
વસીમ ખર દ  કરવા  ય છે



વસીમ એકદમ ઝબક  ને  ઘ  માથંી ઉઠયો - "અર, આ  અ જત સરના  લાસ છે... આ  ફર  
મોડો પોહચંીશ. હવે તો સર તો મને ફાઇનલ પર ા મા ંબેસવા જ નહ  દ. અ લાહ માર  ખૈર 
કરજો"

આ ટ શનમા ં વસીમની  ઘ ઉડ  ગઈ પણ એને તરત યાદ આ ુ ંક "હમણા ંતો લોકડાઉનના 
કારણે કૉલેજ તો બધં છે. હાશ! હ  થોડ  વાર  વુા મળશે" એમ િવચાર ને વસીમે પા ુ ં
ફર ુ.ં પણ બહારના  મમા ંબધા ઉઠ  ગયા હતા અને ઘણી ચહલ-પહલ ચાલી રહ  હતી. 
વસીમની અ મી નસીમ, સવારની ચા બનાવી  રહ  હતી અને  દાદ મા ુ ં ૂથંવા ુ ંકામ ચા  ુ
થઈ ગ ુ ંહ ુ.ં વસીમના િપતા અ ુલ નમાઝ કર  ર ા હતા. "ચાલો, હવે આપણે પણ ઉઠ  
જઈએ, આમે હવે  ઘ ન હ આવે" વસીમ  ઘ ખખેંર  આળસ મરડ  ઉભો થયો.

શ કરતા કરતા વસીમને એની હો ટલ યાદ આવી ગઈ. કવી મ ની,  વતં   જદગી હતી. 
વસીમનો િમ   દલીપ એની સાથે  મમા ંરહતો. એમનો હો ટલનો  મ અહ ના ઘરથી મોટો 
હતો. િમ ો સાથે રહવા ુ,ં ભણવા ુ ંઅને અસં ય  ચાના કપ પર રાજનીિતની મ દાર ચચા 
કરવાની. ખરખર મ ત બે ફકર  જદગી હતી.  યા ંઅચાનક લોકડાઉન  હર થ ુ ંએટલે બે 
અઢવા ળયા  પેહલાજ કોલેજ બધં થઈ ગઈ અને બધા િવ ાથ ને પોતપોતાના ઘર જવા ુ ં
કહવામા ંઆ ુ.ં ઘર પોહચંવા માટ વસીમને બે  ન બદલાવવી પડ  અને એ પછ   ણ કલાક 
પની સવાર  કર  તે માડં માડં ઘર પો યો.  જયાર ઘર પોહ યો  યાર જ બધાને રાહત 

થઈ.



"વસીમ, જરા જ દ  કર. મને માકટથી  ચકન અને ટમેટા ંજોઈઍ છે. જ દ    નહ તો 
ુ કાન બધં થઈ જશે. અને જો મા ક પહર નેજ જવા ુ ંછે અને કોઈ સાથે ર તા મા ંહાથ ના 
િમલાવતો, કોઈ વ નેુ હાથ ના લગાવતો અને લોકોથી  ૂર જ રહ  - સો યલ  ડ ટ સ 
પાડ  " અમમી ુ ં  ચૂના ુ ં  લ ટ ચા  ુથઈ ગ ુ.ં 

"અને માર   લડ  ેશરની દવા પણ ખલાસ થઈ છે.  ુ કાનમા ં છૂતો આવ ક એમની 
પાસે  ટોક આવી ગયો ક ન હ?  દરથી દાદ મા ં મૂ પાડ ને બો યા.ં

"ઓહો! બ ુ ંકામ માર જ કરવા ુ?ં માર જ ખર દ  કરવા બહાર જવા ુ?ં આ   ુ ંબ ુ ંકામ 
કર  આવીશ પણ પછ  બે  દવસ ઘરની બહાર નહ    .એટલે હમણા ં  લાવવા ુ ંછે 
તે ુ ં લ ટ આપી દજો" વસીમે જરા  ચડાઈને ક ુ.ં

"વસીમ બેટા, મારા માટ છા ુ ંતો લઈ આવીશ ને? બને તો આવતી કાલ  ુ ંપણ લઈ 
આવ  !" બાબા એ હસતા હસતા ક .ુ આ સાભંળ  ઘર મા ંબધાજં હસી  પડ ા.ં બાબાના 
ર ુ   વભાવથી વાતાવરણ હમેંશા હળ ુ ં થઈ જ ુ.ં

વસીમની મોટ  બેહન  ુમ  ુબઇ રહતી એટલે રોજ રા ે ફોન કરતી અને નવી નવી 
બાતમી અને  ચૂનાઓ આપતી.  ુ મે વસીમને કહ  રાખે ુ ંક "બહાર જઈ ખર દ ુ ંકામ 
ફ ત વસીમે જ કર ુ ંજોઈએ કારણ ક બાક  બધા ંમોટ   મરના છે એટલે એમણે ઘરની 
બહાર ના જ ુ ંજોઈએ. આમે, વસીમને ઘર બી ુ  ંકામ તો છે ન હ એટલે બહારની ખર દ  
કર ને મદદ પ થઈ શક. અને  ુ મે ખાસ ક ું ુ ંક મા ક પહર યા િસવાય ઘરની બહાર 
જ ુ ંન હ."



