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ભાયે કહેલાન ંુ

ભાયી અગાઉની નલરકથા ‘ધયતીન ફીજ છે ડ’ને ઘણ
વાય પ્રનતબાલ ભળ્મ શત ણ એ અંગે લાુંચક તયપથી
કેટરાુંક ટીકાઓ અને સ ૂચન ણ ભળ્માું શતાું. કેટરાકન ું કશેવ ું
શત ું કે એભાું વભાલલા જેલાું કેટરાુંક ાવાું યશી ગમાું છે . ત
કેટરાકને એભ ણ રાગય ું શત ું કે એભાું ફધા એક ક્ષીમ
પ્રવુંગની જ યજૂઆત કયલાભાું આલી છે .
શમ, એક લખત છાઈને સ્તક પ્રનવધ્ધ થઈ ગમા
છી ફીજી આવ ૃનિભાુંમ પેયપાય કયલાભાું હ ું ભાનત નથી.
અભાયા ગાભના સ્તકારમભાું રકળયરાર ભળરલાાની
‘વમ ૂી ક્રાુંનત’ની ાુંચ નકર આભ જ ખયીદી રેલાએરી.
એભના એક ચાશક દય લખતે કશેતા: નલી આવ ૃનિભાું એભણે
કેટરાક સધાયા કમાગ છે . એ એક નનમનભત લાુંચક શતા એટરે
અભે એભની લાત સ્લીકાયતા ણ છે લટે થાકીને અભાયે એની
છઠ્ઠી આવ ૃનિ ખયીદલાની ત એભને ના ાડલી જ ડેરી.
અરફિ જે ભ ૂર સધાયલા મગમ શમ એ ફીજી આવ ૃનિ
લખતે સધાયી રેલામ એ ફયાફય છે ણ મ ૂ કથાભાું પેયપાય
કયીને એની જાશેયાત કયીને વાયા લાુંચકને નલી આવ ૃનિ
ખયીદલા પ્રત્વારશત કયલાભાું હ ું ભાનત નથી.
ત આન ઉામ ળ? ણ ગમે લયવે ભાયે દે ળભાું
લધાયે યશેલાન ું થય ું ને વભાજની કેટરીક એલી લાત જાણલા
ભી ને ભને ‘ધયતીન ફીજ છે ડ’ના અનવુંધાનભાું ત નશીં
ણ એલા જ પરક ય ને આણા દે ળની  ૃષ્ઠભ ૂનભ ય એક
સ્લતુંત્ર નલરકથા રખલાન નલચાય આવ્મ.
આ નલરકથા એ નલચાયની જ પશ્રનત છે . આ કેટરક
વભમ ભાયે બાયતભાું યશેલાન ું થય ું તે દયનભમાન જે કાુંઈ જાણલા
ભળ્ય ું એ આભાું વભાલલા પ્રમત્ન કમો છે . એટરે આભાું
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અભેરયકાને ફદરે બાયતની ભ ૂનભની લાત લણી રેલાભાું આલી
છે .
જેભ ધયતીન ફીજ છે ડ અભેરયકાભાું નીકે છે એભ
એન ત્રીજ છે ડ શલે બાયતભાું ણ દે ખાલા ભાુંડય છે એની
પ્રતીનત થતાું આ કથાન ું વજૉન કયલાની પ્રેયણા ભી છે . આ
નલરકથાભાું ભાયી ફીજી નલરકથાઓભાુંનાું કેટરાુંક ાત્ર ણ
કામગયત ફતાલલાભાું આવ્માું છે એ એક નનલનતા ગણીને એને
વો લાુંચક આલકાયળે એલી આળા યાખ ું ત એ અસ્થાને ત નશીં
જ રેખામ.
અભેરયકા અને બાયતની વભાજવ્મલસ્થાભાું ઘણી ખબન્નતા
છે . ત્માુંની વયકાયી નીનત આણી વયકાયની નીનતથી ખબન્ન છે
એટરે એન ું ધ્માન યાખલા પ્રમત્ન કમો છે છતાું કઈને એભાું
ક્ષનત જણામ ત એ ભાયી કામદકીમ જાણકાયીન અબાલ ગણીને
એને દયગજય કયલા નલનનત છે .
આ સ્તકની અભેરયકન આવ ૃનિ createspace.com અને
બાયતભાું એભ. એભ. પ્રકાળન ભાયપતે પ્રનવધ્ધ કયી યહ્ય છું જે
ભાયા દે ળ અને યદે ળભાું લવેરા ચાશકને ગભળે એલી આળા
યાખ ું ત એ અસ્થાને નશીં રેખામ.
આ લાતાગ નલળે આને કાુંઈ કશેવ ું શમ ત ભને ભાયા
ઈભેઈર ય જણાલી ળક છ. ભારું ઈભેઈરન ું વયનામ ું છે :
jd4books@gmail.com
હું છં આન
જમંતીબાઈ ટેર
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૧.

નાના ગાભન ભટ ભાણસ

ફસ ફને ત એક દીકયાને ભનાલી જઈએ,
એ યીતે ઘયડાઘય ખારી કયાલી જઈએ
ઠાકય

- ગોયાંગ

લસ્તાણા નાનકડું ણ રૂાળું ગાભ. તાલકાને ભથકેથી
એ ભાુંડ વાત ભાઈર દૂ ય એટરે લસ્તાણાભાું ળશેયન બકમ
લયતામા નવલામ ન યશે. લસ્તાણાભાું અઢાયે મ કભની લસ્તી ને
એ ફધાુંમભાું બણતયન ઉજાવ જદ તયી આલે.
જેભ બણતયભાું એભ શેયલા ઓઢલાથી ભાુંડીને
ફરલાચારલાભાું ણ ગાભના ફધા રક ફીજાું ગાભના
રકથી જદા તયી આલે. ળશેયની પેળન ફધી ત નશીં ણ
થડીઘણી ત આ ગાભનાું ભાણવભાું દે ખાઈ જ આલે.
આજફાજનાું ગાભના રકમ આ ગાભના રકની આલી
યીતબાતને આદયથી જએ ને ભનભાું એભની અદે ખાઈ ણ કયે .
લસ્તાણાભાું ફારભુંરદયથી તે શાઇસ્કૂર સધીની
કેલણીની વગલડ. લોથી સ્થાએરી આ કેલણીની
વુંસ્થાઓની છા ણ એલી વાયી કે આજફાજનાું ગાભનાું
ફાકને ણ એભના લારીઓ અશીં બણલા ભકરલા ડાડી
કયે .
આ નવલામ ગાભભાું દૂ ધ ભુંડી, વેલા વશકાયી ભુંડી
અને વાલગજનનક દલાખાનાની વગલડ ણ એલી જ ઉભદા અને
વ્મલસ્સ્થત કે ફીજાું ગાભલાામ એન રાબ રે.
લી ગાભની લસ્તી લધતાું છે લરાું ાુંચેક લયવથી
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?
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ગાભભાું નગય ુંચામત ણ થઈ શતી એટરે ફીજાું ભટાું
ગાભભાુંમ ન શમ એલી યસ્તા, ાણી ને ગટયની વગલડ ણ
ગાભના આગેલાનની દીધગદૃષ્ષ્ટથી ગાભભાું ળરૂ થઈ ગઈ શતી.
આને કાયણે ત જાણે ગાભની નવકર જ ફદરાઈ ગઈ શતી.
આ ફધી વુંસ્થાઓ એકફીજાથી સ્લતુંત્ર યીતે લશીલટ
કયે . ફધી વુંસ્થાઓની અરગ અરગ વનભનત યચલાભાું આલે ને
એ વનભનત એન લરશલટ કયે . આ વનભનત બરે જદી જદી શમ
ણ એ ફધીભાું ભલડી તયીકે ત એક જ નાભ યશે અને તે શમ
ધનજીબાઈ ટેરન ું. ગાભનાું નાનાું ભટાું વો એભને ભાન આે
ને એભન ું કહ્ ું ભાને. ફધા એભને 'ભટા'ના ભાનબમાગ નાભથી જ
ફરાલે. અયે કેટરાકને ત જાણે એભના નાભની જ ખફય ન
શમ તેભ રાગે.
આ ધનજી ભટા એટરે લસ્તાણાના ભબી અને
આવાવનાું ફાયે મ ગાભભાું  ૂછાતા ભાણવ. એભની ાવે
ચાવ લીઘાું જભીન.
ગાભની ટરાઈભાું જ યચ્માચ્મા યશેતા ધનજીબાઈ
ાવે એલી નલયાળ જ ક્ાું શમ કે ુંડયે એ ખેતી કયી ળકે!
એટરે એભણે તાની ફધી જભીન બાઈ નતયાઈઓને બાગે
ખેડલા આેરી. તમ એભની એ ખેતીભાુંથી એભન ખચો કાઢતાું
લયવે નશીં નશીં તમ એભને દવેક શજાય રૂનમા ફચતા.
એભન ઘયખચગ ણ ઓછ ન શત. એક ત એ યહ્યા
આગેલાન ભાણવ અને તેભાુંમ સ્લબાલના એલા યગજ એટરે
કઈને ગાભભાું ફીજા કઈન ું કાુંઈ કાભ શમ તમ એ શેર
આલે ત ધનજી ભટાની ાવે જ. એભની વાથે તાના કાભની
લાત કયે . વરાશ ણ રે ને ચાાણી કયીને છી ેરા
ભાણવની ાવે જામ. ત કઈને વયકાયી કચેયીન ું કશ ું કાભ ડે
ત એ ધનજીબાઈની ાવે આલે ને એની વાથે તાલકે જઈને
ધનજી ભટા એન ું કાભ તાલી આલાભાું ભદદ કયે .
આ ધનજીબાઈને ફે દીકયા. વાભાન્મ યીતે એવ ું ફનત ું
શમ છે કે આગેલાનનાું દીકયા દીકયીઓ બણલાભાું ાછાું શમ છે
8
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ણ ધનજીબાઈની કાજી એલી કે એભના ફેમ દીકયા
બણલાભાું ઘણા શનળમાય શતા.
લી ધનજીબાઈને દીકયાઓને બણાલલાન ઉભુંગ ણ
ખય એટરે એભણે ફરડિંગભાું મ ૂકીને કૉરેજભાું બણાલલા ભાુંડેરા
એટલ ું જ નશીં ણ બણલાભાું એભને કળી અગલડ ન ડે કે
એભને ખચગભાું કઈ જાતની કવય ન કયલી ડે એ લાતનીમ એ
વદા કાજી યાખતા શતા.
છકયાઓની બણલાની ધગળ અને ભટાન એભને
બણાલલાન ઉભુંગ જઈ ફધા કશેતા કે એ છકયા ભટાન ું ઘય
અબયે બયી દે ળે. આજે ભટા એભને ભાટે જે કયે છે એન ફદર
એ છકયા લયવભાું જ લાી દે ળે ને ભટાન ું નાભ ઉજાળે. ફા
એલા ફેટાની કશેતી છે એભ એ ફેમ એભના ફા કયતાુંમ
વલામાું નાભ અને કીનતિ કભાળે.
લી ધનજીબાઈએ ભટા દીકયા લવુંતને દાક્તયીન ું ત
નાના દીકયા કોનળકને ઈજનેયીન ું બણલા મ ૂક્ા શતા. એટરે
ફધાને એભ રાગે એભાું નલાઈ ણ ન શતી.
એ ફધી લાત વાચી ણ ફેમ દીકયાને ફરડિંગભાું મ ૂકીને
કરેજભાું બણાલતાું ધનજીબાઈની ફચતન ું તખય ું આલી ગય ું
શત ું. ખચાગ ઓછા કયલાન ું કે કયકવય કયલાન ું ત તેભનાથી થઈ
ળકે તેભ નશત ું કે તેભ કયલાન ું તેભનાથી દીકયાઓનેમ કશી
ળકામ તેભ ન શત ું એટરે ચાય લીઘાું જભીન ઓછી કયીને એભણે
લવુંત દાક્તય થમ ત્માું સધી ત ફાુંધી મ ૂઠીએ નનબાલી રીધ ું
શત ું.
ગાભડાગાભભાું ત દીકય ખેતી કયત શમ અને વાભાન્મ
કભાત શમ તમ તાનાું ભાફાને વાચલે અને એભન ખ્માર
યાખે એ વલગવાભાન્મ ફાફત ગણામ. ને ધનજીભટાના દીકયા
ત ઊંચ ું બણતા શતા એટરે ફધા આવ ું નલચાયે એભાું નલાઈ
ણ ન શતી. લી ધનજી ભટાએ ત એભની જે ફચત શતી એ
ફધી છકયાઓના બણતય ાછ ખચી નાખી શતી અને ચાય
લીઘાું જભીન ણ ઓછી કયી શતી એની ત ફધાને ખફય શતી.
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?
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*
એભ લવુંત દાક્તય થઈ ગમ. દાક્તયી ળરૂ કયતા શેરાું
જરૂયી અનબલ ભેલલા ભાટે
ળરૂઆતભાું એણે તાલકાના
ભથકભાું વયકાયી દલાખાનાભાું નકયી રઈ રીધી. નકયીની
ળરૂઆત શતી એટરે એને એલ ઊંચ ગાય ભત ન શત
ણ દય ભરશને એને જે ચાય શજાય રૂનમા ભતા શતા એ ફધા
એ ફાાના શાથભાું મ ૂકી દે ત શત છી તાને ખીસ્વાખચીના
જે જઈએ એ એભની ાવેથી ભાગીને લાયત શત એટરે
ધનજીબાઈને રાગત ું શત ું કે લવુંતને ઘયની ખચિંતા છે . એ કભાત
થળે એટરે એભને ૈવાની કઈ ખચિંતા એ નશીં યશેલા દે .
લી આ લયવે ત કોનળક ણ બણી યહ્ય શત એટરે
એન ણ ઘયભાું ટે ક થળે એટરે તાની ખચાગ ઈ ગમેરી
ફચત લયવલુંટભાું બેગી થઈ જળે. ને એભન ું આવ ું ભાનવ ું
ફયાફય ણ શત ું.
એભના ગાભના ભકનબાઈન દીકય ગોતભ ત લવુંત કે
કોનળક જેવ ું ઊંચ ું બણ્મમ ન શત તમ એણે ળશેયભાું શલેરી જેવ ું
ભટું ઘય રીધ ું શત ું ને ભાફાને તાની વાથે ળશેયભાું યશેલા
ફરાલી રીધાું શતાું.
એ કાય ણ યાખત શત ને ગાભભાું કઈને ત્માું પ્રવુંગ
શમ ત્માયે ભાફાને વાથે રઈને આલત શત એ ત ફધાને એ
દે ખાત ું શત ું જ. વોને થત ું કે એની ાવે આટરા ૈવા થમા છતાું
એને ગાભના વુંફધ
ું  વાચલલાભાું અને ગાભ વાથે નાત જાલી
યાખલાભાું યવ શત.
ધનજીબાઈ ણ તેના આલા લતગનથી અંજતા શતા ને
ભનભાું ગોતભની વાથે તાના દીકયાઓની વયખાભણી કયી
એનાથી અદકી કલનાઓ કયતા શતા.
લી કોનળક ત બણતયના છે લરા લયવભાું શત ત્માયથી
જ એભને કશેત શત કે હ ું કભાત થાઉં એટરે વો શેરાું ફાાને
ભાટે તેરૈમાભાું ગાભના નાકરૂી શલેરી જેવ ું ભકાન ફાુંધી દઈળ.
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ફાાએ ભને બણાવ્મ છે એટરે એભને તાને બણાવ્માન
વુંત થામ એવ ું કયલાની તાની પયજ છે . એભણે આજ સધી
જે આફરૂ જભાલી છે એનાથીમ અદકી આફરૂબેય એ એભની
ાછરી જજિંદગી નલતાલે એવ ું કરું ત જ ભારું બણ્ય ું દીે.
ધનજીબાઈ એની આલી લાતથી ભનભાું યવાતા અને
એની આલી બાલનાની લાત ફશાય કયતાું શયખાતા. એભણે
ણ કોનળકની આલી લાતથી તેરૈમાભાું ફુંધાનાય શલેરીનાું
વનાું જલા ભાુંડયાું શતાું.
અયે છે લરાું ાુંચ લયવથી રીંબના બાલ ઊંચા ફરાતાું
કઈએ જ્માયે એભને તેરૈમાભાું રીંફઈ યલાની બરાભણ કયી
ત્માયે એભણે કશેલ:ું ‘ભાયા નાનાને એભાું શલેરી ફાુંધલાન ું ભન
છે એટરે એભાું રીંફઈ જેલ ુંદય લીવ લયવન ાક ન
યામ. એ ખેતય ત આજથી શલેરી ભાટે જદું યાખલાન ું છે .’ ને
એભણે એને ફદરે કૂલાલાે રીંફઈ યેરી.
શલે ત ધનજીબાઈની વાથે ગાભના રકમ શલેરીનાું
વનાું જતા થઈ ગમા શતા. કેટરાક ત ધનજીબાઈને  ૂછતામ
શતા: ‘ભટા, આ લયવે ત બાઈ શલેરીન ું મ ૂયત કયળે ને?’ ભટા
એભને પ્રત્મક્ષ કળ જલાફ બરે ન આતા ણ એમ શલેરીનાું
વનાું ત જતા જ શતા.
એભણે ભનથી નક્કી કયી મ ૂક્ ું શત ું કે દીકયાઓને
તેરૈમાભાું શલેરી ફાુંધલા ભાટે તે ટકય ન કયલી. જ્માયે
એભની જાતે એ વુંબાે ત્માયે તે લાત આગ લધાયલી.
એભને એભ શત ું કે એક લખત ભટાની જેભ નાનમ કભાત થામ
અને એની ાવે વગલડ થામ ત્માયે જ શલેરીન પ્રાન ળરૂ
કયલ જઈએ. ગાભરકનેમ ખફય છે જ કે ફેમ દીકયાઓની
કભાણીભાુંથી જ શલેરી ફનાલલાની છે .
*
લવુંત ળશેયભાું નકયી કયત શત ણ એને મફ
ું ઈભાું
પ્રેષ્ક્ટવ કયલાન ું ભન શત ું. એણે તાની આ ઇચ્છા ધનજીબાઈને
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જણાલી શતી ને એભણેમ એને એની ઇચ્છા પ્રભાણે કયલાની
ભુંજૂયી આી દીધી શતી.
લવુંત નકયી કયતાું વભમ કાઢી મફ
ું ઈભાું દાક્તયીની
પ્રેષ્ક્ટવ કયલા ભાટેની જગાની તાવ કમાગ કયત શત. ણ
ેરી કશેલત છે ને 'મ ુંફઈભાું યટર ત ભે ણ ઓટર ન
ભે ' એ લાત એને વાચી રાગલા ભાુંડી શતી. નાની અભથી
જગાનીમ ત્માું ભવભટી ાઘડી આલી ડતી શતી. એણે એના
ફાાને આ લાત કયી.
ધનજીબાઈને કશેલાન ું ભન થય ું કે તાની ાવે શલે
એલી કઈ ફચત યશી નથી અને ચાય લીઘાું લેચલાું ડયાું છે
એનાથી આણી ફાુંધી મ ૂઠી ઉઘાડી ડી ગઈ છે એટરે શભણાું
જ્માું સધી એની આલકભાુંથી મફ
ું ઈભાું જગા રેલા જેટરા ૈવા
એકઠા ન થામ ત્માું સધી નકયી કયીને છી મફ
ું ઈ જલાન ું
નલચાયે ણ દીકયાની મ ુંફઈભાું જ દાક્તયી કયલાની ઇચ્છા જતાું
છે લટે એભને કશેવ ું ડ્ ું: ‘ત ું એક લખત જગા વુંદ કયી યાખ
છી ૈવાન ું ત ગઠલાઈ યશેળે.’
છી લવુંતન ું ત  ૂછવ ું જ શ?ું એણે ુંદય જ રદલવભાું
દલાખાના ભાટે ની જગા જઈને વુંદ કયી રીધી ને એની
નજીકભાું યશેલાની જગા ણ નક્કી કયી રીધી.
ફેમના ભીને દઢ રાખ રૂનમા ાઘડી આલાની શતી
અને છી દલાખાના ભાટેનાું વાધન અને પયનનચય લગેયેનામ
એક રાખ રૂનમાની જરૂય ડલાની શતી એ લાત જાણી
ધનજીબાઈ શફકી જ ગમા. એભણે કહ્:ું ‘જ બાઈ, આંફરીલાી
ાુંચ લીઘાુંની ાટ કાઢી નાખીએ તમ આણાથી ફહફહ ત
રાખ રૂનમાની વગલડ થામ. એટરે ફે લયવ એ લાત ડતી
મ ૂક.’
‘તભે ાટની ખચિંતા ન કયળ. ફે જ લયવભાું હ ું તભને
એલી ફેત્રણ ાટ રઈ આીળ. તભે જ દઢ રાખની વ્મલસ્થા
કયી આ ત ફાકીના ૈવાની ફેંકભાુંથી રન ભી ળકે તેભ
છે .’
12

ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?

છે લટે દીકયાન ું ભન યાખલા ધનજીબાઈએ એભ કયલાન ું
સ્લીકાય.ું ફહ ગડભથરને અંતે તેભણે ેરી ાુંચ લીઘાુંની ાટ
લેચી દે લાન ું નક્કી કય.ું ગાભભાું જેણે આ લાત જાણી એ ભટા
ાવે દડી આવ્મા: ‘ભટા, આ વનાના વાુંકા જેલી જભીન તે
કાઢી નુંખાતી શળે! બાઈન ું દલાખાન ું ત અશીં કયે તમ આગ
ડળે. ઘેય યશીને દાક્તયી કયે ત ૈવામ ફચળે ને ાછરી
ઉંભયે તભાયે મ નનયાુંત.’ એક જણે કહ્.ું
‘એને મફ
ું ઈભાું દાક્તયી કયલાન નલચાય છે ત ભાયે એને
ટેક કયલ જઈએ. એને બણાલલા આટર ખચો કમો ત એને
ભાટે આટલ ું લધાયે . ભાયે કેટરાું લધાયે લયવ કાઢલાનાું છે શલે?’
‘તભને એભાું લધાયે ખફય ડે. છી ાછું ભકનબાઈના
જેવ ું ના થામ. જ કે બાઈ દાક્તય થમેરા છે ને વભજ છે એટરે
એવ ું ત નશીં કયે .’
‘કેભ, ભકનબાઈના જેવ ું? એભને ત ફધી લાતે નનયાુંત
છે . એભન ગોતભ એભન ડય ફર ઉાડે છે . એભને ળી
લાતે ખટ છે ?’ ભટાએ કહ્.ું
‘વાચી લાતની ત ખફય નથી ણ ભેં ઊડતી લાત
વાુંબી છે એ જ વાચી શમ ત એભાું ફશાયથી દે ખામ છે એવ ું
અંજાલા જેવ ું નથી. કદાચ ેર કશેત શત એવ ું ના ણ શમ.’
ેરાએ લાતન બાય તાને ભાથેથી ેરા કઈકને ભાથે
નાખતાું કહ્ ું એટરે ભટાને રાગય ું કે લાતભાું કળ ભાર નશીં
શમ.
‘ગાભલાાને કૂથરી કયલા નવલામ ફીજ ું કુંઈ કાભ છે ?
ભને ત ખફય છે જ કે ગોતભ એભન ડય ફર ઝીરે છે .
એભને કઈ લાતે દ:ખી થલા દે ત નથી. એણે એભને ળશેયભાું
એટરે ત ફરાલી રીધા છે .’ ભટાએ ેરાની લાતને શવી
કાઢતાું કહ્.ું
*
ધનજીબાઈ કે લવુંત ગભે તેભ નલચાયતા શમ ણ
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?

13

નાતભાું દાક્તય થમેર છકય કાુંઈ રકની નજયભાું આવ્મા
લગય યશે! લવુંતને ભાટે ભાગ ું કયલાલાા ફે ભરશનાથી
ધનજીબાઈન ઉંફય તડી નાુંખતા શતા.
છે લટે ધનજીબાઈએ જ લવુંતને કશેવ ું ડ્:ું ‘જ બાઈ,
આણે તાયા રગનની ફધાને ના જ ાડયા કયીએ એભાું રક
આણે ભઢે ત ન કશે ણ ાછથી લાત કયે કે એભને ભટ
રચ જઈએ છીએ એટરે ફધાને ટલરે ચડાવ્મા કયે છે . એટરે
આ ફેચાય ઠેકાણાું ભાયી નજયે ફેઠાું છે એ છકયીઓ જઈ રે.
એભાુંથી તને કઈ છકયી વુંદ ડે ત ઠીક નશીં ત છી ફીજી
છકયીઓભાુંથી જજે.’
લવુંતન નલચાય એક લખત વેટ થમા છી રગન
કયલાન શત યું ત ું મ ુંફઈભાું પ્રષ્ક્ટવ કયલી શમ ત ઘય
લવાલતા શેરાું રગન કયી રેલાું જરૂયી જણાતાું નતાની લાત
ભાની એણે એભણે કશેરી છકયીઓ જઈ રીધી. એભાુંથી ત
એને કઈ છકયી વુંદ ન આલી ણ ભટા ગાભની એક ફી.
એવવી. થમેરી છકયી એને વુંદ ડી એટરે એનાું રગન
ગઠલાઈ ગમાું.
એના વવયા વનતબાઈ મફ
ું ઈભાું વેટ થમેરા શતા ને
એભને રગન મ ુંફઈભાું જ રેલાની ઇચ્છા શતી ણ ધનજીબાઈની
આફરૂ ને એભન થાય જતાું એભને રાગય ું કે જાન ાુંચવ
ભાણવથી ઉય આલળે ને મફ
ું ઈભાું એભની ભશેભાનગનત ભઘી
ડળે એટરે એભણે રગન આણુંદભાું યાખલાન ું નક્કી કયું શત ું.
છી ત ધનજીબાઈ જેલા આગેલાનના દીકયાનાું રગન
અને દીકય ાછ દાક્તય થમેર એટરે એભણેમ બબક ત
કયલ જ ડે ને! આખ ું ગાભ જાણે તાને ત્માું અલવય શમ
એભ કાભભાું લગી ગય ું.
યજ રગનની ઉજલણીભાું નલાનલા કામગક્રભની ઉભેયણી
થલા ભાુંડી. કઈ એક લાત કયે ત કઈ ફીજી લાત કયે . એભ
કયતાું કઈએ લાત મ ૂકી કે રગનના જભણ ભાટે ન ભુંડ ગાભની
વુંકડાળને ફદરે તરૈમાભાું જ ફાુંધ્મ શમ ત છૂટ યશે ને
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ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?

ફશાયથી આલનાયાને ણ ખફય ડે કે લયવ છી એ જગમાએ
ગાભના નાક જેલી શલેરી ફુંધાલાની શતી.
ભટાનેમ એની લાત ગે ઊતયી ગઈ. લવુંત ણ એ
લાતથી ખળ થઈ ગમ. એનેમ તાની વાથે બણેરા દસ્તને
રગનભાું ફરાલલા શતા ને એભની આગ લટ ાડલ શત ને!
ભટાએ તેરૈમાભાું ઘઉં કયલા ભાટે તૈમાયી કયી શતી એ
ડતી મ ૂકીને ફીજા જ રદલવથી એભાું ટ્રેક્ટય કાભે રગાડી દીધ ું.
ને એભના દસ્તની ભુંડી યજ વલાયથી જ તેરૈમાભાું જાભલા
ભાુંડી.
ભાટીનાું ઢેપાું બાગીને ખેતય ફયાફય વયખ ું થઈ ગય ું
એટરે ભુંડ ફાધલાલાાને વાથે યાખીને ફધાએ ભુંડના
પ્રાન ઘડલા ભાુંડયા.
એક તયપ ભટાના લશેલારયમા દસ્ત ભાટે ગાદરાું
તરકમાલાી ફેઠક ને એભના ળશેયી અને વયકાયી વુંફધ
ું  તથા
લવુંતના દસ્ત ભાટે ખયવીઓની ગઠલણ કયલાની લાત નક્કી
થઈ ગઈ. ત ભુંડના ગેઈટ ાવે ચા-કૉપી ને ઠુંડાું ીણાું
ભાટેની યફ જેલી વ્મલસ્થા ણ નક્કી થઈ ગઈ.
રગનને આગરે રદલવે ફેમ ટુંકે આખ ું ગાભ અને
ભશેભાનને જભાડલાન ું નક્કી થઈ ગય ું. ફીજે રદલવે જાન
વાુંજના જડલાની શતી એટરે ફયની શાજયીભાું ણ એ
ફધાને આભુંત્રણ આલાન ુંમ નક્કી થઈ ગય ું.
કઈએ ઉભયે ઠથી ફેન્ડ લાજાું ભુંગાલલાન ભભય મ ૂક્
ત કઈએ લડદયાથી દયફાય ફેન્ડની લાત મ ૂકી ત લી
કઈએ સયતથી યઝાક ફેન્ડ ભુંગાલલાન ું સ ૂચવ્ય ું. ને ઘણી ચચાગ
નનચાયણા છી યઝાક ય ભટાએ વુંદગી ઢી.
આ ફધા બબકાભાું લીવથી ચીવ શજાયન ું
ડળે એની ભટાએ ભનભન ગણતયી કયી જ રીધી
એભણે એભ કશી ભનભનાવ્ય ું કે ક્ાયે ક ત
યણાલલાન ખચગ કયલાન જ શત ત લયવ લશેર
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?
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દે વ ું કયવ ું
શતી. ણ
દીકયાન
કયીએ ત

એભાું લાુંધ ળાન? લી દાક્તય દીકયાની ભા જભનાુંનેમ
દીકયાની લહના ઓયતા શમ જ ને.

૨.
ભકનબાઈની દળા.

ીડાન ંુ લાલેતય અભે ન્હત ંુ કયું ુ કદી
ત ણ જુઓ કે ફભણ આજ એન પાર છે .
-ભહેળ પ્રજામત
લવુંતનાું રગન યે ગેચગ
ું ે તી ગમાું તમ ધનજીબાઈને
ત્માું ગાભયગાભના લશેલારયમા અને દસ્તની ભશેરપર ત
ભરશના સધી ચારતી જ યશી. એભાું શલે રગનની ઉજલણીભાું
કયે રા બબકાની લાતની વાથે તેરૈમાભાું ફુંધાનાયા ફુંગરાની
લાત ળરૂ થઈ ગઈ શતી.
ત્માું કોનળકના રગન ભાટે ભાગાું આલલા ભાુંડયાું. ભટાને
શલે ના કશેલાન ું કશ ું ફશાન ું ન શત ું. લી એભાુંમ ધનાયાના
અભેરયકાથી આલેરા નબાઈની દીકયી કલના કોનળકને વુંદ
ડી ગઈ. કલના ફાલીવ લયવથી અભેરયકાભાું શતી અને ત્માું
જ બણેરી શતી. લી રૂાીમ એલી કે પયતાું ગાભભાું એની
ફયાફયી કયી ળકે એલી કઈ છકયી કઈની બાભાું ન શતી.
કલના અભેરયકાની વીટીઝન શતી. એ અભેરયકાભાું જ
જન્ભેરી અને ત્માું જ બણીને ફીઝનેવભાું આ લે જ ગ્રેજ્યએટ
થમેરી શતી. બણતાું એ નાનાું ભટાું કાભ કયતી યશેરી ણ શલે
ગ્રેજ્યએટ થમા છી એ તાની રાઈનની જફ ળધતી શતી.
એ જેભ જફ ળધતી શતી એભ એના નતા એને ભાટે
મ ૂયનતમ ળધતા શતા. આભ ત અભેરયકાભાું છકયીઓ ગ્રેજ્યએટ
થામ ત્માું સધીભાું તાન રાઈપ ાટગ નય ળધી રેતી શમ છે
ણ કલનાની ફાફતભાું એવ ું ન શત ું. એભ નશીં કે તેણે એ
રદળાભાું પ્રમત્ન કમાગ ન શતા ણ એની ઊંચાઈ ત્માુંની અન્મ
છકયીઓને રશવાફે ઓછી એટરે કે ાુંચ પીટ ત્રણ ઈંચ જ શતી
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એટરે એ વાથી ભેલલાભાું નનષ્પ યશેરી.
છે લટે એના નતા નબાઈએ એને વભજાવ્ય ું કે એ જ
દે ળભાું જઈને રગન કયલા વુંભત થામ ત એને વારું બણેર
અને દે ખાલડ જીલનવાથી ભી યશેળે. ને કલનાનેમ થાક્ા
છી શલે એભની લાત વાચી રાગી શતી એટરે કલનાનાું
ભાફા અને આ બાઈ ફશેન દે ળભાું આવ્માું શતાું.
ને તાવ કયતાું એભને કોનળકની બા ભી શતી.
કોનળકની ઊંચાઈ ણ ાુંચ પીટ ાુંચ ઈંચ શતી, લી એને
અભેરયકા જલાન ભશ ણ ખય એટરે એણે નતાને કલના
વાથે એનાું રગન કયાલલા યાજી કયી રીધા શતા.
અભેરયકાથી આલેરી વાભાન્મ છકયીઓ ણ ઊંચ ું
બણેરા મ ૂયનતમા રઈ જામ છે ણ કલના ત ગ્રેજ્યએટ શતી.
એટરે કોનળકબાઈનાું રગન ગઠલાઈ ગમાું. ભટામ તાન
દીકય અભેરયકા જામ એભ ત ઈચ્છતા જ શતા ને!
ભટાએ ણ એ રગનભાું ભુંજૂયીની ભશય ભાયી. ને એનાું
રગનમ લવુંતનાું રગનની જેભ ધાભધ ૂભથી ઉજલામાું. ને ફે જ
ભરશનાભાું કોનળક અભેરયકા શોંચી ણ ગમ શત.
ઉયાઉયી ફેફે રગનની ધાભધ ૂભ કયતાું ધનજીબાઈની
આડી અલી યાખી મ ૂકેરી ફચત ત તણાઈ જ ગઈ એટલ ું જ
નશીં ણ એભને ખાનગીભાું ાુંત્રીવ શજાય રૂનમાન ું દે વ ું ણ
કયવ ું ડ્.ું
ણ એભને ભનભાું એક લાતે વુંત શત કે ફેમ
અલવય તાના ભબા પ્રભાણે તે બબકાથી ઊજવ્મા શતા.
એભને ભનભાું શ્રધ્ધા શતી કે એભના દીકયા એભની આ બીડ
લતાગલા દે ળે નશીં.
ને એભની નજય વાભે જ દાખર શત. એભના જ
ગાભના એભના નભત્ર ભકનબાઈના ગોતભન. એભન દીકય
ગોતભ ળશેયભાું જઈ ફુંગરા ને ભટયલા થઈ ગમ શત. એણે
ળશેયભાું નલળા ભકાન રીધ ું શત ું ને ભકનબાઈ અને એભનાું
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?
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ત્ની શીયાફેનને ાતાની ાવે ળશેયભાું ફરાલી રીધાું શતાું.
એની વાભે તાના ત ફેમ દીકયા ઊંચ ું બણેરા શતા.
ને ફેમ વાભેથી કશેતા શતા કે એક જ લગભાું તેરૈમાભાું નલળા
શલેરી ફાુંધલા ભાટે ૈવા ભકરી આળે.
ણ ધનજીબાઈને ભકનબાઈની વાચી સ્સ્થનતની ક્ાું
ખફય શતી? એભને ત શ ું ણ ગાભભાું કઈનેમ ક્ાું ખફય
શતી! શા, એક જણે એક લખત લાતલાતભાું કહ્ ું શત ું ખરું કે
ભકનબાઈની સ્સ્થનત ફશાયથી દે ખામ છે એલી ન શતી.
*
ભકનબાઈનાું ત્ની શીયાફેન કઈના અલવય પ્રવુંગે
ગાભભાું આલતાું ત્માયે કામભ એકની એક જ વાડી શેયીને
આલતાું એ જઈ એભની એક ફેનણીએ એક લખત  ૂછ્ ું શત ું:
‘બાબી, તભે કામભ આ ને આ જ વાડી કેભ શેય છ?
ગોતભબાઈ ત તભને યજ નલી નલી વાડી રઈ આે એલા છે .
આભાું ત ગોતભબાઈન ુંમ ખયાફ દે ખામ.’
‘ફેન, વાડીઓ ત ભાયી વે ફધી ઢગર ડી છે ણ
ભને આ જ વાડી ફહ ગભે છે એટરે શેરું છું. આલતે લખતે
ફીજી શેયીને આલીળ જ તને એભ રાગત ું શમ ત.’ શીયાફેને
ઠાલકે ભએ કહ્ ું શત ું ત ખરું ણ પયીને લખતે નલી ફીજી વાડી
ક્ાુંથી આલળે એની એ ભનભાું ખચિંતા કયી યહ્યાું શતાું. વાચી
લાતની ત કઈને ક્ાું ખફય શતી? શીયાફેનના ભ યથી
ેરીને કળ અણવાય લયતામ એભ ણ ન શત ું.
ણ આભ કયીને એ નત ત્ની ફેમ જણાું ધર ભાયીને
ગાર યાતા યાખતાું શતાું. ફાકી ળશેયભાું ત શીયાફેનને કામભ
લહનાું ઊતયે રાું વાલરા ને ગાઉન જ શેયલા ભતાું શતાું.
ભકનબાઈ ણ ઉના શમ કે નળમા, ઘયભાું કામભ વધય જ
શેયલા ાભતા શતા.
એભની ાવે રગનભાું શેયી જલા જેલાું ફે ધનતમાું ને
ફે શેયણ શતાું ણ એ જ ઘયભાું શેયલા ભાુંડે ત ફશાય
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શેયલાનાું કડાુંન ું શ?ું એભણે આજ સધી ગોતભને નલાું કડાું
ભાટે કશ ું કહ્ ું ન શત ું કે ગોતભે એભને ન કદી એ ફાફતભાું
 ૂછ્ ું શત ું.
ને ઘેય શોંચ્મા છી શીયાફેને ફીતાુંફીતાું આ લાત
લહને કયી શતી. ને લહન નિ ગમ શત. ‘ૈવા કુંઈ એભ
લાટભાું ઓછા ડયા છે કે અલવયે અલવયે નલીનલી વાડીઓ
શેયલાની શમ! તભને એ ફધીઓની લાત વાુંબી રેલાની ને
ઘયની લાત ફશાય કયી અભને ભડું ૂ ાું દે ખાડલાની ટે લ ખયી ને
ાછી.’
‘અભે ત ગાભભાું તભાયી વાથે આલીએ છીએ ને તભાયી
વાથે જ ાછાું આલીએ છીએ. ભાયા ઠકયજીના વભ જ અભે
ઘયની કળી લાત ફશાય કયી શમ ત. ણ હ ું એકની એક વાડી
શેયીને ફધાુંના અલવયભાું જાઉં એ ત એભની નજયભાું આલી
જ જામ ને!’
‘આ ગાભલાાુંને આલી કથરી કયલા નવલામ ફીજ ું કાભ
શમ છે કે નશીં! ને આલી લાત શમ ત ભને કશેવ ું જઈએ ને!’
કશેતાું એણે તાના ક્રઝેટભાુંથી ફે વાડીઓ કાઢીને વાસને
આી.
આ ફેમ વાડીઓ આભ ત નલા જેલી જ દે ખાતી શતી
ણ શીયાફેનને ખફય શતી કે એકન યું ગ યભાને વુંદ ન શત
ને ફીજી એણે ાુંચવાત લખત શેયી રીધેરી શતી. આ વાડીઓ
આતાું યભાએ કહ્:ું ‘જઓ આ ફે વાડીઓ આ ું છું એ
વાચલીને શેયળ ત ાુંચ લયવ ચારળે. ણ તભને કડાું
વાચલલાની ખચલટ જ ક્ાું છે ?’
શીયાફેને ધાયું શત ત લહને એની કડાુંની
વાચલણીની ફાફતભાું ઘણ ું કશી ળક્ાું શત ણ એ મગ
ું ૂ ે ભએ
રાચાયીથી લહન ું ફરવ ું વાુંબી યહ્યાું. ફીજ ું કયે ણ શ?ું
ગાભભાુંન ું ઘય ણ શલે યહ્ ું ન શત ું એટરે એભને લહને આળયે
જ જન્ભાય કાઢલાન શત ને!
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?

19

ફશાયથી આલતા ભકનબાઈએ લહન ું ફરવ ું થડક
ું
વાુંબળ્ય ું શત ું ણ એભણે લચભાું  ૂયાઈને લહને વાભેથી
લઢલાન ભક આલ નશત એટરે એમ ગભ ખાઈ ગમા.
એભના દીકયા ગોતભને ૈવાની કાુંઈ તકરીપ ન શતી
ણ એક ત એ સ્લબાલન શેરેથી જ કુંજવ અને એભાુંમ
ફૈયીન ું વાુંબીને ચારે એટરે શીયાફેનની લાત એના ભનભાું
આલે કે ઊતયે જ ક્ાુંથી?
એને ત એનીમ ખફય ન શતી કે ખફચાયાું શીયાફેન
ઘયનાું ફધાું કાભ ઢવયડે છે ને યભા લગય કાભે તાની
ફેનણીઓભાું ઘ ૂમ્મા કયે છે .
ખફચાયાું શીયાફેન તાનાું ગમા જનભનાું ા વાભાું
આલતાું શળે એભ ભાનીને ભન ભનાવ્મે યાખે ને ભાથે ડ્ ું વહ્યા
કયે .
ગોતભની લહ કઈ નકયી કયતી ન શતી ણ આખ
રદલવ એના જેલી નલયી અને શાથની છૂટી ફેનણીઓની વાથે
ાટીઓભાું ને ળનિંગભાું બમ્મા કયતી શતી. ઘયકાભ ભાટે ત
એણે શીયાફેન નાભની ફાઈ યાખી શમ એભ એ ભાનતી શમ
એભ રાગત ું શત ું. ગોતભ ત આખ રદલવ નકયી ય શમ.
યજાને રદલવે એ ઘેય શમ તમ એને ભાફાની ખફય
 ૂછલાનીમ ક્ાું ડી શતી!
જ્માયે એ ફેમ એકરાું શતાું ત્માયે ગોતભને ઘેય
કાભલાી શતી ણ જ્માયથી ભકનબાઈ અને શીયાફેન એભની
વાથે યશેલા આવ્માું ત્માયથી યભાએ કાભલાીના કાભભાું ભ ૂર
કાઢીને એને ધભકાવ્મા કયીને કાભ છડી દે લા ભજબય કયી દીધી
શતી. છી ફીજી કાભલાી ભતી નથી એભ શીયાફેનના
ભનભાું ઠવાલલાન ઢોંગ કયી નલી કાભલાી યાખી ન શતી.
કાભલાીના ગાયના જે ૈવા ફચતા શતા એ યભા
તાના ભજળખભાું છૂટથી લાયતી શતી. તે કાભલાી
લગય ઘય ચરાલીને એ ૈવા ફચાલે છે એભ એ ગોતભના
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ભનભાું ઠવાલતી યશેતી.
શીયાફેન એની એ ચાર વભજી ગમાું શતાું ણ કજજમાન ું
ભ કાળું એભ ગણીને એ ચ ૂ યશેતાું શતાું ને આખા ઘયન
ઘવડફય કમાગ કયતાું શતાું. એભને કાભલાીની અને
યવમણની એભ ફેફે પયજ ફજાલલી ડતી શતી. ને ેરીને
જયામ ભશેનત લગય ફેમ વભમ તૈમાય ખાલાન ું ભત ું શત ું.
ફૈયાુંના સ્લબાલથી રયખચત ભકનબાઈ જ્માયે ગાભભાું
આલલાન ું થામ ત્માયે ત્નીને: ‘ઘયની લાત ફશાય કયલાથી
ગાભભાું આણ ું જ ખટું દે ખાળે,’ એલી ભઘભ ચેતલણી આી
જ દે તા શતા એટરે એ ભાનતા શતા કે એભના ઘયની લાતની
ફશાય કઈને ગુંધ આલી ન શતી.
એભન ું ભાનવ ું કેટરેક અંળે વાચ ું ણ શત ું ણ કેટરાકને
ત ભકનબાઈની સ્સ્થનતન લશેભ આલી જ ગમ શત. એટરે ત
લાત પયતી પયતી ધનજીબાઈ ાવે આલી ને!
શીયાફેન કામભ ભનને કસ્મા કયતાું શતાું કે ગાભભાુંન ું
તાન ું ઘય કાઢી નાુંખ્ય ું ન શત ત દીકયા ને લહનાું લડું ૂ ાણાું
કયલાને ફદરે ગાભભાું જતાું યશેલાત. એ ધણીને આલી લાત
કયતાું ત્માયે ભકનબાઈ ણ ભનભાું સ્તાઈ યશેતા. એભણે
દીકયાની લાતથી બલાઈને તાન ું ફાદાદાન ું ઘય લેચી
દીધ ું શત ું એન યું જ એભના ભ ય થયાઈ જત.
*
લવુંતે મ ુંફઈભાું દલાખાન ું ળરૂ કયું એ લાતને છ ભરશના
થઈ ગમા શતા ને કોનળક ણ ચાયે ક ભરશના શેરાું અભેરયકા
શોંચી ગમ શત. એટરે ધનજીબાઈ એ રક ૈવા ભકરી
આે એની લાટ જઈ યહ્યા શતા. ણ એભના તયપથી ખળી
નવલામના કઈ વભાચાય આલતા ન શતા એટરે ધનજીબાઈનેમ
ળુંકા થલા ભાુંડી કે એ રકમ ેર કશેત શત એભ ગોતભના
જેવ ું ત નશીં કયે ને! ણ એભણે નલચાય,ું એની લાતની
ચકાવણી કમાગ નવલામ કશ ું ભાની ન રેલામ.
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?
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એભને ભનભાું થય ું કે એક લખત ભકનબાઈની શારતની
ખાતયી કયી જલી જઈએ. કદાચ ેર કશેત શત એવ ું કશ ું ન
ણ શમ! લી ગોતભ જ્માયે ગાભભાું આલત ત્માયે
ધનજીબાઈને તાને ત્માું ળશેયભાું ક્ાયે ક આલલાન ું ત કશેત
જ શત.
શલે ધનજીબાઈનેમ ેરા દસ્તની લાતની ખાતયી
કયલાન ું ભન થય ું શત ું એટરે એક રદલવ એ ળશેયભાું
ભકનબાઈને ત્માું જઈ શોંચ્મા.
યભા ત એની કામભની ટે લ મજફ ઘયથી ફશાય જ
શતી. ગોતભ ણ નકયી ય ગમ શત. ધનજીબાઈ એભને ત્માું
શોંચ્મા ત્માયે ભકનબાઈ ુંખચય ું ને વધય શેયીને ઘયભાું કચય
કાઢી યહ્યા શતા ને શીયાફેન ાછની ચૉકડીભાું લાવણ ઊટકી
યહ્યાું શતાું.
ધનજીબાઈને આભ અચાનક આલી ચડેરા જઈને
ફેમની ળયભન ત ાય જ ન યહ્ય. એભને લધાયે ળયભ ત એ
લાતે આલી કે ભટા એભને આલા લેળભાું અને આલાું ઘયનાું
કાભ કયતાું જઈ ગમા. એભને રાગય ું કે એભની ફાુંધી મ ૂઠી
ધનજીબાઈ જેલા ગાભના આગેલાન વભક્ષ ખ ૂરી ગઈ શતી.
ભકનબાઈએ કચય એક ખ ૂણાભાું શડવેરતાું ઝાડું એક
તયપ મ ૂકી દીધ ું. શીયાફેન ણ ગાઉનથી શાથ લ ૂછતાું ફાજના
ઓયડાભાું ેવી ગમાું. થડી લાય છી કડાું ફદરીને
ફેઠકખુંડભાું આવ્માું ત્માયે મ એભન ક્ષબ ઓછ થમ ન શત.
‘અલમા, તભે ફેમ જણાું ત જાણે લગડે લ ૂટાઈ ગમાું શમ
એભ કેભ છ! તભાયે કચય કાઢલાનાું ને લાવણ ઊટકલાનાું કાભ
કેભ કયલાું ડે છે ? કાભલાી નથી યાખતાું કે શ?ું ’
ધનજીબાઈથી ફરી જલાય ું.
‘કાભલાી ત એ ફેમ જણાું ળધે છે ણ અશીં ળશેયભાું
આણા ગાભની જેભ તયત કાભલાી નથી ભતી. એટરે જ્માું
સધી કાભલાી ના ભે ત્માું સધી ઘયનાું આલાું નાનાું નાનાું
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કાભ જાતે કમે જ છૂટક. ને અભાયે નલયાું ફેવીને ફીજ ું
કયલાન ુંમ શ?ું ’ છાઈ ગમા છતાું ઠાલકું ભ યાખીને શીયાફેને
કહ્ ું ણ ધનજીબાઈની નજયભાું એભની ગભગીની આવ્મા
નવલામ ન યશી.
‘લહ ઘયભાું જણાતી નથી. એ ક્ાુંક ફશાય ગઈ છે કે
શ?ું ’ એભણે  ૂછ્.ું
‘એ એની એક ફેનણીને ઘેય ગઈ છે . ફનતાું સધી
ફાયે ક લાગે ત આલી જળે એભ કશેતી શતી.’ શીયાફેને લહની
લાત ય ઢાુંકનછડ કયતાું કહ્ ું ને ઉભેય:ું ‘તભે ફેમ દસ્ત
લાત કય ત્માું સધીભાું હ ું તભાયે ભાટે ચા મ ૂકી રાવ.ું ’ ને એ
યવડાભાું ેઠાું.
ધનજીબાઈએ વપાભાું ફેવતાું ફીડી કાઢી અને
ભકનબાઈનેમ ધયી. ભકનબાઈએ ફીડી રીધી ત ખયી ણ
યભાન ઘયભાું ફીડી ન ીલાન લટ હકભ માદ આલતાું કહ્:ું
‘આલ ને આણે ાછ ખલરાભાું જ ફેવીએ. તભને ત અશીં
ફુંનધમાય જગાભાું નશીં ગભે.’ કશેતાું એભણે ાછન ું ફાયણ ું
ખરી ફે ખયવીઓ ફશાય મ ૂકી. કાુંઈક ગચ
ું ૂ લાતાું ને ભનભાું
જાગેરી ળુંકાન તાગ ભેલલા ભથતાું ધનજીબાઈ એભની વાથે
ફશાય જઈ ખયવી ય ફેઠા.
ફેમ જણા ફશાય ફેઠા એટરે ધનજીબાઈએ ાછની
ફાગલાી ખલરી જગા જતાું કહ્:ું ‘અશીં ળશેયભાું ણ ગોતભે
વાયી છૂટલાળું ઘય રીધ ું છે ને!’
‘આણે ગાભભાું છૂટથી યશેરા એટરે આટરી છૂટ ત
જઈએ જ ને! એણે આવ ું છૂટલાળું ભકાન રીધ ું એટરે ત અભે
ગાભલાળું ઘય કાઢી નાખીને અશીં યશેલા આલી ગમાું ને! ળરૂભાું
તમ થડું અતડું અતડું રાગત ું શત ું ણ શલે ગભલા ભાુંડ્ ું છે .’
ભકનબાઈએ આભ કહ્ ું ત ખરું ણ એભના અલાજભાું
એભની ગભલા ભાુંડયાની લાતન કળ ઉભક લતાગત ન શત.
ધનજીબાઈને એભની એ ગભી ગમાની લાત ય બયવ ન ફેઠ
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?
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છતાું એભણે ભોન યશી ભકનબાઈન ું ફરવ ું વાુંબળ્મા કય.ું
‘ણ તભાયે ઘયન કચય કાઢલ ડે ને ઘયડાુંનેમ આ
ઉંભયે ઘયનાું કાભ કયલાું ડે એ ત ફયાફય નશીં ને! આણે
ત્માું ત એક કાભલાી જતી યશે ત કાચીઘડીભાું ફીજી
કાભલાી ભી જામ. ભી જામ શ ું ણ વાભેથી  ૂછલા આલે.
તભને ક્ાું એની ખફય નથી?’
ત્માું શીયાફેન ચાના ક રઈને આવ્માું એટરે
ભકનબાઈએ ઘયભાુંથી નાનકડું ટે ફર રાલીને ફેમ ખયવીની
લચભાું મ ૂક્ ું. શીયાફેન ચાના ક મ ૂકીને ગમાું ને અંદયથી
નાસ્તાની ફે ડીળ રાલીને ટે ફર ય મ ૂકી ગમાું.
ધનજીબાઈએ નોંધ રીધી કે એભણે ેરી એભની
ભનગભતી કશેલાતી વાડી જ શેયી શતી. જ કે શીયાફેન ાવે
ત શલે લહની ઉદાયતાને કાયણે ફે ફીજી ણ નલી રાગે એલી
વાડીઓ આલી ગઈ શતી ણ લહના હકભ મજફ એ ફેમ
વાડીઓ વાચલીને શેયલાની શતી ને!
‘તભે જ ગાભભાુંન ું ફાદાદાન ું ઘય કાઢી ન નાખ્ય ું શત
ત હ ું તભને આજે જ ાછાું ગાભભાું રઈ ગમ શત. ને ભારું
ભાન ત શજ ભડું નથી થય ું. ગાભભાું એક ફીજ ું ઘય રઈને
ાછાું આલતાું યશ. તભાયાથી ના કશેલાત ું શમ ત હ ું ગોતભને
લાત કરું .’
‘શભણાું ત ગાભભાું ઘય રેલાન ું નલચાયું નથી ણ એલ
નલચાય થળે ત તભને  ૂછીને એક એક વારું ઘય રઈ રઈશ.ું
એભાું ળી ભટી લાત છે ? ગોતભને કશેતાું જ લાય. એનેમ
ગાભભાું કઈના અલવયભાું આલીએ ત્માયે ફીજાને ઘેય યકાવ ું
ડે છે એ ગભત ું ત નથી જ.’ ભકનબાઈએ તાની લાત ય
ઢાુંકનછડ કયતાું કહ્ ું ણ ધનજીબાઈ જેલા મત્વદ્દીની નજયભાું
એભની વાચી રયસ્સ્થનત આલી ગમા લગય યશે ખયી? એભની
આલી સ્સ્થનતએ એભનેમ નલચાય કયતા કયી દીધા.
એભને ગા સધી ખાતયી શતી કે એભના દીકયા ગોતભ
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જેલા નશીં જ નીકે . લી એ ફેમ ત ગોતભ કયતાુંમ લધાયે
બણેરા છે . નાન અભેરયકા શળે ને ભટ દે ળભાું શળે તમ દાક્તય
છે . લી નાન ત અત્માયથી જ તેરૈમાભાું નલળા ફુંગર
ફુંધાલી આલાન ું કશેલા ભાુંડય છે .
છતાું ભકનબાઈની શારત જમા છી એભને તાના
દીકયાઓને નાણી જલાની તારાલેરી ત રાગી જ.
એભણેમ લવુંતને તાની વનાના વાુંકા જેલી ાુંચ
લીઘાું જભીન લેચીને દલાખાના ભાટે જગા રેલા રાખ રૂનમા
આપ્મા જ શતા ત્માયે લવુંતે વાભેથી કહ્ ું શત ું કે તેરૈમાભાું
ફુંગર ફાુંધલા જેટરા ૈવા ત તે એક જ લયવભાું ભકરી
આળે.
ણ ભકનબાઈની રયસ્સ્થનત જમા છી એભને તાના
દીકયાઓની લાતની ચક્વાઈ કયલાની તારાલેરી જાગી. ને શલે
ત એ ફન્ને વેટ ણ થઈ ગમા શતા એટરે તેરૈમાભાું ફુંગર
ફાુંધલાની લાત ળરૂ કયલાભાું શ ું ખટું ણ ન શત ું.
એભણે ભનભન ફેમ દીકયાને નાણી જલાની તયકીફ
નલચાયલા ભાુંડી. એભને થય ું કે ફેમની ાવે ૈવા ભકરલાની
વીધી લાત કયલાને ફદરે એક એક કાગભાું એલી યીતે ભઘભ
રખવ ું કે એભને ૈવા ભકરલાન ું સ ૂચન આઆ ભી જામ.

