
યભત દીલાની અને જન્ભ થમ ઘડિમાના રરકન.... 

 
યાત િી ગઈ હતી. એક ફાક ીઝાના દેલભાથંી નીકળ્મ ત ઓએની નજય 

ત્મા ંટીંગાિેરા એક પાનસ (રેમ્) ય િી. ઘણા રક આ રેમ્ને જઈ યહ્યા હતા યંત ુ
કએને એભા ંકઈ ખાસ લાત જણાઈ નડહ. આ ફાકનુ ંઅચાનક ત્મા ંથબંી જવુ ંઅને 
ધ્માનથી રેમ્ને જઈ યહલેાભા ંકઈ ચક્કસ અથથ હલ જઈએ. 

હા, આ ફાક ેરા હારતા રેમ્ને જઈ યહ્ય હત. લાત એભ ફની હતી કે જ્માયે 
તે ગથથમા ંઊતયી યહ્ય હત ત્માયે દેલન એક નકય રેમ્ સગાલી યહ્ય હત. નકયે 
રેમ્ને ફાધેંરા દયિાથી નેચે ઊતામો હત, અને એ દયિાની ભદદથી જ તેણે થાબંરા ય 
ચઢાલી દીધ. આણે ત્મા ંડદલાીભા ંઆલા રેમ્ રટીકાિલાભા ંઆલે છે. રેમ્ ઉય ચઢી 
ગમા છી હારત યહ્ય. આ ફાકને હારત રેમ્ જલાભા ંયસ હત યંત ુધીભેધીભે તેની 
ગથતઓ ણ ઓછી થઈ યહી હતી. યંત ુહારતી લખતે જેટીર તે જભણીફાજુ જત હત 
એટીર જ િાફીફાજુ ણ જત હત. ફાક ચુચા ઊબાઊબા આ પ્રડિમાને જત અને 
થલચાયત નીકળ્મ. 

આટીરી લાય સધુી રેમ્ના હારલાની આ નાનકિી ઘટીના જલાલાાઓનુ ંઆ 
ફાક તયપ જ્માથંી ધ્માન જામ. કને ખફય હતી કે આ ફાક એક હનહાય લૈજ્ઞાથનક છે, 
અને એ ગેરીલરમ ના નાભથી પ્રખ્માત થળે! 

ગેરીલરમ ફાણથી જ ખફુજ પ્રબય બદુ્ધિળાી ફાક હત. તેના થતા ખફુજ 
ગયીફ હતા. એથી તેઓ ગેરીલરમને યૂત ુ ંબણાલી ન ળક્યા. યંત ુજેનુ ંકઈ નથી હત ુ ં



તેન યભાત્ભા હમ છે. „તુ્રના ંરક્ષણ ાયણાભાં ‟એ કહલેત મજુફ આ ફાકની પ્રખય 
બદુ્ધિભત્તાન ડયચમ ફાણથા જ થલા ભાિય હત. થતાજીએ ગેરીલરમનુ ંબણલાનુ ં
છિાલી દઈ કાભધધેં લગાિી દીળ, જેથી તે થિીક આલક કભાઈ ળકે. એને કાિના 
ધધંાભા ંખફૂ જ રાબ થમ. તેથી ગેરીલરમનુ ંનસીફનુ ંાિંડંુ પર્યુ ંઅને પયીથી તેના 
થળક્ષણન યસ્ત ખલુ્ર થમ. 

