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દેખીને રાજી ! 
 

  
 

જભાદાય જુસફચાચા ભાયા પ્ાના ખાસ દોસ્તાય છે. જભાદાયને ઘેય કમાયેક હુ ું ણ જઉં. ભને 
એભને ઘેય જલાનુું ગભે; યભલાનુું ભે ને એટરે. યભલાનુું તો હુ ું ગભે તમાુંથી ગોતી રઉં. ણ 
જભાદાયને ઘેય ોટની સાથે યભલા ભે એટરે ભજા ડે. જભાદાય જુસફચાચાએ ોટ 

ાળ્મો છે : રીલુું ડીર, ગે કાો કાુંઠરો ને યાતી ચાુંચ. નાભ એનુું સરુતાન. 
 ચાચાના ઘયનુું આંગણુું ભોટુું. એભાું એક રીભડાનુું ઝાડ છે. એની ડાીએ પિંજયાભાું 
સરુતાનને યાખે છે. સલાયે ચાચા પિંજરુું ખોરે. સરુતાન ાુંખો પપડાલીને હઠેે ઊતયે. છી ડોકુું 
ડોરાલતો ડોરાલતો એ યસોડાભાું જામ. થાીભાું ખામ. યોટરી-દા-બાત : આવુું ફધુું એને 
પાલે. ઘયભાું આંટા ભાયે. ાેલુું બફરાડુું મ સરુતાનને કનડે નહીં. યાતે હથેી ધયીને ચાચા 
કહળેે. : “ સરુતાન, હલે સઈૂ જાલ. ” સરુતાન તયત ચાચાની હથેી ય ફેસી જામ. છી 
ચાચા એને રીભડે રટકતા પિંજયાભા સયકાલી દે. 
 એકલાય અભે જુસફચાચાને ઘેય ગમેરા. લાતલાતભાું ચાચા ભને કહ ે: “ાલનફચ્ચા, 
તાયે ોટ જોઈએ ?” ભેં પ્ા સાભે જોયુું. પ્ા ચાચાને કહ ે: “અભાયા આ ાલન  જેલડુુંક 
નાનકડુું ોટડુું ભી જામ તો રાલજો.” 

