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નગીનદાસ ાયે ખ

આણને આંખ છે તે જોલા ભાટે છે . જુએ છે તો ફધા જ ભાણસો, ણ જોલા જોલાભાાં પેય હોમ
છે . કોઈ નજયે ચડે છે ભાટે જ જુએ છે , તો કોઈ જે જુએ છે તે ધ્માનથી જુએ છે અને તેનો વલચાય
ણ કયે છે , ઉયટકે જોનાયાના અને ધ્માનથી જોઈને તેનો વલચાય કયનાયના જોલાભાાં કેટરો પેય
હોમ છે તે નીચેની લાતાા ઉયથી સભજાળે.
એકલાય એક પકીય ચારતો ચારતો લગડાભાાં જતો હતો. યસ્તાભાાં તેને એક લાણણમો સાભો ભળ્મો.
પકીયે તેને પ ૂછ્,ાંુ “ળેઠ, તભારાં ુ એકાદ ઊંટ ખોલામ છે ?”
લેાયીએ કહ્,ાં ુ “ હા, હુાં તેને ળોધલા જ નીકળ્મો છાં.”
એટરે પકીયે કહ્,ાં ુ “તેની જભણી આંખ ફૂટે રી છે , ને તે ડાફે ગે ખોડુાં છે . તેનો આગરો દાાંત ડી
ગમો છે . તભે તેની એક ભેય ભધ રાદ્ ાંુ છે અને ફીજી ભેય ઘઉં રાદ્યા છે , ખરાં ુ ?”
લેાયીએ કહ્,ાં ુ “ખયી લાત, સાાંઈફાલા. તભે એને આટલ ાં ુ ધાયી-ધાયીને જોય ાંુ છે તો ચારો, ફતાલો તે
કઈ તયપ ગય ાંુ છે અને ક્ાાં છે ?”
પકીયે જલાફ દીધો, “ળેઠ, ભેં તભારાં ુ ઊંટ જોય ાંુ નથી. તેભ તભાયા વસલામ ફીજા કોઈને ભોઢે એની
લાત ણ સાાંબી નથી, છી હુાં તભને તભારાં ુ ઊંટ ફતાવ ાંુ કમાાંથી?”
લાણણમાએ કહ્,ાં ુ “સાાંઈફાલા, એ ફધી લાત યહેલા દો, અને કહો કે એના ઉય ઝલેયાત હત ાંુ તે ક્ાાં
છે ?”
પકીયે કહ્,ાં ુ “ળેઠજી, તભે ભારાં ુ કહ્ાં ુ ભાનતા નથી. હુાં સાચ ાંુ જ કહ્ાં ુ છાં કે ભેં તભારાં ુ ઊંટ નજયે જોય ાંુ ણ
નથી, તેભ તભારાં ુ ઝલેયાત ણ બાળ્ય ાંુ નથી. હુાં એભાાંન ાંુ કશાંુ જ જાણતો નથી.”
એ સાાંબી લેાયીએ પકીયને કડાલીને કચેયીભાાં યજૂ કમો. તમાાં તેની ઝડતી રેલાભાાં આલી, ણ
તેની ાસેથી કશાંુ નીકળ્ય ાંુ નહીં. તેણે ચોયી કયી છે અથલા તે જૂઠુાં ફોલ્મો છે એના કોઈ સાક્ષી ણ
ભળ્મા નહીં. એટરે ન્મામાધીળ ણ મઝ
ાં ૂ લણભાાં ડી ગમો અને તેણે પકીયને કહ્,ાં ુ “સાાંઈફાલા, તભે
ચોયી કયો કે જૂઠુાં ફોરો એવ ાંુ ભને રાગત ાંુ નથી. ણ તભે ઊંટની જે વનળાનીઓ આી તે ઉયથી
ુ ાસો કયળો ?”
તો એભ જ રાગે છે કે તભે એ ઊંટને નજયોનજય જોય ાંુ હોવ ાંુ જોઇએ. એ લાતનો ખર
તમાયે પકીયે કહ્,ાં ુ “નાભદાય. તભાયી મઝ
ાં ૂ લણ હુાં સભજુ ાં છાં, ણ તભે ભાયી લાત સાાંબળો એટરે
ુ ાસો ભી જળે. હુાં ઘણાાં લયસો થમાાં લગડાભાાં એકરો યહુાં છાં. ણ એ લગડાભાાં ભને ઘણાંુ
એનો ખર
જોલા-વલચાયલાન ાંુ ભી યહે છે . આજે યસ્તે ચારતાાં-ચારતાાં ભેં ઊંટનાાં ગરાાં જોમાાં.

તેના ભાગાની એક જ ફાજુનાાં ાાંદડાાં કયડેરાાં હતાાં. એટરે ભને થય ાંુ કે, તે આંખે કાણાંુ હળે. લી,
ુ ાન કયું ુ કે,
જે ાાંદડાાં કયડેરા હતાાં તેભાાં લચભાાંનો થોડો બાગ યહી ગમો હતો. તે ઉયથી ભેં અનભ
લચભાાંનો આગરો દાાંત ડી ગમો હળે. તેનાાં ગરાાંભાાંન ાંુ એક એક આછાં ડેલ ાં ુ હત.ાંુ એટરે ભને
થય ાંુ કે તે એક ગે રાંગડુાં હળે. તેના યસ્તાની એક ફાજુએ ઘઉં લેયામેરા હતાાં. તે રઈ જલા કીડીઓ
ચઢી હતી ને ફીજી ફાજુએ ભાખીઓ ફણફણતી હતી. તે યથી ભેં જાણય ાંુ કે તે ઊંટને એક ફાજુ ઘઉં
અને ફીજી ફાજુએ ભધ રાદે રાાં હળે, અને કોઈ ભાણસ જોડે હળે નહીં, કેભ કે હોમ તો ઘઉં લેયામ
નહીં. આ ફધા ઉયથી ભને થય ાંુ કે ઊંટ એના ધણી ાસેથી નાઠેલ ાં ુ હોવ ાંુ જોઇએ.”
આ સાાંબીને ન્મામાધીળ નલાઈ ામ્મો. આખી કચેયી ણ દાં ગ થઈ ગઈ. સૌ આ પકીયની ઝીણી
ુ ાન કયલાની ળક્તતના લખાણ કયલા રાગ્મા.
નજય તથા અનભ


