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                         કંુલયફાઈનુ ંભાભેરંુ 

 

  “ફાઈજી !” કંુલયફાઈએ ોતાની વાસનેુ ગે રાગીને મલનતંી કયતા ંકહ્યુ,ં “ખિજાઓ નહશ તો 

એક લાત કહુ?ં” 

  “ફોરો! શુ ંકશવે ુ ંછે?”વાસએુ જયા કડક અલાજે છૂયુ.ં 

  “આણા ગોય િોિરા ડંયાને કંકોતયી રી જૂનાગઢ ન ભોકરો?”કંુલયફાઈએ ફીતા ંફીતા ં

પ્રશ્ન કમો. 

  ોતાને વીભતં આવ્યુ ંશોલા છતા ંવાવહયમાભાથંી કોઈને ોતાના મતાને આલા ભગંર 

પ્રવગેં કંકોતયી વયિીમે ન રિે તેથી દુ:િી થઈને, કંુલયફાઈએ વાભે ચારીને વાસનેુ ઉય પ્રભાણે 

કહ્યુ.ં મમયભા ંએને શલે મતા નયમવંશ ભશતેા મવલામ ફીજુ ંકોઈ યહ્યુ ંનશોત ુ.ં બાઈ ભોટો થઈ, 

યણીને મતૃ્ય ુામ્મો શતો. અને એની ાછ ભા ણ સ્લગે મવધાલી શતી. ફાકી યહ્યા શતા એક 

મતા. એભને ભન શહયની બક્તત મવલામ દુમનમાભા ંફીજુ ંકોઈ કામય કયલા જેવુ ંન શત ુ.ં નહશ િેતી કે 

નહશ કોઈ ઉદ્યભ-લેાય. આલા નયમવંશ ભશતેાની દહયદ્રતાનો ાય નહશ.ઘયભાિંાલાનુ ંછે કે નહશ, 

એની ણ એભને ખચંતા નહશ. અને છતા ંએભનુ ંઘય વાધવુતંોથી ઊબયાત ુ ંજ શોમ ! 

  આલા ગયીફ મતાની તુ્રીના ંવાવહયમાભંા ંભાન ણ ળા ંશોમ?અને વાવહયમા ંણ કે્રલા ં

!એભની શ્રીભતંાઈ અને પ્રમતષ્ઠાનો ાય નહશ. શ્રીયંગ ભશતેા જેલા બાગ્મળાી નાગયનુ ંએ ઘય. 
 

    (કેદાયો) 

નયમવશં ભશતેો બતત બ્રાહ્મણ, જૂનાગઢભા ંલાવ. 

    (ધનાશ્રી) 

યાધાકૃષ્ણ શુ ંયંગ રાગ્મો, ગણે તયણાલત ્વવંાય. 

    (લેયાડી) 

ભશતેે ભાડંયો ગશૃસ્થાશ્રભ, મતવ્રતા ઘેય નાયી યભ; 
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નશં િેતી ઉદ્યભ લેાય, એક બક્તત તણો આધાય. 

ફે વતંાન આપ્મા ંગોા—એક તુ્રી ને ફીજો ફા; 

ળાભદાવ કંુલયનુ ંનાભ, તે યણાવ્મો રૂડે ઠાભ. 

કંુલયફાઈ નાભે હદકયી, યણાવ્મા ંરૂડો મલલાશ કયી. 

ામ્મા ંભયણ ત્ની ને તુ્ર, ભશતેાનુ ંબાગં્યુ ંઘયસતૂ્ર. 

સ્રી-સતુ ભયતા ંયોમા ંરોક, ભશતેાને તરભાત્ર ન ળોક: 

બુ ંથયુ ંબાગંી જજંા, સિેુ બજીશુ ંશ્રીગોા. 

કંુલયફાઈ છે ભોટી થઈ, આણુ ંઆવ્યુ ંને વાવયે ગઈ; 

વવયો શ્રીયંગ ભશતેો નાભ, ભોટંુ ઘય કશાલે બાગ્મલાન. 

છે વાવહયમાનેં ધન-અખબભાન, ન દે કંુલયલહુને ફહુ ભાન.  

  એટરે જ કંુલયફાઈના શ્રીભતં પ્રવગેં નયમવંશ ભશતેાને ફોરાલલાનો કોઈને મલચાય વયિોમે 

ન આવ્મો. એભને તો એભ કે, આલા ભિૂડી-ફાયવ બગત ાવેથી તે લી ભોવાાની ળી આળા 

યાિલી !ઊરટંુ આલા ગયીફ વગાની શાજયીથી આણી શાવંી થળે ! 
 

  ણ કંુલયફાઈ ોતાના મતાને કેભ ભરેૂ? એણે ઓમળમાે ભોઢે વાસ ુઆગ મતાને 

ફોરાલલાની લાત કયી, ત્માયે વાસએુ શરેા ંતો એલો જ જલાફ આપ્મો કે, “અયે લહુ, તભે તે કાઈં 

ગાડંા ંથમા ંકે શુ?ં તભાયા ંભા ભયી ગમા ંત્માયથી જ તભાયો મમય વાથેનો વફંધં તટૂી ગમો !” 

  “ણ ફાઈજી, ભાયા મતા તો છે ને ?”કંુલયફાઈએ યડભવ અલાજે કહ્યુ ં

  “કોણ?”વાસ ુમતયસ્કાયથી ફોલ્મા,ં “તભાયા મતા--જે આિો હદલવ ભજંીયા ંલગાડીને ગામા 

કયે, નાચેલે-કદૂીને ેટ બયે, તે શુ ંભાભેરંુ કયળે?  એભને રીધે અશં તભાયા વવયાની આફરૂ જ 

જામ ને? એલા લેલાઈ ન આલે તે જ વારંુ! ” 

  “ોતાના બરા મતાની આલી મનંદા વાબંીને કંુલયફાઈની આંિભાથંી, અત્માય સધુી યોકી 

યાિેરા,ં આંસ ુલશલેા રાગ્મા,ં છી યડતે વાદે એ ફોરી:  “ આવુ ંગભે તેભ શુ ંફોરતા ંશળો, 
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ફાઈજી? ગયીફ થમા એટરે વગા ભટી ગમા?”ચી અત્મતં કરુણ સ્લયે એણે કહ્યુ,ં “એ અશં આલળે 

તો અભને ફા-દીકયીને ભલાનુ ંમે થળે.” 

   કંુલયફાઈના ંઆલા ંલચનો વાબંીને વાસનેુ આિયે દમા આલી. એણે ોતાનામતને કશીને 

નયમવંશ ભશતેા ઉય કંકોતયી રિાલલાનુ ંનક્કી કયુ.ં 
 

  કંુલયફાઈને આવ્યુ ંવીભતં, વાવહયમા ંવૌ શયિે ઘણુ,ં 

  કશ,ે “ભશતેો શહયનો છે દાવ, ભોવાાની ળી કયલી આળ ! 

     ન કશાવ્યુ ંમમય, ન કોને કહ્યુ,ં ચંભાવી તો એે ગયુ”ં 

     યહ્યા વીભતંના થોડા દંન, થઈ કંુલયફાઈને ખચતંા ભન. 

     ઓમળમાી દીવે દાભણી લહુલય આલી વાસ ુબણી, 

     ફોરી અફા નાભી ળીળ : “ફાઈજી, યિે કયતા ંયીવ. 

