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ગજુયાતી વારશત્મ વરયતાનાાં ઘણા ફધા વર્જકો ઘણ ુયર્ચતા એલે વભમે એક લાત 
આલી આણે રોકો ોતાના વલર્ચાયો વયવ યીતે વ્મક્ત કયીમે છે તો કાંઇક નવ ુણ 
વરશમારુાં વર્જન કયીમે તો? અને ભેં રશન્દી પીલ્ભ “કથા” ની લાત ઉાડી. વલજમ 
તેંડુરકય અને વાાંઈ યાાંજે જેલા રદગ્દ્દળશકોથી તૈમાય થમેર તે રપલ્ભની કથા ૪૩ 
જેટરા રેખકો એ યર્ચી શતી..તો ર્ચારો આણે એવ ુકાંઇક કયીમે. અને ળરુ થય ુ
૨૦૦૫નાાં લશભાાં ભનોભાંથન.” વનવ્રવૂત વનલાવ” જેભા ૧૧ રેખકોએ ૧૫ જેટરા પ્રકયણ 
રખ્મા. 

ફધા પ્રકયણ બેગા કયી તેને એક સતુ્રતા આલાના પ્રમત્નભાાં એક લાત વભજાઇ 
ગઇ કે તે નલરકથા નશીં ણ  નલરીકા  છે. પ્રો સભુન અજભેયીએ તેન ુવઘન 
વલશ્રેણ કયુશ અને તેને રયણાભે વભત્રોનો ઉત્વાશ શાંગાભી યીતે ઠાંડો ડયો. ણ ભને 
પ્રવલણાફેનને અને કીરયટ બક્તને રખલાનુાં નવ ુઆરાંફન ભળ્ય…ુફહ ુરેખકો ઉય 
મખુ્મ રેખક યશ ેઅને તે લાતાશનો પ્રલાશ તટુ્લા ન દે તે યીતે શરેો પ્રમત્ન “ફીના 
ર્ચીડીમા કા ફવેયા રખલાન ુળરુ કયુશ અને ઉવભિવાગય અને નીરભફેન દોળી વાથે 
“વર્જન વરશમારુ –ગદ્ય” બ્રોગ મકુ્યો કે જેથી દયેક બાગ રેતા અને બાગ રેલા 
ઇચ્છતા રેખકો વલકવતી લાતાશ ભાણી ળકે અને વૌ રેખકોને ણ આભા જોડાલા 
આભાંત્રણ આપ્ય ુ

આ ખફુ જ વયવ અનબુલ શતો. મખુ્મ રેખક લાતાશ વલકવાલલાના મદુા આે અને તે 
૧૨ પ્રકયણ શરેેથી લશેંર્ચાઇ જામ.દયેક રેખકની કવોટી એ શતી કે તેભણે તેભની 
આગનાાં શપ્તા લાાંર્ચીને છીજ રખલાનુાં શત ુઅને ઉત્વાશભાાં આલી જઇ રેખક 
ોતાના બાગન ુતો રખતો ણ કશુાંક એવુાં અંતભાાં રખતો કે ાછના રેખકને તાંત ુ
ફેવાડલાભાાં તકરીપ ડતી. જોકે મખુ્મ રેખક લધ ઘટ કયી ળકે તેથી રઘ ુનલરકથા 
નલરીકા ફની જતી નશોંતી. 

આ નલતય પ્રમોગ ભાાં નેટ અગત્મનો બાગ બજલતુાં..અને એલા કેટરામ નલા વભત્રો 
ફન્મા કે જેભને શજી સધુી ભળ્મા ણ નથી અને તેઓની વાથે વરશમારુાં રખાણ ળક્ય 
ફન્યુાં છે.  
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બ્રોગ ઉય શરેો ફહુરેખકો દ્વાયા રખામેર પ્રથભ રઘ ુનલરકથા. 

 बीना चीडीया का बसेरा 
            

ટાઇટર પોટોોઃ જમશ્રી બક્તા 

1.પ્રવલણા કડકીમા  

2. યભેળ ળાશ 

 3.રકયીટકુભાય બક્ત  

4.વલજમ ળાશ  
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ળભીરા ભાવીનાાં મતૃ્યનુાાં વભાચાય વાાંબીને યીના ધ્રવુકેને ધ્રવુકે યડી ડી. યીનાન 
તત લાત્વલ્મ ાને ળભીરાભાવીન તનયલ ફાંને ફાતભત્ર શતા. ળભીરાભાવીને ભન 
તે યાભ રક્ષ્ભણની જડી શતી.ળભીરાભાવી લાત્વલ્મને ણ ત ુત ભાય ફીજ દીકય 
છે કશી રાડ રડાલતા.ભાનલ વશજ શજાય ત્રટુી તેભનાભાાં શતી ણ એક ગણૂ 
ફહુજ ભટ શત ાને તે ખફુજ પે્રભા શતા.લી તનયલ ત એભને શ્વાવ ાને પ્રાણ 
લશાર. ભાય તનયલ ત ાઅભ ાને ભાય તનયલ ત તેભ કયતા ાને કશતેા એભની 
જીબ ન સકુામ.લાત્વલ્મને ાઅ લાત ઘણી જ ગભતી તેથી ક્યાયેક યીનાને કશતે ણ 
ખય…ભાન પે્રભ કેટર તનાઃસ્લાથથ ાને ાઈભદા શમ છે તે જલ શમ ત ળભીરાભાવી 
ાવે તનયલની  લાત કય. ળભીરાભાવીનાાં જલાફભાાં તને શલાળ વાથે લાત્વલ્મ 
ાને હુાંપન ઘઘુલત વાગય જલા ભળે. 

ળભીરાભાવીની વયખાભણીભાાં લાત્વલ્મનાાં ભમ્ભી થૉડાક યીઝલથ. જળુય યુતી જ 
લાત. ખટ ાઅડાંફય નહશ કે ક્યાયેમ જળુય કયતા લધ ુરાગણીનાાંલે ળબ્દ ણ નહશ.ાઅ 
લાત યીનાને ડાંખતી.તે યભાફા ાવે લાત્વલ્મ ભાટે એવજુ રાગણીન ુઘડાયુ ઝાંખતી. 
કદાચ ાઅ જ કાયણે જ્માયે ળભીરા ભાવી તનયલની વાથે વાથે લાત્વલ્મ ભાટે ણ 
અંતયનાાં ાઅતળલાથદ ાઅતા ત્માયે તે ાશબાલ થી ગદ ગદ થાઆ જતી. 

યભાફશને ચસુ્ત કભથનાાં જ્ઞાનને લયેરા તેથી ળભીરાભાવીને ટકતા ણ ખયા..‖ાઅ 
ભાય તનયલ ભાય તનયલ કયે છે ણ એ જ્માયે તાય નહશ યશ ેત્માયે યડી યડીને ાડધી 
થાઆ જાઆળ.‖ળભીરા ભાવી શવીને કશતેા ―એ જ્માયે એની લહુન થળે ત્માયે એના 
છકયાને ભાય કશીળ. ાને તે ભાય ન યશ ેછતા એનાભાાં લશતે ુરશી ભાળુ છે. એન 
શ્વાવ ભાયી દેન છે તે ક્યાાં જતી યશલેાની છે? 

યીનાની આંખભાાં ાશ્ર ુડકાતા જાઆ લાત્વલ્મને ણ ડભૂ બયામ. યડતી આંખે 
તાને ાને યીનાને ાઅશ્વાવન ાઅત શમ તે યીતે તે ફલ્મ ―દયેક જણ ત 
તાના હદલવ શ્વાવ ાને ક્ષણ રખાલીને ાઅવ્મા શમ છે જે યુા થતા ચાલ્મા 
જલાન ુશમ છે‖ 

ફે ચાય હદલસ્થી યીના લાત્વલ્મ ભાટે ફહુજ ફેચેન યશતેી શતી.એન જીલ ફળ્મા 
કયત શત.તે લખતે એણે યભાફા ને કહ્ય ુ―ફા લાત્વલ્મ ભાટે તભાય જીલ કદી 
ગબયાત નથી? ાઅ ળભીરા ભાવી ત તનયલબાાઆ વશજે ભડા ડ ેત ણ ઉંચાનીચા 
થાઆ જામ છે.‖ 
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યભાફા ફહ ુઠાલકાાઆથી ફલ્મા‖ભાળુ ભાળુ એ જ ાજ્ઞાનતા. ભાફૃ કદી ભાળુ થામ નહશ 
ાને ખટા કભથનાાં ફાંધન ફાાંધલાનાાં…‖યીનાએ પ્રત્યતુ્તયભાાં કહ્યુાં ―ફા એભાાં ફાંધન ક્યાાં 
ાઅવ્યુાં? દયેક ભાતાનાાં ભનભાાં ાઈદબલે તેલ વશજ ભાતપેૃ્રભ..તનભથ પે્રભ છે એત..‖ 

યભાફા કશ ે ―એ ભશનીમ ફાંધન છે એન ાઈદમ થામ ાને ભશનીમ કભથ ભાયાણાન 
બાલ રાલે ાને તે જ્માયે ઝાંટ્લાાઆ જામ ત્માયે યડાલે ાને તે ળુદન જ ાઅત્ભાને 
બલાટલીભાાં યખડાલે.‖ 

યીનાને ાઅ ગણણત ના વભજાય ુાને એક લેદના વાથે તેણે તેન ુભન ચચાથભાાંથી 
લાી રીધ ુ 
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बीना चीडीया का बसेरा-२ 

યડતી યીનાને રાઆને લાત્વલ્મ શસ્ીટર તયપ લળ્મ ળભીરા ભાવીને કાઆ ભટી 
ભાાંદગી ત નશોંતી ણ તેહદલવે યાતે્ર છાતીભાાં દુાઃખે છે તેટર તનયલન પન ાઅવ્મ 
ાને તાફડતફ વાયલાય ભાટૅ શસ્ીટલ્ભાાં દાખર કમાથ. યીક્ષા કયીને લાત્વલ્મ ાને 
યીના શોંચ્મા ાને તનયલને ડક્ટયે કહ્ય ુશલે કશ ુજ યહ્ય ુનથી. તાફડતફ પન કમાથ 
ાને ફીજર તેની નાની ફેફી તિંકી વાથે શસ્ીટર શોંચી ત્માયે તનયલ ાને ફીજર 
યડતા શતા ાને તિંકી તલચાય કયતી શતી ાઅ પ્ા યડ ેાને ફા કાંાઆ ફરતા કેભ 
નથી?  

ળભીરી ભાવી જાણે ઘવઘવાટ ઉંઘભાાં શમ તેભ દેખાત ુશત ુાને ૪ લથની તિંકી ફા 
ાવે જલા જય કયતી શતી ાને ફીજર તેને જતા યકતી શતી. વપેદ ચાદય 
ઑઢાડેર ચશયે તેજ થી ઝશ થત શત.તનયલની ભટી ફશને જ્મતી ાઅલલા 
નીકી ગાઆ શતી. જેભ લાત લશતેી થાઆ તેભ ભાણવ ાઅલલા ભાાંડલ ુશત.ુ તનયલ 
સનુમનુ ફેઠ શત ાને લાત્વલ્મ ભનભાાં ત તનયલની વ્મથા વભજત શત ાને તેને 
ભજબતુ યશલેા વભજાલત શત. ફીજરનાાં પ્ા ભમ્ભી ાઅવ્મા ત્માયે ફીજર છુટ્ટા 
ભઢે યડી ડી. તનયલ ણ ાઅર્દ્થ થાઆ ગમ. 

 ફા ફા કયતા ફાંને ભા ફાને યડતા જાઆ તિંકી ગુાંચલામા કયતી શતી.તેની ઢીંગરી 
ાવે જાઆને ફાા કાઢતા ફરી ―ગડુ્ડી જને પ્ા ાને ભમ્ભી યડ ેછે ાને ફા ત 
જયા ણ જાગતાજ નથીને..ાઅણે યડીમે ત કેલા છાના યાખલા ાઅલે ાને ાઅજે 
ફધ્ધા યડ ેછે છતા ાઈઠતા ણ નથી ાને છાના ણ યાખતા નથી કે ઘાાંટ ાડીને 
કાઆને ફરાલતા ણ નથી.‖ 

જ્મતતનાાં ાઅવ્મા છી ઘણી ય-કક થાઆ નવથ ફે લખત ાઅલીને ળાાંતીન ાઅદેળ 
ાઅી ગાઆ ણ વલાય સધુી ળભીરાફેન ાઅભ ાને ળભીરા ફેન તેભ યકક વાથે 
ચાલ્ય.ુ 

કાઆક ડાહ્ય ફલ્મ “જીલ ત આંખભાાંથી ગમ છે તેથી ચક્કવ દેલ ગતત જ છે. શલે 
યડીને તેભની ાઈધ્લથ ગતીને યક ના.” 

ફીજુ ફલ્ય ુ“રીરી લાડી મકુીને ગમા છે. ાને ાઅત્ભા કેલ ણુ્મળાી કાઆની એક 
ભીનીટ વેલા રેલા ન યકામા. હુાં ણ ાઆચ્છુાં ાઅવ ુભત ભને ભે.” 
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લાત્વલ્મ દુય ાઈબ ાઈબ ળભીરી ભાવીનાાં પ્રવન્ન ચશયેાને જાઆ યહ્ય શત. શલે ભાય 
તનયલ કશીને તનયલને રાડ કણ કયળે? ભાનાાં ાઈત્તભ સ્નેશને શલે તે ક્યાયેમ નશીં 
ાભી ળકે.જ્મતત ત ભા ાછ તલરા કયતી ફેશળ થાઆ ગાઆ લાત્વલ્મનુાં યડુ યડુ 
થત ુાઈદાવ લદન જાઆ યીના ણ ડુવકે ચઢી. ફયફય છનાાં ટકયે તેભને સ્નાન 
કયાલી ાવ્લર ભાંઝીરે શોંચાડલાની ળળુાઅત થાઆ ાને તનયલ ખફુ જ યડય. 
લાત્વલ્મની આંખભાાંથી ણ આંસ ુત નીકતા શતા ાને તનયલને ણ વાચલતા 
વાચલતા તલાદની ાતત ગાંણબય હયસ્સ્થતતભાાં ળભીરી ભાવીનાાં દેશને અંતતભ દળથન 
ભાટે મકુ્ય ત્માયે વલાયનાાં ૯ લાગ્મા શતા ાને યઘુતી યાઘલ યાજા યાભની ધનુ 
વાથે નનાભી નીકી. 

સ્ભળાનભાાં તેભનાાં દેશને ાગ્ની મકુામ ત્માયે શરેી લાય તનયલને યભાફાનાાં ળબ્દની 
ગાંબીયતા વભજાાઆ.”ભાળુ ભાળુ એજ ાજ્ઞાનતા ભાળુ કદી ભાળુ થત ુનથી ાઅજે જે ભાળુ 
એ તે કારે કાઆક ફીજાન ુથળે ાને છીના હદલવે કાઆક ત્રીજાન ુથળે..બરેને તે દેશ 
શમ રક્ષ્ભી શમ કે વાંતતી..ાઅ ભાડીને હુાં શ્વાવ પ્રાણ વ્શાર શત. ભને કાંાઆક થૈ 
જામત ાઅખા તલશ્વ વાભે રઢલા ાઈબી થાઆ જતી એ ભાલડી ન હુાં શત ત શુાં તે ભાયી 
નશોંતી? 

જેલ જીલ ગમ ાને કાઢ કાઢ થાઆ ગય.ુ.વાંતની તલનમ લાણી ાત્માયે ભાડીની 
બબક્તી ચીતા વાભે ડઘાતી શતી. ાઅ “હુ ાં” તભે જેને કશ છ તે “હુ ાં” કણ છે? તભે 
જેને “હુ” ભાન છ તે “હુ ાં” ત તભાળુ ળયીય છે. તે ાઅત્ભાન ુકેદખાન ુછે. જે હદલવે 
ાઅત્ભા તે કેદખાનાભાાંથી મકુ્ત થાઆ જળે ત્માયે ાઅ નશ્વય દેશને તભાળુ ાઅપ્તજન  ઘય 
ભાાં ૨૪ કરાક ણ  યાખળે નશીં. તનયલની આંખભાાં આંસ ુત ળભી ગમા શતા ણ 
સ્ભળાન લૈયાગ્મ દ્વાયા ાઅત્ભગણુ જાગી ગમ શત. બાયે ખભ હ્રદમે ડાઘુ વાથે 
તનયલ ઘયે ાછ ાઅવ્મ ત્માયે ય-કક મથાલત હ્તી ાને નાન ફીટ્ટુ ફધાને 
ખીજાત શત. ાઅ શુાં યડા ય ચારે છે? ફા ાઅલળે ત ફધાને ખખડાલળે ખફય છે 
ને તેભને યડતા કે યડાલનાયા ફાંને્ન નથી ગભતા. ફીજર ત ફીટ્ટુની લાતથી થડીક 
ાકાાઆ ગાઆ ણ જ્મતતફેન ફલ્મા શા ફીટ્ટુ ત ુએભજ કયાલજે..ાને તેભની આંખભાાં 
ખાી યાખેર ાશ્ર ુધધ એકદભ છુટ થાઆ ગમ. તનયલનાાં વગા લશાર જે ફશાયગાભ 
થી ાઅવ્મા શતા તે વોએ યાતે્ર બજન ાને જા કમાથ.ફધા યડતા શતા તેથી જીલ 
ચુાંથાત શત છતા ફીજર ભનભાાં ને ભનભાાં શાળ! છુટી નાાં યાશતનાાં દભ રેતી શતી. 

દુય ક્યાાંક યેકડથ લાગતી શતી ” ફીના ચીડીમાકા ફવેયા શૈ ન તેયા શૈ ન ભેયા શૈ.” 
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યીનાને ળભીરાભાવીન તનયલ પ્રત્મેન પે્રભ ગભતા શતા ણ ફીજરને ભન ત તે 
નયી ઘેરછા શતી.તેને થત ુશત ુકે તનયલ તેના બાગે છ ાઅલે છે કાયણ કે વાસભુા 
જળુય શમ કે ના શમ તનયલની વેલા કયલા શાંભેળા તૈમાય શમ જ ાને તેથી ધાયુથ 
એકાાંત ત ઘયભાાં ભેજ નહશ. નલા નલા રગ્ન થમા શમ ાને જે કડ યુા કયલા 
ભન થનગનત ુશમ તેલી દયેક નાજુક ક્ષણે ળભી ભાવી એક મ ફીજા પ્રકાયે ફીજર 
ાવેથી તનયલને ઝાંટલી રેતા શમ તેલ એક ભ્રભ ફીજરને થાઆ ગમ શત ાને તે 
વ્માંગ સ્લળુે ક્યાયેક નીકી જામ તેથી તનયલને દુાઃખ થત.ુ તે ભાનત શત કે ભા 
ાને ત્ની ફે ારગ સ્થાન છે ભા ને ત્ની લચ્ચે કાઆ સ્ધાથ વાંબલી જ ન ળકે. 
જ્માયે ફીજર કશતેી રગ્ન છી ભશદ અંળે વાસનુ ુાઅતધપ્ત્મ લધ ુભજબતુ થત ુશમ 
છે કાયણકે લોથી જતન કયી ાઈછયેર હદકય ત્ની ને વાાંબત થાઆ જામ ત 
વાસનુી હકિંભત ઘટી જામને..વ્શાર લશેંચાાઆ ન જામ? 

જકે રગ્ન છી વાભાન્મ યીતે ભા તાન ુાઅતધત્મ વભજી ને છુ કયતી શમ છે 
ણ ળભી ભાવી કદાચ તે નશોંતા કયી ળક્યા ાને તેથી ક્યાયેક ફીજરના ાઅ 
ફાા તે વાાંબતા ત્માયે ગસુ્વાભાાં ફરી જતા 
” નલ ભશીના ેટભાાં યાખી જનભ ાઅપ્મ ાને ત્માય છી ૨૫ લયવ તેને બણાલી 
ગણાલીને ભટ કયીને તને વપ્મ તેન ાઈકાય ભાન. થયથયતી જાાંઘે જનભ ાઅેર 
છકયા એભ કાંાઆ યાત યાત છા તાયા થાઆ જાયૌ?” 

યભાફા કશતેા “ળભીરા! છકય તાય ત્માાંજ સધુી જ્માાં સધુી તે નાન શમ…ભખુ રાગે 
ાને ભા માદ ાઅલે ાને ત્માાં સધુી જ ભાન ાતધકાય.ફાકી ત છકયાને ાાંખ ાઅલી 
એટરે ાઈડી જલાના..શલે જયા ાઅત્ભા વાભે જ..તનજ કલ્માણનાાં યસ્તે લ.” 

ળભી ભાવીને યભાફાની લાત જચતી નહશ કાયણકે યભાફાની લાત કથા વ્માખ્માનનાાં 
ાઈદાશયણ યથી ાઅલેરી ાને ભશદ અંળે ફીન લશલેાયીક શમ છે.ાઅ હદળાભાાં એભન ુ
તાન ુકાઆ ણચિંતન નહશ તેથી જયા કૃધ્ધ ાઅલાજે ફલ્મા ” જ યભા તાયી લાત એની 
યીતે વાચી બરે શમ ણ હુાં તે સ્સ્લકાયીળ તેભ ન ભાનતી.ાઅત્ભ, ધભથ ાને 
તનજકલ્માણની લાત વધૃ્ધાલસ્થાભાાં ચાયે ફાજુથી પેંકાાઆ ગમેરાની ભનની ળાાંતત 
ભાટે યચે ુભ્રાભક તયકટ છે.તે લાત જ્માયે વધૃ્ધ થળે ત્માયે તલચાયીશ.ુશારભાાં એ 
લાત કયી ત ુલાત્વલ્મ ાને યીનાને ભાની રાગણી થી લાંચીત યાખે છે.લશલેાયની 
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લાત એ છે કે ાઅણે ાઅ ઉંભયે તેભન ુધ્માન યાખીશ ુત ાઅણે જ્માયે વધૃ્ધ થાઆશ ુ
ત્માયે તે ાઅણ ખ્માર યાખળે.” 

ળભી ભાવી ાને યભાફાની ાઅ લાત ાઅભજ ચાલ્મા કયતી.ાને ભઝાની લાત એ 
શતી કે ફાંને એકભેકનાાં હશતની લાત કયતા ણ કદી તે લાત પ્રભાણે ફદરાતા નહશ. 

નલી નલી ફીજર જ્માયે ઘયભાાં ાઅલી ત્માયે ળભી ભાવી ણ તેના લખાણ કયતા 
થાકતા નહશ. ભાયી ફીજર ત ળુ ળુ નાાં અંફાય વભી છે. ફાંને ને વાથે ાઈબા 
યાખત એક દુજેકે રીમે ની જુગર જડી રાગે.ભાયા ઘયભાાંત વાક્ષાત રક્ષ્ભીન 
ાલતાય જેલી લહ ુાઅલી છે તેની ાઅ વભાધીભાાં તે એટરા ાઅગ લધી ગમા 
કે..રગ્ન છી તનયલનાાં શનીમનૂભાાં ણ તનયલની વાથે નીકલા તૈમાય થાઆ ગમા. 
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ફીજરત કા ત રશી ન નીકે તેલી સ્સ્થતતભાાં મકુાાઆ ગાઆ ણ જ્માયે તનયલે તેને 
વભજાલી ત્માયે તે તલચાયભાાં ડી ગાઆ કે તનયલને ણ ાઅભા ાજુગત ુકેભ કશ ુરાગ્ય ુ
નહશ. તનયલ જ્માયે ાઅઠ લથન શત ત્માયે તેના ફાજુી ાયતલિંદબાાઆન ુાકા 
ાકસ્ભાતભાાં મતૃ્ય ુથય ુત્માય છી ળભીરાફશનેે ફહ ુકયકવય કયીને તનયલ ાને 
જ્મતતને ાઈછેમાથ શતા.તળક્ષીકાની નકયી કયતા કયતા ફે ાાંદડ ેત તનયલ કાભે રાગ્મા 
છી થમા. તનયલની લાત જ કે ફીજર ને જચી ન શતી ણ તનયલ એવ ુભાનત 
શત કે પ્ાનાાં મતૃ્ય ુછી ભમ્ભી  નાાં ભનભસ્સ્તષ્ક ભાાં તનયલ ખુ્ત ળુુ તયીકે 
પ્રલેશ્મ જ નથી ાને તેથી ત નાના ફાકની જેભ તકેદાયી રીધા કયે છે.શનીમનૂ 
ન પ્રગ્રાભ ત ાઅબ ુજલાન શત ણ ળભી ફેન ને ારીતાણાની ભાનતા કયલી 
શતી તેથી લયઘડીય ુારીતાણા તયપ જલા નીકળ્ય ુાને ળભી ભાવીની શાજયી 
વાથે.. ( ફીજરની ભમ્ભીએ શવતા શવતા કહ્ય ુકે લેલાણ છકયાને થૉડાક એકરા 
યશલેા દ..ણ છી ભાળુ લેકેળન ળુુ થાઆ જળે ાને ભાનતા યશી જળે જેલી ફીન 
લશલેાયીક લાત ાને તનયલનાાં ભોન ને વાંભતત ભાનીને તે વાથે નીકળ્મા.) 

ફીજર ત અંદયથી તનયલનાાં લતથનથી ખફુ જ દુાઃખી શતી ણ ફાને ખટુ ન રાગે 
તેભ તલચાયી કડલ ઘુાંટડ ી ગાઆ. જ કે ારીતાણા શોંચ્મા છી તનયલે 
ધભથળાાભાાં ફે ળુભ રીધી ત્માયે તેના ભનભાાં થડીક ટાઢક થાઆ.નલઢા ફીજરને 
તનયલ ણૂથ સ્લળુે ક્યાાંમ લશેંચામ લગય જાઆત શત..ાને ાઅ ભાનતાને નાભે તેના 
ય થત જુરભ વશલેાની તેને જળુય નશોંતી ણ  તેને ભોન યશવે ુમગ્મ રાગ્ય.ુએક 
લથનાાં તલલાશ દયમ્માન તે એટ ુત ાભી ગાઆ શતી કે તનયલ ણ ફાન ુભન 
યાખત શત ણ એને ભા ભા જેવ ુફહુ નશોંત.ુ તેને યભાફાની નીતત ―કશવે ુણ તેન 
ાભર થામ કે નહશ તેના તલળેન ુકાઆ ભભત્લ નહશ‖ તે ગભતી. 

ફાય કરાક્ની રક્ઝયી વપય તાલી લશરેી વલાયે ારીતાણા શોંચી વશજે તૈમાય 
થાઆને ત્રણે તેટી શોંચ્માાં.ાઅગભ ભાંહદય ાને તેટીભાાં જુન કયી ાઈય દાદાને 
દયફાય જલાની તૈમાયી કયતા શતા ાને તનયલે કહ્યુાં ‖ફા તભાયા થી ાઈય ચઢાળે? 
ડી કયી રાઆએ? ળતભિરાને તેથી ઘણુાં વાળુ રાગ્ય ુહદકય તેની ણચિંતા કયે છે ાને 
શજી કહ્યાભાાં છે તે બાલ વાથે થડક સખુન ઘડ બયી રીધ. ફીના તનયલની યસુ્ક્ત 
ાઈય લાયી ગાઆ.ફાંને થનગનતા ાશ્વ ાઈય જાણે ાવલાય ફની ટુાંકા યસ્તે વડ્વડાટ 
ચઢલા રાગ્મા. 
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ડી લાા ળભીરાફેન ને રાઆ ાઈય ચઢતા શતા ાને શરેા તલવાભે શોંચ્મા ત્માાં 
સધુીભાાં તેભના ભાથે સયુજ ગયભી તલખેયલા ભાાંડય શત.વાથે રીધેરી લટયફેગભાાંથી 
ાણી ીતા શતા ાને એક વાધ્ધ્લજી દળથન કયીને નીચે ાઈતયતા શતા ાને તેભેણે 
ટીકા કયી ફેન દળથન કમાથ છી ાણી લાયુથ શત ત ણુ્મ ઘણ ુથતે. ાચાનક 
ળતભિરાફેનને ાયતલિંદબાાઆની માદ ાઅલી ગાઆ તે ણ ાઅભ જ ભાનતાાં શતા.એક ત 
ભડુ ચઢલાન ુળળુ કયુથ ાને તા ણ કશ ેભાળુ કાભ..તેના ભને પયી ાઈથર 
ભામો.ાને થયુાં કે ાઅ ળયીય શજી ચારે છે ત ાઅ ડીલાાને કષ્ટ કેભ ાઅલાનુાં? 
ાને તેભણે ડીલાાને કહ્ય ુબાાઆ થડુક હુાં ચારીળ. 

ાઅ ફાજુ પે્રભી ાંખીડા એક ભેક્ને ટેકે નલટુાંકને ભાગે ચઢી ગમા. ાને દેયાવયનાાં 
વમશુનુાં જે તલશાંગ દળથન કયુથ તે જાઆને તનયલ ાઅલક થાઆ ગમ. ફીજર ણ તનયલની 
વાથે દયેક દેયાવયની ધ્લજાનાાં પયકાટ ાને તેની વાથે લાગતી નાની ઘાંટડીનાાં 
ાલાજને ભાણી યશી.રગ્નજીલનની ળળુાઅત ાને દેલસ્થાન કદાચ શરેી નજયે 
તલણચત્ર ણ ભનગમ્મ લાતાલયણ શત ુાં.તનયલ શલેકથી ફલ્મ ફીજર પ્રભનુી 
વાક્ષીભાાં તાયા ાને ભાયા ભનનુાં તભરન એ ત વાચ ુરગ્ન છે.શુાં કશ ેછે? ફીજરની 
નેશણૂથ આંખ તનયલનાાં વાત્ત્લક ભનને ચભુી યશી શતી..ફીજરને જતા તનયલ પયી 
ફલ્મ ―ભને ખફય છે ાઅ વભમે તને ફા ની શાજયી ન ગભે ણ તે ભાયા ફા છે ાને 
ફાજુીના ગમા છી હુાં તેભન ુભન દુબાલલા નથી ભાાંગત ણ વાથે તને ણ હુાં 
દુાઃખી કયલા નથી ભાાંગત.‖ 

ફીજર ફરી ―યાજા! ગરુાફ જ ભેલલ શમ ત ક્યાયેક કાાંટા ણ વશલેા ડેને?‖ 

દુયથી ળભીરાફેન ચારતા ાઅલતા દેખામા ાને તનયલની આંખભાાં પ્રશ્નાથથ 
ડકામ.‖કેભ તભે ચારતા?‖ ળભીફેને શવતા શવતા કહ્યુાં ― ભને ત ુઘયડી ફનાલલા 
બરે ભાાંગત ણ શજી ાઅ શાથ ગ વાબતુ છે.‖ ફીજર વશભેી ગાઆ ણ ચુ યશવે ુ
મગ્મ છે તેભ ભાની તેભને ટેક કયી દાદાનાાં દયફાયભાાં દાખર થમા. 
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 દેયાવયભાાં પ્રલેળતા પ્રભ ુવન્મખુ સ્તતુત ફરતા ફીજરને રાગ્ય ુકે ફાન ુધ્માન 
ચણરત શત.ુ બગલાનનાાં દ્વાય ય જુાની રાાઆન ાને ભટે ભટે થી ગલાતા 
સ્તલનથી તે રગબગ ગસુ્વે થલાની ાણી ય શતા ત્માાં ાચાનક દાદાનાાં યામણ 
ગરા તયપ જાઆને ફેવી ડયા.ાઅ યામણનાાં વકૃ્ષ નીચે ાયતલિંદ બાાઆ વાથે શરેી 
લાય ાઅવ્મા શતા તે વો ઘટના ભનભાાં તાજી થાઆ ગાઆ.ક્ષણબય ભાટે તનયલ ાન 
ફીજર મુાંઝાાઆ ગમા ાને કાંાઆક છેુ તે શરેા એભની આંખનાાં ખણેુ ાઅલેરા 
ઝઝીમાને ુાંછતા તે ફલ્મા ―તનયલ તાયા જન્ભ લખતે ાઅ ભાનતા ભાની શતી કે 
દાદાને દયફાય તને ાને તાયી ત્ત્નને વાથે રાલીને બસ્ક્ત કયીશ.ુ. ણ તે ત ન 
યહ્યા ાને ભને એકરીને નોંધાયી કયી તે ત ગાભતળુ કયી ગમા..‖ 

તનયલ ફલ્મ  ―ફા ત ુાઅવ ુન તલચાય એભન ુમતૃ્ય ુતેભના શાથની લાત ત નશોંતી. 
ાકસ્ભાતથી મતૃ્ય ુએ ાઅણા વોન ુકભનળીબૌ ફીજુ ત શુાં?‖ 

―શા તાયી લાત ત વાચી છે.‖કશતેા તે જૂા ભાટે સ્નાનગશૃ તયપ લળ્મા. 

ફીજર ભાટે ળભીરાફેનને ાઅર્દ્થ સ્સ્થતતભાાં જલાન કદાચ ાઅ શરે પ્રવાંગ શત. 
તનયલને તેના જૂાનાાં કડા ાઅી તે ણ સ્નાન ગશૃ તયપ લી.ફીજરે તેના ઘયભાાં 
કદી ાઅલી રાગણી જાઆ નશોંતી તેથી તેને ાજુગત ુરાગત ુશત ુાને ખાવ ત 
ભાંહદયભાાં યડાય કયલી તેને જયામ જચતી નહશ. ફુર સખુડ ચાંદન ાને ધૂ રાઆ ને 
જુા ભાટે રાાઆનભાાં ાઈબા ત્માયે ૭ કે ૮ લથની નાની છકયી તેની દાદીભા વાથે જુા 
કયલાન ુળીખતી શતી. તેના પ્રશ્નનાાં ાઈત્તય દાદીભા ાઅી ળકતા નશોંતા. 

પ્રશ્ન શત બગલાનને એક લખત ચાાંદર કયીમે ત એક જુા કશલેામ ાને ૧૦૮ 
લખત ચાાંદર કયીમે ત ૧૦૮ લખત જુાન ુણુ્મ ભે કે નહશ? દાદીભા કશ ેફહુ 
વભમ રાઆએ ત ાછનાાં જુા કયલા લાાને તલરાંફ થામ તેથી એક જ લખત 
જુા કયલાની. ેરી છકયી કશ ેણ ભાયે ત ૧૦૮ લખત જુા કયલી છે. દાદીએ 
ઠાલકાાઆ થી કહ્ય ુપ્રભ ુબાલન ભખુ્મ શમ છે તેં ભનભાાં ધાયી રીધુાં કે ૧૦૮ જુા 
કયલી છે એટરે તાયી એક જુા ૧૦૮ લખતનુાં ણુ્મ ાઅળે.‖ 

"ત ત હુાં ૧૦૦૮ લખત ધાયીળ." 
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ળભી ફેન ાને ફીજર પ્રભ ુવન્મખુ જ્માયે શોંચ્મા ત્માયે તનયલ જુા કયી ચકુ્ય શત 
છતા ળભી ફેને તેને ફરાલી ફીજર વાથે પયી જુા કયાલી ાને ફલ્મા ―પ્રભ ુભાયા 
તનયલ ાને ફીજર ને વો લાતન ૂસખુ ાઅજે ' 

 ત્માાં ેરા દાદી ફલ્મા ―ફેન તલતયાગ યભાત્ભા ાવે ાઅ બલ યગ છુટેની ભાાંગણી 
કય. ાઅ બલટલીનાાં ફાંધન છડી ગમેરા તવધ્ધ ાવ છકયાલની સખુાકાયી ના 
ભાંગામ!‖ 

ળભી ભાવી ફયફયનાાં છાંછેડામા ણ ત્રાશીત ભાણવને કશ ેણ શુાં? દયેક્ની દયેક 
ઘટના જલાની ધ્ધતત જુદી જુદી શમ. એ ભન ભન ફફડયા ણ ખયા કે શુાં 
જભાન ાઅવ્મ છે યભ ુાવે વાંતાનની સખુાકાયી ભાાંગલી એ ણ રકને ભનભાાં 
ાઅલે?ાછા લતા ડી લાા વાથે લાત કયતા ફાને તેભનાથી ાઅગ જલા દાઆ 
ફાંને ધીભે ધીભે એક ભેકને ટેક દેતા વાાંજે ૫ લાગ્મે ાઈતયી યહ્યા. ફીજર ભાટે તનયલ 
વાથે ન ાઅ વાંગાથ વાંતજનક શત. નીચે ાઈતયીને દાઢભની વીંગ દાણાની બે 
ફાંધાલી ધયભળાા એ શોંચ્મા ત્માયે ળભીફેન બજનળાાભાાં તેભની યાશ જતા 
ફેઠા શતા.ાવ ાઅીને જભલા ફેઠા ત્માયે તનયલ ાને ફીજર વાથે ફેઠા ાને ળભી 
ભાવી વાભે ફેવીને ફહુજ શતે થી ફાંનેને જતા શતા ાને ભનભન પ્રાથથના કયતા 
શતા કે ાઅ જડીને ાખાંડ યાખજે..  
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તનયલ નાાં રગૌન છી એક ભહશનાભાાં લાત્વલ્મનાાં ણ રગ્ન રેલામા શતા.રગ્ન નાાં 
હદલવે યભાફેન કયતા ળભીરાફેન લધ ુાઅનાંદીત શતા જકે તેન ુકાયણ ત 
લાત્વલ્મને ણ વભજાત ુનશોંત ુણ તેને ાજુગત ુણ રાગત ુનશોંત.ુતે હદલવે 
યીનાની ભટીફેને છુ ુણ ખળુ લાત્વલ્મ ાઅ ળભીભાવી તાયી વગી ભાવી છે ત્માયે 
ફહ ુઠાલકાાઆથી લાત્વલ્મે કહ્યુાં ―યભાફાને છુી જાઆએ.‖ 

યભાફા ન જલાફ શત ―ભા ત લાત્વલ્મની હુાં છુ ણ ળભી ને તનયલ જેટરજ વ્શાર 
લાત્વલ્મ છે. ભાયા કયતા ણ લધ ુવાય વાંબા તેની ળભીરા યાખે છે. શળે કાઆ ગત 
બલની રેણ દેણ લધ ુત શુાં કહ?ુ‖ 

ળભી ભાવીને લાત્વલ્મે ાઅ લાત કશી ત્માયે ળભી ભાવી કશ ે― છકયા લૂથ બલની 
રેણ દેણ થી જનભતાાં શમ છે તે લાત ત વાલ વાચી ણ ાઅ બલે તે ત 
ાઅણી ભભતાનાાં ાતધકાયી. ાઅણે ત ાઅલાનુાંજ. રેણાનુાં ત કાઆ નાભ તનળાન 
જ નહશ.ાઅણી ભયજીથી તેભને ાઅણે આંગણ ાઅણ્માાં, શલે રાગણી હુાંપ ાને 
વ્શારથી ાઈછેયલાનાાં જેભ ભાી ફીજ યી છડ ાઈછેયે તેભ..‖ 

તનયલને થડુાંક લેલરાણ ુરાગ્ય ુણ લાત્વલ્મ ત શતેનાાં ફુલાયે બીંજામ ાને યીના 
ણ ભનભન શયખાાઆ તેના લાત્વલ્મ ભાટે ાઅવ ુતલચાયતી ભા ણ છે. 

લાત્વલ્મ ાને યીના યણી ાઈતમાથ ાને યભાફા ાને શયીળબાાઆને ગે રાગલા જતા 
ળભી ભાવી શરેા ાઈબા શતા ત લાત્વલ્મ તેભને ગે રાગ્મ ત્માયે તેભની આંખભાાં 
ઝઝીમા ાઅલી ગમા 'પર ફુર. ભાફાની વેલા કય ાને જીલન ખળુીથી 
બય જેલા કાંાઆ કેટરામ ાઅતળથી ફાંને ને તયફતય કયી દીધા.યભાફા ાને 
શયીળબાાઆને ગે રાગતા યભાફાની આંખભાાં ણ ખળુીનાાં આંસ ુત શતાજ ―કલ્માણ 
થાલ.‖ાને તેનાથી લધ ુફીજ કાઆ ળબ્દ નહશ. યીનાએ ભનભન ાઅની નોંધ 
રીધી.તેના ભનભાાં તયત જ ફીજ તલચાય ાઅવ્મ ગભે તેભ તમ તેજ લાત્વલ્મનાાં ફા 
છે લી જન્ભ.વાંસ્કાય, રગ્ન ાને ભયણ એ ત કભથ ાનવુાય ભે છે તે ક્યાાં કાઆનાાં 
લળભાાં છે. 

યભાફાએ યીનાનાાં શાથભાાં શકુનનાાં ળુતમા ાને ઘયની ચાલી વોંતા કહ્યુાં ―યીના શલે 
ઘય તને વોંપ્ય.ુભાયી પયજ યુી થાઆ હુાં ત ધભથના ભાયગે ચઢીળ. જળુય શમત ભને 
છુજ.' 
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યીનાએ નમ્રતાથી કહ્યુાં ―એવ ુતે કાંાઆ શમ! તભે ભાયા ાઈય ાઅખ ુઘય ના વોંળ નલા 
વલા શાથે કાઆક ભરુ ચકુ થાઆ જામ! 

યભાફાએ શલેકથી કહ્ય ુ―એભ કાંાઆ ભરુ થતી નથી ાને ત ુત બણેરી ાને ગણેરી 
છે ગે્રજ્યએુટ છે.ભાયા કયતા ણ વાળુ ઘય ચરાલીળ.‖ 

ફીજરને ભનભન થય ુકે યીના ખયેખય બાગ્મળાી છે. 

ળભીભાવીએ યભાને ટકી ―ારી યભા નલી વલી છકયીને ઘય કાભભાાં વભજ નહશ ડ ે
ત ગબયાાઆ નહશ જાયૌ?‖ 

યભાફા એભની ઠાલકાાઆ વાથે ફલ્મા ―કભથનાાં ફાંધનભાાંથી જેટર જલ્દી છુટકાય થામ 
તેટ ુવાળુ કાયણ ત ખફય છેને કે જેટ ુ“ભાળુ” ભાળુ” કયુથ તેટર  “ભાય” ડ.ે જેલી 
જગ્મા ભે તેલી “ખ” ાઅી દેલાની.ાઅખી ાઘડી ભાથે શયેી પયલાની લાત જ 
ખટી‖ 

શયીળબાાઆ ફલ્મા ―યભા ધભથની યીતે ત ુકદાચ વાચી શાઆ ળકે ણ લશલેાયીક યીતે 
ઘયની યીતબાતથી લાકેપ કયલા સધુી વાથે યશવે ુજાઆએ.એભ ગશૃસ્થીન બાય ાઈતાયી 
લહુને ભાથે ના નાંખામ.‖ 

યભાફા કશ ે―શલે ઘયભાાં કયલાન ુશુાંછે? ફે વભમનુાં યવડુ ાને ઘય કાભ.એ કયતા ભાળુ 
પ્રભ ુટાણ ુના જત ુયશ?ે ાને તકરીપ શળે ત હુાં ઘયભાાં જ છુને?‖ 

ફીજર ાઅ વાાંબતી શતી ાને ભનભાાં થત ુશત ુકે ભને ાઅ જાઆએ છે તે ભત ુનથી 
ાને યીનાને તે ભે છે ત જાઆત ુનથી.વાંવાય ાઅને જ કહ્ય છે ને? 
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बीना चीडीया का बसेरा (७) प्रविणा कडकीया 

 ફીજર ાને યીના જ્માયે એકરા ડયા, કે તયતજ ફીજર તેના ગે લગી 
ડી.યીના ાલઢલભાાં ડી ગાઇ. યીના ફીજરને ભધયુજનીની લાત કયલા ાઈત્સકુ 
શતી. જ્માયે ફીજર યીનાને ખળુખફય ાઅલા તરાડ થાઇ યશી શતી.યીના કાાંાઇ 
ફરે  તે શરેાાંજ ફીજર ફરી ડી ―યીના ભધયુજની ભાણીને ાઅવ્મા છી ભને 
ભાતવક ાઅવ્યુાં નથી.રાગે છે કે હુાં——-.‖ 

ાઅગ તે ફરી ન ળકી ણ ચફયાક યીના લાતન ભભથ વભજી ગાઇ. 

ફીજર કશ ે―ાઅ લાતની ભાત્ર તનયલનેજ ખફય છે.‖છી ત ફને્ન   જણાની લાત 
ક્યાાંમ સધુી ચારી. ળતભિરાફાને તથા તાનાાં ભાફાને વાથે જાણ કયલી તેવુાં નક્કી 
થયુાં. ળતભિરાફાત ઘયભાાં ાયણુાં ફાંધાળે એના સ્લપ્નભાાં ત રગ્ન શરેાના યાચતા 
શતા. રાગણીવબયત  એ શરેેથીજ શતા. ફીજર તલચાયભાાં ગુાંથામેરી યશતેી શતી. 
તેને દેખી ળતભિરાફા  ખળુ થતાાં. તાના વાયા હદલવના ખ્મારભાાં જ ાઅટર 
ાઅનાંદ ભત શમ ત  તનયલ ાને તેની ત્ની ફીજર  ળતભિરાફાને કેટર ાઅનાંદ 
ાઅે. ભગજના કાઇક ખણૂાભાાં  ાઅ તલચાય ફીજરને ઝ્ફકી ગમ. 

ળતભિરાફા તેને ાઅજે જૂદા જણામા. તનયલની ચકય આંખએ તેની નોંધ રીધી ભનભાાં 
મસુ્કુયામ. ણફજર ણ ―ફા ભને ખાટુાં ખાવ ુછે.ભને જયા સલૂાદ‖.એલા લાક્ય પ્રમગ 
જાણે ાજાણે કયતી. 

તનયલે ાજાણ્માન ઢૉંગ કયતા કહ્ય ુ―ાઅ ફીજર તભને વાયા વભાચાય ાઅલા ભાાંગે 
છે દાદીભા!‖ 

લાદભાાં છૂામેર  ેર સયૂજ શવત શવત પ્રકાળ લેયી યહ્ય.   એભની આંખભાાં 
ાઅલતા ઝઝીમા જાઆ ફીજર ફરી ―ફા! શુાં થય?ુ ાઅ વભાચાય ન ગમ્મા?‖ 

 ―ના યે ફીજર તેંત ફહુજ વાયા વભચાય ાઅપ્માછે . એટરે જયા એ માદ ાઅલી 
ગમા. તનયલ લખતે ત તેભણે ાઅખી વવામટીભાાં ેંડા લશેંચાવ્મા શતા..‖ ફીજરને 
ભાથે લાયણા રાઆ આંગાનાં દવ કટાકા ફરાવ્મા ાને નજય ાઈતાયી ભાયા 
હદકયાને ઘેય દીકય ાઅલે તે ત ભટુ વદ બાગ્મ કશલેામ. 
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ફીજર ડયતા ડયતા ફરી ફા હદકય કે દીકયી એ ત જન્ભે તે છી ખફય ડે 
ાત્માયે ત … 

―ફેટા હુાં વભજુ છુ ણ ભને શ્રધ્ધા છે કે વો વાયા લાના થળે..તને શરેે ખે હદકય 
જ થળે..‖ 

  ળભીરાફેનને તનયલ નાન શત ાને ાયતલિંદબાાઆ વાથે કયેરી લાત માદ ાઅલી. તે 
વભમે તનયલ ૮ લથન શત ાને દેયાવયભાાં ાઅદત મજુફ તનયલની સખુાકાયી 
ભાાંગતા શતા ત્માયે ફલ્મા શતા‖ ાઅ તનયલ તનયલ ના કય. યણી જળે ાને ત્માયે 
તને ક્યાાંમ છડી દેળે ખફય ણ નહશ ડ.ે‖ 

ળભીરાફેન ફલ્મા-‖તભાળુ ાઅટ ુધ્માન યાખ્ય ુત તનયલ થમ. શલે એન ુધ્માન 
યાખીળ ત દાદીભા દાદીભા કયત નાન મનુ્ન ાઅલળે ાને ાઅણ લાંળ ચારળેને?‖ 

―ણ ઘેરી! લાંળ ત ભાય ચાલ્મ તાય ક્યાાં લાંળ કશલેામ..‖ 

   નગ્ન વત્મને ાલગણતા ળભીરાફેન ફલ્મા ―તભે ાને હુાં ક્યાાં જુદા છે ાને 
તભાયા એકરાથી ક્યાાં લાંળ ચારલાન શત?‖ 

યભાફા ને જ્માયે યીનાએ વભાચાય ાઅપ્મા ત્માયે તેભને ણ ાઅનાંદ થમ.ાને શરેી 
ણચિંતા વ્મક્ત કયી શલે તફીમત વાચલજે ાને ફહ ુાઈછ કુદ ન કયીળ. ભાતતૃ્લ ખફુ 
દહ્યુાં છે ાને તભે જુલાનીમા તેને ાભથ ુન યી નાખ તેથી ાઅત જયા ભાયા 
સ્લબાલ તલળુધ્ધ કશલેાાઆ ગય.ુ 

યીનાને ાઅ લાતભાાં ફીજર પ્રત્મેની ણચિંતા દેખાાઆ ણ ળભીભાવીનાાં પ્રતતબાલ વાથે 
ાજાણતા ભન વયખાભણી કયી ફેઠુ. 
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बीना चीडीया का बसेरा (८) रमेश शाह 

ફીટ્ટુ ના જનભ લખત ની એક  લાત ફીજરને માદ ાઅલતી ગાઇ.. એને છેલ્રા 
હદલવ ાને તનયલ ને ટાાઇપાઇડ થમેર..  ફીજર હદલવે ાને ફા યાતનાાં તનયલ ની 
થાયી ાવે જ ફેવી યશતેાાં તનયલ નાાં તાલ થી ધગતાાં કાે વતત કરનલટય નાાં 
તા મકુતાાં યશતેાાં. યલીલાય ન હદલવ ાને ફીજર ને વલાય થી દુ:ખાલ ાઈડમ 
શત..  વશન થામ ત્માાં સધુી કયુું. ણ છી ાચાનક બભુ ડાાઇ ગાઇ.   
..ફા…ાને તનયલ ાવે ફેઠાાં ફેઠા જ ફા એ વાદ દાઇને કીધ‖ુત ુ―ાઅલી દીકયાાં‖. 

ફા ફે ફૃભ ની લચ્ચે ના ફાયણાાં સધુી ણ નશીં શચ્મા શમ ને તનયલે બભૂ 
ાડી ―ફા… ત ુાં ાશીંજ ફેવ‖. થડી  ભાટે ગ ાટક્યાાં ણ છી ળબ્દ 
વાંબામાાં. ‖ાત્માયે તાયા કયતાાં ભાયી લહ ુને ભાયી લધાયે જફૃય છે‖. તયતજ 
શસ્ીટર ભાાં પન કમો ાને એભબ્યરુન્વ ભકરલાાં જણાવ્યુાં. યલીલાય એટરે ડક્ટય 
કણ ભે? એભ તલચાયી ને ણુીભાાંફશને ડક્ટય ને ણ પન કયી દીધ.. ાઅ ફધી 
તૈમાયી કયતાાં કયતાાં ણ થડીથડી લાયે તનયલ ને જાઇ ાઅલતાાં ાને ભાયી ાવે 
ાઅલી ભાયા કાે શાથ પેયલી જતાાં.એ શાથ ની ળીતતાાં કેભ ાનબૂલી નશતી 
વકતી એ ાઅજે ણ વભજાતુાં નથી. દલાખાને શોંચ્મા ત્માાં વીસ્ટયે ફોંમ્ફ પડય. 
‖ડકટય ની ગાડી ફગડી છે એટરે ાભાયે ડીરીલયી કયાલલી ડળે‖. ાને ફા ન 
તત ગમ. ―એને કશ ેકે ટેક્વી ઘણી ભે છે ગાભભાાં . ાઅભેમ તે ટેકવી નાાં ૈવા ત 
ાભાયા ફીર ભાાં જ ચઢવે ને?‖ ખફય ડી કે ટેક્વી ની ણ શડતાર છે. ફીજર ને 
દાખર કયી,જે એભબ્યરુાંન્વ ભાાં એને રાવ્મા શતાાં એજ રાઇને ાંદય ભીનીટ ભાાં ત 
ડકટય વાથે શાજય.ફયે ફે લાગ્મા શળે ને સુતુ્ર ની ધયાભણી થાઇ. ભા-હદકયા ને 
લડથભાાં રાવ્મા ત્માયે ત દાદીભાાં ચા રાઇને શાજય.તે હદલવે ળભીરાફા જમ્મા ણ 
ન્શતાાં ફા ફનલાની ખળુી ભાાં તનયલ ણ જલ્દી વાજ થાઇ ગમ.  

તેની તલચાય ધાયા તટુી જ્માયે તેણે ફીટ્ટુ ની ચીવ વાાંબી. ―ાઅલી હદકયાાં‖ દડી ને 
ફીજાાં ફૃભ ભાાં ગાઇ જયુાં ત ફીટ્ટુ ના ગ ભાાં થી રશી ની ધાય વ્શતેી શતી. તયતજ 
એને ગે ફૃભાર કચકચાલી ને ફાાંધી દીધ. તનયલ ની પીવે પન કમો ત ખફય 
ડી કે એ ભીટીંગ ભાાં છે. શલે…શલે શુાં કયીળ? તયતજ ળભીરાફા એ ઘા ફાજયીયુાં 
રાલી ને ગ ભાાં દાફી દીધ ુાને ફલ્મા ―રશી શભણાાં ફાંધ થાઇ જળે.  

લાત્વલ્મ ાને યીના ની જીલન ળૈરી થડી જુદી શતી. યભાફાાં ની ાઇચ્છા ને ફાંને્ન ભાન 
ાઅતાાં ણ યભાફાાં ક્યાયેમ કાઇ લસ્તનુ ાઅગ્રશ ન યાખતાાં. શાંભેળા કશતેાાં ―તભને 
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જેભ મગ્મ રાગે તેભ કય.‖ યીના એ ણ ઘય વયવ વાંબાી રીધુાં શત ુાં.ફાંને્ન યીલાય 
તતાની યીતે સખુી શતાાં. ફીજે હદલવે ફીટ્ટુ ને સ્કુરફવ ભાાં ફેવાડી, ીંકી ને 
વાંગીત ક્રાવ ભાાં મકૂી ફીજૌ નીકી. યસ્તાાં ભાાં યીક્ષા ાઈબી યાખી યભાભાવી ભાટે 
થડુાં ફ્રુટ ાને વયવ ભજાન બકેૂ ફાંધાવ્મ.. શસ્ીટર ભાાં દાખર થતાાં જ વાભે યીના 
ભી.ભાવી ને કેભ છે કેભ નશીં એવુાં કાંાઇ છેૂ એ શરેાાં ત યીના જ ફરલા રાગી. 
―જ ખફય કાઢી તયતજ ાછી નીકી ાઅલજે .ડક્ટયે ના ાડી છે છતાાં ફા ભાનતાાં 
જ નથી ાને ફર ફર કમાથ કયે છે . ધયભ ની લાત ાને વાંવાય ની ાવાયતાાં ની 
લાત એભને ખટૂતી જ નથી.ણ વાચુાં કહુાં એભની તફીમત નયભ થાઇ છે ને દાખર 
કમાથ છે ત્માયનુાં ભને ભનભાાં કશુાંક ાભાંગ થલાના બણકાયા જ લાગ્મા કયે છે‖. 
યીનાની આંખ બીની થાઇ ગાઇ ાને ાઅસુાં છુતી એ ફશાય નીકી ગાઇ. 

ફીજર લડથ ભાાં શોંચી એટરી લાય ભાાં ત કેટરાાં તલચાય એને ાઅલી ગમા.યીના શુાં 
ખયેખય યભા ફા ને ાઅટર ાઅદય ાઅે છે? યભા ફા ધયભ ન ાઅધાય રાઇને 
ાઅટરાાં તનરે યશી ળકે ખયા? ના ના ફાંને્ન વાસ-ુલહુ ખટ દેખાડ જ કયે છે. લડથ ભાાં 
દાખર થતાાં એણે જયુાં યભાફા ની આંખ શભણાાં જ ભીંચાાઆ શમ તેવુાં રાગ્ય.ુ ધીભેથી 
ખયુળી રાઇને રાંગ ાવે ફેઠી.  ફાજુભાાં ડેુાં છાુાં શાથભાાં રાઇને લાાંચલા રાગી. 
છાાાં નાાં ાનાન ાલાજ થતાાં જ યભાફા એ આંખ ખરી. ફીજર ને જાઇને છુુાં 
―ક્યાયે ાઅલી તુાં? યીના શભણાાં જ ગાઇ‖ .  

ફીજરે  શવતાાં શવતાાં કહ્યુાં કે યીના એને ભી, એ ાઅલી ને ત્માયેજ યીના ફશાય 
નીકી..‖ફા તભાયે ભાટે તનયલે ાઅ ગરુદસ્ત ભક્લ્મ છે ાને જલ્દી વાજા થાઇ જાલ 
એલી શબેુચ્છા ણ ભકરી છે.‖ યભાફા ારીપ્તતાથી ગરુદ્સસ્તા ને જાઇ યહ્યા . ―ાઅ 
ફુર ત કારે કયભાાઆ જળે ણ તનયલ ની શબેુચ્છા ત ભાયી વાથે ાઅલળે. ફીજરે 
તેભને ભાટે વાંતળુાં સધુાયુથ ાને યભાફા એ વાંત થી ખાધુાં. ફીજર લાત ત કયતી 
શતી યભાફા જડે ણ એનુાં ભન ચટુાં શત ુાં ઘય ગશૃસ્થીભાાં. 

 ―ચાર શલે હુાં નીકફૄાં . છકયાન ઘયે ાઅલલાન ટાાઇભ થામ એ શરેાાં ઘયે 
શોંચી જાઉં નશીતય ાભાયા ફીટ્ટુ બાાઇ ત ઘય ભાથે રેળે. કારે શાથભાાં થી કાચ ન 
ગ્રાવ ડય ને ગ ભાાં કાચ ેવી ગમાાં. શેં ફા ધનયુ નુાં ઈંન્જેક્ળન ન રેવુાં ડ?ે 
 તનયલ ને ત એભજ છે કે ફાન ુઘા ફાજયીયુાં દાફી દીધુાં છે એટરે ઈંન્જેક્ળન ની 
કાાઇ જફૃય નથી.‖ યભાફા શસ્મા ― તનયલ ળભીરા ન હદકય ને ફીટ્ટુ તાય 
હદકય..ફીજર કાંાઇ વભજી ળકે એ શરેાાં વીસ્ટય ાઇળાય કયી ગાઇ કે યભાફાને  ફહ ુ
ફરલાની ભનામ છે.ફીજર ફા ને ાઅલજ કયીને નીકી. 
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बीना चीडीया का बसेरा(९) कीररटकुमार भक्त 

 તે હદલવે તનયલ ફહુજ ાઅનાંદીત શત. તેની કન્રાક્ટયની છ લથની કાયકીદીભાાં 
ાઅટર ભટ કન્રાક્ટ તેને ભેર નહશ. શસ્ીટર ટેન્ડય ભાાં ાઅખા ગજુયાતન 
વજીકર ફેંડેજન ાને તલટાભીન ફી ૧૨ન વપ્રામ કયલાન શત. ળક્ય છે કે ાઅ 
લે તેન નપ ૪૦ રાખ થી ાઈય થામ. લાત્વલ્મે તેને ાણબનાંદન ાઅતા કહ્યુાં 
ાઅલ ભટ રાબ ળભીભાવીનાાં ાઅતળલાથદ છે ને તેથી ભે છે. યીના ણ લાત્વલ્મ 
વાથે વશભત થતી શમ તેભ શકાયભાાં ભાથ ુશરાવ્ય ુાને તે વાથે તેના ભનભાાં એક 
દુાઃખ ની યગ ણ દફાાઆ.તેને થય ુફીજર કેભ ાઅ નહશ જાઆ ળકતી શમ.. તેને ળભી 
ફા તેના તનયલ પ્રત્મેના પે્રભભાાં બાગીદાય વભજલાને ફદરે ાઅ ાઅતળલાથદથી 
ાઅલતા ાઅ સખુને કેભ ભાણતી નહશ શમ? તે ફીજરનાાં લરણને જાણતી શતી. 
ફીજરનાાં ભતે રગ્ન થમાાંને ાઅટરા લો તલત્મા,તનયલ ફે ફાકન ફા ફની 
ગમ.ત ણ ળભીફાને ભન ત શજી તે ફા તનયલ જ યહ્ય. ણફજરને ાઅ કઠત ુાં. 

યભાફેન ઘણીલાય ળભીરાફેનને ટકતાાં, ”ળભી,શલે ાઅ ફધુાં ભાયી જેભ ભેરી દે.તાળુાં 
ાઅ રાગણીનુાં ગાાંડણ છડ ાને, જીલનના ાનબુલનુાં ડશાણ લાય.”ત્માયે 
ફીજરને રાગતુાં કે એની વાસ ુબરેને વાાઆઠ લયવનુાં જીલન જીવ્મા,યાંત ુજીલનન 
વાચ ાનબુલ ત એભને કદાચ નહશલત જ છે. વાુાં…..ાઅ શુાં… ખટા 
રાગણીલેડા…એ તવલામ ફીજુ ાં કાંાઆ જ નશી.ના કાઆની બાલનાની કદય કે ના કાઆણ 
જાતના લશલેાયનુાં બાન…! ભાયા વવયા ાઅ રાગણીના થાાંબરા વાથે કેભ કયીને યહ્યા 
શળે ? ાને વાથે જ ફીજરને રાગતુાં કે યીના કેટરી નવીફદાય…એના વાસ ુયભાફા 
કેટરાાં વભજૂ ાને પે્રકટીકર છે.યીનાના ઘયભાાં પ્રલેળતાાં જ ઘયની ચાલી વભેત 
તભાભ જલાફદાયી એને ાઅી દીધી.યજ યીનાને ભનગભત ુભેન ુઘયભા ફને, 
યાાંધલાની ાઆચ્છા ન શમ ત લાત્વલ્મ વાથે ફશાય યેસ્ટયાંટભાાં ાને તે ણ એકરાાં 
જલાન.ુ ાને ાશીં વાસ ુશુાં પયભાન ાઅે તેની યાશ જલાની.ાઅણી કાઆક ાઆચ્છા 
કશીએ ત – તનયલને ાઅ નશી પાલે,પરાણુાં, ઢીકણુાં…કાાંાઈ..કાાંાઈ કાફયની જેભ ભાંડી 
ડ…ેશરેા છુ ત ખયી…ણ…ના….ભાયા તનયલને ાઅભ.. ને ભાયા તનયલને 
તેભ….ાયે….હુ ાં તેની ત્ની છુાં..કાઆ ભજાર છે કે..ભાયી કયતા કને લધાયે ખફય શમ 
કે એને શુાં કેલી યીતે ાને કેભ પાલે છે. શલે ત શદ થામ છે…દયેક લાતભાાં ટક ટક..! 
પે્રભની કણ ના ાડ ેછે ? જાણે ફીજુ ાં કાઆ તનયલને વભજતુાં જ નથી કે ? તનયલ 
વાભેથી ના ાડ ેત ણ…ફા..નશી સધુયે…એને શાંભેળા થતુાં કે ફાકને તાની 
યીતે જભાના પ્રભાણે ાઈછેયે.. ણ હુાં તનયલને ાઅભ કયતી એટરે….ાઅને ણ ાઅભ 
જ..કયલાન…ુ. શ ેબગલાન!…..! ભાય ક્યાયે છૂટકાય કયીશૌ?   
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યભાફા ઘણીલાય દુ:ખી ફીજરન ચશયે લાાંચીને ાઅશ્વાવન ાઅતાાં,ાને કશતેાાં કે –
“ળભી ત ઘેરી છે, શલે કેટુાં જીલળે ?”ત્માયે ફીજરને ભનભાાં થતુાં કે એ ગભે ત્માયે 
ભયળે, ણ ભને ત એણે જીલતે જીલત ભાયી નાખી છે.ફાકી હુાં વોબાગ્મલતી એની 
શાજયીભાાં ભાયા તતની વાભે ણ તલધલાથી ણ બયૂી દળાભાાં છુાં. એકલાય યવાઆ 
કયતાાં યટરી જયા કડક થાઆ ગાઆ એટરે ત, ફા યે ! તનયલને ાઅલી યટરી નથી 
પાલતી ણ કરાક બાણ ચાલ્યુાં.ાયે ! એને ાઅ યટરી નથી ાઅલાની….તભે શુાં 
કાભ ણચિંતા કય છ. તે હદલવે ત ફીજરને શાથભાાંની વાણવી ળભીફા ના ભાથાભાાં 
પટકાયી દેલાનુાં ભન થાઆ ાઅવ્યુાં.  

યભાફાન ુલતથન વાભાન્મ યીતે ાણરપ્ત યશતે ુણ વવામટીનાાં તભસ્ત્રીકાકાનાાં 
ાળકનાાં ાઅકસ્ભીક મતૃ્ય ુલખતે ફહ ુજ તલણચત્ર શત.ુ તભસ્ત્રી કાકા ફહ ુજ હશફકે ચઢયા 
શતા ાને કેભેમ કયી યલુાન મતૃ્ય ુભાટે લરાત કયતા યકાતા નશતા. ળભીભાવી 
ાળકનાાં ગણુ ગાતા શતા ત્માાં  એટરાભાાં યભાફા  ાઅવ્મા ફલ્મા – “ાઅભ યડલા 
કયલાથી જ જનાય ાછા ાઅલતા શમ ત ગાભ ાઅખાને યડલા ફરાલીએ  ને…….” 

ાઅ લાત વાાંબીને યીનાને ાઅશ્ચમથ થયુાં. કે ાઅલા પ્રવાંગે ભાયા વાસ ુાઅવુાં શુાં કાભ 
ફરતા શળે ?ાને,ફીજરને ાઅભાાં વચટ લશલેાહયકતા દેખાાઆ.- વાચી જ લાત છે ને  
દુ:ખ ત રાગે જ, કને ન રાગે…. દુ:ખ ત ઘણા જ શમ છે પક્ત ાઅ દુ:ખ દેખામ છે 
એટરે જ…  

એક લયવ શરેા જ ાળકે પે્રભરગ્ન કયેરાાં,ાકાે ાલવાન ાભલાથી યાધાને ઘેય 
ળક રાગ્મ શત.ઊંડા ળકના કાયણે તેનાથી યડી ળકાત ુાં ન શત ુાં. ાયે ! કેલીયીતે તે 
ભાને કે તેની ત ાઅખી દુતનમા જ અંધાયી થાઆ ગાઆ છે.તે ભાનલા તૈમાય જ ન શતી કે 
તેન તત મતૃ્ય ુામ્મ છે. યકક ચારતી શતી.ત્માાં ાચાનક જ યભાફા તેભની 
જગ્મા યથી ાઈઠીને યાધા ાવે જાઆને તેને ધબ્ફ ભાયીને ત્રાડ ાડી– “મયુખ! ાઅલ 
શાડ જેલ ધણી પાટી ડય છે ને, તને યડવુાં નથી ાઅલતુાં.કેભ? ફીજે ક્યાાં તછનાા 
કયલા છે ? એ જામ એની યાશ જતી શતી કે ?” ાને ેરી સ્ત્રી છાતીકટૂ યડી 
ડી.છી ફધાને ખફય ડી કે ફે જીલ લાી એ ફાાઆ ાને છ ભશીનાનાાં નાના 
જીલને ફચાલલા તેને યડાલલી જળુયી શતી. લશલેાયીક યીતે ાઅ લરણ ાભાનલીમ 
કશલેામ ણ યાધા યડી તેથી ફાંને જીલ ફચી ગમા.  
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बीना चीडीया का बसेरा (१०) 

ફીજરન ળભી ફા ભાટેન ઘઘુલાટ ફહ ુવભમ સધુી ઢાંકામેર યહ્ય.ણ તે હદલવે 
ીંકી ફરી ગાઆ 

― દાદી ભમ્ભીનાાં ભનભાાં તભે દુાઃખ દેનાયા ાને તેભને ચેન થી ન જીલલા દેનાયા 
છ.‖ત્માયે ળભીફા ફયફય ધુાંધલામા ાને ફીજરને વીધ્ધજ પ્રશ્ન કમો ―ાઅલી ત ુકેલી 
નગણુી કે તાળુ ાઅટ ુકમાથ છી ણ ભાયા પ્રત્મે તને તતયસ્કાય યશ ેછે?‖ ફીજર 
ફરી ―ફા રાગણી વભજલાની ાને ભાણલાની લાત છે તેન ાતતયેક ક્યાયેક 
જહુકભી ફની જામ છે.”― એટરે ત ુશુાં કશલેા ભાાંગે છે?‖ 

―ખાવ કશુાં નહશ ણ થૉડક તનયલ ભાય ણ શમ તેલ ાનબુલ શલે ૬ લથ છી 
ણ ભને તભે થલા નથી દેતા‖ 

 ”રે કય લાત! તનયલ તાય લય ત છી થમ ણ તે ભાય છકય શરેા શત ાને 
શજી છે તે લાત ત શકીકત છે ને?” 

"તે શકીકત થી ાઆન્કાય નથી ણ તભે શજી એભ કેભ ભાનતા નથી કે શલે તે ભાય 
તત ાને ભાયા ફે છકયાન ફા ણ છે ાને તભે જે કયુથ તે એક જ યીત નથી જે 
યીતે ભાયા છકયા ણ ાઈછયે. જભાન ઘણ ાઅગ લધી યહ્ય છે ાને તે યસ્તાની 
ખફય તભાયા કયતા ાભને લધાયે ડ ેછે.” 

"રે ફા ાઅત ભગને ગ તનકળ્મા. ત ુાઅ નલી નલી શલે ભને ળીખલળે?‖ 

"ફા ભેં એભ નથી કશય ુકે હુાં તભને ળીખલીશૌ ભાય કશલેાન બાલાથથ..” 

"હુાં ફધ ુજ વભજુ છુ.હુાં કાંાઆ વાલ નાની ણગગરી નથી. તને શલે ઘયન લશીલટ જાઆએ 
છે.‖ 

"ના ફા લશીલટ નહશ .નીયલ વાથે ને ભાયા વાંતાન વાથે યશલેાભાાં તભાયી સપુીમાણી 
લાતભાાંથી મસુ્ક્ત જાઆએ છે.ક્યાયેક તભાયી વરાશ તલના ણ ાભે યશી ળકીમે તેવ ુ
લાતાલયણ જાઆએ છે.” 

―એ જ લાત ાઅલીને કે તાયે શલે તાય ચક જુદ કયલ છે ણ શજી હુાં જીલતી ફેઠી 
છુ ભાયા જીલતા તનયલ કદી તે નહશ કયે વભજી!' 
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‖―ફા તભને ફે શાથ જડીને તલનવુાં કે લાતન ુલતેવય ના કય. વશજે તભાય કડ 
ઘટાડ ાને યભાફા જે કયે છે તેન દવભ જ બાગ તભે કય ત ાઅણુાં ઘય 
નાંદનલન ફની જળે.”― 

"શા શલે એજ ફાકી યહ્ય ુછેને..યભા ત જલાફદાયી થી બાગે છે..ભાયે શુાં કયવુાં ાને 
નહશ કયવુાં તે ભને વભજ છે. ભને ભાયી ફધી જલાફદાયીનુાં બાન છે ાને હુાં તેભ કયી 
તનયલનુાં જ બ ુકળુ છુ તેભ વભજ. હુાં ત ઘયનુાં જીલત ુતાફૄ છુાં ભાયી શાજયીભાાં ભાયા 
તનયલન એક ણ ૈવ ાઅઘ ાછ ન થામ વભજી?‖ 

ફીજર તેના સ્લબાલ પ્રભાણે વશભેી ગાઆ ણ તેના ભનભાાં થય ુકે તભલ્કત ય પેણ 
રગાલી ચકી કયત કાતય નાગ છે ાઅ ળભી ફા…તેભના શાથ નીચે ફાક ભટા 
જળુય થળે ણ તે ડીપે્રળનભાાં જળુય જતી યશળેે, કણ જાણે કેભ તેના વવયા  શમાત 
નથી તે લાતન ાપવવ થલા ભાાંડય.વ્મલવામે ળભી ફા તળણક્ષકા શતા તેથી 
તનમાંત્રણન ુભતુ ભનભાાં જળુય કયતા લધાયે દેખામા કયે છે. ગસુ્વે થતા ફાને યકલા 
ાને વશજે ણ ઢી ુન મકુલાનાં શતેવુય યવડાભાાં જાઆ ઠાંડુ ાણી તેભને ાઅી તે 
ફરી 

―ફા તભે ળાાંતતથી તલચાય ાભે તભે તનવતૃ થાલ તે વભજાલલા ન પ્રમત્ન કયીમે છે.‖ 

―ાભે એટરે તેં તનયલને ણ ાઅ નાટકભાાં બવ્મ છે?‖ 

―તનયલ તભાય બાયબાય ાઅદય કયે છે તેથી ભોન યશ ેછે ણ તભે ેર ફીટ્ટુ જેભ 
યભકડુ કડયા છી ન છડલાની જીદ કયે તેભ તનયલને ન છડલાની જીદ રાઆને 
ફેવી ન યશ ત વાળુ.‖ 

―તનયલને કરકત્તા થી ાઅલી જલાદે છી તલચાયીશ.ુ‖ 

ાને ત્માાંજ પન ની ઘાંટડી લાગી. પન તનયલન શત.ફીજર ાવેથી કાઆક ટેરીપન 
નાંફય ભાાંગત શત.ભનન બાય વશન ના થતા ળભી ફેને ભટેથી બેંકડ તાણ્મ જાણે 
ઘયભાાં કાઆ ભયી ન ગય ુશયૌ..ાઅને ફીજરથી તે વશન ન થય ુાને ઉંચા ાલાજે 
ફરી ડી ―ફા! ાઅ નાટક યશલેા દ.‖ 

"તનયલે પન ાઈય જ છુ ુકે ફા ને શુાં થય ુકાંાઆક લાગ્યકેુ છી ડી ગમા શુાં થય ુ
છે?‖ 
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―ીંકીએ ફાને કહ્યુાંકે તભે ભને દુાઃખ ાઅ છ તેથી તે લાત જળુય કયતા લધ ુતલણચત્ર 
યીતે રાઆને યડાય કયે છે.‖ 

ળભી ફેન ન ગસુ્વત વાતભા ાઅવભાને શત યડતા યડતા પન શાથભાાં રીધા તલના 
જ ―ભાયી તસ્મા એે ગાઆ ફીજર ભને ઘયભાાંથી કાઢી મકુલાની લાત કયે છે  
ભાડી યે…!‖ 
ફીજરે પન સ્ીકય ય મકુીને તનયલને ફા વાથે લાત કયલાન ુકહ્યુાં. 

