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(ાના: 97 થી 99) 

    ―વતલાયી, કેટરી લાય કહ્યુ ંછે કે,ભાયા ટેફર ય ય ુીન, ટાચંણી, 

સ્ટેપ્રય ફધુ ંજભણી ફાજુ જ શવુ ંજઈએ. જે ચીજની જે જગ્મા શમ ત્મા ંજ ફયાફય 

મકૂલાની, વભજ્મા?‖ 

  ―ઘફાબ,ુ અશં તભે ટાઈ કયલાભા ંજયા ભરૂ કયી છે. આ એક આખુ ંલાક્ય 

છે. લચ્ચે અલ્વલયાભને ફદરે ણૂપવલયાભ કેભ મકૂ્યુ?ં‖ 

  ળેખયને દયેકે દયેક કાભ વ્મલસ્સ્થત અને વંણૂપ જઈએ. એનુ ંતાનુ ંકાભ ત 

ક્ષવત વલનાનુ ંયશતે ુ ંજ ન ફીજાના કાભની નાની વયખી ત્રકુટ ણ એનાથી વશન ન 

થતી. આવુ ંભાત્ર ઑકપવના કાભભા ંજ શત ુ ંએવુ ંનશત ુ.ં ઘયગથ્થ ુફાફતભા ંણ 

એની વધં્મા વાથે કચકચ ચારતી યશતેી.  

  ―તે બીના શાથે ફ્રીજને શાથ કેભ રગાડય? ડાઘા ડી જળે.‖  

  ―આજે દાભા ંભીઠંુ ળે...જ લધાયે છે અને લઘાય ણ થ...ડ લધાયે કડક થઈ 

ગમ છે. એકદભ યપેક્ટ ટેસ્ટ નથી.‖ 

  ―ભાય ટુલાર સકૂલે ત્માયે શભંેળા ત્રણ ક્રી ભાયલી. ફે આજુફાજુ અને એક 

લચ્ચ.ે કેટરી લાય તને કહ્યુ ંછે, ભને ફધુ ંયપેક્ટ જઈએ.‖ 
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  ળેખયના ણૂપતાના આલા લગણને કાયણે ઑકપવભા ંએનુ ંનાભ વભ. 

યપેક્ટવનસ્ટ ડી ગયુ ંશત ુ.ં જ કે, ઑકપવના એના વશકભીઓ કે વધં્મા, વો ળેખયના 

ભામાફૄ અને રાગણીળીર સ્લબાલને કાયણે એન આદય ણ કયતા.ં નાના ંભટા ં

ફધા ંકાભભા ંએની દખરગીયીથી વધં્મા ત્રાવી જતી. 

   ―ભાયા એક ણ કાભને તભે લખડ નશં એવુ ંત ફને જ નશં. હુ ંકયી કયીને 

ભયી જાઉં ત મે તભને કદી વતં થલાન નથી.‖ એ ફા  

કાઢતા ંકશતેી. 

  ફધુ ંયપેક્ટ શવુ ંજઈએ એવુ ંભાનતા ળેખયની જજંદગીભા ંએક મખુ્મ લાત 

યપેક્ટ નશતી. રગ્નજીલનને વાત વાત લપ થમા ંછતા ંઘયભા ંા ા ગરી 

ાડનાયની ધયાભણી નશતી થઈ એ લાતનુ ંદુ:ખ ળેખય અને વધં્મા ફનંેના ંભનભા ં

યહ્યા કયત ુ ંશત ુ.ં  

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

ડૉ. ચોધયીનુ ંનાભ સચૂવ્યુ.ં આટરા ંલોના પ્રમત્નને કાયણે શમ કે છી ડૉ.ની 

કુળતાને રીધ—ેજે શમ તે, ણ એભની વાયલાય ચા ુકમાપના છ જ ભકશનાભા ંએક 

કદલવ વધં્માને તાવીને એભણે કહ્યુ,ં ―કન્દ્રેચ્યરુેળન્દ્વ, જે કદલવની તભે આતયુતાથી 

યાશ જઈ યહ્યા ંશતા ંએ ઈલી ગમ છે. ય ુઆય પ્રેગનન્દ્ટ‖  

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

દીધી. ―આજથી ઘયના ંને ફશાયના ંફધા ંકાભ હુ ંકયીળ. તાયે ડૉક્ટયની વરાશ મજુફ 

વભમવય દલા રેલાની, ોષ્ટટક ખયાક ખાલાન ને આયાભ કયલાન.‖વત-ત્ની 

તાની આંખના યતનની એટરી આતયુતાથી યાશ જતા ંશતા ંકે, નલ ભકશનાન 



તપણ-બાગ:ફે                                                                            આળા લીયેન્દ્ર 

www.gopalparekh.wordpress.com  6 

 

વભમ એભને ફહુ રાફં રાગત શત. 

  ―ભને રાગે છે કે, આજે ત શૉસ્સ્ટર જવુ ંજ ડળે.‖જે કદલવે વધં્માએ કહ્યુ ંતે 

કદલવથી ળેખય એની ડખે જ યહ્ય. 

  વીઝેકયમન કયીને ડૉક્ટય ફશાય આવ્મા અને એભણે તુ્રજન્દ્ભના અણબનદંન 

આપ્મા ત્માયે ળેખયને રાગ્યુ ંકે એભનાઅલાજભા ંઉત્વાશનથી. આળકંાબમાપ અલાજે 

એણે છૂયુ,ં ―ડૉક્ટય, ફધુ ંફયાફય છે ને?‖  

  ―શ.ં... શા, આભ ત ફયાફય ણ આમ એભ વૉયી ત ુવે કે, ફાકન એક ગ 

રાફં અને ફીજ ટૂંક છે.‖ 

  ―શુ?ં‖ ળેખયને જાણે તમ્ભય આલી ગમા.ં એને રાગ્યુ ંકે ફધુ ંગ ગ પયી 

યહ્યુ ંછે. ભાય દીકય ને ખડ-ખાંણલા? આ લાત એને ભાટે લજ્રાઘાત વભાન 

શતી. 

  ણ વધં્મા ળફૃઆતભા ંરાગેરા આઘાતને ખફૂ વશજતાથી ચાલી ળકી શતી. 

દીકયાના જન્દ્ભના ફીજે કદલવે ઉદાવ ચશયેે ફેઠેરા વતન શાથ સ્નેશથી તાના 

શાથભા ંરેતી એ ફરી શતી, ―શજી ગઈકાર સધુી આણે વન:વતંાન શતા ંળેખય ! આ 

ભાસભુ જીલે થૃ્લી ય અલતયીને આણને ભાતા-વતાન દયજ્જ આપ્મ એ લાત 

શુ ંખળુ થલા ભાટે યૂતી નથી ?‖ આભ કશતેા ંએણે નલજાત વળશનુે ભભતાથી 

છાતીએ લગાડયુ ંશત ુ.ં 

  વધં્માએ બરે શકીકતને સ્લીકાયી રીધી શમ ણ ળેખયને ક્યામં ચેન નશત ુ.ં 

એને જાણે ચાયે તયપથી અટ્ટશાસ્મ વબંાઈ યહ્યુ ંશત ુ,ં ―શા...શા..., કેભ છ 
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વભ.યપેક્ળવનસ્ટ? શુ ંતભાયી પ્રવતકૃવત ફાક યપેક્ટ છે? નશં? ત શલે શુ ંકયળ? 

યસ્તા ય બીખ ભગંાલળ, દીકયા ાવે?‖એને રાગ્યુ ંકે એ ાગર થઈ જળે. યાત્રે 

એણે વનણપમ કયી રીધ કે, ભાયે આવુ ંઅગં છકરંુ જઈએ જ નશં. વધં્મા સઈૂ જામ 

છી એના ભઢા ય તકકમ દફાલીને ગ ૂગંાલી નાખુ.ં ફવ, ફે જ વભવનટભા ંકાભ 

તભાભ ! વો ભાનળે કે, ફાકની શ્વાવનીભા ંકંઈક તકરીપ શળે તે ભયી ગયુ.ં 

જજંદગીબય એક રગંડાના ફા કશફેડાલલાની નારેળીભાથંી છુટકાય ભી જળે. 

  ફીજી યાત્રે એણે તાના વલચાયને અભરભા ંમકૂલાન વનણપમ કમો. 

ઘકડમાન કાટં જાણે એકાએક લજનદાય થઈ ગમ શમ એભ આગ જ નશત 

ખવત.શજી ત વધં્માને સલૂાને લાય શતી. એને થયુ,ં રાલ, એટરી લાય ટી.લી. ચા ુ

કરંુ. ટી.લી. ચેનરના પ્રલક્તા ફરી યહ્યા શત. ―દળપકવભત્ર, શલે થડીક જ ક્ષણભા ં

આની મરુાકાત કયાલીશુ ંવલશ્વપ્રવવદ્ધ ખગળાસ્ત્રી ડૉ.સ્ટીપન શકંગ્વ વાથે, આ 

ભશાન વલજ્ઞાનીએ જગતને ―બ્રેક શર‖ની વથમયી આી છે. આને જાણીને નલાઈ 

રાગળે કે, આલી અદૌ  ભતુ  ળધ કયનાય આ લૈજ્ઞાવનક નાનણભા ંથમેર ણરમને 

કાયણે શારી-ચારી ળકતા નથી. એભણે તાનુ ંજીલન વ્શીરચેયને વશાયે જ વલતાવ્યુ ં

છે.અયે, ફરલા ભાટે એભણે ખાવ પ્રકાયના વાધનન ઉમગ કયલ ડે છે અને 

છતા ંદુવનમાના ભશાન ખગળ્ળાસ્ત્રી તયીકે એભનુ ંનાભ જાણીત ુ ંછે. એભણે ભેલેરી 

વવદ્ધદ્ધ જઈને કશવે ુ ંડે કે, ―એલયીથંગ ઈઝ વીફર.‖ત આલ, ભી સ્ટીપન 

શકંગ્વન.ે  

  એકાએક ળેખયને થયુ ં, એ ળા ભાટે તાન દીકય ણબખાયી ફનળે એવ6ુ 

નકાયાત્ભક વલચાયે છે? તદ્દન શલ થઈને એ વધં્માના  ફૃભભા ંગમ ત્માયે ભા-દીકય 
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ભીઠી વનંદય ભાણી યહ્યા શતા. ચરંન પ્રકાળ એ ફનંેના મખુને અનખુ ંતેજ ફક્ષી યહ્ય 

શત. 

  ળેખયે ભનભા ંકહ્યુ,ં ફવ, આ જ છે ભાયી જજંદગીનુ ં―યપેક્ટ ીક્ચય‖. 

 (અફૃણ માદલની કશંદી લાતાપને આધાયે)    

---------------------------------------------------------------------  
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(32) નલ અલતાય 

(ાના: 100 થી 102) 

  શજી ત યીક્ષા આલતી શમ ત્મા ંહુ ંકદલવ ગણલા ભાડંતી કે, લેકેળન ડલાને 

શલે કેટરા કદલવની લાય છે! અને લેકેળન ડયુ ંનથી કે ફદંા શંચી જતા 

ભનજકાકા અને વભનાક્ષીકાકીના ઘયે. ઘય ળાનુ,ં નાનકડુ,ં યણમાભણુ ંપાભપશાઉવ જઈ 

ર! પાભપશાઉવભા ંપ, ફૂર, ળાકબાજી , શ,ુ ખંી એલી અઢક આકપક ચીજ ત 

શતી જ ણ ભને વોથી લધ ુજ કઈનુ ંઆકપણ શમ ત તે ભનજકાકાનુ ં. ભસ્ત, 

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

એભની ભજાક કંઈ ફહુ વદં ન ડતી. એભા ંણ ખાવ કયીને કાકા જ્માયે કાકીની 

યાધંકા(?) ય ભજાક કયતા ત્માયે ત કાકી યાતા-ંીા ંથી જતા.ં  

  ―ફફરી, જયા તાયી કાકીને છૂ કે આ ઈડરી ક્યા દસ્તાથી તડલાની?‖અથલા 

―કારની કાચી-ાકી બાખયી ખાઈને ભને ત આખી યાત ેટભા ંફહુ દુખ્યુ ંણ લાધં 

નશં, તભાયા ફધાની તણફમત ત વાયી છે ને?‖ 

  કાકીના ંફનાલેરા ંઅથાણા ંએક લખત ખાલ ત તભે આંગા ચાટતા ંયશી 

જાલ. ણ કાકી અથાણા ંફનાલલાભા ંજેટરા ંવનણુ શતા6 એટરા ંજ ાકળાસ્ત્રભા ં

થઠ વનળાણમા. યજ યજની યવઈ ણ બાગ્મે જ સ્લાકદટટ શમ, ણ તેઓ કદી 

તાની અણાઅલડત કબરૂ ન કયતા.ં ઊરટા ંયવઈ વલેની કટપ્ણી વાબંીને 

ઉશ્કેયાતા ંઅને કાકાન જ લાકં કાઢતા,ં ―ઈડરી થડી કઠણ થઈ જામ એટરે દસ્તાથી 

તડલી ડે એટરી તભાયા શાથભા ંનફાઈ આલી ગઈ છે?‖ 
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  ―ભાયી યવઈ ન બાલતી શમ ત જેની બાલે એને ત્મા ંજલાની તભને છૂટ 

છે.‖કાકી કટાક્ષભા ંફરે ત્માયે એન વાભન કયલાની વાભી વ્મસ્ક્તની કશંભત ન 

ચારતી. એભની શયેલા-ઓઢલાની ઢફ ણ વાલ અણઘડ. ઊંચ ચઢી ગમેર 

વાડર, લેય-વલખેય લા અને કડા ંય ડેરા ભવારાના ડાઘ. શભંેળા એભન 

હુણરમ આલ જ યશતે. જ્માયે કાકા કામભ વાદા ંછતા ંસઘુડ લસ્ત્રભા ંપ્રબાલળાી 

રાગતા. ફનંે જણ ઉત્તય-દણક્ષણ ધ્રલુ જેલા ંરાગતા.ં ત મે કાકાને કાકીના ંલતપન કે 

દેખાલ ફાફત કંઈ કચલાટ શમ એવુ ંજયામ ન રાગત ુ.ં એ ત ફવ, તાની 

ભસ્તીભા ંજ યશતેા. જ્માયે એભની વપ્રમ કક્રકેટની યભત ચારતી શમ ત્માયે એભા6 

એલા ત ભળગરુ થઈ જતા, જાણે એભના અને ટી.લી. વવલામ દુવનમાભા ંકઈનુ ં

અસ્સ્તત્લ જ નથી. 

