ફાનાાં લેણ
-

નાગયદાસ ટે ર

ધનાંજમની મ ૂર્તિઓનાાં ચાયે કોય લખાણ થતાાં. એનો જોટો કોઈ જગાએ ળોધ્મોમ ન જડે.
હભણાાં જ જાણે ફોરી ઉઠળે, એલી તો એ મ ૂર્તિઓ ઘડે. દૂ યથી જોનાય એભ જ જાણે કે જીલતજા
ાં ગત ાં
ભાણસ ફેઠાં છે .
આખામે દે ળભાાં એનો ડાં કો લાગ્મો, ણ ધીયે ધીયે ઘડણ એને ઘેયી રીધો. એનાાં ાાંગોઠાાં ચારતાાં
ફાંધ થમાાં. ણ કોઈન ાં કાાંઈ અડી યહે છે ! એનાથીમે સલામો એનો દીકયો હતો, એન ાં નાભ યામભર.
ફાના કયતાાંમે યામભરની મ ૂર્તિઓ ફહ સદ
ાં ય ઉતયતી. પ્રર્તભાઓ જાણે આફેહફ
ૂ .
યાજાજીની પ્રર્તભા યામભરે તૈમાય કયે રી, તેની ાસે યાજાજી ઉબા ત્માયે સૌ ભ ૂરાાં ડ્ાાં કે યાજાજી
કમા ને પ્રર્તભા કઈ ! ણ ધનાંજમની ચકોય આંખ યામભરની એ ર્નપણ કાની કાયીગયીભાાંમે
કાાંઈને કાાંઈને ભ ૂર ળોધી કાઢતી. એ યોજ યામભરને ટોકતો.
ફાનાાં લેણ યામભરને ફહ લસભાાં રાગતાાં. એને ધગળ યહેતી કે કોઈ ણ યીતે સારાં કાભ કરાં ને
ફા ાસેથી લાહલાહ કહેલયાવ.ાં ણ જેભ જેભ યામભર સારાં કાભ કયતો ગમો તેભ તેભ ધનાંજમની
આંખની ચકોયાઈ લધતી ચારી. એને કાાંઈ ને કાાંઈ ભ ૂર નજયે ચઢતી.
દર્નમા આખી યામભરનાાં ફેહદ લખાણ કયતી. યામભર એ સાાંબીને ખ ૂફ ફુરાતો ણ ફાનાાં
લેણ માદ આલતાાં એના ેટભાાં ચચયાડો ડતી.
ગાભ જલાન ાં ફહાન ાં કાઢી તે એક બોંમયાભાાં બયામો ને છ ભાસની ભહેનતને અંતે કાના સદ
ાં યભાાં
સદ
ાં ય નમ ૂનારૂ મ ૂર્તિ એણે તૈમાય કયી. એણે તે એક સ્થે દટાલી અને ગોઠલણ કયી કે એના કોઈ
ર્ભત્રને દે લી સ્લપન ાં આે અને તે મજફ તે અમક જગ્માએથી ખોદીને ેરી મ ૂર્તિ ફહાય કાઢે.
એના ર્ભત્રે ોતાના સ્લપનની લાત પેરાલી અને મ ૂર્તિ ખોદાલી. રોકનાાં ટોે ટોાાં તેને જોલા
ઉભટ્ાાં.
ધનાંજમ ણ ફેે ફેે રાકડીને ટેકે ત્માાં આવ્મો ને મ ૂર્તિને જોઈ ઘણો જ ખળી થઈ ગમો. મ ૂર્તિની
કા ને તેજ ઉય તેની આંખ ઠયી યહી. એણે યામભરને કહ્.ાં
‘દીકયા ! આન ાં નાભ તે કા ! જો કેલી સદ
ાં ય મ ૂર્તિ ઘડી છે . નહહ ખોડ, નહહ ખાાંણ, ફસ. એનો
ઘડનાય જીલતો હોત તો પકીય થઈને ણ ભારાં સલવસ્લ એને આત.’
એની કાની કદય ફીજ ાં કોણ કયે ?

ધીયે યહીને યામભર ફોલ્મો : ‘ફાપ ! એ મ ૂર્તિકાય તે હાં જ.’ અને ોતે કયે રાાં એંધાણથી ડોસાની
ખાતયી કયી આી.

કાે હાથ રગાડીને ડોસાએ કહ્ાં : ‘યામભર, દીકયા ! આલી સાયી મ ૂર્તિ હલેથી ત ાં ઘડી ળકીળ જ
નહહ. જમાાં સધી હાં ભ ૂર કાઢતો ત્માાં સધી સારાં કાભ કયલાની તાયા હદરભાાં ધગળ હતી અને તેથી
તાયી કા ખીરતી હતી. હલે તને હૈમે ટાઢક લી ને એ ટાઢકને રીધે તાયી ધગળ ઠાં ડી થઈ જળે.’
અને છી યામભર એના કયતાાં સાયી મ ૂર્તિ ઘડી ળક્યો જ નહહ. હૈમાની ટાઢાળે એની ધગળ ઠાં ડી
ડી ગઈ.
ફાનાાં લેણ કડલાાં કે ભીઠાાં?



