
                                                                ખાલીપોખાલીપોખાલીપોખાલીપો          

                               �ૂરતા છે એટલી તાર� હવ ે�ૂરતા છે એટલી તાર� હવ ે�ૂરતા છે એટલી તાર� હવ ે�ૂરતા છે એટલી તાર� હવ ે, આવવા છે જ �ા ંર�તા મનેઆવવા છે જ �ા ંર�તા મનેઆવવા છે જ �ા ંર�તા મનેઆવવા છે જ �ા ંર�તા મને. . . .  

 

એણ ેબાર�નો પરદો હટા�યો ને  યુ"#કાશ આખા ઓરડામા ંફ)લાઈ ગયોએણ ેબાર�નો પરદો હટા�યો ને  યુ"#કાશ આખા ઓરડામા ંફ)લાઈ ગયોએણ ેબાર�નો પરદો હટા�યો ને  યુ"#કાશ આખા ઓરડામા ંફ)લાઈ ગયોએણ ેબાર�નો પરદો હટા�યો ને  યુ"#કાશ આખા ઓરડામા ંફ)લાઈ ગયો. . . . એની નજર બહાર �વીમ,ગ-લુ એની નજર બહાર �વીમ,ગ-લુ એની નજર બહાર �વીમ,ગ-લુ એની નજર બહાર �વીમ,ગ-લુ 

તરફ ગઈતરફ ગઈતરફ ગઈતરફ ગઈ. . . . -લુમા ંપાણી નહો. ું-લુમા ંપાણી નહો. ું-લુમા ંપાણી નહો. ું-લુમા ંપાણી નહો. ુ.ં . . . એ દોડ�એ દોડ�એ દોડ�એ દોડ�…    નળમા ંપાઈપ લગાવી -લુ ભરવા નળ ખો1યો પાઈપમા ંપાણી નહો. ુ ંનળમા ંપાઈપ લગાવી -લુ ભરવા નળ ખો1યો પાઈપમા ંપાણી નહો. ુ ંનળમા ંપાઈપ લગાવી -લુ ભરવા નળ ખો1યો પાઈપમા ંપાણી નહો. ુ ંનળમા ંપાઈપ લગાવી -લુ ભરવા નળ ખો1યો પાઈપમા ંપાણી નહો. ુ ં

આવ.ુ ંએટલ ેકશાકાકાને આવ.ુ ંએટલ ેકશાકાકાને આવ.ુ ંએટલ ેકશાકાકાને આવ.ુ ંએટલ ેકશાકાકાને 2મૂ મારવા મ3 ખો14ુ ંપણ અવાજ ન2મૂ મારવા મ3 ખો14ુ ંપણ અવાજ ન2મૂ મારવા મ3 ખો14ુ ંપણ અવાજ ન2મૂ મારવા મ3 ખો14ુ ંપણ અવાજ ન    નીક6યોનીક6યોનીક6યોનીક6યો.. .. .. .. એણ ેશકંરને અને પછ� બસંર�ને પણ 2મૂ એણ ેશકંરને અને પછ� બસંર�ને પણ 2મૂ એણ ેશકંરને અને પછ� બસંર�ને પણ 2મૂ એણ ેશકંરને અને પછ� બસંર�ને પણ 2મૂ 

માર� જોઈ પણ અવાજ કોણ 8ણ ે�ા ંજતો ર9ો હતોમાર� જોઈ પણ અવાજ કોણ 8ણ ે�ા ંજતો ર9ો હતોમાર� જોઈ પણ અવાજ કોણ 8ણ ે�ા ંજતો ર9ો હતોમાર� જોઈ પણ અવાજ કોણ 8ણ ે�ા ંજતો ર9ો હતો ?... ... ... ... એ:ુ ંગ;  કુા. ુ ંહ. ુ ંએ પાણી પીવા રસોડા તરફ જવા એ:ુ ંગ;  કુા. ુ ંહ. ુ ંએ પાણી પીવા રસોડા તરફ જવા એ:ુ ંગ;  કુા. ુ ંહ. ુ ંએ પાણી પીવા રસોડા તરફ જવા એ:ુ ંગ;  કુા. ુ ંહ. ુ ંએ પાણી પીવા રસોડા તરફ જવા 

ગઈ ગઈ ગઈ ગઈ પણ પગ જમીનમા ંજડાઈ ગયા હતા ને એ <યાજં ફસડાઈ પડ�પણ પગ જમીનમા ંજડાઈ ગયા હતા ને એ <યાજં ફસડાઈ પડ�પણ પગ જમીનમા ંજડાઈ ગયા હતા ને એ <યાજં ફસડાઈ પડ�પણ પગ જમીનમા ંજડાઈ ગયા હતા ને એ <યાજં ફસડાઈ પડ�.    પડવાની સાથે જ પડવાની સાથે જ પડવાની સાથે જ પડવાની સાથે જ અ1પના અ1પના અ1પના અ1પના સફળ� 8ગી ગઈસફળ� 8ગી ગઈસફળ� 8ગી ગઈસફળ� 8ગી ગઈ. . . . 

ગ; તો  ૂગ; તો  ૂગ; તો  ૂગ; તો  કૂા. ુ ં જ હ. ુંકા. ુ ં જ હ. ુંકા. ુ ં જ હ. ુંકા. ુ ં જ હ. ુ.ં . . . પાસે ટ)બલ પર પડ)લા >લાસ પરથી ડ�શ હટાવી પાણી પીવા >લાસ મોઢ) માડં@ ુ ં પણ પાસે ટ)બલ પર પડ)લા >લાસ પરથી ડ�શ હટાવી પાણી પીવા >લાસ મોઢ) માડં@ ુ ં પણ પાસે ટ)બલ પર પડ)લા >લાસ પરથી ડ�શ હટાવી પાણી પીવા >લાસ મોઢ) માડં@ ુ ં પણ પાસે ટ)બલ પર પડ)લા >લાસ પરથી ડ�શ હટાવી પાણી પીવા >લાસ મોઢ) માડં@ ુ ં પણ 

>લા>લા>લા>લાસમા ંપાણી નહો. ુ ંએણ ેપાણીનો જગ ઊસમા ંપાણી નહો. ુ ંએણ ેપાણીનો જગ ઊસમા ંપાણી નહો. ુ ંએણ ેપાણીનો જગ ઊસમા ંપાણી નહો. ુ ંએણ ેપાણીનો જગ ઊઠા�યોઠા�યોઠા�યોઠા�યો.. .. .. .. ખાલીખાલીખાલીખાલી................ 

  એણ ેબાર� તરફ નજર કર�એણ ેબાર� તરફ નજર કર�એણ ેબાર� તરફ નજર કર�એણ ેબાર� તરફ નજર કર�    પરદામાથંી થોડો ઉ8સ દ)ખાતો હતોપરદામાથંી થોડો ઉ8સ દ)ખાતો હતોપરદામાથંી થોડો ઉ8સ દ)ખાતો હતોપરદામાથંી થોડો ઉ8સ દ)ખાતો હતો. . . . સવાર પડ� ગઈ હતીસવાર પડ� ગઈ હતીસવાર પડ� ગઈ હતીસવાર પડ� ગઈ હતી....    એ ઊએ ઊએ ઊએ ઊભી થઈભી થઈભી થઈભી થઈ. . . . 

એણ ેબાર� પરથી પરદો હટા�યોએણ ેબાર� પરથી પરદો હટા�યોએણ ેબાર� પરથી પરદો હટા�યોએણ ેબાર� પરથી પરદો હટા�યો.. .. .. ..  યુ"#કાશથી આખો ઓરડો અજવા યુ"#કાશથી આખો ઓરડો અજવા યુ"#કાશથી આખો ઓરડો અજવા યુ"#કાશથી આખો ઓરડો અજવાળાય ગયોળાય ગયોળાય ગયોળાય ગયો. . . . એણ ેએણ ેએણ ેએણ ેબહાર -લુ તરફ નજર કર� બહાર -લુ તરફ નજર કર� બહાર -લુ તરફ નજર કર� બહાર -લુ તરફ નજર કર� 

........ખાલીખાલીખાલીખાલી    હતોહતોહતોહતો..... ..... ..... .....  

   એ કશાકાકાને કહ)વા ઓરડામાથંી બહાર આવી ને સાચવીને બારEુ ંબધં ક4ુ" રખનેે િવશાલ 8ગી 8એ કશાકાકાને કહ)વા ઓરડામાથંી બહાર આવી ને સાચવીને બારEુ ંબધં ક4ુ" રખનેે િવશાલ 8ગી 8એ કશાકાકાને કહ)વા ઓરડામાથંી બહાર આવી ને સાચવીને બારEુ ંબધં ક4ુ" રખનેે િવશાલ 8ગી 8એ કશાકાકાને કહ)વા ઓરડામાથંી બહાર આવી ને સાચવીને બારEુ ંબધં ક4ુ" રખનેે િવશાલ 8ગી 8યયયય.. .. .. .. 

