
બકરીબાઈની જે 

‘ફકયી ! ફકયી ! ક્યાં ચયરી?’ એક યડયએ યસ્તે જતયાં કહ્યાં. 
ફકયીને યીસ ચડી, એણે કહ્યાં: 
’ફકયી તયયી ભય ને તયયો ફય. સયયો ભયણસ તોછડય ાં ન ફોરે. ફકયીફયઈ કહ ેને !’ 
યડો ફકયીનય યોપ યસે નયભ ડી ગમો. એ ફોલ્મો: 
‘ણ ફકયીફયઈ ! આટલયાં ફધયાં ભયઠય ાં ળેને રયગયયાં ?’ 

‘ભયઠય ાં ન રયગે તો ફીજય ાં શયાં થયમ? જો, જે કયભે ત યાં જામ છે, એ કયભે હય ાં ણ જાઉં છાં.’ 
‘હયાં તો દેળનય કયભે જાઉં છાં. આણય દેળ ઉય ઉત્તયભયાંથી બમાંકય તયયતયય લ  ાંટયયય ચડી આલે છે. 
દેળને લ  ાંટે છે, ગયભને ફયે છે, ખેતય-યદયનયાં સત્મયનયળ લયે છે. આ લ  ાંટયયય સયભે દેળ આખો 
જાગમો છે.’ 

યડો આટરી લયત કયીને 
અટક્ો. ફકયીફયઈએ અડધેથી 
લયત ઉયડી રીધી ને કહ્યાં: 
‘જો, દેળનય કયભભયાં શયાં યડો કે શયાં 
ફકયી, ફધયાં સયખયાં. ભને ણ 
દેળનય દય :ખની ખફય છે. દેળ 
આખો જાગમો છે, નક્કી કયયું છે કે 
લ  ાંટયયયને આલતય યોકલય. તન, 

ભન ને ધનનય બોગે યોકલય. એ 
ભયટે જ ાંગી દીલયર ચણલયની છે. 
એ કયભે હય ાં ણ ઘેયથી નીકી 

છાં.’ 
યડો ફકયીની લયત સયાંબી હસી ડયો ને ફોલ્મો: 
‘બરી ફયઈ! ઘોડો કયાંઈ કયભની લયત કયે તો ઠીક, ઊંટ કયાંઈ ફોરે તોમ ફયયફય, ણ ત યાં શયાં કયીળ? 

આ દીલયર જેલીતેલી નથી ચણયલયની.   યી અગગમયયસો ભયઈર રયાંફી ચણલયની છે.’ 
ફકયીફયઈને આથી ખોટયાં રયગયયાં. એ ફોરી: 
‘યડયબયઈ! દેળ સહયનો છે. કયભ કયવયાં સહયની પયજ છે. યથ ગભેતેલો ભોટો હોમ, એનેમ નયનીંળી 
ખીરીની ગયજ ડે છે કે નહીં?’ 

યડો જયય નનિંબય હતો, એને ોતયની તયકયતનો ગલવ હતો. ભોટી ભોટી યણીની ભળકો ને કયાંઈ કેટરી 
ઈંટો યોજ લહી જતો. એ કયાંઈ ફોલ્મય લગય આગ લધ્મો. ફકયી ણ આગ ચયરી. 
યસ્તે ઘોડય ભળ્મય. તેઓને યડયએ ફકયીફયઈની લયત કયી. 
ઘોડો ણ હસ્મો ને આગરય ગે યડયબયઈને તયરી આી. 
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ઊંટબયઈ ણ ભયયગભયાં બેટયય. તેને ણ યડયબયઈએ લયત કયી. ઊંટબયઈ તો ોતયનય રયાંફય હોઠ 

પપડયલી એવયાં હસ્મય કે ફધે થ  ાંક થ  ાંક થઈ યહ્યાં. હત્તયયીની! 
એક હયયભખોય નળમય એ ઊંટનય રફડતય રયાંફય હોઠ હભણયાં હઠેય ડળે, ને હભણયાં ભને બોજન 

ભળે, એભ સભજી યછ યછ પયત યાં હત યાં. એ ઊંટનય હસલયથી ડયીને બયગયયાં. ઘોડયએ નળમયને 
બયગત યાં અટકયવયયાં ને કહ્યાં: ‘ચયર યે! દેળભયાં દય :ખનો લખત છે. આ ગયીફ ફકયી ણ દેળની ભદદે 
નીકી છે, છી ત યાં ક્યાં યખડે છે?’ 

નળમય કહ:ે ‘આ તો તભયરયાં ભોટયઓનયાં કયભ. મયજ ગયીફને લી દેળ કેલો ને નલદેળ કેલો?’ 

