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જીલયાભ જોી

એક શતો ળેઠ. ભોટો લેાયી ગણાતો. એના જેલો લેાયી એ લખતે કોઈ ન ભે .
રાખો રૂપમાનો લેાય કયે . નોકયચાકયનો ાય નશીં. ઘયભાાં અઢક ૈવો. ધભધોકાય લેાય
ચારે. ળેઠ જથથાફાંધ ભાર ખયીદે છે અને લેચે છે . ઘણો નપો ભે છે .
ળેઠ દમાળુ ણ એલો જ. ગયીફ દુખખમાને આંગણેથી ાછાં ન લાે . જેને અનાજ જોઈએ તેને
અનાજ આે. કડાાં જોઈએ તેને કડાાં આે કોઈને કડવ ાંુ લેણ ન કશે. ગાભ યગાભ એની
વાયી આફરૂ ફાંધાઈ ગઈ શતી. રોકો એને ભાન આતા.
ળેઠને ચાય દીકયા. ચાયે મ બણીગણીને શોપળમાય થઈ ગમેરા. લેાયભાાં ણ ઉસ્તાદ. ચાયે
બાઈ વાંીને યશે. કાભકાજ કયે અને આનાંદ કયે .
ળેઠ ઘયડો થમો. તેણે ચાયે દીકયાને ફોરાવ્મા અને કહ્ાં ુ : જુઓ ફેટા ! હુાં શલે ઘયડો થમો છાં.
ભોત ક્યાયે આલળે, એ કશી ન ળકામ. શલે તો હુાં વાજોભાાંદો યહુાં છાં.‟
ભોટો દીકયો ફોલ્મો : „એભાાં તભે ળા ભાટે મઝ
ાં ૂ ાઓ છો? અભે વાયાભાાં વાયા લૈદોને ફોરાલીશ.ાંુ
તભાયી ચાકયી કયીશ.ાંુ તભાયો લા ણ લાાંકો નશીં થલા દઈએ.‟
ળેઠ કશે : „ના, એથી હુાં જીલી નશીં ળકુાં . એની ભને ખચિંતા ણ નથી. ખચિંતા છે ભાયા ધનની.‟
ફીજો ફોલ્મો : „એભાાં ળાની ખચિંતા? અભે ચાયે મ બાઈઓ વયખે બાગે લશેંચી રઈશ.ાંુ રડીશાંુ
નશીં કે કજજમો કયીશાંુ નશીં.‟
ળેઠ કશે : „ના, એ પલે ણ ભને દુ:ખ નથી. ણ ભાયે ભારાં ુ ધન લેડપી નાખવ ાંુ નથી. તભે
ાછથી ધનનો ગે યઉમોગ કયો, તો ભાયી આફરૂ ડૂફી જામ.‟
ફધા છોકયા ફોલ્મા : „તભે કશેળો તેભ અભે કયીશ.ાંુ ‟
ળેઠ કશે : „ભાયી દોરતના ભાયે બાગ નથી ાડલા. એકને જ દોરત આલી છે .‟
છોકયાઓએ એ આ લાત ણ કબ ૂર યાખી.
પયીને ળેઠ કશે : „એ ભાટે તભાયે યીક્ષા આલી ડળે. જે ાવ થળે, તેને દોરત ભળે.‟
બરે, બાઈ બરે. છોકયાઓને કોઈ લાતની ના નશોતી.
ુ ાવો કયતાાં કહ્ાં ુ : „તભે ચાયે મ જુદા જુદા દે ળભાાં જાઓ. તમાાં એક લયવ યશો. તમાાં
ળેઠે શલે ખર
યશીને એવ ાંુ કાં ઈ કાભ કયો, કે રોકોભાાં તભાયી આફરૂ લધે. જેની આફરૂ વૌથી વાયી શળે; તેને
ભાયી દોરત આીળ.‟
છોકયાઓ ડાહ્યા શતા. કબ ૂર થમા.
એક દદલવે ચાયે મ છોકયાઓ ચારી નીકળ્મા. ચાયે મ જુદી જુદી દદળાએ ગમા.
ભોટો છોકયો  ૂલવ દદળાભાાં ગમો. તેણે એક ભોટા ળશેયભાાં દુકાન ખોરી. ભોટો લેાય ળરૂ કમો.

