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સપંાદકીય 
 
પ્રિય વાચક, ‘જ્યોપ્રિકળશ’નો બીજો અંક 
આપના હાથમા ંછે, િેનો આનદં છે. આ અંકની 
વાિાા સ્પર્ાા માટે અમને ૪૨ વાિાાઓ મળી 
હિી. એમાથંી ત્રણ પ્રવજેિા અને દસ િોત્સાહન 
ઇનામને પાત્ર ગણી છે. અમે િે સૌને ઇનામ 
આપીશ .ં એ ૧૩ વાિાાઓ આ અંકમા ંઆપની 
સામે છે. િે ઉપરાિં અમે ૧૨ આમપં્રત્રિ 
વાિાાઓ પણ આપના વાચંન માટે ભેગી કરી 
છે. જેમા ંવીિેલા સમયના ગૌરવશાળી લેખકો 
છે, િો આજના સમયના િપ્રિષ્ઠિિ લેખકો પણ 
છે. અંગે્રજી અને મરાિી સાહહત્યના હદગ્ગજ 
લેખકો પણ અહીં માનભેર રજ  કરાયા ંછે. એ 
લેખકો, સપંાદકો અને િકાશકોની મકૂ 
સમંપ્રિની અપેક્ષા છે, જો િેમને એ નાપસદં 
હોય િો અમે િેમ કરીશ  ંનહીં.  
 
આ ૨૫ વાિાાઓનો રસથાળ આપની સેવામા ં
સાદર છે. િેમા ંજીવનના અનેક રંગો છે. આખ  ં
મેઘર્ન ષ છે. અમે માનીએ છીએ કે સાર ં  
વાચંન સસં્કાર િેરે છે.  
 
અમે લેખકોને આ ઉપક્રમ દ્વારા પ્રવશાળ વાચક 
વગા સ ર્ી પ્રનશ લ્ક પહોંચાડવા માગંીએ છીએ. 
સમગ્ર વાચંન ઓછં થય  ંછે, વાિાા વાચંન ઘટી 
રહ્  ં છે, એવી હાલિમા ં આ અમાર ં  પ્રવનમ્ર 

યોગદાન છે. આ અંક અમે પ્રનશ લ્ક રીિે બાર 
હજારથી વધ  વાચક પ્રમત્રોને પહોંચાડીએ છીએ. 
િેઓ િેને અન્યોને વહેંચિા રહશેે.  
 
અમે હરીફ લેખકો પાસે એ વાિાા િેમન  ંમૌલલક 
સર્જન હોવાની બાહંરે્રી લીર્ી છે પણ િેને 
ક્રોસચેક કરવાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. માટે 
અગર અહીંની સ્પર્ાાત્મક વાિાાઓમાથંી કોઈ 
વાિાા માટે ફહરયાદ હોય િો િેના લેખકનો 
સપંકા  કરવા માટે અમે િેમના ફોન નબંર 
આપયા ંછે.  
 
‘જ્યોપ્રિકળશ’ના જાન્ય આરી અંક માટેની વાિાા 
લેખન સ્પર્ાા માટે અમને કૃપ્રિઓ મળી રહી છે, 
જે અમે ૧૫ હડસેમ્બર સ ર્ી મેઈલ દ્વારા 
સ્વીકારીશ .ં લેખક પ્રમત્રોને અમારા વોટ્સઅપ 
ગ્ર પમા ં નીચેની લલિંક જોડાવાનો અન રોર્ છે: 
https://chat.whatsapp.com/LBaOa4JI1EV3
6FR5eIGgAR   
આપના સ ચનો આવકાયા છે.  
 
નરેશ કાપડીઆ - ૯૯૦૯૯૨૧૧૦૦ 

Jyotikalash007@gmail.com 
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જ્યોપ્રિના રેહડયો કાયાક્રમોની મધ ર સ્મપૃ્રિ 
 

 
 
જ્યોપ્રિનો અવાજ સ દંર હિો. એક પ્રશલક્ષકા 
હોવાને નાિે િેઓ સભંાષણની કલા જાણિા 
હિા.ં બાળપણથી વક્તતૃ્વ કલા િેમણે 
પ્રવકસાવી હિી. િેઓ પ્રશલક્ષકા બન્યા ંત્યાર બાદ 
સેંકડો પ્રવદ્યાથીઓને િેમણે વક્િવ્ય આપવા 
માટે િૈયાર કયાાં હિા.ં  
 
એનો બીજો લાભ એ મળ્યો કે જ્યોપ્રિને 
વારંવાર રેહડયો િોગ્રામ િસ્ત  િ કરવાની િક 
મળિી. ત્યારે સ રિમા ં આકાશવાણીન  ં કેન્ર 
નહોત  ,ં માટે અમદાવાદ અને વડોદરા જઈને 
રેકોહડિંગ કરવ  ંપડત  .ં અમે એ િમામ રેકોહડિંગને 
ઉત્સવની જેમ ઉજવ્યા હિા.ં  
 
અમદાવાદ રેહડયો સ્ટેશનના વસ બેન ભટ્ટ 
અમને બનેંને ખ બ િોત્સાહહિ કરિા.ં િેઓ 

બાળકો માટેની અને મોટેરાઓ માટેની 
વાિાાઓ, પ્રવજ્ઞાન અને જ્ઞાનવર્ાક પ્રવષયો, 
પ્રશક્ષણને લગિી બાબિોના કાયાક્રમ સચૂવિા 
અને િે મ જબની િૈયારી કરીને અમે રેહડયો 
સ્ટેશને જઈને રેકોડા કરિા ં અને િેના 
િસારણનો આનદં લેિા.ં  
 
મારે ભાગે િેન  ંહરસચા અને લેખન કાયા આવત  ં
અને આકાશવાણીના કેન્ર પર જઈને િેન  ં
રેકોહડિંગ જ્યોપ્રિના અવાજમા ંકરવામા ંઆવત .ં 
અમને આ આખી િહક્રયા ખબૂ ગમિી અને અમે 
હોંશે હોંશે િે કરિા ંરહિેા.ં  
 
આકાશવાણીના િમામ કેન્રો, અમદાવાદ, 
વડોદરા, રાજકોટ અને મ બંઈ જઈને અમે 
રેકોહડિંગ કયાાં છે. ૧૯૯૩મા ં સ રિમા ં
આકાશવાણીન  ંકેન્ર શર  થય  ંઅને ત્યાર બાદ 
અમે સ્થાપ્રનક સ્ટેશને જઈને રેકોહડિંગ કરિા.ં     
 
એજ રીિે અમે સ રિની પહલેી લોકલ ટીવી 
ચેનલ ‘ચેનલ સ રિ’ અને િજ્ઞાચક્ષ ઓ માટે 
અંર્જન શાળાના સ્ટ ડીઓમા ં પણ અનેક 
શૈક્ષલણક કાયાક્રમો રેકોડા કયાાં હોવાન  ંગૌરવ છે.  
 

અપ્રમિ િાકોર 
પવૂાાચાયા, મહાવીર એન્જીપ્રનયરીંગ કોલેજ, સ રિ  

૯૮૨૫૧ ૨૩૩૭૩
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ર્ લગફ્ટ ઓફ ર્ મેજાઈ 
ઓ હને્રી (અંગે્રજીમાથંી અન વાદ: પરેશ વ્યાસ) 

આ વાિાા પહલેી વાર ‘ર્ ન્યયૂોકા  સન્ડે વલ્ડા’મા ં૧૦ ડીસેમ્બર, ૧૯૦૫ના ંરોજ િકાપ્રશિ થઇ હિી. 
પપ્રિ અને પત્ની વચ્ચેના ંિેમ, લગફ્ટ અને ચમત્કાહરક અંિન  ંઅદભ િ પ્રનરૂપણ છે આ વાિાામા.ં 

અનેક હફલ્મ્સ કે નાટકોમા ંઅનેક વખિ આ થીમનો ઉપયોગ થયો છે, વારંવાર થયો છે. 
 

 
 

એક ડૉલર અને સત્યાસંી સેન્ટ. બધ  મળીને 
એટલ  ં જ. અને એમાથંી 60 સેન્ટ િો પૅની 
પ્રસક્કાન  ં પરચરૂણ હત  . કહરયાણાવાળા અને 
શાકભાજીવાળા અને ખાટકી સાથે રકઝક 
કરીને, એક એક બબ્બે પૅની કરીને બચાવ્યા 
હિા. આવી માથાકટૂ કરીને કરેલી ખરીદીમા ં
બેશરમ કંજૂસાઇનો નફ્ફટ આકે્ષપ શામેલ હિો, 
જે સામાન્ય રીિે થાય છે. ડેલ્લાએ  ત્રણ વખિ 
ગણ્યા. એક ડૉલર અને સત્યાસંી સેન્ટ. અને 
આવિી કાલે હક્રસમસ છે.   
જરીપ રાણા ખાટલા પર ર્બ દઇને ઢળી પડીને 
ધ્ર સકે ધ્ર સકે રડવા પ્રસવાય ચોક્કસપણે એની 

પાસે  કરવા માટે બીજ  કાઇં નહોત  .ં એટલે 
ડેલ્લાએ એમ કય ા. જે એવી નૈપ્રિક 
અલભવ્યક્ક્િન  ં િપ્રિલબિંબ હત   ં કે જજિંદગી ડૂમો, 
ડૂસકા ંઅને ક્સ્મિ પ્રસવાય બીજ  કાઇં નથી, અને 
જેમા ંડૂસકાનં   ંિમાણ વર્ારે છે. 
ઘરની માલલકણ જજિંદગીના ંપહલેા િબક્કામાથંી 
ર્ીરે ર્ીરે ઓસરીને બીજા િબક્કામા ંઆવે ત્યા ં
સ ર્ી એક નજર ઘર પર પણ કરી લઇએ.  ૮ 
ડૉલર અિવાહડક ભાડામા ં ફપ્રનિચર સાથેનો 
ફ્લેટ. એ લભખારીના ંઘરના ંવણાન જેવ  ંિો છેક 
નહોત   ંપણ નજીકના ંભપ્રવઠયમા ં લભક્ષ કગહૃની 
પોલલસ ટકૂડીને શરણે જવા માટે  િૈયાર 
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રહવેાન  ંસચૂન િો આ ફ્લેટ ચોક્કસપણે કરિો 
જ હિો. 
 

આ ફ્લેટની માલલકીની ઓસરીમા ં નીચે એક 
ટપાલ પેટી હિી, જેમા ં કોઇ પત્રો આવિા 
નહોિા અને એક ઇલેક્રીક બટન હત  , જેને 
દબાવીને કોઇ પણ જીવિં આંગળી ઘટંડી 
વગાડિી નહોિી. ત્યા ંફ્લેટના ંમાલલકન  ંનામ 
દશાાવિી પિૂાનંી િક્િી પણ હિી, જેની પર 
લખ્ય  ંહત  :ં ‘પ્રમ. જેમ્સ ડીલીંગહામ યગં.’ 
 

 જ્યારે એનો સારો સમય હિો ત્યારે 
‘ડીલીંગહામ’ લખેલી િકિી પવનની હળવી 
લહરેખીથી, લાગણીના ં આવેગમા ં ઉડાઉડ 
કરિી, ત્યારે િકિીના ંમાલલકને અિવાહડયાના ં
૩૦ ડૉલર મળિા. હવે જ્યારે એ આવક 
સકંોચાઈને ૨૦ ડૉલર થઇ ગઇ ત્યારે 
‘ડીલીંગહામ’ અક્ષરો ધ ૂરં્ળા પડી ગયા હિા, 
જાણે કે પાછળના ં બર્ા અક્ષરો નમ્ર અને 
પ્રનરલભમાની અક્ષર ‘ડી’ મા ંસમાઈ જવા માટે 
ગભંીરિાથી પ્રવચારી રહ્યા હોય. પણ જ્યારે 
જ્યારે ઘરે પાછો ફરિો પ્રમ. જેમ્સ ડીલીંગહામ 
યગં દાદર ચઢીને પોિાના ં  ફ્લેટમા ં જિો, 
ત્યારે  પ્રમપ્રસસ જેમ્સ ડીલીંગહામ યગં દ્વારા 
વ્હાલથી ‘જજમ’ કહીને આવકારાિો અને સ્નેહાળ 
આલલિંગનમા ંજકડી લેવાિો, એ પ્રમપ્રસસ જેમ્સ 
ડીલીંગહામ યગં જેની આપને ‘ડેલ્લા’ િરીકે 
ઓળખાણ આપી દેવામા ંઆવી છે. આ બધ  
ખબૂ સાર ં  હત  .ં  

ડેલ્લાએ પોિાના ંરડવાનો અધ્યાય પરૂો કયો 
અને પાવડરવાળા ર માલથી ગાલ પરના ં
આંસ ઓ લછૂ્ા,ં ગાલની સભંાળ લીર્ી. િે પછી 
ડેલ્લા બારી પાસે  ઊભી રહીને પ્રનર ત્સાહથી 
રાખોડી વાડામા,ં રાખોડી વાડ ઉપર ચાલિી, 
રાખોડી લબલાડીને જોિી રહી. આવિી કાલે 
હક્રસમસનો િહવેાર હિો અને જજમને માટે 
લગફ્ટ ખરીદવા, એની પાસે ફકિ ૧.૮૭ ડૉલર 
હિા. એ મહહનાઓથી એક એક પૅની બચાવિી 
આવી હિી, જેનો સરવાળો આ હિો. 
અિવાહડયાના ંવીસ ડૉલર પગારમા ંિો વળી 
કેટલ  ંબચિ થાય? એણે ગણત્રી કરી હિી, એના 
કરિા ખચાા વર્ારે થિા હિા. હંમેશ થત   ંઆવ્ય  
હત   ં એમ જ. જજમ માટે ભેટ ખરીદવા ફક્િ 
૧.૮૭ ડૉલર હિા. એનો જીમ. એને માટે કંઇક 
સરસ ખરીદ કરવાના ં આયોજનમા ં ઘણા ં
કલાકો એણે ખ શખ શાલ થઈને ગાળ્યા હિા. 
કંઇક સરસ અને કંઇક ઉત્કૃઠટ અને અમલૂ્ય- 
કંઇક એવ  ંજે જજમની માલલકીને લાયક હોવાન  ં
ગૌરવ િાપિ કરવાની થોડ ંક નજદીક હોય.   
 

રૂમની બે બારી વચ્ચે એક પાયર ગ્લાસ (ઊંચો 
લાબંો અરીસો)  હિો. કદાચ આપે ૮ ડૉલરના ં
ભાડાવાળા ફ્લેટનો પાયર ગ્લાસ જોયો હશે. 
એકદમ પાિળી અને એકદમ ચપળ વ્યક્ક્િ, 

પાયર ગ્લાસ સામે ઊભી રહીને, ઊભી સાકંડી 
પટ્ટીમા ં ઝડપથી ફરિા િપ્રિલબિંબના ં
ઘટનાક્રમને જોઇને પોિાના દેખાવની લગભગ 
સાચી પહરકલ્પના કરી શકે. પોિે પાિળી 
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હોવાથી ડલે્લાએ આ કલામા ંપ્રનપણૂિા હાસંલ 
કરી હિી. 
 

ડેલ્લા અચાનક બારી પાસેથી ઝડપથી ગોળ 
ફરી અને પાયર ગ્લાસ સામે ઊભી રહી. એની 
આંખો ચમકી રહી હિી, પણ વીસ સેકંડમા ંજ 
એના ચેહરા પરથી નરૂ ઊડી ગય .ં એણે 
ઝડપથી પોિાના વાળ છૂટ્ટા કયાા અને એને 
પરૂી લબંાઇ સ ર્ી પડવા દીર્ા.  
હવે, જેમ્સ ડીલીંગહામ યગંની માલલકીની બે 
વસ્ત  ઓ હિી, જે પ્રવષે બનેં અપ્રિશય ગવા 
અન ભવિા. એક જજમની સોનાની ઘહડયાળ, જે 
એના પ્રપિા અને એના દાદા પાસેથી વારસામા ં
મળી હિી. અને બીજા ડલે્લાના ંવાળ.  
 

જૂન   ંકથ્થઇ જેકેટ અને હટે ચઢાવીને, 

સ્કટા  લહરેાવિી અને હજી આંખોમા ંએ 
જ દેદીપયમાન ઝગમગાટ લઇને, ડલે્લા 
દરવાજા બહાર લપકી, અને રસ્િા પર 

આવી પહોંચી. 
 
 

જો શેબાની રાણી વેંટીલેશન પાઇપની બીજી 
બાજ  આવેલા ફ્લેટમા ં રહિેી હોિ િો કોઈક 
હદવસ ડેલ્લા બારી પાસે ઉભી રહીને પોિાના 
લાબંા વાળ સ કવિ અને એમ કરીને ડલે્લા એ 
મહારાણીના ં ખાનદાની હીરા ઝવેરાિ િેકડી 
ઉડાડિ. અને રાજા સોલોમન આખો ખજાનો 
ભોંયરામા ંભરીને એની ચોકી કરિો હોય, ત્યારે 

જજમ ત્યાથંી પસાર થિી વેળાએ, દરેક વખિે 
પોિાની ઘહડયાળ બહાર કાઢિ, માત્ર એ જોવા 
કે રાજા સોલોમોન અદેખાઇમા ં કેવી રીિે 
પોિાની દાઢી ખેંચી રહ્યો છે. 
 

િો હવે ડેલ્લાના ંઅપ્રિ સોહામણા વાળ કથ્થઇ 
રંગના ં પાણીના ં ર્ોર્ની જેમ લહરેાઈ રહ્યા 
હિા, ચમકી રહ્યા હિા. એના વાળ ઘ ૂટંણ 
સમાણા હિા અને એના લગભગ આખા 
શરીરને ઢાકંિા વસ્ત્રની જેમ ગોિવાઈ ગયા 
હિા. અને ડલે્લાએ ફરી વાર, ઝડપથી અને 
અર્ીરાઇથી પોિાના વાળ લહરેાવ્યા. એ 
એકાદ પ્રમપ્રનટ માટે અક્સ્થર થઇ અને પછી 
ક્સ્થર થઇ ગઇ. અને એની આંખમાથંી એકલ 
દોકલ આંસ  જરી પ રાણી કારપેટ ઉપર દડી 
પડયા.  
જૂન  ં કથ્થઇ જેકેટ પેહરીને; જૂની કથ્થઇ હટે 
ચઢાવીને, સ્કટા  લહરેાવિી અને હજી આંખોમા ં
એ જ દેદીપયમાન ઝગમગાટ લઇને, પાખંો 
ફફડાવિી ડલે્લા દરવાજા બહાર લપકી, અને 
દાદરના ં પગપ્રથયા ં ઊિરી, રસ્િા પર આવી 
પહોંચી. 
 

એ જ્યા ંઅટકી ત્યા ં પાહટયા પર લખ્ય  ં હત  :ં 
‘મેડમ સોફ્રોની - વાળને લગિા િમામ 
િકારના ંમાલ સામાન માટે.’  
 

ડેલ્લા એક દાદર િેકડા મારીને ચઢી ગઇ અને 
ઉપર પહોંચીને મોટી, જાડી, વર્ારે પડિી 
ર્ોળી, િંડી અને સોફ્રોની  એટલે કે બ દ્ધિશાળી 
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કે દ રંદેશી જેવી ભાગ્યે જ દેખાિી મેડમની સામે 
હાફંિા હાફંિા પોિાને જાિને સ્વસ્થ કરી.    
 

“િમે મારા વાળ ખરીદશો?” ડેલ્લાએ પછૂ્ .ં  
 “વાળ ખરીદવાન  ંિો માર ં  કામ છે,” મેડમે કહ્ ,ં 
“િારી હટે ઉિાર અને મને એની પર નજર 
નાખંી લેવા દે.”  

કથ્થઇ વાળનો ર્ોર્ ફરી લહરેાયો.  
 “વીસ ડૉલર,” મેડમે પોિાના ક શળિાથી 
વાળના ંજથ્થાને હાથમા ંલેિા કહ્ .ં  
 “મને આપી દો, જલદી..”  

 ઓહ, અને િે પછીના ં બે કલાક ડેલ્લા માટે 
ખ શખ શાલ થઈને ગ લાબની પાખંડી ઉપર, 

હળવ  ંનતૃ્ય કરિા વીત્યા. આ રૂપક અલકંારને 
ભલૂી જાઓ. ડેલ્લા જજમ માટે લગફ્ટ ખરીદવા 
શહરેની િમામ દૂકાનો ફેંદી રહી હિી. 
 

એને આખરે મળી ગઇ. એ જે માત્ર જજમ માટે 
જ બની હિી અને બીજા કોઇ માટે નહીં. એના 
જેવ  ંબીજા કોઇ પણ સ્ટોસામા ંકાઈં જ નહોત  .ં 
એ બર્ા જ સ્ટોસાને સળંગ ઉલટપ લટ કરી ચકૂી 
હિી. જજમની એ બહિેરીન ઘહડયાળ સાથે 
બારં્ીને લખસ્સામા ં રાખી શકાય િેવી, 
ડીઝાઇનમા ંશ ધ્ર્ શૈલીની સાદગીપણૂા સાકંળ, 

જેની હકિંમિ એના સત્વમા ં જ પહરપણૂા થિી 
હિી, નહીં કે કોઇ ઝાકમઝોળ ઘરેણા જેવા 
દેખાવમા-ં દરેક સારી વસ્ત  ઓ જે  રીિે હોવી 
જોઇએ એ જ રીિે. એ સાકંળ ઘહડયાળ માટે 
પણ એટલી જ લાયક હિી. એ જોિા ંવેંિ જ 
જાણી ગઈ હિી કે આ સાકંળ જજમ માટે જ 

બની હિી. એ એના જેવી જ હિી. સૌમ્ય અને 
પ્રવપ્રશઠટ- આ વણાન બનેં માટે લાગ  પડત   હત  .ં 
સ્ટોરવાળાએ એની પાસેથી ૨૧ ડૉલર લઇ 
લીર્ા, અને ૮૭ સેન્ટ પરિ લઇને ડેલ્લા 
ઉિાવળે ઘર િરફ પાછી વળી. હવે ઘહડયાળ 
સાકંળ બારં્ી હશે એટલે જજમ કોઇની પણ 
સગંિમા ંસમય જોવા આત ર રહશેે. ઘહડયાળ 
િો ઉત્તમ હિી જ, પણ સાકંળના ંસ્થાને ઘસાઈ 
ગયેલા જૂના ચામડાના ંપટ્ટાના કારણે અત્યાર 
સ ર્ી જજમ એને કેટલીય વાર બીજાની નજરથી 
સિંાડીને રાખિો.  
 

ડેલ્લા જ્યારે ઘરે પહોંચી ત્યારે જજમ 
માટે ભેટ ખરીદવાનો નશો ર્ીરે ર્ીરે 
ઉિયો અને એન  ંસ્થાન િયોજન અને 

વ્યવહારની હવે પછીની 
વાસ્િપ્રવકિાના ંપ્રવચારે લઇ લીધ .ં  

 

ડેલ્લા જ્યારે ઘરે પહોંચી ત્યારે જજમ માટે ભેટ 
ખરીદવાનો નશો ર્ીરે ર્ીરે ઉિયો અને એન  ં
સ્થાન િયોજન અને વ્યવહારની હવે પછીની 
વાસ્િપ્રવકિાના ં પ્રવચારે લઇ લીધ .ં એણે વાળ 
વાકંહડયા કરવા માટેની ગેસ આર્ાહરિ સાર્ન 
બહાર કાઢ્  ંઅને ગેસ પેટાવ્યો અને િેમમા ં
ઉદારિા ઉમેરાઈ ત્યારે થયેલી પાયમાલીને 
રીપેર કરવા માટેની કામગીરી શરૂ કરી. અને 
પ્રિય પ્રમત્રો... આ વહોરી લીરે્લી બરબાદીને 
રીપેર કરવાન  ંકામ ખરેખર જબરજસ્િ કામ છે, 

ખબૂ મોટ , િચડં.  
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ચાલીસ પ્રમપ્રનટમા ં એના માથ  ં  નાના નાના 
નજીક નજીક ગ ૂથેંલા વાકંહડયા વાળથી ઢંકાઈ 
ગય ,ં અને એના પહરણામે ડેલ્લા પ્રનશાળમાથંી 
ગાપચી મારીને રખડિા પ્રનશાલળયા જેવી 
દેખાવા માડંી. ઘણા ં લાબંા સમય સ ર્ી, 
કાળજીપવૂાક અને ટીકાત્મક રીિે સ્વમલૂ્યાકંન 
કરિી હોય એ રીિે એણે અરીસામા ંજોયા કય ા.  
 

“જો જજમ મને બીજી વાર નીરખીને પ્રનહાળે િે 
પહલેા.ં...,” એણે પોિાની જાિ સાથે વાિ 
કરિા કહ્ ,ં “.....જો મારી ન નાખેં િો એ કહશેે 
કે હ ં કોની આઇલેન્ડની નિાન વ ૃદંની છોકરી 
જેવી લાગ  છં. પણ હ ં બીજ  કરી પણ શ  ંશકિ? 

ઓહ, એક ડૉલર અને સત્યાસંી સેન્ટમા ંહ ં કરી 
પણ શ  ંશક ં? !”  

સાિ વાગ્યે કોફી બનાવવામા ં આવી અને 
મટન ચૉપ રારં્વા માટે કડાઇ ગરમ સ્ટવ 
ઉપર મ કી દેવામા ંઆવી.  
જજમ ક્યારે પણ મોડો પડિો નહોિો. ડેલ્લાએ 
ઘહડયાળની સાકંળને વાળીને પોિાના હાથમા ં
રાખી અને પછી દરવાજા પાસેના ં ખણૂામા ં
રાખેલા ટેબલ ઉપર બેસી ગઈ, એ દરવાજો કે 
જ્યાથંી જજમ હંમેશા દાખલ થિો. અને પછી 
એણે દાદરના ં પહલેા ં પગપ્રથયા ઉપર એના ં
પગલાનંો અવાજ સાભંળ્યો અને ઘડી ભર માટે 
એ એકદમ ર્ોળી પડી ગઇ. એને રોજજિંદી સીર્ી 
સાદી બાબિોમા ં પણ મકૂ િાથાના કરવાની 
એને આદિ હિી. પણ અત્યારે હળવા અવાજે 
એ બોલી કે,  “હ ેિભ , મેહરબાની કરીને એને 

એવ  ંપ્રવચારવા િેરજે કે હ ં સ દંર છં, હ ં હજી પણ 
સ દંર જ છં.”  

દરવાજો ખલૂ્યો, જજમે અંદર દાખલ થઇને 
દરવાજો બરં્ કયો. એ પાિળો દેખાિો હિો 
અને ખબૂ જ ગભંીર. લબચારો માણસ, એ હજી 
િો બાવીસનો જ હિો અને ક ંટ ંબની જવાબદારી 
એની પર આવી પડી હિી. એને નવા 
ઓવરકોટની જરૂહરયાિ હિી અને એની પાસે 
હાથમોજંા પણ નહોિા. 
 

િીિરની હળવી ગરં્થી પ્રશકારી કિૂરો જે રીિે 
ક્સ્થર થઇ જાય એ રીિે જજમ દરવાજા પાસે 
ઊભો રહી ગયો.. એની આંખો ડેલ્લા સામે િાકી 
રહી. એમા ંગ સ્સો નહોિો, આશ્ચયા પણ નહોત  ,ં 
અસમંપ્રિ નહોિી, િીવ્ર અણગમો પણ નહોિો 
કે એવી કોઇ પણ લાગણી નહોિી કે જેને માટે 
ડેલ્લા િૈયાર હિી. એ બસ પ્રવલચત્ર મ ખમ રામા ં
ડેલ્લાના ંચહરેા સામે એકીટસે જોિો ઉભો રહ્યો.  
ડેલ્લા ટેબલ પરથી સળવળી, ઉભી થઇ અને 
જજમ િરફ ગઇ.  
 “જજમ, ડાલલિંગ,” એણે રડમસ અવાજે કહ્ ,ં 
“મારે સામે આવી નજરે જોયા ન કર. મેં મારા 
વાળ કપાવ્યા અને વેચી નાખં્યા કારણ કે િને 
લગફ્ટ આપયા વગર િો હ  ંહક્રસમસમા ંજીવી જ 
ન શક ં. એ િો ફરી ઊગી જશે.- િારા મનમા ં
કંઇ  નથી ને? િને કાઇં વારં્ો નથી ને? મારે 
આ કરવ  જ પડય . મારા વાળ િો અત્યિં 
ઝડપથી વરે્ છે. ‘મેરી હક્રસમસ !’ કહ ેને જજમ, 

અને.. અને ચાલો ખ શી મનાવીએ. િને ખબર 
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નથી કે હ ં િારા માટે કેવી સરસ- અને કેવી 
સ દંર ભેટ લાવી છં.”  

“િેં િારા વાળ કપાવી નાખં્યા?” જજમે 
મહામહનેિે પછૂ્ ,ં જાણે કે સખિ માનપ્રસક 
પહરશ્રમ કરવા છિા ં પણ જજમ હજી કિોર 
વાસ્િપ્રવકિા સ્વીકારી શક્યો નહોિો. 
 

“ કપાવીને વેચી નાખં્યા,” ડેલ્લાએ કહ્ ,ં “ત  ંમને 
કોઇ પણ સ્વરૂપમા ંએટલી જ પસદં કરે છે ને? 

મારા વાળ વગર પણ હ ં િો હ ં જ છં ને?”  

જજમે ક તહૂલથી રૂમમા ંનજર કરી. 
 

હ ં નથી માનિો કે કોઇ પણ વસ્ત   મને 
મારી પત્નીને ચાહવામા ંઆડખીલી રૂપ 
બને. પણ ત   ંપલે   ંપકેેટ ખોલશ ેએટલે 
િને ખબર પડશ ેકે હ  ંથોડા સમય માટે 

હદગ્મઢૂ કેમ થઇ ગયો હિો 
 

 “િે એમ કહ્  ંકે િારા વાળ કપાઈ ગયા છે?” 

એણે મઢૂિાથી પછૂ્ .ં.  
“િારે એ શોર્વાની હવે જરૂર નથી,” ડેલ્લાએ 
કહ્ ,ં “એ વેચી નાખં્યા છે, મેં િને કહ્  ં ને કે 
વેચાઈ ગયા છે અને એ જિા રહ્યા છે. આ 
હક્રસમસ ઇવ છે, છોકરા, હવે ત   ંમારી સાથે સારી 
રીિે વરિ કારણ કે એ િારા માટે વેચી નાખં્યા 
છે. કદાચ મારા માથાના ં વાળન  ં આય ઠય 
આટલ  ં જ હત  ,ં”  એણે અચાનક ગભંીર 
મીિાશથી આગળ વર્િા કહ્ ,ં “ પણ કોઇ પણ 

વ્યક્ક્િ િારા િત્યેના ંમારા િેમની ગણત્રી ન 
કરી શકે..... િો હ ં મટન ચૉપસ પીરસ ?ં”  

બેભાન જેવી અવસ્થામાથંી જજમ ઝડપથી 
જાગિૃ થિો જણાયો. એણે ડેલ્લાને 
આલલિંગનમા ંલઇ લીર્ી. દસ સેકંડ માટે આપણે 
બીજી જ હદશામા,ં એક અિસ્ત  િ પ્રવષય ઉપર 
પ્રવનમ્રિાથી ઝીણવટભરી િપાસ કરીએ. 
અિવાહડયાના ંઆિ ડૉલર કે વરસના ં 
દસ લાખ ડૉલર- શ  ંફેર છે એમા?ં એક ગલણિજ્ઞ 
કે એક બ ધ્ધ્ર્માન માણસ િમને ખોટો  
જવાબ આપશે. મેજાઇ  ઘણી બર્ી હકિંમિી ભેટ 
સૌગાદ લાવ્યા, પણ આ િકારની વસ્ત   એ બર્ી 
ભેટ સૌગાદમા ં શામેલ નહોિી. આ ગઢૂ 
રહસ્યની પ્રનપ્રશ્ચિ વાિ ઉપર હવે  િકાશ 
ફેંકીએ. 
 

જજમે પોિાના ઓવરકોટમાથંી એક પેકેટ કાઢ્  ં
અને ટેબલ પર ફેંક્ય .  
“મારા પ્રવષે, ડેલ,” એણે કહ્ ,ં “કંઇ ભલૂ ન 
કરિી. હ ં નથી માનિો કે કપાયેલા વાળ કે 
મ ડંન કે શેમ્પ ૂજેવી કોઇ પણ વસ્ત   મને મારી 
પત્નીને ચાહવામા ંઆડખીલી રૂપ બને. પણ ત   ં
પેલ  ંપેકેટ ખોલશે એટલે િને ખબર પડશે કે 
િે મને થોડા સમય માટે હદગ્મઢૂ કેમ બનાવી 
દીર્ો હિો.”  

સફેદ આંગળીઓએ દોરી છોડી, પેકેટન  ં રૅપર 
ફાડય . અને પછી ભાવોન્માદમા ં પાડેલી 
આનદંની ચીસ; અને.. અફસોસ!.... અને 
આનદંન  ં ખબૂ ઝડપથી ચોર્ાર આંસ  અને 
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આકં્રદમા ં એક સ્ત્રી સહજ પહરવિાન થવ .ં 
ફ્લેટના ં ર્ણીની સાતં્વન આપવાની િમામ 
શક્ક્િ િાત્કાલલક કામ પર લગાડવી જરૂરી 
બની ચકૂી હિી. 
 

કારણ કે ત્યા ં કાસંકા હિા. – લાબંા વાળમા ં
સજાવવાના કાસંકાનો સેટ. બ્રોડવેના ંશૉ-રૂમમા ં
જોયા પછી ડેલ્લા િો એ મેળવવા લાબંા 
સમયથી િાથાના કરિી હિી. ખબૂ જ સ દંર 
કાસંકાઓ હિા એ. હીરા જહડિ હકનારવાળા, 
કાચબાની ઢાલમાથંી બનેલા અલણશ ધ્ર્ 
કાસંકાનો સેટ- હવે જે નથી રહ્યા િેવા વાળમા ં
એકદમ યથાયોગ્ય રીિે પહરેી શકાય િેવો સેટ 
હિો એ. એને ખબર હિી કે આ ઘણા ંજ મોંઘા 
કાસંકા હિા; અને એના હદલમા ં એ િાપિ 
કરવાની અદમ્ય ઇચ્છા હિી, િબળ લાગણી 
હિી, જો કે એ મેળવી શકશે એવી જરા સરખી 
ય આશા એને નહોિી. અને હવે એ દૂલાભ 
કાસંકાનો સેટ એનો હિો; પણ આવા 
મનોવાપં્રછિ અલકંારથી પોિાના વાળને 
શોભાયમાન કરી શકાય એવા લાબંા વાળની 
લટ િો હવે રહી નહોિી. પણ એણે પોિાને 
મળેલી લગફ્ટને છાિીએ વળગાડી, અને એ 
પછી  પ્રનસ્િેજ આંખો અને ક્સ્મિ સાથે એણે 
નજર ઊંચી કરી અને કહ્ ,ં “મારા વાળ બહ  
ઝડપથી ઊગી જાય છે, જજમ!”  

અને  પછી ડેલ્લાએ થોડીક દાઝેલી લબલાડીની 
જેમ કદૂકો માયો અને પોકારી ઉિી, “ઓહ, 

ઓહ!”  

જજમે હજી એને માટે ખરીદાયેલ સ દંર સૌગાદ 
જોઇ નહોિી. ડેલ્લાએ એ ભેટ પોિાની ખલૂ્લી 
હથેળીમા ંઆત રિાથી મ કી પોિાનો  હાથ જજમ 
િરફ લબંાવ્યો. મદંમાજર્જિ મહામલૂી 
ર્ાત  માથંી બનેલી સાકંળ ડેલ્લાના ં િેજસ્વી 
અને ઉત્સ ક ભાવન  ંિપ્રિલબિંબ પાડિી હોય એ 
રીિે ચમકિી હોવાન  ંિપ્રિિ થત  ંહત  .ં 
 

“મસ્િ છે, નહીં જજમ? આને શોર્વા આખ  શહરે 
ફેંદી વળી. હવે િારે હદવસમા ંસો વખિ સમય 
જોવો પડશે. િારી ઘહડયાળ આપ. મારે જોવ  ં
છે કે આ સાકંળ એના પર કેવી લાગે છે.”  

એની વાિ માનવાના ંબદલે જજમ ખાટલા પર 
ર્બ્બ દઇને બેસી પડયો. એણે પોિાના હાથ 
પોિાના ંમાથા પાછળ મ ક્યા અને એ હળવેથી 
હસ્યો.  
“ડેલ,” એણે કહ્ ,ં “ચાલ આપણે હક્રસમસની 
લગફ્ટ્સને બાજ  પર મકૂી દઇએ અને થોડી વાર 
માટે ત્યા ંજ રાખીએ. એ એટલી બર્ી સરસ છે 
કે િેનો અત્યારે કોઇ ઉપયોગ થઇ શકે િેમ 
નથી. મેં મારી ઘહડયાળ વેચીને િારા માટે 
કાસંકાનો સેટ ખરીદ્યો છે. અને મને હવે એવ  ં
લાગે છે કે િારે હવે મટન ચોપસ પીરસવા 
જોઇએ.”  

મેજાઇ, આપ જાણો છો એમ જ, શાણા માણસો 
હિા-અદભિૂ રીિે શાણા માણસો- જે ગમાણમા ં
જન્મેલા બાળક માટે ભેટ સૌગાદો લઇ આવ્યા 
હિા. િેઓએ હક્રસમસ દરમ્યાન લગફ્ટ 
આપવાની કળાને જ્નન્મ આપયો હિો. િેઓ 
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બ ધ્ધ્ર્શાળી હોવાના ં કારણે િેઓની ભેટ 
સૌગાદો પણ ડહાપણ ભરેલી હોય, એ પ્રનશકં 
હત  , કદાચ બેવડાઇ જાય િો બદલાવી શકાય 
િેવી સવલિ સાથેની ભેટ હિી એ.  અને અહીં 
ફ્લેટમા ંરહિેા, એક બીજાને ભેટ આપવા માટે 
પોિાના ઘરની સૌથી હકિંમિી ચીજોન  ંબલલદાન 
આપિા, ભગવાનના ંમરૂખ સિંાનોની ક્ષ લ્લક 
વાિનો લલૂો વિૃાિં લઇને હ ં આપની સમક્ષ 
આવ્યો છં. પણ આ જમાનાના ંશાણા માણસોને 
છેલ્લે જણાવી દઉં કે  ભેટ સૌગાદ આપનારા 
િમામ લોકો પૈકી, આ બે માણસો સૌથી શાણા 
હિા. ભેટ સૌગાદ આપનારા અને મેળવનારા 
િમામ પૈકી, આ બે માણસોના જેવા બર્ા જ 
લોકો, સૌથી શાણા માણસો હોય છે. દરેક 
જગ્યાએ િેઓ સૌથી શાણા છે જ. િેઓ મેજાઇ 
છે. 
 

લેખક: ઓ હને્રી  

 
અન વાદ: પરેશ વ્યાસ - ૮૧૬૦૯ ૯૦૬૮૬  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ઓ. હને્રી પહરચય: 
જન્મ ૧૧ સપટેમ્બર, ૧૮૬૨  
મતૃ્ય  ૫ જ ન, ૧૯૧૦   
મળૂ નામ પ્રવલલયમ પ્રસડની પોટાર, િખલ્લ સ 
ઓ. હને્રીનો જન્મ િા. ૧૧ સપટેમ્બર, ૧૮૬૨મા ં
અમેહરકાના ં નોથા કેરોલીના રાજ્યના ં
ગ્રીન્સબોરો નગરમા ં થયો હિો. રમજૂ, 

શબ્દરમિ, શબ્દશ્લેષથી લસલસિી ઓ. 
હને્રીની વાિાાઓની ગ ૂથંણી ગજબની છે. 
વાિાાઓના ંઅંિ ચોક્કસપણે ચમત્કાહરક હોય 
છે. Expect the Unexpected.  અને એ જ એની 
મઝા છે. આપણે અંિ વાચંીએ પછી એની 
સાપેક્ષમા ં વાિાા ફરી પાછી વાચંવી પડે. 
વાિાાન  ંઅણર્ાયાાપણ  ંજ રસિદ હોય છે.  
િસ્ત  િ વાિાા િથમ વખિ ‘ર્ ન્યયૂોકા  સન્ડે 
વલ્ડા’મા ં ૧૦ ડીસેમ્બર, ૧૯૦૫ના ં હદવસે 
િકાપ્રશિ થઇ હિી. પપ્રિ અને પત્ની વચ્ચેના ં
િેમ, લગફ્ટ અને ચમત્કાહરક અંિન  ં અદભ િ 
પ્રનરૂપણ છે આ વાિાામા.ં અનેક પ્રવદેશી હફલ્મ્સ 
કે નાટકોમા ંઅનેક વખિ આ થીમનો ઉપયોગ 
થયો છે. વારંવાર થયો છે. ભારિ દેશની વાિ 
કરીએ િો એક બીજા માટે લગફ્ટ આપવાની 
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વાિાા સબથીમ િરીકે અનેક હહિંદી હફલ્મ્સમા ં
આવી છે પણ એની ઉપર નેશનલ એવોડા 
પ્રવજેિા પ્રનદેશક ઋત પણા ઘોષ દ્વારા ફૂલ લેન્થ 
ફીચર હફલ્મ ‘રેઇનકોટ’ (૨૦૦૪) બની હિી. 
ઐશ્વયાા રાય અને અજય દેવગણ અલભપ્રનિ આ 
હફલ્મમા ંકોલકત્તા શહરે, વરસાદ અને પ રાણી 
હવેલીમા ંબે પાત્રોની વાિાા સ દંર રીિે કહવેાઈ 
છે. ક્યાકં િેજસ્વી રંગોનો ભિૂકાળ િો ક્યાકં 
વિામાનકાળનો અંર્ાર શે્વિ શ્યામ કે રાખોડી 
રંગ અદભિૂ રીિે હફલ્મમા ંવણાયા છે. 
--  

ઓ હને્રી ક્વોટ 

 

ટૂંકી વાિાા લેખન અંગેન  ંપણૂા રહસ્ય હ ં િમને 
કહ ં. એના બે પ્રનયમો છે:             
 પ્રનયમ # ૧: વાિાા એવી લખો કે જે િમને 
પોિાને ગમે. પ્રનયમ # ૨ જેવ  ંકાઈં છે જ નહીં. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

જગદંબાન  ંદશાન 

અલ્પા મ. પ રોહહિ 

સકંટમા ંઆવી પડલેા નોર્ારાનો આર્ાર બને િે ખરી દેવી. પ રાણોમા ંવણાવેલા 
િેમના પરાક્રમો જેઓ અન સરી શકે છે િે પણ િેવા ંજ દેવી.  

 

 
 

ત્રણ વષા પહલેાનંી વાિ છે. શહરે વડોદરા, 
નવરાત્રીનો સમય. રાપ્રત્રના ંઆિ વાગ્યા છે. 
હીના પોિાના માિા-પ્રપિા િેમજ ભાઈ-ભાભી 
સાથે પજૂાઘરમા ંમા જગદંબાની આરિી કરી 
સ્ત  પ્રિ ગાઈ રહી છે. સ્ત  પ્રિ પરૂી થિા ંજ મમ્મી 
બર્ાનેં િસાદ આપે છે િેમજ નવરાપ્રત્રનો 
ઉપવાસ હોવાથી માત્ર ફળાહાર જ કરવાનો 
હોઈ બર્ાનેં પહલેેથી િૈયાર રાખેલ સમારેલા 
ફળોની િાસકો પકડાવે છે. હીના પોિાની 
િાસક લઈ ટેલલપ્રવઝન સામે બેસી ફળોનો 
સ્વાદ માણવો શર  કરે છે. મમ્મી અને પપપા 
િૈયાર થઈ િેમના પ્રિય એવા ગરબા ગાયકના 
મેદાને ઘમૂવા નીકળી પડ ેછે. આ વડોદરા છે. 
પહરવાર બરે્ સાથે જ જાય, પણ ગરબે ઘમૂવા 

િો પોિાના ં મનપસદં કલાકારના ં ગળાની 
મધ રપ કે મનના મોરલાને થનગનાટ કરાવે 
એવા ઢોલીના સાથની જ જર ર પડે.  
 

હવે, ભાઈ-ભાભી લગભગ િૈયાર જ છે. ભાભી 
હીનાને સાદ કરે છે, "હીના, ઘર બરં્ કરીને ત   ં
નીકળીશ કે અમે?" હીનાને આમેય ઘર બરં્ 
કરવાનો કંટાળો એટલે િે િરિ જ ફળના 
છેલ્લા બે ટ કડા મોંમા ંસરકાવી િાસક પ્રસિંકમા ં
મકૂી પોિાના ઓરડામા ંભરાઈ ગઈ. અને પદંર 
પ્રમપ્રનટમા ં િો કચ્છી ભરિના આભલાથંી 
શોભિા ં ચલણયાચોળી, થોડા ં ઘરેણા ં પહરેી 
બહાર આવી ગઈ. પોિાની જર રી ચીજ 
વસ્ત  ઓ લઈ જવા ભેગી કરિી હિી ત્યાજં 
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ભાઈએ મજાક કરી, "જો, આ િારી આળસ  
નણદં, ઘર બરં્ ન કરવ  ં પડે એટલે ફટાક 
કરિીકને િૈયાર થઈ ગઈ." ભાભીએ હીનાન  ં
ઉપરાળં લેિા ં કહ્ ,ં "હશે, નાની છે. આપણી 
જોડે નહીં િો કોની જોડે લાડ કરશે?"  

 

એટલામા ંબારણાની ઘટંડી વાગે છે. ભાઈ ફરી 
ટહ કે છે, "ખોલ બારણા,ં િને જ િેડવા આવી 
હશે પ્રત્રપ ટી. ત   ંજા એટલે અમે િાળા ંમારીને 
ઉપડીએ." હીના બારણ  ં ખોલિા ં િેવા જ 
મજાહકયા સરેૂ જવાબ વાળે છે, "હા, િે જઈશ 
જ ને." બારણ  ંખલૂિામા ંહીનાની ત્રણે સખીઓ 
િેને લગભગ ઘરબહાર ખેંચિા બોલે છે, 

"ચાલ, મોડ ં થશે." હીના ઘરની અંદર જવાનો 
િયાસ કરે છે પણ િેમની પકડ ઢીલી નથી 
પડિી. ભાભી હસિા ં હસિા ં હીનાની જરૂરી 
વસ્ત  ઓ િેને પકડાવે છે. ચારેય "આવજો 
ભાભી, રાતે્ર મળીશ  ં પાછા ં ફરીને." બોલિા ં
નીકળી જાય છે.  
 

રાપ્રત્રના ંનવ વાગ્યા છે. હીના કાર ચલાવી રહી 
છે. િેની બહનેપણી સાપ્રર્કા િેની બાજ ની સીટ 
ઉપર બેિા ં બેિા ં બહાર રસ્િા ઉપર નજર 
ફેરવિા ંવાિો કરી રહી છે. પાછળની સીટમા ં
મજંરી અને શીિલ બેિા ં છે. અચાનક, બારી 
બહાર જોઈ રહલેી સાપ્રર્કાના ં મોંમાથંી ચીસ 
નીકળી જાય છે. હીના કારની ગપ્રિ ર્ીમી કરે 
છે. ત્રણેય સાપ્રર્કા િરફ જ એ છે અને િેની 
આંખોન  ંઅન સરં્ાન કરિા ંબારી બહાર જ એ છે. 
ત્યા ંરસ્િાની બાજ એ એક મેલોઘેલો પ ર ષ એક 

આિ-નવ વષાની બાળકી અને સાવ એકવહડયા 
બારં્ાની, ખાસ્સી રૂપાળી સ્ત્રીને હાથ અને 
લાિોથી મારી રહ્યો છે. િે બનેં, "હવે નહીં 
જઈએને, માર નહીં, બહ  વાગે છે. અરે, આ 
નાનકીને િો છોડ." જેવા ંઉદગારો સભંળાય છે. 
બનેં્નના હાથ, માથ  ંઅને મોઢાના ભાગથી લોહી 
નીકળી રહ્  ંછે.  
 

ખાસ્સી રૂપાળી સ્ત્રીએ કહ્ ,ં "હવે નહીં 
જઈએને, માર નહીં, બહ  વાગે છે. અરે, 

આ નાનકીને િો છોડ." બને્નના હાથ, 

માથા અને મોઢાના ભાગેથી લોહી 
નીકળી રહ્  ંહત  .ં 

 
 

હીના આ જો રવી ઊિે છે. િે ત્રણેયને અંદર 
બેસી રહવેાની સચૂના આપી, પોિાની  ડયટૂી 
પરની નાની સ્ટીક લઈ નીચે ઉિરે છે. પેલો 
માણસ જે બે સ્ત્રીઓને મારી રહ્યો છે િેન  ં
હીનાના ંપોિાના ંિરફ વર્વા િરફ કોઈ લક્ષ 
નથી. એટલામા ં નજીક પહોંચી રહલેી હીના 
પોિાના ં કડક અવાજમા ં િેને રોકાઈ જવાનો 
આદેશ આપે છે. િે સાભંળવાની દરકાર કયાા 
પ્રવના બનેં સ્ત્રીઓને મારવાન  ંચાલ  જ રાખે છે. 
હીના હવે સાવ પાચં-છ ડગલા ં દૂર છે. ફરી 
ચેિવે છે. હવે, આ વખિે િે માણસ હીના િરફ 
ફરીને કહ ે છે, "આ મારા ઘરનો મામલો છે. 
િમારે વચ્ચે પડવાની કોઈ જરૂર નથી. આ 
મારી દીકરી ને પત્ની છે." િો હીના વધ  
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નીડરિાથી થોડા સત્તાવાહી સરૂમા ંિેને કહ ેછે, 

"િારા ઘરની વાિ ત્યા ંસ ર્ી જ્યારે ત   ંિારી 
પત્ની અને દીકરીને િેમથી કશે લઈ જિો હોય, 

બાકી હાથ ઉિાવનારને િો ઘરમાથંીયે લઈ 
જઈને પોલીસના હવાલે કરવાનો કાયદો છે." 
હવે પેલો માણસ હીના િરફ ખબૂ જ ગ સ્સામા ં
વળ્યો અને િેને ર્મકાવવા લાગ્યો, "અહીંથી 
ચાલવા માડં, નહીં િો એક-બે  થપપડ િનેય 
પડી જશે." હીના િેને અવગણી એકદમ પેલી 
બાળકીની નજીક આવી િેને પોિાના હાથોમા ં
ઉંચકી લે છે. અને આ જોઈ પેલી સ્ત્રી 
ચપળિાથી હીનાની પાછળ લપાઈ િેના ડાબા 
ખભાને ભરોસાથી પકડી લે છે. હીના એક હાથે 
િેનો હાથ થોડો દબાવી સાતં્વના આપે છે. હજ  
કાઈં સમજાય િે પહલેા ં પેલો પ્રવફરેલો પ ર ષ 
નજીક પડેલ એક ડાગં ખેંચી હીના િરફ વીંઝે 
છે. હજી હીનાન  ંધ્યાન જાય િે પહલેા ંમજંરી 
ર્સી જઈ હવામા ંજ પોિાનો પગ ફંગોળી િે 
ડાગંને દૂર ઉડાડી દે છે. 
 

 ત્યા ંઉભેલા િેમના જ બીજંા સગા ંઆ રોજનો 
િમાશો જોિા ંહોય છે. મજંરી િેમને પછેૂ છે, 

"આ શ  ંિમાશો જોયા કરો છો? કોઈ આ બનેંને 
બચાવવા આગળ કેમ ન આવ્ય ?ં" બર્ા ંકહ ેછે, 

"આવ  ંિો અમારે રોજ કોઈક ને કોઈકના ઘરમા ં
જ ચાલત   ંહોય. એમા ંકાઈં ખોટ ં નથી. બાપ છે, 

ર્ણી છે. મારેય ખરો. સીરે્સીધ  ંઘરમા ંરહીને 
જીવિા ંન આવડે િો માર મારીને જ પાસંરા 
કરાય."  
 

હવે િો દૂરથી ફોટા પાડી રહલેી સાપ્રર્કા પણ 
નજીક આવે છે. િેનો આક્રોશ પણ ટોળા ંઉપર 
નીકળે છે. િે ટોળાની પછૂપરછથી માહહિી 
કઢાવે છે કે આ સ્ત્રીની દીકરીને કોઈએ આપેલા 
ચલણયાચોળી પહરેી બાજ ની શેરીમા ં ચાલિા ં
ગરબા ગાવા જવ  ંહત   ંઅને પ ર ષ એમ ઈચ્છિો 
હિો કે મા-દીકરી બનેં્ન રોજની માફક પાણીની 
બોટલ્સ વેચે અને િે પોિે કોઈ ગરબા સ્થળની 
મ લાકાિ લઈ આવે. િેની પાસે કાઈં સારા ં
કપડા ં કે રૂપ્રપયા નહોિા કે નહોિો શોખ કે 
નહોિી શ્રિા ગરબે રમવાની. આિો બીજંા 
પ ર ષપ્રમત્રો સાથે ત્યા ં જઈ આવિી-જિી 
સ્ત્રીઓને જોઈ રહવેી અને મનમા ંમહલે ચણિાં 
રહવે   ં હત  .ં સાદી ભાષામા ં રોડસાઈડ 
રોપ્રમયોગીરી કરવી હિી.  
 

હજી િે ટાઢો નથી પડયો. િે ફરી હીના િરફ 
ર્સી જાય છે. આ વખિે િેના ં મોઢામાથંી 
અપ્રિશય ગદંા કહી શકાય િેવા ં અપશબ્દો 
નીકળી રહ્યા ં છે. િે હીનાને મારવા પોિાનો 
મ ક્કો ઉગામી િેની ખબૂ જ નજીક પહોંચી ગયો 
છે. હીના હળવેકથી િેની દીકરીને નીચે 
સરકાવી એક હાથથી પોિાની પાછળ ખસેડી દે 
છે જ્યાથંી િેની મા િેને સજ્નજડ પકડી લે છે. 
િેને થય  ંઆ છોકરી િો હવે ગઈ જ. આ િો 
કેવડી નાજ ક છે, િે િો જમીન પર જ પછડાઈ 
જશે. ત્યા ંઆ શ ?ં પેલાના મ ક્કા પર હીનાએ 
દીવાલની જેમ હાથ રાખી દીર્ો અને બીજા 
હાથે િેને જડબાિોડ મ ક્કો લગાવી દીર્ો. અને 
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િે ભકંૂપથી તટૂી પડિી ઇમારિની જેમ જમીન 
પર ફસડાઈ પડયો. હવે ફોન ઉપર વાિ કરિા ં
કરિા ં શીિલ આવી ગઈ. નવરાપ્રત્રના 
પરંપરાગિ પોષાક મા ં સજ્નજ આ ચારેય 
દીકરીઓન  ંદ ગાા સ્વરૂપ જોઈ પેલી સ્ત્રી પોિાના 
ઘ ૂટંલણયે પડી િેઓ િરફ બે હાથ જોડી 
નિમસ્િક થઈ ગઈ. "ઓ જગદંબા, આજે િેં 
મારા રક્ષણ કાજે આવી મને સાક્ષાિ દશાન 
દીર્ા.ં મને હવે આ ત્રાસમાથંી છોડાવ." નીચે 
પડલેો માણસ પણ બે હાથ જોડી, "જગદંબા, 
માફી આપો" ન  ં રટણ રડમસ અવાજે કરવા 
લાગ્યો.  
 

એટલામા ં ત્યા ં પોલીસવાન આવી ગઈ, જે 
શીિલે ફોન કરીને બોલાવી હિી. વાનમાથંી 
હવાલદાર મોરે અને હવાલદાર શમાા ઉિયાા. 
અને ઈન્સપેક્ટર હીના પાસે જઈ સેલ્યટૂ કરી. 
ઊભેલા ં બર્ા ં જ ચોંકી ગયા.ં પેલા પ ર ષને 
પકડીને વાનમા ં બેસાડયો જે હવે લગભગ 
હબેિાઈ ગયો હિો.  સાપ્રર્કા જે એક 
મેગેલઝનની ફોટોગ્રાફર હિી િેણે મા-દીકરીને 
સાચવીને કારમા ં બેસાડયા જેથી િેઓ 
પોલીસવાનથી ડરી ન જાય. મજંરી જે સબ-
ઈન્સ્પેકટર હિી, િેણે િમાશો જોનારમાથંી ત્રણ 
જણને િેમની સાથે સાક્ષી પરૂવા લીર્ા.ં અને 
શીિલ જે ન્યઝૂ રીપોટાર હિી િેણે કાર 
ચાલકની સીટ સભંાળી. બર્ા ંપોલીસ સ્ટેશન 
પહોંચ્યા. સ્ત્રીના કહવેાથી િેના પપ્રિને ચેિવણી 

અને બીજંા લોકોના મૌલખક જામીનથી છોડી 
દીર્ો. ઇન્સ્પેક્ટર હીનાએ માિા અને દીકરીને 
એક મહહલા હવાલદાર જોડે િેમની વસાહિ 
નજીકની શેરીમા ંગરબા ફરવા મોકલ્યા અને િે 
સ્ત્રીના પપ્રિને િેઓને આંગળી એ ન 
અડાડવાની િાકીદ કરી.  
 

ચારેય ફરી ગાડીમા ંબેિા ંઅને હંકારી મકૂ્ય  ંએ 
ગરબા સ્થળ િરફ જ્યા ં આજે હીના અને 
મજંરીની સામાન્ય વેશમા ં ડયટૂી હિી જેથી 
અસામાજજક િત્વો જે ચોરી કે છેડિીના 
આશયથી મેદાનમા ંિવેશી ગયા હોય િેમને 
રંગેહાથ પકડી હવાલાિમા ંમોકલી શકાય.  
 

આ વાિને ત્રણ વષા વીત્યા. પણ હજ  ચારેય 
સહલેીઓ આ સ્ત્રીની સરૂ્ લેવાન  ંભલૂિી નથી. 
િેના પહરવારમા ંએક નાના બાળકનો વર્ારો 
છ મહહના પહલેા ંજ થયો છે. પ ર ષને પોિાની 
ભલૂ સમજાઈ ગઈ છે. િે ખબૂ જ િેમથી 
પોિાના પહરવારને સભંાળે છે. પણ, િે આજેય 
આ સહલેીઓને બે હાથ જોડી, 'પર્ારો 
જગદંબા' કહીને જ આવકારે છે, પણ સક્સ્મિ. 
િેના મનમા ંિેમના માટે માન છે, રંજ નહીં. 
 
 

અલ્પા મ. પ રોહહિ, વડોદરા 
# 9904948414 

િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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જનની 
ડૉ. અલ્પા પ્રવરાશ  

અમારા ઘરની બહાર એ માગંવા આવિી. ગરીબ, ગદંી, ધળૂ ભરેલી, સાથેના બાળક સાથે 
પ્રનદાયિાથી વિાિી. ઘરવાળા આને ખાવાન  ંકે કપડા ંશા માટે આપિા ંહશે? એવ  ંિે શ  ંહશે આ 

મહહલાન  ંરહસ્ય? પણ િે શોર્વ  ંકેમ?  
 
 

 
 
 

ઉનાળાના ધોમધખતા તાપમાાં બરાબર 
૨ વાગ્યે તેણે મારા ઘરના લોખાંડના દરવાજાન ાં 
હને્ડલ ધીમેકથી પણ બે ત્રણ વાર ખખડાવ્ ાં 
હત  ાં. તડકામાાં ઘરે ઘરે ફરતી એ બાઈ કાળી 
પડી ગઈ હતી. તેણે માથે એક ઓઢણી નાાંખી 
હતી. એ ઓઢણીમાાં મરાયેલા થીંગડા મેડીના 
અડધા ઉઘડેલા જાળીયાના છજાાં જેમ લટકતાાં 
હતા. વાાંકા વળી ગયેલા કાળા વાળ કેટલાાંય 
દદવસોથી ધોવાયા ન્હોતા. એ વાળમાાં રોજ 
નવી ધળૂ ભરાતી અને પછી ખેરવાન ાં જાણે 
ભલૂી જતી. એ બધાાં જ મેલાાં ઘેલા વાળનો તેણે 

અંબોડો લીધો હતો. એ અંબોડાને એક કાળો 
મેલોઘેલો રૂમાલ પોતાની અંદર સાચવી રહ્યો 
હતો. તેન ાં કપાળ ખાલી હત  ાં. છતાાં કાંઇક ભરચક 
ભરચક સચૂવત ાં હત  ાં. તેના નાકમાાં એક પીળી 
જાડી કડી હતી. કાનમાાં ઉપરની દકનાર પર 
પડાવેલા ત્રણ કાણામાાં લીમડાની સળીઓ સાવ 
જ પાતળી કરી પરોવી હતી. કાનની બટૂમાાં 
તેણે પાવલી જેવડા આકારના (ફરતી દકનારે 
પીળા રાંગના અને વચ્ચે લાલ રાંગના મણકા 
ગોઠવેલાાં) બ ટીયાાં પહયેાા હતા. તેની દાઢી પર 
એક લીલા રાંગન ાં ટપક ાં આછાં આછાં દેખાત  ાં હત  ાં. 



20 
 

ગળામાાં એક કાળા અને સસલ્વર રાંગના 
મોતીઓની માળા ઝૂલતી હતી. ડાબા હાથે કેડ 
પર એક બાળક તેડ્ ાં હત  ાં અને એ જ હાથમાાં 
એક પીળો પણ મેલો પડી ગયેલો કોથળો 
લટકતો હતો. જમણાાં હાથની અડધી વળેલી 
હથેળી અમારા દરવાજા તરફ લાંબાઈ હતી. 

 
હ ાં હજ  પલેા બાળકને બેસાડવાની 

તેની સનદાયતા સવશ ેસવચારતી હતી તયાાં 
જ તેણે એ બાળકનો એક પગ પકડી 
પાસે ખેંચ્યો. મારા મોંમાાંથી ફરી એક 
સીસકારો નીકળી ગયો.  

 
        મારાાં ઘરે બધા જમીને આરામ કરવા 
માટે પોતપોતાના સ્થાને ગોઠવાઈ ગયા હતાાં. 
ઘરના બધાાં સભ્યો માટે સહજ સામાન્ય હોય 
એમ એ અવાજ ઝીલાયો હતો. મમ્મી અમારી 
એક ન વપરાતી અડધી ભરેલી શાકની તાાંસળી 
ઉપર મોટ્ટો બાજરીનો રોટલો મકૂી મ ખ્ય 
દરવાજે પહોંચી ગયા હતાાં. મને તયાાં ઉભી 
રહલેી જોઈને એ બાઈ ખાઈ લે પછી તાાંસળી 
ઉટકવા લઈ આવવાન ાં મમ્મીએ મને સચૂન 
ક્ ું હત  ાં. તાાંસળી મળતાાં જ એ બહાર તડકામાાં 
બેસી પડી હતી. તેની કેડે રહલેાાં નાક અને 
આંખમાાં હાથ નાખતા માત્ર એક ફાટી ગયેલા 
શટા પહરેેલા બાળકને પણ તેણે એ તાપમાાં 
તપી ગયેલા શેરીના આરસીસી પથ્થરો પર 
ધપ્પ દઈને મકૂી દીધ ાં હત  ાં. એ જોતાાં જ મારા 

મોંમાાંથી તીણી ચીસ નીકળી ગઈ. તેણે તાાંસળી 
અને પોતાની જાતને બરાબર ગોઠવી. હ ાં હજ  
પેલા બાળકને બેસાડવાની તેની સનદાયતા સવશે 
સવચારતી હતી તયાાં જ તેણે એ બાળકનો એક 
પગ પકડી પાસે ખેંચ્યો. મારા મોંમાાંથી ફરી 
એક સીસકારો નીકળી અંદર જઈ તીવ્ર બનતો 
હતો. ચડ્ડી પણ ન પહરેેલા ખાલી એક ફાટેલ 
શટામાાં બેઠેલ ાં એ બાળક હમણાાં રડશે એવ ાં હ ાં 
ધારતી હતી. મને થત ાં હત  ાં કે આ રીતે ઢસડાતા 
બાળકનો પાછળનો ભાગ જરૂર છોલાઈ જતો 
હશે. એ સવચારો મારા ચહરેા પર રેખાઓ 
રચતા હતાાં એ કળી જતી હોય તેમ એ બાઈએ 
પોતાના ચપ્પલ પર એ બાળકને બેસાડ્ ાં. મને 
માાંડ હાશ થ્ ાં તયાાંજ એ બાળક ચપ્પલ પરથી 
નીચે ઊતરી પોતાની જગ્યાએ ગોઠવા્ ાં હત  ાં. 
મને થ્ ાં; 'છે!!  કાંઇ? ડારો દઉ??.' પણ એના 
લાળ ઝરતાાં મોંએ મને એમ ન કરવા દીધ ાં. 
બાઈએ તાાંસળીમાાં આખો રોટલો ચોળી નાખ્યો 
હતો. એ ખાવાન ાં શરૂ કરે તે પહલેાાં જ પેલા 
બાળકના મોંમાાં કોળળયો મકૂી દીધો. મારા 
મગજની નસોમાાં લોહીનો પ્રવાહ વધી રહ્યો 
હતો. કોઈ મા આટલાાં નાના બાળકને આવા 
તીખાાં શાકના કોળળયા કેમ આપી શકે? પણ એ 
તો બેપરવાહ ખાતી ને ખવડાવયે જતી હતી. 
         એ ખાઈ રહી. એક હાથે કોથળો બીજે 
હાથે બાળક ઉપાડી ઉભા થતાાં થતાાં જ ચપ્પલ 
પહરેી લીધાાં હતા. ત રાંત હ ાં તાાંસળી લેવા વાાંકી 
વળી. તાાંસળીની એક કોરી સ્વચ્છ રહલેી 
જગ્યાએ મેં પહલેી આંગળી અને અંગ ઠાથી 
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ચીપટી બીડી. તાાંસળી લઈ અંદર જતી હતી 
તયારે તે એક છાાંયે ઊભી કેટલાાંય આશીવાાદ 
વરસાવતી હતી. 'માતાજી તારા ભાંડાર ભયાા 
રાખે. ર ખડીયાળો તારી રખ્યા કરે. તારો ધણી 
તને સ ખી કરે બાઈ ખમ્મા ખમ્મા!! મેલડી તારી 
ભેરે રે!' મને એના કોઈ શબ્દોમાાં રસ ન'તો 
પડતો. તાાંસળી લઈ મેં ત રાંત ગરમાળાના 
ક્યારામાાં મકૂી દીધી. દરવાજાન ાં હને્ડલ બાંધ 
કરવા જતાાં જ જોઉં છાં કે એ જ તડકામાાં  
સામેની દ કાનના ઓટલે પાછાં તેણે એ બાળકને 
ગોઠવી દીધ ાં હત  ાં. મને એ બાઈને એક તમાચો 
લગાવી દેવાન ાં મન થત ાં હત  ાં. કેવી મા છે ત ાં? 
તને તારા જ બાળકની દયા નથી આવતી? 
એવ ાં કાંઈ કેટલ ાંય કહી નાાંખવાન ાં મન થ્ ાં.એક 
ઝાટકે હ ાં હને્ડલ મારી ઘરમાાં આવી ગઈ. પહલેાાં 
ઓરડાની બારીમાાંથી સડક સ્પષ્ટ જોઇ શકાય 
એટલે તયાાં જ સોફા પર મેં લાંબાવ્ ાં. પેલ ાં બાળક 
એવા કાળા તડકામાાં પણ શાાંસતથી બેઠ ાં હત  ાં ને 
એની મા ફરતી કચર ાં વીણતી હતી. એ દૃશ્ય 
ઝટ આંખો સામેથી દૂર થાય એવ ાં હ ાં ઈચ્છતી 
હતી. થોડીવાર આડી પડી આંખ મીંચી. ઊઠીને 
જો્ ાં તયારે એ દૃશ્ય સવલાઈ ગ્ ાં હત  ાં. મને થ્ ાં 
હાશ! હવે શાાંસત થઈ. હવે સનરાાંતે ઊંઘી જવા 
જ મેં લાંબાવ્ ાં હત  ાં પણ હવે એ દૃશ્ય સવલાઈ 
સવલાઈને ફરી આકાર લઈ રહ્ ાં હત  ાં. એક દદવસ 
જ નહીં ખાસ્સા એક અઠવાદડયા સ ધી.  
   મમ્મી જાગી એટલે મેં એને ત રાંત કહ્ ાં; 'તમે 
આને તમારા કપડાાં દેતા હોય તો.' મમ્મીએ 
કહ્ ાં; 'એને જ દવ છાં. કેટલીય વાર લઈ ગઈ 

છે.' ભાઈના નાના બાળકોના કપડાાં પણ એને 
જ અપાતા. મને સવચાર આવયો; તો પછી કેમ 
એ ફાટેલ કપડામાાં ફરતી હશે. માાંગેલ 
કપડાાંમાાંથી બાળકને એક ચડ્ડી પણ કેમ નહીં 
પહરેાવતી હોય. શ ાં એ માાંગેલા કપડાાં વેચી 
નાાંખતી હશે? પેલ ાં બાળક મારી અંદરથી ખસત ાં 
ન હત  ાં. મને તેની તપાસ કરવાન ાં મન થઇ 
ગ્ ાં. પણ તે ક્યાાંથી આવે છે તેની કશી ખબર 
ન હતી. 
 
એક દદવસ રસ્તે અચાનક માર ાં ધ્યાન 
એક ત્રણ વડા કરેલા સાડલાની બનેલી 
ચાર દીવાલોએ રોક્ ાં. ત્રણ બાજ  
પદરળચત લાગી. ચોથો રાંગ ધારીને જોયો 
તો એ િો મમ્મીની જ સાડી ! 
 
         એક દદવસ તળેટી જતાાં હસ્તગીરી 
વાળા રસ્તે અચાનક માર ાં ધ્યાન એક ત્રણ વડા 
કરેલા સાડલાની બનેલી ચાર દીવાલોએ રોક્ ાં. 
ત્રણ બાજ  પદરળચત લાગી. ચોથો રાંગ ધારીને 
જોયો તો એ પણ મમ્મીની જ સાડીનો સાંકેત 
આપતો હતો. ઝડપથી હ ાં એકટીવા રોકી નીચે 
ઉતરી. એ ચાર દીવાલો વચ્ચે ગોઠવાયેલો 
મોટો પથ્થર બાથરૂમ હોવાનો પ રાવો હતો. 
મારી નજર એ બાથરૂમ પરથી ખસી તયારે જો્ ાં 
કે; બે છોકરાએ ચડ્ડી ગાંજી પહયેાા હતાાં. તેની 
પાછળ પાછળ બીજા કેટલાક છોકરાાંઓન ાં ટોળાં 
પણ બહાર નીકળી રહ્ ાં હત  ાં. કોઈ મોમાાં, કોઈ 
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આંખમાાં, કોઈ માથામાાં, કોઈ નાકમાાં, કોઈ એક 
હાથ માથે, કોઈ બાંને્ન હાથ માથે રાખી બહાર 
નીકળી મારી ફરતે વાાંકાચ ાંકા ક ાંડાળાની જેમ 
ઊભા રહી ગયા હતાાં.  
 
મેં ધારીને જો્ ાં; એમણે પહરેેલાાં કપડાાં 
એકસમયે મોટાભાઈના બાળકો પહરેિા ં
હતાાં. મેલના થર ઉપર થર જામી ગયાાં 
હતાાં પણ મળૂ રાંગો હજ  એજ હતાાં. પલેી 
બાઈ પણ પાછળથી બહાર નીકળી. 
 