૩.
દાક્તય દીકય હાથથી ગમ
સ્નેહબીના સંફધ
ં ના સેંકડ ટુકડા થમા
કાના ખપ્યની જુઓ કેલી કામતર ધાય છે !
-ભહેળ પ્રજામત
જ તાના ફેમ દીકયા શાથ ઊંચા કયી દે તમ થડી
કયકવય કયે ત તે આયાભથી યશી ળકે એટરી એભની ખેતીની
આલક ત શતી જ. ણ આ લાત ફશાય જામ ત ધનજીબાઈને
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ત તાની આફરૂ ગમા જેવ ું રાગે. એભને ત ફશાય
નીકતાુંમ ળયભ આલે, એટરે ઘણા નલચાયને અંતે એભણે ફેમ
દીકયાઓને ફયાફય ગઠલીને કાગ રખ્મા.
એભણે ૈવા ભાટે વીધ ું રખલાને ફદરે ભઘભ રખ્ય ું:
બગલાનની દમાથી તભે રક ફયાફય વેટ થઈ ગમા છ એન
આનુંદ છે . ભેં તેરૈમાભાું ફુંગર ફાુંધલા ભાટે આરકિટેક ભનસખ
ભશેતાને પ્રાન ફનાલલા આી દીધા છે ને એભણે ફેએક
અઠલારડમાભાું એ ફનાલી આલાન ું કહ્ ું ણ છે .
એભણે ખચગન યપ અંદાજ આપ્મ છે કે આણા નાભને
ળબે એલ ફુંગર ફનાલલ શમ ત ુંદયથી વિય રાખ
રૂનમા થળે. છી પયનનચયના ણ લધાયે નશીં ત ફીજા દઢેક
રાખ થળે. અત્માયની ભઘલાયીભાું એટરા ત થામ જ.
ભેં એભને પ્રાનની ફે કૉી લધાયે કાઢલાન ું કહ્ ું છે . એ
આલળે એટરે તભને ભકરી આીળ કે જેથી તભાયે એભાું કળા
પેયપાય કયાલલા શમ ત તભે જણાલી ળક.
ત લવુંતના ત્રભાું એભણે લધાયાભાું રખ્ય ું શત ું: ચટું ૂ ણી
નજીક છે એટરે ભાયાથી શભણાું અશીંથી નીકામ એભ નથી
ણ ચટણી
ું ૂ
ત્મે હ ું મ ુંફઈ રૂફરૂ આલી જઈળ. ત્માું સધીભાું
પ્રાન ણ તૈમાય થઈ ગમા શળે એટરે એભાું જે પેયપાય કયલા
જેલા શળે એની લાત આણે રૂફરૂભાું ચચી રઈશ.ું
ફેમ કાગ ટારભાું યલાના કયતાું ધનજીબાઈ ભનભાું
નલચાયતા શતા કે પ્રાન તૈમાય થામ એ શેરાું જ બલ ું શળે ત
ફેમ જણા ુંદયને ફદરે લીવ રાખ રૂનમા ભકરી આળે.
તાના દીકયાઓ ગોતભ જેલા નશીં જ નનલડે એન એભને
ગા સધી બયોંવ શત.
લવુંત મ ુંફઈભાું ગઠલાલા પ્રમત્ન કયત શત એભ એ
ફધાને કશેત શત ણ મફ
ું ઈભાું એ વાયી યીતે ગઠલાઈ જ
ગમ શત. એને યશેલાન ું ભકાન ત બાડેથી ભી ગય ું શત ું ણ
દલાખાના ભાટેની જગા ત ઓછા ભકાલાી શતી છતાું ઊંચી
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ાઘડી આીને રેલી ડી શતી.
ણ જ્માું ગાભડાના દાક્તયમ ચાય શાથે કભાણી કયતા
શમ ત્માું મફ
ું ઈની કભાણીની ત લાત જ ળી કયલી? એટરે એ
વારું કભાત શત. એની પ્રેષ્ક્ટવ છ જ ભરશનાભાું જાભી ગઈ
શતી.
ધનજીબાઈએ તાની જભીનભાુંથી ાુંચ લીઘાું ઓછાું
કયીને એને ટે ક કમો શત તમ એને ફૅંકભાુંથી રાખ રૂનમા
રેલા ડયા શતા. એના વવયા વનતબાઈએ ફૅંકભાું જાભીન
થઈને એને એ રન અાલી શતી. ણ આ ત એની દાક્તયીની
આલક વાભે ત કુંઈ નલવાતભાું જ નશત ું.
ધનજીબાઈએ એને એ ૈવા આતાું સ્ષ્ટ કશી દીધ ું શત ું
કે એભના તયપથી એ છે લરી ભદદ શતી. શલે એભની ાવે ન ત
યકડ ફચી શતી કે ન ત એ કઈ લધાયે જભીન લેચલા ભાગતા
શતા. આ જભીન લેચી એભાુંમ રકને ત ખફય ડી ગઈ શતી
કે દીકયાઓને બણાલલાભાું ને એભને યાગે ાડલાભાું તે
તણાઈ ગમા શતા.
શલે એકરી ખેતીની આલક ય ઘય ચરાલલાન ું ળક્
ફનળે નશીં એટરે એણે દય ભરશને ઓછાભાું ઓછા દવ શજાય
રૂનમા એભને ભકરલા જ ડળે. એભને કાુંઈ ભરશને દવ શજાય
રૂનમાની જરૂય ડલાની ન શતી ણ એભણે એ યકભ છૂટથી
મ ૂકી શતી.
લવુંતે એભને વનધમાય આપ્મમ શત કે એભને એલી
ખચિંતા કયલાની જરૂય ન શતી. એ એભને દય ભરશને દવ શજાય
રૂનમા કયતાુંમ લધાયે યકભ ભકલમા કયળે એટરે એ આફરૂબેય
જીલી ળકળે.
ણ એ ૈવા ભકરલાના ત એક તયપ યહ્યા ને ફીજા
જ ભરશનાથી એણે યદણાું યડલા ભાુંડયાું શતાું કે તે ધુંધાભાું
શજ નલ શત અને દલાખાન ું મખ્મ યસ્તા ય ન શત ું એટરે
એની પ્રેષ્ક્ટવ ફયાફય ચારતી ન શતી. શજ છ ભરશના એનાથી
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ૈવા ભકરી ળકાળે નશીં એટરે એટર લખત નનબાલી રેલા
એણે ફાાને જણાલી દીધ ું શત ું. છી ભટાએ દીકયાની અગલડ
જાણીને એની ાવે ભાગણી કયલાન ું ફુંધ કયું શત ું.
ધનજીબાઈએ નાના દીકયા કોનળક ાવે ૈવાની ટશેર
નાુંખી ત ફે ભરશના સધી ત એના તયપથી કળ જલાફ જ ન
ભળ્મ. છી પયીથી ત્ર રખતાું જલાફ આવ્મ કે તે શજ
તાની રાઈનની જફ ભેલી ળક્ નથી એટરે શભણાું છ
ભરશના ત એનાથી કાુંઈ થઈ ળકે તેભ નથી એટરે ભટાબાઈ
એટર લખત વાચલી રે ત એને તાને વેટ થલાભાું ભદદરૂ
થળે. લી શભણાું તેરૈમાભાું ભકાન ફાુંધલાની ળી ઉતાલ છે ?
આણ ું યશેલાન ું ઘય ફધી વગલડલાળું છે જ ને!
નાનાન આ કાગ લાુંચતાું ત ભટા કાઝા થઈ
ઊઠયા ણ એ ગભ ખાઈ ગમા. તેરૈમાભાું શલેરી જેલ ફુંગર
ફાુંધલાની લાતની ળરૂઆત જેનાથી થઈ શતી એ જ જ્માયે આભ
ાણીભાું ફેવી જામ ત્માયે ભટાને કેવ ું રાગે?
લી આ શલેરી જેલા ફુંગરાની લાત ત આખા ગાભભાું
જાણીતી થઈ ગઈ શતી. ને રકમ શલે ત  ૂછતા શતા કે
શલેરીન ું ખાત મયત ક્ાયે કય છ?
લાત ફશાય ડી ન શત ત કદાચ ભટાને કોનળકની આ
લાતન ું આટલ ું ખટું ન રાગય ું શત ણ શલેરી ફાુંધલાની આ
લાત ત શલે પયતાું ફાયે મ ગાભભાું જાણીતી થઈ ગઈ શતી.
ચટણી
ું ૂ
ત્મે એક લખત મફ
ું ઈ જઈને ભટા દીકયાન
તાગ રીધા છી આગ લાત એભ ભનથી નક્કી કયી એભણે
ચટણીભાું
ું ૂ
ભન યવ્ય ું. ણ એભને શૈમેથી કોનળકની આ લાત
ખવતી ન શતી. એભને ૈવાની ખચિંતા ન શતી ણ તાના જેલ
મત્વદ્દી ભાણવ તાના છકયાઓને ઓખલાભાું થા ખાઈ
ગમ એ એભને ળયભાલા જેવ ું રાગત ું શત ું.
*
ચટણી
ું ૂ
ત્મા છીમ એભણે ભરશન ત એભ નલચાયીને
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મ ુંફઈ જલાન ું ાછું ઠેલમા કયું કે લવુંત કશે છે એભ એને બીડ
શમ ત એની ાવે તકાદ કયીને એને ળયભાલલાન અથગ નશીં.
લચભાું એક પ્રવુંગ જ ના ફન્મ શત ત એભન ું મફ
ું ઈ
જલાન ું ફીજા ફે ભરશનામ ાછું ઠેરાય ું શત. ચાયે ક રદલવ
શેરાું એ ફજાયભાુંથી જતા શતા ને લખતચુંદ ળેઠે એભને ટોક
કમો: ‘કેભ ભટા, ફાયફાય! કઈક રદલવ ત અભાયી દકાને
ગરાું ાડ.’
‘હ ું તાયી દકાને આલીળ ત લખત, તને ાર ચાની
ખટ જળે. તમ તેં ફરાવ્મ ત રે ચાન ું કશે.’ કશેતાું ભટા
લખતચુંદની દકાનનાું ગનથમાું ચડયા.
‘એ શ ું ફલમા ભટા, તભાયાથી ચા લધાયે છે ! ણ તભે
ભાયી દકાને આલ છ જ ક્ાું?’
‘કાયણ લગય ત કઈ લાખણમાની દકાનભાું ેવત ું શળે!
ણ આજે તેં ભને વાભેથી ફરાવ્મ છે તે રાગે છે કે તાયે કશ ું
કાભ શળે. ફર, શ ું કાભ છે ?’ ભટાએ ભજાક કયતાું કહ્.ું
‘ભાય શાથ જયા બીડભાું છે એટરે જ ાુંચવક રૂનમા
આ ત ર વચલાઈ જામ.’
‘અયે , બીડભાું ના શઉં તમ તાયા નાભાના ૈવા ભાગ ું
એભાું ખટું શ ું છે ? કેટરા ૈવા નીકે છે ભાયે આલાના?’
‘તભને ભાયાથી ખાત ું ચ ૂકતે કયલાન ું કશેલામ, ભટા!’
‘રે શલે એલાું ગલરાુંતલરાું કમાગ લગય રશવાફ જ અને
કશે કે કર કેટરા ફાકી નીકે છે .’
લખતચુંદે ખાતાભાું જઈને જ યકભની ભાગણી કયી શતી
છતાું ભટાની વાભે દે ખાલ  ૂયત ચડ ખરી કહ્:ું ‘નીકે છે
ત નલવ ને દવ રૂનમા ણ ભાયે ાુંચવની બીડ છે એટરા જ
ભી જામ તે ફવ છે .’
‘અલમા, તારું ફીર ત ધ્માન ફશાય જ ગય ું. અત્માયે ત
હ ું આણુંદ જલા નીકળ્મ છું ણ તને ૈવા ભી જળે.’ ભટાએ
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ઘયભાું ડેરા વ રૂનમા અને ખખસ્વાભાુંના ફવ રૂનમાન
અંદાજ કાઢતાું કહ્.ું એભને થય ું કે આલી બીડભાું આફરૂ ક્ાું
સધી વચલાળે?
આખે યસ્તે એભણે તાની નભરકત અને ખેતીની
આલકન તા ભેલલા ભાુંડય. એભને ભનભાું થઈ ગય ું કે
તે જ તાનાું આફરૂ ને ભબા પ્રભાણે જીલવ ું શમ ત એટરાું
વાધન જ કે  ૂયતાું ન શતાું. એભને રાગય ું કે શલે તાની
યશેણીકયણી ફદરલાની કે છાકયાુંને વશાયે જીલલાની લેા
આલી શતી.
લખતચુંદની આ ઉઘયાણીએ એભને એભની વાચી
સ્સ્થનતન ું બાન કયાલી દીધ ું શત ું. આણુંદભાું જઈને એભણે વો
શેરાું તાના ખખસ્વા ઘરડમાની ત્રણ તરાની વનાની ચેઈન
લેચી દીધી ને વાુંજે ફવભાુંથી ઊતયીને ફાયફાય ળેઠની દકાને
જઈને એભન ું નામ ું ચ ૂકતે કય.ું
ભટાને ફવભાુંથી ઊતયીને ફાયફાય નામ ું ચ ૂકતે કયલા
આલેરા જઈ લખતચુંદ ડઘાઈ ગમ. એણે કહ્:ું ‘ભટા, ભાયી
ભ ૂર થઈ ગઈ કે ભેં તભને ફાકી ૈવાની માદ દે લડાલી ણ
ભાય શાથ બીડભાું શત ને ભને થય ું કે ભાયે વ્માજ બયવ ું ડળે
એટરે તભાયી આગ જીબ કચયાઈ ગઈ. અભે વ્માજ ખાઈએ
ખયા ણ જ્માયે વ્માજ બયલાની નફત આલે ત્માયે અભને
ભયલા જેવ ું રાગે. ને તભે ત ખખસ્સ ું ખુંખેય તમ શજાયની ઢગરી
થઈ જામ એટરે તભાયી ાવે ભુંગાઈ ગમા. તભે એન ું ખટું ન
રગાડતા.’
‘એભાું ખટું રગાડલાની લાત જ ળી છે ? તેં આજે
શેરી લખત જ ભાયી ાવે ૈવા ભાગમા એટરે હ ું વભજી ગમ
કે ત ું કળી ગચ
ું ૂ ભાું શઈળ એટરે જ તેં ભાયી ાવે ૈવા ભાગમા
શળે. એટરે ત ળશેયભાુંથી આલતાું જ થય ું કે ૈવા ગજલાભાું
ડયા ડયા કુંઈ લધલાના નથી એના કયતાું તને આત જાઉં
ત તારું ત કાભ તે. અભાયે ત વ્માજ બયલાન કે વ્માજ
ખાલાન ધુંધ નશીં એટરે ભાયે ત ૈવા ઘયભાું ડયા શમ કે
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છી ફૅંકભાું ડયા શમ.’
*
એભણે લખતચુંદની વાભે બરે ફુંપાડ ભામો શમ ણ
ભનભાું ત એભણે એક મજના ઘડી જ કાઢી શતી. ફીજે જ
રદલવે એભણે એભનાું ત્ની જભનાુંફા વાથે મફ
ું ઈની લાટ
કડી. એભને અચાનક મ ુંફઈ આલેરાું જઈ લવુંત અને એની
લહ યીટા થડાું છાઈ ગમાું: ‘કેભ ફા, અચાનક! કશેલડાવ્ય ું
શત ત હ ું સ્ટેળન ય વાભ આલત ને!’ લવુંત ફલમ.
‘હ ું કેટરામ રદલવથી લવુંતને કશેતી શતી કે ફા અને
ફાને અશીં મ ુંફઈ ફરાલી રઈએ ત એભનેમ ગભે ને
આણનેમ નનયાુંત. શજ લવુંતની પ્રષ્ક્ટવ જાભી નથી ત્માું સધી
હમ
ું એની ઑરપવભાું કાભ કરું છું એટરે ફશાયન ું કાચ ુંકરું ખાવ ું
ડે છે . જ તભે અશીં શ ત વાુંજે ઘયન ું ખાલા ત ાભીએ.’
યીટાએ ત પ્રકાશય ું.
એભને વાસની નશીં ણ યવમણની જરૂય શતી એ વાસ
અને વવયા ફેમને વભજાઈ ગય ું. ને કાચી ઘડીભાું એભના
લહના શાથન ું ખાલાના ઓયતા  ૂયા થઈ ગમા. ણ એભને શજ
એની ક્ાું ખફય શતી કે એભની લહને ત વાસની ઘયનાું ફીજાું
કાભ ભાટેમ જરૂય શતી.
‘જઓ યીટા, અભે કામભ અશીં યશેલા આલલાન ું નક્કી
કયું નથી. ભાયાથી ગાભનાું કાભ છડીને અશીં કામભ ભાટે યશેલા
અલામ એવ ું ણ નથી. અભે ત તભાયી ખફય  ૂછલા અને
મફ
ું ઈ જલા આવ્માું છીએ.’ ધનજીબાઈએ લહની લાત ય ઠુંડું
ાણી યે ડતાું ચખલટ કયી દીધી.
‘એવ ું શમ ત તભે ત્માું ગાભભાું યશ ને ફા અશીં યશે
ત?’ બણેરી લહએ ગણતય ફતાવ્ય ું.
યીટાની આલી લાત વાુંબતાું ભટા ભનભાું ત કાઝા
થઈ ગમા ણ તાન ગસ્વ ભનભાું જ વભાલી એભણે કહ્:
‘એભ કયીએ ત તભારું ત જાણે વચલાઈ જામ ણ ભને
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?
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ખાલાીલાની અગલડ ડે એન ું શ?ું ’
‘ત્માું ગાભભાું ત કઈ ાડવીને ત્માુંમ ખાલાીલાની
ગઠલણ થઈ ળકે ને અભને ફાના શાથન ું ખાલાન ું ભે ત
ફશાયન ું ખાલાભાું અભને ભરશને ફેથી ત્રણ શજાયન ખચો થામ
છે એમ ફચી જામ.’ બણેરી લહ લયતાઈ.
‘એના કયતાું હ ું યજ ભુંરદયભાું જ ખાઈ રેલાન ું યાખ ું ત
લધાયે વસ્ત ડે.’ ધનજીબાઈએ ગસ્વા ય કાબ યાખી કહ્ ું ણ
એ વભજી ળકે એવ ું લહ ક્ાું બણી શતી!
ભટાન ગસ્વ ાયખી જતાું લવુંતે ત્નીન ફચાલ
કયતાું કહ્:ું ‘ફા, એન ું કશેવ ું એવ ું નથી ણ ફા અશીં યશે ત
અભને ફેથી ત્રણ શજાયની ફચત થામ અને એટરા જ ૈવા
અભે તભને દે ળભાું ભકરીએ તભનેમ કળી બીડ ના ડે.’ જાણ્મે
અજાણ્મે લવુંત ણ એની ફૈયીના લરાભાું ફેવી ગમ.
‘એટરે કે તાયી ફા અશીં યશીને જે કાભ કયે અને જે
ફચત થામ એટરા ૈવા તભે ભને ભકરી આ એભ ને?
એટરે એન અથગ એ થમ કે ભાયે તાયી ફાની કભાણી ય
જીલલાની લેા આલી. દીકયાને દાક્તય ફનાવ્મ તે આટરા
ભાટે ?’
‘ફાા, તભે એભ અલ અથગ ન કાઢળ. ભાયી પ્રષ્ક્ટવ
જાભી જામ ત્માું સધીની લાત છે . છી ત હ ું તભને દય ભરશને
ફેથી અઢી શજાય ભકલમા કયીળ ને લધાયાભાું તભાયે ખેતીની
આલક ત છે જ ને! આભ ત એકરી ખેતીની આલકભાુંથી જ
ઘયન ખચગ નીકી જામ ણ તભને યજ ડામયા જભાલીને
ફેવલાની ટેલ છે એટરે ફધાુંને ચાાણી કયાલલાના ને
જભાડલાના આણને ના વામ તેલા ખચાગ થામ છે .’ ભરશને
દવ શજાય કયતાુંમ લધાયે ભકરી આલાની લાત કયનાય
દીકયાએ તાની કશેરી લાતન જ છે દ ઉડાડી દીધ.
‘ભેં જ્માયે તને ાઘડી આલાના ૈવા આપ્મા ત્માયે ત
ત ું કશેત શત કે દય ભરશને ત ું દવ શજાય કયતાુંમ લધાયે રૂનમા
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ભકરી આળે ને શલે શ ું તકરીપ આલી, કે છી તાયે મ ના
વામ એલા ખચાગ કયલા ડયા? ત શલે ત ું જ કશે ભાયે શ ું
કયવ?ું ’
‘જ તભે તભાયી આ ટરાઈ ડતી મ ૂક અને ાુંચવાત
લીઘાું જભીન બાખગમા ાવેથી ાછી રઈને જાતે ખેતી કયાલ
ત લયવે રદલવે નશીંનશીં તમ દવથી ુંદય શજાયન પામદ
થામ. છી તભાયે આભ અભાયી ાવે ૈવા ભાગલા જ ન ડે.’
ધનજીબાઈ દીકયાની લાત વાુંબીને ભનભાું એલા ત
વભવભી ગમા કે એભને થય ું કે શન
ું ું શમ
ું કયી નાખ.ું ણ એ
મત્વદ્દી ભાણવ ચ ૂ યહ્યા. એભને થય ું કે ાટલી કુંલય વાથે થડી
લધાયે ચખલટ કયલી જઈએ.
એભણે કહ્:ું ‘દીકયા, તેં કદી આણા ઘયના ખચગન
રશવાફ જમ નથી એટરે તને એભ રાગે ફાકી આણા ઘયન
એકર વગાુંઓની ભશેભાનગનતન ખચગ જ ભરશને ાુંચ શજાય
થલા જામ છે . લી હ ું યહ્ય આગેલાન ભાણવ એટરે જાણીતા ને
અજાણ્મા ફધામ આણે ત્માું દડયા આલે. એભનમ ફીજ
એટર ખચગ. જ કે તભાયી ાવે ૈવા ન ભાગલા ડે એનમ
યસ્ત ભેં નલચાયી જ યાખેર છે .’
‘એલા ફધા રક ત તભે એભની આગતાસ્લાગતા કય
એટરે આલે. ણ તભાયે મ શલે વભજીને એ ફધ ું ફુંધ કયી દે વ ું
જઈએ. શલે એલા પારત ખચાગ આણને ના વામ. તભાયે આ
ઉંભયે શલે આ ફધી ુંચાતભાું ડલાભાુંથી નનવ ૃનિ રઈને ઘેય
ફેવીને બગલાનન ું બજન કયવ ું જઈએ.’
ધનજીબાઈને લહની વાથે શલે ત દીકયાનાું રક્ષણ ણ
લયતાઈ ગમાું. જભનાુંફા ત નત શભણાું દીકયાને કશકું કશી
ફેવળે એની ખચિંતા કયતાું મગ
ું ાું જ થઈ ગમાું.
‘રે દીકયા, તેં શજ ભને યાતી ાઈએમ ભકરી નથી ત્માું
ત ું ભને નળખાભણ આલા ફેવી ગમ! તને બણાવ્મ ગણાવ્મ
અને યણાવ્મ એનામ ખયચા ભને વાતા ન શતા તમ કમાગ
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ત્માયે તારું આ ગખણત ક્ાું ગય ું શત ું? તેં એ લખતે ભને આ
ગણાવ્ય ું શત ત તને ભેરટ્રક થતા શેરાું જ નનળાભાુંથી
ઊઠાડીને ખેતીભાું યલી દીધ શત ત આજે આણી ફધી
જભીન ત ું ઘેય ખેડત શત ને ેલ ું ાુંચ લીઘાુંન ું ખેતય લેચવ ું
ડ્ ું એને ફદરે ાુંચ વાત લીઘાું ફીજાું લેચાતાુંમ રેલામાું
શત. ભાયી ચારીવ શજાયની ફચત ણ ના તણાઈ ગઈ શત.’
‘તભાયે ાુંચ લીઘાું લેચલાું ડયાું એ લાત માદ
કયાલલાની જરૂય નથી. તભે ભનભાું ધયત યાખજ કે હ ું તભાયા
એ ચારીવ શજાય અને ખેતયના એક રાખ રૂનમા દૂ ધે ધઈને
ાછા આી દઈળ.’ ફાાએ એને રશવાફ ગણી ફતાવ્મ
એનાથી અકાતાું લવુંત ફરી ઊઠય. ણ એણે ફાાને જે
રશવાફ ગણી ફતાવ્મ શત એ એને દે ખાત ન શત.
‘દીકયા, તારું ગખણત ફહ ાકું છે ણ એભાું તાયાું
રગનના ખચાગ ના ચાવ શજાય રૂનમા ણ ઉભેયી રેજે અને એ
ૈવા ભને જ્માયે દૂ ધે ધઈને ાછા આ ું ત્માયે એના ય એક
ટકાન ું વ્માજ ગણીને આજે એટરે ગાભભાું કઈ જાણે તમ તાયે
એભાું ળયભાલાન ું ના યશે.’
‘એભાું ગાભલાાને શ?ું ’
‘ગાભના રકની ત તને ખફય છે ને! એ રક  ૂછે જ.
અયે , કઈ ના  ૂછે તમ હ ું ત છાતી ઠકીને કશી ળકું ને કે ભાયા
દીકયાએ એના બણતયન ફધ ખચગ એક રાખ ને નેવ ું શજાય
રૂનમા ભને દૂ ધે ધઈને રશવાફ કયીને વ્માજ વાથે ાછ આી
દીધ છે . ણ ફધા કાુંઈ તાયા જેલા ચક્કવ થડા શમ છે ? કઈ
બણી યહ્યા છી ફાને અંગઠ ફતાલી દે ત ેરાની ળી સ્સ્થનત
થામ? એટરે ભાયી લાતથી જ એભને ચેતલણી ભી જામ ને
દીકયાને ઊંચ ું બણાલલા કે નશીં એ નક્કી કયલાભાું એભને
ભદદરૂ થામ અને કઈને તાયે ભાટે ઘવાત ું ફરલાન ુંમ ના
યશે.’
‘ફા, તભે અકાાઈ ગમા છ એટરે આજે એ લાત
ડતી મ ૂક ને ળાનતથી સ ૂઈ જાલ. આણે કારે લાત કયીશ.ું ’
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તાની લાતન ું ફાાને ફહ રાગી આવ્ય ું છે એ ાભી જતાું
લવુંતે ઓનળમાા થઈ જતાું કહ્.ું
‘વાુંજ ડલા આલી છે એટરે આજની યાત ત યશી જ
જઈશ.ું ણ તાયે જે ચખલટ કયલી શમ એ વાુંજે ખાધા છી
કયી રેજે એટરે તાયે ચખલટ કયલા ગાભભાું આલવ ું ના ડે કે
ભાયે ચખલટ કયાલલા અશીં તાયે ઘેય ના આલવ ું ડે.’
ભટાએ તાયે ધેય કશીને લવુંતના આ ધયને ાયકું કયી
નાખ્ય ું ણ લવુંત કે યીટાને એભાું કશ ું અજગત ું રાગય ું શમ એભ
જણાય ું નશીં. એ રક ત આને તાન ું જ ઘય ગણતાું શતાું ને.
‘આવ્મા જ છ ત આઠ દવ રદલવ અશીં યશ ત મફ
ું ઈ
જલામ. આ ત શજ ભારું દલાખાન ું યાગે નથી ડ્ ું એટરે
વશેજ ફરાઈ ગય ું. ફાકી તભે ગભેતેભ ભાન ણ તભારું
ઘડણ સખભાું લીતે એભ કયલાની અભાયી પયજ છે .’ લવુંતે જે
ફરાઈ ગય ું શત ું એના ય ઢાુંકનછડ કયતાું કહ્.ું
‘એભાું શ?ું આણા ઘયની લાત શમ ત આણે જ એન
નનલેડ આણલ ડે ને! ભેં ત દીકયા, આખી જજિંદગી ટરાઈ
કૂટી. હ ું તાયા જેવ ું ઊંચ ું બણેર નશીં એટરે આજ સધી ફધ ું
ચરાવ્મા કય.ું શલે તાયી વરાશ મજફ ચારવ ું શમ ત ભાયે
ગાભભાું શોંચવ ું ડળે. ગાભભાું જઈ ફધી વુંસ્થાઓભાુંથી
યાજીનાભાું આી દઈળ અને ઘયનાું ફાયણાું અંદયથી ફુંધ કયી
દઈને ળાુંનતથી બગલાનન ું બજન કયીળ. જતી લખતે
ફજાયભાુંથી એક ભાામ રઈ જલી ડળે.’
‘ફાા, તભે નાની વયખી લાતને આટલ ું ભટું સ્લરૂ ન
આ. ભને ભાપ કયી દ.’ ફરતાું લવુંતની આંખભાું આંસ
આલી ગમાું.
‘દીકયા, આને ત ું નાની વયખી લાત કશે
ટરાઈની લશામભાું બગલાનન ું નાભ રેલાન ુંમ
તે શલે ાછરી ઉંભયે રેલાળે. અત્માય સધી
ઘૈરડમાું જ ગાડાું લાે એને ફદરે શલે નલી
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છે ! અત્માય સધી
ભરાઈ ગય ું શત ું
કશેલત શતી કે
કશેલત ડળે કે
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ગાડાું ત ઊંચ ું બણેરા જ લાે .’
‘ફાા, તભને એભન ું કશેવ ું ના રચ્ય ું શમ ત ભાપ કયજ
ણ એભન કશેલાન આળમ એટર જ શત કે જ્માયે આણને
ૈવાની ખેંચ શમ ત્માયે આલા ખટા ખચાગ આણે ફુંધ કયી દે લા
જઈએ.’
ફાાની લાતથી એભના ગસ્વાને ાભી ગમેર લવુંત
ભનભાું મઝાઈ
ું ૂ
યહ્ય શત. એને મગ
ું ૂ થઈ ગમેર જઈ યીટાએ
તાની વભજણ ફતાલલાની તક રીધી. એમ લવુંતની જેભ
અલળું ગખણત જ બણી શતી ને.
એ ફેમની આલી લાતથી ધનજીબાઈને ઘણ ું રાગી
આવ્ય ું. ણ એ ેરા ભકનબાઈની જેભ શાયી ખામ એલા ન
શતા. એભણે દીકયા-લહને એભને ફયાફય માદ યશી જામ એલ
ાઠ બણાલલાન ું ભનભાું જ નક્કી કયી રીધ ું.
એભને થય ું કે તે ત ફધી લાતે શોંચતા શતા ને
દીકયાની ભદદ લગય ણ થડી કયકવયથી જીલી ળકે એલા
ખભતીધય શતા અને દીકયાને યચ ફતાલી ળકે એલા કાફેર
ણ શતા. ણ ફધા એલા ન શમ ને! કેટરાક ભકનબાઈ જેલા
ણ શમ. એલાને ત કૂલે ડલા જેલ ઘાટ થામ.
છે લટે ભનની લાત ભનભાું જ દફાલી એભણે કહ્:ું
‘દીકયા, હ ું તાયી લાત વભજ ું છું. ભને શલે આણી વાચી
રયસ્સ્થનતની ખફય ડી ગઈ છે . શેરાું તાયે ઘયભાું અને
દલાખાનાભાું જે વઈ કયલી ડે એ કયી રે છી ભને ૈવા
ભકરજે. શા, ત્માું સધી ભને એ યકભના વ્માજના ૈવા દય
ભરશનાની શેરી તાયીખે ભકલમા કયજે. છી જ્માયે તાયી ાવે
વગલડ થામ ત્માયે ભને મ ૂ યકભ એકી વાથે જ ભકરી આજે
એટરે અભે એને અભાયી જીલાઈ ભાટે ફૅંકભાું પીક્વ કયાલી
ળકીએ કે ફીજી કઈ યીતે લાયી ળકીએ.’
એભણે ભનભન તાની અને ભકનબાઈની સ્સ્થનતની
વયખાભણી કયલા ભાુંડી. એભને રાગય ું કે તાની સ્સ્થનત
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ભકનબાઈ કયતાુંમ લવભી શતી. આ લાત જાશેય થામ એટરે
તાને ત ળયભાલા જેવ ું જ થામ.
ભકનબાઈ એક વાભાન્મ ભાણવ શતા ણ તે ત
ુંદયે મ ગાભભાું ુંકાતા શતા. આલી લાતભાું ત રક તાની
વરાશ રેતા. જ્માયે તાના દીકયાઓ જ આવ ું કયે ત્માયે કમે
ભએ તે ટરાઈ કયી ળકે?
એભણે દીકયાની ભદદ લગય જીલવ ું શમ ત થડી
જભીન કાઢી નાખીને એન ું વ્મલસ્સ્થત યકાણ કયીને જીલી ળકામ
એભ શત ું જ. ણ એભના જેલ સ્લભાની ભાણવ એભ શાયી ખામ
ત એભણે આજ સધી કયે રી ટરાઈ જ શાયી ગમા જેવ ું જ
રાગે ને.
એભની ચકય નજયે દીકયાના ઘયના યાચયચીરાન
ક્ાવ ત કાઢી જ રીધ શત. રેધયના યજલાડી વપા, ૪૦
ઈંચન ું ભઘાભાુંન ું ઈમ્ટે ડ ટીલી, લીવીઆય, કાસ્શભયી
કતયણીલા ડામનીંગ ટેફરન વેટ, વયકાયી વયકીટ શાઉવભાું
શમ છે એલ યજલાડી યગ અને યવડાભાુંની ભઘી ક્રકયી
એભની નજયભાું આલી જ ગમાું શતાું.
આ ફધાભાું ક્ાુંમ લવુંતને ૈવાની તકરીપ શમ એભ
જણાત ું ન શત ું. તકરીપ શમ ત એક એની દાનતભાું શતી એ
લાતની ખફય ભટાને ડી ગઈ શતી. ‘કાુંઈ લાુંધ નશીં દીકયા
ૈવાની તકરીપ કેલી શમ છે એ હ ું તને ફતાલીળ.’ એભણે
ભનભાું કળીક લાતની ગાુંઠ લાતાું નક્કી કયી રીધ ું.

૪.

અભેરયકાની ભજ
જજિંદગી ન્હતી ખફય કે ત ંુ ત છે ગણણત,
એક ગલ ં ુ ખટંુ ને ખટ જ આખ દાખર.
ુ રાર ઝલેયી
ભનસખ
કલના વીટીઝન શતી અને નતને વાથે રઈને જલાનાું
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?

37

કાગખમાું તૈમાય કયીને આલી શતી છતાું એની વાથે ત નશીં
ણ ફે જ ભરશનાભાું કોનળકને અભેરયકા જલાન ું થય.ું એના
વવયા ન્ય ૂ મકગ ભાું યશેતા શતા એટરે કોનળકને એભને ત્માું જ
જલાન ું શમ ને!
કોનળક વાવયીભાું ફે ભરશના જેટલ ું યહ્ય. આ દયનભમાન
એણે એની ત્ની કલના અને એના વવયાની દયલણી મજફ
નકયી ભાટે તાવ કયલા ભાુંડી શતી ણ એને રાગલા ભાુંડ્ ું
શત ું કે એને રાઈનની જફ ભે તે શેરાું ળરૂભાું ત કઈ
વાભાન્મ જફ કયલી જ ડલાની શતી.
એક ત એને અંગ્રેજી ફરલાનાુંમ પાુંપાું શતાું ને જે થડું
એ ભનભાું ાકું કયીને ફરત શત તેમ એને તાનેમ
ગાભડાની ધ ૂરડમા નનળાના ભશેતાજી ફરતા શમ એવ ું રાગત ું
શત ું, છી એ ેરા નકયી આનાયને ત વુંદ ન જ ડે ને.
છે લટે એના વવયાએ એને વભજાવ્ય ું કે આલી તકરીપ
નલા આલનાયા ફધાને ળરૂઆતભાું ડતી જ શમ છે એટરે એક
લખત વાભાન્મ જફ રઈ રેલી અને રાઈનની જફ ભાટે
તાવ ચાલ યાખલી જઈએ. શા, અશીં ડ્રાઈલીંગ લગય ત
ચારળે જ નશીં એટરે રનીંગ યભીટ રઈને ડ્રામલીંગ ળીખલા
ભાુંડ.
છી ળરૂ થઈ વાભાન્મ જફની ળધ. એભાુંમ ફધાને
ઈંગરીળ ત જઈએ જ. એભ કયતાું એને એક ગાભેન્ટ પેક્ટયીભાું
જફ ભી. એભાું ઈંગરીળની જરૂય ન શતી ણ ફીજા લકગ યની
વાથે લાતચીત કયતાું એણે તાના ફરલાની રઢણભાું પેયપાય
કયલા ભાુંડયા. એનાું વાવયીલાાુંમ એની વાથે ઈંગરીળભાું જ
લાત કયી એને તૈમાય કયતાું શતાું.
કલનાનેમ શજ રાઈનની જફ ભી ન શતી એટરે
એમ કઈ દે ળીના જ્લેરયી સ્ટયભાું કાભ કયતી શતી. ણ ફે
જણન ગાય આલતાું એણે વવયાથી અરગ યશેલા જલાની
લાત મ ૂકી.
એના વવયાએ એને વભજાલલા પ્રમત્ન કમો કે છ વાત
ભરશના એભની વાથે કાઢી નાખળે ત થડી ફચત થળે ણ
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કલનામ કોનળકની વાથે ભી ગઈ એટરે એભણે નભત ું જખ્ય ું
ને તાનાથી નજીકભાું જ ભરશને ચાયવ ડરયના બાડાન ું એક
એાટગ ભેન્ટ અાવ્ય.ું
કલના ાવે ત એ બણતી શતી ત્માયની કાય શતી જ.
એટરે ળરૂભાું ત એ અથલા ઘયનાું કઈભાુંથી જે નલરું શમ એ
કોનળકને નકયી ય મ ૂકી આલત ું અને છટલાને લખતે રઈ ણ
આલત ું. શલે એને ડ્રાઈલીંગ રામવન્વ ભી ગય ું શત ું એટરે એણે
એક જૂની કાય રઈ રીધી શતી.
એણે ફેમ જણના ગાય અને ઘયના બાડાના અને ફીજા
ખચાગના આંકડા મ ૂકી જમા ત એને રાગય ું કે ભરશને રદલવે ભાુંડ
ાુંચવ ડરયની ફચત થળે. ત્રીવ રૂનમાન બાલ ગણે ત
ુંદય શજાય રૂનમા થમા.
તેરૈમાભાું શલેરી જેલ ફુંગર ફુંધાલલ શમ ત
તાન વ ભરશનાન ગાય જઈએ. વ ભરશના એટરે આઠ
લયવ કયતાુંમ લધ. ણ જ રાઈનની જફ ભી જામ ત થડી
લધાયે ફચત થામ ખયી, અને તેમ લચભાું ફીજ કઈ ખચગ
આલી ન જામ ત જ.
એભ કયતાું એને એક ખાનગી કુંસ્ટ્રક્ળન કુંનીભાું
રાઈનની જફ ભી ગઈ. ગાય ભરશને આભ ત ચાય શજાય
ડરયન ણ ટેક્વ ફાયફાય કાઈને શાથભાું આલે ફત્રીવ. ને
કલનાના ગાયભાુંથી આલે વાતવ. તમ કોનળકને ત એભાું
ફાદળાશત રાગી. ણ કોનળકને રાઈનની જફ ભતાું કલના
ત જાણે શલાભાું જ ઊડલા ભાુંડી.
જ્માયથી કોનળકને આ જફ ભી ત્માયથી કલનાએ
વાયા ત્રણ ફેડરૂભલાા એાટગ ભેન્ટભાું યશેલા જલાની લાત
કયલા ભાુંડી શતી.
કોનળક એને વભજાલલા પ્રમત્ન કયત શત કે એભના
ફેજણના કટુંફભાું ત્રણ ફેડરૂભની જરૂય ળી છે ણ એ કશેતી
શતી: ‘તભાયી આલી વાયી જફ શમ ને આણે આલા ગુંદા
એાટગ ભેન્ટભાું યશીએ ત કેવ ું ખયાફ રાગે! કઈક આણે ઘેય
આલે ત ભને ત ળયભાઈ ભયલા જેવ ું રાગે.’
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?
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‘ઠીક છે , હ ું તાવ કયત યશીળ ને છએક ભરશનાભાું
એટગ ભેન્ટ ળધી કાઢીળ.’ કોનળકે એની લાત ય લામદાન
ઢ ચડાલતાું કહ્.ું ણ એ લામદાન જલાફ કલના ાવે
તૈમાય જ શત. એણે કામભ અભેરયકાનાું ાણી ીધાું શતાું ને.
એણે ફે જ રદલવભાું એલા એાટગ ભેન્ટની બા ભેલી રીધી ને
કોનળકને એ ફતાલલા ણ રઈ ગઈ.
એ એાટગ ભેન્ટ તાના જૂના એાટગ ભેન્ટ કયતાું લધાયે
વાય શત ને ચખ્ખ ણ શત. ેરા જૂના એટગ ભેન્ટને
મકાફરે ત એ તદ્દન નલ જ રાગત શત.
અરફિ એન ું બાડમ
ું
એટલ ું જ લધાયે શત ું. લી
કલનાને એ ગભલા ાછન ું મખ્મ કાયણ એ શત ું કે એ
તાનાું ભાફાના ઘયથી જૂના એાટગ ભેન્ટ કયતાુંમ લધાયે
નજીક શત.
ે ી
ને કોનળકને એ એાટગ ભેન્ટ રેલ જ ડય. એણે ભાુંડર
ગણતયીભાું ખાસ્વ વાતવ ડરયન કા ડય. શીટીંગ ત
ેરા જૂના એાટગ ભેન્ટની જેભ ભપત શત ું ણ ભટા
એાટગ ભેન્ટને રશવાફે ઉનાાભાું એય કુંડીળનીંગને કાયણે
ઈરેક્ટ્રીકન ું ફીર ણ લધાયે આલલાન ું શત ું. ણ ણ ઉના
ત અશીં પક્ત ત્રણ ભરશના જેટર જ શત એ લાતે એણે
ભનભનાવ્ય.ું
ત્માું કલનાને ફેમ કાય જૂની રાગલા ભાુંડી. ફેમ જૂની
કાયને ફદરે નલી કાય રેલાની એણે શઠ કડી. અયે , એણે ત
નલી નલી કાયનાું ભડેર જલા ણ ભાુંડયાું. છે લટે એભણે એક
શૉન્ડા ને એક ટમટા કાય રીધી ત્માયે જ કલનાને વુંત
થમ.
નલી ફેફે કાયના શપ્તા, ભઘા બાડાન ું એાટગ ભેન્ટ ને
એને વજાલલાના ખચાગ ણ એભાું ઉભેયાતા ગમા. નલી જફ
ભળ્મા છી કોનળકે ભરશને ફે શજાય ફચલાની ગણતયી ભાુંડી
શતી એને ફદરે ભાુંડ ફાયવની ફચત થળે એભ એને રાગલા
ભાુંડ્.ું
ત્માું કલનાને એની રાઈનની જફ ભી. એન ગાય
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એલ ભટ ન શત છતાું શેરાુંના કયતાું લધાયે ત શત જ.
એના ગાયભાુંથી કાત જતાું વાતવને ફદરે શલે ુંદયવ
આલલા ભાુંડયા. તમ કોનળકને થય ું કે એભ છતાું તેરૈમાભાું
ફુંગર ફુંધાલલા જેટરા બેગા થતાું ચાયથી ાુંચ લયવ રાગી
જામ.
ણ ફાાએ ત ફુંગરાના પ્રાન ણ ફનાલલા આી
દીધા શતા. કોનળકે નલચાયલા ભાુંડ્ ું કે કેટરાક એકાદ ફે
લયવભાું દે ળભાું રાખ રૂનમા ભકરી આે છે એ કે ભના
ભકરતા શળે!
ણ ઘેયથી ફાાના ઉઘયાણી જેલા કાગ આવ્મા જ
કયતા શતા. એણે થાકીને એના જલાફ આલાના જ ફુંધ કયી
દીધા. છે લટે ફાાને ખટું ન રાગે એ ભાટે એણે એભને એક
ત્ર નલગતે રખ્મ. એભાું એણે જણાવ્ય ું કે એને શારભાું જ
રાઈનની જફ ભી શતી ખયી ણ ગાય એલ ઊંચ ન શત.
લી ફેમ જણાું નકયી કયતાું શતાું ને એભની જફની
જગમા ઘયથી દૂ ય શતી ને કાય ખખડી ગઈ શતી એટરે ફેમને
નલી કાય રેલી ડી શતી. એભણે બાડાન ું એટગ ભેન્ટ રીધ ું શત ું
એન ું બાડમ
ું ભરશને ફાયવ ડરય બયવ ું ડત ું શત ું એટરે ભરશને
ભાુંડ શજાયથી ફાયવ ડરય ફચતા શતા.
લી કલના પ્રેગનન્ટ છે એટરે એની ડીરીલયીના
ખચગની જગલાઈ ણ યાખલી ડળે. એટરે શજ દઢેક લયવ
સધી ત તાનાથી દે ળભાું ૈવા ભકરી ળકાળે નશીં. હ ું આજે
ભટાબાઈને ત્ર રખ ું છું. એ ફે લગ તભને ઘય ખચગના ૈવા
ભકરે.
છી ત હ ું તભને કામભ ૈવા ભકલમા કયીળ.હ ું તભને
લયવે ુંદય શજાય રૂનમા ભકરીળ અને એટરા જ ભટાબાઈ
ભકરળે ત હ ું ભાન ું છું કે તભને ત ૂટ નશીં ડે.
ભટાને થય ું કે કોનળક ત લવુંતનેમ ટી ગમ. લવુંતે
ભરશને ચીવવ ભકરલાના કહ્યા શતા ણ આણે ત ફેમના
ભીને એટરા ભકરલાની લાત કયી. જ આ લાત ફશાય ડે
ત ભટાને ત ઘયની ફશાય નીકલા જેવ ું જ ન યશે.
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તેરૈમાભાું ફુંગર ફાુંધલાની લાતન ત એનાું આ
યદણાુંભાું છે દ જ ઊડી ગમ શત. ત્ર લાુંચીને ધનજીબાઈને
ખાતયી થઈ ગઈ કે એક ત એક ણ ફેમ દીકયા શાથથી ગમા
છે . ણ જેણે આખી જજિંદગી ટરાઈભાું ગાી શમ એલા ભટા
એભ છકયાુંના શાથભાું યભી જામ ખયા! ને કાચી ઘડીભાું એભણે
શલે શ ું કયવ ું એન પ્રાન ઘડી કાઢય.
*
એલાભાું એભને કાને લાત આલી કે નલદ્યાનગયભાું
દે લળીબાઈ કયીને એક બાઈ અભેરયકાથી આવ્મા છે એ ન્ય ૂ
મકગ ભાું આણા દે ળભાુંથી આલેરા ને તાનાું દીકયા
દીકયીઓથી વતાલાએરા લડીર ભાટે એક આશ્રભ ચરાલે છે .
(દે લળીબાઈના રયચમ ભાટે લાુંચ ‘ધયતીન ફીજ છે ડ’)
એટરે એ ભકનબાઈને વાથે રઈને ઊડયા દે લળીબાઈને
ભલા.
ભટાએ તાની ઓખાણ આી. છી ચાાણી ત્માું
એટરે ભટાએ લાત ઉાડી: ‘અભે જાણ્ય ું છે કે તભે અભેરયકાભાું
આણા ઘયડાઓની વેલા ભાટે આશ્રભ ચરાલ છ. તે અભાયે
એ નલે નલગતે જાણવ ું છે .’
‘એભાું ત એવ ું થમેલ ું કે અભે ાુંચવાત ઘયડાઓ યજ
વાુંજના પયલા નીકતા શતા ત્માું એક રદલવ એક જણ કશે કે એ
શલે દે ળભાું ાછા જલા ભાગે છે . છી અભે એભને ગણી ફતાવ્ય ું
કે એ અશીં યશે ત એભના દીકયાને ભરશને શજાય ડરયન
પામદ થામ. ત છી દે ળભાું કેભ જતા યશેલાન ું નલચાય છ?
ફવ, એભાુંથી લાતની ળરૂઆત થઈ. એ લડીર કશે કે અશીં
એભને તાન દીકય જાણે તાન યહ્ય ન શમ એભ રાગે
છે .’
‘તે ત્માુંમ છકય ભાફાને જલે ખય?’
ત્માું યે લતીફેન લચભાું  ૂયામાું: ‘એ તભને કશ ું નશીં કશે
ણ હ ું ત કશીળ કે જ આ આશ્રભ ળરૂ ના થમ શત ત છકય
શ કે છકયી ણ એભનાું ભાફાને ેટ ાણી ના ડલા દે ત.
શલે આશ્રભ ળરૂ થમા છી ફધાુંમ ચ ૂ થઈ ગમાું છે .’
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છી દે લળીબાઈએ અને યે લતીફેને આશ્રભની લાત
કયલા ભાુંડી. રગબગ કરાક સધી એભની લાત વાુંબળ્મા છતાું
ન ત એભની લાત ખ ૂટી કે ન ત વાુંબનાયની ધીયજ.
ભટાને થય ું કે ાુંચવાત ગરઠમાઓને બેગા કયીને
ફધાને આ લાત વુંબાલલા જેલી છે . એભણે કહ્:ું ‘એભ કય,
તભે ફેમ કારે વાુંજના ભાયે ત્માું જભલા આલ. યાત ત્માું જ
યકાલ. અભાયે ફધ ું જાણવ ું છે . અભાયે મ આલ આશ્રભ ળરૂ
કયલ ડળે એવ ું રાગે છે .’
શા, ના કયતા દે લળીબાઈને ફીજે રદલવે તાને ત્માું
આલલાન ું સ્લીકાયાલીને ભટા અને ભકનબાઈ ઊઠયા.
*
ફીજે રદલવે ધનજીબાઈએ તાને ત્માું ભકનબાઈ અને
પયતાું ગાભભાુંથી તાના દવેક દસ્તને ફરાલી રીધા શતા.
ફધા જભીને ફેઠા એટરે એભણે ફધાને દે લળીબાઈ અને
યે લતીફેનની ઓખાણ કયાલી. અને કહ્:ું ‘એ અભેરયકાભાું
આણા જેલા ધયડા ભાણવની વલા કયલા આશ્રભ ચરાલે છે .
ભને એભના કામગભાું યવ ડય એટરે ભેં તભને ફધાનેમ એભાું
યવ ડળે એભ ભાનીને એભને આભુંત્ર્મા છે . ત દે લળીબાઈ,
અભને એ જણાલ કે તભાયા આશ્રભભાું યશેનાયાને તભે કેલી
વગલડ આ છ?’
એટરે દે લળીબાઈએ આશ્રભની અને એભાું યશેનાયાુંની
લાત કયલા ભાુંડી. ફધા એ વાુંબલાનાું એટરા તલરીન થઈ
ગમા કે ક્ાયે ફાય લાગમા એની ણ કઈને ખફય ન ડી.
છે લટે ભટાએ કહ્:ું ‘જઓ, ભેં તભને ફધાને એટરા ભાટે
ફરાવ્મા છે કે ભાય નલચાય અશીં ણ ત્માુંના જેલ જ આશ્રભ
ળરૂ કયલાન છે . આ રક યદે ળભાું આટલ ું કયી ળકે ત આણે
ઘયઆંગણે આવ ું કેભ ન કયી ળકીએ? શજ આણે જરૂય ડળે
ત દે લળીબાઈને પયીથી ભીશ ું અને આણે કેલી યીતે ફધ ું
ગઠલવ ું એન ું ભાગગદળગન એભની ાવેથી રઈશ.ું ણ આણે
અશીં આશ્રભ ળરૂ કયલાન છે એ લાત નક્કી.’
દે લળીબાઈની મરાકાત છી ભટાને એલ આશ્રભ ળરૂ
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?
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કયલાની ચાનક ચઢી. શેરાું એભન નલચાય તાના તેરૈમાભાું
એક નાનકડ વ ૃધ્ધાશ્રભ ળરૂ કયલાન શત ણ દે લળીબાઈની
લાત વાુંબળ્મા છી એભણે વયકાય ાવેથી જભીન ભેલીને ન્ય ૂ
મકગ ના જેલ વગલડબમો આશ્રભ ળરૂ કયલાન ું નક્કી કય.ું
‘ભારું ભાન ત તભે જાતે જઈને એ અભેરયકાન આશ્રભ
જઈ આલ ત લધાયે વારું . લી કોનળક ત્માું છે એટરે એને
કશેળ ત તભને પયલાના લીઝા ભાટે સ્ન્વય ભકરી આળે.
એનેમ ભાળે ને આશ્રભ ણ જલાળે.’ એક જડીદાયે કહ્.ું
‘લહને વાયા દા‘ડા છે એટરે જઈએ ત અભાયે ફેમને
જવ ું ડે. હ ું આજે આણુંદ જઈને કોનળકને પન કરું છું ને સ્ન્વય
ભુંગાવ ું છું.’ ભટાએ કહ્.ું એભનેમ અભેરયકા જઈ આશ્રભ જઈ
આલલાની લાત ભનભાું ઊતયી ગઈ શતી.
વાુંજે એભણે જભનાુંને અભેરયકા જલાની લાત કયી ત એ
શયખાઈ ઊઠયાું. લહને વાયા દા‘ડા છે એ જાણ્ય ું ત્માયથી જ એ
એની ખચિંતા કયલા ભાુંડયાું શતાું. એભને થત ું શત ું કે દલાખાનાભાું
ત ત્માું ફધી વગલડ શમ એટરે લાુંધ ન આલે ણ ઘેય
આવ્મા છીની કાજી ત તાના જેલાું અનબલી શમ એ જ
યાખી ળકે.
એભણે ફીજે જ રદલવે આણુંદ જઈ ન્ય ૂ મકગ કોનળકને
પન કમો. કોનળકે શેરાું ત ગલરાુંતલરાું કયલા ભાુંડયાું. ભટા
કશે: ‘તને રટકીટની ખચિંતા શમ ત અભે અશીંથી રટકીટ અભાયી
જાતે રઈ રઈશ ું ણ અભાયે ફે ભરશનાભાું ત્માું આલવ ું છે એ
નક્કી. તને કળી અગલડ શમ ત અભે યશેલાન ું આશ્રભભાું
યાખીશ.ું ’
‘ફાા એવ ું કેભ કશ છ? યશેલાન ું ત અભાયી વાથે જ
શમ ને! હ ું એભ નલચાયત શત કે કલનાની ડ્ ૂ ડેઈટ એ
રદલવ દયનભમાન આલે છે એટરે તભાયી વેલા કદાચ એનાથી
નશીં થઈ ળકે ને તભને અગલડ ડળે.’ ગચ
ું ૂ લાતાું એણે કહ્.ું
‘તાયાું ફા વાથે શળે એટરે અભાયી ને કલનાની ફેમની
ઠાઠ એ કયળે.’
શલે કોનળકને ફરલા જેવ ું જ ન યહ્.ું એણે સ્ન્વય
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ભકરી આલાન ું સ્લીકાયી રીધ ું. ને ફે જ રદલવભાું ભટાના
દસ્તદાયભાું લાત પ્રવયી ગઈ કે ભટા અને જભનાુંફા અભેરયકા
જામ છે . ત્માું જઈ એ આશ્રભ જળે ને છી એલ જ એક
વ ૃધ્ધાશ્રભ અશીં ળરૂ કયલાન છે .

૫.

મજનાની જાહેયાત

ધનજીબાઈએ ભનથી નક્કી કયું કે એક કાભ કયવ ું છે
એટરે ન ત એભને ઊંઘ આલે કે ન ત એ એભના
ભનતમાઓને ઊંઘલા દે . એભણે ફેચાય દસ્તને વાથે યાખીને
આજફાજનાું ગાભડાુંભાું ત્માુંના વ ૃધ્ધ ભાણવની તકરીપની
ખાનગી યાશે ભજણી કયલા ભાુંડી.
પયતાું ુંદયે મ ગાભભાું ભટાના ઘણા દસ્તી વુંફધ
ું  શતા.
ધનજી ભટાને કાભ લગયની કથરી કયલાની ટે લ નશીં એટરે
એભની આલી  ૂછતાછથી કળ લશેભ આલતાું કઈ  ૂછે : ‘ભટા,
ળી લાત છે ? કશ ું ના શમ ત તભે એલી  ૂછતાછ ન કયતા શ!’
‘શાર ત એવ ું કશ ું છે નશીં ણ એભાુંથી કદાચ કશકું
ઊભ ું થામેમ ખરું . જે શળે તેની ભરશના ભાવભાું ફધાને ખફય
ડળે.’ ભટા ભઘભ જલાફ આતા.
ણ એભના ભનતમાઓ ણ એભના જેલા ાુંચભાું
 ૂછાતા શમ એલા જ શમ ને! ફે ત્રણ જણાએ કહ્મ
ું ખરું : ‘રાગે
છે કે તભે ઘયડાઘય ળરૂ કયલાન નલચાય કય છ.’
‘ઘયડાઘય એટરે ાુંજયા જ ને! એભાું યશેલા જામ
એભન ું ના ત સ્લભાન વચલામ કે વગલડ. જાણે ખબખાયીઓની
ધયભળાા. આણે એલી ાુંજયા ળરૂ કયીએ ત એભાું
આણી આફરૂ ળી?’
‘ણ ભને રાગે છે કે એવ ું ત એવ ું ણ એ કાભ કયલા
જેવ ું છે . આણાથી પયતાું ગાભભાુંથી ક્ાું કશ ું અજાણ્ય ું છે ? દયે ક
ગાભભાુંથી ાુંચથી વાત ભાણવ રાચાયી બગલી યહ્યા છે . જ
તભાયા જેલાન વાથ ભે ત ભાયે અભાયા ગાભભાું એક
વ ૃધ્ધાશ્રભ ળરૂ કયલ છે .’
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‘તભે ત બાઈ બાયે ઉતાલા. હ ું આ ફધી ડ ૂછ કાભ
લગય ત નશીં જ કયત શઉં ને! ણ લાત ફયાફય ાકી ન
થામ ત્માું સધી એની લયા ફશાય ના કઢામ. કારે એ લાત
ડતી મ ૂકલી ડે ત આફરૂ જામ. આણેમ થડા ૈવા કાઢીશ ું
ને ફશાયથી ભટાું દાન ણ રઈશ,ું ણ કયવ ું છે એવ ું કે આખા
દે ળભાું એવ ું ન શમ. તભાયે મ આ લાત કઈને કશેલાની નથી.’
ભટાએ ભઘભ કહ્.ું
ભટાની ભશેચ્છાની લાત ત જે ાુંચુંદય જણા તે
રદલવે દે લળીબાઈને ફરાવ્મા ત્માયે શાજય શતા તે જ જાણતા
શતા. ણ ભટાએ ગાભેગાભ પયીને વલે કયલા ભાુંડય ત્માયે એ
લાત છૂી ન યશી.
ભટાના ગરઠમાઓ શલે આશ્રભ તાના ગાભભાું
કયાલલા ભાટે ભટાની ાવે આલલા ભાુંડયા. ફધાએ ગાભના
ગચયભાુંથી દવ લીધાું જભીન કાઢી આલાની વાથે ગાભભાુંથી
યકડ પા ણ કયી આલાની લાત કયલા ભાુંડી.
‘પા ત કયલ જ ડળે. વાય એલ પા કયલ ડળે.
આણે જે કાભ કયલા ભાગીએ છીએ એ ળશેયની વાયી ગણાતી
શટેર કે યાવટગ જેવ ું યખમાભણ ું શળે અને એભાું આણા
તાના ઘય કયતાુંમ લધાયે સખ વગલડ શળે. એભાું યશેનાયાું
કાુંઈ ભપત યશેતાું નશીં શમ. દય ભરશને એભનાું છકયાું આણે
ઠયાલીએ એ ખચગ કાકા કશીને ભકરી આળે. એભની ાવેથી
એ કઢાલલાની જલાફદાયી ભાયી. કશ, છી કઈને તે
ાુંજયાભાું યશેતા શમ એવ ું રાગળે?’
*
છી એક રદલવ એભણે એભની લગલાાું ત્રણ
ગાભભાુંથી ુંદયે ક આગેલાનને તાને ત્માું ફરાલી એક
નલનધવયની ભીટીંગ કયી. ‘જઓ આણે ભેં કહ્ ું શત ું એલ એક
આશ્રભ ળરૂ કયલ છે . એભાું ઓછાભાું ઓછી ુંદય લીધાું જભીન
જઈળે. આ જભીન ગાભથી થડે દૂ યની શમ તમ લાુંધ નશીં.
એટરે ભાય નલચાય એલ થામ છે કે ભારું ગાભ કે તભારું ગાભ
એલા નલલાદભાું ડયા લગય ફાુંધકાભ ભાટે વારું ત અને
ઊંચાણભાું શમ એલી આણાું ત્રણેમ ગાભની લચભાુંની જભીન
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વુંદ કયીએ.’
તની યીતે જઈએ ત અભાયા ધનેયાન ું ાણી
ભાણેકાભાું જામ છે અને ફીજા કઈ ગાભન ું ાણી અભાયા
ચયાભાું આલત ું નથી એટરે એ ચય ભાપકવયન ગણામ. લી
અભે ગાભભાુંથી લધાયે નશીં તમ ફેએક રાખ રૂનમાન પા
ત કયી આીશ.ું ’ ધનેયાના વયુંચ ભાધલ ટે રે કહ્.ું
‘ભનેમ એ ચય ફયાફય રાગે છે ને તભે ુંચામતભાુંથી
એ અાલી ળકળ એનીમ ભને ખાતયી છે . ણ એભ ફે રાખભાું
આશ્રભન ું તયણ તભાયા ગાભના ચયાભાું ફુંધાળે એભ ના
ભાનતા.’ ભટાએ કહ્.ું
‘ભટા તભે જે આશ્રભની લાત કય છ એભાું યશેનાયે દય
ભરશને ઘણા ૈવા બયલા ડે એવ ું રાગે છે . ણ આણે
ખફરકર નનયાધાય શમ અને છકયાું ાવેમ કશ ું ન શમ
એભનમ નલચાય કયલ ડળે. લી ફીજી નાતલાાનમ
નલચાય નશીં કયીએ ત એલાુંમે લખત જતાું આભાું ડખ કયતા
આલળે.’ ભાણેકાના આગેલાન ભશાસખ બટે કહ્.ું
‘એક લખત આ કાભ યાગે ડે એટરે એવ ું વાભાન્મ
ઘયડાઘય ણ આણે ળરૂ કયીશ.ું આણા ઉજખમાતભાુંથીમ
એલા કેટરાક ત નીકળે જ ને!’
‘ત ફયાફય ફાકી આણે જે ાુંચુંદય જણા છીએ તે
આ લગય ગાયની લેઠ કમાગ કયીએ છીએ ણ ાછ ત
લશીલટ ફીજી નાતભાું જ જલાન છે .’
‘આભાું આણે એલી જડફેવરાક વ્મલસ્થા ગઠલીશ ું કે
એભાું કઈની ડખરગીયી નશીં થામ. લી એભાું ધુંધાની જેભ જ
વેલાન ું તુંત્ર ગઠલીશ.ું ને પયતાું ગાભભાુંથી ફેફે એલા ભાણવ
કનભટીભાું આલે કે જેભના તયપથી આશ્રભને ઓછાભાું ઓછા દવ
શજાયન ું દાન ભળ્ય ું શમ.’ ભટાએ વાભાન્મ ચીતાય આતા શમ
એભ કશી ફધાના ઓછાભાું ઓછા દવ શજાય ત ાકા કયી જ
રીધા.
‘એ ત આણે શેરા આણા રખીને જ ફીજા ાવે
ભગામ ને! ણ ભટા, તભે કશ છ એલી ભટી યકભ ત
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આણી જાણભાું છે એભાુંથી કઈ આે એલ દે ખાત નથી.’
‘જ વોથી શેરાું હ ું કડીળ આણા રકવબાના
ઉભાદલાયને. એની વગનર ગ્રાન્ટભાુંથી દવેક રાખ ત હ ું
કઢાલીળ જ. દય ચ ૂટણીએ આણે એભની શામે ઘેય ઘેય અને
છાયે છાયે યખડીએ છીએ એન કળક ત રાબ ભલ જ
જઈએ ને! છી ભકાન ને યવડાનાું ભકાન ય નાભ
રખાલનાયા ફે જણને ળધી કાઢીશ.ું એલામેમ ાુંચ ાુંચ રાખ
ત આળે જ ને! છી દૂ ધ ભુંડીઓ, વેલા વશકાયી ભુંડીઓ
અને આણી ુંચામતનાું કાભ કયતા કન્ટ્રાક્ટયને કડીશ.ું
એભાુંથીમ દવેક રાખ ભેલી રઈશ.ું ’
‘શલે કુંઈક ફખભાું આલત ું રાગે
ભઘલાયીભાું ઘણી ત ૂટ ડળે એભ રાગે છે .’