ગેરીલરમને ગલણતભા ંખફુજ યસ હત. તે ગલણતના અઘયા કમિા ખફુજ 
સયતાથી ઉકેરી ળકત. થિાક ડદલસ છી જ્માયે તે ગલણતન ડંિત ફની ગમ ત્માયે 
ફ્રયેન્સ નગયના એક સપુ્રથસિ વ્મક્તતએ ીઝા થલશ્વથલદ્યારમભા ંગલણતના કેટીરામ જૂના 
થસિાતંને ખટીા સાલફત કયી દીધા. યંત ુઆ કાભની ળાફાળી ભલાને ફદરે ફદનાભી 
અને બયુાઈ જ ભી. રક તેના થલળે જાત-જાતની લાત કયલા રાગ્મા- “આ ત અલબભાની 
છે, ભટીાઓનુ ંઅભાન કયે છે, આ ત જૂની લાતને જૂઠ્ઠી ાિે છે. ” આલી લાતથી 
ગેરીલરમ ખફૂ જ દુ:ખી થમ અને તેણે તાની નકયીભાથંી યાજીનામ ુઆી દીધુ.ં નકયી 
છૂટીી જલાથી ગેરીલરમને પયીથી દુ:ખના દા‟િા જલા ંિયા. યંત ુફ્રયેન્સના એ વ્મક્તતએ 
આ લખતે ટુઆ થલશ્વથલદ્યારમભા ંનકયીએ રગાિી દીધ. એણે જ્માયે ઘણી નલી 
લસ્તઓુનુ ંસળંધન કમં ત અચાનક તેભને ેર હારત રેમ્ માદ આવ્મ. તે પયીથી એક 
ડદલસ એક રેમ્ની ાસે હંચ્મ. તેણે ધ્માનથી રેમ્ને હારત જમ. છી તાની નાિી 
કિીને હ્રદમના ધફકાયાની ગથતથી રેમ્ના હારલાની ગથતને ભેલત ગમ. અચાનક 
એના ભગજભા ંઆ ડિમાએ ફે નલા ંસળંધનને જન્ભ આપ્મ. એને થર્યુ ંકે જ ઘડિમાભા ં
આ પ્રકાયની કઈ બાયે લસ્ત ુરટીકાલલાભા ંઆલે ત ઘડિમાના ટીક-ટીક અલાજ સાબંીને 
આણે આણી નાિીની ગથત ભેલીએ ત જાણી ળકામ કે આણા ધફકાયાની ગથત કેટીરી 
છે. આણા ધફકાયાની ગથત લફભાયીભા ંફદરાઈ જામ છે. દિલાથી અથલા તાલ 
આલલાથી તે લધી જામ છે. યંત ુજ્માયે હારત ફગિે ત ધફકાયાની ગથત ધીભી થઈ જામ 
છે. ગેરીલરમ થલચાર્યુ ંકે જે યીતે રેમ્નુ ંહરન-ચરન ફધં થર્યુ ંત એ ક્સ્થય ફની ગમ, એ 
જ યીતે ઘડિમાના રરકને હરતુ ંફધં જલાથી ખફય િે કે ઘડિમા ફધં ચી. તેની 
સાથે જ તેણે થલચાર્યુ ંકે રેમ્ની ગથત ધીભી િી એટીરે તેણે સકેંત આી દીધ કે હલે તે 
ફધં થલાનુ ંછે, ફયાફય એ જ યીતે જે યીતે નાિી ધીભી ચારલી તે ફધં થલાન સકેંત છે. 
તેથી ઘડિાની ગથતથી નાિીની ગથતને ભેલીને ભનષુ્મના હૃદમના ધફકાયાની ક્સ્થથત 
જાણી ળકામ છે. ફસ એ જ યીતે એ થસિાતંના આધાયે ગેરીલરમએ ધિકાયા સાબંીને 
રરક રગાવ્ર્યુ ંઅને તેની ટીક-ટીકથી નાિીના ધિકાયા સાબંીને ભેલલાનુ ંણ એક મતં્ર 
ફનાવ્ર્યુ ંજે િૉતટીય ભાટેી ખફૂ કાભનુ ંસાલફત થર્યુ.ં 



થભત્ર, જયા થલચાય ત ખયા, કણ જાણતુ ંહત ુ ંકે રેમ્ના થાબંરાની નીચે ઊબા યહી 
તેને હારત જલાલાળંુ ફાક એક ડદલસ ભાણસના ઉમગ ભાટેી આલા ભહાન સળંધન 
કયી દેળે. 
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