અખયોટની ફયણી
-વૌજન્મ: વસ્ ુંત વાહશત્મલઘઘક કામાઘ રમ પ્રમોજક: શળલરાર જેવરયત ા
ફગદાદ ળશેયભાું અરી કોજજમા નાભનો એક લેાયી યશેતો શતો. તે એકરદોકર આદભી
શતો તેને એક નાનકડી દતકાન શતી, ને તેનો લેાય ઠીકઠાક ચારતો શતો. તેભાુંથી તે વારું ત કભાતો
શતો તે વુંતોથી યશેતો શતો. એક યાતે તેને સલપ્ન ત આવ્ય.ત સલપ્નભાું એક પકીય દે ખામો. પકીયે કહ્,ું ત
અરી; તે ફહતું ધુંધોંધાો કમો; શલે તો તાયી ાછરી અલસથા છે : ભાટે ભક્કા ળયીપની શજ કયલા જા!
અરીને સલપ્નભાું આ લાત વાચી રાગી, ણ વલાય થતાું તે લેાયભાું ડયો ને સલપ્નાની લાત
ભ ૂરી ગમો. ફીજી યાતે તેને પયી સલપ્ન ત આવ્ય.ુંત પયી ેરા પકીયે કહ્;ું ત અરી, ્ ુંત એકર દોકર છે ,
ાછ તાયે કાુંઇ ચચિંતા કયલા જેવ ુંત નથી, ભાટે ભક્કા ળયીપની શજ કયલા જા!
અરીએ સલપ્નાભાું તેભ કયલા નક્કી કય,ું ત ણ વલાય થતાું સલપ્નાની લાત તે ભ ૂરી ગમો. ત્રીજી યાતે
લી તેને સલપ્ન ુંત આવ્ય.ુંત પકીયે કહ્:ું ત અરી, ધુંધાનો-ભામાનો ભોશ ્ ુંત છોડી ળકતો નથી ણ અંતકાે
એ કોઇ કાભ નશીં આલે. શલે ્ ત ણ્ત મ બેગ ત કયલા ભાુંડ ને તે ભાટે ભક્કા ળયીપની શજ કયલા જા!
આ લખતે તો અરીએ ભનભાું ાકી ગાુંઠ લાી કે, ફીજે હદલવે જ શજ કયલા ઉડવ.ુંત વલાય થતાું તે
દતકાને ગમો ને ચોડા તાવી તેણે ફધી રેલડદે લડ તાલી નાખી છી દતકાનનો ભાર લેચી તેની
મ ૂડી કયી રીધી. જે થોડો ઘણો ભાર લેચામા શલનાનો યહ્યો તે તેણે વાથે રઇ જલાનો શનશ્ચમ કમો.
શલે વલાર યહ્યો ભાત્ર મ ૂડીનો. મ ૂડીભાું તેની ાવે એક શજાય વોનાભશોયો શતી. પ્રલાવભાું તો એ
વાથે રઇ જલામ નશીં, તો ક્ાું યાખલી? કેલી યીતે યાખલી?
ત ફ તેને ભશોયો ફયણીભાું મ ૂકીને તે
ફહત ફહત શલચાય કમો ત્માયે તેને એક ઉામ સ ૂઝી આવ્મો તે મજ
ઉય અખયોટ બયી દીધા.છી એ ફયણી ફયાફય ફુંધ કયીને ોતાના એક ળાહતકાય શભત્રને ઘેય
ગમો. જઇને ળાહતકાયને તેણે કહ્:ું ત શભત્ર ભારું ત એક કાભ કયળો? હતું ભક્કા ળયીપની શજ કયલા જાઉં છું.
ત ી આ અખયોટની ફયણી તભાયે ત્માું યાખળો? ળાહતકાયે કહ્:ું ત લાશ, એભાું શ?ુંત રો
ાછો આવ ુંત ત્માું સધ
આ ચાલી ને લખાય ઉઘાડીને તભાયી ભેે જ એને મ ૂકી આલો.