મેં ધારીને જો્ ાં; એમણે પહરેેલાાં કપડાાં 
એકસમયે મોટાભાઈના બાળકો પેહરીને રમતા 
હતાાં. મેલના થર ઉપર થર જામી ગયાાં હતાાં 
પણ મળૂ રાંગો હજ  એના એજ હતાાં. મારા 
આશ્ચયા વચ્ચે પેલી બાઈ પણ પાછળથી બહાર 
નીકળી. મારી નજર એના પર પડ ેતે પહલેાાં 
તેના ઘર પર પડી હતી. ઠેક ઠેકાણે ગારના પડ 
ઉખડી ગયા હતાાં. દીવાલોનો કોઈ આકાર 
સ્પષ્ટ નહોતો થતો. ઓરડો કહો કે ઓસરી 
રસોડ ાં કહો કે બેઠકખાંડ જે કહો તે એ જ હત  ાં. 
ત્રણ જગ્યાએ સાડીના ઘોદડયા બાંધાયેલા હતાાં. 
બે ઘોદડયામાાં છોકરા હજી ઊંઘતા હતાાં. ત્રીજા 
ઘોદડયાએ મને ઊભા રહવેાની જાણે જગ્યા કરી 
હતી. મારી નજરની બરાબર સામે એક માટલ ાં 
હત  ાં. શહરેની કોઈ બાઈએ ઉનાળામાાં માટલ ાં 
બદલ્્ ાં હત  ાં તેનો લાભ આ બાઈને મળ્યો હતો. 
તેના ઘરમાાં જોયેલાાં ઢગલો એક છોકરા શ ાં 

એનાાં જ હશે? મેં પછૂ્ ાં. તેણે ગણાવવા માાંડયા. 
ના રે બેન!! મારાાં તો ખાલી ચ્યાર છે. બે મારી 
નણાંદના સે. એ હાથની આંગળીઓ બતાવી 
ગણાવવા લાગી. મારા મનમાાં ચાલતા પ્રશ્નોને 
સમજતી હોય તેમ એ કહતેી હતી. 'મારી નણાંદ 
ને ઇના ધણી સ રતમાાં વીણવા ગયા'તા એક 
ઠેકાણે પોરો ખાતા બેઠાાં ન્યા દીવાલ પડી. બેય 
ધરબાઈ ગ્યા' એ પછી આંગણામાાં(સડક) ફરતાાં 
૫-૭ વરસની એક છોકરી અને છોકરા સામે 
આંગળી ચીંધી કહતેી હતી 'તયે તો આ છોકરાાં 
ધાવણા હતાાં. મે ઇને આયા લાવીને ઉજેયાા.' 
એ બોલી રહી એટલે ક તહૂલસહ મેં એની જ 
ભાષામાાં પછૂ્ ાં... પણ તારી નણાંદના હાહ  
હાહરા કે ઈના ક ટ ાંબમાાં બીજ ાં કોઈ નથી કે તને 
ભળાવયા? બધાય સે બ ન...પણ હાહ  કય મારો 
સોકરો ભરખી ગઇ ઇ બાયના સોકરા હ ાં શે રાખ ાં. 
મને ઇને જોઈને રાતા શેઅડા પડ.ે! ના બાપ 
મારી હારે નો પોહાય? મેં પછૂ્ ાં; જેઠ જેઠાણી કે 
દેર દેરાણી? જેઠ તો મોટી સમલમાાં નોકરી કરે 
અને જેઠાણી કે કે શેરમાાં મોંઘવારી કટલી સે 
મારા સોકરા ય માાંડ હસવાય સે...! એક નાનો 
દેર સે પણ ઇ રખડતો ફરે..! બેન મને આ મા-
બાપ વગરના સોકરેની દયા આવી. કોઈને 
પ સ્યા વના જ તેડીને હાલી નીકળી. કોયે રોકી 
નય એટલી વળી ભગવાનની મેરબાની...! 
મારા મનમાાં બીજા છોકરાાંઓ માટે પ્રશ્ન જાગ્યો 
એ સમજતી હોય તેમ બીજા  બે છોકરાાંઓ સામે 
જોઈ તેણે કહ્ ાં; 'આ બેય મારી હાહ ના.' મને 
એક ધ્રાસકો પડયો. એ કળી જતી હોય તેમ 
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બોલી; 'મારી હાહ  મરી ગયા પશી મારા 
હાહરાએ અમારા લગન કરાવયા કેડે નવી હાહ  
કયાા'તા. પણ હાહ ને શેરમાાં રેવ ાં ને હાહરાને 
આયા. હાહ ૂકાળી રાતે આ બેયને મેલીન હાલી 
નીકળ્યા. ઈની વાાંહ ેમારા હાહરાય ગ્યા. સોકરા 
ઇને હૈયે નો વળગ્યા... ક્યેક મારા જેઠ ઉપયા 
ફોન આવે તયે કેય કે ત ાં ન્યા સો એટલે અમારે 
સોકરેની કાય ફકર નથ.. મેં પછૂ્ ાં; તો પછી 
સાથે કેમ નથી લઈ જતા? એ મમામાાં હસતી 
હતી.અરે બેન, સોકરા નડતાાં'તા ઇમાાં તો 
ઉસાળા ભયાા.... ન અન હાસ  કવ બેન હવ  ઈ 
સોકરેને ન્યાાં મોકલવામાાં મારો જીવેય નથ 
હાલતો....બધા હળી ગયા સે હારે રય રયને. 
હવે ઇમને નોખા કરીને મારે ઉપરવાળાના 
અપરાધી નથ થાવ ાં...!  
 
છેલ્લા બે છોકરાાં સામે આંગળી ચીંધી તે 
કહતેી હતી; 'ઇ બેય મને વીણતા 
વીણતાાં જડયા.' મને અચરજ થય .ં મેં 
કહ્ ાં: ‘તે તો ગ નો કયો કહવેાય તારે એને 
પોલીસને આપવા જોઈએ.’ 
 
મેં વાત વાતમાાં જાણી લીધ ાં હત  ાં કે એન ાં નામ 
ઉષા હત  ાં અને ઉશ્લીના નામે જ ઓળખાતી.. 
તેને સાાંભળતા હ ાં દાંગ રહી ગઈ હતી.. તે 
છોકરાાંઓ ગણાવતી હતી તેમ મારા હાથના 
વેઢ પર પણ અંગઠૂો જગ્યા બદલતો હતો... 
છેલ્લા બે છોકરાાં સામે આંગળી ચીંધી તે કહતેી 

હતી; 'ઇ બેય મને વીણતા વીણતાાં જડયા.' મેં 
કહ્ ાં; ‘તે તો ગ નો કયો કહવેાય તારે એને 
પોલીસને આપવા જોઈએ.’ મમામાાં હસતાાં તે 
બોલી; પરૂાાં પાંદર દન ઇ બેય થાણે યાું. પોલીસે 
મને હોમ્પીને કીધ ાં ક તારા સોકરાાં ભેળાાં રાખ. 
અમે તને ઇના ભાગ્યન ાં ખાવા પીવાન ાં ને પૈસા 
પાણી પોગાડશ ાં.. મારા ચહરેાને વાાંચતી હોય 
તેમ તે બોલતી હતી. થોડા દન ળબસ્ક ટ ને 
ભ ૂાંગળા પ ાંગાડયા ને ! પણ પશી તો ઇય બસારા 
કામમાાં ભલૂી ગ્યા.... મારો ચહરેો સ્સ્થર થયો 
હતો માથે હાથ રાખી બીજા હાથે હીંચકો 
હલાવતી તે બોલ્યે જતી હતી.. ઇમ તો પોલીસે 
કીધ ાં ત ાં ક ઇના માવતરનો પત્તો લાગે તયે 
પાછા આપજે.... ઇના માવતરેનો આજ પાાંસ 
વરહયે પત્તો નથી ખાતો બેન !' હ ાં મ ક થઈ 
ગઈ હતી. ખાલી રહલે ાં ઘોદડ્ ાં પવનના કારણે 
ઉડીને મારા તરફ આવત ાં હત  ાં. ઉષ્લીએ ઝટ 
ગાાંઠ મારી તેને ઉપર ભેરવ્ ાં...  મારા મનમાાં 
એના પસત સવશે પ્રશ્ન જાગ્યો અને પછૂયો જ.  
માંદ અવાજે તેણે કહ્ ાં 'મારો ધણી કવૂામાાં ટોટા 
ફોડવાના કામે જાતો. એક દન ખેતરના 
માળલકને ખબર નો રઇ ને જીવો કવૂામાાં હતો 
ઇ બારો નીકળે ઇ પેલા જ વાટ હળગાવી મેલી.' 
એ સાથે જ એની આંખ વરસી પડી હતી. હ ાં 
એની વાતોનો શ ાં પ્રસતભાવ આપવો એ નક્કી 
ન કરી શકી. થોડીવાર ચપૂચાપ ઉભી રહી. 
વાતાવરણ હળવ ાં કરવાના ઇરાદે જ મેં પછૂ્ ાં; 
'ત ાં વીણવા જા તયારે આ બધા છોકરાાં એકલા 
અહી શ ાં કરે..?'  
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'બીજ ાં તો કાય નય બેન એકડાાં ગાય ન કક્કા 
લખે ભ ાંહ.ે કયેક સનહાળને કરે ઉભા ઉભા માસ્તર 
જે ભણાવે ઇ હાાંભળે ને ઘરે આવીન 
એકાબીજાના માસ્તર બને... મારી સામ ાં જોઇ 
હળવ ાં હસતાાં કહ;ે સાળા પાડે, બેન.'  
ખાલી ખેતરોમાાંથી આવતો ઠાંડો મીઠો પવન 
મારી અંદર બહાર ફરી વળ્યો હતો.  
એ જવાબ આપી રહી પછી એ એકલી રહ ેછે 
તો કોઈ હરેાન નથી કરત  ાં?  એ જાણવા મેં 
એની ભાષામાાં પછૂ્ ાં ; 'ઉષ્લી, આ રાત વરતમાાં 
કોઈ તારો સાળો કરે તો ?'  
તેણે  સામેના બે માળના બાંગલા તરફ આંગળી 
ચીંધી કહ્ ાં; 'પણે મારા જેઠ રે સે ! બરક  ઇ ભેળાાં 
ધોડી આવે સે.' થોડી જ વારમાાં ઉસ્ષ્લ મને કોઈ 
બીજી દ સનયામાાં લઈ ગઈ હતી. 
     એક્ટટવાની ડીકીમાાં ઘરે લઈ જવા મેગીના 
પાાંચ પેકેટ પડયા હતાાં. મારો હાથ અનાયાસે 
એ લઈને ઉશ્લી તરફ વળ્યો. હ ાં એની સામે 
જઈ  ઉભી રહી. મને મ ાંઝવણ હતી કે તેને મેગી 
બનાવતાાં આવડત ાં હશે? તયાાંજ મેં જો્ ાં કે એના 
સાથીઓ તૈયાર થઈ ગયા હતાાં. એક છોકરો 
તેના માથા કરતા ત્રણ ગણ ાં મોટ ાં કાળાંમેશ 
તપેલ ાં લઈ ઉભો હતો. બીજો છોકરો 
માટલામાાંથી પ્લાક્સ્ટકના ગ્લાસ વડ ે એમાાં 
પાણી રેડતો હતો. એક છોકરી ચલૂામાાં 
કરગઠીયાાં ગોઠવતી હતી. એક નાનો છોકરો 
હાથમાાં બાકસ લઈને ઉભો હતો. એક છોકરો 

માટલા પર ઢાાંકેલ પ ાંઠાને ફાડી ચલૂામાાં 
પધરાવતો હતો.  
મારા હાથમાાં લટકતા મેગીના પેકેટ પણ જાણે 
ઝટ તેમની સેનામાાં ભળી જવા ઉતાવળા થતા 
હતા એટલે મેં એમના તરફ લાંબાવયા. સામેની 
સડક પર જૈન વસ્ત  ઓ વેચતી દ કાનમાાં રહલે ાં 
ટી.વી 'મેગી બસ દો મીનટ મે' ની જાહરેાત 
કરત  ાં હત  ાં. બીજી બાજ થી અઠ્ઠાણ ાંનો સાંઘ 
શેત્ ાંજ્યના દાદરા ઉતરતો હતો. ગાજર, ટમેટાાં, 
મરચાાં, લીલા વટાણા વગર બનતી મેગીનો 
સ્વાદ કેવો આવતો હશે? એમના હાથે બનેલી 
મેગી ખાવા મળે તો??? સવચારોની સાથે ઠાંડો 
મીઠો પવન ફરી વળ્યો હતો... 
 
 

 
- પ્રા. ડૉ અલ્પા સવરાશ  
alpavirash@gmail.com  
સ્વામી સવવેકાનાંદ કોલેજ ઓફ કોમસા એન્ડ 
આટટાસ પાલીતાણા - ફોન: ૮૩૨૦૯ ૪૬૦૮૭  
િથમ ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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ઝુકિા પહાડ 

અંહકિા પ્રનખીલ મ લાની 
 

સ શીલ દીકરી જયારે કોઈને ત્યા ંવહ  બનીને જાય છે ત્યારે િેની સાથે પ્રપયરના 
સસં્કાર અને ઉછેર કલા પણ લેિી જાય છે. િે જયારે સસરાને પોિાન  ંઘર માનીને 

રહ ેછે ત્યારે િેનામા ંપહાડને પણ ઝૂકાવવાની શક્ક્િ આવિી હોય છે.  
 

 િિીક લચત્ર  
 
 

કેમ પરણેલો જ આદમી પહરવારથી જ દો થાય? 

ક ંવારાને નોખા ંથિા જોયા છે ખરા? મારા માટે 
સય કં્િ પહરવાર એટલે એક સરસ મજાન  ં
ઊંપ્રર્ય  ં શાક. જ્યા ં સૌને માન અપાય, જ્યા ં
સૌની સ ગરં્ અને સૌના સ્વાદને સન્માન 
અપાય. અને દરેકના પોિાના સદગ ણ હોય. 
ઊંપ્રર્ય  ંશાક ખાવાની કેવી મજા પડે નહીં? સાચે 
જ જ્યા ંસૌને સમન્વય હોય િેન  ંબરં્ારણ ખબૂ 
મજાન  ંહોય છે. 
 

ક્યારેક સાભંળવ  ંપણ પડે, ક્યારેક રડવ  ં પણ 
પડ,ે ક્યારેક પોિાની ઈચ્છાઓ એકબાજ  મકૂી 

સૌની ઈચ્છાને માન આપવ  ં પણ પડે. 
ભલામાણસ, સય કંિ પહરવારમા ં કંઈ એમને 
એમ ના રહવેાય! િમારી સહનશક્ક્િ અને 
િમારા સસં્કારોની રોજ કસોટીઓ થાય. િમારા 
સ્વભાવ અને સહજિાને રોજ ધ્યાનમા ંલેવાય. 
િમારા સમપાણ અને સમજદારી થકી િમારી 
ઘરમા ંહકિંમિ નક્કી થાય. 
 

હ ં પણ વષોથી સય કંિ ક ટ ંબમા ંરહ  છં. એક 
મજા છે સાથે રહવેાની. સવારે ઉિિાવંેંિ સૌ 
કોઈ પછેૂ કેમ આંખો સોજેલી છે? ગઈ રાતે્ર ઊંઘ 
નહોિી આવી એવ  ંકહિેા સૌને લચિંિા થાય એ 
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સહજભાવે ગમે છે. જ્યારે આિ વષા પહલેા ં
નવવધ ૂ થઈને ઘરમા ં આવી ત્યારે મારા 
સસરાએ કહલે  ં કે, "મારે દીકરી નથી, આજથી 
ત   ં મારી દીકરી, ક્યાકં િને સાચવવામા ં કમી 
રહ ે િો કહજેે". સસરાના એ શબ્દોએ મારા 
મનમા ંઅહોભાવ જન્માવેલો.  
 

સાસ  અને ઘરના સૌ કહિેા કે વહવાર ં  ઘરમા ં
આવી કે િારા સસરા મળૂ સ્વભાવથી જ 
બદલાઈ ગયા. સરકારના ઉપનામથી 
ઓળખાિા બીપીનભાઈ નાથાભાઈ મ લાણી 
પહાડ સમા એ કોઈ હદવસ કોઈ સામે ઝુક્યા 
નથી, સિિ ર્ગત  ંલોહી એન ,ં હદવસ પયાંિે 
કેટલાયે ઝપટે ચડી જિા. ચોવીસે કલાક ઘરની 
િગપ્રિ માટે કંઈક સાર ં  કરવાની ઘેલછા.  
 

કોઈ હકની વસ્ત   માગંવી હોય કે કંઈ 
કહવે   ં હોય િો ઉનાળે પણ જીભ અને 
પગ બને્ન થરથર કંપ.ે હૃદયના ર્બકારા 
વર્ી જાય એવ  ંિભાવશાળી વ્યક્ક્િત્વ 
એટલે મારા સસરા.  
 

દી' આથમે િબડક્ િબડક્ કરિી ઘોડી ગામને 
ગોંદરે હોય અને ઘરમા ંએ પહલેાનો સોકો પડી 
ગયો હોય, આહડ અવળી વસ્ત   િેકાણે મેલાઈ 
ગઈ હોય, અડફેટે િો કોઈ ચડે જ નહીં. એવ  ં
િચડં વ્યક્ક્િત્વ. ક્યારેક વળી કોઈની રાઉ 
ફહરયાદ આવી હોય િો િેન  ંિો આવી જ બને! 
વઢિા વઢે પણ કાન પાછળ એક ઊંર્ા હાથની 

મકેૂ કે ઊભા ઊભા પેશાબની ર્ાર પાચં ફૂટ દૂર 
સ ર્ી વહી જાય. કટાણે કોઈ મહમેાન આવી ચડે 
અને િેની મહમેાનગપ્રિમા ંકોઈ ખામી રહી ગઈ 
હોય િો ઘરના બૈરાઓન  ં મહમેાન સમક્ષ જ 
આવી બને.  
 

કોઈ હકની વસ્ત   માગંવી હોય કે કંઈ કહવે   ંહોય 
િો ઉનાળે પણ જીભ અને પગ બને્ન થરથર 
કંપે. હૃદયના ર્બકારા સો ઉપર ર્ક્ ર્ક્ કરે, 

જાણે જીવિં અંગારો. એટલ  ં િેજોમય અને 
િભાવશાળી વ્યક્ક્િત્વ ર્રાવનાર મારા સસરા 
ખબૂ જ પ્રસિાિંવાદી. શરૂઆિમા ંિો ઘણો ડર 
લાગિો આવો ભિૂકાળ સાભંળીને કે ક્યાકં હ  ં
ઝપટે ના ચડી જાઉં. પણ આટલા વષો િેની 
સાથે પ્રવિાવ્યા પછી કહી શક ં કે િેનો ભિૂકાળ 
િદ્દન પ્રમથ્યા હશે! મેં કદી િેમન  ંએ સ્વરૂપ નથી 
જોય .ં લાગણી અને િેમની જેઓ મપૂ્રિિ છે, 

સવેંદના અને સમજદારી જેનો સ્વભાવ છે 
એવા સસરાને મેં ખબૂ નજીકથી પ્રનહાળ્યા છે. 
આખ યેં ઘર હસીમજાકમા ં પણ મારા 
પ્રવરોર્પક્ષમા ંહોય ત્યારે હંમેશા િેમણે મારો જ 
સાથ આપયો છે. ક્યાયં જવ  ંહોય, કંઈ જોઈત   ં
હોય િો કોઈ બીજ  ં ના પાડશે પરંત   પપપા 
પાસેથી ક્યારેય ના નથી સાભંળી. અરે!, કોઈ 
ખીજત   ંહોય િો લખજાવા પણ ના દે. આજ સ ર્ી 
મેં કોઈ એવ  ંકામ પણ નથી કય ાં કે પપપાની 
અપ્રિય વ્યક્ક્િ બન .ં 
 

થોડા હદવસ પહલેાની જ વાિ છે. હદવાળીના 
પવા ઉપર સૌને નવા કપડા ં પહયેાા હિા. 
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સ્વાભાપ્રવક છે કે નવ  ંકપડ ં કલર છોડે! હ ં એક 
સવારે કપડા ંર્ોવા બેિી. જોય  ંિો ઘણા કપડા ં
એવા હિા કે િેનો કલર જશે િેવી શક્યિાઓ 
હિી, િેથી મશીનમા ંના ર્ોિા મેં હાથે ર્ોવાન  ં
નક્કી કય ાં. વાદળી રંગના એક ક િાાનો ખબૂ જ 
કલર ગયો. લીલા રંગનો એક ડ્રેસ હાથે ર્ોયો, 
િેનો કલર નહહવિ ગયો. ર્ોયા બાદ મશીનમા ં
કપડા ં કોરા કરવા નાખં્યા. સૌથી નીચે જેનો 
વધ  કલર ગયો હિો િે કપડા નાખ્યા, િેની 
ઉપર લીલો ડ્રેસ, િેની ઉપર બે સાડી અને િેની 
ઉપર સફેદ રંગનો મારો દ પટ્ટો અને પપપાનો 
શટા . 
 

કપડા ંકોરા થઈ ગયા મેં મશીન ખોલ્ય ,ં કપડા ં
કાઢ્ા િો જોય  ંકે સફેદ રંગના મારા દ પટ્ટામા ં
અને પપપાના શટામા ંછેક નીચે નાખેંલો વાદળી 
રંગ બેસી ગયો હિો. હોંશકોશ ઉડી ગયા. 
મનોમન પ્રવચાર આવવા લાગ્યા કે મારી 
કરમની કિણાઈ હશે કે આ ઘટનાની પ્રનપ્રમત્ત હ  ં
બની! કારણકે હજ  ગઈ રાત્રીએ જ પપપાએ 
મને પછેૂલ  ં કેવી લાગે છે આ જોડી? અને મેં 
કહલે  ં કે ખબૂ જ સરસ, આજ સ ર્ીના જેટલા 
પણ કપડા ંછે િેમાથંી આ જોડી બેસ્ટ છે. આ 
વાિાાલાપ પછી અમે છટા પડેલા. એ હદવસે 
સવારે નાસ્િો પણ ના કયો. અને હળવેકથી 
કાલાવાલા કરિા હકીકિ સાસ ને જણાવી. 
સાસ એ પણ કહ્  ંસાર ં  છે પપપાને હજ  ખબર 
નથી, ઈસ્ત્રીવાળાને કાલ આપી દઈશ  ં જેથી 
કલર નીકળી જાય. મનમા ંસિિ ડર હિો કે 

પપપાને ખબર પડશે ત્યારે શ  ંથશે? એ લખજાશે. 
પણ મારાથી એ જાણીજોઈને નહોત   ં થય .ં મેં 
ઘણી િકેદારી રાખેલી છિાયેં કલર બેિો એ 
બાબિ મારા માટે પણ શરમજનક હિી. પણ.. 
અબ પછિાયે હોિ ક્યા ંજબ ચીહડયા ચ ભ ગઈ 
ખેિ.... મનોમન વલોપાિ કરિી રહી. 
 

મનમા ંસિિ ડર હિો કે પપપાને ખબર 
પડશ ે ત્યારે શ  ં થશ?ે એ લખજાશ.ે પણ 
મારાથી એ જાણીજોઈને નહોત   ંથય .ં મેં  
િકેદારી રાખેલી છિાયેં કલર બેિો એ 
બાબિ મારા માટે પણ શરમજનક હિી. 
 

બીજે હદવસે સવારે ઈસ્ત્રીવાળો આવ્યો. મેં 
કપડા ંઆપયા. દ પટ્ટો અને શટા અલગથી ર્ોવા 
કહ્ .ં એ સમયે પપપા હોલમા ંછાપ  ંવાચંી રહ્યા 
હિા. ઈસ્ત્રીવાળો ગયો પછી પપપાએ પછૂ્  ંએ 
બે કપડા કેમ અલગ આપયા? હ ં મમ્મીની સામે 
િાકિી રહી અને મમ્મી બોલ્યા િમારા શટામા ં
અને એક દ પટ્ટામા ં અંહકિાથી ર્ોિી વખિે 
વાદળી કલર બેસી ગયો છે. એટલે ર્ોવા 
આપયા. એ મારો ચહરેો પારખી ગયા. મારો 
મનોભાવ પારખી ગયા કે જાણીજોઈને ભલૂ 
નથી કરી. હ ં હજૂ િો કોઈ સફાઈ આપ  ંિે પહલેા ં
જ પપપાએ કહ્ ,ં ‘લે, એમા ંશ ?ં કામ કરે િેનાથી 
જ ભલૂ થાય. નવરા બેિા હોય િેનાથી ના 
થાય. લચિંિા ના કર, કલર નહીં જાય િો નવો 
પ્રસવડાવી લઈશ.’ છેક હૃદયના ઊંડાણ સ ર્ી 
પહોંચેલા એ શબ્દોએ મારા હૃદયને શાિા 
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વાળી. એમનો સમપાણ અને સમર્ાનભયો 
ભાવ જોઈને મને ગવા થયો. એ ઈચ્છિ િો 
લખજાઈ શકિા હોિ પરંત   િેણે િેમથી વિાન 
કય ાં ત્યારે યાદ આવ્ય  ં કે આજે સસરાની 
જગ્યાએ મારા પપપા હોિ િો...... િો કેટલ યેં 
ખીજયા હોિ. પપપાનો સ્વભાવ થોડો કડક છે 
એટલે. પ ત્ર સામે બોલી શકાય પરંત   પ ત્રવધ  
સામે ના બોલવ  ંએ સમજદારી છે,  એ મહાનિા 
છે, એ અન કંપા છે, એ લાગણી છે, એ મયાાદા 
છે, એ સસં્કાર છે, એ સમપાણ છે. 
 

આવા પહાડ સમ મારા સસરાને મેં કદી 
ઝૂકિા નથી જોયા. પરંત   મારી ભલૂ 
િત્યેનો િેનો સમપાણભાવ મને આદર 
જન્માવે છે. િેઓ વદંનીય છે. મારા  
અહોભાગ્ય છે કે આવા સસરા મળ્યા. 
 

આવા પહાડ સમ મારા સસરાને મેં કદી ઝૂકિા 
નથી જોયા. પરંત   મારી ભલૂ િત્યેનો િેનો 
સમપાણભાવ મારામા ંખબૂ આદર જન્માવે છે. 
મારા માટે એ વદંનીય છે. અને મારા અત્યિં 
અહોભાગ્ય છે કે મને આવા સસરા મળ્યા. 
િેમને ત્યા ંસ ર્ી મારા પર ભરોસો છે કે િેમનો 
દીકરો કદાચ િેમને નહીં સાચવે પરંત   હ  ં
િેઓને કદી નહીં હડછેલ .ં સદાયે િેની સેવામા ં
િત્પર રહીશ, િેન  ં બોલ્ય  ં વેણ ઝીલલશ. 
આનાથી વધ  એક પ ત્રવધ  પાસે માવિરને શ  ં
આકાકં્ષા હોય? િેમને ગમિા થઈને રહીએ િેમા ં

જ આપણી સમજદારી. પગે ના લાગીએ િો 
કંઈ નહીં, પરંત   િેઓ આપણી સામે હાથ ના 
જોડે િેવ  ંકદી ના કરીયે. વડીલોના વનિવેશ 
પછી હંમેશા િેમની આજ્ઞાને માન આપીયે, અને 
જીવનભર િેમની સમક્ષ પારદશાક થઈએ. 
 
 

 
 

અંહકિા મ લાણી - Anmulani19@gmail.com  

િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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શ્રાવણી 
ઊપ્રમિલા પાલેજા 

 

એકાએક સવારે સાડા પાચેં સ મનનો ફોન આવ્યો. વારંવાર ‘હલ્લો, હલ્લો’ કહ્  ંપણ 
એ કશ  ંબોલિી પણ નહોિી. કેટલા ંપ્રવચાર આવી ગયા?ં શ  ંથય  ંહશે? 

 

 
 
સવારના સાડા પાચં વાગ્યામા ંકોણ ફોન કરે 
છે? ફોનની રીંગ સાભંળિા લિા ઝબકીને 
જાગી, જોય  ંિો સામેના ઘરેથી સ મનનો ફોન 
હિો. અરે, શ  ંથય  ંહશે? અત્યારમા ંસ મન કેમ 
ફોન કરિી હશે? ર્નીબાને કાઈં થય  ં હશે? 
પ્રવચારિા ંએણે ફોન ઉપાડયો. બે ચાર વખિ 
હલ્લો હલ્લો કીરે્ રાખ્ય ,ં સામેથી કાઈં અવાજ 
નહીં. એણે ફરી પ-૬ વખિ વાિ કરવાની 

કોપ્રશશ કયે રાખી પણ કાંઈ િત્ય ત્તર નહીં. ત્યા ં
એનો પપ્રિ, િવીણ પણ જાગી ગયો. “શ  ંથય ?ં 
કોનો ફોન હિો?” 
 
“સામેથી સ મનનો ફોન હિો, હ ં હલ્લો હલ્લો 
કરિી રહી પણ એ કાઈં બોલી નહીં.” બેઉ 
ઉિાવળે સ મનના ઘરે જવા ઊભા થયા ં ત્યા ં
ઉપરાઉપરી બે ચાર વાર ડૉરબેલ વાગી. 
િવીણે ઉિાવળે દરવાજો ખોલ્યો સામે ર્નીબા 
હિા.ં “બેટા, ઝટ હાલ િો, આ સ મનને જો શ  ં
થઈ ગય  ં છે? કાઈં બોલિી નથી ને પરસેવે 
રેબઝેબ છે.” િવીણ લિા ઉિાવળે ર્નીબા 
સાથે ગયા.ં સ મન આંખ મીંચી ચત્તીપાટ, સિૂી 
હોય એમ પડી હિી. િવીણ લત્તાને અંદેશો 
આવી ગયો સ મન મોટા ગામિરે હાલી નીકળી 
છે. લિા બાનો હાથ પકડી હોલમા ંલઈ ગઈ, 
બેસાડયા,ં પાણીનો ગ્લાસ આપયો ને િવીણને 
કહ્ ,ં “િમે આપણા ંબેઉ ઘરના ફૅપ્રમલી ડૉક્ટરને 
જલ્દી બોલાવી લ્યો ને હહરભાઈ, ભરિભાઈને 
ય ફોન કરી જલ્દી આવવાન  ંકહી દો. બા િરફ 
ફરી પછૂ્ ,ં “બા, શ  ંથય ?ં મને જરા પ્રવગિવાર 
કહો.”  
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ગભરાયેલા ં ર્નીબા જરા અટકી અટકીને 
બોલ્યા,ં “બેટા, હ ં મારા ર મમા ં સિૂી હિી, 
અચાનક સવારે સાડા પાચેં સ મન આવી ને 
થોથવાિી બા...બા... બોલી ને જો આમ જ 
મારા પલગં પર પડી ગઈ. મેં ઘણીયવાર એને 
સ મન સ મન શ  ંથાય છે? કહી હલાવ્યે રાખી, 
પણ કાઈં જવાબ નો’િી આપિી. એટલે મેં 
િમારા ઘરનો બેલ વગાડયો.”  
 
ર્નીબાએ ઠિૂવો મકૂ્યો. ચારેયના 
મનમા ંએ જ પ્રવચાર ઘમૂરાિો હિો, હવે 
બાન  ંશ ?ં બાન  ંકોણ? લિા બાના વાસંા 
પર હાથ પસારિી એમને શાિં 
પાડવાની કોપ્રશશ કરિી રહી. 
 
ત્યા ંફૅપ્રમલી ડૉક્ટર, સ મનનો જેિ હહર ને હદયર 
ભરિ આવી ગયા. ડૉક્ટરે િપાસીને જાહરે કય ાં, 
સ મનને ૧પ પ્રમપ્રનટ પહલેા ંહ્રદય રોગનો િચડં 
હ મલો આવ્યો ને િે જ ઘડીએ એન  ંિાણપખેંર ં  
ઉડી ગય  ંહત  .ં ડૉક્ટરે મતૃ્ય ન  ંિમાણપત્ર આપી 
દીધ .ં આ પાચેંય જણા ંસ્િબ્ર્!  
 
“સ મન, મને નોંર્ારી કરી ક્યા ંહાલી નીકળી? 
હવે માર ં  કોણ?” બોલિા ં ર્નીબાએ ઠૂિવો 
મકૂ્યો. બાકીના ચારેયના મનમા ં યે એ જ 
પ્રવચાર ઘમૂરાિો હિો, હવે બાન  ં શ ?ં બાન  ં
કોણ? લિા બાના વાસંા પર હાથ પસારિી 
એમને શાિં પાડવાની કોપ્રશશ કરિી રહી. 

ત્રણેય પ ર ષો થોડા ં સ્વસ્થ થયા ં ને સ્વજનો, 
સગાસંબંરં્ીઓ, પડોશીઓને ફોન કરી 
સમાચાર આપવામા ંવ્યસ્િ થયા.ં થોડીવારમા ં
જેિાણી જયા, દેરાણી પાર લ આવી ગયા.ં 
બેઉએ ગોપીચદંનનો ચોકો કરી બર્ાએં સાથે 
મળી સ મનને એના પર સ વડાવી. પ ર ષો 
અંત્યેષ્ઠટનો સામાન લેવા નીકળ્યા. પાર લે 
ઘીનો દીવો કયો, સ મનની ડાબી બાજ  રાખ્યો. 
બેઉ દેરાણી જેિાણી હાથ જોડી સ મનના પગ 
પાસે બેસી ગઈ.  
 
લિા િાિ:કમા પિાવવા ઘરે ગઈ. ર્નીબા 
એક ખ રશી પર બેસી િભ નામ જપવા લાગ્યા.ં 
બેઉ વહ ઓ ઘ સપ સ કરિી વાિોએ વળગી. 
“હવે બાન  ં શ ?ં માર ં  િો એક બેડર મ, હોલ, 
હકચનન  ંનાન  ંઘર છે. અમને ચારેયને ય નાન  ં
પડે છે, એમા ંબાને ક્યા ંરાખવા?”  
 
 “મને િો એની સાથે જરાય ના ફાવે. આખો 
હદવસ એની કચકચ, ટકટક, બડબડ મારાથી 
સહન ન થાય. આ સ મન આટલા ં૨પ વષાથી 
કેમ સહન કરિી’િી એ જ નથી સમજાત ?ં”  
જેમ જેમ સગાવંહાલા ંઅને સોસાયટીમા ંખબર 
પડવા લાગી, િેમ િેમ લોકો ઘરે આવવા 
લાગ્યા ં ને આ બેઉની વાિો અટકી. ત્યા ં
િવીણ  અંત્યેષ્ઠટનો સામાન કઢાવિો હિો ને 
હહર ને ભરિ પણ એજ ચચાાએ વળગ્યા. “હવે 
બાન  ંશ  ંકરશ ?ં” બેઉ ભાઈઓની વાિોનો સરૂ 
પણ બેઉ વહ ઓ જેવો જ હિો. “િો એમ કરીએ, 
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કોઈ વધૃ્ર્ાશ્રમમા ંિપાસ કરીએ ને આપણે બેઉ 
વાપ્રષિક ભરણપોષણની રકમ અડર્ી અડર્ી 
ભરી ત્યા ં દાખલ કરી આવશ .ં” ત્યા ં બર્ો 
સામાન લઈને િવીણ આવી ગયો, વાિ અટકી 
ને ઘરે જવા ંનીકળ્યા. 
 
બૈરાઓંએ સ મનને નવડાવી, કોરા ં કપડા ં
પહરેાવ્યા, મોંમા ં ગગંાજળ ને ત  લસી પાન 
મકૂ્ય ,ં ત  લસીમાળા પહરેાવી, ગોપીચદંનનો 
ટીકો કયો ને યમ નાઠટકન  ંસ્િવન કરવા લાગી. 
નીચે કંપાઉન્ડમા ંપ ર ષો િાિડી બારં્વાની ને 
બીજી જર રી હક્રયાઓ પિાવવાની િૈયારીમા ં
લાગ્યા. પરંત   દરેકના મનમા ં ઘમૂરાિો ને 
સિિ ચલચિિ િશ્ન એક જ હિો, હવે બાન  ંશ ?ં 
 
આ િશ્નનો જવાબ એક લીટીમા ંક્યા ંમળે એમ 
હિો? એના માટે િો છેલ્લા ંત્રીસ વષામા ંલટાર 
મારવી પડે! ર્નીબા ને ભગવાનભાઈને ત્રણ 
દીકરા હરી, પરાગ, ભરિ. સારી એવી ખેિી 
હિી ને મોટ ં મજાન  ં ઘર હત  ,ં ગામડામંા.ં 
ગામમા ંઆિ ર્ોરણ સ ર્ી શાળા હિી એમા ં
ભણ્યા ં પછી આગળ અભ્યાસ અથે વડોદરા 
જ્ઞાપ્રિની હોસ્ટેલમા ં રહી સ્નાિક થયા.ં વાર 
િહવેારે, વેકેશનમા ંઘરે આવી મા બાપને ખેિી 
ને ઘરકામમા ંમદદર પ થિા.ં ભણિર પરૂ ં  થિા ં
હહર ને ભરિ અમદાવાદમા ંનોકરીએ લાગ્યા.ં 
પરાગને ખેિીકામ ગમત  ં િેથી માબાપ પાસે 
ગામમા ંરોકાયો. વખિ જિા ંત્રણેય દીકરાના 
લગ્ન થયા.ં શર આિમા ં જેમ દરેક ઘરમા ં

મનમેળ, િેમ વિાાય ને પછી ચણભણ, 
મનદ :ખ, બોલચાલ શર  થાય ને ઉત્તરોત્તર 
વર્ારો થાય એમ થવા લાગ્ય .ં  
 
ભગવાનભાઈએ દૂરંદેશી વાપરી ખેિરની 
પોણા ભાગની જમીન વેંચી ત્રણેય દીકરાઓને 
અમદાવાદમા ંવન બીએચકેન  ંઅલગ અલગ 
ઘર ખરીદી દીધ .ં જાણે મનની શાપં્રિ ને 
જવાબદારી પરૂી કયાાના સિંોષનો સોદો પાર 
પાડિા હોય! નાનો મોટો પોિાના બૈરી 
છોકરાઓં સાથે ત્યા ંરહવેા ચાલી ગયા.ં પરાગ 
ને સ મને માબાપની સભંાળ રાખવા એમની 
સાથે રહવેાન  ંપસદં કય ાં. આમ જ વીસ વષા 
વીત્યા. એમનો દીકરો આનદં હવે સ્નાિક થઈ 
ગયો હિો. અમદાવાદની િખ્યાિ સસં્થા, 
આઈઆઈએમમા ં એમબીએ માટે એડપ્રમશન 
થિા ંએ અને સ મન અમદાવાદ આવી ગયા.ં 
પરાગે નાન  ંઘર વેંચી મોટ ં ઘર ખરીદ્ .ં 
સ મન ને પરાગ શાિં, સમજ , િરેલ હિા.ં 
માબાપની ઉમરં, આદિ ને જરૂહરયાિો સમજી 
એમની સાથે િેમભય ાં વિાન કરિા.ં 
સ્વભાવગિ ને ઉમરગિ વધૃ્ર્ માબાપની 
રોકટોક, જક્કી વલણ, વાિવાિમા ંગ સ્સો વ. 
હસિા ંમોંઢે સાભંળી એમન  ંઘડપણ સાચવિા ં
રહિેા.ં આનદંન  ંભણિર પરૂ ં  થયે નોકરી અથે 
અમેરીકા િયાણ કય ાં. ગામન  ંઘર જર્જહરિ થઈ 
ગય  ં હત  ,ં સમારકામ કરાવવ  ં પડે એમ હત  .ં 
માબાપ સ મન પાસે અમદાવાદ આવી ગયા.ં 
ચારેક મહહના થયા ં હશે, પરાગ કામ અથ ે
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વડોદરા બાઈક પર જિો હિો ત્યા ં રોડ 
અકસ્માિમા ંમતૃ્ય  પામ્યો. ગામન  ંઘર કાયમ 
માટે બરં્ કરી સ મને માબાપને પોિાની સાથે 
રાખ્યા. ત્યારથી, છેલ્લા દસ વરસથી સ મન જ 
માબાપનો આર્ાર બની રહી. સ મને 
શારીહરક,માનપ્રસક, આપ્રથિક બર્ી રીિે બેઉની 
સભંાળ રાખી. મ ૂગેં મોંઢે પરૂા િન, મન, ર્નથી 
બેઉની સેવા ચાકરી કરિી. સગા ં સબંરં્ી, 
ઓળખીિા ં પારખીિા,ં પડોશીઓ ને સાસ  
સસરા પણ એને આધ પ્રનક ય ગનો શ્રવણ િો 
વળી કોક શ્રાવણી કહી નવાજિા.ં એણે ક્યારેય 
બીજા બે દીકરાઓ ને વહ ઓ પાસેથી ન કોઈ 
અપેક્ષા રાખી કે ન ક્યારેય કોઈ ફરીયાદનો એક 
હરફ ઉચ્ચાયો. હવે િો એ પૌત્ર પૌત્રીની દાદી 
ય થઈ ગઈ હિી. વહ  દીકરો હંમેશા અમેહરકા 
આવવા દબાણ કરિા ં ત્યારે એ એક વખિ 
જેિના ઘરે સાસ  સસરાને મકૂી ગઈ પણ સાસ  
સસરાના આગ્રહને લીરે્ એણે રીપ ટૂંકાવીને 
મહહનામા ંપાછં ફરવ  ંપડય .ં ત્યાર પછી સ મન 
‘દાદા દાદીન  ં કોણ?’ કહી હંમેશા ટાળી દેિી. 
ભગવાનભાઈને હવે ઘણી િકલીફોએ ઘેરી 
લીર્ા ં હિા.ં ઓછં દેખાિા ઘણીવાર ઘરમા ં
ચાલિા ં િેબ  ં ખાઈ પડી જિા,ંકાને ઓછં 
સભંળાિા મોટે મોટેથી બરાડી બોલવા લાગિાં. 
નબળા પાચનને કારણે ઘણીવાર ઝાડો પેશાબ 
છૂટી જિા ં ને ઘર, સોફા, પલગં, કપડા ંબધ  ં
બગાડી મકૂિા.ં આમ િો એમના માટે ચોવીસ 
કલાકનો માણસ રાખ્યો હિો પણ એ 
આઘોપાછો હોય ત્યારે સ મન પરૂી ર્ીરજ ને 

િેમથી પોિાના બાળકને સાફ કરિી હોય એમ 
કંટાળ્યા વગર, સગૂાયા વગર સાફ કરી એમન  ં
ધ્યાન રાખિી. એની સેવાથી ભગવાનભાઈ 
ગદગદ થઈ રડી પડિા.ં એવી જ િકલીફો 
વચ્ચે ત્રણ વષા પહલેા ંએમણે દેહત્યાગ કયો. 
 
છેલ્લા દસ વરસથી સ મન જ માબાપનો 
આર્ાર બની રહી. સ મને શારીહરક, 
માનપ્રસક, આપ્રથિક બર્ી રીિે બેઉની 
સભંાળ રાખી. મ ૂગેં મોંઢે પરૂા િન, મન, 
ર્નથી િે બેઉની સેવા ચાકરી કરિી. 
 
હવે ર્નીબાને સ મન વગર જરાય ન ચાલત .ં 
એ ક્યાયં કામસર બહાર ગઈ હોય ને આવિા ં
થોડ ં મોડ ં થાય િો ય ઘડીઘડી ફોન કરી ક્યા ં
છો? ક્યારે આવીશ? કેમ વાર લાગી? વગેરે 
િશ્નોની ઝડી વરસાવી દે. બે દીકરામાથંી કોઈ 
થોડા હદવસ પોિાના ઘરે લઈ જવાની વાિ 
કરે, જો કે જ્વલેજ્નજ થત  ંપણ ર્નીબા ત્યારેય 
ઘડીના પ્રવલબં પ્રવના કહી દે, “ના ભાઈ, મને 
આ ઘર ને ખાસ િો સ મન વગર ક્યાયં ન ગોિે. 
હ ં એની સાથે અહીંયા જ ભલી છં. એના પ્રસવાય 
મને કોઈ સાચવી ન શકે .આ િમારા બેમાથંી 
કોઈની બૈરીન  ં ગજ  ં નહીં, મારો બ ઢાપો 
સાચવવાન -ંમારો આર્ાર બનવાન .ં” જૂની 
વાિો ઉખેડી રઠટાિં આપી વાિ પરૂી કરિા.ં 
બનેં ચપૂ થઈ જિા.ં 
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દરેકના મનમા ં ‘હવે બાન  ં શ ?ં’ િશ્ન 
ચકરાવા લેિો. આખો હોલ સ્વજનો, 
સગાસબંરં્ી, પડોશીઓથી ભરાઈ ગયો 
હિો. બર્ા ં શ્રી કૃઠણ શરણ ં મમ: નો 
જપનામ કરિા ં પાપ્રથિવદેહની પહરક્રમા 
કરિા ંપ  ઠપાજંલલ અપાણ કરિા ંરહ્યા.ં 
 
આ જ કારણથી દરેકના મનમા ં‘હવે બાન  ંશ ?ં’ 
િશ્ન ચકરાવા લેિો. આખો હોલ સ્વજનો, 
સગાસબંરં્ી, પડોશીઓથી ભરાઈ ગયો હિો. 
બર્ા ંશ્રી કૃઠણ શરણ ંમમ: નો જપનામ કરિા ં
પાપ્રથિવદેહની પહરક્રમા કરિા ંપ ઠપાજંલલ અપાણ 
કરિા ંરહ્યા.ં ર્નીબાને પણ હાથ પકડી પ્રવપ્રર્ 
પાર પડાવી. સ મનને ઉપાડી ઘરમાથંી બહાર 
કાઢી ગયા.ં ર્નીબાએ જોર જોરથી સ મન 
સ મન બોલિા ં ઠૂિવો મકૂ્યો. લત્તાએ એમને 
શાિં પાડયા સોફા પર બેસાડયા. લિા ર્નીબા 
પાસે ઘરમા ં રહી બાકી બર્ા ં મિૃદેહ પાછળ 
નીચે ગયા.ં લિા વરંડામા ંઊભી નીચે ચાલિી 
હક્રયાઓ જોઇ રહી હિી. મિૃદેહની બાજ મા ં
મકૂવાનો દરનો લાડ  ઘરે રહી ગયો હિો િે 
લેવા િવીણ ઉપર આવ્યો. પાછા જિા ંએની 
નજર ર્નીબા પર પડી. ર્નીબા સોફા પર 
નમી પડયા ંહિા.ં એણે નજીક જઈ િપાસ્ય  ંને 
વરંડામાથંી બમૂ મારી, “એ હહર, ઓ ભરિ, આ 
ર્નીબાએ ગયા.ં” 

 
ઊપ્રમિલા પાલેજા 
૯૮૩૩૯૬૪૮૦૯ 
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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ટા ઈ 
જય દીલક્ષિ 

 
એને મળેલી ટાઈની ભેટ િેને જૂના સમયખડંમા ંલઇ જવાને પરૂિી હિી. િેને ટાઈ બારં્િા નહોિી 
આવડિી પણ ટાઈ બારં્વાની િેની યાદોં બહ  જૂની હિી. બસ, ટાઈના નોટથી જ સ્મપૃ્રિ બરં્ાઈ હિી.   
 

 
 
કાવ્યા જ્યા ંરોકાઈ હિી એ હોટેલન  ંકાડા અને 
પોિાનો મોબાઈલ નબંર છોડીને નીકળી ગઈ. 
જિા જિા કાવ્યા અપ્રનકેિના હદલના ઘા પર 
બાઝી ગયેલો સમયનો પોપડો ઉખેડિી ગઈ. 
જો કે કાવ્યાએ કઈ ખોટ ં નહોત   ંકય ાં ટાઈની ભેટ 
આપીને, કારણકે એને ક્યા ંખબર હિી કે આ 
ટાઈ અપ્રનકેિને સમયના એ ગભામા ં પાછો 
સમાવી દેશે જ્યાથંી એ ક્યારનોય અલગ થઇ 
ચ ક્યો છે. એ પણ સાચ  ંકે અપ્રનકેિને ટાઈ િો 
બારં્િા જ નહોિી આવડિી, પણ ટાઈ 
બરં્ાવવાની એની યાદો બહ  ઘેરી હિી. જે પાછં 

મેળવવા ઈચ્છિો હોવા છિા ંએ અસમથા હિો 
િે અચાનક િેની આંખ સામે અરશ્ય રીિે 
રશ્માન થવા લાગ્ય .ં  
“સ્નેહા, ત   ંકંઈ યાદ નથી કરાવિી, જો હ  ંઆજે 
ફરી પાછો ટાઈ ભલૂી ગયો.” 
એક રૂમ રસોડાના ઘરના બારણાની બહાર 
નીકળી ગયા પછી અપ્રનકેિ ઓફીસ જિી 
વખિે ઘર િરફ પાછો વળિો. જાણીજોઇને 
ઓફીસ જિી વખિે એ ટાઈ બારં્વાન  ંભલૂી 
જિો. જોકે સ્નેહાને પણ આ વાિની ખબર હિી 
જ કે અપ્રનકેિ જાણીજોઈને આવ  ંકરે છે છિા ં
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બનેં અજાણિા રહિેા. સ્નેહા પણ ટાઈ લઇને 
એની રાહ જોઇને ઉભી રહિેી, અપ્રનકેિ આવે 
એટલે એના હાથમા ં ટાઈ આપિા આપિા 
બોલિી, “વાહ, ટાઈ િારી, ભલૂી ત   ંજાય અને 
વાકં મારો? વાહ.. લે આ િારી ટાઈ.”  
અપ્રનકેિને ટાઈ બારં્િા આવડિી ન હિી છિા ં
સ્નેહા ટાઈ અપ્રનકેિના હાથમા ં જ પકડાવિી 
અને પછી મલકાયા કરિી. “હવે આન  ંશ  ંકર ં? 
બારં્ી કોણ આપશે?” 
“દરરોજ ટાઈ િો પહરેવાની જ હોય છે, િો 
શીખી જિો હોય િો!” 
બેંકમા ં જિા પહલેા સવાર સવારમા ં સ્નેહા 
આમ દરરોજ અપ્રનકેિને ટાઈ બારં્ી આપિી. 
સ્નેહા ટાઈને વળ ચઢાવીને નોટ્સ બારં્િી 
અને અપ્રનકેિ સ્નેહાના વાળની લટ સાથે રમ્યા 
કરે, એને જોયા કરે, સ્નેહાની મખમલી ત્વચાને 
સ્પશ્યાા કરે અને છેલ્લે એક મદમસ્િ હકસ કરી 
ચાલ્યો જાય. આમ ટાઈના બહાને અપ્રનકેિ 
સ્નેહાને માણી લેિો અને સ્નેહા અપ્રનકેિના 
સ્પશાને માણિી મલકાયા કરિી. આ એક 
હકસની લાલચે અપ્રનકેિ ક્યારેય સ્નેહાના ઘણા 
િયત્નો છિા ંટાઈ બારં્િા શીખ્યો જ નહીં.  
અપ્રનકેિ કોલેજમા ંસ્નેહાનો સીનીયર હિો. બનેં 
કોલેજમા ં એકમેકને મળ્યા, એકમેકને ગમ્યા 
અને પછી એકમેકના હૈયામા ંઢળ્યા. સ્નેહાના 
ઘરેથી ખ બ જ પ્રવરોર્ હિો. પણ, સ્નેહા મક્કમ 
હિી. અપ્રનકેિ એક કો-ઓપરેટીવ બેંકમા ં
નોકરીએ લાગ્યો અને ભાડાના એક રૂમ 
રસોડાના મકાનમા ંકોટા  મેરેજ કરીને બનેં એ 

સસંાર માડંયો. આવક ઓછી, સગવડ ઓછી 
છિા ંએ મકાન બનેંના િેમ અને સગંાથથી ઘર 
બન્ય .ં બધ  ંબરાબર ચાલત  ંહત  .ં  
પણ આજે કાવ્યાની ભેટ જોઇને, સ્નેહા પાસે 
ટાઈ બરં્ાવનાર અપ્રનકેિ અંદરથી હચમચી 
ઉિયો. એની આંખ સામે ટાઈ અને સ્નેહાના 
િેમાળ રશ્યો પણૂા થયા અને અચાનક, 
“અપ્રન, િને વારં્ો શ  ં છે? કેમ આમ કરે છે? 
મારા પપપા આપણને હલે્પ કરે છે. આપણ  ંસાર ં  
ઈચ્છે છે િો િને િકલીફ ક્યા ંછે?” 
“વારં્ો એ છે કે િારા પપપા મારી મજાક ઉડાવે 
છે. િને ખબર હિી કે મારી ક્સ્થપ્રિ શ  ંછે? હ  ં
એકલો છં, અનાથ છં. છિા ંિે િેમ કયો. અને 
મારી આ ક્સ્થપ્રિને લઈને જ િારા પપપાનો 
પ્રવરોર્ હિો આપણા સબંરં્ િત્યે છિા ંિે મને 
અને આ ક્સ્થપ્રિને સ્વીકારીને મારી સાથે લગ્ન 
કયાા. પણ હવે ત   ંિેમ કરિા પૈસાને િાયોરીટી 
આપે છે.” 
 
“વારં્ો એ છે કે િારા પપપા મારી મજાક 
ઉડાવે છે. િને ખબર હિી કે મારી ક્સ્થપ્રિ 
શ  ંછે? હ ં એકલો છં, અનાથ છં. છિા ંિે 
િેમ કયો. એટલે જ િારા પપપાનો 
પ્રવરોર્ હિો. પણ હવે ત   ં િેમ કરિા 
પસૈાને િાયોરીટી આપ ેછે.” 
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“એવ  ંનથી, પણ પહલેા પપપા નારાજ હિા, 
હવે આપણને સ્વીકારે છે અને મદદ કરે છે. 
દરેક મા-ંબાપ પોિાના સિંાનોને મદદ કરે જ.” 
“મને સ્વીકારે કે મારી આ ક્સ્થપ્રિને સ્વીકારીને 
મદદ કરે િો વારં્ો જ નથી, પણ, એ િને સ ખી 
જોવા માટે મારી ખ દ્દારીને િેસ પહોંચાડે છે. હ ં 
િયત્નો કર ં  છં કે આ ભાડાના ઘરમાથંી પોિાન  ં
ઘર થાય, ઘરમા ંસવલિ વરે્, િને ખ શ રાખી 
શક ં. પણ થોડો ટાઈમ લાગશે. પણ ના, આ 
ફ્રીઝ, આ ટી.વી., આ એ.સી. બધ  ંમોકલીને શ  ં
સાલબિ કરવા માગેં છે?” 
“એમા ંસાલબિ શ  ંકરવાન  ંછે? હ ં એમની દીકરી 
છં અને એ મને આપે છે. બસ.”  
“ઓહ, અને આજે હદ િો ત્યા ંથઇ ગઈ કે િારા 
પપપાના રેકમેન્ડેશન પર મને િમોશન મળ્ય ,ં 
મારી મહનેિે નહીં. વળી પાછં એ મારી આખી 
બેંકમા ંખબર છે, બોલો.” 
“િારી ખ દ્દારી, િાર ં  સ્વાલભમાન એ પ્રમડલ 
ક્લાસ મેન્ટાલીટીન  ંબીજ  ંનામ છે.” 
“િો મારી પાસે જે છે િે આ જ છે. ન ફાવત   ં
હોય િો...”  
“િો?” 
 
અપ્રનકેિ અને સ્નેહાને િેમ િો થયો પણ 
ઉછેર બનેંને નડયો. સ્નેહા સાથ ેહડવોસા 
લીર્ાને બાવીસ વષા થઇ ગયા હિા, ને 
ટાઈ બાધં્યાને પણ બાવીસ વષા થઇ 
ગયા. પણ હવે આ અચાનક આમ ટાઈ! 

સ્નેહા, શહરેના ર્નાઢ્ એવા રાયચદં 
નાણાવટીની એકની એક દીકરી હિી. અપ્રનકેિ 
અને સ્નેહાને િેમ િો થયો પણ ઉછેર બનેંને 
નડયો. સ્નેહા સાથે હડવોસા લીર્ાને બાવીસ વષા 
થઇ ગયા હિા, ને ટાઈ બાધં્યાને પણ. અને 
અચાનક આમ ટાઈ! આ બાવીસ વષા દરમ્યાન 
અપ્રનકેિે ક્યારેય પણ સ્નેહાનો સપંકા  કરવાનો 
િયત્ન નહોિો કયો. પણ, અપ્રનકેિને એટલી 
ખબર પડેલી કે એ બેંગ્લોર પ્રશફ્ટ થઇ ગઈ છે.  
 
અપ્રનકેિ આ બાવીસ વષામા ંએક મલ્ટીનેશનલ 
બેંકનો મેનેજર થઇ ગયો હિો. ભાડાના ઘરને 
બદલે એક બગંલામા ંરહિેો હિો જ્યા ંએ બર્ી 
જ સગવડ હિી, એક કાર હિી, બેંક બેલેન્સ 
હત   ંપણ સ્નેહા નહોિી. હરહંમેશ સ્નેહા એની 
સ્મપૃ્રિમા ં છવાયેલી રહિેી, ક્યારેક પોિાની 
ખ દ્દારી માટે એણે કરેલા ગ સ્સા પર અફસોસ 
પણ થિો. કદાચ એ સમય સાચવી લીર્ો હોિ 
િો..! અને પછી એ પોિાના સ્વાલભમાન માટે 
બધ  ંજ ભલૂી જિો.  
કાવ્યા, કાવ્યા હહરેન મહિેા. એકાએક અનાથ 
થઇ ગઈ વીસ વષે. એ બાર વષાની હિી ત્યારે 
એક પલેન કે્રશમા ં હહરેન મહિેાન  ં મતૃ્ય  ં થય .ં 
કાવ્યાએ પ્રપિા ગ માવ્યા અને એક મહહના 
પહલેા એણે પોિાની માિા, સ્નેહાને ગ માવી. 
હડવોસા લીર્ા પછી સ્નેહા મોટા ઇન્ડસ્રીયાલીસ્ટ 
એવા હહરેન મહિેાને પરણીને બેંગ્લોર પ્રશફ્ટ 
થઇ ગઈ હિી. પણ સમયન  ં ચક્ર ફય ાં અને 
અચાનક હહરેનના મતૃ્ય  પછી સ્નેહાના ખભે 
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મહિેા ઇન્ડસ્રીઝ અને કાવ્યાની બર્ી જ 
જવાબદારીઓ આવી પડી. એણે બખબૂી બર્ી 
જ જવાબદારીઓ સ્વીકારી અને પ્રનભાવી પણ. 
પણ, કેન્સરનો સ્વીકાર કે અસ્વીકાર કરવો 
સ્નેહાના હાથમા ંપણ નહોત  .ં સ્નેહાને પોિાન  ં
ભાવી ખબર હત   ં અને એટલે સ્નેહાએ જ 
કાવ્યાને અપ્રનકેિન  ંસરનામ  ંઆપય  ંહત   ંમતૃ્ય  
પહલેા. સાથે ટાઈ પણ આપી અને કહ્  ં કે 
ગીફ્ટમા ંઆપી દેજે. હડવોસાથી લગ્નનો સબંરં્ 
તટેૂ પણ િેમનો નહીં. પોિાની ભલૂ કદાચ 
છેલ્લા છેલ્લા હદવસોમા ંસ્નેહાને સમજાઈ હશે, 
અપ્રનકેિની ખ દ્દારીની વ્યાખ્યા, સ્વાલભમાનનો 
અથા અને િેમ પણ સમજાયો હશે. ઘણા 
િયત્નો છિા ંસ્નેહા કેન્સરમા ંમતૃ્ય  પામી ત્યારે 
કાવ્યા અપ્રનકેિની શે્રણીમા ંઆવી ગઈ. અનાથ.  
સ્નેહાની સ્મપૃ્રિમા ંજીવિા અપ્રનકેિ સામે કાવ્યા 
અચાનક આવી. પોિાનો પહરચય અને 
ભિૂકાળની બર્ી વાિો કરી અને ટાઈ આપીને 
બોલી,  
“મારી મમ્મીએ િમાર ં  નામ અને સરનામ  ં
આપય  ંછે. હ ં જાણ  ંકચ  ંિમો કોણ છો અને મને 
ટાઈ બારં્િા પણ મમ્મીએ શીખવ્ય  ં છે 
મી.અપ્રનકેિ. યોગ્ય લાગે િો આ કાડા અને આ 
મારો નબંર, આવિીકાલે રાિની રીટના 
ફ્લાઈટ છે મારી, િમારા કોલની રાહ જોઇશ, 
નહીં િો ચાલી જઈશ.”  
સ્મપૃ્રિમા ં જીવિી સ્નેહા ઘડીભરમા ં અપ્રનકેિ 
માટે સસં્મરણ થઇ ગઈ. આ વાિનો આઘાિ 
એટલો ઘેરો હિો કે એ શનૂ્યમનસ્ક થઇ ચ ક્યો 

હિો. કાવ્યા ગઈ એનો પણ એને ખ્યાલ 
નહોિો. અચાનક ઘરમા ં શાપં્રિ છવાઈ ગઈ. 
હડવોસા પછી ઘરમા ં એકાકી જીવન ગાળિો 
હોવા છિા ંઅપ્રનકેિ ફરી એકલો પડયો અને 
એકલિામા ં સરી પડયો. એ તટૂી ગયો, હવે 
થાક્યો હિો, કદાચ એકલિાથી જ. અચાનક 
એ ફરી ત્યા ંજ પહોંચી ગયો હિો જ્યાથંી એ 
જનમ્યો હિો, એ સમયમા ંજયારે સ્નેહા એને 
મળી નહોિી, પોિીક ં કોઈ નહોત  ,ં સબંરં્ કોઈ 
નહોિા અને જ્યા ંએને ક્યારેય જવ  ં ન હત  .ં 
સ્નેહાની ગેરહાજરીની પણ હાજરી હિી એના 
એકાકી જીવનમા.ં પણ, હવે િો સ્નેહા...  
 
અચાનક એ ફરી ત્યા ંજ પહોંચી ગયો 
હિો જ્યાથંી એ જનમ્યો હિો, એ 
સમયમા ં જયારે સ્નેહા એને મળી 
નહોિી, પોિીક ં કોઈ નહોત  ,ં સબંરં્ કોઈ 
નહોિા અને જ્યા ંએને ક્યારેય જવ  ંન 
હત  .ં સ્નેહાની ગેરહાજરીની પણ હાજરી 
હિી એના એકાકી જીવનમા.ં 
 
કાવ્યા ગયાને પણ આશરે ત્રણ કલાક થઇ 
ગયા હિા.  
છેલ્લા બાવીસ વષાથી સાચવી રાખેલા જ ના 
ફોટા, આલ્બમ, સ્નેહાની સાચવી રાખેલી 
વસ્ત  ઓ, કાગળ, લવ લેટર, બધ  ં કેટલીયે 
વખિ આ સમય દરમ્યાન એણે ફેરવી ફેરવીને 
જોઈ લીધ  ં હત  .ં ઘણા મનોમથંન પછી એણે 
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કાવ્યાનો નબંર શોધ્યો, ડાયલ કયો, “હલે્લો, 
કાવ્યા?” 
 
છેલ્લા બાવીસ વષાથી સાચવી રાખેલા 
જ ના ફોટા, આલ્બમ, સ્નેહાની સાચવી 
રાખેલી વસ્ત  ઓ, કાગળ, લવ લેટર, 
બધ  ંકેટલીયે વખિ આ સમય દરમ્યાન 
એણે ફેરવી ફેરવીને જોઈ લીધ  ં હત  .ં 
ઘણા મનોમથંન પછી એણે કાવ્યાનો 
નબંર શોધ્યો 
 
“બોલો મી. અપ્રનકેિ.” 
“અનાથ શબ્દનો અથા ખબર છે? હૈયે એનો 
ભાર કેટલો હોય એની ખબર છે?” 
“જાણ  ંછં.” 
“નથી જાણિી ત  .ં અને િને એ વેિવ  ંન પડે 
એટલે જ કદાચ મારી સ્નેહાએ િને માર ં  
સરનામ  ંઆપય  ંહશે છોકરી.” 
“છોકરી?” 
“સ્નેહા મળી એ પહલેા હ ં અનાથ હિો અને એ 
ગઈ પછી ફરી પાછો અનાથ થઇ ગયો” 
“અને હવે હ ં અને િમે બનેં અનાથ છીએ, 
મી.અપ્રનકેિ.” 
“ના બેટા, હવે હ ં અને ત   ંબનેં છીએ િો અનાથ 
નહીં રહીએ.” 

“બેટા?” 
“ત   ંઅહી પ્રશફ્ટ થાય છે કે હ ં બેંગ્લોર રાન્સફર 
માગંી લઉં?” 
“વોટ?” 
“ઘણા વષે ફરી ટાઈ પહરેવાની ઈચ્છા થઇ છે.” 
 

 
 
જય હદ. દીલક્ષિ - ૯૯૦૯૧૦૯૭૫૦ 
તિૃીય ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



39 
 

સાપં ૂસરોવર 
જય લભખ્ખ  

 
એક અંગે્રજ ય વાન નકશો લઈને શોર્વા નીકળ્યો હિો સાપં ૂસરોવર. પણ એક યોગી મહારાજને 
મળીને િેને મળ્યો જીવનભરનો પદાથા પાિ. લોકકથાઓ દ્વારા ઈપ્રિહાસને સમજવાની રીિ. 

 

 
 
ચાળીસેક વષાનો, ગ લાખના ગોટા જેવો એક 
અંગે્રજ જ વાન, મારવાડની સકૂી ભપૂ્રમ પર 
િવાસ ખેડી રહ્યો હિો. એના ખભા પર એક 
ભારે હકિંમિની બદૂંક પડી હિી. છાિી પર દૂર 
દૂર સ ર્ી જોવાય િેવ  ંદૂરબીન હત  .ં કમર પર 
િંડા પાણીની બોિલ હિી. 
મારવાડની રેિાળ ભપૂ્રમ પર ભયકંર વાવટંોળ 
ઊિિા હિા. ક્રૂર માણસના હૃદય જેવો િમામ 
િદેશ સ ક્કો હિો, ક્રોર્ી માણસના પ્રન:શ્વાસ જેવી 
હવા ગરમ હિી! ગોરો જ વાન વારંવાર 
પોિાની બોિલમાથંી જળ કાઢીને સ કાયેલા 

હોિને ભીંજવિો હિો. કપૃણ જેમ ર્ન ખચે, 
એમ એ જળ વાપરિો હિો. 
મારવાડની રાજર્ાની જોર્પ ર અહીંથી 
પદંરવીસ કોસ દૂર હિી. તટેૂલા ં મહંદરો ને 
આંકડા ને બાવળના ં વકૃ્ષો વચ્ચેથી આગળ 
વર્િો અંગે્રજ હવે થાક્યો હિો. લાલ માટીના 
રસ્િાએ એની ખાખી બ્રીચીઝને લાલસ રખ કરી 
દીર્ી હિી. એણે વધ  એક વાર દૂરબીન 
પોિાની આંખ પર િેરવ્ય  ંને વધ  એકવાર ચારે 
હદશાઓને પ્રનહાળી લીર્ી. ચારે હદશાઓમા ં
આથમણી હદશાએ એન  ંખાસ લક્ષ્ય ખેંચ્ય .ં એણે 
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િરિ દૂરબીન હઠે ં મકૂ્ય  ંને ચકચકિા પ્રપત્તળના 
બટનવાળા લશ્કરી કોટના લખસ્સામાથંી એક 
નકશો કાઢ્ો. 
હાથીછાપના ઝીણા સફેદ કાગળ પર 
પેક્ન્સલની ઝાખંી રેખાઓથી એ નકશો દોરેલો 
હિો. નકશો જોિા ં જોિા ં અંગે્રજ ર્ીરેથી 
બોલવા લાગ્યો : 
'આ જોર્પ ર. અહીંથી ત્રણ કોશ ૫૨ નાદોલા 
ગામ. નાદોલા ગામમા ં શીખાવિ સરોવર. 
અહીંથી છ કોસ પર પ્રવસલપ ર - ર્રિીકંપથી 
િારાજ થયેલ .ં પ્રવસલપ રથી પાચં કોસ પર 
પાચંક લ્લા. આ જ રી નદી. પાચંક લ્લાથી 
પીપલનગર ચાર કોસ. શૈવર્મી અને 
જૈનર્મીઓની િપ્રસિ નગરી. એ 
પીપલનગરના પાદરે આવેલ  ંછે સાપં ૂસરોવર, 
અથાાત ્સપાસરોવર.’ 
 
અંગે્રજે નકશામાથંી માથ  ં ઊંચ  ં કય  ા ને 
આકાશમાગે દૂરથી આવિી બિકોના ં
ઝુડં પર દૃષ્ઠટ ક્સ્થર કરી. થોડીવારે એ 
બોલ્યો: ‘નક્કી એ જ સાપં ૂ સરોવર, 
‘સપા–સરોવર !’ 
 
અંગે્રજે નકશામાથંી માથ  ં ઊંચ  ં કય ા ને 
આકાશમાગે દૂરથી આવિી બિકોના ંઝુડં પર 
દૃષ્ઠટ ક્સ્થર કરી. થોડીવારે એ બોલ્યો: ‘નક્કી 
એ જ સાપં ૂસરોવર, ‘સપા–સરોવર !’ 

એણે પોિાની પાણીની બોિલ એક વધ  વાર 
ખોલી, ને દર વખિ કરિા ં વધ  જળ પીધ .ં 
પછી કદમ ઉિાવ્યા. અંગાર ઝરિો બપોર 
મારવાડની ભપૂ્રમ પરથી પસાર થઈ ગયો, પણ 
હવા હજી એવી જ ગરમ ફંૂકાિી હિી. લક્ષપ્રિજ 
પર સધં્યાના લાલ રંગો પથરાયા ત્યારે અંગે્રજ, 
સાચેસાચ, સાપં ૂ સરોવરના હકનારે આવી 
પહોંચ્યો.  
પ્રવશાળ એવ  ંસરોવર હત  .ં મજબિૂ પથ્થરોથી 
બારેં્લી પાળ હિી. હકનારા પર લીમડાના ં
વકૃ્ષોની ઘેરી ઘટા જામી હિી. એક િરફ ખડંેર 
ર્માશાળા ઊભી હિી ને બીજી િરફ િાજ  ં
સમરાવેલ  ં પ્રશવમહંદર હત  !ં પ્રશવમહંદર પાછળ 
બીલીના ં વકૃ્ષોની ઘટા હિી. મહંદર માટે 
બનાવેલો નાનોશો ફૂલબાગ પણ હિો! 
રણમા ં શેકાયેલા િવાસી માટે આ દૃશ્ય 
ઉત્સાહજનક હત  .ં એણે કમર પર લટકિી 
પાણીની શીશી ફરી લીર્ી ને બચૂ ઉર્ાડી 
આખેઆખી ખાલી કરીને પી ગયો. એક સ દંર 
ઓડકાર ખાર્ો ને પછી આગળ વધ્યો.  
પાસે લીમડાની છાયા નીચે ઊંટ-બકરા ં
ચરાવિો રબારી આ ગોરાને ભય અને 
આશ્ચયાની પ્રમપ્રશ્રિ લાગણીથી જોઈ રહ્યો. એ 
ઝાડના થડની પાછળ છપાવા માગિો હિો, કે 
ગોરાએ એને ઈશારો કરીને પોિાની પાસે 
બોલાવ્યો. ગોરાની આંખમા ંસત્તાનો િાપ હિો.  
રબારી ડયો. એણે નાસી છૂટવા માટે ચારે િરફ 
જોય .ં પણ એની શક્યિા ન દેખાિા ડરિો-
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ધ્રજૂિો એ આગળ આવ્યો. ગોરાએ એણે 
લાગલો જ એની ભાષામા ંિશ્ન કયો.  
‘સરોવરકા નામ?’ 
‘સાપં ૂસરોવર.’ 
‘ઓલ રાઈટ. ગાવંકા નામ?' 
‘પીપલીઆ!’ 
‘પીપલીઆ!’ ગોરાએ િશ્ન કયો, ને લખસ્સામાથંી 
નકશો કાઢી જોિા ં બોલ્યો: ‘અચ્છા! 
પીપલીઆ—પ્રપપલનગર!’ 
‘હા સાહબે!’ રબારીને સાહબેના સાલસ 
સ્વભાવથી હહિંમિ આવી ગઈ. 
‘ઔર યે મહંદર?’ 
‘પ્રશવજીકા.’ 
‘કોઈ રહિેા હૈ?’ 
‘હા, ૧૧૦ સાલના યોગીરાજ રહ ેછે!' 
‘એકસા દસ સાલ! વન હંડ્રેડ એન્ડ ટેન! 
હમ્બગ!' મનોમન આટલ  ં ખાલી અંગે્રજે 
રબારીને કહ્  ં : ‘હમકો યોગીરાજસે પ્રમલા દો. 
હમ ત  મકો બલક્ષસ દેગા.’ 
બલક્ષસ ને િે એક અંગે્રજની બલક્ષસ. એનો 
મહહમા ગામહડયાઓની નજરે ભોજરાજાના 
દાન જેવા હોય છે. રબારી આગળ થયા ને 
થોડી વારમા ં પ્રશવમહંદરની પાછળ આવેલી 
યોગીરાજની ગ ફા આગળ લઈ ગયો. યોગીરાજ 
સમાપ્રર્માથંી હમણા ંઊિયા હોય િેમ લાગત  ં
હત  .ં એમની જટા, પ્રવશાળ ભાલ, બ્રહ્મચયાથી 
િગિગત  ં શરીર કોઇ જનમજોગદંરની યાદ 
આપત  ંહત  .ં  

અંગે્રજે ધ્યાનપવૂાક યોગીરાજને િણામ કયાા, ને 
સામે ઊંર્ા ગોિણે બેિો. આ પ્રનભાય વીર અંગે્રજ 
પર યોગીરાજની આંખો મડંાઈ રહી. ત્યા ં િો 
અંગે્રજે દેશી ભાષામા ંખાલવ  ંશરૂ કય ાં: 
‘આપ યોગીરાજ છો?’ 
‘હા.’ 
‘આપને એકસો દસ વષા થયા ંછે?’ 
 
‘યોગીઓની પાસે વષાની લગનિી નથી, 
પળની હકિંમિ છે. એક પળમા ંમાણસની 
માણસાઈ પરખાઈ જાય. એ લાખેણી 
પળન  ંઅમારે મન મહત્વ છે. 
 
