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       ગજુરાતી ભાષાની પહેી ટૂૂંકી વાતાા 

           ગોવાણી 

મલયાનન 
   

તે ઘણી જુલાન શતી. કોઇને દંય લષની ઉંભયે અધય ય ગરુાફ પયકે છે. કોઇક તો વત્તય અઢાય 
લે આંખભા ંચભક ચભકાલે છે. એને વોભી ળયદે કંઠભા ંકોમર ટહકુતી શતી. નનદોતાએ શલે યજા રેલા 
ભાડંી શતી.નાનણ શલે ખફૂસયૂતીને જગ્મા આત ુશત ુ.ં ઊઘડતી કી શલે તવતવતી શતી. 
  નશોતી કેલામેરી તોમે જફયી ચચં શતી. નશોતી ળશયેની તોમે નળષ્ટ રાગતી શતી. નશોતી ઉચ્ચ 
લણષની તોમ ેગૌયી શતી. આંખે આલીને ભ્રભય ફેઠા શતા. કીકીભા ંતીયની ધાય શતી. ગારભા ંગરુાફ છલયામા ં
શતા.ં 
 ભાથા ઉય નત્તની ઝકતી તાભડી મકૂી બાગોેથી ગાભભા ંેવે ત્માયે જાણે રક્ષ્ભી પ્રલેળી. ‘દૂધ 
રેવુ ં વે, દૂ........ધો’નો ટહકુો ળેયીએ ળેયીએ વબંામ અને દાતણ કયતુ ંવૌ કોઇ એની વામુ ં જુએ.રુુોને 
શબુ શકુન થતા ંસ્ત્રીઓને ઇષ્માષ આલતી.  

 એ ગજુયાતની ગોલારણી શતી. વલાયના શોયભા ંોતાને ગાભડથેી નીકતી. તાજાં દોશરેા ં દૂધ 
બયી અભાયા ગાભભા ં આલતી. વૌ કોઇને એનુ ં દૂધ રેલાનુ ં ભન થામ. એનુ ં ‘દૂધ રેવુ ં વે,દૂ.........ધો’ 
વામં્બતા ંળેયીની સ્ત્રીઓ ઝટ થાયીભાથંી ઉબી થામ. 
 એ શભંેળા યાતો વાલ્રો – જાડો ણ સ્લચ્છ, નલો ન ેનલો વાચલી શયેતી. એને ીી ટ્ટીની કોય 
શતી અને કાો ારલ શતો. શાથભા ંદાતંના ંરૂાની ચીલાા ંબાયે ‘ફલ્રેઆં’ શયેતી. ગે જાડા ંકલ્રા ં
ઘારતી. નાકભા ંનથની અને કાનભા ંનખરી. આંગીએ રૂાના ંલેઢ.ગાભા ં ટંુીઓ અને કીડીઆવય. આ 
એના ંઆભુણો શતા.ં ભાથે જયા ઘભૂટો તાણતી તેથી એના લા કેલા શળે તેની કોઇને ખફય ન શતી. એ 
ઓતી શળે, વેંથીભા ંકંકુ યૂતી શળે, એ કલ્ના જ એની ખફૂસયુતીભા ંઉભેયો કયી આતી શતી. 
 હુ ંએના આલલાના લખતે જ ઓટરા ય દાતણ કયલા ફેવતો. વાભેથી દેખામ ત્માયે નપટ થઇ 
એકીટળે એની વાભે જોતો. એ બફચયી ળયભામ, નજય નીચી ઢાી દે, ણ ફીજી નલેરીઓની ભાપક એની 
ચાર નશોતી ફદરાતી; ધજૃાયો ન્શોતો છૂટતો. શાથ લાકંાચકૂા નશોતા ઊછતા. ળાતં અને ગબંીય થૈ શભેંળનો 
‘દૂધ રેવુ ંવે, દૂ..........ધો’ નો યણકાય કમાષ કયતી. 

