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છેલા ક�ટલાકં સમયથી �ુ ંભાર� તકલીફમા ં�.ં ન કહ�વાય ન સહ�વાય!! 

  કોઈ સામે મળે તે #છેૂ: ક�મ ન&ુભાઈ? કંઈ ભાર� ' ૂઝંવણમા ંછો ?? 

એ સવ+ને માર, તકલીફની ક�વી ર,તે ખબર પડ, જતી હશે. એ િવચાર, મને વધાર� અ'ઝૂણ 

થવા લાગે.  

લાબંા સમય પછ, મારા મામાના કાકાની ફોઈની માસીનો દ,કરો મગન માજંરો મને 

અચાનક મળ, ગયો, ‘અર�...નટ7ા...!! 8 ુ ં તો છેક જ બદલાઈ ગયો!!’ આ:ય+થી એના માજંરા 

;ખના લખોટા મોટા ંકરતા ંએણે ક<ુ.ં  

‘બદલાઈ ગયો....?’ મ= એના કરતા ંય મારા વ> ુમોટા ડોળા કરવાની કોિશશ કરતા ક<ુ,ં 

‘ન?હ ર� મગન! �ુ ંતો   � ંતે જ  �!ં તેવો જ �.ં’  માર, તો ;ખો @ુખવા આવી ગઈ.  

‘8ુ ં8 ુ ંજ છે...!’ પછ, એ મોટ�થી હAયો પણ મને તો એ ભસતો હોય એમ લાBCુ.ં પછ, ન 

Dણે Eાથંી કંઈક િવFચG અવાજ કર, અટEો અને Hડો Iાસ એ લઈ બોયો, ‘8ુ ં જJર થોડો 

બદલાયો તો જ છે. માને ક� ન માને....’ 

‘ના...આ...યા..યા…ર...!!’  

‘હા...આ...યા…યા...ર...!!’ માર, પીઠ પર જોરથી ધLબો માર, મને Mદરથી બહાર Nધુી 

હચમચાવતા એ બોયો, ‘કંઈક તો જJર છે!’ એ જO, બPયો, ‘તFબયત પણ ખાAસી ઊતર, ગઈ છે. 

ડાચા ંબેસી ગયા છે. ?દવસે ન Nકુાતો હોય એટલો રાGે Nકુાતો હોય એમ લાગે છે!!’  

-મારો બેRો મગનો...!! ખરો...!! અને કઈ ર,તે માર, રાતની વાતની Dણ થઈ ગઈ...!! જJર 

કંઈ મેલી િવSા તો ન Dણતો હોય ને...!!  

‘ક�મ ખર, વાતને...?!’ મને મૌન મૌન 'ુઝંાતો િનહાળ, એ વ> ુUશુ થતો હોય એમ મને 

લાBCુ.ં  

એની વાત સાવ સાચી હતી. Vયાર� રાત પડ� Wયાર� �ુ ંતરત જ સવારની રાહ જોવા લાગતો 

ક� Eાર� સવાર પડ�!! Eાર� વસમી રાત વીતે...!! પરં8,ુ રાત તો રાબેતા 'જુબ મથંર ગિતએ 

ચાલતી કોઈ ગજગાિમનીની માફક પસાર થતી ને માડં માડં સવાર પડતી. ને પછ, રાત તો આવે 

જ ને...!? ને ફર, માર, તકલીફ શJ થઈ જતી...ને વળ,  પાછો �ુ ંસવારની રાહ જોવા લાગતો.  



 

 

2 

http://natvermehta.wordpress.com/                                       ઘરઘરાટનો તરખડાટ 
 

તમને થ8 ુ ંહશે ક� આ બધી શી લXપન-છXપન છે…?દવસ-રાત- રાત-?દવસ....!! તમે પણ 

' ૂઝંાઈ ગયાને...!! તમાર, આ ' ૂઝંવણ િનહાળ, મને થોડો આનદં થયો ક� ચાલો, માર, સાથે મને 

થોડો આનદં થયો. ચાલો માર, સાથે બીZુ ંકોઈક તો છે.  

ચાલો, માર, ' ૂઝંવણનો ફોડ પાડ, જ દ[...!! ગેટ ર�ડ, ફોર સAપેPસ..!! 

ખેર...વાત એમ છે ક� છેલી ક�ટલીક રાતો, લા.ં..બી લા.ં..બી રાતો મ= Dગરણ કર,ને જ 

િવતાવી છે!! ને ?દવસે માર, પાચંશેર, >ણુા\યા િવના ઑ?ફસમા ં Nવુાના-Hઘવાને કારણે 

Aપ^?ડલાઈ_સ થઈ જવાનો ભય માર, ગરદન પર તોળાઈ ર`ો છે. વળ, ઑ?ફસમા ં િનaાસન 

જમાવવાના કારણે મારા િbય સાહ�બcીએ બે-Gણ વાર મેમા ફટકાર, દ,ધા છે.  

મને અિનaાનો રાજરોગ નથી એ તો આપ સમd ગયા હશો જ. વાત એમ છે ક� રાGે ધીમે 

ધીમે મારા નયનeાર Fબડાય અને િનaારાણી ;ખની અટાર,એ આવી રાજ કરવાની શJઆત કર� ને 

મારા કાનમા.ં..નાનકડા કણ+eારોમા ં ઘરરર... ઘરરર... ઘરરર...ઘરઘરાટ fસૂે!! કોઈ Zુgુ,ં બે 

hdનgુ ં નાનકiુ ં િવમાન 8ટૂ, પડવા પહ�લા ં  વી ઘરઘરાટ, કર� તેવો જ ઘરઘરાટ માર, 

અધાjગનાના બે hkજનો   વા ં નસકોરામાથંી નીકળવા માડં� ઘરરર... ઘરરર... ઘરરર...!! ફરક 

એટલો જ ક� િવમાન 8ટૂ, પડ� ને અવાજ બધં થાય ને થોડા bવાસીઓ રામશરણ થાય Wયાર� માર, 

ભાયા+ના બmે hkજનો  વારાફરતી તો Eાર�ક એક સાથે જ હમણા ં8ટૂ, પડશે... હમણા ં8ટૂ, પડશ ે

એમ કર,ને સવાર Nધુી Zુદ, Zુદ, રાગરાFગણીઓમા ંઘરઘરાટ કરતા રહ� છે ને માર, મહા'લૂી િનaા 

વેરણ બને અને માર, ;ખમા ંMDય Dય છે વસમો  ઉDગરો!!  

-તો હવે આપ સમd ગયા જ હશો ક� માર, bાણિbયાને ઘોરવાની ટ�વ છે ને રાિGના bહરો 

પસાર થાય એમ એની ઘરઘરાટની તીoતા બદલાતી રહ� છે...!!  

‘એ....એ..ઈ...8 ુ ંબ�ુ ઘો...ર� છે!!’  મ= એક રાGે એને ઉઠાડ,ન ેક<ુ ંતો જવાબ મpયો,  ‘�ુ ંતો 

Dગતી જ �!ં! તને Hઘ નથી આવતી ને મને િનરાતેં Nવુા નથી દ�તો.. Nઈૂ D, હવે છાનો 

માનો...’ 

-અ...ર�...!! માર, માડ,!! �ુ ંક�વી ર,તે N[ુ...?! 

બસ, ?દવસે ?દવસે, સોર, સોર, રાતે રાતે એની NરુાવFલઓ વધતી ગઈ. રાગરાFગણીઓ 

બદલાતી રહ,. પરં8,ુ એ તો માનવા તૈયાર જ ન?હ!!  

વાહ ર� br,ુ તાર, sુદરત Pયાર,!! ઘોરતો Hઘે સોડ  તાણી... 

Dગતો મtંુ �ુ ંએ સાભંળતા સાભંળતા,તરફiુ ંએ Nણુી Nણુી... 



 

 

3 

http://natvermehta.wordpress.com/                                       ઘરઘરાટનો તરખડાટ 
 

�ુ ંખેતીવાડ, ખાતામા ંનોકર, કtંુ  �.ં રાતભર Dગી Dગીને પડખા ંફ�રવી ફ�રવીને ?દવસે 

ઑ?ફસે Nઈૂ જવાની તૈયાર, સાથે ઑ?ફસે પહuvયો. પહuચવાની સાથે જ સાહ�બે મને તેડા\યો. માડં 

માડં Uુલી ;ખે ને બધં મગ  �ુ ંસાહ�બcીના ટ�બલની સામે ગોઠવેલ Uરુશીમા ંગોઠવાયો.  

‘Hઘ િનwણાત...!!’ સાહ�બ બરાડxા... 

‘yુ.ં..??’ �ુ ંચમEો. માર, Hઘ ઊડ, ગઈ. સાહ�બને બ�ુ જલદ, Dણ થઈ ગઈ લાગે. 

‘zહ�તા..આ...આ...!’ સાહ�બ બરાડxા, ‘નોકર,માથંી નીકળ, જવાનો િવચાર છે તમારો...?’ 

સાહ�બ તતડxા.  

મ= માર, ;ખો માડં માડં Uુલી રાખી {પુક,દ, સેવી.  

