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 (21) સશુાસવની 
 

 (ાના: 67 થી69) 

  નકંદતાને શલે ફાવંઠ-તે્રવઠ થમા ંશળે ણ વદા પ્રફુલ્લ્રત ચશયે, એકલડ ફાધં,ચીલટલૂવક 

સઘુડ યીતે શયેામેરી વાડી—આ ફધાનેં રીધે એના વંકવભા ંઆલનાય વો કઈને એ સપ્રમ થઈ 

ડતી. આ જુઓને, ફે  કદલવ વલાયે એ રાપંગ ક્રફભા ંન જઈ ળકી ત્મા ંત આજે વલાયે યેણ,ુ 

યંજના, મકેુળ વો પકયમાદ કયલા રાગ્મા,ં ―કેભ નશતા ંઆલતા?ં તભે આભ ગાચી ભાય એ ન 

ચારે શ ં! તભાયા સલના સનૂ ુ ંસનૂ ુ ંરાગે છે.‖ 

  ―વાચ્ચે જ, આન્ટી, તભાયા શવલાન યણકાય એટર ભીઠ છે કે, એ વાબંીને કદલવ સધુયી 

જામ.‖યેણએુ વ્શારથી કહ્યુ.ં 

  ―ભાય દીકય અને લહુ એના નાનકાને રઈને પયલા ગમા છે એટરે ઘયભાથંી નીકી નશતી 

ળકી. આજે યાત સધુીભા ંત એ રક આલી જળે એટરે કારથી છી હુ ંસનમસભતણે આલીળ, ફવ 

?‖  

  નકંદતા ઘય તયપ જતા ંસલચાયી યશી, એ શતા ત્માયે એ ણ યેણનુી જેભ જ કશતેાને ! ―ત ુ ંશવે 

ત્માયે એવુ ંરાગે છે કે, ભકંદયભા ંએકવાથે ઘટંડીઓ યણકી ઊઠી. તાયા શાસ્મને કદી સલરાલા ન 

દઈળ. ફધા ભાટે બરે ત ુ ંનકંદતા શમ, ભાયે ભાટે ત ુ ંસશુાસવની. કદર ખળુ કયી દે એવુ ંસ ુદંય 

શવનાયી ભાયી સશુાસવની.‖ 

  ઘયે જઈને શે ુ ંકાભ એણે ભફાઈરભા ંસભસ્ડ કૉર જલાનુ ંકયુ.ં એકે્ક પન નશત. એનુ ં

ભન ઉદાવ થઈ ગયુ.ં એણે નક્કી કયુ ંકે, જ ગોયલન પન નશં આલે ત તે ણ વાભેથી પન 

નશં કયે. કણ જાણે કેભ ણ યશી યશીને રાગત ુ ંશત ુ ંકે, એ શલે શરેાનં ગોયલ નથી યહ્ય. એ 

ચાય-ાચં કદલવ શરેાનંી લાત માદ કયી યશી. વલાયે નાસ્ત કયતા ંગોયલે કહ્યુ ંશત ુ,ં ―ભમ્ભી, ભાયે 
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એક તયપ એક ઑકપસવમર સલલઝટ ણ છે ત સલચારંુ છુ ંકે આરકા અને લફટ્ટુને  ફે-ત્રણ કદલવ 

ભશાફેશ્વય પેયલી આવુ.ં‖ 

  ―શા શા, ચક્કવ.આનદંથી પયી આલ ફેટા, ને ભાયી કપકય જયામ ન કયળ.‖ નકંદતાએ 

ખળુીથી કહ્યુ ંત શત ુ ંણ ભનભા ંજયાક ખટક ત યહ્ય જ કે, ―ઑકપસવમર સલલઝટ‖ ળબ્દ લાયલાને 

ફદરે ગોયલ વીધે વીધુ ંન કશી ળક્ત કે ભાય જન્ભકદલવ ઊજલલા જવુ ંછે? એ શુ ંએભ ભાનત 

શળે કે, 20ભી ઑગસ્ટને યસલલાયે એન જન્ભકદલવ આલે છે એ એની જન્ભદાત્રી ભા ભરૂી ગઈ શળે? 

  એને માદ આવ્યુ ંકે, ગમે લે એના જન્ભકદલવે ગોયલ અને આરકા નવુ ંટી.લી. રઈ 

આલેરા.ં વયવ ભજાનુ ંફૃકડુ ંટી.લી. જઈને લફટ્ટુ  ખળુ થઈ ગમેર. તાીઓ ાડત જામ અને 

ફરત જામ, ―દાદીનુ ંનવુ ંટી.લી., દાદીનુ ંનવુ ંટી.લી....‖ 

  ―દાદીનુ ંટી.લી. ?ભાયે ભાટે જુદંુ ટી.લી. રેલાની ળી જફૃય શતી? ઘયભા ંએક ટી. લી. ત છે. 

આણે ફધા વાથે ફેવીને જઈએ જ છીએ ને?‖ 

  ગોયલ અને આરકાની નજય એકભેક વાથે ટકયાઈ એ નકંદતાના ધ્માન ફશાય ન યહ્યુ.ં 

આરકાએ જયા થથલાતા ંકહ્યુ,ં ―એ ટી.લી. ત છે જ, ણ આ ત તભાયી ફથવ-ડે ગીફ્ટ.‖  

  ―ને ભમ્ભી, તુ ંફૃભભા ંફેવીને તને ગભતા પ્રગ્રાભ જમા કયે ત ફીજી કઈ ભાથાકટૂ નશં ને 

અભને ણ જયા પ્રામલવી...‖ આરકાએ ઈળાય કયીને એને ફરત અટકાલી દીધેર. 

  ફધી અણગભતી લાતને ખખેંયી નાખલી શમ એભ એણે ભાથુ ંઝાટકી નાખ્યુ.ં તાની 

વવભાથંી 500, 500ની ફે નટ કાઢીને એણે બભૂ ાડી. ―વસલતા, ઓ વસલતા. આ માદીભા ંરખેરી 

ફધી લસ્ત ુરઈ આલ. ફે રીટય દૂધ, નાની નાની ફટેટી એક કકર, રીરીછભ જઈને કથભીયન 

એક ઝૂડ રેજે ને... ‖ વસલતા ત જતી જ યશી. 

  ―ફા, આજે કેભ આટરા ંફધા ંખળુ છ? આટરા ફધા ખળુ ત ભં તભને કઈ કદ‖ નથી જમા ં

!‖ 
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  ―ખળુ ત શઉં જ ને ! આજે તાયા નાના ળેઠન જન્ભકદલવ છે. આજે ફધી એની બાલતી 

લાનગીઓ ફનાલલી છે. ખીય, યૂી, ફટેટાનુ ંબયેુ ંળાક, ખાડંલી.....‖ ―ફા આટુ ંફધુ ંતભે 

ફનાલળ?‖ 

  ―અયે, તને ખફય નથી ચારીવ-ચાવ ભાણવની યવઈ ત હુ ંશારતા-ંચારતા ંફનાલી 

કાઢતી. શલે એવુ ંછે કે, આરકા યવડાના કઈ કાભને શાથ રગાડલા નથી દેતી એટરે ટેલ છૂટી 

ગઈ છે ને થાકી ણ જલામ છે.‖ 

  ત મે નકંદતાએ ાચં લાગ્મા સધુીભા ંફધી તૈમાયી કયી રીધી. નલી ક્રકયી, નલા ટેફર 

ભેટવ,નલા નેકીન અને ટેફરની લચ્ચલચ ભટી, કરાત્ભક ભીણફત્તીમ ખયી. એને થયુ,ં ગોયલ 

સલચાયત જ શળે કે, ત્રણ કદલવથી ભમ્ભી એકરી છે ત યાતે્ર આઠેક લાગ્મા સધુીભા ંશંચી જઈએ. 

ઘકડમાભા ંવાતના ટકયા થમા એટરે નાશી-ધઈ, નલી વાડી શયેીને તૈમાય થઈ. ફવ, શલે થડી 

લાયભા ંએ રક આલલા જ જઈએ. આ વયપ્રાઈઝ જઈને ગોયલ આશ્ચમવથી ઊછી ડળે અને 

કશળેે. ―ભૉભ, ય ુઆય ગે્રટ. ભને બાલતી યવઈ ફનાલલા તં કેટરી ભશનેત કયી?‖  

  નલ, દવ અને અલગમાય થમા ત્માયે નકંદતાને ઝકા ંઆલલા રાગ્મા.ં રેચ-કીથી દયલાજ 

ખરી ગોયલ ઊંઘતા લફટ્ટુને તેડીને અંદય આવ્મ. ―આ શુ ંભા? તને કણે કહ્યુ‖ંત ુ ંઆ ફધુ ં

ફનાલલાનુ?ં ફશાય નીકળ્મા શઈએ ત જભીને જ આલીએ ને?‖   

  ―ફેટા, તને બાલતી ખીય....‖ ―જે શમ એ ફધુ ંફ્રીજભા ંમકૂી દે ભમ્ભી. ફહુ થાકી ગમ છુ.ં કારે 

મડૂ શળે ત ખાઈળ.‖ ફેભાથંી કઈને નકંદતાને છૂલાનુ ંન સઝૂયુ ંકે એ જભી છે કે નશં? દીકય ગે 

રાગળે એભ કયીને નકંદતાએ ગોયલને આલા કલય તૈમાય યાખ્યુ ંશત ુ ંએ એણે ટેફર ક્રથ નીચે 

દફાલી દીધુ.ં આરકા નાઈટી શયેીને ધભધભ કયતી આલીને ટેફર યથી ફધુ ંઉાડતા ંફફડતી 

શતી, ―નકાભી આટરી ભશનેત કયીને ! ને ફગાડ ણ કેટર?‖ 

  નકંદતાની આંખ બયાઈ આલી ણ તયત જ એની નજય દીલાર ય રટકતા પટા તયપ 

ગઈ. એને માદ આવ્યુ—ંએણે યડલાનુ ંનથી, શવલાનુ ંછે. એણે આરકાને કહ્યુ,ં ―આરકા લચંતા ન 

કયીળ. વસલતાને ફધુ ંરાલલા ભં જ ૈવા આપ્મા શતા તે આભાથંી કશુ ંફગડળે નશં. કારે 
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અનાથાશ્રભભા ંફાકને ખલડાલી આલીળ.ફૃભભા ંઆલી ને આંખ  ૂછંતા એ રાપંગ ક્રફભા ં

શવતી એભ જયજયથી શવલા રાગી, શા...શા... શા. 
 

(અનન્મા દાવની અંગે્રજી લાતાવને આધાયે)  
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     (22)    ફાભયણ        (ાના: 70 થી 72) 

  આ લખતનુ ંચભાસુ ંફહુ આકરંુ શત ુ.ં અઠલાકડમાથી એકધાય ડત લયવાદ અટકલાનુ ં

નાભ નશત રેત. પાટયુ-ંતટૂયુ ંપ્રાસ્ટીક ઓઢીને સનળાે ગમેર સયેુળ ઘયે આવ્મ ત્માયે ગથી 

ભાથા સધુી બીન થઈ ગમેર. જકે, તે બંજામ એ લાતન એને અપવવ નશત, ણ... 

  ―ભા, જને, ભાયી બણલાની ચડીઓ રી ગઈ.‖એણે યડભવ અલાજે વલરીને કશે ુ.ં 

―આજે જ તાયા ફાનેુ લાત કરંુ. ચડી રે એ ત ચારે જ નઈં, છી ત ુ ંબણે ળી યીતે?‖ 

  વલરીએ કકવનાને લાત કયી ને કકવન સયેુળને રઈ તાફડતફ શંચ્મ શકુ્કયલાયી 

ફજાયભા.ં દય શકુ્રલાયે ળોકતબાઈ તાની છત્રી વભાયકાભ કયલાની શાટડી ભાડંીને ફેવતા. આ 

નાનકડા, ભટે બાગે ગયીફ અને છાત લગવની લસ્તીલાા ગાભભા ંછત્રી ત ભાડં ફે-ાચં સખુી 

રક ાવે શમ એટરે છત્રી વભાયલા કયતા ંકડાને યફૂ કયલાનુ ંએભનુ ંકાભ લધ ુચારત ુ.ં તેઓ 

યફૂ કયલાભા ંએલા ાલયધા કે ગભે તેટુ ંળધે ત મ કઈને ખફય ન ડે કે ક્યા ંયફૂ કયેુ ંછે ! 

