
�દ�યા – મા, દાદ� ક
 વડદાદ� ? 

ા�તાિવકા�તાિવકા�તાિવકા�તાિવક :  

(“�દ�યા �દ�યા �દ�યા �દ�યા – મામામામા, દાદ� ક
 વડદાદ�દાદ� ક
 વડદાદ�દાદ� ક
 વડદાદ�દાદ� ક
 વડદાદ�?” એ મારા મત ેએક અનોખી વાતા� છેએ મારા મત ેએક અનોખી વાતા� છેએ મારા મત ેએક અનોખી વાતા� છેએ મારા મત ેએક અનોખી વાતા� છે. . . . વાતા�કાર પોતાના ંવાતા�કાર પોતાના ંવાતા�કાર પોતાના ંવાતા�કાર પોતાના ં

પા�ોનો ભા યિવધાતા હોય છેપા�ોનો ભા યિવધાતા હોય છેપા�ોનો ભા યિવધાતા હોય છેપા�ોનો ભા યિવધાતા હોય છે. . . . # તે પા�ને # કોઈ %&મ થમવાર અપાઈ &ય તેને સ)ક # તે પા�ને # કોઈ %&મ થમવાર અપાઈ &ય તેને સ)ક # તે પા�ને # કોઈ %&મ થમવાર અપાઈ &ય તેને સ)ક # તે પા�ને # કોઈ %&મ થમવાર અપાઈ &ય તેને સ)ક 

પોતે ઈ*છે તો પણ પાછળથી બદલી શક
 ન�હપોતે ઈ*છે તો પણ પાછળથી બદલી શક
 ન�હપોતે ઈ*છે તો પણ પાછળથી બદલી શક
 ન�હપોતે ઈ*છે તો પણ પાછળથી બદલી શક
 ન�હ!. !. !. !. વાતા� 1રૂ� લખાઈ ગયા પછ� 4ુ ંપોતે જ એવો વાતા� 1રૂ� લખાઈ ગયા પછ� 4ુ ંપોતે જ એવો વાતા� 1રૂ� લખાઈ ગયા પછ� 4ુ ંપોતે જ એવો વાતા� 1રૂ� લખાઈ ગયા પછ� 4ુ ંપોતે જ એવો 

તો િવષાદમાંતો િવષાદમાંતો િવષાદમાંતો િવષાદમા ં   ઘેરાઈ ગયો હતો ક
 મને �વ�થ થતા ંખા�સો એવો સમય લા યો હતોઘેરાઈ ગયો હતો ક
 મને �વ�થ થતા ંખા�સો એવો સમય લા યો હતોઘેરાઈ ગયો હતો ક
 મને �વ�થ થતા ંખા�સો એવો સમય લા યો હતોઘેરાઈ ગયો હતો ક
 મને �વ�થ થતા ંખા�સો એવો સમય લા યો હતો.).).).) 

 �દ�યા �દ�યા �દ�યા �દ�યા – મામામામા, દાદ� ક
 વડદાદ� દાદ� ક
 વડદાદ� દાદ� ક
 વડદાદ� દાદ� ક
 વડદાદ� ? 

‘પ:પાપ:પાપ:પાપ:પા, આ# તો એક વાતા� કહોઆ# તો એક વાતા� કહોઆ# તો એક વાતા� કહોઆ# તો એક વાતા� કહો....’ બોલે લાડલીબોલે લાડલીબોલે લાડલીબોલે લાડલી !!!! 

’સમય નથીસમય નથીસમય નથીસમય નથી !!!!’ 

’હ< હ< હ< હ< ‘, =ુ ંનથી=ુ ંનથી=ુ ંનથી=ુ ંનથી ?’ 

’સમય નથીસમય નથીસમય નથીસમય નથી!!!!’ લાડલીના પ:પા વદ
લાડલીના પ:પા વદ
લાડલીના પ:પા વદ
લાડલીના પ:પા વદ
.... 

’સમય એ =ુ ંવળ�સમય એ =ુ ંવળ�સમય એ =ુ ંવળ�સમય એ =ુ ંવળ� ?’ 

’આ ઘ�ડયાળ બતાવે તેઆ ઘ�ડયાળ બતાવે તેઆ ઘ�ડયાળ બતાવે તેઆ ઘ�ડયાળ બતાવે તે !!!!’ 

‘ઘ�ડયાળ જ ક
મ સમય બતાવેઘ�ડયાળ જ ક
મ સમય બતાવેઘ�ડયાળ જ ક
મ સમય બતાવેઘ�ડયાળ જ ક
મ સમય બતાવે ? તમે સમય ન બતાવી શકોતમે સમય ન બતાવી શકોતમે સમય ન બતાવી શકોતમે સમય ન બતાવી શકો ?’1છેૂ >ચબાવલી1છેૂ >ચબાવલી1છેૂ >ચબાવલી1છેૂ >ચબાવલી, જો ક
 તે@ુ ંનામ જો ક
 તે@ુ ંનામ જો ક
 તે@ુ ંનામ જો ક
 તે@ુ ંનામ 

તો �દ�યાતો �દ�યાતો �દ�યાતો �દ�યા !!!! 

’હાહાહાહા, 4ુ ંપણ બતાવી શAંુ4ુ ંપણ બતાવી શAંુ4ુ ંપણ બતાવી શAંુ4ુ ંપણ બતાવી શAંુ, પણ ઘ�ડયાળ બતાવે તો જ નેપણ ઘ�ડયાળ બતાવે તો જ નેપણ ઘ�ડયાળ બતાવે તો જ નેપણ ઘ�ડયાળ બતાવે તો જ ને !!!!’ 