‘આ Zુ…ઓ…ઓ...મહ�તા...!! તમે આ yુ ંબાફ, માCુj છે??’ સાહ�બે એક પG તરફ ધLબો 

માર, ક<ુ,ં ‘ઘ[ િનwણાત, િવD#રુ મહ�સાણાને ઘ[ની Zુદ, Zુદ, Dતો િવશે તમને પG લખવા 

કહ�લ તેમા ં તમે yુ ં ચીતર, માર�લ...!? Hઘ િનwણાત િવD#રુને Hઘની Zુદ, Zુદ, Dતો િવશે 

#છુા\Cુ ં છે!!’  સાહ�બ પણ માર, માફક રાતભર Dગતા રહ�લ હોય એમ લાBCુ.ં એ વધાર� ગરમ 

થયા, ‘િવD#રુથી મારા પર ઠપકો આ\યો છે. તમાર� લીધે માર� ઠપકો સાભંળવાનો...!?’ સાહ�બે 

;ખોમાથંી |ોધ, zહuમાથંી } ૂકં અને હાથમાથંી Hઘ િનwણાતનો કાગળ મારા તરફ ફ~Eો અને 

હાથમા ંએઓ કાચનો પેપરવેઇટનો ગોળો રમાડવા લાBયા. િનશાન {કુવવાવી તૈયાર, સાથે �જૂતા 

�જૂતા મ= પG મારા હાથમા ંલીધો. ખર�ખર...!! તમે માનશો અ?હ� પરં8 ુઘ[ની જBયાએ દર�ક વાર 

મ= Hઘ જ ચીતર, માર�લ...!! હવે...?! 

સાહ�બે ઘણી ભલી-�રૂ, સભંળાવી. િસઆર ?રપોટ+  બગાડવાની ધમક, આપી. એકાદ-બે 

ઈ�P|મ=ટ અટકાવી દ�શે એમ પણ બેધડક કહ, દ,>ુ.ં  

-હવે તો હદ થઈ ગઈ!!  

�Aુસાની ભાર, બાધંી ઘર� આ\યો અને પWનીના માથા પર છોડ, 'કૂ,.  

‘હવે તાર� આ ઘોરવાgુ ંબધં કર�ુ ંજ પડશે! ન?હતર નોકર,માથંી માર� હાથ ધોવાનો વારો 

આવશે ને આવી નોકર, Eા ંમળશે પાછ,...??’ 

પરં8 ુએ તો હસી અને ધીમેથી મરકતા મરકતા બોલી, ‘�ુ ંEા ંઘોJ ં�?ં?’ 

-ઓ...હ!! આ  તો આનો #રુાવો ઊભો જ કરવો પડશે.  

રાત પડ,. �ુ ંધીર�થી એની પડખે Nતૂો. એ તો ર,સાઈને ફર,ને Nઈૂ ગઈ હતી. �ુ ંહળવેકથી 

ઊભો થયો અને ટ�પર�કડ+ર લઈ આ\યો. ક�સેટ 'કૂ, તૈયાર બેઠો. થોડા સમયમા ંતો રાબેતા 'જુબ 

ઘરઘરાટ સભંળાવા લાBયો! મ= ર�ક?ડ�ગ કરવા માડં� ુ!ં! સગંીતના ઇિતહાસમા ંઆવો સા[ડ��ક bથમ 
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વાર તૈયાર થઈ ર`ો હતો. કદાચ �ેમી ક� છેલે ?ફમફ�ર એવૉડ+ પણ મળ, Dય તો નવાઈ ન?હ!!  

Dગતી ;ખે �ેમીનો એવૉડ+ લેતો હો[ એ�ુ ંAવXન જોવા લાBયો.  

સવાર તો બ�ુ મોડ, પડ,. હXતે હXતે લીધેલ Hઘને કારણે મા}ુ ં રોજની  મ ખાલી થઈ 

ગCુ ં હ8 ુ!ં bાત: કમ+ પતાવી, ચા પીતા પીતા માર, પWનીને મ= એની િવJ�ધ ઊભા કર�લ 

જ�બેસલાક #રુાવાની વાત કર,! એ ચમક, ને રકાબીમાથંી મહા'લુી ચા ઢોળાઈ ગઈ એના 

નાઈટગાઉન પર. ચાનો ડાઘો પડxો એ ધોવા  માટ� એણે સા�નુી આખે આખી ગોટ, વાપર, નાખંી.  

‘ચા...લ, સભંળાવ...જો...[...!!’ 

મ= ક�સેટ ?રવાઈPડ કર,. ચા� ુકરવા Xલેgુ ંબટન દબા\Cુ.ં પરં8 ુટ�પ તો {પુચાપ જ ર<ુ.ં.!! 

મૌન જ ર<ુ!ં! ;ખોથી સભંળા8 ુ ં હોય એમ ફાટ� ડોળે �ુ ં ટ�પ તરફ જોતો જ ર`ો. પણ ટ�પ તો 

?રસાયેલ છોકરાની માફક સાવ મૌન...!! 

-ક�સેટમા ંરાGે પRી જ 8ટૂ, ગયેલ. તો પછ, કઈ ર�કડ+ થાય?? 

-આ  તો એ dતી ગઈ ને �ુ ંહાય�. 

ખેર!! રાત તો પાછ, આવવાની જ છે ને એ પાછ, ઘોરવાની છે જ...!!  

મ= સવ� તૈયાર, કર,. નવી નOોર સોની �ાડંની ક�સેટ લઈ આ\યો. ટ�પર�કૉડ+રgુ ં હ�ડ સાફ 

કર, માtંુ હ�ડ @ુખ8 ુ ં થઈ ગCુ.ં ?દલમ= હ� મેર� દ...દ� ...?ડAકો ગીત માટ� શાહJખે પણ આટઆટલી 

કાળd રાખી ન હશે. મારા બેNરુા રાગે દદ� ?ડAકો થાય તો ?ફયાAકો ગીત ગાCુ ંઅને ર�ક?ડ�ગ થાય 

છે ક� ક�મ તે પણ બરાબર તપાસી લી>ુ!ં!  

રાત પડ,. �ુ ંતૈયાર હતો.  

-પણ હાય ર� નસીબ....!! 

-આ  Fબલsુલ ઘરઘરાટ, જ ન નીકળ,!! મ= રાત આખી ઘરઘરાટ, હમણા ં સભંળાશે... 

હમણા ંસભંળાશે કર, મ= અખડં Dગરણ કCુj.  

‘લા...વ..! સભંળાવ..જો..ઓ...[...!!’ આ  તો એ જ ઉતાવળમા હતી  

-yુ ંસભંળા�ુ.ં..!? 

‘�ુ ંકહ�તી હતીને...?!’ 8ુ ંમારા પર સાવ ખોRો આરોપ લગાવે છે. રાત પડ� ને તને આડા-

અવડા િવચારો આવે એન હોળ,gુ ંનાFળયેર બનાવે મને...!!’  

�ુ ંઑ?ફસે ગયો.  

ચાલો સાtંુ થCુ.ં કાઢ� પાણીએ ઘરઘરાટ ગયો. �ુ ં Uબૂ Uશુ હતો. આ  તો રાGે િનરાતેં 

Hઘવાgુ ં મળશે એમ માની મારા િસિનયર �લાક+ િGવેદ,ને ચા પણ પાઈ દ,ધી. બે-ચાર પGો 
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લ�યા. બે-ચાર ફાડxા. એક-બે ઝોકા ંટ�વ 'જુબ ખાઈ લીધા.ં..બપોર પડ,. �ુ ંઘર�થી ?ટ?ફનની રાહ 

જોવા લાBયો. રોજ બપોર� બાર-સાડા બાર� ઘર�થી ?ટ?ફન આવે. ?ટ?ફનવાળો ભૈયો આવી ગયો. 

?ટ?ફન ન આ\Cુ!ં ભૈયાએ ક<ુ:ં બીબીdને કહા હ� હોટ�લસે ખાના મગંવાક� ખા લેના!!  

મને કંઈ સમજ ન પડ,. સાથી િમGોના ?ટ?ફનમાથંી થોડ, થોડ, bસાદ, લઈ પેટ #Dૂ કર,. 

સા ં જરા વહ�લો પહuvયો. બાર�ુ ંઠો�ુ.ં કોલબેલ દબાવી ;ગળ,ઓ @ુખી ગઈ. દશ પદંર િમિનટ 

પછ, દ�વીએ દશ+ન દ,ધા!ં 

‘ક�મ yુ ંથCુ.ં..?’ મ= Fચ�તાથી #છૂ�ુ.ં  

‘કંઈ ન?હ�...!!’ એ ;ખોથી ચોળ, બોલી, ‘�ુ ંHઘતી હતી!! ‘ 

‘હમણા.ં..?!’ 

‘હા...!’ પોતાના �ટા વાળ એકG કર, પાછળ બાધંતા એ બોલી, ‘રાGે Fબલsુલ Hઘી જ 

નહોતી.’  

-તો...વાત આમ હતી!! ગઈ રાત આખી એણે Nવુાનો અFભનય કય� હતો...અને Dગતી જ 

રહ, હતી...!! એટલે જ ઘરઘરાટ સભંળાયો નહોતો.  

�ુ ંકપડા ંબદલતો હતો Wયા ંજ એ વદ,, ‘કપડા ંબદલતો ન?હ!! બપોરથી જ રસોઈ બનાવી 

નથી. હોટ�લે જમવા જવાgુ ં છે. �ુ ંહમણા ંજ તૈયાર થઈ D[ �!ં!’ કહ,ને એ ઝડપથી બાથJમમા ં

ભરાઈ ગઈ.  

-માtંુ બે&ંુ!! આ ખtંુ!! આખો ?દવસ ઘોરતી રહ, ને હવે હોટલે ચાદંલો ચuટાડવાનો...! 

હોટલમા ંજમતા જમતા એ બોલી, ‘�ુ ંકદાચ Hઘતા Hઘતા ઘોરતી હોઈશ!!’ 

‘ના, 8ુ ંHઘતા Hઘતા નથી ઘોરતી પણ ઘોરતા ંઘોરતા ંHઘે છે!’ મ= એgુ ંવાE NધુાCુj, 

‘...અને 8 ુ ંમાર, Hઘ ઉડાડ, 'કૂ� છે.’  

‘એ બ>ુ ંએક જ કહ�વાય. પરં8 ુએનો તો એક જ ઉપાય છે.’ 

‘yુ?ં? બોલ...બો...લ...!!’ �ુ ંUબૂ Uશુ થઈ ગયો.  

