
લહેચંલાનો આનદં 

 
 

એક ગાભ. નાભ યેહેા. એભા ંલાડીઓ ઘણી. લાડીઓભા ંઝાડ ઘણા.ં ઝાડભા ંઆંફા ઘણા.ં 
ઉનાે આંફા કેયીઓથી ઝૂભે ! ગાભભા ંભોટી લાડી સયચંની. 

સયચં છે ભાનજીફાા. એ સૌના ભાનીતા. ફાકોના ખાસ !  
એભનો એક નનમભ. ોતાની લાડીની કેયીનો હેરેો પાર ોતે ન ખામ. ઘયનાને ન ખાલા 

દે. ન નોકય-સાથીને ખાલાની છૂટ. 
હેરેા પારના ાચં કયંડડમા તો કોઈના નહેં. 
એ રઈને ફાા ફેસે ચોકભા.ં ગાભભા ંકયે સાદ : “હેારો છોકયાઉં, ચોકભા ંભાનજીફાા 

ાસેથી કેયી રઈ જાલ.” 

સાદ સાબંીને ફાકો દોડતા આલે. ફાા ફધા ફાકોને ફોરાલે. રગબગના તો નાભ 
જાણે.  

એ ફોરાલે; ભાથે હેાથ પેયલે અને નાની નાજુક હેથેીઓભા ંઆે યસદાય કેયી. ફાકો 
ખળુખળુાર ફાા ખળુખળુાર. 

આલાભા ંકેલો આનદં છે? 

રેલા કયતા ંતો ઘણોમ લધાયે હેો! 
ણ - 
એક ઉનાે ફાા ડયા ફીભાય.  
હેલે એભનાથી ન ચરામ કે ન ફેઠા થલામ. ઘયનાને ફાાની ડપકય. ફાાનેમ એક ડપકય. 



ળાની ડપકય તે જાણો છે? 

કેયીનો હેરેો પાર લહેચંલાની જ તો ! 
ભાનજી ફાા નનમભ ન ચકેૂ. 
એભણે એક સલાયે લાડીના સાથીને સાદ દીધો, સાથીનુ ંનાભ યાભસગં. 
યાભસગં હેતો નલસલો, જો કે ચીલટલાો ખયો. ચંધેલુ ંકાભ પરંુૂ કયીને જ છોડે એલો. 

યાભસગં આવ્મો. 
ફાા: „યાભસગં‟ 

યાભ: „ફોરો ફાા‟ 
ફાા: „કેયીનો હેરેો પાર ઘેય આલી ગમોને?‟ 
યાભ : „હેા, ફાા.‟ 
ફાા: „તો દય લખતની જેભ એ લહેચંી નાખો.‟ 
યાભ : „બરે, ફાા.‟ 
ફાા: „ચોકભા ફેસજો. લહેચંાઈ જળે.... પડાકાફધંભા.ં‟ 
યાભ: „હેા, ફાા.‟ 
ફાા: „સભજ ડીને કાભની?” 

યાભ: „હેા, ફાા, સભજી ગમો છંુ. ચચંતા ન કયળો.‟ 
યાભસગં ગમો તેને કરાક થઈ, ફે કરાક થઈ, ફોય થઈ. એ છેક સાજંે દેખામો. સાથે 

હેત ુ ંૈસાનુ ંયચયૂણ-ચાય ખોફા જેટલુ.ં 
ભાનજી ફાા જાગતા જ હેતા.  
એભણે યચયૂણ જોયુ.ં  
એભણે રાલનાયનેમ જોમો. 
ફાા: „આલ યાભસગં, લહેચંલાભા ંબાયે આનદં આલે, નહેં? ણ તને આટરી લાય કેભ 

રાગી?‟ 
યાભ: „લેચલાભા ભજા શુ ંડે? ફાા, હું તો તડકે ળેકાઈ ગમો અને ઘયાક તો આલતુ ં

આલે. છી તો બાલ ઘટાડયો એટરે સાજં સધુીભા ંભાર લેચાઈ ગમો.  
ફાાની આંખો ઝીણી થઈ. 
યાભસગં મ ૂઝંામો. 
ફાાએ કહ્યુ ંએક અને એણે કયુ ંફીજુ ં! 
ફાા એ તયત સભજી ગમા. એભણે યાભસગંને લાડીએ ફીજા કાભે ભોકરી દીધો. 
તભે ણ યાભસગંની સભજપેય જાણી ગમા છો ને? યાભસગંની સભજપેયથી ફાા ન 

ચખજામા. 
ચખજાલાથી થયુ ંતે ન – થયુ ંથોડંુ જ થામ છે, બાઈ? 



ભરૂને લગોલલી કે લરોલલી નહેં. ભરૂને સધુાયી રેલી. 
“હેાથે સો સાથે. ધયભનુ ંકાભ જાતે કયવુ ંસારંુ ” એભ નલચાયીને ફાાએ યચયૂણ ફાધં્યુ ં

ધોનતમાને છેડ.ે ઘયનાએ યોક્યા તોમ બંતને ટેકે ફાા હેંચ્મા ચોકભા.ં એ ૈસા ઘયભા તો 
લયામ જ નહેં. એભણે યાભસગંની ભરૂ સધુાયલા ગાભભા ંપેયવ્મો સાદ : “હેારો છોકયાઉં..... 
ચોકભા ંભાનજીફાા ાસેથી દનસયુ ંરઈ જાલ.” 

સાદ સાબંીને છોકયા ંદોડતા ંઆવ્મા.ં  
ફાા એ ફધા ંફાકોને નાભથી ફોરાવ્મા અને નાની નાજુક હેથેીઓભા ંમકૂ્યા,ં દસ-દસ 

ૈસા-દનસયુ ં! 
ફાા ફાકોને કહેતેા હેતા : “કારે આ ટાણે કેયી લહેચંાળે. આલી જજો... હેં !” 

ફાકો ખળુખળુાર. 
ચોકભા ંાસે કાનછમાઓ કેયી લેચતા હેતા, ભં ચઢાલીને ! 
એભની ાસેથી ઘયાકો ખયીદતા હેતા, ભં ચઢાલીને !  
ન કાનછમાઓ ખળુખળુાર. 
ન તો ઘયાકો ખળુખળુાર.  
લહેચંલાનો કેલો આનદં છે ! 
લેચલા કયતા ંતો ઘણોમ લધાયે હેો ! 
અજભાલી જોજો.... 

 

 

- ઈશ્વય યભાય 

(શે્રષ્ઠ ફાલાતાાઓ)  
 


