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Contestant Name : Dashrath Parmar (Ratilal Chandaria Memorial Award – Story Contest – 1st Winner)
*****************************************************************************************************

ખરા બપોરનો ચોર
- ફૉડડ દવેક ફૂટ ઉંચ ું શત ,ું રખુંડન ું,કટાઈ ગમેલ.ું ઝાુંખાાુંખા અક્ષયલાળું,ણ લાુંચી ળકામ તેવ ું.ભટા રાર અક્ષયે
ચચતયે લ ું શત ું-ભનદળડન વવામટી.એની નીચે ભકાનના નુંફય અને યશીળનાું નાભ. વવામટીન ું નાભ લાુંચીને એના શઠ
વશેજ લુંકામા.થય ું-રક નાભ ણ કેલાું-કેલાું યાખતા શમ છે ?જ કે ,નાભ વાથે એને કળી રેલાદે લા નશતી.એ ત એકાદ
કરાકથી આલી છે લાડાની કઈ વવામટીની ળધભાું શત.તેથી અશીં શોંચ્મા છી એને રાગય ું શત ું કે એ જે જગમાની
ળધભાું શત તે આ જ છે .એણે ફાઈક વશેજ ત્ાુંસ ું કયી એક ગ જભીન ય ટે કવ્મ.ગગલ્વ ઉતાયી આજફાજ નજય
પેયલી.ળશેયની શદ અશીં  ૂયી થતી શતી.સવિંગર યડની ફન્ને ફાજએ વએક ભીટય સધી ઉંચા-ઉંચા દે ળી ફાલ શતા.છી
એક ભટ લાુંક અને તે છી
ભકાનલાી,ચાયે