ભાયી ત્નીને હુ ંયોજ કહુ ં કે ‘આ ગોલારણી ાવેથી ત ુ ંદૂધ કેભ નથી રેતી ? શભેંળા “ બનૂ ! દૂધ 
રેવુ ંવે” કશી એનુ ંભોં દુ:ખી થઇ જામ છે અને તને તેની જયા ણ દયકાય નથી.’ 
 કોણ જાણ ે ળાથી, ણ ૅ જ્માયથી એને જોઇ શતી ત્માયથી ભન ે દદરભા ં કંઇક અજફ રાગણી થઇ 
આલી શતી. યાણે ણ હુ ંભાયે ઘયે એનુ ં દૂધ રેલડાવુ.ં એને થોડી લાય ભાયે આંગણ ેફેવાડુ.ં અને રાગ 
આણી ભાયી વભે જોલડાવુ.ં આલી કોભરાગંના છતા ંબયલાડણ કેભ જન્ભી ! એના કોભ જણાતા ફદન ઉય 
આવુ ંજાડુ ંલસ્ત્ર કેભ યશી ળકતુ ંશળે ! ઇશ્વય ણ જોમા લગય જ જન્ભ આે છે ને ? 
 તે દદલવે જ ભને થયુકેં હુ ંબયલાડ જન્મ્મો શોત તો થીક થાત ! ભને તાલના કાઠંા ય ઊબા યશી 
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લાવંી લગાડતા ંઆલડતી શોત તો વારંુ થાત. ડચકાયતો ડચકાયતો ગાભને વીભાડ ેઢોયની લચ્ચ ેડગં ય 
ળયીય ટેકલી, ભાથે ભોટંુ પાીઉં ફાધંી ગીત રરકાયતો શોત તો ઘણુ ંગભત. એ ગાભડાનુ ં ણ કાનડુાનુ ં
જીલન શતુ.ં ગાડંો ફનાલનાય ગોલારણી ણ યાધાની જાતલાી ! 
 લાયંલાય એનુ ંવૌંદમષ જોલાથી ભાયા ભન ય એની ભાઠી અવય થઇ. એની ગબંીય ણ કાયી આંખ 
ય ભારંુ દદર રરચાયુ.ં એની ાછ હુ ંળેયીભા ંબટકંુ ને એ ાછી ક્ા ંજામ છે તે જૌં એભ હ્રદમ ગોઠલણ 
કયલા રાગ્ય.ુ 
 એક દદલવ આઠ લાગ્માનો ડકંો થમો તેલો જ હુ ંઊઠયો અને આડુઅંલળં જલાનુ ંછોડી દઇ ગાભને 
દયલાજે જઇ ઊબો યહ્યો. દૂધ લેચીને ઘયે જલા એ શભણા ંજ આલળે ત્માયે અજાણ્મો થઇ એની ાછ ાછ 
જઇળ. રાગ આલળે કે તયત જ એને છૂીળ કે ત ુ ંકોણ છે ? તાયી આ આંખોભા ંશુ ંછે ? તાયી ગોલારણીની 
જાતભા ંઆલી ફેબાન કયે તેલી યીઓ છે ?  

વલાર ગોઠલતો હુ ં દયલાજે જઇ ઊબો યહ્યો. એટરાભા ં ફનંે શાથભા ં ૈવા ગણતી, ખારી ડરેી 
દૂધની તાભડીઓને ભાથે અદ્ધય યાખી વીધી ડોકે ણ નીચી નજયે ચારતી એ દયલાજાની ફશાય નીકી. હુ ં
ાછ ાછ જલા રાગ્મો. 

ગાડાનો ચીરો ડયો શતો. ઊંચી ચઢાણલાી જભીનભાથંી યસ્તો કાઢેરો શોલાથી આજુફાજુ ભાટીની 
બીંતો જેવુ ંથૈ ગયુ ંશત ુ ંઅએન ઓય કેય તથા ચણોઠીના ંઝાડ અને લેરા ઊગ્મા ંશતા.ં ચીરાની લચભાનંી 
ધૂ ઓયાડતી એ ઉતાલે ગરે ચારી જતી શતી. વાભે સમૂષ શોલાથી એક શાથ ઊંચો ધમો શતો અને ફીજે 
શાથે તાભડી કડી શતી. એકાદ લખત ઓબચિંત ુ ંાછ ંજોલાથી ભને એણ ેજોમો શતો, અને હુ ંતેની જ ાછ 
તો નથી ચારતો એભ લશભેાઇ શતી. એટરે એ ઘડીભા ંધીભે ગર ેચારે તો ઘડીક ઓતાલે ગરે; અન ે
તે જ પ્રભાણ ેહુ ંણ ભાયી ચાર ફદરતો શતો. ભને ખફય નદશ કે એ ઠગાયી ોતાનો લશભે ખયો છે કે ખોટો 
તે જાણલા ભાગે છે. અરફત્ત, હુ ંએની નલત્રતા કે એના ચાદયત્ર્મને દૂનત કયલા નશોતો ભાગતો. એના 
રૂથી હુ ંઅંજાઇ ગમો શતો. ભનથી હુ ંભ્રષ્ટ થઇ ચકુ્ો શતો, છતા ંશજી કાઇંક ભગજળક્તત ચારતી શતી અન ે
છેક ફેશદુ્ધ ફની ગભે તેવુ ંલતષન ચરાવુ ંએટરે દયજ્જજે ાગર નશોતો ફન્મો.  