આભ કશીને તેણે અરીને લખાયની ચાલી આી. અરી એ લખાય ઉઘાડી એક ખ ૂણાભાું ોતાની
ફયણી મ ૂકી દીધી. છી ચાલી ળાહતકાયને આી ોતે ઘેય ગમો ને તે જ યાતે એક ઉંટ બાયે કયી શજ
કયલા ઉડી ગમો.
ભક્કા જઇ અરી ફધાું તીથઘસથાનોભાું પમો ને નભાજ ઢયો. ફીજી ધાશભિક શલશધ કયી ોતાની સ્સથશત
ત ફાને ખેયાત ણ કયી. એ ફધ ુંત કમાઘ છી અરી ફજાયભાું ગમો ને ોતાની વાથે જે
પ્રભાણે ગયીફગય
ભાર વાભાન રાવ્મો શતો તે લેચલા ફેઠો. ફજાયભાું દે ળદે ળાલયના લેાયીઓ ભાર લેચલા આવ્મા

શતાું. તેભાુંથી કોઇકે આ ભાર જોઇને કહ્:ું ત ભાર ઘણો વયવ છે . કેયોભાું જઇ ને લેચો તો આની ઘણી
વાયી હકિંભત ઉજળે.
આ ળબ્દો વાુંબતાું જ અરીનો લેાયી જીલ રરચામો. તયત તેણેં એક ઉંટ બાડે કય,ું ત ને તે ઉય
ભાર બયી તે કેયો જલા ઉડયો. કેયોભાું એને એના ભારની વાયી હકિંભત ઉજી. ણ ત્માું લી તેના
જાણલાભાું આવ્ય ુંત કે, કેયોના ભારના નાણાું જેરૂવરેભભાું વાયાું ઉજે છે . તેથી તે ભાર બયી જેરૂવરેભ
ગમો. ત્માું વાયો નપો થલાથી અરીન ુંત ભન શલે લેાયને ચવકે ચડ્.ું ત એટરે ભાર ખયીદતો ને
લેચતો. તે દભાસકવ, ભોવર, ઇસશાન લગે યે અનેક ળશેયોભાું પમો. પયતો-પયતો તે છે ક હશિંદતસતાન
શોંચી ગમો. આભ પ્રલાવભાું તેને વાત લઘ લીતી ગમાું. વાત લઘ લીતતાું આ તયપ ેરો ળાહતકાય
ણ ફયણીની લાત ભ ૂરી ગમો
શતો. એલાભાું એક હદલવ લાળું
કયલા ફેવતી લખતે તેની સ્ત્રીને
અખયોટ ખાલાન ુંત ભન થય.ુંત
ળાહતકાયે કહ્:ું ત અત્માયે યાતે
અખયોટ ક્ાુંથી ભે ?
સ્ત્રીએ ભશ્કયી કયી: ફવ? તભે તો
કશેતા શતાું કે તાયે ખાતય વલઘ
કાુંઇ કયલા તૈમાય છું, ને આજે ફે
અખયોટે નથી રાલી દઇ ળકતાું?
એકદભ ળાહતકાયને માદ આવ્ય ુંત કે
અરી કોજજમા ોતાની લખાયભાું
અખયોટની ફયણી મ ૂકી ગમો છે . તયત આનુંદભાું આલી જઇ તેણે કહ્:ું ત અયે શા, માદ આવ્ય.ુંત
લખાયભાું અખયોટની આખી ફયણી ડી છે . ેરો અરી કોજજમા ભક્કા શજ કયલા ગમો ત્માયે મ ૂકી
ગમો છે . યશે, શભણાું તને થોડા રાલી દઉં છું. સ્ત્રીએ કહ્:ું ત ના, ના, ના, એવ ુંત ન કયળો! એ તભાયા
શલશ્વાવે ફયણી મ ૂકી ગમો છે તો આ ાયકી થાણભાું શાથ ન ઘારળો! એ તો ચોખ્ખો શલશ્વાવઘાત
કશેલામ! ળાહતકાયે કહ્ ત :અયે , એભાું શુંત થઇ ગય?ુંત એ ક્ાું વોનરૂુંત  ુંત છે ? એ તો ભાત્ર અખયોટ છે ! અને
અરી કોજજમાને ગમે આજે વાત લયવ થઇ ગમાું, છતાું નથી એના ખફયઅંતય! લખતે એ ભયી ણ
ગમો શળે! આભ કશી એ ચાલીને દીલો રઇ ને લખાયભાું ગમો. લખાયભાું ફયણી એક ખ ૂણાભાું ડી
શતી. ળાહતકાયે તે ખોરીને ઉયથી મ ૂઠો બયીને અખયોટ રીધાું, ણ તે વડી ગમેરા ભાલ ૂભ ડયા.
