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(31) ર્રફેક્ટ ર્ીક્ચર  

(ાના: 97 થી 99) 

    ‘વતલાયી, કેટરી લાય કહ્ુું છે કે,ભાયા ટેફર ય ય ુીન, ટાુંચણી, સ્ટેપ્રય ફધુું 

જભણી ફાજુ જ શવુું જઈએ. જે ચીજની જે જગ્મા શમ તમાું જ ફયાફય મકૂલાની, વભજ્મા?’ 

  ‘ઘફાબ,ુ અશીં તભે ટાઈ કયલાભાું જયા ભરૂ કયી છે. આ એક આખુું લાક્ય છે. લચ્ચે 

અલ્વલયાભને ફદરે ણૂપવલયાભ કેભ મકૂ્ુું?’ 

  ળેખયને દયેકે દયેક કાભ વ્મલસ્સ્થત અને વુંણૂપ જઈએ. એનુું તાનુું કાભ ત ક્ષવત વલનાનુું 

યશતે ુું જ ન ફીજાના કાભની નાની વયખી ત્રકુટ ણ એનાથી વશન ન થતી. આવુું ભાત્ર ઑકપવના 

કાભભાું જ શત ુું એવુું નશત ુું. ઘયગથ્થ ુફાફતભાું ણ એની વુંધ્મા વાથે કચકચ ચારતી યશતેી.  

  ‘તે બીના શાથે ફ્રીજને શાથ કેભ રગાડય? ડાઘા ડી જળે.’  

  ‘આજે દાભાું ભીઠુું ળે...જ લધાયે છે અને લઘાય ણ થ...ડ લધાયે કડક થઈ ગમ છે. 

એકદભ યપેક્ટ ટેસ્ટ નથી.’ 

  ‘ભાય ટુલાર સકૂલે તમાયે શુંભેળા ત્રણ ક્રી ભાયલી. ફે આજુફાજુ અને એક લચ્ચે. કેટરી 

લાય તને કહ્ુું છે, ભને ફધુું યપેક્ટ જઈએ.’ 
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  ળેખયના ણૂપતાના આલા લગણને કાયણે ઑકપવભાું એનુું નાભ વભ. યપેક્ટવનસ્ટ ડી ગયુું 

શત ુું. જ કે, ઑકપવના એના વશકભીઓ કે વુંધ્મા, વો ળેખયના ભામાફૄ અને રાગણીળીર સ્લબાલને 

કાયણે એન આદય ણ કયતાું. નાનાું ભટાું ફધાું કાભભાું એની દખરગીયીથી વુંધ્મા ત્રાવી જતી. 

   ‘ભાયા એક ણ કાભને તભે લખડ નશીં એવુું ત ફને જ નશીં. હુું કયી કયીને ભયી જાઉં ત 

મે તભને કદી વુંત થલાન નથી.’ એ ફા  

કાઢતાું કશતેી. 

  ફધુું યપેક્ટ શવુું જઈએ એવુું ભાનતા ળેખયની જજિંદગીભાું એક મખુ્મ લાત યપેક્ટ નશતી. 

રગ્નજીલનને વાત વાત લપ થમાું છતાું ઘયભાું ા ા ગરી ાડનાયની ધયાભણી નશતી થઈ 

એ લાતનુું દુ:ખ ળેખય અને વુંધ્મા ફુંનેનાું ભનભાું યહ્યા કયત ુું શત ુું.  

  કેટરીમ ફાધા-આખડીઓ, દયા —ધાગા, લૈદ્ય-શકીભ કયીને થાક્યા છી કઈક ડૉ. ચોધયીનુું 

નાભ સચૂવ્યુું. આટરાું લોના પ્રમતનને કાયણે શમ કે છી ડૉ.ની કુળતાને રીધે—જે શમ ત,ે 

ણ એભની વાયલાય ચાલ ુકમાપના છ જ ભકશનાભાું એક કદલવ વુંધ્માને તાવીને એભણે કહ્ુું, 

‘કન્દ્રેચ્યરેુળન્દ્વ, જે કદલવની તભે આતયુતાથી યાશ જઈ યહ્યાું શતાું એ ઈલી ગમ છે. ય ુઆય 

પ્રેગનન્દ્ટ’  

  ળેખય ત વભાચાય જાણીને એટર શયખઘેર થઈ ગમ કે એણે જાશયેાત કયી દીધી. 

‘આજથી ઘયનાું ને ફશાયનાું ફધાું કાભ હુ ું કયીળ. તાયે ડૉક્ટયની વરાશ મજુફ વભમવય દલા 

રેલાની, ોષ્ટટક ખયાક ખાલાન ને આયાભ કયલાન.’વત-તની તાની આંખના યતનની એટરી 

આતયુતાથી યાશ જતાું શતાું કે, નલ ભકશનાન વભમ એભને ફહુ રાુંફ રાગત શત. 

  ‘ભને રાગે છે કે, આજે ત શૉસ્સ્ટર જવુું જ ડળે.’જે કદલવે વુંધ્માએ કહ્ુું તે કદલવથી 

ળેખય એની ડખે જ યહ્ય. 

  વીઝેકયમન કયીને ડૉક્ટય ફશાય આવ્મા અને એભણે તુ્રજન્દ્ભના અણબનુંદન આપ્મા તમાયે 

ળેખયને રાગ્યુું કે એભનાઅલાજભાું ઉતવાશનથી. આળુંકાબમાપ અલાજે એણે છૂ્ુું, ‘ડૉક્ટય, ફધુું 

ફયાફય છે ને?’  
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  ‘શું.... શા, આભ ત ફયાફય ણ આમ એભ વૉયી ત ુવે કે, ફાકન એક ગ રાુંફ અને 

ફીજ ટૂુંક છે.’ 

  ‘શુું?’ ળેખયને જાણે તમ્ભય આલી ગમાું. એને રાગ્યુું કે ફધુું ગ ગ પયી યહ્ુું છે. ભાય 

દીકય ને ખડ-ખાુંણલા? આ લાત એને ભાટે લજ્રાઘાત વભાન શતી. 

  ણ વુંધ્મા ળફૃઆતભાું રાગેરા આઘાતને ખફૂ વશજતાથી ચાલી ળકી શતી. દીકયાના 

જન્દ્ભના ફીજે કદલવે ઉદાવ ચશયેે ફેઠેરા વતન શાથ સ્નેશથી તાના શાથભાું રેતી એ ફરી શતી, 

‘શજી ગઈકાર સધુી આણે વન:વુંતાન શતાું ળેખય ! આ ભાસભુ જીલે થૃ્લી ય અલતયીને 

આણને ભાતા-વતાન દયજ્જ આપ્મ એ લાત શુું ખળુ થલા ભાટે યૂતી નથી ?’ આભ કશતેાું 

એણે નલજાત વળશનેુ ભભતાથી છાતીએ લગાડ્ુું શત ુું. 