     આણો ગોય ડંયો િોિરો જૂનાગઢ સધુી ભોકરો, 

     ભોકરો રિાલી કંકોતયી.”  તલ વાસ ુફોરી ગલે બયી: 

     “લહુલય, શુ ંત ુનેં ઘેુ ંરાગ્યુ?ં ભા મઈૂ ત્માયે ભહશમય બાગં્યુ.ં 

      જે તા લજાડી ગાતો પયે, નાચી ખ ૂદંીને ઉદય બયે, 

      દહયદ્ર ઘયભા ંપેયા પયે, તે ભોવાળંુ ક્યાથંી કયે? 

     તભને ડોવો ભલનુ ંશતે, અભે નાતભા ંથઈએ પજેત.” 

     કંુલયફાઈ તલ આંસ ુબયી વાસ ુપ્રમે ફોરી પયી”  

     “ફાઈજી, ફોરતા ંશુ ંપગો? દુફય ણ ોતાનો વગો.  

    અશં આલી ાછા જાળે પયી, એ ભળે ભીશુ ંફા-દીકયી. ” 

    વાસનેુ ભન કરુણા થઈ, મનજ સ્લાભીને જઈ લાતાય કશી: 
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  “યહ્યા વીભતંના થોડા હદન, કંુલયલહુ ભન થામે ખિન્ન, 

  રિી ભોકરો લેલાઈને ત્ર, જેભ તેભ કયતા ંઆલજો અત્ર.”  

  શ્રીયંગ ભશતેા તો દમાળુ શતા. એભણે તયત જ નયમવંશ ભશતેાને ત્ર રખ્મો; અને ોતાના 

ગોય િોિરા ડંયાને ફોરાલી કાગ એના શાથભા ંઆીને જૂનાગઢ જલાનુ ંકહ્યુ.ં 

  આ વભાચાય વાબંીને કંુલયફાઈના આનદંની કોઈ વીભા ન યશી. એણે િોિરા ડંયાને 

ફોરાલીને કહ્યુ,ં “ગોય ભશાયાજ, ભાયા મતાને ત્મા ંતભતભાયે ફે દશાડા યોણા થઈને યશજેો. અને 

એભને વભજાલીને કશજેો કે, વારંુ એવુ ંભોવાળંુ રાલજો; વાથે ૈવા ટકામે રાલજો, જેથી આણી 

અશં આફરૂ યશ ેઅને.... અને ભાયે વાવહયમાનંા ંભશણેા ં–ટોણા ંિાલાના ંટે !” 

  “લારુ, ફશને,” િોિરા ડંયાએ કહ્યુ.ં 

  “અને એભને કશજેો કે...”કંુલયફાઈએ આગ કશલેા ભાડંય ુ,ં “...જો આ અલવય િારી જળે, 

તો ભાયે ભાથે આિા જન્ભાયાનુ ંભશણેુ ંચંટળે.”છી એ છેલટનો વદેંળો કશલેડાલતી ફોરી: “નાગયી 

નાતભા ંઆણી શાવંી ન થામ એવુ ંકયજો... તભાયે ભાથે બગલાન ફેઠા છે !” 

  શ્રીયંગ ભશતેો યભ દમા, કાગ એક રખ્મો તત્કા:  

  “સ્લક્સ્ત શ્રી જૂનાગઢ ગાભ, જે શહયજન લૈષ્ણલ મલશ્રાભ, 

  નાગયી નાત તણા ળણગાય, વાધ ુમળયોભખણ, યભ ઉદાય, 

      વલોભા જોગ, કરુણધાભ, ભશતેા શ્રીચં નયમવશં નાભ. 

   અશં વહુને છે કુળકે્ષભ, રિજો ત્ર તભો આણી પે્રભ. 

  એક લધાભણીનો વભાચાય, અભાયા બાગ્મ તણો નહશ ાય: 

  કંુલયલહુને આવ્યુ ંશ્રીભતં, અભ ઉય ત્રઠૂયા બગલતં. 

  ભાઘ સહુદ વપ્તભી યમલલાય,મહુતૂય અભો રીધુ ંમનયધાય; 

  તે દશાડે મનશ્ચમ આલજો, વગામંભત્ર વાથે રાલજો. 
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   ન આણવો ભનભા ંઆળકં, તભ આવ્મે ામ્મા રિ ટંક; 

  ઊજો વગો આલે ફાયણે, વોનાનો ભેરુ કીજે લાયણે, 

  જો ભશતેાજી નહશ આલો તભો, િયેિયા દુબાઈશુ ંઅભો. 

  આપ્યુ ંત્ર ગરુુના કયભામં, ડંયો િોિરો ચાલ્મો ત્મામં. 

  કંુલયફાઈએ તેડયા ંઋમયામ એકાતેં ફેવાડી રાગી ામ: 

    “ત્મા ંફે દશાડા યોણા યશજેો, ભશતેાને વભજાલી કશજેો, 

  કાઈં ભોવાળંુ વારંુ રાલજો, વંત શોમ તો હ્યા ંઆલજો; 

  જો આ અલવય સનૂો જળે, બલનુ ંભશણેુ ંમજુને થળે; 

  ફોરફાણ નણદી ભાયળે, ળત્રનુ ુ ંકાભ હદમય વાયળે.”  

    ોતાને ફાયણે િોિરા ડંયાને આલેરા જોઈને નયમવંશ ભશતેાએ એનો બાલલૂયક 

વત્કાય કમો. ડંયાએ વહનુા કુળકે્ષભ કહ્યા અને શ્રીયંગ ભશતેાનો ત્ર આપ્મો. કંુલયફાઈનો વદેંળો 

ણ કહ્યો. 

  નયમવંશ ભશીતાથી ભનભા ંફોરી જલાયુ:ં “અયે બગલાન! ઘયભા ંતો ફૂટી ફદાભ ણ નથી, 

અને તુ્રીનુ ંભાભેરંુ ળી યીતે કયીળ? ”છી જાણે ોતાની વાભે જ પ્રભ ુઊબ શોમ તેભ ભનભા ં

ફોલ્મા “શ ેકૃષ્ણ, શલે તભે તભાયી વગલડભા ંયશજેો !” 

  છી એભણે િોિરા ડંયાને બોજન કયાલી, દખક્ષણા આીને મલદામ કયતા ંકહ્યુ,ં “ત્મા ં

જઈને કશજેો કે નયમવંશ ભશતેો ભોવાળંુ રઈને લેાવય આલી શંચળે.” 

  ડંયા ગમા એટરે નયમવંશ ભશતેાએ તયત જ ોતાના ંવગા ંવભા ંલૈષ્ણલ વતંોને ફોરાવ્મા. 

એભને ફીજંા વગાવંફંધંી કોણ શોમ? 

  “કંુલયફાઈને શ્રીભતંનો પ્રવગં આવ્મો છે. આણે વૌએ ભોવાળંુ કયલા જલાનુ ંછે.”નયમવંશ 

ભશતેાએ કહ્યુ.ં 

  છી તો ભશતેાજીનો વઘં ભોવાળંુ કયલા ચાલ્મો. એભને ક્યા ંકંઈ ફીજી તૈમાયીઓ કયલાની 

શતી તે લાય રાગે? 
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  કોઈની ાવેથી એક જૂની, નકાભી ડેરી (નાનુ ંગાડુ)ંરઈ આવ્મા. એ લશરેા ણ 

કેલી?એની ધ ૂવંયી લાકંી થઈ ગઈ શતી. એના ંવરેવાર િિડી ગમા ંશતા.ં 

  વાથે શતા દળલીળ લૈયાગીઓ અને ત્રણેક લૈયાગણો. વૌએ કંઠભા ંશાય શમેાય શતા, શાથભા ં

તફંાની દાફડીભા ંફામકંુુદની મમૂતિ શતી.  

