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તલુસીબેનની તાજગી 

 
અલનીફેનના ભમ્ભીએ કહ્યું, ‘ચાર અલની, ભાભાને તમાું જવયું છે ને ?’ 
અલનીફેને હયખાતાું ‘હા’ ાડી.  
અને, 
ભમ્ભી-પ્ા સાથે સ્કટૂય ય ફેસી ભાભાના ઘેય આલી હોંચમાું. 
દયલાજાભાું દાખર થતાું જ ભાભાએ અલનીફેનને તેડી રીધાું. તમાું તો અલનીફેનના 
નાકભાુંથી ળેડાું નીકલા રાગમાું. ભાભીએ આલીને કહ્યું, ‘અલનીફેન, નાક તો જયઓ ! ’ કહી 
તે હસલા રાગમાું. 
 અલનીફેન કશયું ફોલમાું નહીં. તેના ભમ્ભીએ નાક સાપ કયતાું કહ્યું, ‘અલનીને તો ફહય 
ળયદી થઈ જામ છે.’ 
 
તમાું તો આંગણાભાું સયુંદય ભજાનો ત યરસીક્યાયો હતો. ઓયડાભાુંથી જ અલનીફેનના 
નાનીભાએ કહ્યું, ‘ફેટા અલની, તયરસીના ાન તોડતી આલજે. હયું તને સયસ ભજાની ળયદી 
ભટી જામ તેલી દલા ફનાલી આયું.’ 
અલનીફેન તો ત યરસીફેન ાસે જઈ ઊબાું. તમાું તો છીંક..... કયતાું અલનીફેન છીંક્યાું. 
 ત યરસીફેન કહ,ે ‘અયે, અલનીફેન, આભ ના છીંકામ. આડો રૂભાર યાખો. જયઓ, ભાયા 
ાન કેલાું તાજાું સયસ છે. તે ખાઓ એટરે તભાયી ળયદી ગામફ !’ 
 અલનીફેને વલચાય કયતાું કહ્યું, ‘તયરસીફેન, તભે આટરા તાજાું કેભ છો ? ભને કહળેો 
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કે ?’ 
’અલનીફેન તભાયે ભાયી સાભે ફેસવયું ડે. હયું તભને ભાયા કયટયુંફની ફધી જ લાતો કયીળ.’ 
અલનીફેનને ભજા ડી. તે તો નાનીભાને ાુંચ-છ ાન તોડી આી આવમાું. 
તયરસીફેને આભતેભ ડોરતાું કહ્યું, ‘હું...હું... અલનીફેન થોબો. દૂય જ યહો. ભાયો કમાયો છે.’ 
’ઈ લી શયું ? ’ અલનીફેને નજીક જતાું છૂયયું. તયરસીફેન કહ,ે ‘અભે તાજાું ભાજાું થઈએ 
છીએ. ભોટા થઈએ છીએ. હરેા તભાયી જેભ નાના ફીજ હોઈએ. છી ખાતય-ાણી આ 
ક્યાયાભાું નાુંખે, લાલે અને હલા-પ્રકાળ ભે એટરે અભે યાતે ના લધીએ એટરા દહાડે 
લધીએ અને દહાડે ના લધીએ એટરા યાતે લધીએ. તાજાું-ભાજાું થઈએ.’ 
‘હેં ત યરસીફેન, તભે તભાયા સગાુંની લાત કયતાું તે કોણ ?’ અલનીફેને છૂયયું. 
તયરસીફેન ફોલમાું : ‘જયઓને તભે ભનયષ્મજગત છો. તેભ અભે લનસ્વત-જગતના નાભે  
ઓખાઈએ છીએ.’ 
અલનીફેને ઠાલકા થઈ છૂયયું, ‘એ તો ફયાફય. ણ સગાું-લહારાું તભાયે ણ હોમ ?’ 

તયરસીફેને કહ્યું : ‘હા, ચાયેકોય તભને દેખામ છે તે લનસ્વત આભાયા સગાું છે. તભે યોજ 
યોજ ળાકબાજી ખાઓ છો. ફૂર બગલાનને ચડાલો છો. ભાુંદા થાઓ કે ત યયત ઓસડ રો છો. 
કોઈ અયડસૂી કે રીભડાનો યસ ીએ છે. તો કોઈ આંફા કે કાી દ્રાક્ષ ખામ છે. કેયી, 
જાભપ, સપયજન, કેાું, દાડભ, ૈમાું લગેયેનાું છોડ-ઝાડ પો આે છે. ફટેટા, 
ળક્કરયમાું, દૂધી જેલા ળાકબાજી ખાઓ છો. તે ફધાું જ છોડ-ઝાડ અભાયા સગાું છે.’ 
અલનીફેને છૂયયું : ‘હ ેત યરસીફેન, તભાયા સગાું તભાયા ઘયે આલે ખયા ? ભને તો ભાયા 
બયતભાભાના ઘયે યોજ યોજ જવયું ગભે. તભે ફધાુંમ ભને ગભો છો.’ 
 

