ફકયીફાઈની જે
-

જમભબખ્ખ ુ

‘ફકયી ! ફકયી ! ક્ાાં ચારી?’ એક ાડાએ યસ્તે જતાાં કહ્.ાં ુ
ફકયીને યીસ ચડી, એણે કહ્:ાં ુ
’ફકયી તાયી ભા ને તાયો ફા. સાયો ભાણસ તોછડુાં ન ફોરે. ફકયીફાઈ કહે ને !
ાડો ફકયીના યોપ ાસે નયભ ડી ગમો. એ ફોલ્મો:
‘ણ ફકયીફાઈ ! આટલ ાં ુ ફધ ાંુ ભાઠુાં ળેને રાગય ાંુ ?’
‘ભાઠુાં ન રાગે તો ફીજુ ાં શાંુ થામ? જો, જે કાભે ત ાંુ જામ છે , એ કાભે હુાં ણ જાઉં છાં.’
‘હુાં તો દે ળના કાભે જાઉં છાં. આણા દે ળ ઉય ઉત્તયભાાંથી બમાંકય તાયતાય લટૂાં ાયા ચડી આલે છે .
દે ળને લટૂાં ે છે , ગાભને ફાે છે , ખેતય-ાદયન ાંુ સત્માનાળ લાે છે . આ લટૂાં ાયા સાભે દે ળ આખો
જાગમો છે .’
ાડો આટરી લાત કયીને અટક્ો. ફકયીફાઈએ અડધેથી લાત ઉાડી રીધી ને કહ્:ાં ુ
‘જો, દે ળના કાભભાાં શાંુ ાડો કે શાંુ ફકયી, ફધાાં સયખાાં. ભને ણ દે ળના દુ:ખની ખફય છે . દે ળ આખો
જાગમો છે , નક્કી કયું ુ છે કે લટૂાં ાયાને આલતા યોકલા. તન, ભન ને ધનના બોગે યોકલા. એ ભાટે જ ાંગી
દીલાર ચણલાની છે . એ કાભે હુાં ણ ઘેયથી નીકી છાં.’
ાડો ફકયીની લાત સાાંબી હસી ડયો ને ફોલ્મો:
‘બરી ફાઈ! ઘોડો કાાંઈ કાભની લાત કયે તો ઠીક, ઊંટ કાાંઈ ફોરે તોમ ફયાફય, ણ ત ાંુ શાંુ કયીળ?
આ દીલાર જેલીતેલી નથી ચણાલાની.  ૂયી અભગમાયસો ભાઈર રાાંફી ચણલાની છે .’
ફકયીફાઈને આથી ખોટાંુ રાગય.ાંુ એ ફોરી:
‘ાડાબાઈ! દે ળ સહુનો છે . કાભ કયવ ાંુ સહુની પયજ છે . યથ ગભેતેલો ભોટો હોમ, એનેમ નાનીંળી
ખીરીની ગયજ ડે છે કે નહીં?’
ાડો જયા નનિંબય હતો, એને ોતાની તાકાતનો ગલવ હતો. ભોટી ભોટી ાણીની ભળકો ને કાાંઈ કેટરી
ઈંટો યોજ લહી જતો. એ કાાંઈ ફોલ્મા લગય આગ લધ્મો. ફકયી ણ આગ ચારી.
યસ્તે ઘોડા ભળ્મા. તેઓને ાડાએ ફકયીફાઈની લાત કયી.
ઘોડો ણ હસ્મો ને આગરા ગે ાડાબાઈને તારી આી.
ઊંટબાઈ ણ ભાયગભાાં બેટયા. તેને ણ ાડાબાઈએ લાત કયી. ઊંટબાઈ તો ોતાના રાાંફા હોઠ
પપડાલી એવ ાંુ હસ્મા કે ફધે થક
ાં ૂ થક
ાં ૂ થઈ યહ્.ાં ુ હત્તાયીની!
એક હયાભખોય નળમા એ ઊંટના રફડતા રાાંફા હોઠ હભણાાં હેઠા ડળે, ને હભણાાં ભને બોજન
ભળે, એભ સભજી ાછ ાછ પયત ાંુ હત.ાંુ એ ઊંટના હસલાથી ડયીને બાગય.ાંુ ઘોડાએ નળમાને
બાગત ાંુ અટકાવય ાંુ ને કહ્:ાં ુ ‘ચાર યે ! દે ળભાાં દુ:ખનો લખત છે . આ ગયીફ ફકયી ણ દે ળની ભદદે
નીકી છે , છી ત ાંુ ક્ાાં યખડે છે ?’

