આજે હુ ંતેભને કેભ નથી ખેલડાલતો તેનુ ંકાયણ તેઓ ક્યાથંી 

વભજે અને હુ ંવભજાલી ણ કઇ યીતે ળકંુ?ભાયી આંખે બયાઇ 

આલી. યયુોભા ંમ્શાયદુ્ધ થયુ,ં ઇંગરેન્દ્ડનુ ંરોશી સકુાયુ,ં ભાટે 

દશન્દ્દુસ્તાનને અઢક ખેયચભા ંઊતયવુ ંડયુ.ં તેથી ફધા ંવયકાયી 

ખેાતાનંા ંખેચા કભી કયલાનુ ંનક્કી થયુ—ંઅને તેથી એક ગયીફડી 

ક્ષખેવકોરીને યોજ ભતો યોટરીનો કકડો ફધં થમો ! ળી 

કાયણયંયા ! 

--------------------------------------------------------- 

  લયવાદ આવ્મો અને અભારંુ ફશાય સલૂાનુ ંફધં થઇ ગયુ.ં 

અભે ાછા વાજંે કોટડીઓભા ંયુાતા થમા. એ જ અયવાભા ંભાયી 

ઓયડીભા ંભકંોડાનો યાપડો પાટયો. શલે કેભ સલુામ? 

―બાણલાાઓ‖ની ઓયડીઓ છેક છેડા યની, એટરે લાછટથી 
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લધાયે રલાની, અને તેભા ંભકંોડા ણ જફૃય થલાના. દશાડે 

ઓટરા ય સતૂા (ાનુ:ં24)શોઇએ ત્માંણ ભકંોડા આલે. યાતે્ર 

ઓયડીઓભા ંઆલે, અને આલે ત્માયે દવાચં કે વો-ચાવ નશં 

ણ આખેી ઓયડી છલાઇ જામ એલડી કાી પોજ ત્મા ંખેડી થામ. 

તકં્ષગમાની ેઠે ભકંોડા ણ મતૃ્ય ુત્તલળે ફેદયકાય દેખેામ છે. 

જેરના ભકંોડા શોજભા ંાણી ીલા કે નાશલા જતા, ચારતા 

ચારતા શોજના દકનાયા સધુી આલે ત્મા ંગ રવી જામ એટરે 

ટ દઇને અંદય ડે. હુ ંનાશતો શોઉં ત્માયે જેટરા ય ધ્માન 

શંચે તેટરાને ઉાડીને ફશાય દૂય મકૂતો. ણ એ શઠીરા ભકંોડા 

જભીન ય ગ મકેૂ કે તયત જ પયી શોજ તયપ શડી કાઢે અને 

પયી ાણીભા ંડી જામ. ભને તેભની ફેલકૂપી ય ખફૂ ચીડ ચડી. 

ભં ભનભા ંકહ્યુ,ં ―આ કભફખ્ત શરેી લાય ાણીભા ંડયા તે તો 

અજાણે ડયા, ણ ાણીભા ંડયા છી તયપદડમા ંભાયતા 

અધમઆૂ થમેરા ભં એભને ફશાય કાઢયા તે એભનો અનબુલ ક્યા ં

ગમો? શોજભા ંફીજા કેટરામે ભયેરા ભકંોડા ણ તેભણે જોમા છે, 

છતામેં ડશાણ ન આલે?‖કેટરાકને તો ભં ચીલટલૂાક ત્રણ ત્રણ 
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લાય ફશાય કાઢયા. છતા ંઅનબુલથી ળીખેે એલી એ જાત જ નશં. 

ભં નક્કી કયુ ંકે કબતૂયો ની ેઠે આ ભકંોડા ણ ફેલકૂપ પ્રાણી છે. 

ણ લી ત્તલચાય આવ્મો, ―ભાણવજાત ણ કેલી ફેલકૂપ છે ! 

આણે દશન્દ્દુસ્તાનના રોકો ાયકાની ભદદ ય આધાય યાખેીએ 

છીએ અને તેના જુરભને લળ થઇએ છીએ. 

ઇત્તતશાવકાભા(ંાનુ:ં25) અનેકલાય આ આ અનબુલ આણે 

રીધો છે, છતા ંએની એ જ લાત પયી પયી કયતા આવ્મા છીએ. 