નળમયની લયત સયાંબીને ઊંટને ગયસ્સો ચડયો. નળમયની   ાંછડી ભોંભય કડીને ઊંચો કમો ને ઠીક 
ઠીક રફડયવમો. 
ફકયી આ લખતે ફોરી: ‘જયઓ, દેળભયાં દય :ખનો લખત છે. નોતરયાં હોમ કે નહીં, ણ જવયાં જોઈએ. 
નયનય કે ભોટય સહયએ સહય જોગયાં કયભ કયવયાં જોઈએ. ળક્તત એલી બક્તત કયલી જોઈએ. આડીઅલી 
લયતોભયાં લખત કયઢલો ન જોઈએ. ગયભ હોમ ત્મયાં સયયય ને ખયયફ ફને્ન જાતનય જીલો હોમ. કોઈથી 
કયસ ાં કયલો ન જોઈએ.’ 
ઘોડો કહ:ે ળયણયાં છે ફકયીફયઈ! ળયણી છે એભની લયત!’ 
અને ફધયાં આગ લધ્મયાં. 
લ  ાંટયયયને યોકલય ભોટીભસ દીલયર ચણયતી હતી. રડયઈ ચયરતી હોમ ત્મયયે રડયઈભયાં રડી ળકે એવયાં 
કોઈ ઘેય ન યહ,ે એભ દેળનયાં કયભ ચયરતયાં હોમ ત્મયયે કયભભયાં ભદદ કયી ળકે એવયાં કોઈ ઘેય ફેસી ન 
યહ.ે 
ઘેય ઘેયથી ભયણસો આવમય હતય. જન આવમય હતય, જાનલય આવમયાં હતયાં. ગયડી, ગયડયાં યથભયાં આવમયાં 
હતયાં. કોઈ ફયકી નહોત યાં. સહયએ સહયનય ગજા પ્રભયણે કયભ ઉયડી રીધયાં હતયાં. દદરચોયી કોઈ જાણતયાં 
નદહિં! 
ઘોડયએ કયભ ળરૂ કયયું. ઊંટે કયભગીયી આયાંબી રીધી. યડયબયઈએ ણ ફભણો ફોજ રીધો, ને 
ચયરતયાં-ચયરતયાં ફકયીફયઈની જયય ભશ્કયી ણ કયી રીધી. 
‘ફયઈસયહફે! તભે ળી ધયડ ભયયળો?’ 

ફકયી કહ:ે ‘ બઈરય! ભયયય જોગયાં કયભ હય ાં કયીળ.’ 
દીલયરનયાં કયભ ધડયધડ ચયરી યહ્યાં હત યાં. રયખો ભયણસો, કયોડો જાનલયો! હજાયો ભણ ચ  નો ને ઈંટ! 
થયયની દીલયર ધડયધડ ખડી થલય રયગી. 
ત્રીસ ફૂટ ઊંચી દીલયર! 
ચીસ ફૂટ હોી દીલયર! 
આ તોનતિંગ દીલયર તૈમયય થયમ એટરે લ  ાંટયયય ઝખ ભયયે છે. દીલયરની ઉય બયયજ છે. બયયજભયાં 
ફાંદ ક રઈ નસયઈ ખડય યહળેે. 
કેટરયક ચયડીકય ત્મયાં ફેસળે, ને દ ય દ ય સયધી નજય યયખળે. 



લ  ાંટયયય દેખયમ કે તયત ઢોર લગયડળે, ફધયને જાગતય કયી દેળે. 
લ  ાંટયયો નજીક આવમો કે બડયકે બમ્ભ! તયત હઠેો. 
આ કયભ દળ લયસ ચયરલયનયાં હત યાં ઘેય ઘેયથી ભયણસ ને ૈસો રયલલયનયાં હતયાં. યયજાએ ોતયનો 
યયજભહરે ચણયતો હતો, એ ફાંધ યયખી એનય થયય દીલયર ભયટે ભોકલ્મય હતય. યયજકય ાંલય ણ 
ભજ યીએ આવમો હતો. સહયની સયથે ખયતો, સહયની સયથે કયભ કયતો, સહયની સયથે સ  તો. દેળનય 
ફચયલનય કયભભયાં યયમ ને યાંક સયખય! 
ફકયી ઊબી હતી. શયાં કયભ કયવયાં તેનય નલચયયભયાં હતી. ત્મયાં તો એણે ધડયભ અલયજ સયાંબળ્મો. ઊંચે 
જોયયાં તો હયડ ઉયથી યડયને ગફતો જોમો. 
થોડીલયયભયાં યડો આવમો હઠેો! નયકભયાંથી ને ભોંભયથી રોહી અાંયયય હયલ્મયાં જામ. 
ઘોડો આવમો. એણે કહ્યાં: ‘ડો જડસયાં છે. ટેકયી ઊંચી છે, તો શયાં છે? ગ ઠેયલીને મ  કલો ડે. જયઓને, 

