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એ લાતને લયસોના લહાણા લહી ગમાું. 
બરે લયસો લહી ગમાું. 
યુંત   એ પ્રસુંગ આજે ણ જે કોઈ જાણે છે તે એભના હૈમાભાું એલો ને એલો છે.  
તાજગીસબય છે. 
માદગાય છે એન ું કાયણ છે: એભાું ઉત્તભ ફલરદાન હત  ું.  
વન:સ્લાથા વવૃત્ત લયસી યહી હતી. 
વ્મક્તતનો જીલ ફચાલલાનો હતો. 
જીલતદાન આલાન ું હત  ું. 
અને એભ કયતાું છી બરે સ્લજીલ ફચે મા ના ફચે. 
સ્લપ્રાણ જામ તો બરે જામ. 
યુંત   અન્મનો જીલ ફચાલલાની ઉત્કટ ઝુંખના પ્રફ યીતે પ્રગટ થઈ હતી. 
બાદયલો ભહહનો. ઓતયા-ચીતયાના હદલસો. આકાળભાુંથી સયૂજ એકરી અગન  
લયસાલી યહ્યો હતો. 
રક્ષ્ભીદાસ ઉપે ઢેફયબાઈ. ભરક આખ ું એભને ‘ઢેફયબાઈ’થી ઓખે. એ નાભ  
રોકજીબે ચઢી ગમેલ ું. 
એભન ું ખેતય. નાભ એન ું ઈસાલાયી. ફાજયીનો ભોર એ ખેતયભાું રહયેાઈ યહ્યો છે.  
ડડૂેડૂુંડા બયચક દાણાને કાયણે આંખભાું લગે તેલા છે. ણ મૂ તો ઢેફયબાઈનો  
એભાું ખુંત, સતત ભહનેત અને જાગવૃત હતી. 
હલે ાક રેલાની તૈમાયીઓ થઈ યહી છે. 
ખેતયભાું દાહઢમા-ખેતભજૂયો કાભે લગ્મા છે. 
એ હદલસે ફોયનો સભમ થમો. સયૂજ ભાથા ય આવ્મો. ‘યોટરા ખાઈ રેલાનો  
સભમ.’ 
ને ફધા આંફાના ઝાડ નીચે ફેઠા. એભાું ક્ાુંક કોમર ટહકૂા કયતી અને ભન બયી  
દેતી. 
યોટરા ખાધા-ખલડાવ્મા હરેાું તો ાણીની વ્મલસ્થા ઢેફયબાઈ જાતે કયતા. 
ખેતયની ફાજ ભાું જ કલૂો. નાભ એન ું ઝુંડલાો કલૂો. ઢેફયબાઈ ત્માું જામ અને ાણે  
બયી આલે. 



ઊડયા તેઓ એ ઝુંડલાા કલેૂ. ખબે દોયડ ું નાખય ું. હાથભાું રીધો દેગડો. ઉંભય કુંઈ  
ખાસ નહહ. જલાનજોધ દેહ. તયલયાટ બાયે. 
કલેૂ હોંચતા જ દેગડાને દોયડા સાથે ફાુંધ્મો, ને દેગડો કલૂાભાું જલા દીધો. જેલો  
દેગડો ાણીને સલામો ને તયત જ કુંઈક ચભત્કાય જેવ ું થય ું! 
કલૂાભાું કોઈ ભાણસ ડેરો. દોયડ ું કડ્ ું. ઢેફયબાઈ ાભી ગમા ‘કોક ભાણસ અંદય  
છે.’ નજય નાખી. બભૂ ાડી. ‘એ તો હ ું મ ગટ ગોય.’ અંદયથી ળબ્દો સુંબામા. 
કલૂાભાું એ ળબ્દો ડઘામા કમાા. ઢેફયબાઈએ નજય કલૂાભાું કયી. જાણે કે ખાસ  
તલમે. અલાજ અને છી ચહયેો. - ફસ યખાઈ ગમો. આ તો મ ગટરાર ગોય.  
ચાય આંખો એક ફની.  
ફુંનેએ એકફીજાને ઓખમા. 
ઢેફયબાઈને નલાઈ રાગી. અચુંફો અન બવ્મો. 
‘ગોયજી કલૂાભાું કેભ ડયા હળે? એભને ભાથે એવ ું શ ું આબ પાટ્ ું હળે?’ જેલા પ્રશ્નો  
ફૂટી નીકળ્મા. 
યુંત   એ અંગે લધ  વલચાય કયલાનો સભમ ક્ાું હતો? 