’પણ મBમી સમય બતાવેપણ મBમી સમય બતાવેપણ મBમી સમય બતાવેપણ મBમી સમય બતાવે, તો તમે ના બતાવી શકોતો તમે ના બતાવી શકોતો તમે ના બતાવી શકોતો તમે ના બતાવી શકો ?’ 

’મBમી પોતે પણ ઘ�ડયાળ નથીમBમી પોતે પણ ઘ�ડયાળ નથીમBમી પોતે પણ ઘ�ડયાળ નથીમBમી પોતે પણ ઘ�ડયાળ નથી, એ પણ ઘ�ડયાળ બતાવે તો જ સમય બતાવી શક
એ પણ ઘ�ડયાળ બતાવે તો જ સમય બતાવી શક
એ પણ ઘ�ડયાળ બતાવે તો જ સમય બતાવી શક
એ પણ ઘ�ડયાળ બતાવે તો જ સમય બતાવી શક
 !!!!’ 

’તો દાદ� ઘ�ડયાળ છેતો દાદ� ઘ�ડયાળ છેતો દાદ� ઘ�ડયાળ છેતો દાદ� ઘ�ડયાળ છે ?’ �દ�યા 1છેૂ�દ�યા 1છેૂ�દ�યા 1છેૂ�દ�યા 1છેૂ, હવ ેતો &ણે હદ કર� રહ� હોય તમેહવ ેતો &ણે હદ કર� રહ� હોય તમેહવ ેતો &ણે હદ કર� રહ� હોય તમેહવ ેતો &ણે હદ કર� રહ� હોય તમે !!!! 

’દ�કર�દ�કર�દ�કર�દ�કર�, ઘ�ડયાળ તો વ�C ુકહ
વાયઘ�ડયાળ તો વ�C ુકહ
વાયઘ�ડયાળ તો વ�C ુકહ
વાયઘ�ડયાળ તો વ�C ુકહ
વાય, Dયાર
 આપણે તો કહ
વાઈએ માણસોDયાર
 આપણે તો કહ
વાઈએ માણસોDયાર
 આપણે તો કહ
વાઈએ માણસોDયાર
 આપણે તો કહ
વાઈએ માણસો !!!! 



’તો ગધેEુ ંમાણસ કહ
વાયતો ગધેEુ ંમાણસ કહ
વાયતો ગધેEુ ંમાણસ કહ
વાયતો ગધેEુ ંમાણસ કહ
વાય ?’ ગાલો ઉપર ખજંનસહ G�મત ર
લાવતી �દ�યા ઉ*ચર
ગાલો ઉપર ખજંનસહ G�મત ર
લાવતી �દ�યા ઉ*ચર
ગાલો ઉપર ખજંનસહ G�મત ર
લાવતી �દ�યા ઉ*ચર
ગાલો ઉપર ખજંનસહ G�મત ર
લાવતી �દ�યા ઉ*ચર
 !!!! 

’ઓ માર� માઓ માર� માઓ માર� માઓ માર� મા, ગધેEુ ંમાણસ ન કહ
વાયગધેEુ ંમાણસ ન કહ
વાયગધેEુ ંમાણસ ન કહ
વાયગધેEુ ંમાણસ ન કહ
વાય; પણ માણસ ગધેEુ ંકહ
વાયપણ માણસ ગધેEુ ંકહ
વાયપણ માણસ ગધેEુ ંકહ
વાયપણ માણસ ગધેEુ ંકહ
વાય, જો તેનામા ંઅIલ ન હોય જો તેનામા ંઅIલ ન હોય જો તેનામા ંઅIલ ન હોય જો તેનામા ંઅIલ ન હોય 

તોતોતોતો !!!!’ માJુ ંમાJુ ંમાJુ ંમાJુ ંખજંવાળતા ં�દ�યાના પ:પા દ
વેન વદ
ખજંવાળતા ં�દ�યાના પ:પા દ
વેન વદ
ખજંવાળતા ં�દ�યાના પ:પા દ
વેન વદ
ખજંવાળતા ં�દ�યાના પ:પા દ
વેન વદ
 !!!! 

‘અIલ એ =ુ ંવળ�અIલ એ =ુ ંવળ�અIલ એ =ુ ંવળ�અIલ એ =ુ ંવળ� ? અન ેતમારામા ંછે ક
 ન�હઅન ેતમારામા ંછે ક
 ન�હઅન ેતમારામા ંછે ક
 ન�હઅન ેતમારામા ંછે ક
 ન�હ ?’ 

’&ણીન ે=ુ ંકર�શ&ણીન ે=ુ ંકર�શ&ણીન ે=ુ ંકર�શ&ણીન ે=ુ ંકર�શ, બેટાબેટાબેટાબેટા ?’ 

’ખબર પડ
 ને ક
 તમે ગધેડા કહ
વાઓ ક
 ન�હખબર પડ
 ને ક
 તમે ગધેડા કહ
વાઓ ક
 ન�હખબર પડ
 ને ક
 તમે ગધેડા કહ
વાઓ ક
 ન�હખબર પડ
 ને ક
 તમે ગધેડા કહ
વાઓ ક
 ન�હ ?’ 