તનયલ વશજે ઉંચા ાલાજે ફલ્મ..‖ફા તભે ભમાથદા નશી છડ ત ફીજર ણ નહશ 
છડ‖ે. 

ળભી ભાવીને જફય જસ્ત આંચક શલે રાગ્મ..ાયતલિંદબાાઆનાાં ળબ્દ વાચા ડી શલા 
ભાાં ઘભુયાતા શતા..તનયલ તેની ત્ની ન થળે ત્માયે દુાઃખ થામ તે કયતા તે યસ્તે જવુાં 
જ નહશ. તનયલ ફરત શત ફા કારે ત ાઅ ફીઝનેવ ડીર તાલીને ત્માાં ાઅલી 
જલાન છુાં એક હદલવ ળાાંતત ન યાખી ળકામ? ફાજુનાાં કફાટનાાં ડછામાભાાં મુાંછભાાં 
શવતી ફીજરને જાઆ ળભી ફેન ળક ભગ્ન થાઆ ગમા.. 

ભશ યાજાનાાં ળયણભાાં દુાઃખ શુાં શમ તે શરેી લખત ળભી ફાને વભજાય.ુ દાળુહડમાને 
વલાયે ાઈઠતા જે શેંગલયનુાં દદથ શમ તેવ ુભગજ ફશયે ભાયી ગયુાં. 
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बीना चीडीया का बसेरा (११) 

 ફીજે હદલવે વલાયની ફ્રાાઆટભાાં તનયલ ાછ પમો.ઘયભાાં જ્લાામખુી પાટય 
શલાની કલ્ના ત શતી ણ એયટથ ાઈય ફીજર ની વાથે ળભીફાને જાઆ થડુક 
ાઅશ્ચમથ થય.ુાઅદત પ્રભાણે તેણે ળભી ફાનાાં ગે રાગ્મ તેથી થડાક પ્રવન્ન 
દેખામા.ઘયે જતા જાણે કપરુથ રાગ્મ શમ તેલ વન્નાટ શત. ળપયની શાજયીભાાં કદાચ 
ફધા વોમ્મતા થી લતથતા શતા. ફીજર ાને ળભી ફા ેરા ભશાબાયતનાાં યધુ્ધભાાં 
કોયલ ાને ાાંડલનાાં વેનાતતની ાદા થી લતથતા શમ તેવ ુતનયલને થત ુશત ુાં. 
તેન કદાચ વોથી કટકટી બયેર ાઅ વભમ શત. તેની જાતને તેણે કૃષ્ણ થવ ુકે 
ાણબભન્ય ુતે વભજાત ુનશોંત.ુ.ણ એક લાત સ્ષ્ટ શતી તે તૈમાય શત. તે તેની 
જાતને લાયાંલાય કશતે શત ૧૮૫૭નાાં ફલાની જેભ વભમ કયતા ફધ ુજ લશે ુથત ુ
શત ુાને ાઅ લથ નીકી ગય ુશત ત  વાળુ શત.ુળભી ફા ાઅખી યાત તલચામાથ કયતા 
શતા. તે ભાટે ણ ાઅ ાનેક્ષીત હયસ્સ્થતત શતી. તનયલનાાં લરણ ાઈય તેભન 
ફધ ાઅધાય શત. તેભને તેભન ુભન ાને હ્રદમ જુદ જુદ યસ્ત ફતાલતા શતા. 
તેભને થૈ ત ગય ુજ શત ુકે ફીજર તેન ુધાયુથ કયીને યશળેે ાને તેભ થલા દેલાભાાં 
ડળી ભયી જામ તેન નહશ ણ જભ ઘય બાી જલા જેવ ુથલાન ુછે. લાયાંલાય તેભની 
નજય તનયલને ભાી યશી શતી.. શુાં ાઅ એજ તનયલ જે ભને છુયા તલના ાણી ણ 
નશોંત ીત તે શલે ભને ફીજર દ્વાયા શાંપાલળે? તેની ાછ ભેં ભાયી ાઅખી જાત 
યેડી દીધી ણ શલે ફૈયી ાઅલતા તેના તયપી થાઆ જળે? 

ફીજરને ત કશ ુખલાન ુશત ુજ નહશ તેથી તે ચપુ્ી વાાંધી ફેવી યશી શતી.તે ત 
તનયલ શનીમનુ નાાં વભમે વાથે ાઅલલાની લાત કયી શતી ત્માય થી તે ત ાઆચ્છતી 
શતી કે ફાને તેભની ભમાથદા તનયલ ફતાલે ણ વાંસ્કાય એલા શતા કે ફીજર ચુ 
થાઆને ફાંનેની હયસ્સ્થતત ને વશતેી શતી.ઘયે શોંચતાની વાથે તનયલ તલચાયત શત 
કે ફાને વભજાલે કે ૩૨ લથન ખુ્ત ભાણવને ઘણી ફધી જલાફદાયી શમ છે.ાને 
રાગણી કે લશાર થી ેટ નથી બયાત.ુ ત્જિંદગી વતત ભાલજત ભાાંગત ુભાનવીક 
હયફ છે. તભે ભૉટા ાને લડીર તેથી ાઅ યીતે લતથલાન યલાન તભને ભી 
જામ ાને તે ક્યાયેમ ન ફદરામ તે ભમાથદા ફશાયની લાત છે. ાને વાથે ફીજરને 
ણ કશીળ કે છ લથ એટરે ફહુ નથી..જેભ તાય ફીટ્ટૂ તેભ ફા ન હુાં. 

ઘય ાઅલતાની વાથે કાઆ કાંાઆ ણ ફરે તે શરેા તનયલે ાયતલિંદબાાઆ ની તસ્લીય 
ાઈય શાથ યખાલી કહ્યુાં હુાં જાણૂાં છુાં કે તલચાયભાાં ભતબેદ છે.દયેક તાની યીતે 
તલચાયી તલચાયીને દુાઃખી થામ તે ન ચારે. ાઅજે પ્ા શત ત તેભણે શુાં કયુથ શત 
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ફા તભે કશ. ળભી ફેન ત ધ્રવુકે ને ધ્રવુકે યડી ડયા.. ―એ શત ત  ભાયે ાઅ હદલવ 
ત ના જ જલ ડય શત." 

――ફા! તભાયી ભરુ થામ છે. ભાયા વોમ્મ લતથનને તભે ભનભાન્ય ુકયલાન યલાન 
ના વભજી ળક. તભાયા ાઈયાાંત ભાયી જલાફદાયી ફીજર ાને ફીટ્ટુ તિંકીની છે.તભે 
જેટ ુાને જે કયી ળકતા શતા તે કયુથ શલે ફીજરની જલાફદાયી છે ાને તેથી તે 
તભને કશ ેછે ફા શલે તનવતૃ્ત થાલ. તેની બાલના ને વભજ.‖―ાને શા ફીજર ફાની 
વાભે ાઈધ્ધતાાઆ તેં કયી છે ત ુતેભની ભાપી ભાાંગી રે.‖ થૉડાક ભોન છી તે ફલ્મ 
―તભને ફાંનેને એક લાત હુાં કશી દઉં તભે ફે જ્માયે ણ રઢ છ ત્માયે ભને થામ છે કે 
ભાળુ જભણ ુઅંગ ભાયા ડાફા અંગને ભાયે છે.‖ 

 ળભી ભાવી વશજે ભરક્યાાં ાને ફીજરે ઉંડ તનાઃશ્વાવ નાાંખ્મ. તનયલ ખયેખય કશુાંજ 
કયી ન ળકે. તે ફરી ―ભેં કાઆ ાઈધ્ધતાાઆ નથી કયી.ભાયા ભનની લાત કયી છે ાને 
ાઅદય લુથક ભેં ભાય ાતધકાય ભાાંગ્મ છે. ફા તભાયા છે તભને જે લશાર ાને 
લાત્વલ્મ ભે છે તેન દવભ બાગ ણ ભને ભેને ત હુાં ધન્મ થાઆ જઉં. ખૈય તનયલ 
તભે ણ ાઅજે ન્મામ ને ઠેલ્મ છે કમો નથી..―ાને છરકતી આંખે તે તેના ળુભભાાં 
જતી યશી.ઘણુાં યડયા છી તે ભનભાાં ાને ભનભાાં ફરી તનયલ જેણે જૂતા શમેાથ શમ 
તેને જ ખફય ડ ેકે તે ક્યાાં નડ ેછે. 

એક લાત ાઅજે સ્ષ્ટ થાઆ ગાઆ કે તનયલ તભે ણ ક્ષકાય છ. જજ નથી. ભાયે જ 
ભાયા દુાઃખન ાઆરાજ ળધલાન છે.ાઅ ફાજુ ળભી ફા ફલ્મા ―જને કેટર ગલથ બમો 
ડય છે તેં કહ્યુાં છતા તેણે ભાપી ના ભાાંગી‖. તનયલને ળભીફાની લાત ન ગભી ાને 
તે સ્ટડીભાાં પન કયલા લળ્મ.  ફયે ટીલી ાઈય ―ફાંદીની― ચરણચત્ર ચારત ુશત ુાને 
નતૂન ફીજરની ભાનીતત ાણબનેત્રી શતી.ણ ફા વાથે ફેવીને તે ણચત્ર જલાને ફદરે 
તે યીનાને ત્માાં જતી યશી.   
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बीना चीडीया का बसेरा (१२) कीररटकुमार भक्त 

―ફાંહદની‖ળુુાં થય.ુાને,ફીજરના અંગેઅંગભાાં નતૂન વ્માી ગાઆ.એણે તલચાયુથ કે ાઅ 
વભસ્માનુાં કાઆક વાળુ વભાધાન જળુયી છે. કાયણ નકુવાન એણે જ લેઠલાનુાં ાઅલે, 
કાંાઆક એ તાની જાતભાાં નતૂનને જાઆ યશી. ભનભાાં ાને ઘયભાાં જે ાર્દ્શ્મ ધમુ્ભવ 
છલામેુાં શત ુાં. તેભાાં દુય દુય કાંાઆક હકયણ દેખાય.ુજેભ દ્વાયયગુની યાધા 
ાને,કણયગુની ભીયાની કૃષ્ણની પ્રાધ્પ્તનુાં યધુ્ધ…તનયલ એન કૃષ્ણ જ 
શતને? ફીજરને ળુભભાાં જતી યશરેી જાઆ ળભીફાને રાગ્ય ુકે તે ફાજી ભાયી રીધી 
છે.તેભના ઘડણના ડશાણ ાને પે્રભનુાં સ્થાન ઘેરછાએ રીધુાં.એ ભા તયીકે તાના 
ાતધકાયને વભજ્મા, ણ ફીજર ન ણ તનયલ ાઈય ત્ની તયીકેન  શક્ક છે તે 
ભલુ્મા. લાત્વલ્મભમી ભા કામભ ાઅે જ તે ભરુી શલે શક્ક ાને પયજનાાં દાલ ેચ 
ચારતા થમા. કદાચ ાઅથીજ તનયલ નુાં લતથન ફદરાય ુતે લાત તે ન વભજી 
ળક્યા. 

 ”તનયલ,કાંાઆક કયવુાં ડળે,જ હુાં કાઆ ક કશીળ ત ફા નશી ભાને…”ફીજરે પ્રમત્ન ળળુ 
કમો. 

”શા,ણ, ાઅભાાં કયી શુાં ળકામ? ભાયી શારત જ હુાં કન ક્ષ રઉં ―નય લા કજૂય 
લા‖ ણ ભાયાથી થામ તેભ નથી…”તનયલ ાવશામ ફનત ચાલ્મ. 

”ના,એભ ળસ્ત્ર મકુી દેળે ત,શાય નક્કી થાઆ જળે.”ફીજર ફરી. ”ત ુાં શુાં ભાને છે ફા ને 
ખફય નથી કે એ શુાં કયી યહ્યા છે ? ણ એભણે શલે કદાચ લટ છડલ નશી 
શમ.એટરે એ વભજલા કે વભાધાન ભાટે તૈમાય નથી.” 

તનયલ ફલ્મ. ”ાઅભ ત કેટુાં ચારળે… ? ાઅની ાવય ફાક ય કેલી ડળે તેન 
ત તલચાય કય.” 

 ”એક કાભ કયીએ,ફા ને એકાદ ભહશન માત્રા ય ભકરીએ, જેથી જગ્મા ાને 
લાતાલયણ ફદરામ ાને,એભના તલચાય ણ ફદરાયૌ…..,શુાં કશ ેછે ફર..” 

ફીજરે ાઈભેયુું. ”શા,ાઅાઆડીમા વાય છે,એ ભાનળે ખયાાં…” 
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તનયલ ફલ્મ. ”ભનાલીશુાં ને… લાત્વલ્મ, યીના ાઅણને ભદદ કયળે જ.‖ ક્ષણભાાં 
ફીજ તલચાય ાઅલતા તે ફલ્મ .એ નશી ભાને,હુાં જાણુાં છુાં ને ભાયી ભા કેલી છે 
તે..”તનયલ શઠે ડત ફલ્મ. 

 ”કેભ ાઅલી લાત કયે છે ?યભાફાને કશ,ે એ વાથે જામ ત..” ‖ભને શજી ણ ળાંકા 
છે.” ”ાયે !  ારીતાણા કે વમ્ભેતતળખય ભાટે ત કાઆ ના નશી ાડ.ે” 

”પ્રમત્ન કયી જલાભાાં શુાં જામ છે..”ફીજરે લાત ાઅટી. 

 ફીજા હદલવે, ”એના કયતાાં ભને સ્ભળાને નાખી ાઅલ….” ફાકની શાજયીભાાં,ળભીફા 
ફયાડયા. 

સ્ભળાનન ાથથ વભજતી ીંકીએ ફીજરને છુુાં…. ”ફા કેભ સ્ભળાને નાખી 
ાઅલલાની લાત કયે છે ?” 

ફીજરથી ખાનગીભાાં ડૂાંવકુાં બયાાઆ ગયુાં,એણે તનયલને પન કમો. ત તનયલ ણચડાાઆ 
ગમ. ાલઢલે ચઢે ુફીજરનુાં ભન કશતે ુશત ુકાંાઆક કયવ ુજ ડળે…ફીજર તુાં ફેવી 
યશીળ ત તાયા નકુવાન ની જલાફદાયી તાયી જ શળે. ના…. ના  હુાં શલે નકુવાન 
નશી જ લેઠુાં. કાઆણ જાતનુાં ાને કાઆના ણ બગે…. 

ફયે ચા ીતા ીતા ળભીફા ફલ્મા ;‖ાભે ત લય ાને વાસ ુવવયાન ુફહ ુ
જાલતા.. ણ તભે નલા જભાનાનાાં એવ ુક્યાાં વભજ છ― 

ફીજર ફરી ―ફા તભાયા વભમે યેહડમ શત શલે ટી લી છે કમ્પ્યટુય છે. ાઅગ 
લધેર જભાન જેભ નલા સખુ ાઅે તેભ નલા દુાઃખ ણ રાલે.― ભનભાાં ત તેના 
યભા ફા નાાં ળબ્દ ગુાંજતા શતા કે બાબ બાયભાાં ત લહ ુરાજભાાં..ણ તે ન ફરી 
ાને ળુભભાાં જતી યશી. 

વાાંજે તનયલ ઘયે ાઅવ્મ ત્માયે ળભી ફાને ળુભ ભાાં સતેુર જાઆ ફીજરને બભુ ાડી 
―ફાને કાંાઆ થય ુછે? કેભ ાત્માયે સતુા છે?― ફીજર ાઅલી ત્માયે ફાએ ઉંશકાય બણ્મ 
ાને તનયલની વાભે જાઆને ફલ્મા ભને છાતીભાાં ઝીણુાં ઝીણુાં દુાઃખે છે. ઉંઘ ણ ાઅલે 
છે―.―ડક્ટયને ફરાવ?ુ‖તેભણે ના ાડી ણ તનયલ તેભને ડ કાનાફાયની શૉસ્સ્ટરભાાં 
રાઆ ગમ. ડૉકટયએ તાવલાની ળળુાઅત કયી.તેભના શાટથફીટ ધીભા ડતા જતા 
શતા.તેથી તનયલને ાને વગા-વાંફધીને તેડાલી રેલા જણાવ્યુાં. ભયનાયના મખુ ય 
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ગજફની ળાાંતત દેખાતી શતી.ાઅલી ળાાંતત બાગ્મે જ કાઆ મતૃકના ભઢા ય દેખાતી 
શમ છે.લાત્વલ્મ ાઅવ્મ ત્માયે તનયલ છુટ્ટા ભઢે યડી ડય.. 

 ―ળભીફાને શાટથન પ્રફરેભ ન શત ને…‖. ―એભને ાતનર્દ્ાની ણફભાયી શમ એવુાં 
વાાંબલાભાાં ાઅવ્યુાં નથી…' 

‖― સ્ટભૉટથભ કેભ ન કયાવ્ય…ુ‖ ―એન મળ કે ામળ યભાફા ને જામ છે…‖  

―ભયનાયના મખુ યની ળાાંતત જાઆ એની જળુય કદાચ કાઆને નશી રાગી શમ… 

‖―જળુય ખયી કે – કઠી ધાઆને કાદલ કાઢલાની…ાઅ એક સ્લાબાતલક કાહડિાઅક એયેસ્ટ 
રાગત ુશત…ુ ણ,લધ ુડતી ઉંઘની ગીના ડઝનુાં ભત ણ ાઅવુાં શમ ને, ડક્ટય 
ાને યભાફા ધ્રસુ્કે ધ્રસુ્કે યડતી ફીજરને જાઆ યહ્યા શતા… 

દુય ક્યાાંક યેકડથ લાગતી શતી ” ફીના ચીડીમાકા ફવેયા શૈ ન તેયા શૈ ન ભેયા શૈ.” 
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1. વલજમ ળાશ 2. ુનીર ળાશ 3. પ્રવલણા કડકકમા 
4. કકયીટ બક્ત 5. ુઉવભિવાગય 6. નીરભ દળી 
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બાગ – 1 :   કપક્કપવ (વલજમ ળાશ) 
નાભ ઍન  ચાળ ર બટ્ટ- ણ અભે તેને ―ચા ‖ લધાયે કશતેા, કાયણ તેને કઇ વલમભાું 
અટકશ  ડે તેશ  કદી ન વભજામ અને  જ તેને કઇ છકયીની વાભે લટ ાડલ શમ 
ત ખાવ.. ઍની સ્લપ્ન સ ુંદયી શતી શીના. જ્માયે તે ફાય લષન શત ત્માયે.. ઍક જ 
 અને ઍક જ ખડકી ઍટરે તેન વનત્મક્રભ ાછરા ફાયણે દુંતભુંજન નાું ફશાને 
કરક સ ધી શીનાનાું ઘયન ું ફાયણ ું જમા કયલાન .  

ળક્ય છે તે ફાય લયવનાું ચાળ રને દવ લયવની શીના કરાકે ઍકાદ લખત નજયે ડી 
જામ. જેભ જેભ હદલવ વલતતા ગમા તેભ તેના વભત્ર તેનાથી ભટા જ ફનતા અને તે 
વભત્રની ળેયી લાતભાું તનેા ભનભાું તે લાત ઘય કયી ગઇ કે તે યાજક ભાય જેલ ગય 
છે અને દ વનમાભાું ધાયે તે છકયી વાથે તે લાત કયી ળકે છે.. ણ કણ જાણે શીનાની 
લાત આલે અને તેના ગ ાણી ાણી થઇ જતા કેભકે  તે ભાઉંટ કાભેર જેલી 
અંગે્રજી સ્ક રભાું બણતી.ેરી ચચફાલરી કાવભની ત તેને ચીઢલતી ણ ખયી કે 
―ભજાર શમત શીનાને સ્ક ટય ઉય રીફ્ટ આી જ ત જાણ ું.‖   

ચાળ ર ત્માયે ળ આફ ભાયલા શીનાનાું ઘય ાવેથી સ્ક ટય ય નીકે ત ખય 
ણ..શીનાને ત્માું જ ઍ ત તેના ગભાું ાણી બયાઇ જામ. કાવભની,ભીના, ભધ  અને 
યત્ના વાથે ભાું ધભાર કયતા કયતા તેને તે ણ વભજાઇ ગય  શત   કે દયેક્ની 
વુંમભ યેખા યેતીની ા જેલી છે. વશજે અડ  કયે અને દયેક જણ ની તે ા 
ક્ષણ ભાત્રભાું કકડભવૂ! ફધીઓને સ્ક ટય ય ફેવાડી ગાભ આખાભાું ળ આફ ભાયત 
ણ ચાળ રને શીના અક ભ ર ભ રાભણી રાગતી.  

કાવભનીઍ જ્માયથી ચેરેંજ ભાયી ત્માયથી ઍને થઇ ગય ું શત   કે શલે ત ઇજ્જતન 
વલાર થઇ ગમ છે ત્માયે તેણે વલચાય ષ કે આજે તેની સ્ક રેથી તેને રીફ્ટ ના આ  ત 
ભાળ  નાભ ચાળ ર નશીં. સ્ક ર છુટી ત્માયે સ્ક રનાું દયલાજા નજીક જાણે સ્ક ટયન પ્રગ 
વાપ કયત શમ તેભ ભળીન ખરીને શીનાની યાશ જત ઉબ યહ્ય. તેન  ભન તેને 
વતત કશતે   શત   કે ―જીવકી જલાનીભેં કશાની ન શ લ જલાની કીવ કાભકી?‖ અને 
ભનને ગભાું ાણી આલતા યકલા પ્રગ રગાડી હકક ભાયલા રાગ્મ..  

ત્માું શીના દેખાઇ અને ભળીનને ફુંધ કયી એંની હશિંભત ઍકઠી કયીને કહ્ ું ―શીના, ચાર 
હ ું ઘયે જ જાઉ છુું.‖ અને ભાયકણા ણ વનદો સ્સ્ભત વાથે શીના ાછની વીટ ઉય 
ફેવી ગઇ. ચાળ રે ગીમય ફદલય ું અને સ્ક ટય 30ની ગવતઍ થડ  ચાલય  શળેને ે  
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ગભાું ાણી આલલા ભાુંડલ   અને ધડાભ દઇને ભળીનન ું ઢાુંકણ ું ઉડલ . શીનાઍ ચીવ 
ાડી અને ચાળ રન ગ યાલતી ક્રીમા લળ બ્રેક ઉય જયથી દફામ. શીના 
ચાળ રને અથડાઇ ણ તે અથડાટ ચાળ રને વભજામ તે શરેા ત સ્ક ટય ઉભ  યશી 
ગય  અને ાછ આલતી કાયને તે ઢાુંકણ ું ધડાભ અલાજ વાથે અથડાય .  

શીના ગબયાતે અલાજે ફરી ―ચાળ રબાઇ ષ ું થય ?‖ ચાળ રને વભજાય  કે શીના જતી 
ન યશ ેતેની ઉતાલભાું ઢાુંકણ  ફુંધ કયલાન  યશી ગય  શત  . સ્ક ટય ઉભ  કયીને તે 
ઢાુંકણ ું રેલા ગમ ત્માયે કાયલા મ ુંછભાું ભરકાત ફરત શત ―યડ ઉયત જયા 
ઝું..‖  

રીવદાદા હટહકટ આીને ગમા. શીના ચચિંવતત શતી ણ તેને ચાળ રની દમા 
આલતી શતી. ખૈય, જેભ તેભ નીટાલી પયી સ્ક ટય ચા  કય ષ અને શીના ઍ પયીથી ન 
ગભત પ્રશ્ન કમો, ―ચાળ રબાઇ, કેભ કયતા ઢાુંકણ  ઉડલ ?‖ તે ચ  યહ્ય ણ શીના 
―બાઇ‖ન જે થય ભાયતી શતી તેથી ખ ફ જ ઘામર થમ… ત્માું વાભે જય  ત 
કાવભની અને ભધ  ભોં લકાવીને જતા શતા. સ્ક ટય શીનાનાું ઘય ાવે ઉભ  યાખ્ય  અને 
પયીથી જ શીના બાઇન થય ભાયે ત ષ ું જલાફ આલ તે વલચાયત શત ત્માું 
થેંક્ય  કશી પયી થી ભીઠ  શવતી તે ઘયભાું જતી યશી.  

ચાળ રને કણ જાણે કેભ તાન આ વલજમ શરેી લાય હપક્ક પવ રાગ્મ.  

(ગ જયાત ટાઇમ્વ 16 ભાચષ 2007 ભાું પ્રવવધ્ધ થમ) 

—- 
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બાગ – 2 : (વલજમ ળાશ) 
ચચફાલરી કાવભનીનાું ત શોંળ ઉડી ગમા ણ તેની ત્રણેમ વખીન ભન ભાનીત કાન 
યાધાન થલાને ફદરે ળ કભણી અને વ શજાય યાણીઓને જીતી આવ્મ શમ તેશ  
તેભને રાગ્ય . ચાયેમ જણી અકાે જાતે ગ ય ક શાડ ભામાષન અન બલ કયતી 
શતી. ચાળ ર ચ  ચા ઘય તયપ લી ગમ તે લાતે દાજ્મા ય ડાભ જેશ  કાભ કય ષ. 
અને ઍભને ઍટરી ફધી ચીઢ ચઢી કે શીના અને તેની ઍકતેય ેઢીભાું કાભદેલ ગ 
ન મ કે તેલા વન:વાવા નાુંખ્માું. ચાળ ર શલે તેભને યભાુંચીત સ્લળ ે ભળે કે નહશ 
તેની પીકયન યસ્ત ળધલા ચાળ રની બત્રીજી ળીતરને યભાડલાનાું ફશાને તેને ઘેય 
જલાન પ્રાન ફનાવ્મ.  

આળીત ચાળ રન ભટબાઇ. તે ફધ  વભજે કે આ ચાળ રની ફશનેણીઓ ચાળ રને 
ભલા અશી આલે છે ણ નાના જૈવભનન ું નાભ અને તે વોન ું ચાળ રનાું જક્વ 
ભાણલા ન ું કાભ. આભ ત અંદય અંદય સ્ધાષ ણ ખયી. ચાળ ર વાય વભમ ાવ 
કયત અને કૃષ્ણ બગલાન ન ભીની યભાુંચક બાગ બજલત. ણ આજની લાત 
કુંઇક જ દી શતી.” બાઇ” ન થ્થય ઍને મ ુંઝલત શત અને વાચા ભનની લાત કયલા 
ભાટે આજે તેને વભમ ન ભળ્મ અને તકદીય આડ  આવ્ય .  

દવ ુંદય ભીનીટ જૈભીન ને યભાડીને ચાયેમ ઘયે જલા નીકી ત્માયે ત તેભને 
ભનભાું વલાદમગનાું લભ ઘેયી ચ ક્યા શતા. જકે ચાળ ર ત તેભના કયતા ણ 
લધ  વ્મથીત શત. ભનભાું તે ગાત શત ―મે દ વનમા મે ભશપેીર ભેયે કાભ કી નહશ…‖  

વલાય ડી ત્માયે વનત્મ ક્રભ મ જફ લયુંડાભાું દાતણ કયલા જલાન ું ટાળ્ય ું.  ઘડીમાભાું 
દવનાું ટકયા થમા અને ફવ સ્ટેંડ ઉય જલાભાું તેને કુંટા આવ્મ. તેને ખફય શતી 
કે 10.10 ની ફવભાું શીના જળ.ે તેન વભત્ર જગન ઘયે આવ્મ અને કશ ે“અલમા ચાળ ર 
આજે ઘડીમા ભડી ચારે છે કે ષ ું? કેભેસ્રીનાું ભશતેા વયન ીયીમડ નથી બયલાન 
કે ષ ું?” વાડા દવે ફુંને વભત્ર નાું નાકે આલેરી કરેજ તયપ યલાના થમા. યડ 
ઉય ફવ સ્ટેંડ ઉય શીનાને ઉબેરી જઇ જગન ફલમ ” ચાળ ર! શીના ઉબી છે. 
ફવ ચ કી ગઇ રાગે છે.” ચાળ રનાું ભોં ય વલસ્ભમ ત શત   જ ણ ન જમા જેશ  
કયીને તે ફલમ “આણે ષ ું?”  

જગનને નલાઇ ત રાગી વાભાન્મ યીતે શીનાને જતાની વાથે જ ળયદચૂણિભાનાું ચુંદ્ર 
જેશ  તેન   ભોં ખીરી જત   તેના ઉય આ ગ્રશણ ળાન ું?  ત્માું શીનાને વાભેથી આલતી 
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જઇ જગન અને ચાળ ર ફુંનેની નજય તેના ઉય જડાઇ ગઇ.  નજીક આલીને તે 
ફરી ” આજે દાતણ કેભ ન કય ષ?” અને ઍ ભાયક્ણી નજય વાથે તે ઘય તયપ લી 
ગઇ. 

ચાળ રન ચશયે ાછ પ્રફુલરીત થઇ ગમ. જગનને કુંઇ વભજ ડે તે શરેા તેના 
ભોંભાુંથી ઍક આનુંદની વવહટ લાગી ગઇ.  જ ુંગરી હપલભનાું ળમ્ભી કયૂની જેભ તેના 
ભનભાું ગ ુંજલા રાગ્ય ું… ―ત  ભ ક મ જ વે પ્માય શૈ.. પ્માય શૈ..‖  આજે તેને શરેી 
લખત રાગ્ય ું કે તેન વલજમ હપક્ક પવ નશોંત.  

શીના ત ખારી તેને શયેાન કયતી શતી.  ડછામાની જેભ ીછ કયતી ેરી ચાયેમને 
ભનભાું થય ું કે આ શીનાડી ષ ું કશી ગઇ શળે કે ચાળ રનાું ભોંભાું થી વીટી લાગી ગઇ.. 
કાવભની ઝડથી ચારીને જગન વાથે ચારતા ચાળ રને આંફીને કશ ે“કેભ ષ ું થય  છે 
કે ફે હદલવથી અભાયી વાથે લાત નથી કયતા?” ચાળ ર ઍ તયત જ ભશક યીતે 
શવીને કહ્ ું “કાવભની ભાયે ત તાય વલળે આબાય ભાનલાન છે. તેં ત ઉદ્દીકન 
યર બજવ્મ છે તેથી…” 

“ઍટરે?” 

“યીવેળભાું કેંટીનભાું ભીમે ઍટરે લાત કયીમ,ે શભણાુંત હ ું સ્લગષભાુંથી ધયતી ય 
નથી આલલા ભાુંગત.” 

“બરે હ ું ઍકરીજ આશ ું કે અભાયી રટન ને ણ આભુંત્રણ આ ?” 

જગન કશ ે“દયેકની તાની વલજયી છે કુંઇ ચાળ ર કઇન  ફીર નથી બયલાન.” 

પ્રપેવય ભશતેા, કે જેભને તે યાજેળ ખન્ના શલાન લશભે શત, જાુંફરી જભ્બ અને 
આછા વનેયી યુંગનાું ેંટ શયેી ને આવ્મા અને “ઉદ્દીક” વલમ ઉય બણાલલા 
ફેઠા ત્માયે ક્રાવભાું કાવભની ન ેલધ  તાજ્જ ફી થઇ. પ્રપેવય ભશતેા ઍ કહ્ ું. આભ ત 
ઓક્વીજન અને શામડ્રજન આકાળભાું વાથે યશતેા શલા છતા તે ફે લચ્ચે વુંમજન 
થઇને ાણી કેભ નથી ફનત ? વાગયને ઉકાી લાદ ફનાલીને જ લયવાદ ડે તે 
કેભ? જ્માયે ફે લાદ અથડામ અને વલજી થામ ત્માયે તે વલજી ઉદ્દીકન ું કાભ 
કયી ઉંચા તાભાને જન ું વનભાષણ કયે. જ વ્મખ્મા આલી શમત ઉદ્દીક ઍટરે 
ઍશ  હયફ કે જે હક્રમાને ઉત્તેજન આે યુંત   તે હક્રમાન ક્યાુંમ હશસ્વ ફન્મા વલના 
હક્રમા  યી કયે. નલવાયભાુંથી ભીઠ  ફને ત્માયે તા કે ગયભી તે ઉત્વેચકન ું કાભ કયે 
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જેલા ઘણા દાખરા આી વભજાવ્ય ું કે યવામણીક પ્રક્રીમાઓ વભજલા ઉત્વેચક્ને 
વભજલા જળ યી છે.  

ચાળ રન ું ભગજ ત આ લાતને તાની જજિંદગી વાથે લણત જત શત. વાભાન્મ 
યીતે શીનાને જતા ઍનાું ગભાું ાણી આલતા શતા. ઍની હશિંભત જ નશોંતી થતી કે 
તે કદી ઍની વાથે લાત કયી ળકળ.ે કાવભનીઍ ળયત રગાલી તે ઉત્તેજનાઍ કાભ કય ું 
અને તેને સ્ક ટય ય ફેવાડલાની હશિંભત કયી. શલે આગ ષ ું કયીળ? તે ત શજી 
સ્ક રભાું છે અને તેને કેલી યીતે વભજાલીળ કે હ ું આ ફધાને રઇને પળ  છુું તે ત શવી 
ભઝાક છે. સ્લગષભાુંથી તેન   અલતયણ ત્માયે થય ું જ્માયે યીવેળન ફેર લાગ્મ. 
કાવભનીને ધાસ્તી ત ડીજ ગઇ શતી અન ેઉદ્દીકની લાત જાણ્મા છી રટનને 
વાથે રઇ જલાની મ ખષતા ન કયામ તેશ  વભજી ગઇ શતી તેથી રટનને ફીજી 
ઉરઝનભાું નાુંખી તે ઍકરી જ આલી. જગન ણ નશોંત તેથી તેને ઍકર ચાળ ર 
ભળ્મ તે ગમ્ય ું. ચાળ ર કાવભનીને આલતા જઇને  છ  “ષ ું રઇળ? હ ું ફીર 
આલાન છુું.” ફટાટાલડાન ઓડષય આી કાવભની ન શાથ કડીને કહ્ ું- 

“ત   ભાનીળ તેં ઍક વયવ વભત્રન ું કાભ કય ષ. તાય આબાય.” 

કાવભનીની આંખભાું ળુંકા ત શતી ણ શલે તેન  ું શૈય   થડકાય ચ કત  ું જત  ું શત  ું. 

“ણ થય  ષ ું? ેરી શીનાડી તને ષ ું કશી ગઇ કે ત   વીટી ભાયી ગમ?” 

” જ કાવભની ત  ું અને તાયી રટન ભાયી આગ ાછ કેભ પય છ તે ન વભજ  
તેલ હ ું ફાઘ નથી ફયફય? ણ આ લાત તને ઍકરીને જ કશલેામ ફધાની 
શાજયીભાું કે ફધાને ના કશલેામ.” 

ફટાટાલડા આલી ગમા શતા તેથી તે ખાતાખાતા તેણે ળયત છી થમેર કભફખ્તી 
અને ત્માય છી ફીજા હદલવની લાત કશી. યીવેળ તી ગમાન ફેર લાગતા લાત 
અધ યી યશી તે વાુંજે ભશાદેલનાું ભુંદીયે દળષન કયલા ઍકરી નીકજે કશી છુટા ડયા. 
ચાળ રનાું ભોં યન પ્રેભાનુંદ જઇ કાવભની જરી જતી શતી ણ જાતે ેટ ચીને 
ષૂ ઉભ  કય ું શત  ું ત્માું કઇને ષ ું દ દેલ? 

—- 
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બાગ - 3 : (વલજમ ળાશ) 
વાુંજનાું ચાયેક લાગ્મે લયુંડાભાું જઇ શાથ ગ ધતા નજય શીનાનાું ઘય તયપ કયી ત 
કઇ દેખાત   નશોંત  . શ્રાલણન શરે વભલાય અને ભદીની નાું ભશાદેલનું દળષને 
જલાન લામદ કાવભનીને કમો શત. ાુંચ લાગે ાણી આલળે ત્માયે પયીથી ડર 
ાણી ભાટે ફશાય આલળે ત્માયે શીના દેખાળે ત લાત તેભ વલચાયીને અંદય જત શત 
ત્માું ફાયણ ું ખ લય ું આછા ફદાભી ળટષ  અને ઘેયા કથ્થાઇ ફેર ફટભભાું શીના ઉબી 
શતી.ચાળ રને પયી ગભાું ાણી બયાલાનાું ચા  થલા ભાુંડયા અને છતા તેણી હશિંભત 
કયીને શીના વાભે શાથ શરાવ્મ.. 

શીના ભીઠ  ભધ જેશ ું શવીને ઉબી યશી. જાણે કશતેી ન શમ ―ફર ભેયે યાજા.‖ શલે 
ચાળ રભાું થડી હશિંભત આલી અને તેની ભમ્ભીને કશતે શમ તેભ ભટા અલાજે ફલમ 
―શા.. હ ું જલાન છુું, ાુંચ લાગ્મે ભદી નાું ભશાદેલનાું દળષન.ે‖ છી ઇળાયાથી 
શીના ને  છ  ત   આલીળ? ઍણે શા ાડી અને શવતી શવતી અંદય જતી યશી.  

ભદીની  ચાળ ર ની ખડકી થી ફે  આઘી શતી. ચારતા ાુંચ ભીનીટ થામ. 
કરાકન વભમ છે તેભાું તૈમાય થતા દવ ભીનીટ.. કાવભની અને તેની રટન ને 
ભલા ભાટે જે તૈમાયી કયલી ડે તેના કયતા અહશિં લધ  કયલી ડે તેભ વલચાયીને 
વલાયે દાઢી કયી શતી છતા અત્માયે પયી દાઢી કયલા તે ફેઠ. 

 કણ જાણે કેભ તેનાું ભનભાું શાસ્મનાું હશલર ઉઠતા શતા. ભનભાું લાયુંલાય ―પ્માય 
હ આ.. ઇકયાય હ આ‖ ગીત ગ ુંજત  ું શત  ું. દાઢી કયી વયવ યીતે નશાશ ું શત  ું, ણ ાણી 
ાુંચ લાગ્મે આલલાન  શત   તેથી કચલાતા ભને ડરનાું ાણી થી વાબ થી ભોં ધય . 
અયીવાભાું જય  ત થડ ુંક ઝાુંખ   રાગ્ય ું તેથી પયી વાબ  રીધ.. આ લખતે સ ગુંધી 
વાબ  રીધ અને ફયફય ઘવી ઘવીને ચશયે વાપ કમો. આછ આછ ાલડય 
રગાડય અને તેને ગભતા ફુરની બાતલાા ળટુંને ઇસ્ત્રી કયલા ફેઠ અને રી  
ફટરગ્રીન યુંગન ું ેંટ તે ળટષની બાતને વુંણૂષ ભેચ થત   શત   તે શયે  ષ. ત્માું ફાજ નાું 
ફૃભભાુંથી જૈવભનને છાન યાખતી જમાબાબીન અલાજ આવ્મ અને ચાળ ર ફશાય 
નીકળ્મ.  

યવડાભાુંથી ભમ્ભી ઍ કહ્  ―ચાળ ર ચા મ ક ું? ભાયી અને જમાની મ ક  છુ.‖ ચાળ રઍ 
ઘડીમાભાું જય  ત શજી વાડા ચાય થમા શતા ઍટરે શકાયભાું ભાથ  શરાવ્ય . અને 
ફશાય હદલાનખુંડનાું હશિંચકે ફેઠ. તેને ભનભાું થય ું, ―આજે આ વભમને ષ ું થય ું છે? 
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શજી ાુંચ લાગતા જ નથી…‖ છા  પેયવ્ય ું. ેનથી ફે ચાય ક ુંડાા કમાષ અને 
ફફડય. ―આ વભમને ષ ું કશશે  ું? તૈમાય થઇને ફેઠ છુું ત્માયે તે ચારે છે કીડી લેગે‖. 
ભમ્ભી તે લખતે ચાન ક રઇને આવ્મા અને આ ફડફડાટ વાુંબળ્મ અને 
 છ ું ”ચાળ ર, ષ ું ઍકર ઍકર ફફડે છે?” 

“કુંઇ નહશ, આ જગત આવ્મ નથી તેથી.. આજે શ્રાલણી વભલાય છે તેથી ભુંહદયે 
જલાનાું છીમ.ે” 

ભમ્ભીઍ આશ્ચમષ ચકીત અલાજે  છ ું ―તે જગત લી ક્યાયથી ભુંહદયે આલત થમ?” 

ચા ીતા ીતા ચાળ ર ફલમ ―ભમ્ભી ચા વયવ ફની છે.‖ લાતને ફીજે લાી 
ાુંચનાું ટકયે તે ઘયભાુંથી ફશાય નીકળ્મ ત્માયે જમાની ચકય દૃષ્ટી ભાી ચ કી શતી 
કે ―ચાળ રબાઇ આજે કઇ અનેયી મડૂભાું છે.‖  

ભાુંથી ઍ ફશાય નીકત શત અને ઍક ફાજ થી કાવભની અને ભધ  આલતા 
દેખામા અને વાભે ની ફાજ થી શીના ઘયભાુંથી નીકી. ચાળ ર ને શરેી લખત તેન 
મ ક્ત લશલેાય ફુંધન ળ  રાગ્મ… છતાું તેણે શીના તયપ શાથ શરાવ્મ અને શીનાઍ 
ણ તેના તયપ જલા ગ ઉાડયા. ગાભપઇ વવલતા આ ચા જઇ ગઇ. કશ ેછેને 
દ હદરકે ભીરને વે વ દીમે જર જાતે શૈ ણ અહશિં ત જ દ  જ શત  … દ હદરકે 
ભીરને વે વ હદર જર જાતે શૈ…જેભાું ગાભપઇ વવલતા ઉયાુંત કાવભની રટન 
અને હકળન ણ શત. 

—- 
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બાગ - 4 : (વલજમ ળાશ) 
શીનાને ચાળ ર તયપ આલતી જઇને કાવભની અને હકળનનાું જીલ કાઇ ગમા. ણ 
શીના અને ચાળ ર ફુંને તાની વપતા ય મ સ્તાક શતા. ણ ચાળ રનાું ગભાું 
ાણી ઉતયત  ું જત  ું શત  ું તેથી તે કાવભનીને ણ વાથે રઇ જલા ભાુંગત શત.આભેમ 
શીય ને ઍકાદ ચભચાની કે ચભચીની જળ ય ત ડે જ ન?ે  ઍભની ખડકી  યી થઇ 
અને શીના અને કાવભની વાથે થઇ ગમા. શીનાઍ ણ તેજ ફદાભી યુંગનાું ળટષ  વાથે 
ચકરેટી યુંગન ું ફેર ફટભ શયે  ષ શત  ,  

શીના તયપ જઇને ચાળ ર ફલમ -”શીના! હ ું અને કાવભની વાથે જ કરેજભાું છીઍ… 
તને ત ખફય છે ને?” તેણે શકાયભાું ભાથ  શરાવ્ય ું અને ભશાદેલનાું ભહદય ાવે 
ફુરલાાની છાફડી ાવે ક્ષણ બય તે યકાઇ. ચાળ ર આગ નીકી જત શત ણ 
તેણે જય ુંકે શીના ઉબી યશી શતી ઍટરે તે ણ ધીભ થમ અને શીનાની યાશ જલા 
રાગ્મ. ત્માું સ ધીભાું કાવભની ભુંહદયભાું શોંચી ગઇ શતી અને ભધ ભીઠ ું ભરકતી શીના 
ફે ફુરનાું ડીકા રઇ આલી ગઇ. ફે ભીનીટની નાની ભોન વપયભાું ફુંને ઍ જાણે 
કેટરીમે લાત કયી રીધી. ફે લખત આંખ ભી, ટકી અને ઝુકી ગઇ. ચાળ ર ઍ જાણે 
ક્ષણભાું સ્લગષન ું સ  ખ ભળ્ય ું શમ તેલી તપૃ્પ્તન અશવેાવ કમો. ભશાદેલનાું ભુંહદયભાું 
ફધા વાથે ઉબા દળષન કયતા શતા.  

હકળન ણ તે શ ૃુંદભાું જડામ. હકળનન હયચમ શીનાઍ આપ્મ તે તેની સ્ક રભાું 
વાથે બણત શત. ભસ્તી ભઝાકભાું ચાળ ર આભેમ અવ્લર શત અને ભુંહદય થી ાછા 
લતા ધભારભાું તેણે ―બાઇ‖ ળબ્દને ખ ફ ચગાવ્મ.. લીયભાુંથી લીયા ફની જતા 
દાખરાઓ દ્વાયા કશી દીધ  ણ ખળ ું કે તેને કઇની યાખડી શયેલાન ળખ નથી. છી 
બરે હકળનને તે ળખ શમ ત્માયે શીના શવી શવીને ફેલડ લી ગઇ. જકે કાવભની 
અને હકળન ફુંને ને શીનાન ું આટ  ફધ  શવશ  મગ્મ નશોંત   રાગત   ણ કયે ષ ું? 
ભીંમા ફીફી જ્માું યાજી ત્માું…ચાળ ર ધાયત શત તેના કયતા આ લાત લધાયે 
ઝડથી આગ લધી યશી શતી કાયણકે આગ ફુંને ક્ષે ઍક વયખી શતી. ફુંને પ્રેભી 
ુંખીડા જાણે ઍક સ યભાું ગાતા શતા “પ્માય હ આ ઍકયાય હ આ શૈ પ્માય વે અફ ક્ય ું 
ડયતા શૈ હદર” તાની ખડકીભાું દાખર થતાું ફુંને ઍકરા ડયા. 

ચાળ રે છૂ  ું,  ”કારે પયી ભીષ ન?ે” 
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શીનાઍ કહ્ ું  ”ગ ળ લાયે ભને ય નીપભષની છુટ્ટી શમ છે. તભે સ્ક રે આલળ? ભને ચથ 
ીયીમડ ફ્રી છે.” 

“ઍટરે અઢી લાગે?” 

“શા” 

“બરે ત્માયે ગ ળ લાયે ભીમ”ે કશી ચાળ ર ઘય તયપ લળ્મ… 

ઘયે જગત યાશ જત ફેઠ શત. 

—-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



વજૉન વહશમાળ ું  ગદ્ય- 

 

http://gadyasarjan.wordpress.com/ Page 41 

 

બાગ – 5 : (વલજમ ળાશ) 
જગતને ઘયભાું જતાની વાથે ેટભાું પા ડી.. આ જગતે કુંઇ ફાપર  ન શમ ત 
વાળ . જમાબાબી વાથે લાત કયતા કયતા જગતે તા ભેલી રીધ શત કે આજે 
ભાયા નાભે કુંઇક કાયનામ  થમેર છે. તેથી ફને તેટરા ટ ુંકા અને શા કે ના ભાું જલાફ 
આી વભમ કાઢત શત. ચાળ ર ને જઇને તે હશિંચક છડીને ફશાય આવ્મ. 
વપતાન નળ કઇ અનેય શમ છે. જગતે ખારી ઇળાયા થી  છ  ષ ું થય ? અને 
ચાળ રન ું ભોં ઍકવ એંવી ડીગ્રીન ું વદા ફશાય શાસ્મ આી ચ ક્ય  અને જભણી આંખ 
ભીચકાયી. “ચાર શલે ભાયે ત ભુંહદય ઍકરાજ જલાન  થય ન?ે” જગતે લાત ટ ુંકાલતા 
કહ્ .  

ચાળ ર કશ ે“ના, ત ું ઉબ યશ.ે. હ ું થડા ૈવા રઇ રઉં આણે વભરન યેસ્ટયુંટ ભાું જઇ 
ને ચા ીષ ું” 

ને નાકે કરેજને ાવે વભરન યેસ્ટયુંટ તયપ જતા જગત ફલમ ”તાયી શીના ભને 
કારે તાયા વલળે  છતી શતી.” 

“ભાયી શીના ?…અલમા શજી બેંવ બાગે છે, ને ત   ધભાધભ કયલા ભાુંડય.” 

“શા, ભને કશ ેજગત બાઇ આ ચાળ રબાઇ કૃષ્ણ કનૈમાની જેભ ગીઓભાું જ કેભ પયે 
છે?” 

“વાચ  કશ ેછે? કે છી ચખપ્લર ઉડાલે છે?” 

“ઍને ત ઍભ કે ભધ  કે કાભીની ફેભાથી કની વાથે તને ચક્કય છે?” 

“છી?” 

“છી ષ ું? ભેં કશય ું કે તેને ત ત  ું જ ગભે છે.” 

“છી?” 

“છી ષ ું? તે ત યાજીની યેડ.” 

“લાશ! જગત તે ત ભાળ  ઘણ  ભટ ું કાભ કયી નાખ્ય .” 
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“શભણા ઘયે ભાયા નાભે જે ચરાવ્ય ું શત   તે કડાત   કડાત   યશી ગય ” 

“ચાર, કડાય  ત નથી ન?ે ભ રી જા અને વાુંબ… આજે ભુંદીયે જતા જતા ફહ  
વયવ લાત થઇ. “ 

“ઍ ત તાયી લાત યથી વભજામ છે. તભે ફુંને ઍક ફીજા ભાટે હ ુંપાી રાગણી 
ધયાલ છ તે ત વયવ લાત છે.ણ તેને વાચલલાની  ખ્તતા ફુંનેભાું આલી છે 
ખયી?” 

“ઍ જગત, શજી ત ાળેયા ભાું શરેી  ણી છે ઍટરે ઍ ચચાષ નથી કયત ણ તેં 
ભને ફહ  જ આનુંદ આપ્મ છે.” 

“દસ્ત વુંબાજે શરે પ્રેભ શલાનાું ઝોંકાની જેભ આલે છે અને તે વપ થઇ જામ તે 
ત ફહ  ભટ  નળીફ કશલેામ” 

“તાયી લાત વાચી છે દસ્ત ણ ભાળ  ભન ત અત્માયે ઝુભે છે અને ે  ગીત 
વુંબામા કયે છે.. ―ગ ભ શૈ કીવીકે પ્માયભેં હદર સ ફશા ળાભ…ય ઉન્શ ેકશ ેનશી 
ાએંગે અને હદર કી ફાત…શામે યાભ!‖ “ 

જગત વભત્રતાની અને વભત્રની ખ ળીને ભાણી યહ્ય… 

—- 
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બાગ - 6 : (વલજમ ળાશ) 
ગ ળ લાયની  વલાયન ક કડ ફલમ અને ચાળ ર બ્રળ ભોંભા રઇને ફેઠ શત. વાભે ની 
ખડકીભાું શરચર ળળ  ત થઇ શતી ણ શીના શજી ફશાય દેખાતી નશોંતી. ભનભાું 
ગીત ગાત જત શત તેયે દ્વાય ખડા ઍક જગી ના ભાુંગે મે વના ચાુંદી ભાુંગે દળષન 
તેયે… 
ક્ષણ ભીનીટભાું અને ભીનીટ કરાકભાું પેયલાઇ ગમા અને અેક્ષા પ્રભાણે ન થલા 
થી થડક ધ ુંધલાઇને આંટા પેયા ભાયલાની ળળ આત કયી. અને ફાયણાની ાછર થી 
 ચ્ચ  શવતી શીનાઍ આલીને ગડૂ ભનીંગ કહ્ ું. ચાળ ર શલે મડૂભાું આવ્મ ઇળાય 
કયીને કશી દીધ  કે ફે લાગ્મે તે સ્ક ર ઉય આલી જળ.ે. શતેાશ  સ્ભીત અને ભનને 
પ્રવન્ન કયતી મ દ્રાભાું શીનાઍ તેન  ઇજન સ્સ્લકાયી રીધ . નીરલણષન ું ફેરફટભ અને 
ઉય ભયીંચ્છ યુંગન  ટ શયેીને ળાા ભાુંથી ફશાય નીકી. ચાળ રનાું સ્ક ટય 
ઉય ફેવીને ભાઉંટ કાભેર સ્ક રભાુંથી નલયુંગ યા તયપ સ્ક ટયે ગવત કડી ત્માયે 
ચાળ રઍ  છ , 

“ક્યાું જઇષ ું?” 

“કઇક ળાુંત જગ્માઍ જ્માું થડીક લાત થઇ ળકે.” 

ર- ગાડષન વાય થત   શત   ત્માું જગતની ― ખ્તતા‖ અંગેની ટકય માદ આલી અને 
ર- ગાડષનને જલા દઇ ઍરીવબ્રીજની ાવે આલેરી ભશતેા યેસ્ટયુંટભાું શોંચ્મા. 
લાડીરાર વાયાબાઇ શસ્ીટર ાવે આલેરી આ શટેર ફયે ળાુંત શમ છે અને 
બે ઍ ચાળ રન બાલત ખયાક છે તેથી ત્માું ઍક ખ ણાભાું ટેફર ઉય ફેઠા. 
ચાળ રને શીનાની શવતી આંખ અને કા ઉયન ભેચીંગ કયેર ચાુંદર ખ ફજ 
ગમ્મ.. ણ પયી ાછુ ગભાું ાણી ઉતયલા રાગ્ય . તેણે ધ્માનથી જય  ત શીના 
ણ અસ્લસ્થ ત રાગતી શતી ણ તે યાશ જતી શતી કે ચાળ ર કુંઇક ફર.ે અને 
ચાળ રની ફધી લાચા જાણે શણાઇ ગઇ શમ તેભ રાગત   શત  . ત્માું લૈટય ભેન્ય  આીને 
ગમ . 

શીના ફરી “તભે ષ ું ખાળ?” 
“બે.. અભીયી બે. અને ત   ષ ું ખાઇળ?” 

“હ ું ણ અભીયી બે જ રઇળ-ઍક લાત કહ ું?” 
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“ઍક નશીં દવ કશને.ે. આજે ત  ું ફર અને હ ું વાુંબફૄ” 

ચાળ રને તાના ભોંભાુંથી નીકતા ળબ્દ ય વલશ્વાવ નશોંત ફેવત. 

“તભે ભને ત  ુંકાય કમો તે ગમ્ય ું.” 

ચાળ ર મ ગ્ધતા થી તેને જઇ યહ્ય 

“શીના હ ું જ્માયથી વભજણ થમ ત્માયથી ત   ત ભાયા ભનભુંહદયભાું વપ્રમાત્ર તયીકે 
સ્થાવત થમેરી છે. ઍ લાત જ દી છે કે તે ઍક તયપી પ્રેભ આજે ફેઉ તયપી ફની 
યહ્ય છે.” 

”કેભ ઍશ  ભાની રીધ ું કે ભને ણ તભે ગભ છ?” 

”જગતે ભને ઇળાય આી દીધ શત.” 

“ચાર ભાયી ભટી મ ુંઝલણ જગતબાઇઍ આવાન કયી દીધી.” 

“તને ખફય છે કાવભનીઍ ભને ઉશ્કેમો ન શત ત કદાચ આ ઍકયાયની અને 
વભરનની ઘડી શજી સ ધી ન આલી શત.” 

”હ ું ણ તભાયી નજયની વલહ્વતા છેલરા ફે લયવથી જતી શતી ણ કારીન્દી ફેન 
અને ભય યીફેનન ું કષ  નક્કી થત   નથી અને હ ું તભને છકયીઓનાું ટાભાું પયતા 
જતી શતી તેથી ફીક રાગતી શતી ક્યાુંક ભડ  ન થઇ જામ.‖ 

“ખેય! આજે ષ ું થય  શત  ું? વાઢા વાત થમા ત ણ ફશાય નશોંતી આલી?” 
“હ ું તભને છુાઇને જતી શતી.” 
“શું..ગઠીમણ!” 
“વય ને છુાઇને ધ ુંધલાત જલ ઍ ણ ઍક રશાલ છે!” ત્માું બે આલી ગઇ. 

―વાજન તભે ઓયા આલ ત કહ ું ઍક લાત કાનભાું‖ ગણગણતી ઍ ટ ુંકી મ રાકાત 
ફુંને શૈમાને પ્રેભવલબય કયી ગઇ….  

—-  
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બાગ - 7 :  (ુવનર ળાશ) 

ઘયે ગ મ ક્તા જ ભય યી ફરી ―શીના ભાય ઇસ્ત્રી કયેર ડ્રેવ ત  ું સ્ક રે શયેી જામ તે 
ન ચારે તાયે તે શયેતા ભને  છશ  જઇઍ.‖શીના ભય યી ને વાુંબળ્ય  ન વાુંબળ્ય  કયી 
તેના ળ ભ ભાું જતી યશી..ભનભાું તેંને થય  ચલીવ લયવની ટચયી થઇ, ણ શજી યખડ ે
છે. અને ભનભાું ને ભનભાું તાને ભેરી જીતભાું યાચતી તે નશાલા ગઇ. ફશાય 
નીકી ત્માયે કારીન્દી ઍ ષ બ વભાચાય આપ્મા. આજે ભય યી ફેનને જલા પ્ાનાું 
ળાાવભત્ર કુંચન યીખ અને તેભના ધભષત્ની ઇંદ ફેન આલલાનાું છે. અને ભય યીન 
તે ડ્રેવ શીનાઍ ફગાડી નાખ્મ તેની યકક શતી. ભમ્ભી ણ થડા વ્મગ્ર ત શતા 
ણ તેભણે ખારી ઍટ ું જ કહ્ ું ભય યી ફેર ફટભ શયેલાને ફદરે વાડી શયેજે. હ ું 
ઇંદ ને જાણ  છુું ઘય ત વયવ છે જ. મગેૃળને ત  ું ગભે ઍટરે બમ બમ. ભય યી તયત 
જ ફરી “ભમ્ભી ભને ણ તે ગભલ જઇઍ..ઍભ કુંઇ લાત કમાષ વલના હ ું શા નથી 
કશલેાની.” 

યવડાભાું થતી ધભારને જતા રાગ્ય  વાુંજે ભટ જભણલાય છે તેથી તે કારીન્દી 
વાથે  યી તલા રાગી. ભનભન તે ચાળ રની લાત લાગતી ભરકતી શતી. તે 
જઇને કારીન્દી ઍ  છ   “શીના આજે ળાાભાું કુંઇ ફન્ય ું છે?” 

“ના યે, આજે અભાયી ટીભ લરીફરભાું જીતી ગઇ ઍટર.ે.” શીનાઍ ગપ્  ભાય ષ. 

“જ ઠ્ઠુ ના ફરીળ. હકળન ત લીરે ભઢે આવ્મ શત” 

“હકળનીમાને ત યેફ્રી વાથે ભાથાક ટ થઇ શતી ઍટરે તે ત યમ્મ જ નથી” 

“હ ું કુંઇ તાય છાર છડલાની નથી. આજે વયવ ડ્રેવ શયેીને વજી ધજીને ફેન ગમા 
શતા..ષ ું કય ષ યાક્રભ ફર ત..?” 

શીનાની આંખભાું ળયભનાું ળેયડા ઉતમાષ અને અંતયની ખ ળી છરકી ગઇ. તે ધીભે 
યશીને ફરી “ફેન, ચાળ ર વાથે આજે શા થઇ ગઇ.” 

“અયે લાશ! અચબનુંદન!” અને લશારથી તેને ભાથે શાથ પેયવ્મ.. 

ફયફય વાતનાું ટકયે ભય યીફેન ને જલા ફધા આવ્મા. મગેૃળ વયવ શત તેન 
તાન યુંગ ફજાયભાું સ્ટય શત ૈવાને ત કભી શતીજ નશી અને ભય યીને ણ ના 
કશલેાન ું કઇ કાયણ નશોંત  .  ફધા વાથે જભલા ફેઠા ત્માયે કારીન્દીફેનની વાથે ણ 
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મગેૃળ લાત કયત શત અને કારીન્દી ઝુઓરજી કયીને ભેડીકરભાું જલાની લાત 
વલચાયે છે અને તયત જ તે ફલમ, 

“ભાય નાન બાઇ શયનીળ ણ ફી.જે. ભેડીકરભાું છે તભને ઍડભીળનભાું ભદદ કયી 
ળકળ.ે” 

મગેૃળનાું ભમ્ભીઍ તયત જ લાતન દય શાથભાું રેતા કહ્ ું “શયનીળે ત કારીન્દી ભાટે 
તાના શકાયત્ભક વલચાય ણ ફતાવ્મા છે. આજે હદલવ વાય છે અને ફુંને ફશને 
અભાયે ત્માું આલળે ત અભાયે ભાટે ત વનાભાું સ ગુંધ છે.” 

ભય યીની વાથે વાથે શલે ળયભાલાન લાય કારીન્દીન શત. પ્ાઍ કારીન્દીની 
વાભે જય  અને હદકયીનાું ભનને ત્લયીત યીતે લાુંચીને કહ્ ું.. “યાધા, જ તને કશતે 
શતને કે આણી દીકયીઓ ભાટે જયામ ચીંતા કયલાની જળ ય નથી.. તેભન મગ 
જન્ભે ઍટરે ફધ  વયવ યીતે તી જામ.” 

કુંચનબાઇ અને ભશને્દ્રબાઇઍ વુંભવત આી અને ઘયની ખ ળી ફેલડાઇ. વગાઇ શરેે 
નયતે નક્કી થઇ અને શયનીળને ણ પન કયીને ષ બ વભચાય અામા. યાધાફેન 
અને ઇન્દ ફેન ફુંને ફશનેણીભાુંથી લેલણ ફની અને ઍકફીજાનાું ભોં ભીઠા કયાવ્મા. 

—- 
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બાગ - 8 : યવબીન ચારુર (પ્રવલણા કડકકમા) 
ચાળ ર અને શીના પ્માયન ઍકયાય કયીને ખફૂ શલાળ અન બલી યહ્યા શતા.  શીના 
ત સ્લનાની દ વનમાભા વલશાય કયી યશી શતી. ચાળ ર શીના તયપથી રીરી ઝુંડી ભી 
ગમા છી ખ ળ વભજાજભાું જણાત. શરે પ્માય લવુંતની ખ શ્બ  પેરાલ.ે જેણે જેણે તે 
ભાણ્મ શળે તે આ લાતની વાક્ષી યૂળે. શીના જે ાુંચ વભવનટભા તૈમાય થતી શતી 
તેને શલે ટાટી કયતા ત્રીવેક વભવનટ રાગતી. ચાળ ર ભહશને ણ જ તેના ફા 
કશતેી કે ફેટા લા કાલી આલ ત.. ત શજાય ફશાના ફનાલત. ણ શલે ત 
ફશાના ફતાલલાને ફદરે ુંદય હદલવે શજાભ ને ત્માું શોંચી જત. હદલવભાું ફે લાય 
અસ્ત્ર પેયલત. જ કદાચ શીના ગાર ય ટરી ભાયે ત તેને ખયફચડ ું ન રાગશ ું 
જઈઍ, તેથીસ્ત.  

શીનાને બગલાને ફુયવદે ઘડી શતી. તે દેખાલડી શતી. ણ જ્માયે ચાળ ર તેના લખાણ 
કયત ત્માયે રજાભણીના છડની ભાપક ળયભાતી, વુંકચાતી. જીલનન આ ખફૂ 
સ શાન કા છે. શીના  અને ચાળ ર તેન બયેટ રશાલ ભાણતા શતા. ળાાન ું છેલ ું 
લષ શત  ું. ભીડટભષ હયક્ષા ભાથે શતી તેથી લાુંચશ  ણ આલશ્મક શત  ું. ભને કભને ફુંને 
બણલાભાું ચચત્ત ચોંટાડલાનૉ દેખાલ કયતાું શતા. શીના ચડી ખરે ને તેને ચાળ રન  
મ ખ દેખાત  ું. ચાળ ર લાુંચલા ફેવે ને તેને નટખટ શીના દેખાતી. ભન ભક્કભ કયીને 
વાયા ગ ણાુંક ભેલી ાવ થલાન ફુંનેઍ વનયધાય કમો શત.  વભમ કાઢીને તેઓ 
અચકૂ ભતા.  

યાતે ભડા સ ધી ન લાુંચશ . વલાયે લશરેા ઉઠી લાુંચશ  તેશ ું નક્કી કયલાભાું આવ્ય ું શત  . 
જગતે તે હદલવે નલયુંગ યાનાું થીમેટયની ભેટીની ળની ટીકીટ યીક્ષા ત્માનાું 
ભાનભાું રાલીને આી. ળવનલાયન ભેટીની ળ ઍટરે દવે ચચત્ર ળળ  થામ અને 
વાઢાફાયે તી જામ.  શીના ખફૂ સ ુંદય તૈમાય થઈ શતી. આછા જાુંફરી યુંગન 
ુંજાફી તેને અન ફૃ દાગીન શમેો શત. શાથભાું નશ ું ાહકટ ઝુરાલતી તેને  
આલતી જઈને ચાળ ર ભુંત્રમ ગ્ધ ફની ગમ. 

“અયે ઇંન્દ્રની ભેનકા કયતા ણ આજે ત  ું સ  ુંદય રાગે છે.” 

શીના કશ ે“ત  ું ણ કાભદેલ થી કભ નથી.”  

ફુંને  જણા પ્રવન્નતા થી ભરક્યાું. ઉા ખીરી શતી. ભનગભત વાથ શત,જ લાન શૈમા 
શતા. ાગર ન ફને ત જ નલાઈ રાગે.શાથ ભાું શાથ યલી ફુંને તાની જગ્મા 
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ય આલીને ફેઠાું. ચાળ ર ખીવાભાું ભટી ફે કડફયી રઈને આવ્મ શત. ચચત્રટ 
ભાણ્ય ું કેડફયી ખાધી અને ય લાન શૈમાું ધફકી યહ્યાું.  જેલ અંત આવ્મ કે શીના ફરી 
ડી, “ચાળ ર ભને કકડીને ભખૂ રાગી છે. જ્માું આણા પ્રેભ ન ઍકયાય કયી 
ફેકયાય થમા શતા તે ―ભશતેા―ની બે ખાલા ભને રઈ જા. છી ―શલેભય―ન 
આઈવક્રીભ હ ું ખલડાલીળ.”   સ્કૂટય ય ફેવીને ―ભશતેા‖  યેસ્ટયુંટ ય શોંચ્મા અને 
શજી જેલ ચાળ રે શીનાન શાથ કડય કે ઝાટકા વાથે તેણે છડાવ્મ. ચાળ ર વલસ્ભમ 
લૂષક જઈ યહ્ય.  

શીના ચખરચખર કયતી શવી ડી. ચાળ રને કશ ે“ત  ું જ્માયે ભાય શાથ તાયા શાથભાું રે 
છે તે ભને ખફૂ ગભે છે. ણ હ ું તને ખાનગી લાત કફૃું?   હ ું નાની શતી ત્માયે જ કઈ 
પ્રેભ ુંખીડા આભ શાથભાું શાથ યલી ચારતા શમ ત્માયે હ ું તેભની લચ્ચેથી 
નીકતી શતી. ભને તેભને છુટા ડીને ભાયી વાભે વલચચત્ર યીતે જતા જલા ફહ  
ગભતા… ણ ભાયે કઈને આલી તક નથી આલી તેથી ભેં તાય શાથ છડાવ્મ.” 
ચાળ ર ત વાુંબીને ભન શી ભન મ સ્ક યાઈ યહ્ય. ―શીના તપાની ણ છે અને 
ભાયકણી અદાઓ ણ છે અને વોથી ભટી લાત ઍ છે કે તે ભાયી છે..‖ તેની મ શ્કાન 
શીના ભાણી યશી   

* * * 

કારીન્દી અને શીના ચાળ રને ત્માું આવ્મા ત્માયે જમાબાબીની આંખ વલસ્ભમથી શી 
થઇ ગઇ. બટ્ટ ક ટ ુંફને શરેે નયતે તેભને ત્માું વનભુંત્રણ આલા આવ્મા શતા. ચાળ ર 
ઘયભાું નશોંત તેથી આભુંત્રણ વત્રકા જમાબાબીને આીને તે રક નીકી ગમા. 
ચાળ ર જ્માયે આવ્મ ત્માયે જમાબાબીઍ તાન ું વલસ્ભમ ફતાવ્ય ું. ત્માયે ચાળ રે 
શવતા શવતા કહ્ ું ખડકીભાું ત આભુંત્રણ શમ જ ન!ે  

જમાબાબી કશ ે“ચાળ રબાઇ, આત વલળે આભુંત્રણ શત  . તભને તેભને ત્માું અગાઉ 
પ્રેક્ટીવ ભાટે આગતળ ું આભુંત્રણ છે.” ચાળ રે તેન   અજ્ઞાન ફતાવ્ય ું અને કહ્ ું “કદાચ 
અંતાક્ષયી યાખલાની શળે તેથી ખડકીનાું છકયાઓને બેગા કયલાના શળે તેથી…જે શમ 
તે ણ બાબી તભે કેભ આટરા ફધા પ્રશ્ન  છ છ?” 

“ભને કઇક્ન ું કલમાણ થત   શમ તેભ રાગે છે તેથી..જયા પડ ાડીને કશ ત ખફય 
ડ…ે ચાળ રબાઇ ઍક ામર ને ઘામર છુપ્મા છુામ નશીં..અને શીના ભાયી દેયાણી 
થઇને આલળે ત ભને ગભળે શોં! “ 
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“ઓશ બાબી!! તભે ત વત્રકા જ્ઞાની નીકળ્મા..તભાયા ભોંભાું ઘી ગ ઍશ  થામ ત. 
જ કે પ્રમત્ન ત બય ય ચારે છે..” તીયછી નજયે ઝીંણી આંખ કયીને શકાયે ભાથ  
શરાલત તે બાબીનાું ચક્રવ્ય શભાુંથી શામાષ વલના નીકી ગમ. તેન  ભન ગણ ગણત  
શત  … 

શ… ુઅજ ભોવભ… ફેુઆભાન શૈ ફડા… ફેુઆભાન શૈ ુઅજ ભોવભ… 
ુઅને લારા કુઆ તપુાન શૈ કુઆ… તપૂાન શૈ… ુઅજ ભોવભ… 

—- 
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બાગ - 9 :   અંતાક્ષયી   (કકયીટકુભાય બક્તા) 
નયતાની શરેી યાતન આનુંદ ભય યી અને કારીન્દી કયતા શીનાને લધ  શત. કાયણ 
ત તેને વભજાત  નશોંત   ણ તેને ફધ જ વશજ અને વય રાગત   શત  .. વાુંજે ચાયનાું 
સ ભાયે યીખ ક ટ ુંફ વગાઇ ભાટે નજીક બાડે યાખેર શરભાું બેગા થલાનાું શતા. બાયે 
વાડીઓ અને ભેકઅભાું ફુંને દીકયીઓને તૈમાય થમેરી જઇ ભશને્દ્રબાઇ અને 
યાધાફેનની આંખ ઠયી.  અને ફૃીમ નાીમેયની લીધી તી ગમા છી વાભાન્મ 
યીતે છકયાઓ ાટીનાું મ ડભાું આલે અને શીનાઍ પ્રવુંગાત નટયાજ પ્રણાભન ું નતૃ્મ 
કય ષ. પ્રાથષના ત્મા છી અંતાક્ષયી ળળ  થઇ. ચાળ ર ળાુંત શત તેથી કાભીની ાવે 
આલીને કશ ે”કેભ યે શીય! કના ક્ષભાું?” 

“ક્ષત ન જ શમન.ે. ણ આ ફીજા ફધા જયા થાકે છી આશ ન?ે” 

ફે ક્ષ શતા, કન્મા ક્ષ અને લય ક્ષ.. ફેઉ તયપ સ્ધાષ જફય જસ્ત શતી. ઍક 
વભમ આવ્મ જ્માયે ―ઠ‖ ઉય કન્મા ક્ષ અટક્ય. ત્માયે ચાળ રે ગીત ઉાડલ , 

“ઠુભક ઠુભક ભત જુઇઓ, કીવીકા કદર તડેગા”  

અને ઍક્દભ ઉત્વાશન ું લાતાલયણ જાભી ગય . ગીત ત ગલાતા યહ્યા. વાુંજનાું 
વાતનાું સ ભાયે વો જભલા ફેઠા ત્માયે વવલતાફેનન ફડફડાટ ચા  થમ… “આ 
આજકારનાું જ લાનીમા લડીરની કઇ ળયભ યાખતા જ નથી…આત વલલાશ છે કે 
ધતીંગ? આટરી ફધી ધભાર તે કુંઇ શતી શળ?ે ચ  ચા જભીને છુટા ડ…” 
ચાળ ર તે લખતે છેલ  વલજમી ગીત ગાત શત જે પ્રવુંગને ણ અન ળ  શત  ું, 

“તાયભેં વજકે ુને સયુજવે… દેખ ધયતી ચરી વભરને…” 

અને તાીઓનાું ગડગડાટ વાથે ભાઇક ઉય દાુંડીમા યાવન ું આભુંત્રણ અાય . 
અંતાક્ષયી જીતેર કન્મા ક્ષ અને નયતાભાું ઝુભલાની નેભ વાથે આલેર વભત્ર શ ૃુંદ 
વહક્રમ ફન્ય ું.શરભાું જભણ લાય ચા  શત અને જ લાનીમાનાું ટાભાું શીના અને 
ચાળ ર ણ ભનથી ઘ ભતા શતા અને ત્માું ચાળ ર ચક્કય ખાઇને યુંગ ભુંચ ઉય 
ગફડય. 

આળીત, જમાબાબી, જગત અને શીના તેને ઉઠાડલા ગમા, ત યવેલે યેફઝેફ 
ચાળ ર ફલમ “ભને ેટભાું ફહ  દ :ખે છે.”  
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શયનીળે તયત જ તેને ુંખા નીચે રઇ જઇને નાડી તાવી… ધફકાયા ભાપ્મા અને 
 છ , “ક્યાયેમ આશ  થય ું છે ખળ ?” 

નકાય આતા ચાળ રે કહ્ ું “ભને ષ ું થય  છે ેટભાું અવહ્ય દ :ખે છે.”  

શયનીળે કાવભનીને કહ્ ું, “ભને ટાુંકણી કે વેફ્ટી ીન આત.” 

શીનાઍ તેના અંફડાભાુંથી ીન કાઢીને આી. ચાળ રનાું ળટષને ઉંચ  કયી ેટનાું 
દ ખતા બાગ ઉય વશજે અડાડી ત્માું ચાળ રથી ચીવ ડાઇ ગઇ.  