  ―આ ર, વલાય ડી ને ચંટી ગમા ટી.લી.ને. કદલવભા ંજેટરી વીકયમર, 

કયમારટી ળૉ કે યવઈના કામપક્રભ આલે એ ફધા જ હુ ંતભાયી જેભ જલા ફેવી જાઉં 

ત ઘયની શુ ંશારત થામ એ વલચાયી જજ.‖ કાકી ગગુરી પંકલાની એકે્ક તક જતી 

ન કયતા.ં ―એક કદલવ એવુ ંકયી ત જ, છી જશુ,ં શભણા ંત આલ, ભાયી ાવે ફેવ. 

હુ ંતને વભજાવુ ંકે કક્રકેટ કેલી યીતે યભામ? ‖ 

  ―એ  ફધુ ંજ્ઞાન યાખ તભાયી જ ાવે. ભાયી ાવે એલ પારત ુ ંટાઈભ નથી કે, 

આ નલયા રકની યભત ાછ ફગાડુ.ં‖  

  કાકીના ભનભા ંકાકા ભાટેન અવતં ઘય કયી ગમેર. એભને શભંેળા એવુ ં

રાગત ુ ંકે, કાકાએ ક્યાયેમ એભને વભમ ન આપ્મ. એભને ભાટે ફીજી ફધી લાતનુ ં

જેટુ ંભશત્ત્લ છે એટુ ંતાનુ ંનથી એલી પકયમાદ કમાપ કયતા.ં એ ફનંેની તતૂ—ૂભંભં 
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ચારે અને કાકી કાકા ય ણચડામા કયે એ ભને જયામ ન ગભતુ.ં ઘણીલાય ભને એભ 

ણ થત ુ ંકે, હુ ંલેકેળનભા ંનકાભી જ અશં દડી આવુ ંછુ.ં ણ કાકા જ્માયે અભાયી 

ફાટીને બેગી કયીને જાતજાતના ખેર કયાલતા ત્માયે અશં આવ્માન સ્તાલ 

ક્યામં ગામફ થઈ જત. 

  ―ચાર છકયાઓ, વવરાનંે ગાજય ખલડાલીએ.‖ ―ાઈ રઈને ઝાડને ાણી 

કણ ાળ?ે‖ ―ઓટરા ય આજે યાત્રે નાટક બજલલાનુ ંછે. ચાર, તભાયા ફધાના ં

ાત્ર નક્કી કયીએ.‖  

  નલા લપની ઉજલણી શમ કે ગણેળજૂાની તૈમાયી —કાકાન ઉત્વાશ જલા 

જેલ . લી ગાવુ,ં લગાડવુ,ં અણબનમ કયલ કે ડાન્દ્વ કયલ, ફધી કાભા ંતેઓ 

ભાશયે. એટરે ફાકને ત યીતવય એભનુ ંઘેુ ંજ શત ુ.ં ગભે તેટર વલયધાબાવ 

શલા છતા ંભાયી પ્રત્મે પ્રેભ યાખલાભા ંફનંે વભાન શતા.ં નીકતી લખતે કાકા ભાયા 

શાથભા ંવની નટ કડાલતા. કાકી એ જાણતા ંકે નશં, ભને ખફય નથી. 

  અભ્માવ યૂ કયીને હુ ંનકયીએ રાગી. વ્મસ્ત જજંદગીને કાયણે શલે ગાભ જઈ 

ળકાત ુ ંનશં. એલાભા ંએક કદલવ કાકાના અલવાનના વભાચાય ભળ્મા, ―કાકા 

ગમા.‖ભાયા વ્શારા કાકા !! કાકી ણફચાયા ંવાલ એકરા ંથઈ ગમા.ં કદલવ સધુી ભને 

ઉદાવી ઘેયી લી. ચાય-ાચં કદલવની યજા બેગી થઈ ત્માયે ભં કાકી ાવે જલાનુ ં

નક્કી કયુ.ં કાકીની શારતની કલ્ના કયીને ભારંુ ભન બાયે શત ુ.ં  

  ―શાયેં અભે ગ્મા‖તા ંકે યંગના ઓલાયે, કે તેજના ફુલાયે ...‖સયૂીરા કંઠે ગલાત ુ ં

અને ણઝરાત ુ ંગીત ભને ઝાંા ય જ વબંાયુ.ં અંદય દાખર થઈ ત્મા ંત આ શુ ં
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જઉં છુ ં! લાડીના યખેલા, ભાી, નકય ફધાના ંફાકને બેગા ંકયીને કાકી 

ગલડાલતા ંશતા.ં ભને જતાનંી વાથે એભના ચશયેા ય ઉદાવી વભવિત આનદં 

દેખામ. ફાકને કશ,ે ―જાલ શલે, આજે છુટ્ટી.‖ 

  કાકી જ્માયે ભને બેટી ડયા ંત્માયે એભના સુદંય, ઝીણી ઝીણી બાત લાા 

આછા લાદી યંગના વાડરા ય ભારંુ ધ્માન ગયુ.ં ઘયભા ંદાખર થઈને ભને કશ,ે 

―જા, શરેા ંતાયા કાકાને ભી આલ.‖ 

  ટી.લી.ની ફયાફય વાભે કાકાની આયાભખયુળીભા ંખળુવભજાજ મરુાભા ંએભન 

પટ મકુામેર જઈ ભાયી આંખ બયાઈ આલી. યવડાભા ંગઈ ત કાકી કશ,ે ―અત્માયે 

આ ટકી બણે ને વાજંે કક્રકેટ યભે. વયવ ભજાની ીચ ણ ફનાલી છે, વાજંે જજે. 

  હુ ંઆશ્ચમપથી કાકીના આ નલા અલતાયને જઈ યશી. ધીભેથી ભને કશ,ે ―એભને 

ગભત ુ ંશત ુ ંએ ફધુ ંમ કયીને એભને પયીથી ાભલાન પ્રમત્ન કરંુ છુ.ં‖ ાછ પાતી 

લખતે વજ આંખે કાકીને ગે રાગી ત્માયે ભાય શાથ કડીને કાકાની છફી ાવે 

રઈ ગમા ંઅને ભને 500 ફૃવમાની નટ આતા ંકશ,ે ―રે, આ તાયા કાકા તયપથી.‖  

(સકુદપ્તા ચેટયજીની અંરેજી લાતાપને આધાયે)       
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(33) વલશ્વાવઘાત  

 

(ાના: 103 થી 105) 

  રગ્નજીલનના ંછ-છ લો સધુી યાશ જલડાવ્મા છી જ્માયે તુ્રીયત્નની પ્રાપ્પ્ત 

થઈ ત્માયે અભે ફનંે ખળુીથી છરકાઈ ઊઠયા ંશતા.ં કદપ્તીએ ત શૉસ્સ્ટરભા ંજ કશી 

દીધુ ંશત ુ,ં ―ભં દીકયીનુ ંનાભ રયી યાખલાનુ ંનક્કી કયુ ંછે. એને સલૂડાલતી લખતે હુ ં

યજ નલી નલી રયી ગાલાની છુ.ં‖ 

  ―ત ુ ંએકરી ળા ભાટે? આણે ફનંે ડયએૂટભા ંરયી ગાઈશુ.ં‖ ―ત્માયે ત થઈ યહ્યુ.ં 

દીકયી સલૂાને ફદરે યડલા ન ભાડંે ત વારંુ.‖કદપ્તીએ શવતા ંશવતા ંકશે ુ,ં રયી 

જયાક વભજણી થઈ ત્માયથી એક ણ કદલવ એલ નશત ગમ કે, હુ ંએને ભાટે ફે 

ચક્રેટ ન રાવ્મ શઉં. ઑકપવેથી આવુ ંએટરે એ ભને લગી ડે અને ચકરેટ 

તાના શાથભા ંરઈને કશ,ે ―આ એક ભાયા પ્ાની અને ફીજી ભાયી ભમ્ભી 

તયપથી.‖  

  એ જેભ જેભ ભટી થતી ગઈ એભ અભાયી એને ભાટેની અેક્ષાઓ ણ લધલા 

રગી. ટી.લી. ય કઈ નતૃ્મન કામપક્રભ જતા6 શઈએ ત વોથી વાયી ડાન્દ્વયભા,ં 

વગંીતન કામપક્રભ શમ ત ઉત્તભ ગાવમકાભા,ં સ્લીવભંગભા,ં સ્કેટંગભા,ં બણલાભા,ં ફધે 

વલોત્તભ સ્થાન ય રયી જ શમ એલી વનેયી કલ્નાભા ંયાચલાની અભને આદત 
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ડલા રાગી. એની ભયજી-નાભયજી જાણ્મા વલના એને નલા નલા કરાવીવભા ં

ધકેરતા ંયહ્યા.ં 

  ―ભને રાગે છે કે, આણા નાના ગાભની સ્કૂરભા ંકંઈ ખાવ દભ નથી. લી 

ળાકલાા કે કયક્ષાલાાના ંછકયાઓં ણ આ જ સ્કૂરભા ંબણતા ંશમ ત એભની 

વફતભા ંરયી કેવુ ંફરતા-ચારતા ળીખલાની?‖એક કદલવ કદપ્તીએ કહ્યુ,ં ―તાયી 

લાત ત ફયાફય છે ણ એન ઉામ શુ ં?‖ 

  ―ઉામ છે, ભાટે જ ત કહુ ંછુ.ં ટનાની ―કકડવ ાકપ ‖સ્કૂર ―એ‖રેડની સ્કૂર છે. 

એભા ંજ રયીને એડભીળન ભી જામ ત કાભ થઈ જામ.‖ ―એટરે?‖ હુ ંચંકી ઊઠય. 

―એને શસ્ટેરભા ંયાખલાની? આણી નાનકડી ઢંગરીને આણાથી દૂય યાખલાની ? 

તુ ંકેલી લાત કયે છે?‖ ―હુ ંત એની ભા છુ.ં ભને કંઈ ળખ થત શળે? ણ એના 

બવલટમ ભાટે કદર ય થ્થય ણ મકૂલ ડે.અશં યશળેે ત એની શારત કૂલાભાનંા 

દેડકા જેલી થળ.ે‖ 

  લધ ુવલચાય કયતા ંભને મ કદપ્તીની લાતભા ંતથ્મ રાગ્યુ.ં છી ત અભારંુ 

રયીને વભજાલલાનુ ંઅણબમાન ચાલ્યુ,ં ―જ ફેટા, ત્મા ંવયવ નલી નલી ફશનેણીઓ 

ભળ.ે‖ ―ન ભાયે નલી ફશનેણીઓની જફૃય જ નથી. ભાયી ફશનેણીઓ ટીના, 

વપ્રમકંા, ભેઘના ફધી ભને ફહુ ગભે છે.‖રયીએ દરીર કયી. ―ત્માનં યવૂનપભપ એટર 

વયવ છે કે ત ુ ંએકદભ સ્ભાટપ  રાગીળ. રાર યંગન6ુ સ્કટપ , વપેદ બ્રાઉઝ અને વાથે 

રાર ટાઈ ણ !‖ 

  ―ભને અશંમાનુ ંફધુ ંજ ગભે છે. ભાયે તભને છડીને ક્યામં નથી જવુ.ં‖  
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 રયીને  અભે જાતજાતના ંપ્રરબન આતા6 ત કદલવના વભમે એ જેભતેભ કયતા ં

સ્કૂરભા ંજલાની તૈમાયી ફતાલતી ન યાત ડતા ંઅભાયા ફનંેની વડભા ંબયાઈને 

યડલા રાગતી. અને ભાડંભાડં ભક્કભ કયેરા ંઅભાયા ંભનને મ ઢીરા ંાડી નાખતી. 
 

  અંતે એક કદલવ, ―ચારને, જઈને જઈએ ત ખયા ં!‖ કયીને અભે ત્રણે ટના 

શંચ્મા. આશા ! શુ ંત્માનં ુ ંલાતાલયણ ને શુ ંવળસ્ત ! આટરા ંફધા ંફાક, ણ 

ક્યામં કઈ અલાજ નશં, ઘંઘાટ નશં. કઈ જયથી શવે નશં  કે ફરે નશં. અશં 

એડભીળન ભે ત રયી ભાટે અભે વેલેરા ંફધા ંવના ંવાકાય થામ.  