વાઘ તો  ૂવાઘ તો  ૂવાઘ તો  ૂવાઘ તો  તૂલેોતલેોતલેોતલેો    જ સારોજ સારોજ સારોજ સારો....    બહાર આવીબહાર આવીબહાર આવીબહાર આવી    Iમથી થોડ) �ૂર જઈIમથી થોડ) �ૂર જઈIમથી થોડ) �ૂર જઈIમથી થોડ) �ૂર જઈ    એણેએણેએણેએણે    ધીમેથીધીમેથીધીમેથીધીમેથી    2મૂ માર� 2મૂ માર� 2મૂ માર� 2મૂ માર� “કશાકાકાકશાકાકાકશાકાકાકશાકાકા............................” 

“કશાકાકાકશાકાકાકશાકાકાકશાકાકા ,    તમને ખબર છે ને આJ ર8 છે તમને ખબર છે ને આJ ર8 છે તમને ખબર છે ને આJ ર8 છે તમને ખબર છે ને આJ ર8 છે ?    ન ેર8ને Kદવસે િવશાલ મોડ)  ધુી �વીમ,ગ કર) છેન ેર8ને Kદવસે િવશાલ મોડ)  ધુી �વીમ,ગ કર) છેન ેર8ને Kદવસે િવશાલ મોડ)  ધુી �વીમ,ગ કર) છેન ેર8ને Kદવસે િવશાલ મોડ)  ધુી �વીમ,ગ કર) છે. . . . તો -લુ તો -લુ તો -લુ તો -લુ 

સાફ કરાવવા:ુ ંકામ આJ ક)મ રાL4ુ ંસાફ કરાવવા:ુ ંકામ આJ ક)મ રાL4ુ ંસાફ કરાવવા:ુ ંકામ આJ ક)મ રાL4ુ ંસાફ કરાવવા:ુ ંકામ આJ ક)મ રાL4ુ ં?    -લુ-લુ-લુ-લુ    ક)મ ખાલી છેક)મ ખાલી છેક)મ ખાલી છેક)મ ખાલી છે ?    ”     

“બટેાબટેાબટેાબટેા,    એ તો કાલ ેજ સાફ કરવી દ�ધો હતોએ તો કાલ ેજ સાફ કરવી દ�ધો હતોએ તો કાલ ેજ સાફ કરવી દ�ધો હતોએ તો કાલ ેજ સાફ કરવી દ�ધો હતો. . . . આ શકંર પાણી ભરવા:ુંઆ શકંર પાણી ભરવા:ુંઆ શકંર પાણી ભરવા:ુંઆ શકંર પાણી ભરવા:ુ ં   M ૂM ૂM ૂMલૂી ગયો લાગ ેછેલી ગયો લાગ ેછેલી ગયો લાગ ેછેલી ગયો લાગ ેછે. . . . Nુ ંજોઈ લઉ OંNુ ંજોઈ લઉ OંNુ ંજોઈ લઉ OંNુ ંજોઈ લઉ O.ં...”    

કશાકાકાએ કશાકાકાએ કશાકાકાએ કશાકાકાએ અ1પના પર શક કરવા:ુ ં કોઇ કારણ જ નહો. ુંઅ1પના પર શક કરવા:ુ ં કોઇ કારણ જ નહો. ુંઅ1પના પર શક કરવા:ુ ં કોઇ કારણ જ નહો. ુંઅ1પના પર શક કરવા:ુ ં કોઇ કારણ જ નહો. ુ.ં . . . શકંરને 2મૂ મારતા કશાકાકા -લુ તરફ ગયા ને એ શકંરને 2મૂ મારતા કશાકાકા -લુ તરફ ગયા ને એ શકંરને 2મૂ મારતા કશાકાકા -લુ તરફ ગયા ને એ શકંરને 2મૂ મારતા કશાકાકા -લુ તરફ ગયા ને એ 

રસોડામા ંઆવીરસોડામા ંઆવીરસોડામા ંઆવીરસોડામા ંઆવી. . . . ર8ને Kદવસે િવશાલ એના જ હાથની ચા પીવા:ુ ં પસદં કરતોર8ને Kદવસે િવશાલ એના જ હાથની ચા પીવા:ુ ં પસદં કરતોર8ને Kદવસે િવશાલ એના જ હાથની ચા પીવા:ુ ં પસદં કરતોર8ને Kદવસે િવશાલ એના જ હાથની ચા પીવા:ુ ં પસદં કરતો. . . . એણ ે ફ�ઝ ખો14ુંએણ ે ફ�ઝ ખો14ુંએણ ે ફ�ઝ ખો14ુંએણ ે ફ�ઝ ખો14ુ.ં...    આ ખાલી આ ખાલી આ ખાલી આ ખાલી 

તપેલીઓ R�ઝમા ંSુ ંકામ રાખી Tકુતા હશેતપેલીઓ R�ઝમા ંSુ ંકામ રાખી Tકુતા હશેતપેલીઓ R�ઝમા ંSુ ંકામ રાખી Tકુતા હશેતપેલીઓ R�ઝમા ંSુ ંકામ રાખી Tકુતા હશે ?    અઅઅઅને �ુધને �ુધને �ુધને �ુધ ?    અર)અર)અર)અર) !    એકએકએકએક    ટ�-ુ ં�ૂધ નથી ને ખાલી તપેલીઓ T ૂટ�-ુ ં�ૂધ નથી ને ખાલી તપેલીઓ T ૂટ�-ુ ં�ૂધ નથી ને ખાલી તપેલીઓ T ૂટ�-ુ ં�ૂધ નથી ને ખાલી તપેલીઓ Tકૂ� રાખી છે ક� રાખી છે ક� રાખી છે ક� રાખી છે 

R�ઝમાંR�ઝમાંR�ઝમાંR�ઝમા.ં.......  આ કશાકાકા પણઆ કશાકાકા પણઆ કશાકાકા પણઆ કશાકાકા પણ... ... ... ... અને આ શાકભાU:ુ ંખા:ુ ંપણ ખાલી અને આ શાકભાU:ુ ંખા:ુ ંપણ ખાલી અને આ શાકભાU:ુ ંખા:ુ ંપણ ખાલી અને આ શાકભાU:ુ ંખા:ુ ંપણ ખાલી .. .. .. .. Tણૃાલી ઉઠશે નેTણૃાલી ઉઠશે નેTણૃાલી ઉઠશે નેTણૃાલી ઉઠશે ને    ઘરમા ંશાક નહ� હોય તો ઘરમા ંશાક નહ� હોય તો ઘરમા ંશાક નહ� હોય તો ઘરમા ંશાક નહ� હોય તો 

આWુ ંઘર માથે લશેેઆWુ ંઘર માથે લશેેઆWુ ંઘર માથે લશેેઆWુ ંઘર માથે લશેે. . . . આJ એનાંઆJ એનાંઆJ એનાંઆJ એના ં   મોટા કાકામોટા કાકામોટા કાકામોટા કાકા----કાક�નેકાક�નેકાક�નેકાક�ને    એણ ેપોતાને હાથે બનાવેલી રસોઈ જમવા બોલા�યાંએણ ેપોતાને હાથે બનાવેલી રસોઈ જમવા બોલા�યાંએણ ેપોતાને હાથે બનાવેલી રસોઈ જમવા બોલા�યાંએણ ેપોતાને હાથે બનાવેલી રસોઈ જમવા બોલા�યા ં   છેછેછેછે.     

“કશાકાકાકશાકાકાકશાકાકાકશાકાકા............................................................”    એ બરાડ� ઊએ બરાડ� ઊએ બરાડ� ઊએ બરાડ� ઊઠ�ઠ�ઠ�ઠ�..... ..... ..... .....  

“U બટેાU બટેાU બટેાU બટેા”    કશાકાકા દોડતા આ�યાકશાકાકા દોડતા આ�યાકશાકાકા દોડતા આ�યાકશાકાકા દોડતા આ�યા. . . .  