‘યોગીઓની પાસે વષાની લગનિી નથી, પળની 
હકિંમિ છે. એક પળમા ં માણસની માણસાઈ 
પરખાઈ જાય. એ લાખેણી પળન  ંઅમારે મન 
મહત્ત્વ છે.' 
અંગે્રજ આ આધ્યાજત્મક જવાબમા ં પરૂ ં  ન 
સમજ્યો. પણ એ આગળ બોલ્યો: ‘શ  ંમાણસ 
સો-બસો વષા જીવી શકે ખરો? અમે એને 
હમ્બગ માનીએ છીએ.' 
‘જરૂર જીવી શકે, એ હમ્બગ નથી. ' યોગીરાજે 
ચાદંીના િાર જેવી દાઢી પર વાઘના પજંા જેવા 
હાથને ફેરવિા ં કહ્ :ં ‘જ ઓ, િમને એક વાિ 
સમજાવ .ં િમારા વષામા ં ને મારા વષામા ં ફેર 
છે. િમારા વષામા ંપળ, પ્રવપળ, પ્રમપ્રનટ, કલાક, 
પહાેર ને હદવસની ગણિરી છે. અમારા વષામા ં
શ્વાસોચ્છવાસની ગણિરી છે. એક હદવસમા ં
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માણસ અમ ક શ્વાસેચ્છવાસ લઈ શકે. એટલા 
શ્વાસોચ્છવાસ એ લે એટલે એક હદવસ પરૂો 
થાય. એવા ૩૬૫ હદવસન  ં એક વષા થાય. 
ભારિના યોગીઓને શ્વાસોચ્છવાસ રોકવાની 
હહકમિ આવડે છે. એને યોગ, િાણાયામ ને 
સમાપ્રર્ કહ ેછે. સમાપ્રર્ દ્વારા શ્વાસોચ્છવાસ બરં્ 
કરી ભારિના િપસ્વીઓ વષોના ંવષો સ ર્ી 
જીવે છે. એટલે િમાર ં  વષા હદવસ, વાર ને 
મહહના પર છે; જ્યારે અમાર ં  વષા 
શ્વાસોચ્છવાસ પર છે; એટલે જ અમે કાળને 
જીિનારા કહવેાઈએ છીએ.’ 
‘ગડૂ!' અંગે્રજથી બોલાઈ ગય .ં એને આ વાિ 
પર શ્રિા ન થઈ, પણ ક તહૂલ જરૂર થય .ં એણે 
લખસ્સામાથંી સોનેરી શાહીથી છાપેલી ડાયરી 
કાઢી, ને ફુવારા-કલમથી આ વાિ ટપકાવી 
લીર્ી. ‘આ રબારી કહ ે છે કે આ સરોવરનો 
ઈપ્રિહાસ આપ જાણો છો. મને કહશેો ખરા કે? 
હ ં ઈપ્રિહાસને શોર્નારો એક શોખીન અંગે્રજ 
બચ્ચો છં. એ શોર્ પાછળ અમે જાિની પણ 
પરવા કરિા નથી. અંગે્રજે પ્રવનીિ ભાવે કહ્ .ં 
છેલ્લા શબ્દો ખાલિા ંએનો સીનો ઊંચો ઊિયો. 
‘આ સરોવરન  ં નામ સાપં ૂ સરોવર—સપા 
સરોવર. એને શૈવો િથા જૈનોએ સાથે મળીને 
બરં્ાવ્ય  ંછે.' 
‘અચ્છા! બે અલગ ર્માવાળાએ ભેગા મળીને 
આ સરોવર બાધં્ય ?ં કહ ેછે કે હહિંદ સ્િાનમા ંિો 
કોમના ઝઘડા ઘણા છે! નામ હહિંદ  પણ જાિ 
હજાર. એકનો દેવ બીજાથી જ દો. અંગે્રજે કહ્ .ં 

‘જરૂર. એવો જ ઝઘડો આ નગરમા ં પણ 
ચાલેલો. શૈવોએ જૈનોની જડ ખોદી નાખવા 
ઇચ્છેલ ;ં જૈનોએ શૈવોન  ંજડાબીડ કાઢવ  ં િેવી 
િપ્રિજ્ઞા લીરે્લી. લઠ્ઠાલઠ્ઠી, મ ઠટામ ઠ્ઠી, કેશાકેશી 
ચાલેલી. પણ આખરે બનેં સમજ્યા કે ર્મા િો 
સમન્વયમા ં છે, શાપં્રિમા ં છે, સખ્યમા ં છે, 
ભાઈચારામા ં છે. બનેંએ પોિાના ં અંિરમા ં
ફંૂફાડા મારિા ક્રોર્ ને વેરરૂપી સપાના પ્રવષને 
અહીં ભાઈચારાના મીિા જળથી શાિં કય ાં. એ 
પ્રમત્રિાની યાદમા ં બનેં કોમોએ સહહયારા 
િયત્ન ને સયં  ક્િ ર્નથી આ સરોવર બાધં્ય !ં' 
 
ર્મા િો સમન્વયમા ં છે, શાપં્રિમા ં છે, 
સખ્યમા ં છે, ભાઈચારામા ં છે. બનેંએ 
પોિાના ંઅંિરમા ંફંૂફાડા મારિા ક્રોર્ ને 
વેરરૂપી સપાના પ્રવષને અહીં 
ભાઈચારાના મીિા જળથી શાિં કય ાં. 
 
‘ફાઈન હહસ્ટોહરકલ ફેકટ! બાબાલોક! આ 
ઈપ્રિહાસ ક્યાયં સરં્રાયો છે ખરો! કંઈ સાલ –
સવંિ, કંઈ હકિાબ- કપ્રવિા, કોઈ એનો 
લખનારો?' અંગે્રજ પોિાની ઈપ્રિહાસની 
જજજ્ઞાસાને તપૃિ કરે િેવા મસાલો મળિો જોઈ 
થનગની ઊિયો. ‘એ ઝઘડાનો ઇપ્રિહાસ હ  ં
જાણવા માગ  ં છં. રોમેન્ટીક સ્ટોરી—રોમાચંક 
કહાણી, બાબાજી!' 
યોગીરાજ િદ્દન શાિં હિા. એમણે પાણીના 
જેવા ખળખળિા અવાજે કહ્ :ં ‘અમારે ત્યા ં
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એવા ઈપ્રિહાસ લખવાની િથા નથી. વળી 
અમે એવા વેરઝેરના ઇપ્રિહાસને સઘંરિા પણ 
નથી. બલકે એને ભલૂી જવા માગીએ છીએ.' 
યોગીરાજે જરા ખોંખારો ખાઈને કહ્ :ં િમારા 
આજના ઇપ્રિહાસ વેરઝેરના અખાડા બન્યા છે. 
પચીસ પેઢી પર થયેલા ં વેરઝેર િમે એમાં 
લખીને િાજંા ને િાજંા રાખો છે, િે િમારી 
આવિી પ્રનદોષ પેઢીને એવા ં વેરનો વારસો 
આપો છે. માણસની અંદરના માન-અપમાનના 
સાપને જે જગાડે એવા ઇપ્રિહાસ િરફ અમે 
પ્રિરસ્કાર દાખવીએ છીએ.' 
 
‘િમારા અંગે્રજોના ઇપ્રિહાસ વેરઝેરના 
અખાડા છે. પચીસ પઢેી પર થયેલા ં
વેરઝેર િમે એમા ંલખીને િાજંા ને િાજંા 
રાખો છે, િે િમારી આવિી પ્રનદોષ 
પઢેીને એવા ંવેરનો વારસો આપો છે.’  
 
‘િો શ  ંએનો કોઈ ઈપ્રિહાસ નહહ મળે?’ આવા 
ખાખી જોગદંર સાથે ઈપ્રિહાસની ઉપયોલગિા 
પ્રવષે વધ  ચચાામા ંન ઊિરિા ંએણે કામ સાથે 
કામ લીધ .ં 
‘મળશે, એક લોકકથામા!ં’  
‘મારે એ લોકકથા સાભંળવી છે. અલબત્ત, અમે 
લોકકથાને િામાલણક ઇપ્રિહાસ લેખિા નથી!' 
 ‘અમારે ત્યા ંઇપ્રિહાસ જ લોકકથામા ંવણાયો 
છે; જેમા ંભિૂકાળના ંવેરઝેરને પ્રનિારી નાખીને 
સ દંર કથા કહવેામા ં આવેલી હોય છે. કથા 

સાભંળે એન  ંમન િસન્ન થાય. ઊંડા ઊિરે એને 
બોર્ મળે. સાભંળો એ લોકકથા!' યોગીરાજે 
વાિ શરૂ કરી. 
‘આ પીપલીઆ ગામ જૂના વખિમા ં
વૈભવશાળી નગર હત  .ં એન  ંએ વખિન  ંનામ 
પીપલનગર હત  .ં અહીં પાલી જાિનો પીપા 
નામનો બ્રાહ્મણ રહિેો હિો. એ સદગ ણી ને 
િપોર્ન હિો. 
‘અહીં એક નાન  ં શ  ં િળાવ હત  .ં િળાવના 
હકનારે એક િક્ષક જાપ્રિનો સાપ રહિેો હિો. 
પીપો બ્રાહ્મણ દરરોજ એ સપાને દૂર્ 
પ્રપવડાવિો હિો. સપા પણ રાજી થઈને 
પોિાના રાફડામાથંી રોજ બબ્બે સોનામહાેરો 
લાવીને એને આપિો. આમ પીપાની ને સપાની 
પજૂા ને દલક્ષણા પ્રનરંિર ચાલ્યા કરિી. 
‘એક વાર પીપા બ્રાહ્મણને ગામિરે જવાન  ંથય .ં 
એણે સપાને દૂર્ પાવાન  ંકામ પોિાના પ ત્રને 
ભળાવ્ય .ં પ ત્ર રોજ દૂર્ લઈને જવા લાગ્યો, ને 
બે સ વણામ રા લઈને પાછો ફરવા લાગ્યો. 
‘પ્રનલોભી ને સિંોષી બ્રાહ્મણ પીપાના આ પ ત્રને 
એકવાર પ્રવચાર થયો, કે આ સાપ પાસે ઘણ  ં
ર્ન લાગે છે. એને મારીને લ ૂટંી લઉં િો સામટ ં 
ર્ન મને કામ લાગે. રોજ બે મહાેર આવે છે, 
ને વપરાઈ જાય છે. બસ, બીજે હદવસે એ 
લાકડી િથા દૂર્ સાથે લઈને ત્યા ં પહોંચ્યો. 
ડાબા હાથમા ંદૂર્નો વાટકો પકડયો ને જમણા 
હાથમા ંલાકડી લઈને પીિ પાછળ સિંાડી. સપા 
િો રોજની જેમ આવ્યો ને પ્રનભાયિાથી દૂર્ 
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પીવા લાગ્યો. િરિ જ બ્રાહ્મણ પ તે્ર જોરથી 
એના માથા પર લાકડી વીંઝી.  
‘લાકડીનો િહાર ભયકંર હિો, પણ સાપ મયો 
નહહ. એ ઝડપથી પોિાના દરમા ંપેસી ગયો. 
બ્રાહ્મણનો પ ત્ર ઘેર ગયો, ને પોિાની માિાને 
બર્ી વાિ કહી. માિાને લાગ્ય  ંકે, આ જખમી 
સાપ હવે નક્કી મારા છોકરાને ભરખી જશે. 
એણે િાબડિોબ પ ત્રને પરગામ મોકલવાની 
િૈયારી કરી. ગાડી, બળદ ને વાળાપ્રવયા િૈયાર 
કયાા. વહલેી પરોઢે ચાલી નીકળવાન  ંહત  .ં 
 
‘માિા વહલેી પરોઢે પ ત્રને ઉિાડવા ગઈ, પણ 
એણે જે દૃશ્ય જોય  ંએથી એનાથી ચીસ પડાઈ 
ગઈ. એક કાળાિરો સાપ પથારીમા ં ફેણ 
િસારી બેિા હિો ને પોિાનો દીકરો લીલોકચ 
થઈને ત્યા ંઅકાળે મરેલા પડયો હિો. મા િો 
શ  ંરોવે! રોવે રોવે િે અનરાર્ાર રોવે, એકનો 
એક દીકરો ફાટી પડયો. 
પેલો બ્રાહ્મણ કામ પિાવીને પાછો ફયો ને ઘેર 
આવ્યો, ત્યારે એણે બર્ા દ :ખદ સમાચાર 
સાભંળ્યા. ઘડીભર એને થય  ંકે સાપને મારીને 
પ ત્રન  ંવેર લઉં, એ િૈયાર થઈ ગયો! પણ પછી 
એ ઊંડા પ્રવચારમા ંઊિરી ગયો. એને લાગ્ય  ંકે 
આ રીિે િો વેર વર્શે: પેઢી દર પેઢી ચાલશે. 
એ ખિમ થશે, હ ં ખ વાર થઈશ. વળી આવે 
િસગેં િો સહ  કોઈ આમ જ વિે. પણ હવે હ ં 
એમ વત ા કે ફરી જેવા હિો િેવા મેળ જામી 
જાય. એણે િરિ દૂર્નો વાટકો લીર્ો ને 
સપાના પ્રનવાસસ્થાને પહોંચ્યો. દૂર્ ર્રીને 

બોલ્યો: ‘ભલા ભાઈ! દૂર્ પીઓ. ગઈ ગ જરી 
ભલૂી જાઓ. મને માફ કરો.’ 
ઉદારભાવે સપા દરમાથંી બહાર આવ્યો. એણે 
દૂર્ પીધ  ંને પછી ખ શ થઈને પીપાને પોિાનો 
ખજાનો આપી દીર્ો! પીપાએ અહીં આ નગર 
વસાવ્ય .ં ને એ ખજાનાથી આ સપા સરોવર 
બરં્ાવ્ય .ં 
જોગીરાજે આટલ  ંબોલી આસન વાળ્ય .ં અંગે્રજ 
યોગીને નમી પડયો ને બોલ્યો : ‘બાબાજી ! માર ં  
નામ કનાલ જેમ્સ ટોડ !' 
‘ભાઈ! અમારે મન નામન  ંમહત્ત્વ નથી. િમાર ં  
કામ શ  ંછે એ કહો.’  
‘હ ં રજપિૂાનાનો પોલલહટકલ એજન્ટ છં.’ 
 
‘િમે ‘રાજર્મી’ પ ર ષ છો એમ ને? સવે 
િજાને અન્ન, વસ્ત્ર ને આબરૂ મળે એ 
જોવાન  ં કામ િમાર ં ! પથૃ્વીને પાટલે 
કોઈ રાજા–રાણા, હકીમ—હાકેમ અમર 
રહ્યા નથી ને રહવેાના નથી ! અમર રહ્યા ં
છે ફક્િ એમના ંકામ!'  
 
‘રાજર્મી’ પ ર ષ છો એમ ને? સવે િજાને અન્ન, 
વસ્ત્ર ને આબરૂ મળે એ જોવાન  ં કામ િમાર ં ! 
પથૃ્વીને પાટલે કોઈ રાજા–રાણા, હકીમ—હાકેમ 
અમર રહ્યા નથી ને રહવેાના નથી ! અમર રહ્યા ં
છે ફક્િ એમના ંકામ!'  
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આટલ  ં બોલી યોગીરાજ સમાપ્રર્મા ં ઊિરી 
ગયા. અંગે્રજ સાપં ૂ સરોવરના હકનારે ફરિો 
ભારિના અદભ િ યોગીઓ પ્રવષે પ્રવચારી રહ્યો. 
સાજંનો સયૂા પપ્રશ્ચમાકાશમા ંઢળી રહ્યો હિો. ઘેર 
પાછા ંફરિા ંપખંીડા ંહવે માળામા ંલપાઇ ગયા ં
હિા.ં 
અંગે્રજ સ દંર સધં્યાને જોિો હહિંદના યોગીઓ 
પ્રવષે ઊંડા લચિંિનમા ંઊિરી ગયો. 
 

 
 
સૌજન્ય: લેખક: જય લભખ્ખ  - પ સ્િક: લાખેણી 
વાિો - િકાશક: સસ્ત   ંસાહહત્ય વર્ાક કાયાાલય 
- ૧૯૮૨   
ગ જરાિીના મહાન વાિાાકારની આ કૃપ્રિની 
વાચકોની નવી પેઢી માટેની સાદર િસ્ત  પ્રિ. 
સર્જકોની મજૂંરીની અપેક્ષાએ. 
 
આમપં્રત્રિ વાિાાકાર  
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મોિને સાટે મહમેાનગપ્રિ 
જયમલ્લ પરમાર 

 
આપા ભલા જેન  ંનામ, અને નામ િેવા ંજ જેના ગ ણ. િેમની ભલાઈનો પાર નહીં. 

જાિને ઘસીને િેઓ ભલાઈ કરિા,ં મોિને સાિે મહમેાનગપ્રિ કરિા 
 

 
 
લગર સરસાઈન  ં હાડંા જેવ  ં ગામ. વનરાઈમા ં
રમિી ભલૂી પડી હોય એવી અપસરા જેવી 
આંબાઝર નદીને કાિેં ઝૂલિા ગોક લળયા જેવા 
એ ગામન  ંનામ મોણપરી. કાિેં ઘટાટોપ ઝાડી. 
ર્રિી નીપજાઉ. વટેમાગ ા પરાણે રોકાવાન  ં
મન કરે ને વાટપાડ ની દાઢમા ં પ્રનરંિર 
સળવળ્યા કરે એવ  ંરૂપાળ. 
આંબાઝરની ઊંચી ભેખડ મા ંએક દી પરભાિના 
પહોરમા ં પચાસેક હપ્રથયારર્ારી ઘેાડેસવારો 
ઊિયાા. આંબાઝરના અમરિ જેવા ં પ્રનમાળા ં
પાણી જોઇને ઘેાડેસવારેાએ સરક  ઢીલી મકૂી ને 
એક હારે પચાસેક ઘેાડાએં પાણી ચહકાવવા 
માડંિા ંનદીના ંવહણે સાકંડા ંકરી મેલ્યા.ં  

િાબંા-પ્રપત્તળના ં જગારા મારિા ં બેડાથંી 
સહરિામા ંસામટા સરૂજ ઉિારિી પપ્રનહારીઓ 
ફડકી હાલી. સબોસબ બેડા ં માથે ચડાવીને 
ફડકમા ંગામ ભણી વહિેી થવા માડંી. 
ઘેાડેસવારોમાથંી લીલાખા ગામનો ર્ણી 
રાણીંગવાળો પપ્રનહારીઓની આ રોનક જોઈ 
મરક મરક હસી રહ્યો, પછી જરા ઊંચે કહ:ે 
“માળં ગામ છે િો રાડી સેાપારી જેવડ ં પણ 
ભારી રૂડ . એલા આ ભલા આપાની મેાણપરી 
િો નહહ?” 
ભલા આપાન  ં નામ સાભંળી પપ્રનહારીએએ 
શ્વાસ ઢીલા મકૂયો ને જવાબ દીર્ો કે: “હા બાપ , 
આ મોણપરી જ.’’ 
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“ભલો આપો ઘરે કે?’’ 
“હા બાપ , ઘરે છે.' 
ભલા આપાની નામચા ભલા આપાની આગળ 
નીકળી ગયેલી. ભલેા આપેા પાછળ રહી 
ગયેલા. અર્ાા સૌરાઠરમા ં એની ભલાઈને 
વાવટો ફડાકા મારી રહ્યો છે પણ ભલો આપો 
આવ્યા-ંગયાનેં કસ બંો-પાણી ને રોટલો 
આપવામા ંઘાહ  લગયા છે. નખશીખ ભલાઈન  ં
કંડારણ, મોણપરીને પાર્રથી એની ભલાઈ 
માણ્યા વગર અજાણ્ય  ં ય આઘ  ં ખસત  ં નથી. 
ર્ાર્લક ળના આ ભલા િાકેારની સાયબી બર્ી 
આદર-સત્કાર ને ઉદારિામા ં વાલણયાને ઘરે 
મડંાઈ ગઈ છે. કા ંગામ છેાડચા વગર ને કા ં
જીવાદોરી ટૂંકી કયાા વગર હવે લબરદ જાળવવા ં
દોહ્યલા ંબન્યા ંછે. 
ગામનો વાળંદ પછૂપરછ કરીને એળખી ગયેા 
ઘોડેસવારોને અને દોડયો ભલા બાપાની 
ડેલીએ.  
‘બાપ , લીલાખાનો ર્ણી રાણીંગવાળો પચાસ 
ઘોડે પર્ાયાા છે.’ 
પ્રશરામણ ની લચિંિામા ં બેિેલા ભલા આપાએ 
રાણીંગવાળાન  ં નામ સાભંળિા ં જ િો સડાપ 
બેિા થઈને કહ્ :ં  
“શ  ં કે’છ? આપો રાણીંગવાળો? લીલાખાનો 
બાદશાહ? ઈ શરૂવીર આપણે ત્યા ંકયાથંી? અરે 
ર્ોડય! ર્ોડય અભલા, ઝટ પાગરણનો 
બદંોબસ્િ કર. અને જો ગામમા ં સૌને ખખર 
દઈ દે; આજ િો માનેિા મે'માન આપણે ઘરે 
પર્ાયાા છે. ર્ન ભાગ, ર્ન ઘડી, અને વાલા! 

ચોફાળ િરફાળ નાખ જલદી. એલા, કયા ંગ્યો 
લાખો ભાઇ? પાણી-છાણીના બદંોબસ્િ કરેા 
ઝટ!” 
ભલો આપો હાફંળા-ફાફંળા થઇ ગયા. માણસો 
કહ,ે ‘આપા, જરા સથરા થાઓ, બધ  ંથઇ રહશેે.’  
ત્યા ંિો રાણીંગવાળો ચડય ેઘેાડે પચાસ માણસ 
સાથે આવી પહોંચ્યા. ભલા આપાએ બાથમા ં
ઘાલીને બાપાસા કયાા. ખબરઅંિર પ છાણા ને 
સૌ ચોપાડમા ંગેાિવાણા.  
 
આપો રાણીંગવાળો કહ:ે ‘આપા ભલા! 
મેાણ પરીને પાર્ર આવી ચડયા ને િમ 
જેવાને મળવાનો લ્હાવો લીર્ા વગર 
કેમ જાયીં? નામચા િો િમારી આખી 
કાહિયાવાડમા ંફરકે છે. 
 
આપો રાણીંગવાળો કહ:ે ‘આપા ભલા! 
મેાણ પરીને પાર્ર આવી ચડયા ને િમ જેવાને 
મળવાનો લ્હાવો લીર્ા વગર કેમ જાયીં? 
નામચા િો િમારી આખી કાહિયાવાડમા ંફરકે 
છે. ઘણા વખિથી મળં મળં પ્રથયા કરત  .ં આજ 
સરૂજ મા’રાજે મોકો સરં્ાડી દીર્ો.’  
“અરે મારા બાપ! લીલાખાના ર્ણી મારા 
ગરીબને ઝૂપડે કયાથંી? મારો િો ભવ ઉજાળી 
દીરે્ા. ભારી જોગ બારં્ી ગ્યો પણ આજે િે હારે 
જ છાશ  ંપીશ .ં” 
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“આપા ભલા ! પ્રશરામણની િાણ  નો કરિા. 
અમારે ગોંડલ ઝટ પોગવ  ંછે. કસ બંો લઈને જ 
વેિા થવ  ંછે. ખોટીપો થાય એમ નથી.’ 
“અરે, મારા બાપ! એમ છાશ  ંપીર્ા વગર કાઈં 
જવાય ? ના પાડો િો સરૂજના....” 
“હા ંહા ંહા ંહા ં! આપા ! સોગદં દેિા નઈ. અમારે 
ગોંડલ આઘ  ંથઈ પડશે. નકર એમા ંકાઈં ભલા 
આપાની ડેલીએ િાણ કરવાની હોય?’’ હા – 
મા, હા – મા કરિા ં રાણીંગવાળાને રોટલા 
ખાવા રોકીને ડાયરાને વાિે વળગાડી આપો 
ભલો આરડે આવ્યા. પચાસ મે’માન ની ર્કખક 
બોલિી સાભંળી કાહિયાણીને ફડકે શ્વાસ 
ઊપડયો. આંખમાથંી દડ દડ દડ આંસ ડાની 
ર્ારા મડંાઈ ગઈ. ત્યા ંભલો આપો પહોંચ્યા. 
“કા ંકાહિયાણી ! કાઈં ઘરેણ -ંગાઠ ં?”  
 
પચાસ મે’માન ની ર્કખક બોલિી 
સાભંળી કાહિયાણીને ફડકે શ્વાસ 
ઊપડયો. આંખમાથંી દડ દડ દડ 
આંસ ડાની ર્ારા મડંાઈ ગઈ. ત્યા ંભલો 
આપો પહોંચ્યા, “કા ં કાહિયાણી ! કાઈં 
ઘરેણ -ંગાઠ ં?” 
 
“વાલની વીંટીય હવે ઘરમા ંનથી. એક ટંકનો 
લોટ હિો િે દીકરીને શીરામણ  કરી દીધ .ં”  
“કાકં હશે, જો િો ખરી!” 

“અરે દરબાર! િમથી છાન  ંઆ ઘરમા ં કાઈં 
નથી. હવે િેા મએૂ જ મગંળ થાય એવ  ંછે. કયો 
િો કર ં !” “મરવાનો ઉપાય?’ 
“બીજો એકે ઉપા નથી. માર ં  પડં પડે પછી કોઈ 
છાશ  ંપીવા નો હરયેને?’’  
“શ  ંવાિ કરછ?’ 
“આ સાચ  ંકહ ં છં.” 
“પણ ત   ંકે હ ં ગળે ફાસંો ખાઈ િયે' જગિ જાણે 
ને કે રોટલાની િાણ્ય હિી િા મે'માન નેં રોકયા 
શીદને? વળી જાિે જનમારે આપણ  ંપણ જાય.” 
“ગળે ફાસંો નહહ ખાઉં. આ છાણાના મોઢવામા ં
કાલનો સરપ મરી ગ્યો છે. પાર્ર ં  પડે ને મોઢવ  ં
ફેરવિા ંદંસ દયે િો કામ થઈ જાય.’’ 
“કાહિયાણી! આવા વહમા ઉપા! પણ આબરૂ 
કરિા ંિાણને વા'લા કરાય એમ નથી. આપણ  ં
મોિ બગડે એના કરિા ંસ ર્ારી લઈં. િો હવે 
ઝટ કયા. િારી વાહં ે હ  ં ય હાલ્યે આવ  ં છં. 
સરગાપરની શેરીએ છેટ ં નહહ પડવા દઉં. હવે 
ખબર કે'વરાવજે, હ ં ડાયરામા ંછં.” 
આપો ભલો ભગવાને લાજ રાખી માનીને હસિે 
મેઢે ડાયરામા ં ભળી ગયા. વાત  નંા ગલબા 
ઉડાડે છે. 
આની કોર કાહિયાણીએ અસલ ક્ષપ્રત્રયાણી બની 
વાડામા ં જઈને હાથ ઘાલીઘાલીને છાણાન  ં
મોઢવ  ં વીંખવા માડંય  . અરધ ક મોઢવ  ં વીખ્ય  ં
ત્યા ં ભારા જેવડો ભોરીંગ ઊછળીને વીંખેલા ં
છાણામા ંગરકી ગયો.  
કાહિયાણી દાઝે ભરાણી, “એમ જાઈશ કયા?ં 
આજે િને ખહિો નો મેલ .ં ઝડપ છાણામા ંહાથ 
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નાખીને નાગને ડોકેથી પકડીને બીજે હાથે 
થપાટ મેલી. પણ ફંૂફાડો મારીને ઝટકા ભેળો 
નાગ હાથમાથંી સરકીને મોઢવામા ં છપાઈ 
ગયો.  
કાહિયાણી પ્રનરાશ થઈ ગઈ. “આજ નક્કી દૈવ 
રૂિયો. નકર સાપેય ન સ ૂઘેં એમ બને? 
કાહિયાણીએ ફરીફરીને સરપની ગેાિ કરી પણ 
હાથ નો લાગ્યો. પ્રનરાશ થઈને કાહિયાણી 
ઓસરીમા ં આવી ઢગલો થઈ ગઈ. અંિર 
અવળં થઈ ઊિય .ં  
આની કોર આપો ભલેા કાહિયાણીને સરપ 
ડસ્યાના ખબરની વાટ જ એ છે. થોડ ં મોડ ં થાિા ં
ભલો આપો ઊિીને ઓરડે આવ્યા. જ્યા ંજ એ 
ત્યા ં કાિીયાણી ર્રિી હારે જડાઈ ગ્યા જેવી 
ખેડી ભાળી. 
“અરે પ્રર્ક્કાર છે િને, આબરૂથી જીવ વા'લો 
લાગ્યોને? કાહિયાણી થઈને ભવ બગાડવા 
બેિી?” 
‘‘દરબાર! દરબાર! એવા ંવેણ  નો કાઢો. અટાણ  
સ ર્ી મથામણ  કરી પણ આજ એરૂય આભડિો 
નથી. હ ં શ  ંકર ં? કે'િા હો િો ગળે ફાસંો ખાઉં. 
ઇ એક જ ઉપા છે!” 
“હવે ચીંથરા ંફાડય મા. કાઇંક ફેર થઈ ગ્યો. કા ં
હ ં ભલૂ્યો ને કા ંત  .ં હવે િે મારે મ વેય છૂટકારો 
થાય એવ  ં
નો હરય .ં જા. કર િાર ં  કાળં!”  
‘‘હા ં હા ં હા ં હા ં ! દરબાર ! હવે િો નજરે ના 
દેખાડ ં િેા કાિીના પેટની નહહ, ઊભા હરયો.” 

કાહિયાણી સડાપ ઊભી થઈને મોઢવા માથે 
ગઈ. આડેર્ડ છાણા ફગાવવા માડંયા ંને જેવો 
ભોરીંગ નજરે ચડયો કે ઝપટ મારીને બે હાથે 
પકડી લઈ ગળે પહરેીને ઘમૂટો િાણીને ભલા 
આપા સામે ઊભી રહી. 
 
“હવે િમે જ નરખી લ્યેા દરબાર, આખી 
જીંદગી પડખ  સેવ્ય   ં ને વશવાહ નો 
આવ્યોને? િમારાથી ને આબરૂથી હ ં 
જીવ વાલો કર ં? લ્યો, હવે જોઈ લ્યો!” 
એમ કહિેાકંને ફડાક દઇને ઓઢણ  ં
માથથેી ફંડાવ્ય  .ં. 
 
“હવે િમે જ નરખી લ્યેા દરબાર, આખી 
જીંદગી પડખ  સેવ્ય  ંને વશવાહ નો આવ્યોને? 
િમારાથી ને આબરૂથી હ ં જીવ વાલો કર ં? લ્યો, 
હવે જોઈ લ્યો!” એમ કહિેાકંને ફડાક દઇને 
ઓઢણ  ં માથેથી ફંડાવ્ય  ં ત્યા ં િે ભોરીંગન  ં
નીલમ-મઢેલ  ં હમેન  ં ઝૂમખ  ં કાહિયાણીના કંિે 
દરબારે ઝૂલત  ં ભાળ્ય .ં આપો આંખ્ય  ં ફાડીને 
જોઈ રહ્યા. ઘડીક િો અવાક્ થઈ ગયા. પછી 
કહ:ે 
“આવ  ંઘરેણ  ંઆજ દી સ ર્ી મારાથી અછટત  ં
રાખ્ય ,ં કાહિયાણી? પણ ઈ વાિ પછી. હવે 
લાવ્ય ઝટ, આબરૂ રઇ ગઈને! વાલણયો મોં-
માગી ચીજવહિ આપશે. અરે, રંગ રઇ 
લગયોને!” 
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“અરે દરબાર! હ  ં િેા ગળે નાગ ભેરવીને જ 
આવેલી. આ િો કા'ંક ઈશ્વરની માયા લાગે છે. 
કેવ  ંઝૂમણ  ંને કેવી વાિ! જે થ્ય  ઈ. ભગવાને 
લાજ રાખી પણ મારા િે માન્યામા ંનથી આવત  ં
કે આ શ  ંથઈ ગ્ય  ં!” 
 
આપા ભલાને રંૂવાડે રંૂવાડે ચેિન વ્યાપી 
ગય .ં ખેસમા ંઝૂમણાને લપટેીને પહોંચ્યા 
શિેની દ કાને. હળવેક રહીને વાિ કરી 
કે આવ  ંઘરેણ  ંિમારે ત્યા ંન મ કાય. પણ 
બીજો છૂટકો નથી. હવે લાવો ઝટ 
ચીજવહિ!” 
 
આપા ભલાને રંૂવાડ ેરંૂવાડ ેચેિન વ્યાપી ગય .ં 
ખેસમા ં ઝૂમણાને લપેટીને પહોંચ્યા શેિની 
દ કાને. હળવેક રહીને વાિ કરી કે આવ  ંઘરેણ  ં
િમારે ત્યા ંન મ કાય. પણ બીજો છૂટકો નથી. 
હવે લાવો ઝટ ચીજવહિ!” 
વાલણયાની આંખ્ય  ં નીલમ-મઢયા ઝૂમણાને 
જોિા ંચાર થઈ ગઈ. આવ  ંએણે બાપગેાિર 
દીિેલ  ં નહહ. પણ ડાહી જાિ. ભલા આપાનો 
અછો અછો વાના ંકરવા લાગ્યો. ઝૂમણ  ંઘરેણે 
મકૂીને ભલા આપાએ વાડામા ંિાવડા ચડાવી 
દીર્ા. બપોર થાિા ં િે મીિાઇય થંી ડેલી 
મઘમઘવા લાગી. મે'માન નંા મેાઢામા ંપાણીના 
શેરડા છૂટવા માડંયા.  
પાપ્રિયા ં નખાઈ ગયા.ં ગરેં્ ગરેં્ કામ 
કરવાવાળાનો પણ ઢગલા થઈ ગયો. ડાયરાને 

િાણ્ય  ંકરીકરીને જમાડયો. રોંઢા ટાણે કસ બંા-
પાણી કરીને વાછટાણેય રાકયા ને મે’માન નેં 
ર્રવ કરી કરીને દડેડે દૂર્-ઘી પાયા. ખોબે ને 
ખોબે દળેલી સાકર ને ગોરસની છેાળ્ય  ં
છલકાવી.  
રાણીંગવાળા ને ડાયરો િો અકેકાર થઈ ગયા. 
“વાહ આપા ભલા! વાહ િારી રખાવટ !”  
બીજે હદવસે કસ બંા લેવરાવીને જ મે'માન નેં 
પ્રવદાય આપી પણ ‘‘ભલો ભલો!” થઇ ગ્ય .ં 
આપા ભલાની રજા લેિા ં લીલાખાના ર્ણી 
રાણીંગવાળાએ ગળામાથંી સાચા મોિીની ભારે 
માળા કાઢી બેનને કાપડામા ં આપિા ં આપા 
ભલાના હાથમા ં મકૂી અને લીલાખે મે'માન 
થાવાના સોગદં દઇને રાણીંગવાળાએ રજા 
લીર્ી. પણ પચાસેય ઘેાડાના ડાબલા ગાજિા 
ગયા કે ભલાની મેણ પરી, ભલાની મેાણપરી. 
આજે ય એ ભલાની મેાણપરી િરીકે જ 
ઓળખાય છે. િે હદવસથી ર્ાર્લ ક ળના 
કાિીઓ થાનના વાસ હકને ક ળદેવ િરીકે પજૂિા 
આવ્યા છે. 
 
સૌજન્ય: ર્રિીની અમીરાિ - લેખક: જયમલ્લ 
પરમાર - િવીણ પ સ્િક ભડંાર, રાજકોટ - 
૧૯૯૧  
વાચકોની નવી પેઢી માટેની સાદર િસ્ત  પ્રિ. 
સર્જકોની મજૂંરીની અપેક્ષાએ. 
આમપં્રત્રિ વાિાાકાર  
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શરૂ અને સાર્ક 

જયમલ્લ પરમાર 

 

દીકરાને મોિના મોં માથંી પાછો લાવવા જનેિાએ ભગવાનને છેલ્લી િાથાના કરી, 
‘દીકરો બચાવ િભો, બચી ગયો િો કાયમી િારે ચરણે ર્રી દઈશ.’ પણ એવ  ંકહવે   ં

એક છે અને કરવ  ંબીજી વાિ. િભ ચરણે ગયેલો સાર્ક શરૂ હોય િો?   
 

 
 

સોરિના રા'નો વશં રહ ેિો જ સોરિના ંરાજ 
રહ ેએવી સોરિર્રાને રાખવા સાર  બોડીદરના 
દેવાયિ બોદલના ંઆયરાણીએ જેને વરે્રાવા 
દીર્ો ઇ ઉગો િો આયરાણીને એકનો એક જ 
હિો.  
 

એવી જનેિાના ં હૈયા ં િભ  કયા િત્ત્વમાથંી 
ઘડિા હશે? એવી જનેિા વગર જોગરં્ર ક્યાથંી 
પાકે?  
 

જ્ય  ંપ્રસિંહન કે ગભા મેં,  
સ્યાલ ન ઉપજે કોય.  
 

રાજ લા િાલ કાના દહરયાકાિંાના મજાદર ગામે 
સવાસોક વરસ પહલેા ં પવૂા બગંાળથી ફરિા ં
ફરિા ં એક સાધ  બાઈ આવી ચડી. નામ 
ગેામિી. ગામમા ંધ્યાનદાસજી નામે સાધ  રહ.ે 
બેયને સબંરં્ બરં્ાણેા. બાઈ જ વાન. 
ધ્યાનદાસજી પીઢ. એક દીકરો થયો. નામ 
પાડય  ંગીગારામ.  
 

વાન પણ ટીમ્બરવાના સાર જેવો કાળો, મોઢ ં 
ગોળ, બેઠ ં નાક પણ આંખ ચમકદાર. 
અલગયારેક વરસનો થયો ત્યારે બાવડા ંફાટવા 
માડંયા,ં કાયા સારં્ાડે ઊિાર ઘાટીલી બની 
ગઈ, અને પ્રનરર્ારનો આદશા િો એની હિીલી 
દાઢ અને બત્રીસીની પકડમાથંી દેખાય. 
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રમિમા,ં િફાનમા,ં રે્ાડવામા ંકે ઢોર ચારવામા ં
એની િોલે ચારણના ત્રીસમાથંી એકેય જ વાન 
ન આવે. પણ કાળને કરવ  ં છે ને ગીગારામ 
માદંા પડયો, પણ જીવને અને જમને વાત   ં
થાવા માડંી. 
 

પરદેશણ બાઈ, એકને એક દીકરો. એકે ય 
આર્ાર ન મળે ત્યારે મા ઇશ્વરને શરણ જાય. 
પીપાવાવન  ં માિમ સાભંળેલ .ં 
રણછોડરાયજીની માનિા કરી : 
 

‘હ ે મા’રાજ! દીકરો સાજો-નરવો થાય િો 
દોરીને િારે ચરણે ર્રી જઇશ.’ 
 

જેમ દીવામા ંદીવેલ પરૂાય એમ દેહમા ંદૈવિ 
પાછા ં વળવા લાગ્યા.ં આડે પદંરે ગીગારામ 
સોળ કળાનો થઈ રહ્યો. 
 

હવે જનેિાને વ્રિ વસમા ં લાગવા 
માડંયા.ં નોર્ારીને એકને એક આર્ાર. 
દીકરા જગ્યામા ંબરં્ાય પછી મા વછોયા 
બાળની જેમ બાળવછોઈ મા જેવી 
આપદા િો અહોપ્રનશની થાય ને ! 
 

હવે જનેિાને વ્રિ વસમા ં લાગવા માડંયા.ં 
નોર્ારીને એકને એક આર્ાર. દીકરા જગ્યામા ં
બરં્ાય પછી મા વછોયા બાળની જેમ 
બાળવછોઈ મા જેવી આપદા િો અહોપ્રનશની 
થાય ને ! 
 

એક એવા બે ને એવા ચાર હદવસ જિા ં િે 
જનેિાને હૈયે સકંલ્પની શક્ક્િ પ રાણી. 
ધ્યાનદાસની રજા લઇ દીકરાના ગળામા ં
કાથીન  ં દોરડ ં બારં્ી દોરીને પીપાવાવની 
જગ્યાએ ચાલી નીકળી. 
 

માના હૈયામા ં િકા પ્રવિકાના ઘેાડા ખ ૂદેં છે. 
ખેિરવાનંો મારગ પાચં ભવ જેટલા લાબંો થઇ 
પડયો છે. 
 

“આવો અજાજૂડ દીકરો, કાલે મને ઘડપણ 
બેસશે, મા'રાજ આવી જ રહ્યા છે. ત્યારે અમારા ં
ઘડપણ  કોણ પાળશે ?’’ 

 

‘‘સૌના ભગવાન છે ને! મહારાજે ન’િા, ને 
ગીગારામન  ં િો સોણ  ં ય કયા ં હત  ?ં સૌના 
ભગવાન છે ને!”  

 

ગીમિીબાઈન  ંમન બગંાળના લીલ ડા આંબેરણ  
માથે આળોટીને ફરી પાછં પીપાવાવની કાટંય 
માથે મડંાણ ,ં રણછોડરાયના દેવળ માથે રે્ાળી 
ર્જા ફડાકા દેિી હિી. 
 

હજી ભગવાનને થાળ ર્રાવ્યો ન હિો ત્યા ં
દીકરાને લઈને મા દેવળે પોગ્યા.ં ઢોરને બારેં્ 
એમ મહંદરના આગળના એક ખ ૂટંા સાથે 
ગીગારામજીને બારં્ી દીર્ો, ઘડીક ઊભા ંરહ્યા 
ત્યા ંમહંિ ર્રમદાસજી આવ્યા. દોરડ ં છેાડીને 
જ્યા ંમાથે હાથ ફેરવ્યેા ત્યા ંિેા મહંિન  ંઅંિર 
ડરવા માડંય .ં 
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માનિા મા'રાજને ચરણે ર્રીને જનેિાએ 
દીકરાને ભલામણ કરિા ં કહ્ ,ં “જો બગંાળણ 
માન  ંર્ાવણ ર્ાવ્યો હો િો બેટા ! મે'િ બાપ ની 
આજ્ઞાનો લોપ કરિો નહહ. રણછોડરાયના નામ 
ઉપર િારા લેાહીન  ંટીપેટીપ  ંપાડી નાખજે ને 
હાડકાનંી કાગંસી કરી નાખજે, બાપ! હ ં િો હવે 
જાઉં છં.” 

 

ને િભ ને ચરણે એકના એક પ ત્રને ર્રીને 
જનેિા હાલી નીકળી. 
 

જોગમાયા બગંાળણ ગોમિીમાઈના પ ત્ર 
ગીગારામ મહંિનો જ્યા ંમનમા ંસકંલ્પ થાય 
ત્યા ંકાયાને કસવા લાગ્યો. પીપાવાવની જગ્યા 
એટલે ભક્ક્િ અને કમાની દીપમાળ. મહંદર 
માથે આિેક ર્જા ચડીને ઊિરી. અખડં ઉદ્યમી 
એવા પડછંદ ગીગારામને કોઇ દેખીએ મેણ  ં
માય ા કે: ‘હા ભઈ હા, આ કાળીયો િો 
ર્રમદાસજી મા’રાજને કાશીએથી કાવડ લઈને 
નવરાવશે.’ 
 

ગીગારામને ઝટકો લાગ્યો. મહંિની રજા લઈ 
પગ પાળેા કાશીને મારગે વળ્યો. બરાબર 
નવમે મહહને મા’રાજની ઝાલર વાગવા ટાણે 
ખભે કાવડ લઈને ઇન્ર મા'રાજના ઐરાવિ 
સમા ગીગારામે રણછેાડરાયને અને ગ ર જીને 
ગગંાના ંપાણીથી નવરાવ્યા. 
 

આ ગીગારામને ત  લસીશ્યામના મહંિ 
નરભેરામજીએ પીપાવાવની જગ્યાન  ંટીલ  ંકય ાં. 

પીપાવાવને જમીન સાિ હજાર વીઘા ં પણ 
વાવેિર કરાય એવી િે પાચંસો-છસો વીઘા ંજ. 
બાકીની ખારો થઇ ગયેલી. ઝોલાપર અને 
મજાદરના ચારણને આયર ગોવાલળયા એમા ં
માલ-ઢોર ચારે પછી નીપજ ક્યાથંી આવે? 

 

આમ િે એ બર્ા જગ્યાના સેવકો, પણ ર્માાંદા 
જગ્યાનો મફિનો માલ કોણ છોડે? સમજાવ્યા 
ન જ સમજ્યા પછી ગીગારામ કાળભેરવ જેવો 
થયો.  
 

એકલે પડે ડાગં લઇને એણે રખોપા ં
ખેલ્યા.ં ચારણ ને આયરના જ વાન 
ગાવાલળયાઓને લાકહડય નંો ઉપદેશ 
દેવા માડંયો. જ્યા ં લાકડી કારગિ ન 
નીવડી ત્યા ંબાથબંથા આવીને ભલભલા 
જ વાનેાના ંમાથા ંભાગંી નાખ્યા.ં 
 
 

એકલે પડે ડાગં લઇને એણે રખોપા ં ખેલ્યા.ં 
ચારણ ને આયરના જ વાન ગાવાલળયાઓને 
લાકહડય નંો ઉપદેશ દેવા માડંયો. જ્યા ંલાકડી 
કારગિ ન નીવડી ત્યા ં બાથબંથા આવીને 
ભલભલા જ વાનેાના ંમાથા ંભાગંી નાખ્યા.ં સેવા 
ચાકરી પાછા જગ્યામા ંલઇ જઈને કરે ને શીરો 
ખવડાવે. 
 

એક વરસમા ંપચાસેક ર્ીંગાણા ંથયા ંહશે. એક 
જબ્બર જ વાનને પછાડીને જ્યારે ગીગારામે 
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એને જમરાજા હારે વાત   ં કરાવી ત્યારે 
ગીગારામની ફે ફાટી રહી. 
 

આમ બાવે ભાગેંલ ખેિી બેિી કરી. પદંરેક 
વરસે અઢી હજાર મણ બાજરો ને પાચંસો મણ 
િલ ઊિરવા માડંયા અને રજકા બકાલાના િા 
ઢગલા. 
 

ચારસોક વીઘામંા ંસરૂજન  ંમોઢ ં ન ભળાય એવી 
કાટંચ વવરાવી. બાવો એટલે માગી ખાનાર 
નહી. પહરશ્રમ દ્વારા જરૂરિો ઊભી કરવા માડંી. 
બાબરીઆવાડ ને વાળાક પથંકના લાકેા 
ખેિીની કલા એની પાસેથી શીખ્યા. 
 

ચારસોક વીઘામંા ં સરૂજન  ં મોઢ ં ન 
ભળાય એવી કાટંચ વવરાવી. બાવો 
એટલે માગી ખાનાર નહી. પહરશ્રમ દ્વારા 
જરૂરિો ઊભી કરવા માડંી. પથંકના 
લાકેા ખેિીની કલા એની પાસેથી 
શીખ્યા. 
 
 

અન્નકે્ષત્ર િેા હત   ંજ. પછી સકં્રાપં્રિ, બળેવ અને 
બેસિા વરસના ં જમણ બાધં્યા.ં બ્રહ્મભોજન, 

દાન-દલક્ષણા અને ઉપર થાળી, હાડંા, ર્ોપ્રિયા ં
ને પ્રપિાબંરીની લહાણી કરે. સાધ -બ્રાહ્મણને 
સાથે લઇ ચારેય ર્ામની જાત્રા કરાવી. 
છપપપ્રનયા કાળે ખીચડીની દેગો શરૂ કરી િે િેિ 
કાળ ઊિયાાં સ ર્ી ચાલ  રાખી ને કયાયંથી 
માગીને નહીં પણ પેાિાની જ મહનેિન .ં 

એ કાળો દ કાળ ઊિરવા ભાવનગર રાજ્યે કામ 
ખોલેલા ંિે દસેક હજાર માણસે પ્રવકટર-મહ વા, 
જેસર, સણોસરા િળાવો ને સડકોમા ંકામ કરે. 
 

એ બર્ા ં કામકાજની દેખરેખ સીમ્સ નામનો 
એક ગેારો ઇજનેર રાખિો, પણ જેવો બ દ્ધિમાન 
એવો જ કરાફાિ. 
આ સીમ્સ સાહબેે ભાવનગરન  ં બારંૂ નકામ  ં
જણાિા ં પ્રવકટર બદંરની રચના કરી અને 
ઈંગ્લાડંના રાજાના ભત્રીજા આલ્બટા પ્રવકટરને 
એ બદંરે ઉિારીને મહારાજ િખ્િપ્રસિંહજીના 
નામની િકિી ઉિારીને એ જ વખિે આલ્બટા 
પ્રવકટરન  ંનામ પાડી દીધ .ં િે હદવસથી એ પોટા 
આલ્બટા પ્રવકટર 

કહવેાય છે. આપણે પ્રવકટરના ટૂંકા નામે 
ઓળખીએ છીએ. આવેા ગોરો કરાફાિ ને 
કાળઝાળ હિો.  
 

સડકન  ંકામ આગળ હાલિા ંપ્રવકટર રાજ લાની 
સડકની લાઇનદોરી નીકળી અને લાઇન 
પીપાવાવની જગ્યાના ં ખેિર વચાળે જ 
બરાબર પડી. ત્રીસ-ત્રીસ વરસથી લોહી રેડીને 
બનાવેલા ખેિરમા ં ઝડંીઓ રે।પાઇ ગઇ. ના, 
ઝડંીઓ િો રોપાણી ગીગારામના કાળજા 
વચાળે. જળ જપંી ગયેલા ં ત્યારે સ્નાનપજૂા 
પિાવી, કામકાજ આટોપી, થોડા માલ ઢારને 
પપંાળી બાવે બે-જોટાળી પ્રસક્કાની બદૂંક 
ઉપાડી. આમળા આમળા જેવી બે ગેાળી િાસંીને 
ભરી, એક કોપીન ભેર ખભે બદૂંક ઝુલાવિો 
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કાળભૈરવ જેવા ં ડગલા ં દેિો ખેિર વચાળે 
જઈને ઊભો રહ્યો. 
 

સીમ્સ સાહબેને આવવાન  ં ટાણ .ં બરાબર ઘેાડ ે
ચડીને આવિા ંભાળ્યો. જરાક નજીક આવિા ં
જામગરી જગિી કરી. સીમ્સની છાિી સામે 
પ્રનશાન લીધ .ં 
 

કાળઝાળ ખરો પણ ગોરો ચત  ર િાણી, ચેિી 
ગયો. સામનો કરવા જિા ંબાવો ફંૂકી મારિા ં
વાર નહીં લગાડે. ને ગોરે પલટા ખાર્ો. “કયા 
હૈ મેિ સા'બ? યે ક્યા િમાશા લગાયા?' 

 

“દૂર ખડે રહ કર ખાિ કરના, સા'બ! જરા ભી 
નઝદીક આયા િો મેં ઉડા દ ંગા!” 

 

ગીગારામના અવાજમા ંમોિ ગાજત   ંહત  .ં 
 

“મગર બિાઓ િો સહી? મામલા ક્યા હૈ? હમકો 
ગેલી લગાને સે આપકા કયા ફાયદા?’’ સીમ્સ 
સાહબેને ગીગારામ હિો એના કરિા ં વધ  
ભયકંર જણાયો. ‘‘બાિ કયા બિાયે? યે 
રણછેાડરાય કે ખેિમેં લાલ ઝડંી કય  ંલગાઈ?’’ 

 

‘અરે, બાબા! લેગે કો રેટી હદલવાનેકે લલયે, 

આપ કા હી કામ મેં કર રહા હ ં.”  

 

“પહલેે યે લાલ ઝડંી સબ ખેિમેસે ઉિા લો, 
ફીર બાિ કરો.” 

 

ગોરો સમજી ગયો કે ગીગારામ કા ંમરશે ને કા ં
મારશે. ઝડંી ઉપડાવી લીર્ી. વાિચીિ કરી.  

ગીગારામની જીદ પાછળની ભાવના 
ગોરેા સમજી શકયો. ગોરો િો જગ્યાની 
સફાઈ, વ્યવસ્થા અને કમા ભાવનાથી 
ખ  શ થઇ ગયો. ભાવનગર રાજ્ય 
િરફથી પાચંસો રૂપ્રપયાનો દરમાયો 
જગ્યાને બરં્ાવી આપયો. 
 

ગીગારામની જીદ પાછળની ભાવના ગોરેા 
સમજી શકયો. ગીગારામજી સાહબેને જગ્યામા ં
લઈ ગયો. ગોરો િો જગ્યાની સફાઈ, વ્યવસ્થા 
અને કમા ભાવનાથી ખ શ થઇ ગયો. આદરભાવ 
ઉત્પન્ન થયેા. ભાવનગર રાજ્ય િરફથી પાચંસો 
રૂપ્રપયાનો દરમાયો જગ્યાને બરં્ાવી આપયો. 
એવા અખડં ઉદ્યમના ચરખા સમા સેવાના 
વ્રિર્ારી પરાક્રમી કમાયોગી ગીગારામજી 
સવંિ ૧૯૮૦મા ં દેવ થયા. અસ્િ પામિી 
સાર્ક શરૂાની પરંપરાનો જાણે કે છેલ્લો 
પ્રિખારો બ ઝાઇ ગયો. 
 

સૌજન્ય: લેખક: જયમલ્લ પરમાર - ર્રિીની 
અમીરાિ - િવીણ પ સ્િક ભડંાર, રાજકોટ - 
૧૯૯૧  
વાચકોની નવી પેઢી માટેની સાદર િસ્ત  પ્રિ. 
સર્જકોની મજૂંરીની અપેક્ષાએ. 
આમપં્રત્રિ વાિાાકાર  
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અ નો ખી  બો ણી 
હદલીપ ઘાસવાલા 

 

પાથરણ  ંપાથરીને હદવાળીના દીવા અને ફુગ્ગા વેચનારા રાજ ને આજે બોણી થઇ 
નહોિી. મા લબમાર અને બાપ દારૂહડયો. આજે જરૂર કશ કં અજ ગત  ંબનશે     

 

 
 

હદવાળીના બે હદવસ પહલેા અપ્રિસ ખરાય 
એમના પત્ની શક ંિલાને લઈ ને શોપ્રપિંગ માટે 
એક શાનદાર મોલમા ં ગયા. સૌથી પહલેા 
એમણે ફટાકડા ંકોઇપણ જાિના ંભાવિાલ કયાા 
વગર પાચં હજારના ખરીદ્યા. ત્યારબાદ મીિાઈ 
પ્રવભાગમા ં જઈ મોંઘી મીિાઈ ખરીદી. 
ત્યારબાદ પજૂા માટેનો સામાન અને રંગોળી 
માટેના રંગ અને બીબા લીર્ા.ં ત્યારબાદ 
પેમેન્ટ એમણે કે્રડીટ કાડાથી વટથી કય ાં અને 
શોપ્રપિંગથી થાકી ગયેલી પત્નીને લઈને બાજ મા ં

જ મોંઘા કોફી હાઉસમા ં ગયા. અને ૨૦ 
રૂપ્રપયાની કોફી ૧૦૦ રૂપ્રપયા ચકૂવી ઉપરથી 
૨૦ રૂપ્રપયાની ટીપ આપી કોફી હાઉસની બહાર 
નીકળ્યા. અને ગાડીમા ંબેસવા જિા હિાને જ 
એમની પત્નીને યાદ આવ્ય ;ં “અરે દીવા કરવા 
માટે કોહડયા િો રહી ગયા? ” 

અને એ ફૂટપાથની ર્ારે બેસીને ર્રં્ો કરિા ં
રાજ  પર પડી. શક ંિલા બેન રાજ  પાસે ગયા, 
રાજ  પાથરણા પર દીવા ફુગ્ગા રમકડા ં
પાથરીને બેિેલો હિો. આંખમા ંલાચારી અને 
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પેટમા ંભખૂ અને ગળામા ંિરસ વિાાિી હિી. 
સાજં થવા આવી હોવા છિા ંએક પણ ઘરાક 
આવ્યો નહોિો. ભાવ પછૂીને ચાલ્યા જિા ંહિા. 
શક ંિલા બેને પણ દીવાનો ભાવ જ પછૂ્ો. 
રાજ  એ કહ્ ,ં “ ૧૦ ર પ્રપયાના ૬ નગં, બેન.  લઈ 
જાવ અને બોણી કરાવો.”   

“અરે આટલા મોંઘા? લ ટંવા જ બેિો છં? 

વ્યાજબી બોલ. માટીના દીવડાની આટલી 
કીમિ હોય?”  

 

આજકાલ શહરે પ્રવસ્િારમા ંમાટી જ 
ક્યા ં મળે છે? મ શ્કેલીથી મળે છે 
ત્યારે એને બનાવવાની પણ 
મહનેિ કરવી પડે છે. આમ પણ 
મીણબત્તી અને વીજળીથી ચાલિા 
િોરણોને કારણે બહ  થોડા લોકો આ 
માટીના કોહડયા ખરીદે છે. 
 

“અરે બેન, લબલક લ વ્યાજબી ભાવ જ છે. 
જ ઓને આજકાલ શહરે પ્રવસ્િારમા ંમાટી જ ક્યા ં
મળે છે? અને મ શ્કેલીથી મળે છે ત્યારે એને 
બનાવવાની પણ મહનેિ કરવી પડે છે બેન. 
આમ પણ મીણબત્તી અને વીજળીથી ચાલિા 
િોરણો ને કારણે બહ  થોડા લોકો આ માટીના 
કોહડયા ખરીદે છે. બેન લઇ જાવ બોણી કરાવો. 
ઘરે મા બીમાર છે અને બેન ભખૂી છે. બાપ 
દારૂહડયો છે. બોણી કરાવો બેન.”  

“ચાલ ખાલી ખાલી ઢોંગ નહી કર. ૧૦ 
રૂપ્રપયાના દસ આપવા છે ? અને આ જો િારા 
કોહડયા એક પણ સાઈઝમા ંસરખ  ંછે “ 

“બેન, અમે હાથથી કોહડયા બનાવીએ છીએ 
અમારી પાસે મશીન નથી, એટલે સાઈઝમા ંફેર 
છે. બેન િમને હ ં હાથ જોડ ં છં લઇને બોણી 
કરાવો નહીિર ઘરે બાપ મને મારશે..” 

એટલામા ંઅપ્રિસ ખરાય આવ્યા અને કહ્ ,ં ચાલ 
આ લોકો લ ટેં છે હ ં િને ઘરે જઈને ઓન 
લાઈનથી હને્ડલ મ હાઉસમાથંી મગંાવી 
આપીશ.” 

અને એણે ૫ રૂપ્રપયા નો પ્રસક્કો ફેંક્યો; “લે કહટિંગ 
ચા પી લે જે.”  
રાજ એ પ્રસક્કો ઊંચકી પાછો આપયો ને કહ્ ,ં 
“શેિ, ગરીબ જરૂર છં પણ લભખારી નથી. 
મહનેિન  ંજ ખાવ  ંછં. ભલે બોણી નહી થાય.” 

શક ંિલા બેને છણકો કરી પ્રસક્કો પાછો લઈને 
પસામા ં મકૂી બોલ્યા,ં ગરીબ છે પણ ટણી િો 
જ ઓ....” અને મો મચકોડી આગળ નીકળી 
ગયા. રાજ એ પ્રવચાય ાં કે હ ેભગવાન ત   ંજ નક્કી 
કર ખરેખર કોણ ગરીબ નીકળ્ય ?ં અને ફરી 
નવા ઘરાકની વાટ જોવા લાગ્યો. એ હાથમાં 
વાસંળી લઈ વગાડવા લાગ્યો જેથી એની 
વાસંળી વેચાઈ. પછી ફુગ્ગાને ઘસીને અવાજ 
કરવા લાગ્યો કે એનો અવાજ સાભંળી કોઈ 
ઘરાક આવે. એટલામા ંએક ગરીબ સ્ત્રી માથામા ં
ટોપલામા ં સામાન મકૂી ને હાથમા ં એના 
બાળકની આંગળી પકડીને આવિી દેખાઈ. 
પરસેવાથી એ રેબઝેબ હિી. બાળક એની 
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પાછળ ઘસડાત   ં હત  .ં અને એણે જેવો ફુગ્ગો 
જોયો કે માની આગળી છોડી રાજ  પાસે દોડી 
આવ્યો અને ફુગ્ગો લેવા માટે જીદ કરવા 
લાગ્યો. રાજ ની આંખમા ં ચમક આવી ચાલો 
બોણી થશે. પણ મજ રણ સ્ત્રી એ પહલેા 
સમજાવીને કહ્  ં“ચાલ બેટા આપણાથી આજે 
નહી લેવાશે કાલે ચોક્કસ અપાવીશ.” પણ 
બાળક િો જીદે ભરાઈ ગયો ને જમીન પર 
બેસી રડવા લાગ્યો ને જીદ કરવા લાગ્યો કે 
બસ ફુગ્ગો અપાવ જ. હવે એની માનો ચહરેો 
મજબ રીવશ ગ સ્સામા ં પલટાયો અને જોરથી 
એક િમાચો ગાલ પર ચોડી દીર્ો.  
 

 બાળક જોર જોરથી રડવા લાગ્યો. એટલે એ 
ઘાટંો પાડી લચલ્લાઈ, “આજે આખા હદવસની 
મજ રી કરી િો પણ મ કાદમે  નાની અમસ્િી 
ભલૂ કાઢી આખા હદવસનો રોજ કાપી નાખ્યો. 
ક્યાથંી પૈસા લાવ ?ં” અને એ પોિે પણ રડવા 
લાગી.  
 

રાજ   ઉભો થયો એણે એક ફુગ્ગો અને  એક 
વાસંળી એણે પેલા રડિા બાળકને અને એની 
માને ૩ કોહડયા આપી દીર્ા. અને કહ્ ,ં ‘મા 
હદવાળી િો બે હદવસ પછી છે પણ મારી 
દ્દીવાળી િો આજે થઇ ગઈ... જો િારા દીકરાન  ં
મોં જો, કેવો હસિો રમિો થઇ ગયો.. જાણે 
એના મો પર સો દીવા ઝળહળ્યા..’ અને મા 
એને આશીવાાદ આપી ચાલી નીકળી ને પેલો 
બાળક હસિા હસિા આવજો કહી રહ્યો હિો. 

રાજ  એ ડાબી બાજ ના ગજવામાથંી ફુગ્ગા 
વાસંળી અને કોહડયાની હકમિના પૈસા કાઢીને 
જમણા ગજવામા ંમકૂી દીર્ા ંઅને ઉપર જોઈ 
એટલ  ં જ બોલ્યો, આજે અનોખી બોણી કરી. 
આત્મ સિંોષની બોણી કરી અને લ ખ્ખ  ંહસી એ 
પણ ઘરે જવા નીકળ્યો. અને એક ગીિ હવામા ં
ગ ૂજં્ય ,ં “રામ રાખે િેમ રહીએ... ઓર્વજી....” 

 

 
 

હદલીપ ઘાસવાલા  
૯૮૨૫૯ ૧૭૮૮૫  
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લક્ષ પ્રિ જ 
ર્મેશ ગારં્ી 

 
યતં્રમાનવ એ ફક્િ એક પ્રનજીવ પિૂળં હોય છે; એથી પ્રવશેષ કશ  ંનહીં!  

મશીનમા ંલાગણી પેદા કરવી એ કોઈ પણ મન ઠય માટે લગભગ અશક્ય કાયા છે.  
 

 
 
લક્ષપ્રિજની નજર આકાશના એક મયાાહદિ ટ કડા 
ભણી મડંાયેલી હિી. પ્રનહાહરકાએ નજીક 
આવીને એના વાળમા ં હાથ ફેરવ્યો. સ્પશાની 
અન ભપૂ્રિ થિા ં લક્ષપ્રિજ મોં ફેરવીને પાછળ 
િરફ ખસી ગયો. એના વાળ ઉપરથી સરકી 
ગયેલો પ્રનહાહરકાનો હાથ પ્રનરાર્ાર બનીને 
ઝૂલવા માડંયો. પ્રનહાહરકાએ ફેફસાના ઊંડાણ 
સ ર્ી શ્વાસ ભરીને હળવે રહીને ફરીથી બહાર 

િરફ ર્કેલ્યો. સમજ  ં છં, બેટા! મારી મમિા 
હજીયે િારા હૃદય સ ર્ી પહોંચવામા ં સફળ 
નથી થઈ શકી! એક ગણગણાટ પેદા થયો ને 
બીજી પળે એક પ્રનસાસો નીકળ્યો. 
આકાશમાથંી ફંગોળાયેલી લક્ષપ્રિજની કોરી 
નજર બારી બહાર ઝૂલિી એક લીલીછમ 
ડાળખી ઉપર ક્સ્થર થઈ. િાજ  ં ખીલેલ  ં
પાહરજાિન  ં ફૂલ હવાની લહરેખીને લીરે્ 
હદવાલ સાથે ઘસાઈ રહ્  ં હત  .ં સફેદ ફૂલની 
પાદંડીઓની હકનાર ઉપર ઉઝરડા ઉપસી 
આવ્યા હિા. પણ દીવાલની ઇંટોની બરછટ 
સપાટી એ સ્પશાથી જરાયે પ્રવચલલિ થયેલી 
જણાિી ન હિી. પ્રનહાહરકાએ વરસાદી વાદળા ં
જેવી એની આંખોમા ં રહલેી ભીનાશને એક 
પ્રનસાસા રૂપે હવામા ંિરિી મકૂી. કાશ! ત   ંમારી 
કખેૂ જન્મ્યો હોિ! નથી જાણિી, ક્યારે ત   ંમને 
મા િરીકે સ્વીકારશે! પણ જે રીિે ત   ં િો. 
ધવૃદત્તન  ંસિંાન, એ જ રીિે મારા માટે પણ... 
લક્ષપ્રિજની અપલક નજર હજીયે પાહરજાિના 
ઘષાણને ઉકેલવા મથામણ કરી રહી હિી. 
‘લક્ષપ્રિજ, બેટા...’ પ્રનહાહરકાએ એને ઊંડા 
પ્રવચારોમાથંી ઢંઢોળવાનો િયાસ કયો. 
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લક્ષપ્રિજ ઝબકી ગયો. બીજી પળે બારી બહારની 
ખરબચડી દીવાલેથી િેકડો મારીને ડ્રોઇંગરૂમમા ં
િવેશ્યો. ઓલચિંિી એની નજર અંદર િરફની 
એક સ વંાળી દીવાલ ઉપર જઈને ચોંટી ગઈ. 
લટકિી અવસ્થામા ં િસવીર બનીને મઢાઈ 
ગયેલો એક ચહરેો એની િરફ મડંાઈને મ સ્કાઈ 
રહ્યો હિો. એરકંહડશનરની શીિળ હવા 
િસવીર ઉપર ઝૂલિા સ ખડના હાર સાથે 
ઘસાઈને કમરાના બપં્રર્યાર વાિાવરણમા ં
સ ગરં્ ફેલાવી રહી હોવાન  ંએણે મહસેસૂ કય ાં. 
‘લાગે છે હવે અહીં િાર ં  મન નથી લાગત  !ં’ 
પ્રનહાહરકાએ િસવીર િરફથી નજર હટાવિા 
કહ્ .ં લક્ષપ્રિજે કપાળ ઉપર ઉપસી આવેલી 
કરચલીઓ પર હાથ ફેરવ્યો. 
‘દોઢ દાયકો અમેહરકામા ં રહી આવ્યો. અહીં 
છૂટી ગયેલી પ રાણી વસ્ત  ઓ... એ હવે િારી 
જરૂહરયાિ નથી રહી, સમજી શક ં છં, દીકરા!’ 
પ્રનહાહરકાએ લક્ષપ્રિજનો ચહરેો પોિાના બનેં 
હાથમા ં સમાવી લીર્ો. એની બનેં આંખોની 
કીકીઓમા ં લક્ષપ્રિજન  ં િપ્રિલબિંબ ડોકાઈ રહ્ ,ં 
સાવ અડગ અને અચલ. 
‘ડેડની જીદ.’ પોિાનો ચહરેો પ્રનહાહરકાના ં
હાથમાથંી છોડાવીને લક્ષપ્રિજ ફરી એક વાર 
બારી આગળ જઈને ઊભો રહી ગયો. પારદશાક 
કાચની બહાર નજર કરી. બહારના રશ્યો એની 
ગેરહાજરીમા ં પણ એ જ રીિે ભજવાઈ રહ્યા ં
હિા ં જેમ એની હાજરીમા.ં.. ‘ડેડીએ એમની 
સ્વપનસષૃ્ઠટ ઉપર મારા પગલાનંી છાપ 
ઉપસાવવી હિી. ભણવા માટે નાનપણથી જ 

મને અમેહરકા રવાના કરી દીર્ો. હડગ્રી મળિા ં
જ ત્યાનંી પ્રવશ્વિપ્રસિ સાયન્સ-ય નીવપ્રસિટીમા ં
એડપ્રમશન કરાવી દીધ .ં’ 
‘...અને ફોરેન લાઇફ-સ્ટાઇલ અન સાર પહરવાર 
સાથેન  ંિાર ં  અટેચમેન્ટ નબળં પડત   ંગય .ં જાણ  ં
છં.’ પ્રનહાહરકાએ એકીટશે લક્ષપ્રિજ સામ  ં જોયા 
કય ાં. પછી પલક ઝબકાવીને ચહરેો ફેરવી 
લીર્ો. 
 
‘હ ં એવા માહોલમા ં ઉછયો છં જ્યા ં
ભિૂકાળ ભલૂીને વિામાનમા ંજીવવાની 
આદિ બને. એટલે જ મારા ભિૂકાળની 
યાદો પણ ઝાખંી પડી ગઈ. િમે ડેડની 
નજીક નહોિા ત્યારે... આજે િમે છો, 
પણ િેઓ નથી રહ્યા.’ 
 
‘હ ં એવા માહોલમા ં ઉછયો છં જ્યા ં ભિૂકાળ 
ભલૂીને વિામાનમા ં જીવવાની આદિ બને. 
અને કદાચ એની જ અસર કે મારા ભિૂકાળની 
યાદો પણ મારા માટે ઝાખંી પડી ગઈ. િમને 
ખ્યાલ નહીં હોય, િમે ડેડની નજીક નહોિા 
ત્યારે... આજે િમે છો, પણ િેઓ નથી રહ્યા.’ 
‘એક મહહનો પરૂો થયો િને આવ્યાને, અને 
િારા ડેડને ગયાને!’ પ્રનહાહરકાએ હડજજટલ-
ઘહડયાળમા ં ઝબકિા કેલેન્ડર િરફ નજર 
નાખી. પણ એની હાફંી રહલેી નજર િો 
ડ્રોઇંગરૂમના છેડે આવેલા એક બરં્ દરવાજા 
િરફ જઈને પ્રવસામો લેવા ઉિાવળી બની હિી. 
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‘િારા પ્રપિાના ગયા પછી આ લેબ એક વાર 
પણ ખલૂી નથી.’ 
એણે લક્ષપ્રિજ સામે જોય .ં ત્યા ં ફક્િ મૌનની 
કાલલમા પથરાયેલી હિી. બારીના પાણીદાર 
કાચ ઉપર બનેં હાથ રાખીને એ ક્સ્થરિાથી 
ઊભો હિો. એ બારીની પેલી િરફ હિો કે આ 
િરફ િે કળવ  ંમ શ્કેલ હત  .ં એની પીિને િાકિા ં
પ્રનહાહરકા બોલી, ‘જજિંદગીનો ઘણોખરો ભાગ 
એમણે આ લેબમા ંજ પ્રવિાવ્યો છે. એક િોજેક્ટ 
ઉપર હરસચા-એન્ડ-ડેવલપમેન્ટ ચાલી રહ્  ંહત  ,ં 
વષોથી... એમનો ‘ડ્રીમ-િોજેક્ટ’ – એમણે 
સજલેા યતં્રમાનવોમા ં લાગણી જન્માવવી... 
પરંત  , એ િોજેક્ટ એમના માટે અધરૂો જ નહીં, 
આખરી પણ બની રહ્યો.’ 
 
એમનો ‘ડ્રીમ-િોજેક્ટ’ – એમણે સજલેા 
યતં્રમાનવોમા ં લાગણી જન્માવવી... 
પરંત  , એ િોજેક્ટ એમના માટે અધરૂો જ 
નહીં, આખરી પણ બની રહ્યો.’ 
 
