વોનાનાાં ઓજાય
-

ન્નારાર ટે ર

કાળી નગયીભાાં એક ભોચી યશેતો શતો,તે ફહુ પ્રભાણણત શતો.. વાંતોી ણ એટરો જ . એક
લાય એક વાધ ુ આલી ભોચીને  ૂછલા રાગમોોઃ . ભોચી બગત ! ભાયા ગના ગયખાન ુ શાંુ ડે ?
ભોચીએ કશય ાંુ ભાયી ાવે વીલેરાાંદ તૈમાય નથી, ભશાયાજ. વાધ ુ કશે વીલી દોતો શાંુ રો ?"
ભોચીએ કશય ાંુ દોઠ રૂપમો.' વાધન
ાંુ ે નલાઇ રાગી. ફીજાઓએ ફે રૂપમા દે ખાડમા શતા. છી ઘટાડીને
ુ ી આવ્માન શતા. ણ આણે તો મ ૂભાાં જ દોઢ રૂપમો કશમો.વાધએ
ુ  ૂછય ાંુ :" દોઠ
દોઢ રૂપમા સધ
તો કશેલાનો ણ રેલાના કેટરા ૈવા ?
ભોચી વાધ ુ વાભે જોઇ શવલા રાગમોૂૂ. તેણે કશય ાંુ જે કશેલાના એ રેલાના ભશાયાજ. આની ઇચ્છા
શોમ તો ફનાવ.ુ
ુ કશય ાંુ અચ્છા ફનાલો, કમાયે આળો ?'
વાધએ
ભોચી ફોલ્મો યભ દદલવે આજ લખતે.' વાધ ુ કશે, જરૂય શોં ! ભાયે યભ દદલવે વાાંજે જવ ુ છે , ભાટે
ભ ૂર ન થામ'. ભોચી કશેોઃ' કશે જાઓ કે ન જાઓ ! યભ દદલવે તભને આ લખતે જરૂય ભી જળે '.
ુ ે ભોચીના લામદાભાાં જયા ણ પલસ્લાૂૂવ ન શતો. ફીજા દદલવે લી એણે ભોચીને
ણ વાધન
તમાાંણ.આંટો ભામો. ભોચીને  ૂછ્:ાં ુ 'ભોચી ફ શગત, કેટરે આવ્ય ાંુ આણાંુ કાભ?'
ુ ે ળાાંપત ન લી, ત્રીજા દદલવે
ભોચીએ કહ્:ાં ુ 'ફેદપકય યશો ભશાયાજ, લામદો નશીં ચ ૂકુાં ' છતાાંમ વાધન
ુ ે પલચાય આવ્મો: વઇની વલાય અને ભોચીની વાાંજ! રાલ ને જયા ભોચીને તમાાં
વલાયભાાં લી વાધન
ુ ી દકિંભત કયી. તેણે કહ્:ાં ુ 'ભશાયાજ, તભને ભાણવ
આંટો ભારાં ુ . ણ આ લખતે તો ભોચીએ વાધન
ાયખતાાં આલડત ાંુ નથી. આખી દુપનમા જૂઠુાં ફોરે છે એભ જ તભે ભાનો છો. નાશક શાંુ કાભ ધક્કા
ખાઓ છો? વાાંજે આલજો, જાઓ.' વાાંજે વભમ પ્રભાણે વાધ ુ આવ્મો તમાયે ગયખાાં ણફરકુ ર તૈમાય
ુ થમો. તે વભજી ગમો: ભોચી વચે વાચો બક્ત છે . તે
શતાાં. આ જોઇને વાધ ુ ભોચી ઉય ફહુ ખળ
કદી જૂઠુાં ફોરતો નથી.
ુ તેને ફે રૂપમા આપ્મા. ભોચી ાવે છૂટા ૈવા ન શતા. તે ૈવા રઇને ઊબો થમો.
વાધએ
ુ ે કહ્:ાં ુ 'જયાક ઊબા યશો ભશાયાજ, હુાં વાભેની દુકાનેથી યચ ૂયણ રઇ આવ.ાંુ ' વાધએ
ુ કહ્:ાં ુ '
તેણે વાધન
યશેલા દો બગત, એટરા ૈવાની આણા તયપથી તભાકુ ીજો.' ભોચીએ કહ્:ાં ુ 'હુાં તભકુ ીતો નથી,
ભશાયાજ.' 'તો આણા તયપથી ખાવડાાં વીલલા દોયી રાલજો.' 'ના ભશાયાજ, શયાભનો ૈવો ભને ન
ખે.' તે વાભેની દુકાને યચ ૂયણ રેલા ગમો. વાધ ુ તો ભોચીની આ બાલના જોઇને એના ઉય ખ ૂફ
ુ થમો. તેણે શલેક યશીને ઝોીભાાંથી ાયવભણણ કાઢયો. કોઇ જુએ નદશ એ યીતે ભોચીનાાં
જ ખળ

