નવલકા
“તરસ” – ેખક: યશવંત ઠક્કર
‘ચિનગાયી કોાઇ બડકે તો વાલન ાઈવે બુઝામે, વાલન જો ાગન રગામે ાઈવે કૌન બુઝામે...’
સુફોધબાાઇ િભક્યા. એભણે કાન વયલા કમાા . ાઅ કોનો ાલાજ? કકળોયકુ ભાયનો તો નથી જ. કોાઇ નલો ગામક ટીલીના યદે થી
યાજેળ ખન્નાને શ્રદ્ાાંજરી ાઅતો શળે એભ વલિાયી એ ફેઠકખાંડભાાં જાઇને ાઉબા યહ્યા. એભણે જોયુ ાં તો ટીલી ફાંધ શતુ.ાં
‘શુ ાં થયુ?’
ાં ારુણાફશેને  ૂછ્ુ.ાં
‘શભણાાં ટીલીભાાં ‘ચિનગાયી કોાઇ બડકે’ એ ગીત લાગતુ ાં શતુ?’
ાં
‘ટીલી તો ફાંધ છે . તભને યાજેળ ખન્નાનાાં ગીતોના બણકાયા લાગતા રાગે છે . વાંગ ફે કદલવ સુધી ટીલીને છોડ્ુાં નકશ . ખન્ના, ખન્ના
ને ખન્ના! છી બણકાયા લાગે જ ને ?’
સુફોધબાાઇએ ોતાના ળમનખાંડભાાં જાઇને ભન ભનાવયુ ાં કે , ‘ાઅ બણકાયા ણ શોાઇ ળકે .’
યાજેળ ખન્નાના ાલવાનના વભાિાય ટીલીભાાં ાઅવમા છી ભીકડમાની વાથેવાથે સુફોધબાાઇ ણ ખન્નાભમ થાઇ ગમા શતા
ફદરી ફદરીને યાજેળ ખન્નાની જજિંદગી વલે જાણલા ન

. િેનર

જાણલા જેવુ ાં ઘણુ ાં ઘણુ ાં જાણયુ ાં શતુ ાં . એ ોતે ણ યાજેળ ખન્નાના ાઅવળક

શતા ાને યાજેળ ખન્ના વલે ઘણુ ાં ઘણુ ાં જાણતા શતા . છતાાંમ, ટીલીના યદે થી એ ફધુ ાં જ લાયાં લાય જોલાભાાં ાઅનાંદ ાને ાપવોવ
ફાંને થમા શતા. ાઅનાંદ એટરા ભાટે કે , યાજેળ ખન્નાના લીતેરા એ વભમની યોનક જોલા ભી શતી કે જે વભમના ોતે ણ વાક્ષી
શતા. ાને, ાપવોવ એ લાતનો કે , યાજેળ ખન્ના શુ ાં શતો ને શુ ાં થાઇ ગમો ?
એભણે તો ટીલી જોતાાં જોતાાં ાલાયનલાય ત્ની વભક્ષ ોતાની ફતયા વમકત કયી શતી કે

, ‘યાજેળ ખન્નાએ બરે ફીજુ ાં ફધુ ાં કયુું

ણ ભાાંદા ભાાંદા ાઉબા યશીને ાંખાની જાશેયાત નશોતી કયલી જોાઇતી . ક્યાાં તાજા ગરગોટા જેલો િશેયો ને ક્યા ાઅ જોાઇને જીલ ફે
એલો િશેયો!’
દય લખતે ારુણાફશેનનુ ાં કશેવ ુ ાં એક જ પ્રકાયનુ ાં યહ્ુાં શતુ ાં કે

, ‘ વભમ કોાઇને છોડતો નથી .’ ને દય લખતે સુફોધબાાઇ એવુ ાં જ કશુ ાં

ફોરતા કે , ‘વભમ વારો ફહુ દાદાગીયી કયે છે !’