‘એમની એ મહત્વાકાકં્ષા જ એમને એક 
અણર્ાયાા અંિ ભણી ઢસડી ગઈ!’ લક્ષપ્રિજ કાચ 
ઉપરથી હાથ અળગા કરીને બોલ્યો. ર્ીમેથી બે 
ડગલા ંઆગળ વર્ીને બોટલ મોઢે માડંી. ગળા 
નીચે પાણીનો ઘ ૂટંડો ઉિારિા બોલ્યો, 
‘યતં્રમાનવ એ ફક્િ એક પ્રનજીવ પિૂળં હોય 
છે; એથી પ્રવશેષ કશ  ંનહીં! મશીનમા ંલાગણી 
પેદા કરવી એ કોઈ પણ મન ઠય માટે લગભગ 

અશક્ય કાયા છે. જીવિેજીવિ ડેડ એટલ  ંપણ 
સમજી કે સ્વીકારી નહોિા શક્યા?’ 
‘બેટા, િેમની ગણના જજપ્રનયસ વૈજ્ઞાપ્રનકોમા ં
થિી હિી; હજ  પણ થાય છે. િો. ધ્ર વદત્ત – 
એક મહાન અમર પ્રવજ્ઞાની!’ પ્રનહાહરકાએ ચહરેા 
ઉપર ખ મારી િગટાવીને ફરી એક વાર લેબના ં
બરં્ દરવાજા િરફ જોય .ં આજે દરવાજો ખોલી 
જ નાખવો છે, મનોમન પ્રનશ્ચય કયો. હળવી 
પણ મક્કમ ચાલે આગળ વર્ીને એણે 
દરવાજાની પેનલ ઉપર લાગેલા આંકડાઓને 
એક ચોક્કસ ક્રમમા ં દબાવ્યા. લક્ષપ્રિજે એને 
અન સરિા હળવે હાથે લેબના ંબારણાને ર્ક્કો 
માયો. એક લાબંા અરસા બાદ ખલૂી રહલેા 
દરવાજાને િેઓ જોઈ રહ્યા.ં બનેંએ એકસાથે 
અંદર િવેશ કયો. લક્ષપ્રિજની નજર લેબમા ં
ચારે િરફ ભમવા માડંી અને પ્રનહાહરકાની 
નજર લક્ષપ્રિજ ઉપર... થોડી ક્ષણો બાદ એમની 
રષ્ઠટ એક સાથે એ જગ્યાએ જઈને જડાઈ ગઈ 
જ્યા ં લીલા કાચના પ્રવશાળ પ્રપરાપ્રમડો બન્યા 
હિા. પ્રપરાપ્રમડની અંદર રાખેલા યતં્રમાનવ 
કોઈક ખાસ િહક્રયામાથંી પસાર થઈ રહ્યા હિા. 
કોઈક અધરૂા દેહવાળો, કોઈક પણૂાિાને આરે 
ઊભેલો િો કોઈક રસાયણમા ં રગદોળાયેલો 
યતં્રમાનવ... લક્ષપ્રિજની નજર એમના ઉપર 
ઝડપથી ફરી રહી હિી. દેખાવમાં, રંગ-રૂપમા,ં 
કદકાિીમા ંજાણે કે જીવિાજાગિા મન ઠયો! 
‘આ દરેક યતં્રમાનવના શરીર મન ઠયની જેમ 
જ હાડ-માસં-લોહીથી બન્યા ં છે, લક્ષપ્રિજ,’ 
પ્રનહાહરકાએ એક પ્રપરાપ્રમડનો દરવાજો ખોલી 
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નાખિા ં કહ્ ,ં ‘યતં્રમાનવ િરીકે ઓળખાવા 
માટે એમની ગરદનની પાછળ, ચામડીની નીચે 
એક ઇલેક્રોપ્રનક ચીપ િથા બેટરી ફીટ કરવામા ં
આવી છે.’ 
લક્ષપ્રિજે એ િરફ જોય .ં દરેક યતં્રમાનવ જાણે 
કે મન ઠય બનવાની િહક્રયામાથંી પસાર થઈ 
રહ્યા હોય એવા અધરૂા મન ઠયો! પ્રનઠિાણ 
મન ઠયો! એમનામા ં િાણ પરૂાય એ પહલેા,ં 
લક્ષપ્રિજે અન માન લગાવ્ય ,ં િો. ધ્ર વદત્ત પોિે 
જ િાણરહહિ થઈ ગયા હશે! આ યતં્રમાનવોમા ં
લાગણી જન્માવવાની ખાસ ‘ફીલલિંગ્સ-ચીપ’ 
બેસાડાય એ પહલેા ંએના પ્રપિા િો. ધ્ર વદત્તનો 
શ્વાસ ગ ૂગંળાઈ ગયો હશે! 
પ્રનહાહરકાની આંખો સામે લેબની છિનો ક્સ્થર 
થઈ ગયેલો પખંો અને એના સહારે લટકત   ં
િોફેસરન  ં પ્રનસ્િેજ શરીર િરવરી ઊિય .ં 
અગાઉ ઘણી વખિ એણે કહ્  ંહત  ,ં ‘આમ હહિંમિ 
હારી જવાન ?ં પ્રવશ્વમા ં કેટલાયેં વૈજ્ઞાપ્રનકો હશે 
જેમના અસખં્ય િયોગો પ્રનઠફળ નીવડયા હોય! 
હદવસ-રાિની મહનેિ પછીયે ચરંયાન-૨ 
પ્રનઠફળ નીવડય ,ં પણ એથી આમ સાવ પ્રનરાશ 
થઈને સકંલ્પને પડિો મકૂી દેવાનો?’ ત્યારે 
વળી ધ્ર વદત્ત હસિા હસિા કહી ઊિિા, ‘ત  ં
ફક્િ મારી લેબ-આપ્રસસ્ટંટ જ નથી, લાઇફ-
આપ્રસસ્ટંટ પણ છે. અને આ યતં્રમાનવો 
આપણા દીકરા સમાન! ક્યારેક હ ં નહીં હોઉં 
ત્યારે આ િોજેક્ટ...’ 
મને પ્રવશ્વાસ છે, પ્રનહાહરકાએ લક્ષપ્રિજ ભણી 
જોય ,ં એક હદવસ િારા પ્રપિાન  ં સ્વપન જરૂર 

સાકાર થશે. િારા થકી જ. ત   ં કરશે એમના 
િોજેક્ટને સફળ. હ ં પણ હજી ક્યા ં હારી છં! 
પ્રનહાહરકાએ ફરી એક વખિ એના મન સાથે 
મસલિ કરી. 
 
‘શ  ં આ યતં્રમાનવોમા ં િાણ પરૂવામા ં
આવે િો િેઓ અસલ મન ઠય જેવો જ 
વિાાવ કરે?’ લક્ષપ્રિજ એક યતં્રમાનવની 
આંખમા ંઆંખ પરોવિા બોલી ઊિયો, 
‘એમને પોિાના જીવન પ્રવશ ેકશા િશ્નો 
ન થાય?’ 
 
‘શ  ંઆ યતં્રમાનવોમા ંિાણ પરૂવામા ંઆવે િો 
િેઓ અસલ મન ઠય જેવો જ વિાાવ કરે?’ 
લક્ષપ્રિજ એક યતં્રમાનવની આંખમા ં આંખ 
પરોવિા બોલી ઊિયો, ‘એમને પોિાના જીવન 
પ્રવશે કશા િશ્નો ન થાય?’ યતં્રમાનવના શરીર 
ઉપર હાથ પસવારિા લક્ષપ્રિજે પછૂ્ .ં એ 
સ્પશામા ંએને પ્રપિાન  ંકોઈક છૂપ  ંઅને િેમાળ 
િત્ત્વ સમાયેલ  ંહોવાની અન ભપૂ્રિ થઈ આવી. 
એના શરીરમાથંી એક ઝણઝણાટી પસાર થઈ 
ગઈ. 
‘એમના શરીરમા ં ફીટ કરેલી ચીપમા ં એક 
સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કય ાં હોય છે. દરેક યતં્રમાનવ 
માટે અલગ અલગ સેહટિંગ્સ. એ િોગ્રામના 
આર્ારે એમને પોિાના જીવન પ્રવશે િથા 
િેમના અક્સ્િત્વ પ્રવશે એક આભાસી પ્રવગિો 
મળિી રહ ેછે. િેઓ પોિે જન્મ્યા હોવાન ,ં જીવી 
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રહ્યા હોવાન  ં મહસેસૂ કરી શકે છે. મન ઠયની 
જેમ પ્રવચારી શકે છે. િશ્નો કરી શકે છે. િત્ય ત્તર 
આપી શકે છે.’ પ્રનહાહરકાએ કહ્ .ં 
‘અને લાગણીઓ..?’ લક્ષપ્રિજ બોલી ઊિયો, 
‘ડેડની મહત્વાકાકં્ષા? એમન  ંસ્વપન?’ 
 
યતં્રમાનવોમા ં લાગણીનો સચંાર થિા ં
એ અધરૂા રહી ગયેલા મન ઠયો સપંણૂા 
બનશ.ે િેમ, મોહ, માણસાઈ જેવા ગ ણો 
પ્રવકસશ.ે હા, કદાચ એવ  ં પણ બને કે 
સાથ ેસાથ ેએમનામા ંધણૃા, ક્રોર્, સ્વાથા 
જેવા ંઅવગ ણો પણ પ્રવકસવા માડંે! 
 
‘થશે એ પણ... યતં્રમાનવોમા ં લાગણીનો 
સચંાર થિા ંએ અધરૂા રહી ગયેલા મન ઠયો 
સપંણૂા બનશે. િેમ, મોહ, માણસાઈ જેવા ગ ણો 
પ્રવકસશે. હા, કદાચ એવ  ંપણ બને કે સાથે સાથે 
એમનામા ં ધણૃા, ક્રોર્, સ્વાથા જેવા ંઅવગ ણો 
પણ પ્રવકસવા માડંે! પણ એ જ િો એમના 
મન ઠય હોવાની સાલબિી હશે!’ પ્રનહાહરકા 
લેબની છિને િાકી રહિેા ંઅપ્રવરિપણે બોલી 
રહી હિી, ‘સમગ્ર પ્રવશ્વમા ંએક ક્રાપં્રિ આવી જશે, 
જયારે યતં્રમાનવો લાગણીશીલ બની જશે.’ 
‘પ્રવલચત્ર ન કહવેાય? લાગણી િથા સવેંદના િો 
મન ઠયમા ંક દરિી રીિે પ્રવકસિા હોય છે, આમ 
કૃપ્રત્રમ રીિે ‘ઇલેક્રોપ્રનક ચીપ’ દ્વારા લાગણી 
જન્માવી શકાય?’ 

‘કેમ નહીં! મને ખાિરી છે કે ધવૃના ગયા પછી 
હ ં એ હદશામા ં ર્ીમે ર્ીમે છિા ં મક્કમિાથી 
અને સફળિાપવૂાક આગળ વર્ી રહી છં. 
એમનો િોજેક્ટ આગળ ર્પાવી રહી છં. ભલે 
આ બર્ા યતં્રમાનવો અધરૂા મન ઠયો છે, 
લાગણીશનૂ્ય છે, પણ ક્યારેક િો એ દરેકમા ં
લાગણીઓન  ંઘોડાપરૂ આવશે જ!’ પ્રનહાહરકાએ 
માથ  ંટટ્ટાર કરીને કહ્ .ં 
યતં્રમાનવો પરથી નજર ફેરવીને લક્ષપ્રિજ 
દીવાલના ખણેૂ રહલેા એક પ્રવશાળકાય 
આયનાને જોઈ રહ્યો. એમા ં ઝીલાત   ં પોિાન  ં
િપ્રિલબિંબ એને એકદમ સપાટ લાગ્ય ;ં કોઈ પણ 
જાિના સ્પદંન પ્રવનાન .ં.. એને પોિાને પણ 
ક્યા ંપ્રનહાહરકા િત્યે કોઈ ભાવ છે! શ  ંએ મન ઠય 
હોવા છિા ં એક સપંણૂા માનવ છે ખરો? એ 
પોિાને જ િશ્ન કરી રહ્યો – એને પણ ક્યા ં
પ્રનહાહરકા િત્યે મા િરીકેની ક્યારેય માયા 
જાગી છે? શ  ંપોિે એની કખેૂ જન્મ નથી લીર્ો 
એટલા માટે? લાગણીઓને પ્રવકસવા માટે શ  ં
લોહીના ંજ સબંરં્ો હોવા જરૂરી છે? ડેડ યતં્રોમા ં
લાગણી સર્જવા માટે કહટબિ હિા, જયારે 
પોિે..? 
ઓલચિંિો જ ર્ડામ કરીને અવાજ થયો. 
લક્ષપ્રિજની િરંા તટૂી. એણે પાછળ ફરીને જોય .ં 
પ્રનહાહરકા પ્રપરાપ્રમડની ફરશ ઉપર ઉંરે્ મોંએ 
પડેલા એક યતં્રમાનવને ઊિાવવાની કોપ્રશશ 
કરી રહી હિી. લક્ષપ્રિજ મોટા ં મોટા ં ડગલા ં
ભરિો એ િરફ આગળ વધ્યો જાણે કે ત્વરાએ 
ત્યા ં પહોંચી જવા માગિો હોય. પ્રપરાપ્રમડના 
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અર્ખલૂા દરવાજામાથંી અંદર િવેશીને એણે 
યતં્રમાનવને ચત્તો કયો. અને એ સાથે જ એ 
અવાચક બની ગયો. એના હાથ ધ્રજૂી ઊિયા. 
ચહરેા ઉપર લોહી િરી આવ્ય .ં યતં્રમાનવના 
મોંમાથંી લાલ-ઘટ્ટ લોહી વહી રહ્  ંહત  .ં 
‘આ શ  ંકય ાં િમે?’ પ્રનહાહરકા િરફ મોં ફેરવીને 
લક્ષપ્રિજ ઊંચા અવાજે બોલી ઊિયો. 
‘મારો હાથ... માફ કરજે, બેટા, હ  ંિારા ડેડની 
આખરી ઘડીમા.ં..’ પ્રનહાહરકા કંપિા સ્વરે બોલી 
ઊિી, ‘અજાણિા ંર્ક્કો લાગી ગયો.’ 
‘અજાણિા?ં’ લક્ષપ્રિજની આંખો પહોળી થઈ 
ગઈ. ‘િમને કશ  ં ભાન નથી? િમે જ િો 
જણાવ્ય  ંહત   ં કે આ બર્ા પણ મન ઠયો જ છે, 
હાડ-માસં-લોહીના બનેલા! િો પછી આવી 
બેદરકારી..?’  
 
લક્ષપ્રિજ ઊંડા ઊંડા શ્વાસ લેવા માડંયો. ને 
ઉિાવળે ઉિાવળે ફેફસામાથંી ગરમ 
હવા છોડવા માડંયો. એની છાિી 
ઉપરનીચે થિી હાફંવા માડંી હિી. 
પ્રનહાહરકાએ એની િરફ હાથ લબંાવ્યો. 
લક્ષપ્રિજ એનો હાથ ઝાટકીને પગ 
પછાડિો પ્રપરાપ્રમડની બહાર ચાલ્યો 
ગયો. 
 
લક્ષપ્રિજ ઊંડા ઊંડા શ્વાસ લેવા માડંયો. ને 
ઉિાવળે ઉિાવળે ફેફસામાથંી ગરમ હવા 
છોડવા માડંયો. એની છાિી ઉપરનીચે થિી 

હાફંવા માડંી હિી. પ્રનહાહરકાએ એની િરફ હાથ 
લબંાવ્યો. લક્ષપ્રિજ એનો હાથ ઝાટકીને પગ 
પછાડિો પ્રપરાપ્રમડની બહાર ચાલ્યો ગયો. 
પ્રનહાહરકાએ જોય ,ં લક્ષપ્રિજ પોિાનો ચહરેો 
અલગ અલગ હદશાઓમા ંઘમૂાવી રહ્યો હિો. 
પોિાના બનેં હાથોને ઉછાળિો હવામા ંઆડેર્ડ 
િહાર કરી રહ્યો હિો. 
ક્યાયં સ ર્ી એણે લક્ષપ્રિજની હરકિોને જોયા 
કરી. પછી ર્ડકિા હૃદયે એની નજીક પહોંચી. 
ટૂં હટય  ં વાળીને સોફા ઉપર સકંોચાઈ ગયેલા 
લક્ષપ્રિજના વાળમા ં ધ્રજૂિો હાથ ફેરવ્યો. 
લક્ષપ્રિજને એક આહ્લાદક સ્પશાની અન ભપૂ્રિ થઈ. 
ર્ીમે ર્ીમે એની આંખો મીંચાવા માડંી. અંદરની 
પ્રનજીવ ભીનાશ બહાર છલકાઈ જાય એ પહલેા ં
પ્રનહાહરકાના ંખોળામા ંમાથ  ંનાખી દીધ .ં અડર્ી 
રાિ વીિી ચકૂી હિી. અને બાકીની અડર્ી 
રાિ ઝડપથી વીિી જવા માટે વલખા ંમારી 
રહી હિી. પ્રનહાહરકા લક્ષપ્રિજના ચહરેા ઉપર 
કોમળિાથી હાથ પસવારિી રહી. લક્ષપ્રિજ શાિં 
પડી રહ્યો હિો; પ્રનરાર્ીન થઈ રહ્યો હિો. એની 
ગરદન પાછળ એક નારંગી લાઇટ િેજીથી 
ઝબકવા માડંી હિી. મન ઠય જયારે ગ સ્સો કરે 
છે ત્યારે એની ઉજાા ખિમ થઈ જાય છે, અને 
જયારે યતં્રમાનવ ગ સ્સો કરે ત્યારે... ત્યારે 
એની બેટરી, પ્રનહાહરકાથી મનોમન બોલાઈ 
ગય .ં 
પ્રનહાહરકાએ લક્ષપ્રિજને સરખો સવૂડાવ્યો. 
હળવાશથી કપાળે હાથ ફેરવ્યો. હ્રદય થોડ ં 
વલોવાય .ં માફ કરજે, દીકરા! આજે િારા 
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બેડરૂમને બદલે િને અહીં જ... પછી નજીકના 
ચાજીંગ-ય પ્રનટમા ં લાગેલો કેબલ ર્ીમે રહીને 
ખેંચ્યો. એનો છેડો લક્ષપ્રિજની ગરદન પાછળ 
લાગેલા ય .એસ.બી. પોટામા ં જોડયો. પાવર 
સપલાય ‘ઓન’ હોવાની ખાિરી કરી. લક્ષપ્રિજની 
ગરદન પાછળની ચામડી નીચે આવેલી 
નાનકડી ‘ઇલેક્રોપ્રનક ચીપ’મા ં લાલ રંગનો 
ઝબકારો થયો.  
ભીની આંખે ચહરેા ઉપર સિંોષની લાગણી 
લીંપીને પ્રનહાહરકાએ ફરી એક વખિ છિ ભણી 
જોય .ં બરં્ અવસ્થામા ંલટકી રહલેા પખંાને એ 
એકીટશે િાકી રહિેા ંબોલી ઊિી, ‘આ િમારી 
જીિ છે, ધવૃ! આ પ્રવજ્ઞાનની જીિ છે! િમારો 
‘ડ્રીમ િોજેક્ટ’ સફળ થવા જઈ રહ્યો છે, અને 
એ પણ આપણા લક્ષપ્રિજ થકી! િમે જોય નેં, 
આપણ  ંિથમ સિંાન – આપણ  ંસર્જન ‘લક્ષપ્રિજ’ 
હવે માત્ર યતં્રમાનવ નથી રહ્ !ં એનામા ંમન ઠય 
જેવી લાગણીઓ જન્મવા માડંી છે. હવે એ 
અધરૂો માનવ નથી રહ્યો. એક સપંણૂા મન ઠય 
બનવા િરફ ગપ્રિ કરી રહ્યો છે. એણે િથમ 
વખિ આજે ગ સ્સાની લાગણી વ્યક્િ કરી; 
પીડા અન ભવી. કદાચ એક માની મમિા 
પણ...’ 
પ્રનહાહરકા ઊભી થઈ. લેબ બરં્ કરીને 
ડ્રોઇંગરૂમમા ંિવેશી. િસવીરમા ંિો. ધ્ર વદત્તનો 
ચહરેો મલકાઈ રહ્યો હિો. સ ખડના ફૂલોની 
સ ગરં્ સવાત્ર િસરવા માડંી હિી. રાત્રીના 
બેફામ પવનમા ંબારી બહાર ઝૂલિી લીલીછમ 
ડાળખી ઉપર એની નજર ગઈ. પાહરજાિના 

ફૂલના ઘષાણના લીરે્ દીવાલ ઉપર સફેદ ઝાયં 
વિાાઈ રહી હિી. સમગ્ર વાિાવરણની 
મઘમઘિી સ વાસ ફેફસામા ં ભરીને પ્રનહાહરકા 
ફરી લેબમા ં િવેશી. લક્ષપ્રિજની પડખેના 
સોફામા ંપોિાન  ંશરીર ર્ીમે રહીને ઢાળી દીધ .ં 
એની મીંચાઈ રહલેી આંખોમા ં એક એવી રેખા 
ખેંચાઈ રહી હિી જ્યા ંર્રિી અને આકાશન  ં
પ્રમલન થઈ રહ્  ં હોય. િાજગીભરી સવારની 
આશામા ંએ ક્યાયં સ ર્ી પડખા ંબદલિી રહી. 
 

 
 
ર્મેશ ગારં્ી 
91064 80527 
dharm.gandhi@gmail.com 
107, પ્રવઝન કોમ્પલેક્ષ, પારસી અલગયારી પાસે, 
િરોટા બજાર, નવસારી–396445 
દ્ધદ્વિીય ક્રમે પ્રવજેિા વાિાા  
 
 
 
 
 
 

mailto:dharm.gandhi@gmail.com
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દાદા, જો ઈ રઈ મમ્મી! 
િવીણ પરમાર 

 

વિૃોની ટોળી બેિા ંબેિા ંપોિાના પેન્શન અંગે ચચાા કરિી હિી.  
ત્યા ંએક વધૃ્રે્ આવીને જે કહ્  ંકય ાં, િેનાથી સોપો પડી ગયો.  

 

 
 
 

ભાદરવાની એક બપોરે, ગોપાલભાઈની 
પાનની દ કાને બહાર નાખેંલા બાકંડા ઉપર, 

લીમડાને છાયેં પ્રનવિૃ કમાચારી અને વિૃોનો 
સમહૂ બેિો છે. બેિા-ંબેિા ં નોકરી દરમ્યાનના ં
સ્ટાફની, એ સ્ટાફના ં સહકમાચારીઓની સારી 
નરસી  વિાણકૂો, નબળાઈઓ, કામચોરી 
વગેરેની વાિો પછી મ ખ્ય મ દ્દાની વાિ, પેન્શન  
 
 

અને પેન્શનમા ં છઠ્ઠા પગારપચંના ં મળિા 
લાભો જેવી વાિો સૌએ જમાવી છે. 
 

ગોપાલભાઈ પણ પાન-મસાલો બનાવિા ંજાય 
અને એ વાિોમા ં શેહ પરૂિા ંજાય. સામે રોડ 
ઉપરથી ખરા બપોરના ં િડકામા ં એક વિૃ 
ખચકાિા પગે લારી ખેંચિા ંઆવી રહ્યા હિા. 
આખા હડલે અને કપાળેથી પરસેવાની લકીરો 
વહી રહી હિી. લારીમા ં કાકંડીનો એક નાનો 
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ઢગલો પડયો હિો. પડખે સ્ટીલની એક ખાલી 
ગાગર પડી છે. બાજ મા ં સફેદ, થોડો મેલો, 
લાબંો ટવૂાલ ઢાકેંલો દેખાય છે. એ ઢંકાયેલા 
ટવૂાલ નીચે કોઈ વસ્ત  ને બદલે, એનો આકાર 
જોિા ંકોઈ બાળક, પગ વાળીને સતૂ   ંહોય એવ  ં
લાગત   ંહત   ંઅને ટ વાલ એ બાળકને ઓઢાડેલો 
હિો.  
 

બાળક ર્ોમર્ખિા િડકામા ંઘસઘસાટ ઊંઘી 
રહ્  ંહત  .ં લારી લીમડા નીચે ખેંચી લાવીને વિેૃ 
ઊભી રાખી. સિેૂલા બાળક ઉપર એક નજર 
નાખીને ગોપાલભાઈ પાસે આવી, બે સોડા 
માગંી.  
 

બેિેલા વિૃોની વાિોમા ં ભગં પડયો. 
માડં વાિો જામી હિી ત્યા ં આ વિેૃ 
આવીને ખલેલ પહોંચાડી. સૌને આ ડોસો 
આવ્યો એ ન ગમ્ય .ં બર્ા આ આવેલ 
વિૃ િરફ મ ૂગંા-મ ૂગંા જોઈ રહ્યા. 
 

બેિેલા વિૃોની વાિોમા ંભગં પડયો. માડં વાિો 
જામી હિી ત્યા ં આ વિેૃ આવીને ખલેલ 
પહોંચાડી. સૌને આ ડોસો આવ્યો એ ન ગમ્ય .ં 
બર્ા આ આવેલ વિૃ િરફ મ ૂગંા-મ ૂગંા જોઈ 
રહ્યા. ગોપાલભાઈ સોડાની બાટલીન  ં ઢાકંણ  ં
ફોડે એ પહલેા પેલા વિેૃ કહ્ ,ં "એક ફોડો અને 
બીજી પાસાલ કરી દ્યો."  
વિૃ ઊભા-ઊભા જ સોડા પીિા ંપીિા ંલારીમા ં
સિેૂલ બાળકને જોિા ંજાય ને ઘડીકમા ંબાકંડ ે

બેિેલા સૌ વિૃો િરફ નજર કરિા ંજાય. "રોઈ 
રોઈને  થાકી ગઈ, પછી સઈૂ ગઈ. ઉિાડવી 
નથી. ઘરે જઈને સોડા આપીશ." સોડાનો ઘ ૂટંડો 
ભરિા ં બેિેલાઓને જણાવિા ંહોય એમ ડોસા 
બોલ્યા. બેિેલાઓમાથંી કોઈએ જવાબ ન 
આપયો. ન િો કોઈએ માથ  ંધ  ણાવ્ય .ં પછી પેલા 
ડોસા, ગોપાલભાઈને જ કહિેા હોય એમ 
બોલ્યા: "છોડી રો'િ નઈ પણ આ કાકંડી ખપિી 
નહોિી, િે મેં કીધ  ંહાલ્યને સીર્ા નવાપરામા ં
થઈને પ્રિર પપ્રિ સોસાયટીમા ંજાઉં. બાકી ત્રણ 
વરસથી હ ં કયારેય નવાપરામા ંલારી લઈને 
નથી ગયો. પ્રિર પપ્રિમા ં જાઉં િોયે પાછલી 
ગલીમા ંથઈને વહ્યો જાઉં. નવાપરાની માલીપા 
થઈને નહીં." વિેૃ ઘ ૂટંડો ઉિારિા ંકહ્ .ં બીજો 
ઘ ૂટંડો પીને વળી વાિ શરૂ કરી: "ભગવાનને 
કરવ  ંને એમા ંઆઘેથી એક બહનેે સાદ પાડયો, 
'દાદા ઊભા રૉ'િો, કાકંડી કેવીક છે? મારે લેવી 
છે.' હ ં વળી એ બહનેના ંદરવાજા ભણી લારી 
લઈ ગયો પેલા બહને સારી સારી કાકંડી 
વીણિા જાય ને હાથમા ં ભેગી કરિા ંહિા ં ને 
માર્વી લારીમા ં બેિી હિી. ત્યા ં માર્વીન  ં
ધ્યાન સામે એક બગંલા ઉપર પડય  ંને એ જોઈ 
ગઈ ને રાડ પાડીને મને કે’વા ંલાગી, 'દાદા, 
જો રઈ મમ્મી! જો રઈ મમ્મી!' મેં જોય  ંિો ખરે 
જ એની મમ્મી હિી. મને એટલી ખબર હિી કે 
એ લોકો નવાપરામા ંરેય છે, પણ કઈ જગ્યાએ 
રેય છે, એ ખબર નહોિી. થય  ંકે વાિ બગડી 
ગઈ છે, એટલે િરિ પેલા બહનેને કાકડી 
આપી, વળાવીને જલ્દી હ  ંલારી ત્યાથંી લઈને 
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જવા લાગ્યો. ને માર્વીને સમજાવવા લાગ્યો 
'ઈ િારી મમ્મી નથી! બીજ  કોઈક છે.’ પણ 
માર્વી એમ માને એવી નહોિી. કેમકે એની 
મમ્મી ગઈ એ વખિે એ બે વરસની હિી 
એટલે મા ને પરેૂપરૂી ઓળખિી હિી. ઈ લાબંા 
હાથ કરી કરીને રડિી રડિી કહવેા લાગી: 
"મમ્મી પાસે જાવ .ં. મમ્મી પાસે જાવ .ં." 
 

‘સામે બગંલાના ંબીજા માળે ગેલેરીમા ંહીંચકા 
ઉપર એની મમ્મી, એના ંનવા સાસ  સાથે બેિી 
હિી, િે માર્વીની રાડ સાભંળી ગઈ એટલે એ 
ઊભી થઈને  ઓરડામા ંચાલી ગઈ. પ્રિર પપ્રિમા ં 
ગયો પણ માલ વેચવો કે છોરીને છાની 
રાખવી? અડર્ી-પોણી કલાક છોરી મા હાટં  રોઈ 
રોઈને થાકી પછી લારીમા ંઆડી પડીને સઈૂ 
ગઈ. િડકો લાગિો'િો િે માથે ટવૂાલ ઓઢાડી 
દીર્ો.’ ને ફરી વિેૃ લારી િરફ નજર કરી.  
 

પાચં વષા પહલેા ંડોસાન  ંભય ાં ઘર હત  .ં લગ્નના ં
ઘણા ં વષા બાદ મોટી ઉંમરે દીકરો જનમ્યો. 
પપ્રિ-પત્ની રાજી રાજી થઈ ગયા. દીકરો મોટો 
થયો ને પરણાવ્યો. બે વષે દીકરાને ઘરે દીકરી 
જન્મી. થોડા મહહના પ્રવત્યા હશે ત્યા ં દીકરો 
મોટી બીમારીમા ં સપડાયો. ખાટલાવશ થયો. 
ઘર ગદરે એટલી મડૂી સાજં પડયે ઘરમા ં
આવિી નહોિી, છિા ં ડોસાએ માથે કરીને 
દીકરાની દવા-દારૂ કરાવ્યા,ં પણ દીકરાની 
માદંગી વધ્યે જ ગઈ. છએક મહહના થયા અને 
માદંગી દીકરાનો જીવ લઈને જ ગઈ.                 
ડોસા િો કારમો ઘા જીરવી ગયા, પરંત   ડોસી 

દીકરાની પાછળ અક્સ્થર થઈ ગયા. સરૂિાલ 
ખોઈ બેિા. દીકરાના ંઆઘાિમાથંી એ કયારેય 
બહાર આવ્યા નહીં. એ આઘાિમા ંજ ડોસી પણ 
એક હદવસે આ દ પ્રનયા છોડીને ચાલ્યા ગયા.  
 

ઘરમા ંરહયા ંમાત્ર સસરો, વહ  અને દીકરાની 
દીકરી. ખાલી ઘર, ઘરડો ડોસો, વહ ને આ 
અસહ્ય લાગી રહ્  ં હત  .ં એને આ આધ પ્રનક 
જજિંદગી જીવી લેવી હિી. બીજ  ંવરસ હદ' માડં 
કાઢય  ંહશે ને વહ ને એને પોિાની બે વષાની 
દીકરીય ગળે ન પડી અને દીકરીને મકૂી 
અહીના ંશહરેમા ંજ સોનીનો ર્રં્ો કરિા ંએક 
શ્રીમિંના ંઘરમા ંબેિી. દોમ-દોમ સાહ્યબી મળી.    
 

બે વષાની પૌત્રીની જવાબદારી ડોસા 
ઉપર આવી. સગ -વહાલ  ંનજીકમા ંકોઈ 
હત   ં નહીં. જે હિા એ 'આપણી માથ ે
આવશ.ે' સમજીને સૌ દૂર રહિેા. ઘરમા ં
બીજ  ંકોઈ ન હોવાથી લારી લઈને ર્રેં્ 
નીકળે િો પૌત્રીને પણ સાથ ેલેિા જાય.                                                    
 

બે વષાની પૌત્રીની જવાબદારી ડોસા ઉપર 
આવી. સગ -વહાલ  ંનજીકમા ંકોઈ હત   ંનહીં. જે 
હિા એ 'આપણી માથે આવશે.' સમજીને સૌ 
દૂર રહિેા. ઘરમા ંબીજ  ંકોઈ ન હોવાથી લારી 
લઈને ર્રેં્ નીકળે િો પૌત્રીને પણ સાથે લેિા 
જાય. રાિ-હદવસ પૌત્રીને સાથે ફેરવવી પડિી. 
િડકો હોય કે િંડી હોય છોકરી દાદા સાથે 
લારીમા ં બેિી હોય. લારીમા ં પાણીની એક 
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ગાગર સાથે રાખે અને થોડો નાસ્િો દ કાનેથી 
લઈ દીરે્લો હોય. એમ પૌત્રીને ઉછેરિા ં એ 
પાચં વષાની થઈ ગઈ.’ 
 

સોડાનો છેલ્લો ઘ ૂટંડો ભરીને બાટલી મકૂિા: 
"લાવો પાસાલ. ઘરે જઈને જાગશે ત્યારે 
આપીશ. અત્યારે નથી જગાડવી. લબષ્સ્કટના ંબે 
બીજા પેકેટ આપી દ્યો." ડોસા એ લઈને લારી 
ખેંચિા ંઆગળ વધ્યા એ પહલેા ંપાછ વળીને 
છેલ્લે ગોપાલભાઈને કહિેા હોય એમ બોલ્યા: 
"બીજ  ંિો કાઈં નઈ પણ આ શરીરનો હવે કાઈં 
થોડો ભરોસો છે? ગમે ત્યારે ઊપડી જવાય! 
ત્યારે આ છોકરીન  ંકોણ? "                                                                

 

ડોસા લારી ખેંચિા ં ચાલિા ં થયા. સૌ વિૃ 
પ્રનવિૃ કમાચારીઓ, એની િરફ જોિા ં મ ૂગંા 
મ ૂગંા િાકી રહ્યા.ં ડોસા ગયા એટલે પેલા પ્રનવિૃ 
કમાચારીઓએ ફરી પેન્શનની વાિ શરૂ કરી.    
 

િવીણ પરમાર - 70162 97791 

િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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કોણે દીિી કાલ! 
બક લા ઘાસવાલા 

દીવાલ પરના ફોટા ઘણ  ંબધ  ંકહિેા ંહોય છે, ઘર પ્રવષે,  
ઘરવાળા પ્રવષે અને િેમના ઉમળકા પ્રવષે પણ  

 

 
 
 

એ ઘર ગાળા િકારન .ં આંગણ  ંઅને ઓટલો 
વળોટો એટલે જે ઘરે જવ  ં હોય િેના 
દીવાનખડંમા ં સીર્ો િવેશ. ઓટલે ઊભેલા ં
પડોશીઓનો પણ ‘આવો, આવો’ એવો હૂંફાળો 
આવકાર ઝીલિા ં કાપ્રમની અને હકશોરભાઈ 
આવે અને ઘરમા ંિવેશે એટલે ઘર જીવિં થઈ 
જાય. કાપ્રમનીને જોઈને કાશીબાના જીવમા ંજીવ 
આવે અને કસનજીભાઈનો ચહરેે ક્સ્મિ ઝળકે. 
કાપ્રમનીને પદંર વષે જ મોટા ંખોરડે પરણાવેલી 
અને સોળમે વષે િો એ એક દીકરીની મા પણ 
બની ગયેલી. એ દીકરી િે કાવ્યા. કાપ્રમનીથી 
કાવ્યાન  ં લાલનપાલન બરાબર ન થઈ શકે 

એવ  ં મનમા ં હશે કે કેમ અથવા િે સમયના 
હરવાજ િમાણે પહલે  ંસિંાન મોસાળમા ંઉછરે 
એટલે કાશીબા  કાવ્યાને પોિાની ઘરે લઈ 
આવેલા. ગામમા ં પ્રપયર ને ગામમા ં સાસર ં  
એટલે અવારનવાર કાપ્રમની હકશોરભાઈ સાથે 
કે એકલી પણ કાવ્યાને જોવાના ંબહાને પ્રપયર 
પગફેરો કરી જિી. જો કે કાવ્યાને મન િો 
પોિાના ં માિા-પ્રપિા એટલે કાશીબા અને 
કસનજીબાપા જ. એ િો કાપ્રમનીને ‘બાબેન’ 
અને  હકશોરને ‘હકશોરભાઈ’ કહીને બોલાવિા ં
જ શીખેલી. એ બહાર જિી ખરી પણ મામા 
સાથે હોય િો. મામાના ંગળે વળગી સાયકલના 
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દાડંા પર ઊભી રહિેી અને મામા સડસડાટ 
સાયકલ ચલાવિા એને દાદાના ઘરે મકૂી દેિા. 
એ મામાને છોડે નહીં અને ખાસ હળભળે નહીં 
વળી નાની હિી ત્યારે એ ટકિી જ નહીં એટલે 
એના દાદા એને’ નખરાવાળી બહને’કહિેા !  
 
બાકી મોસાળમા ં િો કાવ્યાને લીલાલહરે. 
મામા-માસીઓ અને પડોશીઓ બર્ા ં એની 
હોપ્રશયારી અને ચબરાકીથી એના ં પર ખ શ 
રહિેા.ં દાદાના ં ઘરે િો બીજાં સાિ-આિ 
પ્રપિરાઈ-ફુઈઆિ ભાઈ-બહને હિા ંઅને અહીં 
િો એ એકલી જ એટલે બાલના ંલબછાના ંઅને 
અઢળક લાડકોડ. બાલમહંદરમા ં પણ પહલેો 
નબંર અને પછી સ્કલૂમા ં પણ પરીક્ષામા ં
પહલેી-બીજી આવે એટલે ઘરમા ં કે સ્કલૂમાં 
બર્ા ં ખ શ. કાપ્રમની અને હકશોર દીકરીની 
હોપ્રશયારી પર વારી જિા ંએટલે જ્યારે એને 
કાઈં ઈનામ મળે ત્યારે એને કંઈક ને કંઈક ભેટ 
આપિા.ં કાવ્યા પણ પોિાને જે કાઈં મહત્ત્વ 
મળે િે સમજિી અને ખ શ રહિેી છિા ં
કાશીબાના ંઅન શાસનના પાિના ંકારણે ર્રિી 
પર જ રહિેી. જોકે  મામા-માસીઓ કાવ્યાને 
સ્માટી, લવલી, લાડો, બક ડી આવા ંકંઈ કેટલા ં
નામોથી નવાજિા ંએટલે કાવ્યા ર્રિી પરથી 
હવામા ંઊડિી પણ ખરી. ફેન્સી ડ્રેસ હોય કે 
સ્કલૂનો કોઈ કાયાક્રમ, માસી િો એને 
શણગારવામા ંજરા પાછળ ન પડિી. ક્યારેક 
િો એવ  ંલાગત   ંકે જાણે કાવ્યા આજી-માસીની 
અધરૂી ઈચ્છાપપૂ્રિિ માટે જન્મી હોય !  

એક હદવસ િો અણર્ારેલ  ંજ બન્ય .ં એ સમયે 
ફોટા પાડવાની નવી નવી ફેશન શરૂ થયેલી. 
આમ િો ઘરમા ં હદવગંિ વડીલો અને હયાિ 
દીકરાઓના કે વર્ારેમા ંવર્ારે પપ્રિ-પત્નીના 
ફોટાથી દીવાલો શણગારાિી પણ આ ઘરમા ં
કૌત  ક થય .ં  
 
કસનજીભાઈએ ખાસ આગ્રહ રાખી 
કાવ્યાનો ફોટો પોિાના બને્ન દીકરાના 
ફોટા સાથ ે દીવાલ પર લગાવડાવ્યો. 
પહલેી વાર પડોશીઓમા ંચચાા થઈ કે 
આ લોકો જરા વર્ારે પડત   ં કરે છે, 
નહીં?  ‘પોરી િે પોરી, એને વરી હાની 
આટલી મોઢે ચડાવવાની!  
   
કસનજીભાઈએ ખાસ આગ્રહ રાખી કાવ્યાનો 
ફોટો પોિાના બને્ન દીકરાના ફોટા સાથે દીવાલ 
પર લગાવડાવ્યો. પહલેી વાર પડોશીઓમા ં
ચચાા થઈ કે આ લોકો જરા વર્ારે પડત   ંકરે 
છે, નહીં?  ‘પોરી િે પોરી, એને વરી હાની 
આટલી મોઢે ચડાવવાની!  પે’લો નબંર લાવે 
કે હાર ં  બોલિા ંઆવડે ને નાચિા ંઆવડે એટલે 
આમ ફોટા પડાવવાના ને વરી દીવાલે હો 
લટકાવવાના!’ પછી મન વાળીને કહ,ે ‘ઓહરેે! 
આપણે કેટલા ટકા? ભેંહના ંહીંગડા ંભેંહને ભારી. 
કોણે દીિી કાલ!’  પછી એ ફોટો મોસાળના ં
ઘરની દીવાલ પર કાવ્યા બાર- િેર વષાની 
થઈ અને મામી આવી ત્યા ં સ ર્ી પોિાન  ં



72 
 

અડીખમ સ્થાન જમાવીને રહ્યો.  ભાઈ પરણ્યો 
એટલે કાપ્રમની કાવ્યાને પોિાની સાથે લઈ ગઈ 
પછી ર્ીમે ર્ીમે ભ લાઈ પણ ગય  ં કે કાવ્યા 
મોસાળમા ં મોટી થયેલી. કોઈ જોત   ં નહીં કે 
કાવ્યાનો ફોટો હવે ત્યા ંદીવાલ પર  છે કે નથી 
અને નથી િો ક્યા ંછે? એ ફોટો ક્યા ંહિો િેની 
કાવ્યાને પોિાને પણ ક્યા ંખબર હિી?  
જોકે પોિે મોસાળમા ં મોટી  થયેલી િે એ 
ક્યારેય ભલૂી ન હિી એટલે પોિાના ંસાસરામંા 
એની કાયમની શેખાઈ કે મોસાળમા ં િો હ ં 
લાડકી ભાણીબા!  સાસહરયાએં એ વાિ 
સહજિાથી સ્વીકારેલીયે  ખરી પણ એક હદવસ 
અક્ષરશ: આવી ઘટના બની. પોિાના નવ-દસ 
વષાના દીકરાને લઈને એ મોસાળ ઉપડી. ખાસ 
િો એણે દીકરાને પોિાન  ં બાળપણન  ં ઘર 
બિાવવ  ં હત  .ં મા-દીકરો ત્યા ં પહોંચ્યા.ં એને 
જોઈને કાશીબા િો રાજીના ંરેડ અને કસનજી 
બાપા પણ ખ શખ શાલ. આમ િો હાજર દરેકે 
એમને િેમથી જ આવકાયાા. જોકે  એ ઘરમા ં
હવે મામાઓના પહરવાર પ્રવસ્િરી ગયા હિા. 
કાવ્યાનો દીકરો ઘરમા ંફરી વળ્યો અને છેલ્લે 
ગાયની ગમાણ કે કોઢારામા ંગયો અને ત્યાનંી 
દીવાલ પરથી એક નાનકીનો ફોટો ઉિારી 
લાવ્યો. ત્યાથંી આવીને માને ફોટો બિાવીને 
પછૂવા લાગ્યો, ‘હેં મમ્મા, આ કોણ છે?’ ગમાણ 
બિાવીને કહવેા લાગ્યો, ‘મને ત્યાથંી મળ્યો.’ 
કાવ્યા િો કાપે િો લોહી ન નીકળે એવી સ્િબ્ર્! 
ગલ્લાિંલ્લા ંકરિા ં કાશીબા બોલ્યા,ં ‘આ પેલી 
મોટીને ઘરમા ંબધ  ંડપચર બો’ લાગત  ંઊત   ંિે 

વખિે એણે જ અંઈથી ઉિારીને ત્યા…ં’  આજી 
બોલિી રહી અને કાવ્યાએ દીવાલ િરફ જોય  ં
િો બે મામાના ફોટા િો ત્યા ં અકબરં્ અને 
વચ્ચે મામાના દીકરાનો ફોટો શોભી રહ્યો 
હિો.  છેવટે કાશીબાના બોલ કાને પડયા કે 
વારસદારનો ફોટો િો અહીં જ હોયને એમ પેલી 
બોલિી ઉિી િે એણે જ  પોિાના ંપોયરાનો 
ફોટો.. રૂની પણૂી જેવી હફક્કી પડેલી અને 
જેમિેમ આંસ  ખાળિી કાવ્યાથી દીકરાને ન 
કહવેાય  ંકે આ ફોટો િો મારો જ.. !  
 

 
બક લા ઘાસવાલા 
આહદરાજ, હાલર રોડ,  
વલસાડ. ફોન: ૯૮૨૫૧ ૩૩૬૨૬  
આમપં્રત્રિ વાિાાકાર  
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શ ંખ ધ્વ પ્રન 

ભગવિીક માર શમાા 
 

એક અન ભવપ્રસિ િસન્ન દામ્પત્યન  ંઅનોખ  ંલચત્રણ.  
જેમની એક એક વાિાા આપણો સાહહત્ય વારસો છે િેવા ંસર્જકન  ંસર્જન  

 

 
 

 

ચૈિન્યરાયે હળવેકથી ચાદર ઊંચે ખસેડી અને 
કર ણાબહનેના ચહરેા પર ઓઢાડવા જિા ં
પહલેા ંઅટકી ગયા. િેમણે પોિાની વિૃ ઝાખંી 
આંખોથી કર ણાબહનેના ચહરેા પર અપલક 
દૃષ્ઠટ કરી, છેલ્લા ં પચાસેક વષાથી િેઓ આ 
ચહરેો જોિા આવ્યા ંહિા.ં અડર્ી સદી પહલેા ં
િેમણે એક રાિે કર ણાબહનેના કપાળ પરની 
જરીભરિ ભરેલી સાડી ઊંચી કરી િેમન  ંમ ખ 
પહલેી વાર ર્ારી ર્ારીને જોય  ંહત  .ં કપાળ પર 
સફેદ ટીપકીઓની પ્રપયળ, મોટો લાલ ચાદંલો, 
હોિ સ ર્ી ઝૂલિી નાકની વાળી અને લજ્નજાના 
ભારથી ઝૂકી ગયેલી આંખો... આટલે વષેય 

ચૈિન્યરાયના મનમા ં એ મ ખાકૃપ્રિ ખાસ્સી 
અંક્ક્િ થયેલી હિી, િે આ ક્ષણે િેમની સ્મપૃ્રિમા ં
ઊપસી આવી. ફરક િો ઘણો પડી ગયો હિો. 
ચહરેાની ઊજળી આભા લગભગ જેમની િેમ 
હિી. ચાદંલો પણ ખાસ ચહરેાયો નહોિો. વિૃ 
ગાલોમા ંખાડા પડી ગયા હિા. વષો પહલેા ંજ 
પાપંણો લજ્નજાના ભારથી ઝૂકી ગઈ હિી, િેના 
પર આજે મતૃ્ય નો બોજ ઊિરી આવ્યો હિો. 
ચૈિન્યરાયના કંિમા ંર્ીમ  ંધ્રસૂ્ક ં ર્સી આવ્ય .ં 
વય અને અન ભવે િેરેલી ધપૃ્રિને આર્ારે િેને 
રોક્ય ,ં પણ આંખો િો ભીની થઈ જ ગઈ. 
આટલા વષોનો સહવાસ છેવટે થોડીક જ 
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પ્રમપ્રનટોમા ં છૂટી ગયો! એ રોકી શકાય એવી 
ક્ષણ નહોિી. વષોથી િેનો પગરવ સભંળાિો 
હિો અને નજીક આવિો જિો હિો. શક્ય છે કે 
કર ણાબહનેને એ ભણકારા સભંળાયા કે ન 
સભંળાયા હોય. ચૈિન્યરાયને બરાબર ખ્યાલ 
હિો કે પત્ની સાથેની વાિચીિમા ં પોિાનો 
અવાજ ઉત્તરોત્તર વર્ાયે જવો પડયો હિો. 
પછીથી િો મોટે ભાગે સકેંિોની ભાષામા ં જ 
કામ ચલાવવ  ં પડત   ં હત  .ં ક્યારેક િેઓ આ 
વર્િી જિી અશબ્દિાથી થાક અન ભવિા 
હિા અને પછી પોિે જ જાણે બોલવાન  ંબરં્ 
કરી દેિા હોય િેમ હોિ ભીડીને ખણૂામા ંહાથની 
અદબ વાળીને બેસી જિા. પણ પછી થોડી વારે 
િેમને જ પસ્િાવો થિોોઃ ‘અરે! મારા આ 
વિાનથી કર ણાને કેટલ  ંબધ  ંઓછં આવ્ય  ંહશે!' 
િેઓ માડંમાડં પત્ની ઉપર રષ્ઠટ ક્સ્થર કરી 
િેના ભાવોને વાચંવાનો િયત્ન કરિા. પણ 
લગભગ પ્રનરથાક.  
છેવટે કર ણાબહને જ િેમની પાસે આવી 
પછૂિા,ં ‘કેમ? મારાથી થાકી ગયા?’ 

ચૈિન્યરાયની પસ્િાવાની લાગણી ઘેરી 
બનિી. િેઓ પત્નીના માથાની સફેદ લટોમા ં
ધ્રજૂિો હાથ ફેરવિા અને પછી િેના કાન પાસે 
મોઢ ં લાવી ઊંચા અવાજે બોલિા, ‘મારી ભલૂ 
થઈ. મારે આમ કરવ  ં જોઈત   ં નહોત  .ં' વળી 
મનોમન ઉમેરિા, ‘િેં મારી કેટલી બર્ી 
અધરૂપો જજિંદગી આખી વેિી છે, અને હ  ં
આટલામા ં કંટાળી ગયો? છેવટે િો પ ર ષ 
ખરોને?" 

ઘોડીક ક્ષણોમા ંિો પપ્રિ-પત્ની વચ્ચેની પ્રિરાડ 
સરં્ાઈ જિી અને ચૈિન્યરાય કર ણાબહનેનો 
હાથ પકડી િેમને િેમની પ્રિય જગ્યા - ઘરના 
ભગવાનના ગોખલા પાસે દોરી જઈ આસન 
પર બેસાડિા. પછી પોિે િેમની બાજ મા ં
ગોિવાિા. કર ણાબહનેના હાથ આપોઆપ 
ગોખલા ભણી િણામની મ રા રચી લેિા.  
 

ચૈિન્યરાય આસ્થા સાથ ે જોઈ રહિેા. 
પછી કર ણાબહનેના શબ્દો સભંળાિા : 
‘હ ં કેવી હિી ને આજે કેવી થઈ ગઈ છં! 
દેવની ઘટંડી વગાડ ં છં પણ િેનો 
રણકાર હ ં જ સાભંળી શકિી  નથી.’ 
 

ચૈિન્યરાય થોડીઘણી આસ્થા સાથે જોઈ 
રહિેા. પછી કર ણાબહનેના શબ્દો સભંળાિા : 
‘હ ં કેવી હિી ને આજે કેવી થઈ ગઈ છં! દેવની 
ઘટંડી વગાડ ં છં પણ િેનો રણકાર હ ં જ 
સાભંળી શક્િી નથી.’ ચૈિન્યરાય કંઈ જ 
બોલ્યા પ્રવના પત્નીને વાસેં થોડી વાર સ ર્ી 
હાથ થપથપાવ્યા કરિા. એકાએક 
કર ણાબહનેના અવાજમા ં અણર્ાયો ઉમગં 
ઊિરી આવિો. ‘રણકાર નથી સભંળાિો પણ 
આરિીના દીવાનો ઉજાસ હ ં ચોખ્ખચોખ્ખો 
જોઈ શક ં છં. અને ફૂલોની આ સ ગરં્ િો મારી 
છેક ઊંડે ઊિરી જાય છે...’ પત્નીના આ 
શબ્દોથી ચૈિન્યરાયને સિંોષ થિો. થપકી 
દેિો િેમનો હાથ વર્ારે સહક્રય થિો. 
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થોડીવારે કર ણાબહનેના કંિમાથંી 
ભજનો અને સ્િોત્રો રેલાવા માડંિા ં‘મેરે 
િો લગહરર્ર ગોપાલ..’ અને પછી પપ્રિ 
િરફ જોઈ ક્સ્મિ વેરી ઉમેરિા:ં ‘િમે 
સમજો છો ને? મારા લગહરર્ર ગોપાલ 
કોણ છે િે?’ 
 

થોડીવારે કર ણાબહનેના કંિમાથંી ભજનો અને 
સ્િોત્રો રેલાવા માડંિા ં “મેરે િો લગહરર્ર 
ગોપાલ...' અને પછી પપ્રિ િરફ જોઈ ક્સ્મિ 
વેરી ઉમેરિા:ં ‘િમે સમજો છો ને? મારા 
લગહરર્ર ગોપાલ કોણ છે િે?’ ચૈિન્યરાય 
પોિાન  ં ક્સ્મિ માડં ખાળી શકિા. વળી 
કર ણાબહનેનો ધ્રજૂિો, પણ હજી સરૂીલો રહી 
શકેલો અવાજ વહી આવિો: ‘મહહમ્ન પારન્િે 
પરમ પ્રવદ ષો...’ અને વળી ઉમેરિા,ં ‘મારે મન 
િો મોટો મહહમા િમારો, સમજ્યા 
ચૈિન્યરાયજી?’ 
એક હદવસ કૌત  ક થય .ં ચૈિન્યરાયનો આ 
પ્રનત્યક્રમ હિોોઃ રોજ સવારે આિેક વાગ્યે એક 
હાથમા,ં થેલી અને બીજા હાથમા ંલાકડી લઈ 
ર્ીમે ર્ીમે શાકબજાર ભણી િેઓ જિા. વચ્ચે 
એક લાઈબે્રરી આવે. િેઓ ત્યા ંજિા અને િાજા 
અખબારો-સામપ્રયકો ઉથલાવી જિા. િે હદવસે 
લાઇબે્રરીના દરવાજા પાસેની ફૂટપાથ પર 
આરે્ડ વયનો એક માણસ કપડ ં લબછાવીને 
બેિો હિો. કપડા ં પર શખં-છીપલા ં વગેરે 
દહરયાઈ પેદાશનો ઢગલો હિો. થોડા ં લોકો 

ક તહૂલથી િેરાઈ સહજે ઊભા ં રહિેા,ં શખં-
છીપલા ંવગેરે હાથમા ંલઈ ભાવ િાલ કરિા ં
ને પછી આગળ વર્ી જિા.ં ચૈિન્યરાયને 
અણર્ાયો રસ પડયો. િેઓ લાકડીને ટેકે 
અધકૂડા બેસી શખં-છીપલાનંા ઢગલાને જોવા-
સ્પશાવા લાગ્યા. િેમને પહલેેથી આવી ક દરિી 
દહરયાઈ પેદાશોમા ંબહ  રસ હિો. િેમણે એક 
મોટો સફેદ દૂર્ જેવો શખં હાથમા ંઉપાડયો અને 
િેને જોઈ રહ્યા. િેમને લાગ્ય  ંકે, સમગ્ર દહરયાઈ 
સષૃ્ઠટ પોિાની ભીિર ઘઘૂવી ઊિી હિી. િેમને 
એકાએક ભગવદ્ ગીિામા ંમહાભારિના ય િ 
પવેૂની ક્સ્થપ્રિ વણાવિા શ્લોકો સાભંયાાં. ય િના 
આરંભ પવેૂ યોિાઓ શખંધ્વપ્રન કરી 
વાય મડંળને ગજવી રહ્યા હિા, િેન  ં વણાન 
િેમને યાદ આવ્ય .ં ‘પાંચજન્ય ઋપ્રષકેશોઃ’.... 
શ્રીકૃઠણના શખંધ્વપ્રનન  ં વણાન કરિો શ્લોક 
િેમની રગેરગમા ં ગ જંી ઊિયો. િેમણે ભાવ 
િાલ કયાા પ્રવના એ શખં ખરીદી લીર્ો. શખં 
વેચનારો ફેહરયો બોલ્યો, ‘દાદા, આને પજૂામા ં
મકૂજો.’ પણ ચૈિન્યરાયન  ંધ્યાન એ શબ્દોમા ં
નહોત  .ં િેઓ િો િરિ ઘરની હદશામા ંચાલવા 
માડંયા. ઘરના ંપગપ્રથયા ંચઢિા ંજ િેમણે બને 
િેટલા બળથી શખંર્ોષ કયો. િે સાભંળી 
આસપાસના ં બાળકો દોડી આવ્યા.ં બારણ  ં
જોગાન જોગ અડધ  ં ખ લ્લ  ં હત  .ં ચૈિન્યરાય 
િરિ ઘરમા ં િવેશ્યા. કર ણાબહને પજૂા કરી 
રહ્યા ં હિા.ં ચૈિન્યરાયે ફરીથી શખંર્ોષ 
ગજાવ્યો, પણ કર ણાબહનેની કણેષ્ન્રય સ ર્ી એ 
ધ્વપ્રન પહોંચ્યો ન હોય િેમ િેઓ પજૂામા ંજ 
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વ્યસ્િ રહ્યા.ં ચૈિન્યરાયને િે ક્ષણે ખાિરી થઈ: 
પત્નીની શ્રવણેષ્ન્રય હવે સાવ... –  

બર્ી હદશામા ંઆરિી ફેરવિા ં કર ણાબહનેને 
પપ્રિની હાજરી વિાાઈ. આરિી ભોંય પર મકૂી 
િેમણે િેમની િરફ જોય .ં હાથમા ંહંસની પાખં 
જેવો ઊજળો શખં જોઈ િેઓ રાજી થઈ ગયા.ં 
હાથ લબંાવી ચૈિન્યરાય પાસેથી શખં માગંિા ં
બોલ્યા,ં ‘હવેથી રોજ હ ં આ શખંની પજૂા કરીશ. 
શખં-ચક્ર-ગદા-પદ્મ એવ  ં પ્રવઠણ  ભગવાનન  ં
વણાન... ચૈિન્યરાય પત્નીની પાસે બેસી 
પડયા. ‘ત  ંપજૂા કરજે ને હ ં આ શખં વગાડીશ.’ 
પત્નીના કાન પાસે પોિાન  ંમ ખ લાવી િેમણે 
મોટેથી કહ્ ,ં ને કર ણાબહને માત્ર સ નકાર અને 
કૌત  કભરી આંખે િેમના ભણી જોઈ રહ્યા.ં 
ચૈિન્યરાયે ઊંડો પ્રનોઃશ્વાસ નાખં્યો. 
શહરેના જાણીિા ઈ.એન.ટી. સ્પેપ્રશયાલલસ્ટ 
પાસે ઑપરેશન કરાવ્ય ,ં હહઅહરિંગ એઇડ્ઝ 
લીધ ,ં કંઈ વળ્ય  ંનહહ. કર ણાબહનેને શ્રવણયતં્ર 
િો ફાવ્ય  ંજ નહહ. કડાકટૂથી કંટાળી એક હદવસ 
િેમણે ચૈિન્યરાયને કહ્ ,ં ‘હવે આ વાિ જ જવા 
દો. કાન િીક હિા ત્યા ંસ ર્ી સાભંળ્ય .ં સાર ં -સાર ં  
સાભંળ્ય .ં કથાઓન  ં શ્રવણ કય ાં, ભજન-શ્લોકો 
સાભંળ્યા,ં સૌથી વર્ારે િો િમારી િેમની ભાષા 
સાભંળી, ને એ િો હ ં હજીયે સાભંળી શક ં છં હોં 
! માણસને આનાથી વર્ારે બીજ  ંશ  ંજોઈએ?’  
‘પણ રોજજિંદાજીવનમા ંિારી મ શ્કેલી...’  
‘એની િમે લચિંિા ન કરો. હા, િમને કિણાઈ 
પડે છે, પણ....' કહી કર ણાબોને ચૈિન્યરાયનો 
હાથ પસવાયો. ચૈિન્યરાયને વિૃત્વને ઉંબરે 

બેિેલી પત્ની િરફ અગાર્ વહાલ ઊભરી 
આવ્ય ;ં થય  ંકે આ વહાલ પોિે કેટકેટલા શબ્દો 
દ્વારા વ્યક્િ કરે - ટચકૂડા પખંીના ઝીણકા ટહ કા 
જેવા ર્ીમા અવાજમાં, પણ એમણે 
કર ણાબહનેના બનેં કાનોને વારાફરિી 
અછડિો સ્પશા કયો.  
 

ય વાનીના હદવસોમા ં પોિે 
કર ણાબહનેના કાનોમા ં હજારો વાર 
‘કર ણા | કર ણા!' ફુસફુસાિા સ્વરે બોલ્યા 
કરિા ને કર ણાબહને આંખો મીંચી હૈય   ં
કાનમા ંલાવી િે સાભંળી મરક્યા ંકરિા,ં 
ને હવે િો - ઘરમા ંબે જણ હાજર હોવા 
છિા ંચારે બાજ  મૌનની ઊંચી દીવાલો 
ઊભી થઈ હિી. 
 

ય વાનીના હદવસોમા ં પોિે કર ણાબહનેના 
કાનોમા ં હજારો વાર ‘કર ણા | કર ણા!' 
ફુસફુસાિા સ્વરે બોલ્યા કરિા ને કર ણાબહને 
આંખો મીંચી હૈય  ં કાનમા ં લાવી િે સાભંળી 
મરક્યા ંકરિા,ં ને હવે િો - ઘરમા ંબે જણ હાજર 
હોવા છિા ંચારે બાજ  મૌનની ઊંચી દીવાલો 
ઊભી થઈ હિી. માત્ર કોઈ કોઈ વાર 
ચૈિન્યરાયના મોટા અવાજે થિા ં સબંોર્નો 
અને ઉદગારો િે દીવાલોને થોડી ઘણી 
ઓગાળિા. 
ચૈિન્યરાય એમના પલગં પર િહક્રયાને 
અઢેલીને પ્રવચારિરંામા ં ડૂબી જિા. ટહ કિી 
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કોયલ, કિૂરાન  ં જોર-જોરથી ભસવ ,ં દૂરથી 
કોઇની વાસંળીના ંમીિા સરૂ, પડોશીના ટી.વી. 
પર ગ જંિા મધ ર ગીિના સ્વરો...  
 

બધ  ંપોિાને માટે િો સ  શ્રાવ્ય હત  ,ં પણ 
કર ણાબહને િો િેનાથી લગભગ 
સમ ળગા વલંચિ જ! આ િે કેવ   ં
સહર્માાચરણ? એક આંગણે વરસાદ, 

બીજે કોર ંર્ાકોર. ચૈિન્યરાયના લચત્તમા ં
પ્રવષાદ ઊભરાવા લાગિો. 
 

બધ  ં પોિાને માટે િો સ શ્રાવ્ય હત  ,ં પણ 
કર ણાબહને િો િેનાથી લગભગ સમ ળગા 
વલંચિ જ! આ િે કેવ  ં સહર્માાચરણ? એક 
આંગણે વરસાદ, બીજે કોર ંર્ાકોર. 
ચૈિન્યરાયના લચત્તમા ં પ્રવષાદ ઊભરાવા 
લાગિો. પોિે શ્રાવ્ય અને એ અશ્રાવ્ય વચ્ચે 
આ િે કેવો પ્રવલક્ષણ સઘંષા? િેમને પત્ની િરફ 
અન કંપા જાગિી. ઝળઝલળયાભંરી આંખે િેઓ 
પત્નીને જોઈ રહિેા. પણ િેના ચહરેા પર િો 
ગમગીનીની એક છાયા સરખીયે ક્યા ંહિી ? 

કદાચ િે કશાક પ્રનજાનદંમા ંખોવાઈ ગઈ હિી. 
ચૈિન્યરાયને પત્ની પરત્વે વહાલની સાથે 
ગૌરવ ઊપજત .ં 
એ પ્રનત્યક્રમ હિો. નાહીર્ોઈ, ત  લસીના છોડની 
પજૂા કરી, ક ંડામા ં ખરેલા–ંગરેલા ં પાન વીણી 
કર ણાબહને દેવના ગોખલા પાસે આવિા ંઅને 
ર્ીમે ર્ીમે પજૂા-આરિીની િૈયારી કરિા.ં એ 
દરપ્રમયાન ચૈિન્યરાય શાકભાજી અને િસાદન  ં

એકાદ ં  ફળ લઈ આવિા. ફળ પત્ની પાસે મકૂી 
િેઓ પણ ત્યા ં ગોિવાિા અને પત્નીની 
હક્રયાઓ જોયા કરિા. િે રૂની હદવેટો બનાવિી, 
આરિીમા ંઘી પરૂિી, િસાદની ઢાકંણી િૈયાર 
કરિી, ફૂલ-બીલીપત્ર, ત લસી, દૂવાા બધ  ં દેવને 
ચઢાવિી ને એક ક્ષણે દીવાસળી પેટી સાથે 
ઘસાિી. િેનો અવાજ પણ ચૈિન્વરાય 
સાભંળિા ને એમને થત   ં કે કર ણા – ત્યા ંિો 
િકાશ ઝળહળી ઊિિો, જમણે હાથે આરિી, 
ડાબે હાથે રૂપાની ઘટંડી અને હોિો પર 
આરિીના સ્વરો... ચૈિન્યરાયની પાપંણો 
પલકારો મારવાન  ં ભ લી જિી. કર ણાબહને 
આરિી નીચે મકૂ્િા,ં િેની ફરિે જળ લઈ 
િદલક્ષણા કરિા,ં આરિીની પહલેી આશકા 
દેવના ગોખલા િરફ અપાિા,ં પછી પોિે લેિા ં
અને ચૈિન્યરાય િરફ આરિી ર્રિા.ં દીવાના 
અજવાળાથી ચૈિન્યરાયનો ચહરેો આછો-આછો 
ઝગમગી ઊિિો. કર ણાબહનેે લબંાવેલી 
િસાદની ઢાકંણીમાથંી થોડો િસાદ લઈ મોંમા ં
મકૂ્યા પછી િેમને એકાએક શખં યાદ આવિો. 
િેઓ શખંધ્વપ્રનથી વાિાવરણને ભરી દેિા. 
પત્નીના અર્ાસ્ફૂટ ઉચ્ચારણોનો ગ જંારવ પણ 
િેમા ંભળી જિો. 
એક વાર ભીની સાજંે કર ણાબહનેને શ  ંસઝૂય  ંકે 
િેઓ પપ્રિની લગોલગ બેિા ંઅને થોડી વાર 
સ ર્ી િેમને જોઈ જ રહ્યા.ં ચૈિન્યરાયે 
નવાઇથી હાથનો સકેંિ કરી પછૂ્ ,ં ‘શી વાિ છે 
કર ણા?’ કર ણાબહનેે મીઠ ં ક્સ્મિ કરીને કહ્ ,ં 
‘િમને નવાઈ લાગશે, કદાચ હસવ યેં આવશે, 
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પણ મારી એક ઇચ્છાને હ ં આજે રોકી નથી 
શકિી. જોઈએ િો િેને મારી છેલ્લી ઇચ્છા 
ગણી લેજો.' ચૈિન્યરાયની આંખોમા ંઆશ્ચયાની 
રેખાઓ િરવરી. આ વિૃ, અશક્િ, બીમાર 
પત્ની આજે શ  ં કહવેા-કરવા ઇચ્છિી હશે? 
િેમણે ફરીથી પચૃ્છા કરિો હાથનો ઇશારો કયો.  
 

કર ણાબહને એમની વધ  નજીક સરક્યા,ં 
બોલ્યા,ં ‘િમે ક્યારેક મારા બહરેા કાન 
સબંરેં્ વાિ કરિા'િા ને મેં કહલે   ંકે, િમે 
ય વાનીમા ં મારે માટે ઉચ્ચારેલા િે 
િેમભયાા શબ્દો હજી મને બરાબર યાદ 
છે, ને િે મારા મનમા ંરણકે છે...' 
 

કર ણાબહને એમની વધ  નજીક સરક્યા,ં બોલ્યા,ં 
‘િમે ક્યારેક મારા બહરેા કાન સબંરેં્ વાિ 
કરિા'િા ને મેં કહલે  ં કે, િમે ય વાનીમા ંમારે 
માટે ઉચ્ચારેલા િે િેમભયાા શબ્દો હજી મને 
બરાબર યાદ છે, ને િે મારા મનમા ંરણકે છે...' 
ચૈિન્યરાયે હકારમા ંમાથ  ંધ  ણાવ્ય .ં કર ણાબહનેે 
વાિ આગળ ચલાવિા ંકહ્  ં: ‘એ શબ્દો િમારા 
િેમભયાા અવાજમા ં હ ં આજે િમારી પાસે 
ફરીથી સાભંળવા માગ  ંછં.’ 
ચૈિન્યરાયે કાઈં પણ બોલ્યા પ્રવના પત્નીને 
આછેરા આશ્લેષમા ં લઈ લીર્ી. કર ણાબહને 
િેમની સામે િાકી રહ્યા.ં ચૈિન્યરાયે કહ્ ,ં 
‘ઓહોહો ! કેટલા ંવષા થયા ં! િને એ બધ  ંયાદ 
છે િો હ ંયે ક્યા ંભલૂ્યો છં?’ પછી એકાએક ખ્યાલ 
આવિા ઊંચે અવાજે િેમણે કહ્ ,ં ‘લાબંી વાિ 

િો શી રીિે કર ં  ? છિા ંહ ં એટલ  ંકહીશ કે ત્વમેવ 
ભાયાા ન ચ પ્રવિયોગ.’ 
કર ણાબહને જાણે બત્રીસ કોિે દીવા થઈ ગયા 
હોય એમ ક્સ્મિ વેરી બોલ્યા,ં ‘મારે માટે િો 
િમારા આટલા શબ્દો જ પરૂિા છે. િેને હ  ં
આવિા ભવ સ ર્ી જાળવી રાખીશ.’ 

*** 
એ ઘસૂર પ્રશયાળ સાજં હિી. છેલ્લા ં થોડાક 
હદવસોથી કર ણાબહનેન  ંશરીર વર્ારે લથડય  ં
હત  .ં િેમને અણસાર આવી ગયો હોય એમ 
ચૈિન્યરાયને પોિાની પાસેથી ઝાઝુ ં ખસવા 
દેિા ંનહોિા.ં ડૉક્ટરોના આટાંફેરા વર્ી પડયા 
હિા અને કર ણાબહનેનો િરફડાટ પણ. િેમના 
પલગં પાસેની મોટી ટીપોય પર દવાઓનો 
ખડકલો થઈ ગયો હિો. કોઈ કોઈ સગાસંબંરં્ી 
ખબર જોવા આવ્યા કરિા.ં પણ ચૈિન્યરાયન  ં
મન િેમની વાિોમા ંલાગત   ંનહીં. અજપંા અને 
ઉચાટથી ભીિર કશોક ચચરાટ થયા કરિો, ને 
વળી કર ણાબહને થોડી થોડી વારે કશ કં લવ્યા 
કરિા ંિે –  

આંખ જ ફરી ગઈ હિી એમની. જૂની સ્મપૃ્રિઓ 
એમના લચત્તના પડળો ખોલી બહાર આવી 
જિી. છિ િરફ ખ લ્લી આંખોએ પડયા ંપડયા ં
એમને નાટકના રશ્યોની જેમ બધ  ં દેખાત  .ં 
વિામાન-ભિૂકાળ બધ  ંભેળસેળ થઈ ગય  ંહત  .ં 
િો ભપ્રવઠયકાળ િો કદાચ હિો જ નહહ. િેમની 
આંખો હદગિંમા ં િાકી રહિેી ને અચાનક જ 
િેઓ ચૈિન્યરાય િરફ ચહરેો ફેરવી હસ -ંહસ  ં
થિા ંબોલી ઊિિા,ં અરે, િમે સાભંળો છોને? 
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આ પડોશમા ંકો’કને ઘેર લગન લેવાયા છે િે 
બૈરા ક્યારના ગીિો જ ગાયા ંકરે છે, કેવા ંિો 
મીિા ં લાગે છે ગીિો.. આપણા લગનમા ં યે 
પેલી કોહકલાએ આ જ ગીિ નહોત   ંગાય ?ં યાદ 
છે ? આમ કહી પોિે જ ગીિ ગાવા લાગિા ં– 

‘સરૂજ ઊગ્યો રે કેવહડયાની પાળે...’  
ચૈિન્યરાય હદગ્મઢૂ જેવા થઈ જિા. કરૂણાબેન 
સાથેનો કોઈ અરશ્ય િાર જ કપાઈ ગયો હોય 
એવ  ંલાગત  .ં કર ણાબહને ખરા અથામા ંબપ્રર્ર 
થઈ ગયા ંહોય િેવ  ંએમને અન ભવાત   ંને થત   ં
પ્રવપ્રર્ની પ્રવડંબના િો જ ઓ ! કશ  ંજ સાભંળી ન 
શકિી આ સ્ત્રી મરણશૈયા પર અત્યારે જાણે 
બધ  ં ચોખ્ખ  ં સાભંળે છે, જે કોઇનેય નથી 
સભંળાત   ં એય સાભંળે છે, કદાચ આ પેલે 
પારના અવાજ... 
િરંામાથંી જાગી ગયેલા ં કરૂણાબેને 
ચૈિન્યરાયનો હાથ પકડી પછૂ્ ,ં 'આ આપણા ં
બા ગાય છે િે મહિેાજીન  ં પદ સાભંળ્ય ?ં 
‘છાબમા ં ત  લસીપત્ર મકૂશે, ઊભો રહીને શખં 
ફંૂકશે!...’ િમને સભંળાય છેને? બા જેવ  ંગાિા 
િો મને ન જ આવડય .ં..’  થોડી વાર શાિં થયા 
પછી કણસાટ કરિા ંકહ્ ,ં ‘આ બર્ા ંઆખી રાિ 
મોડે સ ર્ી ગાયા ંજ કેમ કરે છે? સ વાયે નથી 
દેિા... લો બોલો હ ં બહરેી િીક સાભંળં ને િમને 
ના સભંળાય? અરે!િમને િો મારો છાનો 
પ્રનહાકોય નો'િો સભંળાિો? િો પાછી કેમ ના 
પાડો છો કે કોઈ નથી ગાત  ?ં માર ં  માથ  ંભારે 
થઈ ગય .ં બર્ાને કહો ને કે...' 

ચૈિન્યરાયે ડૂમો ખાળીને બારી આગળ જઈ 
િાલો િાલો ઘાટંો પાડયો, – ‘એ હવે બર્ા ંજપંો, 
અવાજ ન કરો. સવૂા દો.. લે બસ ? કીધ  ંને ? 

હવે શાિં થઈ ગયા જો ! ત   ંિારે ભગવાનન  ં
નામ લેિીલેિી  સઈૂ જા...’  
 

આછા અજવાળામા ં ચૈિન્યરાયની 
આંખોમાથંી આંસ નો અજસ િવાહ 
વહવેા લાગ્યો. ત્યા ં ફરી કર ણાબહનેના 
શબ્દો વહી આવ્યા: ‘ચાલો ! સાજંની 
આરિીનો સમય થયો. ક્યા ં છે િમારો 
શખં? મારે િે સાભંળવો છે. મારી પલેી 
રૂપાની ઘટંડી ક્યા ંગઈ?’ 

 

લેમ્પના આછા અજવાળામા ં ચૈિન્યરાયની 
આંખોમાથંી આંસ નો અજસ િવાહ વહવેા 
લાગ્યો. ત્યા ં ફરી કર ણાબહનેના શબ્દો વહી 
આવ્યા: ‘ચાલો ! સાજંની આરિીનો સમય 
થયો. ક્યા ંછે િમારો શખં? મારે િે સાભંળવો 
છે. મારી પેલી રૂપાની ઘટંડી ક્યા ં ગઈ?’ 

ચૈિન્યરાય શ્વાસ રંૂર્ી બધ  ંસાભંળિા રહ્યા. ફરી 
કર ણાબહને મોટા અવાજે ગાવા લાગ્યા,ં ‘શ્રી 
ગગંાજી કા પટ હો, યમ નાજી કા બસંીવટ હો... 
મેરા સાવંરા... સાવંરા... પ્રનકટ... પ્રનકટ...’  
 

કર ણાબહનેના શબ્દો અધરૂા રહ્યા. પત્ની હવે 
જપંી જાય િો સાર ં  એ પ્રવચાર ચૈિન્યરાયના 
મનમા ં પરૂો ઘ ૂટંાય િે પહલેા ં િો કર ણાબેને 
આંખો મીંચી દીર્ી. થોડીક ક્ષણો પહલેા ંિેમના 
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ધ્રજૂિા હોિો જાણે આછં-આછં ઉચ્ચારિા હિા - 
'ત્વમેવ ભાયાા... ન ચ.....’ 
ચૈિન્યરાયના અક્સ્િત્વમા ં એક સાથે રૂપાની 
અનેક ઘટંડીઓનો મજં લ રણકાર ગ ૂજંી ઉિયો 
અને િે સવાની ઉપરવટ શખંધ્વપ્રન...   
 