ુ ગયીફને લી દે ળ કેલો ને નલદે ળ કેલો?’
નળમા કહે: ‘આ તો તભારાં ુ ભોટાઓન ાંુ કાભ. મજ
નળમાની લાત સાાંબીને ઊંટને ગસ્ુ સો ચડયો. નળમાની છ
ાં ૂ ડી ભોંભા કડીને ઊંચો કમો ને ઠીક
ઠીક રફડાવમો.
ફકયી આ લખતે ફોરી: ‘જુઓ, દે ળભાાં દુ:ખનો લખત છે . નોતરાં ુ હોમ કે નહીં, ણ જવ ાંુ જોઈએ.
નાના કે ભોટા સહુએ સહુ જોગાં ુ કાભ કયવ ાંુ જોઈએ. ળક્તત એલી બક્તત કયલી જોઈએ. આડીઅલી
લાતોભાાં લખત કાઢલો ન જોઈએ. ગાભ હોમ ત્માાં સાયા ને ખયાફ ફન્ને જાતના જીલો હોમ. કોઈથી
કુ સ
ાં કયલો ન જોઈએ.’
ઘોડો કહે: ળાણાાં છે ફકયીફાઈ! ળાણી છે એભની લાત!’
અને ફધાાં આગ લધ્માાં.
લટૂાં ાયાને યોકલા ભોટીભસ દીલાર ચણાતી હતી. રડાઈ ચારતી હોમ ત્માયે રડાઈભાાં રડી ળકે એવ ાંુ
કોઈ ઘેય ન યહે, એભ દે ળનાાં કાભ ચારતાાં હોમ ત્માયે કાભભાાં ભદદ કયી ળકે એવ ાંુ કોઈ ઘેય ફેસી ન
યહે.
ઘેય ઘેયથી ભાણસો આવમા હતા. જન આવમા હતા, જાનલય આવમાાં હતાાં. ગાડી, ગાડાાં યથભાાં આવમાાં
હતાાં. કોઈ ફાકી નહોત.ાંુ સહુએ સહુના ગજા પ્રભાણે કાભ ઉાડી રીધાાં હતાાં. દદરચોયી કોઈ જાણત ાંુ
નદહિં!
ઘોડાએ કાભ ળરૂ કય.ું ુ ઊંટે કાભગીયી આયાં બી રીધી. ાડાબાઈએ ણ ફભણો ફોજ રીધો, ને
ચારતાાં-ચારતાાં ફકયીફાઈની જયા ભશ્કયી ણ કયી રીધી.
‘ફાઈસાહેફ! તભે ળી ધાડ ભાયળો?’
ફકયી કહે: ‘ બઈરા! ભાયા જોગાંુ કાભ હુાં કયીળ.’
દીલારન ાંુ કાભ ધડાધડ ચારી યહ્ાં ુ હત.ાંુ રાખો ભાણસો, કયોડો જાનલયો! હજાયો ભણ ચ ૂનો ને ઈંટ!
થયાની દીલાર ધડાધડ ખડી થલા રાગી.
ત્રીસ ફૂટ ઊંચી દીલાર!
ચીસ ફૂટ હોી દીલાર!
આ તોનતિંગ દીલાર તૈમાય થામ એટરે લટૂાં ાયા ઝખ ભાયે છે . દીલારની ઉય બયુ જ છે . બયુ જભાાં
ફાંદૂક રઈ નસાઈ ખડા યહેળે.
ુ ી નજય યાખળે.
કેટરાક ચાડીકા ત્માાં ફેસળે, ને દૂ ય દૂ ય સધ
લટૂાં ાયા દે ખામ કે તયત ઢોર લગાડળે, ફધાને જાગતા કયી દે ળે.
લટૂાં ાયો નજીક આવમો કે બડાકે બમ્ભ! તયત હેઠો.
આ કાભ દળ લયસ ચારલાન ાંુ હત ાંુ ઘેય ઘેયથી ભાણસ ને ૈસો રાલલાનાાં હતાાં. યાજાએ ોતાનો
યાજભહેર ચણાતો હતો, એ ફાંધ યાખી એના થયા દીલાર ભાટે ભોકલ્મા હતા. યાજકુાં લય ણ
ભજૂયીએ આવમો હતો. સહુની સાથે ખાતો, સહુની સાથે કાભ કયતો, સહુની સાથે સ ૂતો. દે ળના
ફચાલના કાભભાાં યામ ને યાં ક સયખા!

ફકયી ઊબી હતી. શાંુ કાભ કયવ ાંુ તેના નલચાયભાાં હતી. ત્માાં તો એણે ધડાભ અલાજ સાાંબળ્મો. ઊંચે
જોય ાંુ તો હાડ ઉયથી ાડાને ગફતો જોમો.