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

આલાની કબરૂાત છી એભણે એડભીળન આલાની શા ાડી ત્માયે અભે ધન્દ્મ 

ધન્દ્મ થઈ ગમા.ં ―ણ વય !અત્માયે ને અત્માયે ભાયી ાવે એટરી યકભ નથી 

એટર.ે...‖ 

   ―કળ લાધં નશં . જેટરા ૈવા શમ એટરા કડઝીટ કયાલી દ. તભાયી 

દીકયીને આજથી જ અશં મકૂી દ. આલતે અઠલાકડમે એને ભલા આલ ત્માયે 

ફાકીના ૈવા બયી દેળ ત ચારળે. ન પ્રબ્રેભ.‖ 

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

ગણતયીએ નથી આવ્મા.ં એણ એલી યીતે તૈમાય નશં થામ.‖ 

  ―જુઓ વભસ્ટય, એભ ઈભળનર થમા કયળ ત તભાયી ગાડી છૂટી જળે.‖એભણે 

રયી જેલડી ફ-ેચાય છકયીઓને ફરાલીને એભની વાથે રયીને સ્કૂર જલા ભકરી 
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ને અભને ત્માથંી નીકી જલાન ઈળાય કમો. ાછા ંલતા ંભાયી ને કદપ્તીની આંખ 

એકધાયી લયવી યશી શતી. કઈ અશયણકતાપના શાથભા ંઅભાયી ભશામરૂી મડૂીને 

ફાન તયીકે આી આવ્મા6 શઈએ એવુ ંરાગત ુ ંશત ુ.ં 

  ―એ ાછી આલીને આણને નશં જુએ ત.... ભને રાગે છે કે, આણાથી થડી 

ઉતાલ થઈ ગઈ.‖ 

  ―શા, ભારંુ ભન ણ કશ ેછે કે, આણએ આણી દીકયીન વલશ્વાવઘાત કમો. 

ણ શલે શુ ંથામ?‖ ભન ય અવહ્ય ફજ રઈને અભે ાછા ંપમાં. જ કે, રયી 

લગયનુ ંએ ઘય ઘય જ નશત ુ.ં આખી યાત હુ ંઅને કદપ્તી રયીને માદ કયીને અને 

અભાયા વલના એણે યાત કેલી યીતે વલતાલી શળે એન વલચાય કયીને ડખા ંપેયલતા ં

યહ્યા.ં  

  ભં વલાયે ઊઠતા6ની વાથે કહ્યુ,ં ―જરદી ચા ફનાલી આ. ભાયે એક અયજન્દ્ટ 

કાભ ભાટે જલાનુ ંછે.‖ ―ણ રયી...‖કદપ્તી કંઈ ફરે એ શરેા ંભં કહ્યુ,ં ―ભને અત્માયે 

કંઈ વાબંલાન ટાઈભ નથી.‖  

  અભાયા ગાભથી ચીવેક કક.ભી. દૂય આલેરા ટના જલા ભં ગાડી ભાયી મકૂી. 

ભને જમ કે, રયી કશફકા ંબયતી, દડતી આલીને ાા, ાા કયતી લગી ડી. 

એક યાતભા ંભાયી આ ભાસભુ કીની જે શારત થઈ શતી એ જઈ ભાયી જાત ાય 

કપટકાય લયવાવ્મ. રયીને ભં તેડી રીધી ને કહ્યુ,ં ―આમ એભ વૉયી ફેટા, ભને ને 

ભમ્ભીને એભ જ ખ્માર યશી ગમ કે, તુ ંગાડીભા ંાછ ફેઠી છે. અભે તને ભરૂી 

ગમા‖ંતા,ં તુ ંઅભને ભાપ કયીળ ફેટા?‖  
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  રયી બરે શલેથી શવીને ગાડીભા ંફેઠી ણ ભને એની આંખભા ંભાયી લાત 

પ્રત્મેન અવલશ્વાવ દેખાત શત. ભને થયુ,ં કેલી ઘેરછાભા ંઅભે દીકયીન વલશ્વાવ 

ગભુાવ્મ ! અભે એને ફશતેય બવલટમ ભાટે અશં મકૂી ગમા ંશતા ંકે ફદતય લતપભાન 

ભાટે? 
 

  ગાડી સ્ટાટપ  કયતા ંશરેા ંભં એની વાભે ફે ચકરેટ ધયી ન એણે કહ્યુ,ં ―ના 

પ્ા, શલે ભને ચકરેટ નથી બાલતી. શલે ભાયે ભાટે નશં રાલતા.‖ 

  ભાયા શાથભાથંી ચકરેટ વયકીને નીચે ડી.  

 

 (વલવનકુભાય ળભાપની કશન્દ્દી લાતાપને આધાયે) 

---------------------------------------------------------------------------------  
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(34)લચનની કકંભત 

(ાના: 106 થી 108) 

  વરભા ાચં બાઈ-ફશનેભા ંવોથી નાની. એની ભા ખયુળીદને ફે દીકયા અને 

ફે દીકયી છી આ લખતે દીકય જન્દ્ભે એલી અેક્ષા શતી ણ એક ત દીકયી જન્દ્ભી 

ને એ મ લી કાી-કટૂી. આડળી=ાડળી મ કશી જતા, ―ખયુળીદ, તાયા ંચાયે 

છકયાઓં ગયા ંગયા ંને દેખાલડા,ં ને આ નાનકી આલી કાી ભવ કેભ?‖ ―જેલી 

અલ્રાની ભયજી. એભા ંઆણે શુ ંકયીએ? આગરા ંચાયેભાયી ય ડયા ંને આ એના 

ફા ય !‖  

  વોને આલ જલાફ આતી ખયુળીદ તાના બાઈને જઈને ચધાય આંસએુ 

યડી ડી. ―ઈબ્રાશીભ, આટરી શ્માભ છકયીને યણલા કણ તૈમાય થળે?હુ ંશુ ંકયીળ?‖ 

  ઈબ્રાશીભ ફશનેના ંઆંસ ુન જઈ ળક્ય. એણે વાતં્લના આતા6 કહ્યુ,ં ―કપકય ન 

કય. ભાયા વાજીદ વાથે હુ ંએના વનકાશ કયીળ. તને લચન આુ ંછુ ં. ફવ !‖ખયુળીદે 

ખળુ થઈને બાઈન શાથ ચભૂી રીધ. 

  લીવ લપ છી જ્માયે એ લચન ાલાન વભમ આવ્મ ત્માયે ઈબ્રાશીભના 

ઘયભા ંધભાર ભચી ગઈ. ઊંચ, દેખાલડ અને ગય વાજીદ તાની વાથે ઊબી શમ 

તમ ળયભાવુ ંડે એલી વરભાને યણલા તૈમાય નશત. લી ભાભીને મ તાના 

દીકયા ભાટે ફૃડી ફૃાી દુલ્શન રાલલાના અયભાન શતા. એને ફદરે વરભાને ગે 

ફાધંલાની લાત એ ળેની સ્લીકાયે? ભા-દીકયાના વલયધન વાભન કયતા ંઈબ્રાશીભે 
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કશી દીધુ,ં ―તભાયે ફેઉએ જ ભાયી લાત ન ભાનલી શમ ત હુ ંઘય છડીને ચાલ્મ 

જઈળ. ભં ભાયી ફશનેને લચન આપ્યુ ંશત ુ,ં ાવુ ંત ડળે જ.‖  

  અંતે ખાટકીલાડે રઈ જલાતા ઢયની ભાપક વરભાને યનીને વાજીદ તાને 

ઘયે રઈ આવ્મ. એની તયપ વતયસ્કાયબયી નજય નાખીને યન્દ્માના ફીજે જ કદલવે 

એણ તાની ભાને કહ્યુ,ં ―અમ્ભા, હુ ંભાયા દસ્તને ઘેય જાઉં છુ,ં ક્યાયે આલીળ, નક્કી 

નશં. ભાયી યાશ નશં જતા.ં‖એક છી એક વાત યાત વરભાએ તાના દુલ્શાની યાશ 

જલાભા ંકાઢી. આઠભા કદલવે એ આવ્મ ત્માયે એની વાથે વવનેભાની કશયઈનને 

ટક્કય ભાયે એલી ખફૂસયુત યેળભા શતી. 

  ―આલી ગમ વાજીદ? ભાળાઅલ્રાશ, લહુ ત ગકુડમા જેલી છે!‖ ભાભીએ 

ઓઘ થતા ંકહ્યુ ંએના યથી વરભા વભજી ળકી કે, આ ભા-ફેટાની વભરીબગત 

શતી.ત્મા ંઊબેરા ભામ ુભં પેયલીને ફેઠકખડંભા ંજતા યહ્યા. 

  તાને આેરી કઠાયની ઓયડીભા ંછાતીપાટ ફૃદન કયતા ંવરભાએ અલ્રાને 

થામ એટરી પકયમાદ કયી. ઠક આપ્મ, ન્દ્મામ ભાગ્મ—ફધુ ંમ કયુ,ં ―શ ેખદુા ! ભને 

જ ળા ભાટે આલી ઘાટઘટૂ વલનાની ફનાલી? ભામએુ ભાયી અમ્ભીજાનને આવુ ંલચન 

આલાની ળી જફૃય શતી, ને આ ફધુ ંથયુએંભા ંભાય શુ ંલાકં?‖  

  ―વરભા, ચરૂા ાય દેગડી ચઢાલી કે નશં? શયાભખયને ભડે સધુી સઈૂ યશવે ુ ં

છે.‖ ―વરભા, વાજીદ અને યેળભાન ચા-નાસ્ત એના ફૃભભા ંશંચાડી દે.‖ ―આટુ ં

ફેસ્લાદ ખાલાનુ ંત કૂતયા મ ન ખામ ! મા અલ્રા ! ભાયા જ નળીફભા ંઆલી 

અનાડી લહુ તં કેભ આી?‖ 
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  ભાભી અને એની દીકયી તસ્નીભ વરભાને પીટકાયલાન એકે્ક ભક જત ન 

કયતા.ં ઈબ્રાશીભ છકયીની દમા ખાઈને કંઈક ફરલા જામ ત ભાભી બડકી ઊઠે, 

―ચૂ ફેવી યશ તભે ! આ  ફધી મવુીફતની જડ તભે જ છ. ફશનેને આેુ ંલચન 

ાી એરીધુ ંને એટરે ફવ. શલે રાડકી બાણેજની દમા ખાલાની જઈં જફૃય નથી.‖ 

  આ ફધા જુરભ મ ૂગેં ભઢે વશન કયતી વરભા ભાટે યેળભાની તભુાખી વશી 

રેલાનુ ંખફૂ મશુ્કેર શત ુ.ં યેળભાને તાના ફૃનુ ંઅને એ ફૃને કાયણે વાજીદ 

તાના કફજાભા ંછે એનુ ંએટુ ંઅણબભાન શત ુ ંકે, એને ભન વરભાની કકંભત એક 

નકયાણીથી વલળે નશતી.  

  યેળભાને ભકશના યહ્યા શતા. આભ ણ નાજુક તણફમતની યેળભા ાચંભે ભકશને 

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

ફનાલી યશરેી વરભા ાવે વાજીદ અચાનક જઈ ચઢય. એને આટર નજીક 

આલેર જઈવરભાનુ ંકદર જય જયથી ધડકલા રાગ્યુ.ં વાજીદે ધીભેથી કહ્યુ,ં ―આજે 

યાત્રે ભાયા કભયાભા ંઆલજે.‖ફવ, આટુ ંકશીને એ ત જત યહ્ય ણ વરભા જાણે 

શળ-શલાવ ખઈ ફેઠી. એને તાના કાન ાય વલશ્વાવ નશત ફેવત. 

  રાફં વભમ યેળભાથી દૂય યશવે ુ ંડયુ ંતેથી તાની અંદય બડકી ઊઠેરી 

ભખૂને વાજીદે વરભાના નાયીદેશથી ળાતં કયલા ભાડંી. કદલવે એનુ ંભં જલાનુ ંમ 

વદં ન કયત વાજીદ યાત ડે ને વરભાને તાના ફાહુાળભા ંબંવી નાખત. 

ફધુ ંવભજલા છતા ંવરભા આ વોબાગ્મ જેટરા કદલવ બગલલા ભે એટરા કદલવ 

ભન બયીને ભાણલા તૈમાય શતી. ―આજે યેળભા અભાયી દીકયીને રઈને આલી જલાની 

છે. શલે પયી ભાયી આળા ન યાખીળ.‖આટુ ંકશીને એની વાભે નજય કમાપ વલના 
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વાજીદે ચારતી કડી. એક વન:વાવ નાખીને વરભાએ તાની વનમવતને ભાથે 

ચઢાલી. 

  વરભાને દીકય અલતમો ત્માયે એણે ખ ાથયીને અલ્રાન આબાય ભાન્દ્મ 

કે, એણે એને જીલલાન વશાય ત આપ્મ ! દીકયાનુ ંચાદં જેવુ ંમખુ જઈને એ ફધા ં

દુ:ખ ભરૂી જતી. વરીભના ફા તયીકે વાજીદનુ ંનાભ રેલાત ુ ંએટુ ંજ, ફાકી એને 

વરભા કે વરીભ વાથે કઈ રેલા-દેલા નશતી.  