ળાહતકાયને થય ુંત કે નીચેના અખયોટ કદાચ વાયાું શળે. તેથી તેણે ઉયના અખયોટ ફશાય કાઢી નાુંખી

નીચેના અખયોટ રેલા શાથ નાુંખ્મો તો અખયોટને ઠેકાણે તેના શાથભાું વોનાભશોયો આલી.
શું, શલે હતું વભજ્મો કે એ કેભ અખયોટની ફયણી ભાયા ઘયભાું મ ૂકી ગમો! તે ભનભાું ફોલ્મો. તયત
તેણે ફયણી ઉંધી લાીતો  ૂયી એકશજાય વોનાભશોયો તેભાુંથી શનકી!
તે જોતાું તેના રોબનો કીડો વલળ્મો ને તેને શલચાય આવ્મો: અરી શલે આલી યહ્યો! એ તો ક્ાયનો
ભયી ગમો શળે! અને આલળે તો અખયોટની ફયણી એને ધયાલી દઇળ. આભ શલચાયી તેણે ભશોયો
ઘયભાું લગે કયી દીધી. છી ફીજે હદલવે ફજાયભાુંથી નલા અખયોટ રાલી ભશોયોની ખારી ડેરી
જગ્માએ ફયણીભાું બયી દીધાું ને ફયણી શતી એભ ફયાફય ગોઠલી દીધી. તેની સ્ત્રીને એ શલે કું ઇ
ખફય ન ડલા દીધી.
આ ફનાલ છી રગબગ એક ભહશને ોતાનો પ્રલાવ  ૂયો કયીને અરી કોજજમો ાછો ફગદાદભાું
આવ્મો. આલીને ોતાન ુંત ઘય ઠીકઠાક કયીને તે ોતાની મ ૂડી વુંબાલા ળાહતકાયને ઘેય ગમો.
ળાહતકાયે તેને જોતાું જ કહ્:ું ત ઓશો, તભે આલી ગમા? ફહતું વારું ત થય!ુંત ભને ચચિંતા થતી શતી કે અરીને
તે થય ુંત શ?ુંત રો ચાલી ને તભાયી ભેે લખાય ઉઘાડી ફયણી રઇ રો! તભે એ જ્માું મ ૂકી શળે ત્માું જ
ડી શળે.
અરીએ લખાય ઉઘાડીને જોય ુંત તો ફયણી ોતે જ્માું મ ૂકી શતી ત્માું જ ડી શતી. જયામે આઘીાછી
થઇ નશોતી. તેથી વુંતો ાભી, ફયણી રઇ ળાહતકાયનો આબાય ભાની તે ઘયે ગમો. ઘેય જઇ તેણે
શોંળેશોંળે ફયણી ઉઘાડી. ભશોયો કાઢલા અંદય શાથ નાખ્મો, તો તેના શાથભાું અખયોટ આવ્માું. પયી
લધાયે ઉડોં શાથ નાખ્મો, તો પયી ણ અખયોટ આવ્માું. ફયણી ઉંધી લાી તો તેભાુંથી કેલ
અખયોટ જ નીકળ્મા! આ જોઇ ને તે આબો ફની ગમો. જોયથી તે ફોરી ઉઠયો: અયે ,આ શ?ુંત જેને ભેં
ૈવાાત્ર ને શલશ્વાસ ત ભાન્મો તે જ આભ દગાખોય નીકળ્મો? તે દોડતો ળાહતકાયને ત્માું ગમો. ળાહતકાય
આ લખતે દતકાને જ ફેઠો શતો.
