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તપણ  

 

(1)તપણ  

(ાના: 9થી 10)  

  એક ધક્કા વાથે ટે્રન ચાલ ુથઈ. ભેં ખીવાભાથંી ચેક કાઢય. કણ જાણે કેભ ણ ભને ચેકભા ં

ભાન ચશયે દેખાલા રાગ્મ. એ કશી યશી શતી: ‘ફેટા, હુ ંત ખયુું ાન. ભાયી આંખ તભિંચાઈ જામ 

છી ફેઉ બાઈઓ વંીને યશજે. ફવ, આ જ ભાયી આખયી ઈચ્છા છે.’ 

  આજે ભા નથી. ભાની ભાદંગી લધી ગમાના વભાચાય વાબંીને તયત નીકળ્મ ત ખય 

ણ અશીં શોંચુ ંએ શરેા ંભાએ અંતતભ પ્રમાણ આદયી દીધુ ંશત ુ.ં ભને જઈને ભટાબાઈ એકદભ 

યડી ડયા. ‘નાનકા, ભા છેલ્રી ઘડી સધુી તને ફહુ માદ કયતી શતી,’એભણે ભને ફાથભા ંરેતા ંકહ્ુ.ં 

  બાઈ-ફશને ફધાભંા ંહુ ંવોથી નાન એટરે વો ભને નાનક કશીને ફરાલતા. બરે હુ ંલો 

થમા ંઘય થી દૂય જઈને લસ્મ શઉં  ણ ભાને ભાયે ભાટે અાય સ્નેશ શત. હુ ંજાઉં એટરે એ 
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અડધી અડધી થઈ જતી, ‘નાનકા કેટરે ભહશને આવ્મ ! તને એભ થામ કે, ચાર ભાને ભી આવુ ં

!’ 

  શલે ભાને ભલાનુ ંગભે તેટલુ ંભન થામ તમ ભા ક્ા ંભલાની શતી ! આ તલચાય વાથે 

ભારંુ ભન બયાઈ આવ્યુ.ં ફે શાથભા ંભોં છુાલીને હુ ંયડલા રાગ્મ. ભટાબાઈએ ભભતાલૂપક ભાયી 

ીઠ ય શાથ પેયવ્મ.  

  તતાજી ગજુયી ગમા ત્માયે ભટાબાઈ શળે ફાયેક લપના. એભના છી ફે ફશને અને છી 

હુ-ંછ-વાત લપન શઈળ. તતાજીએ જભીન રેલાભા ંતાની ફધી મડૂી રગાલી દીધેરી. ઘયભા ં

યકડા ૈવાના ંપાપંા ંડી ગમા.ં ભાએ તવરાઈ કાભ કયીને અને રકના ંદણા ંદીને અભને 

ઉછયેરા.ં ભા શભેંળા કશતેી, ‘ભેં ભશનેત કયી એ ત ફયાફય, ણ ભટ ન શત ત હુ ંએકરડંે શુ ં

કયત? એણે જ ફનેં ફશનેને યણાલી ને તને બણાવ્મ.’ 

  ભાયી ત્ની ભને શભેંળા કશતેી, ‘ભા ઉય ઉયથી તભાયી ય વ્શાર લયવાલે, ણ ભનથી 

ત એભને ભટાબાઈ ભાટે જ ખયી રાગણી છે. તભે યહ્યા બા, તે તભને આ ફધી વભજ ના ડે !’ 

  એણે ત ભાની એકની એક લાતથી કંટાીને ગાભ આલલાનુ ંજ ફધં કયી દીધુ ંશત ુ.ં 

ધીભેધીભે ભાય ણ ગાભ જલાન ગા રફંાત ગમ. એભા ંમ એક લખત ગાભ ગમ, ત્માયે ભાએ 

જે લાત કયી એનાથી હુ ંએલ ચોંકી ગમ કે, એ છી ત લે એકાદ લખત ભાડં જત શઈળ. 

  તે હદલવે ભેં શોંળેશોંળે ળશયેભા ંપરેટ રીધાની લાત ભાને કયી અને પરેટના પટા ણ એને 

ફતાલેરા. ભા યાજી ત ફહુ થઈ, ખળુીના ભામાપ એની આંખભા ંઆંસ ુમ આલી ગમા ંણ છી 

તયત કશલેા રાગી, ‘નાનકા, તારંુ ળશયેભા ંકેવુ ંવયવ ભજાનુ ંઘય થઈ ગયુ ં! તુ ંને તારંુ કુટંુફ 

યાજીખળુીથી એભા ંયશ એલા ભાયા અંતયના આળીલાપદ છે. ભાયે ત તાયી ાવેથી કશુ ંનથી જઈત ુ ં

ણ વાચુ ંકહુ,ં આ ભટાની ચચિંતા ભને યાત-હદલવ વતાલે છે.’ 

  ‘ભટાબાઈનુ ંશલે શુ ંછે, ભા?’ પયી ાછુ ંભટા-યુાણ વાબંીને ભેં જયા કંટાીને છૂ્ુ.ં 

  ‘તભને ફધાને ગબય કયલાભા ંએણે ચફચાયાએ તાન સ્લાથપ ન જમ. એના ભટા 
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દીકયાને તાયી જભીન ય કહયમાણાની દુકાન કયલી શતી ત્માયે એણે તાયી યજા રઈને દુકાન ચાલ ુ

કયાલેરી. દુકાન શુ,ં આભ ત છારંુ જ છે.’ 

  ‘એ ફધી ભને ખફય છે, ભા.’ લાત ટૂંકાલલાના ઈયાદાથી ભેં કહ્ુ.ં 

  ‘નાનકા, તુ ંત કઈ હદ’ ગાભભા ંઆલેને યશલેાન નથી. ભને થામ છે કે, તાયા બાગની 

જભીન ત ુ ંભટાના દીકયાને નાભે કયી દે ત !’ 

  ‘ભા જભીનના બાલ આવભાને શોંચ્મા છે, ખફય છે તને ?’શલે ભેં અલાજ ઊંચ કયીને ભાને 

કહ્ુ.ં ‘ફેટા, એને કંઈ જભીન ભપતભા ંનથી જઈતી. જેભ વગલડ થળે એભ તને ૈવા ચકૂલી દેળે. 

ણ ભાયા જીલતા ંઆ લાત તી જામ ત હુ ંળાતંતથી આંખ ભીંચી ળકંુ.’ 

  ‘ઠીક છે, હુ ંતલચાય કયી જઈળ.’ભેં કશલેા ખાતય કહ્ુ ંશત ુ.ં એ છી ભાએ પયીથી આ લાત 

ઉખેી નશીં. કશતેી ત ભાત્ર એટલુ ંજ, ‘ભાયી ગેયશાજયીભા ંફેઉ વંીને યશજે શ,ં દીકયા !’  

  ભાના હિમાકભપ તાલીને હુ ંનીકળ્મ ત્માયે ભટાબાઈ  સ્કટૂય રઈને ભને સ્ટેળને મકૂલા 

આવ્મા. ટે્રન આલલાન વભમ થમ એટરે એકદભ ભને બેટીને યડી ડયા. કશલેા રાગ્મા, ‘ભા ગઈ 

એટરે ગાભને વાલ ભરૂી નશીં જત. ક્ાયેક પન કયત યશજેે. અનકુૂતા શમ ત્માયે આલત યશજેે.’ 

છી ખીવાભાથંી એક કલય કાઢીને ભને કશ,ે ‘આ દવ રાખન ચેક છે. ફેંકભાથંી રન રીધી છે તને 

આ ૈવા આલા ભાટે. તુ ંજભીન આે કે નશીં એ તાયી ભયજીની લાત છે ણ ભાયા દીકયાએ 

આટર લખત તાયી જભીન લાયી ત તાયા શકની યકભ ભાયે તને આલી જ જઈએ.’ 

  ટે્રન ઊડી. પ્રેટપભપ ય ઊબેરા ભટાબાઈને જઈને ભને ફાજુી માદ આવ્મા, જે વાઈકર 

ય ભને ળાાએ મકૂલા આલતા. ભારંુ ભન બયાઈ આવ્યુ.ં ભને થયુ,ં આ ૈવાનુ ંહુ ંશુ ંકયીળ? ત્ની 

ભાટે દાગીના રઈળ, ળેયફજાયભા ંયકાણ કયીળ, એ જ કે ફીજુ ંકંઈ? ભેં ચેકના ટુકડે ટુકડા કયી 

નાખ્મા. ફાયીભાથંી એ ટુકડા ઉડાડલા ગમ. ત્મા ંભાન શવત ચશયે દેખામ. એ કશતેી શતી. ‘શાળ ! 

નાનકા, આજે ભાયા જીલને ળાતંત ભી.’ 

(જગતલિંદય ળભાપની હશિંદી લાતાપને આધાયે)  
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(2)ળતપ ભૂંજૂય  

(ાના: 11થી 13) 

  યભેળબાઈ નાયાજ ત શતા જ, વાથે દુ:ખી ણ એટરા જ શતા. એટરે જ આલેળભા ંઆલીને 

જે ભનભા ંઆલે એ ફલ્મે જતા શતા. દેવુ ંકયીને દીકયાને કાનયુભા ંઆઈ.આઈ.ટી. કયાવ્યુ.ં છી 

લી થયુ ંકે, બણલાભા ંઆટર શોંતળમાય છે અને એની રખનો જઈને આઈ.આઈ.એભ. કયલાની 

ઈચ્છા છે તે બરે બણત. આણા ઘડણની રાકડી થામ એવુ ંએના તવલામ ફીજુ ંછે કણ? એને 

બણાલલાભા ંહુ ંલશરે ઘયડ થઈ ગમ તે શુ ં આ હદલવ જલા ભાટે? 

  ાણીન ગ્રાવ ધયતા ંઈંહદયાફશનેે કહ્ુ:ં ‘ાણી ીને ળાતં થઈ જાલ. આટર ફધ ઉશ્કેયાટ 

કયળ ત ફી.ી. લધી જળે.’ 

  ‘જ્માયથી ભેં ભાયા વગા કાને દીકયા-લહુની લાત વાબંી ત્માયથી ફી.ી. ત લધેલુ ંજ છે. 

શલે લધલાભા ંશુ ંફાકી યહ્ુ ંછે?’ 

  આભેમ યભેળબાઈન સ્લબાલ ગયભ. જયાક કંઈક કાયણ ભળ્યુ ંનથી કે લઘાયભા ંમકેૂરી 

યાઈની જેભ તતડી ઊઠે. ણ ઈંહદયાફશને ગજફના ંઠયેર અને વભજુ. ગભે તેલી તલકટ 
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હયસ્સ્થતતભાથંી યસ્ત કાઢલાની આલડત અને સઝૂ એભનાભા ંશતા.ં જ કે, આજે યભેળબાઈ 

ઉશ્કેયામ એભા ંકશુ ંખટંુ નશત ુ ંએ વભજલા છતા ંએભણે શવીને કહ્ુ.ં ‘યૂા 280 હદલવ એને ેટભા ં

યાખ્મ, ભેં કે તભે? જ હુ ંનથી ડી બાગંી ત તભે ળાભાટે આટરા દુ:ખી થાલ છ? ને આણે એને 

બણાવ્મ ત આણા સ્લાથે. એ ત કશલેા નશત આવ્મને, કે ભને બણાલલા ભાટે રન ર !’ 

  રખનો બણત શત ત્માયે જ વકેંતની વેજર વાથે ઓખાણ થમેરી. ફે લપભા ંત ફનંે 

એકફીજા વાથે યણલા જેટરા ંનજીક આલી ગમા.ં ફેઉએકભેકને ટક્કય ભાયે એલા ંતેજસ્લી. મુફંઈ 

આવ્મા ંકે તયત ફનેંને લપના 22-24 રાખના ેકેજલાી નકયી ત ભી જ, વાથે વકેંતને 

જુહુસ્કીભભા ંચાય ફેડફૃભ લા તલળા પરેટ ણ કંનીએ આપ્મ. ઘયના લાસ્તુજૂન ભાટે 

યભેળબાઈ અને ઈંહદયાફશને નારાવાયાથી આલેરા.ં વાજં ડય ેઈંહદયાફશને નજીકની શલેરીભા ં

દળપન કયલા ગમા ંત્માયે યભેળબાઈ ણ ચારલા ગમા છે એવુ ંવકેંત અને વેજરે ભાની રીધેલુ,ં 

ણ યભેળબાઈ શજી ઘયભા ંજ શતા. 

  ‘જ વકેંત, ભમ્ભી-પ્ા આવ્મા ંછે ત બરે થડા હદલવ યકાઈ જામ ણ શભેંળ ભાટે ત 

એભનુ ંનારાવાયાનુ ંઘય જ ફયાફય છે.’ ‘કેભ?’  ‘અયે કેભ શુ?ં આણી ને એની રાઈપસ્ટાઈર જ 

તદ્દન અરગ. આટરી ફધી વાહ્યફી એભનાથી શજભ જ ન થામ. છી નપાભા ંઆણી રાઈપ ભા ં

ભાથાકટૂ કમાપ કયે. એના કયતા ંએ રક ત્મા ંખળુ, ને આણે અશીંમા. શા, ટાઈભ ભે ત્માયે એભને 

ભલા જફૃય જઈશુ ંને પનથી ખફય ત યજ છૂીશુ ંજ ને ! ’ ‘ણ વેજર, ભને બણાલલા પ્ાએ 

કેટરી ભશનેત કયી છે, ખફય છે? ને ફેંકભાથંી રન રીધી છે એ ણ બયાઈ કયલાની ફાકી છે 

અને ભમ્ભી...’  ‘ત ુ ંખટા ંફશાના ંન કાઢ. પ્ાને કશજેે, રન આણે ચકૂલી દઈશુ.ં ફવ? ’ 

  વકેંતે ચૂચા વેજરની લાત વાબંી રીધી —કળામ પ્રતતકાય તલના, ફે હદલવ છી 

ઈંહદયાફશને અને યભેળબાઈ નારાવાયા જલા તૈમાય થમા ંત્માયે દીકયા-લહુએ ‘આલતા યશજે શ ં

ાછા ! તભે કશળે ત્માયે ગાડી ભકરીશુ,ં રેલા’ એભ કશીને તલદામ આી. 

  ‘જુઓ, તભે જયામ હશિંભત નશીં શાયતા. આણે જે રન રીધી છે તે આણે જ ચકૂલીશુ.ં 

તભાય ગચણત, અંગ્રેજી અને તલજ્ઞાન—ત્રણે તલમ ય કેટર કાબ ૂછે! તભે ટ્ળુન કયલાના ળફૃ 
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કય.’ ‘ર, ફલ્મા, ટ્ળુન ળફૃ કય. શલે આ બઢુ્ઢા ાવે કણ આલળે ટ્ળુન રેલા? ’  ‘એક લખત 

પ્રમત્ન ત કયી જુઓ ! તભાયી ાવે અનબુલની મડૂી છે, ને ચચિંતા નશીં કય. હુ ંણ તભને યૂ 

વાથ આીળ. નકયીએ જતા રકને વલાયે કઈ હટપીન ફનાલી આે એલી જફૃય શમ છે ને તભે 

કશ છ ને કે, ભાયી યવઈ આજે ન એટરી જ ટેસ્ટી ફને છે! લી અડળ-ડળની ઘણી ફશનેને 

ફગંાી ભીઠાઈ ફનાલતા ંળીખવુ ંછે. એ કાભ ણ કયી ળકામ.’  

  વાચે જ, ધાયુું શત ુ ંએ કયતા ંમ ફનેંના ંકાભ વયવ ચારલા રાગ્મા.ં આજે અચાનક જ વકેંત 

અને વેજર આલી શોંચ્મા.ં કંઈક મ ૂઝંામેરા રાગતા ંશતા.ં લાત કયીને ત્માયે ખફય ડી કે, 

વભાચાય ત ફહુ વાયા શતા. વેજરને ત્રીજ ભહશન જત શત. શલે ફેઉને હપકય થલા રાગી શતી. 

આલતા ફાકને વાચલળે કણ? આટરી ધયખભ ગાયલાી તનઓકયી છડલાન6ુ ન વામ 

એભ નશત ુ.ં વેજરના ંભા-ફા શતા ંનશીં. એ કાકા-કાકી ાવે ભટી થઈ શતી. આઈ-ફાફાના 

વશાયા તલના ફાકન ઉછેય ળક્ નશત. એટરે જ, ફનેં શલે ત્મા ંઆલીને યશ ેએલી તલનતંી કયલા 

વકેંત અને વેજર આવ્મા ંશતા.ં  

  ‘તાયી ભાને આલવુ ંશમ ત બરે આલે, ભાયી ના નથી ણ હુ ંનશીં આવુ.ં હુ ંઅશીં એકર 

યશીળ.’ યભેળબાઈ ભઢું ચઢાલીને આડુ ંજઈ ફલ્મા. ઈંહદયાફશને શવીને એભની વાભે જઈને ઊબા ં

યહ્યા.ં 

  ‘તભને વાલ એકરા ંમકૂીને હુ ંથડી જ જલાની છુ?ં ને શલે ફે જીલ વતી લહુને ણ 

વબંાલી જ ડ.ે ભાયી શારત ત સડૂી લચ્ચે વાયી જેલી થલાની. વકેંત, ભને એક ઉામ સઝૂે 

છે.એભ કયજે કે, દય શિુલાયે વાજંે ફાફાને નારાવાયા શોંચાડી દેલાના. ળતન-યતલ એ ટ્ળુન 

કયળે ને વભલાયે ાછા જુહુ આલી જળે. ’વકેંત ગગ થઈ ગમ, ‘હુ ંવભજુ ંછુ,ં કે તભને અભાયા 

ય બયવ જ નથી યહ્ય,ણ ફાફા શલે આલી શાડભાયી ન બગલે ત વારંુ !’ 

  વેજરે ઈંહદયાફશનેન શાથ કડી રેતા ંકહ્ુ,ં ‘ભા, શલે જ્માયે હુ ંતે ભા ફનલા જઈ યશી છુ ં

ત્માયે ભને વભજામ છે કે, તભાયી વાથેના લતપનભા ંભેં કેટરી ભટી ભરૂ કયી છે ! પ્રીઝ, અભને 

ભરૂ સધુાયલાન ભક આ. ’ ઈંહદયાફશનેે સ્નેશથી કહ્ુ,ં ‘શળ,ે જે થયુ ંતે થયુ.ં ભલૂ્મા ત્માથંી પયી 
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ગણલાનુ.ં ણ અભે અભાયી ળયતે જ ત્મા ંઆલીશુ.ં વોથી શરેી ળયત એ કે, હુ ંને ફાફા અભાયી 

કભાઈભાથંી જ દેવુ ંચકૂલશુ.ં ફીજુ ંકે, અભાયા જીલતા ંનારાવાયાનુ ંઆ ઘય લેચીશુ ંનશીં અને 

ત્રીજી લાત એ કે, આણા ફાકને ત હુ ંઉછેયીળ જ ણ વાથે ફીજંા ફાક ભાટે ાયણાઘંય 

ચરાલીળ. ફર, છે ભજૂંય? ’વેજરની આંખ વજ થઈ ગઈ. ‘ભા, તભે અભને ફાધંી રીધા.ં 

તાના ઘયે આલલા ભાટે ણ આલી ળયત મકૂલાની? ખેય ! ણ ભજૂંય, ભજૂંય કહ્યા તલના અભાય 

છૂટક જ નથી.’  

(ભનશય જગરેકયની ભયાઠી લાતાપને આધાયે) 

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

 

(3)એક લયસાદી યાતે.... 
 (ાના: 14 થી 16) 

  અંધાયી ઘય યાત શતી. વલાયથી ળફૃ થમેર ધધભાય લયવાદ અટકલાનુ ંનાભ નશત 

રેત. ઝડથી બાગલાના પ્રમત્નભા ંઝૂફેદા ફે લાય ડી શતી. આખુ ંળયીય અને કડા ંકાદલથી 

રથફથ અને બમથી ચક-લક થતી આંખ. આલતી-જતી ગાડીની શડેરાઈટ  દેખામ કે ફે શાથ 

રાફંા કયી કયીને યકલાન પ્રમત્ન કયલા રાગતી. ‘યક, ગાડી ઊબી યાખ. ખદુાને ખાતય ભને 

ભદદ કય.’ 

  કેટરીમ લાયે આગ નીકી ગમેરી એક ગાડી યીલવપ રઈને ાછી આલી. ગાડી ચારકે 

એની ાવે આલીને દયલાજ ખલ્મ. ભટી રાર રાર આંખ. ગ ફે્રભ લાા ંચશ્ભા ંઅને જાડી 

બયાલદાય મછૂ. એણે દયલાજ ખલ્મ એ વાથે જ ળયાફની તીવ્ર ગધં ઝૂફેદાના નાકભા ંઘવૂી ગઈ. 

એ ગથી ભાથા સધુી ધ્રજૂી ઊઠી. એને થયુ,ં આ ત ઊરભાથંી ચરૂભા ંડલાની ! ણ અત્માયે 
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ગાડીભા ંફેવી જલા તવલામ ફીજ કઈ ઉામ જ નશત. બીના, કાદલલાા ળયીયે એ આગરી 

વીટ ય ફેવી ગઈ. ભનભા ંને ભનભા ંએણે પ્રાથપના કયી, ‘યબ્ફા મઝેુ ફચાના.’ 

  ‘તાયે ક્ા ંજવુ ંછે? ક્ા ંઉતારંુ તને ?’થડી લાય છી ગાડી ચારકે કડક અલાજે છૂ્ુ.ં કળ 

જલાફ આપ્મા તલના ઝૂફેદા ચૂચા શઠ ફીડીને ફેવી યશી. 

  ‘નાભ શુ ંછે?’પયીથી એક વલાર. ‘ઝૂફેદા.’  

  ‘વયવ નાભ છે. ભારંુ નાભ તળલદાવ. ક્રફભા ંાટી શતી, જયા લધાયે તલાઈ ગયુ ંએટરે જ 

તને જઈને ગાડી ઊબી યાખી. નળ ન કમો શત ત ગાડી ઊબી જ ન યાખત.’ 

  તળલદાવ શ શ કયત શવલા રાગ્મ. ઝૂફેદાને ચીડ ચડી. કેલા ગદંા દાતં છે, છી ! ‘શલે 

ફર, તાયે ક્ા ંઊતયવુ ંછે?’જયા આગ ગમા છી તળલદાવે પયીથી છૂ્ુ.ં જલાફ ન ભતા ંએ 

એની તયપ ધ્માનથી જલા રાગ્મ. શળે ફાયેક લપની છકયી. કડા ંપાટી ગમેરા ંઅને નીચરા 

શઠભાથંી રશી નીકતુ ંશત ુ.ં શલે છકયીએ જયથી યડલાનુ ંળફૃ કયુું. લાયભા ંતળલદાવન નળ 

ઊતયી ગમ.  

  કણે તાયી આ શારત કયી? ચાર, આણે રીવ સ્ટેળને જઈને પહયમાદ નોંધાલીએ.’  

  ઝૂફેદા ફે શાથ જડીને કશલેા રાગી, ‘ના વાશફે, પહયમાદ નથી કયલી. એ રક ભાય જીલ 

રઈ રેળ.ે ભને એભન ફહુ ડય રાગે છે.’કટકે કટકે કયતા ંઝૂફેદાએ તાની આલીતી કશલેા 

ભાડંી, ‘અશીંથી કણ જાણે કેટલુ ંમ દૂય ફહદયભલ્રીભા ંભારંુ ઘય છે. ભા-ફા ને ભાયાથી નાનાતં્રણ 

બાઈ-ફશને. ફાને ટી.ફી. થમ. નકયી છૂટી ગઈ. ભા એકરી ભજૂયી કયે ણ ખાલા-ીલાન, 

ફાનુી દલાન ખચપ ક્ાથંી કાઢલ? 

  એલાભા ંએક હદલવ ભાના દૂયના વગા તાજુદ્દીનબાઈ અને એભના ંત્ની ઘયે આવ્મા.ં કશ,ે 

ઝૂફેદાને અભાયી વાથે ભકર. તભાયે ભાથેથી એકન ફજ ત ઓછ થામ ! યવઈના કાભભા ં

શાથલાટક થળે ને વાયી સ્કરૂભા ંબણાલશુ.ં ભા-ફાએુ ખળુ થઈને એભની વાથે ભકરી.’ 
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  ‘ત ુ ંકઈ સ્કરૂભા ંબણે છે?’ તળલદાવે છૂ્ુ.ં 

  ‘સ્કરૂભા ંભકરલાની લાત ત દૂય યશી. આખ હદલવ ભાયી ાવે કભયતડ કાભ કયાલે ને 

ભને જયાક એકરી જુએ એટરે તાજુદ્દીનબાઈ ભાયી વાથે જાતજાતના ચેનચાા કયે. છી ત ફીજા 

ભાણવને ણ રાલી રાલીને ભને કભાણીનુ ંવાધન ફનાલી દીધી. એ ફધાને વાચલલાની ના ાડુ ં

ત તાજુદ્દીનબાઈની ત્ની ભને ડાભ દેતી.’  

  ‘ત અત્માયે ત ુ ંયસ્તા ય કેલી યીતે શોંચી?’  

  ‘એક જાડાડ ભાણવ ભાયા ફૃભભા ંઆવ્મ એને જઈને હુ ંખફૂ ગબયાઈ ગઈ. ફાથફૃભભા ં

જલાનુ ંફશાનુ ંકાઢી ફાયીના કાચ કાઢી નાખ્મા ને ત્માથંી બાગી નીકી.તળલદાવે એક નાનકડા 

ફગંરા ાવે ગાડી ઊબી યાખી.  

  ‘ચાર અંદય ’, એણે ઝૂફેદાને કહ્ુ.ં ઝૂફેદા અતલશ્વાવબયી નજયે એને જઈ યશી. અડધી યાત 

થાઈ શતી અને વાથે દાફૃ ીધેર ભયદ શત. એને કભકભા ંઆવ્મા.ં એ ઘયભા ંચાયે તયપ જલા 

રાગી. છી એણે દફામેરા અલાજે તળલદાવને કહ્ુ,ં ‘વાશફે, ફહુ થાકી ગઈ છુ.ં ભખૂ ણ ફહુ 

રાગી છે. કંઈ ખાલાનુ ંભળે?’ 

  તળલદાવે એને એક ટુલાર આપ્મ ને કહ્ુ:ં ‘ત ુ ંકાદલકીચડથી આખી બયાઈ ગઈ છે. જા, 

જઈને શરેા નાશી રે.’ 

  એ નાશીને આલી. ત્માયે ળયીયે પક્ત ટુલાર જ રેટેર. તળલદાવે કફાટભાથંી એક સ્કટપ-

બ્રાઉઝ કાઢીને એને આપ્મા.ં એ કડા ંશયેીને આલી ત્મા ંતળલદાવે દૂધ ગયભ કયીને ગ્રાવ બયી 

યાખેર અને બ્રેડ ળેકી યાખેરા.  

  ‘વાશફે, તભે આેરા ંકડા ંફયાફય ભાયા ભાના ંજ છે, કના ંછે?’જલાફની યાશ જમા 

તલના ઝૂફેદા ઊંધુ ંઘારીને ખાલા ય તટૂી ડી. એની તયપ જતા ંતળલદાવ તલચાયી યહ્ય, ભાયી 

ગડુ્ડી ણ ફયાફય આલડી જ શતી. આ દાફૃની રતે એને અને એની ભાને ભાયાથી દૂય કયી દીધા.ં 

એક લખત ભઢું પેયલી જતા ંયહ્યા ંછી કઈ હદલવ કંઈ ખફય જ ન ભળ્મા કે, ક્ા ંછે, કેલી 
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શારતભા ંછે. 
 

  ખાઈને ઝૂફેદા તનયાતંે વપા ય ફેઠી. ફાજુભા ંડેરી વનેયી યંગની ઢીંગરી ય નજય 

ડતા ંએની આંખ ચભકી ઊઠી. એણે ડયતા ંડયતા ંછૂ્ુ,ં ‘વાશફે, હુ ંઆને શાથ રગાડુ?ં હુ ંકઈ 

હદલવ આલા ંયભકડાથંી યભી નથી.’તળલદાવે ઢીંગરી એના ખાભા ંમકૂી, અને શવતા ંશવતા ંકહ્ુ,ં 

‘એને તાયી વાથે સલૂડાલજે, ફવ !’ 

  ‘વાશફે, ભને ફહુ ઊંઘ આલે છે, ક્ા ંસઉૂં?’  

  ‘આ રગં ય ત ુ ંસઈૂ જા, હુ ંઅશીં વપા ય સઈૂળ.’થાકેરી ઝૂફેદા ઢીંગરીને ગે 

લગાડીને રગં ય ડી. ડીભરાઈટના ઝાખંા પ્રકાળભા ંતળલદાવ એને જઈ યહ્ય. જાણે ગડુ્ડીની 

નાની ફશને જ જઈ લ્મ ! એણે ઝૂફેદાને ધાફ ઓઢાડય, એને કા ય ચભૂી બયીને કહ્ુ,ં 

‘ગડુનાઈટ ફેટા !’ 

  થડીલાય વપા ય ડખા ંપેયવ્મા ંકમાું છી એણે કહ્ુ,ં ‘હુ ંતાયી ાવે સઈૂ જાઉં ?’ ‘શા 

જફૃય’, ઝૂફેદાએ અડધી ડધી ઊંઘભા ંજલાફ આપ્મ. તળલદાવ ઊઠીને રગંય સતૂ. નક્કી કયુું 

શત ુ ંકે એ યડળે નશીં ણ જ્માયે ઝૂફેદાને ગે લગાડી ત્માયે એ નાના ફાકની જેભ યડલા 

રાગ્મ.  

(અંચફકાસતૂન ભાગંડની ભરમારભ લાતાપની આધાયે) 
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(4)જમ ભાતાદી 
(ાના: 17 થી 19) 

 

   જમ ભાતા દી ! જમ ભાતા દી !  

વાયે ફર, જમ ભાતા દી ! પ્રેભવે ફર, જમ ભાતાદી ! 
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  આલા ગગનબેદી નાયા જાત્રાફૄઓના ઉત્વાશભા ંલધાય કયતા શતા. દંયેક હક.ભી.નુ ંઆકરંુ 

ચઢાણ અને ધ્રજુાલી નાખતી ઠંડી.ણ લૈશ્નદેલી ભાતાના ંદળપન કયલા ભળે એના આનદંભા ં

શ્રદ્ધાફૄઓ શાપંતા, થાકતા ને તલવાભ રેતા આગર લધ્મે જતા શતા. વોનુ ંધ્મેમ એક જ શત ુ-ં- 

ભાના ંદળપન કયીને ાલન થલાનુ.ં 

  ભાય ઘડાલા ફહુ બર અને ભામાફૄ રાગ્મ. લાયંલાય ભને છૂત યશતે, ‘વાશફે, પાલે 

છે ને, કંઈ તકરીપ ત નથી ને?’ 

  ભાયી વાથે એક યગુર ઘડા ય વલાયી કયી યહ્ુ ંશત ુ ંએભાથંી બાઈએ છૂ્ુ,ં ‘વાલ એકરા ં

જ આવ્મા છ?’ 

  ‘શા, જુઓને, કઈની કંની ન ભી ત્માયે થયુ ંકે, એકરા ત એકરા, ણ ભાયે ત લોની 

ઈચ્છા યૂી કયલી જ છે.’ભેં કહ્ુ ં 

  ‘એ ત ભાતા જેને ફરાલે એનાથી જ અલામ.’સ્ત્રીએ શ્રદ્ધાલૂપક કહ્ુ.ં  

  થડીલાયભા ંએ રક અભાયાથી આગ નીકી ગમા.ં ભેં ત ઘડાલાાને શરેેથી જ કહ્ુ ં

શત ુ ંકે, ભાયે કળી ઉતાલ નથી. જજિંદગીભા ંશરેી અને કદાચ છેલ્રી લાય આ તલત્ર ભતૂભ ય 

આવ્મ છુ ંત નજય બયીને જઈ રેલી છે. 

  લી ાછુ ંભેટરડીટેક્ટયથી ચેકીંગ કયાલલાનુ ંઆવ્યુ ંને ભાયે ઘડા યથી ઊતયવુ ંડ્ુ.ં 

વાથે વાથે ચા ણ ી રઉં એભ કયીને ધાફાભા ંગમ. ગયભ ગયભ ચાની ચસુ્કી વાથે ફાજુભા ં

ફેઠેરા માત્રી વાથે ગપ્ા ંભાયલાના ંચાલ ુથમા.ં ‘શરેી લાય જ આલ છ, ભાતાદીના 

ચયણભા?ં’એભણે છૂ્ુ.ં 

  ‘જી શા. અને આ?’  

  ‘હુ ંત છઠ્ઠી કે વાતભી લાય આવ્મ શઈળ.’  



તપણ                                                                             આળા લીયેન્દ્ર 

15 

 

  ‘આવુ ંચેકીંગ કેટરી લાય કયાલલાનુ ંઆલે?’ ભેં એભની જાણકાયીન રાબ રેલા ભાડંય. 

  ‘શલે ફધુ ંભીને છ લાય આલે છે, શરેા ંકંઈ આટલુ ંસ્ટ્રીક્ટ નશત ુ.ં આ મુફંઈભા ં

આતકંલાદી હુભરા થમા ને, એને રીધે તવક્યીટી લધાયી દીધી છે.’ 

  અભે ફનેં ઊબા થમા અને હુ ંભાયા ંઘડા ય ગઠલામ. અત્માય સધુી ભનભા ંઉય 

શોંચીને દળપન કયલાના જ તલચાય આલતા શતા એને ફદરે શલે 26/11ના ગઝાયા હદલવના 

તલચાય આલલા રાગ્મા. ધાય કે, આજે, અત્માયે જ અશીં હુભર થામ ત? ભને બમનુ ંરખરખ ુ

આલી ગયુ.ં આભેમ, હુ ંથડ બીરુ ત ખય જ ! ફીજી લાતભા ંભન યલલા ભેં ઘડાલાાને છૂ્ુ,ં 

‘તેં ત ઘણી લાય ભાતાજીના ંદળપન કમાું શળે, નશીં? તુ ંત ફહુ નવીફદાય !’  

  ‘નવીફદાય ત શુ,ં વાશફે ! ેટન ખાડ યૂલા ફધુ ંકયવુ ંડે. ફાકી હદલવની ફે ખે 

કયીએ એટરે યજના 60 હક.ભી. ચારલાનુ ંકંઈ વશલે ુ ંનથી !’ 

  ‘તાયી લાત ત વાચી, ણ શા, તારંુ નાભ શુ?ં’  

  કંઈક થથલાત શમ એભ એણે કહ્ુ,ં ‘ભારંુ નાભ યાજુ.’અભે થડા જ આગ લધ્મા શશુ ંત્મા ં

ાછથી આલતા ઘડાલાાએ કહ્ુ,ં ‘એ ભસંયૂ, જયા ફાજુ ખવ ત !’  

  ‘અચ્છા, ત એનુ ંનાભ ભસંયૂ છે ! એણે ભને યાજુ ળા ભાટે કહ્ુ?ં’કંઈ ગડફડ ત નશીં શમ ને 

! એ આતકંલાદીઓ વાથે બેર શળે ત ! ભને અનેક ળકંા-કુળકંાએ ઘેયી રીધ. ણ એને કશુ ં 

છૂવુ ંભને ઠીક ન રાગ્યુ.ં  

  જયાક આગ ગમા ત્મા ંભેં જયુ ંત ાચં-વાત લપની રાગતી, ભાથે દુટ્ટ ઓઢેર ભાસભૂ 

ચશયેાલાી ત્રણ છકયીઓ યસ્તાની કયે ફેવીને ‘જમ ભાતાદી ! જમ ભાતાદી !’ યટયા કયતી શતી. 

એભણે ાથયેરી ઓઢણી ય કેટરામે રક તવક્કા નાખતા જતા શતા અને લાકંા લીને એભને 

નભન ણ કયતા શતા. 
 



તપણ                                                                             આળા લીયેન્દ્ર 

16 

 

  યાજુ એટરે કે ભસંયેૂ ભને વભજાવ્યુ,ં ‘રકભા ંએલી શ્રદ્ધા છે કે, આ છકયીઓ દેલીનુ ંજ 

સ્લફૃ છે. એભને બેટ ચઢાલીને જઈએ ત ભાતાજી પ્રવન્ન થામ. ખયેખય ત આ રક બીખ જ ભાગે 

છે, વાશફે.દેલી-ફેલી કંઈ નશીં.’ 

  આખયે અભે ફય સધુીભા ંભાતાના ભહંદયે શોંચ્મા. દળપન ભાટે ખફૂ રાફંી રાઈન રાગી 

શતી. હુ ંણ એ કતાયભા ંજડાઈ ગમ. અચાનક ભને તલચાય આવ્મ , ેરી છકયીઓએ ભાથે 

દુટ્ટ કેભ નાખ્મ શત? એભની કઈ જાતત શળે? ણ જ્મા ંભેં ભશાકારી, દુગાપ અને વયસ્લતી 

ભાતાની મતૂતિઓના ંદળપન કમાું ત્મા ંભન ળાતં થી ગયુ.ં મતૂતિઓભા ંભને ેરી ફાકીઓની ઝરક 

દેખાલા ભાડંી. 

  ાછા લતા ંલાતાલયણભા ંએકાએક રટ આલી ગમ. અંધારંુ ઘય અને ઠંડી કદાચ 

ચાય-ાચં હડગ્રી લધી ગઈ શતી. ઉયાઉયી આટલુ ંફધુ ંશયે ુું શલા છતા ંજાણે શાડકા ંથીજી જતા ં

શતા.ં 
 

  ેરી છકયીઓ ફેઠેરી ત્મા ંશોંચીને જયુ ંત ત્રણે એભણે ાથયેરી ઓઢણી ય ઊંધેભઢે 

સતૂી શતી. ભસંયૂ નજીક ગમ, છકયીઓને એણે ઢંઢી, ણ છકયીઓ જયામ વલી નશીં. 

‘વાશફે, એ રકના શાથ-ગ ઠંડા છે. જુઓ, ળયીય આખુ ંભરંુૂ ડી ગયુ ંછે.’ભસંયૂ યડી ડય. 

  ભાયાથી અનામાવે છુાઈ ગયુ.ં ‘યાજુ, આ છકયીઓને આ યીતે દેલી ફનાલીને અશીં મકૂી 

દેનાય હયલાય ખયેખય હશિંદુ જ શળે કે છી....’ ‘વાશફે આ દીકયીઓ કઈ જાત-ાતની શળે એ ત 

ખફય નથી ણ એના ંભા-ફા એ આણા ંબાઈ-ફશનેછે એ ત નક્કી. અને એ જ આણે ભાટે 

દુ:ખ અને ળયભની લાત છે ! ’ 

  વાચે જ, ભેં કયેરા પ્રશ્ન ફદર ભને ળયભ ઊજી. હુ ંનીચે જઈ ગમ. ેરી ‘દેલીઓ’ જીલે 

છે કે ભયી ગઈ એની વાથે માત્રાફૄઓને કંઈ રેલા-દેલા નશતી. આલતા અને જતા વો માત્રાફૄઓ 

‘જમ ભાતાદી’! ફરતા આગ લધી જતા શતા. 

 (શ્રી સબુા ળભાપની હશિંદી લાતાપને આધાયે)   
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   (5)ગરુાફી યદુ્ધ  

   (ાના:20-21)  

  આભ ત બરે અભે અભાયી ફનેં દીકયીઓના ંનાભ ઉજ્જૈમની અને વહશની જેલા ંસુદંય 

યાખ્મા ંશમ, ણ હુ ંત એભને યીટા અને કેટયીના લાલાઝડા ંવાથે જ વયખાલતી. ઉત્ાત 

ભચાલીને આખા ઘયને શચભચતુ ંયાખલાભા ંફનેં લાલાઝડાથંી જયામ કભ નશતી. 

  અભે જૂનુ ંઘય કાઢીને આ પરેટભા ંયશલેા આવ્મા ંત્મા ંસધુી ત ફધુ ંઠીકઠાક શત ુ ંણ અશીં 

આલીને ભને ઉભક આવ્મ કે, ફનંે દીકયીઓભા ંભટી ઉજ્જૈનીને એની વદંગી પ્રભાણે એન ફૃભ 

વજાલલા દઉં. હુ ંત એને રઈને ઊડી ળીંગ કયલા. ઉજ્જૈનીએ ફેડળીટથી ભાડંીને ગલછૂચણમા 

સધુીની દયેક ચીજ ગરુાફી યંગની વદં કયી. વહશની ત્માયે ભાડં અઢી લપની, એટરે એના લતી 

ભેં જ એન ફૃભ ફલ્ય ુઅને ીા યંગથીવજાવ્મ. ફનંે દીકયીઓના ફૃભ શોંળે શોંળે તૈમાય કયતી 

લખતે ભને ક્ા ંખફય શતી કે, આ ીંક કરયભા ંકજજમાના ંમૂ યશરેા ંછે!   

  વહશની જયાતયા વભજણી થઈ ત્માયથી ફનેં ફશને લચ્ચે ‘ગરુાફી યદુ્ધ’  છેડાઈ ગયુ.ં 

ઘયભા ંખણેૂખાચંયે કઈ ગરુાફી લસ્ત ુજઈ નથી કે, ફનંે ‘આ ભારંુ, આ ભારંુ’કયતી ખેંચ-તાણ ળફૃ 

કયી દેતી. આલા દયેક વગં્રાભ લખતે એભન ન્દ્મામ તલાભા ંભારંુ ભગજ એવુ ંત ચકયાલે ચઢત ુ ં

કે, છી ત એક ક ગયભાગયભ ચા અને એક િવીનની ગી એ જ ભાયે ભાટે તયણામ યશતે.  

  આ જુઓને, આજની જ લાત કરંુ. ભાયા તત ત આજે વલાયના જ નીકીને ણૂે ગમા 

શતાઅને ત્રણ-ચાય હદલવ છી આલલાના શતા એટરે ઘયભા ંશતા ંઅભે ઈન,ભીન ને તીન. હુ ંભાયા 

યવઈના કાભભા ંભળગરૂ શતી. ત્મા ંફગીચા તયપના દ્વાયેથી ફનેંન એકીવાથે પ્રલેળ થમ.  

  ‘ભમ્ભા... િીભ ચફસ્કીટ’ ઉજ્જૈનીફેન લદ્ા.ં 

  ‘ભને ણ િીભ ચફસ્કીટ’ વહશનીએ સયૂ યુાવ્મ. 

  સ્ટ્રફેયી અને ચકરેટ િીભલાી ચફસ્કીટ ભેં એક જ ડબ્ફાભા ંમકેૂરી. ભેં ડબ્ફ એભની વાભે 

ખલુ્ર મકૂ્. ત્મા ંત સ્ટ્રફેયી િીભ ભાટે લ ૂટંપાટ ભચી ગઈ. ચકરેટ િીભ ચફસ્કીટ ચફચાયી ઉેચિત 
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શારતભા ંવભવભીને ડી યશી. ‘જયા ળાતંત યાખ. આભ ભાયાભાયી નશીં કય. હુ ંફીજી સ્ટ્રફેયી 

િીભલાી ીંક ચફસ્કીટ રાલી આીળ.’એલા ંભાયા ંળાતંતલચન વાબંલાની ફેભાથંી કઈને ફુયવદ 

નશતી. 

  ચફસ્કીટના ડચૂા ભાયીને ેટ બયાયુ ંએટરે ફેઉ ફશાય દડી. ફનંેના શલે છીના કામપિભ 

તલળે ભાયા ભનભા ંધ્રાસ્ક શત જ, ત્મા ંઉજ્જૈનીન યડલાન અલાજ વબંામ, ‘ભમ્ભી, ભારંુ ીંક 

વપ વહશનીએ રઈ રીધુ.ં’ 

  ‘બરે ને રીધુ ંથડી લાય ! તુ ંભટીફશને છે ને? રેલા દે એને !’  

   ‘ચાર, શલે વપ મકૂી દ અને ફનંે ળાતંતથી ડ્રઈંગ કયલા ફેવ ત !’  

ભેં લાલાઝડાની હદળા ફદરલાન પ્રમત્ન કયતા ંકહ્ુ.ં 

  ડ્રઈંગ કયલાના મદેુ્દ ફનેં લચ્ચે વભાધાન વધાયુ ંઅને ભને થયુ ંકે , જે ાચં –દવ તભતનટ 

યૂત યદુ્ધતલયાભ ચારે એટરી લાયભા ંહુ ંચા ફનાલીને ી રઉં. આ ળાતંત એક છરના છે અને એ 

રાબં ુ ંટકલાની નથી એની ત ભને ખફય જ શતી, કાયણ કે, જે ેન, ેંતવર અને કરય  ેંતવરન 

ઢગર કયીને ફનેં ફશને ડ્રઈંગ કયલા ફેઠી શતી એભા ંએક જ ગરુાફી કરયની ેંતવર શતી.  

  શજી ત હુ ંચાન ક ભઢે ભાડંલા જાઉં ત્મા ંએક ભટી ચીવ વબંાઈ. શાપંી-પાપંી હુ ં

દડી. ને જયુ ંત ઉજ્જૈનીએ ગસુ્વાભા ંતાના ફૃભનુ ંફાયણુ ંફધં કયુું એના તભજાગયા લચ્ચે 

વહશનીની નાજુક આંગી આલી ગઈ શતી. જયથી બભૂ ાડીને ભેં ફાયણુ ંખરાવ્યુ ંત વહશનીની 

સજૂી ગમેરી આંગી જઈને ઉજ્જૈની શફેતાઈ ગઈ. વહશનીની આંગીભાથંી ધડધડાટ રશી 

નીકતુ ંજઈને ફે ઘડી ભાયા શાથ-ગ ધ્રજૂલા ભાડંયા. 
 

 ફહુ મશુ્કેરીથી હુ ંસ્લસ્થ થઈ,વહશનીને ફેન્દ્ડ-એડ રગાલીને ફનંે દીકયીઓને ગાડીભા ં

ફેવાડીને હુ ંશસ્સ્ટર શોંચી. શજી ણ વહશનીને રશી નીકતુ ંફધં નશત ુ ંથત ુ.ં એને એક્વ-યે 

ફૃભભા ંરઈ ગમા ત્માયે ભાયી આંખભાથંી ટટ કયતા ંઆંસ ુલશલેા રાગ્મા.ં ઉજ્જૈની ભાયા ખાભા ં
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ભાથુ ંનાખીને યડી ડી અને કશલેા રાગી, ‘ભમ્ભા, ભેં જાણી જઈને કશુ ંનથી કયુું. ભને ભાપ કય.’ ભેં 

એને છાતીએ લગાડી દીધી.  

  વહશનીને ફે્રક્ચય નશત ુ ંથયુ.ં એ જાણીને ભને ખફૂ યાશત થઈ. ડક્ટયે રકર એનેસ્થેતળમા 

આીને ડ્રેવીંગ કયી આેલુ ંએટરે ઘયે જઈને એને સલૂડાલી દીધી. આખા હદલવની ધભ,આરથી 

થાકીને ભેં આંખ ભીંચીને ખયુળી ય ભાથુ ંઢાી દીધુ.ં જયાક ગયલ થતા ંભેં જયુ ંત ઉજ્જૈની 

વહશનીના ફૃભભા ંજઈ યશી શતી. 

  ચૂચા એની ાછ જઈને ભેં જયુ ંત ગરુાફી યંગની ફાફી ફેગભાથંી ઉજ્જૈની એક 

છી એક ગરુાફી લસ્તઓુ કાઢીને સતેૂરી વહશનીની આજુફાજુ મકૂી યશી શતી. ઝાખંી રાઈટના 

ઉજાવભા ંએની આંખભાનંા ંઆંસ ુભતીની જેભ ચભકતા ંશતા.ં ભને જઈ એ એકદભ લગી ડી 

અને કશલેા રાગી, ‘ભમ્ભી, શલે ત ુ ંવહશનીને ભાય ીંક ફૃભ આી દેજે. ભને એન ફૃભ ફહુ ગભે છે.’ 

  હુ ંભારંુ યડવુ ંયકી ન ળકી. દડીને હુ ંફાલ્કનીભા ંગઈ. આકાળભા ંચભકતા ંચરં, તાયા અને 

નિત્રને જઈ ભને થયુ.ં ભાયી ઉજ્જૈની અને વહશની ત ચભકતા ંનિત્ર જેલા ંછે. તે હદલવથી હુ ં

એભને યીટા અને કેટયીનાને ફદરે ચચત્રા અને સ્લાતત વાથે વયખાલલા રાગી. 
 