આ પ્રભાણે અભે અયધોએક ભાઇર ચાલ્મા ંશોઇશુ ં ત્મા ંએ અટકી ગઇ. ત્મા ંલડના ઝાડની ઘટા શતી, અને 
તે લટેભાગુષને ફેવલાને ભાટે છાયી ફાધંી શતી. ઉય કોમર ટહકેુ; નીચે લાચાયડા,ં ફકયા,ં ગામ, બેંવ 
આભતેભ પયે. સ્થાન યભણીમ શત ુ.ં 
  છાયીની ફશાય એણ ેતાભડીઓ ઉતાયી અને યસ્તાની ફાજુ યની શદયમાી ઉય એ ‘શાળ, યાભ’ 
કશી ઊબા ગે – ગોલારણીઓ ફેવ ેતેભ – ફેઠી. 
 ભાયી ક્સ્થનત કપોડી થઇ. હુ ં ચાલ્મો જાઉં કે ઊબો યહુ ં ? લાત કયલાનો નલચાય આલતા ં જ દદર 
ધડકલા રાગ્યુ.ં ભોં ય લઓ્શી તયી આવયુ.ં દશિંભત કયી આટરે સધુી હુ ં આવમો શતો, ણ આ ગોયી 
ગોલારણીએ તાકાત રઇ રીધી શતી.  

 નલચાય કયી ભેં એ જ યસ્તે ચારલા ભાડં્ ુ.ં એને લટાલીને ફે ગરા ગમો ત્મા,ં ‘વદંનબાઇ, ઇભ ચ્મોં 
જાઓ વો !’ એણે છૂ્ુ.ં ભાયે ત્મા ં શયયોજ આલતી શોલાથી ભને વાયી યીતે ઓખતી શતી. ણ આભ 
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એકાએક ભાયી વાથે ફોરલાનુ ંળરૂ કયળે એનો ખ્માર ન શતો. શુ ંત્માયે હુ ંએની જ ાછ આલતો શતો તે 
એ વભજી ગઇ શળે ? ભાયા વફંધેં એ કેલો નલચાય યાખતી શળે ? આભ કંઇ કંઇ નલચાયો ભને આલલા રાગ્મા. 
છતા ંએના પ્રશ્નનો જલાફ તો આલો જ જોઇએ. ળો આલો ? હુ ંતો ગબયાટભા ંજ ફોરી ઊઠયો : ‘તારંુ 
ગાભ જોલા.’ ફોલ્મા છી નલચાય આવમો કે આ હુ ંશુ ંફોલ્મો ! એના ગાભને જોલાનુ ંભાયે શુ ંપ્રમોજન ! અને 
શલે જરૂય ભાયા ભનની નફાઇ એ જાણી ગઇ શળે. કદાચ એની ઇચ્છા નલરૂદ્ધ શળે અને કોઇને કશળેે કે ‘ 
વદંનબાઇ, ભારંુ ગાભ જોલા આવમા શતા’તો ? ણ એટરાભા ંએણે છૂ્ુ;ં તે ઇભા ંશુ ંજોવુ ંવે ? કોંમ તભાયા 
ગાભ જેવુ ંનદશ. લ્મો ઓંભ આલો. જયા ભારંુ દૂધ તો ીઓ. ફાખડી બેંવનુ ંવે. તભને શલાદ યશી જળે.’ 
 ભાયી ગ ૂચંલણનો અંત આવમો. આલા ભાયા ચરણથી એને કાઇં અણગભતુ ંનશોત ુ ંથયુ,ંઉરટી એ જ 
ચાશીને ભન ેફોરાલ ે છે, એટરે શરકો ડી જઇળ એવુ ં કાઇં નશોત ુ.ં જો ગરુાફ જ બરુબરુને ફોરાલે તો 
બરુબરુનો ળો લાકં ? જો નાગ જ ભોયરી ાવે આલીને ફેવે તો લાદીનો ળો લાકં ? શલે જે થામ તે જોલા દે 
અને ભાયી મયુાદનો જે ઘાટ ઘડાઇ આલે તે ડાલા દે. 
 ‘ના યે, એભ તારંુ દૂધ ીલામ ? ઘયે કાર આી જજે.’ ીલાનુ ંતો ઘણુમેં ભન શત ુ,ં ણ એભ શરે ે
ફોરે ી જઉં ત્માયે તો અણઘડ જ રાગુ ંને ?  

