
ફે પરયસ્તા 

 
 

ફે પરયસ્તા એક લખત સાધનુ લેળ રઈને ધયતી ય પયલા નીકળ્મા હતા. એકે ઘયડા અને 
ફીજાએ યલુાન સાધનુ ુ ંસ્લરૂ રીધુ ંહત ુ.ં આભેમ ફને્નની ઉંભયભા ંકેટરીમે સદીઓન 
તપાલત હત. ગરુુ અને શળષ્મના સ્લરૂભા ંચારતા ંચારતા ંએ રક એક રદલસ સાજંના 
સભમે એક ગાભાભા ંઆલી ચડયા. એ સાજંે લયસાદ ણ ખફૂ લયસત હત. ગાભભા ં
પ્રલેળતા ંજ એક અભીય ભાણસન આલરળાન ફગંર એભની નજયે ડય. ત્મા ંહંચીને 
ફનેં જણાએ દ્વાય ખખડાવ્યુ.ં ેરા અભીય ભાણસે જ દયલાજ ખલ્મ. ગરુુ-શળષ્મે એક યાતના 
આળય અને થડાક બજનની ભાગણી કયી. 
 

ેરા અભીયે ફનેં સાધઓુને ગથી ભાથા સધુી શનહાળ્મા. ગદંા ંકડા,ં ગાયાલાા ગ, 
લયસાદથી રથફથ ળયીય, લધી ગમેરી જટા અને દાઢી શસલામ ફીજુ ંશુ ંજલા ભે? ઘડીક 
ત એને થયુ ંકે આ ફનેંને કાઢી મકંુૂ. ણ સાધઓુ કદાચ નાયાજ થઈ જામ ત? એલી ફીક 
રાગલાથી એણે એભને અંદય આલલાની હા ાડી. સાજંની લધી-ઘટી જે યસઈ ડી હતી એ 
એણે ફનેં સાધઓુને જભાડી. તાના ઘયના ઉત્તભ યીતે સજાલેરા એક ણ કભયાભા ંઆ 
ફનેં સાધઓુને યાખલાન એન જીલ ન ચાલ્મ. ગાયાથી ખયડામેરા આ ફનેં ફાલા તાના 
ભકાનના બવ્મ ઓયડાઓને ફગાડી નાખંળે એલી બીશત એને સતાલતી હતી. સાધનેુ લી 
રગં શુ ંકે બંમથાયી શુ?ં એભ શલચાયીને એણે ફનેં સાધઓુને ભકાનના બંમતલમે 
આલેરી એક અંધાયી ઓયડીભા ંળણના કથા ાથયી આપ્મા. ઓઢલા ણ ળણભાથંી 
ફનેર કંતાન જ આપ્મા.ં ફનેં સાધ ુકંઈ ણ ફલ્મા શલના રાફંા થમા. આખા રદલસના 



રયભ્રભણથી થાક રાગ્મ હળે એટરે ડતા ંજ એભની આંખ ભી ગઈ. 
 

થડી લાય છી કંઈક ખખડાટ સાબંીને ચેરાની આંખ ખરૂી ગઈ. જાગીને જુએ છે ત ગરુુ 
ઓયડીભાથંી યેતી, ચનૂ, થ્થય લગેયે ળધીને ભકાનના ામાભા ંડેુ ંભટંુ ગાફડંુ 
ભયાભત કયી યહ્યા હતા. એને ખફૂ જ નલાઈ રાગી. જે અભીય ભાણસે એભને આભ જુઓ ત 
રગબગ હડધતૂ જ કમાા હતા એના જ ઘયની ગરુુ ભયાભત કયી યહ્યા હતા. જેને ળા 
આલ જઈએ એને ભકાનનુ ંસભાયકાભ કયીને આળીલાાદ આી યહ્યા હતા. ઘડીક લાયભા ં
જ ગરુુએ ામાની દીલારને લયસના ંલયસ સધુી કંઈ ણ ન થામ તેલી ભજબતૂ કયી 
આી. કાભ તાલીને ગરુુએ રફંાવ્યુ ંત્માયે ચેરાથી ફા કાઢયા શલના ન યહલેાયુ.ં એણે 
ગરુુ ાસે તાની નાયાજગી વ્મક્ત કયી ત્માયે એટુ ંજ ફલ્મા કે, “ફેટા ! આણને જેવુ ં
દેખામ છે અને આણે જેવુ ંભાનીને છીએ એ ફધુ ંહંભેળા ંએવુ ંજ નથી હત ુ.ં ” ગરુુની લાત 
સભજાઈ નહં ણ એભા ંકંઈક ભભા હળે જ એભ ભાનીને એ ચૂ થઈ ગમ. સલાય ડતા ં
જ ફનેં ેરા અભીયની યજા રઈને આગ ચાલ્મા. 
 