  ―ળોકતબાઈ, કેભ છ, ભજાભા?ં‖  

  ―ફવ, અલ્રાના કયભથી ફધુ ંઠીકઠાક ચારે છે. આલ કકવન, આલ ! આજે ત કંઈ તાયા 

વાફજાદાને મ વાથે રઈને આવ્મ છે ને કંઈ? કેભ છે ફેટા સયેુળ? ફયાફય બણે છે ને? કઈ બણે 

છે દીકયા?‖ 

  ળોકતબાઈ અને કકવનની લો જૂની બાઈફધંી. કકવનન દીકય સનળાભા ંજઈને એટુ ં

વારંુ બણે છે કે, ૈવાલાાના છકયાઓ કયતામં આગ નીકી જામ છે એલી લાત વાબંેરી 

ત્માયથી તેઓ ફહુ ખળુ શતા. ફાકી આ તદ્દન અંતકયમા સલસ્તાયભા ંઆલેરા ગાભભા ંકઈ 

દલરતન છકય ફે ધયણથી આગ બણ્મ શમ એવુ ંવાબંળ્યુ ંનથી.  
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  ―આઠભીભા ંછુ ંચાચા.‖ સયેુળે કંઈક વકંચ વાથે જલાફ આપ્મ.  

  આઠભી સધુીનુ ંબણતય એટરે કેટુ ંએ ળોકતબાઈને વભજાયુ ંનશં, ણ એ ઘણુ ંકશલેામ 

અને છકય ફહુ શસળમાય છે એટરી ત એભને ખફય શતી. તેથી જ  એભણે ભાથુ ંશરાલતા ં

શરાલતા ં―ફશત ખફૂ, ફશત ખફૂ‖ કહ્યુઅંને છી છૂયુ,ં ―ફર બાઈ કકવન, શુ ંકાભ ડયુ?ં‖ 

  ―કાભભા ંત ળોકતબાઈ, આ છયાનુ ંજ કાભ છે. આટરા દા‖ડાથી ભડંામેર આ ગાડંા 

લયવાદભા ંસનળાે જતા-ંઆલતા ંતેની બણલાની ચકડયુ ંરીને રંદ થઈ જામ છે. ફચાડ 

છી બણે કેભન? ભં કીધુ,ં ચાર ભાયી બેગ ચાચા ાશં.ે ચાચા કાકં યસ્ત કાઢી આવે.‖ 

  ―અયે, એભા ંકઈ ભટી લાત છે? છતયી ફનાલલાન વાભાન ત ભાયી ાવે છે જ. એલી 

વયવ ભજાની ભટી છતયી ફનાલી આુ ંકે, ચડા ય ાણીનુ ંએક ટીુ ંમ નઈં ડે.‖ 

  સયેુળે ત ધાયુ ંશત ુ ંકે, કદાચ ચાચા કંઈક લધાયે વાયી જાતનુ ંઅને જાડુ ંપ્રાસ્ટીક આળે, 

એને ફદરે છત્રીની લાત વાબંીને એન ચશયે ખીરી ઊઠય. 

  ―છત્રી? અને ભાયી ાવે ? ‖એ જાણે વાતભા આવભાન ય શંચી ગમ.  

  કકવને સળમાસલમા થતા ંકહ્યુ,ં ―ળોકતબાઈ, છતયી ફનાલી આ ઈ ત તભાયી ભટી 

ભશયેફાની ણ ભાયાથી એકદભ ત ૈવાન જગ...‖ 

  ―ૈવા કણે ભાગ્મા તાયી ાવે? એભ વભજે છે કે, એ પક્ત તાય જ દીકય છે? જા, છત્રી 

ભાયા તયપથી—એના ચાચા તયપથી સયેુળને બેટ. ફવ?‖ 

  સયેુળન ત શયખ ક્યામં ભાત નશત. ―ચાચા ખયેખય? ભાયે લાસ્તે તભે છત્રી ફનાલી 

આળ? ક્યાયે?‖ 

  ―જ ને ફેટા, છત્રી ભાટે ભજબતૂ કડુ ંળધુ,ં એભા ંતાય રગાડુ,ં દાડં ફેવાડુ.ં આ ફધા ં

કાભભા ંથડ લખત ત જામ જ ને? એભ કય, આલતા જુમ્ભે આલીને રઈ જા, કેભ, યાજીને?‖ 
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   સયેુળને જાણે આટરા ંલોની ખળુી એકીવાથે ભી ગઈ. એના આનદંન ાય 

નશત. ળસન, યસલ, વભ...જેભતેભ કયતા ંગરુુલાય આવ્મ. શા...ળ, કારે ત છત્રી ભી જળે. આખી 

યાત એણે ડખા ંઘવીને કાઢી. થડીગણી ઊંઘ આલી ત એભા ંમ છત્રીના ંજ વના ંઆવ્મા.ં 

શકુ્રલાયે એ સનળાેથી ઘયે આવ્મ ત્મા ંસધુીભા ંકકવને ળોકતચાચા ાવે જઈને છત્રી રાલી યાખેરી. 

છત્રી શાથભા ંરીધી ત્માયે સયેુળની છાતી જયજયથી ધડકલા રાગી. છી ત એને ભજા ડી ગઈ. 

નીચેની ચાં દાફે એટરે પટાક કયતી છત્રી ખરેૂ અને ઉયની દાફે એટરે ફધં થઈ જામ.  

  ફીજે કદલવે એ સનળાે છત્રી રઈ ગમ. ફધા જળે ત લટ ડી જળે. છેલ્રા એક 

વપ્તાશથી ે જેની યાશ જઈ શતી એ છત્રી એના શાથભા ંશતી. વોથી શરેા ંલકીરફાબનુ 

દીકય કંજ ભળ્મ. છત્રી જઈને કશલેા રાગ્મ, 

  ―ઓશ, શલે તભાયી જાતલાા ણ છત્રી લાયલાના ંએભ? ભાણવે શભેંળા તાની ન્માત, 

જાત ને રામકાત જલી જઈએ વભજ્મ?‖સયેુળની છાતીભા ંજાણે કશુકં અણીદાય ખચાકૌ  કયત ુ ંઘવૂી 

ગયુ.ં 

  દરતવય શજી લગવભા ંઆવ્મા નશતા. વાશફેની ગેયશાજયીભા ંછકયાઓ ફયાફયના તપાને 

ચઢયા શતા. સયેુળ ચૂચા છત્રી ફગરભા ંદફાલીને ફેઠ શત. એલાભા ંગસુ્વાથી ધભધભતા 

દરતવય આલી શંચ્મા. 

  ―કણ છે શયાભખય? વારા, નારામક, આ કંઈ તભાયા ફાની સનળા છે?‖એભના ભંભાથંી 

સ્લસ્સ્ત લચન નીકાલા રાગ્મા.ં ―ભાયીભાયીને વારાઓને વીધા કરંુ છુ.ં‖ એભ ફરતા ંએભની નજય 

સયેુળની છત્રી ય ડી. ઝાટ ભાયીને એભણે છત્રી ઝૂટંલી રીધી ને છી તપાની ટા ય તટૂી 

ડયા. જયજયથી ત્રણ-ચાયને ઝૂડી કાઢયા ત્મા ંછત્રી લફચાયી લચ્ચેથી તટૂી ગઈ. ભાસ્તય છત્રી ત્મા ં

જ પંકીને ધ ૂઆં- ૂઆં થતા આચામવને પકયમાદ કયલા ગમા. 

  ઘડીબય સયેુળને એવુ ંરાગ્યુ ંજાણે એન શ્વાવ થબંી ગમ. ઘવડાતા ંગરે એ છત્રી ાવે 

શંચ્મ. છત્રીને ઉાડી એણે એલી યીતે ગે લગાડી જેભ કઈ તાના મતૃ્ય ુાભેરા સ્લજનને 

છેરલેલ્ુ ંબેટે. એવુ ંકયતી લેા એની આંખભા ંઆંસનેુ ફદરે બાયબાય નપયત બયી શતી.  
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  તે કદલવે છત્રીના ભયણની વાથે વાથે એક ભાસભુની ઈચ્છાઓ, રાગણીઓ અને 

ભાણવાઈભાનંી આસ્થાનુ ંણ ફાભયણ થયુ.ં(ઓભપ્રકાળ લાલ્ભીકકની કશંદી લાતાવને આધાયે)                
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 (23) લાલરમ કે લાલ્ભીકક?    (ાના: 73 થી 75) 

      નાનકડી યીટાને ળાાભાથંી સળક્ષકે ગશૃકામવ ભાટે આેરા વલારના જલાફ રખીને કારે 

રઈ જલાના શતા. જે વલારન જલાફ એને નશત આલડત એ લાયંલાય તાની ભાને છૂયા 

કયતી શતી,  

  શ ંભા, કશનેે, લાલરમ ટૂાય લાલ્ભીકક કેલી યીતે ફન્મ?‖ તાની પાટેરી વાડીના છેડાથી 

યવેલ છૂતા ંઈંદુએ લખજાઈને કહ્યુ,ં 

  ―એક લખત કીધુ ંને, ભને નથી ખફય ! શજી ત ચાય ઘયના ંકચયા-તા ંને કડા-ંલાવણ 

કયલા જલાનુ ંફાકી છે, યાધંલાનુ ંકાભે મ શજી અધરંુૂ છે ને ક્યાયની ભાથુ ંખામ છે લાલરમ, લાલરમ 

કયતી !‖  

  ―ણ ભા ! કારે જલાફ રખીને નશં જાઉંને, ત ભાસ્તય અંગઠુા કડાલળે. રેવન આપ્યુ ં

શમ એ કયવુ ંત ડે ને !‖ 

  દીકયીની લાત ઈંદુ વભજતી શતી ણ તાની જીલનજજંાભા ંએ એલી ત ગ ૂચંલામેરી 

શતી કે ફીજુ ંકશુ ંસલચાયી ળકે એલી ભાનસવકતા જ નશતી. એક ત સતના કાભકાજના ંકંઈ ઠેકાણા ં

નશં ને ઉયથી જે આછુ-ંાતફંૄ કભાઈને રાલે એ ફધુ ંીલાભા ંરંુૂ કયે છી એમ લફચાયી કંટાે 

નશં ત શુ ંકયે? જયાક અલાજ ધીભ કયીને એણે કહ્યુ,ં ―તાયા ફાનેુ ખફય શળે, એને છૂજે.‖ 

  ―ફા ુત યજ અડધી યાતે આલે છે. ત્મા ંસધુી કણ જાગલાનુ?ં‖  

  ―ચૂ ફેવ. ફહુ ડશાણ આલી ગયુ ંછે તે  

!‖ ઈંદુએ કશલેા ખાતય બરે કહ્યુ ંણ એ મ જાણતી શતી કે, છકયીની લાત જયામ ખટી નશતી. 

અધયાતે ભધયાતે દેળી દાફૃ ીને આલત કકવર કા ંત ફૈયીને ધીફલાનુ ંકાભ કયત ને કા ંત 

છી... વાત—આઠ લયવની થમેરી દીકયી ફધુ ંજતી શતી, વભજતી શતી. શકીકત ય ઢાકંસછડ 

ક્યા ંસધુી કયલાન? એણે યીટાને કહ્યુ,ં 

  ―ઠીક, ત છી ભાયી શાયે ચાર. જે ભાસ્તયના ઘયનુ ંકાભ કરંુ છુ ંને, ઈ તને જલાફ 
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રખાલળે.‖ આંગી કડીને દીકયીને રઈ જઈ યશરેી ઈંદુ સલચાયી યશી શતી, નવીફના ખેર ણ 

કેલા છે? ક્યાથંી ક્યા ંરઈ જામ છે ! અત્મતં ગયીફ છતા ંવસં્કાયી ભાતા-સતાની તે દીકયી ને આ 

જડબયતભા ંશુ ંભશી ગઈ ! શલે તે ગભે તેટુ ંફયાડી ફયાડીને કશ ેકે, ભા, ભને કઠીભાથંી કાઢ; 

ણ ભા આ જીલતયની કઠીભાથંી એને ળી યીતે ફશાય કાઢલાની?ગભે તેટરી મવુીફત શલા છતા ં

શયાભના ૈવાને શાથ ણ ન રગાડતા ફાએુ કયગયીને કહ્યુ ંશત ુ.ં 

  ―જયાક વભજ. આ ભાણવ જયામ તાયે રામક નથી. એ ચય ને રફાડ છે. તાયી આખી 

જજંદગી ામભાર થઈ જળે.‖ણ તાની અક્ક્રને ત જાણે તાા ંરાગી ગમા ંશતા.ં ફગંડી-બટુ્ટી 

અને રારી રીપ્સ્ટીકની બેટ ધયત કકવર મોલનને ઉંફયે ઊબેરી ઈંદુને વ્શાર રાગલા ભાડંય 

શત. ભા-ફાને અંધાયાભા ંયાખીને એક કદલવ એની વાથે બાગી છૂટી શતી.  

