કાચફો અને સસરો
- જજતેન્દ્ર દે સાઈ
ળહેયભાાં ગાભને ાદયે ફસ આલે છે . અડધો કરાક ઊબી યહે છે . ફસ ઊબી હોમ ત્માયે ળહેય
જનાયા એક છી એક ાદયે આલે છે . કોઇ રાકડીને ટે કે ટેકે ચારીને આલે છે . કોઇ ભાથે ોટલ ાં રઇ
આલે છે . છૈ માાંછોકયાાં સાથે આલે છે . આ ફધા ફસભાાં ગોઠલામ છે . સભમ થતાાં ડ્રાઇલય ફે ચાય લાય
બોં... બોં... પ.ાં .. પ.ાં .. એવ ાં ભગ
ાં ળાં લગાડે છે . કાં ડકટય ફસના દયલાજે ઊબો યહી ગાભ બણી નજય
નાખી ટટિંગ... ટટિંગ... ટોકયી લગાડે છે . ફસ ઊડે છે . તેલાભાાં ફેત્રણ જણ ફસ ઊબી યાખલા બભ
ાડતા, હાથ ફતાલતા, દોડતા દોડતા ફસ કડલા આલે છે . ણ તેઓ ભોડા ડયા છે . ફસ ઊડી
જામ છે .
આવ ાં જ ભોટાાં સ્ટેળનો ય ણ જોલા ભે છે . સભમ થતાાં ગાડી પ્રેટપોભમ ય ગોઠલામ છે . એક
છી એક મસાપય આલે છે . ગાડીભાાં જગા જોઇ ળોધી ગોઠલાતા જામ છે . કેટરાક રોકો જગા
ળોધલા આખી ગાડી પયી આલે છે . જગા દે ખામ તે ડફાભાાં ડોટકય ાં કયી અંદય જામ છે . જગા રે છે .
સભમ થતાાં ડાં કા લાગે છે . ગાડમ સસસોટી લગાડે છે . ગાડીન ાં ભગ
ાં ળાં લાગે છે ... બોં.. ઓં... ઓં... ને
ગાડી ધીભી ગસતએ ઊડે છે . અને તે સભમે ણ રગબગ દયે ક ગાડીભાાં કેટરાક દોડીને ગાડી કડે
છે . કેટરાક ગાડી ઊડી ગઇ તે જોતા યહી જામ છે . ભોડા ડયા ય અપસોસ કયે છે . ફીજી ગાડીની
યાહ જોતા ઊબા યહે છે .
ઇસના જભાનાભાાં ફસ નહોતી. આગગાડી ણ નહોતી. ણ ભાણસો તો આજે છે તેલા જ હતા.
કેટરાક ધીભે ધીભે ણ ચોક્કસ સભમ મજફ ચારનાયા. સભમસય કાભ કયનાયા. કેટરાક આસ,
ઊંઘયે ટ, દોડાદોડી કયનાયા, ાછા ડનાયા. ઇસે આલા રોકોને જોઇ લાયતા રખી છે . „ કાચફો ને
સસરો.‟
કાચફો ને સસરો ફાંને દોસ્તદાય. કાચફો ધીભે ધીભે ચારે. સસરો કદાકદ કયે , છરાાંગ ભાયીને ચારે.
કાચફાન ાં કાભ ઘટડમાના કાાંટા જેવ.ાં સસરાન ાં લન જેવ.ાં ક્યાયે ક જોયથી લામ, ક્યાયે ક ડી જામ.
એક ટદલસ કાચફો તેની ડગભગ ચારે ચાલ્મો જતો હતો. હલા ખળનભા હતી. કાચફો તેની ધીભી
ચારે ચાલ્મો જતો હતો. તે લખતે સસરો તેની ફોડની ફહાય ફેસી ભઝેદાય હલા ખાતો ફેઠો હતો.
તેણે ડગભગ ચારતા કાચફાને જોમો. તેને કાચફાની ભશ્કયી કયલાન ાં ભન થય.ાં તેણે કાચફાને કહ્,ાં
“ ઓહો, કાચફાબાઇ, કેભ છો ? ક્યાયના નીકળ્મા ? સલાયના કે થોડા ભોડા ?”
“સસરાબાઈ, નીકળ્મો છાં તો હભણાાં જ. હલા સયસ છે , તો થય ાં ચાર તાલે પયી આવ.ાં બાઇફાંધો
ભળે. ભજા આલળે.”
સસરો કહે,“ ણ કાચફાબાઈ, તભે તાલે ક્યાયે હોંચળો ? આભ ડગભગ કયતાાં કયતાાં તાલે

હોંચળો ત્માાં સધીભાાં બાઈફાંધો તો બાગી જળે !”
