યધુ ધષ્ઠિયે શુંુ ભાગય ુંુ ?
-

ુ ુ રબાઈ કરાથી
મક

ાુંચ ાુંડલો લનભાું યશેતા શતા. એક દદલવ તેઓ ભ ૂખ અને તયવથી ખ ૂફ શેયાન થઈ ગમા.
ઉનાાના દદલવો શતા. ફોયની લેા શતી. સ ૂયજદાદા ભાથા ઉય ફયોફય તતા શતા.
આવાવ ગાઢ લન શત.ુંુ છે લટે ાુંચ ાુંડલો થાકીને એક લડરાની ળીત છામા નીચે જઈને ફેિા.
ફધા જ બાઈઓ તયવ રાગલાથી અકાઈ ગમા શતા. એટરે યધુ ધષ્ઠિયે વૌથી નાના બાઈ નકુ રને
કહ્ું ુ :
“નકુ ર, આ ઝાડ ય ચડ. ફધી દદળાભાું નજય કય. ક્ાુંમ જાળમ જેવ ુંુ દે ખામ છે ખરું ુ ?”
નકુ ર તયત જ ઝાડ ય ચડી ગમો. આવાવ ફધે જોલા રાગમો. થોડી લાય છી ફોલ્મો :
“ભોટાબાઈ, દૂ ય દૂ ય એક જાળમ જેવ ુંુ દે ખામ છે ખરું ુ , તમાું રીરોતયી ઉગેરી શોમ; ુંખી કરયલ
કયતાું શોમ એવ ુંુ રાગે છે . આ આજ્ઞા આો. હુું એ તયપ તાવ કયી આવ.ુંુ ”
યધુ ધષ્ઠિયે કહ્ું ુ ; “નકુ ર, બરે જઈ આલ. ફાણના બાથાભાું ાણી બયીને આલજે.”
નકુ ર તાવ કયતો કયતો ેરા જાળમ ાવે આલી શોંચ્મો. તમાું સ્લચ્છ ળીત જ જોઇને તેને
ાણી ીલાન ુંુ ભન થય.ુંુ તે ાણી ીલા લાુંકો લળ્મો. તમાું તો નકુ રે અલાજ વાુંબળ્મો:
“શે બાઈ, થોબ ! વાશવ કયીળ ભા. ભાયો ધનમભ વાુંબ. શેરાું ભાયા વલારોના જલાફ આ. છી
ુ ીથી ાણી ીજે; નશીં તો તને શાધન થળે.”
ખળ
યું ત ુ નકુ રને ખ ૂફ તયવ રાગી શતી. તેણે એ અલાજને ગણકામો નશી.. તે ાણી ીલા તૈમાય
થમો. તેણે જેવ ુંુ ાણી ીધ ુંુ કે તયત જ તે જભીન ય ઢી ડયો !
આ ફાજુ નકુ રને આલતાું ભોડુું થય;ુંુ એટરે યધુ ધષ્ઠિયે વશદે લને ભોકલ્મો. તેની ણ નકુ ર જેલી દળા
થઈ. તમાયફાદ અજુ ુન ગમો. છી બીભ ગમો. એ ફન્નેની ણ એલી જ લરે થઈ!
ચાયે બાઈઓ આવ્મા જ નશીં; એટરે છે લટે યધુ ધષ્ઠિય તમાું ગમા. જઈને જુએ છે તો આ શુંુ ? બીભ,
અજુ ુન, વશદે લ અને નકુ ર જભીન ય ફેબાન ડયા છે !
આ જોઈને યધુ ધષ્ઠિયને ખ ૂફ દુ:ખ થય.ુંુ એભને ભનભાું ળુંકા ગઈ : „જરૂય, આ જાળમન ુંુ ાણી ઝેયી
શોવ ુંુ જોઈએ અથલા કોઈ અદ્રશ્મ ળક્તતએ ભાયા આલા ફલાન બાઇઓને ભા‟ત કમાુ શળે !‟
યધુ ધષ્ઠિયે ધલચાયું ુ : “રાલ ને, જયા ાણી ી તો જોઉં ! આ ળી લાત છે એ તયત જણાઈ જળે.” એભ
ધલચાયીને યધુ ધષ્ઠિય ાણી ીલા ભાટે લાુંકા લળ્મા.
તમાું તો તેભણે અલાજ વાુંબળ્મો : “શે બાઈ, ભાયી લાત વાુંબ, ભેં જ તાયા બાઈઓની આલી દળા
કયી છે . ભાયો અશીંનો ધનમભ છે ; જે ભાયા વલારોનો જલાફ આે, તે જ આ જાળમન ુંુ ાણી ી
ળકે. તાયા બાઈઓએ ભારું ુ ભાનય ુંુ નશીં એટરે એભની આ દળા થઈ છે . ત ુંુ ણ ભાયા વલારોના
ુ ેથી ાણી ીજે.”
જલાફ આ. છી સખ

