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રઘકુથા / છાણા થાલા એટરે 

  

ભન હુું ખફમે કે હુું છાણા થાી હ... 

ભાયી આઇએ છાણા થાેરા. ડખે ઊબી યઇને ભાયી ફાને છાણા થાતી હુું જોઇ 
યે’તી. ભને થ્ુું રાવ્મને હુુંમ... હુુંમ ળીખી ગઇ.  

ઘયભાું કટકટલ્ુું કાભ હોમ. હલાયભાું ઊબા થાઇ તે હાુંજે ફેલડુું ોટલુું થઇ જાઇ. 
કાયેક ાછું લાડીનુુંમ કાભ હોમ. ભને તો છાણા થાલાનુું ને બાયત બયલાનુું કાભ ફલ ગભે.  

નલયી ડુું એટરે છાણા થાુું. કૂુંલ, રાદ, ફકયીની રીંડી, રાકડાનો છોર, 
ફાલની ાની, ડૂુંહાું, ભાુંડલીના પોપાું એભ અરગ ફધુું છાણ હામે કદલાીને એલો તો રોંદો 
ફનાવુું કે છી જોઇ લમો છાણા ફને ઇ ! ાતી આંગીની છાલાા ાતાું એક જ હયખા 
ગો ભોઢાલાા છાણા ફનાવુું કે હુુંકાઇ જામ તુંમે તો એકદભ હગી જામ. આલાું છાણા 
ફનાલતી જોઇને ફા હયખાઇ ગમેરી. છી તો મૂ કાભ જ ઇ થઇ ગમેલુું.  

ફધામ કે’સ કે રગન થમા છી હુું છાણા થાલાભાું ઇથીમે તે આગ લધી ગઇ.  

ફા ગોતયભાું ભાછરાને કા’યેમ હાથ નો’તો અડાડયો ને ઇ નુંઇ એનુું જ ળાક 
કયીને ખલડાવ્મ. હાહયોમ હલાધ્મો. ઇ ભોટે બાગે દેળી ‘અભયત’ ણ ીઇને આલતો ને એભાું 
ભાયી ‘ધોણ’ થાલા ભાુંડી. ક્ાું હુુંધી ખમુું ? 

ભનને એભ કે લે’લ ુભોડુું હભજળે. ાુંસ લયહ ઘયે આલીને એની યાહ જોઇ. ઇ તો 
હમુુંકનો લકમો. આખી ન્માતે હભજાવ્્ુું કે હુું એને સોડી દલ.  

છેલરા ફે લયહથી ભાયા ફા ુક્ાુંક ફીજુ ું ગોતતા. ભતુુંમ ખરુું . ણ ભાયે ક્ાું 
એક બલભાું ફીજો બલ કયલો’તો. ભાનુું જ નુંમ ને. 

આટલુું રાુંબ ુ કોઇ સોકયી આભ ઘેય આલીને ફેઠી હોમ એવુું અભાયા કટમ્ફભાું 
કોઇ દદ’ ફન્્ુું નો’ત ુું ણ ભને તો ઇ થામ કે સોકાયો ગભે આટરા લયહ ઘેય ફેહી હકે એનો લાુંધો 
નુંમ ને સોકયીને રગન થમે ઘય ભટી જામ એવુું ક્ાું ળાસ્તયભાું રખ્ુું હળે ? 
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ફાની ટકટકાટી યોજ ભાથે ઝીંકાતી તોમ હુું તો નલયી ડુું કે છાણા થાલા 
ફેહી જ જાલ સુું. ટાુંટીમો લાીને ફેહલાનુું કેભ ગભે ? 

ણ ફા ુકેમ સે કે હલે હુું છાણા થાલાનુું ફુંધ કયી દલ તો હારુું .   

 

હયીળ ભહુલાકય, ‘અભે’, 3/A , 1929, નુંદારમ હલેરી ાસે, સયદાયનગય, બાલનગય 364 ૦૦2   
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