 શલે ઘયે તો રેતા રેળો, ણ ઓંમ તો ીઓ. ત્મોં કોંમ લડનો રૂાો છામંડો શળે ? ળંી આલા ં
ગોણા ંગાતા ંશળે ? અને કોંમ ભાયે શાથે દૂધ ભળે ? ત્મોં તો ભાયા ંબનૂ જાણળે તો એક રેળે ને ફ ેભેરળે.’ 
 કોઇ એને કશ ેછે કે એ અબણ છે, તો એનો અથષ એટરો જ કે એને અક્ષયજ્ઞાન નથી. કોઇ એને કશ ેકે 
ફોરતા ંનથી આલડતુ,ં તો એનો અથષ એ જ કે ળશયેની ચાચીલાી એની ફોરી નથી. કુદયતની લચભા ં
એ ઉછયતી શતી, કુદયત્નો સ્લાદ એ નછની ળકતી શતી અને ોતાના ગ્રામ્મ ણ ભધયુ અલાજે એનુ ંબાન 
ભને કયાલી ળતતી શતી. હુ ંતો રકે રકે ફેડી ફધંાલતો શતો. 
 ‘લારંુ, તારંુ દૂધ તો ીઉં, ણ ૈવા રે તો.’ 
 ‘કોંમ ગોંડા થ્મા ? ઇભ વૈા રેલામ ! ભાયા શભ ના ીઓ તો.’ કશી હુ ં ાવે ઊબેરો તે જયા 
અધકુડી થઇ ભાયી આગ દૂધનુ ંપ્માલુ ંધયુું. ભેં નલચાયુું, લધાયે ખેંચકડ યશલેા દે. ડોર કયીળ અન ેભાન 
ભાગીળ તેટરાભા ંકભ ફીડાઇ જળે. ભેં એના શાથભાથંી પ્માલુ ં– દૂધ ભાલાનુ ં– રીધુ ંઅને દૂધ ી ગમો. 
અંદય વાકય નશોતી. ગયભ કયેલુ ંનદશ તો ણ ભને સ્લદદષ્ટ રાગ્યુ.ં દૂધ કુદયતી યીતે સ્લાદદષ્ટ જ શોમ છે. 
જેઓ તાજુ ંદોશલે ુ ંીએ છે તેઓ તેની ભીઠાળ વાયી યીતે જાણ ેછે, અને આ તો તેભા ંલી ખફૂસયૂત સ્ત્રીના 
શાથનુ,ં એના આગ્રશનુ ં– અને તે એક ફશેદુ્ધને ીલા ભેલુ ં! 
 ‘ગોલારણી ! ત ુ ંળી ન્માત ? દૂધ ીતેીતે લાત ળરુ કયી. 
 ‘લ્મો, તભ ેતો લટરામા !’ 
 ‘ ના ના, હુ ંએટરા લાસ્તે નથી છૂતો; જાણલા જ ભાટે છૂ ંછ.ં કશ ેતો ખયી. ત ુ ંળી ન્માત ? 
  ‘ચ્મભ લી ? અભે ઢોયા ંચાયનાયા યફાયી રોક.’ 
 ‘તે ત ુ ંયણેરી છે કે ?’ ભાયી ઘરેછા શલે લધ્મે જતી શતી. 
 જય ળયભાઇ એણ ેધીભે વાદે ‘મણેરી’ કહ્ુ.ં 
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 કોની વાથે ?’ 
 ‘ફળમા ંવદંનબાઇ, ક્ોંમ નોભ દેલાત ુ ંશળે ? અભ જેલા કોક યફાયી શાથે.’ 
 ‘ત ુ ંપે્રભ શુ ંએ વભજે છે ?’ હુ ંતો ભારંુ બાન ભરુી ગમો શતો. શુ ંછુામ અને શુ ંન છુા તેની શદુ્ધ જ 
નદશ. એ કાઇં વભજી નદશ, કે ભેં શુ ંછૂ્ ુ.ં 
 ‘શુ ં?’ 
 ‘ત ુ ંશતે શુ ંએ જાણ ેછે ? તને તાયો લય ચશામ છે ?’ 
 ‘વદંનબાઇ, ગોંડા તો નથી થ્મા ?’ 
 ‘ ના ફવ; ભને કશ ેજ. હુ ં તાયી જ ાછ આટરે સધુી આવમો છ.ં ળેયીભા ં લાત કયલાની ફીક 
રાગતી શતી. ફોર; શલે ત ુ ંભાયી વાથે લાતો ન કયે તો તને તને ભાયા વભ.’ કશી હુ ંએની વાભે ફેવી ગમો. 
લચ્ચે દૂધની તાભડીઓ શતી. 
 એકદભ ‘શા.......મ ! ભાયી હુલં્રી ભરુી ! ‘ શામ શામ !’ વાબંી હુ ંચભક્ો, એ ઊબી થૈ. ‘વદંનબાઇ, 
આટરી ભાયી લટરોઇ જોતા ફેશળો ? ભાયી કુળકીની હુલં્રી ચ્મોંક ભેરી આલી સુ.ં શભણા ંઊબે ગે આવુ ંસુ.ં'  