કાચફો ભજાક સભજી ગમો. ભનભાાં હસ્મો. છી કહ્,ાં “સસરાબાઈ, ચારલાની ઝડભાાં તભને કોણ
હોંચે ? ણ બગલાને જેલા ઘડયા તેલા યહેલાના. તભે કદકા ભાયો. હાં ડગભગ ચાલ. તભે તો ઊંઘ
ણ સાયી કાઢો. ભાયે તો તેમ ઓછી !”
સસરો કાચફાની લાત સાાંબી હસ્મો ને ફુરામોમ ખયો. કાચફાએ તે જોઇ કહ્,ાં “ તભાયી ચારનો
ગયલ ન કયળો. ભાયી સાથે ળયતભાાં ઊતયો તો કદાચ હાયી ણ જાઓ. સભજ્મા?”
સસરો કહે,“તભાયી ચારની જેભ તભાયી ટહિંભતેમ જફયી છે . ભાયી જોડે, ને તેમ દોડલાની ળયત !
આલી જાઓ. ક્યાયે દોડવ ાં છે .”
કાચફો કહે,“ધયભના કાભભાાં
ઢીર નહીં. આલો ભેદાનભાાં. અફ
ઘડી પેંસરો.”
ફાંને ભેદાનભાાં આલી ગમા. આ
લનથી ફે ગાઉ છે ટે તાલ કાાંઠે
ભાંટદય છે . જે હેરો ભાંટદયે હોંચે
એ જીતે એભ નક્કી થય.ાં ફાંનેએ
એક, ફે, ત્રણ કયી ળયત ભાટે ની
દોટ ભાાંડી. સસરો તો ઠેકડા
ભાયતો ભાયતો આગ નીકી
ગમો. કાચફાએ ફધી તાકાત લાયી ડગભગ ચાર ઝડી ફનાલી. સસરો દે ખાતો નહોતો, તોમ
તેણે ટહિંભત ન હાયતાાં ચારલાન ાં ચાલ ાં યાખય.ાં એકધાયી ચારે તેણે દોઢેક ગાઉ કાી નાખમો. હલે
તાલ ઢાં કડે હત.ાં ભાંટદયની ધજા દે ખાઈ.
એલાભાાં યસ્તાની ફાજની ઝાડીભાાં કાં ઇ સલાટ થમો. કાચફે જોય ાં તો સસરાબાઈ ઊંઘતા હતા.
ડખ ાં પેયલતા હતા. તેભણે દોટ તો સાયી કાઢી હતી. ણ યસ્તે ઝાડી આલતાાં આયાભ કયલા યોકામા
હતા. ઠેકડા ભાયી થાકેરા ને ઊંઘ આલી ગમેરી.
કાચફો ભનોભન હસ્મો. તેણે ભાનેલ ાં તેવ ાં જ થય.ાં તેને ઊંઘતો મકી કાચફો ડગભગ ચારે તાલે
હોંચી ગમો. ભાંટદયને ઓટરે ચઢી તેણે સસરાની યાહ જોલા ભાાંડી. ેરી તયપ સસરાબાઈ ઊંઘીને
ઊઠયા. કાન પપડાવ્મા. ળયત માદ આલી. યસ્તે જોય ાં કે કાચફો દે ખામ છે . ક્યાાંથી દે ખામ ? ભનભાાં
થય,ાં “ફાડો હજ ક્યાાંમ ાછ હળે!” તેણે ઠેકડા ભાયી તાલનો યસ્તો રીધો. તાલે જઇ કદકો
ભાયી ભાંટદયને ઓટરે જોય.ાં કાચફો હસતો હસતો ફેઠો હતો. બગલાનન ાં બજન કયતો હતો. સસરાન ાં
ભોં ડી ગય.ાં તેને થય,ાં “આ કાચફો ભાયાથીમ હેરો હોંચી ગમો!”

કાચફો તેના ભનના બાલ સભજી ગમો. ”સસરાબાઈ, ભદ સાયો નહીં. ઊંધ સાયી નહીં. તભાયી
દોડલાની ઝડ ક્યાાં ને ભાયી ડગભગ ચાર ક્યાાં ! અને તોમ તભે ળયત હાયી ગમા ! ” ફસ
ઊડતી હોમ ત્માયે તે કડલા દોડતા મસાપયોને માદ કયો. ગાડી ઊડતી હોમ ત્માયે તેને કડલા
દોડતા ને રટકી જતા મસાપયોને માદ કયો. આખ ાં લયસ ન લાાંચનાય ને યીક્ષા ટાણે ઊજાગયા
કયનાય બણનાયને માદ કયો. એ ફધા સસરા જેલા છે . સભમસય ાદયે હોંચી ફસભાાં ગોઠલાનાય,
સભમસય સ્ટેળને હોંચી ગાડીભાાં ફેસનાય, યોજ સનમસભત લાાંચી યીક્ષાભાાં હેરે નાંફયે ાસ થનાય
એ સહ કાચફા જેલા છે .


