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અનતં શકુ્ર 

 “સયચંજી, આજે તભે ફહાય ગાભ જળ નહહ ” વલદુયના ળબ્દ સાબંી સયચં 
અચફંાભા ંડી ગમા. ૮-૧૦ લયસનુ ંછકરંુ ભને કેભ ફહાય જતા ંઅટકાલત ુ ંહળે તે પ્રશ્ન 
તેભને મુઝંલત હત. ણ એભ કઈ આલા ટાફહયમાનુ ંભાને? સયચેં ત વલદુયની લાત 
એક કાને સાબંી ફીજા કાને યલાના કયી દીધી. હાથભા ંરાકડી રઈ એ ત ફાજુના ગાભભા ં
યહતેા તેભના સફંધંીને ભલા ઉડયા. ભાડં ગાભન ચૉય છડય હળે ને ક્ાકંથી બેંસ 
દડતી આલી. સયચંને રીધા અડપેટે. ધડામ ્રઈને સયચં છડામા. ણ ભાથે ાઘડી 
ફાધંી હલાથી ભાથુ ંફચી ગયુ ંણ હાથે ફે્રક્ચય થયુ.ં આજુફાજુના રકએ તેભને ઊબા 
કમાા અને પ્રાથવભક આયગ્મ કેન્દ્રભા ંરઈ ગમા. હાથન દુ:ખાલ અસહ્ય હત. તમાથંી ળહયેની 
ઓથોેહડક હસ્ીટરભા ંભકરલાભા ંઆવ્મા. વલદુયને ખફય ડી. સયચં હસ્ીટરભા ંછે 
તયત જ દડય. ગાભના ચૉયેથી એક લાહન જત ુ ંહત ુ ંતેભા ંફેસી ગમ ને હોંચ્મ 
હસ્ીટરે. ખાટરે હાથભા ંાટા સાથે સયચં સતૂા હતા. ફનેંની આંખ ભી અને સયચંને 
ેરા ળબ્દ માદ આવ્મા, “સયચંજી, આજે........ ” “ફેટા, તારંુ ભાન્દ્યુ ંહત ત ભાયી આ 
દળા ન થાત. ” સયચંની આંખ જાણે વલદુયની ભાપી ભાગતી હતી. ખફય અંતય પછૂી 
વલદુય ઘયે આવ્મ. 

ભમ્ભી ઢકા ંફનાલલાની તૈમાયી કયતી હતી. “ભા, આજે ફીજુ ંકંઈ ફનાલને, કહી 
વલદુય ફહાયના રૂભભા ંગમ. ! ઢકાનંી કઢાઈ ય ઢાકેંરી થાી તેણે ઉાડી અને થાી 
છટકી ગઈ. અંદયની લયાથી તેન હાથ દાઝી ગમ. “ઓ...ભા...”ની બભૂ ડી. વલદુય 
ફહાયથી દડત આવ્મ. ભમ્ભીન હાથ દાઝી ગમ હત. તયત જ દલાખાને જઈ સાયલાય 
કયાલી. આભ આલા અનેક હકસ્સાઓ ફનલા રાગ્મા. વલદુયના વભત્ર ત તેને ગાડં જ ગણતા 
હતા. ણ જેભ જેભ વલદુયની બવલષ્મલાણીન અનબુલ ફધાનેં થત ગમ તેભ તેભ રકને 
“વલદુયભા ંકઈ અજફ ચભતકાહયક ળક્ક્ત છે” તેવુ ંરાગલા રાગ્યુ.ં 

એક હદલસની લાત છે. વલદુય ગાભ ફહાયના ીંાના વકૃ્ષ નીચે ફેસી કંઈક 
ગણગણી યહ્ય હત. તેના વળક્ષક તમાથંી સાય થઈ યહ્યા હતા. તેભણે આ જયુ.ં તેભને ણ 
વલદુયના ચભતકાયની લાત સાબંલા ભી હતી. તેભણે આ જયુ.ં દફાતા ગે તે વલદુય શુ ં
તતં્ર-ભતં્ર કયે છે તે જલા ઝાડ ાછ આલીને ઊબા યહ્યા. તેભણે સાબંળયુ ંત તેભના 
આશ્વમાન ાય ન યહ્ય. વલદુય બગલાન ળકંયની ઉાસનાના ભતં્ર ફરત હત. આ તેન 
વનતમક્રભ હત. અને તેથી જ એક યાતે્ર બગલાન સ્લમ ંપ્રગટ થઈ વલદુયને લયદાન ભાગલા 
કહ્ુ ંહત ુ.ં વલદુયે તે સભમે ખફૂ જ વલચાય કમો હત અને અંતે વનણામ ય આવ્મ કે “એવુ ં
કંઈક ભાગં ુકે જેના કાયણે રકને હું ભદદગાય ફની ળકંુ અને દુ:ખભાથંી તેભને ઉગાયી 



