દયા – મા, દાદ ક વડદાદ ?
ાતાિવક :
(“દયા
દયા – મા,
એ મારા મતે એક અનોખી વાતા છે . વાતાકાર પોતાનાં
મા દાદ ક વડદાદ?”
વડદાદ
પાોનો ભા યિવધાતા હોય છે . # તે પાને # કોઈ %&મ

થમવાર અપાઈ &ય તેને સ)ક

નહ!.
!. વાતા 1 ૂર લખાઈ ગયા પછ 4ુ ં પોતે જ એવો
પોતે ઈ*છે તો પણ પાછળથી બદલી શક નહ
તો િવષાદમાં ઘેરાઈ ગયો હતો ક મને વથ થતાં ખાસો એવો સમય લા યો હતો.)
હતો.)

દયા – મા,
મા દાદ ક વડદાદ ?
‘પ:પા
પ:પા,
પ:પા આ# તો એક વાતા કહો.
કહો.’ બોલે લાડલી !
’સમય
સમય નથી !’
’હ<
હ< ‘, =ું નથી ?’
’સમય
સમય નથી!
નથી!’ લાડલીના પ:પા વદ.
’સમય
સમય એ =ું વળ ?’
’આ
આ ઘડયાળ બતાવે તે !’
‘ઘડયાળ
ઘડયાળ જ કમ સમય બતાવે ? તમે સમય ન બતાવી શકો ?’1
1 ૂછે >ચબાવલી,
>ચબાવલી જો ક તે@ ું નામ
તો દયા !
’હા
હા,
હા 4ુ ં પણ બતાવી શAુ,ં પણ ઘડયાળ બતાવે તો જ ને !’
’પણ
પણ મBમી સમય બતાવે, તો તમે ના બતાવી શકો ?’
’મBમી
મBમી પોતે પણ ઘડયાળ નથી,
નથી એ પણ ઘડયાળ બતાવે તો જ સમય બતાવી શક !’
’તો
તો દાદ ઘડયાળ છે ?’ દયા 1 ૂછે , હવે તો &ણે હદ કર રહ હોય તેમ !
’દકર
દકર,
વાય, Dયાર આપણે તો કહવાઈએ માણસો !
દકર ઘડયાળ તો વC ુ કહવાય

’તો
તો ગધેEું માણસ કહવાય ?’ ગાલો ઉપર ખંજનસહ Gમત રલાવતી દયા ઉ*ચર !
’ઓ
ઓ માર મા,
મા ગધેEું માણસ ન કહવાય;
વાય પણ માણસ ગધેEું કહવાય,
વાય જો તેનામાં અIલ ન હોય
તો !’ માJું ખંજવાળતાં દયાના પ:પા દવેન વદ !
‘અIલ
અIલ એ =ું વળ ? અને તમારામાં છે ક નહ ?’
’&ણીને
&ણીને =ું કરશ,
કરશ બેટા ?’
’ખબર
ખબર પડ ને ક તમે ગધેડા કહવાઓ ક નહ ?’
‘તાર
તાર બાને 1 ૂછ# ને! એ કહશે ક 4ુ ં =ું કહવાL,
વાL માણસ ક ગધેડો ?’ દવેનM વાત ટાળતાં 1 ૂછે
છે !
’હવે
હવે મને ખબર પડ ક અIલ એટલે =ું ?’
’એકદમ
એકદમ,
અIલ =ું ?’ એ 1 ૂછતી હતી !’
એકદમ બેટાા, તને કવી રતે ખબર પડ ગઈ ? હમણાં તો ‘અIલ
’પોતે
પોતે માણસ છે ક ગધેડો એ બી& કોઈને 1 ૂછવા@ું કોઈ કહ, તો સમM જ લેવા@ું ક
તેનામાં અIલ નથી !’ પ:પાM ચNક ઊઠ છે !
’બેટા,
તાર
ા, તાQું મN ખોલ# ! 4ુ ં જરા જોઈ લL ક તા
ર ડહાપણની દાઢ Sટ છે ક નહ ?’
’પ:પા
પ:પા,
પ:પા તમે વાત ફરવી કાઢને માર માગણી U ૂલવવા માગો છો ! પણ,
પણ આ# તમને 4ુ ં નહ
છોEું ! માર બાએ તમને ભળાવી છે !’
‘મને
મને લાગે છે C ું કંઈક સા>બત કરવા માગે છે , નહ ?’
’હં
હંઅ.. હવે તમારામાં થોડ થોડ અIલ આવતી હોય તેમ લાગે છે !’ બોલે દયા હસતાં
મરકમરક !
‘એ
એ છોકર,
છોકર મને રમાડVા વગર કહ દ ને C ું =ું સા>બત કરવા માગે છે ?’
’એ
એ જ ક આપણી વાતની શWઆતમાં જ તમે XૂY ં બોZયા હતા ક ‘સમય
સમય નથી !’
‘તે
તે ખર વાત છે , બેટા.
ા. સાચે જ માર પાસે તને વાતા કહવાનો સમય નથી જ !’