સુફોધબાાઇએ  ૂયા ફે કદલવ સુધી દુ ાઃખ ાને સુખ લચ્િે ાઅલનજાલન કયી શતી .એક તયપ ોતાના ભાનીતા કરાકાયના ાલવાનનુ ાં
દુ ાઃખ શતુ ાં તો ફીજી તયપ એ જ કરાકાયની એકધાયી પ્રળાંવાનુ ાં સુખ ણ શતુ ાં .
ટીલીભાાં જ્માયે યાજેળખાન્નાના િાશકો એભનો ખન્નાપ્રેભ વમક્ત કયતા શતા ત્માયે સુફોધબાાઇને ણ ભન થાઇ જતુ ાં શતુ ાં કે

, ોતે ણ

કોાઇ કયૉટા યને કડીને કશે કે : ‘શા, યાજેળખન્ના ાભાયા જભાનાનો શીયો શતો . ાભે કરાકો સુધી રાાઇનભાાં ાઉબા યશીને ાને દાં ડા
ખાાઇને ણ એભની કપલ્ભો જોાઇ છે . એની કપલ્ભો જોલા ભાટે ાભે કરાવભાાંથી ગુલ્રા ભામાું છે

. કાાફજાયની ટીકીટો રીધી છે .

એનો જાદુ કેલો શતો એની ખફય ાત્માયની ેઢીને શુ ાં ડે ?’
ોતે ણ એક જભાનાભાાં યાજેળખન્નાના લા જેલા લા યાખ્મા શતા , એનાાં કડાાં જેલાાં કડાાં શેમાું શતાાં , એની જેભ જ િટીઓ
લગાડી શતી , આંખો ાઈરાી શતી ાને તાીઓની રેલડદે લડ કયી શતી ...સુફોધાબાાઇએ રગ્ન શેરાાંની ાઅલી ાઅલી લાતો ઘણા
લો છી પયીથી ારુણાફશેનને શોંળે શોંળે ાઅ ફે કદલવો દયમ્માન કયી શતી . યાં ત,ુ ભ ૂતકાનો યાં ગ જેટરી શદે સુફોધબાાઇ ય
િડતો શતો એટરો ારુણાફશેન ય િડતો નશોતો

. એટરે ારુણાફશેન ‘નાભ એનો નાળ ’ એવુ ાં એકાદ લાક્ય ફોરીને ોતાના

કાભભાાં યોલાાઇ જતાાં ાને સુફોધબાાઇ યાજેળખન્નાની જાશોજરારીના કદલવોની માદભાાં યોલાાઇ જતા .
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...ળમનખાંડભાાં સુફોધબાાઇ છાુ ાં શાથભાાં રાઇને થાયીભાાં ાઅડા ડયા

. ‘ દુ કાના લાગી યશેરા બણકાયા ’ એ ભથાા શેઠના

વભાિાય લાાંચ્મા. ફીજા વભાિાય લાાંિે એ શેરાાં જ એભણે કોાઇના ડૂવકાાંનો ાલાજ વાાંબળ્મો . શેરાાં તો એભણે એના ય ધ્માન
ન ાઅપયુ ાં યાં ત ુ ડૂવકાાંનો ાલાજ વતત િાલુ યશેતાાં એ ાઉબા થમા ાને પયી ફેઠકખાંડભાાં જાઇને ટીલી વાભે જોાઇ જ યહ્યા .
‘લી શુ ાં થયુ?ાં ’ ારુણાફશેને  ૂછ્ુ.ાં
‘ટીલીભાાં શભણાાં વાસુલહન
ુ ી વવકયાર િારતી ’તી?’

‘ના યે ના! ાઅ તો રાફ્ટય ળો િારે છે . કેભ એવુ ાં  ૂછો છો?’
‘ભને કોાઇને ડૂવકાાં વાંબામાાં એટરે ભને થયુ ાં કે કોાઇ લહુ ય દુ ાઃખના ડૂગ
ાં ય ત ૂટી ડયા શળે .’
‘તભને ાઅજે કેભ જાતજાતના બણકાયા લાગે છે ?’