  ―ભા, આભ ક્યા ંજામ છે? ભાસ્તયનુ ંઘય ત આલી ગયુ.ં‖ દીકયીએ એન ારલ ખંચતા ંકહ્યુ ં

ત્માયે ઈંદુ બાનભા ંઆલી. યીટાને ભાસ્તય ાવે ફેવાડીને જરદી જરદી કાભે લગી. શાથ બરે 

મતં્રલત કાભ કયતા શમ ન ભન ત ક્યાનં ુ ંક્યા ંબભતુ ંશત ુ.ં રગ્ન છી ચાય કદનની ચાદંની ભાણી 

રીધા છી ફધી ફાજુથી કા કડફાગં અંધકાય ઘેયી લળ્મ શત. એક કદલવ રાડ કયતા ંએણે 

ભનભા ંઘામા કયતી લાત છૂી નાખી શતી. 

  ―કકવના, કશ ેત ખય કે, તુ ંશુ ંકાભ કયે છે? ભને ત ખફય નથી.‖રારઘભૂ ચશયે કયીને 

કકવનાએ કહ્યુ ંશત ુ,ં 

  ―તં ખફય ાડલાની જફૃય ણ નથી. ભાયા કાભની લાતભા ંતાયે ભાથાકટૂ નશં કયલાની.‖  

  આભતેભથી લાત ભી શતી કે, કકવન દાણચયીના ભારની શયેાપેયી કયત શત. એટરે જ 

ક‖ક કદલવ એના શાથભા ંનટની થપ્ી કડાલી દેત ત છી ભકશના સધુી ૈવાના દળવન કયલા 

ન ભતા. યીટાના જન્ભ છી વવંાયનુ ંગાડુ ંખંચલાભા ંએને ફહુ મશુ્કેરી ડલા રાગી. ઝાઝુ ં

બણતય ણ નશં એટરે ાયકા ઘયકાભ કમાવ સલના છૂટક જ નશત. 

  ―ઈંદુ, એક લાત કહુ?ં ખયાફ નશં રગાડતી. આ ત તાયે ભાટે ભાય જીલ ફે એટરે....‖ 
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એની એક ળેઠાણીને ઘયે યાધંલાનુ ંકાભ કયતી બાલનાએ એને એક કદલવ કહ્યુશંત ુ.ં ―ફરને, શુ ંછે? 

તુ ંકશ ેએભા ંલી ખયાફ શુ ંરગાડલાનુ?ં‖ 

  ―લાત જાણે એભ છે કે, તાયા લય કકવનાને ભં ઘણીલાય ભાયી ડળણ ચદં્રાના ઘયભા ંજમ 

છે. એ કશતેી‖તીકે, કકવન એને ફહુ પે્રભ કયે છે ને એને ભાટે વાડી, અત્તય, ફક્કર એવુ ંજાતજાતનુ ં

રઈ આલે છે.‖  

  ઈંદુના ભાથાભા ંજાણે શથડાના ઘા ડલા રાગ્મા. યાતે્ર ફીજી કઈ લાત ન કયતા ંએણે 

કકવનાને કહ્યુ,ં 

  ―યીટાને યજ એકન એક યસુનપભવ ધઈ ધઈને શયેાવ્મા કયતી શતી એ ઘવાઈને પાટી 

ગમ. શલે યસુનપભવ લગય એને સનળાભા ંદાખર નશં થલા દે.‖ ―એભા ંહુ ંશુ ંકરંુ? તભાયે ભા-

દીકયીને ત યજ ઊઠીને ફવ, આ રાલી આ ને ેુ ંરાલી આ.‖ 

  ―ભને એટર જ જલાફ જઈએ છે કે, યીટાના યસુનપભવન ુ ંશુ ંકયલાનુ ંછે?‖ ―ભને શુ ંછેૂ છે? 

તુ ંણ કભામ છે ને? એ ફધા ૈવા બેગા કયીને શુ ંફગંર ફધંાલલાની છે? જા, રઈ આલ 

એભાથંી યસુનપભવ. વા... કચકચ કમાવ કયે છે !‖ફફડતા ફફડતા કકવન ડખુ ંપેયલીને સઈૂ ગમ. 

ફાજુભા ંયીટા ણ સતૂી શતી ણ ઈંદુની આંખભા ંઊંઘ નશતી. ત્મા ંત ધડધડ ફાયણુ ંઠકલાન 

અલાજ આવ્મ. કન શળે અત્માયે? 

  ફાયણુ ંખરતા ંજ ચાય-ાચં રીવ અંદય ઘવૂી આવ્મા. આયાભથી ઊંઘી યશરેા કકવનાની 

આંખ પટાક કયતી ખરૂી ગઈ. 

  ઈંદુએ છૂયુ,ં ―વાશફે, શુ ંગનુ કમો છે?‖  

  ―અભે જે ગડાઉન ય છા ભાયીને દાણચયીન ભાર કડય એની આખી ટકી કડાઈ 

ગઈ છે. એ રકએ જ કકવનાનુ ંનાભ આપ્યુ ંછે.‖  

  ―ઈંદુ, આ ભાયી ય ખટ આય છે. આભાથંી ત ુ ંજ ભને ફચાલી ળકે એભ છે. કઈ વાયા 

લકીરને યકજે ને છી... ‖ 
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  ―ના, ભાયાથી તાયા ભાટે કંઈ નશં થઈ ળકે. તાયા ંકમાં ત ુ ંજ બગલજે.‖ ―ભં જે કંઈ કયુ ંએ 

તાયા ને યીટા ભાટે કયુ ંછે ને ત ુ ંભને આલ જલાફ આે છે?‖ ―એભ? ખયેખય? અભાયે ભાટે કયુ ંછે 

કે છી... ‖ અચાનક ઊંઘભાથંી ઊઠી ગમેરી યીટાએ કહ્યુ,ં ―ભા ભને ભાસ્તયે જલાફ રખાલેર કે, 

લાલરમાભાથંી લાલ્ભીકક એટરા ભાટે ફન્મ કે... ‖દીકયીને ભાથે શાથ પેયલતા ંઈંદુએ કહ્યુ,ં ―ફેટા, શલે 

ભને જલાફ ફયાફય ખફય છે.‖  

(ચદં્રભસતની ભરમારભ લાતાવને આધાયે) 
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     (24) ફજ         (ાના: 76 થી 78) 

  ભાએ શભણા ંથડી લાય શરેા ંજ સલદામ રીધી. દીલાનખાનાની લચ્ચલચ એના રગ્ન 

વભમનુ ંઘયચફંૄ શયેીને રાફંી વડ તાણીને ભા સતૂી છે. એની એક તયપ ફા ુઅને ફીજી ફાજુ 

હુ ંફેઠા ંછીએ. ભને રાગે છે કે , ભાના જલાથી ભાયે ભાથેથી એક ભટ ફજ ઊતયી ગમ છે. તભને 

થળે, આ તે લી કેલી દીકયી કે જે વગી ભાના મતૃ્યથુી ળાસંત અનબુલે છે ? ને લી ભાની જલા 

જેલી ઉંભય ણ ક્યા ંશતી? શજી ત ચંાલન શભણા ંયૂા ંકમાવ શતા.ં  

  ફા ુતાની જગ્માએથી ઊબા થમા. ભાયી ાવે આલી, ભાયે ભાથે શાથ પેયલતા ંએભણે 

કહ્યુ,ં ―યજ યજ ખટંુ ફરલાની ભથાભણભાથંી શલે ત ુ ંમકુ્ત થઈ ગઈ. નશં ફેટા? 

  આ વાબંીને ભને યડવુ ંઆલી ગયુ.ં ભં કહ્યુ,ં શા ફા,ુ જે ભાએ વત્મનુ ંઆચયણ કયલાના 

ાઠ ગથથૂીભાથંી બણાવ્મા એ ભા વાભે જૂઠું ફરતા ંહુ ંખફૂ અયાધબાલ અનબુલતી શતી.‖ 

  ―તાયી લાત વાચી, ણ એ તને અને વાયંગને સ્લાભી યાભદાવના ંલચન ટાકંીને એભ ણ 

કશતેીને કે, અન્મનુ ંબુ ંથત ુ ંશમ એલા વજંગભા ંઅવત્મન આળય રેલાભા ંા નથી ! ‖ 

  ―શા ફા,ુ ણ એની અંસતભ ઘડી સધુી એના ભંભા ંવાયંગનુ ંનાભ શત ુ.ં એની આંખ 

વાયંગની યાશ જઈ યશી શતી ને વચ્ચાઈ જાણતી શલા છતાભંાયે એક જ યટણ કમાવ કયવુ ંડત ુ ંશત ુ ં

કે, વાયંગ આલળે, જફૃય આલળે. આને સલશ્વાવઘાત જ કશલેામ ને ફા?ુ‖હુ ંફાનુા ખાભા ંભાથુ ં

મકૂી યડી ડી.  

  હુ ંભટી ને વાયંગ ભાયાથી ાચં-છ લવ નાન. અભાયા ફનેં બાઈ-ફશને ભાટે ભા એટરે 

અભાય આદળવ. જીલનભા ંનાના-ભટાકઈણ સનણવમ રેલાન લાય આલે ત્માયે અભે વોથી શે ુ ં

એ સલચાયતા કે, ભા આ ફાફતભા ંશુ ંકશ?ે   

  ડફર ગે્રજ્યએુટ થઈને  ભં નકયી કયલાની ળફૃઆત કયી ત્મા ંથડા જ વભમભા ંભાયા રગ્ન 

નક્કી થમા.ં વાયંગ બણલાભા ંખફૂ તેજસ્લી. શરેેથી એણે એંજજસનમય ફનલાનુ ંનક્કી કયેુ ંને 

એટરા વાયા ભાકવવ ભેલીને એણે  એલ્ન્જસનમયંગ ની કડગ્રી પ્રાપ્ત કયી કે, ભટયના ાટવવ 
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ફનાલતી એક જાણીતી કંનીએ વાભે ચારીને એને નકયીએ યાખ્મ. ભા-ફાનુ ુ ંજનભબયનુ ંવનુ ં

વાકાય થયુ ંશત ુ.ં જભી યલાયીને ફનેં શંચકે ઝૂરતા ંશમ ત્માયે એભની લાતન એક જ સલમ 

યશતે, ―દીકયી યણીને ખાનદાન કુટંુફભા ંગઈ, દીકય આટુ ંવારંુ કભાત થઈ ગમ. આનાથી લધ ુ

શલે શુ ંજઈએ?‖ 

  ―તભાયે કશુ ંન જઈત ુ ંશમ ત બરે. ભને ત ઘયભા ંરુભઝુભ ગરે આલનાયી લહુ જઈએ. 

ફવ, એક લખત વાયંગ યણી જામ એટરે સનયાતં.‖ 

  પ્રસતષ્ઠઠત ઘયની વાયી વાયી છકયીઓના ંભાગંા ંઆલલા રાગ્મા ંશતા.ં શલે એકાદ કન્મા 

વદં કયીને વાયંગ શા ાડે એની જ યાશ જઈને અભે ફધા ંફેઠા ંશતા.ં એલાભા ંજ અત્માય સધુી 

વભથ ભસૂભ ય યૂાટ દડી યશરેી અભાયા કયલાયની ગાડીને એકાએક બે્રક રાગી.  

  વાયંગની ઑકપવભા ંએના ફે સભત્ર શતા —જીત ુઅને સધુીય. જીત ુગજુયાતી અને સધુીય 

જંાફી. ફનેંની નવભા ંવ્માાયીનુ ંરશી. આ નકયી-ફકયી કયલી એભને પાલે નશં. વાયંગની 

શસળમાયીને કાયણે ફનેં એને બાગીદાયીભા ંધધં કયલા વભજાવ્મા કયે. 

  ―તાયે એક ૈવાનુ ંમ યકાણ અંથી કયલાનુ.ં અભને ફવ, તાયી આલડતન ખ છે.‖ ―એકલાય 

ત ુ ંશા કશી દે માય, છી ૈવાની વગલડ ત ચટીભા ંકયી રેશુ.ં‖ 

  આખી જજંદગી ભાને છૂીને ાણી ીનાય એન દીકય કઈક નફી ક્ષણે ઘય આખાની 

નાભયજી છતા ંનકયી છડી ફેઠ. ળફૃઆતભા ંત્રણેક લવ ત્રણે જણાએ તનતડ ભશનેત કયી. વાયંગ 

કશવાફ-કકતાફ જત અને પ્રડક્ળન વબંાત. જીતનુા શાથભા ંખયીદી શતીઅને ગાભેગાભ પયીને 

ઓડવય રાલલાનુ ંકાભ સધુીયનુ.ં જેભ જેભ ધધં જાભત ગમ એભ જીત ુઅને સધુીયની દાનત 

ફગડતી ગઈ. 

