
પ્રલાવી ખંીઓ 

 
 

ભંસઝૂણુ ંથલા આવ્યુ ંશત ુ.ં ઉગભણે દયલાજે સયૂજ આબ ઉઘાડતો હ ૂંપાો રાગતો 
ગતો. ધમુ્ભવ આચ્છાદદત શળમાાની ગરુાફી ઠંડીને ભાણતા ંકોમર અને ોટ ન-
વયોલયના કાઠેં દૂય દેળાલયથી આલેરા ંમામાલય ખંીઓને જોલા ઓખતા આવ્મા ંશતા.ં   

સયૂજ આકાળે ચડતો ભધ્માહે્ન આવ્મો શતો. વયોલયભા ંફતક અને તેના ફચ્ચા ં
દોડયા ંતમાં કયતા ંશતા.ં ફ્રેશભંગો-જકકૂડી શલશાય કયતા ંશતા.ં 

કોમરનુ ંધ્માન સયુખાફ તયપ જામ છે. 
ોટ ઈળાયો કયીને સયુખાફને નજીક ફોરાલે છે. 
“ગડુભોશનંગ ! શળમાો ભાણલા આવ્મા ંછો?” ોટ વફંોધે છે. 
“શા, છેલ્રા ંત્રણ-ચાય લષથી આવુ ંછંુ. ભાયો જન્ભ ણ અશં થમો શતો. ફેલડો 

આનદં છે. અભાયા વાઈફેદયમાભા ંશળમાો ઘણો ઠંડો કાશતર, ફયપ આચ્છાદદત, નાના-ભોટા 
ટાઓુથી છરકાતા નવયોલય પ્રત્મે અદકેરંુ આકષણ યહ્યુ ંછે. ” સયુખાફ ખળુી વ્મક્ત કયે 
છે. 

“શજાયો દકરોભીટયનો પ્રલાવ કેલી યીતે કયો છો? કોણ ભાગષ ચંધે છે? કોઈ મશુ્કેરી 
નથી આલતી? ક્યા ફે રાફંો પ્રલાવ ખેડો છો? ” કોમર ોટની વાભે જોતા ંસયુખાફને 
વલાર કયે છે. 

એટરાભા ંકોઈએ બભૂ ાડી : “એ...મ...ફ્રેશભ...આભ આલ, ક્યા ંગમો.... નાસ્તો 
નથી કયલો...?” 



“ભાયી ભમ્ભી ફોરાલી યશી છે. તભે ણ ચારો, અભાયા શલળે ઘણુ ંજાણલા ભળે. 
ઘણા ંફધા ંલડીરો ત્મા ંછે. ” ફ્રેશભ-સયુખાફ શનભતં્રણ આી ખંીઓના ઝૂડંભા ંએભને રઈ 
આલે છે. તે ફનેંની ઓખાણ કયાલે છે. 

“ભમ્ભી... આ ોટબાઈ અને આ કોમરફશને. ફનેં શભત્રો આણા ંશલળે જાણલા 
ભાગેં છે. ોટબાઈ ભાણવની જેભ ફોરે છે. કોમરફશને ઘણુ ંવારંુ ગામ છે. ણ અશંમા 
આલતા ંફીતા ંશતા.ં” ફ્રેશભ-સયુખાફ ભમ્ભીને ભાદશતી આે છે. 

“ખંીએ ખંીથી ફીલાનુ ંન શોમ... ખેય એભની લાત જુદી છે... શુ ંછૂતા ંશતા ંભાયા 
તોપાની ફ્રેશભને ?” ફ્રેશભના ંભમ્ભી છેૂ છે. 

“છૂલાનુ ંએ છે કે તભે ઉડાન કેલી યીતે બયો છો?” ોટે કહ્યુ.ં 
 

“જુઓ” નવયોલયના ંહુંપાા ંજયાશળભા ંવલાચાયવો જાતના ંઅભે મામાલય 
ખંીઓ દય લે આલીએ છીએ. અભારંુ લતન ચીન, વાઈફેદયમા, યશળમા અને યયુોના ં
દેળો છે. અભે તો શલઝા-ાવોટષ  શલનાના જગપ્રલાવીઓ ! 

અભે વૌ વાયંગકુના (કે્રઈન) તભાયા ંવાયવ-વાયવીને ભતા ંવભજી રો.” 

“અભાયા ંજુદા-જુદા નાભો છે. કોઈ અભને કૂંજ, લૅગેટીએર, યેડ સ્ટાટષ , ેઈ –ટેડસ્રોક, 
વ્શાઈટ સ્રોક, ઓન ફીરથી વફંોધે છે. 

“અભારંુ ઉડાન યાશત્ર દયશભમાન, દદલવે ચણ ચયલાને આકાળથી ઉતયીએ. ચદં્ર-તાયા-
નદી-નાા-ંલષતોને ધ્માનભા ંયાખી લડીરો ભાગષ નક્કી કયે. 

“અભારંુ સ્થાતંય ભોવભના વભમચક્ર પ્રભાણે ને તે ણ કુદયતી.” 

“લાલાઝોડા ંઅને અન્મ પ્રાકૃશતક પેયપાયોને ાયખલાની ળક્ક્ત ધયાલીએ. ધયતીનુ ં
ચુફંકીમ તત્લ પ્રલાવની દદળા નક્કી કયે છે.” ફ્રેશભ સયુખાફના ંભમ્ભી ભાદશતી યૂી ાડે છે. 

“ઉડાન વમશૂભા ંકે વ્મક્ક્તગત?” કોમર ફાકી યશતે ુ ંશોમ તેભ છેૂ છે. 
“ઉડાન વમશૂભા,ં નલજાત ફાકો, ફીભાય તેભ જ ભાદા ખંીઓ આગ યાખલાભા ં

આલે. ાછા પયતી લખતે આ ક્રભ ાછ યાખલાભા ંઆલે છે. યલુાન અને નય ખંીઓ 
અભારંુ યક્ષણ કયે.” ફ્રેશભના ંભમ્ભી લધ ુભાદશતી આે છે. “કોમરફશને.... કાઈં છૂવુ ંફાકી 
યહ્યુ ંઅભાયા શલળે? તભે તો કોઈ શલગત આી નશં તભાયા શલળે ! ” ફ્રેશભ-સયુખાફ 
જણાલલા કશ ેછે. 

“ફ્રેશભ... અભે ણ ખંી ઉષ્ણ કદટફધંના શલશ્વના દેળો જેલા કે આદિકા, ઓસ્રેલરમા, 
શ્રીરકંા, દ. અભેદયકાભા ંજોલા ભીએ. સ્થાતંયની જરૂય શોતી નથી. અભાયો ખોયાક ચણ 
અને પાશાય –ળાકાશાયી, ભાો ફાધંી યશીએ. અભાયા ફનેં કુનો કંઠ અલાજ સયૂીરો ” 
ોટ ઓખ આે છે. 



“આલતી વાર આલજો...જરૂય ભલા....આલજો....” 

ફ્રેશભ આલ...લ જો... જો ફામ...?” કશતેા ંકોમરે સયૂીરો ટહકૂો કમો. 
શલઝા કે ાવોટષ  શલનાના ંઆ શલશ્વપ્રલાવી મામાલય ખંીઓ જીલનનો આનદં 

લ ૂટંતા,ં સ્થાતંય કયતા,ં નીજ સ્લાથષ ખાતય રડતી-ઝઘડતી દુશનમાને પે્રભ-ભ્રાતબૃાલ શલશ્વ-
કુટંુફનો વદેંળો દેતા ંદકલ્રોરતા ંયશ ેછે. 
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