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દળપક (ભનબાઈ ંચોી)

હશભારમભાં એક વલળા વયોલય શત.ં એભાં તયલા ભાટે બાત બાતનાં ંખીઓ ટોે ભતાં.
આ ંખીઓભાં શંવોન ં એક ટોળં ણ યશેત.ં ફીજા ંખીઓ કરફરાટ કયતાં એકફીજાને ચાંચો
ભાયતાં, ણ આ શંવોના ટોાભાં કોઈ હદલવ એવ ં થય ં નશોત.ં આનો જળ ટોાના યાજા ધ ૃતયાશર
અને પ્રધાન સમખને શતો. યાજા અને પ્રધાન ટોાભાંના નાના શંવોને વાચલતા, યલાન શંવોને
તયતાં ને ઉડતાં ળીખલતા ને વ ૃદ્ધ શંવોને આદય આતા. ફધા શંવો ણ કશેતા : „આગેલાન શોમ
તો આલા શજો.‟ વયોલયભાં જ નહશ ણ દે ળ-યદે ળભાંમે શંવ યાજા-પ્રધાનની લાતો થતી.
એક લાય કાળીના યાજા બ્રહ્મદત્તે આ ફે સદ
ં ય અને ળાણા શંવો વલળે વાંબળય.ં એણે ોતાના
પ્રધાનને કહ્ં : .ભાયે એ ફે શંવોને જોલા છે .‟
“ભશાયાજ, શંવો તો હશભારમભાં યશે છે . જ્માયે ળયદઋતની ળોબા ખીરે અને ભેદાન ઝૂરતા ાકથી
બયાઈ જામ ત્માયે આ શંવોનાં ટોાં ઉતયી આલે છે . ણ શંવ ફહ વાલચેત ંખી છે . એને કડવ ં
મવકેર છે .”
યાજા કશે,'જે ખચપ કયવ ં ઘટે તે કયો, ણ ભાયે તો ફે શંવ જોઈએ !‟
પ્રધાને ઘણો વલચાય કયીને એક વલળા વયોલય તૈમાય કયાય.ં છી યાજાની આજ્ઞા ભેલી
ગાભેગાભ ઢં ઢયો વટામો કે યાજાએ ક્ષીઓનાં આનંદ અને સખ ભાટે વયોલય ફંધાય ં છે . એ
વયોલય અને તેની ાંચ હકરોભીટય પયતી જભીનભાં યશેનાયાં ફધાં ંખીઓને યાજાએ અબમદાન
આપય ં છે . આ ઢં ઢયો વાંબી અનેક ંખી ટોે લી ત્માં આલલા રાગમાં. ભોય, ભેના, ોટ,
જકક
ૂ ડી અને એલાં ફીજાં ંખીઓના અલાજથી વયોલયના ચાયે કાંઠા ગાજલા રાગમા. તેભને કોઈ
ઉડાડત ં નશીં, ત્માં યં જાડે તો કોણ? યાજા તો અલાયનલાય ખફય  ૂછતો : “ શંવો આમા?” ણ તેઓ
શજ આમા નશોતા.
એકલાય ધ ૃતયાશરના ટોાના કેટરાક યલાન શંવો ભેદાન તયપ આલતા શતા, ત્માં તેભણે આ વલળા
વયોલય જોય.ં એભાંનો એક શંવ કશે : “આણા યશેઠાણ જેવ ં જ વયોલય કોણે ફંધાય ં શળે? ચારો,
આણે ઉતયીએ.”
તેઓ ફધા નીચે ઉતયતા શતા ત્માં ઢોરીનો અલાજ વંબામો : “આ વયોલય અને તેની
આજફાજની ાંચ ાંચ હકરોભીટય જભીનભાં લવતાં ંખીઓને યાજા બ્રહ્મદત્તે અબમદાન આપય ં છે ,
એટરે કોઈ પ્રજાજન ત્માં ચણતાં, યભતાં કે ઉડતાં ંખીઓને જલે નહશ.”
આ વાંબી ફધા શંવોના આનંદનો ાય યહ્યો નહશ. તેઓ ત્માં થોડા હદલવ યહ્યા.
યાજાને શંવો આમાની ખફય ડતાં એ જોલા આમો, ણ તેણે ોતે જેનાં લખાણ વાંબળમાં શતાં એ
શંવોને જોમા નહશ. તેને થય ં કે આભ કયતાં કોઈક હદલવ તે શંવો આલી ચડળે.

ેરા યલાન શંવો તો ઋત  ૂયી થતાં ાછા હશભારમ તયપ ઉડયા. તેભણે આ વયોલયની ળોબા
અને યાજાના અબમદાનલાી લાત ફીજા શંવોને કયી.
એભ કયતાં કયતાં લાત ધ ૃતયાશર ાવે ણ
શોંચી. તેણે ેરા યલાન શંવોને ફોરામા ને
ફધી લાત વાંબી. ટોાના વૌ શંવો કશે :
“આલતે લયવે તો નાનાંભોટાં વૌને ત્માં રઈ
જલાન ં વલચાયો.”