‘શળે!’ કશીને સુફોધબાાઇ પયીથી ળમનખાંડભાાં ગમા .
ભન છાાભાાં પયી યોલામ તે શેરાાં જ એભને પયીથી ડૂવકાાં વાંબાલા રાગ્માાં . એભણે કાન વયલા કમાા . ાઅ લખતે ાલાજ, એની
કદળા કડી ળકામ એટરો સ્ષ્ટ રાગતો શતો . એ ાલાજ ફૃભના ભાચમા યથી ાઅલતો શોમ એવુ ાં એભને રાગ્યુ ાં .
સુફોધબાાઇએ ખ ૂણાભાાં ડેલ ુાં ટે ફર ભાચમા ાવે ગોઠવયુ ાં ાને ટે ફર ય િડયા . ભાચમા ય જફૃયી ાને ચફનજફૃયી વાભાન જોાઇ
યહ્યા. એભની નજય એક થેરા ય ાટકી . ડૂવકાાંનો ાલાજ એભાાંથી જ ાઅલતો શોલાનુ ાં રાગ્યુ ાં.
એભણે નાના ફાકને ઊંિકતા શોમ તેભ એ થેરાને ઊંિક્યો ાને એને રાઇને થાયીભાાં ફેઠા

. થેરો ખોલ્મો ને જોયુ ાં તો અંદય

યે ાઇનકોટ શતો. યડી યડીને થાકી ગમો શોમ એલો.
‘તુ ાં યડતો શતો?’ સુફોધબાાઇ  ૂછ્ુ.ાં
‘શા.’ સુફોધબાાઇને દુ ાઃખી ાલાજ વાંબામો.
‘ણ તુ ાં તો યે ાઇનકોટ છે . તને યડવુ ાં ાઅલે ?’
‘કેભ ન ાઅલે ? યડલાનો શક ભાત્ર તભને રોકોને જ છે ?’
‘ણ તુ ાં તો વનજીલ છે ને ?’
‘તો શુ ાં થાઇ ગયુ?
ાં ’
‘વનજીલને રાગણી ન શોમ.’
‘કોણે કહ્ુ?ાં ’
‘બણલાભાાં ાઅવયુ,ાં તુ.’ાં
‘તભે વજીલો ફધુ ાં જ ખોટુાં બણમા છો . એટરે જ વનજીલ ય દમાબાલ નથી યાખતા . તભને જજિંદગીભાાં વજીલ જેટરા કાભ રાગે છે
એટરા જ , ાયે એનાથી ણ લધાયે વનજીલ કાભ રાગે છે તોમ તભે એની કાજી નથી યાખતા

. ભાયી જ લાત કયોને . ભાચમે

િડાવમા છી ભાયી કાજી યાખી? શ્રાલણ ાઅવમો તોમ ભને નીિે ાઉતામો? ગયભીભાાં ળેકાતા ભાયા દે શનો વલિાય કમો ?’
‘ઓશોશો! એટરે... ચિનગાયી કોાઇ બડકે .. એ ગીત તુ ાં ગાતોતો?’
‘શુ ાં કરુાં? યશેલાયુ ાં નકશ.’
‘ભાયાથી ણ નથી યશેલાતુ ાં . જેઠ ગમો . ાાઢ ગમો . ાઅ શ્રાલણ ણ િાલ્મો . ભેઘયાજા તો ાઅલલાનુ ાં નાભ નથી રેતા
ભેઘયાજાની કૃા શોમ તો તો બીભ ાચગમામાયળ શેરાાં લાલણી થાઇ જામ
શ્રાલણભાાં તો રોક શાથ જોડીને કશેતા શોમ કે

. ાાઢભાાં તો ફાયે ભેઘ ખાાંગા થાઇ ગમા શોમ ! ાઅ

, ખમ્ભા કયો ભેઘયાજા ખમ્ભા કયો . એના ફદરે ાઅ ાગનજ્લાાઓ ! વશન નથી

થતી.’
‘તભાયાથી વશન નથી થતી તો શુ ાં ભાયાથી થામ છે ? ભને ણ ાપવોવ નકશ થતો શોમ?’
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‘કેલો ાપવોવ?’
‘શજી સુધી ભને ણ લયવાદભાાં બીંજાલા નથી ભળ્યુ ાં.’
‘ાઅણે ફાંને વભદુ ચખમા છીએ. ણ એનો કોાઇ ાઈામ ....’
સુફોધબાાઇ ોતાનો જલાફ  ૂયો કયે તે શેરા તો એભને ાઈામ સ ૂઝી ણ ગમો .