તયપથી

ળરૂ થત શાઈ -લે..આ કદાચ ળશેયની છે લ્રી વવામટી શતી-છૂટાુંછલામાું

ચાવેક

ખલ્રી.અને વવામટી જમાું  ૂયી થતી શતી તમાુંથી ખેતય ળરૂ થતાું શતાું.એણે

સલચાય,ું સ્થ,વભમ અને રયલેળ ફધ ું જ અનકૂ આલે તેભ શત ું,એન ું કાભ  ૂરું કયલા ભાટે .એણે ફૉડડ ય લાદી યું ગથી
રખામેરાું નાભ ય નજય પેયલી.એક -ફે-ત્ણ…અને ભનભન એક નાભ નક્કી કયી એના ય નજય નોંધી યાખી.ફાઈક
યથી નીચે ઉતમો.થેર ખબેથી ઊતામો.એભાુંથી ખાખી કલય અને ેન કાઢી કલય ય ેલ ું નાભ અને વયનામ ું રખી
રીધાું.ચયવ ખાનાુંલાા કાગ ય ણ એ જ નાભ ટકાલી રીધ.ું ભફાઈર સ્લીચ ઑફ્પ કયી કાે લી આલેર
યવેલ લ ૂછી એ પયી ાછ ફાઈક ય વલાય થમ.સ્ટાટડ કયી ભેઇન ગૅટની અંદય પ્રલેશ્મ.ભે ભરશનાના ખયા ફયન
સસ્ત સ ૂનકાય વવામટીનાું ફે વીધી રાઈનભાું લશેંચામેરાું ભકાન ય સ્સ્થય થઇને ડય શત.
એ ભનભાું ને ભનભાું જે ભકાન નુંફયન ું યટણ કમાડ કયત શત તે વાભે જ શત ું,એકલ-ું અટૂલ.ું એણે ફાઈક
થબાવ્ય.ું એકાદ ક્ષણ એ ભકાનને ફયાફય જઈ રીધ.ું કઈ યીતે લાુંધ આલે તેભ નશત.એક ઊંડ શ્વાવ ખેંચી અનબલી
આંગરડમાની જેભ એ ભકાન તયપ ધવી ગમ.ગૅટ ખલ્ર જ શત.એણે શલેથી ધક્ક ભામો.થડ રકચ ૂડાટ થમ.ણ એની
યલા કમાડ લગય દયલાજાને એ જ સ્સ્થસતભાું છડી એ અંદય ગમ.કમ્ાઉન્ડ લૉર ય કૅક્ટવનાું ચાય-ાુંચ કૂુંડાું ડયાું
શતાું અને આગની દવેક ફૂટ જેટરી જગમાભાું આવારલ અને રાર ફૂરથી રચી ડેર ગરભશય.એણે ડયફેરની
સ્લીચ દાફી.છી કાન વયલા યાખી,અંદય થતી શરચર ય ધ્માન કેન્દ્ન્િત કય.ું આ તયપ આલી યશેરાું ગરાુંન અલાજ
વુંબામ.એને ગબયાટ જેવ ું થય,ું ણ તયત વાલધ થઈ ગમ.ફાયણ ું ખ ૂરલાન અલાજ અને ફીજી જ ક્ષણે વાભે એક સ્ત્રી
ઊબી શતી,ત્ીવેક લયવની,આવભાની યું ગની સવલ્કની વાડીભાું.વાડીન છે ડ કભય પયતે લીંટે ર શત.શજી શભણાું જ
ઊંઘભાુંથી જાગી શમ એભ એની આંખ બાયઝલ્રી શતી.થડીક રારાળ ણ ડકાતી શતી.ચશેય તયડાઈ ગમ શત અને
લા સલખયામેરા.કાભાું ચાુંદર નશત.
સ્ત્રીએ પ્રશ્નાથડ નજયે એની વાભે જય.ું
- કરયમય:એણે થેરાભાુંથી કલય કાઢતાું કહ્.ું
- કના નાભન ું છે ?
એણે કલય યથી નાભ લાુંચીને કહ્.ું સ્ત્રીની આંખ એકાદ ક્ષણ ભાટે ચભકી ગઈ-એ એની નજયથી છૂ ું ન યહ્.ું ણ એ
લાતને ધ્માન ય રીધા સલના એ તાના કાભ પ્રતમે વબાન થઈ ગમ.
- એ ત ઘેય નથી..
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- ત ત ફહ વયવ..!-એના શઠ ય આલી ગય,ું ણ ફલ્મ જદું જ:ન પ્રૉબ્રેભ...વશી કયીને તભે રઈ ર..:એણે ેન
અને ખાનાુંલા કાગ સ્ત્રીની વાભે ધમો.સ્ત્રીએ ચયવ ખાનાભાું વશી કયીને ેન-કાગ એને ાછાું વોંપમાું.છી અંદય
જલા ભાટે ાછ પયી.
