રમત દીળાની અને જન્મ થયો ઘડિયાલના ોકનો....
રેખક: હરયકૃષ્ણ દે લસયે

યાત ડી ગઈ હતી. એક ફાક ીઝાના દે લભાાંથી નીકળ્મ ત ઓએની નજય તમાાં
ટીંગાડેરા એક પાનસ (રેમ્) ય ડી. ઘણા રક આ રેમ્ને જઈ યહ્યા હતા યાં ત ુ કએને એભાાં
કઈ ખાસ લાત જણાઈ નરહ. આ ફાકનુ ાં અચાનક તમાાં થાંબી જવુ ાં અને ધ્માનથી રેમ્ને જઈ
યહેલાભાાં કઈ ચક્કસ અથથ હલ જઈએ.
હા, આ ફાક ેરા હારતા રેમ્ને જઈ યહ્ય હત. લાત એભ ફની હતી કે જ્માયે તે ગથથમાાં
ઊતયી યહ્ય હત તમાયે દે લન એક નકય રેમ્ સગાલી યહ્ય હત. નકયે રેમ્ને ફાાંધેરા
દયડાથી નેચે ઊતામો હત, અને એ દયડાની ભદદથી જ તેણે થાાંબરા ય ચઢાલી દીધ. આણે
તમાાં રદલાીભાાં આલા રેમ્ રટકાડલાભાાં આલે છે . રેમ્ ઉય ચઢી ગમા છી હારત યહ્ય. આ
ફાકને હારત રેમ્ જલાભાાં યસ હત યાં ત ુ ધીભેધીભે તેની ગથતઓ ણ ઓછી થઈ યહી હતી.
યાં ત ુ હારતી લખતે જેટર તે જભણીફાજુ જત હત એટર જ ડાફીફાજુ ણ જત હત. ફાક
ચુચા ઊબાઊબા આ પ્રરિમાને જત અને થલચાયત નીકળ્મ.
આટરી લાય સુધી રેમ્ના હારલાની આ નાનકડી ઘટના જલાલાાઓનુ ાં આ ફાક તયપ જ્માાંથી
ધ્માન જામ. કને ખફય હતી કે આ ફાક એક હનહાય લૈજ્ઞાથનક છે , અને એ ગેરીલરમ ના નાભથી
પ્રખ્માત થળે!
ગેરીલરમ ફાણથી જ ખુફજ પ્રબય બુદ્ધિળાી ફાક હત. તેના થતા ખુફજ ગયીફ હતા.
એથી તેઓ ગેરીલરમને  ૂયતુ ાં બણાલી ન ળક્યા. યાં ત ુ જેનુ ાં કઈ નથી હત ુાં તેન યભાતભા હમ છે .
„ુત્રનાાં રક્ષણ ાયણાભાાં‟એ કહેલત મુજફ આ ફાકની પ્રખય બુદ્ધિભત્તાન રયચમ ફાણથા જ
થલા ભાડય હત. થતાજીએ ગેરીલરમનુ ાં બણલાનુ ાં છડાલી દઈ કાભધાંધે લગાડી દીળ, જેથી તે
થડીક આલક કભાઈ ળકે. એને કાડના ધાંધાભાાં ખ ૂફ જ રાબ થમ. તેથી ગેરીલરમનુ ાં નસીફનુ ાં
ાાંડડુાં પર્ુું અને પયીથી તેના થળક્ષણન યસ્ત ખુલ્ર થમ.

