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ઋણ સ્લીકાય: આળા લીયેન્દ્ર 

તપિ-2//આશા વીરેન્દ્ર//યજ્ઞ પ્રકાશન 

(1) 

આત્મનનરીક્ષિની ળ 

(ાના: 7થી 9) 

રયચાડપ શરેેથી જ ળાનંતનિમ શત. ઘોંઘાટ, બભૂાબભૂ એ ફધુ ંએને વદં નશત ુ.ં જ્માયે ણ એન 

દસ્ત નલરી એને ભરંદયભા ંચારતી િાથપનાભા ંજડાલાન આગ્રશ કયત ત્માયે એ કશતે, ‘ના, ના, 

ત્મા ંભાળંુ કાભ નશીં. નલરી, એવુ ંનથી કે, ભને ઈશ્વયભા ંશ્રદ્ધા નથી ણ ફધા એકફીજા વાથે 

સ્ધાપભા ંઊતમાપ શમ એભ ભટે ભટે અલાજે ફરતા કે ગાતા શમ ત્માયે ભને થામ છે કે, ઈશ્વય શુ ં

ફશયે છે?એના કયતા ંહુ ંએકાતંભા,ં ઘયને ખણેૂ ફેવીને ભનભન એનુ ંસ્ભયણ કયી રઉં છ.ં’ 

  એક લાય નલરીએ કહ્ુ,ં ‘દસ્ત, ફીજુ ંકંઈ નશીં ત ભાયે ખાતય ત ુ ંએક લખત ચચપભા ંજા. 

બક્ત બેગા ંથઈને િભનુી બક્ક્તભા ંભસ્ત ફનીને નાચતા-ંગાતા ંશમ એ અનબુલ ણ કયલા જેલ 

છે.’ 

  નલરીના લાયંલાયના આગ્રશને લળ થઈને રયચાડપ એક યનલલાયની વલાયે ચચપભા ંશોંચ્મ. 

નનમનભતણે ચચપભા ંજનાયા ંવો એકભેકને ભી યહ્ા ંશતા.ં રયચાડપ તાની જગ્માએ ફેવલા જત 

શત ત્માયે એનુ ંધ્માન ગયુ ંકે, એની આગરી શયભા ંએક આઘેડ યગુર તાના દીકયા વાથે ફેઠું 

શત ુ.ંાદયી એભને ઓખતા શમ એવુ ંરાગ્યુ.ં તેઓ એભની નજીક ગમા એટરે ભાતા-નતાએ ઊબા ં

થઈને એભનુ ંઅણબલાદન કયુું. છી ભાતા આંખભા ંઆંસ ુવાથે કશલેા રાગી, ‘પાધય, અભાયા લતી 

જીવવને િાથપના કયજ કે, અભાયા દીકયાને લધ ુનશીં ત તાના ંકાભ એ જાતે કયી ળકે એટરી 

વભજ આ.ે’ 
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  નતાએ ણ બાવકુ થઈને કહ્ુ,ં ‘પાધય, બનલષ્મન નલચાય કયીને ડય રાગે છે કે, કારે 

ઊઠીને અભે નશીં શઈએ ત આ છકયાનુ ંશુ ંથળે?’ 

  રયચાડે ધ્માનલૂપક જયુ ંત એને વભજાયુ ંકે, છકય ભદંબદુ્ધદ્ધધયાલત શત. એના ભાતા-

નતા અને પાધય લચ્ચે ચારી યશરેી લાત વાથે એને કળી રેલા-દેલા નશતી. એ ઘડીકભા ંભાથુ ં

ખજંલાત ત લી ક્યાયેક ભોંભા ંઆંગા નાખત.એના ભોંભાથંી ડી યશરેી રા એની ભા 

લાયંલાય રૂભારથી વાપ કયતી શતી. પાધયે સ્નેશથી છકયાને ભાથે શાથ પેયલતા ંકહ્ુ,ં  

  ‘નભનવવ અને નભસ્ટય જન, િભએુ કઈ ચક્કવ ઉદે્દળથી તભાયા તુ્રને આ થૃ્લી ય 

ભકલ્મ છે. આજે બરે ન વભજાતુ ંશમ ણ એક રદલવ આણને વોને ખફય ડળે કે એન ઉદે્દળ 

શુ ંછે.’છકયાન શાથ તાના શાથભા ંરઈ એભણે કહ્ુ,ં ‘ગૉડ બ્રેવ ય ુભામ વન !’ 

  ાદયીન લશલેાય ખફૂ ભામાળુ શત. એભણે તાની જગ્માએ જઈને વોને લાજજિંત્રના 

વથલાયે એક વાથે િાથપનાભા ંજડાલાની સચૂના આી. રયચાડપને થયુ,ં બરે આટરા ફધા રક 

વાથે ગાતા ંશમ ણ આ વમશૂગાનભા ંવલંારદતા અને ભધયુતા ત છે જ, એન ઈન્દ્કાય થઈ ળકે 

એભ નથી.  

  ધીભે ધીભે વમશૂગાને ગનત કડી એટરે ાદયીએ ઈળાય કયીને ફધાને તાી ાડીને તાર 

આલાનુ ંકહ્ુ.ં રયચાડે જયુ ંકે, ેર છકય ણ લચ્ચે લચ્ચે ગભે ત્માયે એક-ફે તાીઓ ાડી 

રેત શત. થડીલાય થઈ ત્મા ંએણે બાગંી-તટૂી બાાભા ંતાની ભાને કહ્ુ,ં 

  ‘ભ...ભ... ભાયે ઊબા થઈને તાી ાડલી છે. ભ... ભ... ભને ઊબ કય.’  

  ભાએ વભજાલલાની કનળળ કયીકે, ‘ફેટા લાધં નશીં. તુ ંતાયે ફેઠ ફેઠ તાી ાડ. તાયે 

ઊબા થલાની જરૂય નથી.’ણ છકય જીદ કયત શત, ‘ભાયે ઊબા થવુ ંજ છે.’ અંતે એક ફાજુથી 

ભાએ અને ફીજી ફાજુથી ફાે એને કડીને ઊબ કમો ત્માયે રયચાડે જયુ ંકે, ભદંબદુ્ધદ્ધ શલાની 

વાથવાથ એ અગં ણ શત. એને ક્સ્થય ઊબા યશલેાભા ંઘણી મશુ્કેરી ડતી શતી. છતા ંએને 

તાીઓ ાડલાથી ભત આનદં એના ચશયેા ય સ્ષ્ટ દેખાત શત. 
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  જેવુ ંતાીઓ ાડી યશરેા ંબક્તનુ ંધ્માન આ રકળય તયપ ગયુ ંએલા ંવો એની તયપ જઈને 

તાી ાડીને એન ઉત્વાશ લધાયલા રાગ્મા.ં આ જઈને છકય ખળુ થઈને શવત શત. એના ંભા-

ફાની આંસ ુબયેરી આબાયલળ નજય એકાએક ચશયેા ય પયી લી. ાદયી ણ ભાઈક યથી 

ફલ્મા, ‘લેયી ગડુ, મગં ફૉમ, ક્રે, ક્રે.’જતજતાભા ંઆખુમં ચચપ તાીઓના ગડગડાટ થી 

ગુજંી ઊઠલુ.ં 

  એ ે રયચાડપને એવુ ંરાગ્યુ ંકે, અશીં શાજય વો કઈ જાણે એક થઈ ગમા ંછે. કઈનુ ંઅરગ 

અક્સ્તત્લ નથી. ફધા િભભુમ થઈ ગમા ંછે. ત્માયફાદ જ્માયે નલરી ભળ્મ ત્માયે રયચાડે કહ્ુ,ં ‘તાય 

ખફૂ આબાય, દસ્ત !’ 

  ‘ળા ભાટે?’  

  ‘ભાયી ભાન્દ્મતા ફદરલા ભાટે. તાયા આગ્રશથી હુ ંચચપભા ંગમ અને િાથપનાભા ંજડામ. એ 

ભાયા જીલનભા ંઆલેરી એક અદૌ  ભતુ  શતી. એ ક્ષણભા ંફધુ ંજ ઓગલા રાગેુ—ંભાયા 

લૂપગ્રશ, ભાયી ભાન્દ્મતા, ભાય અશમૌ, ભાયી અંદય યશરેી કઠયતા, અવરશષ્ણતુા, નકાયાત્ભક્તા—

ફધુજં.’ 

  ‘ભને ખફૂ જ આનદં થમ આ જાણીને. શલે ભને એ કશ ેકે, એ વભમે તાયા ભનભા ંશુ ં

નલચાય ચારતા શતા?’ 

  ‘વાચુ ંકહુ ંત ભને નકયીભા ંિભળન ભે, હુ ંરેટેસ્ટ ભડેરન વેરપન રઈ ળકંુ, ભાયા ં

ફાક જીલનભા ંખફૂ િગનત કે્ર—એલી કંઈ કેટરીમ ઈચ્છાઓ રઈને હુ ંચચપભા ંિલેશ્મ શત.’ 

  ‘છી?’ નલરીએ જજજ્ઞાવાથી છૂુ.ં  

  ‘આનદંથી તાીઓ ાડતા ેરા અબધુ છકયાને જઈને ભાયી જાણ ફશાય ભાયી 

આંખભાથંી ટ ટ આંસ ુવયલા રાગ્મા.ંએક એક આંસનુા ટીા વાથે હુ ંેરા ફાકના જીલનના 

કલ્માણની િાથપના ભનભન કયત યહ્. ‘ભને નલચાય આવ્મ કે, કેટ-કેટુ ંભલા છતા ંઆણે 
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ધયાતા નથી અને આ ભાસભૂ ફાક ? એ ત િાથપના લખતે તાીઓ ાડલા જેલી લુ્રક રાગતી 

લાતભાથંી ણ ખળુી ભેલી રે છે.’ 

  ‘તને ચચપભા ંજલાની વરાશ બરે ભેં આી શમ ણ તેં િથભ િમાવભા ંજ ભયજીલાની 

ભાપક ડફૂકી ભાયીને ભતી ળધી રીધુ ંદસ્ત !’નલરીએ રયચાડપન ખબ થાફડતા ંકહ્ુ.ં 

  ‘શા, તે રદલવે ભને વભજાયુ ંકે, જીલન આનદં અને િવન્નતાથી બયયૂ છે —જ એ આનદંને 

ળધતા ંઆલડે ત !’ 

(ફરયર કંુજાવનુી ફ્રેંચ લાતાપને આધાયે) 
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(2) 

મજહબ નહીં નશખાતા...  

(ાના:10થી 12) 

 

 

  ‘ ભાસ્તય વાશફે,  વરભા શજી તભાયે ઘયે જ છે કે નીકી ગઈ?’વરભાના અબ્બ ુ

અનલયબાઈન પન શત. અલાજ યથી ખફૂ ગબયામેરા શમ એવુ ંરાગત ુ ંશત ુ.ં 

  ‘અશીં જ છે અનલયબાઈ, શજી ટળૂન ચા ુછે. ફરન,ે શુ ંકાભ શત ુ?ં’ભશતેા વાશફેે કહ્ુ.ં 

  ‘વાશફે, ળશયેભા ંકભી દંગા પાટી નીકળ્માછે. તભને નથી ખફય? અભાયા નલસ્તાયભા ંત 

કયપર ૂરાગી ગમ છે. ભને વરભાની ફહુ રપકય થામ છે. મા અલ્રા, શુ ંકળંુ? કંઈ વભજાતુ ંનથી ?’ 

  ‘જુઓ અનલયબાઈ, અભાયા ભશલ્રાભા ંશજી સધુી ળાનંત  શમ એવુ ંરાગે છે. વરભા અશીં 

એકદભ વરાભત છે. કયપરભૂા ંયાશત ન ભે ત્મા ંસધુી તભે જખભ રઈને અશીં ન આલળ.’ 

  ફનેં લચ્ચેની લાત વાબંી યશરેા ંબાનફુશનેે નતને કહ્ુ,ં ‘રાલ, હુ ંલાત કળંુ’ એભણે 

અનલયબાઈને કહ્ુ,ં ‘બાઈજાન, વરભા, અભાયી ાવે તભાયી અનાભત છે. એની જલાફદાયી શલે 

અભાયી છે. ને જયા યેશાનાફશનેને પન આ. એભની વાથે લાત કળંુ એટરે એભને ણ ળાનંત 

થામ.’  

  યેશાનાએ પન શાથભા ંરેતાનંી વાથે યડલા ભાડંલ ુ.ં 

  ‘યેશાનાફશને, યડ છ ળા ભાટે? અભાયા ઘયભા ંશળે ત્મા ંસધુી વરભાન લા ણ લાકં 

નશીં થામ. તભે તભાયે ળાનંતથી સઈૂ જજ.’ 

