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ુ ંુ ઝાડ આલેર શત.ંુ તે
એક સદ
ંુ ય ભઝાન ંુ વયોલય શત.ંુ તે વયોલય ાવે એક જાંબન
ુ ા ઝાડ ઉય ભફરખ પ્રભાણભાં ભધ-ભીઠાં જાંબઓ
ુ નો પાર રશેયાઈ યહ્યો શતો. તેભજ
જાંબન
ુ ાં ઝાડ ઉય એક લાંદયો ણ યશેતો શતો. જે ભધ-ભીઠાં જાંબ ુ ખાલાનો અનેયો
તે જાંબન
આનંદ ઉઠાલતો શતો.
ુ ધયુ અને આશરાદક વભમ શતો. ચાયે તયપ
એક દદલવની લાત છે . વંધ્માનો સભ
ુ નભ
ુ ા લાતાલયણ શત.ંુ રીરીછભ શદયમાીથી તે વયોલય અતત સદ
ખળ
ંુ ય રાગી યહ્યં ુ શત.ંુ
ુ ા ઝાડ ઉય યશેર નટખટ લાંદયો ભધ-ભીઠાં જાંબ ુ ખાઈ ખાઈને તેના ઠળમા વયોલય
જાંબન
ઉય પંકી યહ્યો શતો. વયોલયની ભાછરીઓ રરચાઈને જાંબ ુ ખાલા ભાટે ઊભટી ડતી શતી.
યં ત ુ ખારી ઠળમાઓને જોઈ તનયાળ થઈ ઊઠતી શતી. ઘડીબય તો તેઓને તે નટખટ
લાંદયા ઉય ક્રોધ થઈ આલતો શતો, યં ત ુ તેઓ રાચાય શતી.
ફયોફય આલા વભમે એક તલળા કદનો શાથી તે વયોલય ઉય ાણી ીલાના
ઉદ્દે ળ વાથે ત્માં આગ આલી ચડયો અને છી તે ળાંતબાલે વયોલયન ંુ તનભમ, સ્લચ્છ
ુ ા ઝાડ ઉય યશેર નટખટ લાંદયાની નજય તે ાણી
ાણી ીલા રાગ્મો. એકાએક જાંબન
ીતા શાથી ઉય ડી. આથી તેના ભનભાં કટ, નટખટબમામ બાલો ઊભટલા રાગ્મા.

ુ ખાઈ ખાઈને તેના ઠીમાઓનો પ્રશાય તે તનદો ાણી ીતા શાથી
ફાદભાં તે જાંબઓ
ઉય કયલા રાગ્મો.
ુ ા ઝાડ ઉયથી તે નટખટ લાંદયાનો આ યીતે ઠળમાઓનો પ્રશાય
અચાનક જાંબન
થતાં જ તે શાથી ચંકી ઊઠયો. ફાદભાં તે ફોલ્મો, ‘અયે ઓ લાંદયાબાઈ, ળા ભાટે ભાયા ઉય
ઠળમાનો પ્રશાય કયો છો? ળાંતત ૂલમક વયોલયન ંુ ાણી ીવ ંુ છું.