એ વતકડ થઈ ગમ.તાન દાલ શલે ળર કયલાન શત.ગઈ કારે યાત્ે જમેરા એક અંગ્રેજી મ ૂલીના શીયની જેભ જ
એણે પરાન ઘડય શત.સ્ત્રી લધાયે આગ જતી યશે અને ફાયણ ું ફુંધ કયી દે તે શેરાું એને ગભે તે યીતે ાછી
લાલાની શતી અને તે ઘયભાું ઘ ૂવી ળકે એલી ળક્યતાન ું સનભાડ ણ કયલાન ું શત ું.એક ક્ષણનમ સલરુંફ કમાડ સલના એણે
ેન શાથભાું જ યાખીને કહ્ ું :
- ઍક્વક્યઝ ભી, ભૅ’ભ..! એક ગરાવ ાણી ભળે..?
- શા કેભ નશીં..?:સ્ત્રીએ ાછ પયીને કહ્.ું
ફહ લાુંધ આલે તેભ રાગત ું નથી,એણે સલચાય.ું ફધ ું પરાસનિંગ પ્રભાણે જ ચારી યહ્ ું છે .વોથી શેરાું ાણી ભાગલાન ું
શત ું.ાણી ીધા છી ગરાવ ાછ મ ૂકલા જતી સ્ત્રીને ગયદનથી કડીને ...એ શયખાઈ ઉઠય.સ્ત્રી ાણી રેલા કીચન
તયપ ગઈ તમાું સધીભાું ત એ ફાયણા ાવે શોંચી ગમ.કાગ થેરાભાું મ ૂકી,થેરાન ટ્ટ થડ કવીને ફાુંધી દીધ.
ફાયણ ું ફુંધ કયલાન સલચાય આવ્મ,ણ સ્ત્રીને એકદભ ળુંકા ડળે એભ ધાયીને એ તયપ રુંફાલેર શાથ ાછ ખેંચી
ૅન્ટના ચખસ્વાભાું ખવી ઊબ યહ્ય.ચખસ્વાભાું યશેલ ું નાનકડું ચપ ું શાથને સ્શ્યું.કદાચ જરૂય ડે ત કાભ રાગે-એભ
વભજી કવાઈલાડાના નાકા યની દકાનભાુંથી ખયીદે રા ચપા ય એ આંગી પેયલત યહ્ય...
- તે અંદય આલને, બઈરા ! ફશાય ગયભીભાું શ ું ઊબ છે ?અંદય ુંખ ચાલ છે :સ્ત્રીએ વાડીન છે ડ કભય યથી છૂટ્ટ
કમો:આ લખતની ગયભી ત તફા,બૈવા’ફ..!:સ્ત્રી અંદય લી.ગયદન ય ધવી આલેરા યવેલાના યે રાને વાડીના
છે ડાથી લ ૂછતાું એણે ુંખાની સ્ીડ લધાયી.
એ શલે ગરે અંદય ઘ ૂસ્મ.સ્ત્રીના શાથભાુંથી ાણીન ગરાવ રઈ,ુંખા નીચે જઈ ઊબ.ળટડ ની અંદય યવેલાના યે રા
ઊતયી યહ્યા શતા-ળયીયની ગયભીને રીધે નશીં ણ બીતયના અજાણ્મા ડયને રીધે લે રા યવેલાના યે રા.તમાું
લનન સ્ળડ થતાું થડી ઠુંડક પ્રવયી ગઈ.એને વારું રાગલા ભાુંડ્.ું આખમ ગરાવ એ એક જ ઘટભાું
ું ૂ
ગટગટાલી
ગમ.ફીજ ું ભળે?-એવ ું  ૂછલા જત શત તમાું ત સ્ત્રીએ જ વાભેથી  ૂછ્ ું
- ફીજ ું આ?ું
- શા..શા..: એણે ઉતાલે કહ્.ું અને ત્ાુંવી નજયે , પયીથી કીચન તયપ જઈ યશેરી સ્ત્રીની ીઠને જઈ યહ્ય.છી વપા ય
ફેવી ડય.આખામ રૂભભાુંથી એક જદા જ પ્રકાયની અને વાલ અજાણી ગુંધ આલી યશી શતી.એણે ડ્રૉઈંગ રૂભભાું નજય
પેયલી.રદલારન ું ઠેકઠેકાણેથી ઊખડી ગમેલ ું પરાસ્ટય..યું ગના ધબ્ફા ..ફાયીના ભેરા-જૂના યદા ..વપા...રટૉઈ..ઍળટ્રે ...શભણાું જ સલામેરી સવગાયે ટન ું ઠૂઠ
ું ું..ૉટે ફર ટી.લી...ટે ફર ય ડેર સ્ત્રી-રન રગન લખતન પટ.અને...
- એક લસ્ત વયખી યીતે મ ૂકી ળકતાું નથી આ છકયાું...:ભમ્ભીન અલાજ:થાકી ગઈ હ ું ત આ ફધ ું ગઠલીગઠલીને,બૈવા’ફ..!આ છકયાન ું ત ઠીક છે ,ણ છકયીભાુંમ કળ બરીલાય