તયરસીફેને ટહયકો કયતાું કહ્યું, ‘અલનીફેન, તભાયી જેભ અભાયે ગ નથી. ભાણસને તો 
બગલાને ગ આપ્માું છે. તે દોડે, ચારે, કદેૂ ણ અભાયી લનસ્વતની દય વનમાભાું તો ઝાડ 
લગેયે જમાું મળૂમા નાુંખ્મા તમાું જ છી એને છેલટ સયધી યહલેાનયું. એટરે એ ભાયી ાસે 
ક્યાુંથી આલે ફોરો ?’ 

 

‘ણ ત યરસીફેન, તભે શ્વાસ લમો છો ? હલા-પ્રકાળ ણ તભાયે જોઈએ છે ને ? ’ અલનીફેને 
છૂયયું. 
તયરસીફેને કહ્યું, ‘હા, અલનીફેન હા. અભે તભાયી જેભ સજીલ કહલેાઈએ તોમે અભાયી 
સજીલતાભાું અને તભાયી સજીલતાભાું પેય છે.’ 
અલનીફેને કહ્યું : ‘એ લી ળી યીતે ?’ 
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તયરસીફેને લનબાઈ સાથે અડરાું કયતાું કહ્યું, ‘જયઓ, અલનીફેન, તભાયે આંખ, કાન, 
નાક, ગ લગેયે છે. તેભ અભાયે લનસ્વતનેમ ડા, ાન, ફૂર લગેયે છે. ાન તો 
લનસ્વતનયું યસોડય ું.’ 
 

અલનીફેન ફોરી ડમાું, ‘હ ેાન યસોડય ું ? શયું ત યરસીફેન તભે યસોઈ ણ ફનાલો છો ?’ 
તયરસીફેન હસ્માું. ‘ાનભાું તો અભાયો ખોયાક તૈમાય થામ છે. આ લનસ્વત ભાટે તો 
મળૂમાું એ જ ભોઢય ું.’ 
અલનીફેને કહ્યું, ‘ભને તભારયું ભોઢય ું ફતાલોને, તયરસીફેન.’ 
તયરસીફેને ડયતાું ડયતાું કહ્યું, ‘અયે, અયે, અલનીફેન જો જો, અભારયું ભોઢય ું જભીનભાું યહ ેછે. 
તે તભે ન જોઈ ળકો હોં. અડળો નહીં, નહીંતય અભે ભયી જઈશયું.’ 
’તો તો, તભે જભીનભાું જ ભોઢય ું યાખી ખાઓ છો ?’ અલનીફેને છૂી નાખ્યયું. 
તયરસીફેને કહ્યું, ‘હા, અલનીફેન મળૂમાથી અભે લનસ્વત ધયતીનાું યસકસ ચસૂી અને 
તાજાું ભાજાું થઈએ.’ 
’અયે ત યરસીફેન, તભે તો ડોરલા રાગમાું !’ હયખાતાું અલનીફેને કહ્યું.  
તયરસીફેન ફોલમાું : ‘જયઓને ભાયી આસાસના ફધાું છોડના ડાાન હલાભાું હારે છે.’ 
ભાભાના સયુંદય ફગીચાનાું ગયરાફ, ભોગયા, જૂઈ, ચભેરી, ગરગોટા ફધાું જ ડોરલા રાગમાું. 
અલનીફેને ગયરાફ ાસે જઈ કહ્યું, ‘લાહ, ગયરાફના ફૂરોની સયગુંધ ખફૂ આલે છે. હોં 
ત યરસીફેન.’ 
તયરસીફેન ફોલમાું : ’અલનીફેન, આભાયો યુંગ તો રીરો છે. ણ અભાયા ણ પ્રકાય હોમ 
છે.’ 
અલનીફેને ભાથયું ખુંજલાતાું છૂયયું : ‘એ પ્રકાય એટરે શયું ?’ 
તયરસીફેને ઊંચા  આંફાના ઝાડ સાભે જોયયું. એટરે ત યયત અલનીફેને  ણ ઊંચય જોયયું. તમાું 
તો કેયી ડલાનો અલાજ આવમો. તયરસીફેન ફોરી ડમાું, ‘જાલ અલનીફેન, કેયી ડી છે 
તે ખાઓ.’ 
‘ઉંહ...! કેયી છી રઈ આલીળ. હરેા ‘પ્રકાય’ની લાત કયોને ?’ અલનીફેન ફોલમા. 
તયરસીફેને કહ્યું, જયઓ ટચયકડા અલનીફેન, લનસ્વતભાુંમે લેર, છોડ, ઝાડ જેલા વલવલધ 
પ્રકાયો હોમ છે. કેટરીક લનસ્વત કુંદમૂના પ્રકાયની હોમ છે. તો લી, કેટરીક કાુંટા 
ઝાુંખયાલાી ણ હોમ છે. કભ, જૂઈ,ભધયભારતીની લેરો હોમ છે.’ 
‘હા, ભને માદ આવયયું. હયું ચુંર હમેાા વલના ફહાય પયતી હતી તમાયે ભને કાુંટો લાગેરો હોં, 
તયરસીફેન !’ અલનીફેન ફોલમા. 
‘હા, તો એ ણ લનસ્વત જ કહલેામ. ’ ત યરસીફેને છૂયયું, ‘અલનીફેન, તભે ળાક ખાઓ 
છોને ? ળાનયું ળાક બાલે ?’ 
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’ભને તો ફટેટા ફહય બાલે. ણ ભમ્ભી ફધાું ળાકબાજી ખાલાનયું કહ.ે ભને એ ન ગભે. ’ 
અલનીફેન ભોં ભયડતાું કહ્યું. 
તયરસીફેન ફોલમાું : ‘જયઓ અલનીફેન, તભે તો સભજય છો. ફટાટા, ળક્કરયમાું, યતાળુ જેલાું 
કુંદમૂ ણ ળાકબાજી સાથે ખલામ તો તાજાું ભાજાું યહળેો. ફોરો ખાળોને ?’ 
અલનીફેને ફગાસયું ખાતા કહ્યું, ‘હા, તયરસીફેન તભાયા જેલી તાજગી ભેલલા હલેથી હય ું ફધયું 
જ ખાઈળ હોં ! અને તભાયા સઘા સગાું-લહારાુંની દોસ્તી કયીળ.’ 
તયરસીફેન એ સાુંબી ભયક ભયક હસલા રાગમાું અને ફોલમાું : ‘જાલ અલનીફેન જાલ, હલે 
ભાભાના ઘયભાું નથી જવયું ?’ 