(જુતનમા મખુજી નાથની અંગે્રજી લાતાપને આધાયે)  
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      (6)અંતતભ ડદો 
     (ાના:22-23) 

  આજન હદલવ કેતકીના જીલનન માદગાય હદલવ શત. અત્માયે જ્માયે તે ગ્રીનફૃભભા ંભેક-

અ ઉતાયી યશી શતી, ત્માયેમ એના કાનભા ંતાીઓના ગડગડાટના ડઘા ડતા શતા. 

વશકરાકાય, પ્રેિક, હદગ્દળપક –વો એને અચબનદંન આલા ડાડી કયતા શતા. આભ ત એણે 

યંગભચં ય શભણા ંશભણા6 જ દાપન કયુું શત ુ.ં છતા ંભત્સ્મગધંાના અટટા ાત્રને તે સુદંય 

યીતે બજલી જાણયુ ંએ એને અનખી તવદ્ધદ્ધ જ ગણામ. આ ાત્રને ન્દ્મામ આલા ભાટે એણે જીલ યેડી 

દીધ શત.  

  ત્મા ંગ્રીનફૃભના દયલાજે ટકયા ડયા અને એ તરંાભાથંી જાગી, ‘કડા ંફદરતા ંકેટરી લાય 

રગાડે છે. કેતકી ! ચારને શલે, શરના દયલાજા ણ ફધં થલા ભાડંયા છે.’-યાશ જઈ જઈને 

કંટાેરા નાના બાઈએ કહ્ુ.ં 

  ફશાય આલીને એણે જયુ.ં ખયેખય જ શર ખારીખભ છે. ‘ભા-ાા ગમા?ં ફાકીના ંફધામં 

ગમા?ં ’ એણે બાઈને છૂ્ુ.ં  

  ‘ફધા એટરે ત ુ ંકને ભાટે છેૂ છે એ હુ ંજાણુ ંછુ,ં ણ એ રક ત ળૉ યૂ થમ ન થમ ને 

નીકી ગમા.ં જતી લખતે ભા-ાાને ભળ્મા ંણ નશીં.’ 

  ફૂરેરા ફૂગ્ગાભાથંી એક ટાકંણી બોંકાતા ંજ ફધી શલા નીકી જામ એભ કેતકીન ઘડી 

શરેાન ફધ ઉત્વાશ ઓવયી ગમ. બાઈની ફાઈક ાછ ગૂચૂ ફેઠેરી કેતકીએ કેલા ંયંગીન 

અને વશાભણા ંવના ંજમા ંશતા ં! 

  નાટક ત્મા છી આનદં એને છડળે જ નશીં. ‘ચાર, જુહુ ફીચ ય પયલા જઈએ. 
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આઈસ્િીભ ખાઈને તાયી આજની વપતા વેરીબ્રેટ કયીએ. તુ ંઅને હુ,ં ફવ, આણે ફે જ . છી હુ ં

તને ઘયે મકૂી જઈળ,’દહયમાના ંઊછતા ંભજંા જતા ંજતા ંએન શાથ શાથભા ંરઈને ફેઠેર આનદં 

એના અચબનમની પ્રળવંા કયતા ંથાકળે નશીં.  

  ફનંે બાઈ-ફશને ઘયે શોંચ્મા ંત્માયે ભા-ાાના ચશયેા ઝખંલાણા ડી ગમેરા શતા. ભા 

પક્ત એટલુ ંજ ફરી, ‘ચાર, ફનંે કડા ંફદરીને જભલા આલી જાલ. હુ ંથાી ીયસુ ંછુ.ં’ 

  આગરી શયના લી.આઈ.ી. ાવ આીને ખાવ આભતેં્રલુ ંઆખુ ંકુટંુફ આભ એકાએક 

ચારી કેભ ગયુ.ં એ કઈને વભજાયુ ંનશીં . ફીજે હદલવે ફધા ંમખુ્મ મખુ્મ લતપભાનત્રભા ંએના 

અચબનમની બયયૂ પ્રળવંા થઈ શતી ણ ફેંકના કાભભા ંયકામેરી કેતકીને આ ફધુ ંજયામે સ્ળપત ુ ં

નશત ુ.ં કારે નાટક ત્મા છી આનદં ભળ્મ ત નશીં ણ આજે પન ણ ન કમો ! ચાયેક લાગ્મા 

શળે ને પનને ફદરે એના ભફાઈર ય આનદંન ભેવેજ આવ્મ: ‘થડી જફૃયી લાત કયલી છે. છ 

લાગે વમ્રાટ ય ભજે.’ 

 

 ખણૂાના ટેફર ય ગઠલામા છી આનદેં એને છૂયા તલના જ ઓડપય આપ્મ. અને કેતકી 

વાભે જઈને એકાએક ળબ્દ ય બાય મકૂતા ંઆનદં ફલ્મ, ‘જ કેતકી, અત્માયથી ચખલટ કયી 

રીધેરી વાયી. તાય ળખ તેં અત્માય સધુી યૂ કયી રીધ, ઠીક છે. ણ રગ્ન છી ત ુ ંનાટક-

ચેટકભા ંબાગ નશીં રે.’ કેતકીને જાણે કઈએ વટાક દઈને તભાચ ભાયી દીધ શમ એભ એ 

રારઘભૂ થઈ ગઈ. એક લડીરની અદાથી આનદેં ઉભેયુું, ‘રગ્ન શરેા ંટાઈભાવ કયલા બરે આ 

ફધુ ંકયુું. ણ શલે છડી દેલાનુ.ં ડેડીની ળશયેભા ંકેટરી પ્રતતષ્ઠા છે ને એભના ઘયની લહુ આલા ં

કચયા જેલા નાટકભા ંકાભ કયે, યાતે્ર ભડે સધુી જેલા તેલા રક વાથે યીશવપર કયે... ’ 

  કેતકીને થયુ,ં જાણે શભણા ંએનુ ંભાથુ ંપાટી જળે. આનદં તયપ જયા ઝૂકીને એણે કહ્ુ,ં ‘તાયા 

ડેડી જેટરા પ્રતતષ્ષ્ઠત નશીં શમ ત મ ભાયા ાા કઈ પારત ુભાણવ નથી, વભજ્મ? ફીજી એક 

લાત, રગ્ન છી ભાયે શુ ંકયવુ,ં શુ ંન કયવુ ંએ ફીજા નક્કી કયતા શઈ એલા વફંધંભા ંભને યવ 

નથી, ફામ.’એણે ખબે વપ બયાલી. 
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  ‘ઊબી યશ,ે તને ડ્ર કયી જાઉં છુ’ં  

  ‘ન, થેંક્વ. હુ ંયજ ફવભા ંજલા ટેલામેરી છુ.ં’કેતકી ઉતાલે ગરે ચારી નીકી. 

  કેતકીની ફધી લાત વાબંીને ભમ્ભીએ કહ્ુ,ં ‘રગ્ન શરેા ંભેં ત વગંીત તલળાયદ કયેલુ ં

ણ તાયા આજીએ શરેે જ હદલવે કશી દીધુ,ં ‘આ ભબાદાય રકનુ ંઘય છે, નાચલા-ગાલાલાાનુ ં

નશીં. તે હદલવથી હુ ંત ગાલાનુ ંજ ભરૂી ગઈ.... ’ ભાએ જયા અટકીને આગ ચરાવ્યુ,ં ‘આણે 

યહ્યા ંસ્ત્રીની જાત. આણી ભયજી-નાભયજી ફધુ ંયણમા છી ભરૂી જલાનુ.ં’ 

  ‘ભા, વલાર પક્ત ભાયા નાટક કયલા કે ન કયલાન નથી. લાત ભાયા આત્ભવન્દ્ભાનની છે. 

આનદેં જે ળબ્દભા ંઅને જે અભાનજનક યીતે ભાયી વાથે લાત કયી એના યથી હુ ંવભજી ગઈ છુ ં

કે, આ ત શજી વયમખુત્માયળાશીની ળફૃઆત છે,’કેતકીનુ ંગફંૄ બયાઈ આવ્યુ.ં ‘અત્માય સધુી ભેં 

તભને લાત નશતી કયી ણ અભાયી ત્રણ-ચાય મરુાકાતભા ંભને ગધં આલી જ ગઈ શતી કે, આ 

હુકભળાશી ચરાલનાય વ્મસ્ક્ત છે, ભને રાગે છે કે, હુ ંએની વાથે ખળુ નશીં યશી ળકંુ. ાા, તભે શુ ં

કશ છ?’ 

  ‘ફેટા, ભને તાયી ય યૂ બયવ છેકે, તુ ંજે તનણપમ કયીળ એ ફયાફય વભજી-તલચાયીને 

કયીળ. તાયી જજિંદગીન આટર ભશત્ત્લન પેંવર કયલાની ભાયા તયપથી તને યૂી આઝાદી છે.’ 

  ‘થેન્દ્ક-ય ૂાા, થેન્દ્ક-ય ૂલેયી ભચ. તભાયા આળીલાપદ વાથે આજે હુ ંઆ લાત ય અંતતભ 

ડદ ાડુ ંછુ.ં’કેતકીએ પન શાથભા ંરીધ અને કહ્ુ,ં ‘શલે્ર આનદં....’  

(ભારતી જળીની ભયાઠી લાતાપને આધાયે) 

=========================================  
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     (7)    ભહોરુૂં  

        (ાના:24 થી 26)  

 

  ભસ્સ્જદભા ંવલાયની નભાજ ઢલા ગમેરા ફાફા શજી સધુી આવ્મા નશતા. યલીનનુ ંભન 

ળકંા-કુળકંાઓથી ઘેયાઈ ગયુ.ં શુ ંથયુ ંશળે? ત્મા ંત નાકા ય યશતેા ળભીભબાઈન દીકય દડત 

આવ્મ અને શાપંતા શાપંતા કશલેા રાગ્મ. 

  ‘યલીનબાબી, ફાફાને ફે જણા કડીને ખાવંાશફેની શલેરી તયપ રઈ ગમા.’  

  ‘શુ’ંયલીનની જીબ જાણે તાલે ચોંટી ગઈ. ગબયાટથી એના શાથ-ગ ધ્રજૂલા રાગ્મા. 

ણ તયત જ એણે તાની જાતને વાફદી કયી. ભાથા ય અને ચશયેાની આવાવ એણે દુટ્ટ 

ફયાફય લીંટી રીધ. ચંર શયેીને જ્માયે એ ઘયની ફશાય નીકી ત્માયે એના ભઢા યની 

ભક્કભતા જઈને બણલા આલેરી છકયીઓને નલાઈ રાગી. કઈએ એભને કહ્ુ ંનશત ુ ંત મે ફધી 

છકયીઓ યલીનની ાછ ચારલા ભાડંી.  

  કભારયુના યશલેાવીઓએ આવુ ંદૃશ્મ ત કઈ હદ’ નશત ુ ંજયુ.ં  

  ‘જુઓ, જુઓ, ઈળાકબાઈના વરીભની દુલ્શન ખાવંાશફેની શલેરી તયપ જામ છે.’  

  ‘ણ યલીનના ભઢા ય આટર ફધ ગસુ્વ ળેન છે? ગાભની કઈ લહુ આલી યીતે 

નીકી છે આજ સધુી?’ 
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  ‘એ ત નીકી ત નીકી ણ વાથી આણા ફધાની છયીઓમે એની ાછ ાછ 

નીકી ડી છે !’  

  યલીનન તભજાજ જતા ંએને છૂલાની ત કઈ હશિંભત કયે એભ નશત ુ ંણ ફધા આ 

વયઘવભા ંજડામા ંજફૃય. ‘શલેરીએ શોંચીને ફધી ખફય ડળે. ચાર, જઈએ ત ખયા ં!’ 

  છેલ્રા થડા હદલવથી ઈળાકતભમા ખફૂ મ ૂઝંલણ અનબુલતા શતા. ભસ્સ્જદભા ંજામ એટરે 

ખાવંાશફે યજ એકની એક લાત જુદી જુદી યીતે કયતા- 

  ‘ઈળાક, તાયા દીકયાને એક જફૃયી કાભ વોંપ્યુ ંછે. એને કશજેે, જરદી રંુૂ કયે.’  

  ‘વરીભને વભજાલજે. ભારંુ ચીંધેલુ ંકાભ કયે એભા ંજ તારંુ, એનુ ંઅને આખા ગાભનુ ંહશત છે.’  

  ‘ફેટા ાવે એક નાનુ ંકાભ કઢાલલા ભાટે તને શજી કેટરા હદલવની મદુત જઈળે, ઈળાક?’  

  એક તયપ યજેયજ ધભકી આપ્મા કયતા ખાવંાશફે અને ફીજી તયપ જાણે આ ફધુ ંઘીને 

ી જત શમ એલ વરીભ. ઈળાકતભમાનેં શજી સધુી ખફય જ નશતી કે, કાભ છે શુ?ં એક લખત 

ખફય ડે ત વરીભને ફદરે તે કયી રે. એભા ંશુ ંભટી લાત શતી? લી, ખાવંાશફેન હુકભ 

થામ એટરે એનુ ંારન ત કયવુ ંજ જઈએને? તાના ગાભભા ંથમેરા કભી દંગા લખતે ચાયે 

તયપથી ઘેયાઈ ગમેરા ઈળાકબાઈ નાનકડા વરીભને રઈને ભાડં ભાડં રાતા-છુાતા કભારયુ 

શોંચેરા. ત્માયથી ભાડંીને આજ સધુી ખાવંાશફેની યશભે નજય શતી. ત્માયે જ ત વરીભને 

બણાવ્મ, યણાવ્મ ને શલે એ નકયીએ ણ રાગ્મ. ણ વરીભ ક્ા ંઆ ફધુ ંભાનલા તૈમાય શત 

? 

        ‘ાા, તભાયા ભગજભાથંી આ ફધુ ંકાઢી નાખં. કઈએ આણી ઉય ઉકાય નથી કમો. 

દય લે હુ ંસ્કરયળી ભેલીને બણમ છુ.ં’ 

  ‘તભને આજ-કારના જુલાતનમાઓને કઈની કદય જ નથી. ખેય ! જલા દે, શરેા ંખાવંાશફેે 

તને શુ ંકાભ વોંપ્યુ ંછે એ કશ.ે’ફરતા ંફરતા ંઈળાકને જયદાય ઉધયવ ચઢી. 
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  ‘ાા, તભાયી તચફમત શભણા ંફયાફય નથી યશતેી. યલીનને કશી દઉં, ઘયે ફરાલીને 

ગાભની છકયીઓને બણાલે છે એ ફધં કયી દે, ત  

તભાયી તચફમત ય ધ્માન આી ળકે.’  

  ‘ખફયદાય જ એની ાવે આ નેક કાભ છડાવ્યુ ંછે ત. ગાભની દીકયીઓ એની ાવે 

બણીગણીને આખા ગાભનુ ંનાભ યળન કયળે.’ 

  ‘ાા, શલે તભને કહુ ંકે, ખાવંાશફેે ભને શુ ંકાભ વોંપ્યુ ંછે? એભણે કહ્ુ ંછે કે, હુ ંયલીન 

ાવે આ બણાલલાનુ ંકાભ છડાવુ.ં’ 

  ઈળાકબાઈના ગે આ લાત ઊતયલી મશુ્કેર શતી. ‘ણ... ખાવંાશફે એવુ ંળા ભાટે કશ?ે’  

  ‘કાયણકે, ગાભભા ંફધા ંઅબણ શમ ત એભનુ ંએકચિી ળાવન ચારે. એભની વાભે કઈ 

કળ વલાર ન કયે.’ 

  આ લાતના ફ-ેત્રણ હદલવ છી આજે ખાવંાશફે  તાની શલેરીભા ંઈળાકને દફડાલી યહ્યા 

શતા, ‘ઈળાક, શલે ભાયી ાવે એક જ ઉામ ફચ્મ છે. તાયી લહુને ખેંચી રાલીને અશીં ફધાની 

વાભે ઊબી કયી દઉં.’ 

  ઈળાકને જાણે રકલ ભાયી ગમ. યલીનને અશીં શલેરીભા?ં 

  ત્મા ંત દયલાજાને ધક્ક ભાયીને યલીન અને ફીજાં ફધા ંશલેરીના ભટા શૉરભા ંપ્રલેશ્મા. 

  ખાવંાશફે ચોંકી ઊઠયા, ‘તાયી આ હશિંભત? ફેશમા ઔયત !’  

  ‘ભાપ કયજ ખાવંાશફે, ણ છકયીઓના બણલા વાભે આને આટર ફધ તલયધ કેભ છે?’  

 ‘ત ુ ંજે યીતની તારીભ એભને આે છે એનાથી ઈસ્રાભને ખતય છે. ’  



તપણ                                                                             આળા લીયેન્દ્ર 

27 

 

  ‘એ જ તારીભ ભેલલા ત આે આના દીકયાને તલદેળ ભકલ્મ છે ! લી ગાભરકને 

ત આે કહ્ુ ંછેકે, એ ળશયેના ભદયેવાભા ંધભપનુ ંતળિણ રઈ યહ્ય છે. ગાભના છકયાઓ ભાટે એક 

યવભ અને આના ળાશજાદા ભાટે જુદી, એલ બેદબાલ ળા ભાટે?’  

  આ વાબંીને વત્તાના ભદથી ચભકત ખાવંાશફેન ચશયે ધી ણૂી જેલ થઈ ગમ. 

આખા ગાભના રકની વાભે જ એભનુ ંભશરંુ ઊતયી ગયુ ંશત ુ ં!  

  ઈળાકતભમા,ં વરીભ અને આખુ ંગાભ વો યલીનને ભાનની નજયે જઈ યહ્યા.ં આખા ગાભની 

આંખ આજે નાની યલીને ખરી દીધી શતી.  

(એભ. શનીપ ભદાયની ઉદુપ  લાતાપને આધાયે) 

 

 

 

                  (8)જીલતયનો તનચોડ 

                              (ાના: 27-28) 

 

ડૉ.પ્રકાળતવિંશ વોના દાદાજી. કુટંુફીજન શમ કે તભત્ર, વગા-ંસ્નેશી શમ કે એભના દદીઓ—દયેકને 
એભને ભાટે બાયબાય સ્નેશ અને આદય. 

ડૉક્ટય વાશફે આયષુ્મના ં75 લપ યૂા ંકયીને 76ભા ંપ્રલેળલાના શતા. આખા હયલાયે ભીને આ 
પ્રવગં માદગાય ફની યશ ેએ યીતે ઊજલલાનુ ંનક્કી કયુું શત ુ.ં ોત્ર આકાળ અને એની ત્ની રુચચ, 

ફેઉ ડૉક્ટયવાશફે ભાટે જાણે ડાફી-જભણી આંખ. તેથી જ દાદાજી ભાટે કંઈક અનખી બેટ રાલલાની 
જલાફદાયી એ ફનંેને વોંાઈ શતી. 
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―ના, ના, ળટપ-ેન્દ્ટ નથી રેલા.ં એ ત વાલ ઓહડિનયી રાગે. દાદાજી ભાટે કંઈક ‗યતુનક‘ગીફ્ટ રેલી 
જઈએ.‖રુચચએ કહ્ુ.ં 

― ળાર, ળટપ-ેન્દ્ટ ફધી લસ્તનુી ના ાડે છે ત રઈશુ ંશુ?ં‖ આકાળ અકાત શત. અચાનક રુચચની 
નજય વાભેની ગીફ્ટળૉ તયપ ગઈ. દયેક ચીજ આકપક યીતે વજાલીને મકેૂરી શતી. દુકાનદાય ણ 
શવમખુ અને ગ્રાશકની લાત તયત વભજી રે એલ શત. એણે એક એકથી ચહઢમાતી ેન ફયાલલા 
ભાડંી. રુચચએ જય6ુ કે કઈ ેનથી લધ ુવારંુ રખામ છે એ જલા ભાટે યપ ેય ય રખતી લખતે 
આકાળ.R.Y.P.એભ ત્રણ અિય જ દય લખતે રખત શત. અંતે ફનંેએ એક ‗િવ‘ની ેન અને 
એક સુદંય કતયણીલાી ફે્રભ વદં કમાું. 

― જુઓ વાશફે, ફે્રભભા ંતભે કઈન પટ કે કશુકં રખાણ મકૂલા ભાગતા શ ત કશ. ફે હદલવભા ં
તૈમાય કયી આીળ.‖ રુચચનુ ંસચૂન શત ુ—ં― દાદાજીન પટ મકુાલીને નીચે ‗75‘ ન આંકડ 
રખાલીએ.‖ 

―શા, ણ ફે્રભભા ંવોથી ઉય R.Y.P. અિય વનેયી યંગભા ંરખજ. અને શા, આ ેન ય ણ 
R.Y.P. રખી ળકામન?ે‖આકાળે દુકાનદાયને છૂ્ુ.ં ―શા, શા, ચક્કવ રખી ળકામ વય ! ફનેં લસ્ત ુફે 
હદલવ છી આુ ંત ચારળે?યસ્તાભા ંરુચચએ છૂ્ુ,ં ―આકાળ, આ R.Y.P. અિયન અથપ શ6ુ છે? 

‖આકાળે ભાથુ ંખજંલાતા ંકહ્ુ,ં ―રુચચ, વાચુ ંકહુ ંત એની ાછનુ ંયશસ્મ ભને ણ ખફય નથી. 
દાદાજીએ એભના ફધા ંસુ્તકના શરેા ાને R.Y.P. રખ્યુ ંછે. પ્ા ણ કશતેા શતા કે, આ 

અિય ાછન બેદ શુ ંછે એ દાદાજીએ શજી સધુી કઈને કહ્ુ ંનથી. ‖ 

ડૉક્ટયવાશફેની લપગાઠંની ાટી ફયાફય જાભી શતી. આલનાયા ભશભેાન ડૉક્ટયને મફુાયકફાદી 
આલાભા ંઅને એકભેકને ભલાભા ંઅને લાત કયલાભા ંભળગરૂ શતા ત્માયે ભક જઈને રુચચએ 
ધડાક કમો, ―શલે દાદાજી આણને એભના જીલન તલે, એભના અનબુલ તલે થડી પે્રયણાદામી 
લાત ત કયળે જ ણ વાથે વાથ ેR.Y.P.અિય વાથે એભન શુ ંવફંધં છે એની લાત ણ કયળે.‖ 

પ્રકાળતવિંશના પ્રબાલળાી ચશયેા ય બયયૂ અને અથપવબય જજિંદશી જીવ્માન વતં છરકાત 
શત. કંઈક વકંચ વાથે એભણે ળફૃઆત કયી: ―આજે જજિંદગીભા ંહુ ંજે મકુાભ ય શોંચ્મછુ ંએનુ ં
ભટા બાગનુ ંશે્રમ આ R.Y.P. અિયને આી ળકંુ. જકે, આ તલે કાઈં કશતેા ંશરેા ંભાયે 1948ની 
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વારના માતનાબમાપ અને રહશમા હદલવભાથંી વાય થવુ ંડળે.—જ્માયે ચાયે ફાજુ ભાય, કા 
અને આ હશિંદુ, આ મસુ્સ્રભ એલા આગ ઝયતા ળબ્દ વબંાતા શતા.‖ 

―બાગરાના એ કયા વભમભા ંાહકસ્તાનના જંાફભા ંઘય-ફાય, ભાર-તભરકત વઘફંૄ મ છડીને 
અભાય હયલાય ચારી નીકળ્મ શત. બાગીને હશિંદુસ્તાન આવ્મા છી તનયાતશ્રતની છાલણીભા ં
કાઢેરા હદલવ ખફૂ કયા શતા ણ પક્ત ને પક્ત ભાયા તતાજીની હશિંભત અને ધીયજને વશાયે જ 
અભે ટકી ગમા. આ પ્રવગેં હુ ંએભને માદ કયીને નભન કરંુ છુ.ં ‖ દાદાજીનુ ંગફંૄ રંુધાઈ ગયુ.ં રુચચ 
દડીને ાણીન ગ્રાવ રઈ આલી. 

―જેભતેભ કયતા ંઅભે નલા લાતાલયણભા ંગઠલામા ત ખયા ણ હુ ંફયાફય વભજતશત કે, 

તતાજી ય અવહ્ય ફજ આલી ડય છે. ત્રણ ત્રણ વતંાનને બણાલલા ં–ગણાલલા ંઅને શભંેળા 
ફીભાય યશતેી ત્નીની કાજી યાખલી એ ત ખરંુ જ, ઉયાતં તદ્દન અજાણી જગ્માભા ંનલેવયથી 
જજિંદગી ળફૃ કયલી. ત મ શભંેળા શવતા ંશવતા ંભાને કશતેા, આજે બરે મવુીફત લેઠલી ડે ણ 
કારે આણા છકયાઓ શીયાની ભાપક ઝકી ઊઠળે. 

―ભને અમતૃવયની ભેહડકર કૉરેજભા ંએડતભળન ભળ્યુ.ં ભેં યાત-હદલવ જમા તલના વખત ભશનેત 
કયલા ભાડંી. તભત્ર શટેરભા ંજભલા કે આઈસ્િીભ ખાલા ફશાય જતા શમ કે તવનેભાની ભજા 
ભાણલાના શમ, હુ ંવતત ભાયા ભનને વભજાલત કે, તને આ ફધુ ંન ામ—‗યીભેમ્ફય, યઆુય 
અુય‘—‗R.Y.P. ‖ ભેવનુ ંફેસ્લાદ બજન ખાઈ ખઈને કંટાેરા અને થાકેરા ભનને હુ ંકાગ ય 
R.Y.P. રખી રખીને વભજાલત. હુ ંતલચાયત કે, તતાના અથાક હયશ્રભથી કભામેરી એક ાઈ 
ણ વ્મથપ ખચપલાન ભને અતધકાય નથી. એલા વજંગભા ંભનને વભજાલલાનુ ંઅઘરંુ જફૃય શત ુ ંણ 
અળક્ ત નશત ુ ંજ.‖ 

વો આભતંત્રત પ્રળવંાબયી નજયે પ્રકાળતવિંશ વાભે જઈ યહ્યા શતા અને એભન એક એક ળબ્દ 
ધ્માનથી વાબંી યહ્યા શતા. 

―ડૉક્ટય થમા છી બરે ભેં ભાયી તાની શૉસ્સ્ટર ફનાલી અને ખફૂ ખ્માતત પ્રાપ્ત કયી. ન 
ેરા R.Y.P. ને હુ ંએક હદલવ ભાટે ણ ભલૂ્મ નશીં. એ અિયએ જ ભને નમ્ર, દમાફૄ અને 
વલંેદનળીર ફનાવ્મ અને ભાયા વાથીઓ અન ેદદીઓએ આ અિયને કાયણે જ ભને અઢક પ્રેભ 
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આપ્મ. એભણે જ શભંેળા ભને ભાયા મૂ વાથે જડેર યાખ્મ છે. હુ ંત ભાનુ ંછુ ંકે આ અિય જાણે 
ભાયા જીલતયન તનચડ છે.‖ 

પ્રકાળતવિંશ ેતાની લાત યૂી કયી ત્માયે ત્મા ંફેઠેરા ફધા સ્તબ્ધ થઈ ગમા ંશતા.ં આકાળ અને 
રુચીએ દાદાજીને ગે રાગીને એભના શાથભા ંેન અને પટફે્રભ મકૂ્ા ંત્માયે ડૉક્ટય 
વાશફેબાલતલબય થઈ ગમા. એભની આંગીઓ ભભતાલૂપક R.Y.P.એક એક કયીને સ્ળી યશી. 

(યણજજતતવિંશ વશગેરની અંગે્રજી લાતાપને આધાયે) 

 

 

 

 

 

 

 (9)ભોટુૂં કોણ 

(ાના:29 થી 31) 

  ગાભને છેલાડે શત ુ ંસ્ભળાન અને સ્ભળાનને અડીને આલેરી શતી એલી લસ્તી જેને ગાભરક 

ઉકયડ વભજીને તાનાથી દૂય જ યાખતા. ફધી યીતે ફદનાભ અને ફયફાદ આ લસ્તી એક લાતે 

આફાદ જફૃય શતી- આફાદી લધાયલાભા.ં દયેક ઘયભા ંચાય, ાચં કે છ છકયા—ંનાગા—ં ૂગંા,ં 

ભખૂ્મા,ં યખડતા,ં બટકતા,ં જગંરી ફાલની જેભ એ કળામ રારન—ારન તલના ઊછયી જતા ંઅને 

લસ્તીની આન, ફાન, ળાનભા ંઉભેય કયતા.ં  

  એભ ત ચદું ને દમનેુ ત્મામં ચાય છકયાઓં જન્દ્ભેરા.ં ત્રણ છકયા ને એક છકયી. ણ 

ભશતનમા તવલામના ત્રણેએ કઈને કઈ ભાદંગીને કાયણીક છી એક ચારતી કડેરી. એક જતા ં
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ત વારંુ જ થયુ ંકેભ કે, ચદુંભા ંદમ ુઅને ભશનનુ ંેટ બયલા જેટરી તાકાતે મ નથી ત ેરા ંત્રણ 

જીલતા ંશત ત ફધાનેં શુ ંખલડાલત? ભાડં એક ટંક યટરા બેગા થાત ! 

  આજે ાછ ભશન યડત યડત આવ્મ, 

  ‘ભા, ફહુ ભખૂ રાગેરી છે, કંઈ ત ખાલા આ !’  

  દમએુ કંઈ ફલ્મા લગય એની વાભે ભાટીના ંઠફયા ંઊંધા ંલાળ્મા.ં ભખૂ્મા ભશનને આ 

જઈને ફહુ ગસુ્વ આવ્મ. ‘કાર ત હદલાી છે. ફધામને ઘેય ભાર-ભરીદા ફને. તુ ંત કંઈ 

ફનાલતી મ નથી ને ખાલા આતીમ નથી. તુ ંભ ૂડંી છે, વાલ ભ ૂડંી.’ 

  દમનુ ય બભકૂી ઊઠય. ચદું યન ફધ કા ભશન ય કાઢતા ંએ ફરી, ‘શારંુ શારંુ 

ખાવુ’ંત ુ ંત કઈ યાજા-ભાયાજાને ઘેય જરભ રેલ ત ને ! આંમ રશી ીલા હુ ંકયલા આઈલ !’ 

છી વાડરાના છેડાથી યવેલ લછૂતા ંફરી, ‘ભ ૂડંી ત ભ ૂડંી ણ તાયી ભા છુ.ં ભને મ તાયે શારંુ 

યાધંલાનુ ંભન નઈ થતુ ંશમ ! ણ તાય ફા કંઈ રાલી આે ત યાધંનેુ ! તુકેં’ત શમ ત હુ ંજ 

ચરેૂ ચઢી જાઉં ત યજ યજની ીડા ભટે.’ 

  જ્માયે શમ ત્માયે આલ જ કકાટ. ઘયભા ંઆલલાનુ ંભન ન થામ. ઘય ણ લી ળેનુ?ં 

ચાયે ફાજુથી લાવંની ખાટની આડળ ઊબી કયી, ભાથે ઘાવ ઢાકંીને ફનાલેરી ખરકી શતી. તડક 

શત તમ ભશતનમ તાની ધનૂભા ંચારલા રાગ્મ. 

  ‘કા6 ભશતનમા, આલા ટાણે ક્ા ંચાલ્મ?’યઘરાએ છૂ્ુ.ં 

  ‘ફો ભખૂ રાગી છે યઘરા. ેટભા ંફતયા થામ છે. ક્ાકંથી ચાય-આઠ આની ભી જામ ત 

એકાદ ાઉં-લડુ ંખાલા ભે !’  

  ‘કાર હદલાી છે ને આજે ાઉં-લડુ?ં માય, ખીય-યૂી ખાલી જઈએ !યઘરાએ શવતા ંશવતા ં

કહ્ુ.ં’ 

  ‘ફવ ન!ે ભજાક કયે છે ને ! ભાયા નવીફભા ંલી ખીય-યૂી ક્ાથંી? ’ભશનના ભોંભા ંખીય-

યૂીના નાભથી ાણી છૂટત ુ ંશત ુ.ં એણે સકુ્કા શઠ ય જીબ પેયલી. 
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  ‘ભજાક નથી કયત. ચાર ભાયી શાયે, તને ખયેખય જ ખીય-યૂી ખલડાવુ.ં’સ્ભળાન તયપ જતા ં

જતા ંયઘરાએ ભશનને વભજ ાડી. ‘આ ભટા રક શમ ને, તે તાના ંમયાનંે ભતૂ ને ડાકણથી 

ફચાલલા કાી ચોદવને હદલવે ભવાણભા ંખીય-યૂી, લડા ંને નાહયમે મકૂી જામ. કઈ હદલવે મકેૂ 

ને કઈ અડધી યાતે મ મકેૂ.’ યઘર એ ફાજુથી આવ્મ ત્માયે એણે જમેલુ ંકે ત્મા ંઘણા ંરક 

દહડમાભા ંખીય ને તયાાભા ંયૂી ને લડા ંમકૂી ગમા ંછે, વાથે છે તવિંદુય રગાડેલુ ંનાહયમે. 

  ‘તે આ ફધુ ંમકૂલાથી મયાનેં ભતૂથી કેલી યીતે ફચાલી ળકામ? ’    

  ‘જ ભતૂને ભખૂ રાગી શમ ને, ત એ નાના ંછકયાનંે ખાઈ જામ. ણ એ શરેા ંજ ખાલાનુ ં

ખાઈને એનુ ંેટ બયાઈ જામ એટરે છી એ છકયાઓંને ન ખામ. વભજ્મ? ’ભશનથી ભટ 

શલાને કાયણે યઘરા ાવે લધ ુભાહશતી શતી. 

  લાત કયતા ંફનંે સ્ભળાનભા ંઆલી શોંચ્મા. ચાય-ાચં જગ્માએ લડા,ં યૂી ને ખીય ડેરા ં

જઈ ભશનની ભખૂ લધ ુતીવ્ર થઈ ગઈ, એને થય6ુ કે શભણા ંજ ેરી તયાી ય તટૂી ડે. ણ 

એ જયા અચકામ, ગબયામ ન ખય. ‘યઘરા, ભતૂના બાગનુ ંખાલાનુ ંહુ ંખાઈળ ત ભતૂ ભને કંઈ 

કયળે ત નશીં ને !’  

  ‘તાયે ખાવુ ંશમ ત ખા. ભેં ત તને ફતાલી દીધુ ંને હુ ંત આ ચાઈર.’ યઘર વાચે જ 

ચારલા ભાડંય. 

  ભખૂથી વ્માકુ ભશનનુ ંભગજ લધ ુતલચાયી ળકે એભ નશત ુ.ં એણે ઝાટ ભાયીને એકી 

વાથે ફે તયાા ંશાથભા ંરીધા ંઅને અકયાતંતમાની જેભ ખાલા રાગ્મ. ફે દહડમા બયીને ખીય 

ેટભા ંધયાવ્મા છી એને ભા માદ આલી. એ ણ ચફચાયી ભખૂી જ છે. એક લડા-યૂીની 

તયાી ને વાથે એક નાહયમે રઈને એ ખળુ થત ઘેય શોંચ્મ. ચદું ણ ત્માયે ઘયભા ંશાજય 

શત. ભશનના શાથભા ંતવિંદુય રગાલેલુ ંનાહયમે જઈને એ વભજી ગમ.  

  ‘અલ્મા, આ ભશાણભાથંી ફધુ ંઉાડી રામ તે ભતૂ તને લગી ડશ ેત?’  
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  શોંળે શોંળે ભા ભાટે ખાલાનુ ંરાલેર ભશન ફાની લાતથી ગબયામ. ફચાલની આળાભા ંભા 

તયપ જતા ંએણે કહ્ુ,ં ‘ભા, હુ ંત ખીય, લડા,ં યૂી ફધુ ંખાઈને આઈમ. ફહુ ભસ્ત શત ુ ંએટરે હુ ં

તાયે શારુ રાઈલ. યઘર કેત’ત કે, કંઈ ની થામ. ભા, ભને ભતૂ કંઈ કયશ ેકે?’ 

  દમનુી આંખભા ંઆંસ ુઊબયામા.ં એણે ઠકાબયી નજયે ચદું તયપ જતા ંકહ્ુ.ં ‘મય 

કેલાયન ભખૂ ભખૂ અકયત’ત. ઘયભા ંકંઈ ખાલા શારુ શમ ત આુ ંને! ફચાડ એની જાતે જઈને 

શધી રાઈલ ત શલે ત ુ ંએને ડયાલે છે !’આગ લધીને દીકયાને છાતીએ લગાડતા ંએણે કહ્ુ,ં 

‘કંઈ ની થામ ભશતનમા, તને કંઈ ની થામ. રાલ જઉં. ફતાલ ભન,ે ભાયે શારુ  હુ ંરઈ આમલ છે?’ 

  ભશનના શાથભાથંી તયાી રઈ એણે એક લડુ ંરઈને ભોંભા ંમકૂ્ુ ંને ભશનને કહ્ુ,ં ‘જયુ ં

? ભેં મ ખાઈ રીધુ ં!ગબયાત નઈં શોં ફેટા !’છી ચદું વાભે જતા ંફરી, ‘ભખૂ ત ભતૂ કયતા ંશ 

ભટી. ભતૂ ખાઈ જામ એ શરેા ંત એને ભખૂ ખાઈ જતે. શારંુ થયુ.ં ખીય—યૂી ખાઈને આઈલતે.’ 

  અને વ્શારથી એણે ભશનને તાના પાટેરા ારલ નીચે છુાલી દીધ.  

(ડૉ.યૂનતવિંશની હશન્દ્દી રઘકુથાને આધાયે)  

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

    

     (10)યુાલો  

   (ાના: 32 થી 34) 

  ‘યુાલ રાવ્મા છ?’લકીરે વદાતળલને છૂ્ુ.ં 

  ‘ના’ ડકંુ શરાલતા ંએણે કહ્ુ.ં 

  ‘લકીરવાશફે, ફહુ કતળળ કયી. ણ શુ ંકરંુ? કઈ ફરલા તૈમાય નથી. આડળી-ાડળી 
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ફધા ગબયામ છે.’વદાતળલ ફરતા ંફરતા ંથથલાત શત એ ત તાયા અને લકીર ફનેંને દેખાત ુ ં

શત ુ.ં તાયા તયપ જતા ંએભણે છૂ્ુ,ં ‘તટેૂલુ ંતાફંૄ છે ને, એ ણ નથી?’ 

  એભના અલાજની કડકાઈથી એ જયા ગબયાઈ ગઈ. વપ ય શાથ પેયલીને અંદય તાફંૄ છે 

એની ખાતયી કયતા ંએણે કહ્ુ,ં 

  ‘છેને વાશફે, તાફંૄ ત છે.’  

  ‘ણ ખાવ ત ભાયે તભાયા તતએ ફીજંા રગ્ન કમાું છે એલા વટીહપકેટની જફૃય છે. એ 

લગય ત.... જઈએ. તભાયા કેવભા ંશુ ંથઈ ળકે એભ છે? શલે મદુ્દત ડે ત્માયે કશલેડાલીળ.’ 

 

  તાયા ખફૂ તનયાળ થઈ ગઈ શતી. વદાતળલ બરે એન વાલક બાઈ શમ, એણે કદી એને 

યામ ભાન્દ્મ નશત. નાનણભા ંકેટરા પે્રભથી એને યભાડય શત ! ફધુ ંભરૂીને આજે એ એવુ ં

લતપન કયત શત, જાણે એ તાયાન નશીં ણ પ્રબાકયન વગ થત શમ! 

  તાયા દવ લપની થઈ તમે એની ભાની ગદ ફીજી લાય ન બયાઈ એટરે એના ફાે ફીજાં 

રગ્ન કમાું. આભ ત એભના વભાજભા ંએલા ંકેટરામં ઘય શતા ંજેભા ંએક જ રુુની ફે ત્નીઓ 

વંીને એક છત નીચે યશતેી. ભાએ બરે તાની ળક્ને કભને ણ સ્લીકાયી રીધી શમ ણ 

તાયાને ભાવી શભંેળા તતયસ્કાયને ાત્ર જ રાગતી. કણ જાણે કેભ, નાનણથી જ એને આલી ફે 

નફંયની સ્ત્રીઓ ય ખફૂ ગસુ્વ આલત. એને થત ુ ંકે, એક સ્ત્રી જ ફીજી સ્ત્રીના ઘયભા ંઆગ ચાંે 

છે.  

  અત્માયે તાયા પ્રબાકય વાથે રગ્ન કમાું છીના ંળફૃઆતના ંલો માદ કયી યશી. ત્માયે ત 

પ્રબાકય એની ય ઓઘ થઈ જત.  

  ‘તાયા, તાયી જેટરી બણેરી-ગણેરી અને નકયી કયતી સ્ત્રી આખા ગાભભા ંકઈ નથી. તાયે 

રીધે ભાય મ લટ ડે છે.’ 

  ‘તાયી યવઈ એટરી સ્લાહદષ્ટ કે, આંગા ચાટીને ખાઈ જલાન6ુ ભન થામ.’  
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  લો લીતતા ંગમા,ં છતા ંવતંાનનુ ંભઢું જલા ન ભળ્યુ ંત્માયે પ્રબાકયની લાતન સયૂ 

ફદરાલા રાગ્મ. 

  ‘ભને ફાક જઈએ એટરે જઈએ, કઈ ણ યીતે.’  

  ‘કઈ ણ યીતે એટરે ?’  

  ‘એટરે તાયા ફાે વદાતળલને ભેવ્મ શત એલી યીતે. તુ ંલાઝંણી જ યશલેાની શમ ત 

એભા ંભાય કાઈં લાકંગનુ?’પ્રબાકયે નપટાઈથી કહ્ુ ંશત ુ.ં 

  ફનેંએ ડૉક્ટયને ણ ફતાવ્યુ ંશત ુ ં. ડૉક્ટયે તાવીને કહ્ુ ંશત ુ ંકે, ફનંે નભપર છે. શલે યાશ 

જલા તવલામ ફીજુ ંશુ ંકયી ળકામ? ણ પ્રબાકયની યાશ જલાની તૈમાયી નશતી. એણે ચૂચા 

ભાવીના ગાભભા ંજઈને એની કઈક દૂયની ફશને વાથે રગ્ન કયી રીધા.ંએક હદલવ અચાનક જ એ 

આલી શોંચ્મ, ‘ભેં રગ્ન કયી રીધા ંછે. આ ઘયભા ંઆણે ત્રણે વાથે યશીશુ.ં તભે ફનંે ...’ 

  તાયા ઊબી ને ઊબી વગી ગઈ , ‘નીક ભાયા ઘયભાથંી. ખફયદાય જ પયી અશીં ગ 

મકૂ્ છે ત.’એણે ત્રાડ ાડતા ંકહ્ુ.ં 

  એક હદલવ તાયા નશતી ત્માયે એ ેરી સ્ત્રીને રઈને આવ્મ અને તાફંૄ તડીને ઘયભા ં

ઘસૂ્મ. તે હદલવે એ રકને ઘયભાથંી ખદેડી મકૂતી લખતે તાયાએ નક્કી કયુું શત ુ ંકે, પ્રબાકયને 

કટપભા ંઘવડી જલ. 

  વદાતળલ શરેા ંત તાયાની ફધી લાતભા ંશાએ શા કયત શત, ણ છી પ્રબાકયના 

ૈવાએ જાદુ કયુું ને એ પયી ફેઠ.  

  ‘પ્રબાકયે ફીજંા રગ્ન કમાું જ નથી. ભાયી ફશને જ ઝગડાફૄ છે.’  

  તાયા છેક શતાળ થઈ ગઈ. આ ભાય બાઈ? ભનભા ંબડબડતા રાલા રઈને એ તમય ગઈ 

અને ભાવી વાબંે એભ ભાને કશલેા રાગી, ‘ફીજાના ંઘય બગંાલીને રકને શુ ંભતુ ંશળે, ભા? 

તને ખફય છે, પ્રબાકયે જે સ્ત્રી વાથે રગ્ન કમાું છે એ વદાના ભવાની છે. એ ગાભની સ્ત્રીઓને 
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આલી જ ટેલ રાગે છે.’ભાવી નીચી મ ૂડંી કયીને વાબંી યશી. એન ચશયે વાલ તનસ્તેજ થઈ ગમ 

શત.  

 

  એક ફયે ભાવી અચાનક જ તાયાને ઘયે શોંચી. તાયાને નલાઈ ન રાગી અને ગસુ્વ 

ન આવ્મ. ાણીન ગ્રાવ ધયતા ંએણે છૂ્ુ,ં ‘કેભ આજે આ ફાજુ?’ 

  ‘જે લાત આટરા ંલોભા ંભઢું ખરીને ફરી નથી ળકી એ લાત કયલા આલી છુ.ં તેં શભંેળા 

ભને તધક્કાયી છે, ણ હુ ંતને છૂુ ંકે, તને તાયી ભાનુ ંદુ:ખ ત દેખાયુ.ં ભાય તને કઈ હદલવ 

તલચાય ન આવ્મ? ’ તાયા સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. ‘ભાયા ફા જેલડી ઉંભયના રુુ વાથે યણીને ભેં શુ ં

ભેવ્યુ?ં ને ફેટા, એક લાત વભજી રે. એ ફા, કે જે તાની ભાસભુ દીકયીને ૈવાને રબે ગભે 

ત્મા ંયણાલી દે છે અને એ તત, જે તાની તુ્રી જેલડી કન્દ્માને યણીને રઈ આલે છે—એ ફનંે 

રુુ જ છે ને? એટરે, આગ સ્ત્રીઓ નથી રગાલતી, આ રક રગાલે છે.’ભાવીના ગાર યથી 

આંસનુા યેરા ઊતયતા શતા.  

  થેરીભા ંશાથ નાખીને એણે એક કાગ કાઢય, ‘આ રે, પ્રબાકયના ફીજા રગ્નન યુાલ. 

રગ્ન કયાલનાય યુહશત ભાયા ગાભન જ, એટરે ભને ઓખે છે. એની ાવે રખાણ કયાલીને 

એની વશી રઈ આલી છુ.ં’ 

  ઊબા ંથતા ંભાવીએ સ્નેશથી તાયાને ભાથે શાથ પેયલતા ંકહ્ુ,ં ‘આને ભારંુ પ્રામતિત્ત ગણવુ ં

શમ ત એભ ગણ કે છી હુ,ં તાયી ભા કે અભાયા જેલી સ્ત્રીઓભાથંી કઈ જે ન કયી ળક્ા એ કયલા 

ત6ુ જઈ યશી છે એભા ંતને પતેશ ભે એ ભાટેના આળીલાપદ ગણ.’ 

  આંસબુીની આંખે તાયા શરેા ંત ભાવીના આ નલતય ફૃને જઈ યશી અને છી લાકંી 

લીને એણે એભના ચયણસ્ળપ કમાું. 

(ઊતભિરા લાયની ભયાઠી લાતાપને આધાયે)  

=================================================        
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(11) ચભત્કાય 

(ાના: 35 થી 37) 

  ‘ચાર ભેડભ,કેટરી લાય? તૈમાય થઈ ગમા ંકે નશીં?’ સબુાે બભૂ ાડતા ંકહ્ુ,ં ‘તૈમાય 

થલાનુ ંફીજુ ંશુ?ં એ જ લોજૂના થઈ ગમેરા દાગીના અને એ જ આઉટ ઑપ પેળન થઈ ગમેરી 

વાડીઓ. હદલાી જેલ તશલેાય આલે એટરે ફધાના ઘયભા ંનલી નલી લસ્તઓુની ખયીદી થામ.એક 

આણેજ....’યિાએ ભઢું ચઢાલીને પહયમાદ કયતા ંકહ્ુ.ં 

  સબુાના તભત્ર શભેંળા એની ભજાક કયતા, 

  ‘માય, તુ ંભાથે ફયપની ાટ યાખીને પયે છે કે શુ?ંવાભેલાફંૄ ભાણવ બરે ભનપાલે એભ ફરે 

ણ ત ુ ંત શવત ને શવત જ શમ.’ 