ળકંુ...” અને તેણે ભાગેંલુ,ં “બગલાન, ભાયા ભાટે ભાયે કશુ ંજ ભાગવુ ંનથી ણ જ આ 
ભને બવલષ્મ જાણલાની વલદ્યા આ ત હું અન્દ્મ રકને ભદદગાય ફની ળકંુ. ” અને 
„તથાસ્ત‟ુ કહી બગલાન અરશ્મ થઈ ગમેરા. યંત ુઆ લાત એણે કઈને ણ કયી નહતી. 
વળક્ષક ત ઊબા ઊબા થાક્ા એટરે એની સાભે આલીને ફેસી ગમા. વલદુયની આંખ ફધં 
હતી. ભનભા ંભતં્રજા ચાલ ુહત. ળયીય ક્સ્થય હત ુ.ં વળક્ષકને આશ્ચમા રાગ્યુ ં “આટર નાન 
છકય અને આવુ ંગજફનુ ંધ્માન ! લાહ, ધન્દ્મ છે તેના ભા-ફાને ” ને એટરાભા ંવલદુયે 
આંખ ખરી. જયુ ંત તાના ગરુુ સાભે ફેઠેરા આભ ત તેને ધ્માનભા ંખફય ડી જ ગઈ 
હતી. ગરુુને સાષ્ટાગં પ્રણાભ કમાા. વળક્ષક ત ગદ્દગદ્દ થઈ ગમા. છી ત આખીમ ળાાભા ં
વલદુયનુ ંનાભ ડી ગયુ.ં „વલદુય મગી ‟. યંત ુવલદુયને કઈ અભબભાન ન હત ુ.ં એણે ત 
રકના કલ્માણ ભાટેની વલદ્યા ભાગી હતી. 

 

 

„હભણા ંહભણા ંવલદુય ભાયી ખફૂ જ સાબં રેત થઈ ગમ છે. ‟ તેના વતાએ વલદુયની ભા 
ને કહ્ુ,ં “હા, ભને ણ એભ જ રાગે છે. ણ એભા ંનક્કી કંઈક હળે જ. ” ફેઉ જણ લાત કયી 
યહ્યા હતા અને વલદુય તે ઓયડાભા ંઆવ્મ. તાના વતાજીને ગે લગી ખફૂ જ યમ. 
તેના ંઆંસ ુફધં થતા ંન હતા.ં તેની ભા ને રાગ્યુ ંકે ચક્કસ કંઈ અઘહટત ફનલાનુ ંછે. આભ 
ચારતુ ંહત ુ ંને વલદુયના વતાને ખાસંી ઉડી. ફધં જ ન યહ.ે વલદુયે અને તેની ભા એ ાણી 
ાલા ખફૂ કવળળ કયી ણ ભોં ફધં થામ જ નહહ અને આ ક્સ્થવતભા ંતેભને હ્રદમન એક 
જયદાય આંચક આવ્મ અને ળયીય ઢી ડ્ુ.ં ઘયભા ંયકક થઈ ગઈ. વલદુયની ક્સ્થવતત 
લધાયે દમનીમ હતી. તે જાણત હત યંત ુતેન કઈ ઉામ ન હત. જે જન્દ્ભે છે તે 



ભયલાનુ ંણ હમ છે જ. વલદુય ખફૂ જ યડય.... રક બેગા થઈ ગમા. ઘણાએ વલદુયની 
ભજાક ણ કયી રીધી..... „ભટ બવલષ્મ કહનેાય ન જમ હમ ત ! તાના ફાને 
ફચાલી ળક્? ” વલદુય વતાજીના અલસાનથી દુ:ખી હત જ ને સાથે સાથે રક આલા 
ચાફખા ભાયતા હતા... તેને તાની જાત ય ગસુ્સ આવ્મ. આક્ગ્નદાહની વલવધ થઈ ગઈ. 
હદલસ લીતમા. 

વલદુય ેરા ીંા નીચે ફેઠ હત. આજે તેની સભાવધ અતમતં ઊંડી હતી. 
બગલાનનુ ંસ્ભયણ કયત હત. અંધારંુ થલા આવ્યુ.ં રક ઘયભા ંબયામા.ં વલદુય હજી તમા ંજ 
હત અને બગલાન સાક્ષાત ્આવ્મા. “ફેટા, કેભ દુ:ખી છે.” “પ્રભ,ુ હું જાણ ુછં કે ભાયા ફાપનેુ 
ભેં કહ્ુ ંહત ત ણ હું ફચાલી ળક્ ન હત. ણ આવુ ંજાણીને દયેક લખતે હું દુ:ખી થમ 
છં ભાયાથી કઈનુ ંદુ:ખ સહન નથી થત ુ.ં આ, ભહયેફાની કયી આનુ ંલયદાન ાછં ખેંચી 
ર, ફસ આટરી ભાયા ય કૃા કય...‟ ને “તથાસ્ત”ુ કહી બગલાન અરશ્મ થઈ ગમા. 
 

 

  