ઓજાયોને ાયવભણણ ઘવી દીધો. ફધા ઓજાય વોનાનાાં થઇ ગમાાં. છી ભોચી વાભે ગ ઉાડયો.
તેની ાવે ફાકીના ૈવા રઇને ફયોફાય ચારતો થમો. દુકાન ઉય આલી ભોચીએ જોય ાંુ તો ઓજાય
ુ ુ છે . ભોચીનો જીલ ફી ઊઠમો. તે પનવાવો
ફધાાં વોનાનાાં, તે વભજી ગમો કે આ કાભ ેરા વાધન
નાખી ફફડમો "અયે બગલાન! શલે હુાં આ વોનાનાાં ઓજાયોથી કેલી યીતે કાભ કયીળ, તેણે ઓજાયો
રઇને ઘયના ખ ૂણાભાાં નાાંખ્માભ. છી ઊંચે મ ૂકેરા ધવામેરા ઓજાય ઉતાયી લી ાછો કાભે લમો.
શલે તેણે કાન કટમો કોઇ દદલવ આ ફેઠાખાઉ રોકોનો બયોવો કયલો નશી.
ફીચાયાએ ફાય ભદશના ભજૂયી કયી તમાશયે ભાાંડ ભાાંડ જલા ઓજાય લવાલી ળકમો.
એક લાય તે બજન ગણગણતો નીચે નજયે વીલતો શતો. તમાાંઇ એના કાને કોઇકનો અલાજ ડમોોઃ
'કેભ છો ભોચી બગત ?'

ુ ે કશય:ાંુ 'ઓજાય ફગાડી ગમા શતા એજ ને તભે, શા
ભોચીએ જોય ાંુ તો ેરોજ વાધ ુ શતો. તેણે વાધન
ુ ે નલાઇ રાગી એને તો શત ાંુ કે ોતાને ઓખતાાં જ ભોચી બગત ગે ડળે.
ભશાયાજ.' વાધન
ભાનાન કયળે ને ઘણો ઘણો આબાય ભાનળે. ણ એના ફદરે આ ભાણવ તો ોતાને ઠકો
ુ ે લશેભ ડમોોઃ આ ફીચાયો વોનાને પત્તળ ધાયી ફેઠો છે . તેણે કશય:ાંુ 'ભોચી
આતો શતો. વાધન
બગત, ઓજાય ફગડમાાં નથી, વોનાનાાં ફનાવ્માાં છે . કમાાં છે એ ? નાખી તો નથી દીધાને ?'
'ભને ખફય છે ભશાયાજ , વોનાનાાં છે . ણ એ વોન ાંુ ભેં ભાયા ફાલડાાંના ફથી ભેં ઓછાં ભેવ્ય ાંુ છે . ?

ુ ભોચીને
આવ ાંુ ભપતન ાંુ વોન ાંુ શાંુ કયવ ાંુ છે .? એ ડમાાં ખ ૂણાભાાં તભાયે જોઇએ તો રઇ જાઓ! વાધએ
પળખાભણ આતાાં કશય:ાંુ 'ભોચી બગત, તભને કળી ગભ નથી. વોન ાંુ લેચીને ૈવા ફનાલો ને ભજા
કયો. આ કાચી દુકાનને ાકી કયો. કાભ કયનાય ભાણવો યાખો, ફેઠાાં ફેઠાાં ખાઓ અને રશેય ઉડાલો.'
ભોચીએ  ૂછય:ાંુ ' બગલાને આ શાથ ગ આપ્માૂો છે એને શાંુ કરાં ુ , ભશાયાજ ?
વાધ ુ તો ભોચી બગત વાભે તાકી જ યશમો. ભોચીએ કશય:ાંુ 'વાધ ુ ભશાયાજ બગલાને શાથગ કાં ઇ ફેઠાાં ફઠાાં ખાલા ભાટે નથી આપ્માય. કાભ કયલા આપ્મા છે . આલી પળખાભણ ફીજાકોઇને
આતા નશી, નદશ તો ભાયાાં તો તભે ઓજાય ફગાડમા ણ ફીજાના તો અલતાય ફગાડી આળો.
ભાણવ કઇ ઢોય નથી કે ફેઠાાં ફેઠાાં ખામ ને ફીજાની કભાઇ ઉય જીલે.' આ વાાંબી વાધ ુ ખ ૂફ
ળયભાઇ ગમો. નીચા ભોંએ ફોલ્મોોઃય 'ભોચી બગત! વાચી લાત છે , બગલાને કાભ કયલા જ શાથ-ગ
આપ્મા છે . શલેથી હુાં ણ શાથે કભાઇને ખાઇળ ને તભાયા જેલો જીલનનો વાચો આનાંદ ભેલીળ.