“કશાકાકા આ Sુ ં છેકશાકાકા આ Sુ ં છેકશાકાકા આ Sુ ં છેકશાકાકા આ Sુ ં છે ? �ૂધની તપેલી ખાલી�ૂધની તપેલી ખાલી�ૂધની તપેલી ખાલી�ૂધની તપેલી ખાલી,    આ શાક:ુ ં બા�ક)ટ પણ ખાલીઆ શાક:ુ ં બા�ક)ટ પણ ખાલીઆ શાક:ુ ં બા�ક)ટ પણ ખાલીઆ શાક:ુ ં બા�ક)ટ પણ ખાલી......?    તમને ખબર છે ને આJ તમને ખબર છે ને આJ તમને ખબર છે ને આJ તમને ખબર છે ને આJ 

Tણૃાલી રસોઈ બનાવવાની છેTણૃાલી રસોઈ બનાવવાની છેTણૃાલી રસોઈ બનાવવાની છેTણૃાલી રસોઈ બનાવવાની છે ? પછ� પછ� પછ� પછ� ?    ને તમ ેશકંરનેને તમ ેશકંરનેને તમ ેશકંરનેને તમ ેશકંરને    - ૂ- ૂ- ૂ-છૂYુ ંક) -લુ ક)મ ખાલી છેછYુ ંક) -લુ ક)મ ખાલી છેછYુ ંક) -લુ ક)મ ખાલી છેછYુ ંક) -લુ ક)મ ખાલી છે ?    ”    કશાકાકા એને જોઈ જ ર9ાંકશાકાકા એને જોઈ જ ર9ાંકશાકાકા એને જોઈ જ ર9ાંકશાકાકા એને જોઈ જ ર9ા.ં. .. .. .. 



-લુ તો ભર)લો જ છે-લુ તો ભર)લો જ છે-લુ તો ભર)લો જ છે-લુ તો ભર)લો જ છે. . . . એ પોતે જોઇને આ�યાએ પોતે જોઇને આ�યાએ પોતે જોઇને આ�યાએ પોતે જોઇને આ�યા. . . . �ુધની તપેલી પણ�ુધની તપેલી પણ�ુધની તપેલી પણ�ુધની તપેલી પણ........    ને શાક પણને શાક પણને શાક પણને શાક પણ    Tણૃાલીએ કાલ ેજ મંTણૃાલીએ કાલ ેજ મંTણૃાલીએ કાલ ેજ મંTણૃાલીએ કાલ ેજ મગંા�4 ુહ. ુંગા�4 ુહ. ુંગા�4 ુહ. ુંગા�4 ુહ. ુ.ં . . . 

આJ અ1પના ક)મ આમ કહ� રહ� છેઆJ અ1પના ક)મ આમ કહ� રહ� છેઆJ અ1પના ક)મ આમ કહ� રહ� છેઆJ અ1પના ક)મ આમ કહ� રહ� છે ?    કશાકાકાએ Wલુાસો કયZ તો એ વ[ ુચીડાઈકશાકાકાએ Wલુાસો કયZ તો એ વ[ ુચીડાઈકશાકાકાએ Wલુાસો કયZ તો એ વ[ ુચીડાઈકશાકાકાએ Wલુાસો કયZ તો એ વ[ ુચીડાઈ....     

“તો Sુ ંમાર� \ખો ખરાબ થઈ ગઈ છેતો Sુ ંમાર� \ખો ખરાબ થઈ ગઈ છેતો Sુ ંમાર� \ખો ખરાબ થઈ ગઈ છેતો Sુ ંમાર� \ખો ખરાબ થઈ ગઈ છે    ક) \ખ ેદ)ખા. ુ ંબધં થઈ ગ4ુ ં છે મનેક) \ખ ેદ)ખા. ુ ંબધં થઈ ગ4ુ ં છે મનેક) \ખ ેદ)ખા. ુ ંબધં થઈ ગ4ુ ં છે મનેક) \ખ ેદ)ખા. ુ ંબધં થઈ ગ4ુ ં છે મને....?    8ઓ �ૂધ લઈ આવો8ઓ �ૂધ લઈ આવો8ઓ �ૂધ લઈ આવો8ઓ �ૂધ લઈ આવો........    

િવશાલ ઊિવશાલ ઊિવશાલ ઊિવશાલ ઊઠશે એટલ ેએને ચા જોઈશેઠશે એટલ ેએને ચા જોઈશેઠશે એટલ ેએને ચા જોઈશેઠશે એટલ ેએને ચા જોઈશે....” કશાકાકાને એમકશાકાકાને એમકશાકાકાને એમકશાકાકાને એમ    જ ઉભલેા જોઇન ેએણ ેઘાટંો પાડ]ોજ ઉભલેા જોઇન ેએણ ેઘાટંો પાડ]ોજ ઉભલેા જોઇન ેએણ ેઘાટંો પાડ]ોજ ઉભલેા જોઇન ેએણ ેઘાટંો પાડ]ો . 

“ 8888….ઓઓઓઓ”    ને ફ�ઝમા ંતપેલી ભર�ને �ૂધ હોવા છતા ંકશાકાકાને ને ફ�ઝમા ંતપેલી ભર�ને �ૂધ હોવા છતા ંકશાકાકાને ને ફ�ઝમા ંતપેલી ભર�ને �ૂધ હોવા છતા ંકશાકાકાને ને ફ�ઝમા ંતપેલી ભર�ને �ૂધ હોવા છતા ંકશાકાકાને એણ ે�ૂધ લવેા મોક1યાએણ ે�ૂધ લવેા મોક1યાએણ ે�ૂધ લવેા મોક1યાએણ ે�ૂધ લવેા મોક1યા. . . . પોતે ચા T ૂપોતે ચા T ૂપોતે ચા T ૂપોતે ચા Tકૂવાની કવાની કવાની કવાની 

તૈયાર� કરવા લાગીતૈયાર� કરવા લાગીતૈયાર� કરવા લાગીતૈયાર� કરવા લાગી. . . .  

ચાચાચાચા----ખાડંનાંખાડંનાંખાડંનાંખાડંના ં   ડડડડ_બા કાઢ�ને `લટેફોમ" પર T ૂ_બા કાઢ�ને `લટેફોમ" પર T ૂ_બા કાઢ�ને `લટેફોમ" પર T ૂ_બા કાઢ�ને `લટેફોમ" પર T�ૂાં�ાં�ાં�ા ં   ને ચા:ુ ંવાસણ લઈ પાણી લવેા ડોયો માટલીમા ંનાLયોને ચા:ુ ંવાસણ લઈ પાણી લવેા ડોયો માટલીમા ંનાLયોને ચા:ુ ંવાસણ લઈ પાણી લવેા ડોયો માટલીમા ંનાLયોને ચા:ુ ંવાસણ લઈ પાણી લવેા ડોયો માટલીમા ંનાLયો    ડોયો ડોયો ડોયો ડોયો 

તaળતaળતaળતaળયે અથડાયોયે અથડાયોયે અથડાયોયે અથડાયો....    માટલી ખાલીમાટલી ખાલીમાટલી ખાલીમાટલી ખાલી    હતીહતીહતીહતી.. .. .. .. ચાનો ડ_બો ખો1યોચાનો ડ_બો ખો1યોચાનો ડ_બો ખો1યોચાનો ડ_બો ખો1યો... ... ... ... ખાલીખાલીખાલીખાલી.... .... .... .... ખાડંનો ડ_બોખાડંનો ડ_બોખાડંનો ડ_બોખાડંનો ડ_બો... ... ... ... એણ ેબસંર�ન ે2મૂ માર�એણ ેબસંર�ન ે2મૂ માર�એણ ેબસંર�ન ે2મૂ માર�એણ ેબસંર�ન ે2મૂ માર�. . . .  

“ બસંર�બસંર�બસંર�બસંર�........બસંર�બસંર�બસંર�બસંર�............”        બસંર�ને આવતા ંવાર લાગીબસંર�ને આવતા ંવાર લાગીબસંર�ને આવતા ંવાર લાગીબસંર�ને આવતા ંવાર લાગી. . . .  

“આ લોકોને ઘરના માણસની આ લોકોને ઘરના માણસની આ લોકોને ઘરના માણસની આ લોકોને ઘરના માણસની JમJમJમJમ    રાખીએ તો પણ કંઈ કદર નથીરાખીએ તો પણ કંઈ કદર નથીરાખીએ તો પણ કંઈ કદર નથીરાખીએ તો પણ કંઈ કદર નથી.. .. .. .. કોઇએકોઇએકોઇએકોઇએ    પણ કામ તો કરbુંપણ કામ તો કરbુંપણ કામ તો કરbુંપણ કામ તો કરbુ ં    જ નથીજ નથીજ નથીજ નથી....”    એએએએ 

�વગત�વગત�વગત�વગત    બબડ� અને બસંર� આવતાજં એના પર તબબડ� અને બસંર� આવતાજં એના પર તબબડ� અને બસંર� આવતાજં એના પર તબબડ� અને બસંર� આવતાજં એના પર તcૂક�cૂક�cૂક�cૂક�... ... ... ...  

