આંફર
ડડા . યક્ષડફશેન પ્ર.દલે
વડત લાનડાં ભૈત્રીફશેન ફીજા ધયણભડાં બણતડાં શતડાં. એભનડાં શળક્ષક્ષકડ ફશેન ળડડ છૂટલડન
અડધ કરડક ફડકી શમ ત્મડયે કડાંત કઈ લડતડા કશેતડાં કડાંત કઈ ગીત ગલડડલતડાં. આજે એભણે
એક ગીત ગલડડવ્.ાંય અને ભૈત્રીફશેન તથડ ફધડાંમ ફડર દસ્તએ ભટે વડદે એ ગીત ઝીલ્.ાંય ક્ ાંય
ગીત શત ાંય ખફય છે તભને ? જયઓ હયાં ગડઉં. તભે ઝીરજશોં કે !
‘‘આંફર ત ઘયથી મે ઊંચ ગ્મ. ખમ્ભડ આંફક્ષરમ !
આંફર ત દડદડએ લડવમ ત. ખમ્ભડ આંફક્ષરમ !
આંફર ત દડદીએ વીંચ્મ’ ત. ખમ્ભડ આંફક્ષરમ !
આંફર ત પ્ડ એ ષ્મ’ ત ખમ્ભડ આંફક્ષરમ !
આંફર ત પઈફડએ યક્ષ્મ’ ત. ખમ્ભડ આંફક્ષરમ !
આંફર ત વડખે લ ૂમ્મ-ઝૂક્ય. ખમ્ભડ આંફક્ષરમ !
આંફર ત થડમ આણ દડદ, ખમ્ભડ આંફક્ષરમ !
આંફર ત કાં કયચખડએ પ ૂજ, ખમ્ભડ આંફક્ષરમ !’’
ગીત ગડઈ રીધડ છી ફશેને પ ૂછ્ ાં ય કે ‘‘આંફર એટરે શાંય ?’’
ત ભૈત્રી ફશેને ઉત્તય આપ્મ કે ‘‘આંફર એટરે આંફડન ાંય ઝડડ.’’
છી ફશેને પ ૂછ્ ાંય કે ‘‘આંફર ત દડદડએ લડવમ’ત. તે આલડયાં ભટાંય ઝડડ કેલી યીતે લલડમ તભને
ખફય છે ?’’ ત ભૈત્રીફશેનનડ એક દસ્તડયે ઊબડ થઈને કહ્ાં ય કે ‘‘ફશેન, ઝડડ ન લડલલડન ાંય શમ.
આંફડ ઉય કેયીઓ થડમ. કેયીભડાં ગટર શમ. એ ગટર લલડમ. એટરે છી એ ઊગે અને છી
તે ભટાંય ઝડડ થડમ.’’
ફશેને ભૈત્રીફશેનનડ દસ્તડયને કહ્,ાં ય ‘‘ળડફડળ !’’
‘‘આંફર ત દડદીએ વીંચ્મ’ ત-ત આ આંફરડને વીંચલ એટરે શાંય ?’’ ભૈત્રીફશેન કશે, ‘‘ડણી
ડવ,ાંય ડણી ડવ,ાંય વીંચવ ાંય એટરે ડણી ડવ.ાંય ’’ ફશેન કશે, ળડફડળ !’’
‘‘ણ છી ‘આંફરડને પ્ડએ ડળ્મ’ ત એટરે શાંય ખફય છે ?’’ કઈને ખફય ન શતી. તેથી ફશેને
જ વભજાવ્.ાંય કે ‘‘ઝડડને એકલ ાં ય ડણી ડઈએ એ પ ૂયત ાંય નથી. અને ખડવ ાંય ણ શમ છે . તેથી એભડાં,
એનડ કમડયડભડાં ખડતય નડખલડભડાં આલે. તેથી ઝડડ જરદીથી લધે. વડયી યીતે લધે, તાંદયયસ્ત ફને.
અને તેભડાં ઝડઝડાં પ ફેવે. શલે કશે છે કે પઈફડએ યક્ષ્મ ‘ત’ એટરે શાંય ખફય છે ?’’
ભૈત્રીની એક ફશેનણી કશે. ‘‘શ, જી, ફશેન ! ભને ખફય છે . યક્ષ્મ ‘ત એટરે એન ાંય ધ્મડન યડખ્ ાંય ’ત.ાંય

ફકયી, ગડમ એવ ાંય કઈ એને
ખડલડ આલે ત એને શડાંકી
કડઢીને આંફરડને ફચડવમ‘ત.
એ ફચડલલડન ાંય કડભ પઈફડએ
ક્ું ય શત.ાંય ’’ ફશેન કશે, ‘‘ળડફડળ
! ણ ફીજી કેલી કેલી યીતે
ઝડડન ાંય યક્ષણ થઈ ળકે તે તભે
જાણ છ ?’’
ભૈત્રી કશે, ‘‘શડજી ફશેન, ઈંટ
ગઠલી ગઠલીને ઊંચ ાંય ડાંજરાં ય
ફનડલી તેન ાંય યક્ષણ થઈ ળકે.’’
તેની એક ફશેનણી ફરી કે
જ રખાંડનડાં ઉય અને
નીચેથી ખલય રડાં શમ એલડ
ડાંજયડાં ઝડડ ઉય મ ૂકી દે લડથી ગડમ-ફકયી તેને ન ખડઈ ળકે.’’