નથી...: એ વશવા ચોંકી ઊઠય.એણે

ઝડબેય અડખે ડખે નજય ઘ ૂભાલી.નમો ભ્રભ..!
- રે,બાઇ..!:સ્ત્રી વાભે ઊબી શતી,ટ્રે ભાું ફે ગરાવ ગઠલીને.એકભાું ગરાવભાું ાણી શત ું અને ફીજાભાું ઘાટા રીરા યું ગન ું
ળયફત...!
એણે ાણીન ગરાવ રઈ રીધ.
- આ ણ તાયા ભાટે જ છે ...!
- ના,ના..એની ળી જરૂય શતી?:એણે ખુંચકાટબમાડ સ્લયે કહ્.ું
- જરૂય છે ...જને,શજ ત કેટકેટરે ઠેકાણે પયલાન ું થળે તાયે ,આ તાભાું?
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એને વુંકચ થત શમ એભ એ ાણી ીને ફેવી યહ્ય

.સ્ત્રીએ ફજફયીથી ળયફતન ગરાવ એના શાથભાું કડાલી

દીધ.કાચના ગરાવની ફશાયની વાટી ય ફાઝેરાું ટીાુંની ઠુંડક આંગી લાટે થઈને એના દે શભાું ઊતયલા
રાગી.એણે ઘરડમાભાું જય.ું આ વભમે કૉરેજ કૅન્ટીનભાું વો સભત્ બેગા થઈ કકનાું ટીન ખરીને આ જ યીતે સવ કયી
યહ્યા શળે...એને થય,ું શલે ફહ યાશ જલાભાું ભજા નથી.કઈ આલી ચડે એ શેરાું...
- તે ત ું ક્યાુંન,બઈરા..?
હ?
ું :સ્ત્રીના આકસ્સ્ભક પ્રશ્નથી એ

એકાદ ક્ષણ ભાટે ડઘાઇ ગમ.અશીંના

ગાભના નાભની એને ઝાઝી ખફય

નશતી.તાના પ્રદે ળના ગાભન ું નાભ રઈળ ત એને આટર સલશ્વાવ આવ્મ છે તે એકદભ ઊઠી જળે.ત શ ું કયવ?ું એ
સલચાયલા રાગમ.એના રૂભ ાટડ નયના ગાભન ું નાભ એને માદ શત ું.
- લડનગય:એ પટાપટ ફરી ડય.
- શ ું લાત છે ?લડનગય..?એ ત ભારું ...:સ્ત્રીની આંખભાું કઈ જદા જ પ્રકાયની ચભક આલી ગઈ.એણે આંખ ભીંચી
દીધી.એ ધાયીને જઈ યહ્ય.આ ક્ષણે જાણે એ અશીં નશતી.
ખ ૂ..ફ દૂ યથી લશી આલત એન અલાજ...અને એની ત ૂટક-ત ૂટક લાતભાુંથી એને આટલ ું કડાય:ું ટે કયી યન ું
ઐસતશાસવક ગાભ ...છે લાડાન ું ઘય..ગાભના ફીજા છે ડે યે લ્લે સ્ટે ળન..એની ાછ આંફરીન ું એક ભટું

ઝાડ..એના

કાતયા...ગડાઉન વાભેની એની ગલ્વડ શાઈસ્કૂર...ફે ટ્રે નન વુંગભ.અને... થડીલાય છી એણે આંખ ખરી તમાયે એની
ફેમ આંખભાું ગાભન ું પ્રખ્માત તાલ રશેયાત ું શત ું..આછા લાદી યું ગન ું ફ્રૉક શેયી,ખબે દફ્તય બયાલી ળાાએ જતી
ફે ચટરાલાી એક છકયી ણ એભાું ક્યાુંક વુંગામેરી શતી....
- કેલ ગાભ નશીં..આ બ્રહ્ાુંડન ું વોથી તેજસ્લી સ્થ ...!:સ્ત્રીન અલાજ ણ શલે બીન થઈ ગમ શત.એકાદ ક્ષણ
અટકીને એણે લાત રટી:ઠીક છે ,જલા દે એ ફધ.ું .ણ એ કશે કે ,ત ું કમા ભાઢભાું યશે છે ?અને શ ું નાભ,તાયા પાન ું?
એ શલે ગબયાલા રાગમ.એને સ્તાલ ણ થમ.ગાભન ું ખટું નાભ દઈને એણે ભટ છફયડ લાી દીધ શત.એને
તાની જાત ય દાઝ ચડી.ક્યાયે મ જય ું જ ન શમ એલા ગાભન ું નાભ રેલાને ફદરે કઈક એવ ું નાભ કશેવ ું જઈત ું
શત ું,જે તે ત જાણત શમ,ણ ફીજ ું કઈ જાણત ું ન શમ,કભ વે કભ આ સ્ત્રી ત ન જ જાણતી શમ.શલે?સલચાયલાન
વભમ નશત.જેભ ફને તેભ કાભ તાલી અશીંથી બાગલાન ું શત ું.ફીજી ભાથાકૂટભાું ડીને વભમ વાય કયલાન આખા
પરાનભાું ક્યાુંમ અલકાળ નશત,ણ સ્ત્રીન સલશ્વાવ કેલલા એના પ્રશ્નના