’ યં ત ુ આ તો નટખટ

સ્લબાલ ધયાલતો લાંદયો શતો. તેને તો આલી ફધી પ્રવ ૃતિ કયલા ફદર ભાનતવકણે
આનંદ આલી યહ્યો શતો. કોઈ શેયાન થત ંુ શોમ તો તેને ભદદ કયલી જોઈએ તેના ફદરે આ
ુ થતો શતો. શાથીએ તે લાંદયાને વભજાલલાના અનેક
લાંદયો શેયાન થતી વ્મક્તત ઉય ખળ
પ્રમત્ન કમામ, તેભ છતાં તે નટખટ લાંદયો એકનો ફે ન થમો, શં? તે તો ોતાની શીનદશંવાત્ભક પ્રવ ૃતિભાં જ યત શતો. વયોલયની અંદય યશેર ભાછરીઓ ણ તે લાંદયાના આલા
સ્લબાલથી તંગ આલી ગઈ શતી. તેભને રાગ્યક
ંુ ે આજે જો આ બીભકામ શાથી તે નટખટ
લાંદયાને ાઠ બણાલે તો વારં ુ , શં? અને ખયે ખય તે શાથી આલી જ કળીક મોજના ઘડી યહ્યો
ુ ાં ઝાડ તયપ ચારલા રાગ્મો. આ જોઈ તે લાંદયો
શતો. ફાદભાં તે થોડો ગસ્ુ વે થતાં જાંબન
ુ ા ઝાડની ટોચની ડાી તયપ વયકલા રાગ્મો. યં ત ુ આજે તે બીભકામ શાથી તેને એભ
જાંબન
વશેરાઈથી જલા દે તેભ રાગત ંુ નશોત,ંુ શં.’
ુ ા ઝાડ ાવે ગમો અને છી તે ઝાડની ડાીઓ ોતાની
તે બીભકામ શાથી જાંબન
સઢૂં ભાં રઈ જોયજોયથી તે શચભચાલલા રાગ્મો. લાંદયો તો જો કે ઉયની ટોચની ડાીએ
જઈને ફેવી ગમો શતો અને છી તે શાથીની શયકત જોલા રાગ્મો. યં ત ુ તે શાથી આજે તો
તે નટખટ લાંદયાને ફયોફયનો ાઠ બણાલલાના દ્રઢ તનશ્ચમ વાથે જ આગ આવ્મો શતો.
ુ ાં ઝાડની ડાીઓ શચભચાલતો જ ગમો અને એક
શાથી થાક્યા લગય જોયજોયથી જાંબન
છી એક ડાીઓ તોડતો જ ગમો.
ુ ંુ ઝાડ શરફરલા રાગ્ય.ંુ અને.... અને.... તે વાથે જ લાંદયો બમનો
ધીયે ધીયે જાંબન
ુ ા ઝાડની ડાી છટકી ગઈ અને તે
ભામો ગબયાઈ ઊઠયો. ફાદભાં તેના શાથભાંથી જાંબન
એક ભોટા ધફાકા વાથે જભીન ઉય ખાફક્યો. શાથી એ દોડીને તે લાંદયાની છ
ં ૂ ડી ોતાની
ુ ાવ્મો. ફવ, ખરાવ ? તે લાંદયાન ંુ નટખટણંુ એક
સઢૂં ભાં કડી તેને શલાભાં જોયથી ઘભ
વેકન્ડભાં જ ચાલ્ય ુ ગય.ંુ તેને શલે અંતયથી સ્તાલો થલા રાગ્મો. આ જોઈ તે શાથીને તેની
દમા આલી અને છી તેને મતુ ત કયતાં ફોલ્મો,

‘લાંદયાબાઈ, જીલનભાં નટખટણંુ જ ન

ચારે વાથભાં ગંબીયતા, વભજદાયી તથા ભાનલતા ણ શોલી જરૂયી છે , શં ?’
શાથીની ફોધપ્રેયક લાણી વાંબી લાંદયાને લધ ુ સ્તાલો થમો. તેને રાગ્ય ંુ કે ોતે
ુ ી જે જીલન જીવ્મો છે તે તદ્દન નટખટણાભાં જ જીવ્મો છે અને ખરં ુ જીલન તો
અત્માયસધ

શલે જ ળરૂ થળે, શં. ફાદભાં તે શાથીની ખયા હૃદમે ભાપી ભાગતો ત્માંથી દૂ ય દૂ ય ચાલ્મો
ુ દ્રશ્મ તનશાી બાલતલબોય થઈ ઊઠી.
ગમો. વયોલયની ભાછરીઓ ણ આવ ંુ અદભત
ુ ા ઝાડ ઉયથી ભફરખ જાંબ ુ ઉતાયીને તે વયોલયની
ફાદભાં તે શાથીએ જાંબન
ભાછરીઓને ખાલા ભાટે આપ્માં. આ જોઈ તે વયોલયની ભાછરીઓ તે શાથીનો અંતયથી
આબાય ભાનલા રાગી. ફાદભાં તે શાથી જ ંગર તયપ ચારતો થમો.
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