શયનીળે કહ્ ું “હ ું તાફડતફ શસ્ીટરભાું આને રઇ જલાન  સ ચન કળ  છુું. ભને રાગે 
છે કે ઍને ઍેંડીવાઇટીવન દ ખાલ ઉડયછે અને કદાચ ઇભજૉ િંવીભાું તેન   
ઓેયેળન ણ કયશ  ડ.ે” 

શીનાથી ચાળ ર ન દ ખાલ જલાત નશોંત અને તે ણ ધ્ર વકે અને ધ્ર વકે યડતી 
શતી. યાધાફેનને નલાઇ ત રાગી ણ જ્માયે વવલતાફેને કહ્ ુંકે તે ફે જણા ત 
વાથેજ ફશાય પયતા શમ છે ત્માયે તેભને ભટ ઝાટક રાગ્મ.. ―શીના ત શજી ઘણી 
નાની છે.. ― 

—- 
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બાગ -  10 :  દે એક ભશાન દદદ  ુને ાયાલય દે!   (ુઉવભિવાગય) 
શયનીળ કાયને ફને ઍટરી યૂ ઝડે દડાલત શત. ચાળ રની લેદનાબયી ચીવથી 
ઍને બય ત રાગ્ય ું કે જાણે ઍ કાયને ક્યાુંક ઠકી ત નશીં દે ન?ે! ભનભન 
ઍનાથી બગલાનને પ્રાથષના થઇ ગઇ કે શભેખેભ શસ્ીટર શોંચામ ત વાળ ું. આગ 
ેવેંજય વીટભાું ફેઠેર આવળત ણ ઍના રાડકા નાના બાઇને રાચાયીથી કણવતાું 
અને તડતા જઇ યહ્ય શત, ફીજ ું ઍ કાુંઇ કયી ળકે કે ચાળ રને કાુંઇ કશી ળકે ઍભ 
ણ નશત. ખાભાું ચાળ રનાું ભસ્તકને પ્રેભથી વશરેાલતા ભટીફેન જાણે કે ઍની 
થડી ીડા શયી રેલા ભાુંગતા શતા.. યુંત   ઍભની આંખભાું ણ ગુંગા જભનાઍ 
ભાઝા મ કી શતી…  

ચાળ રની લેદનાથી વ્મવથત થમેરા ભટીફેનથી ઍકલાય ત બભૂ ણ ડાઇ ગઇ કે 
“આ શસ્ીટર જલદી કેભ નથી આલતી? શયનીળબાઇ તભે યસ્ત ભરૂી નથી ગમા 
ન?ે” ઍભને ત ઍક ઍક વભનીટ ઍક ઍક કરાક જેટરી બાયે રાગતી શતી. ણ 
શસ્ીટર ત થડી જ વભનીટભાું આલી ગઇ. 

ચાળ રને તયત જ ઈભયજન્વી લડષભાું રઇ ગમા… ફશાય ભટીફેન, શયનીળબાઇ અને 
આવળત ઉંચા જીલે ફેઠા શતા. થડીલાય ફધા ચૂ ફેવી યહ્યા… ણ છી ભોનનાું 
બાયને બાુંગતા શયનીળે ઍકધાયા આંસ  વાયી યશરેાું ભટીફેને વાુંત્લન આલાની 
કવળળ કયી… 

“ભાવી, તભે ચચિંતા ન કય… આ ઍેંડીક્ષન દ :ખાલ જ છે ઍટરે ઍ રક શભણાું જ 
તાત્કારીક ઓયેળન કયી દેળ…ે. અને છી જ જ ને તભાય ચાળ ર થડા જ 
હદલવભાુંશરેાુંની જેભ ભસ્તી કયત થઇ જળ.ે” 

“શા ભમ્ભી, ઍેંડીક્ષન ું ઓયેળન ત શલે ઍકદભ વાભાન્મ લાત થઇ ગઇ છે… ત  ું 
ચચિંતા ન કય… ચાળ રને ઍભ ણ ફીભાય ડી યશલેાન ું જયામે ગભત  ું નથી… ડૉક્ટય 
આયાભ કયલાન ું કશળેે ત ણ તને ત ખફય છે કે ઍ ત ફે-ત્રણ હદલવભાું જ પયત 
થઇ જળ…ે” આવળતે ભટીફેનને કશલેાને ફશાને તાના ભનને ણ વભજાવ્ય ું. 

“બગલાન કયે ફધ ું શભેખેભ ાય ડી જામ ફેટા… ઍક ત પ્ાને ણ શભણાું જ 
ફશાયગાભ જલાન ું યશી ગય ું શત  ું!  આણ ચાળ ર જ જલદી વાય થઇ જળે ત હ ું 21 
નકયડા ગ ળ લાય કયીળ અને ઍને વળયડી ગે રગડાલલા રઇ જઇળ…” ડવૂકાું બયતા 
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બયતાું ભટીફેને ત ઍના વળયડીલાા વાુંઇફાફા વાથે શ્રદ્ધાન વદ ણ નક્કી કયી 
રીધ. 

થડીલાયભાું જગત ણ આવ્મ અને આવળત ાવે જઇને ચાળ રની છૂતાછ કયી… 
ઍટરાભાું ત નાું ફીજા થડાું ભાણવ ણ આલી ગમા… શલે કઇ ડૉક્ટય કે નવષ 
આલીને ચાળ રની શારત જણાલે ઍની યાશ જતાું વો ફેવી યહ્યા. શજી કેભ કઇ આવ્ય ું 
નશીં ઍ વલચાયત શયનીળ થડીલાયે ડૉક્ટયને ચાળ ર વલળે  છલા ગમ. 

આવળતે ઍ નટીળ કય ષ. 

શયનીળને ગમાને ણ રગબગ લીવ-ચીવ વભનીટ થઇ ગઇ શતી, ણ ન ત કઇ 
ડૉક્ટય કાુંઇ કશલેા આવ્ય ું શત  ું કે ન શયનીળ શજી ાછ આવ્મ શત… આવળત 
ભનભન ચચિંતીત થલા ભાુંડય… ત્માું જ ઍણે શયનીળને આલત દેખામ.. 

શયનીળે આલીને આવળત અને વવલતાફેનને કહ્ ું કે “ચાળ રન દ :ખાલ અત્માયે ફુંધ 
થમ છે, ઍને ઘેનન ું અને દ :ખાલાન ું ઇંજેક્ષન આપ્ય ું છે ઍટરે ઍ આયાભ કયે છે… 
અને દ :ખાલ ઍેંડીક્ષન નથી ણ ઍના ેટભાું થયી છે, ઍન છે… જેને કારે 
ઓયેળનથી કાઢી રેલાભાું આલળ…ે આજે ત કઇને ણ ચાળ રને ભલાની યજા 
નથી.” 

છી ના ભાણવ તયપ જઇને કહ્ ું કે, “તભે ફધા ચચિંતા ન કય, પુંકળન ણ 
રગબગ તી જ ગય ું છે… ઍટરે તભે ફધા ઘયે જઇ ળક છ…” 

“બાઇ, હ ું અશીં યાત યહ ું?” જગતે છૂ ું. 

“ના જગત, ત ું ભમ્ભીને ઘયે રઇ જા… હ ું જ આજે યાતે અશીં યકાઇળ.” આવળતે 
જગતને કહ્ ું. 

“ણ ભાયે શરેાું ચાળ રને જલ છે… ભને ભલા નશીં દે ત્માું સ ધી હ ું નશીં જાઉં”, 
ભટીફેનન ું ભન શજી ભાનત  ું નશત  ું… આવળતને ખફય શતી કે ભમ્ભી ચાળ રને જમા 
લગય ત ઘયે નશીં જ જામ, ઍટરે ઍણે શયનીળ તયપ જય ું… શયનીળ ણ જાણે 
ઍની આંખની બાા વભજી ગમ શમ ઍભ ફલમ, “ચાર ભાવી, હ ું તભને ચાળ રને 
જલા રઇ જાઉં, ણ તભે ઍને ડીસ્ટફષ ના કયતા…” 
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ચાળ રને વનયાુંતે સતૂેર જઇને ભટીફેનને થડી શાળ થઇ… ચાળ રનાું ભાથે 
ભભતાબમો શાથ પેયલીને ઍના કાને ચમૂ્ય ું. ઍભનાું જતાું જ આવળતે જમા વાથે 
ભફાઇર ય લાત કયી રીધી. 

જગત ભટીફેનને રઇને ઍભનાું ઘયે આવ્મ. ઘયભાું થડીલાય યકાઇ, ફધા વાથે 
લાત કયીને છી ઘયે જલા ભાટે ફશાય નીકળ્મ… ત્માું જ ઍની યાશ જઇને ફેઠેરી 
શીના ઍની ાવે આલી. 

“જગત, ચાળ રને ષ ું થય ું છે?” ઍ યડલા જેલી થઇ ગઇ શતી… 

જગતને જે ખફય શતી ઍ લાત શીનાને ઍણે કયી… ણ ખફય નશીં કેભ, શીનાનાું 
ભનભાું ઍક બમ તાઇ યહ્ય શત… કારે ઓયેળન થઇ જળે છી ત થડા જ 
હદલવભાું ચાળ ર ઘડા જેલ થઇ જળ,ે ઍશ ું ભનભાું ઠવાલલાની ઍ વનષ્પ કળીળ 
કયી યશી. 

* * * 

શસ્ીટરભાું આવળત અને શયનીળ ઍકરાું ડયા, ઍટરે શયનીળનાું શાલબાલન ું 
યીક્ષણ કયી યશરેા આવળતે  છ ું, “શયનીળબાઇ, લાત ષ ું છે? તભે લાાું 
ભાણવ અને ભમ્ભીને નચચિંત થલાન ું કશીને ઘયે ભકરી આપ્મા, ણ તભે તે 
ચચિંતીત કેભ રાગ છ?!!” 

“આવળતબાઇ, તભાયી લાત વાચી છે… ડૉક્ટય કશ ેછે કે ઍનાું ેટભાું ભટી ગાુંઠ છે…” 
“શા, ત?  ઍ ત તભે જ કહ્ ું ને કે કારે ઓયેળન કયીને કાઢી રેળે ન?ે!” આવળતનાું 
અલાજભાું ણ ચચિંતાઍ ઘય કય ું. 

“શા, ઍ ત કાઢી રેળે, ણ ઍભણે ફામપ્વી કયલી ડળે છી ખફય ડળ…ે” 

“ષ ું ખફય ડળ?ે ળાની ફામપ્વી?” 

“આવળતબાઇ, ભટે બાગે ત કષ ું જ નશીં શમ ણ આ ઍક ભેડીકર પ્રવીજય છે કે 
કઇ ણ ગાુંઠને ઓયેળનથી કાઢી રીધા ફાદ ઍની ફામપ્વી કયલી ડે છે… 
ઍટરે ગાુંઠ જ કેન્વયીમવ શમ ત ઍની ખફય ડ.ે” 

“કેન્વય…??” 
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“ઍ ત ફામપ્વીન ું યીઝલટ આલે છી ખફય ડ.ે” 

“ત ઍ ફામપ્વીન ું યીઝલટ ક્યાયે આલળ?ે” 

“દળેક હદલવભાું આલી જશ ું જઇઍ… ણ તભે ચચિંતા ન કયળ. આ શસ્ીટરભાું ભાળ ું 
અલાયનલાય આલલાન ું થત  ું શમ છે ઍટરે હ ું તાવ કયીને જેભ ફને ઍભ જલદી 
જાતે રઇ આલીને તભને આી જઇળ.” 

ત્માુંજ ડૉકટયે આલીને શયનીળની વભજાલેરી લાતને આવળત આગ દશયાલી. 

* * * 

ફીજા હદલવની વલાયે ચાળ રન ું ઓયેળન શભેખેભ તી ગય ું શત  ું… ચાળ રને 
લેદનામ ક્ત લાત કયત જઇને ઘયના ફધાને આનુંદ થમ. ફયે ફધા વભત્ર 
ચાળ રને ભલાું આવ્મા… ફધાની વાથે લાત કયતા કયતાું ઍની નજય શીનાને ળધી 
યશી… લાયે લાયે ઍ ફાયણા તયપ જ જમા કયત શત… અને ઘણીલાયે જ્માયે 
શીનાઍ ફૃભભાું ગ મ ક્ય ત્માયે શીનાન રાર રાર યુંગ જાણે ઍના મ ખ ય યેરાઇ 
ગમ…. વભત્રઍ ઍને થડ ચીડલીને ઍની ઠેકડી ઉડાડી… થડી લાય ભજાક-ભસ્તી 
કયીને પયી ફધા ાછા કરેજ ગમા. આખયે શીના અને ચાળ ર ઍકરા ડયા… 

“કેભ ચચફાલરી, ત ું કેભ આજે ઍકદભ ચૂ છે?” ચાળ ર ત આભેમ શીનાનાું વુંગભાું 
લગય લવુંતે જ ખીરી જત શત… અને આજે ત શીના જાણે ઍનાું દયદની દલા 
ફનીને આલી શતી. ચાળ રઍ ઍન શાથ કડય. શીનાઍ ભાુંડ ભાુંડ યકી યાખેરાું 
આંસ ઓ ઍકદભ ફશાય ધવી ગમા… ચાળ રનાું શાથ ય ભાથ ું મ કી ઍ યડલા રાગી. 
ચાળ રઍ ઍના ભાથા ય ફીજ શાથ પેયલી શવતાું શવતાું કહ્ ું, “અયે ગાુંડી, ભને કાુંઇ 
જ થય ું નથી… ત  ું જ જે ને, ફે-ત્રણ હદલવભાું જ હ ું તને ભાયા પટપટીમા ય ઉડાડત 
થઇ જઇળ.” ચાળ રઍ શલેકથી હશનાન ું ભોં ઊંચ  કય ષ અને ઍના આંસ  તાના 
શાથથી છૂ્ાું… છી ઍકીટળે ઍના ચશયેાને જઇ યહ્ય… થડી ક્ષણભાું ત ફુંનેઍ 
ખ લરી આંખથી કેટરાુંમે વનાું જઇ નાુંખ્મા અને કેટરાુંમે લામદા કયી નાુંખ્મા… 
ઓઘ થઇ ગમ શત શીના ય ઍ, અને ાણી ાણી થઇ ગઇ શતી, હશના ણ. 

ત્માું જ ફશાયથી કઇ અંદય આલત ું શમ ઍલ અલાજ આવ્મ… ઍટરે શીના સ્લસ્થ 
થઇ ગઇ અને દૂય જઇને ઊબી યશી… ભટીફેન અને યાધાફેન અંદય આવ્મા… 
ભટીફેનનાું શાથભાું ચાળ ું ભાટેનાું ટીપીનભાું થડ વળય અને થડી ઢીરી ખીચડી શતા.. 
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યાધાફેન ણ ઍભની જડે ચાળ રની ખફય કાઢલા આવ્મા શતા… ઍભણે શીના તયપ 
કુંઇક વુંકેતથી જય ું, શીનાઍ વતેજ થઇને ચાળ રને ફામ કયી કરેજ જલાન ું જણાલી 
ઝડથી ત્માુંથી નીકી ગઇ… 

ચાળ રને ઘયે આવ્માુંને ણ શલે 5-6 હદલવ થઇ ગમા શતા… ણ ડૉક્ટયન ું શજી 
આયાભ કયલાન ું સચૂન શઇ ઍને ભાુંડ ભાુંડ ઘયે યકી યાખતાું શતા. ચાળ રને ફશાય 
નીકશ ું શત  ું… ઍણે ત શીનાને ભશ ું શત  ું. કેટરાું હદલવ થઇ ગમા શતા ઍણે શીના 
જડે ઍકાુંતભાું લાત કમ!ે શા, ઍનાું દળષન ત જફૃય થતા યશતેા શતા… ઘયે ખફય 
કાઢલા ણ ક્યાયેક આલી જતી શતી, યુંત   ઍભને ઍકાુંત કદી ભત ું નશીં… 
કઇલાય શીનાને ભલા આલતી ઍની વશરેીઓન નટખટ અલાજ ઍના ઘય તયપથી 
ઍને જફૃય વુંબાત… 

“વકશમય તાયા… કમા છુંદણે ભહ્ય તાય છેર…. કશ ેને?!!” 

(વળષક ુંસ્ક્ત:  ―ભયીઝ‖…  અંવતભ ુંસ્ક્ત: ? )   
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બાગ -  11 : શીનાન ઘેય યુંગ (ુઉવભિવાગય) 
વાુંજે શયનીળબાઇ ઘયે આવ્મા. ચાળ રના ખફય અંતય છૂ્ા અને આવળતબાઇ વલળે 
છૂ  ું… આવળતબાઇ શજી શભણાું જ ઓહપવેથી આવ્મા શલાથી ઍભનાું ફૃભભાું જયા 
આયાભ કયતા શતા. જમાબાબી ઍભને ફરાલલા જ જતા શતા ત્માું જ શયનીળે કહ્ ું કે 
“કાુંઇ લાુંધ નશીં બાબી, હ ું જ ઍભને ફૃભભાું જઇને ભી આશ ું.” શયનીળને ઍકદભ 
ફૃભભાું આલેર જઇને આવળત ફેડભાુંથી વપા ઊબ થઇ ગમ… થડી 
ઔચાહયકતા તાલી ને જમાને ફૃભભાું ચા ભકરલા જણાવ્ય ું.”આવળતબાઇ, હ ું આજે 
ચાળ રન યીટષ  રેલા ગમ શત… અને ઍક ખયાફ વભાચાય છે.” શયનીળે શલે આડી 
અલી લાત કયલા કયતાું વીધી જ લાત કયી.”"ષ ું છે યીટષભાું શયનીળબાઇ?” 
આવળત ઍકદભ ચચિંતીત થઇ ગમ. 

“ચાળ રને ેટન ું કેન્વય છે…” શયનીળે ઍકીશ્વાવે ફરી નાુંખ્ય ું. 

આવળત ધબ્ફ દઇને ફેડ ય પવડાઇ ડય. યીટષની લાત વાુંબીને ફાયવાખે 
ઊબા યશી ગમેરા જમાબાબીનાું શાથભાુંથી ચાની ડીળ ડી ગઇ… જમાબાબીની 
ાછ ઊબેરાું ચાળ રને આંખે અંધાયા આલી ગમા અને ઍણે હદલારને ટેક રેલ 
ડય… યુંત   તાની જ ચફભાયી વલળેની ફધી લાત કઇ ઍને ન કયે ત, ઍ 
વલચાયે આગની લાત વાુંબલા અંદય ઊઠેરા તપાનને અલગણી ચૂચા ફાયણા 
ાછ ઊબ યહ્ય. થડીલાયે જ્માયે ફુંનેને ક લી શમ ઍશ ું રાગ્ય ું ત્માયે શયનીળે 
આગ લાત ચરાલી… આવળત અને જમાબાબીને વેકુંડ સ્ટેજ ય શોંચી ગમેરી 
ચાળ રની ચફભાયી વલળે વલગતે લાત કયી… ગાુંઠ ત વજૉયીથી નીકી ગઇ છે યુંત   
કેન્વય વેરન નાળ કયલા ભાટે કીભ થેયેીની વાયલાય રેલી ડળે ઍશ ું જણાવ્ય ું. 
ઍક-ફે લયવ નીકી જળે ઍને પયી ઍકદભ નભષર થતાું…  

શયનીળે ઍ ણ કહ્ ું કે કીભ થેયેીની વાઇડ ઇપેક્ટને રીધે ઍ કદી વતા નશીં ફની 
ળકે…. અને ઍ ણ ચેતલણી આી કે ઍકલાય કીભ થેયેીની વાયલાય રીધા છી 
ણ કેન્વય ગભે ત્માયે ઊથર ભાયી ળકે છે… યુંત   શલે ભડષન વામન્વ ઘણ ું આગ 
નીકી ગય ું શમ, ઍકુંદયે જીલન જીલલાભાું ફીજી મ શ્કેરી નશીં આલ…ે ફવ, 
વભમાુંતયે ચેક-અ કયાલતા યશી, તાની શલેથ વલળે ચાળ રઍ શુંભેળા ઍરટષ યશશે  ું 
ડળે. શયનીળને ઉતાલ શલાથી ખયાફ વભાચાય આીને તયત ચાલમ ગમ… 
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ઍના ગમા છી ચાળ ર બાઇના ફૃભભાું આવ્મ. બાઇ-બાબીની આંખભાુંથી ચાળ ર 
પ્રત્મેન પ્માય ટ ટ ટકી યહ્ય શત… બાઇ-બાબીઍ ચાળ રને જઇને સ્લસ્થ થલા 
પ્રમત્ન કમો યુંત   ચાળ રન ું ભોં જઇને ખ્માર આલી ગમ કે ઍ ફધ ું વાુંબી ચ ક્ય 
છે… આવળત ચાળ રને લગીને યડી ડય… દદી થઇને ણ ચાળ ર ેઊરટાન ું બાઇ-
બાબીને આશ્વાવન આપ્ય ું. 

ચાળ ર શલે શીનાની યાશ જત ન―શત… ણ અશવનિળ ઍના વલળે જ વલચામાષ કયત 
શત. ઍણે ત ભનભન કુંઇક નક્કી ણ કયી રીધ ું શત  … શીના વાથે રગ્ન થામ ત 
ણ શલે ઍ ફાકન ું સ  ખ આી ળકલાન ન―શત… અને ગભે ત્માયે કેન્વયન 
ઉથર ભાયલાનાું બમનાું ઓથાય નીચે શીનાને ઍ કેલી યીતે સ ખી કયી ળકળ?ે ના ના, 
તાની વાથે દ :ખી થામ ઍના કયતા કઇ ફીજા વાથે સ ખી થળે ત ઍના હૃદમને 
યભ ળાુંવત ભળ…ે શીના ભક જઇને ઍને ઘયે ખફય છૂલાને ફશાને ભલા 
આલતી ત ણ જાણે ઍને કઇ ખ ળી નથી થઇ ઍલી જ યીતે લતષત શત… ઍ 
જૈવભન અને ળીતર વાથે થડી ભસ્તી ણ કયતી કે ઍ ફશાને ણ ચાળ ર કુંઇ ફર,ે 
ણ… 

ચાળ રની કીભ થેયેી શલે ચા  થઇ શતી, અને ઍની વાથે જ ધીભે ધીભે ફધાને 
ચાળ રની ચફભાયીની જાણ ણ થઇ ગઇ શતી… શીના ય ત જાણે આબ તટૂી ડલ ું 
શત  ું… ઍને જ્માયથી ખફય ડી ત્માયથી ઍ ચાળ ર વાથે ઍકાુંતભાું લાત કયલાની 
કવળળ કયતી શતી… ણ ઍને વભજભાું ન્શત  ું આલત ું કે ચાળ રન ું લતષન ઍના પ્રત્મે 
ઍકદભ ળ ક્ષ કેભ થઇ ગય ું શત  ું… કેભ ઍ જાણે ફદરામેર રાગત શત? શા, ઍના 
ફધા લા કીભને રીધે ધીભે ધીભે ખયી ગમા શતા… ણ ફાહ્ય દેખાલની શીનાને 
ક્યાું યલા શતી! તાને જઇને જ શુંભેળા ખીરી ઉઠતા શીનાના યુંગ ધીભે ધીભે 
ચાળ રનાું ચશયેા યથી ઝાુંખા થલા ભાુંડયા શમ ઍભ રાગ્ય ું… ણ છી ઍને ઍભ 
ણ થત  ું કે કદાચ કીભની આડ અવયને કાયણે ઍન મ ડ ઠીક નશીં યશતે શમ… 
ઍટરે ઍન મ ડ ઠીક યશ ેઍ ભાટે ફને ઍટરા ઍ પ્રમત્ન કયતી શતી.. 

થડા ભહશનાઓ આભ જ લીતી ગમા… ચાળ રની કીભ થેયેી ણ શલે  યી થઇ ગઇ 
શતી… આ થડા ભહશનાઓ ત શીનાને ય ગ ય ગ જેલડા રાગ્મા… ચાળ રની રાગણી 
જાણે હદલવે હદલવે ત્થય જેલી થઇ યશી શમ ઍભ શીનાને રાગત  ું… ચાળ રની ઍક 
પ્રેભબયી નજય ભાટે ઍ કેટ ું તયવતી શતી, ણ કયા લાદની જેભ ચાળ ર દૂય 
ચાલમ જત, ણ કદી લયવત નશીં. અને ચાળ રની દદષનાક ભનસ્સ્થતીની શીનાને 
ણ ક્યાું ખફય શતી! શીનાને ક્યાું ખફય શતી કે, ઍની વાથેનાું લતષનથી ઍનાું કયતાું 
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ણ લધ  ઘામર ચાળ ર થત શત… શલે ત શીના ભાટે હયસ્સ્થતી ઍકદભ અવહ્ય 
ફની ગઇ શતી… 

ઍક હદલવ જ્માયે ઍ ચાળ રના ઘયે ગઇ ત્માયે આવળત વાથે ચાળ ર શસ્ીટર 
ચેકઅ ભાટે ગમ શત… અને ઘયભાું ભાત્ર જમાબાબી જ શતા. ચાળ રના ભમ્ભી-
પ્ા ફશાય ગમા શતા. જમાબાબી વાથે થડી લાય આડી અલી લાત કયી… ણ 
ક્યાયન ું ઍને ત ભન થઇ યહ્ ું શત  ું કે ચાળ ર વલળે બાબીને કુંઇક છૂુું… ણ ઍને 
ખફય નશતી ડતી કે લાત કેલી યીતે ળફૃ કયલી. જમાબાબી ણ ક્યાયનાું જઇ યહ્યા 
શતાું કે આ શીનાન ું આજે ચચત્ત નથી કઇ લાતભાું, ઍના ભનભાું ત કુંઇક ફીજ ું જ 
છે…. 

“શીના તાયે કાુંઇ છૂશ ું છે ચાળ ર વલળ?ે” જમાબાબીથી આખયે છૂાઇ ગય ું. 

“શા બાબી, ણ… “ 

“જે છૂશ ું તે વલના વુંકચે છૂ, તાયી અને ચાળ રની પ્રેભકશાની ભાયાથી કાુંઇ છૂી 
નથી…” “શીનાને જયા હશિંભત આલી અને વુંકચ ત્માગીને વીધ ું જ જમાબાબીને છૂ  ું, 

“બાબી, ચાળ ર કેભ ઘણા લખતથી થડ ફદરાઇ ગમ શમ ઍભ રાગે છે?” 

“આટરી ભટી ચફભાયી વાથે જૂજત ભાણવ થડ ફદરામેર ત રાગે જ ને શીના!” 

“ઍભ નશીં બાબી, ભાત્ર ભાયા પ્રત્મેન ઍન વ્મલશાય ફદરામ રાગે છે… ઍને જાણે 
ભાયા આલલાથી ખ ળી નથી થતી ઍશ ું રાગે છે. ભાયી કઇ લાતન ફયાફય જલાફ 
ણ નથી આત. ભને ઍભ ણ રાગ્ય ું કે કીભને રીધે ઍ થડ ચીહડમ થઇ ગમ 
શળ…ે યુંત   લાત કાુંઇ ફીજી જ રાગે છે. ફીજા ફધા વાથે ઍ ફયાફય લાત કયે છે, 
ભાત્ર ભાયી વાથે જ કેભ….? ” આટ ું ફરતાું ફરતાું શીનાથી ડવૂક ું મકૂાઇ ગય ું. 

જમાબાબી હશનાને ભાથે શતેથી શાથ પેયલતાું વલચાયી યહ્યા… હશનાને ાણી ાઇને 
જયા ળાુંત કયી. 

“બાબી, કશન…ે ઍલી ષ ું લાત છે કે ચાળ ર ભને દૂય ધકેરી યહ્ય છે?” 
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કશશે  ું કે ન કશશે  ું ઍની ગડભથરભાું ન ડતાું જમાબાબીઍ શયનીળબાઇઍ કશરેી 
લાત હશનાને કયી… હશનાને શલે ફધ ું વભજાઇ ગય ું શત  ું. જાણે કઇ ભટ વાક્ષાત્કાય 
થમ શમ ઍભ હશનાનાું ચશયેા યના બાલ ઍકદભ ફદરાઇ ગમા… 

“બાબી, તભે ચાળ રને રઇને કારે ાુંચ લાગ્મે ભુંહદયે આલળ? ણ ઍને કષ ું કશતેા 
નશીં, નશીંતય ઍ નશીં આલ…ે” હશનાઍ ઍકદભ દ્રઢતાથી જમાબાબીને વલનુંતી કયી. 

જમાબાબી હશનાને ઍકીટળે જઇ યહ્યા… 

“પ્રીઝ, બાબી!!” ઍણે પયી કહ્ ું… 

“વાળ ું, ણ ચાય લાગ્મે આલીષ ું… ાુંચ લાગ્મે ભમ્ભી-પ્ા ઘયે આલી જળ.ે” 

હશના ત્માુંથી ઘયે આલી ત્માયે જાણે ―કોન ફનેરા કયડવત―ન કયડન કઇ કમડ 
ઉકરી ગમ શમ ઍલી ખ ળી ઍના ચશયેા ય ઝકતી શતી… 

* * * 

ભુંહદયના ગવથમા ય આજે શીના ચાળ રની યાશ જતી ફેઠી… વલા ચાય લાગી 
ગમા શતા. અને ઍ વલચાયી યશી કે, ઘણીલાય આ જ ગવથમા ય ફેવીને 
આત યતાથી ઍની યાશ જતાું ચાળ રને ઍણે ઘણી લાય જાણી જઇને ણ યાશ 
જલડાલી શતી. ઍને ઘણ ું ઘણ ું માદ આલી ગય ું… ત્માું જ વાભેથી આલતા જમાબાબી 
અને ચાળ રને જઇને ઍની વલચાયધાયા તટૂી. હશનાને અશીં યાશ જતી જઇને ચાળ ર 
જયા ચોંકી ગમ… ણ ઍ કાુંઇ ફરે ઍ શરેાું જ જમાબાબીઍ ઍને જણાવ્ય ું કે 
ઍભને આગ થડ ું કાભ શઇ ઍ તાલીને છી આલળ…ે ચાળ ર ણ વભજી ગમ 
કે જમાબાબી ઍને શીનાને ભલા ભાટે જ વાથે રાવ્મા શતા. ચાળ ર શીનાની ફાજ ભાું 
ફેવલાની જગ્માઍ થડે દૂય જઇને ફેઠ… 

“કેલી ચારે છે કરેજ?” ઍણે ઔચાહયક લાત ળફૃ કયી. “શલે ત તભે ફધા ભાયાથી 
ઍક લષ આગ થઇ જળ ન?ે!” 

શીના ઍને ઍકીટળે જઇ યશી… ઍણે આજે આડી અલી કઇ લાત કયલી ણ 
નશતી અને વાુંબલી ણ નશતી. ઍની જગ્માઍથી ઊઠીને શીના ચાળ રની ફાજ ભાું 
આલીને રગરગ ફેવી ગઇ… છી ઍકદભ વશજતાથી ફરી…”ચાળ ર, ભને જ 
ેટન ું કેન્વય થય ું શત અને ડૉક્ટય ભને કશતે કે શલે હ ું કદી ભા નશીં ફની ળક ું, ત ષ ું 
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ત ું વાચ્ચે વાચ ભને છડી દેત?ે” ઍકદભ ધાયદાય ણ પ્રેભા નજયે ઍણે ચાળ ર 
તયપ જય ું… વાથે જ ઍની આંખભાુંથી કશીનયૂને ણ ળયભાલે ઍલાું હકિંભતી 
અશ્ર ભતી ખરલાઇ ડયાું… ચાળ રને આજે શીનાન ું ફૃ ઍકદભ અરગ જ રાગ્ય ું. 
ઍના ચશયેા ય નટખટતાન ું ત નાભવનળાન નશત  ું. ઍનાથી શીનાની નજયન તા 
વશન ન થત શમ ઍભ ઍ નીચ ું જઇ ગમ. જાણે ઍનાથી કઇ બમુંકય ગ ન થઇ 
ગમ શમ ઍલી હદરભાું કણવ ઊઠી… ઍને ખ્માર ત આલી જ ગમ શત કે 
જમાબાબીઍ જ શીનાને ફધી લાત કયી રાગે છે… 

“શીના, ભા ફનશ ું ઍ દયેક સ્ત્રીને બગલાને આે ું ભટાભાું ભટ ું લયદાન છે… ઍ જ 
લયદાનથી હ ું તને ભાયા સ્લાથષ ભાટે લુંચચત કેલી યીતે યાખી ળક ું? ભાયી જગ્માઍ ત  ું 
શમ ત ત  ું ષ ું કયે?” ઍણે શીનાને વભજાલલાન વનષ્પ પ્રમાવ કમો. 

જલાફભાું શીનાઍ ભસ્તીથી ચાળ રન શાથ તાના શાથભાું રીધ અને પયી નટખટ 
ફની જઇ ઍક ડામેરગ પટકામો, “અયે ભેયે યાજ્જા, ઈવભ ેચચિંતાકી કોનવી ફાત શૈ? 
શભાયે દેળભેં ત હકતને વાયે અનાથાશ્રભ શૈ… ઉવભેવે 5-10 ફચ્ચે રગ ક શભ ગદ 
રે રેંગે!!!  કૈવા રગા શભાયા આઇડીમા??” 

ચાળ ર શીનાને મ ગ્ધ નજયે જઇ યહ્ય… ઍકદભ શલાળ અને ભસ્તીથી શીનાઍ કેલડી 
ભટી લાતને નાની કયી દીધી શતી!! થડી  ભાટે ત ઍન ું ભન શીનાને આશ્રેભાું 
રઇ રેલા રરચાઇ ગય ું… યુંત   આટરા ભહશનાનાું અભ્માવથી તાની રાગણી ય 
અંક ળ યાખલાન ું શલે ઍ ળીખી ગમ શત. યુંત   શુંભેળની જેભ વલચાયનાું લભભાું 
પવાત ગમ… ષ ું ઍ તે શીનાની ઍ ક યફાની વશન કયી ળકળ?ે લગય લાુંકે ઍની 
કખને વજા આી ળકળ?ે ષ ું શીનાને ખફય શળે કે ઍ કેલડી ભટી ક યફાની આી 
યશી છે? કે છી ભાત્ર જ લાનીના જળભાું શળ ખઇ ફેઠી છે? પ્રેભનાું ુંથ ય 
તાની કખને ક યફાન કયલા તૈમાય થમેરી શીનાને શલે કેલી યીતે અને ષ ું 
વભજાશ ું? ચાળ રનાું હદરહદભાગભાું વલચાયન ું ઘડાયૂ આલી ગય ું… અંદય ભુંહદયભાું 
ઘુંટાયલ ગ ૂુંજી ઊઠય… અને ફશાય દૂયથી કઇનાું યેહડમા ય ઍક ગઝરન ળેય 
વુંબાત શત… 

હુું જેને જડલા ભથત યહ્ય, ભટત યહ્ય લો, 
વુંફુંધના એ તડી તાય ુઉબ છું ુદફ લાી. (અંવતભ ળેય: ―ઘામર‖) 
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બાગ – 12  :  ખારી  (નીરભ દળી) 
બયચક બીડ લચ્ચે, 
ધ્માનસ્થ ફેઠ છે ખારી 
ુયીવાઓ ફદલ્મા કરુું  છું છતાું મે 
ફદલ્મા વલના યશી જામ છે ચશયે.“ 

ચાળ ર જાત વાથે વતત દ્વન્દ કયત યહ્ય.રડત યહ્ય, ઝગડત યહ્ય, ભાનત યહ્ય ને 
ભનાલત યહ્ય… વભજત યહ્ય ને વભજાલત યહ્ય…અને અંતે થાકી ને પયી પયી ને 
થૃ્લી ગ છે ની જેભ ઍક જ જગ્માઍ આલી ને અટકત યહ્ય. તે નશત શીનાને 
છડી ળકત ને નશત અનાલી ળકત. તેન વાચ સ્નેશ તેને ફે ભાુંથી ઍક ણ 
યસ્તે જલાની જાણે ઇજાજત નશત આત. ભનની વાભે, જાત વાભે તે હકલરેફુંદી 
કયલા ભથી યહ્ય શત. ણ શીનાન પ્રેભા ચશયે, શીનાન પ્રેભ તે હકલરાના કાુંગયા 
ખેયલીને અંદય પ્રલેળી જત શત..યલાનગી વલના. સ્ભયણન ધૂ અંતયભાું 
પ્રજલચરત શત. ણ વલધાતા ઍ જાણે તેને પ્રકાળલાની ભનાઇ પયભાલી શતી. 

શીના ત શજ  નાની છે. જીલનની લાસ્તવલકતાથી અજાણ છે. પ્રેભન આ ક્ષચણક ઉબય 
ળભી જળે ત્માયે તેને તાની ભરૂ વભજાળ.ે.ણ ત્માયે ફહ  ભડ  થઇ ગય  શળ.ે 
પ્રેભની લાત બરે તે કયતી. ણ શલે આ ફદરામેર વુંજગભાું તેણે રાગણીથી નશીં 
ણ વલલેકબ પ્ધ્ધથી જ વલચાયશ ું યહ્ ું. શીના નાદાન છે, ણ તે થડ નાદાન છે? 
અને શલે આ વુંજગઍ ત તેને કદાચ લધ  ડત  ખ્ત ફનાલી દીધ શત. 

કદાચ ફુંનેન પ્રેભ વલજાતીમ આકષણભાુંથી જનમ્મ શત. ણ આજે…આજે તે ઍક 
ઍલી ઉંચાઇઍ શોંચ્મ શત..જમાું તાન નશીં…વાભેની ઍ વ્મસ્ક્તન વલચાય 
કયલાન શત. પ્રેભન અથષ જ કઇ રાુંફી ચડી લાત વવલામ ઍ જ કે વાભેની 
વ્મસ્ક્તને સ ખ આશ ું.. શીનાને તે ષ ું સ  ખ આી ળકે તેભ શલે શત? અન્ધકાયભમ 
બવલષ્મ? વતત બમન ઓથાય? કઇ ઘડીઍ ષ ું થળે તેની ચચિંતા? અને દદષ  ાછ 
ઉથર ભાયે ત ૈવાના ાણી? 

અને….. 

આગ તે કલના ન કયી ળક્ય. 
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ના,ના, શીનાને દ :ખી કયલાન તેને કઇ અવધકાય નથી જ. શા,રગ્ન છી આ 
હયસ્સ્થવત આલી શત ત નળીફ ભાની તેભણે સ્લીકાયી રીધી શત.. અને વાભન 
ણ કમો શત. ણ જાણી જઇને શીનાને કૂલાભાું ડતી તણેે યકલી જ યશી. અને 
વલાર પકત શીનાના ભા ફનલા યૂત વીવભત કમાું શત? તાની બાુંગી તટૂી 
જજિંદગી ન મે શલે ષ ું બયવ? અને છી અયીવાભાું પ્રવતચફિંફને જઇ તાને જ 
ચાુંચ ભાયતી ચકરીની જેભ તે તે જ તાને જલાફ ણ આત યશતે કે “આભ 
જ ઓ ત કઇની જજિંદગીન કમાું બયવ શમ છે? આ છીની ક્ષણ ની મે કમાું ખફય 
શમ છે કઇ ન?ે આ ત જાણ્માન ું દ ખ છે ફધ ું. જે નળીફભાું શળે તે થળ.ેઆગે આગે 
દેખા જામેગા…ને ભેં કમાું શીનાથી કઇ લાત છૂાલી છે? હ ું ના ાડીળ ત તેને કેટ ું 
દ ખ થળ?ે” 

અને આભ વલચાયતા તાના ભનને ાછ તે જ ટાયત શત. લાશ.! શીનાન ેદ ખ 
થળે ભાટે ત  ું શા ાડે છે?! ઍભ કશ ેને શીનાને છડલી તને જ નથી ગભતી?  સ્લાથી 
છે ત  ું સ્લાથી.. તાય પ્રેભ ણ સ્લાથી છે. શીનાની નાદાવનમતને વાચે યસ્તે લાલી ઍ 
તાયી પયજ નથી? પ્રેભની લાત કયતી શીના ને રગ્ન છી હયસ્સ્થવત વભજાળે અને 
પ્રેભન યુંગ ઉતયી જળ.ે.અને ત્માયે..? જજિંદગીના વનણષમ ઍભ કુંઇ આલેળભાું આલી ને 
થડા રેલામ છે? શીનાની જજિંદગી વાથે યભલાન ભને કઇ શક્ક નથી… ઍની 
ક યફાની અને ફચરદાન ભને ભુંજૂય નથી. આભ ચાળ રન ું ભનભુંથન વતત ચારત  ું 
યશતે  ું. બીંત પાડીને ી ઉગે તેભ કમાયેક માદની, સ્ભયણની..શીના વાથે ગેર 
ભધ ય ક્ષણની ગરીઓભાું તે પયી લત. સ્ભયણન ું ગયવ તેના ભનના ભાચમાભાું 
છરકાત  ું યશતે  ું. 

જીલનના હયઘભાું પયતા કેટરીમે ઍલી ક્ષણ આલે છે જમાયે ભાનલી ને આ ાય કે 
ેરે ાય ન પેંવર કયલ ડત શમ છે. અને ઍ પેંવર…ઍ વનણષમ કુંઇ આવાન 
થડ શમ છે? તેની આંખ્ય ભાું દહયમ ઉબયાત ને ભનઝફૃખાભાું વુંલાદ ચા  યશતે.  
શલે ઘયભાું ણ ફધા તેની હયસ્સ્થવત જાણતા અને વભજતા શતા. જમાબાબી કમાયેક 
તેની વાથે લાત કયલાન, વભજાલલાન પ્રમત્ન કયતા. ણ ચાળ ર ઍ વલળે કઇ 
ચચાષ કે દરીર કયલા તૈમાય જ ક્યાું શત? તે વન:ળબ્દ ફની યશતે. વભત્રની કે બાઇ 
બાબીની લાત તે મ ૂુંગા ભોં ઍ વાુંબી યશતે. અને ઍ ભોન ફુંધ દયલાજા વાભે કઇ 
દરીર કેભ કયી ળકે? 

ચાળ રના ભનભાું ચતયપ જાણે ખારીાન ું ઍક યૂ ઉભટય ું શત  ું. જીલનની આ 
હૃદમબેદક ક્ષણ શતી તેને ભાટે. અને ઍલી ક્ષણ ઍ ભાનલી ળબ્દવલશણ ફની 
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યશતે શમ છે. જીલનના વત્રબેટે.. વત્રળુંક ની દળાભાું તે રટકી યહ્ય શત. વલધાતાઍ 
વુંફુંધના તાણાલાણા કેલા અજફ ગ ૂુંથ્મા શતા તેની જીલનભાું! 

કાના થ્થય લચ્ચેથી જની વયલાણી થઇને કઇને ઇજા શચાડમા વવલામ તેણે 
લશી જશ ું શત  ું. અને ભાગષભાું ભતા યાશીને કુંઇક આી જલાની તેની બાલના શતી.. 
ણ…કાદેલતા ને તે કમાું ભુંજૂય શત  ું? બાવલના ગબષભાું ષ ું છૂામેર છે તે કણ કશી 
ળકે? ચાળ રના ઍક ભનભાું યહઢમાી ળયણાઇના સયૂ વુંબાતા શતા. અને ફીજા 
ભનભાું આંસ ના તયણ ફન્ધાતા શતા. અને વભમના આકાળભાુંથી ક્ષણ વયતી યશતેી 
શતી. શીના તેને ભલાના પ્રય્તત્ન કયતી. તેને વભજાલલાના પ્રમત્ન કયતી. ણ 
ચાળ રે તનેે કહ્ ું શત  ું,”પ્રીઝ, ભને વલચાયલાન વભમ જઇઍ છીઍ.” ઘયના ફધા ણ 
વન:વશામ ફની ચાળ રન અજ ું જઇ યશતેા. શીનાને ત તાના પ્રેભ ય શ્રધ્ધા 
શતી. વલશ્વાવ શત. ચાળ ર બરે ગભે તે ભાનત શમ.. ણ તેન પ્રેભ ઉયછલર, 
ક્ષચણક કે નાદાન નશત જ. તેણે મે ચાળ રની જેભ થડ વભમ ભોન યશલેાન ું 
સ્લીકાય ું. ચાળ રના ભનબાલને તે વભજી ળકી શતી. ચાળ ર તાને દ :ખી કયલા નથી 
ભાગત… તેની ઍ બાલના તે જાણતી શતી. ણ તેને ઍ સ્લીકામષ નશતી. તેની 
દૃષ્ષ્ટઍ ફુંને ના સ ખ દ ખ શલે વહશમાયા શતા. ચાળ રને જે વભજશ  શમ તે બરે 
વભજે. ણ તે ય ગ સ ધી ળફયીની જેભ તાના યાભની પ્રતીક્ષા કયળ.ે તે 
―શીના‖ છે. અને શીના ની જેભ જ વભમ કે વુંજગની ખયરભાું ઘ ૂુંટાઇન.ે.ીવાઇને ણ 
ઍભાુંથી યુંગ અને ખ શ્બ  જ પ્રગટળ.ે 

“ભોન ણ કમાયેક ત 
ડઘામ છે ુલવય ભળ્મે 
વાુંબી રે છે સ્લજન, 
એ કુઆ ુઈચ્ચાયણ લગય.“ 

આ મ જફ ફુંને ઍક્ફીજાના ભોન ને વભજતા શતા…વાુંબતા શતા. કાર સ ધી 
નાચતી, ઉછતી, ચુંચ શયણી જેલી શીના આજે ળાુંત ધીયગુંબીય ફની ગઇ શતી. 
ઘણીલાય જીલનભાું ફદરાલ ભાટે ઍકાદ ક્ષણ ણ યૂતી શમ છે. અને ઘણીલાય 
લયવ સ ધી મે કઇભાું હયલતષન આલત ું નથી. શીનાના શૈમાભાું ત સ્નેશન ઉજાવ 
પ્રગટમ શત. તે ળાુંત ફની ગઇ શતી..યભ ળાુંત! જમાું કઇ વાભે કઇ પહયમાદ કે 
કઇ અજ ું નશત. જમાું શતી યભ શ્ર્ધધ્ધાની..આસ્થાની વલશ્વાવની અજફ ળાુંવત. 
તેના ચાળ રને તેની ાવેથી કઇ છીનલી નશીં ળકે..વભમ ણ નશીં. ઍક હદલવ 
ચાળ ર ણ આ લાત વભજળે અને ત્માયે…. 
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ફવ… અને તેના કાનભાું ળયણાઇના રીરાછમ્ભ સયૂ ગ ૂુંજી યશતેા. 

ફુંનેની ભાનવવક હયસ્સ્થવત અરગ શતી. ચાળ ર અળાુંત શત ને ઍક ખારી 
અન બલત શત. તેના ભનભાું ઍક ઝૂયા શત.અને શીના…..શીના ત જાણે ળાુંત 
ઝફૃખે લાટ નીયખતી ફૃની યાણી…ઍક યાજક ભાયી શતી.  અને વભમ ત આ ફુંને 
ય નજય ણ નાખ્મા વવલામ વમે જત શત…વમે જત શત. ાણીભાું ગ 
નીચેથી યેતી વયે તેભ. અને પયી ઍક વાુંજ ઢી શતી.અસ્તાચરભાું જતા જતા 
સમૂષદેલે અગાળીભાું ફેવેર ચાળ ર ય ઍક અછડતી નજય નાખી. ણ..ચાળ ર ન ું 
ધ્માન કમાું શત  ું? 

ભાધલ યાભાન જ ન ું ગીત તેના ભનને ઝુંકૃત કયત   શત   

“વગણ ના વાુંધ્મા ુણદીઠ તાુંતણા, 
બીના દીધા યે ુભને વુંબાયણા..“ 

—- 
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બાગ - 13  :  …ુને ુઈજાવ ુઈઘડય (નીરભ દળી) 
“લેદનાના નગાયા ન લગાડીએ, 
ભનજી ભયા..! લેદનાને લાુંવીભાું લશાલીએ.“ 

ચાળ ર ણ તાની લેદનાના નગાયા લગાડલા કમાું ઇચ્છત શત?  કઇની દમા 
તેને ભુંજૂય નશતી. ઍક બલભાું જાણે અનેક ળભણાન બાય ઉગી નીકળ્મ શત તેના 
ભનભાું.  અને વભમન ું ચક્ર અવલયત પયત  ું યહ્ ું.આનુંદની ક્ષણને યકી નથી ળકાતી 
અને અને લેદનાની ક્ષણને લશાલી નથી ળકાતી. 

આજે….આજે ત કાે કયલટ ફદરી શતી. આઠ આઠ લયવના લશાણા લીતી ગમા 
શતા.. ચાળ ર અને શીનાને ઍકફીજાથી છૂટા ડમ.ે ચાળ રના ભનન અજ ું…ઝૂયા 
આજે મ ેઅકફુંધ છે. આઠ લયવથી તેન ું હદળાશીન ભ્રભણ ચા  યહ્ ું છે. તે કમાુંમ 
ઠયીઠાભ થઇ ળકમ નથી. શીનાને ભરૂલાના પ્રમત્નભાું ભન વતત શીનાભમ કમાયે 
થઇ ગય ું..ઍની તેને મે વભજ ન ડી. તેને ભરૂલાન દયેક પ્રમત્ન તેને શીનાની લધ  
ને લધ  નજીક રઇ ગમ. 

“જગ વે ચાશ ેબાગ રે કુઆ, ભન વે બાગ ન ામ….” 

ભાનલ જગતથી બાગી ળકે..તાની જાતથી કમાું બાગે? ભનથી કેભ બાગે?  આજે 
ફાફા વળલાનુંદના આશ્રભભાું ફેઠા ફેઠા ચાળ ર ન ું ભન પયીથી અતીતના સ્ભયણભાું 
ડફૂી યહ્ ું શત  ું.  જાણે દૂયથી કઇ તેને વાદ ાડી યહ્  શત  ું. ઍલ વાદ..જેની 
અલગણના ન થઇ ળકે…યશી યશી ને તેને થત  ું શત  ું કે તે કઇ ભરૂ ત નથી કયી 
નાખી ને? 

“કૈવે ન જાઉં ભૈં…મઝુક ફરાતા શૈ કુઆ…” 
 
અંતયની તડ ઘટલાને ફદરે લધી શતી. પ્રણમન યુંગ ―હપક્ક પવ‖ નશત જ…ઍની 
ખાત્રી આ રાુંફા લયવઍ કયાલી આી શતી. શલે તચફમત ન કઇ પ્રશ્ન યહ્ય નશત. 
જ યગે ઉથર ભાયલ શત ત આ આઠ લયવ યૂતા શતા. અને ડકટય ાવે ચેક 
અ કયાલતા ફધ ું નભષર નીકતા તેણે યાશતન શ્વાવ રીધ શત. 

ફાકી તે યાત્રે…આઠ લયવ શરેાની ઍ યાત્રે વવધ્ધાથે મળધયાને અને યાહ રને 
છડતી લખત…ેઍ ભશાચબવનષ્ક્રભણ લખતે કેશ  ભનભુંથન અન બલેર તેની ત તેને 
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ખફય નશતી. ણ તે ત શીના ને, ઘયન,ે ક ટ ુંફને છડતી લખત.ે.કે છડતા 
શરેાું..નક્કી કયતી લખતે ઓછુું ભનભુંથન નશત  ું કય ું. અને અંતે ઍ ક્ષણે જે સઝૂય ું 
તે તેણે સ્લીકાય ું. હદરભાું ઍક બાલના શતી…કે તે શીનાથી દૂય જળ…ેતેની નજયથી 
દૂય યશળેે ત શીના થડ વભમ દ :ખી થઇ ને અંતે તાને ભરૂી જળ,ે..અને ઍક નલી 
જજિંદગી લવાલી રેળે.અને સ ખી થળે. “out of sight ,out of mind”ની થીમયી તેણે 
વલચાયી શતી. ણ કદાચ તે ભરૂી ગમ શત કે લૂષની વુંસ્કૃવત ભાટે ત કદાચ “out 
of mind ,more in mind” લધ  વાચ  શત  ું. અને ઍકલાય શીના યણી જામ..તાને 
ભરૂી જામ છી તે ઘેય ાછ આલી જળ…ે અને દૂયથી જ કમાયેક શીનાન ું 
હકલરરત  ું ઘય..જઇને વુંત ાભળ.ે અને ત્માું સ ધીભાું કઇ વાચા વાધ  વુંત ાવે 
યશીને તાન ું ભન ણ ળાુંત થળ.ે આલા વલચાયના ઉબયા શઠે તેણે ઍ ઍક ક્ષણે 
જે વાચ ું રાગ્ય  તે વનણષમ રીધ શત ને ભનને ભક્ક્ભ કયી નીકી ગમ શત.. ઍક 
વલળા અને અણજાણ દ વનમાભાું. અરફત્ત જતા શરેાું તેણે ઘયના ય અને શીના 
ય ઍક ટૂુંકી ચચટ્ઠી જફૃય રખી શતી. જેથી કઇ તેની ચચિંતા ન કયે..ફહ ું ટૂુંકભાું તેણે 
પકત ઍટ ું જ રખેર કે, 

“ભનની ળાુંવતની ળધભાું જાઉ છુું. તભે કઇ દ :ખી ન થતા કે ભને ળધલાન પ્રમત્ન 
ન કયતા. હ ું દ :ખી થઇ ને બાગી નથી જત. હ ું આલીળ. ાછ આલીળ. જફૃય 
આલીળ. કમાયે? તે અત્માયે કશી નથી ળકત.” 

અને શીનાને ણ ઍટ ું જ રખેર, “ભાયે ખાતય થઇને ણ ત  ું કઇ મગ્મ ાત્ર વાથે 
રગ્ન કયી રેજે.. ત જ હ ું સ  ખી થઇ ળકીળ. શજ  ત  ું ઘણી નાની છે અને જીલનુંથ 
ફહ  રાુંફ છે. ભાયે તાયી ક યફાની નથી જતી..ભાયે ત જઇઍ છે તાળ ું સ  ખ.. તાય 
આનુંદ. ત ું ખ ળ શઇળ ત જ હ ું ખ ળ થઇ ળકીળ. આળા છે ત  ું ભને ખ ળી આલા 
ઇચ્છતી શઇળ….” 

ફવ…અને તે નીકી ડમ શત. શીનાને ભરૂલા…વાચા સ ખની ળધભાું.  વાત સયૂ 
ય જીલી યશરે જજિંદગી અચાનક ફેસ યી ફની ગઇ શતી. અને તે નીકી ડમ 
શત…ખલામેર સયૂને ળધલા…જીલનના વત્મને વભજલા…કદાચ વત્મભ, વળલભ, 
સ ુંદયભની આંતય ખજભાું. કેટરામે આશ્રભ આ લયવભાું તે પમો શત. કેટરામે 
અન બલન ું જીલન ાથેમ યસ્તાભાું ભળ્ય ું શત  ું. વાયા, નયવા ફધા અન બલથી તે 
ઘડાત જત શત. કરેજભાું કે દ વનમાની કઇ ણ ય નીલવવિટીભાું ન ળીખી ળકામ તે 
ફધ ું અશી અન બલની ાઠળાાભાુંથી ભત ું શત  ું. ણ…..ણ .. તેના શીનાને 
ભરૂલાના પ્રમત્ન ત વપ ન જ થમા. 
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“યજ તાયા દ્વાય ય ુઅવ ુુને ાછ પરુું , 
ફાયણુું ભનભાું જ ખખડાવુું ુને ાછ પરુું .“ 

માદન અંફાય જીરીને તે જીલતય જીલી યહ્ય શત. અને તેથી કમાુંમ કઇ ઍક 
જગ્માઍ તેન ું ચચત્ત સ્સ્થય નશત  ું થઇ ળકત  ું. થડાથડા વભમે તે જગ્મા ફદરત 
યશતે.ઍક આશ્રભ ભાુંથી ફીજા..અને ફીજા ભાુંથી ત્રીજા. તેની જીલનનાલ પયતી યશી. 
અને શલે ફાફા વળલનુંદજીના આશ્રભભાું તે થડ સ્સ્થય થમ શત. ણ…જ્ઞાનની 
ભટી ભટી લાત ભાું તેન  ું ચચત્ત જડાત  ું નશત  ું. અંતયને ત ભખૂ શતી 
લશારની…ઝુંખના શતી સ્નેશની…ઍ જ્ઞાનથી કેભ હયઝ?ે 

અને આજે? આજે ત વલાયથી ન જાણે કેભ ચચત્તને ઍક અક ઉદાવી ઘેયી લી 
શતી. ળભણાું ભા મે આજે જાણે તે શીના વાથે લાત કયત યહ્ય. અને વલાયે જાગી ને 
મે તે શીનાન વાદ જાણે વાુંબી યહ્ય. ભન શીનાને ભલા..ઘેય જલા આજે અચાનક 
તરવી ઉઠય ું… કઇ તેને ગ રભશય જેશ ું માદ કયત  ું શત  ું કે ષ ું? જાણે તેને દૂયથી કઇ 
ન વાદ વુંબાઇ યહ્ય શત. કઇ વોયબ તેના તન ભન ને કમાુંથી આલી ને 
છરકાલતી શતી આજે…? 

“આંખ ભીંચી ને શલે જયુું ત દેખામ છે, 
કમાુંક કૈક ખરૂી યહ્ુું,કમાુંક કૈક બફડામ છે; 

ઝકે છે જે તાયકના ભોનભાું 
એ જ ત વોયબ ફની ભન આંગણે વલખેયામ છે.“ 

તેને ખફય શતી કે આ તેના ભનની ભ્રભણા છે. શીના ત કમાયની કઇ ને યણીને 
તેના વુંવાયભાું ભગ્ન ફની ગઇ શળ.ેઅને ઍક દ :સ્લપ્નની જેભ તાને ભરૂી ગઇ શળે 
કે છી કમાયેક માદ ણ કદાચ કયી રેતી શળ.ે આજે ભમ્ભી, પ્ા, બાઇ-બાબી, 
અને નાના બત્રીજાઓ… ફધાની માદ તેના ભનભાું પયી લી. આજે અચાનક શીનાન 
વાદ કેભ તેના ચચત્તને આટરી શદે ઝકઝયી યહ્ય? આલી ભ્રભણાભાું ભન શજ  કેભ 
યાચે છે? 

ણ..તેને કમાું ખફય શતી..જેને તે ભનની ભ્રભણા વભજત શત, તે ઍક શકીકત 
શતી. ફયાફય આ વભમે શીના તેની નાનકડી ત્રણ લયવની  ત્રીને ચાળ ર ન પટ 
ફતાલી ને કશી યશી શતી.. ત્રીના પ્રશ્નન જલાફ આી યશી શતી, “શા ફેટા,આ તાયા 
પ્ાન પટ છે.” “અને પ્ા આલળે ન?ે”ના ઍના વલારનાું જલાફભાું વજ 
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નમને કશી યશી શતી કે “શા,આલળ…ેપ્ા ઍક હદલવ જફૃય આલળ.ે. ઍભણે આલશ ું 
જ ડળે. આણ પ્માય જ ઍને અશીં ખેંચી રાલળ.ે” 

શા, ઍ શીના જ શતી. ચાળ રની શીના. જેણે બણીને ઘયથી દૂય ફીજા ગાભભાું ઍક 
સ્કૂરભાું નકયી ભતા સ્લીકાયીને ઍકરી યશતેી શતી. અને શભણાું ત્રણ લયવથી ઍક 
નાનકડી છ ભહશનાની  ત્રી દત્તક રીધી શતી..અને ―ભા‖ ફની શતી!  શલે ચાળ ર તેને 
કશી ળકે તેભ નશત કે તે ભા ફની ળકે તેભ નથી. ભા ત તે ફની ગઇ શતી. 
ફવ..શલે ત પ્રતીક્ષા શતી ચાળ રની. યભ શ્રધ્ધાની..તેની આસ્થાની… તેના પ્રેભની 
કવટી શતી આ. 

લાુંવીના સયૂ વાુંબી ને બાનભરૂી ગીની જેભ શીના તેના તાના આગલા 
શ ૃુંદાલનભાું યશતેી શતી. 

અરફત આ ફધ  કુંઇ વશે   નશત  ું. કેટરામે વુંઘોથીભાુંથી તેને વાય થલાન ું આવ્ય ું 
શત  ું, કેટરામે વલયધ ન વાભન તેણે ઍકરા શાથે કમો શત.. ણ તે ત શીના શતી 
ન.ે! ગભે તેટરી ીવાઇને ણ તે યુંગ જ આલાની..ખ શ્બ  જ પેરાલલાની!!! 

 અને ભાગષભાું કેટરા તપૂાન બેટ્ા, તેની કમાું યલા કયી શતી?  ફવ, તેને જઇતી 
ભુંચઝર તેણે ાભી રીધી શતી. ઍક વલાયે ―હપક્ક પવ‖ રાગત તેન પ્રેભ વભમની 
વયાણે ચડીને વે કાઍ ખીરી ઉઠમ શત. પ્રેભના ઍ  વનત પ્રકાળભાું કઇ 
વનયાળા, કઇ ગભગીની, કઇ પહયમાદ નશતી.. આજે તે ખ દ પ્રેભન માષમ ફની ગઇ 
શતી. તે ચાળ રની યાધા ફની ને પ્રતીક્ષા કયી યશી શતી..પ્રતીક્ષા…પકત પ્રતીક્ષા… 

અને ચાળ રને વુંબાત વાદ ભ્રભણા કેભ શઇ ળકે? આજે ચાળ ર તેની જાતને યકી 
ળકમ નશીં. શીનાના પ્રેભની..પ્રતીક્ષાની ઍ બ રુંદી શતી કે ષ ું? ઍ જે શમ ત…ે.. 

ણ…ણ ચાળ ર આજે ઘેય આલલા..શીનાને ભલા ફેતાફ થમ શત. પયી ઍકલાય 
તે ચારી નીકળ્મ.. ફવ..ઍકલાય શીનાને ભી રઉં..તેને જઇ રઉં..દૂયથી ત દૂયથી 
..ઍ ઍક જ ઍણા તેના ભનભાું શતી. તેણે ઘેય પન જડમ કે જતા શરેા શીનાના 
વભાચાય જાણી રઉં.. કઇ જગ્માઍ તેના રગ્ન થમા છે..ઍ કમાું છે.. ફધી ભાહશવત 
ભેલલા આજે તે ફેતાફ ફની ગમ. અને પનભાું બાયે શૈમે જમાબાબીઍ તેને જે 
વભાચાય આપ્મા…તે જીયલલા આવાન થડા શતા? ભનભાું ઉછતી …ન વભજાતી 
ઊવભિઓ ને રઇ તે શીનાના વયનાભે શોંચ્મ ત્માયે ચક્ષવતજે વુંધ્માના યુંગ ખીલમા 
શતા. અન…ે 
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અને શીના…નાનકડી ફાકીને ફતાલી ળ ુંધામેર અલાજે તેને છૂતી શતી, “હ ું.. હ ું ત 
―ભા‖ ફની ગઇ છુું ચાળ ર… ત  ું આન વતા ફની ળકીળ?” 

ષ ું જલાફ આે ચાળ ર? અને શીનાને શલે જલાફની પ્રતીક્ષા ણ કમાું શતી? 

“વુંગ જ શમ વાજનન ને ગયભાાભાું ફૂર યે; 
લૈળાખી લશારની ભવભ ફાકી વઘળુ ભરુ યે..“ 

અને દૂય ભુંહદયભાુંથી આલતા વુંધ્મા આયતીની ભધ ય સ્લય ણ કમાું ફને ને 
વુંબાતા શતા? અને આજે અશીં ળબ્દ ત ચફચાયા કેલા લાભણાું ફની ને વુંતાઇ 
ગમા શતા! .સ્નેશન ઉજાવ તેભના તન, ભનભાું ઉઘડમ શત. જીલનન ું વત્મભ, 
વળલભ અને સ ુંદયભ તેને વભજાઇ ગય ું શત  ું. સ્નેશન આ ઉઘડત ઉજાવ જ યભ 
વત્મ, વળલભ અને સ ુંદયભ નશત? ફુંને ના ભધ ય વભરનભાું ખરેર શચાડલા ન 
ભાગતી શમ તેભ વુંધ્મા યાણીઍ ધીભેથી તાની યુંગરીરા વુંકયી રીધી. શલે ત 
ીઠીલયણા અલવયન ું અજલાફૄ ત્માું ઉગ્ય ું શત  ું. 

“વશજ સ્નેશનુું બાથ ુફાુંધી, 
યશીએ વનત્મ પ્રલાવી… 
પે્રભ ની વુનત  છે 

જીલનનુું વત્મમૌ વળલમૌ ુને સુુંદયમૌ“ 
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ભીઠા જનુાં ભીન ાઈદધીભાાં 
પ્રસ્તતુ છે અશીં… ફીજી એક વરશમાયી રઘ ુનલરકથાનાાં વર્જનનો પ્રમાવ:ગજુયાતી 
વારશત્મોભાાં પ્રમોગો અનેક થમા છે. અને જે પ્રમોગોભાાં તેનો શતે ુવવધ્ધ થામ તે 
પ્રમોગોને ર્ચાશકો અને લાર્ચકોનો પે્રભ વાાંડતો શોમ છે.  વરશમાયા વર્જનભાાં કવલતા 
અને ાદવુતિની વપતા છી એજ પ્રમોગ વારશત્મનાાં અન્મ પ્રકાય ―ગદ્ય‖ ભાટે આ 
વૌની શબેુચ્છા વાથે મકુીએ છીએ. આ લાતાશ ભાટે અભને ૬ રેખકો તયપથી વશકાય 
ભેરો છે, અને ફીજા ફે થી ત્રણ રેખકોને ણ વભાલી ળકીશ.ુ “ભીઠા જનુાં ભીન 
ઉદધીભાાં”નાાં મખુ્મ રેખક પ્રવલણા કડકીમા છે. ત્રીજા કે ર્ચોથા અંક થી અન્મ રેખક 
વભત્રો લાતાશ ને આગ ર્ચરાલળે.  આ વૌના વરાશ-સરૂ્ચનો આલકામશ છે. 

 
રેખક 

૧. પ્રતલણા કડકીમા, ૨.તલજમ ળાશ ૩.કીહયટકુભાય બક્ત,  

૪.ડ. નીરેળ યાણા ૫. ભના નામક, ૬.નીરભ દળી 
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ભીઠા જનુાં ભીન ઉદધીભાાં - 1 (પ્રવલણા કડકીમા) 
 

ભાનલે એભ.ફી.એ. બણીને ળેયફજાયભાાં ઝાંરાવ્યુાં.  તેને ચાટથડથ એકાાઈન્ટાંટ ન 
ાભ્માવ ણ કયલ શત.  તલચાય ાઅવ્મ રાલને થડ લખત ૈવા કભાલી ને ભઝા 
કળુાં. વહુથી ટૂાંક ાને ઝડી યસ્ત શત ―ળેયફજાય‖. છી ાઅગ ાભ્માવ ચા ુ
યાખીળ. ખફૂજ તયલયાટ લા ભાનલ ત્જલનભાાં કશુાં કયી છૂટલાની તભન્ના ધયાલત 
શત. તે ભાત્ર હકતાફન કીડ ન શત.દયયજ વલાયે ભયીનડ્રાાઇલ ય દડત જત 
ાને ત્માાં જાઇ મગના ાઅવન ણ કયત.  

દહયમા હકનાયે ધયતી ાને વમરુ્દ્ના તભરનનુાં સબુગ ર્દ્શ્મ તેને ાતત તપ્રમ શત ુાં. 
વમરુ્દ્ના ભજા ગાાંડાની ભાપક ધવી ાઅલીને હકનાયાને ાઅણરિંગતા તે ભાણલાની 
ભાનલને ઘણી ભજા ડતી. ધવભવતા ાઅલતાાં ભજા તભરનન ાઅશરાદ્સક યભાાંચ 
ભાણી નયભ ઘેંળ જેલા થાઇ જતા. વમરુ્દ્ના ભજાનુાં તભરન લાફૄાં ર્દ્શ્મ તેના શૈમાને 
શચભચાલી મકૂત ુાં. ટના વભમે થતી તલયશની લેદના તેની આંખભાાં આંસ ુરાલીને 
જ ઝાંત ુાં. વમરુ્દ્ જ્માયે ળાાંત શમ ત્માયે તેને વભાધી રાગી જતી. તે દહયમાહકનાયે 
જન્ભીને ભટ થમ શત. મુાંફાઇન દહયમા હકનાય તેનુાં તપ્રમ સ્થ શત ુાં. 

બગલાને ભાનલને ખફૂ ફુયવદે ઘડય શત. તતા ાઅનાંદ ાને ભાતા ાભી ભાનલની 
પ્રગતત જાઇ ગોયલ ાનબુલતા. કરેજભાાં હિકેટ ન ઝડી ગરાંદાજ ભાનલ 
તભત્રભાંડભા પ્રખ્માત શત. યલુાન છકયી તેની નજદીક વયલા તરાડ યશતેી. 
ભાનલ થડ થડ ભનષુ્મ ાયખ ુશત. ફહુ દાદ ાઅત નશી. ાઈયાાંત તેના હ્રદમને 
સ્ે તેલી શજુ કાઇ તેને જણાાઇ ન શતી. તેથી વાલચેતી લૂથક વહુથી ાગ યશતે. 
છકયા છકયી ના ટાભાાં ફને ત્માાં સધુી તે પે્રક્ષકનુાં ાત્ર બજલત. શા, જ્માયે 
ણ કાાઁાઇ ફરે કે ાણબપ્રામ યજુ કયત ત્માયે વાાંબનાય ભાંત્રમગુ્ધ થાઇ જતા.તનયારી, 
તેભના ટાભા શભેળા જણાતી. કાઇએ તલતધવય હયચમ કયાવ્મ ન શત તેથી લાત 
કયલાન પ્રવાંગ વાાંડય ન શત. તનયારી તતયછી નજયે તેને જલાન રશાલ 
ભાણતી. ભાનલ ફને ત્માાં સધુી વમશુભા એકર જ યશતે.  

એભ.ફી.એ. થમા છી તેન ધ્મેમ શત થડા ૈવા ફનાલલાન. ભાનલ ને ભન 
ળેયફજાય એ વશરે ાને ઝ્ડી ભાગથ શત. નવીફે માયી ાઅી. ૨૮ લથન ભાનલ 
ફે જ લથભાાં રાખભા યભત થાઇ ગમ. તતા નુાં ભાગથદળથન, ભાનલનુાં બણતય ાને 
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ળેયફજાયની શલાનુાં ાધ્મમન ભાનલ ખફૂ ઝક્ય.ાઅનદ કશતે ફેટા ―ળેયફજાયને 
ભાાં વટ્ટ જ્માયે ચઢે છે ત્માયે ભાણવ ક્યાયે કયડતત ભાાંથી યસ્તા ય યઝત થાઆ 
જામ તેની ખફય ન ડે, તેથી વાચલજે.‖ ભાનલને તતાની તળખાભણ ળીયાની જેભ 
ગે ાઈતયી ગાઇ. તે શાંભેળા ભાનત કે ાનબુલની એયણ ય હટામેરા ળબ્દ ખફૂ 
ભશત્લના શમ છે. 
ભાનલને જાઇ ાભીને થત ુાં , કાઇ મગ્મ ાત્ર ખી કાઢે ત વાળુાં . તેને ઘયભાાં 
ળુભઝભ કયતી શાસ્મની છ ાઈડાલતી લહુના યતા શતા. ભાનલ ળેયફજાયની વાથે 
વાથે શટરના ધાંધાભા ૈવા યકી ―”ગોયલ” શટર ન ભાણરક ફન્મ શત. તેની 
રગાભ તતાને વોઁી, એક કામભ ન ભેનેજય શ્રી.યાકેળ ગડફરેને યાખી રીધ. 
ાલાય નલાય તે હશવાફ હકતાફ ય નજય નાખી રેત. ઘય ણ સુાંદય ભઝાનુાં 
ફનાવ્ય.ુખદુા દેતા શૈ ત છપ્ય પાડકે દેતા શૈ ની ાઈસ્ક્ત ાનવુાય ક્યાયે તે કયડતત 
થાઇ ગમ ખફય ણ ન ડી. તેને ચાટથડથ એકાાઈન્ટન્ટ થવુાં શત ુાં. ૈવા ફનાલલાભાાં 
કુદયતે માયી ાઅી. ત્માાં વભાચાય ભળ્મા કે ળીરના રગ્ન રેલામા છે . ભાનલ 
ાઈત્વાશભાાં ાઅલી ગમ. યૂા ાઠલાહડમાની યજા રીધી. ાભીએ ણ તડાભાય તૈમાયી 
ચા ુકયી દીધી. બાાઇ કશત બાાઇ ાને બાાઇફાઁધ કશ ત બાાઇફાંધ,ળીર ભાનલના 
કાકાન હદકય શત. વશકુટુાંફ ાઅનાંદ, ાભી ાને ભાનલ રગ્ન ભાણલા ાઈડયા… 
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ભીઠા જનુાં ભીન ઉદધીભાાં - 2 (પ્રવલણા કડકીમા) 
ળીરના રગ્નન રશાલ રેલા ાઅનાંદ, ાભી ાને ભાનલ ાઅલી શોઁચ્મા. રગ્નની 
ધભાર એટરે છૂવ ુજ શુાં? ાઅનાંદ ાને ાભી ભટા કાકા કાકી શતા લટ લશલેાય 
તેભને છૂીને જ થત. વલાયન શય શત ાઅનદ ાને ાભી ચા નાસ્તાને ન્મામ 
ાઅી યહ્યા શતા. તનયારી, ળીરના તભત્ર તનયલની ફશને રગ્નની ભઝ ભાણલાભા 
વાભેર શતી.ળીર ને ફશને શતી નશી, તનયારી તેને ન્મામ ાઅતી. તેને ભન ળીર 
ાને તનયલ વભાન શતા. ળીરે જાણીજાઇને તનયારીને કાકા કાકીની વયબયાન બાય 
વોઁપ્મ શત. ળીરને ભન ભાનલ કયતાાં કાઇ મયૂતતમ તનયારી ભાટે મગ્મ ન રાગ્મ. 
 

