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ુ ૂદન ાયે ખ
ભધસ

એક શતો છોકયો. એનાાં પઈફાએ એન ાંુ નાભ તો વયવ ભઝાન ાંુ બદ્ધુ િધન યાખ્ ાંુ શત.ાંુ ણ
નાનણથી જ એનો સ્લબાલ ફહુ વલચિત્ર શતો.
એક લાય બદ્ધુ િધનને એની ભાએ દૂ ધની લાડકી બયી આી. અને એ કાં ઈક કાભે ગઈ. એટરાભાાં એક
કુ યકુ રય્ ાંુ આવ્.ાંુ બદ્ધુ િધનબાઈ તો એનો રૂડો રૂાો યાં ગ જોઈ જ યહ્યા.
કુ યકુ રય્ ાંુ તો છ
ૂાં ડી ટટાલી ગે ર કયત ાંુ કયત ાંુ લાડકીભાાંથી દૂ ધ ીલા ભાાંડ્.ાં ુ
ુ થઈને જોમા જ કયે . એટરાભાાં એની ભાની નજય ડી. એકદભ એ દોડતી આલી.
બદ્ધુ િધન તો ખળ
“અયે , આ ગલ ૂરડ્ ાંુ દૂ ધ ી જામ છે તોમ બાન નથી? ાછો શવે છે શાંુ ! વાલ ફાઘો છે ફાઘો !”
એક લાય એના ભાભા એને રૂવમાની નલીનકોય નોટ આી ગમા.
રૂવમાની નોટ રઈને એ યભતો શતો. એલાભાાં એક ફાલાજી „વીતાયાભ‟ કયતાાં આવમા.
બદ્ધુ િધને તો ફાલાજીને રૂવમાની નોટ આી દીધી. છી કાાંઈ વીતાયાભ ફાલાજી કાિા શતા કે
ઊબા યશે ?
ભા રોટ રઈને ફાલાજીને આલા આલી; ણ ફાલાજી શોમ ળેના ?
ઘયભાાં ફધાાંને ખફય ડી કે બદ્ધુ િધને ફાલાજીને રૂવમાની નલી ને નલી નોટ આી દીધી. ફધાાંએ
એક અલાજે કશી દીધ ાંુ : વાલ ફાઘો છે ફાઘો !
ુ
છી તો ફધાાંએ એને ફાઘો જ કશેલા ભાાંડયો. એક લાય એને ઘેય ભશેભાન આવમા. એના ફાએ
એને ફે રૂવમા આીને કહ્ાં ુ : “જા, વયવ ભજાની કેયી રઈ આલ. દોડતો ાછો આલજે, શોં.”
બદ્ધુ િધનબાઈ તો ઊડયા કેયી રેલા. ઝટઝટ કેયીન ાંુ ોટલ ાં ુ ફાંધાવ્ ાંુ અને દોડતા દોડતા જ ઘેય
આલતા શતા; ણ યસ્તાભાાં એક નાનકડી લાછયડી ભ ૂખથી ભયલા ડી શતી. આજુફાજુ છોકયાાંન ાંુ
ટોળાં બેગાંુ થ્ ાંુ શત.ાંુ બદ્ધુ િધનબાઈ ણ જોલા ઊબા યહ્યા.
એભણે ધીભે યશીને ોટલ ાં ુ છોડ્ ાં ુ અને એક-ફે કેયી લાછયડીને ખલડાલી. લાછયડીભાાં જયાક જોભ
ુ થઈ ગમા.
આવ્.ાંુ ફધા છોકયા ખળ
ધીભે ધીભે બદ્ધુ િધને તો ફધી કેયી લાછયડીને ખલડાલી દીધી. ભોડુાં થ્ ાંુ શત ાંુ એટરે એના ફા ુ
ચિડામા શતા. બદ્ધુ િધનને ખારી શાથે આલતો જોઈ એ તો ખ ૂફ ચખજામા. એભણે  ૂછ્ ાં ુ : “કેભ આટલ ાં ુ
ભોડુાં થ્ ાંુ ? કેયી ક્ાાં છે ?”
ુ તો એના કાન જ ખેંિલા ભાાંડયો અને ભશેભાનની
બદ્ધુ િધને ફધી લાત કશી એટરે એના ફાએ
શાજયીભાાં જ કશી દીધ ાંુ : “વાલ ફાઘો છે , ફાઘો.” ણ ભશેભાને ધીભે યશીને બદ્ધુ િધનને ોતાના
ખોાભાાં ફેવાડી એનો લાાંવો થાફડયો અને કહ્ાં ુ : “દીકયા, ફહુ વારાં ુ ક્;ું ુ ફહુ ણ્ુ મન ાંુ કાભ ક્.ું ુ ”