 આઠ-દસ દદ ‟ છી. એક સાુંજે ચાચા ઘેય પજરુું મકૂી ગમા. એભાું ફેઠુું‟ ત ુું એક ોટડુું ! 
ભેં તો ઠેંકડો ભાયીને બભૂ ાડે- “આજા આજા ! ” પ્ા સભજ્મા- “યાજા-યાજા-યાજા ! ” ફસ, 
ોટનુું નાભ ડ્ુું આભ-યાજા ! પ્ા કહ ે: “આ યાજા નાભ સયસ છે, હલે યાજાને યભાડશુું ને 
યભશુું .” 
  - ણ યાજા તો ગબયાઈ ગમેરા ! હુું હરેે દદલસે પનળાભાું ગબયાઈ ગમેરો ને એભ ! 
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ભાયી ચડ્ડી બીની થઈ ગમેરી. એભ યાજાને પિંજયેથી મ ટક ટક ! ઓયડાની લચ્ચે પિંજરુું 
યાખેલુું. એનુું ફાયણુું ખોલયુું તો મ યાજાફુંદા ફહાય ન આલે ! 
  હાથભાું ખાયેક રઈને પ્ાએ ધયી તો એણે ચાુંચ ભાયલા જેવુું કયુું. એટરે પ્ાનો હાથ 
તયત ફહાય ! જાભપ ને બફસ્સ્કટ પિંજયાભાું યાખ્મા ણ યાજએ કુંઈ ખાધુું જ નહીં ને ! કુંઈ 
ગભતુું મ ન હોમ તમાયે ભનેમ જભલાનુું બાલે નહીં હોં ! 
  આ તો પનળાના હરેા દદલસ જેવુું હત ુું ને એટરે. છી તો યાજાસાહફે ધીયેધીયે 
પિંજયાભાુંથી ફહાય નીકતા થમા. એ ફહાય નીકે એટરે ઓયડાના ફાયી-ફાયણા ફુંધ કયી 
દેલા ડ.ે યાજાફહાદૂય નાહલાના ચોય-ભાયી જેભ ! 
  હલે તો ભમ્ભીનુું ભાન યાખલા હુ ું નાહી રઉં છું ણ હરેા તો પ્ા ભને ખબેથી કડી 
યાખે ને ભમ્ભી નલડાલે એવુું થત ુું. એ લખતે ભાયી બભૂો તો ચાલ ુજ હોમ. આ યાજા તો એલી 
બભૂો ાડી ન ળકે ણ છે.. ઈ.... યુું ઈ.....યુું કયતોકને નાલાની ચોકડીભાુંથી છટકે ! છી તો 
પ્ા યાજાને પિંજયાભાું યેૂ ને ચાયે ફાજુથી ને ભાથેથી છાુંટે ાણી ! છી પિંજરુું ખોરીએ 
એટરે યાજાજી ફહાય નીકીને ફુંધ ઓયડાભાું આંટા ભાયે, ુંખો પપડાલે એટરે ડીર સકુાઈ 
જામ. યાજાબાઈ ડીર સકૂલતા હોમ એટરાભાું ભમ્ભી એનુું પિંજરુું સાપ કયી રે.  
  છી પિંજયાુંભા ભમ્ભી કોઈલાય ખાયેક તો કોઈ લાય જાભપ, ક્યાયેક લી સીતાપ કે 
સપયજન મકેૂ. ફી કાઢેલુું રીલુું ભયચુું મ મકેૂ.  
  ચીકુ મ યાજાને ફહુ બાલે. યાજાને બાલે એ ફધુું ભને મ બાલે – ભયચુું નહીં. હો ! 
યાજાતો લઘાયેરા ભભયા મ ખામ ને ફટેટાૌઆ ણ એને ચારે. છીથી તો નાના બફસ્કીટ 
ણ એણે ખાલા ભાુંડેરા ! 
  આવુું આવુું ખાલા ભે તો રે ‟ય જ ડી જામ ને ? તો મ હુ ું દેખુું કે યાજા ઈ...યુું ઈ...યુું 
કયતો પિંજયાભાું ફેઠો જાણે યડતો હોમ ! એકલાય તો એ પિંજયાભાું ઈ...યુું ઈ...યુું ... કયતો ‟તો 
તમાું ક્રી...ક ક્રી... ક જેલા ભીઠા-તીણા અલાજ કયતા ચાય-ાુંચ ોટ પિંજયા ાસે આવ્મા ! એ 
ફધા પિંજયા ભાથે ચડયા !  
  યાજાએ તો યાજી થઈને ડોક રુંફાલી ને ાુંખ પપડાલી. એણે પિંજયાના સબમાને ચાુંચ 
ભાયી ણ ફહાય તો ક્યાુંથી નીકામ ! ફહાયના ોટોએ ાુંખો પપડાલી ને પિંજયા પયતા 
ચક્કય ભામાા. ક્રીક... ક્રીક... કયીને ખફય નહીં ળી લાતો કયી.  
  એક ોટીમાએ તો યાજાના પિંજયાભાુંથી ભયચુું સેયલી રીધુું ને યાજાએ એને સેયલલામ 
દીધુું ! થોડીલાય છી એ ફધા ોટ ઊડીને સાભેના લડરે ફેઠા. યાજા તો પિંજયે ફેઠો એને 
જૂએ ને ાુંખ પપડાલે !  
  પનળાભાું અભાયા સાહફેે તે દદ પિંજયાનાું ુંખીની કપલતા બણાલેરી- „આતા હૈ માદ મજૂ 
કો લો ગજુયા હુઆ જભાના...‟ ભને તો તમાયે અભાયો ોટ યાજા જ સાુંબયતો હતો. એ દૂય હતો 
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ણ એનુું ઈ...યુું ઈ...યુું સ ુંબાત ુું હત ુું. પદયમડ ક્યાયે યૂો થમો તેની ખફયેમ ન ડી ટણ.... 
ણ.... ણ... ઘુંટ લાગ્મો ને  ભાયા ેટભાું તો જાણે ગલદૂડમા ફોરલા ભાુંડયા ! 
 પનળાેથી છૂટીને ઘય તયપ દોટ મકૂી. સખત ભખૂ રાગી હતી. યસ્તાભાું એક 
ખફોબચમાભાું ગ ડયા એટરે બટૂ-ભોજા ગુંદા ગઈ થઈ ગમેરા. ભેં તો બટૂ-ભોજા સદહત 
યસોડાભાું ઘસૂીને ગોાડીનો ડફયો ખોરલા ભાુંડમો તમાું ભમ્ભીએ ભાયો ગાર ખેંચ્મો ને 
પ્ાએ કાન કડીને ભને ઘય ફહાયની નાલાની ઓયડીભાું યૂી દીધો. ઓયડીભાું ધકેરતી 
લખતે પ્ા કહ ે: “બટૂ-ભોજા કાઢયા લગય યસોડાભાું આજે ત ુું આઠભી લખતે ઘસૂ્મો છે. દય 
લખતે તો ત ુું કહ ેછે કે હલે એવુું નહીં કરુું ણ ાછું એભને એભ ! આ લખતે તો  તને  ફયાફય 
માદ યહ ેએલી સજા કયલી છે !” ભમ્ભી-પ્ાએ જભલાનુું મ ના છૂયુું ! 
 નાહલાની ઓયડીભાું યૂામા છી ભેં યાડો નાખી. યડમો. છડામો. ફાયણા ખખડાવ્મા. 
ણ ફાયણાું ન ખલૂમા તે ન જ ખલૂમાું ! 