       ‘ળા ભાટે નદશ ?’એ આખો દદલવ તાભા ંફેવલાનુ ંકશી જામ તોમે હુ ંતૈમાય શતો,તો થોડી લાયભા ંશુ?ં 
       ‘ શા શા, જા જઇ આલ. આ છાયીભા ંફેઠો છ.ં’ યસ્તાભા ંફેઠેરો ભને કોઇ દેખે તો કશળેે કેભ ફેઠા છો ? 
તાભડીઓ રઇ હુ ંછાયીભા ંફેઠો. અંદય કોઇએ ઘાવ નાખી બફછાનુ ંકયુું શત ુ.ં ઉય વાતંઠાનુ ંછારંુ છાઇ 
ફાલની ડાોથી થાબંરીઓ ફનાલી શતી. ાછથી બીંતભા ંફાયી શતી. બીંતને અઢેરી રાફંા ગ કયી હુ ં
ફેઠો. લાશ યે ગોયી ગોલારણી, તાયી ગાભડાની બાાભા ંભધયુતા ! ફવ આજ એને જલા જ ન દઉં. લાતોભા ં
એને ણ એનુ ંઘય ભરુાલી દઉં. જોઇએ, ભને એ ગામો ચયાલતા ંળીખલાડ ેછે? એણ ેઝીણી વાડી, તવતવતી 
ચોી અને યેળભી ચાણીઓ શમેાું શોત તો એ કેલી રાગત ? અંફોડ ેગરુાફ ખોસ્યુ ંશોત, ગાભા ંભોતીની 
એક વેય શોત, અને આજ ભદભાતી ચારે એ ચારી જતી શોત તો કોને ભરુાલાભા ંન નાખત ? 