“    આ ચાઆ ચાઆ ચાઆ ચા----ખાડં સાવ ખલાસખાડં સાવ ખલાસખાડં સાવ ખલાસખાડં સાવ ખલાસ થઈ 8ય <યા ં ધુી લવા. ુ ંનથીથઈ 8ય <યા ં ધુી લવા. ુ ંનથીથઈ 8ય <યા ં ધુી લવા. ુ ંનથીથઈ 8ય <યા ં ધુી લવા. ુ ંનથી ?    ક)ટલી વાર કdુ ંછે ક) છે1લો ડ_બો કઢાય ક)ટલી વાર કdુ ંછે ક) છે1લો ડ_બો કઢાય ક)ટલી વાર કdુ ંછે ક) છે1લો ડ_બો કઢાય ક)ટલી વાર કdુ ંછે ક) છે1લો ડ_બો કઢાય 

<યાર) જ લાવીને Tકુ� દો<યાર) જ લાવીને Tકુ� દો<યાર) જ લાવીને Tકુ� દો<યાર) જ લાવીને Tકુ� દો. . . . હવે િવશાલને . ુંહવે િવશાલને . ુંહવે િવશાલને . ુંહવે િવશાલને . ુ ં   જ ચા Tકુ� આપJજ ચા Tકુ� આપJજ ચા Tકુ� આપJજ ચા Tકુ� આપJ....    બધાએ મળ�ને આખો Tડુ ખરાબ કર� નાLયો સવાર બધાએ મળ�ને આખો Tડુ ખરાબ કર� નાLયો સવાર બધાએ મળ�ને આખો Tડુ ખરાબ કર� નાLયો સવાર બધાએ મળ�ને આખો Tડુ ખરાબ કર� નાLયો સવાર 

સવારમાંસવારમાંસવારમાંસવારમા.ં...”    `લટેફોમ" પર ચા:ુ ંવાસણ પછાડ� એ રસોડા માથંી બહાર નીકળ� ગઈ`લટેફોમ" પર ચા:ુ ંવાસણ પછાડ� એ રસોડા માથંી બહાર નીકળ� ગઈ`લટેફોમ" પર ચા:ુ ંવાસણ પછાડ� એ રસોડા માથંી બહાર નીકળ� ગઈ`લટેફોમ" પર ચા:ુ ંવાસણ પછાડ� એ રસોડા માથંી બહાર નીકળ� ગઈ.  .  .  .   

‘ �વીમ,ગ -લુ ખાલી�વીમ,ગ -લુ ખાલી�વીમ,ગ -લુ ખાલી�વીમ,ગ -લુ ખાલી............R�ઝ ખાલીR�ઝ ખાલીR�ઝ ખાલીR�ઝ ખાલી... ... ... ... નેનેનેને    આઆઆઆ    ચાચાચાચા----ખાડંનાખાડંનાખાડંનાખાડંના................’    એ બબડતી બબડતીએ બબડતી બબડતીએ બબડતી બબડતીએ બબડતી બબડતી    રોજનાંરોજનાંરોજનાંરોજના ં   eમ Tજુબ eમ Tજુબ eમ Tજુબ eમ Tજુબ 

લાયfરે�મા ંગઈલાયfરે�મા ંગઈલાયfરે�મા ંગઈલાયfરે�મા ંગઈ. . . . 2મૂ માર�ને બસંર�ને કૉફ� લાયfરે�મા ંજ 2મૂ માર�ને બસંર�ને કૉફ� લાયfરે�મા ંજ 2મૂ માર�ને બસંર�ને કૉફ� લાયfરે�મા ંજ 2મૂ માર�ને બસંર�ને કૉફ� લાયfરે�મા ંજ આપી જવાની  ચુના આપીઆપી જવાની  ચુના આપીઆપી જવાની  ચુના આપીઆપી જવાની  ચુના આપી. . . . સવારની શાિંતમા ંરોજ એ સવારની શાિંતમા ંરોજ એ સવારની શાિંતમા ંરોજ એ સવારની શાિંતમા ંરોજ એ 

પોતા:ુ ંલખેન કરતી પણ આJ લખવાનો કોઇ Tડૂ નહોતોપોતા:ુ ંલખેન કરતી પણ આJ લખવાનો કોઇ Tડૂ નહોતોપોતા:ુ ંલખેન કરતી પણ આJ લખવાનો કોઇ Tડૂ નહોતોપોતા:ુ ંલખેન કરતી પણ આJ લખવાનો કોઇ Tડૂ નહોતો. . . . માhડને R)શ કરવા સાiંુ -�ુતક વાચંવાની ઇjછાથી માhડને R)શ કરવા સાiંુ -�ુતક વાચંવાની ઇjછાથી માhડને R)શ કરવા સાiંુ -�ુતક વાચંવાની ઇjછાથી માhડને R)શ કરવા સાiંુ -�ુતક વાચંવાની ઇjછાથી 

એણ ેલાયfરે�નો દરવાજો ખો1યોએણ ેલાયfરે�નો દરવાજો ખો1યોએણ ેલાયfરે�નો દરવાજો ખો1યોએણ ેલાયfરે�નો દરવાજો ખો1યો. . . . -�ુતકોના ંર)ક પર નજર જતા ંજ એણ ેશકંરને 2મૂ માર�-�ુતકોના ંર)ક પર નજર જતા ંજ એણ ેશકંરને 2મૂ માર�-�ુતકોના ંર)ક પર નજર જતા ંજ એણ ેશકંરને 2મૂ માર�-�ુતકોના ંર)ક પર નજર જતા ંજ એણ ેશકંરને 2મૂ માર�....      

    “શકંરશકંરશકંરશકંર.....શકંરશકંરશકંરશકંર........” 

 “U દ�દ�U દ�દ�U દ�દ�U દ�દ� ? ”    શકંરશકંરશકંરશકંર    તરતતરતતરતતરત    જ સામે આવીન ેઉભો ર9ોજ સામે આવીન ેઉભો ર9ોજ સામે આવીન ેઉભો ર9ોજ સામે આવીન ેઉભો ર9ો. . . .  

“તને વાચંવાનો શોખ છે એટલ ેતને અહ, આવવાની Oટ આપી છે એનો મતલબ એ નથી ક) . ુ ં મારા તને વાચંવાનો શોખ છે એટલ ેતને અહ, આવવાની Oટ આપી છે એનો મતલબ એ નથી ક) . ુ ં મારા તને વાચંવાનો શોખ છે એટલ ેતને અહ, આવવાની Oટ આપી છે એનો મતલબ એ નથી ક) . ુ ં મારા તને વાચંવાનો શોખ છે એટલ ેતને અહ, આવવાની Oટ આપી છે એનો મતલબ એ નથી ક) . ુ ં મારા 

બધાજ -�ુતકો ગાયબ કર� દ)બધાજ -�ુતકો ગાયબ કર� દ)બધાજ -�ુતકો ગાયબ કર� દ)બધાજ -�ુતકો ગાયબ કર� દ). . . . એક સાથે બધા વાચંવાનો છે ક) પછ� પૈસાની જiુર હતી એટલ ેબધા પ�તીમા ંવેચી એક સાથે બધા વાચંવાનો છે ક) પછ� પૈસાની જiુર હતી એટલ ેબધા પ�તીમા ંવેચી એક સાથે બધા વાચંવાનો છે ક) પછ� પૈસાની જiુર હતી એટલ ેબધા પ�તીમા ંવેચી એક સાથે બધા વાચંવાનો છે ક) પછ� પૈસાની જiુર હતી એટલ ેબધા પ�તીમા ંવેચી 

કાઢkાકાઢkાકાઢkાકાઢkા ? ”    શકંર અવાચક બનીને ઘડ�ક અ1પનાન ેઅને ઘડ�ક -�ુતકોના ર)કને જોતો ર9ો કારણક) બધાજ -�ુતકો શકંર અવાચક બનીને ઘડ�ક અ1પનાન ેઅને ઘડ�ક -�ુતકોના ર)કને જોતો ર9ો કારણક) બધાજ -�ુતકો શકંર અવાચક બનીને ઘડ�ક અ1પનાન ેઅને ઘડ�ક -�ુતકોના ર)કને જોતો ર9ો કારણક) બધાજ -�ુતકો શકંર અવાચક બનીને ઘડ�ક અ1પનાન ેઅને ઘડ�ક -�ુતકોના ર)કને જોતો ર9ો કારણક) બધાજ -�ુતકો 