‘લચિંતા ના કયો ગોયજી. તભતભાયે હલે દેગડાય ફેસી જાઓ. હ ું તભને ફહાય કાઢ ું  
છું અફઘડી.’ ઢેફયબાઈના એ ળબ્દોએ મ ગટરારને શ્રદ્ધા ફક્ષી. આળા ફુંધાઈ  
જીલલાની, શ્રદ્ધાન ું ફીજ યોાય ું અંતયના ઊંડાણભાું. ભનોભન ઈશ્વયનો આબાય 

 ભાનલા રાગ્મા. 
મ ગટરાર ફેસી ગમા એ દેગડા ય. ફસ, મભયાજાને જાણે થાટ ભાયી. દોયડ ું ખફૂ  
જ તાકાતથી કડી રીધ ું. ડીકે ફુંધાઈ ગમેરા જીલનભાું શ્રદ્ધા જન્ભી. અંધકાયભાું 
 જાણે કે એક દીલડો પ્રગટયો. અજલાસ પેરાઈ ગય ું. 
 ન: ેરા ળબ્દો ઢેફયબાઈના મ ખેથી નીકી ડયા, ‘કડજો જોયથી દોયડાને, 
 ગોયજી.’  
મ ગટરાર તો દોયડ ું ખ ફ જ તાકાતથી કમાયન ુંમ કડ્ ું હત  ું ને તાકાતથી  
ઢેફયબાઈ દોયડ ું ખેંચલા રાગ્મા. ગોયજીની કામા હ્રષ્ટ ષ્ટ, લજન બાયે. ઢેફયબાઈ  
હામાા. દોયડ ું હાથથી છૂટી ગય ું. ણ એનો છેડો હાથભાું યહી ગમો. મ ગટરાર લી  
ાછા ધફાકદેતાકને કલૂાભાું..... ાણીભાું જીલ ફચલાની શ્રદ્ધાભાું ાછી અશ્રદ્ધા  
જન્ભી. થમેરા અજલાસભાું અધુંકાય વ્માી ગમો. મ ગટરારના ભોતીમા  ભયી ગમા. 
યુંત   ના.... ઢેફયબાઈની શ્રદ્ધાભાું કુંઈ ઓય લધાયો થતો ગમો. 
ગભે તેભ થામ હલે તો ભાણસને ફચાલલાનો હતો. લી ભાણસભાું ાછા એક  
ગોયજીને- બ્રાહ્મણને ફચાલલાની ઝુંખના જોય કડતી હતી. 
ોતાની પયજ હતી. 



ોતાનો ભોટો ધભા હતો-ભાનલધભા. એને ભયલા દે તો ઢેફયબાઈ ળાના? 

લતી ક્ષણભાું જ  ન: દોયડ ું કલૂાભાું ઊતાય ું. જેલો દેગડો ાણીભાું સલામો કે  
કલૂાભાું સાલ તલમેથી ઉય આલેરા મ ગટરારે દોયડ ું કડી રીધ ું. ફસ-છી તો  
એભન ું હૈય ું ખયેખય નાચી ઊઠ્ ું. અશ્રદ્ધા જન્ભી હતી તેભાું ાય લગયની શ્રદ્ધાએ  
સ્થાન રઈ રીધ ું. 
‘એ ગોયજી, કડજો દોયડાને ફેસી જાઓ દેગડા ય.’ ઢેફયબાઈએ ખફૂ જ ઊંચેથી  
સાદ કમો. કલૂાભાું એ ળબ્દો ણ જાણે ડઘામા કમાા. 
મ ગટરારને ળબ્દો કાને ડયા. 
મ ગટરારે તો જીલનભાું હલે જીલતદાનનો મ ગટ ધાયણ કયી રીધો ! તેઓ પયી ફેઠા  
દેગડા ય ! 
ઢેફયબાઈ હહિંભત હામાા નહોતા. તાકાત હલે સાલ છેલ્રાભાું છેલ્રી કક્ષાએ  
અજભાલલાની હતી. જો એભ ન થામ તો? બ્રહ્મહત્મા જેવ ું-જેટલ ું જ ા રાગે ને?  
એભણે ઈશ્વય ાસે તાકાત ભાગી, ફ ભાગ્ય ું. 
જીલ ફચી ગમો. મ ગટરાર ફોરી ઊઠયા, ‘ઢેફય બૈ, તભે બગલાન થૈ ને આવ્મા. 
 તભે ભાયો પ્રાણ ફચાવ્મો, તભાયો ઉકાય બલબલ ન ભ રામ.’ 