  વુંધ્માએ બરે શકીકતને સ્લીકાયી રીધી શમ ણ ળેખયને ક્યાુંમ ચેન નશત ુું. એને જાણે ચાયે 

તયપથી અટ્ટશાસ્મ વુંબાઈ યહ્ુું શત ુું, ‘શા...શા..., કેભ છ વભ.યપેક્ળવનસ્ટ? શુું તભાયી પ્રવતકૃવત 

ફાક યપેક્ટ છે? નશીં? ત શલે શુું કયળ? યસ્તા ય બીખ ભુંગાલળ, દીકયા ાવે?’એને રાગ્યુું 

કે એ ાગર થઈ જળે. યાતે્ર એણે વનણપમ કયી રીધ કે, ભાયે આવુું અુંગ છકરુું જઈએ જ નશીં. 

વુંધ્મા સઈૂ જામ છી એના ભઢા ય તકકમ દફાલીને ગ ૂુંગાલી નાખુું. ફવ, ફે જ વભવનટભાું કાભ 

તભાભ ! વો ભાનળે કે, ફાકની શ્વાવનીભાું કુંઈક તકરીપ શળે તે ભયી ગયુું. જજિંદગીબય એક 

રુંગડાના ફા કશફેડાલલાની નારેળીભાુંથી છુટકાય ભી જળે. 

  ફીજી યાત્રે એણે તાના વલચાયને અભરભાું મકૂલાન વનણપમ કમો. ઘકડમાન કાુંટ જાણે 

એકાએક લજનદાય થઈ ગમ શમ એભ આગ જ નશત ખવત.શજી ત વુંધ્માને સલૂાને લાય 

શતી. એને થયુું, રાલ, એટરી લાય ટી.લી. ચાલ ુકરુું. ટી.લી. ચેનરના પ્રલક્તા ફરી યહ્યા શત. 

‘દળપકવભત્ર, શલે થડીક જ ક્ષણભાું આની મરુાકાત કયાલીશુું વલશ્વપ્રવવદ્ધ ખગળાસ્ત્રી ડૉ.સ્ટીપન 

શકીંગ્વ વાથે, આ ભશાન વલજ્ઞાનીએ જગતને ‘બ્રેક શર’ની વથમયી આી છે. આને જાણીને 

નલાઈ રાગળે કે, આલી અદૌ  ભતુ  ળધ કયનાય આ લૈજ્ઞાવનક નાનણભાું થમેર ણરમને કાયણે 

શારી-ચારી ળકતા નથી. એભણે તાનુું જીલન વ્શીરચેયને વશાયે જ વલતાવ્યુું છે.અયે, ફરલા ભાટે 

એભણે ખાવ પ્રકાયના વાધનન ઉમગ કયલ ડે છે અને છતાું દુવનમાના ભશાન ખગળ્ળાસ્ત્રી 
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તયીકે એભનુું નાભ જાણીત ુું છે. એભણે ભેલેરી વવદ્ધદ્ધ જઈને કશવે ુું ડે કે, ‘એલયીથીંગ ઈઝ 

વીફર.’ત આલ, ભી સ્ટીપન શકીંગ્વને.  

  એકાએક ળેખયને થયુું , એ ળા ભાટે તાન દીકય ણબખાયી ફનળે એવ6ુ નકાયાતભક વલચાયે 

છે? તદ્દન શલ થઈને એ વુંધ્માના  ફૃભભાું ગમ તમાયે ભા-દીકય ભીઠી વનિંદય ભાણી યહ્યા શતા. 

ચુંરન પ્રકાળ એ ફુંનેના મખુને અનખુું તેજ ફક્ષી યહ્ય શત. 

  ળેખયે ભનભાું કહ્ુું, ફવ, આ જ છે ભાયી જજિંદગીનુું ‘યપેક્ટ ીક્ચય’. 

 (અફૃણ માદલની કશિંદી લાતાપને આધાયે)    

---------------------------------------------------------------------  
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(32) નવો અવતાર 

(ાના: 100 થી 102) 

  શજી ત યીક્ષા આલતી શમ તમાું હુ ું કદલવ ગણલા ભાુંડતી કે, લેકેળન ડલાને શલે કેટરા 

કદલવની લાય છે! અને લેકેળન ડ્ુું નથી કે ફુંદા શોંચી જતા ભનજકાકા અને વભનાક્ષીકાકીના 

ઘયે. ઘય ળાનુું, નાનકડુું, યણમાભણુું પાભપશાઉવ જઈ ર! પાભપશાઉવભાું પ, ફૂર, ળાકબાજી , શ,ુ 

ુંખી એલી અઢક આકપક ચીજ ત શતી જ ણ ભને વોથી લધ ુજ કઈનુું આકપણ શમ ત તે 

ભનજકાકાનુું . ભસ્ત, ભજીર ભાણવ. શવમખુા ને ભજાકકમા ણ એલા જ. ત મે કણ જાણે કેભ, 

કાકીને એભની ભજાક કુંઈ ફહુ વુંદ ન ડતી. એભાું ણ ખાવ કયીને કાકા જ્માયે કાકીની 

યાુંધકા(?) ય ભજાક કયતા તમાયે ત કાકી યાતાું-ીાું થી જતાું.  

  ‘ફફરી, જયા તાયી કાકીને છૂ કે આ ઈડરી ક્યા દસ્તાથી તડલાની?’અથલા ‘કારની 

કાચી-ાકી બાખયી ખાઈને ભને ત આખી યાત ેટભાું ફહુ દુખ્યુું ણ લાુંધ નશીં, તભાયા ફધાની 

તણફમત ત વાયી છે ને?’ 

  કાકીનાું ફનાલેરાું અથાણાું એક લખત ખાલ ત તભે આંગા ચાટતાું યશી જાલ. ણ કાકી 

અથાણાું ફનાલલાભાું જેટરાું વનણુ શતા6 એટરાું જ ાકળાસ્ત્રભાું થઠ વનળાણમા. યજ યજની 

યવઈ ણ બાગ્મે જ સ્લાકદટટ શમ, ણ તેઓ કદી તાની અણાઅલડત કબરૂ ન કયતાું. ઊરટાું 

યવઈ વલેની કટપ્ણી વાુંબીને ઉશ્કેયાતાું અને કાકાન જ લાુંક કાઢતાું, ‘ઈડરી થડી કઠણ થઈ 

જામ એટરે દસ્તાથી તડલી ડે એટરી તભાયા શાથભાું નફાઈ આલી ગઈ છે?’ 