ત્માયે ભકંોડાની જ આ આત્ભશત્મા જોઇ એ જાત ફેલકૂપ છે એભ 

ળા વારંુ ભાનવુ?ં‖ 

  ાછરા આંગણાની દીલાર ય દમાબાજન શોરાઓનુ ંજોડુ ં

ઘણીલાય આલીને ફેવત ુ.ં કશ ેછે કે તભાભ પ્રાણીઓભા ંશોરો 

અત્મતં ત્તનટા અને બોફંૄ જાનલય છે. આખેો દદલવ  ―પ્રભ-ુત‖ુ , 

―પ્રભ-ુત‖ુએભ યટયા કયે છે. ભશાયાટરભા ંશોરાને  ―કલડા‖કશ ેછે. 

અશંના અને ત્માનંા શોરાઓભા ંનાભબેદ છે એટુ ંજ નશં ણ 

ળબ્દબેદ ણ છે. ભશાયાટરના શોરા ―પ્રભ-ુત‖ુ ફોરતા નથી. 

તેભનો અલાજ રગબગ ―કુટુયા ‖ ―કુટુયા ‖―કુટુયા ‖ ―કુટુયા ‖એલો થામ છે. 
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આ ઉયથી ત્માનંા ગાભડાનંા રોકોએ એક રોકલાતાા ઉજાલી 

કાઢી છે: કલડો શરેા ંભાણવ શતો. તેના ઘયભા ંએક તેની સ્ત્રી 

અને વીતા કયીને એક તેની ફશને શતા.ં એક દદલવ તેણે ફશનેને 

અને સ્ત્રીને ળેય ળેય ડાગંય આી કહ્યુ,ં ભને આના ંઆ ફનાલી 

આો. સ્ત્રીએ ડાગંય ખેાડંી એભ ને એભ ત્તત આગ ધયી દીધી. 

શતેા ફશનેે ડાગંય ખેાડંી વોઇ ઝાટકી કુળકા જુદા કયી ચોખેા 

ફયાફય લીણી બાઇ ભાટે ંઆ તૈમાય કમાા. બાઇએ જોઇ રીધુ ંકે 

સ્ત્રીના ંઆ ળેયેળેય (ાનુ:ં26) છે અને ફશનેના તો ફહ ુજ ઓછા 

છે. તેણે ભન વાથે નક્કી કયુ ંકે ફશને ાકી આસ્લાથી ને ેટડૂી 

છે. સ્ત્રી તો આખેયે સ્ત્રી. એને ધણીનુ ંરાગે એટુ ંફીજાને ક્યાથંી 

રાગે? બાઇ ક્રોધ બયામો અને ળેદયમો ઉાડી એણે ફશનેના 

કાભા ંભામો. ફશને ક્ષફચાયી ત્મા ંને ત્મા ંજ તયપડીને ભયી ગઇ 

!થોડી લાયે બાઇ સ્ત્રીએ તૈમાય કયેરા ંઆ ખેાલા ફેઠા. ંઆ 

ભોઢાભા ંતો નાખ્મા, ણ કુળકાવોતા ંઆ ખેાધા કેભ જામ? થ ૂથ ૂ

કયીને ફધા કાઢી નાખ્મા, ણ ેરા ફશનેના ંઆ ખેાલા રાગ્મો. 

અશા, ળી એની ભીઠાળ ! દુત્તનમાભા ંફશનેના શતેની તોરે આલે 



  www.gopalparekh.wordpress.com30 

 

એલી કઇ લસ્ત ુછે? બાઇએ એક જ કોક્ષમો ખેાધો અને 

િાતાથી ફશનેના ળફ ાવે ડી પ્રાણ છોડયા? ત્માયથી એને 

શોરાનો જન્દ્ભ ભળ્મો છે અને શજી તેની િાતા-લાણી ચાલ્મા ં

કયે છે: ઉઠ ત્તવતે કલડા ોયોય . ોશ ેોશ ેગોડ – ―વીતે, (ક્ષભા 

કય ને) ઊઠ. કલડાએ તો છોકયલાદી કયી. તાયા જ ંઆ ભીઠા 

શતા, ભીઠા શતા.‖ 

  કેટુ ંકરુણ કાવ્મ ! અને કેલો જનવશજ ફોધ ! 