છે .

તમ

આ

‘આણે ળશેયભાુંના આણી જાણભાુંના રકની ાવેમ
ટશેર નાુંખીશ.ું ને દવ શજાયથી ઉયની યકભ આનાયાુંનાું નાભ
તકતીભાું રખલાની જાશેયાત કયીશ ું એટરે ાુંચ શજાયની
તેલડલામ તણાઈને દવ શજાય આળે.’
‘શેરાું કઈની ાવે પ્રાન ફનાલીને ખચગન અંદાજ
કઢાલી રઈને છી જ આગ લધવ ું જઈએ એભ ભને રાગે
છે .’
‘એભ જ કયીશ.ું એક લખત ભાધલબાઈની જભીન વુંદ
કયીને એભને એના વુંાદનની કાભગીયી વોંી દઈએ એટરે
લાત આગ લધે. ફર, ફધાને એ જભીન ફયાફય રાગે છે
ને?’ ભટાએ  ૂછ્ ું.
‘ભને એકરાને એ વોંી દે લાથી નશીં ચારે. તભાયે
ફધાએ ણ એભાું ટેક કયલ ડળે.’ ભાધલબાઈએ કહ્.ું
‘એભાું ફધાની જરૂય નથી. તભે ગાભન ું વુંબાજ ને હ ું
કરેક્ટય ાવે ભત્ત ભયાલી રાલીળ. છી ત તભને કળ લાુંધ
નથી ને!’ ભટાએ કહ્.ું
‘એન જ લાુંધ શત. શલે નાભ નક્કી કય એટરે ભને
એની રખાટ્ટી કયલાની વભજણ ડે.’
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‘આણે આશ્રભની વાથે ગાુંધીજી કે વયદાય ટે રન ું
નાભ જડીએ ત કેવ ું? વયદાય ટેર નત ૃ વેલા આશ્રભ. કેભ
રાગે છે ? શલે તભે ફધા તભને ઠીક રાગતાું શમ એલાું નાભ
ફરલા ભાુંડ.’
‘વ ૃધ્ધાશ્રભ એ શરકું નાભ રાગે છે . એના કયતાું ભને ત
આ નાભ લધાયે મગમ રાગે છે .’ એક આગેલાને કહ્.ું
‘નાભ ત ભટાએ કહ્ ું એ ફયાફય છે . શલે આણાભાુંથી
જેને વયકાયી ખાતાુંભાું લધાયે લગ શમ ને દડાદડી કયલાભાું
ાછા ન ડે એલા શમ એલા ત એક ભટા જ છે એટરે એભને
લકીરની વરાશ રઈને અને વયકાયભાું જે કાુંઈ રખાટ્ટી કયલી
ડે એ કયલાન ું વોંીએ અને ુંદય રદલવ છી ાછા ભાયી
લાડીએ ભલાન ું યાખીએ.’ ભાધલબાઈએ ફધાને આભુંત્રણ
આી દીધ ું.
‘ત ચાર એ લાત ય ફધા ભ ભીઠાું કયી રઈએ.’ કશી
ભટાએ જભલાની તૈમાયી કયલાન ું ઘયભાું જણાલી દીધ ું. જભતાુંમ
ફધા આશ્રભની લાત કયતા યહ્યા.
‘ભટા, આણે કયવ ું ત એવ ું છે કે આખા ગજયાતભાું
એન ું નાભ થઈ જામ.’ એકે કહ્.ું
‘આણે ફધાએ કેડ ફાુંધીને લગી ડવ ું ડળે. કાભ
અઘરું છે ણ કયલા જેવ ું છે .’
‘શેરાું હ ું અભેરયકાન એભન આશ્રભ જઈ આવ ું છી
અંદાજ આલે કે એભના કયતાુંમ વારું કયવ ું શમ ત આણાથી
થઈ ળકે કે નશીં.’
‘અભેરયકાલાા જેલ કદાચ આણાથી ન થામ ણ
આખા ગજયાતભાું ત વાયાભાું વાય આશ્રભ ત આણે કયલ જ
છે .’
‘ને કદાચ આણે કયીએમ ખયા ણ એભાું યશેલાલાા
એવ ું બાડમ
ું
ન આી ળકે. એક ત છકયાું લેઠ ઉતાયલા
ઘૈરડમાુંને આણે ત્માું ધકેરી મ ૂકતાું શમ ત્માું દય ભરશને શજાય
ુંદયવ જેલ ખચગ એ રક આે ખયા?’
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‘શજાય ુંદયવ નશીં ણ ચીવથી ત્રણ શજાયે મ એ
રક કાકા કશીને આળે. આણે વગલડ ણ
એલી આીશ ું કે એલામે નશીં આે ત વયકાય એભની
ાવેથી એ અાલળે. એ લસર કયલાની જલાફદાયી ભાયી.’
ભટાએ કહ્.ું એભના ભનભાું કઈ ચક્કવ પ્રાન શળે એભ ભાની
કઈએ લધાયે દરીર ન કયી એટરે એ લાત ત્માયે ત ત્માું જ
અટકી.
*

ાકું કયીને ફધા નલખયામા ણ ભાધલબાઈની કલામત
ળરૂ થઈ ગઈ. એભણે ફીજે રદલવે તાના ગાભભાુંથી આઠદવ
ભાણવને તાને ત્માું ફરાવ્મા અને ફધી લાત કયી. ‘જઓ
આણે ફધાએ શલે કભય કવલાની છે . હ ું આણા ગાભન ું નાભ
થામ એલ પ્રજેક્ટ આણા ગાભભાું ખેંચી રાવ્મ છું. આખા
ગજયાતભાું ન શમ એલ ભડનગ વ ૃધ્ધાશ્રભ આણા ગાભભાું
આણે કયલાન છે . એભાું આણે એકરા નથી ણ જ્માયે
આણા ગાભભાું એ થલાન શમ ત્માયે આણે ફીજા કયતાું
થડ લધાયે ઘવાય લેઠલાની તૈમાયી યાખલી ડે જ ને!’
તાની લગના ભાણવને નલશ્વાવભાું રઈને એભણે ફીજે
જ રદલવે ુંચામત ાવે ચયાની ુંદય લીઘાું જભીનની વયદાય
ટેર નત ૃ વેલા આશ્રભને ભાટે ભાગણી કયી ને ુંચામતભાું
એની ભુંજયીન ઠયાલ કયાવ્મ. આ ઠયાલની ચાય નકર કયાલી
ખેડા કરેક્ટયને ને ભાભરતદાય કચેયીભાું ને એક નકર ભટાનેમ
ભકરી.
છી ગાભના સખી ભાણવને આ આશ્રભની લાત કયલા
ભાુંડી. એભણે એ લાત ય બાય મ ૂકલા ભાુંડય કે જ્માયે એભના
જ ગાભભાું આલ ભટ પ્રજેક્ટ થત શમ ત્માયે એકાદ ભકાન
ય ગાભના જ કઈની તખ્તી શમ ત દાતાન ું ને વાથે ગાભન ુંમ
વારું દે ખામ. એભ કયતાું એભને નલચાય આવ્મ કે જ દયે ક
રૂભના દયલાજા ઉય એક રાખ રૂનમા આનાયના નાભની
તખ્તી મ ૂકલાન ું કયું શમ ત લીવ કે ચીવ રૂભના દાતા ત
આજફાજનાું ગાભભાુંથી જ ભી જામ.
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એભણે લસ્તાણાન પેય ખાઈને ભટાની વાભે આ લાત
મ ૂકી. ભટા કશે: ‘તભાય નલચાય વાય છે . રાખને ફદરે ભીંડાું
લગયની યકભ જ યાખ ને. એક રાખ અખગમાય શજાય એક વ
ને અખગમાય રૂનમા. જે રાખભાું તૈમાય થળે એ અખગમાય શજાય
રૂનમા ભાટે ાછા નશીં ડે. આણાું આજફાજનાું ચાય ાુંચ
ગાભભાું લશેરા તે શેરાની જાશેયાત કયીને લાત કયલા ભાુંડ.
ભાયાથી ળરૂ કય. ભાયાથીમ કુંઈ દવ શજાય રૂનમા આીને ફેવી
ના યશેલામ.’
‘તભે શબ ળરૂઆત કયી છે એટરે પ્રાન તૈમાય થતા
શેરાું ફધી રૂભનાું દાન ાકાું થઈ જ જળે. ભેં તભને લાત કયી
ન શતી એટરે ગાભભાું કઈને આ લાત કયી ન શતી. ભેં
છતલાાું ફેચાય ઘયભાું એલી લાત કયી જઈ છે કે આણા
ગાભભાું જ્માયે આવ ું ભટું કાભ થત ું શમ ત્માયે એકાદ ભકાન ય
ગાભભાુંથી કઈન ું નાભ શમ ત ગાભન ુંમ વારું દે ખામ ણ ભને
નથી રાગત ું કે કઈ ાુંચ રાખ કે અખગમાય રાખ જેલી યકભ
કાઢલા તૈમાય થામ.’
‘એભાું ત આણાું ગાભભાુંથી ફશાય યશેતા ભાણવભાુંથી
જ કઈ કદાચ તૈમાય થામ ણ રૂભ ય તખ્તી મ ૂકલાની તભાયી
લાતની અવય ડળે. એટરે ભટાું દાન ભાગલા જતા શેરાું જ
ફધી રૂભનાું દાન ત આલી જ જળે. હ ું ફીજાું ગાભભાું ણ આ
લાત પયતી કયી દઉં છું.’
‘ભેં આજે ુંચામતભાું જભીનની ભાગણીની અયજી મ ૂકીને
એની ભુંજયીન ઠયાલ કયાલી દીધ છે ને ખાતાુંભાું એની નકર
ભકરી આી છે . એ લખતે ભારું અશીં આલલાન ું નક્કી ન શત ું
એટરે એની એક નકર તભને ટાર ભાયપતે ભકરી છે . ફેચાય
રદલવ છી તભે કરેક્ટય કચેયીભાું આંટ ભાયીને તભાયી યીતે
લાત આગ લધાયજ.’
‘એની ખચિંતા ના કયળ. શલે એની જલાફદાયી ભાયે ભાથે.
તભે જભીન ભપત આળ ણ આણે એ જભીન વયકાય
ાવેથી લેચાતી રેલી ડળે. એભાું નનમભ એલ છે કે તભાયે
ગચયની એ જભીનની જરૂય નથી એટરે તભે એ વયકાયને
વોંી દ છ અને આણે આશ્રભના વાલગજનનક શેતવય એ
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જભીન વયકાય ાવે ભાગીએ છીએ એટરે વયકાય આણને એ
લેચાતી આળે. અભે શાઇસ્કૂર ભાટે જભીન ભેલલા આલી
ફધી નલનધ કયે રી છે . એટરે ભને એની ખફય છે .’
*

ભટાની લગ અને ખચલટને કાયણે એક જ ભરશનાભાું
જભીન ભી ગઈ અને પ્રાન ણ આલી ગમા. ભટાએ ફધા
મ ૂ કામગકતાગ ઓને બેગા કયી પ્રાન નલળે ચચાગ કયી રીધી.
ચીવ રૂભ ઑરપવ અને યવડાના રૂભ નલળે ફધાએ ચચાગ
કયીને આરકિટેકને પ્રાન સધાયલા ભકરી આપ્મ. એક
અઠલારડમાભાું એ સધયીને આવ્મ એટરે ભટાએ ગાભના ગયને
ફરાલીને ખાત મ ૂયતન રદલવ નક્કી કમો.
ફધા કામગકયએ ચીવ રૂભના દાતાઓ ભાટે
તતાનાું ગાભભાું પ્રચાય ળરૂ કયી દીધ અને ખાત મ ૂયત
કયતા શેરાું જ ફધી રૂભના દાતાનાું નાભ નક્કી થઈ ગમાું. આ
યકભ ફધી નશીં તમ અડધી ડધી ત ખાત મ ૂયત શેરાું
કામાગ રમભાું આલી જામ એવ ું કયલા ફધાને કશી દીધ ું અને
નલસ્તાયના રકવબાના ચટું ૂ ાએરા ઉભેદલાય કયવનદાવ
ભાણેકના શબ શસ્તે ખાત મ ૂયત કયાલલાન ું નક્કી કયલાભાું
આવ્ય ું.
 ૂજાભાું ચીવ રૂભના દાતાઓને ફેવાડલાન ું નક્કી કયું
એટરે રૂભના દાતાઓભાુંથી કેટરાકની  ૂયી યકભ ણ આલી
ગઈ. આભાું ચાય રૂભ ભાટેનાું દાન ત આ કામગકયભાુંનાું જ
શતાું.
ખાત મ ૂયત લખતે કયવનદાવ ભાણેકે તાના
પ્રલચનભાું જણાવ્ય ું: ‘વયકાયે કયલા જેવ ું ામાન ું કાભ આ
વજાગ અને કતગવ્મનનષ્ઠ નાગરયકએ ઉાડી રીધ ું છે ત એભાું
ભાયી અંગત ગ્રાન્ટની યકભભાુંથી હ ું રૂનમા અખગમાય રાખ
આલાની જાશેયાત કરું છું અને અન્મ વુંસ્થાઓ અને સખી
દાતાઓને આ કામગભાું ભદદરૂ થલાની ખાવ બરાભણ કરું છું.’
એક લખત ભટા અભેરયકા જઈને ત્માુંન આશ્રભ જઈ
આલે છી પ્રાન અંગે નલેવયથી નલચાય કયીને કાભ ળરૂ
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કયલાન ફધાન ભત શત એટરે આશ્રભન પ્રચાય કયલાન ું અને
ગાભભાુંથી નાનાુંનાનાું દાન ઉઘયાલલાન ું ચાલ યાખલાન ું શત ું
ણ આશ્રભના ફાુંધકાભન ું કાભ ત ભટાના યત આવ્મા છી
જ ળરૂ કયલાન ું શત ું.

૬.
ભટા અભેરયકાભાં

ભટા અને ફાના પયલા જલાના લીઝા ભાટે કોનળકે
સ્ન્વય ભકરી આપ્ય ું શત ું. ભટા અને જભનાુંફાના લીઝા ભી
ગમા એટરે ફાાને ખટું ન રાગે એભ ગણીને કોનળકે ફેમની
રટરકટ ણ ભકરી આી શતી. શેરાું ત કલનાએ લધાયાના
આ ખચગ ભાટે લાુંધ રીધ શત ણ જભનાુંફા આલે ત એનાું
નમયીમાુંને ભાથેથી તાની ઠાઠની જલાફદાયી ઘટી જળે એભ
નલચાયી એણે એભની રટરકટ ભકરલા ભાટે તાની વુંભનત
આી શતી.
દીકયાએ ગયભ કડાું અને જરૂયી દલાઓ રેતા આલલા
ભાટે કાગભાું જે સ ૂચનાઓ આી શતી તે અને અભેરયકાભાું ન
ભતા ભવારા લગેયે રઈને ફેમ અભેરયકા જલા ઊડયાું ત્માયે
ગાભ યગાભના આગેલાન એભને લાલલા આલી શોંચ્મા
શતા. ભટાએ એભને આશ્રભન પ્રચાય કયલાની અને ૈવા
ઉઘયાલલાન ું ચાલ યાખલા ભાટે સ ૂચનાઓ આી.
ને ભટા ને જભનાુંફા અભેરયકા શોંચ્માું. કૈ નળક એભને
રેલા ભાટે એયટગ ય વાભ આવ્મ શત. ઘેય જઈ એભણે
નાશીધઈને કોનળકે ફતાલેરા એક ફેડરૂભભાું તાની ગઠલણી
કયલા ભાુંડી. આવ ું વાપસથરું યશેલાન ું જઈને ભટા તાના
આશ્રભભાું આવ ું ફાુંધકાભ કયલાના નલચાય કયલા ભાુંડયા.
ફીજે રદલવે વાુંજના આશ્રભભાુંથી દે લળીબાઈ અને મખી
એભને ભલા આવ્મા. વાથે યે લતીફેન ણ આવ્માું શતાું. મખી
કશે: ‘તભે આણ આશ્રભ જલા આવ્મા છ ત છી અશીં ગાડું
કેભ છડ્ ું છે ? અભને કશેલડાવ્ય ું શત ત અભે તભને રેલા
ઍયૉટગ ય આલત ને!’
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‘અભે ફે ભરશના યશેલાનાું છીએ એટરે ફેચાય રદલવ
છી આશ્રભ જલા આલી જઈશ.ું ’ ભટાએ કશેલા કય.ું
‘એભ આંટ ભામેથી કાુંઈ આખ આશ્રભ ના જલાઈ જામ.
તભાયે જ આલ આશ્રભ દે ળભાું ફનાલલ શમ ત એક ભરશન
ત આશ્રભભાું યશેલા આલવ ું ડે. કારથી જ આલી જાલ. અભાયી
વાથે આલવ ું શમ તમ લાુંધ નશીં. ત્માું તભાયા યશેલા ખાલાની
ઘય જેલી જ વગલડ વચલાળે.’
‘એની ત ફધી લાત અભને દે લળીબાઈએ કયી જ છે .
અને એટરે ત અભે આશ્રભ અને એની વ્મલસ્થા જલા આવ્માું
છીએ. ણ એભ કય અભે યનલલાયે વલાયભાું જ આશ્રભ ય
આલી જઈશ.ું ’
‘તભે ચાયે મ જણ આલજ.’ ને કોનળક તયપ જતાું  ૂછ્ ું:
‘તભે ત આશ્રભ જમ નશીં શમ.’
‘એક લખત ભાયા એક દસ્તની વાથે આલેર. એને
ભકાનન ું લાસ્ત કયાલલાન ું શત ું તે એન ું ભશાયાજ ાવે મ ૂયત
કઢાલીને એભની તાયીખ નક્કી કયલાની શતી. ણ ફધે પયે ર
નશીં.’
‘ચાર ત્માયે યનલલાયે તભાયે મ આશ્રભ જલાઈ જળે.
ભટાને ત અભે આશ્રભભાું જ યકી રઈશ.ું જભનાુંફાને
કલનાફેન વાથે યશેવ ું શમ ત એ બરે અશીં યશેતાું. એટરે
ભટાની ફેગ ત તભે તૈમાય કયીને વાથે જ રેતાું આલજ.’
દે લળીબાઈએ કહ્.ું
*
યનલલાયે ફધાું આશ્રભની મરાકાતે ઊડયાું. આશ્રભના
કરાત્ભક પ્રલેળદ્વાયથી દાખર થતાું જ કઈ અરોરકક જગમાભાું
દાખર થમાન અશેવાવ એભને થલા રાગમ. આશ્રભના નલળા
ફાગભાું નમનયમ્મ યીતે ઊગાડેરાું ને ફૂરથી રચી ડેરા
નલનલધ ફૂરછડ જતાું ભટા નલચાયભાું જ ડી ગમા.
યસ્તાની ફેમ તયપ શરયમાી અને એભાું ટશેરતાું કે
રશિંચકે ફેવી ેય લાુંચતાું ઉંભયે શોંચેરાું ભાણવનાું ભ ય
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વુંત અને આનુંદના બાલ જતાું ભટાને તાની આશ્રભની
કલના ભાટે લધાયાન ું પ્રત્વાશન ભળ્ય ું.
ગાડી આશ્રભની ઑરપવ ાવે ઊબી યશી એટરાભાું ત
ચાયે મ ફાજથી ચીવેક સ્ત્રી ર બેગાું થઈ ગમાું શતાું.
મખીએ દે લળીબાઈ, છગન ભીસ્ત્રી, વભાબાઈ અને આલેરાું
ફધાુંને ઑરપવભાું દમાું એ શેરાું મખીએ ફધાુંને આલનાયાુંન
રયચમ કયાલી દીધ.
‘તભે ફા અભાયી વાથે આલ આણે જદ ચક
જભાલીએ.’ કશેતાું યે લતીફેન જભનાુંફાને સ્ત્રીલગગભાું દયી ગમાું.
છી દવેક ભાણવ વાથે આલનાયાું ઑરપવભાું ફેઠાું.
ભટાએ રૂભન ું પનીચય અને નીચે ાથયે ર યગ જતાું
કહ્:ું ‘આલી કઈ ઑરપવ દે ળભાું ત ભેં જઈ જ નથી. તભે આ
યગની આલી વપાઈ કેલી યીતે યાખ છ?’
‘એ એટલ ું અઘરું નથી. તભે દે ળભાુંમ આવ ું કયી ળકળ.
તભે અશીં થડા રદલવ યશેળ એટરે તભને ફધી ખફય ડી
જળે.’ મખીએ કહ્.ું
‘દે ળભાું ધ ૂ અને ગુંદકીભાું એ કેભન ું થળે એની જ ભને
વભજણ ડતી નથી.’ ભટાએ ળયભામા લગય કહ્.ું
‘તભે અશીં એક ભરશન યશેળ એટરે તભને એ ફધ ું
વશજ રાગળે. શજ રુંચન વભમ થમ નથી એટરે આલ તભને
અભાય ડામનનિંગ રૂભ ફતાલીએ.’ કશેતાું મખી આગ થમા ને
ફધા એભને અનવમાગ.
એભણે ફધાુંને ડાઈનીંગ રૂભભાું દમાું ને ત્માું ચા કૉપીની
વાથે શલ નાસ્ત કયાવ્મ. છી એભને આખ આશ્રભ પયીને
ફતાવ્મ. ફધાુંને યશેલા ભાટે આેરી રૂભ જઈને ભટા ત ભટા
ણ કોનળક અને કલનામ છક થઈ ગમાું. દયે ક રૂભ ફધી યીતે
વગલડલાી શતી એની વાથે સ્લચ્છ ણ એટરી શતી કે કઈને
એભ જ રાગે કે એ શજ ફેચાય ભરશના શેરાું જ ફનાલી શળે.
‘તભે અશીં યદે ળભાું યશીનેમ ઘયડાું ભાણવ ભાટે આટલ ું
ફધ ું કય છ એટલ ું ત દે ળભાું આણી વયકાય ણ ન કયી
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?
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ળકે.’ ભટાએ કહ્.ું
‘તભાયા જેલા ભાણવ દે ળભાુંમ આલ આશ્રભ કયી ળકળે
એલી અભને શ્રધ્ધા છે . શજ તભે આશ્રભની એક જ ાુંખ જઈ
છે . વાુંજના તભે આશ્રભને આલક કયી આતી નભરકત જળ
એટરે તભને ખ્માર આલળે. આટલ ું કયલા છતાું આશ્રભને
ક્ાયે મ ૈવાની ખટ ડતી નથી કે નથી અભાયે કઈની ાવે
દાન ભાટે ભાગણી કયલી ડતી.Õ
‘તભે કઈની વે દાન રીધા લગય આ ફધ ું ચરાલ છ
એ લાત ત અભને દે લળીબાઈએ કયી જ શતી ણ શજ સધી એ
ભને વભજાતી ન શતી. ને આશ્રભની આ વગલડ જમા છી ત
એ કેલી યીતે ળક્ ફનત ું શળે એ જ ભને શજ વભજાત ું નથી.’
ભટાએ ળયભામા લગય તાના ભનની લાત કયી દીધી.
‘એ ફધ ું તભને આજે વાુંજ શેરાું વભજાઈ જળે.’ શભણાું
દે લળીબાઈ રુંચ જભાડે છી આણે આશ્રભની ળાખા નુંફય ફે
ય જઈશ.ું ત્માું ણ આલ જ આશ્રભ છે અને એભાું ણ વીિેય
જેટરાું ભાણવ યશે છે .’
રુંચ તાલીને ફધા ફે નુંફયની વાઈટ ય ઊડયા.
ભટા ત ત્માુંની નલી નકય ભટે ર જઈને આશ્ચમગભાું ડી ગમા.
તેભાુંમ ત્માુંની ઑરપવભાું કાભ કયતા તાનાથીમ લધાયે
ઉંભયના ભાણવને જઈને. એભણે  ૂછ્:ું ‘આ ભાણવ?’
‘એ ણ અભાયા જેલા આશ્રભલાવીઓ જ છે . એ રક
આશ્રભભાું યશેલા આવ્મા ત્માયે એભને  ૂયી એ ફી વી ડીમ
આલડતી ન શતી. અત્માયે ધખમાઓનેમ આંટીઓ ખલડાલે છે .
અશીં અભને કયવનદાવ નાભના એક ગર ભી ગમા શતા.
એભણે ફધાુંને બણાલીને ધીવ ધેટ કયતા કયી દીધા છે . ગમે
લયવે જ એ ગજયી ગમા.’
‘આલી ગેસ્ટ શાઉવ કયતાુંમ બવ્મ ભટે ર શમ ણ એના
ખયચામ એલા આલતા શળે ને. આણાું વયકાયી યે સ્ટ શાઉવ ત
કામભ ખટ કયતાું શમ છે .’
‘ત્માું ત વયકાયી અભરદાય ભપતભાું યશેલા આલતા
શમ એટરે ખટ જ કયે ને. અશીં ત ખદ ભેમય વાશેફ યશેલા
56

ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?

આલે ત એભણેમ નક્કી કયે લ ું બાડું આવ ું જ ડે.’
આલી કેટરીમ લાત ભટાને જાણલા ભી ને જે જાણ્ય ું
એની એભણે ભનભન નોંધ રેલા ભાુંડી. એભને રાગય ું કે મખી
વાચ ું જ કશેતા શતા. આ આશ્રભની વ્મલસ્થાની  ૂયી જાણકાયી
ભેલલી શમ ત એભાું આખ ભરશન યશેવ ું જ ડે. ને એભણે
આશ્રભભાું યશેલાન ું નક્કી કયી રીધ ું. વાુંજનાું જભીને કોનળક,
કલના અને જભનાુંફા ફીજે રદલવે ભટાની ફેગ શોંચતી
કયલાન લામદ કયીને ઘેય ગમાું.
ભટાએ ફધાને કાભ કયલા ભાટે ડાડી કયતા જમા ને
એભને થય ું કે આલા ભાણવ જ તાના આશ્રભભાું બેગા થઈ
જામ ત યું ગ યશી જામ. લી દે ળભાું ત ગાયથી કાભ
કયાલલાન ુંમ વસ્ત ડે.
એભણે ભનભાું જ તાના આશ્રભના પ્રાન ઘડલા
ભાુંડયા. ણ એભને જ્માું ખચગની જ ખચિંતા મખ્મ શતી ત્માું આવ ું
સ્લગગ ઊભ ું કયલાન ું કેભ થળે એની એભને ખફય ડતી ન શતી.
ણ એભના ભનભાું ત થલા જ રાગય ું શત ું કે કયવ ું ત આવ ું જ
છે . ખચગ ભાટે ચીવ ચાવ જણની દાઢીભાું શાથ લધાયે
નાખીશ.ું
એક રદલવે મખી કશે: ‘ભટા, તભાયા ભનભાું આશ્રભન
જે પ્રાન છે તેભાું તભે કેટર ખચગ કયલાની ગણતયી યાખેરી
છે ?’
ે  કે ચાવથી
‘અશીં આવ્મા શેરાું એલ અંદાજ ભાુંડર
વાઠ રાખ રૂનમા થળે ને એભાું ચીવ વું ૂણગ વગલડલાી રૂભ
ફનાલીશ.ું ણ આ આશ્રભ જમા છી રાગે છે કે અશીંના જેલી
વગલડ કયલી શમ ત એ ઓછા ડળે.’ ગચ
ું ૂ લાતાું ભટાએ
ેટછૂટી લાત કયી.
‘જઓ, એક લખત ફાુંધી દીધા છી એભાું લધાય
કયલાન નલચાય ના કયતા. ભારું ભાન ત શેરેથી જ ચાવ
રૂભની ગણતયી મ ૂક. ુંદય લીઘાું જભીન  ૂયતી છે . આખી
નભરકતભાું આલી જ રન અને રીરતયી ઉછે યલાની. તાન
જ ફય અને ાણીની ટાુંકી કયલાનાું. ફધી રૂભભાું ઉનાાભાું
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એયકન્ડીળનીંગ અને નળમાાભાું શીટીંગની વગલડ અને દયે ક
ફાથરૂભ ઠુંડા અને ગયભ ાણીલાી આલી કયલાની. ખચગ એક
કયડ રૂનમા થળે એભ ગણીને જ આમજન કયલાન ું.’
‘ણ એટરા ૈવા બેગા કયલાન ું ગજ શવ ું જઈએ ને!’
‘એ ત થઈ યશેળે. અભેમ અભાયાથી ફનતી ભદદ
કયીશ.ું ભાયે ફધા વાથે લાત થઈ ગઈ છે . થડા અભે વ્મસ્ક્તગત
પા કયીને બેગા કયી આીશ ું અને ફાકીના આશ્રભભાુંથી
ભીને તભને ચીવ રાખ રૂનમા અભે આીશ.ું અભે આજે દવ
લયવથી ન્ય ૂ જવીભાું આલ આશ્રભ કયલાની લાત કયીએ છીએ
ણ એ ભાત્ર લાત જ યશી છે , જ્માયે તભે ત જભીન ણ
વુંાદન કયી રીધી છે ને આ આશ્રભ જલા બાડું ખયચીને
અભેરયકા સધી આવ્મા છ.’
‘જ તભે આટરે દૂ ય યશીને આલ ટે ક કયતા શ ત અભે
કયડ રૂનમાએ શોંચી જઈશ.ું તભે યસ્ત ફતાવ્મ એટરે
અભાયાું ગાભભાુંથી જે રક અશીં છે એભની ાવેમ ટશેર
નાખત જઈળ.’ ભટાએ ઉત્વાશથી કહ્.ું
‘એભાુંમ તભે એકરા ન જતાું આશ્રભભાુંથી કઈને વાથે
રઈને જળ ત આગ ડળે. તભને અશીંની રયસ્સ્થનતની
ખફય ન શમ એટરે રાખન ચેક શજાયભાું લટાલલા જેવ ું થામ.
અશીં આણા રકની ાવે ૈવા ફહ છે ણ રકનાું ભન
વાુંકડાું છે . અભાયાભાુંથી હ ું કે વભાબાઈ તભાયી વાથે આલીશ ું
એટરે તભને દાન ભેલવ ું સગભ ડળે.’
*

એક રદલવ ભટા કશે: ‘ભાયે અશીંના ફધા પટા રઈ
જલા ડળે. ફધાને ફતાલામ એટરે એભનેમ ખફય ડે કે
એભણેમ કેડ ફાુંધલી ડળે જ આવ ું કયવ ું શમ ત.’
‘વાુંજે દે લળીબાઈના જભાઈને કશીશ ું એટરે જઈએ
એટરા પટા ાડી આળે.’
‘તભાયી આ ભટર જમા છી ભનભાું થામ છે કે આલી
એક ભટર કયી શમ ત લધાયાની આલક ણ થામ ણ ત્માું
લગડે આલી ભટર ચારે ખયી?’
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‘તભાયી ગણતયીભાું ત્માું જ ભ ૂર છે . ફે લયવ છી
આશ્રભની એલી ખ્માનત થઈ જળે કે રક એ જલા આલલા
ભાુંડળે. લી કેટરાક સખી ભાણવ તાના ઘય ગાભથી દૂ ય
ફેચાય રદલવ યશેલામ આલલા ભાુંડળે. કઈને ત્માું વાયા
ભશેભાન આલળે ત એભનેમ આશ્રભભાું યશેલા ભકરળે. ભારું
ભાન ત ચીવ રૂભની એક ભટર ણ ફનાલી દ. ળરૂભાું
ભટર જાભે નશીં ત્માું સધી રૂભ આશ્રભના રાબાનથિમ ભાટે
લાયલી. ફધ ુંમ થઈ યશેળે. તભે એક લખત ળરૂ કય એટરે
ચાયે ફાજથી ભદદ વાભેથી આલલા ભાુંડળે.’
ને મખીએ કહ્ ું શત ું એભ ફીજે રદલવે ાડવી ગાભના
એક સખી ભાણવ ભમુંકબાઈને લાત કયતાું એભણે આશ્રભના
ભકાન ભાટે અખગમાય રાખ રૂનમા આલાન ું સ્લીકાયી રીધ.ું
શલે ભટા ણ ઉત્વાશભાું આલી ગમા. એભણે આશ્રભલાા
વભાબાઈને અથલા મખીને વાથે યાખીને ફીજાઓ વાભે
તાની લાત મ ૂકલા ભાુંડી. એભ કયતાું દવેક રાખ રૂનમા ફીજા
ણ બેગા થઈ ગમા.
શલે ભટાને દે ળભાું શોંચી તાના ગરઠમાઓને
ીસ્તારીવ રાખની લાત જણાલલાની તારાલેરી જાગી ત
ફીજી ફાજ આશ્રભ અંગે લધાયે જાણલાની ઈંતેજાયી ણ શતી.

૭.
ધનજીભટા દે ળભાં

રગબગ ત્રણ ભરશના અભેરયકાભાું યશી ભટા અને
જભનાુંફા દે ળભાું ાછાું આવ્માું. આલતાુંની વાથે જ ભટાએ
વુંદેળ કયીને આશ્રભના કામગકયને ફરાલી રીધા. એ ફધાનેમ
અભેરયકાના આશ્રભ નલે જાણલાની ઈંતેજાયી ત શતી જ.
ફધા આલી ગમા એટરે ભટાએ કહ્:ું ‘અભેરયકાભાું
ૈવાનાું ઝાડ ઊગે છે એલી લાત રક કયતા શતા ત્માયે
આણને એ શવલા જેવ ું રાગત ું શત ું ણ હ ું ત એન જાતે
અનબલ કયીને આવ્મ છું. હ ું ગમ ત શત ત્માુંન આશ્રભ જલા
ણ આણા આશ્રભના ફાુંધકાભ ભાટે રગબગ ૪૫ રાખ
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રૂનમાનાું દાન રઈ આવ્મ છું. ત્માુંન આશ્રભ છે એલ જ
આશ્રભ આણે કયલ શમ ત આણેમ એનાથી ફભણા ફીજા
એકઠા કયલા ડળે.’
‘તભે અભેરયકાથી રઈ આવ્મા એટરા ત આણે
લયવથી ાછ ડયા છીએ તમ બેગા થમા નથી. શલે ફીજા
એટરા ક્ાુંથી બેગા થળે?’
‘એમ થળે. તભે શલે ૈવાની કઈ લાતે ખચિંતા ના કયળ.’
ભટાએ એભને શૈમાધાયણ આતાું કહ્.ું
‘આણે રૂભ ય તખ્તી મ ૂકલાની જે મજના મ ૂકી શતી
એભાું ફધી રૂભ અાઈ ગઈ છે . એભાુંથી ફધા ભીને વિાલીવ
રાખ કયતાું લધાયે રૂનમાનાું લચન ભી ગમાું છે . શલે તભે
આલી ગમા છ એટરે કાભ ઝડથી આગ લધળે.’ એક જણે
કહ્.ું
‘શેરાું ત ભાયે આણા રકવબાના વભ્મ ાવેથી ચેક
ભેલી રેલ ડળે. છી આણા ળશેયી ખભતીધયન ણ
વાથ ભાગીશ.ું અભેરયકાથી ત્રીજા બાગની યકભ ભી ગઈ છે એ
લાત જાણતાું દે ળભાુંથીમ દાન ભેલલાભાું છૂટ યશેળે. શેરાું
આણે પ્રાન સધાયલા ભાટે આી દે લા ડળે.’
‘તભે કશ છ એભ કયડ કયતાું લધાયે રૂનમા ખચગલાના
શમ ત આશ્રભ ફહ ભટ થળે.’
‘શા, આણે આશ્રભ ભાટે ચીવને ફદરે ચાવ રૂભ
ફાુંધીશ ું અને ફીજી ચીવ રૂભ આશ્રભભાું આલનાયા
મરાકાતીઓને યશેલા ભાટે બાડે આલા ફનાલલાની છે . એટરે
આણે ુંચતેય રાખનાું ત રૂભ ય તકતી રગાડલાનાું જ
દાન ભેલી ળકીશ.ું ’ ભટાએ કહ્ ું અને અભેરયકાના આશ્રભભાું એ
રક આલી ૩૦૦ રૂભ યાખે છે અને એની આલકભાુંથી યશેનાયા
રકને ખચગભાું યાશત આે છે એ લાત વભજાલી. કેટરાકને આ
લાત વભજાતી ન શતી.
ભટા કશે: ‘જ્માું સધી આલા રૂભ બાડે રેનાયા
મરાકાતીઓ આલતા ન થામ ત્માું સધી એ રૂભમ આણે ઘયડાું
રકને યશેલા આીશ.ું ’
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‘ણ આણી ચાવ રૂભમ ભને ત લધાયે રાગે છે .
એટરા ભાણવ અને તેભાુંમ આણી ભઘી વગલડન ું બાડું બયે
એલા આલતાું જ લયવ લીતી જળે એભ ભને રાગે છે . લી
તભે કશ છ એભ ફીજાું ચાવ આલાું દાન ભેલલાન ું અઘરું
ડળે.’ ફીજા એકે કહ્.ું
‘એની ખચિંતા ન કયળ. અભેરયકાથી ત્રીજા બાગની યકભ
આલી ગઈ છે એ લાત ફશાય ડતાું કેટરાક વાભે ચારીને
આલળે ત કેટરાક આણી લગથી આલળે. અભેરયકાના
આશ્રભલાાઓન ું કશેવ ું એભ છે કે ફધ ું શેરેથી જ ભટે ામે
કયવ.ું એટરે ત એભણે વાભેથી આટરી ભટી યકભ આી છે .
અને ભનેમ ખાતયી થઈ ગઈ છે કે એક જ લયવભાું આ આશ્રભ
નાન ડળે. તભે જયામ ખચિંતા ન કયળ. લધાયે ૈવા જઈળે ત
હ ું ફીજ પેય અભેરયકાન ભાયી આલીળ.’
*

છી જે પ્રભાણે ભટાએ સ ૂચવ્ય ું એ પ્રભાણેના નલા
પ્રાન ફનાલલા આરકિટેકને આી દીધા. આરકિટેક ઈંગરેન્ડ અને
અભેરયકાન બનભમ શત એટરે એ ભટાના ભનની લાત વભજી
ગમ. ને ુંદય રદલવભાું ભટાની કલના મજફના પ્રાન તૈમાય
થઈને આલી ણ ગમા એટરે ફધા ાછા બેગા ભળ્મા.
આકીટેક્ટે ખચગન અંદાજ આપ્મ શત એ એક કયડ ને
વાઠ રાખન શત. ફધાને ખફય શતી જ કે રગબગ કયડ
જેટરી યકભની જગલાઈ ત થઈ ગઈ છે . ણ શજ કઈના
ભનભાું એ ઊતયત ું ન શત ું કે આલ ભટ આશ્રભ બયાઈ જળે
કેભ?
એક જણાએ એટરે ત ભભય મ ૂક્: ‘ભટા, આણે
લાત થઈ શતી એભ ખફરકર આધાય લગયના ભાણવ વસ્તાભાું
યશી ળકે એલ આશ્રભ કયલાની આણી નેભ શતી. ત એભ ન
ફને કે આભાું થડી રૂભ ઓછી કયીને એવ ું ઘયડાઘય ન થામ?’
‘એમ થળે. આના છી એમ થળે ભાયાભાું નલશ્વાવ
યાખજ. ણ એ આશ્રભ આણે આ કુંાઉન્ડભાું કયલ નથી. એ
ભાટે આણે ફીજી જભીન રઈશ.ું ’
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?

61

‘એ ભાટેની ાુંચવાત લીઘાું જભીન હ ું ભાયા ગાભભાુંથીમ
અાલી ળકીળ.’ ભશાસખ બટે કહ્.ું
‘ત તભે દવ લીઘાું ભાટે ુંચામતભાું ભાગણી મ ૂક એટરે
હ ું ખેડાથી ભત્ત ભયાલી રાવ ું. એના ૈવાનીમ વ્મલસ્થા થઈ
યશેળે.’ ભટાએ કહ્.ું
‘તભાયા નલશ્વાવે ત આવ ું ભટું કાભ ઉાડ્ ું છે . ણ આ
કાભેમ લશેરી તકે કયલા જેવ ું છે .’
‘ત એ કાભ લશેલ ું કયીશ ું ણ આ આશ્રભને બગે નશીં.
એને ભાટેમ ભાયા ભનભાું પ્રાન છે . શેરાું ત આણે આ
પ્રાન નલે ચચાગ કયી રઈએ. ભાયે અભેરયકાલાા વાથે જે લાત
થઈ છે એ પ્રભાણે આશ્રભના ભકાન ય ભમુંકબાઈ કશે એ નાભ
મ ૂકીશ.ું ાણીની ટાુંકી ય અભેરયકાના આશ્રભન ું નાભ આલળે.
અભેરયકાનાું ફાકીનાું દાન તખ્તીઓભાું આલળે.’
‘શલે આણી ાવે લધે છે યવડ,ું ઑરપવ અને
અનતનથગૃશ એભની યકભ નક્કી કયીએ. ાુંચ રાખ થડા લધાયે
ડે છે . ભેં ફે ત્રણ ગાભભાું આ લાત મ ૂકી જઈ છે ણ કઈ
એટરા આલા તૈમાય થત ું નથી.’
‘આણે અનતનથગૃશ ભાટે અખગમાય રાખ, ઑરપવ અને
યવડા ભાટે અઢી અઢી રાખ યાખીએ. આ ફધામભાું કદાચ
ફાુંધછડ કયલી ડે ત ફધાની વાથે લાત કમાગ છી કયલી
એટરે કઈને ખટા ડલાન ું ના થામ.’ ફયાફય?’
ભટાના ફધા દસ્તની છા ણ વાયી શતી. લી
અભેરયકાભાુંથી રગબગ ચાવ રાખ જેટરા રૂનમાનાું દાન
ભટા ભેલી રાવ્મા શતા અને રકવબાના વભ્મની ગ્રાુંટભાુંથી
અખગમાય રાખ રૂનમા આલલાના શતા એ ત ફધાએ
ભ ૂનભ ૂજન લખતે જાણ્ય ું જ શત ું.
આ ફધી લાત પયતાું ફધાુંમ ગાભભાું લાયલેગે પ્રવયી
ગઈ શતી એટરે નાનાું ભટાું દાનન પ્રલાશ એલ લશેલા ભાુંડય
કે લાત કયડ રૂનમે શોંચી ગઈ. દાનન આલ પ્રલાશ આ
નલસ્તાયભાુંથી વો પ્રથભ શત એટરે વો કામગકય ણ ઉત્વાશભાું
આલી ગમા શતા.
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ભશાસખ બટે તાના ગાભના ગચયભાુંથી દવ લીઘાુંની
ભાગણી કયી અને ત્માું એક ઘયડાઘયની મજનાની લાત લશેતી
ણ કયી દીધી.
વયદાય ટેર નત ૃ વેલા આશ્રભના ફાુંધકાભનાું ટે ન્ડય
ભુંગાલામાું ને એભાુંથી રામક કન્ટ્રાક્ટયને કાભ વોંી ણ દીધ ું.
છી ત રીભડાના ઝાડ નીચે દવેક ખયવીઓ ને એક ટે ફર
ગઠલાઈ ગમાું. ને આ મજનાના મ ૂ કામગકય વલાયથી વાુંજ
ત્માું અડ્ડ જભાલીને ફેવલા ભાુંડયા.
કન્ટ્રાક્ટયે ફે ેય ફુંધાલી દીધાું અને આ રક ભાટે
ફે લખતની ચાકૉપીની વગલડ કયી દીધી છી ત  ૂછવ ું જ શ?ું
ભટાું ભટાું ભળીન આલી ગમાું ને જભીન વભથ
કયલાન ું કાભ ળરૂ થય ું એટરે આજ ફાજનાું ગાભના રકમ અશીં
આલલા ભાુંડયા અને અશીં થનાયા આશ્રભની લાત જાણી
ફીજાનેમ કશેલા રાગમા. થડા જ રદલવભાું ત ચયે ને ચોટે
આશ્રભની લાત ચચાગલા ભાુંડી.
લી એક સ્થાનનક ેયલાાએ આખ ું ાન બયીને આ
થનાય આશ્રભની પ્રાન વાથેની લાત નલગતલાય છાી એટરે
ત  ૂછવ ું જ શ?ું
અભેરયકાભાું આંટ ભાયી આલેરા એક ડૉક્ટયે આ કાભ
જઈને કહ્:ું ‘ફધ ું તૈમાય થઈ જામ એટરે અભાયે ભાટે ફે રૂભ
જદી કાઢજ એટરે અભે ાુંચવાત ડૉક્ટય અઠલારડમે એકએક
રદલવ વેલા આલા આલીશ ું એટરે કઈ લડીરને તખફમતની
તકરીપ થામ ત એભને રઈને તભાયે ળશેય સધી દડવ ું ન ડે.’
‘એનાથી ફીજ ું રૂડું શ?ું તભને શેરા ફરાલીશ ું ને
તભાયે જઈએ એટરી રૂભ કાઢી આીશ.ું ’ ભટાએ કહ્.ું ને ફધા
વાબનાયા ભનભાું મસ્કયાઈ યહ્યા.
‘આ દાક્તય કશે છે એભ થામ ત ફહ વારું . આણે
દલાઓ ને થડાું વાધન રઈ આલાું ડળે એટલ ું જ.’ દાક્તય
ગમા એટરે એક જણાએ કહ્.ું
‘આણે કશમ
ું નશીં કયવ ું ડે. આ દાક્તય જ ફધ ું રઈ
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આલળે. ને લધાયે ની જરૂય ડળે ત વયકાયી દલાખાનેથી ફધ ું
આવ્મા કયે એલી વ્મલસ્થા હ ું કયી દઈળ.’ ભટાએ મ ૂછભાું
ભરકાતાું કહ્.ું
ીસ્તારીવ રાખ જેલી ભટી યકભ અભેરયકાથી ભી
શતી અને એને કાયણે દે ળભાુંથી ણ વાય એલ પા એકત્ર
થલા ભાુંડય શત એટરે ફધા ગરઠમાઓ ઉત્વાશભાું આલી ગમા
શતા. શલે કઈ આટરી ફધી રૂભ કેભની બયાળે એની ખચિંતા
કયતા ન શતા. ભટાની લાતથી ફધાને શલે શ્રધ્ધા ફેઠી શતી કે
ળરૂભાું નશીં ત ાુંચ લયવ છી આશ્રભ નાન ડળે.
એભણે શેરા તબ્ફકાભાું આશ્રભન ું ફાુંધકાભ શાથ ય
રીધ ું શત ું. એભાું જ્માું ફક્વીંગ બયામ એ છીના થડા રદલવ
એ કાભ અટકે ત્માું અનતનથગૃશન ું કાભ ચરાલતા યશેરા એટરે
એમ શાર રીંટર રેલરે શોંચી ગય ું શત ું.
આ કાભ ચાલ ું થય ું ત્માયથી આજફાજના ગાભના રકમ
એ જલા આવ્મા કયતા શતા. લી જેભણે આ કાભ ભાટે દાન
આપ્માું શતાું એ રકમ અલાયનલાય આલતા શતા. ભટામ
આલાું દાન આનાયને ટકય કમાગ કયતા શતા કે એ રક આલે
ને એભના ૈવા કેભ લયામ છે એ નજયે જએ.
એભણે ગોતભને ણ એક લખત ટકય કયી શતી કે એ
ભકનબાઈનેમ ક્ાયે ક આશ્રભ જલા રઈ આલે. ને એભના
આગ્રશને કાયણે ગોતભ એક રદલવ ભકનબાઈને રઈને આશ્રભ
જલા આવ્મ ણ શત. ફધ ું જઈને અને એભાું કયલાની
સનલધાઓ નલે જાણીને એણે ભટાને  ૂછે લ:ું ‘એભાું યશેલા
આલનાયને બાડમ
ું ખાસ્સ ું બયવ ું ડળે ને!’
‘એ ત બયવ ું જ ડે ને! ભાયા શારના અંદાજ મજફ
એક જણ શમ ત ુંદયવ રૂનમા અને ધખણધખણમાણી ફેમ શમ
ત ચીવવ રૂનમા એભણે આલા ડળે.’
‘ણ એટરા ૈવા એ રક બયળે ક્ાુંથી?’
‘એ ત ક્ાુંથી બયલાના? ણ એભનાું છકયાું બયળે.
ભાન કે તાયાું જ ભાફા અશીં યશેતાું શમ ત એભના ચીવવ
તને બાયે ડે? કે હ ું અને તાયાું કાકી અશીં યશીએ ત લવુંત કે
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કોનળકને એટરા ૈવા બાયે ડે? ત ું જજે ત ખય કેટરામ
છકયાઓ અશીંની વગલડ જઈને તાનાું ભાફાને વાભે
ચારીને અશીં બયતી કયાલળે. ભાફાે આખી જજિંદગી ઢવૈડા
કયીને છકયાુંને બણાવ્માું શમ તે છકયાુંમ એભન ું ઘૈડણ
સખભાું લીતે એટલ ું ત કયે જ ને!’
‘હ ું નથી ભાનત કે કઈ એટરા રૂનમા આે.’
‘આળે દીકયા જરૂય આળે. ફાા કશીને આળે.
અત્માયથી જ ભાયી ાવે ુંદય જેટરાું નાભ ત ખાનગી યાશે
આલી ણ ગમાું છે .’ છી ભનભાું જ કશે: દીકયા ત ુંમ આીળ,
તાયે મ આલા ડળે.

૮.
યાભકાના નલનીતબાઈ
ના કઈ કઈકનાથી દૂ ય હમ છે ,
ના કઈ કઈકની નઝીક હમ છે ,
ઝીંદગી તે જ નઝીક રાલી દે છે ,
જમાયે કઈ કઈકના નસીફભાં હમ છે .
યાભકાના નલનીતબાઈ એભના ભટાબાઈના ભતના
ક્ષબભાુંથી ધીભે ધીભે ફશાય આલી યહ્યા શતા. એભણે ઈંગરેન્ડન ું
ફધ ું જાણે દીકયાને વોંી દીધ ું શમ એભ એ શલે ભટે બાગે
લલરબનલદ્યાનગયભાું જ યશેતા શતા. વાથે એભના દાસ્ત
યભેળબાઈ તથા ભનશયબાઈને ણ પયજજમાત નનવ ૃનિ રેલડાલી
તાની વાથે યશેલા ફરાલી રીધા શતા. (નલનીતબાઈના
રયચમ ભાટે લાુંચ ‘સભણાં’)
ણ નલનીતબાઈન લેાયી સ્લબાલ દે ળભાુંમ નલય
કેભ ફેવી યશે! એભણે આણુંદ નલદ્યાનગયભાું જભીન રઈને એભાું
વવામટીઓ ફાુંધલાન ું ળરૂ કયું શત ું અને યભેળબાઈ તથા
ભનશયબાઈને ણ એભાું રઈ રીધા શતા. એ ફેને ણ એભાું
યવ ડલા ભાુંડય શત. શેરાું ત એભને આ કાભ અધરું
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રાગત ું શત ું ણ છી ત એભનેમ કાભની વભજ ડલા ભાુંડી
શતી.
એક લયવભાું એભણે ત્રણ વવામટીઓ તયતી મ ૂકી શતી:
‘કેતકી’, ‘કલના’ અને ‘બાલના’. આભાું નલનીતબાઈએ એભના
ળયદબાઈ કન્ટ્રાક્ટય વાથે આલી યીતે ટમ્વગ નક્કી કયી શતી:
જભીન નલનીતબાઈ રઈને એભને દવ ટકા લધાયે રઈને આે
અને ળયદબાઈ એભાું તાની વવામટી મ ૂકે. એભાું ાુંચ રાખ
સધીના પ્રાનભાું એ નલનીતબાઈને ભકાન દીઠ ચાવ શજાય
રૂનમા આે અને એથી ભટા પ્રાનભાું ભકાન દીઠ એક રાખ
રૂનમા આે.
છી એનાું બ્રળય છાલી ળયદબાઈ પ્રચાય કયે .
બકીંગભાું આ ત્રણ દસ્ત ણ તાનાથી ફનતી ભદદ કયે .
લી જ્માયે ફાુંધકાભ ળરૂ થામ ત્માયે એ ચાયે મ જણા ઉય
શાજય યશી નક્કી કયે રી ગણલિા મજફન ું કાભ કયાલે. એટરે
એભન ું કાભ ણ દીલા ભાુંડ્ ું શત ું.
એભાું યભેળબાઈ તથા ભનશયબાઈની જાણ ફશાય
નલનીતબાઈએ એક ખાનગી દસ્તાલેજ કયી એ ફેમન ચીવ
ચીવ ટકા બાગ યાખી દીધ શત. એક વવામટીભાું ફધાને
ભાટે એક એક ભકાન ણ એભણે નોંધાલી દીધાું શતાું.
આ ભકાન તૈમાય થમાું એટરે ત્રેણેમ દસ્તએ
તતાનાું ભકાનભાું યશેલાન ું ળરૂ કયી દીધ ું શત ું ણ એ ફધા
ખાતા ત એક વાથે જ શતા. ક્ાયે ક નલનીતબાઈને ત્માું ત
ક્ાયે ક યભેળબાઈ કે ભનશયબાઈને ત્માું. ને આ દસ્ત ત કામભ
વાથે જ શતા.
ેરા ફેમે ણ ખેતીન ું ફધ ું છકયાઓને વોંી દીધ ું શત ું.
એ રક અઠલારડમે દવ રદલવે એક લખત ગાભભાું આંટ
ભાયતા શતા ત એભના દીકયાઓ ણ નલદ્યાનગય આલતા જતા
યશેતા શતા. નલનીતબાઈએ બાબીને તાની વાથે યશેલા
ફરાલી રીધાું શતાું.
*
આ લાતને ાુંચ લયવ થઈ ગમાું શતાું. શલે ત
66

ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?

