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માર ું  નામ જીયા છે. 
 
 
 

જીમા નાભે છકયી.  

ભમ્ભીની લશારી દીકયી. પ્ાન ત કાજાન કટક!  છભ છભ ચારે ને કયતી જામ રટક ભટક.  
નનળાભાાં ફધાની ાક્કી દસ્ત ! . ણ એને એક નલચચત્ર ટેલ શતી. તાની લસ્્ ુાં કયતા એને ફીજાની જ 
લસ્્ ુાંઓ ફહુાં ગભતી. 

એક દદલવ પ્ા તેના ભાટે ભસ્ત ભજાના બટૂ રાવ્મા. બટૂ ફરે ચ ૂાં..ચ ૂાં.. ને જીમાને આલે શવવુાં. એ 
ત ખફૂ ખળુ થઇ ગઇ. બટૂ શયેીને નનળાે ગઇ. ફધી ફશનેણીઓભાાં જીમાફેનન ત લટ્ટ ડી ગમ. એ 
ત ચ ૂાં... ચ ૂાં ..કયતી ચારે ને ગામ, 

“બટૂ ભાયા ફરે ચ ૂાં...ચ ૂાં..ચ ૂાં..ચ ૂાં.. 
નડી ત લાગે  ૂાં.. ૂાં.. ૂાં... ૂાં.. 

એલ ડત અભાય લટ્ટ 

ઉંદય ણ થઇ જામ વીધ વટ્ટ ” 

 

ણ એ આનાંદ ફહુાં ના ટક્ય. ફે દદલવ છી જીમાની નનળાભાાં ામર નાભની છકયીએ નવુાં 
એડનભળન રીધુાં. જીમાફેનને ત ામરના બટૂ ગભી ગમા. ામરના બટૂ જૂના અને પાટેરા શતા ણ 
જીમાને ત એ જ બટૂ ગભતા શતા. એટરે એણે ામરને કહ્ુાં,“ામર, ્ ુાં ભાયી વાથે દસ્તી કયીળ ?” 

“ શા, ભને તાયી વાથે દસ્તી કયલાન ુગભળે. આભ ણ હુાં અશીં નલી છાં એટરે ભાયે કઇ દસ્ત ણ 
નથી.” 

“ ભને તાયા બટૂ ફહુાં ગભે છે . ્ ુાં ભાયી ાક્કી દસ્ત શમ ત ભાયા બટૂ ્ ુાં રઇ રે અને તાયા બટૂ 
ભને આી દે. ” શલે ત જીમા અને ામર દસ્ત ફની ગમા શતા એટરે જીમાએ તાની દસ્તને શકથી 
કહ્ુાં. 

“ ણ ભાયા બટૂ ત જૂના અને પાટેરા છે. અને તાયા બટૂ ત નલા છે. ” ામરે વાંકચ વાથે ધીભા 
અલાજે કહ્ુાં. ણ જીમાએ ત જીદ કયીને ામર વાથે તાના બટૂ ફદરી રીધા. 

થડા દદલવ ફાદ ચફિંદુ નવુાં દપતય રઇને નનળાે આલી. ચફિંદુ જીમાની ાક્કી ફશનેણી 
શતી.લગાભાાં ફાંને એક જ ાટરી ય ફેવતા શતા. દયયજની જેભ આજે ણ ફાંને ફશનેણીઓ એક જ 
ાટરી ય ફેઠી. તાની ફાજુભાાં ફેઠેરી ચફિંદુ ાવે નવુાં દપતય જયુાં એ વાથે જ જીમાને એ દપતય ગભી 
ગયુાં. જીમાનુાં દપતય ણ નવુાં જ શ્ ુાં. થડા દદલવ શરેાાં જ રીધુાં શ્ ુાં. ણ તેને ત તાના દપતય કયતા 
જીમાનુાં દપતય લધ ુવારુાં રાગ્ુાં શ્ ુાં. એટરે એણે ચફિંદુને કહ્ુાં, “ચફિંદુ આણે દપતય ફદરી રઇએ.” 

ચફિંદુ કશ,ે “ભાયા કયતામ તારુાં દપતય લધાયે વયવ છે.” 

ણ જીમાએ ત જીદ કયી “ભને ત તારુાં જ દપતય ગભે છે.” 
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“અ..શાં... હુાં ના આુાં. ભાયી ભમ્ભી ભને લઢે.”  ચફિંદુએ દપતય શાથભાાં પીટ કડી યાખયુાં. 
જીમા ત યડલા રાગી. “ભાયેત તારુાં જ દપતય જઇએ..તારુાં જ દપતય જઇએ.” 
ચફિંદુ ચફચાયી ખફૂ જ ગબયાઇ ગઇ. એણે જીમાને છાની યાખલા ઘણી કનળળ કયી. ણ જીમાફેન 

ભાને ત ને ?  આખયે ચફિંદુ એક ળયતે તાનુાં દપતય આલા તૈમાય થઇ “થડા દદલવ ફાદ આણે ાછાં 
દપતય અદર ફદર કયી રઇશુાં .”  આ વાાંબીને જીમાએ યડલાનુાં ફાંધ કયુું. ચફિંદુ વાથે દપતય ફદરીને 
જીમાત યાજીની યેડ થઇ ગઇ. જીમાની આ ત યજની યાભામણ. એને શાંભેળા ફીજાની જ લસ્્ ુાંઓ ગભતી. 
તાની લસ્્ ુાં ગભે તેટરી વાયી શમ ત ણ તેને ફીજાની જ લસ્્ ુાં વાયી રાગતી. જીમાની આ કુટેલથી 
ફધા ખફૂા જ યેળાન થઇ ગમા શતા. 