  ગ્રાશકને મયુખ ફનાલલા, શરક ભાર ધયાલી દેલ, તાના સલશ્વાસ ુભાણવને નકયીએ 

યાખલા. આ ફધુ ંવાયંગને અંધાયાભા ંયાખી થત ુ ંશત ુ.ં એક લખત એ ફનેં ફશાયગાભ શતા ને 

ઈન્કભટેક્ષની યેડ ડી. ફધા બાા ફશાય આવ્મા. વાયંગની ધયકડ થઈ. છી જાભીન ાય 

છૂટય ત ખય. ણ આ સલશ્વાવઘાત એને ભાટે કાયી ઘા શત. ત્માયથી એ સનૂમનૂ થઈ ગમ. 
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ફાએુ ત ભક્કભ થઈને આ મવુીફત જીયલી રીધી ણ ભા અને વાયંગ તે કદલવથી જાણે ભાટીના ં

તૂા ંફની ગમા.ં  

  ભાને સલલચત્ર પ્રકાયન ભાથાન દુ:ખાલ અને ઝીણ તાલ યશલેા રાગ્મ. એણે થાયી કડી 

રીધી.વાયંગને તાવીને ડૉક્ટયે કહ્યુ,ં ―એના ભનને જફયદસ્ત ધક્ક શંચ્મ છે. એને ભાનસવક 

યગીઓ ભાટેની શૉસ્સ્ટરભા ંદાખર કયલ ડળે.‖ 

  શૉસ્સ્ટરની વાયલાયથી વાયંગની ભાનસવક શારતભા ંકંઈ જઈએ એલ સધુાય નશત. કઈ 

કઈ લખત ત ફાનેુ, ભને કે એના જીજાજીનેમ ન ઓખત. એને ભીને ાછા ં પયીએ ત્માયે ભા 

યાશ જઈ જઈને અધીયી થઈ ગઈ શમ, ―કેભ છે ભાયા વાયંગને?એને ક્યાયે યજા આળે? જ, શલે 

એ આલે એટરે લશરેી તકે એને રગ્ન ભાટે તૈમાય કયલાની જલાફદાયી તાયી શ ં!‖ 

  ભાયી આંખભા ંધવી આલતા ંઆંસ ુહુ ંજેભતેભ છુાલતી. ભાયા જ રખેરા ત્ર હુ ંવાયંગના 

નાભે ભાને લાચંી વબંાલતી. છી કશતેી, 

  ―શલે ત ઘણ સધુાય છે ભા! તને ફહુ માદ કયત શત. કશતે શત, શલે જરદી ઘયે આલીને 

ભાના શાથની યવઈ જભલી છે.‖ 

  તદ્દન કૃળ થઈ ગમેરી ભા કશતેી,  

  ―ફવ, એક લાય એ ઘયે આલી જામ છી જજને, કેલી ફૃ ફૃના અંફાય જેલી લહુ રાવુ ંછુ ં

તે ! છી ત હુ ંસનયાતેં ગ રાફંા કયીને ફેવીળ.‖આલા ંકદલાસ્લપ્ન જતા ંજતા ંભાએ શલેથી 

આંખ ભંચી દીધી. હુ ંભાનુ ંછુ ંકે , ―ભાત ૃઈચ્છા ફલરમવી‖. ભાની ભશચે્છા કદાચ એક કદલવ યૂી 

થામ ણ ખયી. ણ એ જલા શલે ભા ક્યા?ં 

  એ ત ચારી નીકી છે ભાયે ભાથેથી ફજ ઉતાયીને —ભને શલી કયીને. 

(ડૉ,શબુદા કુરકણીની ભયાઠી લાતાવને આધાયે) 
 



21 

 

     (25) ઘયથી ઘય તયપ          (ાના: 79 થી 81) 

  યીના વાથે રગ્ન કયલાના ભાયા સનણવમથી બાઈ ફે કાયણવય નાયાજ શતા(સતાજીને અભે 

બાઈ કશી વફંધતા). એક ત યીટાની અને અભાયી ન્માત જુદી શતી અને ફીજુ,ં યીનાના સતાજી 

અભાયા કયતા ંઘણા લધ ુશ્રીભતં શતા. બાઈની એલી દૃઢ ભાન્મતા શતી કે રગ્નવફંધં ફયાફયીલાા 

લચ્ચે જ થલ જઈએ. ભં બાઈને વભજાલલાના ઘણા પ્રમત્ન કયી જમા.  

  ―બાઈ, યીનાને ભં વભજી-સલચાયીને વદં કયી છે. એને ૈવાનુ ંજયામ અલબભાન નથી. તભે 

તભાયા ંવતંાન ય જે બયવ મકૂ્ય છે એને હુ ંખટ નશં ડલા દઉં. ભાયાભા ંસલશ્વાવ યાખ.‖ 

  કપક્કું શવતા ંતેઓ ફલ્મા, ―શલે સલશ્વાવ યાખલા જેવુ ંશુ ંફચ્યુ ંછે? ફધુ ંત તં નક્કી કયી જ 

રીધુ ંછે. ખેય ! જે થયુ ંતે, ણ શલે એક કાભ કય. એક જુદંુ ઘય ળધી રે એટરે તભે ફનેં અને અભે 

ફધા ળાસંતથી યશી ળકીએ.‖ 

  બાઈના ભઢાભાથંી એક લાક્ય નીકળ્યુ ંકે એ અપય થઈ જતુ.ં એભા ંકઈ પેયપાય કયલાની 

વત્તા કઈને નશતી. આ લાત વાયી યીતે જાણતી ભા દીલારને અઢેરીને ઊબી શતી ત્મા ંજ ઢગર 

થઈને ફેવી ડી. ફેન દુટ્ટા થી આંખ છૂલા ભાડંી. બાઈએ તાના ઓયડાભા ંજઈ ધડામૌ 

કયતાકંને દયલાજ ફધં કયી દીધ.  અને હુ?ં હુ ંત એલ ડઘાઈ ગમ શત કે શુ ંકયવુ ંએ ભને 

વભજાતુ ંજ નશત ુ.ં 

  બરે બાઈના કશલેાથી બાડાના ઘયભા ંયશલેા આવ્માને ભને અને યીનાને દઢેક લવ થઈ 

ગયુ ંણ આટરા લખતભા ંભાયી એક ક્ષણ ણ બાઈને નાયાજ કમાવના અને કયલાયથી સલખટૂા 

ડી ગમાના અયાધબાલ સલનાની નશતી જતી. નાનણથી બાઈ જ ભાયે ભાટે જીલનન આદળવ 

યહ્યા શતા. ળફૃઆતથી જ ભને એભની આબાભા ંજીલલાની આદત ડી ગઈ શતી. ભાયી બરબરી 

સનઠપતા બાઈના આછેયા સ્સ્ભતથી જલરતં વપતાભા ંપેયલાઈ જતી અને ગભે તેલી આનદંની 

ભા ંભાય ખબ થાફડત બાઈન શાથ ન શમ ત ભને અધયૂ રાગતી. તેથી જ શલે બાઈને 

ક્યાયે અને કેલી યીતે ભનાલી રઉંએ સલચાય વતત ભાયા ભન ય વલાય શત. 
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  શજી ગઈકારે જ ભને કંનીભા ંપ્રભળન ભળ્યુ ંઅને વાથે કાય ણ. કાયની ચાલીને સ્ળવ 

કયતા ંભને એક અજફ પ્રકાયન યભાચં થઈ આવ્મ.વાથે વાથે બાઈન પ્રબાલળાી અને કયડ 

ચશયે ણ નજય વાભેતયલયલા રાગ્મ. આજે વલાયભા ંતૈમાય થીને ઑકપવ જલાને ફદરે હુ ં

યીનાના પ્ા ાવે શંચ્મ. અભાયા ંરગ્ન લખતે એભણે આેરા ભટી યકભના ચેકનુ ંકલય ભં 

અકફધં જ યાખેુ ંએ એભના શાથભા ંમકૂી દીધુ.ં 

  ―આ શુ ંછે?‖ જાણે લંછી ડખં્મ શમ એભ એ ચભકી ઊઠયા. ―આ યકભ ભં કંઈ ાછી રેલા 

ભાટે નશતી આી.‖  

  ―ભાપ કયજ, ણ ભાય અને યીનાન વયંકુ્ત સનણવમ છે કે, અભે સ્લસનબવય યશીને 

જીલશુ.ં‖ઘણી આનાકાની અને ખંચતાણ છી ફહુ મશુ્કેરીથી એભને વભજાલીને કાયભા ંફેઠ ત્માયે 

ભન યથી એક ફહુ ભટ ફજ ઊતયી ગમ શત. ભાયી આત્ભવન્ભાનની લાત વાબંીને અને 

દીકયાની કભાણીની કાય જઈને બાઈ ચક્કવ યાજી થઈ જલાના. શાઈ-લે ય શંચીને ગાભ તયપ 

જત યસ્ત કડય ત્માયે ભાયી નજય વાભે ભને અસત સપ્રમ એલ નાનણન વાથીદાય ભાય 

ઓયડ, એભા ંઅસ્તવ્મસ્ત ડેરા ંસુ્તક, રગં ાય ચાઈને ડુચ્ચા જેલી થઈ ગમેરી ચાદય--- 

આ વઘફંૄ તયલયલા રાગ્યુ.ં હુ ંશંચ્મ ત્માયે ઘયભા ંફશને સવલામકઈ દેખાત ુ ંનશત ુ.ં ભને જઈને 

ખળુ થલાને ફદરે જાણે એ કંઈક ડયી ગઈ શમ એવુ ંરગ્યુ.ં ભને ગુગંાભણ થઈ આલી.  

  ―થાકી ગમ છુ.ં શરેા ંનાશીને ફે્રળ થઈ આવુ.ં ભાય ટુલાર ત શળે ને ફૃભભા?ં‖ ―શા ણ.... 

એભા ંએવુ ંછે કે, તાય રુભ યીનલેટ થામ છે. શલે ત્મા ંગેસ્ટ ફૃભ ફનાલલાન છે ને....‖  

  જાણે કઈ ભટી સળરા ગફડતી ગફડતી ભાયા ભાથા ય ડી શમ એવુ ંરાગ્યુ.ં ―આવુ ંફધુ ં

કયતા ંશરેા ંભા અને બાઈએ એક લખત ભને છૂવુ ંત જઈએ !ાછથી બાઈન ઘેય, 

વત્તાલાદી અલાજ આવ્મ. 

  ―તને શુ ંછૂલાનુ?ં તુ ંત આખ ને આખ લેચાઈ ગમ છે-તાયા શ્રીભતં વવયાને શાથે. ફામ 

ધ લે, આજે આભ અચાનક આલલાનુ ંકંઈ ખાવ કાયણ?‖ કઈ ત્રાકશત વ્મસ્ક્ત વાથે લાત કયતા શમ 

એલી બાઈની ફરલાની યીતથી હુ ંઅંદય ને અંદય ઘલાત જત શત. ભાડંભાડં ભં ફરલા ભાટે 
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ભઢું ખલ્યુ,ં 

  ―બાઈ, કાયણ ત....‖ભને અધલચ્ચે અટકાલતા ંએભણે કહ્યુ,ં ―શા, શા, વભજ્મ. વવયાજીના 

ૈવાથી ખયીદેરી કાય ફતાલલા આવ્મ શઈળ, ખરંુ?તને કંઈ રાજ-ળયભ જેવુ ંછે કે નશં?‖  

  ભાયી આંખભાથંી આંસ ુવયી ડયા,ં એ દુ:ખના ંછે કે આક્રળના ંએ ભને વભજાયુ ંનશં. ભને 

રાગ્યુ ંકે, શલે કંઈ ણ ફરલાન અથવ નથી. ભાયી ફાજુભા ંઊબી યશીને ફશને ઉદાવ અને 

ગભગીન ચશયેે અભાયી લાત વાબંી યશી શતી. જજંદગીભા ંશરેી લાય ભં કંઈક સનયાળાબયી નજયે 

બાઈ તયપ જઈને લખન્ન ભનથી દયલાજા તયપ ચારલા ભાડંય ુ.ં ફેન ાછ દડી, ―જયાક યકાઈ જા. 

ભાને ક્યા ંભળ્મ છે? ભા શભણા ંભકંદયેથી આલી જળે.‖ 

  ―ફવ, શલે જયામ યકાલાની ઈચ્છા નથી. ભાને ભાયા પ્રણાભ કશજેે, રાગે છે, આ ઘય વાથેના ં

ભાયા ંરેણ-દેણ યૂા ંથમા.ં એક છેલ્રી લાત. આ કાય ભને ગઈ કારે જ કંનીએ આી અને આ જ 

શયખભા ંને શયખભા ંતભને વોને ફતાલલા દડી આવ્મ.‖ભાય અલાજ ફૃધંાઈ ગમ. 