યભેળબાઈ અને ભનશયબાઈ ફેમ ધુંધાભાું ખ
ું ૂ ી ગમા શતા. એ
રક આખી જજિંદગીભાું નશતા જમા એટરા રૂનમા પેયલતા થઈ
ગમા શતા.
ત્માું નલનીતબાઈને કાને લાત આલી કે ધનેયાભાું
ધનજી ભટા એક અદ્યતન આશ્રભ ળરૂ કયે છે . ને ત્રણેમ દસ્ત
ઊડયા એ આશ્રભ જલા.
ધનજી ભટા ને એભના ફધા દસ્ત આશ્રભ ય શાજય
જ શતા. ભટા એ ફધાને નાભથી ત જાણતા જ શતા ત આ
રકમ ફધાને ભાત્ર નાભથી જ જાણતા શતા. ‘ભારું નાભ
નલનીત. આ યભેળ અને આ ભનશય. અભે યાભકાથી આલીએ
છીએ. અભે આશ્રભ જલા આવ્મા છીએ.’
‘બરે ધામાગ. અભે તભને નાભથી ત જાણીએ છીએ.
આજે રૂફરૂ મરાકાત થઈ. અભે અભેરયકાના આલા એક
આશ્રભના વશમગથી અશીં ણ ત્માુંના જેલ આશ્રભ ળરૂ
કયલાન ું સ્લપ્ન ું રઈને ફેઠા છીએ.’ ભટાએ કહ્.ું
‘હ ું કામભ ઈંગરેન્ડભાું યહ્ય છું ણ અભેરયકાના આશ્રભથી
ણ રયખચત છું. હ ું એક લખત ત્માું ફે રદલવ ભાટે યહ્ય છું ણ
ખય.’ નલનીતબાઈએ કહ્.ું છી ફધા આશ્રભના થઈ યશેરા
ફાુંધકાભ તયપ ઊડયા. નલનીતબાઈએ ફધ ું ઝીણલટથી જય ું.
પ્રાનન અભ્માવ કમો છી ફધા ઑરપવભાું આલીને ફેઠા.
‘આભ ત આખ આશ્રભ એય કન્ડીળન્ડ કયલાની
ગણતયી છે ણ ળરૂઆતભાું અનતનથગૃશની ાુંચેક રૂભભાું
એયકન્ડીળનય પીટ કયાલીશ ું છી વગલડે થડેથડે ફાકીની
રૂભભાું ણ પીટ કયાલતા જઈશ.ું ’ ભટાએ કહ્.ું
‘એવ ું ના ચારે. આણા ાટીદાયભાું કશેલત છે કે
જાખય ું મ ૂકલા ફાકરું યાખ્ય ું શમ તે દવ લયવેમ ત્માું જાખય ું
ના નુંખાલામ. તભે ફધા વભલાયે આણુંદ આલ ત આણે
ફધાું એયકન્ડીળનયની લાત ાકી કયી રઈએ. હ ું તભને રેલા
ભાટે વલાયના નલેક લાગમે કાય ભકરી આીળ.’
‘ણ ફધી રૂભભાું એયક્ડીળનય નુંખાલલાન ખચો ફાયે ક
રાખ રૂનમા જેટર થલાન અંદાજ છે .’
‘એની ખચિંતા છડ. એ ખચો હ ું ભાયા તયપથી કયી રઈળ.
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અને શા, જ્માયે આશ્રભ ચાલ થામ ત્માયે અભાયા ત્રણ જણાની
રૂભ શેરી જ રખજ. અભે ત્રણેમ અશીં યશેલા આલી જઈશ.ું
આણે આને પક્ત વ ૃધ્ધાશ્રભ જ નશીં ણ નનવ ૃનિ આશ્રભ ણ
ફનાલલાન છે .’
‘ભાય નલચાય ણ આશ્રભભાું યશેલા આલલાન છે જ.
અભાયાભાુંના ફીજામ કેટરાકન નલચાય ણ એલ છે એભ રાગે
છે ણ એ રક શજ કશેતા નથી.’ ભટાએ શેરી લખત
તાના ભનની લાત કશી.
‘તભાયે ફધાએ અશીં યશેલા આલી જવ ું જઈએ. છકયાું
શડધ ૂત કયે કે ઘેયથી કાઢી મ ૂકે એની ત યાશ નથી જતા ને!’
નલનીતબાઈએ કહ્ ું ને ફધા શવી ડયા. આભેમ એભની ફધીમ
રૂભભાું એયકુંડીળનય નુંખાલી આલાની લાતથી ફધા ઉત્વાશભાું
આલી જ ગમા શતા.
*
વભલાયની વલાયે ફધાને રેલા ભાટે ફે કાય આલી ગઈ
શતી. એટરે ફધા જ આણુંદ ઊડયા. નલનીતબાઈએ
એપ્રામન્વીવના એક જાણીતા લાાયીને ત્માું ફધાને દમાગ. ‘શલે
ત આણા દે ળભાું શીટીંગ અને એયકન્ડીળનીંગ યનનટ ફનલા
ભાુંડયાું છે ?’ ફધા ગઠલામા એટરે નલનીતબાઈએ ેરા વાથે
લાત ળરૂ કયી.
‘તભાયે જઈત ું શળે ત ઈમ્ટગ કયીને ણ આીશ,ું છી
છે કાુંઈ!’
‘એક યનનટની કેટરી રકિંભત થામ?’
‘ફાય ફામ ફાયના રૂભ ભાટે ન ું યનનટ ુંદય શજાય
રૂનમાન ું થામ.’
‘જઓ, અભે વાલ અજાણ્મા નથી. ભાયી વાઈટ ય ળયદ
કન્ટ્રાક્ટય અશીંથી ઘણ વાભાન ભુંગાલે છે . અને અભે ફધા
‘વયદાય ટેર નત ૃ વેલા આશ્રભ’ભાુંથી આલીએ છીએ. અભાયે
એકફે નશીં ણ આલાું એંવી યનનટ રેલાનાું છે . અને એક વાથે
યકડેથી રેલાનાું છે એટરે તભે છે લરાભાું છે લરા શ ું બાલથી અને
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કેટરા રદલવભાું આી ળકળ એ જણાલ એટરે અભે એડલાન્વ
આીને ાકું કયીને ઊઠીએ. નશીં ત ફીજી દકાને ગાડું છડીએ.’
નલનીતબાઈએ કહ્.ું ેર લેાયી ગચ
ું લાઈ ગમ.
‘તભને હ ું કરાક છી ચક્કવ જલાફ આી ળકું. ભાયે
પેક્ટયી વાથે આલ ભટ ઑડગ ય અને યકડા ૈવાની લાત કયીને
સ્ેનળમર બાલ ભાગલા ડળે. એ ફધા હ ું તભને કાી આીળ.’
‘બરે અભે ફીજ ું કાભ તાલતા આલીએ. છી તભને
ભીએ છીએ.’ કશેતાું ફધા ફશાય નીકળ્મા. ત્માુંથી નલનીતબાઈ
એભને ફીજા એક જાણીતા લેાયી ાવે રઈ ગમા. એની વાથે
ણ એલી જ લાત કયી.
એણે એભની શાજયીભાું જ ફે ત્રણ પન કયીને અખગમાય
શજાય ને ાુંચવન બાલ આપ્મ. છી ફધા ાછા ેરા લેાયી
ાવે ાછા આવ્મા. એણે ણ એટર જ બાલ આપ્મ. એટરે
નલનીતબાઈએ એની વાથે ફાુંધછડ કયીને એને અખગમાય
શજાય ને ફવભાું એક યનનટ આલા તૈમાય કમો.
‘આ ત થઈ ધુંધાની લાત. શલે આણે આશ્રભની લાત
કયીએ. તભાયે આશ્રભભાું એક રાખ ને અખગમાય શજાય એક વ
ને અખગમાય રૂનમાન ું દાન આલાન ું છે .’
‘શલે એક ૈવ ણ ઓછ કયલાની લાત ન કયળ. ભેં
ત્રણ વ રૂનમા આશ્રભના ગણીને જ ઓછા રીધા છે .’
‘અભે એ વભજીએ છીએ. ણ શલે એક આગેલાન
લેાયી તયીકે તભાયી ાવે દાન ભાગીએ છીએ. જેણે આશ્રભ
વાથે કઈ ધુંધ ન કમો શમ એલા રકએમ રાખનાું દાન
આેરાું છે . અભે એવ ું દાન તભાયી ાવે ભાગીએ છીએ.’
છી યનનટ દીઠ ફવ રૂનમા લધાયે બાલ બયલાની
વાભેથી ઑપય આીને છે લટે એની ાવે ેલ ું એક રાખ
અખગમાય શજાય એકવ અખગમાય રૂનમાન ું દાન એભણે ાકું ત
કયાવ્ય ું જ.
છી ફધાું મનનટ પીટ કયાલી આલાની અને એક લયવ
સધી ભપત વનલિવ આલાની અને ખાભી યક્ત યનનટને યીપ્રેવ
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કયી આલાની લાત ાકી કયીને નલનીતબાઈએ એને ફે રાખ
રૂનમાન એડલાન્વન ચેક આપ્મ.
‘ેરાને એણે આેરા બાલ કયતાુંમ ફવ રૂનમા લધાયે
બાલ બયલાન ું તભે કહ્ ું એ લાત ભને ના વભજાઈ.’ ફધા ફશાય
નીકળ્મા એટરે ભટાએ કહ્.ું
‘ભાયે એંવી યનનટના વ શજાય લધાયે ચ ૂકલલા ડયા
ણ એની વાભે એન ું એક રાખ કયતાુંમ લધાયે યકભન ું દાન
ાકું થઈ ગય ું ને. ભને એભ રાગય ું કે એલએ દાનભાુંથી છટકી
જળે એટરે ભેં એને વાભેથી એભ કયલાન ું કહ્ ું ને. આણે ત
એટરા લધાયે આવ્મા ને!’
‘તભે ત બાઈ એ લેાયીનામ ગર નીકળ્મા. તભાયા
જેલા ધુંધાભાું ડેરા ભાણવને જ એલી તયકીફ આલડે. શલે
ફીજી ખયીદીભાુંમ તભાયે અભાયી વાથે યશેવ ું ડળે.’
‘તભે જ્માયે કશેળ ત્માયે હ ું આલી જઈળ. અભાય ધુંધાન
ત એક નવધ્ધાુંત છે કે વસ્તી ખયીદી એ ત ભાર લેચ્મા
શેરાુંન નપ.’
છી ફધાની વાથે નલનીતબાઈ આશ્રભ ય આવ્મા
અને ત્માુંના કન્ટ્રાક્ટય વાથે બાલતાર તથા ક્લરીટી ફાફતભાું
કેટરીક ચચાગ કયી અને કહ્:ું ‘જઓ તભે જે બાલ બમાગ શમ અને
જે ક્લરીટી લાયલાની નક્કી થઈ શમ એભાું હ ું કઈ પેયપાય
કયાવ ું ત એન જે ડીપયન્વ થામ એ હ ું તભને ભજયે આી દઈળ
અથલા ત હ ું તભને એ ભટીયીમર ખયીદી આીળ.’ એલી
લાતભાું ત કન્ટ્રાક્ટયને લાુંધ જ શ ું શમ?
*
ફીજે રદલવે નલનીતબાઈ ળયદ કન્ટ્રાક્ટયને રઈને
આશ્રભ ય શોંચી ગમા. એભણે થઈ યશેરા કાભને ફારયકાઈથી
જય ું. ળયદ અશીં ઘણી લખત આલી ગમેર શત. અશીંન
કન્ટ્રાક્ટય એન દસ્ત ણ શત.
છી ત આશ્રભના કમગકયને ણ નલનીતબાઈન
સ્લબાલ ગભી ગમ અને નલનીતબાઈને ણ કમગકય વાથે વારું
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ગઠી ગય ું. યજ વલાયે નલનીતબાઈ કાય રઈને આલી જામ.
ક્ાયે ક આશ્રભ ભાટે કળી ખયીદી કયલાની શમ ત એ કાયભાું
વભામ એટરા ભાણવને રઈને ફજાયભાું જઈ આલે. ત કદીક
દાન ભેલલા ણ ફેચાય જણાને રઈને ઊડે.
એક રદલવ એ ભનશયબાઈ ને યભેળબાઈને રઈને
આશ્રભની આવાવની જભીન જલા નીકી ડયા. ાછા
આલીને ભટાને કશે: ‘ભાયે આશ્રભની ચાયે મ ફાજ ચાય ાુંચ
જગમાએ ાુંચ ાુંચ લીઘાું જભીન રેલી છે .’
‘કેભ ખેતી કયલાન નલચાય છે ? આ ફધી છે લાડેની
જભીનભાું ખાવ કવ નશીં એટરે તભને ખેતી ભાટે આ જભીન
ભાપક નશીં આલે.’
‘ત ભાયે ખેતી કયલીમ ક્ાું છે ? ભાયે ત આશ્રભની
ચાયે મ ફાજ નાનીનાની લવાશત ઊબી કયલી છે . આશ્રભની
આવાવ ઝુંડાું નશીં ણ ળશેયી લવાશત અને નાન વયખ ું
ફજાય ઊભ ું કયવ ું છે ભાયે . તભે ફધા એભાું યવ રઈને ભને
જભીન ભેલલાભાું ભદદ કય. મગમ રકિંભત આલાની ભાયી
તૈમાયી છે .’
‘જભીન ત તભને ભી જળે ણ અશીં લગડાભાું તભાયા
ફુંગરા રેળે કણ?’
‘એની તભે ખચિંતા ન કયળ. એને રેલાલાા દડતા
આલળે. હ ું મજનાઓ જ એલી મ ૂકીળ કે ળશેયના ઘોંઘાટથી દૂ ય
યશેલાલાાને અશીં સ્લગગ જેવ ું રાગળે.’
છી ત આ લાતને જાણે ાુંખ આલી. એક જ
ભરશનાભાું નલનીતબાઈએ આશ્રભની આવાવ ફધી ભીને
ચીવ લીઘાું જભીન રઈ રીધી. આજફાજનાું ગાભભાું લાત
લશેતી થઈ ગઈ કે આશ્રભની આવાવ વયવ ભઝાના
ફુંગરાલાી વવામટીઓ ફનલાની છે .
ફીજા ફે ભરશનાભાું ત એક વવામટીના પ્રાન વાથેના
બ્રશમય ણ આજફાજનાું ગાભભાું પયતાું થઈ ગમાું. ને
લલરબનલદ્યાનગયની ઑરપવભાું ભકાનનાું બરકિંગ ણ થલા
ભાુંડયાું. આભાું આણુંદ, નલદ્યાનગય ને નડીઆદ સધીનાું
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ગાભભાુંથીમ રક આલલા ભાુંડયા. આશ્રભભાું જાણે
નલનીતબાઈની ફીજી ઑરપવ ળરૂ થઈ ગઈ શમ એભ કેટરા
રક નલનીતબાઈને રૂફરૂ ભલા આશ્રભભાું ણ આલલા
રાગમા.
એક ભરશનાભાું ત વવામટીની જગમાભાું ાણી ભાટે ન
ફય ણ થઈ ગમ ને નમ ૂનાના ભકાન ભાટે ામા ણ
ખદાલા ભાુંડયા. ભટા અને એભના ટાના ભાણવ ણ
નલચાયભાું ડી ગમા. ભટા કશે: ‘નલનીતબાઈ, ભાયી ત
વભજભાું જ નથી આલત ું કે આટરી ઝડથી ફધાને કેલી યીતે
જાણ થઈ?’
‘એ ફધી ધુંધાની લાત છે . તભે જળ કે આશ્રભના
ઉદઘાટન લખતે શેરી વવામટીન ું ઉદઘાટન ણ થળે. લીવ
ભકાનની નોંધણી ત થઈ ણ ગઈ છે . ને ઉદઘાટન છીના
ભરશના ભાવભાું ત રક ત્માું યશેલા ણ આલી જળે.’
છી ત આશ્રભની જેભ વવામટીની વાઈટ ય ણ
એક ઑરપવ ળરૂ થઈ ગઈ. યજ વલાયે નલનીતબાઈ, યભેળબાઈ
અને ભનશયબાઈ શાપ ેન્ટ શેયીને ઈંટની ચાકીઓ ય કે
થમેરા ચણતય ય ાણી છાુંટલા ભાુંડયા.
આશ્રભના કામગકય શેરાું કાુંઈક કોત ૂકથી ને છી
બાલથી એભની આ પ્રવ ૃનિ જલા રાગમા. એ રકનેમ જાણે
તાન ું કાભ થઈ યહ્ ું શમ એભ રાગલા ભાુંડ્.ું જેભનાું ભકાન
ફની યહ્યાું શતાું એલા રકમ અલાયનલાય થઈ યશેલ ું કાભ જલા
આલલા ભાુંડયા.
શજ નલનીતબાઈની વવામટીભાું ફેવલા ઊઠલાની ખાવ
વગલડ થઈ ન શતી એટરે એલા રકમ ત્માું રટાય ભાયીને
આશ્રભભાું આલીને ફેવલા રાગમા ને આશ્રભની લાત જાણીને
એભાું યવ રેલા રાગમા. એભનેમ આશ્રભ પ્રત્મે ભામા ફુંધાઈ
ગઈ.
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૯.
ધા ભાથાનાં ભાનલી
આશ્રભન ું કાભ જેભજેભ આગ લધત ું ગય ું એભએભ
એની ખ્માનત દૂ ય સધી પેરાતી ગઈ. કેટરાક રક એ જલા ત
કેટરાક રક એભાું તાન વશકાય આલા આગ આલલા
રાગમા અને ફીજા રકને આશ્રભની લાત કયલા રાગમા.
આશ્રભન ું કાભ ઘણી ઝડથી આગ લધી યહ્ ું શત ું.
નલનીતબાઈના આવ્મા છી ફધા કામગકયન ઉત્વાશ ણ લધી
ગમ શત. શલે એભણેમ આશ્રભ પક્ત ઘયડાું અને રાચાય
ભણવ ભાટે નશીં ણ નનવ ૃનિ ભાટે ની વ્મલસ્થા ભાટે શત એભ
કશેલા ભાુંડ્ ું શત ું.
કેટરાક નત ૃપ્રેભી દીકયાઓએ વાભે ચારીને તાનાું
લડીરને આશ્રભભાું યશેલાની વ્મલસ્થા કયલા ભાટે આશ્રભભાું
અયજીઓ ણ કયલા ભાુંડી શતી. શલે કામગકયભાુંના કઈ આશ્રભ
કેભન બયાળે એલ પ્રશ્ન કયતા ન શતા.
કેટરાુંક લડીરએ આશ્રભ અને એભાું અાનાય વલરત
જમા છી તાને આ આશ્રભભાું મ ૂકલા તાના દીકયાને
વભજાલલા ભાુંડયા શતા. કેટરાક વભજ્મા શતા ત કેટરાકને
વયકાયી યાશે વભજાલલાની નોંધ ભટાએ ભનભન તૈમાય કયલા
ભાુંટી શતી.
જજલરાનાું ત જજલરાનાું ણ યાજ્મનાું દૈ નનક ેયભાું
ણ આશ્રભની નોંધ રેલાલા ભાુંડી શતી. કેટરાુંમ ેયએ
આશ્રભના થઈ યશેરા કાભના પટા વાથેના આશ્રભ અંગેના રેખ
કે વભાચાય છાપ્મા. એભાું ણ આશ્રભભાું અાનાય વગલડની
લાત લણી રેલાભાું આલી શતી. આ આશ્રભ એક ઘયડાઘય નશીં
ણ નનવ ૃનિ નનલાવ છે એલી લાત ણ શલે જાણીતી થલા ભાુંડી
શતી.
અયે એક અઠલારડક વાભનમકે ત ‘ધા ભાથાનાું ભાનલી
શ ું ન કયે ?’ એ ભથાા શેઠ યું ગીન પટા વાથે એક રેખ રખ્મ
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?

73

છી ત આશ્રભને જલા આલનાયાઓન જાણે ધવાય ળરૂ થઈ
ગમ શત. જે રકએ આશ્રભ નલે વાુંબળ્ય ું ન શત ું એ રકભાું
ણ આ રેખ લાુંચતાું આશ્રભ જલાની બાલના જાગલા ભાુંડી
શતી. એ રેખના કેટરાક અંળ એના રેખકની ભુંજૂયી વાથે અત્રે
યજૂ કમાગ છે .

ધા ભાથાનાં ભાનલી શ ંુ ન કયે ?
ચયતયની ભધ્મભાું ધનેયા, ભાણેકા અને લસ્તાણાની
લચભાુંની ગચયની જભીન વુંાદન કયી ત્માું આખા ગજયાતના
નાક વભ એક અદ્યતન વ ૃધ્ધાશ્રભ આકાય રઈ યહ્ય છે . આ
આશ્રભન ું નાભ છે વયદાય ટે ર નત ૃ વેલા આશ્રભ.
વ ૃધ્ધાશ્રભ એટરે આધાય લગયનાું ને રાચાય ભાનલીઓ
ભાટેની વદાવ્રત જેલી વાભાન્મ વ્મલસ્થા એલી એક વાભાન્મ
ભાન્મતા રકભાું પ્રચખરત છે ણ વયદાય ટે ર નત ૃ વેલા
આશ્રભ જમા છી અને એ આશ્રભના વુંચારકને રૂફરૂ ભળ્મા
છી અભને આશ્રભના આ વુંચારકની ઉદ્દાત બાલના અને
એભની દ્રષ્ષ્ટ પ્રત્મે જે અશબાલ ઉત્ન થમ છે એ લણગલલાના
અભાયી ાવે ળબ્દ નથી.
આ આશ્રભભાું ચાવ રૂભ વ ૃધ્ધ અને નનવ ૃિ જીલન
ગાલા ઈચ્છતા લમસ્ક ભાટેની ફની યશી છે . વાથે ફશાયથી
આલનાય અનતનથઓ ભાટે અદ્યતન ભશેભાનગૃશની ણ ચીવ
રૂભ ફનાલલાભાું આલી યશી છે .
આ ફધી ુંચતેયેમ રૂભભાું એયકુંડીળનીંગ અને
શીટીંગની સનલધા ણ કયલાભાું આલનાય છે . દયે ક રૂભભાું
વયકાયી ગેસ્ટ શાઉવ જેલી કાેટ ાથયલાભાું આલળે તથા દયે ક
રૂભભાું યું ગીન ટીલીની સનલધા આલાભાું આલનાય છે . દયે ક
યગરને એક રૂભ તથા એકર વ્મસ્ક્તને ણ અરગ રૂભ
આલાભાું આલનાય છે .
આ આશ્રભ ભાટે અભેરયકાભાુંથી રગબગ ચાવ રાખ
જેટરી યકભનાું દાન ભી ગમાું છે અને ફીજાું રગબગ એક
કયડ રૂનમા જેટરાું દાન દે ળભાુંથી ણ એકત્ર થઈ ગમાું છે .
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આશ્રભભાું નુંદનલનવભ ઉદ્યાન ફનાલલાભાું આલનાય
છે . લી તેભાું નળમાાભાું ફશાય ફેવી ળકામ એલી ખયવીઓ
તથા શીંચકા ગઠલલાન ું ણ પ્રાનીંગ કયલાભાું આવ્ય ું છે . આ
ઉદ્યાનભાું ચીક, કરભી આંફા ૈમા તથા વુંતયાું જેલાું ઉજાઉ
વ ૃક્ષ યલાભાું આલનાય છે ત ગરાફ, ભગય અને અન્મ
ફૂરના છડની ણ નમનયમ્મ ગઠલણી કયલાભાું આલનાય છે .
એક નલળા રૂભભાું કવયત ભાટે નાું વાધન ણ વો
આશ્રભલાવીઓ ભાટે લવાલલાભાું આલનાય છે . લી એક
નાનકડું સ્તકારમ ણ આશ્રભલાવીઓ ભાટે ળરૂ કયલાભાું
આલનાય છે .
કેટરાક ડૉક્ટયએ લાયા પયતી યજ આશ્રભ ય શાજય
યશી ભપત વેલા આલાન ું ણ સ્લીકયું છે . ત ત્રણેમ ગાભના
ભ ૂદે લએ લાયા પયતી યજ યાતે ફે કરાક કથા વ્માખ્માન
કયલાન ું ણ સ્લીકાયું છે .
ાછરી ઉંભયે ભાણવને તાના વયખી ઉંભયના દસ્ત
વાથે ફવલાન ું કે ધયભધ્માનભાું રદલવ વાય કયલાન ું લધાયે
ગભે. ક્ાયે ક નાનીભટી જાત્રા કયલાન ું કે ખલરાભાું શયલાપયલાન ું
ભન થામ એ સ્લાબાનલક છે . આ ભાટે એક ભુંરદય ણ
ફનાલલાભાું આલનાય છે .
આ આશ્રભભાું યશેનાયને આ ફધ ું વશજ પ્રાપ્ત થામ
એલી વ્મલસ્થા અશીં આઆ ભી યશેતાું લડીરનાું ફહમ ૂલમ
સ્લસ્થ તખફમત અને ળાુંનતથી તેભની જજિંદગી આયાભભાું વ્મતીત
થામ એવ ું કયલા ભાટે આશ્રભના વો કામગકય કતગવ્મફધ્ધ છે એ
જાણીને અભે અનત આનુંદની રાગણી અનબલીએ છીએ.
અભને આલી ફધી વલરત વાબી ભનભાું એક પ્રશ્ન
જાગમ કે આ આશ્રભભાું યશેલા આલનાયને ભાનવક ખચગ ણ
એલ જ આલ ડળે.
એના જલાફભાું એક વુંચારકને  ૂછતાું એભણે જણાવ્ય ું
કે જે ભાફાએ છકયાુંને બણાલલા તથા એભને રામક
ફનાલલા ટાઢ, તડક ને લયવાદભાું જાત નીચલી નાખી છે
એલાું તાનાું લડીરની ાછરી જજિંદગી આયાભદામક લીતે એ
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જલાની દયે ક વુંતાનની પયજ છે એટરે એ રક ભરશને
ચીવવ કે ત્રણ શજાય જેલ ખચો જરૂયથી આળે.
ક્ાુંક કઈ વુંતાનની સ્સ્થનત વાયી શલા છતાું એ ખચો
નશીં આે ત વયકાયી યાશે તેની ાવેથી ખચો લસર કયતાું
ણ આશ્રભ અચકાળે નશીં.
અભારું ભાનવ ું છે કે આ આશ્રભભાું વો તાનાું લડીરને
ભકરળે અને ખચો ણ આળે. શલે ત વયકાય ણ ઉેખક્ષત
લડીરની લશાયે આલે છે આલે છે અને એભને મગમ જીલાઈ
અાલે છે એ જતાું આશ્રભના કામગકતાગન આ નલચાય અભને
મગમ રાગે છે .
ૈવાને જયે ચારી યશેરી આજની વભાજ વ્મલસ્થાભાું
લડીર ભાટે તેભનાું દીકયાદીકયીઓભાું પયજની બાલના
આજકાર લપ્ત થતી જણામ છે તેની વાભે આ આશ્રભ રાર
ફિી ફની યશેળે એલ અભને નલશ્વાવ છે .
આ આશ્રભ શલે રગબગ વું ૂણગ થઈ જલા આવ્મ છે .
એક લખત રૂફરૂ જઈ વો કઈ આ જઈ આલે અને તાનાથી
ળક્ એટરી એભાું ભદદ ણ કયે એલી અભાયી વોને નલનુંનત છે .
અંતભાું આશ્રભના નનભાગણભાું વ્મસ્ત આ વો ધા
ભાથાનાું ભાનલીઓને ભાયાું રાખરાખ લુંદન.
યાળય લૈદ્ય
આ રેખ છામા છી યજના આઠથી દવ અજાણ્મા
રકમ આશ્રભ જલા આલલા ભાુંડયા અને નાનાુંભટાું રગબગ
ાુંચેક રાખનાું દાન આ કાયણે આશ્રભને ભળ્માું.
ધનેયા, ભાણેકા અને લસ્તાણાને જડતી ાકી વડકનાું
કાભ જે છલરાું ચાય લયવથી ટલરે ચડેરાું શતાું તે ણ ળરૂ થઈ
ગમાું. આ ત્રણેમ ગાભ લચ્ચે દડતી એવટીની ફવન ું આશ્રભન ું
સ્ટેન્ડ ણ ળરૂ થઈ ગય ું. ત આજફાજનાું ગાભન ું ત જાણે
નતથગસ્થાન શમ તેભ ત્માુંના રક ણ લાયું લાય ત્માું આલલા
રાગમા.
નલનીતબાઈએ આશ્રભભાું ફાય રાખ રૂનમા કયતાું લધ
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યકભ આી તેભાું એય કન્ડીળન નુંખાલી આલાની લાત
યાભકાભાું પ્રવયતાું યાભકાના રકને ણ આશ્રભ પ્રત્મે ભભત્લ
જાગય ું અને એ ગાભેથી ણ રક આશ્રભ જલા આલલા ભાુંડયા.
આ ફધાને કાયણે આશ્રભની ખ્માનત આખાએ ગજયાતભાું
પ્રવયી ગઈ. કેટરાુંમ દૈ નનક ેયએ ણ આશ્રભની નોંધ રીધી
ને એના વભાચાય અલાયનલાય ચભકાલતાું યહ્યાું.
લી જેભણે નલનીતબાઈની વવામટીભાું
નોંધાવ્માું શતાું એ રકનેમ આશ્રભ તાન રાગલા
શત. આ રકમ જ્માયે તાનાું તૈમાય થઈ યશેરાું
જલા આલે ત્માયે આશ્રભની વાઈટ ય ઘણ વભમ
ભાુંડયા.

ભકાન
ભાુંડય
ભકાન
ફેવલા

આલનાયા ભાણવ આશ્રભન ું થઈ યશેલ ું ફાુંધકાભ જતા
અને એભાું થનાયી વગલડની લાત વાબતા અને ગાભભાું જઈ
ફીજા રકને એ કશેતા. ફધાને ભન આશ્રભ ભાટે અશબાલ
જાગત ણ એભાું યશેલા આલનાય ભાણવ એભનાભાુંના ત
કઈ નશીં જ શમ એભ ભાનતા. એભણે સ્લપ્નેમ ન જઈ શમ
એલી વાહ્યફીભાું યશેલાની કલનામ એ રક ક્ાુંથી કયી ળકે?

૧૦.
આશ્રભ ળરૂ થામ છે
આશ્રભન ું કાભ ત ચારત ું જ શત ું તેભાું નલનીતબાઈના
આલલાથી ઘણ લેગ આલી ગમ શત. લી તેભણે આશ્રભની
ચાયે મ ફાજએ વવામટીઓ મ ૂકલાની જે જાશેયાત કયી શતી અને
દૂ યદૂ યથી રક એભાું ભકાન નોંધાલલા ભાુંડયા શતા એ જઈને
ભટાની ભુંડીલાા ણ આશ્ચમગભાું ડી ગમા શતા.
એભાુંના કેટરાને ત નલનીતબાઈની વવામટીભાું ભકાન
નોંધાલલાની ણ ઈચ્છા થલા ભાુંડી શતી ણ નલનીતબાઈ
અને ભટાએ એભને વભજાલી રીધા શતા કે ફધા કામગકયએ
ફીજા રકની જેભ ૈવા બયીને આશ્રભભાું યશેલા આલી જલાન ું
શત ું.
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જ આશ્રભની વ્મલસ્થા ફયાફય ગઠલલી શમ ત ફધા
કામગકયએ આશ્રભભાું યશેવ ું જઈએ અને આશ્રભને યવડે જ
જભવ ું જઈએ એ લાત એભણે ફધાના ભનભાું ફયાફય ઠવાલી
દીધી શતી.
તેભણે એ ણ કહ્ ું શત ું કે આણે ભપત યશેલાન ું નથી.
આણેમ ફધાની જેભ  ૂયતા ૈવા દય ભરશને બયલાના જ છે .
ત જે કામગકતાગ નાું વુંતાન ૈવા બયી ળકે તેભ ન શમ તેના
ૈવા બયલાન ું નલનીતબાઈએ ભાથે રીધ ું શત ું.
ફધાભાું એક ભશાસખ બટ જ એલા શતા કે જેભન દીકય
ૈવા બયી ળકે તેભ ન શત એટરે એભના ૈવા જ
નલનીતબાઈએ બયલા ડલાના શતા. ફીજામ કઈક શજ
નીકળે એલી ગણતયી નલનીતબાઈએ યાખી જ શતી. ફધાની
વાથે અત્માયે ત એ રક શાએ શા કયતા શતા ણ કદાચ
એભનેમ આટરા ૈવા દય ભરશને બયલાન ું અઘરું રાગળે.
ને ફધાએ એભની લાત ભનથી સ્લીકાયી રીધી ણ
શતી. એભને નલનીતબાઈની નનવ ૃનિ નનલાવની લાત ભનભાું
ઊતયી ગઈ શતી. ણ કેટરાક શજ છકયાુંને કાભભાું ભદદ કયતા
શતા એ રકમ ભનભાું ઢચચ શતા. ણ કઈ ફશાય જાશેય
કયતા ન શતા. ણ ફધાની વાથે એભને ણ આશ્રભભાું યશેલા
આલલાન ું ભન ત શત ું જ.
*
છી એભ નક્કી થય ું કે નલનીતબાઈની વવામટી
‘ભુંગરમ’ૌ ન ું ઉદઘાટન થામ એ છીને ભરશને આશ્રભન ું
ઉદઘાટન યાખવ ું. તાયીખ નક્કી થતાું જ ફેમ જગાએ એની
તૈમાયીઓ  ૂયજળભાું ળરૂ થઈ ગઈ. ુંદય રદલવભાું ત દયે ક
રૂભભાું
શીટય-એયકન્ડીળનવગ
પીટ
ણ
થઈ
ગમાું.
નલનીતબાઈએ એ લેાયીને આશ્રભ ભાટેના એકરાખ અખગમાય
શજાય રૂનમા કાીને એને  ૂયી યકભન ચેક આી દીધ એટરે
એ ણ ખળ થઈ ગમ.
ધનેયા, ભાણેકા ને લસ્તાણાને નત્રબેટે આશ્રભ આલેર
શત. નત્રબેટેથી લસ્તાણા તયપ જે ભાગગ જત શત એના ય એક
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તયપ આશ્રભ ત એની વાભે તયપ ભુંગરમ ૌ વવામટી આલતી
શતી.
નલનીતબાઈએ વભાયું બ ભાટે ન ભુંડ આશ્રભની ફીજી
તયપ ફાુંધલાન ું નક્કી કયું એટરે ભટા કશે: ‘એના કયતાું
વવામટીની ફાજના ખેતયભાું ફાુંધ્મ શમ ત આલનાયાને
વવામટીભાું જલાન ું વશેલ ું ડે. ને એ ખેતય ત ખારી જ ડ્ ું
છે . તભને એના ધણીની વાથે લાત કયલાભાું ખચકાટ થત શમ
ત હ ું એને લાત કયી દઈળ.’
‘એભણે ત ભને વાભે ચારીને એભના ખેતયભાું ભાુંડલ
ફાુંધલાન ું કશી દીધ ું છે ણ ભાયે આલનાયાઓને વશેલ ું ડલા
દે વ ું નથી એન ું શ?ું આશ્રભની ાછની કુંાઉન્ડ લૉરભાું જે
દવેક ફૂટન ું ગાફડું આણે વગલડ  ૂયત ું કાભચરાઉ યાખેલ ું છે
એભાુંથી ફધા ભશેભાન આશ્રભની આયાય ભુંગરમ ૌ સધી જળે.
એ રક આશ્રભ જએ અને એભને યવ જાગે ત આણમ
ું કાભ
થઈ જામ એલી ભાયી ગણતયી છે .’
‘તભાયી ગણતયી એલી શમ ત વલાયથી જ આણા
ાુંચ વાત કામગકય આશ્રભની પ્રવ ૃનિઓ ફતાલલા મ ૂકી દે લા
ડળે. નીચેની ફધી રૂભ ત તૈમાય જ છે . કાેટ નાુંખલાન ું કાભ
પક્ત ઉયની રૂભભાું ચારી યહ્ ું છે એટરે નીચેની રૂભ ખરીને
ફતાલી ળકામ એલી તૈમાય છે જ.’ ભટાએ કહ્.ું
‘આણે એભને આખ આશ્રભ ક્ાું ફતાલલાનમ છે ?
એભને કેટરીક રૂભ, યવડું અને ઑરપવ ફતાલીશ ું એટરે એભને
ફાકીની વ્મલસ્થાન ખ્માર આઆ જ આલી જળે.
આણાભાુંના ફેચાય કાફેર ભાણવ ઑરપવભાું એભને દાન
અંગેની ભારશનત આલા શાજય યાખલા ડળે.’
*
ભુંગરમ ૌ વવામટીન ું ઉદઘાટન નલનીતબાઈએ ભટાને
શાથે કયાલલાન ું નક્કી કયું શત ું. વબાભુંડભાું ફુંગરાઓની ચાલી
જે તે ભાખરકને અગણ કયતી લખતે એભને આશ્રભ જલાની
અને એભાું તાનાથી ફનતી ભદદ કયી ાડવીધભગ
ફજાલલાની નલનુંનત કયલાભાું આલતી શતી.
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જભલા જતાું શેરાું ફધા આશ્રભ જતા શતા ને વભાયું બ
 ૂય થતા શેરાું રગબગ ચાવ શજાય રૂનમાનાું દાનનાું
લચન ત આશ્રભને ભી ચ ૂક્ાું શતાું. લી નલનીતબાઈએ
યભેળબાઈ તથા ભનશયબાઈને નાભે ણ એકરાખ અને
અખગમાય શજાય એક વ ને અખગમાય રૂનમાનાું દાન ણ
રખાલી દીધાું શતાું.
નલનીતબાઈની વવામટીભાું વાત આઠ કટુંફ ત એક
જ અઠલારડમાભાું યશેલા ણ આલી ગમાું શતાું. એભનાું
ભકાનભાું પયનનચયન ું કાભ ચારત ું શત ું. નલયાળના વભમભાું એ
ફધા આશ્રભની ઑરપવભાું આલીને ફેવતા શતા. એભનેમ
આશ્રભ વાથે ભામા ફુંધાતી જતી શતી.
આશ્રભના ઉદઘાટનભાું ણ એ રક કાભભાું જડાઈ
ગમા શતા. એભાુંના કેટરાકે ત આશ્રભભાું નાનાું ભટાું દાન ણ
રખાલી દીધાું શતાું.
આશ્રભભાું રાબાનથિમને દાખર કયતા શેરાુંની વગલડ
 ૂયી કયલાના કાભભાું ફધા કામગકય રાગી ગમા શતા. એભણે
ફાગકાભ ભાટે ફે ભજૂય અને એક ભાી ગાયથી યાખી રીધા
શતા. ને એભણે કાભ ળરૂ ણ કયી દીધ ું શત ું.
નલનીતબાઈને ભારશતી ભી શતી કે ચયતયના એક
ભાણવ ભધકયબાઈની મ ુંફઈભાું સ્ટેનેવ સ્ટીરની પેક્ટયી શતી.
એટરે એ અને ભટા મ ુંફઈ ઊડયા. એભણે રગબગ ાુંત્રીવ
શજાયનાું યવઈ ફનાલલાનાું ને જભાડલાનાું લાવણ એભની
ાવેથી રીધાું. છી નલનીતબાઈએ એભની ાવે ડનેળનની
લાત મ ૂકી.
એક રાખ રૂનમા આલાભાું ત ેરા બાઈ તૈમાય ન
થમા ણ છે લટે ફધાું લાવણ ય એભન ું નાભ રખીને ફધાું
એભના તયપથી બેટ રેલાની લાતભાું ત એભને વુંભત કમાગ જ.
ને ફધાું લાવણ યે લલેભાું બક કયાલીને ફધા ાછા આલી ગમા.
છી એક રદલવ ફેત્રણ જણા આણુંદ ઊડયા અને
ફાગકાભનાું વાધન રઈ આવ્મા. એભાું ણ નલનીતબાઈએ
લાવણલાી જ યીત અનાલી ને ફધાું વાધન બેટ રૂે
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ભેવ્માું. વયદાય ટેર વેલા આશ્રભની છા એની ળરૂઆત
શેરાું જ એલી જાભી ગઈ શતી કે જ્માું જામ ત્માુંથી એભને વાય
વશકાય ભી યશેત શત.
એભણે રૂભભાું લેકયભ કયલા ભાટે ફે લેક્ભ ક્રીનય
ખયીદી રીધાું ને ફે ભાણવને એ કાભ ભાટે યકી ણ રીધા ને
એભને લેક્ભ કેભ કયવ ું એ ણ ળીખલાડી દીધ ું.
*
શલે ફધાને રાગય ું કે જરૂયી ફધાું કાભ થઈ ગમાું શતાું
એટરે એભણે આશ્રભના ઉદઘાટનની તાયીખ નક્કી કયી. તાયીખ
નક્કી કયતા શેરાું એભણે કયવનદાવ ભાણેકન વુંકગ કયી
તેભની અનકૂતા જાણી રીધી શતી.
છી અભેરયકા પન કયીને મખી દે લળીબાઈ તથા જે કઈ
આલી ળકે તેભને ઉદઘાટનભાું શાજય યશેલા ભોખખક આભુંત્રણ
આી દીધાું શતાું. ત્માથી મખી, દે લળીબાઈ અને ડૉ.
બાનલનબાઈએ શાજય યશેલાન ું જણાલી દીધ ું શત ું અને ફીજા જેને
આલવ ું શળે તેને વાથે રેતા આલલાન ું ણ તેભણે જણાવ્ય ું શત ું.
છી આભુંત્રણ રખલાની ચચાગ ળરૂ થઈ. ભટા કશે:
‘ફધા દાતાઓ, આણે ફધા, આજફાજનાું ગાભભાુંથી
આગેલાન અને બનલષ્મભાું દાન આી ળકે એલા ભાણવ
એટરા ત ખયા. લી જે વયકાયી ભાણવ જભીનવુંાદનભાું
ઉમગી થમા શમ તેલા અને તાલકા જજલરાના વયકાયી
અભરદાય તથા યાજકાયણીઓ તથા ભુંગરમ ૌ વવામટીના વો
વભ્મ.’
‘ળશેયભાુંના આણા ઓખીતા અને ધુંધાલાા
રકનેમ ફરાલલા જઈએ. એ રક આશ્રભ જળે ત એભનેમ
આશ્રભભાું ભદદ કયલાન ઉભક થળે.’ ભાધલબાઈએ કહ્.ું
‘નલનીતબઈના યાભકાભાુંથી ણ ુંદયલીવ ભાણવને
ફરાલીશ.ું ’
‘અભેરયકાભાુંથી જેણે દાન આપ્માું છે એભના લતી ણ
એભને  ૂછીને થડાું આભુંત્રણ ભકરલાું જઈએ.’ ભટાએ કહ્.ું
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‘કેટરાક દાક્તયએ વેલા આલાની લાત કયી છે તેભને
તથા એ કશે તેલા ફીજા દાક્તયને ણ ફરાલલા જઈએ.’
આભ લાત ચારતી શતી ત્માું નલનીતબાઈ આવ્મા. એ
કશે: ‘આભુંત્રણ છૂટથી આલાું જઈએ. જે આલળે એભાુંથી
કેટરાક ત જેભ ભુંરદયભાું જામ અને બગલાનને બેટ મ ૂકે છે એભ
આશ્રભને બેટ મ ૂકતા જળે. કઈકના ભનભાું આ લાત ન ઊતયે
ત આણે ઉતાયનાયા ક્ાું નથી? છતાુંમ જ તભને એભ
રાગત ું શમ કે આ ખટ ખચો છે ત જાલ વભાયું બન ખચો
ભાયા તયપથી, ફવ.’
‘તભાય ફહ રાબ રીધ છે . શલે ત આણી ાવે ફધ
ખચગ કાઢતાુંમ દવેક રાખ રૂનમા લધે છે એટરે ખચગની ત
ખચિંતા નથી.’ ભટાએ કહ્.ું
‘આણે ક્ાયે મ બીડ લેઠલી ડે એવ ું થલા જ દે વ ું નથી.
આશ્રભની ાવે કામભ આટરા ૈવા ત ફૅંકભાું યશેલા જ
જઈએ. ત જ કાભ કયલાભાું ભઝા આલળે. લી ક્ાયે ક ફીજ ું
કાભ ળરૂ કયવ ું શળે ત આના જય ય થઈ ળકળે.’
નલનીતબાઈએ કહ્ ું ને ફધા નલચાયભાું ડી ગમા. શજ એક
કાભ ત ળરૂ થય ું નથી ત્માું આ ભાણવ ફીજા કાભની લાત કયતા
શતા. ણ ફધાને શલે નલનીતબાઈ ય  ૂય બયવ આલી
ગમ શત.
‘આવ ું ફીજ ું કાભ? તભાયા ભનભાું કઈક લાત ળરૂ થઈ
ગઈ શમ એભ રાગે છે .’ ભટાએ શવતાું કહ્.ું
‘તભે જળ કે ફે જ લયવભાું રક આણા આશ્રભ જેલા
ફીજા આશ્રભ એભના એરયમાભાું ળરૂ કયલા ભાટે આંટા ભાયલા
ભાુંડળે. તભે અભેરયકાના આશ્રભની લાત ત જાણ જ છ.’
‘ફશાયથી જે ભશેભાન આલળે અને આણા ભટા
દાતાઓ આલળે તેભને ભાટે અનતનથગૃશભાું યશેલાની વગલડ
કયીશ.ું આણે અને ફીજા જે કામભ યશેલા આલલાના છીએ
એભને આશ્રભની રૂભ પાલી દઈશ.ું ’ ભટાએ કહ્.ું
‘આશ્રભન ું યવડું વભાયું બને રદલવે ચાલ કયલાની જરૂય
નથી ણ આલનાયા ફધા જઈ ળકે એવ ું તૈમાય યાખીશ કે જેથી
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આલનાયને ખફય ડે કે યશેલા તથા જભલાની કેલી વગલડ
આણે આલાના છીએ.
ને જે રક યદે ળથી આલળે તેભને ાટરે ફેવીને
જભલાન ું પાલળે નશીં એટરે તેભને અને ભટા દાતાઓને અને
ભટા વયકાયી અભરદાયને વભયું બ ત્મે આશ્રભના
બજનગૃશભાું જભાડીશ.ું ’
‘અભેરયકાથી મખી, તેભનાું ત્ની, ભથય ભશાયાજ,
દે લળીબાઈ અને એભનાું ત્ની અને ભમુંકબાઈ એભનાું ત્ની
વાથે આલલાનાું છે . ત ઈંગરેન્ડથી નલનીતબાઈન દીકય તથા
એનાું ત્ની આલલાનાું છે . આ નવલામ કઈ આલલાના શમ ત
એની શજ સધી જાણ નથી.’ ભટાએ કહ્.ું
છી કેટરાું ભાણવ થળે ને જભલાભાું શ ું કયવ ું એની
ચચાગભાું ફધા ડયા.
*
એભ કયતાું આશ્રભના ઉદઘાટનન રદલવ આલી ગમ.
અભેરયકાથી આલેરા ભથય ભશાયાજે દે ળના ભ ૂદે લભાું તાન ું
સ્થાન ભેલી રીધ ું શત ું. એભણે અભેરયકાની યીતે  ૂજાભાું
કેટરીક નલી નલનધ ઉભેયાલી દીધી શતી.
શાજય યશેરાુંભાુંથી જેને આયતી ઉતાયલાન રાબ રેલ
શમ તેભને તૈમાય કયલાભાું તેભણે યવ રઈને રગબગ ચાવ
જણને આયતી ઉતાયલા તૈમાય કમાું શતાું.
આલાું જજભાનએ આયતીન આલ રાબ રેલા રૂનમા
૧૦૦થી ૫૦૦ આલા જઈએ એલી ણ એભણે લાત લશેતી
કયી દીધી શતી. આયતીના આ ૈવા  ૂજા કયાલનાય યરશતના
શળે એલી લાત ણ એભણે આશ્રભના કામગકયના કાન સધી
શોંચાડી દીધી શતી.
ઉદઘાટનને રદલવે રગબગ શજાય ભાણવની ગણતયી
યાખી શતી. દવ શજાય કે તેથી લધાયે દાન આપ્માું શમ એભને
વશકટુંફ આભુંત્રણ આલાભાું આવ્માું શતાું. ઉયાુંત
આજફાજનાું ગાભભાુંથી દવદવ આગેલાનને ણ આભુંત્રણ
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આલાભાું આવ્માું શતાું.
વલાયના દવ લાગમાથી શલન યાખ્મ શત અને વાુંજના
ચાય લાગમે નારયમે શભામ છી વભાયું બ વાુંજના ચાયથી
વાત લાગમાન યાખલાભાું આવ્મ શત. ભટી ભેદની થલાની
ગણતયી શતી એટરે શલન ણ ભુંડભાું યાખલાન ું આમજન
કયલાભાું આવ્ય ું શત ું. આ ફધાભાું અભેરયકાલાા ભથય ભશાયાજ
જદા જ તયી આલતા શતા.
ઉદઘાટન ભમુંકબાઈને શાથે કયાલલાન ું શત ું. અનતનથ
નલળે તયીકે કયવનદાવ ભાણેક, ધનજી મખી અને
નલનીતબાઈ લયામા શતા. દે લળીબાઈ ત આવ્મા ત્માયથી જ
યવડાભાું કાભભાું રાગી ગમા શતા. યવઈ કયલા આલેરા ફે
જણ ત દે લળીબાઈના યવડાભાું નલદ્યાનગયભાું કાભ કયી ગમેરા
ણ શતા.
*
ને એભ ઉદઘાટનન રદલવ આલી ગમ. ફધા કામગકય
ત આખી યાત ઉજલણીની વ્મલસ્થાના કાભભાું જ રાગેરા શતા.
વલાય ડતાું જ આજફાજનાું ગાભભાુંથી રકનાું ધડેધાડાું
આલલા ભાુંડયાું. વલાયથી જ જાણે ભે બયામ શમ એવ ું
લાતાલયણ જાભી ગય ું શત ું.
નલ લાગતાભાું ત આખ વબાભુંડ ભાણવથી ખચકાય
થઈ ગમ. ભાધલ ટે ર યવડાભાું શોંચી ગમા. ‘દે લળીબાઈ,
ભને રાગે છે કે ભાણવ ફાયવથીમ લધાયે થઈ જળે. જભલાન ું
થઈ ત યશેળે ને?’
‘તભે એની જયામ ખચિંતા ન કયતા. ુંદયવ ભાણવ થઈ
જળે તમ કઈ જમ્મા લગય નશીં જામ. આણે એલી ગણતયી
યાખેરી જ છે .’ દે લળીબાઈએ કહ્ ું અને ભાધલબાઈને ળાતા
લી.
ધાયાવભ્મ વભમવય આલી ગમા એટરે નનધાગ યેરે વભમે
વભાયું બ ળરૂ થમ. ભુંચ ય મખી, ભમુંકબાઈ, તેભનાું ત્ની
ભારતીફેન, નલનીતબાઈ, કયવનદાવ ભાણેક, કરેક્ટય વાશેફ
અને ભટા ખફયાજ્મા શતા. વો પ્રથભ ભટાએ ફધા ભશેભાનન
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રયચમ આપ્મ. છી કામગકયને શાથે વો ભુંચસ્સ્થત ભશેભાન
તથા યદે ળથી આલેરા વોન ું ફૂરશાયથી સ્લાગત કયલાભાું
આવ્ય ું.
ભાધલ ટે રે વુંસ્થાન રયચમ આપ્મ અને જેભના
તયપથી દાન ભળ્માું શતાું તેની માદી લાુંચી વુંબાલી.
ભશેભાનભાુંથી મખીને ફરલાની નલનુંનત કયતાું એભણે
એભણે અભેરયકાના આશ્રભની લાત કયી છી કહ્:ું ‘ભેં ભટાને
અભેરયકાભાું કહ્ ું શત ું કે રાખન ચેક શજાયભાું લટાલલાની ભ ૂર
ના કયતા ણ એભણે ને તભે ફધા કામગકયએ અશીં એલી જ
ભ ૂર કયી છે . નલનીતબાઈએ તભને ફાય તેય રાખ રૂનમા
આપ્મા ને તભે ફધા શયખાઈ ગમા. એભની ાવે આલડી યકભ
ભાટે ભાગણી કયામ જ નશીં.
‘શલે જે થઈ ગય ું એ થઈ ગય ું ણ ફે લગ છી આ
આશ્રભ નાન ડે ને આલ ફીજ આશ્રભ કયલાની જરૂય ઊબી
થામ ત્માયે આલી ભ ૂર ના કયતા. એ લખતે નલનીતબાઈને જ
નારયમે કડાલી દે લાન ું. એભને કશેલાન ું કે એક કયડ રૂનમા
તભાયા રખ એટરે ખ ૂટતા ઉઘયાલલા નીકીએ.’
ત્માું નલનીતબાઈ ઊબા થઈ ગમા: ‘મખી, ભાયી રપલભ
ઉતાયલાન ું ફુંધ કય ને જે યણત ું શમ એનાું ગીત ગાલ. ફાકી
લયવે ફે લયવે કે જ્માયે ફીજ આલ આશ્રભ કયલાન થળે ત્માયે
વો શેરાું ભાય એક કયડન ચેક રખીને આગ લધીશ ું ફવ.
હ ું કદાચ નશીં શઉં ત ભાય દીકય અશીં શાજય છે એ ભાય આ
ફર ાળે.’
ને એક કયડ રૂનમાના દાનની લાત વાુંબતાુંની વાથે
આખી વબાભાુંથી તાીઓન જે ગડગડાટ થમ તેના ડઘા
કેટરીમ લાય સધી ળાુંત ન થમા. કયવનદાવ ભાણેકે ઊઠીને
એભને ફૂરશાય કમાગ ને એભને બેટી ડયા.
ભટાની ભુંડીલાા ત આ એક કયડની લાત આભ
વશજ સ્લીકાયી રેનાયા નલનીતબાઈની વાભે તાકી જ યહ્યા.
એભને ફધાને એક કયડ રૂનમા એકઠા કયતાું ગે ાણી
ઊતમાું શતાું ત્માું આ ભાણવ કાચી ઘડીભાું કયડ રૂનમાન ું દાન
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જાશેય કયત શત.
ભટા એભને ફૂરશાય કયલા ગમા ત નલનીતબાઈ કશે:
‘તભાયે ભને શાય શેયાલલાન ન શમ. હ ું ત તભાયાભાુંન જ
એક છું.’
‘શલે તભે અભાયાભાુંના એક નથી યહ્યા. તભે ત મયબ્ફી
લગગભાું શોંચી ગમા છ એટરે તભાયે અભાયા વો લતી આ
ફૂરશાય ત સ્લીકાયલા જ ડળે.’ ભટાએ કહ્ ું અને એભને શાય
શેયાલીને ભટા એભને બેટી ડયા.
*
છ એક ભરશના છી ફધા આશ્રભની નલી જગમા નક્કી
કયલાની ભથાભણભાું ડી ગમા. ભટા કશે: ‘આશ્રભની છા જ
એલી ઊબી થઈ ગઈ છે કે કઈ ણ ગાભ ાવે ભાગણી મ ૂકીશ ું
ત એ રક શવતે ભએ લધાલી રેળે. ણ ભને રાગે છે કે
નલનીતબાઈન જ આભાું મખ્મ પા છે એટરે એભના ગાભ
યાભકાની નજીક જ એ ફનાલલ જઈએ.’
ફધા એભની લાતભાું વુંભત થમા. ત નલનીતબાઈ કશે:
‘તભને ફધાને એભ રાગત ું શમ ત એભ કયીએ. યાભકાભાું ભાય
બત્રીજ જનક જ વયુંચ છે . એને કશીએ એટરે એ જભીન
ભાટેન ઠયાલ ત કયાલી દે ળે. ણ આણે ફધા એક લખત ત્માું
જઈને જગા જઈ રઈએ. ફધાને એ જગા ગભે ત આગ નલનધ
કયીએ.’
‘ત ધયભના કાભભાું ઢીર ળી? ચાર ઊડીએ યાભકા
તયપ.’ ભટાએ કહ્ ું ને ફે કાયભાું વભામ એટરા ભાણવ યાભકા
જલા ઊડયા.
નલનીતબાઈને ત ચયા ને એના ત નલે ળી ખફય
શમ? ણ યભેળે એભને મગમ ચયા ય રાલીને
નલનીતબાઈના કાનભાું ફૂુંક ભાયી ને જનકના ઘયની લાટ
કડી.
એણે જનકને ઘેય દવેક ભાણવન ું જભલાન ું ફનાલલાન ું
કશી દીધ ું ત તાને તથા ભનશયબાઈને ત્માુંથી લહઓને
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જનકને ત્માું જભલાન ું ફનાલલાભાું ભદદ કયલા યલાના ણ કયી
દીધી. છી એ જનકને રઈને ચયા ય શોંચ્મા
ફધાને જભીન વુંદ ડી એટરે ગાભ ુંચામતની
તાત્કાખરક ભીટીંગ ફરાલીને ભટાના જણાવ્મા મજફન જભીન
ભાટેન ઠયાલ ણ કયાલી દીધ.

૧૧.

પ્રત્માઘાત ને આલકાય

આશ્રભ ળરૂ થમ એટરે ફધા કામગકય અને કેટરાક
લડીર એભાું યશેલા ભાટે આલી ગમા. એક યગર દીઠ રૂનમા
૨૫૦૦ અને એકરાું શમ તેભણે રૂનમા ૧૫૦૦ દય ભરશને
બયલાન ું ઠયાલલાભાું આવ્ય ું. જેભાું યગરને અરામદા રૂભ
આલાન ું અને એકરાું શમ તેભને ણ અરામદા રૂભ આલાન ું
ઠયાલલાભાું આવ્ય ું.
આભ ફધી ભીને શેરા ચયણભાું જ ચીવ રૂભ ત
બયાઈ ગઈ. એભાું ભટાબાગની ત આશ્રભના કામગકયથી જ
બયાઈ શતી. શલે જ ખયી કલામત ળરૂ થલાની શતી. ચાવ રૂભ
આશ્રભની અને ચીવ રૂભ અનતનથગૃશની કેભ બયાળે એની
ખચિંતાભાું કેટરાક કામગકય ડી ગમા શતા.
એક ભટાના ભનભાું જ એની કઈ ખચિંતા ન શતી. એભના
ભનભાું ત એ રૂભ બયલા કયતાું ભાફાની ઉેક્ષા કયતા
કેટરાક જલાનનમાઓને ાઠ બણાલલાના પ્રાન તૈમાય જ શતા.
એભને થત ું શત ું કે એ શેર તાના દીકયાઓથી થામ ત
લધાયે વારું એટરે ફીજાની વાભે કડક ગરાું રેલાભાું કળી
અગલડ ના ડે.
ઉદઘાટનને રદલવે જે જાશેયાત થઈ શતી તે પ્રભાણે વો
કામગકય અને કેટરાક લડીર આશ્રભભાું યશેલા આલલાના શતા
એભાું ભકનબાઈન ું નાભ ણ વાભેર શત ું. ગોતભને આ
વાુંબીને ચભક ઉડી શતી.
લધાયે ચભક ત એની ત્ની યભાને ઉડી શતી. એને
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તાનાું વાસ વવયાના ખચાગના ૈવા આશ્રભભાું બયલા ડળે
એની ખચિંતા ન શતી ને એભના ગમા છી એણે કાભલાી
યાખલી ડળે એના લધાયાના ખચગનીમ એને ખચિંતા ન શતી ણ
નલી કાભલાીને શલારે ઘય છડીને ફશાય જઈ નશીં ળકામ
એની ખચિંતા એને થલા ભાુંડી શતી.
આભ થલાથી એના ફશાય શયલાપયલા ય યક રાગી
જલાની શતી એની ખચિંતા એને થલા ભાુંડી શતી. ત ગોતભને
તે લયવે ત્રીવ શજાય રૂનમા બયલા ડળે અને નશીં બયે ત
વભાજભાું ઉઘાડ ડી જળે એની ખચિંતા વતાલી યશી શતી.
એ યાતે એભણે ભકનબાઈને વભજાલલા ભાુંડયા: ‘જઓ
અભાયા છતાું તભે આભ આશ્રભભાું યશેલા જાલ એભાું ત તભારું
અને આણા આખા ઘયન ું ખટું દે ખામ.’
‘જ બાઈ, અશીં કાભલાી ભતી નથી ને ઘયન
ઘવડફય કયીને હ ું ને તાયી ફા થાકી જઈએ છીએ. એના કયતાું
ત્માું આશ્રભભાું ફધા વયખે વયખાભાું ફેવલાન ું ને ાછરી ઉંભયે
આયાભથી યશેલામ અને બગલાનન ું બજન કયલાન ું ભે .’
‘ણ ભરશને ૨૫૦૦ રૂનમા ભાયે બયલા ડે એન ું શ?ું
એના કયતાું તભે અશીં યશ એ જ લધાયે વારું ડે. તભને એભ
શમ ત આણે કારથી જ કાભલાી યાખી રઈશ.ું ’
‘આ છ ભરશનાથી કાભલાી નથી ભતી ત યાતયાત
ક્ાુંથી ભી જલાની છે ?’
‘એની ખચિંતા તભે છડ. યભા ગભે ત્માુંથી કાભલાીની
વ્મલસ્થા કયી રેળ.ે ’
‘એને જ કાભલાી ભતી શત ત એણે આજ સધી
યાખી રીધી ન શત? એ છ ભરશનાથી કાભલાી ળધે જ છે ને.’
ભકનબાઈ શલે દીકયાની લાતભાું આલી જામ એભ ન શતા.
‘એ કયકવય કયલાન નલચાય કયતી શતી એટરે એણે
કાભલાી ભાટે ભનથી તાવ કયી ન શતી. કાભલાી લગય ઘય
ચરાલલાભાું એને ભાથેમ ઘયન ું અડધ ું કાભ ત ડત ું જ શત ું ને.’
‘એ જે શમ તે ણ અભે ત આશ્રભભાું યશેલા જલાન ું
88

ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?