  એક કદલવ અચાનક વરભાન બાઈ અશભદ આલી શંચ્મ. દીકય જન્દ્મ્માના 

વભાચાય વાબંીને મ વમયથી કઈ પયક્યુ ંનશત ુ.ં આજે બાઈને તાને આંગણે 

આલેર જઈ વરભા ખળુ થઈ ગઈ. ભાભીએ ણ એને ફધાના ખફય અંતય છૂયા 

ને એની આગતા-સ્લાગતા કયી. બાઈ-ફશને એકરા ંડયા ંત્માયે અશભદ કશલેા 

રાગ્મ, ―કદરભા ંએક આળા રઈને તાયી ાવે આવ્મ છુ.ં તાયા વરીભ વાથે ભાયી 

ફેટીના વનકાશ કયલાનુ ંલચન આીળ ફશનેા?‖ 

  ―લચન‖ ળબ્દ વાબંતાનંી વાથે વરભાની આંખ જાણે થ્થય થઈ ગઈ. એણે 

ધીભેથી કહ્યુ,ં ―ત ુ ંનશં વભજે, એક સ્ત્રી જ વભજી ળકે કે, આ ―લચન‖ળબ્દએ ભારંુ આખુ ં

જીલન નયક ફનાલી દીધુ ંછે. ભને આ ળબ્દનડય રાગે છે. ભં ત ફધ6ુ લેઠી રીધુ ં

ણ શલે કઈ વનદો છકયી ભાયા લચનન બાઅય લંઢાયે એ ભને કબરૂ નથી. કના 

આેરા લચનની કકંભત કણે ચકૂલલી ડે છે એ લચન આનાય વલચાયત ુમં નથી. 

આલા કઈ ણ લચનથી હુ ંફધંાલા નથી ભાગતી.‖ 
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  ઘયના આંગણાભા ંઊબા ંઊબા ંવરભા કયવાઈને ચાલ્મા જતા બાઈને જતી યશી 

ને છી દુટ્ટાથી આંખભા ંઅલેરા ંઆંસ ુ ૂછંતા ંઘયભા ંઆલી. 

(વલવનકુભાય ળભાપની કશન્દ્દી લાતાપને આધાયે)    
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(35)ગંગકયન 

 (ાના: 109 થી 111) 

  આજે ળવનલાય શલાથી વલળાખા ઑકપવેથી લશરેી ઘયે આલીને થડી લાય 

આડી ડી ત્માતં ડંગ-ડંગ –ડંગ ઉયાઉયી લાગી યશરેી ડયફેરે એની ફયની 

ઊંઘ ઉડાડી દીધી.  

  ―કણ શળે અત્માયે? ભાડં જયાલાય આંખ ભી ન ભી ત્મા.ં..‖ ફફડતા ંએણે 

દયલાજ ખલ્મ. આગતંકુને જતાનંી વાથે એની યશીવશી ઊંઘ ણ ઊડી ગઈ. 

  ―શબુી ત ુ?ં ળા ભાટે આલી છે?‖એણે કઠયતાથી છૂયુ.ં ―કેભ, કંઈ કાયણ શમ ત 

જ દીકયી ભાને ઘયે આલે? તુ ંમ શુ ંભા? આટરી ફધી યીવ? કેટરા કદલવ છી 

આલી છુ ંણ ભને અંદય આલલાનુ ંમ નથી કશતેી ! ‖એ આગ લધીને એને બેટી 

ડી ણ વલળાખાએ ખાવ ઉભક ન ફતાવ્મ. દીલાનખડંભા ંવપા ય શબુી ફેવી 

ડી ત્માયે વલળાખા એને જઈ યશી. કેલી કપક્કી ડી ગઈ છે ને સકુાઈ ણ કેટરી 

ગઈ છે !ખેય ! શાથે કમાં શૈતે લાગે ત ખયા ંજ ને? 

  ―ભમ્ભી, ઑકપવેથી વીધી જ આલી છુ,ં ફહુ ભખૂ રાગી છે. તાયા સ્ેવળમર 

કાદંા—ંઆ અને વાથે સ્ોંગ નેસ્કેપે ભી જામ ત ભજા આલી જામ.‖ 

  બરેને એની ય ગભે તેટર ગસુ્વ શમ, ણ દીકયી ખાલાનુ ંનાભ રે ત કઈ 

ભા ના ાડી ળકે?નાસ્ત-કૉપી ત્મા છી શબુી ફગાસુ ંખાતા ંઊબી થઈ. ફેડફૃભ 

તયપ જતા ંજતા ંફરતી ગઈ, ―ભમ્ભી, ભાયા ફૃભભા ંએ.વી. ચા ુકયીને થડીલાય સઈૂ 

જાઉં છુ.ં વખત ઊંઘ આલે છે.‖વલળાખા એને જતી જઈ યશી ણ અટકાલી ન ળકી. 
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  શબુી-એનુ ંઅને સધુાકયનુ ંએક ભાત્ર વતંાન. એન જન્દ્ભ થમ ત્માયે સધુાકયને 

એવુ ંરાગેુ ંકે થૃ્લી યન વોથી સખુી ભાણવ એ જ છે. દીકયીને રાડ-કડથી 

ઉછેયી ળકામ, એને કઈ લાતની ખટ ન રાગે એ ભાટે એણે ઓલયટાઈભ કયલા 

ભાડંેર. એભ ત શબુી ત્રણ ભકશનાની થઈ ન થઈત્મા ંસધુી એની વાય-વબંા ભાટે 

નદુંબાઈને યાખીને વલળાખાએ ણ નકયીએ જલાનુ ંચા ુકયી દીધેુ.ં ડગભુગ ુ

ચારતા ંળીખેરી ઢંગરીને ગલપથી વોને ફતાલતા ંસધુાકય કશતે, 

  ―છે ને ભાયી વપ્રન્દ્વેવ ? કેટરી ક્યટૂ છે નશં? એને ભાટે ત હુ ંભાય આખ 

ખજાન ુટંાલી દેલા તૈમાય છુ.ં‖શબુીને સલૂડાલલા એને શંચકે રઈને ફેવે ત્માયે એ 

ગાત, ―વ જા યાજકુભાયી વ જા.‖   

  છી ત શબુીના ભંભાથંી જે નીકે એ તભાભ લસ્ત ુશાજય થઈ જતી. આટરા 

ફધા રાડ-પ્માયથી વલળાખા ક્યાયેક અકાતી ણ છી શવલાભા ંકાઢી નાખતી. જેભ 

જેભ એ ભટી થતી ગઈ એભ ભાતા-વતાને વભજાતુ ંગયુ ંકે એભની રાડરી ઉદ્દડં 

અને સ્લચ્છદંી ફનતી જામ છે. ણ ાણી લશી ગમા છી ા ફાધંલાન કળ અથપ 

નશત 

  શબુીની ખાવ વખી યીભા ાવેથી વલળાખાને જાણલા ભળ્યુ ંશત ુ ંકે, રગબગ 

યજ એ કૉરેજભાથંી ીકયમડ ફગં કયીને લશરેી નીકી જામ છે. છૂયછ કયતા ં

એણે વકંચ વલના કશી દીધુ.ં 

  ―વતી અને હુ ંએકફીજાને ચાશીએ છીએ અને અભે રગ્ન કયલાના ંછીએ.  

―રગ્ન?શજી ગઈકાર સધુી ત ત ુ ંઢંગરા-ઢંગરીથી યભતી‖તી ને આજે રગ્ન કયલા 

તૈમાય થઈ ગઈ? કંઈ બાન છે કે રગ્ન એટરે શુ?ં‖ સધુાકય એકદભ ઉશ્કેયાઈ ગમ. 
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―નથી તને એની ન્દ્માત-જાતની ખફય કે નથી ત ુ ંએના કાભ-ધધંા વલે જાણતી. ભને 

એલી ખફય ડી છે કે, ફે ફૃભની નાનકડી ખરીભા ંએન ને એના કાકાન ચોદ 

ભાણવન કયલાય યશ ેછે. જજંદગીબયન વલાર છે ફેટા ! વયખી તાવ ત કયલી 

ડે ન?ે‖વલળાખાએ વભજાલટના સયૂભા ંકહ્યુ.ં ભાતા-વતાને કંઈણ જલાફ આલાને 

ફદરે એક કદલવ શબુી રારચટાક વાડી શતેી, વંથીભા ંવવંદૂય રગાલી અને ગાભા ં

ચાદંીનુ ંભગંસતૂ્ર શયેીને આલી શંછે. એની ાછ જ ઊબ શત વતી. એની 

કયતા ંનશં નશં તમે આઠેક લપ ભટ ત શળે જ. ાક યંગ, વાલ વસ્તા ંરાગતા ં

કડા ંઅને ગભા ંકેન્દ્લાવના શઝૂ. વલળાખા અને સધુાકયના ંશૈમા ંજાણે ધફકલાનુ ં

ભરૂી ગમા.ં અભાયી વ્શારવમી દીકયીન આ જીલનવાથી? અભાયા રારન-ારન 

અને કેલણીનુ ંઆ કયણાભ? 

  ―ઘયભા ંદાખર થલાની તકરીપ ન રેળ. ઉંફયેથી ાછા ંલ.‖ વલળાખાએ 

વત્તાલાશી અલાજે કહ્યુ ંશત ુ.ં ―પ્ા, આ ભમ્ભી જુઓને, ભને...‖શબુીને લચ્ચેથી જ 

પકયમાદ કયતી અટકાલીને સધુાકયે કહ્યુ ંશત ુ,ં ―ભમ્ભી જે કશ ેછે એ ફયાફય છે. આજ 

છી આ ઘયભા ંતાય ગ નશં જઈએ.‖ 

  ―તભાય જ આ જ જલાફ શમ ત ભાયે ભાટે રીધેર ફધ દાગીન, ભાયા ં

કડા,ં ભાયા ંકસ્ભેટીક્વ ફધુ ંભને આ.‖  

  તે કદલવે હ્રદમ ય થ્થય મકૂીને ફનંેને આંગણેથી કાઢી મકૂ્યા છી આજે 

શબુી એકદભ અચાનક કેભ આલી શંચી એ વલળાખાને વભજાત6ુ નશત ુ.ં 

થડીલાયભા ંસધુાકય ણ આલી શંચ્મ. અને શજી ત શબુી ભાટે કંઈ લાત કયલા 

જામ ત્મા ંજ એ ફૃભભાથંી આલીને પ્ા ાવે ફેવલા જામ ત્મા ંસધુાકય ઊબ થઈને 
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કશલેા રાગ્મ, ―ણા વાત લાગલા આવ્મા. તાયે ઘયે જલાનુ ંભડુ ંથત ુ ંશળે. શલે તાયે 

નીકવુ ંજઈએ.‖ 

  ―ભમ્ભી-પ્ા, તભે બરે યકાલાનુ ંન કશ ણ આજે યાત્રે હુ ંઅને વતી અશં 

જ યકાલાના ંછીએ. તભને ફનંેને કંની આલા.‖ 

  ―અભને કઈની કંનીની જફૃય નથી. ને કની યજાથી તં અશં યશલેાનુ ંનક્કી 

કયુ ંને વતીને ણ ફરાવ્મ?‖ ―તાના ઘયભા ંયકાલા ભાટે લી યવભળન કની 

રેલાની? આ ઘય ય ભાય શક્ક છે.‖ ―અચ્છા, શલે વભજાયુ,ં તુ ંતાય શક્ક ભાગલા 

અને અભને કામદ ળીખલલા આલી છે?‖સધુાકયન અલાજ પાટી ગમ.ત્મા ંજ ડયફેર 

લાગી. વલળાખાએ ફાયણુ ંખલ્યુ ંત શાથભા ંફેગ વાથે વતી ઊબ શત. 

  સધુાકયે તેને કહ્યુ,ં ―ત્મા ંજ ઊબા યશજે. અંદય આલલાની ભનાઈ કયી શતી એ 

ફહુ જ રગી ભરૂી ગમા રાગ છ.‖ 

  ―ઠીક છે, શલે હુ ંણ જઈ રઈળ.‖ગ છાડતી શબુી ફશાય નીકી. અત્માય 

સધુી ભક્કભ યશરેી વલળાખાથી ડવૂકંુ મકુાઈ ગયુ.ં સધુાકયે કહ્યુ,ં ―જ વલશ,ુ ળયીયનુ ં

કઈ અંગ વડી જામ, ગગંકયન થઈ જામ ત એને કાવુ ંજ ડે છે. શબુી ણ આણુ ં

અંગ જ છે, ણ એનાભા ંવડ રાગી ગમ છે. આના વવલામ ફીજ ક્ય યસ્ત રઈ 

ળકીએ ?એણે ાણીન ગ્રાવ આીને કહ્યુ,ં ―ળાતં થઈ જા.‖ 

(ભધફુારા કકયતનીની ભયાઠી લાતાપને આધાયે)  
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(36)બાગીદાયી  

 

(ાના: 112 થી 114) 

  ઊંઘ નશતી આલતી છી થાયીભા ંડી  યશીને શુ ંકયે?ભીન ુધીભેથી ઊઠીને 

ફશાય આલી. નાનીએ ત યાત્રે સતૂી લખતે જ કશે ુ ંકે, એ વલાયે લશરેા ંઆિભભા ં

ભેડીટેળન ભાટે જલાના છે. એ ફગીચાભા ંઆલીને શંચકા ય ફેઠી. એણે એક નજય 

નાની ના ફેઠા ઘાટના ફગંરા ય નાખી. કેટુ ંસ ુદંય છે નાનીનુ ંઘય ! ણફરકુર 

ભાયી નાની જેવુ ં. ભીનનુે નાની ભાટે અાય વ્શાર અને આદય. 