’તે
તે 4ુ ં પણ એ જ ક4ુ ં [ં ક ‘તમાર
તમાર પાસે વાતા જ કહવાનો સમય નથી’,
નથી બાક સમય તો છે , છે
અને છે જ !’
‘C
C ું # સા>બત કરવા માગતી હોય તે સીધેસી\ું કહ દ, માર દાદ!
દાદ!’ દયામણા ચહર દવેનM
ઉવાચ !
’તમાર
તમાર પાસે સમય તો છે , પણ વાતા કહવા માગતા નથી ! તમાર પાસે સમય હોવાની
સા>બતી એ છે ક ]ારના તમે મારા આડાઅવળા

^ોના જવાબ આ:યે જ &ઓ છો,
છો તે =ું

સમય વગર ?’ મલક પડ છે ઢ_ગલીશી લાડલી દયા !
‘હવે
હવે તો માર તને માર વડદાદ કહવી પડશે ! ભણીગણીને કોઈ વકલ તો થઈશ જ નહ,
નહ નહ
તો C ું કોટ`ના aયાયાધીશોને ગાંડા કર b ૂકશ !’
‘એ
એ તો 4ુ ં મોટ થાL તો અને cયાર વાત ! પણ જો તમે મને વાતા નહ કહો,
કહો તો હાલ તો તમાQંુ
મગજ ખાઈને તમને ગાંડા જ કર નાખીશ !’ અથd
 ૂચક નજર જોતી દયા ખં\ ુ હસે છે !
‘ના
ના,
ના ના,
ના બેટા!
ા! ગાંડા થવા કરતાં વાતા કહ દવી સાર ! પણ,
પણ માર એક શરત છે ક તાર મને
વી.. વ*ચે વ*ચે
સળંગ વાતા કહવા દવી

ૂછવાના, સમM ?’
^ો નહ 1 ૂછવાના

‘એ
એ તો કંઈ ન સમ&ય,
સમ&ય તો વ*ચે 1 ૂછeું ય પડ !’
‘&
& 1 ૂછ#,
ૂછ# પણ વ*ચે નહ!
નહ! છે Zલે એક સાથે 1 ૂછ નાખવા@ુ,ં બરાબર ? આગળ વળ અaય
શરત એ ક હાલ આપણે ઘરમાં બે જ જણ છએ
છએ.. ઘરમાં ીXુ ં કોઈ આવે ક એક ઝાટક વાતા
તરત કટ કરવાની અને તે વાતા ભિવgયે ફર સંધાશે પણ નહ !’
‘મં
મંXૂર ! પણ પ:પા,
પ:પા તમે વાતા શW કરો તે પહલાં માર એક વાત સાંભળ લો.
લો.’
‘બોલ
બોલ દકરા !’
‘દાદ
દાદ કામ@ું બહા@ું કાઢને ગામડ કમ જતાં રhાં છે , તેની મને ખબર છે ! તમે એમના દકરા
અને છતાંય કવા મij ૂત મનોબળવાળા ! દાદ તો સાવ ઢલાં, વાતવાતમાં રડ &ય,
&ય નહ !’
‘એક
એક ગBમતની વાત 1 ૂ[ં ? મારાં બા સાવ ઢલાં, તો તાર બા કવી ?’
‘તે
તેની તો વાત જ રહવા દો ! મજj ૂત મનવાળ હોવાનો દખાવ તો કરવા &ય,
&ય પણ પકડાઈ
&ય!
&ય! હ..
હ..હ
..હ !’