  ખયેખય સબુા એલ શત. મદુૃબાી, ળાતં અને શવમખુ. યિા ઘણી લાય ગસુ્વે થઈને 

તડપડ કયી નાખતી ણ સબુા શવીને લાત લાી રેત. આજે ન એણે યિાને ગારે ટરી 

ભાયતા ંકહ્ુ,ં ‘આજે નલા લપના વયભા હદલવે ન ઝગડા, ન ટંટા, ઓ.કે. ? ને એક લખત ત ુ ં

ગણી ત જજે કે, તાયી ાવે કેટરી વાડીઓ છે? લી, ફે લપ શરેા ંડામભડંન વેટ ણ કયાવ્મ 

શત. છી કેટલુ ંજઈએ !’ 

  યિા ફડફડ કયતી ભઢું ફગાડીને રુભભા ંગઈ. સબુા જ્મતત-ળાસ્ત્રનુ ંસુ્તક રઈને ફેઠ.  

  ‘ચાર શલ,ે મકૂ ચડુ ંફાજુએ. ચાય જગ્માએ વાર-મફુાયક કયલા જવુ ંછે. ક્ાયે નીકશુ ં

ને ક્ાયે શોંચશુ ં!’યિા તૈમાય થઈને આલી ત્માયે મ એન મડુ ઠેકાણે નશત આવ્મ.  
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  સબુાે એકએક યિાન શાથ કડય અને એની શથેી ખરીને જતા6 ફલ્મ, ‘આશાશા, 

ચભત્કાય થલાન છે ચભત્કાય.’  

  યિાની જજજ્ઞાવા વલી ઊઠી. ‘શુ ંછે, વીધેવીધા કશ. ળેના ચભત્કાયની લાત કય છ?’  

  ‘બાગ્મલાન, તભાયી શસ્તયેખા કશ ેછે કે, તભાય એક એલી વ્મસ્ક્તને ભલાન મગ છે જે 

તભાય જીલન પ્રત્મેન દૃષ્ષ્ટકણ ફદરી નાખળે.’ 

  ‘ફવ ફવ શલ,ે હદલાી તનતભત્તે કંઈ અાલવુ ંન શમ ત લાધં નશીં.ણ ખટા ભસ્કા 

ભાયલાના યશલેા દ ને નીક ઘયભાથંી ફશાય !ભટા જ્મતતી ન જમા શમ ત !’શજી સધુી 

યિાની નાયાજગી ઓછી થલાના ંકઈ રિણ દેખાતા ંનશતા.ં સબુાે લાતાલયણ શવુ ંફનાલલાને 

ઈયાદે કહ્ુ,ં ‘દેલી, આની આજ્ઞા ભાથે ચઢાવુ ંછુ.ં’અને ચંર શયેતા ંકહ્ુ,ં ‘કાકા-કાકી આણી યાશ 

જતા ંશળે. ચાર, જરદી બાગીએ.’ 

  પ્રેટપભપ ય શોંચીને સબુા જનયર ડબ્ફા તયપ ગમ અને યિા રેડીઝ કંાટપ ભેન્દ્ટ ાવે 

ઊબી યશી. ટે્રનની યાશ જતી ઊબી યશરેી સ્ત્રીઓ ભારંીરા યંગનુ ંટ અને રાર સ્કટપ  શયેેરી એક 

સુદંય, નભણી, ગગલ્વ શયેેરી યલુતી તયપ એનુ ંધ્માન ગયુ.ં ટે્રનભા ંચઢલાની ઉતાલને રીધે 

એને પલ્ડીંગ લકીંગ સ્ટીક લાીને તાની વપભા ંમકૂલા રાગી ત્માયે યિાને જયદાય આઘાત 

રાગ્મ, ‘ઓશ ! આટરી વયવ છકયી ને નેત્રશીન ! ચફચ્ચાયી ! બગલાને મ કેલ તનદપમ છે ! ’ 

અનામાવ એનાથી તનવાવ નખાઈ ગમ.  

  એક છી એક સ્ટેળન આલતા ંગમા ંઅને ગયદી લધલા રાગી. ચાદંરા અને ફક્કર 

લેચલાલા છકય આવ્મ એની ાવે ટે્ર રઈ યિા ફક્કરની વદંગી કયલા રાગી,તાની વાડી 

વાથે કયુ ંફક્કર ‘ભેચ’થળે એ નક્કી કયલાભા ંએ ેરી છકયીની લાત ત વાલ ભરૂી ગઈ. 

ફયીલરી આવ્યુ ંને એ નીચે ઊતયી. સબુા ભળ્મ ને ફનેં ફશાય નીકલાના દયલાજા તયપ 

ચારલા રાગ્મા. અચાનક યિાની નજયે પયી ેરી છકયી ડી જે આ ભાનલ ભશયેાભણભા ંતણાઈ 

યશરેી નાલડી જેલી રાગતી શતી. રક ધક્કા-મકુ્કી કયતા શતા અને ળાતંતથી શરેા ંતાની 
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લૉહકિંગ સ્ટીકથી યસ્તા તલળે ખાતયી કયીને એક એક ડગલુ ંઆગ મકૂતી શતી. આ ફધુ ંશલા છતા ં

એ પ્રવન્ન રાગતી શતી.  

  યિાએ સબુાને કહ્ુ,ં ‘તભે ફશાય નીકીને હટહકટ ફાયી ાવે ઊબા યશજે.  હુ ંેરી 

છકયીને જ્મા ંજવુ ંશમ ત્મા ંશોંચલાભા ંજયા ભદદ કરંુ.’ 

  સબુા ખળુ થમ. ‘શા, શા, તુ ંતાયે જા.’  

  યલુતીને નજીકના ફવસ્ટ સધુી જવુ ંશત ુ.ંયિાએ એને તાન શાથ કડી રેલા કહ્ુ.ં 

યલુતીએ ભીઠું સ્સ્ભત કયતા ં‘થેન્દ્ક-ય’ૂ કશીને એન શાથ કડય. સ્કામલૉક થત શલાથી યસ્ત 

ખદામેર અને ઊફડ-ખાફડ શત. ‘દેખતા રકને ણ ચારલાભા ંમશુ્કેરી ડે ત આ ચફચાયી 

કેટરી લાયે શોંચી શત !’ યિાએ તલચાયુું. 

  ‘આન્દ્ટી, શલે ફવસ્ટ આલી ગયુ ંરાગે છે નશીં ?’યલુતીએ છૂ્ુ.ં ‘તને કેલી યીતે ખફય 

ડી?’યિાને આિમપ થયુ.ં 

  ‘અશીં આવાવભા ંક્ાકં ચંાનુ ંઝાડ રાગે છે. યજ એની સગુધં યથી હુ ંવભજી જાઉં 

કે,ફવસ્ટ આલી ગયુ.ં પ્રભએુ કેટરી સુદંય દુતનમા ફનાલી છે નશીં આન્દ્ટી !આ ભદં ભદં લાત 

લન. આ તયફતય કયી દે એલી સગુધંલાા ંફૂર ! યજ વલાયે ઊઠતાનંી વાથે હુ ંયભાત્ભાન 

આબાય ભાનુ ંછુ ંકે, આંખ નથી ત શુ ંથયુ?ં એણે ભને ખંીઓન ભીઠ કૌઅરયલ વાબંલા કાન 

અને ફૂરની સગુધં ભાણલા નાક ત આપ્મા ંછે ! હુ ંફહુ ખળુ છુ,ં આન્દ્ટી ! ’યિા ભઢું લકાવીને 

એની વાભે જઈ યશી. 

  ‘ફેટા શલે હુ ંજાઉં?’ એણે છૂ્ુ.ં  

  ‘આન્દ્ટી, થેન્દ્ક-ય ૂલેયી ભચ. તભાયે થડુ ંભડુ ંથત ુ ંશલા છતા ંતભે  ભને અશીં સધુી મકૂલા 

આવ્મા.ં આવુ ંકંઈ ણ ફને ત્માયે દયેક લખતે ભાયી ઈશ્વય પ્રત્મેની આસ્થા લધતી જામ છે. આણે 

ભાટે જ્માયે, જે જફૃયી શમ એ પ્રભ ુકઈ ને કઈ યીતે આી જ દે છે.’ યિા સબુા ાવે શોંચી 

ત્માયે એનુ ંશૈયુ ંએક અનખી ખળુીથી બયાઈ ગયુ ંશત ુ.ં 
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  ‘ચાર, શરેા ંતાયે ભાટે હદલાી ચગફ્ટ રઈ રઈએ, છી કાકાને ત્મા ંજઈશુ.ં તાયે વાડી 

જઈએ છે ને?’ સબુાે કહ્ુ.ં 

  વાડીના ારલ લડે આંખભા ંઆલેરા ંઆંસ ુલ ૂછંતા ંએ ફરી, ‘ભને ભી ગઈ ભાયી હદલાી 

ચગફ્ટ. તભાયી બતલષ્મલાણી વાચી ડી. ભાય દૃષ્ષ્ટકણફદરનાયી વ્મસ્ક્ત ભલાન ચભત્કાય આજે 

ને આજે જ વજાપમ.’સબુાે યિા તયપ જતા ંભનભન કહ્ુ ં‘હુ ંકંઈ વાચ બતલષ્મલેત્તા થડ છુ ં! ભેં 

ત ગપ્ુ ંભાયુું શત ુ.ં’  

(કલ્ના પ્રબાકય કાભતની અંગ્રેજી લાતાપ યથી)  

 

(12)ખદુા હાફપઝ 

(ાના: 38-39)  

  ળેખયને જશીયાફાદની એક કંનીભા ંખફૂ વાયા શદ્દાય નકયી ભી. શભેંળા ભાટે અશીં જ 

યશવે ુ ંડળે એવુ ંનક્કી થયુ ંએટરે એણે નાનકડ ફગંર ખયીદી રીધ. ગશૃપ્રલેળ લખતે એણે 

હંડતજી અને એભના ંત્ની એટરે ભા, ફાનેુ તેડાલી રીધા.ં આજે વલાયે જ હંડતજી ત્નીને 

કશતેા શતા. ‘દંયેક હદલવ યકાઈ જશુ ંએવુ ંતલચાયુું શત ુ ંણ આજ-કાર કયતા ંછ ભહશના થલા 

આવ્મા. આ ળેખય અને ળાચરની ત આણને છડલા જ તૈમાય નથી .’ 

  ‘નવીફદાય છીએ એભ કશ ને! આજના લખતભા ંજુલાતનમાઓને ઘયડા-ંબઢુ્ઢા ખતા ંનથી, 

એને ફદરે આ ફેઉ ત આણને આંખ-ભાથા ય યાખે છે.’હંડત ત્ની યભાફશનેે વતંબયુું 

સ્સ્ભત કયતા ંકહ્ુ.ં ‘શા, તાયી લાત ત વ આના વાચી. અશીં ત ખાઈ-ીને રશયે છે ણ ત મે 

શૈદયાફાદનુ ંઘય ત ગે લગેલુ ંજ છે.’ 

  ળેખય ફયાફય વભજત શતકે, પ્ાએ આખી જજિંદગી ફેંકભા ંકાભ કયુું છે એટરે એભને એ 

કાભભા ંલધ ુયવ ડળે. હંડતજીને વાથે રઈ જઈને એણે એક હદલવ ફેંક ભેનેજય, જે એના તભત્ર 

શતા એભની ઓખાણ કયાલી દીધેરી. ત્માયથી હંડતજીન ફે-ત્રણ હદલવે ફેંકન એક આંટ વાચ. 
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ૈવા ઉાડલાના, ચેક બયલાના, ાવ-બકુ અડેટ કયાલલાની એલા ંફધા ંફેંકના ંકાભ તેઓ 

આનદંલૂપક તાલતા.  

  આજે એભને જમા એટરે ફેંક ભેનેજયે તાની કેફીનભાથંી ફશાય આલીને કહ્ુ,ં ‘અંકર, 

આલ ભાયી કેફીનભા.ં એક વયવ ભજાની ઓખાણ કયાવુ.ં’ 

  ળબ્ફીય વાશફે નશીં નશીં ત મે નેવુ ંલપના ત શળે જ. ઊંચી,ડછદં અને પ્રબાલળાી 

કામા અને ચશયેા ય વોજન્દ્મ અને ળારીનતાનુ ંતેજ. દય ભહશને ેન્દ્ળનની યકભ રેલા ફેંકભા ં

આલતા. એભને જતાનંી વાથે જ હંડતજીના ભનભા ંઆદયની રાગણી જન્દ્ભી. ઉંભયની લાત 

નીકી ત્માયે ળબ્ફીયબાઈ શવતા ંશવતા ંકહ્ુ,ં ‘જુલાનીભા ંભાણવને થામ કે, ભાયી ાવે જીલલાના ં

ફવ, આટરા ંજ લો  ફચ્મા?ં ’ણ ભાયા જેટલુ ંરાબં ુ ંજીલવુ ંડે ત્માયે તલચાય આલે કે, શજી 

કેટરા ંલપ?’ 

  હંડતજીએ કહ્ુ,ં ‘ળબ્ફીય વાશફે, શકીકતભા ંજજિંદગી ડુગંી જેલી છે. એના ંએક છી એક, 

એક છી એક ડ ખરતા ંજાલ, અંતે કશુ ંશાથભા ંનશીં આલે, તવલામ કે એની તીવ્ર ગધંને કાયણે 

આંખભાથંી નીકતા ંઆંસુ’ં. 

  ફવ, આ એક જ મરુાકાતે ફનેંની દસ્તી કયાલી આી. ઉંભયભા ંખાસ્વ પયક શલા છતા ં

ફેઉની લૈચાહયક વભાનતા એભને લધ ુને લધ ુનજીક રાલતી ગઈ. હંડતજી શરેી લાય એભને ઘયે 

ગમા ત્માયે ળબ્ફીયવાશફેને શ્રીભદૌ  બગલદૌ  ગીતા, લાચંતા જઈને એભને આિમપ થયુ.ં  

  ળબ્ફીય વાશફે કશ,ે ‘એવુ ંકઈ ફધંન ત નથીકે, પક્ત હશિંદુ જ ગીતાન અભ્માવ કયી ળકે ! 

દયેક ધભપ આણને  અરગ અરગ યીતે કતપવ્મન ફધ કયાલે છે.ભને ત બઈ, દયેક ધભપન વાય 

ગ્રશણ કયલાભા ંખફૂ આનદં આલે છે.’જેભ જેભ ભલાનુ ંલધત ુ ંગયુ ંતેભ તેભ હંડતજીના ભનભા ં

એભને ભાટેનુ ંભાન લધતુ ંજ ગયુ.ં એભન તભરનવાય સ્લબાલ, ધભપ તનયેિ બાલના અને તાના 

થકી કઈને જયા જેટલુ ંદુ:ખ કે તકચરપ ન શોંચે એની ખેલનાએ હંડતજીના શૈમાભા ંએભને ઊંચે 

આવને ફેવાડયા શતા.  
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  એક હદલવ હંડતજીએ કહ્ુ,ં ‘આજ સધુી હુ ંકુયાન તલે કશુ ંનથી જાણત ણ શલે તભાયી 

ાવેથી એન ભભપ વભજલાની ભાયી ઈચ્છા છે.’ 

  ફીજે જ હદલવે ળબ્ફીયબાઈએ ‘ધ ગ્રયી ઑપ કુયાન-એ-ળયીપ’ભગંાલીને એભને બેટ આપ્યુ.ં 

ઘણી લાય તેઓ હંડતજીને કશતેા, ‘ભશભંદ મગફંયે કહ્ુ ંછે કે, તુ ંતાયી જાત ભાટે જે ઈચ્છે  એની 

અન્દ્મ ભાટે ણ ઈચ્છા યાખ.’ આટરી સુદંય લાત ભરૂીને રક ખતયનાક કટ્ટયતા ને ઝનનૂ ય 

ઊતયી આલે છે એ જઈને ભને ખફૂ દુ:ખ થામ છે. ખયેખય ત ધભપનુ ંસ્થાન ભાણવના ભનભા ંશવુ ં

જઈએ, ભહંદય કે ભસ્સ્જદભા ંનશીં. કફીયે કેટરી ભાતભિક લાત કયી છે !  

   ‘તેયા વાઈં તજુભેં ફવે, જાગ વકે ત જાગ.’  

  ફે દવકા શરેા ંજશીયાફાદભા ંહશિંદુ-મસુ્સ્રભ યભખાણ પાટી નીકેરા.ં જ્મા ંજુઓ ત્મા ંભાય, 

કા અને ખનૂાભયકી. રક ઘયભા ંફેઠા મ કાંતા શતા ત્માયે ળબ્ફીયબાઈ ટાની લચ્ચે જઈને 

ઊબા યશરેા.  

  ‘તભાયા ફેભાથંી કઈન ધભપ આ ભયેરા ઈન્દ્વાનને પયીથી જીલત કયી ળકે એભ છે?જ કઈ 

ધભપ આવુ ંકયી ળકત શમ ત વોથી શરેા ંભને ભાય. અલ્રાશ ેઆ જજિંદગી શુ ંશલેાનની જેભ રડી 

ભયલા આી છે? ફીજી કભના કેટરા રકને ભામાપ એની ગણતયી શુ ંઆણા ધભપને ભશાન 

ફનાલી ળકલાની છે?’અને યભખાણ કયલાલાા નીચી મ ૂડંીએ ચારતા થમેરા.  

  એક હદલવ હંડતજીએ કહ્ુ,ં ‘ળબ્ફીય વાશફે, અભાયી હટહકટ ભગંાલી છે. ફે-ત્રણ હદલવભા ં

શૈદયાફાદ જલા નીકીશુ.ં’ળબ્ફીયબાઈન વદા શવત ચશયે ઝાખં ધબ્ફ થઈ ગમ. આંખ બીની 

થઈ. જેભતેભ ભક્કભ યશલેાન પ્રમત્ન કયતા ફલ્મા, ‘શા હંડતજી, આકાળભા ંઊડતા ંઊડતા ંફે 

ખંી ભે, થડા વભમ વાથે ઊડે ણ અંતે ત વોને તતાના ભાાભા ંજવુ ંજ ડે છે. ચાર, 

ખદુા શાહપઝ’.જયા ગફંૄ ખખેંયીને લી ાછા કશ,ે ‘હંડતજી એક લચન આ. જશીયાફાદભા ંશ અને 

વાબં કે ભાય ઈન્દ્તકાર થમ છે ત ભને અવ્લર ભચંઝરે શોંચાડલા જફૃય આલજ.’ 

  હંડતજી કશુ ંફરી ન ળક્ા, ફવ નીચુ ંજઈ ગમા.  
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  પક્ત ફે હદલવ છીની વલાયે એભના ોત્ર વરીભન પન આવ્મ, ‘લશરેી વલાયે ફાફાને 

શાટપ  એટેક આવ્મ અને તેઓ આણી લચ્ચેથી ગમા.નજીકની વગાઈના ચાય રકે જનાજ ખબા 

ય ઉઠાવ્મ. જયા ચારીને વરીભે હંડતજીને કાધં આલા કહ્ુ.ં થડી લાય છી એક વયદાયજીએ 

કાધં આલાની ભાગણી કયી. હંડતજીએ ાછ પયીને બીની આંખે જયુ.ં અંતતભમાત્રાભા ંહશિંદુ, 

મસુ્સ્રભ, ચિસ્તી, તવખ, ાયવી દયેક કભ અને ધભપના રક જડામા શતા. આઆ એભના શાથ 

જનાજા તયપ જડાઈ ગમા. એભણે ભનભન કહ્ુ,ં ‘દસ્ત, ખદુા શાહપઝ.’ 

 (લલ્લયુ તળલપ્રવાદની તેલગુ ુલાતાપને આધાયે)     

 

 

(13)છૂટાછેડા 
(ાના:40 થી 42) 

  એભના વડવઠ લપના ંરગ્નજીલન છી ભાયી એંવી લપની આજીએ, 90 લપના 

આજાફાાને છૂટાછેડા આી દીધા. તે મ આખા હયલાય, વગા-વફંધંી વોની શાજયીભા.ં વોને 

છડીને ફવ, એકરી જ ચારી નીકી. ભાનલાભા ંનથી આલતુ?ં ર, તલગતલાય લાત કરંુ. 

  ‘હુ ંઢીંગરી જેલી શતીને, ભાત્ર તેય લયવની, ત્માયે યણીને આ ઘયભા ંઆલેરી.’  

  ફખા ભોંએ શવતા ંશવતા ંઆ લાત કશતેી આજી ભને એટરી લશારી રાગતી કે જાણે શભણા ં

કદૂીને એને લગી ડુ,ં એવુ ંથત ુ.ં 

  ‘આજી, ભા-ફા, ફશનેણીઓ ફધાને છડીને વાલ અજાણમા ભાણવ લચ્ચે આલીને તને 

યડવુ ંનશત ુ ંઆલતુ?ં’ 

  લી ાછી આજી શવી ડતી. ‘અભાયા લખતભા ંત ફધાને નાના ંજ યણાલી દેતા.ં એટરે 

છી ધીભે ધીભે એ ઘય જ તાનુ ંરાગલા ભાડંત ુ.ં’ 
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   આજીએ ઘણા ંદુ:ખ લેઠેરા,ં કેટરીમે તકરીપ વશન કયેરી ણ એ ફધા લચ્ચે એણે 

તાનુ ંશાસ્મ કામભ યાખેલુ.ં નશીંતય વાલ અણવભજુ છકયીએ અઢાય-લીવ ભાણવના ંભજજમાયા ં

કુટંુફના ફધા વભ્મને ળી યીતે તાના કયી રીધા શળે એ લાતનુ ંભને શભેંળા આિમપ થત ુ.ં  

  આજી એટરી ખતંથી અને એકધ્માન થઈને યવઈ ફનાલતી કે, એના ભનભા ંયશરે 

રાગણી અને પે્રભ એની ફનાલેરી લાનગી ખાતી લખતે અનબુલી ળકાતા.ંએટરે જ અભાયી 

છકયાઓંની ટી લેકેળનભા ંબેગી થામ ત્માયે દયેકની અલનલી પયભાઈળ યશતેી. એક કશ,ે ‘દાદી 

લેડભી ફનાલ.’ત ફીજુ ંકશ,ે ‘નાની, તભાયા શાથના ંકથભીય લડા ંખાલા ંછે.’ત્રીજાને લી કંઈ ત્રીજુ ં

ખાવુ ંશમ ત ચથાને ચથુ.ં ણ આજી જયામ કંટાળ્મા તલના યવડાના ંકાભભા ંગુથંામેરી યશતેી.  

  યાધંણકાભા ંઆટરી તનણુ શલા છતા ંઆજાફાા યવઈભા ંકંઈ ને કંઈ લાધંા-લચકા  

કાઢયા તલના ન યશતેા. આભ ણ, આજી જેટરી શવમખુી ને ભતાલડી એટરા જ આજાફાા 

તભજાજી અને અતડા. ભને શભેંળા એવુ ંરાગત ુ ંકે, ફશાયના રક વાથે એભને જે કાઈં લાધંા ડતા 

શળે એન ફદર એ આજીન લાકં કાઢીને રેતા શળે.એભા ંમ ખાવ કયીને જભતી લખતે ત એભને 

આજીની ખાભી દેખામ જ. 

  ‘યાધંતા ંઆલડે છે કે નશીં? કેટલુ ંભીઠું નાખી દીધુ ંછે !’  

  ‘ઘયભા ંશત ુ ંએટલુ ંફધુ ંભયચુ ંળાકભા ંધફકાવ્યુ ંછે, આટલુ ંતીખુ ંળાક ળી યીતે કાઈ ળકામ?’  

  આલી દયેક હટપ્ણીને અંતે એભનુ ંએક લાક્ ત નક્કી શમ  જ — 

  ‘તને ત છૂટાછેડા જ આી દેલા જઈએ. ઘયની ફશાય તગેડી મકૂીળ ને, ત્માયે 

વભજ ડળ.ે’ 

આટરા અભાન છી ણ આજી ચૂચા બાખયી જ ફનાવ્મા કયતી. ણ ભને 

આજાફાા ય ફહુ ગસુ્વ આલત. આજી ભને ખાભા ંસલૂડાલીને વ્શાર કયતી, નીતનલી 

લાતાપઓ વબંાલતી—આલી ભાયી ભીઠડી આજીને કઈ તલના કાયણે ધભકાલી કેભ વશન થામ? 

ભાયી આંખભા ંાણી આલી જતા.ં લી એ ઉંભયભા ંછૂટાછેડાન અથપ વભજાત નશીં એટરે લધ ુ
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મ ૂઝંલણ થતી. એક લાય ભેં ભાવીને છૂી જ રીધુ,ં ‘ભાવી, આ આજાફાા જ્માયે શમ ત્માયે 

છૂટાછેડા આલાનુ ંકશ ેછે. એટરે શુ?ં’ 

  ભાવીને શવવુ ંઆવ્યુ,ં ‘છૂટાછેડા એટરે પાયગતી. ણ ત ુ ંચચિંતા ન કય. આજા ભાત્ર 

ફરે જ છે. એવુ ંકયલાના નથી.  

  આજીના આકપણને કાયણે જ હુ ંયજાઓભા ંગાભ આલતી, ણ આજા એની ય 

ખીજામ ત્માયે ભને થત ુ ંકે, હુ ંનકાભી જ આલી. એક લખત ત અત્મતં દુ:ખી થઈને ભેં આજીને કહ્ુ ં

ણ ખરંુ. ‘આજા ફહુ ખયાફ છે.એ તાયી ય ગસુ્વ કયે છે એ ભને જયામ નથી ગભતુ.ં એના કયતા ં

ત ુ ંભાયી વાથે મુફંઈ ચાર. ત્મા ંકઈ તને કશુ ંનશીં કશ.ે’ 

  વદા શવતી આજી ત્માયે ગબંીય થઈ ગઈ શતી. ‘એન સ્લબાલ ડય ફરે. ણ 

છી એના ભનભા ંકંઈ ન શમ. એન શાથ કડીને આ ઘયભા ંઆલી શતી, એની કાધંે ચઢીને 

અશીંથી જઈળ.’ 

લી આજાને આજી ભાટે રાગણી નશતી એવુ ંમ નશત ુ.ં ઘડીબય આજીને ન જુએ ત્મા ંત 

ફાલયા થઈ જામ. 

  ‘તાયી આજી કેભ નથી દેખાતી? ક્ા ંગઈ છે, ક્ાયે આલળે?’આભ ઉયા-છાયી 

એભના વલાર ચાલ ુથઈ જતા. એભા ંમ નાના ભાભાનુ ંઅકસ્ભાતભા ંઅલવાન થયુ ંને આજી 

સકુાઈને રાકડા જેલી થઈ ગઈ છી ત એની ઘણી કાજી કયતા. શલે આજાફાા 

‘છૂટાછેડા’ફરલાનુ ંભરૂી ગમા છે એવુ ંફધાનેરાગેલુ.ં ણ એક હદલવ જભલા ટાણે ાત બાજીના 

લાડકાને શડવેર ભાયતા ંએભણે કહ્ુ,ં ‘આલી ાણી જેલી બાજી ખાલા કયતા ંત ભખૂ્મા યશવે ુ ંવારંુ. 

ઘયડી થઈ ત મે યાધંતા ંન આલડ્ુ.ં તુ ંત છૂટાછેડા આી દેલાને જ રામક છે.’ 

  આટરા લોભા ંકઈ હદલવ ભઢું ન ખરનાયી આજીને ભેં તે હદલવે શરેી જ લાય 

ગસુ્વાથી રારચ થતી જઈ. કદાચ જુલાનજધ દીકયાના ભતે એની વશનળસ્ક્ત શણી રીધી 

શતી. ‘તભાયે છૂટાછેડા આલાની તકરીપ ળા ભાટે રેલી જઈએ? લી, આ ઉંભયે તભે કટપ-
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કચેયીના ધક્કા ળી યીતે ખાળ? એના કયતા ંઈશ્વયની ભશયેફાની શળે ત હુ ંજ તભને છૂટાછેડા 

આીળ.’ 

આ ઘટનાના ંથડા ંલો ફાદ આજે ભટા ભાભા આજાફાાની નેવુભંી લપગાઠં ખફૂ 

ધાભધભૂથી ઊજલી યહ્યા શતા. દયેકે દયેક વગા-વફંધંીને આભતં્રણ આેલુ.ં આજી વયવ ભજાની 

નલલાયી વાડી શયેી, ભાથાભા ંવેલતંીના ંફૂરની લેણી નાખી, ભીઠું ભીઠું શવતી આજાની ફાજુભા ંજ 

ફેઠી શતી. આજા ણ ખફૂ ખળુ શતા. અચાનક આજા તયપ જઈ આજી ફરી, ‘ઠીક ત્માયે, હુ ંજાઉં 

છુ.ં’અને એ ઢી ડી. 

  આજાએ ભાયી વાથે જઈ યડતા ંયડતા ંકહ્ુ,ં ‘તાયી આજી ભને છડીને ગઈ, વદાને ભાટે.’  

(શબુદા કુરકણીની ભયાઠી લાતાપને આધાયે) 
 

(14)રોહીની સગાઈ 

(ાના:43-44) 

  ઘયભા ંશરેેથી નક્કી થઈ ગયુ ંશત ુ ંકે, અતધકાયી વાથે જ કંઈ લાત કયલાની શળે એ ચુરન 

જ કયળ.ે ફાકી ફધાએ શાજય યશલેાનુ ંછે ફવ, ફરલાનુ ંકશુ ંનથી.  

  ‘અભે ફે બાઈઓ ચુરન અને સનુીર. આ એક ફેન, લદંના. એ વોથી નાની. ભા ણ વાથે 

આલી છે, ણ એની તચફમત જયામ વાયી નથી. એના વશી-તવક્કાનુ ંકાભ શરેા ંતાલી આળ, 

વાશફે ?’ચુરને વાચલી વાચલીને, નમ્રતાલૂપક ઑહપવય વાથે લાત કયી.  

  ભા ાવે જે કંઈ તલતધ કયાલલાની શતી એ કયાલીને સનુીર એને ઘયે મકૂી આવ્મ. તતાજી 

કંઈ કેટરીમ જભીન-જામદાદ મકૂીને ગમા શતા. ચીવેક લપ શરેા ંશાઈ-લે ફનાલલાભા ંએભની 

જે જભીન વયકાયે રઈ રીધેરી એનુ ંશલે લતય ભલાનુ ંશત ુ,ં અને એ ણ વ્માજ વહશત. ફધુ ં

ભીને ચારીવેક રાખ ભળે એલા ખફય ભળ્મા ત્માયે ચુરને ખળુ થઈને મુફંઈ યશતેા નાના 

બાઈને પન કમો, ‘સતુનર, તુ ંફને એટર જરદી કરકત્તા આલી જા. વાથે લાવતંીને અને મનુ્નીને 
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ણ રેત આલજે.’ચુરનના અલાજભા ંઉત્વાશ છરકાત શત. 

  ‘તતાજીના કામદેવયના લાયવ આણે ત્રણ છીએ જ. એપીડેલીટ કયાલલાભા ંકંઈ લાધં નશીં 

આલે, કેભ ભટાબાઈ?’ 

  ‘લાધં ત ન જ આલલ જઈએ, ણ અચપનાને ખફય ડે એ શરેા ંફધુ ંતાલી દેવુ ં

જઈએ. જ વીધેવીધુ ંાય ઊતયી જામ ત આણે ત્રણ ને ભા-દયેકને બાગે દવ દવ રાખ આલળે.’ 

  આજથી દંયેક લપ શરેા ંઆ ઘયની ભટી દીકયી અચપના શયેેરે કડે ઘયભાથંી ચારી 

ગઈ અને એણે અપઝર વાથે તનકાશ ઢી રીધા. આખા કુટંુફ ય જાણે લજ્રાઘાત થમ શત. 

આટરા ંલે આજે મ અચપના પ્રત્મેન ય જયામ ઓછ નશત થમ, અચપના યશતેી શતી ત ચાય-

ાચં હક.ભી.જ દૂય, ણ એ ક્ા ંછે, કેભ છે, શુ ંકયે છે એ જાણલાની કઈએ દયકાય નશતી કયી, 

એભા ંમ ચુરને ત નશીં જ. અને ળા ભાટે કયે? શલે એ એભની શુ ંવગી થતી શતી? લી એ ત 

અચપના ભટીને મભુતાઝફેગભ ફની ગઈ શતી. શલે એને ને આ ઘયને કળી રેલા-દેલા નશતી. જકે, 

નાની લદંનાને યશી યશીને માદ આલતુ ંકે, એને અને સનુીરને દીદીએ કેટરા ંરાડ રડાવ્મા ંશતા ં! 

  યવડાભા ંભટી બાબીને કાભભા ંભદદ કયતા ંલદંના કશલેા રાગી, ‘ગભે તેભ ત મે દીદી 

ફાબજુીની દીકયી ત ખયીજ ને! ભને ત રાગે છે કે, આ યકભભા ંએનમ બાગ શલ જઈએ.’ 

  ‘ભારંુ ણ એવુ ંજ ભાનવુ ંછે ણ આણા ભાનલાથી શુ ંથામ? આણને ફૈયાઓંને કણ 

છેૂ છે?’ યીટા દફામેરા અલાજે ફરી. 

  તાના રાફંા કાા લા ઓતી સનુીરની ત્ની લાવતંી આલી. ‘હુ ંત આલ અન્દ્મામ 

વશન જ ન કયી ળકંુ. બરે ને, ભેં દીદીને જમા ંણ ન શમ તમે એભને ભાટે ભાય જીલ ફે છે. 

અશીંથી ગમા ંત્માયે મ ઘયભાથંી કશુ ંરઈને ન ગમા ંને શલે ણ કઈ એભને કશુ ંઆલા નથી 

ભાગત ુ.ં આવુ ંકાઈં ચારે?’ 

  ‘બાબી, પ્રીઝ, ધીભે ફર. ભટાબાઈ વાબંળે ત ફહુ ગસુ્વે થળે. એભણે ત કશી દીધુ ંછે, 

ખફયદાય ! જ ઘયભા ંકઈએ એનુ ંનાભ ણ રીધુ ંછે ત !’લદંનાન અલાજ ગગ થઈ ગમ. 

  ભનભા ંકંઈક નક્કી કયીને ણ કલા ન દેતા ંલાવતંીએ ‘હુ ંજયા અશીંની ફજાય જઈને 
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આવુ,ં પયી ાછુ ંઅશીં આલલાનુ ંક્ાયે થળે, કણ જાણે ! ’કશીને છી ત ઘયભાથંી ફશાય જલા ગ 

ઉાડયા.  

  ત્રણે બાઈ-ફશનેની વશી રેલાઈ ગઈ. ફધુ ંધામાપ પ્રભાણે જ થઈ યહ્6ુ શત ુ,ં ત્મા ંજ...અચપના 

તાના લકીર વાથે આલી અને કઈની વાભે નજય ણ કમાપ તલના વીધી ઑહપવયની કેફીનભા ં

ગઈ.  

  ‘આ ફશને ાવે યુાલા છે કે, એ તભાયી ફશને છે. શલે આ ફાફતની ચકાવણી થળે. એક 

અઠલાહડમા છીની મદુત આુ ંછુ.ં’ઑહપવયે કડકાઈથી કહ્ુ.ં જેભ વડવડાટ આલી શતી એભ જ 

અચપના ાછી નીકી ગઈ.  

  ‘કમાું કાયવ્મા ય ાણી પયી લળ્યુ.ં ભટાબાઈ ફહુ જ નાયાજ છે. વભજ નથી ડતી કે 

એના સધુી લાત શોંચી કેલી યીતે?’સનુીરે આંટા ભાયતા ંકહ્ુ.ં 

  ‘ખફય ભેં શોંચાડી, હુ ંળધતા ંળધતા ંએભના ઘયે શોંચી શતી. એભને ત કશુ ંજઈત ુ ં

નશત ુ.ં ભેં એભને તૈમાય કમાપ કે તભાય શક્ક ભાગં. લાવતંીએ એકદભ ઠંડકથી કહ્ુ.ં’ 

  ‘તાયે આ ફધુ ંડશાણ કયલાની ળી જફૃય?’  સનુીરે ગસુ્વાથી છૂ્ુ.ં 

  ‘ભને તલચાય આવ્મ કે, હુ ંતાભીર છુ ંઅને તભે રક ફગંાી. ધાય કે, કાર ઊઠીને ભાયા 

તમયભાથંી વો ભાય ફહશષ્કાય કયે ત ભને કેવુ ંરાગે? ભને રાગ્યુ ંકે, આજે એ છે, કાર ઊઠીને 

ભાય ણ લાય આલી ળકે. 

  તદ્દન પારત ુને લાહશમાત લાત કયે છે. ણ જલા દે એ ફધુ.ં તાયે ને એને શુ ંલાત થઈ એ 

કશ.ે’ 

  ‘એભણે ત કહ્ુ ંકે, હુ ંભાયા વવંાયભા ંસખુી છુ.ં વભજદાય તત છે, શતળમાય તુ્ર છે, ભને 

ફીજુ ંશુ ંજઈએ? તતાજીની તભરકત કે ૈવાભા ં

ભને જયામ યવ નથી—આ ળબ્દ છે તભાયી એ ફશનેના, જેને તભે વો ઘઉં ભાથંી કાકંય કાઢીને પેંકી 

દઈએ એલી યીતે પેંકી દીધી છે.’લાવતંીને ફરતા ફરતા યડવુ ંઆલતુ ંશત ુ.ં  
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  ‘ત ુ ંબી તે એની લાતભા ંઆલી ગઈ. કંઈ નથી જઈત ુ ંત આલી ળા ભાટે લકીરને રઈને? 

અયે, એના લયે ફયાફય ચાલી ચઢાલીને ભકરી શળે. ’ગભે તેભ ત મે મવુરભાન. આણી 

હશિંદુઓની શાથભા ંઆલેરી ભાર-ભત્તા છડે ખયા? 

  ‘તભે ફધા દીદી તલે ફહુ ભટી ગેયવભજ કય છ. દંય-દંય લપથી એભણે ભાનુ ંભઢું 

નથી જયુ.ં ભાને ભલા ત એ ફહુ તડે છે. તાને આ ઘયની દીકયી વાચફત કયીને એભને પક્ત 

ભાન કફજ જઈએ છે. ભાને એ તાની વાથે યાખલા ભાગે છે.’ 

  ‘ઓશ ! એભ લાત છે?’ જાણે ભટ ફજ ઊતયી ગમ શમ એભ સનુીરે તનયાતંન શ્વાવ 

રીધ. ‘ભટાબાઈ શા ાડતા શમ ત ભને કંઈ લાધં નથી.’ 

  લાવતંી અત્મતં ીડા વાથે તતના આ ફૃને જઈ યશી. 

(શ્રી અભય તભત્રની ફગંાી લાતાપને આધાયે)  

(15)ભને કેભ લીસયે યે... 
(ાના:45થી 47)  

  આજે કેટરામં લો છી અચાનક જ ભને નદીહકનાયે આલીને ફેવલાનુ ંભન થયુ.ં 

લેકેળનભા ંઘયે આવુ ંત્માયે ભા વાજંના વભમે અચકૂ ભને છેૂ, ‘તાયે નદીએ નથી જવુ?ં’ 

  ણ ળી ખફય કેભ, ભાયી ફાણની બેરુ હિષ્નાથી તલખટૂા ંડયા છી ભને અભાયા 

શભેંળના વાથીદાય એલા નદીહકનાયે જલાનુ ંકદી ભન જ ન થત ુ.ં આજે, ભે ભહશનાની આ ઢતી 

વાજંે કેવયી ફૂરથી આચ્છાહદત ગરુભશયની નીચેના ફાકડા ય ફેઠા ંફેઠા ંભને હિષ્ના એટરી ત 

માદ આલલા રાગી કે, શલે કદાચ જજિંદગીભા ંઅભે એકભેકને કદી નથી ભી ળકલાના ંએ શકીકત 

સ્લીકાયલી અઘયી રાગી. 

  કયેરનુ ંતેર નાખીને લાેરા સુદંય ફે ચટરા, ણ યતુનપભપ રઘયલઘય અને ચામેર. 

ગભા ંછભછભ કયતા ંચાદંીના ંઝાઝંય. આ શત અભાયી ળાાભા ંનલી દાખર થમેરી હિષ્નાન 
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હુચરમ. તભીરબાી હયલાયભાથંી આલતી શલાને રીધે એના ઉચ્ચાય વાલ જુદા અને તલચચત્ર 

રાગતા. લી બણલાભા ંણ ઠીક ઠીક કશલેામ એલી. આ ફધા ંકાયણવય અભાયા ંતળચિકાએ એને 

છેલ્રી ફેન્દ્ચ ાય ફેવાડેરી. ણ એની ભટી, બાલલાશી, સુદંય આંખ અને એના ભશક શાસ્મને 

રીધે એ ભને શરેી નજયે જ ગભી ગઈ. એના ઘટાદાય રાફંા લા ભને એટરા ગભતા! એટરે જ 

હુ ંશભેંળા એને ભદદ કયલા તૈમાય યશતેી.  

  ‘તને ગચણતના દાખરા નથી આલડતા? ગબયાતી નશીં, હુ ંવભજાલીળ.’ ત ુ ંભાયે ઘયે ચાર. 

રેવન કયીને છી આણે નદી હકનાયે જઈશુ.ં ફહુ ભજા આલળે.’  

  કરાક સધુી શાથભા ંશાથ યલી અભે નદીકાઠેં ફેવતા ંઅને આલતી-જતી શડીઓને જમા 

કયતા.ં આભ ને આભ કેટર વભમ વાય થઈ જત એનુ ંઅભને બાને મ ન યશતે ુ.ં  

  એક હદલવ અચાનક હયવેવભા ંએણે કહ્ુ,ં ‘આજે ળાાભાથંી છૂટયા છી હુ ંતાયા ઘયે નશીં 

આવુ,ં તુ ંભાયે ઘયે આલજે.’હુ ંત નલાઈ ાભી ગઈ. આજ સધુી કદી એણે તાના ઘયની કે ઘયના 

વ્મસ્ક્તઓની કળી લાત ભને નશતી કયી. તે હદલવે એ ભને તાને ઘેય રઈ ગઈ. ઘય ળાનુ?ં એક 

નાનકડ ભશરે જ જઈ ર. યતુનપભપ શયેેર ચકીદાય, યવઈ ફનાલલા ભાટે યવઈમ, ઘયના ં

કાભકાજ ભાટે નકય-ચાકય. કઈ ભાની જ ન ળકે કે, ઠેકાણા ંલગયના ંકડાભંા ંપયતી, ચપ્ટ 

ઓેરા લાલાી હિષ્ના આ તલળા ફગંરાભા ંયશતેી શળે ! ફગંરાભા ંએટલુ ંફધુ ંયાચ-યચીલુ ં

શત ુ ંકે જાણે ખડકી દીધુ ંશમ એવુ ંરાગત ુ ંશત ુ.ં વપા, ખયુળી, ટીમ—જ્મા ંજુઓ ત્મા ંધૂના થય 

દેખામ. અનામાવે જ ભાયાથી વયખાભણી થઈ ગઈ, આના કયતા ંભારંુ નાનકડુ ંઘય કેટલુ ંસ્લચ્છ ને 

સઘુડ છે ! 
 

  ‘ચાર, તને ભાયી ભા ાવે રઈ જાઉં.’ એ ભને અંદયના ઓયડાભા ંદયી ગઈ. એની ભાની 

આંખ જઈને ખ્માર આવ્મ કે, હિષ્નાને સુદંય આંખની બેટ એભના તયપથી જ ભી છે.ણ એભણે 

જાણે યાણે શવતા ંશમ એભ હપક્કું શવીને ભને આલકાયી એ ભને જયામ ન ગમ્યુ.ં એભણે ત ભારંુ 

નાભ સદુ્ધા ંન છૂ્ુ ં! હિષ્નાએ જ લગય છૂયે જણાવ્યુ,ં ‘અમ્ભા, આ ભાયી ખાવ ફે્રન્દ્ડ-નીતા.’ 
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  ‘નીતા, ળયફત ીળે ને? તાયે ભાટે ળયફત ભગંાવુ.ં’કશીને એભણે ફે ગ્રાવ રીંબ ુવયફત 

ભગંાવ્યુ.ં શજી અભે ીધુ ંન ીધુ ંત્મા ંએભણે કહ્ુ,ં ‘જાલ, ફશાય ગાડપનભા ંજઈને ખલુ્રી શલાભા ં

યભ.’ 

  એભના આલા અતડા લતપનથી ભને ખફૂ આિમપ થયુ ં! ણ વાચુ ંછૂ ત હિષ્નાના ઘયભા ં

ગુગંાભણ થતી શતી એટરે ગાડપનભા ંજલાની લાત ભને ગભી ગઈ. એક લખત ચચત્રકાભના તળિકે 

અભને ચચત્ર દયલા ભાટે તલમ આપ્મ—‘ભાતા કે તતા વાથે તભાયી ભનવદં પ્રવતૃત્ત.’કઈએ 

પ્ા વાથે હિકેટ યભતા શમ એવુ ંચચત્ર દયુું ત કઈએ ડાઈનીંગ ટેફર ય ફેવી જભાડતી ભાનુ,ં 

હિષ્નાએ લા ઓી આતી ભાનુ ંચચત્ર દયુું ને એ મ ઢંગધડા લગયનુ.ં લગપભા ંફધાએ એના 

ચચત્રની ભજાક કયી.એની આંખભા ંાણી આલી ગમા,ં ભેં કહ્ુ,ં ‘કળ લાધં નશીં. ફધા કંઈ ફધા 

તલમભા ંશોંતળમાય ન શમ ! તને ઈતતશાવ કેટર વયવ આલડે છે ! ચાર, શલે યડ નશીં.’ભાયી 

લાતથી એને ઘણુ ંઆશ્વાવન ભળ્યુ.ં 

  ઉનાાની યજા ડે એટરે ભને ભાભાને ઘયે જલાની ચટટી થલા ભાડંે. ભેં હિષ્નાને કહ્ુ,ં 

‘ભાભાના દીકયાઓ વાથે અભે વતંાકુકડી, થપ્, હુતતુ—ુજાતજાતની યભત યભીએ ને ફહુ ભજા 

કયીએ. તુ ંલેકેળનભા ંક્ા ંજલાની?’ 

  એનુ ંભઢું ઝાખં ુ ંધબ્ફ થઈ ગયુ.ં ધીભે વાદે એ ફરી, ‘ખફય નથી. કદાચ ભરાવ જઈએ. 

ભાની તચફમત ફયાફય યશતેી નથી. પ્ા કશતેા શતા. ભરાવની ભટી શૉસ્સ્ટરભા ંફતાલવુ ં

ડળ.ે’ 

  લેકેળન તી ગયુ ંને ળાા પયીથી ચાલ ુથમાને ભહશન થમ ણ હિષ્ના આલી નશીં. હુ ં

યજ એની યાશ જતી.એક હદલવ વલાયની પ્રાથપના છી તપ્રિંતવારે હિષ્નાના ંભા ભાટે  ફે તભતનટનુ ં

ભોન ાવ્યુ.ં ભને ફહુ યડવુ ંઆલતુ ંશત ુ—ંચફચાયી હિષ્ના, ભા તલનાની થઈ ગઈ ! 

  થડા હદલવ છી એ ભાયા ઘયે આલી ણ એ ક્ા ંેરી ચભકતી આંખલાી હિષ્ના શતી ! 

આ હિષ્ના ત ઓખામ એલી મ નશતી યશી. ખફૂ સકુાઈ ગઈ શલાને કાયણે ભટંુ ને ભા લગયનુ ં
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રાગતુ ંફ્રક, ઝાઝંય તલનાના ગ અને વયવ ગ ૂથંામેરા ંફે ચટરાને ફદરે ફબ્ડ શયે ! રાગતુ ંશત ુ ં

કે એને ભાયી વાથે કંઈ કેટરીમ લાત કયલી શતી. 

  અભે નદીહકનાયે જઈને ચૂચા ફેઠા.ં આજે એણે ભાય શાથ ન કડય. અચાનક જ એણે 

ફરલા ભાડં્ ુ,ં ‘ભા ભાદંી શતી એ ભને ખફય શતી નીતા, ણ એ ભને છડીને આભ... ’એ ભાયા 

ખાભા ંભાથુ ંનાખીને યડી ડી. થડી લાયે ભોં ઊંચુ ંકયીને કશલેા રાગી, ‘ભાલગય તને લા કણ 

ઓી આ?ે એટરે ાા કશ,ે લા કાલી નાખીએ. શલે હુ ંક્ાકં દૂયની શસ્ટેરભા ંયશલેાની છુ.ં 

નીતા, આણે ાછા કદી નશીં ભીએ. ાા ાવે જીદ કયીને છેલ્રી લાય તને ભલા આલી છુ.ં’ 

  લેકેળનભા ંભાભાને ઘયે ગઈ શતી ત્માયે એને બેટ આલા હુ ંવયવ ભજાની યીફીન રાલી 

શતી. યીફીનનુ ંેકેટ ભાયા શાથભાથંી વયકી ગયુ.ં 

  આજે નદીના ાણીભા ંઆંસનુ અચબેક કયીને ભેં હિષ્નાને માદ કયી ત્માયે એવુ ંરાગ્યુ ંજાણે 

એ છૂી યશી શતી. ‘નીતા, ભને માદ કયે છે ને?’ 