ધીભે યશીને અરીએ તેને કહ્:ું ત દોસત, ભશોયો લાયી તો ભને જયા કશેવ ુંત તો શ્?ુંત શળે, એભાું ભને કું ઇ
લાુંધો નથી. તભાયી વગલડે એ બયાઇ કયી આજો. અત્માયે પક્ત ભને એની શોંચ રખી આો.
ળાહતકાયે કહ્:ત ળાની ભશોયો? ળાની શોંચ? ભને આ લાતભાું કાુંઇ વભજ ડતી નથી.
અરીએ ભક્કભતાથી કહ્:ું ત તભે ભાયી અખયોટની ફયણીભાુંથી એકશજાય વોનાભશોયો કાઢી રીધી છે
તેની હતું લાત કરું ત છું. ળાહતકાયે ચચડાઇને  ૂછ્:ું ત અરી શભમાું, તભે ભાયે ત્માું ળાની ફયણી મ ૂકી ગમા
શતાું? અરીએ કહ્:ું ત અખયોટની, ણ તેભાું ભે એકશજાય વોનાભશોયો મ ૂકી શતી.
ળાહતકાયે કહ્:ું ત ભને એ દે ખાડી શતી? ના. ભને એ શલે કું ઇ કહ્ું ત શ્?ુંત ના. તો કેલી યીતે મ ૂકી શતી?
ક્ાયે મ ૂકી શતી? કોને કશી મ ૂકી શતી? શાજી શભમાું, તભે આભ ગે ડળો એની ભને કલ્નામે
નશોતી.

અરીએ કહ્:ું ત દોસત, હતું વાચ ુંત કહતું છું કે હતું તભાયે ત્માું અખયોટની ફયણી મ ૂકી ગમો શતો, તેભાું ભાયી
એકશજાય વોનાભશોયો શતી.
શતી! શતી તો  ૂછો ફયણીને! હતું શુંત જાણ?ુંત ભેં ફયણી રીધી નથી. તભે ભને ભશોયો દે ખાડી નથી. એ
શલે કું ઇ કહ્ું ત ણ નથી. તભે તભાયી ભેે ફયણી લખાયભાું મ ૂકી છે ને તભાયી ,ભેે એ રીધી છે .
વાત લયવ છીમે એ આઘીાછી થઇ શોમ તો કશો! વારું ત છે કે ફયણીભાું શીયાભોતી શતા, એભ તભે
નથી કશેતા! લાશ બાઇ લાશ! શજ કયીને આ ઠીક ળીખી રાવ્મા! આ છે લ્રા ળબ્દો ળાહતકાય એટરા
જોયથી ફોલ્મો કે તે વાુંબી આવાવની દતકાનોલાા શુંત છે ? શુંત છે ? કશેતા બેગા થઇ ગમા. ળાહતકાયે
તેભને કહ્:ું ત આ બાઇ ભાયી લખાયભાું અખયોટની ફયણી મ ૂકી ગમા શતા. ચાલી રઇને જાતે મ ૂકી શતી
ને આજે જાતે રીધી છે . ને શલે કશે છે કે એ તો ભશોયોની ફયણી શતી! રોકોએ  ૂછ્:ુંત શેં શભમા, તભે
ળાની ફયણી મ ૂકી ગમા શતા? અરીએ કહ્:ું ત અખયોટની, ણ એભાું ભાયી એક શજાય વોનાભશોયો
શતી.
તભે એ ભશોયો એને દે ખાડી શતી?