- કલ્નાઓ જોડી જોડી એના રૂને હુ ંલધાયે ભોશક ફનાલતો શતો અને એ જ કલ્નાના બચત્ર વાથ ે
લધાયે ને લધાયે ભોશભા ં ડતો શતો. એની તાભડીઓ ઉય કાઇંક નાભ રખ્યુ ં શત ુ ં તે ભેં જોલા ભાડં્ ુ.ં 
અસ્ષ્ટ અક્ષયે ‘દરી’ એટલુ ંલચંાત ુ ંશત ુ.ં એ ઉયથી ભેં ભાન્યુ ંકે ‘દરી’ એનુ ંનાભ શળે. કેલી સ્લચ્છ અંદયથી 
અને ફશાયથી એણ ેયાખી છે ! દૂધને ળોબા ભે અને વારંુ જણામ એભા ંનલાઇ ? તાભડીને રીધે ણ દૂધ 
ગભે. ભાથે મકૂલાની ઇંઢોણી એ વાથે કેભ ન રઇ ગઇ ? જ્માયે અદ્ધય તાભડી ભાથે યાખી એ ગાભભા ંઆલ ેછે 
ત્માયે ળો એનો અલાજ ! યોઢભા ંજેભ પ્રબાનતયુ ંભીઠંુ રાગ ેતેભ એનો યણકાય ભીઠો રાગ ેછે. એથી અયધી 
જાગતી અલસ્થાભા ંવલાયનુ ંશબુ શકુનનુ ંસ્લપ્નુ ંઆલે અને આખો દદલવ આનદંભા ંજામ. આખા ગાભને એ 
આળીલાષદ રૂ દેલી શતી.  

        આભ નલચાય કયતો લીવેક નભનનટ ફેઠો શોઇળ એટરાભા ંએ આલી અન ે‘ફઠેા વો ?’ એટલુ ંછૂ્ ુ.ં 
       ’કેભ, ટોરી જડી?’ 
        ’ના યે ફઇ ! ચાય ાચં ઘયે ળુી આલી, ણ ચ્મોંમ ત્તો નદશ. કુણ જાણે કુનેમ ઘયે ભેરી આલી 
શોઇળ. અત્તાયના ોયભા ંતે ચેટરે બટકંુ !’ કશી જાણે નનયાળ થઇ શોમ તેભ ફેઠી. 
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      ‘દરી !’ 
      ’દરી’ કશતેાનંી વાથે એ જયા ચભકી : ગોભના ંરોક ભને દૂધલાી કશ ેવે’. 
’જો, આ તાયી તાભડી ઉય રખ્યુ ંછે. તે તાયે ીઅયથી આ તને ભી’તી ખરંુ ને ? તાયા ંરગ્ન લખતે.’ 
       હુ ંતો એનાભા ંતન્ભમ થમેરો શતો. તેથી જુદા ંજુદા ંઅનભુાન ભેં કયી યાખ્મા ંશોમ તેભા ંનલાઇ નદશ. 
       ’તાયો લય ફીજી લાયનો છે ? ગાભા ંળોક ગલુ ંજોઇ ભેં છૂ્ુ.ં ભાયી નજય એના ધોા ફદન ઉય 
ડતા ંએણે વામુ ંજોયુ ંઅને વાલ્રો વકંોયી ઉય ખેંચ્મો. 
 ‘તુ ંને તાયો લય આખો દદલવ શુ ંકયો છો ? 
         ’ફળમો ભનખો !’ કશી આડુ ંજોઇ એ શવી. દાતંની કીઓને વોડીઆભા ંવતંાડી શવી. 
         ‘ના, ના કશ ેતો ખયી; વલાયથી વાજં સધુી તભે શુ ંશુ ંકાભ કયો છો એ કશી જા.’ 
         ‘તે શુ ંકયતા શઇશ ુ? ઢોયોનુ ંકોંભ. શલાયભા ંલશરેા ંઊઠીએ. દાતણોણી કયી લાછડાનેં ધલડાલીએ. 
એ ગામો દોલે ને હુ ંફાખડી દોહુ.ં દૂધ કાઢી ચાયફાય નોંળી અભે ફ ેનીશયીએ. એ દયલાજે ેરે શાથે જામ; હુ ં
તભાયી બણી લળં. દૂધ આરી, હુ ંઓંમ આલીને એ આલે ત્મા ંરગણ ફેહુ.ં’ 
        ઓબચિંતી ભને પા ડી. કદાચ એનો યફાયી આલતો શોમ અને ભને વાથે ફેઠેરો જોઇ પયી લે તો? 

આફરૂ જામ, શરકો ડી જાઉં અને ભાય ડ ેતે જુદો. નલચાય આલતા ંભોં ઉય બચિંતા ને બમ છલાઇ ગમા ં
અને ચાલ્મા જલા ટોી શાથભા ંરીધી. 
        ‘તભે રગાયે ફીળો નદશ. આજ તો હુ ંએકરી આલી સુ.ં એ તો આજ ઘી લેચલા ગમા વે.’  