(સયંુજના ફેનયજીની અંગે્રજી લાતાપને આધાયે) 

 (16)ભજબયૂીની દાૂંડીકચૂ 

(ાના:48-49)  

  કંજની નકયી જલાફદાયીલાી. એને વતત પ્રલાવભા ંયશવે ુ ંડે. આજે ઈંદય ત કારે 

બાર. ત્માથંી લી યતરાભ ને ઉજ્જૈન. આજે વલાયે જ ત શજી ગ્લાચરમયથી આવ્મ. આલીને 

નાશી-ધઈને આટરા હદલવભા6 આલેરી સ્ટ જલા ફેઠ ત્મા ંત જજલ્રા તલકાવ અતધકાયીની 

કચેયીભા ંકાભ કયત એન તભત્ર યભાકાતં આલી શોંચ્મ. ‘અયે કંજ આલી ગમ?ચાર, ફહુ વારુ6 

કયુું. એકદભ વભમવય આવ્મ.’ 

  ‘કેભ વભમવય એટરે?’  
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  ‘આજથી ભે ચાલ ુથમ, ભરૂી ગમ?’દય લે કારી ઉત્વલ વભમે ાચં હદલવના બવ્મ 

ભેાનુ ંઆમજન થતુ.ં કેટરીમ લસ્તઓુના સ્ટૉર, જાદૂના ખેર, ખાણીીણી-ભેાભાદંય લે કંઈ ને 

કંઈ નવુ ંઆકપણ ઉભેયામ. આ લે ભેાની તૈમાયીન કામપબાય યભાકાતંને ભાથે શત.  

  ‘શા, ફયાફય. આજે ભેાન શરે હદલવ છે નશીં? કેભ, જયદાય છે ને તૈમાયી ?’  

  ‘એ જલા ત તાયે ભાયી વાથે આલવુ ંડળે. વાજંે ાચં લાગે તૈમાય યશજેે.’  

    ‘હુ ંફહુ થાકીને આવ્મ છુ ંમાય, આજે નશીં,કાર ય યાખને !’  ‘અયે, થાક-ફાક ક્ામં 

બાગી જામ એલ અપરાતનૂ ળ ફતાલલાન છુ.ં ચાર જાઉં, વાજંે ભશુ.ં’ 

  કંજને ખફય શતી કે, યભાકાતં કંઈ એને છડલાન નથી. ભને-કભને એ વાજંે તૈમાય થમ. 

વાચે જ, ભશનેત કયલા અને કયાલલાભા ંયભાકાતેં કળી કવય નશતી યાખી. કરાત્ભક કભાનલાફંૄ 

પ્રલેળદ્વાય, ચાયેકય યળનીની ઝાકઝભા અને અલનલી ચીજની જાશયેખફયના ંફડપ જઈને 

રાગત ુ ંશત ુ ંજાણે ફીજી જ દુતનમાભા ંઆલી ગમા શઈએ. યભાકાતં વાથે યશીને કંજને ફધુ ં

ફતાલત જત શત. એ તયપ ઈળાય કયતા ંએણે કહ્ુ,ં ‘જ કંજ, ત્મા ંજ. આ ભેાનુ ંખાવ 

આકપણ. હુ ંળયત ભાયીને કશી ળકંુ કે, આજ સધુી આલ ળૉ તાયા જલાભા ંનશીં આવ્મ શમ.’ 

  કંજે નજય કયી ત જાણે લળીકયન થયુ ંશમ એભ આંખ રકાય ભાયલાનુ ંભરૂી ગઈ. 

ગાધંીજીની યૂા કદની મતૂતિ. એની ય ડતી યળનીને કાયણે જાણે આયવશાણભાથંી ફનાલી શમ 

એભ ચભકતી શતી. કંજની કરાાયખ ુદૃષ્ષ્ટ ત્મા ંજડાઈ ગઈ. આટરી ફેનમનૂ મતૂતિ ફનાલનાય 

કરાકાય કણ શળ?ે કઈ યીતે એ આટરી ફાયીકીથી થ્થય કંડાયી ળક્ શળે? 

  ગાધંીજીના સ્ટેચ્યનૂા એક શાથભા ંરાઠી શતી, ફીજ શાથ કભયની ાછળ્ની ફાજુ લેર. 

ગાધંીજીની ઝડી ચાર આફેહફૂ ફતાલત એક ગ આગ ધત, અને ફીજ ગ ઊડલાની 

તૈમાયીભા ંપક્ત જંા ય ટકેર. તડીની ઉય કભયના બાગેથી રટકતી ફાનુી ઘહડમા. ફા ુ

જાણે ક્ાકં શોંચલાની ઉતાલભા ંશમ એલા ચશયેાના શાલ-બાલ-ફધુ,ં ફધુ ંજ વંણૂપ શત ુ.ં 

ણ....શા, આ ગની ીંડીઓ ફનાલલાભા ંકરાકાય સ્શજે થા ખાઈ ગમ. ફાનુી ીંડીઓ કયતા ં
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મતૂતિની ીંડીઓ થડી લધ ુબયાલદાય રાગતી શતી ફવ, આ નાનકડી ત્રટુીને ફાદ કયતા ંઆખી 

મતૂતિ વઘંેડાઉતાય શતી. 

  ‘યભાકાતં, વાચે જ, આ મતૂતિની પ્રળવંા કયલા ભાયી ાવે ળબ્દ નથી. તેં ત માય, કભાર 

કયી. ક્ાથંી ળધી રાવ્મ આ મતૂતિ? અને ફનાલનાય કરાકાય ક્ા ંછે?’ ‘કંજફાબ,ુ એક કરાકાય 

શલા છતા ંાયખી ન ળક્ા ને? આ મતૂતિ નથી વાશફે, જીલત જાગત ભાણવ છે ભાણવ !’ 

  ‘શમ નશીં, એક ભાણવ કરાક સધુી આભ તૂાની ભાપક ળી યીતે ઊબ યશી ળકે?’ ‘એ જ 

ત એની ખફૂી છે. આટરા નજીક ઊબા યશીને ણ તભને ખફય ન ડે કે આ મતૂતિ છે કે આદભી !’ 

  કંજે યભાકાતં ાવે ફધી ભાહશતી રઈ રીધી. આ ઉહડમા ભાણવનુ ંનાભ શત ુ ંચફગરુ. 

યભાકાતેં યામગઢભા ંફાફા આંફેડકયના લેળભા ંજમેર ત્માયથી નક્કી કયુું શત ુ ંકે, ભા કારીના ભેા 

લખતે આને રઈ આલીળ. ાચં હદલવ યજ વાજંે 6 થી 9 ત્રણ કરાક આભ એકધાયા ઊબા યશલેા 

ભાટે એને ભલાના શતા પ્રતતહદન ફૃતમા ચાયવ ! એલી તે કઈ ભજબયૂી એની ાવે આલા ખેર 

કયાલતી શળે? કંજન જીલ ચફગરુ ભાટે ચચયી ઊઠય. 

  ફીજે હદલવે યભાકાતેં કશરેા વયનાભે એ શોંચ્મ. ફધં ફાયણે ટકય ભામો ત ચફગરુની 

ત્નીએ ફાયણુ ંખલ્યુ.ં એના ફનેં શાથ વપેદ ભાટીથી ખયડામેરા શતા. દયલાજે ભટા વાશફેને 

ઊબેરા જઈ એ ઝખંલાઈ ગઈ. તાની જીલનહકતાફ ખરતા ંચફગરેુ કશરેી લાતન વાય કંઈક 

આલ શત. 

  ત્રણ ફશને છી જન્દ્ભેર ચફગરુ ભા-ફાની આંખન તાય શત, ણ શજી ત એ ભાડં 

વાત લપન થમ ત્મા ંધયતીકંભા ંફધુ ંનેસ્ત-નાબદૂ થઈ ગયુ ં!ભા-ફા-ફશને, ઘય ફધુ ંજ ગયુ.ં 

પક્ત એની જીલનયેખા રાફંી શળે તે ફચી ગમ. આભતેભ બટકી, ભાગંીબીખીને જેભતેભ ેટન 

ખાડ યૂત. 

  અચાનક ગાભેગાભ પયતી કઈ નાટકભડંીભા ંકાભ કયત કરાકાય ભાદં ડય ત્માયે એની 

જગ્માએ ચફગરુને રીધ. એણે પક્ત સ્ટેચ્ય ૂફનીને મ ૂગંામ ૂગંા ઊબા યશલેાનુ ંશત ુ.ં એન અચબનમ 
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ખફૂ લખણામ. ફવ, ત્માયથી આ કાભ કઠે ડી ગયુ.ં નાટકભા ંકાભ કયતા ંકયતા ંજ ચૂણિભા ભી 

ગઈ. એકને ફદરે ફે થમા.ં લધ ુનશીં ત ફે જણના ંેટ બયલા જેટલુ ંત કભાવુ ંડે ને? 

  કંજનુ ંધ્માન શલે ચૂણિભા તયપ ગયુ.ં વપેદ ાઉડયલાા એના શાથ જઈ એણે છૂ્ુ,ં ‘આ 

શુ ંતભાય ભેકઅ કયી યહ્યા ંછે?’ 

  ‘ના વાશફે, ભેકઅ ત એકદભ ળૉના ટાઈભે જ કયાલલાન. આ ત કરાક સધુી ઊબા 

યશલેાને રીધે રશી ગઠંાઈ જામ છે, નવ ફૂરી ગઈ છે. એ રકને દેખાઈ ન જામ એટરે કડાના 

ટ્ટા ય ચનૂ રગાલી ગની ીંડીએ ફાધંલા ડે છે. દાડંીકચૂ ભાટે નીકેરા ગાધંીજીના ગ કંઈ 

ગાઠંલાા થડા જ શમ?’ 

  કંજનુ ંશૈયુ ંઅજફ દુ:ખથી બયાઈ ગયુ.ં એનાથી ફરાઈ ગયુ,ં ‘આ તે કેલી દાડંી ભાચપ? ’  
 

(તલદ્ા ગપુ્તાની હશિંદી લાતાપને આધાયે) 

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

 

 

 

 

(17)ભાડી જામા 
(ાના: 50 થી 52)  

  ‘ર, લાચં ને ખળુ થાલ. તભાય રાડકલામ બાઈ ઘડે ચઢલાન છે.’તળલાનદેં ઘયભા ંગ 

મકૂતાનંી વાથે જ ગોયી તયપ સ્ટકાડપ પેંક્ુ.ં અતલશ્વાવબયી નજયે એની તયપ જતા ંગોયીએ ત્ર 

લાચંલા ભાડંય. લાત ત વાચી શતી. હદવ્મએ રખ્યુ ંશત ુ,ં 
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  .ૂદીદી તથા જીજાજી 

  આળા યાખુ ંછુ ંકે, તભે ફનંે અને ભાયા ંવ્શારા ંબાચણમાઓ ફધા ંભજાભા ંશળ. દીદી, ફહુ 

રાફંા વભમ છી ત્ર રખી યહ્ય છુ.ં ભને ખાતયી છે કે, તભે એ જાણીને યાજી થળ કે, હુ ંનજીકના 

બતલષ્મભા ંરગ્ન કયી યહ્ય છુ6.. આના આધીલાપદની અેિા યાખુ ંછુ.ં  

         તભાય નાન બાઈ –હદવ્મ. 

 

  ઘય છડીને ગમા છી હદવ્મન આ ફીજ ત્ર શત. આ શરેાનંા ત્રભા ંતે ભેજજસ્ટે્રટ 

ફની ગમાના વભાચાય આપ્મા શતા. એ લખતે એણે તાનુ ંવયનામુ ંનશત ુ ંજણાવ્યુ ંણ આ 

ત્રના અંતે વયનામુ ંરખ્યુ ંશત ુ.ં જકે, શજીમ એણે પન નફંય નશત જ રખ્મ. ણ એની 

ાછનુ ંકાયણ ગોયી ફયાફય જાણતી શતી. શાથભા ંહદવ્મન ત્ર રઈ ગોયી ભતૂકાના હદલવભા ં

વયી ડી.  

  ‘દીદી, ભને તભાયા શાથે ખલડાલ. દીદી, ભને યભાડ. દીદી, ભને બણાલ.’  

  ગોયીથી દવ લપ નાન હદવ્મ વલાયે ઊઠે ત્માયથી દીદીના નાભની ભાા જત. ને દીદીને 

મ જાણે શારત ુ ંચારત ુ ંયભકડુ ંભી ગયુ ંશમ એભ આખ હદલવ એને કાખભા ંઘારીને પયતી. 

  હદવ્મના જન્દ્ભ છી ાચં-છ લે ત્રીજી લખતની સલુાલડ લખતે ભાને ધનયુ થઈ ગયુ ંને 

આ ફે વતંાનને ફાને બયવે મકૂીને એણે ચારતી કડી. ગોયીને શજી ત લીવમુ ંફેઠું ન ફેઠું ત્મા ં

તતાજીએ એને યણાલી દીધી ને જાણે આ જલાફદાયી તાલલાની યાશ જતા શમ એભ એક 

હદલવ પેક્ટયીભા ંકાભ કયતા ંઅકસ્ભાતભા ંએ ણ ત્નીની ાછ તવધાવ્મા. 

  રગ્ન થમા ંને થડા લખતભા ંજ ‘ભાન ન ભાન, ભૈં તેયા ભશભેાન’ની જેભ ગે ડેરા 

વાાની જલાફદાયીએ તળલાનદંને અકાલી મકૂ્ શત.  

  ‘શુ ંવભજ છ તભે બાઈ-ફેન? અશીં તભાય ફા દલ્ર મકૂીને ગમ છે?’છી ધીભેથી 

ફફડત, ‘વારા ચબખાયડા.ં...’ 
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  ગોયી જાણતી શતી કે, ભાના ફધા દાગીના, તતાનુ ંપયજ ય મતૃ્ય ુ થલાને કાયણે ભેરી 

યકભ અને ઘય લેચી નાખ્યુ,ંએની આલેરી મડૂી, ફધુ ંતળલાનદં દફાલીને ફેઠ શત.તમે એ 

ચૂચા ફધી અલશરેના વહ્યા કયતી કેભકે, એનાભા ંઆ બયીંગને છછેંડલાની તાકાત નશતી.  

  ‘દીદી, ભાયે રીધે તભાયે જીજાજીન તતયસ્કાય, અભાન વશલેા ંડે છે, એ જઈને ભારંુ શૈયુ ં

ચચયાઈ જામ છે. હુ ંનથી જઈ ળકત.’ 

  ‘શુ ંકયીએ બાઈ ! જેભતેભ કયીને ત ુ ંબણી રે એટરે ફવ.’  

  ‘ના દીદી, ભાયાથી એટરી ફધી યાશ નશીં જલામ. ભેં ફધુ ંનક્કી કયી રીધ6ુ છે. તતાજીના 

દસ્ત નયત્તભકાકા ખયાને; એભણે એક ળાાભા ંતળિક તયીકે ભાયી બરાભણ કયી છે. બણીળ ણ 

ખય ને વાથે બણાલીળ ણ ખય.’ જતી લખતે હદવ્મ લાકં લીને ગે રાગ્મ શત ત્માયે 

અનયાધાય લશતેા ંઆંસઓુએ ગોયીને એક ળબ્દ ણ ફરલા નશતી દીધી. જ્માયે એના ભેજજસ્ટે્રટ 

ફન્દ્માના ખફય ભળ્મા ત્માયે ગોયીને વતં થમ કે, હદવ્મનુ ંઅશીંથી ગમેલુ ંરેખે રાગ્યુ.ં 

  યાતે્ર સતૂાસંતૂા ંતળલાનદેં તાના તલકૃતભગજભા ંગણતયી ભાડંી. રગ્ન લખતે ગોયી ત્મા ં

જઈને ઊબી યશળેે એટરે હદવ્મ ફધ કાયબાય તાની દીદીના શાથભા ંવોંી દેળી. દયેક 

ખયીદીભાથંી કતભળન કાઢત જાઉં તમે ઠીકઠીક યકભ શાથભા ંઆલળે. 

  ‘ગોયી, ભને રાગે છે કે, અત્માયે હદવ્મને આણી જફૃય છે. આણી ત્મા ંજલાની પયજ છે. 

  ગોયી નલાઈ ાભીને કાચીંડાને યંગ ફદરત જઈ યશી. ‘તભે કશ છ ત જઈએ ણ ભાયી 

ભાના દાગીના શલે આલનાયી લહુ ભાટે હદવ્મને વોંી દઈએ.’  

   ‘મયૂખ જેલી લાત ન કય. આટરા ંલો સધુી તાયા બાઈને યટરા ખલડાવ્મા એ ક્ાથંી 

આવ્મા? શા, તાયી બાબીનુ ંભઢું જઈને તાયે આલી શમ ત લીંટી રઈ આલ.’ 

  હદવ્મના ઘયે શોંચીને તળલાનદેં ઊરટતાવ ળફૃ કયી. 

  ‘શુ ંનાભ છે છકયીનુ?ં’ —‘રચરતા.’  
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  ‘ક્ા ંયશ ેછે? ન્દ્માત-જાત? —આ ગાભભા ંજ યશ ેછે, દચરત છે.’  

  ‘શુ?ં’ તળલાનદંને જાણે લીજીન કયંટ રાગ્મ. ‘દચરતની છકયી વાથે પ્રેભરગ્ન? હુ ંતાયા 

ગાન6ુ ાણી ણ નશીં ીઉં.’ 

  ‘દીદી, જીજાજી, આ પ્રેભરગ્ન નથી. રચરતા વામહૂશક ફાત્કાયન બગ ફનેરી. ભાયી 

કટપભા ંએન કેવ આવ્મ શત.છી ત એ કેવ શાઈકટપભા ંગમ ણ હુ ંરચરતાને ભરૂી ન ળક્. 

એણે ફતાલેરી હશિંભતની ભાયે ભન ફહુ ભટી હકિંભત શતી. ભને થયુ ંકે, શલે એન શાથ કણ કડળે? 

’ 

  ‘લાશ, લાશ ! એટરે તભે એન શાથ કડલા તૈમાય થમા? તભે ત વાચા સ્ત્રી ઉદ્ધાયક 

નીકળ્મા.’  

  ‘જીજાજી, વાયી વાયી પે્રયક લાત છાાભા ંલાચંીએ ત્માયે આણને એ લાત ફહુ વાયી રાગે 

છે, ણ એ જ હયસ્સ્થતત આણી વાભે આલે ત્માયે દૂય બાગીએ તે કેભ ચારે? ભેં નક્કી કયી રીધુકેં, 

યણીળ ત રચરતાને જ.’ 

  ‘ફવ, ફવ, ભાયે આગ કંઈ જ વાબંવુ ંનથી. હુ ંઆ ઘડીએ જ અશીંથી ભાયા ંફાકને 

રઈ જાઉં છુ.ં ગોયી, તાયે ભાયી વાથે આલવુ ંછે કે નશીં, તુ ંઅફઘડી નક્કી કયી રે.’ 

  ‘આ જજિંદગી ત તભાયી વાથે તનબાવ્મા તલના ભાય છૂટક જ નથી.’ચધાય આંસએુ ગોયી 

ફરી. છી વપભાથંી લીંટીની ડબ્ફી કાઢી હદવ્મના શાથભા ંમકૂતા ંકહ્ુ,ં ‘રચરતાનુ ંભઢું જઈને 

એને આલાની શતી ન શલે ત ુ ંજ આ લીંટી ભાયા આળીલાપદ વાથે એને આજે.’ગોયીએ વ્શારથી 

હદવ્મના ચશયેા ય શાથ પેયલતા ંકહ્ુ,ં ‘ખફૂ આગ લધ અને રચરતા વાથે ખફૂ ખળુ યશ.ે’ 

  હદવ્મએ ડબ્ફીભાથંી લીંટી કાઢી અને જઈ યશરેી દીદીના યસ્તા તયપ જઈ લીંટી ભાથે 

ચઢાલી. 

(સષુ્ભા મનુીન્દ્રની ભયાઠી લાતાપને આધાયે) 
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(18)એક અનોખો ફયલાય  

 (ાના:53 થી 55) 

 

 કઈ યાકેળન ફામડેટા ભાગે ત આ યહ્ય-- 

 નાભ: યાકેળ પ્રકાળબાઈ દલે. 

  ભાતા; શમાત નથી, 

  તતા: શમાત નથી, 

     બાઈ: નથી, 

  ફશને ; નથી. 

  અભ્માવ: એભ.ઈ.(ભીકે.એન્ન્દ્જ.)  

  નકયી/ધધં: ભળીનના સ્ેયાટપ  ફનાલતી કંનીભા ંસુયલાઈઝય.  

ભાતા-તતા નથી એના કયતા ંમ ભટંુ દુ:ખ યાકેળ ભાટે બાઈ-ફેન નથી એ શત ુ.ં એને શભેંળા રાગત ુ ં

કે, જ ભાયે બાઈ-બાડું  શત ત હુ ંઆજે છુ ંએનાથી ઘણ જુદ શત. ભાયા ંસખુ-દુ:ખ, ભાય આનદં, 

ભાયી શતાળા ફધુ,ં ફધુ ંજ હુ ંએની વાથે લશેંચી ળકત. જ લધ ુનશીં ત એક જ બાઈ કે ફશને શત 

ત !આ એના અંતયની તીવ્ર ઝખંના શતી. ણ એ આ જન્દ્ભભા ંવતંામ એલી કઈ ળક્તા 

નશતી.  

  અકસ્ભાતભા ંભા-ફા ફનંે ચારી નીકળ્મા ંએ છી ભાભાએ શાથ ઝાલ્મ ત ખય ણ ભાત્ર 

રકરાજને ખાતય, અંતયના ઉભકાથી નશીં. છતા6 મ ભાભા-ભાભીને ટેકે ટેકે અને ભાતા-તતા જે 

વંતત્ત મકૂી ગમા ંશતા ંએને આધાયે એ ભીકેનીકર એન્ન્દ્જતનમય ફની ગમ એ કંઈ નાની સનૂી લાત 

નશતી. જજિંદગીની ગાડી ફયાફય ાટે ચઢી ગઈ શતી. એક નાભાહંકત કંનીભા ંસુયલાઈઝયની 

ભબાદાય નકયી ણ ભી ગઈ. શલે ભાભા-ભાભી ય બાયફૃ ક્ા ંસધુી યશલેાનુ ં! 

  ‘ભાભા, એક લાત કહુ?ં ખયાફ ન રગાડળ !’  



તપણ                                                                             આળા લીયેન્દ્ર 

64 

 

  ‘કશ ેને દીકયા ! તાયી કઈ લાતનુ ંઆજ સધુી ખયાફ રગાડ્ુ ંછે?’  

  ‘ભાભા, ભૈં ...એટરે કે, ભેં છે ને, એક નાનકડ ફ્રેટ જમ છે. શલે હુ ંત્મા ંયશલેા જાઉં? લચ્ચે 

લચ્ચે અશીં આલત-જત યશીળ, ણ....’ 

  ભાભા-ભાભીએ થડી આનાકાની છી વભંતત આી. યાકેળ ‘ેયેડાઈઝ વવામટી’ભા ંયશલેા 

આલી ગમ. શલે રક એને યણીને થાે ડલાની વરાશ આતા અને વાયા ંઠેકાણા ંમ 

ફતાલતા. ણ કણ જાણે કેભ, એલી ઈચ્છા જાગતી જ નશીં કે એણે યણી જવુ ંજઈએ. ત્ની અને 

વતંાન કયતા ંબાઈ—ફશને ભાટેની એની ઝખંના ફલતય શતી. 

  ‘યાકેળ, નાઉ ય ુડીઝલપ અ કાય. કંની રન આલા તૈમાય છે. તને ભનગભતી કાય રઈ 

રે.’ એક હદલવકંનીના ભેનેજયે એને ફરાલીને કહ્ુ.ં કંની અને ફેન્દ્કાવેથી રન રઈને કાય 

રેલાનુ ંઅંતે એણે નક્કી જ કયી નાખ્યુ.ં વયવ ભજાની, ચેયી યેડ કરયની , રેટેસ્ટ ભડેરની કાયભા ં

ફેવીને ઘય તયપ જતા ંએના હદરભા ંકંઈક અનખી રાગણી ઊબયાલા રાગી. અત્માયે, આ િણે 

એને તાના ંભા-ફાતીવ્રણે માદ આલલા રાગ્મા.ં નથી ભમ્ભી-પ્ા, નથી બાઈ-બાડું કે જે 

આજે ભાયી કાય જઈને શયખામ. અંતે ત ફધા ંબોતતક સખુ કને ભાટે? 

  ‘આજ કી તાજા ખફય, આજ કી તાજા ખફય, કર સફુશ દવ ફજે અન્ના શજાયેજી અને 

ઉલાવ વભાપ્ત કયેંગે....’તવગ્નર ાવે ેય લેચી યશરેા હકળયના અલાજથી એના તલચાયને બે્રક 

રાગી. 

  ેરા છકયાએ વાલ નજીક આલી, ગાડીના દયલાજા ય શાથ મકૂીને છૂ્ુ,ં ‘વાશફે, 

ેય?’ 

  ‘શાથ નશીં રગાડ, નલી નક્કય ગાડી છે. ચાર, દૂય ખવ.’યાકેળે ગસુ્વાથી ેરા છકયાને 

ઝાટકી નાખ્મ.  

  ગ્રીન તવગ્નર ભતા ંએણે ગાડી સ્ટાટપ  કયી. વવામટી નજીક શોંચતા ંશોંચતા ંએણે 

હદરથી ઈચ્છ્ુ ંકે, એની ગાડી જલા કઈક ત ફાયીભાથંી ડહકયુ ંકયે ! ણ અપવવ ! એની ગાડી 
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જલા કઈ નલરંુ નશત ુ.ં એને ઘયે જલાનુ ંભન જ ન થયુ.ં ‘ચાર, ગાડીભા ંથડુ ંયખડી આવુ ં’ એવુ ં

તલચાયીને એ આવ્મ શત એ જ યસ્તે પયીથી નીકી ડય. તવગ્નર ાવે શોંચીને જયુ ંત ેર 

છકય શજી છાા ંલેચી યહ્ય શત. ય ુટનપ રઈ એણે ગાડી એની ાવે રીધી. એણે તયત જ ગાડી 

ઓખી રીધી. એક નાયાજગી બયી નજય યાકેળ તયપ નાખી એ ફીજી હદળાભા ંજલા રાગ્મ. યાકેળ 

ગાડીભાથંી ઊતમો.ેરા છકયાને ખબે શાથ મકૂીને એણે છૂ્ુ,ં ‘દસ્ત, તારંુ નાભ શુ?ં’ 

  ‘ચદું’ ખબા ય મકુામેર યાકેળન શાથ એણે શલે થી ખવેડય.  

  ‘ભાયાથી નાયાજ છે? હુ ંતને વયી કહુ ંત તાય ગસુ્વ ઓછ થામ?’  

  ‘ના’. એણે ચખ્ખ જલાફ આપ્મ. 

      ‘ને જ આ નલી ગાડીભા ંપયલા રઈ જાઉં ત ત ુ ંભને ભાપ કયે ?’ 

       છકય આનદં અને આિમપથી ઊછી ડય. ‘વાચ્ચે જ ! તભે ગાડીભા ંરઈ જળ? ભાય 

દસ્ત ફીટ્ટુ અને ભાધયુીને ણ ફરાવુ?ં અભાયાભાથંી કઈ આજ સધુી ગાડીભા ંનથી ફેઠું.’ 

  ‘બરે, ફરાલ તાયા દસ્તને —ણ તભાયા ંભા-ફાને કશીને આલજ.’ 

  ચદું દડલા જત શત તે અટકી ગમ. ‘અભાયા ંકઈના ંભા-ફા નથી. અભારંુ કઈ 

નથી.’એન જલાફ વાબંીને યાકેળના શૈમાભા ંઊથર-ાથર થઈ ગઈ. ત્રણે છકયાઓંએ આખે 

યસ્તે ખફૂ ગપ્ા ંભામાું, ભજભા ંઆલીને ગીત ણ ગાયુ—ં 

  ‘ચકે્ક ે ચક્કા, ચકે્કે ગાડી, ગાડીભેં નીકરી અની વલાયી.’  

  યાકેળે છૂ્ુ,ં ‘ભાધયુી નાભ ફહુ વયવ છે, કણે ાડ્ુ?ં’  

  ‘અયે વાશફે, એ ત ભાધયુીની હપલ્ભના સ્ટયની નીચેની ફૂટાથ ાય એને કઈ મકૂી 

ગમેલુ ંએટરે ફધા એને ભાધયુી કશલેા રાગ્મા.’ફીટ્ટુએ જલાફ આપ્મ.  
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  એક પાસ્ટ ફૂડ વેન્દ્ટયાવે ગાડી ઊબી યાખી યાકેળે ફધા ભાટે વેન્દ્ડલીચ ેક કયાલી અને 

આઈસ્િીભના કન રઈ આવ્મ. ખાતા ંખાતા ંફીટ્ટુથી ગાડીના કાચ ય આઈસ્િીભ રાગી ગમ અને 

નાનકડી ભાધયુીથી ાછરી વીટ ય વૉવ ઢાઈ ગમ. ચદું ફનેંને ખીજાલા રાગ્મ ણ યાકેળે 

કહ્ુ,ં ‘લાધં નશીં, એ ત વાપ થઈ જળે.’  

  છકયાઓંને તવગ્નર ાવે મકૂ્ા ંત્માયે એણે એભને પયી ાછા આ યીતે રઈ જલાન લામદ 

કમો. એને રાગ્યુ ંકે, આજે એણે હયલાય વાથે નલી ગાડી રીધાના આનદંની લશેંચણી કયી. તેને 

અનખ યભાચં અનબુલામ. 
 

(અજુ પન કે. ફઝની અંગે્રજી લાતાપને આધાયે)  

-------------------------------------------------------------  
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(19)હપે્ી ભધસપ ડે 
(ાના: 56-57) 

  અચબનલ કુરશે્રષ્ઠ —જરધંય ળશયેના પ્રતતષ્ષ્ઠત ચફલ્ડય. જરધંયની ફધી ભટી ભટી 

વ્મસ્ક્તઓ વાથે એભને ગાઢ વફંધં. એતપ્રરના છેલ્રા અઠલાહડમાભા ંફજાયભા ંભાતાને આલા 

રામક બેટ-વગાદથી ઊબયાતી દુકાન જઈ એભને અચાનક માદ આવ્ય6ુ કે, ભે ભહશનાભા ંઆલળે 

‘ભધવપ ડ’ેઆ હદલવ કંઈક એલી યીતે ઊજલલ જઈએ કે, ચાયે ફાજુ એભના નાભન ડકં લાગી 

જામ. તલચાય આવ્મા છી એભણે તે ત ફીજુ ંશુ ંકયલાનુ ંશત ુ?ં ઈલેન્દ્ટ ભેનેજભેન્દ્ટ લાાને પન 

કમો, ‘આજ સધુી કઈએ ન કયી શમ એલી અલનલી યીતે ભધવપ-ડે’ની ઉજલણી ભાયે કયલી છે. 

ૈવાની હપકય ન કયળ.’ 

  ‘વય, ફધુ ંથઈ જળે. તભાયે પક્ત ાટીભા6 ભમ્ભેને અ-ટુ-ડેટ તૈમાય કયીને રઈ 

આલલાના,ં ફાકીનુ ંફધુ ંઅભે વબંાી રઈશુ.ં’ 

  ખયેખય એવુ ંજ શત ુ.ં ાટીન થીભ ‘ભધય ઈષ્ન્દ્ડમા’શત. કુરશે્રષ્ઠજીના ફગંરાના તલળા 

ફગીચાની લચ્ચલચ ફાાક્ને દૂધ ાઈ યશરેી ભાનુ ંણૂપ કદનુ ંસ્ટેચ્ય ૂવોનુ ંધ્માન ખેંચત ુ ંશત ુ.ં 

ઠેકઠેકાણે મળદા, કોળલ્મા, જીજાફાઈ, કંુતી—આ ફધી ઈતતશાવભા ંઅભય થઈ ગમેરી ભાતાઓના ં

આકપક ચચત્ર. વિૃ ય રગાલેરા ંકાડપફડપ ય રખામેરા ંભા તલળેના ંહ્રદમસ્ળી રખાણ. 

યળનીથી ઝશતા ભચંના ાછના બાગભા ંબાયતભાતાની પ્રાસ્ટય ઑપ ેહયવની મતૂતિ. આખુ ં

લાતાલયણ ‘ભા’ભમ ફની ગયુ ંશત ુ.ં 

  જમનુાદેલીની આંખ લાયંલાય ભ્રાઈ આલતી શતી. ભાયે ભાટે ભાય દીકય આટલુ ંફધુ ંકયે ! 
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દુતનમાભા ંઅચબનલ જેલ દીકય ત ભાયા જેલી નવીફદાય ભાને જ ભે. એભને ભાટે ખાવ હડઝાઈન 

કયેર અરગ પ્રકાયન વપ શત. ચાચા વપાભા ંએ એલા ંઅંદય ઘવૂી જતા ંશતા ંકે એભને 

ઊબા થલાભા ંતકરીપ ડતી શતી.  

  ાટીભા ંઆલનાય દયેક જણ વોથી શરેા ંએભની ાવે આલી, એભના ંચયણસ્ળપ કયી, 

એભને બેટ આીને છી જ આગ લધતુ.ં નીય ટીક્કા, શયા બયા કફાફ, તભની ઈડરી—કેટકેટરી 

જાતના સ્ટાટપવપ, કાજુ-ફદાભ, હકવભીવથી બયેરા ખભુચા અને જુદા જુદા પ્રકાયના જ્યવુ. ખાલા-

ીલાની ચીજ ત અઢક શતી.આટરા ભટાભટા રક ભલા આલે ત્માયે તે ખાતા શમ એ કેવુ ં

ખયાફ રાગે ! આવુ ંતલચાયીને જમનુાદેલી મખુ ભરકાલતા ંફેવી યહ્યા.ં ભખૂ ત ફહુ રાગી શતી ણ 

આડુ ંઅલફંૄ ખાલા કયતા ંશલે વીધી જભી જ રઈળ એભ તલચાયીને શવી શવીને વોને ભતા ંયહ્યા.ં  

  વબાભા ંનેતાજી શાજય શમ ને ભાઈકન ઉમગ ન થામ એવુ ંકંઈ ફને? એભામંે 

ચચયંજીલરાર ત ાછા યાજ્મકિાના પ્રધાન. અચબનલ ભાનલૂપક એભને સ્ટેજ ય રઈ ગમ.  

  ‘હુ ંઆજે અશીં બાણ આલા નથી આવ્મ. આ વાથે ચફયાજભાન છે એ ભાયી ભા વભાન 

બાબીને લદંન કયલા જ ખાવ આવ્મ છુ.ં ભાયા તકરીપના હદલવભા ંબાબીએ ભને કેટરી ભદદ કયી 

શતી એ માદ આલે છે ને ભારંુ હદર બયાઈ આલે છે.’ 

  ખીવાભાથંી નલ નક્કય રુભાર કાઢી, ચશ્ભા ંઉતાયીને એભણે આંખ લછૂી. જમનુાદેલીને 

ણ તાની આંખ લછૂલી શતી. સ્ટાટપવપ પેયલનાય ાવેથી ટીશ્ય ુેય રઈ એભણે આંખભા ં

આલેરા ંઆંસ ુલછૂયા.ં છી ત ભાઈકને જયામ આયાભ નશત. અચબનલના વફંધં કંઈ ઓછા શતા 

! તભત્ર, વફંધંીઓ, લહુના તમયભાથંી ફે-ચાય જણા ફધા કેટલુ ંવારંુ વારંુ ફલ્મા ! કઈએ ભા 

તલળેની રખીને રાલેરી કતલતા લાચંી ત કઈએ સલુાક્ ઠકામાું.  

  અચબનલ અઠલાહડમાથી પ્રેક્ટીવ કયી યહ્ય શત એ રખાણ એક ણ ભરૂ લગય ફરી 

ગમ—‘આજે હુ ંજે કંઈ છુ ંએ ભાયી ભાને રીધે જ છુ.ં ભાયે ભાટે ઈશ્વયથી મ શરેા ંએભનુ ંસ્થાન છે. 
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ભા પ્રત્મે અશબાલ દળાપલલા આજે ભેં આ ાટીનુ ંઆમજન કયુું. એભા ંઆ વોએ વાથ આપ્મ એ 

ફદર આન આબાયી છુ.ં’ 

  થડી આનાકાની છી જમનુાદેલી ણ ફરલા ઊબા ંથમા.ં ‘હુ ંખફૂ બાગ્મળાી છુ ંકે, 

પ્રભએુ ભને અચબનલ જેલ દીકય આપ્મ. આજના જભાનાભા ંભા-ફાને આટલુ ંભાન ક્ા દીકયા 

આે છે? એના આખા હયલાયને ભાયા ખફૂ ખફૂ આળીલાપદ છે.’ગફંૄ રંુધાઈ જલાથી તેઓ લધ ુન 

ફરી ળક્ા.ં 

  તાના સ્થાને ફેવીને કંઈક ખાલા-ીલાનુ ંઆલે એલી અેિાથી એ આભ-તેભ જલા 

રાગ્મા.ં ણ શલે ફગીચાના ફીજે છેડે ધભાકેદાય ડી.જે. મ્યઝુીક ચાલ ુથઈ ગયુ ંશત ુ.ં નાના-ભટા વો 

શાથભા ંગ્રાવ રઈ રઈને ડી.જે. ની ઘોંઘાહટમા ધનૂ ય નાચી યહ્યા ંશતા.ં ઝૂભી યહ્યા ંશતા.ં કાન 

પાડી નાખે એલા અલાજભા ંજમનુાદેલીને ાણી ીવુ ંશત ુ ંએ ણ કઈ વાબંી ળકે એભ નશત ુ.ં  

  કંટાીને એ તાના ફૃભભા ંગમા.ં ફહુ થાક રાગ્મ શત. એભને થયુ,ં જયાક લાય આડી ડુ.ં 

ત્મા ંજભલાન ટાઈભ થઈ જળે. થાકને કાયણે તેભને ઊંઘ આલી ગઈ. અચાનક ભખૂને રીધે એભની 

આંખ ખરૂી ત્માયે ઘહડમાભા ંફેના ટકયા થમા. એભને થયુ,ં ફધા જભલા ભાટે ગમા શળે ત્માયે 

કઈને ભખૂી થમેરી ભા માદ નશીં આલી શમ? ખેય ! શલે અડધી યાતે શુ ંખાવુ?ં કારે લાત, એભ 

કયીને એભણે ફે ગ ેટ વાથે દફાલી, ટૂંહટયુ ંલાીને સલૂાન વ્મથપ પ્રમત્ન કમો. ફશાય ફધુ ં

સભૂવાભ શત ુ.ંણ ળી ખફય ક્ાથંી, એભને વબંામા કયત ુ ંશત ુ ં–‘શપે્ી ભધવપ ડે.’ 

 

ડૉ. ઉા અગ્રલારની હશન્દ્દી લાતાપને આધાયે)  
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(20)સ્લપ્નબૂંગ કે સ્લપ્નતૂતિ? 

(ાના:58-59) 

  ‘જ ફાબ,ુ ફે-ત્રણ હદલવભા ંઆ ચફલ્ડીંગ તડલાનુ ંકાભ ચાલ ુકયલાનુ ંછે. ફધુ ંફયાફય 

જઈ રે. છી ભને કશ ેકે, ભશનેતાણુ ંશુ ંરઈળ? ’ કન્દ્ટ્રાકટય ફલ્મે જત શત ણ ફાબનુ ુ ંધ્માન 

એની લાતભા ંનશત ુ.ં એ ત એકીટવે વાભેના તલળા ભકાનને એ યીતે જઈ યહ્ય શત  જેભ કઈ 

બક્ત તાના દેલસ્થાનને જુએ. 

  ‘ણ તભે આ શૉસ્સ્ટર ળા ભાટે તડલા ભાગ છ ’ફાબએુ છૂ્ુ.ં 

  ‘આ ખડંેય ભકાન તને શૉસ્સ્ટર રાગે છે?’કન્દ્ટ્રાક્ટય ચખજામ. એને બરે ન દેખાતી શમ 

ણ ફાબનેુ ત આજે ન આ બેંકાય ભકાનભા ંલો શરેાનંી શૉસ્સ્ટર જ દેખાતી શતી. ળ એન 

દફદફ શત ! રકની વતત અલય-જલય , સ્ટાપની ચશરે-અશરે, આ ફધાથી શૉસ્સ્ટર 

ચલીવે કરાક ગાજતી  યશતેી. જ્માયથી તે આ શૉસ્સ્ટર વાથે જડામ એ વલાય ફાબનેુ શજી એલી 

ને એલી માદ શતી.  

  એ ઑયેળન તથમેટયની ફશાય ઊબ ચધાય આંસએુ યડી યહ્ય શત. અંદય ગમેરી ભા 

ાછી જીલતી નશીં આલે એવુ ંએના ભનભા ંઠવી ગયુ ંશત ુ.ં અચાનક વપેદ એપ્રન શયેેરા ંઅને 
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ગાભા ંસ્ટેથસ્ક બયાલીને આલી યશરેા ંડૉક્ટયને જઈને ફાબ ુએભની ાવે દડેર. 
 

  ‘ડૉક્ટય ભેડભ, ભાયી ભાને ફચાલી ર. એના તવલામ આ દુતનમાભા ંભારંુ કઈ નથી.’  

       ‘અયે, ગબયામ છે ળા ભાટે? તાયી ભાને કંઈ નથી થલાનુ.ં ચચિંતા નશીં કયત શ ં! ડૉક્ટય ભેડભે 

અત્મતં સ્નેશથી એના ંઆંસ ુલછૂીને એને ભાથે શાથ પેયલેર. ફાબનુા ભનભા ંએ િણથી ડૉક્ટય 

ભેડભની લત્વર મતૂતિ ચફયાજભાન થઈ ગમેરી. ભા ત ફ-ેત્રણ હદલવભા ંનાનકડી ચદંાને રઈને 

વાજીવભી ઘયે આલી ગમેરી ન ત્માયથી હદલવભા ંએક લખત ત શૉસ્સ્ટર જવુ ંજ એલ તનમભ 

ફાબએુ ફનાલી રીધેર.’ 

  શૉસ્સ્ટરભા ંજે કઈ જે કાભ ફતાલે એ ફાબ ુશોંળે શોંળે કયત, કઈ અેિા લગય. એના 

ભનભા ંપક્ત એક જ ઈચ્છા યશતેી કે આલતા-ંજતા ંડૉક્ટય ભેડભના ંદળપન થઈ જામ. એને થત ુ,ં ભટ 

થઈને હુ ંમ વપેદ એપ્રન શયેીને આ જ શૉસ્સ્ટરભા ંકાભ કયીળ, જેથી શભેળા ંભેડભની નજીક યશી 

ળકામ. ણ.... 

  ‘શરેા ંઅશીં શૉસ્સ્ટર શતી ખયી ણ શલે ત યાશજેાલાા અશીં ળીંગ કમ્પ્રેક્વ 

ફનાલલાના છે. ’કોંટ્રાક્ટયની લાત એ પયી ાછ આજની કડલી લાસ્તતલકતા તયપ આલી ગમ. 

‘ફધાને તાની પ્રટી લેચી લેચીને ૈવા ફનાલલા છે. અઢક ૈવ, વભજ્મ?’ 

  ‘ના, ડૉક્ટય ભેડભ એલા ંનથી.’ફાબએુ તલશ્વાવલૂપક કહ્ુ.ં 

  ‘શુ ંનથી ? આ જગ્માન વદ એભણે તે જ ત કમો છે !’  

  કઈ ગભે તે કશ ેણ ફાબનુ ુ ંભન ભાનલા તૈમાય નશત ુ.ં એને થયુ,ં રાલ, ભેડભને ભીને જ 

જાઉં. કેટરા ંલો થમા ંએભને જમાને ! એ ત ભને ઓખળે ન નશીં. એણે ફગીચાભાથંી 

ગરગટાના ંફૂર ચ ૂટંયા ંઅને ફીજે ભાે જઈને ડૉક્ટય ભેડભના ઘયની ફેર લગાડી. નકયે આલીને 

ફાયણુ ંખલ્યુ.ં ભેડભ ણ ાછજ આવ્મા.ં દાખર થતા ંવાભે જ ગણતતની મતૂતિ મકેૂરી શતી. 

ફાબએુ ફૂર ચઢાલીને લદંન કમાું ત્મા ંડૉક્ટય આિમપથી ફરી ઊઠયા,ં ‘અયે, ફાબ ુત ુ?ં ’ 
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  ‘તભે ભને ઓખી ગમા? ’ફાબએુ શયખાઈને છૂ્ુ.ં 

  ‘શા, જે યીતે ગણેળને ગરગટાના ફૂર ચઢાલીને ત ુ ંલદંન કયત શત એ જઈને ભને થયુ ંકે 

આ ત ફાબ ુજ શઈ ળકે. આ મતૂતિ ત ત્માયે નીચે શૉસ્સ્ટરભા ંશરેે ભાે શતી. તુ ંયજ વલાયે 

ફૂર રાલીને આ જ યીતે ચઢાલત, નશીં?’ ફાબએુ લાકંા લીને એભના ંચયણસ્ળપ કમાું.  

  ‘ભેડભ, ભેં વાબંળ્યુ ંછે કે, તભે શૉસ્સ્ટર લેચી દીધી છે !’  

  ડૉક્ટયની ભામાફૄ આંખ અચાનક વાલ બાલશનૂ્દ્મ થઈ ગઈ. ગફંૄ ખોંખાયતા ંતેઓ ફલ્મા.ં 

‘શા બાઈ, ફીજ છૂટક જ નશત. શલે ભાયાથી ઝાઝ ંકાભ થત ુ ંનથી. ફનંે દીકયાઓ ક્ાયના ાછ 

રાગેરા કે, આલડી ભટી જગ્મા લેચીએ ત કયડ ફૃતમા ઊબા થામ.’ 

  ‘ને તભે શા ાડી દીધી?’ફાબએુ આઘાત અને આિમપથી છૂ્ુ.ં  

  ‘ના, શરેા ંત ભેં એભને કહ્ુ,ં કે જે કયવુ ંશમ એ ભાયા ભમાપ છી કયજ. ણ એભણે 

છૂ્ુ ંકે ક્ાયે? એ વલારન જલાફ ભાયી ાવે નશત. શજાય રકને “ડૉક્ટય, જન્દ્ભ ક્ાયે થળે 

?” એ પ્રશ્નન જલાફ ભેં આપ્મ શળે ણ ફે દીકયાઓને ભારંુ મતૃ્ય ુક્ાયે થળે એ હુ ંળી યીતે કશી 

ળકંુ? ’ ભેડભની આંખની ઉદાવી જઈને ફાબનુ ુ ંભન બયાઈ આવ્યુ.ં ણ ડૉક્ટય તયત સ્લસ્થ થતા ં

ફલ્મા,ં ‘ભને શત ુ ંકે, એક હદલવ ત ુ ંજફૃય આલીળ. વારંુ થયુ ંત ુ ંઆજે આવ્મ તે. ભેં તાયે ભાટે એક 

લસ્ત ુવાચલી યાખી છે.’ 

  અંદય જઈને તેઓ એક વપેદ એપ્રન રઈ આવ્મા.ં ફાબનુા શાથભા ંમકૂતા ંતેઓ ફલ્મા,ં 

‘આભ ત શલે આ તાયા કળા કાભનુ ંનથી ણ ભાયી માદગીયી તયીકે રઈ જા. ભને ફયાફય માદ 

છે, તને એપ્રન શયેલાન એટર ળખ શત કે, એક હદલવ ભાયી કેફીનભા ંઘવૂીને તે ભારંુ એપ્રન 

શયેેલુ ંને લૉચભેને તને ભાયેર. એ લખતે ભેં લચ્ચે ડીને તને છડાવ્મ શત. શલે આ એપ્રન ત ુ ં

શયેળે ત્માયે તને કઈ નશીં ભાયે.’ 