  ‘ભાયી યવઈ ન બાલતી શમ ત જેની બાલે એને તમાું જલાની તભને છૂટ છે.’કાકી કટાક્ષભાું 

ફરે તમાયે એન વાભન કયલાની વાભી વ્મસ્ક્તની કશિંભત ન ચારતી. એભની શયેલા-ઓઢલાની 
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ઢફ ણ વાલ અણઘડ. ઊંચ ચઢી ગમેર વાડર, લેય-વલખેય લા અને કડાું ય ડેરા 

ભવારાના ડાઘ. શુંભેળા એભન હુણરમ આલ જ યશતે. જ્માયે કાકા કામભ વાદાું છતાું સઘુડ 

લસ્ત્રભાું પ્રબાલળાી રાગતા. ફુંને જણ ઉત્તય-દણક્ષણ ધ્રલુ જેલાું રાગતાું. ત મે કાકાને કાકીનાું 

લતપન કે દેખાલ ફાફત કુંઈ કચલાટ શમ એવુું જયામ ન રાગતુું. એ ત ફવ, તાની ભસ્તીભાું જ 

યશતેા. જ્માયે એભની વપ્રમ કક્રકેટની યભત ચારતી શમ તમાયે એભા6 એલા ત ભળગરુ થઈ જતા, 

જાણે એભના અને ટી.લી. વવલામ દુવનમાભાું કઈનુું અસ્સ્તતલ જ નથી. 

  ‘આ ર, વલાય ડી ને ચોંટી ગમા ટી.લી.ને. કદલવભાું જેટરી વીકયમર, કયમારટી ળૉ કે 

યવઈના કામપક્રભ આલે એ ફધા જ હુ ું તભાયી જેભ જલા ફેવી જાઉં ત ઘયની શુું શારત થામ એ 

વલચાયી જજ.’ કાકી ગગુરી પેંકલાની એકે્ક તક જતી ન કયતાું. ‘એક કદલવ એવુું કયી ત જ, છી 

જશુું, શભણાું ત આલ, ભાયી ાવે ફેવ. હુું તને વભજાવુું કે કક્રકેટ કેલી યીતે યભામ? ’ 

  ‘એ  ફધુું જ્ઞાન યાખ તભાયી જ ાવે. ભાયી ાવે એલ પારત ુું ટાઈભ નથી કે, આ નલયા 

રકની યભત ાછ ફગાડુું.’  

  કાકીના ભનભાું કાકા ભાટેન અવુંત ઘય કયી ગમેર. એભને શુંભેળા એવુું રાગત ુું કે, 

કાકાએ ક્યાયેમ એભને વભમ ન આપ્મ. એભને ભાટે ફીજી ફધી લાતનુું જેટલુું ભશતતલ છે એટલુું 

તાનુું નથી એલી પકયમાદ કમાપ કયતાું. એ ફુંનેની તતૂ—ૂભૈંભૈં ચારે અને કાકી કાકા ય ણચડામા 

કયે એ ભને જયામ ન ગભતુું. ઘણીલાય ભને એભ ણ થતુું કે, હુું લેકેળનભાું નકાભી જ અશીં દડી 

આવુું છુું. ણ કાકા જ્માયે અભાયી ફાટીને બેગી કયીને જાતજાતના ખેર કયાલતા તમાયે અશીં 

આવ્માન સ્તાલ ક્યાુંમ ગામફ થઈ જત. 

  ‘ચાર છકયાઓ, વવરાુંને ગાજય ખલડાલીએ.’ ‘ાઈ રઈને ઝાડને ાણી કણ ાળે?’ 

‘ઓટરા ય આજે યાતે્ર નાટક બજલલાનુું છે. ચાર, તભાયા ફધાનાું ાત્ર નક્કી કયીએ.’  

  નલા લપની ઉજલણી શમ કે ગણેળજૂાની તૈમાયી —કાકાન ઉતવાશ જલા જેલ . લી 

ગાવુું, લગાડવુું, અણબનમ કયલ કે ડાન્દ્વ કયલ, ફધી કાભાું તેઓ ભાશયે. એટરે ફાકને ત 

યીતવય એભનુું ઘેલુું જ શત ુું. ગભે તેટર વલયધાબાવ શલા છતાું ભાયી પ્રતમે પ્રેભ યાખલાભાું ફુંને 
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વભાન શતાું. નીકતી લખતે કાકા ભાયા શાથભાું વની નટ કડાલતા. કાકી એ જાણતાું કે નશીં, 

ભને ખફય નથી. 

  અભ્માવ યૂ કયીને હુ ું નકયીએ રાગી. વ્મસ્ત જજિંદગીને કાયણે શલે ગાભ જઈ ળકાત ુું નશીં. 

એલાભાું એક કદલવ કાકાના અલવાનના વભાચાય ભળ્મા, ‘કાકા ગમા.’ભાયા વ્શારા કાકા !! કાકી 

ણફચાયાું વાલ એકરાું થઈ ગમાું. કદલવ સધુી ભને ઉદાવી ઘેયી લી. ચાય-ાુંચ કદલવની યજા 

બેગી થઈ તમાયે ભેં કાકી ાવે જલાનુું નક્કી કયુું. કાકીની શારતની કલ્ના કયીને ભારુું ભન બાયે 

શત ુું.  

  ‘શાુંયે અભે ગ્મા’તાું કે યુંગના ઓલાયે, કે તેજના ફુલાયે ...’સયૂીરા કુંઠે ગલાત ુું અને ણઝરાત ુું 

ગીત ભને ઝાુંા ય જ વુંબાયુું. અંદય દાખર થઈ તમાું ત આ શુું જઉં છુું ! લાડીના યખેલા, 

ભાી, નકય ફધાનાું ફાકને બેગાું કયીને કાકી ગલડાલતાું શતાું. ભને જતાુંની વાથે એભના 

ચશયેા ય ઉદાવી વભવિત આનુંદ દેખામ. ફાકને કશ,ે ‘જાલ શલ,ે આજે છુટ્ટી.’ 

  કાકી જ્માયે ભને બેટી ડયાું તમાયે એભના સુુંદય, ઝીણી ઝીણી બાત લાા આછા લાદી 

યુંગના વાડરા ય ભારુું ધ્માન ગયુું. ઘયભાું દાખર થઈને ભને કશ,ે ‘જા, શરેાું તાયા કાકાને ભી 

આલ.’ 