એભણે યે ાઇનકોટનાાં ફટન ખોલ્માાં ાને ાઉબા

થાઇને યે ાઇનકોટ શેયી રીધો. છી ઝડથી ફાથફૃભભાાં શોંચ્મા.
ફાથફૃભભાાં ફુલાયો િાલુ કયીને નીિે ાઉબા યશી ગમા . ાઅકાળભાાંથી ખાફકતા ધોધભાય લયવાદભાાં બીંજાતા શોમ એભ એ ફુલાયા
નીિે યે ાઇનકોટ વકશત બીંજાલા રાગ્મા . ફાથફૃભ જાણે કે ળશેયનો યાજભાગા શતો ાને ફાથફૃભની છત જાણે કે

ફાયે ભેઘ ઠારલતુ ાં

ાઅકાળ શતુ!ાં ઘય જાણે કે દૂ ય શતુ ાં ાને રલા વવલામ કોાઇ વલકલ્ નશોતો ! એ રતાાં જ યહ્યા!
યે ાઇનકોટની ટોી એભના ભસ્તકને બીંજાતુ ાં યોકી ન ળકી

. એભની આંખો , એભના કાન , એભનુ ાં નાક એ તભાભ અંગો જાણે કે

,

લયવાદી જના સ્ળાથી ધન્મ ધન્મ થાઇ ગમાાં . જથી યે ાઇનકોટ તો બીંજામો ણ યે ાઇનકોટથી ઢાંકામેરો એભનો દે શ ણ થોડોઘણો
બીંજામો. જ તો યે ાઇનકોટ યથી લશીને એભના ગનાાં તચમે શોંચ્યુ ાં . તચમાને ઠાંડક થાઇ ગાઇ.
ગનાાં તચમેથી રાઇને ભાથા સુધી ઠાંડક દે શભાાં બી ગાઇ એટરે

‘ખમ્ભા કયો ભેઘયાજા !’ એલા ાઈચ્િાય વાથે એભણે ફુલાયો ફાંધ

કમો ાને ફાથફૃભની ફશાય નીકળ્મા.
ઓયડા લીંધીને એ ઘયના દયલાજે જાઇને ાઉબા યહ્યા . એ યીતે ાઉબા યહ્યા જાણે કે , ળશેયભાથી યે ાઇનકોટ વકશત રતાાં રતાાં
ઘયના દયલાજે ાઅલીને ાઉબા યહ્યા શોમ!
‘ાયે યે! ાઅ શુ ાં કયુું?’ ારુણાફશેને એભની શયકતથી ાકાાઇને બ ૂભ ાડી .
‘કશુ ાં કયુું નથી. લયવાદભાાં રીને ાઅવમો છાં . જરદી ટુલાર રાલ.’
‘ ાઅ ાઈભયે મ છોકયભત છોડતા નથી . ાઅખુ ાં ઘય બીનુ ાં કયુું.‘ ારુણાફશેને ફાા વકશત ટુલાર ાઅપમો.
સુફોધબાાઇ કોયા થમા. કડાાં ફદરાવમાાં. બીનો યે ાઇનકોટ લયાં ડાભાાં દોયી ય રટકાવમો ાને યાજેળખન્ના સ્ટાાઆરથી િટી લગાડીને
ારુણાફશેનને કહ્ુ:ાં ‘ભવારાલાી વયવ ભજાની િા ફનાલ. ાઅજે લયવાદભાાં ફહુ રળ્મો છાં .’

