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–આશા વીર	
� 
 ભીડભાડથી ભર	�ુ ં ર	લવે �ટ	શન. આખા દ�વસમા ં ક	ટલીય �	નો આવે ને !ય. 

ક�ડ�યારાની "મ ઉભરાતા લોકો પરસેવાથી ર	બઝેબ અને સામાન )ચક�ને થાક�ને +ુસ થઈ 

ગયેલા. .લૅટફૉમ2 પર ચા- કૉફ�ના, ખાણી–પીણીના, છાપા–ંમેગેઝીનના ક	ટલાય �ટોલ હતા; 

પણ બધામા ંફા�ટ:ડના �ટૉલનો તો ;ુઆબ જ =ુદો. બહાર પી>ઝા, બગ2ર, પૉટ	ટો ચી.સ અને 

પે��� તથા ક	કના ંએવા ંમોટા ંમોટા ંરંગીન ચી@ો Aકુ	લા ંક	 જોઈને જ મોઢામા ંપાણી આવી !ય. 

ન ખાCુ ંહોય એનેય ખાવાDુ ંમન થઈ !ય. 

 �ટૉલવાળાને વળ� રમણ નામનો એવો એક ચાલાક છોકરો મળ� ગયો હતો, " 

આવતા–ંજતા ં લોકોને ‘આવો સાહ	બ, આવો મૅડમ’ એમ લળ� લળ�ને કહ	તો અને એમને 

ફા�ટ:ડ સે
ટરમા ં આHયે જ Iટકો કરતો. �ટૉલના માલીક પણ Jાર	ક કદરદાની;ુપે રમણને 

વKયા–ંઘટMા ંબગ2ર ક	 ચી.સ પકડાવી દ	તા. પણ એનો આધાર એમની મહ	રબાની પર રહ	તો. 

Jાર	ય કNુ ંન મળે તો રમણે પોતે જ ખાવાનો વOત કરવો પડતો. 

 આ" શી ખબર Jાથંી બે ટાબર�યા ં�ટૉલ આગળ આવીને ઉભા ંરહ� ગયા.ં મેલા–ંઘેલા ં

કપડા ંઅને પગમા ંPટુ	લી �લીપર. બનેં �ટૉલ પાસે ઉભા ંરહ�ને રાડો પાડવા લાQયા ં: 

 ‘Sરુ�–ભાT લેવી છે, Sરુ�–ભાT ? દસ ;ુપીયામા ંSરુ�–ભાT.’  

 નાનો છોકરો વળ� વV ુચબરાક હતો, 

 ‘ટ	�ટ:લ ને વળ� તાT, એવી છે અમાર� Sરુ�–ભાT. સાહ	બ, ખાઈને પૈસા આપજો.’ 

 રમણે જોXુ ંન જોXુ ંકXુY. છોને વેચતા પોતાનો માલ, એમ કર�ને છોકરાઓની દયા પણ 

ખાધી. "ને ફા�ટ :ડDુ ંમ[\ુદંાટ :ડ પરવડ	 એમ નહોP ુ ંએવા ંલોકો આવી આવીને Sરુ� – ભાT 

ખર�દવા લાQયા.ં �ટૉલના માલીક	 પોતાના કાઉ
ટર પરથી જોXુ ંક	 આ છોકરાઓને લીધે એની 

ઘરાક� Pટુતી હતી. વળ�, ]ખુડ�બારસ "વા છોકરાઓને જોઈને થોડા ^ીમતં _ાહકો 

દરવા!માથંી જ પાછા વળ� જતા હતા. તરત એણે રમણને બોલાવીને ખખડાવવા માડં`ો, 

 ‘ક	મ સાલા, તને અહa નોકર�એ શેને માટ	 રાbયો છે ? ભજન કરવા ?’  

‘Nુ ંથXુ ંસાહ	બ. માર� કંઈ ]લુ થઈ ?’ 

 ‘ના, ના, તાર� તે કંઈ ]લુ થતી હશે? આ �ટૉલ મારો ને આ આલP–ુફાલP ુછોકરાઓ 

અહa આવીને પોતાનો ધધંો કર	 એમા ં]લુ તાર� ક	 માર� ?’  

‘પણ સાહ	બ, એ તો… એ તો…’ 

 ‘એ તો ને બે તો; dુ ં કાઈં ન !eુ.ં ખદ	ડ� કાઢ એ બેયને અહaથી. સારા સારા ઘરાકો 

પાછા જતા રહ	 છે. ભાન પડ	 છે કંઈ ?’ 

 ‘હમણા ંબેઉને કાfું I ંસાહ	બ, ચaતા ન કરો.’ 



 સાહ	બ પાસે નરમઘOસ બની ગયેલો રમણ Nરુવીર બનીને બહાર નીકgયો, ‘ચાલો, 

ભાગો જો) બેઉ અહaથી ! કોને Sછુ�ને અહa ઉભા છો ? મારા માલીકની ઘરાક� બગાડો છો તે !’ 

 બેઉ છોકરાઓ સીયાવીયા થઈ ગયા. 

 ‘આટલી Sરુ�–ભાT વેચાઈ !ય એટલે હાiયા જઈNુ,ં ભઈ ! ઘડ�ક ઉભા ર	’વા jો તો 

મે’રબાની !’ 