  ટી.લી.ની ફયાફય વાભે કાકાની આયાભખયુળીભાું ખળુવભજાજ મરુાભાું એભન પટ મકુામેર 

જઈ ભાયી આંખ બયાઈ આલી. યવડાભાું ગઈ ત કાકી કશ,ે ‘અતમાયે આ ટકી બણે ને વાુંજે કક્રકેટ 

યભ.ે વયવ ભજાની ીચ ણ ફનાલી છે, વાુંજે જજે. 

  હુ ું આશ્ચમપથી કાકીના આ નલા અલતાયને જઈ યશી. ધીભેથી ભને કશ,ે ‘એભને ગભતુું શત ુું એ 

ફધુું મ કયીને એભને પયીથી ાભલાન પ્રમતન કરુું છુું.’ ાછ પાતી લખતે વજ આંખે કાકીને ગે 

રાગી તમાયે ભાય શાથ કડીને કાકાની છફી ાવે રઈ ગમાું અને ભને 500 ફૃવમાની નટ 

આતાું કશ,ે ‘રે, આ તાયા કાકા તયપથી.’  

(સકુદપ્તા ચેટયજીની અંરેજી લાતાપને આધાયે)       
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(33) વવશ્વાસઘાત  

(ાના: 103 થી 105) 

  રગ્નજીલનનાું છ-છ લો સધુી યાશ જલડાવ્મા છી જ્માયે તુ્રીયતનની પ્રાપ્પ્ત થઈ તમાયે 

અભે ફુંને ખળુીથી છરકાઈ ઊઠયાું શતાું. કદપ્તીએ ત શૉસ્સ્ટરભાું જ કશી દીધુું શત ુું, ‘ભેં દીકયીનુું 

નાભ રયી યાખલાનુું નક્કી કયુું છે. એને સલૂડાલતી લખતે હુ ું યજ નલી નલી રયી ગાલાની છુું.’ 

  ‘ત ુું એકરી ળા ભાટે? આણે ફુંને ડ્એૂટભાું રયી ગાઈશુું.’ ‘તમાયે ત થઈ યહ્ુું. દીકયી 

સલૂાને ફદરે યડલા ન ભાુંડે ત વારુું.’કદપ્તીએ શવતાું શવતાું કશલે ુું, રયી જયાક વભજણી થઈ 

તમાયથી એક ણ કદલવ એલ નશત ગમ કે, હુું એને ભાટે ફે ચક્રેટ ન રાવ્મ શઉં. ઑકપવેથી 

આવુું એટરે એ ભને લગી ડે અને ચકરેટ તાના શાથભાું રઈને કશ,ે ‘આ એક ભાયા પ્ાની 

અને ફીજી ભાયી ભમ્ભી તયપથી.’  

  એ જેભ જેભ ભટી થતી ગઈ એભ અભાયી એને ભાટેની અેક્ષાઓ ણ લધલા રગી. ટી.લી. 

ય કઈ નતૃમન કામપક્રભ જતા6 શઈએ ત વોથી વાયી ડાન્દ્વયભાું, વુંગીતન કામપક્રભ શમ ત 

ઉત્તભ ગાવમકાભાું, સ્લીવભિંગભાું, સ્કેટીંગભાું, બણલાભાું, ફધે વલોત્તભ સ્થાન ય રયી જ શમ એલી 

વનેયી કલ્નાભાું યાચલાની અભને આદત ડલા રાગી. એની ભયજી-નાભયજી જાણ્મા વલના એને 

નલા નલા કરાવીવભાું ધકેરતાું યહ્યાું. 

  ‘ભને રાગે છે કે, આણા નાના ગાભની સ્કરૂભાું કુંઈ ખાવ દભ નથી. લી ળાકલાા કે 

કયક્ષાલાાનાું છકયાુંઓ ણ આ જ સ્કરૂભાું બણતાું શમ ત એભની વફતભાું રયી કેવુું ફરતા-

ચારતા ળીખલાની?’એક કદલવ કદપ્તીએ કહ્ુું, ‘તાયી લાત ત ફયાફય છે ણ એન ઉામ શુું ?’ 
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  ‘ઉામ છે, ભાટે જ ત કહુ ું છુું. ટનાની ‘કકડવ ાકપ ’સ્કરૂ ‘એ’રેડની સ્કરૂ છે. એભાું જ 

રયીને એડભીળન ભી જામ ત કાભ થઈ જામ.’ ‘એટર?ે’ હુ ું ચોંકી ઊઠય. ‘એને શસ્ટેરભાું 

યાખલાની? આણી નાનકડી ઢીંગરીને આણાથી દૂય યાખલાની ? તુું કેલી લાત કયે છે?’ ‘હુ ું ત 

એની ભા છુું. ભને કુંઈ ળખ થત શળે? ણ એના બવલટમ ભાટે કદર ય થ્થય ણ મકૂલ 

ડે.અશીં યશળેે ત એની શારત કલૂાભાુંના દેડકા જેલી થળે.’ 

  લધ ુવલચાય કયતાું ભને મ કદપ્તીની લાતભાું તથ્મ રાગ્યુું. છી ત અભારુું રયીને 

વભજાલલાનુું અણબમાન ચાલ્યુું, ‘જ ફેટા, તમાું વયવ નલી નલી ફશનેણીઓ ભળે.’ ‘ન ભાયે 

નલી ફશનેણીઓની જફૃય જ નથી. ભાયી ફશનેણીઓ ટીના, વપ્રમુંકા, ભેઘના ફધી ભને ફહુ ગભે 

છે.’રયીએ દરીર કયી. ‘તમાુંન યવૂનપભપ એટર વયવ છે કે ત ુું એકદભ સ્ભાટપ  રાગીળ. રાર યુંગન6ુ 

સ્કટપ , વપેદ બ્રાઉઝ અને વાથે રાર ટાઈ ણ !’ 

  ‘ભને અશીંમાનુું ફધુું જ ગભે છે. ભાયે તભને છડીને ક્યાુંમ નથી જવુું.’  

 રયીને  અભે જાતજાતનાું પ્રરબન આતા6 ત કદલવના વભમે એ જેભતેભ કયતા6 સ્કરૂભાું 

જલાની તૈમાયી ફતાલતી ન યાત ડતાું અભાયા ફુંનેની વડભાું બયાઈને યડલા રાગતી. અને 

ભાુંડભાુંડ ભક્કભ કયેરાું અભાયાું ભનને મ ઢીરાું ાડી નાખતી. 
 

  અંતે એક કદલવ, ‘ચારને, જઈને જઈએ ત ખયાું !’ કયીને અભે ત્રણે ટના શોંચ્મા. 