  કાયના એંજજનની ઘયઘયાટીભા ંફેનન જયજયથી યડલાન અલાજ દફાઈ ગમ, સભૂવાભ 

યસ્તા ય ભાયી નલી નક્કય કાય વડવડાટ બાગી યશી શતી. શજી ત્રણ-ચાય કરાક શરેા ંહુ ંઆ જ 

યસ્તેથી ઘય બણી જઈ યહ્ય શત ત્માયે ફશાય કે બીતય આટુ ંઅંધારંુ ક્યા ંશત ુ?ં ત્માયે ત ભારંુ શૈયુ ં

આનદં, ઉલ્રાવ અને ખળુીથી વબય શત ુ.ં ક્યાયે ઘયે શંચુ ંઅને ક્યાયે ભા-બાઈ અને ભાયી રાડરી 

નાની ફશનેને આશ્ચમવ ચકકત કયી દઉં એ સલચાયથી હુ ંથનગનત શત. ને અત્માયે? અત્માયે ભારંુ 

ભન વલાર કયત ુ ંશત ુકેં, વાબંળ્યુ ંત એવુ ંછે કે, ―છરુ કછરુ થામ, ભાલતય કભાલતય ન થામ.‖ત 

છી આજે આભ કેભ થયુ?ં ભાયી કાય બાગી યશી શતી. ફાણ જ્મા ંલીતાવ્યુ ંશત ુ ંએ ઘયથી દૂય, 

શલે છીનુ ંજીલન જ્મા ંગાલાનુ ંછે એ ઘય તયપ. 
 

(વૈકત ફક્વીની અંગે્રજી લાતાવને આધાયે)  
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         (26) લચન ારન              (ાના: 82 થી 84) 

  વકેંત ખફૂ નમ્ર, ચારાક અને બદુ્ધિળાી છકય. કદનેળ અને યેખા શભેંળા આલા દીકયાના ં

ભા-ફા શલા ફદર ગલવ અનબુલતા.ં આભ ત વકેંતને અભ્માવભા ંઅને વાયા ંસુ્તકના 

લાચનભા ંખફૂ યવ. ન આ સવલામ એને પ્રાણીઓ ણ ફહુ ગભતા.ં સભમાઉં, સભમાઉં કયતી 

લફલ્રીને કે તાની ભાને લંટાઈ લતા ંનાનકડા ંગકૂડમાનેં જુએ ને એના ભનભા ંવ્શાર 

ઉબયાલા રાગત ુ.ં 

  ―પ્ા, આ લખતે ભને ફથવ-ડે ગીફ્ટ શુ ંઆળ?‖ વકેંતે કદનેળને રાડથી છૂયુ,ં ―ત ુ ંજે 

ભાગેં તે.‖  

  ―વાચ્ચે જ? છી ફરીને પયી ત નશં જાલ ને?‖એણે ખાતયી કયલા છૂયુ.ં 

  ―અયે, ભાગીને જ ને. તાયે જઈત ુ ંશમ તે આલાની ના થડી ાડુ?ં ‖ ―પ્ા, ભાયે એક 

ગકૂડયુ ંાવુ ંછે, પ્રીઝ, શા કશને?‖  

  કદનેળે નશત ુ ંધાયુ ંકે, વકેંત તયપથી આલી ભાગણી આલળે. શલે શુ ંજલાફ આલ એની 

એને મ ૂઝંલણ થઈ આલી. એણે લાત ટાલાના ઈયાદે કહ્યુ,ં ―તાયી ભમ્ભેને ઘયભા ંકતૂયા-ંલફરાડાનેં 

ઘવુાડલા ંજયામ નથી ગભતા ંખફય છે ને તને ?‖  

  ―એ હુ ંકંઈ ન જાણુ,ં ભમ્ભીને વભજાલલાનુ ંકાભ તભારંુ.‖  

  ―ઠીક છે ચાર, આણે એવુ ંનક્કી કયીએ કે, તુ ંયીક્ષાભા ંશરે નફંય રાલે ત તાયા 

જન્ભકદલવે તને ગકૂડયુ ંબેટભા ંભળે, ફવ, ખળુ?‖ 

  વકેંત વાચે જ ખળુ થઈ ગમ. ભશનેત કયીને એ લગવભા ંશરે નફંય રાવ્મ. ―પ્ા, જુઓ 

ભારંુ યીઝલ્ટ. શરેે નફંયે ાવ થમ છુ.ં‖ 

  ખળુ થલાને ફદરે કદનેળન ચશયે જયા ઝખંલાઈ ગમ. તમે ઉય-છલ્ર શયખ ફતાલતા ં

તેણે કહ્યુ,ં ―લેયી ગડુ, લેયી ગડુ. હુ ંફહુ યાજી થમ.‖ 
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  ―પ્ા, પક્ત યાજી થલાથી નશં ચારે. તભે ભને પ્રસભવ કયુ ંછે એ માદ છે ને?‖  

―પ્રસભવ? ળેનુ ંપ્રસભવ? શા... તને ગકૂડયુ ંઅાલલાનુ ંછે એ જ ને? ણ તાયા જન્ભકદલવને ત 

શજી લાય છે.‖ 

  કદનેળ સલચાયી યહ્ય કે, શલે આ ગકૂડમાને ઘયભા ંઆલતુ ંયકવુ ંળી યીતે? એકરા ંડયા ં

ત્માયે યેખાએ કહ્યુ,ં ―ળી જફૃય શતી, વકેંતને આવુ ંલચન આલાની? હુ ંતભને ચખ્ખે ચખ્ખુ ંકશી દઉં 

છુ ં– આ ઘયભા ંભને કઈ જાનલયન ટાકંટમ નશં જઈએ. તભાયે ફા-દીકયાને જે કયવુ ંશમ તે 

કય.‖ યેખાન ય જઈને કદનેળ ગબયામ. 

  ―ભને થડી ખફય શતી કે એ વાચે જ શરે નફંય રાલી ફતાલળે? ણ ત ુ ંલચંતા નશં કય. 

હુ ંકંઈ યસ્ત કાઢું છુ‖ં 

  ફે-ત્રણ કદલવ છી વવામટીના કંાઉન્ડભા ંએક કતૂયી સલમાઈ. કતૂયીના ંાચં ફચ્ચા ં

એલા ંભીઠડા ંશતા ંકે ફચ્ચા ંાટી ત એભની વયબયાભા ંરાગી ગઈ. વોએ એભાથંી તાનુ ંએક 

એક ફચ્ચુ ંનક્કી કયી રીધુ.ં 

  ―પ્ા, તભને ખફય છે, સ્લીટીએ ાચં ફચ્ચાનેં જન્ભ આપ્મ ને એભાથંી અભે ફધાએ 

તતાનુ ંફચ્ચુ ંનક્કી કયી રીધુ ંછે. ભારંુ પ્ી ફીજંા ફધા ંકયતા ંસુદંય છે. ભં એનુ ંનાભ વની 

ાડયુ ંછે.‖વકેંતે શયખબેય કહ્યુ.ં  

  તે કદલવથી વકેંત યજ ળાાએ જતા ંશરેા ંઅને ળાાએથી આલીને તયત દૂધ અને બે્રડ 

રઈને વની ાવે શંચી જત.આખા કદલવભા ંઆ વભમ એને ભાટે વોથી લધ ુઆનદંન શમ એભ 

વની ાવે જતા ંજ એન ચશયે ખીરી ઊઠત. ત લી વની ણ એની વાથે એવુ ંશી ગયુ ંશત ુ ંકે, 

એને દૂયથી આલત જુએ એટરે  ૂછંડી ટટાલત ુ ંઅને ઠેકડા ભાયત ુ ંએની ાવે દડી આલતુ.ં 

  ―આ ફધુ ંતભાયી છૂટનુ ંકયણાભ છે. વકેંતનુ ંધ્માન શલે બણલા કયતા ંેરા ગકૂડમાભા ં

લધાયે યશ ેછે. લી યજ ઊઠીને દૂધ ને બે્રડના ખચાવ ળફૃ થમા એ લધાયાના.‖  



26 

 

  ―શભણા ંજેભ ચારે છે એભ ચારલા દે. ખટ કકાટ ન કય. એ ગકૂડમાને ઘયભા6 ત નથી 

રઈ આલત ને? ફવ, થડી ધીયજ યાખ. એલ ઉામ કયીળ કે વા ભયે ણ રાઠી બાગેં નશં.‖ 

  શલે વકેંતની અસધયાઈ લધતી જતી શતી. એણે કદનેળને છૂયુ,ં  

  ―પ્ા, શુ ંથયુ?ં તભે ગકૂડમા ભાટે ભમ્ભીને વભજાલી?‖  

  ―ના, ણ એ ત... તાય જન્ભકદલવ આલે ત્મા ંસધુીભા ંહુ ંએને વભજાલી રઈળ. ણ એટરા ં

કદલવ ત ુ ંએને ફશાય જ ખલડાલ ને ફશાય જ  યભાડભરેૂચકેૂ એને ઘયભા ંરાલલાની લાત શભણા ં

નશં કયત.‖ 

  વકેંતે સલચાયુ ંકે, શલે દંયેક કદલવની જ લાય છે. ફવ, છી ત વની આખ કદલવ ઘયભા ં

ભાયી આગ-ાછ પયત ુ ંશળે ને યભત ુ ંશળે. કેલી ભઝા? લી ાછુ ંએક કદલવ યેખાએ કદનેળને 

કહ્યુ,ં 

  ―તભે વકેંતને ઘયની ફશાય જઈને એ યખડતા કતૂયા વાથે યભલાની છૂટ આી દીધી. ણ 

કંઈ સલચાય કમો કે, એ ક્યા ંક્યા ંગદંકીભા ંઆટીને આલતુ ંશળે? વકેંતને ઈંપેક્ળન રાગી જળે 

ત?‖ 

  ―અયે, થડા કદલવ છકયાને યાજી યશલેા દે ને! છી ફધુ ંથાે ડી જળે. હુ ંતને નશત 

કશતે કે ―ન ફજેગા ફાવં, ન યશગેી ફાસંયુી.‖ 

  ―ભને તભાયી ગગ લાત જયામ વભજાતી નથી. થડા કદલવભા ંત એને ઘયભા ં

ઘારલાન લાય આલળે.‖ 

  વકેંત આવાવભા ંનથી એની ખાતયી કયીને કદનેળે કહ્યુ,ં 

  ―જ એક ખાનગી લાત કહુ.ં ગઈકારે જ નગયાલરકાભા ંજઈને અયજી આી આવ્મ 

છુ.ંઆજ-કારભા ંયખડતા કતૂયાઓને કડલા ભાટેની ગાડી આલીને કતૂયી ને એના ંફચ્ચા ંફધાનેં 

ઉાડી જળે. ને આણે વકેંતને કશી ળકીશુ ંકે અભએ ત અભારંુ લચન ાલાના ંજ શતા,ં ણ શલે 

શુ ંથામ?‖ 
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  કદનેળ અને યેખા ફનેં શવી ડયા.ં એભણે ફાયીભાથંી ફશાય જયુ ંત વકેંત વનીને 

ંાતા ંંાતા ંએના ભઢાભા ંબે્રડન ટુકડ મકૂી યહ્ય શત.(ડૉ.ગોતભસવંશની કશંદી રઘકુથાને 

આધાયે)        
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  (27)સલત્ર રશી        (ાના: 85 થી 87) 

  તભે શુ ંએભ ભાન છ કે, ગયીફના ંઝૂંડાભંા ંશભેંળા સન:વાવા અને ડવૂકાનંા જ અલાજ 

વબંાતા શમ છે? જ તભાયી ભાન્મતા એલી શમ કે, સનધવન અને દુ:ખી રક શવી નથી ળક્તા. ત 

તભાયી ભરૂ થામ છે. લાત બરે ઘણા,ં એટરે કે રગબગ સવત્તેયેક લવ શરેાનંી શમ ણ વા...લ 

વાચી છે. ભાયા સતાજી ઘણી ભશનેત કયતા ણ ફે ટંક ખાલા અભને બાગ્મે જ ભતુ.ં ગયીફી 

એટરી કે, કદાચ અભાયાથી લધ ુગયીફ આવાવના ંઝૂંડાઓંભા ંકઈ નશં શમ. ણ ત મે ભાયા 

ફાણના કદલવભા ંહુ ંજેટુ ંશસ્મ છુ ંએટુ ંઆખી જજંદગીભા ંનથી શસ્મ. ક્યાથંી શસુ?ં વદા 

શવતી ને શવાલતી ભાયી ભા ભને ાચં-છ લવન મકૂીને ચારી ગઈ શતી ને? 

  ભાનુ ંશાસ્મ એવુ ંચેી શત ુ ંકે, એને શવતી જઈને ભને ઘણી લાય કંઈ વભજ્મા લગય ણ 

શવવુ ંઆલી જત ુ.ં ગભે તેલા કયા વજંગભા ંમ એ કેલી યીતે ખડખડાટ શવી ળકતી એ ભને આજે 

ચંતેય લે મે નથી વભજાયુ.ં ફની ળકે કે જ્માયે યડયા લગય નશં જ યશલેામ એવુ ંરાગે ત્માયે એ 

જયજયથી શવલા રાગતી શળે. ક્યાયેક શવતા ંશવતા ંલી ગાતી મ ખયી, 

   “ળીખડં, યૂી ને ખાજા, ખાઈને થાલ તાજાભાજા, 

તભે યશજે મનુ્નાબાઈ વાજા, ઘયભા ંૈવા બમાવ છે ઝાઝા.” 