છી હુ ું જેભતેભ કયીને ઓયડીની ફાયીએ ચડમો. ફાયીભાુંથી નજય કયી તો ન દેખામ 
ભમ્ભી કે ન દેખામ પ્ા. દેખાયુું પિંજરુું ને એભાું હતો યાજા ! પિંજયાની આસાસ ટોે લીને 
ફહાયના ોટ ક્રી....ક...  ક્રી....ક કયીને છી ઊડી ગમા ! 
 એ ઊડમા ને આ ફાજુ ભાયા બાઈફુંધ ફાયીએ લાયાપયતી છાનાુંભાનાું આવ્મા. એભને 
ભાયી કઠણાઈની કેભ ખફય ડી ગઈ હળે ? દકત્ત ુકેા આી ગમો. બફલલ ુફદાભ રાલેરો. 
ચુંદકમો ચીકુ રાલેરો. બબલલ ુતો ખારી હાથે ભલા આલેરો... ભેં એને સાભેથી કેળું આપ્યુું. 
યાજાએ ફહાયના એક ોટીમાને ભયચુું સેયલલા આેલુું ને એભ ! 
 હલે તો યાત ડી. અંધારુું થલા ભાુંડ્ુું. ગે એક લુંદો ચડમો. ભેં યાડ ાડી. યડમો. 
છડામો ! ફાયણા ખખડાવ્મા. થોડીલાય છી ધીયેકથી ફાયણુું ખલૂયુું. હુું તયત ફહાય નીકી 
આવ્મો. ભમ્ભીએ પયી ઠકો આપ્મો-“ાલન, તુું કમાયે ડાહ્યો થઈળ !” ભેં ભરૂ કબરૂ કયી. ભમ્ભી 
ભને યસોડાભાું રઈ ગઈ. થાી ીયસી. ભને તો ખાલાનુું ભન જ ન થયુું ! પ્ા ાસે જલાની 
દહિંભત ન થઈ. યસોડાભા જ સઈૂ ગમો. 
 સલાયે પ્ાની ભાપી ભાુંગી. ભમ્ભી-પ્ાએ ભને લહારો કમો. હલેથી હુ ું ચોખ્ખોચટ 
યહીળ, યાજાની જેભ ! હુું યાજા ાસે ગમો. યાજા પિંજયાભાું ઈ...યુું  ઈ...યુું કયતો હતો. ફસ, ભેં 
તો પિંજયાનુું ફાયણુું ખોરી નાખ્યુું ને યાજા તો તયત ઊડી ને લડરે ફેઠો ! એ ફોલમો : ક્રી...ક  
ક્રી...ક તમાું તો આઠ-દસ ોટ ઊડી આવ્મા ને ક્રી...ક  ક્રી...ક કયીને ોદટયુું ટોળું આકાળે 
ઊડલા ભાુંડયુું ! 
 ભમ્ભી-પ્ાને છૂમા પલના યાજાને ઊડાડી મકૂ્યો એટરે ાછું ના ‟લાની ઓયડીભાું 
યૂાવુું ડળે તો ? આભ ડયતો ઊબો હતો તમાું ાછથી આલીને પ્ાએ ખબા ય હાથ 
મકૂીને કહ્ુું-“ફેટા ાલન, યાજા આણે ઘેય આવ્મો હતો તે સાુંજે જ ભાયા ભનભાું એભ હત ુું કે એ 
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ભોટો થળે છી એને આઝાદ કયી દઈશુું. તાયા ભમ્ભીને ભેં ફે દદલસ હરેા જ કહલે ુું કે યાજાને 
ઊડી જલા દઈએ તો ? તાયાું ભમ્ભી કહ ેકે ાલનને યાજા પલના નહીં ગભે !... ણ તેં તો અભને 
છૂલાની યાહ જોમા પલના એને આઝાદ કયી દીધો !” 
 તમાું તો યાજા ાછો આવ્મો. અભે જોઈ યહ્યા. એ યસોડાભા ગમો. લેયામેરા લધાયેરા 
ભભયા ખાધા. ાછો કઠેડે ફેઠો. ક્રી...ક  ક્રી...ક એભ તીણો-ભીઠો અલાજ કયીને ઊડમો. લડરે 
ફેઠો. પયી ફોલમો : ક્રી...ક  ક્રી...ક તમાું તો આઠ-દસ ોટ ઊડી આવ્મા ને ક્રી...ક  ક્રી...ક કયીને 
ોટીયુું ટોળું આકાળે ઊડલા ભાુંડ્ુું. એ દેખીને અભે ખફૂ યાજી થમા ! હજુમ કમાયેક યાજા 
અભાયે યસોડે આલે છે, જે ધયીએ તે ખામ ને છી કઠેડે ફેસીને ક્રી....ક ક્રી...ક કયતો ઊડી જામ 
છે ! એ દેખીને અભે યાજી.....યાજી....યાજી! 
 

 

લેખક: ઈશ્વર પરમાર 


