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દોરો
“ ચારુ…….” પયી એ જ બ ૂભ… થોડા ધભછાડા….એક ઇન્જેક્ળન અને થોડા કરાકોની નીયલ ળાાંતત.
છે લ્રા ફે દદલવથી આ જ ક્રભ ચાલ્મો આલતો શતો. સુનીતાફેન તનવશામ એના દીકયા દે લાાંળને જોમા કયતા.
દે લાાંળનો ચારુ ભાટેનો રગાલ એને આભ શોસ્પટર શોંચાડી દે ળે એ નશોતુ ાં ધાર્ુું એભણે. „પળશ - શોભ પોય
પેતળમરી એફલ્ડ દકડ્વ‟, દે લાાંળની પકૂરભાાં ચારુ ડ્રોઈંગ ટીચય તયીકે છ ભદશના શેરાાં જ નોકયીએ રાગી
શતી. જજદ્દી, તોપાની, ભાથાબાયે - આલા તલળેણોથી પકૂરભાાં ઓખાતો દે લાાંળ અચાનક જ ડાહ્યો ને
કહ્યાગયો ફની ગમો શતો. બણતય તો ઠીક પકૂરની ઈત્તય પ્રવ ૃતત્તઓભાાં ણ એલયે જ યશેનાયો દે લાાંળ
ચારુભેભના ભાગશદળશન શેઠ વાયા ચચત્રો દોયતો થઇ ગમો શતો. ચારુભેભની પ્રેભબયી તળક્ષા યાં ગ રાલી યશી
શતી. સુનીતાફેન ણ દે લાાંળની પ્રગતતથી ખુળ શતા. ચારુના આલલાથી દે લાાંળના વભગ્ર વ્મસ્ક્તત્લભાાં પયક
ડલા રાગ્મો શતો. સુનીતાફેન તવલામ કોઈનેમ ન ગણકાયનાયો દે લાાંળ ફધાની લાત ભાનતો થઈ ગમો
શતો. દે લાાંળના ળબ્દકોળભાાં „ભા‟ તવલામ ફીજુ ાંણ એક નાભ ઉભેયાઇ યહ્ુાં શતુ,ાં ચારુ‟.

ટીનએજભાાં પ્રલેળી યશેરા દે લાાંળની શારત સુનીતાફેન વભજતા શતા. ભન બરે તલકરાાંગ યહ્ુાં ણ ળયીયી
આલેગો તો એનુ ાં કાભ કયે જ ને! ધીયે ધીયે ફધુ ાં થાે ડી જળે એલી જાતને ફાંધાલેરી આળા ણ ખોટી ડી
જ્માયે ચારુ અચાનક પકૂર આલતી ફાંધ થઈ ગઈ. ફે ત્રણ દદલવ તો દે લાાંળ ળાાંત યહ્યો ણ છી એની ધીયજ
ખ ૂટી ગઈ. પકૂરભાાં એના તોપાનો લધતા જ ચાલ્મા. ફે દદલવ શેરાાં તો એણે ચારુ ાવે જલાની જીદ કયીને
ઘયનો ફધો જ વભાન લેયતલખેય કયી નાખેરો. સુનીતાફેન એને અટકાલલા ગમા તો ચપ્ુથી ોતાના જ શાથ
ય…
શોપીટરભાાં વભમવયની વાયલાય ભલાથી શાથનો ઘાલ તો કાબ ૂભાાં રઈ રેલામો. ચારુને ભલાની જીદ
એટરી ફેકાબ ૂ થઈ ગમેરી કે ેલો એ જાગતો એલો ચારુના નાભનુ ાં યટણ કયલા રાગતો. એક તો ોતાની
ભાનતવક ફીભાયી ને એભાાં ગભતી વ્મસ્ક્તનો તલમોગ.. દે લાાંળ રગબગ ાગરની ેભ લતશન કયલા રાગ્મો
શતો. ડોક્ટયને ડય શતો કે જો આવુ ાં જ યશેળે તો એભણે ળોક ટ્રીટભેન્જટ ચાલુ કયલી ડળે.
છે લ્રા ફે દદલવથી એને શેયાન થતો જોઈને સુતનતાફેનની ઈશ્વય પ્રત્મેની શ્રદ્ધા ણ ડગી ગઈ શતી. એલાભાાં
કોઈએ એભને ભાંત્રેરા દોયા તલળે કહ્ુ.ાં „અંધશ્રદ્ધા કશેલામ એને. ધતતિંગ છે આ ફધા.‟ વાભાન્જમ વાંજોગોભાાં આલી
વરાશ દે નાયા ભાણવોને યોકડુાં યખાલી દે નાયા સુનીતાફેન આે એ દોયો રઈને જ આવ્મા શતા. „ફવ દે લ,
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આે આ દોયો ફાાંધ ુ ાં એટરે ફધુ ાં ઠીક થઈ જ જળે.‟ ભનોભન તલચાયતાાં એ દે લનો દોયો ફાાંધલા જતાાં જ શતાાં
ત્માાં ચારુ રગબગ દોડતી જ રૂભભાાં ઘવી આલી.
“ચારુ, તુ ાં આલી ગઈ? ક્ાાં જતી યશી શતી?” દે લાાંળ તો અડધો ઊબો થઈ ગમો.
“એ તો થોડુાં કાભ આલી ગર્ુ ાં એટરે જવુ ાં ડ્ુ.ાં ણ તુ ાં તો ભાયો ડાહ્યો પટુડન્જટ છે . આવુ ાં કયાતુ ાં શળે?”
“ણ ચારુ, ભને એભ કે આજના દદલવે ણ તુ ાં નશીં આલે તો?”
“આજનો દદલવ કાંઈ ભ ૂરામ? રાલ શાથ આ તાયો.”
ચારુ એ વશભાાંથી રાર યાં ગનો ગાાંઠ ભાયે રો દોયો કાઢયો. દે લાાંળને કાે ોતે રાલેર કાંકુની ડબ્ફીભાાંથી
ચાાંદરો કમો ને વરી ફાાંધી.

સુનીતાફેન તો આબા ફનીને આ આખો ખેર જોઈ યહ્યા શતા. ચારુએ ફાાંધેરા એ દોયાની ળસ્ક્તથી સુનીતાફેન
ણ ક્ાાં અજાણ શતા? લીયવરીનો એ રાર દોયો ણ બાઈ ફશેનના પ્રેભથી ભાંત્રેરો જ શતો ને!

શ્રદ્ધા ભટ્ટ
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