  આવુ ંકંઈક ગાઈને ભને ગરીચી કયતા ંએ એટુ ંશવતી કે એની ધી ણૂી જેલા કપક્કા 

ગાર રાર થઈ જતા, જાણે ફનેં ગાર ય રાર ગરુાફ ન ચંટાડી દીધા ંશમ ! આટુ ંફધુ ં

શવલાથી એની આંખભાથંી ાણી નીકલા ભાડંતા ંને વાથેવાથે ખફૂ ઉધયવ ણ ચઢતી. છાતી 

ધભણની જેભ ઊંચી-નીચી થલા રાગતી ત મ એ શવલાનુ ંન છડતી. જુઓને, તે કદલવની જ લાત 

કરંુ. ભા ભને કશ ે, ―મનુ્નાબાઈ, આજે વાત ૈવાની જફૃય ડલાની છે. ક્યાથંી રાલીશુ?ં‖ 

  હુ ંએટર નાન શત કે એના વલારન જલાફ ત ભને આલડય નશં. ભં વાભે એન એ જ 

વલાર છૂય, ―ક્યાથંી રાલીશુ ંભા?‖  
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  ―ક્યાથંી તે જાદુથી લી !‖ ભાએ શવતા ંશવતા ંકહ્યુ ંને ઘયભા ંડેરી નાનકડી રાકડી શાથભા ં

કડીને ગગ ઘભુાલતા ંએ ફરી, ―હુ ંકશીળ, વીનવીનાકી ફફરા બ,ૂ વાત ૈવા આીને થા 

છૂ.‖  

  આવુ ંધડ-ભાથા લગયનુ ંફરતી લખતે ભાના ચશયેા યના બાલ જઈને ભને એટુ ંશવવુ ં

આલતુ ંકે ન છૂ લાત ! ભં છૂયુ,ં  

  ―ભા, વાત ૈવા ળેને ભાટે જઈએ છે?‖  

  એણે ખણૂાભા ંડેરા ંભેરા ંકડા ંફતાલીને કહ્યુ,ં ―આ લફચાયા ંકેટરા કદલવથી ના‖મા ંનથી. 

એ ભને કશ ેછે કે, બરે પાટેરા ંણ ત પાટેરા ંણ ત ુ ંઅભને ધ ત ખયી ?‖છી એભાથંી તેરના 

ધાફાલાફંૄ સતાજીનુ ંળટવ  ઉાડીને ભાયા નાક આગ ધયીને કશ,ે ―જ, આભાથંી અત્તયની સગુધં 

આલે છે ને?‖  

  ભં કહ્યુ,ં ―છી ! ‖ ભા શવી ડી. છી કશ,ે ―સતાજી ાવે કારે ભજૂયીએ જતી લખતે શયેલા 

આના સવલામ ફીજુ ંળટવ  નથી. સમૂાવસ્ત શરેા ંજ વાત ૈવા ભી જામ ત વાબનુી ગટી રાલી 

ળકંુ. ફીજુ ંકંઈ નશં ત ળટવ ત ધઈ નાખુ ં!ચર બઈરા, આણે ફેઉ ભીને ઘયભા ંછુાઈ ગમેરા 

વાત ૈવાને ળધી કાઢીએ.‖  

  ભને ભા વાથે આ ળધ-ખની યભત યભલાની ફહુ ભજા ડતી શતી. વીલલાના ભળીન 

ય કડા ંવીલીને ભા થડા –ઘણા ૈવા બેગા કયતી એટરે વોથી શરેા ંઅભે ભળીનના ં

ખાનાઓંની તાવ આદયી. જુદા ંજુદા ંખાનાઓંભાથંી ત્રણ ૈવા ત ભી ગમા, ણ ચથ ક્યામંથી 

શાથભા ંઆલત નશત. ભાએ વમ, ફટન, કાતય, દયાની યીર ફધુ ંબયેુ ંખાનુ ંજભીન ય ઊંધુ ં

લાી દીધુ ંને ભને ખાભા ંફેવાડી , ખાના ય શલેથી શાથ પેયલતા ંગાલા રાગી,  

  “ૈવા, ૈવા, તુ ંભાય બાઈ, તાયે ને ભાયે ઘણી વગાઈ, 

 આલી જા, આલી જ, આલી જા, જાદુભતંય છૂ, તને ફરાવુ ંછુ.ં” 
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  ઉત્સકુતાથી હુ ંખાનાને શાથ રગાડલા ગમ ત્મા ંભા એકાએક ફરી ઊઠી, ―ઊબ યશ,ે ફહુ 

વાલચેતી યાખલી ડળે, નશંતય શભણા ંઊડી જળે. કેલી યીતે ખફય છે? ાખં પપડાલીને, પયયય... 

કયત.‖ એણે ફેઉ શાથથી ઊડતા ંક્ષીન અલબનમ કમો ને અભે ફનેં ખફૂ શસ્મા.ં 

  યવડાભા ંજઈને લાવણ ઊંચા-ંનીચા ંકમાં,ભવારાના ડબ્ફાભા ંજયુ,ં ાણીના ભાટરા ભા ં

શાથ નાખીને જયુ.ં દયેક લખતેઅભે એકફીજા વાભે અંગઠુ શરાલીને ―નથી‖  એલ ઈળાય કયીને 

શવી ડતા.ં એક ૈવ અબયાઈ યથી, એક ભં ફયપગ રેલા ભાટે વતંાડેર એ અને ફીજ એક 

ભાના જૂના બ્રાઉઝના ખીવાભાથંી એભ ફધુ ંભીને છ ૈવા ત થમા ણ શલે ફાકીન એક 

ક્યામંથી ણ ભલાની ળક્યતા નશતી. એટરાભા ંઘયની ફશાયથી અલાજ આવ્મ. 

  ―એક ૈવ આ ભૈમા, બગલાન તારંુ બુ ંકયળે.‖લબખાયી વાભે જઈ ભા વાડરાન છેડ 

ભંભા ંખવીને શવલા રાગી, 

  ―તભે મ ખયા લખતે આવ્મા ચાચા ! તભાયે શુ,ં ભાયે મ એકૈવાની જફૃય છે. શલે કણ કને 

આે ફર !‖ 

  લબખાયી ચાચા ગબંીય થઈને કશલેા રાગ્મા, ―તને એક જ ૈવ જઈએ છે દીકયી? ભાયી 

ાવે ભાત્ર એક જ છે. આ એક ૈવાનુ ંહુ ંશુ ંકયલાન? એના કયતા ંતને કાભ રાગળે. રે, રઈ રે 

ત ુ.ં‖ 

  ભા જયજયથી શવલા રાગી. એની આંખ આંસથુી બયાઈ ગઈ. આંસ ુછૂતા ંને શવતા ંજતા ં

એણે કહ્યુ,ં 

  ―જયુ ંને ચાચા? શલે આ કદલવ આવ્મ છે, લબખાયી ાવે બીખ ભાગંલાન.‖  

  ચાચાએ યાણે આેર ૈવ ેરા છ ૈવા વાથે મકૂીને એ કશલેા રાગી, 

  ―શલે આ વાત ૈવાનુ ંશુ ંકયવુ,ં ફર મનુ્નાબાઈ ! સમૂાવસ્ત થઈ ગમ છે. અંધારંુ છે અને 

દીલાભા ંતેર શિુા ંનથી.‖ 

  ને છી વાત ૈવા આભતેભ ગફડાલતા ંએ એટુ ંશવી કે એન શ્વાવ રંુધાલા રાગ્મ. એ 

ડી જતી શતી, ભં એને કડી રીધી. કશુકં છરકાઈને ભાયા શાથ ય ડયુ.ં એ શત ુ ંદારુણ 
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ગયીફીભા ંમ શવી જાણનાય ભાયી ભાનુ ંસલત્ર રશી ! 

(લઝગભન્ડ ભકયત્વની શગેંકયમન લાતાવને આધાયે)      
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     (28) શઠ નીચેન તર                (ાના: 88 થી 90) 

   

   આજે એકાએક ઑકપવભા ંફેઠા ફેઠા, પાઈરના ઢગરા લચ્ચે યાકેળને તાની ત્ની યેણનુા 

નીચરા શઠ ાવેન તર માદ આલી ગમ. રગ્ન શરેા ંચયી-છૂીથી જ્માયે ણ ભલાનુ ંથત ુ ં

ત્માયે એ એકીટવે યેણનુા તર વાને જઈ યશતે. એ કશતે ણ ખય, ―યેણ,ુ આ તર તાયા વંદમવભા ં

ચાય ચાદં રગાડી દે છે. વાચે જ એ ભાયી બ્યટુી ક્લીનન બ્યટુીસ્ટ છે.‖ 

  ―જાલ શલે. આવુ ંઆવુ ંફર છ તે ભને ળયભ આલે છે.‖ યેણ ુખટ ખટ છણક કયતી.  

  ને શલે? યાકેળ માદ કયલા રાગ્મ. રગ્નને કેટરા ંલવ થમા-ં-- ફાય કે ચોદ? જુઓને, 

રગ્નના ંફે લવ છી ભેઘનાન જન્ભ થમેર અને એના ંત્રણ લવ છી ભલ્શાયન. ભેઘના શલે 

અલગમાય લવની થઈ એટરે...ફયાફય, તેય લવ થમા ંરગ્નને. ણ યેણનુ ેર તર ત ક્યાયન 

જાણે વાલ ભરુાઈ જ ગમ. રગ્નના પ્રાયંબના કદલવન ઉત્વાશ અને ઉન્ભાદ ક્યાયે ઓવયી ગમ 

કંઈ ખફય જ ન ડી. ળફૃઆતભા ંત લી ક્યાયેક શયલા-પયલા કે શટેરભા ંજલાના પ્રગ્રાભ 

ફનતા ણ છી ત--- ―તભાયે દીેનબાઈને ઘયે જવુ ંશમ ત એકરા જઈ આલજ. હુ ંત થાકીને 

ઠૂવ થઈ ગઈ છુ.ં અઠલાકડમાથી કાભલાી મ નથી આલતી.‖આવુ ંભાત્ર યેણ ુજ કશતેી એભ નશત ુ.ં 

ક્યાકં ણ પ્રવગેં જલાનુ ંશમ ત્માયે યાકેળની ણ એલી જ લાત શમ. ―ત ુ ંજઈ આલજે ને લશલેાય 

કયી આલજે. ભને નશં પાલે આલલાનુ.ં ઑકપવભા ંફહુ કાભ છે.‖ 

  ઘણી લાય યાતે્ર સતૂી લખતે યાકેળના ંનવકયાનં ુ ંફેક ગ્રાઉન્ડમ્યલુઝક વાબંતા ંવાબંતા ં

યેણ ુતાના તર ાય શાથ પેયલતા ંસલચાયતી, 

  ―કેટર ગભત એભને ભાય આ તર ! આ નાનકડા એલા તર ય ત એ રટ્ટુ શતા. અયે ! 

આ તર ાય ત એભણે એક ળામયી ણ ફનાલી કાઢેરી-- 

   ગયે ગયે મખુડે ે કારા કારા તીર, 

   તેયે ઈવ હુસ્ન ે શભ ત શાય ગમે કદર. ‖  
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  અને શલે? એ સન:વાવ નાખીને ડખુ ંપેયલીને સલૂાના પ્રમત્ન કયતી.  

  ભેઘના અને ભલ્શાયના જન્ભ છી ત યેણનેુ બાગ્મે જ અયીવાભા ંતાનુ ંભં જલાની 

ફુયવદ ભતી. એ તે ણ ેરા તરના અસ્સ્તત્લને ભરૂી ગઈ શતી. ફનેં ફાકને ઉછેયલા,ં 

બણાલલા,ં ળાાએ ભકરલા ં, આ ફધા ંઘયગશૃસ્થીના ં થકલી નાખે એલા ંકાભની લચ્ચે એ 

ટચકૂડા એલા તરને માદ કયલાનવભમ યાકેળે કે યેણ ુફેભાથંી એકે્ક ાવે નશત. 

  યાકેળને થયુ,ં ―આજે લી શુ ંગાડંણ લગ્મ ંછે? પયી-પયીને ેર તર માદ આવ્મા કયે છે. 

