
દવ બાઈફધં 

 
એક નાન વંયખ  ંગાભ. આ ગાભભા ંદવ બાઈફધં યશ.ે આ બાઈફધંના નાભ કેલા ંએ તભને ખફય છે? તભાયાભા ં

કઈન  ંનાભ કેલા ંએ ભને ખફય છે ? તભાયાભા ંકઈન  ંનાભ વનર શળે, ત કઈન  ંનાભ ત  ાય, કઈન  ંનાભ ચૈતારી, ત 
કઈન  ંનાભ ચચિંતન, ણ બાઈફધંના ંનાભ વીધાવંાદા ંને વય. શરેા ંધયણભા ંબણૅતા ંફાકનેમ માદ યશી જામ એલા.ં 

આભાનંા શરેા બાઈફધંન  ંનાભ એકડ, ફીજાન  ંનાભ ફગડ, ને ત્રીજાન  ંનાભ ત્રગડ. શલે ત તભને દવેમના ં
નાભ આલડી ગમા ંશળે. કેભ ખર ં ને? ત ચાર, ભાયી વાથે ફરે જાલ.... એકડ, ફગડ, ત્રગડ, ચગડ, ાચંડ, છગડ, 
વાતડ, આઠડ, નલડ, દવડ. દયેકના નાભની ાછ ‘ડ’ આલે છે, નહશ? 

લી, આ ફાઈફધંના ંળયીય ણ જલા જેલા ંશોં કે! એકડાન  ંભાથ  ંભટ ં, ત ફગડાન  ંેટ ભટ ં. ત્રગડાની દ ંટી 
ઊંડી, ત ચગડાના શાથે ઊંચા, ાચંડાના નાકની ચાચં આગ ડતી. છગડાના ભાથાન  ંછાર ં આગૅ ઢત .ં વાતડ 
ફેવે ત ગભટડ થઈ જામ એલ લાકં. આઠડ ચારે ત ાલડા જેલ રાગે. નલડાની ત લી એક નલાઈ ! ેટ 
આગથી એક શાથ આગ નીકેર. દવડાની ત લાત જ ના પ  છ. એના ફયડ ેગ ભટ ં ગ  ભડ .ં ત આલા શતા દવે 
ફાઈફધંના ળયીય ! 

આ દવે જણ પયલા જામ ત રાઈનભા ંચારે. એભામેં ાછ નનમભ. એકડ આગ ચારે. તેની ાછ ફગડ. 
ફગડાની ાછ ત્રગદ ને એભ છેક છેલ્રે દવડ. 

એક લાય આ દવે જણ પયલા ગમા. પયતા ંપયતા ંગાભ ફશાય નીકી ગમા. આગ જત ંએક ખાડૉ આવ્મ. ખાડૉ 
ક દામ ત જ આગ લધામ. ખાડ શત ત નાન ણ આણા ંટેચણમા બાઈફધંને ત ખીણ  જેલડ ભટ રાગે. દવે જણ 
નલચાય કયલા ફેવી ગમા. એકડ કશ,ે ‘હ  ંખાડૉ ક દી જઈળ, ણ જ અંદય ડી જાઉં, ત ફશાય કાડહ્વ ભને?’ 

ફધા કશ,ે ‘શા, શા. કેભ નહશ?’ 

ાચંડાએ તાી ાડી. છગડાએ એકડાના ફયડ ેશાથ પેયલી પ્રત્વાશન આપ્ .ં ફગડ ત ઉત્વાશભા ંને ઉત્વાશભા ં
ખાડાની ધાયે જઈને ઊબ યહ્ય. ત્રગડાએ ફગડાને ચેતવ્મ ણ તે ન ભાન્મ. એકડાબાઈ દયથી છરાગં ભાયતા આવ્મા. 
વો તારીઓ ાડલૅા રાગ્મા, ણ એ જેલા ખાડાની ધાયે આવ્મા કે ફુ...ઉ...વ... થઈ ગમા. ગ ઢીરા ડી ગમા. ગભા ં
બ્રેક રાગી ગઈ, ણ એભ કયલા જતા ંતેભણે વભતરન ગ ભાવ્્ .ં ખાડાની ધાયે ત ફગડાબાઈ ઊબા શતા. ધક્ક તેભને 
લાગ્મ. એકડાબાઈ ત ડયા જભીન ય ને ફગડાબાઈ? ત ત દ ય ખાડાભા ંજઈને ડયા ને ખ  ફ લાગ્્  ંએટરે ભડંયા 
બેંકડ તાણલા. 

એકડ ભાયે ઠેકડ, ને ધકે્ક ફગડ ચડત, 
ફગડ તાણે બેંકડ ને દ ય ખાડાભા ંડત. 



ને વો ખાડાની ધાયે એકઠા થઈ ગમા. ફગડાબાઈ ખાડાભા ંને ફાકી વહ  ખાડાની ધાયે. 
ત્રગડ કશ,ે ‘અલ્મા ફગડા બેંકડા ફધં કય.’ 
ચગડ કશ,ે ‘ચફચાયાને કેટલ  ંલાગ્્  ંછે !’ 
ાચંડ ફલ્મ, ‘લાકં ફધ એકડાન છે. ધક્ક તે ભયામ?’ 