‘�ુ ંઆજની  મ ?દવસે Hઘી D[!’ એ મરકતા બોલી. એના રત'ડુા ગાલમા ંખજંન પડxા 

એ મને ખજંર  વા લાBયા. એgુ ં વાE એણે #tંુૂ કCુj, ‘....ને પછ, આ....આ...મ નવી નવી 

હોટલોમા ંરોજ સા ં ખાવા જઈએ...!!’ 

‘હા...આ...આ...!! Hઘવા સાtંુ પેટ બગાડવાgુ ં ને...ગજવા ખાલી કરવાના...?!’ �ુ ં ?ડશમા ં

'કૂ�લ બટર sુચાની  મ તપી ગયો અને વાસી દાળ �ાયની  મ ઠંડ, થઈ ગઈ.  

ફર,થી વ> ુએક વસમી રાત Dગતા Nતુા પડખા ંઘસતા પસાર કર,.  
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બી  ?દવસે ઑ?ફસે ગયો. સાહ�બ આ  કશે &ુરમા ંહતા એટલે અમને મોD હ, મોD જ...!! 

મારા �લાક+ િGવેદ,ને પWનીના પરા|મની વાત કર, તો એને પણ નવાઈ લાગી, ‘અર�...zહ�તા..!! 

બૈરા ં તે કંઈ ઘોર�...?!’ િGવેદ, ઘોરવાનો જPમિસ� અિધકાર ફ�ત #tુુષનો જ હોય એમ માનતો 

હતો, ‘તને કંઈ �મ થતો હશે. #tુુષો જ ઘોર�...!!’  

‘ના...યા...ર..! 8 ુ ંન?હ માને પણ માtંુ બૈtંુ....!!’ સાહ�બ &ુરમાથંી અચાનક ઑ?ફસમા ંધસી 

આ\યા એટલે વાત રોક, દઈ શાહ'ગૃની માફક અમે ફાઈલમા ંમા}ુ ંમાCુj!!  

ફાઈલમાથંી Dણે કંઈ વાચંતો હોય એમ િGવેદ, ગણગ�યો, ‘8ુ ંએમ કર...zહ�તા....!’ િGવેદ, 

પાસે દર�ક ' ુક�લીઓનો કોઈને કોઈ ઇPAટPટ ઇલાજ હોય છે, ‘ઘોર� તો પડખા ંફ�રવવા!!’ 

‘યા...ર..! એ તો �ુ ંકtંુ જ �!ં!’ �ુ ંFચડાયો. 

‘8ુ ં સમVયો ન?હ...!!’ િGવેદ,એ વ> ુચોખવટ કર,, ‘તાર� એને પડUુ ં બદલી Nઈૂ જવાgુ ં

કહ�વાgુ ંસમVયો...?!  વો ઘરઘરાટ ચા� ુથાય એટલે તાર� કહ�વાgુ ંડાFલ¡ગ, ફર,ને Nઈૂ D...!! પછ, 

જો   કોઈ ફ�ર પડ� છે ક� ન?હ...!!’  

‘ઓ...ઓ...હ...!! તો એમ કહ�ને...!?’ ફાઈલમા ંનજર રાખી �સુ#સુ કરતા જોઈ આZુબાZુના 

સહકમ+ચાર,ઓને નવાઈ લાગી રહ, હતી, ‘યા...ર...! િGવેદ,!! એમ કર� તો Dગતા રહ��ુ ંપડ�...!?’ 

‘આમ પણ 8 ુ ંતો Dગે જ છે ને...!!’  

‘પણ રાત આખી પડખા ંફ�રવ ફ�રવ કર� તો એ પણ Dગતી રહ�!!’ 

‘તે તો સાtંુ જ છે ને...?!!’ હસતા હસતા એ બોયો, ‘પછ, બmે ચકા-ચક,એ ચાચંમા ંચાચં 

ભેરવી અલક-મલકની વાતો કરવાની’ 

‘સા....િGવેદ,ના બvચા...!!’ �ુ ં િGવેદ, પર �ુ ંબરાબર તપી ગયો. સાલો માર, ફ,રક, લેતો 

હતો. �Aુસામાનેં �Aુસામા ં ફાઈલમાથંી બે-ચાર કાગFળયા કાઢ,, ફાડ, નાખંી કચરા ટોપલીમા ં

પધરા\યા ને ફાઈલ આઉટ ગો¢ગ મેઈલની ��મા ંસાહ�બની સ?હ માટ� 'કૂ,. પટાવાળો પરસોત એ  

જ ફાઈલ સાહ�બે મગંાવતા સાહ�બની સ?હ માટ� લઈ ગયો. સાહ�બે પG િવનાની ફાઈલ િનહાળ, 

તરત જ મને તેડા\યો ને તતડા\યો, ‘મહ�તા...આમા ંછે�ુ ંટ�Pડર Eા ંછે...!?’ 

‘કચરા ટોપલીમા.ં..!!’ મારાથી સહજ બોલાઈ ગCુ.ં  

‘yુ.ં..[...[...[...??’ સાહ�બનો અવાજ ફાટ, ગયો.. 

‘સોર, સાહ�બ...!!’ મ= જલદ,થી માર, rલૂ Nધુારતા ક<ુ,ં ‘સાહ�બ, કચરા ટોપલી અને કચરા 

પેટ, ખર,દવાgુ ંટ~ડર મારા ટ�બલ પર છે. ફાઈલ કરવાgુ ંહ8 ુ ં ને પરસોત તમાર, સ?હ માટ� લઈ 
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આ\યો.’ �ુ ં ઝડપથી સાહ�બની ચેzબરમાથંી બહાર આ\યો. લગભગ દોડતો કચરા ટોપલી પાસે 

ગયો. તો...ટોપલી સાવ ખાલી ખમ...!! ટોપલી ટ~ડર ખાઈ ગઈ હતી.  

‘અ...ર�...!! િGવેદ,, આ ટોપલી...આ... આમ...ખા....આ...લી....!!’  

‘મણી હમણા ંજ બધાની ટોપલી ખાલી કર, બધો કચરો લઈ બહારની કચરાપેટ,મા ંનાખંી 

આવી...’  

‘અ...ર�...!! યા...યા...આ...ર...!! આ તો ભાર� લોચો થઈ ગયો. એમા ંતો # ૂDંમલ કચરામલ 

ટોપલીવાલાgુ ંટ~ડર હ8 ુ.ં..!! કચરા ટોપલી અને કચરાપેટ,gુ.ં...!!’ મ= િGવેદ,ને સમDવવાની કોિશશ 

કરતા ક<ુ.ં  

‘ટ~ડર કચરા ટોપલીમા.ં..!?’ િGવેદ,નો ગોળ મટોળ ચહ�રો આ:ય+FચPહ  વો લા.ં..બો થઈ 

ગયો, ‘તને ખબર છે? એ # ૂDંમલ કચરામલ તો સાહ�બના સા£ુના સબંધંીના સબંધંી થાય છે! 

ને....એ...એ...જ ટ~ડર તો તાર� પાસ કરવાgુ ંછે. હવ ે8 ુ ંમરવાનો સા...!!’  

�ુ ંઑલ¤zપકમા ંજોડાયો હો[ તેમ બહાર કચરાપેટ, તરફ દોડxો. કચરાપેટ,ના વસાહતીઓ 

sતૂરા...iુOરો...ગાય-બકરા ંવગેર� વગેર�...મારા તરફ શકંાશીલ નજર� જોવા લાBયા. એક ગદ+ભરાય 

મને િનહાળ, ભડEો...મારામા ં એને એનો કોઈ Mશ દ�ખાયો હશે એટલે રાd થઈ 

હu...¥...¥...¥...ચી...!! હu...¥...¥...¥...ચી...!!હuચી...!! કહ, િમલે Nરુ મેરા 8zુહારા તો Nરુ 

બને હમારા ગાવા લાBયો...!! sતૂરાઓએ ગદ+ભરાય પાસે bેરણા લીધી અને એમનો Nરુ મેળ\યો. 

 મ તેમ ફાફંા ં માર, મ= ટ~ડર ખોળ, કાઢ�ુ!ં જો સહ�જ મોiુ ં થCુ ં હોત તો માર� ગાયમાતાના 

છાણમાથંી ટ~ડર શોધ�ુ ં પડતે...!!ચોળાયેલ-{ ૂથંાયેલ ટ~ડર લઈ સાહ�બની ઓ?ફસ તરફ દોડxો. 

સાહ�બ ¦વાળા'ખુી બની ફાટ7ા...ગાVયા અને ગVયા+...!! માડં માડં મ= એમને ઠાયા+. સાહ�બે બીજો 

મેમો તો ફટકાર, દ,ધો જ....!! હ...વે જો Gીજો મેમો મળે તો...નોકર, ગઈ જ સમજવી....!! 

ઑ?ફસમા ં માtંુ ન�ુ ં નામ પડ�ુ ં zહ�તો મેમાવાળો...!! ધીર� ધીર� આખી ઑ?ફસમા ં �ુ ં એકની એક 

ઘોરતી પWનીનો એકનો એક પિત, િપડ,ત પિત � ં એની સવ+ને Dણ થઈ ગઈ. Dણે �ુ ં

Fગિનસ�કુનો હરતો-ફરતો વડ+ ર�કડ+ હો[ એમ સવ� મને જોવા લાBયા.  

એક બળબળતી બપોર� પટાવાળો પરસોત માર, પાસે આ\યો. પરસોત મોટ� ભાગે પીને જ 

આવતો!  

‘મે’તા સાયેબ...!’ કાનમા ં?દવાસળ,ની સળ,થી ખનન કરતા એ બોયો, ‘એક ઉપાય સે...’  

‘શાનો...??’ 

‘તમારા રોગનો...!!’ 
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‘મને કોઈ રોગ નથી...’ 