થોડીલાયભાાં ાડો આવમો હેઠો! નાકભાાંથી ને ભોંભાથી રોહી અાંયાય હાલ્માાં જામ.
ઘોડો આવમો. એણે કહ્:ાં ુ ‘ડો જડસ ાંુ છે . ટેકયી ઊંચી છે , તો શાંુ છે ? ગ ઠેયલીને મ ૂકલો ડે. જુઓને,
હુાં હભણાાં કાાંઈ કેટરો ભારસાભાન હોંચાડી દઉં છાં. ફ સાથે ક જોઈએ.’
ઘોડાએ ીઠ ય સાભાન રીધો. ણ દીલાર જતી જતી ાાંચ હજાય ફૂટ ઊંચા હાડ ય હોંચી
હતી. સીધ ાંુ ચઢાણ હત ાંુ છાતીબેય!
ુ ો!
ઘોડો ગ ઠેયલલા ગમો ણ રસ્મો! આવમો બમ્ભ કયતો હેઠો. હાડકાાં-ાાંસાાં બાાંગીને ભક્ક
બાયે મઝ
ૂાં લણ થઈ. ાાંચ હજાય ફૂટ ય કાભ અટકીને ઊભ ાંુ યહ્.ાં ુ ભાણસથી તો ભારસાભાન સાથે
જઈ ળકામ નહીં. ઘોડો, ાડા ને ઊંટ ણ નકાભાાં નીલડયાાં હતા.
આ લખતે ફકયીફાઈ આગ આલી. એણે કહ્:ાં ુ ‘સોમન ાંુ કાભ કોળથી ન થામ. આ કાભ ભારાં ુ છે .
ભાયી ડોકે એક ઈંટ ફાાંધો, હુાં હોંચાડી દઈળ. આથી બાયે ટેકયા ય હુાં ચડુાં છાં.’
ફસ, તયત એની ડોકે એક ઈંટ ફાાંધલાભાાં આલી ને ફકયીફાઈ તો ચારી. સડસડાટ ચારી!
ડોકે ભીઠી ઘાંટડી ફજતી જામ. ફકયીફાઈ આગ લધતાાં જામ. ભીઠાાં સાદાાં ગીત ગજ
ાં ુ તી જામ!
જોતજોતાભાાં તો ાાંચ હજાય ફૂટ ય હોચી ગઈ. ઈંટ ત્માાં મ ૂકીને ઝટ ાછી!
ઘાંટડી ઝનનન ઝન! ટનનન ટન!
પયી ઈંટ રીધી ને પયી ચારી!
ણ રોકો કહે: ‘એક એક ઈંટ રઈ ગમે શાંુ લે ? ત્માાં તો હજાયો ઈંટો જોઈળે.’
ફકયી ફીજે દહાડે ોતાની ફહેનણીઓને રઈ આલી, ોતાનાાં બાઈબાાંડુાંને રઈને આલી. સહુને કહ્ાં ુ
કે, દે ળના ફચાલન ાંુ કાભ છે . દે ળ ફચળે તો આણે ફચીશ.ાંુ ચારો.

જોતજોતાાંભાાં ફે હજાય ફકયી તૈમાય! જોતજોતાાંભાાં ાાંચ હજાય ફકયી તૈમાય! દયે કના ગાભાાં ઈંટ
ને કાં ઠભાાં ગીત!
દયે કના કાં ઠભાાં ઘાંટડી! ટનનન ટન! ઝનનન ઝન!
જોતજોતાભાાં ાાંચ હજાય ફૂટ ઊંચા ડુાંગયા ય ઈંટોનો ઢગરો થઈ ગમો. ચ ૂનાનો ઢગરો થઈ ગમો.
દીલાર તૈમાય!
ુ થમાાં. સહુએ ધન્મલાદ દીધા.
ફકયીફાઈના કાભથી ફધાાં ખળ
ેરા ાડાથી ન યહેલાય.ાંુ એ કનલ હતો, એણે કનલતા ફનાલી ને ફોલ્મો- ‘ફકયી તારાં ુ ફડુાં ભાન, ળાાં
ુ ગાન? તન, ભન ને પ્રાણ, દે ળને ખાતય કમાું કુ યફાન! ફોરો ફહાદૂ ય ફકયીફાઈની જે!’
કરાં ુ તાયાાં ગણ
ફકયી કહે: ‘ ાડાબાઈ! આભાાં તો  ૃથ્લીભાતાની જે! આણા દે ળની જે! જનતા જનાદવ નની જે!
દે ળન ાંુ કાભ કયલાની સહુની પયજ છે . ભે ભાયી પયજ અદા કયી! સહુ સહુની પયજ અદા કયે, દે ળન ાંુ
કાભ સહુન ાંુ કાભ છે !’
ફકયીફાઈની લાત સહુને ગભી.