  આ વઘેં વાભાનભા ંએક ભોટો કોથો લશરેની ાછ ફાધં્મો શતો. એભા ંબજન કયલાના ં

લાજજંત્રો બયેર ંશતા.ં ગોીચદંનની ગાઠંડી અને મલત્ર તરુવીકાષ્ઠ ણ ઠાવંી ઠાવંીને એભા ં

વભાવ્માશંતા.ંભોવાાની આ વાભગ્રીભા ંતે ઉયાતં છાામંતરક તથા ભજંજયા શતા ં! 

  નયમવંશ ભશતેાને જાણે કોઈ ખચંતા જ શતી નહશ !એભને તો યૂી શ્રદ્ધા શતી કે બગલાન ભાથે 

ફેઠો છે, એ જ ફધુ ંકયળે. બતતની રાજ એ નહશ યાિે તો કોણ યાિળે? 

વૌ લશરેભા ંફેઠા.ં..ણ ેરા ફદો ચારે ત્માયે આગ જલામને ?ભાગી આણેરા ને ભયલા 

જેલા થઈ ગમેરા એ ફદોભા ંજોય જ ક્યા ંશત ુ?ંનયમવંશ ભશતેા અને વાધ-ુવતંો ઠેરા ભાયી 

ભાયીને થાકે ત્માયે ભાડં એભની લશરે થોડીક આગ ચારે. ભાગયભા ંકોઈ લાય ઢા 

ચડલાનો આલે ત્માયે  “જમ જમ લૈકંુઠનાથ !”કશીને શંકાયા ાડીને વૌ લશરેને ઉય 

ચડાલે.કોઈ લાય તો ફેભાથંી એક ફદ નીચે ફેવી જામ. ફીજો આગ તાણ્લા જામ ત્માયે 

લૈષ્ણલો ેરા ગખમા ફદને  ૂછંડુ ંકડીને જેભતેભ ઊબો કયે. 

  અને ેરી યુાણો લશરે તો ચારે ત્માયે ૈડા ંએલો અલાજ કયે કે જાણે લશરે તટૂી કે 

તટૂળે ! 

  આભ લશરે ધીભે ધીભે આગ લધલા રાગી. નયમવંશ ભશતેા અને એભના ંલેયાગી-

લેયાગણોનો વાથ, યાભકૃષ્ણનુ ંનાભ રેતા,ં ઘડીભા ંલશરેભાથંી ઊતયે તે ઘડીભા ંફેવે—લી 

ઊતયે ને લી ાછા ંફેવે ! 

  જૂની લશરે ને ધ ૂવંયી લાકંી , વાગંી ઘડાભા ંફાગંી જી; 

  કોના તાલા ને કોની ંજણીઓ, ફદ આણ્મા ફે ભાગી જી. 
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  ભશતેાજી ભભેયે ચાલ્મા, વભમાય શ્રીજગદીળ જી; 

  ત્રણ વિીઓ વઘંાતે ચારી, લેયાગી દળલીળ જી. 

  લશરેની  ૂઠેં કોથો ફાધં્મો, ભાશંં બમાં લાજજતં્ર જી; 

  ગાઠંડી ગોીચદંનની  છે, તરુવીકાષ્ઠ મલત્ર જી. 

  ભોવાાની વાભગ્રીભા ંછાા,ં મતરક ને તા જી; 

  નયવંમાનુ ંમનબયમ ભન છે જે બોગલળે ગોા જી ! 

  ફશીણ ફદો શુ ંશંડે ! ઠેરે લૈષ્ણલ વાથ જી; 

  વોય ાડે ને ઢા ચડાલે, “ જમ જમ લૈકંુઠનાથ જી !” 

  એક ફદ ગખમો થઈ ફેવે, એક એકરો તાણી જામ જી; 

  ડયાને  ૂછં ગ્રશી ઉઠાડે, કૌતકુ કોહટ થામ જી, 

  વારેવાર જૂજલા ંદીવે, લશરે થામ છે લક્ર જી; 

  વાગંીનો ફહુ ળબ્દ જ ઊઠે, સચૂલે છે ફહુ ચક્ર જી. 

  ચડે ફેવે ને લી ઊતયે, રે યાભકૃષ્ણનુ ંનાભ જી,  

  આિયે નયમવંશ ભશતેા કંુલયફાઈને ગાભ શંચ્મા. ગાભ આખુ ંઆ મલખચત્ર વઘંને 

જોલા ટોે લળ્યુ.ં વૌ અંદયોઅંદય ભશ્કયી કયતા ફોલ્મા, “ફાને ફોરલલાના કંુલયફાઈના 

કોડ શંચ્મા િયા !” 

  “શા, ભશતેાજી ભાભેરંુ તો બાયે રાવ્મા રાગે છે !” 

  “ત્માયે નહશ? ”લશરેની ાછ ફાધેંરો ેરો ભોટો કોથોફતાલીને કોઈ કશતે ુ,ં 

“આભાથંી ભશતેા શયેાભણીભા ંદયેકને એકેકી ભાા શયેલા આળે, વભજ્મા?” 

  નયમવંશભશતેાના આવ્માના િફય વાબંતા ંજ શ્રીયંગ ભશતેા ઉતાલા ઉતાલા 

એભને ભલા વાભે ગમા. ફનેં લેલાઈઓ પે્રભથી બેટયા. 
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   કંુલયફાઈએ મતાના આગભનના વભાચાય જાણ્માએટરે લશરેી લશરેી એભને 

ભલા જલા ભાડંી. ત્મા ંતો નણદી શવીને ફોરી : “ઓશોશો !... આ તે શુ ંશતે લયવી ડયુ ં

છે ફા-દીકયીને ! અયે, તભાયો ફા અભાયી પજેતી કયલા આવ્મો છે ! વાત ેઢીનુ ંનાભ 

ફોલા ફેઠો છે. ”છી એણે મતયસ્કાયથી કહ્યુ,ં “એલા ફા કયતા ંતો નફાા ંશોઈએ તે 

વારંુ !” 

  નણદીના ંઆલા ંલચનો વાબંીને કંુલયફાઈ ફોરી: “આલડો ગલય ળાને કયો છો , 

ફાઈ ? જેનો ફા સિુી શોમ, ભોટો રિેશ્રી શોમ, તો તેની દીકયીને રાબ ! એભા ંભાયે શુ?ં 

ભાયો ફા બરે ગયીફ યહ્યો. આજે એ ભાયે ઘેય આલીને ભને એક કા 

ડુમેં આે તો ભાયે ભન એ વોનાનો ડુગંય છે, વભજ્મા?ં   

તભતભાયે બરે ગભે તેભ ફોરો—ભાયે તો ભાયો મતા જીલતો યશ ેએ  જ ઘણુ ંછે !”આટુ ં

કશીને કંુલયફાઈ ઝાટાફધં ોતાના મતાને ભલા જતી યશી. 

  ભધ્માહે્ન ભશતેાજી શંચ્મા, જોલા ભળ્યુ ંવૌ ગાભ જી. 

  લેલાઈ ગમા ઉતાયો કયી, ફોરે શવણી નાત નાગયી: 

  “જુઓ વાથ કેલો ફૂટડો ! ફાઈ, યભેશ્વય એને ઢૂંકડો. 