નક્કી કયી જ રીધ ું છે . ધનજી ભટા જેલા ભટામ ત્માું યશેલા
જલાના છે . કશે એભને ળી લાતે અગલડ છે ? એભને ત યશેલા
રામક ઘય છે ને ફેમ દીકયા કભામ છે તમ એભણે આશ્રભભાું
યશેલાન ું નક્કી કયી રીધ ું છે .’
‘એભને યશેલા જવ ું શમ ત બરે જામ ને ફીજાનેમ જેને
જવ ું શમ એમ બરે જામ ણ તભાયે યશેલા જલાન ું નથી. ને
ભાયી ઉયલટ થઈને તભે આશ્રભભાું યશેલા જળ ત હ ું એન
ખચગ આલાન નથી એમ તભે જાણી રેજ.’ ગોતભ છે લરે
ાટરે જઈને ફેઠ.
‘આભેમ ત ું કહ ું છું એ મજફ યભાને ભાથે ઘયન ું અડધ ું
કાભ કયલાન ું આલત ું જ શત ું ને અભે ફે જણ આશ્રભભાું યશેલા
જઈશ ું એટરે ઘયન ું કાભ અડધ ું જ થઈ જલાન ું છે એટરે તભાયે
કાભલાી યાખલાનીમ જરૂય નશીં ડે ને ૧૫૦૦થી ફે શજાય
રૂનમા ફચળે. ને એભાું ફીજા ૫૦૦ રૂનમા ઉભેયીળ એટરે
અભાયે ભાટે આશ્રભભાું બયલાના ૈવામ થઈ યશેળે.’
ભકનબાઈએ ભટાની નનળાની ફાયાખડી દીકયાને બણાલલા
ભાુંડી.
‘તભાયે તભારું ધયું જ કયવ ું શામ ત કય ણ શેરેથી
નક્કી જાણીને જ જજ કે હ ું એભાું એક ૈવમ આલાન નથી.
અભે અશીં તભાયે ભાટે આટલ ું કયીએ છીએ તમ તભાયે
આશ્રભભાું યશેલા જઈને અભને ભડું ૂ ાું દે ખાડલાું શમ ત તભે
જાણ.’
‘આણને ભડું ૂ ાું દે ખાડલાન ું એભણે ફાકી ક્ાું મ ૂક્ ું છે ?
ગાભભાું ફા ફધાુંને કશેતાું પયે છે કે એભની ાવે શેયલાનાું
વાયાું કડાુંમ નથી.’ યભાએ કશેલાની તક ઝડી રેતાું કહ્.ું
શીયાફેન ઊબાું થમાું ને એભના ઓયડાભાુંથી ફેગ
રાલીને દીકયા વાભે ઠારલી. એભાુંથી ત્રણ વાડીઓ કાઢીને
દીકયા લહ વાભે મ ૂકી. ‘આ વાડીઓ છે ભાયી ાવે. આભાુંની આ
ફે વાડીઓ યભાએ ગમે લયવે જ આી છે . એ ફેમ યીટાની
ઉતયે રી જ છે . એ વાડીઓમ કુંઈ નલી નથી. ાછું એણે કહ્ ું છે
કે હ ું વાચલીને શેયીળ ત એ ાુંચ લયવ ચારે એલી છે .’
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ફાની લાત વાુંબતાું ગોતભ થડ છાઈ ગમ. એણે
કહ્:ું ‘તભે કહ્ ું શત ત હ ું તભને નલી વાડીઓ રાલી આત
ને.’
‘એભાું કશેલાન ું શ?ું તાયા ફાા ાવે ફે ધનતમાું છે તેમ
ફે લયવ જૂનાું છે તમ ફશાય રગનભાું એ જ શેયીને એભને
જવ ું ડે છે ને શેયણ ત એક જ છે . એ કામભ ઘયભાું ુંખચય ું
શેયીને પયતા શમ છે એમ તાયી નજયભાું ક્ાું આવ્ય ું છે કદી?’
શલે શીયાફેને કશી જ દીધ ું.
‘જ તભે અશીં યશેળ ત હ ું તભને ફેમને નલાું કડાું
રાલી આીળ ણ જ આશ્રભભાું યશેલા જળ ત છી ભાયી
કળી જલાફદાયી નશીં. છી ત તભને જે કડાું એ આશ્રભલાા
રાલી આે એ જ શેયજ. એ કાું ત રકનાું ઉતયે રાું કડાું
ઉઘયાલીને તભને આળે. જેલાું તભાયાું નવીફ.’
‘અશીંમ અત્માય સધી ભેં ત યભાનાું ઉતયે રાું કડાું જ
શેમાું છે ને. દીકયા અભાયી ખચિંતા કયલાલા ઉય શજાય
શાથલા ફેઠ છે .’
‘તભને જેભ ઠીક રાગે એભ કયજ, છી ભને દ ના
દે તા.’ કશેતાું ગોતભ ગ છાડત તાના રૂભભાું સ ૂલા ભાટે
ચાલમ ગમ. ણ ભનભાું ત એ ગબયાઈ યહ્ય શત. એના
ભનભાું ઊગી જ ગય ું શત ું કે એનાું ભાફા કઈ લાતે નશીં જ
વભજે.
લી ભટા વાભે ડળે એટરે વભાજની ળયભેમ તે
ૈવા ત બયલા જ ડલાના શતા. આ ખચિંતાભાું એને આખી યાત
ઊંઘ ન આલી એ ત શકીકત શતી.
*
આ લાતને ફેચાય રદલવ લીત્મા શળે ને ભટા અને
નલનીતબાઈ ભકનબાઈને ત્માું આલી શોંચ્મા. યનલલાયન
રદલવ શત એટરે ગોતભ ણ ઘેય જ શત. ને એ ઘેય શત
એટરે યભા ણ ઘેય શતી. એણે આ ફેને આલેરા જઈને વભજી
રીધ ું કે જે આપતની તાને ફીક શતી એ વલાયના શયભાું જ
આલી શોંચી શતી.
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‘ચાર, ભકનબાઈ તભાયી ેટી તૈમાય કયી ર, અભે
તભને રેલા ભાટે જ આવ્મા છીએ.’ ભટાએ કહ્.ું
ભટાની વાભે લાત કયતાું ગોતભની ત જાણે જીબ જ
ઝરાઈ ગઈ ણ યભા એની લશાયે આલી શોંચી: ‘તભે એભને
રેલા આવ્મા ણ એ રક આશ્રભભાું યશેલા આલલાનાું નથી.’
‘એભને ના આલવ ું શમ ત અભે એભને યાણે રઈ
જલાના નથી ણ ભાયે એભને ભએથી જ એભન જલાફ
જઈએ છે . ફર ભકનબાઈ, તભાયે આશ્રભભાું યશેલા આલવ ું છે
કે શજ દીકયાના ઘયનાું કચયા તાું કયલા ડી યશેવ ું છે ?’
‘તભને કણે કહ્ ું કે એભને અશીં કચયાતાું કયલાું ડે
છે ? અભાયા છતાું એભને અશીં ળાની ખટ છે કે એભને આશ્રભભાું
યશેલા જવ ું ડે?’ યભાએ ળરૂઆત કયી આી એટરે ગોતભ ણ
ચાલ થઈ ગમ.
‘એભાું કઈના કશેલાની ળી જરૂય છે ? ભેં ભાયી નજયે
એભને કચય કાઢતા જમા છે ને ભટાુંને ફશાય ચૉકડીભાું લાવણ
ઉટકતાુંમ જમાું છે .’ ભટાએ એલી યીતે કહ્ ું કે ેરાું ફેની ત
એભને જલાફ આલાની રશિંભત જ ન ચારી.
ત્માું ભકનબાઈએ કહ્:ું ‘અભે ફેમ આશ્રભભાું યશેલા
આલીએ જ છીએ. તભે ચાાણી ત કય. ત્માું સધીભાું અભે
અભાયી ફેગ બયી રઈએ.’ કશેતાું એ ફીજા ઓયડાભાું ગમા અને
શીયાફેન યવડાભાું ચા મ ૂકલા ગમાું.
ગતભ અને યભા એકરાું જ આ ફે જણ ાવે યહ્યાું
એટરે ગોતભે ભટાને કહ્:ું ‘ભટાકાકા, તભે આભ કયીને વારું
નથી કયી યહ્યા. આભાું ત રકના ઘયભાું કુંકાવ ઊબા થળે.’
‘અલમા આનાથી ત ઊરટી તભાયા જેલા જલાનનમાના
ઘયભાું ળાુંનત સ્થાળે ને આલાું ઘયડાુંને ાછરી ઉંભયે વયખે
વયખાુંભાું ફેવલાન ું ભળે.’
‘આ ફે જણ તભાયા આશ્રભભાું યશેલા આલે ત એભના
ખચાગના તભે ચીવવ રૂનમા રેલાની ઠયાવ્મા છે એ શ ું
વ્માજફી છે ? એભને તભે શીટીંગ અને એયકુંડીળનીંગની જે
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વગલડ આલા ભાગ છ એની એભને જરૂય છે ખયી?’
‘તાયા આ ઘયભાું તભાયા ફેડરૂભભાું એયકુંડીળનય છે ને.
જ તભાયે એની જરૂય શમ ત તભાયાું ભાફાને એની જરૂય કેભ
ન શમ?’
’તભે જેભ ભાનતા શ એભ ણ જ તભે એભને ભાયી
ભયજી નલરધ્ધ તભાયી વાથે રઈ જળ ત છી એભની કળી
જલાફદાયી ભાયી યશેળે નશીં. હ ું એભના ખચાગ ભાું એક ાઈએમ
આલાન નથી એ નક્કી ભાનજ.’
‘એન યસ્તમ અભે નલચાયી મ ૂકેર છે . અભે એ ભ ૂરી
જઈશ ું કે ત ું ભાયા ગાભન છે ને ભાય બત્રીજ છે . અભે વીધા
કેવ મ ૂકી દઈશ ું છી કટગ નક્કી કયળે કે તભાયે આ જલાનીભાું જે
સખવગલડ અને એળઆયાભ જઈએ છીએ એ તભાયાું ભાફાને
ાછરી અલસ્થાભાું જઈએ કે નશીં. આ લયવે અભે આલા દવેક
કેવ કયલાન ું નક્કી કયું છે એભાું તાયે શેર કયલી શમ ત
અભને કળ લાુંધ નથી.’
‘એટરે તભે ભને શેયાન કયલાન ું નક્કી કયી જ રીધ ું છે ?’
‘જેણે તાયા ફર ય નલશ્વાવ મ ૂકીને તાન ું યશેલાન ું ઘય
લેચીને એ ૈવા તાયા શાથભાું મ ૂકી દીધા છે એલાું ભાફાને
ારલલાભાું તને શેયાનગનત રાગતી શમ ત એ શેયાનગનત તાયે
કભનેમ બગલલી જ ડળે એ નક્કી છે . જ વભજી જઈળ ત
વભાજભાું રૂડ દે ખાઈળ નશીં ત ભડું ૂ ા દે ખાઈનેમ તાયે દય ભરશને
ચીવ બયલા ત ડલાના જ છે .’
‘કાકા, તભે વભજતા નથી ણ ભાયી સ્સ્થનત ફશાયથી
દે ખામ છે એલી નથી. ભરશને ચીવવ રૂનમા બયલાના ભને
ફહ લવભા ડે એવ ું છે .’
‘એવ ું થળે અને તાયે આ ૈવા બયલાને કાયણે કાય
લેચલી ડે કે આ ઘય લેચવ ું ડે એલી નફત આલળે ત અભે
પયીથી કટે જઈશ ું અને તને કટગ એભાું યાશત કયી આળેમ
ખયી.’
‘એટરે તભે એવ ું ઈચ્છ છ કે ભાયે કાય અને ઘય લેચલાું
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ડે?’
‘જે છકય ફાની કાજી ન રઈ ળકે એને એવ ું થામ
તમ ભારું ત રું લાુંડમ
ું ન પયકે.’
‘તભાયા ફેમ દીકયા ઊંચ ું બણેરા છે એટરે તભે આવ ું
નલચાય છ ણ એમ જ ભાયી જેભ ધુંધ કયતા શત ત તભે
એવ ું ના કશેતા શત.’ ગતભે કહ્ ું ને ભટા ભનભાું તાના
દીકયાઓની વાથે ગોતભની સ્સ્થનતની વયખાભણી કયી યહ્યા.
ત્માું ભકનબાઈ અંદયથી એભની ફેગ રઈને આવ્મા ને
યવડાભાુંથી શીયાફેન ણ ચા રઈને આલી શોંચ્માું.
ફધાું ચા ી ને જલા ઊબાું થમાું એટરે યભાથી ફલમા
નવલામ ન યશેલાય ું: ‘છકયાને દખી કયીને જાઓ છ ત તભેમ
કેભનાું સખી યશેળ?’
‘તે લહ અશીંમ કેટરાું સખી શતાું? અભે ત સખી થઈએ
કે ના થઈએ ણ તભે ફેમ ત સખે યશેજ.’
ફધાું ગમાું એટરે ગતભ કશે: ‘ભટાને ફધાએ ભાન
આીને ઊંચા ચડાલી દીધા છે . ણ એભને કઈ ભાથાન ભળે
ત્માયે ખફય ડળે.’
‘આણે કાુંઈક કયવ ું જઈએ.’ યભાએ કહ્.ું
‘ના આણે આગ નથી ડવ ું. ણ કઈક ત એભની
વાભ ડળે ત્માયે આણે એને ાછ યશીને ટે ક કયીશ.ું
ભરશનાના ચીવવ એટરે લયવના ત્રીવ શજાય રૂનમા થમા.
કેટરા રક એ આળે? કઈક ત એભને ભાથાન ભળે ને.’
ગોતભ ફલમ ણ એને રાગત ું ન શત ું કે કઈ એભની વાભે
થઈ ળકે.

૧૨
ભટા ગાભના લેલાઈ
આશ્રભન ું કાભ ફયાફય ગઠલાઈ ગય ું એટરે ભટા
જભનાુંફાને રઈને લવુંતને ત્માું મ ુંફઈ જલા ઊડયા. એ
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શોંચ્મા ત્માયે લવુંત દલાખાને જલા તૈમાય થત શત અને યીટા
ચા-નાસ્ત તૈમાય કયતી શતી એ જઈ ભટાએ કહ્:ું ‘તભે ફેમ
વલાયથી જ દલાખાને જાલ છ?’
‘ના, ફાજી શભણાુંથી હ ું દલાખાને જતી નથી.
દલાખાનાભાું એક નવગ યાખી રીધી છે ને ભાયે ઘયન ું કાભેમ
શોંચે છે .’ યીટાએ કહ્.ું
‘તભાયાું ફે જણન ું ત કેટલકું કાભ શોંચે? ને આણા
ગાભ જેટરા ભશેભાનમ આલલાના નશીં ને.’ જભનાુંફાએ કહ્.ું
‘શલે ત લવુંત જાણીતા થઈ ગમા છે એટરે લખત
ફેલખત રક ટકી ડે છે . કેટરાક વરાશ રેલા આલે છે ત
કેટરાક ફીજા રદલવની એઈન્ટભેન્ટ રેલા ઘેય આલલા ભાુંડયા
છે ત કેટરાક વાુંજના પયલા નીકળ્મા શમ ત શામ-શેર
કયલામ આલી ચડે છે .’ યીટાએ તાન ું ઑરપવે ન જલાન ું કાયણ
જણાવ્ય ું.
‘ચાર ત્માયે તભાયે મ ગાભની જેભ અશીં ગઠલાઈ ગય ું.
અભાયે આશ્રભભાુંમ ફધ ું યાગે ડી ગય ું છે . હ ું ને તભાયાું ફા
આશ્રભભાું યશેલા જતાું યહ્યાું છીએ.’ ભટાએ કહ્.ું
‘ણ ફા, તભે આભ આશ્રભભાું યશેલા જાલ એ વારું ત
ના રાગે ને.’ લવુંતે કહ્.ું
‘એભાું કશ ું વારું ના રાગલા જેવ ું કશ ું નથી. અભે ફધા
કામગકયએ નક્કી કયું છે કે આશ્રભન ું કાભ વ્મલસ્સ્થત ચરાલવ ું
શમ ત ફધાએ આશ્રભભાું યશેલાન ું યાખવ ું જઈએ. ને આણે
ક્ાું ભપત યશેવ ું છે ? અભે ફધાએ ફીજા રકની જેભ જ ૈવા
બયીને યશેલાન ું નક્કી કયું છે . લી તભે ફેમ બાઈઓ જે યકભ
ભકરલાની કશેતા શતા એટરાભાું ત ગાભભાું અભાયાથી
યશેલાત ણ નશીં.’
‘ફા, તભે ભાગ એટરા ૈવા અભે તભને ભકરી
આીશ ું ણ આશ્રભભાું યશેલાને ફદરે તભે શેરાું યશેતા શતા
એભ ઘેય યશેલાન ું યાખ.’
‘ણ ભાગ ું ને તભે ફેમ ભકરી આ એ લાત જ ભાયા
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ભનભાું ખટકે છે . તભે ફેમ જણ ભને તેરૈમાભાું શલેરી જેવ ું
ભકાન ફુંધાલી આલાની લાત કયતા શતા એને ફદરે ભને
ભરશને ચીવ રૂનમા ભકરી આલા તૈમાય થઈ ગમા એટરે
ભને રાગય ું કે આશ્રભભાું યશેલા જલાની લેા આલી. છી ભેં
અને તાયાું ફાએ આશ્રભભાું યશેલાન ું નક્કી કયી રીધ ું.’
‘તભને ખટું રાગય ું શત ું ણ એ લખતે હ ું ફયાફય વેટ
થમ ન શત એટરે ભાયાથી ફરાઈ ગય ું શત ું શલે તભે એ ફધ ું
ભ ૂરી જાલ. તભે કશ એભ કયલા હ ું તૈમાય છું.’ કશેતાું લવુંત
ગગ થઈ ગમ.
‘હ ું ત દીકયા એ ફધ ું ક્ાયનમ ભ ૂરી ગમ છું. તભાયે
ફેમને કાયણે ત ભને આશ્રભ ળરૂ કયલાન નલચાય આવ્મ ને
આશ્રભભાું યશેલા જલાન યસ્ત સ ૂઝય. તેં ત શજ આશ્રભ જમ
નથી. એક લખત આલીને જઈળ ત ખફય ડળે કે ગાભની
શલેરીભાું યશેલા કયતાું એ આશ્રભભાું યશેલાન ું ફધા કેભ વુંદ
કયે છે .’
‘ફા, હ ું આલીળેમ ખય ને તભાય એ આશ્રભ જઈળ
ણ ખય ણ ભાયી લાત ભાન. હ ું તભને ભાયા બાગના દવ
રાખ રૂનમા આલતે ભરશને ભકરી આીળ. તભે તેરૈમાભાું
શલેરી ફાુંધલાની નલનધ ળરૂ કય.’
‘રે એભાુંમ તારું ગખણત આગ આલી ગય ું ાછું. શજ
અભે જીલીએ છીએ ને બાગ લશેચ્મા નથી ત્માું તાયા બાગની
લાત ક્ાુંથી આલી? દીકયા, તને અશીં વેટ થલા ભેં ાટ લેચીને
ૈવા આપ્મા શતા ત્માયે ત ું અશીં વેટ થમ છું ને નાનાને ત
યદે ળભાું એની જાતે યસ્ત કાઢલાન છે . છી એ અડધ બાગ
આે એલી આળા ક્ાુંથી યખામ? ને ભાયમ શલે ત શલેરી
ફાુંધલાન નલચાય નથી.’ ભટાએ લવુંતની લાત ય  ૂણગનલયાભ
મ ૂકતાું કહ્.ું
‘અત્માયે ત ભાયે ડીસ્ેન્વયી જલાન ું ભડું થામ છે એટરે
હ ું જાઉં છું. એક લાગમે હ ું ાછ આવ ું ત્માયે ળાુંનતથી લાત
કયીશ.ું ’ કશેતાું લવુંત ફશાય નીકળ્મ.
*
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લવુંતે એના વવયા વનતબાઈને પન કમો શમ કે ગભે
તેભ ણ થડી જ લાયભાું વનતબાઈ ભટાને ભલા આલી
શોંચ્મા: ‘તભે મફ
ું ઈ આવ્મા શ ણ ભને ખફય ડે ત ભલા
આવ ું ને! આ લખતે ત ભેં લવુંતકભાયને કશી જ યાખ્ય ું શત ું કે
ભટા મ ુંફઈ આલે ત્માયે ભને પન કયજ. એટરે આજે ભી
ળકાય ું. કેભ છે તખફમત તભાયી ફેમની?’
‘બગલાનની દમાથી ફેમની તખફમતને કળ લાુંધ નથી.
તભાયી ફધાુંની તખફમત કેભ છે ?’ ભટાએ વાભ તખફમત
 ૂછલાન લશેલાય કમો. યીટા ાણીન લશેલાય કયીને અંદય
એનાું ભમ્ભી અને જભનાુંફા ાવે શોંચી ગઈ.
‘ફધાું ભઝાભાું છીએ. તભાયા આશ્રભના ઉદઘાટનભાું
આલવ ું શત ું ણ કાભને કાયણે નીકાય ું નશીં. તભાયા આશ્રભની
લાત ત ફહ વાુંબી છે એટરે જલા આલલાન ું ભન છે . ફનળે
ત ુંદયે ક રદલવભાું આલવ ું છે .’ ફે લેલાઈઓ લાત કયતા શતા
ત જભનાુંફા અને લવુંતનાું વાસ સ્લાનતફેન ફાજના ઓયડાભાું
લાતે લગમાું શતાું.
‘તભે જરૂયથી આલ તભને આશ્રભ ગભળે. ઉદઘાટનભાું
આવ્મા શત ત તભને ઘણા ભાણવને ભલાન ું ભત. ઈંગરેન્ડ
અને અભેરયકાથી ણ ઘણા ભાણવ આવ્મા શતા.’ ભટાએ કહ્.ું
એભને લેલાઈને આશ્રભ ફતાલલ ત શત જ ને.
‘તાયા કાભભાું કચાવ શમ જ નશીં ને. વાુંબળ્ય ું છે કે તભે
અભેરયકાથી ચાવ રાખ રૂનમા ઉઘયાલી રાવ્મા છ.’
‘શજ આ આશ્રભ ળરૂ થતાું જ આલ ફીજ આશ્રભ ળરૂ
કયલાની લાત લશેતી થઈ ગઈ છે ને ઈંગરન્ડલાા એક જણે
ત અત્માયથી જ એ નલા આશ્રભ ભાટે એક કયડ રૂનમાન ું દાન
આલાન ું જાશેય ણ કયી દીધ ું છે .’
‘ભેં વાુંબળ્ય ું છે કે એભાું યશેલા આલનાયાને ભરશને
ચીવવ રૂનમા બયલા ડળે. આ યકભ લધ ડતી નથી?’
‘આ ૈવા એભને નશીં ણ એભનાું છકયાુંને બયલાના છે
ને એ રક બયળે ણ ખયા. જે ભાફાે છકયાને બણાલી
ગણાલી રામક ફનાવ્મ શમ એ છકય એભને ાછરી ઉંભયે
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વાચલે એભાું ખટું શ ું છે ?’
‘તમ ભને આ યકભ લધાયે ડતી રાગે છે .’
‘એક લાત તભે જાણી ર કે આ ઘયડાઘય નશીં ણ
નનવ ૃનિ નનલાવ છે . અભને નલશ્વાવ છે કે જે છકયાુંને તાનાું
ભાફા પ્રત્મે લશાર શળે એ વાભેથી એભનાું ભાફાને
આશ્રભભાું યશેલા ભકરળે. શજ આશ્રભને ળરૂ થમે ભરશનમ થમ
નથી ત્માું આલાું દવ જેટરાું લડીરને તેભના દીકયા જાતે
આલીને આશ્રભભાું દાખર કયાલી ગમા છે . તભે એભાુંની વગલડ
જઓ ત તભને ણ ત્માું યશેલા આલલાન ું ભન થામ એલ
આશ્રભ અભે ફનાવ્મ છે .’
‘ણ ભરશને ચીવવ એટરે લયવે ત્રીવ શજાય રૂનમા
થમા. એના કયતાું તાનાું ભાફાને તાની વાથે યાખલાન ું
એભને વશેલ ું ડે.’ વનતબાઈએ તાન ું ગખણત ગણાવ્ય ું.
‘ભાન કે અભે ફેમ લવુંતને ત્માું યશેલા આલી જઈએ ત
એ અભને અરગ રૂભ અને અરગ ફાથરૂભ આી ળકે? લી
એભાું અરગ યું ગીન ટીલી મ ૂકી આે? ઉનાાભાું એય કુંડીળનય
અને નળમાાભાું શીટયની વગલડ આી ળકે? અને ભાની રઈએ
કે એ દાક્તય છે એટરે એ કદાચ આ ફધ ું ગઠલી ળકે ણ
અભાયે જ્માયે દે લદળગને જવ ું શમ ત્માયે અભને રઈ જલા વભમ
કાઢી ળકે ખય? આશ્રભભાું અભે આ ફધ ું આીએ છીએ.’
‘ણ આ ફધાની એભને જરૂય છે ખયી?’ વનતબાઈએ
ગચ
ું ૂ લાતાું  ૂછ્.ું
‘જ દીકયલહ આ વગલડ બગલતાું શમ ત એભનાું
ભાફાને એની જરૂય કેભ ન શમ? લી એભને ત એની લધાયે
જરૂય શમ. ાછરી ઉંભયે એભને તખફમતની તકરીપ ડે ત્માયે
આલી વગલડની એભને લધાયે જરૂય ડે. કેટરાકને આ લાત
વભજાતી નથી એભને વયકાયી યાશે વભજાલલી ડે ત અભે
એભ કયલાની ણ તૈમાયી કયે રી જ છે .’ ભટા જાણે રડામક
મ ૂડભાું આલી ગમા.
‘તભે એ ળરૂ કમો છે એટરે તભને એભાું લધાયે જાણકાયી
શમ. આ ત ભને ભનભાું આવ્ય ું તે  ૂછી રીધ ું.’ વનતબાઈએ
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લાતને લાી રેતાું કહ્.ું
‘એટરે ત તભને ભેં કહ્ ું ને કે એક લખત નલયાળ
ભેલીને આશ્રભ જલા આલી જાલ. જ્માું સધી તભે આશ્રભને
જળ નશીં ત્માું સધી તભને વાચ ખ્માર નશીં આલે.’ ભટા
ફલમા.
‘તભે આશ્રભ નલે જે લાત કયી એ જાણીને ભને તભાય
એ આશ્રભ જલા આલલાની તીવ્ર ઈચ્છા થઈ છે એટરે આ
યનલલાયે જ અભે ફેમ જણાું ત્માું આલી જઈશ.ું ’ લેલાઈએ કહ્.ું
‘જ્માયે આલ ત્માયે વીધાું આશ્રભ ય જ આલજ. ઘેય
આલળ ત હ ું કે તભાયાું લેલાણ ત્માું નશીં શઈએ. અભે ફધા
કામગકય આશ્રભભાું યશેલા આલી ગમા છીએ. તભે આલળ ત
જેણે એક કયડ રૂનમાના દાનની જાશેયાત કયી છે એ
નલનીતબાઈને ણ ભાળે. એ ણ અભાયી વાથે આશ્રભભાું જ
યશે છે .’ ભટાએ કહ્ ું ને વનતબાઈ ાછા નલચાયભાું ડી ગમા.
એભને થય ું કે જે ભાણવ એક કયડ રૂનમાન ું દાન આી
ળકે એલ ભાણવ આશ્રભભાું કેભ યશે? એ ત કઈ લૈબલી
ફુંગરાભાું યશેત શલ જઈએ. ને એભણે આ યનલલાયે આશ્રભ
જલા જલાન ું ભનભાું ાકું કયી નાખ્ય ું.
ફયે લવુંત આવ્મ ત્માું સધી વનતબાઈ ને ભટાની
લાત ચાલમા કયી. જતાું જતાું એભણે અને સ્લાનતફેને એભને
વાુંજે તાને ત્માું જભલા આલલાન ું નતરું આપ્ય ું ને એ નલદામ
થમાું.

૧૩
યચ ફતાવ્મ

ડૉક્ટય ાસેથી નીકળ્મ હત રદરની દલા રઈને
સાભે ભાયા જ ભળ્મા દદો નલાં નલાં રઈને
ભકનબાઈ અને શીયાફેન ભટાની વાથે ચલમાું ગમાું
એટરે એક લખત ત ગોતભના ઘયભાું જાણે વ ડી ગમ
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શમ એવ ું થઈ ગય ું. ઘડીબય ત એભને શલે શ ું કયવ ું એ જ ન
વભજાય ું. છે લટે યભા ફરી: ‘એભ શાયી ગમે નશીં ચારે. આ
યનલલાયે આણે ફેમ આશ્રભ ય જઈને એભને વભજાલીને ને
ભનાલીને ાછાું રઈ આલીશ.ું ’
ગોતભને ણ યભાની લાત વભજાઈ. એણે કહ્:ું ‘ત્માું
ફધાની વાભે ફા-ફાા ાછાું આલલાની ના નશીં ાડી ળકે.
એભને આણે આશ્રભ કયતાું ણ લધાયે વાહ્યફીભાું ઘેય
યાખીશ.ું આશ્રભના ફીજા રક ણ એભને વભજાલળે કે દીકય
રેલા આવ્મ શમ અને વાયી યીતે યાખલાની ને વેલા કયલાની
તૈમાયી ફતાલત શમ ત એભણે આણી વાથે ાછાું આલવ ું
જઈએ.’
‘એભને આણે ગભે તે બગેમ ાછાું રઈ આલલા
જઈળે. એ રકને જ આશ્રભભાું યશેલા દઈશ ું ત આણે દય
લયવે ત્રીવ શજાય રૂનમાન લધાયાન ખચો ભાથે ડળે ને ભાયે
ભાટે જે નલી કાય નોંધાલી છે એ ણ કેન્વર કયાલી દે લી
ડળે.’ યભાએ એન ું દ:ખ યડલા ભાુંડ્.ું
છી ભડી યાત સધી ફેમ જણાું ભકનબાઈ ને
શીયાફેનને ાછાું રઈ આલલાના અલનલા પ્રાનની ચચાગ
કયતાું યહ્યાું.
*
આલી ઘણી ફધી ચચાગ નલચાયણાના રયાકન ું બાથ ું
ફાુંધીને ગોતભ અને યભા યનલલાયે વલાયની લેાભાું આશ્રભ ય
શોંચ્માું. ભાધલ ટેરે એભને જમાું એટરે એભણે એભને
ઍારપવભાું પ્રેભથી ફેવાડયાું અને કહ્:ું ‘ભને રાગે છે કે તભે
તભાયાું ભાફાને ભલા અને એભની યશેલાની વ્મલસ્થા કેલી
છે એ જલા આવ્માું શળ. યશ હ ું ભટાને જ ફરાવ.ું ’ કશેતાું
એભણે ટાલાાને ભટાને ફરાલી રાલલા યલાના કમો.
થડી લાયભાું ભટા આવ્મા. વાથે ભકનબાઈ ણ શતા.
ભટા કશે: ‘ગોતભ ભકનબાઈની અશીં યશેલા ખાલાની વ્મલસ્થા
કેલી છે એ જલા આવ્મ શળે. શેરાું ચાાણી કય છી હ ું
તભને આશ્રભ પયીને ફતાલીળ એટરે તભને ખ્માર આલળે કે
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તભાયાું ભાફા અશીં કેલા સખભાું છે .’
‘અભે આશ્રભ જલા નશીં ણ એભને ાછાું ઘેય રઈ
જલા આવ્માું છીએ. અભે એભને અશીંના જેલાું જ સખ-વગલડ
ઘેય ણ આલાન ું નક્કી કયું છે એટરે એભને અશીં યશેલાન ું
કઈ કાયણ નથી.’ ગતભે કહ્.ું
‘અભેમ એવ ું જ ઈચ્છીએ છીએ. શેરાું તભે ફેમ જણાું
ચાાણી કય છી હ ું તભને આશ્રભ પયીને ફતાવ ું એટરે તભને
ણ ખફય ડે કે અશીંના જેલી એટરે કેલી વગલડ તભાયે
કયલાની છે .’
‘ભાયાું ભાફાને કેલી વગલડ આલી એની ભને ખફય
છે .’ ગોતભે ળાુંનતથી કશેલા કયું ણ એના ફરલાભાું તછડાઈ
ડકામા લગય ન યશી.
‘એ ત શમ જ ને તભાયાું ભાફાની કાજી તભને ન
શમ ત ફીજા કને શમ? ણ તભે એભને અશીંના જેલાું સખવગલડભાું યાખલાની લાત કયી એટરે જ્માું સધી તભે અશીંનાું
સખ વગલડ જાતે જઓ નશીં ત્માું સધી તભને એન ખ્માર
ક્ાુંથી આલે? આ ચા આલી એ ળાુંનતથી ીલ. આજે યનલલાય
છે એટરે તભાયે યતી નલયાળ ણ શળે. વાડા અખગમાય લાગમે
ફધાની વાથે જભળ એટરે એની વ્મલસ્થાન ણ તભને ખ્માર
આલી જળે.’
છી ત ગતભથી ભટાની લાત ઉથાાઈ નશીં એટરે
એ મગ
ું ૂ
યહ્ય ને ભટા ને ભાધલ ટે રની વાથે ફેમ જણાું
આશ્રભની વ્મલસ્થા જલા ચાલમાું. ભટાએ એભને ભકનબાઈની
રૂભ જ ફતાલી.
શીયાફેન નાશીને શજ  ૂજાભાું ફેઠાું શતાું. એભણે લહની
ેરી નલા જેલી જ રાગતી વાડી શેયી શતી: ‘આલ.’ કશેતાું
એભણે રૂભભાુંની ફેમ ખયવીઓ વાભે ખેંચી અને યભાને રુંગ
ય ફેવલા ઈળાય કમો.
ભટા કશે: ‘હ ું એભને તભાયી રૂભ ફતાલલા રઈ આવ્મ
છું.’ છી ગતભ તયપ પયતાું કશે: ‘આ રૂભ, આ ગારીચા જેલી
કાેટ, એભની તાની ફાથરૂભ ણ રૂભભાું છે . એભાું ગયભ
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અને ઠુંડું ાણી ચલીવેમ કરાક ભે છે .
‘ઉનાાભાું એયકુંડીળનયથી તાને જઈતી ઠુંડી શલા ને
નળમાાભાું એભાુંથી જ જઈએ એલી ગયભ શલા એભને ભી યશે
એલી વગલડ આણે અશીં કયી છે . અશીં આશ્રભભાું જ એક
ભુંરદય ફની યહ્ ું છે એટરે ફધાને વેલા  ૂજા ને ધયભધ્માન ભાટે
ણ આશ્રભની ફશાય જલાની જરૂય નશીં.’
‘એક રામબ્રેયી ણ ફનાલી છે ને એભાું ાુંચવ સ્તક
લવાવ્માું છે અને વાત દૈ નનક અને દવ વાભનમક ણ આલે છે
એટરે અશીં યશેનાયને દનનમાથી અરગ ડી ગમા જેવ ું ણ ન
રાગે.’ ભટા શ્વાવ ખાલા થભ્મા એટરે લાતન દય ચાલ
યાખતાું ભાધલ ટેરે કહ્.ું
‘ને જેભને કવયત કયલી શમ એભને ભાટે કવયતન જદ
ઓયડ ફનાવ્મ છે એભાું જાત જાતનાું કવયતનાું વાધન
લવાવ્માું છે . લી યજ એક દાક્તય અશીં દલાખાનાભાું શાજય
યશે છે એટરે ફધાની તખફમતની કાજી ણ રેલામ છે . આલ
તભને દલાખાન ું, રામબ્રેયી અને કવયતના ઓયડા ફતાવ.ું ’
કશેતાું ભટાએ એભને એ તયપ દમાગ.
ફધ ું જઈને ફધાું ઍારપવભાું આવ્માું એટરે ગોતભથી
ફરી જલાય ું: ‘આટરી વગલડ ત કઈ રખનત દીકય શમ
એમ ના કયી ળકે. ણ અશીં યશેલાની જે પી છે એમ એટરી જ
લધાયે છે ને. કઈ રખનત દીકય શમ એ જ એનાું ભાફાને
અશીં યશેલા ભકરી ળકે.’
‘દીકયા, જેટર ગ નાુંખીએ એટલ ું ગળ્ય ું થામ. અભાયી
ાવે કઈ જાદઈ ખચયાગ નથી કે ફધાને ભપત યાખીને આલી
વગલડ આી ળકીએ. એટરે આટરી પી ત રેલી જ ડે. તને
આ પી લધાયે રાગે છે ણ આઠ છકયાઓ ત વાભે ચારીને
એભનાું ભાફાને અદીં મ ૂકી ગમા છે .’
‘એ ફધ ું ફયાફય છે ણ ભાયે ભાયાું ભાફાને ઘેય ાછાું
રઈ જલાું છે .’
‘એ રક અશીં ભજભાું છે એને ફદરે તાયે એભને ઘેય
રઈ જઈને દખી ળા ભાટે કયલાું છે ?’ ભટાએ મત્વદ્દી ભરકાટ
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વાથે કહ્.ું
‘ના હ ું એભને અગલડભાું મ ૂકલા નથી ભાગત ણ તભે
ભને જે તકરીપભાું મ ૂકલા ભાગ છ એભાુંથી ભાયી જાતને
ફચાલલા ભાગ ું છું.’
‘ણ એભાું ત તાયાું ભાફા અગલડભાું મ ૂકામ જ.
ૂ ભાું તાયે તાયી વગલડ વાચલલી છે ને તાયાું લડીરની
ટુંક
વગલડન નલચાય કયલ નથી.’
‘એ તભાયે જેભ વભજવ ું શમ એભ વભજ, ભાયાું ભાફા
છે એભને હ ું ભાયી યીતે યાખીળ. તભાયે એભની ખચિંતા કયલાની
જરૂય નથી.’ ગતભ છે લરે ાટરે જઈ ફેઠ. એના ભનભાું એભ
શળે કે આ રક શ ું કયી રેલાના છે .
‘ભાયે એભની વાથે લાત થઈ ગઈ છે એ મજફ એ રક
તાયી વાથે આલલા તૈમાય નથી. એટરે ત ું વભજ ું શમ ત દય
ભરશને એભની પીના ચીવવ રૂનમા ભકરલા ળરૂ કયી દે જે
નશીં ત અભે કટે ચડીશ ું ત એભણે આ ફે લયવ તાયે ત્માું
લાવણ ધમાું ને કચયા કાઢયા એના ગાયના ને તાન ું ઘય
લેચીને તને ફધા ૈવા આી દીધા એ ફધ રશવાફ કયીને તાયી
ાવેથી કટગ યાશે લસર કયીશ.ું ત ું એભ ના ભાનત કે હ ું આ
ક ધભકી આ ું છું. અભાયે વભાજભાું દાખર ફેવાડલ છે તે
તાયાથી ળરૂ થળે.’
આ રકની વાભે દરીરન કઈ મદ્દ ન ભતાું ગતભ
ચ ૂ યહ્ય ને ગસ્વાભાું ગ છાડત ફશાય નીકી ગમ.
*
ફીજે જ રદલવે આશ્રભની ઍારપવેથી એક ત્ર ગતભને
વયનાભે યલાના કયલાભાું આવ્મ તેન વાય એ શત કે તભાયાું
ભાફા એભની યાજી ખળીથી આશ્રભભાું યશેલા આલી ગમાું છે
અને તેભની ાછરી અલસ્થા સખભાું લીતે એ જલાની તભાયી
જલાફદાયી છે ત તેભના ખચાગના દય ભરશનાની શેરી તાયીખે
રૂનમા ફે શજાય ને ાુંચવ તભે આશ્રભભાું ભકરી આળ. જ
તેભ કયલાન ું તભે ચ ૂકળ ત અભાયે ના છૂટકે એ યકભ તભાયી
ાવેથી વયકાયી યાશે લસર કયલાની કાયલાઈ કયલી ડળે એ
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જાણળ.
છી એક અઠલારડમા સધી એભણે ગોતભના જલાફની
યાશ જઈ ને એના તયપથી કઈ જલાફ ન ભતાું ભટાએ
લકીર ભાયપતે ગતભ ય એનાું લડીરના બયણણન કેવ
દાખર કયી દીધ.
કટગ ની નટીવ ભતાું જ ગોતભ ગબયાઈ ગમ. એણે
એક લકીરની વરાશ રીધી ત લકીર કશે: ‘એભાું ગબયાઈ જલા
જેવ ું નથી. આણે ધાયીએ ત એભને લયવ સધી કામદાભાું
અટલાલી ળકીએ. છે લટે એ રક થાકીને કેવ ડત મ ૂકી દે ણ
ખયા.’
‘ભને નથી રાગત ું કે એ રક કેવ ડત મ ૂકે. આભ
થામ ત આણ કેવ કની પેલયભાું જામ?’
‘અત્માય સધી આલા કેવના પેંવરા કટગ ની ફશાય જ થમા
છે ણ કઈ કેવભાું દય ભરશને આટરી ભટી યકભ આલાની
તાલટ થઈ શમ એવ ું ફન્ય ું નથી.’
‘આ રક આશ્રભલાા છે . એ રક એભ થાકી જામ
એલા નથી. લી એભની વભાજભાું છા ણ ફહ ું ઊંચી છે .’
‘તભને એભ રાગત ું શમ ત આણે એભને ગબયાલલા
ભાટે એભની નરટવન કડક જલાફ આી જઈએ. ાુંચવ
રૂનમાન આણે ખચગ થળે ણ એ રક કેટરા ાણીભાું યભે છે
એની જાણ થઈ જળે છી આગ લધવ ું કે નશીં તેની આણને
ખફય ડળે.’
ગોતભ એ લાતે વુંભત થમ એટરે લકીરે લકીરાતનાભા
ય એની વશી રઈને આગની કાયલાઈ ળરૂ કયી. ને ફીજે
અઠલારડમે કટગ ભાુંથી ગતભને ભાટે વભન્વ આલી શોંચ્મ.
ગતભને જ્માયે આ વભન્વ ભળ્મ ત્માયે જ એને આખા
ભાભરાની ગુંબીયતાન ખ્માર આવ્મ ણ શલે ત ાછા પયવ ું
શમ તમ કેભ કયવ ું એની જ એને વભજ ન ડી.
એ લકીરની ાવે વભન્વ રઈને દડય. લકીર કશે:
‘આટરાભાું ગબયામે કેભ ચારળે? શજ ત શેરી લખત વભન્વ
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આવ્મ છે . તભાયે કટગ ભાું શાજય યશેવ ું ડળે ણ ન યશેવ ું શમ
ત હ ું મદત ડાલી રઈળ.’
‘ણ એભ કયતાું ત તભાયા ખચાગ કે ભાયી ધુંધાભાું
ગેયશાજયી લધતી જળે. તભે કશેતા શતા એભ કટગ ફશાય
તાલટ થઈ ળકતી શમ ત એ રદળાભાું કાુંઈક કય.’ ગતભે
કહ્ ું ણ એને ભનથી એભ રાગત ું ન શત ું કે કટગ ફશાય કળી
તાલટ થઈ ળકે.
લકીરે વાભાલા લકીર દીલેરટમાની ાવે તાલટ
કયલાની લાત મ ૂકી ત દીલેરટમાએ કહ્:ું ‘જઓ, આ કાુંઈ
વ્મસ્ક્તગત કેવ નથી. આભાું ત એક જાણીતી વુંસ્થા દાલેદાય
છે . એભાું કઈ ફાુંધછડને અલકાળ નથી. ચાશે ત એભની
ભાગણી સ્લીકાયી ર ચાશે ત રડી ર.’
ગોતભના લકીરે એને આ લાત કયી ત ગોતભ ઢીર
ડી ગમ. ‘ભને આ જ લાતની ફીક શતી. એભની વાભે રડીને
જીતલાના કઈ ચાન્વ નથી.’
‘છે લરા ઉામ તયીકે તભે તભાયાું ભાફાને
વભજાલલાની કનળળ કયી જઓ. એ રક ભાને ને તભાયી વાથે
યશેલા આલે ત તભને ખચગભાું યાશત થામ.’
‘એ અભે કયી જય ું છે . એનાથી કઈ પામદ થમ નથી.
એ રક અભાયી કઈ લાત ભાનલા તૈમાય થતાું જ નથી. એભને
કણ જાણે એ આશ્રભલાાએ ભનભાું એવ ું ભસ ું બયાલી દીધ ું છે
કે એ રક ઘેય આલલા તૈમાય જ થતાું નથી.’
‘શલે આણી ાવે ફે જ નલકલ યશે છે . કાું ત આણે
એભની ભાગણીઓ સ્લીકાયી રઈએ કે છી રડી રઈએ. હ ું
એભના લકીર દીલેરટમાને વાયી યીતે જાણ ું છું. એભની વાભે
રડતાું એ આણને થકલી દે લાની કનળળ કયળે. ને ભેં ખાનગી
તાવ કયાલી રાધી છે એ મજફ ભેજીસ્ટ્રે ટ ણ આશ્રભ તયપી
કણ ું લરણ ધયાલતા શલાની લાત ભાયી જાણભાું આલી છે . એ
આશ્રભના ઉદઘાટનભાું ણ શાજય યહ્યા શતા.’
‘ભને નલચાય આલે છે કે આણે કેવ રડીએ અને એભના
આ ખચાગના આંકડાને ઊંચ એને ખટ વાખફત કયી ફતાલીએ
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ત બનલષ્મભાું ફીજા રકનેમ એનાથી રાબ થામ. ભને રાગે છે
કે એ રક જે વગલડ આ વ ૃધ્ધને આલા ભાગે છે એની
એભને જરૂય છે કે એ રક એલી જરૂયીઆતથી ટે લાએરા છે
એની ચકાવણી કયાલલાની જરૂય છે . એભ થામ ત એભન આ
ખચગ લધાયે ડત છે એભ કટગ જરૂય સ્લીકાયળે.’
‘જ તભાયે કેવ રડલ શમ ત હ ું કીપામત પીભાું એ રડી
આીળ ણ તમ ઓછાભાું ઓછા દવેક શજાય રૂનમા ત થઈ
જ જળે.’ લકીરે ભનભાું ગણતયી કયતાું કહ્.ું
‘એભ નશીં ણ આણે ચક્કવ આંકડ નક્કી કયી
રઈએ. હ ું તભને ફધા ભીને શલે વાત શજાય રૂનમા આીળ.
તભાયે એ પીભાું થડમ ઘટાડ થામ એભ ધ્મેમ યાખીને કેવ
રડલાન છે . પેંવર જે આલે તે ખય ણ ભાયે એભને ફતાલી
આવ ું છે . કારે ઊઠીને એ રક ફધાું ઘયડાુંને વનાની
થાયીભાું સલાડે ત એન ખચો એભન દીકય ળા ભાટે આે?’
‘ચાર તભાયી લાત ભને ભુંજૂય છે . શલે ભાયે એભની
વાભે કેભ રડવ ું તેન પ્રાન હ ું ઘડી કાઢીળ. કારે ફાય લાગમે
તભે ભાયી ઍારપવે આલી જાલ એટરે તભાયી વાભે કેલા
વલારન ભાય થઈ ળકે એન અને તભાયા કેલા જલાફ શલા
જઈએ એની નલચાયણા કયી રઈશ.ું ’

૧૪
ુ ાઈ દળી
ધનબ

ગોતભ ય કેવ મ ૂક્ા છી ફધા કામગકય ભટાની
ાછ ડી ગમા શતા. ભશાસખ બટ કશે: ‘ભટા, ભને રાગે છે
કે આવ ું કડક લરણ આણા આશ્રભની લગલણીન ું કાયણ ફની
જળે. એભ તભને નથી રાગત ું?’
‘તભાયી એભાું ભ ૂર થામ છે . આણે ળરૂથી જ જાશેય
કયે લ ું છે કે જે છકયાું તાની સ્સ્થનત વાયી શલા છતાું
ભાફાની અલગણના કયતાું શળે કે ભની વાભે આણે કટે જતાું
ણ અચકાઈશ ું નશીં. એટરે એક લખત વભાજભાું દાખર
ફેવાડલા ભાટે આણે આ ગલ ું બયવ ું ત ડલાન ું જ શત ું.
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એભાું શેરે કખમે આણા ભકનબાઈન ગોતભ શાથભાું આલી
ગમ.
‘ભને એભ શત ું કે ભાયા દીકયાથી જ આની ળરૂઆત
કયલી ણ એ વભજી ગમા ને એભણે ત તેરૈમાભાું શલેરી
ફાુંધલા ભાટે ણ ૈવા ભકરલાની તૈમાયી ફતાલી એટરે શ ું
થામ?’
‘તભે કશ એ કઈ ભાને ખરું ? તભાયા દીકયાઓએ ત
તભને ફે લયવથી શલેરીના ૈવા ભકરલાની લાત કયી શતી એ
ત જગજાશેય છે .’ નલનીતબાઈએ કહ્.ું
‘એભણે ત લાત જ કયી શતી. ણ ભેં જ્માયે એભની
ાવે તેરૈમાભાું શલેરી ફાુંધલા ભાટે ૈવાની ભાગણી કયી ત્માયે
જેણે શલેરીની લાત ળરૂ કયી શતી એ નાનાએ જ કહ્ ું કે શલેરી
ફાુંધલાની ળી જરૂય છે ? આણ ું ઘય ફધી યીતે વગલડલાળું છે
જ ને.
‘લી ભટા દાક્તય થમેરા દીકયાએ ત ત્માું સધી કહ્ ું કે
ભાયે ઘયના ખચાગ ઓછા કયલા જઈએ અને ાુંચ-વાત લીઘાું
જભીન ઘેય ખેડલી જઈએ. એભની દાનત જઈને ત આ આશ્રભ
ળરૂ કયલાન ભને નલચાય આવ્મ.’ ભટાએ આજે ફધાની વાભે
તાની આફરૂ છતી કયી.
એભની લાત વાુંબીને ફધા અલાક થઈ ગમા. ભાધલ
ટેરે કહ્:ું ‘તભાયા દીકયાઓનાું લખાણ કયતાું અભે ફધા
થાકતા ન શતા એમ આલા નીકળે એ કઈ કલીમ ક્ાુંથી
ળકે?’
‘શલે એ ફેમ શલેરી ભાટે ૈવા ભકરી આલા તૈમાય
થઈ ગમા છે ણ ભેં એભને ના કશી દીધી છે . ભાયે એ શલેરીની
જગમાએ શલે ઘયડાઘય ફનાલવ ું છે . આજે નશીં ત લયવે ફે
લયવે ણ એભાું ભાયે ઘયડાઘય ફનાલવ ું જ છે .’ ખેદથી ભટાએ
કહ્.ું
‘આખ વભાજ તભને ભટાના નાભથી ઓખે છે ત
તભાયે ભન ણ ભટું યાખવ ું જઈએ. એ ફધ ું ભ ૂરી જાલ અને
ગતભ ય જે કેવ મ ૂક્ છે એની લાતન નલચાય કય.’
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ભાધલબાઈએ કહ્.ું
‘શલે આણી ાવે મ ૂડી છે ને આલક ણ વાયી થામ છે
એટરે યશેનાયાઓની જે પી આણે નક્કી કયે રી છે એ ઘટાડલી
જઈએ એભ ભશાસખ બટ ક્ાયનામ કહ્યા કયે છે એ લાતન
આણે નલચાય કયલ જઈએ.’ ફીજા રશવાફના જાણકાયે કહ્.ું
‘એભાું ભને ક્ાું લાુંધ છે ? ફધા નક્કી કય. ફર શલેથી
કેટરી પી યાખલી છે ?’ ભટાએ કહ્.ું
‘આણને એભાુંથી કળી ફચત ન થામ અને આણી
મ ૂડી ણ ઓછી ન થામ એવ ું આણે નલચાયવ ું જઈએ. ભને
રાગે છે કે એકરાના શજાય રૂનમા ને ફેકરાના ુંદયવ
યાખીએ.’ ભશાસખ બટે કહ્.ું
‘એભ કયલાથી આણને ત ૂટ ડળે. લી રદલવે રદલવે
નાના નાના ખચાગ લધતા જળે એને નશીં શોંચી લામ. આણે
એકરાના ુંદયવ રૂનમા યાખીએ ને જડાુંના ફે શજાય રૂનમા
યાખીએ.’ ભટાએ કહ્.ું
‘બનલષ્મભાું આખ આશ્રભ બયાઈ જળે ને આલક લધળે
ત્માયે લધાયે કા કયલાન ું યાખીએ.’ ભાધલ ટે રે કહ્ ું ને ફધા
વુંભત થઈ ગમા. ને એ મજફન એક ઠયાલ કયી નાુંખ્મ.
*
આ લાત ચારતી શતી ત્માું ઍારપવની વાભે એક કાય
આલીને ઊબી યશી. એભાથી ઊતયીને એક પ્રબાલળાી ભાણવ
ઍારપવભાું આવ્મા. કઈ એભને ઓખતા ન શતા. ફધાએ
એભને આલકાય આપ્મ એટરે એભણે તાની ઓખાણ
આતાું કહ્:ું ‘ભારું નાભ ધનબાઈ દળી. હ ું ફીરીભયાથી આવ ું
છું. તભાયા આશ્રભની ઘણી લાત વાબી છે એટરે એ જલા
આવ્મ છું.’
‘બરે ધામાગ. ફેવ, ચાાણી કયીને તભને આખ
આશ્રભ ફતાલીએ. અભે અભાયી અઠલારડક ભીટીંગ શભણાું જ
તાલીને ફેઠા છીએ. આણે ફધા ચાાણી તાલીએ.’ ભટાએ
કહ્.ું
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‘શા, તભે એક જણ ય કેવ કમો છે એલી લાત ણ
જાણી શતી. ભને થય ું કે આશ્રભ જેલી પ્રનતષ્ષ્ઠત વુંસ્થાને કેવ
કયલ ડે એ કેવ?ું ણ એ ત તભાયી કામગધ્ધનતની લાત છે
એભાું ભાયે ભાથ ું ન ભાયવ ું જઈએ.’
‘અભનેમ એ ફહ ું વારું ત નથી રાગત ું ણ ક્ાયે ક ત
કઈ લડીરની લશાયે ધાઈને એભના દીકયાને ાઠ બણાલી
દાખર ફેવાડલ જઈએ એટરે કેવ કમો છે . ફનતાું સધી ત
ઘયભેે જ પેંવર આલી જળે.’ ભાધલ ટેરે આશ્રભની
પ્રનતષ્ઠાને લાુંધ ન આલે તેભ જલાફ આપ્મ.
ચાાણી કયીને ફધા આશ્રભ જલા ગમા. ફધા
લશેલારયમાઓએ એભને આશ્રભ નલગતે ફતાવ્મ છી ફધા
ાછા ઍારપવભાું આલીને ફેઠા. ‘આલ વયવ આશ્રભ છે છતાું
ત્રીવ જ રૂભ બયાએરી છે એ ભને ન વભજાય ું.’ ધનબાઈએ કહ્.ું
‘શજ આશ્રભના ઉદઘાટનને છ જ ભરશના થમા છે
એટરે..’ ભટાએ કશેલા કય.ું
‘ભને એભ જ રાગય ું. ણ શલે છીના છ જ ભરશનાભાું
આ આશ્રભ નાન ડળે એભ રાગે છે . એભ થામ ત આલ જ
ફીજ આશ્રભ ળરૂ કયલાની તભાયી ગણતયી છે ખયી?’
ધનબાઈએ કાુંઈક નલચાયતાું  ૂછ્.ું
‘એલી ગણતયી ત અભે આ આશ્રભન ું ઉદઘાટન કયું
ત્માથી જ યાખેરી છે અને તભાયી ફાજભાું ફેઠા છે એ
નલનીતબાઈએ એ ભાટે એક કયડ રૂનમા આલાન ું લચન ણ
ત્માયથી જ આી યાખેલ ું છે .’ આશ્રભની ફીજી ળાખાની લાત
આલતાું ભટા ઉત્વાશભાું આલી ગમા.
‘આલા ભટા ગજાના દાતા તભાયે ડખે શમ છી ત
જલાન ું જ શ?ું હમ
ું
એભાું ભાયાથી ફનત ટે ક કયીળ.’
ધનબાઈએ કહ્.ું
‘તભાયા જેલા ઉદાય ભાણવથી જ અભાયાભાું રશિંભત
આલી છે . શજ ફે ભરશના શેરાું ત આટર ભટ આશ્રભ કેભન
બયાળે એની અભે ખચિંતા કયતા શતા ને આજે આલ ફીજ
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આશ્રભ ળરૂ કયલાનાું સ્લપ્નાું જલા ભાુંડયા છીએ.’ ભાધલ ટેર
ફલમા.
‘નલનીતબાઈએ વારું ભથાળું ફાુંધ્ય ું છે એટરે આશ્રભન ું
કાભ  ૂયજળભાું આગ લધળે એભાું ભને ળુંકા નથી. એભણે
એક કયડ રૂનમા આલાન ું લચન આપ્ય ું છે ત હ ું એભાું નલાણ ું
રાખ રૂનમા આીળ, ફવ?’
એભની આ ઍાપય વાબતાું ફધાએ એભને તાખમથી
લાધાલી રીધા. ત્માું નલનીતબાઈ ઊબા થઈ ગમા. ‘દળી
વાશેફ, તભાયા નલાણ ું રાખ રૂનમા અભને ભુંજૂય નથી. તભાયા
એક કયડ ને એક રાખ કે એક કયડને અખગમાય રાખ શલા
જઈએ. આંકડ સધાયીને ફર, વાશેફ.’
‘જઓ, તભે ભથાળું છ ભરશના શેરાું ફાુંધ્ય ું છે એટરે
ભાયાથી નલાણ ું રાખથી ઉય એક ાઈએમ ન આી ળકામ.’
‘ભારું ખટું દે ખાલાન ું શમ ત બરે ખટું દે ખામ ણ તભે
જ આંકડ નશીં સધાય ત ભાયે નાભળી વશન કયીને અઠ્ઠાણ ું
રાખે ઊતયી જવ ું ડળે. હ ું ત આશ્રભની અંદયન ભાણવ છું ને
ભેં એ યકભ જાશેય કયી છે ણ તભે ત છે ક ફીરીભયાથી
આવ્મા છ ને આ આશ્રભ શેરી લખત જમ છે છતાું તભે ભટી
યકભ આલા ભાગ છ ત તભારું નાભ શેરા સ્થાન ય જ
ળબે.’ નલનીતબાઈએ તાની લાત કડી યાખી.
છી ઘણી ખેંચતાણને અંતે ધનબાઈ ભાન્મા ને એભણે
એક કયડ ને અખગમાય રાખ રૂનમાન ું લચન આપ્ય ું ત્માયે જ
નલનીતબાઈએ એભન ીછ છડય.
છી ફધાએ એભને આશ્રભની ફાજની ભુંગરમ ૌ
વવામટી ણ ફતાલી અને આલી ફીજી ચાય વવામટી
નલનીતબાઈ મ ૂકલાના છે એ લાત ણ કયી. છી ફધા ફીજા
આશ્રભની વાઈટ જલા ઉડયા. જગમા જઈ ધનબાઈએ કહ્:ું
‘આ આશ્રભની આજફાજ ણ આલી જ વવામટીઓ મ ૂકલાના
છ ને.’
‘આ આશ્રભ ત એક ભડેર છે . નલ આશ્રભ ણ એલ
જ રૂડ ફનાલલાની અભાયી નેભ છે .’ ભાધલ ટે રે કહ્.ું કયડ
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કયતાુંમ લધાયે યકભની લાતથી ફધા ઉત્વાશભાું આલી ગમા
શતા.
ફધ ું જમા છી ધનબાઈ કશે: ‘નલનીતબાઈ, તભે ભને
ખટ ળયભભાું નાુંખ્મ. યાભકાની ફધી વુંસ્થાઓ ઉય તભાયા
ભટાબાઈન ું નાભ છે તેભ આશ્રભની ફીજી ાુંખ ય ણ તભારું
કે તભાયા ભટાબાઈન ું જ નાભ ળબે.’
કશેતા.’

‘શલે એ લાત  ૂયી થઈ ગઈ. એભાું પેયપાય કયલાન ું ના

‘તભે ફધા નલચાયી જ જ. ભાયી યકભભાું હ ું કઈ પેયપાય
કયાલાન ું નથી કશેત ણ નાભ ત ભેં કહ્ ું તેભ નલનીતબાઈ કે
એભના ભટાબાઈન ું જ ળબે.’
છી ફધાને ધનબાઈ દળીએ તાન ું કાડગ આપ્ય ું ને
એક લખત ફીરીભયા આલીને એભન ું ઘય ાલન કયલાન ું
ઈજન ણ આપ્ય ું.
નલનીતબાઈ કશે: ‘તભાયા જેલા ભાણવન ું આજે
ઓખાણ થય ું છે એટરે અભને આલલાન ું ભન ણ છે . આલતે
અઠલારડમે અભાયાભાુંથી ચાય-ાુંચ જણા આલીશ.ું અભાયે એક
જણને સયત ભલા આલલાન ું છે એ ણ બેગ ું તી જળે.’
નલનીતબાઈએ એભન ું ઈજન સ્લીકાયતાું કહ્.ું ધનબાઈ જલા
તૈમાય થમા એટરે ફધા એભને દયલાજા સધી લાલલા ગમા.
*
છીને વભલાયે જ ગોતભન કેવ નીકળ્મ. કટગ ભાું જતાું
ગોતભન ગ ાછ ડત શત ણ લકીર કશે: ‘જ્માયે મદત
નીકી જ છે ત એક લખત શાજયી આી અને એભન તાગ ત
રઈ જ રેલ જઈએ. છી તભે કશેળ ત એભની ભાગણીઓ
સ્લીકાયી રઈશ.ું ણ એક લખત ત આણે નક્કી કમાગ મજફ
એભન તાગ રેલ જ છે . તભાયે ઢીરા ડલાની જરૂય નથી.’
કટગ ભાું ગોતભના લકીરે દરીર કયી કે આશ્રભ તયપથી
જે યકભ ભાગલાભાું આલી છે એ લધ ડતી છે . જે ભાણવ ત્માું
યશેલા આવ્માું છે તે ફધાું આલી વગલડ બગલલા ભાટે
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ટેલાએરાું છે કે કેભ એની ણ ચકાવણી થલી જઈએ. નાભદાય
કટગ ને ભાયી નલનુંનત છે કે આશ્રભના આલક-જાલકના રશવાફ
જઈને ખાત્રી કયે કે એ રક જે ખચગ ફતાલે છે એટર ખચગ ત્માું
યશેનાય ભાટે થામ છે ખય?
‘ફીજી લાત એ છે કે એ રક જે વગલડ આલાની
જાશેયાત કયે છે એ ફધી લાસ્તલભાું જરૂયી છે ખયી? આખા
ગજયાતભાું એલા કેટરા ભાણવ છે કે જે નળમાાભાું તાના
ઘયભાું શીટીંગની વ્મલસ્થા યાખતા શમ? ભારું ત કશેવ ું એભ છે
કે આશ્રભલાા કારે વલાયે ફધાું લડીરને વનાની થાયીભાું
સલાની વ્મલસ્થા કયળે ને ભરશને દવ શજાય રૂનમા ચાજૉ કયળે
ત શ?ું કણ એ બયી ળકળે?’
જલફભાું ભટાએ યજઆત કયી કે વભમ ફદરાત જામ
છે અને જ્માું એક લખત રાઈટના ુંખાનીમ વગલડ ન શતી
ત્માું આજે રક એયકુંડીળનય લાયતા થઈ ગમા છે . લી
અભાયા આશ્રભભાું જે લડીર યશે છે એ રક ઉંભયે શોંચેરા છે
અને એભની ળાયીરયક ળસ્ક્ત ફહધા ક્ષીણ થઈ ગઈ છે એલાને
નળમાાભાું ટુંરૂ ટય ું લાીને ેટભાું ગ ખવીને જીલવ ું ન ડે એ
ભાટે અભે શીટીંગની વ્મલસ્થા કયે રી છે .
‘તભે જે કય છ એની વાભે અભાય કઈ લાુંધ નથી.
અભારું કશેવ ું એટલ ું જ છે કે તભાયી જે પી છે એ ભાપકવયની
શલી જઈએ. અથલા તભે જે વગલડ આ છ એભાુંની કેટરી
વગલડની તાને જરૂય છે એ આશ્રભભાું યશેતા ભાણવને વુંદ
કયલાન શક શલ જઈએ.’
‘એવ ું ઑપ્ળન અભે આી ળકતા નથી. લી આ
વેલાવુંસ્થા છે એટરે અભે એભાું નપ કયલાની ગણતયી ણ
યાખતા નથી. ગઈ કારે જ અભાયી ભીટીંગભાું અભે આલક
ખચગના રશવાફ જઈને નક્કી કયું છે કે શલેથી આશ્રભભાું યશેનાય
દયે ક વીંગર ભાણવના ુંદયવ રૂનમા ને કરના રૂનમા ફે
શજાય ચાજૉ કયલા.
‘આ યશી અભે કયે રા એ ઠયાલની નકર. જ ળયદબાઈ
લકીર જેલા સખી ભાણવ ચીવેક રાખ રૂનમાન ું દાન
આશ્રભને આળે ત આ પી આના કયતાું ણ ઓછી કયલાની
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અભાયી તૈમાયી છે .’
ભટાની આ લાત ય ખદ ભેજીસ્ટ્રે ટ ણ ભરકાઈ યહ્યા.
ગોતભે ળયદ લકીરને ઈળાય કયી યધ્ધ નલયાભન ું સ ૂચન કયી
દીધ ું.
ળયદ લકીરે કહ્:ું ‘અભાય મદ્દ આશ્રભની પી
ભાપકવયની શલી જઈએ એ શત એ કુંઈક અંળે પખભ ૂત થમ
છે એન અભને વુંત છે . આશ્રભે પીભાું જે નાનકડ ઘટાડ કમો
છે એ જ કે  ૂયત ની છતાું અભે આજની તાયીખે એ સ્લીકાયી
રઈએ છીએ અને બનલષ્મભાું એ રક આભાું ઘટાડ કયતા યશેળે
એલી આળા યાખીએ છીએ.’
ગોતભ અને ળયદ લકીરની ગણતયી મજફ કેવન
પેંવર આવ્મ શત ણ ગોતભ ભનભાું સ્તાઈ યહ્ય શત.
આશ્રભની વાભે ળીંગડાું બેયલલાભાું એ વભાજભાું ફદનાભ થમ
શત ને ઉયથી દવ શજાયના ખાડાભાું ઊતયી ગમ શત.
એને શલે રાગલા ભાુંડ્ ું શત ું કે તે કેવ ન રડય શત
તમ આશ્રભની પી ત ઓછી થલાની જ શતી. તે દવ શજાય
રૂનમાન ું ખટું જ ાણી કયું શત ું. ણ આ ત શત ું યાુંડયા છીન ું
ડશાણ. ણ એભ ન શત ું કે આ એક ઠકય ખાધે એ સધયી
જલાન શત. શલે એણે ાયકી તાણીએ તાલાન ું ભનભાું નક્કી
કયી રીધ ું શત ું.