 
 
ભગવિીક માર શમાા  
મરૂ્ાન્ય સાહહત્યકાર  
ગ જરાિીના મહાન સર્જકની આ વાિાા નવી 
પેઢીના વાચકો માટે સાદર. સર્જકોની 
મજં રીની અપેક્ષાએ.  
આમપં્રત્રિ વાિાાકાર.  
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પ્રમલીના ઘર િરફ 
યાપ્રમની વ્યાસ 

આ વાિાા પરથી લેલખકાએ લખેલા ંપણૂા નાટકને પણ ખબૂ િસશંા અને સન્માન 
મળ્યા ંછે. હવે િે નાટક પણ પ સ્િક રૂપે ઉપલબ્ર્ છે. 

 

 
 
     ડાયાલીસીસ બાદ શ ભાગંી ગજબની સ્ફૂપ્રિિ 
અન ભવિી પરંત   એ લાબં   ચાલે એમ ન હત  .ં 
બનેં હકડની કામ ના કરિી હોવાથી હકડની 
રાન્સપલાન્ટ જ આખરી ઉપાય હિો.  
       સેવ લાઈફ ઈધ્ન્સ્ટટ્ટૂના છઠ્ઠા માળે 
આજે શ ભાગંી અને હકડની ડૉનર  ડૉ. પ્રમલીના 
ઇન્ટરવ્ય ૂ હિા. માડં તે્રવીસ ચોવીસની આ 
સોહામણી ય વિી શા માટે પોિાની હકડની 
ડૉનેટ કરી રહી હિી? એને પૈસાની કોઈ મોટી 

જરૂહરયાિ હશે કે માનવીય લાગણી?' 
શ ભાગંીના મનમા ંિશ્ન થયો હિો. ડૉ. પ્રમલી 
દોઢેક મહહના પહલેા જ  એમ.બી.બી.એસ  
થઈને ઈન્ટનાશીપ કરવા આ ઇધ્ન્સ્ટટ્ટૂમા ં
જોડાઈ હિી. વારંવાર ડાયાલીસીસ કરાવવા 
આવિી શ ભાગંીના કેસથી એ વાકેફ હિી. 
શ ભાગંીના પપ્રિ સૌરભ અને એકના એક પ ત્ર 
આનદંની હકડની મેચ થિી ન હિી માટે 
ડૉનરની શોર્ ચાલી રહી હિી. આમ પણ મોટા 
લબઝનેસમેન સૌરભને પત્નીની જજિંદગી 
બચાવવા ગમે િેટલા પૈસા વેરવા પડ ે િો 
વારં્ો આવે એમ ન હત  .ં આ બાજ  ખબૂ જ 
સાર્ારણ ફેપ્રમલીની ડૉ. પ્રમલી પોિાની માની 
ઓપન હાટા  સર્જરી માટે જરૂરી રકમ મેળવી 
શકે એમ હિી. બ્લડગ્ર પથી માડંીને દરેક 
હરપોટાસ બનેંના પરફેક્ટ મેચ થિા હિા. 
શ ભાગંી હકડની વેચાિી લઇ રહી હોવા છિા ં
એના હદલમા ં ડૉ. પ્રમલી વસી ગઈ હિી. 
શ ભાગંીએ િથમ િેગ્નન્સી વખિે કરાવેલા 
ગભા પરીક્ષણમા ં હફમેઇલ ચાઈલ્ડ હોવાથી 
એબોશાન, કરાવ્ય  ં હત  ,ં એનો એને ભારોભાર 
રંજ થયો. 'પોિાની દીકરી હોિ િો કદાચ 
આવડી જ હોિ!' 
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     મા-બાપની લાડલી પ્રમલીએ લબમાર માને 
હકડની ડૉનેશનની વાિ કરી ન હિી, પરંત   
બાપ ને સોગદં આપીને સમજાવી લીર્ા હિા. 
એજ હોક્સ્પટલના બાજ ના ય પ્રનટમા ં વષોથી 
સ્વીપર િરીકે નોકરી કરિા માથ રની એ 
એકની એક દીકરી હિી. હોક્સ્પટલના કેમ્પસમા ં
જ નાચી કદૂી મોટી થઈ હિી.  
 
નાનપણથી જ ભણવામા ં િેજ પ્રમલી 
સફેદ એિન પહરેેલા ચપળ ડૉક્ટસાને 
દોડાદોડી કરિા જોિી ત્યારથી એને પણ 
દદીની સેવા કરવા ડૉક્ટર બનવાની 
ઈચ્છા હિી. 
 
નાનપણથી જ ભણવામા ં િેજ પ્રમલી સફેદ 
એિન પહરેેલા ચપળ ડૉક્ટસાને દોડાદોડી 
કરિા જોિી ત્યારથી એને પણ દદીની સેવા 
કરવા ડૉક્ટર બનવાની ઈચ્છા હિી. માથ ર 
ખબૂ મહનેિ, ર્ગશ અને લાગણીથી બર્ાનં   ંજ 
કામ કરિો એટલે સૌને એના માટે માન હત  .ં 
હોક્સ્પટલ સ્ટાફના  ઘણા ડોકટસે પ્રમલીને 
ભણવામા ં મદદ કરી હિી. ઓછં ભણેલા 
માથ રને દીકરી પર અતટૂ શ્રિા હિી. દીકરી 
કહ ેએ સાચ  ંઅને સાર ં  જ હોય એમ એ માનિો. 
માની હાટા  સર્જરી માટે હોક્સ્પટલ િરફથી મદદ 
િો મળે છિા ંએની રીટમેન્ટમા ંખબૂ ખચા થાય 
જે હકડની ડોનેશન દ્વારા મેળવી શકાય એવી 
પ્રમલીની ગણિરી હિી. 

    પ્રનયિ િારીખે હકડની રાન્સપલાન્ટન  ંસફળ 
ઓપરેશન થઇ ગય .ં હોક્સ્પટલમા ં શ ભાગંી 
જેટલી જ કાળજી પ્રમલીની લેવાિી હિી. એને 
જલદી રજા મળી ગઈ. ફક્િ થોડા હદવસ 
આરામ કરવાનો હિો.શ ભાગંીના શરીરે પણ 
નવી હકડની સ્વીકારી લીર્ી હિી. િલબયિ પણ 
સ ર્ારાજનક હિી. એને રજા આપવાની હિી 
એ હદવસે માથ ર શ ભાગંીને મળવા ગયો. એને 
નક્કી કરેલી રકમ િો ઓપરેશનના હદવસે જ 
મળી ચકૂી હિી. કોણ જાણે કેમ માથ રની ભોળી 
આંખમા ં શ ભાગંીને પ્રમલી જ િરિી દેખાિી. 
થોડી વાિ કયાા બાદ પ્રવદાય લેિા માથ રે 
પોિાના હાથમા ં પકડેલી થેલી નીચે મકૂી 
નમસ્િે કય ાં. શ ભાગંી ચમકી, અંકોડીથી ગ થેંલી 
સફેદ થેલીમા ં કેસ ડાના ં બે ફૂલ ગ થં્યા હિા.ં 
આવી થેલી એણે પણ જાિે ડીઝાઈન કરી ગ થંી 
હિી, ત્યારે સૌરભે ટકોર પણ કરેલી, 'િને િો 
કેસરી ભગવો રંગ બહ  ગમે!'  
'હા બહ  ગમે. આમ િો કામણગારો છિા ંત્યાગ, 
બલલદાનનો રંગ. વળી કેસ ડાને આનાથી વધ  
કયો રંગ સોહ?ે..'  
આ પ્રવચારકડી ચાલિી હિી ત્યા ં જ 
શ ભાગંીનીની નજર સામેથી માથ રે થેલી 
ઉિાવી લીર્ી, જાણે પ્રવચારિો હોય,'હકડનીની 
માફક થેલી પણ નજરે ચડે િો વેચાિી ના લઈ 
લે! પૈસાદરન  ંશ  ંકહવે  ?ં' 
    શ ભાગંી પળમા ં ભિૂકાળમા ં સરી પડી. 
સામાન્ય ઘરની છિા ંસ્માટા  અને સ દંર શ ભાગંી 
નોકરી માટે ઇન્ટરવ્ય ૂ આપવા ગઈ ત્યારે 
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પેનલમા ં બેિેલા મા અને દીકરા બને્નની 
નજરમા ંધ્ક્લક થઈ ગઈ હિી. દ ગાાદેવી ય વાન 
વયે પપ્રિને ગ માવ્યા બાદ, ખબૂ સઘંષા કરી, 
એકલે હાથે લબઝનેસ સભંાળિા ંહિા.ં  એમણે 
શ ભાગંીને પસાનલ આપ્રસસ્ટન્ટ િરીકે પસદં 
કરી ને દીકરા સૌરભે પ્રિયિમા િરીકે. થોડા 
પહરચયમા ંઆવ્યા બાદ શ ભાગંી પણ સૌરભને 
ચાહવા લાગી. કડક સ્વભાવની દ ગાાદેવીના ં
હૃદયમા ંલાગણીન  ંમધ્યલબિંદ  ફક્િ એકનો એક 
પ ત્ર સૌરભ જ હિો. એની ખ શી માટે અમીર 
ગરીબના ભેદભાવ પ્રવના, વગર આનાકાનીએ 
દ ગાાદેવીએ સૌરભ- શ ભાગંીના લગ્ન કરાવી 
આપયા. પરંત   એ ઈચ્છિી, કહો કે, એની િબળ 
ઇચ્છા હિી એકના એક પ ત્રની દાદી બનવાની. 
વશંવેલો વર્ારવનાર વારસદાર પ ત્ર જ હોય, 
એ પણ એક જ. કોઈની પણ ભાગીદારી વગર 
એકનો એક પૌત્ર ભપ્રવઠયમા ંલબઝનેસ સભંાળે 
ને વર્ારે િો એની શાન જળવાય અને 
દ ગાાદેવીનો સઘંષા સાથાક ગણાય. વળી 
દીકરીના ંવડીલોએ ક્યારેક નમીને ચાલવ  ંપડ ે
એ એમને હરગીઝ મજં ર નહોત  .ં એટલે એણે 
સ્પઠટ શબ્દોમા ંશ ભાગંી સૌરભને કહી દીધ  ંહત   ં
કે, 'આ ઘરમા ં છોકરી જન્મ લેશે નહીં' અને 
એની ઈચ્છા પ્રવર િ સૌરભ કે  શ ભાગંીએ 
બોલવા કે વિાવાન  ંહત   ંજ નહીં. 
      શ ભાગંીને િથમ િેગનન્સી દરપ્રમયાન 
ગભા પરીક્ષણમા ંહફમેઇલ ચાઈલ્ડ હોવાથી દોઢ 
મહહનામા ંજ અબોશાન કરાવવ  ંપડય  ંહત  .ં થોડા 
સમય બાદ ફરી િેગનન્સી રહી ત્યારે  

દ ગાાદેવીએ િખર જ્યોપ્રિષને બિાવી 
પ ત્રિાધ્પિની મોંઘી પ્રવપ્રર્ કરાવી હિી 
અને અલભમાનથી કહ્  ં હત   ં કે, 'વગર 
પરીક્ષણે કહી આપ  ં કે, 'દીકરો જ 
અવિરશ.ે આ જ્યોપ્રિષન  ં કદી ખોટ ં 
પડત   ંજ નથી.'  
 
દ ગાાદેવીએ િખર જ્યોપ્રિષને બિાવી 
પ ત્રિાધ્પિની મોંઘી પ્રવપ્રર્ કરાવી હિી અને 
અલભમાનથી કહ્  ંહત   ં કે, 'વગર પરીક્ષણે કહી 
આપ  ંકે, 'દીકરો જ અવિરશે. આ જ્યોપ્રિષન  ં
કદી ખોટ ં પડત   ંજ નથી.' દ ગાાદેવી આ વખિે 
શ ભાગંીની ખબૂ જ કાળજી રાખિા ંઅને દરરોજ 
શ ભાગંીને મહંદરે લઈ જઈ જ્યોપ્રિષે કહ્યા 
મ જબની પજૂા કરાવિા.ં આ ક્રમ છેલ્લા મહહના 
સ ર્ી જળવાયો. એવામા ંજ એક હદવસ પજૂા 
કરીને સાસ  વહ  મહંદરના ંપગપ્રથયા ંઊિરિા ં
હિા,ં ને સાડીનો છેડો પગમા ં ભેરવાિા 
શ ભાગંીનો પગ લપસ્યો અને પછી.. દોડાદોડ.. 
હોક્સ્પટલન ને ઇમરજન્સી.. દોઢ હદવસ 
શ ભાગંી કોમામા ંરહી, બાળક ન બચાવી શકાય  ં
પરંત   શ ભાગંી ઉગરી ગઈ. બે વષા હિાશામા ં
ગયા બાદ ફરી આનદંના હદવસો આવ્યા. 
સાસ માની ઈચ્છા પરૂી થઈ. દીકરો જન્મ્યો. 
આનદં નામ રાખ્ય  ંએ સાથે દ ગાાદેવીની એકના 
એક પૌત્રની નેમ પણ જળવાઈ  રહી. 
       ફરી નજર પેલી  થેલી િરફ ગઈ ને 
યાદ આવ્ય  ંકે,' એ એણે પોિે ગ થેંલી થેલીમા ં



84 
 

પજૂાનો સામાન લઈ રોજ મહંદરે જિી પરંત   િે 
હદવસે પગ લપસિા ં સીર્ા હોક્સ્પટલ ભેગા 
થવ  ંપડય  ંત્યારે થેલી મહંદર પાસે જ પડી ગઈ 
હશે, િે આ થેલી િો ન હોય?' એણે માથ રને 
પછૂ્ ,ં 'વેચાિી આપીશ?' માથ ર એક ઝાટકે 
બોલી ઊિયો, 'ચામડી કહો િો ઉિારી આપ ,ં 
આ થેલી ન આપ .ં આ મારી ભાગ્ય થેલી છે. 
એમા ંફક્િ ઘરેણા ંજ મકૂીએ છીએ.  
 
પ્રમલીના કહવેાથી આવેલા પસૈામાથંી સૌ 
િથમ એની માના ગીરવી રાખેલા 
ઘરેણા ં લેવા જાઉં છં.’ શ ભાગંીએ ફરી 
કહ્ ,ં 'િારી દીકરીએ િો હકડની આપી, 
ત   ંએક થલેી ન આપી શકે?' 
 
પ્રમલીના કહવેાથી આવેલા પૈસામાથંી સૌ િથમ 
એની માના ગીરવી રાખેલા ઘરેણા ંલેવા જાઉં 
છં.’ શ ભાગંીએ ફરી કહ્ ,ં 'િારી દીકરીએ િો 
હકડની આપી, ત  ં એક થેલી ન આપી શકે?' 
માથ રે થેલીને હૈયા સરસી ચાપંી આંખમા ં
ઝળઝલળયા ં સાથે કહ્ ,ં 'મારી પત્નીને 
ય વાનીમા ં જ હૃદયની બીમારી હિી, એ 
બાળકને જન્મ આપી શકે એમ ન હિી, મને 
િો કચરાપેટી નજીક આ થેલીમાથંી જ પ્રમલી 
મળી હિી, એટલે જ િો એન  ંનામ પ્રમલી છે.' 
છેલ્લ  ં વાક્ય બોલાત   ં હત   ં ને ત્યા ં જ દ ગાા ને 
સૌરભની ર મમા ં એન્રી થઈ. બનેં ચોંકીને 
એકબીજા સામે િાકી રહ્યા.ં સૌરભ અંદરથી 

હલબલી ઊિયો, શ ભાગંીના પગ પાસે ફસડાઈ 
પડયો. દ ગાાદેવીના મોઢામાથંી આહ નીકળી 
ગઈ, 'પ્રમલી, મારી જ કળૂદીવડી!' માથ ર કાઈં 
ના સમજ્યો પરંત   શ ભાગંીના ંમનમા ંપારાવાર 
કળિર સાથે એક એક અંકોડો ખલૂિો ગયો. 
આંદોલલિ થિો ગયો. 'પજૂાની થેલી, મરેલ  ં
બાળક, કચરાપેટી.. ઓહ..ઓહ..!' ને સાથે જ 
પોિાના શરીરમા ં આરોપાયેલી જીવિં 
હકડનીના રૂપમા ંપ્રમલીના ગભાને અન ભવી રહી, 
પ્રવચારવા લાગી, 'દીકરી! િેં િો  જન્મ 
આપનાર અને પાલક મા, બનેં માને 
જીવિદાન આપય .ં ર્ન્ય છે િને!' ત્યાજં 
દ ગાાદેવીના ઉદગાર સભંળાયા,' માફ કરી દે 
દીકરી! હ  ંજ િારી  ગ નેગાર છં ને એણે દોટ 
મકૂી, પ્રમલીના ઘર િરફ.    
 

 
યાપ્રમની વ્યાસ - ૯૯૨૫૧ ૯૫૨૩૯  
આમપં્રત્રિ વાિાાકાર  
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વ ચ્ચે  
રવીન્ર પારેખ 

િેને ભાગે સડૂી વચ્ચે સોપારી બનવાન  ંન આવે િે માટે િે બધ  ંજ કરી છૂટિો હિો. 
છિા,ં કશ કં એવ  ંબનત  ંરહ્ .ં.  

 

 
 
 

‘કેમ, આમ થત  ંહત  ?ં’ 
હકસનને થય .ં 
િેણે હાથ ઝટકી જોયો. કદાચ ખાલી ભરાઈ 
ગઈ હિી. િેણે સડૂો ફરી ઊંચક્યો. 
આંગળીઓથી ઝલાયો જ નહીં ને છટકીને નીચે 
પડયો. એક સોપારી કપાયા વગર વચ્ચે જ 
ફસાયેલી રહી. હકસને બે હાથે સડૂો ઊંચક્યો. 
પેલી ફસાયેલી સોપારી કટકાયા વગર જ ખરી 
પડી. સડૂો ઊંચકાયો િો ખરો,પણ બે હાથે 
ઊંચકીને િો કામ કરવાન  ં ન હત  .ં સામે 
સોપારીનો ઢગલો ખડકાયેલો હિો. એક પણ 
સોપારી કાપી શકાઈ ન હિી. કાલે જ શેિે િેને 
કહ્  ં હત  ,ં’ જો, િારાથી હવે આ કામ થવાન  ં
નથી. માર ં  માને િો હવે ત   ંઘરે જ...’ 
મન િો હત   ં કે ઘરે બેસવાન  ં થાય,પણ ઘરે 
બેસવાન  ંપાલવે એમ ન હત  .ં પાલવત  ંજ હોિ 
િો ગોવા શ  ંકામ ગયો હોિ? આમ િો કાલે જ 

પાછા જવાન  ંહત  .ં પણજી, પણ જીવ ચાલે િો 
જાય ને! અહીં પણ કોઈ જોઈએને! રેવિીને 
એકલી મકૂાય એમ ન હત  .ં એની મા હોિ િો 
વાિ જ દી હિી, પણ એ િો રેવિીને ૮ વષાની 
મકૂીને જ... હા, એની માસી હિી, રમા, 
ફારગિીવાળી, એનો જીવ હિો, રેવિીમા ં ને 
એને લીરે્ જ રમાને રાખી લેવી પડી હિી. 
રેવિીની બર્ી ગદંકી સાફ કરવાન  ંિેણે માથે 
લઇ લીધ  ંહત  .ં 
કાલે જ રેવિીને ઊલટી થઇ હિી. થોડ ં લોહી 
પડય .ં..ને...  
ડોક્ટરન  ંકહવે   ંહત   ંકે ઓપરેશન થાય િો ચાન્સ 
હિા. હજી થોડા હજાર જોઈવાના હિા. થોડા 
વર્ારે મળે િો સાર ં  જ હત  ,ં ત્યા ંહાથ કામનો 
રહ્યો ન હિો. ગોવાથી આવ્યો ને મહહનામા ંિો 
હાડકા ંતટૂ ં તટૂ ં થઇ ગયા ંહિા.ં.. ઘણીવાર િો 
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લાગત  ં હત   ં કે રહી સહી શક્ક્િ પણ ચામડી 
ફાડીને જમીન પર રેલાઈ જશે.   
કાલે જ િેણે શેિને કહ્  ં હત  ,ં ‘શ્યેિ,િલબયિ 
બરાબર નથી એટલે સડૂો... પકડાિો નથી... 
પણ... મને... આમ... કાઢો... િે...’ 
રડી દીધ  ંહત   ંહકસને. 
શેિે િેને ખભે હાથ મકૂ્યો હિો, ‘હ ં િને કાઢવા 
નથી માગંિો... હકસન,પણ િારાથી સડૂો જ 
નથી પકડાિો િો... શ  ંકર ં? ત  ંિો જાણે છે... 
કાલે જ સોપારીનો બીજો ઓડાર આવીને પડયો 
છે... રોજન  ં ચારસો સાડી ચારસોન  ં કામ 
કરનારો ત   ંસોન  ંપણ ન કરે િો...’ 
હકસને આંખો લ ૂછંી. સોપારી  નવા ંકંિાન પર 
ખખેંરિો એ ઊભો થયો. બેચાર સોપારીઓ 
દદડીને િેના પગ પાસે આવી. ડાબી બાજ એ 
સકૂી, ગ લાબી ઝાયંનો ઢગલો પડયો હિો. 
જમણી બાજ એ આરે્ડ સ્ત્રીઓ લગૂડ ં માથે 
ખેંચીને, નાની સડૂીઓથી સોપારીનો ચરૂો કરી 
રહી હિી. એની બાજ મા ં જ બલ્લ  ખચક, 
ખચક... સોપારીના કટકા પાડય ે જિો હિો. 
સાઈડ પરથી સફેદ દેખાિી સોપારી કટકાઈને 
લાલ વેરાઈ જિી હિી. કપાયેલી સોપારીનો 
મોટો ઢગલો બલ્લ એ ખડકી દીર્ો હિો ને 
એનાથી િો સડૂો જ... 
એ થોડ ં ચાલીને શેિ પાસે આવ્યો, ‘શ્યેિ, નથી 
બેસાત  .ં કાલે િો ગોવા..’ 
‘િને સાર ં  લાગે ત્યારે આવજે... મને િો િારી 
જરૂર છે જ. લે, આ થોડા ખરચાના રાખ... મેં 

િને ના પાડી’િી, ગોવા જવાની પણ ત   ં
માન્યો...’  
હકસને નોટો ઝભ્ભામા,ં ઉપર ખોસી ને ચાલવા 
માડંય  .ં મહહના પર મોહન શેિે બહ  ના કહલેી, 
પણ રેવિીન  ંઓપરેશન થઇ જાય ને કંઈ હટક્કી 
લાગી જાય એટલે... િે પણ ખેંચાયો હિો. 
આમ િો રેવિીન  ંબા’ન  ંજ  હત  ,ં પણ િેનેય 
લ્હાય લાગી હિી, હાડકા ંહરામના ંકરવાની, િે 
થયા.ં 
 
ચારસોન  ંકામ કરિો હિો, ત્યા ંસામટા 
ચાલીસ હજાર કમાવાની વાિ આવે િો 
કોની આંખો ના ફાટે? ક ંભારવાડાના 
શખે  એ એક હદવસ કહ્  ંહત  ,ં ‘આ ત્રણસો-
ચારસોમા ંશ  ંપડી રહ્યો છે... રેવિી કા 
ઈલાજ કરને કા હો િો... ચલ... ગોવા!’ 
 
િેને લાગ્ય  ંકોઈ અંદરથી ટોકત   ંહત  .ં ચારસોન  ં
કામ કરિો હિો, ત્યા ં સામટા ચાલીસ હજાર 
કમાવાની વાિ આવે િો કોની આંખો ના ફાટે? 
હકસન ચમકી ઊિયો હિો. ક ંભારવાડાના શેખ એ 
એક હદવસ કહ્  ંહત  ,ં ‘આ ત્રણસો-ચારસોમા ંશ  ં
પડી રહ્યો છે... રેવિી કા ઈલાજ કરને કા હો 
િો... ચલ... ગોવા!’ 
‘ગોવા?’ હકસનને સમજાય  ંિો નો’ત ,ંપણ શેિને 
કહીને ગોવા િો પહોંચી જ ગયો હિો. શેિે 
શેખ ને જોઈ લીર્ો હિો ને એમને સમજાઈ ગય  ં
હત   ંકે-, ‘માર ં  માને િો ન જા!’ 
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પણ હકસન ગોવા પહોંચી ગયો હિો. િેણે 
બેત્રણવાર શેખ ને પછૂ્  ંહત  ,ં, ’આપણે ગોવા શ  ં
કામ..?’ પણ શેખ એ િેને ચપૂ કરી દીર્ો હિો, 
‘દેખો.. િમકો મમ મમ સે કામ હ ેકે ટપ ટપ 
સે? એક સ ઈ ચ ભોને કા..હૈ, બસ!’ 
‘બકવાસ ના કર... ગોવા સ ઈ ચ ભોવવા... િો 
... ત  ંના લાવે ને િેના... ચાલીસ...’ 
શેખ એ િેને મોઢે હાથ દાબી દેિા કહ્  ં હત  ,ં 
’છાનો મર! રેવિી કે ઈલાજ કે વાસ્િે...પૈસે 
ચાહીએ કી... વાપસ જાના હૈ, ઘર?’ 
રેવિી માટે િો િે મરવાય િૈયાર હિો. 
લબચારીએ જોય  ંજ શ  ંહત   ંિે... આમ... 
 

*** 
પામ રીઝન  ંસૌન્દયા જોઇને િો હકસન 
ભોંચક્કો પડી ગયો હિો. થોડીવાર બનેં 
પડેલ બોટમા ં પણ ફયાા. પાછા ફયાા 
ત્યારે ફોરેનસા ડાસં કરિા હિા ને નાઈટ 
લાઈફ એન્જોય કરિા હિા. ને... એ ને 
શખે   શરાબને પલેઈન હક્રસ્ટલ ગ્લાસમા ં
રેડી રહ્યા હિા. 
 
િેણે શેખ ને પછી કંઈ પછૂ્  ંન હત  .ં એ રાિ િો 
િેણે ફાઈવ સ્ટાર હોટેલમાં કાઢી હિી. િે પહલેા ં
િો થોડે દૂર, બાઘા બીચની ભરૂી રેિી પર બનેં 
રખડયા હિા. પામ રીઝન  ંસૌન્દયા જોઇને િો 
હકસન ભોંચક્કો પડી ગયો હિો. થોડીવાર બનેં 
પેડલ બોટમા ં પણ ફયાા. પાછા ફયાા ત્યારે 

ફોરેનસા ડાસં કરિા હિા ને નાઈટ લાઈફ 
એન્જોય કરિા હિા. ને... એ ને શેખ  શરાબને 
પલેઈન હક્રસ્ટલ ગ્લાસમા ં રેડી રહ્યા હિા. 
બોટલમાથંી ઊિત   ં િીખ  ં લીલ  ં અજવાળં 
ડાન્સફ્લોર પર ઢોળાઈ જત   ં હત  .ં પહલેા જ 
સીપમા ંહકસન ખળખળ થઇ ઊિયો હિો. પછી 
િો લબયરની બોટલો મોડી રાિ સ ર્ી બનેં 
ખાલી કરિા રહ્યા... ને ક્યારેક િો લથડવાન  ં
જ હત  ,ં િે લથડયા! 
ઊજડી ગયેલા મેળા જેવી સવાર પડી હિી. 
હને્ગઓવરને લીરે્ િેકાણે પડિા ંખબૂ મોડ ં થઇ 
ગય  ં હત  .ં હકસન હજી િરંામા ં જ હિો. 
‘પાઈલોટ્સે’ કહ્  ં ત્યારે હકસન મોટરસાઈકલ-
ટેક્સીમાથંી ઊિયો. િેની પાછળ શેખ  ઊિયો. 
હકસને લેબ જેવ  ં કંઈ વાચં્ય  ં ને  જરા 
બેહફકરાઈથી જ શેખ ની પાછળ પાછળ દાખલ 
થઈ ગયો. િેને લાગ્ય  ંદારૂ પીને િેણે ભલૂ જ 
કરી હિી. િેને ટેવ જ નહિી. પછી માથ  ંિેકાણે 
રહ ેક્યાથંી? િેને એક ચેર પર બેસાડીને શેખ  
લેબમા ંઊંડે સ ર્ી ગયો. બપોર હિી, પણ રાિ 
જેવ  ં અજવાળં ફેલાયેલ  ં હત  .ં થોડીવારે શેખ  ં
કેટલાકં પેપસા લઈને પાછો આવ્યો. થોડા ં
પેપસા િેણે સામે ખ લ્લા ંકયાાં ને આંગળી મકૂી 
મકૂીને હકસનની સાઈન કરાવી. પેપસા લઈને 
શેખ  પાછો કેલબનમા ં ગયો. િેણે કોઈ સાહબે 
સાથે થોડી વાિો કરી. હકસન ઘેનમા ંહોય િેમ 
માથ  ંપકડી થોડીવાર બેસી રહ્યો. 
થોડીવારે એક નસા આવી. િેણે એક બેડ પર 
હકસનને બેસવા કહ્ .ં િેના હાથમા ં એક 
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ઇન્જેક્શન હત  .ં િેમા ંઓરેન્જ કલરન  ંિવાહી 
ચળકત  ં  હત  .ં િેણે થોડ ં િવાહી પ્રસહરિંજમાથંી 
હવામા ંઉરાડય  ંને હકસનની બાયં ઉપર ચડાવી. 
ભીન  ંપમૂડ ં ઘસ્ય  ં ને બાવડામા ંસોય ઉિારી. 
ફરી પમૂડ ં ઘસ્ય  ં ને બાયં નીચે ઉિારી દીર્ી. 
જરાવાર િે પ્રનલેપ ભાવે ઊભી રહી. પછી િેણે 
પેપસા પર થોડા આંકડા નોંધ્યા. હકસન ઊભો 
થવા ગયો ત્યા ં ચક્કર જેવ  ં લાગિા ં માથ  ં
પકડિો બેસી પડયો. નસે િે જોય .ં દોડી 
આવીને િેણે, િેને બેસી રહવેાનો ઈશારો કયો. 
થોડીવારે શેખ  આવ્યો ને િેણે કહ્ ,ં ‘ચલે? િીક 
િો હો ના? કોઈ િકલીફ?’ હકસને નકારમા ંડોક ં 
ધણૂાવ્ય .ં પણ િે ઊભો થઈ શક્યો નહીં. શેખ એ 
િેને ખભે હાથ મકૂ્યો. હકસને િેની િરફ જોય .ં 
નસે કહ્ ,ં ‘આવિી ૨૯મીએ ફરી આવજો.’ 
શેખ એ એક કવર હકસનના હાથમા ં મકૂ્ય .ં 
‘ખોલીને જોઈ લે.’ હકસને કવર ખોલ્ય .ં ચેક 
હિો. વીસ હજારનો. િેના ચહરેા પર ચમક 
આવી ગઈ. કોઈ જાણત  ંન હત   ં કે આ રકમ 
િેને કેટલી કામની હિી! કાલે જ ડોક્ટરને ત્યાં 
રેવિીને... 
‘ક્યા સોચ રહ ેહો?’ શેખ  બોલ્યો, ‘બાકી પેમેન્ટ 
અગલી ૨૯મીએ...’ 
 

*** 
 
આજે ફરી ૨૯મી હિી. ફરી એક વાર િે 
ગોવામા ં હિો. એ જ હોટેલમા.ં એજ સમયે. 
એમ જ બીચ પર નાઈટ લાઈફ અજવાળાિી 

જિી હિી. ઘડીભર િો હકસનને લાગ્ય  ંકે વચ્ચે 
જાણે મહહનો ગયો જ નથી. પછી થય  ંકે ગયો 
કેમ નથી? ઘણો બર્ો ગયો છે. આ એક 
મહહનામા ંિો સોપારી કટકાિી બરં્ થઇ ગઈ 
છે. સડૂો ઊંચકવાની િાકાિ પણ...    
 
શખે   સાથ ેજ હિો. િે િો પ્રનલેપ થઈને  
લબયરની બોટલ ખોલીને બેિો હિો, પણ 
હકસનને મન નો’ત  .ં રેવિીને 
હોક્સ્પટલમા ંદાખલ કરીને આવ્યો હિો. 
રમાને ભરોસે. 
 
શેખ  સાથે જ હિો. િે િો પ્રનલેપ થઈને  
લબયરની બોટલ ખોલીને બેિો હિો, પણ 
હકસનને મન નો’ત .ં રેવિીને હોક્સ્પટલમા ં
દાખલ કરીને આવ્યો હિો. રમાને ભરોસે. િેનો 
જીવ રેવિીમા ંહિો. ખરેખર િો અહીં આવવાન  ં
િેને મન જ નો’ત .ં.. પણ... 
અહીં આવીને િેણે મોબાઈલ પણ કયો હિો, 
‘કેમ છે બચ્ચા?’ 
રેવિીનો ઝાખંો અવાજ આવ્યો હિો, ‘મસ્િ.’ 
પણ સાથે જ થોડો થાક પણ વહી આવ્યો હિો. 
થાક િો એને પણ ક્યા ં નથી લાગ્યો? ગયે 
મહહને આવ્યો ને જે સ્ફૂપ્રિિ હિી, િે... 
કોઈ ઉમગં જ ન હિો. હિો ત્યાથંી અનેકવાર 
િે લેબ પર દોડી આવ્યો હિો. એક જ વાિ 
મનમા ંદોડયા કરિી હિી કે ક્યારે ટેસ્ટ થાય 
ને અહીંથી ક ંભારવાડા ને ત્યાથંી હોક્સ્પટલ  
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‘અપ ન કો ક્યા?’ એવા ભાવે શખે   રહિેો 
હિો પણ હકસનને આવી હાલિમા ં િે 
જોઈ શકિો ન હિો. ગમે િેમ િો ય િે 
િેનો જૂનો દોસ્િ હિો. િેને ગ સ્સો પણ 
આવિો હિો ને દયા પણ.. 
 
ભાગે... ‘અપ ન કો ક્યા?’ એવા ભાવે શેખ  રહિેો 
હિો પણ હકસનને આવી હાલિમા ં િે જોઈ 
શકિો ન હિો. ગમે િેમ િો ય િે િેનો જૂનો 
દોસ્િ હિો. િેને ગ સ્સો પણ આવિો હિો ને 
દયા પણ, ‘દેખ યાર.. ત ૂઐસે ચપૂચપૂ રહગેા 
િો કૈસે ચલેગા? મ ઝે યાર, બહ િબ રા લગિા 
હૈ...’ 
‘હ ં ક્યા ંિને કંઈ કહ ં છં િે?’ હકસને િેની િરફ 
જોય ,ં ‘િેં િો કેટલી મદદ કરી છે... ત  ંન હોિ 
િો રેવિીને બચાવવાન .ં..’ 
‘િો ઐસે ઉદાસ મિ હો, યાર. મયને ત  મકો 
બિાયા થા હક... ઓબ્જેક્ટ બનના...’ 
‘કેમ, એકની એક વાિ...કયાા કરે છે...? જે કંઈ 
કય ાં િે જાણીબઝૂીને જ િો...’ 
શેખ  લગલ્ટી ફીલ કરિો હિો, જો કે િેણે એને 
કંઈ અંર્ારામા ંરાખ્યો ન હિો. એ અહીં આવ્યો 
ત્યારે જાણિો હિો કે આ બધ  ંથઇ શકે એમ છે. 
કોઈને અસર થાય... કોઈને ન પણ ... 
ને એના જ િો  આ લોકો ચાલીસ... 
હકસને શેખ ને કહ્  ંપણ ખર ં , ‘દેખ યાર... ત  ંમન 
પર ના લે... િયોગ ના કરે િો... ખબર કેવી 
રીિે પડે કે...અને એવ  ંિો હત   ંનહીં કે પૈસા 

જોઈિા ન હિા... કાલે બીજા વીસ મળશે િો 
રેવિીને...’ 
હરિંગ વાગી, ‘બોલ!’ 
પણ ડૂસક ં વહી આવ્ય .ં ‘રેવિી...ગઈ!’ 
હકસનને લાગ્ય  ં કે િે સોપારીની જેમ કટકાઈ 
ગયો છે... 
 

 
રવીન્ર પારેખ  ૯૩૭૭૯ ૩૯૧૨૩  
આમપં્રત્રિ વાિાાકાર  
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સા દ 
વષાા િન્ના 

 
મા પાસેથી સ્વેચ્છાએ મ ક્િ થયેલી ગીરજાના સપના બહ  મોટા હિા.ં  

સાગરના ઉછળિા મોજાં જેવા.ં પણ.. 
   

 
 
‘ગીરજા... ઓ ગીરજા.’ દહરયા હકનારે પાળી 
પર બેિેલી ગીરજાને ઓલચિંિો પોિાના નામનો 
સાદ સભંળાયો... ભણકારો છે.. ના માનો 
અવાજ િો ધ્ર જિો હાફંિો હોય જ્યારે આ 
અવાજ સાવ નોખો રણકો... થોડો  પ્રવલચત્ર... 
સાભંળેલો લાગે છે. પણ આ નામની અહીં કોને 
ખબર છે... અહીં િો બધ  ંટૂંક ં. નામ પણ ટકૂ ં 
કરી નાખ્ય  ં લગરા. ગામ ભલે મોટ ં પણ મન 
ટૂંકા, ટૂંકી ખોલી, ટૂંકા કપડા ંઅને િેના ંસપનાને 
પણ ટૂંકાવી જ નાખ્ય .ં.. હફલ્મની હહરોઈન 
બનવા આવી હિી પણ ટીવી પ્રસહરયલ અને 

અત્યારે િો સપન  ં એક્સરામા ં સમાઈ ગય .ં 
ગીરજાએ આમિેમ જોય .ં ફરી એ જ સાદ. પણ 
આ માનો સાદ ન હિો. રણકો સાવ નોખો. ત્યા ં
િેણે ભવાનીને પોિાના િરફ આવિો જોયો. 
િે જ સાદ પાડિો હિો. 
‘આમ િેમ કેમ જ એ છે? િાર ં  નામ જ ગીરજા 
છે ને?’ ભવાનીએ નજીક આવિા ંપછૂ્ .ં ‘િારી 
મા િારા નામનો સાદ પાડિી હિી.’ િેનો 
અવાજ મોજાની જેમ ઘ ઘવિો હિો. આ જ 
મોજા િેને સાદ પાડિા હિા...! આ મોજામા ં
માનો અવાજ કોકવાર સભંળાિો... િે જીપમા ં
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બેિી ત્યારે માએ િેને કેટલા ંસાદ પાડયા હિા... 
દોડિા દોડિા... અને હાફંી પણ હશે... આમ 
પણ આજકાલ િે ઘરે આવે ત્યારે હાફંી જિી 
હિી. માડં પારકી રસોઈ કરે... થોડ ં િેમાથંી 
ગીરજા માટે લાવે. ગીરજા જમે અને પોિે પણ 
જરાક ખાય... પછી ગીરજાન  ં નક્કી જ મા 
કેટલી પણ થાકી ગઈ હોય... હાફંી ગઈ હોય 
પણ માએ િેને માથે હાથ ફેરવી હાલરડ ં િો 
ગાવાન  ંજ... ‘િમે મારા દેવના દીરે્લ છો, િમે 
મારા માગીને લીરે્લ છો.’ આ શબ્દો કાનમા ં
પડે પછી જ િેની આંખો ઘેરાય. 
 
મા પારકી રસોઈમાથંી થોડ ં ગીરજા માટે 
લાવે. પછી ગીરજાન  ંનક્કી જ, મા કેટલી 
પણ થાકી ગઈ હોય પણ િેને માથ ેહાથ 
ફેરવી હાલરડ ં િો ગાવાન  ંજ... 
 
પણ જ્યારથી મ બંઈ આવી છે ત્યારથી નહીં  
હાલરડ ં, નહીં હાફં... માત્ર માનો સાદ.. 
‘ગીરજા... ગીરજા’નો ભણકારો સભંળાિો હિો. 
દહરયા હકનારે આવિી... િેના મોજંાઓનો 
ઘ ઘવાટ  જાણે માન  ંહાલરડ ં સભંળાવિા હોય 
િેવ  ંલાગત  .ં અહીં િેના જીવને ટાઢક વળિી. 
પણ િેને માથે ફરિો માનો હાથ...? િેને બહ  
મન થાય ત્યારે િે મોજા પાસે ઊભી રહિેી... 
પગ ભીના ં કરિી... હવે થોડા પૈસા મળશે... 
હફલ્મમા ંનહીં પણ ટીવી પ્રસહરયલમા ંકામ મળી 
જાય િો પૈસાની છૂટ થાય... માને અહીં 

બોલાવી લેવાય... માએ બહ  સહન કય ા છે. 
બાપ  િો નાનપણમા ંમરી ગયા... અને માએ 
પારકા ંઘરમા ંરસોઈ અને નાના મોટા કામ કરી 
ગીરજાને મોટી કરિી હિી. િે માને છોડીને 
આવી ગઈ. િે જીપમા ંબેિી ત્યારે માએ િેને 
કેટલા ંસાદ પાડયા હિા.. પણ પોિાનો દ પટ્ટો 
કાન પર ઢાકંી આંખો બરં્ કરી દીર્ી હિી. 
અત્યારે ગીરજાના કાનમા ં માનો અવાજ 
પડઘાિો હિો. આ ભરપરૂ દહરયો... િેમા ં
મોજંાઓ અઢળક... િેમા ંપોિાનો ચહરેો જોવા 
ગીરજા િયત્ન કરિી... પણ િેના સ ર્ી 
પહોંચિા ંમોજા ફીણ ફીણ... આ ફીણ હાથમા ં
લેિી પાણી મો લગાડી હોિ પર જીભ ફેરવિી... 
ખારાશ ચાખિી....જાણે માના આંસ ને ચમૂિી 
હોય અને અત્યારે આ ભવાની... સાવ સામે 
ઊભો છે. ‘શ  ંકામ હશે એને? કામ હોય િો સેટ 
પર વાિ કરી લેવાની ને? અહીં પાછળ 
આવવાની શ  ં જરૂર છે.’ પોિાના દ પટ્ટાને 
આમિેમ ગોિવિી િેણે ભવાની સામે જોય .ં 
‘કંઈ કામ હત  ?ં’ િેણે સીર્ો સટાક સવાલ 
પછૂ્ો. પેલો થોડો મ ૂઝંાયો હોય િેમ િેની સામે 
જોયા કય ા. પછી માથ  ં નકારમા ં હલાવીને 
બોલ્યો ‘ના...િને એકલી જોઈ એટલે...’ શબ્દો 
જાણે ચવાઈ ગયા.  
‘હ ં જાઉં છં.’ ગીરજા િરિ બોલી. 
‘સાર ં  અહીં મોડી રાતે્ર એકલા ં બહ ં આંટા ં ન 
મારવા.’ આમ બોલી ભવાની ત્યાથંી નીકળી 
ગયો.  
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‘િાર ં  શ  ં લટૂાઈ જવાન  ં છે. સાલા હકન્નર.’ 
પોિાના હોિનો ખણૂો દબાવી ત્યાથંી ચાલવા 
લાગી. 
િે અને સમીરા સાથે રહિેા ં હિા એક જ 
ઓરડીમા ંઅને કામ કેટલાય સાથે કરિી હિી. 
િેમા ં રાજ, પ્રશવ સ રભી આંન્ટી અને આ 
ભવાની... આ પ્રસહરયલમા ંહકન્નરનો રોલ હિો... 
બહ  નાનકડો... પણ પોિાના રોલ કરિા ંકદાચ 
મોટો. હવે ભવાની આ સેટની આજ બાજ  ચક્કર 
માયાા કરિો બીજા નાના મોટા કામ પણ કરિો. 
િે ત્યા ંગામમા ંહફલ્મના શ ટીંગ થય  ંિેમા ંપણ 
િેનો નાનકડો રોલ હિો ...એટલે િો િેણે માનો 
સાદ સાભંળ્યો. િેણે માન  ં હાલરડ ં...સાભંળ્ય  ં
હોય િો ખબર પડે ને..! આ દહરયાના મોજંા 
હાલરડ ં ગાય છે....હ ં આ મોજંામા ંમાનો ચહરેો 
શોધ્યા કર ં  છં...પણ કોણ જાણે કેમ મોજંા મારા 
સ ર્ી પહોંચે છે ત્યા ંબધ  ંફીણ ફીણ...  
એક હદવસ મા મેના શેિાણીને ત્યાથંી િેની 
દીકરી વસ ર્ાના જૂના ંકપડા ંગીરજા માટે લઈ 
આવી.  
 ‘ભલે જૂના ંછે િોયે મારી દીકરીને કેવા ંશોભે 
છે.’ મા ગીરજા સામે જોઈને મનમા ંબોલી હિી. 
‘હવે ઝટ પરણાવી દેવી પડશે.’ મા જ્યારે આમ 
પ્રવચારિી ત્યારે ગીરજાએ િે કપડા ં પહરેીને 
િડવાળા અરીસામા ં જોય .ં બાજ વાળા 
મન કાકાને ત્યા ં ટીવી પ્રસહરયલમા ં જોયેલી 
હહરોઈન દેખાઈ. િેણે ફૂદરડી ફરી....અને માનો 
હાથ પકડી લીર્ો. મનમા ંબબડી પણ ખરી ‘આ 
વખિે દીવાળીની બોણીના પૈસામાથંી એક 

ટીવી લેવ  ં છે.’.  ત્યા ંમા બોલી ‘ લાઈટ બરં્ 
કર. ઝટ સઈૂ જા. સવારે િારે પણ મારી સાથે 
કામે આવવાન  છે.’ ચોમેર અંર્કાર... 
બીજા હદવસથી ગીરજા કામે લાગી ગઈ. મા 
સાથે જવાન  ંઆવવાન .ં ‘બહ  રૂપાળી છોકરીને 
રેઢી નહીં મકૂવાની’. એટલે માએ િેને પોિાની 
આંગળીએ અને પોિાના કામે વળગાડી.  હવે 
ગીરજાને ત્યા ંગમવા લાગ્ય  ંહત  .ં   
મેના શેિાણીને ત્યા ંઆખો હદવસ ટીવી જોવા 
મળત .ં અને િેની કાળડી વસ ર્ાના ફેશનેબલ 
કપડા ંપહરેવા મળિા હિા. હવે િો વસ ર્ાનો 
કાળો રંગ જોઈને લબચારો થઈ ગયેલ અરીસો 
પણ જાણે ગીરજાને જોઈ મલકિો હિો. 
ગીરજાને પણ ક્યા ંહવે તટેૂલા અરીસાની ગરજ 
હિી....! િેમા ંપણ જ્યારે મ ગલે આઝમ હફલ્મ 
ટીવી પર જોઈ,   હહરોઈન શીશ મહલેના નાના 
ટકૂડામંા ં છવાઈ ગઈ. હવે આ ગીરજાનો 
શીશમહલે.   
 
‘આજે અમે શ ટીંગ જોવા જવાના છીએ. 
આજે છેલ્લો હદવસ છે. સામેથી 
કહવેડાવ્ય   ંછે.’ એક હદવસ વસ ર્ા રોફથી 
બોલી. ‘િારે આવવ  ં છે?’ આમ બોલી 
પોિાના પાળત   ંકિૂરાને લબષ્સ્કટ નાખ્ય  ં
એક જૂનો ડ્રેસ પણ વસ ર્ાને આપયો.  
 
‘આજે અમે શ ટીંગ જોવા જવાના છીએ. આજે 
છેલ્લો હદવસ છે. સામેથી કહવેડાવ્ય  ં છે.’ એક 
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હદવસ વસ ર્ા રોફથી બોલી. ‘િારે આવવ  ંછે?’ 
આમ બોલી પોિાના પાળત   ં કિૂરાને લબષ્સ્કટ 
નાખ્ય  ંએક જૂનો ડ્રેસ પણ વસ ર્ાને આપયો. 
ગીરજાને આજે માન  ં કામ ઓલચિંત   લાખેણ  ં
લાગ્ય .ં ગીરજાએ માની સામે જોય .ં મા કંઈ પણ 
બોલે એ પહલેા ં િે િૈયાર થઈ ગઈ. મેના 
શેિાણીએ માને પણ સાથે લીર્ી. બર્ા ગાડીમા ં
ગોિવાયા સીટની સ વંાળપ પર ગીરજાનો હાથ 
ફરવા લાગ્યો.. 
શ ટીંગ પરૂ ં  થય  ં એટલે વસ ર્ા અને ગીરજા 
િેની ગાડીમા ં બેસવા જિા ં હિા ં ‘િારે કામ 
કરવ  ં છે?’ અચાનક કોઈએ આવી ગીરજાને 
પછૂ્ .ં ગીરજાના હોિ ધ્ર જવા લાગ્યા હથેળીમા ં
ઓલચિંિો પરસેવો... િેને થય  ં પડી જવાશે... 
િરિ જ ગાડીનો ટેકો લીર્ો. વસ ર્ા િેની સામે 
જોઈ રહી હિી. ‘હમણા ંજ નીકળવ  ંપડશે. આ 
ગાડી િૈયાર છે. ટાઈમ નથી... હમણા ંજ..’ આ 
બ ઢી બાઈ મને શ  ં કામ આપવાની... કેટલો 
મેકપ કયો છે. મો પરની કરચલી િો ઘરની 
િડ જેવી ચોખ્ખી દેખાય છે.’ ગીરજાએ પ્રવચાય ા.  
‘આ િો પોિાના સપનાનંી સીડીન  ં પહલે  ં
પગપ્રથય  ંછે... ભલેને ભાગંલ  ંતટૂલ  ં હોય.’ મને 
ગ લંાટ મારી.  
હજ  ગઈકાલે િો પ્રસહરયલમા ં જોય  ં હત   ં
હહરોઈનને િેની માએ હફલ્મમા ંકામ કરવાની 
ના પાડી હિી. પછી િે ભાગી અને  પછી... 
બીજા એપ્રપસોડમા.ં.. હવે...? આજે...? િે 
ર્રિીમા ંજડાઈ ગઈ. ત્યા ંિો એક ગાડી એક 
મોટી જીપ આવી... લોક ભરેલ  ં હત  .ં જ્યારે 

બીજી એક ગાડીમા ં હહરોઈન બેિી હિી બર્ા 
િેની  સામે જોિા ંહિા.ં નવી ગાડી... સ વંાળી... 
હહરોઈન પણ.. ’મર્પડૂામા ંરાણીન  ંરાજ હોય... 
જો રાણી ન રહ ેિો મર્માખી બર્ી ઊડી જાય.’ 
માએ એક વાિાામા ંકીધ ’ંત .ં   
‘પણ પછી રાણી મરી જાય િો?’ ગીરજાએ 
પછૂ્  ંહત  .ં  
‘િો બીજી રાણી આવે. પણ રાણી વગર નો 
ચાલે.’   
 
ગીરજા જીપ પાછળ દોડી... હાથ લાબંો 
કરી સાદ પાડયો. જીપ રોકાઈ. િે કદૂકો 
મારી જીપમા ં પાછળ ચડી  ગઈ... 
’ગીરજા.. ગીરજા...’ માનો સાદ જીપની 
ઘરેરાટીમા ંદબાઈ ગયો.   
 
ગીરજા જીપ પાછળ દોડી... હાથ લાબંો કરી 
સાદ પાડયો. જીપ રોકાઈ. િે કદૂકો મારી 
જીપમા ં પાછળ ચડી  ગઈ... ’ગીરજા.. 
ગીરજા...’ માનો સાદ જીપની ઘરેરાટીમા ં
દબાઈ ગયો.  ‘કાન પર દ પટ્ટો પહરેી લે. નહીં 
િો કાનમા ંપવન ભરાઈ જશે.’ બાજ માથંી થોડો 
જ દો જાડો સ્વર સભંળાયો... ગીરજાએ િેની 
સામે જોય .ં.. કપડા ં અને દાગીના સ્ત્રીના.. 
પહયેાા હિા... છિા ંઅવાજ... સામે જોય  ં િો 
ચહરેો પણ કંઈક નોખો... હાવભાવ સાવ 
નોખા....’ ગીરજને યાદ આવ્ય ,ં િે એક વખિ 
મા સાથે બઝારમા ંગઈ હિી ત્યારે આવી જ 
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કોઈ વ્યક્ક્િ િેને મળી હિી અને માને પછૂ્  ં
િો િેણે િેને ત્યાથંી જલદી ભગાવી હિી. 
અત્યારે િો આવ  ંજ કોઈ  બાજ મા.ં.. હહજડો... 
થોડી બીક પણ લાગી.. િેને જ્યારે બીક 
લાગિી ત્યારે િે માનો હાથ પકડી લેિી હિી. 
આમિેમ જોય .ં.. માનો સાદ... આ ધળૂની 
ડમરી સાથે ઊડી ગયો હિો. જીપમા ંઆગળ 
પાછળ થવાની જગ્યા ક્યા ં હિી? ગીરજાએ 
પોિાનો દ પટ્ટો કાન ફરિે વીંટાળી દીર્ો. હવે 
બધ  ંબરં્. કોઈનો સાદ િેને સભંળાિો ન હિો. 
િેણે સ વંાળપ શોર્વા હાથ હલાવવાનો િયત્ન 
કયો... ત્યા ં સ વંાળપને બદલે પેલાનો 
ખરબચડો હાથ ઘસાયો... ‘આ પેલી મેકપવાળી 
વ્યક્ક્િનો હાથ કે પછી પેલા હહજડાનો?’  િરિ 
પોિાનો હાથ પાછો ખેંચી લીર્ો. 
‘ત  ંકોની સાથે છે?’ બાજ મા ંબેિેલી ખરબચડી 
વ્યક્ક્િએ િેને પછૂ્ .ં ગીરજાએ એક લાબંી 
નજરે જોય .ં રસ્િા પર જીપની પાછળ કશ  ંન 
હત  .ં રસ્િો સાવ એકલો... સનૂો સનૂો. મનમા ં
આ લાબંા રસ્િા જેવો સનૂકાર... ગીરજા 
સાકંડમ ૂકંડ બેિી. ‘ત  ં ક્યા ં રહીશ?’  આ 
સવાલથી વીંછીના ડંખની પીડા ગીરજાના 
ચહરેા પર ઊભરાઈ. િેણે આંખો બરં્ કરી 
દીર્ી. ‘મનમા ંપડઘાિા સવાલને આણે કેવી 
રીિે વાચંી લીર્ો?’  
‘મારી સાથે...!’ પેલી મેકપવાળી વ્યક્ક્િએ કહ્ .ં 
ગીરજાએ િેની સામે જોય .ં હાથ પર કરચલી 
પણ અવાજ એકદમ સ્વસ્થ, આંખો ઝીણી હિી. 
હવે ગીરજાને ભાન થય  ં કે આ બાઈ ઝીણી 

આંખથી િેને જ જોયા કરિી હિી. િેણે આ 
નજરમા ં કશ કં ખોળવાનો િયત્ન કયો. પણ 
પેલીની નજરનો ખાલીપો પોિાના ં સપનાનેં 
ઘેરી વળે િે પહલેા ંિેણે નજર ફેરવી બાજ મા ં
બેિેલી બીજી એક છોકરીની સામે જોય .ં પેલી 
છોકરીએ િેની સામે જોય .ં િેની આંખોમા ં
મર્પડૂો... ગણગણિી ઊડિી મર્માખી... 
રાણી બનવાની હોડ... ના, મ બંઈ િો જવ  ંજ 
છે... નો પ્રનર્ાાર. આ રાણી કે રાજા... આ પણ 
હોડમા.ં.. પેલી અણગમિી વ્યક્ક્િ સામે જોઈને 
ગીરજાએ પ્રવચાય ા.  
 
‘આજથી િાર ં  નામ લગરા...’  ગીરજા 
લાઈટ એક્શન અને કેમેરાની પહલેી 
સીડી ચડી.   
‘આ છોકરી દેખાવડી છે... નાચે છે પણ 
સાર ં ... નાન  ંમોટ ં કામ કરશ.ે’ 
 
‘આજથી િાર ં  નામ લગરા...’  ગીરજા લાઈટ 
એક્શન અને કેમેરાની પહલેી સીડી ચડી.  
‘આ છોકરી દેખાવડી છે... નાચે છે પણ સાર ં ... 
નાન  ં મોટ ં કામ કરશે.’ વધૃ્ર્ સ રભીએ 
હફલ્મસીટીમા ં એક જાણીિા પ્રનમાાિા પ્રશવને 
કહ્ .ં પ્રશવે ગીરજાને પોિાની નજરથી માપી. 
‘ક્યાથંી મળી?’ આમ પછૂી પ્રશવે સ રભી સામે 
આંખ મીંચકારી, ‘રહશેે ક્યા?ં’  
સ રભી કશ  ં બોલી નહીં... પ્રશવ બોલ્યો ‘એક 
ઓરડી છે.’ આ સાભંળી સ રભીના ચહરેાનંી 
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કરચલીમા ં જાણે હાશકારાન  ં પિલંગય  ં બેઠ ં. 
‘ટોયલેટ બાથરૂમ મે બનાવરાવ્યા િોયે કોઈ 
ભાડૂિ ફરકત   ં નથી. એહરયા જોઈને બર્ાના 
ચહરેા પર નોએંરીન  ંબોડા લાગી જાય  છે. કોક 
વખિ અમે બર્ા જલસા કરવા જઈએ છીએ... 
આને આપી દેશ  ં િો પછી જલસા...’ આમ 
બોલિા બોલિા િે હોિ ચાવવા લાગ્યો. એક 
કબાટના ખણૂામાથંી ચાવી કાઢી અને સ રભીને 
આપી. 
‘આ રૂમમા ં બે છોકરીઓ રહશેે... લગરા અને 
સમીરા...’ જિા ં જિા ં સ રભી બોલિી ગઈ. 
‘ભવાની ત   ંપણ ત્યા ંજ રહ ેછે ને?’ સ રભીએ 
ભવાનીને પછૂ્ .ં ભવાનીએ હકારમા ં માથ  ં
ધણૂાવ્ય .ં અને લગરાએ મોં બગાડય .ં 
લગરા અને સમીરા બને્ન િે ઓરડીમા ં રહવેા 
લાગ્યા. ગીરજાને રોજ રાતે્ર સાદ દેિી માનો 
ભણકારો ઘેરી વળિો... ‘ગીરજા... ઓ ગીરજા, 
પાછી વળ.’ પણ િેણે એક વખિ પણ એ િરફ 
જોય  ં ન હત  .ં રોજ રાતે્ર િેને હવે માના 
હાલરડાને બદલે ‘ગીરજા ગીરજા’નો સાદ 
સભંળાિો... િે એક દ પટ્ટો હાથમા ં વીટાળીને 
સિૂી. પણ માનો સ્પશા? હવે ગીરજા પાસે થોડા 
પૈસા ભેગા થયા હિા. િેણે સ રભી આંટી સાથે 
માને મોકલ્યા. 
‘ચાલ આજે આપણે દહરયા હકનારે ફરવા 
જઈએ.’ એક હદવસ લગરાએ સમીરાને કહ્ .ં બને્ન 
જણ દહરયાની ભીની ભીની રેિીમા ંડગ ભરિા ં
હિા.  

‘સામે જો, મને આવા લોકો બહ  નથી ગમિા.ં..’ 
લગરાએ સમીરાને કહ્ .ં સમીરાએ પેલા સામે 
જોય .ં સમીરા િરિજ બોલી ‘આ િો આપણા 
શ ટીંગના ય પ્રનટમા ંછે... એ જ છે... િેન  ંનામ 
ભવાની છે. હવે મને િેની બીક નથી લાગિી... 
લબચારા...’  
‘લબચારા કેવી રીિે?’ લગરાએ પછૂ્ .ં  
‘િેને િેની મા છોડી દે એટલે પરીવાર વગરના 
લબચારા ં જ ને...?’ સમીરા બોલી. ‘હવે િેનો 
નવો પરીવાર... િેઓ હકન્નર... કહવેાય... િારી 
જેવા ંબર્ા ગભરાય એટલે િેને કોઈ પૈસા કે 
કામ પણ ન આપે. આપણી પ્રસહરયલમા ં િેન  ં
નાનકડ ં કામ છે એટલે િે આપણા ય પ્રનટની 
આજ બાજ  ચક્કર માયાા કરે છે. આ િો બહ  
સારો છે.’  
 
‘હા, પણ...’ આગળ શ  ં બોલવ ?ં પલેી 
વ્યક્ક્િ સામે જોય  .ં િે બને્ન છોકરીઓની 
નજીક આવ્યો અને લગરા સામે કરડી 
નજરે જોય .ં.. લગરા નજર ફેરવી 
દહરયાના મોજા જોવા લાગી... િો ફરી 
ફીણ ફીણ... 
 
‘હા, પણ...’ આગળ શ  ંબોલવ ?ં પેલી વ્યક્ક્િ 
સામે જોય .ં િે બને્ન છોકરીઓની નજીક આવ્યો 
અને લગરા સામે કરડી નજરે જોય .ં.. લગરા નજર 
ફેરવી દહરયાના મોજા જોવા લાગી... િો ફરી 
ફીણ ફીણ... 
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‘લે આ િારા પૈસા..’ પેલાએ લગરાનો હાથ 
પકડી પૈસા પાછા ંઆપિા કહ્ .ં 
‘આ િો માને મોકલ્યા હિા િે પૈસા. આની પાસે 
કેવી રીિે આવ્યા?’ લગરાએ પ્રવચાય ા. 
‘િારી મા િો મરી ગઈ... િને સાદ પાડિા... 
લબચારી... સાભંળ્ય  ંપણ નહીં.’ ભવાનીએ કહ્ .ં 
‘હ ં ગામ ગયો હિો એટલે સ રભી આંટીએ મને 
પૈસા આપયા હિા િારી માને પહોંચાડવા... 
પણ અત્યારે િો હવે ત્યા ં ખાલી બાવળ જ 
ઉગ્યા છે.’ આમ બોલી ભવાની મોંઢ ં બગાડી 
ત્યાથંી રવાના થિા ં બોલ્યો, ‘આવા છોકરા ં
કરિા ંિો છોકરા ંન હોય એ સાર ં ... લબચારીએ 
જીવ ખોયો. પણ િારે શ ?ં’ આમ બબડાટ સાથે 
ભવાની આગળ નીકળી ગયો. સમીરાએ 
લગરાના ખભા પર હાથ  મકૂ્યો. બને્ન થોડીવાર 
બેિા.  
‘ચાલ નીકળીએ... આજે નાઈટ શીફ્ટ છે. મોડ ં 
થશે િો કામ જશે.’ સમીરાએ કહ્  ંપણ લગરાને 
િો માત્ર દૂર જિા ં દહરયાનો ઘ ઘવાટ જ 
સભંળાિો હિો. 
‘અહીં એકલ  ંન બેસી રહવેાય?’ સમીરાએ ફરી 
ઢંઢોળી. કશો િપ્રિભાવ નહીં. 
‘આ રેિી છે ને િેને અડીએ િો િે પણ સરવા 
માડંે... પણ ત   ંિો સાવ જડ થઈ ગઈ છે.’ આમ 
બોલી સમીરા પોિાના રસ્િે ચાલવા લાગી. 
કેટલો સમય થઈ ગયો હશે િેન  ંલગરાને ભાન 
ન હત  .ં પણ દહરયો દૂર જિો રહ્યો હિો અને 
અંર્કારે આખા વાિાવરણને બાથ ભરી લીર્ી 
હિી. વચ્ચે ક્યાકં વીજળીના બલ્બ દેખાિા ં

હિા... પણ અંર્કારની કાળાશ દૂર કરી શકિા 
ન હિા. ત્યા ં ત્રણ ચાર જણે લગરાને ઘેરી 
લીર્ી... િેમાથંી એકે પાિળી સીટી મારી ત્યારે 
લગરાને ખબર પડી કે િે ઘેરાઈ ચકૂી છે. િે 
પાળી પરથી ઝડપથી ઊભી થઈ. અને પોિાનો 
દ પટ્ટો સકંોરી ચાલવાનો િયત્ન કયો. ત્યા ંસામે 
એક વ્યક્ક્િ આવી. િેના જહટયા જેવા વાળ 
અને લાલઘ મ આંખોથી લગરા એક પળ 
ગભરાઈ ગઈ. પણ કોણ જાણે કેમ... મા યાદ 
આવી... એક વખિ માએ કહ્  ં હત   ં કે ‘આવા 
મરદ અંદરથી બીકણ હોય છે... માત્ર આપણે 
િેનો વેશ જોઈને બી જઈએ છીએ.’ બસ, 
લગરાએ પેલા સામે જોઈને િેને પગ વડે જોરથી 
એવી લાિ મારી કે િે પડી ગયો. બીજા બને્નએ 
હવે લગરા સામે જોય .ં લગરાએ આજ બાજ  જોઈને 
જોરથી બ મ મારી... ‘મા....’ આ બ મથી પેલા 
બને્ન િેની િરફ આવિા ંઅટક્યા... પણ િરિ 
જ ફરી િેની િરફ વળ્યા. એટલે લગરાએ ફરી 
જોરથી બ મ મારી ‘મા...’ અને એક પડછાયો 
િેની િરફ આવવા લાગ્યો. લગરા દહરયાની 
રેિીમા ંખબૂ જોર કરીને પેલા પડછાયા પાસે 
પહોંચી અને િેને પકડી જોરથી સાદ પાડયો... 
મા... અને ભવાનીએ િેને બાથમા ંલીર્ી અને 
લગરાએ િેને પકડીને પોક મકૂી. 
 
વષાા િન્ના - મો. 0836 950 0816 
101, પ્રવન્ડરમેર નોથા એવેન્ય , શાિંાકૃઝ [પ.] 
મ બંઈ 400 054  
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા 
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દી ક રી ની  મા 
પ્રવજય િાકર 

 

દહરયા હકનારાના ગામમા ંિોફાન મચ્ય  ંહત  .ં ગરીબોને રાહિ છાવણીમા ંખસેડાયા હિા.ં પણ જીવી 
માટે એ એક જ િોફાન નહોત  .ં એને મન જે િોફાન મચ્ય  ંહત   ંિે દહરયાઈ િોફાન કરિા ંપણ મોટ ં 
હત  .ં દહરયાઈ િોફાન િો ત્રણ હદવસે થભં્ય  ંપણ જીવીન ?ં 

 

 
 

        દહરયા હકનારાના એ ગામમા ંઆજે એકદમ 
જ દોડાદોડ મચી ગઇ હિી. પવનન  ંજોર વધ્ય  ં
હત   ંને દહરયો પણ જાણે કોઈ પ્રવરહહણી સ્ત્રીની 
વેદનાને વ્યક્િ કરિો હોય એમ ગાડંોતરૂ બની 
ઊંચે ઉછળીને કાિેં પટકાિો હિો. આકાશમા ં
કાળાહડબાગં વાદળો ઘેરાઈને વાિાવરણને 
ઓર લબહામણ  ંકરી રહ્યા હિા.ં 
ગાડી બગંલાવાળાઓ િો ક્યારનાયે ઘર બરં્ 
કરીને નીકળી ગયા હિા. અડધ  ંગામ ખાલી 
થઈ ગય  ંહત  .ં સરકારી ગાડીઓ આમથી િેમ 
દોડિી હિી. એક ગાડી માથે ભ ૂગંળ બારં્ીને 
"ગામ ખાલી કરો..." નો પોકાર પાડિી 
આમિેમ દોડી રહી હિી. 

મ ખ્ય બજારથી દહરયા િરફ જિી બજારમાં 
સન્નાટો હિો. દ કાનો બરં્ હિી ને મહાદેવ 
રોડની ફૂટપાથ પર એક પિરા નીચે પાચં 
વષાની છોકરીને લઈને બેસી રહલેી જીવી હવે 
શ  ંકરવ  ંને ક્યા ંજવ  ંએની અવઢવમા ંહિી. 
         જીવીનો ઘરવાળો સવજી બે વષા પહલેાં 
ભગંાર લેવા જઉ છં કહીને નીકળેલો િે આજ 
હદન સ ર્ી પાછો ન ફયો. કોઈ કહતે   ંકે દારૂ પીને 
દહરયામા ં ડૂબી મયો છે, િો કોઈક કહતે   ં કે 
ક્યાયં ખટારા નીચે આવીને મરી ગયો હશે. 
અરે કોઈક િો એમ પણ કે'ત  ંકે એના ભાગીદાર 
જગલાએ જ સવજીને મારી નાખ્યો હોય એમ 
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પણ બને કારણ કે સવજીના ખોવાયા ં પછી 
જગલો ગામમા ંદેખાયો જ નહોિો. 
જીવી એટલીયે રૂપાળી નહોિી પણ આખી 
વસાહિના બીજા બૈરા ં કરિા દેખાવડી લાગે 
છે, એવ  ં સવજી કહિેો. સવજી અને જગલો 
ખાસ પ્રમત્રો હિા, બેઉ સાથે જ ભગંાર 
ઉઘરાવવા જિા ને ઘરે લાવેલા ભગંારમાથંી 
લોખડં અને પલાષ્સ્ટક જ દ ં  પાડવામા ં જીવી 
મદદ કરિી. 
"જગાભાઈ, િમેય પરણી જાઓ ને િો િમારી 
ઘરવાળીયે આમ મદદ કરિી થઈ જાય." જીવી 
ઘણીવાર મજાક કરિી. 
"ભાભી, મારે હવે નથી પરણવ .ં" જગો જવાબ 
આપિો. 
"કેમ? હવે નથી પરણવ  ં એટલે?" સવજીએ 
પછૂ્ .ં 
"કારણ કે મને ગમિી'િી એ સૌથી રૂપાળીને 
િો ત   ંપરણી ગયો છે, હવે આને જોયા પછી 
બીજી કોઈ ગમે ખરી?" જગલાએ જીવીની સામે 
જોઈ જવાબ આપયો. ને જીવી શરમાઈને 
ઝૂપંડીમા ંદોડી ગઈ. 
સવજીના ગયા બાદ નસીબે પણ જાણે પડયા 
પર પાટ ં માય ાં હોય એમ સરકારી જમીનમા ં
બનાવેલ ઝૂપંડપટ્ટી હટાવવા આવેલ જેસીબી 
એ જીવીના માથેથી છિ પણ લઈ લીર્ી 
હિી. બસ ત્યારથી જીવી આ બાળકીને કાખમા ં
લઈને ભીખ માગંિી ને આ જૂની પરબના 
પિરા નીચે પડી રહિેી.  

ઘરપ્રવહોણી જીવી માટે હદવસ અને રાિ બનેં 
કાપવા વસમા હિા. હદવસે ભીખ 
આપનારાઓની ભખૂી ડાસં નજરો એને વાગિી 
અને રાતે્ર દારૂહડયાઓથી માડં જાિ સિંાડિી. 
જીવીને સરૂજન  ંપહલે  ંહકરણ જોિા ંજ વધ  એક 
રાિ હમેખેમ કાઢયાની હાશ થિી. 
 

આજે દ કાનો બરં્ જોઈ એને એમ પણ 
થયેલ  ંકે હાશ, આજે િો આ ઓટલા પર 
ઊંઘવા મળશ.ે ત્યા ંિો વરસાદનો પણ 
ભય નહહ. પણ એનો આ હરખ વર્ારે ન 
ટક્યો. 
 

આજે દ કાનો બરં્ જોઈ એને એમ પણ થયેલ  ં
કે હાશ, આજે િો આ ઓટલા પર ઊંઘવા 
મળશે. ત્યા ંિો વરસાદનો પણ ભય નહહ. પણ 
એનો આ હરખ વર્ારે ન ટક્યો. પોલીસની જીપ 
આવીને ઊભી રહી અને અંદરથી એક કરડા 
અવાજે દ કાનોના ઓટલા પર સ વાના એના 
સપનાને પ્રવખેરી નાખ્ય .ં 
"એય... આ જાહરેાિ સભંળાિી નથી? મરી 
જવાન  ંછે િારે? ઊભી થા અને નીકળ અહીંથી. 
ઘરમાથંી િને જોઈિો હોય એ સામાન લઈને 
ઉપડ ફટાફટ." ઇન્સ્પેકટર બોલ્યા. 
"પણ સાહબે, ક્યા ં જઉ? ને ઘર જ નથી િો 
સામાન ક્યાથંી લાવ ?ં" જીવી બોલી. 
"લે હવે ક્યા ંજવ  ંએ પણ અમે કહીએ? સાલા 
ભીખારા.ં.. માગંવાની જગ્યાઓ અમને પછૂીને 
નક્કી કરો છો? જા, હાઈસ્કલૂમા ંબર્ાને રાખ્યા 
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છે. િોડો સરકારના રોટલા. જે ટંક ટૂંકા થયા 
એ. નીકળ અહીંથી પહલેા." ઇન્સ્પેક્ટરનો 
કંટાળો બહાર આવ્યો. 
 

જીવી ઊભી થઈ ને કપડાનં   ંપોટલ  ંમાથ ે
મકૂી દીકરીને કાખમા ંલઈને હાઈસ્કલૂમા ં
ઊભી કરાયેલી રાહિ છાવણી િરફ 
ચાલવા લાગી. ગામના ગરીબોથી  સ્કલૂ 
ઉભરાિી હિી. 
 

