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નયેન્દ્રની નનબભમતા અને સભમ સચૂકતા સચૂલતા એક –ફે પ્રસગં તેની કકળયાલસ્થાભા ંજ 
ફનેરા તે જઈએ. એક લાય નયેન્દ્ર કેટરાક નભત્ર સાથે કરકાતાના ભેકટમા બયુજ ય ગમ હત. 
નલાફન પ્રાણીફાગ જઈને હડીભા ંાછા પયતા ંએક છકયાને ઊરટી થઈ. તેથી હડીલાા તેની 
ઉય ચીડામા અને કહ ેકે ‘હડી સાપ કયી નાખ. ’ છકયાઓએ ફભણુ ંબાડુ ંઆલા કહ્ુ ંત ણ 
હડીલાા ન ભાન્દ્મા અને હડી સાપ કમાભ નલના નીચે ઊતયલા દેલાની ના ાડી. આભ હડીલાા 
સાથે યકઝક ચારતી હતી તે દયનભમાન નયેન્દ્ર હડીભાથંી કકનાયે કદૂીને યસ્તા ઉય હોંચ્મ. 
તમાથંી સાય થતા ફે અંગે્રજ સલ્ઝયને તેણે બાગંી તટૂી અંગે્રજીભા ંફધી હકીકત જણાલીને તાના 
નભત્રને ભદદ કયલા નલનતંી કયી અને તેભન હાથ ઝારીને તેભને હડી ાસે રઈ ગમ. ગયા 
સલ્ઝયએ હડીલાાઓને ધભકાવ્મા અને છકયાઓને ઉતાયી મકૂલા હુકભ કમો. હડીલાાઓએ 
તયુત છકયાઓને ઉતાયી મકૂલા હુકભ કમો. ેરા ફનેં સલ્ઝય નયેન્દ્ર ઉય ખળુ થમા અને તેને 
તાની સાથે નાટક જલા આલલા કહ્ુ.ં નયેન્દ્ર તેભન આબાય ભાની તાના નભત્ર સાથે ઘેય 
ગમ. 

એકલાય નલગારની વ્મામાભળાાભા ંસો નભત્ર ભીને એક બાયે હીંચક ઊબ કયલાન 
પ્રમતન કયતા હતા. યસ્તે જતા રકનુ ંટળં છકયાનુ ંએ સાહસ જઈ યહ્ુ ંહત ુ.ં તેભા ંએક અંગે્રજ 
ખરાસી ણ હત. નયેન્દ્ર ેતેની ભદદ ભાગી. એ ઉતસાહી કકળયના સાહસભા ંસહામ કયલા તે 
ખરાસીને સખત લાગ્ુ ંઅને તે ફેબાન થઈ ગમ. ઘડીબય ત સોને એભ જ થ્ુ ંકે ખરાસી ભયી 
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ગમ છે. નયેન્દ્ર અને એના એક ફે દસ્ત નસલામ સો તમાથંી નાસી ગમા. યંત ુનયેન્દ્રએ કહિંભત 
અને સભમ સચૂકતાથી એ ફેબાન ખરાસીના ઘા ઉય તાના ધનતમાન છેડ પાડીને ભજબતૂ 
ાટ ફાધંી દીધ , તેના ભોં ઉય ાણી છાટં્ુ ંઅને ધીભે ધીભે લન નાખલા રાગમા. થડી લાયે 
ખરાસી બાનભા ંઆવ્મ. નભત્રની ભદદથી એને ઉાડી ફાજુની એક નનળાભા ંરઈ ગમા. તમા ંએક 
જાણીતા ડૉકટયને ફરાલીને તેની સાયલાય કયાલી. સતત એક સપ્તાહ સધુી નયેન્દ્ર ેતેની સાયલાય 
કયી. એ તદ્દન સાજ થમ તમાયે નભત્ર ાસેથી ઉઘયાણુ ંકયી , તેને ૈસા આપ્મા અને પે્રભથી તેને 
નલદામ કમો. 
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