ુ ુ જીએ ફધાને
બદ્ધુ િધનની વનળાભાાં એક રદલવ ઇન્વેક્ટય વનળા તાવલા આલલાના શતા. ગર
ઘેયથી વયવ લાતાા રખી આલલાન ાંુ કહ્ાં ુ શત.ાંુ ખાનગીભાાં એભ ણ કશી દીધ,ાંુ “તભને ના આલડે તો
ફા-ફા ુ કે ભોટાાં બાઈ-ફશેન ાવે રખાલજો. ણ લાતાા વયવ શોલી જોઈએ.”
ફીજે રદલવે ફધા છોકયા લાતાા રખી રાવમા. રખી તો શાંુ રાલે ? રખાલી રાવમા.
ુ ુ જીએ એની શોવળમાયીનાાં ખ ૂફ લખાણ કમાું . ણ એની વાભે
બદ્ધુ િધનની લાતાા ખ ૂફ વયવ શતી. ગર
જોઈ યહ્યા.

એટરાભાાં તો એ બાઈવાશેફ ઊબા થઈ ગમા અને યડતાાં યડતાાં કશેલા રાગ્મા, “લાતાા ભેં રખી નથી.
એભાાં ભાયી શોવળમાયી નથી; ભાયા ભોટા બાઈએ લાતાા રખાલી છે .”
ુ ુ જી આ લાત વાબીને શવી ડયા. “બરે ગભે તેણે લાતાા રખાલી, ણ તેં જાતે જ તાયા
ગર
અક્ષયોભાાં રખી છે ને ? એટરે લાતાા તાયી જ કશેલામ. ણ જોજે, ઈન્વેક્ટય વાશેફ આગ આલી
ફાઘાઈ ન કયતો.” ફધા છોકયા શવી ડયા.
ુ ુ જીએ લાતાા ઓન ાંુ પ્રદળાન ગોઠવ્ ાંુ શત.ાંુ ઇન્સ્ેકટય વાશેફે
ફીજે રદલવે ઇન્સ્ેકટય વાશેફ આવમા. ગર
બદ્ધુ િધનની લાતાા વાંદ કયી.
ઇન્સ્ેકટયે બદ્ધુ િધનને ાાંિ રૂવમા ઇનાભ આપ્.ાંુ ફધા છોકયાએ તાીઓથી બાઇને લધાલી રીધા.
ુ ુ જી ણ ખળ
ુ ખળ
ુ થઇ ગમા.
ગર
ુ ુ જીને
ણ બદ્ધુ િધનને િેન ડ્ ાંુ નશીં. એ ફીતો ફીતો ઊબો થઇને ઇન્સ્ેકટય વાશેફ ાવે ગમો. ગર

પા ડી.
બદ્ધુ િધને ગબયાતાાં ગબયાતાાં કહ્:ાં ુ “વાશેફ, ભાયે ઇનાભ નથી જોઇત.ાંુ લાતાા ભાયા ભોટા બાઇએ
રખાલી છે .!”
ુ ુ જીને એલી ખીજ િડી ગઇ. ભનભાાં જ ફોરી ઊઠયા : “વાલ ફાઘો નીકળ્મો.”
ગર
ઇન્સ્ેકટય વાશેફે એકદભ બદ્ધુ િધનને ટે ફર ાવે ઊબો કમો અને બાણ કયતાાં કહ્ાં ુ : “આલી વયવ
લાતાા ઓ છોકયાઓ રખી ન જ ળકે એ તો હુાં જાણતો જ શતો. ણ આ બદ્ધુ િધને જ વાિી લાત કબ ૂર
કયી છે . લાતાા એણે ોતે રખી નથી એટરે હુાં એને આેલ ાં ુ ાાંિ રૂવમાન ાંુ ઇનાભ યદ કરાં ુ છાં.”
ુ ુ જીના ભનભાાં થઇ ગ્ ાંુ કે આ તો વાલ ફાઘો નીકળ્મો. ઇનાભ ખો્ ાંુ અને
ફધા છોકયા અને ગર
આફરૂ ણ ખોઇ.
એટરાભાાં ઇન્સ્ેકટય વાશેફે બાણ આગ િરાલતાાં કહ્:ાં ુ “આ છોકયાન ાંુ ાાંિ રૂવમાન ાંુ ઇનાભ યદ
કરાં ુ છાં. ણ તે વાચ ાંુ ફોલ્મો તેની કદય કયી દળ રૂવમા ઇનાભ તેને આ ાંુ છાં.”
ફધા એકદભ િભકી ગમા અને છી તાીઓના ગડગડાટથી એ “ફાઘાબાઈ” ને લધાલી રેલાભાાં
આવમા.