ના. એ શલે કાુંઇ લાત કયી શતી? તો ળી ખાતયી કે ફયણીભાું ભશોયો શતી?
અરી તેભને વુંતો થામ એલા જલાફ ન આી ળક્ો એટરે એ ફધા શવલા ભાુંડયાને કશેલા
રાગ્મા: અરી, તાયી લાત ભાન્માભાું નથી આલતી!
ત ાના કવભ ખાઇને કહતું છું કે ભાયી
શલે અરી ચખજામો. ચખજાતાું તે જોયથી ફોરી ઉઠયો: હતું ખદ
ફયણીભાું એકશજાય વોનાભશોયો શતી. બરે તભે કાુંઇ ના ભાનો! હતું કચેયીભાું જઇ કાજી ાવે આનો
ન્મામ કયાલીળ.
ળાહતકાય શલે જોયભાું આલી ગમો શતો. તેણે કહ્:ું ત અત્માયે જ જા! કચેયીનાું ફાયણાું ઉઘાડાું છે .
ધધ
ૂું લાતો ધધ
ું ૂ લાતો અરી કચેયીભાું ગમો. જઇ ને કાજી ાવે પહયમાદ નોંધાલી. કાજીએ તયત
ળાહતકાયને ફોરાલી ભુંગાવ્મો.
ળાહતકાયે ોતાના ફચાલભાું કહ્:ું ત ભે ફયણી જોઇ નથી. ભે રીધી નથી. અંદય શુંત શ્ ુંત ને શુંત નશીં તેની
ખફય નથી. અરી એ આલીને ભને કહ્:ું ત આટરી અખયોટની ફયણી તભાયે ત્માું યાખળોં? ભેં કહ્:ું ત રો
આ ચાલી તભાયી ભેે મ ૂકી આલો, છી ફયણી અરીએ જાતે લખાયભાું મ ૂકીને જાતે ત્માુંથી રીધી છે .
વાત લયવના ગાાભાું કોઇએ ફયણી ઉઘાડી નથી કે જયા ણ આઘીાછી થઇ નથી. છી અરીને
ત ્:ું ત તે ળાહતકાયને ફયણી આી ત્માયે કોઇ શજય શ્?ુંત અરી એ કહ્:ું ત જી ના, કોઇ શાજય ન
કાજીએ છ
શ્.ુંત કાજીએ પયી  ૂછ્:ુંત શું ફોરો ત્માયે કોની રૂફરૂભાું ફયણીભાું વોના ભશોયો મ ૂકી શતી ને કોની
રૂફરૂભાું ફયણી ઉઘાડી શતી? અરીએ કહ્:ું ત કાજી વાશેફ, એ કોઇ લાતના ભાયી ાવે વાક્ષી નથી.
કાયણ કે આ ળાહતકાય ભાયો જૂનો શભત્ર છે તેથી ભે શલશ્વાવ યાખેરો, એ ભને દગો નશીં દે ! કાજીએ કહ્:ું ત

ત ેગાય ઠયાલી ળકતો નથી.
થય,ુંત ત્માયે હતું આ ફાફતભાું ળાહતકાયને ગન
અરી એ કહ્:ું ત જી હતું વાલ વાચ ુંત ફોલ ું ત છું. હતું શજ કયીને આલેરો છું, ભાયી ભશોયો આ ળાહતકાયે કાઢી
રીધી ન શોમ તો જામ ક્ાું?
કાજી એ કહ્:ું ત ણ તભાયી ાવે કોઇ વાક્ષીયત ાલો તો છે નશીં! શુંત થામ?