‘એટલે ક� તમાર, બાયડ,ના રોગનો...!’ પરસોતે એgુ ંવાE NધુાCુj.  

-મારો બેટો પરસોત પીધેલ...માર, મ કર, કર� છે.  

‘મે’તા સાયેબ, અકસીર ઉપાય સે...’ 

‘બોલ..., જલદ, બોલ... માર� ઘ�ુ ંકામ છે...!!’ કદાચ, કંઈ Dણતો પણ હોય એમ િવચાર, મ= 

ક<ુ,ં ‘મા...ર, મ કર, તો નથી કરતોને...?’ 

‘સાયેબ, તમાર, તે મશક�ર, તે કંઈ થાય...??’ બGીસી પહોળ, કર, તમાsુ-{નૂો ખાઈ ખાઈને 

કટાઈ ગયેલ એની બGીસી બતાવતા એ બEો, ‘બોલતી ઘોરની બાધા રાખો...!!’  કાનની ખનન 

b�િૃ§ને સહ�જ અટકાવી એ બોયો, ‘મારા ઘરની પાહં� બોલતા ઘોરની એક દરગાહ છે!! બ�ુ સત 

છે એgુ.ં Wયા ંચાદર ચઢાવવાની માનતા રાખો...!!’ 

માનતા માનવાથી જો બૈર,ની બલા ટળતી હોય તો સાtંુ એમ મને રસ પડxો, ‘yુ ંવાત કર� 

છે? બોલતા ઘોરની દરગાહ...!!’  

‘હો...\વે સાયેબ...!!’ એgુ ંગધંા8 ુ ંzહu મારા કાન પાસે લાવી બોયો, ‘મારો હહરો બો ઘોરતો 

ઊ’તો...!! તે મ= એના હાJ બાધા રાખેલ...!!’ સAપેPસ ઊrુ ંકરવા એ અટEો.  

‘તે પછ, yુ ંથCુ.ં.??’ માર, kજ¨ાસા Dણવા જ એ અટક�લ. 

‘થવાgુ ં�ુ ંઉ8.ુ...?! હહરો હારો ઘોરતો જ બધં થૈ ગીયો...’ ચપટ, વગાડ, એ બોયો  

‘D...D...!!’ મને રસ પડxો, ‘yુ ંવાત કર� છે?!’ મને તો Dણે ઉપાય મળ, ગયો. �ુ ંરાdનો 

ર�ડ થઈ ગયો.  

‘હો...\વે..!! સાયેબ..., બાધા રાખીને તણ દાડામા ંતો હહરો ધબી ગયો... પછ, તો Eાથંી 

ઘોર�...?! પણ એ તો બો ઘરડો ઉતો...!! તમે બાધા રાખી જ લો..! બ�ુ સ8 ્છે એ પીરgુ.ં..!!’ 

‘સા....!! પરસો...ત...પીધેલ...!! 8 ુ ંમાર, એકની એક Zુવાનજોધ બૈર,ને માર, નાખંવા બેઠો 

છે...?! D...8 ુ ં તાtંુ કામ કર...અને મને માtંુ કામ કરવા દ�...! માર, Hઘ ન બગાડ....!!’ સાહ�બ 

આ  રD પર હતા એટલે �ુ ંHઘવાની તૈયાર, કરવા લાBયો. ચાર�ક કલાકની Uરુશી િનaા લઈ 

ટ�Fલિવઝન પર આવતા PCઝૂ રડારની માફક �ુ ંતાજો-માજો થઈ ગયો. ભારતના પનોતા ંbધાનોની 

માફક Uરુશીમા ંHઘવાની પિવG b�િૃ§ન ેકારણે વારંવાર { ૂટંણીમા ં{ ૂટંાઈ આવે એમ �ુ ંપણ જો 

{ ૂટંણીમા ં  અપª ઉભો ર�ુ ં તો { ૂટંાઈ પણ આ�ુ!ં! bધાનોને ચા� ુ પાલા+મેPટ� Uરુશીમા ં ડોsંુ 

>ણુા\યા િવના ક�વી ર,ત ેHઘ�ુ ંએની ��ઇિન�ગ આપવી હોય તો માર, ચોOસ જJર પડ�. મારા 

મગજમા ંDતDતના િવચારો ચાલવા માડંxા. ¤Aથતb¨ િનaાવAથાને કારણે માર, ગરદન થોડ, 
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@ુખવા લાગી હતી. ઘર� જતા રAતામા ંલાઇ�ેર, આવતી હતી. Wયા ંગયો. ડોશીવૈ@ંુના ચાર-પાચં 

#Aુતકો ઊથલા\યા. Wયાર� માડં માડં  એક #Aુતકમાથંી ઘરઘરાટ બધં કરવાનો gસુખો મpયો.  

ઘર� આ\યો. વા« કCુj. Nવુાની ને Nતુા Nતુા Dગતા રહ�વાની તૈયાર, સાથ ેપWનીના પડખે 

ભરાયો. #Aુતકમાનંો gસુખો હતો. નસકોરામંા ં એરં?ડયાના...?દવેલના....� ૂફંાળા  ?દવેલના ટ,પા ં

'કૂવાના....!! આ મહાન કાય+ માર� પWનીની Dણ બહાર જ કર�ુ ં હ8 ુ.ં જો એને કtંુ તો એ થોડ, 

કરવા દ�વાની હતી...?? થોડ, વારમા ં માર, પWનીએ NરુાવFલઓ છોડવા માડં,...ઘ...ર...ર....ર....! 

ઘ...ર...ર....ર....! ઘ...ર...ર....ર....! ઘ...ર...ર....ર....! ઘ...ર...ર....t્... 

�ુ ંહળવેકથી પથાર,માથંી ઊભો થયો. નાનકડ, ચમચીમા ં?દવેલ લી>ુ ંમીણબ§ી સળગાવી 

ચમચી એની Vયોત પર ધર, ?દવેલ તપા\Cુ.ં ચમચીમા ં ?દવેલમા ં ;ગળ, બોળ, તાપમાન 

તપાACુ ંતો દાઝxો...!!પીડાના માયા+ મારાથી ચીસ પડાઈ ગઈ!! ધારવા કરતા ?દવેલ વ> ુતપી 

ગCુ ંહ8 ુ ંને ચમચી હાથમાથંી છટક, ગઈ ને ?દવેલના છાટંFણયા ંછટંાઈ ગયા ફરસ પર...!! આ બ>ુ ં

થઈ ગCુ ંતો પણ માર, ભાયા+નો ઘરઘરાટ તો ચા� ુજ ર`ો. એ તો ઘસઘસાટ ઘોરતી જ રહ,. પણ 

આ  તો માર� અખતરો કરવો જ હતો. ?દવેલ લઈ બાટલી મ= રસોડામા ંભડંા?કયામા ં'કૂ, દ,ધેલ...!! 

તે લેવા માટ� �ુ ંરસોડામા ંગયો. ચમચીમા ં?દવેલ લઈ ઢોળાઈ ન Dય તેની કાળd રાખી દબાતે 

પગલે ધીમે ધીમે ચાલતો �ુ ં ફર, શયનકªમા ં આ\યો...ને....ધડા' ્ કરતો પડxો...!! Dણે પગ 

તળેથી ધરતી અચાનક સરક, જ ગઈ....!! હાથમા ં?દવેલની ચમચી છટક,ને Eાકં જતી રહ,...થCુ ં

yુ ંહ8 ુ ંક�, પહ�લી વખતે ?દવેલના છાટંFણયા ંફરસ પર છટંાયા હતા તેણે મને દગો દ,ધો...?દવેલ 

એનો ચીકણો  Aવભાવ કંઈ છોડ�....! �ુ ંલપAયો....! બરાબરનો લપAયો....! મા}ુ ંજોરથી પ¬થરની 

ફરસ પર પછડાCુ.ં..!! એટલે મારા ખાલી મગજમા ંસ…ન...ન...ન...g.્.g.્..g.્. થઈ આ\Cુ.ં..!! મને 

લાBCુ ં ક� �ુ ં બેહોશ થઈ જઈશ...! પણ બેહોશ તો ન થયો...! પણ અધ'ઓુ તો જJર થઈ ગયો. 

?દવેલનો અખતરો કરવાના મારા હોશકોશ ઉડ, ગયા. હાય...ર�..નસીબ....!! માર, બૈર, તો ઘોરતી 

જ રહ,... ઘ...ર...ર....ર....! ઘ...ર...ર....ર....! ઘ...ર...ર....ર....! 