૧૫.
ફીજા આશ્રભન ંુ ભ ૂમભ ૂજન કય.ું ુ
જ્માયથી આશ્રભ ળરૂ થમ ત્માયથી ભશાસખ બટ એભના
વાદા ઘયડાઘય ભાટે ગાભાું જીબ ઘારતા ન શતા. ‘તભે ફધા
ઊંચે ઘડે ફેવી ગમા છ એટરે તભને ભાયી લાત વભજાતી
નથી ણ શલે ત ઘયડાઘયન ું કાભ તભાયે ળરૂ કયવ ું જ ડળે
નશીં ત ભાયે જાતે એ ળરૂ કયી દે વ ું ડળે.’
‘તભે એભ આકા ન થાલ. ચાર આલતે ભરશને તભાયા
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ઘયડાઘયન ું કાભ ધડાકાબેય ળરૂ કયી દઈશ,ું ફવ? એન ું
ભ ૂનભ ૂજન આણે ધનબાઈ ળેઠને શાથે કયાલવ ું છે .
આણાભાુંથી ફેચાય જણ જઈને એભની વાથે તાયીખ લગેયે
નક્કી કયાલી રઈએ એટરે ફવ.’ ભટાએ કહ્.ું
‘એવ ું કયવ ું શમ ત કારે આણે ફેચાય જણ જઈ
આલીએ. ફીરીભયા ક્ાું દૂ ય છે ?’ નલનીતબાઈએ કહ્ ું ને કણે
કણે ફીરીભયા જવ ું એની ચચાગ ભાું ફધા ડી ગમા.
‘ભારું ભાન ત આ ઘયડાઘય ણ આ આશ્રભના જેવ ું જ
ફનાલીએ.’ નલનીતબાઈએ અચાનક ભભય મ ૂક્.
‘આ આશ્રભના જેવ ું એટરે? તભને ખફય છે કે એભાું
આણે કેલાું ભાણવને યાખલાનાું છે એની?’
‘ભને ખફય છે જ કે એભાું ણ આણે ભાણવને જ
યાખલાનાું છે . શ ું કઈન દીકય ફહ કભાત ન શમ એટરે એનાું
ભાફા ભાણવ ભટી ગમાું? એભને આલી વગલડ કેભ ન
આલી જઈએ?’ નલનીતબાઈએ વાભ વલાર કમો.
‘ણ એના ૈવા કણ બયળે? ને એનામ ખચાગ અશીંના
જેલા જ આલળે ને. લી જ ભપત યાખીશ ું ત ફધા એભનાું
ભાફાને એભાું જ બયતી કયાલલાન આગ્રશ યાખળે.’
‘એન ઉામ ભટા કાઢળે ણ આણે એને ણ
ઘયડાઘય નશીં ણ અશીંના જેલ જ નનવ ૃનિ નનલાવ ફનાલલાન
છે .’
ભટા કશે: ‘એન ઉામ ત ભાયા ભનભાું છે ણ એભાું હ ું
જે કાુંઈ કરું એભાું તભાયા જેલા ચખરીઆલેડા નશીં શમ ને
એભાું હ ું તભારું કઈન ું વાુંબીળ ણ નશીં. ણ એના
ફાુંધકાભના ખયચાન ું શ?ું શજ ત આણી ાવે જે ગણ તે આ
આશ્રભના ભાુંડ દવ રાખ રૂનમા જ ડયા છે . જ એ લાયી
નાુંખીશ ું ત છી...’
‘એનમ ઉામ થઈ યશેળે. આણે આ આશ્રભન ૈવમ
એભાું લાયલાન નથી. શેરાું તભે ફધા એક લાતે વુંભત થાલ
કે આણે એ ઘયડાઘય ણ આ આશ્રભના જેવ ું જ ફનાલવ ું છે ,
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છી એના ૈવાની જગલાઈ ણ થઈ જળે. એવ ું શળે ત હ ું
એક પેય ઈંગરેન્ડન ભાયી આલીળ. શેરાું એના પ્રાન અને
એસ્ટીભેન્ટ કઢાલી રઈએ એટરે આગની નલનધ કયલાની
વભજણ ડે.’ નલનીતબાઈના ભનભાું કઈ પ્રાન શળે એભ
ફધાને રાગય ું એટરે ફધા એભની લાતભાું વુંભત થઈ ગમા.
નલનીતબાઈ, ભટા અને ભાધલ ટે ર ફીરીભયા
ધનબાઈને ઉદઘાટનન ું કશેલા ગમા ત્માયે લાત જાણી ધનબાઈ
કશેેઃ ‘તભાયી આ લાત ભને વુંદ ડી. કઈની સ્સ્થનત વાયી ન
શમ અને ૈવા બયી ળકે તેભ ન શમ ત એલાને ારલલાભાું
લેઠ ન ઉતાયામ. એભનેમ ફીજાની જેભ સ્લભાનબેય જીલલાન
શક છે . ફીજાું ઘયડાઘય ભાત્ર લેઠ જ ઉતાયે છે . આણે એવ ું
કયવ ું નથી.’
ત્માું અચાનક નલનીતબાઈ કશે: ‘ભાયા ભનભાું એક
નલચાય આલે છે . ધનબાઈના કયડ કયતાુંમ લધ રૂનમા દાનભાું
રઈને એભન ું નાભ ાછ યાખલા કયતાું આ આશ્રભ જ એભના
નાભે કયીએ ત કેવ?ું ’
‘તભાયી લાત ભને ણ મગમ રાગે છે ણ એ ભાટે
દળી વાશેફ શ ું નલચાયે છે એ જાણવ ું જઈએ.’ ભટાએ કહ્.ું
‘જે લાત નક્કી થઈ ગઈ છે એભાું આભ પેયપાય કયલાથી
ફધી ગણતયી પયીથી કયલાની થળે. ને રડકાના આશ્રભ ભાટે
લધાયાની યકભની જગલાઈ ણ કયલી ડળે.’ ધનબાઈએ કહ્.ું
‘ણ એકને ફદરે ફે વુંસ્થઓ ઊબી થળે. આભેમ એક
આશ્રભભાું તભાયા ફેમનાું દાન રેલાભાું આલે ત ફીજાું નાનાું
દાનને વભાલલાની જગા જ યશેતી નથી. ને આશ્રભની છા
એલી ઊબી થઈ છે કે ફીજાું ઘણાું દાન વાભેથી આલલા ભાુંડળે
એની ભને શ્રધ્ધા છે .’ ભટાએ કહ્.ું
‘ત તભને અનકૂ શમ એ તાયીખ યાખીએ ણ એન ું
ઉદઘાટન તભાયે શાથે જ કયાલલાન ું છે .’ ભટાએ કહ્.ું
‘હ ું એભાું આલીળ ખય ણ ભારું ભાન ત એન ું
ઉદઘાટન ભશસખ બટને શાથે જ કયાલવ ું જઈએ. આણા ફધા
કયતાું એભને આલા ભાણવની ખચિંતા લધાયે છે .’ ધનબાઈએ
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સ ૂચન કય.ું
‘આણે એભને ઉદઘાટન લખતે પ્રજેક્ટ જરૂય કયીશ ું
ણ એ સ્થાનનક ભાણવ છે એટરે ઉદઘાટન ભાટે મગમ ન
ગણામ. આણે આ કાભ ભાટે દાન ણ ભેલલાનાું છે એટરે
એ તભાયે શાથે થામ અને તભે એક કયડ કયતાુંમ લધાયે
ભાતફય યકભના દાતા છ એ લાત ચચાગમ ત ફીજાું દાન
ઝડથી ભે .’ ભાધલ ટે રે ઉદઘાટનન ું ગખણત વભજાવ્ય ું.
દાતા.’

‘એવ ું જ શમ ત નલનીતબાઈ ણ છે જ ને ભટા

‘એભના દાનની લાત જાણીતી થઈ ગમેરી છે . આ
લખતે તભાયા દાનની લાત રક વાભે રાલલી છે . અભાયા
ચયતયભાું ૈવા ઘણા છે ણ જ્માું સધી આવ ું ભથાળું જએ નશીં
ત્માું સધી એ રક દાન ભાટે શાથ રુંફાલતાું ખચકામ છે .’
‘તભાયા એ ગખણતભાું ભને ઝાઝી વભજણ ડતી નથી
ણ એભ યાખ. તભને રાગત ું શમ કે ભાયા દાનની લાતથી
ફીજાું દાન ઝડથી ભળે ત બરે. ણ એના કયતાું તભે
નલનીતબાઈને શાથે ઉદઘાટન કયાલ એ ભને લધ મૌમ રાગે
છે .’
‘ઉદઘાટન તભાયે જ કયલાન ું છે . પા ત એભાું ભાયે
આલાન છે . ભેં જ મ ૂ આશ્રભના જેલી વગલડ આભાું
આલાની લાતન ું ગયણ ભાુંડ્ ું છે એટરે ભેં ભનથી નક્કી કયી
યાખ્ય ું છે .’ નલનીતબાઈએ કહ્.ું
‘ત એભ કય તભાયા અખગમાય રાખ યાખ.’
નલનીતબાઈને ઓખી ગમેરા ધનબાઈએ એભના દાનની
યકભ નક્કી કયી દીધી.
ને એભ નક્કી કયીને ફધા આશ્રભ ય ાછા આલી
ગમા. ભશાસખ બટને ફધી લાત કયીને ભટા અને
નલનીતબાઈએ આકીટે કને નલગત વભજાલીને એ મજફ પ્રાન
ફનાલલા ભાટે આી દીધા.
છી ફધાએ એક ભીટીંગ કયીને રૂભ ય કેટલ ું દાન શમ
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ત એ નાભની તક્તી મ ૂકલી એ ણ નક્કી કય.ું ભાધલ ટે ર
કશેેઃ ‘એભાુંમ એક રાખ જ શમ ને. ખચગ ત એ રૂભનમ અશીંની
રૂભ જેટર જ આલલાન છે ને.’
ભટા કશેેઃ ‘એ ફયાફય ણ શલે આજફાજનાું ગાભભાુંથી
ચાવ વાઠ એલાું દાન ઉઘયાલલાન ું અઘરું ડળે. જ્માું આણી
લગ શોંચતી શતી એ ફધી જગમાએથી આણે દાન ભેલી
રીધેરાું છે .’
‘એભ કયીએ આણે એક રૂભ દીઠ ચાવ શજાય રૂનમા
યાખીએ. એભાું જગમાન પેય ણ ગણતયીભાું રેલ જઈએ એભ
ભારું લેાયી ગખણત કશે છે . અશીં જે તક્તીઓ મ ૂકી છે એને
જનાયા સખી ભાણવ આલલાના છે અને લધાયે ભાણવ
આલલાના છે જ્માયે ત્માું એલા અને એટરા ભાણવ આલલાના
નથી.
‘જે દાન આે એનેમ ભનભાું એલી ત ઈચ્છા શમ જ ને
કે એના દાનની લાત લધભાું લધ ભાણવ જાણે.’ એટરે ફધાએ
નલનીતબાઈની લાત સ્લીકાયી રીધી અને એક રૂભ ય ચાવ
શજાય આનાયના નાભની તક્તી મ ૂકલાન ું ઠયાલલાભાું આવ્ય ું.
ભશાસખ બટે ણ તાના ગાભભાું લાત લશેતી મ ૂકી
દીધી કે આણી વીભભાું જે ઘયડઘય ફનાલલાન ું છે એ ણ
ભટા આશ્રભના જેલી જ વગલડલાળું ફનાલલાન ું છે અને તેભાું
ભટા આશ્રભ જેલી ઊંચી પી ણ રેલાની નથી. જેની જેલી
સ્સ્થનત શળે એલી નનભનર પી જ રેલાની નક્કી કયલાની છે .
આ ભાટે વલા કયડ રૂનમાનાું દાન ત ભી ણ ગમાું
છે . શલે આણે આણા ગાભભાુંથીમ મગમ પા કયલા ભાટે
કભય કવલાની છે . લી આ આશ્રભભાું એક રાખને ફદરે
ચાવ શજાય રૂનમા આનાયની તક્તી રૂભ ય મ ૂકલાન ું નક્કી
કયું છે .
આ લાતન પ્રચાય ભશાસખ બટે આજફાજનાું ગાભભાું
ળરૂ કયી દીધ એટરે ચાય જણનાું દાન રૂભ ભાટે નાું ભી ણ
ગમાું.
આ ઘયડાઘયન ું નાભ ગાુંધી વેલાશ્રભ યાખલાન ું નક્કી
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કયલાભાું આવ્ય ું. શજ ત ખાતમહત
ૂ ગની જાશેયાત ણ કયલાભાું
આલી ન શતી ત્માું લીવ રૂભના દાતાનાું નાભ ત નક્કી ણ
થઈ ગમાું શતાું.
*
ભશાસખ બટે જ ાુંચ કુંડી મજ્ઞ કયીને વેલાશ્રભન ું ખાત
મ ૂયત કયલાન ું નક્કી કયી દીધ ું શત ું. આ મજ્ઞભાું મજભાન તયીકે
ધનબાઈ દળી, નલનીતબાઈ તથા લીવ રૂભના દાતાઓ
ફેવલાના શતા. વલાયના નલ લાગમાથી નલનધ ળરૂ કયલાની શતી
એટરે ધનબાઈ દળી આગરે રદલવે વાુંજના જ વશકટુંફ આલી
ગમા શતા ને આશ્રભના અનતનથગૃશભાું યકામા શતા.
આજે વયદાય ટેર નત ૃવેલા આશ્રભના ફધા
રાબાનથિઓને વેલાશ્રભભાું જ જભલાન ું શત ું એટરે ત્માુંના યવડા
નલબાગના ભાણવ અશીં યવઈના કાભભાું રાગી ગમા શતા. જે
ાુંચવાત ભાણવ મ ૂ આશ્રભની વુંબાભાું ત્માું યકાલાના શતા
એભનાું રટરપન ભકરલાની વ્મલસ્થા ણ ભાધલ ટે રે ગઠલી
દીધી શતી.
વેલાશ્રભની વાઈટ ય નાનકડ ભુંડ ફાુંધલાભાું આવ્મ
શત. આજે ફહ ભટ ભેાલડ કયલાની ગણતયી ન શતી છતાું
ફેમ આશ્રભના દાતાઓને અને કેટરાક વયકાયી અનધકાયીઓને
આભુંત્રણ ભકરલાભાું આવ્માું શતાું એટરે રગબગ ાુંચવ
ભાણવની યવઈની ત ગણતયી યાખેરી જ શતી.
વભાયું બ ળરૂ થતા શેરાું જેભને આભુંત્રણ ભકરલાભાું
નશતાું એલાું ભાણવમ આલલા ભાુંડયાું શતાું. આજફાજનાું
ગાભના રકને ત આ વેલાશ્રભ તાન જ શમ એલી બાલના
એની ળરૂઆત શેરાું જ થલા ભાુંડી શતી એન આ યાલ શત.
વુંચારકને શલે રાગલા ભાુંડ્ ું કે આશ્રભની પ્રનતઠા
એલી જાભી ગઈ શતી કે એન કઈ ણ વભાયું બ જાશેય વભાયું બ
જ ફની યશેલાન શત. વભાયું બભાું એભણે ધામાું શમ એનાથી
દઢાું ભાણવની એભણે ગણતયી મ ૂકલી જ ડલાની શતી. લખત
જતાું આભુંત્રણની વાથે એભણે કદાચ બજન ાવ ભકરલા ડે
તમ નલાઈ નશીં. અને એ ાવ લગય બજનકક્ષભાું પ્રલેળ નશીં
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ભે એભ જાશેય કયવ ું ણ ડે.
ભશાસખ બટના મહત
ૂ ગ પ્રભાણે કામગક્રભ ળરૂ કયલાભાું
આવ્મ. ફયે ફધાુંને વાદ શાજયી જેવ ું જભલાન ું આલાભાું
આવ્ય ું. વાુંજના ચાય લગમે નારયમે શભામા ફાદ વબા ળરૂ
કયલાભાું આલી. ભેદની ઓછી થલાને ફદરે લધતી જ જતી
શતી.
ભુંચ ય ધનબાઈ દળી અને નલનીતબાઈ વજડે ફેઠા
શતા. ભટા અને ભશાસખ બટ ણ કામગકયભાુંથી ભુંચ ય શતા.
કયવનદાવ ભાણેક કદાચ જ આલી ળકળે એભ ભનાત ું શત ું એને
ફદરે એ છે લરી નભનનટે આલી શોંચ્મા એટરે એભની જગમા
ભુંચ ય તાફડતફ કયી દે લાભાું આલી.
ળરૂભાું ભટાએ વો ભશેભાનન રયચમ આપ્મ. એભણે
નલનીતબાઈના રયચમભાું એભના એંળી એયકુંડીળનીંગ અને
શીટીંગ ભળીનના દાનની અને એક કયડ રૂનમાના દાનના
લચનની અને આ વલશ્રભ ભાટે ફીજા અખગમાય રાખ રૂનમાના
દાનની લાત નલગતે કયી.
છી ધનબાઈ દળીન રયચમ આતાું એભણે કહ્:ું ‘એ
ફીરીભયાના છે . ફહ ભટા ઈન્ડસ્ટ્રીલાા છે . એભને ઘડીનીમ
નલયાળ ન શમ ણ આણા આશ્રભની લાત જાણીને એ
આણ આશ્રભ જલા ફે ભરશના શેરાું આવ્મા શતા ને આ
આશ્રભ ભાટે એભણે એક કયડ ને અખગમાય રાખ રૂનમાન ું
ભાતફય દાન આણને આપ્ય ું છે .’
દાનની આ લાત વાુંબતાું શ્રતાઓએ જે તાીઓની
ધડેડાટી ફરાલી એને ળાુંત ાડતાું ભટાને કેટરીમ લાય સધી
તાન ું ફરવ ું થુંબાલી દે વ ું ડ્.ું
‘આ વેલાશ્રભની જભીન વુંાદનથી ભાુંડીને વેલાશ્રભના
ખાતમ ૂયત સધીની વઘી કાભગીયીભાું ભશાસખબાઈ બટે
અનલયત ભશેનત કયી છે અને આ વેલાશ્રભની વ્મલસ્થા ણ
તેભણે જ વુંબાલાની છે . આજફાજનાું ગાભના વો લડીરએ
એભને વાથ અને વશકાય આીને એભની કાભગીયી
દીાલલાની છે .
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છ ભરશનાભાું ચાવ રૂભન આ વેલાશ્રભ નાન ડલાન
છે એલી અભને શ્રધ્ધા છે ને એલે લખતે ફીજી ચીવ કે ચાવ
રૂભ ફાુંધલાની ણ અભાયી તૈમાયી છે . ણ જેટરી રૂભ લધળે
એટરા લધાયે ભાણવને એન રાબ ભળે ણ જેટરા
રાબાથીઓ લધળે એટર ખચગ ણ લધળે એટરે આ વેલાશ્રભ
ભાટે આણે એક ભટું નનબાલ પુંડ ણ ઊભ ું કયવ ું ડળે. આ
ભાટે ણ તભાયે ફધાએ કભય કવલી ડળે.’
‘ફધાએ પ્રવાદ રઈને જલાન ું છે .’ ભશાસખ બટે એભની
યીતે કહ્ ું ને વબા વભાપ્પ્તની જાશેયાત કયી.

૧૬
સેલાશ્રભ અને ભટા
વેલાશ્રભના ફાુંધકાભભાું વોથી ભટી લાત એ શતી કે
એભાું ૈવા ઉઘયાલલા જવ ું ડલાન ું ન શત ું એટરે એન ું કાભ
 ૂયજળભાું ચારલા ભાુંડ્.ું ને છ ભરશનાભાું ત વેલાશ્રભ તૈમાય
થઈ ગમ.
વેલાશ્રભની ળરૂઆતથી જ એભાું દાખર થનાયાુંન
ધવાય ળરૂ થઈ ગમ શત. ભટા વલાયથી વાુંજ સધી ઍારપવભાું
ફેવતા શતા ને દાખર થલા ભાગતા કે એભની બરાભણ રઈને
આલતા ભાણવને જલાફ આતા શતા અને તેભની
રયસ્સ્થનતની ચકાવણી કયતા શતા.
એભણે શેરી ચીવ રૂભ જ આ યીતે બયલાની
ગણતયી યાખી શતી. છીની રૂભ ત આજફાજનાું ગાભભાું
તાવ કયીને ખાવ જરૂયીઆતલાાું રકને આલાન ું એભણે
ભનભાું નક્કી કયું શત ું.
આ વેલાશ્રભભાું પીન ું કઈ ધયણ યાખલાભાું આવ્ય ું ન
શત ું ણ દયે ક દાખર થનાયાના દીકયાની સ્સ્થનત અનવાય ભટા
તેભની પી નક્કી કયતા શતા. કઈને ભરશને ફવ ત કઈને
ાુંચવ રૂનમાની પી નક્કી કયલાભાું આલતી શતી.
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કેટરાક દીકયાઓ તાની આલી યકભ બયલા ભાટે ની
અળસ્ક્ત દળાગલતા શતા ત કેટરાક આની વાભે લાુંધ રઈ પી
ભટા તાની આખ ૂદીથી નક્કી કયે છે એભ ણ કશેતા શતા.
આલા ભાણવને ભટા વયકાયી યાશે પી નક્કી કયલાની ખચભકી
આતા શતા ત ેર ભટાએ નક્કી કયે રી પી બયલા તૈમાય
થઈ જત શત.
ભશાસખ બટ ભટાને આવ ું કડક લરણ ન યાખલા ક્ાયે ક
કશેતા શતા ત ભટા એભને: ‘ફે ભરશના છી ખચગના રશવાફ
જમા છી તભને એન જલાફ ભી જળે,’ એભ કશી ચ ૂ કયી
દે તા શતા.
આભ ફે ભરશના  ૂયા થઈ ગમા. ભશાસખ બટે એ ફે
ભરશનાના રશવાફ જમા ને એભને ભટાની ગણતયી વભજાઈ
ગઈ. જ ફધાને લગય પીએ આશ્રભભાું પ્રલેળ આલાભાું આલે
ત વેલાશ્રભને ભરશને દળથી ુંદય શજાય રૂનમા જડલાના થામ
તેભ શતા.
લી ભટા જે પી નક્કી કયતા શતા એ એભની સ્સ્થનત
જઈને નક્કી કયતા શતા એટરે એભાું કળ લાુંધ રેલા જેવ ું ણ
ન શત ું. કેટરાક ભટાની વાભે ચ ૂભાતા શતા ણ વયકાયી યાશે પી
લસર કયલાની લાતથી ગબયાઈને ભટાની લાતભાું એભને
વુંભત થઈ જવ ું ડત ું શત ું.
આ ફધાું ત વાભેથી આલતાું ભાણવ ભાટે શતાું ણ
ભટાએ ફાકીની ચીવ રૂભ ત ખાવ તકરીપલાાું ભાણવ
ભાટે યાખલાન ું નક્કી કયું શત ું.
જે રક એભનાું વુંતાનની ફીકને કાયણે વેલાશ્રભભાું
આલી ળકતાું ન શમ એભને વાભેથી જઈને રઈ આલલાની
એભની ગણતયી શતી.
આલાું વુંતાનને જરૂય ડે ત ધભકાલીને-ડયાલીને કે
છે લટે કટગ ની ધભકી આીને વીધાું કયલાની ણ એભણે તૈમાયી
યાખેરી શતી.
*
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ભાધલ ટે રને કાને લાત આલી કે ધયભડાભાું એક
ડવીને એની લહએ બીંતભાું ભાથ ું અથડાલીને ભાયી નાુંખ્માની
લાત ચારે છે . ભટા કશે: ‘એભ ચગલગ થત શમ એભ નશીં
ણ કઈ જાતે જઈને તાવ કયી આલ કે એભાું વાચ ું શ ું છે ?
છી આગ શ ું કયવ ું એ નક્કી કય.’
‘એભ શમ ત હ ું અને ભકનબાઈ ધયભડાન આંટ
ભાયતા આલીએ. ગાભભાું કાુંઈ આલી લાત છૂી ત નશીં જ યશી
શમ ને. તભે અશીંન ું વુંબા અભે ફધી તાવ કયી રઈશ ું ને
ફનળે ત ફધ ું તાલી ણ દઈશ.ું ’ ભાધલબાઈએ કહ્.ું
‘એક લાતની ભનભાું ગાુંઠ લાજ કે જ્માું સધી ધાક
ધભકીથી લાત તતી શમ ત્માું સધી આણે કટે ચડવ ું નથી.’
ભટાએ સ ૂચના આી.
‘એની તભે ખચિંતા ના કયળ. જ લાત વાચી શળે ત અભે
અભાયી યીતે ફધ ું તાલી દઈશ.ું ’
*
છી કાય રઈને ભાધલ ટે ર અને ભકનબાઈ ધયભડા
ઊડયા. એ ધયભડા શોંચીને ચયે ફેઠા ત્માું ગાભન વયુંચ
ગેભનનવિંશ યભાય દડત આલી શોંચ્મ. એણે ફશાય ડેરી
કાય જઈ એટરે એને રાગય ું કે કઈ વયકાયી અભરદાય શળે:
‘કેભ આલવ ું થય ું આ વાશેફને?’ ઓખાણ ન ડતાું ગબયાતાું
એણે  ૂછ્.ું
‘જઓ અભે ગાુંધી વેલાશ્રભભાુંથી આલીએ છીએ. તભે
વેલાશ્રભ નલે જાણ ત છ ને?’
‘કેભ ના જાણીએ વાશેફ? એના ઉદઘાટનભાું ભનેમ કાડગ
શત ું ને હ ું એભાું આલેરમ ખય.’
‘તભાયા ગાભભાું એક ડવીન ું કભત થય ું છે એલી લાત
જણી છે એટરે અભે આવ્મા છીએ. અભે વયકાયી ભાણવ નથી
એ તભે જાણ છ એટરે વાચી લાત ળી છે એ અભને જણાલ.’
‘એભાું ત વાશેફ, એવ ું છે કે ફધી ઊડતી લાત. તમ
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અભે એને ચયે ફારાલીને વાય એલ જરાફ આી દીધ છે .
ફાકી વાચી લાત ત કેભ ખફય ડે?’
‘વયુંચ તભેમ અભને આભ ઉઠાું બણાલળ? એ ડવીને
ફાલા ત તભે ફધા ગમા શળ ને. એને રભણે ડેરાું ઢીભણાું
તભે કે કઈએ ના જમાું શમ એભ કેલી યીતે ફને?’
‘વાશેફ, એભાું ઊંડા ઊતયીને અભાયે ભડું ૂ ાળ લશયલી ડે
એવ ું શત ું એટરે એ લાત અભે ડતી મ ૂકી છે . અભે એને અભાયી
યીતે ઠક આી દીધ છે ને ુંચભાું એના દું ડના વ રૂનમા
બયાલી દીધા છે . ને પયીથી કળા આલાભાું એન ું નાભ આલળે ત
એને નાત ફશાય મ ૂકલાની ચેતલણી ણ આી દીધી છે .’
વયુંચને રાગય ું કે આ આશ્રભલાા રાુંબ ું કયળે ત ગાભન ું નાભ
ફદનાભ થળે એટરે એ કયગયી ડય.
‘તભાયે એભાું ડયલા જેવ ું નથી. શજ અભે વયકાયી યાશે
કાભ રેલાન ું નલચાયું નથી. તભે એને અશીં ફરાલ ને અભારું
ઓખાણ આ એટરે અભે એને અભાયી યીતે વભજાલી દઈશ.ું
અભાયે એના ડવાને વેલાશ્રભભાું રઈ જલા છે ને એભની
જીલાઈના ૈવા એની ાવેથી ઓકાલલા છે . એની ાવે કેલીક
છત છે ?’ ભકનબાઈએ  ૂછ્.ું
‘છતભાું ત ભાયા બાઈ એવ ું છે કે એની ાવે ાુંચેક
લીઘાું જભીન છે . એભાુંની ફે લીઘાું આ ડવાએ ઉભેયેરી છે ને
ગાભભાું એક ઈંટેયી ભકાન ણ આ ડવાએ જ ફનલેલ ું છે .
એટરે એભ કશેલામ કે સખન યટર ખામ છે . ણ આશ્રભની
ભઘી પી બયલાન ું એન ું ત શ ું ણ અભાયા આખા ગાભભાુંથી
કઈન ું ગજ ું નશીં.’
‘અભને ફધ ું વભજાઈ ગય ું, શલે તભે એને ફરાલ. અભે
એની વાથે લાત કયી રઈશ.ું તભે તભાયે જે થામ એ જમા કય.’
ભાધલ ટેરે કહ્.ું એટરે વયુંચે ેરાને ફરાલી રાલલા એક
લયતાખણમાને ભકલમ.
‘ભને ત ભનભાું એભ શત ું કે ફધા ૈવા ઉજખમાતના છે
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એટરે એભાું પક્ત એભનાું જ ઘયડાું ભાણવને રેલાનાું શળે.’
વયુંચે કહ્.ું
‘અયે શમ, આ ત ગાુંધીન આશ્રભ છે એભાું આલા ફધી
નાતના રકને રેલાના છે . જેનાું છકયાું ભાફાને જલતાું શમ
કે એભને વાયી યીતે યાખતાું ના શમ એભને અભાયા વેલાશ્રભભાું
સખભાું યાખલાનાું છે . અયે જેની કશ ું આી ળકે એલી સ્સ્થનત શમ
એભને ભપત ારલલાની ણ અભાયે ત્માું વ્મલસ્થા છે .
તભે વેલાશ્રભભાું જાતે આલીને જઓ ત તભને ખ્માર
આલે કે એભાું અભે ફધાું ઘયડાું અને નનયાધાય લડીરને કેલી
યીતે યાખીએ છીએ. આલ ને કઈક રદલવ.’
‘હ ું વભાયું બભાું આલેર ને ફધી વગલડની લાત ભેં
વાુંબે રી ણ ખયી ણ ભને થમેલ ું કે આલી સ્લગગ જેલી
જગાભાું અભાયી લયણભાુંથી કઈને ક્ાુંથી યશેલા ભે , એટરે
આશ્રભની અંદય પયીને કશ ું જએલ ું નશીં. શલે ત કારે જ ફેચાય
ભાણવને રઈને આશ્રભ જલા આલવ ું ડળે.’
ભકનબાઈ કશે: ‘જરૂયથી આલ અને તભાયી જાણભાું
એલા કઈ રાચાય ને દખી ભાણવની ભારશતી આલે ત એની
લાત રઈને આલતાું જયામ અચકાતા નશીં.’ ભકનબાઈએ એને
કહ્,ું ત્માું ેર ભાણવ આલી ગમ.
એને જતાું જ વયુંચે કહ્:ું ‘આલ ળના, તાય લયઘડ
છે ક વેલાશ્રભ હધી શોંચ્મ છે ને ત્માુંથી આ રક તાયા ફાાને
રેલા આલી શોંચ્મા છે . ભેં એભને ભાયાથી વભજાલામ એટરા
વભજાવ્મા છે ણ એ રક તાયા ફાાને વેલાશ્રભભાું યશેલા ત
રઈ જ જલાન ું નક્કી કયીને જ આવ્મા છે . તાયે તાયા ફાાની
જીલૈના ૈવા દય ભરશને આશ્રભભાું બયલા ડળે. એભાું ભારું મ
કશ ું ચારે એભ નથી. ત ું જ ૈવા નશીં બરું ત એ રક કયટે
ચડીનેમ તાયી ાવેથી ૈવા લસર કયળે.’
‘ણ ભાયી ાવે એલી કઈ નભરકત નથી કે નથી એલી
આલક હ ું કેભન એ ૈવા બયી ળકું?’ ળન કયગયી ડય.
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?

123

‘જ તાયા ફા તાયી વાથે યશેતા શમ ત એભને
ારલલાન તને ખયચ થામ જ ને. ને અભે ત ત્માું તાયા
ફાાને ઉનાાભાું ગયભી ના રાગે કે નળમાાભાું તાઢ ના લામ
એલી અરામદી રૂભભાું યાખીશ.ું એ યાજાના ભશેરભાું યશેતા શમ
એટરી વગલડભાું અભે એભને યાખીશ.ું છી તાયે ખયચાના
ૈવા ત આલા જ ડે ને.’
‘એ ત વાલ અંતરયમા શમ એલાું ભાણવને ત્માું
યાખલાનાું શમ. હ ું ત ભાયા ફાાને ારલનાય ફાય લયવન
ફેઠ છું. ભાયે એભને આશ્રભભાું ભેરલા નથી.’
‘તાયી ભાને ારવ્માું એભ જ તાયા ફાાને ત ું રવ ું
એભને. ને કદાચ ારવ ું તમ અભે આશ્રભભાું આીએ છીએ
એલી વગલડથી તાયાથી તાયા ફાને રલાળે ખયા! ત ું એભ
કય કારે વયુંચની શામે આશ્રભ જલા આલ છી આણે નક્કી
કયીએ કે તાયા ફાને કુંઈ યાખલા.’
‘એભને આશ્રભભાું યાખ ત ભાયે ભરશને કેટરા બયલા
ડે?’ વભજી જતાું ળન ઢીર ડય.
‘ભરશને ાુંચવ રૂનમા બયલા ડે. લસ્તાણાલાા
આશ્રભભાું ત રકને ભરશને ુંદયવ બયલા ડે છે ણ આ ત
વેલાશ્રભ છે એભાું ગયીફ ભાણવને ભાટે અભે ભરશને દવ ુંદય
શજાય રૂનમાની ખટ બગલીને આ ચરાલીએ છીએ.’
‘ણ ભરશને ાુંચવ બયલાન ું ભારું ગજ ું શવ ું જઈએ ને.
 ૂછ વયુંચકાકાને ભાયી એલી શેનવમત ખયી? એભનાથી કશ ું
અજાણ્ય ું નથી.’
‘એભ ત અભાયાથીમ કશ ું અજાણ્ય ું નથી. તાયા ફાાએ
ફે લીઘાું જભીન લધાયી છે ને ત ું યહ ું છું એ ભકાન ણ એભણે
જ ફનાલયાવ્ય ું છે . એ લેચાલીનેમ અભે ૈવા લસર કયતાું
અચકાઈશ ું નશીં. જેભ તાયાું ફાન ું ભત થય ું એભ અભે તાયા
ફાન ું ભત થલા દે લા ભાગતા નથી.’
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‘રક ખટી લાત ઊડાડે છે . ભાયી ભાના ભતભાું કશ ું
ખટું ન શત ું. રકને ત કૂથરી કયલાની ને ખટી લાત કયલાની
ટેલ ડી છે .’ ળનાએ ગબયામા છતાું રશિંભતથી કહ્.ું
‘એનીમ તાવ કયલી શળે ત અભે કયી રઈશ.ું એક
લખત વયકાયી યાશે અયજી મ ૂકી દઈશ ું કે ડવીના ભતભાું બેદ
છે એટરે તને ત તને ણ તભાયા આખા ુંચને જલાફ
આલાન થળે.’ ભાધલ ટે રે દભ ભામો.
‘તભે કશ છ એ ફયાફય શળે ણ ળન ફચયલા
ભાણવ છે . ભરશને ાુંચવ બયલાન ું એન ું ગજ નશીં. ફે લીઘાું
ઓછાું કયે ત એનાું છકયાું ભ ૂખે ભયી જામ. કુંઈક શભજીને યકભ
નક્કી કય ત એ તણાઈનેમ બયળે એન જલાફદાયી હ ું રઉં.’
આખી નાતના ુંચનેમ જલાફ આલાન થળે એ લાતથી
વયુંચનેમ ગબયાટ થમ.
‘એ ત તભે ળનાને રઈને કારે વેલાશ્રભભાું આલ ને
ભટાને ભ ને એભના ભનભાું બગલાન લવે ને તભને એભાું વ
ચાવ ઓછા કયી આે ત કાભ થામ. ણ અભે ડવાને ત
આજે જ અભાયી વાથે રઈ જઈશ.ું એભનાું જે ફેચાય જડી
લ ૂગડાું શમ એ ેટી કે થેરીભાું બયી યાખ. અભે જતાું એભને
તભાયે ઘેયથી જ અભાયી વાથે રઈ જઈશ.ું ’ ભકનબાઈએ કહ્ ું ને
ળન યલાના થમ.
‘અભે ફેચાય ભાણવ કારે આશ્રભ જલા આલીશ.ું ’ ળન
ગમ એટરે વયુંચે કહ્.ું
‘એ ળનાને ખાવ રેતા આલજ. તભે કશ છ એભ શળે
ત અભે ભટાને કશીને વએક રૂનમા ઓછા કયાલીશ.ું એ ડવાને
અભે એલી યીતે યાખીશ ું કે એભની આંતયડી ણ ઠયળે ને
તભનેમ  ૂન્મ ભળે. ણ આ ળના જેલાને ત નળક્ષા થલી જ
જઈએ.’
‘આભાું ત એનાું છકયાુંનેમ નળક્ષા થામ એવ ું છે એટરે
તભને બરાભણ કયી.’
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‘કાુંઈ લાુંધ નશીં. અભાયે કઈને દખી થલા દે લાું નથી.
કારે તભે આલળ ત્માયે આણે ફધી લાત કયીશ.ું ’ ભાધલ
ટેરે કહ્.ું
છી વયુંચને વાથે રઈને ફધા ળનાને ત્માું ગમા ને
એના ફા રશિંભતબાઈને રઈને વેલાશ્રભને યસ્તે ડયા.
*
ફીજે રદલવે વલાયની લેાભાું ધયભડાભાુંથી ત્રણેક
ભાણવ વાથે વયુંચ અને ળન આલી શોંચ્મા શતા. એભને
ઍારપવભાું ફેવાડી ભશાસખ બટે ભટાને ફરાવ્મા. ભટાને
ભાધલબાઈએ ને ભકનબાઈએ ફધી લાત કયી દીધી શતી એટરે
એભણે ફધાને ભાટે ચા રાલલાની ટાલાાને સ ૂચના આી ને
લાત ળરૂ કયી: ‘તભાયાભાુંથી ળનાબાઈ રશિંભતબાઈ કણ છે ?’
વયુંચે ળનાને ફતાવ્મ એટરે ભટાએ એને યેટભાું
રીધ: ‘તાયી ડવીને કભતે ભાયી નાખી એને ભાટે ત તને
ાુંચવાત લયવની જેર કયાલલાન જ નલચાય શત ણ કારે ફે
જણને ભકરીને તાવ કયાલી. વયુંચ ત લાયણાું લાે ણ
જે દીકય ભાને કભતે ભાયી નાખે એને ભાટે ત એ જેરની
વજામ ઓછી કશેલામ. ણ વયુંચે કહ્ ું કે આ ાુંચવ રૂનમા
બયતાુંમ એનાું છકયાું ભ ૂખે ભયે એવ ું છે એટરે અભે વયકાયી
કાયલાઈ ત નશીં કયીએ ણ તને નળક્ષા કમાગ લગય ણ નશીં
છડીએ.’
‘તભે ાટીદાય છ એટરે તભને ખેતીની આલકની લધાયે
ખફય ડે. અભાયા ગાભની ાુંચ લીઘાું જભીનભાુંથી કેટરીક
આલક થામ એની તભને ક્ાું ખફય નથી? લી આ ળનાને
ચાય છકયાું છે . આ ફધાુંન ું  ૂરું કયતાું એની ાવે લયવે શ ું લધે
એ તભે જ ગણી જલ. તમ એ ગનાભાું છે એટરે તણૈનેમ
આશ્રભના ૈવા બયળે ણ એના ગજા પ્રભાણેન આંકડ નક્કી
કય એટલ ું જ અભાયે કશેવ ું છે .’ વયુંચે ળનાના ફચાલભાું એની
રયસ્સ્થનતની લાત કયી.
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‘તભને ભાધલબાઈ આશ્રભ ફતાલે એ જમા છી અશીં
ાછા આલ એટરે આણે આગ લાત કયીએ.’ ભટાએ કહ્ ું
એટરે ફધા ભાધલબાઈની વાથે ચાલમા. ભાધલબાઈએ એભને
રૂભ ફતાલતા શેરાું દલાખાન ું, કવયતન ઓયડ ને
સ્તકારમ લગેયે ઓયડા ફતાવ્મા. કવયતનાું વાધન કે ભ
લાયલાું અને એનાથી ળા પામદા થામ છે એ ણ વભજાવ્ય ું.
દયે ક રૂભભાું ાથયે રી ગારીચા જેલી કાયેટ ય ગ
મ ૂકતા શેરાું ફધા લગય કહ્યેમ દયે ક રૂભના ફાયણા ાવે જડા
કાઢીને ગલ ૂછણીમા ય ગ વાપ કયીને રૂભભાું ેવતા શતા
છતાુંમ એભના ભનભાું થત ું શત ું કે એભના ગથી એ ગારીચ
ગુંદ ત નશીં થામ ને.
ફધ ું ફતાલી ભાધલબાઈ એભને રશિંભતબાઈન રૂભ
ફતાલલા રઈ આવ્મા. રૂભભાું અત્માયે લેક્ભ કયાત ું શત ું એટરે
અલાજ આલત શત. ેરા આ અલાજથી અજાણ્મા ભાણવ
લેક્ભ ક્રીનય વાભે તાકી યહ્યા. ભાધલબાઈએ લેક્ભ ફુંધ
કયાવ્ય ું અને એભને એને નલે વભજણ ાડી.
ેરા રકને ખશ ું વભજાય ું શમ એભ રાગય ું નશીં એટરે
એભણે ફશાયથી થડું કચરું રઈને કાયેટ ય નાુંખ્ય ું. ેરા
રક ભનભાું ગબયાઈ યહ્યા કે ભાધલબાઈએ આ ગારીચ
ફગાડી નાુંખ્મ. ત્માું ેરા ભાણવે લેક્ભ ચાલ કયીને એના ય
પેયવ્ય ું ને કાયેટ શેરાું શતી એલી જ ચખ્ખી ચણાક થઈ ગઈ.
ેલ ું ફધ ું કચરું ક્ાું ગય ું એના નલચાયભાું ેરા રક ડી ગમા.
ભાધલબાઈએ એભને વભજાવ્ય ું કે દય અઠલારડમે દયે ક
રૂભભાું આલી જ યીતે લેક્ભ કયીને વાપ કયલાભાું આલે છે .
ફધા રશિંભતબાઈના રૂભભાું ેઠા એટરે ભાધલબાઈએ
એભને કહ્:ું ‘આ રશિંભતબાઈન ઓયડ છે . આ એભન સ ૂલાન
ખાટર. એભાું જે ચાદય અને ઓળીકાના ગરેપ છે એ દય
વભલાયને રદલવે ધલા ભાટે રઈ જઈને ફીજા ધએરા ાથયી
દે લાભાું આલે છે . ને આ છે એભની નશાલાની ને જાજર જલાની
ફાથરૂભ એટરે કે નાલણી. એમ યજ વાપ કયનાય આલીને વાપ
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કયી જામ છે .’
છી ત ફયની શાજયીને વભમ થમ શત એટરે
એભણે ફધાને બજનના ઓયડા તયપ દમાગ. ચખ્ખી ચણાક
સ્ટીરની થાી-લાટકીઓ ને ચભચીઓથી ખયવી-ટેફર ય
ફેવી ખાતાું શેરાું ત એભને ક્ષબ થમ ણ આજફાજ ફેવીને
આયાભથી ખાતા રકને જઈને એભની ભ ૂખ ઊઘડી શમ એભ
એભણે ફધાએ ધયાઈને ખાધ ું.
ફધા ાછા ઍારપવભાું આવ્મા એટરે ભટા કશે:
‘રશિંભતબાઈને આલી યીતે યાખલાના છે , શલે તભે જ કશ, કેટરા
રૂનમા ભરશને આલા ડે?’
‘આલા યાજાળાશી ઠાઠભાું યશેલાના ત ભરશને શજાય
રૂનમામ ઓછા ડે. એણે ત શ ું ણ અભાયા આખા ગાભભાુંથી
કઈએ આલી વાહ્યફી જઈ જ નશીં શમ. ણ ળનાથી ત ભરશને
ાુંચવમ બયી ળકામ એભ નથી એટરે ફને ત કઈક વગલડ
ઓછી કયીને ળનાને યાશત કયી આર ત એનાું છકયાું જીલતાું
યશે.’ વયુંચે કહ્.ું
‘ચાર, તભે ચાયે મ લશેલારયમા નક્કી કયીને ભને કશ કે
ળનબાઈથી કેટરા રૂનમા દય ભરશને અાળે? જાલ અભે એટરા
ૈવાભાું રશિંભતબાઈને યાખીશ.ું ’
‘આ ફધ ું જમા છી અભાયાથી શરકું ફરામ એવ ું નથી
ણ ળનાન નલચાય કયીને કશીએ છીએ કે ભરશને તૈણવ યાખ.
તભે ત વેલા કયલા ફેઠા છ એટરે અભાયી આટરી લાત
સ્લીકાય ત વારું .’
‘ચાર, તભાયી લાત અભે સ્લીકાયી. દય ભરશનાની શેરી
તાયીખે ત્રણવ નશીં ણ અઢીવ રૂનમા અશીં આલીને જભા
કયાલી જજે. ણ ળનાબઈન દું ડ કમાગ લગય ત નશીં જ ચારે.’
ભટાએ ભભય મ ૂક્.
‘આ અઢીવ રૂનમા બયળે એ દું ડ જ છે ને.’
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‘ના આ ત રશિંભતબાઈની જીલઈના છે . ણ ડવીના
ભતન ું પ્રામનશ્ચત કયવ ું ફાકી છે . ળનબાઈ દય ભરશને તભાયે ચાય
રદલવ અશીં આશ્રભભાું વેલા આલી ડળે. વલાયથી આલી
જલાન ું ને ફાગન ું ને ફીજ ું કઈ કાભ ભશાસખ ભશાયાજ ફતાલે
એ કયલાન ું. ચાાણી અને ખાલાન ું ફધાની વાથે. ફર
પાલળે?’
‘એભાું ના પાલલા જેવ ું શ ું છે ? અયે તભાયે લધાયે કાભ
શમ ત અભે ચાયે મ એની શામે આલીશ.ું તભાયી જેભ અભાયાથી
ૈવાન ટેક ના થામ ણ ભજૂયીન ું કાભ ત થામ ને. દય ભરશને
શેરા ચાય રદલવે તભાયે જેટલ ું કાભ કાઢી યાખવ ું શમ એટલ ું
કાઢી યાખજ. અભે ાુંચેમ જણા શલાયથી જ આલી જઈશ.ું ’
વયુંચે ફધાના લતી કહ્.ું

૧૭.
બાલનાન પાર

જાઓ દુમનમાની ખફય ર કે એને થય ંુ છે શ?ંુ
કેભ તાજ ઘાલ આજ રદર ય દે ખાત નથી?
-શ ૂન્મ ારનયી

એભ રશિંભતબાઈન ું યશેલાન ું ગઠલાઈ ગય ું. એક
અઠલારડમા છી શેરી તાયીખ આલી ત્માયે ેરા ાુંચેમ જણા
કહ્યા પ્રભાણે કાભ કયલા શાજય થઈ ગમા શતા. ભશાસખ બટે
એભને કુંાઉન્ડની ફશાયની ફાજનાું ઝાડી જાુંખયાું વાપ કયલાન ું
કાભ વોંપ્ય ું. ફયે ફધાુંની વાથે જભાડયા ને વાુંજે જ ગાભભાું
ાછા ન જવ ું શમ ત એભને યશેલાની વ્મલસ્થા આશ્રભભાું છે
એલી લાત કયી.
ેરા રક કડાું રાવ્મા ન શતા તમ યશેલાન ું કેવ ું છે
એ જલા એ રકએ યાત યકાઈ જલાન ું નક્કી કય.ું ભશાસખ
બટે એભને વાુંજે ફધાની વાથે જભાડયા ને એભની
ભશેભાનગૃશભાું યશેલાની વ્મલસ્થા કયી આી. એભાું ણ ફીજી
રૂભ જેલી જ વગલડ શતી એ જઈને એ ફધા આનુંદભાું આલી
ગમા.
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એભણે ફીજે રદલવે એક જણ જઈને ગાભભાુંથી ફધાનાું
કડાું રઈ આલે એવ ું નક્કી કયી રીધ ું. ફે ટાઈભ આવ ું વયવ
જભલાન ું અને ચાાણી ને આલા યાજાળાશી ઠાઠભાું યશેલાન ું
જઈને એભને થય ું કે ચાયને ફદરે દવ દશાડાન ું કાભ શમ તમ
કયલાભાું લાુંધ નશીં.
ફીજે રદલવે એભણે ભન મ ૂકીને કાભ કય.ું ચાય રદલવને
અંતે ત એભને રાગય ું કે આશ્રભભાું કયલા જેવ ું કઈ કાભ ફાકી
યહ્ ું ન શત ું. એભને ભનભાું થય ું કે ફીજે ભરશને એભને આલલાની
જરૂય નથી એવ ું ત નશીં કશે ને! એટરે એભણે છે લરે રદલવે
ાછા ગાભ જતી લખતે ાકું કયલા  ૂછ્:ું ‘આલતે ભરશને ફીજાું
કાભ કાઢળ ને?’
‘તભે થાક એટરાું કાભ છે . તભને ફાગભાુંની રન
કાલાન ું ને રૂભભાું લેક્ભ કયલાન ું નળખલાડી દઈશ ું એટરે
તભાયે ભાટે કામભ કાભ ઊબાું જ શળે. તભે ફધા થાક ત્માયે
કશેજ. ણ ળનાબઈને ત એભના ફાા જીલે ત્માું સધી કામભ
વેલા આલાની જ છે . તભાયે ભાટે એવ ું ફુંધન નથી.’ ભટાએ
કહ્.ું
‘અભાયે મ આભાું થાકલા જેવ ું શ ું છે ? કઈ ભટા ઘયની
જાનભાું ગમા શઈએ એના કયતાુંમ અશીં તભે અભને શાયી યીતે
યાખ છ એ જ ઘણ ું છે . અભનેમ તભાયા  ૂન્મભાું થડ બાગ
ભરળે એમ ઓછું નથી. જ તભે કશ છ એભ અભને એલાું કાભ
નળખલાડી દે ળ ત અભે ભરશનાભાું ચાય ને ફદરે આઠ દા’ડા
આલલામ તૈમાય છીએ.’
‘ના તભાયે તભાયાું કાભ ખટી થામ એભ કયલાની જરૂય
નથી. ણ તભાયી ઈચ્છા શમ અને ગઠલી ળકામ ત દય
ભરશનાની શેરી તાયીખથી ત્રણ રદલવ અને ુંદયભી તાયીખથી
ફીજા ત્રણ રદલવ એભ છ રદલવ આલલાન ું ગઠલીએ.
ફાગભાુંની રન દય ુંદય રદલવે એક લખત કાલાની શમ છે .
લી ભટા આશ્રભભાુંથી ભાી આલીને તભને કરભ કયતાું
નળખલાડળે એટરે ફાગનાું ફીજાું કાભભાું ણ તભાય ટેક થળે
ને એ કાભ નળખળ ત તભને તભાયી ખેતીભાું ણ એ ઉમગી
થળે.’ ભટાએ કહ્.ું
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‘ત એભ ગઠલી કાઢ. અભને છ દા’ડા આલલાભાું કળ
લાુંધ નથી.’ વયુંચે કહ્ ું ને ફીજા ચાયે મ જણ એભાું વુંભત
થતા શમ એભ શકાયભાું ભાથાું ધણાલી યહ્યા.
*
ફીજે ભરશને એભાુંના ફે જણને લેક્ ું કયનાયની વાથે એ
કાભ ળીખલા મ ૂકી દીધા ત ફાકીના ત્રણ જણને ફાગભાું રન
કાનાયની વાથે મ ૂકી દીધા. વાુંજ સધીભાું ત ફધાને એ કાભભાું
વાભાન્મ પાલટ આલી ગઈ.
ત્રણ રદલવ  ૂયા થતાું ત એ રક એ કાભ વાયી યીતે
કયી ળકે એલા કાફેર થઈ ણ ગમા. એભની ઈચ્છા પ્રભાણે
ભટાએ એભને ભરશનાભાું ફે લખત ત્રણ ત્રણ રદલવ નક્કી કયી
આપ્મા.
ુંદય રદલવ છીને લખતે એભને કાભની પેયફદરી
કયીને ફીજાને ણ ફીજાું કાભના જાણકાય ફનાલી દીધા. એટરે
રન કાલા ભાટે ત ગાયદાયને ફદરે આ ભાણવથી કાભ
ચારે એવ ું થઈ ગય ું.
લી લેક્ભ કયલા ભાટે ણ ભરશનાભાું છ રદલવ આ
રક કાભભાું આલી ગમા. એ ફેમ કાભ ભાટે શજ વેલાશ્રભભાું
ભાણવ યાખેરા ન શતા ણ ભટા આશ્રભભાુંથી ભાણવ આલીને
કાભ કયી જતા શતા.
લેક્ભ કયલા ભાટે ત્માુંથી એક કામભી ભાણવની અશીં
ફદરી કયી શતી તેને ણ એ છ રદલવ ભાટે ાછ ત્માું ભકરી
આલાભાું આલત શત.
ભટાની ગણતયી શતી કે થડ લખત છી આ રકને
ફે નલબાગભાું લશેંચીને જદાજદા લખતે ફરાલલાન ું ગઠલી
ળકાળે. એભણે એક રદલવે વયુંચને આ લાત કયી: ‘રન
કાલાન ું ત તભે કય છ ણ લેક્ભ ત દયે ક રૂભભાું
અઠલારડમે એક રદલવ કયીએ છીએ તમ યજની ુંદય રૂભભાું
કયલાન ું શમ છે એટરે તભે રક ન આલલાના શ ત્માયે ભટા
આશ્રભભાુંથી એક ભાણવને ફરાલલ ડે છે . એન ું ફીજી કઈ
યીતે ગઠલવ ું એન નલચાય કરું છું.’
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‘જ તભને ગઠે ત હ ું ને ભાયી ઘયલાી અશીં યશેલા
આલલા તૈમાય છીએ. ભાયા છકયા ફેમ ખેતી શાચલે છે એટરે
અભને લાુંધ આલે એભ નથી. હ ું લેક્ભ અને રન કાલાન ું
ફેમ કાભ કયી રઈળ અને ભાયી ઘયલાી યવડાભાું
લાવણકવણન ું કાભ કયળે ને ફાગભાું કાભ કયલાભાું ભદદ કયળે.
તભે કશેળ એ ૈવામ અભે બયીશ.ું ’ વયુંચે કહ્.ું
‘તભાયા ઘયની ખેતીના કાભભાું લાુંધ ન આલત શમ
ત ભને કળ લાુંધ નથી. તભે તભાયા છકયાઓને ને લહઓને
આલતે લખતે રેતા આલ. હ ું એભની વાથે લાત કયી રઉં છી
તભને જણાવ.ું તભે વેલા કયલા ભાગ છ એટરે તભાયી ાવે
પીના ૈવા ત નશીં રઈએ ણ વાભે કઈ ગાય ણ નશીં
આીએ. ણ તભાયા અશીં આલલાથી તભાયાું છકયાુંને અગલડ
નશીં ડે એની ભાયે ખાતયી કયલી ડળે.’
‘અયે કારે જ ફેમ છકયાને રઈને આલી જઈળ. ટરઈ
ત ફહ કયી શલે આ વેલા કયલાની તક ભરી છે તે એભાું ભાયાું
છકયાું ઓછાું ના ાડલાનાું શતાું? ને આંભેમ હ ું ત ટરઈ જ
કરું છું ને ખેતી ત ફેમ છકયા જ શુંબાે છે .’ વયુંચ ઉત્વાશભાું
આલી ગમા.
‘ત કારે વલાયે જ આલી જાલ. વાથે તભાયાું
ઘયલાાુંનેમ રેતા આલજ. એભનીમ વુંભનત ભેલી રીધેરી
વાયી.’
‘એ ત બગલાુંનન ું ભાુંણશ છે . ને અશીં યજલાડી
વાહ્યફીભાું યશીને કાભ કયલાભાું એને શ ું લાુંધ શમ? ને કાભ ત
ઘેય કયે છે એવ ું કયલાન ું છે . અશીં કુંઈ ત ૂટી ભયલા જેવ ું કાભ
કયલાન ું છે ?’
*
ફીજે જ રદલવે વલાયભાું ગેભનબાઈ એભનાું ત્ની
ભાણેક, એભના ફે દીકયા ને એભની લહઓ આલી શોંચ્માું.
ભટાએ એભને ફધાુંને ઍારપવભાું ફેવાડીને ચખલટ કયલા
ભાુંડી: ‘જઓ ગેભનબાઈ અને ભાણેકફેન અશીં વેલાશ્રભભાું
કામભ યશેલા આલલા તૈમાય થમાું છે . એ રક અશીં યશેળે
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એટરે તભને ખેતીભાું કે ઘયનાું ફીજાું કાભભાું કળી અગલડ ત
નશીં ડે ને?’ એભણે  ૂછ્ ું.
‘ફાા ત કામભ ટરૈ જ કયે છે . ખેતી ત અભે ફેમ
બાઈઓ આજે ાુંચ લયવથી કયીએ છીએ ને ભા ઘયના કાભભાું
ભદદ કયે છે ણ એ ફેમ જણાું જ અશીં યશેલા આલી જળે ત
એભનાું નાનાુંભટાું કાભ ઓછાું થળે એટરે ઘયનાું કાભભાુંમ કળી
અગલડ નશીં ડે.’ વયુંચના ભટા દીકયાએ કહ્.ું
‘ગાભભાું યશીને શાુંઠી ઝાુંખયાું કયલાને ફદરે અશીં ગયીફ
ગયફાુંની વેલા કયલાની ને વાથેવાથે તાન ુંમ કલમાણ કયલાની
તક છે ને એ એભણે ઝડી રીધી છે . તભને કઈને એભાું લાુંધ
ન શમ ત અભે એભને અભાયાભાું વભાલી રઈશ.ું છી ગાભભાું
કઈને ઘેય રગન શમ ને એભનાથી કઈક લખત ના અલામ
તમ તભાયે ચરાલી રેવ ું ડળે.’
‘એભને ઠીક રાગે એભ કયે . એભના લતી અભે ફધા
લશેલાય શાચલી રઈશ.ું ’ ગેભનબાઈના ફીજા દીકયાએ કહ્.ું
‘ગેભનબાઈ, ફધાુંને વેલાશ્રભ પયીને ફતાલ. ફયે
ફધાુંને જભીને જલાન ું છે .’ ભટાએ કહ્ ું ને વયુંચ ફધાુંને રઈને
ફશાય નીકળ્મા.
ફશાય નીકી ગેભનબાઈએ ભશાસખ બટને  ૂછ્:ું
‘અભાયે કઈ રૂભભાું યશેલાન ું છે ?’
રેજ.’