  યંત ુથડીલાયભા ંજ બાનફુશનેને વભજાયુ ંકે અશીં ણ ળાનંત નશતી. એભના ભશલ્રાભા ં

ણ ગયભાલ ળરૂ થઈ ગમ શત. નત-ત્નીએ વરભાને ઉરે ભાે વતંાડી દીધી. શજી ઉયથી 
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નીચે આલે ત્મા ંધડાધડ ફાયણા ંઠકાલા રાગ્મા.ં 

  ‘ભાસ્તય, ઓ ભાસ્તય, ેરી નભમાનંી છકયી તભાયી ાવે બણલા આલે છે તે તભાયા ઘયભા ં

જ છે ને ?એન કફજ અભને વોંી દ.’ઉશ્કેયામેરા ટાભાથંી એકે કહ્ુ.ં  

  ‘ભાયા ઘયભા ંમકુ્સ્રભની છકયીને યાખીને હુ ંભાય ધયભ ળા ભાટે અબડાવુ?ં’તભાયી ભરૂ 

થતી રાગે છે. હુ ંવગદં ખાઈને કહુ ંછ ંકે, અશીં કઈ નલધભીની છકયી નથી. ટળૂન ત્યુ ંએટરે 

તયત એ તાને ઘયે જલા ભાટે નીકી ગઈ શતી.’ 

  ભશતેાવાશફેે વગદં ખાઈને લાત કયી એટરે વોએ એભની ય નલશ્વાવ કમો. દેકાયા-ડકાયા 

કયત ુ ંટળંુ આગર લધી ગયુ.ં ભશતેા વાશફેે િભનુ ુ ંસ્ભયન કયુું અને વાચ યસ્ત ફતાલલા ફદર 

એન આબાય ભાન્દ્મ. ફીજે રદલવે કયપર ૂશલ થમ એટરે તયત વરભાના અબ્ફા વલાયભા ં

આલીને ચયીછૂીથી એને રઈ ગમા. આ દૃશ્મ નજયે જનાયે ઘયેઘયે લાત શોંચાડલાભા ંજયામ ન 

રગાડી. 

  ગઈકાર કયતા ંમ ભટંુ ટળંુ બમકંય આક્રળ વાથે ભશતેા વાશફેના ઘય ય થ્થયભાય 

કયલા રાગ્યુ.ં ક’ક લી કેયવીનનુ ંકેન શાથભા ંકડીને તૈમાય ઊભુ ંશત ુ.ં શજી ગઈકાર સધુી 

ભશતેાવાશફેને આદય આતા રક આજે તેભની વાભે ઝનનૂી ફની ગમા શતા.  

  ‘વારા ાી, ધયભના ખટા વગદં ખાધા? એક છકયીને ખાતય આવુ ંઘય ા કયુું? 

આલ ફશાય, તને ફતાલીએ કે કેલી યીતે નલધભીની છકયીને આળય અામ છે? ’ 

  ભશતેાવાશફે તયત ઘયભાથંી ફશાય નીકળ્મા. 

   '’’કણ કશ ેછે ભેં ા કયુું છે? એક નનદો જીલનુ ંયક્ષણ કયીને ખયેખય ત ભેં ધભપનુ ંકાભ 

કયુું છે. વાળંુ કાભ કયલા ભાટે ખટા વગદં ખાલાભા ંકંઈ જ ખટંુ નથી.' અધભી હુ ંછ ંકે રશી 

તયસ્મા ફનેરા તભે ફધા ? હુ ંત એક વાચ રશિંદુ છ.ં કઈની રશિંવા ન કયલી અને કઈને દુબલલા 

નશીં એ જ છે રશિંદુત્લની વ્માખ્મા. હુ ંત િભનેુ....’એભના રભણાભા ંએક ધાયદાય થ્થય લાગ્મ. એ 
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રશીશુાણ થઈને ઢી ડયા. ભશતેા વાશફેના ભાથા ય રાઠી-િશાય થલા રાગ્મા. થડીલાય 

તયપરડમા ભાયીને એ ળાતં થઈ ગમા.  

  આ ફાજુ વરભાના અબ્ફા એને રઈને શજુ ત ઘયભા ંગ મકેૂ ત્મા ંત આડળી-ાડળી 

આલી શોંચ્મા. 

  ‘વરભા, તુ ંવરાભત છે ને? એ શયાભીએ તાયી વાથે કંઈ આડુ-ંઅલળંુ ત નથી કયુું ને?એવુ ં

શમ ત કશી દે. એ કારપયને જીલત નશીં છડીએ. એ શરકટે અભાયી ફેટીને આંગી ણ અડકાડી 

શમ ત જીલત વગાલી દઈએ.’આલેળભા ંરક ફેપાભ ગાી-ગરચ કયતા ંભાસ્તયને બાડંતા 

શતા. વરભાથી શલે ન યશલેાયુ.ં એણે ચીવ ાડતા ંકહ્ુ.ં 

  ‘કારપય નથી ભાસ્ટયજી. જેણે તાની જાત કે કુટંુફની યલા કમાપ નલના ભને નાશ આી. 

તાની દીકયીની જેભ વાચલીને જીલના જખભે ભાયી રશપાજત કયી. આલા નેક ઈન્દ્વાન ભાટે જેભ 

પાલે તેભ ફરનાયા તભ ે

 જ કારપય છ. ભજશફના નાભ ય તભે કરકં છ ! ’નીચે ફેવી ડીને વરભા ફે શાથભા ંભોં 

છાલીને ધ્રવૂકે ધ્રવૂકે યડલા રાગી. 
 

  ફરનાયા થડીલાય ત સ્તબ્ધ થઈ ગમા. કઈને કશુ ંફરલાનુ ંન સઝૂલુ.ં ત્મા ંએકાદ જણે 

આગ આલીને ળરૂઆત કયી. 

  ‘વારી શયાભજાદી ! એક ત આખી યાત એ ભાસ્તયડાને ઘયે યશીને શુ ંકયી આલી કને ખફય 

! આણા ભજશફને ફદનાભ કમોને ાછી આણને કારપય કશ ેછે!’ 

  ફીજાએ કહ્ુ,ં ‘જઈ શુ ંયહ્ા છ? વીધી કય વારીને !’  

  ત્મા ંલી કઈ ફલ્યુ,ં ‘ઔયત વભજીને દમા ખાલાની જરૂય નથી. ભજશફની યક્ષા વોથી 

શરેી. મા અલ્રા... ’એણે ભાયેરી રાતથી વરભા ઊંધે ભાથે ગફડી ડી. છી બેગા થમેરા વો 

શાથ વાપ કયલા રાગ્મા. 

  કામભ ભાટે આંખ ભીંચતા ંશરેા ંવરભાએ જયુ ંકે, ગડદાાટુ કયી યશરેા ફધા એના 
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જાતબાઈઓ જ શતા. એભ ત ભાસ્તયે ણ અંનતભ ઘડીએ એભ જ નલચાયુું શળે ને ? 

 (કભર ચડાની રશિંદી રઘકુથાને આધાયે) 

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

  

(3) 

 

અબ છતાયે ક્યા હોત હૈ 

(ાના: 13 થી 15) 

  વડવડાટ દડી જતી ટ્ર્નની ઝડ કયતા ંલધ ુલેગથી અનનરાના ભનભા ંનલચાય ચારતા 

શતા. આજે જે ફન્દ્યુ ંએભા ંઆભ ત કંઈ નવુ ંનશત ુ.ં ફાય લપના રગ્નજીલન દયમ્માન કેટરીમ 

લાય નાની-ભટી લાત ભાટે અનનરાને ઠક આલા ભમકં આજુફાજુના ચાય ઘયના રક વાબંી 

ળકે એટરા જયથી ઘાટંા ાડત. એ છી જ્માયે અનનરા ફશાય નીકે ત્માયે જાણે એણે કઈ ગનુ 

કમો શમ એભ ાડળીઓ એની વાભે જઈ યશતેા. આજે ઑરપવે જલા તૈમાય થતા ંએને એકદભ 

માદ આવ્યુ ંને એણે ભમકંને કહ્ુ,ં ‘ભમકં, રાઈટ ણફર બયલાની કારે છેલ્રી તાયીખ છે ને ભાયી 

ૈવા નથી તે...’ 

  શલે આભા ંએન શુ ંલાકં –ગનુ શત?ણ જાણે કશુકં ફશાનુ ંજ ળધત શમ એભ ભમકેં 

બભૂ ાડલાનુ ંચા ુકયુું, 

  ‘વલાયના શયભા ંૈવા, ૈવા ને ૈવાની જ લાત શમ. હુ ંત જાણે ૈવાનુ ંઝાડ શઉં એભ 

ભને ખખંેમાપ કયલાન.’અયે ણ હુ ંત પક્ત....’ ‘શા, શા, યાણીવાશફેા, તભે ત પક્ત હુકભ જ કય છ. 

ણફર બયી દેજે, ફેંકભાથંી ૈવા રેત આલજે, લીભાનુ ંિીનભમભ બયી દેજે....અને તભાયા આ વેલકે 

હુકભનુ ંારન કયલા તૈમાય યશલેાનુ.ં’ 
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  આલી લાતન શુ ંજલાફ આલ એ ન વભજાતા ંએ ચૂચા ઑરપવે જલા નીકી ગઈ 

શતી. રેડીઝ ડબ્ફાભા ંએણે આવાવ નજય પેયલી. એ ફશાને ભન ફીજી લાતભા ંયલામ ! વાભે 

ફેઠેરી સ્ત્રી છાુ ંલાચંી યશી શતી એટરે એન ચશયે જઈ ળકાત નશત ણ એના જભણા શાથ 

યનુ ંરાખુ ંજઈને એ ચભકી ઊથી. એનાથી ફરાઈ ગયુ,ં 

  ‘અયે, કેતકી ત ુ?ં ખયેખય એ કેતકી જ શતી. ફનેં કૉરેજકાની ખાવ ફશનેણીઓ તમે 

આજે દંયેક લપ છી ફનેં ભતા ંશતા.ં કૉરેજ તાલીને છૂટા ંડયા છી વજંગ એલા ઊબા 

થતા ગમા કે એકભેકના રગ્નભા ંણ શાજય ન યશી ળકાયુ.ં ળરૂઆતના થડા ંલો ત્ર અને 

પનથી વંકપ યહ્ ણ એ મ છૂટી ગમ. આજે આટરા લખતે બેગી થમેરી વખીઓની લાત 

દંય-લીવ નભનનટના િલાવભા ંત ળી યીતે યૂી થામ?’ 

  કેતકીએ કહ્ુ,ં ‘દાડંી ભાયને આજે ઑરપવભા ં! ચાર ભાયે ઘયે. આજે હુ ંએકરી જ છ.ં આખ 

રદલવ ળાનંતથી યશીએ, ખાઈએ-ીએ અને ેટ બયીને લાત કયીએ.’ 

  વલાયના ફનાલથી ઉદાવ અને ફેચેન અનનરાને આ લાત ગભી ગઈ. એ ફશાને કંઈક 

શલા થલાળે. એણે ઑરપવભા ંપન કયીને ભાદંગીની લાત કયીને યજા ભેલી રીધી. કેતકીન 

સુદંય, સળુુણચણૂપ ઢફે વજાલામેર પરેટ, આખુ ંકફાટ બયીને કનલતા અને લાતાપના ંસુ્તક, ફૂર-

ઝાડના ંસળુણબત કૂંડાઓ—આ ફધુ ંજઈને એ તાજુફ થઈ ગઈ. ‘અરી, તાયાભા ંઆટરી ફધી 

આલડત લી ક્યાયથી આલી ગઈ ! કેટુ ંસ ુદંય યીતે ઘય વજાવ્યુ ંછે !’એણે કેતકીની ભજાક કયતા ં

કહ્ુ.ં 

  ‘આ ફધુ ંકંઈ આણુ ંકાભ નશીં શ ં! આ કભાર ત ભાયા નતદેલન છે.’  

  ‘લાશ ! તુ ંત બાયે નવીફદાય !’ ધીભ નન:વાવ નાખતા ંઅનનરા ફરી. નાનણથી એને 

શોંળ શતી કે, તાનુ ંબરે નાનુ,ં ણ કરાત્ભક ઢફે વજાલેુ ંઘય શમ. ન ભમકંને એલ કળ 

ળખ ત નશત જ, ઉયાતં આલા કઈ ખચાપ કયલા ણ એ તૈમાય ન થત. બેજ રાગલાથી 

દીલાર યથી યંગના ડા ઊખડી ગમા છે, ટાઈલ્વ ઘવાઈને જૂની થઈ ગઈ છે, પનીચય ણ 
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ફાફા આદભના જભાનાનુ ંશમ એવુ ંરાગે છે.વપાની ગાદી પાટી ગઈ છે  ણ ભમકંન એક જ 

જલાફ શમ, ‘શજી ત ચારે એવુ ંછે.’જ એની કભાણી ઓછી શત ત તે કદી ન ફરત ણ 

ભટી કંનીભા ંભાકેટીંગ ભેનેજય એલા ભમકંન ગાય ાચં આંકડાભા ંત શમ જ ને !ણ એ ત 

ફવ, ફચત કયલાભા ંજ ભાનત—ઘડણ ભાટે. 