મારા શયનકªની ફરસ પર ઠ�ર ઠ�ર ?દવેલ છટંાCુ ં હ8 ુ.ં ફરસ પર બે હાથો વvચે માર, 

નાનકડ, પાચંશેર, પકડ, થોડ, વાર બેસી ર`ો. લાબંા સમય પછ, �ુ ંહળવેકથી ઊભો થયો. ચાદં 

પર ચાલતો પહ�લો ભારતીય ચaંયાGી હો[ એમ ડગ માડંતો પલગં પાસે ગયો. આ બધામા ંમાર, 

સવ+ શ¤�ત હણાઈ ગઈ હતી. �ુ ંપથાર,મા ંપથરાયો. ને Zુઓ sુદરતની કમાલની કરામત...બૈર, 

માર, ઘોર� ઘરઘરાટ....!!  
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માtંુ મા}ુ ંફાટફાટ થ8 ુ ંહ8 ુ.ં બેડJમમા ં?દવેલની વાસ મઘમઘ થતી હતી. ગમે તેમ કર,ને 

માર� માર, બૈર,ના કાટ ખાઈ ગયેલ નસકોરામંા ં?દવેલ Hજ�ુ ંજ હ8 ુ!ં! થોડા સમય પછ, વેરિવખેર 

થયેલ માર, ?હ�મત એકG કર, ફર, ઊભો થયો. ?દવેલ �ુફંા« કરવાgુ ંમાડં, વાળ, ચમચીમા ં?દવેલ 

લઈ કાળdથી માર, ભાયા+ના નસકોરાનંા r ૂગંળાઓમા ંGણ-ચાર ટ,પા ં ?દવેલના HVયા... માર, 

બૈર,એ થોડા અસમજંસ અવાજો કયા+. હા....શ....!! Dણે ભારતીય ચaંયાન ચaંની ધરા પર ઉતCુj 

ખtંુ...!! ?દવેલ #રુાયા બાદ ઘરઘરાટ ઓછો તો થઈ ગયો. લગભગ બધં થઈ ગયો...! માર, ય 

;ખ લાગી ગઈ. પણ હાય ર�....નસીબ...!! થોડા સમય પછ, માર, Hઘ અચાનક ઉડ, ગઈ. કંઈક 

િવFચG અવાજ મારા ંકાનમા ંfAૂયો. �ુ ંEા ં� ંએની મને તો પહ�લા Dણ જ ન થઈ...!! મ= ;ખો 

ચોળ, આZુબાZુ નજર કર,...! તો �ુ ં માર, પથાર,મા ંજ હતો અને પેલો અD�યો અવાજ માર, 

એકદમ નજદ,કથી જ આવતો હોય એમ મને લાBCુ!ં! એકદમ મને �યાલ આ\યો ક� આ અવાજ તો 

માર, પડખેથી જ આવી ર`ો છે....!! મ= પથાર,મા ંપહોળ, થઈને પથરાયેલ માર, પWની તરફ નજર 

કર,...!! એ જ અવાજ કર, રહ, હતી: િસ...ઈ...ઈ...ઈ....ઈ Nઊુઊઊઊ'.્.. ! િસ...ઈ...ઈ...ઈ....ઈ 

Nઊુઊઊઊ'.્.. ! િસ...ઈ...ઈ...ઈ....ઈ Nઊુઊઊઊ'.્.. ! અવાજની ?�કવસંી જ બદલાઈ ગઈ હતી. 

?દવેલે કામ તો કCુj જ હ8 ુ.ં..! પણ અવાજ બધં કરવાgુ ંન?હ....!! અવાજને ચીકણો  બનાવવાgુ.ં..! 

હવે માર, ભાયા+ના નસકોરામંાથંી િસસોટ, વાગતી હોય એવો અવાજ આવવા લાBયો... 

િસ...ઈ...ઈ...ઈ....ઈ Nઊુઊઊઊ'.્.. ! િસ...ઈ...ઈ...ઈ....ઈ Nઊુઊઊઊ'.્.. ! 

-ઓહ ભગવાન yુ ંથશે માtંુ...!?  

સવાર� ઊઠxો Wયાર� મા}ુ ંભાર, ભાર, થઈ ગCુ ંહ8 ુ.ં માથામા ંપાછળના ભાગે �મૂiુ ંઊપસી 

આ\Cુ ં હ8 ુ ં અને એમા ં ભાર� દદ+  થ8 ુ ં હ8 ુ.ં  મારા ?દવેલના અખતરામા ં આવો મોટો ખતરો 

હશે...ખતરો થશે એની તો મને કપના જ Pહોતી...!! ખાતર પર ?દવેલ કહ�વત તો આપણે Dણીએ 

પણ આ તો Dગરણ પર ?દવેલ....!!  મ તેમ તૈયાર થઈ, નાહ,-ધોઈ, ચા-પાણી કર, �ુ ંનોકર,એ 

ગયો. માર� નોકર,એ જ�ુ ં પડ� એમ હ8 ુ ં નહતર આ  �ુલી માર, દ�ત...! િGવેદ, મારા કરતા ં

વહ�લો આવીને ડા`ા બાળકની માફક Gણ-ચાર ફાઈલો ટ�બલ પર પાથર, Dણે બ�ુ કામ હોય એ�ુ ં

િGMક, નાટક કર, ર`ો હતો એ પરથી મને �યાલ તો આવી જ ગયો ક� સાહ�બ આ  ઑ?ફસે 

પધાર, {Eુા છે. મારા ટ�બલની પાછળ માર, Uરુશીમા ંગોઠવાતા મ= સાહ�બની ચેzબર તરફ ઇશારો 

કર, િGવેદ,ને #છૂ�ુ,ં  ‘ક�મgુ ંછે...!?’ 
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‘ઓસામા આવી ગયો છે!’ િGવેદ, દરરોજ સાહ�બના િમDજ bમાણે નવા નવા નામો 

પાડવામા ંપાવરધો હતો. ફાઈલો ઉથલાવતા ઉથલાવતા એ બોયો, ‘ઓસામાએ આવતાની સાથે જ 

પરસોતને ખખડા\યો છે. આ  તો એને બધા �શુ અને ઓ..બામા  વા લાગે છે...!!’ 

‘કોની બા...ને કોની મા...?!’  

‘અ...ર�...!! zહ�તા...!! કોઈની બા ને કોઈની મા ન?હ....!! ઓ…બામા...!! ઓબામા...!! પેલો 

અમે?રકાનો નવો bૅિસડ�Pટ...!!’ િGવેદ, સહ�જ મરક,ને બોયો, ‘zહ�તા, આ  તો સાચવીને રહ� ...!! 

ને rલેૂ{કુ� Hઘતો ન?હ� નહતર ઓસામા તને તારા પાછળના ચોOસ ભાગે એક જોરદાર લાત 

માર,ને  કાઢ, 'કૂશે...!!’ િGવેદ,એ મને ડરા\યો.  

મ= પણ િGવેદ,ની માફક જ ફાઈલો પરથી >ળૂ ઉડાડવા માડં,. મને ભાર� Hઘ આવતી હતી. 

બે-Gણ વાર બાથJમ જઈ zહu ધોઈ આ\યો. પરસોત પાસે ચા મગંાવી ચા પીધી. મારા બાથJમના 

;ટાફ�રાને લીધે સહકમ+ચાર,ઓ શકંાની નજર� જોવા લાBયા. ચા પી પી ને Dગતા રહ�વા િસવાય 

¯ટકો ય Pહોતો. પરસોત પાસે  વાર� વાર� ચા મગંાવવામા ંએ જોખમ હ8 ુ ંક� મારા માટ� �ુ ંઅડધી 

ચા મગંાવતો પણ પરસોત પોતે મારા તરફથી, મને #છૂ7ા િવના આખે આખી બાદશાહ, દર વખતે 

ઠઠાડ, આવતો હતો!!  

‘zહ�તા...8 ુ ંદા�તરને બતાવ...!!’ િGવેદ,એ ફાઈલમા ંFચતરામણ કરતા ક<ુ.ં 

‘મને કંઈ નથી થCુ.ં..!! આ તો બે-Gણ ?દવસથી બરાબર Hઘવાgુ ંનથી મpCુ ંને...’ એને �ુ ં

કઈ ર,તે મારા @ુખતા �મૂડાની વાત કJ!ં  

‘�ુ ં તાર, વાત નથી કરતો...!’ િGવેદ, હસીને બોયો, ‘...તાર, બૈર,ની વાત કJ ં�!ં તાર, 

બૈર,ને બતાવ ડો. બેજન બાટલીવાળાને....!!’  

‘બેજન બાટલીવાળા....??’ 

‘હા, એ બાવાd દા�તર નાક-કાન-ગળાનો Aપે યાFલAટ છે. બ�ુ જ �ુિંશયાર છે. તાર, બૈર, 

પણ નાક-ગળામાથંી જ ઘરઘરાટ, બોલાવે છે ને...બતાવી જો, કદાચ કોઈ ઉપાય મળ, પણ 

આવે....!!’  

‘સાtંુ...!’ કંઈક િવચાર,ને મ= એને #છૂ�ુ,ં ‘Eા ંછે એgુ ંદવાખાgુ ં?’  

િGવેદ,એ મને સરના'ુ ંઆXCુ.ં મારા ઘર� જવાના રAતે જ એgુ ંદવાખાgુ ંઆવ8ુ ંહ8 ુ.ં ચાના 

કપ પર કપ ગટગટાવવાથી થોડ, તાજગી આવી ગઈ હતી. સા ં ઘર� જતી વખતે ડો. 

બાટલીવાળાના દવાખાને ગયો. એ માખીઓ મારતો જ બેઠો હતો. મને જોઈને એના dવમા ંdવ 

આ\યો.  
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‘આ...વ...ડ,...ક...રા....આ...!’ ડો. બાટલીવાળાએ મને આવકાય�. �ુ ંએના ચહ�રાને જોતો જ 

ર`ો. એકદમ પારસી છાપ ચહ�રો હતો એનો. લા�ં ુ ંનાક...કાકડ,  �ુ.ં..! ચપટા સહ�જ ખરબચડા 

પણ ગોરા ગોરા ગાલ...! માથે અડધી ટાલ...! અને ચીમળાયેલ કાન...!! એ બોલતો હતો Wયાર� 

એની લાબંી ડોકનો હા?ડયો Hચો-નીચો અને આગળ-પાછળ થતો હતો. એના િવFચG નાક, કાન 

અને ગળાને કારણે જ એ નાક, કાન ગળાનો દા�તર થયો હોવો જોઈએ...! પહ�લા ંએણે પોતાની 

Dત પર જ bયોગો કયા+ હોય એમ મને લાBCુ.ં Vયાર� એ નાનો હશે Wયાર� એ બ�ુ તોફાની હોવો 

જોઈએ. એની મા એની ;ગળ, પકડ,ને ચાલવાને બદલે એgુ ંનાક પકડ,ને ચાલતી હોવી જોઈએ. 