‘તાર� બાન ે1છૂ# નેતાર� બાન ે1છૂ# નેતાર� બાન ે1છૂ# નેતાર� બાન ે1છૂ# ને! ! ! ! એ કહ
શે ક
 4ુ ં=ુ ંકહ
વાLએ કહ
શે ક
 4ુ ં=ુ ંકહ
વાLએ કહ
શે ક
 4ુ ં=ુ ંકહ
વાLએ કહ
શે ક
 4ુ ં=ુ ંકહ
વાL, માણસ ક
 ગધેડોમાણસ ક
 ગધેડોમાણસ ક
 ગધેડોમાણસ ક
 ગધેડો ?’ દ
વેનM વાત ટાળતા ં1છેૂ દ
વેનM વાત ટાળતા ં1છેૂ દ
વેનM વાત ટાળતા ં1છેૂ દ
વેનM વાત ટાળતા ં1છેૂ 

છેછેછેછે !!!! 

’હવ ેમને ખબર પડ� ક
હવ ેમને ખબર પડ� ક
હવ ેમને ખબર પડ� ક
હવ ેમને ખબર પડ� ક
    અIલ એટલે =ુંઅIલ એટલે =ુંઅIલ એટલે =ુંઅIલ એટલે =ુ ં?’ 

’એકદમએકદમએકદમએકદમ, બેટાબેટાબેટાબેટા, તને ક
વી ર�ત ેખબર પડ� ગઈતને ક
વી ર�ત ેખબર પડ� ગઈતને ક
વી ર�ત ેખબર પડ� ગઈતને ક
વી ર�ત ેખબર પડ� ગઈ ? હમણા ંતો હમણા ંતો હમણા ંતો હમણા ંતો ‘અIલ =ુંઅIલ =ુંઅIલ =ુંઅIલ =ુ ં?’ એ 1છૂતી હતીએ 1છૂતી હતીએ 1છૂતી હતીએ 1છૂતી હતી !!!!’ 

’પોતે માણસ છે ક
 ગધેડો એ બી& કોઈને 1છૂવા@ુ ં કોઈ કહ
પોતે માણસ છે ક
 ગધેડો એ બી& કોઈને 1છૂવા@ુ ં કોઈ કહ
પોતે માણસ છે ક
 ગધેડો એ બી& કોઈને 1છૂવા@ુ ં કોઈ કહ
પોતે માણસ છે ક
 ગધેડો એ બી& કોઈને 1છૂવા@ુ ં કોઈ કહ
, તો સમM જ લેવા@ુ ં ક
 તો સમM જ લેવા@ુ ં ક
 તો સમM જ લેવા@ુ ં ક
 તો સમM જ લેવા@ુ ં ક
 

તેનામાંતેનામાંતેનામાંતેનામા ંઅIલઅIલઅIલઅIલ નથીનથીનથીનથી !!!!’ પ:પાMપ:પાMપ:પાMપ:પાM ચNક�ચNક�ચNક�ચNક� ઊઠ
ઊઠ
ઊઠ
ઊઠ
 છેછેછેછે !!!! 

’’’’બેટાબેટાબેટાબેટા, , , , તાQંુ મN ખોલ#તાQંુ મN ખોલ#તાQંુ મN ખોલ#તાQંુ મN ખોલ#    ! ! ! ! 4ુ ંજરા જોઈ લL ક
 તા4ુ ંજરા જોઈ લL ક
 તા4ુ ંજરા જોઈ લL ક
 તા4ુ ંજરા જોઈ લL ક
 તાર
 ડહાપણની દાઢ Sટ� છે ક
 ન�હર
 ડહાપણની દાઢ Sટ� છે ક
 ન�હર
 ડહાપણની દાઢ Sટ� છે ક
 ન�હર
 ડહાપણની દાઢ Sટ� છે ક
 ન�હ    ?’?’?’?’ 

’પ:પાપ:પાપ:પાપ:પા, તમે વાત ફ
રવી કાઢ�ન ેમાર� માગણી Uલૂવવા માગો છોતમે વાત ફ
રવી કાઢ�ન ેમાર� માગણી Uલૂવવા માગો છોતમે વાત ફ
રવી કાઢ�ન ેમાર� માગણી Uલૂવવા માગો છોતમે વાત ફ
રવી કાઢ�ન ેમાર� માગણી Uલૂવવા માગો છો ! ! ! ! પણપણપણપણ, આ# તમને 4ુ ંન�હ આ# તમને 4ુ ંન�હ આ# તમને 4ુ ંન�હ આ# તમને 4ુ ંન�હ 

છોEુંછોEુંછોEુંછોEુ ં! ! ! ! માર� બાએ તમને ભળાવી છેમાર� બાએ તમને ભળાવી છેમાર� બાએ તમને ભળાવી છેમાર� બાએ તમને ભળાવી છે !!!!’ 

‘મને લાગે છે C ુ ંકંઈક સા>બત કરવા માગે છેમને લાગે છે C ુ ંકંઈક સા>બત કરવા માગે છેમને લાગે છે C ુ ંકંઈક સા>બત કરવા માગે છેમને લાગે છે C ુ ંકંઈક સા>બત કરવા માગે છે, ન�હન�હન�હન�હ ?’ 

’હઅંહઅંહઅંહઅં.. .. .. .. હવ ે તમારામા ં થોડ� થોડ� અIલ આવતી હોય તેમ લાગે છેહવ ે તમારામા ં થોડ� થોડ� અIલ આવતી હોય તેમ લાગે છેહવ ે તમારામા ં થોડ� થોડ� અIલ આવતી હોય તેમ લાગે છેહવ ે તમારામા ં થોડ� થોડ� અIલ આવતી હોય તેમ લાગે છે !!!!’ બોલે �દ�યા હસતા ંબોલે �દ�યા હસતા ંબોલે �દ�યા હસતા ંબોલે �દ�યા હસતા ં

મરકમરકમરકમરકમરકમરકમરકમરક !!!! 