ર)કમા ં�યવl�થત ગોઠવાયેર)કમા ં�યવl�થત ગોઠવાયેર)કમા ં�યવl�થત ગોઠવાયેર)કમા ં�યવl�થત ગોઠવાયેલા જ હતાલા જ હતાલા જ હતાલા જ હતા. . . . આJ આJ આJ આJ અ1પનાની અ1પનાની અ1પનાની અ1પનાની વત"Eુકંવત"Eુકંવત"Eુકંવત"Eુકં    સૌને િવaચn લાગી રહ� હતી સૌને િવaચn લાગી રહ� હતી સૌને િવaચn લાગી રહ� હતી સૌને િવaચn લાગી રહ� હતી અને અ1પનાઅને અ1પનાઅને અ1પનાઅને અ1પના    પણપણપણપણ    

કંઈક અUબ બચેનેી અ:ભુવી રહ� હતીકંઈક અUબ બચેનેી અ:ભુવી રહ� હતીકંઈક અUબ બચેનેી અ:ભુવી રહ� હતીકંઈક અUબ બચેનેી અ:ભુવી રહ� હતી....    શકંરનેશકંરનેશકંરનેશકંરને    Tુગંો જોઇનેTુગંો જોઇનેTુગંો જોઇનેTુગંો જોઇને    વાચંવા:ુ ંપણ માડં� વાવાચંવા:ુ ંપણ માડં� વાવાચંવા:ુ ંપણ માડં� વાવાચંવા:ુ ંપણ માડં� વાળ�ળ�ળ�ળ�    એ પગ પછાડતી બબડતીએ પગ પછાડતી બબડતીએ પગ પછાડતી બબડતીએ પગ પછાડતી બબડતી    

પોતાના Iમમા ંચાલી ગઈપોતાના Iમમા ંચાલી ગઈપોતાના Iમમા ંચાલી ગઈપોતાના Iમમા ંચાલી ગઈ. . . . િવશાલ હoુ pઘતો હતોિવશાલ હoુ pઘતો હતોિવશાલ હoુ pઘતો હતોિવશાલ હoુ pઘતો હતો. . . . ક)ટલો મા મુ લાગતો હતો એ pઘતો ન ેકદ�ક)ટલો મા મુ લાગતો હતો એ pઘતો ન ેકદ�ક)ટલો મા મુ લાગતો હતો એ pઘતો ન ેકદ�ક)ટલો મા મુ લાગતો હતો એ pઘતો ન ેકદ� જો એની સગવડ જો એની સગવડ જો એની સગવડ જો એની સગવડ 

ના સચવાય તોના સચવાય તોના સચવાય તોના સચવાય તો............?    તોતોતોતો................ તોતોતોતો... ... ... ...  



એને એ Kદવસ યાદ આવી ગયો qયાર) એ નવી નવી પરણી ને આ ઘરમા ંઆવી હતીએને એ Kદવસ યાદ આવી ગયો qયાર) એ નવી નવી પરણી ને આ ઘરમા ંઆવી હતીએને એ Kદવસ યાદ આવી ગયો qયાર) એ નવી નવી પરણી ને આ ઘરમા ંઆવી હતીએને એ Kદવસ યાદ આવી ગયો qયાર) એ નવી નવી પરણી ને આ ઘરમા ંઆવી હતી....    અ1પનાના ંિપતાએ અ1પનાના ંિપતાએ અ1પનાના ંિપતાએ અ1પનાના ંિપતાએ 

હoુ વક�લાત:ુ ંભણીને �rગલ કહoુ વક�લાત:ુ ંભણીને �rગલ કહoુ વક�લાત:ુ ંભણીને �rગલ કહoુ વક�લાત:ુ ંભણીને �rગલ કરતા છોકરારતા છોકરારતા છોકરારતા છોકરા    ઇલશે ઇલશે ઇલશે ઇલશે કરતા ંનાની ઉમરમાંકરતા ંનાની ઉમરમાંકરતા ંનાની ઉમરમાંકરતા ંનાની ઉમરમા ં   જ એક સફળ બીઝનેસમેન બનેલા િવશાલ જ એક સફળ બીઝનેસમેન બનેલા િવશાલ જ એક સફળ બીઝનેસમેન બનેલા િવશાલ જ એક સફળ બીઝનેસમેન બનેલા િવશાલ 

સાથ ેપોતાને પરણાવી હતીસાથ ેપોતાને પરણાવી હતીસાથ ેપોતાને પરણાવી હતીસાથ ેપોતાને પરણાવી હતી. . . . સફળતાનો ક)ફ િવશાલનાંસફળતાનો ક)ફ િવશાલનાંસફળતાનો ક)ફ િવશાલનાંસફળતાનો ક)ફ િવશાલના ં   મગજ પર હમેંશા હાવી રહ)તોમગજ પર હમેંશા હાવી રહ)તોમગજ પર હમેંશા હાવી રહ)તોમગજ પર હમેંશા હાવી રહ)તો. . . . એની પોતાની દર)ક સગવડ એની પોતાની દર)ક સગવડ એની પોતાની દર)ક સગવડ એની પોતાની દર)ક સગવડ 

બધાબધાબધાબધા    જ સાચવેજ સાચવેજ સાચવેજ સાચવે    હમેંશાહમેંશાહમેંશાહમેંશા    એ એનો એ એનો એ એનો એ એનો �ૂરા�ૂરા�ૂરા�ૂરાsહ ર9ો હતોsહ ર9ો હતોsહ ર9ો હતોsહ ર9ો હતો. . . . િવશાલનાંિવશાલનાંિવશાલનાંિવશાલના ં   લ>ન પહ)લા ંલ>ન પહ)લા ંલ>ન પહ)લા ંલ>ન પહ)લા ંરોજ િવશાલની માતા િવશાલની સગવડ રોજ િવશાલની માતા િવશાલની સગવડ રોજ િવશાલની માતા િવશાલની સગવડ રોજ િવશાલની માતા િવશાલની સગવડ 

સાચવતીસાચવતીસાચવતીસાચવતી....    વNુવNુવNુવNુ    ઘરમાંઘરમાંઘરમાંઘરમા ં   આવતા ંએમણ ેએ જવાબદાર� આવતા ંએમણ ેએ જવાબદાર� આવતા ંએમણ ેએ જવાબદાર� આવતા ંએમણ ેએ જવાબદાર� અ1પનાને સ3પી દ�ધીઅ1પનાને સ3પી દ�ધીઅ1પનાને સ3પી દ�ધીઅ1પનાને સ3પી દ�ધી....    8ણ ે િવશાલનાં8ણ ે િવશાલનાં8ણ ે િવશાલનાં8ણ ે િવશાલના ં   t�ુસામાથંી Tlુuત t�ુસામાથંી Tlુuત t�ુસામાથંી Tlુuત t�ુસામાથંી Tlુuત 

મેળવી લીધીમેળવી લીધીમેળવી લીધીમેળવી લીધી. . . . ઘરનાંઘરનાંઘરનાંઘરના ં   બધાજં િવશાલનાંબધાજં િવશાલનાંબધાજં િવશાલનાંબધાજં િવશાલના ં   t�ુસાt�ુસાt�ુસાt�ુસાથી ડરતા ં પણ અ1પનાનો �વભાવ W ૂથી ડરતા ં પણ અ1પનાનો �વભાવ W ૂથી ડરતા ં પણ અ1પનાનો �વભાવ W ૂથી ડરતા ં પણ અ1પનાનો �વભાવ Wબૂ સારો હતોબ સારો હતોબ સારો હતોબ સારો હતો. . . . એ કદ� પણ એ કદ� પણ એ કદ� પણ એ કદ� પણ 

ઘરનાંઘરનાંઘરનાંઘરના ં   નોકરો ને નોકરનોકરો ને નોકરનોકરો ને નોકરનોકરો ને નોકર    ગણતીગણતીગણતીગણતી    નહ,નહ,નહ,નહ,. . . . એ નોકરોને એ નોકરોને એ નોકરોને એ નોકરોને     ઘરનાંઘરનાંઘરનાંઘરના ં   સvયસvયસvયસvય જ માનતીજ માનતીજ માનતીજ માનતી. . . . પણપણપણપણ    એ તોએ તોએ તોએ તો    િવિવિવિવશાલની ગરે હાજર�માંશાલની ગરે હાજર�માંશાલની ગરે હાજર�માંશાલની ગરે હાજર�મા.ં . . . 