છેલ્રે ક્યાયે જમ શળે એ તરને જયામ માદ નથી આલતુ.ં એટરે જ ત ળકંા જામ છે કે, શલે એ 

તર ત્મા ંછે કે નશં?‖  એને તાની જાત ય શવવુ ંઆવ્યુ.ં ―શળે ત ખય જ ને લી ! તર ક્યા ં

જત યશલેાન?‖ ત મે એની નજય લાયંલાય ઘકડમા ય જતી શતી. ક્યાયે છ લાગે ને ક્યાયે ઘયે 

શંચીને જઉં કે, યેણનુા નીચરા શઠ ાવે ેર તર છે કે નશં? 

  અંતે જેભતેભ કયતા ંછ લાગ્મા. યાકેળ ફાલય ફાલય ઘયે શંચ્મ. કાભલાીએ દયલાજ 

ખલ્મ. એને ગસુ્વ આવ્મ—આ લી ક્યા ંટકી ડી? 

  ―ભેભવાફ નથી?‖ ―છે વાશફે, અંદયના ફૃભભા ંછે. ‖  

  ―એને કશ,ે વાશફે ફરાલે છે, જરદી આલે.‖  

  તાના છુટ્ટા લાન અંફડ લાતી યેણ ુફશાય આલી. 

  ―શુ ંલાત છે, આજે કંઈ ઘડે ચઢીને આવ્મા છ?‖ફરતા ંફરતા ંએ યવડા તયપ લી. 

―યેણ,ુ શરેા ંઅશં આલ. ખાવ કાભ છે.‖ 

  ―અયે બાઈવા‖ફ, એવુ ંતે શુ ંકાભ છે? શરેા ંચાનુ ંાણી ત મકૂલા દ !‖  

  ―ના, ફધુ ંછડીને અશંમા આલ. ભાયી વાભે ફેવ.‖  
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  યેણ ુવપા ય ફેઠી. યાકેળ એના ચશયેા ય ઝૂકી ઝૂકીને એલી યીતે જલા રાગ્મ કે એ 

બડકીને ઊબી થઈ ગઈ, ―આ શુ ંનાટક ભાડંયા ંછે? કઈ જાસવૂ આયીને જત શમ એભ ભાયી 

વાભે શુ ંજઈ યહ્યા છ?‖  

  ―શા, ખયેખય ભાયે જાસવૂી જ કયલાની છે કે, આણા રગ્ન લખતે તાયા શઠ નીચે જે તર 

શત એ ક્યા ંગમ?‖  

  યેણ ુજયથી શવી ડી. ―લાશ ! તભાયી જાસવૂી ત કશલેી ડે, જુઓને, તર ત છે.એક નશં, 

ફે ફે. એક આ જભણી  આંખ ાવે ને ફીજ અશં –ડાફા ગાર ય.‖ ―શા, એ ત છે. ણ ેર તર 

ક્યા ંગમ? ‖  

  ―શામ રા ! ભને ણ આજે તભે કશછ ત્માયે માદ આવ્યુ ં. ભાયા શઠ નીચી તર શત ખય ! 

એક સભસનટ, ઊબા યશ !‖યેણ ુફૃભભા ંજઈને એભના રગ્ન લખતનુ ંઆલ્ફભ રઈ આલી.એના અને 

યાકેળના જુદા જુદા ઝભા ંકેટરા પટા ! દયેક પટાભા ંેર તર ઊડીને આંખે લગત શત. શલે 

એ ક્યા ંગમ? એણે કંઈક ધીભા ને ઉદાવ સ્લયે કહ્યુ,ં ―ફની ળકે કે એ તરે તાના ંઆ ફે ફચ્ચા ં

ભને વંીને તાનુ ંઅસ્સ્તત્લ સભટાલી દીધુ ંશમ. 

  યાકેળ શજી મ ધાયીને યેણ ુવાભે જમા કયત શત. એભ કંઈ તર જત યશ ેએ થડુ ંચારે? 

ત્મા ંજ ભેઘના અને ભલ્શાય ફશાયથી આવ્મા.ં પ્ાને આ યીતે ભમ્ભી વાભે તાકી યશરેા જઈને 

ફેઉને નલાઈ રાગી, 

   ―પ્ા, ભમ્ભી વાભે આભ શુ ંજુઓ છ?‖  

  ઊંડા સલચાયભા ંશમ એભ યાકેળ ફલ્મ, ―જઉં છુ ંકે, જીલનની બાગદડભા ંતભાયી ભમ્ભી 

ક્યામં ખલાઈ ત નથી ગઈ ને?‖  

  ભેઘના શવી ડી, ―ભમ્ભી ત વાભે જ છે ને તભે કશ છ ખલાઈ ગઈ છે.તભે મ શુ ંપ્ા !‖ 

   ―ના ફેટા,  વાચે જ ભાયાથી તભાયી શરેાનંી ભમ્ભી ખલાઈ ગઈ છે. ભેઘના, તાયી આઈ-

બ્ર ંસવર રાલ ત દીકયા !‖  
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  યાકેળે આઈ-બ્ર ેસ્ન્વરથી યેણનુા શથની નીચે કાફંૄ ટકંુ કયુ ંને યેણનુા ચશયેા યન 

વીન છૂતા ંફલ્મ, ―શ.ં..શલે ફયાફય છે.‖ 

(શકય મદુૃરની કશંદી રઘકુથા ય અધાકયત)  
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    (29)  ફે બાઈઓ             (ાના: 91 થી 93) 

 

  એક જ ભાને ેટે જન્ભેરા ફે બાઈઓ. ભાએ તાની ડાફી-જભણી આંખ વભજીને ફેઉને 

ઉછેયેરા. ભાને એભ કે, ભટા થઈને ફેઉ એકફીજાને ડખે ઊબાયશળેે, એકભેકને હ ૂપં આળે. ણ 

ખયેખય એવુ ંથયુ ંખરંુ? ચાર, આણે જઈએ.  

  ભટ બાઈ એટરે ળશયે. એને ત બઈ, લટ બાયે ! ઠાઠ-ભાઠથી યશલેાનુ ંને ફધી વાહ્યફી 

બગલલાની. એને થત ુ,ં ―જયુ?ં ભાયી અક્કર ને શસળમાયીથી હુ ંક્યાથંી ક્યા ંશંચ્મ? છે કઈની 

તાકાત કે ભાયી વાભે આંગી ચંધી ળકે?બર-બરાને ધૂ ચાટતા કયી દઉં.‖ 

  નાન બાઈ એટરે ગાભડુ.ં લફચાય બર-બ ને વીધવાદ. ઝાઝી ભશત્ત્લકાકં્ષા ન યાખે. 

જે ભે એભા ંએ અને એન કયલાય ખળુ. એ શભેંળા સલચાયત, ―આણને જે ભે એભા ંસખુ-

વતંથી યશવે ુ.ં કશલેાયુ ંછે ને કે,વતંી નય વદા સખુી.‖ એને ત ફવ, એ બર ને એનુ ંકાભ બુ.ં 

  જેટર પયક ભટા અને નાના બાઈ લચ્ચે, એનાથી લધ ુફનેંની ત્નીઓ લચ્ચે. ભટાની 

ત્ની બણેરી-ગણેરી. જાજયભાન અને પેળનેફર. એને તાની આલડતનુ ંખફૂ ગભુાન. કશલેત છે 

ને કે, ―હુ ંશી ને ળેયી વાકંડી.‖ફવ, ભટાની ત્નીનુ ંકંઈક એવુ ંજ. ફધાને કશતેી પયે, 

  ―ભાયા સતના ંઅડધા ંઉય કાભ ત હુ ંજ તાલી દઉં. ક્યા ખાતાભા ંજઈને ક્યુ ંકાભ 

કયલાનુ ંએ ફધી ભને ખફય. આટુ ંબણ્મા-ંગણ્મા ંતે નકામુ ંથડુ ંજલા દેલામ?‖ભટાને ણ 

તાની ત્ની ભાટે અલબભાન શત ુ.ં એને છૂીને જ એ ાણી ીત.  

  નાનાની ત્ની વાલ અબણ એવુ ંત નશં ણ બણી શળે કદાચ દવ-ફાય ધયણ સધુી. 

વાદી, સતુયાઉ વાડી, તેર નાખીને ઓેરા ચપ્ટ લા અને કાે ભટ, રાર ચટાક ચાદંર. 

એન શભેંળન આ જ કયલેળ. એનાભા ંસઝૂ-વભજ ઘણી ણ એ ફધાને દેખાડલાન જયામ ળખ 

નશં. તાના ંકાભ સવલામ કઈ રપ્ન-છપ્ન નશં, તાની ત્નીના ગણુ ભાટે નાનાને ભાન. 

ઘયનુ ંકે ફશાયનુ ંકંઈણ અગત્મનુ ંકાભ શમ ત ફેઉ વાથે ભીને સનણવમ રેતા.ં  
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  ખેતયભા ંજે કંઈ ાકે એ તાના કે તાના ંફાકના ંભંભા ંમકૂતા ંશરેા ંનાન કઈ ને 

કઈ વથલાયા વાથે ભટાબાઈને ઘેય શંચત ુ ંકયત. એ જ ભલૂ્મ શમ ત એની ત્ની માદ 

કયાવ્મા સલના ન યશતેી, 

  ―ભં ભેસથમાના અથાણાની ફયણી બયીને તૈમાય યાખી છે શ ં! ભટાબાઈની ફફરી ને મનુ્ન 

ત આંગા ચાટી ચાટીને ભારંુ ફનાલેુ ંઅથાણુ ંખાતા શમ છે. ને શા, ગોયી ગામના ંદૂધભાથંી 

કાઢેર ચખ્ખા ઘીન ડબ્ફણ બયી યાખ્મ છે. કઈ એ તયપ જનારંુ શમ ત કશજે.‖ 

  એક લખત આ જ યીતે નાનાબાઈએ કઈકની વાથે તાના ખેતયભા ંઊગેરી કેયીઓ અને 

એની ત્નીએ જાતે ઘટંીએ દેર રટ ભકરાલેરા.ં ફે-અઢી ભકશના થલા આવ્મા ણ કંઈ 

વભાચાય ન આવ્મા એટરે એને થઈ લચંતા. એ ત સ્ટ-ઑકપવભા ંજઈને આંતદેળીમ ત્ર રઈ 

આવ્મ અને તાના ગયફકડમા અક્ષયભા ંભડંય ત્ર રખલા-- 

  ભાયા ભાતા-સતા જેલા લડીર બાઈ ને બાબી, જે ળી કયવન વાથે રખલાનુ ંકે, ફે કે તઈણ 

ભઈના ેલ્રા ંઅશંથી યભર ત્મા ંઆલત‖ત એની શગંાથે તભાયા ફધાના શારુ આડી લાડીની 

કેયી ભકરેરી. ભાયી ઘયલાીએ કીધેુ ંકે કારે જ ાચં ળેય અનાજ દેુ ંછે તે તાજ રટ ણ 

ભકરેર. ઘયના દેરા રટના યટરા છકયાલને ફઉ બાલવે. ણ આ ફધુ ંભી ગમાની ંચ 

તભાયા તયપથી આલી નથી તે જીલ ત્મા ંરાગી રૌ મછે.  

  ભં સલચાય કમય છે કે આલતા યસલલાયે હુ ંજાતે જ આલીને કુળ વભાચાય જાણી જાઉં. 

વલાયની ેલ્રી ફવભા ંનીકીને ત્મા ંંચીળ. 

       --લર. તભાયા નાનકાના ામરાગણ.  

  ત્ર લાચંીને ભટાની લહુના ંબલા ંચઢી ગમા.ં ―આ ફધી ચારફાજી છે. તભે યહ્યા બા તે 

કંઈ વભજ નશં. ગઈ વાર કદમયજી કશતેા‖તા કે, છત યથી ચભાવાભા ંાણી ફહુ ચએૂ છે તે 

નલમા ંનખાલલા ંછે ણ ૈવાન લંત થત નથી. અશં આલલા ાછનુ ંકાયણ ૈવા ભાગલાનુ ંજ 

છે—ફીજુ ંકંઈ નશં.‖ 
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  ભટાને થયુ,ં ત્નીની લાત ત વ ટકા વાચી છે. શલે કયવુ ંશુ?ંફહુ સલચાયીને એણે એક 

સ્ટકાડવ રખ્મ-- 

  ભાયા વ્શારા નાનકા અને આખ કયલાય,  

  તાય ત્ર ભળ્મ. નાનણથી જ ત ુ ંફહુ રાગણીળીર છે. ભાયાથી જલાફ ન આી ળકામ 

તેથી તને થમેરી લચંતા હુ ંવભજી ળકંુ છુ ંણ શલે હુ ંતને લધ ુકપકય કયાલલા ભાગત નથી તેથી ત ુ ં

અશં આલે એ શરેા ંહુ ંજ તાયી બાબી અને ફનેં છકયાઓને રઈને ત્મા ંઆવુ ંછુ.ં 

  આભ ણ ત ુ ંઅશં આલે ત ખેતયની ને ઢયઢાખંયની દેખબા કણ કયે? લી અશં 

ળશયેના અટટા યસ્તાભા ંત ુ ંક્યાકં ભરૂ ડી જામ ને તને ઘય ન ભે ત નક્કાભી ઉાસધ 

થામ.આભ સલચાયીને અભે ત્મા ંઆલલાનુ ંનક્કી કયુ ંછે. છકયાઓને તાયી ાવે તાલભા ંતયતા ં

ળીખવુ ંછે. તાયી બાબી કશ ેછે કે, એને ફીજુ ંત કંઈ કાભ નથી ણ વાથવાથ જ એ ણ આલી 

જામ ત ભાના ગજુયી ગમા છી એની ચીજ-લસ્તઓુની લશચંણી કયલાની યશી જ ગઈ છે ત 

દેયાણી-જેઠાણી ફનેં ભીને ભાન કફાટ ખરીને જઈ રે ને જેને જે જઈત ુ ંશમ એ રઈ રે ત 

વારંુ. 