  એને વાબંયત ુ ંશત ુ ંકે, જ્માયે નાનીએ કયટામયભેન્દ્ટ છી ળાવંતથી યશલેા ભાટે આ 

ફૃકડ ફગંર ખયીદ્ય ત્માયે એ અને ભમ્ભી અશં આલેરા.ં નાની તાનાથી દૂય 

ચાલ્મા ંજામ એ વલચાય એને વદં નશત ડય. એણે છૂયુ,ં ―નાની , કદલ્શીભા ંત 

તભારંુ ઘય છે, ણ અશં ફીજુ ંઘય કેભ રીધુ?ં‖  

  ―ફવ. ભને અશં ફહુ ળાવંત ભે છે. લી આિભના કંાઉન્દ્ડભા ંજ ફગંર છે 

એટરે ભાયાથી વાધના ણ થઈ ળકળે.‖નાની ફયાફય વભજતા ંશતા ંકે એના ભનભા ં

ળી ગડભથર ચારી યશી છે ! એભણે શતેથી એને ભાથે-ભઢે શાથ પેયલતા ંકહ્યુ ંશત ુ,ં 

―ગકુડમા, તને જ્માયે ણ ભન થામ ત્માયે ભાયી ાવે આલી જજે શ ં! ‖ફરતા ં

ફરતા ંનાનીએ તાની આંખ છૂી શતી. 

  એ કદલવભા ંભમ્ભી-પ્ાના ખફૂ ઝગડા ચારતા યશતેા. પ્ાને તાનુ ં

રુુણુ ંવાણફત કયવુ ંશત ુ ંત ભમ્ભીને યુલાય કયવુ ંશત ુ ંત ભમ્ભીને યુલાય કયવુ ં
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શત ુ ંકે, તે આધવુનક સ્ત્રી છે. ફનંેન અશમૌ વત-ત્નીના વફંધંની લચ્ચે દીલાર 

ફનીને ઊબ યશતે. ફનંે ક્ષે ભધ્મસ્થી ફનલાની નાની ઘણી કવળળ કયતા ંણ એ 

શભંેળા વનટપ યશતેા.ં  

  ―તભાયે ત ફવ, ઑકપવેથી ગ ય ગ ચઢાલીને ફેવી જલાનુ.ં ફધુ ંકાભ 

ભાયે ભાથે નાખી દ છ, તે ભં કંઈ ગરુાભીખત રખી આપ્યુ ંછે?‖ 

  ―અયે, થાકીને આવ્મ શઉં ત્માયે ફે ઘડી જંીને ફેવલા ત દે ! જ્માયે જુઓ 

ત્માયે કચકચ, કચકચ. આ તે ઘય છે કે નયક?‖  

  ભટે ભટેથી ફરાચારી કયતા ંભા-ફાને જઈ ભીન ુડઘાઈ જતી. ફૃભભા ં

ફાયણા ં ફધં કયીને નાનીને પન જડીને શીફકા ંબયતી કશતેી,  

  ―નાની, ભને અશંથી રઈ જાલ. ભાયે અશં નથી યશવે ુ,ં ભાયે તભાયી ાવે યશવે ુ ં

છે.‖ નાની આ નાનકડા જીલની ીડા ફયાફય વભજતા,ં ણ રાચાય શતા.ં દીકયી-

જભાઈની ફાફતભા ંએ લધ ુશુ ંફરી ળકે? 

  એક કદલવ આ હુવંા-તુવંી અને ઉશ્કેયાટભા ંભમ્ભીને એટેક આલી ગમ અને 

શૉસ્સ્ટરભા ંશંચતા ંશરેા ંજ એણે ભામા વકેંરી રીધી. પ્ા વાલ ડઘાઈ જ 

ગમા. એ ફનંેના ળાષ્બ્દક યદુ્ધનુ ંઆવુ ંકયણાભ આલળે એલી ત એભણે કદી કલ્ના 

ણ નશતી કયી. નાનીની આખી દુવનમા જ  ૂટંાઈ ગઈ, અને ભીન?ુ આખા ઘયભા ંએ 

ફાલયી ફનીને પમાપ કયતી. 

  શંચકાને ઠેવ ભાયતા ંભાયતા ંએ વલચાયી યશી, ભમ્ભીના ગમા છી ફધુ ંકેટુ ં

ઝડથી ફદરાઈ ગયુ ંશત ુ ં! શભંેળા ગસુ્વા અને તભુાખીભા ંયશતેા પ્ા નયભઘંવ 
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જેલા થઈ ગમા શતા. તે કકળય લમભાથંી વીધી જ ખુ્ત ફની ગઈ શતી. તાના 

વનણપમ એ જાતે રેલા રાગી શતી. એણે નક્કી કયુ ંશત ુ ંકે, એ આ ફવંધમાય 

લાતાલયણથી દૂય ચારી જળે. ખફૂ દૂય . અભેકયકાની યવુનલવવિટીભા ંએડભીળન ભી 

ગયુ ંઅને ત્માયે જ એણે ા અને નાનીને જાણ કયી શતી.  

  દૂય યહ્યે યહ્યે ણ એન તતં ુનાની વાથે જડામેર જ યહ્ય શત, ફલ્કે, લધ ુ

ભજબતૂ ફન્દ્મ શત. નાનીની વભજદાયી ાય એને ખફૂ બયવ શત. પ્ા વાથે ત 

―કેભ છ? તણફમત વાયી છે? ‖એટરાથી આગ લાત ન ચારતી ણ નાની જ્મા ં

સધુી ન કશ ેકે ―ફવ શલે, ભાયા ત શાથને કાન ફનંે દુ:ખી ગમા‖ત્મા ંસધુી એ એભની 

વાથે અરકભરકની લાત કયતી યશતેી. જ્માયે કેયારાના લતની કલ્માણ વાથે 

જીલનબય ભાટે જડાલાનુ ંવલચાયુ ંત્માયે વોથીશરેા ંનાનીને જ ત લાત કયેરી! 

  ―નાની, તભને ભાયે ભાટે છકય ળધલાની ભાથાકૂટભાથંી ફચાલી રઉં ત ભને 

થેન્દ્કવ કશળે? ‖ 

  ―રે ને અત્માયે જ કશી દઉં, થેન્દ્ક ય.ૂ ણ જરદી ફર, એ કણ છે? ચશયેે-

ભશયે કેલ છે?કેટુ ંબણેર છે? શુ ંકયે છે? એનુ ંનાભ...‖ 

  ―ળાવંત, ળાવંત, ળાવંત. નાની જયા ત ધીયજ યાખ ! ફધુ ંકહુ ંછુ,ં ણ નાયાજ ન 

થળ. એ ગજુયાતી નથી, કેયારાન છે. યંગે શ્માભ છે ન વોથી ભટી લાત એ છે કે , 

અભે એકફીજાને ખફૂ ચાશીએ છીઈ. એકભેક્ન આદય કયીએ છીએ.‖ 

  ―ફવ, આનાથી લધ ુફીજુ ંશુ ંજઈએ? ભાયા તભને ફનંેને ખફૂ ખફૂ આળીલાપદ 

છે.‖ફે કદલવ શરેા ંત એ ફનંે કપરાડેષ્લ્પમાભા ંશતા ંઅને આજે એ અશં નાનીના 
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ઘયને શંચકે ફેઠી છે અને કલ્માણ? એનાથી ભનભન ફરાઈ ગયુ.ં આમ ભીવ ય,ુ 

કલ્માણ !‖   

  ―અયે, લશરેી ઊઠી ગઈ ?‖ એભ છૂતાકને નાની આલીને તયત એની ફાજુભા ં

શંચકે ફેઠા.ં એન શાથ તાના કયચરીલાા શાથભા ંરઈને એભણે લશારથી કહ્યુ,ં 

―ગકુડમા, યાત્રે જ છૂલાની શતી ણ શલે અત્માયે છૂી રઉં. તુ ંએકરી કેભ આલી 

છે? કલ્માણ કેભ નથી આવ્મ? તભે ફનંે...‖ 

 એ શવી ડી. ―નાની, ડન્દ્ટ લયી. અભાયી લચ્ચે ણચંતા કયલા જેવુ ંકંઈ નથી. હુ ંઅશં 

આલી અને કલ્માણ ગમ વત્રલેન્દ્રભ. એના ંભમ્ભી-પ્ા ાવે.‖ 

  ―કેભ એકર ? તુ ંવાથે કેભ ન ગઈ?‖અભાયા ંરગ્નથી એ રક ખફૂ નાયાજ 

શતા.ં કલ્માણને થયુ ંકે, ભને જઈને તેઓ ભારંુ અભાન કયી નાખે એના કયતા ંએ 

એકર જ જઈને એભને ઠંડા ાડી આલે. 

  ―ફેટા, ભને રાગે છે કે, ત્મા ંજ તભાયી ભરૂ થામ છે. એકભેકના સખુ-દુ:ખભા ં

વાથે યશલેાના લચનથી ફધંામા છ ત આલી લાતથી ગબયાલાનુ ંશુ?ં એના ભાતા-

વતાને તભાયા ફનંે ય એકવાથે તાન ગસુ્વ ઠારલલા દ. જ્માયે તેઓ જળે કે, 

એભન ઠક કે વતયસ્કાય વશન કયલાભા ંણ એભના દીકયા વાથે તાયીબાગીદાયી છે 

ત્માયે ભનથી તાય સ્લીકાય કયી રેળે. આ ઘડીએ ત તાયે કલ્માણની ડખે યશલેાની 

ખાવ જફૃય છે.‖ 

  ―લી ભા-ફાની નાયાજગીથી ગબયાલાનુ ંશુ?ં જે તાના ંછે એભને આણી 

ય નાયાજ થલાન અવધકાય છે. ભાયી લાત તને ઠીક રાગે છે કે નશં, વલચાયી 
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જજે.‖ભીન ુનાનીને લગી ડી. ―નાની, તભાયી લાત ભને વાચી ન રાગે એવુ ંફને? 

હુ ંઆજની જ વત્રલેન્દ્રભની ફ્રાઈટભા ંશંચી જઈને કલ્માણને વયપ્રાઈઝ આુ ંછુ.ં‖ 

(ભીયા વીકયીની કશંદી લાતાપને આધાયે) 
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(37)ભસ્તીકી ાઠળારા 

 [લાતાપ ન:ં 37/તપણ-2/આળા  લીયેન્દ્ર/મજ્ઞ પ્રકાળન] 

(ાના: 115થી 117) 

  યક્ષા અને ભીતા ફનંે ફાણની વખીઓ. રગ્ન થમા છી ણ નજીક નજીક 

યશતેી ણ ભલાનુ ંફહુ ઓછુ ંફનતુ.ં ઘય, લડીર, વત, ફાક—ફધાનંી વબંા 

યાખલાભા ંળફૃઆતના ં17-18 લો લીતી ગમા.ં એક કદલવ અચાનક ફનંે 

ફશનેણીઓ ફજાયભા ંભી ગઈ ત્માયે કંઈ કેટરીમ લાત નીકી.  

   ―ત ુ ંશુ ંકયે છે? કઈ ખાવ પ્રવવૃત્ત?‖  

  ―ના યે ના, કંઈ નશં. ઘયવવંાયની જજંાભા ંશભણા ંસધુી કંઈ કયુ ંનશં અને 

શલે જ્માયે વભમ જ વભમ છે ત્માયે શુ ંકયવુ ંકંઈ વભજ ડતી નથી. એટર ખારી 

રાગે છે કે...‖ભીતાએ કહ્યુ.ં  

  ―ભારંુ ણ એવુ ંજ છે ણ શભણા ંશભણા ંભને એલ વલચાય લાયંલાય આલે છે 

કે, આભને આભ કૂલાભા ંદેડકાની જેભ જજંદગી યૂી થઈ જળે અને આણે કઈને ભાટે 

કશુ ંકયી ન ળક્યા.ં‖ 

  ―એભ ! ત શજી ક્યા ંભડુ ંથઈ ગયુ ંછે? ચાર, આણે ફનંે ભીને આણને 

કંઈક કમાપન વતં થામ અને વભાજને ઉમગી થામ એવુ ંકશુકં કાભ કયીએ.‖ 

  ફનંે ફશનેણીઓએ આવાવની ઝૂંડટ્ટીભા ંયશતેા ંફાકને બેગા ંકયીને 

એભને સ્લચ્છ યશતેા ંળીખલલાનુ,ં યભત યભાડલાનુ,ં થડુ ંથડુ ંઅંરેજી બણાલલાનુ ં

એલા ંકાભ ળફૃ કમાં. વાલ નાના ામાથી ળફૃ થમેરા ંકાભન ધીભે ધીભે વલસ્તાય 



તપણ-બાગ:ફે                                                                            આળા લીયેન્દ્ર 

www.gopalparekh.wordpress.com  33 

 

થત ગમ. શરેા ંફે-ાચં ફાક ભાડં આલતા ંએને ફદરે શલે 40-50 ય આંકડ 

શંચી જત. 