ર્ીમો વરસાદ શરૂ થયો હિો. જીવી ઊભી થઈ 
ને કપડાનં   ંપોટલ  ંમાથે મકૂી દીકરીને કાખમા ં
લઈને હાઈસ્કલૂમા ં ઊભી કરાયેલી રાહિ 
છાવણી િરફ ચાલવા લાગી. ગામની બર્ી 
ઝૂપંડપટ્ટીવાળાઓ ને કાચા મકાનોમા ં
રહનેારાઓથી હાઈસ્કલૂ ઉભરાિી હિી. રૂમો ને 
ઓટલાઓ પર લોકો ગોિવાઈ ગયા હિા. ભીડ 
ઘણી હિી પણ આકાશમાથંી વાય  રૂપે 
ત્રાટકનારા મોિનો ભય જાણે બર્ાની વાણીને 
હરી ગયો હિો. ચહલપહલ વચ્ચે પણ એક 
અજબ સન્નાટો અન ભવાિો હિો. એક બે 
સરકારી બાબ ઓ એકબાજ  ટેબલ પર બેસીને 
ફોન પર લાગેલા હિા. 
જીવી પગપ્રથય  ંચઢીને ઊભી રહી. આમ િો આ 
બધ  ં મનેખ સાવ અજાણ્ય  ં હત  .ં કોઈ સારી 
જગ્યાની શોર્મા ંએણે આમિેમ નજર દોડાવી. 
જીવી એકદમ ચોંકી ઉિી. એક દાઢીવાળો 
માણસ લમણે હાથ દઈ બેસી રહ્યો હિો. એણે 
ત્રાસંી આંખે જોય  ંિો એ જગલો જ હિો.  

જીવી એકદમ સ્િબ્ર્ થઈ ગઈ. એને થય  ં કે 
સવજીના મયાા પછી જગલો દેખાયો જ નથી 
એટલે એ પણ મરી ગયો હોય એવ  ં પણ 
બનેને? આ માણસ જગલા જેવો દેખાય છે. 
જગલો ન પણ હોય એવ  ંપણ બનેને? જીવીની 
નજર દાઢીવાળા લઘરવઘર ચહરેામા ં
જગલાને શોર્ી રહી. જીવીને થય  ં કે દોડીને 
પહોંચી જઉ એની પાસે અને પછંૂ કે ‘સવજી 
ક્યા ંછે?’ એને એમ થય  ંકે એન  ંબાવડ ં પકડી 
અને કહ ં કે વરની ઓથ અને માથે છિ વગર 
એક નાની હદકરીને લઇને આ ભરજ વાનીમા ં
ભીખ માગંિા માગંિા જાિ કેમ બચાવી છે, એ 
િો હ ં જ જાણ  ં છં. જીવીના મનમા ં પ્રવચારો 
ઉછળવા લાગ્યા. ગામની ભાગોળમા ંઉછળિા 
દહરયાની જેમ જ. 
"એય છોડી, અહીં આવિી'રે.” દૂર ખણૂામા ં
બેિેલી એક ડોશીએ એને બમૂ પાડી. જીવી 
એની બાજ મા ંજઈને ગોિવાઇ ગઈ પણ એનો 
જીવ હજ  પેલા જગલા જેવા માણસમા ંહિો. 
ગરીબીની પોિાની જ એક ભાષા હોય છે, 
એટલે બે ગરીબો વચ્ચે સવંાદની જરૂર નથી 
રહિેી. ડોશીએ િરિ જ બાળકીને ખોળામા ં
લઈ લીર્ી ને સાડલાના છેડાથી એને કોરી 
કરવા લાગી. 
થોડીવારમા ંકોઈ સસં્થાના લોકો ટેમ્પામા ંફૂડ 
પેકેટ ભરીને આવ્યા ને વહેંચી ગયા.ં ભીડ અને 
પડાપડીમા ંડોશી અને જીવી પેકેટ લેવા પહોંચી 
શકે એમ નહોિા અને અચાનક પેલો 
દાઢીવાળો માણસ ભીડમાથી જગ્યા કરીને ત્રણ 
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પેકેટ આપી ગયો. એ પેકેટ આપવા નજીક 
આવ્યો ત્યારે જીવીએ જોય .ં.. જગલો જ હિો. 
પાક્ક ં. 
હવે આ ક્રમ થઈ ગયો હિો. રોજ ફુડપેકેટ 
આવિા ં અને આખો હદવસ ખાઈને બેસી 
રહવેાન .ં 
"જગલા, હ ં િને ગમિી'િીને?" એક હદવસ િક 
ઝડપી હાઈસ્કલૂની પાછળ એકલા બેિેલા 
જગલા પાસે જઈ જીવીએ પછૂી લીધ .ં 
"જીવી, હવે એ વાિનો કોઈ મિલબ નથી.' 
જગલાએ નજર નીચી રાખી જવાબ વાળ્યો. 
"ભલે ન કહ ેિો કઈ નહહ. પણ મારો વર િો 
મને પાછો આપ, ક્યા ંદાટ્ો છે? સાચ  ંકહી દે." 
જીવી લાલઘમૂ થઈ ઊિી.  
"જીવી, મને ઈશ્વરના સોંગર્ છે. હ ં કઈ નથી 
જાણિો. અમે શહરેમા ંભગંાર વેચીને આવિા 
હિા ને રેલવેમા ંમારી આંખ મળી ગઈ, ગામ 
આવ્ય  ંને રેન ઉભી રહી એટલે મારી આંખ ખ લી 
ત્યારે મેં સવજીને ન જોયો, ખબૂ શોધ્યો. પછી 
એન  ંઆળ મારા માથે આવશે એમ માનીને હ  ં
પણ ભાગી ગયો, મનેય િારી લચિંિા થિી હિી 
પણ ડર લાગિો હિો કે ત   ંશ  ંર્ારશે! પણ આ 
અિવાહડયા ઉપર િો નક્કી કય ાં કે એક વાર 
િને મળં ને આવ્યો ત્યા ં આ વાવાઝોડ ં..." 
જગાની આંખો ભરાઈ આવી. 
"જગલા, સવજીના ગયા પછી મેં ખબૂ વેિય  ંછે. 
પણ હ ં હવે એક ભવમાં બે ભવ નહહ કર ં ." 
જીવીના ગળામા ં દદા  જાણે અર્વચ્ચે ફસાઈ 
ગય  હોય એમ એનો અવાજ રંૂર્ાઈ ગયો. એ 

છોકરીને છાિીસરસી ચાપંી ત્યાથંી ઊભી થઇ 
ગઇ.  
ક્યારેક ઓછો િો ક્યારેક ખબૂ જોરથી પવન 
ફંૂકાિો હિો. વરસાદ પણ સારો એવો પડિો. 
કોઈક બહાર જત   ં િો વાિ લાવત   ં કે કાચા 
મકાનોના છાપરા ઉડી ગયા છે. િો વળી કોઈ 
એમ પણ કહતે   ંકે જેના ંછાપરા ંઉડયા છે એને 
સરકાર રૂપ્રપયા પણ આપશે. 
"િારો વર નથી?" ડોશીએ પછૂ્ .ં 
"નથી." જીવીને જાણે િશ્ન જ ન ગમ્યો હોય 
એમ ટૂંકો ઉત્તર વાળ્યો. 
"નથી એટલે? િારી સાથે નથી રહિેો કે પછી 
રાડંીરાડં છો?" ડોશી એમ કેડો મકેૂ િેવી નહોિી. 
 

"માડી, મને જ ખબર નથી કે મારો વર 
છે કે હ ં પ્રવર્વા છં." આટલ  ં કહિેા જ 
બહાર વરસિો વરસાદ જાણે બમણા 
વેગે જીવીની આંખોમાથંી વરસવા 
લાગ્યો. 
 

"માડી, મને જ ખબર નથી કે મારો વર છે કે હ ં 
પ્રવર્વા છં." આટલ  ં કહિેા જ બહાર વરસિો 
વરસાદ જાણે બમણા વેગે જીવીની આંખોમાથંી 
વરસવા લાગ્યો. 
 

"બાઈ, હ ં બધ  ંસમજ  છં પણ આ દીકરીને લઈ 
ને આમ રોડ પર જન્મારો શેં જાશે?" ડોશીએ 
ડહાપણ વેય ાં. પણ એને લાગ્ય  ંકે જીવીને નથી 
ગમ્ય  ંએટલે ચપૂ થઈ ગઈ. 
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આજે ચાર હદવસે ગઈ રાિનો વરસાદ રહી 
ગયો હિો. સરકારી બાબ ઓ કહિેા હિા કે 
વાવાઝોડ ં ફંટાઈ ગય  ંછે. હવે જેને જવ  ંહોય એ 
જઇ શકે છે. લોકો જવા લાગ્યા હિા. ડોશી પણ 
એન  ંપોટલ  ંલઈ ક્યારે જિી રહી ખબર ન પડી. 
જીવીએ પણ એન  ં પોટલ  ં માથે મકૂ્ય  ં અને 
દીકરીને કાખમા ંબેસાડીને ચાલવાન  ંશરૂ કય ાં. 
"મા, આ બર્ા ક્યા ંજાય છે?" બાળકે પછૂ્ .ં 
"સૌ સૌના ઘેર જાય બેટા." જીવી બોલી. 
"િો આપણે ક્યા ંજઈશ ?ં " પ્રનદોષ પણ વેર્ક 
સવાલ આવ્યો. 
દીકરીનો િશ્ન સાભંળિા ંજ જીવી ઓટલા પાસે 
જ ઊભી રહી ગઈ. બે પ્રમપ્રનટ કઈક પ્રવચારિી 
હોય એમ આકાશ િરફ જોઈ રહી. મક્કમ 
ડગલે હાઈસ્કલૂન  ંમેદાન વટાવી દરવાજા િરફ 
ચાલવા લાગી. ગેટ પર જગો ઉભો હિો. જીવી 
એની પાસે ગઈ, ચારેય આંખો એક થઇ. જીવીને 
હત   ંકે જગો િેનાથી ઘણ  ંબધ  ંછપાવી રહ્યો છે, 
િો બીજી િરફ પેલી ડોશીએ કહલે  ંકે દીકરીને 
લઈ ને ત   ંએકલી જજિંદગી કેમ કાઢીશ? એ શબ્દો 
એના મનમા ંસિિ પડઘાઈ રહ્યા હિા. એક 
િરફ એની અને દીકરીની જવાબદારીઓ હિી 
િો બીજી િરફ ભખૂી ડાસં દ પ્રનયા હિી. જીવી 
થોડીક વાર જગલા સામે િો થોડીકવાર દીકરી 
સામે જોિી રહી અને એકાએક કઈક પ્રનણાય 
કયો હોય એમ જીવીએ પોિે િેડેલી દીકરીને 
જગાના હાથમા ંઆપી અને કહ્  ં કે "ચલ, ઘેર 
લઈ જા."  
“એટલે..?” જગો બોલી ઊિયો.  

“ઘરે લઈ જા.” જીવી જાણે પરાણે બોલિી હોય 
એમ એના મોઢામાથંી તટૂક શબ્દો નીકળ્યા. 
જગાએ દીકરીને િેડી લીર્ી અને બને્ન ચાલી 
રહલેા  ભીડના િવાહમા ંભળી ગયા. 
"વાવઝોડાનો ભય હવે ટળી ગયો છે અને 
જનજીવન પવૂાવિ બની રહ્  ં છે." ભીડન  ં
કવરેજ કરી રહલેો કોઈક ટીવી ચેનલનો 
હરપોટાર બોલી રહ્યો હિો. 
કલાકની મ સાફરી પછી બનેં પાસેના નાનકડા 
શહરેમા ંપહોંચ્યા, જગો દીકરીને િેડીને રેલવે 
સ્ટેશનની નજીકમા ં જ આવેલ એક શ્રમજીવી 
વસાહિ િરફ ચાલવા લાગ્યો અને જીવી 
હાથમા ં પોટલ  ં લઈ ચપૂચાપ િેની પાછળ 
દોરવાઈ રહી. વસાહિમાથંી પસાર થિા ંલોકો 
કૌત  કભરી નજરે િેની સામે જોઈ રહ્યા હિા.   
 

એક નાનકડી ઓરડી આગળ જગો 
થોભ્યો.  ઓરડીના આંગણામા ં પડેલા 
ભગંારને જોઈ જીવીને લાગ્ય  ં કે આ 
ઓરડી જગલાની જ હશ.ે હજ  એણે એ 
જ ર્રં્ો ચાલ  રાખ્યો છે. 
 

એક નાનકડી ઓરડી આગળ જગો 
થોભ્યો.  ઓરડીના આંગણામા ંપડેલા ભગંારને 
જોઈ જીવીને લાગ્ય  ંકે આ ઓરડી જગલાની જ 
હશે. હજ  એણે એ જ ર્રં્ો ચાલ  રાખ્યો છે. 
જગાએ દીકરીને જીવીને આપી અને િેણે 
લખસ્સામાથંી ચાવી કાઢી િાળં ખોલ્ય .ં  
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"આવ અંદર. આવી ગય  ંઘર." અંદર જઇ ને 
જગાએ કહ્ .ં જીવી દીકરી અને પોટલ  ં લઈ 
અંદર દાખલ થઈ. 
નાનકડી ઓરડીમા ં એક ખાટલો ને થોડાક 
વાસણો પડેલા હિા. વળગણી પર  સ કાિા ંબે 
ચાર કપડા ંઅને છિ પર લટકિો એક બલ્બ. 
જીવીએ એક જ વારમા ં નજર ફેરવીને જોઈ 
લીધ .ં અસ્િવ્યસ્િ સામાન અને િેકિેકાણે 
બાઝેલા જાળા ંએ આ ઘરમા ં કોઈ મહહલાની 
ગેરહાજરીની ચાડી ખાિા હિા.ં 
"જીવી, ત  ંબેસ હ ં કઈક ખાવાન  ંઅને થોડ ંક દૂર્ 
લઈ આવ .ં"  જગાએ કહ્  ં ને બહાર જવા પગ 
ઉપાડયો ત્યા ંજ જીવીએ એને રોક્યો. 
“જો જગા, હ ં િારા ભેળી આવી છં, એનો કોઈ 
બીજો અરથ ન કાઢિો. મારે માથે દીકરીની 
જવાબદારી છે. કાલ ઉિીને એ મોટી થઈ જશે. 
મેં િો બાપ કે ર્ણીની ઓથ વગર આટલા 
વરસ કેમ કાઢ્ા એ હ ં જ જાણ  ંછં. કાલ કદાચ 
હ ં ન હોઉં િો આ દ પ્રનયામા ંમારી દીકરીને માથે 
છાપર ં  રહ ેએટલે અહીં આવી છં. પણ એટલે 
ત   ંએમ ન માનિો કે હ  ંિાર ં  ઘર માડંવા આવી 
છં."  જીવી એકજ શ્વાસે પોિાની વ્યથા િાલવી 
ગઈ. 
જગાના પગ બારણામા ંજ ખોડાઈ ગયા. એ 
પાછો વળી જીવીની સામે બેસી ગયો. "જીવી, 
હ ં િારો ગ નેગાર છં." જગાની આંખ ભરાઈ 
આવી. 
 

"જો ગ નેગાર માનિો હોય િો કહી દે ને કે 
સવજી ક્યા ંછે?" જીવીનો અવાજ થોડોક ઊંચો 
થયો. 
"જીવી, એ હદવસે અમે બને્ન એ શહરેમા ંભગંાર 
વેચી ને લચક્કાર દારૂ પીર્ો ને નદીના પ લની 
પાળી પર બેિા હિા. બર્ાએ ચેિવ્યા પણ ખરા 
કે ઉપરવાસમા ંવરસાદ થયો છે એટલે નદીન  ં
વહણે જોરમા ંછે પણ સવજી ન માન્યો. એકદમ 
જ સવજીને ઝોક ં આવ્ય  ં ને એ નદીના 
ર્સમસિા વહણેમા ંિણાઈ ગયો. હ ં બચાવો... 
બચાવો... ની બમૂો પાડિો દોડયો. પણ સવજી 
િો ગરકાવ થઈ ગયો હિો. મારે કયા મોઢે આ 
સમાચાર િને આપવા? હ  ંિને દ ોઃખી જોઈ શક ં 
એમ નહોિો. િારી સામે આવવાની મારી 
હહિંમિ ન થઈ. છેવટે  અહીં જ રહી ગયો. પણ 
રોજ મારો આત્મા મને ડંખિો હિો. આખરે બે 
વષે મેં ત્યા ંઆવી િને કહવેાની હહિંમિ કરી 
પણ િારો પત્તો ન મળ્યો. આખરે ત   ં રાહિ 
કેમ્પમા ં મળી. જીવી, મારો કોઈ દોષ નથી." 
જગો નીચ  ંમોં રાખી રડિા રડિા બોલી રહ્યો 
હિો. 
"જગા.. દોષ િારો નથી. મારા હકસ્મિનો છે." 
જીવીથી ડૂસક ં મ કાઈ ગય .ં 
"મા, ભખૂ લાગી છે." દીકરીના અવાજે બને્નન  ં
ર દન શમી ગય .ં જગો ઊભો થઇ આંખો લછૂી 
બહાર નીકળી ગયો. 
"મા.. આ કોન  ંઘર છે?" દીકરીએ જીવીને પછૂ્ .ં 
 



103 
 

"બેટા, આ આપણ  ંજ ઘર છે." જીવીએ દીકરીના 
માથે હાથ મકૂી જવાબ આપયો અને નજીકમા ં
પડેલી સાવરણી હાથમા ં લઈ ઘરની સફાઈ 
કરવા ઊભી થઇ. બારી ખોલિાનંી સાથે જ 
ઘરમા ંઉમટી પડેલા સયૂા હકરણો આખા ઘરને 
અજવાળી રહ્યા.ં  
 
 

 
 
પ્રવજય િાકર - 8401773366 

િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

ઇ ન્ની મ ૂન 
ડૉ. પ્રવજયા વાડ (મરાિીમાથંી અન વાદ સ્વાપ્રિ મહિેા) 

 
સ ર્ાકરના પ્રપિા િો િેના બાળપણમા ંજ ઘર છોડીને ચાલ્યા ગયેલા.  
ઇન્નીએ જ િેને ઉછેરેલો. િે એટલો બર્ો મા ઘેલો બની ગયેલો  
કે િેને મા પ્રસવાય કશ  ંજ દેખાત   ંનહોત  .ં હનીમનૂમા ંપણ..    

 
‘ઈન્નીએ મને ખબૂ િકલીફમા ં ઉછેયો છે. હ  ં
ઈન્નીનો ખબૂ આભારી છં. આ બ્લોક, આ 
ફપ્રનિચર, આ સરસ ભાિીગળ ચાદર, ફે્રમ બધ  ં
ઈન્નીની મહનેિથી જ..’ 
‘બાબા જ્યારે સન્યાસ લઈને અદશ્ય થઈ ગયા 
ત્યારે હ ં માત્ર નવ વષાનો હિો. જ્યારે મને 
ખબર પડી કે િે હહમાલયમા ં બૌિ સાધ ના 
મિમા ંછે ત્યારે મેં બાબાને મળવાની ખબૂ હિ 
કરી, બાબાને મળવ  ંજ છે, એમ કહી આઈની 
પાછળ જ પડી ગયો. મારી જીદને ખાિર મારી 
આઈ એટલે મારી લાડકી ઈન્ની મને લઈને 
ગઈ. પણ બાબાએ અમને ઓળખ્યા ં સ ધ્ર્ા ં
નહીં. હ ં ખબૂ પ્રનરાશ થયો પણ ઈન્નીએ એમાથંી 
મને બહાર કાઢ્ો. ઈન્ની ર્ ગે્રટ.' 
આશ  ઈન્ની પ રાણ સાભંળીને કંટાળેલી હિી. 
સ ર્ાકરને ઘરેથી આવીને િેણે પોિાની આઈને 
કહ્ ,ં ‘સ ર્ાકર સારો છે હં... પણ ઈન્ની એને 
ફેવીકોલની જેમ ચીટકેલી છે એટલે.. એટલે ‘હા’ 
પાડવાની મને જરા અવઢવ થાય છે.’ એટલે 
આઈએ કહ્ ,ં ‘એકવાર એની પત્ની થઈ જા, 

પછી િેમમા ં એટલો ભીંજવી દે, જેમકે 
ચાસણીમા ંિરબોળ ગ લાબજંાબ . ઈન્નીને એવો 
ભલૂી જશે કે આશ  આશ  કરિો, િને જ પછૂિો 
થઈ જશે ને લોકો જોિા રહી જશે.’ 
‘ખરેખર?’ 
‘સો ટકા..’ 
‘િો પછી મારી ‘હા’ કહવેડાવી દે. એંસી હજાર 
પગાર. ઈન્ની પ્રસવાય બીજી કોઈ જવાબદારી 
નહીં. બ્લોક, ગાડી, સરસ રૂપાળો. દીવો લઈને 
શોર્વા જઈએ િો પણ આ બધ  ંએક જગ્યાએ 
મળે નહીં આશ .’ એણે આઈની હા મા ં હા 
પ રાવી. 
અને એ લગ્ન થઈ ગયા.ં ખાસ ખચો નહીં. એ 
લોકોના પચ્ચીસ અમારા પચ્ચીસ 
સગાવંહાલાએ હોટલમા ં ઝકાસ પાટી કરી. 
સાદો પણ વ્યવક્સ્થિ કાયાક્રમ પાર પડયો. 
આખા સમારંભ દરપ્રમયાન ઈન્ની પૈિણી સાડીમા ં
સરસ  મજાના દેખાિા ંહિા.ં 
સ ર્ાકરે આશ ને કહ્  ં પણ ખર ં , ‘કેટલી સરસ 
દેખાય છે, ઈન્ની.’ 
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‘ને હ ં? િારી પત્ની? મારા વખાણ કરને? ગમશે 
મને. કહનેે? કહ.ે’  
‘સરસ. ખબૂ જ સરસ. કચકચાવીને પાસે ખેંચી 
લેવાન  ંમન થાય િેવી. ‘રાિના.’ એણે ર્ીમેથી 
કહ્ .ં 
રાતે્ર એણે એને ખબૂ િેમ કયો. ચાસણીમા ં
િરબોળ ગ લાબજંાબ ની જેમ. િેણે કહ્ ,ં ‘લગ્ન 
આટલા ંસ દંર હોય? હ ં સત્તાવીશ વષા સ ર્ી કેમ 
લગ્ન કયાા વગર રહ્યો?’ 
િે ફરીથી એકદમ મીિાસથી બોલી, ‘હવે થઈ 
ગયાનેં મારી સાથે? એટલે એ દરેક ક્ષણ સાથાક 
કરવાની.’ 
‘િત્યેક હદવસ અઢળક જીવવાનો, કાલે જ 
નાટક જોવા જઈએ?’ 
‘પરમ હદવસે પ્રપકચર ને પછી મધ ચરં 
(હનીમનૂ). મારે િો પ્રસમલા જવ  ંછે. જઈશ નેં, 
સ ધ રાજા?’ એ ખીલ્યો, પોરસાયો, ઝૂમ્યો.  
‘લબલક લ િારા ંમન િમાણે જ, આશ  રાણી.’ 
‘મારો! ફક્િ મારો સ ર્રાજા!' િે ફરીથી િેમ 
કરવા લાગી. 
િેને હાશ થઈ ગઈ. રાતે્ર એક પણ વખિ િે 
ઈન્ની ઈન્ની બોલ્યો નહોિો. રાિ ફક્િ આશ રાણી 
અને સ ધ રાજાની હિી. 
‘ઈન્ની, ‘િે ત્રણ જણની ગોષ્ઠિ' નાટક દીનાનાથ 
હોલમા ં ચાલે છે. અમે જઈએ?’ એટલે ઈન્ની 
ભવા ં ચઢાવી બોલી, ‘અને હ ં? ઈન્નીને ભલૂી 
ગયો? લગ્ન શ  ં થયા ં ને?’ િરિ આંખમાથંી 
પાણી... 

િે જરા મ ઝંાયો પછી ભાવ ક થયો, ‘એવ  ં કંઈ 
નથી રે ઈન્ની!’ િે બબડયો. ‘િો કેવ ?ં વહ ? િને 
હ ં નથી જોઈિી, ચોખ્ખ  ં કે ને? નાટ્ગહૃમા ં
એકબાજ  સ ધ  િો બીજી બાજ  હટહકટ લઈને કોઈ 
િો બેસવાન  ંજ ને? ને હ ં હોઉં િો કોઈ હરકિ 
છે કે! એવ  ંહોય િો હ ં સ ધ  ની ડાબી બાજ  બેસીશ 
ત   ંજમણી બાજ  બેસજે. ઓકે? હ ં એકલી ઘરે શ  ં
કામ બેસ ?ં મને પણ કંપની જોઈએને? રાતે્ર હ  ં
આવ  ંછં િમારી પાસે? હેં?' 
નસીબ છે કે રાતે્ર ઈન્ની પપ્રિ પત્નીની વચ્ચે 
આવીને ઊંર્ી નથી જિી. કેવા કેવા પ્રવચાર 
આવ્યા આશ ના મનમા!ં છેવટે એણે ચોખ્ખ  ંકહ્ ,ં 
‘હ ં નથી કહિેી કે ઈન્ની નહીં જોઈએ! સ ર્ાકર 
િમે ત્રણ હટહકટ લઈ લો! ઈન્ની એકલા ં કેવી 
રીિે નાટક જોવાના?ં’ 
આમ ત્રણે જણ નાટક જોવા ગયા.ં ફટ દઈને 
ઈન્ની સ ધ ની બાજ મા ંબેસી 
ગઈ. પેલી લબચારી પાછળ!  
‘જૂની ટેવને? હ ં ને સ ધ  જ હિા ને!'  
‘કઈ હરકિ નહીં.’ નારાજગી છપાવિા િે 
બોલીને એમ નાટક પત્ય ,ં ઈન્નીની સોબિમા.ં 
મઝા આવી. ઈન્નીની સોબિમા ં ફ૨વાન ,ં 
ઈન્નીની સાથે હોટલલિંગ, ઈન્ની કે સાથ! ઈન્ની 
ઈન્નાય નમોઃ’ િે નારાજ થઈ. મનોમન 
ચીડવાઈ. 
હનીમનૂની હટહકટ આવી. બનેં જણ જેટલા ં
અડોઅડ બેસાય એટલા ં અડોઅડ બેસીને 
િવાસ કરિા ં હિા.ં કપેૂ હિો એટલે બનેં 
લબન્ર્ાસ્િ હિા.ં િે પણ િેમમા ંડૂબેલો હિો. 



106 
 

‘આપણે ક્યા ંરહવેાના?ં’ 
‘હોટેલ હરગાના.’ 
‘ફાઈવ સ્ટાર છે?’ 
‘ઓફ કોસા, સ્પેપ્રશયલ શટૂ છે હ ં અને...’ 
‘અને કોણ?’ િે એકદમ ગભરાઈને બોલી. 
‘અને આપણો િેમ...!' 
‘વાઉ!’ િેને સમયન  ંભાન ન રહ્  ં િે િેમમા ં
આકંિ ગળાડૂબ હિી પણ હરગાના પર ઈન્નીએ 
સ્વાગિ કય ાં, ત્યારે એ જાણે સકંોરાઈ ગઈ. 
‘હ ં પલેનથી આવી. સ ધ નો પ્રમત્ર જ પાયલટ છે. 
એણે આવવાન  ંગોિવી આપય .ં’ 
‘સાર ં  જ કય ાં.’ િે સ્પઠટ બોલી, ‘નાટક, પ્રસનેમા, 
હોટલ બરે્ બીજા માણસો હોય જ છે ને? મને 
િમારો શ  ં ત્રાસ? િમે કંઈ અમારા રૂમમા ં
ઊંઘવાના નથી. હેં ને સ ર્ાકર?’ રૂમમા ં જઈ 
જરા પણ ગ સ્સે ન થઈ, ઉલટ ં સ ર્ાકરને 
વળગીને બોલી, ‘સ ધ રાજા િને ગ ૂગંળામણ 
થાય એવ  ંહ ં કંઈ થવા દઈશ નહીં.’ 
‘મારી આશ  રાણી..!’ િે અત્યિં ભાવ ક થઈ 
ગયો. રાિના રંગિ જામી. ર્ીમે ર્ીમે. સવારે 
બેલ વાગ્યો આશ  સફાળી ઊિીને દોડી, ‘આવી 
ગઈ આઈ (મા)?’ 
‘િેં બોલાવીને એટલે રાિોરાિ િૈયારી કરી. 
સવારની ફ્લાઈટમા ંઆવી.’ ‘સાસ બાઈ િમે?’ 
સ ર્ાકર રડમસ થઈ ગયો. 
‘અમારો ઓળખીિો પાયલટ છે સ ધ !' મેં જ 
એને બોલાવી. ત   ંટોયલેટ ગયો ત્યારે જ મેં ફોન 
કયો. કહવેાન  ં િાત્પયા એ કે મારે હનીમનૂન  ં
ઈન્નીમનૂ નથી થવા દેવ .ં હવે આઈ ઈન્નીને 

સિિ કંપની આપશે. એના જ સટૂમા ં રહશેે. 
એની સાથે જ રહશેે સિિ! પછી ફક્િ ત   ંઅને 
હ ં’. 
‘હોપ્રશયાર છે,’ િે બોલ્યો. 
‘હ ં ઈન્નીને આ શ ભ સમાચાર આપી આવ ,ં ચાલ 
આઈ.’ િે લ ચ્ચાઈથી બોલી. ઈન્નીના રૂમ િરફ 
જિા એના પગમા ંપણ આનદં અને થનગનાટ 
હિો. 
 

 

ડૉ. પ્રવજયા વાડ  
આપ મરાિી ભાષાના ખબૂ જાણીિા લેલખકા છો. 
વાિાા િસ્ત  િીના પ્રનઠણાિ છો. સાદર વદંન. 
િેમની વાિાાઓન  ં ગ જરાિી ભાષાિંર ડૉ. 
સ્વાપ્રિ મહિેાએ ‘ગપપાગંોઠિી’ રૂપે કય ાં છે. 
િેમાનંી જ એક વાિાા છે ‘ઈન્નીમનૂ’. 
 

આમપં્રત્રિ વાિાા. 
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િારી ઇચ્છા પરૂી થઈ ! 
વેણીભાઈ પ રોહહિ 

 

હલેેનની એક ઉત્કટ ઈચ્છા હિી. પાદરીને મળીને  
મનમા ંછપાવેલી વાિની કબલૂાિ કરવી. પણ મોકો મળિો નહોિો.  

મોકો ઊભો કરવાના િયાસમા ંહવે િે જોિરાઈ હિી. 
 

 
 
 

પાદરીને મળવાનો કેટલાય હદવસથી િે 
પ્રવચાર કરિી હિી —કેટલાય હદવસ શા માટે? 

– આજ કેટલાય મહહનાએથી િે પ્રવચાર કરિી 
હિી, પણ ્ િેને મોકો જ મળિો નહોિો. ને 
મનનો ભાર વર્િો  જિો હિો. પાદરીને 
મળવાની િીવ્રિા વર્િી ગઈ અને શકયિા 
િેલાિી ગઈ. હનીમનૂ પરથી આવ્યાને પાચં-છ 
મહહના થઈ ગયા હિા. િે પ્રવચાર કરિી રહી, 
યેાજના ઘડિી રહી, િરકીબે લગાવિી રહી 
પણ અમલમા ંકશ  ંજ મકૂી શકી નહહ અને એમ 
ને એમ હદવસે પસાર થવા લાગ્યા. વીિી 

ગયેલા બર્ા જ હદવસો િેને વ્યથા લાગ્યા; કેમકે 
પાદરી પાસે જવાન  ં કાયા જ મહત્ત્વન  ં હત  .ં 
જીવનના બીજા બર્ા જ વ્યવહાર િેને મન 
િદ્દન પ્રનરથાક અને પ્રનર દે્દશ હિેા. માનવીના 
જીવનમા ં ઘણ  ં ઘણ  ં વ્યથા હોય છે, નહહ? 

જજિંદગીના ઘણાય કલાકો, હદવસો, મહહના અને 
વષો પણ વ્યથા હોય છે. કશા જ સારા કે નરસા 
ફળ પ્રવના જાણે એ સમય વીિી જાય છે. પણ, 

પ્રવપ્રર્ની ચોક્કસિા િો જ ઓ, એ બર્ોય સમય 
આય  રૂપે ચોપડામા ંજમા થઈ જાય છે! હનીમનૂ 
પરથી આવ્યા પછીની આજની ઘડી સ ર્ીનો  
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સમય િેને ચલણમાથંી રદ થયેલા પ્રસકકા જેવા 
લાગ્યા. એ પ્રસકકા જરૂર હિા પણ િેન  ંમલૂ્ય 
જાણે કઈ જ નહાત  .ં રેન બપોરે અઢી વાગે 
આવવાની હોય, ઉિાર ઓ દોઢ વાગ્યાના 
સ્ટેશન પર આવી ગયા હોય, અને પછી રેન 
પેાિે જ અઢી કલાક મોડી આવે... ત્યારે એટલે 
સમય વથૃા વીિેલો જ લાગે ને! આટઆટલા 
કલાકો માણસને મળે પણ િે દરમ્યાન રેનની 
રાહ જોવા પ્રસવાય એ બીજ  ંખાસ કંઈ જ કરી 
શકે નહહ. 
હલેનની દશા પણ આવી જ હિી. હનીમનૂ 
પરથી આવ્યા બાદ સમય જોઈ િે પોિે પાદરી 
પાસે જઈ આવશે એમ િેણે ર્ાય ાં હત  ,ં પણ 
િેની ર્ારણા ફળી નહહ. પરણ્યા પહલેા ંિે એક 
મેટા િેાવીઝન સ્ટોરમા ંમામલૂી પગારે નોકરી 
કરિી હિી. એ મામલૂી પગારમા ંિે પોિાના 
પ્રપિા અને ભાઈન  ં પોષણ કરિી હિી. પણ 
માઈકલે કહ્  ં કે િને હ ં બીજી સારા પગારની 
નોકરી અપાવી દઈશ એટલે હલેને િે નોકરી 
છેડી દીર્ી અને િે માઈકલ સાથે હનીમનૂ 
કરવા ઊપડી ગઈ હિી. હજી હમણા ંહમણા ંજ 
િેને એક એક્સપોટા  કંપનીમા ં િીક િીક 
પગારિી નોકરી મળી હિી. એકાદ મહહનો 
પ્રનયપ્રમિ કામ કયાાં પછી ‘કેઝય અલ લીવ' લઈ 
ને એક હદવસ પાદરી પાસે જઈ આવવાના િેણે 
પ્રવચાર રાખ્યા હિા. રપ્રવવાર અને િહવેારોની 
રજા મળિી પણ ત્યારે િો માઈકલને પણ રજા 
હોય. એ રજાઓ માઇકલ સાથે જ ગાળવી 
પડિી. કેમે કરી એકલા ંપડાત   જ નહોત  .ં વખિ 

વહ્યા જ કરિો હિો પણ િક મળિી જ નહોિી, 
ખચા થયા જ કરે, પણ િાધ્પિ કશી જ થાય 
નહહ, એવ  ંબન્યા કરત   ંહત  .ં 
એમ કરિા ં દોઢેક મહહનો વીિી ગયો. નવી 
નોકરીમા ંહવે િે િીક િીક ગોિવાઈ ગઈ હિી. 
સવારે માઈકલ થોડો વહલેો નોકરી પર જિો. 
પણ ત્યાર પછી એકાદ કલાકમા ંહલેનને પણ 
નોકરીએ જવા નીકળી જવ  ંપડત   ંહત   ંઅને... 
અને સાજંે નક્કી કરેલી હોટલમા ંમાઈકલ િેની 
રાહ જોિો બેિો જ હોય, બનેં ત્યા ંચા પીને પછી 
ઘેર આવિા.ં કોઈ વાર ફરવા જિા ંિે હોટેલમા ં
જ નાસ્િો કરી લેિા.ં કોઈ વાર પ્રસનેમા જેવા 
ઊપડી જિા.ં 
 

જીવનનો આ ક્રમ એવો સરસ ગોિવાઈ 
ગયેા હિો કે શ્રમ અને આનદં આસાન 
લાગિા હિા.ં આવો જીવનક્રમ જોઈને 
હલેન અને માઈકલના પ્રમત્રો, સગા ં
વહાલા ંવગેરે અંદરથી અદેખાઈ કરિા ં
અને બહારથી િશસંા કરિા ંહિા.ં 
 

જીવનનો આ ક્રમ એવો સરસ ગોિવાઈ ગયેા 
હિો કે, આમ જોઈએ િેા શ્રમ અને આનદં 
આસાન લાગ્યા કરિા ંહિા.ં આવો વ્યવક્સ્થિ 
જીવનક્રમ જોઈને હલેન અને માઈકલના પ્રમત્રો, 
સગા ંવહાલા ંવગેરે અંદરથી અદેખાઈ કરિા ં
અને બહારથી િશસંા કરિા ંહિા.ં હલેનને આ 
અદેખાઈ કે િશસંા, કશામા ં રસ નહોિો. 
એવામા ંએક હદવસની રજા લઈને પાદરી પાસે 
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પહોંચી જવાનો હલેને પ્રનશ્ચય કયો. િે હદવસ 
બ ર્વાર હિો. બ ર્વારે પોિે આવી શકશે નહહ 
એમ અગાઉથી જણાવીને ઓહફસમાથંી રજા 
પણ મજૂંર કરાવી લીર્ી હિી. હવે આમા ંકોઈ 
પ્રવઘ્ન આવે એવી આરે્ આઘે પણ શકંા નહોિી. 
 

બ ર્વારના હદવસ ઊગ્યો. ચા-નાસ્િો કરીને 
માઇકલ નોકરીએ ગયેા. હલેન પાદરી પાસે 
જવાની િૈયારીમા ં પડી ત્યા ં હાફંિા હાફંિા 
જોસેફ આવી ચડયા. જોસેફને આવી બેબાકળી 
દશામા ંઆવી ચડેલા જોઈને હલેન બે રીિે 
હબેિાઇ ગઈ. માત્ર એટલ  જ બોલી: ‘ કેમ ? ' 

 

જોસેફ બોલ્યા: 'મને ક્યાકં સિંાડી દે... મને 
બચાવી લે...'  
‘પણ છે શ ?ં’ 

‘ફાર્ર છરી લઈને મારી પાછળ પડયા છે.’ 
‘હેં.. શ  ંકહ્ ?ં ' આમ બોલિા ંબોલિા ંજ હલેનના 
મનમા ંફાર્ર એટલે જાણે પાદરી એવો પ્રવચાર 
ઝબકી ગયો પણ પછી િરિ જ સમજી ગઈ કે 
પાદરી ખ લ્લી છરી લઈને જોસેફની પાછળ પડે 
નહહ. આ િેા િેના પ્રપિાની વાિ હિી. જોસેફ 
હલેનના ભાઈ થિા હિા. એ અર્ો લફંગો હિો 
અર્ો બેજવાબદાર હિો. પણ પ્રપિાયે કંઈ 
ઓછા ઊિરે એવા નહોિા. દારૂ પ્રવના ચાલે જ 
નહહ. પૈસા વગર દારૂ મળે નહહ, અને 
પૈસા...િકલીફ બર્ી પૈસાની જ હિી ને!  
હલેન મનોમન પ્રવચારમાં પડી ગઈ હિી િે 
દરમ્યાન જોસેફ ઘણ  ઘણ  બોલી ગયેા પણ 
હલેને કશ  ંસાભંળ્ય  ંનહોત  .ં િે જોસેફને યતં્રવિ 

અંદરના રૂમમા ંલઈ ગઈ અને પછૂ્ :ં ‘ફાર્ર 
શા માટે િારી પાછળ પડયા છે?’ 

‘મારી કાડંા-ઘહડયાળ વેચી મારીને િે ગઈ કાલે 
દારૂ પી આવ્યા. મને ખબર પડી એટલે મેં..' 
 

વધ  કહવેાની જરૂર નથી. મને િારી કે 
ફાર્રની કોઈની દયા આવિી નથી. ત   ં
અહીંથી ચાલ્યેા જા. િમે બનેં મારામારી 
કરો, છરી ઉછાળો, એકબીજાન  ં લેાહી 
વહવેડાવો અને પછી જેલમા ંજાવ.. 
 

‘સમજી ગઈ, વધ  કહવેાની જરૂર નથી. પણ 
મને િારી કે ફાર્રની કોઈની દયા આવિી 
નથી. ત   ં અહીંથી ચાલ્યેા જા. િમે બનેં 
મારામારી કરો, છરી ઉછાળો, એકબીજાન  ંલેાહી 
વહવેડાવો અને પછી જેલમા ં જાવ.. િમાર ં  
સ્થાન ત્યા ં છે. જા... બહાર નીકળ મારા 
ઘરમાથંી…' 

પણ જોસેફ બહાર નીકળ્યો નહહ. િે બોલ્યો, ‘ 

પણ ચાર મવાલી પ્રમત્રો સાથે બાપા આવે છે. 
બહને, એ લેાકા મને મારી નાખશે.’ 
આ સાભંળીને હલેનને દયા િે આવી, પણ પોિે 
જો આ લપમા ંપડશે િે। ઓહફસમાથંી પાદરીને 
મળવા માટે લીરે્લી રજા નકામી જશે અને 
પાદરીને મળવાની માડંમાડં હાથ લાગેલી આ 
િક ચાલી જશે. હલેનને અત્યારે ભાઈની પડી 
નહાેિી, બાપની પડી નહોિી, પોિાની પડી 
હિી. પાદરીને નહહ મળાય િે પોિાના મનની 
હાલિ કેવી થશે! ઓહ! બાપ ને ભાઈ બને્ન 
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વિેંલા છે. એમની દયા ખાવા જઈશ િો માર ં  
કામ રખડી પડશે.' એમ પ્રવચારીને હલેને એક 
અજબ િાકાિથી બાવડ ં પકડીને જોસેફને 
ઘરની બહાર હડસેલી દીર્ો. જોસેફ બહાર 
ર્કેલાયો અને જ એ છે િો ચાર માણસ સાથે 
પ્રપિા ત્યા ંઊભા હિા.  
 

િમે નશામા ંિમારા પ  ત્રન  ંખનૂ કરવા 
આવ્યા છો? િેથી િમને રોજ મફિ દારૂ 
મળવાનો છે? હેં?... િમે મારા પ્રપિા છો. 
િમાર ં  ગૌરવ િમે ગ માવી બેિા છો. િમે 
ખનૂ કરશો એટલે ફાસંી મળશ.ે.. 
 

આ દૃશ્ય જેઈને હલેનને કમકમા ંઆવ્યા.ં િે 
પ્રપિા પાસે દોડી ગઈ. િેને ત્યા ં જ થામી 
રાખીને બોલી: ‘જોસેફ, ઘરમા ં ચાલ્યો જા... 
જલદી...' જોસેફ ર્રમા ં ર્સી ગયેા. હલેન 
બોલી: ‘િમે દારૂના નશામા ંિમારા પ ત્રન  ંખનૂ 
કરવા આવ્યા છો? િેન  ંખનૂ કરવાથી િમને 
રોજ મફિ દારૂ મળવાનો છે? હેં?... િમે મારા 
પ્રપિા છો. િમાર ં  ગૌરવ િમે ગ માવી બેિા છો. 
ખનૂ કરશો એટલે ફાસંી મળશે... પછી ત્યા ં
િમને રાજ દારૂ મળશે? જાવ, પાછા જાવ. આજ 
હદવસ સ ર્ી હ ં િમારે ઘેર નોકરી કરીને િમને 
ખોરાક આપિી હિી, દારૂ આપિી હિી. હવે હ ં 
પરણી ગઈ છં... હવે િે મારો કેડો મકૂો! િમે 
નકામા ંમને શ  ંકામ ખેંચો છો! િમારે ખનૂ જ 
કરવ  ંહોય િો લ્યો, હ ં ઊભી છં, કહાે િમારા આ 
જોડીદારને કે છરી હ લાવી દે... 

આવેશમા ં આટલ  ં બોલીને હલેન રડી પડી. 
આજ બાજ  લોકો એકિા થઈ ગયા હિા. આ 
ક્સ્થપ્રિમા ંકંઈ પણ બોલ્યા પ્રવના હલેનના પ્રપિા 
અને િેના સાગહરિો ચાલ્યા ગયા. હલેન 
ઘરમા ં પાછી ફરી. જોસેફે બહનેનો ખબૂ જ 
આભાર માન્યો પણ વાિ આટલેથી પિી નહહ. 
હલેનના પ્રપિાની પીછેહિ ભયકંર હિી. િેણે 
િેના સાગહરિોને હલેનના ઘરની આજ બાજ  
ચોકી કરવા ગોિવી દીર્ા હિા. જેવો જોસેફ 
બહાર નીકળે કે િેને ઉિાવી જવાનો પેંિરો 
રચ્યો હિો. આ ક્સ્થપ્રિમા ં લગભગ એકાદ 
મહહનો જોસેફ હલેનને ત્યાં રહ્યો. પછી માઈકલે 
વચ્ચે સમાર્ાન કરાવ્ય  ં અને મામલે િેકાણે 
પડયો.  
હદવસો વીિવા લાગ્યા. પાદરીને મળવાની િક 
મળી હિી િે િમાશો કરીને ચાલી ગઈ. પણ 
હલેન હાર પામી નહહ. ફરીથી િેણે એક 
હદવસની રજા લીર્ી. પ્રનયમ મ જબ માઈકલને 
નોકરીએ વળાવ્યો. રોજની જેમ િેને હસીને 
પ્રવદાય આપી અને પોિે પ્રનરાિેં પાદરી પાસે 
જવાની િૈયારીમા ં પડી. ઓહફસમાથંી એક 
હદવસની રજા લીર્ી િે વાિ િેણે સ્વાભાપ્રવક 
રીિે જ માઈકલને જણાવી નહોિી. હદવસ 
દરમ્યાન પાદરીને મળીને પ્રનયમ મ જબ પોિે 
સાજંે પેલી હોટલમા ંપહાેચંી જશે, એવી હલેને 
ગેાિવણ  કરી રાખી હિી. આજે િે પ્રનરાિેં નાહી, 
સાદા ં પણ સ ઘડ વસ્ત્રો પહયેાાં. પાદરી પાસે 
જવાની અદબ િેના પેાિાનામા ં અને 
પહરેવેશમા ંઆવી ગઈ હિી. િેણે થોડ ં ખાઈ 
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લીધ .ં પછી રેહડયો સાભંળ્યેા. ઘરને થોડ ં વધ  
વ્યવક્સ્થિ કય ાં. પછી પાદરી પાસે વાિ કેમ 
શરૂ કરવી િેના પ્રવચારામા ં િે ખોવાઈ ગઈ. 
થોડો વખિ વીત્યો ત્યા ંજ એક ટેકસી િેના ઘર 
આગળ આવીને ઊભી રહી. હલેન પ્રવચારોની 
િરંામાથંી જાગી, ઝબકી... અને અને બારીમાથંી 
બહાર નજર કરી અને િે ચોંકી ઊિી. બે 
પ્રમત્રોની મદદથી માઇકલ ટેકસીની આવ્યો. આ 
જોઈને લાગલી જ હલેન બારણ  ં ઉઘાડીને 
બહાર દોડી ગઈ. માઈકલનો હાથ પકડીને 
સલચિંિ સવાલ કયો: ‘શ  ં થય ?ં માઈકલને શ  ં
થય ?ં ' 

 

‘સખિ િાવ ભરાયો છે,’ એક માણ સે જવાબ 
આપયો, બનેં માણસો માઇકલ જ્યા ં નોકરી 
કરિો હિો િે કારખાનના જ હિા. માઈકલને 
આસ્િેથી પલગં પર સ વડાવી દીરે્ા, એક 
માણસે માઇકલના પગમાથંી જોડા કાઢવા 
માડંયા, િે જોઈને હલેન ત્યા ંદોડી ગઈ અને 
માઈકલની સેવામા ં લાગી ગઈ. ગામ્ભીયાથી 
છિા ં પ્રવવેકથી પેલા બને્નને આભાર માનીને 
િેમને પ્રવદાય કયાા અને પછી િે માઈકલના 
પલગં આગળ આવીને બેિી. િે િદ્દન ઢીલીઢફ 
થઈ ગઈ હિી. પ્રનરાશ થઈ ગઈ હિી. િેના 
ચહરેા પરથી િાજગી હદપાર થઈ ગઈ હિી. 
માઈકલે હલેનના ઉદાસ ચહરેો જોયો અને િેને 
હલેન પર હિે આવ્ય .ં હલેનનો હાથ દાબીને 
બોલ્યો: ‘ મને જરાક માદંો પડલેો જોઈને ત   ંિો 
જાણે એક જ ક્ષણમા ંસાવ લેવાઈ ગઈ!  

હલેનના હોિ પર ક્સ્મિ ફરક્ય  ંઅને આંખમાથંી 
અશ્ર ઓ ટપક્યા.ં. 
માઈકલ બોલ્યો: ‘ત  ંઆટલી બર્ી લચિંિા શા 
માટે કરે છે? માણસને િાવ નથી આવિો? એ 
િો મટી જશે. કારખાનાના ડેાકટરે દવા આપી 
છે.’ 
 

હલેન ઉદાસ ચહરેે ફરીથી સહજે હસી, કંઈ 
બોલી નહહ, માઈકલે પકડેલો હાથ છોડાવવાનો 
િયત્ન કરવાન  ં ખબૂ જ મન હત  ,ં છિા ં િેણે 
હાથ છોડાવ્યો નહીં. પલગંની ર્ાર પર િે મ ૂગંી 
મ ૂગંી બેસી રહી. થોડીવારે માઈકલને યાદ 
આવ્ય ,ં ‘અરે, પણ આજે ત   ં સપ્રવિસ પર નથી 
ગઈ?’ 

 

આ િશ્ન પ છાશ ેજ િેનો ખ્યાલ હલેનને 
આવી ગયો હિો, ક્યારનો. િેણે 
અગાઉથી ગોિવી રાખેલો જવાબ 
આપયો: 'હ  પણ માદંી પડી ગઈ છં. જો 
કે િારા જેવી નહહ.’ 
 

આ િશ્ન પ છાશે જ િેનો ખ્યાલ હલેનને આવી 
ગયો હિો, ક્યારનો. િેણે અગાઉથી ગોિવી 
રાખેલો જવાબ આપયો: 'હ  પણ માદંી પડી ગઈ 
છં. જો કે િારા જેવી નહહ. હ ં ઓહફસે જવા 
િૈયાર િેા થઈ પણ માથ  ંસખિ ફાટફાટ થવા 
લાગ્ય  ંએટલે જવાન  ંમાડંી વાળ્ય .ં' 
માઈકલે કહ્ :ં ‘ઓહફસે ફોન કરી દીર્ો?’  
‘હા.' હલેને ટૂંકો જ જવાબ આપયો.  
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માઇકલનો િાવ સાર્ારણ નહોિો, બેત્રણ 
હદવસની લચહકત્સા પછી માલમૂ પડય  ં કે, 

માઈકલ ટાઈફોડમા ં પટકાયો છે. હવે? 

માઈલની સારવાર કરનાર હલેન પ્રસવાય બીજ  ં
કોઈ નહહ. નવીસવી નોકરી હિી. વળી 
માદંગીનો ખચા પણ વધ  થાય... નોકરી છેાડવી 
પેસાય નહહ. છેવટે એમાથંી હલેને રસ્િે કાઢયો. 
પોિાના ં એક પ્રવર્વા માસીબાને બોલાવી 
લીર્ા.ં આ ઉપાપ્રર્મા ંફરીથી દોઢ મહહનો વીિી 
ગયો. પાદરીને મળવા માટેના કાયાક્રમને પ્રવધ્ન 
નડયા ત્યારે જાણે કે વેર લઈને નડયા. દોઢ 
મહહને માઈકલ હરિોફરિો થયો. પછી પદંર 
દહાડા આરામમા ંગાળ્યા, િે દરમ્યાન હલેન િો 
નોકરીએ જિી જ હિી. ઘરનો ખચા વર્ી ગયો 
અને અહો! કેવા કટાળાજનક હદવસે પસાર થઈ 
ગયા ! 
 

હદવસે વહવેા લાગ્યા. જીવનનો  જૂનો 
ક્રમ શરૂ થઈ ગયેા. હલેનની આંિહરક 
અસ્વસ્થિા હવે િો ગ ૂગંળાવા લાગી. 
આજ  બાજ ના સજંોગોનો પ્રવચાર કરીને 
ફરીથી િેણે એક હદવસની રજા કઢાવી. 
 

ફરી માઈકલ કારખાને જવા લાગ્યો. હલેન િેા 
કામે જિી જ હિી. હદવસે વહવેા લાગ્યા. 
જીવનનો  જૂનો ક્રમ શરૂ થઈ ગયેા. હલેનની 
આંિહરક અસ્વસ્થિા હવે િો ગ ૂગંળાવા લાગી. 
આજ  બાજ ના સજંોગોનો પ્રવચાર કરીને ફરીથી 
િેણે એક હદવસની રજા કઢાવી. પહલેાનંી 

માફક જ િે હદવસે માઈકલ નોકરીએ ઊપડયો. 
હલેન ફરી પાછી સાદા પોશાકમા ંસજ્નજ થઈ. 
પણ આજે િે પ્રનરાિેં ઘેર બેસવાને બદલે બહાર 
નીકળી ગઈ. ટૅકસી કરીને સીર્ી દેવળમા ંગઈ. 
ત્યા ંખબર મળ્યા કે પાદરી સાહબે બહાર ગયા 
છે અને બપોરે ત્રણેક વાગ્યે પાછા ફરશે. ઓહ! 
પ્રવર્ાિાએ આ શી રમિ માડંી છે?! 

 

પણ, હવે હલેન ઘેર પાછી ફરવા માગિી જ 
નહોિી. િેન  ંમન આજે લાપરવાહ બની ગય  ં
હત  .ં જરાક પ્રવચાર કરીને િે એક પ્રસનેમાઘર 
પર પહાેચંી ગઈ. સવારના સાડા દશ વાગ્યાના 
ખેલની હટહકટ કઢાવીને છબીઘરના અંર્ારામા ં
િે લપાઈ ગઈ. લચત્ર ચાલ્ય ,ં પણ િેમા ંશ  ંઆવે 
છે િેની હલેનને ખાસ ગિાગમ રહી જ નહહ, 

જેટલી ઝડપથી પડદા પર પર લચત્ર દેાડત   ંહત  ,ં 
િેનાથી અનેકગણી ઝડપથી હલેનના ંમનોચક્ષ  
સમક્ષ પ્રવચારો વહિેા હિા. આંખો પડદા પર 
હિી, અને મન કયાનં   ંક્યા ંગમે ત્યા,ં ગમે િેમ 
દોડત   હત  .ં 
 

હફલ્મ પરૂી થઈ. હલેન બહાર નીકળી. બપોરને 
સમય હિેા. િે નજીકની એક હોટેલમા ંગઈ. 
ખાધ  ંથોડ ં પણ બેિી બહ વાર. છેલ્લે છેલ્લે જે 
વખિ વ્યથા પ્રવિાવાનો બાકી હિો િે 
પ્રવિાવીને િેણે કાડંાઘહડયાળ સામે જોય .ં સમય 
વીિી ચકૂયો હિો. િે બહાર નીકળી. ટેક્સી 
કરીને સીર્ી દેવળ પર પહાેચંી. હાશ, આજે િે 
વખિસર પહાેચંી હિી. પાદરી સાહબે મળ્યા. 
હલેનને િેમણે હસીને આવકાર આપયો. કોઈ 
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પણ જાિની િસ્િાવના વગર જ હલેન બોલી 
ઊિી: ફાર્ર, હ ં આજે આપની સમક્ષ એકરાર 
કરવા આવી છં. આપને સમય િો છે ને?’ 

 

પાદરીએ હવે હલેન સામે જરા ધ્યાનથી જોય  ં
પછી નજર બાજ એ ખસેડીને સક્સ્મિ બોલ્યા: 
‘હા હા વખિ કેમ ન હોય! ચાલો, આપણે અંદર 
જોઈએ.’ 
 

હલેન પાદરી સાહબેની પાછળ પાછળ ગઈ. 
િેના ં પગલામંા ં સકે્ષાભ હિા, ગ્લાપ્રન હિી, 
ગૂચંવણ  હિી, નમ્રિા હિી અને એ બર્ાનેં 
આવરી લેત   ઝઝંાવાિન  ંિોફાન હત  .ં એ બધ  ં
જ જેમાથંી ક્સ્થરશાસન િગટવાન  ંહોય એવી 
અરાજકિા જેવ  ં હત  .ં મનના આ બર્ા 
વાિાવરણને ઢાકંી દઈને હલેન પ્રશસ્િ અને 
અદબથી આગળ વર્િી હિી. દેવળમા ંએક 
સ્થળે જઈને પાદરી સાહબેે હલેનને એક બેિક 
બિાવી. હલેન ત્યા ં ઘ ૂટંણ ભેર બેિી. પાદરી 
પેાિાને સ્થાને ગોિવાયા. િેમણે એક ઉપરણા 
જેવ  ંવસ્ત્ર ર્ારણ કય ાં. પછી હલેનની સામે જોયા 
પ્રવના જ પાદરીએ કહ્ :ં ‘બોલો.’  
 

ગ્રામોફોન પર ફરી રહલેી રેકડા પર પીન મકૂાય 
પણ િે બરાબર ન મકૂાવાને કારણે થોથવાય 
િેમ હલેન પહલેા ં ખચકાઈ. પછી ખોંખારા 
ખાર્ા, અને થોડીક સ્વસ્થિા િાપિ કરીને 
હલેન બોલવા લાગી: 
‘ફાર્ર, હ ં આપની પાસે એક પ્રવલચત્ર કબલૂાિ 
કરવા આવી છં. મારા મનના વહણેને હ ં પોિે 

જ સમજી શકી નથી. પણ, એવ  ં બન્ય  ં છે. 
પ્રવચાર કરિા ં મને લાગ્ય  ં છે કે, આમા ં દોષ 
મારો જ છે. પાપ હોય િે માર ં  જ છે. માઈકલને 
આમા ં જરાય દોષ નથી. બીજી રીિે કહ ં િો 
માઈકલ પ્રશકાર બની ગયો છે.’  
હલેને આમ કહીને પાદરી સામે જોય .ં પાદરી 
િો નીચી નજર ઢાળીને બેિા હિા. િેમણે 
હકારસચૂક ડોક ં હલાવ્ય .ં  
 

િેને પહલેવહલેો જોયો ત્યારે મને િેન   ં
આકષાણ થય ,ં એટલે મેં િેને પ્રવશ ેિપાસ 
આદરી. મને ખબર પડી કે જોલી 
નામની એક ય વિી િેના પયારમા ં છે. 
માઇકલને પણ જોલી માટે પયાર હિો. 
બને્ન િેમને રસ્િે હિા.ં 
 

હલેન બોલી: ‘માઈકલ એ મારા પપ્રિન  ંનામ 
છે. િેને પહલેવહલેો જોયો ત્યારે મને િેન  ં
આકષાણ થય ,ં એટલે મેં િેને પ્રવશે િપાસ 
આદરી. મને ખબર પડી કે જોલી નામની એક 
ય વિી િેના પયારમા ંછે. માઇકલને પણ જોલી 
માટે પયાર હિો. બને્ન િેમને રસ્િે હિા.ં કોણ 
જાણે કેમ, પણ આ માઈકલને મારો 
બનાવવાની મારા મનમા ંિાલાવેલી જાગી. એ 
માટે મેં ય ક્ક્િઓ રચવા માડંી. માત્ર સાહબેજી 
કરવા જેટલી જ માઇકલ સાથે મારી પ્રપછાણ 
હિી. આ ઓળખાણને આગળ વર્ારવા માટે 
મેં એક હદવસ િેને મારી સાથે ચા પીવા 
બોલાવ્યો. અમે અલકમલકની વાિો કરી. 
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માઈકલ દેખાવનો ઘણો જ આકષાક ય વાન છે. 
બીજ  િે એક ગહૃસ્થ િકૃપ્રિને માણસ છે.  
 

હ ં પ્રવખટૂી પડી ગયેલી ય વિી છં. માર ં  
કહી શકાય એવ  ં કોઈ જ નથી. મારા 
પ્રપિા દારૂમા ં ડબેૂલા છે. મારો ભાઈ 
બેકાર રખડે છે. હ ં મામલૂી પગારની 
નોકરી કર ં  છં અને ખબૂ કંટાળી ગઈ છં. 
 
 

વાિવાિમા ં મેં માઈકલને કહ્ :ં ‘હ ં એક 
પ્રમત્રપ્રવહાણી, એકલીઅટલૂી, બલકે પ્રવખટૂી પડી 
ગયેલી ય વિી છં. માર ં  કહી શકાય એવ  ંકોઈ 
જ નથી. મારા પ્રપિા દારૂમા ંડૂબેલા છે. મારો 
ભાઈ બેકાર રખડે છે. હ ં મામલૂી પગારની 
નોકરી કર ં  છં ને ઘર ચલાવ  છં. આ ઢસરડાથી 
ખબૂ જ કંટાળી ગઈ છં. મારી ગરીબ ક્સ્થપ્રિને 
કારણે ખાસ કહવેાય એવી કેઈ સ્ત્રીપ્રમત્ર નથી, 
અને... પ ર ષપ્રમત્ર િેા હોય જ કયાથંી? જ્યારે 
જજિંદગી વસિંના ઉદ્યાન સમી લાગવી જોઈએ 
ત્યારે મને વેરાન-વેરાન લાગ્યા કરે છે, િમે 
મારા પ્રમત્ર ન બનો?’  
એક પ્રનશ્વાસ નાખીને હલેને પોિાન  ં
આત્મપ્રનવેદન આગળ ચલાવ્ય .ં હવે િે 
આત્મપ્રનવેદન કરવાના પ રા આવેશમા ંઆવી 
ગઈ હિી. નગ્ન સત્ય રજૂ કરવાની પ્રનભીકિા 
િેનામા ં િવેશી ગઈ હિી. િે બોલી: ‘અને, 

માઇકલે મારા પ્રમત્ર બનવાની હા કહી, િે હદવસે 
િો અમે આટલી વાિા કરીને છૂટા ંપડયા,ં હ ં જો 

કે એમ જલદી છૂટી પડવા માગિી નહાેિી, પણ 
માઇકલને પોિાને જ ઉિાવળ હિી. િેણે 
જોલીને મળવાની એપેઈન્ટમેન્ટ આપી હિી 
એટલે અમે છૂટા ંપડયા.ં આમને આમ બે-ત્રણ 
મહહના સ ર્ી અમે અવારનવાર મળિા. જોલી 
સાથેની માઈકલની મ લાકાિમા ંએટલો પ્રવકે્ષપ 
પડિો હિો. હ  ં  પણ એવ  ં જ ઇચ્છિી હિી. 
એવામા ંચાર-છ હદવસ માટે જોલી બહારગામ 
ગઈ િે િકના લાભ લઈને મેં એક પ્રશનવારે 
રાતે્ર છેલ્લા ખેલમા ં લચત્ર જોવાના કાયાક્રમ 
બનાવ્યો. પેલી ગામમા ં જ નહોિી, િેથી 
માઈકલે િે િોગ્રામ સ્વીકારી લીરે્ા. પ્રપકચર 
જોઈને રાતે્ર સાડા અલગયાર-પોણા બારે અમે 
બહાર આવ્યા.ં સ્વાભાપ્રવક રીિે જ માઈકલે 
ટેકસી કરી. મને ઘેર મકૂી જવા માટે િે મારી 
સાથે આવ્યા. છબીઘરમા ં પ્રપકચરના િસગંો 
પ્રવશેની ર્ીમી ર્ીમી ચચાા દરમ્યાન અને 
કામેડીના િસગંો દરમ્યાન માઈકલ સાથે થોડ ં 
છૂટથી વિાવા માડંય .ં પણ છબીઘરમા ંજે ન 
થઈ શક્ય  ં િેને માટે ટેકસી ખબૂ જ અન કળૂ 
સ્થાન હત  .ં ટેક્સી આગળ વર્િી હિી. રસ્િાના 
દીવાઓન  ં અજવાળં અને ટેક્સીની અંદરન  ં
અર્ાર ં  જાણે કે આટાપાટાની રમિ રમિા ંહિા.ં 
ચાલ  ટેકસીએ થોડી વારમા ંજ મેં..' 
આટલ  ંબોલીને હલેને પાદરી સામે જોય .ં પણ 
ફાર્ર િેા નીચી પ્રનગાહ કરીને, બલકે અરર્ી 
આંખ મીંચીને એકાગ્રપણે હલેનની વાિ 
સાભંળિા હિા. સહજે હસીને લખન્ન િથા ગંભીર 
વદને હલેન બોલી: ‘િમે એમ માની લીધ  ંહશે 
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કે ટેકસીના અંર્ારામા ંમેં માઈકલને આલલિંગન 
કય ાં હશે. પણ ના, ફાર્ર! મારો માગા જ જ દો 
હિો. દોડિી ટેકસીમા ં માઈકલની જોડાજોડ 
બેસીને મેં િો રડવાન  ંપસદં કય ા. મને રડિી 
જોઈને માઈકલ એકદમ ચોંક્યો. િે મને 
સ્પશાવા, મારે ખભે હાથ મકૂીને મને આશ્વાસન 
આપવા જિો હિો, પણ િરિ જ અટકી ગયો. 
અને િેણે મને પોિાનો રૂમાલ આપયો. પછી િે 
બોલ્યો: ‘હલેન, કેમ એલચિંિી રડવા લાગી? મારા 
િરફથી કંઈ માઠ ં લાગ્ય  ંછે? હફલ્મ િો કામેડી 
હિી. હફલ્મની અસર િેા આવી હોય નહહ. 
અરે... હજી ત   ંરડે છે?’ 

 

મેં કહ્ :ં ‘માર ં  ર દન િેા એકલવાયાપણામાથંી 
િગટ્  ં છે, સાઈકલ! એમા ં િારો વાકં નથી. 
હફલ્મનો વાકં નથી. કોઈને દોષ નથી. મને િે 
િારી કંપનીમા ંખબૂ મજા આવી. પણ ટેક્સીમા ં
બેિા ં પછી મને પ્રવચાર આવ્યેા કે દશ-પદંર 
પ્રમપ્રનટમા ંિો હ  ંફરી પાછી એકલી પડી જઈશ. 
ઘેર દારૂહડયો બાપ ઘોરિો હશે, મારો મવાલી 
ભાઈ હજી ઘેર આવ્યો જ નહહિં હોય. એક ક્ષણમા ં
િો હ ં સ્વગામાથંી નકામા ંર્કેલાઈ જઈશ, હાય 
રે આ જીવન! અને મને િેથી રડવ  ંઆવી ગય .ં 
આમ રડીને મારે િને દ ોઃખી નહોિો કરવો 
જોઈિો, પણ હ ં શ  ં કર ં? મારાથી આંસ  રોકી 
શકાયા ંજ નહહ.’  
આમ બોલીને મેં માઈકલને િેનો રૂમાલ પાછો 
આપી દીર્ો. હાથ જરા દાબ્યો. બધ  ંઆવેશમા-ં
સહજ ભાવે બનત  ંહોય િેમ. પછી માઇકલે મને 

ખબૂ જ ઉઠમાભયાા સ્વરે પછૂ્ :ં ‘હ ં િને એટલેા 
બર્ો ગમ  ંછં?’  

 

‘હ ં િને ગમ  ં છં?’ ફાર્ર, ત્યારે આમ 
પછૂવાનો મને સરસ લાગ મળી ગયો. 
જવાબમા ંમાઈકલે મને પડખામા ંલીર્ી, 
માથ  ંસ ૂઘં્ય  .ં મેં ર્ાય  ાં કે હવે િે મને ચ બંન 
કરશ,ે પણ િેણે ચ બંન િો ન જ કય ાં. 
 

મેં સામેથી પછૂ્ :ં ‘હ ં િને ગમ  ંછં? ફાર્ર, ત્યારે 
આમ કહવેાને મને સરસ લાગ મળી ગયો હિો. 
જવાબમા ં માઈકલે મને પોિાના પડખામા ં
લીર્ી અને માર ં  માથ  ંસ ૂઘં્ય  .ં મેં ર્ાય ાં કે હવે િે 
મને ચ બંન કરશે, પણ િેણે ચ બંન િો ન જ 
કય ાં. થોડી ક્ષણો એ રસસમાપ્રર્મા ંવીિી ત્યા ંિે 
માર ં  ઘર આવી લાગ્ય .ં માઈલે મારા બાવડાને 
થાબડીને મને જગાડી. ટેકસીમાથંી હ ં ઊિરી 
ગઈ અને માઈકલ સાથે શેકહનૅ્ડ કરીને પછૂ્ :ં 
‘અચ્છા, હવે કયારે મળશ ?ં'  
માઈકલે હસીને કહ્ :ં ‘હવે? કાલે જ મળીશ ,ં રોજ 
મળીશ .ં’  
િરિ જ મેં પછૂ્ :ં 'જીવનભર નહહ?'  

‘જીવનભર, બસ!' હસીને માઈકલ બોલ્યો. 
‘બસ, ફાર્ર! પછી થોડા જ હદવસેામા ં અમે 
પરણી ગયા.ં માઇકલન  ઘાટીલ  ંબદન, મજાન  ં
હાસ્ય, રૂપકડો ચેહરો — એ બધ  ંમને ખબૂ જ 
ગમી ગય  ંહત  .ં ફાર્ર, હ ં બહારથી જેટલી શાિં 
અને સ્વસ્થ લાગ  ંછં િેટલી જ અંદરથી િેાફાની 
સ્ત્રી છં. હ ં ગરીબ છં એટલે નમ્રિા અને 
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પ્રવનયનો અંચળો ઓઢીને ફર ં  છં. જોલીના 
િેમમાથંી માઈકલને છોડાવીને મેં િેને મારો 
બનાવ્યો. અમે હનીમનૂ કરવા ગયા.ં થોડા ં
દહાડા પનૂા રહ્યા,ં થોડા ંહદવસો મહાબળેશ્વરમા ં
ગાળ્યા. પણ પછી, પાદરી સાહબે! એટલી 
વારમા ંજ માઈકલથી જાણે કે હ ં ર્રાઈ ગઈ.’ 
 

‘આજે આપને એ જ રહવેા આવી છં કે, હવે મને 
માઈકલમા ં કોણ જાણે કેમ, પણ કશો જ રસ 
પડિેા નથી. માઈકલને મારા િત્યેનો િેમ 
એવો ને એવેા જ છે, બલકે વધ  ગાઢ બનિો 
જાય છે. સામી બાજ એ મારો માઈકલ માટેનેા 
રસ એટલી જ ઝડપથી ઘટિો જાય છે. આથી 
િો હ ં વધ  મ ઝંારો અન ભવ  ં છં. હ ં સમજ  ં છં 
ફાર્ર, કે આમા ં મારા મનની જ દ ઠટિા છે, 

ક હટલિા છે, પણ આન  ં કારણ  શ  ં િે હ ં પામી 
શકિી નથી, માઇકલની વફાદારી એવી ગાઢ 
છે કે િેને બેવફા નીવડવાની હ ં હહમ્મિ જ કરી 
શકિી નથી, પણ સાથે સાથે મને િેનામા ં
હદલચસ્પી જરાય જાગિી નથી. આમ કેમ હશે 
? પાદરી સાહબે, માર ં  મન બહ  જ પ્રવહવળ છે, 

હ ં અશાિં છં, અરાજક છં, અર્મ છં. હ ં પાપ 
કરી રહી છં. દગો રમી રહી છં. મને સાતં્વન 
આપો. મને માગાદશાન આપો. મારા મનની 
મ ૂઝંવણને કૃપા કરીને ટાળેા.’ આટલ  ંબોલીને 
હલેન રડી પડી. િેના ડૂસકાનેં િપ્રિધ્વપ્રન 
દેવળમા ં પડિો હિો. કબલૂાિ-એકરારની 
પણૂાાહ પ્રિ થઇ હિી. થોડીવાર િે રડી. પછી 
શાિં થઈ ગઈ. આ બધ  કહ્યા ંપછી પાદરી સામે 

જોવાની િેની હહમ્મિ રહી નહોિી. નીચા 
નયને િે મ ૂગંી બેસી રહી. કોઈ કોઈ વાર ડૂસક ં 
આવી જત   ં હત  .ં દેવળના આખાય 
વાિાવરણમા ં નીરવિા છવાઈ ગઈ હિી. 
હલેનના હૃદયનો એક િરફથી ભાર હળવો 
થયેા હિો, િો બીજી િરફથી ભાર બેવડાઈ 
ગયો હિો. એકરાર કરવા માટે િેને આનદં પણ 
થિો હિો અને ક્ષોભ પણ....  
થોડીવારે પાદરી બોલ્યા: ‘િારા આ 
મનોવ્યાપારન  ંકારણ  મને જડય  ંછે.' 
હલેન િરિ જ બોલી ઊિી: ‘શ ?' 

 

‘માનવ-િકૃપ્રિન  ંઆ એક પાસ  ંછે.’ એમ 
કહીને પાદરીએ હલેનને કહ્ :ં ‘માણસ 
જેને ચાહ ે છે, િેને િબળપણે ઇચ્છિો 
હોય છે, પણ જેને િે ઈચ્છે છે, િેને 
િબળપણે ચાહિો જ હોય, એવ  ં ઘણી 
વાર નથી બનત  .ં’ 
 

‘માનવ-િકૃપ્રિન  ંઆ એક પાસ  ંછે.’ એમ કહીને 
પાદરી સાહબેે આટલા વખિમા ં પહલેી વાર 
હલેન સામે જોઈને કહ્ :ં 'જો સાભંળ, માણસ 
જેને ચાહ ેછે, િેને િબળપણે ઇચ્છિો હોય છે, 

પણ જેને િે ઈચ્છે છે, િેને િબળપણે ચાહિો 
જ હોય, એવ  ંઘણી વાર નથી બનત .ં’ 
 

હલેન થોડ  સમજી, થોડ ં ન સમજી. િે બોલી: 
‘જરા સ્પઠટ કરશો આપના કથનને?’ 
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ફાર્ર બોલ્યા: ‘જો હવે િને આઘાિ આપે એવા 
દાખલા આપીને હ ં માર ં  કથન સ્પઠટ કર ં  છં. 
કોઈ ભોગી માણસ, કોઈ પ્રવલાસી જીવ વેશ્યાને 
ઇચ્છે છે પણ િેને ચાહિો નથી હોિો. મોટે 
ભાગે આમ બને છે. અપવાદ િે બર્ી 
પહરક્સ્થપ્રિને હોય છે. પણ સામાન્ય રીિે વેશ્યા 
અને િેના યાર વચ્ચેના મનોવ્યાપાર આવા જ 
હોય છે. વેશ્યા પણ િેના યારને ઇચ્છે છે, શા 
માટે? પૈસા માટે. પણ િે િેના યારને ખ દને 
ચાહિી નથી હોિી, દોસ્િીનો નાિો એ એક 
અલગ વાિ છે.  
 