અ મી અને  ુમની  ચૂના યાદ કર , બાબાએ અ મીના  ુના  ુપ ા ુ ંમા ક બનાવે ુ ંતે 
વસીમે પેહર  લી ુ.ં અ મીએ વસીમને શાલ પેહર ને જવા ુ ંક ુ ંપણ વસીમે સરાસર ના પાડ  
અને સમ વતા ક ુ  ુ"અ મી, બહાર બ  ુગરમી છે, એટલે શાલ નહ  પેહર  શકાય ઘર 
આવીને આ મા ક ધોઈ નાખીશ" અને  લીપર પેહર , શોિપગ બેગ લઈ, વસીમ ઘરની બહાર 
નીકળ  ગયો. 

વસીમે પહલા ંદવાની  ુ કાનની લાબંી લાઈનમા ંઉ ુ ંરહ ુ ંપડ ુ.ં  ુ કાનની બહાર ચોકથી 
ચકરડા કરલા તેના ઉપર ઉભી પોતાના વારાની રાહ જોઈ ર ો હતો. એ તો સા ું થ ુ ંક એના 
મોબાઇલમા ંબેલે સ હ ુ ંએટલે દો તો સાથે ગ પા માર  સમય િવતાવી શ ો.

દવા ખર દ  ને વસીમ કર મ ચાચાની  ચકન ની  ુ કાને પો યો. કર મ ચાચા એ ્ તો 
વાતો ડયા અને આ   ુ કાનમા ંગદ  ન હતી એટલે વસીમને જોઈને  શુ થઈ ગયા. ચાચા 
આરામથી  ચકનસાફ કર  ર ા હતા. એટલે એમને  દરથીજ વસીમ સાથે ગ પા મારવા ુ ં
ચા  ુકર  દ ુ ં"આવ બેટા વસીમ! ઘર બધા ઠ ક તો છે ને? આ લોકડાઉન  ાર ખતમ થશે? 
તારા ફોન પરતો બધા સમાચાર આવતા હશેને ? કોઈ નવી બાતમી છે? હોય તો મને જણાવ" 
કર મ ચાચાની કોમે ટર  સાભંળ  વસીમને સા ું લા ુ.ં રોજ દો તો સાથે વાત કર  શકશે પણ 
આ  ચાચા સાથે  ય  વાત કરવાની મ જ અલગ છે, એટલે તેને ફોન બધં કર  ચાચા 
સાથે વાત ચા  ુકર " ના, ચાચા કોઈ નવી ખબર નથી. કોણ  ણે લોકડાઉન  ાર ખતમ 
થશે? લાગે છે હ ુ લાં  ુચાલશે.  યા ં ધુી આપણા દશની ઈકોનોમીની તો વાટ જ લાગી 
જશે" આ ર તે થોડ  ચચા કર  વસીમ  ચકન લઈને ઘર જવા નીકળ  ગયો. 



વસીમ ઘર પ હચીયો તો અ મીએ દરવા  પાસે એક મગમા ંસા ુ ુ ંપાણી અને સાફ કપ ુ ં
રાખે ુ.ં વસીમે  લીપર ઉતાર , હાથ ધોયા અને સા નુા પાણીથી દવા ુ ંબો સ સાફ ક .ુ 
અ મીએ બા ુમા ંએક  માલ અને સેિનટાઈઝરની બો લ પણ રાખી હતી તેનાથી વસીમે 
પોતાનો મોબઇલ સાફ કય . બે  દવસ પહલાજં અ મીએ સમ  ુહ ુ ંક મોબાઇલ સાફ કરવો 
જ ુર  છે ન હતો મોબાઇલ વાપરવા ન હ મળે. 

આ બ ુ ંકર ને પછ જ વસીમ ઘર ની  દર આ યો અને અ મીને  ચકન અને ટામેટા ંઆ યા. 
અ મીએ ફર   ચકન અને ટામેટા ંપાણીથી ધોઈ, એકદમ  વ છ કર  અને  જમા ંગોઠવી દ ધા. 
યા ં ધુી વસીમ નાઈ -ધોઈને આવી ગયો અને એણે પોતાના કપડા ંઅને મા ક ધોઈ ને 
કુવી દ ધા.



દાદ ને બહારનો ચેપ ના લાગવો જોઈએ એ િવચાર ને વસીમે દાદ ની દવા બો સમાથંી 
કાઢ , દવાના ડ બામા ં યવ થત રાખી દ ધી અને બો સ કચરાના ડ બામા ંફક  દ ુ ંઅને 
વળ  પા  ંએક વાર હાથ સા થુી ધોઈને પછ  દવાનો ડ બો દાદ  પાસે લઈ ગયો. "આ 
યો દાદ , તમાર  દવા. ગઈ કાલે  ટોક આવી ગયેલો " વસીમે દાદ ને દવાનો ડ બો 
આપતા ંઆપતા ક ુ.ં 

વસીમની નજર હવે અ બા પર ગઈ અને એને એકદમ યાદ આ ુ ં"અર, અ બા માટ 
છા ુ ંલાવતા ંતો  લૂીજ ગયો! કઈ વાધંો ન હ, હવે એના કારણે અ બાના ર ુ   ુચકા તો 
સાભંળવા મળશે". 

આ લા ણક  ૃ યો દશાવવા અને અમે  રૂ  પાડલી મા હતી ને સદં ભત કરવા માટ છે. આવ યકપણે, આ 
વાત ને સરળ બનાવે છે.  ૃપા કર ને ખાતર  કરો ક તમે વૈ ાિનક ચોકસાઈ માટ વેબસાઇટ પરના 
દ તાવેજો ને જોવો