  ફાબ ુજયથી યડી ડય. ‘ભેડભ, કન્દ્ટ્રાકટયે ભને આ ભકાન તડલા ભાટે યક્ છે. ણ એને 

શથડા ભાયલાનુ ંભાયાથી નશીં ફને. હુ ંના કશી દઈળ.’ 



તપણ                                                                             આળા લીયેન્દ્ર 

73 

 

  ‘જજે, ભરેૂચકેૂ એવુ ંકયત. આ શસ્સ્ટર ત ભારંુ શરેા ખાનુ ંવતંાન છે. એ ભયે ત્માયે 

ચફનલાયવી ગણામ એના કયતા ંત ુ-ંભાય લશાર દીકય એના ંઅંતતભ વસં્કાય કયે એનાથી ઉત્તભ 

ફીજુ ંશુ ંશઈ ળકે? ભને લચન આ કે આ કાભ ત ુ ંજ કયીળ. તારંુ એપ્રન શયેલાનુ ંવનુ ંત રંુૂ 

ન થયુ ંણ ભાયા ભટા દીકયાની અંતતભહિમા ભાય નાન દીકય કયે એ ભાયા વનાને ત ુ ંનદંલાલા 

નશીં દે.’  

  ડૉક્ટયે કડી રીધેરા ફાબનુા શાથભા ંએપ્રન શત ુ.ં એના ય ફનેંના આંસઓુન અચબેક 

થઈ યહ્ય.  

(તનમતત વપે્રની ભયાઠી લાતાપને આધાયે)  
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  આ લપન તળમા ફહુ આકય છે. કશ ેછે કે, છેલ્રા ંચાવ લપભા ંજેટરી ઠંડી નથી ડી 

એટરી ઓણ વાર ડી છે. યાત ડે ને ફાયી-ફાયણા ંવજ્જજડ ફધં કયી દેલા ંડે છે. એક યાત્રે જભી 

યલાયીને આખુ ંકુટંુફ ગપ્ા ંભાયત ુ ંફેઠું શત ુ ંત્માયે ભેં ચારીવેક લપ શરેાનંી લાત ભાડંી.  

  ‘ત્માયે કંઈ આજની જેભ ફધા ાવે ગાડીઓ નશતી. ફવ ને ટે્રનની વગલડ ણ ફહુ ઓછી. 

હુ ંજે નાનકડા ગાભની લાત કરંુ છુ ંત્મા ંજલા ભાટેના સ્ટેળન ય ત આખા હદલવભા ંભાત્ર એક જ 

ટે્રન આલતી ને જતી. અને સ્ટેળનથી વીતાયુ ફવભા ંજવુ ંડે.’ 

  ‘શામ’રા, એક જ ટે્રન? એવુ ંતે કેવુ ંસ્ટેળન!’ભાયા ોત્ર શાહદિકને ખફૂ નલાઈ રાગી. 

  ‘હડવેમ્ફય ભહશનાના લેકેળનભા ંહુ ંભાયા તભત્રને ગાભ ગમ શત, વીતાયુ. ત્મા ંદવેક હદલવ 

ખફૂ જરવા કમાું. સબુા ભને ગાડાભા ંફેવાડી ખેતયે રઈ જત. ભેં ત કઈ હદલવ આટલુ ંનાનુ ં

ગાભ જયુ ંનશત ુ ંએટરે ભને ત એટરી ભજા ડી ગઈ કે, લાત ન છૂ.’  

  ‘દાદા, અભને ણ એવુ ંગાભ જલા રઈ જજ, સબુા અંકરને ત્મા.ં’  

નટખટ ભાનવીને ભાયી લાતભા ંયવ ડલા રાગ્મ શત.  

  ‘ફેટા, શલે ત સબુા અંકર ણ નથી અને એના દીકયાઓ ણ ઘયફાય લેચીને અભેહયકા 

જતા યહ્યા—કામભ ભાટે.’અજાણતા ંજ ભાયા અલાજભા ંીડાન યણક આલી ગમ.  

  ‘શા ણ દાદા, તભે શુ ંલાત કયતા શતા?’  

  ‘વીતાયુ ગાભથી સ્ટેળન જવુ ંશમ ત છેલ્રી ફવ યાતે્ર નલ લાગે ભતી. ાછા લતા હુ ં

સ્ટેળને શોંચ્મ ત્માયે વાડાદવ લાગેરા અને ભાયી ટે્રન શતી યાતે્ર દઢ લાગ્માની, લી એ ણ 

વભમવય આલે ત.’ 

  ‘ફા યે, આટરા ફધા કરાક?’ શાહદિકે આિમપથી છૂ્ુ.ં 

  ‘શા, અને સ્ટેળન ણ એકદભ સભૂવાભ. પક્ત એક ખણૂાભા ંટૂંહટયુ ંલીને સતેૂરી આકૃતત 
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દેખાઈ. એને જઈને ભેં ભાની રીધુ ંકે, કદાચ ઘટં લગાડીને ટે્રન આલલાની સચૂના આલાની ડ્ટુી 

એની જ શળે.’ 

  શલે દીકય-લહુ ફધા ંલાતભા ંજડામા.ં લહુએ છૂ્ુ ં‘હડવેમ્ફય ભહશન એટરે ઠંડી ત શળે જ, 

કેભ પ્ા? ’એલી ઠંડીભા ંઆટરા ફધા કરાક તભે શુ ંકયુું? અને એ ણ વાલ એકરા !’ 

  ‘સબુાે ભને સ્ટેળન મકૂલા આલલા ફહુ જીદ કયેરી ણ તે હદલવે એને વાધાયણ તાલ શત 

અને ઉયથી ધ્રજુાલી દેતી ઠંડી. એટરે ભેં એને ના ાડી. ણ શલે સ્તાલ થત શત. આટર 

ફધ ટાઈભ એકર ળી યીતે વાય કયીળ? લાચંલાન ળખ ઘણ, એટરે સુ્તક ત વાથે શતા ંજ 

ણ કશલેત છે ને કે, ‘અકકયભીન હડમ કાણ’ એભ  લેઈટીંગ ફૃભભા ંભાત્ર એક જ ઝાખં ફલ્ફ 

અને એ ણ ધૂ બયેર.લાચંી ળકામ એવુ ંશત ુ ંજ નશીં. શાડકા ંથીજાલી નાખે એલી ઠંડીભા ં

પ્રેટપભપના ફાકડા ય ફેવલાની હશિંભત નશતી ણ ફૃભની ફશાય નીકલા તવલામ ફીજ કઈ 

યસ્ત મ નશત.’  

  ગયભાગયભ કૉપીન ક ભઢે ભાડંતા ંદીકયાએ છૂ્ુ,ં ‘ચાન સ્ટૉર કે કંઈ શત ુ ં કે નશીં?’  

  ભેં કહ્ુ,ં ‘યાભ યાભ બજ. એલા ટાઈભે ભને ચા ીલડાલલા કન નલરંુ શમ? સ્ટેળન આખુ ં

ધમુ્ભવભા ંરેટામેલુ ંશત ુ.ં ફેગભાથંી ળાર કાઢીને ભેં ળયીયે લીંટાી અને ન છૂટકે લેઈટીંગ ફૃભભાથંી 

ફશાય નીકળ્મ. ભેં તલચાયુું કે, પ્રેટપભપય આભથી તેભ થડા આંટા ભારંુ ત ટાઈભ ણ ાવ થળે 

અને જયા સ્ફૂતતિ ણ રાગળે. હુ ંઆભથી તેભ આંટા ભાયલા રાગ્મ. ત્મા ંકઈએ ધીભેથી ભાયી ળાર 

ખેંચી.’ 

  ‘પ્ા, તભે ત જાણે કઈ યશસ્મ કથા કશતેા શ એવુ ંરાગે છે,’તુ્રલધએૂ કહ્ુ.ં  

  ‘અયે, વાચુ ંકહુ ંત ભને ણ ફહુ ફીક રાગેરી કે, આ બેંકાય સ્થે ભાયી ળાર ખેંચલાલાફંૄ 

કણ શળે ! ણ જ્મા ંાછ પયીને જયુ ંત્મા ંઆ શુ?ં એક દળેક લપની છકયી અને એની વાથે 

એના ંફે નાના ંબાઈ-ફશને . રગબગ છ ને ચાય લપના ંશળે. ત્રણેના ંપાટેર-તટેૂર કડા ંને એની 
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ય લીંટેર એક ખરી નાખેર,ળણન કથ. આગથી ળયીય અડધા-ંડધા ંઢંકામેરા ંને 

ાછથી ખલુ્રા.ં ભેં જયુ ંકે છકય ત ભાત્ર ચડ્ડીબેય જ શત.’ 

  ‘ભટી છકયીએ ળાર ખેંચી શતી એટરે ભેં એની તયપ જયુ.ં દૂયથી આલતા ઝાખંા પ્રકાળભા ં

જમેરી એ ફે આંખ હુ ંજજિંદગીબય નશીં ભરૂી ળકંુ. આજીજી, વ્મથા, નાના ંબાડંયડાઓની ચચિંતા—

કેટકેટલુ ંબયુું શત ુ ંએ આંખભા ં! હુ ંશચભચી ગમ. ભેં છૂ્ુ,ં ‘શુ ંછે? કેભ ભને ફરાલે છે? કંઈ 

જઈએ છે?’ 

  એણે ભાયા એકે્ક વલારન જલાફ ન આપ્મ. ણ એકીટળે ભાયી  

ળાર તયપ જઈ યશી. એકાએક ભને ળારન ફજ રાગલા ભાડંય. આભ ણ ભેં ળારની નીચે 

સ્લેટ, એની નીચે જાડુ ંળટપ અને એની નીચે ગજંી ત શમેાું જ શતા.ં  

   ધીભેથી ખબા યથી ળાર ઉતાયીને ભેં એના શાથભા ંમકૂી દીધી. એટરા ગાઢ અંધકાયભા ં

ણ ચશયેા યની ચભક હુ ંજઈ ળક્. ભનભન ભેં ભાયી તાની ીઠ થાફડી. આ ગયીફ ફાક 

ભાટે ભેં કેટર ભશાન ત્માગ કમો શત ! 

  ટે્રન વભમ પ્રભાણે આલી ગઈ,. લેઈટીંગ ફૃભભાથંી વાભાન રઈને હુ ંઝડથી ટે્રનભા ં

ગઠલામ. આંચકા વાથે ટે્રન ચાલ ુથઈ ને એકાએક ભાયી નજય ફાયીની ફશાય ગઈ. પ્રેટપભપ ય 

ેરા ંત્રણે બાઈ-ફશને તનયાતેં ઊંઘતા ંશતા.ં હુ ંખળુ થમ. ભાયી આેરી ળારને કાયણે જ આ 

ચફચાયા ંગયીફ ફાક ળાતંતથી સઈૂ ળકે છે. ત્મા ંભારંુ ધ્માન ગયુ ં કે, ેરી ભટી ફશનેે ત પાટેલુ ં

કંતાન જ ઓઢ્ુ ંશત ુ ંઅને તાના ંનાના ંબાઈ—ફશનેના ંળયીય એણે ળારથી ઢાકં્ા ંશતા.ં  

  હુ ંળયભથી છબીર ડી ગમ. આ નાનકડી ફાાના ત્માગની વાભે ભાયા ત્માગની ળી 

તલવાત ! ભારંુ ભાથુ ંઅનામાવે જ એની તયપ ભાનથી ઝૂક્ુ ંઅને ટે્રન આગ લધી.  

  અત્માય સધુી ભાયી લાતભા ંલચ્ચે લચ્ચે કંઈ ને કંઈ વલાર છૂી યશતેા ંચાયે જણ સ્તબ્ધ 

થઈને ભાયી વાભે જઈ યહ્યા.ં 

(નહંદતા ચોધયીની અંગે્રજી લાતાપને આધાયે). 
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                   (22)સ્લગાપદ્ અત ગફયમસી 
                       (ાના:62-63) 

       પ્રળાતં ઘયભા ંઆવ્મ એટરે એના શાથભા ંકલય મકૂતા ંએણે કહ્ુ,ં ‘પ્રળાતં, તાયા નાભે આ 

કુહયમય આવ્યુ ંછે. ’  

  ‘ ભાયા નાભે? કનુ ંશળે?’  

  ‘તાયા પ્ાનુ ંછે. અિય યથી કહુ ંછુ.ં’એણે ખાતયીલૂપક કહ્ુ.ં 

  ‘પ્ાનુ?ં આટરા ંલોભા ંત્ર રખલાની લાત ત દૂય, એભણે કદી એક પન સદુ્ધા ંનથી 

કમો.આણે જીલીએ છીએ કે ઉય શોંચી ગમા ં એલી ખફય રેલાનુમં એભને માદ નથી આવ્યુ.ં ને 

આજે એકાએક આ ત્ર? ભમ્ભી, તુ ંજ લાચં.’ 

  ‘ના, કાગ તાયા નાભે છે, એટરે તાયે જ લાચંલાન. જા, તાયા રુભભા ંજઈને ળાતંતથી ત્ર 

લાચંજે.’  

  પ્રળાતં ત્ર રઈને ગમ અને એ અતીતની ગરીઓભા ંશોંચી ગઈ. પ્રળાતંન જન્દ્ભ થમ 

ત્માયે એ અને શપદ કેટરા ંખળુ શતા!ં ણ એ ત્રણેક લપન થમ ને એક હદલવ ખેંચ આલી ગઈ. 

ડૉક્ટયે તાવીને કશી દીધુ.ં ‘ભગજના કને નકુવાન થયુ ંછે. ટ્રીટભેન્દ્ટથી પામદ ત થળે, ણ 

ફહુ ધીભ. એની ઉંભયના ંફાક કયતા ંએન ભાનતવક તલકાવ ઓછ યશળેે.’ 

  ડૉક્ટયની લાતથી જેટર આઘાત નશત રાગ્મ એટર એને  શપદની પ્રતતહિમાથી 

રાગેર, ‘ભને ત એભ શત ુ ંકે, ભાય દીકય ભાયાથી વલામ થળે. શને્દ્ડવભ, સ્ભાટપ . જ્મા ંજળે ત્મા ં

રક કશળેે આ શપદ લયાન દીકય ! એને ફદરે આ ત... છટૌ !’ 

  ફેરા ઘા ખાઈ ગઈ શતી. આટર સ્લાથી ફા ! હદલવે હદલવે એને પ્રળાતંભાથંી યવ ઓછ 

થલા રાગ્મ. ફેરાના ઉદયભા ંફીજુ ંફાક ાગંયી યહ્ુ ંશત ુ.ં  
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  ‘ફેરા, ગબપયીિણ કયાલી રઈએ. ભને ત બઈ, ભાય ફીઝનેવ વબંાલા ભાટે દીકય જ 

જઈએ.’ 

  ણ ફેરાની ભક્કભતા આગ શપદનુ ંકંઈ ન ચાલ્યુ.ં નલભે ભહશને ફૃાી, ભાખણના ીંડ 

જેલી દીકયી અલતયી. જ્માયે ખફય ડી કે, પ્રજ્ઞા મકૂ-ફતધય છે ત્માયથી ત શપદે ત્ની અને 

ફાકથી તાની જાતને અરગ જ કયી રીધી. દીકયા-દીકયી ફનંેની વંણૂપ જલાફદાયી ફેરાને 

ભાથે જ આલી ગઈ.  

  ઑહપવભા ંકાભ કયતી નેશા વાથે શપદને રગ્ન કયલા ંશતા.ં ફેરા છૂટાછેડા  આે એના 

ફદરાભા ંએને આ ઘય ભળે. આ તનણપમન સ્લીકાય કયલ એ એને ભાટે નાની-સનૂી લાત નશતી. 

છતા ંએણે કબરૂ યાખ્યુ.ં આભે મ, આ કવ લગયના દાંત્મજીલનભાથંી શલે રાગણીનુ ંએક બુદં ણ 

નીકે એભ નશત ુ.ં 

  તનમતત વાભે ફાથ બીડીને, જાત તનચલી નાખીને એ ફાકને ઉછેયલા રાગી. પ્રળાતં 

ાછની એની ભશનેત ત એલી રેખે રાગીકે, બણલાભા ંએ એકથી ત્રણભા ંજ નફંય રાલત. પ્રજ્ઞા 

ણ તાનુ ંદયેક કાભ જાતે કયતી જ ણ વાથે વાથે ઘયના ંકેટરામં નાના ં–ભટા ંકાભ તાલી 

દેતી. પ્રજ્ઞા જેલા ંફાક ભાટે ફેરાએ ઘયાઅંગણે ળાા ળફૃ કયી શતી. ધીભેધીભે કયતા ંમકૂ-ફતધય 

ભાટેની ઉત્તભ ળાાભા ંએની ગણના થલા રાગી શતી. ફેરા એક ઊંડા હયતન અનબુલ કયતી 

શતી, ત્મા ંઆજે આ ત્ર— 

  ‘ભમ્ભી, પ્ા રખે છે કે, એભન નાન દીકય વદંી ડ્રગ્વના યલાડે ચડી ગમ છે. ફીઝનેવ 

વબંાલા ભાટે એભને ફધી આળા એભના ભટા દીકયા—ભાયા ય છે. જ હુ ંશા કહુ ંત એ 

અઠલાહડમા છી ભને રેલા આલે. તને શુ ંરાગે છે ભમ્ભી, ભાયે શુ ંજલાફ આલ જઈએ?’ 

  ફેરાન ચશયે ઝખંલાણ ડી ગમ. પ્રળાતંને ભાથે શાથ પેયલતા,ં શવલાન પ્રમત્ન કયતા ં

એણે કહ્ુ,ં ‘શલે ત ભાય દીકય તાની જજિંદગીના તનણપમ ખદુ રઈ ળકે એલ ળાણ ને વભજુ થઈ 

ગમ છે. તાયે જ નક્કી કયલાનુ ંકે, શુ ંકયવુ ંછે?’ 
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  ‘ભમ્ભી, વભજણ આલી ત્માયથી ભેં તને ભાયા અને પ્રજ્ઞા ભાટે ઝઝૂભતી જઈ છે. શલે તાયે 

ળાતંતથી શ્વાવ રેલાન લાય આવ્મ ત્માયે હુ.ં..ણ વાથે એભ ન થામ છે કે, આણી ાવે આ ઘય 

અને તાયી સ્કરૂ તવલામ કશુ ંનથી જ્માયે પ્ા ાવે લોથી  જાભેર ફીઝનેવ છે. શુ ંકરંુ, 

વભજાતુ ંનથી .’ 

  ‘ફેટા ભાયી અને પ્રજ્ઞાની ચચિંતા ન કયીળ, તુ ંઆગ લધે ને ખળુ યશ ેએ તવલામ ભાયે કશુ ંન 

જઈએ.’ 

  ફેરાએ તાને શાથે જ પ્રળાતંની ફધી તૈમાયી કયલા ભાડંી. એના ંકડા,ં બટૂ-ભજંા, 

દલાઓ ફધુ ંમાદ કયી કયીને ફેગભા ંમકૂતી લખતે દડદડ લશી જતા ંઆંસ ુય એન કાબ ૂન યશતે. 

પ્રળાતં તલના ળી યીતે જીલી ળકાળે એ વલાર એને અકાલત, ણ પ્રળાતં વાભે ત એ સ્લસ્થ જ 

યશતેી.  

  ‘ભમ્ભીના શાથનુ ંકંઈ ણ ખાલાનુ ંભન થામ ત તયત પન કયી દેજે. ને દલા રેલાનુ ંએકે્ક 

ટંક ભરુામ નશીં, શોં ફેટા !’આલી કંઈ ને કંઈ બરાભણ એ કયતી યશતેી.   

  બધુલાયની વલાયે ગાડીનુ ંશનપ લાગ્યુ ંઅને ફેરાની છાતી ધકૌ ધકૌ   

થલા રાગી. પ્રળાતં ખળુખળુાર શત. ભમ્ભીને ગે રાગી એણે પ્રજ્ઞાને ગે લગાડી. ફેરાએ 

વબંાી. તાની જાત ય જેભતેભ કાબ ૂયાખતા ંપ્રળાતંને આળીલાપદ આપ્મા, ‘ફેટા, કાભભા ં

ફયાફય ધ્માન આજે. વભમ ભે ત્માયે અભને ભલા આલત યશજેે. યજ એક પન કયજે...’એને 

થયુ,ં શલે એક અિય ણ લધ ુફરલા જળે ત બાગંી ડળે. એ પ્રજ્ઞાને રઈને અંદય ચારી ગઈ. 

  ‘ભમ્ભી... ’ જયુ?ં પ્રળાતંના જ બણકાયા લાગે છે, એને થયુ.ં ણ ના, વાભે પ્રળાતં જ ઊબ 

શત. ફેરાને બેટીને ડવૂકા ંબયતા ંએ કશલેા રાગ્મ, ‘ભમ્ભી, તેં કેલી યીતે ભાની રીધુ ંકે,હુ ંતભને 

છડીને જત યશીળ? ભને તેં એટર સ્લાથી ભાની રીધ? હુ ંત પ્ાને કશી આવ્મ કે, તભાયા 

યત્નજહડત તવિંશાવન કયતા ંભાયી ભાની કાટંાી ખયુળીની હકિંભત ભાયે ભન અનેકગણી છે. ભાયી 
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ભમ્ભી અને વ્શારવમી ફેનને છડીને હુ ંસ્લગપભા ંજલાનુ ંમે વદં ન કરંુ.’ફેરાએ પ્રળાતંને પયી એક 

લાય છતીવયવ ચાંી રીધ. અત્માય સધુી આંસ ુવાયી યશરેી પ્રગ્મા શલે ભીઠું ભીઠું શવી યશી શતી. 

(અતભતા શ્રીલાસ્તલની હશિંદી લાતાપને આધાયે) 

                (23)શે્રષ્ઠ દાન 

               (ાના:64-65)  

  ‘ભે આમ કભ ઈન વય ?’  

  ભાયી કેફીનભા ંઅધખરૂા દયલાજાભાથંી એક ચશયે ડકામ. હુ ંત જત જ યશી ગમ. ખાવ 

ફાકન જ ડૉક્ટય શલાને કાયણે આજ સધુીભા ંકંઈ કેટરામ ભાસભુ ચશયેાઓ જમા શળે.ણ આ 

ત ભીઠડુ ંસ્સ્ભત લેયત ુ ંમખુાને ભટી ભટી તનષ્ા આંખ ધયાલત હકળય. િણબયભા ંજ એની 

સુદંય અને સ્લપ્નીર આંખ ભાયા ભનભા ંલવી ગઈ. ભને રાગ્યુ ંકે એ આંખ જફૃય કઈ ચુફંકીમ 

તાકાત ધયાલતી શતી. એક લખત એની ય નજય ડે ત છી શટાલલી મશુ્કેર. 

  ‘વાશફે, જુઓ ને જયા, આના ગે આલેર વજ ઊતયત કેભ નથી? છકયાઓ ત ડે, 

આખડે ને લી ાછા દડતા થઈ જામ. ભાય ભધયુ ણ જયામ ગ લાીને ફેવે એલ નથી. ણ 

દવ-દંય હદલવ શરેા ંઅશીં ગઠણ ાવે લાગી ગયુ ંએન દુ:ખાલ ઓછ જ નથી થત !  ’ એની 

ભાએ દીકયાની હપકય કયતા ંએકીશ્વાવે કહ્ુ.ં ભધયુ... જેલ ભીઠ છકાય શત એવુ ંજ એનુ ંનાભ ણ 

શત ુ.ંદુ:ખાલ થત શત એ ત એના ચશયેાની યેખાઓ યથી દેખાત ુ ંશત ુ ંણ તમે એ શથ યથી 

શાસ્મને દૂય નશત ુ ંથલા દેત. 

   ‘ડૉક્ટય વાશફે, આઈ ફહુ ચચિંતા કયે છે. કહુ ંછુ ંકે, ભટી જળે, ણ ભાનતી જ નથી.’  

  આઈની આંખભા ંાણી આલી ગમા.ં ‘ખેંચી ન રાવુ ંત શુ ંકરંુ વાશફે ?ભાય એકન એક 

દીકય છે. એને કંઈ થામ ત ભાય જીલ તાલે ચોંટી જામ !’ 
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  ‘ચાર દસ્ત, ટેફર ય સઈૂ જા ત ! તને તાવીને આઈને ખાતયી કયાલી દઉં કે, તને કંઈ 

થલાનુ ંનથી. તુ ંશરેાનંી જેભ દડત થઈ જલાન છે.’ 

   ભધયુ રગંડાતા ગે એક્ઝાભીનેળન ટેફર સધુી શોંચ્મ. દુ:ખત ગ નીચે મકૂતી લખતે 

એના ભઢાભાથંી ીડાન વીવકાય નીકી જત શત. એના સઝૂેરા અને રાર થઈ ગમેરા ગઠણ 

ય નજય જતાનંી વાથે જ શૈયુ ંજાણે ધફકાય ચકૂી ગયુ.ં તાવલા ભાટે શજી શાથ રગાડુ ંત્મા ં

એનાથી યાડ ડાઈ ગઈ. 

  ખખલુ ંશવતા ંભેં એને અને આઈને કહ્ુ,ં ‘આભ ત ખાવ કંઈ રાગત ુ ંનથી. ત મે થડા ટેસ્ટ 

કયાલી રઈએ. હુ ંરખી આુ ંએ ફધા ટેસ્ટ કયાલીને ભને હયટપ  ફતાલલા આલજ.’ભધયુન ખબ 

થથાલતા ંકહ્ુ,ં ‘દુ:ખાલા ભાટે ગી રખી આુ ંછુ.ં છી ત ત ુ ંભેયેથનભા ંણ બાગ રઈ 

ળકળે જ જે ન!ે ’ભધયુ જે યીતે ભાયી આંખભા ંવીધી, ધાયદાય નજયે જયુ ંએના યથી ભને વભજાયુ ં

કે, એને ગપરતભા ંયાખી ળકામ એભ નથી. 

  એ યાતે્ર કરાક સધુી ડખા ંપેયવ્મા છતા ંઊંઘ ન આલી. પ્રભનેુ ખફૂ આજીજી કયી કે, ભાયા 

જે તફીફી જ્ઞાન ય ભને નાઝ છે એને ભધયુની ફાફતભા ંવદંતય ખટંુ ાડે; ભાયા અચબભાનના 

ચયેૂચયૂા કયી નાખે. ણ પ્રભનેુ કાને ભાયી તલનતંી અથડાઈ નશીં શમ. એના ફાફાએ ભાયા શાથભા ં

જે હયટૌપવ મકૂ્ા એ ભાયી ળકંાને શકીકતભા ંફદરતા શતા—શાડકાનુ ંકેન્દ્વય –થડપ સ્ટેજ. 

  ભધયુના ંઆઈ —ફાફા યડી યડીને ફેશાર થઈ ગમા ંશતા.ં એભને લધ ુઆઘાત આલાની 

ભાયી તૈમાયી નશતી ણ ભન કાઠું કયીને કશવે ુ ંજ ડ્ુ,ં ‘ભધયુને ફચાલલાન એક જ ઉામ છે. 

ગઠણના ઉયના બાગ સધુી ગ કાલ ડળે, ણ તેભ છતા ંહુ ંટાટા શૉસ્સ્ટરના ભટા ડૉક્ટય 

ાય ચચઠ્ઠી રખી આુ ંછુ.ં એભન અચબપ્રામ રઈ રઈએ.’ 

  દંયેક હદલવ છી ભધયુને રઈને તેઓ પયીથી આવ્મા ંત્માયે ફનેં જાણે વાલ તનચલાઈ 

ગમા ંશતા.ં ભટા ડૉક્ટયે ણ એ જ વરાશ આી શતી. લધાયાભા ંજે લાત ભેં એભનાથી પ્રમત્નલૂપક 

છૂાલી શતી એ લાત ણ એભણે જાશયે કયી દીધી શતી કે, ગ કાપ્મા છી ણ એને વારંુ થઈ 

જળે એવુ ંખાતયીથી ન કશી ળકામ. અંતે, એ નાજુક ફૂરને ભાયે ભાયા શાથે જ ીંખી નાખવુ ંડ્ુ.ં 
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આટરા ંલોની પે્રકટીવભા ંકઈ હદલવ નશીં ને એનુ ંઑયેળન કયુું તે હદલવે ઘયે ગમા છી હુ ં

ભાયા ંઆંસઓુ ય કાબ ૂન યાખી ળક્. 

  ભયયુને ખળુ કયલા યાઉન્દ્ડ ય જાઉં ત્માયે હુ ંચકરેટ, ઝર ગેભ, સુ્તક —કંઈ ને કંઈ રઈ 

જત ણ એને શલે કળાભા ંયવ નશત. એની સુદંય, ચચં આંખભા ંશલે લેદના અને કરુણા 

દેખાતા ંશતા.ં એકાદ અઠલાહડમા છી એને ઘયે જલાની યજા આી ત્માયે ભાયાથી અનામાવે જ 

ફરાઈ ગયુ,ં ‘ચાર, દસ્ત, પયી ભીશુ.ં’ 

  ઉદાવ સ્લયે જાણે ભને શરફરાલી નાખે એલ ભાત્ર એક જ ળબ્દનવલાર છૂય —‘ક્ાયે?’  

  ભાયી ાવે જ કે, એના વલારન જલાફ નશત. ણ આટરી જરદી એની પયીથી 

મરુાકાત થળે એવુ ંનશત ુ ંધાયુું. જભ ઘય બાી ગમ શત. એના નાનકડા ળયીયભા ંકેન્દ્વય ઝડથી 

આગેકચૂ કયી યહ્ુ ંશત ુ.ં એ વાલ તનસ્તેજ અને થાકેર રાગત શત. પયીથી દલા, ઈંજેક્ળન, 

હયટપ—આ ફધા ંચક્કય ચાલ ુથમા.ં એક હદલવ હુ ંયાઉન્દ્ડ ય ગમ ત્માયે એણે કહ્ુ,ં ‘વાશફે, ભાયી 

આંખ તાવી આને, ફયાફય છે?’ 

  ભને ધ્રાસ્ક ડય. ફધુ ંવશન થળે ણ એની ભટી, સુદંય આંખને કંઈ થળે એ ભાયાથી 

વશન નશીં થઈ ળકે. યાણે સ્લસ્થ યશલેાન પ્રમત્ન કયતા6 ભેં કહ્ુ,ં ‘કેભ, તને આંખભા ંકંઈ તકરીપ 

થામ છે? આણે આંખના ડૉક્ટયને ફરાલીને ફતાલી દઈશુ ંશ ં!’ 

  ‘ના, ના વાશફે, તકરીપ ત કળી નથી ણ...ણ...’ ગા નીચે થ ૂકં ઉતાયતા ંઅને 

ફાયીભાથંી ફશાય નજય કયતા ંએણે ધીભેથી છૂ્ુ,ં ‘વાશફે, કેન્દ્વયના યગીની આંખ ફીજાને કાભ 

રાગી ળકેને?’ભાયાથી એને જલાફ ન આી ળકામ. ભેં રુભભાથંી ફશાય જલા ગ ઉાડય ત્મા ં

ભારંુ ધ્માન ફાયીભાથંી દેખાતા વાભેના ભકાન ય રટકાલેરા ફેનય ય ગયુ.ં ‘મતૃ્ય ુફાદ ચદુાન 

કયી દૃષ્ષ્ટશીનની જજિંદગીભા ંઅજલાા ંાથય. નેત્રદાન—ઉત્તભદાન.’  

(શ્રીગાર કાફયાની ભયાઠી લાતાપને આધાયે) 

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



તપણ                                                                             આળા લીયેન્દ્ર 

87 

 

 

 

                   

 

 

 

 

     

                         (24)  ગનેુગાય 

    (ાના: 66 થી 68)  

  ‘આયતી, તને ભલાનુ ંફહુ ભન થયુ ંછે. જેભ ફને એભ જરદી આલી જા.’  

  ભટીફેન યત્નાના ઉયા-છાયી પન આલતા શતા. બાઈ —ફશનેભા ંવોથી નાના શલાના 

રાબન આયતીને ફયાફય અનબુલ શત. યત્નાને આયતી ાય એટર પે્રભ કે રગ્ન કયીને એ 

હદલ્શીથી આટરે દૂયના નાનકડા ગાભભા ંગઈ ત્માયે આયતી લગય એ કેલી યીતે યશી ળકળે એની 

ભા—ફાનેુ ચચિંતા શતી.  

  આયતીનુ ંબણલાનુ ંશભણા ંજ ત્યુ ંશત ુ.ં નકયી ભાટે ફે —ચાય જગ્માએ અયજી કયી ત્મા ંત 

યત્નાના પન આલલા રાગ્મા. ભા કશ,ે ‘એક લાય જઈ જ આલ. નકયી ળફૃ કયીળ છી છૂટાળે નશીં.’ 

  આયતી પ્રેટપભપ ય ઊતયી ત્માયે એને થયુ ંકે, ધાયુું શત ુ ંએના કયતા ંમ આ ગાભ નાનુ ં

રાગે છે. જીજાજી સ્ટેળને રેલા આવ્મા શતા. ઘયે શોંચ્મા ત યત્ના એને લગીને યડી જ ડી. 

કેટરા ભહશને ફનેં ફશને ભી શતી ! 

  ‘દીદી, આટરા નાના ગાભભા ંકેલી યીતે ગભે છે ! ગ ૂગંાભણ થતી નથી !’  
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  ‘ળફૃઆતભા ંએવુ ંરાગત ુ.ં શલે ગભલા રાગ્યુ ંછે. ઘયના કાભભા ંવભમ ક્ા ંનીકી જામ છે, 

ખફય જ નથી ડતી. તને ણ ગભી જળ,ે જજે.’ 

  ણ આયતી  ત ફે હદલવભા ંજ કંટાી ગઈ. વાજંે દીદી યવઈના કાભભા ંયકામેરી શતી 

એટરે આયતી એકરી જ ચારલા નીકી. અચાનક એની નજય આંફાના ઝાડની છામાભા ંફેવીને 

તાની ભસ્તીભા ંગાઈ યશરેા દવ-ફાય લપના એક હકળય ય ડી. શ્માભ લણપ, લાકંહડમા લા 

અને જતાલંેંત ભનભા ંલવી જામ એલ શવમખુ ચશયે. આયતી વાથે નજય ભી ત લગય 

ઓખાણે જ શવી ડય. ફવ, તે હદલવથી એ ગાભભા ંઆયતીને વાથીદાય ભી ગમ. 

વેમ્યઅુરના ફૃભા.ં એના તતા ચચપની દેખયેખ યાખતા અને ભા એક કહયમાણાની દુકાનભા ંકાભ 

કયતી.  

  છી ત વાજં ડે ને વેભ ગાઈડ ફનીને આયતીને ગાભના ં‘જલારામક ’સ્થ ફતાલત. 

ફે ભહંદય, એક ભસ્સ્જદ અને એક ચચપ—એક રટાય ભાયે, ત્મા ંફધા સ્થની મરુાકાત રેલાઈ જતી. 

ભહંદય કે ભસ્સ્જદની ફશાય ફે ઘડી ળાતંતથી ફેવી ળકામ એલી જગ્મા નશતી. ગાભભા ંનશત 

ફગીચ કે નશત ુ ંફાકને યભલા ભાટે ભેદાન. એક ભાત્ર ચચપની પયતે તલળા રન, વિૃ અને 

ફેવલા ભાટે ફાકંડા શતા. વાજંના વભમે રક ચચપની રનભા ંઆલીને ફેવતા. 

  વેભ એટર જજજ્ઞાસ ુશત કે, નીતનલા વલાર છૂીને આયતીને થકલી દેત. ણ આયતીએ 

જયુ ંકે, એના ભટાબાગના વલાર યાભામન અને ભશાબાયત જેલી હશિંદુ ધભપકથાઓને રગતા 

યશતેા. ‘દંડકાયણમ ક્ા ંઆવ્યુ?ં’ ‘શનભુાને  ૂછંડાથી રકંા વગાલી શળે એ દૃશ્મની કલ્ના કરંુ 

ત્માયે ભને ફધુ ંનજાય વાભે દેખામ છે.’દીદી, શલે તભે ભને કણપ અને બીષ્ભતતાની લાત કશજે. 

ભાયે આખી લાત વાબંલી છે.’ 

  આયતીને ખફૂ નલાઈ રાગતી કે, આ ચિસ્તી લાતાલયણભા ંઊછયેર હકળયને હશિંદુ ધભપની 

લાતભા ંઆટર યવ કેલી યીતે ડત શળે? આના જલાફભા ંવેભે એને કહ્ુ,ં ‘અભાયા ઘયભા ંધભપની 

ફાફતભા ંકઈ ય કશુ ંફધંન નથી. ભનવદં ધભપની લાત કયતા કઈ કઈને યકત ુ—ંટકત ુ ં
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નથી.ભાએ ત ઈસ ુચિસ્તની વાલ ફાજુભા ંજ યાધા-કૃષ્ણની સુદંય તવલીય મકૂી છે. દીદી, ભાયે ઘેય 

આલળ ને ત્માયે તભને ફધુ ંફતાલીળ.’ 

  ણ આયતી એને ઘેય જામ એ શરેા ંએને હદલ્શીનુ ંતેડુ ંઆલી ગયુ.ં એણે નકયી ભાટે જે 

અયજીઓ કયી શતી એભાથંી એક જગ્માએથી ઈન્દ્ટયવ્ય ૂભાટેનુ ંકશણે આવ્યુ ંશત ુ.ં નીકલાની આગરી 

વાજંે આયતી અને વેભ ચચપના ફાકંડા ય ચૂચા ફેઠા ંશતા ં. દીદીના જલાની લાતથી વેભ 

એકદભ ઉદાવ થઈ ગમ શત. અસ્તાચ તયપ જઈ યશરેા સમૂપ તયપ જતા ંએણ ધીભેથી કહ્ુ,ં 

       ‘દીદી, કણપ અને બીષ્ભ દાદાની લાત વાબંલાની ત ફાકી જ યશી ગઈ.’ છી અચાનક 

આયતીન શાથ કડી રેતા ંફલ્મ, ‘તભે ાછા ંજફૃય આલજ, શ ંદીદી ! હુ ંતભાયી યાશ જઈળ.’ 

  ચડ્ડીના ખીવાભા ંશાથ નાખી એણે એક ચામેરી ચફયખી કાઢી. એ કાગર આયતીના 

શાથભા ંમકૂતા ંકહ્ુ,ં ‘આ ભારંુ વયનામુ.ં ત્ર રખળને દીદી ? પ્રતભવ કય.’ 

  કશુ ંન ફરતા ંઆયતીએ ફે શથેીઓ લચ્ચે એની નાજુક શથેી દફાલી.  

  આજે રગબગ એકાદ લપ છી આયતી પયીથી દીદી ાવે આલી છે. વાજંે ફશાય નીકલા 

તૈમાય થમેરી આયતીને જઈ જીજાજીએ કહ્ુ.ં  

  ‘ક્ા ંજામ છે આયતી, વેભને ભલા જતી શમ ત એ નશીં ભે.’  

     ‘કેભ? અભગં આળકંાથી આયતીનુ ંશૈયુ ંધડક ધડક થલા રાગ્યુ.ં’ 

  ‘કદાચ છએક ભહશના થઈ ગમા એ લાતને. કભલાદના રડાઈ-ઝગડાથી તદ્દન અચરપ્ત 

યશતેા આ ગાભને અચાનક શુ ંથઈ ગયુ ંકે, વો એકભેકને ળકંાની નજયે જલા રાગ્મા.’જીજાજીના 

ચશયેા ાય દુ:ખની છામા સ્ષ્ટ દેખાતી શતી. ‘વેભન તતા એક ખફૂ બર અને દમાફૄ ભાણવ 

શત. એ ત વાલ બા બાલે ફશાય રનભા ંફેઠેરા રકને ચચપભા ંઆલીને ફેવવુ ંશમ ત 

આયાભથી ફેવલા કશતે. પક્ત એટરી જ લાત યથી એની ય ધભપહયલતપન કયાલલાનુ ંઆ 

રાગી ગયુ.ં એક યાત્રે ધભપઝનનૂી ટાએ વેભના ઘય ય થ્થયભાય કયી કાચ પડી નાખ્મા અને 

આખા કુટંુફને જાનથી ભાયી નાખલાની ધભકી આી.’ 
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  ‘કઈ જાતના યુાલા લગય જ ? શુ ંએણે ગાભના કઈ ભાણવને લટરાવ્મ શત ખય?’ 

છૂતી લખતે આયતીન ચશયે થ્થય જેલ વખત થઈ ગમ શત. 

  ‘ના, એવુ ંકશુ ંફન્દ્યુ ંનશત ુ.ં એટલુ ંત હુ ંણ જાણુ ંછુ,ં વેભના તતા દયેક ધભપન આદય 

કયતા શતા. ફીજે હદલવે ખફય ડી એટરે હુ ંભાયા રીવ તભત્રને રઈને વેભના ઘયે ગમ ણ 

ફાજુની દુકાનલાાએ કહ્ુ ંકે, ભસ્કે ચાય લાગ્મે જ એ રક જતા યહ્યા શતા.’ 

  ‘ક્ા?ં’આયતીને થયુ,ં આગ કશુ ંફરલા જળે ત એનાથી યડી ડાળે. 

  ‘ક્ા ંએ ત કઈ જાણતુ ંનથી. અને જાણતુ ંશળે ત કઈ  કશળેે ણ નશીં. ’આયતીએ 

તાની ફે શથેીઓ બેગી કયી. અચાનક એને તાની ફે શથેીઓ લચ્ચે એક નાન ળ, કભ 

જં દેખામ. પ્રતભવ આપ્મા છી મ એણે એ ભીઠડા છકયાને એક ણ ત્ર રખ્મ નશત. એણે 

આેરી ચફયખી મ ક્ા ંઊડી ગઈ શતી કણ જાણે ! વેભે તેના ત્રની કેટરી યાશ જઈ શળે! એક 

ભાસભુ ફાકે એનાભા ંમકેૂરા બયવાને એ રામક નશતી ઠયી. એ વેભની ગનેુગાય છે, શભંેળની 

ગનેુગાય. આયતીના ગાભા ંડભૂ બયાઈ ગમ.  

(દીક દાવગપુ્તાની અંગે્રજી લાતાપને આધાયે) 

--------------------------------------------------------------------- 
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   (25)ભફહમયનો આંફો  

   (ાના:69-70)  

 

  ઘણીલાય ચચત્રા તલચાય કયતીકે, તે પ્રકૃતતને કેભ આટર ફધ પે્રભ કયે છે?વિૃ, ડા, 

ાન, પ, ફૂર આ ફધાભા ંત જાણે એના પ્રાણ વભામેરા છે. એભામં, આંગણાભા ંઊબેલુ ંઆંફાનુ ં

ઝાડ એને ભાટે કઈ આત્ભીમજનથી કભ નશત ુ.ં કદાચ નાનણથી દાદીએ યેડેરા વિૃપે્રભનુ ંજ આ 

હયણાભ શત ુ.ં ધયતી ય અંધાયા ંઊતયે છી ભરેૂચકેૂ ટાફહયમાઓભાથંી કઈ ઝાડ વાથે અડરા ં

કયલા જામ ત દાદી કશતેા,ં “ીટયાઓ, ઝાડભા ંયશરેા દેલતાને તનયાતેં સલૂામ નથી દેતા, તે એ 

વયા દેળે, વયા, જજને !”  

  ચચત્રા છૂતી, ‘દાદી, દેલતા શુ ંળા આે? જ ભને ળા આીને ઝાડ ફનાલી દેલાના 

શમ ત હુ ંકશીળકે, ભને આંફાનુ ંઝાડ ફનાલજ, ને ભાયા આ દસ્તની ફાજુભા ંઉગાડજ.’ 
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  દાદી ફખા ભોંએ શવી ડતા,ં ‘ગાડંી યે ગાડંી, તને મ ઝાડલા ંભાયી જેભ જ વ્શારા ંછે. જ, 

એને ભાટેનુ ંજડકણુ ંવબંાવુ.ં- 

    દવ કૂ(કલૂા) , ફયાફય એક તાર 

    દવ તાર, ફયાફય એક રાર 

    દવ રાર, ફયાફય એક ઝાડ, 

    એક ઝાડ રે, દવ તૂ પરે. 

  ભાયા ંદવ તયા-તયી જેવુ ંએક ઝાડ ભને વ્શાલુ ંરાગે જ ને?  

  ધીભે ધીભે કયતા ંચચત્રાની યગેયગભા ંવિૃ ભાટેન પે્રભ રશી ફનીને દડલા રાગ્મ. ઘણી 

લાય રાકડાના દયલાજા વાભે જમા ંએને તલચાય આલત, અચાનક જ આ દયલાજ કશળેે, ભાયા 

વશદયથી છૂટ ાડીને અશીં રઈ આવ્મા છ, ણ અશીં ભને જયામ નથી ગઠત ુ.ં હુ ંત ચાલ્મ 

જગંરભા,ં ાછ વિૃ ફનલા.’ 

  કઈ એની આ ઘેરછા ભાટે એને ાગર વભજે એન એને લાધં નશત. ભહશમયના ઘયના 

આંગણાભા ંઊગેરા આંફાના ઝાડના એક એક ાન વાથે એન અદૃશ્મ તતં ુજડાઈ ગમ શત. 

રગ્ન કયીને વાવયે ગઈ ત્માયે ફધા સ્લજનને છડલાનુ ંદુ:ખ  ત શત ુ ંજ. ણ એના પ્રાણપ્માયા 

આંફાથી દૂય યશલેાનુ ંઆલતા ંત જાણે ળયીય યથી ચાભડી ઊતયડાઈ જતી શમ એલી ીડા એણે 

અનબુલી શતી. ચચયાગ એને ઘણી લખત ચીડલત, ‘ચચત્રા ભને રાગે છે કે, આંફ તાય શરે પે્રભી 

છે. એની આગ ભાયે ભાટે ત ન ચાન્દ્વ. વાચે જ, ભને એની અદેખાઈ આલે છે.’ 

  આ લખતે ત્રણેક લપ છી એ તમય આલી ળકી શતી. વદૃ્ધ વાસ-ુવવયાની જલાફદાયી, 

ઓચચિંતી આલી ડેરી ચચયાગની ભાદંગી અને નકયીની દડધાભ લચ્ચે તમય આલલાનુ ંતલચાયી 

ળકામ એભ ણ નશત ુ.ં આ ત ભાની તચફમત વાયી નથી યશતેી એભ વાબંીને લધ ુકંઈ તલચામાપ 

તલના દડી આલી શતી એટરે અલાયુ.ં  
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  ય6ત ુટેક્વીભાથંી ઊતયીને આંગણાભા ંગ મકૂ્ ત્મા ંત શૈયુ ંજાણે ધફકલાનુ ંભરૂી ગયુ.ં 

એનાથી ચીવ ડાઈ ગઈ, ‘ગટુ કાકા...!’ 

  ગટુકાકાની શલે ઉંભય થઈ શતી. લાને રીધે ગ જકડાઈ ગમા શતા. ચચત્રાની બભૂ 

વાબંીને ઉતાલે આવ્મા, ‘આલી ગઈ ફેટા, વારંુ થયુ.ં’ 

  ‘શુ ંવારંુ થયુ?ં તભે ત શભેંળા ભને કશતેા કે, આંફે કેયી આલે ત્માયે કેયી ખાલા આલજે. આજે 

હુ ંઆલી છુ ંત્માયે ભાય આંફ ક્ા?ં’ભને કઈએ ખફય ણ ન આપ્મા કે....’ચચત્રા યડતા ંયડતા ં

ગટુકાકાને છૂી યશી. 

  ‘ફેટા, હુ ંત ચચઠ્ઠીન ચાકય, નાના ળેઠે હુકભ કમય કે, કમ્ાઉન્દ્દભા ંટાઈલ્વ નખાલલાનીછે 

તે આંફ કાલી કાઢલાન ! ફે દા’ડા અનાજન દાણ ભઢાભા ંનથી નામખ.ફઉ યમડ, ણ ફીજુ ં

ત ભાયાથી હુ ંથામ?’ 