યધુ ધષ્ઠિય આવાવ જુએ, તો જળમભાું એક ફગરો ઊબો શતો ! ફગરાને આ યીતે ફોરતો જોઈને
તે ખ ૂફ નલાઈ ામ્મા. યધુ ધષ્ઠિયે ફગરા બણી જોઈને કહ્ું ુ :
“ફગરો આભ ભાણવની લાણીભાું ફોરી ન ળકે. જરૂય તભે કોઈ દે લતા શળો. શેરાું તભે કોણ છો,
એ ભને કશો; છી હુું તભાયા વલારોના જલાફ આીળ.”
એટરે ફગરાએ કહ્ું ુ :”હુું મક્ષ છું.” એભ કશીને તેણે ોતાન ુંુ અવર રૂ પ્રગટ કય.ું ુ
ુ ીથી વલાર  ૂછો. હુું ભાયી ળક્તત મજ
ુ ફ
યધુ ધષ્ઠિય પ્રણાભ કયીને ફોલ્મા : “શે મક્ષયાજ, શલે આ ખળ
જલાફ આીળ.”
મક્ષે શેરો વલાર  ૂછયો :
“સ્લગુભાું જલાનો ઉત્તભ ભાગુ કમો ?”
યધુ ધષ્ઠિયે જલાફ આપ્મો :
ુ -વદાચાય.”
“વદ્દગણ
મક્ષે ફીજો વલાર  ૂછયો :
ુ કમો ?”
“વૌથી ભોટો વદ્દગણ
યધુ ધષ્ઠિય જલાફભાું ફોલ્મા :
“કોઈની અદે ખાઈ ન કયલી, કોઈની ધનિંદા ન કયલી.”
મક્ષે ત્રીજો વલાર  ૂછયો :
“ક્ો ભાણવ એકીલખતે ધનલાન તથા ગયીફ કશેલામ ?”
યધુ ધષ્ઠિય જલાફભાું ફોલ્મા :
“જે ભાણવની ાવે લધાયે ધન શોમ, ણ ફીજાને એની જરૂય શોમ, તેલાને દાનભાું કશુંુ ન આે તે.”
મક્ષનો ચોથો વલાર શતો :
“ગયીફ ભાણવ ળી યીતે શ્રીભુંત ફને ળકે ?”
યધુ ધષ્ઠિયે જલાફ આપ્મો :
“ોતાની ાવે જે કાુંઈ થોડુુંઘણુંુ શોમ, તેનાથી વુંતો ભાનીને.”
મક્ષે ાુંચભો વલાર  ૂછયો :
“દુધનમા કયતાું શુંુ બાયે છે અને લાદ કયતા શુંુ ઊંચ ુંુ છે ?”
યધુ ધષ્ઠિયે જલાફભાું કહ્ું ુ :
“ભાતા-ધતાનો પ્રેભ.”
મક્ષે શલે છઠ્ઠો વલાર  ૂછયો :
ુ ી થલાનો ભાગુ કમો ?”
“સખ
યધુ ધષ્ઠિયે આ વલારનો જલફ આપ્મો :
“વતમ ફોરવ ુંુ અને દમા યાખલી.”

યધુ ધષ્ઠિયના છમે છ જલાફ વાુંબી ને મક્ષ પ્રવન્ન થમો.
મક્ષે યધુ ધષ્ઠિયને કહ્ું ુ :
“શે યધુ ધષ્ઠિય, તભાયા ફધા જલાફોથી ભને ઘણો વુંતો થમો છે . શલે તભે ધનયાુંતે ાણી ીઓ.
ુ ીથી ભાગો. તભાયા બાઈઓભાુંથી કોઇણ એકને જીલતો કયલાન ુંુ તભે
લી, તભાયે જે જોઈએ તે ખળ
ભાગી ળકો.”
યધુ ધષ્ઠિય ફોલ્મા : “શે ભશાયાજ ! તભે ખયે ખય પ્રવન્ન થમા શો, તો ભને આટલ ું ુ આો. ભાયા બાઈ
નકુ ર ને વજીલન કયો.”
આ વાુંબીને મક્ષ ખ ૂફ નલાઈ ામ્મો !
એ શવતાું શવતાું ફોલ્મો :
“અયે ! યધુ ધષ્ઠિય, ભાગી ભાગીને તભે આ શુંુ ભાગય ુંુ ? તભે ણ ખયા છો ! આ નકુ ર તો ભાદ્રીનો
દીકયો છે એ તો તભાયો વાલકો બાઈ થામ. બીભ અને અજુ ુન તભાયા વગા બાઈઓ છે . તભાયા કોઈ
એક વગા બાઈને વજીલન કયલાન ુંુ ભાગો ને ? શુંુ તભે તભાયા આ ફે વગા બાઈઓને ચાશતા નથી?
યધુ ધષ્ઠિય ળાુંત અલાજે ફોલ્મા :
“હુું તો ભાયા ફધા જ બાઈઓને વયખા ચાહુું છું, ભાયે ભન કોઈ વાલકો નથી. ભાદ્રીભાતા ણ ભાયા

