
આજીફાઈનો તખડુો 
 

ઘણાાં લયવ શરેાાંની લાત છે.  
કોઈ એક ગાભભાાં આજીફાઈ નાભે સ્ત્રી યશતેી શતી. એના ઘયલાાનુાં અલવાન થયુાં શત ુાં. 
આજીફાઈને એક દીકયા સવલામ દુસનમાભાાં કોઈ વગુાંલશાલુાં નશોત ુાં. દીકયાનુાં નાભ એણે 
તખતવાંગ યાખેલુાં. ણ ફધા એને રાડભાાં તખડુો કશતેા. 
આજીફાઈએ તો દીકયાને ખફૂ રાડ રડાવ્મા. ખફૂ ભોઢે ચડાવ્મો. ખલડાલી-સલડાલીને 
તગડો ફનાવ્મો. ણ એને કાભ કશુાં ળીખવ્યુાં નશીં. 
આજીફાઈનુાં ઘય ગાભભાાં ભોટુાં ગણાત ુાં. આજીફાઈ સ્ત્રીઓભાાં ચતયુ ગણાતી. એને આંગણે 
એક કલૂો શતો, અને કલૂાનુાં ાણી ભીઠુાં ગણાત ુાં. આથી ઘણી ફશનેો આજીફાઈને ઘેય 
આલતી. કોઈ ફેવલા આલતી, કોઈ સળખાભણ રેલા આલતી,કોઈ ાણી બયલા આલતી. 
ટૂાંકભાાં આજીફાઈનુાં ઘય આખો લખત સ્ત્રીઓથી બયુબુયુ ુયશતે ુાં અને તખડુો સ્ત્રીઓની લચ્ચે 
ઊછયતો. 
સ્ત્રીઓ એને ભાટે ખાલાનુાં રાલતી. તખડુો ખાઈ ખાઈને તગડો ફનતો. સ્ત્રીઓ એને ભાટે 
યભકડાાં રાલતી. તખડુો ઘયને ખણેૂ યમ્મા કયતો. સ્ત્રીઓ વાથે છોડીઓ ણ ાણી બયલા 
આલતી. તખડુો એભની વાથે ઢીંગરી ઢીંગરી યભતો. 
આજીફાઈ એને છોકયાઓ વાથે યભલા ન દેતી. શામ ફા ! ભાયા છોકયાને યભતાાં લાગી 
જામ તો ! 
આજીફાઈ એને લગડે જલા ન દેતી. દીકયાને ક્ાાંક કાાંટોફાાંટો લાગી જામ તો ! 
આજીફાઈ એને સનળાે ણ ન ભોકરતી. મઆૂ ભશતેાજી ભાયા રારના કાન ખેંચે તો !  
એટરે આજીફાઈનો તખડુો તો ઢીરોોચો યહ્યો. ળયીય જુઓ તો બીભવેનનુાં શત ુાં, ણ 
તાકાત જુઓ તો ઉંદય જેટરી. દેખાલ જુઓ તો સવિંશ જેલો, ણ હશિંભત નાની વવરી જેટરી! 
આલો આ તખડુો વો લયવનો થમો અને એક અચયજ  થયુાં. એવુાં અચયજ થયુાં કે તખડુો 
દેળ આખાનો રાડકો ફની ગમો. 
લાત એભ શતી કે તખનુા દેળનુાં નાભ  ઝારાલાડ શત ુાં. એને ગોહશરલાડ વાથે કામભનો 
ઝઘડો શતો. કદીક ઝારાલાડની વેના ગોહશરલાડ ય ત્રાટકતી અને કદીક ગોહશરલાડ ય  
ગોહશરલાડલાા ઝારાલાડને ધભયોી નાખતા. 
આ લેા ણ એવુાં જ ફનયુાં. ગોહશરલાડના ખ ૂાંખાય રડલૈમા ઝારાલાડ ભાથે ત્રાટક્ા. 
એભણે એક છી એક ગાભને લ ૂાંટલા ભાાંડ્ુાં. જમાાં જામ તમાાં ઘયડા-બઢૂાને અને સ્ત્રી-ફાકને 
છોડી દે, ણ રુુ લગુને કડી રે. કેદી ફનાલીને ોતાની વાથે રઈ જામ. 