  ચચત્રાની આંખભાથંી ટટ આંસ ુડલા રાગ્મા.ં ણ આ ચભકતી ટાઈલ્વભા ંએના ં

આંસઓુને વભાલી રેલાની િભતા ક્ા ંશતી !એને એ યીતે યડતી જઈને ફાજુના ફગંરાભાથંી કાકી 

ફશાય આવ્મા ંઅને ભઢુ6 ભચકડતા ંકશલેા રાગ્મા,ં ‘આલીને તયત આ કને ભાટે યડલાનુ ંચાલ ુ

ક્રયુ?ંઝાડલા ભાટે કે તાયી ભા ભાટે? તાયી ભા શજી ભાદંી જ છે, કંઈ... ’ 

  ચચત્રાને ઝા રાગી ગઈ, કાકી આ શદ સધુી ફરી ળકે? એને થયુ,ં કાકીને ક6ઈક 

વણવણત જલાફ આી દઉં. ણ છી થયુ ંકે, જે જીલતી-જાગતી વ્મસ્ક્ત ભાટે ણ આટરા ં

વલેંદનશીન થઈ ળકતા ંશમ એ ભાયી આંફા ભાટેની રાગણી ક્ાથંી વભજી ળકલાના?ંવિૃ અને 

મ્નષુ્મ લચ્ચે આટર ગાઢ વફંધં શઈ ળકે એ લાત જ એભને ભાટે ત જાણે ભજાક શતી.  

  ચૂચા, બીની આંખે, ઘયભા ંદાખર થી એ ભાને લગી ડી. ભાદંગીથી કૃળ થઈ ગમેરી 

ભાએ એની ીઠ વલાયતા ંકહ્ુ,ં ‘તારંુ દુ:ખ હુ ંફયાફય વભજુ ંછુ ંફેટા, ણ તાયા પ્ા ગમા છી 

કાકા ફધુ ંતાનુ ંધાયેલુ ંજ કયલા રાગ્મા. હુ ંરાચાય શતી દીકયી !’  
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  બાઈએ યડી યશરેી ચચત્રાને ફાથભા ંરેતા ંકહ્ુ,ં ‘દીદી, આટરી દુ:ખી ન થા. હુ ંતને લચન 

આુ ંછુ ંકે, જ્માયે ભાય તાન ફગંર ફધંાલીળ, ત્માયે આંગણાભા ંતાયા શાથે જ તતાની માદભા ં

આંફ યાલીળ.’ 

  એ આનદંભા ંઆલી ગઈ. ‘વાચે જ એવુ ંકયીળ ને? ને ભાી તયીકે ગટુકાકાને જ યાખજે શ ં

!હુ ંજ્માયે ણ તાયા ઘયે આલીને વાવયે ાછી જતી શઈળ, ત્માયે એ ભને કશતેા યશળેે, ‘આંફે કેયી 

આલે ત્માયે ાછી અલજે, શ ંદીકયા !’ 

(શ્રી ઊતભિ કૃષ્ણની હશન્દ્દી લાતાપને આધાયે) 

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

( 

    

 

 

 

    (26)કીડાનો ડૂંખ  

    (ાના:71-72)  

   

  શભણા ંશભણા ંજ્માયે ણ પન ય લાત થતી ત્માયે ફા ુશભેંળા ભમકંને માદ કયાલતા, 

‘છેલ્રા ંચાયલપથી તભાયા કઈનુ ંભઢું જયુ ંનથી. શલે ત નીર સ્કરેૂ જલા ભાડંય શળે.એને જલાનુ ં

ફહુ ભન થયુ ંછે. ક્ાયે આલ છ?’ 

  આલી દયેક લાત છી ભમકં ભનભન અયાધબાલ અનબુલત. કેલી છે આ ભલ્ટીનેળનર 

કંનીની નકયીની ભામજા ! જેભ જેભ એ જાભાથંી નીકલાના પ્રમત્ન કરંુ એભ એભા ંલધ ુને 
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લધ ુપવાત જાઉં છુ.ં નીરના જન્દ્ભ છી પક્ત એક જ લાય—એની નાભકયણ તલતધ લખતે લડીરએ 

એને જમેર. ભા-ફા,ુ દાદાજી ફધાને કેટલુ ંભન થત ુ ંશળે તાના આ લળંજને જલાનુ,ં એને 

યભાડલાનુ ંણ આ કભફખ્ત નકયીની જલાફદાયીઓ ! ઈરાસ્ટીકની જેભ ખેંચાઈ ખેંચાઈને રાફંી 

જ થતી જામ છે.  

  આટરી ભટી કંનીભા ંમખુ્મ વપટલેય એંજજતનમય તયીકેની જલાફદાયીવબંાતા ભમકંન 

બાયે દફદફ શત. તાના કાભ પ્રત્મેની એની તનષ્ઠા અને વભજણને કાયણે ઑહપવભા ંવોને એને 

ભાટે ભાન શત ુ.ં તગડ કશી ળકામ એલ ગાય અને એની વાથે એળાઅયાભ બયી જજિંદગીની તભાભ 

વલરત શતી. છતા ંમ ભમકંનુ ંભન એને દી ઠેયલત ુ ંયશતે ુ.ંભા—ફાન એકન એક દીકય 

શલાને નાત્લે દાદાજીન પેરામેર કાયફાય વબંાલાની, લડીરના ઘડણન વશાય ફનલાની 

જલાફદાયી એની જ શતી, છતા ંગાભથી આટરે દૂય ફેંગરયભા ંઆલીને લસ્મ શત.  

  એક હદલવ ઑહપવેથી આલતાનંી વાથે એણે ત્નીને કહ્ુ,ં ‘યેણકુા, ભાડંભાડં ઑહપવના 

કાભભાથંી છૂટીને ગાભ જલાની તજલીજ કયી ળક્ છુ.ં તૈમાયી કયલા ભાડં. આલતીકારની હટહકટ 

બકુ કયાલી દીધી છે.’ 

  ‘ચાર, ફહુ વારંુ કયુું. ભા —ફાફા, દાદાજી વો આણા જલાથી ખળુ થળે. નીર ણ ફધાને 

ફહુ માદ કયે છે, ણ...’યેણકુા ફરતા ંફરતા ંઅચકાઈ ગઈ. આગ ફરવુ ંકે નશીં એલી 

તલભાવણભા ંશતી ત્મા ંભમકેં છૂ્ુ,ં ‘ણ શુ?ં’ ‘ના, ફીજુ ંકંઈ નશીં. ભાયે ત પક્ત એટલુ ંજ કશવે ુ ં

શત ુ ંકે, ભને ભા વાથે પન કયતા ંએવુ ંરાગ્યુ ંકે, ત્મા ંફધા ંએવુ ંઈચ્છેછે કે, આણે શલે ફેંગરય 

છડીને કામભ ભાટે ત્મા ંયશલેા જતા યશીએ. એટરે હુ ંત એભ જ કશલેા ભાગતી શતી કે, તુ ંએ ફધી 

લાતભા ંન આલી જત. ફેંગરય જેવુ ંભટંુ અને આધતુનક ળશયે છડીને એલા નાના ગાભડાભા ં

યશલેાનુ ંશલે આણને ન પાલે.’ ‘નાના ફાકની જેભ ભને ફધુ ંવભજાલલાની જફૃય નથી 

વભજી?’ભમકંને ગસુ્વ આવ્મ. 

  સ્ટેળને ભટી ગાડી રઈને અજુ પન આલી શોંચ્મ શત. એના ચશયેા ય ખળુી છરકાતી શતી. 

જરદી જરદી એભની ાવેથી વાભાન રઈ એણે ગાડીભા ંગઠલી દીધ. 
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  ‘ભમકંબાઈ, ખફય છે, તભે આલલાના શતા ને એટરે દાદાજી ત વલાયે ચાય લાગ્માના ઊઠી 

ગમા શતા. લાયેલાયે ઘહડમા જમા કયે ને વાત લાગ્મે હુ ંકાભ ય આવ્મ એટરે ભને કશ,ે જજે, 

ભડ નશીં ડત શ ં! વભમવય સ્ટેળને શોંચી જજે.’કશતેા ંકશતેા ંઅજુ પન શવલા રાગ્મ. 

  ઘયભા ંતશલેાય જેવુ ંલાતાલયણ રાગતુ ંશત ુ.ં સભૂવાભ યશતે ુ ંઘય ખળુીથી ગાજત ુ ંથઈ ગયુ ં

શત ુ.ં કેટરામં લો છી આજે જભલાભા ંઆટરી ફધી લાનગીઓ ફની શતી.  

  જભતા ંજભતા ંફાએુ લાત કાઢી, ‘ભમકં, આણા વાભેના ખારી પ્રટભા ંફગંર 

ફનાલલાન તલચાય કમો છે.’ 

  ‘ફગંર ? ળા ભાટે? આ આલડુ ંભટંુ ઘય ત છે !’  

  ‘શા, આ ઘય ભટંુ ત ખરંુ ણ એભા ંઆધતુનક વગલડ ત છે નશીં. તભાયે બતલષ્મભા ંઅશીં 

યશલેા આલવુ ંશમ ત તભને આ ઘયભા ંન પાલે.’ફાએુ ધીભે યશીને દાણ ચાપં્મ. 

  ભમકં અચકાત અચકાત ફલ્મ, ‘યશલેા આલલાનુ ંત એવુ ંને ફા ુકે, એભ ત ભાયી 

નકયી ને શલે નીર ભટ થત જળે એભ એનુ ંબણતય...’લચ્ચે જ એની લાત અટકાલતા ંદાદાજી 

ફલ્મા, ‘હુ ંત શરેેથી જ કશતે શત કે, આનુ ંઆટલુ ંભટંુ વામ્રાજ્મ મકૂીને તાયે નકયી કયલાની 

ળી જફૃય? અશીં આલીને ફધુ ંવબંાી રે, ફધુ ંતારંુ જ છે.’  

  ભાએ ણ ટાવી યૂી, ‘આણા ગાભભા ંણ શલે ભટી ફધી  

ઈન્દ્ટયનેળનર સ્કરૂ આલી ગઈ છે એટરે તભાયે નીરના બણતયની ચચિંતા મ નશીં કયલી ડે.’ 

  યાતે્ર એકરા ંડયા ંત્માયે ભમકં અને યેણકુા ફનંી તલચાયુું કે, કેતરા અયભાનથી આ ફધા ં

આણને ાછા ંઆલલાની આજીજી કયે છે! આણી શાજયીથી એભના જીલનભા ંકેટર ભટ પયક 

ડે છે ! અશીં ળાતંત, સખુ—વગલડ  ફધુમં છે ત ળા ભાટે ફેંગરયની શામ-લૉમ બયી જજિંદગીને 

લગી યશવે ુ ં? કારે વલાયે દાદાજી, ભા-ફાનેુ આણા આ તનણપમની લાત કયીશુ,ં એભ તલચાયીને 

ફેઉ સલૂાની તૈમાયી કયતા ંશતા ંત્મા ંભમકંની ઑહપવલાા તભ. મખુજીન પન આવ્મ. 

‘કોંગે્રચ્યરેુળન્દ્વ તભ. ભમકં, આણી ઑહપવભાથંી ફે ભહશનાની ટે્રનીંગ ભાટે ય.ુએવ. એ. ભકરલા 
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ભાટે તભારંુ વીરેકળન થયુ ંછે. વાથે વાથે ફીજા ગડુ ન્દ્યઝૂ ણ આી દઉં. તભને ાચં રાખનુ ં

ઈંિીભેન્દ્ટ ભળ્યુ ંછે. શલે જરદી અશીં આલી જાલ. ફધા તભાયી યાશ જુએ છે.’ 

  ‘થેન્દ્ક--ય’ૂ  કશતેી લખતે ભમકંના અલાજભા ંઉભક નશત. આખી યાત એણે ડખા ંપેયલી 

પેયલીને કાઢી. વલાયે વો નાસ્તા ભાટે ટેફર ય બેગા ંથમા ંત્માયે એણે કહ્ુ,ં ‘દાદાજી, ભા—ફા,ુ 

ગઈકારની આખી યાત ભેં બાયે મ ૂઝંલણ અને ખેંચતાણ લચ્ચે લીતાલી છે. કારે યાત્રે ભેં અને 

યેણકુાએ અશીં આલી જલાનુ ંઅને તભાયા ફધાની વાથે જ યશલેાનુ ંવાલ નક્કી કયી નાખ્યુ ંશત ુ ંણ 

એ છી ભડેથી જે પન આવ્મ એના યથી વભજાયુ ંકે, વપતાના કીડાએ ભને એલ ડખં ભામો 

છે કે, એનુ ંઝેય ભાયી યગેયગભા ંવ્માી ગયુ ંછે. તભાયા ફધાન પે્રભ ણ એ ઝેય ઉતાયી ળકે તેભ 

નથી. ફની ળકે ત ભને ભાપ કયજ.’ફે શાથ જડીને ભાપી ભાગતા ંભમકં નીચુ ંજઈ ગમ.  

(વલોત્તભ વાતરકયની ભયાઠી લાતાપને આધાયે) 

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

  

               

 

 

 

    (27) હુૂં ઈચ્છૂં છૂં કે....  

       (ાના:73 થી 75)  

 

  દવ લપના યાહુરને ત્રણ-ચાય હદલવથી દાતંન વખત દુ:ખાલ થત શત. ભમ્ભી જ્માયે 

ચકરેટ ખાલાની ભનાઈ કયતી અથલા યાતે્ર બ્રળ કયીને જ સલૂાની સચૂના આતી ત્માયે એને 
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કચકચ રાગતી ણ શલે જ્માયે  આટર દુ:ખાલ વશન કયલ ડય શત ત્માયે થત ુકેં, ભમ્ભીની 

લાત વાચી શતી, ણ તે ભાન્દ્મ નશીં . આજે ણ સતૂા ંશરેા ંભમ્ભીએ છૂ્ુ,ં ‘યાહુર, બ્રળ 

કયુું?’  

  ‘શા, ભમ્ભી, ણ શજી દાતં ફહુ દુ:ખે છે.’  

   ‘કારે વલાયે જ દાતંના ડૉક્ટય ાવે જવુ ંડળે. અત્માયે આ ગી રઈ રે એટરે ઊંઘ 

આલી જળ.ે’ 

  દાતંના ડૉક્ટય ! ફા યે ! યાહુરને ફહુ ગબયાટ થત શત. ડૉક્ટય ાવે ગમા તલના જ 

દુખાલ ભટી જામ ત કેટલુ ંવારંુ ! તલચાયતા ંતલચાયતા ંએને ઊંઘ આલી ગઈ. વનાભા ંએ એક 

યણભા ંજઈ શોંચ્મ. જ્મા ંજુઓ ત્મા ંયેતીના ઢગરા. નશીં કઈ શ—ુખંી કે નશીં કઈ ભાણવ. એ 

ગબયાઈ ગમ. ક્ા ંજવુ?ં કેલી યીતે જવુ?ં અચાનક એણે જયુ ં–વપેદ રાફં ઝભ્બ શયેેર, રાફંી 

પયપયતી વપેદ દાઢીલા ભાણવ એની તયપ આલી યહ્ય છે. નજીક આલીને ભદં ભદં સ્સ્ભત કયતા ં

એણે છૂ્ુ,ં ‘યાહુર, કેભ છે ફેટા?’ 

  ‘અયે, તભને ત ભારંુ નાભ ણ ખફય છે ! તભે કણ છ, અંકર?’  

  ‘આભ ત ભાયા ંઘણા ંનાભ છે. જુદા જુદા રક ભને જુદા ંજુદા ંનાભે ફરાલે છે.’  

  ‘ત ભાયે તભને શુ ંકશીને ફરાલલાના?’  

  ‘બગલાન’  ેરા રુુે શવીને જલાફ આપ્મ.  

  ‘બગલાન! ઈશ્વય ! ગૉડ ! હુ ંકેલી યીતે ભાની રઉં કે તભે બગલાન છ? શા....તભે કંઈક 

ચભત્કાય કયી ફતાલ ત હુ ંભાનુ.ં’ 

  ‘તાયે કેલ ચભત્કાય જલ છે?’  
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  ‘ભાયે.... ભાયે.... અં... ચાર, આ યેતીને તભે વનુ ંફનાલી દ અથલા આકાળભાથંી  

ચકરેટન લયવાદ લયવાલ.’ 

  ેર રુુ જયથી શવી ડય. એણે કહ્ુ,ં ‘ના, એવુ ંફધુ ંત હુ ંનશીં કરંુ ણ કઈ ન કયી 

ળકે એવુ ંકંઈક તને કયી ફતાવુ ંત તાયે ભને લચન આવુ ંડળે કે, આખી જજિંદગી ત ુ ંભાયાભા,ં 

ભાયી ળસ્ક્તઓભા ંતલશ્વાવ યાખીળ. ફર, કબરૂ છે?’ 

  ‘શા, કબરૂ છે.’યાહુરે બયવ આપ્મ.  

  ‘જ હુ ંતને ત્રણ લયદાન આુ ંછુ.ં જજિંદગીભા ંત્રણ લખત ત ુ ંઈચ્છીળ એ તને ભળે.ણ 

માદ યાખજે—ત્રણ જ લખત.’  

  ‘ણ, ભાયી ઈચ્છા યૂી થળે ત જ હુ ંતભાય તલશ્વાવ કયીળ, નશીંતય નશીં.’  

  ‘શા, બઈ શા, હુ ંણ એ જ કહુ ંછુ.ં તાયે પક્ત એટલુ ંજ ફરલાનુ ંકે, હુ ંઈચ્છુ ંછુ,ં હુ ંખયેખય 

ઈચ્છુ ંછુકેં.... અને છી તાયી જે ઈચ્છા શમ તે ફરલાની. વભજી ગમ?’  

  ‘ભને તભાયી લાતભા ંફહુ તલશ્વાવ ત નથી ણ જ તભે કશ છ એભ થામ ત હુ ંજજિંદગીબય 

તભને ભાનીળ.’યાહુરની આંખ ખરૂી ગઈ. અડધી યાત થઈ શતી. કદાચ દાતંના દુ:ખાલાને રીધે મ 

ઊંઘ ઊડી ગઈ શમ. શ ેબગલાન, ક્ાયે ભટળે આ દુ:ખાલ ? અચાનક યાહુરને વનાની લાત 

માદ આલી. રાલ, અજભાલી જલા દે. એ થાયીભા ંફેવી ગમ અને ફરલા રાગ્મ. ‘હુ ંઈચ્છુ ંછુ ં, 

હુ ંખયેખય ઈચ્છુ ંછુકેં, ભાય દાતં દુ:ખત ભટી જામ, જેથી ભાયે કારે ડૉક્ટય ાવે જવુ ંન ડે.’ એ 

ડખુ ંપયીને સતૂ અને ઘવઘવાટ ઊંઘી ગમ. વલાયે ઊઠય ત્માયે દુ:ખાલ ગામફ ! 

  ફે હદલવ છી સ્કરૂભા ંદડલાની યેવ શતી. યાહુર દડતા ંદડતા ંભનભા ંફરત શત, ‘હુ ં

ઈચ્છુ ંછુ,ં હુ ંખયેખય ઈચ્છુ ંછુકેં, હુ ંશરે આવુ.ં’ઈનાભની જાશયેાત થઈ. પ્રથભ ઈનાભના તલજેતા 

છે-યાહુર લૈદ્. શલે બગલાનને ન ભાનલાનુ ંકઈ કાયણ નશત ુ.ં ધીભે ધીભે એને લેદ, ઉતનદ 

અને આધ્માજત્ભક ગ્રથંભા ંયવ ડલા રાગ્મ. કેટરીમ લાય એને ત્રીજી ઈચ્છા યૂી કયલાનુ ંભન થત ુ ં

ણ લી ાછુ ંથત ુ ંકે, ના, ના, શભણા ંનશીં. એકદભ જફૃયી શળે ત્માયે જ. 
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  છી ત એ અભેહયકા ગમ. એતભરીને યણમ. આયુન જન્દ્ભ થમ.આ ફધા ંલો 

દયમ્માન એની આંતહયક વાધના તનયંતય ચારતી યશી. એક વભજણ ાકી થતી ગઈ કે, જે કંઈ 

થામ છે એ ‘એની’ભયજી પ્રભાણે થામ છે. આણને એભા ંદખર દેલાન કઈ શક્ક નથી. એતભરી 

કૅન્દ્વયભા ંમતૃ્ય ુાભી. આયુના ંરગ્ન થમા.ં એને ઘયે દીકય અલતમો અને દાદા, દાદા કયત એને 

લગત થમ.  

  ‘દાદા, નીચે આલ, આણે ફૂટફર યભીએ.’પ્રત્યેુ બભૂ ાડી. ‘શા ફેટા, શભણા ં

આવ્મ.’ઉતાલભા ંદાદય ઊતયલા ગમ ને યાહુર ગફડત ગફડત નીચે છડામ. ફચી ત ગમ 

ણ કભય નીચેનુ ં–અડધુ ંઅંગ તનષ્ષ્િમ થઈ ગયુ.ં ળફૃઆતભા ંજફયદસ્ત ધક્ક જફૃય રાગ્મ ણ 

છી યાહુરે જેલી એની ભયજી કશીને હયસ્સ્થતત સ્લીકાયી રીધી.  

  આજે યાહુરન 75ભ જન્દ્ભહદલવ શત. દીકય, લહુ, ોત્ર ફધા ંખળુ શતા.ં ‘શપે્ી ફથપડે ટુ 

દાદાજી’ રખેરી વયવ ભજાની કેક તૈમાય કયાલી શતી. ‘ચાર દાદાજી, કેક કાતા ંશરેા ંભનભા ં

કંઈ ણ ‘લીળ’કય. પ્રત્યેુ કહ્ુ.ં’ 

  ‘લીળ?’યાહુરને એકાએક લો શરેાનંી લાત માદ આલી. તેણે શવતા ંશવતા ંકહ્ુ ંકે, ‘હુ ં

ભનભા ંજ લીળ કયીળ. તભને કઈને ખફય નશીં ડે કે ભેં શુ ંભાગં્યુ ંછે?’ 

  એણે આંખ ફધં કયી અને ભનભન ફલ્મ, ‘આમ લીળ, આમ હયમરી લીળ...’ત્રણેક કરાક 

છી ઘય તભત્ર અને સ્નેશીઓથી બયાઈ ગયુ.ં વોના ભઢાભા ંએક જ લાત શતી, ‘કઈન જન્દ્ભહદલવ 

જ મતૃ્યહુદન ફની જામ એવુ ંત આજે જ જયુ.ં’  

  બોંમ ય સતેૂરા યાહુરે એને ભલા આલેરા વપેદ દાઢી લાા રુુને છૂ્ુ,ં ‘ભેં ભાયા 

મતૃ્યનુી ઈચ્છા ત નશતી કયી ત છી...’ 

  ‘વાચી લાત છે, તેં ભાગ્યુ ંકે ત ુ ંભાગે એ નશીં ણ ભાયી ઈચ્છા શમ એભ થામ. ભાટે જ...’  

(અહયજજત યામ ચોધયીની અંગે્રજી લાતાપને આધાયે)          
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     (28)  રાળનો ચહયેો  

      (ાના: 76 થી 78)  

 

  તલત્ર ગગંાસ્નાન ભાટે ક્ા ંક્ાથંી આલેરા શ્રદ્ધાફૄઓથી ઘાટ  ખીચખીચ બયેર શત. ઘાટ 

ય તતાની શાટડી જભાલીને ફેથેરા ડંાઓ અષ્ટમૌ-ષ્ટમૌ ભતં્ર બણી યહ્યા શતા. ગગંાભા ં

ડફૂકી રગાલીને ફધા ંા ધલાઈ ગમાનં વતં ાણીભાથંી ફશાય નીકેરાઓના ચશયેા ય 

દેખાઈ આલત શત. એકાએક એકઠા થમેરા રકભા ંશ—શા ને બભૂાબભૂ ભચી ગઈ.  

  લાત એભ ફની કે , ભાછરી કડલા ગમેરા યઘરાને ાછા પયતા ંએક સ્ત્રીની રાળ ભી 

આલી શતી. ભશાભશનેતે એ એને ધવડીને હકનાયે રઈ આવ્મ શત. રાળના ચંાલયણા દેશ ય 

ચઢતા સયૂજન તડક ડલાથી એ લધ ુતેજસ્લી રાગતી શતી. ભધડૂા ય ભાખી ફણફણે એભ 

રક ગગંાસ્નાન કયલાનુ ંડત ુ ંમકૂીને રાળની આવાવ ગણગણલાને ફણફણલા રાગ્મા.  

  ફે જુલાતનમાઓની નજયે કેભે કયીને રાળ યથી  શટતી નશતી. ‘શુ ંફૃ છે માય !’એકે 

ફીજા તયપ જઈને આંખ ભીચકાયતા ંકહ્ુ.ં 

  ‘છે નશીં, શતી એભ કશ.ે શલે આણા શુ ંકાભની?’ ફીજાએ શરેાની ભરૂ સધુાયી.  

   ત લી આઘેડ લમના રુુની ચચાપન પ્રકાય કંઈક અરગ શત.  

  ‘ભને ત વભજ જ નથી ડતી કે, આટરી સુદંય અને યલુાન સ્ત્રી કેલી યીતે ભયી ગઈ શળે?’  

  ‘કેભ, ભયલા ભાટે કદફૃી અને ઘયડી સ્ત્રી જ શલી જઈએ એલ કઈ તનમભ 

છે?’વાબંનાયાએ ભજાક કયતા ંકહ્ુ.ં 

  ‘તભે એભ ફધી લાત શવલાભા ંન કાઢ. આ સ્ત્રીના ભયલા ાછ કંઈક યશસ્મ ત રાગે જ 

છે. જુઓ ત ખયા, એના ળયીય ાય એક કડુ ંમ નથી.’  
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  ‘શા...લાત ત વાચી શ ં! નક્કી ક’કે ખનૂ કયીને ાણીભા ંધકેરી દીધી રાગે છે.’ફીજા એકે 

લી ડીટેકટીલની અદાથી હટપ્ણી કયી.  

  નાના શમ કે ભટા —વો કઈની ચચાપન ુ ંકેન્દ્ર એક જ શત ુ.ં 

  અત્મતં ફૃલતી, યલુાન સ્ત્રી અત્માયે આટરી ભેદની લચ્ચે તનલપસ્ત્ર ડી શતી. રાળને ત 

બરેન,ે રાજ-ળયભ જેવુ ંકંઈ ન શમ ણ સ્નાન કયલા આલેરી એક સ્ત્રીને ખફૂ વકંચ થઈ આવ્મ. 

અનામાવે એન શાથ ફીજા શાથભા ંકડેરી થેરીભા ંગમ. લોથી વેલેર ગગંાસ્નાનન વકંલ્ 

ણૂપ થમા છી શયેલા ભાટે એક સુદંય ભજાની લેર—બટુાલાી યેળભી વાડી ખયીદી રાલી શતી. 

વાડી કાઢીને એણે રાળને ઓઢાડી. 

  ‘ક્ા બલનુ ંરેણુ ંચકૂલલાનુ ંશળે, કન જાણે !’એને તલચાય આવ્મ અને એની આંખ છરકાઈ 

ઊઠી. ‘રાગે છે ત ખાનદાન ઘયની, ચફચાયીનુ ંઆવુ ંકભત તનભાપય ુ ંશળે! ‘ રાળ તયપ ફે શાથ જડી 

એણે ભાથુ ંનભાવ્યુ ંઅને છી ત્માથંી ચારી નીકી. 

   રાળ ય વાડી ઓઢાડાઈ, રાળ ઢંકાઈ ગઈ એટરે શલે જાણે એનાભાથંી યવ ઓછ થઈ 

ગમ શમ એભ રક લીખયાલા રાગ્મા. કઈકે રીવને પન કમો શત ખય, થડી લાયભા ંરીવ 

આલલી જઈએ. રીવ આલે ને વત્તય જાતના વલાર છેૂ, શાજય શઈએ ત જલાફ આલા 

ડે. એ ફધી ચંાતથી દૂય યશવે ુ ંવારંુ. એભ તલચાયીને વો આઘા-ાછા થલા રાગ્મા. 

  થડે છેટે ઊબ ઊબ યઘર ક્ાયન તભાળ જમા કયત શત. રીવના આલતા શરેા ં

રક લીખેયાઈ જામ એલી પ્રાથપના પ્રભએુ વાબંી એ ભાટે એણે ઉયલાાન ખફૂ આબાય ભાન્દ્મ. 

શલે ત દૂય દૂય સધુી કઈ દેખાત ુ ંનશત ુ.ં રીવની ગાદી આલળે ત્માયે એ ત દૂયથી તવવટી 

લગાડતી આલળ,ે એટરે ખફય ડી જળે કે, રીવ આલે છે. શાર યૂતી ત કળી ચચિંતા નશતી. 

રાળ ાવે આલીને એ એકીટવે એના ય ઓઢાડેરી વાડી વાભે જઈ યહ્ય.  

  કેટરામ ભહશના થમા, એ રખભીને એક ને એક, પાટીને ચીથરંુ થઈ ગમેર લગૂડાભા ંજત 

શત. રખભીને પહયમાદ કયલાની ટેલ જ નશતી એટરે એ ત કદી કશુ ંફરતી નશીં. ણ તે 

જઈ ળકત શત કે, યાત ડેને ફધા ંજંી જામ ત્માયે રખભી એક પાટેરા ચંચમાથી કામા ઢાકંીને 
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એનુ ંચીંથયેશાર થઈ ગમેલુ ંલગૂડુ ંાણીભા ંછફછફાલીને ધઈ કાઢતી. તાણા—લાણા થઈ ગમેરા 

લગૂડાની આયાય દેખાતી રખભીની કામા જઈને એને ળયભથી ભયલા જેવુ ંરાગત ુ.ં ણ કભાણીને 

નાભે ભખૂભય જ લેઠલાન આલત, ત્મા ંએ મ શુ ંકયે?  

  ‘રખભી, એક લાય ચ્ચા ફૃતમા બેગા થલા દે. વોથી શરેા ંફજાયભા ંજઈને તાયે ભાટે એક 

વયવ ભજાનુ ંલગૂડુ ંરઈ આલીળ.’ 

        ‘યઘરા, તને ભાયા શભ ! લગૂડુ ંત આ છે જ ને, નઈં નઈં ત મ છ ભઈના આભા ંને આભા ં

નીકી જામ એભ છે,. એના કયતા ંભનીમા શારુ બવુકટ ને ચડ્ડી રઈ આલજે, શભજ્મ?’  

  આજ હદલવ સધુી એનાથી નથી જગ થમ રખભીના લગૂડાન કે નથી થમ ભનીમાના 

બવુકટ-ચડ્ડીન. જાભા ંઆલતા ંઆલતા ંજેભ ભાછરી વયકી જામ એભ શાથભા ંઆલતા શરેા ં

ૈવા વયકી જતા શતા. આજે આ લેર-બટુાલાી નલી નક્કય, યેળભી વાડી વાભે ચારીને એની 

ાવે આલી શતી. એવુ ંમ શમ ને કે ૈવા આલા કયતા ંબગલાને વીધી વાડી જ આી દીધી શમ 

!જુદી જુદી યીતે ભનને વભજાલલાન પ્રમત્ન કયલા છતા ંએના ભનભા ંઅલઢલ ત જફૃય શતી. 

  ‘રઉં કે ન રઉં? રાળ યથી આભ વાડી રેલી ઠીક કે’લામ?’ ત લી ફીજુ ંભન કશતે ુ ંશત ુ,ં 

‘એભા ંઠીક લી શુ?ં ને જ્માયે રાળ ભી ત્માયે ત વાલ ઉઘાડી જ શતીને ! એ ત લી ેરી 

ફાઈને દમા આલી ને એણે વાડી ઓઢાડી એટરે, નશીંતય...’ 

  યઘરાએ રાળના ચશયેા વાભે જમા તલના ઝાટ ભાયીને વાડી ખેંચી રીધી ને ાછુ ંપયીને 

જમા તલના ઝાટાફધં ચારલા રાગ્મ. ઘયે જઈને રખભીના ખબા ય વાડી નાખી ત્માયે 

રખભીન ચશયે ખીરી ઊઠય. એકાએક યઘરાને રખભીની જગ્માએ રાળન શવત ચશયે દેખાલા 

રાગ્મ.  

  અત્માય સધુી યઘર જે અયાધબાલ અનબુલત શત એ ેરી યલુતીન શવત ચશયે 

જઈને ભરુાઈ ગમ અને એમ રખભીની વાથે શવલા રાગ્મ.  
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(‘યગુર’ ની હશિંદી રઘકુથાને આધાયે)    

   

 

 

                                 

      (29)  ખારીો 
                             (ાના: 79-80) 

 

  ખોં. ખોં, ખોં, ઉધયવ ખાતા ંખાતા ંયભણરારે છૂ્ુ,ં ‘કેટરા લાગ્મા?’  

  કંટાેરા ંવયરાફશનેે છણક કમો, ‘શજી ાચં તભતનટ શરેા ંત છૂ્ુ ંશત ુ ં! શુ ંકયવુ ંછે 

તભાયે કેટરા લાગ્મા જાણીને?કંઈ કાભ-કાજ ત છે નશીં ! ’ 

  યભણરારની આંખે ઝાભયના ંાણી ઊતયેરા ંએટરે રગબાગ અંધા અને વયરાફશને 

અસ્થભા અને વતંધલાના દુ:ખાલાથી શયેાન યેળાન. ફનેં એકભેકના ટેકે જીલન ઘવડય ેજતા ંશતા.ં 

 `   ‘જુઓને, આ ફે જણની યવઈ ફનાલતા ંત ભને શ્વાવ ચઢી જામ છે. એલી થાકી જાઉંછુ ં

કે,ભાયાથી નક્કામુ ંચખજાઈ જલાયુ.ં ખયાફ નથી રાગ્યુ ંને? ’ 

  ‘ના, ના હુ ંમે વભજુ ંછુ.ં તાયી ઉંભય થઈ એટરે, ફાકી યાગ શત ત્મા ંસધુી કેલી 

પેયફૂદયડીની જેભ પયી લતી શતી ! ’ 

  યાગનુ ંનાભ આલતા ંજ ગભાથંી ફધુ ંજય ઓવયી ગયુ ંશમ એભ વયરાફશને ધફ 

દઈને ખયુળી ય ફેવી ડયા.ં ‘આજ—કાર કયતા ંદવ લપ થઈ ગમા.ં જ્માયે શમ ત્માયે પન ય 

આવુ ંછુ,ં આવુ ંછુ ંકમાું કયે છે. ણ તભને શુ ંરાગે છે, યાગ આલળે ત ખય ને !’ 
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  યભણરાર જલાફ આે એ શરેા ંએક યલુાન ફાયણાભા ંઆલીને ઊબ. કદ, કાઠી ફધુ ંએ 

જ. યભણરારે તલચાયુું . અચાનક શોંચી જઈને ડવા—ડવીને ખળુ કયી દેલા એભ કયીને આવ્મ 

રાગે છે ! ‘ કણ, યાગ ?નશીં પન, નશીં કાગ ત્તય ને આભ ઓચચિંત જ !’ 

  ‘યાગ નથી શલે ! શુ ંતભે મ તે ! આંખે વયખુ ંદેખાત ુ ંત છે નશીં ને ! આલ બાઈ, અંદય 

આલ !’વયરાફશનેે ફાયણુ ંરંુૂ ખરીને યલુકને આલકામો. 

  અંદય ન આલતા ંઆગતંકૂ ખચકાઈને ત્મા ંજ ઊબ. ‘આ લયાવાશફેનુ ંજ ઘય છે ને?’  

  ‘કણ લયા વાશફે?’ વયરાફશને શજી છેૂ ત્મા ંયભણરાર ફરી ઊઠયા, ‘મકૂને ભાથાકટૂ 

લયા ને ફયાની ! બાઈ, તુ ંતાયે અંદય આલ. ફે ઘડી લાત ત કયીએ ! ફલ્મા લગય ભોંભા ંઝાા ં

ફાઝી જામ છે.’  

  યલુાન અંદય ત આવ્મ ણ આ ફનેંનુ ંલતપન એને કંઈક તલચચત્ર રાગ્યુ.ં ડગભુગ ુથતા ં

વયરાફશને ાણી રઈ આવ્મા,ં ‘રે બાઈ ર,ે ઠંડુ ાણી ી. ને શા દીકયા, તારંુ નાભ શુ?ં’ 

  ‘ભારંુ નાભ તલનમ. હુ ંધધંકુાથી અશીં કૉરેજભા ંબણલા આવ્મ છુ.ં ભાયે ેઈંગ ગેસ્ટ તયીકે 

યશવે ુ ંછે. તભ. લયા વાથે લાત ણ થઈ છે.’ 

  યભણરાર અને વયરાફશને ફનેંની આંખભા ંએકીવાથે ઝફકાય થમ, આ ત ફાજુલાા ! 

તલનમને મ ૂઝંલણ થઈ આલી. શુ ંલાત કયલી? ત્મા ંત યભણરાર જ ફલ્મા, ‘અભાયે તાયા જેલડ 

જ દીકય છે, યાગ. ખફૂ શોંતળમાય શ ં! દવ લપ થમા ંએને અભેહયકા ગમાને, ફહુ વારંુ કભામ છે.’ 

  ‘ત ત શલે ાછ ળાન આલે?’તલનમથી ફરાઈ ગયુ.ં  

  ચા —નાસ્ત રઈને આલેરા ંવયરાફશનેને ભાઠું રાગી ગયુ.ં ‘આલળે જ લી. નશીં ળાન 

આલે ! એને મ થત ુ ંત શળે જ ને કે, ભાયા ંઘયડા ંભા—ફા એકરા ંએકરા ંશુ ંકયતા ંશળે?’  

  તલનમને થયુ,ં આ આળાબમાપ ભાલતય ાવે ભાયે આવુ ંનશત ુ ંફરવું  
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 જઈત ુ.ં ત્મા ંયભણરારે લાતને ધક્ક ભાયતા ંકહ્ુ,ં ‘અભને ફનેંને આ ઘય ખાલા દડે છે. તુ ંઆ 

લયાને ફદરે અશીં જ યશલેા આલી જામ ત ! ’ 

  તલનમ ચોંકી ઊઠય. આ ફે ભીને ભને વાણવાભા ંરેલાની કતળળ ત નથી કયતા ંને ! એ 

લધ ુકંઈ તલચાયે એ શરેા ંલી યભણરારે આગર ચરાવ્યુ,ં ‘જ, તને કઈ લાતે તકરીપ નશીં 

ડલા દઈએ. ને યશલેા, ખાલા—ીલાનુ ંફધુ ંવાલ ભપત....’  

  ‘ભપત? ળા ભાટે ? તભે કેભ ભાયે ખાતય આ ફધુ ંકયલા તૈમાય થાલ છ? હુ ંત તભાયે ભાટે 

વાલ અજાણમ છુ.ં’ તલનમે અકાઈને કહ્ુ.ં 

  ‘કાયણ કે, આ ફધુ ંકયલાથી અભને થળે કે, ઘડણભા ંઅભે ફે વાલ એકરા ંનથી. અભાયી 

ડખે કઈક ત છે, એલ વતધમાય યશળેે. અને ફીજી લાત. અભાયા ફેભાથંી એક ઓચચિંત ુ ંભયી જામ 

ત રકને બેગા ંકયલા કઈક ત જઈળે ને?’વયરાફશનેે ફરતા ંફરતા ંયડી ડયા.ં 

  તલનમને ફનેંની ખફૂ દમા આલી ણ અચાનક ઊબા થમેરા આ વજંગભા ંશુ ંકયવુ ંએ 

એને સઝૂત ુ ંનશત ુ.ં ‘હુ ંજયા તલચાય કયીને જલાફ આુ.ં અત્માયે ત ભાયે ભડુ ંથામ છે.’ કશતેા ંએ 

ઊબ થમ. 

  યભણરાર દીલારને ટેકે ટેકે એની ાછ ગમા. ‘ઘડીક ફેઠ શત ત વારંુ રાગત, ણ 

લાધં નશીં. શલે ત ત ુ ંઅભાયી વાથે જ યશલેા આલી જઈળ. ઘાય બયુું બયુું રાગળે.’ 

  ‘ક્ાયે જલાફ આીળ, દીકયા? કારે કે યભ હદલવે? ને શા, પન નફંય ત રેત જા. તુ ં

એક પન કયી દઈળને ત હુ ંતાયે ભાટે ફધી તૈમાયી કયી યાખીળ. આલજે શ ંફેટા !’ વયરાફશનેન 

અલાજ તયડાઈ ગમ.  

  ફાયણુ ંફધં કયી ફનેં અંદય આવ્મા.ં ‘શુ ંરાગે છે તભને? એ આલળે કે નશીં?’  

  ‘હુ ંકેલી યીતે કશી ળકંુ? તાના રકના ભનભા ંશુ ંછે એની મ ખફય આણને નથી ડતી 

ત લી ાયકાની ત કેભ ડે?’ યભણરાર તનવાવ નાખંતા ફલ્મા. 

(શ્રીજમલતં દલીની ભયાઠી લાતાપને આધાયે) 
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     (30)તળશ ુમખેુથી ....  

     (ાના:81-82)  

  રગ્નના ંાચં લપ છી ભારંુ શરેા ખાનુ ંવતંાન અલતયલાનુ ંશત ુ.ં આલનાયા ફાકની 

કલ્નાભા ંહુ ંએલી ત ભળગરૂ શતી કે જાણે ભાયી આવાવ કઈનુ ંઅસ્સ્તત્લ જ નશત ુ ં! ફવ, હુ ં

અને ભારંુ ફાક, આટરાભા ંજ વભાઈ જતી શતી ભાયી દુતનમા. દીકય શળે કે દીકયી? એન ચશયે 

ભને ભત આલત શળે કે એના ાાને?લા ઘટાદાય શળે કે આછા? –આલા નીતનલા વલાર હુ ં

ભાયી જાતને છૂતી અને એના ભનગભતા જલાફ ણ જાતે જ ભેલી રેતી. આભ ણ ભાયે ફીજુ ં

કયલાનુ ંજ શુ ંશત ુ?ંશરેી સલુાલડ કયલા હુ ંતમય, ભમ્ભી—પ્ા ાવે આલી શતી. 

  ‘ફેન, વાજં ડય ેથડુ ંથડુ ંચારલાનુ ંયાખજ. છુટકાય વશરેાઈથી થઈ ળકે.’  

  ‘ગે વજા આવ્મા છે, ભીઠું ઓછુ ંખાલાનુ.ં’  

  જમાફશને તયપથી ભને યજ નલી નલી ટીપ્વ ભતી. રગબગ દંય-વના ંશળે જ્માયે 

એભણે અભાયા ઘયનુ ંકાભ ફાધેંલુ.ં છી ત તાના શવમખુા અને કાભગયા સ્લબાલને કાયણે એ 

કુટંુફના વભ્મ જેલા ંજ થઈ ગમા.ં હુ ંઆગ બણલા મુફંઈ ગઈ ત્માયે એભને ભાથે તાના ત્રણ 
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છકયાઓંને ભટા ંકયલાની, બણાલલા—ગણાલલાની, યણાલલાની –કંઈ કેટરીમ જલાફદાયીઓ 

શતી. જકે, એ ત કામભ શવતા ંજ દેખાતા.ં હુઘંણી લાય એભને છૂતી, 

  ‘જમાફેન, કેભ ફધા ંકાભ તભાયે જ કયલાના?ં તભાય લય કળી ભદદ ન કયે?’  

  જમાફેન શવીને કશતેા,ં ‘જલા દ ને એ લાત જ ફેન, અભાયી જાત જ એલી. ભાટીડા ત 

ીને ડી યે. એ રકનુ ંકાભ એક જ—શાથભા ંચ આલે ત્માયે ફૈયાઓંને ધફેડલાના.ં ફાકી મયા ં

ભટા ંકયલાભા ંએ હુ ંભદદ કયલાના?ં’ 

  ાચં લપ હુ ંબણલા ભાટે ફશાય યશી અને છેલ્રા ંાચં લપથી યણીને વાવયે ગઈ. અર-

ઝર તમય આલી શઉં ત્માયે જમાફેન કે એભના હયલાય તલળે લધ ુકંઈ છૂલાનુ ંન ફને. આ 

લખતે તનયાતેં યકાલાનુ ંથયુ ંત્માયે ખફય ડી કે, શલે ત જમાફેન ચાય તયા—તયીઓના ં

‘જમાફા’ ફની ગમા ંછે. એભા ંવોથી નાની અભી જમાફેનના દીકયા યભેળની ત્રણેક લપની દીકયી. 

જમાફેન કાભ કયલા આલે ત્માયે એભની આંગી કડીને વાથે આલે. ભમ્ભી ચફસ્કીટ, ાઉં એવુ ંકંઈ 

આે એ ખાઈને ળાતંતથી યમ્મા કયે. કાભ તે ત્માયે જમાફેન વાથે ચારલા ભાડંે. 

  વનનુા જન્દ્ભ છી જમાફેનનુ ંકાભ લધી ગયુ.ં વનનેુ ભાચરળ કયલાનુ,ં નલડાલલાનુ,ં 

વનનુા ંફાતતમા ંધલાનુ ં– આ ફધા ંકાભ એભણે સ્લેચ્છાએ સ્લીકાયેરા.ં વનનુા આગભનથી અને 

એને અાતા ભશત્ત્લને કાયણે અભી જયા ખલામેરી ખલામેરી રાગતી. છતામં ખળુ શતી.  

  ‘ હુ ંફાઠલભુની ફા’ર ફેછુ?ં’તાની કારીઘેરી ફરીભા ંએ છૂતી. ભાચરળ કયતી લખતે 

જમાફેન વનનુા શાથ-ગ રાફંા—ટૂંકા કયીને કવયત કયાલતા ંએ જલાની એને ભજા ડતી.  

  ‘ફેફી કેભ આટલુ ંફધુ ંરરે છે? હુ ંત નાઈનાઈ કરતી લખતે નથી રરતી.’ ના’તી લખતે 

વન ુજયજયથી બેંકડ તાણે એ એને જયામ ન ગભતુ.ં  

  ભમ્ભી ઘણી લાય કશતેી, ‘વનનેુ નલડાલે ત્માયે અભી તાયા રુભભા ંઘવૂી જામ એ ભને જયામ 

નથી ગભતુ.ં કઈની નજય કેલી શમ ને કેલી નશીં ! એને ફૃભભા ંઆલલાની ના ાડી દેજે !’ 

ભમ્ભીની આલી લાતથી ભને દુ:ખ અને આિમપ થતા.ં 
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  ‘ભમ્ભી, આટરા હદલવ થમા ણ એકે્ક હદલવ ભને છૂયા તલના એણે ફૃભભા ંગ નથી 

મકૂ્. ને ત ુ ંનજય-ફજયની કઈ વદીની લાત કયે છે ? એની દાદીની ાછ એ ત આલલાની જ 

ને ! ચફચાયી વનનેુ જઈને કેટરી ખળુ થામ છે !’  

  ભાયી દરીર વાબંીને ભમ્ભી  લધ ુકંઈ ફરતી નશીં ન અભી પ્રત્મેની એની નાયાજગી 

દેખાઈ આલતી. ણ અભીને આ નાયાજગી અવાથે કંઈ રેલા દેલા નશતી. એ દૂયથી વનનેુ એલી 

નજયે જમા કયતી જાણે ભખૂ્માની વાભે બજનન થા મકૂ્ શમ. એક હદલવ અચકાતા ંઅચકાતા ં

એણે છૂ્ુ:ં ‘ફેફીને જરાક શાથ રગાડુ,ં ધીભેથી?’ 

  ભેં શા ાડી. જાણે ભખભરી તચંગયુ ંકડતી શમ એભ એણે અત્મતં ઋજુતાથી વનનુી 

શથેીન સ્ળપ કમો અને છી એના શાથ ય મકુામેરા તાના શાથ તયપ એકીટવે જઈ 

યશી.કંઈક તલચાયીને એણે જમાફેનને છૂ્ુ,ં ‘ફા, ફેફીન શાથ ગર ગર ને ભાર કાર કેભ છે?’ 

કળ જલાફ ન આતા ંજમાફેન બરે શવલા રાગ્મા ંણ આટરી નાની ફાકીને આલ વલાર 

થમ એ ઘટનાએ ભને શચભચાલી મકૂી. 