યાજાએ સમખ વાભે જોય.ં ડાહ્યો સમખ કશે :
“લાત વાંબલાભાં તો ફહ ભોશક છે ; યં ત
જીલજાવતઓભાં ભાણવ જ એક એવ ં પ્રાણી છે
કે જેને ઓખી ળકાત ં નથી. એ એક એવ ં
પ્રાણી છે કે જે ભનભાં શોમ છે કં ઈ ને ભોઢે
ફોરે છે કં ઈ ! આણી ંખીની જાતની જેભ
જેવ ં ભનભાં શોમ તેવ ં ભોઢે ભાણવો ફોરતા
નથી; છતાં આણે જઈશ.ં ”
ફીજી લાપ ઋત ઉતયી; ળયદ આલી, એટરે
ધ ૃતયાશર ને સમખ ોતાના ટોાને રાઈને બ્રહ્મદત્ત યાજાના વયોલય તયપ ઉડયા. આગ યાજા,
તેની ાછ યલાન શંવો, લચભાં વદ્ધો તથા ફચચાં અને છે લટે સમખ. આભ ઉડતાં ઉડતાં એક
હદલવે ેરા વયોલય ાવે તેઓ આલી શોંચમા.
વનત્મની જેભ ત્માં કભ ખીલમાં શતાં. ભોય, ભેના, ોટ લગે યે ંખીઓ નાચતાં-ગાતાં શતાં;
જકક
ૂ ડીઓ ડૂફકી-દાલ યભતી શતી. સમખ અને ધ ૃતયાશરન ં ટોળં ણ વયોલય ાવે ઉતય.ું વૌને
રાગય ં કે જાણે આકાળભાંન ં તાયાભંડ ઉતયી આય.ં રાર ચાંચ અને ચીની યે ળભ જેલી ાંખલાા
યાજા અને પ્રધાન નભણી અને ફંકી છટાથી તયલા રાગમાં. તે જોઈ યક્ષકો વભજી ગમા કે જેભને
ભાટે યાજાએ આ વયોલય ફંધાય ં છે તે જ આ શંવો.
યક્ષકો તો યાજાને લધાભણી આલા દોડી ગમા.
યાજાએ આલીને જોય ં તો શંવોના એક ભોટા ટોાંભાં એ યાજશંવો તયી યહ્યા છે . તેભની વોશાભણી
ચાંચ, તેભની ગયદનનો ભયોડ અને તેભની તયલાની છટા જોઈ યાજાએ ોતાના ાયઘીને કહ્ં : “ત ં
એલી યીતે જા ાથયજે કે એ ફંને શંવો કડાઈ જામ. ત ં તેભને રઈ આલીળ તો તને વો
વોનાભશોયો ઈનાભભાં આીળ.”
ાયઘીને તો યાત્રે ષલપનભાં વોનાભશોયો જ દે ખામા કયી.
ફીજે હદલવે ફધા શંવો તયતા શતા. યાજા ધ ૃતયાશર આગ શતો. તેની ાછ પ્રધાન સમખ શતો.

ઓચચિંતાનો યાજા ધ ૃતયાશરનો ગ ાયઘીએ ાથયે રી જાભાં કડાઈ ગમો. તેણે ચચચચમાયી
નાખીને શંવોને ચેતમા : “અશીં જા છે . ઝટ ઉડી જાઓ.”
શંવોન ં ટોળં ઘડીબય થંબી ગય,ં ણ ફીજો હકભ થતાં આવભાનને ંથે !
યાજા ધ ૃતયાશરે ઉડતા ટોાને કહ્ં : “સમખને યાજા ચટૂં જો ને તેની આજ્ઞાભાં યશેજો.” ણ ાછ
જએ તો સમખ તેની ફાજભાં ખડો શતો.
“અયે સમખ, તાય ગ ણ જાભાં અટલાઈ ગમા છે ?”
“ના ભશાયાજ! હં છૂટો છં!”
“તો ઝટ ઉડી જા, વભત્ર ! શભણાં કદાચ ાયઘી આલી શોંચળે !”
“બરે આલે, ણ હં જલાનો નથી.”
“યવોડાભાં ંખીની ળી દળા થામ છે તે તાયાથી અજાણય ં છે ?”
“હં એ જાણં છં. આજ સધી હં સખભાં ણ વાથે યહ્યો, એટરે દ:ખભાં ણ ભાયે વાથે જ યશેવ ં જોઈએ.
આનંદભાં તો વૌ વભત્ર શોમ ણ દ:ખભાં જે વાથી થામ તે જ વાચો વભત્ર.”
“ણ સમખ, આણા ટોાની વંબા રેલા તાયે જવ ં જોઈએ.”