ૈવા ણ વાયા કભાલા રાગ્મો. ૈવાદાય તયીકે એની આફરૂ ખ ૂફ પેરાઈ. ળશેયના ભોટા ભોટા
અભરદાયો અને ળેદઠમાઓ વાથે દોસ્તી થઈ. તેભને બોજન ભાટે પનભાંત્રણ આે. વાંગીતના
જરવા ગોઠલે. એથી એન ાંુ નાભ ખ ૂફ જાણીત ાંુ થઈ ગય.ાંુ
ફીજો છોકયો ઉત્તય દદળાભાાં ગમો. તે એક યાજા ાવે ગમો; અને ોતાની શકીકત કશી નોકયી
ભાગી. યાજાએ તેને નાની નોકયી આી. એ ઘણો શોપળમાય શતો. શોપળમાયી અને ભશેનતથી
ુ કયી દીધો. લધતાાં લધતાાં યાજાનો લડો લજીય ફની ગમો. એથી એનમ
યાજાને ખળ
ાંુ ે નાભ
આખા દે ળભાાં જાણીત ાંુ થઈ ગય.ાંુ
ત્રીજો છોકયો દખક્ષણ દદળાભાાં ગમો. તેણે એક ળશેયભાાં જભીન ખયીદી. વાયા વાયા કાયીગયોને
ફોરાવ્મા. એક ભાંદદય ફાંધાલલા ભાાંડ્.ાં ુ ખ ૂફ ૈવા ખચીને ભોટાંુ ભાંદદય ફાંધાવ્ય.ાંુ ભાંદદય ઘણાંુ જ
સદ
ાંુ ય થય.ાંુ રોકોભાાં એથી એન ાંુ નાભ બક્ત તયીકે જાણીત ાંુ થઈ ગય.ાંુ શજાયો રોકો ભાંદદયભાાં
દળવન કયલા આલલા રાગ્મા. ફધા ળેઠના એ છોકયાનાાં લખાણ કયલા રાગ્મા.
વૌથી નાનો છોકયો પિભ દદળાભાાં ગમો. તેણે ળાહુકાયી ઠાઠ પેંકી દીધો. કીભતી કડાાં કાઢી
નાખમાાં. વાદાાં કડાાં શેમાાં . કેટરીક દલાઓ ખયીદી. એક ેટીભાાં દલાઓ બયી. એક ભોટી
ઝોી રીધી. તેભાાં ચણા ને ગો બમાવ. નાનાાંભોટાાં કડાાં પવલડાલીને એક ોટલ ાં ુ ફાાંધય.ાંુ
ુ ી ગાભભાાં
છી એણે તો આખા ગાભભાાં પયલાન ાંુ ળરૂ કય.ાં ુ સ ૂયજ ઉગે તમાયથી તે આથભતાાં સધ
પયે . ળેયીએ ળેયીએ જામ. કોઈ ભાાંદુાં શોમ તેને દલા આે. કોઈ ભ ૂખય ાંુ શોમ તેને ચણા ને ગો
આે. કોઈની ાવે કડાાં ન શોમ તો કડાાં આે. જે કોઈ દુ:ખી શોમ તેને ભદદ કયે . એભ
કયતાાં ઉનાો આવ્મો. તેણે એક યફ ભાાંડી. વલાયે ગાભભાાં પયે અને ફોયે યફે ફેવે.
તયસ્માાંને ાણી ામ. કોઈની ાવેથી ાઈૈવો ન રે. પ્રેભથી ફધાની વેલા કયે . એક
લયવભાાં તો તેણે શજાયો દુખખમાાં રોકોને ભદદ કયી. કેટરાાંમે ગાભડાાંભાાં યખડીને રોકોની વેલા
ફજાલી. એથી એન ાંુ નાભ ખ ૂફ જાણીત ાંુ થઈ ગય.ાંુ રોકો એને “દમાળુ દાતા” કશેલા રાગ્મા.
ુ યી શતી. તે  ૂલવ દદળાભાાં
એક લયવ  ૂરાં ુ થય.ાંુ દયપભમાન લાખણમા ળેઠની તખફમત કાં ઈક સધ
ગમા. ભોટા છોકયા ાવે જઈને જોય,ાંુ તો એ તો ભોટો લેાયી ફની ગમો છે . એન ાંુ નાભ ભોટા
ુ ાવ્ય.ાંુ
ળેઠ તયીકે ખ ૂફ લખણામ છે .ળેઠે તો એ જોઈને ડોકુાં ધણ
ફીજા છોકયા ાવે ગમો. એ તો દીલાન ફન્મો છે . રોકો એન ાંુ નાભ વાાંબીને ાઘડી ઉતાયે
ુ ાલીને તમાાંથી ણ આગ ચાલ્મો.
છે . ળેઠ ડોકુાં ધણ
ત્રીજા છોકયા ાવે ગમો. એન ાંુ નાભ તો ફધા રોકો જાણે છે . એણે ફાંધાલેલ ાં ુ ભાંદદય ખ ૂફ પ્રપવદ્ધ
છે . રોકો એને બક્ત ગણે છે . ળેઠ તમાાંથી આગ ચાલ્મો.
નાના છોકયા ાવે આવ્મો. એન ાંુ નાભ તો ગાભડે ગાભડે ને ળશેયભાાં જાણીત.ાંુ જે તેન ાંુ નાભ
વાાંબે , તે આળીલાવ દ દે . એ તો દુખખમાાંનો ફેરી છે , બગલાનનો ભાણવ છે એભ ફધા કશે.
ચાયે મ દીકયાઓને રઈને ળેઠ તો ઘેય ાછા આવ્મા.