આશા ! શુું તમાુંન ુું લાતાલયણ ને શુું વળસ્ત ! આટરાું ફધાું ફાક, ણ ક્યાુંમ કઈ અલાજ નશીં, 

ઘોંઘાટ નશીં. કઈ જયથી શવે નશીં  કે ફરે નશીં. અશીં એડભીળન ભે ત રયી ભાટે અભે વેલેરાું 

ફધાું વનાું વાકાય થામ.  

  મખુ્મ વ્મલસ્થાકને શાથે-ગે રાગીને, અભાયી ધાયણા કયતાું દવ ગણી યકભ આલાની 

કબરૂાત છી એભણે એડભીળન આલાની શા ાડી તમાયે અભે ધન્દ્મ ધન્દ્મ થઈ ગમાું. ‘ણ વય 

!અતમાયે ને અતમાયે ભાયી ાવે એટરી યકભ નથી એટરે....’ 
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   ‘કળ લાુંધ નશીં . જેટરા ૈવા શમ એટરા કડઝીટ કયાલી દ. તભાયી દીકયીને આજથી 

જ અશીં મકૂી દ. આલતે અઠલાકડમે એને ભલા આલ તમાયે ફાકીના ૈવા બયી દેળ ત ચારળે. 

ન પ્રબ્રેભ.’ 

  ણ અભાયે ભાટે ત પ્રબ્રેભ શત. ‘વય અભે આજેને આજે એને મકૂી જલાની ગણતયીએ 

નથી આવ્માું. એણ એલી યીતે તૈમાય નશીં થામ.’ 

  ‘જુઓ વભસ્ટય, એભ ઈભળનર થમા કયળ ત તભાયી ગાડી છૂટી જળે.’એભણે રયી જેલડી 

ફે-ચાય છકયીઓને ફરાલીને એભની વાથે રયીને સ્કરૂ જલા ભકરી ને અભને તમાુંથી નીકી 

જલાન ઈળાય કમો. ાછાું લતાું ભાયી ને કદપ્તીની આંખ એકધાયી લયવી યશી શતી. કઈ 

અશયણકતાપના શાથભાું અભાયી ભશામરૂી મડૂીને ફાન તયીકે આી આવ્મા6 શઈએ એવુું રાગત ુું 

શત ુું. 

  ‘એ ાછી આલીને આણને નશીં જુએ ત.... ભને રાગે છે કે, આણાથી થડી ઉતાલ 

થઈ ગઈ.’ 

  ‘શા, ભારુું ભન ણ કશ ેછે કે, આણએ આણી દીકયીન વલશ્વાવઘાત કમો. ણ શલે શુું 

થામ?’ ભન ય અવહ્ય ફજ રઈને અભે ાછાું પમાું. જ કે, રયી લગયનુું એ ઘય ઘય જ નશત ુું. 

આખી યાત હુ ું અને કદપ્તી રયીને માદ કયીને અને અભાયા વલના એણે યાત કેલી યીતે વલતાલી શળે 

એન વલચાય કયીને ડખાું પેયલતાું યહ્યાું.  

  ભેં વલાયે ઊઠતા6ની વાથે કહ્ુું, ‘જરદી ચા ફનાલી આ. ભાયે એક અયજન્દ્ટ કાભ ભાટે 

જલાનુું છે.’ ‘ણ રયી...’કદપ્તી કુંઈ ફરે એ શરેાું ભેં કહ્ુું, ‘ભને અતમાયે કુંઈ વાુંબલાન ટાઈભ 

નથી.’  

  અભાયા ગાભથી ચીવેક કક.ભી. દૂય આલેરા ટના જલા ભેં ગાડી ભાયી મકૂી. ભને જમ કે, 

રયી કશફકાું બયતી, દડતી આલીને ાા, ાા કયતી લગી ડી. એક યાતભાું ભાયી આ ભાસભુ 

કીની જે શારત થઈ શતી એ જઈ ભાયી જાત ાય કપટકાય લયવાવ્મ. રયીને ભેં તેડી રીધી ને 
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કહ્ુું, ‘આમ એભ વૉયી ફેટા, ભને ને ભમ્ભીને એભ જ ખ્માર યશી ગમ કે, તુું ગાડીભાું ાછ ફેઠી 

છે. અભે તને ભરૂી ગમાું’તાું, તુું અભને ભાપ કયીળ ફેટા?’  

  રયી બરે શલેથી શવીને ગાડીભાું ફેઠી ણ ભને એની આંખભાું ભાયી લાત પ્રતમેન 

અવ્જ્શ્વાવ દેખાત શત. ભને થયુું, કેલી ઘેરછાભાું અભે દીકયીન વલશ્વાવ ગભુાવ્મ ! અભે એને 

ફશતેય બવલટમ ભાટે અશીં મકૂી ગમાું શતાું કે ફદતય લતપભાન ભાટે? 
 

  ગાડી સ્ટાટપ  કયતાું શરેાું ભેં એની વાભે ફે ચકરેટ ધયી ન એણે કહ્ુું, ‘ના પ્ા, શલે 

ભને ચકરેટ નથી બાલતી. શલે ભાયે ભાટે નશીં રાલતા.’ 

  ભાયા શાથભાુંથી ચકરેટ વયકીને નીચે ડી.  

 

 (વલવનકુભાય ળભાપની કશન્દ્દી લાતાપને આધાયે) 
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(34)વચનની કકિંમત 

(ાના: 106 થી 108) 

  વરભા ાુંચ બાઈ-ફશનેભાું વોથી નાની. એની ભા ખયુળીદને ફે દીકયા અને ફે દીકયી 

છી આ લખતે દીકય જન્દ્ભે એલી અેક્ષા શતી ણ એક ત દીકયી જન્દ્ભી ને એ મ લી કાી-

કલટૂી. આડળી=ાડળી મ કશી જતા, ‘ખયુળીદ, તાયાું ચાયે છકયાુંઓ ગયાું ગયાું ને દેખાલડાું, ને 

આ નાનકી આલી કાી ભવ કેભ?’ ‘જેલી અલ્રાની ભયજી. એભાું આણે શુું કયીએ? આગરાું 

ચાયેભાયી ય ડયાું ને આ એના ફા ય !’  

  વોને આલ જલાફ આતી ખયુળીદ તાના બાઈને જઈને ચધાય આંસએુ યડી ડી. 

‘ઈબ્રાશીભ, આટરી શ્માભ છકયીને યણલા કણ તૈમાય થળે?હુું શુું કયીળ?’ 

  ઈબ્રાશીભ ફશનેનાું આંસ ુન જઈ ળક્ય. એણે વાુંતલના આતા6 કહ્ુું, ‘કપકય ન કય. ભાયા 

વાજીદ વાથે હુ ું એના વનકાશ કયીળ. તને લચન આુું છુું . ફવ !’ખયુળીદે ખળુ થઈને બાઈન શાથ 

ચભૂી રીધ. 

