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એક દદલસ હુઆન નદી દકનાયે પયતો હતો. 
તમાાં તેને કોઈ યડત ુાં હોમ તેલો અલાજ આવ્મો. 







તેણે આજુ ફાજુ નજય કયી  

જોયુાં કે એક ઝાડલે ભગય ફાાંધેરો હતો. 
“હુાં તભાયી ભદદ કયી ળકુાં?” 

હુઆને છૂ્ુાં. 



“તુાં આ દોયડાનો પાાંસો ખોરી આ તો હુાં તને એક સોનાની લીંટી 
આીળ.” ભગય કહ.ે 
હુઆને દોયડાનો પાાંસો ખોરી આપ્મો.  
“હલે ભને લીંટી આ” તે કહ.ે  
“હભણાાં ભાયી ાસે લીંટી નથી” ભગય કહ.ે 
“તુાં ભાયી ીઠ ઉય ફેસી જા.આણે લીંટી રેલા જઈએ.” 



નદીભાાં અધલચ્ચે હોંચ્મા તમાાં ભગય કહ ે 

“ભાયી ાસે સોનાની લીંટી ફીટી નથી. હલે હુાં તને ખામ જઈળ.”  





“આ તો બફરકુર ફયાફય ન કહલેામ.” હુઆન કહ.ે 
“જુઓ ભેં હભણાાં તભાયો જીલ ફચાવ્મો. અને તભે ભને 
ખાલાની લાત કયો છો?” 
ભગય હસતો હસતો ફોલ્મો,”અયે કેટરાાં ઓછા છોકયાઓને 
ભગયનુાં બોજન ફનલાનુાં સારુાં  નસીફ ભે છે?” 



તમાાં ાણીભાાં તયતાાં એક ટોરી નજીક આલી.  

હુઆન કહ,ે “ચારો ટોરીને છૂીએ કે તભે ભને ખાઓ તે 
ફયાફય કહલેામ?” 
“સારુાં . તો છૂી જો ટોરી ને.” ભગય કહ.ે 



“ટોરી ઓ ટોરી.” હુઆને સાદ ાડયો. “કદાચ ત ુાં અભાયા ફાંનેનાાં ઝગડાનો ઉકેર 
રાલી ળકે. આજે સલાયે ભને આ ભગય ભળ્મો હતો. તે દોયડાથી ફાંધાઈને પસામેરો 
હતો. તેને છૂટો કયલા ફદર તેણે ભને એક સોનાની લીંટી આલાનુાં લચન આપ્યુાં 
હત ુાં. ભેં પાાંસો ખોરીને તેને છૂટો કમો ણ હલે તે કહ ેછે કે સોનાની લીંટી તેની ાસે 
નથી. ઉરટાનુાં તે ભને ખામ જલાની તૈમાયી  

કયે છે. આ તો કાાંઈ આબાય વ્મક્ત  

કયલાની યીત કહલેામ?” 



ટોરી કહ,ે “જો, જમાયે હુાં એકદભ નલી હતી તમાયે ભાયા 
ભાબરક ભાટે હુાં ફજાયથી ચોખા રાલતી. તેની તની ભાટે ળાક 
બાજી રાલતી. તેના છોકયાઓ સાથે હુાં યભતી હતી. હલે હુાં 
ઘયડી અને જૂની થઇ ગઈ છાં એટરે તેણે ભને આ નદીભાાં 
પેંકી દીધી.”  



ટોરી કહ.ે “ભાણસો કોઈ આબાયી નથી હોતા, તો તભાયે આ છોકયાનો 
આબાય ળા ભાટે ભાગલો? જલ્દી ખામને તાલી દો આ છોકયાને.”  
“તેં ફયાફય કહ્ુાં”, ભગય કહ.ે “હભણાાં ખામ જઈળ તેને.” 



“ના”, હુઆને જોયથી ચીસ ાડી. તમાાં તેને એક 
ટોી તયતી તયતી આલતી દેખાઈ. તેણે તયત 
ટોીને ફોરાલી. 