  ―ભીતા, અભાયા વભત્ર નયેન્દ્રબાઈના ંરગ્નને 5 લપ યૂા ંથામ છે એ વનવભત્તે 

એભણે આણા ંફાક ભાટે લાયલા 5000ફૃવમા આપ્મા છે.‖ 

  ―અયે લાશ ! ભાયી ાવે ણ થડા થડા કયીને ાચં-છ શજાય બેગા થમા છે. 

ભાયે ણ એ ૈવા ફાક ભાટે જ લાયલા છે. શુ ંકયીએ ત ફાકને ભજા ડે?‖ 

―ભં વાબંળ્યુ ંછે કે, આ યીતે કઈ ગ્રુને રઈ જત ુ ંશમ ત ડેયીલાા તાની ફવ 

રેલા-મકૂલા ભકરે છે. ફાકને ત્મા ંદૂધ ણ ીલા ભળે.‖ 

  ―એ ત ઘણુ ંવારંુ કશલેામ. ફવન ખચપ ફચી જામ ત આણે એભને ભાટે 

જભલાનુ ંફનાલડાલી રઈએ અને યસ્તાભા ંએભને આઈસ્ક્રીભ ણ ખલડાલી ળકીશુ.ં‖ 

  ―શા, આઈસ્ક્રીભ ત જફૃય ખલડાલલ છે. એક કદલવ એભને છૂયુ ંશત ુ ંએટરે 

ભને ખફય છે કે, ભટાબાગના ંફાકએ આજ સધુી આઈસ્ક્રીભ ચાખ્મ ણ નથી.‖ 

  ભીતાએ વન:વાવ નાખતા ંકહ્યુ,ં ―વભાજના ંફે લગો લચ્ચે કેટરી ભટી ખાઈ છે, 

નશં યક્ષા? આણા ંફાકને ભેલા-ભીઠાઈ ભે છે ત મે એ રક આ બાલે છે ને 

આ નથી બાલત ુ ંએલા નખયા કયે અને આ રક એટરા અબાલ લચ્ચે જીલે છે કે ફે 

ટંક ેટ બયીને ખાલા મ નથી ભતુ.ં‖  

  ―ચાર, આટરી વીકયમવ ન થઈ જા. જે થડુ ંઘણુ ંળક્ય છે એ કયલાન પ્રમત્ન 

કયીએ છીએ લાતન વતં ભાનલાન. ફયાફયને?‖છી ત ચારીવેક નાના-ંભટા ં

ફાકને પયલા રઈ જલાની તૈમાયી ચારી. જે ફાક આ ગ્રુભા ંનશતા ંઆલતા ં
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એ ણ  ીકનીકનુ ંનાભ વાબંીને તૈમાય થઈ ગમા.ં ―દીદી, અભને રઈ જળ? 

અભાયે ણ આલવુ ંછે.‖ 

  કઈને ના કશલેાન જીલ ન ચાલ્મ એટરે આંકડ શંચ્મ ચાવે. ભીતાના 

વત યાકેળે કહ્યુ,ં ―આ તભે ફહુ વાય વલચાય કમો છે. ભાટે શલે કઈ લાતની કચાળ ન 

યાખળ ને ખચાપ વાભે ત જયામ નશં જતા.ં‖ 

  ત લી યક્ષાના વતએ એને કહ્યુ,ં ―ભને રાગે છે કે, આ ફાકની વાથે તભાયે 

આણા ંઅને ભીતાના ંછકયાઓને ણ રઈ જલા ંજઈએ. એ રક મ ફધુ ંજુએ ત 

એભને ખ્માર આલે કે, આણા ય પ્રભનુી કેટરી કૃા છે!‖ 

  ―આણા ંછકયાઓં, ને લી આ ફાક વાથે આલે? યાભ, યાભ બજ ! વોથી 

શરેા ંતભાયી રાડકી યંકી જ નાકનુ ંટીચકંુ ચઢાલળે.‖ 

  ણ ળી ખફય કેભ, યક્ષાના ંફે અને ભીતાન એક એભ ત્રણે છકયાઓં ન 

ીકનીકભા ંજડાલા તૈમાય થઈ ગમા.ં લી ભીતાના ઘયે યદેળથી આલેરા 

ભશભેાનન દીકય જમ કશ,ે ―હુ ંણ આલલાન !‖ ફવભા ંફેઠા ત્માયથી જમ ાવેના 

વવરાના વફ્ટ ટૉમ તયપ ફાજુભા ંફેઠેર વદંી એકીટવે જમા કયત શત. જમે 

વવુ ંએના ખાભા ંમકૂી દીધુ ંઅને કહ્યુ,ં ―રે, આ તુ ંયાખ, ફવ ?‖ 

  વદંી ત ખળુખળુાર. વવરાને ંાે, ફચીઓ બયે અને ખાલાનુ ં

ખલડાલલાનમ પ્રમત્ન કયે.ધીભે યશીને વલયર એની ાવે આલીને ફેવી ગમ અને 

એણે ધીભેકથી વદંીને છૂય ુ,ં ―ભને થડી લાય આ વવુ ંઆે છે? યભીને ાછુ ં

આી દઈળ.‖વદંીે જયામ આનાકાની વલના એને વવુ ંઆી દીધુ ંઅને કહ્યુ,ં ―વારંુ, 
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રે યભ.‖છી ત વાજં સધુી વવુ ંવલયર ાવે જ યહ્યુ.ં વદંી ફીજી યભત યભતા ં

યભતા ંએની ય નજય નાખી રેત, એટુજં. ાછા ંપયલા ભાટે ફધા ંફવભા ં

ગઠલાલા રાગ્મા.ં યક્ષા અને ભીતા ફનંેને થયુ ંકે, ―ખરાવ ! વવરાબાઈના કફજા 

ભાટે ફનંે લચ્ચે નક્કી ઝગડ થલાન! ‖ણ વલયરે આલીને વવુ ંવદંીના શાથભા ં

મકૂી દીધુ ંઅને ―થેન્દ્ક-ય‖ૂ  કહ્યુ.ં જ કે, શજી ણ એની નજય તાના વપ્રમ યભકડા 

યથી ખવતી નશતીઅને એની આંખભા ંતાની પ્માયી ચીજથી છૂટા ડલાની 

ઉદાવી ણ ડકાતી શતી. વદંીે વલયરને ભાથે પ્રેભથી શાથ પેયલતા ંકહ્યુ,ં ―તને આ 

વવુ ંફહુ ગભે છે ન,ે ત ત ુ ંયાખી રે !આભ ણ ત ુ ંભાયા કયતા6 નાન છે ને એટરે 

તાય શક શરે કશલેામ.પયી એક લાય વદંીને થેન્દ્ક-ય ૂકશતેી લખતે વલયરની 

આંખભા ંશયખના ંઆંસ ુશતા.ં  

  ઘયે શંચ્મા છી પ્ાને આજની આખા કદલવની લાત કયતા ંયંકીએ ખાવ 

માદ યાખીને વદંી અને વલયરની લાત કયી અને કહ્યુ,ં ―પ્ા, વારુ6 થયુ.ં હુ ંઆ 

ફધા ંવાથે આજે ીકનીક ાય ગઈ ત ભને વભજાયુ ંકે, તાની ાવે થડુ-ંઘણુ ંજે 

કંઈ છે એભા ંઆ રક કેટરા ંખળુ છે ! આજે ભને જજંદગીન વોથી ઉમગી ાઠ 

ળીખલા ભળ્મ કે, વાક્ષ્ચ આનદં ભારંુ ભારંુ કયીને ફધુ ંઆણી ાવે યાખી મકૂલાભા ં

નશં ણ ફીજાને આલાભા ંછે.‖ 

  યક્ષાને સ્નેશથી બેટતા ંએણે કહ્યુ,ં  ―થેન્દ્ક ભમ્ભી! આજે હુ ંતભાયી વાથે ન આવ્મ 

શત ત ઘેય ફેઠા ંભને ળી યીતે ખફય ડત કે ભાયી ભમ્ભી આટુ ંસ ુદંય કામપ કયી 

યશી છે !‖  જયાક વલચાય કયતા ંલી ાછુ ંકંઈક માદ આલતા ંએણે ભમ્ભીને કહ્યુ,ં 
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―ભમ્ભી !તભાયા આ ગ્રુ ભાટે તભાયે નાભ જઈત ુ ંશત ુ ંને? હુ ંવજેસ્ટ કરંુ? ―ભસ્તી કી 

ાઠળારા‖    
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(38) આત્ભાની યખ (ાના: 118 થી 120) 

  યાત ડલાની તૈમાયી શતી. અંધકાયના ઓા ધીભે ધીભે થૃ્લી ય ઊતયી 

યહ્યા શતા. રગ્નની ધાધંર-ધભાર અને ભશભેાનભાથંી કંઈક છુટકાય ભેલલા 

યલીન ધાફા ય આલીને ઊબી યશી. એણે ઊંડ શ્વાવ રીધ. આ એની વપ્રમ જગ્મા. 

વાજંના વભમે જ્માયે ખંીઓના ંટા ંતાના ભાા બણી ાછા ંપયી યહ્યા ંશમ 

ત્માયે એ અચકૂ આભ આલીને ઊબી યશતેી. જ કે, આજે ત ભમ્ભીએ કહ્યુ ંશત ુ.ં 

―યલીન, ઘયભા ંઆટરા ભશભેાન છે. કાભના ઢગરા ડયા છે. આજે અગાળી ય 

નશં ચઢી જતી વભજી?‖ 

  યલીનથી નાની વૈપના ંરગ્ન છે. ફાયાત રઈને જલાની તૈમાયી ચારી યશી 

છે. ફધુ ંજાણલા-વભજલા છતા ંયલીન તાની જાતને યકી ન ળકી. એને થયુ,ં 

તે ત જરદી જરદી તૈમાય થઈ ગઈ છે ણ ફાકી ફધાને તૈમાય થઈને નીકતા ં

અડધ-ણ કરાક થઈ જળે. રાલને, ઘડીક ઉય જઈ આવુ ં! 

  એ રક ત્રણ ફશને અને ત્રણ બાઈઓ. યલીન અને વૈપ વવલામ ફધા ં

યણીને ફા-ફચ્ચા ંલાા ંથી ગમેરા.ં આજે વૈપના ંમ રગ્ન થઈ જળે. એ ણ 

યણ્મા છી કરકત્તા જત યશલેાન છે. છી ત આટરા ભટા ઘયભા ંફવ એ અને 

ભમ્ભી. ઘડીબય ભાટે એ ઉદાવ થઈ ગઈ. અચાનક એની નજય વાભેના ઘયની 

અગાળી તયપ ગઈ. કણ ઊભુ ંછે ત્મા?ં ઘેયા થતા જતા અંધકાયભા ંફયાફય દેખાત ુ ં

નશત ુ.ં એ ઘયની અગાળીને જુદી ાડતી ાી ાવે આલીને એણે જલાન પ્રમત્ન 

કમો. નીચેથી આલતી યળનીને કાયણે ચશયે સ્ટટ થમ. એ ખળુીથી ઊછી ડી. 
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  ―અયે કદસ,ુ તુ ં? ક્યાયે આવ્મ? ભને ત ખફય જ નશં કે ત ુ ંઆલલાન છે !‖  

  ―આજે વલાયે જ આવ્મ. ભાયે ઈષ્ન્દ્ડમા કાભ ભાટે આલલાનુ ંત શત ુ ંજ. ભને 

થયુ.ં વૈપના રગ્ન ટાણે જ શંચી જાઉં ત એક થં ને દ કાજ ન થઈ જામ અને 

રગ્નભા ંણફયમાની ઝાટલા ભે એ નપાભા ં! ‖ 

  ―શજી એલ ને એલ જ ખાલાન ળખીન યહ્ય રાગે છે. ણ કેટરા ંલો છી 

તને જમ. ફહુ ફદરાઈ ગમ છે.‖ 

  ―તાયી લાત કયને ! તુમં ફ્રક શયેીને યભતી છકયીભાથંી વાડી શયેતી યલુતી 

થઈ ગઈ અને અત્માયે ક્રીવભવ ોીની ભાપક વજીધજીને ઊબી છે તે ઓખાતી મ 

નથી. ણ વાચુ ંકહુ ંયલીન, શરેા ંકયતા ંઅનેકગણી સુદંય રાગે છે.‖યલીનનુ ં

ભઢંુ ળયભથી રાર થઈ ગયુ.ં એ નીચુ ંજઈ ગઈ. ત્મા ંત નીચેથી યલીન, 

યલીનના નાભની બભૂ ડી ને એણે ધીયેથી નીચે જતા ંકહ્યુ,ં ―ચાર કદસ,ુ હુ ંજાઉં. 