  દયલાજાની ફેર લાગી ને કેતકીન ઈસ્ત્રીલા કડા ંઆી ગમ. કફાટ ખરીને એ 

ઈસ્ત્રીલાી વાડી શને્દ્ગયભા ંમકૂલા રાગી. એક વાડી ય અનનરાનુ ંધ્માન ગયુ,ં ‘કેતકી,ેરી 

આવભાની યંગની વાડી ફતાલ, કેટરી સુદંય છે ! ’તે શમ જ ને !ભાયા જન્દ્ભરદન ય ભાયા લયજીએ 

બેટ આી છે.’કેતકીએ ખળુ થતા ંવાડી ફતાલી. ભમકંને કદીમે રગ્નરદલવ, જન્દ્ભનતનથ કશુ ં

ઊજલલાનુ ંભન ન થત ુ.ં નવનેભા—નાટક, શયવુ-ંપયવુ ંકળાભા ંએને યવ નશત. એને યવ શત પક્ત 

ળેયફજાયભા.ં અનનરાની ફધી આલડત , ફધા ળખ નનયવતાબમાું, એકધાયા જીલન શઠે દફાઈ 

ગમા શતા. 

  ‘કેતકી, આણે કૉરેજભા ંશતા ંત્માયે ફધા ંતને ‘પેટી બ્યટુી’કશીને ચીડલતા. તુ ંત ખાસ્વી 

જાડી શતી. આટરી ાતી ને ઘાટીરી કેલી યીતે થઈ ગઈ ?’ ‘ત ુ ંકદાચ ભને લયઘેરી કશળેે છતા ં

ભાયે કશવે ુ ંજ ડળે કે, એન મળ ણ વતીને જ જામ છે. ડામેટીંગ કેલી યીતે કયવુ,ં શુ ંઅને 

કેટરા િભાણભા ંખાવુ,ં નનમનભતણે જીભભા ંજવુ—ંફધુ ંએણે િેભથી ભને વભજાવ્યુ.ં’ 

  ‘તે તાય લય ડામેરટનળમન છે કે શુ?ં’ ‘ના યે ના, થમેુ ંએવુ ંકે અભાયા રગ્ન શરેા ંએક 

છકયી વાથે એન ઈન્દ્ટયવ્ય ૂગઠલામેર. શરેી જ મરુાકાતભા ંએને છકયી ગભી ગમેરી. ફનંે 

ત્રણ-ચાય લખત ભળ્મા ંએભા ંખ્માર આવ્મ કે ફનેંના નલચાય ઘણા ભતા આલે છે ણ ભાત્ર એ 

તાની આગ જાડ રાગે છે એભ કશીને ેરી છકયીએ ના ાડી દીધેરી.’અનનરાને આંચક 

રાગ્મ. શા, એનુ ંનાભ વતી જ શત ુ ંએને અનનરા એટરી વદં ડી ગમેરી કે છ ભરશનાભા ંદવ-

ફાય રકર જેટુ ંલજન ઉતાયીને એ પયી ાછ ભલા આવ્મ ણ ત્માયે ભમકં વાથે એની વગાઈ 

થઈ ચકૂી શતી. અજાણણે અનનરાની આંખભાથંી આંસ ુલશલેા રાગ્મા.ં કેતકીનુ ંધ્માન ન જામ 

એભ એણે આંખ છૂી. કેતકીની લાત ચા ુજ શતી.  
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  ‘અભાયી નભરટિંગ ગઠલાઈ ત્માયે એ ઊંચ-ગય, 65 રકર લજન ધયાલત શને્દ્ડવભ યલુાન 

શત. એની આગ હુ ંત ઘણી જાડી રાગતી શતી ણ એણે કહ્ુ,ં ભાયે ફાહ્ દેખાલને ભશત્ત્લ નથી 

આવુ.ં ભને ત તાય શવમખુ ને નનખારવ સ્લબાલ ગભી ગમ છે.’આવભાની વાડી ય શાથ 

પેયલતા ંઅનનરાને કફીયન ેર દુશ માદ આલી ગમ—‘અફ છતામે ક્યા શત શૈ, જફ ચીરડમન 

ચગુ ગઈ ખેત.’એકાએક એ રગં યથી ઊબી થઈ ને એણે કેતકીને કહ્ુ,ં ‘ચાર શલે હુ ંજાઉં?’  

 (યાજશ્રી ફલેની ભયાઠી લાતાપને આધાયે)       
  

 

(4) 

સખુની શોધ  

(ાના: 16 થી 18) 

  દુગાપજૂાના તશલેાય નજીક આલી યહ્ા શતા. આખા ઘયભા ંએની લૂપતૈમાયીની ધભાર 

ચારી યશી શતી. દવભા ધયણભા ંબણત આરદત્મ એના દસ્ત અનુભ વાથે તાના રૂભભા ંફેઠ 

શત. 

  ‘દસ્ત, તને ખફય છે ને, ભને યીમા કેટરી ગભે છે ! ને હુ ંએને ભાટે કેટકેટુ ંકળંુ છ?ં એનુ ં

શભલકપ કયી આુ.ં એભે ભોંઘી ફથપ-ડે ગીફ્ટ આુ,ં પક્ત ફે નભનનટ એ જલા ભે એ ભાટેય ફે ફે 

કરાક ફવસ્ટ ય ઊબ યશીને ત કળંુ ણ એને ભાયી જયામ કદય છે ? ભને ત રાગે છે કે, 

એને ભાયા કયતા ંસળુાતંભા ંલધાયે યવ છે. ભને વભજાતુ ંનથી કે, હુ ંયીમાને  કેલી યીતે ભેવુ?ં’ 

  થડી લાય છી અનુભ ત ગમ ણ કદાચ ત ગમ ણ એના ભકરલાથી જ 

દીકંયકાકા આરદના રૂભભા ંઆવ્મા. ઈંગરેન્દ્ડભા ંયશતેા આ કાકા અરયણીત જ યહ્ા શતા.એભની 

વાથે આરદને નલળે રગાલ શત ત વાભે દીકુાકા મ એને ઘયના ફીજા ફધા છકયાઓ કયતા ં

લધ ુરાડ કયતા. 
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  ‘જ આરદ, આ લખતે હુ ંતાયા ભાટે શુ ંરાવ્મ છ?ં’ એભ કશતેા ંએ જ્માયે તાની ફેગ 

ખરતા ત્માયે આરદને એ તાના નિમ એલા વાટંાક્રઝ જેલા રાગતા. ખફૂ ભટા રડાટપભેન્દ્ટર 

સ્ટયના ભાણરક તયીકેની જલાફદાયી શલા છતા ંદીકુાકાએ દય લે જૂા ભાટે ઘયે આલલાન 

નનમભ અચકૂણે ાળ્મ શત.  

  રૂભભા ંઆલીને આરદને ખબે ધબ્ફ ભાયતા ંએભણે છૂુ,ં ‘કેભ આરદ, ભજાભા ંને?’  

  ‘શ ં? શા, શા....દીકુાકા, ભજાભા ંજ છ.ં’  

  ‘ણ ભને ત તાળંુ ભઢું જતા ંત ુ ંભજાભા ંશમ એવુ ંનથી રાગત ુ.ં ચાર, આણે વીધા જ 

ેરી છકયીની લાત ય આલીએ. શુ ંનાભ કહ્ુ ંએનુ ંઅનુભે? શા...યીમા કેભ?’ 

  દીકુાકાની લાત કયલાની ઢફ એલી યશતેી કે, આરદને શભેંળા એવુ ંરાગત ુ ંકે, એભની વાથે 

રદર ખરીને લાત કયી ળકામ. કાકાને નશીં ણ કઈ વભલરડમા દસ્તને કશતે શમ એભ એણે 

જયામ છાવ્મા નલના તાની યીમા િત્મેની રાગણીની લાત કયી.  

  દીકુાકાએ ખફૂ ળાનંતથી એની લાત વાબંી અને છી કહ્ુ,ં 

  ‘તાયી વભસ્માન ઉકેર ત ભાયી ાવે છે ન એની ય અભર ત તાયે જ કયલ ડે. 

ફર, ફતાવુ ંઉામ?’ 

  આરદને ત તાની મ ૂઝંલણભાથંી ફશાય નીકલાન ભાગપ જઈત જ શત. એણે કહ્ુ,ં ‘શા, 

દીકુાકા, જરદી કશ.’ 

  ‘તાયે એક કાભ કયવુ ંડળે. આ યીમાની ાછ ાછ પયલાનુ ંતાયે છડી દેવુ ંડળે.’  

  ‘શુ?ં આ લી કેલ ઉામ?કાકા, તભે ભાયી ભશ્કયી ત નથી કયતાનંે?’  

  ‘આરદ, તેં કઈ રદલવ ભયઘીના ફચ્ચાને ીછ કયી જમ છે? તભે જ્મા ંસધુી એની ાછ 

ાછ દડ ત્મા ંસધુી એ તભાયાથી દૂય બાગળે ન જ એક લખત એની ય ધ્માન આલાનુ ં

ફધં કય ત વાભેથી એ તભાયી ાવે આલળે.’ 
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  ‘કાકા, શલે તભાયી લાત થડી થડી ભાયા ભગજભા ંઊતયે છે ખયી !’  

  ‘લી એ ણ એટુ ંજ વાચુ ંછે આરદ, કે જે ચીજ વશરેાઈથી ભી જામ એની આણને 

કદય નથી શતી. ભાટે ત ુ ંઈચ્છે  ને તયત યીમા તાયી ાવે આલી જામ તેલી અેક્ષા યાખલા કયતા ં

શભણા ંત ુ ંતાયા અભ્માવ ાછ ધ્માન આ.’  

  આરદને રાગ્યુ ંકે દીકુાકાની લાતભા ંઊંડાણ છે, વભજ છે. એણે ત્માયે જ નક્કી કયી રીધુ ંકે, 

શલે યીમાને યીઝલલા કયતા ંઅને ખટ વભમ ફગાડલા કયતા ંએ બણલાભા ંજીલ યલળે. 

  દીકુાકાએ બનલષ્મ બાખેુ ંએ િભાણે જ થયુ.ં જ્માયે યીમાને તાની ઉેક્ષા થતી રાગી 

ત્માયે એ આરદની નજીક આલલાના િમત્ન કયલા રાગી. આરદ અને યીમાના ંરગ્ન થમા ંત્માયે 

દીકુાકા ખાવ ઈંગ્રેન્દ્ડથી આલેરા. એભની અને આરદની લચ્ચે યીમાની ફાફતભા ંથમેરી ભયઘીના 

ફચ્ચાલાી લાત કયીને એભણે ફધાને ખફૂ શવાવ્મા. 

  છી ત લો લીત્મા.ં આરદ અને યીમાના વવંાયભા ંફે ફાકનુ ંઆગભન થયુ ંશત ુ.ં 

ઉયછલ્રી નજયે જતા ંફધુ ંફયાફય ચારતુ ંશત ુ ંછતા ંફનેંને થમા કયત ુ ંકે, ક્યાકં, કશુકં ખટેૂ છે. 

આરદન ધધં જાભત જત શત અને એ વાથે જ એ રયલાય તયપ ફેધ્માન થત જત શત. કઈ 

જાાનીવ કંની વાથે વયંકુ્ત ધધં ળરૂ કયલાભા ંવપતા ભળ્મા છી એ યેૂયૂ કંનીના કાભભા ં

ખ ૂંી ગમ શત. શલે એના સખુની વ્માખ્માના કેંરભા ંએના ધધંાન નલકાવ શત. 

  2009ની આંતયયાષ્રીમ ભદંીની અવય આરદના ધધંા ય ઘણી ભાઠી થઈ. એકાએક 

જાાનીવ કંનીએ એની વાથેની બાગીદાયીભાથંી ખવી જલાન નનણપમ કમો શત. દેવુ ંલધત ુ ંજત ુ ં

શત ુ.ં આરદ ફધી ફાજુએથી ઘેયામ શત. 

  એલાભા ંદુગાપજૂાન તશલેાય આવ્મ. આરદના ભાતા-નતાના અલવાન છી ધીભે ધીભે 

કયતા ંએભના ઘયભા ંતશલેાયની ઊજલણી ફધં થઈ શતી. ણ આ લે અન્દ્મ એક કુટંુફીએ આ 

ફશાને રયલાયજનને બેગા કયલાનુ ંનક્કી કયુું શત ુ ં.દીકુાકા ણ આવ્મા શતા. કેટરા ંલો છી 

આરદએ એભને જમા ! રગબગ આખા ભાથાએ વપેદી કડી શતી. આંખે ગલ્ડન ફે્રભના ંચશ્ભા ંઅને 

શાથભા ંરાકડી. ઉંભયની અવય બરે લયતાતી શમ ણ ચશયેા યનુ ંશાસ્મ શજી એવુ ંને એવુ ંજ 
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શત ુ.ં આરદને જતાનંી વાથે જ એભણે છૂુ,ં 

  ‘શુ ંલાત છે આરદ?ચશયેાનુ ંતેજ કેભ ઊડી ગયુ ંછે?’  