‘એ છોકર�એ છોકર�એ છોકર�એ છોકર�, મને રમાડVા વગર કહ� દ
 ને C ુ ં=ુ ંસા>બત કરવા માગે છેમને રમાડVા વગર કહ� દ
 ને C ુ ં=ુ ંસા>બત કરવા માગે છેમને રમાડVા વગર કહ� દ
 ને C ુ ં=ુ ંસા>બત કરવા માગે છેમને રમાડVા વગર કહ� દ
 ને C ુ ં=ુ ંસા>બત કરવા માગે છે ?’ 

’એ જ ક
 આપણી વાતની શWઆતમા ંજ તમે XૂY ંબોZયા હતા ક
 એ જ ક
 આપણી વાતની શWઆતમા ંજ તમે XૂY ંબોZયા હતા ક
 એ જ ક
 આપણી વાતની શWઆતમા ંજ તમે XૂY ંબોZયા હતા ક
 એ જ ક
 આપણી વાતની શWઆતમા ંજ તમે XૂY ંબોZયા હતા ક
 ‘સમય નથીસમય નથીસમય નથીસમય નથી !!!!’ 

‘તે ખર� વાત છેતે ખર� વાત છેતે ખર� વાત છેતે ખર� વાત છે, બેટાબેટાબેટાબેટા. . . . સાચે જ માર� પાસે તને વાતા� કહ
વાનો સમય નથી જસાચે જ માર� પાસે તને વાતા� કહ
વાનો સમય નથી જસાચે જ માર� પાસે તને વાતા� કહ
વાનો સમય નથી જસાચે જ માર� પાસે તને વાતા� કહ
વાનો સમય નથી જ !!!!’ 



’તે 4ુ ંપણ એ જ ક4ુ ં[ ંક
 તે 4ુ ંપણ એ જ ક4ુ ં[ ંક
 તે 4ુ ંપણ એ જ ક4ુ ં[ ંક
 તે 4ુ ંપણ એ જ ક4ુ ં[ ંક
 ‘તમાર� પાસ ેવાતા� જ કહ
વાનો સમય નથીતમાર� પાસ ેવાતા� જ કહ
વાનો સમય નથીતમાર� પાસ ેવાતા� જ કહ
વાનો સમય નથીતમાર� પાસ ેવાતા� જ કહ
વાનો સમય નથી’, બાક� સમય તો છેબાક� સમય તો છેબાક� સમય તો છેબાક� સમય તો છે, છે છે છે છે 

અન ેછે જઅન ેછે જઅન ેછે જઅન ેછે જ !!!!’ 

‘Cુ ં# સા>બત કરવા માગતી હોય તે સીધેસી\ુ ંકહ� દ
C ુ ં# સા>બત કરવા માગતી હોય તે સીધેસી\ુ ંકહ� દ
C ુ ં# સા>બત કરવા માગતી હોય તે સીધેસી\ુ ંકહ� દ
C ુ ં# સા>બત કરવા માગતી હોય તે સીધેસી\ુ ંકહ� દ
, માર� દાદ�માર� દાદ�માર� દાદ�માર� દાદ�!!!!’ દયામણા ચહ
ર
 દ
વેનM દયામણા ચહ
ર
 દ
વેનM દયામણા ચહ
ર
 દ
વેનM દયામણા ચહ
ર
 દ
વેનM 

ઉવાચઉવાચઉવાચઉવાચ !!!! 

’તમાર� પાસ ે સમય તો છેતમાર� પાસ ે સમય તો છેતમાર� પાસ ે સમય તો છેતમાર� પાસ ે સમય તો છે, પણ વાતા� કહ
વા માગતા નથીપણ વાતા� કહ
વા માગતા નથીપણ વાતા� કહ
વા માગતા નથીપણ વાતા� કહ
વા માગતા નથી ! ! ! ! તમાર� પાસે સમય હોવાની તમાર� પાસ ે સમય હોવાની તમાર� પાસ ે સમય હોવાની તમાર� પાસ ે સમય હોવાની 

સા>બતી એ છે ક
 ]ારના તમે મારા આડાઅવળા ^ોના જવાબ આ:યે જ &ઓ છોસા>બતી એ છે ક
 ]ારના તમે મારા આડાઅવળા ^ોના જવાબ આ:યે જ &ઓ છોસા>બતી એ છે ક
 ]ારના તમે મારા આડાઅવળા ^ોના જવાબ આ:યે જ &ઓ છોસા>બતી એ છે ક
 ]ારના તમે મારા આડાઅવળા ^ોના જવાબ આ:યે જ &ઓ છો, તે =ુ ંતે =ુ ંતે =ુ ંતે =ુ ં

સમય વગરસમય વગરસમય વગરસમય વગર ?’ મલક� પડ
 છે ઢ_ગલીશી લાડલી �દ�યામલક� પડ
 છે ઢ_ગલીશી લાડલી �દ�યામલક� પડ
 છે ઢ_ગલીશી લાડલી �દ�યામલક� પડ
 છે ઢ_ગલીશી લાડલી �દ�યા !!!! 

