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ફગદાદ ળશયેભા ંળેખ અબ્દુલ્રાનો રયલાય યશતેો શતો. ળેખ અબ્દુલ્રા ખફૂ જ 
ધાર્ભિક શતા. દય લે શજ-માત્રા  ય અનેક રોકો જતા ત્માયે તેભને ણ શજ કયી 
આલલાની તીવ્ર ઈચ્છા યશતેી યંત ુપક્ત ગયીફીને કાયણે તેઓ શજ કયલા જઈ ળકતા ન 
શતા. એક લે જ્માયે ફગદાદના ખફૂ જ રોકો શજ ભાટે નીકળ્મા ત્માયે ળેખ અબ્દુલ્રાને 
તેભની ગયીફાઈને કાયણે શજ ભાટે ન જોડાઈ ળકલાનુ ંબાયે દુ:ખ થયુ.ં તેઓ ર્લચાયલા 
રાગ્મા- જો ભાયી ાવે ૈવા શોત તો હું ણ શજ કયી પણૂ્મ ભેલત. 

ળેખ અફદુલ્રાને શજ કયલાનુ ંલાયંલાય માદ આલતુ ંયંત ુતેઓ ભન ભાયીને ફેવી 
જતા. એક લખત યાતે્ર તેઓ સઈુ ગમા શતા અને અચાનક તેભની ઊંઘ ઊડી ગઈ અને 
તેભને કોઈનો અલાજ વબંામો. તેઓ ળારં્તથી વાબંી યહ્યા. 

લાત કયલાલાા ફે પરયસ્તા શતા. એક પરયસ્તાએ ફીજાને પછૂયુ,ં „શ ંબાઈ, આજે જે 
રોકો ભક્કા ળયીપભા ંશજ કયી યહ્યા છે, શુ ંખદુાએ તે ફધાનંી શજ કબરૂ કયી દીધી છે? 
(સ્લીકાયી રીધી છે?). તો ફીજા પરયસ્તાએ જલાફ આપ્મો, “ના, ફધાનંો તો સ્લીકાય નથી 
કમો.” શરેા પરયસ્તાએ પછૂયુ,ં “તો છી ખદુાએ કોની શજ સ્લીકાયી છે?” ફીજાએ કહ્યુ,ં “એ 
શાજીઓભાથંી કોઈની ણ શજ સ્લીકાયી નથી.” 

શરેાએ પ્રશ્ન કમો કે તો છી આ લે શજનુ ંપણૂ્મ કોઈને ણ નશં ભે? ફીજાએ 
જલાફ આપ્મો, “કેભ નશં ભે? પણૂ્મ તો ભી ગયુ ંછે. ” શરેાએ આશ્ચમય વાથે પછૂયુ,ં 



“ણ કોને? ” ફીજાએ શવતા ંશવતા ંજલાફ આપ્મો, “દભાસ્ક્વ (ક્ષર્ભશ્ક)ના અરી હુવેન 
ભોચીને, જે આ લે શજ કયલા જલાનો શતો ણ જઈ ન ળક્યો.” 

ળેખ અબ્દુલ્રા આ ફે પરયસ્તા લચ્ચેની લાતચીત વાબંી યહ્યા શતા. લાત પયૂી 
થતાનેં વાથે જ ફેમ પરયસ્તા અદ્રશ્મ થઈ ગમા. ળેખ અબ્દુલ્રા મ ૂઝંલણભ ંડી ગમા. તેભને 
એ વભજાતુ ંન શત ુ ંકે શજ કમાય ર્વલામ શજનુ ંપણૂ્મ કેલી યીતે ભી ળકે? 

ફીજા રદલવે તેઓ દભાસ્કવ જલા યલાના થમા. પછૂતા ંપછૂતા ંતેઓ અરી હુવેનના 
ઘયે આવ્મા. અરી હુવેને તેભને આલલાનુ ંકાયણ પછૂયુ.ં ળેખ અબ્દુલ્રાએ યાતે્ર વાબંેરી 
વઘી લાત તેભને કશી વબંાલી. 

એભની લાત વાબંીને અરી તો ફેબાન જેલા થઈ ગમા. બાનભા ંઆલતા ંતેભણે 
ોતાની લાત આ યીતે કશી- “બાઈ, હું એક ગયીફ ભાણવ છંુ. કેટરામ લોથી ર્લચાયતો 
શતો કે શજ કયી આવુ.ં થોડંુ-થોડંુ કયીને શજ ભાટે ભં રૂર્મા બેગા કમાય શતા. આ લે હું શજ 
કયલા જાત, ણ ભાયી માત્રાના ફે રદલવ શરેા જ ભં ભાયા ડોળીના ંફાકોને યોકક 
કયતા ંજોમા.ં કાયણ પછૂયુ ંતો જાણલા ભળ્યુ ંકે તે બફચાયા ંફાકોને કેટરામ રદલવોથી 
ખાલા ભાટે કંઈ જ ભળ્યુ ંન શત ુ,ં અને ખાલાનુ ંભેલલાનો કોઈ જ યસ્તો દેખાતો ન શતો. 
તેભના ર્તાજી મતૃ્ય ુામ્મા શતા અને ભા ખફૂ જ બફભાય શતી. ભાયાથી એ ફાકોનુ ંદુ:ખ 
વશન ન થયુ.ં ભં ભાયા ઘયેથી યોટરીઓ ભોકરી અને છી જે ૈવા શજ ભાટે બેગા કમાય 
શતા તે ફધા જ તેભને આી દીધા. ભં ર્લચાયુ ંકે શજ તો ગભે ત્માયે ણ થઈ ળકળે યંત ુ
આ ફાકોની તકરીપ તો ભાયે આજે જ દૂય કયલી જોઈએ. શલે, આ કશો, તેઓની આ 
શારત જોઈને હું શજની ખળુારી કેલી યીતે ઉજલી ળકંુ?” 

ળેખ અબ્દુલ્રાએ એક ઊંડો શ્વાવ રીધો બગલાનનો આબાય ભાન્મો અને ભોચીને 
કશલેા રાગ્મા- “બાઈ હુવેન, તભાયી લાત વાચી છે. ખદુાને ખદુાઈ પ્માયી છે. તભે ગયીફ 
શોલા છતા ંેરા ંદુ:ખી ફાકોને ભદદ કયી, અને શજનો ર્લચાય છોડી દીધો, એ જ કાયણ છે 
કે બગલાન (ખદુા)ના દયફાયભા ંભાત્ર તભાયી શજ જ ભજૂંય થઈ.” 

અરી હુવેન આંખભા ંઝઝબમા ંવાથે આકાળ તયપ જોતા યહ્યા અને ભનોભન 
બગલાનનો આબાય ભાનતા યહ્યા. 

ળેખ અબ્દુલ્રા ઊઠ્યા. તેભણે અરી હુવેનનો શાથ કડી ચમૂ્મો અને ત્માયે એભને 
ણ એલો અનબુલ થમો કે જાણે એભને ણ શજનુ ંપણૂ્મ ભી ગયુ ંશોમ ! 
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