શનયાળ થઇ અરી ઘેય ગમો. ણ તે જ હદલવે વાુંજે ફાદળાશ શારતન અરી યવીદની ાવે જઇ દાદ
ભાુંગલાન ુંત નક્કી કયઘ ત તે ભાટે ફાદળાશ જે ભવીદભાું નભાઝ ઢલા જતા શતા તેને દયલાજે જઇને
ઉબો.છી ફાદળાશ નભાઝ ઢીને જેલા ભવીદની ફશાય નીકળ્મા કે તયત અરી તેભના શાથભાું
અયજીનો કાગ મ ૂકી તેભના ગભાું આોટી ડયો. ફાદળાશે તેની અયજી લાુંચી! તેને ફીજે હદલવે
દયફાયભાું આલલાન ત કહ્.ું ત
આખી યાત અરી આખા હદલવના ફનાલનો ળોક કયતો ઘયની ઓવયીભાું ફેવી યહ્યો. આ ફાજત
ફાદળાશ અને તેનો લડો લજીય લેળરટો કયીને યાતે નગયચમાઘ જોલા નીકળ્મા. પયતા-પયતા તેઓ
એક ભશોલ્રાભાું આલી શોંચ્મા. ભશોલ્રાભાું થોડા છોકયા ટોે લળ્મા શતા ને થોડા નાટક બજલતા
શતા. આ નાટક અરી કોજજમા અને ળાહતકાયના હકસવા યથી ફનાલેલ ું ત શ્.ુંત આ હકસવો આખા
ફગદાદ ળશેયભાું ચચાઘ નો શલમ થઇ ડયો શતો. અને ફાકો ઉય ણ તેની ઉંડી અવય થલા
ાભી શતી. ફાદળાશ અને લજીય નાટક જોલા ઉબા યહ્યા.
ડદો ઉડતાું નાટક ળરૂ થય.ુંત અરી કોજીમા અખયોટની ફયણી ળાહતકાયને ત્માું મ ૂકલા આવ્મો.
ળાહતકાયે કહ્:ું ત રે આ ચાલી, તાયી ભેે લખાયભાું એ મ ૂકી દે ! અરી ત્માું ફયણી મ ૂકી શજ કયલા ગમો.
શજ કયી અરી વાત લયવે ાછો આવ્મો. આલીને તેણે ળાહતકાયને ત્માું જૈ ફયણી ભાુંગી. ળાહતકાયે કહ્:ું ત
રે આ ચાલી તાયી ભેે લખાયભાુંથી રઇ આલ! ફયણી રઇ અરી ઘયે ગમો.
છી અરીએ કાજીને પહયમાદ કયી કે, ભાયી ફયણીભાુંથી એક શજાય વોનાભશોયો ચોયાઇ ગઇ છે .
કાજીએ ળાહતકાયને ફોરાલી તેની જતફાની રીધી. ળાહતકાયે ફયણી ઉઘાડયાનો વાપ ઇન્કાય કમો એટરે
કાજીએ અરીને કહ્:ું ત અરી, અખયોટની ફયણી અશીં શાજય કયો. અરી એ તયત ફયણી રાલી શાજય
કયી.
કાજીએ તેભાુંથી અખયોટ શાથભાું રઇ ધાયીધાયીને જોમાું. જયા સઘું ૂ માું. એક ફે પોડીને ખાધાું ધીયે થી
ત ી અખયોટ આલાું વાયાું યશી ળકે. ચારો, હતું ગાભના ફે
કહ્:ું ત અયે , હતું નથી ધાયતો કે વાત લયવ સધ
લેાયીઓનો અચબપ્રામ રઇ જોઉ. આભ કશી તેણે શવાઇને ફજાયભાું ભોકરી અખયોટના ફે
લેાયીઓને તેડાલી ભુંગાવ્મા.
ત ી યશી ળકે ?
કાજીએ લેાયીઓને  ૂછય;ુંત અખયોટ એલા ને એલા કેટરાું લયવ સઘ
લેાયીઓએ કહ્:ું ત ફહત તો ફે લયવ.છી તેનો યું ગ ને સલાદ પયી જામ ! કાજીએ તેભને ફયણી આી

કહ્;ું ત ઠીક તો રો આ અખયોટ જૂઓ, ને એ કેટરાું લયવ જૂનાું છે તે કશો !