  ‘ખાવ કંઈ નશીં કાકા, ણ શલે હુ ંમ ચાવન થલા આવ્મ. ળયીયભા ંફી.ી. ને 

ડામાણફટીવે ઘવૂણખયી કયી છે.’ 

  ‘ના, ભને રાગે છે, લાકં ઉંભયન નથી. લાકં યગન ણ નથી. તાય અવર યગ ત તાયી 

સખુ ાછ દડ મકૂલાની તેલ છે. આજે પયી એક લખત કહુ ંછ ંકે, આ યીતે દડલાનુ ંછડી દે. 

છી જ, સખુ એની ભેે તાયી ાછ દડલુ ંઆલળે.’ 

  તશલેાય ત્મા છી કાકા પયી ઈંગરેન્દ્ડ ચાલ્મા ગમા. અત્માયે આરદના શાથભા ંકાકાના 

લકીરન ત્ર શત તેભા ંરખ્યુ ંશત ુ,ં 

ડીમય નભ.આરદત્મ ફેનયજી, 

  તભાયા કાકા દીકંય ફેનયજી કે જેઓ આ ભરશનાની 27ભી તાયીખે અલવાન ામ્મા તેભણે 

તાની તભાભ નભલ્કત તભાયે આભે કયી છે તે જાણળ. 

  ત્ર લાચંતા ંલાચંતા ંઆરદની આંખભાથંી આંસ ુવયી યહ્ા શતા. 
 

(અજીત યમ ચોધયીની અંગે્રજી લાતાપને આધાયે)  
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5) 

આનદંોત્સવ 
(ાના: 19થી 21) 

 

  દવભા ધયણભા ંબણતી નેશા આભ ત લોથી વાઈકર ય સ્કરેૂ આલ-જા કયતી ણ તે 

રદલવે અચાનક જ આડુ ંકતૂળંુ આલી ગયુ ંને એને ફચાલલા જતા એ ધડાભ કયતી ડી. ફનંે 

કણીઓ છરાઈ ગઈ,  

રશી નીકલા રાગ્યુ ંને યનુનપભપ ધૂ ધૂ થઈ ગમ. એ જેભતેભ ઊબી થલા િમત્ન કયતી શતી 

ત્મા ંએની તયપ એક શાથ રફંામ અને  વાથે જ આવ્મ ઉષ્ભાવબય અલાજ—‘ભે આમ શલે્ 

ય?ુ’નેશાએ જયુ ંત એની જ ળાાભા ંબણત યલુક, ઘઉં લણો લાન અને બાલલાશી આંખ. એને 

વકંચ થમ. આભ અજાણ્માન શાથ કેલી યીતે કડામ?એણે કહ્ુ,ં ‘ન, થેન્દ્ક્વ. હુ ંધીભે ધીભે ભાયી 

જાતે ઊબી થઈ જઈળ.’ 

  ફ-ેત્રણ લખત િમત્ન કમો છતા ંઊબા ન થલાયુ ંત્માયે ન છૂટકે એણે ધીમુ ંધીમુ ંભરકી 

તશરેા યલુક તયપ શાથ રફંાવ્મ. એણે નેશાને ઊબી કયી, આભતેભ ડેરા ંસુ્તક બેગા ંકયી 
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આપમા ંઅને વાઈકરનુ ંલાકંું લી ગમેુ ંગલનપય વયખુ ંકયી આપયુ.ં 

  ‘થેન્દ્કય ૂલેયી ભચ.’વકંચ અને ળયભથી ઝૂકેરી આંખે નેશાએ કહ્ુ ંત્માયે યલુક એકીટવે એના 

રજ્જજાના બાયથી યતભુડા થઈ ગમેરા નભણા ચશયેાને જઈ યહ્ શત.  

  શલે ત એ લાતને દંય-વત્તય લપ થઈ ગમા ંશળે. લચ્ચેના ગાાભા ંકેટકેટુ ંફની ગયુ?ં 

નભણરિંદ એભ.ફી.એ. થઈ ગમ. નેશાએ એભ.કભ. કયુું. જમાયે યણીને જીલનભા ંઠયીઠાભ થલાન 

નલચાય ાક કમો ત્માયે નભણરિંદે િસ્તાલ મકૂ્ય, ‘નેશા, ભાયી વાથે રગ્ન કયલાનુ ંવદં કયીળ?’ 

  ‘નભણરિંદ, વાચુ ંકહુ ંત આ ભાયા ભનની જ લાત છે ણ આજ સધુી હુ ંતને જે કશી નથી ળકી 

એ લાત કશી દઉં કે આણા રગ્નભા ંવોથી ભટ અંતયામ ભાયી જ્ઞાનતન આલે એભ છે.અભે ણિસ્તી 

છીએ.’ 

  ફધા અંતયામ ાય કયીને બરે ફનેંએ રગ્ન ત કમાું ણ નભણરિંદની ભમ્ભી યરશણીફશનેની 

વખત નાયાજગી લચ્ચે. યભેળબાઈ થડા ઉદાયભતલાદી ખયા એટરે એભણે આ વફંધંન ખાવ 

નલયધ ન કમો. લી એભણે ત્નીને વભજાલલાની ણ બયયૂ કનળળ કયી, ‘યરશણી, આજે ન્દ્માત-

જાતના ંફધંન તટૂતા ંજામ છે. દુનનમા નલળા ફનતી જામ છે. આણા ંવતંાન જેભા ંયાજી એભા ં

આણે ણ ખળુ યશવે ુ ંજઈએ. ને આણે શયીપયીને નભણરિંદ અને અણબજજત નવલામ ફીજુ ંકણ છે? 

અણબ ને એની ત્ની ત છેક રદલ્શી છે. આણે યહ્ા ંઅશીં નૂાભા.ંઅડધી યાતે્ર જરૂય ડે ત નભણરિંદ 

ને નેશા જ કાભ આલલાના ંછે...’ 

  યરશણીફશને લચ્ચે જ તાડકૂી ઊઠતા,ં ‘શલે તભે દીકયા-લહુની લકીરાત કયલાનુ ંફધં 

કયળ? તભે ગભે તેટુ ંકશળે ણ આ ણિસ્તીની દીકયી ભાયા ઘયભા ંનશીં જઈએ એટરે નશીં 

જઈએ.’ 

  નભણરિંદ અને નેશા બરે આટરા ભટા ફગંરાને ફદરે નાનકડા ફ્રેટભા ંયશતેા શમ ણ નેશા 

દૂય યહે્ યહે્ ણ વાસ-ુવવયાની દયેક જરૂરયમાતનુ ંધ્માન યાખતી.યરશણીફશનેની જાણ ફશાય 

યભેળબાઈન દીકયા-લહુ વાથે વંકપ ચા ુજ શત અને તેથી જ એક રદલવ વલાયના શયભા ં
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એભણે પન કયલ ડય, ‘નભણરિંદ, તાયી ભમ્ભી કારે દાદયા યથી ડી ગઈ. શાથે ણ લાગ્યુ ંછે 

અને ગે ત ફે્રકચય થયુ ંછે. ફે ભરશના ગ પરાસ્ટયભા ંયાખલ ડળે. ત્મા ંસધુી થાયીભા ંજ 

યશલેાનુ.ં તભે એભ કય. ઘય ફધં કયીને યીંકી અને ભન્દ્ટુને રઈને ફગંરે જ આલી જાલ. 

  ‘ણ પા, ત્મા ંઆલલાનુ ંત કેલી યીતે પાલે? ભાયે જૉફ ય જલાનુ.ં ફાકને સ્કરૂ 

અશીંથી નજીક ડે અને અશીં નેશાના ટળૂન કરાવીવ ણ ચારે. આ ફધુ.ં..’નભણરિંદના શાથભાથંી 

રયવીલય રઈને નેશાએ કહ્ુ,ં ‘પા, ફધુ ંથઈ જળે. તભે જયા મ ણચિંતા ન કયળ. ણ શા, ઘય 

આટલા ભાટે ભને અડધ રદલવ જઈળે. વાજં સધુીભા ંઅભે આલી જઈએ ત ચારળે?’ 

  ‘શા, શા, ફેટા, યવઈ ફનાલલા ભાટે ફશને ત આલે જ છે એટરે ઉતાલ નથી.’ફીજા 

રદલવથી અત્માય સધુી સનૂ રાગત ફગંર યીંકી ને ભન્દ્ટુની ધફાધફીથી ગાજલા ભાડંય. 

યવઈલાી ફશને યવઈ ફનાલતી ને  યરશણીફશને ભાટે યાખેરી ફશને એભને નલડાલલા,ં કડા ં

શયેાલલા ંએ ફધુ ંકયતી ણ એને યરશણીફશનેને ભાથુ ંઓી આવુ ંકેભે કયીને પાલત ુ ંનશત ુ.ં 

નેશાએ એ કાભ ત તાના શાથભા ંરીધુ ંજ ણ એ નવલામ વાસજુીને વભમે વભમે દલા આલી, 

જ્યવૂ આલ એલી દયેક લાતનુ ંધ્માન યાખતી. યરશણીફશનેને ફાકના કરફરાટથી ધભધભતુ ં

ઘય ગભતુંણ એભણે નેશાના શાથે ફનેરી કઈ ચીજન સ્લીકાય નશત કમો. એભને થાયીલળ 

થમાને અઠલારડયુ ંથયુ ંન થયુ ંત્મા ંયવઈ ફનાલનાયી ફશનેના નતને શૉક્સ્ટરભા ંદાખર કયલા 

ડયા.  

  શલે ખયી કઠણાઈ ળરૂ થઈ. વલાયે ચા ત યભેળબાઈએ ફનાલી આી ણ એ આખ રદલવ 

યરશણીફશનેે પાશાય કયીને જ લીતાવ્મ. એક ત આટરી દલાઓ રેલાની ને લી ભકૂ્યા યશલેાની 

જીદ. એભની ણચિંતાભા ંવતત નીતયી યશરેી નેશાની આંખ યભેળબાઈના ધ્માન ફશાય નશતી. યાત્રે 

સલૂા જતા ંશરેા ંતેઓ ત્ની ાવે ફેઠા. એભન શાથ શાથભા ંરઈને એભણે કહ્ુ,ં “યરશણી, આ કઈ 

જાતની શઠ? કઈ સ્લાથપ નલના જે દીકયી તાયી ભન મકૂીને વેલા કયે છે, એને જ શડધતૂ કયલાની? 

આ જ વભમ છે, લડીર તયીકેની તાયી વભજદાયી ફતાલલાન. ધભપ, જ્ઞાનત ને આબડછેટનુ ંભતૂ 

ભગજભાથંી કાઢી નાખં ત ત ુ ંણ સખુી થળે ને આણુ ંઘય નદંનલન ફની જળે.”  
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  આખી યાત યરશણીફશનેે ડખા ંઘવીને કાઢી. ભનભા ંનલચાયનુ ંતમુરુ યદુ્ધ ચારત ુ ંશત ુ.ં 

નેશાન નનદો ચશયે લાયંલાય નજય વાભે આલીને એભને છૂત શત, ‘ભાય શુ ંલાકં છે? ભને 

તભાયી દીકયી નશીં ફનાલ?’ 

  વલાયે એભણે બભૂ ાડીને કહ્ુ,ં ‘નેશા, આઠ લાગલા આવ્મા. ભને ચા ક્યાયે ભલાની છે? 

ને વાથે કંઈક નાસ્ત ણ રેતી આલજે.’ 

  ચા-નાસ્તાની રે રઈને ગમેરી નેશાની રાર આંખ તયપ જતા ંએભણે કહ્ુ,ં ‘ચાર, શલે 

યડલાનુ ંછડીને ભને તાયે શાથે ચા ીલડાલ. ને શા, આજે તાયા ંભમ્ભી-પા, બાઈ-બાબી ફધાને 

જભલા ફરાલજે. કાયણ છેૂ ત કશજેે કે, અભાયે ઘયે આજે આનદંત્વલ છે. ફધા ંબેગા ંભીને 

ઊજલીશુ.ં’ નેશા યરશણીફશનેને ગે લગી ડી.  