‘હવ ેતો માર
 તને માર� વડદાદ� કહ
વી પડશેહવ ેતો માર
 તને માર� વડદાદ� કહ
વી પડશેહવ ેતો માર
 તને માર� વડદાદ� કહ
વી પડશેહવ ેતો માર
 તને માર� વડદાદ� કહ
વી પડશ ે! ! ! ! ભણીગણીને કોઈ વક�લ તો ભણીગણીને કોઈ વક�લ તો ભણીગણીને કોઈ વક�લ તો ભણીગણીને કોઈ વક�લ તો થઈશ જ ન�હથઈશ જ ન�હથઈશ જ ન�હથઈશ જ ન�હ, ન�હ ન�હ ન�હ ન�હ 

તો C ુ ંકોટ`ના aયાયાધીશોને ગાડંા કર� bકૂ�શતો C ુ ંકોટ`ના aયાયાધીશોને ગાડંા કર� bકૂ�શતો C ુ ંકોટ`ના aયાયાધીશોને ગાડંા કર� bકૂ�શતો C ુ ંકોટ`ના aયાયાધીશોને ગાડંા કર� bકૂ�શ !!!!’ 

‘એ તો 4ુ ંમોટ� થાL તો અને cયાર
 વાતએ તો 4ુ ંમોટ� થાL તો અને cયાર
 વાતએ તો 4ુ ંમોટ� થાL તો અને cયાર
 વાતએ તો 4ુ ંમોટ� થાL તો અને cયાર
 વાત ! ! ! ! પણ જો તમે મને વાતા� ન�હ કહોપણ જો તમે મને વાતા� ન�હ કહોપણ જો તમે મને વાતા� ન�હ કહોપણ જો તમે મને વાતા� ન�હ કહો, તો હાલ તો તમાQંુ તો હાલ તો તમાQંુ તો હાલ તો તમાQંુ તો હાલ તો તમાQંુ 

મગજ ખાઈને તમને ગાડંા જ કર� નાખીશમગજ ખાઈને તમને ગાડંા જ કર� નાખીશમગજ ખાઈને તમને ગાડંા જ કર� નાખીશમગજ ખાઈને તમને ગાડંા જ કર� નાખીશ !!!!’ અથ�dચૂક નજર
 જોતી �દ�યા ખ\ં ુહસે છેઅથ�dચૂક નજર
 જોતી �દ�યા ખ\ં ુહસે છેઅથ�dચૂક નજર
 જોતી �દ�યા ખ\ં ુહસે છેઅથ�dચૂક નજર
 જોતી �દ�યા ખ\ં ુહસે છે !!!! 

‘નાનાનાના, નાનાનાના, બેટાબેટાબેટાબેટા! ! ! ! ગાડંા થવા કરતા ંવાતા�ગાડંા થવા કરતા ંવાતા�ગાડંા થવા કરતા ંવાતા�ગાડંા થવા કરતા ંવાતા� કહ� દ
વી સાર� કહ� દ
વી સાર� કહ� દ
વી સાર� કહ� દ
વી સાર� ! ! ! ! પણપણપણપણ, માર� એક શરત છે ક
 તાર
 મને માર� એક શરત છે ક
 તાર
 મને માર� એક શરત છે ક
 તાર
 મને માર� એક શરત છે ક
 તાર
 મને 

સળંગ વાતા� કહ
વા દ
વીસળંગ વાતા� કહ
વા દ
વીસળંગ વાતા� કહ
વા દ
વીસળંગ વાતા� કહ
વા દ
વી. . . . વ*ચે વ*ચે ^ો ન�હ 1છૂવાનાવ*ચે વ*ચે ^ો ન�હ 1છૂવાનાવ*ચે વ*ચે ^ો ન�હ 1છૂવાનાવ*ચે વ*ચે ^ો ન�હ 1છૂવાના, સમMસમMસમMસમM ?’ 

‘એ તો કંઈ ન સમ&યએ તો કંઈ ન સમ&યએ તો કંઈ ન સમ&યએ તો કંઈ ન સમ&ય, તો વ*ચે 1છૂeુ ંય પડ
તો વ*ચે 1છૂeુ ંય પડ
તો વ*ચે 1છૂeુ ંય પડ
તો વ*ચે 1છૂeુ ંય પડ
 !!!!’ 

‘& 1છૂ#& 1છૂ#& 1છૂ#& 1છૂ#, પણ વ*ચે ન�હપણ વ*ચે ન�હપણ વ*ચે ન�હપણ વ*ચે ન�હ! ! ! ! છેZલે એક સાથે 1છૂ� નાખવા@ુંછેZલે એક સાથે 1છૂ� નાખવા@ુંછેZલે એક સાથે 1છૂ� નાખવા@ુંછેZલે એક સાથે 1છૂ� નાખવા@ુ,ં બરાબરબરાબરબરાબરબરાબર ? આગળ વળ� અaય આગળ વળ� અaય આગળ વળ� અaય આગળ વળ� અaય 

શરત એ ક
 હાલ આપણે ઘરમા ંશરત એ ક
 હાલ આપણે ઘરમા ંશરત એ ક
 હાલ આપણે ઘરમા ંશરત એ ક
 હાલ આપણે ઘરમા ંબે જ જણ છ�એબે જ જણ છ�એબે જ જણ છ�એબે જ જણ છ�એ. . . . ઘરમા ં�ીXુ ંકોઈ આવે ક
 એક� ઝાટક
 વાતા� ઘરમા ં�ીXુ ંકોઈ આવે ક
 એક� ઝાટક
 વાતા� ઘરમા ં�ીXુ ંકોઈ આવે ક
 એક� ઝાટક
 વાતા� ઘરમા ં�ીXુ ંકોઈ આવે ક
 એક� ઝાટક
 વાતા� 

તરત કટ કરવાની અન ેતે વાતા� ભિવgયે ફર� સધંાશ ેપણ ન�હતરત કટ કરવાની અન ેતે વાતા� ભિવgયે ફર� સધંાશ ેપણ ન�હતરત કટ કરવાની અન ેતે વાતા� ભિવgયે ફર� સધંાશ ેપણ ન�હતરત કટ કરવાની અન ેતે વાતા� ભિવgયે ફર� સધંાશ ેપણ ન�હ !!!!’ 