 ‘ભઈ, અમાર� મા માદં� છે. "મ તેમ આટલી Sરુ�–ભાT બનાઈ આલી છે’. નાનકાએ 

કkુ.ં 

 ‘હવે !વ છો ક	 મારા શેઠને બોલાCુ ં ? શેઠ આવીને એવી ધોલાઈ કરશે ક	…’ બેઉ 

છોકરાઓ ગભરાઈને ભાQયા. રમણ છાતી :લાવતો શેઠ પાસે ગયો અને પોતાની પરાmમગાથા 

વણ2વતા ંબોiયો, 

 ‘શેઠ ખદ	ડ� AJુા બનેંને. તમા;ંુ નામ દ�Vુનેં એટલે ઉભી Sુછંડ�એ ભાQયા.’ શેઠ	 ખભો 

થાબડ�ને શાબાશી આપી એટલે રમણને થXુ ંક	, આ" શેઠ વV ુમહ	રબાન થશે. પછ� તો આખો 

દ�વસ એવો દોડધામમા ં નીકળ� ગયો ક	 કંઈ વીચારવાનીય :રસદ ન મળ�. _ાહકોને 

આવકારવાના,ં ટ	બલ nધુી દોર� જવાના,ં ટ	બલ સાફ કરવાના,ં પાણીના Qલાસ આપવાના – આ 

બધામંાથંી કોઈ પણ કામ માટ	 રમણના નામની oમુ પડ	 ને રમણ દોડ�ને હાજર થઈ !ય ! 

 "મ "મ રાત પડતી ગઈ તેમ તેમ અવરજવર ઘટવા લાગી, ઘરાક� ઓછ� થતી ગઈ. 

અગીયાર–સાડા અગીયાર થયા ને �ટૉલનો સકં	લો કરવાનો સમય થઈ ગયો. બVુ ં પતાવીને 

નીકgયો >યાર	 રમણ થાક�ને લોથપોથ થઈ ગયો હતો. ]ખુથી બેવડ વળ� જવાP ુ ં હP ુ.ં છેક 

nધુી કંઈક તો મળશે, એવી આશા હતી; પણ pયાર	 શેઠ �ટૉલ બધં કર�ને ચાવીનો qમખો 

લઈને ચાલવા લાQયા >યાર	 એ સમT ગયો ક	, હવે પેટનો ખાડો Sરુવા પોતે જ કંઈક કરCુ ં

પડશે. 

 પાઉં – વડાના �ટૉલ પર જઈ એણે ચાચાને Sછુrુ,ં ‘ચાચા, કંઈ ખાવાDુ ંછે ?’ 

 ‘કંઈ નથી દ�કરા. આ છેiલી �	ન ગઈ એમા ંબધો માલ વેચાઈ ગયો.’  

‘ચાચા, બપોર	 બે છોકરાઓ અમારા �ટૉલ આગળ ઉભા હતા એને જોયા ?’ ચાચાએ 

‘ના’મા ં ડોsંુ VણુાHXુ.ં રમણ નીરાશ થઈ ગયો. પેટમા ં !ણે અગન બળતી હતી. બા=ુમા ં જ 

પેપર વેચતા અસલમને, પાણીની બૉટલ અને પાઉચવાળા મનીયાને બધાને Sછુ� વgયો; પણ 

કોઈએ છોકરાઓને જોયા નહોતા. 

 થાJાપાJા રમણે .લૅટફૉમ2 પર tુર nધુી નજર દોડાવી. એકદમ છેવાડ	 પાણીના નળ 

પાસે બuે છોકરાઓ દ	ખાયા ને એના Tવમા ં Tવ આHયો. દોડ�ને એ એમની પાસે પહ[vયો 

>યાર	 બuે ભાઈઓ છાપાનંા કટકામા ંSરુ�–ભાT Aકુ�ને ખાતા હતા. 



 ‘થોડ� Sરુ�–ભાT છે ?’ બપોર	 એમને ધમકાHયા હતા એ યાદ આવતા ં રમણે કંઈક 

સકંોચથી Sછુrુ.ં પછ� હાથમાનંો પાચં ;ુપીયાનો સીwો બતાવતા ંકkુ,ં ‘માર� પાસે દસ ;ુપીયા 

નથી. અડધી .લેટ હોય તો આપોને ! બdુ ]ખુ લાગી છે.’ મોટા છોકરાએ એનો હાથ પકડ�ને 

બા=ુમા ં બેસાડતા ં કkુ,ં ‘મને ખબર છે, આખો દ�વસ કામ કર�ને આપણને બધાને ક	વી ]ખુ 

લાગે છે ! " છે તે @ણે ભેળા મળ�ને ખાઈ લઈNુ.ં પૈસા રહ	વા દ	 તાર� પાસે.’ 

(yાનદ	વ Aકુ	શની હaદ� લ\કુથાને આધાર	)            

 

તા. 16/02/2012ના ‘]મુીS@ુ’ પા{ીકના છેiલે પાનેથી સાભાર... 
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સ|ક–સ}પક2 : 

બી–401, દ	વદશ2ન, હાલર, વલસાડ– 396 001 
ફોન ઔ 02632-251 719 મોબાઈલ : 94285 41137 

ઈ–મેઈલ : avs_50@yahoo.com 

  

‘હર��
�’ બહ	નોના દ	હાવસાન પછ�, વષ�થી ‘]મુીS@ુ’ને છેiલે પાને આવતી વાતા2 

આપવાDુ ં કામ બહ	ન આશા વીર	
� 	 સભંાgXુ ં છે. એમની પાસેથી હવે આપણને �જુરાતી 

સીવાયની અ
ય ભાષાઓમા ંરચાયેલી નાનકડ� Tવનલ{ી વાતા2ઓ નીયમીત મળતી રહ	શે.. 

..ઉ�મ ગ�જર.. 
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ડ	 ઈ–મહ	ફ�લ’ – વષ2ઃ આઠAુ ં– �કઃ 261 – January 13, 2013 

‘)ઝાજોડણી’મા ંઅ{રાકંનઃ ઉ�મ ગ�જર - uttamgajjar@gmail.com 
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