 (યંજના કેરકયની ભયાઠી લાતાપને આધાયે) 
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(6) 

થેન્દ્ક ય ૂાા  

 

  દીનબુાઈની ઉંભય ત શળે ફાલન-ચંાલન લપ ણ ફેઉ તુ્રને ઉચ્ચ નળક્ષણ અાલલા 

ભાટે કયલા ડેરા આનથિક વજંગના વાભનાને કાયણે જયા ઝૂકી ગમેરી કભય અને વપેદ થઈ 

ગમેરા લાને કાયણે શતા એના કયતા ંભટા રાગતા શતા. રદલાીને રદલવે એભણે નલા ંકપની-

ામજાભ શયેીને ફશાય જલાની તૈમાયી કયી કે તયત ભટ દીકય યાગ આલી શોંચ્મ. એ 

ફયેરીની કૉરેજભા ંઝૂઓરજીન િપેવય શત અને તશલેાયના રદલવની ઉજલણી ભાટે ઘયે આવ્મ 

શત. એણે છૂુ,ં ‘પા, આ નલા ંકડા ંશયેીને આજે રદલાીને રદલવે વલાય વલાયભા ંક્યા ં

ઊડયા?ં’ 

  ‘આ જન,ે તાયી ભમ્ભીએ કેટરા રદલવ શરેાથી રદલાી ભાટે જઈતી ચીજ-લસ્તનુ ુ ંરીસ્ટ 

આી યાખ્યુ ંશત ુ.ં આજે જ રેલા નશીં જાઉં ત ભાળંુ આલી જ ફનળે !’દીનબુાઈ ફરતા ંફરતા ં

જયથી શવી ડયા. 

  ‘ફે ફે દીકયા ઘયભા ંફેવી યશ ેઅને તભે ખયીદી કયલા જાલ? રાલ જઉં પા, રીસ્ટ ભને 

આ. હુ ંઅને લ્રલ સ્કટૂય ય જઈને ફધુ ંરઈ આલીએ. ’ 

  સ્કટૂયની ચાલી રઈને ઘયભાથંી નીકી યશરેા ફનેં દીકયાઓને દીનબુાઈ વતંથી જઈ 

યહ્ા. બરે િબાને ભટી ઉંભયે વતંાનસખુ ભળ્યુ ંન ઉયલાાએ આપમા ત્માયે એક છી એક ફે 

દીકયા આીને આ દંતીના શૈમા ંઅાય સખુથી બયી દીધા.ં દીનબુાઈ જ્માયે ને ત્માયે િબાને અને 

વગા-ંવફંધંીઓને કશતેા યશતેા.  
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  ‘ભટ યાગ આટરી ભટી કૉરેજભા ંઝૂઓરજીન િપેવય અને નાન આઈ.આઈ.ટી.ભાથંી 

એન્ન્દ્જનનમયીંગ કયે છે. ણ છે એકે્કભા ંઅણબભાનન છાટં? ફનેં કેલા વસં્કાયી અને નલલેકી ! 

દીકયાઓને જઈ ભાયી ત છાતી ગજગજ ફૂરે છે. ’ 

  દીનબુાઈ છકયાઓનાઆંટરા ંલખાણ કમાપ કયે એ િબાને ન ગભતુ.ં એ કશતેી, ‘વત્તયલાય 

તભને કહ્ુ ંછે કે, તભને એભને ભાટે ગભે તેટર ગલપ થત શમ ણ એ ભનભા ંયાખ. ફર ફર 

કયલાથી કઈની નજય રાગી જળે ત આણુ ંસખુ નદંલાઈ જળે.’ િબાની લાત વાચી રાગલાથી 

દીનબુાઈ અત્માયે બરે કંઈ ફલ્મા નશીં ણ એભના ભનભા ંનલચાય ત આવ્મ જકે, ભાયી ને એની 

ભાની કેટરી કાજી યાખે છે ફેઉ દીકયાઓ !ફવ, અભાય વવંાય આભ ને આભ સખુી ને વમદૃ્ધ યશ.ે 

જેલા વભજુ છકયાઓ એલી જ ગણુણમર લહુઓ ળુભઝુભતા ંગરે ઘયભા ંઆલે એટરે બમ બમ. 

એભણે બભૂ ાડીને ત્નીને કહ્ુ,ં 

  ‘િબા, આજે યાગને બાલતી ખીય અને લ્રલ ભાટે લડા ંફનાવ્મા ંછેને ! ફનંે ફજાયભાથંી 

આલી જામ એટરે ફધા ંવાથે જભલા ફેવીએ !’ 

  દઢ-ફે કરાક થમા તમે યાગ ને લ્રલ ન આવ્મા. જેભ જેભ ઘરડમાન કાટં આગ 

આગ ખવત શત તેભ ભા-ફાના રદરની ધડકન લધતી જતી શતી. ભફાઈર ય યીંગ જ 

લાગતી શતી. આંટા-પેયા ભાયતા ંિબા ફફડતી શતી, ‘શુ ંથયુ ંશળે, બગલાન જાણે ! આભ ત જકે, 

આજે ફધી દુકાનભા ંબીડ શમ  એટરે ભડુ ંત થામ જ ણ આનુ ંભન જ ફળ્યુ ંએવુ ંકે, ખટા 

નલચાય જ શરેા ંઆલે.’એકાદ લાગ્મ શળે ત્માયે પન આવ્મ.  

  ‘હુ ંનવનલર શૉક્સ્ટરભાથંી ફુ ંછ.ં તભાયા ફનેં દીકયાઓના સ્કટૂયને એક ગાડીએ અડપેટે 

રઈ રીધા ને એ રક ઘામર થમા છે. નાનાને ત ખાવ ઈજા નથી ણ ભટ... તભે જરદી 

આલ.’ 

  ફનેં શૉક્સ્ટર શોંચ્મા ંત્માયે ભાથે ાટ ફધંાલીને ઊબેરા લ્રલના છાતીપાટ ળુદને ફધુ ં

વભજાલી દીધુ.ં કંઈ નાની-સનૂી લાત નશતી. દૂધતય દીકય ગભુાવ્મ શત. વ્શારવમા ંભા-ફાના 
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કલ્ાતંથી શૉક્સ્ટરની દીલાર જાણે શચભચી ઊઠી. દીનબુાઈને થયુ,ં ‘આજે રદલાીના વયભા 

રદલવે ભને ફશાય જત યકીને એણે ભાળંુ ભત જ તાના ભાથે રઈ રીધુ.ં આના કયતા ંહુ ંજ ગમ 

શત ત !’ણ શલે  ‘જ’અને ‘ત’ ન કળ અથપ યશતે નશત. આલા નલકટ વજંગભા ંમ જાણે 

યાગે જ સઝુાડલુ ંશમ એભ એભને થયુ.ં  

  ‘દૃષ્ષ્ટશીન રક ભાટે એને અાય રાગણી શતી. કઈ અંધજનને જુએ ને એનુ ંશૈયુ ંરલી 

ઊથતુ.ં એણે ચદુાનનુ ંપાભપ ણ બયેુ.ં એ ત ગમ ણ એના ંનેત્રનુ ંદાન ત કયવુ ંજ જઈએ. 

  ભગપભા ંશાયફધં ગઠલેરી રાળભાથંી યાગને ભાત્ર નફંયથી જ ઓખી ળકામ એભ શત ુ.ં 

ભનભા ંઊઠતા લાલાઝડાને ભશામવુીફતે દફાલી નફંય 26 આગ જઈને દીનબુાઈ ઊબા યહ્ા. 

કભપચાયીએ કહ્ુ,ં ‘રાળ વીર કયી દેલાભા ંઆલી છે. શલે આજે ત રદલાી છે એટરે કશુ ંનશીં થામ. 

કારે સ્ટ ભટપભ કયલાભા ંઆલળે.’ 

  દીનબુાઈએ વનંનષ્ઠ વભાજવેલક અને આંખના ડૉક્ટય એલા ડૉ.ગપુતાને પન કમો. ‘આ 

વાબંીને ભને ઘણુ ંદુ:ખ થયુ ંછે દીનબુાઈ, શી શમ કે રદલાી—ભાયે ભાટે ભાનલધભપથી લધ ુકશુ ં

જ નથી. હુ ંફધ વશકાય આલા તૈમાય છ ંણ તભાયે ગભે તેભ કયીને રાળનુ ંવીર ખરાલવુ ંડે. 

લધભુા ંલધ ુછકરાકભા ંચ ુકાઢી રઈએ ત જ કાભ રાગે.’ગપુતાએ કહ્ુ.ં 

શલે કયવુ ંશુ?ં દુ:ખ અને અણધાયી આપતથી તટૂી ડલાની તૈમાયીભા ંશતા ત્મા ંએભને યાગન 

અલાજ વબંામ. ‘પા, જરદી કય પરીઝ, ભાયી આ ઈચ્છા તભાયે યૂી કયલાની જ છે,’એભણે 

ભક્કભ સ્લયે કહ્ુ,ં ‘ણચિંતા ન કયીળ ફેટા, ગભે તેભ કયીને હુ ંઆ કાભ કયીળ જ.’ 

  રદલાીન રદલવ શલાથી વી.એભ.ઓ.એ કશુ ંણ ન કયી ળકલાની રાચાયી ફતાલી. 

દીનબુાઈ કનભશ્નય ાવે શોંચ્મા, 

  ‘વાશફે, એક ફા તાના દીકયાની રાળની બીખ ભાગંે છે. લધ ુફે કરાક થઈ જળે ત 

એની ચદુાનની ઈચ્છા અધયૂી યશી જળે. વાશફે કઈ ણ યીતે..’ 
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  કનભશ્નય વાશફે ણ આખયે ફે વતંાનના નતા શતા. એભણે કહ્ુ,ં ‘તભે ભગપભા ંશોંચ. હુ ં

ફધ ફદંફસ્ત કયાવુ ંછ.ં’દીનબુાઈએ ડૉ.ગપુતાને પન કયીને જાણ કયી. શજીયાગન દેશ છૂટયાને 

ચાયેક કરાક થમા શતા ત્મા6 ગપુતાએ કંાઉન્દ્ડયના શાથભા ંએની આંખની ડબ્ફી મકૂી અને એ 

ચફુેંકભા ંશોંચાડલાની સચૂના આી. દીનબુાઈ કશુ ંફરી ન ળક્યા એભણે ભાત્ર ગપુતા વાભે 

શાથ જડયા. ફધા ંઘયભા ંરદલાીના દીલડા િગટલા ળરૂ થમા ત્માયે દીનબુાઈએ તાના જમેષ્ઠ 

તુ્રની ણચતા િગટાલી. આકાળ બણી નજય ગઈ ત એભને યાગન શવત ચશયે દેખામ. એ 

જાણે કશી યહ્ શત—‘થેન્દ્ય ૂપા.’ 

(દીક ળભાપની રશિંદી લાતાપને આધાયે)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



તપણ—2                                                                                       આળાલીયેન્દ્ર 

26 

www.gopalparekh.wordpress.com                                                અનકુ્રભણણકા  

 

 

 

 

 

(7) 

ાચં મઠુ્ઠી માટી 
(ાના: 25થી 27) 

  ચં્માવી લપની ઉંભયે ન કનૈમારાર શજી કડેધડે શતા. ગલપથી એ વોને કશતેા, ‘ઘયની 

ગામના ંચખ્ખા ંઘી-દૂધ ખાધા ંછે, કંઈ આજના જેવુ ંબેવેણયુ ંનથી ખાધુ.ં’ઘયભા ંબરે આધનુનક 

વગલડલાા ને ચકચરકત ટાઈલ્વલાા ફાથરૂભ શમ ણ કનૈમારારે આજ સધુી નાયામણ 

વયલયભા ંસ્નાન કયલાન નનમભ એક રદલવ ભાટે મ નથી તડય. આજે ણ તેઓએ સ્નાન કયીને 

વયલયભાથંી નીકતા ંશરેા ંએંળી લપથી ડેરી આદત મજુફ ધ્રજૂતા શાથે ાચં મઠુ્ઠી ભાટી 

કાઢીને વયલયના રકનાયા ય ાથયી. જકે, એ જાણતા જ શતા કે, શલે આ યીતે ભાટી કાઢલાન 

કળ અથપ નથી. એભની આંખભાથંી અનામાવે નીકી ડેરા ંઆંસ ુભાટીભા ંળાઈ ગમા.ં કડા ં

શયેીને તયત એભને ઘય બણી જલાન6ુ ભન ન થયુ.ં અનનભે નમને તેઓ તાના જીલનવાથી 

જેલા વયલયને જઈ યહ્ા. 

  એભને માદ આલતા શતા એ રદલવ જ્માયે ચાય-ાચં લપન કનૈમ તાના વ્શારવમા 

દાદાની આંગી કડીને પમાપ કયત. ઘયભા ંરયલાજ શત કે, કઈણ તશલેાય શમ ત ઘયની 

સ્ત્રીઓ વલાયભા ંવયલય ાવે આલીને ઘ ૂટંણણમે ડીને ગે રાગતી ને જૂા કયતી. ત્મા ંદીલા 

િગટાલતી ને કંકુ-ચખા ને ફૂરથી વયલયને લધાલતી.  
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  કનૈમ નલસ્ભમથી આ ફધુ ંજમા કયત ને દાદાને છૂત, ‘દાદા, વયલય કંઈ બગલાન થડુ ં

છે? એની જૂા ળા ભાટે કયલાની?’ 