િવશાલની હાજર� મા ંતો બધાંિવશાલની હાજર� મા ંતો બધાંિવશાલની હાજર� મા ંતો બધાંિવશાલની હાજર� મા ંતો બધા ં   ટwશનટwશનટwશનટwશનમાંમાંમાંમા ં   જજજજ    રહ)તાંરહ)તાંરહ)તાંરહ)તા.ં.......�ાર)�ાર)�ાર)�ાર),    કઈ બાબત પર િવશાલ t�ુસે થઈ 8ય કોઇને ખબર નહ,કઈ બાબત પર િવશાલ t�ુસે થઈ 8ય કોઇને ખબર નહ,કઈ બાબત પર િવશાલ t�ુસે થઈ 8ય કોઇને ખબર નહ,કઈ બાબત પર િવશાલ t�ુસે થઈ 8ય કોઇને ખબર નહ,    

પડ)પડ)પડ)પડ)....    િવશાલની હાિવશાલની હાિવશાલની હાિવશાલની હાજર�મા ંતો અ1પના પોતે પણ ટwશનજર�મા ંતો અ1પના પોતે પણ ટwશનજર�મા ંતો અ1પના પોતે પણ ટwશનજર�મા ંતો અ1પના પોતે પણ ટwશનમાંમા ંમા ંમા ં   જ રહ)તીજ રહ)તીજ રહ)તીજ રહ)તી....    અ1પનાઅ1પનાઅ1પનાઅ1પનાનાંનાંનાંના ં   ઘરમા ંતો ઘરમા ંતો ઘરમા ંતો ઘરમા ંતો બધા ં8તેજ પોતપોબધા ં8તેજ પોતપોબધા ં8તેજ પોતપોબધા ં8તેજ પોતપોતા:ુ ંતા:ુ ંતા:ુ ંતા:ુ ં

કામ કરતા ંકામ કરતા ંકામ કરતા ંકામ કરતા ંએટલ ેએક Kદવસ Mલૂથી એ િવશાલનેએટલ ેએક Kદવસ Mલૂથી એ િવશાલનેએટલ ેએક Kદવસ Mલૂથી એ િવશાલનેએટલ ેએક Kદવસ Mલૂથી એ િવશાલને    Iમાલ આપવા:ુ ંM ૂIમાલ આપવા:ુ ંM ૂIમાલ આપવા:ુ ંM ૂIમાલ આપવા:ુ ંMલૂી ગઈ તો િવશાલ ેક)ટલો ઝગડો કયZ હતોલી ગઈ તો િવશાલ ેક)ટલો ઝગડો કયZ હતોલી ગઈ તો િવશાલ ેક)ટલો ઝગડો કયZ હતોલી ગઈ તો િવશાલ ેક)ટલો ઝગડો કયZ હતો    !!!!    

ના�તાની ડ�શો પણ ફwક� દ�ધી હતીના�તાની ડ�શો પણ ફwક� દ�ધી હતીના�તાની ડ�શો પણ ફwક� દ�ધી હતીના�તાની ડ�શો પણ ફwક� દ�ધી હતી. . . . માતાની િવદાય પણ એનો �વભાવ બદલી ના શક�માતાની િવદાય પણ એનો �વભાવ બદલી ના શક�માતાની િવદાય પણ એનો �વભાવ બદલી ના શક�માતાની િવદાય પણ એનો �વભાવ બદલી ના શક�. . . . રોજ અ1પના વહ)લી રોજ અ1પના વહ)લી રોજ અ1પના વહ)લી રોજ અ1પના વહ)લી 

ઊઠ�ને િવશાલ ઊઊઠ�ને િવશાલ ઊઊઠ�ને િવશાલ ઊઊઠ�ને િવશાલ ઊઠ) એ પહ)લાંઠ) એ પહ)લાંઠ) એ પહ)લાંઠ) એ પહ)લાજં એની જiુKરયાતનીજ એની જiુKરયાતનીજ એની જiુKરયાતનીજ એની જiુKરયાતની    વ�.ઓુ તૈયારવ�.ઓુ તૈયારવ�.ઓુ તૈયારવ�.ઓુ તૈયાર    જજજજ    રાખતીરાખતીરાખતીરાખતી. . . . આJ પણઆJ પણઆJ પણઆJ પણ    એણેએણેએણેએણે    એમએમએમએમ    જ ક4ુ" હ. ુંજ ક4ુ" હ. ુંજ ક4ુ" હ. ુંજ ક4ુ" હ. ુ.ં . . . 

એને થોડો થાક Jવો એને થોડો થાક Jવો એને થોડો થાક Jવો એને થોડો થાક Jવો લાગતો હતો એટલે એ િવશાલની બાoુમા ંઆડ� પડ� અને �ાર) એની \ખો મ,ચાઈ ગઈ લાગતો હતો એટલ ેએ િવશાલની બાoુમા ંઆડ� પડ� અને �ાર) એની \ખો મ,ચાઈ ગઈ લાગતો હતો એટલ ેએ િવશાલની બાoુમા ંઆડ� પડ� અને �ાર) એની \ખો મ,ચાઈ ગઈ લાગતો હતો એટલ ેએ િવશાલની બાoુમા ંઆડ� પડ� અને �ાર) એની \ખો મ,ચાઈ ગઈ 

ખબર જ ન પડ�ખબર જ ન પડ�ખબર જ ન પડ�ખબર જ ન પડ�. . . . qયાર) બારણ ેટકોરા પડ]ાંqયાર) બારણ ેટકોરા પડ]ાંqયાર) બારણ ેટકોરા પડ]ાંqયાર) બારણ ેટકોરા પડ]ા ં   <યાર) એ 8ગી <યાર) એ 8ગી <યાર) એ 8ગી <યાર) એ 8ગી અઅઅઅને એણ ેહ3કારો કયZને એણ ેહ3કારો કયZને એણ ેહ3કારો કયZને એણ ેહ3કારો કયZ. . . . Tણૃાલી yદર આવીTણૃાલી yદર આવીTણૃાલી yદર આવીTણૃાલી yદર આવી. . . .  

“મzમીમzમીમzમીમzમી,    કાકાકાકાકાકાકાકા----કાક� આવી ગયા છેકાક� આવી ગયા છેકાક� આવી ગયા છેકાક� આવી ગયા છે. . . . મ{ બધી રસોઈ પણ બનાવી લીધી છેમ{ બધી રસોઈ પણ બનાવી લીધી છેમ{ બધી રસોઈ પણ બનાવી લીધી છેમ{ બધી રસોઈ પણ બનાવી લીધી છે.    કાક� તને બોલાવે છેકાક� તને બોલાવે છેકાક� તને બોલાવે છેકાક� તને બોલાવે છે. . . . આતો આતો આતો આતો 

કશાકાકાકશાકાકાકશાકાકાકશાકાકાએ તાર� વાત કર� હતી એટલ ેપ`પાએ તને ઉઠાડવાની ના કહ� હતીએ તાર� વાત કર� હતી એટલ ેપ`પાએ તને ઉઠાડવાની ના કહ� હતીએ તાર� વાત કર� હતી એટલ ેપ`પાએ તને ઉઠાડવાની ના કહ� હતીએ તાર� વાત કર� હતી એટલ ેપ`પાએ તને ઉઠાડવાની ના કહ� હતી. . . . Sુ ંથ4ુ ં છેSુ ંથ4ુ ં છેSુ ંથ4ુ ં છેSુ ંથ4ુ ં છે તને મzમી તને મzમી તને મzમી તને મzમી ?    તaબયત તaબયત તaબયત તaબયત 

સાર� નથીસાર� નથીસાર� નથીસાર� નથી ?    ” 

“ના ના ના ના .. .. .. .. ના એbુ ંકંઈ નથી જરા બચેનેી લાગતી હતી હવે સાiંુના એbુ ંકંઈ નથી જરા બચેનેી લાગતી હતી હવે સાiંુના એbુ ંકંઈ નથી જરા બચેનેી લાગતી હતી હવે સાiંુના એbુ ંકંઈ નથી જરા બચેનેી લાગતી હતી હવે સાiંુ    છેછેછેછે....”     

“ઓક)ઓક)ઓક)ઓક),    તો . ુ ંતૈયાર થઈને નીચ ેઆવતો . ુ ંતૈયાર થઈને નીચ ેઆવતો . ુ ંતૈયાર થઈને નીચ ેઆવતો . ુ ંતૈયાર થઈને નીચ ેઆવ....”    Tણૃાલી ગઈTણૃાલી ગઈTણૃાલી ગઈTણૃાલી ગઈ. . . .  