―ાયે, ભા તેઁ ભાળુ ાહકટ જયુાં?‖ કયત લયાંડાભા ધવી ાઅલેર ભાનલ… ભાને તનયારી 
વાથે લાત કયતી જાઇ ખચકામ. તેને ત ભાન્મભા ન ાઅવ્યુાં કે તનયારી ાશીં! 
કરેજભા ાને તભત્ર ભાંડભા જમેરી તનયારી ાઅભ ભળે તેલ તેને સ્લપ્ને ણ 
ખ્માર નશત.ખેય,કુદયત ક્યાાં,કને, કેલી યીતે ભેલી ાઅે છે તે કવુાં મશુ્કેર છે. 
ભનના બાલ ફશાય ન ાઅલલા દેલાભા તે વપ યૂલાય થમ. ાભી ફરી ાયે,‖ ભેઁ 
ફશાય ડે ુજય ુતેથી ઠેકાણે મકૂ્ય ુછે. ચાર તને ાઅ.ુ ણ છી એક ક્ષણ ાટકી 
ને કશ,ે‖ ફેટા ાઅ તનયારી છે, ળીરના જીગયી બાાઇફાંધ તનયલની ફશને.‖ ફને્ન જણાએ 
ખાણ તલતધ તાલી. 
ાભીએ ાજાણતા ભા કેવ ુસુાંદય સબુગ તભરન વજ્યુુઁ. ભાનલે તે વભમે ાભી ાવેથી 
ાહકટ રાઇને ચારતી કડી. તનયારી ત ાભી ાને ાઅનાંદ ભાનલના ભાતા તતા છે 
એ જાણી ખફૂ ખળૂ થાઇ. ભનભન ળીરન ાઅબાય ભાનલા રાગી.ળીરના રગ્નભા 
ભાનલ ભળે તેલી ત તેને કલ્ના ણ ન શતી. ાઇશ્વયભા શ્રધ્ધા ધયાલતી તનયારી 
પ્રભનેુ પ્રાથી યશી. શજુત ભાનલ વાથે ભાત્ર હયચમજ થમ શત. ાઅગ શુાં ન ુશુાં 
થળે તેન ખ્માર ભાત્ર તેને 
યભાાંચન ાનબુલ કયાલલાભા વપ થમ. ાભી ાને ાઅનાંદે નાસ્ત ાણી 
તાવ્મા. તનયારી એ ભેજ વાપ કયુુઁ, પ્માર યકાફી નકયને ધલા ાઅી નશાલા 
જલાની તૈમાયી કયતી શતી. વાભેથી ભાનલ કાભ તાલી ાઅલત જણામ. નશાલા 
જલાની ાઈતાલ ન શતી.ભાનલ શસ્મ, તનયારી ત ણખરણખરાટ શવી ડી. જાણે 
હદરન ડઘ ન વાંબાલતી શમ.. ળીરના રગ્નન ાઈભાંગ ફેલડામ. ભાનલ ાને 
તનયારી લાતએ લગ્મા. ળેની લાત કયતા શતા તેનુાં ણ તેભને બાન ન શત ુાં 
તનયારી ના ભનન ભયર થનગન થનગન નાચી યહ્ય શત. ભાનલ ણ જાણે સ્લગથ 
શાથ લેઁતભા શમ તેવ ુાનબુલી યહ્ય શત. તનયારી ાને ભાનલ જે ની 
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ાણજાણતા ઝાંખના કયી યહ્યા શતા તે ાભીને ખફૂ ખળુ જણાતા શતા. 
ળીરના રગ્નની વાથે ાાંગયી યહ્ય ભાનલ ાને તનયારીન પ્માય. ાઅવ્મા શતા રગ્ન 
ભાણલા શ ુખફય શતી કે પ્માય ભાળે? વલવધની આતો વલચર્ચત્રતા છે. 

પ્માય, કેટરો સશુાનો ળબ્દ… 

ફે જુલાન શૈમા, કયી ફેઠા પ્માય. પ્માય ક્યાયે થઈ જામ છે, તેની જાણ થતી નથી. 
પ્માયભા ડામ નશી.પ્માય થઈ જામ. પ્માય કયામ.પ્માયના યાંગભા યાંગાઈ જલામ.અને 
ભનભાાંથી ળબ્દો નીકે યાંગાઈ જાને યાંગભા——- 

પ્માયભા ાઈત્થાન શમ. પ્માયભા ડે તેને લાગે. લાગે ત એવુાં કે ાઈબાણ ન થલામ. 
તનયારી ાને ભાનલ પ્માયભા ભસ્ત વશલાવ ભાણી યહ્યા. પ્રવાંગ ણ એલ શત ને 
ફધ ુાનકુૂ થાઇ યહ્યુાં વભમ ભતા ફને્ન જણા ાગાવી ય ભતા લાત લાતભા 
એક ફીજાની નજહદક વયી યહ્યા. ભાનલ એકર ડત ત્માયે તલચાયત ાઅ વાંફધ 
ાઅગ ખફૂ વાચલીને લધાયીળ. 
ાભી ાને ાઅનાંદ તેના ત્જલનના ાણબન્ન અંગ શતા. તેભન ભાન ભયતફ જલામ 
તે ાગત્મન ુશત.ુ તે ભાતાતતાને ખફૂ ચાશત શત. ૨૧ભી વદીના ભાનલના તલચાય 
બગલદ ગીતા ાઈય ાઅધાહયત શતા. રગ્ન,તેને ભન તલત્ર ાતટૂ ફાંધન શત ુાં. તેની 
ત્જિઁદગીના તલધતલધ ાવા તનયારીન ુાઅકથણ ભજબતૂ ફનાલી યહ્યા શતા. 
તનયારી ણ ભાનલ ને ભલા તેની વાથે લાત કયી કણ જાણે કેટરા લખતથી 
તયવી યશી શતી. ભાનલની લાત, તેની છટા તેની પ્માયની ાણબવ્મક્ત કયલાની 
ળૈરી ફધુાં જ તેને ાનેફૃ રાગત ુાં. તનયારી તલચાયતી ભાનલન ત્જલન પ્રત્મેન 
ાણબગભ, તેની લાક્ટુતા ,હ્રદમની સુાંદયતા ફધ ુળેને ાઅબાયી છે? યશી યશી ને એક 
તનણથમ ય શોઁચતી ાને જળન - ટર ાભી ાને ાઅનાંદ ાઈય ઢતી. ભાનલ 
ણ તનયારીના વ્મસ્ક્તત્લથી પ્રબાતલત થમ શત. દેખાલડી, નાજુક, વશાભણી 
તનયારી તેને ભનબાલન શતી. તેન ુતનખારવ શાસ્મ ભાનલના હ્રદમને સ્ી જત.ુ 
ફને્ન જણા જ્માયે ણ એકરા ડતા ત્માયે લાણી કયતા આઁખથી લધ ુલાત કયતા. 
ફને્નને થત ુતે એકફીજા ભાટે જ વજાથમા છે.ળીરના રગ્ન થાઇ ગમા. ળીર ત 
તેની નલી યણેતય વાથે ભધયુજની ભાણલા નૈતનતાર ાઈડી ગમ. વહુ વગાલશારા 
તલખયાલા રાગ્મા. કશલેાની જળુયત નથી. વયનાભાની ાદર ફદર થાઇ. ટેણરપન 
નાંફયની નોઁધ થાઇ. ાને—-રગ્ન ભાણલા ાઅલેરા ભાનલ ાને તનયારી ત્જલનવાથી 
ભળ્માના ભધયુા ાઅનાંદ વાથે છૂટા ડયા.  
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ભીઠા જનુાં ભીન ઉદધીભાાં - 3 (પ્રવલણા કડકીમા) 
પ્રણમના યાંગે યાંગામેરા ભાનલ ાને તનયારી તતાના ઘયે ાઅવ્મા.  ભાનલ 
ાઠલાહડમાથી ઘયની ફશાય શત. કાભકાજના બાય તે તનયારીને  પન ન કયી 
ળક્ય “ગોયલ” ય આંટ ભાયીને તેની હયસ્સ્થતતન તાગ ણ  ભેલલાન શત. 
ભાનલ ફધી ફાફતભા ખફૂ ચક્કવ શત તે ત તેની  પ્રગતતન ુમખુ્મ કાયણ શત ુાં. 
તતાની છત્રછામા ાને ભાગથદળથન તેને ાત્માંત  વશામ ફૃ થતા. ભાનલ જાણત 
શત કે તેની ભાતા તેને ખફૂ પ્માય 
કયતી.  નાનણ ભાતાના પ્માય ાને તતાની ચકવાાઇભાાં તલકસ્ય ુશત ુતેન ભાનલ 
 જીલત જાગત યૂાલ શત. તતા તેને ભન શલે તભત્ર વભાન ફની યહ્યા 
શતા. ભાનલે તાની રાગણીન તતા વભક્ષ એકયાય કમો. તતાએ તુ્રના 
હદરની  લાત જાણી   વાંભતતની ભશય ભાયી. યાતે જભલાના ટેફર ાઈય લાત 
ચચાથાઇ  ાભી ણ ાનશદ ખળુ થાઇ. વપ હયલાયન ુાઈદાશયણ, કાઇ ણ લાત 
 શમ  તનખારવ લાતાલયણભા તેની ચચાથ કયી વભાધાન ભેલવુાં એ ાઅ ઘયન 
તળયસ્ત  શત. 
   ાઅ ફાજુ તનયારીના ઘયન ુર્દ્શ્મ ણબન્ન શત.ુ તેના તતા ાઅધતુનકતાના યાંગે 
 યાંગામેરા શતા. નાનણભા તનયારી ાને તેન બાાઇ તનયલ ભાતાના કહ્યાભા  યશતેા. 
હકિઁત ુજુલાની હદલાની, ભાતાની ાલગણના થતી. તનણખરબાાઇને તેની  વાભે લાધ ન 
શત. તનતાફશને જળુહયમાતથી લધાયે ફલ્મા લગય તાની  પ્રવ્રતુત્તભાાં વ્મસ્ત યશતેા. 
તનતાફશનેની ચકય આંખએ તનયારીભાાં કશુાંક બાળ્ય.ુ 
 પે્રભ છુાવ્મ છૂત નથી. તેની ાણબવ્મસ્ક્ત કાઇ ણ યીતે થાઇ જતી જણામ. 
 તનતાફશનેે ધીયે ધીયે તનયારીને તલશ્વાવભા રેલાના ચિ ગતતભાન કમાથ. હયણાભ 
 તનતાફશને તનયારી ાવેથી જાણી ળક્યાકે તનયારી ભાનલને પે્રભ કયતી શતી. શલે 
 ાઅ લાત તનણખરબાાઇને કેલી યીતે જણાલલી તેની ગફુ્તગ ુચારલા ભાાંડી. તનયલે 
 થડી ઘણી ફાતભી તનયારીની વાથે લાત કયીને ભેલી. ળીરન ાઇયાદ તેને ખફય 
 શત. ધીયે ધીયે ાણી શરેા ા ફાાંધી લાત તનણખરબાાઇ સધુી શોઁચાડલાભા 
 વપતા વાાંડી. ભાનલ ભદી, ળેયફજાયન રફયમછૂીમ તાની હદકયીને ચાશ ે છે 
તે જાણી તનણખરબાાઇ ખળુ થમા. મુાંફાઇ વભાચાયના ાને ભાનલ ઘણીલાય  ચભક્ય 
શત. લાત  ાઅટરી વયતાથી તળે એલ ત તનયારીને ખ્માર જ ન  શત. 
 તનયારી એ જે ભાનલના ભન ાને લતથનન ાભ્માવ કમો શત તેનાયથી  ભાનલ 
જૂદી ભાટીભાાંથી ઘડામ શત એવ ુતેણે તાયવ્યુાં. તેને ભાનલની દયેક  ચીજ ાફ્રાતનુ 
રાગતી. ભાનલન પે્રભા સ્લબાલ, ાઅટરી નાની ઉઁભયભા  વાધેરી પ્રગતત, 
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ભાતાતતા તલળેના તેના ાઈભદા તલચાય—-તનયારી તલચાયતી ભાનલ ાઅટુાં ફધ ુ
જ્ઞાન કેલી યીતે ામ્મ શળે? ક્યાાંથી ાઅટર  વભમ પાવ્મ શળે? જેભ જેભ તેના 
તલચાય કયતી તેભ તેભ તેન ુતલસ્ભમ લધતા જતા.  તાને ખફૂ બાગ્મળાી ભાનલા 
રાગી. ધીયે ધીયે તે ભાનલભમ થતી ગાઇ. વાચ  પ્માય ભનષુ્મભા ધયમૂથી પેયપાય 
કયત શમ છે. તનયારી તે ાનબુલી યશી. 
  ભાનલ ણ તનયારીની પે્રભાતા ય લાયી ગમ શત. તેની સુાંદયતા ભાત્ર ફાહ્ય 
 ન જણાતા તેના અંત:સ્તરને સ્ળી ગાઇ શતી. તેનુાં હદર કશતે ુશત ુકે તનયારીની 
 વાંદગી મગ્મ છે. તનયારી જ્માયે ભાનલને ભતી ત્માયે થતી લાતચીત ાઈયથી 
 ભાનલ તેના ત્જિઁદગી લીળેના  તલચાય જાણલા ાભત. તનયારીને જ્માયે ણ તેણે 
 તભત્ર ભાંડભા જાઇ શતી ત્માયથી તેને તલે લધ ુજાણલા તે ાઈત્સકુ શત. ાને શલે 
 જ્માયે ળભણુાં વત્મતાભાાં પેયલાય.ુ તે શય  બગલત.  ખફૂ વ્મસ્તતાલાા 
ત્જલનભા તનયારીને ગઠલલા તે ળસ્ક્તભાન ફન્મ. ાઅજે ફેઁક  ફાંધ શલાથી 
ળેયફજાય ફાંધ શત.ુ વલાયે ગોયલ ાઈય આંટ ભાયી ાઅવ્મ. છી  તનયારીને 
પનજડય. “શર તનયારી ાઅજે વાાંજના યીગરભા નવ ુણચત્રટ રાગ્ય ુછે,  હટહકટ 
ભાંગાલી યાખી છે હુ ાં તને રેલા ાઅલીળ ાાંચ લાગે તૈમાય યશજેે.—“ 
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ભીઠા જનુાં ભીન ઉદધીભાાં - 4 (પ્રવલણા કડકીમા) 
ભાનલ ાને તનયારીન નલ નલ પ્માય ાાંગયી યહ્ય શત. ફને્ન પે્રભ ાંખીડા એક 
ફીજાભા ગરુતાન શતા. ખફૂ વ્મસ્ત ત્જલનભા ણ ભાનલ તવપતતાથી તનયારીને 
ભલાન વભમ પાલત. ાઅજે ાણબેક ાને ઐશ્વમાથન ુણચત્રટ જલા જલાન 
કામથિભ તનયારીએ ખાવ ભાનલ ને યીઝલલા ઘડી કાઢય શત. તનયારી ભાનલના 
પ્માયભા હદલાની ફની શતી. શરેા પ્માયની ખશૂ્બ ુએ ત વશજીલનની ાઇભાયતન 
ામ છે. દવેક ભા તૈમાય થતી તનયાી ાડધી ઘડી લીતી ગાઇ ણ નક્કી નથી 
કયી ળકતી કે શુાં શયેવ?ુ ાઅખયે જાાંફરી યાંગના ાંજાફી ય નજય ઠયી ાને યેળભી 
દુટ્ટ નાખી નલા ઊંચી એડીના ચાંર શયેી શાથભાાં નવ ુાકીટ શરાલતી ભાનલની 
યાશ જલા રાગી.ભાનલ જેટર દેખાલડ શત તેટર જ રઘય ણ શત. કાઇ 
ાજાણ્યુાં ભે ત ભાની ણ ના ળકે કે ાઅ રફયમછૂીમા ાવે કયડ ળુતમા શળે .  

ાઅજે તનયારીને ખળુ કયલા વયવ ભજાન તૈમાય થાઇ નલી ગાડીભા ાઈડય. ાભી 
ખફૂ ખળુ થાઇ. તેના હદરના ફધા ાયભાન યૂા કયત ાઅલ સુાંદય હદકય બગલાને 
ાઅપ્મ શત. ભાનલ ાને તનયારી એક ફીજાને જાઇને ાતત પ્રવન્ન થમા. ણચત્રટભા 
વભવા ાને ભેંગરાની ભજા ભાણી. યાતે ફશાય જભવ ુશત ુતેથી ભાત્ર નાસ્તા જેલ 
કયુથ. ભાનલ જેન ુનાભ, જેને ભન ભાતા ાને તતા બગલાનથી ણ ાતધક તેભના 
હશતન ુધ્માન વદા કાજે ધયત. તનયારી તેના ાઅ ગણુ ય ભનભન લાયી જતી.  

તેને થત ુભાનલ ના ભમ્ભીએ તુ્રને ખફૂ પ્માય ાને વાંસ્કાય ાઅપ્મા છે. તેને ાભી 
તથા ાઅનાંદ ભાટે ગલથ થત. વાભાન્મ યીતે ફને તેભજ ાઅલી સુાંદય ઘટનાનુાં રગ્ન જ 
શમ. ાઅનાંદ ાને ાભી એ એકના એક હદકયાના રગ્ન ાખાત્રીજનુાં શબુ મશૂતથ 
જલડાલી તનયધામાથ. બરે હદકયાની લહુ ઘયભા ાઅલલાની શતી. ાભી જ જાણે વલે 
વલાથ ન શમ. કાઇ લાતની કભી ન યશલેી જાઇએ. ફશાયગાભ ભશભેાન, વગાલશારા 
વલે ને તનભાંત્રણ તત્રકા  વભમવય ભકરાલી .  

વહુથી શે ુતનભાંત્રણ પ્રભનેુ. ાઅ ફધી તેની ત કૃા છે એભ ાભી તથા ાઅનાંદ 
ભાનતા. ભાનલ જળુય એલી કાઇ ળસ્ક્તભાાં તલશ્વાવ ધયાલત. તેના પ્રમત્ન, તતાજીન ુ
ભાગથ દળથન ાને ાગમ્મ ળસ્ક્તન વશમગ તેના ાઈજ્જલર બાતલ ભાટેના કાયણ શતા. 
રગ્ન ભાનલના ાને નીર વહુથી શરે હયલાય વાથે શાજય થાઆ ગમ. તેની મયુાદ 
ફય ાઅલી શતી તેન ઘટસ્પટ તેણે ભાનલ ાવે કમો. ભાનલ ાઅ જાણી ળીરને બેટી 
ડય. ાઅ સબુગ તભરનની નોંધ ાઅનાંદ ાને ાભીએ ણ કયી. રગ્નની ધભાર યૂ 
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જળભા ચારી યશી શતી. ધાંધાના ભટા ભટા ધયુાંધયને કાંકત્રી ભકરલાભા ાઅલી. 
યાકેળ ગડફરે, સજુાતા, તનણખર, ફધા ખડે ગે કાભે લગ્મા. ભાનલ જેન ુનાભ 
રગ્નના ઠા શઠે કાભકાજને ભલૂ્મ ન શત. તેની નજયભા ાઅલી ગય ુશત ુકે  

યાકેળ ગડફરે લધાયે ડત શતળમાય છે. સજુાતા ને તેણે વાધી શતી. તનયલ ાને 
યાકેળની દસ્તીભા તલકાવ ખફૂ ઝડી થાઆ યહ્ય શત તેની નોંધ તે રાઆ ચકૂ્ય શત . 
તે તલચાયત શત કે રગ્ન ાને ભધયુજની છી શે ુકામથ તેણે ાઅ તલચાયલાન ુછે. 
રગ્ન યાંગેચાંગે ાઈકલ્મા. ાઅનાંદન વાગય છરકામ. તનણખરબાાઆ, તનતાફશને બાયે શૈમે 
હદકયીને લાલી ાને તલદામ થમા. તનયલથી ભાનલની થતી પ્રળાંળા વશન થતી ન 
શતી ણ તે ચૂ યહ્ય. ાઅનાંદ ાને ાભીના શથન ુલણથન કયલા તેભને ળબ્દ જડતા 
નશોંતા. ભાનલ ાને તનયારી ભધયુજની ભાણલા સ્સ્લટ્ઝરેંડ યલાના થમા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



વજૉન વહશમાળ ું  ગદ્ય- 

 

http://gadyasarjan.wordpress.com/ Page 80 

 

ભીઠા જનુાં ભીન ઉદધીભાાં - 5 (વલજમ ળાશ) 
ભાનલને ાણવાય ણ ન શત કે એ ાછ ાઅલળે ત્માયે ળેય ફજાય ાપલાનુાં 
ફજાય ફની ગમે ુશળે. તનયલ ન ત્રકાય તભત્ર ાનાંત કારે ાઆચ્છત શત કે ભાનલ 
વાથે મરુાકાત થામ ાને તે ભાકેટ્ની ફૃખ જાણી ફે ાાંદડે થલાની ાઆચ્છા ધયાલત 
શત.તેને ીફૄ ત્રકાયીત્લ ાઅલડત ુશત.ુતેથી તનયલને શાથ ફનાલી તેને ભાનલની 
અંગત લાત જાણલા પ્રમત્ન કમો. તેની યકાણ ધ્ધતત ાને ળેય દરાર જમેળ 
ળાસ્ત્રી વાથે તેના વાંલાદ જાણલા પ્રમત્ન કમો ાને એટરી ખફય ડી કે ફેંક વાથે 
વાય ઘયફ ફાંને્નને છે.ાને રગ્ન નાાં ાઅલ્ફભભાાં નાણાભાંત્રી શ્રી ળેરત ાને જમેળ 
ળાસ્ત્રીને લાત કયત પટ તનયલની કૃા ર્દ્ષ્ટીથી રાઆ રીધ.ાને એ ણ જાણી રીધુાં 
કે શનીમનૂ યથી ભાનલ કમાયે ાછ ાઅલે છેાઅભ ત કારેનુાં છા ુવાલ નાન ુછા ુ
શત ુણ જે હદલવે ભાનલ ાઅલલાન શત તે હદલવે વભાચાય પટા વાથે છામા કે 
ભાનલ ાને નાણાભાંત્રીની ળેયફજાયભાાં તેજી કડાલી યાખલાભાાં વાાંઠ ગાાંઠ ાને છેલ્રે 
પ્રશ્નાથથ ણચન્શ…  

રીવ, ળેયફજાય નાાં વત્તધીળ, વેફી ાને વો રાગતા લગતા નાણા ભાંત્રીને 
ત્માાં…જમેળ ળાસ્ત્રી ને ત્માાં ાને સ્લીટ્ઝયરુંડથી ાછા પયેરા ભાનલને ાઈરટ તાવ 
ભાટે રીવ સ્ટેળન ય એયોટથ  થી વીધ રાઆ જલામ. ાઅનાંદબાાઆ ાને ાતભ ત 
શફક જ ખાાઆ ગમા. તનયારી ણ ફેફાકી ફની ગાઆ. ાઅનાંદબાાઆ જાભીન ાાલી 
ભાનલને ઘયે ત રાઆ ાઅવ્મા ણ ાઅ તેભને ભાટે નવુાં શત.ુ. 

કશ ેછે ને ગળુુત્લાકથણન તનમભ દયેક જગ્માએ રાગે છે ાને ખાવ કયીને ભાણવ જેભ 
ઉંચ ચઢત થામ તેભ તેને ત તે બાય લધ ુરાગે. જકે ઉંચે ચઢતા ભાણવની ર્દ્ષ્ષ્ટ 
ન વ્મા લધે તેભજ તેભને જનાયા ણ લધે. તે વો જનાયા તભત્ર જ શમ તેવ ુ
નહશ. તેભા કય ુતત્લ ક્યાાં ાને કેલી યીતે કાભ કયે તે ળાાંત ચીત્તે ળધવ ુજળુયી 
શત.ુાતભએ ત હદકયાનાાં ભાથેથી ઘાત જામ તેને ભાટે તવધ્ધી તલનામક ભશાદેલ ની 
ભાનતા ભાની ાને ાઈલાવ ળળુ કયી દીધા. ઘયે ત્રકાય તભત્ર કુટુાંફીજન ાને 
વફાંધીન ભે શત. દયેક્ને ભાનલની લાત ાને ાને ભાનલનાાં પ્રત્માઘાત 
જાણલાભાાં યવ શત. જમેળ ળાસ્ત્રી ાને તેન લકીર ણ ત્માાં શાજય શત.ભાનલનાાં 
પ્રત્માઘાત એકદભ ઠયેર વ્મસ્ક્ત જેલા શતા. 
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” હુ ાં ભાયા શનીમનૂ થી શભણા જ ાઅવ્મ છુ ાને ાઅ ફધી લાતથી વાંણૂથ ાજાણ છુ. 
ણ છા ુજ્માયે ણ ભને ળાંકાની નજયે જુએ ત્માયે તે ળાંકા દુય કયલાની ાને ાઅ 
ાપલા પેરાલનાયાની વાભે કામથલાશી કયલાની બાયતતમ નાગહયક તયીકે ભાયી પયજ 
ાને શક્ક છે.વાંણૂથ ળધખ કયીને હુ ાં ભાળુ તનલેદન કયીળ. હુાં એટ ુજળુય કશીળ કે 
હુ ાં ાને ભાયી વાથે જેભને વાંડલલાભાાં ાઅવ્મા છે તે ફધા તનદો છે.”ફીજે હદલવે 
ાન્મ દયેક છાાભાાં ભાનલનાાં પટા વાથે લચ્ચેનાાં ાનાભાાં ફધાન યહદમ દેખામ . 
નાણાભાંત્રીનાાં કથનભાાં તેભને તલના કાયણ વાં ડલલાનાાં પ્રમત્નનુાં નાભ ાાય.ુ ત્રણેક 
હદલવ તલત્મા શળેને તનયલન પન તનયારી ાઈય ાઅવ્મ“ તનયારી ભાનલને છાાન 
ભાણરક ભલા ભાાંગે છે ત ભાનલને છુી જ.” 

ભાનલે તેને ફીજે હદલવે તેની પીવ ાઈય ભલા જણાવ્ય.ુાઅનાંદ ાને ભાનલને 
ાેક્ષા ત શતીજ કે થડક વભમ ભોન યશલેાથી જેભને તકરીપ શમ તેન 
વલાટ દેખામ જ. થડુક ાઅશ્ચમથ એ થય ુકે ભાનલની પ્રગતત ભાનલની તાની 
ાઅલડત થી શતી. ખૈય છાા લાાની વાથે લાત કયતા ખફય ત ડળે જ કે કને 
ક્યાાં ાને કેલી યીતનુાં દુખે છે.ાતભ તેના ધ્માન ળુભ ભાાં પ્રભ ુપ્રાથથનાભાાં ભગ્ન યશતેી 
ાને ભાનલે તે વભાચાયભાાં યશરેા પ્રશ્નાથથણચન્શ દ્વાયા એટ ુત તલચાયી રીધ ુશત ુકે 
જ ખયેખય તેભની લાતભાાં તથ્મ શત ત ાઅલી છટક ફાયી ના મકેુ. તેને તેના 
રગ્નનાાં પટાભાાંથી ાઅ પટૉ પે્રવભાાં કણે ાઅપ્મ તે જાણલાન ુણ મગ્મ રાગત ુશત .ુ  

તે યાતે્ર તનયારી ને છુ“ુ તનયારી ાઅણ ુાઅલ્ફભ ાને તેના પટા તાયા ઘયે ાને 
ભાયા ઘયે શમ ળેરત વાશફે ાઅવ્મા ત્માયે પે્રવને ત રગ્નભાાં પટા ાડલાની ભનાાઆ 
શતી ાને ભશીને ાઅ પટ ાઅલે તે વભજાત ુનથી. પ્ાને વશજે પન કયીને છુી રે 
ને તે પટ એભના ાલ્ફભભાાં છે ખય?”તનયારીને જયા ાજુગત ુત રાગ્ય ુણ કહ્ય ુ
“હુ ાં વલાયે પન કયીને છુી રાઆળ”લશરેી વલાયે સજુાતાન પન ાઅવ્મ “ વય! યાકેળ 
ને વલાયે છુયછ ભાટે રીવ ાઅલીને રાઆ ગાઆ છે. તભે પીવ ાઈય તયત 
ાઅલ ાઅલકલેયા ના ભાણવ ણ ાઅવ્મા છે.ત્માાં ડય ફેર લાગી ાઅલક્લેયાનાાં 
ભાણવ ઘયે ણ શતા. ાઅનાંદ ાને ભાનલ ાઅ તકરીપ ાઅલળે તેભ ધાયતા ત શતા 
ણ ાઅટરી ઝડે તે ધાયુથ નશોંત.ુ 
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ભીઠા જન ુભીન ઉદધીભાાં - 6 (વલજમ ળાશ) 
ાઅલક લેયાની તાવ છાા ાઅભત જે રકના હશવાફ કાચા શમ તેભને 
તકરીપદેમ શમ છે ણ ભાનલ ત કમાાંમ કય ચયીભાાં ભાનત જ નશોંત એટરે એ 
થડ તનશ્ચીંત શત. તેન સ્ટાપ ાને એકાઉંટાંટ જાણતા શતાકે ાઅ ફધી તકરીપ ક‖ક 
બતા કાયણને રીધે છે. ણ કશ ેછે ને કે તભે ખનૂ કયુથ તેલ વત્તધીળ ાઅકે્ષ કયી 
દે છી તભે તનદો છ તે વાફીત કયલાનુાં કાભ તભાળુ ાને ન કયી ળક ત ખનૂ ન 
કયુથ શમ ત ણ ખનૂી જાશયે થાઆ જાલ. તેથી ફધા જ હશવાફ ખલુ્રા મકુી તેભને 
કશી દીધ ુકે તભે ળધી ળક ાને વાણફત કયી ળક ત કય ણ ભાળુાં ભ ાંતવ્મ ત તેજ 
છે ાને તે હુ ાં તનદો છુાં. 

ઘય ભાાં, “ગોયલ” ાઈય ાને ફેંકભાાં સ્થગીતતા રાલી ાને વતત 3 હદલવ ાને યાત 
ચેકીંગ ચાલ્ય.ુ ફધા લાાઈચય, ખચથ નોંધ ાને તેને રગતા ફીર ાને ાઅલક 
નોંધભાાં ક્યાાંમ તકરીપ નશોંતી. વાંસ્કાયની ઝરક ાઅલક લેયાનાાં ાતધકાયીને ણ 
દેખાતી કાયણ કે તેની દયેક વખાલત દ્વાયા ભતી કય યાશત ણ તેણે રીધી 
નશોંતી તે જ ાભરભાાં મકેુ ત તેણે બયલા ાત્ર કયભાાં તેને લધાયાન કય ાછ 
ભી ળકે તેલી લાત ાઅલી. કદાચ શરે કેવ શત જ્માાં ાઅલક લેયા ાતધકાયી ની 
ળધખ કાઆ યાંગ ના રાલી ળકી. છાા પયીથી ભાનલને વત્કાયલા રાગ્મા..  

ાઅ ળધખ દયમ્માન ભાનલ ની નજયે ફે લાત સ્ષ્ટ યીતે ાઈબયી ાઅલી શતી કે 
છેલ્રા ચાય ભશીનાથી ખચાથ નુાં નવ ુખાત ુાઈભેયાય ુશત ુજેભાાં ભશીનાનાાં અંતે ફધ ુ
વયબય થાઆ જત.ુ ાઅ શલારા ખાત ુચારત ુત શત ુભાનલનાાં નાભે ણ વ્માજ ફદર 
ભત નશોંત.. નલા લથની ાઅ યકભ શજી ડીટ થય ુનશત ુાં તેથી કડાાઆ નશતી. 
તનયારી ાઅ ફધી તક્રીપભાાં ભદદળુ ત નશોંતી જ ણ ધીભે ધીભે તેન તયલયાટ 
ળભત જત શત. કદાચ તેણે ધાયે ુસખુ તે ધાયતી શતી તેટ ુવય નશોંત .ુ 
ાભીએ ાઅ ફદરાત ુલતથન ભાી રીધુાં. ાને ભાનલને કહ્યુાં ળક્ય શમ ત તનયારીને 
અંધેયી તેના ઘયે ાઠલાડીય ુજાઆ ાઅલલા દે. તેની ાઅ તકરીપ કદાચ ાઅણ ુ
લાલલાથી દુય થાઆ જળે.  

જુહુ ારાથથી કાંાઆ અંધેયી દુય નશોંત ુછતા યીત યીલાજ નુાં કાંાઆક ભશત્લ શમ છે. 
તનયારી ના ાડતી શતી ાને ાતભફેન નાાં ાઈલાવ ચા ુશતા તેથી ભાનલને તે 
મગ્મ નશોંત ુરાગત ુછતા તનયારી ાઈય છડલ ુાને તનયારી વલાયે જાઆ વાાંજે ાઅલી 
જળે કશીને અંધેયી ગાઆ. તેને ખટુ ત રાગ્યુાં શત ુકાયણકે ભાનલે નાણાભાંત્રીનાાં પટ 

http://gadyasarjan.wordpress.com/2007/04/22/meethaa-jalanu-min-6/


વજૉન વહશમાળ ું  ગદ્ય- 

 

http://gadyasarjan.wordpress.com/ Page 83 

 

ફાફતે તેના ઘય ાઈય ળાંકા કયી શતી.સ્લીટ્ઝરુંડ યથી ાછા ાઅવ્મા ફાદ ઘયભાાં 
ળળુ થમે ુફધજુ તેને ડયાલત ુશત.ુ  

ાઅ ફાજુ યાકેળ ગૉડફરે રીવ ઇંસ્ેક્ટય ાનલયને ાઈરટતાવ દયમ્માન એક જ 
લાત કશતે શત વા‖ફ શભત જૈવે વા‖ફ રગ કશતેે શૈ લશી કયતે શૈ.. યજની તેની 
લાતાથ ફદરામ ાને ડ્રગ નુાં કાભ ભાનલવા‖ફકી જાનકાયી વે શતા શૈ લાી લાતની 
યઢ રગાલીને ભાય વશન કયત યહ્ય.ભાનલ ય નાકોટીક્વ ાને કામદાકીમ કડ 
ભજબતુ થતી જતી શતી. ળેય ફજાય યજે યજ ળુખ ફદરત ુશત ુાને તેથી ભાનલન 
ટથપણર ણ ઘટત જત શત. તેની ાઅ કવટી કાની ધીયજ જાઆ ાઅનાંદબાાઆ 
ક્યાયેક શયખાતા ાને ક્યાયેક ચીંતાતયુ ણ યશતેા શતા. 

પીવભાાંથી ભાનલન પન ાઅવ્મ ાને ાઅનાંદ્ભાાઆ પીવે શોંચ્મા. ભાનલ સજુાતા 
ાને યાકેળ ગડફરે ની ત્ની તપૃ્તી કેફીનભાાં શતા. લાત વાલ વીધી શતી.સજુાતાને 
તધૃ્પ્ત ભલા ાઅલી શતી ાને યાકેળને જાભીન ાઈય છડાલની લાત શતી તે લાત 
દયમ્માન તે ફરી ગાઆ શતીકે યાકેળ વ્માજ ફદરાભાાં પવામ ાને તનયલે તેને કહ્યુાં 
શત ુકે ભાનલની શટરભાાં ડ્રગ્ઝ ળળુ કયાલત તે તેને ફશાય કાઢળે.  

ભાનલને વભજ નશતી ડતી કે તનયલને છુવુાં કે તધૃ્પ્તની લાત વાચી ભાનલી. 
સજુાતા ાને તધૃ્પ્તને ફશાય ફેવલાન ુકશી ભાનલે લકીરને પન જડય. ત્માાં 
ાઅનાંદબાાઆએ ભાનલને યક્ય. ાને કહ્યુાં હુ ાં વાાંજે તનયારીને રેલા જતી લખતે 
તનણખરબાાઆ વાથે લાત કયી રાઆળ.ત ુયાકેળને ાઈરટતાવનાાં ભાય ભાાં થી ફચાલ. 
થડીક લાય ળાાંતી થી ફેઠા છી ભાનલે તધૃ્પ્તને ફરાલી ાને કહ્યુાં “યાકેળને તેન 
લકીર ાઅજે છૉડાલી ાઅલળે ણ તાયે એટ ુત એને કશવે ુડળે કે તે છુટળે ાને હુ ાં 
અંદય જાઆળ. વાચ ગનેુગાય બાગત પયળે ાને હુ ાં અંદય ગમા છી તેને ફચાલી 
નશી ળકુ ણ જે ગનેુગાય છે તે તેને ભાયી નાખળે ત તે જે કશ ેતેભ કયીમે.” 

 તધૃ્પ્ત મતૃ્યનુી લાત વાાંબીને ડયી ગાઆ.તે કશ ે“ ાઆવ ફાય ાઈવે ફચાર વાફ..” 
ભાનલ કશ ે“ તે વાચ ુકશળેે ત કામદ તેને ફચાલળે..ભાયા નાભના કાયણે તે ઝાઝ 
ફચી નથી ળકલાન” સજુાતા શટેરની લીડીમ કેવેટ રાઆને ાઅલી ાને તધૃ્પ્તને 
ફતાલી જેભાાં યાકેળ ગયા ઘયાકને ડ્ર્ગગ્ઝ ાઅતા ફતાવ્મ.ૈવા રેતા ફતાવ્મ ાને 
કહ્ય ુકે ાઅ કેવેટ ને રીધેજ તે કડામ શત. યડભવ ચશયેે તધૃ્પ્ત ફરી “ાચ્છા વાફ 
ાઅ જ કશેંગે લ કયેગા” 
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ભીઠા જનુાં ભીન ઉદધીભાાં - 7 (રકયીટકુભાય ગો બક્ત) 
 તનયારીએ અંધેયી જાઆને વોથી શરેા ાઅલ્ફભ જલા ભાાંગ્ય.ુ ણ ાઅલ્ફભ તનયલના 
ફૃભભાાં શત ુાને એ ઘયે શત નહશ.  નીતાફશનેે દીકયીને તલલેક કમો, “ફેટા ભાનલને 
ાને તેના ઘયલાા વોને વાચલજે… શભણા ફયફયની તલાાઆ ચારે છે.” 

“ શા ાને ભમ્ભીનાાં ાઈલાવ ણ ણચિંતાન ુકાયણ છે. ભને ણચિંતા ભાનલની છે… તે 
કાયણ તલના વાંડલાાઆ યહ્ય છે.” 

“ફધા એવુાં જ ભાને છે ણ ાઅ ાઈયા છાયી ડતા વયકાયી છાા ાને નકાયાત્ભક 
બ્રીવીટી તેની વાયી છા ને ધાઆ નાખે છે.” 

”ભમ્ભી ભને રાગે છે કે પટાની ફાફતે તનયલબાાઆ થી ભટી ભરુ થાઆ છે.” 

” એટરે? તુાં શુાં કશલેા ભાાંગે છે?” 

“ભાનલને એવ ુરાગે છે કે અંગત પટા ફશાય ન જાઆ ળકે. ાનાંત કારે તનયલબાાઆ 
થકી ભાનલને ભલા ભાાંગત શત. તેણે જ ાભાયા ાઅલલાને હદલવે છાાભાાં ાધથ 
વાંદીગ્ધ વભાચાય ાઅી ાઅ ફધી મવુીફત ેદા કયી છે તેવ ુન વભજે તેટર ફાઘ 
ભાનલ નથી.” 

“ાઅ ત ભટી ગેયવભજ છે… તનયલ ત ાનાંતને ભાનલ વાથે મરુાકાત કયાલીને ફધ ુ
વગે લગે કયાલલા ભથે છે… ભને ત એવ ુવભજામ છે.” 

”ના ભમ્ભી… ભને ત તનયલબાાઆ એવ ુકશતેા શતા કે તે કાઆ ભટા પ્રજેક્ટભાાં ભાનલને 
રેલા ભાાંગે છે, ણ ભાનલે ના કશી શતી કે ―વગાભાાં ૈવા ાઅપ્મા એટરે કાાં વગ ુજામ 
કે ૈવા.. ભાયે તેવ ુનથી કયવ.ુ‖ 

 ”નીતાફેનને ભાનલન ાઅ જલાફ તલણચત્ર રાગ્મ ાને તનયારીને કહ્યુાં, “તેના 
એક્ષ્ટથ  ાને ાઆમ્ટથનાાં કાભભાાં ૈવ ફહુ છે ાને તનયલ ફનેલીને લાત કયે તેભા 
ાજુગત ુશુાં છે?” 

વાાંજે જ્માયે તનયારીને ઘયે જલાન વભમ થમ ત્માયે તનયલ ાઅવ્મ ાને ાઅલ્ફભ 
જલા ભાાંગ્ય ુત્માયે ફહુ ચચીત પટૉ ાઅલ્ફભ ભાાં શભેખેભ શત તે જાઆને તનયારી ને 
ટાઢક લી. તેણે તનયલને છુ ુ“ાઅ ાનાંત કારે ભાનલને શુાં કાભ ભલા ભાાંગે 
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છે?”તનયલે કયડાાઆ બયી નજયે શરેા તનયારી વાભે જય ુાને ફલ્મ, “છાાલાા 
વાથે દુશ્ભની કે દસ્તી ફાંને નકાભી. ળીલાજી ાકથન એક નાંફયન ગુાંડ છે તેને થડુક 
ત્રાં શુ્ભ કયીને કે તે જે ભાાંગે તે તેને ાઅી ાઅ ઝાંઝટભાાંથી ભાનલને કાઢલા ભેં 
વભમ રીધ ાને ભાનલ ભી ના ળક્ય.” 

”તનયલબાાઆ, ભને ત તભાયા ફધા જ બાાઆફાંધ થી ફીક રાગે છે. ભશયેફાની કયી 
તેન છાર છડાલ.” 

ત્માાં ડય ફેર લાગ્મ..ઇંસ્ેક્ટય ાનલય તનયલને ણરવ સ્ટેળન છુયછ ભાટે રાઆ 
જલા ાઅવ્મા શતા. તનયલ લયાંટ જાઆને ફલ્મ, “તનયારી ભાનલે ાઅ લયાંટ કઢાવ્ય ુછે. 
એ શુાં વભજે છે તેના ભનભાાં” ાને ગાંદી ગા ફરત ફરત તે રીવ ઇંસ્ેક્ટય 
વાથે જલા તૈમાય થમ.***ઘયે જતા જતા તનયારીની આંખભાાંથી ાણી ખટુત ુનશોંત .ુ 
તે ભાની ળકતી નશતી કે ભાનલ તનયલ તલળુધ્ધ વભાંવ કાઢતા કે કઢાલતા તેને 
છુલાને જફૃયત ન વભજી? 

 તેન ભગજન ાય ત વાતભા ાઅવભાને શત કાયણ કે તેને રાગત ુશત ુકે ભાનલ 
જે તલચાયે છે તે ખટુાં છે. ઘયે દાખર થતા તેણે તેના ભન ને ળાાંત થલા દીધ ુાને 
ડુભ ફેવી જલા દીધ, છી ગાડીભાાંથી ફશાય નીકી. ઘયભાાં ફધ ુસ્ભળાનલત ળાાંત 
શત.ુ તેભના ળુભભાાં ભાનલ કમ્પ્યટુય ાઈય કાભ કયત શત.તનયારી એકદભ ગસુ્વે 
થતી ફરી-“તનયલબાાઆ ાઈય વભાંવ કઢાલતા ભને છુલાની જળુય ન રાગી ? 

 હુાં ઘયે ાઅલ્ફભ જાઆને ાઅલી છુ ત્માાં પટ શભેખેભ ાને વરાભત છે. તનયલબાાઆએ 
તે પટ નથી ાઅપ્મ.”ભાનલે તેના તયપ રાગણીથી જાઆને કહ્યુાં.” ત ુાં ધીયજ થી ફે 
ભીનીટ ફેવ, હુાં તને ફધ ુવભજાવ ુછુાં”ણ તનયારી રઢી રેલાનાાં મડુભાાં શતી તેને 
ખયેખય ફહુ રાગી ાઅવ્ય ુશત.ુ તે ભાની નશતી ળકતી કે તનયલને રીવ સ્ટેળન રાઆ 
જલાભાટેનુાં વભાંવ ભાનલે કઢાવ્ય ુશત.ુ  

ભાનલ કશલેાની તૈમાયી કયત શત ને તનયારીએ ક મકુી તેથી ાતભફેન ાને 
ઘયનાાં નકય દડી ાઅવ્મા “શુાં થય?ુ” “શુાં થય?ુ” કયતા.. ભાનલે ાણી રાલલાન ુકહ્યુાં 
ાને તનયારીને ળાાંત ાડલા ભથત યહ્ય.ખાભળી ાને ડુવકાનુાં વામ્રાજ્મ ાધો કરાકે 
ળમ્યુાં ત્માયે ભાનલે તનયારીને કહ્યુાં, “તને ખફય છે? તનયલબાાઆનાાં એક્ષ્ટથ  ાને 
ાઆમ્ટથનાાં ધ ાંધાભાાં એક ધાંધ ડ્રગ્ઝન ણ છે? 
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”તનયારી વાળાંક ભાનલ વાભે જાઆ યશી, તેથી ભાનલે શટેરની કેવેટ લીડીમભાાં મકુી 
ાને કહ્યુાં, “જ, ાઅ પ્રવતૃત્ત ાઅણી શટેરભાાં યાકેળ વાથે તનયલે કયાલી છે તેથી તેના 
ાઈય ળાંકાનાાં ાઅધાયે છુયછ ભાટે રાઆ જલામ છે.  

ભેં વચથ લયાંટ એટરા ભાટે કઢાવ્યુાં કે ળેરત વાશફેને જાણ થાઆ શતી કે ાઅજે બાાઆ 
રકભાાં તેના નાભે વાયી રેલાાઆ છે.. તેન જાન જખભભાાં છે.”ળકભગ્ન દળાભાાં 
રગબગ ાફર થાઆ તનયારી ભાનલને તાકી યશી. તેને કન તલશ્વાવ કયલ તે 
વભજાત ુનશત…ુ 
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ભીઠા જનુાં ભીન ઉદધીભાાં - 8 (ડો. નીરેળ યાણા) 
  વત્મ ાવત્મનુાં ાયખુાં કયલા તનયારી ત્રાાંવી આંખે ભાનલને  જાઇ યશી. તેની 
અંખભાાંથી ગસુ્વ તનતયી યહ્ય શત. ણ ભાનલન ચશયે નૂભના ચાંર્દ્ જેલ સ્લચ્છ 
શત.ભાનલ તનયારીને વભજાલી યહ્ય શત― તનયારી હુ ાં તાયા બાાઇન દુશ્ભન 
નથી―. તનયારી દ્વદ્વધાભાાં ડી એક તયપ ભાજણ્મ બાાઇ મતુવફતભાાં— ફીજી તયપ એને 
મતુવફતભાાં  મકૂનાય એન પ્રાણથી તપ્રમ તત ભાનલ— ભધ્મભા લશતેી તે– શલે 
કમે હકનાયે જવુાં એની તલભાવણભાાં ખાભળ ાઈબી યશી. તનયલને તે જન્ભથી જાણતી 
શતી. જેણે કદી તવગયેટનૉ દભ ણ રીધ ન શત. એ,એન ભાજણ્મ બાાઇ ાપીણ 
ચયવ ાને ગાાંજાન ધાંધ કયે? છી છી ાઅ કાઆકે ાઈજાલી કાઢેરી લાત છે. કદાચ ાઅ 
કાઆક્ની ચાર શળે, તનયલને પવાલલા ભાટેની. યાકેળ વાથે બી જાઇ ―ગોયલ―ભાાં 
તલહડમ ાઈતાયી રાગે છે. વાા ને ભાથે ાઅ ચઢાલી ભને તાના ક્ષભા યાખલાન 
તેન ાઆયાદ વપ નશીં થામ. હુાં ખાભળ નશી યહુ ાં. ણબતય વગતા ાસ્ગ્નથી ભાનલ 
જરી ન જામ ભાટે એણે ાાંણ ફાંધ કયી દીધી. 

 તનયારીના ખબે શાથ મકૂી પે્રભવબય સ્લયે ભાનલ ફલ્મ,―તપ્રમે,  શજુ ત ુાં ભને ળાંકાની 
નજયે તનશાે છે? હુાં તાયા બાાઇની વરાભતી ાઇચ્છુાં છુાં. ચયવ ગાાંજાનાાં ધાંધાની એકજ 
હદળા છે. તેભાાંથી ાછુાં પયવુાં ળક્ય જ નથી. તેભાાં અંદય જીલતા જલાનુાં, ફશાય ાઅલે 
તભાયી રાળ. એભાાંમ “બાાઇ” રકને ાામેરી વાયી. તેન અંજાભ ણરવની 
શાથકડી ાને જેર. એના તવલામ ફીજ કાઇ યસ્ત ભને દેખાત નથી.―    

 તનયારી ફેધ્માન ણે વાાંબી યશી. ભાનલને તે ળાંકાની નજયે જતી  શલાથી 
ાતલશ્વાવ વલી ાઈઠત.એક તયપ રશીની વગાાઇ ત ફીજી તયપ પે્રભની. ફે 
વખત હયફ લચ્ચે તે ણબિંવાાઇ યશી.શુાં ફરવુાં તે ન સઝુલાથી ભાનલન શાથ 
ખબેથી વેયલી ાવભાંજવ ભા ભઢુાં પેયલી ગાઇ.    

યાતત્રના બજન દયમ્માન મખુના બાલ પ્રકટ ન થલા દીધાાં. વાસ ુવવયાની ાઅભન્મા 
જાલી ાને જાણે કશુાં જ ફન્યુાં નથી તેલ ાણબનમ કમો. યાત્રી ટાણે છેલ્રા 
વભાચાયભાાં પયીથી તનયલની ધયકડના વભાચાય વાાંબી તનયારી ગભગીન થાઇ 
ગાઇ. તનયારીને ફાશોંભાાં રેતા ભાનલ કશી યહ્ય  ―તનયારી ભાય તલશ્વાવ કય, ભાયી 
ણ તનયલને ફચાલલાની કાઇ જલાફદાયી ખયી કે નશી? એને વાચા ભાગે રાલલા 
ભાયે તાયી ભદદ જાઇળે.―  
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ભાનલની ળાષ્બ્દક ાણબવ્માંજના તનયારીના ભનને ળાતા ન ાઅી ળક્યા. ાઅખી યાત 
ફાંને જણા ફાંધ આંખે જાગ્મા. ભાનલને ાઅળા શતી તનયારી ભાનલના ભાંતવ્મને વભજી 
વશકાય ાઅળે. તેન ાઆયાદ નાણાભાંત્રી ળેરતની વશામ ભાગલાન શત. 
યાજકયણીમ શુાં નથી કયી ળકતા?” તનયારી શજુ ભાનલ પ્રત્મે ળાંકાળીર શતી. એની 
ચાર વભજલાભાાં નાકાભમાફ યશી.  

તત ત્ની લચ્ચે લશેંતનુાં અંતય ઊંડી ખાાઇ ફની ચકૂ્યુાં શત ુાં. ભીઠા જના ફે ભીન 
છુા આંસ ુલશાલી ાઈદધીની ખાયાળ લધાયી યહ્યા શતા.    વલાયે નાશી ધાઇને તૈમાય 
થમેર ભાનલ તનયારીને પે્રભથી છૂી યહ્ય શત.  ―હુ ાં નાણાભાંત્રી ળેરત ને ભલા 
જલાન છુાં ત ુાં ણ ભાયી વાથે ચાર.―  

―કેલી ચુ્ચાાઇ કયે છે ભને વાથે રાઇ જલાને ફશાને યૂલાય કયલા ભાાંગે છે કે હુ ાં 
તેની  વાથે છુાં― તનયારી સ્લગત ફફડી યશી. ―હુ ાં વચ્ચાાઇના ક્ષભાાં છુાં.― ભાનલને દાદ 
ન ાઅતા યવડા તયપ ચારી તનકી. ાભી ને ચા નાસ્તાની તૈમાયી   કયતાાં જાઇ. 
―ભમ્ભી, તભે ફશાય ફેવ હુ ાં ચા નાસ્ત રાઇને ાઅવુાં છુાં તભે ાઈલાવી છ.―     

ફશાય નીકીને ભાનલ ાવે જાઆ તે પે્રભ થી ફરી.  ―નાસ્તાના વભમે છાુાં? ભાનલ 
છી લાાંચજ. ચા ઠાંડી થાઇ જળે.―ચા ઠાંડી બરે થાઇ જામ ણ તનયારીની ચાશ ઠાંડી 
ડે એ તેને ભાંજૂય ન શત ુાં. નાસ્તાને ન્મામ ાઅતા ભાનલે પયીથી લાત છેડી. ―ાા 
તનયલને ફચાલલા ાઅણે કાઇ વાય લકીર યકલ ડળે.  નાણાાંભ ાંત્રી ળેરતને  ાને 
ઇંસ્ેક્ટય ાનલય વાશફેને ણ ાઅજે ભી રાઇળ‖. 

ભાનલની લાતને વભથથન ાઅતાાં ાઅનાંદે કહ્યુાં ― તાયી લાત વાચી છે. તનયલ ાઅણા 
ઘયની વ્મસ્ક્ત છે. ાઅણે તેની વાથે છીએ. ાભી ફરી ડી ― ાઅણે તેના બરાની 
ખેલના કયીએ છીએ એ લાત તે ભાનળે ખય?” ાઅનાંદે સયૂ યુાવ્મ, તાયી ભમ્ભીની 
લાત વાચી છે. તનયારીના વશમગથી તે ફનવુાં ાઅવાન થાઇ જળે. લાક્ય ળુૂ થામ તે 
શરેા તનયારી આંસ ુછુાલતી ફીજા ળુભભાાં જતી યશી.ાભી ભાનલ ાને ાઅનાંદને 
તનયારી વાચલલાનુાં કશી, તનયારીના ભાતાતતાને ઘયે રાલલા ભાટે ગાડીભાાં યલાના 
થાઇ ગાઇ. તેને શ્રધ્ધા શતી કે ફધ ખરુાવ  કયી તનયારી તથા તેના ભાતાતતાન 
તલશ્વાવ વાંાદન કયલાભાાં વપતા પ્રાપ્ત  કયળે. ાઅલનાય ક્ષણભાાં શુાં ફનળે તેની 
તલધાતાને જ ખફય છે! 
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ભીઠા જનુાં ભીન ઉદધીભાાં - 9 (પ્રવલણા કડકીમા) 
  ગાડી જ્માયે તનણખરબાાઇને આંગણે ાઅલીને ાઈબી યશી ત્માયે 
ાભીને વભજાયુાં કે લાતની ળફૃાઅત કેલી યીતે કયીળ.  ાળસ્ક્ત જણાતી શતી ણ 
કાઇને કલા દેતી નશી. ખફૂ વાંમભ  જાલલાભાાં તે કાભમાફ યશી. રગ્નના 
ભેાલડાભાાં તે નાણાભાંત્રી  ળેરતને તથા ાનલય વાશફેને ણ ભી શતી. એને 
ગા સધુી તલશ્વાવ શતકે ાઅ ફધા ન ાઈમગ કયી તનયલને કભવે કભ જેરભાાંથી ત 
ફશાય કઢાળે. ખાણ એ ભટાભા ભટી ખાણ છે.ાભી પે્રભા સ્લબાલની 
છાફરી સ્ત્રી શતી. તનયારી નલી નલી યણેતય શજુ કુટુાંફભાાં ફધાને ભે 
ાને હયચમ કેલે તે શરેા જ મશુ્કેર વાંજગનુાં ાઅગભન. લાતાલયણ શવુાં કયવુાં 
જયા મશુ્કેર કામથ શત ુાં.  

ાભી ભનભન પ્રભનેુ લાંદી યશી, શ ેપ્રભ ુફધ ુવમસુતુળુાં ાય ડળે ત વશકુટુાંફ  
જાત્રા કયલા જાઇશુાં. ભન ભક્કભ કયીને ગાડીભાાંથી ફશાય ાઅલી દયલાજે  ાઅલીને 
ાઈબી યશી. શજુ ઘાંટડી લગાડે તે શરેાાં જ ફાયણુાં ખરૂી ગયુાં.નીતાફશનેે ફાયીભાાંથી 
તભને ાઅલતા તનયખ્મા શતા.  ાભીએ પે્રભબયી લાણીથી તનણખરબાાઇ ાને નીતા 
ફશનેને તલશ્વાવભાાં  રીધાાં. જયા ણ હપકય નશી કયલાનુાં લચન ાઅપ્યુાં. ાઅનાંદ ાને 
ભાનલન વાંણૂથ વશમગ તથા વશાનભુતૂત દળાથવ્મા. વાયાભા વાય લકીર યક્ય છે 
તે   જાણી તનયારીના ભાતાતતાના ભનની ળાંકાન ુવભાધાન કયુું.   

નીતા ફશનેને ાભીની ખાનદાનીના દળથન થમા. ઘડીબય ભરૂી ગમા કે ાઅ ફધ ુ
ાઈાવણ  એભના હદકયાને કાયણે જ થયુાં છે. છતાાંમ ક્યામ કડલાળ નથી. તેને 
ફદરે ભાત્ર તભઠાળ લયતામ છે. ભીઠા જ બરેને દુતત થામ તાના ગણુધભથ  
ત્મજતા નથી. લાતલાતભા ાભીએ તનયારીન ાઈલ્રેખ કમો. નીતા ફશને  ફરી 
ડયા ―ાભીફશને તભે ફે હપકય યશજે, તનયારીને વભજાલલાની હુ ાં   જલાફદાયી ભાયે 
ળીયે રઉં છુાં.‖ કશીને એક ના તલરાંફ લીના તનયારી વાથે પન ાઈય લાતે 
લગ્મા. ‖તનયારી ફેટા, તુાં જયામે ગબયાાઇળ નશી. ભાનલ તથા ાઅનાંદબાાઇન વાંણૂથ 
વશકાય છે. તાયા બાાઇરાન લા ણ લાાંક  નશી  થામ. ભાએ ાઅળા ફાંધાલી. 
તનયારીને ભાની લાત ળીયાની જેભ ગે ાઈતયી  ગાઇ.ખેય, ાચાનક તનયારીભા પેયપાય 
થમ. જે ાભી ફશને જાઇ ન ળક્યા ણ  નીતા ફશનેની લાતથી ાનબુલી જફૃય 
ળક્યા. ાભી ફશનેની વશજતા ાને વારવતાની સગુ ાંધ લાતાલયણભાાં પ્રવયી યશી.  
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શલે ાભીને અંશી ઝાઝાં ાઈબા  યશલેાની જફૃહયમાત ન જણાતા ઘયે જલાની યજા 
ભાાંગી.  ફીજા હદલવે તેભને ફાંગરે ાઅલલાનુાં બાલબયુું તનભાંત્રણ ાઅી તલદામ 
ભાાંગી.  ગાડીભા ફેવતા પ્રભનેુ લાંદી યશી. વીધી ગાડી ભાંહદયે રાઇ જલાની દયલણી 
ાઅી શાળકાય ાનબુલી યશી.  ળમનના દળથનન વભમ શત. ભાંહદયે ફે હકયતન 
કમાથ.ભાનલ ાને તનયારીના નાભે યાજબગ વેલાભાાં રખાવ્મ. ગાડી તયપ ાછી 
પયી ત્માયે તેનુાં શૈયુાં શવુાં ફૂર વભાન શત.ુ  ભનભન નક્કી કયુું કારે ાયણા 
તનયારીના શબુ શસ્તે ભવાંફીન યવ ીને કયીળ. તેનુાં ભનૉફ જફળુાં શત ુાં. બગલાને 
તેને  કાઇ ભાટીભાાંથી ઘડી શતી. ઘીના ઠાભભાાં ઘી ડી યશળેે તે ાઅળાએ તે હદલા 
સ્લપ્ન ભાણી યશી શતી.ગાડી ઘય તયપ વયકી યશી શતી.  

વહુ યાત્રીના બજન દયમ્માન શવીને કલ્રર    કયતા શમ એવ ુભધળુુાં ર્દ્શ્મ તેની 
નજય વભક્ષ તયલયી યહ્યુાં શત ુાં. તનયારી ભાનલ વાથે ગઠડી કયી યશી શમ તે બાસ્ય.ુ 
ાભી ાને ાઅનાંદ એક ફીજાના વાતન્નધ્મભાાં  જીલનની ધન્મતાન ાનબુલ કયી યહ્યા 
શતા. ાભી યભાનાંદભા ડફૂી ગાઇ શતી.   ભાનલ તનયારીના રગ્ન છી ાઅજે પ્રથભ 
લખત તેને રાગણી થાઇ ાઅલી કે તેનુાં  જીલન પ્રભએુ ખફૂ બયુું બયુથ ફનાવ્યુાં શત ુાં.  

તેને જીલનભાાં કદીમે કળી ખટ જણાાઇ ન શતી. ઘય તયપ ગાડી ાણીના યેરા વભ 
વયકી યશી શતી. ફવ ઘય શલે ાઅવ્યુાં   કે ાઅલળે ત્માાંત બમાંકય ચીં ાલાજ વાથે 
ગાડી ાઈબી યશી ને અંદયથી ાભી દડાની  જેભ ાઈછીને ફાજુભાાં જતી ફવની વાથે 
ાથડાાઇ……. 

 

 

 

 

 

 

 



વજૉન વહશમાળ ું  ગદ્ય- 

 

http://gadyasarjan.wordpress.com/ Page 91 

 

ભીઠા જનુાં ભીન ઉદધીભાાં - 10 (પ્રવલણા કડકીમા) 
ગાડી બટકાાઇ ાને ગ પયી ગાઇ. ાભીને ત ાઅભાાંન ુાં કશુાં જ ખફય  ન ડી. એ ત 
ગાડીભાાંથી ાઈછીને ફશાય પેંકાાઇ, ફાજુલાી ગાડીએ  બે્રક ભાયલાન પ્રમત્ન કમો 
ણ એભાાં જયાક ભડુાં થાઇ ગયુાં. ફવ, ત્માાંને ત્માાં જ ખેર ખતભ થાઇ ગમ. ભવીહડઝ 
ગાડી શતી તેથી ૈવાલાા શતા તેવ ુભાનલ ભેદનીને રાગ્યુાં.  શુાં થયુાં? કણ છે? 
એ જલા ભાટે ટફૄ ભટુાં થત ુાં ગયુાં.   

દવેક તભતનટ છી ણરવ ાઅલી શોંચી. ફધાને ઘટના સ્થેથી  દૂય ખવાડયા. 
લાશન વ્મલશાય ફધ જ થાંબી ગમ શત. ગાડીન ડ્રાાઇલય ફેબાન શારતભાાં શત. 
ણરવે કાયાલાશી ચા ુકયી. ખફય ડી કે ાઅ ગાડી ત ભાનલ ભદી નાભના ભટા 
ાઈદ્યગતતની છે.  ાનલય વાશફેને ખફય કયલાભાાં ાઅલી. તે તે ભાનલની 
―ગોયલ‖ ાઈય જાઇ ચડયા. 

ાઅનાંદબાાઇ ાને ભાનલ ફાંને તલભાવણભા ડી ગમા.  વાશફે ાત્માયે ક્યાાંથી? તેભનુાં 
ભઢુાં જાઇને ફાંને જણા વાથે ફરી ાઈઠયા, ‖ વાશફે તભે, ાત્માયે, ાશીં? ાનલય એક 
ળબ્દ ણ ફરી ન ળક્યા.  આંખભાાંથી આંસ ુતનકી ડયા. ધીયે યશીને કશ ેખફૂ 
ાઅઘાતજનક લાત  ફની ગાઇ છે. ધીયે યશીને લાત ફતાલી.  

ાઅનાંદબાાઇ ાને ભાનલ થ્થયના તૂાાં ફની વાાંબી યહ્યા. કેલી યીતે, ક્યાાં કશુાં જ 
છૂલાના શળકળ ણ ગભુાલી ફેઠાાં. ાઅખયે ાનલય વાશફેે ભોન તડલુાં. ફાંનેને 
ઘટના સ્થે રાઇ ાઅલી શોંચ્મા. તનયારીને ઘયે રેલા એક શલારદાયને ગાડી રાઇ 
યલાના કમો.  ાઅનાંદબાાઇ, ભાનલ ાને તનયારી કશુાંજ ફરલા ચારલાની સધુબધુ 
ગભુાલી ફેઠા શતા. ર્દ્શ્મ જાઇને તે ખફૂ વ્મતથત થમા. ાભી ાઅલી યીતે તેભન 
વાથ ત્મજી દેળે તેભના ભાનલાભાાં ાઅવ્યુાં નશી. ાઅનાંદ ાને ાભી એકફીજાન 
વશલાવ છત્રીવ લથથી ભાણી યહ્યા શતા.  

ભાનલને ભન સ્લગથ જે ભાનાાં ચયણભાાં શત ,ુ એ ભા શલે કદી જલા નશી ભે.  કુદયતે 
ાઅ કેલી વજા પટકાયી. કદાચ ાભીના નવીફભાાં ાઅટુાં જ જીલન રખાયુાં શત ુાં.  
તનણખરબાાઇ ાને તનતાફશને ાઅલી શોંચ્મા. શજુ કરાક શરેા ત તે વાથે શતા, 
ાચાનક ાઅ શુાં થાઇ ગયુાં.  નીતાફશને ત ાભીફશનેની લાત કયલાની છટા ાઈય 
મગુ્ધ થાઇ ગમા શતા. ૫૦ લથની બય જુલાનીભાાં ાઅવુાં કફૃણ મતૃ્ય?ુ  ાઇશ્વય ાઅ ક્યાાંન 
ન્મામ!! તનણખરબાાઇએ લાતન દય તાના શાથભાાં વાંબાી રીધ.  સ્ટભટથભ ન 
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કયવુાં ડે તેની તકેદાયી રેલાાઇ. એક તળખાાઉ નલ નલ ગાડી ચરાલત શત. એણે 
તવગ્નર રાર થયુાં છતાાં ગાડી ાઈબી ન યાખી ાને ાભીફેને જાન ખમ.  

ાઅનાંદબાાઇએ તાની જાત ાઈય વાંમભ દળાથવ્મ. હિમાાણી વલે કમાું. કાઇ લાતની 
કળી કભી ન યાખી. ગયીફને બજન કડાાંથી ભાાંડી તેભના ફાકનાાં તળક્ષણની 
વ્મલસ્થા કયલાભાાં ાઅલી. ગાભભાાં ળાા ફાંધાલલાનુાં નક્કી કયુું. જફૃહયમાતલાાને 
વસ્તા બાલની દલા, તલ. તલ. તલ.—ખયી યીક્ષાત તનયારીની શતી.  

તતા ાઅનાંદ ાને તત ભાનલ ફાંનેને ફૂરની જેભ વાચલતી. ભાનલ ત જાણે 
તનયાધાય થાઇ ગમ. બુાં થજ ાભીફશનેનુાં કે જતા શરેા લાતાલયણ ખળુનભુા થાઇ 
ગયુાં શત ુાં. ાઅનાંદબાાઇ શાંભેળા તલચાય લભભાાં પવામેરા યશતેા. તનયારી ફાંનેનુાં ધ્માન 
યાખલાભા કુળ નીલડી.   

કાજી ાને લશારબયી ભાલજતથી ાઅનાંદબાાઇએ શળ વાંબાળ્મ. જ ફાંને જણા 
બાાંગી ડળે ત ાઅખુાં ત ાંત્ર ખયલાાઇ જળે. ભાનલને ભન કશુાં જ ગભતુાં નશીં. 
તનયારીએ તેના પ્માયની હુ ાંપ ાઅી, તેને દુાઃખ વશન કયલાની ળસ્ક્ત ભે તેલી પ્રભનેુ 
પ્રાથથના કયી. થડ લખત ાભીફશનેનુાં વાાંતનધ્મ ભાણ્યુાં શત ુાં તેની શય માદ કયી 
કયીને ગરાાં બયતી. તતા ાઅનાંદબાાઇ ના શૈમાને ઠેવ ન શોંચે તેનુાં ખફૂ ધ્માન 
યાખતી. ભાનલને ધીયે ધીયે તાની રાગણી ાને પે્રભથી લળભાાં કયી તલશ્વાવ 
જગાવ્મ.વભમને જતાાં ક્યાાં લાય રાગે છે. એત શાંભેળા વયત યશલેાન.  કા કદી 
ફાંધાત નથી. પયી લકીરવાશફે ાને ાઇન્વેક્ટય ાનલય વાથે ાઅવ્મા ાને તેભનુાં 
પ્રમજન ભાનલ તયત વભજી ગમ.  

 

 

 

 

 

 



વજૉન વહશમાળ ું  ગદ્ય- 

 

http://gadyasarjan.wordpress.com/ Page 93 

 

ભીઠા જનુાં ભીન ાઈદધીભાાં - 11 (ાઉતભિવાગય) 
તનયલને ત ભાનલ કે‖દાડન છડાલી ળક્ય શત, યાંત ુ―બાાઆ‖ રકથી એને 
ફચાલલા એના જાનની વરાભતી ભાટે જેરથી ાઈત્તભ ફીજી કાઆ જગા ન શતી એભ 
એ ભાનત શત. જેરભાાં ણ ભાનલે એની વરાભતીનાાં કડક ગરાાં રેલડાવ્મા શતા. 
ાને ાઈચ્ચ-હપવય વાથે ચચાથ-તલચાયણા ય કયી રીધી શતી કે તનયલ જ ―બાાઆ‖ 
રક તલળે એભન ફાતભીગાય ફની જળે ત એની વજા નહશલતૌ થાઆ ળકે એભ છે. 
ાઅ ફધી લાત એણે તનયારીને ાઅગ ણ વભજાલલાન પ્રમત્ન કમો જ શત, ણ 
ત્માયે એ ભાનલની નજયે ાઅ ફધુાં જાઆ ળકી ન‖શતી. યાંત ુશલે, લાત કાાંાઆ જુદી જ 
શતી.ાભીફેનની ભભતા ાને એભની ાઈદાયતાના જે દળથન તનયારીને છેલ્રે છેલ્રે 
થમા શતા… એને રીધે શજુ ણ ક્યાયેક એ તાને ગનેૂગાય ભશસેવૂ કયતી યશતેી 
શતી… કાળ, જ તે ાઅટરી કઠય ન ફની શત ાને ભાનલભાાં વાંણૂથ તલશ્વાવ યાખી 
એને વાથે ાઅપ્મ શત, ત ન ત ભમ્ભીને એનાાં ભાતા-તતા વાથે લાત કયલા ત્માાં 
જવુાં ડત, ને ન ત એસ્ક્વડાંટ થાત, ને ન ત…  

ણ, એની આંખનાાં એ આંસ ુક્યાાંક પ્ા કે ભાનલ જાઆ ન જામ એભ એ પયી સ્લસ્થ 
થાઆ જતી. ાને એ ફાંનેને કાઆ લાતનુાં છુાં ન ાઅલે કે એનાાં લતથનથી ક્યાાંક એભને 
કાઆ દુ:ખ ન થામ એનુાં ખાવ ધ્માન યાખતી. યાંત ુાભીફેનની ખટ ક્યાયેક ફધાનાાં 
ભોનભાાં ણ લતાથાઆ ાઅલતી શતી.જેરભાાં તનયલને તાના દુષ્કૃત્મ તલળે તલચાયલાન 
ઘણ વભમ ભળ્મ શત. જેરભાાં ણ ળફૃ ળફૃભાાં ભાનલ ાઈય ધ ૂાંલાલૂા થત યશતે 
તનયલ ધીભે ધીભે સ્લસ્થતાથી તલચાયત થમ શત. ાઅ ફધુાં કના રીધે થયુાં શત ુાં? 
ાને એ ણ ળા ભાટે? ાઅખયે એને શુાં ભળ્યુાં શત ુાં? ાને જ એ ન કડાતે, ત ણ 
એને શુાં ભલાનુાં શત ુાં? કાઆ ત બરે ગભે તેટરાાં ખટા ભાગે દયલલાન પ્રમત્ન કયે, 
યાંત ુતે કેલ કે કાઆન દયેર ણ દયલાાઆ જામ? તનયારી ત એની વોથી વ્શારી 
શતી… નાનણભાાં ળેયીનાાં કાઆ છકયાની હશિંભત ન‖શતી કે તનયારીની છેડતી કયે… 
એલી ધાક શતી. ળીર ાને એ- ફાંને કેલા એની ઢાર જેલા યશતેા શતા! કાઆની 
ભજાર શતી કે તનયારી તયપ આંખ ણ ઊંચી કયે? ાને ાઅજે? ાઅજે ભાનલને 
નકુળાન શોંચાડીને એ જ તનયારીનાાં જીલનભાાં એણે તપાન ભચાવ્યુાં?  

ક્યાાં ચારી ગાઆ એ ફધી રાગણી? ફશનેની ફાાંધેરી ાગણણત યક્ષાની રાજ 
ણ ન ાઅલી એને? ળીર ણ જેરભાાં ભલા ાઅવ્મ‖ત ત્માયે એણે એવુાં જ 
વભજાલલાન પ્રમત્ન કયેર. ણ તે ક્યાાં એને વાાંબલાની ણ યલા કયી 
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શતી?!! યાંત ુશલે જે થાઆ ગયુાં એ થાઆ ગયુાં શત ુાં… એને ક્યાાં કાાંાઆ ફદરી ળકામ એભ 
શત ુાં!! કાળ, ત્જિંદગીનુાં ણ કાઆ યીલાઇંડ ફટન શત…  

તનયલનાાં શૈમાભાાં લશતે ુાં થમેુાં સ્તાલાનુાં નાનુાં ઝયણુાં શલે ાઅટરા વભમભાાં ધીભે 
ધીભે નદી ફની ચકૂ્યુાં શત ુાં…ઘયભાાં નાનણથી એને ભેરી ાઅટરી ફધી છૂટ 
ાઅખયે એને જ બાયે ડી શતી, એ એને વભજાાઆ ગયુાં શત ુાં. લી, વોથી દુ:ખની લાત 
એ શતી કે વભાજભાાં ઊંચા ભસ્તકે પયતા તાના જ ભા-ફાનાાં ભસ્તકને એણે 
નીચા કયી દીધા શતા… ાઅ ઉંભયે ભાયે એભની હપકય કયલી જાઆએ, એની જગ્માએ 
ાઅજે ણ એ ભાયી હપપય કયે છે.  