  ભીઠંુ શવતા ંદાદાજી વભજાલતા, ‘ફેટા, આણી વસં્કૃનતભા ંજને દેલતા ભનામ છે અને એ 

કેટુ ંવાચુ ંછે ! જ જ જીલન છે. જયા નલચાયી જ, આ થૃ્લી ય ાણી જ ન શમ ત ઉજ્જજડ, 

લેયાન ધયતી યશલેારામક શમ ખયી !’ 

  નાનકડ કનૈમ આંખ ટટાલતા ંકશતે, ‘દાદાજી, તભાયી લાત ત વાચી શ ં!’એ થડ 

ભટ થમા છી એક રદલવ દાદાએ કશે ુ,ં 

  ‘જ કાના, ભાયી જભીનદાયીની વાથે તને આ નાયામણ કુૂય(વયલય) ણ લાયવાભા ં

ભળ.ે એની ફયાફય દેખબા કયજે શ ંફેટા !’ 

  ‘વયલયની દેખબા કેલી યીતે કયામ દાદા ?’  

  ‘વયલયન રકનાય જેટર ભજબતૂ યશ ેએટરી એની આલયદા લધે.’કનૈમાને નલાઈ 

રાગેરી, ‘ભાણવની જેભ વયલયની ણ આલયદા શમ? ત ત છી ભાણવ જેભ મતૃ્ય ુાભે એ 

યીતે એનુ ંણ એક રદલવ મતૃ્ય ુથામ?’   

  દાદા થડીલાય નલચાયભા ંડયા. છી કશ,ે 

  ‘શા, ણ એને જીલતુ ંયાખલાનુ ંવય છે. જે કઈ વયલયભા ંસ્નાન કયલા જામ એ નાશીને 

નીકતા ંશરેા ંએભાથંી ાચં મઠુ્ઠી ભાટી કાઢીને ફશાય રકનાયા ય ાથયી દે. આભ કયલાથી 

રકનાય ણ ભજબતૂ ફને અને વયલયની ઊંડાઈ ણ લધે. જેભ વયલય લધ ુઊંડુ ંએભ એભા ં

ચભાવાભા ંલધ ુાણીન વગં્રશ થામ.’  

  દાદા વાથે થમેરી એ લાત કનૈમારારને ફયાફય માદ શતી એટરે જ ત એભણે છેલ્રી 

લાય ાચં મઠુ્ઠી ભાટી કાઢી, રકનાયા ય ાથયીને ફે શાથ જડી આંખભાથંી લશતેા ંઆંસ ુવાથે 

વયલયને વફંધી કહ્ુ,ં ‘ભને ભાપ કયજ, હુ ંતભાયા મતૃ્યનેુ યકી ન ળક્ય.’અને છી ગ ઘવડતા ં

એ ઘય બણી ચારી નીકળ્મા. 



તપણ—2                                                                                       આળાલીયેન્દ્ર 

28 

www.gopalparekh.wordpress.com                                                અનકુ્રભણણકા  

  છેલ્રા થડા રદલવથી ઘયભા ંબાયે તપાન ભચ્યુ ંશત ુ.ં કનૈમારારના દીકયા યાભિવાદને ફે 

દીકયા એટરે કે, કનૈમારારના ફે ોત્ર—અણખર અને નનણખર. ફનેં જુલાનનમાઓને શલે જભીનના 

આવભાને શોંચેરા બાલભા ંયવ ડય શત. એક એકય જેટરી નલળા જગ્મા યકીને ડેરા 

વયલયનુ ંયુાણ કયાલીને ણફલ્ડીંગ ઊભુ ંકયી દઈએ ત કયડની કભાણી થામ. આ લખતે ત ફનંે 

ળશયેથી આવ્મા ત્માયે નક્કી કયીને જ આલેરા કે, ગભે તે થામ ણ દાદા ાવે આનુ ંધાયુું જ 

કયાલીશુ.ં એભની ફધી દરીર વાબંીને કનૈમારાર ક્રધથી યાતાીા થઈ ગમા 

  ‘નલનાળકાે નલયીત બદુ્ધદ્ધ કંઈ અભસ્ત ુ ંનથી કહ્ુ.ં આણા િાણદાતા એલા જને તભે 

કયડ રૂનમાભા ંતર છ? ને આજે વયલયને ફેકાય કશ છ તે કાર ઊઠીને ભને ણૌ ફેકાય જ 

કશળેને ? જે શમ ત,ે ણ ભાયા જીલતા ંહુ ંઆ નશીં થલા દઉં.’ 

  અણખરે ઉશ્કેયાઈને કહ્ુ ંશત ુ ં, ‘તભે શલે કેટરા ંલપ જીલળ,ફે લપ, ચાય લપ? ત છી 

આટર ભશ ળેન છે?’કનૈમારારે કલ્ના ણ નશતી કયી કે, એક રદલવ ોત્ર ાવેથી આવુ ં

વાબંલા ભળે. એ થડીલાય સ્તબ્ધ થઈ ફેવી યહ્ા, છી ધીભેથી ફલ્મા, ‘ભાયા મતૃ્યનુી યાશ 

જલા જેટરીમ તભાયાભા ંધીયજ નથી. લાશ દીકયા, તભે ત ખફૂ િેક્ટીકર ફની ગમા ! ણ એ 

લાત જલા દે. તાયા ેરા વલારન જલાફ આી દઉં કે ભને ળાન ભશ છે ! આજ સધુી વફંધંને 

તાતંણે ફધંાઈને યશલેાન ભશ શત ણ શલે  ત એ મ ન યહ્. ભાય ભશબગં કયલા ફદર તાય 

આબાય દીકયા !’  

  અણખરને ળયભ આલી. એણે કહ્ુ,ં ‘ભાપ કય દાદાજી, ભાયાથી લધ ુડત ુ ંફરાઈ 

ગયુ.ં’તાના ફનેં શાથ અણખર અને નનણખરના ખબે મકૂતા ંકનૈમારારે કહ્ુ,ં ‘ભાપી ત ભાયે ભાયા 

લૂપજની ભાગલાની છે. તભાયે ભાપી ભાગલાની જરૂય નથી. ખફૂ સખુી યશ દીકયા. ને શા, જે 

કાગણમા ંય ભાયી વશીની જરૂય શમ એની ય કયાલી રેજ. વયલય ભાટે, જભીન-જામદાદ ભાટે 

જે નનણપમ રેલ શમ એ રેલા તભે વો સ્લતતં્ર છ.’ 

  છીના રદલવભા ંવયલય યૂલાની લાત એભને કાને ડયા કયતી શતી ણ ગઈકારે 

જભતી લખતે લહુ ફરી શતી. ‘ફાજુી ણફલ્ડય કશ ેછેકે, વયલય એટુ ંઊંડુ ંછે કે, કેટરામં રેરય 
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બયીને ભાટીની જરૂય ડળે. કારથી ભાટીના ંરેરય આલળે. વયલય યુાઈ જળે છી ત તભાયે 

ફાથરૂભભા ંજ નશાવુ ંડળે શ ંફાજુી !’ 

  એટરે જ આજે એભન વયલયભા ંનશાલાન અને ાચં મઠુ્ઠી ભાટી કાઢલાન અંનતભ રદલવ 

શત. નાનણથી દયયજ જે વયલયભાથંી એભણે ભાટી કાઢી શતી એભા ંધડાધડ ભાટી બયાતી જળે 

અને જતજતાભા ંએ આખેઆખુ ંયુાઈ જળે. એ કેલી યીતે જઈ ળકાળે બરા? 

  જભલાના વભમે લહુએ ‘ફાજુી જભલા ચાર, જભલા ચાર ’  કયીને એભના રૂભના ંફાયણા ં

ફહુ ઠક્યા ંણ અંદયથી કળ જલાફ ન ભળ્મ. 
 

(ડૉ.નનરૂભા યામની ફગંાી લાતાપ યથી)  
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(8) 

કાટંાળો મારગ  

  ણિજેળ યૂી નનષ્ઠા અને ઈભાનદાયીથી યેલ્લેભા ંટી.વી.ની નકયી કયે. કઈ મવુાપય રટરકટ 

લગય શમ અથલા ફીજા કઈણ ગનુાવય કડામ ત કામદેવય યીતે જે યકભ થતી શમ એની 

યવીદ પાડીને આી દે. ફે નફંયની કભાણીની લાત જ નશીં. એની વાથે કાભ કયતા ંવશમૌ શભેંળા 

એની ભજાક ઉડાલત, ‘તાયા જેલા યાજા શરયશ્ચરંના અલતાયને રીધે જ “ભેયા બાયત ભશાન” 

કશલેાત ુ ંશળે. ભાળંુ ભાન, આણુ ંકાભ ત કાભ જ એવુ ંછે કે “ઉય”ની કભાણી નલના ભાત્ર યેરલેના 

ગાયભા ંકાઈં ન લે. 

  એલી “ઉય” ની કભાણી તને મફુાયક. ભાયા ફા-દાદાના વસં્કાયએ ભને વચ્ચાઈના યસ્તે 

ચારલાનુ ંળીખવ્યુ ંછે. તને તાયી ચાય ૈડાનંી ભટયભા ંજે નશીં ભત શમ એનાથી લધ ુઆનદં 

ભને ભાયી ફે ૈંડાનંી વામકર ચરાલલાભા ંભે છે.  

  ફાક નાના ંશતા ંત્મા ંસધુી ત ણિજેળને તાના નવદ્ધાતં મજુફ જીલલાભા ંખાવ મશુ્કેરી 

નશતી ડી ણ વત્મેન અને શ્રેમા ળાાભા ંજલા ભાડંયા ંત્માયથી ફધી તકરીપની ળરૂઆત થઈ, 

‘ભમ્ભી, ભાયે આજે રચંફક્વભા ંથેરા ંને છદં નથી રઈ જલા.ં ભને દવ રૂનમા આજે, હુ ંક્રીભ 
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ણફસ્કીટનુ ંેકેટ રઈળ. 

  ભટાબાઈને આલી ભાગણી કયત જઈ શ્રેમા ણ પા ાવે શોંચી જતી, ‘પા, ભાયા 

કરાવભા ંયાનળ છે ને એ એના ડબ્ફાભા ંકાજુ, ફદાભ, રાક્ષ અને ય6ગફેયંગી ીય-ચકરેટ રાલે 

છે. ભને ણ અાલને ?’  

  ‘ફેટા, એલી ફધી લસ્ત ુળયીયને નકુવાન કયે, ને ચકરેટ ખાઈને દાતં વડી જળે ત દાતંના 

ડૉક્ટય ાવે જવુ ંડળે ડૉક્ટય ઈંજેકળન આીને દાતં ાડળે. ફર, ડાલલ છે?’  

  ણિજેળને ખફય શતી કે આલી ફધી લાતથી છકયાઓં ફહુ રાફં વભમ પવરલાના ંનથી. 

ન એ ણ રાચાય શત. છકયાઓંની લધતી જતી પયભાઈળ, એના ટૂંકા ગાયભા ંસધુાને ઘય 

ચરાલલાભા ંડતી મશુ્કેરી અને ફાકનુ ંભોંઘુ ંથત ુ ં જત ુ ંબણતય –આ ફધાને કાયણે ણિજેળ 

ભાનનવક તાણ અનબુલત. એને તાની જાત િત્મે નપયત થઈ આલતી. ‘ફાકની નાની એલી 

ભાગણી ણ હુ ંવતંી નથી ળકત. સધુાને ફાય ભરશને એક વાયી વાડી અાલલાની ણ ભાયી 

તાકાત નથી. નધક્કાય છે ભને !’ 

  એભા ંલી શભણા ંથડા રદલવથી વત્મેન અને શે્રમા ફનેંએ કલાા આઈસ્ક્રીભનુ ંયટણ 

ચા ુકયુું શત ુ.ં 

  ‘પા, રદવ્મેળ કશતે શત કે કભા ંસ્રફેયી, ચકચીપવ, ફટય-સ્કચ એલા જાતજાતના 

આઈસ્ક્રીભ ભે અને એ એટરા ભસ્ત શમ છે કે, ભઢાભા ંમકૂીએ ત્મા ંઓગી જામ.’ વત્મેનની 

લાત શજી યૂી થામ ન થામ ત્મા ંશે્રમા એનુ ંળટપ  ખેંચતા ંછૂતી, ‘ક્યાયે અાલળ પા?’ 

  ‘જુઓ, ભને આઈસ્ક્રીભ ખલડાલલાન લાધં નથી ણ કલાા આઈસ્ક્રીભભા ંએ રક કંઈક 

એવુ ંનાખે છે કે, જેને કાયણે ટન્દ્વીરનુ ંઑયેળન કયાલવુ ંડે. એના કયતા ંેરા ટકયીલાા 

ચાચા રાકડીલાી કુલ્પી રઈને નીકે છે ને, એ વાયી.’ 