“ના, ભશાયાજ ! ટોાને આજ સધી આણે ફેઉએ જે ળીખય ં છે તેટરાથી જો તે ોતાની મલષથા
ન ગોઠલી ળકે, તો શલે ભાયા જલાથી કાંઈ નવ ં થોડં ળીખી જલાના શતા? ભાયા જેલા તેભાં ફીજા છે
તે વંબાી રેળ.ે ”
આભ ફંને શંવો લાદવલલાદ કયતા શતા. એક જીલ ફચાલલાન ં કશેતો, ત્માયે ફીજો જીલ આલાન ં
ધાયતો. યાતબય આ વભજાલટ ચાલ યશી.
વલાયે ાયઘી આલી શોંચમો. તેણે ફંને શંવોને જોમા. તેના આનંદનો ાય ન યહ્યો. ણ જા ાવે
આલીને તેણે જોય ં તો એક જ શંવના ગ જાભાં જકડામ શતા અને ફીજો તો મક્ત શતો, છતાં તે
શારતો-ચારતો નશોતો. તે નલાઈ ાભી ફોલમો : “શે યાજશંવ ! ત ં તો ફંધામો નથી, છતાં ત ં ફીજા
શંવોની જેભ કેભ ઉડી જતો નથી?”
સમખ કશે : “આ ભાયા યાજા છે ને હં તેભનો પ્રધાન છં. અભે ફંને વભત્રો છીએ. શે જીલશત્માયા! તેં
વાંબળય ં શળે કે હ્રદમન ં ફંધન ફીજા કોઈ ણ ફંધન કયતાં લધાયે દ્રઢ છે . હં ભાયા યાજા વાથે
ષનેશના ફંધનથી ફંધામેરો છં, અને તે ફંધનથી ભાયા ગ અશીં જકડાઈ ગમા છે . ભને ણ ત ં
તેભની વાથે જ રઈ જા ને ઈનાભ ભેલી યાજી થા.”
ાયઘી ઘડીબય દં ગ થઈ ગમો. છી તેન ં હ્રદમ ીગલા ભાંડ્.ં તે કશે : “તભાયા જેલાને ભાયાથી
કેભ કડામ? તભે ફંને ઉડી જાઓ ને તભાયાં વગાંલશારાંને જઈને ભો.”
સમખ કશે : “છી યાજા તને ઠકો આે ને ત ં વનદો દં ડામ. ત ં એભ કય કે અભાયાભાંથી એકને તો
રઈ જા, જેથી યાજા  ૂયો તો કોે નશીં ! અને અભાયા ફેભાંથી એકને તાયે રઈ જલો શોમ તો ભને જ
રઈ જા. આભ કયીળ તો શંવો તાયા ઉકાયી થળે.”

ાયઘી યોજ જચયોને કડતો, ણ અત્માય સધી કોઈ આભ શોંળથી ભયલા આય ં નશોત.ં સમખની
ફચરદાન-તત્યતા જોઈને તે ીગી ગમો. તેને થય ં કે નક્કી ંખીના લેળભાં આ  ૂલપબલના કોઈ
ભશાન જીલો છે . યાજાનો હકભ તો ોતે ભ ૂરી જ ગમો ને ઉરટો ફે શાથ જોડીને ફંને જીલોને કશેલા
રાગમો : “ભાણવ ોતાને ફધા જીલોનો અવધવત કશેલડાલે છે , ણ એભાંમ એલી ભૈત્રી ને
ઉકાયબદ્ધદ્ધ દે ખાતાં નથી. હં તભને કડયા જ નથી તેભ ગણી છોડી મ ૂકીળ. બરે યાજ ભને ઈનાભ
ન આે.”
ણ સમખ કશે : “તેથી તો યાજા તને વળક્ષા કયે . અભાયા કાયણે ત ં આદભાં આલી ડે એવ ં
અભાયાથી કેભ થામ? ત ં અભને ફંનેને રઈ જા.”
ઘણી વભજાલટ છી ાયઘી તેભને યાજા ાવે રઈ ગમો. યાજા તો તેભન ં રૂ જોઈને ન વલસ્ષભત
થઈ ગમો. ણ ાયઘીએ જ્માયે આખી લાત યાજાને કયી ત્માયે તો યાજાના વલષભમનો ાય ન યહ્યો.
ાયઘી એ શાથ જોડીને કહ્ં : “ભશાયાજ! આ ભને વજા ન કયો તે ભાટે આ ફંને તભાયી ાવે
યાણે આમા છે . ભનશમરોકભાં ણ એભના જેલી વભજણ ને એભના જેવ ં વભપણ દરપબ છે . આ
તો ભનશમના યાજા છો, ગણોની કદય કયલાલાા છો. આને મોગમ રાગે તેભ કયો.”
યાજા શપથી ગદ્ ગદ થઈ ગમો. તેણે શંવોને કહ્ં : “તભો લધને નશીં, ણ લંદનને રામક છો!”
આભ કશી યાજાએ ફંને શંવોને પ્રણાભ કયી ઉડાડી મ ૂક્યા.


