
અંબા 

 
 ફારમભત્ર, તભે ળાાએ જાઓ છ. લગગભાાં ગરુુજી બણાલે તે બણ છ યાંત ુતભાયાભાાંના 
કેટરા લગગભાાં ળીખલાતી વાયી વાયી લાતને જીલનભાાં ઉતાયે છે ? ગરુુજી દ્વાયા કશલેાભાાં આલતી 
વાયી વાયી લાત જીલનભાાં ઊતયે ત આણુાં જીલન સુાંદય ફની જામ. ત ચાર, આલી જ એક 
લાતાગ અશીં જઈએ... 
 એક દદલવ અંફા લશરેી લશરેી ઊઠી. લશરેાાં લશરેાાં દાતણાણી તાવ્ુાં, લશરેી લશરેી 
નાશી અને ળેયીનાાં સ્ત્રીઓ કથા વાાંબલા જતી શતી તેભની વાથે ભાંદદયભાાં ગઈ. આ પેયપાયથી 
ભશતેાને બાયે આશ્ચમગ ત થ્ુાં ણ અંફાની આજે આલી ધનૂ આલી શળે એભ વભજીને ભશતેાએ 
ભન લાળ્ુાં. 
 અંફા ભાંદદયભાાં ગઈ ત ગઈ, ણ તયવી જભીન ય લયવાદ ડે અને એકેએક છાાંટ 
જભીનભાાં ઊતયી જામ તેભ કથાના ળબ્દે ળબ્દ અંફાના શૈમા વોંવયલ ઊતયી ગમ. અંફા કથા 
વાાંબીને ઘેય આલી. કથાના ળબ્દ અને બાલ તેના હ્રદમભાાં ઘ ૂાંટાતા શતા. 
 ફય એભ જ ગમા. વાાંજ એભ જ ગઈ. યાત ણ એભ જ લીતી. ણ અંફાનુાં અંતય 
ફદરાઈ ગ્ુાં. 
 ફીજા દદલવે વલાયે અંફા ચાય લાગે ઊઠી. ઊઠીને તેણે ઘય વાપ ક્ુું. ચરૂ વગાવમ. 
દાતણાણીથી યલાયીને નાશી રીધુાં અને ભશતેા ઊઠે તે શરેાાં તેભને ભાટે ઓટરા ય આવન 
ાથયી. દાતણ, રટ તથા રૂભાર મકૂી દીધાાં. 
 ભશતેા ઊઠમાને વાલયણી ળધલા રાગ્મા તમાાં ત અંફા ફરી : ‘ભેં વાંજલાયી કાઢી છે. 
તભે તભાયે દાતણ કયલા ફેવ. જૂઓ, ભેં ઓટરે આવન ાથ્ુું છે.’ 



 ભશતેા ત બફચાયા મલચાયભાાં ડી ગમા ! ચારીળ લગ સધુી જે સ્લપ્ને ણ જ્ુાં નથી 
એવુાં આ શુાં દેખામ છે ? શુાં આ અંફા ફરે છે ? ભશતેા ત ચૉયીભાાંથી ઊઠમા તે દદલવથી આજ 
સધુી ઘાણીના ફદની ભાપક બફચાયા એક જ ઢફે જીવમા છે તેભને લી આ શુાં આવ્ુાં ? ભનભાાં 
ળાંકા ણ ડદક્ુાં કયી ગઈ : યખેને કઈ વાથે અંફા ચારી જલાની શમ એટરે ભને ભાયી 
નાખલાની ગઠલણ શમ ! 
 ભશતેા ત દાતણ કયી યલામાગ એટરે અંફાએ તેભને ભાટે નાસ્ત તૈમાય કમો શત તે 
ધમો અને છી સ્નાન ભાટે ાણી આપ્્ુાં. દયમભમાન અંફાએ યવડાભાાં યવઈની તૈમાયી કયી 
રીધી અને ઘયનુાં કઠાય વાપસપુ કયલા રાગી. 
 વલાયના નલ લાગ્મા. જુલાન લહુદદકાયીઓ ાણી બયલા નીકી અને જુએ છે ત ઓટરા 
ય અંફા ન ભે. ‘અયે શજી બરી શળે ત ઊઠી જ નદશ શમ.’ છકયાાં વો અંફાભાળી ાવે યભલા 
આવમાાં. ણ અંફાભાળી મલનાન ઓટર સનૂ ! કથા વાાંબનાયી ફશને કથા વાાંબલા નીકી 
તમાયે વાદ કમો : ‘એ અંફા, કથા વાાંબલા આલવુાં શમ ત ચાર, અભે વો જઈએ છીએ.’ 
 અંફાએ યવડાભાાંથી જલાફ લાળમ : ‘ભાયે નથી આલવુાં. તભે તભાયે જાઓ.’ 
 ‘ફવ થાકી ગઈ ? ઢેરના ગ ફે દદલવ જ યાતા !’ એક ફાઈએ ભશણેુાં ભા્ુું. 
 ‘જીલીકાકી, એવુાં ન ફર. ભેં કારે કથા વાાંબી છે. એ પ્રભાણે ચારતાાં હુ ાં છ ભાવ સધુી 
કથા વાાંબલા નલયી થલાની નથી, એટરે નથી આલતી. કારે વાાંબળ્ુાં છે એટલુાં જીલનભાાં 
ઉતાયીળ, છી લધાયે વાાંબલા આલીળ. વભજમાાં ?’ 
 ‘અયે ફાઈ, અંફા ! તુાં ત ગાાંડી જ યશી. એભ વાાંબીએ એ ફધુાં જ જીલનભાાં ઉતાયલાનુાં 
છે શુાં ? ભશાયાજ કથા લાાંચે તેભને દબિણા આીએ અને ળાંકયનાાં દળગન કયીએ એટરે ફધુાં આલી 
ગ્ુાં. જીલતય-ફીલતયની લાત કયીએ ત ત દુમનમા ગાાંડી કશ.ે દુમનમાભાાં યશવે ુાં શમ ત કથા મ 
વાાંબલી અને લશલેાય ણ વાચલલ. ચારને બરી ફાઈ, એ ત ભશતેા ફધ ુવાંબાળે.’ 
 કાળીફાઈએ ઘણ આગ્રશ કમો ણ અંફા એકની ફે ન થઈ.  

 ભશતેા ઘયભાાં ફેઠા ફેઠા આ ફધુાં વાાંબતા શતા એટરે તેભના ભનનુાં વભાધાન થ્ુાં કણ 
કશ ેકે અંફા કલૂડ છે ? 
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