  છકયાઓંને ટાલલા ણિજેળને ઘણા ંફશાના ંભી યશતેા.ં ફનેંના નનયાળ ચશયેા જઈને જીલ 

ણ ફત, ણ શુ ંથામ? એક રદલવ સધુાને વખત ભાથુ ંદુ:ખતુ ંશત ુ.ં ઘયભા ંક્રવીન શતી નશીં. 
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ણિજેળ કશ,ે 

  ‘નાકા સધુી જત આવુ ંને ક્રવીન રેત આવુ.ં’  

  ફનંે છકયાઓં વાથે થમા,ં ‘પા, અભને ણ રઈ જાલ.’  

  દલાની દુકાને વાયી એલી બીડ શતી. ફનેં ફાકને એકફાજુ ઊબા ંયાખી એ દલા રેલા 

ગમ. ાછ આવ્મ ત્માયે વત્મેન દેખામ નશીં. એણે છૂુ,ં ‘બાઈ ક્યા?ં શ્રેમાએ વાભે કલ્ડ ડ્રીંક્વની 

દુકાન તયપ આંગી ચીંધી. ણિજેળે એ તયપ જયુ ંને એને ઝા ચઢી. વશમૌ વત્મેનને કલા 

આઈસ્ક્રીભ અાલી યહ્ શત. એના શાથભા ંફીજ એક ક શત એ એણે શવીને શ્રેમાને ફતાવ્મ 

અને તાની તયપ આલલાન ઈળાય કમો. ણિજેળને રાગ્યુ ંકે, જાણે વશમૌ બય ફજાયભા ંએના ં

કડા ંઉતાયી યહ્ શત. યસ્ત ઓંગીને એ વાભે શોંચ્મ ત્મા ંસધુીભા ંવત્મેને પરાસ્ટીકની 

ચભચીથી આઈસ્ક્રીભ ખાલાનુ ંચા ુણ કયી દીધુ ંશત ુ.ં  

  ફનેં ફાકએ ઘયે જઈને ખળુ થતા ંથતા ંભમ્ભીને વશમૌ અંકરે આઈસ્ક્રીભ અાવ્માની 

લાત કયી એ વાથે જ ણિજેળન ક્રધ બભકૂી ઊઠય. એના અશમૌ ય વશભે ઘા કમો શત. એ ઘાટં 

ાડીને કશલેા રાગ્મ,’ 

  ‘છકયાઓ,તભાયા પા ફહુ ગયીફ છે, ફહુ ખયાફ છે. એ તભને ચકરેટ નથી અાલતા, 

આઈસ્ક્રીભ નથી અાલતા, એ લધાયે ૈવા નથી કભાતા. આના કયતા ંચાર, તભને વશમૌ અંકરને 

ઘયે જ મકૂી જાઉં. એ યજ તભાયે જે જઈત ુ ંશળે તે ખલડાલળે.’ 

  વત્મેન-શ્રનુત ફનેં ડઘાઈ ગમા ં. ફનેંને રાગ્યુ ંકે એભનાથી ફહુ ભટી ભરૂ થઈ ગઈ છે ને 

એને રીધે જ પા નાયાજ થઈ ગમા છે. વત્મેને કાન કડતા ંકહ્ુ,ં ‘પા, વૉયી. શલે કઈ રદલવ 

આઈસ્ક્રીભ નશીં ભાગંીએ . ને પા, ભેં અંકર ાવે આઈસ્ક્રીભ નશત ભાગં્મ, એભણે જ અાવ્મ.’ 

  શ્રનુતની આંખ આંસથુી છરકાઈ ગઈ. ‘પરીઝ પા, અભને અંકરને ઘયે નશીં મકૂી આલતા. 

અભને ત અભાયા ંભમ્ભી-પા જ ફહુ ગભે છે.’સધુા ણ કશલેા રાગી, ‘શુ ંતભે ણ?અભે ફધા ં
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ખળુ છીએ. કળી પરયમાદ નથી.ભને ભાયા આદળપલાદી નત ભાટે ગોયલ છે. પયી કદી આલી લાત 

નશીં કયતા.’ 

  પા, પા કયતા ંએને લીંટાઈ લેરા ંફાકને છાતી વયવા ંચાંતા ંણિજેળ નલચાયી 

યહ્, ‘વત્મન ભાગપ કાટંા છે એ વભજીને જ સ્લીકામો છે. ણ એ ભાગે ચારતા ંભાસભુ ફાકના 

ગભા ંકાટંા બોંકામ ત્માયે દુ:ખ ત થામ જ ને? એણે ફનેં ફાકને કહ્ુ,ં ‘ચાર, આજે આઈસ્ક્રીભ 

કશલાડાવુ ંજેનાથી ટન્દ્વીરનુ ંઑયેળન નશીં કયાલવુ ંડે.’ 

  સધુા ારલથી તાના ંઆંસ ુછૂતા ંશવી ડી.  

 

(નવદે્ધશ્વયની રશિંદી લાતાપને આધાયે) 
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 એ સોનેરી ક્ષિ 

  બરે હુ ંઅભેરયકન ભાતા-નતાન, અભેરયકાભા ંજન્દ્ભેર અને ત્મા ંજ ઊછયેર એક ભાત્ર 

દીકય છ;ં ણ ળી ખફય કેભ, હુ ંસ્લબાલે અત્મતં રાગણીળીર છ ં.પકત હુ ંજ ળા ભાટે? ભાયા ંભા-

ફા ણ એકભેકને એટર િેભ કયે અને એકફીજાની એટરી કાજી કયે કે આ બોનતકતા ાછ 

દડનાયા દેળ ભાટે ત નલાઈની લાત જ કશલેામ ! 

  ભમ્ભી શભેંળા ભાયી અને ડેડની વદં-નાવદં, અગલડ-વગલડન ખ્માર યાખતી. કદી 

એણેકઈ ાવે કશુ ંભાગ્યુ ંનથી કે નથી કંઈ અેક્ષા યાખી. ણ ભને કઈક યીતે ખફય ડી  ગમેરી 

કે ભમ્ભીને સ્રફેયીઝ ફહુ બાલે છે. દયેક લીક એન્દ્ડભા ંહુ ંભમ્ભી-ડેડીને ભલા અચકૂ જત અને 

જ્માયે જાઉં ત્માયે ખાવ માદ યાખીને સ્રફેયીઝનુ ંફક્વ ત રઈ જ જત. 

  ‘ફેટા !તુ ંગમે લખતે રાલેર એભાથંી કેટરી ફધી સ્રફેયીઝ શજી ફ્રીજભા ંડી છે. દય 

લખતે ળા ભાટે રાલે છે?’ 

  ભમ્ભી બરે આભ કશતેી શમ ણ હુ ંજાણુ ંછ ંકે, તાન દીકય માદ યાખીને એને ભાટે કઈ 

ચીજ રાલે એનાથી એને કેટર ઊંડ વતં ભે છે ! ડેડી ણ અભાય આ કામભન વલંાદ 

વાબંીને ધીમુ ંધીમુ ંભરકામા કયતા. એક ળનનલાયે હુ ંએભને ભલા ગમ ત્માયે ડેડીએ કંઈક 

નનયાળાબમાપ સ્લયે કહ્ુ,ં ‘ફેટા, અભે ફનેં શલે લધ ુને લધ ુવદૃ્ધ થતા ંજઈએ છીએ. ઘયની ફધી 

વ્મલસ્થા અભાયાથી વબંાાતી નથી, ભને રાગેછે કે, અભે કઈ વાયા નનવિંગ શભભા ંયશલેા જતા ં

યશીએ ત લધ ુવાળંુ ડે.’ ભાયા ંભાતા-નતા જીલનના ઉત્તયાધપ બણી ધકેરાઈ યહ્ા ંછે એ શકીકતન 

સ્લીકાય કયલાનુ ંભને ગમ્યુ ંત નશીં ણ ભેં એભને જલાફ આપમ, 

  ‘ઈન્દ્ટયનેટ ય વચપ કયીને હુ ંકઈક વયવ જગ્મા ળધી કાઢીળ. તભે ણચિંતા ન કયળ.’ છી 

તેઓ ફનંે ‘જીલનવધં્મા નનલાવ’ભા ંયશલેા ગમા.ં દય અઠલારડમે સ્રફેરયઝ રઈને એભને ભલા 

જલાન ભાય ક્રભ ચા ુજ શત. ત્માથંી ાછા પયતી લખતે ભને ઉદાવી ઘેયી લતી. હુ ંજઈ ળકત 

કે, ડેડી કયતા ંણ ભમ્ભી ય ઘડણ લધ ુઝડથી તાન જંપેરાલી યહ્ુ ંશત ુ.ં એ લધ ુલાકંી 
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લી ગઈ શતી. ભઢા ય કયચરીઓ લધી યશી શતી અને ખફૂ ભરૂકણી થતી જતી શતી, ણ એનુ ં

ભામાળુ શાસ્મ એવુ ંને એવુ ંઅકફધં યહ્ુ ંશત ુ ંએન ભને ખફૂ આનદં શત. 

  ‘શજી ગઈકારે જ ત ગરુાફના ંફૂર રઈને આવ્મ શત. આજે પયી ળા ભાટે રાવ્મ?’ એ 

ભને છૂતી. રાગણીલૂપક, કભતાથી એને ભાથે શાથ પેયલતા ંહુ ંકશતે, ‘ભમ્ભા, ગઈકારે નશીં, 

ગમા અઠલારડમે આવ્મ શત અને ગરુાફના ંફૂર નશીં ણ તને બાલતી સ્રફેયીઝ રાવ્મ શત. 

માદ આવ્યુ?ં 

  શ.ં..શ.ં.. કશતેા ંશવીને એ કંઈક નલચાયભા ંડી જતી. એકની એક લાત નાના ફાકની 

ભાપક એને લાયંલાય વભજાલલી ડે અથલા લાયેઘડીએ એને એક જ જલાફ આપમા કયલ ડે ત 

મે ભને કઈ રદલવ કંટા કે ગસુ્વ નશત આલત. જ કે, એ શતી જ એલી કે, કઈ એની ય 

ગસુ્વે થઈ જ ન ળકે. 

  થડા ભરશનાઓ છી ડેડીએ કયેરી લાતે ભને ઊંડ આઘાત આપમ. ‘ગઈ કારે ડૉક્ટય 

યાઉન્દ્ડ ય આવ્મા શતા. તાયી ભમ્ભીના થડા ટેસ્ટ કયાવ્મા શતા. એ જઈને અને તાયી ભમ્ભીને 

તાવીને એભણે કહ્ુ ંકે...કે... કે શુ?ં’  હુ ંએકદભ અધીય થઈ ગમ.  

  ‘એને અલ્ઝાઈભય (સ્મનૃતભ્રળં) છે. એની માદળક્ક્ત ફહુ ઝડથી નાળ ાભતી જામ છે. ’ 

કદાચ એલ વભમ ણ આલે કે, એ તને અને ભને સદુ્ધા ંઓખી નશીં ળકે.’આ ફરતી લખતે ડેડી 

ભશાયાણે તાની આંખને કયી યાખલા ભથતા શતા ણ હુ ંભાયા ંઆંસઓુને યકી ન ળક્ય. ભાળંુ 

ભન કેભે કયીને ભાનલા તૈમાય નશત ુ ંકે, ભાયી જન્દ્ભદાતા, ભાયા ંઝાઝેયા ંજતન કયનાય ભા એક 

રદલવ એના જ શાડભાવંથી ઘડામેરા એના આ દીકયાને ઓખળે ણ નશીં ! ધાયલા કયતા ંએ 

રદલવ જરદી જ આવ્મ. એક અઠલારડમે જ્માયે હુ ંએભને ભલા ગમ ને ભમ્ભીને બેટીને ભેં ‘કેભ 

છે?’એભ છૂુ.ં એના જલાફભા ંએ જે યીતે શવી એભા ંભાયી ઓખાણન કઈ અણવાય નશત. હુ ં

તયત વભજી ગમ કે, એણે ભને ઓખ્મ નથી. આ રયક્સ્થનતભા ંશુ ંકયવુ ંએ ન સઝૂતા ંભેં ાવે 

ડેરી સ્રફેયી એકએક કયીને એના ભોંભા ંમકૂલા ભાડંી. દય લખતે એ ‘થેન્દ્ક-ય’ૂ કશીને ભીઠું શવતી. 

ણ અત્માયન એન વ્મલશાય કઈ અજાણી વ્મક્ક્ત વાથેન શમ એવુ ંરાગત ુ ંશત ુ.ં 
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  હુ ંચૂચા એની ફાજુભા ંફેઠ ને એન શાથ ભાયા શાથભા ંરઈને ંાલા રાગ્મ. 

