બાઈ
રેખક: ઝલેયચંદ ભેઘાણી
લાતાા : અયધી સદીની લાચનમાત્રા
ખાંબા ગાભની એ આમયાણી હતી. આમયાણીને ભાથે ફહુ લસભી લેા આલી ડી.
આમય ભયી ગમો. અને દે ળભાં દુકા ડયો. યાફ વલના છોકયાં યીડડમાયભણ કયલા ભંડયાં.
દુખખમાયી ફાઈના ભનભાં ોતાના બાઈની એક જ ઓથ યહી હતી. ાડોળીને ફે હાથ જોડી
વલનલણી કયી: “ફા,ુ ફે ડદલસ ભાયાં ગબરુડાંને ટી ંુ ટી ંુ યાફ ાજો, તમાં હું ભાયા બાઈને
ઘેય આંટો જઈને આલતી યહું છં.”
વભવતમાા ગાભભાં ોતાનો સગો બાઈ યહે છે . ખાંબેથી ોતે હોંળે હોંળે વભવતમાે
ગઈ. ઘયના ફાયણાભાં જ બાઈને ઊબેરો બાળ્મો; ણ બાઈને તો કજુગે ઘેયી રીધો હતો.
“આ રેખણમાત ક્ાંથી આલી? ” એટલ ં ુ ફોરીને આમય ઘયભાં ેસી ગમો. ાછરી
છીંડીએ થઈને એણે રામન કર્.ું ુ ફહેને આઘેથી બાઈને બાગતો બાળ્મો કે એના ગ બાયે
થઈ ગમા. તોમ દુ:ખની ભાયી ફહેન વમયની ઓસયીએ હોંચી. બોજાઈએ ણ ભોંભાથી
„આલો‟ એટલ ં ુ ન કહ્.ં ુ નેલાં ઝારીને નણંદ ઊબી યહી, એણે બાબીને  ૂછ્:ં ુ “બાબી ! ભાયો
બાઈ ક્ાં ગમો?”

“તભાયા બાઈ તો કાલર્ન
ંુ ા ગાભતયે ગમા છે ?”
ધયતી ભાયગ આે તો સભાઈ જલાન ંુ ફહેનને ભન થર્.ંુ એણે વનસાસો મ ૂક્ો. એ
ાછી લી ગઈ. બાબી કહે : “યોટરા ખાલા તો યોકાઓ.”
“બાબી ! હસીને જો સોભર દીધ ંુ હોત તોમ ી જાત. ” એટલ ં ુ કહીને ફહેન તો મગ
ંૂ ી
મગ
ૂં ી ચારી નીકી. ણ એની આંખભાં શ્રાલણ ને બાદયલો લયસલા ભાંડયા. ફોય ફોય

જેલાં ાણીડાં ાડતી ચારી જામ છે . ભાથે રીંફડાની ઘટા ઝળં ફી યહી છે અને છીંક આલે
એલા ચોખ્ખાફૂર ઓયડાની રીંેરી ઓસયીએ જબ્ફય ડડરલાો જોગડો બગત ફેઠો ફેઠો
હોકો ીએ છે . જોગડો ફાઈને નાની હતી તમાયથી ઓખતો હતો. ફહેનને જોતાં જ હયખભાં
આલી જઈને યસ્તા ઉય આડો પમો :  ૂછ્ ં ુ : “કાં, ફા આભ યોતી કાં જા?”
„જોગડા બાઈ ! ભાયે ભાથે દુ:ખના ડુંગયા થમા છે ; ણ દુ:ખ ભને યોલયાલત ંુ નથી;
ભાયો ભાનો જણ્મો બાઈ ભને દે ખીને ભોઢું સંતાડે છે , ઈ લાતન ંુ ભને યોવ ંુ આલે છે .”
“અયે , ગાંડી, એભાં શંુ યોલા ફેઠી? હુંમ તાયો બાઈ છં ના ! ઊઠા, હાલમ ભાયી સાથે.”
જોગડો એ ફાઈને જીબની ફહેન કહી અંદય રઈ ગમો. એક કળી જુલાય રઈને
ગાડું બર્;ું ુ યોકડી ખયચી આી; ોતાના છોકયાને કહ્:ં ુ

“ફેટા, ફુઈને રઈને ખાંબે મ ૂકી

આવ્મ, અને દાણા ફુઈને ઘેય ઉતાયી ભેરજે.”
ગાડું જોડીને છોકયો ફુઈની સાથે ચાલમો. વલધલા આમયાણી ોતાના ભનભાં આ
સંસાયના સાચજૂઠ ઉય વલચાય કયતી ચારી ગઈ. તે ડદલસથી જાણે એને ોતાનો ખોલાઈ
ગમેરો ભાજામો ભળ્મો. અંતયભાંથી સંસાયનાં ઝેય ઉતયી ગમાં.
ફહેન ગમા છી જોગડાની ફામડી આલીને ફોરી : “બગત, ભને રાગે છે કે તભાયે
ને ભાયે છે ટંુ ડી જાળે.”
“કેભ?”
“જુઓ, બગત! છોકયો જો ખયે ખય તભાયા જ રોહીનો હળે, તો તો ગાડું ને ફદ
એની ફુઈને આીને આલળે; અને જો ભાયી જાતભાં કં ઈ પેયપાય હળે તો ગાડું-ફદ ાછાં
રાલળે.”
“અયે , મ ૂયખી ! એલા તે લદાડ હોમ ! એ છોકરં ુ , ફાડો એલી લાતભાં શંુ સભજે? એ
તો ભોટેયાંએ કહ્ં ુ હોમ એટલ ં ુ જ કયે ને? અને આણે કોઈ દી ક્ાં ળીખવ્ર્ ંુ છે કે કહ્ં ુ છે ?”
“બગત, જો ળીખલવ ંુ કે કહેવ ંુ ડે, તો છી નલ ભડહના બાય લેંઢામો તેન ંુ ભા ‟તભ
શ?ંુ ”
ફીજે ડદલસે છોકયો હાથભાં એકરી યાળ ઉરાતો ઉરાતો ઘેય આવ્મો. સાંબીને
 ૂછ્ ંુ : “ફેટા ! ગાડું-ફદ ક્ાં?”
“ફુઈને દીધાં.”
“કાં?”
“ફાા, તભે એના બાઈ થઈને એને કાડું દીધ ંુ અને હું ફુઈને ફુમારં ુ ન આી
આવ?ંુ ”
ભા ફોરી : “યં ગ છે , ફેટા ! હલે બગતનો દીકયો સાચો !”