  આ લાતને આઠ-દવ હદલવ થમા શળે. વનનેુ ધતતમાના કટકાભા ંલીંટીને જમાફેને 

ાયણાભા ંમકૂી ત્મા ંઅભી ભાયી ાવે આલીને ધીભેથી કશલેા રાગી, ‘દીદી, ભને ેરી ટ્ફૂ આ 

ને!’ એણે વનનુી ફેફી િીભની ટયફૂ તયપ આંગી ચીંધી શતી. ટ્ફૂભા ંઆભે મ ભાડં ફે હદલવ 

ચારે એટલુ ંિીભ શત ુ ંએટરે ભને થયુ,ં છને અભી ખળુ થતી ! વાજંે નલી ટ્ફૂ ભગાલી રઈળ. 

જમાફેને એના શાથભા ંટ્ફૂ જઈ એટરે એભને ગસુ્વ આવ્મ, ‘કને છેૂને ટ્ફૂ રીધી? ચાર, 

મકૂ ાછી ! એકે્ક ચીજને છૂયા તલના શાથ નશીં રગાડલાન.’ 

  જ્માયે ભેં કહ્ુ ંકે, એણે ભને છૂીને ટ્ફૂ રીધી છે ત્માયે એભને નલાઈ રાગી, ‘કેભ છયી, 

તાયે લી ટયફૂનુ ંહુ ંકાભ ડ્ુ?ં’ 

  ભાડં ત્રણ લપની એ ટચકૂડી છકયીએ જે જલાફ આપ્મ એ વાબંીને ભાયી છાતીએ બીંવ 

આલી. આણી વભાજ-વ્મલસ્થા, જીલનળૈરી અને બેદબાલબયી નીતત ભાટે ભને ળયભ ઊજી. 
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  અભીએ કહ્ુ,ં ‘ટફૂ રગાલીને હુ ંગરી થઈ જાઉં ત ભમ્ભી —પ્ા ભને કાલડુી, કાલડુી કઈને 

નઈ ફરાલે. ને દાદી, હુ ંગરી થાઉં ત પ્ા બાઈની જેભ ભને ણ એભના ખરાભા ંફેછાડછે. 

ફેછાડછે ને દાદી?’ 

  જમાફેન શુ ંજલાફ આે? એભની નજય ઝૂકી ગઈ શતી.  

(ભીનાિી એન,ની અંગે્રજી લાતાપને આધાયે) 

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

   

  
    

 

 

    

 

નોંધ: 

‘તપણ’ –આળા લીયેન્દ્ર/મજ્ઞ પ્રકાળનના સુ્તકની લાતાપ િભાકં 31 થી 40   ઈ-બકુ સ્લફૃે 

મકૂલાન પ્રમત્ન કરંુ છુ.ંપ્રમાવ વપ નીલડે ત ફધી 40 લાતાપઓ ઈ-બકુ સ્લફૃે મકૂલાની ઈચ્છા 

છે.  

--ગાર ાયેખ  
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  એ ફનેં જન્દ્ભટીની વજા ાભેરા કેદીઓ શતા. કાભીંઢ થ્થયની ફનેરી અંધાયી 

કટડીભા ંએભને વાથે યાખલાભા ંઆલેરા. ફનંેની થીજી ગમેરી જજિંદગીઓની શતાળા, તનયાળા, 

ફેચેની ફધુ ંએકવયખુ ંશત ુ.ં છત યના ંનચમાભંાથંી એકાદ તટૂી ગયુ ંશળે. ફવ, એભાથંી 

અજલાાન એક ટુકડ એભને બાગે આલત. જ કે, યાત શમ કે હદલવ, એ રકને કળ પયક 

ડત નશત. ક્ાયેક ક્ાયેક લી ઘવડાતા ગન અલાજ આ કટડીભા ંકઈ વજીલ લસ્ત ુ

શલાની વાચફતી આત. અંધાયાભા ંચાય આંખ ચભકતી શમ એવુ ંરાગત ુ ં. ઉય ઉયથી એવુ ં

રાગત ુ ંકે, આ રક એકભેકને ઓખતા જ નથી. ણ શકીકતભા ંએવુ ંનશત ુ.ં અંદયખાને ફનંે 

એકફીજાને વભજી ચકૂ્ા શતા. ઓખી ચકૂ્ા શતા. 
 

  જેરભા ંએક બમોમૂો વવંાય શત. અશીં આંસ ુશતા ંત શાસ્મ ણ. બેદી રાગે એલી ળાતંત 

શતી, ત વાથે તળાચી અટ્ટશાસ્મ ણ. અશીંની તતીંગ હદલાર લચ્ચે વેંકડ જીલ કીડાની ભાપક 

વલ થતા ંજીવ્મે જતા શતા, જ એને જીવ્યુ ંકશી ળકામ ત ! 

  ખરીભા ંએક ધીભા, દમાભણા ડવૂકાન અલાજ વબંામ. ફેભાથંી આઘેડ લમન જે રુુ 

શત તે અંધાયે અંધાયે ડવૂકાની હદળાભા ંઆગ લધ્મ. 

  ‘કુટ્ટા’...જયા ઊંચા અલાજે એણે વાદ દીધ. 

  ‘શ,ં શુ ંછે?’ફવ, આનાથી આગ લધ ુકશુ ંનશીં.  

  આઘેડ રુુે અંધાયાભા ંપંપવીને યલુાનનુ ંભાથુ ંતાની છાતી ય ટેકવ્યુ.ં યલુાનની 

આંખભાથંી લશી નીકેરા ંઆંસ ુઆઘેડની છાતીના લાને બીંજલી યહ્યા.ં આઘેડે એ જાણલાની કે 

યલુાને એ વભજાલલાની કતળળ ન કયી કે, એ આભ અડધી યાતે ળા ભાટે યડી યહ્ય શત. એલી કળી 

જફૃય ણ નશતી.  

  એલ્યતુભતનમભનુ ંઠફરંુ રઈને ફનેં જભલા ફેઠા શમ  ત્માયે કેટરીમ લાય આઘેડ રુુ 

તાના બાગભાથંી અડધ બાત કુટ્ટાની થાીભા ંમકૂી દેત. કુટ્ટન આન તલયધ કયતા ંકશતે, 

‘ભટાબાઈ, તભે રંુૂ ખાતા નથી. આભને આભ ભખૂ્મા યશળે ત કેભ ચારળે?’ 
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  ‘કેભ ચારળે શુ?ં ભયી જઈળ, એટલુ ંજ ને ?’  

  ‘જુઓ, શલે તભે નશીં ખાલ ત હુ ંણ ખાલાનુ ંફધં કયી દઈળ.’  

  હયવાભણાં —ભનાભણાનંા આલા કંઈક ને કંઈક વલંાદ ફનંે લચ્ચે ચાલ્મા કયતા.  

  તળમાાની એક યાતે આઘેડ લમન રુુ ઠંડીથી થયથય ધ્રજૂી યહ્ય શત.  

  ‘ભટાબાઈ,’ કુટ્ટને શલેથી છૂ્ુ,ં ‘ફહુ ઠંડી રાગે છે?ભાય ખેવ આુ?ં’  

  ‘ફેટા, ભને આી દઈળ ત તને ઠંડી નશીં રાગે? ’  

      ‘ના ભટાબાઈ, ’કશતેા ંએણે તે શયેેર ખેવ આઘેડ રુુને ઓઢાડી દીધ. વવંાયને  

જેરના અંધાયા ખણૂાભા ંઅામેરી કુયફાનીની ખફય ક્ાથંી ડે?  

  કુટ્ટા  કયતા ંઆઘેડની વજા લશરેી યૂી થલાની શતી, એ ફનંે જાણતા શતા. 

  ‘અશીંથી જઈને તભે ભને માદ ત કયળને?’  

  આઘેડની આંખ છરકાઈ જતી. એ કંઈ ફરી ન ળકત. થડી લાયે કુટ્ટાના ગાર ંાતા ં

એ કશતે, ‘જ કુટ્ટા, ભાયા ગમા છી યડત નશીં.’ 

  ‘ના યે, યડલાન ક્ાથંી? હુ ંત છી જીલત જ નશીં યહુ.ં’  

  ‘અયે, હુ ંતને લધ ુલખત એકર નશીં યશલેા દઉં, હુ ંાછ આલી જઈળ.’  

  એક વલાયે જેરયે આલીને આઘેડને કહ્ુ,ં ‘આજથી ત ુ ંછુટ્ટ, તુ ંજઈ ળકે છે.’કુટ્ટા વાભે નજય 

ણ નાખ્મા તલના નીચી મ ૂડંી કયીને આઘેડ ચારી નીકળ્મ. ભટાબાઈની ીઠ દેખાઈ ત્મા ંસધુી 

કુટ્ટાએ જમા કયુું. 

  એ છી ત ત્રણેક લપ વાય થઈ ગમા.ં કઈક ગનુાવય આઘેડ પયીથી જેરભા ંઆવ્મ, 

ણ આ લખતે એને ફીજી કટડીભા ંયાખલાભા ંઆવ્મ. ચકીદાયને ચાય આની કડાલીને એણે 

કુટ્ટન તલળે જાણકાયી ભેલલાની કતળળ કયી. ફે-ત્રણ હદલવ છી ચકીદાય ખફય રાવ્મ કે, કુટ્ટન 
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ત ફહુ ભાદં ડી ગમ શત. દઢેક લયવ શરેા ંજેરની શસ્સ્ટરભા ંજ એનુ ંમતૃ્ય ુથયુ.ં ખયેખય 

ત જેરની ફશાય કાઢેરા ંઆટરા ંલો દયમ્માન આઘેડનુ ંશૈયુ ંરાદી ફની જવુ ંજઈત ુ ંશત ુ.ં 

જેરની એકાકી કટડીભા ંએ અને કુટ્ટા કેલી યીતે એકભેકન વશાય ફની યહ્યા શતા, ફેઉએ તન:સ્લાથપ 

સ્નેશથી એકફીજાને કેલા બીંજલી દીધા શતા એ ફધુ ંએને માદ આલવુ ંનશત ુ ંજઈત ુ.ં ણ એવુ ંન 

થયુ.ં કુટ્ટાના ભતના વભાચાય જાણીને એ સ્તબ્ધ થઈ ગમ. એની કયીધાકય આંખભા ંઆંસ ુ

ઊબયાઈ આવ્મા.ં 

  એના ભનભા ંશાશાકાય ભચી ગમ. ‘ભાય કુટ્ટન  જત યહ્ય, વાચે જ જત યહ્ય. કશતે શત 

ને કે, ભટાબાઈ તભાયા લગાય નશીં જીવુ.ં ખયેખય એણે ફરેલુ ંાી ફતાવ્યુ—ંઆલા તલચાયભા ંને 

તલચાયભા ંઅચાનક એન શાથ ખીવાભા ંયાખેરી ફીજી ચાય આની ય ડય. ચકીદાયને એ આ 

ૈવા કળા કાભના યહ્યા નશતા.  

  ખીવાભાથંી ચાયઆના કાઢી જયથી ઘા કમોને એ વાથે જ એ ત્મા ંઢી ડય. 

(તકી તળલળકંયની ભકરમારભ લાતાપને આધાયે)  

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

 

                                          

                            

                                 (32)આસ્થાની ભા 
 

  અંજુ ક્ાયની ફેડફૃભ અને ફાલ્કની લચ્ચે આંટાપેયા ભાયતી શતી. આભ ત આ એન યજન 

આયાભ કયલાન વભમ શત. આસ્થા ળાાએથી આલી જામ, એને જભલાનુ ંઅાઈ જામ છી અંજુ 

તનયાતેંચાુ ંલાચંતા ંલાચંતા ંથડી લાય સઈૂ જતી. ણ આજે આસ્થા શજી નથી આલી. યજ ત 

દઢ, ણા ફે સધુીભા ંઆલી જ જામ ને આજે ત્રણ લાગલા આવ્મા. શુ ંથયુ ંશળે? ક્ા ંગઈ શળ?ે 
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કની વાથે ? ક્ાકં આઘુ—ંાછુ ંત.... અંજુન જીલ ડીકે ફધંાઈ ગમ શત. ત્મા ંજ એણે દૂયથી 

આસ્થાને આલતી જઈ.  

  વખત ગયભી શતી. થાકેરી આસ્થાએ યવેલે યેફઝેફ થઈને શજી ત ઘયભા ંગ મકૂ્ા ન 

મકૂ્ા ત્મા ંત અંજુના વલાર ચાલ ુથમા, ‘કેભ આટલુ ંભડુ ંથયુ?ં ક્ાયની તાયી યાશ જઉં 

છુ.ંસ્કરૂભા ંજ શતી કે....?’ભખૂ અને ગયભીથી અકામેરી આસ્થાએ જેભતેભ ભગજ ય કાબ ૂયાખતા ં

કહ્ુ,ં  

  ‘ભમ્ભી, વલાયે જતી લખતે ત તને કશીને ગઈ શતી કે, સ્કરૂભા ંલાતિક હદનની ઉજલણીની 

તૈમાયી ચારે છે. ભેં નતૃ્મભા ંબાગ રીધ છે, એની પે્રકટીવ કયલાની છે એટરે આલતા ંભડુ ંથળે.’ 

  અંજુ બોંઠી ત ડી ગઈ છતા ંલાત લાતા ંએણે કહ્ુ,ં ‘શા, શા, ફેટા, જ ન,ે હુ ંમ કેલી 

ભરૂકણી થઈ ગઈ છુ ં! ને ફીજુ ંશુ ંકે, શલે ત ુ ંભટી થઈ ગઈ ને, એટરે ભને તાયી ફહુ ચચિંતા યશ ેછે. 

જ દીકયા, વાચલીને આલવુ-ંજવુ,ં અજાણમા રક વાથે લાત ન કયલી. ફધુ ંફયાફય ધ્માનભા ં

યાખવુ ંશ ં!’  

  આ એકની એક લાત અંજુ કદાચ ચાવભી લાય કશતેી શળે. છાાભા ંયજ યજ 8-10 

ભહશનાની ફાકીઓથી ભાડંીને દંય-વત્તય લપની યલુતીઓના ંઅશયણ, ફાત્કાય અને શત્માના 

વભાચાય લાચંી લાચંીને એના ભનભા ંડય ફેવી ગમ શત. લી, આસ્થા છે મ કેલી દેખાલડી અને 

શવમખુી ! કઈની નજય ન જતી શમ ત મ યાણે એની ય જામ. આખ લખત અંજુના ભનભા ં

એક જ તલચાય વલાય યશતે કે, આસ્થાને ળી યીતે આ ફધા ંઅતનષ્ટથી ફચાલીને યાખલી? એભા ંને 

એભા ંએ આસ્થા ય ચકી-શયે કયતી થઈ ગઈ શતી. ‘તે હદલવે હુ ંસ્કરૂભા ંતાયા ટીચયને ભલા 

આલી ત્માયે ત ુ ંસ્કરૂના ફગીચાભા ંશવી શવીને જેની વાથે લાત કયતી શતી એ ફે છકયાઓ કણ 

શતા?’ એણે આંખ ઝીણી કયતા ંછૂ્ુ.ં 
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  ‘શા ભમ્ભી, એ ત હુ ંતને કશતેા ંજ ભરૂી ગઈ. તે હદલવે ટીચયે અભને માપલયણ પ્રજેક્ટ 

ભાટે વિૃાયણ કયલાનુ ંકશલે ુ ંઅને ટીચયે જ ત્રન ત્રણ જણની ટીભ ફનાલી આેરી. ભાટીભા ંકાભ 

કયલાની એટરી ભજા ડી કે....’ 

  ‘એ ત ઠીક છે ણ ફીજી લાય ટીચયને કશજેે કે, તને છકયીઓની ટીભભા ંજ યાખે. 

છકયાઓ વાથે નશીં.’  

  આસ્થા નલાઈ ાભીને એની વાભે જઈ યશી. આ ભમ્ભીને શુ ંથઈ ગયુ ંછે? શભણા ંશભણા ં

ભાયી જાસવૂી કેભ કમાપ કયે છે? અંજુ દીકયીની નજયભા ંયશરે વલાર તયત ાયખી ગઈ અને કશલેા 

રાગી, ‘આ ત હુ ંએટરા ભાટે કહુ ંછુ ંકે, શજી ત ુ ંનાની છે, નાદાન છે. વાચા-ખટાની વભજ તાયાભા ં

આલી નથી. કઈ તાયી વાથે કંઈ અડરા ંકયે ને તને વભજામ નશીં ત....’ 

  આસ્થાના ગ ૂચંલાડા લધતા જતા શતા. શજી થડા હદલવ શરેા6 જ ત ભમ્ભીએ કહ્ુ ંશત ુ ં

કે, હુ ંભટી થઈ ગઈ, ને આજે કશ ેછે, હુ ંનાની છુ.ં બાઈ ભાયાથી નાન છે ત મે ભમ્ભી કશ ેછે કે, 

ફશાય જતી લખતે ભાયે એને વાથે યાખલાન. છકય વાથે શમ ત વારંુ ડે. લી એ જ ભમ્ભી કશ ે

છે કે, ભાયે છકયાઓ વાથે વિૃાયણ નશીં કયલાનુ—ંઆવુ ંફધુ ંકેભ? 

એને કશુ ંવભજાતુ ંનશીં ને એનુ ંભન મ ૂઝંાત ુ ંયશતે ુ.ં તેય લપની આસ્થાને અરશ ભફાઈરની કળી 

જફૃય નથી એવુ ંભમ્ભી—પ્ાએ નક્કી કયુું શત ુ ંને આસ્થાએ ણ સ્લીકાયી રીધેલુ.ં ક્ાયેક ભન 

થામ ત ભમ્ભીના ભફાઈર ય  ગેમ્વ યભતી. એક હદલવ ભમ્ભીએ ગસુ્વાથી યાતા-ીા થતા ં

છૂ્ુ,ં ‘આ ગુજંન કણ છે? એણે ળા ભાટે તને લેરેન્દ્ટાઈન ડે ન એવ.એભ. એવ. કમો છે? હુ ંઆ 

ચફરકુર નશીં ચરાલી રઉં. આજે ભાયે પ્ાને લાત કયલી જ ડળે.’ 

  આસ્તાની આંખભા ંઆંસ ુધવી આવ્મા.ં ‘ભમ્ભી, તને કેભ તાયી દીકયી ય જયામ બયવ 

નથી ? ગુજંન ભાયી ફશનેણી છે. તને ખફય છે, ગુજંન નાભ છકયા—છકયી ફનેંનુ ંશમ છે. અને 

એણે પક્ત ‘શપે્ી લેરેન્દ્ટાઈન ડે’એટર એવ.એભ.એવ. કમો છે. એભા ંત ુ ંપ્ાને શુ ંકશીળ, ફર !’  
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  અંજુને ખફૂ સ્તાલ થમ. દીકયીને ગે લગાડીને એણે ‘વૉયી’ ત કહ્ુ ંન એનુ ંભન 

ડખંત ુ ંયહ્ુ.ં ફયે છાુ ંરઈને આડી ડી ત્માયે અશયન ને ફાત્કાયના હકસ્વાઓને ફદરે આજે 

એની નજય હકળયીઓ કે યલુતીઓની ફશાદુયી અને વભમસચૂકતાના વભાચાય ય ડી. જ્યડુ 

અને કયાટેની ટે્રનીંગ રીધી શતી એલી એક તરુણીએ એકરે શાથે ચાય ગુડંાઓન વાભન કમો, 

ફીજી એક યલુતીએ છેડતી કયલા આલેરા ળખ્વની આંખ ય ભયચાનંી ભકૂી છાટંીને એને 

બગાડય. આ ફધા વભાચાયને અંતે રખ્યુ ંશત ુ ં–તભાયી રાડરીઓને ડયીને કે વકંચાઈને હકલ્રાભા ં

યુાઈ  યશલેાનુ ંળીખલલા કયતા ંહશિંભતબેય અને ભગફૃયીથી વજંગન વાભન કયતા ળીખલ. ને 

ધાય કે, કશુકં અજુગતુ ંફની ણ જામ ત એભા ંએ તનદોન કંઈ લાકં નથી એ વભજીને એને 

વાથ આ.  

  યાતે્ર અંજુ આસ્થાના ઓયડાભા ંગઈ ત્માયે એ ઘવઘવાટ ઊંઘતી શતી ણ એના ગાર ય 

સકુાઈ ગમેરા ંઆંસઓુની તનળાની શતી. અંજુનુ ંભન બયાઈ આવ્યુ.ં કેટરી ભાસભુ છે ભાયી દીકયી ! 

એણે તલચાયુું અને આસ્થાને ભાથે શાથ પેયલતા ંતનણપમ કમો કે, કારથી આસ્થાને ભમ્ભીનુ ંએક જુદંુ 

જ ફૃ જલા ભળે. 

(ભનીકુભાય તવિંશ ની હશિંદી લાતાપને આધાયે) 

--------------------------------------------------- 
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                                (33)નલજીલનની લાટે 

 

  આજે યતલલાય શત. આખુ ંઅઠલાહડયુ ંઊંઘુ ંઘારીને કાભ કમાપ છી ભત આયાભન 

હદલવ. યહશણી યજ કયતા ંજયા ભડી ઊઠી. ઊઠતાનંી વાથે વાભેના ગરુભશય ય ચશકેી યશરેા ં

િીઓન ભધયુ અલાજ વાબંીને એ ફાલ્કનીભા ંજલા જતી શતી ત્મા ંજ ભાન બાબી વાથેન 

વલંાદ કાને ડય, ‘એક હદલવ યહશણી લશરેી ઊઠે ત શુ ંલાધં આલે? એભે જયામ તલચાય આલે 

છે કે , ચાર યવડાભા ંજઈને ભદદ કયીએ!’ 

  ‘વાચી લાત છે ભા. આ અભાયે રઈ જલા ભાટે કડા,ં નાસ્તા, ાણી ન જગ —કેટરીમ લસ્ત ુ

તૈમાય કયલાની શમ !લી છકયાઓંને તૈમાય કયલાના,ં નાશી-ધઈને તૈમાય થલાનુ,ં ચા-નાસ્ત 

કયલાન-શજાય કાભ છે ણ દીદી ત શજી સધુી ડકામા ંણ નશીં.શબુાએ ટાવી યૂી.’ 

  બાબી ફરી એ ત યહશણીએ ભનભા ંન રીધુ.ં ણ ભા? ભાયી વગી જનેતા દીકયા-લહુને 

વ્શારી થલા ભાટે આટરી શદે સ્લાથી થઈ ળકે? યહશણીને જાણે ઊફક આવ્મ. એને ગઈકારે વાજંે 

ભા વાથે થ્મેરી લાત માદ આલી. ફેંકભાથંી આલીને શાથ-ભોં ધઈને શજી એ ફેઠક ફૃભભા ંઆલી ત્મા ં

ભાએ વભાચાય આપ્મા, ‘શબુા કશતેી શતી કે, કારે રનાલારા જવુ ંછે. લયવાદ ચાલ ુથમ છેને, તે 

ભજા ડળ.ે’ 

  ‘એભ? વયવ કેટરા લાગે નીકલાનુ ંછે?’ યહશણીએ શયખાઈને છૂ્ુ,ં ‘એ રક ફે ને ફનંે 

છકયાઓં એભ એ ચાયે જણ જળે. આણે વાથે નથી જવુ.ં ભેં કહ્ુ ંકે, અભાયા ગ ચારે નશીં ને 

યખડીને થાકી જઈએ એના કયતા ંતભે જાલ. હુ ંને યહશણી ઘયે યશીશુ.ં’  

  યહશણી ડઘાઈ ગઈ. ભા ઘયડી થઈ એટરે શુ ંભને ણ તાની જેલી ગણલાની? એક લાય 

ભને છૂલાની ણ કઈને જફૃય ન જણાઈ કે, યહશણી તાયે પયલા જવુ ંછે કે નશીં? શબુા, તળયી 

અને ફનંે ફાકના અલાજ ળભી ગમા છી યહશણી યવડાભા ંગઈ. આખા પ્રેટપભપ ય થાયા 
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શતા. ક્ાકં દૂધ ઢામેલુ,ં ફાજુભા ંચાના કચૂાલાી ગયણી એભ ને એભ ડેરી.   નાસ્તાના ડફા 

ખલુ્રા. યહશણીએ ગેવ ાય એની અને ભાની ચા મકૂી અને ફીજી ફાજુ પટાપટ પ્રેટપભપ વાપ કયલા 

રાગી. ચા ગાીને એણે ભાન ક પ્રેટપભપ ય જ યાખી મકૂ્. આજે એને ભા વાથે ફેવીને ચા 

ીલાની જયામ ઈચ્છા ન થઈ. તાન ક રઈ એ હદલાનખડંભા ંઆલી. વપા ય ફેવીને છાુ ં

જતા ંજતા ંએ ચા ીલારાગી.  

  જાણે આ ફધી જણભાથંી એને ઉગાયી રેલી શમ એભ સ્નેશાન પન આવ્મ. ‘યહશણી, 

આતી ક્ા ખડંારા?’ 

  ‘સ્નેશા, હુ ંભજાકના મડૂભા ંનથી.’  

  ‘ભજાક નથી કયતી. આજે ગાડી, ડ્રાઈલય ભાયા શાથભા ંછે. તુ ંકંની આતી શમ ત 

ખડંારા તયપ પયી આલીએ. ખાએંગ,ે ીએંગ,ે ભજ કયેંગે, ઔય ક્ા?’ િણબય તલચાય કયીને 

યહશણીએ કહ્ુ ં, ‘અડધા કરાકભા ંતૈમાય થઈ જાઉં.’ 

  ખડંારાના ઘાટના યચમાભણા યસ્તાની ભજા ભાણતા ંયહશણીના ભનભા ંઉદ્વગે કંઈક ઓછ 

થમ. લો જૂની વશરેી સ્નેશા એના ઘયની હયસ્સ્થતતથી યૂી લાકેપ શતી. એને ખફય શતી કે, 

યહશણી ય ઓઘ થનાયા ંદાદીભાના અલવાનથી નાનકડી યહશણીને ખફૂ આઘાત રાગેર. 

શજી ત એભના મતૃ્યનુ આઘાત ચાલે ન ચાલે ત્મા ંતતાજીએ ણ તલદામ રીધી. વોથી ભટી 

દીકયી તયીકે યહશણી ઉય ભા અને નાનાબંાઈ—ફશનેની જલાફદાયી આલી ડી. એ એભ.કભ. 

થઈને ફેંકની નકયીએ રાગી છી વાભેલાા ંયંજનભાવીએ ભાને કશલે ુ,ં ‘ભીનાફશને, તભાયી ઈચ્છા 

શમ ત ભાયે યહશણીને ભાયી લહુ ફનાલીને ભાયે ઘયે રઈ જલી છે. ’ 

  ભા ફયાફય જાણતી શતીકે, યહશણી અને પ્રદી એકફીજાને નાનણથી ચાશ ેછે તે છતા ં

એણે કશી દીધુ.ં 

  ‘ના, ના, શભણા ંયહશણીના રગ્નની કઈ લાત નશીં. એ યણીને જતી યશળેે ત ભાયા તળયી 

અને ચદંાને કણ જળે? ’ 
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  તળયી, ચદંા વો યનીને ઠયીઠાભ થઈ ગમા ંણ ભાએ ત્માય છી કદી પ્રદીના નાભન 

ઉચ્ચાય સદુ્ધા ંન કમો.  

  ‘જ યહશણી, તુ ંજેટરી બાઈ-બાબીના વવંાયભા ંઓતપ્રત યશ ેછે એટરી ત હુ ંભાયા દીકયા-

લહુના વવંાયભા ંણ નશીં યહુ.ં વો તતાના ભતરફનુ ંતલચાયે છે, તુ ંણ તાયા બતલષ્મના 

તલચાય કય. આભ ને આભ ક્ા ંસધુી... ’સ્નેશાએ કહ્ુ,ં ‘તાયી ફધી લાત વાચી સ્નેશા, ણ શલે આ 

ઉંભયે હુ.ં...’ 

  ’37 લપ  એ તે કંઈ ઉંભય કશલેામ? રક 55-60 લે ણ નલેવયથી જીલન ળફૃ કયે છે. 

યહશણી, ભાયી લાત કદાચ તને કડલી જફૃય રાગળે ણ એટલુ ંવભજી રે કે, જ્માયે તને જફૃય શળે 

ત્માયે આ રક તાયી વાભે ણ નથી જલાના.ં’ 

  યહશણીને દંયેક હદલવ શરેાનંી લાત માદ આલી ગઈ. યાતે્ર જભલાના ટેફર ય શબુા 

કશી યશી શતી. ‘ભા, આ ઘય શલે નાનુ ંડે છે. છકયાઓં ભટા ંથતા ંજામ છે, એભને તાન અરગ 

ફૃભ ત જઈએ ન?ે’ 

  ભાએ તયત કહ્ુ,ં ‘શાસ્ત. ણ ત ુ ંચચિંતા ન કય. યહશણી ફધી વગલડ કયળે. એન ગાય 

ણ ફહુ વાય છે ને એને ફેંકભાથંી રન ણ ભળે. આભ ણ આટરા ફધા ૈવાનુ ંએ એકરી શુ ં

કયલાની છે?’ 

  એકાદ ભહશના છીના એક યતલલાયે જ્માયે ઘયભા ંફધા ંશજી નીંદય ભાણી યહ્યા ંશતા ંત્માયે 

યહશણીએ ફે ફેગભા ંતાન વાભાન બમો. જફૃયી કાગચમા રીધા. નાશીને તૈમાય થઈને એ 

ઘયભાથંી નીકતા ંશરેા ંએક ચચઠ્ઠી રખી,  

  ભા, શબુા અને તળયી, 

  તે હદલવે શબુા કશતેી શતી કે, આ ઘય નાનુ ંડે છે. એ લાત ભને ન ફયાફય રાગી. 

એટરે તલચાયુું કે, ભાય રુભ ફનેં ફાકને આી દઉં. ભાયા ંવ્શારા ંબત્રીજા-બત્રીજીને પઈ તયપથી 

પ્માયબયી બેટ. ફેંકભાથંી રન રઈને ભેં લન ફેડફૃભ, શૉર, કીચાનન એક પરેટ રીધ છે. 
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  નલા ઘયભા ંગઠલાઈ જઈળ છી તભને ફધાને જભલા ફરાલીળ. 

 --યહશણી 

  નીચે ઊતયી એણે યીિા કડી. યીિાલાાને કહ્ુ,ં ‘આદળપ વવામટી’. યીિા ચારલા 

રાગીત્માયે યહશણીને થયુ.ં એ આદળપ વવામટી તયપ નશીં ણ નલજીલનની લાટે જઈ યશી છે.  

(સભુતત બીડેની ભયાઠી લાતાપને આધાયે)  

------------------------------------------------------  
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                              (34)તળલ ળૂંભ ુ
 

  કઈ ળભંપુ્રવાદને એલ વલાર છેૂ છે કે, આ દુતનમાભા ંએને વોથી તપ્રમ શમ એવુ ંશુ,ં ત 

એ ચક્કવ એક જ જલાફ આે કે,ભાયી જરેફીની દુકાન—“ળભં ુજરેફી શાઉવ.”લાયવાભા ંભેરી 

આ દુકાનને એ હદરજાનથી ચાશત. કરકત્તાના બયચક તલસ્તાયભા ંઆલેરી એની દુકાનની 

આવાવ બરે ભીઠાઈની છ-વાત દુકાન આલેરી શમ, ણ ફયે ઓહપવભા ંરચંની છુટ્ટી શમ 

ત્માયે એની દુકાને રક એલા ભખૂાલાની જેભ તટૂી ડતા, જાણે દુકાભાથંી આવ્મા શમ ! 

   પેળનેફર કડા ંશયેીને, અયીવા વાભે ઊબા યશીને સ્ટાઈરભા ંલા ઓી યશરેા દીકયા 

તળલમૌ ને એણે કહ્ુ:ં 

  ‘આભ યખડયા કયલાથી ઉદ્ધાય નશીં થામ. દુકાને આલીને ભાયી ાવે જરેફી ફનાલતા 

ળીખલા ભાડં. કચયી ભાટે કેલ રટ ફાધંલ, વભવાના યૂણભા ંભવાર શુ ંઅને કેટર નાખંલ એ 

ફધ6ુ તાયે શલે વભજવુ ંજઈએ.’અયીવાભા ંજલાની અને લા ઓલાની હિમા ચાલ ુયાખતા ં

તળલભે કહ્ુ,ં ‘ન લ,ે હુ ંએ ફા-દાદાના જભાનાની જયી યુાણી દુકાનભા ંફેવીળ અને આખ હદલવ 

ગ ગ જરેફી ફનાલલાભા ંભાયી જજિંદગી યૂી કયીળ એલા ંવના ંજલાનુ ંફધં કયજ પ્ા ! 

હુ ંકનલેન્દ્ટભા ંબણમ, એ શુ ંકચયી ને વભવા ફનાલલા?’ 

  ળભંપુ્રવાદનુ ંદીકયા ાવે કંઈ ન ચારતુ ંત્માયે એ ધ ૂધંલાઈને ફૂરલા યાની ાવે જત.  

  ‘આ તાયા દીકયાને દુકાને નથી ફેવવુ ંત કયવુ ંછે શુ?ં ’  

  ત્ની ળાતંતથી જલાફ આતી, ‘પક્ત ભાય જ નશીં, દીકય આણા ફનેંન છે ખરંુ કે નશીં?’  

  ‘શા બાઈ શા, ણ વાશફેજાદ કયલા શુ ંભાગે છે?’  
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  ‘એ કશતે શત કે, શલે ત તત્ઝા અને ફગપયન જભાન છે, કચયી-વભવાન નશીં. જરેફી 

ને ેંડા શલે ભરૂી જલાના,ં એને ફદરે કેક અને ેસ્ટ્રી રક લધ ુવદં કયે છે.’ 

  ગસુ્વા અને આિમપથી ળભંનુી આંખ પાટી ગઈ. લાશ ! યાજકંુલયને શલે આ દુકાન આઉટ 

ડેટેડ રાગે છે. દુકાનની કભાણીભાથંી જ એને બણાવ્મ છે, ત્માયે આજે ગટ-ીટ કયત થમ છે 

એનુ ંકંઈ બાન છે આ છકયાને ! 

  ‘જ તળવ,ુ શલે ભાયી ઉંભય થતી જામ છે. શભણા ંલખત છે ત ભાયી ાવેથી રક આંગા 

ચાટતા યશી જામ એલી જરેફી ફનાલતા ંળીખી રે. કારથી તાયે દુકાને આલલાનુ ંછે.’ 

  ‘દુતનમા ક્ા ંને ક્ા ંશોંચી ગઈ છે એ તભાયે ન વભજવુ ંશમ ત ભાય જલાફ ણ 

વાબંી ર, હુ ંકઈની પેકટયીભા ંભજૂયી કયલાનુ ંવદં કયીળ ણ દુકાને ત નશીં જ ફેસુ.ં’ 

  દીકયાની આલી ઉદ્ધતાઈબયી લતપણકૂથી ળભં ુડઘાઈ ગમ. એને દુ:ખ ણ થયુ.ં છી 

કેટરામ હદલવ સધુી ફા-ફેટાએ એકફીજા વાથે અફરા રીધા. શા, ફૂરલા યાની દ્વાયા વાભા િ 

વાથે વદેંળાની આ-રે થતી ખયી, ણ ઘયભા ંજાણે ઠંડુ ંયદુ્ધ છેડાઈ ગયુ ંશત ુ.ં 

  તત અને તુ્ર લચ્ચે વભતરણુ ંજાલલાભા ંફૂરલાને મશુ્કેરી ડતી ખયી ણ સ્ત્રી-વશજ 

સઝૂથી એ વોના ંભન વાચલી રેતી. તેથ્લી જ, તતા વાથે ગભે તેટરા ભતબેદ શમ ણ ભાને ત 

તળલમૌ ખફૂ ચાશત.તાની કઈ લાત એ ભાથી છાની ન યાખત. એટરે સ્ત એક હદલવ તતાની 

ગેયશાજયીભા ંએ ઝખંનાને ભા ાવે રઈ આવ્મ શત.  

  ફૂરલા ત જઈ જ યશી. ભટી, તનષ્ા આંખ, રાફંા, યેળભી લા અને ચસુ્ત ટી-ળટપ-

ેન્દ્ટન શયેલેળ. તળલભે બરે વદં કયી શમ અને જે કઈ જુએ એને ગભી જામ એલી ભીઠડી 

છકયી છે, ણ એ અભાયા જુનલાણી ઘયભા ંયશી ળકળે? જકે, ત્માયે ત એણે ઝખંનાને પે્રભલૂપક 

ગે લગાડી શતી. લખત આવ્મે ફધુ ંમ થઈ યશળેે. અત્માયથી નાશક ચચિંતા ળા ભાટે કયલી? 

  આટરા ંલોભા ંકદી ભાદંા ન ડનાય ળભંપુ્રવાદ એક હદલવ ફાથફૃભભા ંરવી ડયા અને 

ગે ફે્રક્ચય થયુ.ં ડૉક્ટયે પ્રાસ્ટય ભાયીને કહ્ુ,ં ‘ફે ભહશનાન ખાટર ાક્ક.’ફે ભહશના ! ળભંનુ 
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શ્વાવ અદ્ધય થઈ ગમ. ભાયી દુકાનનુ ંશુ ંથળે? નકયને બયવે ત વત્માનાળ લી જલાનુ.ં ણ 

ફીજ કઈ યસ્ત નશત.  

  ફેને ફદરે વાડા ત્રણ ભહશને ડૉક્ટયે ધીભે ધીભે ચારલાની છૂટ આી. ત્માયે એક હદલવ 

રાકડી રઈને એ દુકાને જલા નીકળ્મા. ણ આ શુ?ં તાની જ દુકાનને એ ઓખી ન ળક્ા. 

દુકાનભા ંવયવ ભજાન ઈંગ્રીળ કરય થઈ ગમ શત. નવુ,ં આધતુનક પનીચય, ફધા ટેફર ય 

ખંા, દયેક ચીજના બાલ રખેરા ભેન ૂકાડપ અને વયવ ભજાનુ ંકાઉંટય ! પયતી પયતી નજય ખણૂાભા ં

ગઈ ત એભને તાની આંખ ય બયવ ન ફેઠ. તળલમૌ એક નાના ટેફર ય ફેવીને જરેફી 

તી યહ્ય શત. એનુ ંકા યવેલાથી ચભકી યહ્ુ ંશત ુ.ં 

  તતાજીને આલેરા જઈને એ દડય. ‘અયે પ્ા, એકરા કેભ આવ્મા? ભને કશવે ુ ંજઈએ 

ને, હુ ંતભને રેલા આલત !’ 

  ળભંપુ્રવાદ ધ્રજૂતા શાથે તળલમૌ ના ગારે સ્ળપ કયલા ગમા ત જય6ુ કે, એના નાક ાય 

જરેફીનુ ંખીરંુ રાગેલુ ંછે. એભની આંખભા ંશયખના ંઆંસ ુધવી આવ્મા.ં ‘જા, ભઢું ધઈ આલ, છી 

ભાયી ાવે આલીને ફેવ. થડી જફૃયી લાત કયલી છે.’તળલમૌ ાછ આવ્મ ત્માયે એની વાથે 

યવડાભાથંી એપ્રન શયેીને ઝખંના ણ આલી. આલતાનંી વાથે એ ળભંપુ્રવાદને ગે રાગી.  

  ‘ઠી....ક, નલ સ્ટાપ યાખ્મ રાગે છે. શા,તને મ ભદદનીળ ત જઈએ ને! ણ આને ત 

કામભી ધયણે જ યાખી રેજે શ ં!’ 

  ‘જ તળવ,ુ દુકાનભા ંફધુ ંનવુ ંઅને ચકાચક થઈ ગયુ ંછે ત શલે કાર ને કાર ફડપ ણ નવુ ં

કયાલી રઈએ. “તળલ-ળભંયુીફે્રળભેન્દ્ટ શૉર.”નાભ ફયાફય ને? 

  તળલમૌ ળભંપુ્રવાદના ફદરામેરા ફૃને અને ળભંપુ્રવાદ શવતા ંશવતા ંતળલમૌ –ઝખંનાની 

જડીને વતંથી જઈ યહ્યા.’ 

(સહુદપ્તા ચેટજીની અંગે્રજી લાતાપને આધાયે)  

     



તપણ                                                                             આળા લીયેન્દ્ર 

128 

 

 

 

 

 

                                 (35) સયકી ગમેરી  

  જેવુ ંડછદં ળયીય અને પ્રબાલળાી વ્મસ્ક્તત્લ એલ જ ભનશયરારન ફૃઆફદાય અને 

તીખ સ્લબાલ. વચ્ચાઈ અને ઈભાનદાયીથી તાના તવદ્ધાતંને લપાદાય યશી એભણે આડત્રીવ લપ 

સધુી નકયી કયી શતી. કાભ અને પયજ પ્રત્મેની તનષ્ઠા યુલાય કયલા એ બરબરાને ાણીથીમ 

ાતા કયી નાખતા. 

  ળાતં અને વોમ્મ સ્લબાલની ગીતા કેટરીમે લાય એભને વભજાલલા ભથતી, ‘તભાયી 

પ્રાભાચણકતાને લગણ ન ફનાલ. ઈભાનદાય શવુ ંએ કંઈ કઈના ભઢા ય ભાયલાની ચીજ 

નથી.’ 

  દયેક લખતે આલી ચચાપ કયતા ંગીતાની આંખભા ંીડા ડકાતી,  

  ‘તભાયી ઈભાનદાયી ભાનતવક ફીભાયી ફનીને તભને લગી ડી છે. તભે એવુ ંભાનલા 

રાગ્મા છ કે, દુતનમાભા ંતભાયા તવલામ વો કઈ ફેઈભાન છે.’ 

  નકયી કયતા ત્માયે ત સ્ટાપભાથંી કઈ ણ એભની અડપેટે ચઢી જત ુ ંણ તનવતૃ થમા 

છી ઝાટકણી કાઢલા ગીતા તવલામ ફીજુ ંકન ભે? કડલા ઘ ૂટંડા ગી જઈને ગીતા લાયંલાય 

ભનશયરારને ળાતં યશલેાની વરાશ આતી. ક્ાયેક એભને થત ુ ંમ ખરંુ કે, ગીતાની લાત ત વ 

આના વાચી છે. જ્માયે ને ત્માયે નશીં જેલી લાતભા ંએનુ ંઅભાન કયીને એને ઉતાયી ાડલા ફદર 

એકાદ લાય એને ‘વૉયી’કશવે ુ ંજઈએ. ણ જીલનભા ંઆજ હદન સધુી કઈને ‘વૉયી’કહ્ુ ંનશત ુ.ં ભીઠા ં

લચન ફરલા ંએ એભને ભાટે અત્મતં દુષ્કય કામપ શત ુ.ં આભેમ, તાના કડક અને આખા-ફરા 
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સ્લબાલને કાયણ,ે તાના કઠય લતપનથી ગીતાને કેટરી દુબલી છે એની ગણતયી શલે, જીલનના 

આ મકુાભે કયલાન અથપ ણ નશત.  

  છેલ્રા થડા લખતથી ગીતાને ફહુ થાક અને નફાઈ રાગતા ંશતા.ં અજમ અને અંજનાને 

ખફય ડી એટરે તયત જ આલીને ફનંેને લડદયા રઈ ગમા. 

  ‘અશીં આલી તચફમતે એકરા નથી યશલેાનુ.ં તૈમાય થઈ જાલ, અભાયી વાથે જ આલલાનુ ં

છે.’  

  શભેંળા દયેક તનણપમ તે જ રેનાયા ભનશયરારને અજમન પેંવર સ્લીકાયલાનુ ંજયા અઘરંુ 

રાગ્યુ ંણ ગીતાની તચફમત જતા ંફીજ કઈ યસ્ત નશત. ગીતાની ભાદંગીને કાયણે દીકયાને 

ઘયે યશલેા આલવ6ુ ડ્ુ ંણ અશીં આવ્મા ત્માયથી એભને એકપ્રકાયની ફેચેનીએ ઘેયી રીધા શતા. 

અજમની લૈબલી જીલનળૈરીથી તેઓ વ્મતથત શતા. વયકાયી નકયીન અજમ પામદ(ગેયપામદ) 

ઉઠાલી યહ્ય છે એવુ ંએભને વતત રાગ્મા કયત ુ.ં 

  ગીતાના ખાટરા ાવે ફેવીને ઘણી લાય એ તાની અકાભણ ઠારલતા. 

     ‘તને ત ખફય જ છે ને? વાડા નલે હુ ંઑહપવભા ંશોંચ ુજ અને ભને જઈને વો તતાની 

ઘહડમાન વભમ ભેલતા. ને આ તભાયા યાલવાશફેને જુઓ ! ફધુ ંશતા શૈ, ચરતા શૈ ભાયા બઈ 

!’ 

  ‘હુ ંછૂુ ંછુ ંકે, ઘયભા ંઆટ-આટરા નકય ચાકય અજમને ળી યીતે વામ છે? તે 

યાધંલાલાાની ળી જફૃય છે? અંજના યવઈ ન ફનાલી ળકે?’ 

  ‘આ દયેકે દયેક રુભભા ંએ.વી. નખાવ્મા છે તે રાઈટ ચફર કેટલુ ંઆલતુ ંશળે ! છે કઈને કંઈ 

ગણતયી ?’ 

   આભ ભનશયરારને કઈ ને કઈ કાયણે નાયાજ થલાનુ ંફશાનુ ંભી યશતે ુ.ં  

  ભાદંગીને રીધે હપક્કી ડી ગમેરી ગીતા થાકેરા અલાજે એભને વભજાલલાન પ્રમત્ન 

કયતી. ‘વોને તતાની યીતે જીલલા દને ! ળા ભાટે આટર ચચંુાત કમાપ કય છ? શલે ત 
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ફશત ગઈને થડી યશી.’ભાડં ભાડં આટલુ ંફરીને એ ડખુ ંપયીને સઈૂ જતી. 

  વાજં ડે ને અંજના ગીતા ાવે આલીને ફેવતી. ક્ાયેક ધીભે, ધીભે, સ્નેશથી એને ભાથે 

શાથ પેયલતી ત ક્ાયેક એના ગ દાફતી. ફનેં શુ ંલાત કમાપ કયતા, ળી ખફાય ણ ફેઉના ખીરી 

ઊઠેરા ચશયેા જઈને ભનશયરારને વાસ-ુલહુ લચ્ચેની એકયાગીતાન અંદાજ આલી જત.  

  ગીતા તાના દુફપ શાથ લડે અંજનાન શાથ કડી યાખતી. 

  ‘અંજુ, અજમને આલતા શજી કેટરી લાય રાગળે?’  

  ‘કરાકેકભા ંઆલી જળે, ભા ! આલે એટરે વીધા તભાયી ાવે જ આલળે ને ! ’અંજુ ભીઠું 

શવીને કશતેી. 

  એની લાત ણ વાચી શતી. ઘયભા ંદાખર થામ એટરે અજમને ભાના ઓયડા તવલામ ફીજુ ં

કશુ ંન દેખાત ુ ં. ભાદંી ભાન ચશયે ફે શથેી લચ્ચે રઈ, ‘ભૉભ, ય ુઆય લકુીંગ ગે્રટ.’ કશતેા ંએ 

હદલવ આખાનુ ંફાકી યશલે ુ ંવ્શાર લયવાલત. 

  આ ફધુ ંજઈને ભનશયરાર કંઈક અયાધબાલ અનબુલતા. અજમ એભનુ ંએકભાત્ર વતંાન 

ણ કઈ હદ’એની વાથે પ્રેભથી ફે લાતે મ કયી ! તાની કડકાઈને રીધે એભની અને અજમની 

લચ્ચે શલે ખ યૂત ુ ંફરલાના જ વફંધં યશી ગમા છે. આખા કુટંુફને વાથે ભીને હકલ્રર કયત ુ ં

જતા ત્માયે એભને થત ુ ંકે, ગીતાએ આ હયલાયભા ંવોને એકભેક વાથે જડીને યાખ્મા છે. એકાએક 

એભણે નક્કી કયુું , થેન્દ્ક ય ૂકે વૉયી કશતેા ંન પાલે ત લાધં નશીં ણ આજે ત ગીતાને કશવે ુ ંજ કે, 

‘લધ ુનશીં ત શલે જજિંદગીના ંજે લો ફાકી છે એ ભને તાયી જેભ જીલતા ંળીખલ. ફવ, આજથી ત ુ ં

ભાયી ગરુુ અને હુ ંતાય ચેર.’ 