જલાફ આલા જરૂયી ણ શતા.એ ભાથ ું

ખુંજલાલા રાગમ.તમાું જ યાતલાળું ેલ ું મ ૂલી ાછું ભદદે આવ્ય.ું એના શીયની જેભ જ એ ફલ્મ :
- એ અભારું ગાભ ખરું ..ણ પા રક ત લોથી ળશેયભાું વૅટર થઈ ગમેરા.ભાય ત જન્ભ ણ ળશેયભાું
થમેર,એટરે ભેં ત ગાભ જય ું ણ નથી..: એ  ૂરું ફરી યશે તે શેરાું લયું ડાન ગૅટ ખખડય શમ એલ અલાજ
આવ્મ.એણે થડી સનયાુંત અનબલી.સ્ત્રીની ડ ૂછભાુંથી ફચી જલાય ું શત ું.ણ એન ું ભન લતી જ ે ાછું આતુંરકત
થઇ ઊઠ્ ું...નથી ને કઈ આલી ચડ્ ું ત...? સ્ત્રી શલેથી ફાયણા ાવે ગઈ. ડક રુંફાલી ફશાય જલા રાગી.છી
તયત ાછી અંદય આલી.એ વપાભાુંથી ઊબ થઈ ગમ.
- ફેવ ને..!ઊબ કેભ થઈ થમ?ફહ ઉતાલ છે ?:સ્ત્રીએ કહ્:ું બણલાની ઉંભયે ત ું લી આ ધુંધાભાું ક્યાુંથી ડય?
- આ વૅભેસ્ટયભાુંમ ઍટીકેટી આલી તે બણલા-ફણલાન ું કાુંઈ ચારે છે કે છી આખ રદલવ ભફાઈર અને દસ્તાય
વાથે બ ટકલાન?ું હ ું ત શલે રયટામય થમ..એકના ૅન્ળનભાું ફધાુંન ું ક્યાુંથી  ૂરું કયી ળકાળે ?આ છકયીન ું જઇને ત
કાુંઇક ળીખ..!ચફચાયી બણતાું-બણતાું ટ્ળન કયીને ઘયભાું ભદદ કયે છે ..ને તભાયે ,ફેટ્ટભજી ફાના ૈવે તાગડસધન્ના
કયલા છે ,ક્યાુંક કભાલા જા ત ખફય ડે કે...:ાુંચવ રૂસમાની ભાગણીના ફદરાભાું વાુંબલા ભે ર પાન
જયદાય ઘાુંટ.
-નજીકના ભ ૂતકાન એ વુંલાદ વાુંબયી આલતાું એના શાથની મઠ્ઠી લી ગઈ.ફીજી જ ે લતડભાનભાું ાછા
પયતાું પ્રશ્ન થમ-સ્ત્રી કમા ધુંધાની લાત કયતી શતી?એને થય ું કે સ્ત્રી લાતભાું રેટીને એક ભશજા ગથ
ું ૂ ી યશી છે ,ણ
એની એ લાતભાું પવાલાન ું એને કઇ યીતે ારલે તેભ

