વહેંચવાનો આનંદ
ઈશ્વર પરમાર
(શ્રેષ્ઠ બાળવાર્ાા ઓ)

એક ગાભ. નાભ યે હા. એભાાં લાડીઓ ઘણી. લાડીઓભાાં ઝાડ ઘણાાં. ઝાડભાાં આંફા ઘણાાં.
ઉનાે આંફા કેયીઓથી ઝૂભે ! ગાભભાાં ભોટી લાડી સયાંચની.
સયાંચ છે ભાનજીફાા. એ સૌના ભાનીતા. ફાકોના ખાસ !
એભનો એક નનમભ. ોતાની લાડીની કેયીનો હેરો પાર ોતે ન ખામ. ઘયનાને ન ખાલા
દે . ન નોકય-સાથીને ખાલાની છૂટ.
હેરા પારના ાાંચ કયાં ડડમા તો કોઈના નહીં.
એ રઈને ફાા ફેસે ચોકભાાં. ગાભભાાં કયે સાદ : “હારો છોકયાઉં, ચોકભાાં ભાનજીફાા
ાસેથી કેયી રઈ જાલ.”
સાદ સાાંબીને ફાકો દોડતા આલે. ફાા ફધા ફાકોને ફોરાલે. રગબગના તો નાભ
જાણે.
એ ફોરાલે; ભાથે હાથ પેયલે અને નાની નાજુક હથેીઓભાાં આે યસદાય કેયી. ફાકો
ખુળખુળાર ફાા ખુળખુળાર.
આલાભાાં કેલો આનાંદ છે ?

રેલા કયતાાં તો ઘણોમ લધાયે હો!
ણ એક ઉનાે ફાા ડયા ફીભાય.
હલે એભનાથી ન ચરામ કે ન ફેઠા થલામ. ઘયનાને ફાાની ડપકય. ફાાનેમ એક ડપકય.
ળાની ડપકય તે જાણો છે ?
કેયીનો હેરો પાર લહેંચલાની જ તો !
ભાનજી ફાા નનમભ ન ચ ૂકે.
એભણે એક સલાયે લાડીના સાથીને સાદ દીધો, સાથીનુાં નાભ યાભસાંગ.
યાભસાંગ હતો નલસલો, જો કે ચીલટલાો ખયો. ચીંધેલ ુાં કાભ પ ૂરુાં કયીને જ છોડે એલો.
યાભસાંગ આવ્મો.
ફાા: „યાભસાંગ‟
યાભ: „ફોરો ફાા‟
ફાા: „કેયીનો હેરો પાર ઘેય આલી ગમોને?‟
યાભ : „હા, ફાા.‟
ફાા: „તો દય લખતની જેભ એ લહેંચી નાખો.‟
યાભ : „બરે, ફાા.‟
ફાા: „ચોકભા ફેસજો. લહેંચાઈ જળે.... પડાકાફાંધભાાં.‟
યાભ: „હા, ફાા.‟
ફાા: „સભજ ડીને કાભની?”
યાભ: „હા, ફાા, સભજી ગમો છાં. ચચિંતા ન કયળો.‟
યાભસાંગ ગમો તેને કરાક થઈ, ફે કરાક થઈ, ફોય થઈ. એ છે ક સાાંજે દે ખામો. સાથે હત ુ ાં
ૈસાનુાં યચ ૂયણ-ચાય ખોફા જેટલુ.ાં
ભાનજી ફાા જાગતા જ હતા.
એભણે યચ ૂયણ જોયુ.ાં
એભણે રાલનાયનેમ જોમો.
ફાા: „આલ યાભસાંગ, લહેંચલાભાાં બાયે આનાંદ આલે, નહીં? ણ તને આટરી લાય કેભ
રાગી?‟
યાભ: „લેચલાભા ભજા શુ ાં ડે? ફાા, હુ ાં તો તડકે ળેકાઈ ગમો અને ઘયાક તો આલતુ ાં આલે.
છી તો બાલ ઘટાડયો એટરે સાાંજ સુધીભાાં ભાર લેચાઈ ગમો.
ફાાની આંખો ઝીણી થઈ.
ાં ૂ ામો.
યાભસાંગ મઝ

ફાાએ કહ્ુાં એક અને એણે કયુું ફીજુ ાં !
ફાા એ તયત સભજી ગમા. એભણે યાભસાંગને લાડીએ ફીજા કાભે ભોકરી દીધો.
તભે ણ યાભસાંગની સભજપેય જાણી ગમા છો ને? યાભસાંગની સભજપેયથી ફાા ન
ચખજામા.
ચખજાલાથી થયુ ાં તે ન – થયુાં થોડુાં જ થામ છે , બાઈ?
ભ ૂરને લગોલલી કે લરોલલી નહીં. ભ ૂરને સુધાયી રેલી.
“હાથે સો સાથે. ધયભનુાં કાભ જાતે કયવુ ાં સારુાં” એભ નલચાયીને ફાાએ યચ ૂયણ ફાાંધયુ ાં
ધોનતમાને છે ડે. ઘયનાએ યોક્યા તોમ બીંતને ટે કે ફાા હોંચ્મા ચોકભાાં. એ ૈસા ઘયભા તો
લયામ જ નહીં. એભણે યાભસાંગની ભ ૂર સુધાયલા ગાભભાાં પેયવ્મો સાદ : “હારો
છોકયાઉં..... ચોકભાાં ભાનજીફાા ાસેથી દનસયુ ાં રઈ જાલ.”
સાદ સાાંબીને છોકયાાં દોડતાાં આવ્માાં.
ફાા એ ફધાાં ફાકોને નાભથી ફોરાવ્મા અને નાની નાજુક હથેીઓભાાં મ ૂક્યાાં, દસ-દસ
ૈસા-દનસયુાં !
ફાા ફાકોને કહેતા હતા : “કારે આ ટાણે કેયી લહેંચાળે. આલી જજો... હોં !”
ફાકો ખુળખુળાર.
ચોકભાાં ાસે કાનછમાઓ કેયી લેચતા હતા, ભોં ચઢાલીને !
એભની ાસેથી ઘયાકો ખયીદતા હતા, ભોં ચઢાલીને !
ન કાનછમાઓ ખુળખુળાર.
ન તો ઘયાકો ખુળખુળાર.
લહેંચલાનો કેલો આનાંદ છે !
લેચલા કયતાાં તો ઘણોમ લધાયે હો !
અજભાલી જોજો....