‘તાર
તાર વાત
વાત 1 ૂર થઈ ગઈ હોય તો તાર માગણી bુજબની વાતા શW કQું ?’
‘ના
ના પ:પા ! હXુ માર થોEુક
ં કહવા@ું બાક છે , પણ મને kાસ કમ ચઢ છે ? ખેર, દાદને ફોન
કર દો ને ક તે હવે આવી &ય !’
‘C
C ું વધાર બોલે છે અને મને પણ બોલાવે છે ! જો મને પણ બોલતાં kાસ ચઢ છે ! બીXુ ં ક
દાદ
દાદ વહલી સવારની બસમાં ગામડથી અહ_ આવવા નીકળ ગયાં છે , એકાદ કલાકમાં તે
આયા ભેળાં જ છે !’
‘ચાલો
ચાલો,
ચાલો 4ુ ં બોલવા@ું બંધ કQું અને તમે પણ વાતા કહવા@ું માંડ વાળો ! બાનો ડોlટર પાસેથી
પાછા આવવાનો સમય થવા આયો છે , તો ચાલોને પ:પા,
પ:પા આપણે ખોmુંખોmું nઘવાનો ઢNગ
કરએ
કરએ ! બાના આયા પછ આપણે એકદમ હસી પડને તેને સર ાઈઝ આપી=ું !’
‘તારો
તારો િવચાર છે તો મ&નો ! સાંભળ
ળ, oગણાનો દરવાજો ખખડVો ! એક કામ કર,
કર C ું એકલી
oખો બંધ કરને બે પલંગ વ*ચેની તાર ખાટલીમાં nઘવાનો ઢNગ કર અને 4ુ ં મારા પલંગમાં
d ૂતો d ૂતો વાતા સંભળાeું ! મBમી િવચારશે
િવચારશે ક C ું વાતા સાંભળતાં સાંભળતાં nઘી ગઈ છે અને
પછ….
છઈઈઈ..
પછ
છઈઈઈ..p
..p ૂપ !’
દવેને અધવ*ચેથી વાતા શW કર,
પછ તો કદલીફલcવચા (કળાની છાલ)
કર ‘પછ
છાલ) ઉપર એ ભાઈનો
દધી, એમ
પગ લપયો અને જમીન ઉપર પડતાંની સાથે જ દંડ પીલવાની કસરત શW કર દધી
બોલતા બોલતા ક ‘બસ
બસ,
બસ કસરતનો ટાઈમ એટલે ટાઈમ !’
ં ઊઠો..
‘ઓ
ઓ બાપ ર! માર દકરને =ું થઈ ગrુ?
ુ ઓરડામાં
ઊઠો..ઊઠો
..ઊઠો!
ઊઠો!’ Aુbદ

વેશતાં જ દવેનને

નખિશખ s ૂ&વી નાખતી કારમી ચીસ પાડ.
પાડ.
દવેનને એ સમજતાં વાર ન લાગી ક તેમની એ લાડલી Zrુકિમઆના tુિષત લોહને પોતાની
ગઈ
ઈ હતી !
ે માટ >ચર િનuામાં પોઢ ગ
નસોમાં થી&વી નાખીને હંમશ
- વલીભાઈ bુસા