  લીવ લપ છી જ્માયે એ લચન ાલાન વભમ આવ્મ તમાયે ઈબ્રાશીભના ઘયભાું ધભાર 

ભચી ગઈ. ઊંચ, દેખાલડ અને ગય વાજીદ તાની વાથે ઊબી શમ તમ ળયભાવુું ડે એલી 

વરભાને યણલા તૈમાય નશત. લી ભાભીને મ તાના દીકયા ભાટે ફૃડી ફૃાી દુલ્શન 

રાલલાના અયભાન શતા. એને ફદરે વરભાને ગે ફાુંધલાની લાત એ ળેની સ્લીકાયે? ભા-
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દીકયાના વલયધન વાભન કયતાું ઈબ્રાશીભે કશી દીધુું, ‘તભાયે ફેઉએ જ ભાયી લાત ન ભાનલી શમ 

ત હુ ું ઘય છડીને ચાલ્મ જઈળ. ભેં ભાયી ફશનેને લચન આપ્યુું શત ુું, ાવુું ત ડળે જ.’  

  અંતે ખાટકીલાડે રઈ જલાતા ઢયની ભાપક વરભાને યનીને વાજીદ તાને ઘયે રઈ 

આવ્મ. એની તયપ વતયસ્કાયબયી નજય નાખીને યન્દ્માના ફીજે જ કદલવે એણ તાની ભાને કહ્ુું, 

‘અમ્ભા, હુું ભાયા દસ્તને ઘેય જાઉં છુું, ક્યાયે આલીળ, નક્કી નશીં. ભાયી યાશ નશીં જતાું.’એક છી 

એક વાત યાત વરભાએ તાના દુલ્શાની યાશ જલાભાું કાઢી. આઠભા કદલવે એ આવ્મ તમાયે એની 

વાથે વવનેભાની કશયઈનને ટક્કય ભાયે એલી ખફૂસયુત યેળભા શતી. 

  ‘આલી ગમ વાજીદ? ભાળાઅલ્રાશ, લહુ ત ગકુડમા જેલી છે!’ ભાભીએ ઓઘ થતાું કહ્ુું 

એના યથી વરભા વભજી ળકી કે, આ ભા-ફેટાની વભરીબગત શતી.તમાું ઊબેરા ભામ ુભોં પેયલીને 

ફેઠકખુંડભાું જતા યહ્યા. 

  તાને આેરી કઠાયની ઓયડીભાું છાતીપાટ ફૃદન કયતાું વરભાએ અલ્રાને થામ એટરી 

પકયમાદ કયી. ઠક આપ્મ, ન્દ્મામ ભાગ્મ—ફધુું મ કયુું, ‘શ ેખદુા ! ભને જ ળા ભાટે આલી ઘાટઘટૂ 

વલનાની ફનાલી? ભામએુ ભાયી અમ્ભીજાનને આવુું લચન આલાની ળી જફૃય શતી, ને આ ફધુું 

થયુુંએભાું ભાય શુું લાુંક?’  

  ‘વરભા, ચરૂા ાય દેગડી ચઢાલી કે નશીં? શયાભખયને ભડે સધુી સઈૂ યશવે ુું છે.’ ‘વરભા, 

વાજીદ અને યેળભાન ચા-નાસ્ત એના ફૃભભાું શોંચાડી દે.’ ‘આટલુું ફેસ્લાદ ખાલાનુું ત કતૂયા મ 

ન ખામ ! મા અલ્રા ! ભાયા જ નળીફભાું આલી અનાડી લહુ તેં કેભ આી?’ 

  ભાભી અને એની દીકયી તસ્નીભ વરભાને પીટકાયલાન એકે્ક ભક જત ન કયતાું. ઈબ્રાશીભ 

છકયીની દમા ખાઈને કુંઈક ફરલા જામ ત ભાભી બડકી ઊઠે, ‘ચૂ ફેવી યશ તભે ! આ  ફધી 

મવુીફતની જડ તભે જ છ. ફશનેને આેલુું લચન ાી એરીધુું ને એટરે ફવ. શલે રાડકી 

બાણેજની દમા ખાલાની જ ુંઈ જફૃય નથી.’ 
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  આ ફધા જુરભ મ ૂુંગે ભઢે વશન કયતી વરભા ભાટે યેળભાની તભુાખી વશી રેલાનુું ખફૂ 

મશુ્કેર શત ુું. યેળભાને તાના ફૃનુું અને એ ફૃને કાયણે વાજીદ તાના કફજાભાું છે એનુું એટલુું 

અણબભાન શત ુું કે, એને ભન વરભાની કકિંભત એક નકયાણીથી વલળે નશતી.  

  યેળભાને ભકશના યહ્યા શતા. આભ ણ નાજુક તણફમતની યેળભા ાુંચભે ભકશને લધાયે 

નફી ડી જલાથી સલુાલડ સધુી વમય યશલેા ગઈ શતી. એક કદલવ યવઈ ફનાલી યશરેી 

વરભા ાવે વાજીદ અચાનક જઈ ચઢય. એને આટર નજીક આલેર જઈવરભાનુું કદર જય 

જયથી ધડકલા રાગ્યુું. વાજીદે ધીભેથી કહ્ુું, ‘આજે યાત્રે ભાયા કભયાભાું આલજે.’ફવ, આટલુું કશીને 

એ ત જત યહ્ય ણ વરભા જાણે શળ-શલાવ ખઈ ફેઠી. એને તાના કાન ાય વલશ્વાવ નશત 

ફેવત. 

  રાુંફ વભમ યેળભાથી દૂય યશવે ુું ડ્ુું તેથી તાની અંદય બડકી ઊઠેરી ભખૂને વાજીદે 

વરભાના નાયીદેશથી ળાુંત કયલા ભાુંડી. કદલવે એનુું ભોં જલાનુું મ વુંદ ન કયત વાજીદ યાત ડે 

ને વરભાને તાના ફાહુાળભાું બીંવી નાખત. ફધુું વભજલા છતાું વરભા આ વોબાગ્મ જેટરા 

કદલવ બગલલા ભે એટરા કદલવ ભન બયીને ભાણલા તૈમાય શતી. ‘આજે યેળભા અભાયી 

દીકયીને રઈને આલી જલાની છે. શલે પયી ભાયી આળા ન યાખીળ.’આટલુું કશીને એની વાભે નજય 

કમાપ વલના વાજીદે ચારતી કડી. એક વન:વાવ નાખીને વરભાએ તાની વનમવતને ભાથે ચઢાલી. 