 અ1પનાએ ઘKડયાળ સામે જો4ુંઅ1પનાએ ઘKડયાળ સામે જો4ુંઅ1પનાએ ઘKડયાળ સામે જો4ુંઅ1પનાએ ઘKડયાળ સામે જો4ુ.ં . . . ૧૨૧૨૧૨૧૨....૩૦ ૩૦ ૩૦ ૩૦ વાગી ગયા હતાવાગી ગયા હતાવાગી ગયા હતાવાગી ગયા હતા. . . . એ એ એ એ જ1દ� જ1દ� બાથIમમા ંગઈ ગીઝર ઓન ક4ુ� જ1દ� જ1દ� બાથIમમા ંગઈ ગીઝર ઓન ક4ુ� જ1દ� જ1દ� બાથIમમા ંગઈ ગીઝર ઓન ક4ુ� જ1દ� જ1દ� બાથIમમા ંગઈ ગીઝર ઓન ક4ુ� 

ને નળ ખો1યો નળમા ંપાણી નહો. ુ ંઆવ.ુંને નળ ખો1યો નળમા ંપાણી નહો. ુ ંઆવ.ુંને નળ ખો1યો નળમા ંપાણી નહો. ુ ંઆવ.ુંને નળ ખો1યો નળમા ંપાણી નહો. ુ ંઆવ.ુ.ં . . . એનો િપ�ો ગયો પણ અહ� બાથIમમા ંકોણ એની મદદ કર) બધા જ એનો િપ�ો ગયો પણ અહ� બાથIમમા ંકોણ એની મદદ કર) બધા જ એનો િપ�ો ગયો પણ અહ� બાથIમમા ંકોણ એની મદદ કર) બધા જ એનો િપ�ો ગયો પણ અહ� બાથIમમા ંકોણ એની મદદ કર) બધા જ 

નીચેનીચેનીચેનીચે... ... ... ... એણ ેR)શવનથી ચહ)રો સાફ કયZ ને પોતાની પસદંગી નો �)સ કાઢવા વોડ"રોબ ખો1યોએણ ેR)શવનથી ચહ)રો સાફ કયZ ને પોતાની પસદંગી નો �)સ કાઢવા વોડ"રોબ ખો1યોએણ ેR)શવનથી ચહ)રો સાફ કયZ ને પોતાની પસદંગી નો �)સ કાઢવા વોડ"રોબ ખો1યોએણ ેR)શવનથી ચહ)રો સાફ કયZ ને પોતાની પસદંગી નો �)સ કાઢવા વોડ"રોબ ખો1યો. . . . આ પણ ખાલીઆ પણ ખાલીઆ પણ ખાલીઆ પણ ખાલી..    ?    

બધા ંકપડા ં�ા ંગયાબધા ંકપડા ં�ા ંગયાબધા ંકપડા ં�ા ંગયાબધા ંકપડા ં�ા ંગયા ?    એ ચીડાઈને બસંર�ને 2મૂ મારવા ફર� <યા ંજ એની નજર પલગં પર પડ)લા �)સ પર ગઈએ ચીડાઈને બસંર�ને 2મૂ મારવા ફર� <યા ંજ એની નજર પલગં પર પડ)લા �)સ પર ગઈએ ચીડાઈને બસંર�ને 2મૂ મારવા ફર� <યા ંજ એની નજર પલગં પર પડ)લા �)સ પર ગઈએ ચીડાઈને બસંર�ને 2મૂ મારવા ફર� <યા ંજ એની નજર પલગં પર પડ)લા �)સ પર ગઈ. . . . 

િવશાલ ેપોતાની પસદંગીનો �)સ તૈયાર કર�ને T�ુો હતોિવશાલ ેપોતાની પસદંગીનો �)સ તૈયાર કર�ને T�ુો હતોિવશાલ ેપોતાની પસદંગીનો �)સ તૈયાર કર�ને T�ુો હતોિવશાલ ેપોતાની પસદંગીનો �)સ તૈયાર કર�ને T�ુો હતો. . . . એના એના એના એના ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ વષ"નાંવષ"નાંવષ"નાંવષ"ના ં   લ>નUવન માંલ>નUવન માંલ>નUવન માંલ>નUવન મા ં   પહ)લી વાર આbુ ંબ�4ુ ંપહ)લી વાર આbુ ંબ�4ુ ંપહ)લી વાર આbુ ંબ�4ુ ંપહ)લી વાર આbુ ંબ�4ુ ં

હ. ુંહ. ુંહ. ુંહ. ુ.ં . . . એણ ેતો કાયમ િવશાલનો t�ુસો જ જોયો હતોએણ ેતો કાયમ િવશાલનો t�ુસો જ જોયો હતોએણ ેતો કાયમ િવશાલનો t�ુસો જ જોયો હતોએણ ેતો કાયમ િવશાલનો t�ુસો જ જોયો હતો. . . . એને Wશુી થઈએને Wશુી થઈએને Wશુી થઈએને Wશુી થઈ. . . . પણ પણ પણ પણ આ આ આ આ મ1ટ�કલર મ1ટ�કલર મ1ટ�કલર મ1ટ�કલર �)સ �)સ �)સ �)સ અ<યાર) બેઅ<યાર) બેઅ<યાર) બેઅ<યાર) બેરંગ ક)મ રંગ ક)મ રંગ ક)મ રંગ ક)મ 

દ)ખાય છેદ)ખાય છેદ)ખાય છેદ)ખાય છે ?    ખરેખરેખરેખરે !    એ િવચારવાનો આ સમય નથીએ િવચારવાનો આ સમય નથીએ િવચારવાનો આ સમય નથીએ િવચારવાનો આ સમય નથી....     

તૈયાર થઈ અ1પનાતૈયાર થઈ અ1પનાતૈયાર થઈ અ1પનાતૈયાર થઈ અ1પના    નીચ ેઆવી અને નીચ ેઆવી અને નીચ ેઆવી અને નીચ ેઆવી અને એ એ એ એ બધા સાથે વાતો મા ંજોડાઈ ગઈબધા સાથે વાતો મા ંજોડાઈ ગઈબધા સાથે વાતો મા ંજોડાઈ ગઈબધા સાથે વાતો મા ંજોડાઈ ગઈ....    એ બધાનાંએ બધાનાંએ બધાનાંએ બધાના ં   અવાજ સાથે પાછળઅવાજ સાથે પાછળઅવાજ સાથે પાછળઅવાજ સાથે પાછળ 

‘    અ1-ુઅ1-ુઅ1-ુઅ1-.ુ.......અ1-ુઅ1-ુઅ1-ુઅ1- ુ’    નો ધીમો અવાજ ક)મ સભંળાતો હતો એનેનો ધીમો અવાજ ક)મ સભંળાતો હતો એનેનો ધીમો અવાજ ક)મ સભંળાતો હતો એનેનો ધીમો અવાજ ક)મ સભંળાતો હતો એને ?    8ણ ે8ણ ે8ણ ે8ણ ે‘ એએએએ ’    એને બોએને બોએને બોએને બોલાવતો હોયલાવતો હોયલાવતો હોયલાવતો હોય !    ધીર) ધીર) એ અવાજ ધીર) ધીર) એ અવાજ ધીર) ધીર) એ અવાજ ધીર) ધીર) એ અવાજ 



મોટો થતો ગયો ને મોટો થતો ગયો ને મોટો થતો ગયો ને મોટો થતો ગયો ને પછ� તો એના િસવાય કંઈ જ સભંળા. ુ ંબધં થઈ ગ4ુંપછ� તો એના િસવાય કંઈ જ સભંળા. ુ ંબધં થઈ ગ4ુંપછ� તો એના િસવાય કંઈ જ સભંળા. ુ ંબધં થઈ ગ4ુંપછ� તો એના િસવાય કંઈ જ સભંળા. ુ ંબધં થઈ ગ4ુ.ં . . . બહારથી આવતો બહારથી આવતો બહારથી આવતો બહારથી આવતો ‘અ1-ુઅ1-ુઅ1-ુઅ1-’ુનો અવાજ એને નો અવાજ એને નો અવાજ એને નો અવાજ એને 

પોતાની Kદશામા ંખ{ચી ર9ો હતોપોતાની Kદશામા ંખ{ચી ર9ો હતોપોતાની Kદશામા ંખ{ચી ર9ો હતોપોતાની Kદશામા ંખ{ચી ર9ો હતો. . . . એ એ એ એ અવાજની પાછળ પાછળ બગંલાની બહાર નીકળ�ન ેગાડ"નમા ંઆવીઅવાજની પાછળ પાછળ બગંલાની બહાર નીકળ�ન ેગાડ"નમા ંઆવીઅવાજની પાછળ પાછળ બગંલાની બહાર નીકળ�ન ેગાડ"નમા ંઆવીઅવાજની પાછળ પાછળ બગંલાની બહાર નીકળ�ન ેગાડ"નમા ંઆવી.    અવાજ અવાજ અવાજ અવાજ 

