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ુ થા / ટહક
રઘક
ુ ો
સલાયના ાાંચ લાગ્માભાાં ચાય – ચાય થેરા ઊંચકી હોસ્ટે રથી ચારતી છે ક ફે કકરોભીટય દૂ ય
ુ યાતની આ ઐતતહાતસક
આલેરા ફસ સ્ટે ળન હોંચી. આ તે કાં ઇ ગાભ છે ! નાભની છે ગજ
યાજધાની ાટણ. સગલડતાને નાભે ભીંડુાં. એક કયક્ષામે ન ભે .
ુ ાપયી કયી અથડાતાાં હજી તો ભાત્ર ફસ સ્ટે ળન આવય.ાંુ  ૂયા દસ કરાકની મસ
ુ ાપયીનો ખ્માર આલતાાં જ ભાથ ાંુ બભલા ભાાંડ્.ાં ુ
કટ
ૂ ાતાાં ફસભાાં બાલનગય હોંચલાન.ાંુ મસ
ફાજુભાાં એક ગાભકડમા ફેન આલી ઊબાાં યહ્ાાં. ભને  ૂછ્,ાં ુ “ ફકા, આ યઇ એ
ફસ ચ્મોં જામ સ ?”
“ કડસા.”
“ નેહાળ્મભાાં બણસ ?” એણે ટગય ટગય તાકી યહેતા ભને  ૂછ્.ાં ુ ભા ાં ુ ોસ્ટ
ુ ળન  ૂ ાં ુ થલાના આયે હત.ાંુ છતાાંમ લાત ન કયલાના આળમથી કાં ટાી ‘હા’ કહી દીધી.
ગ્રેજ્યએ
એક તો સાલ ાં ુ ગાભેમ ખખડધજ ને અહીંની ફોરીમ કાનભાાં લાગે એલી.
દોઢ કરાકની યાહ જોલડાવમા છી ભાયી ફસ આલી. હુાં પટાપટ ચડી ગઇ. ભાયી
ુ ાપયી ચારતી યહી, ચારતી જ યહી. તડકો, ભ ૂખ, ઉરટી, તસગાયે ટના ધભ
ુ ાડા, ગાંદી
કષ્ટદામક મસ
હોટરનો હોલ્ટ, એ ફધ ાંુ સહન કયતાાં કયતાાં આખયે ધક્કાગાડી આઠ કરાકને અંતે ધાંધકુ ા રઇ
આલી.
થોડીલાય ગ છૂટા કયલા હુાં ફસભાાંથી ઉતયી ઊબી યહી તમાાં જ એક ભાજીએ
આલીને  ૂછ્,ાં ુ
‘ ફટા, આલડી આ ફસ ળીદ ઝામ સે ? બાલનગય ?”
ુ ીથી ઊછી ડી. ઘયના ઉંફયે આલીને
ભાજીની ભીઠી ફોરી સાાંબતા જ હુાં ખળ
ઊબી હોઉં ને ભને લધાલલા આલેરી ભાનો ભીઠો ટહુકો જાણે.
“ હા ભાડી, જરદી ચારો.” કહી ભેં એ ભાડીના હાથભાાંન ાંુ થેરકુાં રઇ ભાયી ફાજુની
ખારી સીટભાાં જગ્મા આી દીધી. છીના ફે કરાક ભાયા ભાટે તાંગગય ાંુ ફની ગમા.
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