જ ભાતા છે . કુ નતીભાતા અને ભાદ્રીભાતા ફન્ને ભાયે ભન વયખા છે . શે મક્ષયાજ ! હુું તો નકુ રને જ
વજીલન કયલા ધલનુંધત કરું ુ છું. ભાયા ય આટરી કૃા કયો.”
મક્ષે નલાઈ ાભીને  ૂછ્ ુંુ :
“અયે ! યધુ ધષ્ઠિય, તભે ળા ભાટે નકુ રને વજીલન કયલાન ુંુ ભાગો છો ?”
યધુ ધષ્ઠિય ગુંબીય અલાજે ફોલ્મો :
“શે ભશાયાજ, વાુંબો. હુું કુું તીભાતાનો દીકયો છું. નકુ ર ભાદ્રીભાતાનો દીકયો છે . ભાદ્રીભાતા અભાયા
ધતા ાુંડુયાજા વાથે વતી થમા. તે લખતે ભાદ્રીભાતાએ ોતાના ફે દીકયા વશદે લ અને નકુ રને
કુું તીભાતાને વોંપ્મા શતા. કુું તીભાતા એ ફન્ને ઉય ણ અભાયા જેટલ ું ુ જ શેત યાખે છે . એભને ભન
એભના ત્રણ દીકયા યધુ ધષ્ઠિય, બીભ અને અજુ ુન જેટરાું જ વશદે લ અને નકુ ર ણ છે .
શલે લનલાવ છી અભે ાછા જઈશુંુ તે લખતે અભે ાુંચ બાઈઓભાુંથી ભાત્ર ફેને જ જીલતા
ુ ોને જ
આલેરા કુું તીભાતા જોળે. એ જોઈને ભાતા ખ ૂફ દુ:ખ ાભળે; યું ત ુ એભાું ોતાના ફે વગાું ત્ર
જીલતા જોઈને તે લધાયે દુ:ખી થળે. ભાતા એભ ભાનળે કે અભે ત્રણે બાઈઓએ વશદે લ અને
નકુ રની ફયોફય વુંબા રીધી નશીં શોમ ! ણ જો કુું તીભાતા જોળે કે ભાદ્રીભાતાનો વૌથી નાનો
દીકયો નકુ ર ભાયી વાથે છે તો ભાતાને એટલ ું ુ ફધ ુંુ દુ:ખ નશીં થામ. ભાટે શે મક્ષયાજ, હુું તો એ જ
ભાગુંુ છું કે ભાયા વૌથી નાના બાઈ નકુ રને આ વજીલન કયો.”
યધુ ધષ્ઠિયનાું આલાું ધલલેક બમાુ લચનો વાુંબીને મક્ષ ઘણો પ્રવન્ન થમો. તે ફોરી ઊિયો :
“ધનમ ! ધનમ ! ધભુયાજ યધુ ધષ્ઠિય ! તભે ખયે ખય ભશાન છો. તભે મોગમ ભાગણી જ કયી છે . હુું
તભાયા ઉય ખ ૂફ જ પ્રવન્ન થમો છું. હુું નકુ રને વજીલન કરું ુ જ છું. ફીજા બાઈઓને ણ વજીલન
કરું ુ છું. તભાયા ફધા જ બાઈઓ વજીલન થાઓ ! ”
છી મક્ષના લચનથી ચાયે બાઈઓ વજીલન થમા. આ જોઈને યધુ ધષ્ઠિયની આંખભાું આનુંદનાું આંસ ુંુ
બયાઈ આવ્માું.
વૌએ મક્ષયાજને બાલથી પ્રણાભ કમાુ . છી ાુંચે બાઈઓએ જાળમન ુંુ ળીત ાણી ીને
ોતાની તયવ ધછાલી.