‘મXૂંરમXૂંરમXૂંરમXૂંર ! ! ! ! પણ પ:પાપણ પ:પાપણ પ:પાપણ પ:પા, તમે વાતા� શW કરો તે પહ
લા ંમાર� એક વાત સાભંળ� લોતમે વાતા� શW કરો તે પહ
લા ંમાર� એક વાત સાભંળ� લોતમે વાતા� શW કરો તે પહ
લા ંમાર� એક વાત સાભંળ� લોતમે વાતા� શW કરો તે પહ
લા ંમાર� એક વાત સાભંળ� લો....’ 

‘બોલ દ�કરાબોલ દ�કરાબોલ દ�કરાબોલ દ�કરા !!!!’ 

‘દાદ� કામ@ુ ંબહા@ુ ંકાઢ�ન ેગામડ
 ક
મ જતા ંરhા ંછેદાદ� કામ@ુ ંબહા@ુ ંકાઢ�ન ેગામડ
 ક
મ જતા ંરhા ંછેદાદ� કામ@ુ ંબહા@ુ ંકાઢ�ન ેગામડ
 ક
મ જતા ંરhા ંછેદાદ� કામ@ુ ંબહા@ુ ંકાઢ�ન ેગામડ
 ક
મ જતા ંરhા ંછે, તેની મનેતેની મનેતેની મનેતેની મને    ખબર છેખબર છેખબર છેખબર છે ! ! ! ! તમે એમના દ�કરા તમે એમના દ�કરા તમે એમના દ�કરા તમે એમના દ�કરા 

અન ેછતાયં ક
વા મijતૂ મનોબળવાળાઅન ેછતાયં ક
વા મijતૂ મનોબળવાળાઅન ેછતાયં ક
વા મijતૂ મનોબળવાળાઅન ેછતાયં ક
વા મijતૂ મનોબળવાળા ! ! ! ! દાદ� તો સાવ ઢ�લાંદાદ� તો સાવ ઢ�લાંદાદ� તો સાવ ઢ�લાંદાદ� તો સાવ ઢ�લા,ં વાતવાતમા ંરડ� &યવાતવાતમા ંરડ� &યવાતવાતમા ંરડ� &યવાતવાતમા ંરડ� &ય, ન�હન�હન�હન�હ !!!!’ 

‘એક ગBમતની વાત 1[ૂંએક ગBમતની વાત 1[ૂંએક ગBમતની વાત 1[ૂંએક ગBમતની વાત 1[ૂ ં? મારા ંબા સાવ ઢ�લાંમારા ંબા સાવ ઢ�લાંમારા ંબા સાવ ઢ�લાંમારા ંબા સાવ ઢ�લા,ં તો તાર� બા ક
વીતો તાર� બા ક
વીતો તાર� બા ક
વીતો તાર� બા ક
વી ?’ 

‘તેની તો વાત જ રહ
વા દોતેની તો વાત જ રહ
વા દોતેની તો વાત જ રહ
વા દોતેની તો વાત જ રહ
વા દો ! ! ! ! મજjતૂ મનવાળ� હોવાનો દ
ખાવ તો કરવા &યમજjતૂ મનવાળ� હોવાનો દ
ખાવ તો કરવા &યમજjતૂ મનવાળ� હોવાનો દ
ખાવ તો કરવા &યમજjતૂ મનવાળ� હોવાનો દ
ખાવ તો કરવા &ય, પણ પકડાઈ પણ પકડાઈ પણ પકડાઈ પણ પકડાઈ 

&ય&ય&ય&ય! ! ! ! હ�હ�હ�હ�........હ�હ�હ�હ� !!!!’ 



‘તાર� વાતાર� વાતાર� વાતાર� વાત 1રૂ� થઈ ગઈ હોય તો તાર� માગણી bજુબની વાતા� શW કQંુત 1રૂ� થઈ ગઈ હોય તો તાર� માગણી bજુબની વાતા� શW કQંુત 1રૂ� થઈ ગઈ હોય તો તાર� માગણી bજુબની વાતા� શW કQંુત 1રૂ� થઈ ગઈ હોય તો તાર� માગણી bજુબની વાતા� શW કQંુ ?’ 

‘ના પ:પાના પ:પાના પ:પાના પ:પા ! ! ! ! હXુ માર
 થોEુકં કહ
વા@ુ ંબાક� છેહXુ માર
 થોEુકં કહ
વા@ુ ંબાક� છેહXુ માર
 થોEુકં કહ
વા@ુ ંબાક� છેહXુ માર
 થોEુકં કહ
વા@ુ ંબાક� છે, પણ મને kાસ ક
મ ચઢ
 છેપણ મને kાસ ક
મ ચઢ
 છેપણ મને kાસ ક
મ ચઢ
 છેપણ મને kાસ ક
મ ચઢ
 છે ? ખેરખેરખેરખેર, દાદ�ને ફોન દાદ�ને ફોન દાદ�ને ફોન દાદ�ને ફોન 

કર� દો ને ક
 તે હવે આવી &યકર� દો ને ક
 તે હવે આવી &યકર� દો ને ક
 તે હવે આવી &યકર� દો ને ક
 તે હવે આવી &ય !!!!’ 

