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રયણાભ 

 
  
‘ળ ું આજે  રયણાભ આલલાન ું શત ું ક?ે ના ના, શજ  તો યીક્ષા જ કમાું રેલાઈ છે તે? તો કેભ આજે 

એના ભ ખ યથી તેજ ઊડી ગમ ું ?’  

ભન ેફયાફય માદ છે ક ે તેણે ભાયાથી એક ટકાના ભાકકથી આગ યશીન ેઊંચી ભેયીટ માદીભાું પ્રથભ 

ક્રભાુંક ભેલી પ્રલેળ રીધો શતો.એ બણલાભાું, યભતગભતભાું તેભજ ળાાની  ભોટા બાગની પ્રલૃત્તિભાું 

શભેળા ભોખેયનો ત્તલદ્યાથી. ળાાભાું એ ત્તળક્ષકોનો ત્તપ્રમ યશેતો, ળાાન ું નાભ ગલકથી ઊંચ ું કયનાયો, 

ત્તનમત્તભત ત્તલદ્યાથી તયીકે જાણીતો શતો. એણે અશીં કૉરેજભાું ણ ગભતા ત્તલમો વાથે વામન્વભાું 

એડત્તભળન રીધ ું.  

આજે ણ અકફુંધ છે ભાયી સ્ભૃત્તતભાું કૉરેજનો  એ પ્રથભ રદલવ. વૌ એક નલા જ લાતાલયણભાું. 

એક નલા જ રયલેળભાું શતાું. ને એભાુંમ એના ભાટ ેતો જાણે ક ેએ રદલવ એક અનેયા લક જેલો શતો. 

દયેક ત્તલમના જ દા જ દા અધ્માકો આલીન,ે કોરજે ત્તલળેની, અશીની યુંયા ત્તલળેની ન ેોતાની 

તથા જ દા જ દા ત્તલમો ત્તલળેનો રયચમ આતાું શતાું. જેભ જેભ વભમ વાય થતો જતો શતો તેભ 

તેભ વૌ આનુંદથી અભ્માવભાું યત થતા જતાું શતાું, રદલવો ય રદલવો વાય થતા જતા શતા.    

આને ત્તળક્ષકોના ભાનીતા ત્તલદ્યાથી થલાની ’ેરેથી જ શોંળ. અન ે એ થતો જ. અત્તશમાું ણ એ 

......ભાનીતો, જાણીતો ન ેત્તપ્રમ. 

આજકાર એ કોઈ અરગ જ અુંદાજભાું ખોલામરેો યશે છે. લગકભાું શાજય શોમ ણ ખયોને ના ણ 

શોમ. અત્તનમત્તભતતા? અન ેએ ણ આનાભાું? ના શોમ. કમાયમે ન જોમેરો બાલ એના ચશેયા ય 

લતાકતો.  કોણ જાણ ેકેભ? ળ ું થમ ું શળ ેઆને?  ેશરા તો એને કમાયમે આલો નશોતો જોમો! 

ણ! ણ, એ વાચ ું કે કોઈના રેકચયભાું શાજય યશે કે ના યશ,ે વ રોચના ભેભના રેકચયભાું તો અલશ્મ 

શાજય શોમ જ. ભન ેથત ું ‘આલ ું કેભ?’  

ફધાુંથી અરગ જ વ્મત્તકતત્લ વ રોચના ભેભન ું. ભેભ ખૂફ તેજસ્લી, પ્રેભા, વય અને ચુંચ 

સ્લબાલનાું. વાથ ેવ ુંદય ણ એટરાું જ. 

ને, શલ ેતો એલ ું રાગ ેછે ક ેએ વ રોચના ભેભના લગકભાું ણ, શાજય યશીન ેશાજય ન્શોતો યે’તો. જાણ ે

કે એન ું ભન શલ ેબણલાભાું નત્તશ ણ....??? ના, ના! એલ ું તો ના જ શોમ..?  
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એ વલાયે શેરા જ રકેચયભાું ભેભ આવ્માું. એ રદલવે એભના ભ ખ ય કાુંઈક અજફની યોનક 

છરકાતી શતી. ગ રાફી ગાર અને ચભકતી અણીમાી આુંખો વાથ ેએભની ચુંચતા ફયાફય વ ભે 

ખાતી શતી. એભની વાડીભાુંથી પ્રવયતી યફ્મ ભની ભશેક આખામે કરાવને ભઘભઘાલતી. કોણ જાણ ે

કેભ ણ આજે એલ ું થત ું શત ું કે આ વ રોચના ભેભ જ છે? આભતો એભની વાદાઈ જ એભની 

વ ુંદયતા છે ણ આજે કઈક અરગ જ રાગ ેછે. ભાય ેૂછલ ું તો ૂછલ ું કેભ કયીને કે ‘ભેભ આજે કાુંઈ 

ત્તલળે છે ક?ે’ ળબ્દો શોઠ ય આલીને અટકી જતા. યોજ કયતાું આજે કઈક અરગ જ એભના ભ ખની 

કાુંત્તત શતી.આજે ભેભ, ભેભ નત્તશ ણ જાણે ક ેકોઈ.....??  

રેકચય ૂરું થતાું લગકભાુંથી ફશાય નીકતાું ભાયા ભનની લાત કોઈક ેછીનલી રીધી. કોઈકે કહ્ ું  ‘ભેભ 

આજે આભ...આટરાું ફધાું.. કૈં ત્તલળે...??’ ‘શમ્ભ..! ટ  ડે ઈઝ ભામ પસ્ટ એનીલળકયી, ભાયા રગ્નન ું 

શેર ું....’ કશેતાું ભેભ લગકભાુંથી ફશાય નીકી ગમાું. 

અનામાવ ેભાયી નજય એના ય ડી તો ‘શા આજે યીક્ષાન ું રયણાભ’ આવ્મ ું શોમ એલ ું જ રાગ્મ ું.  
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