  વરભાને દીકય અલતમો તમાયે એણે ખ ાથયીને અલ્રાન આબાય ભાન્દ્મ કે, એણે એને 

જીલલાન વશાય ત આપ્મ ! દીકયાનુું ચાુંદ જેવુું મખુ જઈને એ ફધાું દુ:ખ ભરૂી જતી. વરીભના 

ફા તયીકે વાજીદનુું નાભ રેલાત ુું એટલુું જ, ફાકી એને વરભા કે વરીભ વાથે કઈ રેલા-દેલા 

નશતી.  

  એક કદલવ અચાનક વરભાન બાઈ અશભદ આલી શોંચ્મ. દીકય જન્દ્મ્માના વભાચાય 

વાુંબીને મ વમયથી કઈ પયક્ુું નશત ુું. આજે બાઈને તાને આંગણે આલેર જઈ વરભા ખળુ 

થઈ ગઈ. ભાભીએ ણ એને ફધાના ખફય અંતય છૂયા ને એની આગતા-સ્લાગતા કયી. બાઈ-
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ફશને એકરાું ડયાું તમાયે અશભદ કશલેા રાગ્મ, ‘કદરભાું એક આળા રઈને તાયી ાવે આવ્મ છુું. 

તાયા વરીભ વાથે ભાયી ફેટીના વનકાશ કયલાનુું લચન આીળ ફશનેા?’ 

  ‘લચન’ ળબ્દ વાુંબતાુંની વાથે વરભાની આંખ જાણે થ્થય થઈ ગઈ. એણે ધીભેથી કહ્ુું, 

‘ત ુું નશીં વભજે, એક સ્ત્રી જ વભજી ળકે કે, આ ‘લચન’ળબ્દએ ભારુું આખુું જીલન નયક ફનાલી દીધુું 

છે. ભને આ ળબ્દનડય રાગે છે. ભેં ત ફધ6ુ લેઠી રીધુું ણ શલે કઈ વનદો છકયી ભાયા 

લચનન બાઅય લેંઢાયે એ ભને કબરૂ નથી. કના આેરા લચનની કકિંભત કણે ચકૂલલી ડે છે એ 

લચન આનાય વલચાયત ુુંમ નથી. આલા કઈ ણ લચનથી હુ ું ફુંધાલા નથી ભાગતી.’ 

  ઘયના આંગણાભાું ઊબાું ઊબાું વરભા કયવાઈને ચાલ્મા જતા બાઈને જતી યશી ને છી 

દુટ્ટાથી આંખભાું અલેરાું આંસ ુલ ૂુંછતાું ઘયભાું આલી. 

(વલવનકુભાય ળભાપની કશન્દ્દી લાતાપને આધાયે)    
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 (35)ગેંગકયન 
(ાના: 109 થી 111) 

  આજે ળવનલાય શલાથી વલળાખા ઑકપવેથી લશરેી ઘયે આલીને થડી લાય આડી ડી તમાુંત 

ડીંગ-ડોંગ –ડોંગ ઉયાઉયી લાગી યશરેી ડયફેરે એની ફયની ઊંઘ ઉડાડી દીધી.  

  ‘કણ શળે અતમાયે? ભાુંડ જયાલાય આંખ ભી ન ભી તમાું...’ ફફડતાું એણે દયલાજ 

ખલ્મ. આગુંતકુને જતાુંની વાથે એની યશીવશી ઊંઘ ણ ઊડી ગઈ. 

  ‘શબુી ત ુું? ળા ભાટે આલી છે?’એણે કઠયતાથી છૂ્ુું. ‘કેભ, કુંઈ કાયણ શમ ત જ દીકયી 

ભાને ઘયે આલે? તુું મ શુું ભા? આટરી ફધી યીવ? કેટરા કદલવ છી આલી છુું ણ ભને અંદય 

આલલાનુું મ નથી કશતેી ! ’એ આગ લધીને એને બેટી ડી ણ વલળાખાએ ખાવ ઉભક ન 

ફતાવ્મ. દીલાનખુંડભાું વપા ય શબુી ફેવી ડી તમાયે વલળાખા એને જઈ યશી. કેલી કપક્કી ડી 

ગઈ છે ને સકુાઈ ણ કેટરી ગઈ છે !ખેય ! શાથે કમાું શૈતે લાગે ત ખયાું જ ને? 

  ‘ભમ્ભી, ઑકપવેથી વીધી જ આલી છુું, ફહુ ભખૂ રાગી છે. તાયા સ્ેવળમર કાુંદા —ૌંઆ અને 

વાથે સ્રોંગ નેસ્કેપે ભી જામ ત ભજા આલી જામ.’ 

  બરેને એની ય ગભે તેટર ગસુ્વ શમ, ણ દીકયી ખાલાનુું નાભ રે ત કઈ ભા ના ાડી 

ળકે?નાસ્ત-કૉપી તમા છી શબુી ફગાસુું ખાતાું ઊબી થઈ. ફેડફૃભ તયપ જતાું જતાું ફરતી ગઈ, 
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‘ભમ્ભી, ભાયા ફૃભભાું એ.વી. ચાલ ુકયીને થડીલાય સઈૂ જાઉં છુું. વખત ઊંઘ આલે છે.’વલળાખા એને 

જતી જઈ યશી ણ અટકાલી ન ળકી. 

  શબુી-એનુું અને સધુાકયનુું એક ભાત્ર વુંતાન. એન જન્દ્ભ થમ તમાયે સધુાકયને એવુું રાગેલુું 

કે થૃ્લી યન વોથી સખુી ભાણવ એ જ છે. દીકયીને રાડ-કડથી ઉછેયી ળકામ, એને કઈ લાતની 

ખટ ન રાગે એ ભાટે એણે ઓલયટાઈભ કયલા ભાુંડેર. એભ ત શબુી ત્રણ ભકશનાની થઈ ન 

થઈતમાું સધુી એની વાય-વુંબા ભાટે નુંદુબાઈને યાખીને વલળાખાએ ણ નકયીએ જલાનુું ચાલ ુકયી 

દીધેલુું. ડગભુગ ુચારતાું ળીખેરી ઢીંગરીને ગલપથી વોને ફતાલતાું સધુાકય કશતે, 

  ‘છે ને ભાયી વપ્રન્દ્વેવ ? કેટરી ક્ટૂ છે નશીં? એને ભાટે ત હુ ું ભાય આખ ખજાન લુુંટાલી 

દેલા તૈમાય છુું.’શબુીને સલૂડાલલા એને શીંચકે રઈને ફેવે તમાયે એ ગાત, ‘વ જા યાજકુભાયી વ 

જા.’   