છેલટે અલનીએ આ વભસ્માન શર ળધી કાઢય. તેણે ફધા નભત્રને કહ્ુાં , “શલે , જીમા જેની લસ્્ ુાં 
રઇ રે એના જ નાભથી આણે એને ફરાલીશુાં.” ફધાને અલનીન આ આઇડીમા ગભી ગમ. 

ચાય ાાંચ દદલવ છી ફનયુાં એવુાં કે નિમાંકાની લૉટયફેગ ્ટૂી ગઇ. એટરે એ ઘયેથી જૂની ડી 
યશરેી લૉટયફેગ રઇને નનળાભાાં આલી. જીમાને ત નિમાંકાની જૂની લૉટયફેગ ણ ગભી ગઇ. એટૅરે 
જીમાએ તાની નલીનકય લૉટયફેગ નિમાંકાને આી દીધી અને એની જૂની લૉટયફેગ તે રઇ રીધી. 
છી એ લૉટયફેગ ગાભાાં બયાલીને ગાલા રાગી, 

 

“લાશ યે ભાયી લૉટયફેગ, 

ાણીન ઘ ૂાંટ ીવુાં એક ?” 

 

ફધા નભત્ર યાશ જ જઇ યહ્ાાં શતા કે ક્યાયે જીમા કઇની લસ્્ ુાં રઇ રે. જેથી અલનીએ જણાલેરી 
મજના અભરભાાં મકૂી ળકામ. 

જીમાને વાભેથી આલતી જઇ મજના મજુફ અલની કશે , “અયે લાશ! નિમાંકા , તાયી લૉટયફેગા ત 
ફહુાં વયવ છે ને ?” 

આ વાાંબી જીમા ખડખડાટ શવલા રાગી.છી કશે , “અલની, શુાં થયુાં છે તને ? ભારુાં નાભ ભરૂીગઇ 
કે શુાં ? ભારુાં નાભ નિમાંકા નશીં જીમા છે.” 

અલની કશ,ે “ના યે,ભને કાાંઇ નથી થયુાં. હુાં તને ના ઓખુાં ? તારુાં નાભ નિમાંકા જ ત છે.   
એટરાભાાં ખળુી આલી તેણે ણ મજના મજુફ જાણી જઇને જીમાને કહ્ુાં , “નિમાંકા , આલી જૂનીજવ 

લૉટયફેગ ક્યાાંથી રાલી ?” 

જીમા થડી ગસુ્વે થઇ કશે , “ખળુી ્ ુાં ણ.... ? શુાં તભને ફધાને ભારુાં નાભ ખફય નથી ? ભારુાં નાભ 
જીમા છે, જીમા.” 

છી ત યકુ્સત મજુફ શતે્લી , િમળા, િાચી, નમન નલયર , સષૃ્ટી...ને લાયા પયતી ફાધાાં જ જીમાને 
નિમાંકા કશીને જ ફરાલલા રાગ્મા. 
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જીમા ત ગુાંચલાઇ ગઇ. “તભને ફધાને થયુાં છે શુાં ? ભારુાં નાભ જીમા છે...જીમા. હુાં નિમાંકા નથી. ભારુાં 
નાભ જીમા છે વભજમાાં ?” એભ જય જયથી બભૂ ાડલા રાગી. 

થડા દદલવ છી જીમાએ નમનન કાંાવ તાના કાંાવ વાથે ફદરી રીધ. એટરે ફધાાં જીમાને 
નમન કશીને જ ફરાલલા રાગ્મા. શલે જીમા ત ખફૂ જ અકાઇ ગઇ. 

“ભારુાં નાભ જીમા છે...જીમા છે...ભારુાં નાભ જીમા છે...જીમા.” 
છી ત જમાયે ણ જીમા ફીજાની લસ્્ ુાં રઇ રેતી ત્માયે ફધાાં યકુ્સત મજુફ આભ જ કયતા. 
છેલટે જીમાને વભજાઇ ગયુાં કે ફીજાની જ લસ્્ ુાં ગભલાની ભાયી કુટેલના કાયણે જ ફધા ભાયી વાથે 

આભ કયે છે. આ લાત વભજાઇ જતા ધીયે ધીયે તેની એ કુટેલ છૂટી ગઇ.  
શલે તેણે કઇને કશવે ુાં ડ્ ુાં નથી કે ભારુાં નાભ જીમા છે. શલે ફધા તેને જીમા કશીને જ ફરાલે છે. 
 