‘Cુ ંવધાર
 બોલે છે અને મને પણ બોલાવે છેC ુ ંવધાર
 બોલે છે અને મને પણ બોલાવે છેC ુ ંવધાર
 બોલે છે અને મને પણ બોલાવે છેC ુ ંવધાર
 બોલે છે અને મને પણ બોલાવે છે ! ! ! ! જો મને પણ બોલતા ંkાસ ચઢ
 છેજો મને પણ બોલતા ંkાસ ચઢ
 છેજો મને પણ બોલતા ંkાસ ચઢ
 છેજો મને પણ બોલતા ંkાસ ચઢ
 છે ! ! ! ! બીXુ ંક
 બીXુ ંક
 બીXુ ંક
 બીXુ ંક
 

દાદાદાદાદ� વહ
લી સવારની બસમા ં ગામડ
થી અહ_ આવવા નીકળ� ગયા ં છેદ� વહ
લી સવારની બસમા ં ગામડ
થી અહ_ આવવા નીકળ� ગયા ં છેદ� વહ
લી સવારની બસમા ં ગામડ
થી અહ_ આવવા નીકળ� ગયા ં છેદ� વહ
લી સવારની બસમા ં ગામડ
થી અહ_ આવવા નીકળ� ગયા ં છે, એકાદ કલાકમા ં તે એકાદ કલાકમા ં તે એકાદ કલાકમા ં તે એકાદ કલાકમા ં તે 

આ�યા ભેળા ંજ છેઆ�યા ભેળા ંજ છેઆ�યા ભેળા ંજ છેઆ�યા ભેળા ંજ છે !!!!’ 

‘ચાલોચાલોચાલોચાલો, 4ુ ંબોલવા@ુ ંબધં કQંુ અને તમે પણ વાતા� કહ
વા@ુ ંમાડં� વાળો4ુ ંબોલવા@ુ ંબધં કQંુ અને તમે પણ વાતા� કહ
વા@ુ ંમાડં� વાળો4ુ ંબોલવા@ુ ંબધં કQંુ અને તમે પણ વાતા� કહ
વા@ુ ંમાડં� વાળો4ુ ંબોલવા@ુ ંબધં કQંુ અને તમે પણ વાતા� કહ
વા@ુ ંમાડં� વાળો ! ! ! ! બાનો ડોlટર પાસેથી બાનો ડોlટર પાસેથી બાનો ડોlટર પાસેથી બાનો ડોlટર પાસેથી 

પાછા આવવાનો સમય થવા આ�યો છેપાછા આવવાનો સમય થવા આ�યો છેપાછા આવવાનો સમય થવા આ�યો છેપાછા આવવાનો સમય થવા આ�યો છે, તો ચાલોને પ:પાતો ચાલોને પ:પાતો ચાલોને પ:પાતો ચાલોને પ:પા, આપણે ખોmંુખોmંુ nઘવાનો ઢNગ આપણે ખોmંુખોmંુ nઘવાનો ઢNગ આપણે ખોmંુખોmંુ nઘવાનો ઢNગ આપણે ખોmંુખોmંુ nઘવાનો ઢNગ 

કર�કર�કર�કર�એએએએ ! ! ! ! બાના આ�યા પછ� આપણે એકદમ હસી પડ�ન ેતેને સરાઈઝ આપી=ુંબાના આ�યા પછ� આપણે એકદમ હસી પડ�ન ેતેને સરાઈઝ આપી=ુંબાના આ�યા પછ� આપણે એકદમ હસી પડ�ન ેતેને સરાઈઝ આપી=ુંબાના આ�યા પછ� આપણે એકદમ હસી પડ�ન ેતેને સરાઈઝ આપી=ુ ં!!!!’ 

‘તારો િવચાર છે તો મ&નોતારો િવચાર છે તો મ&નોતારો િવચાર છે તો મ&નોતારો િવચાર છે તો મ&નો ! ! ! ! સાભંળસાભંળસાભંળસાભંળ, oગણાનો દરવાજો ખખડVોoગણાનો દરવાજો ખખડVોoગણાનો દરવાજો ખખડVોoગણાનો દરવાજો ખખડVો ! ! ! ! એક કામ કરએક કામ કરએક કામ કરએક કામ કર, Cુ ંએકલી C ુ ંએકલી C ુ ંએકલી C ુ ંએકલી 

oખો બધં કર�ન ેબે પલગં વ*ચેની તાર� ખાટલીમા ંnઘવાનો ઢNગ કર અને 4ુ ંમારા પલગંમા ંoખો બધં કર�ન ેબે પલગં વ*ચેની તાર� ખાટલીમા ંnઘવાનો ઢNગ કર અને 4ુ ંમારા પલગંમા ંoખો બધં કર�ન ેબે પલગં વ*ચેની તાર� ખાટલીમા ંnઘવાનો ઢNગ કર અને 4ુ ંમારા પલગંમા ંoખો બધં કર�ન ેબે પલગં વ*ચેની તાર� ખાટલીમા ંnઘવાનો ઢNગ કર અને 4ુ ંમારા પલગંમા ં

