
નાક-કાન ગયાાં 

 
‘ફેટા, જ્ઞાન એ તો કાચા ાયા જેવ ું છે. એ ચાલલાની તૈમાયી ન શોમ તો આખામ દેશ ય ફૂટી 

નીકે. એના કયતાું તો એલા જ્ઞાન વલના વાધાયણ ભાણવ જીલે એભ જીલીએ તો સ ખી યશી  એ.’ કફીય 
ળાુંવતથી બક્તનો લાુંવો થાફડતાું થાફડતાું ફોલ્મા. 

‘ણ ફા , આજ ુંદય ુંદય લષથી આની ચાકયી કર ું છું. અને શાડકાુંની કાુંવકી કયી નાખી 
તો મ શજી ભાયી તૈમાયી ન થઈ કશલેામ? ફીજા તો ઘણા ભાત્ર ફબ્ફે ત્રણ ત્રણ લષ યશીને ઘયે જામ છે 
અને ભાયે શજી ુંદય લે મ ઘયે જલાનો લખત ના આવ્મો? ફા , આ ભને ળા ભાટે ટગાલો છો? શલે 
તો જ્ઞાન આો તો જ શા, બરે કાચો ાયો ભને ફૂટી નીકે.’ બક્તે રૂવણ ું રીધ ું. 

એટરે કફીયે ગ છાડયા અને કહ્ ું : ફેટા, આ વળરા ઉઠાલ.’  
કફીયના ગ નીચે એક થ્થય દેખામો. એ થ્થયના લચરા બાગભાું એક રોઢાન ું કડ ું શત  ું. 

બક્તે એ કડા લતી એ થ્થયને ઊંચો કમો તમાું નીચે બોંમયા જેવ ું દેખાય ું. 
‘ફેટા, જો ભાયી ાછ ાછ ચાલ્મો આલ, ’ કફીય ફોલ્મા ને વડવડાટ થ્થયનો દાદય 

ઊતયલા રાગ્મા. બક્તે ોતાના શાથભાુંનો રોટો કડાલાા થ્થય ાવે મકૂ્યો અને ગ ર ની ાછ 
ગવથમાું ઊતયલા રાગ્મો. 

દાદય યૂો થમો તમાું એક ભનોશય લન આવ્ય ું. લનભાું લચ્ચે એક સ ુંદય યસ્તો શતો. કફીય એ 
યસ્તા ય ચારલા રાગ્મા, ેરો બક્ત ણ ાછ ાછ દોડતો શતો. યસ્તાની ફુંને ફાજ એ ભનોશય 
વકૃ્ષો ઝૂકી યહ્ાું શતાું. ળીત લન ભુંદ ભુંદ લશતેો શતો. ુંખીઓ ભીઠા ભીઠા કરયલ કયી યહ્ાું શતાું 
અને આખામ લાતાલયણભાુંથી કોઈ અરૌકકક સ ગુંધ ભશેંકી યશી શતી.  

ફે ગાઉ જેટરો યસ્તો કાપ્મો શળે તમાું વાભે એક ભોટો દયલાજો આવ્મો. આ દયલાજો રૂાનો 
ફનાલેરો શતો. દયલાજાનાું કભાડ, તેના ખીરા, તેના નક ચા, તેનાું નયભાદા ફધાું રૂાનાું શતાું. 
દયલાજાની અંદય ેવલા ભાટે એક નાની ફાયી ણ શતી. દયલાજો તેભ જ ફાયી ફુંને ફુંધ શતા અને 
દયલાજા ઉય ભોટા અક્ષયથી રખય ું શત  ું :  
 ‘જે કાન કાળે તેના ભાટે આ ફાયી ઊઘડળે.’ 



દયલાજાની ાવે રૂાના શાથલાળું એક ગો દાતયડ ું ડ્ ું શત  ું. કફીયે શોંચતાુંલેંત ફે શાથ 
લતી એ દાતયડ ું કડ્ ું અને ોતાના જભણા-ડાફા ફુંને કાનોને કાી નાખમા. એટરે દયલાજાની ફાયી 
ઊઘડી અને કફીય અંદય ગમા કે તયત જ ફુંધ થઈ ગઈ! 
 

ેરો બક્ત તો આ જોઈ યહ્ો અને ગ ર  અંદય ગમા એટરે ફશાયથી ફાયીને ખખડાલલા રાગ્મો : 
‘શ ેગ ર  ભશાયાજ, ભાયે આલવ ું છે. તભે અંદયથી ખોરો.’ 

ણ કોણ ફોરે? ઘણી લાયે અંદયથી જલાફ આવ્મો : આ ફાયીને એક જ યીતે ખોરામ. તાયા 
કાન કા એટરે ફાયી એની ભેે ઊઘડળે.’ 