‘ટીલીલાાની જેભ તભને ણ યાજેળખન્ના ફયાફયનો લગ્મો છે .’ ારુણાફશેને ટીલીના એન્કય તયપ ભોઢુ ાં ફગાડ્ુાં ાને ટીલી ફાંધ
કયીને યવોડાભાાં ગમાાં.
... િા ાઅલી . કભાાંથી નીકતી લયા જોાઇને િટી લગાડતા ફોલ્મા : ‘લાશ! ાઅલા લાતાલયણભાાં િા ીલાની ભજા ારગ જ
શોમ છે . તારુાં શુ ાં કશેવ ુ ાં છે ?’
‘ભાયે કશુ ાં નથી કશેવ .ુ ાં ’ ારુણાફશેને કડક ાને ભીઠા ગુસ્વા વાથે કહ્ુાં.
સુફોધબાાઇ, લયવાદભાાં બીંજામા છી ગયભગયભ િા ીતાાં ીતાાં જેલી પ્રવન્નતા ાનુબલામ એલી પ્રવન્નતા ાનુબલી યહ્યા શતા ને
એભણે ાલાજ વાાંબળ્મો:

‘શાાઁ..., વચ્િાાઇ છ નકશ વકતી, ફનાલટ કે ાઈસ ૂરોં વે ... કક ખુળબ ૂ ાઅ નકશ વકતી , કબી કાગજ કે ફૂરોં

વે.’
સુફોધબાાઇ લયાં ડાભાાં lરટકતા યે ાઇનકોટની વાભે જાઇને ાઉબા યશી ગમા . ફોલ્મા:‘કેભ બાાઇ? લી શુ ાં થયુ ાં ? ાઅવુ ાં નકાયાત્ભક ગીત
ગાલાનુ ાં કશુ ાં કાયણ?’
‘શુ ાં કરુાં? કેટરી ગયભી છે ? લયવાદભાાં બીંજાલાનુ ાં ક્યાયે ભળે ?’ એભને યે ાઇનકોટનો જલાફ વાંબામો.
‘ાયે બાાઇ! ાઅટલુાં તો બીંજામા. શલે કેટલુાં બીજાવુ ાં છે ?’
‘ાઅ બીંજાવુ ાં એ બીંજાવુ ાં છે ? લયવાદ એ લયવાદ ાને ફુલાયો એ ફુલાયો !’
‘બાાઇ, હમ
ુ ાં જાણુ ાં છાં કે બીંજાવુ ાં ાઅવુ ાં ન શોમ. ણ, જેટલુાં નવીફભાાં શોમ એટલુાં બીંજાલામ. યાશ જો. વહુ વાયાાં લાનાાં થળે .’
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‘કેટરી યાશ જોલાની?’
‘કેભ? હુ ાં યાશ નથી જોતો? ભને લયવાદની તયવ નકશ શોમ? તોમ વશન કરુાં છને ?’

... ‘શુ ાં એકરા એકરા ફફડો છો?’ લયાં ડાભાાં ાઅલી િડેરાાં ારુણાફશેને પયીથી કડક ાને ભીઠા ગુસ્વા વાથે  ૂછ્ુાં .
‘હુ ાં ફફડુ ાં છાં કે લાતો કરુાં છાં ?’

‘ફફડો જ છોને લી! ાઅ ઘયભાાં ભાયી વવલામ કોણ છે જે તભાયી વાથે લાતો કયે ?’
‘કેભ? ાઅ યે ાઇનકોટ નથી ? એનાભાાં કેટરી વભજ છે ? કશે છે કે , લયવાદ એ લયવાદ ાને ફુલાયો એ ફુલાયો ! ભેં એને કહ્ુાં કે , યાશ
જો. વહુ વાયાાં લાનાાં થળે . ણ નથી ભાનતો. ફહુ ાધીયો થાઇ ગમો છે .’

‘તભે નલયા છો એટરે ગાાંગડા કાઢયા કયો . હુ ાં નલયી નથી. ભાયે વત્તય કાભ છે . ’ ારુણાફશેને ગુસ્વો કમો. કડક ાને ભીઠો.

ારુણાફશેન કાભે લગ્માાં . સુફોધબાાઇએ યે ાઇનકોટની ીઠ ય શાથ પેયવમો . ‘ જોયુ?’
ાં એ ફોલ્મા , ‘ ાઅણે સુખદુ ાઃખની ફે લાતો
કયીએ છીએ તો ાઅ ફાાઇ કશે છે કે , ‘તભે ગાાંગડા કાઢો છો.’ તુ ાં જ કશે, હુ ાં ગાાંગડા કાઢુ ાં છાં? કે છી તાયી વાથે પ્રેભથી લાતો કરુાં છાં ?’
‘કુ છ તો રોગ કશેંગે , રોગો કા કાભ શૈ કશેના..’

