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 ભેઘના ગયીફ શતી. તેણે એવ.એવ.વી.. સધુી અભ્માવ કમો શતો. તેના પતા અબણ 
શોલાથી તેઓ પલપલધ સુ્તકો, દૈપનક ેય, નોટબકુ લગેયે ઘેયઘેય પયીને લેચતા. ભેઘના ઘયભાાં 
થોડુાં ઘણુાં પવરાઈ કાભ કયતી. એક દદલવ ભેઘનાએ તેના પતાના ઉદાવ ચશયેાને જોઈને  છૂયુાં, 
'પ્ા, કેભ આજે તભે ઉદાવ રાગો છો ? શુાં થયુાં છે ?' 
 ભેઘનાના પતાએ કહ્ુાં – 'ફેટા, શલે સુ્તકો, નોટબકુ સ્ટેળનયી લગેયેનાાં લેચાણનાાં કાભભાાં 
ભાંદી ચારે છે. વારૂ લેચાણ થત ુાં નથી. કભાણી ણ ઓછી થામ છે. શુાં કરૂાં ? કાાંઈ વભજાતુાં નથી.' 
 ભેઘનાભાાં વભજદાયી શતી. તેણે તેના પતાને કહ્ુાં- “પ્ા, તભે ચચિંતા ન કયળો. તભે ઘેય 
ઘેય સુ્તકો લેચલા જાઓ છો તેનાાં કયતાાં દયેક ળાાઓ, ભેા, એવ.ટી. સ્ટેન્ડ, યેરલે સ્ટેળન 
લગેયે જગ્માએ જમાાં રોકોની અલયજલય શોમ તમાાં તભે સુ્તકો લેચલા જળો તો લધ ુઆલક થળે. 
ભેઘનાની આ લાત વાાંબીને ભેઘનાના પતાને દશિંભત ભી, આશ્વાવન ભળયુાં, ઉતવાશ લધ્મો.' 
 ફીજા દદલવે ભેઘનાની સચૂના પ્રભાણે તેઓ એવ.ટી.સ્ટેન્ડ, ળાા, ભેાના પલસ્તાયભાાં 
ગમા. તે સ્થે ખયેખય તેનુાં લેચાણ અને નપો લધતાાં ભેઘનાના પતા ખફૂ ખળુ થમા. ઘયે 
આલીને તેભણે  ભેઘનાને કહ્ુાં –'ફેટા, તાયી લાત વાચી છે હુ ાં તાયા કશલેા પ્રભાણે જમાાં લધ ુબીડ 
શોમ તમાાં ગમો અને ભાયા તભાભ સુ્તકો પટાપટ લેચાતાાં હુ ાં ઘણુાં વારૂ કભામો છાં. ળાફાળ, ભને 
તાયી વભજદાયી પ્રતમે ગલવ છે.' તેભ કશી તે દીકયીને બેટી ડમા. 
  થોડા વભમ ફાદ ભેઘનાનુાં ણ પવરાઈ કાભ લધતાાં તેનાાં પતાએ છૂયુાં – 'ફેટા 
પવરાઈનુાં કાભ કેલી યીતે લધી ગયુાં ?' ભેઘનાએ કહ્ુાં – 'પ્ા શલે હુ ાં ઘયે ફેવીને નદશ, ણ 
આણા પલસ્તાયના દયજીઓને તમાાં જઈને કાભ રાવુાં છાં. ભાયી કભાણી ણ લધળે. શલે આણી 



ગયીફી દૂય થળે. ભશનેત ુતેભજ વભજદાય રોકો શાંભેળા વારૂ કભાતાાં શોમ છે.' ભેઘનાના પતાની 
આંખોભાાં શવનાાં અશ્રઓુ છરકામાાં. તેભણે કહ્ુાં,  'ફેટા , ખયેખય તાયી લાત વાચી છે. તાયી 
વભજદાયી અને ભશનેત અચકૂ આણને સખુી કયળે. પ્રગપત અને ઉન્નપત આણી અલશ્મ થળે.' 
 પભત્રો- ળાયીદયક ભશનેતની વાથે વાથે થોડી વભજદાયી યાખલાભાાં આલે તો અલશ્મ 
વપતા ભતી શોમ છે. ઉન્નપત વાભેથી આણી નજીક આલીને આણા કદભ ચભેૂ છે. 
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