--------------------------------------------------- 

  શલે ત્તલદામનો દદલવ ાવે આલલા રાગ્મો. વો દદલવના 

ચાવ યહ્યા. ચાવના ચીવ થમા. છી તો આઠ જ દદલવ 

યહ્યા. ળાભબાઇની ધીયજ ખટૂી. તેભણે દદલવની(ાનુ:ં27) 

ગણતયી છોડી દીધી અને કરાકો ગણલા રાગ્મા: શલે વલાવો 

કરાક યહ્યા, શલે ોણોવો યહ્યા. આંગણાભા ંઊછયતા આંફાના ને 

જાંબડુાના ત્તલયશની કલ્ના ભનભાઆલલા રાગી. જાંબડુાને જીલાત 

રાગી શતી. જીલાત ઝાડના ંાદંડા ંખેાઇ ખેાઇ તેનો જીલ રેલા 

ભથતી શતી. ખેલામેરા ંાદંડા ંભં જતનલૂાક કાઢી નાખ્મા ંશતા.ં 
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વશજેવાજ ફગડેરા ંાદંડા ંઅને ઝાડનુ ંથડ યોજ આમોદડનના 

ાણીથી હુ ંધોતો. આભ કયીકયીને જાંબડુાને ભં ફચાવ્મો શતો. 

છી એને નલા ંાદંડા ંફૂટયા ંશતા ંઅને એલો તો પ્રવન્ન દેખેાતો 

શતો કે જાણે લવતંની લનશ્રી. આંફો ણ આલી જ યીતે ફચાલેરો 

શતો.એને ણ વયવ ક્યાયો ફનાલી સખુેી કમો શતો. ભાયા ગમા 

છી આ ફનેંનુ ંશુ ંથળે એ ખ્માર ભનભા ંઆવ્મા ત્તલના કેભ યશ?ે 

ગરગોટાનુ ંઝાડ તો ક્યાયનુ ંસકુાઇ ગયુ ંશત ુ ં. 

  આખેયે પેબ્રઆુયીની શરેા ંતાયીખે ઊગી. વલાયે ચાય લાગ્મે 

ઊઠી ભં નાશી રીધુ.ં જેરના ભ્રટટ ખેોયાકની અવય ધોઇ કાઢલા 

વારુ આગરે દદલવે ભં ઉલાવ કમો શતો. નાશીને ળયીય સ્લચ્છ 

કયુ.ં ભાયો રગબગ ફધો વાભાન આગરે દદલવે ભં ઘેય ભોકરી 

દીધો શતો. એટરે તૈમાયી કયલાણુ ંકંઇ શત ુ ંજ નશં. આંફાને તેભ 

જ જાંબડુાને ચીરલેુ ંાણી ાયુ.ં જેરની ચાયે દદલારથી 

ઘેયામેરા આકાળભા ંતાયાઓનુ ંછેલ્ુ ંદળાન કયી રીધુ.ં એટરાભા ં

ઠાકોય વાશફે ઊઠયા. ળાભબાઇ ણ નાશીને આવ્મા. અભે (ાનુ:ં 
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28) ત્રણે જણાએ, જેરના ત્તનમભ ત્તલરુદ્ધ , એકઠા ફેવીને પ્રાથાના 

કયી. ળાભબાઇએ  

  ―યાભ બજ ત ુ ંપ્રાક્ષણમા, તાયા દેશનુ ંવાયથ થળે, 

  તાયી કંચનની કામા થળે, યાભ બજ ત ુ ંપ્રાક્ષણમા.‖ 

લાફંૄ પ્રબાત્તતયુ ંગાયુ.ં  

યબાત્તતયુ ંરંુૂ થતા ંો પાટયો. ણ ફશાય રઇ જલાને કોઇ 

આવ્યુ ંનશં. ળાભબાઇએ કહ્યુ,ં ―શોજ આગના તરુવીના છોડને 

તો તભે ભરૂી જ ગમા!‖હુ ંળયભામો. દોડતો જઇ તરુવીને ખેાવો 

એક ડફો  ાણી ાયુ.ં એટરાભા ંએક લોડાય આવ્મો અને એણે 

ભને દયલાજે ચારલા કહ્યુ.ં સુદયન્દ્ટેન્દ્ડન્દ્ટ વાથે ત્તલદામના ફે ળબ્દ 

ફોરીને હુ ંજેર ફશાય ડયો. નીકતા ંલેત ભોઢાભાથંી ઉદ્ ગાય 

નીકી ગમો:  

ક્ષીણે ણુ્મે ભત્મારોકં ત્તલળસ્ન્દ્ત. (ણુ્મ ખટૂી જતા ંમતૃ્યરુોકભા ંજામ 

છે.)                

  ======================================== 
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