ગોહશરલાડીઓ આજીફાઈના ગાભ ઉય ણ ધવી આવ્મા. એભણે દયેક ઘયને લ ૂાંટી રીધુાં. 
દયેક ઘયના રુુ લગુને કડી રીધો. કડાકડી કયતા તેઓ આજીફાજીને ઘેય ણ 
આવ્મા. તમાાં સ્ત્રીઓના ઘેયા લચ્ચે ફેઠેરા તખડુાને એભણે ઝડી રીધો. કહ્ુાં કે ત ુાં અભાયો 
કેદી ! ચાર, આ ઘોડા ય ફેવી જા ! જયામ આઘોાછો ન થતો. 
આજીફાઈ આડાાં પમાુ. કશ ેકે લીયા ! ભાયો ગગો કદી ઘોડે ફેઠો નથી ! એને છોડી દો ! ભાયા 
રાડરા રારને કડો નહશ ! 
દુશ્ભનો કશ ેકે ના, એને છોડી દઈએ તો ભાો ઝારાલાડી વેનાભાાં દાખર થામ. એને તો 
અભાયી વાથે રઈ જઈશુાં ને જેરભાાં દણાાં દાલીશુાં. 
એભ કશીને એભણે તખડુાને ઘોડે ચડાલલા ભાાંડયો. ણ તખડુાને ઘોડાની ીઠે ફેવવુાં પાલે 
જ નહશ ને ! ેરા રોકો એક ફાજુથી એને ઘોડે ચડાલે તો તખડુો ફીજી ફાજુએ ગફડી ડે 
અને ફીજી ફાજુથી ચડાલે તો આ ફાજુ ગફડે ! લી એને ઘોડે ચડાલે ને લી એ તો 
વયકી જામ. 
એટરે ભોટા ાઘડાલાા ગોહશરલાડીઓએ તખડુાને ઘોડાની ીઠે ફાાંધી દીધો. તાંગોતાંગ 
ફાાંધી દીધો. જયામ ગફડે નહશ ને જયામ ચવકે નહશ એભ ફાાંધી દીધો. છી ફધા કેદીઓ 
બેો એનેમ રઈને ચાલ્મા.  
આ ફધો લખત ઝારાલાડીઓ કાાંઈ નલયા ફેઠા નશોતા. એભણેમ ોતાની વેના જભા કયલા 
ભાાંડી શતી અને બોગાલાના ભેદાનભાાં યાશ જોતાાં ઊબા શતાાં. જેલા ગોહશરલાડીઓ દેખામ, 
એવુાં જ સધિંગાણુાં કયલાની એભની તૈમાયી શતી. 
ફીજે-ત્રીજે હદલવે ગોહશરલાડીઓ બોગાલાના ભેદાન ાવે આલી ગમા. એભણે ઝારાલાડી 
વેના જોઈ. એની વાથે ખયાખયીના ખેર ખેરી નાખલાની તૈમાયી આદયી. ફધા આભ 
રડારડીની તૈમાયીભાાં ડયા. એટરે તખડુો નાવી છૂટલાની તૈમાયી કયલા રાગ્મો. કેદીઓને 
દોયડે ફાાંધી દીધા શતા. એટરે એ આઘાાછા થામ તોમ ફહુ લાાંધો નશોતો. 
આલી ગયફડનો રાબ રઈ તખડુો છટક્ો. એણે ઘોડાને એડી ભાયી. એને ોતાના ગાભ 
બણી બગાલલાનો તખનુો ઈયાદો શતો. 
ણ આ તો રડાઈનો ઘોડો ! એણે તો રડાઈના ભેદાન તયપ બાગલા ભાાંડ્ુાં ! લી 
ગોહશરલાડી વેનાભાાં એ ઘોડાનાાં વગાાં-લશારા શતાાં. એટરે એ તયપ દોડલા રાગ્મો. 
શલે તખડુાને રાગી ફીક. એને થયુાં કે કાાં હુાં આ તયપના તીયનો સળકાય થઈ જઈળ, કાાં ફીજી 
તયપના બારે લીંધાઈ જઈળ ! એટરે એણે નજીકના એક ઝાડને ફાથ બયી રીધી. 
થોડી લાયભાાં તો જફયી ખેંચતાણ થઈ ગઈ. ઘોડુાં ભાળાં ગોહશરલાડી વેના બણી જોય કયે 
અને તખ ુઝાડને ઝારી યાખે. ખેંચાખેંચ...ખેંચાખેંચ.. ણ ગોહશરલાડી ઘોડાએ ળેત્ુાંજીનાાં 
ાણી ીધેરાાં. એણે તો એવુાં ફ કયુું કે ઝાડવુાં મૂભાાંથી જ ઉખેડી નાખયુાં ! એણે તો 