અચાનક ભાયી શથેી ત્રણ લખત દફાલી ને છી શવલા રાગી. આ વાથે જ એક લખત ડેડીએ 

કશરેી લાત ભને વાબંયી આલી. 

  ‘તને જાણીને નલાઈ રાગળે દીકયા, ણ રગ્ન છીના ળરૂઆતના રદલવભા ંઅભે 

એકફીજા વાથે ફહુ ઓછ ંફરતા ંણ અભાય િેભ એટર રયક્લ શત કે, એને ળબ્દના 

વશાયાની જરૂય ન ડતી. અભાયા ફનંે લચ્ચે ભોન વલંાદ યચાત.’ ‘એ કેલી યીતે ળક્ય છે?’ 

  ‘ઘણી લખત સમૂાપસ્ત ટાણે અભે દરયમારકનાયે કરાક સધુી ચૂચા ફેઠા ંશઈએ ત્માયે તાયી 

ભમ્ભી શલેથી ભાયી શથેી ત્રણ લખત દફાલતી.’ 

  ‘એટરે શુ?ં ભને વભજાયુ ંનશીં.’  

  ‘એન અથપ આમ રલ ય.ુ (હુ ંતને ચાહુ ંછ)ં શલે વભજ્મ?’  

  ‘લેયી ઈન્દ્ટયેસ્ટીંગ ડેડી, ણ છી તભે એન જલાફ કેલી યીતે આતા? ’ ‘ શ.ં..મગંભેન, 

આજે ને આજે ફધી ટીપવ રઈ રેલી રાગે છે, કેભ? ત વાબં, જલાફભા ંહુ ંફે લખત એની શથેી 

દાફીને જણાલત કે, ભીટુ—(હુ ંણ)  

  અત્માયે ભને ડેડીની કશરેી એ લાત માદ આલી ને ભેં ભમ્ભીની શથેી જેલી ફે લાય દફાલી 

કે તયત એન ચશયે ખીરી ઊઠય. એણે કહ્ુ,ં ‘ભાણવની જજિંદગીભા ંવોથી લધ ુજરૂયી શુ ંશમ છે, 

ખફય છે? એને કઈ ચાશત ુ ંશમ, કઈ બયયૂ િેભ કયત ુ ંશમ. વભજામ છે ભાયી લાત? 

      હુ ંએને બેટી ડય. એના ગાર ચભૂતા ંચભૂતા ંકશલેા રાગ્મ, ‘વભજામ છે, ભને તાયી લાત 

ફયાફય વભજામ છે. ને ત ુ ંણ વભજી રે કે, હુ ંતને ચાહુ ંછ ંતને ખફૂ...ખફૂ... ખફૂ િેભ કળંુ છ.ં’ 

અભાયી અંનતભ  મરુાકાતની એ વનેયી ક્ષણ વદાને ભાટે ભાયે શૈમે જડાઈ ગઈ છે. 
 

(રેયી જેમ્વની અંગે્રજી લાતાપને આધાયે)    
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 (10) 

વતનની માટી  

(ાના: 34 થી 36) 

  રદલાીના તશલેાય નજીકભા6 જ શતા. અશીં યદેળની ભનૂભ ય હુ ંવાલ એકર શત. ઘય-

રયલાય, સ્નેશીજનથી દૂય, કદાચ જજિંદગીની આ શરેી જ રદલાી શતી જ્માયે હુ ંભાયા કુટંુફની 

વાથે નશત. કંનીના કાભે એકાદ ભરશના શરેા ંરડંન આવ્મ અને શજી ચાય-ાચં ભરશના સધુી 

યકાવુ ંડે એભ શત ુ.ં 

  અશીં ફનેરા નલા નભત્ર, વશકભપચાયીઓ, વોને રદલાી નનનભત્તે  કંઈ ને કંઈ બેટ આલી 

જઈએ એભ નલચાયીને હુ ંખયીદી કયલા નીકેર. ‘ઈષ્ન્દ્ડમન સ્ાઈવ ળૉ’ નાભના સ્ટયભા ંદયેક 

િકાયની બાયતીમ ચીજ-લસ્ત ુભી જામ. હુ ંદીલા, ભીણફત્તી, યંગીના કાઉન્દ્ટય ય ફધુ ંજલાભા ં

ભળગરૂ શત ત્મા ંકઈ સ્ત્રીન અલાજ વબંામ. 

  ‘એક્વયઝૂ ભી,(ભાપ કયજ) આ ઈષ્ન્દ્ડમા(બાયત)થી આલ છ?’  

  કપની-રેંઘ અને ગભા ંજમયૂી ભજડી શયેેર ભાય દેખાલ જ એલ શત કે, જેની ય 

બાયતીમતાની છા શતી. રગબગ ચાવેક લપની રાગતી એ સ્ત્રીને ભેં ધાયીને જઈ, સુદંય, 

નભણા ચશયેા ય બાલલાશી આંખ. ણ એ આંખભાથંી ઉદાવી ડરકમા ંકયતી શતી. આધનુનક 

શયેલેળ છતા ંએના ંમણૂમા ંબાયતીમ ભનૂભભા ંશતા ંએવુ ંભને એને જતાનંી વાથે રાગ્યુ.ં ભેં જલાફ 

આપમ , ‘શા ભેભ, હુ ંશૈદયાફાદથી આવુ ંછ’ં 

  એની આંખભા ંએક અજફ િકાયની ચભક આલી ગઈ. તેને કહ્ુ,ં ‘કેટુ ંવાળંુ !તભને 

બાયતભા ંયશલેા ભે છે. રડંનભા ંલધ ુયકાલાન છ કે, બાયત ાછા જલાના?’ 
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  હુ ંભાયી કંનીના કાભે આવ્મ છ.ં શજી ચાય-ાચં ભરશના ત યકાવુ ંડળે ત્માય છી 

બાયત ાછ જઈળ.’ 

  ‘ભાયા ંરગ્ન થમા ંએ શરેા ંહુ ંમુફંઈ યશતેી. શલે ત ચ્ચીવ લપથી અશીં છ.ં રડંન આવ્મા 

છી એકે્ક લખત બાયત ગઈ જ નથી.’એણે નનવાવ નાખ્મ અથલા ભને એવુ ંરાગ્યુ.ં ણ તયત જ 

ચશયેા ય યાણે શાસ્મ રાલતા ંએ ફરી, ‘હુ ંભાનુ ંછ ંકે, જે કઈ બાયત જઈ ળકે એ ફધા 

નવીફદાય છે.’ 

  અભાયી લાત ચારતી શતી ત્મા ંએક યલુાન આવ્મ અને કશલેા રાગ્મ, ‘ભૉભ, ફહુ ભડુ ંતશી 

ગયુ,ં નીકવુ ંછે ને?’અને એ જરદી જરદી ભને ‘ફા...મ ’કશીને જતી યશી. તે રદલવે હુ ંક્યામં 

સધુી એને નલે નલચાયત યહ્. ચ્ચીવ ચ્ચીવ લપ સધુી રદંનની ઝાકઝભાબયી જજિંદગી 

જીવ્મા છી ણ એને બાયતનુ ંઆટુ ંઆકપણ કેભ શળે?  

 

  જાણે ભાયા આ વલારન જલાફ આલા ભાટે જ શમ એભ દંયેક રદલવ છી ભને એક 

ભરભા ંભી ગઈ અને ભતાનંી વાથે ઓખી ણ ગઈ. એણે શવીને ભને ‘કેભ છ?છૂુ.ં 

  ભેં કહ્ુ,ં ‘ભજાભા.ં ણ આણી તે રદલવની મરુાકાત ફહુ ટૂંકી યશી. ભાયે તભાયી વાથે થડી 

લાત કયલી છે. તભને લાધં ન શમ ત યેસ્ટયાભંા ંફેવીએ?’ આજે એને ણફરકુર ઉતાલ નશતી 

એટરે કૉપીની ચવૂકી રેતા ંરેતા ંઅભે ફનેં લાયે લગ્મા.ં એણે કઈ ઔચારયકતા નલના ભાયા 

વલારના જલાફ આપમા. 

  ‘ભાયા ંફે વતંાન. એક દીકય, જેને તભે તે રદલવે જમ. એ અશીંની જ છકયી વાથે યણ્મ 

છે. અભે ઈષ્ન્દ્ડમા શતા ત્માયે એન જન્દ્ભ થમેર. એનુ ંનાભ વભીય ાડેુ ંણ શલે એ ‘વેભ’ના નાભે 

ઓખામ છે. 

  ‘અને ફીજુ ંવતંાન?’ ‘વેભથી નાની દીકયીનુ ંનાભ છે વાયા. એન જન્દ્ભ અભે રડંન આવ્મા 

છી થમ.’ 
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  ‘તભાયા નત શુ ંકયે છે?’  

  નત નલે લાત કયલાન ઝાઝ ઉભક ન શમ એલા બાલ વાથે એ ફરી, 

  ‘ટી.લી.ભા ંઆટપ ડામયેક્ટય છે. રગ્ન શરેા ંહુ ંમુફંઈ શતી ત્માયે યેરડમભા ંએનાઉન્દ્વયની 

નકયી કયતી. ત્મા ંજ ભાયી અને દીેન્દ્રની ઓખાણ થઈ અને ધીભે ધીભે રયચમ િેભભા ં

રટામ. અભે ભયાથી અને એ જંાફી. ભાયા ઘયભા ંવખત નલયધ શત.’ 

  ‘ત છી તભે રગ્ન કેલી યીતે કમાું?’ ભને એની લાતભા ંયવ ડત જત શત.  

  ‘બાગીને , ન ભાયા નમરયમાઓએ એ છી ભાયી વાથે વફંધં તડી નાખ્મ. વભીયન 

જન્દ્ભ થમાના વભાચાય ભકલ્મા ત મે કઈ જલા ન આવ્યુ,ં ભા ણ નશીં.’ફરતા ંફરતા ંએની 

આંખભા ંઆંસ ુછરકામા ંએ એણે ટીસ્યેૂયથી છૂયા.ં ‘દીેન્દ્રનુ ંરડંન યેરડમ ભાટે વીરેકળન થયુ ં

ને અભે બાયત છડીને રડંન આલી ગમા.ં ળરૂઆતભા ંઅશીંની જીલનદ્ધનતભા ંગઠલાવુ ંભાયે ભાટે 

ફહુ મશુ્કેર શત ુ.ં લખત જતા ંએભા ંત હુ ંગઠલાઈ ણ આજ સધુી હુ ંભનથી અશીં ગઠલાઈ ળકી 

નથી.’ 

  દીકયાએ એની ભનવદં છકયી વાથે રગ્ન કમાું ને ખળુ છે. દીકયી એના નભત્ર વાથે રગ્ન 

નલના ણ યાતની યાત ગાે છે. નત કઈ અચકાટ નલના ભાયી દેખતા ંજ એની સ્ત્રીનભત્રને ગે 

લગાડે છે. જ દીકયાને આ નલે કંઈ ણ કશલેા જાઉં ત કશ ેછે, 

  ‘ભૉભ,તાયા નલચાય આલા જુનલાણી કેભ છે? આટરા ભટા રડંનભાથંી ત ુ ંણ એકાદ ફે્રન્દ્ડ 

ળધી કાઢ ને તાયી યીતે ભજા કય.—આ છે અશીંની વસં્કૃનત. જેભા ંદીકય ભાને ળીખાભણ આે છે કે, 

તુ ંનભત્ર ળધી કાઢ. ભાયા બમાપ-મૂાપ વવંાય લચ્ચે હુ ંએકરી છ,ં વાલ એકરી.’કશતેા ંકશતેા ંએ યડી 

ડી. ભેં કહ્ુ,ં ‘તભે બાયતીમ વસં્કૃનત અને બાયત ભાટે આટુ ંઝૂય છ ત એકાદ લખત ત આલ ! 

ભાળંુ તભને આગતળંુ આભતં્રણ છે.’ 

  ‘આલીળ, જરૂય આલીળ. જ્માયે અશીંની એકરતા ભાયાથી વશન નશીં જ થામ ત્માયે અથ્લા 

ત ભાયા દીકયા-દીકયીના ંવતંાનને રઈને હુ ંબાયત આલીળ અને એભને ફતાલીળ કે, જુઓ, આ છે 



તપણ—2                                                                                       આળાલીયેન્દ્ર 

40 

www.gopalparekh.wordpress.com                                                અનકુ્રભણણકા  

ભાયી ભાતભૃનૂભ. ણ અત્માયે ભાળંુ એક કાભ કયળ? બાયતભા ંએયટપ  ાય ઊતય ત્માયે ત્માનંી 

ધૂ ભાથે ચઢાલીને ભને માદ કયજ. આટુ ંકયળને?’ છી ભાય જલાફ વાબંળ્મા નલના એ 

ઊઠીને ચારી ગઈ. 
 

(ભીના ખોંડેની ભયાઠી લાતાપને આધાયે)    
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