તાની લશારવમી ફશનેનાાં ઘયભાાં જે મશુ્કેરી એણે ાઉબી કયી, એણે જ 
ભાનલની ભમ્ભીન બગ રીધ શત. ણ શલે શુાં થાઆ ળકે એભ શત ુાં?? ―ાફ છતાલે 
શત ક્યા, જફ ણચડીમા ચગુ ગાઆ ખેત?!‖ 

યાંત ુથડા હદલવ શરેાાં જ એના ભનનાાં ાઅ ફધા વલારન જલાફ ઇંસ્ેક્ટય 
ાનલયે એને ાઅી દીધ શત…. જ્માયે એ તનયલને કશલેા ાઅવ્મા શતા કે જ એ 
―બાાઆ‖રકન ફાતભીગાય ફની જળે ાને એભનાાં તલળે જાણકાયી ાઅળે ત એની 
વજા નહશલત થાઆ જળે…. ાઈયાાંત, રીવ એને યક્ષણ ણ ાઅળે ાને એને યૂી 
ભદદ ણ કયળે. તનયલને તલચાયુથ કે ખતય ત ફાંને ફાજુ છે જ, યાંત ુાઅ લખતે એ 
વચ્ચાાઆને જ વાથ ાઅળે.. ાને કાાંાઆ ખટુાં નશીં કયે તેભ જ ભાનલનાાં નાભ ાને 
એના તલશ્વાવને એ ાઅ લખતે ણફરકુર આંચ નશીં ાઅલલા દે.એ જ શબુ વભાચાય 
રાઆને ઇંસ્ેક્ટય ાનલય ાઅજે ભાનલનાાં ઘયે ાઅવ્મા શતા…  

એભણે કહ્યુાં કે તનયલને એ વાથે રાઆને જ ાઅવ્મા છે ાને ફશાય જીભાાં જ છે. 
તનયારી ત ખળુીથી ાઈછી ડી… ાને બાાઆને ભલા ફેફાકી થાઆને ફશાય દટ 
મકુી… ખફુ પે્રભથી ભેરાાં બાાઆ-ફશને ઘણા લખતે જાણે પયી ફાાક ફની ગમા 
શમ એવુાં રાગ્યુાં. તનયલે તનયારીની ભાપી ભાાંગી… તનયારી એને શાથ કડીને ઘયભાાં 
રાઆ ાઅલી. તનયલે ાઅનાંદબાાઆને ગે રાગી છી ભાનલને ણ ગે રાગલા નીચે 
નભલા ગમ કે તયત જ ભાનલે એને કડી રીધ… તનયલથી કાંાઆ ફરાયુાં નશીં યાંત ુ
એની આંખનાાં ાશ્રુ ફધુાં જ કશી યહ્યા શતા…“શા, સ્તાલ! તલરુ ઝયણુાં સ્લગેથી 
ાઉતયુથ છે… ” કરાીની ાંસ્ક્તને તનયલે ાઅજે વાથથક કયી શતી. 
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ભીઠા જનુાં ભીન ઉદધીભાાં - 12 (નીરભ દોળી) 
―શ.!! શુાં જુ છ?શજુ ાઅ બત્જમા ત એભ જ ડમા છે..!! શજુ ખાધા 
નથી?”ક્ષણને બીની કયી જત,અંતયને ાજલાી જત ાઅ ટહુક પયી એકલાય 
કમાાંથી છરકમ? 
ાભી….ાઅ ત ાભી ન જ ાલાજ…એના જ ળબ્દ…! ણ કમાાંથી?કેભ? ફગીચાભાાં 
ખયુળી ય ફેવી ફાંધ આંખે લશી ગમેર ાતીતની ભીઠી માદભાાં ખલામેર 
ાઅનાંદબાાઆના કાનભાાં ..કે છી ભનભાાં ટહુક ગ ૂાંજમ. લયવાદી વાાંજે તે ફગીચાભાાં 
ફેઠા શમ..વાભે ગયભાગયભ બત્જમાની પ્રેટ ડી શમ ાને તે ખાલાનુાં ભરૂીને 
ાભીની આંખભાાંથી છરકતા સ્નેશાભી ને ભાણી યહ્યા શમ…ત્માયે ાભી કૃતત્રભ 
ગસુ્વાથી શભેળા ાઅ ળબ્દ ફરી ાઈઠતી.”શજુ બત્જમા ત એભ જ ડમા છે…”ાઅજે 
ાાંચ લયવ ફાદ પયી એ જ ાલાજ..એ જ ળબ્દ..એજ રશકેા વાથે કમાાંથી 
વાંબામા? 

ભીઠા જની ભાછરી ખાયા દહયમાભાાં ાઅલી જતાાં તયપડી યશ ેએભ ાઅનાંદબાાઆ ાભી 
ની માદે તયપડી યહ્યા. એ ચોંકી ાઈઠમા.કેભકે પયી એકલાય એ ળબ્દ તેના કાને 
ાથડામા..ના,કાને જ ાથડાતા શતા..ભનભાાં નશીં. ,હદલવ,લયવની લણથાંબી 
લણઝાય ..સ્મતૃતથી છરછર શતી.“જજિંદગીનો એ જ વાર્ચો ડઘો છે, 
શોમ ના વ્મક્ક્ત,ને એનુાં નાભ ફોરામા કયે”  

શા,ાભી નુાં નાભ ણ ભનઝફૃખાભાાં સ્ભયણની ભેના ફની વતત ગ ૂાંજી યહ્યુાં શત ુાં.કાન 
પ્રલાશ એ માદને ઝાાંખી નશત કયી ળકમ.ભતી જેભ છીભાાં ફાંધ યશ ેતેભ ાભી 
ાઅનાંદની હ્રદમછીભાાં સ્મતૃતફૃે ાકફાંધ વચલામેર શતી.ઘયભાાં ભાનલ,તનયારી..કાઆ 
ને દુ:ખ ન થામ..ભાટે અંતયની વાંલેદનાને તે અંદય જ વાંગી યાખતા.ાને 
એકાાંતની ક્ષણભાાં છીની એ સ્ભયણદાફડી ખરી ાભી વાથે ગષ્ષ્ઠ કયી યશતેા .જમાાં 
ફીજા કાઆને પ્રલેળલાન ાતધકાય નશત.એ ચાંદ ક્ષણભાાં તે ાભીને ભશસેવૂ કયી 
યશતેા.ણ….ાઅજે..ાઅજે ાચાનક ાભીન ાલાજ કેભ,કમાાંથી વાંબામ? 
ાઅનાંદબાાઆ આંખ ચી યહ્યા.ાઅ વત્મ છે કે સ્લપ્ન?ાઅલ ભ્રભ કેભ થામ છે?શજુ  

તે નક્કી કયી ળકે તે શરેાાં જ પયી એક્લાય એ ાલાજ ગ ૂાંજમ, ” શ…! 
દાદાજી,શજુ ાઅટરા બત્જમા યૂા નથી કમાથ?” ાયે…!! ાઅ ત લશારી 
ાભરી…રાડરી ોત્રી..!! ાભી ની જ પ્રતતકૃતત.! ણ શજુ ાઅગ તલચાયે તે શરેાાં 
જ ચાય લયવની ાભરી ાઅનાંદબાાઆને સ્નેશથી લગી યશી ાને,”ચાર,દાદાજી.ભોં 
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ખર ત..”કશતેી દાદાના ભોં ભાાં બત્જય ુખવી યશી.“ાને ાઅ ફધા યૂા કયલાના છે 
શોં.! નશીંતય ભમ્ભીને કશી દાઆળ.છી ભમ્ભી તભને કેલી ખીજાળે?તે હદલવે દૂધ ન‖તા 
ીતા ત ભમ્ભી ખીજાણી‖તી ને?છી કેવુાં ીવુાં ડયુાં શત ુાં..!! “નાની ાભરી તાી 
ાડતી, ખડખડ શવતી …દાદાને કશી યશી શતી.ાને દાદા એ સ્નેશલાહયથી છરકાાઆ 
યહ્યા શતા.  

કારાઘેરા ાઅ ળબ્દભાાં જીલતયન ાઈજાવ શત,ભાંહદયની ઘાંટડીન ભજુર ગુાંજાયલ 
શત.અંતયની તનદોતા શતી.યભ પ્રવન્નતાની ભીઠી  શતી.ાઅનાંદબાાઆ ોત્રીના 
શાસ્મના એ ફુલાયા ભાાં નશાાઆ યહ્યા.વભગ્ર ાસ્સ્તત્લભાાં જાણે ચાંદનની ળીતતા..ાને 
યભની પ્રવન્નતા વ્માી યશી.  

”ચર..દાદાજી જલ્દી પીનીળ કય..શજુ ત ાઅણે કેટુાં યભલાનુાં ફાકી છે.!!” એ 
શાસ્મગાંગાભાાં નશાતા નશાતા ાઅનાંદબાાઆ ાને ાભરી પટાપટ બત્જમા યૂા કયી 
યહ્યા.જકે ભાનલ ાને તનયારીના હ્રદમભાાં ણ એ તુનત સ્ભયણની કરકર ગાંગા 
કમાાં નશતી લશતેી? ફધા એકફીજાને ખળુ યાખલા તતાની યીતે પ્રમત્ન 
કયતા.તનયારી તાના ભનભાાં યશરે ાયાધબાલ ધલા ાઅનાંદબાાઆને જયામે છુાં 
ન ાઅલે ભાટે વતત જાગતૃ યશતેી.હદરની યૂી વચ્ચાાઆથી પ્ાજીનુાં ધ્માન 
યાખતી.ભાનલના હદરભાાં ણ ભમ્ભીની માદન પ્રકાળ પેરામેર શત.તનયારીએ 
ાભીફેન જેટરા જ સ્નેશથી,કુળતાથી ઘયન લશીલટ વાંબાી રીધ શત.ાભીફેનનુાં 
વ્મસ્ક્તત્લ ઘયભાાં ગેયશાજય છતાાં શાજય યશતે ુાં.જકે ત્રણે ભેચ્મય શતા. 

ાતીતની માદે દુ:ખી થાઆ ને ફીજા ને દુ:ખી કયલાને ફદરે લતથભાનભાાં જીલી ને 
જીલનને વાથથક ફનાલતા ળીખ્મા શતા. ાને એભાાં મે ાભરીના ાઅગભને..ઘયને 
સ્લાબાતલક યીતે જ એક નલ યણકાય ાઅપ્મ.ાઅભેમ એક નાનકડુાં તળશ ુગભે તેલી 
ાઈદાવીને પ્રવન્નતાભાાં પેયલી ળકે છે.ાભરી શતી ણ એલી જ ભીઠી.ાભીફેનન જ 
ાણવાય રાઆ ને જાણે ાલતયી શતી.ાભીની ાભરી ખયેખય ાઅ ઘય ભાટે ાણભર 
લયદાન વભ ફની શતી. 

ઘયભાાં ડૉકાતા ાઈદાવીના ડછામાને તેણે દૂય કમો શત.લયવ ફાદ તળશનુી 
હકરકાયીથી ઘય ગ ૂાંજી ાઈઠયુાં શત ુાં.ાભીફેન ાઅ સખુ જલા શાજય નશતા.ણ એ જમાાં 
શળે ત્માં એન ાઅત્ભા ાભરી ને ાઅળીલાથદ ાઅી જફૃય શયખાત શળે .એની ખાત્રી 
દયેક ને શતી.શલે ફધાના ધ્માનનુાં..સ્નેશનુાં કેન્ર્દ્ સ્લાબાતલક યીતે જ ાભરી ફની 
શતી.દાદા,ોત્રી ત જાણે એક્ફીજાન ડછામ..! ાઅનાંદબાાઆ ાભરીના સ્નેશલાહયભાાં 
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તયફ થાઆ જીલનની કભી ભરૂાલી ળકતા શતા.ાને નીયલ..? સ્તાલાનાાં તુનત 
ઝયણાભાાં નશાાઆ ને નીયલ જણે ધયમૂથી ફદરાાઆ ગમ શત.”ભનષુ્મના કભશની 
કાચરભા ને ધોલા વભથશ રઘ ુઅશ્ર ુચફિંદુ..”એ ન્મામે તે જાણે શરેાન નીયલ જ 
નશત યહ્ય.તેન જીલનયાશ ફદરાાઆ ગમ શત.તાની જાતને તે ભાપ નશત કયી 
ળકત.તાન સ્તાલ ાભીફેનને ાછ થડ રાલી ળકલાનૉ છે? 

એ ાયાધબાલ તેને ડાંખ્મા કયત.કદાચ તાને કાઆ વજા ભી શત ત..ત લધ ુ
વાળુાં થાત..એભ તે તલચાયત યશતે.તનયારી,ભાનલ કે ાઅનાંદબાાઆના વાયાણાએ તેને 
લધ ુાવય શચાડી.તે કેલ તચુ્છ છે..એ ાશવેાવ તેના ભનભાાં વતત છલામેર 
યશતે.એ ાશવેાવ કાઢલા જેભ જેભ ભાનલ,તનયારી પ્રમત્ન કયતા તેભ તે તાને 
લધ ુાયાધી વભજત.તેને રગ્ન કયલા ભાટે …ફધાએ ખફૂ વભજાવ્મ.ણ તેના 
ભનન તલાદ કદાચ વ ટચના વના જેલ શત. ણ તાને રીધે કાઆ દુ:ખી થામ 
એ ણ તે નશત ાઆચ્છત. 
 

ખફૂ ભનભાંથન ફાદ તેણે “ભાનલ હયલાય”જેલી વાંસ્થાભાાં જડાાઆ જીલન 
ાનાથ,ગયીફ,રાચાય રકની વેલાભાાં વભતિત કયી દીધુાં.ળફૃાઅતભાાં ઘયભાાં ફધા એ 
તેને વભજાલી જમ.ણ છી જયુાં કે નીયલ ાઅભાાં ખયેખય હદરથી ખળુ છે.તેથી 
ફધાએ નીયલન ફદરામેર જીલનયાશ પે્રભથી સ્લીકાયી રીધ.ાને તેણે કાંાઆ ઘય કમાાં 
છડયુાં શત ુાં?ાઅખ હદલવ” ભાનલ હયલાય”ભાાં ાઈત્વાશથી તે કાભ કમાથ કયત.ાને યાતે્ર 
ઘેય ાઅલી ફધા વાથે ાઅનાંદથી યશતે.વાત્ત્લક ાઅનાંદન રશાલ રેલાથી..તે અંતયન 
ડાંખ ણ દૂય કયી ળકમ.ાને શલે ત ાઅભાાં જ તેને જીલનનુાં યભ સખુ રાધ્યુાં 
શત ુાં.એક નલી હદળાન તે માતત્રક ફન્મ શત.વભાજને એક વાચ ભાનલ ભળ્મ શત. 
વાચકરા સખુની ક્ષણથી તે જીલતય ાઈજાી યહ્ય શત. 

તાનુાં ને ાન્મનુાં ણ…ાને ાઅનાંદબાાઆને ોત્રી વાથે શવતા,છરકતા જાઆ ભાનલ 
ાને તનયારી ણ ખળુ શતા. ાઅનાંદબાાઆની નજય વભક્ષ ાઅખમે ાતીત ચરણચત્રના 
ર્દ્શ્મની જેભ વાય થાઆ યહ્ય.કદાચ શજુ તે એ માદભાાં ખલાાઆને થૉડીલાય ફેવી 
યશતે.ણ…ત્માાં ”દાદાજી,ચાર.. હુાં વ ાંતાાઆ જાાઈ છુાં…તભાયે ભને ળધલાની છે..આંખ 
ફાંધ કય…જ જયામે જલાનુાં નથી શોં…!! ન ચીટીંગ….”કશતેી ાભરી ના ટહુકા 
દાદાજીને ઝાંકૃત કમાથ તલના થડા યશે?ાને દાદાજી એ ોત્રીની સચૂના મજુફ આંખ 
ફાંધ કયી……..ાને……ાને દાદાજી ને શુાં દેખાયુાં?ભીઠા જનુાં ભીન ાઈદતધભાાંથી 
ફશાય નીકી ળકલા વભથથ ફન્યુાં શત ુાં..ાને દાદા દીકયીની યભતને તનયારી ાને 
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ભાનલ ાછથી ચૂચા જાઆ યહ્યા.તેભની આંખભાાં….કાઆ નુાં પ્રતતણફિંફ ચભકત ુાં 
શત ુાં.!!!ાભરીની નાનકડી,ચભકતી શીયાકણી જેલી ાણીદાય, તલળા આંખભાાં 
ાભીની માદન બીન ાઈજાવ ફધાના શૈમે પ્રગટત શત.ાને ાલવયના ટુકડા જડાાઆ 
સખુન ચાંદયલ ધીભે ધીભે ફાંધાાઆ યહ્ય શત 
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રીભડે..ભશાયુું યે ભારુ ભન 

 
રેખક 

૧.તલજમ ળાશ, ૨.ાતનર ળાશ,  

૩. પ્રભ રાર ટાટાયીઆ”ધ પાયી”, ૪. વના ભચુંટ 
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 જ ન  ઘય ખારી કયતા શાથભા ભાયી કરેજ કાની ડામયી શાથભા આલી.. અને વાથે 
રાલી નલવાયીનાું તે રીભડાની યભાુંચક કશાણી..સ નીર અને નીરભ,વોમ્મ અને 
લીણા, વલજય ફુંધ  ળૈરેળ અને સ ળીર અને નાટ્ શીય પ્રફધ અને તેન પ્રણમ 
વત્રકણ… 

તાની જાતને પ્રેભન ગ ળ  ભાનત અને જળ ય શમ કે ના શમ ઍના અન બલ છુટ્ટા 
શાથે લશેંચત…જીલન પ્રકાળ કરનીનાું ઍ ઉદ્યાનભાું રીભડાની નીચે જીભ ભાટેન ઍ 
ગ ફાુંકડ અભાયા કરેજ કાની અભાયી મ ગ્ધતા ( કે ફાઘાઈ)ન ું ગાન વાુંબત 
મ ક અભાય વાથીદાળૌ .. લાત ત જાણે તેન  ું ળ  કડતી શતી સ નીર અને નીરભ 
લચ્ચે નજય ભૈત્રી શલે શાસ્મ અને કેભ છ થી આગ લધી ગઈ શતી. આંખ ભતી 
શઠ શવતા અને હ્રદમ ધફકાયા ચ કી જલાની ઘટના શલે રગબગ વનમભીત થઈ ગઈ 
શતી. અભાયા ાુંચ લચ્ચે જ્માયે સ નીરની લાત ચચાષમ ત્માયે વલજય ફુંધ ઓ ભશદ 
અંળે ળાુંત શ્રતા શયૌ..વોમ્મ અને પ્રફધ ક્યાયેક સ નીરને ચણા નાું ઝાડ ઉય 
ચઢાલતા શમ ત ક્યાયેક શલે આગ લધન.ે. કશી હશિંભત અાલતા. જકે ગભે 
તેટરા કરાક લીતે લાત ફે જ થામ સ નીરભ અને પ્રફધવપ્રમા..ણ આજની લાત 
જયા જ દી શતી વલજય ફુંધ ઓ વભાચાય રાવ્મા શતા કે નીરભ તને   ઘય ફદરે છે 
અને તેથી વન્નાટ છલામ શત. 

ખેતીલાડી કરેજભાું નીરભના ફા જી ને પ્રભળન ભળ્ય  શત   ને ક્લાટષય ણ.. તેથી 
જીલનપ્રકાળ કરનીનાું ય શાઉવભાું થી તેઓ ય નીલવીટીભાું આલેર સ્ટાપ ક્લાટષવષ 
ભાું જલાની લાતભાું શતા.  

સ નીર કશ ે“માળૌ! શજી શભણા ત લાત ાટે ચઢી છે ને આ ષ ું નશ ું ફખડ જ ુંતય 
આવ્ય ું.” 

વોમ્મ કશ ે” હ ું ભાન ું છુું તાયે તાયા ભનની લાત શલે કશી દેલી જઈઍ.” 

પ્રફધ  કશ ે“ભેં જે વપ્રમાને કહ્ ું તે ધ્ધવત અજભાલલી છે?” 

સ નીર કશ ે” માય કેટરી ભશનેત ને અંતે ત આ વુંલેદના વબય પ્રેભન ભાયગ ભળ્મ 
છે  જ ભ રે ચ કે કુંઈ ખટ  થઈ જામ ત ..આ ત શરે પ્રેભ છે… 

પ્રફધ કશ ે“જ ભાયી ધ્ધવત ઍલી છેકે કાુંત આ ાય કે ેરી ાળૌ“ 
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વોમ્મ કશ ે” પ્રફધ શલે તે તફક્કનથી જ્માું ના ડે તેથી ખટા પ્રમત્ન કયલાની 
જફૃય નથી” 

વલજય ળૈરેળ કશ.ે.અયે માળૌ! આટર ગબયામ છે ષ ું? ત  કશ ેત ત   આવ્મ શમ ત્માયે 
હ  તેને ભાયા ઘયે ફરાશ ું અને ત   ેટ છુટી લાત કયી ર.ે.  

સ નીરને શજી આ યસ્ત ઉતાલીમ રાગત શત  

વોમ્મ કશ ે“કારે ઍક કાભ કયજે..ઍકાદ  રેક્ચયભાું ગ લર ભાયજે અને નટ્વ ભાુંગજે“ 

સ નીર કશ-ે”છી?” 

વોમ્મ કશ ે“છી ષ ું જે શૈમે છે તે ફધ  ઠારલજે ત્રભાું અને  છી રેજે ત  ભને ચાશ ેત 
છેને?” 

સ નીર કશ ે ” માય ફે લાક્ય ત છે..હ ું   છી રઈષૌ..” 

પ્રફધ કશ ે“હ ું આ જ ત કશતે શત…” 

વલજય સ ળીર કશ ે” જફયા ફીકણ છ તભે માળૌ..ાાઅટ  ફધ  ડયલાન ું કાયણ ખળ ું 
કુંઈ? ના ાડળે ત કય  ગાભ અને ગયાવ  ુંટાઈ જલાન ું છે.”વોમ્મ અને સ નીર ફુંને 
ને ગમ્ય ું નશીં ણ પ્રફધે શવતા શવતા કહ્ ું.. જે પ્રેભભાું ના ડયા શમ તેભને ખફય 
ના ડ.ે. 

વલજય ળૈરેળ ફલમ.. “માળૌ . પ્રેભ બ્રેભ ત ઠીક જેને ભગજ શમ તે ત ઍશ ું કષ ું જ 
ના વલચાયે.. ઍક રૈન છુટી ગઈ ત ઍની ાછ ફીજી આલળેજૌ….” 

વોમ્મ ને ટકય ભાયલાની ઈચ્્શ થઈ ગઈ ખાખયાની ખીવકરી વાકયન સ્લાદ ષ ું 
જાને.. ણ સ નીરની વ્મગ્રતા જતા તે ગી ગમ..અને  લાતને જયા લણાુંક 
આપ્મ..”સ નીર તાયી અભેહયકાની અયજીઓ કેટરે શોંચી?” 

” હયભર બાઈ ઍ આઈ ૨૦ ભકરી દીધી છે પક્ત હયક્ષાન ું હયણાભ આ  તેટરી 
જ લાય છે. 

શલે વલજય ફુંધ ઓને ચભકલાન લાય શત..માય ક્યાયે અયજી કયી અને ક્યાયે આ 
ફધ  થઈ ગય ું? 
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” ત   ત બણલાભાું શવળમાય છે તને લાુંધ નશીં આલે “ વોમ્મે લાતન દય આગર 
ચરાલતા કહ્ ું ” ત   શલે તેને કશી જ દે.. ના ાડળે ત અભેયીકા બેગ અને શા ાડળે 
ત જેટરા વભમ છે તેટરા વભમ જજિંદગી ભાણલા જેલી ફનાલી દે…” 

ભનન ેગભે તેશ  વનયાકયણ ભળ્ય  તેથી સ્લસ્થ થઈને નીરભ નાું ઘય તયપ નજય 
નાખી ત તે કડા સ કલતી શતી. 

તેને જઈને વોમ્મ અને સ નીર મ છભાું ભરક્યાું અને લાતન દય પ્રફધની વપ્રમા 
તયપ લળ્મ. 

ાુંચેમ વભત્ર નલવાયીની ગાડાષ કરેજભાું શતા દયેકને દયેકની લાત ખફય શતી તેથી 
ફદરામેરા વલમની કઈને નલાઈ ના રાગી. વપ્રમા કરેજભાું અને સ વપ્રમા 
વવામટીભાું ઍભ પ્રફધ તાની ભશક આગલી છટાથી જજિંદગી જીલત શત જ્માયે 
વલજય ફુંધ ઓને તે અમગ્મ રાગત  ..અને ક્યાયેક ગણ ગણતા કે ફે ઘડાની વલાયી 
ક્યાયે ગફડાલળે ખફય ણ નશીં ડ.ે. 

પ્રફધ ત પીલભી અદા થી કશતે..जो हा कहे उसे छोडना नह ीं और जो ना कहे उसे 
छुना नह ीं…कया.. 

ખૈય વાુંજ ડી અને આખ  ટફૄ ઉડલ  ભશાદેલ ભુંહદયે..લીણા અને સ વપ્રમાને ભલા 
ન વભમ શત બાઇ…અને વલજય ફુંધ ઓની કશાણી ળળ  કયાલલા બગલાનજીને 
ભસ્ક ભાયલાન શતન?ે 

જે વભમે ટી ત્માું શોંચી ત્માયે રગબગ આયતી વભમ થઈ ગમ શત ળુંખ ઘુંટ 
અને નગાયાનાું તાલફધ્ધ રમભાું આયતી થતી શતી. શ્રધ્ધાફૄઓનાું ટાભાું તના 
વપ્રમ ાત્રને ળધલાભાું ત્રણે વભત્ર ભગ્ન શતા અને વલજય ફુંધ ઓ ળીલરીંગ ઉય 
થતા અચષનને જઇ યહ્યાું શતા.. સ નીર..નીરભને ળધી યહ્ય શત..પ્રફધ અને 
સ વપ્રમા ફુંને તભેના વનધાષયીત સ્થાને જ શતા તેથી તે નમન ભૈત્રી ચા  થઇ ગઈ 
શતી. વલજય ફુંધ  સ્લસ્થતાથી આયતીનાું ળબ્દ ળીલરીંગ ય થતા અચષન અને 
ઘુંટનાદ ભાણી યહ્યા શતા..ઍકર વોમ્મ વ્મથીત શત…તેને ગભતી લીણા આજે ફહ જ 
બાલથી આંખ ભીંચી આયતીભાું યત શતી. 

દવ ભીનીટની આયતી  યી થઈ. ફધા ાછા લલાની તૈમાયી કયતા શતા ત્માું વોમ્મે 
પ્રવાદ શાથભાું રેતા ટીખ કયી..”આજે ત ફહ  બાલથી બસ્ક્ત કયી છે..બગલાન જળ ય 
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સ્લપ્નભાું આલી ભનલાુંચ્છીત પ દેનાય છે.” રકને ટકય ના વભજાઈ ણ જેના 
ઉય ટકય શતી તે ભરકી..અને વલજય ફુંધ ને ગણીત વભજાય . શલે રીભડે જલાની 
જફૃય નશોંતી છતા સ નીરન ઉતયેર મડૂ સ ધાયલા ફધા રીભડે ાછા શોંચ્મા.. 

પ્રફઘ કશ ેભને ત ભુંદીય દળષન પળ્ય ..ભાયા ત વભાુંથી વ ભાકૌષ . સ વપ્રમા ળીલજીનાું 
દળષન કયલાને ફદરે ભને દળષન લધાયે આતી શતી.વોમ્મ કશ.ે.માય ભાયેત ભાુંડ 
ાુંત્રીવ ભાકષ જેશ ું થય ..સ નીર કશ ેમાય ભાયે ત વભાુંથી ષ ન્મ છે.. નીરભને આજે જ 
યજા ાડલાની થઈ..દ યથી તેણે નીરભનાું ઘયને જય ..ઘયની રાઈટ ચા  શતી ણ 
નીરભ ક્યાુંમ દેખાતી નશોંતી.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રીભડે..ભશાયુું યે ભારુ ભનૌ..(2) 
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ફીજે હદલવે કરેજ જતી ફવભાું વોમ્મ અને સ નીર નશોંતા..નીરભ અને લીણા 
થડાક વ્મથીત જળ ય શતા..ણ ફવ આલી અને ઉડી ત્માું સ ધી યાશ જમા છી 
ભનને લાી રીધ . પ્રપેવય ભાુંકડ તેભની અદાભાું બણાલતા યહ્યા. કષ ુંક લાગે.. રશી 
નીકે છી ળયીયભાું થતી પ્રવતયધક ક્રીમાની લાત થતી શતી અને લીનાને તે ળ  
અને તેલી લાતથી ઉફક આલત શત.. જ કે ખળ ું કાયણ ત વોમ્મ આવ્મ નશોંત 
તે જ શત  ..અને નીરભ ણ મડૂભાું નશોંતી. 

 ભાુંકડ વાશફેન તાવ ત્મ અને દલે વાશફે આલે તે શરેા વોમ્મ અને સ નીર 
લગષભાું આલી ગમા શતા.. કદાચ ફીજી ફવભાું આવ્મા શળ.ે.ફુંને વખીઓઍ ઍકભેકની 
વાભે શવી રીધ … 

પ્રેભની આ કેલી નજાકતૌ!..કષ ું જ નથી છતા ભનન ભાનેર ભીત નજય થી દ ય યશ ે
ત દદષ  થામ અને જેલ નજયે ડેને જાણે ભન યથી ભણની ળીરા શટી 
જાયૌ…નીરભે આંખનાું ઇળાયે  છ  ણ ખળ ું કે ષ ું થય ..ભીઠ  ભધ શવીને સ નીર ભોન 
યીતે સ  પ્રબાત કશી ગમ… 

વોમ્મ અને સ નીર ચીટ્ડીભાું ષ ું રખશ ની જપા કેન્ટીનભાું ફેવીને કયતા શતા..સ નીરન ું 
ભન કઈ ણ જખભ રેલા તૈમાય નશોંત   તેથી ભનની લાત રખત અને ાછ ક્યાુંક 
વલચાય ફદરાયૌ   કાગ પાડી નાખત..અને ફહ  વલચાયનાું અંતે તેણે વોમ્મને કહ્ ું 
ઍશ ું કુંઇક રખ્શ ું છે કે જે લાક્યનાું ફે અથષ નીકે જ ભૈત્રી શમ ત ઍક અને પ્રેભ 
શમત ફીજ અથષ નીકે.વોમ્મ કશ ેજ તેલી ચત યી અંગે્રજીભાું થઈ ળકળ.ે.I like 
you  કશીળ ત ભૈત્રી જે પ્રેભ ભાું ફદરાઈ ળકે અને જ I love you  કશીળ ત શકાય 
કે નકાયભા જલાફ ભળ.ે. 

સ નીર કશ ેવભમન ું આકષણ ત છે છતા ધીયી ફા ડીમા.. ભને દેલદાવ ફહ  જલદી 
નથી ફનલું તેણે ગ રાફી કાગ ઉય નું ઝાુંખા યાતા ગ રાફની નીચે રખ્ય   

युींह  तुम मझुसे बात करती हो 

या प्यारका इरादा है… 

વોમ્મ સ નીરનાું આ ત્ર થી આપયીન થઈ ગમ…જે તે વલચાયત શત તે તેણે વયવ 
યીતે  છી રીધ  
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શલે તે ત્ર ક્યાયે આલ કેલી યીતે આલ તેની ગષ્ઠી ચારી. સ નીર કશ ેઆજે 
ફવભાુંથી ઉતયી તેના ઘયે શોંચે તે શરેા તેન ેઆીળ અને છુટા ડતા કશીળ કે 
ઍક પ્રશ્ન તને રખ્મ છે કારે જલાફ આજે. 

દલે વય છી દેવાઇ વય અને છેલરે ટેર વયનાું તાવ ત્મા અને ફધા કરેજ્થી 
ફશાય નીકળ્મા. ફવ વાલ ખારી શતી લીણા નીરભ સ પ્રીમાન ું ટફૄ વનધાષયીત જગ્મા 
ઍ ાછ ફેઠ ું અને પ્રભદ ,વોમ્યૌ વલજય ફુંધ ઓ અને સ નીર આગની વીટભાું 
ફેઠા..  

 ળૈરેળે ટીખ ળળ  કયી..”વોમ્મ..છી ષ ું થય  સ્લપ્નાભાું બગલાન આવ્મા?”વોમ્મે 
લીણા તયપ જય  અને ફલમ બાઈ ઍત જેણે પ્રાથષના કયી શમ તેને ખફળૌ.. 

સ વપ્રમા ઍ ફરને ઝીરતા ફરી ભને કશતેા ળયભ આલે છે ણ ભને આલી ને 
તથાસ્ત   કહ્ ું શમ ત વોમ્મ તેન અથષ ષ ું થાયૌ? પ્રફધ અને સ વપ્રમા લીણાને અને 
વોમ્મને જતા યહ્યા.. 

વોમ્મ ફલમ..ત ત બાઈ 

 प्यार हुआ एकरार हुआ फीर प्यारसे कयुीं डरता है ददऱ  

ઍ ગીત ગાશ ું જઈઍ… 

ધભાર ચા  શતી ત્માું સ ળીર ફલમ..અયે બાઈ રગ.. આણ સ નીર શલે દઢ ફે 
ભશીનાન ભશભેાન છે..હયક્ષાઓ છી અભેહયકા જલાન ું નક્કી થઈ ગય  છે  

નીરભ વહશત વોના ભોં ય આનુંદની સ યખી લશી યશી. જીલનપ્રકાળ ય શાઉવ આલી 
ગમા વોમ્મ સ નીર લીણા અને નીરભ ચારતા ચારતા ધીભે આલતા શતા..ત્માયે 
વોમ્મ ફલમ “લીણા સ વપ્રમા ષ ું કશતેી શતી?” 

ળયભથી ફેલડ લી જતા જતા તે ફરી ” તાયી લાત વાચી છે કારે વનાભાું હ ું 
તાયી વાથે ગીત ગાતી શતી..છાન  તે છન ું કુંઇ થામ નશીં!‖  

વોમ્મ કશ ેશા ઍજ લાત ત હ ું લાયુંલાય કશતે શત કે પ્રેભ ને છુાલ નશી.તેને જેટર 
છુાલળ તેટર તે ઉંચે આકાળે ચઢીને કાયળ.ે. 
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લીણા કશ ે” હ ું છકયી છુું ભાયાથી કેલી યીતે કશલેાયૌ..હ ું કુંઈ અલરડ નથી કે નથી 
ઉધ્ધતૌ..” વોમ્મ કશ ે“ ણ આટ  કશલેાભાું તને છ ભશીના રાગ્મા..ત રગ્ન ની 
લાત ય ચઢતા ત લયવ રાગળેન?ે” 

લીણા કશ ે” ગાુંડ છે ત   ત…ભોનને તડલા ધક્કા ભાયલા ડે ણ ઍક 
લખત સ્સ્લકાય થમા છી પ્રેભ લાયી ત  ફુંને ને વયખા જ બીજલેન…ે” 

વોમ્મ..મ ગ્ધતા થી લીણાને જઇ યહ્ય..લીણા ગણગણતી શતી..પ્માય હ આ ઍકયાય 
હ આ હપય ક્ય  ડયતા શૈ હદર…વોમ્મ ણ ભનભાું ઍજ ગાત શત 

ફે પ્રેભી ુંખીડાને થડ ુંક ઍકાુંત આલા સ નીર અને નીરભ થડ ક ઝડથી ચાલમા.. 

સ નીરે લાત ળળ  કયતા કહ્ ું ” ભેં વાુંબળ્ય  છે તભે રક ખેતીલાડી કરેજભાું યશલેા 
જલાનાું છ?” 

નીરમૌ ―શા વાચી લાત છે ભને ત જશ ું નથી ગભત ..ણ…‖ 

સ નીર ― શા નલ ાડળ અને જ ના વભત્રન અબાલ ફુંને તકરીપ દામકૌ ..‖ 

નીરભ  ―તાયે અભેહયકા જલાન ું થલાન ું છે.. ?‖  

સ નીરે વનિઃવાવ નાખતા અને નીરભની નટ કાઢતા કહ્ ું તને ળશયેનાું ફીજા 
વલસ્તાયભાું જશ ું નથી ગભત  જ્માયે ભાયે ત વાત વમ દ્ર ાય જલાન ું છે.. ખૈળૌ . નટભાું 
ઍક ત્ર મ ક્ય છે કારે લાુંચીને જલાફ આજે…‖ 

રીભડા ઉય હદલાકય અને લવુંત લાત કયતા શતા..આ કૃષ્ણ કનૈમ અભેહયકાનાું 
નાભે વવામટીની સ ુંદય છકયીને ડાલી જળ.ેજભીને આખી ટકી બેગી થઈ ત્માયે 
લાતભાું અજફ ઉલરlવ શત..પ્રફધપ્રીમા અને સ નીરભ છીન ું ઍક ફીજ  જડ  
ઉભેયાત   શત   વોમ્મ અને લીણા 

છાન  ને છન  કુંઈ થામ નશીં થામ નશીં નાું સ ય ગ ુંજતા શતા 

રીભડે..ભશાયુું યે ભારુ ભન.. 3- 
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રીભડે વોમ્મ આનુંદભાું શત ણ સ નીરને ેટભાું ઉંડે ઉંડે લ ઊઠતા 
શતા..જલાફની યાશ ભાટે કાઢલાની આ યાત કઠીન ફનતી જતી શતી.ફાકીની ટી 
ધભાર કયતી શતી અને ઉદાવ સ નીરને જઇને પ્રફધે ગીત ગાલાન ું ળળ  કય ષ.. 

तेर  राहों मे खड ेहै ददऱ थामके 

हाए हमतो ददवान ेतेरे प्यारके… 

સ નીર ત યડ  યડ  થત યશી ગમ.. વોમ્મે ફાજી વુંબાીને કહ્ ું 

हम होंगे काममयाब हम होंगे काममयाब एकददन… 

मन्मे है उत्साह्..परुाहै ववश्वास हम होंगे काम्याब एक ददन… 

તેને થત   શત  ું કે તેણે ચીટ્ડી આલા જેલી નશોંતી..તેણે ખ્માર યાખલ જઇત શત કે 
રખે  લુંચાયૌ..ફરે  ભ રી જલાયૌ..વોમ્મ કશતેઓ શત તેભ જ like you  કહ્ ું શત 
ત છૂટી જલાતૌ. શલે ષ ું? 

 આ ફાજ  .. નીરભને ઍશ ું ઍકાુંત ભત ું જ નશોંત   જ્માું તે સ નીરની ચીટ્ડી લાુંચ.ે. 
વાુંજ ડી ગઈ રીભડે ફેઠા ફેઠા ભશભદ યપીની છટ્ડી ેઢી યાગડા કાઢતા શતા તે 
વુંબાતા શતાું.. અને તેને શવશ  આલત  શત  ..જકે આ ફધ  ત યજન ું શત  … 

ક્યાયેક તેને આ વોની વાથે રીભડે ફેવીને ધભાર કયલી અને ભસ્તી કયલી 
ગભતી..ણ ભમ્ભી ન ગ સ્વ તેને યકત…નશાતી ધતી છકયી ઍ આલા ચેન ચાા 
ના કયાયૌ..ને તે વશભેી જતી… 

આખયે યાત્રે વભમ ભળ્મ. બણલા ફેઠી ત્માયે નટ બ ક ખરી.. વયવ ગ રાફી 
ેયભાું યાત  ું ગ રાફ જઈ થૉડીક યાજી થઈ..શીંદીભાું રખે ું ગીત.. જે ઇજન આત  
શત   ત્ત ેવભજાય . છી થય  ષ ું જલાફ આલ? તેન  ભન શયખભાું યમ્ભાણ થત   શત   
ત્માું આળા ભમ્ભી કષ ુંક રેલા આલી અને દીકયીને શયખાતા જઇ  છ -‖ કેભ ફેટા ષ ું 
શયખ નાું  વભાચાય છે? 

નીરભ અને આળા ફેન ઍક જ વયખા સ્લબાલના ઍટર.ે. તયત જ નીરભે કહ્ ું 
ભમ્ભી આ ત્રન અથષ ષ ું કયલ? 
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આળાફનેે ત્ર જઇને કહ્ ું સ  નીર છકય ત યમ જી અને વયવ છે ણ ભને 
ત ડયક રાગે છે. 

નીરભ કશ ે“ભને ત સ નીરન વલનમ આભા લધ  રાગે છે.. કુંઇક આડ  અલફૅ રખે 
અને વુંણૂષ ભને ન ગ ભાલી દે તે ફધા જ વલચાય છે. ન લશારી કે વપ્રમ જેશ  કઇ 
વુંફધન કે નશી નીચે તેન   નામૌ..” 

આળા ફેન ફલમા “ઍટરે ત હ ું તેને ડયક કહ ું છુું.” 

“ભમ્ભી ભાયે ત સ નીરને ષ ું જલાફ આલાન….” 

” જયા ખભી જા આ ઘય ફદરાઈ જામ છી લાતૌ…” 

 ” ભને ત યાશ નથી જલી..સ નીર કેલ વયવ છકય છે અને ઍ વાભેથી ભને  છાલે 
છે..ત ષ ું કાભ યાશ જલાની? અને ભમ્ભી તને ખફય છે તે ત અભેહયકા જત યશળે.ે.” 

” ષ ું કશ ેછે?” 

“ શા તેના બાઈઍ તેના ેય કમાષ છે.. આ હયક્ષા તી અને તેત…અભેહયકા જત 
યશળે…ે” 

“વાળ  ભને તાયા પ્ા વાથે લાત કયલા દે..ત  શભણા ળાુંત યશજેે…” 

“ભમ્ભી ભને તેને જલાફ ત આલ છે” 

“શભણાું ફે હદલવ યજા છે. તને વભલાયે કરેજભાું ભળેન…ેત્માું સ ધી ફહ  ઉતાલ 
વાયી નશીં આ ત જજિંદગી ન વલાર છે..‖ 

” ભમ્ભી…” 

” વાળ  વાળ  હ ું અને તાયા પ્ા તેના પ્ા ભમ્ભી ને ભલા જઈષ ું..ણ થૉડ વલલેક 
અને વુંમભ યાખજે…” 

 નીરભે ફશાય જય ું ત રીભડ ખારીખભ શત…યાતનાું અગીમાય થમા શતા.. 
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ફીજા હદલવની વલાય ક્યાયે ડે અને ક્યાયે સ નીરને લધાભણા આ  કે ભમ્ભી ની શા 
છે તે ખમારભાું ઝુભતા ઝુભતા ક્યાયે તેની આંખ રાગી ગઈ તેની તેને ખફય ના 
ડી… 

વોમ્મ અને લીણા જેભ આખી યાત સ ઈ ના ળક્યા તેભ જ સ નીર ણ આખી યાત 
ાવા ઘવત યહ્ય લશરેી વલાયે થડીક આંખ ભી ત્માું ભમ્ભીઍ નીચેથી બભૂ ાડી 
સ નીર નીચે આલ! 

ભાચષ ભશીનાની વલાય આભ ત હ ુંપાી શમ..ણ વલાયનાું ણા નલ થઇ ગમા 
શતા.  તેને ભ અને ફચી ય યવેલાની બીનાળ રાગી. નીચે ઉતમો ત્માયે ળયીય 
થાકે ું રાગત   શત  ..ભમ્ભીઍ ચા શાથભાું આીને કહ્ ું આ તાયી  નટ નીરભ અને 
લીણા આલીને આી ગમા છે. 

ઠુંડકથી ચા ીલાન ડ કમો અને ભમ્ભી જેલી આઘી ાછી થઈને તેણે નટ 
પુંપવલા ભાુંડી..છેલરે ાને ેન્વીરથી રખ્ય  શત  ..સ નીર ભને તાયા દયેક કામો ગભે 
છે તેભજ આ પ્રશ્ન ણ ગમ્મ છે. ભે આ યીતે કદી વલચાય ષ નથી…I like you but… 

ઊપ! ભાથ  કડીને સ નીર ફેવી ડય.. 

તયત નશાઇ ધઇને તે રીભડે શોંચ્મ…શજી વાડા દવ થમા શતા ઍટરે કઇ આવ્ય  
નશોંત  .. નીરભનાું ઘય ઉય ભટ  ખુંબાતી તાફૄ રટકત   શત  …તેને  ખ ફ જ ગ સ્વ 
અલત શત અને ફીજી ફાજ  થત   શત  ું કે… આ ત વત્રળુંક  દળા…શા ણ નશી અને 
ના ણ નશીં… 

થડીક ભને સ્સ્થયતા કડી અને તેને થય ..આટ  રખતા તેણે કેટ  વલચાય ષ શળ.ે.જે 
દળા ગઇ કારે વલાયે ભાયી શતી તેજ દળા ગઇ યાત્રે તેની શળ…ેજેભ હ ું ધ્માન યાખત 
શત કે તેન   ભાન ના ઘલામ તેજ યીતે તેણે શરેા લાક્યભાું જ કશી દીધ ..ભને તાયા 
દયેક કામો ગભે છે..ઍટરે ભાયા ભજાકીમા લરણ તેને ગભે છે.. 

ચાર ઍક લાત ત નક્કી થઈ તેને ભાયી ધભાચકડી ગભે ત છે…દ ધભાું ભલણ 
ડી ગય  છે..દશીં થતા થૉડક વભમ ત રાગે ન?ે 

રીભડા ઉય કઇ શત  ું નશીં તે લાત તેને ભાટે અત્માયે યાશત દામક શતી…તેની 
વલચાયધાયા આગ ચારી..શલે ષ ું? 
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“ચચત્તચય” ચરચચત્રભાું નાવમકાન પ્રેભ વાચ છે તે ભાલા નામક્ને વરાશ ભરે છે કે 
થડક વભમ દ ય થઈ જા..વલજ્ઞાન કશ ેછે ને કે રશચ ુંફકની હયક્ષા આકષણથી 
નશીં..અાકષણથી થામ છે અને વાુંત્લના અન બલત તે રીભડ છડે છે… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રીભડે..ભશાયુું યે ભારુ ભનૌ..(4) 

ળૈરેળ અને સ ળીરન ું ઘય રીભડાથી ચખ્ખ  દેખામ જેભ ઉગભણી ફાજ  નીરભ અને 
લીણાન ું ઘય દેખામ યેર ગાડીનાું ડબ્ફા જેભ રાઈનવય ગઠવ્મા શમ તેભ 
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જીલનપ્રકાળ ય શાઉવીંગ વવામટી દ ધીમા તાલની શ્ચીભે ગઠલામેરી શતી. 
પ્રફધ થડેક દ ય યડ તયપે યશતે શત અને સ નીર ય શાઉવીંગનાું વશજે ભટા 
વલબાગભાું યશતે શત. સ વપ્રમા પ્રફધને રીધે આલતી જતી ણ તે ગાભભાું ટેર 
લગાભાું યશતેી. 

ળૈરેળે સ નીરને રીભડે આલત જમ શત ણ તે જ્માયે આવ્મ ત્માયે સ નીર જત 
યહ્ય શત.વલાય ઢી યશી શતી અને ફય ન તા  ગયભીને કાયણે અન બલલા 
ભાુંડય શત. કમર ક્યાયેક ક્યાયેક ટહ કતી શતી.વોમ્મને આલત જઇ સ ળીર ણ 
આવ્મ..પ્રબાકય અને તેન ક્રીકેટ જડીદાય કલેળ ક્રીકેટની ખાલતા શતા ત્માયે 
વોમ્મે ળૈરેળને પ્રશ્ન  છ્.. 

“સ નીર આવ્મ?” 

“ઍને આલતા ત જમ શત ણ ક્યાયે જત યહ્ય તે ભને ખફય ના ડી.” 

સ ળીર કશ”ે વોમ્મ તને કુંઈ ખફય ડી?” 

વોમ્મે પ્રવત પ્રશ્ન કમો.” વશાની ખફળૌ? કની ખફળૌ?” 

સ ળીર કશ ે” નીરભ અને લીણા વલાયે ગ વ વ કયતા શતા..ભેં જય  ત લીણા ના 
ાડતી શતી ણ નીરભ તેને સ નીરને ત્માું રઈ જલા કશતેી શતી.” 

વોમ્મ ” લીણા ત ભને વાુંજે ભળે..” 

સ નીર પ્રકયણ કાભચરાઉ યીતે ળાુંત ડલ  અને પ્રબાકય અને કલેળ ઘયે ગમા તે 
વભમે પ્રફધ આવ્મ…સ વપ્રમા વાથે તેન  ું પ્રણમ પ્રકયણ યૂ ફશાયભાું શત   અને નાટ્ 
શીય સ્ટેજ ઉયની વપ્રમાની લાત રઇને આવ્મ…” માળૌ! આણ ને ત કાભ દેલતા 
યીઝયા છે..” 

વોમ્મ ળાુંત શત વલજય ફુંધ  લાત જાણલા ઉત્સ ક શતા ણ સ નીરની જેભ કઇ 
ચોંક્ય ું નશી..તેથી પ્રફધ ફલમ…સ નીર નથીને ઍટરે લાત કશલેાની ભઝા જ નથી 
આલતી તભે ફધા ઓયુંગઝેફનાું લુંળજ છ…” 

વોમ્મ કશ ે” ના વાલ ત ઍશ ું નથી ણ અત્માયે ઔયુંગઝેફનાું દાદા વરીભની 
કશાણી બમજનક ગવત ઍ આગ લધી યશી છે તેથી તે ચચિંતાભાું ફધાું છે.” 
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” ણ તે આલળે ઍટરે આણને ખફય ડળેન?ે તે નથી તે વભમભાું ભાયી ફીજી 
તુંગની લાત જાણ ત ખયા..” 

” તે આલીને જત યહ્ય છે  અને સ ળીર લાત રાવ્મ કે નીરભ તેના ઘયે જલાની 
શતી..તેથી ત દાદા વરીભની ચચિંતા થામ છે” 

” ણ તેથી કમ ગાભ અને ગયાવ  ુંટાઈ જલાન શત…” 

” ગઇ કારનાું પ્રકયણ ની તભને ખફય છે?” વોમ્મે પ્રફધને  છ  

―ષ ું થય  શત   કાર?ે કારે ત તાયી લાત જયભાું શતી વોમ્યૌ..સ નીર ક્યાુંથી ચચત્રભાું 
આલી ગમ?” 

” ખૈળૌ!” વનિઃવાવ નાખતા વોમ્મે કહ્ ું “તે ખ ફ જ ડયત શત ણ તેને ઍ જાણશ ું શત   
કે युींह  तुम मझुसे बात करती हो..या कोइ प्यारका इरादा है?” 

“ઍટરે?” 

” શા..કારે આટ  ચીટ્ડીભાું રખી તેણે નીરભને નટભાું ચચટ્ડી આી શતી.” 

” માળૌ! ગજફ યભાુંચીક લાુંક છે આત….છી?” 

” છી ષ ું? તે ત ખફય નથી ણ નીરભ આજે તેને ઘેય જલાની શતી તેલા 
વભાચાય સ ળીર રાવ્મ..છે.” 

લાત ફયફય જાણ્માું વલના શલાભાું તીય છડલાન ભતરફ નથી. 

” ત ઍ શીય..લીણાને જ જઈને  છી જન…ેઆ આલે છે.” 

લીણા ઍકરી આલતી શતી અને તે ણ રીભડા તયપ ઍ જઇને વોમ્મ થડક 
ગ ુંચલામ… 

વોમ્મને જઇને લીણા કશ ે“નીરભે ઍક ચીટ્ડી સ નીરને આી છે તે તેને ભી?” 

વોમ્મ કશ ે“સ નીર આવ્મ ત્માયે કઇ નશોંત   અને અભે ઍજ પીકયભાું વછમ.ે.કે લાત ષ ું 
છે?” 
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લીણા કશ ે” નીરભની ભમ્ભીઍ કહ્ ું તેના પ્ા ભમ્ભી સ નીરને ત્માું જલાનાું છે ત્માું 
સ ધી યાશ જલા તણેે ચીટ્ડીભાું કહ્ ું છે.” 

પ્રફધ કશ ે” લીણા તે ચીટ્ડી લાુંચી શતી? ષ ું રખ્ય  શત   તે અભને કશતે જયા અભને 
ણ વભજ ડે કે શવશ ું કે યડશ ું.” 

લીણા કશ ે” ના ભેં ચીટ્ડી ત નથી લાુંચી ણ તે ખ ફ ખ ળ શતી. તેને સ યત જશ  નશોંત   
ણ આળાભાવીની ભમ્ભીન પન આવ્મ તેથી તે ગઈ છે અને વભલાયે ાછી આલી 
જળે તેભ કશતેી શતી…” 

પ્રફધ કશ ે” ચાર શલે વગીમા ભઢા શલા કય અને સ ન ભેયી દાસ્તાું…” 

ળૈરેળ અને સ ળીર વલચાયતા શતા આ રક કેલા નવીફદાય છે..બગલાન તેભને 
વપ ફનાલ…ે 

લીણા અને વોમ્મ નટયાજ થીમેટયભાું  તાજ  રાગે ું ચપ્લચત્ર “ભેયા નાભ જકય” જલા 
ગમા. 

વાુંજૌ  ડી ગઈ શતી.. સ યજ દાદા તેભનાું યાતા હકયણ લેયી યહ્યાું શતા ત્માયે મ ુંફઈ 
જતી રેનભાું સ નીર મ ુંફઈ જત શત….. 

 

 

 

રીભડે..ભશાયુું યે ભારુ ભનૌ..(5)-વના ભયચુંટ 
લીણા અને વોમ્મ વક્ચય જઈને ફશાય આવ્મા.લીણા ધીયે ધીયે ગણ ગણી યશી 
શતી,અંગ રગજા ફારભા…વોમ્મ ભરકામ.ધીભેથી લીણાન શાથ રઈને દફાવ્મ. 
લીણાઍ વોમ્મને કહ્  -”રાગે છે શલે સ નીર અને નીરભની લાતન પેંવર આલી 
જળ.ેપ્રેભની જીત..થઈ..” લીણાઍ ત્રાવી આંખે વોમ્મ વાભે જય . વોમ્મ પયી ભરકામ. 
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યાત્રીના દવ લાગલા આવ્મા શતા. યસ્ત ઍકદભ સ ભવાન શત.યડયા ખડયા 
વક્ચયભાુંથી છૂટનાયા જડાઓ તની ભસ્તીભાું શતા.આજે લીણા પ્રણમન્ભાદભાું 
શતી. વોમ્મ થડ અચકાત શત.લીણાન ું ઘય આલી ગય ું. 

મ્ય નીવીારટીની ઝાુંખી રાઈટભાું ફન્ને ક્યાુંમ સ ધી ચ ચા ઊબાું યશેૌમા.અડધ 
ત  ટેર ચન્દ્ર લાદની વાથે યભત યભી યહ્ય શત. લીણાની રટ ઊડીને આંખ ઉય 
આલી યશી શતી.વોમ્મ ધીભેથી રટને શટાલી.છી જયા નભીને લીણા ના કાને 
ચભૂી રીધ .લીણા ળયભથી ગ રાફી ફની ગઈ,અને ગણ ગણી “હ ું તને ચાહ  છુું.”વોમ્મે 
આલેળભાું આલી લીણાને ગે રગાલી દીધી.”હ  ણ તને ચાહ  છુું.” 

આજે ફધાું ફુંધન તટૂી ગમાું. 

 શૈમાની લાત શઠે આલી ગઈ.. 

વભરનની  ક્ષણ ક્ષણ થઈ લશતેી યશી.. 

લીણાને થય  ભડ ું થય  છે. ઍ ઍકદભ વોમ્મથી અરગ થઈ ગઈને કહ્ ” કારે ભીષ .” 

વોમ્મે ઍન શાથ કડી યાખ્મ. 

લીણાઍ ળયાયતથી કહ્ ”કેભ શલે ષ ું થય ?” 

વોમ્મ તપાની અલાજભાું ફલમ “અબી ના જાઓ છડકે..કે હદર અબી બયા નશી.” 

લીણા શવતી શવતી ઘય તયપ લી. વોમ્મ ચારલા ભાુંડય ઍના રીભડા તયપ. 

ફન્ને વલચાયતા શતા, 

 
“जो बात बरसो ददऱमे दबाके रखी थी, 

तेरे छुनेसे फफसऱ गई ददऱसे एसे, 
जैसे झझऱकी मछ्ऱ  फफसऱ जाती है हाथोसे. 

સ ળીર, ળૈરેળ અને પ્રફધ રીભડે શતા. વોમ્મને આલત જઇ પ્રફધ ફલમ… 

કશ ે” વોમ્મ.. થઈ ગમને શીય..કે છી શજી છે ઝીય?” 
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“હ ું ત માય ક્યાયે ઝીય શત?…હ ું ત શયદભ ન શીય જ છુુંન…ે માય ભઝા આલી 
ગઈ.. શલે ત કારની વાુંજ ક્યાયે ડે તેજ ઇંતજાય છે..” 

“ઍટરે ષ ું થય ું તે ત કશ.ે.” સ ળીરને ફધ  જાણલાની ખ ફ ઉતાલ શતી..ત્માું પ્રફધ 
ફલમ જયા ળાુંતી યાખ ઍ ફધ  કશલેા ત અહશિં આવ્મ છે..શરેે શરેે પ્માયભાું 
ઍકયાયની ભઝા અને છી વશલેી ડળે જ દાઈ ની વ્મથા”. 

વોમ્મ પ્રફધને ફહ  આદય થી જઈ યહ્ય..”માય વાચે જ ત   ભનની લાત કહ્યા શરેા 
જાણી રે છે”, 

પ્રફધ કશ ે– જ્માયે આગ ફુંને તયપથી વયખી રાગી શમ ..રક્ષ્ભી ચાુંદર કયલા 
આલી શમ ત્માયે ત્માયે ભ ધલા ના જલામ.. શા આ પ્રેભની ઉન્ભાદી ક્ષણ 
જજિંદગીબયની મડૂી ત્માયે ફને જ્માયે તે પ્રેભ રગ્નજીલનભાું હયણભ…ે” 

” શા પ્રફધૌ. શલે નાની મ રાકાત આખી જજિંદગી ની માદ ફને તેટ  જ  યત   
નથી..લીણાની વાથે આખી જજિંદગી તેન ફનીને યશશે  ું ભને ગભળ.ે.” 

―અયે લાહૌ! શીય ત   ત વાચે જ પ્રેભયગ રઈને ફેવી ગમ..” 

સ ળીર કશ-ે” ણ થીમેટયનાું ઍકાુંતભાું તભે કય ું ષ ું? 

સ ળીરની ઇંતજાયી જઇને પ્રફધ ફલમ….”બાઈ આણે ત રૈરય જલાન ું..ીક્ચય 
ત ભાશીં ડયા શમે તે ભાણ…ેતે કશ ેતેટ  વાુંબલાન  અને છી..કલનાનાું ઝુરે 
ઝુરતા યશલેાન ું ” 

વોમ્મે શરેી મ રાકાતની થડીક લાત કયી અને ફધા ખ ફ જ શસ્મા જ્માયે..અબી ના 
જાઓ છડકે ની લાત કશી..વો આનુંદભાું શતા અને ત્માું વોમ્મે  છ ું- 

 ‖સ  નીરનાું ષ ું વભાચાય છે?” 

ળૈરેળ કશ ે“તે ત મ ુંફઈ ગમ છે..અને અયવલિંદબાઇ અને આળાફેન કારે તેન ઘયે 
જલાના છે.” 

“વલજય  વભાચાય ાકા છે?” 
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“શા અયવલિંદબાઇઍ ભને સ નીરનાું ઘયન નુંફય  છ્ શત ત્માયે ભે તે આીને કહ્ ું 
શત  ું કે સ નીર ત મ ુંફઈ ગમ છે ત્માયે શવતા શવતા આળાફેન ફલમા ચાર તે ઍક 
યીતે વાળ  છે લડીરને વુંદબો ઉકેરલા વય ડળ.ે.” 

વોમ્મ કશ ે” આ વાળ  નથી થત   દસ્તૌ..નીરભ સ યત છે સ નીર મ ુંફઈ અને તેના 
પ્ા ભમ્ભીને કુંઇ ખફય નથી” 

સ ળીર કશ ેભાયી ાવે સ નીરન મ ુંફઈન પન નુંફય છે અને નીરભન સ યતન… 

ચાર ત કારે વલાયે ફુંને ઠેકાણે લાત કયીને હયસ્સ્થવતન તાગ કાઢી રઈષ .. 

પ્રફધ કશ ેવુંદબો ઉકેરલાભાું જખભ ત ફહ  છે અત્માયે લાત કયીમે ત? 

“સ નીર શજી રૈનભાું શળ…ેતે ત ભસ્કે ૪ લાગે શોંચળે..”ળૈરેળે ચચિંતા ય ક્ત 
અલાજભાું કહ્ ું 

 

 

 

 

રીભડે..ભશાયુું યે ભારુ ભનૌ.. (6)-ુનીર ળાશ 

ફીજે હદલવે અયવલદબાઇ અને આળાફેન સ નીરને ત્માું શોંચ્મા ત્માયે સ નીરના 
પ્ા અને ભમ્ભીને નલાઈ રાગી. આભ કરનીના લવલાટ દયમ્માન જમા ત શમ 
ણ કઈ પ્રવુંગ  વલના અચાનક આવ્મા તેથી ખચકાટ અન બવ્મ. નીરભ ગઈ કારે 
આલી ત્માયે ણ આલ જ અન બલ થમ શત. સ નીરની ભમ્ભીને થડીક ળુંકા  થઈ 
કે સ નીરને વલે કઇ પહયમાદ ત નહશ શમન…ે 
ઘયભાું આલીને ફેઠા થડી અરક ભરકની લાત કયી ચા ીતાું ીતાું અયવલન્દબાઈ 
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ફલમા “નીરભ અને સ નીર વાથે બણે છે તેથી સ નીર આગ શલે ષ ું કયલાન છે તે 
જાણલાભાું ભને યવ શત.”  

સ નીરના ભમ્ભી કશ ે“હયભર તેને ભાટે ેય ત કયે છે ણ ભને ઍભ શત  ું કે ફુંને 
છકયા ત્માું યશલેા જામ ત અભને ઘડણભા કણ ારલ?ે” 
” બણલાભાું શવળમાય છે તેથી ભેં ત સ નીર ય છડલ ું છે ” સ નીરના પ્ાઍ ફીજ 
સ ય  યાવ્મ. 
આળાફશને કશ ે“સ નીર છે કમાું?” 
સ નીરના ભમ્ભી કશ ે-”કારે પન કયી મ ુંફઈ ગમ છે કઈ ઇટયવ્ય  આલા ગમ 
છે..ભેં કહ્ ું ણ ખળ ું કે શજી હયક્ષા તી નથી અને આ વાભી હયક્ષાઍ આ ષ ું નશ ું 
તતૂ કાઢ ું ત ભને કશ ેભમ્ભી આ કુંની વાયી છે અને ભને  તક ભી છે ત જઇ 
આશ ું..” 
“સ નીર વાથે લાત કયલી શમ ત ત્માુંન કઈ નુંફય છે?” આળા ફશનેનાું  પ્રશ્નથી 
શલે ચોંકલાન  લાય સ નીરના ભમ્ભી પ્ાન શત… 
” વશજે પડ ાડીને લાત કય ત વભજ ડ.ેકારે વલાયે નીરભ અને લીણા આવ્મા 
શતા અને આજે તભ.ે.  સ નીરે કુંઈ કય ું છે કે ષ ું? “ 
“નાયે ના આત અભે ખેતીલાડી કરેજભાું યશલેા જઈઍ છે અને નીરભને તે ખફય 
નથી અને કુંઈ કાભ ડે ત…” 

 
આખી દ વનમાની ફીજી ત્રીજી લાત કયીને છુટા ડયા ત્માયે ફે લાત નક્કી થઇ ગઈ 
શતી સ નીરન  ઘય વાળ ું અને અભેહયકા જલાની ળક્યતા છે. 
અયલીંદબાઈ ઍ જતા જતા સ નીરના પ્ાને કહ્ ું નીરભને ણ તેઓ અભેહયકા 
ભકરલા ભાુંગે છે તેથી સ નીરન ું જે ય નીલવીટી ભાું નક્કી થામ તેના વલે જાણ 
કયજ અને આલતા જતા યશજે. 

સ નીરની ભમ્ભી ભાની નશોંતી ળકતી કે નીરભના પ્ા ભમ્ભી  કઈ લાય નહશ 
તશલેાય નહશ અને ખારી જાણલા આવ્મા શમ કે સ નીર ષ ું કયલાન છે તે લાતન 
કઈ તા ફેવત નશોંત.ણ ભન ભન યાજી જફૃય થઇ કે નીરભની લાત કયલા 
આવ્મા શમ તત સ નીરના બાગ્મ ઉઘડી ગમા…દેખાલે ત નીરભ ફહ જ સ ુંદય છે 
ણ કમાું તે બ્રાહ્મણ  અને આણે ટેર.. 
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આળાફેન ઘયે જતા જતા ફલમા ભાયી દીકયીને ણ આ જફળ ું  સ ઝલ ું… અભેહયકા 
જલાન અને સ ખી જીલન જીલલાન આ કેલ ટૂુંક યસ્ત સ ઝય. અયલીંદબાઈને 
આળાની લાતથી ઉચાટ થત શત..હયભર તેભના વભત્ર નયેળની  ત્રી વળલાને 
રગ્ન કયલાની લાત કયીને અભેહયકા ગમ શત અને તેને જે યીતે ખફય છે તે પ્રભાણે 
તે ત બણીને ાછ આલલાન છે તે સ નીરને કેલી યીતે ફરાલે છે અને આટરે દ ય 
દીકયીને નજયથી દ ય કયલાન ું તેભને ગભત  ું નશત  ..   

રીભડે અચગમાયને ટકયે વોમ્મ ફે વભાચાય રઈને આવ્મ નીરભના પ્ા ભમ્ભી 
સ નીરને ત્માું જઇ આવ્મા છે અને કઈ ગયફડ થઈ નથી લીણા નીરભને વુંકષ 
વાધલા ભાુંથી યશી છે … વલજય ફુંધ  આભત જહડમા બાઈઓ જેભાું ળૈરેળ દવ 
વભનીટ નાન ણ સ ળીર કયતા લધ  લશલેાયીમ . 
થડીક લાત થઇ અને ફલમ 
“આ સ નીર ાચ વભનીટ યકામ શત ત તેને ફધ જ વભજાલી દીધ ું શત..” 
ળૈરેળ કશ ે“ફધ ું ઍટર?ે” 
“રઢ ું જ્માયે ગયભ શમ ત્માયે ગાભ ફશાય ના જલામ.” 
ળૈરેળ કશ ે” ચીટ્ડીભા ષ ું રખ્ય ું છે ઍટ ું લીણા ને કહ્ ું શત ત ણ આ દ્વદ્વધા ના 
યશતે.” 
પ્રફધ ફુંને બાઈઓની લાત અને ચચિંતા વભજે છે અને કશ ેછે 
“યશસ્મ ભાયા દસ્ત યશસ્મ.. વન ું જેટ ું તળે તેટ ું લધાયે નીખયળ…ે” 

 
આ ફાજ  તત  ું વન ું ઍટરે કે સ નીર ભશારક્ષ્ભીના દહયમા હકનાયા ઉય છડાતા 
દહયમાની ભજાુંને જત અને પ્રભ ને ઍક જ પ્રશ્ન  છત શત.. આ જલાફ શા નથી 
અને ના ણ નથી ત જલાફ ષ ું છે.ઍક લખત ત તેને દહયમાભાું ક દી ડ ું તેશ ું થઇ 
ગય …કદાચ જ ના શમ ત કેભ જીલાળે આટરી રાુંફી જજિંદગી..ણ પયીથી ઍજ 
લાત ભનભાું ડઘાતી..સ નીર ભને તાયા દયેક કામો ગભે છે તેભજ આ પ્રશ્ન ણ 
ગમ્મ છે. ભે આ યીતે કદી વલચાય ષ નથી…I like you but…… 

 આ ફટ ભને ાગર કયે છે…ફટ કેમૌ. તેને કટ કય ઓ નીરભ તેને કટ 
કળૌ…તીવ્રતાથી બ ભ ાડી ાડીને ગગન ગ ુંજાલી દેલાની તીવ્ર ઇચ્છાને તે દફાલલા 
ગમ ણ આંખ આંસ ઓ થી બયાઈ ગઈ. તેની ીડાઓને લાચા આત શમ તેભ 
યેડીઓ ગ ુંજત શત.. 

ऐसा कया गुना कीया के ऱुींट गये तेर  महोबतम े
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तडप तडप के इस द ऱसे आह नीकऱती रह … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રીભડે..ભશાયુું યે ભારુ ભનૌ.. (7) પ્રભરુાર ટાટાયીુઅ ”ધપુાયી”    
         રીભડેથી આવ્મા ફાદ તાને પ્રેભગ ફૃ ભાનતા પ્રફધન ું ભન ચગડે ચડી 
ગય ું શત  ું. વોમ્મ અને લીણાન ું ત શલે ાક ું જ છે અને આ નીરભ અને સ નીરન ું ણ 
કદાચ ાક ું જ થઇ જામ ત ભાયે ષ ું કયશ ું?રગ્ન નક્કી થામ ત શવનમ ન ભાટે ફધા 
વભત્ર વાથે જ જામ ત આનુંદ ફેલડાઇ જામ. પ્રફધ વલચાયે ચડી ગમ કે,વપ્રમા કે 
સ વપ્રમા ઍ ગડભથરભાું તેની આંખ વશજે ભી ગઇ.ઍકાઍક તેને તયવન અન બલ 
થમ અને ાણી ીલા હકચન તયપ જત શત ત્માયે ભમ્ભીન અલાજ વુંબામ 

“કહ ું છુું વાુંબ છ?” 
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“શા..ફર!!” 

“આજે પ્રફધન ફૃભ વાપ કયતાું ઍના ફૃભભાું ચડા લચ્ચે ઍક ડામયી ભી.ફધ  
ફયફય ગઠલતાું ભાયા શાથભાુંથી ડી ગઇ” 

“શાું…ત???” 

“ઍભાુંથી ભને ફે છકયીના પટા ભળ્મા” 

“પટા????..કના???” 

“ઍકત ેરી સ વપ્રમાન શત અને ફીજ કન છે ખફય નથી” 

“શું…..” 

“સ વપ્રમા ત દેખાલડી છે અને ફીજી ણ ઓછી નથી” 

“ભતરફ કે કુંઇ છાનગવતમા કયે છે” 

“ત????” 

“ભને આલા લેલરા લેડા વુંદ નથી” 

“ણ આણે ઍને  છી રઇઍ ત?” 

“કુંઇ જફૃય નથી.આ ફધા ક્ષણબયના આલેગ છે,વાચા યુંગ ત નાય ડ ેત્માયે ખફય 
ડે” 

“ણ આ સ વપ્રમા ત આણી વવામટીભાું જ યશ ેછે” 

“શા…ત?” 

“કશ ત આજ ફાજ  તાવ કયાશ ું?” 

“કહ્ ુંને કુંઇ જફૃય ભને હદનકયબાઇની હદકયી અહદતી ભાટે ભાુંગ  આવ્ય  છે ત  
ફીરીભયા જઈને પ્રફધને અહદતી ફતાલી દઉ- 
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“અહદતી…..” 

“શા…યાત ફહ  થઇ ગઇ છે સ ઇ જા” 

      વભત્ર ય પ્રેભગ ફૃના પ્રબાલ ાથયલાન અચબનમ કયનાય આ નાટહકમા 
પ્રફધન ું ઘયભાું કાુંઇ ઉજ્ત  ું નશત  ું.ઍ લાત વો વભત્રને અજાણ યાખલાભાું વપ 
થમેર આ અચબનેતા ય ત ભાવલત્રના ળબ્દ વાુંબીને વલજી ડી 
શતી.તાયાભૈત્રક જ શત  ું વપ્રમા અને સ વપ્રમા વાથે ઌનાથી વલળે કુંઇ નશી.આ ફન્ને 
વાથે પ્રણમપાગ ત ખેરામા ન્શતા કુંઇક કય પ્રફધ કુંઇક કય નશીતય પ્રેભગ ફૃના 
દને રાુંછન જ રાગળે અને ેરા વોરજયફુંધ ઓ…..ઉપ શલે તે પ્રચચરત કયેર 
जो हाीं कहे उसे छोडना नह  और जो ना कहे उसे छुना नह  कया..ઉસ્ક્તને આખયી ઓ 
આલાન, વાથષક કયલાન વભમ ાકી ગમ છે. 

     ફીજા હદલવે નાટકના હયશવષર દયમ્માન ઍક વુંલાદ “હ ું આખી જજન્દગી તભાયી  
વખી થઇને યશી ળક ું?” નાટકના ઍક વુંલાદ તયીકે વાશજીક ફરામેરા વપ્રમાના આ 
ળબ્દભાું પ્રફધને વપ્રમાન ું ઇજન દેખાય ું.વુંલાદ ફરતી વપ્રમાને “તથાસ્ત  ” કશીને 
પ્રફધે ખબેથી કડીને જકડીને તાના અંગ વયવી ચાુંી અને વપ્રમા કે ડામયેક્ટય 
ાઠક કુંઇ વભજે તે શરેાું ત પ્રફધના શાથ અડ  કયી ગમા. 

              “કટ કટ કટ….”ડામયેક્ટય ાઠક ના ળબ્દ વાથે જ 

“છટ…પ્રફધ આ ષ ું કયે છે…..?”કશી વપ્રમાઍ તાને છડાલલાની કળીળ કયી ણ 
ભદશળ થમેર પ્રફધ તેણીને જકડલા ભથ્મ અને અને વપ્રમાઍ તાને છડાલીને 
પ્રફધને ગારે ઍક રાપ ભાયી દીધ અને ગ છાડીને 

“હ ું શલે આ છી નાટકભાું કાભ નશી કફૃું”ાઠકને કશી આંસ  બયેરી આંખે જતી યશી. 
વશકરાકય આ ફધ ું જઇ સ્તબ્ધ થઇ ગમા.પ્રફધને તાની ભરૂન ું બાન થય ું ત્માયે 
ઘણ ું ભડ ું થઇ ગય ું શત  ું.ાઠક ભાથ ું કડીને ફલમા 

“વત્માનાળ…….” 