એ રદલસે ણ ખાસ્સુ ંપમાા છી સાજં ડતા ંજ એક ગયીફ ભાણસની ઝૂંડી ાસે આલી 
હંચ્મા. ઝૂંડીભા ંએક વદૃ્ધ દંતી યહતે ુ ંહત ુ.ં ડસ અને ડસી તાની ાસે એક બંસ હતી 
તેનુ ંદૂધ લેચીને ગજુયાન ચરાલે. સતંાન ત કંઈ હત ુ ંનહં. ફનેં જણા ંસાધઓુને તાના 
આંગણે ધાયેરા જઈને હયખઘેરા ંથઈ ગમા,ં એભણે આગ્રહ કયીને સાધઓુને તાના 
તટેૂરા ખાટરા ય ફેસાડીને એભના ગ ધમા. છી યટર, બંસનુ ંદૂધ અને ભયચાનંી 
ચટણીનુ ંબજન કયાવ્યુ.ં આગ્રહ કયી કયીને ફનેં સાધઓુને એભણે બયેટ જભાડયા. બજન 
સાલ સાદંુ હત ુ ંણ ફને્નન બાલ એલ અદ્દભતુ હત કે ગરુુચેરાને આ બજન ેરા 
અભીયના લધેરા ંકલાન કયતા ંણ ભીઠંુ રાગ્યુ.ં 
 

યાત ડી. ઝૂંડી એટરી નાની હતી કે પક્ત ફે ભાણસ જ સભાઈ ળકે. ફાકી ત બંસ 
ફાધંાલનુ ંએક ઢાલયુ ંહત ુ.ં લયસાદન સભમ હત એટરે ફહાય સઈૂ ળકામ તેવુ ંત હત ુ ં
નહં. ડસા-ડસાએ સભ દઈને ફનેં સાધઓુને ઝૂંડીભા ંસલૂડાવ્મા અને તે બંસની 
ફાજુભા ંએક ઢાલમાભા ંસતૂા.ં  
 

લહરેી સલાયે કઈના યડલાન અલાજ સાબંીને ચેરાની ઊંઘ ઊડી ગઈ. જયુ ંત ગરુુ 
શનરે બાલે ફેઠા હતા અને ફહાયથી ડસા-ડસાના યડલાન અલાજ આલી યહ્ય હત. 
ફહાય જઈ એણે જયુ ંત એ વદૃ્ધ દંતીની આજીશલકાનુ ંએકભાત્ર સાધન એભની બંસ ભયી 
ગઈ હતી. એ વદૃ્ધ શત-ત્ની ભાટે બંસ ત જીલાદયી સભાન હતી. એના ભયી જલાથી ફનેં 



ભાણસ ય લીજી તટૂી ડી હતી. એભને આશ્વાસન આલા ભાટેના ળબ્દ ણ ચેરાને 
જડયા નહં. શુ ંફરવુ ંએને ન સભજાયુ.ં એ કંઈ ણ ફલ્મ નહં. પક્ત એની આંખભાથંી 
ણ આંસ ુસયી ડયા.ં વદૃ્ધ દંતીની મ ૂગંા-મ ૂગંા યજા રઈ એભને શલરા કયતા ંછડીને 
ફનેં આગ લધ્મા.  
 

ગરુુ ત ચૂચા ચાલ્મે જતા હતા. ણ ચેરાથી હલે યહલેાયુ ંનહં. ફે યાતથી દફાલી 
યાખેર એન આક્રળ ફહાય આલી ગમ. એ ફલ્મ, “ગરુુજી હલે ત હદ થામ છે. તભે ત 
અત્મતં ળક્ક્તળાી અને ચભત્કાયી છ. ત છી આભ કેભ? જેના ઘયે કઈ લસ્તનુી ખાભી 
નથી એલા ેરા રલબમા અભીયની દીલાર તભે સાયી કયી આી. એણે ત આણને 
હડધતૂ જ કમાં હતા. છતા ંતભે એને ભદદ કયી, જ્માયે આ વદૃ્ધ દંતીએ ત આણને 
ખયેખય અશતશથ દેલની જેભ જ સાચવ્મા હતા. એ વદૃ્ધ દંતીનુ ંત જે કહ તે એભની બંસ 
જ હતી. તભાયી હાજયી હલા છતા ંએભની બંસ ભયી ગઈ. છતા ંતભે શનરે જ યહ્યા. શુ ં
તભને એભની દમા ણ ન આલી?” 
 