‘રે કય લાત! તુ ાં ણ ખન્નાનો ાઅવળક રાગે છે ?’
‘જેલા તભે, એલો હ’ુ ાં

‘િાર, એ લાત ય જયા ાઅયાભ કરુાં . વાાંજે જયા ફશાય આંટો ભાયલાનો વલિાય છે . વાલુ,ાં ાઅ ટીલી જોાઇજોાઇનેમ શલે થાક રાગે
છે !’
...વાાંજે ફશાય આંટો ભાયલા જતી લખતે સુફોધબાાઇએ યે ાઇનકોટને પરાસ્સ્ટકની થેરીભાાં નાખીને વાથે રીધો .
‘ાયે ણ ાઅ યે ાઇનકોટને શુ ાં કાભ રાઇ જાલ છો ?’ ારુણાફશેને યોજજિંદા કડક ને ભીઠા ગુસ્વા વાથે  ૂછ્ુાં.
‘બરેને યહ્યો. કદાિ લયવાદ ાઅલે તો કાભ રાગળે .’ સુફોધબાાઇએ વશજ જલાફ દીધો.
‘લયવાદ? લયવાદ કેલો ને લાત કેલી? લાદાાં તો લયવલાનુ ાં નાભ નથી રેતાાં . મ ૂકો એને.’
‘તુ ાં તારુાં ડશાણ તાયી ાવે યાખ. ાઅ શ્રાલણ છે . લાદી ઝયભય ઝયભય ક્યાયે લયવે એ નક્કી નકશ .’
સુફોધબાાઇ ફશાય આંટો ભાયલા ગમા.
‘યભત, ભજાક, છોકયભત... ફધુ ાં શોમ . ણ ાઅ શદે ન શોમ

.’ એલા વલિાયો વાથે ારુણાફશેને ટીલી િાલુ કયુું

. ટીલી ય

યાજેળખન્નાની કપલ્ભનુ ાં ગીત લાગતુ ાં શતુ ાં ... જજિંદગી કા વપય , શૈ મે કૈ વા વપય ...કોાઇ વભઝા નશીં , કોાઇ જાના નશીં . ... ‘ શજી
યાજેળખન્નાનો ીછો નથી છોડતા .’ ાકાાઇને ારુણાફશેને િેનર ફદરી તો ત્માાં યાજેળખન્નાની જીલનગાથા યજૂ થાઇ યશી શતી . જે
ારુણાફશેનને થોડીઘણી ભોંઢે થાઇ ગાઇ શતી . સુફોધબાાઇને તો એ વભગ્ર જીલનગાથા ભોંઢે શતી . ારુણાફશેને ટીલી ફાંધ કયુું .
સુફોધબાાઇ શાજય શોત તો એભને એવુ ાં ન કયલા દે ત .
સુફોધબાાઇ આંટો ભાયીને ાઅવમા ત્માયે એભને યે ાઇનકોટ શેયેરો શતો

. ‘ ભને લયવાદ ાઅલલા જેવુ ાં રાગ્યુ ાં એટરે ભેં તો યે ાઇનકોટ

શેયી રીધો ણ..’
‘તભે ણ નાના છોકયાની જેભ રીધુ ાં લેન નથી મ ૂકતા . શલે લયવાદને ભ ૂરી જાલ. ાઅલતી વાર ાઅલળે .’
‘ાઅલતી વાર? ફહુ કશેલામ. ફીજાનુ ાં તો ઠીક. ણ ભાયા ાઅ યે ાઇનકોટની ળી દળા થામ ?’
‘રાલો. એને ાછો ભાચમે મ ૂકી દઉં.’