�ાથંી આવતો હતો �ાથંી આવતો હતો �ાથંી આવતો હતો �ાથંી આવતો હતો ?    આ  કુાયેલી લોન માથંી ક)  કુ� oુઈની વેલમાથંીઆ  કુાયેલી લોન માથંી ક)  કુ� oુઈની વેલમાથંીઆ  કુાયેલી લોન માથંી ક)  કુ� oુઈની વેલમાથંીઆ  કુાયેલી લોન માથંી ક)  કુ� oુઈની વેલમાથંી............?    ગાડ"નમા ંતો આ વસતં ઋગાડ"નમા ંતો આ વસતં ઋગાડ"નમા ંતો આ વસતં ઋગાડ"નમા ંતો આ વસતં ઋ.મુા ંપણ .મુા ંપણ .મુા ંપણ .મુા ંપણ 

પાનખર આવી ગઈ હતી ક) Sુંપાનખર આવી ગઈ હતી ક) Sુંપાનખર આવી ગઈ હતી ક) Sુંપાનખર આવી ગઈ હતી ક) Sુ.ં.......?    ચપંા: ુ ંઝાડચપંા: ુ ંઝાડચપંા: ુ ંઝાડચપંા: ુ ંઝાડ,    tલુાબ અને મોગરાના છોડtલુાબ અને મોગરાના છોડtલુાબ અને મોગરાના છોડtલુાબ અને મોગરાના છોડ... ... ... ... ને પેલી બોગનવેલને પેલી બોગનવેલને પેલી બોગનવેલને પેલી બોગનવેલ... ... ... ... પે�ુ ંગરમાળા:ુ ંપે�ુ ંગરમાળા:ુ ંપે�ુ ંગરમાળા:ુ ંપે�ુ ંગરમાળા:ુ ં

ઝાડઝાડઝાડઝાડ.. .. .. .. tલુમહોરtલુમહોરtલુમહોરtલુમહોર.. .. .. .. આસોપાલવઆસોપાલવઆસોપાલવઆસોપાલવ... ... ... ... ક)ટલા #ેમથી એક)ટલા #ેમથી એક)ટલા #ેમથી એક)ટલા #ેમથી એ    એની માવજત કરતી ને આJ બ[ુ ંજ  ૂએની માવજત કરતી ને આJ બ[ુ ંજ  ૂએની માવજત કરતી ને આJ બ[ુ ંજ  ૂએની માવજત કરતી ને આJ બ[ુ ંજ  કૂાઈ ગયે�ુ ંહ. ુંકાઈ ગયે�ુ ંહ. ુંકાઈ ગયે�ુ ંહ. ુંકાઈ ગયે�ુ ંહ. ુ.ં.. ... ... ... પણ પણ પણ પણ 

એ દર)કમાથંીએ દર)કમાથંીએ દર)કમાથંીએ દર)કમાથંી    પેલોપેલોપેલોપેલો    અવાજ નહોતો આવતોઅવાજ નહોતો આવતોઅવાજ નહોતો આવતોઅવાજ નહોતો આવતો........એએએએ    અવાજ હવે એકદમ તીઅવાજ હવે એકદમ તીઅવાજ હવે એકદમ તીઅવાજ હવે એકદમ તી� બની ગયો હતો� બની ગયો હતો� બની ગયો હતો� બની ગયો હતો....    અ1પનાઅ1પનાઅ1પનાઅ1પના    અવાજની પાછળ અવાજની પાછળ અવાજની પાછળ અવાજની પાછળ 

દોડ� રહ� હતી નેદોડ� રહ� હતી નેદોડ� રહ� હતી નેદોડ� રહ� હતી ને............    નેનેનેને બહારનાંબહારનાંબહારનાંબહારના ં   ગઈેટ સાથે અથડાઈને પડ�ગઈેટ સાથે અથડાઈને પડ�ગઈેટ સાથે અથડાઈને પડ�ગઈેટ સાથે અથડાઈને પડ�. . . .  

ધડામ ધડામ ધડામ ધડામ !    અવાજ આવતા ંઘરમાથંી બધા દોડતા ંઆ�યાંઅવાજ આવતા ંઘરમાથંી બધા દોડતા ંઆ�યાંઅવાજ આવતા ંઘરમાથંી બધા દોડતા ંઆ�યાંઅવાજ આવતા ંઘરમાથંી બધા દોડતા ંઆ�યા.ં . . .  

“અ1પનાઅ1પનાઅ1પનાઅ1પના............અ1પનાઅ1પનાઅ1પનાઅ1પના............” અ1પનાને બહેોશ જોઇઅ1પનાને બહેોશ જોઇઅ1પનાને બહેોશ જોઇઅ1પનાને બહેોશ જોઇ    િવશાલ બહાવરો થઈ ગયોિવશાલ બહાવરો થઈ ગયોિવશાલ બહાવરો થઈ ગયોિવશાલ બહાવરો થઈ ગયો....    કશાકાકા અને શકંરનીકશાકાકા અને શકંરનીકશાકાકા અને શકંરનીકશાકાકા અને શકંરની    મદદથીમદદથીમદદથીમદદથી    

અ1પનાનેઅ1પનાનેઅ1પનાનેઅ1પનાને    પોતાના Iમમા ંલાવી  ૂપોતાના Iમમા ંલાવી  ૂપોતાના Iમમા ંલાવી  ૂપોતાના Iમમા ંલાવી  વૂાડ�વાડ�વાડ�વાડ�. . . . TણૃાલીTણૃાલીTણૃાલીTણૃાલી    એ ડૉએ ડૉએ ડૉએ ડૉ....yકલyકલyકલyકલને ફોન કયZને ફોન કયZને ફોન કયZને ફોન કયZ. . . . ડૉડૉડૉડૉ....એ ચકે અપ ક4ુ� અને ગભરાવા Jbુ ંએ ચકે અપ ક4ુ� અને ગભરાવા Jbુ ંએ ચકે અપ ક4ુ� અને ગભરાવા Jbુ ંએ ચકે અપ ક4ુ� અને ગભરાવા Jbુ ં

નથી કહ� ગયાનથી કહ� ગયાનથી કહ� ગયાનથી કહ� ગયા. . . . કોઇને સમજ પડતી નહોતી ક) આJ સવારથી અ1પનાને Sુ ં થઈ રdુ ં હ. ુંકોઇને સમજ પડતી નહોતી ક) આJ સવારથી અ1પનાને Sુ ં થઈ રdુ ં હ. ુંકોઇને સમજ પડતી નહોતી ક) આJ સવારથી અ1પનાને Sુ ં થઈ રdુ ં હ. ુંકોઇને સમજ પડતી નહોતી ક) આJ સવારથી અ1પનાને Sુ ં થઈ રdુ ં હ. ુ ં ?    સાJંસાJંસાJંસાJં    તોતોતોતો    િવશાલ િવશાલ િવશાલ િવશાલ 

અ1પનાનીઅ1પનાનીઅ1પનાનીઅ1પનાની    સામે જ બસેી ર9ો હતોસામે જ બસેી ર9ો હતોસામે જ બસેી ર9ો હતોસામે જ બસેી ર9ો હતો. . . . અ1પનાને અ1પનાને અ1પનાને અ1પનાને J જોઇએ તે એJ જોઇએ તે એJ જોઇએ તે એJ જોઇએ તે એના હાથમાંના હાથમાંના હાથમાંના હાથમા ં   આપતોઆપતોઆપતોઆપતો.. .. .. .. અ1પનાને અ1પનાને અ1પનાને અ1પનાને     તો તો તો તો પથાર�માંપથાર�માંપથાર�માંપથાર�માથંી થી થી થી 

ઉભી થવા દ)તોઉભી થવા દ)તોઉભી થવા દ)તોઉભી થવા દ)તો    જજજજ    નહોતોનહોતોનહોતોનહોતો. . . . અર) <યા ં ધુી ક) અ1પનાઅર) <યા ં ધુી ક) અ1પનાઅર) <યા ં ધુી ક) અ1પનાઅર) <યા ં ધુી ક) અ1પના    જોજોજોજો    બાથIમમા ં8ય તો એ નીકળે નહ� <યા ં ધુીબાથIમમા ં8ય તો એ નીકળે નહ� <યા ં ધુીબાથIમમા ં8ય તો એ નીકળે નહ� <યા ં ધુીબાથIમમા ં8ય તો એ નીકળે નહ� <યા ં ધુી    બાથIમનીબાથIમનીબાથIમનીબાથIમની    
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