એટલે જ એ લા�ં ુ ં થઈને લટક, પડ�ુ ં હ8 ુ.ં Asલૂમા ં તોફાનને કારણે એના િશªકો એના કાન 

વારંવાર Fચમળતા રહ�તા હશે એટલે કાનનો િવકાસ અટક, ગયેલ હતો.  

ગળાનો હા?ડયો નચાવી આગળ પાછળ કર, પછ, બરાબર ગોઠવી દા�તર બાટલીવાળાએ 

ફર, એના તીણા અવા  મને આવકાય�, ‘આ...વ...ડ,...ક...રા....આ...!!’ અન ેએgુ ંલા�ં ુ ંનાક મારા 

તરફ તા�ુ!ં Dણે એ મને નાકથી તપાસવાનો ન હોય.  

‘Nુ.ં..ઉ...[ તકલીફ છે...&ુ...ઉ...ને...!’ હાથમા ં નાનકડ, ટૉચ+-°લેશલાઈટ લઈ ડો. 

બાટલીવાળાએ મારા તરફ bકાશ ફ~Eો, ‘ખો..ઓ...લ!! તાtંુ zહu જોમ...ને મો§ેથી 

આ...આ...આ...આ...કર...!!’  

મ= zહu ફાડ�ુ ં ને આ...આ...આ...કરવાgુ ંશJ કCુj. પછ, મને અચાનક જ યાદ આ\Cુ ંક� �ુ ં

Eા ંપેશPટ �.ં એટલે મારા zહuની દાબડ, ફ&્ દઈને બધં કર, દ,ધી.  

‘ક�મ Nુ ંઠCુ.ં..?’ 

-yુ ંકહ�� ુ ંએની મને સમજ ન પડ,. 

‘દા�તર સાહ�બ…’ } ૂકં ગળ, �ુ ંમાડં માડં બોયો. 

‘ગભરાટો ન?હ�...&ુ દો�ટર પાસે આયો છે!! કંઈ ?ફડ માસ+લ માનેકસા પાસે નથી આયો...!! 

સમVયો...?’ 

‘વાત એમ છે ક�...’ 

‘બોલની દ,કરા...વાટ Nુ ંછે...? મને ન કહ�સે.... ટો કોને કહ�સે...!’ 

‘�ુ ંપેશટં નથી...!’ 

‘ઢ…R �...ર�...ક,...ની...!!’ ડો�ટર બાટલીવાલા િનરાશ થયા, ‘[ તો સમVયો ક� &ંુ પેસટં છે!’ 

એક Hડો Iાસ તાણી, એના નાક દાડં, અન ેહા?ડયાને હલાવી ફર, ગોઠવી એ બોયા, ‘ટો પછ, 8 ુ ં

અ?હ� N ુ ંકામ �ુડંાણો...? બોલની...’ 
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‘એમા ંએ�ુ ંછે ને ક�...’ �ુ ં� ૂચંવાયો... 

‘Nુ ંછે ભસી મરની...!’ હવે દા�તર કંટાpયા હોય એમ લાBCુ.ં  

‘માર, પWનીને તકલીફ છે!’   

‘ટો પછ, ટાર, પ_નીન ેઅ?હ� લાવની...!’  

‘તે નથી આવી...!’ 

‘ક�મ...? એ ક�મ નઈ આવી ?!’ હવે પાછો એને રસ પડવા લાBયો, ‘ક�મ ભાર� પગે છે? આઈ 

મીન એ ક�મ નઈ આવી ?!’  

‘ના, માર� એ પહ�લા Dણ�ુ ંછે ક� એના રોગની કોઈ દવા છે ક� ન?હ�!!’ 

ડા. બાટલીવાલા {ુચંવી ;ખે અને અણીદાર નાક� મારા તરફ �ુ ંકોઈ િવFચG bાણી હો[ 

એમ જોવા લાBયા. એની ટ�વ 'જુબ Hડો Iાસ લઈ બોયા, ‘&ુને ખબર છે ક� ટાર, બાયડ,ને Nુ ંઠCુ ં

છે. દા�તર &ંુ છે ક� �ુ.ં..?!’  

‘એ તો તમે જ છો.’ મ= પણ એના કરતા ંવ> ુHડો Iાસ લઈ ક<ુ,ં ‘માર, બૈર,નો રોગ તો 

બધાને સભંળાય છે!’  

‘રોગ ટ� કંઈ સભંળાઈ...?!’ દા�તરgુ ંનાક વધાર� લા�ં ુ ંથઈ ગCુ ંઅને થોiુ ંલાલચોળ પણ 

થઈ ગCુ,ં ‘Nુ ં કહ�ચ ટ� કંઈ સમDઈ એ�ુ ં બોલની બાવા... કંઈ મેડ છે ક� Nુ.ં..??’માર, માનિસક 

હાલત િવશે હવે એને શકંા થવા લાગી. બેલ માર, એણે એના કzપા[ડર કમ સે|�ટર,ને તેડા\યો. 

મને થCુ ંક� એ હવે એ મને Hચક,ને ફ~કાવી દ�શે. પરં8 ુદા�તર એમ કંઈ મને છોડ�. એણે પાણી 

મગંાવી મને પીવા માટ� આXCુ.ં મને તરસ તો નહોતી લાગી છતા ંઆUુ ંBલાસ �ુ ંગટગટાવી ગયો.  

‘બો...લ ડ,કરા..! સમdને મને સમDવસ...ક� N ુ ં ટકલીફ છે 8નેુ...!! ગભરાટો ન?હ� માર, 

કને બ±ાની દવા છે.’  

‘સાહ�બ, મને તકલીફ નથી. તકલીફ માર, પWનીને છે. એ Hઘે Wયાર� બ�ુ ઘોર� છે.’ �ુ ં

ઝડપથી બોલી જ ગયો.  

‘….ટ� Hઘે ટ,આર� જ ઘોર�ને...?! Dગટા હોય ટો થોJ ંઘોરાય...??’ 

-ઓ...હ...!! આ તે દા�તર છે ક�....મને �Aુસો આવી ગયો...પણ �ુ ંમૌન જ ર`ો.  

‘જો...ઓ...ડ,કરા...!! N ુ ંનામ ક,£ું તાtંુ મહ�ટા..!! હા, તો િમAતર મહ�ટા..!!’ એણે ક�સ પેપરમા ં

માtંુ નામ જોઈ ક<ુ,ં ‘ઘોર�ુ ંએ કંઈ રોગ નથી. �ુ ંપન ઘોJ ં�!ં!’ અને પછ, અટક,ન ેએણે મો² ં

બગાNુ ંખા>ુ!ં! પછ, ટ�વ 'જુબ િસસકારો બોલાવી Hડો Iાસ લીધો.  

‘...પ...ણ દા�તર સાહ�બ એનો કોઈ ઉપાય તો હશેને...!!’ 
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‘સા...નો..?!’ 

‘ઘોરવાનો...!!’ 

‘એટલે Nુ ંટાર� પન ઘોરતા િસખ�ુ ંછે??!’  

-ઓહ ....!! 

‘જો ડ,કરા મહ�ટા..!! સમજ !! કોઈને ઘોરતા બઢં ન કર, શકાય ને કોઈને પણ ઘોરતા 

સીખવી ન શકાય...!! ઈzપોિસબ�.્.!! ટારામા ં જPમDત કલા હોય ટો જ ઘોરટા 

આવડ�...સમVયો...?’ દા�તર� ?હપોપોટ�મસની માફક પહો«ં zહu કર, બગાNુ ં ખા>ુ.ં જો �ુ ં લાબંો 

સમય આ દા�તર પાસે રહ,શ તો મને પણ બગાસા ંપર બગાસા ંઆવવા લાગશે.  

મને ખર�ખર એક બગાNુ ંઆવી જ ગCુ.ં  

‘છતા ંપણ સાહ�બ માર, પWની ઘોરતી બધં થાય એ�ુ ં કંઈ કર�ુ ંપડશે ક�  થી મને Hઘ 

આવી Dય...!!’ 

‘િપયર મોકલી દ�...!!’ હસીને દા�તર બોયા.  

‘એટલે yુ ંથશે?’  �ુ ંજરાક Fચડાયો.  

‘એ િપયરમા ંઘોરસે....!’ હસવાgુ ંમાડં અટકાવીને એ બોયા, ‘પછ, ડ,કરા &ંુ િનરાટં� Hઘાય 

એટ�ુ ંHઘ ...!!’ પછ, એ એકદમ અટક, ગયા. િવચાર કર, બોયા, ‘ એમ કર. �ુ ં&ુને ગોલી લખી 

આ#ુ ં� ં! રોજ રા�� ટાર� એક ગોલી ગલવાની....!! પાનીની સાથે. Nવુા પે’લા!’  

‘માર� ગળવાની...?!’ Dણે મ= હમણા ંજ કડવી દવાની ગોળ, ગળ, હોય એમ મારા zહuનો 

Aવાદ કડવો કડવો થઈ ગયો.  

‘ગોલી ગલસે ને &ુને સો³d મ ની Hઘ આવી જસે...!! પછ, છોને ટાર, બૈર, ગમે એટ�ુ ં

ઘરઘરાટ ઘોર�...તારે Hઘવાgુ ં એકદમ ઘસઘસાટ....!! Nુ ં સમVયો...?!’દા�તર� Hઘવાની ગોળ,gુ ં

િb�A|Xશન લખી મને આપતા ક<ુ,ં ‘જો’ને બા...વા...!! એક જ ગોલી ગલ ...રા�� Nવુા જવા પેલા.ં 

ગોલી ગલે તીયાર� દાJ ની પીવાનો...! સમVયો..?! ચાલ D, મ  કર...!! ને માર, ફ,સના પાચંસો 

ઢ,લા કર...!!’ 

‘પા.ં..ચ...સો...J...િપ...યા...?!’ દા�તરની દામ સાભંળ,ને માર, ;ખો આ:ય+થી પહોળ, થઈ 

ગઈ. 