  લગાડળે ભડંભા ંચગં,નાગયી નાતભા ંયશળેે યંગ ! 

  છાફભા ંતરુવીદ મકૂળે, ઊબો યશીને ળિં ફૂંકળે, 

  લેયાગી શહયનો ગણુ ગાળે,એટરે ભોવાળંુ રંુૂ થાળે ! ” 

  એભ નાગયી કૌતકુ કયે, ઠંઠોી કયી ાછા પયે. 

  કંુલયફાઈએ જાણી લાત : ભોવાળંુ રઈ આવ્મા તાત; 

  ઉતાલી ભલાને ધવી, નણદી ફોરી ભભે શવી: 

   “આ શુ ંમતા-તુ્રીને શતે !વગાનેં કયલા આવ્મો પજેત. 

  રજાવ્યુ ંવાત ેઢીનુ ંનાભ, વાથે લેયાગીનુ ંશુ ંકાભ? 

  શુ ંભલા ચાલ્મા ંએકરા?ં એ ફાથી નફાા ંબરા ં!”  
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  કઠણ ફોર એલો વાબંી, કંુલયફાઈ ફોરી ાછી લી: 

  “નણદી, ભચ્છય ળો આલડો? ૂઠંથી ફાઈ, શુ ંફડફડો? 

  સિુી મતા શળે જે તણો, તે તુ્રીને રાબ જ ઘણો; 

  કોનો મતા રિેશ્રી કશાલે, તે તો ભાયે ળે િ આલે? 

  યંક મતા આવ્મો મજુ ઘેય, એક કાડુ ંવોનાનો ભેય. 

  તભે ભન ભાને તે કશો, એલો મતા ભાયે જીલતો યશો !” 

  ભભય-લચન નણદીને કશી, મતા ાવે તુ્રી ગઈ.  

  મતા-તુ્રી પે્રભથી ભળ્મા.ં કુળ વભાચાય છૂયા. નયમવંશ ભશતેાએ કંુલયફાઈને 

ભાથે શાથ પેયલીને કહ્યુ,ં “ભોવાાની જયામ હપકય ન કયળો, ફેટા ! શ્રીશહય આણી વશામ 

કયળે. અયે, એ જ ભોવાળંુ કયળે.” 

  ણ કંુલયફાઈએ ચાયે ાવ નજય નાિી તો ભોવાાની એકે વાભગ્રી મતા રાવ્મા 

ન શતા. એને વાસ ુઅને નણદંના ંભશણેા ંમાદ આવ્મા.ં શલે ોતાની આફરૂ કેભ યશળેે એની 

ખચંતાએ તે અકાઈ ગઈ. એને ખફૂ ઓછુ ંઆવ્યુ.ં ભાતા જો અત્માયે જીલતી શોત તો એણે 

આવુ ંન થલા દીધુ ંશોત. ભા મલનાની દીકયીની કાજી ફીજુ ંકોણ યાિે? 

  કંુલયફાઈની આંિભા ંઆંસ ુઆવ્મા.ં મતા ભોવાળંુ કયલા અવ્મા—ણ વાથે કાઈં જ 

રાવ્મા નહશ ! એનાથી ફોરી ડાયુ ં: “અયેયે, શલે આણી રાજ કેભ કયીને યશલેાની ? 

મતાજી, તભે મલચાય તો કયો ! તભે નથી ભોડ રાવ્મા, નથી કુભકુભની ડી નથી ભાટરી 

રાવ્મા, નથી ચોીનો એક કકડોમ રાવ્મા !...એભ ને એભ વીધેવીધા અશં આવ્મા, તે 

તભને જયામ મલચાય ન આવ્મો ? ભાયી ભા શોત તો આવુ ંથાત?”છી એ દુ:િી સ્લયે ફોરી: 

“આલો ઉશાવ કયાલલા ળીદ આવ્મા, મતાજી ? વાથે ાચં-ચીવ લેયાગીઓને રાલલાનુ ં

કંઈ કાયણ શત ુ?ં... અને આ ળિં, કયતા, ભજંીયા ંને ભાા અને ઢોરક !—એ તે કંઈ 

ભોવાળંુ કયલાના ઢંગ છે, મતાજી ? એના કયતા ંતો.... તો –તભે ણ જતા યશો !”એટુ ં

ફોરતા6 તો કંુલયફાઈ ધ્રવૂકે ધ્રવૂકે યડી ડી. 
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  દૂય થકી દીઠી દીકયી, ભશતેાએ સ્ભમાય શ્રીશહય. 

  અન્મોન્મ નમણા ંબયી બેટયા ંફનં્મો આદય કયી.  

     ભશતેે ભસ્તક મકૂી શાથ, ાવે ફેવાડી છૂી લાત: 

     “કશો કંુલયફાઈ, કુળકે્ષભ? વાવહયમા ંયાિે છે પે્રભ? 

     રૂડો હદલવ આવ્મો દીકયી, તો ભોવાળંુ કયળે શ્રીશહય.” 

કંુલયફાઈ ફોરી મલનમત, “વાભગ્રી કાઈં ાવે નથી; 
 

    નાગયી નાતે યશળેે કેભ રાજ? ધન મલના આવ્મા ળં કાજ? 

    નથી રાવ્મા તભો નાડાછડી, નથી ભોડ કે કંુકુભડી ! 

  નથી ભાટરી, ચોી, ઘાટ ! એભ શુ ંઆવ્મા ફાયેલાટ? 

  કેભ કયી રજ્જજા યશળેે તાત? હુ ંળં ન મઈૂ ભયતે ભાત ! 

   ભાત મલના સનૂો વવંાય, નભામાનંો ળો અલતાય ! 

  સયુખબ ભયતા ંજેવુ ંલચ્છ, ભા મલના દીકયી એકરી. 

      ઘડો ફૂટે યઝે ઠંકયી, ભા મલના એલી દીકયી. 

  ઘી મલના િૂી િીચડી, ભા મલના ભિૂી દીકયી. 

  ભા મલના આણામંમાણા ંતે  કણૂ જ કયે, 

  ભા શરેા ંછોરંુ ળં ન ભયે? ” 

  નયમવંશ ભશતેાએ પયીથી દીકયીને ભાથે શાથ મકૂીને આશ્વવન આતા ંકહ્યુ,ં “ફેટા, 

કંુલયફાઈ ! શુ ંક્રલા દુ:િી થામ છે? હુ ંકહુ ંછુ ંને કે શ્રીશહય ભોવાળંુ કયળે !”છી એભણે ણૂય 

ળદ્ધાયથી કહ્યુ,ં “જાઓ, ઘેય જઈને વાવહયમાનેં કશજેો કે જેટરી લસ્ત ુજોઈએ તેટરીની માદી 

કયીને ભને ભોકરાલે.કોઈ ણ ભાણવને શયેાભણીભા ંભરૂળો નહશ, જાઓ, ફેટા !” 
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  મતાનો વદેંળો કંુલયફાઈએ જ્માયે વાસનેુ કહ્યો ત્માયે મિુ ભયડીને ોતાનો 

મતયસ્કાય જ વ્મતત કમો: “નાશકની ળા ભાટે ભાથાપોડ કયલી? ભશતેાજીથી તે શુ ંઅાલાનુ ં

છે?એનાઢંગ જ જુઓને આે એલા !” 