પ્રવલાસી માણસ વેશ્યાના સૌંદયાને ઈચ્છે 
છે, વેશ્યા િેના ર્નને ઇચ્છે છે. બનેં પકે્ષ 
ઇચ્છા જ છે, ચાહના નથી. ચાહના એ 
ઇચ્છા કરિા ંઘણી ઊંચી વપૃ્રત્ત છે. 
 

પ્રવલાસી માણસ વેશ્યાના સૌંદયાને ઈચ્છે છે, 
વેશ્યા િે પ્રવલાસીના ર્નને ઇચ્છે છે. બનેં પકે્ષ 
ઇચ્છા જ છે, ચાહના નથી. ચાહના એ ઇચ્છા 
કરિા ંઘણી ઊંચી વપૃ્રત્ત છે. િારા હકસ્સામા ંપણ 
એમ જ બન્ય  ંછે. ત   ંમાઇકલને ઇચ્છિી હિી, 
ચાહિી નહોિી. માઈકલ િને મળી ગયેા, િારી 
ઇચ્છા પહરપણૂા થઈ, પછી િાધ્પિની ઝખંના 
રહી નહહ. જ્યા ંકેવળ ચાહના હોય છે ત્યા ંઆવ  ં
નથી બનત ,ં કારણ કે ચાહનામા ં િાધ્પિ અને 
અપાણ એમ બને્નને સ્થાન હોય છે. માત્ર અપાણ 
નહહ, સમપાણને પણ સ્થાન હાય છે. િારી જ 
વાિ કહ ં િો િારી ઇચ્છા પરૂી થઈ છે. પણ 

ઈચ્છાની પહરપણૂાિાનો પ્રનવ્યાાજ જવાબ ઇચ્છા 
અને ચાહનાનો ભેદ સમજવાથી મળશે. િારી 
ઇચ્છા પરૂી થઈ. ચાહનાન  ંિત્ત્વ િારામા ંછે? 

જા, િેની ખેાજ કર. મને પ્રવશ્વાસ છે કે, એ જરૂર 
કયાકં પડય  હશે.’ 
 

આમ કહીને કૃપાળ ક્સ્મિ વરસાવિા પાદરી 
ઊિયા. હલેન પણ ઊભી થઈ. બે ડગલા ંપાછી 
ખસી. વદંનપવૂાક પાદરીના હાથને ચમૂીને એક 
અક્ષર પણ બોલ્યા પ્રવના િેણે પ્રવદાય લીર્ી. 
િે ચાલિી હિી, પણ પહરલચિ પથમા ંજાણે કે 
ભલૂી પડી ગઈ હોય એમ ચાલિી હિી. 
 

*** 
વેણીભાઈ પ રોહહિ 

 

સૌજન્ય: વેણીભાઈ પ રોહહિનો વાિાા વૈભવ. 
સ મન િકાશન, મ બંઈ - એપ્રિલ, ૧૯૯૦  
ગ જરાિીના મહાન સર્જકની આ વાિાા નવી 
પેઢીના વાચકો માટે સાદર. સર્જકોની મજં રીની 
અપેક્ષાએ.  
આમપં્રત્રિ વાિાા.  
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િ રા વ 
સજંય ચૌહાણ 

 
ગ્રામ પચંાયિમાથંી સરપચેં પટાવાળા રઘાને કાઢી મ કવાનો િરાવ કયો.  

લાગ જોઈને પ્રવરોર્ીએ ત્રાગડો રચ્યો. હવે જે કરવાન  ંહત   ંિે રઘાએ કરવાન  ંહત  .ં  
  

 
 
રઘાએ બીજ  ંગ્લાસ ઘટઘટાવ્ય .ં 
ગળામા ં જાણે ઝેર રેડાય .ં કડવાસ-કડવાસ 
વ્યાપી ગઈ. આખો ચહરેો િગં થઈ ખેંચાયો. 
આંખો બરોબર મીંચાણી થ ૂકંનો ઘ ૂટંડો ગળી 
કડવાસ ખાળવાનો િયત્ન કયો. ત્યા ં િો 
ચમનના ઘરની પાછલી બારીમાથંી પવન વહી 
આવ્યો. શરીર જાણે હવામા ં િરત   ં હોય િેવ  ં
લાગ્ય .ં ઘરની દીવાલો ર્ીમે-ર્ીમે િેની 
આજ બાજ  ભમવા લાગી. 
આમ િો છેલ્લા ચાર હદવસથી આ દશા હિી. 
બધ  ંજાણે ચક્કર-ચક્કર ફરત   ંહોય િેવ  ંલાગત   ં
હત  .ં ચાર હદવસ પહલેા ંસરપચં પરબિ પટેલ 

પેનલનો ભલોજી પલટી મારીને અભેરાજની 
પેનલમા ંઘસૂી ગયો. બહ મિી તટૂિા ંપરબિ 
પટેલ ગબડયા. પરબિ પટેલને કે એમના 
ઘરનાનેં નહોિો એટલો આઘાિ રઘા અને 
રઘાના ઘરનાનેં હિો. એ હદવસે ખાવાન યેં ગળે 
ક્યા ંઊિય ાં હત  ?ં માણસ મયાા જેટલ  ંદ ોઃખ થય  ં
હત  .ં વાિ એટલી હિી, કે પરબિ પટેલ રઘાને 
પટાવાળા િરીકે પચંાયિમા ં રાખવા કાયમી 
િરાવ કરવાના હિા. એમની પેનલ ઊડી જિા ં
રઘોય નવરો થઈ ગયો. બે વષા કરેલી મજૂરી 
માથે પડી. એ રોદણા ંરથો કોની આગળ રડે? 
પણ બે હદવસ પહલેા ં દારૂના વેપારી 
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ચમનજીએ રસ્િામા ંઊભો રાખેલો ત્યારે રઘાને 
કોઈક પછૂનાર છે, િેવ  ંલાગેલ .ં લ્યા હાભંળ્ય  ં
છે કે િને છૂટો કયો" ત્રાસંી આંખે ચમનજીએ 
રઘા િરફ જોય .ં  
‘હોવે આ િમારા ભલાજીએ ભગં પાડયો.’ 
‘એ અમારો શાનો?’ કહી ચમનજીએ 
લખસ્સામાથંી બે બીડીઓ કાઢીને કહ્ ,ં ‘એણે મને 
પકડવા અરજી કરી હિી.’ ચમનજીએ બીડી 
રઘા િરફ નાખી. રઘાએ હાથમા ંઝીલી લઈને 
બીડીના મ ખ પર ફંૂક મારી મોંઢામા ં પરોવી. 
ચમનજીએ બાકસ કાઢી બીડી સળગાવી. 
બાકસ રઘાને ર્રિા ંકહ્ ,ં ‘હાળા િમે કાઈં કરી 
ના શકો...?” 
રઘાએ બાકસ લઈ દીવાસળી કાઢી ઘસરકો 
કયો. દીવાસળી નીચે પડી ગઈ. પેલા શબ્દો 
એની છાિીમા ંવાગી બેિા. બીજી દીવાસળીથી 
એક જ ઘસ૨કે બીડી સળગાવી ચસૂકીદાર કસ 
ખેંચ્યો, ‘હાળં ગામમા ં રેવ  ં ને શ  ં ઝગડા 
કરવાના?" 
બાકસ ચમનજીને આપી. ચમનજી ઘડીભર 
એની આંખો સામે જોઈ રહ્યો. બાકસ લખસ્સામા ં
સરકાવી. બીડીનો ધ માડો ઉડાડયો. આજ બાજ  
નજર ફેરવી. સનૂો વગડો હાફંિો લાગ્યો. 
ચમનજી રઘાની નજીક આવ્યો. ર્ીમેથી 
બીડીનો ધ માડો હવામા ં રમિો મકૂ્યો, ‘ઈની 
બને્ન હાળાને સભંળાવ. કાયં લાબં   ંથાશે િો મ  ં
બેિો છં અઢાર મહહનાનો... ગામમા ંિને કોઈ 
આંગળી અડાડે િો કહજેે.’ 

‘પણ િાકોર...’ રઘાના હાથમાથંી બીડી સરકી 
જિા ંરહી ગઈ. 
ચમનજીએ બીડીનો ગલ નીચે ટપકાવ્યો. ‘મારા 
ઘરે આવ.’ પછી આંખો ઝીણી કરી,  ‘થોડો 
પીવડાવ  ંપછી જો હહિંમિ કેવી આવે છે! લોકોને 
એમ થાશે કે ભાનમા ંન હત   ંએટલે માથાકટૂ 
થઈ.’ 
 
ચમનજીના શબ્દો રઘાના ફેફસામા ં
ઊિરી ગયા. બે હદવસનો રઘવાટ 
ધ માડા સાથ ે ઊડાડી દીર્ો. ભલાજીને 
સીર્ો કરવા િૈયાર થઈ ગયો. એ મ જબ 
નક્કી આજે ભલાજીને ર્ોલ-ર્પાટ 
કરવાનો હિો. 
 
ચમનજીના શબ્દો રઘાના ફેફસામા ં ઊિરી 
ગયા. બે હદવસનો રઘવાટ ધ માડા સાથે ઊડાડી 
દીર્ો. ભલાજીને સીર્ો કરવા િૈયાર થઈ ગયો. 
એ મ જબ નક્કી આજે ભલાજીને ર્ોલ-ર્પાટ 
કરવાનો હિો. એવ  ં કરવાની હહિંમિ એમનેમ 
િો આવે નહીં, એટલે રઘો રેડી થઈ જવા 
માગિો હિો. ચમનજી પણ જાણિો હિો, કે 
રેડી થઈ ગયા વગર ૨ઘો બોલી નહહ શકે. રઘો 
જેટલો માગે એટલો પીવડાવવા એ ગેલન લઈ 
બેિો હિો. એ પણ એ રીિે જાણે જીવિો-
જાગિો ખવી. 
‘સાલો જન જેવો શે. નહહિર આ ગામમા ંકોઈ 
દારૂનો ર્રં્ો કરે વળી? આ ચમનજી મારી 
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પડખે થઈ ગયો સે... હવે જખ મારે એ 
ઝાપંાવાળી. મનમા ં બબડયો. પછી ઇશારાથી 
ત્રીજ  ં ગ્લાસ ભરવા કહ્ .ં ચમનજીએ ગેલય ા 
નમાવ્ય .ં ડફ...ડ...ડર- કરત   ંત્રીજ  ં ગ્લાસ ભરી 
આપય .ં રઘાએ ગ્લાસ હાથમા ં લીધ .ં લચક્કાર 
દારૂ સામે જોય .ં 
 
‘હાહરા ભલાજીના હારં્ા જ દા ના કર ં  િો 
માર ં  નામ રઘો નહહ.' ગ્લાસ હોિ પર 
મકૂી ઘટ-ઘટ કરિો દારૂ ઉિાયો. થોડી 
વારમા ં બધ  ં ભમ્મર-ચક્કરડી. આંખો 
ચકળ વકળ. 
 
‘હાહરા ભલાજીના હારં્ા જ દા ના કર ં  િો માર ં  
નામ રઘો નહહ.' ગ્લાસ હોિ પર મકૂી ઘટ-ઘટ 
કરિો દારૂ ઉિાયો. થોડી વારમા ંબધ  ંભમ્મર-
ચક્કરડી. આંખો ચકળ વકળ. 
‘હંસ.... ખરો.... ખરો... રઘલા જા મેં બેિો છં.’ 
ચમનજીએ ગેલ્ય  ંઆઘ  ંકય ાં.  
‘િમે મારી સાથે છોને?’ રઘાએ આંખો ઊંચી 
કરી.  
‘હા... હા... િાકોરનો શીયો છં લ્યા.. એક વાર 
બોલ્યો એટલે વાિ પિી ગઈ.’ રઘાનો ખભો 
પકડી ઊભો કયો. બારણા સ ર્ી આવ્યો. 
ગામની ભાગોળે ખેિરમા ં રહિેા ચમનજીએ 
બહાર જોઈ લીધ .ં કાઈં ન દેખાય .ં રઘાને બહાર 
કાઢ્ો. આંખોના ઇશારે જવા કહ્ .ં ‘જો....જો... 

પાછા...’ ત  ટક શબ્દો બોલિા રઘાએ ર્ીમે ર્ીમે 
પગ ઉપાડયો. 
ખેિર વટાવ્ય .ં નેલળય  ં વટાવ્ય .ં નેલળયામા ં
ઊિયો. અટવાઈ પડયો હોય િેવ  ંલાગ્ય .ં ‘ચ્યા ં
જવાન  ંછઅ?' જેવ  ંપ્રવચારી ગામ જવાના રસ્િે 
ચડવાના બદલે િળાવવાળા ટીંબા િરફ 
ફંટાયો. ર્ીમે ર્ીમે ટીંબો ચડયો. ઉપર આવ્યો. 
અચબંામા ં અટવાયો. જાણે અહીંથી આખ  ં
બ્રહ્માડં ડોલત   ંદેખાય .ં સકૂા િળાવની પીિ પર 
દડો બેટ રમિા છોકરાઓને અહીં બોલાવવાની 
ઇચ્છા થઈ. બમૂ પાડી, 'એય... એય.. આવો 
લ્યા ભરમોંડ ડોલે સે.' 
શબ્દો છોકરા ં સ ર્ી પહોંચ્યા નહીં. ફરી બમૂ 
પાડવા જિો હિો, ને ર્ફ કરિો નીચે પડયો. 
નીચે પડિા ં પગે વાગ્ય .ં એમને એમ બેસી 
રહ્યો.  
‘ઈ હ ં િોયાની જેમ બેસી રહ્યો સે. આમ આય 
લ્યા... લે પગ પકડ. મ  ંચૉરણ ઝાલ  ં હમણા ં
પાડ  જ દ ં ...' 
‘કોણ બોલ્ય ?ં’ રઘાએ નજર ફેરવી. થોડે દૂર 
ખીજડા નીચે પાડાના ભરોખના ં ઊગાડા ં
ઝડબાએં જાણે રઘા સામે ખીખીયાટા કયાા. એ 
િરફ રઘાએ ધળૂ ઉડાડી. ‘હાહર ં  પાછા આ ર્રં્ા 
કરવાના?’ એની આંખોમા ંધળૂ પડિા,ં આંખો 
ચોળવા માડંયો. પટાવાળા િરીકે રહવેા માટે 
કેટલાય સમયથી ઢોર ફાડવાન  ંકામ બરં્ કય ાં 
હત  .ં 
આંખો પટપટાવી જોય .ં એક સાથે ઘણા ંબર્ા ં
ભરાખ શીંગડા ં મારવા ઊભા ં થયા ં હોય િેવ  ં
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લાગ્ય .ં બાજ મા ં પડેલા ઢેખાળા ભરાખ બાજ  
રમરમાવ્યા. 
‘અલ્યા રઘા ત   ંઅમ આંમ કરે સે ભઈ... બર્ાનંા 
કામ શ  ંકરવા લેિો હશે?’  
‘ચાર ભરવાની સે રઘા અબ્બી ખેિરમા ં
ઑપડ...’ 
‘રઘા માર ં  પાડ ં લાવીને ઉછેરી નાખને ભઈ...’ 
અવાજોએ એને ઘેરી લીર્ો. સવાર પડી નથી 
કે કોઈને કોઈ આવી ઊભ  ંરહ્  ંનથી... કદી ‘ના’ 
શબ્દ િો નીકળ્યો નથી? ગામ આખામા ંએના 
જેવી ચીવટવાળં ન મળે. નાન -ંમોટ ં કામ 
સમજ્યા પણ િેલ નીકળી જાય િેવ  ંકામ હોય 
િો રઘાને યાદ કયાા વગર છૂટકો છે? એમાયં 
નજીકની જી.આઈ.ડી.સી.ના ં ભ ૂગંડા ં ધ માડાની 
ઊલટી કરવા લાગ્યા.ં ત્યારથી રઘો ભાગં્યાનંો 
ભેર ં . એમ િો થોડા દહાડા રઘોય રકઝક થઈ. 
પોપ્રિયામા ંગય  ંિાર ં  કોમ. બદંા એક જ પેડલે 
ઘેર ભેગા. પછી વાસ આખાના મરેલા ં ઢોર 
ફાડવાની વણમાગી સનદ રઘાને મળી ગયેલી. 
િળાવનો ટીંબો એના માટે અનામિ. બાપ 
દાદાના નામે ભલે િસ ભાર જમીન ન હિી. 
પણ ત્રણ વીઘાનો ટીંબો રઘો  બરોબર મહાલે. 
એમાયં ઉનાળાનો બપોર હોય, એકાદ કોથળી 
ટટકાવી હોય િો ચામડ ં કોથળામા ં વીંટી 
સામેના ખીજડાની ત્રણ પાલંખયાળી ડાળ પર 
મકૂી દે. બીજો કોથળો પાથરીને ઑયયા. સાજં 
પડજો ઢકૂડી. સાજંે કોઈ એને શોર્ત   ંન આવે 
ત્યા ં સ ર્ી ભરાખ ભરડિા કિૂરા ં એના 
નસકોરાના અવાજથી ભડક્યા કરે. 

કિૂરાએ રઘાન  ંમોં ચાટ્ .ં 
‘હિ િારી બ ન પૈણ .ં..' રઘાએ મોં લછૂ્ .ં દાઝ 
ચડી. ‘જા... હાહરા.. આ રઘાન  ં મોઢ ં મીઠ ં 
લાગ્ય સં? િેના હદયોર...' કહિેો ઊભો થઈ 
દોડયો. કિૂર ં  જાય નાઠ ં. પણ િળાવની પાળ 
આવિા ં રઘો ર્ીમો ન પડી શક્યો. પગવાટ 
શોર્િા ંહક બક થઈ ગબડયો. છોકરાએં હકયારી 
કરી મકૂી હૈ... રઘી રગડયો... બર્ા ંરઘા િરફ 
આવવા દોડયા. 
રઘો િળાવના ખાડાઓ કદૂિો-પડિો-અથડાિો 
દોડયો. સામેનો ઢાળ ચડી િાકોરવાસમા ંઊિરી 
ગયો. 
 
લથહડયા ં ખાિો સીર્ો ભલાજીના ઘર 
આગળ આવી ઊભો. આજ બાજ  ડાફેરા ં
માયાા. કોઈ ન દેખાય .ં એને લાગ્ય  ં કે 
એની પાછળ ચમનજી આવી ઊભો. બેય 
જણે ભલાને પડકાયો.  
 
લથહડયા ંખાિો સીર્ો ભલાજીના ઘર આગળ 
આવી ઊભો. આજ બાજ  ડાફેરા ંમાયાા. કોઈ ન 
દેખાય .ં એને લાગ્ય  ં કે એની પાછળ ચમનજી 
આવી ઊભો. બેય જણે ભલાને પડકાયો. 
ભલોજી બહાર આવ્યો. ચમનજીએ લાકડી 
રઘાને પકડાવી ભલાજીને ભોંય ભેગો કયો. 
રઘા લાકડીએ – લાકડીએ દે ર્નાર્ન – દે 
ર્નાર્ન...!! 
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હવામા ં હાથ વીંઝિા – કદૂિા રઘાને જોઈ 
આજ બાજ ના ઘરોમાથંી બૈરા ં બહાર આવ્યા. 
સોનાના વરખવાળા દાિેં હાસાહસ થઈ. હલો-
હલો વ્યાપી ગયો. રઘાને ભાન થય .ં એ હવામા ં
હવાપ્રિયા ં મારી રહ્યો હિો. પગ જમીન પર 
ટકિો નહોિો. કોઈ આદમી ન દેખાિા ંરઘાએ 
રાડ પાડવા જેવ  ંકય ાં. 
‘ચ્યા ંજ્યો ભલોજી?' 
‘પચંાિમા ંગયા સે.' કોઈનો અવાજ આવ્યો. ને 
સાથે િળાવ બાજ થી છોકરા ંહો... હો... કરિા ં
આવી ઊભા.ં ચક્કર ખાિો એ ગામ િરફ 
ઉિાવળો થયો. છોકરા ંરઘો રેડી સે... રઘો રેડી 
સે... કરિા ંપાછળ થયા.ં જેમ જેમ એ આગળ 
વર્િો હિો, િેમ િેમ છોકરાન  ંટોળં મોટ ં થત   ં
હત  .ં રઘો ગભરાયો. 
 
રઘો  કદૂકા ભરિો પચંાયિ ઘર આગળ 
આગળ આવી ઊભો. નમીને અંદર જોય .ં 
ભલોજી સરપચંની ખ  રશીમા ંબેિો હિો. 
અંદર કોઈ દેખાય  ંનહીં. કોઈ ન હોવાથી 
રાડ પાડવા મોં ખોલ્ય .ં ભલીયા... 
 
‘હાહરા ંલ ગડા-બ ગડા ફાડી નાખશે િો? કૌત  ક 
થાય. રઘાએ મોટી મોટી ડાફંો ભરવાનો િયત્ન 
કયો. એક-બે વાર પડી ગયો. ઊભો થઈ કદૂકા 
ભરિો પચંાયિ ઘર આગળ આગળ આવી 
ઊભો. નમીને અંદર જોય .ં ભલોજી સરપચંની 
ખ રશીમા ં બેિો હિો. અંદર કોઈ દેખાય  ંનહીં. 

આજ બાજ  જોઈ લીધ .ં કોઈ ન હોવાથી રાડ 
પાડવા મોં ખોલ્ય .ં ભલીયા... રાડ પાડી પણ 
શબ્દ કેમ નીકળ્યો નહીં? રઘો ધ્રજૂી ઊિયો. ને 
આંખોમા ં પાન ચાવિા ં ઊંચી-નીચી થિી 
ભલાજીની મછૂો વાગી. કમકપ્રમયા ં આવે ને 
થાય િેમ માથ  ંહલાવ્ય .ં ચ્યમ મારી જીભ િીકર ં  
થઈ ગઈ? િશે્ન એને અવળા પ્રવચારે ચડાવ્યો. 
ગમે િેમ િોય મ  ંપીરે્લી હાલિમા ંસ .ં નથીને 
એ પોલીસ બોલાવે િો વાકં મારો જ ગણાય. 
પોલીસ મને કેવો પાસંરો કરે? હારં્ા જ દા કયાા 
વગર ન રહ ે! રઘાને મ ૂઝંારો થયો. શરીર પણ 
હવે ઊભ  ં રહ ે િેમ ન લાગ્ય .ં પોિે પચંાિમા ં
સેવા આપિો હિોને, જ્યા ં બેસિો હિો ત્યા ં
બેસવાની ઇચ્છા થઈ. પગપ્રથય  ં ચડિા ં નીચે 
પડયો. ખખડાટ સાભંળીને ભલોજી બહાર 
આવ્યો. 
‘ચ્યમ આયો લ્યા રઘલા?’ 
રઘો ઊભો થવા જિા નમી પડયો. મોઢામાથંી 
અવાજ ન નીકળ્યો. પરાણે ઊભો થયો. 
‘અલ્યા પગ ટકિો નહીં, ચ્યમ આજે આટલો 
બર્ો ડોહ્યો સે ?' ભલોજી આંખો પહોળી કરી 
જોઈ રહ્યો. રઘાના પગના ંિલળયા ંજાણે તટૂવા 
લાગ્યા.ં ફાફંા ં મારવા લાગ્યો. ‘અલ્યા ચમન 
ચ્યા ંસે ત  ?ં હદયોર િેિો મને ઊલમાથંી ચલૂમા ં
નાખ્યો.’ રઘાનો અડર્ો દારૂ ઊિરી ગયો. 
ઝડપથી ચૉકમા ંવચ્ચે આવ્યો. પચંાયિ ઘર 
િરફ જોય .ં ભલોજી ડોળા ફાડીને જોઈ રહલેો. 
રઘા િરફ પાનની પ્રપચકારી મારી. ભલાજીના 
ડોળા પાનની પ્રપચકારી જેવા લાલ થઈ ગયા 
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હોય િેવ  ંલાગ્ય .ં અદ્દલ એ હદવસ જેવા. રઘાની 
આંખો સામે અમઢ ંનો વગડો બેિો થયો. દલા 
રાવળની લારીનો રણકાર સભંળાયો. ખરા 
બપોરનો િડકો એની ચામડી ચરચરાવવા 
લાગ્યો. દલાની લારીમા ં ભલાજી સાથે એ 
એરંડાના ં લાકડા ભરવા ગયો હિો. વળિી 
વખિે લાકડા ં વધ  ં લાગિા ં દલાએ ભાડ ં 
વર્ારવા જજદ કરી હિી. એમાથંી ચકમક થઈ 
ગઈ. ને ભલાજીએ ઊંટ મારવાની સોટી લઈ 
એવી ચરચરાવી; કે દલો જાય નાિો... બે 
ખેિરવા દૂર જઈ પ ૂિં વાળેલી. ત્યારે ભલાજીના 
ડોળા અદ્દલ આવા થયેલા. રઘાને એ હદવસ 
હસવ  ંચડેલ .ં દલો ખાસ્સીવાર સ ર્ી લારી પાસે 
આવી શક્યો ન હિો. 
‘ચ્યમ છેટો જઈ ઊભો, લ્યા... ઑય... આય.' 
ભલાજીના શબ્દો સાભંળી રઘો હદશા શોર્વા 
લાગ્યો. આખા ચૉકમા ંકોઈ ન હત  .ં નથીને દલા 
જેવી દશા થઈ િો? રઘાએ મ ઠ્ઠીઓ વાળવાન  ં
નક્કી કય ાં. ત્યા ંએની નજર ભલાજીની વાળેલી 
મ ઠ્ઠી ૫૨ પડી. વાળેલી મ ઠ્ઠીમા ંગોળ વાળેલો 
કાગળ દેખાયો. રઘાને થય  ં આ િો મારી 
નોકરીનો િરાવ સે. એ ભલાજી િરફ વળ્યો. 
એને આવિો જોઈને ભલાજીએ િરાવ ફાડી 
નાખ્યો. 
પછી ટ કડ-ેટ કડા કરી ઉછાળ્યા. ઊડિા ટ કડા 
હાથ ર્રીને લઈ લેવા રઘો ઊછળવા લાગ્યો. 
કદૂકા મારિા રઘાને પજવવા ભલાજીએ આખા 
ચોકમા ં ટ કડા વેયાા. રઘો ઊછળી-ઊછળીને 

હવામા ં ઝાવા ં નાખંિો રહ્યો. આખા ચોકમા ં
હવાિીયા ંમારિા રઘાને જોવા સૌ દોડી-દોડીને 
ભેગા થવા લાગ્યા.ં 
રઘાએ જરૂર કારસો ફીટ કયો હશે. ભલાજીની 
ભ ૂડંી દશા થઈ હશે. જેવ  ંપ્રવચારી ચમનજી બીડી 
ખેંચિા દોડી આવ્યો. ઊંચા થઈ જોય ,ં પણ આ 
શ  ં ? રઘાની રમિી દશા જોઈ અડર્ી બીડી 
મસળીને મારવા જેવ  ં કરી ફેંકી. ચમનજી 
વળિા પગલે પાછો વળી ગયો. 
 

*** 
 
સૌજન્ય: સજંય ચૌહાણ - દલલિ ચેિના, મે, 
૨૦૧૧ - ગ જરાિી નવલલકાચયન ૨૦૧૧, 
ગ જરાિી સાહહત્ય પહરષદ - સપંાદક: જયેશ 
ભોગાયિા   
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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હ ં અને અપ્રનકેિભાઈ 
સાગર શાહ 

 
કોલેજના પ્રવદ્યાથી રૂપ ેમને જીમમા ંરોજ મળિા ંઅપ્રનકેિભાઈન  ં 
ગલીશ વિાન જ દ ં  જ લાગત .ં િેમણે મને ડીનર પર બોલાવ્યો.  

કોઈ અલગ િકારના થ્રીલ માટે અમે ડીનર પર ગયા.ં  
 

 
 
એ હદવસે બહાર સખિ િડકો પડી રહ્યો હિો. 
હ ં અને કવન એના રૂમના પલગં પર બેિા બેિા 
ચા પીિા હિા. કવન પેક્ન્સલ લઈને ર્ 
રોમેષ્ન્ટક મેનીફેસ્ટો વાચંિો'િો. હ ં એના 
લેપટોપ પર સોપ્રશયલ નેટવહકિંગ કરિો'િો. 
બોરડમ અમારી ચારે બાજ  ર્ીમે ર્ીમે ફેલાઈ 
ગઈ હિી. 
અપ્રનકેિભાઈની વાિ કરવાની ઇચ્છા મેં 
કેટલાય હદવસોથી દબાવી રાખી હિી, પણ હવે 
મારાથી રહવેાય એમ નહોત  .ં મારે એને કઈ 
રીિે વાિ કરવી એ હ ં પ્રવચારવા લાગ્યો. મેં 
મગજમા ં ડાયલોગ નક્કી કયો અને અચાનક 
કંઈ યાદ આવ્ય  ં હોય એમ કવનને કહ્ :ં “બે 

યાર કાલે િો ખર ં  થય .ં અપ્રનકેિભાઈએ મારો 
હાથ પકડી લીર્ો. વાિ વાિમા ંને મને કહ ે– 
ચલ ને જઈએ આજકાલમા ંડીનર પર."  
“હા િો જઈ આવ ને. િને શ  ંવારં્ો છે? પૈસા 
િો ઈ જ દેશે ને?’ કવને બ કમાથંી માથ  ંપણ 
ઊંચ  ંકય ાં નહીં.  
કવન એ.કે.એ. કવન લીંબાપ્રસયા જામનગરથી 
અમદાવાદ આયો, ત્યારે બહ  ગભર  હિો. પણ 
એકાદ વરસમા ંએની મીિી કાિીયાવાડી અને 
નેચરલ વીટથી આખી એમ. આર. 
એધ્ન્જનીયહરિંગ હૉસ્ટેલનો સ પરસ્ટાર બની 
ગયો. લોકોને સલાહ આપવાની એને કાયમ 
મજા આવિી. એટલે જ કોઈ પણ હડસ્કશનમા ં
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એ પ્રવકૃિ રસ લીર્ા કરિો અને પોિાના 
બનાવેલા પ્રવટી ક્વોટ્સ દર બે-ત્રણ વાક્યે 
ફેંક્યા કરિો. ‘‘મારે નથી જવ .ં સાલા, ત   ંજવ  ં
હોય િો જજે.' મેં ગ સ્સામા ંહડસ્પોઝેબલ કપ  
જોરથી ખોખામા ંનાખ્યો. 
‘‘કેમ પણ જાવામા ંશ  ંવારં્ો છે િને?’’ કવન 
સાવ િંડા અવાજે બોલ્યે જિો'િો.  
'બે યાર એ એવી રીિે મને અડે છે, મારા પેટ 
પર હાથ ફેરવે છે અને આમ એવી રીિે...”  
“કે ત   ંશરમાઈ જાય છો? ખી ખી ખી.’’ 
‘સાલા (ગાળ) િારે જો મજાક ઉડાવવી હોય િો 
ઉડાય. જજમમા ંબી બર્ા આવ  ંજ કહ ેછે. રોપ્રનિ 
અંકલ િો મને કહ ેછે કે જાને શ  ંવારં્ો છે. અમે 
આઈસ  િારી છેડિી ના થાય એની જવાબદારી 
અમારી." 
‘‘સાચી વાિ છે’’ કવનની આંખો ચમકી ઊિી. 
વાહ! શ  ં આઈહડયા છે! એમના પૈસે ખાવા 
પીવાન  ંને જલસા કરવાના અને કોઈ હરસ્ક પણ 
નહહ. પણ એમને કહી દેજે કે થ્રી સ્ટારથી નીચે 
િો નહહ જ, હોં!'' 
મેં એને કંઈ જવાબ આપયો નહહ. પણ મને 
લાગ્ય  ંકે એની વાિ ખોટી નહોિી. સાલ  ંઆવ  ં
િો મેં પ્રવચાય ાં જ નહોત  .ં  
 

*** 
 
અપ્રનકેિભાઈ મને જીમમા ંમળ્યા હિા. હ ં ને 
અપ્રમષ સાથે જીમમા ંજિા. હ ં બોડી બનાવવા, 
અપ્રમષ ફાદં ઉિારવા. 

જીમમા ં અમારી આસપાસ અંકલની ભરમાર 
હિી, બે-ત્રણ પ્રસવાય બર્ા અંકલ મડંળો 
જમાવિા, કોન્ટેક્સ બનાવિા, લબઝનેસ 
ડીલોની વાિો કરિા. અમૌલભઈ, રાજેશભઈ, 
અપ્રનકેિભઈ, હહિેનભઈ – આ બર્ા િીકિાક 
જાડા હિા પણ ભાગ્યે જ Exercise કરિા. 
મેઈનલી એ પોિાનો સ્રેસ દૂર કરવા આવિા. 
રોજ નવાનવા મવૂીઝ, ટી.વી. સીરીઅલના 
એપ્રપસોડ્ઝ, એમની જવાનીના ંપરાક્રમો – આ 
બર્ાની વાિો થિી. 
 
આ બર્ા િીકિાક જાડા હિા પણ ભાગ્યે 
જ Exercise કરિા. મેઈનલી િેઓ 
જીમમા ં પોિાનો સ્રેસ દૂર કરવા 
આવિા. રોજ મવૂીઝ, ટી.વી. સીરીઅલ, 
જવાનીના ંપરાક્રમોની વાિો થિી. 
 
એક હદવસ જીમમા ં બર્ા મેમ્બસા કોઈ નવી 
ફાલત   હફલ્મ પ્રવષે બે ભાગમા ંવહેંચાઈ ગયા. 
હ ં ઊકળિા લોહીએ બર્ાને સમજાવવા લાગ્યો 
કે એ હફલ્મ કેમ ખરાબ હિી, હોલીવડૂની કઈ 
હફલ્મની બેઠ્ઠી નકલ હિી, બોલીવડૂમા ં પણ 
ઓરીજીનલ હફલ્મો બને છે અને સાર ં  મવૂી કોને 
કહવેાય! આટલા બર્ા મ દ્દાઓ હ ં મારા 
હદમાગમાથંી કાઢિો રહ્યો ને બર્ા થાકી ગયા. 
મોટા ભાગ લોકો શોકડ થઈ ગયા હિા કે હ ં 
મવૂીઝ પ્રવશે આટલ  ં બધ  ં કઈ રીિે બોલી 
શકિો'િો. પણ એ લોકો ટાઇમપાસ માટે 
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મવૂીઝ જોિા'િા, જ્યારે મવૂીઝ જોવા એ માર ં  
િો પેશન હત  .ં 
બીજે હદવસે હ ં કસરિ કરિો'િો ત્યા ં
અપ્રનકેિભઈ આવ્યા. મારા ભણવા, મારા 
બેકગ્રાઉન્ડ પ્રવશે પછૂપરછ કરી. મેં એમને 
પહલેા જોયેલા હિા પણ ફેઈસ ટ -ફેઈસ વાિ 
ન્હોિી કરી. આવી આટી બાબિોમા ંહ ં ઇન્ટરેસ્ટ 
લેિો'િો એ એમને ગમ્ય 'ંત .ં ખાસ કરીને હ ં જૂના 
મ વીઝ જોિો અને જૂના સોન્ઝ મને બઉ ગમિા 
એ વાિન  ંએમને પલેઝન્ટ સરિાઈઝ હત  .ં 
“િેં બ્લડ ડાયમડં જોય ?ં'' મેં ના પાડી. 
“અરે જોઈ આવજે, ય  પ્રવલ લાઇક ઇટ. ય  આર 
રે્ટ સેન્સીટીવ કાઈન્ડ, ય  નો ?’’ 
એ વખિે મેં નોટીસ કય ાં કે એમની અદાઓ 
અને હાવભાવ થોડી સીસી છે. પણ અંદરથી હ ં 
બઉ ખ શ હિો. મારી જબરદસ્િ દલીલોને 
કારણે મનેય એક ફેન મળી ગયો'િો. 
પછી િો એ મોટા ભાગે રોજ મને ક્યાકં ને ક્યાકં 
ભટકાઈ જિા. અમે બનેં મ વીઝની વાિો કરિા 
અને એ પોિાના કૉલેજના હદવસો અંગે 
નોસ્ટાલ્લ્જક થઈ જિા.  
‘‘શ  ંભાઈ જલસા છે િમારે િો...” એક વાર હ  ં
અને રાજેશ અંકલ વોટર કલૂર પર ભટકાઈ 
પડયા.  
‘‘શેના જલસા ?' મેં પછૂ્ .ં 
“અરે ખરો (ગાળ) છે, જીમની આઇટમ એની 
પાછળ પડી છે ને એને ખબરેય નથી.' રાજેશ 
અંકલે એમની બાજ વાળા અંકલને હસિા 
હસિા કહ્ .ં  

ત્યારે મને ખબર પડી કે અપ્રનકેિભાઈને જ 
બર્ા આઈટમ કહ ે છે અને એ મારા જ નહહ 
જીમમા ંઆવિા દરેક પ ર ષના ફેન છે. સ્ટીમમા ં
જ્યા ંજેન્ટ્સ ઉપવસ્ત્રો પ્રસવાય બર્ા વસ્ત્રો કાઢી 
નાખે ત્યા ંજ એ પડયા પાથયાા રહ ેછે. 
અકળાવી નાખે એવ  ંફ્લટા કરે છે અને એમના 
પર થિી દરેક નોનવેજ જોકને ખ શી ખ શી 
સ્વીકારી લે છે. પછી િો એમની સાથે મવૂીઝની 
ચચાા કરિી વખિે હ ં સાવર્ રહવેા લાગ્યો. 
 
એ મારી સાથ ેવાિ કરિી વખિે મારો 
હાથ પકડી રાખિા ને અદ્દલ છોકરી જેવી 
સ્ટાઈલમા ંમને પછૂિા:ં “િારા ફેપ્રમલીમા ં
કોણ કોણ છે? િમારી કૉલેજમા ંબોય્ઝ 
બોય્ઝ વચ્ચે એવ  ંબધ  ંચાલે ખર ં?’’ 
 
એ મારી સાથે વાિ કરિી વખિે મારો હાથ 
પકડી રાખિા ને અદ્દલ છોકરી જેવી સ્ટાઈલમા ં
મને પછૂિા:ં “િારા ફેપ્રમલીમા ંકોણ કોણ છે?”  
“કોઈને આવો મ વીઝ જોવાનો શોખ ખરો?’’  
‘‘િમારી કૉલેજમા ં બોય્ઝ બોય્ઝ વચ્ચે એવ  ં
બધ  ં ચાલે ખર ં?’’ અને ‘ડીનર પ્રવનરનો કંઈ 
પલાન બનાય ને.” હ  ંમને યાદ ના રહ ેએવા 
ગાડંા જેવા ઊલટા જવાબો આપિો. પણ નવા 
નવા સવાલો પછૂવાના એમના ઉત્સાહમા ંકોઈ 
ફરક નહોિો પડિો.  
એક હદવસ જીમના એક મેમ્બર, જેમન  ંનામ 
પણ મને ખબર નહોિી, આવીને મને પછૂવા 
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લાગ્યા : “કેમ અપ્રનકેિભાઈ, આજકાલ દેખાિા 
નથી?’’ મારા મોં પર શોકના ભાવ જોઈને મને 
કહ ે: “િનેય ખબર નથી ? મને એમ કે િને 
િો ખબર હશે.' પછી ર્ીમ  ં ર્ીમ  ં હસિા એ 
પોિાના ફે્રન્ડ્ઝના ટોળા િરફ ચાલવા લાગ્યા.  
મને થય  ંકે હવે બર્ી હદ પાર થઈ ગઈ હિી. 
એ ચાલ  પ્રવકૃિ માણસને કારણે હ ં જીમમા ં
મજાક બની ગયો'િો.  
 
મેં આ પાર કે પલેે પાર જવાન  ંનક્કી 
કય ાં. એમની સાથ ે હૉટલ પર જઈશ, 
એમના પસેૈ ખઈશ અને મોકો શોર્ી 
એમને કહી દઈસ, િમે આ બર્ા ગે વેડા 
બરં્ કરો િો સાર ં 
 
મેં આ પાર કે પેલે પાર જવાન  ંનક્કી કય ાં. મને 
કવનની વાિ બી યાદ આઈ ગઈ. એમની સાથે 
હૉટલ પર જઈશ, એમના પૈસે ખઈશ અને 
મોકો શોર્ી એમને કહી દઈસ, િમે આ બર્ા 
ગે વેડા બરં્ કરો િો સાર ં , માર ં  જીમમા ંઆવવ  ં
હરામ થઈ ગય  ં છે.” વગેરે વગેરે. એટલે જ 
અપ્રનકેિભાઈએ જ્યારે ત્રીજી વાર ડીનર માટે 
પછૂ્  ં ત્યારે મેં બધ  ં ફૂલ ઍન્ડ ફાઈનલ કરી 
નાખ્ય  ં : ૨૮ ઑક્ટોબર, સેટર ડે, ૮ પીએમ,  
હોટલ શેરટન. 
 

*** 
 

અપ્રમષ અને કવને એવ  ં હડસાઇડ કય ાં કે એ 
લોકો હડટેષ્ક્ટવ બનીને આવશે અને જો મારી 
ઇજ્નજિ લ ૂટંાિી હોવાનો કોઈ ભય ઊભો થાય 
િો મને બચાવશે. મેં હૉટલ પર પહોંચી, કવન 
અને અમીષને મેસેજ કયો: where are u ppl? 
બનેંને દસ વાર ફોન રાય કયાા પછી કવનના 
ફોન પરથી મેસેજ આવ્યોોઃ enjoy. હ ં સમજી 
ગયો કે એ લોકો આવવાના નથી. હ ં પહોંચ્યો 
ત્યારે મેં જોય  ં કે ઘણા બર્ા કપલ્સ કેન્ડલ 
લાઇટ હડનર લેવા આવ્યા'િા. 
હ ં ગભરાઈ ગયો. પાચં પ્રમપ્રનટ સ ર્ી 
અપ્રનકેિભાઈ નહહ આવે િો હ ં નીકળી જઈશ, 
એવ  ં મેં હડસાઇડ કય ાં. દસ પ્રમપ્રનટની અંદર 
અપ્રનકેિભઈ આવી ગયા'િા. 
હ ં વેઇહટિંગ માટેના સોફા પર બેિો હિો. એ મને 
હરઝવા કરાવેલા ટેબલ પર લઈ ગયા. હ ં જાણી 
જોઈને એમની પાછળ એમની સ્પીડે ચાલિો 
હિો. એમને પાછળ વળીને જોવાની જગ્યા 
પણ ના રહ ેએટલો નજીક. એમણે બે જણન  ં
ટેબલ હરઝવા કરાવેલ  ં હત  .ં હ ં સખિ નવાસ 
હિો. મેં બેવકફૂની જેમ કહી દીધ :ં મને સખિ 
ભખૂ લાગી છે. અમે બનેં મેન  જોવા લાગ્યા. 
અપ્રનકેિભાઈ મને એકર્ારી નજરે જોયા 
કરિા'િા. સહ થી પ્રવલચત્ર નામ ર્રાવિો સપૂ 
ઓડાર કરી દીર્ો. 
“બાકીન  ંફૂડ પછી મગંાવીશ .ં" 
‘‘ઓ.કે.’’ 
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િેમણે મારો હાથ પકડી લીર્ો. ‘ત  ંકેમ આટલો 
બર્ો ગભરાયેલો છે?' એમણે એકદમ 
સહજિાથી પછૂ્ .ં એ જીમમા ં હોય એવા 
હદલફેંક નહોિા. શાિં હિા. હ ં કંઈ બોલી શક્યો 
નહહ. હ ં ખરેખર ગભરાયેલો હિો. અપ્રનકેિભાઈ 
એ જાણી ગયા હોવાન  ંએમ્બેરસ્મેન્ટ મને ખાઈ 
રહ્ 'ંત .ં મેં સપૂમા ં ધ્યાન લગાવવાનો ભગંાર 
ડોળ કયો.  
અચાનક એમણે એમની પ્રવગ કાઢી નાખી. 
ઝુમ્મરની પીળી લાઇટોમા ંએમના મોઢા સાથે 
એમની ટાલ પણ ચમકવા લાગી. મને હસવ  ં
આવી ગય .ં પછી િરિ ભાન થય .ં  
 
મેં વાિ સ્ટાટા  કરવાનો રાય કયો. “આઈ 
એમ સોરી અપ્રનકેિભાઈ.' 
‘‘ઈટ્સ ઓ.કે.’’ 
‘‘મેં િમને પહલેી વાર આવી રીિે 
જોયાને એટલે હસવ  ંઆવી ગય .ં" 
‘‘હાહા, કાઈં વારં્ો નહહ.” 
 
 
‘‘આઈ એમ સોરી.’’ મને મારી જાિ પર સખિ 
ગ સ્સો આવિો'િો. અપ્રનકેિભાઈ ચપૂ રહ્યા. 
સપૂ પીિી વખિે અમે બનેં ચપૂ હિા. મેઈન 
કોસાનો ઓડાર કરી દીર્ા પછી મેં વાિ સ્ટાટા 
કરવાનો રાય કયો. “આઈ એમ સોરી 
અપ્રનકેિભાઈ.' 
‘‘ઈટ્સ ઓ.કે.’’ 

‘‘મેં િમને પહલેી વાર આવી રીિે જોયાને 
એટલે હસવ  ંઆવી ગય .ં" 
‘‘હાહા, કાઈં વારં્ો નહહ.” 
‘પણ િમારી પ્રવગ જોરદાર છે. ખબર ના પડ ે
કે પ્રવગ પહરેી છે.’ હ ં બાજી સ ર્ારવા ગમ્મે િે 
બોલિો'િો. એમણે મને શાપં્રિથી બર્ી વાિ 
કરી કે એ કેટલા વષોથી પ્રવગ પહરેે છે, આ 
પ્રવગ દ બઈથી મગંાવેલી છે, ખાસ્સી મોંઘી છે 
અને સાવ ઈઝીલી કાઢી શકાય છે, િો પણ 
અસ્સલ લાગે. 
પછી એમણે મને પછૂ્ ,ં “ત  ંએમ માને છે ને કે 
હ ં હોમોસેક્સ્ય અલ છં?'' એ આવો ક્વેશ્યન 
પછૂશે એવ  ંમેં એક્સ્પેક્ટ ન્હોત   ંકય ાં. અને આવી 
રીિે ડાઈરેક્ટ, આટલ  ં નેચરલી િો લબલક લ 
નહીં. 
‘‘ના, એવ  ંનહીં પણ...” શ  ંબોલવ  ંએ મને સઝૂત   ં
હોત  .ં વેઈટર મેઈન કોસા લઈને આવ્યો. સવા 
કરીને ગયો. 
“મને ખબર છે જીમમા ંબર્ાને એવ  ંજ લાગે છે. 
પણ ટેલ મી ફે્રન્કલી, અત્યારે હ ં જે રીિે વાિ 
કર ં  છં, એના પરથી િને એવ  ંલાગે છે ?' 
હ ં ના પાડ ં એ પહલેા ં એમણે વાિ આગળ 
વર્ારી, એ એમના પપપાનો સ્ટીલનો લબઝનેસ 
સભંાળિા'િા. સાઈડમા ંશૅરબજારન  ંકરિા'િા. 
એક બેબી બી હિી. મને સમજાત  ંનહોત   ંકે એ 
શા માટે આ બર્ી વાિો કરી રહ્યા છે ? પણ 
પછૂવાની મારી હહિંમિ ન્હોિી. 
એમના ફાર્ર અચાનક એક્સપાયર થઈ ગયા 
અને એમણે જલ્દી મેરેજ કરવા પડેલા. જીમમા ં
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જસે િો ફાદં  ઘટસે એવ  ંપ્રવચારીને એમણે જીમ 
જોઈને કય ાં. જીમમા ંિો બર્ા લબન્દાસ એટલે 
પહલેા જ હદવસે એમને લોકો થ્ર  ખબર પડી 
ગઈ કે એમની અદાઓ અને એક્સિેશન્સ થોડા 
ગલીંશ છે. એમને નવાઈ િો ઘણી લાગી કે 
લોકો મારી ખ લ્લેઆમ ઉડાવે છે. પણ જીમન  ં
એટમોષ્સ્ફયર એમને ક્યાકં ટચ કરી ગય .ં 
એક્ચ્ય લી એમના ફેપ્રમલીમા ં બર્ા હરઝવડા 
હિા. અને ખાસ કંઈ મૈત્રીન ,ં હૂંફન  ંવાિાવરણ 
હોત  .ં એટલે એમના મનમા ંએક સ્રેન્જ ફીલલિંગ 
ઘ સી ગઈ'િી કે એમણે એમની જજન્દગી જીવી 
જ નથી. એમના મમ્મી-પપપા સાથે બી એમને 
એવ  ંલાગત   ંજ નઈ કે એ એમના મમ્મી-પપપા 
છે. કોઈ પ્રવલચત્ર કારણોસર નાનપણથી એમના 
ખાસ ફે્રન્ડ્ઝ બનેલા નઈ. એટલે ફે્રન્ડ્ઝ સ  હોય, 
મસ્િી સ  હોય એવ  ંએ સમજી જ શકિા નઈ. 
આ બધ  ંજીમમા ંબદલાઈ ગય .ં જીમમા ંએમને 
મજા આવવા લાગી. જીમમા ંબર્ા બેસે, વાિો 
કરે, એકબીજાના ટાહંટયા ખેંચે, નાસ્િો લાવે, 
આઇસ્ક્રીમ પાટી કરે, ઝઘડે. હવે િો એ કલાકો 
સ ર્ી જીમમા ં જ પડયા રહવેા લાગ્યા. લોકો 
એમની ગલીશ અદાની મજાકો કરિા િો એ 
પણ એ મજાકોમા ંજોડાઈ જિા. કોઈ નકલ કે 
કમેન્ટ કરે િો એની સાથે ફ્લટા કરવા લાગિા. 
‘હવે હ ં આ બર્ી જોક્સને લાઈટલી લેવામા ં
એવો ફસાયો છં કે િેને શ  ં કહ ં? બર્ા મારી 
મજાક ઉડાવિા હોય િો હ ં પણ એવા 
ચેનચાળા કરવા જ લાગ  ં છં, મારી જાિને 
કંરોલ કરી જ નથી શકિો. થોડા હદવસ મેં 

જીમમા ંજવાન  ંપણ બરં્ કરી જોય .ં પણ ઘેર 
બેિા િો માર ં  મગજ ફરી જાય છે. એ લગભગ 
રડવા જેવા થઈ ગયા'િા.  
 
‘ક્યારેક પ્રવચાર ં  છં િો મને જ થાય છે મેં 
સ   કરી નાખ્ય  ં છે – મારી જાિ સાથ ે ! 
કેટલાય લોકો મારી પીિ પાછળ મારી 
મજાક ઉડાવિા હસે. મને ગે કહિેા હસે. 
પણ હ ં ગે નથી. ખબર નઈ મારાથી 
આવા જેસ્ચસા થઈ જ જાય છે.' 
 
‘ક્યારેક પ્રવચાર ં  છં િો મને જ થાય છે મેં સ  
કરી નાખ્ય  ં છે – મારી જાિ સાથે ! કેટલાય 
લોકો મારી પીિ પાછળ મારી મજાક ઉડાવિા 
હસે. મને ગે કહિેા હસે. પણ હ ં ગે નથી. ખબર 
નઈ મારાથી આવા જેસ્ચસા થઈ જ જાય છે.' 
હ ં એકદમ દ ોઃખી થઈ ગયો. આ એ માણસ હિો 
જેના પર હ ં સખિ અકળાિો હિો. અચાનક 
હવે મને એની દયા આવવા લાગી. એન  ંહદલ 
ચોખ્ખ  ં હત  ,ં એવ  ં હફલ થય .ં પણ શ  ં હરએક્ટ 
કરવ  ંએ મને સમજાય  ંનહહ. હ ં ચપૂ રહ્યો ને 
ઉદાસ થઈને પ્રવચારિો રહ્યો: ‘માણસને આપણે 
વધ  પડિી જલદી જજ કરી નાખીએ છીએ. છેક 
સ ર્ી અમે બનેં ચપૂ રહ્યા. આશ્વાસન આપવ  ં
મારા માટે પોપ્રસબલ ન્હોત  .ં 
એમના િરફથી િો બધ  ં કહવેાઈ ચકૂ્ય  ં હત  .ં 
“થેન્કસ અપ્રનકેિભઈ ફોર ર્ ડીનર.’’ છૂટા 
પડિી વખિે મેં અપ્રનકેિભઈ સાથે હાથ 
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પ્રમલાવ્યા. પછી હ ં કવનના રૂમ પર ના ગયો. 
સીધ્ર્ો ઘેર જિો રહ્યો. મારા હદમાગ પર ખાલી 
ચઢી ગઈ'િી. 

*** 
બીજે હદવસે મેં કવનને બર્ી વાિ કહી. “આ 
િો હાવ ઊલટ ં થઈ ગ્ય .ં અમને િો એમ કે 
કંઈક િડાફડી થાશે, હાલ, હાર ં  થય  ં ત   ંજાય 
આવ્યો.” 
પછી ના બે-ત્રણ હદવસ જીમમા ં ગયો ત્યારે 
અપ્રનકેિભઈને મેં સ્ટીમમા ંપ ર ષોથી ઘેરાયેલા 
અને ફ્લહટિંગ કરિા જોયા. એક હદવસ હ ં 
બહારના એહરયામા ંકારિ કરિો'િો ત્યારે એ 
સ્ટીમમાથંી બહાર આવીને જિા રહ્યા. જાણી 
જોઈને મારી સામે નજર બી ના નાખી. મને 
સખિ ગ સ્સો આવ્યો. મારે પણ એમની સાથે 
વાિ નહોિી કરવી. આખો હદવસ ગાડંા જેવા 
ચેનચાળા ને ફ્લહટિંગ કયાા કરિો'િો. લોકો 
એની મજાક કરે એમા ંએ ગવા અન ભવિો'િો. 
કેવો ચાલ  માણસ હિો ! કવને મને સમજાવીને 
શાિં કરવાનો રાય કયો. 
પછી િો હ ં જીમમા ં જિો, ત્યારે કા ં િો 
અપ્રનકેિભાઈના ં પરાક્રમો ભજવાિા રહિેા 
અથવા િો એમની વાિો ચાલિી. એક ટીનેજ 
છોકરાએ એમની પજવણીની કમ્પલેઈન બી 
કરી'િી. ઘણી વાર િો મને અપ્રનકેિભાઈને 
જઈને પછૂવાની ઇચ્છા થઈ જિી: “િમે િમારી 
જાિને સમજો છો સ ?’’ પણ હવે સામેથી વાિ 
કરવા જઈએ િો ઇજ્નજિ જાય એવ  ંહત   ંએટલે 
હ ં ચ પચાપ મારી કસરિ કયાા કરિો. 

એક હદવસ કંટાળીને મેં મારા જીમના ટાઈપ્રમિંગ્સ 
બદલી દીર્ા. પાછળથી િો મેં જીમમા ંજવાન  ં
પણ બરં્ કરી દીધ .ં પણ અપ્રનકેિભઈએ 
કમ્પલીટલી મારો પીછો ન્હોિો છોડયો. 
કવન, અપ્રમષ, રપ્રથન બર્ા ં ભેગા ં મળીને 
અપ્રનકેિભાઈ સાથે મારી મજાક ઉડાવવાનો 
એક પણ મોકો છોડિા નઈ. 
હોમોસેક્સ્ય આલીટીની વાિ નીકળે ત્યારે મારો 
એક્સપટા ઓપીપ્રનયન લેવામા ંઆવિો, કારણ 
કે હ ં ‘એક્સપીહરયસંવાળો' હિો! એવે વખિે 
મારી આંખ સામે અપ્રનકેિભાઈન  ં િરિ પ્રવગ 
ઉિારેલ  ંમાથ  ંઆઈ જત .ં અને હ ં ચપૂ રહિેો. 
 

*** 
(નોંર્ોઃ વાિાાકારના સચૂન િમાણે શબ્દોની 
જોડણી અને શબ્દોના ઉચ્ચારો બોલાિી 
ભાષાને અન રૂપ રાખ્યા ંછે. બોલાિી ગ જરાિી 
ભાષાન  ંસ્વરૂપ વાિાાન  ંવાિાવરણ બન્ય  ંછે.) 
 
સૌજન્ય: સાગર શાહ - િથાપ્રપ : હડસેમ્બર-
ફેબ્ર આરી, માચા-મે ૨૦૧૧ - ગ જરાિી સાહહત્ય 
પહરષદ - ગ જરાિી નવલલકાચયન ૨૦૧૧ - 
સપંાદન: જયેશ ભોગાયિા 
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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સ ંપ કા  સ ૂત્ર 
સ ઠમા શેિ 

 
આપસના વખાણ અને સભંાળ સૌને સ્પશાિા હોય છે. િેની વ્યક્ક્િના વ્યવહાર પર 

પણ અસર પડિી હોય છે. આરે્ડ વયના નીલાબેન પર પણ થઇ. 

 
 
 
સનૂકાર સમાવીને ચપૂચાપ બેિેલ  ં ઘર એક 
સમયે હકલ્લોલ કરત   ં હત  .ં ર્માલ અને અપ્રિ 
વ્યસ્િિા વચ્ચે વીિેલા ંનીલાના ંકેટલાકં વષો 
ગ ૂચંળં વળી અભેરાઈએ ચઢી ગયા ં અને 
માલળયેથી ઊિરેલી પ્રનરાિં પલાિંી વાળીને 
અડ્ડો જમાવી બેિી. હા, પણ હવે ‘આવી’ 
ફુરસદ નીલાને અકળાવિી હોય િેમ િે ચાર 
દીવાલને ખણેૂ બેિેલા ખાલીપાને વ્યાક ળ નજરે 
િાક્યા કરિી. મોટી રીટા પરણીને િેના સાસરે 
િરીિામ હિી. આગળ ભણવા માટે રાજ અને 
રેખા પ્રવદેશ ગયા.ં પાખંો ફૂટિા ંપખંીઓ એક 
પછી એક ઊડી ગયા ંઅને માળો જેમનો િેમ 
પડી રહ્યો. 

દ૨રોજ મ ૂગંી સવાર પડિી. અલયને જગાડી, 
ભાવ વગરન  ં ‘ગ ડ મોપ્રનિંગ’ બોલી, પોિેય 
ચાદરની માફક સકેંલાઈ, પલગં પરથી ઊભા 
થવ ,ં યતં્રવિ ચા બનાવવી, છાપામા ંખ ૂપેંલા 
અલયને નાસ્િા સાથે િે પીરસવી, પોિે િંડી 
થઈ ગયેલી ચા ફરી ગરમ કરી ગળા નીચે 
ઉિારી જવી, પપ્રિનો ટ વાલ બાથરૂમમા ંમકૂી 
િેના કપડા ંપલગં પર રાખવા,ં િે િૈયાર થાય 
ત્યા ંસ ર્ી રસોડ ં આટોપી િેના હાથમા ંટીફીન 
પકડાવી યતં્રવત ્હાથ હલાવી ‘બાય બાય’ 
કરવ .ં સાજંે અલય ઓહફસેથી પરિ આવે િેની 
રાહ જોવી અને પછી ટીવીના હાઈ વોલ્ય મ 
વચ્ચે અટવાયેલી બે ચાર નીરસ નકામી 
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પ્રનરથાક વાિો. બસ. આ રોજજિંદો ક્રમ હિો. 
રપ્રવવારે બરે્બધ  ંએ જ. ફક્િ િે હક્રયાઓના 
સમયમા ંસહજે ફેરફાર થિો. ઓહફસમા ં રજા 
હોવાથી અલય બપોરે ‘હવેી’ જમી, સાજંે 
કંઈક ‘લાઈટ’બનાવવાન  ં કહીને પ્રનરાિેં 
ઘોરિો. પ્રવદેશ વસિા ં દીકરા-દીકરી સાથે 
ફોનમા ંવાિો થિી ત્યારે મન જરાિરા ‘લાઈટ’ 
થત  ંપરંત   એય જાણે એક રૂહટન! સાસ  સસરા 
રહ્યા ં નહોિા ં િેથી સગાઓંની અવરજવર 
નહહવિ હિી. 
સાસ જી માટે જ દ ં  શાક રારં્વ ,ં સસરાજી માટે 
ફળ ર્ોઈને સમારવા,ં ત્રણે બાળકોના 
લચંબોક્સ િૈયાર કરી િેમને શાળાએ 
મોકલવા,ં ડબ્બાઓ ભરીને સકૂા નાસ્િા બનાવી 
રાખવા, મહમેાનોની સરભરા કરવી, અથાણા ં
બનાવવા ંકે વરસ આખાન  ંઅનાજ ભરવ .ં ત્રણે 
બાળકોને શાળાએ અથવા જ દા જ દા વગોમાથંી 
લાવવા-મકૂવા દોડવ ;ં ખટેૂ નહીં િેવા ઢગલો 
કામ હિા ંઅને હવે? હવે, આમાનં  ંખાસ કશ  ંજ 
કરવાન  ંરહ્  ંનહોત  .ં 
દોરી પર સ કાિા ટ વાલો, પલગં પર પાથરેલી 
ચાદરો, સોફાસેટને સજાવિા ક શન અને 
કબાટમાનંા કપડા,ં બધ  ં જ જેમન  ં િેમ 
વ્યવક્સ્થિ ગોિવાયેલ  ં રહતે  .ં બરં્ રહિેા 
બાળકોના રૂમમા ંખ લ્લા નાસ્િાના ડબ્બા િેમ 
જ વેરપ્રવખેર પ સ્િકોની ગેરહાજરી િો શ !ં 
લડવાના અવાજો, મસ્િીભરી રકઝક અને 
ધળૂની રજકણો સ ધ્ર્ા ંગાયબ હિી. ‘શ  ંમાડંય   ં
છે? ચાલો જમવા બેસો.’ િેવી બ મો હવે 

નીલાને નહોિી પાડવી પડિી. હાલરડા ં
ગાવાથી લઈને વાિાા કહિેા હોિ લેસન અને 
હોમ વકા કરાવિા થયા બાદ અચાનક ક્યારે 
ચ પ થિા ગયા િેની િેને ખબર જ ન પડી. 
પછી એક શનૂ્યાવકાશમા ંનીલાની વજનરહહિ 
વાણી જાણે હવામા ં આમથી િેમ ફંગોળાિી 
રહી. 
 
‘શ  ં ઘર પણ વનિવેશ કરત   ં હશ?ે' 
પ્રવચારિી નીલા આંખ નીચેના ં કાળા ં
ક ંડાળાનેં આછી કરચલી પડેલી 
હથળેીઓથી પસવારિી અરીસામા ં
પોિાની જાિને નીરખિી. 
 
‘શ  ંઘર પણ વનિવેશ કરત   ંહશે?' પ્રવચારિી 
નીલા આંખ નીચેના ં કાળા ં ક ંડાળાનેં આછી 
કરચલી પડેલી હથેળીઓથી પસવારિી 
અરીસામા ં પોિાની જાિને નીરખિી. કપાળ 
પર વાળની લટોએ શે્વિ રંગ બિાવવા માડંયો 
હિો. િેના ર ક્ષ ચહરેા પરની પ્રનસ્િેજ આંખો 
ચશ્માનંા કાચ પાછળ લપાઈ જિી. 
પપ્રિના ઓહફસે ગયા બાદ કશ  ંજ કામ ન રહતે  .ં 
‘કામ ન હોય િેનોય થાક લાગે?’ નીલા જાિને 
પછૂિી. આરામ કરવા ન ટેવાયેલ  ંસદા કાયારિ 
શરીર િેની ભીિર વસિા મનથી થાકવા 
માડંય   ંહત  .ં ‘ઓહ! આ સમયન  ંશ  ંકરવ ?ં' ઘર 
ખાવા દોડત  .ં વારંવાર ઘહડયાળ િરફ નજર 
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પડિી છિાયં કંટાળાભરી યતં્રવત ્ જજિંદગી 
જજવાયા કરાિી, ઘહડયાળને ટકોરે. 
પપ્રિ અલય સ્વભાવે સાલસ હિો. િે અંગે 
નીલાને ક્યારે કોઈ ફહરયાદ નહોિી. ગયા વષે 
અલય-નીલાએ ર્ામધમૂથી પચ્ચીસમી 
લગ્નપ્રિપ્રથ ઊજવેલી. ત્રણે સિંાનો આવેલા ં
પ્રનજીવ ઘરમા ં જાણે િાણ ફંૂકાયો હિો અને 
નીલામા ંપણ. િેણે એક હદવસ વેડમી બનાવી, 
બીજા હદવસે ઊંપ્રર્ય ,ં ત્રીજા હદવસે ભેળ, 
સમોસા અને લીસ્ટ મ જબ બધ  ંજ. 
નીલાના મનની જેમ કેટલાય નાસ્િાના ડબ્બા 
છલકાઈ ઘણા વખિે ઘરમા ંહાસ્ય વહતે   ંથય .ં 
‘રારં્વા દો ને, નહહિર બનાવવાન યં ભલૂી 
જઈશ.’ િે હસીને કહિેી. પદંરેક હદવસ 
રોકાઈને સૌ પોિપોિાને માગે પરિ ગયા.ં 
નીલા ફરી એકલી પડી. હૈયે ઊભરાયેલો 
ઊત્સાહ ઓસરી ગયો અને કંટાળાજનક રોજજિંદ ં  
કાયા મનોમક્સ્િઠકનો કબજો જમાવી બેઠ ં. 
નીલાને ઓલચિંિો થાક વરિાયો. 
કશ  ંકરવ  ંગમત  ંનહોત  .ં અલય િરફથી નીલાને 
જે કરવ  ં હોય િે કરવાની છૂટ હિી. આ િે 
પ્રસિાર શીખેલી, સરસ વગાડિીય ખરી પરંત   
પરણ્યા બાદ બાળકોના ઉછેરમા ંિેમજ સાસ , 
સસરા, પપ્રિની સગવડો સાચવવામા ં એવી 
ગ ૂથંાઈ ગઈ કે પ્રસિારને અડકવા િો શ  ં
જોવાનોય સમય નહોિો. વળી અલય સગંીિ 
િત્યે ઔરંગઝેબ, િેને હફલ્મ જોવાનો અથવા 
બીજો કોઈ શોખ નહીં. ર્રં્ામા ં ગળાડૂબ િે 

લગભગ પાયીના કામકાજમા ં જ રચ્યોપચ્યો 
રહિેો. 
એક સવારે રમાનો ફોન આવ્યો, હવેલીએ,  
મારાજશ્રીન  ંિવચન છે. આવવ  ંછે? 
'ના' એકાક્ષરી જવાબ આપી નીલાએ ફોનન  ં
રીસીવર નીચે મકૂ્ય .ં િવચન સાભંળવામા ં
નીલાને ખાસ રસ નહોિો. એકવાર  ગયેલી 
ત્યારે કશ  ંપલ્લે નહોત   ંપડય ,ં બેિાબેિા ંઝોકા 
ખાઈ પાછી આવેલી. 'આ િે ભજન કરવાની 
ઉંમર ઓછી છે? િે કહિેી. 
 
િને મેનોપોઝન  ં ડીિેશન છે. ઘરમા ં
ગોંર્ાઈને ગ ૂચંવાઈ ગઈ છે. બહાર 
નીકળ. કશ કં પોિાને ગમત   ં કર.' 
માલિી કહિેી પરંત   નીલાના ગ ગંળાિા 
મનને કંઈ જ કરવ  ં ગમત   ં કે સઝૂત   ં
નહોત  .ં 
 
િને મેનોપોઝન  ંડીિેશન છે. ઘરમા ંગોંર્ાઈને 
ગ ૂચંવાઈ ગઈ છે. બહાર નીકળ. કશ કં પોિાને 
ગમત  ં કર.' માલિી કહિેી પરંત   નીલાના 
ગ ગંળાિા મનને કંઈ જ કરવ  ંગમત  ંકે સઝૂત   ં
નહોત  .ં ‘પોિાને માટે કંઈક કરવ 'ં એ િો પ્રવસારે 
પાડી દેવાયેલ  ંપરગ્રહવાસી વાક્ય હત   ંજાણે. 
કામવાળી બાઈને સચૂનાઓ આપી િે મેગેલઝન 
લઈ પલગંમા ંઆડી પડી. કલાકમા ંવચંાઈ ગય  ં
છિાયં પાના ં ફરી ઊથલાવી થોડો સમય 
પસાર કયો. આળસ મરડી ઊભા થઈ િેણે 
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ટીવી ઓન કય ાં. જોિા ંજોિા ંબગાસા ંઆવ્યા.ં 
બરં્ કરી પાછી આડી પડી પણ ઊંઘ ન આવી. 
ઊભા થઈ વરંડામા ં મકેૂલા ં ક ંડામંાનંા છોડને 
પાણી પાય  ં ત્યા ં ફોનની રીંગ સાભંળી અંદર 
દોડી આવી. 
‘હલે્લો’પછૂિી નીલાને ફરી એક બગાસ  ં
આવ્ય .ં ‘હાય, નીલ  ડાલલિંગ શ  ં કરે છે? લચઠ્ઠી 
મળી?' એક મજાહકયો પ ર ષ સ્વર કાને 
અથડાયો. નીલા હસવ  ં માડં રોકી શકી. આ 
અવાજ અલયનો નહોિો. 'િે આ સમયે ફોન 
ન કરે.’ પ્રવચારિી નીલા જવાબ આપે િે પહલેા ં
આગળ બોલાય ,ં ‘િારી રાહ જોઈશ. સાજંે 
િળાવ આગળ મળવા આવશે ને, સ્વીટહાટા?’ 
ર્ીમા સ્વરમા ંભારોભાર લાગણી ભળેલી હિી, 
મીિી મર્ જેવી. ‘કોણ? કોણ બોલે છે?’ નીલા 
પછેૂ િે પહલેા ંફોન મ કાઈ ગયો. 
 
‘હલે્લો’નીલાને ફરી એક બગાસ  ં
આવ્ય .ં ‘હાય, નીલ  ડાલલિંગ શ  ં કરે છે? 
લચઠ્ઠી મળી?' એક મજાહકયો પ ર ષ સ્વર 
કાને અથડાયો. નીલા હસવ  ંમાડં રોકી 
શકી. આ અવાજ અલયનો નહોિો. 
 
‘લચઠ્ઠી? મળવાન ?ં કશે કોઈ! મારે શ ?ં’ 
બબડિી નીલાએ છાપ  ંવાચંવામા ંમન પરોવ્ય .ં 
આજેય જેમિેમ સાજં પડી. રસોડામાથંી 
પરવારી ત્યા ં અલયની પર્રામણી થઈ. 
દરરોજની માફક યતં્રવત   જમવ ,ં ‘કઢીમા ં

ગળપણ ઓછં નાખજે. મને ડાયાલબટીસ આવ્ય  ં
છે, િને ખબર છે ને!' અલયન  ંકહવે  ,ં ટીવી જોવ  ં
અને પડખા ંઘસ્યા ંબાદ પડખ  ંફરી ઊંઘી જવ .ં 
સામી દીવાલે લટકિી ઘહડયાળનેય આ 
ઘટમાળ મોઢે હોય િેમ ટકોરા પાડી કહિેી, 
‘દસ વાગ્યા. ચાલો ઊંઘી જાઓ!’ 
બીજો હદવસ દરરોજની જેમ જ ઊગ્યો. ઊગે જ 
ને વળી. િેમા ંશી નવાઈ? એ જ અલય, એ જ 
નીલા અને એ જ રોજજિંદો ક્રમ. એક ઘરેડમા ં
જજવાિી જજિંદગીને જોવા સદીઓથી સ રજ 
પવૂામા ંઊગિો અને પપ્રશ્ચમે આથમિો. 
ગઈકાલના સમયે આજે ફરી ફોન રણક્યો. ‘કેમ 
ન આવી?’ અર્ીરાઈભેર પ છાય .ં 
નીલાને સાભંળવ  ંગમ્ય .ં ગઈકાલે સાભંળેલો િે 
જ લાગણી નીિરિો ભીનો સ્વર. નીલા કંઈ ન 
બોલી. િે સાભંળિી રહી. 
‘ત  ં મને ગમે છે. આવીશને મળવા?' િેમ 
ઘ ૂટંાયેલા સ્વરે ફરી પ છાય .ં સામે છેડ ેિત્ય ત્તર 
સાભંળવાની િલબ હિી. 
‘હા.' કહી નીલાએ ફોન મકૂી દીર્ો. કોઈ િેને 
મળવા, સાભંળવા આત ર હત   ં ને કોઈકને 
ગમિી હિી. 
‘કોણ હશે?’ નીલાન  ં મન ચગડોળે ચઢ્ .ં 
સાજંે અલય આવ્યો ત્યારે બપોરે આવેલા 
ફોનની વાિ કરવી હિી પણ.. િે ખ બ જ 
થાકેલો હિો ને જમી પરવારી ઊંઘીય ગયો. 
ત્રીજા હદવસે ચાર વાગે નીલા ફોનની રાહ જોઈ 
રહી હિી અને બરાબર એ જ સમયે ફોન 
રણક્યો. છાપ  પડત   ંમકૂી નીલા રીિસર દોડી. 
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‘બહ  રાહ જોવડાવી. શ  ંહ  ંિને નથી ગમિો? 
કંઈક િો બોલ.’ એ જ પૌર ષી મધ ર સ્વર. 
નીલાને થય  ં બસ આ મર્ઝરિી વાિો 
સાભંળ્યા જ કર ં 
‘ગમે છે.’ બોલ્યા પછી નીલાને ભાન થય  ંકે િે 
કોઈ અજાણ્યાને સબંોર્ી રહી છે. િેણે ફોનન  ં
રીસીવર હિેે મકૂ્ય .ં આવ  ંશાથી બોલાઈ ગય  ંિે 
િેને પોિાનેય ન સમજાણ .ં 
પછી િો દરરોજ એ પ્રનપ્રશ્ચિ સમયે ફોનની રાહ 
જોિી.  
‘ત   ંસ દંર છે.’ 
‘િને ચાહ  ંછં.’ 
‘ક્યારે મળવા આવીશ?' 
'હ ં રાહ જોઈશ.’ 
'ત  ંમને ગમે છે.’ 
'િારો મીિો અવાજ સભંળાવ.' 
'મારી સાથે વાિો કર ને, પલીઝ.' 
'આમ શરમાઈશ નહીં.' 
'ત  ંમને નહીં મળે ત્યા ંસ ર્ી ફોન કરિો રહીશ.' 
'જાણ  ંછં, ત  ંપણ મને ચાહ ેછે.' વગેરે, વગેરે 
વાિોનો પ્રસલપ્રસલો ચાલિો ને કણાપટલ પર 
રેડાત   ં અમિૃ લોહીમા ં ભળી જઈ એની 
રગેરગમા ં વહતે  .ં આખાય શરીરમા ં એક 
ઝણઝણાટી અને મનમા ંથનગનાટ ફેલાવી ન 
સમજાય િેવા ં સ્પદંનો જગાવત  .ં જવાબમા ં
નીલા ફક્િ ‘હા’ કે ‘ના’ એટલ  ંજ બોલિી. 
િેને દહશેિ હિી કે વધ  બોલવા જિા ં પેલી 
વ્યક્ક્િ સમક્ષ િેની ઓળખ છિી થઈ જશે િો 
કદાચ િે આ અમલૂ્ય ક્ષણો ગ માવી દેશે. 