‘આમ ડોળા સાનો કાઢ� છે...?! 8ુ ંપેAયાFલAટને Wયા ંઆયો છે. દો�ટર બાટલીવાલાને Wયા!ં Nુ ં

સમVયો...?! કોઈ ર~d પ=dને Wયા ંનથી આયો....!’ ફર, દા�તર� zહu પહો«ં કCુj. બગાNુ ંખાવા જ 

Aતો.  
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-તો ઘોરવાની કોઈ દવા નહોતી!! 

મને પણ બગાસા ંઆવવા લાBયા. બગાસા ંખાઈ ખાઈને દા�તર� બગાસાgં ુ ંFબલ પણ માર, 

પાસે વNલૂ કર, લી>ુ ં હ8 ુ!ં દા�તરને પાચંસોનો ચાદંલો ચuટાડ, �ુ ંબહાર આ\યો.  રાGે Hઘવા 

માટ� આમ કંઈ ગોળ,ઓ ગળ, ન શકાય. એવી ગોળ,ઓની ક�ટલીય આડઅસરો હોય છે. હવે..?! �ુ ં

આ ઘરઘરાટના તરખડાટના ચ|\Cહૂમા ંબરાબરનો ફસાય ગયો હતો.  

રોજની  મ આજ રાGે પણ Dગરણ કCુj પWનીના નસકોરાનંો ?રયાઝ સાભંળતા સાભંળતા!! 

હવે કોઈ ઘડાયેલ શા´ીય રાગોના ગાયકની માફક એની NરૂાવFલમા ંપણ પ?રપ�વતા આવી રહ, 

હોય એમ મને લાBCુ.ં..! સવાર� ઊઠxો Wયાર� મા}ુ ંભાર� હ8 ુ ંઅને મગજ ખાલીખમ.  મ તેમ તૈયાર 

થઈ ઑ?ફસે ગયો. આ  સાહ�બને પણ Hઘ ન આવેલ હશે એટલે એ સ�ુ કરતા ંવહ�લા આવીને 

પોતાની �ફુા  વી ચેzબરમા ંfસૂી ગયા હતા. એટલે સ�ુ પોતપોતાના ટ�બલ પાછળ ગોઠવાઈને 

કામ કરવાનો અFભનય કર, ર`ા હતા. િGવેદ,એ એની જમણી ;ખ માર, મને #છૂ�ુ,ં ‘yુ ંક<ુ ં?! 

ડૉ�ટર બાટલીવાલાએ �ચૂ માર, દ,ધો ને તાર, બૈર,ને...?!’ 

‘જવા દ� 8 ુ ંએની વાત...!’ સાહ�બની ચેzબર તરફ ઇશારો કર, મ= #છૂ�ુ,ં ‘ક�મgુ ંછે...?’  

‘હવે થોડા ?દવસમા ંસાહ�બની &ુર-�ાવેFલ�ગ વધી જશે!! સાહ�બની સાળ,ના લગન ગોઠવાયા 

છે...’ િGવેદ, પાસે સાહ�બની બધી મા?હતી હોય છે.  

‘સાળ,ના લગનને અને સાહ�બની &ુરને yુ ંલાગેવળગે...?!”  

‘તને એમા ંસમજ ન પડ� મહ�તા.’ ફાઈલ ઉથલાવતા િGવેદ,એ ક<ુ,ં ‘&ુર-�ાવેFલ�ગના ટ,એ-

ડ,એના પૈસા મળેને એટલે સાળ,ના લBનનો ખચ� નીકળ, Dય...!! સમVયો?’ 

‘એ બરાબર...!’ ફાઈલો ખોલી રોજની  મ મ= બગાસા ંખાવા માડંxા. દા�તર બાટલીવાલા 

પાસે જઈ આ\યા પછ, મને હવે પ�ધિતસર બગાસા ંઆવવા લાBયા હતા થોડા ં થોડા ં સમયના 

Mતર�....!! થોડ,વાર પછ, સાહ�બની પWનીનો ફૉન આવતા સાહ�બ પWનીની સેવામા ંગયા. એટલે મ= 

ફાઈલો બધં કર,, ;ખો બધં કર, Nવુાની તૈયાર, કરવા માડં, અને થોડ, વારમા ંતો �ુ ંUરુશીમા ં

Hઘી પણ ગયો.  

‘સા...યે...બ...!  ઓ મે’તા સા...યે...બ...!! ઊઠો...ઘર� જવાનો ટ�મ થૈ ગીયો...!!’ સા ં ઘર� 

જવાના સમયે પટાવાળા પરસોતે મને જગાડxો.  

‘ઓ...હ!!  છ વાગી પણ ગયા...?!’ Hઘમા ંસમય Eા ંપસાર થયો એની સમજ પણ ન 

પડ,... 
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‘સા...યે...બ...! આ તમારા હાJ ંલાઈવો �.ં..!’ એક ચપટ, બાટલી પરસોતે મારા ટ�બલ પર 

'કૂતા ંક<ુ.ં.. ‘ખાસ પેલી ધારનો છે! મ�ુડાનો...! એકદમ કડક માલ...! ચો�ખો...ખાતર,નો...!!’  

‘તેgુ ંyુ…ં?!’ 

‘સા...યે...બ...! ઘેર�  ઈને ખાવા પહ�લા ં બે કોચલી ગટગટાવી લેજો...! Hઘ હાર, આવી 

જહ�...!!’ ;ખ બધં કર, પરસોતે Hઘવાનો એકપાGી અFભનય કય�.  

‘પ...ર...સો...ત...પીધેલ...!’ જરા Hચા સાદ� �ુ ંબોયો, ‘8ુ ંમને પણ તારા  વો પીધેલ માને 

છે ?!’ 

‘સા...યે...બ...! આ  તમે લાખી Zુઓ...! ફ�ર પડ� ક�’ની...? rખૂ પણ હાર, લાગહ�...ને આ 

ગાલ હડ�લા ંટામેટા ં વા ંથૈ ગીયા છે તે િસમલાના સ°ફરજન  વા લાલ-લાલ થૈ જહ�...!!’ પરસોતે 

બાટલી મારા તરફ સરકાવી. 

�Aુસાથી બાટલી ઉપાડ, મ= ફ~ક, દ�વાનો bયWન કય� તો પરસોતે બાટલી મારા હાથમાથંી 

છ,નવી લઈ zહuએ માડ,. પરસોતને પીતો 'કૂ, અડધો Dગતો, અડધો Hઘતો ઑ?ફસની બહાર 

નીકpયો. બસમા ંબેઠો. ઘર� આ\યો. રોજની  મ રાત વીતી. સવાર� જરા વહ�લો ઊઠ, રોજની ટ�વ 

'જુબ પડોશી ઊઠ� તે પહ�લા ં એgુ ં પેપર લઈ આ\યો. અને ચા પીતા પીતા પેપરના પાના 

ઉથલાવવા માડંxા. ઊડતા ઊડતા સમાચારો જોતા ંમાર, નજર એક ટ{કુડ, Dહ�ર ખબર પર પડ,: 

સવ� રોગના ઉપચાર માટ�  JબJ મળો. આપના દર�ક bµ...દર�ક રોગનો અકસીર ઉપાય...ખાનગી 

સારવાર...! રોગ સારો ન થાય તો પૈસા પાછા..! JબJ મળો અને રોગથી �ટકારો મેળવો...દા�તર 

સવ+િમG...Aવામી સવ+િમG...!! હોટલ અXસરા, Jમ નબંર છ...!!  

મ= નO, કર, લી>ુ.ં એક વાર Aવામી સવ+િમGને મળ, અજમાવી જો[...! ઝડપથી સમાચારો 

વાચંી બરાબર ઘડ, કર, પડોશીgુ ંપેપર એ ઊઠ� તે પહ�લા ંપા� ં'કૂ, આ\યો.  

સા ં ઑ?ફસેથી નીકpયા પછ, સીધો હોટલ અXસરા પર ગયો. Jમ નબંર છ. Aવામી 

સવ+િમG. બોડ+ વાvંCુ.ં એક Cવુતી Jમમા ંબેઠ, હતી. એની સાથ ેવાત કર, મ= એને જણા\Cુ ંક� માર� 

Aવામીdને મળ�ુ ંછે. અડધો કલાક બેસાડ, રાખી એ Cવુતીએ મને Mદરના બીD ઓરડામા ંજવા 

માટ� ઇશારો કય�. ધીમેથી બાર�ુ ંખોલી �ુ ંMદર ગયો. Mદર રહAયમય Mધાtંુ હ8 ુ ંક� રહAયમય 

bકાશ હતો મને કંઈ સમજ ન પડ,. પણ Mદરના ઓરડાgુ ંવાતાવરણ સાવ િવAમયજનક ડરામ�ુ ં

હ8 ુ.ં એક Uણૂામા ંમાનવ ખોપર, પડ�લ હતી. એની ;ખોના Uુલા ંબાકોરાઓંમાથંી લાલ રંગનો 

bકાશ બહાર આવી ર`ો હતો   એ ખોપર,ને વ> ુભયાનક બનાવતો હતો. �ુ ંમાનવ ખોપર,ને 

આટલે નજદ,કથી આ  પહ�લી વાર િનહાળ, ર`ો હતો તો એ ખોપર, પણ મને પહ�લી જ વાર જોઈ 
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રહ, હતી. બીD Uણૂામા ંઢગલો અગરબ§ી સળગી રહ, હતી. એમાથંી નીકળતા >મુાડાથી આખો 

ઓરડો ભરાઈ ગયો હતો. મને લાBCુ ંક� મને ઉધરસનો એક �ુમલો આવી જશે. માડં માડં મ= માર, 

ઉધરસને દબાવી રાખી.  