‘ના ના. ભાચમે ચફિાયો ફપાાઇ જળે . બરે નીિે યહ્યો.’
... ાઅલી યીતે ાઅખો કદલવ  ૂયો થમો. ાઅલી જ યીતે ાઠલાકડયુ ાં  ૂરુાં થયુ ાં.
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ાઅલી જ યીતે એક વાાંજે સુફોધબાાઇ યે ાઇનકોટ થેરીભાાં નાખીને ફશાય ગમા શતા ત્માયે ારુણાફશેનથી ાભેકયકા ાનુયાગને પોન
કમાા લગય યશેલાયુ ાં નકશ. ‘ફેટા, તુ ાં કદલાીભાાં ાઅલલાનો છે ને ?’
‘ભમ્ભી, ભેં શજુ પાાઇનર નથી કયુું. હુ ાં ટ્રામ કયીળ.’

‘ાનુયાગ ફેટા, તુ ાં પાાઇનર કયી નાાંખ . ફને તો લશેરો ાઅલી જા.’
ારુણાફશેનના ાલાજભાાં યશેરી ચિિંતાને ાનુયાગ ાયખી ગમો .
‘ભમ્ભી, કેભ એવુ ાં કશે છે ? ફધુ ાં ફયાફય છે ને? ભાયા પાની તચફમત ઓકે છે ને ? ઘયે છે કે દુ કાને ?’
‘ાત્માયે ફશાય ગમા છે . દુ કાન તો ફહુ િારતી નથી એટરે શલે ખોરતા જ નથી . દુ કાની ાવય છે . ાઅભેમ નજીકભાાં ભોર થમા
છી ઘયાકી ઓછી થાઇ ગાઇ છે .’

‘દુ કાન ન િારે તો ફાંધ કયી દે લાની. ભાયા પાને શલે ાઅયાભની જફૃય છે . ફહુ ભશેનત કયી છે .’
‘દુ કાન તો ફાંધ કયી દાઇશુ ાં ણ તાયા પા ાઅખો કદલવ ઘેય ફેવીને શુ ાં કયળે

? ગયભી એટરી ફધી ડે છે કે વાાંજ વવલામ એ

ફશાય નીકી ળકે એભ જ નથી. વાાંજે ફશાય નીકે છે તોમ ભને ચિિંતા થામ છે .’
‘ભમ્ભી, એભને એકરા ફશાય જલા દે તી નકશ.’
‘નથી ભાનતા.. ાઅખો કદલવ ઘયભાાં ફેવીને ણ શુ ાં કયે ?’
‘ટીલી છે ને? ટીલી નથી જોતા?’
‘ટીલીની તો યાભામણ છે . ાઅખો કદલવ વભાિાયો જોમા કયે ાને દુ ાઃખી થમા કયે છે . ાઅજકાર તો ફવ યાજેળખન્નાના જ વભાિાયો
જોમા કયે છે . જૂની લાતો માદ કમાા કયે છે . શેરાાં કયલાયભાાં ફધાાં બેગાાં યશેતાાં શતાાં , એ જભાનો વાયો શતો ; એલી લાતો ણ કમાા
કયે . ક્યાયે ક તો ફહુ વલચિત્ર લતાન કયે છે .’
‘કેભ? શુ ાં કયે છે ?’

‘એકરા એકરા લાતો કયે છે .’
‘ભમ્ભી, એ તો એભની ઉંભયના કાયણે શોમ. તુ ાં ચિિંતા ન કયીળ.’
‘ના ાનુયાગ, ાઅ ઉંભયના કાયણે શોમ એવુ ાં નથી રાગતુ.ાં ભને તો ાઅ...’ ારુણાફશેન ાટકી ગમાાં.
થોડી બાયદાય ક્ષણો લાતિીત લગય વાય થાઇ ગાઇ .
‘ભમ્ભી, તુ ાં શુ ાં કશેતી શતી?’ ાનુયાગે લાતિીત પયી ળફૃ કયી.
‘ફેટા, ભને તો તાયા પાની ાઅ તકરીપ ભાનવવક શોમ એવુ ાં રાગે છે

...’ ારુણાફશેન ાઅટલુાં તો ભાાંડ ફોરી ળક્યાાં

ાનુયાગને વાંબામાાં ભમ્ભીનાાં ભાત્ર ડૂવકાાં !
[વભાપત]
સંપકક : યશવંત ઠક્કર
Email: asaryc@gmail.com

www.gujaratilexicon.com
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