
 

ાયેલાના ંાકા બાઈફધં 

 
 

  વલાય થયુ ં
 વૌ જાગ્મા. ઘ.ૂ.. ઘ.ૂ.. ઘ.ૂ.. કયતાકંને ાયેલા ંણ જાગ્મા.ં કોઈ ાયેવુ ંઝાડ ય શત ુ ંકોઈ 
ાયેવુ ંચબતૂયાભાનંા ગોખરાભા ંશત ુ.ં કોઈ ાયેવુ ંકલૂાની અંદયના ફાકંોયાભા ંશત ુ.ં તો કોઈ ાયેવુ ં
ટેકયી યની ફખોરભા ંશત ુ.ં  
  વલાય થયુ ંએટરે ાયેલા ંપડ પડ પડ પડ પડ અલાજ વાથે ાખંો શરાલતા ગાભની લચભા ં
આલેરા ભેદાન ય ઊતયલા ભાડંયા.ં અશં ાયેલા ંયોજ આલે. કોઈ ાયેવુ ંએકલુ ંઆલે, કોઈ ફેકલુ ં
આલે, કોઈ લી ચાય-ાચંની ટોીભા ંઆલે ને ક્યાયેક તો દંય-લીવ ાયેલાનંો ઘેયો એકવાથે 
ભેદાનભા ંઊતયી ડ ે: ફ્ડાઆઆટપડ !  
  ગાભના ંભાણવો ભેદાન ાવે આલે. ઊબે. ાયેલાનેં દેખે તે યાજી થામ. તેઓ ોતાની વાથે 
રાવ્મા શોમ તે ચણ નાખે. ખંી ચાચેંથી જે અનાજ ખામ તે ચણ કશલેામ. ઘઉં, ફાજયો, જુલાય, 
દા – આવુ ંફધુ ંાયેલા ંચણે. 
  ભેદાનભા ંચણ નખાત ુ ંશોમ તે ટાણે ાયેલા ંડયે નશં, ફધા ચણતા ંજ યશ.ે કોઈ ાયેવુ ંધયામ 
તો ફીજા ધયામેરા ાયેલા ંવાથે યભલા રાગે. એકફીજાની ાછ દોડ.ે એકફીજાને ચાચં અડાડ ેને 
ઘ.ૂ.. ઘ.ૂ.. ઘ.ૂ.. અલાજ કયે. કોઈ ાયેવુ ંાખં પેરાલે. કોઈ લી ઊડલા ભાડં.ે એને ઊડતુ ંદેખીને 
ફીજા ફે-ાચં ઊડ ેને ઓચચંતાના ફધામં ઊડ.ે.... ને થોડી લાય છી ાછામં ભેદાનભા ંઆલે. એવુ ં
નશં કે વલાયે જ આલે, ફોયે આલે ને વાજંેમ આલે. એકરા ંઆલે. ફેકરા ંઆલે. ટોીભા ંઆલે ને 
ટોાભા ંઆલે, ચણે, યભે ને ભજા કયે.  