‘ચાવભી રૂભભાું. ત્માું શજ લેક્ભ કયું નથી એ તભે કયી

‘એ ત હ ું કયી રઈળ.’ કશેતાું ગેભનબાઈ ફધાુંને તાના
રૂભ તયપ રઈ ગમા. ત્માું જઈ એભણે લેક્ભ કયલા ભાુંડ્ ું ને
ફધાુંને લેક્ભથી કેલી યીતે કાેટ વાપ થામ છે એ વભજાવ્ય.ું
છી એભને આખ રૂભ નલગતે ફતાવ્મ.
ફધાુંને રુંગ જેલા ફે ખાટરા, શીટય-એયકુંડીળનય અને
રૂભભાું જ સ્લચ્છ સઘડ ફાથરૂભ જઈને જે અચુંફ થમ એ
નાની લહને મખે ફશાય ડમ: ‘તભાયે કામભ આલી વાહ્યફીભાું
યશેલાન ું?’
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‘અભાયે એકરાુંએ નશીં ણ અશીં યશેનાયાું ફધાને આલી
જ યીતે યશેલાન ું. શજ તભે ફયે ખાલા ફેવળ તાયે તભને
લધાયે અચુંફ થળે. અશીં યશેનાયાું ફધાું જાણે ભશેભાન શમ એભ
એભને જભાડલાભાું આલે છે .’
‘શલે ભને શભજૈ ગય ું કે બધાબૈ ને યલજીકાકા કેભ દડયા
દડયા દય ભરશને અશીં કાભ કયલા આલે છે .’
‘અભે દય ભરશને જે કાભ કયીએ છીએ એની ભજૂયી
કયતાુંમ લધાયે ત અભાયા યશેલા-ખાલા ાછ વેલાશ્રભ ખયચ
કયે છે . લી કાભ ણ કેવ?ું શભણાું તભે જય ું એવ ું લેક્ભ
કયલાન ું ને ફાગભાું રન કાલાન ું એને ભાટે મ વયવ ભઝાન ું
ભળીન છે . જાત ભશેનત કયતા શઈએ એવ ું જ આણને ના
રાગે.’
ફયે જભીને ઊઠયા છી ગેભનબાઈન દીકય કશે:
‘આવ ું યશેલાન ું ને આવ ું ખાલાન ું શમ ત ભાણવન ું આમખ ું દશ
લયશ લધી જામ. ફાા, તભે જયામ ખચિંતા ના કયળ અભાયી ને
સખેથી અશીં યશેજ. અભે આલીને તભાયે ને ભાને રામક નલાું
લ ૂગડાું કયાઈને આરી જઈશ.ું ’
જતાું જતાું ભશાસખ બટને ગેભનબાઈન દીકય કશે:
‘ગયફાા, અભે દય દીલાીએ દશ ભણ દાણા આરી જઈશ.ું
અભાયાું ભાફા અશીં યશે એન ું કશકું ત અભાયે આરવ ું જ
જઈએ ને.’
‘એ તભને ઠીક રાગે એભ કયજ ણ તભાયા ફાા ત
અશીં વેલા કયલા યશેલાના છે એટરે અભે એભની જીલાઈન ું કશ ું
નશીં રેલાન ું નક્કી કયું છે . છતાું તભાયે ધયભાદાભાું કશ ું આવ ું
શમ ત અભે સ્લીકાયીશ.ું ’ ભશાયાજે કહ્.ું
ાછા ધયભડા જતાું ફધાું આખે યસ્તે વેલાશ્રભ અને
એના કામગકયની જ લાત કયતાું શતાું
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૧૮.
ુ બટન લહીલટ
ભહાસખ
વેલાશ્રભના આંગણભાું એક સ ુંદય ભુંરદય ણ ભશાસખ
બટની દે ખયે ખ નીચે ફની ગય ું એટરે એભણે ધાભધ ૂભ  ૂલગક
એની પ્રાણ-પ્રનતષ્ઠા કયી. એભાું એભના ગાભભાુંથી કઈએ બજન
ત કઈએ નાનીભટી વેલાઓભાું મગદાન આપ્ય ું એટરે
વેલાશ્રભને ભાથે એના ખચગની જલાફદાયી આલી નશીં એટલ ું જ
નશીં ણ ગાભના રકને વેલાશ્રભ પ્રત્મે જે ભભત્લ શત ું તેભાું
ઘણ ઉભેય થમ.
એક ત ચાય ગાભની લચભાું આ ભુંરદય ફન્ય ું શત ું ને
વેલાશ્રભ અને ભશાસખ બટની પ્રનતષ્ઠા ણ એલી શતી એટરે
ચાયે મ ગાભભાુંથી રક આલલા ભાુંડયા. કઈ દયળન કયલા
આલતા શતા ત કઈ વેલાશ્રભ જલા આલતા શતા ત કઈ
ભશાસખ બટની ાવે મ ૂયત કઢાલલા આલતા શતા.
એક જણાએ ભુંરદયભાું ચયાવી કયલાની લાત કયી ત
ભશાયાજ કશે: ‘ચારીવ ચાવ જેટરા બ્રાહ્મણ થળે ને ચાવ
ભાણવ અભાયા વેલાશ્રભના ભીને રગબગ વ ભાણવન ું
જભલાન ું કયલાન ું થળે.’
‘બરે, શલે કેભ કયવ ું એ ભને વભજાલ.’ ેરાએ તૈમાયી
ફતાલી.
‘તભાયે પક્ત વીધ ું જ ભકરી આલાન ું. વેલાશ્રભને
યવડે ફધી યવઈ થઈ જળે ને અભાયા બજનગૃશભાું જ ફધાને
જભાડલાની વ્મલસ્થા કયી રઈશ.ું તભાયે ત શાથ શરાલતા
આલલાન ું. તભાયે તભાયા ાુંચદવ ભાણવને ફરાલલા શમ
તમ શેરેથી જણાલી દે ળ એટરે એભન ણ વભાવ થઈ
જળે.’
‘ત હ ું કઈ યવમાને ભીને કેટલ ું વીધ ું જઈળે એની
માદી કયાલી રઉં.’
‘એનીમ તભાયે ખચિંતા કયલાની જરૂય નથી અભાય
યવમ તભને વીધા-વાભાનની માદી કયી આળે.’ ેરાને ત
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તાને ભાથેથી ફધી દડધાભની જલાફદાયી શઠી જતાું આનુંદ
થઈ ગમ. ને ભશાસખ બટન ગણતયીન ચયખ ચાલ થઈ
ગમ.
એભણે ભનભાું નલચાયલા ભાુંડ્:ું જ લયવભાું આલી ુંદય
લીવ ચયાવીઓ કયાલનાયા ભી જામ ત વેલાશ્રભને વાય
એલ પામદ થામ. એભાુંમ જ આ વ્મલસ્થાના ફદરાભાું
વેલાશ્રભભાું બેટ મ ૂકલાની લાત રકનાું રદરભાું ચાયલાભાું
આલે ત...
એભની આલી લાત જાણી ભટા કશે: ‘ભશાસખબાઈ, તભે
શજ એલા ને એલા જ યહ્યા. એભ શાથ ચાટયે કાુંઈ ેટ બયાતાું
શળે?’
‘તભે જેભ ભાન એભ ણ આણે આ ફધ ું ૈવા
ઉઘયાલીને જ ઊભ ું કયું છે ને. ત આમ એવ ું જ ઉઘયાણ ું છે એભ
ભાનજ. જે રક રાખ ફે રાખ રૂનમા ન આી ળકતા શમ એ
એભની સ્સ્થનત મજફ નાની નાની યકભ આીને આશ્રભને ભદદ
કયે ત એભાું ખટું શ ું છે ?
‘શજ કારે જ ગેભનબાઈન દીકય દય દીલાીએ દવ
ભણ દાણા આી જલાની લાત કયીને ગમ. એ ખેતીફુંધ જીલ
છે ત એન ું એટલ ું ત એટલમ
ું દાન રેલાભાું લાુંધ ળ છે ?’
‘જ એલી યીતે લયવે ચીવ ચાવ શજાય રૂનમાનાું
આલાું દાન ભે ત એભાું કશ ું ખટું નથી ને એભ થળે ત ફીજા
રકનેમ આશ્રભ તાન રાગલા ભાુંડળે. ચાલ યાખ તભાયી
પેયી. હ ું ભટી યકભન જ નલચાય કયત શત ણ શલે રાગે છે કે
તભાયી ગણતયીમ ખટી નથી.’ ભટાએ કબર કય.ું
ને એભ ભશાસખ બટન પ્રચાય ચાલ થઈ ગમ. એભણે
ભુંરદયભાું દળગન કયલા આલતા ભાણવભાું લાત કયલા ભાુંડી કે
કઈને ચયાવી કયલી શમ કે આશ્રભભાું નાનીભટી કઈ બેટ
આલી શમ ત એ સ્લીકાયલાભાું આલે છે .
એભની આ ટશેરને વાય એલ પ્રનતવાદ ભલા ભાુંડય.
શેરે ભરશને જ ફે ચયાવીઓન ું ત ાકું થઈ ગય ું. ત
આજફાજનાું ગાભભાુંથી વ ભણ જેટરા અનાજનાું લચન ણ
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ભી ગમાું.
શલે ભટાને ણ કબ ૂર કયવ ું ડ્ ું કે  ૂયત પ્રચાય
કયલાભાું આલે ત ભશાસખ બટની આ સ્કીભથી લયવે રદલવે
આશ્રભભાું જઈતાું દાણાદણી ત ભી જ યશેળે લી
ચયાવીઓને કાયણે લધાયે નશીં ત એકાદ ભરશનાન ું આશ્રભના
યવડાન ું ખચગ ણ ફચી જળે.
એભણે કહ્: ‘આશ્રભના રાબાથીઓને ફશાયથી તૈમાય
યવઈ ભે તે ન સ્લીકાયલાની નીનત યાખલી. જ તૈમાય યવઈ
સ્લીકાયીશ ું ત ફશાય આશ્રભની એલી છા ઊબી થળે કે આશ્રભ
તેના રાબાથીઓને ભાગીતાગીને ધયભાદાન ું ખલડાલે છે . પક્ત
આશ્રભના યવડાભાું તૈમાય થમેરી યવઈ જ જભાડલાની નીનત
યાખલી.’
‘ભેંમ એવ ું જ નલચાયું છે . ફશાયથી તૈમાય યવઈ ભે
તેભાું ઘણી લખત લધીઘટી કે ડી યશેરી ચીજ રક ભકરે
અથલા ત અશીં યશેનાયાઓના ભનભાું એલી રાગણી જન્ભે તમ
આશ્રભની પ્રનતષ્ઠાને ત લાુંધ આલે જ.’
ગભે તેભ ણ ભશાસખ ભશાયાજની આ લાત કાભ કયી
ગઈ. છ ભરશનાભાું જ એલ લખત આવ્મ. કામગકયએ જય ું કે
ખેતીફુંધાું કટુંફભાુંથી અનાજન ું એટલ ું દાન આલલા ભાુંડ્ ું છે કે
ફેમ આશ્રભની જરૂરયમાત કયતાું એ લધ છે . એભણે
ભશાસખબાઈને શલે અનાજને ફદરે યકડ ય બાય મ ૂકલાની
નીનતની જાશેયાત કયલાની લાત કયલી ડી.
ફીજી ફાજ ગેભનબાઈ અને ભાણેકફેનની ખુંતથી છ જ
ભરશનાભાું ૧૫૦૦ જેટરા ગરાફના ને ૫૦૦ જેટરા ભગયાના
ય તૈમાય થમા શતા. ફેમ આશ્રભની જરૂરયમાત કયતાું એ ઘણા
લધાયે શતા.
ગેભનબાઈએ દય ભરશને વેલા ભાટે આલતાું ભાણવને
ભદદભાું રઈને આંફા, ચીક લગેયેની ણ કરભ કયલા ભાુંડી
ત ભીઠી રીભડી ને આવારલ જેલા યા ઉછે યલા ભાુંડયા.
એક રદલવ ભટા કશે: ‘ગેભનબાઈ, ક્ાયે ક તભાયાું નાનાું
છકયાુંને યજાઓ શમ ત્માયે ફેચાય રદલવ અશીં યશેલા
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ફરાલતા શ ત! ભાણેકફેનને છકયાું વાુંબયતાું શળે.’
‘છકયાુંને ફરાલલાન ું ત ઘયડાું કહ્યા કયે છે ણ એ
ખેતયભાું યખડેરાું એટરે અશીં ગુંદલાડ કયી મ ૂકે એની ફીકભાું હ ું
એભને ટાળ્મા કરું છું.’ ગેભનબાઈએ કહ્.ું
‘ખેતયભાું ત હ ું ને તભે ફધામ જતા જ શતા ને! ફે
રદલવ આણે એભન ું ધ્માન યાખવ ું ડે. છી ત એમ વભજી
જામ. ફશાય એક ડરભાું ાણી બયી યાખવ ું ને એભને રૂભભાું
ેવતા શેરાું ગ ધઈને કયા કયીને ેવલા ટકીને ટે લ ાડી
દે લાની. ફીજ ત શ ું ગુંદલાડ કયલાનાું શતાું? તભે તભાયે જ્માયે
યજાઓ શમ ત્માયે એભને ફરાલજ. એભનેમ ભઝા ડળે ને
ભાણેકફેનનેમ ગભળે.’
‘તભે કશ છ ત એક લખત ફેચાય દા’ડા ફરાલી
જઈળ. એભને શાચલલાું ડળે એટલ ું જ.’ ગેભનબાઈએ કહ્ ું ને
ભનભાું નલચાયી યહ્યા: ઘયડાુંને ત શાતે કઠે અજલાળું થઈ જળે
આ લાત જાણીને. ત ફીજી ફાજ એ આ ઉજખમાતની તાના
પ્રત્મેની કાજીને ભનભન લખાણી યહ્યા.
ફયે ખાધા છી રૂભભાું એભણે ભાણેકને આ લાત કયી
ને ઉભેય:ું ‘ભટાએ શાુંભેથી કહ્ ું કે તભને છકયાું શાુંબયતાું શળે.’
‘કઈક ફીજાને ત્માું નકયી કયતાું શઈએ ત એ કશે કે
છકયાને અશીં ના ફરાલલાું. ગુંદલાડ કયી ભેરે ફધે ને તભારું
કાભ ણ ખટી થામ. બલ ું થજ એ ભયનાય જીલી ડળીન ું કે
આણને ફધાને સખી કમાું .
*
વયદાય ટેર નત ૃવેલા આશ્રભ એક લયવભાું જ બયાઈ
જલા આવ્મ શત. એભાું જેટરા ીરડત લમસ્ક શતા એના કયતાું
નનવ ૃનિના આનુંદ ભાટે બયતી થમેરા લધ શતા. શલે
નલનીતબાઈએ આગેલાની રઈને એભના આશ્રભ ભાટે પ્રાન
ફનાલલા આી દીધા.
શેરા આશ્રભભાું જે પેયપાય કયલાના શતા એટરા જ
સધાયા નલા પ્રાનભાું કયલાના શઈ એક જ ભરશનાભાું આકીટે ક્ટે
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પ્રાન તૈમાય કયી આપ્મા.
પ્રાન શાથભાું આલતાું જ નલનીતબાઈએ એક વાુંજે
તાને ત્માું ફધા કામગકય ને ધનબાઈ દળીને વાુંજના જભણ
ભાટે ફરાવ્મા ને પ્રાન નલે ચચાગ કયી રીધી.
નલનીતબાઈએ ળયદ કન્ટ્રાક્ટય અને ફીજાની ાવે
બાલ ભુંગાવ્મા ને બાલ જઈને કાભ ત ેરા જૂના કન્ટ્રાક્ટયને
આપ્ય ું ણ એન ું સયલીઝન ળયદ કન્ટ્રાક્ટયને આપ્ય ું ને
લશેરી તકે કાભ ચાલ કયલાન ું કશી દીધ ું.
ૈવાન ત પ્રશ્ન જ ન શત એટરે કાભ  ૂયજળભાું
આગ લધલા ભાુંડ્ ું. ને ભાગલા ગમા લગય ણ વભાજની
ઝી નાનાુંભટાું દાનના પ્રલાશથી છરકાલા ભાુંડી. જે રક
વાભેથી ભટાું દાન આલા આલતા શતા એભને ાછા કાઢલાને
ફદરે એભને રામક જગમાએ એભના નાભની તક્તી મ ૂકલાની
ગઠલણ કયી આલાભાું આલતી શતી.
રાગત ું શત ું કે નલા આશ્રભને ભાટે એ ળરૂ થતાું શેરાું
જ એના નનબાલની વાયી એલી યકભ શાથ ય યશેળે.
વયદાય આશ્રભની પ્રગનત જઈને એના પ્રવુંળક ફની
ગમેરા કેટરાક ત્રકાય ત આ નલા આશ્રભન ું કાભ ળરૂ થતાુંની
વાથે જ એની વાથે થઈ ગમા શતા. એ રક આ આશ્રભની
લાત તાનાું દૈ નનક કે વાભનમકભાું યું ગયગાન કયીને એલી
યીતે ચભકાલતા શતા કે દૂ ય દૂ યથી આ થઈ યશેલ ું કાભ જલા
રક આલલા ભાુંડયા શતા.
ફીજી ફાજ ગેભનબાઈની યાશફયી નીચે આ નલા
આશ્રભના ફાગ ભાટે શેરા તફક્કાભાું જ ાુંચવ ન્ડરા
આવારલના યા તૈમાય કયી દે લાભાું આવ્મા શતા ને
આશ્રભને પયતી લુંડી ચણાઈ જતાું યાઈ ણ ગમા શતા. આભ
ત ગેભનબાઈની ભુંડી ાવે ગરાફ, ભગય, ચું અને
ારયજાતનામ યા તૈમાય શતા ણ જ્માું સધી આશ્રભન ું
ફાુંધકાભ  ૂરું ન થામ ત્માું સધી એ યા ફાગભાું યલાન
એભન નલચાય ન શત.
ગેભનબાઈના આશ્રભ લવલાટથી આશ્રભને ફીજ ણ
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એક પામદ થમ શત. આજફાજનાું ગાભેથી ણ કેટરાક રક
આશ્રભભાું વેલા કયલા ભાટે આગ આલલા તૈમાય થઈ ગમા
શતા. ભટાએ તેભને નાનાું ભટાું કાભભાું લગાડી ણ દીધા
શતા.
નલા આશ્રભના પ્રાનભાું દલાખાના ભાટે એક અરગ
ભકાન ફની યહ્ ું શત ું. એભાું ેવતાું દલાખાનાની ઍારપવ, ત્માુંથી
એક તયપ દદીને તાવલાન રૂભ અને લડગ ત ફીજી તયપ
દાક્તયની ઍારપવ ફનલાની શતી.
ત યવડાની વાથે એક ભટ ળીતખુંડ ફધી વગલડ
વાથેન ફની યહ્ય શત. રક તયપથી જે અનાજ દાનરૂે
આલત ું શત ું એ અને ળાકબાજી એભાું વાયી યીતે વચલામ એલી
વલગ પ્રકાયની વ્મલસ્થા એભાું કયાઈ યશી શતી.
¤
ત્માં એક રદલસ ગે ભનબાઈ લાત રાવ્મા કે એભના જેવ ંુ
જ એત જડું આશ્રભભાં યહેલા ને કાભ કયલા આલલા ભાગે છે .
ભટા કહે: ‘જ તભે એભની ચારચરગતની ખાતયી આતા હ
ત એભને ભાટે આણે ગઠલી કાઢીએ. ણ એ તણફમતના
ફયાફય હમ ને ભન મ ૂકીને તભાયી જેભ આશ્રભને તાન
ભાનીને કાભ કયલાની ધગળલાા હલા જઈએ. લી એ દારૂ
ીતા ન હલા જઈએ.’
‘‘ફધી યીતે આણા આશ્રભને ભાપક આલે એલા છે . નહીં
ુ ી ન રાલત ને! એ ભન મ ૂકીને
ત હું એભની લાત જ તભાયા સધ
કાભ કયળે.’ ગે ભનબાઈએ કહ્.ં ુ
‘ત કારે ફરાલ એ ફન્નેને. એક લખત હું એભને ભી
રઉં છી જ એ ભને ફયાફય રાગે ત આણે એભને
આણાભાં સભાલી રઈશ.ંુ કમા ગાભના છે ?’
‘ગયભાડાના છે . ફેમ જણાં ચાસ જેટરી ઉંભયનાં છે .
એભનેમ છકયાં અભાયી જેભ ધંધે લગી ગમેરાં છે ને એ અહીં
આલે એભાં છકયાંને ણ લાંધ નથી.’
‘ત એભનાં છકયાંને ણ સાથે રેતા આલલાન ંુ ગઠલ.
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એભનીમ ઈચ્છા જાણી રીધેરી સાયી.’
‘હું આજે સંદેળ ભકરી દઉં છં એટરે કારે સલાયની
લેાભાં જ એ રક આલી જળે.’ ગે ભનબાઈએ કહ્.ં ુ
ફીજે રદલસે સલાયે એ રક આલી ગમાં એટરે
ગે ભનબાઈ એભને રઈને ભટાની ાસે આવ્મા. એભણે કહ્:ં ુ ‘હું
જેભની લાત કયત હત એ આ યતનસંગ ને એભનાં લહુ
નયતીફેન.’
ભટાએ એભને ફેસલા કહ્.ં ુ યતનફેન નીચે ફેસલા ગમાં
ત ભટા કહે: ‘અહીં તભાયે કઈથી ળયભાલાન ંુ ન હમ. ફેસ
ખયુ સીભાં. અભાયા ગે ભનબાઈએ તભાયી લાત કયી હતી કે તભે
ફેમ અહીં આશ્રભભાં યહેલા ને સેલા કયલા તૈમાય છ એટરે ભેં
તભને અહીં ફરાવ્માં છે . તભાયે અહીં એભની જેભ આશ્રભના
કાભભાં ભદદ કયલાની છે .’
‘અભને ગે ભનબાઈએ ફધી લાત કયી છે . અભે કાભથી
થાકીએ એલાં નથી.’ યતનસંગે કહ્.ં ુ
‘તભને અહીં યહેલા આલલાન ંુ ગઠલતા હેરાં અભાયે
તભાયાં છાકયાંને  ૂછવ ંુ ડે. ત તભે ફેમ જણા ખોંખાયીને કહ કે
તભાયાં ભાફા અહીં આશ્રભભાં યહેલા આલે એનાથી તભાયા
ઘયના કે ખેતીના કાભભાં કળી અગલડ ત નહીં ડે ને?’
‘એ અહીં યહેલા આલે એભાં અભને કળ લાંધ નથી.
એભનેમ ગે ભનકાકાની જેભ આશ્રભના કાભભાં સેલા કયલાન ંુ ભન
છે ત એભાં અભને ળ લાંધ હમ?’ યતનસંગના ભટા દીકયા
ભગનાએ કહ્ ં ુ ને નાનાએ એભાં ભાથ ંુ હરાલી હાજજમ  ૂમો.
‘એ રક સંલા કયલા ભાટે અહીં યહેલાનાં છે એટરે
એભને આશ્રભભાં કઈ ૈસા બયલાના નથી. એટરે એની ત
તભાયે કળી પીકય કયલાની જરૂય નથી. તભાયાં છકયાંને કદીક
યજાઓ હમ ને અહીં દાદાદાદીને ભલા ભકરલા હમ તમ
ફેચાય રદલસ અહીં યહેલા ભકરળ ત એભાં ણ અભને લાંધ
નથી. ણ આ ફે જણાં આશ્રભના કાભભાં ખ
ં ૂ ી જામ છી
એભનાથી કદાચ ગાભભાં કઈના રગન કે ફીજા પ્રસંગભાં ન
અલામ તમ તભાયે ચરાલી રેવ ંુ ડળે.’
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‘એ અભે સંબાી રઈશ.ંુ ’ ેરા ફેમે કહ્.ં ુ
‘ત કારે યતનબાઈ તભે ફેમ કડાં રઈને કારે
સલાયથી જ અહીં આલી જજ. ને ફધાંને અહીં આજે જભીને
જલાન ંુ છે . ગે ભનબાઈ તભને આશ્રભ ને યતનબાઈને યહેલાની
રૂભ એ ફધ ંુ ફતાલળે. તભે ફધાં ગભનબાઈ સાથે જાલ.’ ભટાએ
કહ્.ં ુ

૧૯.
રદરના દાઝયા બેગા ભળ્મા
કોનળક અભેરયકાભાું વાયી યીતે વેટ થઈ ગમ શત. એણે
ક્લીન્વભાું એક સ્લતુંત્ર ભકાન ણ રઈ રીધ ું શત ું. લવુંત એને
લાયું લાય પન કયીને દે ળભાું આલલા ભાટે કશેત શત એટરે એણે
ત્ની અને દીકયા વાથે આ લયવે દે ળભાું આલલાન ું નક્કી કયું
શત ું.
તે નતાની અેક્ષાભાું ઊણ ઊતમો શત અને એભની
વાથે એક દીકયાને ન ળબે એલ વ્મલશાય એણે કમો શત
એટરે એને ઘયભાું કેલ આલકાય ભળે એની જ એને ખચિંતા
શતી તમ ભટાબાઈના આગ્રશને કાયણે એણે દે ળભાું આલલાની
રશિંભત કયી શતી.
મફ
ું ઈ એયટગ ય લવુંત એભને રેલા આવ્મ શત.
યસ્તાભાું એણે કહ્:ું ‘ત ું આલી ગમ એ વારું થય ું. આણા
ફાજીએ દે ળભાું ફહ ભટું ટુંટ ઊભ ું કયું છે . ભને ત લશેભ છે
કે એ આણ ું તેરૈય ું અને આણ ું ઘય ફધ ું ક્ાયે ક આશ્રભભાું
આી દે ળે.’
‘એ રક આશ્રભભાું યશેલા ચાલમાું ગમાું છે એની ત ભને
ખફય છે . ણ એ ફધ ું એભાું આી દે એલા નથી. આણને
બણાલલાભાું એભણે જે તકરીપ લેઠી છે એ જતાું એ આણને
આવ ું નધાયા કયલા જેવ ું કાભ ત ના જ કયે .’ કોનળકે કહ્.ું
‘ભારું ન ભાનત શ ત ત ું જઈળ એટરે તને ફધી ખફય
ડળે. આણ ું ઘય વદું તય ફુંધ છે . ત ું જઈળ ત તાયે મ
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આશ્રભના અનતનથગૃશભાું જ યશેવ ું ડળે. હ ું ત એક લખત એ
આશ્રભના ઉદઘાટનભાું ગમ શત એ છી ભારું ત ગાભભાું
જલાન ું ભન જ નથી થત ું.’ લવુંતે કહ્.ું
‘એભણે તેરૈમાભાું ભકાન ફાુંધલા ભાટે ુંદય રાખ
રૂનમા ભાગમા શતા એને ફદરે આણે એભને લીવ રાખ
આીએ ત એ ભકાન ફાુંધલા તૈમાય થઈ જળે. છી તેરૈય ું
આશ્રભભાું આી દે લાની લાત યશેળે જ નશીં ને.’
‘ત ું લાત કયી જ. જ એ ભાને ત આણે થડી અગલડ
લેઠીનેમ એભને લીવ રાખ રૂનમા આીશ.ું ણ આણા
ફેભાુંથી કઈકે એભના ય નજય યાખલી ડળે. એ રકની
લાતભાું તણાઈને ભકાનની રકિંભત લીવને ફદરે ત્રીવ રાખે ન
શોંચાડે એની આણે કાજી યાખલી ડળે.’ લવુંતે કહ્.ું
‘એ લાત ત આણે પ્રાન કયતાું ને એન કન્ટ્રાક્ટ
આતાું શેરાું ાકી કયી દઈશ.ું ણ હ ું એક ભરશના ભાટે
આવ્મ છું એને ફદરે લધભાું લધ ફે ભરશના યકાઈ ળકું. છી
ત તભાયે જ દે ખયે ખ યાખલી ડળે.’
‘ભનેમ જ કે લાયું લાય ભાયી પ્રષ્ક્ટવ છડીને ગાભભાું
આલલાન ું ારલળે ત નશીં ણ તમ હ ું અલાયનલાય ગાભભાું
જત યશીળ.’ એના ભનભાું એલી ગણતયી શતી કે ખચગ ય
અંકળ મ ૂકામ અને રકને ખફય ણ ડે કે ફે બાઈઓ કહ્યા
પ્રભાણે ગાભના નાક જેલી શલેરી ફનાલડાલે છે એટરે ફાજીને
ભનદખ થય ું શમ એમ ભ ૂરાઈ જામ ને તે જાતે ભકાનના
ફાુંધકાભ ય નજય યાખત શમ ત ગાભભાું તાન ું ભશત્ત્લ
ણ લધે.
ફધાું ઘેય શોંચ્માું એટરે યીટાએ એભની ખફય  ૂછી
એભને આલકામાું. યીટા અને લવુંત મ ુંફઈભાું સખે યશેતાું શતાું
છતાું અભેરયકાના આ રયલાયને જતાું યીટાના ભનન ખ ૂણ
ચણચણી યહ્ય. લવુંત દે ળભાું યહ્ય એને ફદરે અભેરયકાભાું વેટ
થમ શત ત અશીંના કયતાું લધાયે વાયી યીતે તે યશેતાું શત
એ નલચાયે એને તાના મફ
ું ઈના જીલન ઉય અવુંત થઈ
યહ્ય. ત એને રદમય-દે યાણીની અદે ખાઈ આલલા રાગી.
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વાભે ક્ષે કોનળક અને કલનાને ભટાબાઈ મફ
ું ઈભાું જે
યીતે યશેતા શતા એ જઈ આનુંદ થઈ યહ્ય. એભને ખફય શતી કે
મ ુંફઈભાું ઘય ભેલવ ું કેટલ ું મશકેર છે જ્માયે ભટાબાઈન ું ઘય
ભટું ણ શત ું ને વગલડબયું ણ શત ું. એભને ખફય ત શતી જ
કે આ ભકાન રેલા ભાટે ફાજીએ એક ખેતય લેચીને બાઈને
ભટી યકભ આી શતી.
ફે રદલવ મફ
ું ઈભાું યશીને એ રક ગાભભાું જલા
નીકળ્માું ત્માયે એભણે યીટાને તાની વાથે ગાભભાું રઈ જલા
ઘણ ું કયું ણ કાભન ું ફશાન ું કાઢી યીટાએ એભની વાથે જલાન ું
ટાળ્ય ું.
ફાજી ઘેય નશીં જ ભે એ જાણી કોનળક ત્ની ને ત્ર
વાથે વીધ આશ્રભ ય જ ગમ. આશ્રભના પ્રલેળદ્વાયથી દાખર
થતાું જ એને અભેરયકાના તે જએરા આશ્રભની ઝાુંખી થઈ
ગઈ. એને થય ું કે ફાજીએ અશીં દે ળભાું વારું જભાલી દીધ ું છે .
ફધાું ઍારપવભાું આલી ફેઠાું એટરાભાું ફશાયથી ભટા
ણ આલી શોંચ્મા. આજે કોનળક આલલાન શત એ જાણીને એ
વેલાશ્રભ ય ગમા ન શતા. ભટાએ ફધાુંના ખફય  ૂછયા ને
એક ભાણવને જભનાુંફાને ફરાલલા ભકલમ.
જભનાુંફા શાથભાું ફૂરની થેરી વાથે ઉતાલાું ઉતાલાું
આલી શોંચ્માું. એભણે નાનાને લશારથી ખાભાું રીધ ને
ફૂરની થેરી ભુંરદયભાું આી આલલા એક ભાણવને વોંી. છી
એભણે લહદીકયાની ખફય  ૂછી.
‘એભે ત વીધાું આણે ઘેય જલાનાું શતાું ણ
ભટાબાઈએ કહ્ ું શત ું કે તભે ફેમ આશ્રભભાું યશેલા ગમાું છ
એટરે વીધાું અશીં આવ્માું.’ કોનળકે કહ્.ું
‘અભે એકરાું જ નશીં ણ ફધા વુંચારક આશ્રભભાું
યશેલા આલી ગમા છીએ. અભાયા જેલાું ઘયડાું રક ભાટે ત આ
આશ્રભ ફનાવ્મ છે . તેં કાગભાું એક લખત રખ્ય ું શત ું કે ત ું
લયવે અભને ુંદય શજાય રૂનમા ભકરી આીળ ને એટરા જ
લવુંત ણ ભકરળે. ણ એટરાભાું ત આણે ઘેય યશીને
જીલામ નશીં એટરે અભે આ આશ્રભન નલચાય કમો. અશીં અભે
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ફધા સખી છીએ ને અભાયાું છકયાું ણ એભને ત્માું સખી છે .
શલે તભાયે અભાયી ખચિંતા કયલાની જરૂય નથી.’
‘ણ આણે ત્માું કેવ ું યજલાડું શત ું. કામભ કઈને કઈ
ભશેભાન આલતા જ યશેતા, જાણે ગાભન ચય. ભને એલા
ઘયની કલના શતી ભનભાું અશીં આલતા શેરાું. તભને એ ફધ ું
વાુંબયત ું નથી?’
‘શલે અશીં એનાથીમ ભટું યજલાડું જાભે છે . પયતાું
ાુંચેમ ગાભનાું ભાણવ આ ઍારપવભાું આલતાું જતાું યશે છે . ને
અભાયા જેલા લશેલારયમા ભે છે અને આખા ુંથકની નલાજૂની
ચચાગમ છે . અભાયાભાુંના કઈને શલે ઘય વાુંબયત ું નથી. અશીં
અભે ફધાએ અભારું નવ ું કટુંફ લવાલી રીધ ું છે . અશીં અભે ફધા
સખભાું યશીએ છીએ.’
‘ફાજી તભને ગમ્ય ું એ ખરું ણ હ ું ત આણા
તેરૈમાભાું શલેરી ફાુંધલાન નલચાય કયીને અશીં આવ્મ છું.’
‘શલે આણી શલેરીની ળી જરૂય છે ? આણ ું ઘય ણ
ફધી યીતે વગલડલાળું જ છે એભ ત ત ું ણ કશેત શત ને. ને
અશીં ત એનાથીમ અદકી વગલડ અભે કયી છે . છી શલેરીની
ળી જરૂય છે ? ભેં શલેરીનાું વનાું જલાન ું ાુંચ લયવથી ફુંધ
કયી દીધ ું છે . શલે ત ક્ાયે ક તેરૈમાભાું આલ એક નાન આશ્રભ
કયલાન ું ભેં નક્કી કયું છે .’ ભટાએ દીકયાને એના જ ળબ્દ માદ
કયાલતાું કહ્.ું
‘ણ ફાજી આણે તેરૈમાભાું શલેરી ફાુંધલાની જે
લાત કયી શતી એ ત આખા ગાભને ખફય છે .’
‘ને શલેરી ફાુંધલાની લાતભાું તભે ફેમ બાઈ નાભક્કય
ગમા શતા એ લાતનીમ આખા ગાભને ખફય છે ને આ આશ્રભની
લાત તભાયે કાયણે ત ભેં ઊબી કયી છે એનીમ આખા ગાભને
ખફય છે . શલે શલેરીની લાત ડતી મ ૂક અને અશીં આવ્માું છ
ત ભરશન ફે ભરશના આયાભથી શયપય ને ભજ કય.’
ફાાને શ ું કશેવ ું એ જ કોનળકને ન વભજાતાું એ મગ
ું ૂ
થઈ ગમ. છી એક ભાણવ વાથે આલીને એભને એભન રૂભ
ફતાલી ગમ ને જ્માયે જભવ ું શમ ત્માયે નીચે ઍારપવભાું અથલા
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યવડાભાું આલીને કશેલાન ું વભજાલી ગમ.
એકરા ડતાું કોનળકને રાગય ું કે આભાું તાની જ ભ ૂર
શતી ણ એભાું ભ ૂર કયતાું તાની રયસ્સ્થનત જ લધાયે
જલાફદાય શતી. ને શલે રયસ્સ્થનત સધયી શતી ત્માયે ફાજી
વભજલા તૈમાય ન શતા.
ફીજે રદલવે એક ભાણવે એભને પયીને આખ આશ્રભ
ફતાવ્મ ત્માયે ત એ ફધાું દું ગ જ યશી ગમાું. એભને રાગય ું કે
આ આશ્રભ ત ેરા અભેરયકાભાું જએરા આશ્રભને ણ ટી
જામ એલ સ ુંદય શત.
એભને રાગલા ભાુંડ્ ું કે શલે ફાજીને નલનલલાન
પ્રમત્ન કયલ કે એભને તેરૈમાભાું શલેરીનાું સ્લપ્ન જતા
કયલાન પ્રમત્ન વ્મથગ શત.
એણે એક એંજીનીમયની નજયે આખા આશ્રભન ું મ ૂલમાુંકન
કયલા ભાુંડ્ ું ત એને પ્રતીનત થઈ ગઈ કે આખા આશ્રભભાું તે
એક યતીબાય ણ ભ ૂર ળધી ળકે તેભ નથી.
એને વભજાલા ભાુંડ્ ું કે આશ્રભની વ્મલસ્થા, એભાું
અાતી વગલડ અને એભાું યશેતાું લડીર એ ફધ ું બરે
ફાજીના દીકયાઓના અવુંતભાુંથી ઉદ્ભવ્ય ું શમ ણ છે લટે ત
એક વભાજવેલાન ું ઉભદા કામગ જ ફની યહ્ ું શત ું.
ણ એભાું તાની અને ભટાબાઈની જે ફાદફાકી થઈ
ગઈ શતી તેને એ કેભેમ સ્લીકાયી ળકે તેભ ન શત. તે ફન્ને
બાઈઓ ફાની અને આખા ગાભની નજયે ઊણા ઊતમાગ શતા
એ લાતને ભ ૂરીને એને આભાું ત ફન્ને બાઈઓન ું વીધ ું અભાન
જ રાગત ું શત ું.
એણે છીન ું અઠલારડય ું આલા નલચાયભાું જેભતેભ વાય
કયી દીધ ું ને ભટાબાઈની વાથે આ અંગે ચચાગ કયીને આગન ું
ગલ ું બયલાન ું નક્કી કયું ને યનલલાયે મ ુંફઈની લાટ કડી.
*
તે વાુંજે ફેમ બાઈઓ જભીને ફેઠા એટરે કોનળકે લાત
ઉાડી: ‘ફાજીન ું તભે કશેતા શતા એવ ું જ છે . ભને નથી રાગત ું
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કે એ વીધી યીતે આણી લાત ભાને. એ ત તેરૈમાભાું ફીજ
વ ૃધ્ધાશ્રભ ળરૂ કયલાનાું સ્લપ્ન જલા ભાુંડયા છે . ભને ત રાગે
છે કે એ આણી ફધી જભીન ક્ાયે ક આશ્રભ જેલાું આલાું
ધતીંગભાું લેડપી નાખળે.’
‘ણ આણે એભાું વુંભનત ન આીએ ત એભનાથી
એવ ું કશ ું જ નશીં થઈ ળકે. ભેં લાયવાના કામદાની તાવ
કયાલી રીધી છે . એ આણી જભીનભાુંથી એક ચાવેમ જભીન
આણી વુંભનત લગય ફાયફાય લેચાણ કે દાનભાું આી ળકે
નશીં.’
‘ણ એભ કયવ ું શમ ત આણે કટગ ન આળય રેલ
ડે. જ આભ કયીએ ત આણે ગાભભાું ને વભાજભાું ભડું ૂ ા
દે ખાલાન ું થામ.’
‘આભેમ એભણે આણને ભડું ૂ ા દે ખાડલાભાું ફાકી શ ું
યાખ્ય ું છે ? આણે લધાયે ભડા
ું ૂ દે ખાલાની ફીકે વાલ શાથેગે ત
ન જ થઈ જલામ ને! ભારું ભાનવ ું છે કે આણે એભને એક
લખત લકીર ભાયપતે નરટવ ભકરી આીશ ું એટરે એભની
વાન ઠેકાણે આલી જળે. છી કટે ચડલાની નેફત જ નશીં
આલે.’
‘તભને અશીંના કામદાની લધાયે વભજણ ડે. જ તભે
કશ છ એભ થત ું શમ ત આણે લશેરી તકે કાભ ળરૂ કયી દે વ ું
જઈએ. જ આણે ભડું કયીએ એ શેરાું એ કળી જાશેયાત કયી
દે ત આણે રેકરાજેમ એ સ્લીકાયી રેવ ું ડે.’
‘શલે ત ું એની ખચિંતા છડ. હ ું લકીરને ભીને ફે જ
રદલવભાું ફધ ું ગઠલી કાઢું છું. એભણે ભને બણાલલાના ને
યણાલલાના ફધા ખચાગ ભાયી ાવેથી વ્માજ વાથે રઈ રીધા
છે ને એ યકભ વીધી આશ્રભભાું દાન કયી દીધી છે ને એભની
જીલાઈને નાભે દય ભરશને આશ્રભની પી ભાયી ાવેથી ડાવ્મા
કયે છે . જ એભણે એ ૈવા ફૅંકભાું કે સ્ટભાું મ ૂક્ા શત ત દવ
લયવ સધી એભની જીલાઈની યકભ એભાુંથી જ બયાત.’
ણ એ લકીરને ભલા જામ તે શેરાું ગોતભ કોનળકને
ળધત મ ુંફઈ આલી શોંચ્મ. એણે કહ્:ું ‘ભેં આશ્રભભાું તાવ
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કયી ત ત ું અશીં આલલા ભાટે નીકી ગમ શત એટરે હ ું તભને
ફેમને ભલા મ ુંફઈ આવ્મ. ભાયે મ તભાયા જેવ ું જ થય ું છે .
ભાયે ત ખાવ જભીન ફચી નથી ણ જે છે તેમ હ ું કાુંઈ
આશ્રભભાું આી દે લા ભાુંગત નથી.
‘ભટાકાકાએ ફધાુંને આશ્રભન ું એવ ું ઘેલ ું રગાડ્ ું છે કે
ભાયા ફાામ ક્ાયે ક અભાયી લધેરી જભીન આશ્રભભાું આી
દે ળે એલી ભને ફીક છે . ને તભાયે ત ફહ ભટી જભીન છે એટરે
આણે બેગા થઈને કાુંઈક કયવ ું જઈએ.’
‘અભેમ એન જ નલચાય કયતા શતા. હ ું આજે જ લકીરને
ભલા જલાન નલચાય કયત શત. શલે ત ું આલી ગમ છું એટરે
આણે બેગા ભીને એ અંગે નલચાયી જઈએ.’ લવુંતે કહ્.ું
‘ભારું ભાનવ ું છે કે આણે કેવ આણુંદભાું રડલાન છે
એટરે અશીંન લકીર આણને ભઘ ડળે. જેટરી મદત
ડળે એટરી લખત લકીર અશીંથી આણુંદન ું બાડું અને એક કે
ફે રદલવન ું બથથ ું ભાગળે. એના કયતાું આણુંદન લકીર વસ્ત
ડળે. ને લકીર અશીંન શમ કે આણુંદન તમ તભાયે ત
અશીથી આણુંદ આલવ ું ત ડલાન ું જ છે છી અશીંના લકીરના
ખટા ખચાગ કયલાની ળી જરૂય?’ ગોતભે કહ્.ું
‘તાયી લાત વાબળ્મા છી ભનેમ એવ ું રાગે છે . આણે
આણુંદન જ કઈ લકીર કયલ જઈએ.’ એની લાતભાું વુંભત
થતાું લવુંતે કહ્.ું
‘ભાયી જાણભાું એક લકીર છે . એણે ભાય કેવ રીધેર
અને આશ્રભ જે પી રેલા ભાગત શત તેભાું એણે ભરશને
ાુંચવન કા કયાલેર. ભને ત થડ ખચો થમ ણ ભાયે
કાયણે આશ્રભભાું યશેતાું ફધાુંનાું છકયાુંને ત પામદ થમ ને!’
‘ત ત ું એની વાથે લાત કય અને અભને જણાલ એટરે
અભે ફેમ ત્માું આલી જઈએ. અશીંન લકીર કશે છે કે એક લખત
એ જભીનભાું આણાું નાભ દાખર કયાલી દે એ છી આણી
ભુંજયી લગય એભાુંથી એક ચાવેમ જભીન એ કઈને લેચી કે
દાનભાું આી ળકળે નશીં.’
‘ભને ણ લકીરે એલી જ વરાશ આી છે ને ભેં ત
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ચયાભાું જઈને ભારું નાભ દાખર કયલાની કાચી એન્ટ્રી ડાલી
ણ રીધી છે . એટરે ભારું નાભ ત કદાચ દાખર થઈ ણ ગય ું
શળે.’
એભ વુંતરવ કયીને એ નત્રટીએ એ યાતે જ આણુંદની
ટ્રેન કડી. ફીજે રદલવે વલાયભાું લકીરને ઘેય ફધા બેગા થમા.
લકીર કશે: ‘જઓ એ ભટા ને આશ્રભના ફધા કામગકય
શોંચેરી ભામાઓ છે . ણ હ ું તભાયાું ફધાનાું નાભ દાખર
કયાલી દઈળ. છી આણે એભને યજીસ્ટડગ નરટવ પટકાયી
દઈશ ું એટરે એભની ફધાની વાન ઠેકાણે આલી જળે.
‘ગતભબાઈના કેવભાું ણ ભેં એભને એલા વકુંજાભાું
રીધેરા કે કેવન પેંવર આલતા શેરાું જ એભની પીભાું
ાુંચવ રૂનમા ઓછા કયીને એભણે નાક ફચાલી રીધ ું ણ
આખા જજલરાભાું ફધાને ખફય ત ડી જ ગઈ એભનેમ કઈ
ભાથાન ભળ્મ શત.’
લકીરની પી અને કામદાકીમ ખચાગ આીને ફધા છૂટા
ડયા ને ફેમ બાઈઓ મફ
ું ઈ ઉડયા. ભટાને એભના એક
દસ્તદાય ભાયપતે એભની આ ચારની ભારશતી ભી ગઈ એટરે
એભણે તાના લકીરને ભીને ેરાઓની નરટવન ળ
જલાફ લાલ એ વભજાલી દીધ ું.
લકીર કશે: ‘ભટા, એભને જલાફ આલાની કળી જરૂય
નથી, તભે પક્ત ચયે જઈને તરાટીને એટલ ું જ જણાલી દે જ કે
તભાયી સ્લાજજૉત જભીનભાું કઈન ું નાભ દાખર કયળે ત
એનેમ કટગ ભાું ખેંચાવ ું ડળે એટરે એ કાચી એન્ટ્રી ાડતાુંમ
નલચાય કયળે.’
ને એભની ગણતયી પ્રભાણે જ થય ું. ેરાના લકીરે
નરટવ ત ભકરી ણ ભટાએ કળ જલાફ ન આપ્મ. ભટા
તયપથી કળ જલાફ ન આવ્મ એટરે ેરી નત્રટી ત તે કેવ
જીતી ગમા શમ એભ આનુંદભાું આલી ગઈ શતી.
એભને ત ભનભાું એભ જ થઈ ગય ું કે લકીરના કહ્યા
મજફ ભટા ઢીરા ડી ગમા શતા. ણ ચયે જઈને તાવ
કયતાું એભને ખફય ડી કે તરાટીએ ભટાના કહ્યાથી એભનાું
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નાભ દાખર કયલાની કાચી એન્ટ્રી ાડી ન શતી. એટરે
ેરાઓએ એભના લકીરની વરાશ મજફ ભટાના ય કેવ ઠકી
દીધ.

૨૦.
ભટાની ભભત
અઠલારડમા છી કેવ નીકળ્મ. ફેમ બાઈઓ અને
એભની વાથે એભના જેલા ફેચાય ફીજા ણ ાયકી તાણીએ
તાલા આલી શોંચ્મા શતા. કોનળક અને લવુંત ત તે કેવ
ળરૂ થતાું જ જીતી ગમા શમ એભ આનુંદભાું આલી ગમા શતા.
એભના લકીરે દરીર કયી કે લવુંતબાઈ અને
કોનળકબાઈ ફન્ને ખ્ત લમના છે અને એભને નતાની
નભરકતભાું તાનાું નાભ દાખર કયાલલાન શક છે . છતાું
ભટાએ દફાણ કયી એભની નભરકતભાું આ ફે બાઈઓનાું નાભ
દાખર કયતાું તરાટીને યક્ા છે .
એણે ફેમનાું સ્કૂર રીનલિંગ વરટિરપકેટ એભની ઉંભયની
વાખફતી તયીકે યજૂ કમાું .
ભટા કશે: ‘એભનાું નાભ ભાયી લડીરાજજૉત નભરકતભાું
એ રક દાખર કયે એભાું ભને કળ લાુંધ નથી ણ ભાયી
સ્લાજજૉત નભરકતભાું એભનાું નાભ દાખર કયલાભાું ભાય
નલયધ છે એભ જ ભેં તરાટીને કહ્ ું શત ું.’
એટરે કટે વાભેલાાને ભટાની લડીરાજજૉત
નભરકતના યાલા યજૂ કયલાની અને એભાું તેભનાું નાભ દાખર
કયલાની નલી અયજી મ ૂકલાન હકભ કયી કેવની ુંદય રદલવ
છીની મદત આી. ને ગ ૂચલણભાું ડી ગમેરા રાઓ
એભના લકીર વાથે લસ્તાણાની ગ્રાભુંચામતભાું શોંચ્મા.
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ભટાના આ કુંલયને ત એભનાું ખેતયનાું નાભનીમ  ૂયી
ખફય ન શતી ત્માું તાવ કેભ કયલી એની એભને મઝ
ું ૂ લણ થઈ
ડી ણ તરાટી કશે: ‘તભાયે ખચિંતા કયલાની જરૂય નથી ભને
ભટાની ફધી નભરકતની ખફય છે .’ કશેતાું એણે ભટાની
નભરકતની માદી કાઢી આી.
આભાું એભણે ખયીદે રી કેટરી છે એની તાવ કયતાું
ખફય ડી કે ફધાું ખેતય ભટાએ ફીજાઓ ાવેથી ખયીદે રાું
છે .
‘ત છી એભને લાયવાભાું દાદા ાવેથી ભે રી જભીન
ક્ાું ગઈ?’ લવુંતની રાચાયી ફરી ઊઠી.
‘એ જભીન જે રગબગ આઠેક લીઘાું શતી એ ત એભણે
છે લરાું દવ લયવભાું લેચી દીધી છે . છે લરી ાટડી ત એભણે
તભને મ ુંફઈભાું દલાખાન ું કયાલલા કાઢી નાુંખી શતી એની ત
આખા ગાભને ખફય છે .’
‘ને ફીજી?’
‘તભાયા બણતયના ખચાગ ભાટે લેચલી ડી શતી એભ
ભકનબાઈ કશેતા શતા. વાચ ું ત એભને  ૂછ ત ખફય ડે.’
તરાટીએ ભકનબાઈ વાભે આંગી ચીંધી દીધી. આ ટાભાું
ગોતભ ણ શત.
લવુંતે ગોતભ વાભે જય ું ત એ કશે: ‘એ ફેમ એક
ભાાના ભણકા છે . એભણે ળરૂથી જ પ્રાન કયીને ફધ ું ગઠવ્ય ું
શમ એભ રાગે છે . શલે આણે એભને ખબડાલલાન ફીજ યસ્ત
ળધલ ડળે.’
‘શલે ત આણ ું એક ઘય ફચ્ય ું છે .’ કોનળકે કહ્.ું
‘એ ણ એભણે દે લાકાકાન લાડ લેચાત રઈને
ફનાલયાલેલ ું છે ને આણ ું મ ૂ ભકાન ત લાઘજીકાકાને લેચી
દીધ ું છે . એભણે એ શજ ચાય લયવ શેરાું જ લેચી દીધ ું છે .’
ગોતભને ત આલી કળી ખફય જ ન શતી. એને થય ું કે તાને
ફાાએ આેરા ઘયના ૈવામ ાછા આલાના ન થામ ત
વારું . એના ેટભાું તેર યે ડાઈ યહ્.ું ફધા નનયાળ લદને લકીરની
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ઍારપવે ાછા પમાગ ને નલ દાલ અજભાલલાના ેંતયા યચલાભાું
ડયા.
*
આ તયપ ભટાની ભુંડીલાાભાુંથીમ કેટરાક કટગ ભાું
કેવન ું શ ું થામ છે એ જલા ગમા શતા. એભણે આશ્રભભાું આલીને
ફધાને લાત કયી. એ વાુંજે ફધા ભટાને પયી લળ્મા: ‘ભટા,
છકયાુંને કટે ચડવ ું ડે એ વારું દે ખામ છે ? એના કયતાું એભને
નાભ દાખર કયલા દીધાું શત ત શ ું લાુંધ શત? છે લટે ત ફધ ું
એભન ું જ છે ને.’
‘નાભ દાખર કયલાની એભને ભેં ક્ાું ના ાડી છે ? ને
કટે મ એ એભની જાતે ગમા છે . શલે એભને ખફય ડળે કે
ફીજાની લાદે ચડીને કટે જલાનાું ળાું રયણાભ આલે છે . ફાકી
ભાયી સ્લાજજૉત નભરકતભાું ત એભનાું નાભ આ જન્ભે ત નશીં
જ દાખર થલા દઉં.’
‘ભટા તભાયા જેલા આગેલાન ભાણવને આ ફધ ું ળબત ું
નથી. લખત છે ને છકયાુંથી કળી ભ ૂર થઈ ગઈ શમ તમ
તભાયે ભટું ભન યાખીને એભને ભાપ કયી દે વ ું જઈએ. શલે
આણે ફધાએ ભયતાું સધી આશ્રભભાું જ યશેલાન ું નક્કી કયી
દીધ ું છે છી લાયવાભાું ભે રી કે તભે વુંાદન કયે રી
નભરકતના એલા બેદ ળા ભાટે ?’
‘તભે તભાયે જમા કય. ગકખમ એભ કાુંઈ ગાુંડ નથી
ણ છકયાુંને ાઠ બણાવ્મા લગય ત હ ું કઈ કાે નશીં છડ.ું
એભણે જ ભને તરૈમાભાું શલેરી જેવ ું ભકાન ફાુંધલાનાું વનાું
દે ખડયાું શતાું ને ભેં જ્માયે એ લાત ઉાડી ત ફેમ જણ નાભક્કય
ગમા.
‘એટલ ું જ નશીં ણ ભટા દીકયાએ ત
કહ્ ું કે હ ું ટરાઈ છડી દઈને દવ લીઘાું
ાવેથી ાછી રઈને જાતે ખેતી કરું ત ભાયે
ભાગલા જ ના ડે. એટરે તભે ફધા કશેનાયા
એભને છડલાન નથી.’ ભટાએ કહ્.ું

ભને એટરે સધી
જભીન બાખગમા
એની ાવે ૈવા
કશી યહ્યા ણ હ ું

આ લાત વાુંબતાું ફધા વભવભી ગમા. તમ ભશાસખ
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બટ ફલમા: ‘છકયાુંએ આભ કહ્ ું શમ ત એ એભની ભ ૂર
કશેલામ ણ તભે જે કયી યહ્યા છ એ ત એનાથીમ ભટી ભ ૂર
છે . ભારું કશેવ ું તભને ના ગઠે ત લાુંધ નશીં ણ ભને જે વાચ ું
રાગય ું એ ત ભાયે તભને કશેવ ું જ જઈએ. તભેમ આ ઉંભયે
આલા છકયલેડા કય એ કાુંઈ ળબત ું શળે?’
‘ને કદાચ છકયાુંને બીડ શમ ને એભનાથી કશ ું અજગત ું
ફરાઈ ગય ું શમ તમ તભાયે એ ભન ય ના રેવ ું જઈએ. તભે
એભને ભાટે આટલ ું ફધ ું કયું એ ત આખા ગાભને ખફય છે . તે
તભાયે ફધ ું કયે લ ું ધઈ નાખવ ું છે ?’
‘તભે કદાચ નશીં જાણતા શ ણ ભેં ભકનબાઈને
ગોતભના ળશેયના ઘયન કચય કાઢતા ને ભટાુંને ઘયન
એઠલાડ કાઢતાું જમાું છે . ભને થય ું કે ભાયાું છકયાું જ આવ ું કયે
ત ભાયાથી જીલામ જ ળી યીતે? ને ભાયે મ એવ ું જ થય ું.
‘આ ત વારું થય ું કે દે લળીબાઈ દે ળભાું આવ્મા ને
એભાુંથી ભને અભેરયકા જેલ આશ્રભ કયલાની ચાનક ચડી ને
તભે ફધા તૈમાય થમા નશીં ત ભાયી ળી દળા થઈ શત?’
‘ભટા, જે નથી થય ું એની કલના કયીને ળા ભાટે દખી
થાલ છ? એના કયતાું એભ નલચાય કે એભને કાયણે તભને
આલ આશ્રભ ળરૂ કયલાન નલચાય આવ્મ ને આજે ઠેઠ
અભદાલાદથીમ રક આશ્રભ જલા આલે છે ને લખાણ કયતાું
થાકતા નથી. આ ભાટે તભાયે ત ઊરટું એ છકયાુંન આબાય
ભાનલ જઈએ.’ ભશાસખ બટે કહ્ ું ણ ફીજા ફધા ત
ાટીદાય શતા. એભનેમ ભટાની ભભત વ્માજફી રાગી એટરે
એભાુંના કઈએ ભશાસખ બટની લાતભાું શાજજમ ન  ૂયાવ્મ.
ત્માું નલનીતબાઈ એભની નલી ફની યશેરી જનક
વવામટીની વાઈટ ય શતા એ આલી શોંચ્મા. એભણે ચારી
યશેરી લાતન કેટરક બાગ વાુંબળ્મ એટરે એ એભાું જડાઈ
ગમા: ‘ભેંમ ભટા કટે ચડયા એ લાત ત જાણી શતી ણ હ ું
વવામટીના કાભભાું વ્મસ્ત શત એટરે કટગ ભાું ગમ ન શત. શ ું
લાત શતી?’
‘લાતભાું ત એવ ું શત ું કે ભટાના ફામ દીકયા ફાની
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નભરકતભાું તાનાું નાભ દાખર કયાલલા ભાગતા શતા એભને
ભટાએ અટકાવ્મા શતા એટરે દીકયાઓએ કટગ ન આળય રીધ
શત.’
‘એભાું અટકાલલાની લાત જ ળી શતી? ફેમ છકયા
ઉંભયરામક છે એટરે ભટાએ ઉરટાું તાની જાતે જ એભનાું
નાભ નભરકતભાું દાખર કયાલી દે લાું જઈએ. એભાું ભટાને
લાુંધ ળ શત?’
‘એ લાત ત હ ું ક્ાયનમ એભને વભજાલલા પ્રમત્ન
કયત શત ણ આ ફધા ુંચટે ખરમા ણ એભની વાથે થઈ
ગમા. શલે તભે જ એભને વભજાલ કે છકયાઓ એભની જાતે
નાભ દાખર કયાલલા ગમા એભાું એભણે ખટું શ ું કય?
ું ’ ભશાસખ
બટે શલે નલનીતબાઈ આલતાું એભન ું ળયણ ળધતાું કહ્.ું
‘એભાું કળ લાુંધ ન શત ત ભેં ભાયી જાતે જ એભનાું
નાભ ભાયી ફધી નભરકતભાું દાખર કયાલી જ દીધાું શત ણ
એવ ું ન શત ું.’ ભટાએ કહ્ ું અને નલનીતબાઈને ફધી લાત
ભાુંડીને વભજાલી.
નલનીતબાઈ કશે: ‘એભાું તભાયે આડા ડલા જેલી લાત
ક્ાું આલી? છકયાુંને ૈવાની બીડ શમ અને એભનાથી કદાચ
આડઅ
ું લળું ફરાઈ ગય ું શમ તમ ભટા, તભાયે ભન ય ન
રેવ ું જઈએ. ભાયામ તભાયા જેવ ું જ થય ું શત ું. હમ
ું ફધ ું ભ ૂરી જ
ગમ છું ને.’
‘તભે ત બાઈ યદે ળભાું યહ્યા છ એટરે તભે ભ ૂરી જાલ
ણ ભાયે ત અશીં પયતાું ગાભભાું ટરાઈ કયલાની તે ભાયાું
છકયાું આવ ું કયે ત ભાયાથી છી ભાથ ું ઊંચ ું યાખીને કઈ યીતે
પયી ળકામ? કઈક રદલવ કઈ ભને કશી જામ કે તભાયાું
છકયાન ું જ વુંબા ને અભાયાભાું ભાથ ું ભાયલાને ફદરે ત ભાયે
ત આખી જજિંદગીન ું નીચાજણ ું જ થઈ જામ ને!’
‘ણ તભાયે મ છકયાઓને બીડ શમ ત એભનમ
નલચાય કયલ જઈએ ને.’
‘ણ એભને બીડ શમ ત ને. એ ફેમ જણા ત એભને
ઘેય યાજાળાશીભાું જીલે છે . લી તેરૈમાભાું શલેરી ફાુંધલાની
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લાત એભણે જ ળરૂ કયી શતી એની ત આખા ગાભને ખફય છે .
શલે એ ફેમ નાભક્કય જામ ત એભાું ભાયે ત ડૂફી ભયલા જેવ ું
જ થામ.’ કશેતાું ભટાની આંખભાું ઝઝખમાું આલી ગમાું.
નલનીતબાઈ અને ફધા લશેલારયમા વભમ ાયખી ગમા
એટરે એભણે લાત ત્માું જ અટકાલી દીધી. ભટામ લાત આગ
લધાયલાના મ ૂડભાું ક્ાું શતા? એ ઊઠીને આશ્રભભાું આંટ
ભાયલા નીકી ગમા. વભમ લયતીને કઈએ એભની વાથે જલા
જેવ ું નથી એભ વભજીને વાથે જલાન નલચાય ન કમો.
ભટા ગભગીન થઈ ગમા શતા. એભને રાગત ું શત ું કે
ફધાને જલાફ આતાું તાની આજસધીની ફાુંધી મ ૂઠી ઉઘાડી
ડી ગઈ શતી. ફધા લશેલારયમા તાની વાથે બરે વુંભત ન
થામ ણ તાના જેલા ુંચટે ખરમા ત વુંભત થતા જ શતા.
ને ટરાઈભાું ત ત ુંકાયાની વાભે ધરન જ નવધ્ધાુંત શમ.
એભાું ાયકાું કે તાનાું જલાનાું ન શમ.
નલનીતબાઈ યદે ળ યશેરા છે છતાું એભણેમ એક લયવ
ત તાની ભભત કડી યાખી શતી ને. એભને ત યદે ળ ડી
યશેલાન ું ને ભાયે ત પયતાું ગાભની ટરાઈ કયલાની.
નલનીતબાઈ અને ભશાસખ બટ નવલામ ફધા તાની લાત
વભજતા શતા એ લાતન એભને વુંત શત.
*
આ તયપ ેરી ચુંડાચૉકડી એભન ું કાલતરું શલે કેભ
આગ ધાલવ ું એની ભથાભણભાું ડી ગઈ શતી. એભન
લકીર કશે: ‘શલે એક યસ્ત યશે છે એભને વકુંજાભાું રેલાન.
એભની ાવે આટરી ફધી નભરકત શમ ત એભની આશ્રભભાું
યશેલાની પી તભાયે ન બયલી ડે એવ ું કયી ળકામ. ભેં
ગોતભબાઈની પીભાું ાુંચવ રૂનમાન કા કયાવ્મ એભ તભાયી
ફધી પી ભાપ કયાલીને એભના ય દાખર ફેવાડી ળકામ.’
કોનળક તથા લવુંતને ત આટરેથી જ ધયાલ થઈ ગમ
શત ણ ગોતભ કશે: ‘એભ થાકી જળ ત કેભ ચારળે. શલે ત
રાખ બેગા વલા રાખ. અધરું છડવ ું શમ ત ળરૂ જ શ ું કાભ
કયવ ું?’ એને ત ાયકી તાણીએ તાલાન ું શત ું ને!
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છી ેરા ફેમે ભને કે કભને એની વાથે જડાઈ જવ ું
ડ્ ું. એટરે લકીરને આગની કાયલાઈ ચાલ કયલાન ું કશીને
ફધા નીકળ્મા. આભાું કોનળક શેરેથી જ જયા ઢીર ડી ગમ
શત ણ લવુંત ત ગતભની લાતભાું આલી ગમ શત.
લી લકીરે ેરી પી ભાપીની જે લાત કયી શતી એભાું
ત એને પી ભાપી કયતાું આશ્રભલાાને ને ફાાને ફતાલી
આલાની ચાનક ચડી શતી.
એભની આ ગપતેગની લાત ભટાને એ જ વાુંજે ભી
ગઈ એટરે એ લધાયે ખગન્નામા. એભણે એ ટકીલાને
ફયાફયન ાઠ બણાલલાનાું ચક્ર ગનતભાન કયી દીધાું.