  ણ ાવે કંુલયફાઈના ંલડવાસ—ુવાસનુા વાસ—ુફેઠા ંશતા.ં એણે કટાક્ષથી ોતાની 

લહુને –કંુલયફાઈની વાસનેુ—કહ્યુ,ં  “અયે, લડી લહુ !... તભે તો કંઈ જાણતા જ નથી ! 

ભશતેા તો લૈષ્ણલજન છે. અયે ફાઈ ! જેને ળાભખમા વાથે સ્નેશ શોમ તેને તે ળી િોટ શોમ 

?તભતભાયે ભનગભતી શયેાભણી ભાગો; ફધુમં ભળે.”છી એ ફોલ્મા,ં “લડી લહુલય ! 

જોમા શુ ંકયો છો?....કંુલયફાઈને આો કાગ અને રિાલો હુ ંજે કહુ ંતે !નયમવંશ ભશતેા 

જેલો લેલાઈ આણે આંગણે આવ્મો છે—અને આણા કોડ નહશ યુામ, એભ?... રિો હુ ં

રિાવુ ંતે, કંુલયલહુ !” 

  ભશતેે ભસ્તક મકૂ્યો શાથ, “ભોવાળંુ કયળે શ્રીનાથ. 

  શયેાભણી કયલી જેટરી, આવાભી રિી રાલો તેટરી 

  રિજો વાવહયમા ંવભસ્ત, મલવાયળો ભા એકે લસ્ત.” 

  લચન ભશતેાજીના ંસણુી કંુલયફાઈ ગઈ વાસ ુબણી -- 

  ભાયા મતાએ ભોકરી હુમં, રિો કાગભા ંજોઈએ શુમં.”    

  મિુ ભયડીને ફોરી વાસ,ુ “ળો કાગ ચીતયલો પાસં?ુ 

  છાફભા ંતરુવીદ મકૂળે, ઊબો યશીને ળિં ફૂંકળે !” 

     (વાભેયી) 

  લડવાસ ુઘણુ ંબાયે ભાણવ, ફોલ્મા ંયભ લચન: 

  “લડી લહુલય, તભે કાઈં ન જાણો, ભશતેો લૈષ્ણલજન; 

  જેને સ્નેશ ળાભખમા વાથે, તેને ળાની િોટ?” 
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  શયેાભણી ભનગભતી ભાગો, કયો નાગયી ગોઠ. 

  કંુલયલહુને કાગ આો, રિો લ્િાવુ ંજેભ; 

  રૂડો લેલાઈ આંગણે આલે , કોડ ન શંચે કેભ? 

  “રિો ાચં ળેય કંકુ જોઈએ, શ્રીપ રિો વં વાત; 

  લીવ ભણ લાકંહડમા ંપોપ, ભળે ભોટી લાત. 

  રિો છેડી દંય કોડી, ટોા ંચાવ: 

  ધોમતમા ંબ્રાહ્મણને જોઈએ, રિો કોડી ત્રીવ; 

      ફે કોડી જયકવની વાડી, યેળભની કોડી ફાય; 

  વાદી વાડી રિો ત્રણવં, છામર રિો વં ચાય. 

  શજાય ફાયવં રિો કાડા,ં રોક કયે ફહુ આળ, 

  વોવં રિો ળેરા ંવાળુ, તેર ાનનો ળો આંક ? 

  આળયા ડત ુ ંઅભે રિાવ્યુ,ં ફા તભાયો યાકં; 

  વશસ્ત્ર ભશોય વોનાની યોકડી, કશતેા ંામુ ંક્ષોબ. 

  અભો ઘયડાએં ધભય રિાવ્યુ,ં ન ઘટે ઝાઝો રોબ;  

  એ રખ્માથી અદકંુ કયો, તો તભાયા ઘયની રાજ.” 

  તલ મિુ ભયડી નણદે ફોરી, “મવદ્ધ થમા ંવહુ કાજ. 

  બાયે ભોટા ફે શાણ રિોને જ ભશતેાથી અામ !”  
 

  અને આભ શૈયુ ંથથયી જમ એલી માદી કંુલયફાઈની લડવાસએુ રિાલી. છી એ 

ફોલ્મા,ં “આણે તો ઘડાં કશલેાઈએ. જે  વાચુ ંછેતે રિાવ્યુ.ં લી તભાયો ફા તો 

,કંુલયલહુ, ગયીફ ભાણવ !... એને આનાથી લધાયે શ6ુ રિાલામ? આટરાથી લધાયે 

શયેાભણી જો કયળો, તો તભાયી રાજ લધળે.” 
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  એટરે નણદી ભોઢું ભયડીને મતયસ્કાયથી ફોરી, “શા, દાદીભા ! શલે આણા ંફધામેં 

કાજ, ફધામે કોડ યૂા ંથલાના ં!”છી એ યોળથી ફોરી, “એના ંકયતા ંતો ફે ભોટા થયામે 

વાથે વાથે રિાલી દો ને કે ભશતેાથી અામ !” 

  “છાની યશ ેછોકયી !”ડોવીએ કટાક્ષથી કહ્યુ,ં “બભૂાબભૂ ળાની કયે  છે? ભશતેાએ કહ્યુ ં

તેથી આટુ ંણ રિાવ્યુ.ં એભા ંરિલાભા ંઆણુ ંશુ ંજામ છે? ” 

  શયેાભણીની માદીનો કાગ રઈને કંુલયફાઈ તો ધ્રજૂતી ધ્રજૂતી મતા ાવે ગઈ. 

“શામ શામ ! 

ડોવીએ તો ડાટ લાળ્મો. લડવાસ ુભાયી િયેિયી લેયણ થઈ !”એભ ભનભા ંફોરતી ફોરતી 

અને આંસ ુછુાલતી ભશતેા ાવે જઈને એણે કહ્યુ,ં “ મતાજી ! શલે શુ ંથળે?... રિેશ્રીઓથી 

રંુૂ ન ડે,એવુ ંલડવાસએુ રિાવ્યુ ંછે, અયેયે, શલે ભારંુ શુ ંથળે? તભાયા જેલા વાધજુનને 

દુ:િ દેલા જ જાણે ભને વીભતં આવ્યુ ંછે, મતાજી !”કશી કંુલયફાઈ યડી ડી. “ડોવીએ તો 

શજાય વોનાભશોયો ભાગી છે અને... કડારંત્તાનો તો કોઈ ાય જ નથી ! મતાજી, તભે 

ાછા જતા યશો.અશં યશળેો તો યશીવશી ઈજ્જજત ણ જતી યશળેે.” 

  “ના, દીકયી, ના !” ભશતેાજીએ આશ્વાવન આતા ંકહ્યુ.ં “તુ ંએભા ંગબયામ છે ળા 

ભાટે? વારંુ થયુ ંડોવીએ આટુ ંફધુ ંરિાવ્યુ ંતે !યડ નહશ, ફેટા! ભાયો ળાભખમો ફધુ ંરંુૂ 

ાડળે. એને ત્મા ંળી િોટ છે?”છી એ ખફૂ શ્રદ્ધાથી ફોલ્મા, “ઘેય જા, ફેટા !બગલાન ય 

મલશ્વાવ યાિજે. અને જો શ્રીશહય આણને વશામ નહશ કયે, તો એનો ઉશાવ થળે—એભા ં

આણુ ંશુ ંજળે? દ્રૌદીના ંનલવો ને નવ્લાણુ ંટકૂ એણે જ અણીને લિતે યૂા ંાડયા ં

શતા ંને? એલો ભાયો નાથ આણી લશાયે નહશ આલે? ... અને ફેટા, ત ુ ંતો લૈષ્ણલ બતતની 

દીકયી છે. શૈમાભા ંધયત યાિો. મત્રભલુનને ાનાયો આણનેમે તાયળે. ”  

  મતાની લાણી વાબંીને કંુલયફાઈને ન મલશ્વાવ આવ્મો કે બગલાન જરૂય બતતની 

રાજ યાિળે અને ત્માથંી લશરેી લશરેી એ શ્રદ્ધાબમાય શૈમે ોતાને ઘેય ગઈ. 
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  ભડંભા ંવભસ્ત નાગય ન્માતના ંનયનાયીઓ એકઠા ંથમા ંછે. રુુો ઉત્તભ લસ્ત્રો 

શયેીને ધામાય છે. સ્ત્રીઓ મલૂ્મલાન વાડીઓ અને ળણગાય ધાયણ કયીને આલી છે. 