રગ્નભા ંભીએ છીએ શ ં!‖ 

  યલીન ત ગઈ ણ એકરા ડેરા આકદત્મની નજય વાભે લો શરેાનં 

ભાશર ખડ થઈ ગમ. ખાનવાશફે અને એભના ઘય લચ્ચે ભાત્ર એક દીલાર જ, 

ણ રઈ કદલવ કઈને વલચાય સદુ્ધા ંનશત આવ્મ કે આ કશંદુ છે ને આ મસુ્સ્રભ 

છે.આકદત્મ અને વૈપ એકભેકના ંઘયભા ંછૂટથી અલયજલય કયતા ને કઈક લખત 

બાલતી લાનગી શમ ત જભી ણ રેતા. જ્માયથી ડળભા ંયશલેા આવ્મા ત્માયથી 

ખાનવાશફેે તાના વતલાયભા ંસચૂના આી દીધી શતી કે, ઘયભા ંભાવંાશાયી 

બજન નશં ફન.ે છકયાઓને ખાવુ ંજ શમ ત ફશાય જઈને ખાઈ આલે. 
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  આ જ એ અગાળી શતી જ્મા ંઆકદત્મ ને એની ભટીફશને વકશની તથા વૈપ 

અને એની ફનંે ફશને બેગા ંથતા.ં  

  ―ચાર, થપ્ી યભીએ.‖ ―ના,ના, અશં વતંાલાની જગ્મા જ ક્યા ંછે?એના કયતા ં

વાત ઠીકયી યભીએ.‖  

  કઈ યભત યભલી એને ભાટે ફધા લચ્ચે ભતબેદ ડતા ણ યલીન ત 

ણખરણખર કયતી શસ્મા કયતી. એણે કઈ કદલવ કઈ વાથે ઝગડ કમો શમ એવુ ંમાદ 

નથી. આભ ણ તે યભલા કયતા ંફીજાને યભતા ંજઈને એ લધ ુયાજી થતી. થડી 

લાય છી એ ણ નીચે ઊતમો. તૈમાય થમ ને ભાને છૂય ુ,ં ―ભા, તુ ંઆલે છે ને, 

વૈપની ફાયાતભા?ં‖ ―ના ફેટા, તુ ંજા. શભણા ંશભણા ંભને ગ ફહુ દુખ્મા કયે છે. હુ ંત 

કારે કયવેપ્ળનભા ંજ આલીળ.‖  

  આકદત્મ ફાયભા ધયણ છી જ આગ અભ્માવ ભાટે અભેકયકા યશતેા કાકાને 

ત્મા ંજત યશરે. ત્મા ંજ બણ્મ ને ત્મા ંજ કાભે રાગ્મ. ગભે તેટરી ઈચ્છા શમ ત મે 

ઘયે આલલાનુ ંફની નશત ુ ંળકત ુ.ં આજે 8-10 લપ છી આવ્મ શત.  

  વૈપના ંબાઈ-ફશને, એભના ંફાક, વાથે બણેરા એ જૂના વભત્ર વોને ભીને 

આકદત્મ ખળુ થઈ ગમ. એ અભેકયકા ગમ ત્માયે ળફૃ ળફૃભા ંત્માનંી સ્લતતં્ર 

જીલનળૈરીથી પ્રબાવલત થઈ ગમેર ણ જેભ જેભ લો લીતતા ંગમા ંએભ એકરતા 

કયી ખાલા રાગી. એટરે જ, આજે આટરા ફધા રકને એકવાથે કરફરાટ કયતા ં

જઈને એને ભજા ડતી શતી.વો વાથે શલા-ભલા છતા ંપયી પયીને એની નજય 

યલીન તયપ જતી શતી 
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કેટરી સુદંય દેખાતી શતી એ ! જુલાનીએ જાણે તાની જાદુઈ રાકડી પેયલી દીધી 

શમ એભ એના ચશયેા ય કંઈક અરગ જ વનખાય આલી ગમ શત.  

  વૈપના રગ્નને શજી ત દંય જ કદલવ થમા ત્મા ંઆજે પયી ાછ એક 

આનદંન અલવય આવ્મ શત અને સ્નેશીજન, વભત્ર એકઠા થમા શતા. આકદત્મ અને 

યલીને એકફીજાને અંગઠુી શયેાલી, શાય શયેાવ્મા અને તાીઓના ગડગડાટ 

લચ્ચે વાદાઈથી રગ્નવલવધ વંન્ન થઈ. 

  ચાર ભેડભ, શલે સ્ટેજ યથી ઊતયીને લડીરને ગે રાગલા જઈશુ?ં‖ નઈ 

નલેરી દુલ્શનના ભ6 ય રજ્જાની રારી થયાઈ ગઈ. આકદત્મએ શલેથી શાથ 

કડીને એને ગવથમા ંતયપ દયી. ગવથમા ંઊતયતા ંએણે યલીનને રગબગ 

તેડીને નીચે ઉતાયી. વભજણી થી ત્માયથી ભાડંીને આજે એની જજંદગીન એલ શરે 

કદલવ શત જ્માયે એ તાના ગની જન્દ્ભજાત ખડને વદંતય ભરૂી ગઈ શતી. 

  ફનંે વજડે ખાનચાચીને ગે રાગ્મા ંત્માયે એ ભાડંભાડં ફલ્મા,ં ―કેટરામ 

મસુ્સ્રભ છકયાઓએ યલીનને જઈ શળે ને વદં ન કયી શળે, ણ એના ગ 

કઈને વદં નશતા ડતા. તુ ંશરેલશરે છે કે જેણે ન જયુ ંકશંદુ કે મવુરભાન, ન 

જમ ચશયે કે ગ. જમ ત ફવ પક્ત ભાયી દીકયીન ાક આત્ભા. સખુી થાલ. ફેઉ 

ખફૂ સખુી થાલ.‖ 

(સવુભત ભણરકની અંરેજી લાતાપને આધાયે)  
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(39)વાચ વાથીદાય 

 

(ાના: 121 થી 123) 

  ―અશં ગાભભા ંએકરા યશીને ળયીયની કેલી શારત કયી નાખી છે ફા?ુ કારન 

આવ્મ છુ ંને જઉં છુ ંકે, જયા ભાટે મ તભાયી ઉધયવ અટકતી નથી. નશં વયખ 

ખયાક રેલાન કે નશં વયખી દલા. વારંુ ક્યાથંી થામ?‖જવલીન્દ્દયે કયતાયવંગને 

કહ્યુ.ં 

  ―ફેટા, ઉંભય થામ એટરે નાનુ ંભટંુ ત ચાલ્મા કયે ફાકી, હુ ંતાજ-ભાજ છુ.ં 

શજી આજે મ વલાયે કવયત કરંુ છુ ંને વાજં ડય ેનદીકકનાયે જાઉં છુ.ં‖ ―તભે બરે ગભે 

તે કશ ણ આ લખતે હુ ંતભને ભાયી વાથે રઈ જલાન છુ.ં ળશયેભા ંભટા ડૉક્ટયને 

ફતાલીએ. ફધા ટેસ્ટ કયાલીએ એટરે શુ ંતકરીપ છે એનુ ંવનદાન થઈ જામ. લી 

તભાયી લહુના શાથની ગયભા-ગયભ યટી ખાળ એટરે તણફમત ટનાટન થઈ જળે, 

જજ ન!ે‖ 

  દીકયાન ઉત્વાશ અને પ્રેભ જઈને કયતાયવંગે લધ ુઆનાકાની ન કયી. આભે 

મ એભને શુ ંભટી તૈમાયી કયલાની શતી?આ ફે ળેયલાની ને ફે ઝબ્ફા એક થેરીભા ં

નાખ્મા ને દલાન ડબ્ફ મકૂ્ય એટરે તૈમાય. 

  કયતાયવંગને ળશયેભા ંઆવ્માને રગબગ અઠલાકડયુ ંથલા આવ્યુ ંશત ુ.ં 

દીકયાના નલા ફગંરાભા ંતેઓ શરેી લખત જ આવ્મા શતા. વયવ ભજાન ફેઠા 

ઘાટન ફગંર. ચાય ફેડફૃભ, વલળા કદલાનખડં, ભટંુ ફધુ ંયવડુ,ંનકય ભાટેની 
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અરગ ખરી--- આ ફધુ ંત શત ુ ંજ. ણ એભને વોથી લધાયે ગભી ગયુ ંખલુ્ુ ં

ભજાનુ ંઆંગણુ ંઅને આંગણાની લચ્ચલચ પારેર રીભડ. 

  ―લહુ દીકયા, ભને ત આ રીભડાન છામં ફહુ ગભે છે. ભાયે ભાટે અશં એક 

ખાટર ઢાી આલાનુ ંનકયને કશી દેજે ફેટા !‖ 

  દરજીતકોય જયા અચકાઈ ગઈ, ―અશં ? ફા,ુ ઘયભા ંઆટરી ફધી જગ્મા છે 

એ છડીને અશં સળૂ-ફેવળ?કઈ જુએ તમે કેવુ ંરાગે?‖ 

  ―રે. એભા ંરાગલાનુ ંશુ ંલી? આણા ઘયભા ંઆણને ભજ ડે ત્મા ંસઈૂએ 

કે ફેવીએ એભા ંકઈને શુ ંલાધં શમ? ને તુ્તય, તુ ંજજે ત ખયી, ભને અશં ફેઠેર 

જઈને આડળી-ડળી ણ ગપ્ા ંભાયલા આલી શંચળે.‖ 

  દરજીતને વવયાની લાત ફહુ રુણચ ત નશં ણ તમે રીભડા નીચે એક 

ખાટર મકુાલી આપ્મ. કયતાયવંગને ત ભજા ડી ગઈ. વલાયે ઊઠતાનંી વાથે 

ખાટરા ય ફેઠક જભાલી દે છી ચા ણ ત્મા ંજ ીલાની ને ફયે રસ્વી ણ ત્મા ં

જ ગટગટાલલાની. 

  આજે લી જસ્વીન રગંકટમ માય દરેય આલી શંચ્મ. આલતાની વાથે 

―ેયી ોના ચાચાજી‖કયત ગે રાગ્મ અને કશલેા રાગ્મ, ―શલે આવ્મા છ ત ગાભ 

જલાની ઉતાલ ન કયળ. ને જુઓ, તભાયે ત જરવા જ છે ને ? આ બીડબાડલાા 

ળશયેભા ંમ કેલા વનયાતંે ખાટર ઢાીને ફેઠા છ !‖ 
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   ―ત મે ફેટા, ગભે તે કશ ણ ળશયે એ ળશયે ને ગાભ એ ગાભ. ળશયેભા ં

ચાયેકય ખડકામેરા ઉકયડાની ફદબભૂાથંી ગાભની તાજી શલાની ખશુ્બ ૂથડી જ 

આલે? ણ ત ુ ંઊબ છે કેભ? આલ, ફેવ અશં ભાયી ાવે.‖ 

  ―ચાચાજી, ભાયે જસ્વીનુ ંખાવ કાભ છે. શરેા ંએને ભી રઉં. છી તભાયી 

વાથેલાતના તડાકા ભારંુ.‖ 

  દરેયે જસ્વેને કહ્યુ,ં ―આ તં ફહુ વારંુ કયુ.ં ચાચાજીને અશં રઈ આવ્મ તે. 

ઘયડા ંભાલતયને આણે ન જઈએ ત ફીજુ ંકણ જલાનુ?ં‖ 

  ―માય, તાયી લાત ત વ આના વાચી. હુ ંમ એભ વલચાયીને જ ફાનુે અશી6 

રઈ આવ્મ કે, એભને ગાભભા ંજે નથી ભતી એ ફધી વગલડ આુ.ં ઘયભા ંદયેક 

રુભભા ંએ.વી., ટી.લી. ફધી વગલડ છે ન એ છે કે, વલાયભા6 ઊઠીને ફશાય 

ખાટરા ય જ ફેવી જામ છે.‖ 

  ―તાયી લાત ત ફયાફય છે. કઈ એભ જ વલચાયેને કે, ડવ લધાયાન રાગત 

શળે કે ઘયની ફશાય તગેડી મકેૂ છે.‖ ―કદાચ તાયાથી ભાનતા શમ ત જતા જતા ંજયા 

વભજાલત જજે.‖ જવલીન્દ્દયે કહ્યુ.ં 

  દરેય ફશાય આલીને ચાચાજી ાવે ખાટરા ય ફેઠ. થડી આડી-અલી 

લાત કમાપ છી એ મૂ લાત ય આવ્મ. ―ચાચાજી, ફયની ગયભીભા ંણ અશં 

સઈૂ યશ એના કયતા ંવયવ ભજાની એ.વી.ની ઠંડકભા ંસતૂા શ ત !‖  



તપણ-બાગ:ફે                                                                            આળા લીયેન્દ્ર 

www.gopalparekh.wordpress.com  44 

 

  ―ફેટા, ક્યા ંઆ રીભડાની ડાીઓભાથંી ચાઈને આલત ઠંડ ભજાન લન 

અને ક્યા ંએ.વી. ની કૃવત્રભ ઠંડક ! કુદયત આણને જે આે એ આ મતં્ર થડા ંજ 

આલાના?ં‖ ―શા, એ લાત ત વાચી ણ...‖  

  ―શલે તારંુ ણ ને ફણ છડ ને હુ ંકહુ ંએ વાબં. ફશાય ફેઠ શઉં ત્માયે 

આલતા-જતા, ઓખીતા-ાખીતા ફે ઘડી ઊબા યશ.ે થડી ભાયી લાત વાબંે, 

કંઈક તાની લાત વબંાલે. ફાકી ઘયભા ંશુ ંશમ. દીલાર જ દીલાર.‖ 

  ―કેભ, ઘયભા ંટી.લી. નથી? એ જુઓ ત ટાઈભ ાવ થામ અને દુવનમાભા ંશુ ં

ચારી યહ્યુ ંછે એ ખફય ણ ડે.‖દરેયને થયુ.ં આવ્મ જ છુ ંત વભત્ર શલાની પયજ 

ન વનબાલત જાઉં. ચાચાજીન શાથ કડીને પયીથી આરશ કયતા6 કહ્યુ,ં ―ચાચાજી, 

કારથી કરાક, ફે કરાક જેટુ ંગભે એટુ ંટી.લી. જલાનુ ંયાખજ. તભને ગભળે.‖ 

  કયતાયવંગ મછૂભા ંશવતા ફલ્મા, ―ના યે બાઈ. ભાયે કંઈ ટી.લી. , ફી.લી. 