છગડ કશ,ે ‘એભા ંએકડ શ  ંકયે? ફગડ ળા ભાટે ત્મા ંજઈને ઊબ યહ્ય?’ 

વાતડ કશ,ે ‘શલે ફધી ચંાત ભેર ને ફગડાને ફશાય કાઢલાન  ંનલચાય.’ 
ચગડાએ રાફંા શાથ નીચા કમાા. ાચંડા અને છગડાએ ચગડાને ઉયથી કડી યાખ્મ. ફગડાને ફાલડથેી 

કડીને ચગડાએ ફશાય કાઢય.  
તમ ફગડાને બેંકડ ચાલ  ને ચાલ . ત્રગદ ખ  ફ દમાળુ. તે ફગડાને ફયડ ેશાથ પેયલી કશ,ે ‘ફગડાબૈ, શલે છાન 

યશી જા.’ 
ચગડાની ચડીભા ંગજલાભા ંએક ચકરેટ લધી શતી. તે કાઢીને તેણે ફગડાને આી. ફગડાએ તયત જ રઈ રીધી 

ને યડલાન  ં ફધં અને ચકરેટ ચગલાન  ંચાલ . 
ફયડ ેભેરી શાથને ત્રગડ દ :ખ કાે, 
ચડ્ડીભાથંી ચકરેટ ચગડ કાઢી આે. 
દવડ કશ,ે ‘શલે ચાર ાછા ઘયે.’ 
ત્મા ંફગડાએ નવ  ંનાટક ળરૂ ક્ ું. ‘ભને ત ેટભા ંદ :ખે છે.’ ને છી ભડંમ યડલા. 
ાચંડ ફગડા ાવે ફેવી ગમ. ફગડાન  ંશયેણ ઊંચ  ંકયી ચા ચા શાથે દફાલી પ  છ્ ,ં ‘કમા દ :ખે છે?’ 

છગડાના દાદા લૈદ્ય શતા. તેને ણ લૈદકન  ંજ્ઞાન શત  .ં તેને ફગડાને સ લાડી દેધ ને તેની છાતી ય ભાથ  ંમ  કી 
હ્રદમના ધફકાયા ગણલા રાગ્મ. 

‘ચા ચા ફેઉ શાથે ાચંડ દાફે ેટ, 
છગડ ચાેં છાતી એન  ંભાથ  ંમ  કી ઠેઠ.’ 
શલે ફગડાને ઠીક શત  ,ં ણ તે ઊબ જ ન થામ. વાતડ કશ,ે ‘ફગડાબૈ, તભે ત ફહ  ચા. આટલ  ંઅભથ  ંલાગ્્  ં

એભા ંત છકયીની જેભ યસ્તા લચ્ચે યડલા ફેવી ગમા. વાર ં ઊબા યશ. હ  ંપન કયીને ડૉક્ટયને ફરાલી આવ .ં’ 
આભ કશી વાતડ થડ ેદ ય ગમ. ફયડીના ઝાડ ૅનીચે ઊબ યહ્ય. ખારી ખારી પન જડય ને લાત કયલા રાગ્મ, 

‘શલ્ર ડક્ટય વા’ફ હ  ંવાતડ ફલ  ંછ.ં ભાય બાઈફધં ફગડ ખાડાભા ંડી ગમ છે. ના...ના... ફહ  નથી લાગ્્ ,ં ણ તભે 
ઝટ આલ.’ 

આભ કશી પન મ  કી દીધ. તે ફગડા ાવે આવ્મ. એટરાભા ંઆઠડાનેમ ગમ્ભત સ  ઝી. તે ઊબ થમ. દ ય ગમ ને 
છી ફલ્મ, ‘વાલધાન, ડક્ટય ધાય યશ ેશૈ.’ 

ને છી આઠડ ટટ્ટાય થમ. ટાઈ શયેલાન ડ કમો. શાથભા ંફેગ રીધી. ગાભા ંસ્ટેથસ્ક રટકાવ્્  ંને ફગડા 
નજીક આલી કશ,ે ‘કને લાગ્્  ંછે?’ 
 

‘વાતડ પન કયાલીને શયખાત ફહ  આલે, 
આઠડ ડક્ટય થઈને ફેગ દલાની રાલે.’ 

  છી ત આઠડાબાઈ ફગડા ાવે ફેવી ગમા. સ્ટેથસ્ક કાને રગાડ્ .ં ને છી ફગડાની છાતી ય મ  ક્  ંને તે 
જઈને નલડાને શ  ંસ  ઝ્  ંકે તેણે ભટેથી ક ાડી ને નલડાની ચીવ વાબંી વો ફગડાની આવાવ બેગા થઈ ગમા. 
  ‘સ્ટેથસ્ક જમા ંમ  ક્  ંકે નલડ ેાડી ક, 
  એકડ ેભીંડ ેદવ થમા ને બેગ  ંથ્  ંરક ! ’ 



  આ જઈ ફગડ શવી ડય ને તે ફેઠ થઈ ગમ. ફગડાબાઈ ાછા શતા એલા પયી ાચા દવે બાઈફધં યભતા ં
યભતા ંઘય તયપ ચાલ્મા. કેલા વંીરા અને ગમ્ભતી કશલેામ આ ફધા બાઈફધંી ! 
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