નથી. એને તાન મ ૂ શેત વાુંબયી આવ્મ.એણે

વાભેની

4
દીલાર-ઘરડમાભાું જય.ું વભમ ઝડબેય વાય થઈ યહ્ય છે .રયબન ું ફાઈક એને ાછું વોંલાન ું શત ું.થડું આઘ ુંાછું
થામ ત એ કદાચ ચરાલી રેળે,ણ ભફાઈરલાા યસપને એણે ચાય લાગમાન લામદ કમો છે .ાુંચ શજાય રૂસમા
એને ટાઇભવય નશીં ભે ત ેર ભફાઈર એ ગભે તેને લેચી નાખળે.અને છી..
ફૅડરૂભભાુંથી નાના છકયાના યડલાન અલાજ લશી આવ્મ.આ અનેચક્ષત અલાજથી એ બડકી ઊઠય.આ છકરું ક્યાુંક
આખમ ખેર ફગાડી ન મ ૂકે ત વારું ...!એને થય.ું સ્ત્રીની શલે છીની રશરચાર એના ભાટે ખ ૂફ જ ભશતલની શતી.એ
ચારાક નજયે સ્ત્રીને જઈ યહ્ય.
- રે,આ ણ ખયા વભમે જાગી ગમ..ણ ત ું સનયાુંતે ફેવ,બઈરા..આટરી ખાણ નીકી જ છે ત શલે...:ફરતીફરતી એ ફૅડરૂભ તયપ ચારલા રાગી.
ફવ,આ છે લ્રી તક છે ,એને થય.ું એણે શલે છી બજલાનાયા િશ્મની ભનભાું કલ્ના કયી રીધી. સ્ત્રીની ાછ ને ાછ
એ ણ ફૅડરૂભ તયપ ધવી જળે.અંદય જઈ દયલાજ ફુંધ કયી ચખસ્વાભાુંથી ચપ ું કાઢળે..ખરળે,છી તાના ફાકને
લશાર કયી યશેરી સ્ત્રીની એકદભ નજીક શોંચી જળે.એના અચાનક થમેરા હભરાથી સ્ત્રી ચોંકી જળે.કદાચ બમબીત
ણ થઈ જામ..યું ત એ કશમ
ું કયે એ શેરાું ત એના ગા ય ચપ ું મ ૂકી - ખફયદાય ..! જ ભઢાભાુંથી અલાજ
કાઢય છે ત...ફેમને યશેંવી નાખીળ...ચ ૂચા જે શમ તે આી દે ..નશીંતય..! આટરી ધભકી જ ક્દાચ  ૂયતી થઈ
યશેળે...છી સ્ત્રી એની સતજયી ખરીને ૈવા એના શાથભાું મ ૂકી દે ળે.તે પટાપટ એના શાથગ ફાુંધી રૂભભાું  ૂયીને
અશીંથી ચારી નીકળે અને લાત  ૂયી....
ફવ,ત શલે યાશ કની જએ છે ?-અંદયથી ઊઠેરા અલાજને અનવયત શમ તેભ એ

એક્દભ ઊબ થમ.ફેડરૂભની

રદળાભાું ધવી ગમ.દયલાજાન ું શૅન્ડર કડી ફુંધ કયલા જામ તમાું જ એની નજય વાભેની દીલારે રટિંગાડેરી તવલીય ય
ડી.એની આંખ એકદભ શી થઈ ગઈ.ડ્રઇંગરૂભના ટે ફર યના પટાભાુંના રૂની જ,સખડન શાય ચડાલેરી
તવલીય.અને નીચે રખેરી ફે’ક લડ શેરાુંની અલવાનની તાયીખ...
એન ું ભગજ ઘ ૂભયી ખાલા રાગય.ું
- ફેનાશ પમાય શૈ આજા...તેયા ઈન્તઝાય શૈ આજા..:સ્ત્રીન ભફાઈર યણકી ઊઠય.એ થડ ાછ ડય.દીલાર વયવ
ચીકીને જઈ યહ્ય..ફે-અઢી લડના છકયાને