  ત્મા ંનયમવંશ ભશતેા ફનેં શાથભા ંકયતા કડીને શહયગણુ ગાતા ગાતા આવ્મા. વાથે 

એભના ંલેયાગીઓ ને લેયાગણો ણ છાા,ં મતરકઅને તરુવીભાા ધાયણ કયીને 

બગલાનના ંગણુગાન ગાઈ યહ્યા ંછે. ભશતેાજીએ ગદ્ ગદ કંઠે ગાલા ભાડંય ુ:ં 

  “શ ેનદંકુભાય ! ત ુ ં ભાયી વશામ કયજે, શ ેપ્રભ ુ! કંુલયફાઈ તો તાયી તુ્રી છે. એ તાયે 

આળયે છે. ભાયા જેલા દીનશીન અને દુફયથી ળો અથય વયે તેભ છે, કૃાનાથ? ખફચાયી 

તુ્રીની ખચંતાનો ાય નથી. શલે લેા લીતી જામ છે તે શરેા ંઆલો, નાથ ! ... અને શલે 

નહશ આલો, શ ેસુદંયશ્માભ, એભા ંભાયી નહશ, તભાયી રાજ જલાની છે ! ” 

     (વાભેયી) 

  લીતી યજની કીતયન કયતા ંથમો પ્રાત:કા યે, 

  કંુલયફાઈ આવ્મા ંમતા ાવે, “શલે ભોવાાની કયો ચાર યે.” 

  ભશતેાજી કશ,ે “તુ્રી ભાયી, જઈ નાતને તેડા ંકયો; 

  મલશ્વાવ આણી ભડં ભાશંી છાફ ઠારી જઈ ધયો. 

  વભસ્ત નાત નાગય તણી તેડો વશકુટંુફ યે; 

  છે લાય નાત ભે એટ્રી, નથી નોવાાનો મલરફં યે.”  

  કંુલયફાઈ કશ,ે “તાતજી, ભને કેભ આલે મલશ્વાવ યે ? 

  ઠારી છાફ હુ ંકેભ ધરંુ? થામ રોકભા ંઉશાવ યે.” 

  ભશતેાજી કશ,ે “તુ્રી ભાયી, છો લૈષ્ણલની દીકયી; 

  તાયે ભાયે ખચતંા ળાની? ભોવાળંુ કયળે શ્રીશહય.”  

  ભભય-લચન સણુી તાતનુ,ં વાસ ુાવે ગઈ લહુ 

  “ભાયો મતા ભોવાળંુ કયે છે, વગા ંમભત્ર તેડો વહુ.” 
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  િોિરે ડંય ેતેડા ંકીધા,ં ભળ્યુ ંઆખુ ંગાભ યે. 

  ભડંભા ંભશતેાજી આવ્મા, શાથ યશી છે તા યે.  

    (ભારુ) 

  ભશતેે લજાડયો ળિં, વભમાય લનભાી; 

  રાગી શવલા ચાયે લણય, ભાશંોભાશં ેદે તાી: 

  “જુઓ ભોવાાના ઢંગ લેલાઈએ ભાડંયા ! 

  જુઓ છાા,ં મતરક ને તા, જુઓ તરુવીભાા; 

  નયવંમો કયળે નતૃ્મ, ગાળે ટોીલાા !” 

  જોલા ભી નાગયી નાત, ફહુ ટોેટોા;ં 

  કયે મિુ ભયડીને લાત, “આળે ઘયચોા ં!” 

  ફહુ નાની ભોટી નાય ભડંભા ંભી, 

  કયે લાકંી છાની લાત વાકયં ગી.  

  વજ્મા વો ળણગાય, ચયણા ંને ચોી; 

  જોફનભદ-બયી નાય કયે ફહુ ઠંઠોી. 

  ભાા ભોતીશાય ઉય ય રકે છે; 

  જડાલ ચડૂરો શાથ, કંકણ િકે છે. 

  કોને ળીળફૂર યાિડે ચાક, બભયી બારે છે; 

  કો ભસ્તક ઓયાડે ચીય, ળણગટ લાે છે. 

  કોઈ છૂટે અંફોડે નાય, લેણી રાફંી  છે; 

  કોને ઝાઝંય ઝભકે ામ, કડરા ંકાફંી છે. 

  કોએ નાના ંમતરક યવા બારે કીધા ંછે; 

  કોઈ જોલા ઠારી છાફ, અફા ઊઠે છે; 
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  કોઈ લહુલારુ રજ્જજા નણદી  ૂઠેં છે. 

  કો ળીિલી ફોરાલે ફા, લાયી યાિે છે; 

  કો લાકંાફોરી નાય લાકંું બાિે છે: 

  “ફાઈ, કંુલયલહુનો ફા કયળે ભાભેરંુ; 

  હુ ંતો રઈળ ટોી શ્રીકાય—વાડી નશં શરંુે.” 

      લાકંાફોરા મલપ્ર ફોરે ઉશાવે 

      “મકૂો છાફભા ંપાણ, લામે ઉડી જાળે.” 

      મકૂ્યો દીકયીએ મનશ્વાવ, આલી મતા ાવે. 

  ભશતેે કીધી વાન: “યશજેે મલશ્વાવે.”   

  અને બતતની બીડ જાણીને બગલાન એની લશાયે ધામા. એભણે કોઈ ભોટા લખણક 

લેાયીનુ ંરૂ ધાયણ કયુ.ં રક્ષ્ભીજી ળેઠાણી થમા.ં વાથે નદં, સનુદં અને ગરુડે ણ લાણોતય 

ફનીને ભાથે લસ્ત્રોની ગાવંડીઓ ઊંચકી રીધી. 

  છી, વોનેરૂે ઘડાલેરી અને શીયાભોતીએ જડાલેરી લશરેભા ંફેવીને દેલોનામે દેલ 

બગલાન શ્રીકૃષ્ણ ભડં આગર આલી શંચ્મા. બગલાનનો યથ ભડંના દ્વાય આગ ઊબો 

યહ્યો. ફધા ંઅંદયથી ઊતમાં. આિી નાગયી ન્માત આંિો પાડીને એમ્ને જોઈ યશી. 

  છી તો પ્રભ ુધીયગબંીય ચારે ભદં ભદં ક્સ્ભત કયતા કયતા ભડંભા ંધામાય. ચૌદ 

રોકના નાથ ોતાના બતતને કાયણે લેાયીના લેળે ખલુ્રે ગે આલી શંચ્મા શતા. એભણે 

ભાથે સુદંય ાઘડી ફાધંી છે. લસ્ત્રો ઉય કેવયના ંછાટંણા ંકયેરા ંછે. કાને શીયાજહડત કંુડો 

રટકી યહ્યા ંછે..... અયે, કાને એક શાથે, ભાખરમતુતથી ઝકાયા ભાયતી લંટીઓલાી 

આંગીઓ લડે, એભણે િેવના છેડા કડયા છે. અને શલે શલે ચારતા પ્રભ ુનયમવંશ 

ભશતેા તયપ જલા રાગ્મા. 