લેાયીઓએ ફયણી ઠારલી, તેભાુંનાું અખયોટના ફે બાગ ાડમા. છી ફુંને ઢગરી લાયાપયતી
ફતાલી કહ્;ું ત કાજીવાશેફ, આ અખયોટ જૂનાું છે , વાતેક લયવનાું અને આ ચફરકત ર નલાું છે , આ જ
લયવનાું! કાજીએ કહ્;ું ત શેં આ શુંત કશો છો તભે? આ ળાહતકાય તો કશે છે કે વાત લયવ શેરાું અરી
કોજજમા ફયણીભાું આ અખયોટ બયીને એની લખાયભાું મ ૂકી ગમો શતો. લચભાું કોઇએ એ ફયણી
ત ાલી શા કશી. તયત કાજીએ કહ્:ું ત શુંત શા?
ઉઘાડી નથી! કેભ ખરું ત ને ળાહતકાય ? ળાહતકાયે ભાથ ુંત ઘણ
ત માું? વાચ ત
શયાભખોય ? ફયણી કોઇએ ઉઘાડી નથી તો આ નલાું અખયોટ કમાુંથી આવ્મા? કોણે મક
ફોર ! આભ કશી તેણે ળાહતકાયને પટકાયલા ભાુંડમો. ાુંચવાત પટકા ડતાભાું તો ળાહતકાયે કબ ૂર
કયી દીઘ:ુંત ભેં ફયણીભાુંથી એક શજાય વોનાભશોય કાઢી રઇને આ નલાું અખયોટ મ ૂકમાું છે . કાજીએ
હતકભ કમો; આ જૂઠા ળાહતકાયને અત્માયે ને અત્માયે શ ૂીએ ચડાલી દો. નાટક  ૂરું ત થય.ુંત છોકયાઓએ
આનુંદભાું આલી જોયથી તાીઓ ાડી. આ જોઇ ફાદળાશ છક થઇ ગમો. તેની ાવે આજે અરી
કોજજમાની અયજી આલી શતી. તેભાું વાક્ષીયત ાલાના અબાલે કાજીએ ભશોયો કાઢી રેનાય ળાહતકાયને
ત ેગાય તયીકે
છોડી મ ૂકલાન ુંત જણાવ્ય ુંત શ્.ુંત જમાયે આ નાના છોકયાએ ોતાના બદ્ધત િ ફે તેને ગન
વાચફત કમો શતો. ફાદળાશે લજીયને કહ્;ું ત કાજીનો ાઠ બજલનાયા આ છોકયાને કારે દયફાયભાું
ફોરાલી રાલજો, એની ાવે જ અરી કોજજમાનો ન્મામ કયાલીએ.
ેરા ળાહતકાયને ણ શાજય કયજો, અરીને ણ તેની અખયોટની ફયણી રેતાું આલલાન ુંત
કશેલડાલજો. છી છોકયાની બદ્ધત િની ભનભાું તાયીપ કયતો કયતો ફાદળાશ ભશેરે ગમો. ફીજે હદલવે
દયફાય બયામો અરી કોજજમા અને ળાહતકાય શાજય થમા. લજીય ણ ેરા છોકયાને તેડીને આવ્મો.
ફાદળાશ તેને ોતાના આવન ય જગા કયી આીને ફેવાડમો ને કહ્;ું ત કારે યાતે તેં અરી
ત થમો છું. શલે એલો ન્મામ અશીં કય! જો આ યહ્યો અરી
કોજજમાનો ન્મામ કમો શતો એ જોઇને હતું ખળ
કોજજમા ને ેરો ફેઠો ળાહતકાય. છોકયો શેરાું તો ળયભાઇ ગમો, ણ તયત તેણે ટટ્ટાય થઇને કહ્;ું ત
જેલો હતકભ! છી તેણે અરી કોજજમાને  ૂછ્;ું ત ફોર, તે ળાની ફયણી ળાહતકાયને ત્માું મ ૂકી શતી?
