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- ઝલેયચદં ભેઘાણી 

વનૃ્દાલનભા,ં મમનુાને કિનાયે ફેઠા ફેઠા વનાતન ઋષ પ્રભનુાભ યટી યહ્યા શતા. એ લખતે 
એિ િંગા ફાહ્મણે આલીને ઋષજીને ચયણે પ્રણાભ િમાા. 
વનાતન છૂ્ુ:ં ક્ાથંી આલો છો, બાઈ? તભારંુ નાભ શુ?ં બ્રાહ્મણ ફોલ્મો: ભશાયાજ! ફહુ દૂય દેળથી 
આવુ ંછં. ભારંુ દુ:ખ લણાવયુ ંજામ તેભ નથી. ઈશ્વયની આયાધના િયતા ંિયતા ંએિ યાષિએ ભને 
સ્લપ્નભા ંજાણે િોઇ દેલ િશી ગમા: મમનુાને િાઠેં વનાતન ગોસ્લાભીની ાવે જઇને માચના િયજે, 

તાયી બીડ એ બરા વાધ ુબાગંલાના. વનાતન ફોલ્મો: ફેટા! ભાયી આળા િયીને ત ુ ંઆવમો, ણ હું શુ ં
આુ?ં જે શત ુ ંતે પેંિી દઈને પક્ત આ ઝોી રઇને જ હું તો જગતની ફશાય ચારી નીિળ્મો છં. ણ 
શા!ં શા!ં ભને માદ આલે છે. એિ કદલવ િોઇને દેલા િાભ આલળે તેટરા ભાટે ભેં એિ ભણણને ેરે 
ઠેિાણે યેતીભા ંદાટી યાખેર છે. જા બાઇ! એને રઇ જા. તારંુ દુ:ખ એનાથી પીટલાનુ.ં તને અાય 
દોરત ભલાની. ાયવભણણ! આશા! બ્રાહ્મણ તો દોડતો દોડતો મષુનએ ફતાલેરી જગ્માએ શોંચ્મો 
ને એણે યેતીભાથંી ભણણ ફશાય િાઢયો. ોતાના રોઢાના ભાદણમાને ભણણ અડિાડે છે તમા ંતો 
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ભાદણયુ ંવોનાનુ ંફની ગયુ.ં બ્રાહ્મણ તો આનદંભા ંનાચલા રાગ્મો. ખફૂ નાચ્મો. ભનભા ંએણે અનેિ 
ભશરેભશરેતો ખડી િયી દીધી. િેલા િેલા લૈબલો બોગલળે તેની િૈં િૈં િલ્નાઓ િયી રીધી. છી 
થાિીને થોડો આયાભ રેલા નદીિાઠેં ફેઠો. મમનુાના પ્રલાશનુ ંભધયુ ભધયુ ગાન વાબંીને એ ળાતં 
ફન્મો. ચોાવ ફૂરો અને વકૃ્ષોની ળોબા ષનશાી ખંીઓના આનદંભમ કિરકિરાટ વાબંળ્મા. 
સમૂાાસ્ત વાભે નજય િયી. બ્રાહ્મણની એિ આંખ આ સુદંયતા ઉય શતી, ફીજી આંખ શતી એના ભનની 
ભશરેાતો ઉય. એનુ ંભન ડોરલા રાગ્યુ.ં એને વાબંમાા ગોસ્લાભી વનાતન એને ઘણી ઘણી લાતો 
વાબંયી આલી. દોડતો દોડતો બ્રાહ્મણ વનાતનની ાવે આલીને એના ગભા ંડયો. આંખભા ંઆંસ ુ
રાલીને ગદ્ ગદ્ સ્લયે ફોલ્મો: અખટૂ વમધૃ્ધધ આનાય ભણણને જેણે ભાટી વભાન ગણીને આી 
દીધો તેના ચયણની ભાટી જ ભાયે જોઇએ. આ ભણણ ન ખે. એભ ફોરીને એણે નદીના ંઉંડા ાણીભા ં
ભણણ પેંિી દીધો. ભણણ દેનાય અને ભણણ રેનાય ફનેં જીતી ગમા. 
 

  