“વયી ાઠક વાશફે….”કશી પ્રફધ ાઠકના ાવે ફેવીને તેભના ગઠણ કડી રીધા. 
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“ષ ું વયી નલવાયી અને સ યતભાું આ નાટકના પ્રમગ થલાના શતા,ખફય છે તાયા 
રીધે કેટરી ફદનાભી અને ન કળાની થળે તેન અંદાઝ છે? ાઠકના ેક-અ ળબ્દ 
ડતા ાઠક અને વહ્કરાકાય ફશાય નીકી ગમા. 

 પ્રફધ કેટરીલાય સ ધી ષ ન્મભનસ્ક ફેઠ યહ્ય થડીલાયે ઍ યાજીત પ્રેંભીઍ ઢીરા 
ગે ઘયની લાટ ક્ડી.યસ્તાભાું ડ્તી વફ્ટડ્રીંક્ની આડભાું ચફમય લેંચતા ભશમ્ભદની 
દ કાનેથી ફે ડબ્ફા ફીમયના રઇ રીધા. ઘેય આવ્મ ત્માયે ઘેય કઇ ન્શત  ું ઍટરે તેને 
થડી ધયત થઇ.ફ્રીઝભાુંથી આઇવરે કાઢીને ઍક ભટા ભગભાું આઇવક્ય ફ નાખીને 
ફીમય યેડલ ું.અધો ભગ વલામ શળે ત્માું ફાયણાુંભાું સ વપ્રમા દેખાઇ. 

“આલ સ વપ્રમા…..” કશી પ્રફધે સ વપ્રમાન શાથ કડી રીધ અને ાવે ખેંચી. 

સ વપ્રમા વપાના શને્ડર ય ફેઠી ને  છ ું 

“આ ષ ું ત  ું ફીમય ીઍ છે?” ાયવદળષક ભગભાુંન  ું પ્રલાશી ાયખીને કહ્ ું 

“અયે નશી….આ ત જલન ું ાણી છે ફે ઘ ુંટ ત  ું ણ બયીર”ેપ્રફધે તેના શઠે ભગ 
અડાડમ 

“્ટ ભાયે નથી ીશ ું”કશી  તે જલા રાગી ત પ્રફધે તેણીન શાથ કડી તા તયપ 
ખેંચતાું કહ્ ું 

“अमभ ना जाओ छोडकर अमभ तो ददऱ भरा नह ……”સ વપ્રમાઍ તેની આંખભાું યભતા 
લાવના ના વાચરમા જમા અને તેણી શાથ છડાલલા ભથી ત્માયે પ્રફધને 
સ વપ્રમાભાું વપ્રમા દેખાઇ ઍટરે તેણે તેણીને લધ  ાવે ખેંચી. 

“છટ મ ક ભને ત  ું બાનભાું નથી……”ણ પ્રફધની કડ ઢીરી ન થતાું ઍક ઝાટક 
ભાયી પ્રફધને ધક્ક ભાયીને જતી યશી.પ્રફધને શલે બાન થય ું કે આ ષ ું થઇ ગય ું. 

“જાલ જન્શભભાું તભે ફુંન…ે”કશી ફાકીન ચફમય ઍક જ શ્વાવે ગાભાું ઠારવ્ય ું 

“ભાયી વગરીઓ શરેાું પ્રેભના ઇજન આે છે અને છી વતી વાલીત્રીના ઢોંગ કયે 
છે”કશી પ્રફધે ફીજ ું કેન ખલય ું અને ખારી ભગભાું આઇવક્ય ફ નાખીને પયી બય ું. 
ક્યાયે ફે ડબ્ફા વલાઇ ગમાને ક્યાયે ઍ વપાય ઢી ડય તેન  ું તેને બાન ન યહ્ ું 
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               ફશાયથી આલેરા અળકબાઇ અને અરકાફેન ફાયણાું ખ લરા જઇ 
બ ભ ાડી 

“પ્રફધ….!!!!!!”   

        કુંઇ જલાફ ન ભળ્મ ઍકઍક અળકબાઇની નજય વપાય ડી.ફેશળ 
પ્રફધ અને ટીમ ય ડેરા ફ ેચફમયના ખારી ડફરા આઇવક્ય ફની રે અને 
ખારી ભગને ઘડીબય જઇ યહ્યા 

“આ…આ…જ અરકા તાયા નુંગના યાક્રભ નાટહકમ ત શત જ ફવ આ જ લાતની 
ઓછ શતી…..”ટીમ તયપ આંગી ચીંધતા આળકબાઇઍ ગ સ્વા બયેરા અલાઝે 
ફલમા. 

“શામ યાભ આ તેને ષ ું સ  ઝલ ું….!!!!!”અરકા ફેન ફધ ું બેગ ું કયતાું ફલમા 

“શલે ઝાઝ ટાઇભ ગ ભાલલાની જફૃય નથી,ફીજ ું કુંઇ અજ ગત  ું કયે અને લાત લામયે 
લશતેી થામ ઍ શરેા જ હ ું કારે હદનકયબાઇ વાથે લાત કયીને આ નુંગને વભમવય 
થાે ાડલાની વ્મલસ્થા કફૃું છુું …..નારામક ક્યાુંન! કશી અળકબાઇ જતાું યહ્યાું. 

               થાયીભાું ડમા ફાદ ફન્નેભાુંથી કઇ કુંઇ ફલય ું નશી ણ આખી યાત 
ાવા ઘવતાું ખ લરી આંખે વલતાલી. 

રીભડે ભશાય ુયે ભારુું  ભન(૮)-વના ભચંટ 
વોમ્મ અને લીણા યજ ના ળ ટીન પ્રભાણે  વાુંજ ના વભમે ભળ્મા. 

વોમ્મ શાથભાું નાન  કેકટવન ું ક ુંડ  રાવ્મ શત..કેકટવ ઉય યાત   કેકટસ્ન ું ઍક ફુર 
શત  . અને તે ફલમ 

“લીણા આ ભાળ ું યાત   ગ રાફ તને આજ વાુંજ ની બેટ” 

લીણાઍ વોમ્મને કહ્ ” વોમ્મ! ક્યાયે ગુંબીય થઈળ” 



વજૉન વહશમાળ ું  ગદ્ય- 

 

http://gadyasarjan.wordpress.com/ Page 124 

 

વોમ્મઍ શવીને કહ્ ”હ  ગુંબીય જ છુું.” 
 ‖આ કેકટવ છે ગ રાફ નથી.”લીણા ફરી. 
“ભને ખફય છે તેથી ત તને આપ્ય ું છે.” 

“વોમ્યૌ ભને ત આ તાયી લાત કમડા જેલી રાગે છે..” 

“થડ વલચાય કળૌ ..ગ રાફ રાર શમ છે “ 

―શા‖ 

તેને કાુંટા શમ છે? “ 

“શા” 

“ગ રાફ આલાન હયલાજ કેભ ડય અને કેક્ટવ આલાન હયલાજ કેભ ન ડય 
જયા કાયણ કશ.ે” 

“ ળ  કાુંટા જેલ શમ ત ણ તેના કાુંટા નશી જલાના ણ તેન ું યાત   ધફકત   હ્રદમ 
જલાન …” 

” અયે લાશ યે યાજ્જા ત   ત વયવ કવલતા ફનાલી ગમન.ે.” 

પ્રેભ ભાું શરે કવલ ફને અને છી ાગર ઍત ખફય છે ન?ે” 

” શા ત?” 

શલે ફીજ ું ગથીય …રગ્ન.. 

“ઍના ભાટે આણે આણા ભાફાને જણાલશ ું ડળ.ે” 
“હ ું ભાયાું ભમ્ભી પ્ાને તાયે ત્માું ભકરીળ તાય શાથ ભાુંગલા.”વોમ્મ શસ્મને અને 
પયી ફલમ”તને આખે આખી ભાુંગલા.” 
લીણા ળયભાઈ ગઈ.”જ વમ ,રાડથી ફરી,”જ હ ું તાયા ભમ્ભીપ્ાને વુંદ ના ડી 
ત? અથલા ભાયા ભમ્ભી પ્ાઍ ના ાડી ત?” 

“ત હ ું તને થૃ્લી યાજની જેભ બગાડીને રઈ જઈળ.”વોમ્મ ખડ્ખડાટ શસ્મ. 
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વનાભાું ખલાઈને ફેવી યશશે  ું ઍક પ્રેભન રશાલ છે.ળબ્દ જે લાત કયી નથી 
ળકતા,ઍ લાત ભોન કયી દે છે. 

વાુંજ શલે રીભડે જલાને ફદરે ગાુંધી ાકષભાું લશતેી શતી અશીં ણ રીભડ શત.. 
ન ફહ  ચશર શર નશોંતી રીભડા ઉય ક્ષીઓ ભધ ય ગીત ગામ યહ્યા શતા.ઠુંડી 
શલાની રશયેખી લીણાન દ ટ રશયેાલત શત.વાુંજ ના રાર પ્રકાળભાું લીણા ખફૂ 
જ સ ુંદય રાગી યશી શતી.વોમ્મનાું શાથભાું લીણાન શાથ શત.દૂય યેહડમ ઉય  ગીત 
લાગી યહ્  શત  ું”हाथोमें पीया तेरा हाथ रहे..जीवनमे पीया तेरा साथ रहे…” 
“શા, શલે ભાયાથી ણ તાયાથી દૂય યશશે  ું મ શ્કેર છે.”લીણા રાગણીલળ થઈને ફરી. 
વોમ્મ ફલમ”ભેડભ, અબી ત ઈશ્કકે ઈમ્તેશા ઔય બી શૈ.” 

“ઍટરે?” 

ત   ફહ  ળયભામા ના કળૌ. હ ું સ્લજન થી ણ આગ વાજન થલા ભથ  છુું અને આ ષ ું 
પ્ા ભમ્ભી ની લાત રઈને ત   ફેઠી છે. 

“આ ભાયા પ્રશ્ન ન જલાફ નથી” 

―પ્રેભ વપ થલ ઍકયાય થલ અને વાથે વાથે યશલેાની વગુંદ ખાધી તેથી લાત 
 યી નથી થતી..શા ઍક યવપ્રદ તફક્ક ળળ  થમ..ભાયે બણી ને નકયી ળધલાની 
ગબય થલાન ું અને તને ગભત   સ ુંદય ઘય આલાન ું. ત  તેને વજાલ અને ગા 
ભશરેકી યાની હ ું ભૈ..લગેયે લગેયે ઘણી ઇમ્તેશા ફાકી છે..” 

થડી લાય યશી ને લીણા પયી ફરી “ભાયા પ્ા અને ત   રગબગ ઍક વયખી લાત 
કય છ” 

અયે માય યાજેળ ખન્ના કે યાજેન્દ્ર ક ભાય વાથે વયખાલને ક્યાું તાયા પ્ા વાથે 
વયખાલે છે? 

―ઍ ભાયી ભમ્ભીને કેલી યીતે કેટરા દ વનમાનાું સ ખ અાશ  તે જ વલચાયત શમ 
છે..અને ત   ણ ભને ઍભની જેભ જ કશ ેછે કે ભશરેકી યાની હ ું ભ.ૈ.ગા..” 

જ લીણા પ્રેભન ું નાભ જ છે આશ ું..જે પ્રેભ શક્ક કયે પયજ ફતાલે તે પ્રેભ નશી 
લશલેાળૌ..” 
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વોમ્મની લાત લીણાને ભુંત્રમ ગ્ધ કયતી યશી…વાુંજ ઢતી યશી… 

ભાથે આલતી હયક્ષાઓ ભાટેની તૈમાયી કયલાનાું વનણષમ વાથે તેઓ ભશાદેલ તયપ 
જલા નીકળ્મા… 

 

 

 

 

 

 

 

 

રીભડે..ભશાયુું યે ભારુ ભનૌ.. (9) -પ્રભરુાર ટાટાયીુઅ”ધપુાયી” 
ફીજા હદલવે તૈમાય થતા અળકબાઇઍ બ ભ ાડી  

“અરકા ઓરા કાતયને ઉઠાડ અને કશ ેજલદી તૈમાય થઇ જામ ઍટરે શરેી 
ગાડીભાું ચફલરીભયા જઇને હદનકયબાઇ વાથે જઇને આજેજ લાત ાકી કયી આશ ું 
ફન્ને ઍક ફીજાને જઇ રે ઍટરે આ અઠલાહડઍ ચાય પેયા પેયલી રઇઍ शभु्रस्य 
मशघ्रम ्

     પ્રફધ તૈમાય થઇને નીચે આવ્મ ઍટરે ફા દીકય ફવસ્ટેળનના યસ્તે 
ડમા.  
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             યજના વભમે ફવ આલી યજના વનમભ પ્રભાણે ઍક વીટભાું સ ળીર 
અને વોમ્મ ગઠલામા ફીજીભાું વોરજય ફુંધ ઓ ,લીણા,અને સ વપ્રમા ાછરી વીટભાું 
ગઠલાઇ ઍક પ્રફધ દેખામ નશી.વોરજય ફુંધ ભાુંથી લાચા સ ળીરે સ વપ્રમા તયપ 
જતાું કહ્ ું 

“કેભ આ જે આણાું પ્રેભગ ફૃ દેખામા નશી?” સ વપ્રમાઍ કઇ પ્રવતબાલ ન આપ્મ 
ઍટરે ઍણે વોમ્મ તયપ જય ું વોમ્મે ણ જલાફભાું ખબા ઉરાડમા. 

“સ વપ્રમા તાય શીય ક્યાું છે….???”તેણીઍ ણ જલાફ ન આપ્મ.ઍટરે વોરજય ફુંધ  
ઍક ફીજા વાભે પ્રશ્નાથે જય ું 

“કભાર છે કઇને ખફય નથી…”વોમ્મ ફધા તયપ જતાું કહ્ ું 

“શલે મ કને ુંચાત…”વદા ળાુંત યશતેા ળૈરેે કહ્ ું 

           ક્રાવભાું લીણા  ખ ળ જણાતી શતી.વપ્રમા અને સ વપ્રમા ઍક ફીજા વાભે 
જય ું વપ્રમાઍ સ વપ્રમાને તાવ  ય થતાું ફાયણાું તયપ ઇળાય કમો અને ફન્ને 
કેન્ટીનભાું ગમા. વદા કેન્ટીનફૃભભાું લચ્ચ લચ્ચ ફેવનાયી ફન્ને વખીઓ ઍક ખ ણાની 
ટેફર ાવે ગઠલાઇ.ફન્ને ભાુંથી કણ લાત કયે તેની ગડભથરભાું ઍક ફીજા વાભે 
તાકી યશી.વપ્રમા અને સ વપ્રમાને ફશાય જતી જઇ લીણા ને વ્શભે ગમ કે,કષ ુંક ત છે 
ઍટરે ફન્ને કેન્ટીનભાું ાછ ાછ જ આલી.ખ યળી ખેંચી ફન્ને તેણીઓ વાથે જડાઇ 
ત્માયે લીણાઍ લાત ઉાડી 

“વદા શાસ્મ લેયતી વખીઓ લાત ષ ું છે???” 

“……..” વપ્રમા અને સ વપ્રમા ઍક ફીજા વાભે જલા રાગી જાણે કશતેી શમ ત  ું ળફૃઆત 
કળૌ . 

“વપ્રમા ત  ું કશ ેપ્રફધથી કુંઇ ફરાચારી થઇ????”કશી લીણાઍ વપ્રમાન શાથ કડી 
રીધ. વપ્રમાના ગે ફાઝેર ડ ભ આંખ ભાું ઉબયામ.નીરભે ાણીન ગ્રાવ આતાું 
વપ્રમાની ીઠ વલાયી. 

“કારે હયશસ્રષભાું પ્રફધે જે કય ું ફધા લચ્ચે ઍ કશતેા ણ ળયભ આલે છે….” 
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       વપ્રમાઍ જ્માયે અથ થી ઇવત સ ધી ફધી લાત કયી ત્માયે લીણાની આંખ 
શી થઇ ગઇ ણ સ વપ્રમાની આંખ બીની થઇ ગઇ. 

“ફાયે…..!!!!!આટરી ફધી નફ્પટાઇ??? ” લીણાઍ કહ્ ું 

“તેણે ક્યાું ક્યાું શાથ પેયવ્મ ઍ કશતેા ણ ળયભ આલે છે”આંખ  છતા વપ્રમાઍ  કહ્ ું 

ઍકાઍક લીણાન ું ધ્માન સ વપ્રમા તયપ ગય ું ઍટરે સ વપ્રમાન શાથ ક્ડી  છ ું 

“તને ષ ું થય ું ત  ું કેભ ઉદાવ છે?”  

“કારે હ ું પ્રફધને ઘેય ગઇ શતી …..”અને સ વપ્રમાઍ અતિઃ થી ઇતી સ ધીની ફધી લાત 
કયી. 

“અયે..આ ત શદ થઇ ગઇ….”કશી લીણાઍ સ વપ્રમાને ાણી ાય ું. 

“આભાું કુંઇ થઇ જાત ત હ ું ત ભાવલત્રને ભઢ ું ફતાલલા રામક ન યશતે” 

લીણા ઉઠીને કપીન ઓડષય આી આલી. 

     કપી વલાઇ ગઇ ત્માું સ ધીભાું વપ્રમા અને સ વપ્રમા સ્લસ્થ થઇ ગઇ શતી 
ઍટરે ત્રણે વખીઓ શલીફૂર ક્રાવભાું પ્રલેળી. 

  

    ચફલરીભયાભાું ફન્ને ભાવલત્રઍ લાત ાકી કયી નાખી અને અળકબાઇને આ 
અઠલાહડમાભાું જ વાફૃ મહૂ તષ જલડાલી ને જાણ કયલા કહ્.ૂનક્કી થય ું કે વલાયના 
લેવલળાની વલધી કયલી અને વાુંજે ભુંગપેયા અને ફા દીકય ાછા નલવાયી 
આલતા યહ્યા.આભત અહદતી દેખાલડી શતી અને ન શમ ત ણ અળક્બાઇ ાવે 
પ્રફધન ું કુંઇ ઉજે તેભ ન્શત  ું. 

    કરેજ છુટ્ા ફાદ વલણાઍ વોમ્મને વપ્રમા અને સ વપ્રમા વાથે ષ ું થય ું તેની લાત 
કયી.વાજે ફધા રીભડે બેગા થમા. વોમ્મે વોરજય ફુંધ ઓને ફધી લાત કયી ત્માયે 
ફન્નેના મ્શોં ખ લરા યશી ગમા 

“ફા..યે…આશ ું ફધ ું..પ્રફધે અને તે ણ વપ્રમા અને સ વપ્રમા વાથ?ે”ળૈરેે કહ્ ું 



વજૉન વહશમાળ ું  ગદ્ય- 

 

http://gadyasarjan.wordpress.com/ Page 129 

 

“હ ું ત જાણત જ શત અને કહ્ ું ણ શત  ું કે ફે ઘડાની અસ્લાયી ઍક હદલવે તેને શઠેે 
ાડળે.. ડયને ઉધેકાુંધ…ભટા પ્રેભગ ફૃન પાુંક ફૂટી ગમન…ે?” 

ફધા ચૂ યશજે.. જઇઍ ઍ કેલી ફડાઇ ભાયે છે” વોમ્મે દૂયથી પ્રફધને રીભડા 
તયપ આલત જઇને ફધા તયપ નજય કયી અને વોઍ ભાથ ું શરાલી વુંભતી 
આી.પ્રફધે આલીને ફેઠ. 

“કેભ પ્રેભગ ફૃ આજે ફવભાું ન દેખામા?”વોમ્મે  છ ું 

“બાઇ ફા જી વાથે ચફલરીભયા ગમ શત” 

“કેભ ઍકાઍક ચફલરીભયા વોમ્મે  છ ું 

“બાઇ આણા રગ્ન ાકા થઇ ગમા”પ્રફધે ખ ળખ ળાર સ્લયભાું કહ્ ું 

“ષ ું લાત કયે છે…માય કના વાથ?ે વપ્રમા કે સ વપ્રમા કણ લયભાા શયેાલળ?ે”વોમ્મે 
 છ ું 

“અહદતી…..” 

“અહદતી?..કણ અહદતી?” 

ચફલરીભયાલાા હદનકયબાઇની દીકયી” 

“ત છી આ વપ્રમા અને સ વપ્રમાન ું ષ ું થળ?ે વોમ્મે   છ ું 

“અયે..ઍ..ફથ આય જસ્ટ ઍ ફે્રન્ડ્વ ય  વી…?” 

“અયે…શા તાયા નાટકન ું ષ ું થય ું? વોમ્મે  છ ું 

“ઍ ત રગબગ  ફૃ થલાભાું છે.આજે ઍક જ ટેકભાું વીન તી ગમ ઍટરે ાઠ્ક 
વાશફે ત ખ ળ   થઇ ગમા ભને કશ ેલેરડ્ન પ્રફધ કી ઇટ અ.ેક-અ. છી 
વપ્રમાઍ કહ્ ું આ નાટકની આડભા પ્રેભ ફહ  થઇ ગમ શલે આણે યણી જશ ું 
જઇઍ.ભેં કહ્ ું ભાવલત્રની ભયજી જાણ્મા લગય ઍ ળક્ય નથી ત વપ્રમા ઍ ષ ું કહ્ ું 
ખફય છે?” 
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“ત  ું કશ ેનશી ત્માું સ ધી કેભ ખફય ડે વોમ્મે ઉત્સ ક્તા દળાષલતા કહ્ ું 

“તેણી કશ ેઆણા નાટકન ળ સ યતભાું થામ ત્માયે આણે કટષભેયેજ કયી રઇઍ 
ફર” 

“છી????”વોમ્મે  છ ું 

“ભેં કહ્ ું જઇષ ું…” 

“શું….” 

“કારની  ઍન્જમ કયલા ભાટે ભેં ભશમ્ભદ ાવેથી ચફમયના ફે ડબ્ફા રીધા” 

“ત  ું ચફમય ીઍ છે?અને ભશમ્ભદ ચફમય લેંચે છે?????” વોમ્મે આશ્ચમષ દળાષલતા કહ્ ું 

“શા ક્યાયેક ઍન્જમ કયલા ણ ભશમ્ભદ ફધાને નથી આત” પ્રફધે યળાઇને 
કહ્ ું 

“આ અળકબાઇ જાણે છે???” 

“ના ઍ ત ઍકાુંતભાું જ ભાણી ળકામ અને કારે ઍકાુંત ભી ગય ું ઘેય કઇ ણ 
ન્શત  ું” 

“લાહૌ!આ ત લણભાગ્ય ું ભળ્ય  કેમૌ?”ળૈરેળે કહ્ ું 

“આયાભથી ભગભાું આઇવક્ય ફ નાખ્મા ચફમય યેડલ ું અને શઠે અડે તે શરેાું સ વપ્રમા 
આલી….” 

“સ વપ્રમા તાયે ઘેય આલી ષ ું કયલા…?” 

“ખફય નથી ણ ભગ ભાું ચફમય જઇને ઍ ત ગેરભાું આલી ગઇ આલ ચફમય અને 
હ ું કુંઇ કહ ું તે શરેા લીર ય  ફીરીલ ચાય વીભાું ત ભગ ખારી ષ ું ડેયીન્ગ છે માય 
હ ું ત જત યશી ગમ અને ઍ ત તયત જતી યશી.ભેં  છ ું ણ ઍત શવીને જતી 
યશી” 
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“ય  યાસ્કર વારા જ ટ્ડા શજ  કેટ ું જૂઠ ચરાલીળ વારા રુંટ???”વદા ળાુંત યશતે 
ળૈરે જ્લાામખૂી પાટ્ શમ તેભ ફયાડી ને તેણે પ્રફધન ું કરય કડીને ઊબ 
કમો. 

“જૂઠ્ઠૂ…ષ ું જ ઠ્ઠૂ…ત  ું ળે..ળ.ે.ની લા..ત ક..કૌ ..યે છે હ ું વ…વ..ભજ્મ નશી”પ્રફધે થથલાતા 
ફલમ.પ્રફધ ળૈરેન આ ફૃ જઇ ડગાઇ ગમ અને કરય છડાલીને અજાણી 
ળેયીભાું આલેર ક તય જેભ વયકે તેભ શલે શલે વયકલા રાગ્મ 

“ઊબ યશ ેશયામ્ખય જામ છે ક્યાું તાયા રુંટણાની અને રામનણાની અભને 
ખફય છે…”ળૈરે ગજ્મો 

 અભે વો ળૈરેન ું ફૃદ્ર ફૃ અને ગભાું  છડી નાખી બાગતા પ્રફધને  જઇ યહ્યા 
અને જયાલાયભાું અટશાસ્મથી રીભડાન ું લાતાલયણ ગ ુંજી યહ્ ું. 

રીભડ.ે.ભશાયુું યે ભારુ ભનૌ.. (10)- ુનીર ળાશ 

મ ુંફઈનાું યેડીમ સ્ટેળન ઉય કવલમત્રી વના ભયચુંટ તેભની કવલતા તુું નશીં વભજે 
યજ  કયી યહ્યાું શતા 

 વ્માકુતા ભાયાું કદરની ત ુું નશીં વભજે, 

વલહ્વતા ભાયાું કદરની ત ુું નશીં વભજે. 

વાગય સધુી શોંચ્મા નશીં ,સકુામા લચ્ચે, 

વ્મથા વયીતાના જની ત ુું નશીં વભજે. 

સ નીરને વના ભચુંટન  આ યેહડમ કાવ્મ ગમ્ય ું .ખયેખય તેના ભનને “ફટ” ન બાય 
રાગત શત…તેના યભતીમાવૌ ભનભાું શલે ઍકરી લેદનાઓનાું તપાન ઉઠતા 
શતા..તેન  ભન તેને લયુંલાય કશતે   શત   કે જ આને ગભ ગણત શમ ત તેને 
બણતયભાું ડ ફાડી દે..હયક્ષાન ું છેલ  લષ છે તાળ ું જીલન તાળ  ઍકરાન ું નથી  ત  
ભાફાન ું સ્લપ્ન છે તાયી જજિંદગીભાું નીરભ આલળે ત ઘય ભશરે થળે ણ નશી 
આલે ત અત્માયે જે છે તે ણ જળે તે કલના ાગરન છે. વુંલેદનાઓનાું 
આઘાત્ને જીયલલા આભ “યણ”થી દ ય જત  ું યશશે  ું તે ફેલક પી છે. બણતય ફગાડી 
નીરભના જલાફની યાશ જતા ફેવી યશશે  ું તેને મગ્મ ન રાગ્ય . 
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ઘયે પન કમો અને ભમ્ભી ફરી અયવલિંદબાઇ અને આળાફેન આવ્મા શતા અને 
 છતા શતા ત   કઈ ય નીલવીટીભા બણલા જલાન છુ? ત્માયે સ કાત આળાન છડ 
પયીથી નલ લરવલત થત રાગ્મ… 

ફે હદલવની વ્મથા બગલાને વાુંબી શમ તેભ રાગ્ય ું.. અને પયીથી નીરભ ભળે તે 
આળાભાું તેન ભનભય ય થનગનલા ભાુંડય. ફે હદલવ રીભડે ભચેરી શરચર જાણલા 
તે આત ય થઈ ગમ.ફહ  ળાુંવત થી વલચાયતા તેને રાગ્ય  કે જ નીરભ અત્માયે કઇ 
જલાફ આલા ન ઇચ્છતી શમ ત જલાફની ઉતાલ ન કયલી તેભાું જ ડશાણ છે. 
આ ભાથે હયક્ષાનાું હદલવ છે. વાુંજની લતી ગાડીઍ સ નીર નલવાયી જલા 
કટીફધ્ધ થઈ ગમ…  

 આ ફાજ  સ યતભાું નીરભની નાનીને વાળ  રાગત   શત   તેથી નીરભ વભલાયે વાુંજની 
ગાડીભાું યત યલાના થઈ. તેને ભમ્ભીને ભલાની તારાલેરી શતી. 

નલવાયી સ્ટેળને ભડી વાુંજે જ્માયે ગાડી આલી  ત્માયે નીરભની નજય ગણેળ ઉય 
ડી.. ઍ યડ યભીમ ભભાું તભાક ન  ું ાન અને લીખયામેર લા વાથે તેની યાશ 
જત શત. નીરભે ઝડથી યસ્ત ફદલમ અને તે ાછી રેનભાું ફેવી ગઈ.તેન  શૈય ું 
ધફક ધફક કયત  ું શત  ું. તેની ાછ ાછ તે ણ આવ્મ.નીરભ બમબીત દળાભાું 
પયી ફીજી ફાજ  ઉતયી ગઈ.. રેન ચા  થઈ ગઈ શતી અને ગણેળ ણૌ તેની નજીક 
પયી ઉતમો..મ ુંફઈથી આલેરી ફીજી રેનભાું નીરભ ચઢી ગઇ.અને ઝડથી ફીજી 
ફાજ નાું પ્રેટપભષ ઉય ઉતયી ગઈ. ગણેળ ાછ ાછ આલત શત..અને તે 
ઍકદભ અચકાઇ ગમ નીરભને ત ગબયાભણભાું સ નીર દેખામ નશીં ણ ગણેળે 
સ નીરને જઈ રીધ 

ઍક ાયવી કરની  વાથે વાથે પ્રેટપભષ ઉયથી ઓલયબ્રીજ ઉય નીરભ ચઢી 
ગઈ. સ નીર ફીજી ફાજ  ગથીમા ઉતયત શત ત્માયે નીરભે તેને જમ અને બ ભ 
ાડી સ નીૌ….સ નીરને ત કલના ણ નશીં કે આટરી ભડી યાત્રે નીરભ આલી 
બમબીત દળાભાું ભળ.ે તે થડક ચોંક્ય અને નીરભ ત   અહશિં અત્માયે?નીરભે 
દડીને સ નીરન શાથ કડી રીધ..તેના શાથની કુંાયી સ નીરને ણ કું આતી 
શતી. સ નીરે  છ  “ષ ું લાત છે નીરભ? ત  ગબયામેરી કેભ છે?” 

“ેર રફાડ ગણેળ અત્માયે ભાયી ાછ ડય છે” 



વજૉન વહશમાળ ું  ગદ્ય- 

 

http://gadyasarjan.wordpress.com/ Page 133 

 

સ નીરે તેના કુંતા શાથને ભજબ ત યીતે કડીને કહ્ ું “શલે તાયે ગબયાલાની જળ ય 
નથી. હ ું તાયી વાથે છુું” ફશાય નીકી યીક્ષા રીધી અને ખેતીલાડી કરેજ તયપ ફન્ને 
યલાના થમા…દ ય ગા ફરઓ અને ગ છાડતા ગણેશ્ને જઇ સ નીરને ણ ક્ષણ 
ભાટે ત બમન ું રખરખ ું વાય થઈ ગય … 

શ્વાવની ગતી વશજ થતા નીરભે કહ્ ું “સ નીર ભને ભાપ કયજે હ ું વભજી યશી છુું તાયી 
વ્મથાઓને..ણ ક્યાયેમ તને ભે વપ્રમતભના સ્લળ ે જમ નથી…શા જમ છે ઍક 
ભજાકીમા દસ્ત તયીકે અને કરનીનાું ટાભાું વાથે બણતા વશાઠીની નજયે…ભને 
ભાયી રાગણીઓને વભજલા અને ભઠાયલા થડક વભમ જઈઍ છે..દસ્તને વપ્રમતભ 
કશલે તે  અને વપ્રમતભને દસ્ત કશલે તે ઍક પ્રકાયની ફે ઇભાની છે.ણ તાયી 
હશિંભતને દાદ દેલી ડ.ે.વયવ યીતે ત   તાયા હદરની લાત કશી ગમ… 

ખેતીલાડી કરેજનાું લાુંકભાું લતા સ નીર ઍટ ુંજ ફલમ ” હ ું ત ય ગ ય ગ સ ધી 
તાયી પ્રવતક્ષા કયીળ તેલ હપલભી ડાય્તરગ નશી ફ ું ણ ત   ભાયી શરેી પ્રીત છે. 
વાથે શઇષ ું ત જજિંદગી વશજ સ્લગષ ફનળે અને ન શઇઍ ત પ્રભ ને પ્રાથષના તને 
તાળ ું ધાયે ું સ્લગષ ભે.” 

“સ નીર…” ઍક અશબાલની નજળૌ. જે વભત્રની વભત્રતા પ્રદળષનભાું દેખામ તે અશબાલ 
વાથે નીરભ ઘયે ગઈ… 

સ નીરે યીક્ષા જીલન પ્રકાળ વવામટી તયપ લાલી ત્માયે ેર ગણેળ તેની ભટય 
વામકર ઉય ખેતીલાડી કરેજ ની કરની તયપ જત શત…. 

સ નીર રેી યેડીમ કવલતાનાું ળબ્દ લાગત શત… 

 

જેટર સ્નેશ કદરભાું છે,ન લયવી ળક્ય, 

તષૃ્ણા તે લાદની ત ુું નશીં વભજે. 

છૂટયા‖તા શાથભાુંથી શાથ ુઅણાું, 

લેદના  એ ની  તુું નશીં વભજે. 
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રીભડે ભશાય ુયે ભારુું  ભન..(૧૧) વના ભચંટ 
 યીક્ષા જયદાય ચારી યશી શતી.આના ઉય જજિંદગીની વપતાન આધાય 
શત.વોઍ ઘણી ભશનેત કયેરી શતી. પ્રેભી-ુંખીડા ઍક ભેકને ભતા ન શતા.રાુંફી 
રાુંફી યાત અને  સ્તકભાું દટામેરા ચશયેા. સ્તક ક્યાયેક શાથભાું યશી જામ અને ભન 
દૂય દૂય વપ્રમતભ ાવે શોંચી જામ.ત ક્યાયેક  સ્તકભાું વપ્રમતભન પટ મકૂી જૌમા 
કયે.. 
આ શારત લીણાની શતી. 
આજે છેલ ું ેય શત  ું.લીણા દડીને ફશાય આલી.વોમ્મ ઍની યાશ જત ઓટરા 
ઉય ઊબ શત.ફન્નેની આંખ ભી.સ્નેશ નીતમાષ. લીણા ફરી” શાષૌ..ભાથાું ય થી 
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ફજ ઓછ થમ.” 
વોમ્મ ણ શસ્મ.ફન્ને રીભડા તયપ ચારલા રાગ્મા. ગાુંધી ાકષન રીભડ ણ જાણે 
પ્રેંભીઓ લગય ઉદાવ થઈ ગમ શત.ફન્ને રીભડા નીચે ફેઠા. 
વોમ્મઍ લાત ચા  કયી” લીણા, હ ું ભાયા પ્ાભમ્ભીને તાયે ત્માું ક્યાયે ભક ું?” 
લીણા તપાની અલાજભાું ફરી” શલે તને ઉતાલ આલી?” 
“ભનભાું ત તાયા ણ રાડલા ફૂટી યશેૌમા છે..” થડા ભોન છી વોમ્મ કશ”ેવાળ  જલા 
દે તે લાત ડતી મ કીમ.ે” 
“ના..ના..ના, શલે લાત ડતી મકૂલી નથી.ભાયે ત ળયણાઈ વાુંબલી છે.”લીણા 
ભરકાઈ. 
“ભેં ત તને કહ્  શત  ને કે ભાયે ત તને દયેક સ ખ આલા છે.ભશરેની યાણી ફનાલલી 
છે.હૂું તાયી નાનાભાું નાની ઇચ્છા યૂી કયલા ભાટે વઘાું પ્રમત્ન કયીળ.” 
લીણા સ્નેશથી વોમ્મ વાભે તાકી યશી.”ત  ું ભને આટર ફધ પ્રેભ કય છે?” 
“તાયી કલનાથી ઘણ લધાયે.”વોમ્મ રાગણીલળ થઈને ફલમ. 
“વાળ ,કશ ેતાય ભમ્ભીને ક્યાયે આલળે..હ ું ભાયી ભમ્ભીને જણાલી દઉ. 
“આજે હ ું પ્ા વાથે લાત કયી રઈષૌ.છી તને જણાશ ું.” 
વાુંજ ઢલાની તૈમાયીભાું શતી. આજે ફન્નેને છૂટા ડલાન ું ગભત  ું ન શત  . ઘણાું 
હદલવ છી આશ ું ઍકાુંત ભળ્ય ું શત  . 
“ભને ઍક ગઝરની ુંકવત માદ આલે છે”વોમ્મ ફલમ. 
आींखोसे समझ ऱेना,जो बात जुबापे न आई. 
ददऱकी हर बात आींखोसे बयान होती है. 
લીણા વોમ્મને તાકી યશી. 
વોમ્મઍ ઍની આંખ ય શાથ યાખી દીધ. 
“કેભ શાથ યાખ્મ?” 
“ત  ું ભાયા હદરની લાત જાણી જામ ઍટરે..” 
“તાયા હદરભાું અત્માયે ષ ૂછે?‖ 
मेरे ददऱमे आज कया है तु कहे तो में बता द.ु 
तेर  माींग मे सजा द.ु. 
લીણા ળયભાઈ ગઈ. 
યાત ડલા આલી.લીણા ઊબી થઈ ગઈ.”ત   ભને જણાલ જે ક્યાયે તભે આલલાના 
છ.” 
વોમ્મઍ લીણા ના ગાર ય શરલી ટરી ભાયતા કહ્ ું “ખફૂ જ જલદી.” 
ફન્ને છુટા ડયા.વોમ્મ ઘયે આવ્મ.વતા જી શજી ઓપીવેથી આવ્મા ન શતા. ભા ખયે 
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શતી. 
“ફેટા, કે લા ેય ગમાું?‖ 
“વાયા ભમ્ભી.”થૉડા ભોન છી વોમ્મ ફલમ “ભમ્ભી ભાયે તને ઍક લાત કયલી છે.” 
“શા,ફૌ.”ભમ્ભી ાણી રાલી. 
“ભમ્ભી હ ું લીણાને પ્રેભ કફૃ છુું “ 

“ભને ખફય છે.. સ ભતીફેને લાત કયી છે..તાયી હયક્ષાઓ તે તેની જ યાશ જતા 
શતા.” 

વોમ્મે વનયાુંતન શ્વાવ રીધ. 

છીત ફધ  ફહ  ઝડથી તી ગય ું. કુંકત્રીઓ છાઈ અને તે આલા ફન્ને રીભડે 
આવ્મા ત્માયે સ નીર વશીત વો સ્તબ્ધ શતા.. 

નીરભ ગણેળ વાથે કઇને કહ્યા વલના બાગી જઈ રગ્ન કયી ચ કી શતી-તેલા વભાચાય 
અયલીંદબાઈઍ સ નીરને આપ્મા શતા 

વોમ્મ અને લીણા ણ ધફકાય ચ કી ગમા.. 

 

 

રીભડે..ભશાયુું યે ભારુ ભનૌ.. (12) પ્રભરુાર ટાટાયીુઅ”ધપુાયી” 
 રીભડાના ઓટરેથી અભાવનત થઇ લીરા મ્શોંથી આલેર પ્રફધ વીધ તાની 
ફૃભભાું ચાલમ ગમ.યજ ભમ્ભી ભમ્ભી કયનાય પ્રફધ વીધ આભ ચાલમ ગમ ઍટરે 
અલકાફેનને ચચિંતા થઇ આને ષ ું થઇ ગય ું ઍટરે પ્રફધની ફૃભભાું આવ્મા ત રુંગ 
ય ખાભાું  ઓવળક ું મ કી ને ફેઠેરા દીકયાને  છ ું 

“ષ ું થય ું???” 

“કુંઇ નશી જયા થાકી ગમ છુું અને ભાથ ું બાયે થઇ ગય ું છે” 
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“ફેવ તાયા ભાટે ચ્શા ફનાલી રાશ ું તને વાફૃું રાગળ…ે”દીકયાના ભાથા ય શાથ 
પેયલતાું કહ્ ું 

      થડીલાયભાું ઍક રેભાું ચ્શાન ક ાણીન ગ્રાવ અને ઍક ટીકડી રઇને 
અરકાફેન આવ્મા “રે ાણી વાથે આ ટીકડી રઇ રે અને ઉયથી ચ્શા ીરે ત 
ભાથાન દ ખાલ ભટી જળે” 

“શા રઇ રઇળ.” 

“વાફૃું…”કશી અલકાફેન ફશાય ચાલમા ગમા. 

    થડીલાય પ્રફધ ષ ન્મ ભનસ્ક રે ને જત યહ્ય છી ટીકડી ગીને ચ્શા ીધી. 

લાયુંલાય રીભડાના ઓટરે થમેર તાન ું અભાન અને અન્મ દ્દશ્મ નજય વાભે 
આલલા રાગ્મા. આહદવત સ ુંદય શતી ણ વપ્રમા કે સ વપ્રમાની વયખાભણીભાું ઊણી 
ઉતયતી રાગી.વપ્રમા અને સ વપ્રમાને ત ઍ જાણત શત તેભના સ્લબાલથી યીચચત 
શત જ્માયે આ અહદવત વાથે ૮-૧૦ હદલવભાું  જજન્દગીબયન નાય ડનાય હ્ત. 
ઍન સ્લબાલ કેલ શળ.ેરગ્ન છી ષ ું કયળ…ે.????ઍ વલચાયભાું જ ઍની આંખ 
ભી ગઇ. 

     તેણે જય ું થીમેટયના સ્ટેઝ ય તે ઍકરલામ ફેઠ શત.ચાયે ફાજ  અંધકાય 
શત. ઍકાઍક તેણે નેથ્મભાુંથી તેના ક્રાવ પેરને આલત 
જમ.ઍક,ફીજ,ત્રીજ,ચથ,ાુંચભ ફધા તેના તયપ આલી ને શાથ જડી ઊબા યહ્યા. 

“કણ…કણ…છ તભ?ે??ળા ભાટે…ળા ભાટે.. આવ્મા છ???”થથલાતા તે  છ ું 

“અભે ત આના દળષનાચબરાી છીઍ પ્રેભગ ફૃ.અભાયી પ્રેભ વભસ્માઓ વાુંબી 
અભાફૃું મગ્મ ભાગષદળષન કય.અભને ઉદેળ આી કૃતાથષ કય શ ેપ્રેભગ ફૃ. 

“હ ું કઇ પ્રેભગ ફૃ નથી…નથી..નથી…” 

“યજ ફધાને લણભાુંગી વરાશ આનાય અને તાને પ્રેભગ ફૃ કશલેડાલતા આશ્રી 
આજે તે કબ ર કય છ કે તભે પ્રેભગ ફૃ નથી ઓશ!!!!આશ્ચમષમૌ …..”કશી ફધા 
ઍકફીં જાને તાી આી શસ્મા 
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“ચાલમા…જાલ…અશીથી…ચાલમા જાલ…ભેં કહ્ ુંને હ ું કઇ પ્રેભગ ફૃ નથી….”કશી તે 
ગઠણભાું ભાથ ું નાખી ફયાડી ઉઠય. 

      થડીલાયે તેણે તાીઓ ડલાન અલાઝ પયી વાુંબળ્મ.ઍક પ્રફધ 
નેથ્મભાુંથી આવ્મ. પ્રફધ ગબયાઇને ાછ શટલા રાગ્મ અને થથલાતા  છ ું 

“કણ..કણ..કણ છ ત  ું????” 

“લાશ!વયવ વલાર છે ત  ું તને તાને નથી ઓખત??? હ ું તાયી અંદય લસ્ત 
પ્રફધ છુું.તાય તાન અંતયઆત્ભા…..” 

“અંતયઆત્ભા!!!!!!” 

“શા અંતયઆત્ભા…જેને  છ્ા લગય તે જે ગરા બમાષ તે ન બમાષ શત અને થડી 
ધીયજ ધયી શત અને રીભડે જે ગલરા તલરા કમાષ તેના ફદરે સ યતભાું નાટકના ળ 
થમા ત્માયે વાચા હદરથી જ 

વપ્રમા વાભે પ્રેભન ઍકયાય કયત ત ઍ તને યણલા જફૃય યાજી થઇ જાત અને 
અળકબાઇના કઇ ધભછાડાન ું કષ ું ઉજત નશીં ણ તેં…કશલેામ છે કે,ભાણવ 
તાના ગ ઉય ક શાડ ભાયે છે ણ તેં…તેં ત ક શાડા ય ગ ભામો શલે ેટ 
બયીને સ્તામા કયજે…..” 

“ણ શલે આન યસ્ત…..તે આગ  છે તે શરેા ઍ અદશ્મ થઇ ગમ. 

      પ્રફધન ું ભન પયી ચકયાલે ચડી ગય ું.અહદવત દેખાલડી શતી ણ વપ્રમા કે 
સ વપ્રમાની ત  રના કયતા તે વલચાયલા રાગ્મ.ેરી ફન્નેના સ્લબાલ ત ઍ જાણત 
શત.ફન્નેને તેના પ્રત્મે ક ણી રાગણી શતી.જ્માયે આ અહદવત….જેને તે જાણત 
નથી..ઍન સ્લબાલ કેલ શળે અને ભાયા ફધા બાાની તેણીને જાણ થળે ત્માયે તે 
ભાયા વાથે કેલી લતષણ ક કયળ?ેતેણી ભને ભાપ કયળે કે ભાયા ઉય દાઝ કાઢળ…ે.ઓ 
ઇશ્વય…..આ ભાયાથી ષ ું થઇ ગય ું? કશી પયી ગઠણભાું મ્શોં વુંતાડી ફેવી ડમ. 

              થડીલાયે તેણે ઉય જય ું ત ળાશી રેફાળભાું વોમ્મ શાથભાું છડી રઇને 
કરેજની રફીભાું ઊબ શત,તે ફલમ ફા-અદફ ફા-મ રાઇઝા શવળમાય… 
ળશનેળાશ કે ળશનેળાશ.. પહકય કે પહકય સ રતાને ઇષ્શ્કમા જનાફેલારા પ્રફધખાન 
ફશાદ ય તવયીપ રા યશ ેશૈ…….અને પ્રફધે તાને ચીંથયેશાર દળાભાું આલત જમ 
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શાથભાું ઍક કટય શત તેભાું કઇ ચાય આના કઇ દળૈવા નાખત  ું શત  ું અને તે 
ફધા તયપ આદષ  નજયે જત શત.ઍકાઍક ફવ…કય… ફવ… કય… ફયાડા ાડત 
જભીન ય ફેવી ડમ.અચાનક તેની આંખ ઉઘડી ગઇ અને થાયીભાું ફેઠ થઇ 
ગમ. 

“ળું થય ું પ્રફધ???”કયતાું અરકાફેન તેની ફૃભભાું આવ્મા. 

“કુંઇ નશી કઇ ખયાફ સ્લપ્ન શત  ું….” કશી પ્રફધ ાછ સ ઇ ગમ. 

“ષ ું થય ું???”અળકબાઇઍ ડખ ું પયીને અરકાફેનને  છ ું 

“કુંઇ નશી કશતે હ્ત કઇ ખયાફ વન ું આવ્ય ું શત  ું”કશી અરકાફેને રુંફાવ્ય ું 

“કાતયને યાત્રે ણ શખ નથી…”કશી અળકબાઇ ડખ ું પેયલી સ ઇ ગમા. 

   ફીજા હદલવે શુંભેળ વોથી શરેાું ફવભાું ફવેનાય પ્રફધ યજની ફવભાું ન 
ગમ.થડીલાય યશીને તેણે કરેજ જલા યીક્ષા ક્ડી.ક્રાવભાું આગરી ાટરીભાું 
ફેવનાય પ્રફધ નીચ ું ભાથ ું કયીને છેલરી ાટરીઍ ફેઠ શત.છેલરા ેયની 
વપ્રીભેન્ટયી સ લાષઇઝય આી ગમા.કઇ વાથે નજય ભેલલાની તેની હશિંભત ન્શતી 
ચારી,ઍટરે ઉધ ું ઘારી  ભગજ્ના વલચાય ખુંખેયીને ેય રખલા રાગ્મ.આ ફાજ  
થડીલાયભાું ઍકફીજાને આંખના ઇળાયે  છલા રાગ્મા ષ ું થય ું?જલાફભાું ખફય નથી 
જણાલલા વો ખબા ઉરાડતા શતા.વભમ  ય થતાું સ ધીભાું ત આવભાું ગ વ વ 
થલા રાગી અને ક્યાુંકથી ખડખડાટ શવલાન અલાઝ ણ આવ્મ અને પ્રફધ ેય 
આી વડવડાટ કરાવભાુંથી નીકીને કરેજ ફશાય આવ્મ.ફશાય આલતાું જ વાભે 
ઉબેરી યીક્ષા કડીને ઘય બેગ થઇ ગમ અને વીધ તાની ફૃભભાું જત યહ્ય.  

   ફયે અળકબાઇ આવ્મા અને ફુંડી અને ટી ખીંટીઍ બેયલી વાથેની થેરીભાુંથી 
ાુંચ કુંકતયીના નમ ના કાઢી અરકાફેનના શાથભાું આતાું કહ્ ું 

“આભાુંથી ઍક વુંદ કયી યાખ.  હદનકયબાઇન પન આલે ને તાયીખ ાકી થૌઇ જામ 
ઍટરે ભેટયભાું મ કીને છાલલા આી દઇઍ.” 

“ણ ઍટરી જલદી છાઇ જળ?ે??”કુંકતયીઓ જતા અરકાફેને કહ્ ું 
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“ભેં પ્રેવના ભાચરક વાથે લાત કયી યાખી છે.વલાયના ભેટય આષ ું ત વાુંજે આી 
દેળ”ે 

“ઍત ઠીક ણ વભમવય શોંચળે વભમ ઓછ છે…..”અરકાફેને તાની ચચિંતા 
વ્મક્ત કયી. 

“જ ખાવ જફૃયી છે તેભને ક યીઅયથી ભકરી પન કયી કશી દેષ ું ભક્રાલેર કુંકતયી 
લશરેી ભડી થામ ણ તભે વભમવય આલી જજ.ફાકીની સ્ીડ સ્ટથી યલાના 
કયીષ ું” 

“શા ઍ ફયાફય છે.આભું ભને આ વાયી રાગે છે.અરકાફેને આનુંદ વ્મક્ત કયતાું ઍક 
કુંકતયી આી 

“બરે ત આ જ છાલીષ ું અને શા ઘયના કાભભાુંથી નલયી ડે ત્માયે કને કને 
ભકરલાની તેન ું ચરસ્ટ ફનાલી રેજે અને શા ઓરા તાયા નુંગને  છી રેજે ઍને 
કેટરી જળે તેથી ચક્કવ આંકડ ખફય ડ.ેચાર થાી ીયવ અને ષ ું ષ ું રગ્ન 
વુંગની ખયીદી કયલાની છે તેન  ું ચરસ્ટ ફનાવ્ય ું કે નશી?” 

“શા બાઇ શા ઍત તભે ચફલરીભયા ગમા તે હદલવે જ ફનાલી રીધ ું છે.તે હદલવે ભને 
ફીજ ું કાભ ણ ષ ું શત  ું?”થાીઓ ીયવતા કશી બ ભ ાડી 

“પ્રફધ જભલા ચાર” 

    પ્રફધે ચ ચા જભીને ાછ તાની ફૃભભાું જત યહ્ય.અળકબાઇ જભીને 
આયાભખ યળીભાું ફેઠા અને ચફલરીભયાથી હદનકયબાઇન પન આવ્મ. 

“શલર…..!!!!” 

“હદનકય ફ ું છુું જમશ્રી કૃષ્ણ…….” 

“જમશ્રી કૃષ્ણ લેલાઇ ફર ષ ું નક્કી કય ું???”        

“ભશાયાજે આ ભહશનાની ૨૪ તાયીખને બ ધલાય નક્કી કય ષ છે” 

“ઓશ….વયવ બ ધ વલે ષ ધ્ધ…ત શલ કુંકતયી છાલલા આી દઉન?ે??” 



વજૉન વહશમાળ ું  ગદ્ય- 

 

http://gadyasarjan.wordpress.com/ Page 141 

 

“શા..શા..ષ બસ્મ વવઘ્રમૌ ….બરે જમશ્રી કૃષ્ણ” 

“જમશ્રી કૃષ્ણ…”કશી અળકબાઇઍ પન મ ક્ય. 

“ષ ું થય ું???હ ું જયા ફાથફૃભભાું શતી”શાથ  છતા અરકાફેને  છ ું 

“૨૪ તાયીખ નક્કી થઇ છે બ ધલાયની” 

“આજે થમ ગ ફૃલાય ઍટરે અઠલાહડમા છી.વાય ટાઇભ શાથભાું છે” 

“શા ભાયી ફુંડીને ટી અને ઓરી કુંકતયી ણ રાલ ઍટરે પ્રેવલાાના ભાથે ભાયી 
આશ ું” કશી અળકબાઇ ઊબા થમા. 

    ફીજા હદલવથી રગ્નની તડાભાય તૈમાયી ળફૃ થઇ ગઇ.અળકબાઇ કુંકતયી ઉય 
વયનાભા કયલાભાું વ્મસ્ત થઇ ગમા.પ્રફધ આ ફધ ું વનરે બાલથી જત શત.વાુંજે 
કુંકતયીઓ રઇને બાયે ગે રીભડે શચ્મ.ળૈરેે પ્રફધન ેઆલત જમ. 

“આ ભાણવને રાજ ળયભ જેશ ું કુંઇ છે કે નશી????” 

ફધાઍ પ્રફધને આલત જમ.પ્રફધના રગ્નની લામયે લાત ત ફધા ાવે શોંચી 
ગાઇ શતી વોને અંદાઝ ત શત કે,કુંકતયી આલા ભાટે જ આ તયપ આલે છે.રીભડે 
ફેઠેરા ફધાને ઍક નજય જઇ તેણે કુંકતયી આલા ભાટે શાથ રુંફાવ્મ ણ કઈ 
રેલા તૈમાય ન થય ું. 

“ષ ું મ્શ રઇને અભને કુંકતયી આલા આવ્મ છે.ફેળયભીની ણ કઇ શદ શમ છે.ત ું 
ત શદફાય છ ભાયાથી તાળ ું લધ  અભાન થામ તે શરેા જેલ આવ્મ ઍલૉ જત 
યશ”ે 

“માય જે ભેં કય ું ઍ ફધ ું ખટ ું થય ું ા થય ું ણ રગ્નભું ભાયા વવયાક્ષના છૂળે કે 
તભાયા કઇ વભત્ર નથી આવ્મા ત ષ ું જલાફ આીળ????”યડતી આંખે પ્રફધે કહ્ ું 

“આ ભગયનાઆંસ થી કઇ ીગનાય નથી અને આ ફધ  વપ્રમા અને સ વપ્રમા વાથે 
કયતાું શરેાું વલચાયશ ું શત  ું શલે તાફૃું કુંઇ ઉજે ઍભ નથી…ઍભ કશતેા ફાુંમ 
ચડાલતાું ળૈરે નીચે ઉતમો 
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      શલે આ તરભુંl તેર નથી ઍભ વભજીને પ્રફધ ાછ લી ગમ.ઘેય આલીને 
ફધી કુંકતયી કડાના કફાટભાું તીમે ડેર જ ના કડાની થપ્ી નીચે વુંતાડી 
દીધી. 

    નક્કી કયેરા હદલવે ફધા ચફલરીભયા જલા યલાના થઇ ગમા.વભમવય ફધ ું 
વમ સ તફૃું ાય ડલ ું.જભણલાયભું ઍકાઍક પ્રફધની વાસ ઍ પ્રફધને  છ ું 

“જભાઇયાજ કેભ તભાયા કઇ વભત્ર દેખાતા નથી???” 

“ઍ..ત..ભમ્ભી જાણે લાત ઍભ છે કે,હયક્ષા તે અને ફધા ીકનીક ઉય જલાના 
શતા..અને રગ્નની તાયીખ ઍજ તાયીખે નક્કી થઈ તેથી ભે કઇને કહ્ ું જ નથી…તે 
ફધા ડ ભવ ગમા છે.” 

તભે કુંકત્રી આી શત ત પ્રગ્રાભ ફદરાતન…ેઅને અશી ણ કેલી ચશર શર 
શતૌ… 

પ્રફધની નજય નીચી થઇ ગઈ.તે  અહદવતને અને તેની ભમ્ભીને ના ગમ્ય . જ 
કે પ્રફધૌ દેખાલડ શત અને ફેંક ઓપ ફયડાભાું કેળીમય થલાન છે તે ફે ફાફત 
ઉય ફુંને વુંત  શ્ઠ શતા.દીકયી તેન   ણ બાગ્મ રઈને જલાની શતી લી અળક્બાઇ 
ને ત આખ  ગાભ…આખી નાત ઓખ.ે. તેથી બવલષ્મની કઇ ચચિંતા તેભને નશોંતી. 

  

  નલદુંવતને રઇ જાન નલવાયી આલી.ઘયભું લલી લહ ના લધાભણા થમા ત્માય 
ફાદની ફધી વલવધ યૂી થતાું યાત ઢલા રાગી.પ્રફધ તાની ફૃભભાું કાકા 
ભાભાના હદકયાઓ વાથે લાત કયી યહ્ય શત.ત્માું તેની ભાળીની દીકયી વયરા 
અહદવતને રઇ ફૃભભાું દાખર થઇ. 

“ફધા ફશાય ચાર બાડાની જગા ખારી કય…..”કશી શવી 

“શા બાઇ યાત ફહ  થઇ છે.લયઘહડમાને ઍકરા મ ક”કશી ફધા ફશાય જલા રાગ્મા. 

“બાબી આ તભાફૃ ઘય અને લય ફન્નેને વુંબાજ..ષ બ યાત્રી”કશી વયરા ફૃભના 
ફાયણા લાસ્મા. 
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        પ્રફધ લાતની ળફૃઆત કેભ કયલી ઍની અલઢલભાું શત.અહદવતઍ દ ધન 
ગ્રાવ અને કાજ કતયીની રે ભાુંથી દ ધન ગ્રાવ પ્રફધને આપ્મ. 

“શરેા ત  ું ી…”પ્રફધે અહદવતને નજીક ખેંચતા કહ્ય 

“ના શરેા તભે ીમ હ ું ત…”કશી પ્રફધના શાથભાુંથી ગ્રાવ રઇ પ્રફધના શઠે 
ધમો.પ્રફધે અધો ગ્રાવ ીને અહદવતના શઠે ધમો. 

“આટ ું ત તાયે ીશ ું ડળ”ેઅહદવત ઍ ગ્રાવ ખારી કમો.ઍક ફીજા કાજ કતયી 
ખલડાલી અને શલે 

ફન્ને ઍક ફીજાભાું વભાઇ ગમા. 

    વલાયે અરકાફેન જાગ્મા ત્માયે અહદવત દેલઘયભાું દીલ પ્રક્ટાલતી 
શતી.અરકાફેનને જઇને કહ્ ું 

“જમશ્રી કૃષ્ણ ફા” 

“જમશ્રી કૃષ્ણ દીકયી”અરકાફેને કહ્ ું ઍટરે વાડીન ારલ વયખ કયતાું 
અરકાફનેને અહદવત ગેરાગણા કમાષ. 

“વદા સ શાગણ યશ ેહદકયી”અરકાફેને આવળલાષદ આતાું બગલાનન ાડ 
ભાન્મ.લાશ!ભાયા વ્શારા તેં ત ભાયા ભનની મ યાદ  યી કયી વુંસ્કાયી લહ  આી. 

“ફા તભે યલાયી ર ઍટરે તભાયા ભાટે ચ્શા ફનાશ ું…અહદવત લાક્ય  ઋઉ કયે તે 
શરેાું અળક્બાઇ દેખામા અને ઉભેય ષ”ભાયા ભાટે ણ….” 

“જમશ્રી કૃષ્ણ ફા જી”કશી અહદવત ચ્શાન ક આતા કશી અળક્બાઇને ગેરાગણા 
કમાષ. 

“અખુંડ વોબાગ્મલવત યશ ેહદકયી”ત્માુંત યલાયીને શાથ  છતાું અરકાફેન આવ્મા 
અને અળકબાઇની વાભેની ખ યળીભાું ફેઠા ઍટરે અહદવત તેભના ભાટે ચ્શાન ક 
રાલી.”ફા તભાયી ચ્શા…” 

“શા રાલ આજે ત ઘણા હદલવ છી વાથે ચ્શા ીલાન ભક ભળ”ે 
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“શા અને તે ણ લહ ના શાથની….લાશ ભજા ડી ગઇ. 

    ત્માય ફાદ વો યજના ફૃટીનભાું જડાઇ ગમા.ફયની ટારભાું પ્રફધને ફેન્ક 
ઓપ ફયડાભાુંથી 

કેળીમય તહયકેની નકયીન ઍઇન્ટભેન્ટ રેટય ભી ગમ.અળકબાઇ ખ ળ થઇ ગમા 
કે લહ  તહયકે તેભના ઘયભાું રક્ષ્ભીજી ધામાષ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

રીભડે..ભશાયુું યે ભારુ ભન.. (13)-ુનીર ળાશ 
ઈનલા કાયભાુંથી લીણા ફશાય તાકી યશી.આંખ વાભે ચચત્રટની જેભ ભતૂકા વાય 
થઈ ગમ.કેલી ભોંઘેયી ક્ષણ આ ગાભભાું ગાી છે. વોમ્મઍ ઍને દ વનમાબયની ખ ળી 
આી. 
આજે ફધાું વાથે મ રાકાત થળ.ેસ નીર કેભ શળ?ે નીરભનને ગણેળન વુંવાય કેલ 
ચારત શળે?પ્રફધ અને અદી શજ  ઍલાજ યભવતમા શળ?ે કે જીલને ઍ ભને ગુંબીય 
ફનાલી દીધા શળ?ે 
ગાડીઍ બ્રેક ભાયી,લીણા વનાુંભાુંથી જાગી ડી.ગાડી રીભડા ાવે આલીને ઊબી 
યશી.લીણા અને વોમ્મ ગાડીભાુંથી ઊતમાષ.ફન્ને પ્રઢાલસ્થા ઓુંગી ગમાું શતા.ણ 
સ ુંદયતાભાું જયામ ઓછ દેખાતી ન શતી.ફન્નેન ું જાજયભાન વ્મકવતત્લ ફન્નેની 
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સ ુંદયતાની ચાડી ખાતી શતી.લીણા અને વોમ્મ રીભડા નીચે આલી ગમાું.જાણે કઈ 
સ્લજનને લયવ છી ભળ્મા શમ ઍશ ું રાગ્ય ું.રીભડાની ઍક રટકતી ડાીને શાથથી 
કડી.જાણે કઈ વપ્રમજનને ગે રગાલતી શમ.તાનાું પ્રેભન વાક્ષી આ રીભડ 
ઍક વભત્ર કયતા ણ લધાયે લશાર રાગી યશેૌમ શત.વોમ્મે લીણાન શાથ કડીને 
ઍક થ્થય ય ફેવાડી. 
ફન્ને ાછાું વનાુંભાું ખલાઈ ગમાું.કેલી યીતે રગ્ન થમાું.કે લા ફન્ને ભી ફધી 
મ શ્કેરીન વાભન કમો,અને ઍક ભેકન વાથ ક્યાયેમ ન છડય.પ્રભળન ણ 
ભળ્ય ું,લતન છડશ ું ડલ ું.રીભડાની છાલ છડલી ડી.છી ત ફાકભાું ઍલી 
યલાઈ ગઈ કે ફધ ું ભરૂીને ફાકભમ ફની ગઈ.ફાક ભટાું થઈ યશેૌમા શતા. 
જલાની ઢલા ભુંડી .ફાક જ લાન થઈ ગમાું.બણતયભાું ઍલા ડી ગમાું કે લીણા 
ઍકરી ડી ગઈ.થડી ઉદાવ યશલેા રાગી.વોમ્મ કભપ્ય ટય ય ફેવી ળેય ભાયકેટભાું 
વદા કયત.ૈવાની કઈ કભી ન શતી. 
લીણા અને વોમ્મ દસ્તની યાશ જલા રાગ્મા.વાભે થી પ્રફધ અને અદીવત આલતા 
દેખાૌમા.ઍભ ના શવતા ચશયેા જઈ વોમ્મ અને લીણાના ચશયેા  રહકત થઈ ગમાું.  
યજના વનમભ મ જફ ભશાદેલના દળષન કયીને રીભડે આવ્મા ત્માયે લીણા અને વોમ્મ 
રીભડે ફેઠા હ્તાું.થડીલાયભાું સ ળીર અને ળૈરે દેખામા ત ફીજી તયપથી સ નીર 
અને સ નમના ણ આવ્મા.વોઍ ઍક ફીજાના ખફય અંતય  છ્ા અને ઘણી જ ની 
લાત તાજી થતાું ળૈરેે પ્રફધને પ્રેભગ ફૃ કહ્ય ત પ્રફધે કહ્ ું-”ના અફ મ જે પ્રેભગ ફૃ 
ભત કશ લ ભ ત ત અહદવતજીને કફકા ઉતાય દીમા શૈ જી…….” પ્રફધે યાજક યની 
સ્ટાઇરભાું કહ્ ું. 
“ષ ું તભે ણ ળયભાતા નથી…”અહદવતઍ પ્રફધને ખબે ધબ્ફ ભાયતા કહ્ ું અને વો 
શવી ડયા 

ળૈરેળ અને સ ળીર તાન ું કન્સ્રકળન્ ું કાભ કયતા શતા. તેભને ણ જડીમા ફશને 
ભી શતી યાની અને યીના ઍકુંદયે સ ખી શતા ફધા વભત્ર ૪૦ લે ભતા શતા તેથી 
ઉષ્ભા અને ઉજાષ ત ઘણી જ શતી..અને ત્માું નીરભ દેખાઈ…વાદ  વપેદ લસ્ત્ર અને 
વાથે ફીરક ર તેની જ પ્રવતકૃવત જેલી તેની દીકયી કરકી શતી જે નીરભને ઉતાયી 
ફધાને શાઇ કશી જતી યશી. 

સ નીર ત તેને ઍક નજય જઇ ણ ના ળક્ય. થડીક ક્ષણ ની ચ કીદી છી 
નીરભે લાતની ળળ આત કયી. ગણેળ વાથે હ ું બાગી ગઈ શતી તે ગ ુંચ જાણી જઈને 
ભે ક્યાયેમ ઉકેરી નશોંતી. તે ઉંભય ફાઘાઇની શમ છે ફવ આ ઍલી જ ફાઘાઈ કશ 
ત ફાઘાઇ અથલા સ નમનાન ું નવીફ કે આજે સ નીર તેની વાથે છે. 
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રગબગ ફધા આજે ત છકયા અને છૈમાથી યલાયીને ફેઠા છે ત્માયે શજી ભાય 
જજિંદગી વાથેન વુંઘષ ચા  છે. ગણેળ જેરભાું છે. કરકી ભાયી જેભજ તયુંગી  છે. 

સ નમના ફરી “ણ નીરભફેન તભે ત  સ નીરને ૪૦ લષ થી દ્વીધાભાું યાખ્મ છે કે 
આ શા કશલેા આલેરી છકયી અચાનક વલષ યીતે ઉતયતા મ યતીમા વાથે બાગી ષ ું 
કાભ ગઈ શળ?ે” 

નીરભ કશ ે“વાચી લાત કહ ું ત હ ું ભાયી ફૉટામેરી અને અબડામેરી કામા સ નીરને 
કેલી યીતે વોં ..જે યાતે ભને સ નીર ગણેળથી ફચાલીને ઘયે મ કી ગમ તે યાત્રે ભાયા 
ઉય ફહ  લીતી..જાત જાતની  ધભકીઓ અને તણાલભાું હ ું  ુંટાઈ ગઈ. હયક્ષાઓ 
તી ત્માયે ાન ું ફીજ ઉદયે આકાય રેલા ભાુંડલ  ું શત   તથેી..આ ઍક પ્રકાયની 
આત્ભશત્મા શતી..કશ ેછે ને કે ભન ફીજા ાવે અને તન વત ાવે તે દ્વદ્વધાત્ભક 
જીલન જીલી જીલી જ્માયે હ ું થાકી ત્માયે થય ું કે ભાયે થડ ક ફશાદ ય ફનલાની જફૃય 
શતી..ણ પ્રભ ન ઉકાય કે સ નીર ત અભેહયકા જત યહ્ય શત…ભે ફટ કશીને જે 
અવત્મ આચય ષ શત   કદાચ આ તેની વજા શતી. 

સ નમના વહશત વો ગુંબીય શતા અને સ નીર ફલમ..ચાર જલાદે જે લાત લીતી ગઈ 
તેન  ભાતભ નશીં.. આજથી આજ રીભડાની વગુંદ શલે તાયે યડલાન ું નશી અને શરેા 
ાુંચ ધભારી શતા શલે અગીમાય છે..તેથી આજના હદલવે ષ બ ષ બ ફર અને ષ બ 
ષ બ કાભ કયીમ…ેબરે આણે ન ભલમા.  કરકીને હ ું ભાયી  ત્રલધ ૂફનાલીને 
અભેહયકા રઈ જઉં ત તને લાુંધ નથીન…ેનીરભે સ નમના વાભે જય ું અને તેના 
શકાયથી નીરભ ફરી. 

“કઇક ણૂ્મફ શજી તે છે કે વભત્ર આલા ઉદાય ભળ્મા બટકેરી વહયતાને 
કીનાયાનાું વશાયા ભળ્મા” 

સ નીર કશ ેલા ધા થમા અને જજિંદગીના લ ઉતયતા ગમા… 

સ ળીર અને ળૈરેળ લોથી ઇચ્છતા શતા કે આ કશાણી કઇ ણ યીતે વું  ણષ 
ફને..ઍક ેઢી જતી યશી…ણ આખયે તે  યી થૈ ખયી… 

સ નમનાને ત અંદયથી આનુંદનાું ઉબયા છરકાતા શતા…સ નીરન પ્રવન્ન ચશયે જઈ 
તે યવાતી… 
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શલે ડામયી વાચલલાની જરૂય નશોંતી કરકી ુને નીરનાું રગ્ન છી નીરભ ણ 
જલાબ્દાયીથી મકુ્ત થુઆ શતી.  

 

 

 

 

 

 

 

 

એળા-ખલુ્રી કકતાફ- 
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 (એક લધ ુવુંલેદનળીર વકશમાયી કથા જમાું ાત્ર શરેેથી લશેંચ્મા છે. ુઅ 

કથા છે એળા ુને યશીતની. ુઅ કથા છે પે્રભ ુને લશલેાયની. જેભા 
વાભાન્મ રાગતી જજિંદગી કેલી યીતે ઝઝુભે છે ભત્યનુી વાભે તેની વત્મકથા 
ુઈયથી વજાદતી રઘ ુનલર “એળા- ખલુ્રી કકતાફ”.  એળાન ુાત્રાુંકન 

ુભદાલાદ થી યાજુરફેન ળાશ કયે છે ુને ડ યશીતનુું ાત્રાુંકન 
વલજમબાુઆ ળાશ હ્સુ્ટન થી કયે છે.  . ચાર ભાણીમે પ્રકયણ-૧) 

                 

ઍક વયવયી નજય ઍળાઍ મ ુંફઈ વેન્રરના  ઍક છેડાથી ફીજા છેડા તયપ લશતેા 
ભાનલ ભશયેાભણ ય નાખી .હ્રદમભાું ફાઝેર ડભૂ જાણે અધલચ્ચે જ અટકી ગમ. 
નજય કને ળધતી શતી ?ભન કને ઝુંખત   શત  ું? ઍળાને કઈ વભજાત  નશત  . 

http://gadyasarjan.files.wordpress.com/2009/12/2518514549_a8b5dc12841.jpg
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મ ુંફઈથી અભદાલાદ જતી ગ જયાત ભેરને ઉડલાને શજ  થડી લાય શતી. ણ ઍ 
વભમ લધ  ને લધ  રુંફાત જામ ઍશ ું ઍળા ળા ભાટે ઝુંખતી શતી? ઍશ ું ણ નશત   
કે આપ્તજનને છડીને યાઇ જગ્માઍ જલાન ું. શત  ું. 

    અભદાલાદભાું ણ તાન ું જ ઘય શત  ું. ભટીફેન શતા, ભટાઇ શતા યક્ષાફેન, 
ઇરેળબાઇ  અને  અલેળ ણ ત શતા જૌ  ન?ે વભજણ આલી ને ફરતા ળીખ્મા  
ત્માયથી જ ભમ્ભી-પ્ા ના ફદરે ભટીફેન -ભટાઇ જ જીબે ચઢી ગય  શત  . 
ભટીફેન -ભટાઇ ઍટરે ત્રણે હયલાયની વાુંકતી ઍક કડી. કેટર ભટૉ હયલાય ? 
ભટાઇથી નાના ફાબ કાકા અને ઍભનાથી નાના ુંકજકાકા.ફાબ કાકા મ ુંફઈભાું 
.ુંકજકાકા ફેંગ્રયભાું-ણ હયલાયન ું મૂ ત અભદાલાદભાું ભટીફેન -ભટાઇના 
અવનકેત ફુંગરાભાું ફુંગરાન ું નાભ ણ વભજીને યાખ્ય  શત  ું. 

         ત્રણે બાઇઓના વુંતાનના નાભભાુંથી ફને  ઍક નાભ ઍટરે ” 
અવનકેત”.વભગ્ર હયલાયની ધયશય શતા ભટીફેન અને ભટાઇ. આટ્રે સ ધીની ત 
લાત ત વો કઇ વભજી ળકતા શતા કાયણકે ફાબ કાકા અને ુંકજકાકાને વાલ 
નાનણથી ાુંખભાું રીધા શતા ભટીફેન -ભટાઇઍ.ણ શલેની જે લાત શતી તે જયા 
વભજલી રક ભાટે મ શ્કેર શતી.લાત જાણે ઍભ શતી કે ઍળા મ ુંફઈભાું ફાબ કાકા-
કાકી ાવે યશી તેભ ફાબ કાકાન કેતન અને કુંજકાકાની વનયા ભટીફેન -ભટાઇ 
ાવે ભટા થમા.ત લી ઍળાથી નાની ટીમાઅને ઇરેળબાઇ  ફેંગ્રય કુંજકાકા-
કાકી ાવે .રક ભાટે જે કમડ શત તે જ ત આ હયલાયની ઍક સ ત્રતાન ું યશસ્મ 
શત  ું. 