  --ાછ રૂરૂના ંઅંફાય વભા ંરક્ષ્ભીજી- ―કભા ળેઠાણી‖ જ તો ! –ચારતા ં

શતા.ંઆિી વબા એભને જોઈને અલાક્ થઈ ગઈ. અવ6ુ રૂ !... આવુ ંતેજ !... આલા 
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ળણગાય ! આલી ચાર !... જન્ભાયાભા ંકોઈએ જોમા ંનશોતા.ં 

  દાવદાવીઓથી લંટાઈને ફનેં જણને ોતાની વાભે આલતા ંજોઈને ભશતેાજી તો 

વભજી ગમા. બગલાનને ઓિતા ંબતતને ળી લાય રાગે? અને ઊબા થઈને એ બેટી 

ડયા. બેટતા ંબેટતા ંબગલાને નયમવંશ ભશતેાને કહ્યુ,ં “જાઓ, ળેઠાણી ! કંુલયફાઈને ભો 

અને એના ંફધા ંજ દુ:િ કાો.” 

  ―ળેઠાણી‖ કંુલયફાઈ ાવે ગમા ંઅને એને પે્રભથી શૈમે ચાંીને ફોલ્મા,ં “આભ આંસ ુ

બયીએ નહશ, ભાયી ભીઠી !.... ક્યા ંછે તાયા ંવાસ?ુ”  

  કંુલયફાઈ એભને ોતાની વાસ ુાવે રઈ ગઈ, કભા ળેઠાણીન6ુ અયંાય દૈલી 

વંદમય નીયિીને આવાવ ઊબેરી અનેક રૂગમલિતા નાગય સુદંયીઓનો અશકંાય ગી 

ગમો. 

  વાસએુ નમ્રવાદે એભને છૂયુ,ં “ભશતેાજી વાથે તભાયે શુ ંવગણ, ળેઠાણીજી ? 

  જલાફભા ંકોમર જેલા ભધયુ સ્લયે ળેઠાણી ફોલ્મા,ં “લેલાણ ! તભે અભને ન 

ઓખ્મા ંશુ?ં ” 

તભે બ્રાહ્મણ અને અભે લાખણમા !... અભાયે તો નયમવંશ ભશતેાની બાયે ઓથ છે. એભનુ ંધન 

રઈને લેાય ચરાલીએ છીએ.” છી જયા શવીને એભણે કહ્યુ,ં “ભશતેાજીએ જેટરા ંલસ્ત્રો 

રિાવ્મા ંશતા ંએ ફધા ંજ રાવ્મા ંછીએ. અભે તો અશં ભોવાળંુ કયલા આવ્મા ંછીએ, લેલાણ 

!”  

     (ભારુ) 

  બતત નયવંમાનુ ંદુ:િ જાણી યે, ઊઠી ધામા રુુ યુાણી યે; 

  થમા ળેઠ તે વાયંગાખણ યે, વાથે રક્ષ્ભી થમા ંળેઠાણી યે. 

  િટ દળયને િોલ્મો ન રાધે યે, જેને ઊમભમાલય આયાધે યે; 

  ન જડે ધ્માને, દાને , ફહુ જાગે યે, તે શંડે છે અણલાણે ગે યે; 
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  લાગો ળોબે કેવય છાટેં યે, ફાધંી ાઘડી અલે આંટે યે; 

  કાને કંુડ શીયે જહડમા ંયે, નેત્ર પ્રરફં શ્રલણે અહડમા6 યે; 

  એક રેિણ કાને િોવી યે, ધયુ ંનાભ દાભોદય દોળી યે; 

  ઝીણા જાભા ને ટકા બાયે યે, -શહય શલે શલે ધાયે યે. 

  પ્રભ ુ ૂઠેં કભા યાણી યે, વબા ભોશી જોઈ ળેઠાણી યે; 

  ઊતમાય નાગયીના ંઅખબભાન યે, જાણે ઊગ્મા ળમળમય બાણ યે. 

  લેલણ કભાને એભ છેૂ યે, “ભશતેા વાથે વગણ શુ ંછે યે ? 

  કોહકરા-સ્લયે અમતૃલાણી યે, તલ શવીને ફોલ્મા ંળેઠાણી યે; 

  “લેલાણ, તભોએ શુ ંનલ જાખણમા ંયે, તભો બ્રાહ્મણ ને અભો લાખણમા ંયે ” 

લેાય દોળીનો, ઘેય કોઠી યે, અભાયે ઓથ નયવંમાની ભોટી યે: 

અભો ધન ભશતેાજીનુ ંરીજે યે, લેાય કાડનો કીજે યે. 

અભો આ વ્મા ંભોવાળંુ કયલા યે—ઠારી છાફ વોનૈમે બયલા યે, 

ભશતેે જે જે લસ્ત્ર ભગંાવ્મા ંયે, અભો રખ્મા પ્રભાણે રાવ્મા ંયે.” 

આ ફાજુ દમામનધાન પ્રભ ુોતે શ્રીયંગ ભશતેાનેબાલલૂયક બેટયા, છી એભણે 

નયમવંશ બતત તયપ પયીને મિુ ભરકાલી કહ્યુ:ં “ભશતેાજી ! શલે શયેાભણી ળરૂ કયો. 

કોઈ યશી ન જામ એ જોજો !...અને ભાયા વયિા તભાયા લાણોતયને મોગ્મ ફીજુ ંજે 

કંઈ કાભ શોમ તે કશો !” 

  એ વાબંીને નયમવંશ ભશતેાએ કંુલયફાઈને તેડાલી: “જુઓ, ફેટા ! 

ળાભખમાએ છાફ વઓનૈમાથી બયી દીધી છે. શલે આિીમે નાગયી નાતને 

શયેાભણી કયલી છે. પયીથી આલો અલવય આલલાનો નથી. જાઓ, દીકયી ! તભાયા ં

વાસજુીને કશો કે ફધા ંતૈમાય થામ !” 
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  કંુલયફાઈ તો શયથી નાચતા શૈમે વાસજુી ાવે ગઈ. આજે તેના આનદંનો 

ાય નશોતો. એના મનધયન બતત મતા, કોઈએ ક્યાયેમ ન કયી શોમ એલી શયેાભણી 

કયલા ફેઠા શતા.  

  “વાસજુી !”એ ફોરી, “જુઓ, ેરી છાફ ! જેટરી જોઈએ તેટરી શયેાભણી 

ભાગી રેજો !...અયે, રખ્માથી ણ લધાયે જોઈએ તેમ ભાગજો...!” 

