વાચો લાયવદાય
રેખક: ગોવલિંદ દયજી ‘દે લાશ’ું
લાતાા : આણી ટકડી ઝઝદાફાદ
ચોભાવાની ઋત શતી.
અાઢ ભહશનો. યાવિનો વભમ.
લયવાદ ધોધભાય લયવી યહ્યો શતો. આકાળભાું લીજી ચભકાયા કયી યશી શતી. નદીભાું ભોટું
 ૂય આવ્.ું ભધયાતે ળાુંવતભાું તેનો અલાજ યાભય ગાભભાું વુંબામ.
વલાય થ્.ું નદીના  ૂયને કાયણે ચોતયપ ાણે પેરાઈ ગ્.ું
રોકોની ઊંઘ તો યાતથી જ શયાભ થઈ ગઈ શતી. ગાભના આજફાજના રોકોના ણ જીલ
ડીકે ફુંધાઈ ગમા.
યાભય ગાભભાું છગનબાઈ નાભના એક ફશાદય ભાણવ. તેઓ બાયે તયલૈમા. અગાઉના
લયવોભાું ણ તેભણે  ૂય લખતે ઘણા રોકોને નદીભાું ઝુંરાલીને ફચાલેરા. જીલના
જોખભે તેભણે એવ ું ફશાદયીબ્ું કાભ કયે લ.ું ગાભરોકો તેભની લાશ લાશ કયતા.
યું ત .... આ લખતે બાયે  ૂય આલેલ.ું નદી જાણે દહયમો ફની ગમેરી. છગનબાઈએ જાણ્.ું
નજયોનજય જો્.ું તેઓએ નદીભાું ઝુંરાલી દીધ.ું ગાભના હકનાયે ઊબેરા રોકો જોતા જ
યહ્યા. છગનબાઈ એક છી એક નદીભાું તણાતા રોકોને ફચાલલા રાગ્મા.
નજયોનજય જોનાય ગાભરોકો છગનબાઈને શૈમેથી લુંદન કયલા રાગ્મા.
ફે હદલવ થમા.
યું ત નદીના નીય શજ ઓવયતા નશોતા.
છગનબાઈએ વશેજ ણ આયાભ લગય તેભન ું વેલાન ું કામા ચાલ યાખ્.ું
તેભને ફે દીકયા. શેરો તે યાભજી અને ફીજો તે કાનજી.
ભોટો દીકયો
યાભજી તયલાભાું
ઠીકઠીક શતો.
તેને ણ
ભનોભન થત,ું
“ભાયા વતાજી
શમાત નશીં શોમ
ત્માયે આવ ું
વેલાન ું કાભ
કોણ કયળે?”
ને ખયે ખય તે

ણ વભમ જતાું તયલૈમો ફની ગમો.
છગનબાઈના ભનભાું ટાઢક લી. ઈશ્વયની ક
ૃ ાથી નદીન ું ાણી ઓવયલા રાગ્્.ું
લયવો લીતલા રાગ્માું.
િણ લા ફાદ નદીભાું પયીથી  ૂય આવ્.ું છગનબાઈ અને યાભજી-ફા અને દીકયાએ
નદીભાું ઝુંરાલી દીધ.ું યાભજી તો શલે વનષ્ણાત તયલૈમો ફની ગમો. ફા-દીકયાએ ઘણાને
નદીભાું તણાતા ફચાલી રીધા. ફધે જ લાશલાશ થઈ.
વભમ લીતલા રાગ્મો. શલે છગનબાઈની ાકટ ઉંભય થઈ, છતાુંમ પ્રરમકાયી  ૂય લખતે
તેઓ જીલના જોખભે ાણીભાું ઝુંરાલી દે તા.
ચાય લા છી એવ ું જ નદીભાું બાયે  ૂય આવ્.ું છગનબાઈએ નદીભાું ઝુંરાલી દીધ.ું યું ત
ઉંભયને કાયણે તેભની ળક્તત ઓછી થઈ ગઈ શતી. તેઓ ફીજા ભાણવને ફચાલલા ગમા,
યું ત તેઓ ફેબાન થઈ ગમા. યાભજી નદીભાું કદ
ૂ ી ડયો. તે છગનબાઈને નદીભાુંથી ફશાય
ખેંચી રાવમો. છગનબાઈએ વાન-બાન ગભાલી દીધાું શતાું. ખાટરાભાું ોઢાડલાભાું આવમા.
તેભની આંખો ફુંધ થઈ ગઈ શતી. શજ શ્વાવોશ્વાવ ચાલ શતો. તેભનો જીલ કળાકભાું શળે તેવ ું
ભાનીને યાભજીએ કહ્,ું “ફાા તભે તભાયો જીલ કળાભાું યાખતા નહશ, ” કશેતાું તેની આંખ
બીની થઈ ગઈ. તેણે અટકીને કહ્,ું “હું તભાયો લાયવો વાચલીળ. ાણીભાું તણાતા ભાણવને
જીલને જોખભે ફચાલીળ.”
ને આ ળબ્દો છગનબાઈના કાને ડયા. એકદભ નાડ ત ૂટી ગઈ. શ્વાવ થુંબી ગમો. સ્લગે
ગમા.
ને તે છી યાભજીએ તેના વતાની જેભ જ ઊજાું કામો કયલા રાગ્મો. ખયે ખય યાભજી તેના
ફાનો વાચો લાયવદાય ફની ગમો.