પેલોય જાણે ર્ીરજના ં મીિા ં ફળ ચાખવાની 
નેમ લઈ બેિો હોય િેમ થાક્યા વગર ફોન કયાા 
કરિો. 'જબરો આપ્રશક છે.' શરમાિી નીલા 
મનોમન બોલિી. 
 
જજિંદગીના હફક્કા પડી ગયેલા રંગોમા ં
મેઘર્ન ષી રંગો પ  રાયા. એવ  ંિે શ  ંજાદ  
થય  ં કે હવે નીલા સરસ વાળ ઓળી 
િૈયાર થિી! િેણે વાળ વ્યવક્સ્થિ 
કપાવી કાળા રંગે રંગવા માડંયા. 
 
જજિંદગીના હફક્કા પડી ગયેલા રંગોમા ં
નવેસરથી મેઘર્ન ષી રંગો પ રાયા. કોણ જાણે 
એવ  ંિે શ  ંજાદ  થય  ંકે હવે નીલા સરસ વાળ 
ઓળી િૈયાર થિી. િેણે વાળ વ્યવક્સ્થિ 
કપાવી કાળા રંગે રંગવા માડંયા. િે હોિ પર 
લલપસ્ટીક લગાવી, આછો મેકઅપ કરી સ દંર 
વસ્ત્રો પહરેિી. શરીરે પરફય મનો સ્િે છાટંી 
મહકે મહકે થિી. દ પટ્ટો સરકાવી છાિીના 
ઉભારને ફરી ફરીને અરીસામા ં જોઈ લેિી. 
ઘડપણ બારણે ટકોરા દેત   ં ઊભ  ં હત   ં પરંત   
નીલાએ િેને હજ  િનમા ંિવેશવા નહોત   ંદીધ .ં 
િો પછી મન િો થાકે જ શાન ?ં િે. િેના 
પાિળા ગ લાબી હોિ મરક્યા.. 
ફોનમા ંવાિો કરિા ંબેિાળા ંનડિા હોય િેમ 
િેણે ચશ્મા ંએક બાજ  ફગાવી દીર્ા.ં િેન  ંમન 
લખલલખલાટ હસત .ં િાજંા ફૂલ લાવી સ દંર રીિે 
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ગોિવિી. િેને આસપાસન  ંવાિાવરણ રંગીન 
ભાસત  .ં 
વષો બાદ િેના હોિે ગીિ ગણગણવા માડંય  ,ં 
‘આજ મેં ઊપર. આસમા ંનીચે- ’ કબાટના ખણેૂ 
પડેલી અસ્પશૃ્ય પ્રસિાર િેણે બહાર કાઢી. િેની 
પર ચડેલી ધળૂ ખખેંરી, િેમથી સાફ કરી િેણે 
િાર જોડવા માડંયા. વષો બાદ પ્રસિારના 
જીવમા ંજીવ આવ્યો. ‘હ ં સ દંર છં. હ ં કોઈકને 
ગમ  ં છં. હ  ં મધ ર સરૂ રેલાવી શક ં છં.’ જાણે 
સામે પડેલી પ્રસિાર આળસ મરડી સજીવન 
થઈ. કોણ જાણે કેમ પણ બપોરના ફોનના 
પ્રસલપ્રસલાની વાિ અલયથી છપાવી રાખવી 
નીલાને વધ  યોગ્ય લાગી, કદાચ ગમી. 
 
કબાટના ખણેૂ પડેલી અસ્પશૃ્ય પ્રસિાર 
િેણે બહાર કાઢી. િેની પર ચડેલી ધળૂ 
ખખેંરી, િેમથી સાફ કરી િેણે િાર 
જોડવા માડંયા. વષો બાદ પ્રસિારના 
જીવમા ંજીવ આવ્યો. 
 
‘મારે નવી સરસ ફે્રમ ખરીદવી છે.’ િેણે 
અલયને કહ્ .ં 
‘નબંર બદલાયો છે?’ પછૂી િે ફરી ટીવીમા ં
ચાલિી હક્રકેટ મેચ જોવામા ંિલ્લીન થઈ ગયો. 
‘ના નબંર બરાબર છે. પણ જોવાની રષ્ઠટ 
બદલાઈ ગઈ છે. બહાર નીકળવા ર્મપછાડા 
કરિી હિાશા નજરકેદ છે.’ છિને િાકિી 
નીલા મનોમન બોલી. િેનાથી મરકી પડાય .ં 

એક સાજંે િે બગીચામા ંપહોંચી. કોઈનીય સાડી 
બાર રાખ્યા વગર હહરયાળી લોન પર 
ચત્તીપાટ પડી. ઉપર આકાશ, નીચે ર્રિી, 
આસપાસના ં સ દંર પ ઠપોની સ ગરં્ લેિી િે 
પહલેા ંક્યારેય ન અન ભવેલો આનદં માણિી 
રહી. એ ફક્િ પોિાની જાિ સાથે હિી. આ 
અવની આટલી સ દંર હશે િે પ્રવચારવાની કે 
જોવાની ફરસદ પહલેા ંક્યા ં હિી? પિલંગયા 
પાછળ દોડિી િે જાણે બાળપણમા ં િવેશી 
ગઈ. 
ઘરે જઈ િેણે પોિાને ભાવિા ંભરેલા ંરીંગણ 
‘ફક્િ પોિાના માટે’ રાધં્યા.ં અલય માટે 
નવીન વાનગી બનાવી. અલય આવિા ં િેને 
વળગીને એક ચમૂી ભરી લીર્ી. અલય આંખો 
ફાડી આ બદલાયેલી નવી નીલાને જોિો રહ્યો. 
નીલાના રોજજિંદા ક્રમમા ં કંઈક અનેર ં  િત્વ 
ઉમેરાય ,ં એ હત  .ં.. પ્રનયિ સમયે ફોનમા ં
વાગિા મધ ર ઘટંારવની િિીક્ષા. 
ઘહડયાળમા ંચારના ટકોરે ફોન રણકે િે પહલેા ં
નીલા સોફા પર કાળા ડબલાની બાજ મા ં
ગોિવાઈ ગઈ જ હોય. 
‘મને નીલ  કહી સબંોર્નારો એ કોણ હશે? શા 
માટે િે દરરોજ મને ફોન કરિો હશે? શ  ં િે 
મને ઓળખિો હશે? િેણે મને ક્યાકં, ક્યારેય 
જોઈ હશે? િે મને મળવા માગેં છે! હ ં િેને 
શાથી ગમ  ંછં? શ  ંએ મારો કોલેજકાળનો કોઈ 
ચાહક હશે? ક્યા ંરહિેો હશે? િેની ઉંમર કેવડી 
હશે? શ  ંકરિો હશે? એ મારી સાથે મજાક કરી 
રહ્યો છે અથવા કોઈ ગેરસમજ! હ ં િેન  ંનામેય 
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નથી જાણિી. આવા અનેક સવાલોના 
સરવાળા નીલાના મનમા ંથિા ગયા. 
 
‘િમે કોણ? આમ શા માટે મને ફોન કરો છો?' 
જાણવાની ઉત્કંિા અર્ીરાઈમા ં ફેરવાઈ ત્યારે 
નીલા પોિે જ ફોન કરી પછૂી જ બેિી. 
‘કેમ આવ  ંપછેૂ છે નીલ  ં? 
‘િમે- િિિત  ંકોણ?’ 
‘હ ં િિીક.’ 
‘કોણ િપ્રિક?  મારે િને મળવ  ંછે.’ 
‘મળવ  ંિો મારેય છે. ત  .ં.. ત   ંનીલ ? નીલકમલ 
ને?’ 
'ના' 
આ નબંર ચોત્રીસ વીસ પાસંિ જ ને?’ 
હા. બરાબર!’ 
‘મને િેણે આ નબંર આપેલો.’ 
‘કોણે?’ 
‘નીલકમલે. અમે એક જગ્યાએ અલપઝલપ 
મળ્યા ંહિા.ં બોલ્યા વગર ચા૨ આંખોએ ઘણી 
વાિો કરી. કેટલ કં સમજાય ,ં કેટલ કં સમજવાન  ં
બાકી છે. િેણે ઉિાવળે એક ચબરખીમા ંમને 
નબંર લખી આપયો હિો.’ 
‘નીલકમલ? એ કોણ?’ 
‘ત   ંનીલકમલ નથી? નીલ ? હ ં િેને નીલ  કહ ં 
છં. જોિા ંજ એના િેમમા ંપડયો. મારી સામે 
કેવ  ંમીઠ ં હસેલી. પણ િો િિ િમે કોણ?’ 
‘હ ં નીલા.’ 
‘કોણ નીલા?’ 

‘મારો નબંર એ જ છે. ચોંત્રીસ વીસ પાસંિ. 
માર ં  નામ નીલા.’ 
‘કદાચ એકાદ આંકડો લખવામા ંભલૂ થઈ લાગે 
છે. જબરો ગોટાળો થયો. ઓહ! સોરી.' 
‘સોરી?’  શાન  ંસોરી? 
‘ઊફ્ફ. આટલો વખિ હ ં નીલ  સમજીને િમારી 
સાથે વાિો કરિો હિો અને િ..િ.. િમે િો...! 
આયમ સોરી.'  
 
‘સોરી ન કહો િિીક, િમે મને ફોન 
કરિા રહશેો? મને િમારી વાિો 
સાભંળવી ગમે છે. હ ં િિીક્ષા કરીશ. આ 
રોંગ નબંર નથી. હ ં શી રીિે સમજાવ  ંકે 
િમે મને શ  ંઆપય .ં 
 
‘સોરી ન કહો િિીક, િમે મને ફોન કરિા 
રહશેો? મને િમારી વાિો સાભંળવી ગમે છે. 
હ ં િિીક્ષા કરીશ. આ રોંગ નબંર નથી. હ ં શી 
રીિે સમજાવ  ંકે િમે મને શ  ંઆપય .ં એક નવ  ં
જોડાણ, જીવનને રસમય રીિે જીવવાન  ંબળ, 
જાિને ચાહવાન  ં કારણ. મને સપના ં જોિા ં
શીખવ્ય  ં િમારી િેમભરી વાિોએ. િમને હ  ં
ત  કંારે સબંોર્ી શક ં? માર ં  મન ગીિ ગાય છે, 
પેલ .ં ઊલાલા... ઊઊલાલા. િેં મારી સિેૂલી 
ચેિનાને જાગિૃ કરી. શરી૨મા ંપડેલા સ ષ પિ 
રસાયણો માટે િારો ફોન ઉદ્દીપક બનીને 
આવ્યો.’ નીલા બોલિી રહી. બોલિી જ રહી. 
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‘હા, પણ હવે...’ િિીકની જીભ થોથવાઈ અને 
સામે છેડેથી ફોન કપાઈ ગયો. સપંકા  તટૂી ગયા 
પછી... 
પછી ચારને ટકોરે રણકિો ફોન ક્યારેય 
ન વાગ્યો. પરંત  , નીલાના જીવનને 
ઝકૃંિ કરિો ગયો. નીલાનો પોિાની 
જાિ સાથ ે સપંકા જોડિો ગયો. િેની 
પ્રસિારે એક નવો રાગ છેડયો, અને 
આખા ઘરમા ંખ  શન મા સગંીિમય સરૂ 
ગ જંી ઊિયા. 
 
પછી ચારને ટકોરે રણકિો ફોન ક્યારેય ન 
વાગ્યો. પરંત  , નીલાના જીવનને ઝકંૃિ કરિો 
ગયો. નીલાનો પોિાની જાિ સાથે સપંકા  
જોડિો ગયો. િેની પ્રસિારે એક નવો રાગ 
છેડયો, અને આખા ઘરમા ંખ શન મા સગંીિમય 
સરૂ ગ જંી ઊિયા. 
આશ્ચયામા ંગરકાવ અલયે નીલાને પછૂ્ ,ં ‘આ 
કયો રાગ છે?’ િો નીલાએ શ  ંકહ્  ંખબર છે? 
કહ ે‘ઊઊલાલા!’  
અલય બોલ્યો, ‘ચાલ િૈયાર થા. આજે િો 
હફલ્મ જોઈ હોટલમા ંજમીશ  ંફક્િ હ ં અને ત  .ં...’ 
અને બરં્ થિા ઘરના દરવાજા પાછળ ફોનની 
ઘટંડી રણકિી રહી. ‘રીનનન...’ 
 
સ ષમા શેિ - 9824522243 
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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અં જ લલ 

સ્વાપ્રિ મહિેા 
 

પેઢી દર પેઢી સચવાયેલા ંલગૂડામંા ંજૂની યાદોના ભિૂ રહિેા હોય છે.  
એક ક્ષણમા ંિે ભિૂકાળમા ંઅને બીજી ક્ષણે વિામાનની લચિંિામા ંગરકાવ કરે છે. 

 

  
 

સાજંે અંજલલ ઘરે આવી િો ઘરમા ંશાપં્રિ હિી. 
રસેશ અને સીમા હજી આવ્યા નહોિા લાગિા. 
અંદર જઈને જોય  ંિો મજં લાબેન કબાટ ખોલી 
જમીન પર બેિેલા હિા. ખોળામા ંબાન  ંકથ્થઈ 
લગૂડ ં હત   ંને એના પર હાથ ફેરવિા હિા. જાણે 
નાના બાળકના માથે હાથ ફેરવિા હોય. 
અંજલલએ વાકંી વળી મજં લાબેનના ગળે 
વળગવા જેવ  ં  કય ા. માને જોઈ બહ  હરખાઉં 
દોડી દોડી પાસે જાઉં. મજં લાબેને અંજલલની 

હરકિથી પ્રવકે્ષપ પડયો હોય િેમ હાથ ખસેડી 
લીર્ો. 
‘ચાલ હવે બહ  થય .ં રહવેા દે િારા લાડ!’ 
‘ત   ં પણ શ  ં મમ્મી?’ કહી બોલિી બોલિી 
અંજલલ રસોડામા ંગઈ. 
થોડીવાર રહીને મજં લાબેનને બમૂ પાડી, 
‘મમ્મી, ચાલ ચા િૈયાર છે.’ અંજલલ અને 
મજં લાબેન ડાઈપ્રનિંગ ટેબલ પર ગોિવાયા.ં 
મજં લાબેનનો ચહરેો જોઈ અંજલલ સમજી ગઈ 
કે એની મમ્મી ખબૂ ઉદાસ છે. 
‘મમ્મી શ  ં થય ?ં કેમ બાન  ંલગૂડ ં લઈને બેિી 
હિી?’ 
‘કંઈ નહીં.’ 
‘ના કહનેે? શ  ંથય ?ં’ 
‘કંઈ નહીં, િને નહીં સમજાય. હ ં જ્યારે નહીં 
હો...’ 
અંજલલએ મજં લાબેનને બોલિા અટકાવ્યા. 
રહવેા દે, આવી વાિ નહીં કરવાની.’ 
‘કંઈ નહીં, એ િો કાલે મને બાન  ંસપન  ંઆવ્ય  ં
હત  .ં’ 
‘શ  ંઆવ્ય  ંસપનામા?ં’  
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‘બા જાણે મારા ખાટલા પર આવી પથારીમા ં
બેિી ને મારા માથા પર હાથ ફેરવિી હિી ને 
િરિ મારી આંખ ખ લી ગઈ. આંખ ખોલી િો 
કોઈ નહોત  .ં ઊંઘમા ંપણ રડ ં આવી ગય .ં’ પછી 
આખી રાિ મને ઊંઘ ન આવી.  
‘મમ્મી, એ િો ત   ંહદવસે બાને યાદ કરિી હશે 
ને એટલે એવ  ંથાય.’ 
‘હં, બા ગઈ ત્યારે િો હ  ંખાલી નવ વષાની હિી 
ને ભાઈ સાિનો. અમે બનેં..’  
મજં લાબેન વાિ લબંાવી દ ોઃખી ના થાય એટલે 
કપ લઈ અંજલલ ઊભી થઈ ગઈ. મજં લાબેન 
થોડીવાર ત્યા ંબેસી રહ્યા. પછી બોલ્યા, ‘ચાલ 
હવે હ ં પણ સાજંના કામે વળગ .ં’ 
િે હદવસે વાિ ત્યા ંજ અટકી ગઈ. 

*** 
િે રાતે્ર અંજલલ ખબૂ અસ્વસ્થ હિી. એને એ 
રશ્ય બરાબર યાદ છે જે હદવસે અંજલલને 
લઈને ૧૮ વષા પછી મજં લાબેન પહલેી વખિ 
પોિાને પ્રપયર એટલે કે મજં લાબેનની મોટીબેન 
કમલાને ત્યા ંગયા હિા.ં કમલા અને મજં લાના 
અબોલા મજં લાના બનેવીના મતૃ્ય  બાદ તટૂ્ા 
હિા. અંજલલ ત્યારે ચૌદ-પદંર વષાની હિી. 
મજં લાએ મહોલ્લાના જ ય વાન હરીશ જોડે 
િેમલગ્ન કરેલા ને એ વાિે કેટલો હોબાળો 
થયેલો ને મજં લાની આખી ન્યાિે એમને 
જાકારો આપેલો. મોટીબેન અને બનેવીએ 
મજં લા સાથેના િમામ સબંરં્ કાપી નાખેંલા. 
મજં લાન  ં સાસર  ને પ્રપયર બનેં એક જ 
મહોલ્લામા ં હિા. બેન બનેવીને ન્યાિીલાના 

જાકારાને લીરે્ એણે કેટલી વેદના વેિેલી એ 
વાિ અંજલલ મમ્મીના મ ખે અનેકવાર સાભંળી 
ચકૂી હિી. 
 

‘આપવ  ંજ હોય િો બાન  ંએકાદ લગૂડ ં 
સાચવેલ  ંહોય િો આપો.’  
કમલાએ િરિ જ પલગં નીચેથી 
પિરાની પટેી ખેંચી કાઢી એક કથ્થઈ 
રંગન  ંને લીલી બોડારન  ંધપૂછાવં લગૂડ ં 
લઈ આવી. લગૂડામંા ં ઝીણીઝીણી 
ચોકડીની હડઝાઈન હિી.  
 

િે હદવસે જ્યારે બનેં બહનેો મળી ત્યારે 
એકબીજાને ભેટીને ધ્ર સકે ધ્ર સકે રડી હિી. 
મમ્મીને આમ રડિી જોઈ અંજલલ મમ્મીન  ં
લગૂડ ં પકડી બાજ મા ં ઊભી હિી. મજં લાએ 
ઝાખંા ભરૂા રંગન  ંજંાબલી બોડારન  ંલ ૂગંડ ં પહયે  ાં 
હત  .ં કમલાએ કમરે ભેરવેલી કોથળીમાથંી 
સોનાની બે બગંડી કાઢી મજં લાને કહ્  ંહત  ,ં ‘લે 
મજં , આ બાની બે બગંડી, ત   ં રાખ મારા 
િરફથી. િારા લગ્નમા ંમેં િો કોઈ કન્યાદાન 
કય ા નથી િો આજે...’ 
‘ના, મોટીબેન. મારી પાસે બધ  ં છે. મારે નહીં 
જોઈએ.’ 
‘ના, એવ  ંન ચાલે. ત   ંલે. આ પહરે.’ 
‘ના મોટી બેન, િમે જ બાની યાદગીરી રાખો.’ 
‘િો બોલ બીજ  ંશ  ંઆપ ?ં’  
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‘આપવ  ં જ હોય િો બાન  ં એકાદ લગૂડ ં 
સાચવેલ  ંહોય િો આપો.’  
કમલાએ િરિ જ પલગં નીચેથી પિરાની 
પેટી ખેંચી કાઢી એક કથ્થઈ રંગન  ં ને લીલી 
બોડારન  ંધપૂછાવં લગૂડ ં લઈ આવી. લગૂડામંા ં
ઝીણીઝીણી ચોકડીની હડઝાઈન હિી.  
‘લે આ એક જ છે. ત   ંરાખ. ત   ંરાખે કે હ  ંરાખ  ં
બધ  ંએક જ છે.’ 
લગૂડ ં હાથમા ં લેિા મજં લાએ છાિીએ 
વળગાડી દીધ .ં જાણે કે બા જ ના મળી હોય! 
થોડીવાર રહીને બનેં બહનેો જરા શાિં થઈ. 
ઘરમાથંી કમલા કપડાનંી પોટલીમા ં બારેં્લી 
એક ડબ્બી લઈ આવી. 
‘લે મજં , આ બાની કંક ની ડબ્બી. િને યાદ છે 
ત   ંનાની હિી ત્યારે આ ડબ્બીથી ખબૂ રમિી.  
મજં એ પ્રપત્તળની ડબ્બી લઈને મ ઠ્ઠી વાળી 
દીર્ી. કલાકેક પછી મા-દીકરી બનેં ઘરે આવ્યા 
હિા.ં કમલાએ સરસ ફૂલવાળી હડઝાઇનન  ં
ગ લાબી ફ્રોકન  ંકાપડ એને આપય  ંહત  ,ં િે પણ 
એને યાદ હત  .ં  

*** 
 

બાજ ના ંપલગં પર સિેૂલા મજં લાબેન 
પ્રવચારિા ં હિા, આ અંજલલએ મારી 
લચિંિામા ં ને રસેશની દેખભાળમા ંલગ્ન 
કયાા નહીં. રસેશને ભણાવ્યો, પરણાવ્યો. 
હવે હ ં જ્યારે ન હોઈશ ત્યારે એન  ં શ  ં
થશ,ે એ પણ ચોત્રીસની થઈ. 
 

બાજ ના ં પલગં પર સિેૂલા મજં લાબેન 
પ્રવચારિા ંહિા, આ અંજલલએ મારી લચિંિામા ંને 
રસેશની દેખભાળમા ંલગ્ન કયાા નહીં. રસેશને 
ભણાવ્યો, પરણાવ્યો. હવે હ ં જ્યારે ન હોઈશ 
ત્યારે એન  ં શ  ં થશે, એ પણ ચોત્રીસની થઈ. 
એવ  ં  પ્રવચારિા પ્રવચારિા બનેં ક્યારે ઊંઘી 
ગયા િેની ખબર નહીં પડી. 
અંજલલને ઓહફસેથી આવિા જો મોડ ં થાય િો 
મજં લાબેનને લચિંિા થઈ જિી. િેઓ બારીએ 
ડોહકયા ંકયાા કરિા. ન રહવેાય િો રસેશને ફોન 
કરી પછૂિા,ં ‘જો ને હજી અંજલલ આવી નથી. 
શ  ંથય  ંહશે?’ 
રસેશ ર્રપિ આપિો, ‘મમ્મી લચિંિા નહીં કર. 
આવિી હશે, હ ં િપાસ કર ં  છં.’ 
િો અંજલલ પણ મમ્મી રાહ જોિી હશે, એમ 
લચિંિા કરિી દોડિી આવિી. ઘરે આવીને 
મજં લાબેનને જોઈ એને હાશ થિી. મા-દીકરી 
બનેંના હૈયે ને હોિે એકબીજાના નામ રહિેા. 
વગર બોલે બનેં એકબીજાને સમજી જિા.ં બનેં 
એકબીજાના કામ ઉપાડવા હંમેશા િત્પર 
રહિેા. બનેંનો જીવ હમેશા એકબીજામા ં જ 
પરોવાયેલો રહિેો. જાણે એક જ દોરીમા ં
પરોવાયેલા ંબે મણકા!  

*** 
એમ કરિા કરિા વષો વહિેા ગયા. અંજલલન  ં
કૌટ ં લબક જીવન ક્સ્થર ગપ્રિએ આગળ વર્ત  ં
હત  .ં વિૃ મજં લાબેન એક હદવસ અચાનક જ 
મતૃ્ય  પામ્યા.ં મજ લાબેનના મતૃ્ય નો ઘા 
જીરવવો અંજલલને માટે ખ બ અઘરો હિો. એક 
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સ નકાર વ્યાપયો હિો અંજલલના મનમા ંઅને 
ઘરમા ંપણ. ઘરની જે બર્ી સ્થળૂ વસ્ત  ઓ પર 
મમ્મીનો હાથ ફરેલો હિો િે બર્ી વસ્ત  ઓનો 
સ્પશા યાદ આવિો અને જાણે એ બર્ી સજીવ 
થઇ જિી.   
અંજલલને હવે મમ્મી પ્રવનાન  ં ઘર ઘર નહોત   ં
લાગત  .ં એને રસેશ ને સીમાની વાિમા ં રસ 
નહોિો પડિો. ઘર જાણે ખાવા ર્ાત   ં હત  .ં 
એમને એમ મજં લાબેનને ગયાને પણ પાચં 
વષા થઇ ગયા.ં  

*** 
િે હદવસે અંજલલ ખ બ અસ્વસ્થ હિી. મમ્મીની 
યાદથી મન ડૂમો ડૂમો થઇ ગય  ં હત  .ં િે 
પ્રવચારિી, ‘મમ્મી ત   ં કહિેી કે હ ં નહીં હોઉં 
ત્યારે... અને હ ં િને બોલવા નહોિી દેિી. હવે 
આજે થાય છે કે ખબર નહીં ત   ંશ  ંકહવેા માગંિી 
હિી. પણ મમ્મી મને થાય છે કે કાલે ઉિીને હ ં 
નહીં હોઉં ત્યારે...’  
મમ્મીન  ં કબાટ ખોલી મજં લાબેનની જેમ જ 
જમીન પર બેિી હિી. છેક નીચેના ખાનામા ં
બાન  ં લગૂડ ં હત  .ં મજં લાબેને મકૂ્ય  ં હત   ં િે 
અંજલલ હાથમા ં લેવા ગઈ િો સાથે પેલ  ં િે 
હદવસે મજં લાબેને પહરેેલ  ં િે ભરૂ ં  લગૂડ ં પણ 
ખેંચાઈ આવ્ય .ં બે લગૂડાનંી નીચે પેલી કંક ની 
ડબ્બી, એમ ત્રણેય વસ્ત  ઓ હાથમા ં લઈ 
અંજલલ આંસ  આંસ  થઈ ગઈ. િે જાણે ઢગલો 
થઈ જમીન પર પડી. જેમ િેમ જાિને સભંાળી 
અંજલલ સ્વસ્થ થઈ. 
 

બીજે હદવસે સવારે કપડાનંી થલેીમા ં
બાન  ં ને મમ્મીન  ંલગૂડ ં ને પલેી કંક ની 
ડબ્બી સાથ ેથોડા ચોખા લઈ િાપીના 
હકનારે િે ઊભી હિી. મનોમન બોલિી 
હિી, ‘હ ેમારી માવડીઓ, મારા આ કૃત્ય 
માટે મને માફ કરજો.’ 
 

બીજે હદવસે સવારે કપડાનંી થેલીમા ંબાન  ંને 
મમ્મીન  ંલગૂડ ં ને પેલી કંક ની ડબ્બી સાથે થોડા 
ચોખા લઈ િાપીના હકનારે ઊભી હિી. 
મનોમન બોલિી હિી, ‘હ ે મારી માવડીઓ, 
મારા આ કૃત્ય માટે મને માફ કરજો. મમ્મી 
િારા પ્રવના હ ં ખબૂ એકલી પડી ગઈ છં. હવે 
નથી જીરવાત  .ં એમ બોલી ર્બાક કરિી એણે 
થેલી પાણીમા ંપર્રાવી. આંખ બરં્ કરી હિી. 
પાણીમા ંથોડીવાર વમળ ઉિયા. અંજલલ ર્ીમે 
પગલે ઓવારાના પગપ્રથયા ચઢી. છેલ્લે 
પગપ્રથયે જઈ પાછળ ફરી નદી િરફ જોય ,ં એને 
લાગ્ય ,ં કથ્થઈ અને ભરૂા ંલગૂડામંાથંી બા અને 
મમ્મીના બે આકાર ભીના લગૂડે પાણીમા ંઊભા 
છે ને બનેંની આંખ સજળ છે ને અહીં અંજલલની 
પણ. થોડીવારમા ંબનેં લગૂડા ંપાણી પર િરિા 
દેખાયા. હવા ભરાઈને લગૂડા ંફૂલ્યા. જાણે બે 
આકારો પાણી પર ઊંચકાયા. ર્ીમે ર્ીમે 
પાણીના ંિવાહમા ંિણાિા િણાિા દૂર નીકળી 
ગયા ંઆંખથી ઓઝલ થિા ંથિા એ લગૂડા.ં.. 
 

સ્વાપ્રિ મહિેા - ૯૮૯૮૦ ૨૦૦૮૨  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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પહલેો વરસાદ 

દહરણ્ય પાંડયા પાઠક 
 

પહલેા વરસાદન  ંખાસ મહત્વ હોય છે. ર્ોમ ર્ખિા ધપૂથી િપિી ર્રિી માટે પણ 
અને અતપૃિ હૈયાઓ માટે પણ. ર્રિીમા ંફૂટિા અંક રની જેમ જ  

િેમની સરવાણી પણ કાયમી તધૃ્પિ આપિી હોય છે.   
 

 
 
 

"રસવ, આટલો ધોધમાર વરસાદ આવે છે અને 

તને પલળવાન ાં મન નથી થત ાં?", નીતી, દોડીને 

બહાર ગેલેરીમાાં જઈ ઉભી રહી અને વરસતાાં 
વરસાદમાાં પલળવા લાગી. રસવ બે પ્રમનીટ 

નીતીને જોઈ રહ્યો, વરસાદમાાં ભીંજાતી, પરાંત  , 
તેન ાં મન ક્યાાંક બીજે પલળી રહ્ ાં! 
"સાક્ષી, ચાલને વરસાદમાાં પલળવા", કહતેો 
રસવ ખેંચીને સાક્ષીને લઈ ગયો, વરસાદમાાં 
ભીંજાવા, અને પછી તો બાંને મન મ કીને પલળ્યા, 
પહલેા વરસાદમાાં અને પછી એકબીજામાાં! રસવ 

અને સાક્ષી વરસાદમાાં ભીંજાવાની એક પણ તક 

ક્યારેય ન છોડતા. બાંને વરસાદ જેવાાં તોફાની 

અને એકબીજાના પે્રમમાાં ગળાડૂબ હતાાં, જાણે 

ધરતી અને આકાશ! 

"રસવ, આ વરસાદ મારો પહલેો પે્રમ છે". 

"ઓહ, અને હ ાં?", કહતેા સાક્ષીને ઉંચકી લીધી 
રસવએ. સાક્ષીન ાં ખડખડાટ હાસ્ય ગ ાંજી ઉઠ્ ાં 
વરસાદમાાં. 
"રસવ, આવને", કહતેાાં, નીતી રસવને હાથ ખેંચીને 

લઈ ગઈ, ફરી વતામાનમાાં! રસવને હવે આ 

વરસાદ પણ દઝાડતો હતો! 
 

***** 
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"સાક્ષી, ત ાં બહ  રાહ જોવડાવે છે. તને ખબર છે ને, 

તને પાાંચ સમનીટ પણ મોડ ાં થાય, તો હ ાં બેબાકળો 
થઈ જાઉં છાં". 

"અરે રસવ, કેટલો ટ્રાદફક હતો? ચાલ હવે હ ાં આવી 
ગઈ ને?", અને બાંને કાફેમાાં ગયાાં. 
"સાક્ષી, િેં ઘરમાાં વાત કરી?" 

"રસવ, પપ્પા આજે જ મ ાંબઈથી આવયા. હ ાં બે 

દદવસમાાં વાત કરી લઈશ, ડોન્ટ વરી". 

 

"સાક્ષી, નેટસ્ટ સેટરડે મારી ફ્લાઈટ છે, 

લાંડનની. એ પહલેાાં તારા પપ્પાની મહોર 

લાગી જાય, આપણાાં આ સાંબાંધને બસ. 

પછી હ ાં લાંડનથી ટે્રઇસનિંગ પતાવીને આવ ાં, 
એટલે આપણાાં લગ્ન." 

 

"સાક્ષી, નેટસ્ટ સેટરડે મારી ફ્લાઈટ છે, લાંડનની. 
એ પહલેાાં તારા પપ્પાની મહોર લાગી જાય, 

આપણાાં આ સાંબાંધને બસ. પછી હ ાં લાંડનથી 
ટે્રઇસનિંગ પતાવીને આવ ાં, એટલે આપણાાં લગ્ન.", 

રસવ સાક્ષીનો હાથ પકડતાાં બોલ્યો. 
"પપ્પા મારી દરેક વાત માને જ. મારા જીવનના 
આટલા મોટા સનણાયમાાં પણ તેઓ મારી સાથે હશે 

જ, રસવ". 

સાક્ષીને પીંક કલર બહ  જ ગમતો. રસવ સાક્ષીને 

મળીને, સીધો સાડીની દ કાન પર ગયેલો અને 

એક સ ાંદર ગ લાબી બાાંધણીની સાડી લીધી, સાક્ષી 
અને તેની સગાઈના દદવસે સાક્ષીને આપવા 
માટે. બે-ત્રણ દદવસ રાહ જોવામાાં રસવએ જેમતેમ 

પસાર કયાા. 

"રસવ, વરઘોડો લઈને ક્યારે આવીશ, મને 

લેવા?", સાક્ષી ફોનમાાં રણકતા અવાજે બોલી. 
"ઓહ, સાક્ષી. હમણાાં જ આવ ાં ચાલ." 

"આવી જાઓ મારા વરરાજા. સાાંભળ, હ ાં અડધા 
કલાકમાાં આવ ાં છાં, કાફે પર. તને મળી પછી મારી 
ફે્રન્ડને મળવા જઈશ", અને સાક્ષીએ ફોન મ ક્યો. 
રસવના મનમાાં આનાંદની સરવાણી ફુટી પડી. 
તેનો અને સાક્ષીનો પે્રમ હવે પ ણાતાને પામવાની 
સીમા પર હતો. સાક્ષીને પહલેી વાર કોલેજમાાં 
જોઈ, તયારથી તેના ર પથી, રસવ અંજાઈ ગયેલો, 
અને પછી ધીરે ધીરે ક્યારે બાંને સમત્રો અને પે્રમી 
બન્યાાં, તે ખબર જ ના પડી. રસવએ લગ્ન અને 

લગ્ન પછીના કેટલાય પ્લાસનિંગ શર  કરી દીધા! 
"સાક્ષીને કેટલી વાર કહ્ ાં છે, ટાઈમ પર આવ. 

અડધો કલાક ઉપર થ્ ાં", રસવ કેફેમાાં વોલ 

ટલોકમાાં સમય જોઈ અકળાયો. લગભગ દોઢ 

કલાક પસાર થઈ ગયો અને વરસાદ પણ વધી 
રહ્યો હતો. 
"હલ્લો, નમસ્તે અંકલ", રસવ બોલ્યો. 
"ના, અંકલ, સાક્ષી અહીં નથી પહોંચી. હ ાં બે 

કલાકથી રાહ જોઉં છાં", રસવ ળચિંતાત  ર થઈ 

બોલ્યો. 
પછી.. સાક્ષી ક્યારેય આવી જ નહીં! 
 

***** 
 

"હપે્પી એસનવસારી", નીતી ઉઠીને, રસવને ગાલ 

પર ચ મી ભરતાાં બોલી. જવાબમાાં રસવ આછાં 
હસ્યો! 
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"આપણાાં મેરેજને એક વષા થઈ ગ્ ાં, રસવ. હજ  
તમે મને કાલે જ પહલેી વખત મળવા આવેલાાં, 
તેવ ાં લાગે છે". 

"હમમ.. સમય ક્યાાં પસાર થાય છે, તે ખબર 

નથી પડતી," રસવ બોલ્યો. 
"મને હજ  પણ એવ ાં લાગે કે, હ ાં તમને પ રેપ રા 
નથી ઓળખતી." નીતી વેધક નજરે બોલી. 
"શ ાં નીતી, ત ાં પણ? ચાલ, મારે ઓહફસ જવાન ાં 
મોડ ાં થાય છે". 

"મને કાંઈ ગીફ્ટ નહીં આપો?" 

"શ ાં જોઈએ છે, તારે બોલ?" 

"એ પણ હ ાં નક્કી કર ાં? તમારે મને સરપ્રાઈઝ 

ગીફ્ટ આપવાની છે. હ ાં પણ જોઉં, તમે મારી 
પસાંદ કેટલી જાણો છો?" નીતી બોલી. 
"ઓહો એમ? પછી જે લાવ ાં તે સ્વીકારવ ાં પડશે. 

સવચારી લે". 

"રસવ, તમારી સાથે લગ્ન માટે હા કહી, તયારે જ, 

તમને તમારા ભ તકાળ સાથે સ્વીકાયાા છે; તો 
તમારી આપેલી પહલેી ગીફ્ટ તો પે્રમથી 
સ્વીકારીશ જ." કહી નીતી રસોડા તરફ વળી. 
રસવ તેની અને નીતીની પહલેી મીટીંગ 

વાગોળવા લાગ્યો. 
"નીતી ત ાં બધ ાં જાણે છે, છતાાં મારી સાથે લગ્ન 

કરવા તૈયાર છે? માર ાં  હ્રદય રણ જેવ ાં શ ષ્ક અને 

વેરાન થઈ ગ્ ાં છે, જેમાાં ગમે તેટલો વરસાદ 

પડ,ે તો પણ લીલ ાંછમ થવાની શક્યતાઓ 

નહીવતટ છે". 

"રસવ, હ ાં તમને વષોથી મનોમન પે્રમ કર ાં  છાં. 
મારા માટે, તમે મારા જીવનસાથી બનો, તે જ 

મોટી વાત છે. મને મારા પે્રમ પર સવશ્વાસ છે. 

એકદદવસ મારો પે્રમ, તમારા વેરાન હ્રદયને, ફરી 
મહકેત  ાં કરી દેશે". 

 

"રસવ, મારી યાદમાાં ક્યાાં સ ધી રડીશ? આ 

સાડી પર હવે નીતીનો અસધકાર છે. તેને 

આપીને, તારા જીવનની નવી શર આત 

કર. કરીશ ને?", સાક્ષીનો ચહરેો રસવની 
નજર સામે તરવરી રહ્યો. 
 
 

"આશા રાખ ાં છાં, તારો પે્રમ જીતી જાય", અને 

રસવએ નીતી સાથે લગ્ન માટે હા કહલેી. રસવએ 

તેનો કબાટ ખોલી, તેમાાંથી સાચવી રાખેલી, પીંક 

બાાંધણીની સાડી કાઢી અને છાતીએ વળગાડી.  
"રસવ, મારી યાદમાાં ક્યાાં સ ધી રડીશ? આ સાડી 
પર હવે નીતીનો અસધકાર છે. તેને આપીને, તારા 
જીવનની નવી શર આત કર. કરીશ ને?", 

સાક્ષીનો ચહરેો રસવની નજર સામે તરવરી રહ્યો. 
"હા, નીતીને આ સાડી જ ગીફ્ટ કરીશ આજે." 

અને રસવએ, તે સાડી તેની ઓદફસબેગમાાં મ કી. 
"આજે સાાંજે ડીનર માટે બહાર જઈએ?" 

"નીતી, મારી એક મીટીંગ છે, જે પતાવતાાં, સાત 

વાગી જશે. ત ાં ઓફીસ આવી જઈશ?" 

"ઓકે". નીતી બોલી. 
 

***** 

 
મીટીંગ પતાવતાાં રસવને આઠ વાગી ગયાાં. તે 

ઉતાવળે નીચે ઉતયો પણ નીતી આવી ન હતી. 
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કહલેાાં ટાઈમ પર અડધો કલાક નીકળી ગયો, હજ  
નીતી આવી નહીં? ઉપરથી આ ધોધમાર 

વરસાદ! રસવ અકળાયો. તેણે નીતીને ફોન 

લગાવયો પણ નો રીપ્લાય! 

પાંદરેક પ્રમનીટમાાં એક ફોન આવયો, અને રસવન ાં 
હ્રદય ધબકારો ચ કી ગ્ ાં! 
"મીસીસ નીતી સત્રવેદી?" 

"સેકન્ડ ફ્લોર પર આઈ.સી.્ . માાં." 

"થેંક ્ ", કહી, રસવ દોડીને લીફ્ટ તરફ વળ્યો. 
રસવના મમ્મી-પપ્પા અને ભાઈ પણ પહોંચી 
ગયેલા. નીતી રસવની ઓહફસે જતી હતી, તયાાં 
વરસાદમાાં તેની સ્ક ટી સ્લીપ થઈ અને એક કાર 

સાથે અથડાઈ પડી. રસવ ધીરેથી અંદર ર મમાાં 
ગયો. તેની નજર સામે, ભ તકાળ તરવરી ઉઠયો! 
સાક્ષીનો એસ્ટસડન્ટ અને.. તે હચમચી ઉઠયો. 
નીતીન ાં પગન ાં ઓપરેશન કરવ ાં પડેલ ાં. તે હજ  
બેભાન હતી. રસવ બે સમનીટ નીતીને જોઈ રહ્યો. 
 

"નીતી, સાક્ષીને ગ માવી દીધી, પરાંત   તને 

નહીં જવા દઉં. સાક્ષી પણ આ જ રીતે, 

હાંમેશને માટે મારાથી દૂર થઇ હિી. મારા 
વેરાન થઈ ગયેલા જીવનને, િેં  તારા પે્રમ 

અને હાસ્યથી ફરી લીલ ાંછમ ક્ ું. 
 

"નીતી, સાક્ષીને ગ માવી દીધી, પરાંત   તને નહીં 
જવા દઉં. સાક્ષી પણ આ જ રીતે, તે દદવસે મને 

મળવા આવવાની હતી, અને અચાનક એક 

અકસ્માતે, તેને હાંમેશા માટે મારાથી દૂર કરી 
દીધી. મારા વેરાન થઈ ગયેલા જીવનને, તે તારા 

પે્રમ અને હાસ્યથી ફરી લીલ ાંછમ ક્ ું. આજથી હ ાં 
પ રેપ રો તારો છાં, નીતી. આજ સ ધી તને ઘણીવાર 

અજાણતાાં અન્યાય કરતો રહ્યો, જેના માટે, આઈ 

એમ સોરી. આઈ લવ ્ , રીયલી. જો તારા માટે, 

તારા ગમતાાં પીંક કલરની સાડી લાવયો છાં, જે 

તારે પહરેવાની છે. તે કહલે ાં ને કે ત ાં મારા રણ 

જેવા હ્રદયને લીલ ાંછમ કરી દઈશ, તો જો, આજે 

તારો રસવ, તારા પે્રમમાાં ઓગળી ગયો. ઉઠ 

નીપ્રિ." નીતી પાસે બેસી, રસવ રડતાાં રડતાાં બોલી 
રહ્યો હતો.  
"રસવ, રસવ..", નીતી ધીરેધીરે ભાનમાાં આવવા 
લાગી. રસવ નીતીને ભાનમાાં આવતી જોઈ ખ શ 

થઈ ગયો અને નીતીના માથા પર વહાલથી હાથ 

ફેરવયો. 
ચાર વષા પહલેાાં, આ જ વરસાદમાાં રસવનો પે્રમ 

છીનવાઈ ગયેલો અને આજે રસવની અધ રી 
પે્રમકહાની પ રી થઈ, વરસતા પહલેા 
વરસાદમાાં!  
 
 

 
 

દહરણ્ય પાંડયા પાઠક - 95588 10609 

િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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વાિાાને વાિાા બનાવનારા ંિત્વો 
રવીન્ર પારેખ  

 

પ્રમત્રો, આ અંકમા ંઆપે આટલી બર્ી વાિાાઓ વાચંી. િમે મનોમન એના પ્રવષે 
પ્રવચારિા હશો. કયા હોય છે એ િત્વો જે વાિાાને વાિાા, સારી વાિાા બનાવે છે? 

આવો, જાણીએ જાણીિા વાિાાકાર રવીન્ર પારેખ પાસે.. 
 
 

આપણે ત્યા ં કથા િત્વ િો હત   ં જ. કથાકારો 
પદ્યમા ં કથા કહિેા ને જીવન જીવવાન  ં બળ 
ઉપદેશાત્મક રીિે પરૂ ં  પાડિા. એમા ં
રાજારાણીની કે પશ  પખંીઓની વાિો માનવ 
જીવનને ર્બકત  ં રાખવા કહવેાિી. ત્યારે 
છાપકામ શર  થય  ં ન હત   ં એટલે કહવેા 
સાભંળવાનો જ ઉપક્રમ મ ખ્ય હિો. જીવન 
અટપટ ં હોય િો પણ કથા અટપટી ન હિી. 
એટલે કથાએ સરળ રહવે   ં અપ્રનવાયા હત  .ં 
કથાની સાથે ગાયન-વાદન પણ પરૂક િત્વો 
બની રહિેા ંએટલે કથા રપ્રસક બનિી ને મોટે 
ભાગે કથામા ંઆખ  ંજીવન જ કહવેાત  .ં માડંીને 
વાિ થિી ને ઘણ  ંખર ં  સ ખદ અંિ સાથે વાિ 
પરૂી થિી. કથાની સાથે ઉપકથાઓ પણ 
જોડાિી. આ બર્ાનો મ ખ્ય હતે   હિો જીવન 
કલ્યાણકારી કેવી રીિે બને િે સચૂવવાનો. કથા 
ઉપદેશ ને મનોરંજનન  ં પ્રનપ્રમત્ત બનિી, પણ 
આજે જેને વાિાા કે નવલલકા કહીએ છીએ એ 
સાહહત્ય િકાર િો પપ્રશ્ચમમાથંી આવ્યો. 
અવાાચીનોમા ં આદ્ય એવા નમાદની ને િે 
પછીની પેઢીને પપ્રશ્ચમી સાહહત્યના સપંકામા ં

મકૂાવાન  ંથય  ં ને પ્રનબરં્, નવલકથા, નવલલકા 
જેવા સાહહત્ય િકારોન  ંખેડાણ ગ જરાિીમા ંપણ 
શર  થય .ં ગ જરાિી વાિાાન  ં અને સ રિના 
રણજજિિરામ વાવાભાઈ મહિેાની મતૃ્ય  
શિાબ્દીન  ં આ વષા છે, જેમણે ૧૯૦૪મા ં
ગ જરાિી વાિાા લખવાની કોપ્રશશ કરેલી. િે 
પછી િો મ નશીએ (૧૯૧૧), ર્નસ ખલાલ 
મહિેા વગેરેએ પણ ટૂંકી વાિાા પર હાથ 
અજમાવ્યાન  ંનોંર્ાય  ંછે, પણ અત્યાર સ ર્ી િો 
મલયાપ્રનલ (૧૯૧૩)ની ‘ગોવાલણી’ આપણી 
પહલેી વાિાા િરીકે ઓળખ પામી છે એટલે 
િેને જ િમાણ ગણવાની રહ.ે 
ધમૂકેત  ની વાિાાઓ વધ  કલાત્મક બનવા મથે 
છે, પણ િેમનો યતં્ર ય ગ સામે નકારાત્મક 
અલભગમ હિો, બીજા શબ્દોમા ંિેમનો વૈજ્ઞાપ્રનક 
પ્રવકાસ સામે વારં્ો હિો ને પછી મતં્રનો નહહ, 
પણ યતં્રનો એટલો મહહમા વધ્યો કે ધમૂકેત  ની 
વાિાાઓનો િભાવ ઓસરિો ગયો ને યતં્ર 
ય ગની સમસ્યાઓ કેન્રમા ંઆવી. એટલ  ંસાર ં  
થય  ં કે પ્રવજ્ઞાન િેની િમામ મયાાદાઓ સાથે 
વાિાા પર ને અન્ય િકારો પર િભાવક રહ્  ંને 
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વાિાા અને બીજા િકારો પર પડકારો વર્િા 
ગયા. ધમૂકેત  કાલીન વાિાાકારોન  ંએક લક્ષણ 
વાિાા જોડે ન જિી ઉપકારક રત્નકલણકાન  ં 
પ્રવશેષ છે. વાિાાને ભોગે લેખકે ઉદગારો, 
પ્રનશ્વાસો ને રોિલવેડાનો આશરો લીર્ો. 
રત્નકલણકાઓ જ દી સપંાહદિ થઇ ને િેની 
પ ક્સ્િકાઓ પણ બહાર પડી. એ સ્વિતં્ર મલૂ્ય 
અલબત્ત ર્રાવિી હિી, પણ વાિાામા ં િે 
અપ્રનવાયા નહહ િે રીિે આવિી હિી એટલે 
વાિાાને ખાસ ઉપકારક રહી નહહ. કોચમીન 
અલીડોસા, જ મો ભીસ્િી જેવા ંપાત્રો ધમૂકેત  ન  ં
િદાન છે િો ખેમી, મ ક ન્દરાય, કોદર જેવા ં
પાત્રો રામનારાયણ પાિક ‘દ્ધદ્વરેફ’નો પ્રવશેષ છે. 
પણ આ પાત્રો સ ર્ી આવિામંા ં િો િેઓ 
લાગણીશીલ, પોચટ, યતં્રસસં્કૃપ્રિના પ્રવરોર્ી 
નથી રહિેા,ં બલકે નક્કર ભપૂ્રમ પર મકૂાય છે 
ને જગિનો સામનો કરવાની તે્રવડ ર્રાવે છે. 
આજના નવોહદિ વાિાાકારોમા ં પણ ક્યારેક 
સ ર્ારક કે ઉપદેશક કે સલાહકારનો  જીવ 
આવી ભરાય છે ને િેટલે અંશે વાિાાને વેિવાન  ં
આવે છે. ધમૂકેત   કાળની વાિાાઓની એક 
લાક્ષલણકિા પ ૂછંડે ડંખની પણ રહી. વાિાાકાર 
એવ  ંવાિાાવરણ સજ ેકે વાચકની એ હદશામા ં
ગપ્રિ વરે્ ને છેલ્લે વાચકે ન ર્ાયો હોય િેવા 
અંિ આગળ વાિાા પરૂી થાય. પછી િો એવા 
િકારની વાિાાઓની ય ભરમાર થઇ. એટલે જે 
અંિ અણર્ાયો લાગિો હિો િે પણ ચત ર 
વાચકો માટે ર્ારેલો થઇ પડયો ને એવી 
વાિાાઓન  ંિમાણ ઘટત   ંગય .ં આજે હજી પણ 

એ િકારની વાિાાઓ લખાય છે, પણ િેમા ંભલૂ 
લેખકની છે, કારણ િે હજ  એમ જ મને છે કે 
પ ૂછંડે ડંખની રીપ્રિ વાચક જાણિો નથી ને િેને 
હજી ચોંકાવી શકાય છે. ચોંકી ચોંકીને વાચકો 
રીઢા થઇ ગયા છે િે લેખક જેટલ  ંવહલે  ંજાણે 
િેટલ  ંિેના ને વાિાાના હહિમા ંછે. 
થોડા નવોહદિોની વાિાા લેખન પિપ્રિ પણ 
બદલવા જેવી છે. વાિાાકારે કોઈ પાત્રન  ં આખ  ં
જીવન કહવેાની જરૂર નથી. િેણે જે િે પાત્રના 
જીવન અંશમાથંી એવ  ંલબિંદ  િારવવાન  ંરહ ેજે 
િેને અનેક પહરમાણોમા ંસજીવ કરી મકેૂ. બીજી 
િકલીફ છે િે ભિૂકાળની. દરેક પાત્રનો 
વાિાામા ં ભિૂકાળ હોવો જ જોઈએ એવ  ં શ  ં
કામ? વાિાા શર  થાય ત્યાથંી જ વાિાાન  ંપાત્ર 
જીવવાન  ંશર  કરે િો શ  ંમ શ્કેલી થાય િે નથી 
સમજાત .ં આપણને કશ કં યાદ આવે િે િહક્રયા 
એવી જહટલ છે કે યાદ આવે એવ  ંઅન ભવો 
ત્યા ંિો યાદ શર  થઇ ચકૂી હોય, પછી યાદ 
આવે છે - એવી પ્રવગિે સ્પઠટિા કરવાની જરૂર 
ખરી? જો મકૂવાની જરૂર જણાય જ િો યાદ 
કોઈ પણ ભપૂ્રમકા વગર સીર્ી જ લેખનમા ં
મકૂાવી જોઈએ. 
હજી આપણે વાિાામા ંિસગંને જ વાિાા માનીએ 
છીએ. અગાઉના કથાકારો કથા કહિેા િેમ 
િસગંો કહી જવાથી વાિાા રચાય છે િેવી 
માન્યિા હજી છે. િેમા ંસત્યઘટનાત્મક વાિાા 
પ્રવશે લેખક અને ભાવક, બનેંમા ંહજી અહોભાવ 
છે. એ યોગ્ય નથી. સત્યઘટનાત્મક વાિાા વધ  
વાસ્િપ્રવક લાગે િે શક્ય છે,પણ કાલ્પપ્રનક 
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ઘટનાને વાસ્િપ્રવક લાગે એમ રજૂ કરવામા ં
વર્ારે મોટી કસોટી છે. કાલ્પપ્રનક ઘટનાને 
વાિાાકારે િો એ રીિે જ મકૂવાની છે જેથી િેમા ં
વાચકનો પ્રવશ્વાસ વરે્. વાિાાકારની ઘટના કોઈ 
પણ હોય, િે ઘટના જ છે, વાિાા નથી. ઘટના 
કે િસગં વાિાાને ઉપકારક હોઈ શકે, િેને 
કાલ્પપ્રનક વાિો પણ બનેલી લાગે, આમ છિા ં
સાચી કે કાલ્પપ્રનક વાિ, પોિે િો વાિાા નથી 
જ! ઘટના કે િસગં િો કોઈ પણ કહી શકે, િેમા ં
વાિાાકારની જરૂર જ શી છે? એ વાિાાકાર જ 
છે, જે િસગં કે ઘટનામાથંી, પોિાનો એક છેડો 
શોર્ી કાઢે છે ને િેને સહજ ને અણર્ાયાા 
અંિની ભપૂ્રમકા બનાવે છે. આ પ્રનમાાણ 
વાિાાકારન  ંછે. વાિાા માટે વળાકં અપ્રનવાયા છે 
ને િે ચમત્કૃપ્રિ રૂપે પણ ક્યારેક હોય, પણ એ 
વાિાાકારન  ં િદાન છે. વાિાાકાર પ્રસવાય એ 
શક્ય નથી. આ અંિ કે િેન  ં આયોજન 
વાિાાકારે વાિાાની અંદરથી જ નીપજાવવાન  ં
રહ,ે જો િે વાિાામા ં પ્રનહહિ એવા કોઈ િત્વ 
પ્રસવાયન  ં હશે િો િે વાિાાને ઉપકારક નહહ 
નીવડે ને અંિ આગતં  ક જ  બની રહશેે. 
એ પણ સાચ  ંકે અંિ િે વાિાા નથી, િે જ વાિાા 
નથી. વાિાાના બીજાં ઘટકો પણ  િપાસવાના ં
રહ.ે ઘટનાના ં પ્રનરૂપણમા ં પણ લબનજરૂરી 
િત્ત્વો િવેશવાન  ં કે જરૂરી િત્વ બાકાિ થઇ 
જવાન  ંશક્ય છે. ઘટના ઘટી હોય એ જ ક્રમે 
વાિાાકાર ન મકેૂ એ પણ શક્ય છે.. એમા ં
વર્ઘટ, વાિાાકાર જરૂર િમાણે કરે છે. એવ  ંન 
થાય િો વાિાા મેદસ્વીપણાથી કે સકૂિાનથી 

પીડાઈ શકે. એવે વખિે વાિાાકારનો પ્રવવેક 
કામે લાગવો જોઈએ. વાિાાને િેણે કલાત્મક 
બનાવવાની છે. આ કલાત્મક બનાવવાની 
એટલે શ ?ં  
શ  ંકરવાથી વાિાા કલાત્મક બને? એની મારી 
વ્યાખ્યા કૈક આવી છે. કલાત્મક એટલે 
સિમાણ. બધ  ંજ અપ્રનવાયા ને માપમા ંહોય. 
ગણપપ્રિન  ં મોટ ં પેટ પણ નાન  ં થયા વગર 
લચત્રમા ં કે પ્રશલ્પમા ં સિમાણ થઇ રહ ે િેવી  
અલભવ્યક્ક્િ કલાત્મક કહવેાય. વાિાાને 
ઓછાથી ચાલત   ંનથી, પણ લબનજરૂરી હોય િે 
ય માફક નથી આવત .ં વાિાામા ંપાત્રપ્રનરૂપણ 
કે સવંાદ કે વણાન અપ્રનવાયા છે? િો ભલે આવે, 
પણ આવ્યા પછી િે અપ્રનવાયા પ્રસિ ન થાય 
િો િેનો અથા નથી. કશ  ંપણ અપ્રનવાયા નહહ 
િે કલા માત્રને કદી ખપત  ં નથી. આ 
અપ્રનવાયાિા કોણ પ્રસિ કરે? જવાબ છે, સર્જક 
પોિે. સર્જકનો પ્રવવેક જેટલો જાગિૃ િેટલ  ં
પહરણામ વર્ારે અસરકારક ને કલાત્મક. આ 
જાગપૃ્રિ, સજ્નજિાથી આવે, અન ભવથી આવે. 
કલા કોઈ કોઠટકમા ં બરં્ાિી નથી એટલે 
આગલા માપદંડો ઉપયોગી બને જ એવ  ંર્ારી 
શકાય નહહ. લેખક માટે દરેક નવી કલાત્મક 
વાિાા એ મોટો પડકાર કોઈ પણ સમયમા ંહિો, 
છે ને રહશેે. 
એ સાચ  ં છે કે વાિાાકાર આજ બાજ ના ં
જીવનમાથંી િસગં, પાત્ર કે ઘટનાનો વાિાા 
લેખનમા ંઉપયોગ કરે છે. આ ઉપયોગ િે કેવી 
રીિે કરે છે િેના પર વાિાાનો આર્ાર છે. 
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લેખકની ચોક્કસ રષ્ઠટ અહહ કામ કરે છે. 
બાપદીકરા વચ્ચે મિભેદની નવાઈ નથી, પણ 
એમા ંદ્ધદ્વરેફની રષ્ઠટ ઉમેરાય છે િો ‘મ ક ન્દરાય’ 
જેવી વાિાાન  ં પ્રનમાાણ થાય છે. ટપાલ કે 
મેસેજની રાહ જોનારો બાપ એક જ નથી, પણ 
દૂર દેશાવર રહિેી માદંી દીકરીના સમાચારની 
રાહ જોનાર બાપને ધમૂકેત   કોચમીન 
અલીડોસામા ંિગટ કરે છે ને પત્ર ત્યારે આવે 
છે જયારે બાપ મરી ચકૂ્યો છે. ઘણા ડોસા મરે 
છે, પણ વક્રિા એ છે કે પત્ર બાપના મતૃ્ય  પછી 
આવે છે. આ વક્રિા િે વખિે આખા જગિમા ં
ધમૂકેત  ને જ અન ભવાઈ. એ વક્રિાએ જ 
વાિાાને વાિાા બનાવી. કર ણને િીવ્ર કરવા 
લેખકે ડોસામા ંથોડા ંઆરોપણો પણ કયાાં. િેને 
ઊડિા પખંી પાડનારો પ્રનઠઠ ર પ્રશકારી બનાવ્યો. 
અહહ કદાચ વાિાાકારે કપ્રવ ન્યાય કામે 
લગાડવો હશે. એને લીરે્ પખંીઓ વચ્ચેનો 
પ્રવરહ દીકરીના પ્રવરહમા ં પહરણમ્યો. આવી 
ય ક્ક્િ પણ લેખક કરી શકે. કોઈને ડોસાન  ંદ ખ 
હૈયે વસત  ંનથી, કારણ એને પણ કોઈન  ંદ ખ 
ક્યા ંસમજાત  ં હત  ?ં ડોસાના દ ખ જેવ  ંજ દ :ખ 
પોસ્ટમાસ્િર અન ભવે છે ને િેને  સમજાય છે, 

પોસ્ટકાડાની આપ્રથિક ઉપરાિંની કીમિ! ટૂંકમા,ં 
જેમ સઝેૂ િેમ ઘસડી જવ  ંકે બને િેમ બનવા 
દેવ  ં વાિાાને વાિાા ન બનવા દે એમ બને. 
વાિાાકાર ઘટનાના યથાિથ પ્રનરૂપણમા ંપડિો 
નથી. િે એક લક્ષ્યને પાર પાડવા જોઈિી 
સામગ્રીન  ંચયન-સયંોજન કરીને લક્ષ્યવેર્ કરે 

છે. અંર્ારામા ં િીર ચલાવવ  ં ને લક્ષ્યવેર્ 
કરવો એ બે બાબિો એક નથી. 
વાિાાકાર જીવન વ્યવહારને પ્રનરૂપીને રહી જિો 
નથી. િે સાવ જ દી જ વાિ એ વ્યવહારમાથંી 
પકડીને  પણ લક્ષ્ય સારે્ છે. રામલીલામા ં
આજે પણ સ્ત્રીપાત્રો પ ર ષો જ ભજવે છે. આ 
વ્યવહારન  ંસત્ય થય .ં કોઈ વાિાાકાર એમાથંી 
પ ર ષ, સ્ત્રીને ભજવે િે િતં   પકડે છે ને પ્રવચારે 
છે કે આ રીિે નાનેથી સ્ત્રી બનિા રહવે   ંકોઈ 
પ ર ષને સ્ત્રી બનવા િરફ દોરે કે કેમ? દોરે િો 
શ  ં થાય અથવા ન થાય? િેને પ ર ષ પાત્રો 
ભજવિા ંએક પ્રમત્ર સાથે સબંરં્ પણ થાય છે 
ને સ્ત્રી બનવાનો પ્રવચાર માતતૃ્વ ર્ારણ 
કરવાની હદશા િરફ ફંટાય છે. આ શોર્ 
લેખકની છે જે રામલીલાના ં વ્યવહાર  
સત્યમાથંી િેણે કરી છે. વાિાા બનાવનાર ં  િત્વ 
આ સત્યમા ં છે. ને વળાંક આવે છે કહવેાિા 
ગભાસ્થ પ ર ષના ઉદરમા ં પ્રવકસી રહલેી 
કેન્સરની ગાિંમા.ં આ બધ  ંપેલા વ્યવહારમાથંી 
છે, પણ િે િેમા ંજ મયાાહદિ ન રહિેા ંએક 
એવ  ં પ્રશખર સર કરે છે જે વાિાાકારન  ં જ  
પ્રવપ્રશઠટ સર્જન બની રહ ેછે. 
ઘણીવાર િો કોઈ પવૂા ભપૂ્રમકા જ ન હોય ને 
વાિાાકાર એમ જ કોઈ લબિંદ  શોર્ીને વાિાા 
લેખનમા ં િવતૃ્ત થાય ને અપવૂા વાિાા પણ 
આપે. ર્ારોકે કોઈને પડછાયો જ ના હોય િો? 
શ  ંથાય? આમ િો આપણને પડછાયો છે િેવી 
પણ સભાનિા ખાસ નથી, પણ ખબર પડે કે 
નથી, િો કેવા સભાન થઇ જવાય? આ વાિને 
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પકડીને કોઈ વાિાાકાર વાિાા લખે િો િે 
વ્યવહારના સત્યથી જ દી હોવાની. અહહ વાિાા 
કેવી રીિે પ્રસિ કરી શકાય? પડછાયાને એક 
જ દો  અથા આપીને વાિાાકાર એ પ્રસિ કરી શકે 
કે ર્રિી પર છે િેને પડછાયો છે, પણ જો કોઈ 
પખંી પાણી પરથી ઊડ ેિો પડછાયો પણ ઊંચે 
જિા,ં પછીથી રહશેે નહહ. એવ  ંજ સયૂાન  ંનહહ? 

એની ઊંચાઈએ પડછાયાની જરૂર ખરી? 

અગાઉ કહ્  ં િેમ વાિાાકારે આવી મળેલી 
સામગ્રીમાથંી, પોિીક ં લક્ષ્ય એવી રીિે નક્કી 
કરવાન  ં છે જે વાિાા વળાકંન  ં પ્રનપ્રમત્ત બને. 
ર્ારોકે લેખક પાસે માટી, પાણી છે. આ સામગ્રી 
થઇ. અહહ સર્જકત્વ કામે લગાડીને સર્જકે ઘાસ 
ઉગાડવાન  ં છે. આ ઘાસ માટીમા ં નથી, આ 
ઘાસ પાણીમા ંનથી. પણ સર્જક ક્યાયં નથી, 
એવા લીલા રંગન  ંઘાસ ઉગાડે છે, વાિાાકારે 
આ કરવાન  ં છે. િેણે માટી, પાણીમાથંી એ 
અપવૂારંગ ઉપસાવવાનો છે જે માટી કે પાણીમા ં
નથી. વાિાાકારે સામગ્રીમાથંી પ્રનઠપન્ન થિો 
એવો ખણૂો શોર્ી લેવાનો રહ ેજે િેનો ને માત્ર 
િેનો જ આપ્રવઠકાર હોય. એક વાિાા વાચેંલી. 
જેમા ં એક ખેડૂિ ને ત્યા ં કિૂરાઓ છે િેનો 
સરપચંને વારં્ો છે ને િે ર્મકી આપે છે કે 
કિૂરાઓને િે મારી નાખશે. કિૂરા ંખરેખર મરી 
જાય છે. દેખીત   ં છે કે ખેડૂિ સરપચંને જ 
બાનમા ંલે. સરપચં ના પાડિો જ રહ ેને ખેડૂિ 
માને જ નહહ. હવે એનો અંિ ક્યારે ને કેવી રીિે 
આવે? અહહ વાિાાકાર વાિાા બનાવત   ં િત્વ 
શોરે્ છે, જે વાિાાનો અંિ બને છે. બનેલ  ંએવ  ં

કે ખેિરમા ં બીજી સવારે છાટંવા માટે ખેડૂિે 
જતં  નાશક પાણી બનાવી રાખેલ .ં િે ખેડૂિની 
પત્નીએ અજાણિા ંજ  કિૂરાઓ માટે રોટલા 
બનાવવામા ં વાપય ાં. એ રોટલા કિૂરાઓએ 
ખાર્ા ં ને મયાાં. કિૂરાઓના ભલા માટે કરેલા 
રોટલા જ િેમના મોિન  ંકારણ બને છે ને િેમા ં
પ્રનદોષ ખેડ પત્ની પ્રનપ્રમત્ત બને છે. ક શળ 
વાિાાકાર આ રીિે સત્યઘટનાત્મક કે 
અન્યઘટનાત્મક સામગ્રીમાથંી અણર્ાયો 
વળાકં સજીને વાિાાને કલાત્મક બનાવે છે. 
જોઈ શકાશે કે અહહ જે અંિ આવે છે િે 
બહારથી ચોંટાડેલો નથી, પણ જે સામગ્રી છે 
િેમાથંી જ એક નવો િતં   શોર્ીને વાિાાકારે એ 
અંિ નક્કી કયો છે. 
હમણા ં થોડી નવી વાિાાઓ વાચંવાન  ં બન્ય ,ં 
પ્રનણાાયક િરીકે. એમા ંકેટલીક વાિો ધ્યાનમા ં
આવી. લેખક ઘણીવાર પોિાની આવડિ પર 
મ શ્િાક હોય છે. આ ક્સ્થપ્રિમા ંપ્રનપ્રમત્ત પ્રવવેચકો 
બને છે. વાિાાકારની પ્રવશેષિાઓ બિાવવામા ં
બને છે એવ  ં કે કેટલાક વાિાાકારો એ 
પ્રવશેષિાઓના િેમમા ં પડે છે. કોઈકે 
વાિાાકારની શૈલી વખાણી હોય િો િે 
વખાણનો ફરી લાભ મેળવવા વાિાાકાર જરૂરી 
હોય કે ન હોય, શૈલીસ ખમા ંપડે છે ને વાિાાને 
િેટલે અંશે સહન કરવાન  ંઆવે છે. સ રેશ જોશી 
કોઈ પ્રવવેચકથી િેરાય એવા હિા જ નહહ, છિા ં
િેમનો લલલિ ગદ્યનો વ્યામોહ એવો રહ્યો કે િે 
પ્રનબરં્ કે વાિાા- નવલકથામા,ં પાત્રોમા ં ભેદ 
કરી શક્યો જ નહહ. બર્ા પાત્રો એક જ ભાષા 
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બોલે િો પાત્રવૈપ્રવધ્ય જાળવવાના િશ્નો રહ.ે 
સ રેશ જોશી જેવાને આ નડય  ં હોય િો બીજા 
વાિાાકારો પ્રવશે િો પછૂવાન  ંજ શ ?ં આમ છિાં 
સ રેશ જોશીએ ઘટનાન  ંવાિાામા ં કેટલ  ંમહત્વ 
હોઈ શકે િે વાિાાની ચરબી ઉિારીને પ્રસિ કય ાં 
િે ભલૂી શકાશે નહહ. એટલે પવૂાસહૂરઓમાથંી  
ઉિમ લક્ષણો ગ્રહણ કરિા જઈને વાિાાકારે 
વિાવાન  ં રહ.ે વાિાાકારને જલકમલવિ 
રહવેાન  ંજ પરવડવ  ંજોઈએ. કેટલીક વાર કોઈ 
શબ્દને િિીક બનાવવામા ંઅપ્રિરેક થિો હોય 
છે. ર્ારોકે મારે જજિંદગી ટ કડાઓમા ં જીવાિી 
બિાવવી છે િો કોઈ પાત્રના સિિ ઓહફસ, 
ઘરમા ંવહેંચાયેલા જીવનને હ ં ખપમા ંલઈશ ને 
િેને વહેંચી નાખિા સદંભો દ્વારા મારી વાિને 
રઢાવીશ, પણ િેને  માટે વાિે વાિે ટ કડા, 
ટ કડાઓનો ઉલ્લેખ વાિાાને ઉપકારક નહહ 
નીવડે. વાિાાકારે નક્કી કરી લેવ  ંજોઈએ કે િેણે 
વાિાા પ્રસિ કરવી  છે કે િિીક પ્રસિ કરવ  ંછે? 

વાિાામા ંઘણીવાર શ  ંકહવેાય છે િે કરિા ંશ  ં
નથી કહવેાત   ં િે વર્ારે મહત્વન  ં હોય છે. 
વાિાામા ં સગંોપનનો પણ મહહમા છે. લેખક 
બધ  ંકહિેો નથી. કેટલ કં માત્ર સચૂવે છે, િેના 
પરથી  ભાવકે ખટૂિી કડીઓ મેળવવાની રહ ે
છે. પણ નથી કહવેાય  ં િે વાિે લેખક ક્યારેક 
મ ૂઝંાિો હોય છે. એટલે ઘણીવાર સલૂચિ 
વાિોનો ખ લાસો કરવામા ંપડે છે. જો સલૂચિ 
વાિો પરૂી સમજથી મકૂી હોય િો વાચક પર 
ભરોસો મકૂવાનો રહ.ે સલૂચિનો ખ લાસો 
વાિાાને વણસાડયા વગર રહશેે નહહ. વાિાાકાર 

ઘણીવાર વાચકન  ંભલ  ંઇચ્છીને, િેની સગવડ 
માટે ખ લાસાઓ આપવામા ંપડે છે. આ જોખમી 
છે, કારણ વાિાા, પછી ખ લાસો થઈને જ રહી 
જાય છે. લેખકે પોિાને કારણો આપવા ંજરૂરી 
છે, પણ િેણે ભાવકોને ખ લાસો આપવાથી 
બચવાન  ં છે. વાચકને સમજાવવાની જરૂર 
નથી. એને એટલો અન્ડરએસ્ટીમેટ 
કરવાનીપણ જરૂર નથી. લેખક એવ  ં કશ  ં ન 
લખે જે પોિાને સમજાત  ંનથી, િો ખ લાસા નહહ 
આપવા પડે. લેખક પોિે સ્પઠટ હશે િો સજ્નજ 
ભાવક અસ્પઠટ નહહ જ રહ ેએટલી શ્રિા લેખકે 
ભાવકમા ંમકૂવાની રહ.ે અસ્ત  ! 
 

 
 

રવીન્ર પારેખ - ૯૩૭૭૯ ૩૯૧૨૩  
જાણીિા વાિાાકાર, કપ્રવ, લેખક, કટાર લેખક.  
આમપં્રત્રિ લેખ  
 