બક્તે દાતયડ ું શાથભાું રીધ ું. તેની ધાય ઉય ોતાની આંગી પેયલી જોઈ, ને છી ોતાનો 
ડાફો અને જભણો એભ ફુંને કાનને કાપ્મા કે તયત જ ફાયી ઊઘડી અને બક્ત ણ અંદય દાખર થમો.  

‘ફેટા આવ્મો? રે ચાર. આણે તો શજી આઘે જવ ું છે.’ કફીયે કહ્ ું અને ગ ઉાડયા. 
લી ાછું એવ ું જ ઘોય લન, એલાું જ ુંખીઓ, એલો જ ળીત લન અને એલી જ કદવ્મ 

સ ગુંધ. 
થોડે દૂય ગમા એટરે ફીજો દયલાજો આવ્મો. 
આ દયલાજો વોનાનો શતો. આ દયલાજા ઉય ભોટા અક્ષયથી રખેલ ું :  

 ‘જે નાક કાળે તેના ભાટે આ ફાયી ઉઘડળે.’ 
કફીય તો શોંચ્મા ન શોંચ્મા ને દાતયડ ું શાથભાું રેતાુંક ોતાન ું નાક ઉડાલી દીધ ું અને ફાયી 

ઉઘડી એટરે અંદય ગમા. 
બક્ત ફાડો મઝૂામો. ‘ફે કાન તો ગમા ! શલે નાક કાવ ું, છી જજિંદગીભાું યહ્ ું શ ું? નાક-કાન 

જામ છી દ વનમાભાું પયામ ળી યીતે ? ણ ગ ર જી તો ગમા. એ તો ળાક વભાયે એભ નાક ઉડાલી દે છે. 
ણ એભને વુંવાય ક્યાું છે? ણ શલે નાક કાપ્મે જ છૂટકો છે. બરા, નાક જતાું મ જ્ઞાન તો ભળે ! ’ આ 
પ્રભાણે ભનભાું અનેક તકષ વલતકષ કયતા બક્તે છેલટે દાતયડ ું શાથભાું રીધ ું. નાક કાપ્ય ું અને બક્ત અંદય 
દાખર થમો. 

‘ફેટા, આવ્મો ને ?’ કફીયે છૂ્ ું. 
‘ભશાયાજ, કેભ આવ્મો એ ભાર ું ભન જાણે છે !’ 
‘રે, ચાર, આણે શજી થોડેક છેટે જવ ું છે.’ 
આગ ગ ર  અને ાછ ચેરો. થોડે દૂયશોંચ્મા એટરે ત્રીજો દયલાજો આવ્મો. આ દયલાજો 

શીયાભાણેકનો ફનેરો શતો. દયલાજાના ભાથે રખય ું શત  ું : 
‘જે ભાથ ું કાળે તેના ભાટે આ ફાયી ઊઘડળે.’ 
કફીય તમા શોંચ્મા, ને દાતયડ ું શાથભાું રેતાુંક ભાથ ું ઉતાયીને અંદય ગમા. ણ બક્ત શફકી 

ગમો! ‘અયે અયે, ગ ર જીએ આ શ ું કય ું? આ તો ગજફ કમો ! ભાથા જેવ ું ભાથ ું ઉતાયી દેવ ું? નાક ગય ું, 
કાન ગમા અને શલે ભાથ ું જામ છી યહ્ ું શ ું? આ ફધ ું ગમા છી જ્ઞાનન ું શ ું કાભ?’ 

 

બક્ત તો વલચાયભાું ને વલચાયભાું ફે-ત્રણ કરાક ફેવી યહ્ો અને ફેઠો ફેઠો ઊંઘી ગમો. થોડી 
લાયે જાગીને જ એ છે તો દયલાજો મ નકશ, લન ણ નકશ, સ ગુંધ ણ નકશ. દૂયથી કફીયજી રોટો 
ઉરાતા ચાલ્મા આલે છે. 



‘ફેટા, ભાયી યાશ જોઈને ફેઠો છે ના ?’ કફીયે ાવે આલતાું છૂ્ ું. 
‘ગ ર  ભશાયાજ, ભેં તો આની ફહ  યાશ જોઈ. આ ફધ ું આે ભને શ ું દેખાડ્ ું? ભને તો કુંઈ 

વભજાય ું નકશ.’ બક્તે કહ્ ું. 
‘એ વભજામ એવ ું નથી.’ 
‘ણ ભશાયાજ, ભાયાું ના-કાન તો ગમાું જ ને?’ 

‘એ તો જામ જ.’ 
‘ણ આ તો ાછાું ચોટાડીને આવ્મા. ભને મ ાછાું રાલીને ચોટાડી દો ને.’ 
‘એભ કાુંઈ ચોટતાું શળે? ભાથ ું કાપ્ય ું શોત તો ફધાું ચોટી જાત.’ 
કફીય ફોલ્મા અને ફુંને જણા આશ્રભ તયપ ચાલ્મા.  

લેખક  : નાનાભાઈ ભટ્ટ 
 