યુંત   ઢેફયબાઈ પતત એ લાક્ો સાુંબી યહ્યા. એકફાજ  ધયતી ય રાુંફા થઈને  
સઈૂ યહ્યા. ફધી જ તાકાત-ફધ ું જ ફ લયાઈ ચકૂ્ ું હત  ું. મ ખેથી મ ગટરારને  
કળો જ પ્રવતબાલ આલા જેટરી તાકાત નહોતી. 
ફસ, ફોરી ન ળક્ા, એક લેણ કાઢી ન ળક્ા. 



આ ફાજ  ખેતયભાું ેરા દાહઢમા-ખેતભજૂયો ઢેફયબાઈની પ્રતીક્ષા કયી યહ્યા હતા.  
સભમ લધ  વ્મવતત થઈ ચકૂ્ો હતો. ‘ઢેફયબાઈ હજ  ણ ાછા કેભ ન આવ્મા?’  
ફધાને નલાઈ રાગી. ફેચાય જણ તો એ ઝુંડલાા કલેૂ દોડી ગમા. 
જોય ું તો ઢેફયબાઈ કશ ું ફોરી ળકતા નહોતા. ેટભાું આંટી ડી ગઈ હતી. 
મ ગટરાર સાલ લફચાયા જેલા ફની ગમા. સાલ છોબીરા ફની ગમા ! 
હાજય યહરેા રોકોને એભણે લાત કયી. 
થોડો સભમ થમો. ઢેફયબાઈ સહજે સ્લસ્થ થમા. ફની ગમેરી ઘટના એભના ભાટે  
આનુંદણૂા ઘટના ફની યહી!-  
એ છી ઢેફયબાઈને એભના ઘેય રઈ જલાભાું આવ્મા. 
ને છીથી તો ફસ ..... છ એક ભાસ તેઓ ખાટરાલળ યહ્યા. કોઈ કાભકાજ થઈ  
ળકત ું નહોત  ું. 
ગાભ આખાને મ ગટરારે જ લાત કયી દીધી હતી. ‘ભને ફચાવ્મો આણા  
ઢેફયબૈએ.’ 
યુંત   મ ગટરારને ક્ષોબ હતો, બાયોબાય સુંકોચ હતો. ોતાને તો ફચાવ્મા યુંત    
ઢેફયબાઈની દળા તો ..... 
ઢેફયબાઈના હયલાયજનોએ એભની ખફૂજ દલા-દારૂ કયી. યુંત   એ કાયગત ન  
નીલડી. તેઓ પયી ઊબા ન થઈ ળક્ા. છ ભાસ ફાદ સ્લગાના વલભાનભાું ફેસી  
આનુંદબેય સ્લગે હોંચ્મા.  
ઢેફયબાઈન ું જીલન એ ભાનલ ભાટે સભવિત થઈ ગય ું! 
એભના હયલાયજનો ભાટે ઢેફયબાઈન ું વનધન અત્મુંત આઘાતજનક ઘટના હતી  
કાયણ સ્ષ્ટ હત  ું. 
ઢેફયબાઈની ઉંભય હજ  ખાસ ભોટી નહોતી. 
હજ  હયલાયન ું રારન-ારન કયલાન ું હત  ું. 
યુંત   ભધ્માહે્ન જ સમૂાાસ્ત થઈ ગમો !  
નાની ઉંભયે સ્લગાની લાટ કડી ! 
આભ હોલા છતાુંમ હયલાયજનો ભાટે, ગ્રાભજનો ભાટે, તેભજ આજ ફાજ ના  
વલસ્તાયના રોકો ભાટે એ ઘટના કેટરી ભહાન હતી ! 
એભન ું જીલન એક ફૂર જેવ ું હત  ું. એભાું સ ગુંધ ાય લગયની હતી. જે કુંઈ કેટકેટરામ  
ભાઈરો સ ધી પ્રસયી ચકૂી હતી ! 
આ ઢેફયબાઈ એજ રક્ષ્ભીદાસ. રક્ષ્ભીદાસ ભોતીદાસ ટેર. લતન ભગોડી, તા. જજ.  
ગાુંધીનગય 

 



એવ ું ફૂર ત  ું થાજે, 
ભનલા ! એવ ું ફૂર ત  ું થાજે. 

સ ગુંધ ફીજાને ખ રાગે,  
ત્માું દોડી દોડી જાજે. 

જીલન સપ કયલાને,  
ભનલા ! બભયો ના ત  ું થાજે; 

અી અી સઘળું દેતાું,  
ભુંગર ગાન ત  ું ગાજે. 

 
  