  ભાણવને જભલાની ભજા. 
    ઢોયને ચયલાની ભજા. 
  ભાછરાનેં ગલાની ભજા. 
    ખંીને ચણલાની ભજા. 
  - ણ છઠ્ઠા ધોયણભા ંબણતો એક છોકયો દી. આ ભજાની લાત વભજે નશં. એ ભાણવને 
જભલા દે. એ ઢોયને ચયલા દે. એ ભાછરાનેં ગલા દે ણ.... ણ ખંીડાને અને તેભામં ાયેલાનેં 
ચણલા ના દે ! ફધા ંાયેલા ંચણલાભા ંભસ્ત શોમ ત્માયે દી ભેદાન ાવે આલે. છી ફે શાથ 
શોા કયીને તય... તય... કબતૂય... તય... તય... કબતૂય.... એભ ફોરતો ફોરતો ભેદાનભા ંદોટ 
મકેૂ. આથી ગબયામેરા ાયેલા ંએકવાભટા ંઊડ ે: પડ.... પડ.... પડાઆઆઆટ ! 
  આ દેખી દી શયખામ – ભં કેવુ ંકયું ! એક લાય તો દીની દોટભા ંએક ાયેલાની ાખં 
દફાઈ તોમ ફીચારંુ જીલ ફચાલલા લધ ુજોય કયીને ઊડી ગયુ.ં  
  એ ાયેવુ ંઊડીને એક ઝાડ યના ોતાને ભાે જઈને ફેઠંુ. ચંચં ચંચં કયતા ંએના 
ફચ્ચા ંકશ-ે„ભમ્ભી, તુ ંકેભ યડ ેછે ?‟ 
  „ફેટા, ભાયી ાખં દુ:ખે છે.‟ 
  „ાખંભા ંશુ ંથયુ ં?‟ 
  „વભજ લગયનો એક છોકયો છે ને તે અભે ચણીએ છીએ  એ ભેદાનભા ંદોડ ેછે. એટરે છી 
કોઈને કોઈ ાયેલાનંી ાખંોને કે ગોને ઈજા થામ છે.‟ 
  „ભમ્ભી, એને કોઈ વભજાલે નશં કે ચણતા ંાયેલાનેં એભ શયેાન ના કયામ ?‟ 
  „એને કોણ વભજાલે ?‟ 
  „ાયેલાના ગે ચાચં અડાડીને યડત ુ ંફચ્ચુ ંકશ ે– ભમ્ભી, એને કોઈ ના વભજાલે ?‟ 
  „વભજાલે તો એ કે જે ોતે વભજુ ંશોમ, ડાહ્યા શોમ.‟  
  એલો વભજુ ંકે ડાહ્યો શતો મળ. એ દીની વાથે છઠ્ઠા ધોયણભા ંબણતો શતો. ફનેં એક જ 
ાટરી ય ફેવતા. આભ એકફીજાને ઓખે. ણ ાકા બાઈફધં નશં. એક લાય રયળે લખતે 
દીે મળને કહ્યુ ં „મળ, એક લાત કરંુ. છે ને ાયેલાનેં ભેદાનભાથંી ઉડાડલાની ભને એલી ભજા ડ ે
છે, એલી ભજા આલે છે કે બાયે ભજા આલે છે !‟ 
  „દી હું ભાયી લાત કરંુ. છે ને ાયેલાનેં યભાડલાની ભને એલી ભજા ડ ેછે, એલી ભજા 
આલે છે કે બાયે ભજા આલે છે !‟ 
  „ાયેલાનેં યભાડામ ? કેભ યભાડામ ?‟ 
  એ જોવુ ંશોમ તો આલજે દી, ભાયે ઘેય. ‟ 
  „ક્યાયે આવુ ં?‟ 
  „આજે જ. યજા ડ ેએ છી.‟ 
   

ઘટં લાગ્મો : ટનટનટનટનટનટનટન...... ફાકો ોતોતાને ઘેય જલા નીકળ્મા. દી 
મળની વાથે તેને ઘેય ગમો. મળના ંભમ્ભી જૂાભાવીએ એ ફનેંને ઘયના આગરા ઓયડાભા ં
ફેવાડયાને છી નાસ્તો કયાવ્મો. તે છી મળ દીને ઘયની ાછના લાડાભા ંરઈ ગમો. 