ગેરીલરમને ગલણતભાાં ખુફજ યસ હત. તે ગલણતના અઘયા કમડા ખુફજ સયતાથી ઉકેરી
ળકત. થડાક રદલસ છી જ્માયે તે ગલણતન ાંરડત ફની ગમ તમાયે ફ્રયે ન્સ નગયના એક
સુપ્રથસિ વ્મક્તતએ ીઝા થલશ્વથલદ્યારમભાાં ગલણતના કેટરામ જૂના થસિાાંતને ખટા સાલફત કયી
દીધા. યાં ત ુ આ કાભની
ળાફાળી ભલાને ફદરે
ફદનાભી અને બુયાઈ જ
ભી. રક તેના થલળે
જાત-જાતની લાત કયલા
રાગ્મા- “આ ત
અલબભાની છે , ભટાઓનુ ાં
અભાન કયે છે , આ ત
જૂની લાતને જૂઠ્ઠી ાડે
છે .” આલી લાતથી
ગેરીલરમ ખ ૂફ જ દુ:ખી
થમ અને તેણે તાની
નકયીભાાંથી યાજીનામુ આી દીધુ.ાં નકયી છૂટી જલાથી ગેરીલરમને પયીથી દુ:ખના દા‟ડા જલાાં
ડયા. યાં ત ુ ફ્રયે ન્સના એ વ્મક્તતએ આ લખતે ટુઆ થલશ્વથલદ્યારમભાાં નકયીએ રગાડી દીધ.
ુ નુ ાં સાંળધન કમું ત અચાનક તેભને ેર હારત રેમ્ માદ આવ્મ.
એણે જ્માયે ઘણી નલી લસ્તઓ
તે પયીથી એક રદલસ એક રેમ્ની ાસે હોંચ્મ. તેણે ધ્માનથી રેમ્ને હારત જમ. છી
તાની નાડી કડીને હ્રદમના ધફકાયાની ગથતથી રેમ્ના હારલાની ગથતને ભેલત ગમ.
અચાનક એના ભગજભાાં આ રિમાએ ફે નલાાં સાંળધનને જન્ભ આપ્મ. એને થર્ુ ાં કે જ ઘરડમાભાાં
આ પ્રકાયની કઈ બાયે લસ્ત ુ રટકાલલાભાાં આલે ત ઘરડમાના ટક-ટક અલાજ સાાંબીને આણે
આણી નાડીની ગથત ભેલીએ ત જાણી ળકામ કે આણા ધફકાયાની ગથત કેટરી છે . આણા
ધફકાયાની ગથત લફભાયીભાાં ફદરાઈ જામ છે . દડલાથી અથલા તાલ આલલાથી તે લધી જામ છે .
યાં ત ુ જ્માયે હારત ફગડે ત ધફકાયાની ગથત ધીભી થઈ જામ છે . ગેરીલરમ થલચાર્ુું કે જે યીતે

રેમ્નુાં હરન-ચરન ફાંધ થર્ુાં ત એ ક્સ્થય ફની ગમ, એ જ યીતે ઘરડમાના રરકને હરત ુ ાં ફાંધ
જલાથી ખફય ડે કે ઘરડમા ફાંધ ચી. તેની સાથે જ તેણે થલચાર્ુું કે રેમ્ની ગથત ધીભી ડી
એટરે તેણે સાંકેત આી દીધ કે હલે તે ફાંધ થલાનુ ાં છે , ફયાફય એ જ યીતે જે યીતે નાડી ધીભી
ચારલી તે ફાંધ થલાન સાંકેત છે . તેથી ઘરડાની ગથતથી નાડીની ગથતને ભેલીને ભનુષ્મના
હૃદમના ધફકાયાની ક્સ્થથત જાણી ળકામ છે . ફસ એ જ યીતે એ થસિાાંતના આધાયે ગેરીલરમએ
ધડકાયા સાાંબીને રરક રગાવ્ર્ુ ાં અને તેની ટક-ટકથી નાડીના ધડકાયા સાાંબીને ભેલલાનુ ાં ણ
એક માંત્ર ફનાવ્ર્ુ ાં જે ડૉતટય ભાટે ખ ૂફ કાભનુ ાં સાલફત થર્ુ.ાં
થભત્ર, જયા થલચાય ત ખયા, કણ જાણતુ ાં હત ુ ાં કે રેમ્ના થાાંબરાની નીચે ઊબા યહી તેને હારત
જલાલાળાં ફાક એક રદલસ ભાણસના ઉમગ ભાટે આલા ભહાન સાંળધન કયી દે ળે.