અલનીફેને ખબા ઉરાતા ‘ના’ કહી. એટરે ત યરસીફેન ફોલમા, ‘અલનીફેન, તભે યહો છો 
એ ઘય તો લનસ્વતથી જ ઊબાું થમા હોમ છે. તાડ, લાુંસ, ઘાસ લગેયેના ઉમોગથી ઊબાું 
થમેરા ઝુંડા રાખો રોકોનો ટાઢ, તા ને લયસાદથી ફચાલ કયે છે,’ 
 

અલનીફેને કહ્યું : ‘હા, તયરસીફેન હા. સાચચે જ તભે લનસ્વતઓ ખયેખય અભાયા ળયીય, 
ઘય ભાટે ઉમોગી છો. 
તમાું તો, 
ભાભીએ બભૂ ાડી, ‘અલનીફેન, ચારો, ળયફત ીલા.’ 
ણ, અલનીફેન ત યરસીફેનની તાજગી ભાણતાું ગયરાફ, ભોગયાનાું છોડ ાસે જઈ એકીટળે 
જોઈ જ યહ્ાું. 
ભાભીએ અલનીફેનનો હાથ કડતાું છૂયયું, ‘શયું અલનીફેન, તભાયે ગયરાફ જોઈએ છે ? 
લમો તોડી આયું.’ 
અલનીફેન ત યયત ફોરી ડમા. ‘યહલેા દો ભાભી, તયરસીફેને કહ્યું છે લનસ્વત તો આણી 
ભાતા છે. તયરસીફેન કહતેાું હતાું લનસ્વતનયું એક ાુંડડય ું તોડતાું કોઈ આણયું રૂુંલાડય ું તોડત યું 
હોમ તેલી લેદના તેભને થામ છે. ભાયે ગયરાફ નથી જોઈત યું, ભાભી.’ 
ભાભીએ અલનીફેનની ળાણી લાત સભજી ન સભજીને તેને તેડી ઘયભાું ળયફત ીલા રઈ 
ગમાું. 
તમાું તો નાનીભાએ અલનીને ખોાભાું ફેસાડી ત યરસીનો યસ ામો. અલનીફેન ઘટક ઘટક 
યસ ીધો અને ફોરી ઊઠમાું : 
 

‘લાહ ત યરસીફેન ! તભે અને તભાયી લાતો તો કભાર છે હોં ! હલેથી હય ું ણ તભાયી જેભ 
તાજગી ભેલીળ..’ અને ભાભીના હાથભાુંથી ળયફતનો ગરાસ કડી અલનીફેન આયાભથી 
ળયફત ીલા રાગમાું. 

       - બયતબાઈ દલે 