  છી ત શબુીના ભોંભાુંથી જે નીકે એ તભાભ લસ્ત ુશાજય થઈ જતી. આટરા ફધા રાડ-

પ્માયથી વલળાખા ક્યાયેક અકાતી ણ છી શવલાભાું કાઢી નાખતી. જેભ જેભ એ ભટી થતી ગઈ 

એભ ભાતા-વતાને વભજાતુું ગયુું કે એભની રાડરી ઉદ્દુંડ અને સ્લચ્છુંદી ફનતી જામ છે. ણ ાણી 

લશી ગમા છી ા ફાુંધલાન કળ અથપ નશત 

  શબુીની ખાવ વખી યીભા ાવેથી વલળાખાને જાણલા ભળ્યુું શત ુું કે, રગબગ યજ એ 

કૉરેજભાુંથી ીકયમડ ફુંગ કયીને લશરેી નીકી જામ છે. છૂયછ કયતાું એણે વુંકચ વલના કશી 

દીધુું. 

  ‘વતી અને હુ ું એકફીજાને ચાશીએ છીએ અને અભે રગ્ન કયલાનાું છીએ.  ‘રગ્ન?શજી 

ગઈકાર સધુી ત ત ુું ઢીંગરા-ઢીંગરીથી યભતી’તી ને આજે રગ્ન કયલા તૈમાય થઈ ગઈ? કુંઈ બાન 

છે કે રગ્ન એટરે શુું?’ સધુાકય એકદભ ઉશ્કેયાઈ ગમ. ‘નથી તને એની ન્દ્માત-જાતની ખફય કે 

નથી ત ુું એના કાભ-ધુંધા વલે જાણતી. ભને એલી ખફય ડી છે કે, ફે ફૃભની નાનકડી ખરીભાું 

એન ને એના કાકાન ચોદ ભાણવન કયલાય યશ ેછે. જજિંદગીબયન વલાર છે ફેટા ! વયખી 

તાવ ત કયલી ડે ને?’વલળાખાએ વભજાલટના સયૂભાું કહ્ુું. ભાતા-વતાને કુંઈણ જલાફ 

આલાને ફદરે એક કદલવ શબુી રારચટાક વાડી શતેી, વેંથીભાું વવિંદૂય રગાલી અને ગાભાું 
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ચાુંદીનુું ભ ુંગસતૂ્ર શયેીને આલી શોંછે. એની ાછ જ ઊબ શત વતી. એની કયતાું નશીં નશીં 

તમે આઠેક લપ ભટ ત શળે જ. ાક યુંગ, વાલ વસ્તાું રાગતાું કડાું અને ગભાું કેન્દ્લાવના 

શઝૂ. વલળાખા અને સધુાકયનાું શૈમાું જાણે ધફકલાનુું ભરૂી ગમાું. અભાયી વ્શારવમી દીકયીન આ 

જીલનવાથી? અભાયા રારન-ારન અને કેલણીનુું આ કયણાભ? 

  ‘ઘયભાું દાખર થલાની તકરીપ ન રેળ. ઉંફયેથી ાછાું લ.’ વલળાખાએ વત્તાલાશી અલાજે 

કહ્ુું શત ુું. ‘પ્ા, આ ભમ્ભી જુઓને, ભને...’શબુીને લચ્ચેથી જ પકયમાદ કયતી અટકાલીને સધુાકયે 

કહ્ુું શત ુું, ‘ભમ્ભી જે કશ ેછે એ ફયાફય છે. આજ છી આ ઘયભાું તાય ગ નશીં જઈએ.’ 

  ‘તભાય જ આ જ જલાફ શમ ત ભાયે ભાટે રીધેર ફધ દાગીન, ભાયાું કડાું, ભાયાું 

કસ્ભેટીક્વ ફધુું ભને આ.’  

  તે કદલવે હ્રદમ ય થ્થય મકૂીને ફુંનેને આંગણેથી કાઢી મકૂ્યા છી આજે શબુી એકદભ 

અચાનક કેભ આલી શોંચી એ વલળાખાને વભજાત6ુ નશત ુું. થડીલાયભાું સધુાકય ણ આલી 

શોંચ્મ. અને શજી ત શબુી ભાટે કુંઈ લાત કયલા જામ તમાું જ એ ફૃભભાુંથી આલીને પ્ા ાવે 

ફેવલા જામ તમાું સધુાકય ઊબ થઈને કશલેા રાગ્મ, ‘ણા વાત લાગલા આવ્મા. તાયે ઘયે જલાનુું 

ભડુું થત ુું શળે. શલે તાયે નીકવુું જઈએ.’ 

  ‘ભમ્ભી-પ્ા, તભે બરે યકાલાનુું ન કશ ણ આજે યાતે્ર હુ ું અને વતી અશીં જ યકાલાનાું 

છીએ. તભને ફુંનેને કુંની આલા.’ 

  ‘અભને કઈની કુંનીની જફૃય નથી. ને કની યજાથી તેં અશીં યશલેાનુું નક્કી કયુું ને વતીને 

ણ ફરાવ્મ?’ ‘તાના ઘયભાું યકાલા ભાટે લી યવભળન કની રેલાની? આ ઘય ય ભાય 

શક્ક છે.’ ‘અચ્છા, શલે વભજાયુું, તુું તાય શક્ક ભાગલા અને અભને કામદ ળીખલલા આલી 

છે?’સધુાકયન અલાજ પાટી ગમ.તમાું જ ડયફેર લાગી. વલળાખાએ ફાયણુું ખલ્યુું ત શાથભાું ફેગ 

વાથે વતી ઊબ શત. 

  સધુાકયે તેને કહ્ુું, ‘તમાું જ ઊબા યશજે. અંદય આલલાની ભનાઈ કયી શતી એ ફહુ જ રગી 

ભરૂી ગમા રાગ છ.’ 
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  ‘ઠીક છે, શલે હુ ું ણ જઈ રઈળ.’ગ છાડતી શબુી ફશાય નીકી. અતમાય સધુી ભક્કભ 

યશરેી વલળાખાથી ડવૂકુું મકુાઈ ગયુું. સધુાકયે કહ્ુું, ‘જ વલશ,ુ ળયીયનુું કઈ અંગ વડી જામ, ગુંગકયન 

થઈ જામ ત એને કાવુું જ ડે છે. શબુી ણ આણુું અંગ જ છે, ણ એનાભાું વડ રાગી ગમ 

છે. આના વવલામ ફીજ ક્ય યસ્ત રઈ ળકીએ ?એણે ાણીન ગ્રાવ આીને કહ્ુું, ‘ળાુંત થઈ જા.’ 

(ભધફુારા કકયતનીની ભયાઠી લાતાપને આધાયે)  

         

 