                       લડારાના ઍ ફ્રેટભાું ફાણ ક્યાયે વલતીને ક્યાયે 
મ ગ્ધાલસ્થાભાું પ્રલેળ થમ ઍ ત અત્માયે ઍળાને ફયાફય માદ આલત ું નશત  ું. ણ 
શા ઍટ ું ત ચક્કવ માદ શત  ું કે ફાણના ઍ હદલવ વાલ જ નહપકયાઇથી -વાલ 
વયતાથી ત વાય થઈ ગમા શતા. ક્યાયેમ કઇ અબાલ નશી ક્યાયે કઇ અધ ય 
નશી.વનજાનુંદભાું ભજ ભસ્તીભાું લશી ગમે  ફાણ ભન ય કઇ ખાવ માદ ણ 
કુંડાયી ને ગય ું નશત  ું  ધયતી અને આવભાન ભે ઍને ચક્ષવતજ કશલેામ ણ ઍ 
ચક્ષવતજની કઇ જ દી ઓખ યેખા ાભલી મ શ્કેર શમ તેલી અણવપ્રછી  ચક્ષવતજને 
ઓુંગીને ઍળાન ું ફાણ ટીન ઍજ  ણ લટાલીને ઍક ઍલા વભમભાું પ્રલેળી 
ગય ૂું શત  ું જ્માથી ઍક નલી ઍળા આકાય રઈ યશી શતી. 
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                     વયતાથી લશી ચ કેરા ઍ હદલવઍ ઍળાને ણ ફધે જ 
વયતાથી ગઠલાઇ જલા જેલી આદતત ાડી દીધી શતી . આભ ણ ફધ ું 
આઆ ગઠલાત  ું જત  ું શત  ું, ક્યાયે કઇ આમાવ કે પ્રામવ ણ ક્યાું કયલા ડય 
શતા? લડારાનીઍ અગચણત વાુંજ જ્માું ફ્રેટભાું ભી યશતેી વશીમયની કુંનીભાું 
ક્યાું વાય થઈ જતી ! ઍળાને આ ફધ   અત્માયે વગભટે માદ અલત ું શત  ું. ખફય ત 
શતી કે ક્યાયેક ત આ ભામા વભેટી રેલી જ ડળ.ેણ વાલ આભ જ! અચાનક ?  
ઍશ ું ત ક્યાયે વલચાય ું નશત  . 

                 સ્ક રન ું લેકેળન તલા આલલાની તૈમાયીભાું શત  ું. ઍક હદલવ ભટાઇ 
અભદાલાદ્થી ફેંગરય જતા ઍક હદલવ ભાટે મ ુંફઈ યકામા શતા.અને ફવ વલાયભાું 
ઉઠીને ઍળાને અભદાલાદ આલલા કશી દીધ ું. કરેજન ું ઍડભીળન અભદાલાદભાું થઈ 
જળે ઍલી ઍળાઍ  છ્ા લગય ખાતયી ણ આી દીધી.અને ઍળાઍ મ ુંફઈની 
ભામા વભેટી રીધી–કશ કે વભેટી રેલી ડી.ણ આ ભામા વભેટલાન ું ઍટ ું વશે   
ણ ના રાગ્ય .હયલાય વાથે રશીન ું વગણ શમ છે ણ રાગણીના વગણ ણ 
ક્યાુંક ત જડામેરા શમને?  આ વગણ ફવ આભ જ તડીને ચારલા ભાુંડલાન ું ? 
ભટાઇના ઍક આદેળ વભાન  લાક્ય ભાત્રથી? કેભ? ભટીફેન-ભટાઇ ફધાન ું વાળ ું જ 
ઇચ્છતા શળ.ે બવલષ્મની  કઇ ફૃયેખા ણ ભનભાું દયી શળ.ેણ ઍથી ષ ું? ઍળાને 
 છલાન ું ણ નશીં?  ફવ કશી દીધ ું- અભદાલાદ આલલાન ું- લાત તી ગઈ? ના! 
લાત તી નશતી ગઈ તાલી દેલાની શતી. આજ સ ધી  ક્યાું ઘયભાું કઇઍ વલાર 
કમાષ શતા કે શલે ઍળા કયી ળકે? 

                  સ્ક ર અને કરેજ લચ્ચેન વુંવધકા વભ વનેયી વભમ ફવ આભ 
જ વભેટી રેલાન? ક્યાુંક કદાચ કુંઇ ક ણ ું-ક ણ ું ઉગત  ું શમ ઍને ભદાયીના કયુંડીમાભાું 
વાને ગ ુંચફૄું લાીને ગઠલી દે તેભ ગઠલી દેલાન ું શત  ું. ભસ્તીથી ઉડલા ળીખેરા 
ુંખીને ભા ફદરલાન ું કશલેાભાું આવ્ય ું શત  ું.  ઉઘડ્ત  ું આકાળ જલા ળીખેરી 
આંખઍ આકાળ ફદરલાન ું શત  ું. અને આભાું કઇ વલકલ ત ફાકી યશતે જ નશત. 
ઍળાઍ ણ તાની ાુંખ અને આંખોં ફુંધ કયીફીજા ઍક ભાખાભાું જલાની 
તૈમાયી કયી રીધી. 

              ” ઍળા ,  આભ જ આણા આગના ફન્ને ફુંગરાભાું રગબગ તાયી 
ઉંભયની જ કુંની છે. તને પાલી જળે ” ભટીફેન આવાવના ઘયના રકની ધીભે 
ધીભે ઍળાને ઓખાણ આતા જતા શતા. આભત ઍળા ક્યાયેક અભદાલાદ આલી 
છે. યક્ષાફેનના રગ્નભાું ત અઠલાહડય  યકાઇ શતી ણ ઍનાથી ત કઈ  ઍ 
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અભદાલાદથી ટેલાઈ નશતી. અને ઘયભાું ણ કુંની  યતી શતી .ઇરેળબાઇ ણ 
તાની કરેજ તાલીને ફેંગ્રયથી અભદાલાદ ભટાઇના ચફઝનેવભાું જડાલા ાછા 
આલી ગમા શતા. અલરડ અલેળ ણ શત. અને કેતન અને વનયા ણ ક્યાું નશતા? 
લી ાછ ફધે વયતાથી ગઠલાઈ જલાન ઍળાન સ્લબાલ ણ અશીં કાભ કયી 
ગમ. હદલવ વાય થતા ઍળા આઆ ગઠ્લાલા રાગી. 

    જ્માું જગ્મા ભે ત્માું યેરાઇ જલાના ાણીના ગ ણધભષની ઍળાન જગ્મા ળધી 
રેલાન ,જગ્મા કયી રેલાન  સ્લબાલ ણ વશામભતૂ ફન્મ. અશીં લી ગ ણધભષ 
ળબ્દ ક્યાું આવ્મ? ઍળા ભનથી વલચાયતી , જલાફ ણ ઍને ઍની વામન્વની 
જનયરભાુંથી જ સજૂત. ઍળાઍ અભદાલાદ આલીને વોથી શે  ું  કાભ ત 
ઍડભીળન રેલાન ું કય ું. મ ુંફઈન ું લાતાલયણ અને ઍજ્ય કેળન જ ક્યાુંમથી ભી ળકે 
ત તે ઝૅવલમવષભાું જ ભળે ઍલી ઍને ચક્કવ ખાતયી શતી .ઍટરે વેન્ટ ઝૅવલમવષની 
વામન્વ સ્રીભભાું લશરેાભાું લશરેી તકે ઍડવભળન રેલાન ું કાભ કય ું.      

 ઍળા !!!!! બઈવાફ આ છકયી થી ત તફા .ઘયભાું ત ટાુંહટમ ટકત જ નથી ન.ે 
કઇ હદલવ ઍશ ું ફન્ય  છે કે ઍ કરેજથી વીધી ઘય બેગી થઈ શમ?” ભટીફેન વાુંજ 
ડે ઍળાના નાભની પહયમાદ રઈને વનકળ્મા ના શમ ઍશ ું બાગ્મે જ ફનત ું ..વાથે 
ઍભને ાકી ખાતયી ણ શતી કે ઍળા ક્યાું શળ.ે અને  ઍભની ખાતયી બાગ્મેજ ખટી 
ડતી ..ઍળાન ચુંચ સ્લબાલ ,ઍની ભસ્તી ઍની લાત ,ઍની ફડફડ વાુંબનાય 
ઍને ન ભે ત જ નલાઇ. કરેજથી ઘેય આલતા ઍળાન ું વોથી શે  ું સ્ટ ઍટરે 
વવામટી ન શરે ફુંગર..”.ભતૂન ું ઘય આફરી ” હયલા ઍને કશતેી…ણ હયલાને 
શુંભેળ ઍ ભતૂની યાશ જલાની શલે ટેલ ડી શતી. વાુંજના ાુંચ લાગે હયલા ણ કઇ 
ને કઇ ફશાને ઘયના ઓટરા ય અથલા ઘયના ફગીચાભાું ાણી છાુંટલાના ફશાને 
ફશાય આલીને યશતેી યખેને ભટીફેન ળાક રેલા વનકળ્મા શમ ને ઍળાને ઘયે ભકરી 
દે ત?  અજફન ભનભે થઈ ગમ શત ફુંન્ન્ને લચ્ચ.ે આભ જલા જઇઍ ત ઉત્તય-
દચક્ષણ ધ્ર લ જેટ ું અંતય શત   ફેઉ ના સ્લબાલભાું ,ઍળા ત લામયા જડે લાત કયતી 
જામ અને હયલા થડી  અંતમ ષખી  ણ ઍક લાય જેની વાથે બે ઍટરે અંતયથી 
સ્લીકાયી રે.અને ઍળા ત અભસ્તી મ વાલ ાયદળષક. ખ લરી હકતાફ જેલ ઍન 
સ્લબાલ.. 

એળા- ખલુ્રી કકતાફ(2)-યાજુર ળાશ 
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ુઈડતા તુંબગમા જેલી એળાને ણ ફેવલા એક નાની ડાની જ  ત જરુય શતી! ફવ 
કયલા ુઅ ડા ફની ગુઆ. એળા ભાટે ધીયે ધીયે  એળાની લાત વાુંબી ત કયલા 
એની કરેજના વશાધ્મામીઓ-પ્રપેવય ુને પ્યનુ સધુ્ધાને નાભ ુને ગણુધભદ વાથે 
ઓખતી થુઆ ગુઆ. પયી એકલાય ુઅ ગણુધભદ ક્યાું માદ ુઅવ્મ? ણ એળાની 
ુઅદત જ શતી દયેક વ્મકકત વાથે એના પીઝીક્વ કેભેસ્રીના મૂભતૂ ામાના 
ગણુધભોને જડી દેલાની. 

            એ વભમે વામન્વના પ્રથભ લદને વપ્ર-ભેડીકર કશલેાત ુું.ુઅગ જતા 
ભેડીકર ુને  ભેડીકર ભાું એડભીળન ન ભે ત છી કરેજના ફીજા લદથી જુદા 
જુદા કે્ષત્રભાું પાુંટા પુંટાુઆ જતા.એળાએ ણ ભેડીકર ન ભે ત ેયા ભેડીકર એલા 
ભાુઆક્રફામરજીભાું ુઅગ લધલાનુું નક્કી કયુ.ં વભજાજ થડ સ્લતુંત્રત ખય જ 
એટરે કેટરાક વનણદમ જાતે જ રેલાની પ્રકૃવત. ફીજી એક ખાવ પ્રકૃવત એળાની એ 
ણ ખયી એને વો તાના જ રાગતા જમાયે જેને ભે એ ણ તાના કયલાયની 
વ્મકકત શમ એટરી વયતાથી એને સ્લીકાયી જ રેતી.કદાચ નાનણ થી વુંયકુ્ત 
કુટુુંફભાું યશરેા સ્લબાલ ફીજા જડે વયતાથી વુંમજન ુઉબ કયલાભાું કાભ રાગત. 
કદલવ ઓછ ડે તેભ યાતે્ર કયલા વાથે લાુંચતા શરેાું ુઅખા કદલવની વવલસ્તાય 
લાત યૂા યવ થી કયલાન ત શલે એક ુનકુ્રભ થુઆ ગમ શત.કયલા ુઅટૌદવભાું ુને 
તે વામન્વભાું ,પ્રકૃવત બબન્ન એભ બણતય ણ બબન્ન.ણ ફુંને લચ્ચેના તાદ્દ્ મ્ મના 
ચણતયભાું ત એ ણ ક્યાુંમ નડયુું નશીં. 

એળાના ―ુવનકેત‖ના ધયભાું શલે ધીભે ધીભે એક છી એક નલા વદ્દ્ મ્ મના ુઈભેયા 
થતા શતા. ભટા ુઆરેળબાુઆ નુું રગ્ન તી જતા શલે ઘયભાું એળાના રગ્ન ભાટેની 
થડી શલી શર ચર ચા ુથુઆ જ ગુઆ શતી.વાભાજીક યીત-યવભ કે ફુંધનથી 
ુકાતી એળા ભાટે લી ાછી એક નલી વભસ્મા શતી.ભાુઆક્રફામરજી રુુ કમાદ 
છી તે ેથરજી ભાું જલા ભાુંગે એવ ુએને સ્ષ્ટ જણાલી દીધુું શત ુું. ઘયના જ 
બફઝનેવભાું યચ્મા ચ્મા યશતેા તભાભ લકડર કે બાુઆઓને ડીગ્રી વાથે કુઆ રેલાદેલા 
ન શતી.ણ એળાના ુઅ વનણદમે ભાટાબાુઆને શલે તાની ળધનુું સકુાન ફદરલાની 
પયજ ાડી. 

ચાર! ુઅ એક લાત ત વાયી થુઆ.એળા ભનભાું વલચાયતી કે શાર યૂત ુું ત શલે કુઆ 
તાને છુંછેડળે નશી એવુું રાગતા ેથરજીભાું ુઅગ લધલાની ભકાળ 
ભતા,ભનથી થડી શાુંળ થતા લી ાછા તાના ુવર સ્લબાલની ભસ્તીભાું 
ુઅલતી-જતી શતી.નલી કદળા,નલી કરેજ,નલી ઓખાણ ુને લી ફીજા નલા 
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વુંફધ.એભાું એળાને ક્યાું લાય રાગલાની શતી?  ―લસધૈુલ કુટુુંફકભ‖ ની ભાપક એનુું 
તાનુું વભત્ર જગત વલસ્તયત ુું જત ુું શત ુું ણ ુઅ લસધુાની ધયી કશ કે કેન્ર બફદુું કશ 
શજુ ત કયલા જ શતી.ુઅટ ુઅટરા વભત્ર લત ુદ વાથે ણ એળા તાની જાતને 
એકરી ાડી ળકતી શતી. 

વાુંજ ડતા ફુંગરાના ઝાુંે બભૂ ડી કયલાની નાભની ”ુઅજે ત કરેજભાું મડુ 
નશત એટરે હુું વકચય જુઆ ુઅલી” ુઅભ ત વાભાન્મ યીતે કયલા-એળા  વાથે જ  
વકચયભાું જતા એટરે ુઅ લી નલી લાત વાુંબીને કયલા ને નલાુઆ ત રાગી 
જ.એળા ુને વકચય? ુને તે ણ વાલ એકરી? ગજફ છકયી છે ને ુઅ! 
વથમેટયભાું ત લી કુઆ એકુું વકચય જલા જત ુું શળે? ુને તે ણ એકરી છકયી? 
થડુું શવવ ુણ ુઅલી ગયુું ુને થડી ખીજ ણ ચઢી કયલાને. 

એભાું શુું થુઆ ગયુું? ભને ખફય શતી કે તાયે કરેજના એન્યુુર ડે ના પુંકળનની 
પે્રકટીવ શળે એટરે તાયાથી ત ુલાળે જ નશીં.ુને ભાયે લી ક્યાું ત્માું કુઆની વાથે 
લાત કયલાની શતી? ફરનાય ત ફરતા શમ ભાયે ત વાુંબલાનુું ને જલાનુું જ 
શત ુું ને? એળા ુઅલ ુલ્રડતાથી જલાફ ુઅતી. ુને ણ શલે ઘયભાું ણ 
ફરનાયા ફરલા ભાુંડયા શતા  ,એળાને ફ્કત વાુંબલલાનુું જ શત ુું.ભટાુઆએ છકય 
વુંદ કયી રીધ શત.લીયવદન ડ. યશીત. ભાુઆક્રફામરજી કયતી એળા ભાટે શલે 
જ ડૉકટય છકય ભત શમ ત રાુંબ ુવલચાયલાની ક્યાું જરુય શતી? 
સ્સ્લકાયી રીધ એળાએ ભટાુઆન ુઅ વનણદમ ણ.ક્યાયેક ત ખીરે ફુંધાલાનુું જ શત ુું 
ને? ત છી ુઅનાકાની ને ક્યાું સ્થાન ુઅવુું? ખારી એક લાત કઠતી-ક્યાું 
મુુંફુઆ,કમાું ુભદાલાદ, ુને ક્યાું શલે રગ્ન છી લીયવદ? ત શુું થુઆ ગયુું? છકય 
ડૉકટય છે એટરે ગભે ત્માયે તાની પે્રકટીવ કયળે ુને ચારળે એટરે લીયવદ થી 
ફશાય જ ુઅલળેને? છકયી ભાટૅ ઘય  જલામ,લય જલામ, કુઆ ગાભ જલા ફેવલાનુું 
ત ના શમ ને? તાયા ભટાુઆ ક્યા ગાભના શતા તેની ુઅજે કુઆને ખફયે છે ? 

ભટાુઆના ુઅ એક ુઅદેળ વભાન લાક્ય થી લાત તી ગુઆ? એળાની ભયજી 
છૂલાની ણ નશીં ? ના લાત તી જતી નશતી, લાત તાલી દેલાની શતી. લી 
ાછું એળા ભનથી વલચાયતી ભટાુઆ-ભટીફેન ફધાનુું વારુું  જ ુઆચ્છતા શળે,વ્મલસ્સ્થત 
વલચાયતા શળે ને? ુને લાત ક્યાું ખટી છે? ડૉકટય છે,જનયર વર્જન છે એટરે કુંુઆ 
લીયવદભાું ત નશીં જ યશ ેને?  ફુંડખય એળાએ તાના ફુંડ ભનભાું જ વભાલી 
રીધુું ભટાુઆ જે સચૂવ્યુું તે સ્સ્લકાયી રીધુું ણ ુઅગ-ાછ નાની નાની લાતભાું ત 
ુઈબય ઠરલાુઆ જત શત. 
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એળા-ખલુ્રી કકતાફ.(૩) વલજમ ળાશ   
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 લી. ઍવ. શસ્ીટરભાું યશીત આભત વીધી નાકની દાુંડીઍ ચારત વલદ્યાથી 
ગણાત ણ ેથરજીભાું આલેરી ભાઇલ્રફામરજીની નલી છકયી ઍળા ય તેન  
ભન આલી ગય  શત  . તે જે વશજતાથી અને વયતાથી જ દા જ દા વભત્રશ ૃુંદભાું ઘ ભતી 
તે જઇ ખ ફ જ પ્રબાલીતે થત. ઍક હદલવ ેથરજી ડીાભેંટ્ભાુંથી ઍળા બ્રડ 
વેમ્ર રેલા આલી અને તેજ લખતે આ યેવીડુંટ ડક્ટયન ું યાઉંડભાું નીકશ ું. 

ળભીથી તે જાડા ફાન ની નવ કડાતી નશોંતી તેથી ઍળાઍ નીડર શાથભાું રઈ 
ળભીને કહ્ ું “ત   જયા તેભન શાથ શરે નશી તેન   ધ્માન યાખ અને હ ું ફાટર બયી રઉ 
છુું.”અને ડક્ટય અને જાડા ફેન ફુંને ચોંક્યા..ણ ઍળા ત શરેી prick ભાું રશી 
રઇ ચ કી.. છી શવત શવતા ફરી “ફવ ફાન  આટ ું જ ફવ છે શલે કાર વલાયે 
આલીળ જ ડક્ટયવાશફે કશળેે ત…” 

ેરા ફેન કશ ે“તભે ત ફાટ્ર રશી રેલાના શતાન?ે” 

ઍળા શવતા શવતા કશ ેઍત ખારી તભાળ  ધ્માન આ વમ ઉયથી શટેને ઍટરા 
ભાટે ફરી ફાકી હ ુંત ગમ્ભત કયતી શતી. 

યશીત ઍળાની ગમ્ભત જત શત અને ેરા જાડા ફાન નાું ભોં યન બમ આલત 
અને ઍળાની ભજાક ત્મા છી જત તે જઇ યહ્ય. પ્રવુંગ ઘટી ગમા છી તેના 
જડીદાય ડક્ટયભાુંથી આવળકે ટીપ્ણી કયી..”ેરા ેળન્ટને ત રશીન ફાટર 
વાુંબીને ચક્કય આલી ગમા નશીં?” 

 યશીત કશ ે“ણ! જ તેભ ન કય ષ શત ત શજી ણ વમ ખાતા યશતે કાયણ કે 
તેભની નવ કડામ તે શરેા ત શરી જતા શતા. ફશ પ્રેક્ટીકર અને ગમ્ભવતમા 
શતી તે રેફ ટેકનીળીમન.” 

આવળક કશ ે” ઍળા છે ઍન  નાભ..તભાયા છ ગાભની છે.” 

યશીત કશ ે” શળ.ે” 

આવળક કશ ે” ભાયી ાડળભા જ યશ ેછે અને ભાયી નાનીફેન યીલાની જીગયજાન 
દસ્ત છે.” 

યશીત કશ ે” માય શભણા બાૌદયણની કઇ લાત આલી છે.કશ ેછે તે રક અશીં 
અૌદાલાદભાું જ છે. યભ હદલવે ભને જલા આલલાના છે.” 



વજૉન વહશમાળ ું  ગદ્ય- 

 

http://gadyasarjan.wordpress.com/ Page 156 

 

આવળક કશ ે” ઍળા ણ બાદયણની જ છે.” 

“શળે” કશી આવળકની વાથે યાઉંડ  ળ  કયી યહશત ળ ભ ય શોંચ્મ. 

ઘયેથી ટાર શતી અને વાથે પટ શત..ઍજ રેફ ટેકનીળીમન ઍળાન.. 

યશીત ત ખીરી ઉઠય લશરેી વલાયે ખીરી ઉઠેર કભની જેભ… 

યશીતથી તેના ભનની ખ ળી વશન થતી નશોંતી. રેક્ચયભાું ભન રાગત   નશોંત   અને 
ભનન આ શષ વ્મક્ત કયલા તેણ્લ ઘણા લખતથી છડી દીધેર હદરળ ફા શાથભાું 
રીધી અને તેને ગભતી ભધ ય ધ ન भींवरेकी गुजन है मेरा ददऱ,  कबसे तडप रहा हुीं ए 
मरेै ददऱ લગાડલી ળળ  કયી. તેણે કમાયેમ કલપ્ય ું નશોંત  કે તે જે ઇચ્છળે તે આટરી 
વશજ યીતે ભી જળ.ે 

 

 

 

 

 

 

 

 

એળા-ખલુ્રી કકતાફ.(૪) વલજમ ળાશ 
ફીજે હદલવે આવળક અને હયલા યશીતની ળ ભ ઉય આવ્મા. ફેચરય ફૃભ યીલાઍ 
ધામો શત તેના કયતા વાલ જ દ શત.ઍક ખ ણાભાું ચાય  સ્તક વ્મલસ્શ્થત યીતે 
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ગઠલી ને મ ક્યા શતા. ઍક વપા અને ફે ખ યળી શતી. ઍક ફાજ  હદરળ ફા અને 
શાભોનીમભ શત  . બીંત ઉય ઍક વયવ અજ ુંટાન ું ચચત્ર કાી જાડી ટે થી બીંત ઉય 
ચીટકાડે ું શત  ું. કઇક વુંસ્કાયી છકયાન ફૃભ રાગત શત. ફીજા ખ ણે સ્લાભીનાયામણ 
ફાાન ું ચચત્ર શત   અને ત્માું ધૂ શતી. 

યશીત યીલાને જઇ ને વશજે ચોંક્ય છી શરેજ પ્રશ્ન આવળકને  છ્…”ત તને 
લાતની ખફય ડી ગઇ છે નશીં?” 

શા કારે વાુંજે ફે ફેનણીઓ તાળ ું ચચત્ર જતા શતા અને ભાયી તેની ઉય નજય ડી 
ગઇ ઍટરે ભેં  છ ું  “કન યશીતન પટ છે?” અને જ ભાળ  આલી ફન્ય .. હયલાઍ 
પ્રશ્ન  છી  છીને ભાળ ું ભાથ  પેયલી નાખ્ય ું. 

“અયે ણ તભે આલ ત ખયા? ભને ત ઍભ કે શજી આલતી કારે ભને ભલા 
આલલાના છે ઍળા અને તેના ભટીફેન અને ભટાઇ.” 

હયલાઍ પ્રવતપ્રશ્ન કમો કે “ભાયી ફેનાને તભે વુંદ કે નાવુંદ કય તે શરેા હ ું તભને 
ભી રઉં અને તેથી આવળક વાથે તભને જાણ કમાષ વલના આલી ગઇ.” 

યશીતે વશજે ણ વુંકચામા વલના કહ્ ું કે “ભેં અને આવળકે ત ઍળાને કારે યાઉંડભાું 
જઇ અને વાુંજે ભેર ભાું તેન પટ જમ અન.ે.” 

“અને?” હયલાઍ અધ્ધય શ્વાવે પ્રશ્ન કમો 

“અને ષ ું? હ ુંત ભાનીજ ના ળક્ય પ્રભ ની ભશયેફાનીન…ેભન ભાળ  શજી ણ ગામ છે 
कबसे सींभाऱे रख्खा है ददऱ तेरे ऱ ये तेरे ऱ ये..” 

હયલાની અને આળીકની ણ નજય ખ ળી થી તયફતય શતી… 

યશીત કશ ે” ત હયલા તાળ  ષ ું ભાનશ  છે હ ું ઍળાને ગભીળ ખય? 

” અયે જ ગતે જડી છે. નાત ષ ું કશ ેઍળાડી. ણ તભાયી કઇ લૂષ ળયત છે ખયી?” 

” જ બાઇ અશીં ભાયે ત પક્ત શા કે ના જ કશલેાની છે. જે ભેં ેય પડીને તભને કશી 
દીધ  શલે કારે ત ખારી નાટક જ કયલાન  છે.. જ કે હ ું ત તેની ણ વલળ ધ્ધ છુું ણ 
લડીરન ઍ અવધકાય છે તેથી તેને ભાન આીષ .” 
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હયલાને આ વીધી લાત ગભી જ કે તેને ખફય શતી કે ઍળા ણ આલી જ છે જે શમ 
તે સ્ષ્ટ કશશે  ું અને છી જે થામ તે શવશ ું કે યડશ ું. 

આવળક છી તેભના ેળન્ટની  લાતે ચઢ્ ણ ફે ડબ્ફા ખરી ભગવની ફે રાડ ડી 
અને વેલગાુંઠીમા પ્રેટભાું કાઢી ને મ ક્યા. આવળકને આ જઇને ખ ફ શવશ  આવ્ય ..કશ”ે 
જને કેલ ગઠીમ છે ફે રાડ ડીભાું તને ટાલ ેછે.” 

અયે ના યે આત તાયી ફેન શરેી લખત ફૃભ ય જણાવ્મા વલના આલી ઍટરે જયા 
આદય વત્કાય… 

આવળક શજી ભજાકનાું મ ડભાું જ શત તેથી ફલમ “ઍભ કશ ેને જ શા ડી છી તાયા 
ઘયનાું ણ ચક્કય લધળેન?ે ઍટરે ..” 

હયલા જકે યશીત વાથે શજી લાત કયલા ભાુંગતી શતી તેથી ઍ ભજાકને અલગણતા 
ફરી,” યશીત પ્રેક્ટીવ તભે લીયવદ કયળ કે ફશાય જલાન વલચાય છે?” 

“  ળળ આત ત લીયવદ થી જ કયલાન છુું. ણ આ ટભષ તી જામ છી લધ  ખફય 
ડે.” 

“ભને ઍક જ લાત નથી વભજાતી કે જે લડીરને વભજણ ડી ગઇ છે અને તે ઍળા 
ત મ ુંફઈ અને અભદાલાદભાું ઉછયી છે તે લીયવદભાું કેલી યીતે ટકળ?ે” 

યશીતે ફહ  ઠાલકાઇ થી કહ્ ું ” જ થડીય  ભજબ ત શમ ત ડાા ાુંદડાની ચચિંતા નશીં 
કયલાન  ઍળા અભ  જ વશજ યીતે વભજળ.ે” 

હયલા વલચાયભાું ડી ગઈ અને આવળક પયીથી તેની લશાયે આવ્મ કે “ઍળા યશીતને 
ગભે છેૌ ને  તેથી કષ ું નશી થામ ચચિંતા નશીં કય.”  

યશીતે વીધ જ પ્રશ્ન કમો ” હયલા ફર શલે તાયે ઍળાની ફેન થશ ું છે કે નણુંદ?” 
રગ્ન શરેા નક્કી કયી રેજે. 

હયલા ઍ તયત જ કહ્ ું ઍળા અને તે ણ બાબી? ન લે… 

ફીજે હદલવે યશીત અને ઍળા ભલમા લડીરની શાજયીભાું.. ઍળાને ત જે પ્રશ્ન શતા 
તેની જલાફ હયલા રઇ આલી શતી તેથી તે ખ ળ ણ શતી અને નાખ ળ ણ. ઍને 
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શજી બણશ  શત  ું ણ ભટીફેન જે કયતા શળે તે ભાયા ભાટે વાળ ું જ શળેન…ે વલચાયી ને 
તેણે ફહ  વલયધ ન કમો. જકે તેને કલના ણ નશોંતી કે મ ુંફઈ છડીને તે 
અભદાલાદ આલી અને શલે લીયવદ…રક ગાભડ  છડી ળશયેભાું આલે અને તે ળશયે 
છડીન…ેશળે જેલી પ્રભ ની ભયજી.છ ભહશનાભાું રગ્ન રેલામા 

યશીત જઇ ત ચ ક્ય શત કે ઍળા ળાુંત થઈ ગઈ શતી.ઍભ ઍવ ની છેલરી વેભેસ્ટય 
શતી તેથી અર ઝર ભીને છુટા ડી જતા શતા. 

રગ્નના ફે અઠલાડીમ શરેા યશીતને તેણે  ળ પ્રધાન સ્લબાલ જઇ રીધ. તેન ું 
ભગજ થડ  સ ન્ન ત થઇ ગય …ણ શલે જે તખ્ત ગઠલાઇ ગમ શત ત્માું જે નાટક 
બજલલાન ું શત  ું તે બજલી રેલાન ું નક્કી કયી રીધ . ઍળા જે ઉછત  ગુંગત્રી થી 
નીકત   ઝયણ ું શતી તે શલે કાુંઠા શા થતા નદીભાું પેયલાલા રાગી. નલાઇ ની 
લાત ઍ શતી કે ભટી ફશને ને કે ભટાબાઇને તેભા જયામ અજ ગત   રાગત   
નશોંત  ..તેઓ ભાનતા કે  ળ ઍ કભાલાન ું અને સ્ત્રીઓઍ ઘય વુંબાલાન ું. 

 

 

 

 

 

 

 

એળા- ખલુ્રી કકતાફ(5)-યાજુર ળાશ 
”હ ું ભશેંદી નશી મકૂાશ ું -કણે કીધ ું કે રગ્ન શમ ઍટરે ભશેંદી મકૂલી જ ડ”ે 
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”હ ું વલદામ લખતે યડીળ નશીં અને કઇઍ ણ યડલાની જળ ય નથી.જલાન  જ છે અને 
ભકરલાનીજ  છે ઍ લાત નક્કી કમાષ છી યડલાન ું ળેના ભાટે?” 

અને ખયેખય અચરપ્ત યશી ને જ ઍળાઍ આ વલલાશ થી વલદામ સ ધીન વભમ વાય 
કમો. ના કઇ ખયીદીભાું યવ રીધ કે ના કઇ ગભા-અણગભા વ્મક્ત કમાષ! ભટીફેનને 
જે ગમ્ય ું ,જે વુંદ ડય ું તે વનરેતાથી રેતી ગઇ . 

અને ઍક હદલવ ઍટરીજ વાશજજકતાથી યશીતન શાથ થાૌભી લીયવદની લાટ કડી 
,જેટરી વયતાથી મ ુંફઇ થી અભદાલાદ આલી ગઇ શતી. 

”શ ેબગલાન? કઇ જાત ની છકયી છે આ” ? હયલાને આ વભગ્ર વભમ દયમ્માન 
ભનભાું ઉત્ાત થમા કયતા શતા.ઍળા જેટરી ઠુંડક થી જરકભરલત યશતેી ઍટર 
લધ  ને લધ  ઉદ્વગે, ઉચાટ હયલાને થમા કયત. 

”કેલી યીતે તાની જાત ને ગઠલી ળકતી શળ,ે ઍળા”? ઍકરી ડેરી હયલાને વતત 
ભનભાું ધ ૂુંધલાટ યશતે.વ વલાર યશતેા અને શલે ”અવનકેત” જલાની ણ ઇચ્છા 
યશતેી ન શતી. 

ણ ના! આભ જરકભરલત દેખાતી ઍળાઍ ક્યાયેમ ભનથી તાને ઍ 
લીયવદની ફુંવધમાય શલાભાું ફાુંધી ન શતી.વાભાજીક હયત-યવભ ત શરેેથી ઍળાને 
ક્યાું  ભુંજ ય શતા? ભાત્ર દેખાડ કયલા થતા વ્મશલાયને ઍણે 
લીયવદભાું યશીને ણ સ્લીકામાષ ન શતા.  
 ભનને ભુંજ ય ના શમ ઍલા કઇ ણ વુંફધ ને યાણે કડી યાખલા ઍની તૈમાયી 
નશતી. લીયવદભાું યશીને ણ ઍ તભાભ વ્મશલાયથી વલયક્ત જ યશી. 

સ્લાબાવલક છે ફા-ફા જી ને આ ફધ ું જ આકળ ું રાગત  ું  .યશીત ણ ઍળાની વાચી 
રાગતી લાતભાું  ફા-ફા જીની ભયજી આડે વાથ આત નશીં અથલા આલાની 
ભયજી ણ ફતાલત નશીં. 

ણ જ લગય ફરે ચાલમે ઍક વનણષમ જ યશીતે રીધ શમ ત તે લીયવદ છડી 
ફશાય વનકલાન જેથી તભાભ દ્વદ્વધા-ઝુંઝટન અંત આલ.ે 

શજ  તાની શસ્ીટર કયલાૌની ત લાય શતી ઍટરે  અભદાલાદની શસ્ીટરભાું 
વજૉન તયીકે ભેરી તકને સ્સ્લકૃવત આી દીધી. 
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”ચાર ! ઍક અણગભતા પ્રકયણન અંત  ત આવ્મ ..નલેવયથી તાની જાતને 
ઍળા યશીતના ભાખાભાું ગઠલલા પ્રમત્ન કયતી.ણ ભનભાું ઍક ખટક ત શુંભેળા 
યશતે કે કદાચ યશીતન અંદયથી અને અંતયથી ઍને વાથ નથી જ? 

વભમ અને વુંજગ વાથે વભાધાન કયતા ળીખેરી ઍળા ભાટે વાુંત્લનની ઍક લાત 
શતી કે જે શસ્ીટર ભાું યશીતને વજૉન સ્ટ ભી શતી ત્માું જ ઍને ણ 
ેથરજીસ્ટની જફ ભી ગઇ શતી. ઍ શસ્ીટરના નાના અભસ્તા ળ ભભાું ઍળા 
અને યશીતન  નલેવયથી  લશલેાય-વ્મલસ્થા ળફૃ થઈ .. શાસ્ત ઍ વ્મવ્સ્થા જ ત 
કશલેામ ન!ે 

ઉડતા લનના ઝકા જેલી - હયલા કશતેી ઍભ લાલાઝડા જેલી ઍળા અને ળાુંત-
સ્લસ્થ, ખાવ કઇ ચઢાલ ઉતાય,આયશ-અલયશ લગય ન યશીતન સ્લસ્થ સ્લબાલ 
તારભેર ભતા થડ વભમ ત રાગ્લાન શત ણ કશલેામ છે કે ફે વલફૃધ્ધ છેડા 
 લચ્ચે આકષણ લધ  થામ  ઍભ શલેકથી ઉત્તય ધ્ર લ દચક્ષણ ધ્ર લના છેડા ઍકફીજા 
તયપ આકાષલા ત રાગ્માજ શતા. 

ક્યાયેક ખડખડાટ શવી ડતી હયલા…. ”તાય આ વામન્વના ગ ણધભષને દયેક લાતે 
જીંદગી વાથે વ્મહકત વાથે જડાલાન સ્લબાલ ક્યાું સ ધી યશળે”? 

”વાળ  છે ને વામન્વ બણી છુું ઍટરે જ કદાચ ડૉકટય જેટરી તટસ્થતાથી દેશ-ળયીયને 
જાણી ળકે છે ઍઅટરી તટસ્થતાથી હ ું વ ુંફુંધને ભાણી ળક ું છુું.”ઍળા કશતેી. 

અને આભ જઇઍ ત ઍની લાત વાચી ણ ઠયી.ધીયે ધીયે યશીત અને ઍળા લચ્ચે 
ઍક વભજણ લૂષકન વુંફુંધ વલકવત ગમ.જેભાું રાગણીની કૂણી કૂું ણ ઉગી 
શતી. 

”બભય છે તાયા ગે ત! ઍક જગ્માઍ ટકીને ફેવલાની પ્રકૃવત નથી તાયી ઍટરે 
બગલાન ણ તને બભતી યાખે છે”. ઍક વલાયે જ્માયે ઍળાઍ શસ્ીટરની જફ 
છડી નલેવયથી તાની શસ્ીટર ઉબી કયલા અભદાલાદ છડી આણુંદ જલાન 
ઍન અને યશીતન વનણષમ હયલાને જણાવ્મ ઍ ભાટે હયલા થી સ્લાબાવલક જ 
પ્રત્માઘાત અાઇ ગમ. 

હયલાને ઍળાની જીંદગીની આ નલી વપયથી આનુંદ નશત ઍશ ું નશત  ું.ઍળા અને 
યશીત વાય જમથી ઍ ખ ળ ણ શતી ણ લી ાછી ઍળા દૂય થઇ જળ?ે ઍ 
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વલચાયથી અકાભણ શતી.આભ જલા જઇઍ ત ફુંને કુંઇ યજ ભતા શતા અને 
થકફુંધ વભમ વાથે પ્રવાય કયતા શતા! ઍશ ું ણ નશત  ું અને છતાું ણ જ્માયે 
ભતા ત્માયે કમાયેમ ઍશ ું માદ આલત ું નશત  ું કે  લચ્ચે ભળ્મા લગય કેટર વભમ 
વાય થઇ ગમ? શજ  ત કારે જ ભી ને છુટા ડમા શમ ઍટરી તાજગી યશતેી 
ફુંને લચ્ચે ,અને અભદાલાદભાું અંતય ણ ક્યાું દૂય દૂય ના શતા ઍટરે ભન થામ 
ત્માયે ઍકફીજા ાવે ુંશચતામ ક્યાું લાય રાગતી? 

“અવતવથ “–હયલા શુંભેળા ઍળા ભાટે વલચાયતી,ખયા અથષભાું ઍળા અવતવથ શતી.ઍન  
આગભન શુંભેળા અણધાય ષ જ યશતે  ું ક્યાયેમ કઇ વતવથ કે વભમની ક્યાું ઍણે ાફુંદી 
યાખી શતી? અને ઍળાને ણ ઍટરી ખાતયી યશતેી કે ઍ જ્માયે હયલા ાવે શોંચળે 
ત્માયે હયલા ઍને ભલાનીજ છે અને હયલા ઍના ઍ અણધામાષ આગભનને ણ 
આલકાયલાની જ છે. 

ણ શલ!ે અભદાલાદભાું શતા ત આ જેટ ું ળક્ય ફાનત  ું ઍ અટ ું આણુંદથી થડ ું 
ળક્ય ફનળે? ફવ આટર નાન અભસ્ત વલચાય હયલાને અકાલા ભાટે  યત શત. 

જ કે આણુંદ શમ કે અભદાલાદ આજે ુંણ ઍળાની ઍ જ પ્રકૃવત છે કેટરા વભમના 
લશાણા વલતી ગમા ણ આજે આટરા લે ણ ઍળા ઍની ઍ જ છે.ઓચચિંતા 
અણધામાષ આગભનન અન ક્રભ ણ ઍન ઍ જ છે. લચ્ચે જ કુંઇ ફદરાઇ શમ ત 
તે ઍળાની હયસ્સ્થવત વભમ અને વુંજગ. 

 

 

 

એળા-ખલુ્રી કકતાફ (6)- વલજમ ળાશ 
યહશત અને ઍળાન ું જીલન આભ ત ખ લરી હકતાફ જેશ  કે જ્માું વાભાન્મ ચણબણ 
થામ ણ છેલર ળબ્દ ત શુંભેળા યશીતન જ ચાર.ે ઍા મ ુંફઇ અને અભદાલાદભાું 
યશરેી અંગે્રજી ભાધ્મભભાું બણેરી અને રેફયેટયી ચરાલે જ્માયે યશીતન ઉછેય  
લીયવદ જેલા નાના ગાભભાું અને તેણે ફચણ થી જમે ું કે ફા દાદી કે ફશને 
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કઇન ું ક્યાુંમ ચારે નશીં. ફધા પ્ાને જ  છતા તેથી  ળ ને જ ઘયનાું વનણષમ 
રેલાના અવધકાય ઍલ જડફેવરાક વલચાય ભનભાું સ્સ્થય થઇ ગમેર. 

ઍળા વાથે રગ્ન છી ઍળા દલાયા ઘયભાું લધેરી આલક ત તેને ગભતી શતી ણ 
તેના નાણાકીમ ફાફતભાું થતા સ ચન કે કોટ ુંફીક ફાફતે થતા વલલાદથી યેળાન 
શત. તેને ભટે બાગે દયેક વનણષમ ઍળાને  છ્ા વલના રેલાની આદતૌ. અને ભાને કે 
ઍણે ત છકયા ઉછેયલાના અને ઘયભાું ફધ  વ્મલસ્સ્થત યાખલાન ..ણ ઍળા ત તે 
ફધાભાું ચ અને કામષદક્ષ તેથી તે તી ગમા છી શસ્ીટર શોંચી 
જતી..યશીતને ટેક કયલા.. જજિંદગીઍ જે આપ્ય  તે ફધ  સ્સ્લકાયી ચારલાભાું ક્યાયેક 
યશીતની નાભયજી છતા ઘયભાું દવ ુંદય વભત્રની ાટી શમ કે લેકેળન પ્રાનીંગ 
થમે ું શમ કે વગા લશારાને ત્માું રગ્ન પ્રવુંગ શમ ત્માયે બેટ વગાદ કે ચાુંદર 
કયતી શમ.. અયે ત્માું સ ધીકે ક ટ ુંફીજનની લષગાુંઠ અને હદલાીકાડષ લગેયેભાું 
કાફેર વેકે્રટયી વાચફત થતી..આથી રક ને ઍળાબાબી ગભે અને યશીતબાઇત 
યાષ્રપ્રમ ખની જેભ પક્ત યફય સ્ટેમ્..તેથી તેન  ું ભાન ઘણી લખત ઘલાત   ણ તે 
વભજત અને ઍળા ણ ત્રાહશત વાભે ભાન ફહ જ અાલ.ે ઍત યશીત કાભભાું શમ 
અને ભ રી જામ તેથી ખયાફ ત અભાળ ું જ દેખામને કશી વાચલી રેતી. 

યશીત ત નલી પ્રેક્ટીવ જભાલલાભાું રાગ્મ શત ત્માયે ઍળા ણ ક ટ ુંફ ને સ્સ્થયતા 
અાલલાભાું વપ થતી શતી.યીચા અને યાહ રની ળાા ચારતી શતી અને વીલીર 
શસ્ીટરન પ્રજેક્ટ ભળ્મ.. યજ યજ ના દવ ઓેયેળન અને ફેંકભાું  ઓેયેળન 
દીઠ લતય જભા થમા કયત   શત  . શલે ઍાનાું ૈવા ફહ ું ભશત્લ યાખતા નશોંતા છતાું 
તે નાણાહકમ વ્મલશાય કયે તે યશીતને ડુંખત  ..ઍળાને તે ડુંખ અથષશીન રાગત કાયણ 
કે તેના ભનભાું ત ભાળ  તાળ  ઍશ ું કષ ુંમ નશોંત  . વભમ વશજ યીતે વાય થત શત… 

ફેડફૃભની અંદય યશીત અને ઍા લચ્ચે કઇજ નશોંત   આલત . ન યશીતની શસ્ીટર 
કે ન યશીતનાું ક ટ ુંફીજન અને ઍા ભાટે તે  યત   શત   કાયણ કે ફેડફૃભ ફશાયની 
દ વનમા ભાટે તેની ાવે  યતી કાફેરીમત શતી. યશીતે ન આેરી ઘણી ફાફતને તે 
લશલેાય કૂળ યીતે ભેલી રેતી. જ કે યશીત ભાનત કે ઍાને કાયણે ફાકની 
જલાફદાયીભાુંથી તેને યાશત શતી..ક્યાયેક ચણ બણ થામ ણ ઍળા ઍલી વયવ યીતે 
લી જતી કે યશીતને પહયમાદન ું કાયણ ન યશતે  ું. ધ્ર વભર અને યીચાન ું કરેજ ગભન 
ઍક યીતે યહશત ભાટે યાશત ફૃ શત   કાયણ કે યીચા અને ધ્ર વભરનાું નાભે થત  ું 
ભાનવવક સ્તયન ું ઍળાન ું દફાણ ઘટી ગય ું શત  ું 
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જીલન ઍકધાયા પ્રલાશભાું લહ્યાું કયે ત્માું સ ધી ત ફધ  ફયફય શત  ું. ણ તે હદલવે 
યીચા ભાટે ડ કાવતિક ટેરન ું ભાુંગ  આવ્ય ું ત્માયે ઘય ખ ળી અને આનુંદ થી બયાઇ 
ગય ું. વાળ ું ઘય વાય મ યવતમ અને કઇ યકડ દકડ કે રેલડ દેલડનીની લાત 
નશીં. ઍળા અને યહશત કાવતિક અને તેના ક ટ ુંફને વયવ યીતે જાણતા.યીચાનાું ભનની 
લાત જાણલા યશીતે ધ્ર વભરને  છ ું ત ધ્ર વભર કશ ેકાવતિક અને યીચા ઍક ભેકને 
વુંદ કયે છે તે છીજ લાત આ સ્તયે આલી છે.  ઉતયાણ ગમા છી ફુંને ક ટ ુંફનાું 
લડીરની શાજયીભાું વલલાશ નક્કી થમા. 

યશીત પ્રવન્ન શત અને ઍળા અને યીચા ણ આનુંદથી ચશકેતા શતા. ઍળાને આનુંદ 
શત કે જે તેને ભળ્ય  નશોંત   તે સ્લાતુંત્ર્મ તે યીચાને આી ળકી શતી. તેને તેની 
ભયજીન મ યવતમ ાભલાન અવધકાય ભળ્મ શત. જ કે યશીતને ામ્મા છી ક 
અપવવ ત નશત ણ કદીક તેન ું ભન ઉદ્દુંડ ત થત  ું જ ખાવ ત જ્માયે જળ ય 
વલનાની દખરગીયી જ્માયે યશીત કયત ત્માયે તેનાથી ઉછેય તપાલતન 
વનિઃવાવ નુંખાઇ જત. ભને કભને હયલા અને કયણ વાથે વયખાભણી થઇ જતી.  

યશીત તેને કશતે ઍળા  ” ભને હ ું જેલ છુું તેલ સ્સ્લકાય. તાયી અેક્ષાઓનાું 
લાદની સ્નેશધાયા ધ્ર વભર અને હયચા ઉય ઉતાય. ભને ક્યાયેમ ઍલી હયસ્સ્થવતભાું 
ના મ કીળ કે જ્માું ભાયે ભાયા વનણષમ તાયા ય થલા ડ.ે ઘય અને ક ટૂુંફ લશલેાય 
ફધ ત   વાચલ ફાકી ભાયે ભાયા ધુંધાભાું કે ભાયા ઘયાકભાું ષ ું કયશ ું તે ત   ભને કયલા 
દે. આણે આણા નીજી સ ખ ભાટે દયેરી યેખાઓને ત   ણ ના ઓુંગ અને ભને 
ણ તે ભાટે ન ઉશ્કેય. 

ઍળા કશ ે” યશીત ત  ું અને હ ું ક્યાું જ દા છીમ?ે” 

“ ત છી આ વનણષમનાું અવધકાય ભાટે ષ ું કાભ વ્મથીત થામ છે?” 

” બા યાજ્જા! તને કેટરીક લાત વભજતા લાય રાગે અને ભને તે તયત વભજામ 
ત ભાયી તે ટકયથી ચેતલાને ફદરે ત   ભાથ  ના ભાય કશી જે  ભોં ફુરાલે છે તે ભને 
નથી ગભત . કેટરાક વુંસ્કાય વભમ વાથે ફદરામ છે. અબણ ગાભડાની છકયી અને 
બણેરી ળશયેની છકયી લચ્ચેન તપાલત ત વભજલ જઈઍન?ે આ ચચાષ કદીમ 
તેભના ફેડળ ભની હદલારને ઓુંગતી નશીં 
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કાયણ ણ આભ જઇઍ ત વ્માજફી શત  ું અને તે યશીત કશતે ણ ખય..”ઍળા 
ાકા ઘડે કાુંઠરા ના ચઢે.” અને આભેમ તે ાુંચ લષ ઉંભયભાું ભટૉ શતન.ે.તે લમ 
અચબભાન ણ યશીતને નડત  …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

એળા- ખલુ્રી કકતાફ(7) -યાજુર ળાશ 
આજે ણ હયલાને ઍ વાુંજ માદ છે. અણધામાષ અવતવથ  જેલી ઍળા ઢતી વાુંજે 
આલી ને ઉબી યશી.ણ નલાઇની લાત ઍ શતી કે વાથે યશીત ણ શત.આણુંદ 
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તાની શસ્ીટર કમાષ છી યશીતને બાગ્મે જ ફશાય વનકલાન ું થત  ું.તાની 
શસ્ીટર અને તે જનયર વજૉન ઍટરે પ્રવુંગ લગય ત યશીતને બાગ્મેજ 
અભદાલાદ આલલાન ું થત  ું. ક્યાયેક ઍળાથી નાની હટમા કે અલેળ ના રગ્ન વભમ 
અર-ઝર આલલાન ું થય ું શળે અથલા ત જ્માયે ધ્ર વભર અને ળ ચાન જન્ભ થમ 
ત્માયે યશીતને ભલાન ું થય ું શળ.ે 
શજ  આજે ણ ઍ હદલવ માદ છે ભટાઇ-ભટીફેનના લાત્વલમ લચ્ચે જેભ ઍળા અને 
ઍના કાકાઓન હયલાય વલકવત ગમ,ઍકફીજા વાથેન ું ફુંધન લધ  ભજબતૂ થત  ું 
ગય ું ઍભ ઍ લડ ની ડાીઓ ણ લધ  વલસ્તયી ગઇ. હયલાયની ઍકસતૂ્રતા ઍ ત 
લી ત્રીજી ેઢીને ણ તાની ાુંખભાું વભાલી રીધી. 

આણુંદના ઍ અવત વ્મસ્તતા બમાષ હદલવભાું ઍળા ધ્ર વભર અને ળ ચાની ાછ કેટર 
વભમ આી ળકળે ને લી ઍ નાનકડા આણુંદભાું ધ્ર વભર અને ળ ચાને ઉડલા કેટરી 
ભકાળ ભળે ઍ વલચાયીને ફાબ કાકા-વયજકાકી ધ્ર વભરને તાની વાથે ફેંગ્રય 
રઇ ગમા ત યક્ષાફેન અને અળકબાઇ ળ ચાને તાની ાવે અભદાલાદ રઇ 
આવ્મા. 
લડીરની વ્શારબયી કાજી ભાું ધ વભર અને ળ ચાન વલકાવ લધત જત શત તેલીજ 
યીતે ઍળા અને યશીતના  વુંવનષ્ટ પ્રમાવથી શસ્ીટરન ું ણ નાભ થત  ું જત  ું 
શત  ું,ઍળા ઍ યશીતને ખારી વપ્તદીના વાત પેયાભાું જ વાથ આપ્મ શત ઍશ ું 
નશત  ું ણ યશીતની તભાભ પ્રગવતભાું ણ યૂ વાથ આપ્મ શત. ઍળા ઍ જ ત 
ફાકી ની જલાફદાયી વુંબાી રીધી શતી.ેથરજી રેલાન ઍ વનણષમ આજે કેટર 
વાથષક થમ ઍ ઍળાથી વલળે કને ખફય ડલાની? શસ્ીટર ભાું જ ેથરજી 
ડીાટષભેન્ટ શલાથી ેળન્ટને ણ ફશાય ક્યાુંમ જલાની જળ ય યશતેી નશીં. બયયૂ 
જીલન જીલી શતી આ હદલવભાું ઍળા. ભનગભતી પ્રશવૃત લચ્ચે હદલવ ઍના વાથષક 
થતા જતા.વભમની ાુંખે ઉડીને ધ્ર વભર ફેંગ્રયથી લધ  અભ્માવાથે રુંડન શોંચી 
ગમ.ળ ચા ગે્રજય ઍટ થઇ ાછી ઍળા ાવે આલી ગઇ. 

ાછુું લાીને ઍળા જ્માયે જતી ત્માયે ઍ વડવડાટ વાય થઇ ગમેરા વભમન 
વુંત-વાથષકતા ઍના યાજીાભાું ડકાતી.ધ્ર વભર કે ળ ચા વનણષમભાું ક્યાયેમ ઍણે 
તાના ભુંતવ્મન બાય ઠારવ્મ નશત.ધ્ર વભરને ક્યાયેમ ઍણે ભેહડકરભાું જઇ 
તાની આ ”વાથષક શસ્ીટર” ન બાય ઉાડી રેલા કહ્  સ ધ્ધાું નશત  ું. ધ્ર વભરને જે 
વુંદ આવ્ય ું તેભાું જ આગ લધલાની અન ભવત આી શતી . ત ળ ચાને ઍના 
ભનવુંદ જીલનવાથી જડે જીલન જડલાની ણ વુંભવત ખયા હદરથી આી શતી.  
જે યીતે રગ્ન અંગે તાની ઉય  વનણષમ ઠરાલામા શતા ઍ યીતે પયી ક્યાયેમ 
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છકયાઓને ઍભાુંથી વાય થશ ું ડે નશીં ઍન યેૂયૂ ખ્માર યાખ્મ શત.અને આભ 
ણ ળ ચાની વુંદગીભાું ક્યાું કઇ વલચાયલા જેશ ું શત  ું?  જાણીત સ ખી, well 
educated,very well thought – હયલાય.શભેાુંગ ણ  વોમ્મ અને વભજ .. ળ ચા 
ઍકરી જ નશી ણ ઍળા અને યશીતને વાલ વયતાથી આ આખામ હયલાયે 
તાના ભાની રીધા શતા. 

” જીલન ઍક વાભાન્મ-વય પ્રલાશભાભ લશી યહ્ ું શત  ું.યજન ું કાભ personal 
commitments અને ફાકીન વભમ ભનગભતી પ્રશવૃતઓભાું હદલવ વાય થઇ યહ્યા 
શતા.ણ જ્માયે ઍકધાયા પ્રલાશભાું અચાનક લાુંક આલે ત્માયે પુંટાઇ ત જલામ 
યુંત  ું   તેના પાુંટા કેલા  કાયભા શમ તેન ઍશવાવ થામ તે શરેા જ હયસ્સ્થવત 
શાથ ફશાય જતી યશ ેઍલા કુંઇક અન બલભાથી ભાયે વાય થશ ું ડય ું ―. 

ઍ હદલવે વાુંજે અણધાયી ઍળાને યશીત વાથે જઇને લાય જ હયલા ખ ળ થઇ શતી 
ણ યશીતને જઇને ેટભાું પા ડી શતી.ઍળા કયતાું ઘણ ઉધડત લાન,વયવ 
ભજાની શાઇટ અને વપ્રભાણ ઍકલડીમ ટટ્ટાય ફાુંધ,વદામના ળાુંત વોમ્મ ચશયેા ય 
જયાક અભસ્ત    નાન ું અક સ્સ્ભત.,સ્લાવભનાયામણ વુંપ્રદામના કઇ વુંત  જેલી 
વષનાચરટી શતી યશીતની. ણ આજન યશીત? છી ઉઠી હયલા આજના યશીતને 
જઇને. વશજે વનસ્તેજ ચશયે.ભાથા યના ેરા આછા ણ કાા લાન ું ણ નાભ-
વનળાન નશીં.અને વાલ નુંખાઇ ગમેરા યશીતન ું આ ચબન્ન સ્લળ  તદ્દન કલનાની 
ફશાયન   શત  ું અને ઍની વાથે ઍળાન ું પ્ણ ચચિંતાત  ય ભોં , ઍની  નહપકયાઇ ત ક્યાુંમ 
ગામફ શતી. 

ઍળા અને હયલાને  ભળ્માન લચ્ચેન ઘણ રાુંફ વભમ વાલ થડી જ વભવનટભાું 
કશલેાઇ ગમ.લાયભાું હયસ્સ્થવતની ગુંબીયતા વભજાઇ ગઇ. અને ફાકીના અડધા 
કરાકભાું ત હયલા અને કયણ  ઍળા-યહશત વાથે શીભેટરજીસ્ટ  ડૉકટય વુંહદ 
ળાશની  કરીનીક ય  શતા.વદ્દનવીફે ડૉ વુંહદ વાથે હયલા-કયણને ાહયલાહયક 
વુંફુંધ શતા તેન ણ રાબ ભી ગમ. 

યશીતની લધ  રાુંફ વભમ ફેવામ તેલી પીઝીકર કુંડીળન નશતી ઍટરે ચેમ્ફયભાું 
શાજય ેળન્ટની મ રાકાત તાલલા સ ધી ડૉ વુંહદે ખારી ળ ભભાું યશીતને 
સ લડાલલાની વ્મલસ્થા ગઠલી આી. કયણે યશીત ાવે યશલેાન ું મ નાવવફ ભાન્ય ું. 
ફશાય લેઇટીંગ ળ ભભાું શલે  હયલા અને ઍળા ઍકરા ડમા.અને કદાચ ઍભ જળ યી 
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ણ શત  ું, કેટરીક ન કશલેામેરી લાત યશીતની શાજયીભાું કશી ળકામ તેલી ણ 
નશતી. 

ઍક શાથે હયલાન શાથ વજ્જડ યીતે કડીને ઍળા થડીક લાય ત ઍભ જ ફેવી યશી. 
હયલાઍ ણ કષ ુંક  છમા લગય ઍને ઍભજ ફેવી યશલેા દીધી..જાણતી શતી હયલા 
ઍળાન,ેઓખતી શતી ઍના સ્લબાલન,ેખફય શતી  હયલાને કે રાુંફ વભમ ઍળા 
ફલમા લગય ચૂચા યશી ળકે તેભ નશતી જ. અને ઍની ધાયણાું વાચી જ 
શતી.અંદયથી ઍક ધક્કાની ઍળા યાશ જતી શતી.હ્રદમભાું ફાઝેર ડભૂ ઓગે 
તેટરી ક્ષણ વાય કયલાની શતી. ભટાબાગે સ્લસ્થ યશતેી ઍળાને બાગ્મેજ કઇઍ 
યડતા કે ઢીરી ડતા જઇ શળ.ેભટાઇની અંવતભ ક્ષણ અને અંવતભ વુંસ્કાય સ ધી 
ભક્ક્ભ યશરેી ઍળા જયા ભકાળ ભતા હયલા ાવે યડી ડી શતી.આજે ણ આ 
વશજે  ભકાળ ભલાની જ યાશ જલાની શતી. ના! ભાણવ લચ્ચેની ભકાળ નશીં 
ણ આટરા વભમ સ ધી વતત અટલામેરા યશરેા ભનની ભકળની. 

વાથે રાલેરી ાણીની ફટર ભાુંથી ફે ઘ ૂુંટડા ાણીના ગાની નીચે  ઉતામાષ 
ઍળાઍ ..જાણે હ્રદમની લેદનાના ડભૂાને શઠે ઉતામો. બાય ઝલરી ઍ ક્ષણ ણ શલે 
ત હયલાને રાુંફી રાગતી શતી.અંદયની અવધયાઇને ઍ હદલાની લાટ વુંકયે તેભ 
વુંકયીને ફેઠી શતી. શલેકથી ઍળાન શાથ વલામો ,ુંાળ્મ  જાણે હશિંભત 
ફુંધાલતી શમ તેભ,અને ઍળાઍ ણ ઍ મકૂ વવધમાયાની બાા વભજી રીધી. ભન 
ભક્કભ કય ષ અને જાણે ભન વાથે જ લાત કયતી શમ તેભ ફરતી યશી. ઍળા 
શીભેટરજીસ્ટ ડૉકટયના કરીનીકની ફશાય લેઇટીંગ ળ ભભાું ફેઠા ફેઠા હયલા ાવે ભન 
ઠારલતી શતી. 

 

 

 

એળા-ખલુ્રી કકતાફ(8)-યાજુર ળાશ 
હયલા જાણતી શતી ફૃચાનાું વલલાશન ું નક્કી કય ું ત.ેફૃચાના વલલાશ વાથે વુંકામેરા 
આનુંદના વભાચાય શજ  ત રક સ ધી શોંચે તે વાથે જ ચચિંતાજનક વભાચાયે ણ 
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ઍળાના જીલનભાું  દ્વ ુંદ ભચાલી દીધ ું.અન ભવૂતના ફે છેડા જેલા આનુંદ અને 
આધાતના વભાચાયન ું ઍક વાથે આગભન થય ું.ળ ચાના રગ્ન ભાટે લાતચીત ચા  
શતી તે રગબગ નક્કી થઇ જલાની શતી.વાભી ઉતયાણે વાયા  વભાચાયની લાત 
ટાી અને ઉતયાણ છી ઍટરેકે ૧૫ભી જાન્ય આયી છી ફુંને ક ટ ુંફ લચ્ચે લાતચીત 
ાકી કયલાન વનણષમ રેલામ.પ્રથભ પ્રવુંગ શત ઍટરે ખ ફ ઉત્વાશ શત.વગાભાું 
તેભજ વભત્ર લત  ષભાું લાત લશતેી મ કતા જતા શતા. 

૧૭ભી જાન્ય આયીઍ ત વગાના ઍક વગણના પ્રવુંગભાું ણ વાથે ગમા શતા. ત્માું 
વાધાયણ નાક વાપ કયતા તેભાુંથી જયા રશી આલે ું વપેદ ળ ભાર ય યશીતે જય ું 
ળયદી છે અને જયથી નાક વાપ કયતાું આશ ું ફન્ય ું શળે તેભ તે લખતે વલચાયી રીધ ું. 
ફીજી કઇ જાત ની તકરીપ કઇ ન શતી. યુંત   તે ડૉકટય શલાથી કષ ુંજ 
અલગણશ ું નશી તેભ ભાની ઍક દદી તયીકે E N T વજૉન ાવે જઇ આવ્મા. 
વામનવની તકરીપ કયલી નથી તેભ જણાલી  X-RAY કયાલી રેલાન E N T 
વજૉને   અચબપ્રામ આપ્મ. 

યેડીઓરજીસ્ટ ડકટય યશીતના ખાવ વભત્ર.  
ફુંને વભત્ર જેલા ઍકફીજાની અંતયની લાત વભજતા શતા તેલી જ યીતે જાણે ચફભાયી
ની લાત ણ વભજી રીધી.X-RAY હયટષ  જઇ ળુંકા થઇ અને ત્માય છી જ દા જ દા 
blood test ના હયટષ  ચચિંતાજનક આવ્મા. આ ફ-ેત્રણ હદલવ દયમ્માન યશીત ણ 
થડા ચચિંતાભાું-વલચાયભાું શમ તેશ ું રાગતા ઍળાઍ  છય ું ણ કુંઇ વુંત કાયક 
જલાફ ના ભળ્મ. 

”હ ું ણ શસ્ીટરભાું જ કાભ કયતી શતી. કરીનીક રેફયેટયી ઉયાુંત વજૉયીભાું ણ 
આવીસ્ટ કયતી શતી છતાુંમ ભને ચફરક ર ખ્માર ના આવ્મ કે આલી કઇ ગુંબીય 
ફાફત અભાયા જીલનભાું આલી ગઇ છે. 

ઍળા હયલાને કશતેી ગઇ. હયલા વાુંબતી ગઇ લચ્ચે ઍક ણ વલાર કમાષ લગય. 
ફવ ઍક ધાયી ઍળા ફરતી ગઇ અને ઍકી ટવે હયલા ઍને જઇ યશી, જાણે કાન 
ભાત્ર નશીં,આંખની વભસ્ત ચેતનાથી ઍળાને ઓગતી જઇ યશી. 

છી ધીભે યશીને ઍક હદલય કરીનીકભાું ફેવાડીને યશીતે ભને કહ્ ું ”જે કુંઇ કહ ું તે 
સ્લસ્થ ભનથી વાુંબજે અને સ્લીકાયજે. યહશતે તેના શાથભાું મ ક્યા blood test ના 
યીટષ  અને તેના યથી પચરત થતા યગની ગુંબીયતાના હયણાભે ભને શચભચાલી 
મકૂી”. 
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વભમ થબી ગમ શત ઍ લખતે ઍળા ભાૌટે આ લજ્ર વભાન  ણ આગ 
લધતી નશતી.ભન ફધીયતા ના આયે આલી ઉભ ું .કઇ વલચાય આગ લધતા 
નશતા અને છતાુંમ ભનભાું વલચાયન ું દ્વ ુંદ્વ ઉઠય ું શત  ું. 

વનમવભત ખયાક,વ્મવન યહશત જીલન છતાું ભલટીર ભામરભા? ેથરજીસ્ટ તયીકે 
ઍળા જાણતી શતી ભલટીર ભામરભા ઍટરે ઍક જાતન ું શાડકાન ું કેન્વય .ભન 
ભાનલા તૈમાય નશત  ું. આધાત ઓવયત નશત છતાું સ્લબાલલળ છૂાઇ ગય ું-યીટષ  
ત ફયાફય છે ને? 

ભન અને હ્રદમ જાણે ત  મ ર ય ધ્ધે ચઢમા શતા.નજયે દેખ્મા ઍશલારને નજયઅંદાજ 
કયતા ભન ભાનત  ું નશત  ું ત જે લુંચામ છે જે આંખે વાભે આલનાય કટકટીન વભમ 
સ્લીકાયલા હ્રદમ તૈમાય નશત  ું. 

યુંત   અભદાલાદ કેન્વય શસ્ીટરના ફામપ્વી યીટષ  યશી વશી ળુંકાને ણ 
શકીકતભાું રટી નાખી. ડૉકટય ફની દદી ભાટે વનદાન કયલાભાું જેટ ું તાટસ્થમ  
જલાત  ું શત  ું ઍટરી તટસ્થતા અશીં કેભ જલાતી નશતી? દદી ન હયટષ  આતા 
શરેાુંમ ભન ત કાઠ  કયશ ું ડત  ું શત  ું ણ અશીં ત તાના જ ઘય ય  ડેરી 
લીજીઍ ફધ ું લેયણ છેયણ કયી નાખ્ય ું શત  ું તેને  કેભ કયીને વભેટશ ું ? ભન -હ્રદમ 
ય જે બાય લધત જત શત તેને કેભ કયી ને જીયલલ ? સ ન્ન્ન થઈ ગઈ શતી ફધી 
ચેતનાઓ , વલચાયની ધાય ણ ક ુંઠીત થઈ ગઈ શતી, ફવધય થઈ ગય  શત   ભન. 

ઍળાને થત   બગલાન ઍને કેભ સ્સ્થયતા આત નશી શમ? ળા ભાટે ?  ળા ભાટે  
ઍક જગ્માઍ, ઍક હયસ્સ્થવતભાું ,ઍક વુંજગભાું ઍ સ્સ્થય થામ તે શરેા જ ઍને 
મૂવતી ઉખાડી નાખે છે? 

ફધ ું જ ફયફય ગઠલાઈ ગય  શત   . ફધ  જ ફયફય ચારત   શત   ,ઍળા અને યહશત 
ણ ખ ળ શતા આ જીલનથી. આલનાયા પ્રવુંગની અત્મુંત પ્રવન્ન્નતાથી ઉકેરલાની 
તભાભ તૈમાયીઓભાું રાગલાન  શત  , અને આભ ફવ આભ અચાનક કઇ વુંકેત લગય 
આપત આલીને ઉબી. 

ખેય ! શલે ત ફેલડી ળસ્ક્તથી વાભન કયલાન શત. ઓન્કરજીસ્ટને ફતાવ્ય  . ફને 
તેટર ઝડી રીટભેન્ટન દય ળફૃ થઈ ગમ. જાણે થડા વભમભાું દ વનમા ફદરાઇ 
ગઈ. ફૃચાના જીલનન માદગાય પ્રવુંગ  જાણ-ે અજાણે ફાજ  ભાું જ યશી ગમ. ઍક 
આંખભાું આનુંદ શત ત ફીજી આંખભાું વતત ડકાતી ચચિંતા. 
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” યુંત   હ ું, યહશત અને ફૃચા અભે ત્રણે  કઇ હદવ્મ ળસ્ક્તથી જડામા શમ ઍભ દયેક 
સ ખ-દ િઃખની ક્ષણ  વાચલી રેતા શતા. અભે ત્રણે ઍક ફીજાને યાજી યાખલા અને તે 
ણ યાજી યશલેા પ્રમત્ન કયતા શતા અને ભશદ અંળે વપ ણ યશતેા શતા .” ઍળા 
ઍકધાળ  ફરે જતી શતી .આંખ અને ચશયેા ય જાણે સ્સ્થયતાના -જડતાના બાલ 
આલી ગમા શતા. હયલા ઍન શાથ વલાયતા મકૂ વવધમાય આતી શતી .ઍ 
જાણતી શતી કે અત્માયે ઍળા ઠરલાઇ જામ ઍ જફૃયી શત  . જે બાય ભન- હ્રદમ ય 
શત ઍ શરક  થઈ જલ જફૃયી  શત   ત  જ  ઍળા નલેવયથી  આલતી  
કટકટીન  વાભન  કયલા  કટીફધ્ધ  થઈ  ળકળે.  ડૉક્ટય  કશતેા  કે  
શલે ત કેન્વય ણ ભટી જામ છે અને યહશત કે ઍળા ણ ક્યાું નશતા જાણતા આ 
લાત? ણ ઍ કમા સ્ટેજ યન  કેન્વય શમ અથલા ત કમા અંગ ય જાાની જેભ 
ફાઝેરી કેન્વયની ગાુંઠ શમ ત  જ ભટલાની ળક્યતા શમ ઍ લાત થી ણ ક્યાું 
અજાણ શતા ઍ ફુંન્ને ? અને ભાટે જ ત આજે અશીં અભદાલાદ સ ધી ખેંચામા શતા. 
આળાન તુંત   છડલ નશત. 

 

 

 

 

 

 

 

એળા-ખલુ્રી કકતાફ(9)-વલજમ ળાશ 
આ ફાજ  યહશત ખ ફ જ નફાઇ અન બલત ફેડ ય સ ત શત. કયણ વાથે ક્યાયેક 
અર ઝર લાત કયી શતી ણ આ પ્રવુંગે શાથ કડીને યડી ળકામ તેલા ત જાણે 
કઇ વફુંધ શતા જ ક્યાું?  ણ કયણની આંખભાું થી નીતયતી ચચિંતાજન્મ રાગણીઓ 
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તેને યડાલતી શતી. યહશત ફધી યીતે તૈમાય શત ણ આભ મતૃ્ય  તેને ેરી વભડી 
જેભ તાના વળકાયને ઓચચિંતી જકડી રે તેભ ભતન બમ તેને જકડી યશમ શત. 
તે ડક્ટય શત અને તેથી જાણત જ શત કે કેન્વય ઍટરે કેન્વર… ણ તે 
વલચાયત કે ભાયે ત શજી ઘણ ું જીલલાન ું ફાકી છે.  

આવળકને હયલાઍ પન કયીને ફરાવ્મ શત જે અત્માયે ડ વુંહદ વાથે તેભના 
શીભેટરજીકર હયણાભ જત શત.. ફુંનેની નજય પયી ઍક લખત ભી અને ઉંડા 
વનિઃવાવા વાથે ડ. હશભાુંષ  ઍ ડ આવળકને કહ્  ઍડલાન્વ સ્ટેજ છે. યશીતને ત ફધી 
ખફય ડી જળે ઍળાબાબી અને હયલાને ત   જણાલજે. આવળક ક્ષણબય ભાટે ત સ્તબ્ધ 
થઇ ગમ..મતૃ્ય  તાનાને જ્માયે ડવલા આલે ત્માયે જે બમ રાગે તે બમન ું રખરખ  
તેને વાય થઇ ગય . યીટષ  શાથભાું રઈને તે યશીતને જ્માું યાખ્મ શત ત્માું આવ્મ. 
કયી કટકટી બયેરી ક્ષણ ત શતી જ. ઍળા યીટષની બાા વભજી ળકતી શતી 
તેથી આવળકે હયલાને કહ્ ું “હ ું યહશત ાવે જઉ છુું જયા સ્લસ્થ થઇને તેના ળ ભભાું 
આલ.” 

ઍળા પક્ત ઍકજ લાત કશતેી શતી યહશતને આ યગ કેભ? હયલા તેની લેદના 
વભજતી શતી ણ કશતેી શતી કે વલજ્ઞાન યજે યજ આગ લધે છે. આવળક અને ડ. 
વુંહદ ષ ું તાયણ રાવ્મા તે વભજીઍ અને છી ત   આગ ષ ું કયીષ ું તે વલચાયીષ . 
કયણ ણ ચચિંતાત  ય શત.ડ વુંદીે યીટષ  ડ. યહશતને આપ્મ અને આવળક વાથે 
જઈને ફેઠાું. જજિંદગીન ું ય  ધ્ધ શલે ળળ  થલાન ું છે આ યગ તેન ેકેટર વભમ આળે 
તેજ આ યીટષ  થકી નક્કી થલાન ું શત  . તેણે યીટષ  ખરીને જય  ત યગ ખ ફ જ 
ઍડલાન્વ સ્ટેજ ઉય છે. હયલા અને ઍળા આલી ગમા શતા. ઍળાઍ યીટષ  લાુંચ્મ 
અને આવળક વાભે જય . હયલાને ભનભાું ઘણા જ પ્રશ્ન શતા. આવળક તે પ્રશ્નનાું ઉત્તય 
આલા કયણ ને રઇ ફશાય આવ્મ.  