૨૧.
બણેરા દીકયા ગધેડે ચડયા

સ્સ્થય જ સાથે અટકચાાં ન કય,
કાંકયા નાખી કં ડ
ૂ ાાં ન કય
ક્ાંક થ્થય પેંકલાન ંુ ભન થળે,
ઈંટને તડી ઢેખાા ન કય.
-ખરીર ધનતેજલી
પયી લખત કેવ નીકળ્મ ત્માયે નલનીતબાઈ ણ ફીજા
કામગકય વાથે કટગ ભાું શાજય યહ્યા શતા. એભનેમ ભટાની લાતન
તાગ રેલાન જણે ચવક રાગમ શત. એભણે ફીજા ફેચાય
ુંચટેખરમાને ભીને આખી લાત વભજલા પ્રમત્ન કમો શત ને
એભને ફધાએ એક જ લાત કયી શતી: ભટા જેલા ભાણવને ભન
ત આ ભયલા જેવ ું જ થામ જ એ શાયી ખામ ત. એ ત શ ું ણ
અભાયાભાુંન કઈ ણ એભની જગાએ શમ ત એમ એભ જ
કયે .
નલનીતબાઈને આ ટેખરમાની લટની લાત ફયાફય
વભજાતી ન શતી ણ એભને ભટાની ભભતન તાગ રેલા જેલ
રાગત શત. એભને ભનભાું શત ું કે એક લખત ફધ ું જયા ળાુંત
થામ છી જરૂય ડે ત કોનળક અને લવુંતને તે વભજાલળે.
એ ફેમ બણેરા છે એટરે એભને વભજાલલાભાું કળી તકરીપ
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નશીં ડે.
તે રદલવે કટગ ભાું એભના લકીરે લવુંતને યજૂ કમો: ‘તભે
તભાયા બણલાના ખચગના રૂનમા વ્માજ વાથે તભાયા નતાને
આી દીધા છે ?’
‘શા, ભેં એભને ફધા ભીને એક રાખ ને નેવ ું શજાય
રૂનમા વ્માજ વાથે એભને આી દીધા છે .’
‘એ ૈવાન ું એભણે શ ું કયું એની તભને ખફય છે ?’
‘શા, એ ૈવાભાુંના ભટા બાગના ૈવા એભણે વયદાય
નત ૃવેલા આશ્રભભાું દાનભાું આી દીધા છે .’
‘નાભદાય જે ભાણવ એક રાખ રૂનમા કયતાું લધ દાન
આી ળકે છે તે ભાણવ તાના દીકયાઓ ાવે આશ્રભભાું
યશેલા ભાટેના તાની પીના ૈવા દીકયા ાવે ભાગે એ મગમ
નથી. જ આ ૈવાન ું એભણે મગમ યકાણ કયું શત ત એભની
આશ્રભની ભટા બાગની પી એના વ્માજભાુંથી જ બયાઈ જાત.’
છી લવુંત તયપ પયતાું એભણે કહ્:ું ‘તભે જઈ ળક છ.’
ત્માું ફચાલ ક્ષના લકીર ઊબા થઈ ગમા. એ કશે:
‘ભાયે ઊરટ તાવ કયલી છે .’ કટે એભને એભ કયલા વુંભનત
આી એટરે એભણે લવુંતને  ૂછ્:ું ‘તભે જ્માયે બણતા શતા
ત્માયે કઈ નકયી કયતા શતા?’
‘ના.’
‘ત તભાયી પીના, શસ્ટેરના, સ્તકના ને ખાલાીલાના
ૈવા ક્ાુંથી આલતા શતા?’
‘એ ત ભાયા નતાજી આતા શતા ણ એ ત ભેં
એભને-’
‘તભને જે  ૂછલાભાું આલે એટરાન જ જલાફ આ.
તભને નાનણથી ઉછે માગ ને ભટા કમાગ એના ખચગના ૈવા
એભણે તભાયી ાવે ભાગમા છે ?’
‘ના.’
‘એ ખચગ કેટર શળે એન તભને કળ અંદાજ છે ?’
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‘ના.’
‘એભણે તાના ૈવા ક્ાું અને કેભ લાયલા એની
ભુંજૂયી તભાયી ાવે ભાગલી ડે એવ ું તભે ભાન છ?’
‘ના ણ એ ભાયી ાવે એભની જીલાઈના ૈવા ભાગે
ત્માયે એભણે ભને એભના ખચગન રશવાફ આલ ડે એભ ભારું
ભાનવ ું છે .’
‘એભણે એભના ૈવા આશ્રભ જેલા વાયા કાભના નલકાવ
ભાટે લામાગ એભાું તભાય લાુંધ છે ?’
‘ના ણ એભની જીલાઈની ખચિંતા કમાગ નવલામ એ આભ
ૈવા લાયી નાખે ને છી ભાયી ાવે જીલાઈના ૈવા ભાગે
એની વાભે ભને લાુંધ છે .’
‘કઈ ફા એભની તાની કભાણીના ૈવા દાનભાું
આી દે ત એભને ારલલાની એભનાું વુંતાનની જલાફદાયી
યશેતી નથી એભ તભે ભાન છ?’
‘એભ નશીં ણ--’
‘એભ નશીં ત કેભ?’
‘એભના શાથ યના ૈવા આભ લેડપી નાખે ત એભની
જીલાઈના કે આશ્રભની પીના ૈવા આલાની અભાયી
જલાફદાયી યશેતી નથી એભ હ ું ભાન ું છું.’
‘એ તાની કભાણીના ૈવા એભને ગભે તેભાું દાન કયે
તમ એભનાું વુંતાન તયીકે એભને ાછરી ઉંભયે ારલલાની
જલાફદાયી તભાયી જ યશે છે . વભાજભાું કેટરાક એલા લડીર
ણ છે કે જે તાનાું વુંતાનને પક્ત દે વ ું જ લાયવાભાું આી
જામ છે એ વુંતાન એભનાું લડીરને ારલે છે કે એભને
ઘયડાઘયભાું ભકરી આે છે ?’
‘ભને ખફય નથી કે હ ું એભન દાખર રેલા ભાગત ણ
નથી. હ ું ત અભાયી ફેઉ બાઈઓની જ લાત કરું છું.’
‘નાભદાય, વભાજભાું એલા કેટરાુંમ વુંતાન એલાું છે કે
એભના ફાે એભને કળી નભરકત લાયવાભાું આી ન શલા
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છતાું એભને ભાન  ૂલગક યાખે છે . આલાું વુંતાનને અબધ ગણલાું
ને આલા ેટે ાટા ફાુંધીને કે તાની જભીનજાગીય લેચીને
ઊંચ ું બણાલેરાું વુંતાનને કળ ગણલા એ લાત જ ભને ત
વભજાતી નથી. શલે આ જ ન્મામ કય કે આ ફેઉ બાઈઓએ
એભના નતાના આશ્રભની પીના ૈવા આલા જઈએ કે નશીં.’
ત્માું વાભેલાા લકીર ઊબા થઈ ગમા અને એભણે
દરીર કયી: ‘નાભદાય કટગ ને ભાયે વયકાયના ભાફાની
જીલાઈના કામદાની માદ દે લડાલલાની ન શમ ણ એ મજફ
જે ભાફા તે તાની જીલાઈન ખચગ કયલા વક્ષભ ન શમ
એભને એભનાું વુંતાનએ ારલલાું જઈએ ણ જે ફ્કત છકયાું
ાવેથી જીલાઈ લસર કયલા ભાટે તાની મ ૂડી અન્મ ભાગે
લાયી નાખે ને છી છકયાું ાવે તાની જીલાઈની ઉઘયાણી
કયે એ વ્માજફી નથી એભ ભારું કશેવ ું છે .’
એભની આ દરીર ય શવતાું ભેજજસ્ટ્રે ટે એભને  ૂછ્:ું
‘એટરે તભારું કશેવ ું એભ છે કે શ્રી ધનજીબાઈએ આશ્રભભાું જે
દાન આપ્ય ું એ એભના આ ફે દીકયાઓ ાવે તાની
જીલાઈના ૈવા રેલા ભાટે થઈને જ આપ્ય ું છે ? આલાું ત ફીજાું
ઘણાું દાન આશ્રભને ભે રાું છે શ ું એ રકએ ણ એભનાું
વુંતાન ાવે તાની જીલાઈની યકભ ભેલલા ભાટે જ આેરાું
છે ? એટરે તભાયી એ દરીર ભને સ્લીકામગ નથી. તભાયે ફીજ ું
કશ ું કશેલાન ું છે ?’
‘આ ફાફતભાું ત નશીં ણ ભાયે આ આશ્રભની
આલકજાલકના રશવાફ જલા છે . જ આ એ ભાટે કાુંઈક કયી
ળક ત.’
‘એ ફાફતભાું ત તભાયે આશ્રભના વુંચારક વાથે લાત
કયલી જઈએ. એભના નનમભભાું કળ લાુંધ આલત ન શમ ત
એ રક તભને કદાચ એ જલા દે ળે. હ ું એ ફાફતભાું કશ ું ન
કયી ળકું.’
ત્માું ભટાએ ઊબા થઈ જતાું કહ્:ું ‘આભ ત અભાયા
રશવાફ ફશાયના કઈને અભે ફતાલતા નથી ણ ભેહરબાઈ
લકીર વજ્જન ભાણવ છે એટરે એભને અભાયા રશવાફ જ્માયે
જલા શમ ત્માયે આશ્રભની ઍારપવે ફતાલીશ.ું
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159

‘એભને અભાયા રશવાફ ફયાફય જણાળે ત ક્ાયે ક
એભના તયપથી અભને રાખ ફે રાખ રૂનમા ભલાની આળા છે
એટરે અભે એભને ભાટે આટરી છૂટ ત જરૂય મ ૂકીશ.ું ’ ને રાખ
ફે રાખની લાત વાુંબી કેટરાક શવી ડયા ત કેટરાકે શવવ ું
ભશાયાણે યકી યાખ્ય ું.
છે લટે ભેજજસ્ટ્રેટેટે ચ ૂકાદ આપ્મ: ‘પરયમાદી અને ફચાલ
ક્ષની દરીરને ધ્માનભાું રેતાું કટગ ભાને છે કે ધનજીબાઈએ
આશ્રભભાું જે દાન આપ્ય ું છે એ એભની તાની કભાણીભાુંથી
આપ્ય ું છે એટરે એભના દીકયાઓએ એભની આશ્રભની પીના
ૈવા દય ભરશને ચ ૂકલલા જઈએ. જ આભ કયલાભાું તેઓ ચ ૂક
કયે ત ધનજીબાઈ વયકાયી યાશે એભની ાવે એ યકભની
ભાગણી કયી ળકળે.’
લવુંત, કોનળક અને ગોતભ ઢીરા ડી ગમા. એ કટે
ચડીને ગાભભાું લગલાઈ ગમા શતા એટરે કેવન ચ ૂકાદ
આલતાું જ એભણે નીચી મડીએ ફશાય નીકી જલાભાું જ
ડશાણ જય ું. આજે લકીરને ત્માું જલાને ફદરે ફધા વીધા
ગોતભને ત્માું ગમા. ગોતભ કશે: ‘આશ્રભની છાને કાયણે જ
આણે કેવ શાયી ગમા છીએ.’
‘કાયણ ગભે તે શમ ણ આણે આખા ગાભની
નજયભાુંથી ત ઊતયી ગમા છીએ. ભરશને ફેત્રણ શજાય રૂનમા
બયલા એ કાુંઈ ભટી લાત નથી ણ આણે આણા લકીરની
લાતભાું આલીને કેવ કમો એભાું લધાયે નાભળી લશયલી ડી.’
‘ત શલે તભે શ ું કયલા ભાગ છ?’ ગોતભે  ૂછ્.ું એને
ત શજ લકીરને ભીને કેવભાું નલ તક્ક રડાલલાની ઈચ્છા
શતી. એને ભટા શાયે કે જીતે એના કયતાું ભટાના દીકયાઓ
એભની વાભે ડે ને એ કેવ લધ રુંફામ તેભાું જ યવ શત.
ણ ેરા ફે ત આટરેથી જ વભજી ગમા શતા. એભને
ત ગાભભાુંથી જેભ ફને તેભ લશેરી તકે નાવી છૂટલાભાું જ
વરાભતી દે ખાતી શતી એટરે ગોતભન ું કશ ું ચારે તેભ નશત ું.
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૨૨.

નલનીતબાઈએ દયમભમાનગીયી કયી

સ આની ાક ઉતયે ળક નથી એભાં ભને
કેભ રક પ્રેભને અહીં લાલલા દે તા નથી.
પ્રણમ જાભનગયી

એ વાુંજે ફધા નલા આશ્રભની લાત કયતા ફેઠા શતા
ત્માયે નલનીતબાઈએ ભટાને અચાનક જ  ૂછ્:ું ‘કારે કે યભ
રદલવે ભાયે મફઈ જવ ું છે . ભટા તભેમ વાથે આલતા શ ત
ભઝા આલળે.’
‘તભાયા કાભભાું ભને ળી ગતાગભ ડલાની કે ભને ભઝા
આલે? ણ તભે કશેતા શળ ત હ ું તભાયી વાથે આલીળ.’
ભટાએ કહ્.ું
છું.’

‘ત હ ું મ ુંફઈની પસ્ટગ ક્રાવની ફે રટકીટ ભુંગાલી રઉં

‘તભને એ ફધા ક્રાવ વામ. અભાયે ત થડગ ક્રાવની
જ ચારે.’
‘તભનેમ વામ અને આ ઉંભયે તભાયે પસ્ટગ ક્રાવભાું જ
મવાપયી કયલી જઈએ. લી તભે કેવ જીતીને તભાયા
દીકયાઓને શયાલી દીધા છે . શલે દય ભરશને આશ્રભની પીના
ૈવા ત એભની ાવેથી આલલાના છે એટરે તભાયે એભ જ
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?
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વભજલાન ું કે છકયાુંને ૈવે રશેય કયીએ છીએ.’
‘ઉડાલ, તભે ણ ઉડાલ. તભે જ અભાયી જેભ
ટરાઈભાું ડયા શત ત તભને એ લાત વભજાત. ણ ભેં
એભનાથી શાયી ખાધ ું શત ત ભાયાથી કેભ જીલાત એ ત ભને
જ વભજામ.’
‘ભને રાગે છે કે ભાયે મ તભાયી ાવે ટરાઈન ું ટ્ ૂળન
રેવ ું ડળે.’
‘તભે યદે ળ જલાને ફદરે શેરેથી જ દે ળભાું યહ્યા શત
ત તભને વભજાત. શલે ાકે ઘડે કાના ના ચડે.’
‘ભનેમ શલે રાગલા ભાુંડ્ ું છે કે હમ
ું તભાયી ાવેથી
ટરાઈના ાઠ ળીખ.ું એભાું જે ખભાયી છે એ ભનેમ શલે ત
ગભલા ભાુંડી છે .’
‘એભાું ત એવ ું છે કે કાજ કઠણ યાખીને કાભ કયવ ું ડે.
એભાું તભાયા જેલા ચા ભાણવન ું કાભ નશીં.’
‘ત કાજ કઠણ કયી રઈશ,ું છી ત ટરાઈ થળે ને?’
‘છી વવામટીઓ કણ ફાુંધળે? એના કયતાું તભે
તભારું કાભ કય ને અભને અભારું કાભ કયીએ એ જ ફયાફય છે .
ભને ખફય છે કે તભને ભાયી છકયાું વાથેની લતગણકું ગભી નથી
ણ ટરાઈભાું એભ ઢીરા ડયે ના ચારે. અભાય ટરાઈન
ત એક જ નવધ્ધાુંત એભાું ત ગાની વાભે ધર જ ભાયલાની
શમ. એભાું ાયકાું તાનાું જલા ન ફેવામ.’ ભટાએ મસ્કયાતાું
કહ્.ું
‘ભેંમ ળરૂઆતભાું ત એવ ું જ કયે લ ું ને! ણ છી
સ્તાઈને યાગે આલી ગમેર.’
‘તભાયી લાત જદી શતી. એભાું ત એભન જ લાુંક શત.
તમ તભે વભજી ગમા ત આજે આખા ુંથકભાું તભારું નાભ
થઈ ગય ું છે . ફધા તભાય જ દાખર રે છે ને કશે છે કે બાઈ
શમ ત નલનીતબાઈ જેલા.’
‘એવ ું જ તભાયે ભાટે રક ફરે એવ ું કયલાન ું તભને ભન
નથી થત ું?’
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‘હ ું વભજ્મ નશીં.’ ગચ
ું ૂ લાતાું ભટાએ  ૂછ્ ું.
‘તભે છકયાઓ વાભેન કેવ જીતી ગમા શલે એભને ભટું
રદર યાખીને તભાયે ભાપ કયી દે વ ું જઈએ એભ તભને નથી
રાગત ું?’
‘ાછા તભે એ જ લાત ય આલી ગમા? તભે ગભે તે
કશ ણ ભાયા ભનભાુંથી એ ખટક નીકલ ળક્ નથી. ફીજી
કઈ લાત કય ત વારું .’
*
ફીજે રદલવે નલનીતબાઈ અને ભટા મફ
ું ઈ જલા
નીકળ્મા. નલનીતબાઈન ું મ ુંફઈભાું શ ું કાભ શત ું એની શજ
ભટાને કળી ખફય ન શતી. એ ત નલનીતબાઈને વાથ આલા
જ વાથે મ ુંફઈ જલા તૈમાય થમા શતા.
મફ
ું ઈના વેન્ટ્રર સ્ટેળને ઉતમાગ છી નલનીતબાઈએ
ટેક્વી ફરાલી અને એક એરયમાભાું રઈ જલા કહ્ ું ત્માું સધી
ભટાને કળ ખ્માર ન શત. ણ જ્માયે ટે ક્વી લવુંતના ઘય
ાવે આલીને ઊબી યશી ત્માયે એભાુંથી ઉતયતાું ભટા અચકાઈ
યહ્યા.
‘ર, નીચે ઉતય ફહ નલચામાગ લગય.’ નલનીતબાઈએ
કહ્ ું ને કભનેમ ભટાને ટે ક્વીભાુંથી ઉતયવ ું ડ્.ું
નલનીતબાઈએ લવુંતના ઘયન ફેર ભામો.
થડી લાયભાું કોનળકે ફાયણ ું ખલય ું ણ વાભે
નલનીતબાઈ અને ફાજીને જતાું એ ફાયણાભાું જ ખડાઈ
યહ્ય. ‘અભે અંદય આલીએ?’ શવતાું નલનીતબાઈએ એને  ૂછ્ ું
ને રયસ્સ્થનતન ું બાન થતાું કોનળક એક ફાજ ખવી ગમ.
‘તભાયે એવ ું  ૂછલાન ું શમ, કાકા? તભને અચાનક
આલેરા જતાું હ ું આશ્ચમગભાું ડી ગમ શત. આલ, ફેવ હ ું
તભાયે ભાટે ાણી રાવ.ું ’ એણે સ્લસ્થ થતાું કહ્ ું ને ાણી રેલા
અંદય ગમ.
‘લવુંતબાઈ ત એભના દલાખાને શળે.’ કોનળક ાણી
રઈને આવ્મ એટરે નલનીતબાઈએ  ૂછ્.ું
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?
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‘ભાટાબાઈ કરાકેક છી જભલા ભાટે ઘેય આલળે. એભન ું
કાભ શમ ત હ ું ફરાલી રાવ ું.’ કોનળકે ગચ
ું ૂ લાતાું  ૂછ્.ું એને
ભનભાું થત ું શત ું કે આ ફેમ લડીર એભને ઠક આલા ને
લઢલા જ આવ્મા શળે.
‘ના યે , એભને ચારતા કાભભાુંથી ફરાલલાની જરૂય
નથી. અભે ફેઠા છીએ. તભાયે અભેરયકા ાછા ક્ાયે જલાન ું છે ?’
નલનીતબાઈએ એન ક્ષબ ઓછ કયલા ઔચારયક વલાર
કમો.
‘અભાયે આ ભરશનાની દવભીન ું બકીંગ છે . ફાયભીથી ત
અભાયે ફેમે જફ ય શાજય થઈ જલાન ું છે એટરે--’
‘શા બાઈ, નકયીન ું ત વાચલવ ું જ ડે. ળાભાું નકયી છે
તભાયી?’
‘ભને શભણાું ચાય ભરશનાથી ન્ય ૂમકગ વીટીભાું જફ ભી
છે .’ કોનળકે કહ્.ું
‘એ જફ વાયી કશેલામ. આણા ઘણા એંનજજનનમય
એભાું શળે તભાયી વાથે?’
‘શા રગબગ લીવ જેટરા ત શળે જ. ચક્કવ ત ભને
ખફય નથી.’
ત્માું લવુંત આલી ગમ. એણે આ ફે જણને ઘયભાું ફેઠેરા
જમા ને એની ળયભન ાય જ ન યહ્ય. એણે ફેમના ખફય
 ૂછયા ને કહ્:ું ‘તભે ભને અગાઉથી જણાવ્ય ું શત ત હ ું વાભ
રેલા આલત ને.’
‘એભાું તભાય પ્રેષ્ક્ટવન વભમ ફગાડલાની ળી જરૂય?
એટરે જણાવ્ય ું ન શત ું. અભે ટે ક્વી કયીને આલી ગમા. કેભ ચારે
છે તભાયી પ્રેષ્ક્ટવ?’
‘શલે ચારલા રાગી છે . ફયાફય જાભતાું શજ એકાદ લગ
રાગળે.’
‘અશીં મ ુંફઈભાું કઈ ણ ધુંધાને ફયાફય વેટ થતાું એક
શજાય રદલવ રાગે એભ વાભાન્મ ભાન્મતા છે . એટર લખત ત
ફધાએ ત કયવ ું જ ડે.’ નલનીતબાઈએ કહ્.ું આ દયનભમાન
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ભટા ચ ૂ જ યહ્યા શતા એ જતાું લવુંત ભનભાું પપડી યહ્ય શત.
‘ફાજી, અભને ભાપ કયી દ. અભે ખટા દયલાઈ ગમા
શતા ને ઊંધે યલાડે ચડી ગમા શતા. અભને ભાપ કયી દ તભાયે
અભને જ નળક્ષા કયલી શમ એ કય ણ ગસ્વાને ભનભાું
દફાલીને તભે દખી ન થળ. તભે જેભ કશ તેભ ભાપી ભાગલા
અભે તૈમાય છીએ.’
‘ગસ્વ ત ળ કયલ ણ તભે ભારું આખા જન્ભાયાન ું
કય-ું કાયવ્ય ું ધ ૂભાું ભેલી દીધ ું. ભાયી ફાુંધી મ ૂઠ્ઠી ઉઘાડી ડી
ગઈ. શલે ભાયાથી ાુંચ ભાણવની લચ્ચે ખોંખાયીને ફરામ એવ ું
જ ના યહ્.ું
‘તભાયે ફધી નભરકતભાું તભાયાું નાભ દાખર કયલાું શમ
ત હ ું ભાયી જાતે જ એ દાખર કયાલી દઈળ ને તભાયે તેરૈમા
નવલામની નભરકત તભાયે નાભે કયાલી રેલી શમ તમ હ ું એ
કયી આીળ.
‘હ ું કેવ બરે જીતી ગમ ણ દીકયા શાયી ગમ છું.’
કશેતાું ભટાની આંખ બીની થઈ ગઈ.
‘ભટા, તભે ભનભાુંથી એ લાત કાઢી નાખ. તભે
દીકયાથીમ શામાગ નથી કે તભાયી આફરૂનેમ કળ લાુંધ આવ્મ
નથી. તભાયે ફેમ દીકયાઓને એભણે કઈ ભ ૂર કયી શમ તમ
ભાપ કયી દે લી જઈએ.’
‘એની હ ું ક્ાું ના ાડું છું? ણ ભાયી ટરાઈ ત શલે
વભેટાઈ જ ગઈ એન ું ભને દખ છે . હ ું આશ્રભભાુંથીમ યાજીનામ ું
મ ૂકી દઈને ાછ ગાભભાું જતા યશેલાન ું નક્કી કયી ફેઠ છું. શલે
કળી ુંચાતભાું ભાયે ડવ ું નથી.’ ભટાએ તાના ભનની લાત
કયી દીધી.
‘ભટા, એભ તભે શાયી ખાઓ એ ફયાફય નથી.
આશ્રભભાુંથી કઈએ તભને નીચાજણ ું થામ એવ ું કહ્ ું શમ ત
ભને કશ.’
‘એભાુંના કઈ કાુંઈ બરે ના કશે ણ ફધામ ભાયા જેલા
ુંચટેખરમા છે . એભણે ભનભાું ત ભાયી રકિંભત કયી જ નાખી
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શળે. એભને ત હ ું બયી ીઉં ણ પયતાું ગાભભાુંથી કઈની વાભે
ખોંખાયીને ભાયે શલે ફરલા જેવ ું જ ના યહ્.ું ’ ભટાએ બાયે શૈમે
કહ્.ું
‘તભાયે એવ ું કશ ું ભનભાું યાખલાની જરૂય નથી. ઘેય
જઈને ફેમ જણનાું નાભ તભાયી જભીનભાું દાખર કયાલી દે જ.
છી હ ું જઈળ કે કણ ટેખરમા તભાયી લાત કયે છે .’
‘કાકા, અભાયે જભીનભાું અભાયાું નાભ દાખર કયલાું
નથી. અભે ફીજાને ચડાવ્મે ભભતભાું આલી ગમા શતા. ફાને
શલે જભીનન ું જે કયવ ું શમ એ કયે અભને એન કળ શયખ-ળક
નથી.’ લવુંતે કહ્.ું ફરતાું એની આંખભાું જજખમાું આલી
ગમાું.
‘ફા અભને ભાપ કયે એ જ અભાયે ભન ઘણ ું છે . અભે
એભની આશ્રભની પી ેટે ત્રણ રાખ રૂનમા આશ્રભભાું જભા
કયાલી દઈશ.ું એના વ્માજભાુંથી એભની પી આવ્મા કયળે ને
જ્માયે એભનાભાુંથી કઈ ન શમ ત્માયે એ યકભ તેભને નાભે
આશ્રભભાું દાન તયીકે યાખલાભાું આલે એવ ું તભે ગઠલી દે જ.’
‘જય ું ને ભટા, તભાયા બણેરા દીકયા લતાગ મા ને. તભે
આશ્રભ ળરૂ કમો ત તભાયા દીકયાઓએ એભાું દાનન ું નવ ું ફા’રું
ળધી આપ્ય.ું આને રીધે આશ્રભભાું ચીવેક રાખનાું આલાું
યકાણ ણ ભી જળે ને એ ફધાું જતે રદલવે એ દાનભાું ણ
આલી જળે. ભને કોનળકની આ લાત ગભી. ને છી તભાયે નલળે
કે તભાયી દીકયાઓ નલળે કઈને ફરલાણ ું જ નશીં યશે.’
‘તભાયાું ફેમનાું નાભ હ ું ખાતાુંભાું દાખર કયાલી દઈળ.’
ભટાએ કહ્.ું
‘ના, ફા, શલે અભાયે તભાયી ટે રાઈ ય લધાયે ડાઘ
નથી ડલા દે લ. કારે વલાયે ઊઠીને કઈ ટે ખરમાને કશેલાન ું
થામ કે ભટા ભભત કયી ને કેવ જીતી ગમા તમ છે લટે ત
છકયાુંન ું ધાયું જ થય ું ને.’
‘ર ભટા, તભારું ને તભાયા દીકયાઓન ું ફેમન ું વચલાઈ
ગય ું. શલે તભે લટથી ટરાઈ કયી ળકળ. અને આશ્રભભાું એક
નલી શેર કયલાભાું ણ તભે શેરા શળ.’ નલનીતબાઈએ
166

ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?

કહ્ ું ત્માું ફેમ લહઓ ફશાયથી આલી.
એભણે આ ફેમને ઘયભાું ફેઠેરા જમા ને ળયભથી
તેભનાું ભાથાું ઝયી ગમાું ણ ભટાએ ફેમના ખફય જે બાલથી
 ૂછયા એ જતાું ફેમની આંખભાું ઝઝખમાું આલી ગમાું.
‘ફા, અભને ભાપ કયી દ. અભાયી ભ ૂર થઈ ગઈ.’
‘ભાપ ત અશીં આલતા શેરાું જ કયી દીધ ું શત ું એટરે
ત અશીં અલાય ું. શલે તભે જભલાની વ્મલસ્થા કય. આ
નલનીતકાકા ત તભાયે ઘેય શેરી લખત જ આવ્મા છે .’
‘અભાયે યાતની ગાડીભાું ાછા જવ ું છે . યસ્તાભાું એક
જણને ત્માું ખફખરભયા જલાન ું છે .’ નલનીતબાઈએ કહ્.ું
‘જેભણે ફીજા આશ્રભ ભાટે કયડ રૂનમા કયતાું લધાયે ન ું
દાન આપ્ય ું છે એભને ત્માું જ શળે. તભેમ કાકા, કયડ રૂનમા
કયતાું લધાયે દાન આપ્માું છે એનીમ અભને ખફય છે .’ લવુંતે
કહ્.ું
‘ણ એ ફધાને કેન્દ્રસ્થાને તભાયા ફા છે એ માદ
યાખજ ને જતા શેરાું ફધાું આશ્રભભાું એક લખત જરૂય
આલજ.’

૨૩.
સભજણની લાતના ડઘા

ખટ ભાણસ ણ રૂમમાભાં એક-ફે આની સાચ છે
સ આનીના રૂમમાઓને ખટા ડતા જમા છે .
- ઉદમન ઠક્કય
મફ
ું ઈથી આશ્રભ ય આલી નલનીતબાઈએ ફધાને
મફ
ું ઈની લાત કયી ત ફધાને એ લાતન આનુંદ થઈ યહ્ય કે
ભટાના ભનભાુંથી તાના દીકયાઓ પ્રત્મેની કડલાળ દૂ ય થઈ
ગઈ શતી.
ત એભને ફીજી ણ એક લાતન આનુંદ થમ કે
છકયાઓએ ણ ભટાને અનરૂ પ્રામનશ્ચત કયતાું આશ્રભને ત્રણ
રાખ રૂનમા જેલી યકભ આી શતી. ફધાને રાગય ું કે જ ફીજા
કઈ આ ચીરે ચારલા ભાગળે ત આશ્રભની ઝીભાું વાયી
ધયતીને છે ડે ઘયડાઘય?
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એલી મ ૂડી બેગી થળે.
ફીજે અઠલારડમે નલનીતબાઈના આશ્રભના કાભ ભાટે ની
ભીરટિંગ શતી તેભાું આ લાત ચચાગ ઈ. નલનીતબાઈએ કહ્:ું ‘જે
કઈ આશ્રભને આલી યકભ આે તે યકભ એભનાું લડીર જ્માું
સધી આશ્રભભાું યશેતાું શમ ત્માું સધી આશ્રભભાું લગય વ્માજની
ડીઝીટ તયીકે જભા યશે. એ યકભ મ ૂકનાયને એ યકભ ઉાડી
રેલી શમ ત એ ઉાડી રઈ ળકે.’
‘ણ આભ કયલાની ળી જરૂય છે ?’ એક જણાને આભાું
કાુંઈ ન વભજાતાું એણે  ૂછ્.ું
‘કદાચ કઈ લડીરને આ દયનભમાન આશ્રભભાુંથી નીકી
જવ ું શમ કે એ ડીઝીટ મ ૂકનાયને અચાનક ૈવાની જરૂય ડે
ત એ યકભ એને આણે ાછી આલી જઈએ. એટરે આ
યકભ ત્માું સધી પક્ત ેરાું લડીરની આશ્રભની પી ેટે જભા યશે
અને તે દયનભમાન એન શક ેરા ડીઝીટ મ ૂકનાયન જ યશે.’
નલનીતબાઈએ કહ્.ું
‘આભ કયીશ ું ત આ રક એ ૈવાની ઉાડ-મ ૂક કમાગ
કયળે ને આણે ખાતાું ખચતયલાું ડળે.’
‘એભાું ળ લાુંધ છે ? આભેમ આણે પી અને અન્મ ખચાગ
લગેયેના રશવાફ ત રખીએ છીએ એભાું એક એન્ટ્રી લધાયે
ડળે. ણ આને રીધે રકને આશ્રભ પ્રત્મે ભાનની રાગણી
થળે ને આશ્રભની ાવે લખત જતાું દવુંદય રાખ જેલી
લધાયાની યકભ શાથલગી યશેળે. ક્ાયે ક કઈ અણ ધાયે ર ખચો
આલી ડે ત આણે એભાુંથી ૈવા લાયી ળકીશ.ું ’
‘ના આ યકભને શાથ ણ રગાડલ ન જઈએ કાયણ કે
એ આણા ૈવા નથી.’ ભશાસખ બટન ું લશેલારું રદર ફરી
ઊઠ્ ું.
‘તભે ભશાયાજ વભજતા કેભ નથી! આણે એ ૈવા કાુંઈ
ઑરપવની તીજયીભાું ત યાખી મ ૂકલાના નથી. એને કાું ત
ફૅંકભાું મ ૂકીએ કે ફીજી યીતે લાયીએ એભાું આણે એ ૈવા
લેડપી નાખ્મા એભ ત ના જ કશેલામ. એ જ્માયે ાછા આલા
ડળે ત્માયે આણે એને ફૅંકભાુંથી રાલીને જ આલાના છે ને!
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એભાું આણા ને એના ૈવાન બેદ ક્ાું આવ્મ?’ ભટાએ કહ્.ું
‘ભને જે સ ૂજ્ય ું એ ભેં કહ્.ું તભને ફધાને જે મગમ
રાગત ું શમ એભ કય. ભને એભાું કળ લાુંધ નથી. લી
આણી ાવે ૈવાની ખેંચ ડલાની જ નથી એટરે ત એભાું
કળ લાુંધ આલે તેભ રાગત ું નથી.’ ભશાયાજે નભત ું જખ્ય ું.
‘જે છકયાઓ એભનાું ભાફાને જાતે આલીને બયતી
કયાલી ગમા છે એભને કાને આ નલી મજનાની લાત કયલા
ભાુંડ. જઈએ એભના તયપથી કેલા પ્રનતબાલ આલે છે . ભને
રાગે છે કે એભાુંથી ચાયાુંચ જણા ત આલા નીકળે.’
નલનીતબાઈએ કહ્.ું
‘લાતેમ કયીશ ું ને એભના ભનભાું આણી લાત
ચાયલાના પ્રમત્નેમ કયીશ.ું એનાું પ આજે નશીં ત લયવે ફે
લયવે ત ભળ્મા લગય યશેલાનાું નથી એની ભને ત ખાતયી છે .’
ભાધલ ટેરે કહ્.ું
‘આ લયવના રશવાફ જળ ત ફધાને રાગમા લગય
નશીં યશે કે આણે જે પી રઈએ છીએ એભાું ણ વાયી એલી
યાશત આી ળકામ એભ છે .’ ભાધલ ટે રે કહ્.ું
‘આણી ાવે દવેક ટકા યાખીને જે યાશત આી ળકામ
તેલી શમ તે આલાભાું આણને ક્ાું લાુંધ છે ?’ ભટાએ કહ્.ું
‘તભે ફધા વુંભત થતા શ ત શલેથી આણે વજડે
યશેનાયના ુંદયવ અને એકરા યશેનાયના એક શજાય રૂનમા
રેલાન ઠયાલ કયીએ.’
‘ના, એક વાભટા આટરા ઓછા કયલા નથી. શજ ગમે
લયવે જ ાુંચવ રૂનમા ઓછા કમાગ છે . શાર ત ફવ ફવન
જ કા કયીએ. આલતે લયવે આવ ું જ યશેળે ત પયી ઓછા
કયીશ.ું ’ ભાધલ ટેરે કહ્.ું
‘શા, ભાધલબાઈની લાત ફયાફય છે . અત્માયની લધ
જઈને પીભાું ભટ કા કયલ ફયાફય નથી. આટરી ભટી
નભરકત છે તે લયવ કે ફે લયવ છી એની જાલણીના ખયચા
ળરૂ થલા ભાુંડળે, એનમ નલચાય અત્માયથી જ કયલ જઈએ.
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ત્માયે ૈવા શાથ ય ન શમ ત કાુંઈ ઉઘયાણ ું કયલા થડા
નીકાળે?’
‘ફીજી એક લાત ભાયા ભનભાું આલી છે . આણે આ
આશ્રભ કટુંફભાું ડખ કયાલલા ચરાલતા નથી ણ કટુંફભાું
ળાુંનત સ્થામ એ ભાટે ચરાલીએ છીએ. જ આશ્રભલાવીનાું
છકયાું એભના લડીરની વાથે ભરશનાભાું એકાદ લખત એક કે ફે
રદલવ યશેલા આલે ત આણે આણા ગેસ્ટ શાઉવભાું એભને
લગય બાડે યશેલાની અને જભલાની વગલડ આલી જઈએ.’
નલનીતબાઈએ કહ્.ું
‘નલનીતબાઈની લાત ફયાફય છે ણ એભાું વાલ
ભપતની લાત ભને ફયાફય રાગતી નથી.’ ભશાસખ બટે તના
કયકવરયમા સ્લબાલન રયચમ આપ્મ.
‘ભને ખફય શતી જ કે તભને આભાું ખચગની લાત કઠળે
જ. ણ ભશાયાજ એભનાું છકયાું જે પી આે છે એભાું જ આ
છકયાુંઓની ભશેભાનગનતન ખચો આલી જામ છે એભ ગણીએ
ત ભને ત કળ લાુંધ દે ખાત નથી.’ નલનીતબાઈએ કહ્.ું
‘ભને આભાું ફીજી ણ એક લાત દે ખામ છે .
આશ્રભલાવીઓનાું છકયાું આ ભપત યશેલાની મજનાન ક્ાયે ક
રાબ રેલા આલળે ત કેટરાક લડીરની વાથે છકયાુંઓને
અણફન છે એ ણ ઓછી થતી જળે.’ ભાધલબાઈએ કહ્.ું
‘શા, આણે દયે કના કટુંફભાું ળાુંનત સ્થામ એવ ું ત
ઈચ્છીએ જ છીએ ને!’ નલનીતબાઈએ ભાધલબાઈની લાતભાું
શાજજમ યાવ્મ.
છી એ ભતરફન ઠયાલ કયલાભાું આવ્મ. ને ળરૂ થઈ
નલનીતબાઈના આશ્રભની લાત. એભાું ૈવાન ત વલાર ન
શત પક્ત કાભ ઝડથી કેભ તે એની જ લાતની ચચાગ થઈ.
‘આશ્રભ ત ઝડથી તૈમાય થઈ જળે એની ભને ખાતયી
છે . શલે નલનીતબાઈએ એની ચાયે તયપ વવામટીઓ મ ૂકલાની
તૈમાયી કયલાની છે .’ ધનબાઈએ ભભય મ ૂક્.
‘એ ણ થળે. શેરાું તભાયા વેલાશ્રભની આવાવની
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વવામટીઓન ું કાભ
નલનીતબાઈએ કહ્.ું

તલા

દ,

છી

એન ું ણ

થળે.’

‘તભે એભાુંથી શ ું કભાઓ છ એની ત ભને ખફય નથી
ણ ભને ખાતયી છે કે તભાયી વવામટીઓને કાયણે આશ્રભ
લધાયે ળબે છે . લખત જતાું ફીજએ કઈક તભાયા જેલી
વવામટી મ ૂકલા તૈમાય થામ તમ નલાઈ નશીં.’
‘એવ ું થળે ત આશ્રભ લધાયે ળબળે. ને એભ થતાું એક
નાન ું વયખ ું ફજાય ણ ત્માું ઊભ ું થઈ જળે. આણે વો એવ ું જ
ઈચ્છીએ છીએ ને!’ નલનીતબાઈએ કહ્.ું
*
એ દાનની રડઝીટની લાતન તયત જ પ્રનતબાલ
ડલા ભાુંડય. જે છકયા એભનાું ભાફાને વાભેથી આલીને
આશ્રભભાું બયતી કયાલી ગમા શતા એભાુંના ફે જણા ત આલીને
ત્રણ ત્રણ રાખ રૂનમા જભા કયાલી ણ ગમા.
ત કેટરાક શજ લડીર વાથે ાછ ભે વાધી ળક્ા ન
શતા એલા છકયાઓ તયપથી આ મજનાની લધ ભારશતી
ભેલલા ભાટેના પન ણ આલી ગમા.
ુંદયે ક રદલવ છી આલા એક દીકયાએ ભાફા અને
આશ્રભની ભાપી ભાગતા ત્ર વાથે ત્રણ રાખ રૂનમાન ચેક
ભકરી આપ્મ.
આશ્રભભાુંથી તેના જલાફભાું રખલાભાું આવ્ય ું: ‘આના
તયપથી જે દાન- રડઝીટન ચેક ભળ્મ છે તે સ્લીકાયતાું
આશ્રભ આન આબાય ભાને છે . આનાું લડીર ણ આને
માદ કયે છે . ક્ાયે ક વભમ કાઢીને આશ્રભભાું એકફે રદલવ
વશકટુંફ યશેલા આલળ ત અભને અને આનાું લડીરને ઘણ
આનુંદ થળે. અને આને આશ્રભના અનતનથગૃશભાું નલના મ ૂલમે
યશેલા તથા આનાું લડીરની વાથે વભમ ગાલાન રશાલ
ભળે.’
આન ણ વાય પ્રનતબાલ ભળ્મ. ખદ ગોતભ જ એની
ત્ની અને નલજાત દીકયા વાથે યશેલા આવ્મ ને આશ્રભભાું
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ત્રણ રાખ રૂનમા આલાની લાતની ચચી કયીને તે એ અંગે
નલચાયળે એભ વાભેથી કશીને ગમ. ફીજા ણ ત્રણ છકયા યશી
ગમા ને તાનાું ભાફા વાથેના વુંફધ
ું  તાજા કયીને આશ્રભની
વાયી છા ભનભાું રઈને ગમા.
લવુંતના વવયા અને તેનાું વાસ ણ પયીથી આશ્રભભાું
આલી ગમાું ને તાના તયપથી આશ્રભને રાખ રૂનમા
આલાની એભણે લાત કયી ત ભટાએ એભને એને ફદરે
વેલાશ્રભભાું નલી ચીવ રૂભ ફાુંધલાની શતી તેભાું ફેમને નાભે
ચાવ ચાવ શજાય આલાની લાત કયી એભને એભાું વુંભત
કમાું. એભણે ભનભાું નલચાય:ું ‘છકયાુંની વાથે લેલાઈને ણ
ડશાણની દાઢ ફૂટી છે .

૨૪.

ગે ભનબાઈન ંુ ઑયે ળન

અચાનક ભટાના ય વેલાશ્રભભાુંથી પન આવ્મ કે
ગેભનબાઈને કશકું થઈ ગય ું છે . એટરે ભટા ફધ ું ડત ું મ ૂકીને
વેલાશ્રભ ય શોંચ્મા ત ગેભનબાઈ ેટ કડીને ફેઠા શતા.
ભટાને જઈને એ કશે: ‘તભે આલી ગમા ણ શલે હ ું નશીં ફચ.ું
ભને ઉયલાાન ું તેડું આલી ગય ું છે .’
‘એભ રશિંભત શાયી ગમે કુંઈ ચારળે. લમા, ઉાડ
ગેભનબાઈને ને ભાયી ગાડીભાું એભને યરશતને દલાખાને રઈ
ર.’ કશેતાું એ આગ થમા ને ફે જણાએ ગેભનબાઈને
ઉાડયા.
ડૉક્ટય યરશતે એભને તાવીને કહ્:ું ‘ભટા એભને
ઑયે ળન કયવ ું ડળે. એભને થયી છે .’
આ ું.’

‘ત કયી નાખ ઑયળન. રાલ હ ું તભને વશી કયી

ને ફે જ કરાકભાું ગેભનબાઈન ું ઑયે ળન તી ગય ું.
ડૉક્ટયે એભની ગલડબ્રેડય કાઢી નાખી. થડી જ લાયભાું
ગેભનબાઈનાું દીકયા ને લહઓ આલી ગમાું. વેલાશ્રભ યથી
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ગેભનબાઈનાું ત્ની ભાણેકફેન આલી શોંચ્માું.
આંખભાુંથી ત શ્રાલણ બાદયલ લયવતા શતા.

એભની

ભટાએ કહ્:ું ‘ભાણેકફેન, તભાયે યડલાન ું શમ! આણે
વભમવય ગેભનબાઈને અશીં રઈ આવ્મા ને દક્તયે એભન ું
ઑયે ળન કયી દીધ ું. ફે ચાય રદલવભાું ત ગેભનબાઈ ાછા
ઘડા જેલા થઈ જળે.’
‘તે ભટાકાકા, ળાન ું ઑયે ળન કય?
ું ’
‘એભને થયી શતી તે દક્તયે કાઢી નાખી. શલે ખચિંતા
કયલાની કઈ જરૂય નથી.’
‘તે ઑયે ળનન કેટર ખયચ આલળે?’ ગેભનબાઈના
ભટા દીકયાએ  ૂછ્ ું.
‘જે આલલાન શળે એ આલળે તાયે એની ળી ખચિંતા!
એભન દલાદારૂન ફધ કયચ વેલાશ્રભ આળે.’
કય.ું

‘અભાયાથી શોંચામ એભ શમ ત અભે...’ એણે કશેલા

‘અભે ફેઠા છીએ ત્માું સધી તાયે ખચિંતા કયલાની જરૂય
નથી. ગેભનબાઈ આશ્રભના ભાણવ છે તે આશ્રભ એભન ખયચ
બગલળે, ફવ!’
*
ાુંચ રદલવભાું ત ગેભનબાઈ શયતાપયતા થઈ ગમા ને
આશ્રભભાું આલી ગમા. ભટા કશે: ‘દાક્તયે એભને ભરશના સધી
ભશેનતન ું કઈ કાભ કયલાની ના ાડી છે . એટરે કઈએ એભને
જયા ણ કાભ કયલા દે લાન ું નથી. એભને ફદરે ફીજા
આશ્રભભાુંથી ભાણવ આલીને એભના બાગન ું કાભ કયી જળે.’
ત ેરા ભરશનાભાું છ રદલવ કાભ કયલા આલનાયાભાુંન
એક કશે: ‘તભાયે એવ ું ના કયવ ું શમ ત અભે તભે કશ એટરા
રદલવ અશીં યશી જઈશ ું ને એભના બાગન ું કાભ કયી રઈશ.ું ’
‘એ આણે કારે નલચાયી રઈશ.ું તભાયા ખેતીના કાભભાું
લાુંધ ના આલત શમ ત એવ ું ગઠલી કાઢીશ.ું કારે તભે ચાયે મ
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જણા આશ્રભભાું આલજ એટરે આણે ચખલટ કયી રઈશ.ું ’
ભટાએ કહ્.ું
કહ્.ું

‘લેકભ કયતાું ત ભનેમ આલડે છે .’ ળયભાતાું ભાણેકફેને

‘ભાણેકફેન તભને કણે નળખલાડ્?ું ’ ભટામ આશ્ચમગભાું
ડી ગમા.
‘એભણે સ્ત. એલામે ફાગભાું કાુંભ કયતા શમ તાયે હ ું
યજ ચાયાુંચ રૂભન ું લેકભ કયી રઉં છું. યજ લીશ રૂભ કયલી
શમ તમ ભને લાુંધ નશીં આલે.’
‘ના તભાયે વ્ક્ભેમ નથી કયલાન ું કે ફાગન કાભેમ નથી
કયલાન ું શભણાું એક ભરશના સધી તભાયે ગેભનબાઈની ચાકયી જ
કયલાની છે .’ ભટાએ જાણે હકભ જ કમો.
ને ફીજે રદલવે ેરા રક આવ્મા એટરે ભટાએ ફધી
ચખલટ કયીને એભને કાભના લાયા ગઠલી આપ્મા.
વાુંજના ગેભનબાઈની ખફય જલા આલેરાભાુંન એક
જણ દલાખાનેથી  ૂછીને આલેર એણે ફીજાને લાત કયી:
‘દલાખાનાન ખયચ ુંદય શજાયન ને ફીજા દલાના થમા તે
જદા. ફધામ આશ્રભલાાએ બગવ્મા.’
ત ફીજ કશે: ‘બાઈ આલાું ભાુંણશન પેય ખાધમ ઊગી
નીકે . ફાકી એભનાું છકયાુંને જ આ ફીર બયલાન ું શત ત
એભન ત ઘય લેચ્મેમ છૂટક ના થાત.’
‘આટરા રદલવથી એ ફેમ જણાું અશીં યશે છે ણ કઈએ
એભને તછડું લેણ કાઢ્ ું નથી. ખ ૂદ ભટામ એભને ગેભનબાઈ
ને ભાણેકફેન કશીને જ ફરાલે છે , ફર. છી ફીજાની ળી
લાત!’
‘ને તભે એભન યશેલાન ઓયડ જમ! એભાું નીચે
ગારીચ ાથયે ર છે ને ખાટરાભાુંમ દય યનલલાયે ચાદય
ફદરીને ધએરી ાથયી દે લાભાું આલે છે . નાલણીમ અંદય
એભની તાની જદી છે . ને એયકુંડીળનની ઠુંડી શલા.’
‘એટલ ું જ નશીં ણ નળમાાભાું તાઢ ડે ત્માયે ગયભ
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ગયભ શલા એલી છડે છે કે ચાદય ઓઢીને હઈ જામ તમ ઠુંડી
ના રાગે.’ ત્રીજાએ ાદ ૂનતિ કયી.
કેટરાકને આ લાતની ખફય શતી ત કેટરાક ત આ
સખવાહ્યફીની લાતે ચકીત થઈ જતા શતા. ત કેટરાક ત
ગેભનબાઈને  ૂછીને ાકું ણ કયતા શતા. ને ગેભનબાઈ ણ
એભને શયખથી ફધ ું ફતાલતા શતા.
ાુંચેક રદલવ છી ગેભનબાઈન ભટ દીકય આલીને
ભટાને કશે: ‘ભટાકાકા, અભાયા ફાા શજાશભા ઘેય આલી ગમા
એની ભાયે ચયાવી જભાડલી છે .’
ભટા કશે: ‘આ ચયાવી જભાડલાની ફાધા તભે યાખેરી કે
ભાણેકફેને?’
‘ભટાકાકા, કઈએ ફાધા યાખી નથી ણ અભાયે ખળીની
ચયાવી કયલી છે .’
‘ફયાફય છે બાઈ  ૂન્મે ા ઠેરામ. તભાયે ચયાવી
કયલી શમ ત વાડી ત્રણવભાું તી જળે. શભણાું જ લખતનવિંશ ે
ચયાવી કયી શતી એભાું એટર જ ખયચ થમેર.’
ભટાને કશ ું ફરવ ું શમ ત ભશાસખ ભશાયાજ ફરલા દે
એલા જ ક્ાું શતા!
ને એભ ગેભનબાઈની ચયાવીન ું ત જાણે ાકું થઈ ગય ું.
ને ફીજે જ અઠલારડમે ચયાવી તીમ ગઈ.
એભાું ગેભનબાઈના ભેાીઓને ણ ફરાલેરા એટરે
કેટરાક નલા રકનેમ આશ્રભની લાત જાણલા ભી. ફધા
આશ્રભની વ્મલસ્થાની ને એના કાયબાયીઓની લાત કયતાું
ધયાતા ન શતા. જે આશ્રભભાું આલતાજતા શતા તેભને ત ફધી
ખફય શતી જ. ણ જે શેરી લખત આવ્મા શતા એ ત
ગેભનબાઈની રૂભ જઈને જ છક થઈ ગમા શતા. એભને થય ું
શત ું કે આલી વાહ્યફીભાું યશેલાન ું શમ ત ભાણવન ું આમખ ું દશ
લયશ લધી જામ.
*
એભ કયતાું એક લખત એલ આવ્મ કે ત્રણેમ આશ્રભનાું
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કામભી કાભ ભાટે કઈ ગાયદાય ભાણવને યાખલાની જરૂય જ
ના યશી. ફધા આશ્રભભાું આલાું એકફે જડાું વેલા કયલાલાાું
આલી જ ગમાું.
ાુંચ લયવ છી ધનબાઈએ તાના લતનભાું ણ
આલ આશ્રભ ળરૂ કયલાની લાત મ ૂકી ને નલનીતબાઈએ ત્માું
ણ વવમટીઓ મ ૂકલાની જાશેયાત કયી. ને છ જ ભરશનાભાું
ત્માું વયદાય નત ૃવેલા આશ્રભ જેલ આશ્રભ તૈમાય થઈ ગમ.
શલે ત દયે ક પ્રદે ળભાુંથી આલા આશ્રભ એભને ત્માું ળરૂ
કયલાની વરાશ રેલા ભાણવ આલતા જ યશે છે ને ભટા અને
તેભના વાથીદાય તેભને વાચી વરાશ અને દયલણી આતા જ
શમ છે . ક્ાયે ક જરૂય ડે ત એભાુંના કઈક ત્માું જઈને ણ
દયલણી આતા શમ છે .
શલે વયદાય નત ૃ વેલા આશ્રભના અનતનથગૃશભાું યશેલા
એટરા ફધા ભાણવ આલલા ભાુંડયા છે કે તે શલે નાન ું ડલા
ભાુંડ્ ું છે .

સં ૂણણ
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