જવુ ંનથી ને તુ્તય, આભ જુઓ ત એ ણ દીલાર જ છે ને !‖ 

  ―ટી.લી. ને લી દીલાર કેલી યીતે કશલેામ ચાચાજી? ભને કંઈ વભજાયુ ંનશં.‖  

  ―જ, હુ ંવભજાવુ.ં દીલાર વાથે આણે કદરની લાત કયી ળકીએ છીએ? એને 

આણી ીડા, દુ:ખ-દદપ  કશુ ંફતાલી ળકીએ છીએ? નશં ને? એલી જ યીતે આ 

ટી.લી. વાથે ન આણા ંસખુ દુ:ખ લશચંી નથી ળકતા. એ આણી કઈ રાગણી 

વભજી નથી ળકત ુ.ં શા, એલ બાવ જફૃય થામ છે કે, એ આનુ ંએકરવ્ફામાનુ ંદૂય 

કયે છે ન શકીકતભા ંએના શલા છતા ંબીતયથી ભાણવ એકર ને એકર જ યશ ેછે. 
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ફયાફયને ફેટા?‖કયતાયવંગે શવીને રીભડા તયપ જયુ ંઅને દરેયને કહ્યુ,ં ―ભાણવન 

વાચ વાથી ત છે—આ કુદયત‖  

(ડૉ.શ્માભ સુદંય દીણક્ષતની કશંદી રઘકુથાને આધાયે)   
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(40)તાયા ંનાના ંફા 

 

(ાના: 124 થી 126) 

  મનુ્ની અને ફટંીની ભા યેખા ઉંદયના ઉરલથી ખફૂ કંટાી શતી. એક કદલવ 

સકુાઈ ગમેરા ંકડાનંી ઘડી કયતા ંકયતા ંએણે તાની ડળણ વીભાને કહ્યુ,ં 

―દેળભા ંબરે વયકાયનુ ંયાજ ચારત ુ ંશમ , ભાયા ઘયભા ંત ઉંદયનુ ંયાજ ચારે છે. 

ચડા,ં કડા ંકે ખાલા-ીલાની ચીજ—કશુ ંવાબતૂ ફચે જ નશં. ચાયે ફાજુથી 

કતય—કતયીને ફધુ ંખરાવ કયી નાખે. શુ ંકયવુ ંકંઈ વભજાતુ ંનથી.‖ 

  ―એભ ત દેળભા ંણ એવુ ંજ ચારે છે. વયકાય ણ આણા ંખીવા ંકાતયે જ છે 

ને !‖વીભાએ શવીને કહ્યુ ંને છી ઉભેયુ,ં ―એક કાભ કય યેખાફશને ! એક ણફરાડી 

ાી ર ત તભાયે વનયાતં થઈ જળે. 

  ફવ, તે કદલવથી આ ઘયભા ંનાનકડી વૂીની ધયાભણી થઈ. જ કે, શલે કંઈ 

એ નાનકડી નશતી યશી. ખાઈ-ીને અરભસ્ત ને ગભટ થઈ ગઈ શતી. કઈ 

ઉંદયની ભજાર નશતી કે આ ઘયભા ંપયકે. નાન કે ભટ કઈ ણ ઉંદય એની તીક્ષ્ણ 

નજયભાથંી છટકી ન ળકે. 

  મનુ્ની છ લપની અને ફટંી આઠન. ફનંે બાઈ-ફશનેન ત જાણે જીલ વૂીભા ં

વભામેર શત. ને વૂીને મ ફનંેની કેટરે ભામા ! ફેઉ સ્કૂરેથી ન આવ્મા6 શમ ત 

દયલાજા સધુી કેટરામ ચક્કય ભાયી આલે. યેખા કશતેી ન ખયી, ―ળાવંતથી એક 

જગ્માએ ઠયીને ફેવને ભાયી ભા ! શભણા ંઆલી જળે ફે મ સ્કૂરેથી !‖ 
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  યેખાને ખફય જ શમ કે, ેરા ંફનંે ણ વૂીને જઈને એલા ંગાડંા-ંઘેરા ંથઈ 

જળે કે, તે ફડફડ કયવુ ંજ ડળે, ―એ ત નલયી છે, તભે ફે ણ નલયા ંછ? 

શરેા ંશાથ-ભં ધઓૂ, કડા ંફદર, દૂધ ીઓ. છીએની વાથે યભલાનુ.ં ને જુઓ, 

શરેા ંતભારંુ રેવન રંુૂ કયજ ને છી જ આ જગભામાને ફરાલજ.‖  

  ણ શભણા ંશભણા ંમનુ્ની અને ફટંીને ઘયનુ ંલાતાલયણ કંઈક ફદરામેુ ં

રાગત ુ ંશત ુ.ં ઘયની શલાભા ંકાલતયાની ગધં આલતી શતી. ફટંીએ એક કદલવ મનુ્નીને 

છૂી ફાતભી આી, ભં ભાને ફાજુી વાથે લાત કયતા વાબંી શતી કે, શલે એ 

વૂીને ભાયી ભાયીને ઘયભાથંી કાઢલાની છે. પયી ાછી એને ઘયભા ંઘવૂલા નથી 

દેલાની.‖ 

  ―ણ કેભ ?‖મનુ્નીના ેટભા ંપા ડી. 

  ―ભને ફહુ વભજ ત ન ડી ણ ભા એવુ ંકશતેી‖તી કે,વૂી એક વાથે ચાય-

ાચં ફચ્ચાનંે જન્દ્ભ આળે ને છી ઘય આખુ ંજાણે ભેટયનીટી શભ ફની જળે. 

એટરે શુ?ં‖મનુ્ની કઈ જાણકાયની અદાથી ફરી, ―શા... શલે ખફય ડી. ભને રાગત ુ ં

જ શત ુ ંકે, શભણા ંવૂીનુ ંેટ ભટંુ થઈ ગયુ ંછે. અચ્છા, ત એના ેટભા ંફચ્ચા ંછે 

એભને ?ણ એને ફચ્ચા ંઆલે એ ત વારંુ ને? એભા ંભાને શુ ંલાધં?‖ 

  ―ફાબજુી, ત કશતેા‖તાકે, વૂી છકયાઓં વાથે એટરી શી ગઈ છે કે, એના 

વલના ફનંે કશજયાળ,ે તુ ંઆલી યીતે એને ઘયભાથંી કાઢતી નશં.‖ ―તે ભા ભાની ગઈ 

?‖મનુ્નીએ ખળુ થતા ંછૂય ુ.ં 

  ―ના યે, ભા ત ઊરટી ગસુ્વે થઈને ફાબજુીને કશલેા રાગી. ર ફલ્મા, એને 

કાઢ નશં. તે એના ંને એના ંફચ્ચાનંા ંગ-ૂમતૂય તભે કે તભાયા ંછકયાઓં વાપ 
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કયલાના ંછ?ઘય આખુ ંગધંાઈ ઊઠળે છી એ ફધી લેઠ ત ભાયે જ કયલી ડળે ને?‖ 

―ફટંી, આણે ફનંે ભાને કશીશુકેં, એક કદલવ ઘય હુ ંવાપ કયીળ ને ફીજે કદલવે તાય 

લાય. છી ત એને કઈ પ્રબ્રેભ નશં નડે ને ? 

  ―નડળ,ે શજી એક પ્રબ્રેભ નડળે, એ કશતેી‖તીકે, ભાણવને ીલા ભાટે દૂધ 

ભતુ ંનથી ને વૂીને એના ંફચ્ચાનંે ક્યાથંી ીલડાલીળ? ના, ભાયે વૂી ઘયભા ં

જઈએ જ નશં.‖ 

  બાઈ-ફશને ફનંી યાત્રે ભડે સધુી ગવૂવૂ કયીને કંઈક યસુ્ક્ત વલચાયી એને 

છી ળાવંતથી સઈૂ ગમા.ં ફીજે કદલવે ફનંે ળાાએ જલા તૈમાય થતા ંશતા ંત્માયે 

વૂી વભમાઉં કયતી આલી. એને જતાનંી વાથે ભા એકદભ ગસુ્વે થઈ ગઈ. શાથભાનંી 

વાણવી જયજયથી છાડતા ંફરી, ―ચાર બાગ અશંથી. પયીથી ાછી આ ઘયભા ં

દેખાઈ છે ન,ે ત ટાકંટમ બાગંી નાખીળ.‖વૂી ફાયીભાથંી કૂદીને બાગી. મનુ્ની અને 

ફટંીએ એકફીજાવાભે ઈળાય કમો. ફીજે કદલવે દાદીભાનુ ંિાદ્ધ શત ુ.ં ભાએ દૂધાક, 

યૂી અને લડા ંફનાવ્મા ંશતા.ં એણે ફાબજુીને કહ્યુ.ં 

  ―આજે ત છકયાઓંનુ ંબાલત ુ ંબજન છે. ફેઉ એલા ંત ખળુ થઈ જળે કે...‖એને 

ફદરે ફેઉ થાયીભાથંી ઊઠયા ંજ નશં. ફટંીએ કહ્યુ,ં ―ભા, ભને ત વખત ઝાડા થઈ 

ગમા છે. ભાયાથી ઉઠાત ુ ંજ નથી અને હુ ંજભીળ ણ નશં.‖ 

  ભા મનુ્નીને ઉઠાડલા ગઈ ત એણે કહ્યુ,ં ―આખુ ંળયીય ફહુ દુખે છે, તાલ 

આલલાન શમ એવુ ંરાગે છે. ભને સલૂા દે.‖ 
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  ભા વભજી ગઈ શતી કે, ફટંીને ઝાડા ળેના છે અને મનુ્નીને તાલ કેભ આવ્મ છે 

ણ શલે શુ ંથામ? તે જ વૂીને ફગાડી શતી ને ટાકંટમ બાગંી નાખલાની ધભકી 

આી શતી. એ મ મઈૂ ભાય ગસુ્વ ફયાફય વભજે છે તે ગઈકારથી આલી જ નથી. 

જ્મા ંસધુી હુ ંનશં ભનાવુ ંત્મા ંસધુી આલળે મ નશં. ભા અને ફાબજુી જભલા ફેઠા ંત્મા ં

ફાબજુીનુ ંભન ણ જભલાભા ંનશત ુ.ં એભણે કહ્યુ,ં  

  ―આ ફધુ ંછકયાઓંને કેટુ ંબાલે છે? એભના લગય જભલાની કંઈ ભજા ન 

આલે. તં કારે વાણવી છાડીને બગાડી  ત્માયની ેરી ભશાયાણી કયવાઈને ગઈ છે. 

આજ સધુી નથી આલી. શલે આલળે જ નશં ત !‖  

  ―ના, ના, એવુ ંના ફર. આલળે, હુ ંગભે ત્માથંી એને ળધી કાઢીને રઈ 

આલીળ. હુ ંફરાલીળ ત એ જફૃય આલળે,‖છી એક કટયાભા ંદૂધ કાઢીને ફાયી 

ાવે મકૂતા ંભા જાણી જઈને ભટેથી ફરી, ―જુઓ, આ આલી વૂી.‖આ વાબંતા ંજ 

મનુ્ની અને ફટંી તાના ંઓઢલાના ંપગાલીને દડતા ંઆલી શંચ્મા.ં ભાએ ભીઠંુ 

શવતા ંકહ્યુ,ં 

  ―કેભ, ક્યા ંગઈ ફેઉની ભાદંગી‖ ત્મા ંત વૂીએ ળી ખફય ક્યાથંી આલીને 

ધફાક કયત કૂદક ભામો ને ઘયભા ંઆલીને જીબ રાફંી કયીને મનુ્ની અને ફટંીને 

ચાટલા રાગી. ભા આ દૃશ્મ જઈને વાડરાના છેડાથી આંખ છૂલા ભાડંી. મનુ્ની 

ભાના ગાભા ંફનંે શાથ બયાલીને રટકી ડી ને ગાલા રાગી, ―અભે ત તાયા ંનાના ં

ફા, અભાયી ત ુ ંરેજે વબંા.‖ 

  ાછથી આલીને વૂીએ ણ સયૂ યુાવ્મ. ―વભમાઉં, વભમાઉં.‖  



તપણ-બાગ:ફે                                                                            આળા લીયેન્દ્ર 

www.gopalparekh.wordpress.com  50 

 

 (ળૈરે ભકટમાનીની કશન્દ્દી લાતાપને આધાયે)  

 

 

 

  

 

        

   

 

 

       

 