‘આ...આ...ઓ...ઓ...બvચે...!!’  Eાકંથી ગહ�રો અવાજ આ\યો. દ,વાલ પાસે ગોઠવેલ 

\યા¶ચમ+ના આસાન પર Aવામી સવ+િમG Fબરાજમાન હતા. એમણે એમનો ચેહ�રો ગાઢ દાઢ,ના 

જગંમ જગંલ પાછળ સતંાડxો હતો. એમની એક ;ખનો ડોળો કંઈક વધાર� મોટો હતો Wયાર� બીd 

;ખની બાર, અડધી બધં રહ�તી હતી. એમણે મને એમની નdક ગોઠવેલ શેતરંdના આસન પર 

બેસવાનો ઇશારો કરતા ફર, ક<ુ,ં ‘આ…આ… ઓ...બvચે...!! 

�ુ ંસહ�જ ડર,ને એ આસન પર પલાઠં, વાળ, ગોઠવાયો. માtંુ ?દલ ધક ધક ધડક8 ુ ં હ8 ુ.ં 

Aવામીdએ હાથ લાબંો કર, માર, નાડ, તપાસવા માટ� હાથ લબંા\યો એટલે સાહkજક એમના 

હાથમા ંમારાથી મારો હાથ સuપાઈ ગયો. પછ, મને અચાનક યાદ આ\Cુ ંક� �ુ ંEા ંદદ· � ંએટલે 

મ= મારો હાથ ખ=ચી લીધો!!  

‘ડરો ન?હ...વWસ...! ડરના મના હ�...!! રામ ગોપાલ વમા+dને કહા હ�...!!’ Aવામીd ;ખો 

બધં કર,ને ઘેરા અવા  બોલી ર`ા હતા, ‘…ઔર  હમાર� �Jુ ગLબરિસ�ગને ભી કહા થા જો ડર 

ગયા સમજો મર ગયા...!!’ ગLબરિસ�ગનો ઘોઘરો અવાજ કાઢ,ને Aવામીએ મને વ> ુડરાવી દ,ધો.  

‘બા....બા...d...!!’ મ= �જૂતા અવા  ક<ુ,ં ‘મ= માદંા ન?હ� �ુ.ં..!’ 

‘Dનતા �ુ!ં!  મ¹ સબ Dનતા �ુ ંક� 8મુ નર હો…માદા ન?હ હો...’ 

-ઓ...ફ...!! 

‘લે?કન...બાલક, 8મુ #ણૂ+ નર ન?હ હો...!’ 

‘ઓ....બાLબાd’ મને થોડો �Aુસો આવતો હતો તો થોડો ડર પણ લાગી ર`ો હતો, ‘8મુાર, 

પાસ સબ @ુખોક, દવા હ� ?’ 

‘હા…વWસ...!! સચ કડવા હોતા હ�..!! લે?કન હમાર, પાસ સવ+ @ુખોકા ઇલાજ હ�. સબકા 

ઉપાય હ�...!’ �ુ ંઊભો થઈ ગયો હતો એટલે મને આદ�શ આપતા હોય એમ એમણે ;ખો ખોલી 

�Aુસાથી ક<ુ,ં ‘બૈઠ Dઓ #Gુ...અપને મન કો શાતં કરો...!!’ 

�ુ ં ડર,ને બેસી ગયો. ખોપર,ના ;ખના ગોખલામા ં રંગ બદલાયો. આખા ઓરડામા ંલાલ 

રંગ થયો ને ધીમે ધીમે અજવા«ં વધ8ુ ંહોય એમ મને લાBCુ.ં  

‘બૈઠ Dઓ...!’ Aવામીdએ ફર, આદ�શ આXયો, ‘બતાઓ તકલીફ Eા હ�...?’ 



 

 

18 

http://natvermehta.wordpress.com/                                       ઘરઘરાટનો તરખડાટ 
 

‘Zુઓ બાબાd...! મ= એટલા ંમાટ� 8મુાર, પાસે આ\યા �ુ ંક, મેર, બૈર, Hઘતી હ� તો બો’ત 

ઘોરતી હ�...!!’ ફટાફટ મ= માર, ' ુક�લીઓ કહ�વા માડં,, ‘બો જ ઘોરતી હ� ઓર મ= Hઘી નથી શકતા. 

મ= Hઘના ચાહતા �ુ.ં...!’ ભય-ડરને કારણે માtંુ ?હPદ, પણ ઊલટNલૂટ થઈ ર<ુ ંહ8 ુ.ં  

‘મ¹ને કહાથા ની ?ક તેર, તકલીફ ક?ઠન હ�!! લે?કન, #Gુ હમાર, પાસ ઉસકાભી ઇલાજ હ�. 

ઉપાય હ�...!’ 

‘Eા હ�...?!’ 

‘પહ�લ= વહા ંપાચં હDરક, bસાદ, ચઢાઓ...!’ ખોપર, તરફ ઇશારો કર, Aવામીd બોયા... 

‘પાચં હDર...?!’ 

‘હા...#રૂ� પાચં હDર...!! તેર, ક?ઠનાઈ હ, sુછ ઐસી હ�....#Gુ!! બ�ુત ક?ઠન હ� !! લે?કન 

બાબા સવ+િમG ક� પાસ સવ+ ઉપાય હ�...!! ગારંટ, હ�...!! ગારંટ,....!!’ 

‘ગૅરંટ,...?!’  મ= ખાતર, કર,.  

‘હા...ગારંટ,...!! અગર આપ સો ન પાયે તો Nદુ સમેત પૈસા વાપસ...! Eા સમ ...??’ 

એ તો સાtંુ હ8 ુ ંક� આ  જ પગાર થયેલ એટલે માર, પાસે પાચં હDર ગજવામા ંજ હતા. 

ખોપર, પાસે મ= પાચં હDરની થોકડ, 'કૂ,. ખોપર,ના બાકોરામાથંી ધીમે ધીમે >મુાડો નીકળવા 

લાBયો !!  

‘આભાર વWસ...!!’ બાવાdએ પાચં હDરની થોકડ, તરફ નાના દોડ� મોટ, અને તીરછ, 

નજર કર, ક<ુ,ં ‘અબ આસન પર આસાનીસે સમાિધ લગાક� બૈઠ Dઓ...!!ઓર અપને કો '�ુત 

કરદો...!!’ 

�ુ ંફર, Aવામી પાસે પલાઠં, વાળ, બેસી પડxો. Aવામીdએ મોરપછના ઝાiુ વડ� મારા પર 

બે-Gણ વાર પછ, નાખંી. મોR �થી હ...?ર...ઓ..ઓ..મ... હ...?ર...ઓ..ઓ..મ...ના બે-Gણ વાર બરાડા 

પાડxા. પછ, કંઈ અwટમપwટમ ભાષામા ંગણગણાટ કરવા માડંxો. મને એટલી વારમા ંતો Hઘ 

આવવા માડં,. થોડ, વાર બાદ �ફુામાથંી અવાજ આવતો હોય એમ Aવામીનો ગહ�રો અવાજ 

આ\યો.  

‘;ખે ખો...લો...#Gુ...!!’ 

મ= હળવેકથી ;ખો ખોલી. આખો ઓરડો લોબાન, >પૂ, અગરબ§ીના >મુાડાથી છલકાઈ 

ગયો હતો.  

‘સમાિધ ખોલો...વWસ...!!’ 

-ઓ...!! તો આને સમાિધ કહ�વાય..!! િવચાર, મ= ;ખો બરાબર ખોલી.  
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‘અ...બ...8zુહાર� દોનો હાથ ખોલ કર આગે કરો...! ઓર ?ફરસે પલભર ક� Fલયે ;ખે બધં 

કરો..!!’ 

એમના આદ�શ 'જુબ મ= હાથ લબંા\યા અને ફર, ;ખો બધં કર,. થોડ, પળો શાિંતથી 

પસાર થઈ.  

‘અબ ;ખે ખોલો #Gુ...8zુહાર, ' ુક�લીકા હલ 8zુહાર� હાથોમ= હ� વWસ...!!’ 

મ= ;ખો ખોલી જોCુ ંતો મારા હાથોની બmે Uુલી હથેળ,મા ં Jના બે #મૂડા હતા. કોટન 

બોલ...! 

‘યે Eા હ� બાવાd... ?!’ મ= સા:ય+ #છૂ�ુ.ં  

‘બેટ�, યે હ� 8zુહાર, Jઠ, �ુઈ િન�aારાણીકો bસm કરનેકા અgwુઠાન હ�...ઉપાય હ�...!! 

િન�aાદ�વીકો bસm કરને ક� Fલયે 8zુહાર� દોનો કણ+eાર ઈસીસે બધં કર દ�નેકા..!! બરાબર બધં કર 

દ�નેકા...!!બાત ખત'.્...!! અબ કોઈ આવાજ ઈસકો છેદ ન?હ શક�ગી. બસ શાિંત હ, શાિંત....!! ચાહ� 

?કતના હ, શોર હો...ચાહ� ?કતના હ, ઘોર હો...!! 8મુ સો શક~ગે ચેનસે...!! Dઓ ફ§ેહ કરો...!! 

આજસે 8મુ સો¥ગે રાતભર ચેનક, િન�aાસે...!! શાતં' ્પાપ'.્.. શાતં' ્પાપ'.્.. શાતં' ્પાપ'.્..!’ 

- ઓહ...ધPય Aવાિમ સવ+િમG...!!  

લાબંા થઈને મ= Aવામીdને સાwટાગં દંડવત bણામ કયા+. મને માર, ' ુક�લીનો ઉપાય મળ, 

ગયો હતો...! હાશ...!! હવે ભલેને માર, ભાર�ખમ ભાયા+ ગમે એટ�ુ ંઘોર� ઘરઘરાટ...!! ઘરઘરાટના 

તરખડાટનો હવે ખેલ ખલાસ...!!  

(સમાXત) 

 
 