“જ ફેટા ! આણને જેવુ ંદેખામ છે અને આણે જેવુ ંભાનીએ છીએ એ ફધુ ંહંભેળા ંએવુ ંજ 
નથી હત ુ ં! ” એટુ ંખફૂ જ ળાશંતલૂાક કહીને ગરુુએ ત તાની ધનૂભા ંચારલાનુ ંળરૂ જ 
યાખ્યુ.ં 
 

ણ આજે ચેર એક ણ લાત ભાનલા તૈમાય નહત. એની નાભયજી જઈ ગરુુ ઊબા યહી 
ગમા. આકાળ સાભે જઈ કંઈક શલચાયુ.ં છી ફલ્મા, “જ ! તાયે જાણવુ ંજ છે ને ? ત 
સાબં ! ેરા અભીય ભાણસના ભકાનના ામાભા ંએના શતાએ હજાય સનાભહય અને 
ઝલેયાત છુાલેુ ંહત ુ.ં એના ામાની દીલારભા ંગાફડંુ ણ ફયાફય એ જ જગ્માએ ડયુ ં
હત ુ.ં જ હું એ ગાફડાનુ ંસભાયકાભ ન કયત ત એ ખજાન ક્યાયેક આ રલબમાને હાથ 
રાગી જ જાત. અને હલે ભાણસ એ ધન ભેલલાને લફરકુર રામક નથી યહ્ય. એટરે 
લયસ સધુી એ સનાભહય કઈના હાથભા ંન આલે એલી યીતે ભં દીલારભા ંબડંાયી દીધી 
અને ઉય એવુ ંસભાયકાભ કયી નાખં્યુ ંકે એ જગ્માએ ક્યાયેમ ગાફડંુ ડે જ નહં !” 
 

ગરુુની લાત સાબંી ચેરાને આશ્ચમા થયુ.ં એના ભનનુ ંઅમકુ અંળે સભાધાન થયુ ંણ ેરા 
વદૃ્ધ દંતી અંગે છૂયા શલના એનાથી ન યહલેાયુ.ં એ ફરી ઊઠય, “ત છી ગરુુજી, ેરા 
વદૃ્ધ ખેડતૂ દંતીની બંસને શુ ંકાભ ભયી જલા દીધી? એભા ંણ કંઈક યહસ્મ હમ ત ભને 
સભજલ!” 
 



ભાશભિક હાસ્મ લેયતા ંગરુુએ કહ્યુ,ં “ફેટા ! કારે યાતે્ર ત ૂસતૂ હત ત્માયે ભતના દૂત એ 
ડસીભાન જીલ રેલા ભાટે આવ્મા હતા. જ આ ઉંભયે ભાજી જતા યહ ેત દાદાનુ ંશુ ંથામ? 
એ ત ખયેખય બગલાનના દૂત જેલ ભાણસ છે. એની ાછની જજંદગી લેયાન ફની જામ. 
એટરે ભં મભદૂતને સભજાલીને ભાજીને ફદરે એભની બંસન જીલ રઈ જલા સભજાવ્મ. 
ઈશ્વયના આદેળથી એણે એ ભાન્મ યાખ્યુ.ં એટરે બંસ ભયી ગઈ ણ એ ડસીભા ફચી 
ગમા!ં” 
 

યલુાન સાધ ુઅહબાલથી ગરુુ સાભે જઈ યહ્ય. અચાનક એનાથી છુાઈ ગયુ ંકે, “ણ 
ગરુુદેલ ! એ ફનેં ડસા-ડસી હલે ખાળે શુ?ં બંસ એભની જીલાદયી હતી. હલે એ ફનેં ઘયડા ં
ભાણસ ઘય કઈ યીતે ચરાલળે?” 
 

“ભં આણા ખાટરા યની ગદડીની નીચે એક ખફ બયીને સનાભહય યાખેરી છે. 
ઈશ્વયના આદેળથી એ સનાભહય ભં ેરા રલબમા અભીયના ખજાનાભાથંી આ રક ભાટે 
જ રીધેરી. હલે એ ફનેં જણા ંઆનાથી ણ લૈબલળાી જજંદગી જીલી ળકળે. ” આટુ ંકહી 
ગરુુએ એ જ ભાશભિક હાસ્મ કયુ.ં છી આકાળ સાભે એક દ્રષ્ષ્ટ નાખીને ફલ્મા, “આણને 
જેવુ ંદેખામ અને આણે જેવુ ંભાનતા હઈએ એવુ ંહંભેળા ંનથી હત ુ ં!” 
 

ચેરાના ભનનુ ંસંણૂા સભાધાન થઈ ચકૂ્યુ ંહત ુ.ં ફનેં પયીથી ભસ્તીભા ંચારલા રાગ્મા. 
 

આણે સો આલી જ યીતે આણી ધાયણા પ્રભાણે કંઈ ન ફને એટરે પ્રાયબ્ધન કે 
બગલાનન લાકં કાઢતા હઈએ છીએ. ણ રદરથી જ બગલાન ય શલશ્વાસ યાખીએ ત 
ખ્માર આલત જળે કે બગલાન આણા પામદા ભાટે ફધુ ંફયાફય જ ગઠલત જત હમ 
છે. ણ જે-તે લખતે આણે એ જાણતા નથી હતા. એટરે કામભ એ માદ યાખવુ ંજઈએ કે 
આણે ભાનીએ છીએ તેવુ ંહંભેળા ંનથી હત ુ ં! 
 

 

રેખક: ડૉ. આઈ.કે. શલજીલાા         