  એભણે ગીતાની થાયી ાવે જઈ એન શાથ કડય ત શાથ ઠંડગાય શત અને ગીતાની 

ડક એક ફાજુ ઢી ડી શતી.  
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  ાડળીના યેહડમા ય લાગી યશરેા ગીતના ળબ્દ વબંાતા શતા. ‘વયકી જામે ર, કા 

તણુ ંજાણે કે એ ત ઝયભય લયવે જર....વયકી જામે ર’—ગીતા જાણે કશી યશી શતી, ‘ફહુ ભડુ ં

થઈ ગયુ.ં અફ છતામે ક્ા શત શૈ?’ 

(સતુભતા વક્વેના રારની હશિંદી લાતાપને આધાયે)  

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

 

                                  (36) ભાઈનુૂં ઘય 

 

    ભયણ થાયીએ ડેરી બાબી ાવે ફેઠેરી ભાઈની આંખોંથી આંસ ુલહે્ય જતા ંશતા.ં અત્માયે 

જ્માયે અંતતભ ઘડી નજીક ને નજીક આલી યશી શતી ત્માયે બાબીની મખુમરુા એટરી ળાતં અને 

તનદો રાગતી શતીકે જેલી એ વ લપની ઉંભયે યણીને બાબીએ આ ફગંરાના આંગણાભા ંગ 

મકૂ્ શત. 

     ‘કેટરી સુદંય છે ભાયી બાબી ! જ જ, કઈ નજય ન રગાડતા ંશ ં!’ 

  બાબી કયતા ંત્રણ-ચાય લપ નાની હકળયી કુસભુન શયખ ભાત નશત. એને ત બાબીના 

ફૃભા ંએક વહશમય ભી ગઈ શતી. બાબીએ ત્માયથી ભાડંીને આજ સધુી કુસભુ વાથેના ંવશીણા ં

તનબાવ્મા ંશતા.ં ફાકી, આભ જુઓ ત કુસભુ કઈની કળી વગી નશતી. એ શતી ભાત્ર ભટાફાબનુા 

ખેતયભાથંી ભી આલેરી એક ત્મજામેરી ફાકી. ણ ભટાફાબએુ એને તાનુ ં વતંાન ભાનીને 

જ ઉછેયી. ભટાફાબનુા અલવાન છી બાઈ એને લાયંલાય છૂતા, 

  ‘કુસભુ, કઈ લાતે મ ૂઝંાતી ત નથી ને ફેન? કંઈ ણ શમ ત ભને કશજેે. ફાફા નથી, ણ  

હુ ંત છુ ંને તાય બાઈ !’ 
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  ખયેખય, બાઈ અને બાબીએ એને કદી કઈ લસ્તનુી ખટ ન રાગલા દીધી. કુસભુના રગ્નનુ ં

ગઠલી નથી ળકાત ુ ંએ લાત બાઈના શૈમાભા ંશૂની જેભ બોંકાતી ણ જ્મા ંણ લાત ચરાલલા 

જામ ત્માથંી એક જ જલાફ ભત, ‘તભાયા જેલા રકના આફફૃદાય કુટંુફભા ંભટી થઈ એટરે 

વસં્કાયભા ંત કશુ ંજલાનુ ં જ ન શમ અને સુદંય, ઘાટીરી છે એ ફધી લાત વાચી ણ અંતે ત 

અનાથ જ ને !કણ એના ભા-ફા, ક્ુ ંકુ—આ ફધી લાતની કને ખફય છે?’ 

  તનયાળ થઈ ગમેરા ભટાબાઈને કુસભુ વભજાલતી, ‘બાઈ, ળા ભાટે ભાયી ચચિંતા કય છ? હુ ં 

તભને બાયે ડુ ંછુ?ં નશીં ને ! ફવ ત્માયે. ને હુ ંક્ા ંએકરી છુ?ં આ કંદપ ને કેદાય ફેમ ભાયા ંજ છે 

ને !’અને ખયેખય જ કુસભેુ બાઈના ંફનેં દીકયાઓ ભાટે યાત ઉજાગયા કમાપ શતા. ભાદંા ડયા શમ 

ત આકયી ફાધાઓ યાખી શતી. 

  ભટ કેદાય, એની ત્ની અને ફાક મુફંઈ લવી ગમા ંશતા ંઅને નાન કંદપ આગ 

અભ્માવ કયલા અભેહયકા ગમ છી ત્માનં જ થઈ ગમ શત. આલડા ભટા ફગંરાભા ંયશી ગમા 

ભાત્ર ત્રણ—બાઈ, બાબી અને કુસભુ. ત્રણે એકભેકના વગંભા ંઆનદંથી હદલવ વાય કયતા ંશતા.ં 

એલાભા ંબાઈને જીલરેણ ફીભાયી આલી. અંત વભમે બાઈની નજય કુસભુ વાભે જ શતી અને 

આંખભાથંી આંસ ુલશી યહ્યા ંશતા.ં બાબીએ બાઈન શાથ શાથભા ંરઈને લચન આપ્યુ,ં ‘કુસભુને હુ ં

કઈ લાતે ઓછુ ંનશીં આલલા દઉં. તભે તભાયા જીલને વતંા નશીં.’બાબીનુ ંલચન વાબંળ્મા છી 

તયત બાઈએ આંખ ભીંચી દીધેરી. 

  કંદપ ને કેદાય કુસભુને ‘ભાઈ’ કશીને ફરાલતા એટરે ફધા જ શલે એને ભાઈ કશતેા. 

બાઈના ગમા છી દઢ લે બાબી ભયણથાયીએ શતા. એટરે કંદપ-કેદાય અને તેભન હયલાય 

શાજય શતા. જેલી ખફય ડી કે, વાસ ુગમા ંકે કેદાયની ત્ની પ્રીતતએ જયજયથી યડીને ઘય 

ગજાલી દીધુ.ં જેઠાણીને આટલુ ંકલ્ાતં કયતી જઈને દેયાણી કંઈ ાછ યશ?ે દેયાણી-જેઠાણીના ં

નાટક જઈને ભાઈ વભવભી ઊઠતી શતી. આટરા ંલોભા ંનથી ત કઈ ભા ાવે આલીને યહ્ુ ંકે 

નથી કઈએ ભાને તાની ાવે યશલેા ફરાલી. અત્માયે ત ફનેં દીકયાઓ ણ અનન્દ્મ 

બસ્ક્તબાલલૂપક ભાન એકએક ગ કડીને ફેવી ગમા શતા. 
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  જ્માયથી ભાઈને આવાવભાથંી જાણલા ભળ્યુ ંકે, ભકાનન વદ થઈ ગમ છે ત્માયથી એ 

ભનભા ંને ભનભા ંમ ૂઝંાલા રાગી શતી. શલે ભારંુ શુ ંથળે? હુ ંક્ા ંજઈળ? 

  યાત્રે આખ હયલાય ભાર-તભરકતની લશેંચણીની લાત કયત ફેઠ શત. આલા વભમે ત્મા ં

જલાભા ંભાઈને ફહુ વકંચ થત શત ણ ત્મા ંગમા તલના છૂટક નશત.ાહયલાહયક અને અંગત 

લાત ચારતી શતી ત્માયે એનુ ંઆગભન ફધાને ખટક્ુ ંશત ુ ંએ દેખાઈ આલતુ ંશત ુ.ં 

   ‘ભાઈ, કેભ આલવુ ંડ્ુ?ં કંઈ ખાવ કાભ શત ુ?ં’કેદાયે બાયેખભ અલાજે છૂ્ુ.ં ‘હુ ંએટરે કે, 

ખાવ ત.... ’ભાઈએ ફહુ મશુ્કેરીથી ળબ્દ બેગા કમાું, ‘ફગંરાના નલા ભાચરકને કશીને ભાયી 

યશલેાની કંઈક વગલડ કયતા જજ બાઈ.’આંખભા ંધવી આલતા ંઆંસનેુ ભાઈએ ભાડં યક્ા.ં 

  ‘આ ફગંર શલે નથી યશલેાન. અશીં ત ળીંગ વેન્દ્ટય ફનલાનુ ંછે.’કંદે કહ્ુ.ં પ્રીતતએ 

ભાઈને વારંુ રગાડલાની કતળળ કયી, ‘આભ ત તભને હુ ંજ રઈ જાત ભાઈ, ણ મુફંઈભા ંનાના ં

નાના ંઘય. અભને જ વકંડાળ ડે છે ત્મા.ં...’ 

  ‘વારંુ ત્માયે , જઉં છી કે શલે ભાયે ક્ા ંજવુ.ં...’ધીભે ધીભે ફરતા ંભાઈ ધ્રજૂતા ગરે 

ફૃભભાથંી જલા રાગી.  

  ‘ઊબા ંયશ ભાઈ આજી, તભાયે ત ભાયી વાથે જ આલલાનુ ંછે.’ભાઈના ગ થબંી ગમા. 

કેદાયન દીકય ાથપ નજીક આલી સ્નેશથી ભાઈન શાથ કડી કશલેા રાગ્મ. 

  ‘પ્ાએ અભાયા ફનેં બાઈઓ ભાટે નૂાભા ંપરેટ રીધ છે. ત્મા ંઆલીને તભાયે કેટલુ ંફધુ ં

કાભ કયલાનુ ંછે ! અભે ફયાફય બણીએ છીએ કે નશીં, કાભલાી ફયાફય કાભ કયે ત છે ને, એ 

ફધુ ંધ્માન યાખલાનુ ંછે અને તભાયા શાથે ફનાલેરા ંઆભટી—બાત અભને ખલડાલલાના ંછે. શલે 

તભારંુ ઘય ત્મા ંછે, વભજ્મા?ં’કેદાય અને પ્રીતતના ંભઢા ંકાાધંબ્ફ થઈ ગમા ંઅને ભાઈએ ાથપને 

ફાથભા ંરીધ. 

(વતલતા ળેટ્ટીની ભયાઠી લાતાપને આધાયે) 

----------------------------------------------------------  
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(      (37)નુર્જન્દ્ભ 

 

  ટ ટ કયત વેન્દ્ડરન અલાજ આવ્મ. તલલેકે એ તયપ નજય કયી ત શે્વત લસ્ત્રભા ંયી 

જેલી રાગતી, નાજુક ભજાની એક નવપ. 

  ‘ગડુ ભૉતનિંગ વય’, એણે શવીને કહ્ુ.ં શવતી લખતે એના ગારભા ંડતા ંખજંન કઈનુ ંણ 

ધ્માન ખેંચે એલા ંશતા.ં તલલેક એકીટવે એની વાભે જઈ યહ્ય. ‘લેયી ગડુ ભૉતનિંગ, વીસ્ટય,’એણે 

સકુ્કા શઠ ય જીબ પેયલતા ંકહ્ુ,ં ‘ફહુ તયવ રાગી છે વીસ્ટય, થડુ ંાણી ી ળકંુ?’ 

  ‘શા, સ્મય, શભણા ંજ આુ.ં’ફાજુભા ંડેરા જગભાથંી ગ્રાવભા ંાણી બયી એણે ભાથેથી ટેક 

આી તલલેકને ઊબ થલાભા ંભદદ કયી.  

  એકાદ ભહશના શરેા ંતલલેકે રીવ ક્લાટપવપની વાભેના એક ઝાડ ય રટકીને આત્ભશત્મા 

કયલાની કતળળ કયેરી. એ લખતે એ ફચી  ત ગમ ન ત્માયથી એને લાયંલાય ડીપે્રળનના હુભરા 

આલતા અને બ્રડ પે્રળય એકદભ રૉ થઈ જતુ.ં 

  ‘ભને વખત ભખૂ રાગી છે, ભાયે કંઈક ખાવુ ંછે.’  
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  વય, ડૉ.ાઠક યાઉન્દ્ડ ાય આલળે. એભની યજા ભળ્મા છી તભને જફૃય કંઈ ને કંઈ 

ખાલાનુ ંઆી ળકાળે.’નવે એના ભાથા ાય શાથ પેયલતા ંઅને ભામાફૄ સ્સ્ભત કયતા ંકહ્ુ.ં 

  ‘ડૉ.ાઠક કણ અને તભારંુ નાભ જાણી ળકંુ વીસ્ટય?’  

  ‘ડૉ.ાઠક આ રીવખાતાની શૉસ્સ્ટરના મખુ્મ ડૉક્ટય છે, ફહુ કાફેર ડૉક્ટય છે. ફે હદલવ 

શરેા ંતભને અધપફેબાન અલસ્થાભા ંઅશીં રાલલાભા ંઆવ્મા ત્માયથી ડૉ.ાઠક જ તભાયી વાયલાય 

કયી યહ્યા છે.’ભીઠું શવતા ંનવે કહ્ુ,ં ‘અને શા વય ! તભાયા ફીજા વલારન જલાફ –ભારંુ નાભ 

અમતૃા છે.’ 

  તાના ચઢાલાઈ યશરેા ગ્લકુઝના ફાટરા તયપ જઈ એણે છૂ્ુ,ં ‘ણ ભને થયુ ંછે શુ ં

વીસ્ટય?’ 

  ‘તભને કશુ ંથયુ ંનથી દસ્ત ! ય ુઆય ઑરયાઈટ.’અમતૃા જલાફ આે તે શરેા ંડૉક્ટયન 

પ્રલેળ થમ. ‘ફવ ડ્ટુી કયીને ફહુ થાકી ગમા શળ તે ફે હદલવ ઘેનની દલા આીને સલુડાલી 

યાખ્મા. શલે તભને ઘણુ ંવારંુ છે. ફયે ત તભને યજા ણ આી દઈશુ.ં’ 

  ડૉક્ટયે દૂધભા ંશૉચરિક્વ નાખીને તલલેકને આલાની સચૂના આી શતી. અમતૃા શૉસ્સ્ટરના 

યવડાભા ંજઈને દૂધ રઈ આલી. 
 

  ‘તભને તભાયી જાતે દૂધ ીતા ંપાલળે કે હુ ંભદદ કરંુ?’એણે છૂ્ુ.ં  

  ‘ના, ભને ફેવીને દૂધ ીલાનુ ંપાલળે. ભદદની જફૃય નશીં ડે, થેંક્વ.’  

  અમતૃા ફાજુના ટેફર ય ફેવીને દદી વાભે જઈ યશી. એની ાવેથી ખારી થમેર ગ્રાવ 

રેતા ંએણે કહ્ુ,ં ‘વય, હુ ંતભને એક વલાર છૂી ળકંુ? શુ ંતભને આ રીવખાતાના કાભથી વતં 

નથી/ તભે કળીક તાણ અનબુલ છ?’ 
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  તલલેકના ચશયેાની યેખાઓ તગં થઈ ગઈ. નાયાજ થઈને અત્મતં રુિતાથી એણે કહ્ુ,ં દદીની 

વ્મસ્ક્તગત લાતભા ંભાથુ ંભાયવુ ંશુ ંતભાયે ભાટે જફૃયી છે?’ 

   અમતૃા એકદભ છબીરી ડી ગઈ. અત્માય સધુી ઉત્વાશથી ચભકત એન ચશયે ઝાખં 

ડી ગમ. નીચી નજય કયીને એણે કહ્ુ,ં ‘વૉયી વય, તભને નશીં ગભે લી ખફય શત ત ન છૂત. 

આભ ત ભન.ે...’અચાનક લાત ફદરતા ંએ ફરી, ‘અચ્છા,તભે વાડા અચગમાય લાગ્મે જભી રેજ. 

છી તભને દલા આલાની છે.’આટલુ ંકશીને એ વડવડાટ ફશાય નીકી ગઈ. અમતૃા વાથે કટય 

વ્મલશાય કયલા ફદર તલલેકને સ્તાલ થમ. જભલાનુ ંઆવ્યુ ંત્માયે એ વાલ ભન લગય જમ્મ. 

અમતૃા પયીથી આલી અને દીલાર યથી તલલેકની દલાન ચાટપ  ઉતાયીને જલા રાગી.  

  તલલેકે કહ્ુ,ં ‘વીસ્ટય, આઈ એભ લેયી વૉયી. ભાયે તભાયી વાથે આ યીતે લાત નશતી કયલી 

જઈતી. જ તભે ભને ભાપ કમો શમ ત થડી લાય અશીં ફેવળ?’અમતૃા ખયુળી ખેંચીને ફેઠી. 

તલલેકે લાતની ળફૃઆત કયી. 

  ‘હુ ંતભને ભાયી આલીતી કહુ.ં ભાતા-તતા ને અભે ત્રણ બાઈઓ. તતાજી રીવ ખાતાભા ં

નકયી કયતા ને અભે વો સખેુથી યશતેા. હુ ંબણલાભા ંખફૂ તેજસ્લી શત ને નાની ઉંભયભા ંકતલતા 

ણ રખત.’ 

  ‘લાશ, ભને ણ કતલતા ખફૂ ગભે. ણ ત છી તભે કતલ કેભ ન ફન્દ્મા?’  

  ‘એ જ લાત કરંુ છુ.ં કૉરેજભા ંપ્રપેવય થઈળ અને વાથે કતલતાઓ ન રખીળ એવુ ંભારંુ 

વનુ ંતતાજીના ઓચચિંતા મતૃ્યથુી નદંલાઈ ગયુ.ં ઘયના ભટા દીકયા શલાને નાતે એભની જગ્માએ 

ભને નકયી ભતી શતી. ફે બાઈઓ અને તલધલા ભાને વબંાલાની ભાયી જલાફદાયી વભજી ભેં 

ચૂચા આ નકયી સ્લીકાયી રીધી. 

  ‘વય હુ ંત ભાનુ ંછુ ંકે, આણે બાગે જે કાભ આલે એન યૂા ભનથી સ્લીકાય કયલ 

જઈએ.’અમતૃાએ તાન ભત દળાપવ્મ.  
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  રકને ડયાલલા, ધભકાલલા, ગાાગાી કયલી, રાઠીચાર્જ કયલ, રાચં-રુશ્વત રેલી —જે 

ફધી લસ્તનુી ભને નપયત શતી એને હુ ંભનથી ળી યીતે સ્લીકારંુ? લી ભાયી તનયાળાભા ંઉભેય ત્માયે 

થમ કે જ્માયે ભાયી ભશનેત અને ત્માગથી જ એન્ન્દ્જતનમય ફનેરા અને અભેહયકા શોંચેરા બાઈઓ 

એભ ભાનલા રાગ્મા કે, ભટાબાઈભા ંએક વાભાન્દ્મ રીવ ફનલા તવલામ ફીજી કઈ રામકાત 

કદી શતી જ નશીં.’ 

  ‘જેને જે ભાનવુ ંશમ તેને ભાનલા દેલાનુ.ં આણે આણી પયજ ફજાલલાની. એ જ સખુી 

થલાન યસ્ત છે. ભને એ નથી વભજાતુ ંકે તભાયા જેલી વ્મસ્ક્તએ આત્ભશત્મા કયલા જેવુ ંગલુ ંળા 

ભાટે બયુું? અમતૃાએ રાગણીથી છૂ્ુ.ં 

  ‘કેભકે, ધીભે ધીભે હુ ંતે ણ એવુ ંભાનલા રાગ્મ કે, ખયેખય ભાયાભા ંકળી રામકાત નથી. 

ન ત વાયા કન્દ્સ્ટેફર ફનલાની કે ન ત કતલ ફનલાની. જ કે, ભાયી અંદયન કતલ ત ક્ાયનમ 

ભયી યલામો શત.’ 

 ` ‘ના વય, તભે ભરૂ છ. તભે આત્ભશત્માની કતળળ કયી ત્માયે જે ભમો તે કન્દ્સ્ટેફર તલલેક 

શત અને એ લખતે જેણે જન્દ્ભ રીધ એ કતલ તલલેક છે. તભાયા જેલી વલંેદનળીરતા જેનાભા ંશમ 

એ ચક્ક્વ એક વાય કતલ ફની જ ળકે, ભને તલશ્વાવ છે. ’ 

  તલલેકે સ્નેશથી અમતૃાની આંખભા ંઆંખ યલીને છી ધીભેથી એની તયપ શાથ રફંાવ્મ.  

 (અધેન્દ્દુ ચેટયજીની અંગે્રજી લાતાપને આધાયે)  

-----------------------------------------------------------  
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                           (38)ગરુુ દણિણા  
 

  અભે જ્માયે એભ.એવ.વી. કયતા ત્માયે અઝીઝ વાય યવમણળાસ્ત્ર બણાલતા. તાના 

તલમભા ંયૂી વજ્જજતા. યવામણળાસ્ત્ર જેલા અટટા તલમને વય ફનાલીને એલી યીતે મકૂતા કે 

અભને છી ચડા ંઊથરાલલાની ફહુ જફૃય ન ડતી. એભના ફધા તલદ્ાથીઓ એભને ભાટે ખફૂ 

ભાન ધયાલતા. 
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  એક હદલવ ઓચચિંતા એ ભાયે ઘયે આલી શોંચ્મા ને શજી હુ ંએભને કંઈ છૂુ ંકે કંઈ આગતા-

સ્લાગતા કરંુ એ શરેા ંજ એભણે લાત ળફૃ કયી. ‘યાકેળ, ભને તાયી ભદદની ખાવ જફૃય છે.’ 

   ‘હુ?ં હુ ંતભને કઈ યીતે ભદદફૃ થઈ ળકંુ વય ?’ભને નલાઈ રાગી. કેટરા ંલો થમા ંઅભે 

એકફીજાને ભળ્મા ણ નથી. હુ ંઅધ્માક તયીકે કૉરેજભા ંજડામ છી તયત તેઓ તનવતૃ થઈને 

તાને ગાભ જતા યશરેા. એ છી ત ભલાનુ ંથત ુ ંનશીં ને આજે આભ અચાનક એભને ભાયી 

ભદદ ળા ભાટે જઈતી શળે? 

  ‘ત ુ ંભાયા ફેટા અવરભન જીલ ફચાલી ળકે એભ છે.’  

  એભના આ લાક્એ ત ભને એકદભ આિમપભા ંમકૂી દીધ. ભેં એભની વાભે ઠંડા ાણીન 

ગ્રાવ ધમો અને કહ્ુ ંકે, ાણી ીને તનયાતં જીલે, ભાડંીને ભને લાત કય. 

  ‘આ જ ન,ે લીય કંુલય વગં્રાભ વેના લાા ભાયા અવરભની ાછ ડી ગમા છે. અવરભ 

જ્માયે અશીં બાયતભા ંશત ત્માયે આ વેનાલાા દચરત વાથે એની ઊઠ-ફેવ શતી, એભની યેરી 

લગેયેભા ંણ એ બાગ રેત. ણ શલે એનુ ંશુ ંછે?’ 

  ‘બાયતભા ંશત એભ તભે કહ્ુ ંત અત્માયે એ ક્ા ંછે?’ભેં વલાર કમો.  

  ‘ઓસ્રૌ ચરમા, અત્માયે ત એ ભેરફનપની કૉરેજભા ંબણે છે, ણ ફે ભહશના છી જેલ એ 

ઈષ્ન્દ્ડમા આલળેકે, આ રક શાથ ધઈને એની ાછ રાગી જળે. ભને એની વરાભતીની ચચિંતા 

છે.’ 

  એભની લાતન કઈ તા ભત નશત અને શજી ણ ભાયા ભગજભા ંપ્રકળ નશત 

થયાત કે, અવરભના પ્રકયણભા ંભાયી ળી ભતૂભકા છે. 

  ‘ત ુ ંએક જયદાય રેખ રખી આ. એ રેખભા ંતાયે અવરભને તનદો યુલાય કયલાન અને 

અશીં ાછ પયે એભા ંએના જીલનુ ંજખભ છે એલી યજૂઆત કયલાની. તને રખલાભા ંકાભ રાગે એ 

ભાટે આ થડા ંેયના ંકટીંગ ણ આી જાઉં છુ.ં’  
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  ભેં તલચાયુું કે, વયને તનયાળ નથી કયલા. અવરભના સ્ટુડન્દ્ટ લીઝા યૂા થલાને શજી ફે 

ભહશનાની લાય છે ત્મા ંસધુીભા ંએકાદ રેખ ત હુ ંરખી જ ળકીળ. છી એભને એ રખાણ જ્મા ં

છાલવુ ંશમ ત્મા ંબરે છાલે. એ લાતને શજી ત અઠલાહડયુ ંણ નશીં થયુ ંશમ ત્મા ંએક વલાયે 

વય લી ાછા ભાયા ઘયે આવ્મા. આ લખતે તેઓ લધાયે મ ૂઝંામેરા અને ગબયામેરા રાગતા 

શતા.ખયુળી ય વાલ અદ્ધય જીલે ફેવીને લાયંલાય યવેલ લછૂલા રાગ્મા.  

  ‘વય, તભે જયા ળાતં થાલ. ચા-ાણી ીઓ, છી આણે લાત કયીએ.’ ‘અયે, શુ ંળાતં 

થામ? શલે આ કટ્ટય હશિંદુ વગંઠનલાા ણ ભાયા દીકયાની ાછ રાગ્મા છે. એભણે ત ધભકી 

આી છેકે, હશિંદુસ્તાનભા ંગ મકૂતાનંી વાથે અવરભન ઘડ-રાડલ કયી નાખળે.’ 

  ‘ધભકી આી?કેલી યીતે? એભન પન આવ્મ?’ભેં એકી વાથે છૂી નાખ્યુ.ં ‘ના, ના, નનાભ 

ત્ર આવ્મ છે. જ, હુ ંતને લચંાવુ.ં’તાનુ ંાઉચ ખરીને એ પંપવલા રાગ્મા. ‘જ ન,ે બઢુાાભા ં

ભરૂકણ થઈ ગમ છુ ં. કાગ ભેં ઘયે જ આડ-અલ મકૂી દીધ રાગે છે.’  

  manભને એભની તલહૌ લતા જઈને દમા આલતી શતી. ભેં કહ્ુ,ં ‘જલા દ, ભાયે ત્ર 

લાચંલાની કંઈ જફૃય નથી. તભે પક્ત એન ટૂંક વાય જણાલી દ ત ભને રખલાભા ંવયતા યશ.ે’ 

  ‘એ રકને લાધં એ લાતન છે કે, મવુરભાન શલા છતા ંઅવરભ ઈવાઈઓન હશતેચ્છુ 

થઈને પયત અને હશિંદુઓનુ ંચિસ્તીભા ંધભપહયલતપન કયાલત.’ ‘આ લાત વાચી છે?’ભેં જજજ્ઞાવાથી 

છૂ્ુ.ં 

  ‘એ ફધી લાત ફહુ રાફંી છે. ફુયવદે કશીળ તને. ણ ત ુ ંજરદી રેખ રખી આ.’  

  ‘ફધુ ંજ થળે. ત્માનંા ઘણા પ્રેવ હયટપય વાથે અવરભને દસ્તી છે. આ રેખ ેયભા ં

છાળે ત એના આધાયે એને ‘પ્રટેકળન તલઝા ’ભી જળે ને એ થડ લધ ુવભમ ત્મા ંયકાઈ યશ ે

ત્મા ંસધુીભા ંઅશીં ફધુ ંળાતં થઈ જળે. ’ 

  ભાયા ભનભા ંઆ ફધી ળક્તાઓ અંગે ળકંા શતી છતા ંભેં એભને અઠલાહડમાભા ંરેખ 

આલાન લામદ કમો. આ મરુાકાતને શજી ત્રણ હદલવ થમા ત્મા ંએક વલાયભા ંલી ાછા વય 
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કંઈક નલી મવુીફતના વભાચાય રઈને આવ્મા. જે  યીતે અઝીઝ વય દય લખતે લાતને કંઈક ને 

કંઈક નલ લાકં આતા શતા એના યથી ભને કંઈક જુદી જ ગધં આલી. ભેં ભન ભજબતૂ કયતા ં

કહ્ુ,ં 

  ‘ભાપ કયજ વય, ણ આખી લાત તભે કશ છ એટરી વીધી જણાતી નથી. કંઈક એવુ ંછે જે 

તભે ભને કશતેા નથી, અને ભારંુ રખાણ કઈ છેતયીંડીભા ંતનતભત્ત ફને એવુ ંહુ ંઈચ્છત નથી.’ 

  ભાયી ભક્કભતા જઈને તેઓ તલલળ થઈ નજય ઝકાલીને કશલેા રાગ્મા, ‘શલે તાયાથી શુ ં

છુાવુ ં? અવરભ છેલ્રા લપભા ંપેઈર થમ છે. ફે ભહશના છી એને અશીં આલી જવુ ંડે ત 

એની ાછ કયેર ખચપ, આટરા ંલોની ભશનેત ફધુ ંનકામુ ંજામ. એટરે આ આખ પ્રાન 

અવરભે જ ફનાવ્મ.’ 

  એભની-એક તતાની ભજબયૂી અને વ્મથા જઈ ભને ખફૂ દુ:ખ થયુ.ં આ ાચં લખતન 

નભાજી, તવદ્ધાતંલાદી, વય ભાણવ તાના વતંાનની બરાઈ ખાતય કેટરી શદે ફાધંછડ કયલા 

તૈમાય થઈ ગમ ! એ લખતે ભને એભનાભા ંઅઝીઝ વયના નશીં ણ એક તુ્રલત્વર તતાના ંજ 

દળપન થમા.ં ભેં ફે શાથ જડીને કહ્ુ,ં ‘ભાપી ભાગુ ંછુ ંવય, જજિંદગીભા ંશરેી લખત તભે કંઈક ભાગ્યુ ં

ને હુ ંઆી ન ળક્.’ 

  એભણે સ્નેશથી ભાયા શાથ કડી રીધા , ‘ના, તેં ભને આજે કેટરી અમલૂ્મ લસ્ત ુઆી છે, 

ખફય છે? તેં ભને યભ વતં આપ્મ કે ભેં કેલણી આલાભા ંગાેરા લો વ્મથપ નથી ગમા.ં 

ખળુ યશ.ચાર, ખદુાશાપીઝ.’અને એ નેકદીર ઈન્દ્વાનને જતા ંહુ ંજઈ યહ્ય.  

(યાકેળકુભાય તવિંશની હશિંદી લાતાપને આધાયે)  

                        (39)ણગટાયની હરેી ધનૂ 
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  ‘જ દે ઉવકા બી બરા, જ ના દે ઉવકા બી બરા.’એક ચબખાયી ગફંૄ પાડીને ફલ્મે જત 

શત. ત લી વશન ન થઈ ળકે એટરા કકપળ સ્લયભા ંએક દંતી ગાત ુ ંગાત ુ ંઆગ લધી યહ્ુ ં

શત ુ—ં‘ગયીફોંકી સનૂ, લ તમુ્શાયી સનેુગા....’  

  ાણીના ંાઉચ લા, લડા-ાઉં લા, ચાદંરા, ીન-ફક્કર લેચલાલાી —આ ફધા 

ઠવઠવ બયેરા ડબ્ફાની બીડભા ંઉભેય કયતા શતા.એક ત કા-ઝા ગયભીના હદલવ, એભા ંશ્વાવ 

ન રઈ ળકામ એટરા ખીચખીચ બયામેરા મવુાપય અને વીનાની તીવ્ર, નાકભા ંઘવૂી જામ એલી 

ગધં. વાયંગને અકાભણ થતી શતી. વતત શારક-ડરક થમા કયવુ ંડે એલી હયસ્સ્થતતભા ંઆજે 

નલી જ ખયીદેરી ચગટાય વાચલલી એ મશુ્કેર કાભ ત શત ુ ંન ફે-એક સ્ટેળન ગમા છી થડી 

ફેવલાની જગ્મા ભી એટરે જયા યાશત રાગી. અત્માય સધુી ખબે બયાલી યાખેરી ચગટાય શલે એણે 

ખાભા ંરીધી. 

  ‘આ વારા ચબખાયડા, જ્માયે જુઓ ત્માયે બીખ ભાગલા નીકી જ ડયા શમ.’ફાજુભા ંફેઠેરા 

મવુાપયે શૈમાલયા ઠારલી. આલી યવપ્રદ લાતને અનભુદન ન ભે એવુ ંકંઈ ફને?એભની લાતભા ં

એક છી એક સયૂ ઉભેયાતા ગમા. ‘વાલ વાચી લાત છે તભાયી. કાભ-ધધં કંઈ નશીં ને શયાભના 

યટરા ખાલા છે.’ 

  ‘આટરી ચગયદીભા ંઆણને એક ગ ય ઊબા યશલેાની જગ્મા ભાડં ભે ણ આ જભાત 

કેલી યીતે તાને ભાટે જગ્મા કયી રે છે, કણ જાણે !’ ફીજાએ તાને વતાલત પ્રશ્ન યજૂ કમો. 

  અત્માઅય સધુી ચૂ ફેઠેરા એક બાઈએ જ્ઞાન પ્રદતળિત કયલાની તક ઝડી રીધી, ‘અયે 

બરા ભાણવ, આ ત ફધા ચય. જેભ બીડ લધાયે એભ એ રકને ાકીટ તપડાલલાનુ ંલધ ુવારંુ 

ડે.’ 

  વાયંગ ફધાની લાત વાબંળ્મા કયત શત. એને થયુ,ં કળી રેલા-દેલા લગય ભાયે ળા ભાટે 

આ નકાભી ચચાપભા ંઝંરાલવુ ંજઈએ? ચગટાય વાથે ભેરી નટેળન્દ્વની ચડી કાઢીને એ 

લાચંલાભા ંભળગરૂ થઈ ગમ. મવુાપયની, પેહયમાઓની અને બીખ ભાગલાલાાઓની અલય-જલય 
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ચાલ ુજ શતી. એભા ંલી તાફટા ાડતા ંાલૈમાઓ આલી શોંચ્મા એટરે રકનુ ંધ્માન એ તયપ 

ગયુ.ં  

  દવ-ફાય લપના રાગતા ફે છકયાઓ ‘ાઈ-ૈવ આ ભાઈ-ફા, ફે હદલવથી ભખૂ્મા 

છીએ.’એભ ફરતા ૈવા ઉઘયાલતા શતા. એભાથંી એકન ધક્ક ચરજ્જજતથી ચા ી યશરેા કાકાને 

રાગ્મ. કાકાન તત્ત ગમ, ‘કેભ દેખાત ુ ંનથી? આંધ છે? આ ભાયા ંકડા ંય ચા ઢાઈ એના 

ડાઘા કણ, તાય ફા કાઢળે? 

  વાયંગે નજય કયી ત કાકાના કડા ંય ક્ામં ચાના ડાઘ દેખાતા નશતા. શા, થડીક 

અભથી ચા ઢાઈ શતી જફૃય. ણ એ ત ટે્રનની પળપ ય. એક જુલાતનમાએ ભજાક કયતા ંકહ્ુ,ં 

‘કાકા, ગસુ્વ ન કય. શલે ત આવુ ંજ ચારલાનુ.ં આ ત આણા હશન્દ્દુસ્તાનનુ ંબાતલ છે, ભેયા 

બાયત ભશાન.’ આવાવના વો શ શ કયતા શવી ડયા. ત્મા ંજ છ-વાત લપની  એક ફાચરકા 

ફેએક લપના રાગતા એના બાઈને કાખભા ંઘારીને આલી શોંચી. ચીંથયેશાર ફ્રક, સગુયીના ભાા 

જેલા લા અને દમાભણા ચશયેાલાી એ છકયીએ તેડેરા બાઈને ફટન લગયન અને 

પાટેરબશુ્કટ બરે શયેાવ્મ શત ણ ચડ્ડીન લેંત નશીં થમ શમ  એટરે નાગગૂ જ શત.  

  ‘ચાર, આજે લી નલા કરાકાયની એન્દ્ટ્રી થઈ.’યજ અ-ડાઉન કયનાય ેવેન્દ્જયે કહ્ુ.ં 

આભ ત વાયંગ ણ છ ભહશનાથી આ રુટ ય આલ-જા કયત શત ણ આજ શરેા ંએણે આ 

ફાકને જમા ંનશતા.ં વાભે ફેઠેરા ંફશનેે વશાનભુતૂતબમાું સ્લયે કહ્ુ,ં ‘ફે હદલવશરેા ંટે્રનની 

અડપેટે આલીને જે ફાઈ ભયી ગઈને, આ એના ંછકયા ંછે. ચફચાયા ંનભામા ંથઈ ગમા.ં’ 

  ઘડીબય ભાટે દમાનુ ંભજુ ંપયી લળ્યુ.ં રક ખીવાભા ંશાથ નાખીનાખીને ચાય આઠ 

આનાકાઢલા રાગ્મા ણ ેરી છકયી ત કણ જાણે કેભ, એકીટવે વાયંગ વાભે જ જઈ યશી શતી. 

આગ જામ, ાછ આલે ને પયી ાછી વાયંગ ાવે આલીને ઊબી યશ.ે વાયંગને શભંેળા વાથે 

ચકરેટ યાખલાની ટેલ શતી. એણે ફે ચકરેટ કાઢીને આી એટરે નાનકડ છકય ખળુ થઈ ગમ. 

ણ છકયીની નજયભા ંશજીમ કળી ભાગણી શતી. વાયંગે છૂ્ુ,ં 

  ‘શુ ંજઈએ? ૈવા?’  
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  ‘ના વાશફે, ણ આજે ભાયા બાઈન જન્દ્ભહદલવ છે.’  

  ‘અચ્છ? ફહુ વયવ. તાયે એને ભાટે કંઈ રેવુ ંછે?’  

  ‘ના વાશફે,’ એણે ચગટાય તયપ નજય કયતા ંકહ્ુ,ં ‘ણ તભ.ે.. તભે આનાથી શપે્ી ફથપ ડેન ુ ં

ગીત લગાડને ! ભાય બાઈ ખળુ થઈ જળે. ભા લગય યડયા કયે છે ને તે....’ 

  એની લાત વાબંીને વાયંગ શરફરી ગમ.કલયભાથંી ચગટાય ફશાય કાઢી અને લગાડલાનુ ં

ળફૃ કયુું.  

  ‘શપે્ી ફથપ ડે ટુ ય,ુ શપે્ી ફથપ ડે ટુ ય,ુ શપે્ી ફથપ ડે  હડમય...’  

  આખા કંાટપ ભેન્દ્ટના મવુાપય તાી ાડલાભા ંઅને ચગટાયની ધનૂની વાથે વાથે શપે્ી ફથપ 

ડે ગાલાભા ંજડામા. છકયીન ચશયે એક અનખી પ્રવન્નતાથી છરકાઈ ગમ. એણે શલેથી 

તાના બાઈને કેડ  યથી નીચે મકૂ્. નાનકડુ ંફાક વગંીતના તાર ય ખળુીથી નાચલા 

રાગ્યુ.ં છકયીએ વાયંગ ાવે આલીને શલેથી કહ્ુ,ં 

  ‘વાશફે, ભા ભયી ગમા છી આજે શરેી જ લાય ભાય બાઈ શવે છે.’ધનૂ બરે ‘શપે્ી ફથપ 

ડે’ની લગાડત શમ ણ આંખભાથંી આંસ ુન નીકી ડે એ ભાટે વાયંગને ખફૂ ભશનેત કયલી 

ડતી શતી. એને રાગ્યુ,ં કદાચ એણે ચગટાયની ખયીદી ખફૂ શબુ ચઘહડમાભા ંકયી શતી. ચગટાય 

ાછી કલયભા ંમકૂીને છકયાને ભાથે સ્નેશથી શાથ પેયલતા ંએણે કહ્ુ,ં ‘શપે્ી ફથપ ડે ફેટા.’ 

(અચખર યામજાદાની હશિંદી રઘકુથાને આધાયે)  

---------------------------------------------------------------              
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   (40)  કુલાયી કન્દ્મા  

  

  ‘ભા, કાચી કંુલાયી કન્દ્મા એટરે શુ?ં’  

  નાવભજ દીકયીના આલા વલાર ય ભાને શવવુ ંઆવ્યુ.ં ‘કાચી કંુલાયી કન્દ્મા એટરે ત ુ,ંતાયા 

જેલડી ફધી છકયીઓ, તાયી ફધી ફશનેણીઓ, વભજી?’ 

  ના તળલાનીને ભાની લાત કંઈ વભજાઈ નશીં. કાચી ત કેયી શમ, છકયીઓને થડી કાચી 

કશલેામ? કેયીની જેભ એભને કંઈ ખલામ? નશીં જ ત ! ન ેર ખડુવ હંડત ત એલી નજયે 
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એને જત શત કે, જાણે તળલાનીને આખીને આખી ખાઈ જલાન શમ, લી, ફીજા ફધાની વાભે 

ફેટા, દીકયા કશીને ફરાલે એટરે ભા ને ફા ુત ફવ, ધન્દ્મ ધન્દ્મ થઈ જામ.  

  ‘આટરા જ્ઞાની ને તલદ્વાન હંડત, ણ છે જયામ અચબભાન? ગાભભા ંકથા કયલા આલે ત્માયે 

હંડતજી વાભે ચારીને કશી દે કે, હુ ંત તભાયે ત્મા ંજ યશલેાન ! અશાશા, આણે કેટરા ંણુમ કમાપ 

શળે તે આલા ભશાન હંડતજીની વેલાન રાબ ભે છે !’  તત-ત્ની ફેઉ ગદૌ  ગદૌ  થઈ 

જતા,ંણ આ તળલાની ત વાલ બાન લગયની છે. એભ નશીં કે, હંડતજી એને ભાટે આટરી રાગણી 

યાખે છે ત ફે ઘડી એભની ાવે જઈને ફેવીએ, કંઈક જ્ઞાન ભેલીએ. એને ત ફવ, નાચવુ ંને 

કદૂવુ.ં એભા ંજ ઉદ્ધાય થઈ જલાન છે જાણે !  

  ‘હંડતજીએ કહ્ુ ંછે કે, જૂાન વાભાન રઈને તળલાની જ ઉય આલે. કંુલાયી કન્દ્મા ાવે જ 

હંડતજી જૂા કયાલલાના છે. તાયા ત નવીફ ખરૂી ગમા ંછકયી, જા, જૂાની થાી રઈને જલ્દી 

ઉય જા.’  

  તળલાનીને થયુ,ં જાણે એકીવાથે રાખ કીડીઓ ળયીયે ચટકા બયલા રાગી, જ ગથી ભાથા 

સધુી ધ્રજૂી ઊઠી. ‘નથી જલાની હુ ંજૂા કયલા,’ગ છાડતા ંએ ફરી, ‘હુ ંત આ ચારી!’ 

  છકયીની નાદાતનમત ય ભાને ખીજ ચડી. એનુ ંફાલડુ ંકડતા ંએણે કહ્ુ,ં ‘જઉં છુ ંકેભ 

નથી જતી?ફાબજુીના શાથની થપ્ડ ખાળેને, ત્માયે વીધી થળે.’ 

  તળલાની દમાભણી નજયે ભાને જઈ યશી. ભને, આટરી નાની છકયીને જે દેખામ છે, 

વભજામ છે, એ ભાને કેભ નથી દેખાત ુ?ં એને ગફંૄ પાડી પાડીને કશવે ુ ંશત ુ-ં‘ભા, આ હંડત ફહુ ગદં 

છે, નારામક છે. ભાયી વાથે કેવુ ંકેવુ ંકયે છે !’ણ એનાથી કશુ ંન ફરાત ુ.ં જીબ તાલે ચોંટી જતી. 

ભા ભાયી લાત વભજળે? શજી ત શભણા ંએને ફાયમુ ંફેઠું શત ુ.ં ફાબજુીએ જન્દ્ભહદલવ ય આણી 

આેલુ ંનવુ,ં ઘેયદાય ફ્રક શયેીને એ કદૂક, કદૂક પમાપ કયતી. 

  ગઈકારે જૂાન વાભાન રઈને એ ઉય ગઈ ત્માયે ભાા પેયલી યશરેા એ ઘયડા ાખડંીએ 

ફીજ શાથ રફંાલીને એને ખેંચીને ખાભા ંફેવાડી દીધી શતી. એક શાથે ભાા પેયલતા-ંપેયલતા ંએ 
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ફીજા શાથે તળલાનીનુ ંળયીય ંાી યહ્ય શત. ળયીય ય ગયી પયી યશી શમ એલી ચીતયી એને 

ચઢી.  

  ‘છડ ભને !’ભાડં ભાડં એના આંસ ુલછૂતા ંએ ફરી. ણ હંડતજીએ ફલૂપક એને ગે 

લગાડી દીધી. એની દાઢી અને મછૂના વપેદ, ખયફચડા લા તળલાનીના ચશયેા ય બારાની 

અણીની ભાપક બોંકાતા શતા. એને કંાયી છૂટી. હંડતે એના શાથભા ંપ્રવાદન રાડુ મકૂતા ંચેતલણી 

આી, ‘જ હુ ંતને લશાર કરંુ એભા ંયડલા નશીં ફેવલાનુ.ં ને આલી ફધી લાત કઈને કયતી નશીં શ ં

! યજ તાયે ભાટે રાડુ ંયાખી મકૂીળ. રઈ જજે.’ 

  નીચે ઊતયીને તળલાનીએ રાડુ ઘયની ફાજુભાથંી લશી જતી ગટયભા ંપેંકી દીધ. યાત્રે 

ગાભરક વાથે ભા-ફા ુણ વત્વગં કયલા હંડતજી ાવે ફેઠા શતા.ં ભાના ખાભા ંડયા ડયા 

નાનકડી તળલાનીની આંખ તભિંચાઈ ગઈ. હંડતજી કશ,ે ‘છને એક ફાજુ સતુી ! ફાકને કાચી 

નીંદયભાથંી ઉઠાડવુ ંએ ા કમાપ ફયાફય છે!’  

  અંધશ્રદ્ધાફૄ, બા ંઅને અબધુ ભા-ફા ખળુ થમા ંકે હંડતજીને આણી દીકયી ભાટે કેટરી 

રાગણી છે ! અડધી યાતે્ર તાના ળયીય ય ઝફંૄફી યશરેા આ તળાચને જઈને તળલાનીથી યાડ 

ડાઈ ગઈ, ‘ફા...’ુ 

  ભા-ફા ુદડતા ંઆવ્મા ં. એભને થયુ.ં આણાથંી અરગ કઈ હદલવ સતૂી નથી એટરે 

ગબયાઈ ગઈ છે. ડયના ભામાપ તળલાનીને તાલ બયામ, જે હદલવ સધુી ન ઊતમો  

  ફે લપ છી, પયીથી હંડતજી કથા કયલા આલલાના છે અને તાને ઘયે જ યશલેાના છે 

એભ વાબંળ્યુ ંત્માયથી તળલાનીની ઊંઘ શયાભ થઈ ગઈ. શલે તળલાની ચચણમા-ચી શયેલા રાગી 

શતી. ભાએ જ્માયે યાણે ઉય ધકેરી ત્માયે એણે ઉય ઓઢણી ણ નાખી રીધી. અને જતા ંજ 

હંડતની આંખભા ંઅજફ ચભક આલી ગઈ. તળલાનીને રાગ્યુ,ં જાણે એ રા ટકાલત અને 

 ૂછંડી ટટાલત કતૂય શમ. 

  ‘ભેં તને ગમે લખતે ળીખલેલુ ંફધુ ંમાદ છે કે ભરૂી ગઈ? આલ, અશીં ભાયી ફાજુભા ંફેવ, 
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તને પયીથી વભજાવુ.ં’ આઘી-ાછી નજય કયતા ંએણે તળલાનીના ગાર ય શાથ પેયલલાનુ ંળફૃ કયુું. 
 

  એકાએક તળલાનીએ અનબુવ્યુ ંકે, તે કન્દ્મા ભટીને યલુતી ફની ગઈ છે. એ તાની 

જાતને કશલેા રાગી, ભાયે જ ભારંુ યિણ કયલાનુ ંછે. હુ ંળા ભાટે આ નયાધભથી ગબયાઉં છુ?ં આ 

ડય, આ તલલળતા ળા ભાટે? ફાજુભા ંડેરી રાકડી ઊંચકીને એણે બઢુ્ઢાના ટાચરમા ભાથા ય ભાયી. 

ીડાથી કણવતા હંડત તયપ નજય વયખીમે નાખ્મા તલનાએ વડવડાટ દાદય ઊતયી ગઈ.  

  આડી ડેરી ભાના ખાટરા ય ફેવીને એ ધ્રવૂકે ધ્રવૂકે  

યડલા રાગી ત્માયે એને તાને મ ન વભજાયુ ંકે, આ આંસ ુડયના ંછે, િધના ંકે છી ેરા 

હંડતના ાે એને વભમ શરેા ંકન્દ્માભાથંી યલુતી ફની જવુ ંડ્ુ ંએના?ં 
 

 (શ્રીઊતભિરા તળયીની હશન્દ્દી લાતાપને આધાયે)        
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