  લાડાભા ંઘણા ંરાકડા ંસકુાતા શતા ને સકૂા ંરાકડા ંયખામેરા ંશતા.ં લાડાને ખણેૂ શત ુ ંરીભડાનુ ં
ઝાડ. એ ઝાડની નીચે શત ુ ંચણનુ ંભાટલુ ંને ભાટરાથી થોડ ેદૂય નાનકડા ચોકભા ંશતી ાણી બયેરી 
ભાટીની કથયોટ. મળે દીને ચોકથી દૂય યાખેરા ખાટરા ય ફેવાડયો. ોતે રંફડા નીચે ગમો. 
ભાટરાભાથંી ચણ રીધુ ંને ચોકભા ંનાખ્યુ.ં થોડંુ ચણ ચખસ્વાભા ંણ રીધુ.ં  
 ચણલાને ભાટે ાચં-વાત ાયેલા ંતો રીભડાની ડાીએ શાજય જ શતા. ! એ ાખંો 
પપડાલતા નીચે ચોકભા આવ્મા.ં ફીજાંમ આવ્મા.ં એ ફધા ાયેલા ંચણલા ભાડંયા.ં એભને ચણતા 
જોઈને દીને ચોકભા દોટ મકૂલાનુ ંભન થયુ ંણ મળે તેને ચૂચા ફેવલાનુ ંકશલેુ.ં એટરે શુ ં
થામ ? ફવ, ફેવી યહ્યો ને ચોકભા ંજોતો યહ્યો.  
  એણે જોયુ ં: મળ ાયેલાનંી નજીક જામ છે.... ચખસ્વાભાથંી ચણ કાઢીને ોતાના ખોફાભા ંરે 
છે.... રાઠંી લાીને ફેવે છે.... કોઈ ાયેલા ંડયતા ંનથી... કોઈ ાયેલા ંઊડતા ંનથી... એ તો 
ચણતા ંચણતા ંમળની લધાયે નજીક આલે છે.... મળના ખોફાભાથંી ચણલા ભાડં ેછે... એક ાયેવુ ં
ચણતુ ંચણતુ ંમળને ખોે ફેવે છે.... ફીજુ ંમળને ખબે ફેવે છે.... ત્રીજુ ંમળને ભાથે ફેવે છે.... શલે 
મળ ભાથુ ંશરાલે છે. ાયેલા ંઊડતા નથી મળ ખબો શરાલે છે. ાયેલા ંઊડતા નથી. ળાતંતથી ફેઠા ં
છે. થોડી લાય છી એક ાયેવુ ંાખંો પપડાલતા ંરીભડ ેફેવે છે ને ફીજા ઊડીને લાડાની ફશાય જામ 
છે.... 
  છી મળ દીની ાવે આવ્મો. દી તો શજુ ચોકભા ંજ જોતો શતો. ! એનો ખબો શરાલીને 
મળ કશ ે: „દી, કેભ કંઈ ફોરતો નથી ?‟ 
  શુ ંફોલુ ં? ફીકણ ાયેલા ંખોે ફેવે ને ખબે ચડ ે! ફહ ુકેલામ ! ને ત ુ ંએ ફધાનંી લચભા ંને 
છતા ંએ ચણતા જ યશ ેને યભતા ંયશ ે!‟  
  „મળ કશ,ે „કેભ ના ચણે ને કેભ ના યભે ? ાયેલાનેં ાકો બયોવો થલો જોઈએ કે આ છોકયો 
વભજુ છે, ડાહ્યો છે, દમાળુ છે, અભાયો દોસ્ત છે, ાકો બાઈફધં છે.‟ 
  “શ ંમળ, ાયેલા ંભાયા ખબે ફેવે ખયા ં?” 
  “જરૂય ફેવે.” 
  “ાયેલા ંતો હું ભેદાન ાવે જઉં કે તયત પટાપટ પડપડ કયતાકં ને ઊડી જામ છે. મળ, એ 
ભાયે ખોફેથી ચણે ખયા ં?”  
   “જરૂય ચણે, ણ એ ભાટે તાયે શલેથી ેરા ભેદાનભા ંદોટ મકૂલાનુ ંફધં કયવુ ંડ.ે” 
  “બરે, બરે... શલે તે ફધં.” 
  “- ને છી એક જ જગ્માએ યોજેયોજ ચણ નાખતા યશવે ુ ંડ.ે” 
 

  “નાખંીળ.” 

  “જો દી, ચણતા ાયેલાનેં કનડલાના ંનશી.  
  ચણતા ંાયેલાથંી દૂય ઊબા યશવે ુ.ં છી ોતાની નજીકભા ંચણ નાખવુ.ં ” 
  “શં.... તે છી ?” 
  “છી લધાયે નજીક ચણ નાખવુ.ં 



  એભને તાયી ફીક નશી રાગે એટરે છી તાયી નજીક આલળે ને તાયે ખોફેથી ચણળેમ 
ખયા.” 
  “ભાયે ખબે ?” 
  “એભને ાકો બયોવો ફધંાળે તો ખબે ફેવળે; એ ભાટે ધીયજ યાખલાની, ખફૂ જ ધીયજ.” 
  દીે મળની વાથે શાથ તભરાવ્મો. બેટી ડયો ને ફોલ્મો – “મળ, આલતી કારથી જ ભાયા 
ઘયના આંગણે ચણ નાખલાનુ ંચાલ ુકયીળ ને ધીયેધીયે તાયી જેભ હું થઈળ ાયેલાનંો ાકો 
બાઈફધં!”     
 

                                                                             - ઈશ્વય યભાય  
                                                                              (શે્રષ્ઠ ફાલતાાઓ) 

 