અરીએ કહ્;ું ત અખયોટની, ણ તેભાું ભેં એકશજાય વોનાભશોયો મ ૂકી શતી. શજ કયીને આવ્મો ત્માયે
ત ને ફયણીભાું એકરાું અખયોટ બયે રાું શતાું. છોકયાએ શવીને કહ્;ું ત ફવ ત્માયે તને તાયાું
ભશોયો ગભ
અખયોટ તો ાછા ભળ્માું છે ને ? અરીએ કહ્;ું ત ણ ભાયી જજિંદગીની થાણ-ભાયી એક શજાય
વોનાભશોયો- લચભાું જ છોકયાએ ળાહતકાયને  ૂછ્;ું ત કશો, ળાહતકાય તભાયે આ ફાફતભાું શુંત કશેલાન ુંત છે
? ળાહતકાયે કહ્;ું ત અરી વાત લયવ શેરાું અખયોટની ફયણી ભાયે ત્માું મ ૂકી ગમો શતો. જાતે લખાયભાું
મ ૂકી ગમો શતો ને જાતે રઇ ગમો શતો. લચભાું કોઇએ એ ઉઘાડી નથી, કોઇ એને અડકય ુંત નથી.
છોકયાએ શવીને  ૂછ્;ું ત તભે એનાું અખયોટ તો ાછા આપ્માું છે ને ? ળાહતકાયે આનુંદભાું આલી જઇ

કહ્;ું ત શા, જી,  ૂયે  ૂયાું એક ણ ઓછું થય ુંત શોમ તો કશે! છોકયાએ કહ્;ું ત ઠીક, તો રાલો એ ફયણી. ભાયે
ફઘી ખાતયી કયલી ડળે. તયત અરીએ ફયણી યજૂ કયી. છી છોકયાએ ફાદળાશને કહ્;ું ત
અખયોટના ફે લેાયીઓને ફોરાલી ભુંગાલો. ફાદળાશે શવાઇને ભોકરી ફજાયભાુંથી ફે લેાયીઓને
તેડાલી ભુંગાવ્મા. છોકયાએ તેભને ફયણી આીને કહ્;ું ત આ અખયોટ જૂનાું છે , વાત-આઠ લયવના.
ફીજો બાગ ફતાલીને કહ્;ું ત આ તદ્દન નલાું છે , આ જ લયવના. તયત છોકયાએ કહ્;ું ત અરી, ્ ુંત કશે છે
ને કે તાયાું અખયોટ તને ાછા ભળ્માું છે ? ણ એમ તને કમાું ભળ્માું છે ? છી ળાહતકાય વાભે જોઇ
તેણે કહ્;ું ત ળાહતકાય, તભે કશો છો ને કે ફયણી તભાયે ત્માું કોઇએ ઉઘાડી નથી? તો આ નલાું અખયોટ
કમાુંથી આવ્માું? કોણે મ ૂકમાું? ળાહતકાય કાુંઇ જ જલાફ ન આી ળકમો. એટરે છોકયાએ ફાદળાશને
ત ેગાય આ યહ્યો. શલે આે જે શળક્ષા કયલી શોમ તે કયો. આખી વબા આ જોઇ દું ગ
કહ્;ું ત નાભદાય, ગન
થઇ, વૌ છોકયાની બદ્ધત િનાું બાયોબાય લખાણ કયલા રાગ્મા. છી ફાદળાશે ળાહતકાયની ભારશભરકત
જપ્ત કયી તેને દે ળશનકારની વજા કયી. અરી કોજજમાને તેની એકશજાય વોનાભશોયો ાછી આી.
છોકયાને ણ વો વોનાભશોયો ઇનાભભાું આી તે લખતે ાવે ફેઠેરા કાજીને કહ્;ું ત ઇન્વાપ કેલી યીતે
કયલો તે આ છોકયા ાવેથી ળીખો. આખા યાજમભાું શારતન-અર-યળીદના અદર ઇન્વાપની લાશલાશ
ફોરાઇ.