dતૂો dતૂો વાતા� સભંળાeુંdતૂો dતૂો વાતા� સભંળાeુંdતૂો dતૂો વાતા� સભંળાeુંdતૂો dતૂો વાતા� સભંળાeુ ં! ! ! ! મBમી િવચારમBમી િવચારમBમી િવચારમBમી િવચારશે ક
 C ુ ંવાતા� સાભંળતા ંસાભંળતા ંnઘી ગઈ છે અને શે ક
 C ુ ંવાતા� સાભંળતા ંસાભંળતા ંnઘી ગઈ છે અને શે ક
 C ુ ંવાતા� સાભંળતા ંસાભંળતા ંnઘી ગઈ છે અને શે ક
 C ુ ંવાતા� સાભંળતા ંસાભંળતા ંnઘી ગઈ છે અને 

પછ�પછ�પછ�પછ�…. છ�ઈઈઈછ�ઈઈઈછ�ઈઈઈછ�ઈઈઈ........pપૂpપૂpપૂpપૂ !!!!’ 

દ
વેને અધવ*ચેથી વાતા� શW કર�દ
વેને અધવ*ચેથી વાતા� શW કર�દ
વેને અધવ*ચેથી વાતા� શW કર�દ
વેને અધવ*ચેથી વાતા� શW કર�, ‘પછ� તો કદલીફલcવચા પછ� તો કદલીફલcવચા પછ� તો કદલીફલcવચા પછ� તો કદલીફલcવચા ((((ક
ળાની છાલક
ળાની છાલક
ળાની છાલક
ળાની છાલ) ) ) ) ઉપર એ ભાઈનો ઉપર એ ભાઈનો ઉપર એ ભાઈનો ઉપર એ ભાઈનો 

પગ લપ�યો અને જમીન ઉપર પડતાનંી સાથે જ દંડ પીલવાની કસરત શW કર� દ�ધીપગ લપ�યો અને જમીન ઉપર પડતાનંી સાથે જ દંડ પીલવાની કસરત શW કર� દ�ધીપગ લપ�યો અને જમીન ઉપર પડતાનંી સાથે જ દંડ પીલવાની કસરત શW કર� દ�ધીપગ લપ�યો અને જમીન ઉપર પડતાનંી સાથે જ દંડ પીલવાની કસરત શW કર� દ�ધી, એમ એમ એમ એમ 

બોલતા બોલતા ક
 બોલતા બોલતા ક
 બોલતા બોલતા ક
 બોલતા બોલતા ક
 ‘બસબસબસબસ, કસરતનો ટાઈમ એટલે કસરતનો ટાઈમ એટલે કસરતનો ટાઈમ એટલે કસરતનો ટાઈમ એટલે ટાઈમટાઈમટાઈમટાઈમ !!!!’ 

‘ઓ બાપ ર
ઓ બાપ ર
ઓ બાપ ર
ઓ બાપ ર
! ! ! ! માર� દ�કર�ન ે=ુ ં થઈ ગrુંમાર� દ�કર�ન ે=ુ ં થઈ ગrુંમાર� દ�કર�ન ે=ુ ં થઈ ગrુંમાર� દ�કર�ન ે=ુ ં થઈ ગrુ?ં ઊઠોઊઠોઊઠોઊઠો........ઊઠોઊઠોઊઠોઊઠો!!!!’ Aુbદુ
 ઓરડામા ં વેશતા ંજ દ
વેનને Aુbદુ
 ઓરડામા ં વેશતા ંજ દ
વેનને Aુbદુ
 ઓરડામા ં વેશતા ંજ દ
વેનને Aુbદુ
 ઓરડામા ં વેશતા ંજ દ
વેનને 

નખિશખ s&ૂવી નાખતી કારમી ચીસ પાડ�નખિશખ s&ૂવી નાખતી કારમી ચીસ પાડ�નખિશખ s&ૂવી નાખતી કારમી ચીસ પાડ�નખિશખ s&ૂવી નાખતી કારમી ચીસ પાડ�.... 

દ
વેનને એ સમજતા ંવાર ન લાગી ક
 તેમની એ લાડલી Zrકુ
િમઆના tુિષત લોહ�ને પોતાની દ
વેનને એ સમજતા ંવાર ન લાગી ક
 તેમની એ લાડલી Zrકુ
િમઆના tુિષત લોહ�ને પોતાની દ
વેનને એ સમજતા ંવાર ન લાગી ક
 તેમની એ લાડલી Zrકુ
િમઆના tુિષત લોહ�ને પોતાની દ
વેનને એ સમજતા ંવાર ન લાગી ક
 તેમની એ લાડલી Zrકુ
િમઆના tુિષત લોહ�ને પોતાની 

નસોમા ંથી&વી નાખીને હમેંશ માટ
 >ચર િનuામા ંપોઢ� ગનસોમા ંથી&વી નાખીને હમેંશ માટ
 >ચર િનuામા ંપોઢ� ગનસોમા ંથી&વી નાખીને હમેંશ માટ
 >ચર િનuામા ંપોઢ� ગનસોમા ંથી&વી નાખીને હમેંશ માટ
 >ચર િનuામા ંપોઢ� ગઈ હતીઈ હતીઈ હતીઈ હતી !!!! 

 - વલીભાઈ bસુાવલીભાઈ bસુાવલીભાઈ bસુાવલીભાઈ bસુા  

 