રુંગ ાવે ઊબ યાખી સ્ત્રીએ ભફાઈર

શાથભાું રીધ.નુંફય ચૅક

કયી,કાને રગાડી દફામેરા અલાજે લાત કયલા રાગી.એ સ્ત્રીને જઈ યહ્ય.વાડીન છે ડ શલાભાું ઝૂરત શત.અને એની
કભયની રચક...એના ભઢાભાું ાણી લી આવ્ય.ું લતી જ ે એણે નજય તમાુંથી શટાલી રીધી.ફવ,આ લાત તે
એટરી જ લાય.શલે એક ણ ક્ષણ ફગાડલી નથી.એ ભફાઈર મ ૂકલા લાુંકી લે કે તયત જ ાછથી કડીને ...લાત
જલ્દી  ૂયી થામ એની યાશ જત એ ઊંચનીચ થત યહ્ય.ફન્ને શાથ વાફદા કયી યાખ્મા.ણ એની ધાયણા કયતાું લાત
રાુંફી ચારી.એની ધીયજ ખ ૂટલા ભાુંડી.એ કાન ભાુંડીને એની લાતચીત વાુંબી યહ્ય.
- શા,શભણાું જ ગમા...!અતમાયે ..?ઘેય..?ના..ના..!ઘેય ત ભશેભાન...છે ..વાુંજે ચક્કવ....ાટી કણ છે ?ના,એભાું પેયપાય
નશીં..તને ત ખફય છે ,આલતા ભરશને નણુંદન ું ભાભેરૂ ું છે ..બરે -બરે, ઍડ્રેવ ફર..?એ ત ફહ દૂ ય ડે છે ,માય..!નજીકભાું
વૅટ થામ એવ ું નથી..?જીલ નથી ચારત, વાુંજના વભમે આ છકયાને એકરાને મ ૂકીને નીકતાું...
છે લ્રી લાય ઘેય ગમ તમાયે ળશેયના એક ગેસ્ટ શાઉવ ાવેથી વાય થતાું અનામાવે એની નજય એ તયપ ડેરી.શેરાું
ત એ ભાની જ નશત ળક્ય.ણ છી ધાયીધાયીને જય ું ત ખાતયી થઈ કે એ એની ફશેન સ્મ ૃસત જ શતી.ણ એ
એકરી નશતી.એની વાથે ભટી ઉંભયન કઈ અજાણ્મ રૂ ણ શત.ફન્ને વુંતાઈને ાછના દયલાજેથી પ્રલેશ્માું
શતાું.ભડી યાત્ે ાછી પયે રી સ્મ ૃસત ભમ્ભીને કશેતી શતી : આજે લી એક સ્ટડન્ટ લધ્મ,ભમ્ભી..! એટરે આલતીકારથી
ભાયે થડું ભડું થળે...!
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એની આંખ ભીંચાઇ ગઇ.ભોંઢાભાું કડલાળ પેરાઈ લી.દાુંત બીંવાઈ ગમા.શાથની મઠ્ઠી લી ગઈ.આખામ ળયીયે
યવેલ લી આવ્મ.શ્વાવશ્વાવની ગસત એકદભ તીવ્ર થઈ ગઈ.એ ઝન ૂનબેય ગ ઊાડલા જત શત ણ ગ કઇએ
કડી યાખ્મા શમ તેલ બાવ થમ.એણે જય ું-સ્ત્રીન છકય એના ગ કડીને ઊબ શત,ચખરચખર શવત...
એ લાુંક લળ્મ...
સ્ત્રી લાત  ૂયી કયીને ફશાય આલી.જય ું.એન દીકય દે ખામ નશીં.ડ્રૉઇંગરૂભભાું જય ું.તમાું ણ નશત.એ શાુંપી-પાુંપી
થઇ ગઇ.ઝડબેય ઑવયીભાું આલી.તમાુંથી દે ખાય ું-છકય લયું ડાના ગૅટ ાવે ઊબ શત

,જભણ શાથ શલાભાું

શરાલત.સ્ત્રી દડતી તમાું શોંચી.છકયાને તેડી રીધ.અચાનક એન ું ધ્માન ગય ું.છકયાના ડાફા શાથભાું વની નટ
પયપયતી શતી.અને એ કારીઘેરી બાાભાું,અસ્ુટ સ્લયે :ભા..આ..આ..ભા.....! ટાઆઆ..ટાઆઆ...જેવ ું ફફડી યહ્ય શત.
- સ્ત્રીએ ખ ૂફ રાુંફે સધી નજય દડાલી.ફશાય કઇ દે ખાય ું નશીં.ભે ભરશનાના,ખયા ફયના સષપત વન્નાટાભાું કેલ
ફાઇકની ધણધણાટી ગજ
ું ૂ તી શતી,દૂ ...ય લશી જતી અને ક્રભળ: ભુંદ થતી જતી ધણધણાટી...
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