ુ ીરની વચ્ચાઈ
સન
લાતાા : વભગ્ર વલકાવ અભ્માવક્રભ,
બાાોથી-૪
ુ ીર તેના વભત્ર યાકેળના ઘેય જઈ
યવલલાયનો દદલવ શતો. ફોયનો વભમ શતો. સન
યહ્યો શતો. યસ્તો સ ૂભવાભ અને વનર્જન શતો. તે અચાનક ઊબો યશી ગમો. તેના ગ નીચે
ુ ો સ્ળા થમો. તેણે નીચે જોય ુંુ તો કોઈન ુંુ ાકીટ શત,ુંુ તેના ભનભાું
કોઈ સલ
ુંુ ાી લસ્તન
વલચાયના તયું ગો ઊઠમા, “આ કોન ુંુ ાકીટ ડી ગય ુંુ શળે ? એને રઉં કે ના રઉં ?

” તેણે

આભતેભ જોય.ુંુ કોઈ જ ન શત ુંુ ઘણી મ ૂઝલણ વાથે ાકીટ રેતાું તેણે વલચાય,ું ુ

“જોઉં,

ાકીટભાું શુંુ છે ? કદાચ ાકીટના ભારીકન ુંુ નાભ કે વયનામ ુંુ તેભાુંથી ભી ણ જામ !”
સવુ નરે ાકીટ ઉઘાડીને જોય ુંુ તો તેભાું દવ-દવ રૂવમાની નોટો, થોડુુંક યચયુ ણ અને ફેત્રણ કાગળમાું ણ શતાું. કાગળમાું જોતાું કોઈન ુંુ નાભ ઠેકાણુંુ દે ખાય ુંુ નશીં.
તેણે પયીથી આભતેભ દૂ યદૂ ય જોય.ુંુ કદાચ ાકીટનો ભાળરક ળોધતો આલે, ણ એટરાભાું
કોઈ દે ખાય ુંુ નશીં. આટરી ગયભીભાું વૌ ોતોતાને તમાું જ ુંી ગમા શળે !
તેના ભનભાું વલચાય-તયું ગો ઊઠમા,
“ાકીટ હુું ભાયી ાવે જ યાખ.ુંુ ..?”
“ાકીટને અશીં જ મ ૂકી દઉં ...?”
“ાકીટ ોરીવ-સ્ટેળને જઈને વોંી દઉં....?”
“શુંુ કરું ુ ? શુંુ કરું ુ ?” તેની બદ્ધુ િભાું ભુંથન ચાલય.ુંુ
“કોઈની ચીજ ભાયી તો ન જ કશેલામ, ભાયી ાવે તો ળી યીતે યખામ ?”
“જો તેને અશીં જ મ ૂકીને ચારી જાઉં તો ફીજો કોઈ રઈ જામ.”
“યું ત ુ ળફચાયો ાકીટનો ભાળરક ળોધતો ળોધતો અશીં આલી ણ શોંચે તો ?”
ુ ાલનાયને કેટલ ું ુ દુ:ખ થય ુંુ શળે ? કદાચ ગયીફ શોમ તો ૈવા વલના શુંુ કયળે ?
“ાકીટ ગભ
ાકીટ તો તેના ભાળરકને ભવ ુંુ જોઈએ.”
તેણે ાકીટ પયીથી પું પોળય.ુંુ ધ્માનપ ૂલાક જોતાું તેભાુંથી એક ચીઠ્ઠી ભી. તેભાું નાભ અને
ુ ીર ખળ
ુ ખળ
ુ થઈ ગમો. તે તયત જ ાકીટના ભાળરકને ઘેય શોંચી ગમો
વયનામ ુંુ શત.ુંુ સન
અને દયલાજો ખટખટામો.
દયલાજો ખ ૂલમો. ખોરનાય ભાણવે પ ૂછય.ુંુ “કોન ુંુ કાભ છે બાઈ ?”
ુ ીરે પ ૂછય.ુંુ
“આની કોઈ ચીજ ખોલાઈ ગઈ છે ?” સન
“શા બાઈ, શભણા જ હુું ફશાયથી આવ ુંુ છું, ગજલાભાુંથી ાકીટ ડી ગય ુંુ છે . અંદય ચાવ
રૂવમા અને ફે-ત્રણ જરૂયી કાગો ણ શતા.” ેરા બાઈએ કહ્.ું ુ
“રો, આ તભારું ુ જ ાકીટ છે ને ?” સવુ નરે પ ૂછય ુંુ

“શા, શા, આ જ ાકીટ. ધન્મલાદ ! ધન્મલાદ ! ખ ૂફ ખ ૂફ આબાય ; ફેટા, અંદય આલ, અશીં
ફેવ. ત ુંુ કેટરો બરો અને પ્રાભાળણક ફાક છે ! તાયાું ભા-ફાને ણ ધન્મ છે ! આજે દે ળને
તાયા જેલાું ફાકોની જરૂય છે . (દવ રૂવમાની નોટ કાઢીને ધયતાું) રે ફેટા, તાયી
પ્રાભાળણકતાન ુંુ ઈનાભ રઈને જા.”

ુ ીર : “ના જી. આને આન ુંુ ાકીટ ભી ગય ુંુ એ જ ભાયે ભન ઈનાભ છે . ભાયી ળચિંતા
સન
ુ ી થઈ એ જ તો ઈનાભ છે . શલે ભને યજા આો. ભાયે ભાયા દોસ્તને તમાું
દૂ ય થઈ. તભને ખળ
અભ્માવ કયલા જવ ુંુ છે .”
ેરા બાઈએ કહ્ું ુ : “આટલ ું ુ ભારું ુ ભાન યાખ બાઈ, ઈનાભ રેતો જા. હુું યાજી થઈને આપ ુંુ
છું.”
ુ ીર : “ભેં તો ભાયી પયજ ફજાલી છે . ઈનાભના ૈવા કોઈ ગયીફ વલદ્યાથી ભાટે લાયી
સન
ળકો છો. વારું ુ તમાયે , નભસ્કાય.”
ુ ીર તયપ આદયની નજયે જોતા જ યહ્યા.
ેરા બાઈ તો સન