ફશેન કશે, ‘‘ળડફડળ ! તભે રક છ ફડકી ફહય શશળમડય. છી ત તે આંફડ ઉય ફૂર ફેઠડાં એને
ભય આવમ કશેલડમ. છી તે ભયની નડની નડની કેયીઓ થઈ. તેને ભયલડ કશેલડમ. ખડખયી
કશેલડમ. નડની ખડખયી એટરે ભયલ. તે ત ૂય શમ. ણ ભટી ખડખયી ખડટી શમ . તભે કઈએ
ખડધી છે ? તેન ાંય વયવ કચફ
ાંય ય થડમ, ભટી કડચી કેયીન ાંય અથડણાંય થડમ ,શજય ડકી ન શમ, ણ ભટી
થઈ ગઈ શમ એલી કેયીભડાં જયડક ગણ આલી ગ્ ાંય શમ તેને ‘વડખ’ કશેલડમ. એલી વડખથી
આંફર જૂભી ઊઠમ. બડઈ, તેનડ ઉય કમર આલી ઘય કયતડાંમ ઉંચડ થઇ ગમેરડ આંફરડ ય
ફેવીને કમર ફશેન ગીત ગીતડાં’તડ . કમર કેલી યીતે ગડમ તભને આલડે છે ?
‘‘કય ઊ...કય ઊ...કય ઊ..’’ ‘‘ળડફડળ.’’ તેને દડદડએ લડવમ‘ત એટરે ફડકને તે દડદડ જેલ રડગ્મ.
એટરે કશે છે , કે આંફર ત થડમ આંફડને દડદ.’ દડદડને કશડડી રઈને ભયડમ ? ન ભયડમ ને ? ત
આ આંફડને ણ ન કડમ. ઝડડલડાંઓ આણને દડદડની જેભ ખડલડ આે છે . દડદડ જેભ આણને
છત્રી ઓઢડડીને તડકડથી આણાંય યક્ષણ કયે છે . તેથી કહ્ાં ય છે કે એને કડમ નશીં, ણ એની કાં કયચખડથી પ ૂજા કયડમ. તેભ ણ તભડયડ આંગણડભડાં ઝડડ શમ એની પ ૂજા કયજ શોંકે. ઝડડભડાં ણ
બગલડન છે . છડભડાં યણછડ છે , એકરડ આંફડભડાં જ નશીં શ, ફધડાં જ ઝડડભડાં બગલડન છે . ત
ગડઓ :- ‘‘આંફર ત થડમ આણ દડદ, ખમ્ભડ આંફક્ષરમ.’’

‘‘આંફરડને કાં કયચખડએ પ ૂજ, ખમ્ભડ આંફક્ષરમ.’’
ત્મડાં ત ઘયે જલડન ફેર ડય. ટણણણણણ ટન. છકયડઓ આ છે લરી ફે કડીઓ ગડતડાં ગડતડાં ઘયે
ગમડાં.
અયે , ણ ખરાં ય થ્.ાંય ભૈત્રીફશેનનડ આંગણડભડાં ફે કઠઠમડયડ આલેરડ શતડ. શડથભડાં કય શડડી
શતી.આંગણડભડાં એક આંફ શત. તેને કડલડ ભડટે કય શડડીન ઘડ કયલડ ગમડ ત્મડાં ભૈત્રીફશેને યડડ
ડડી, નડ કડળ અભડયડાં ફશેને નડ ડડી છે .’
ભૈત્રીફશેનનડ પ્ડ કશે, ‘‘ણ ફેટડ ! આણે ત્મડાં ફે કેવય આંફડ છે . આ આંફ કાં ઈ જાતલડન નથી.
તેની કેયીઓ ખડટી થડમ છે . તેથી કડી નડખીએ.’’
ભૈત્રીફશેન કશે, ‘‘નડ, ન કડમ, ખડટી કેયી થતી શમ ત તેન ાંય આથડણાંય કયડમ. કચફ
ાંય ય કયડમ,
ડળીઓને થડી કેયી આી દે લડમ, ણ આંફ કડમ નશીં. તે આણને છડાંમ આે છે . તેની
ઉય ક્ષીઓ ભડડ મ ૂકે છે . પ્ડ, અભડયડાં ફશેન આજે એક વયવ ગીત ગલડડવ્ ાંય કે ‘‘આંફર ત
થડમે આણૉ દડદ, ખમ્ભડ આંફક્ષરમ ! આંફરડને કાં કયચખડએ પ ૂજ ! ખમ્ભડ આંફક્ષરમ !’’
ભૈત્રીફશેનનડ પ્ડ વડયડ ભડણવ શતડ શ ! તેથી તેભણે ભૈત્રીફશેનન ાંય ભડન્.ાંય અને કઠઠમડયડઓને
ડછડ ભક્રી દીધડ. ત્મડાં ત ભૈત્રીફશેનનડાં ભમ્ભી ઘયની ફશડય આવમડાં અને શાંય રઈને આવમડાં ખફય
છે ? શડથભડાં કાં કડલટી રઈને આવમડાં. છી આંફરડનડ થડ ઉયચડાંદર કયલડ રડગ્મડાં ત્મડયે
ભૈત્રીફશેન ડછડાં ગડલડ ભડાંડયડાં અને આ લખતે ત તેભની વડથે તેભનડ પ્ડ ણ ગડલડ ભડાંડયડ કે
‘‘આંફરડને કાં કયચખડએ પ ૂજ, ખમ્ભડ આંફક્ષરમ !’’


