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એક સ ુંદય ભજાની દેયી. એ દેયીભાું હન ભાનજી બફયાજે. નાનકડી જૂા તમાુંથી સાય થામ 
એટરે હન ભાનજીને ગે રાગે. એક લખત જૂા નનળાેથી છૂટી ઘેય આલતી હતી તમાું 
હન ભાન જમુંતી નજીક આલલાથી દેયી ળણગાયલાની તૈમાયી ચારતી હતી. જૂાને તેભાું યસ 
ડમો. તે ઘયે દપતય મકૂી હન ભાનજીની દેયી ાસે જઈ ઊબી. 
તમાું તો, 
જોયદાય લન થમો અને ફૂર અને ાુંદડા ઊડલા રાગમાું. દેયી ળણગાયલા લાા જતાું 
યહમા. જૂા તો હન ભાનજી સાથે લાતો કયલા રાગી. 
હ,ે હન ભાનજી, આ લન કેલો તોપાની છે ? અહીં દેયી ળણગાયાઈ યહી છે તે ફધ ું જ ઊડાડી 
દે છે ! ભને લન નથી ગભતો. હન ભાનજી તભે લનને કહોને ચાલ્મો જામ...’ 
હન ભાનજી ભયક... ભયક... હસ્મા અને તેને લાચા  ફૂટી. તે કહલેા રાગમા : ‘જૂા, હલા 
લગય તભાર ું જીલન ન ચારે.’ 
જૂા તો હ ું... હ ું.. કહી ‘ના’ ાડલા રાગી, ‘ભને તો આલી હલા ન ગભે.’ 
હન ભાનજી કહ,ે ‘હા, લન ‘દેલ’ છે. જો તભે નાક, ભોં ફુંધ કયો તો શ ું થામ ?’ 
જૂાએ નાક-ભોં ફુંધ કયી કહ્ ું : ‘હન ભાનજી, ભને તો ગ ૂુંગાભણ થામ છે.’ 



હન ભાુંનજી હસ્મા, અને કહ્ ું : ‘લધાયે સભમ હલા તભાયા ળયીયભાું ન જામ તો તભે ભયી 
ણ જાલ.’ 
જૂા ફોરી : ‘હા, હોં ખર ું હોં... ણ આભ લન ધૂ ઉડાડે એ ભને ન ગભે.’ 
હન ભાનજી  કહ ે: ‘સાચી લાત છે. ધૂ, ધ ભાડો, યજકણ હલાને ઝેયી ફનાલે, પેપસાું ફગાડે 
છે. યોગ થામ છે.’ 
જૂાએ છીંક ખાધી. 
એટરે હન ભાનજી કહ ે: ‘જ ઓ જૂાફેન, તભે આભ છીંક ખાલ, ળયદી થામ, ખાુંસી થામ તો 
યોગના જીલાણ ું હલાભાું બે... હલાને ચોખ્ખી યાખલી જોઈએ.’ 
જૂા ફોરી, ‘હા, હન ભાનજી, તભને યોજ નલડાલીએ છીએ એ યીતે હલાને ણ નલડામ, 
ચોખ્ખી કયામ ?’  
હન ભાનજી ખડખડાટ હસી ડમા. ફોલ્મા : ‘જૂાફેન, આટલ ું ાણી ણ ક્ાું છે ? હલાને 
ચોખ્ખી યાખલા ધ ભાડા, ધૂ, ભમતૂ્ર, થ ૂુંક, ઉઘાડા ના યખામ, જાહયેભાું ન થ ૂુંકામ.’ 
જૂા કહ ે: ‘સાચી લાત છે. ઘયભાું ગયભી થામ એટરે ચોખ્ખી હલા ભાટે ફાયી-ફાયણાું 
ખલૂ્રા યાખીએ છીએ.’ 
જૂા કહ ે: ‘લનદેલને ણ નભસ્કાય કયલા જોઈએ નહીં !’ 
એટરાભાું ાણીનો રોટો ઢોાઈ ગમો. એટરે હન ભાનજી ફોલ્મા : ‘આભ ાણી ઢોાત  ું  
હળે ?’ 

જૂાએ ત  યત કહ્ ું : ‘અયે હન ભાનજી, ાણીની ક્ાું તાણ છે ? ાણીની તો ભાણસો યફ 
ફુંધાલે છે.’ 
હન ભાનજીએ ઊંચા અલાજે કહ્ ું : ‘અયે, ાણીને તભે ફચાલો તો ાણી તભને ફચાલે. 
સભજમાું !’ 
જૂાને કળી ખફય ન ડી તે ખારી રોટો રઈ છૂલા રાગી: 
‘હ,ે હન ભાનજી ાણી ન હોમ તો ?’ 
હન ભાનજી કહ,ે ‘ાણી ન હોમ તો જીલન ન હોમ...તયસ રાગે તમાયે તભે શ ું  
ીળો ?’ 

જૂા ફોરી : ‘ાણી લી....નદી, તાલ, સયોલય, કલૂાભાુંથી ાણી આલે છે. 
લયસાદભાું નહાલાની ભજા આલે છે.’ 
હન ભાનજી ફોલ્માું : ‘જ ઓ, તભે શ દ્ધ ાણી કયીને જ ીઓ છો. ાણીને ગાીને જ ીલામ. 
ણ એક લાત ફહ  ખયાફ છે.’ 
જૂા ફોરી : ‘ળી લાત ?’ 
હન ભાનજીએ કહ્ ું, ‘તભે ાણીને ચોખ્ખ ું યાખલાને ફદરે ગુંદ  કયો છો ! નદી, તાલ, 



સયોલયભાું લાસણ ભાુંજો છો, કડાું ધ ઓ છો, ભમતૂ્ર કયો છો, ઢોયને  નલયાલો છો, કચયો 
નાુંખો છો. આભ જાળમોન ું ાણી ઝેયી ફનાલો છો.’ 
જૂા ફોરી : ‘એભ ના કયામ નહીં ? ાણી તો સહ ને ીલા જોઈએ. જ ુંગરને, ખેતીભાું 
લનસ્નતને, ભાણસને અને હન ભાનજી તભને ણ ખર ુંને ?’ 
હન ભાનજીએ રોકોન ું ટોળું આલત ું જોય ું એટરે કહ્ ું, ‘જૂાફેન, હલા અને ાણી ચોખ્ખા 
યાખળોને ?’   
જૂાએ ફે હાથ જોડી છણકો કયતાું કહ્ ું : ‘હન ભાનજી, કમાયેક લાતો કયતાું યહો તો ભજા 
આલે.’ 
ફધાું લનનો લુંટો યહી ગમો એટરે પયી દેયી ળણગાયલા બેગા થમા. 
જૂા ભરકાતી ભરકાતી ઘય તયપ ચારલા રાગી. 
 

 

        - બયતબાઈ દલે 