ટોી છેૂ, “શુાં છે?”  

“આ ભગય પસાઈ ગમો હતો અને ભેં તેને યડતા સાાંબળ્મો હતો”, હુઆને સભજાવ્યુાં. 
“ભેં તેનો જીલ ફચાવ્મો ણ હલે તે ભને ખામ જલા ભાગે છે. આ ફયાફય કહલેામ?” 



ટોી કહ,ે “જ્માયે હુાં નલી હતી તમાયે ભાયો ભાબરક ભને ગલવથી હયેીને ળહયે 
જતો. હુાં તડકાથી તેનુાં યક્ષણ કયતી અને લયસાદભાાં તેને રતા ફચાલતી. 
હલે હુાં જૂની થઈ ગઈ છાં એટરે તેણે ભને નદીભાાં પેંકી દીધી.”  



“ભનષુ્મો તો એકદભ સ્લાથી હોમ છે. તાયે આ છોકયાનો આબાય ભાનલાની 
જરૂય નથી. ખામ જા તેને ઝટ દઈને” ટોી કહ.ે 



ભગયે હુઆનને કહ્ુાં, “જો સાાંબી રીધુાં ને?” અને હુઆનને 
ગી જલા ભાટે તેણે ોતાનુાં જફરુાં  ભોં ખોલ્યુાં. 



“ના ના. ઊબા યહો” હુઆન કહ.ે “ેરા કેના ઝાડ ઉય 
લાનય ફેઠેરો છે. ચારો તેને છૂી જોઈએ.” 
“સારુાં  ણ ઉતાલ યાખજે” ભગય કહ.ે તેની ધીયજ હલે ખટૂી 
યહી હતી. “આ તાયે ભાટે છેલ્રી તક છે.” 



“લાાંદયા બાઈ ઓ લાાંદયા બાઈ”  હુઆને જોયથી યાડ 
ાડી. “આ ભગય કહ ેછે કે તે ભને ખામ જળે.” 
“ભને કશુાં સાંબાત ુાં નથી,” લાાંદયાએ સાભેથી યાડ ાડી. 
“તુાં જયાક નજીક આલીને કહ ેતો.” 





ભગય તયીને નદીના દકનાયા ાસે ગમો. 
હુઆન પયીથી જોયથી કહ ે“આ ભગય પસાઈ ગમો હતો....” 
“ભને હજી કશુાં સાંબાત ુાં નથી,” લાાંદયાએ પયી યાડ ાડી. “હજી નજીક 
આલ તો.” 
ભગયનો ગસુ્સો લધતો ગમો “આ છોકયાને હલે જલ્દી ખામ જાઉં.” 
ભગય તયતો નદીના દકનાયાની લધ ુાસે હોંચ્મો. 





છી તો બાઈ... 
હુઆન તયત દકનાયા ઉય કદૂી ગમો.  

હલે તે સરાભત હતો. 
“તભાયો ખફૂ ખફૂ આબાય” તે લાાંદયાને કહ.ે 
“તભે ભાયો જીલ ફચાવ્મો.  

હુાં જજિંદગીબય તભાયો આબાયી યહીળ.” 





લાાંદયાએ કહ્ુાં “તુાં ભાયી ભદદ કયી ળકે છે. તાયા પતાજીને 
કહજેે  કે કેના ખફૂ ઝાડ લાલે. કે હળે તો અભને યૂત ુાં 
ખાલાનુાં ભી યહળેે. અને હા, તુાં ભને જમાયે ણ કેનાાં ઝાડ 
ઉય જુએ તમાયે એવુાં ઢોંગ કયજે કે તેં ભને જોમો જ નથી. 
આ લાત કોઈને કહતેો નદહ.”  



“હુાં જરૂય આભ કયીળ,”  
હુઆન કહ.ે “આણી 
લાત ાકી.” 







અંર્ 