હયાં હભણયાં કય ાંઈ કેટરો ભયરસયભયન હોંચયડી દઉં છાં. ફ સયથે ક જોઈએ.’ 
ઘોડયએ ીઠ ય સયભયન રીધો. ણ દીલયર જતી જતી યાંચ હજાય ફૂટ ઊંચય હયડ ય હોંચી 
હતી. સીધયાં ચઢયણ હત યાં છયતીબેય! 
ઘોડો ગ ઠેયલલય ગમો ણ રસ્મો! આવમો બમ્ભ કયતો હઠેો. હયડકયાં-યાંસયાં બયાંગીને ભયક્કો! 
બયયે મ  ાંઝલણ થઈ. યાંચ હજાય ફૂટ ય કયભ અટકીને ઊભયાં યહ્યાં. ભયણસથી તો ભયરસયભયન સયથે 
જઈ ળકયમ નહીં. ઘોડો, યડય ને ઊંટ ણ નકયભયાં નીલડયયાં હતય. 
આ લખતે ફકયીફયઈ આગ આલી. એણે કહ્યાં: ‘સોમનયાં કયભ કોળથી ન થયમ. આ કયભ ભયરયાં છે. 
ભયયી ડોકે એક ઈંટ ફયાંધો, હયાં હોંચયડી દઈળ. આથી બયયે ટેકયય ય હય ાં ચડય ાં છાં.’ 
ફસ, તયત એની ડોકે એક ઈંટ ફયાંધલયભયાં આલી ને ફકયીફયઈ તો ચયરી. સડસડયટ ચયરી! 
ડોકે ભીઠી ઘાંટડી ફજતી જામ. ફકયીફયઈ આગ લધતયાં જામ. ભીઠયાં સયદયાં ગીત ગયાંજતી જામ! 
જોતજોતયભયાં તો યાંચ હજાય ફૂટ ય હોચી ગઈ. ઈંટ ત્મયાં મ  કીને ઝટ યછી! 
ઘાંટડી ઝનનન ઝન! ટનનન ટન! 
પયી ઈંટ રીધી ને પયી ચયરી! 
ણ રોકો કહ:ે ‘એક એક ઈંટ રઈ ગમે શયાં લે? ત્મયાં તો હજાયો ઈંટો જોઈળે.’ 
ફકયી ફીજે દહયડે ોતયની ફહનેણીઓને રઈ આલી, ોતયનયાં બયઈબયાંડય ાંને રઈને આલી. સહયને કહ્યાં 
કે, દેળનય ફચયલનયાં કયભ છે. દેળ ફચળે તો આણે ફચીશયાં. ચયરો. 
જોતજોતયાંભયાં ફે હજાય ફકયી તૈમયય! જોતજોતયાંભયાં યાંચ હજાય ફકયી તૈમયય! દયેકનય ગયભયાં ઈંટ 
ને કાંઠભયાં ગીત! 
દયેકનય કાંઠભયાં ઘાંટડી! ટનનન ટન! ઝનનન ઝન! 
જોતજોતયભયાં યાંચ હજાય ફૂટ ઊંચય ડય ાંગયય ય ઈંટોનો ઢગરો થઈ ગમો. ચ  નયનો ઢગરો થઈ ગમો. 
દીલયર તૈમયય! 
ફકયીફયઈનય કયભથી ફધયાં ખયળ થમયાં. સહયએ ધન્મલયદ દીધય. 



ેરય યડયથી ન યહલેયયયાં. એ કનલ હતો, એણે કનલતય ફનયલી ને ફોલ્મો- ‘ફકયી તયરયાં ફડય ાં ભયન, ળયાં 
કરયાં તયયયાં ગયણગયન? તન, ભન ને પ્રયણ, દેળને ખયતય કમયું કયયફયન! ફોરો ફહયદ ય ફકયીફયઈની જે!’ 
ફકયી કહ:ે ‘ યડયબયઈ! આભયાં તો થૃ્લીભયતયની જે! આણય દેળની જે! જનતય જનયદવનની જે! 
દેળનયાં કયભ કયલયની સહયની પયજ છે. ભે ભયયી પયજ અદય કયી! સહય સહયની પયજ અદય કયે, દેળનયાં 
કયભ સહયનયાં કયભ છે!’ 
ફકયીફયઈની લયત સહયને ગભી. 
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