  ખેતયભા ંભયચા ંથમા ંશળે. સસુભત્રાને કશજેે કે, રંબ-ુભયચાનં ુ ંઅથાણુ ંફનાલી યાખે. આટરા ં

ગામ-બંવ છે તે ઘી ત ઘણુ ંનીકતુ ંશળે, નશં? લધાયે નથી જઈત ુ.ં ાચેંક કકરન ડબ્ફ બયાલી 

યાખજે. આત શુ ંછે, તાયી બાબી શભણા ંફહુ નફી ડી ગઈ છે. યજ થડુ ંથડુ ંઘી ખામ ત થડી 

ળસ્ક્ત આલે. અભે ફધા ળસનલાયે વાજં સધુીભા ંશંચી જઈશુ.ં 

                 લર. ભટાબાઈના આસળ  

  ત્ર લાચંીને નાનક ત શયખાઈ ગમ. તાની ત્નીને લચંાલીને કશલેા રાગ્મ. ―ખયેખય, 

આણે કેટરા નવીફદાય છીએ નશં સભુી? આણા ભાથે આલા પે્રભા બાઈ-બાબીનુ ંછત્ર 

છે,નશંતય આજના જભાનાભા ંકણ નાનાબાઈનુ ંઆટુ ંધ્માન યાખે?‖એની ત્ની ધીભેથી ભાત્ર 

એટુ ંજ ફરી, ―શાસ્ત.‖  

(યાભકુભાય આતે્રમની કશંદી રઘકુથાને આધાયે)   
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      (30)   ઢાર        
 

 

      (ાના:94 થી 96) 
 

  ભાની શમાતીભા ંઅલ્રડ અને ભનસ્લીણે યશતેી શ્રસુત શલે કંઈક ઠયેર અને ળાતં થઈ શતી. 

આભ ણ શલે એ કંઈ નાની ત નશતી જ. વાઠની આવાવ ત શંચલા આલી શળે, ણ 

ભાલતય શમ ત્મા ંસધુી વતંાનને  એભ જ રાગે કે, શજુ ત આણે નાના ંછીએ. 

 છેલ્રે છેલ્રે ભા બરે વાલ થાયીલળ યશી અને એની દેખબા કયલી શ્રસુતને જયામ ન ગભતી ત 

મે એને રીધે ઘયભા ંલસ્તી રાગતી એટુ ંત ખરંુ જ ! ફાથફૃભભાથંી નીકલા જતા ંવાબનુા 

ાણીને રીધેગ રસ્મ ત્માયન ભાએ ખાટર કડી રીધ તે ઘયભાથંી એની નનાભી નીકી 

ત્મા ંસધુી. જ કે, છેલટની ઘડી સધુી ભાની ફધી વાયવબંા નલરનીએ અત્મતં કાજી અને 

રાગણીલૂવક રીધી, એટરે જ ત શ્રસુતને એ અણગભતા કાભભાથંી મસુ્ક્ત ભી ગઈ શતી.  

  ભા નશતી ગભતી કે એનુ ંકાભ નશત ુ ંકયવુ ંએભ નશં ણ ફંક ઑકપવયની ઊંચી દલી 

ય કાભ કયતી શ્રસુતભા ંએક ત ઘયકાભ કયલાની લફરકુર આલડત નશતી અને એને આલા ંફધા ં

ઘયગથ્થુ ંકાભ કયલા ં―ભલણફેન ટાઈ‖રાગતા,ં એ ત ખરંુ જ. જકે, એને આલી ટેલ ાડલા ભાટે ભા 

જલાફદાય ત ખયી જ. જ્મા ંસધુી તાની જાત ચારી ત્મા ંસધુી એણે તાની ઑકપવય દીકયીના ં

ફધા ંકાભ દડીદડીને કમાં શતા.ં 

  ―શ્રસુત, તારંુ ફનવસલટા અને વેન્ડલીચ  તૈમાય છે ફેટા!‖ ભા વાડીના છેડાથી શાથ છૂતા ં

કશતેી. 

  ટુલાર રઈને ફાથફૃભ તયપ બાગતા ંશ્રસુત છૂતી, ―ભા, કારે ભં બ્ ુવાડીને ઈસ્ત્રી કયાલી 

યાખલાનુ ંકહ્યુ ંશત ુ ંતે કયાલી? ‖  
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  ―શા, શા, દીકયા, એ વાડી વાથેના બ્રાઉઝને ણ ભં ઈસ્ત્રી કયી યાખી છે.‖વાજંે ફંકભાથંી 

આવ્મા બેગી શ્રસુત વપાભા ંગઠલાતી. ભાએ તૈમાય કયીને આેરા ચા-નાસ્તાને ન્મામ આતા ંકા ં

ત એકાદ સુ્તકભા ંભઢું ખવી દેતી, ક્યા ંત ટી.લી. ચા ુકયીને ફેવી જતી. એને ભાને છૂલાનુ ં

માદ ન આલતુ ંકે, ભાએ આખા કદલવભા ંશુ ંકયુ?ં એને કઈ ચીજ-લસ્તનુી જફૃય છે?  

  એક યસલલાયે વાજંે શ્રસુતએ કાદંા-ંઆની પયભાઈળ કયેરી. ભાએ કહ્યુ,ં ―શભણા ંફનાલી કાઢું 

ણ હુ ંફાકી ફધુ ંતૈમાય કરંુ ત્મા ંસધુીભા ંભને કાદંા વભાયી આને ફેટા !‖ 

  શ્રસુત ભા વાભે એલી નજયે જઈ યશી જાણે કઈ ચયાવીએ તાના વાશફેને ાણીન 

ગ્રાવ રાલલાનુ ંકહ્યુ ંશમ. ―હુ ં! ને કાદં વભારંુ? એક ત કરાક સધુી શાથભાથંી લાવ ન જામ ને 

લી આંખભાથંી ાણી નીકે એ જુદંુ. ભા, પ્રીઝ, તાયાથી ફની ળકતા શમ ત કાદંા-ંઆ 

ફનાલ ને ન ફનાલામ ત કંઈ નશં ણ શલે છી ભાયી ાવે ―આવુ ંકાભ નશં કયાલતી.‖  

  ભા આ ―કભાઉ દીકયી‖ થી ગબયાતી મ ખયી. તે કદલવ છી એણે શ્રસુતને ―ત્મા ંઊબી છે ત 

જયા ફાયી ફધં કયને !‖ એવુ ંણ નશત ુ ંકહ્યુ.ં દીકયીને ભાથે ચઢાલલાની તાની ભરૂ એને 

વભજાતી ણ શલે સ્તાલા સવલામ એના શાથભા ંકશુ ંનશત ુ.ં 35-38 લવની થલા છતા ંશ્રસુતને 

કઈ ાત્ર નજયભા ંનશત ુ ંઆલતુ.ં ભાને થત ુ ંકે, ભાયા ગમા છી એનુ ંશુ?ં ણ ભઢે ચઢાલેરી 

દીકયીને કશુ ંકશી ળકામ એભ ત શત ુ ંજ નશં. 

  ઑકપવભા ંવાથે કાભ કયત અનજુ એને ખફૂ ચાશત. ણ શ્રસુતને એનુ ંઘય વાલ નાનુ ં

રાગ્યુ ંઅને અનજુના ંભા-ફા વાથે યશ ેએ લાતન મ એને લાધં શત. અંતે અનજુે વાયી છકયી 

જઈને રગ્ન કયી રીધેરા.ં 

  ભાની ભાદંગી અને યલળણુ ંને શ્રસુતન ―ભેનઝ‖ફનેં રગબગ વાથે જ આવ્મા.ં ફનેંની 

એકફીજા પ્રત્મેની અકાભણ, ચીડ, ગસુ્વ—આ ફધુ ંએભની લચ્ચેનુ ંઅંતય લધાયનારંુ ફન્યુ.ં 

શ્રસુતએ ભા ભાટે કદલવની આમા યાખી શતી ણ એ ત ભાત્ર વંેુ ંકાભ કયતી. એ સવલામનુ ંફધુ ં

કાભ જે જજંદગીભા ંનશત ુ ંકયુ ંએ ફધુ ંએને બાગે આી ડયુ.ં  
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  ―આ તે કંઈ ખાલાનુ ંછે? આભા ંત થ ૂકંલાનુ ંમ ભન ન થામ.‖જભલાની થાી શડવેરતા ંભા 

ગસુ્વે બયાઈને કશતેી. 

  ―તે થ ૂકંલાની કંઈ જફૃય ણ નથી. ખાવુ ંશમ ત ખાલાનુ ંને ન ખાવુ ંશમ ત દૂધ ીને સઈૂ 

જલાનુ.ં આુ ંદૂધન ગ્રાવ?‖શ્રસુત ભટેથી ઘાટં ાડતી. રાચાય ભાની આંખભાથંી ટટ આંસ ુ

ડતા.ં  

  અત્માયે આ ફધુ ંમાદ કયતા ંને વાભેની દીલાર યન ભાન પટ જતા ંશ્રસુતની આંખ 

બયાઈ આલી. એને થયુ,ં ભા ભાયે ભાટે ઢાર જેલી શતી. તકરીપના ઘા એ તે વશી રેતી ણ 

ભને એક ઘવયક મ ન ડલા દેતી ન શલે પ્રામસશ્ચત્ત કયલાથી શુ ંલે? 

  એટુ ંલી વારંુ થયુ ંકે, ભાની ભાદંગીના કદલવભા ંજ નલરની ભી ગઈ શતી. શતી ત 

પક્ત વત્તય-અઢાય લવની  ણ ભા-ફા સલનાની એ છકયીએ ભાની વેલા-ચાકયી કયી, ભાને 

બાલત ુ ંફનાલીને ખલડાવ્યુ ંને એને વતં આપ્મ એ ભાટે શ્રસુત વદા એની ઋણી યશળેે. શલે ત 

એને નલરની સલના જયામ ન ચારતુ.ં બ્રડ પે્રળય અને ડામલફટીવની દદી ફની ગઈ શતી ને વોથી 

લધાયે ત શલે વાલ એકરલાયુ ંરાગત ુ ંશત ુ.ં શલે એની નાનકડી દુસનમાભા ંફે જ જણ શતા—ંએ અને 

નલરની. 

  ―દીદી, તભને એક જફૃયી લાત કશલેી છે.‖નલરની આંગી ય દુટ્ટાન છેડ લંટતા ંફરી. 

―શા, તે કશનેે, એભા ંકંઈ મહૂુતવ જલાની જફૃય થડી શમ?‖ 

  ―દીદી, લાત જાણે એભ છે કે... નાકા યની દાણાલાાની દુકાનભા ંકંજ કાભ કયે છે એ 

અને હુ ંરગ્ન કયલા ભાગીએ છીએ.‖ શ્રસુતને રાગ્યુ ંજાણે એ ઉયથી નીચે છડાઈ. એને ઘડીબય 

તમ્ભય આલી ગમા.ં 

  ―છકય કેલ છે, કેલ નશં એ તાવ કયી છે? કારે ઊઠીને...!‖  

  ―દીદી, ભને એના ય યૂ બયવ છે. એની ખરી બરે નાની શમ, એનુ ંકદર ભટંુ છે. ફવ, 

તભાયા આળીલાવદ આ.‖ભાના ગમા છી શ્રસુતને નલરની ઢાર જેલી રાગતી. આજે એને થયુ ંકે, 
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તે વાલ ઉઘાડી ડી ગઈ છે.કલચ સલનાની થઈ ગઈ છે. ભન ભક્કભ કયી એણે નલરનીને ભાથે 

શાથ મકૂ્ય ને કહ્યુ,ં ―ખફૂ સખુી થા. કંજ જજંદગીબય તાયી ઢાર ફની યશ.ે‖ 

 

(અણાવ બાલેની ભયાઠી લાતાવને આધાકયત)   

 

  

         

 

 

 

 

 

       