ભોટો જાણે, કે ભાયી તો ળેઠ તયીકે ખ ૂફ આફરૂ લધી છે . ભને જ દોરત ભળે.
ફીજો જાણે, કે હુાં તો યાજાનો દીલાન ફન્મો છાં. ભાયી તો ખ ૂફ આફરૂ. ભને જ દોરત ભળે.
ત્રીજો જાણે, કે દોરત તો ભને જ ભળે. હુાં તો બક્ત ગણામો. ભેં કેવ ાંુ દે લભાંદદય ફાંધાવ્ય,ાંુ રોકોને
બક્ત ફનાવ્મા.

નાનાને ભનભાાં કાં ઈ ન ભે . એ તો દોરત ભે તોમ ઠીક અને ન ભે તોમ ઠીક, એભ જ ભાને છે .
ળેઠે ચાયે દીકયાને ફોરાવ્મા. છી ફોલ્મો :
„જુઓ, ભોટાએ લેાયી ફનીને દોરત ભેલી, એભાાં કાં ઈ આફરૂ નથી. ભયી જામ એટરે એને કોઈ
માદ નથી કયત.ાંુ ભાટે ભાયી દોરત નદશ ભે .‟
ભોટાન ાંુ ભોં લીલ ાં ુ થઈ ગય.ાંુ
છી કશે : „ફીજો યાજાનો દીલાન ફન્મો, એથી રોકોભાાં જાણીતો થમો.‟ ણ એ કાાંઈ વાચી આફરૂ
ન કશેલામ. દીલાનને ાછથી તો રોકો ગાો જ દે તાાં શોમ. વત્તા આલલાથી કાં ઈ વાચી આફરૂ
નથી ભતી. ભાટે એનેમ ભાયી દોરત નદશ ભે .
ફીજાન ાંુ ભોં ડી ગય.ાંુ
ળેઠ ફોલ્મો : „ૈવા ખયચીને દે લભાંદદય ફાંધાવ્ય.ાંુ એથી રોકોએ ફાંધાલનાયન ાંુ નાભ જાણય,ાંુ ણ એ

ભાંદદયથી રોકોને કાં ઈ પામદો ન થમો. રોકો તો ફીજે ભાંદદયે ણ જતા શતા, અને તે પલના અટકી ન
ડત. થોડા લખત છી એન ાંુ નાભ રોકો ભ ૂરી જલાના. ભાટે એનેમ નદશ ભે .‟
તે ફાડો ણ ઝાાંખો ડી ગમો.
છે લટે ળેઠ ફોલ્મો : „વાચી આફરૂ તો આ નાના છોકયે ભેલી છે . એણે રોકોની વેલા કયી. એણે
દુખખમાનાાં દુ:ખ બાાંગ્માાં. એન ાંુ નાભ તો રોકોના દદરભાાં રખાઈ ગય.ાંુ પ્રેભથી રોકો માદ કયે છે . તેભ
ત્રણેએ તો ૈવાથી અને વત્તાથી આફરૂ ભેલી. ૈવા ન શોમ અને વત્તા ણ ન શોમ, તમાયે એ
આફરૂ ણ ન શોમ. વેલા કયીને ભેલેરી આફરૂનો નાળ નથી થતો. નાનો છોકયો ભયી જામ,તો
ણ એન ાંુ નાભ ફધાાં માદ યાખલાનાાં. ભાટે ભાયી દોરત નાનાને આ ાંુ છાં.‟
નાનો છોકયો ઉબો થમો. તેણે પતાજીના ગભાાં ભાથ ાંુ મ ૂક્ુ.ાં શાથ જોડીને કહ્ાં ુ : „પતાજી ! ભાયે એ
ફધી દોરત નથી જોઈતી. અભને ચાયે બાઈઓને વયખે બાગે લશેંચી આો.‟
ળેઠ ફોલ્મો : „ધન્મ છે ! ધન્મ છે !‟
ેરા ત્રણેમ છોકયાઓનાાં ભોં લીરાાં થઈ ગમાાં શતાાં. દોરતભાાં બાગ ભલાન ાંુ વાાંબીને તે વૌ યાજી
થઈ ગમા. નાનાને તો દદરગીયી ણ નથી અને આનાંદનો ઉબયો ણ નથી.