ઍળા અને યશીતની નજય ભી. ફુંને ચ  શતા..ડ વુંહદ કશ ેઆ યગ ગભે તે 
કક્ષાઍ શમ આણે શભણાજ કીભથેયાી ળળ  કયી દઇઍ. 

હયલા અને કયણ આવળકની પીમાટ ાવે શોંચ્મા. 

આવળકે તેભને ગાડીભાું ફેવલા કહ્ ું 

ગાડી ચરાલતી લખતે આવળક હયલા અને કયણ, ત્રણેમ ની આંખ બીની શતી. 
નજીકની ઍક યેસ્ટયાુંભાું જઇ ત્રણે ફેઠા. આવળકે ાણી ીધ  અને હયલાને કહ્ ું ” 
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ભલટીર ભામરભા ઍટરેકે ફન્ભેયન ું કેન્વય છે. ઍળા આ લસ્ત   જાણે છે ઍટરે તે 
જ્ઞાન તેને ભાટે કેટ  ઘાતક છે તે ભને ખફય છે.દલા અને કીભથેયાી થી ફહ  ફહ  
ત ૬ ભહશના ઍળા ાવે યહશત છે.” 

હયલાથી યડાત  ું નશોંત   તે ઍળાને વલના ચાુંદરે જલાની કલના ણ કયી ળકતી  
નશોંતી. તેને ડ ભ ચઢ્..કયણે તેને ાણી આપ્ય  અને હયલાઍ આવળકને  છ ું કે શલે 
આગ ષ ું? 

આવળક ણ છુટ્ટ ેભઢે યડી ડય.. યહશત તેન દસ્ત શત અને તેને ડનાળ ું દ િઃખની 
કલના તેને યડાલતી શતી. 

થડાક વભમ છી હયલાઍ તેને  છ  ” ણ આ યગ ષ ું છે?” 

આવળક કશ ે” ળયીયની પ્રવતકાય ળસ્ક્ત કયતા વપેદ કણ અને ળયીયને જળ યી ણ 
આતા યક્ત કણને ળયીયભાું ેદા થતા કેન્વયનાું કણ ખાઈ જામ તેને કાયણે યગ 
વાભે રઢલાની પ્રવતકાય ળસ્ક્ત ઘટતી જામ. નલા કણ ફનલાની ગવત કયતા આ 
ખલાલાની ગવત લધી જામ ઍટરે ધીમ ું ણ ભત નક્કી અને નક્કીજ. 

હયલા ઍળાની ીડા શલે વુંણૂષ યીતે વભજી ળકી. મતૃ્ય  ઝેયી નાગની જેભ ફુુંપાડા ભાયે 
છે અને ફચાલલાનાું યસ્તા અ યતા છે.  

આવળકે થડક વભમ છી યહશતને ડનાયા ળક્ય દ િઃખની આછી ાતી યેખા 
આતા હયલાને કહ્ ું ફેન આલ યગ રાખ દદીભાું બાગ્મેજ ફે કે ચાય જણાને થામ છે 
અને તે ણ આહફ્રકાનાું જ ુંગરભાું અશીં ઍવળમાભાું ત આ જલા ણ નથી ભત. 
ભને નલાઇ રાગે છે કે યહશતને તે ક્યાુંથી થમ. તેના શાડકા ફયડ થઇને ફટકી 
જલાનાું કાયણ કે કેલવીમભ શાડકા દ્વાયા ળાલાને ફદરે ેરા કેન્વયનાું કળભાું 
ળામ અને શાડકા રા કે ગતા જલાની દકષ પ્રહક્રમાભાું પક્ત દ િઃખ અને દ િઃખ જ 
યશલેાનું. જ કે આ દ િઃખને શભોનથી દફાલી ળકામ ણ તે શભોન ણ અમ ક વભમ 
છી ેરા કેન્વયનાું કળને લળ થઇ જતા અવયશીન થલાના. 

હયલાની આંખ અશ્ર ધાય લયવાલતી શતી ણ ત્માું ફેવી યશલેાથી અને યલાથી યહશત 
કે ઍળાને ભાટે કષ  થલાન ું નશોંત   તેભ વલચાયીને આવળકે હયલાને કહ્ ું” ફેના ઍળા-
યહશત વાથે યશીને ળક્ય શકાયાત્ભક ટેક કયલ શમ ત ભજબ ત ફન..ત  યડીળ ત 
ઍળાત બાુંગી જળે. 
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આવળકની પીમાટ ડ વુંદીની ક્રીનીક તયપ ાછી લી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

એળા- ખલુ્રી કકતાફ(10)-યાજુર ળાશ 
ડૉ વુંદી વાથેની મ રાકાત છી ત યહશતની યસ્સ્થવત લધ  સ્ષ્ટ ફની. લી 
ાછ રીટભેન્ટન દય ચા  થમ. ફીજા જ હદલવે કીભથેયેીની ળફૃઆત કયલી ઍભ 
નક્કી થય . જેણે આજ સ ધી અવુંખ્મ વજૉયી કયીને કેટરામ ેળન્ટૉને વાજા-નયલા ઘયે 
શૉચતા કમાષ ઍલા જનયર વજૉન યહશત ભાટે વજૉયીન ત કઇ અલકાળ જ 
નશત. કીભ થેયેી વવલામ કઇ આય નશત. કીભથેયેીની માતના અને આડ 
અવય થી યહશત અને ઍળા ફુંને  ચચિંવતત શતા ણ છુટક ક્યાું શત? 
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ફીજા હદલવે કીભથેયેીની ળફૃઆત થઈ .ઍક હદલવ આયાભ કયી ાછા આણુંદ 
ગમા. શલે આણુંદ  અભદાલાદ લચ્ચે ની આલ-જા વનવશ્ચત થઈ ચ કી શતી. વભમાુંતયે 
કીભથેયેી ચા  યશલેાની શતી . યુંત   પયી ાછ ઍક ઉથર , લી ાછ ઍક 
હ ભર , નલી કટકટી. 

શરેી કીભ તી અને ચાય હદલવ છી યીઍક્ળન આવ્ય . યહશત ફેબાન અલસ્થાભાું 
વયી ડયા. થય  કે શલે ફાજી શાથભાુંથી જ ગઈ . જ્માયે હયસ્સ્થવત વાભે રડલા શાથ 
શઠેા ડે ત્માયે આઆ પ્રાથષના ભાટે શાથ જડાઇ જતા શળ?ે  વલજ્ઞાનની 
લાસ્તવલકતા અને ઇશ્વય યની શ્રધ્ધા ઍ ફે નદીના વાભવાભા કીનાયા છે. ણ 
ક્યાયેક  આ લાસ્તવલકતા અને શ્રધ્ધાના  ફે  છેડાને જડત બગલાન યના 
બયવાન વેત    જાણે-અજાણે ભનભાું ફુંધાઇ યહ્ય શત. આ બયવાના તાુંતણે ત 
જીલાદયીની જા ગ ુંથલા ભાુંડી શતી. જ્ઞાન-વલજ્ઞાનના છેડા ટ ુંકા ડે ત્માું આસ્થાન ું 
ઓકવીજન કાભ આવ્ય ું.બગલાન યના બયવાન જલાફ ભળ્મ.ઍળા અને ળ ચાની 
મકૂ પ્રાથષના પ્રભ ઍ  વાુંબી.યશીત કટકટીભાુંથી ફશાય આવ્મા. વાભાન્મ વ્મહકતને 
ણ ચભત્કાય રાગે તેલી ઘટના શતી. 

આલી હયસ્સ્થવતભાું શલે લહડરન આગ્રશ શત કે દીકયીના ઘડીમા રગ્ન રઇ ર.કઇ 
પ્રકાયની યાશ જલી નથી.ઍળા ભનભાું વલચાયના લુંટભાું અટલામેરી શતી. ભનથી 
કઇ તૈમાયી કયી ળકતી નશતી.પક્ત ઍળા અને ળ ચા ઍ જ ભક્કભ થલાન ું શત  ું. ફાકી 
ત છી વો વાથ આલા તૈમાય શતા. 

ધ્ર વભરને શજ  આલી આકયી  હયસ્સ્થવતની ઍટરી જાણ કયી નશતી. રુંડનથી ઍને 
ણ તાત્કાચરક ાછ ફરાલી રેલ ઍલ વનણષમ ઍળાઍ રઈ રીધ.જે વતાને 
શુંભેળા કાભ જ કયતા જમા શતા તેભની આ હયસ્સ્થવતથી ત આલતા લેંત ધ્ર વભર 
સ્તબ્ધ થઈ ગમ. યુંત   તે ણ વચલાઇ ગમ. ઝાઝી આ -ુંા કે ઠારા 
અશ્વાવનન અલકાળ જ નશત. ત્રણે જણ ઍક વલચાયથી ફુંધાઇ  યહ્યા શતા. 
તચફમતની કાજી શરેા ,છી ફીજ  ફધ . 

પયી ઍળાન વલશ્વાવ જીત્મ.યહશતની  તચફમત વાયી થતી ગઈ .દલાઓ  ત ચા  
શતી. અળસ્ક્ત ઘણી રાગે છતાું જીલન વાભાન્મ થત  ું  જત  શત  . ઘણીલાય ત 
હયસ્સ્થવતને ણ વો શલાળથી રેલા પ્રમત્ન કયતા શતા. અને ઍભાું વોથી લધ  
વપતા યહશતને ભતી . કઇક ડૉઝભાું ઍક વાથે ૮૦ ગીઓ રેલાન  ફનત  . 
અડધા ગ્રાવ ાણીભાું ઓગાી ઍળા આે ત્માયે તે ફૃચા અને  ધ્ર વભરને ફતાલીને 
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કશતેા ” ડેક્ઝનાન થીક ળેક ીશ   છુ. ” ઍળા જ નશી વો જાણતા શતા કે ળબ્દ 
ફરાતા શતા ણ અંતય કાુંત    શત  . 

શલેન વભમ ત લી ઍથી લધ  કઠીન શત. આણુંદ અભદાલાદ લચ્ચે કેભથેયેીની 
વાયલાય ભાટે આ તચફમતે  આલ -જા થડી મ શ્કેર ત શતી. ઍટરે યહશતની  જ 
શસ્સ્ટરભાું  ઍળાઍ જ ફાકીની કીભથેયેીની રીટભેન્ટ આલી ઍશ  ડૉક્ટયન  
સ ચન શત   અને વરાશ ણ. ૮૦ ગીઓ ઓગાી ડેક્ઝનાના ડૉઝ આલા જેટરી 
વય લાત નશતી. 

વગા-વુંફુંધીઓ સ્તબ્ધ શતા, વુંતાન  વેશભી ગમા શતા. ઍક ભાત્ર જ સ્લસ્થ શમ 
ત તે શતી ઍળા. અને યહશતે ણ વાથ આલાન  નક્કી કય ષ શત  . ભનથી અને 
તનથી .અંદયથી અને અંતયથી ઍળા ય અત ટ વલશ્વાવ શત. મકૂ વુંભવત શતી  આ 
વનણષમ ભાટે યહશતની .આભે ક્યાું ઍણે ક્યાયે લાણી કે લતષનભાું તાની રાગણીઓ 
પ્રદવળિત કયલાભાું અગે્રવયતા યાખી શતી કે આ નખાઇ ગમેરા તન અને નફા 
ભનથી દળાષલલાની શતી? 

“ઍળા ઍક ફાજ  ફૃચાના રગ્ન રીધા છે અને ફીજી ફાજ  આ ટેન્ળન, ત  કેભ કયીને 
શોંચી લીળ? અને ફીજી ફાજ  આ ટેન્ળન, ત ું કેભ કયીને શોંચી લીળ? ક્યાયેક 
ઍળા અને યશીત ઍકરા ડતા ત્માયે યશીત ભનની લાત ઍળા ાવે ઠરલત. 
ભનના ઉડાુંણથી શુંભેળા ઍને રાગત  ું કે ઍ ક્યાયેમ ઍળાની વાથે ઉબ યશી ળકમ જ 
નથી.જ્માયે ઍન શાથ થાભીને વલયવદ આલી ત્માયે ણ અને આજે ણ. 

કણ જાણે ઍળા કઇ ભાટીની ફનેરી શતી? દ યથી દેખાતા બમના બણકાયા ભાત્ર કાન 
નશી હ્રદમ ય ણ વુંબાતા શતા.જાણે ઍક ભટા ડઘભભાું  યીને ઉયથી દાુંડી 
ટીામ અને અંદય કાન,ભન,હ્રદમ ફધ ુંજ પાટી જામ ઍલી સ્સ્થવત શતી અને છતાુંમ 
ઍળા હયસ્સ્થવતને વુંબાી રેલાની યેૂયૂી કવળળ કયતી શતી . 

”હ ું આજે જ વલક્રભબાઇ અને દક્ષાફેનને ભી આલી છુું. શભેાુંગ ણ ત્માું જ શત. 
રગ્ન જેટરી ઝડથી રેલામ ઍભાું ઍભને કઇ લાધ નથી” ઍળા શલેકથી 
યશીતન શાથ વલાયતા કશતેી જતી શતી. 

વલક્રભબાઇઍ કહ્ ું છે કઇ ચચિંતા આણા ભાથે યાખલની નથી.ાટી પ્રટ, ડેકયેટય 
સ ધ્ધા ઍ રક નક્કી કયી રેળે. શભેાુંગ અને ળ ચા કુંકતયીના નમનૂા ઘયે રઇ આલી 
આણને ફતાલી દેળ.ેતભને ગભે ઍ કુંકતયી પાઇનર કયી રઇઍ ઍટરે ઍ 
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છાલલા ણ આી દેળ.ે” આ કઇ કાભ ભાટે ધ્ર વભરને ણ જલાની જળ ય નથી ઍશ ું 
કશલેડાલી દીધ ું છે.ઍ અશીં જ યશળેે તભાયી ાવ”ે. 

ઍળા ઉત્વાશથી ફધ ું યશીતને કશ ેજતી શતી યુંત   ઍ તે જાણતી શતી કે ઘણી લાય 
ફશાયના- અંદયના લતષનભાું આબ-જભીનન પેય શત. 

ધ્ર વભરે ણ રુંડન જલાન ું ભાુંડી લાળ્ય ું શત  ું. અશીં જ ડેડી ાવે યશલેાન ું નક્કી શત  ું. 
ડેડી વાયા થામ ળ ચાના રગ્ન તી જામ છી અશીં જ વેટ થશ ું છે ઍલ વનણષમ 
જતાની વાથે ઍણે રઇ રીધ શત. 

ઍળા અને યહશતની અભદાલાદની  આલન-જાલન ના ફદરે શલે અભદાલાદથી 
ફધાની આણુંદ  આલન- જાલન ચા  થઈ ગઈ શતી. રગ્ન અંગે શમ કે યહશતની 
તચફમત  અંગે , વો ઍળાની  જલાફદાયી  ક્યાુંથી ઉાડી રઈ ળકે તે વલચાયીને 
વાથ આતા શતા. 

ફીજી કીભથેયેીન વભમ નજીક આલત શત તેભ તેભ વો ના ભન ય બાય -
ઉચાટ લધત શત.ઍક ત પ્રથભ થેયેી  લખતે યહશતને હયઍક્ળન આવ્ય  અને 
ફેશળીભાું વયી ગમા શતા ઍ અને શલે અશીં ઍળાઍ જ ફધ  વુંબાલાન  શત   ત.ે 
યખેને પયી કઇ પ્રબ્રેભ ઉબ થમ ત?  જ કે શસ્ીટર યહશત્તની શતી અને વાથે 
ફીજા ઍના ડૉક્ટય વભત્ર ણ યશલેાના શતા.ઍટરે થડ  વાુંત્લન ણ યશતે   વાથે 
ઍળાની સ્લસ્થતા જઇ આશ્ચમષ ણ થત  . 

ઍક જ નલાઇ ના રાગતી શમ ત તે હયલાને .ફયાફય ઓખતી શતી  ઍ ઍળાન.ે 

ઍ હદલવે હયલાને ઍળાની શસ્ીટર જલાન ું શત  . જ્માયે ઍળા ઍ ેથરજી જઇન 
કય ષ શત   . ત્માુંથી  છી ફવ દય લખતની જેભ મ લી જલા જલાન ું શત  ું. વસ્ેન્વ 
હપલભ “ઇત્તપાક “  હયચરઝ થઈ શતી અને યાજેળ ખન્ન્ના ઍળાન પેલહયટ ઍટ્રે જલા 
ભાટે ત આજ ની કાર ણ ના થામ.હયલા જ્માયે શસ્ીટર શોંચી ત્માયે ઍળા 
chiladren ward ભાું શતી.ફાય-ચોદ લષના છકયાના ગભાુંથી ફનભેય રઈ ટેસ્ટ 
કયલાન શત. બમ શમ કે દદષ   ગભે તે કાયણે ઍ છકય કાયભી ચીવ ાડીને ગાભ 
શસ્સ્ટર ગજલત શત. ફે જણાઍ ઍના શાથ અને ગ કડી યાખ્મા શતા 

છતાુંમ વખત યીતે ધભછાડા કયત શત. ઝાલમ ઝરામ ઍભ નશત.ઍલાભાું 
વેમ્ર કેલી યીતે રેશ ું ઍ વભસ્મા શતી . ઍળાઍ ફીજા ફે લૉડષ ફમને ઍ છકયાને 
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કડી યાખલા  ફરાવ્મા . વતત યડાય  અને છકયાની ભાું ના આંખભાું આંસ  
જઇને હયલા ત ડઘાઇ ગઈ અને બાગી આલી ત્માુંથી  ઘેય ાછી . જશન્ન્નભાું ગય  
મ લી અને લશતેી મ કી ઍળાને . 

આ આખી લાતથી  અજાણ ઍળા વાય ઍલ વભમ હયલાની યાશ જઇને વભમ થતા 
ઍ ણ ઘેય  ાછી આલી. આલતાું લેંત  શરેા ત હયલાના ઘેય શોંચી ઍન ઉધડ 
રેલા.”વભજે છે ષ ું ઍના ભનભાું ? નક્કી કયીને ભને યાશ જલડાલીને ફેવાડી યાખી 
અને ફેન ધામાષ જ નશી? આજે ત લાત છે હયલાની “ 

ણ જ્માયે હયલાન ું મ્શોં ચઢે  જય  અને આખી ઘટના લખતે ઍની ઉસ્સ્થવતની જાણ 
થઈ ત્માયે  ઍળા ખડખડાટ શવી ડી.હયલાને ઓય ગ સ્વ આવ્મ.” શવે છે ષ ું ? ઍક 
ત ેરા છકયાન જીલ નીકી જામ ઍટ  યડત શત અને અશીં ત   શવે છે?” 

“ત ષ ું થઈ ગય ું ?” ઍળા ને લી લધ  શસ  આલત  શત  . ” જે કઈ કયતી શતી તે ઍના 
વાયા ભાટે ન?ે” 

કઇના મ વાયા ભાટે જ ઍળા કઈ ણ કયી ળકતી શમ ત યહશત ભાટે કેભ નશીં? 

યહશતની જે  હયસ્સ્થવત  શતી ઍભાું સ ધાય થલાની ળક્યતા ત શતી જ નશી ણ 
લધ  ફગડે નશી અથલા ઝડથી લધે નશી તે ભાટેના  પ્રમત્ન કયલાના શતા.અને 
આપ્રમત્નભાું યહશતને જેટરી તકરીપ ઓછી ડે  ઍ જ શલે જલાન  શત  .ઍળાઍ  
તાની જાતને ઍ ભાટે વજ્જ કયી રીધી શતી. 

 

એળા- ખલુ્રી કકતાફ(11)- યાજુર ળાશ 
ઍક છી ઍક કેરેન્ડયના ાના પયતા જતા શતા.કીભથેયેીની ઍક છી ઍક 
રીટભેન્ટ વભમાુંતયે ચારતી શતી.જ કે શલે યશીત પ્રભાણભાું શરેા કયતા લધ  
સ્લસ્થ દેખાતા શતા. રગ્નના હદલવ ણ નજીક આલતા શતા તેભ ફધ  જ ભ રીને 
પ્રવુંગ ઉકેરલાના વનણષમભાું ઇશ્વય કૃાઍ સ્લાસ્થ ણ વાય વાથ આપ્મ. 

રગ્ન ભુંડની ”ચયીભાું વલધી ભાટે ફેઠેરા ઍળા અને યશીત ભાટે ખયેખય ધન્મ ક્ષણ 
શતી.ઢરી ના ઢરના તારે ભાભાઓ ળ ચાને ભામયાભાું રઇને આવ્મા અને જે ે 



વજૉન વહશમાળ ું  ગદ્ય- 

 

http://gadyasarjan.wordpress.com/ Page 179 

 

ળ ચાન શાથ શભેાુંગના શાથભાું મકૂ્ય, છેડા છેડી ગઠફુંધન થમા.ળ ચા શભેાુંગને 
યણીને ઉબી ત્માયે ઍળાના હ્રદમના ફુંધ છૂટી દમા.આટ આટરા વભમથી સ્લસ્થ 
દેખાતી ઍળા આજે કેભ કયીને તાની જાતને જાલી ળકતી નશતી.વો વભજતા 
શતા કે ળ ચાની વલદામ ઍ ઍક ભાત્ર કાયણ નશત  ું.આજ સ ધીની ભનને યકી યાખતી 
ભનને ફાુંધી યાખતી આ હદલવની વ્મસ્તતા  યી થતા શલે ષ ું? 

ળ ચાના રગ્નન ફશાને ત ઍળા અને યશીત ફુંને ઍકફીજાને ટકાલી યાખલાન 
પ્રમાવ કયતા શતા. શલે ખય વભમ શત યહશતને વાચલલાન.રુચાની વલદામ છી 
ખારી ડેુું ઘય જાણે વાલ ળાુંત ડી ગયુું શત ુું.રગ્નના રીધે થડી ઘણી ણ 
કાભની વ્મસ્તતા કયલાયજન ુઅલન-જાલન ના રીધે જે ચશર-શર શતી તે વાલ 
વભી ગુઆ શતી. શ્વાવ રેલાભાું ણ મઝૂાય થામ એટરી શદે ધયભાું બાય લતાદત શત. 

એળાએ લી ાછું ભન ભક્કભ કયુ.ંજાણે કશુુંજ ફન્યુું નથી ુથલા કશુું ફનલાનુું ણ 
નથી એલી વશાજીકતા લતદનભાું રાલલાન પ્રમાવ કયલા ભાુંડમ.ભહ્દ અંળે વયતા 
ણ ભી.ધીભે ધીભે થડ થડ વભમ શસ્ીટર જલાનુું ળરુ કયુ.ંુઅ ણ એક 
જલાફદાયી ત શતી જ ુને લી એની ુઅડ શઠે થડુું યજીદુ જીલન વાભાન્મ 
ફનળે એલી ુઅળા ણ શતી.યશીત વભજી ળકત શત એળાની ુઅ ભથાભણ ુને 
એભાુંથી બાય ુઅલલાના લરખા . 

થડી સ્લસ્થતા પ્રાપ્ત થતાું એણે ણ શસ્ીટર જવુું એલ ભનભન વનણદમ કમો ણ 
એના ળયીય જુઆએ એટરે વાથ  ુઅત ુનશીં ધ્રવુભરે 
રુંડન જલાનુું ભાુંડી જ લાળ્યુું એવુું એટર વવધમાય ત શત. 
ધ્રવુભરને વેટ થલા ભાટે એકડ ઘ ૂુંટલાન શત.ુઅટરા લદ બાયત થી દૂય યહ્યા છી 
ુશીં એક ઓખ ુઈબી કયલાની શતી.જ કે બાયતથી દૂય યહ્યાના લોએ જ એના 
ભાટે નલી દુવનમા ખરી નાખી.પયેન યીટૌદન એ જ એક ભટી ુને ભશત્લની ઓખ 
વાબફત થુઆ. યદેળનુું બણતય ુને થડ લકદ  એકીયીમન્વ ઘણ ફધ કાભ રાગ્મ. 
ુઅણુંદ ત નશીં ણ ફયડાભાું જફ ભી ગુઆ.વાલ વાથે યશલેાના ફદરે બરે જયાક 
જ દૂય ણ શાથ રુંફાલતા કડી ળકે એટર ત નજીક શત ને? 

એન ણ વલકાવ રુુંધામ એવુું એળા ુને યશીત ુઆચ્છતા નશતા એટરે ુઅણુંદ 
યશલેાન ુઅગ્રશ ત કમાયેમ શત જ નશી ુને રુચા ણ ત ુશીં શતી જ ને? 

ુળા એ ધ્રવુભરના જલાની તૈમાયીઓ કયલા ભાુંડી. 
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”વયવ ભઝાનુું ઘય ભી ગય.ુ નાન ુણ ફધીજ વગલડલાળુું ુને વવામટી ણ 
ુરકાયૂી એટરે ભાયા ભાવીની ભીયાના ઘયની ણ વાલ નજીક છે. ભીયા ધ્રવુભરનુું 
ધ્માન યાખળે”. એળા ુને ધ્રવુભર ફયડા જુઆ ુઅવ્મા ુને ઘયનુું નક્કી કયી 
ુઅવ્મા. એન ુશલેાર ુઅતા એળા યશીતને એની ુઅ ુઅલ-જા ભાું યક્ષ 
યીતે વાભેર કયે જતી શતી. 

”Yes, ડેડી તભે ુઅલળ ને ત તભને ણ ગભળે જ” ધ્રવુભરે એળાની લાત ય ભત્ત ુ
ભાયુ.ં 

”ડેડી ક્યાયેક યવલલાયે હુું ુઅવુું એના ફદરે તભે ુને ભ્ભી ત્માું ુઅલળે ત તભને 
ણ ચેુઆન્જ યશળેે.ભીયા ભાવી ુને ભાવા  ણ કેટરા ખળુ થુઆ જળે ખફય છે તભને? 
. 

યશીત ણ ુઅનુંદથી ુઅ ફધી લાતભાું વાથ ુઅત થડ વુંત ુને ળાુંવત ણ 
શતી ધ્રવુભરના વનણદમ ુને વનભણકુથી. 

વાય કદલવ જુઆને એળા ુને ધ્રવુભરે જરુયી વાભાન ણ ફયડાના ઘયભાું ગઠલી 
દીધ.શરેી તાકયખથી ધ્રવુભરને નલી જફભાું જુઆન થલાનુું શત ુું. એળા ુને ધ્રવુભર 
ફયડા જતા ત્માયે રુચા ુઅલીને યશીત ાવે યશતેી એટરે એની ત એળાને એટરી 
બચિંતા યશતેી નશી. 

લી ાછ ધ્રવુભરના ફયડા ગમા છી ઘયભાું ખારી લતાદલા રાગ્મ.લાતકડમા 
ધ્રવુભરની શાજયીથી ઘયભાું એળા ુને યકશતને લાતાયણ જીલુંત રાગત.ુરુંડનની 
લાત ણ ક્યાયેમ એની ખટૂતી નશી. 

શલે લી ાછા એળા ુને યકશત એકરતા ુનબુલલા રાગ્મા. યકશતે શસ્ીટરનુું 
કાભ વુંબાલા એક ુઅવીસ્ટન્ટ ડૉક્ટયની વનભણકૂ ત કયી જ શતી ુને શભેાુંગ ણ 
વભમ ભે ધ્માન ુઅત શતૉ.એળા ફને ત્માું સધુી શસ્ીટર જતી ુને  ક્યાયેક 
યકશત ણ વાથે જતા. 

યુંત ુ કીભથેયેી છી ુને અંદય પ્રવયતા જતા યગે યકશતેને થડ ઢીર ત ાડી 
દીધ શત. એટરે એળા એ ણ ધીભે ધીભે શસ્ીટર જલાન ુઓછ કયલા ભાુંડય.ુ 
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એળા- ખલુ્રી કકતાફ (12)-વલજમ ળાશ 

તે હદલવે યહશતે આજલા વનભેટા જલાની ઇચ્છા વ્મક્ત કયી. તેને વાળ  રાગત   શત   
ઍળા થડીક ખચકાઇ ણ છી ધ્ર વભરને જણાલી દીધ ું કે તેઓ ઍમ્બ્ય રન્વ રઇને 
વાુંજે આલળે અને ભીયા ભાવીને ત્માું જભળ.ે યહશત તેના વલચાયભાું ફહ  જ સ્લસ્થ 
અને વચટ શત અને તે ભાનત થમ શત કે ઍળાની ભાનલવેલાની લાતને મગ્મ 
ફૃ આલા ફધી જણ થી દ ય રૈને ખ લરા ભને લાત કયલી જળ યી શતી. 
આણુંદથી નીકી ઍમ્બ્ય રન્વ લડદયા શોંચી અને આજલા નીભેટાનાું યસ્તે આગ 
લધતી શતી ત્માયે ઍળાને કહ્ . 
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“ઍળા! ભેં તને ખ ફ દ બલી છે નશીં?” 

“યહશત! આ ષ ું કશ છ?” 

” ઍળા જ આજે હ ું ફરીળ અને ત   વાુંબીળ. ભને કઇ ણ લાતે યકીળ ના કે 
ટકીળ ના.” 

” યહશત! તભાય ફરલાન તફક્ક ક્યાયેમ આવ્મ શત ખય?” 

“શા. અને તે આજે છે. આણે આજલાનાું હકનાયે ઢતી વાુંજે ફે જણે ઍકરા ઍકાદ 
કરાક્ની તાયા ભોન ની અને ભાયા ફરલાની વજા કે ભજા કયલાના છે .” 

યહશતે આ પ્રકાયની રાગણી ક્યાયેક જ ફતાલી શળ.ે ઍળા આળુંકત થઇ ગઇ ણ 
યહશતની ઇચ્છા મ જફ તેભની વપ્રમ જગ્માઍ ઝાડનાું ટેકે ડ્રાઇલય ાવે થાયી 
થયાલી અને ડ્રાઇલયને કહ્  નજીકભાું યશજેે સ માષસ્ત છી નીકીષ . 

ડ્રાઇલયના ગમા છી યહશત ફલમ. ” શલે તાયા ભોન ની અને ભાયે ફરલાની 
વજાન આયુંબ થામ છે. તને શવલાની છુટ અને ભને યડલાની.” 

ઍળા કશ ે” ઍ વજા ઍક તયપી ના શમ! યડલાની છુટ કઇને નશી અને શવલાની છુટ 
ફુંનેને..” 

યહશત કશ ે” ઍ છુટ ભાયી ઉયલાાઍ રઇ રીધી. ખૈય…ભેં ઍક કવલતા શભણા 
લાુંચી તે તને શરેા કહ  અને છી ભાયી વલચાયધાયને લશતેી કળ ું” ઍળા ત 
યહશતનાું ળબ્દને વાુંબી ને વલચાયભાું ડી ગઇ 

તેણે કાગની ચફયખી કાઢી અને લાુંચ્ય  
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જુઓ,મતૃ્ય ુુઅવ્યુું, રુઆ ગયુું દુુઃખ વલદ તનના 
ુને ુઅ ુઅત્ભાને રુઆ ગયુું શ્રી શકયના ળયણભાું. 
જીલન નદી જમાયે,બે વુનત બ્રહ્મ જભાું. 

ત સ્લજન ળાને વાયે ુશ્ર ુુઅલી ણૂ્મ ભાું.! 

                                                  ચગયીળ દેવાઈ ના મ ક્તકે ભને 
ફહ જ ળસ્ક્ત આી છે. ભને જે હદલવે શરે યીટષ  ભળ્મ ત્માયથી ખફય શતીકે શલે 
ભાયી ાવે ગણ્માું ગાુંઠયા હદલવ છે. ભાયે ભાથે જેભન  જેભન  દેશ  છે તે ાછુ લાલા 
ભાટે  યતા હદલવ નથી. છતા ળક્ય શમ તેટરા પ્રમત્ન હ ું કળ  છુું.ઍળા વોથી ભટ ું 
ભાયા ઉય તાળ  દેશ  છે. તેં ભાયા વુંવાયને આણ ગણ્મ. ભેં ઍ આણાણાને ભાયા 
અશુંને કાયણે તાળ  અને ભાળ  ઍભ લાડા કમાષ. ભાયા ઍ અશુંને કાયણે ભેં તને ખ ફ જ 
દ િઃખ આપ્ય  છે ણ શલે જ્માયે ભત્ય ની ઘડી નજદીક આલી છે ત્માયે ણ ઍ ભાયા 
અશુંને નશીં ગાફૄ ત આટર ભટ બાય રઈને હ ું સ  ખથી કેલી યીતે ભયીળ?” 

ઍળા વનિઃળબ્દ થઇને જતી યશી . તેને વભજાત  નશોંત   કે યહશતને આજે ષ ું થઇ ગય  
છે? ઢતા સ યજને જઇ તેણે પયીથી ફરલાન ું ળળ  કય ષ..”શલે જેટરા સ માષસ્ત ભાયે 
જલાનાું છે તેના કયતા ઘણા લધ  સ મોદમ તને પ્રભ ઍ આેરા છે તેથી ભાયી 
ાછ ળક ન કયીળ અને રકરાજે ળક કઇને કયલા દઇળ નશીં કાયણ કે ભને 
બગલાને તેભને ત્માું ફરાલતા શરેા આ દેશનાું દુંડ અશીં દઇ ષ ધ્ધતા ફક્ષે છે. જે 
સ્લફૃ જન્ભ વભમે શત   તે સ્લફૃે ભને ફરાલે છે.આભ વલચાયલાથી ભાયા દેશનાું દુંડ 
શલા થામ છે. ણ રાખ કેન્વય કળ ધીભે ધીભે ભને ખામ છે અને તભ ેવો ભને તે 
યીતે ખલાત જલા નથી ભાુંગતા તેથી ભાયા જીલન ભાટેન અદભ ત જ ુંગ ખેર છ. 
શા  કદાચ તેનાથી ભને થડ ુંક આય ષ્મ ભળે ણ શલે તેની ભને ફહ  ખેલના નથી. 
કાયણ કે ભત્ય નાું શાથભાું થી જજિંદગી ઍ છીનલીને જેટરા શ્વાવ ભને આપ્મા શતા તે 
ઘટલા ભાુંડયા છે. 

જેભ જન્ભ વભમે ભાયી ભાલડી ભાયી  વાથે શતી તેભ મતૃ્ય  વભમે ભાયી વપ્રમ વખી 
ઍળા શળે. 

યહશતની આંખ આંસ ઓ વાયતી શતી ઍળા ણ બીંજાતી શતી..યહશતે આજે તે  જે 
ફહ  ઝુંખતી શતી તે લાત કયીને ગદ ગદ કયી નાખી.. 
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યહશત થડ ળાુંત થઇને ફલમ ” ઍળા તાયે ત યડલાન ું જ નથી. કાયણ કે તેં ત 
ભને તાળ ું વલે વલાષ આપ્ય  છે અને શજી આે છે. મ યખત હ ું ઍકર શત કે જે ખારી 
રેલાન ું જ વભજ્મ શત.. આલાન ું ત જાણે જાણત જ નશોંત અને તેની ત 
આટરી બમાનક વજા પ્રભ ઍ કયી છે. ઍળા અત્માયે યહશતને યડલા દેલાનાું ભતભાું 
નશોંતી ણ તેની લાતભાું જે ઉંડ  દ િઃખ શત   તે નીકી જામ તે ભાટે તે ભોન યશી.” 

યહશત આગ ફલમ “ળ ચા અને ધ્ર વભર તેભની જજિંદગીભાું ડી જળે અને તાયે શજી 
ઍક  જીલલાન ું છે. તેભના વશાયાને તાય આધાય ફનાલલા કયતા તાયી યીતે તને 
મગ્મ રાગે તે યીતે  યશજેે.”   

ઍળા શલે ફરી “યહશત!  ચકા ના મ ક અને ઍભ કેભ ભાનછ કે તભને હ ું કેન્વય 
વાભેની આ રડતભાું શાયલા દઇળ.” 

યહશત ને ાણી આતા તે પયી ફરી.” કેન્વય ઉય વલજ્ઞાન વતત ઍક મ ફીજા 
પ્રકાયે વલજમી ફન્ય ું છે ફવ તેભ જ હ ું ણ તેને ખાીળ.”  

યહશતને ઍળાની નીડયતા ગભી. ” ઍળા! હ ું ભાન ું છુું કે ભાળ  આય ષ્મ ખ ટ   શળે ત 
આપ્ણ વાથ ખુંડીત થળ.ે યુંત   તાયી ભાપી ભાુંગી ભને ફહ  વાળ  રાગ્મ.” 

ઍળા ફરી ” ના તેભ કયી ભનથી તભે મભયાજાને કશી દીધ ું કે હ ું તૈમાય છુું ત   ભને 
ગભે ત્માયે રઇ જઇ ળકે છે” 

યહશત ભનથી તે લાતને સ્સ્લકાયત અને  ડ ફતા સ યજને જઇ યહ્ય…ઍળા ભનભન 
યડતી યશી. આજે ભાપી ભાુંગી ને યહશતે તેના ઉય ગ સ્વ ેથલાન શક્ક છીનલી 
રીધ…. 

ઍ હદલવ નજીક આલી યહ્ય છે તે લાતન અણવાય ણ તેને યહશત ાવેથી જઇત 
નશોંત. તે ધભ છાડા કયીને વવત વાવલત્રીની જેભ તેને ભત્ય નાું મ ખભાુંથી ાછી 
રાલલા કટીફધ્ધ શતી. તેથી તેણે કહ્ ું યહશત તભને કષ  થળે કે નશીં તેની લાત 
જલાદ ટાઈપઈડન દદી જેભ ઉબ થઇ જામ તેભ તભે ઉબા થઇ જળ અને છી 
ભાયી વાથે ભાનલ ભુંદીયનાું મજ્ઞભાું તભાયે ભને વાથ આલાન છે તે તભને ખફય 
છેને? 

યહશતે ઍક વનિઃવાવ નાખતા કહ્ ું ભલટીર ભામરભા ઍ ટાઈપઈડ નથી ઍળા. 
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ઍળાઍ ઍજ યીતે જલાફ આપ્મ આ ઍલ યગ છે જેની દલા શજી ળધાઈ નથી 
તેથી ઍશ ું રાગે ણ ભેં શભણાું જ યળીમન યીવચષ જઇ છે તેભને ાવે આ યગની 
યવી ળધાઇ છે. અને તે ભાટે ભેં ત્રવ્મલશાય ળળ  કમો છે. અને શા ભાયાથી ઍભ 
ીછ છડલલ વશરે નથી શું કે! 

ઍના રશકેા ઉય યહશત ભરક્ય અને ઍળા તે શાસ્મ ઉય પયી મ ગ્ધતાથી યવાઇ 
ગઈ. યહશતને ફાટર બયીને રશી રઉ કશતેી ઍળા પયીથી દેખાઇ. 

ઢતી વાુંજે ભીયાને ત્માું શોંચી ગમા ત્માયે ધ્ર વભર તેભની ચચિંવતત ચશયેે યાશ જત 
શત. યહશતને પ્રવન્ન ચશયેે ઉતયતા જઇ વોઍ વનયાુંત અન બલી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

એળા ખલુ્રી કકતાફ (13) યાજુર ળાશ 
ફીજે હદલવે વલાયે ચા નાસ્તાનાું ટેફર ઉય ભીયાઍ લાત કયી ” ધ્ર વભર ભાટે    ઍક 
વાયી લાત આલી છે.છકયી અને પેવભરી ભાયા જાણીતા છે.ઍળા તાયી જ ભયજી શમ 
ત હ ું ધ્ર  વભર ને લાત કયી જઉ અને ઍની તૈમાયી શમ ત ફુંનેની મ રાકાત ણ 
ગઠલી ળકામ ઍટર ભાય શક ઍ છકયી ય ણ છે.” 



વજૉન વહશમાળ ું  ગદ્ય- 

 

http://gadyasarjan.wordpress.com/ Page 186 

 

”ધયભના કાભ ભાું લી ઢીર ળી”? અને ત  ું લચ્ચે છુું ઍટરે ભાયે કઇ રાુંફી તાવ 
કયલાની ણ  ક્યાું જળ ય છે? જ ધ્ર વભરને વુંદ ડે ત અભને કઇ લાુંધ નથી. 
અને ભીયાું ઍ વભડીમેટયન ું કાભ ફયાફય વુંબાી રીધ . ધ્ર વભર અને જાનકીને ભેલી 
આપ્મા. ઍળા-યશીત વાથે મ રાકાત ણ કયાલી દીધી.આભત દ નીમા ખ ફ જ નાની 
છે અને ળધલા ફેવીઍ ત ઓખાણના છેડા ક્યાુંક ત જડાતા જ શમ.ઍલી યીતે 
ક્યાુંક ને ક્યાુંક ત આ ફુંને હયલાયને જળતી કડી ભી જતી.રાુંફી તાવ કે લધ  
યાશ જલાની જળ ય નશતી.ફધ ુંજ ખફૂ વયતાથી ગઠલાઇ ગય ું. 
લી પયી ઍક લાય ઍળા અને યશીતના હદલવ થડા ફીઝી જલા રાગ્મા.ળ ચાના 
રગ્ન તે ઝાુંઝ વભમ થમ નશત ઍટરે ખાવ નલેવયથી કષ ું કયલાન ું શત  ું જ નશીં. 
કુંકતયી ભાટૅ ન  રીસ્ટ ત તૈમાય જ શત  .ફવ થડી ઘણી ખયીદી અને જાન જડીને 
લડૉદયા જલાન ું શત   ઍટરે ભન ણ કઇ બાય નશત. 
વયવ યીતે પ્રવુંગ ઉકરી ગમ.શલે ઍળાને ધ્ર વભરની યશી વશી ચચિંતા ણ યશી 
નહશ.જાનકી વોમ્મ અને છતાુંમ ભતાલડી શતી.ફેન્નેના વલલાશન ું નક્કી કય ું ત્માયથી 
રગબગ દય યવલલાયે ધ્ર વભર વાથે આણુંદ ણ આલતી શતી.અને ઍળાને ત લી 
વો તાના રાગતા ત્માું જાનકીને સ્લીકાયલાભાું ક્યાુંલાય રાગલાની શતી. 
રગ્ન છી ણ ઍ ફુંનેન દય યલીલાય આણુંદ આલલાન અન ક્રભ ચા  જ યહ્ય. 
લાતાલયણ ખ ફ બયે  રાગત   જ્માયે ઍ ઍળા અને યહશત ાવે આલીને યશતેા 
ત્માયે.. આટરા રાુંફા વભમ છી ઍળાને વભજાતી શતી ભટાઇ અને ભટીફેન ની 
વુંય  ક્ત હયલાયની બાલના. ઘય ભુંગર રાગત   શત  . 

ફે ઍક અઠલાડીમા છી હયલા વાથે પન ઉય લાત કયતા ઍળા ફરી “ઇશ્વય ઍક 
શાથે આે છે ત વાભે ફીજા શાથે ાછુું કેભ ભાુંગી રે છે?” ળ ચા- ધ્ર વભરન ું વલચાય ષ 
શત  ું ઍના કયતા ણ વયવ યીતે ગઠલાઇ ગય ું શલે ઍ ફુંનેની ભને કઇ ચચિંતા 
નથી.ત શલે યશીત ભાટેની ચચિંતા કયી ખામ છે”. 
ધ્ર વભરના રગ્ન છી લી ાછી યશીતની તચફમત નયભ-ગયભ યશલેા રાગી શતી 
ઍટરે સ્લાબાવલક ઍળાના ભનભાું ચારતી ચચિંતા શલે ઉય આલલા રાગી 
શતી.ધ્ર વભર અને જાનકી વાથે ણ પન ય લાત કયતાું સ્લસ્થ યશલેા પ્રમત્ન કયતી 
ઍળા હયલા ાવે સ્લસ્થ યશી ળકતી નશતી. 
“ફશાયથી સ્લસ્થ યશલેાન પ્રમત્ન કળ  છુું ણ કઇક લાય ત ઍભાું ણ વનષ્પ જતી 
શઉ  ઍભ ભને રાગે છે.જાણે ધ્ર વભર અને ળ ચાની રગ્નની જલાફદાયી  યી કયલાન ું 
નક્કી કય ું શમ ઍભ ત્માું સ ધી ત તચફમતે વાથ આપ્મ ણ શલે ત ળયીય રથડત  ું 
જામ છે.” 
હયલા વભજી ળકતી શતી ઍળાની લેદના નજય વાભેજ આણે આણી વ્મસ્ક્તને 
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જીલનભાુંથી વલદામ રેતી જલી ઍ કેટ ું કળ ું છે ઍ વલચાયી ળકતી શતી.ઍ ઠા  
આશ્વાવન ણ ઍળાને આી ળકે તેભ નશતી.નન ભેહડકર યવન શમ ત ફયાફય 
છે ણ અશીં ત યજ-ફયજના હયટષ  ઍળાની શાજયીભાું જ થતા.કઇ  લસ્ત   ઍળાની 
નજય થી ફશાય નશતી. 
ઉધઇઍ કતયી કાઢેરા રાકડાની ફે્રભ અંદય થી કેટરી રી થલા ભાુંડી છે ઍની 
ઍળાને ફયાફય જાણ શતી. બ્રડ ટેસ્ટ ,પયી ઍકલાય ફામપ્વી ન ું હયઝલટ ઍળાના જ 
શાથભાું આલ ત ૂું શત  ું ભેહડકર પીલડભાું કાભ કયતા શતા ઍટરે ફુંને જણ હયસ્સ્થવતની 
ગુંબીયતા વભજી ળકતા શતા. ચચિંતા લધતી જતી શતી.લાસ્તવલકતાની દ વનમાભાું 
ડશાણ કે વભજદાયીની લાત કેટરી ક છે ઍ હયલા ણ જાણતી શતી.ઍટરે 
ફીજ ું ત કષ ુંજ ઍને કશલેાન ું -ફરલાન  શત   નશી અને છતાુંમ ઍક મકૂ વવધમાય 
આતી શમ ઍભ ઍ ઍળાની વાભે જઇને ઍની ફધી લાત વાુંબે જતી શતી. 
“તને માદ છે ઍળા? કામભ ત  ું કશતેી શમ છે કે દહયમા હકનાયે ઉબા શઇઍ ત્માયે ઍક 
ભજ ું આલે ઍ તભાયા ગ બીના કયીને ાછુું લી જામ છે. ઍન ું ઍ ભજ  પયી ાછુ 
આલત ું નથી.તાયે ણ તાયા ગ ભજબતૂ યાખીને ઉબા યશલેાન ું છે.ભજ ું આલીને 
તાયા ગ બીના કયી જામ તેન લાુંધ નશીં ણ ઍ ભજ ું તને ખેંચી ના જામ ઍટરી 
ભક્કભતા ત તાયે જ કેલલી ડળે ન?ે અને ભને વલશ્વાવ ઍ ષ ું આલતા ભજાઓ 
લચ્ચે ણ ત  ું તાયી જાતને સ્સ્થય યાખી જ ળકીળ “.-હયલા ઍળાને વવધમાય આલા 
ફરી અને લાતને આગ રુંફાલતા  છ  “તાયી ેરી યળીમન યવી આલી કે 
નશીં?.” 

 

 

 

એળા-ખલુ્રી કકતાફ(14)-વલજમ ળાશ 
હયલાના પ્રશ્નન જલાફ આતા ઍળા ફરી. “શા યળીમન યવી આલી ત ગઇ છે અને 
શભેાુંગ આવળક અને યહશત તેને વભજ્લા ભથે છે. યહશત ત સ્સ્થતપ્રજ્ઞતા લતે છે. 
આવળક કશ ેછે આ યવી શજી રામર રેલર ય છે અને તેભને જઇઍ તેટરી વપતા 
ભી નથી. ત  કશ ેછે ને કે દહયમા નીચેની યેતી દયેક ભજા વાથે ખવે છે અને હ ું 
ભક્કભતાથી ભાયા ગ જડાલીને ફેઠી છુું.” 
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” ફયફય અને તેભજ તાયી શ્રધ્ધાને ભજબ ત ફનાલતી યશજેે” 

” હયલા વલજ્ઞાન બણી છુું ને તેથી ઍક લાત ફહ  સ્ષ્ટતાથી ભાન  છુું કે જ્માું સ ધી 
મતૃ્ય  આવ્ય  નથી ત્માું સ ધી ભને ઝઝુભલાની તક છે. અને ફીજી લાત ેરા ત  ટેરી 
તરલાયથી જ ુંગ જીતેરા યાજક ભાયની લાતાષ ભને માદ છે .” 

હયલા ઍળાનાું દ્રઢ ભનફને વુંકયતા કહ્ ું “ઍળા તાયી લાત વાચી છે લાતાષઓ 
જજિંદગીની વનળાભાુંથીજ જન્ભી શમ છે. અને દયેક ય ધ્ધ શરેાત ભનભાું જ 
રઢાતા શમ છે અને જીતાતા ણ શમ છે.” 

ઍળા કશ ે“વાુંબ હ ું જે વલચાયી યશી છુું તેલ ઍક સ ુંદય દાખર આજે ઓન્કરજીની 
જયનરભાું શભેાુંગે લાુંચ્મ અને ભાયા ભાટે તેણે  ભકલમ. અભેહયકાની પ્રવવધ્ધ કેન્વય 
શસ્ીટરનાું વનમાભકે અને આખી શસ્ીટરનાું સ્ટાપે કેયન ને ઍક લીયને છાજે તેશ  
ફહ ભાન કય ષ અને તેના કેન્વય વલજમને ધાભધ ભથી લધાવ્મ. તેઓ કશતેા કે અભે 
ભશદ અંળે વનષ્પ ઍટરા ભાટે ણ જતા શતા કે જે દદી જ્માયે શસ્ીટ્રભાું આલે 
ત્માયે ફહ  ઓછી શકાયાત્ભક ઉજાષ રઇને આલતા.યુંત   કેયન અને વીવીરીમા (કેયન 
ની ભમ્ભી ) ઍ ફુંને ઍ કદી અભાયા ઉયન તેભન વલશ્વાવ છડય જ નશોંત . તેઓ 
 યા શ્રધ્ધેમ શતા શતા અને  યી વનમભીતતાથી ભાલજત કયાલતા શતા. તેની નવષ 
ત ભાની જ ળકી નશોંતી કે કેયન ને દલા અને દ આ ફુંનેથી વલજમ ભળ્મ છે.” 

હયલાઍ વયવ વભાચાય છે કશીને પન મ ક્ય અને વનત્મકભષભાું રાગી. 

આચામષ વળલાનુંદજી શસ્ીટર ઉય આવળલષચન ભાટે આલલાના છે તે વભાચાય 
ફૃચાઍ આપ્મા અને તેથી ઍળા શસ્ીટર ઉય શોંચી. આવળક અને શભેાુંગે યહશત 
વાથે ચચાષ કયી રીધી શતી. આવળક યહશતને યવી આપ્મા છી થનાય ળક્ય 
તકરીપને વભજાલી ચ ક્ય શત અને તેને ધ્માનભાું રઈ તે ચચિંતીત ણ 
શત.વપતાની કઇ જ ગેયુંટી નશતી અને જે સ્ટેજભા તેન ું દદષ  શોંચી ગય  શત   તે 
સ્ટેજ ઉય આ યળીમન યવીનાું હયણાભ વલલાદાસ્દ શતા. 

 શભેાુંગ કશતે ભમ્ભી! તભે વભજી ળક છ કે આ પ્રમગ ઍક ખતય છે ન કયીમે અને 
ચ  ચા ફેવી યશીમે તેનાથી થનાય ન કળાન ણ ઍટ ુંજ તકરીપ દેમ છે. 

આ લાત ચારતી શતીને વળલાનુંદજી ધામાષ. યહશતે લુંદન કમાષ અને તેભણે 
યહશતનાું કા ઉય શાથ પેયવ્મ. ફધા લુંદન કયીને વળલાનુંદજીનાું આવળલષચન 
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વાુંબલા ફેઠા. ઍભણે ણ ઍ યાજક ભાયની લાત કશી.  ઍળા તે વાુંબી ને ભરકી. 
વળલાનુંદજી ળાુંત અને ધીય અલાજે કશી યહ્યા શતા “ઍક ય ધ્ધભાું ઍક વૈવનક તાને 
બાુંગરી તરલાયથી ય ધ્ધ કેભ જીતામ ઈલ વલચાય કયી તરલાય ય ધ્ધ્ભભૂીઉય 
નાખીને જત યહ્ય. શલે તે યાજ્મન યાજક ભાય રઢત રઢત ાછ ડત શત અને 
દ શ્ભનનાું લાય થી તેની તરલાય તેના શાથભાું થી છુટી ગઇ. વશજે તાની જાતને 
વુંબાીને તેણે આજ  ફાજ  નજય કયી અને ેરા શતપ્રબ વવાઇઍ પેંકી દીધેરી 
ત  ટેરી તરલાય તેને ભી ગઇ અને પયીથી લેગે તે રઢ્ અને તે ય ધ્ધ જીત્મ. ફીજે 
હદલવે તેણે બાુંગેરી ઍ તરલાયનાું વવાઇને ફરાલી ફહ ભાન કય ષ. વવાઇને ત 
ઍભ કે તેને ઠક ભળે ણ વળયાલ ભળ્મ. 

તેભણે મદૃ  અલાજે યહશત તયપ પયીને  કહ્ ું તભે ફહ  જ નવીફદાય છ. ઘણા 
યગીઓનાું યગ તભે દ ય કમાષ છે તભને કષ ુંજ થલાન  નથી. શજી ભાનલ વેલાનાું 
ઘણા મજ્ઞ તભાયે કયલાના ફાકી છે. ભાળ ું વામ દ્રીક જ્મવત કશ ેછે તભાળ ું શજી 
આય ષ્મ રાુંબ  છે. ભનભાુંથી અજ ું કાઢી નાખ. ઍળાફેન વાથે શજી ત્રીજી ેઢી તભે 
જલાનાું છ.તેભણે ઍક ચફયખી રીધી અને તેભા રખ્ય  

બધુ્ધી કેયા વીભાડા જમાું ુટકી ગમા, 

તેને ાયનાું વીભાડાને શ્રધ્ધા વુંત કશી ગમા. 

આવળક અને શભેાુંગ ત છક્ક જ થઇ ગમા. શકાયાત્ભક ઉજાષન જાણે સ યજ ઝશી 
ગમ ઍળાને આવળલાષદ આતા તેઓ ફલમા ફેન! ભનથી ભજબ ત યશજેે. તાય ચ ડી 
ચાુંદર વરાભત છે. 

ઍળાને શલે કષ ુંજ કયલાન  નશોંત  .. યળીમન યવી ઍડભીનીસ્ટય થઇ ગઈ. 

એળા-ખલુ્રી કકતાફ (15) વલજમ ળાશ 

યવીની અવય દય ૮ કરાકે જલાની શતી રશીનાું કેન્વય કણની વાભે આ યવી 
ઍન્ટીફડી ેદા કયલાના શતા. યહશતને થતા દદષને વનલાયલા અાતી દલાઓભાું 
યવીને વહક્રમ કયલા નધ ાત્ર ઘટાડ કમો શત અને તેથી થતી ીડાને યહશત 
લેઠત શત.તેની નફાઇ ત ઘટલાન  નાભ જ રેતી નશોંતી. આખા આણુંદભાું 
વળલાનુંદજીની બવલષ્મ લાણીઍ અજફ શ્રધ્ધાન ું લાતાલયણ ઉભ  કય ષ શત  , રક અખુંડ 
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જા અને બજન કયતા શતા. ડ યહશત ઍક આણુંદન ું ગોયલ અને આગશ  
વ્મસ્ક્તત્લત શત  ું જ. 

રકનાું વલશ્વાવ અને ભાનને જતા ધ્ર વભર અને ફૃચા ણ ગદ ગદ થઇ જતા. 
અઠલાડીમા સ ધી અવય દેખાતી નશોંતી તેથી યળીમન વુંસ્થા ણ ચચિંતીત શતી. 
ઍળા ભાટે ત જાણે આ ઍક જ ુંગ જ શતી.રેફયેટયીની દયેક સ્રાઇડભાુંથી તે કેન્વય 
કણ ક્યાયે ઘટે તેની ચચિંતા શતી. 

આજે દવભા હદલવે યહશતે કમ્ભયભાું વખત દ ખાલાની પહયમાદ કયી. દલાના જયે દદષ  
દફાલલાને ફદરે ઍળાઍ તેને ભાચરવ અને ભવાજ્થી યાશત આલાની ઝુુંફેળ 
ઉાડી. છેક ભડી વાુંજે તેણે બાન ગ ભાવ્ય  ત્માયે શભેાુંગે ફૃચાને કહ્ ું યવીની અવય 
જણાતી નથી ઍકાદ અઠલાડીમા  યતા ફધા બેગા થઇ જાલ. ઍળા કશ ેતભે રક 
નકાભા ના ગબયાલ ભને યક્ત કણ ઘટતા ફુંધ થમા શમ તેશ  રાગે છે. યવળમન 
વુંસ્થાભાુંથી ઍક વનષ્ણાત આવ્મ અને પયીથી ઍક ડઝ અાવ્મ બસૂ્ટય ડઝની 
અવય થલી જ જઇઍ 

યહશત આ દયેક ગવતલીધીને વભજત શત અને વળલાનુંદજીની લાત ઍ તેના ભનભાું 
યભ તત્લને ભાનત કયલા ભજબયૂ કમો શત. ભનભાું તેને કઇ ચભત્કાય થઇ ળકે છે 
તે બાલના જાગતૃ થતી અને વલકવતી જઇ યશમ શત.ક્યાયેક ચભત્કાય થતા શમછે 
અને ઍલ ચભત્કાય ઍની વાથે થઇ ળકે છે તે લાતને ભન ભાનલા રાગ્ય  ત્માયે ઍક 
વલવળષ્ટ પ્રકાયની ળાુંતીન અન બલ તેને થલા રાગ્મ. ઍળા..ઍળા વલચાયતા તેની 
આંખ બયાઇ જતી અને તે આંસ  જઇને ફધા અન કુંા કયતા ણ તેને તનના દદષ  
કયતા શલે ઍળાથી થતી સ શ્ર  ા અને તેને ડનાયી બવલષ્મની ઍકાુંત લાવ ની વજા 
વશલેાતી નશોંતી. યાતના વભમે ભશદ અંળે ઍળા તેની વાથે જ યશતેી અને ઉંઘની 
દલા તેને ફહ  દદષ  શમ ત જ અાતી. ઍળા અને યહશત ઘણી લખત ભતૂકા માદ 
કયે જેભાું દયેકે દયેક લાતભાું ઍળા કશ ેયાત ગઈ તેની લાત ષ ું? અને યહશત કશ ેજ 
શલે ભને વભમ ભળે ત ભેં કયેર વલષ ઊેક્ષાનાું દુંડની વજા હ ું ભને આીળ. ઍળા 
ઘણી લખત ઍના ઍ લરણ ને શવી કાઢે અને કઇક લાત કયી તેના ઉય આલતા 
વનયાળાનાું લાદને વલખેયી નાખતી. 

ફયફય ઍકલીવભા હદલવે શરેી લખત લધેરા યક્તકણ જઇ ઍળા અને શભેાુંગ 
ખ ળીભાું ઝુભી ઉઠયા. યહશતને ણ તે હદલવે ઘણ  વાળ  રાગત  ું શત  ું.આવળકે શભોન્વ 
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ઘટાડલા ળળ  કમાષ અને યળીમા ફધી શીભેટરજીકર સ્રાઇડ્ઝ ભકરી આી.૨૮ભા 
હદલવે કેન્વય કણનાું કદ ઘટતા જણામા અને ત ેસ્રાઇડ્ઝ ઉય ઘણ ું વ ુંળધન થય . 

ઍળા તે હદલવે ખ ળ શતી. પ્રભ  આંગણે જઇ ખયા ભનથી પ્રભ ને પ્રણાભ કયી તે ફરી 
પ્રભ ! તભાયા આવળલાષદ ન શત ત આ હદલવ જલાન નળીફે ન શત.વળલાનુંદજીઍ 
આલીને કહ્ ું યહશતબાઇ તભે જે વદકામો કમાષ શતા તે  ણ્મ પયી લળ્મા..શલે થાયી 
છડી રક કલમાણનાું કાભ ળળ  કય. 

જેભ જેભ વભાચાય પેરાતા ગમા તેભ રક જ લા તેભના ઉય થમેર પ્રભ  
ભશયેફાનીને લધાલતા ગમા. 

ઍળાને શલે થાક રાગત શત.ણ યહશત શલે ઍળાને  ભાટે ણ આંખથી દ ય 
થલા નશોંત દેત..ઍળાઍ તેના જીલને ધભષ અને શકાયાત્ભક ભાગે લાળ્ય  શત   જ્માયે 
યહશત તેની વાથેજ ઍકાકાય થઇ ગમ શત શરેા જે જજિંદગી ભાટે ઍળા ઝુંખતી શતી 
તે જજિંદગી તેને ભી ચ કી શતી.. શભેાુંગ અને ફૃચાને ત્માું ફે અને ધ્ર વભર અને 
જાનકીને ત્માું ફે.વુંતાન આલનાયા ાુંચ લોભાું થમા. 

કશનેાયા કશતેા ઍળાફેન જ વતી વાવલત્રી ફની યહશતબાઇને ાછા રાવ્મા. 

યહશત ત વોને કશતે ઍળાઍ કદી ભાન્ય  જ નશોંત   કે કેન્વય ઍટરે કેન્વર.ને આજે 
ભને જે ફનવ ભળ્ય  છે તે તેના દ્ર્ઢ વલશ્વાવને કાયણે જ..ફયફય ૧૩ લે પયી કેન્વય 
કણઍ ઉથર ભામો. યવી શલે અવયકાયક થલાની નથી તેલી ખફય ઍળા અને 
યહશતને શતી.ફુંને તેભને ભેરી જજિંદગીથી વુંત  ષ્ટ શતા. ફીજા ઉથરે સ્લસ્થતાથી 
વલના અજ ુંે છુટા ડલાન ું શત  . 

 

 

એળા-ખલુ્રી કકતાફ(16) યાજુર ળાશ 

હયલા ણ જાણતી શતી કે ”જન્ભ છે ઍન ું ભયણ છે”. ઍ લાત જેટરી વાશજીકતાથી 
ફરામ ઍટરી સ્લીકાયી ળકાતી નથી.ઍને જ્માયે જીયલલાની થામ ત્માયે કેટરી 
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વલભ હયસ્સ્થવત ઉબી થામ ઍ શલે લાયુંલાય ઍળાની લાતભાું ડકાત  ું શત  ું. આભ 
વલકયા અજગય જીલનન બયડ રેલા તત્ય શત ઍ વોને વભજાઇ ગય ું શત  ું. 

ઍળા અને યશીતની આંખ જ્માયે ભતી ત્માયે લણફરામેરા ળબ્દ ણ ઍકફીજા 
વાુંબી-વભજી રેતા.ભનભાું ઘણા ળબ્દ ઉઠતા ઘણ ું ઍકફીજાને કશલેાન ું શત  ું ણ 
ળબ્દ શઠ સ ધી આલી ન ેઠેરાઇ જતાશતા.ભનના ખણૂે ઍક લાસ્તવલકતા જડાઇ ગઇ 
શતી.અને શલે ત ડૉકટય ણ કશતેા”ઇશ્વય ઇચ્છા ફચરમવી” 

ણ શલે ત ઇશ્વયની ઇચ્છા ણ વાપ દેખાઇ આલતી શતી. ળ ચાના રગ્ન શરેા 
જાન્ય આયી-૦૧ ન પ્રવુંગ પયી ઍકલાય બજલામ વોથી શરેાું જે હયટષ  આવ્મા 
છી સ્લીકાયલાની લાત કયી શતી ઍ જ યીતે અંત સ્લીકાયની ઘડી ાવે આલી યશી 
છે ઍ ઉઘાડી કે ફુંધ આંખે ણ દેખાઇ આલત ું. 

ળ ચા-શભેાુંગ, ધ્ર વભર-જાનકીની ઘયભાું શાજયી વતત યશતેી.ધ્ર વભર ફયડા જામ ત 
ણ જાનકી અશીં જ યશતેી ઍળાની ાવ,ેઍળાનીવાથ.ે 

છેલરા ત્રણ હદલવ ત યશીત રગબગ ફેબાન અલસ્થાભા… 

ફાકીના ાુંચેના ભનભાું ઍક વયખી વલચાય,આંખ ખરળે કે આંખ ફુંધ કયળ?ે 

કણ કને વભજાલ?ે અંતે ત ફધાઍ વાથે જ,ફધાઍ જાતે જ વભજલાન ું શત  ું.ળ ચા-
શભેાુંગ,ધ્ર વભર-જાનકીની શાજયીથી, ઍભન શાથ કડીને ઉબી ત્માયે ઍળાને રાગત  ું કે 
વશન કયલાની ળહકતને ભજબતૂાઇ ભે છે. 

ભન ભાનત  ું નશત  ું અને છતાુંમ ભન નજયે જે દેખાત  ું ઍને ખટ ું ઠેયલી ળકે તેભ 
નશત  ું.શરેી લાય ત  છી રીધ ું શત   કે ―હયટષ ‖ ત ફયાફય છે ને ણ શલે ત ઍ 
ણ શલે ત ઍ ણ  છલાની જળ ય ન શતી. 

ઍક છી ઍક આલતા ભજા ગ જ બીના કયતા શતા ઍશ ું નશત  ું. ગ નીચેથી 
જભીન ણ વયકાલતા જતા શતા. 

શલે કષ ુંજ કયલાન ું ફાકી યશતે  ું નશત  ું. જ્માયે શરેી કીભ છી યશીત ફેબાન 
અલસ્થાભાું વયી ગમાશતા અને હ્રદમભાું પ્રાથષનાઓઍ સ્થાન રીધ ું શત  ું,શાથ શઠેા 
ડમા ત્માયે પ્રાથષના ભાટે શાથ જડામા શતા ઍ જ હયસ્સ્થવત પયી આલી શતી ણ 
પ્રાથષનાન ું સ્લળ  ફદરાય ું શત  ું. 
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ઍળા ખયા હ્રદમથી-ખયા ભનથી પ્રભ ને પ્રાથષના કયતી-”શ,ે પ્રભ  વશામ કયજે-મગ્મ 
કયજે.જે થલા ફેઠ ું જ છે તેભાું લધ  વભમ માતના બગલલી ના ડે તે જજે”. 

અને ઍ જ થય ું.નજયની વાભે ક્યાયે જીલન વયકી ગય ું તે ખફય ણ ના ડી.જેને 
ક્યાયેમ ફાુંધી ળકામ નશીં. તે ”આત્ભા” ચારી ગમ. 

ન કઇ યકક,નાકઇ ળક-વુંતા અત્મુંત વભજ લૂષક ઍળા ઍ તાની જાતને 
વુંબાી રીધી.ળ ચા-ધ્ર વભર-જાનકીને વુંબાી રીધા.શભેાુંગ ત આ આખીમ 
હયસ્સ્થવતભાું હયલાય જનની ભાપક જ નહશ  ણ ઍક ડૉકટય તયીકે ણ વતત 
ઍળાની વાથે જ યહ્ય શત. 

રકાચાયને  ણ ઍળાઍ ખાવ ભશત્લ આપ્ય ું નશત  ું.સ્લસ્થતાથી તાન ું ભન જે ભાને 
ઍ યીતે યશીત્ની ાછ જે કયલા મગ્મ વભજય ું તે કય ું. અશીં ણ પયી ાછ 
યહશતના હયલાયન લાુંધ લચ્ચે આવ્મ. ઍળાઍ જે કય ષ તે દેખાય  ણ ઍળાઍ જે 
કયલાની ના ાડી તે નજયે  ચઢી ..ણ આ લખતે ત ઍળાન તાન હયલાય 
ઍની વાથે શત. ધ્ર વભર અને  ળ ચા ણ વાથે શતા. ઍ રકઍ ત જ્માયથી ઍળાને 
ઓખી શતી -જાણી શતી ઍભાું ક્યાુંમ કઇ ફાુંધ છડ ન અલકાળ દેખાત નશત. 

ઍળાઍ ઍની કટકટીના વભમે ક્યાયેક ભુંદીયે જલાન ક્રભ યાખ્મ શત. ભન ઍથી 
ઘણ ું ળાુંત યશતે   શત  . નાના ળશયેની ઍ જ ત ભઝા શતી . નાની અભસ્તી ઓખાણ 
ણ આત્ભીમતાભાું ફદરાતા લાય ન રાગે ત અશીં ઍળા અને યહશતની ઍક અરગ 
ઓખ શતી. દદીઓને ક્યાયેમ ભાત્ર દદી તહયકે રીટ  નશતા કમાષ ણ વાચા અથષભાું 
ઍભના પેવભરી ડૉક્ટય ફની યહ્યા શતા.ઍટરે આ ળશયેભાું ઍક વન્ભાનીમ વ્મસ્ક્ત 
તહયકેન  ઍભન ભબ શત. 

ભાત્ર કભાલાની નેભ ણ ક્યાું યાખી શતી ઍ ફુંને જણે ? જફૃય ડે વેલાઓ આલા 
તત્ય યશતેા.  ભાનલભુંહદયભાું જ્માયે જ્માયે ભેડીકર કેમ્ થતા ત્માયે ત્માયે ઍ ફુંને 
જણે તાની વેલાઓ આી શતી ઍટ ું જ નશીં ણ તાની શસ્ીટર  ણ આલા 
કેમ્ વભમે ખ લરી મ કી દીધી શતી.ક્યાયેક ડામફીટીવના કેમ્ ત ક્યાયેક ટટર ફડી 
ચેક-અ ના ફ્રી કેમ્ના વભમે ઍળા ેથરજીસ્ટ તહયકે  યે  ય વભમ અને  સ્કીર 
વેલા ભાટે  આતી. ઍટરે ભુંહદયના વુંત વાથે ણ ઍક તાદાત્મ્મ જડાત  ું ગય ું શત  ું. 
અશીં ભાત્ર ઠારી લાત નશતી , ભનને વભાધાન થામ ઍલા તભાભ જલાફ શતા. 
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જે ફની ગય ું તે દ િઃખદ ત શત  ું જ ણ જીલનભાું જ્માયે જે  હયસ્સ્થવત ઉબી થામ તે 
દયેક આણા શાથભાું શતી નથી ઍલી વભજ ણ ઍળાને અશીં થી ભતી. ધીભે 
ધીભે  ઝીટીલ થીંકીંગ ના વશાયે લાસ્તવલકતા ઘણી ઝડથી  સ્લીકાયાઇ ગઈ શતી. 
જીલન ગઠલાત   ગય ું. ળ ચાને ધ્ર વભરને ણ વાભેથી ઍળાઍ યજના કાભે રાગલા 
વભજાલી રીધા. 

“ભમ્ભી, શલે હ ું ફયડા યશલેાન જ નથી.આણુંદ અને ફયડા ક્યાું દ ય છે? અ-ડાઉન 
કયલા લાા કેટરામ રક છે ઍલી યીતે હ ું ણ અ- ડાઉન જ કયીળ.અને જાનકી 
ણ તભાયી ાવે શળે ત તભે વાલ ઍકરા નશીડી જાલ.” 

ધ્ર વભર ઍળાને કેભ કયીને ઍકરી મ કલા તૈમાય જ નશત. 

“હ ું ઍકરી છુું જ ક્યાું? ઍળા ઍને  શલેકથી વભજાલતી. આ આખ  આણુંદ  ભાળ ું જ 
ત છે. તે જય ું ક્યાયે ક્યાું ભશભેાન વચલાઇ ગમા તે ખફયે ડી? 

અને ઍળાની લાત ણ વાચી શતી.રગબગ ૧૩ હદલવ સ ધીની ભશભેાનની અલય-
જલયને ભુંહદયના વુંતઍ ,ડીલટીઓ ઍ વાચલી રીધા શતા ઍન બાય ઍળા કે ઍના 
ઘય સ ધી શોંચલા  ણ દીધ નશત. 

“શલે ભને કઇ ફાુંધળ નશી અને ભાયાથી ફુંધામેરા  યશળે નશી.શલે હ   અને  
પ્રવ્ર વત્તઓ વલસ્તયલા ભાુંગીઍ છીઍ. તભે ભાયી વાથે શળ ત તભે ભને વાચવ્મા  જ 
કયળ. ભાયે શલે ભાય  વભમ ભાત્ર ભાયા ય કેન્દ્રીત નથી કયલ, અને જફૃય ડે ત 
તભે અશીં આલ કે હ ું તભાયી ાવે ક્યાું નથી આલી ળકતી? “ 

આભ ઍળાઍ ધ્ર વભર અને જાનકીને  વભજાલી રીધા. ળ ચા ત ફાજ ભાું જ યશતેી શતી 
ન?ે 

ઍકરી યશતેી ઍળાન ખારી બયાત ગમ.જીંદગી જીલલા જેલી રાગે છે.ઍકરા 
જીલલાન ું કદીક અધળ ું ત રાગે છે ણ કઇ પ્રશવૃતભાું તે ફાધક નથી ફનત ું. 

”એકરા ુઅવ્મા છીએ એકરા જ  જલાનુું છે.” ઍ  જીલનભુંત્ર આજે ઍળાઍ ઍટરી 
શદે આત્ભવાત કમો છે કે ઍકરી શલા છતાું ક્યાયેમ ઍકરલામી નથી. ઍકરતા ઍને 
ક્યાયે વારતી નથી. 



વજૉન વહશમાળ ું  ગદ્ય- 

 

http://gadyasarjan.wordpress.com/ Page 195 

 

વુંણૂષ. 
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ગજુયાતી વારશત્મ વરયતા વભ્મોનો 
 “વર્જન વરશમારુાં  ગદ્ય” બ્રોગ નાાં લાર્ચક વભત્રોનો 

ગમ્ય ુતેવ ુરખ્યનુી ટીપ્ણી રખતા વભત્રોનો 
ઈ ભેર દ્વાયા વભત્રોને જાણ કયતા વૌનો 
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