  અને છી તો કુટંુફનો ગોય-ગોયાણી, કંુલયફાઈના ંવાસ-ુવવયા, લય, જેઠ-

જેઠાણી, હદમય-દેયાણી, નણદી લગેયેને વતંો થામ એટુ ંસલુણય તથા લસ્ત્રારકંાયો 

આલાભા ંઆવ્મા.ં 

  છાફની ાવે ફેઠા ફેઠા બગલાન ભોટી ભોટી ગાવંડીઓભાથંી બાતબાતના ં

લસ્ત્રો વૌને લશચંલા ભાડંયા. કોઈને મગુટો, કોઈને ીતાફંય, કોઈને જયકવી જાભા, 

કોઈને છેડી...! જ્મા ંકરુણામવંધ ુબગલાન સ્લમ6 કૃાનો લયવાદ લયવાલે, ત્મા ંળી 

ભણા યશ?ે અને ઘયેણામં ાય મલનાના ંલશચંલાભા ંઆવ્મા.ં ફાજુફધં ફેયિા, લેઢ, 

લંટીઓ; ભાા, ભાદખમા,ં કંદોયા ને કંઠી, શંચી ને વાકંી, કનકના ંકડા,ં કંુડ...! 

બગલાને વૌને િોફે િોફે આપ્યુ.ં 

  છી આવ્મો સ્ત્રીઓનો લાયો.... ગજજમાણી વાડી, વાળુ, છામર, છંટ, 

ટોા,ં ઘાટડીઓ, ઘયચોા,ં ભળરૂના કભિા, ાટ, ીતાફંય, અતરવ, અંફય, 

જયકવી વાડી, ઓઢણીઓ...! નાગય નાયીએ ક્યાયેમ ન જોમા ંશોમ એલા ંલસ્ત્રોની 

ત્મા ં ૂટં ભચી યશી. લંટી, ગળૂફધં, બભયી, ળીળફૂર, ભાા... આભૂણો ણ ાય 

મલનાના ંલશચંલાભા ંઆવ્મા.ં 

  દયેક સ્ત્રી અને રુુને ોતોતાની ભનગભતી લસ્તઓુ ભી. દયેક જણ 

ભશતેાજીના ંલિાણ કયલા રાગ્યુ.ંઆિી નાગયી ન્માત જ નહશ, ડોળીઓ અને 

યન્માતીરાઓને—અયે, દયેક ઘયના નોકય ચાકયને ણ—જે જે જોઈત6ુ શત6ુ તે 

ફધુ ંભશતેાજીની શયેાભણીભાથંી ભળ્યુ.ં... અને કંુલયલહુના કોડ યૂા થમા. એનુ ં
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બલનુ ંભશણેુ ંબાગં્યુ.ં 

  પ્રભએુ આભ ોતાના બતતની રાજ યાિી. એની ળાિ લધાયી. 

  કોને મગુટા, કોને ીતાફંય, કોને ળેરા ંળખણમા ંજી: 

  લસ્ત્ર તણો લયવાદ લયશ્મો, જ્મા ંદોળી કરુણામવધં ુજી ! 

  ફાજુફધં ફેયિા અમતસુદંય, લેઢ, લંટીઓ, છા જી; 

  કોને કંદયા ને કંઠી, શંચી, કોને વાકંી ભા જી; 

  કનક-કડા ંને કાને કંુડ જડાલ ઝાકભઝા જી: 

  શયેાભણી રુુોને કીધી, તેડયો અફા-વાથ જી. 

  ગગંાલહુને ગજજમાણી વાડી, સુદંયલહુને વાળુ જી; 

  ગોયે અંગે સુદંય ળોબે, ભાશં ેકાડુ ંકાળંુ જી; 

  છફીરીલહુને છામર બાયે, બાત તે યાતી ધોી જી; 

  શ્માભકંુલયને વોનેયી વાળુ, ગણુકંુલયને ટોળંુ જી; 

  રક્ષ્ભીલહુને, રાછાલહુને, રારલહુને ટોળંુ જી. 

  છાફની ાવે છફીરો ફેઠા, જે જોઈએ તે કાઢે જી; 

  અતરવ ાચંટા નલયંગી, આભૂણ અાય જી: 

  જડાલ-લંટી સુદંય ળોબે, તેજ તણો નશં ાય જી. 

  કોને અકોટી, કોને ત્રોટી, ગળુફધં ફહુમરૂ જી; 

  કોને બભયી, કોને વંથી, ત્રવએંમથમા ળીળફૂર જી. 

  ણ શજુમે ેરી માદીભાથંી કાઈંક ફાકી યશતે ુ ંશત ુ—ંશયેાભણીની આિી 

માદી ઉતયાવ્મા છી નણદીના લચન પ્રભાણે એભા ંફે થયાઓ મકૂલાનુ ંણ 

રખ્યુ ંશત ુ-ં- 

  અને જતા ંશરેા ં, અંતયધાન થતા ંશરેા,ં બગલાન એ ા‖ણા મકૂલાનુ ં

ભલૂ્મા નશોતા. ણ...ણ એ ફે ા‖ણા નક્કય સલુણયના શતા ! 
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  વૌ મલસ્ભમ ાભીને જ્મા ંેરા ં―ળેઠ-ળેઠાણી‖શતા ંત્મા ંજોઈ યહ્યા,ં. ણ 

ોતાનુ ંકામય રંુૂ કયીને એ તો જોતજોતાભા ંઅદૃશ્મ થઈ ગમા ંશતા.ં 

  અંતે ભશતેાજીએ શાથ જોડીને વૌની બાલલૂયક મલદામ ભાગી. અને ોતે 

આણેરી ેરી લશરેભા ંકંુલયફાઈને ફેવાડી, લેયાગી-લેયાગનોના વઘં વાથે એ 

જૂનાગઢ જલા મલદામ થમા.  
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 ભોતીની ભાા જેલી કુ્સ્તકાઓ 
    વંાદક: ભશને્દ્ર ભેઘાણી 
*આઝાદીકી ભળાર 

 *આના ઉંફયભા ં:ઝલેયચદં ભેઘાણી 
* એબ્રાશભ ખરંકન: ભખણબાઇ દેવાઇ 

* કશલેતો ની સ્ભયખણકા 
*કાવ્મભાાના ભોતી   
*કંુલયફાઇનુ ંભાભેરંુ:પે્રભાનદં 

 *દુરારંુ દાંત્મ: અન.ુભશને્દ્ર ભેઘાણી 
* યભ વિા મતૃ્ય:ુ કાકા કારેરકય 

 * શાડી મનળાના ડઘા: વૈક્યો મચુાકુ  
 * બાઇ, દીકયો અને ાડોળી: ળભંપુ્રવાદ દેવાઇ, મલનોહદની નીરકંઠ, ઇશ્વય ેટરીકય. 
 *બાયેમલૂાલંના બેરુ: સ્લાભી આનદં 

 * બેદની  બંત્યુનેં આજ ભાયે બાગંલી: ભનબુાઇ ચંોી 
*ભાયા ગાધંી ફા:ુઉભાળકંય જોળી   
*ભાયા ભોટી ફા: મકુુન્દયામ ાયાળમય  
*ભાયી અખબનલ દીક્ષા: કાળીફશને ભશતેા   
* ભાયી જીલન માત્રા: ફફરબાઇ ભશતેા   
*ભાયી લાચનકથા: ભનબુાઇ ચંોી  
*મગુ્ધાલસ્થાના ઉંફયે: ― પે્રભ જ્મોમત‖  
*ભોતીની ઢગરી: 1 

 * ભોતીની ઢગરી :2  
* યલંદ્રનાથની ખચંતન-કખણકા 
*મલચાયભાાના ંભોતી   
* “ ળંગડા ભાડંતા ંળીિલશુ”ં  : ભનબુાઇ ચંોી   
*સદુાભાચહયત્ર અને હ ૂડંી: પે્રભાનદં 
 *શાસ્મભાાના ંભોતી  
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