તખડુાને અને ઝડલાને ફેમને રઈને ગોહશરલાડી વેના બણી દોટ મકૂી અને તખડુાએ ઝાડને 
ભડાગાાંઠ બીડેરી. ઝાડવુાં એનાથી છોડ્ુાં છૂટે નહશ. 
અને બાઈ, આ ઘોડુાં ને આ તખડુો ને આ ઝાડવુાં એ ફધુાંમ કભઠાણ ધવભવતુાં દોડ્ુાં 
ગોહશરલાડી વેનાની વાભે ! ફચાડા ગોહશરલાડીઓએ આલો તાળીયો કદી દીઠેરો નહશ. 
એભના તો શ્વાવ અધ્ધય થઈ ગમા. ઓશોશોશોશો ! ળો ગજફનો આ રડલૈમો ધસ્મો આલે છે! 
આખુાં ઝાડવુાં ઉખેડીને આલે છે ! અગાઉ યાભચાંદ્રજીના રાંકાસલજમ ટાણે શનભુાન આલાાં 
ઝાડલાાં ઉખાડીને યાક્ષવો વાભે ધવતા. યાક્ષવોનો વોથ લાી નાખતા. આ એલો જ કોઈ 
ભશાફરી રડલૈમો રાગે છે ! 
 

બાગો યે બાઈ બાગો ! ગોહશરલાડી વેનાભાાં યાડ ડી ગઈ. આ ગાંજાલય રડલૈમા વાભે 
ઊબલાની કોઈની હશિંભત નશોતી. એ તો ફધા બાગ્મા ! દૂભ દફાલીને બાગ્મા. 
તખડુાનુાં ઘોડુાં એભની ાછ બાગ્યુાં. એને તો ોતાનાાં વગાાંલશારાાંને ભોઢે થાવુાં શત ુાં. એણેમ 
જોય કયીને ગોહશરલાડીઓની  ૂાંઠ કડી. 
ણ એ ઘોડુાં ફચાડુાં કેટલુાંક દોડે ? એક તો એને ભાથે ખાઈ-ીને તગડા થમેરા તખડુાનો 
બાય. એભાાં લી આખા એક ઝાડલાનો ફોજ. દવ-લીવ ખેતયલા દોડીને ઘોડુાં તો બપપાાંગ 
કયત ુાં શઠુેાં ડ્ુાં. વાથે તખડુો ને ઝાડવુાંમ ડયાાં. ણ ગોહશરલાડીઓ તો નાવતા જ યહ્યા. 
ાછાં લીને જોલાનીમ એકેમની હશભાંત નશોતી. 



ગોહશરલાડીઓને આભ ાયોઠ ગરાાં બયતાાં જોઈને ઝારાલાડીઓ ગેરભાાં આલી ગમા. 
એભણે શાકરા ને ડકાયા કયલા ભાાંડયા. એક-ફે જણાએ ોતાના ભશાલીય વાથીને ઘોડા 
વભેત ગફડી ડેરો જોમો. એભણે ઘોડા યથી શઠેે ઊતયીને તખડુાનાાં દોયડાાં છોડયાાં. ઝાડવુાં 
છોડાવ્યુાં. એને ાછો ઘોડે ફેવાડલા ભાાંડયો. ણ તખડુો કશ ેકે ના, હુાં તો ચારીળ !  
ઘડીક લાયભાાં તો આખી ઝારાલાડી વેના તખડુાની આવાવ જભા થઈ ગઈ. એના 
એકરાના ધવાયા વાભે ગોહશરલાડીઓ બાગ્મા શતા. એટરે ફધાએ તેને ળાફાળી આલા 
ભાાંડી. એક જણાએ એને ઓખમો : અયે, આ તો આણાાં આજીફાઈનો તખડુો ! 
ઝારાલાડી યાજાએ તયત જ એ ફોરનાયને ઠકો આપ્મો. કહ્ુાં : “આલા લીયરુુને તખડુો 
ન કશલેામ. ફોરો, શયૂલીય તખતવાંગની જે !” 

અને આખી ઝારાલાડી વેનાએ ગગનબેદી ગર્જના કયી : “તખતવાંગની જે !”   
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