ભને નનયાતં થઇ અને લાતચીત ચાલ ુકયી. 
        તાયો લય લાવંીભા ંએવુ ંશુ ંલગાડ ેછે તે તભે ફધા ંત્મા ંઊબા યશો છો ? હુ ંતાલ ઉય ઊબો યશી 
લાવંી લગાદંુ તો ભને આલડ ેખયી ?’ 
        શોલે, ચ્મભ ના આલડ ે? તે તભને અભ જેવુ ંથાવુ ંચ્મભ ગભે વે ?’ 
        ‘તાયે રીધે જ, દરી. ત ુ ંખામ તે હુ ંખાઉ, તાયો જાડો યોટરો ચાવુ,ં તાયી ગામોને ચયાલલા જાઉં, 
એભ ભનભા ંથઇ ગયુ ંછે. તારંુ ગાભ શજી કેટલુ ંછેટંુ ?’ 
        ‘ચાય ોંચ ળેતયલા, ેરી વાયીઓ દેખામ ઇ. તભે ભાયે ઘયે યશો ખયા ? અભે તો શાલ્રાને ગોદડી 
ઉય હઇુ યશીએ. ખાટરો ઉઘાડાભા ં ઢાીએ. ાશં ે ઢોય ફાધં્મા ં શોમ, તે આખી યાત ગોં ગોં ફયાડ.ે તભ 
જેલાને ત્મોં નો પાલે.’ 
        ‘ભને તો એ ફહ ુજ ગભે છે. તેભા ંતાયા જેવુ ંકોઇક ભાયી વાથે શોમ તો ભાયે ઘયે જલાનુ ંનાભ જ ન 
રઉં.’ 
         લાતચીત ઉયથી હુ ંએભ જ ભાનતો શતો કે ભાયી ઉય એ કુયફાન છે, એના દદરને હુ ંચોયી ળકંુ 
છ ંઅને ધીભે ધીભે એ ોતાની રાગણી કશલેા ભાડંળે. ફુર ઊઘડ ે તેભ ભારંુ હ્રદમ આળાભા ંઊઘડતુ ં શત ુ.ં 
ઝયણ લશ ે તેભ ભાયી કલ્ના લધતી શતી. કેતકી ડોરે તેભ જીલ ઘભુયાઇ આનાભા ંડોરતો શતો. તણખલુ ં
શાથભા ંરઇ જભીન ઉય બરવોટા કયતી લાકંું લાી કભાન ફનાલતી, બાગંીને કટકા કયતી આભ તે યભત 
કમે જતી શતી અને ગબયાટ , બમ કે ળયભ યાખ્મા લગય ભાયી વાથે નભત્રની ભાપક દયબચત થઇ લાતો કમે 
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જતી શતી. 
       ઘડીબય અભે ફનંી ળાતંી કડી ને એટરાભા ં લીજી ચભકે અને ફાકના દદરભા ં પટકો ડ,ે 
અઘોયઘટં આલે અને ભારતી પપડ,ે આનદં લેયાતો શોમ અને ળોક પ્રલેળે, તેભ એકાએક છાયીની  ઉઘાડી 
ફાયીભાથંી ભાયી ત્નીએ ડોકંુ કયુું અને ભાયી વાભે એકીટળે કોામભાન ચશયેે જોલા ભાડં્ ુ.ં 
       જોતા ંજ ળયીય થયથય કંલા ભાડં્ ુ.ં એની આંખભા ંગસુ્વાથી ાણી બયાઇ આવયુ ંશત ુ.ં શુ ંફોલુ ંઅને 
શુ ંન ફોલુ ંએની ગુચંલણભા ંએ ડી શતી. કેટલુમેં કશી નાખુ ંતેનો ઊબયો એને ચઢયો શતો અન ેછતા ંએ 
ફોરી નદશ. ભાયી વાભે ભાત્ર જોઇ જ યશી. ભેં નીચી નજય નાખી દીધી. દરી – ધતુાયી દરી – વાલ્રાભા ંભોં 
યાખી શવતી શતી. 
        બચત્રકાયને અશીં ત્રણ બચત્ર ચીતયલાના ંશતા ં: એક કાબરકા, ફીજી જાદુગયણી ને ત્રીજો ફેલકપૂ. 
 
 
  


