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સપંાદકીય 

પ્રિય વાચક,  
‘જ્યોપ્રિકળશ’નો ત્રીજો અંક આપના હાથમા ંછે, િેનો આનદં છે. આ અંકની વાિાા સ્પર્ાા માટે અમને 
૯૦ 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 ૧૭ આમપં્રત્રિ 
વાિાાઓ પણ આપના વાચંન માટે ભેગી કરી છે. જેમા ંવીિેલા સમયના ગૌરવશાળી લેખકો છે, િો 
આજના સમયના િપ્રિષ્ઠિિ લેખકો પણ છે. અંગે્રજી, હહન્દી, બગંાળી, મરાિી અને આસામી 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 ૩૦ વાિાાઓનો રસથાળ આપની સેવામા ંસાદર છે. િેમા ંજીવનના અનેક રંગો છે. આખ  ંમેઘર્ન ષ 
છે. અમે માનીએ છીએ કે સાર ં  વાચંન સસં્કાર િેરે છે.  
સોપ્રસયલ મીહિયામા ંરસસભર ગ જરાિી વાચંન ઘમેૂ એવી નેમ સાથે અમે લેખકોને પ્રવશાળ વાચક 
વગા સ ર્ી પ્રનશ લ્ક પહોંચાિવા 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 પહોંચાિીશ  ંઅને િેઓ િેને અન્યોને વહેંચિા રહશેે. આવી સરાહનીય કામગીરી માટે જ્યોપ્રિ 
સેવામય ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટને પણ અભભનદંન.  
અમે હરીફ લેખકો પાસે એ વાિાા િેમન  ંમૌભલક સર્જન હોવાની બાહંરે્રી લીર્ી છે પણ િેને ક્રોસચેક 
કરવાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. માટે અગર અહીંની સ્પર્ાાત્મક વાિાાઓમાથંી કોઈ વાિાા માટે કોઈને 
ફહરયાદ હોય િો િેના લેખકનો સપંકા  કરવા માટે અમે િેમના ફોન નબંર આપયા ંછે.  
‘જ્યોપ્રિકળશ’ના આગામી ફેબ્ર આરી અંક માટેની વાિાા લેખન સ્પર્ાા માટે અમને કૃપ્રિઓ મળી રહી 
છે, જે અમે ૧૫ જાન્ય આરી સ ર્ી મેઈલ દ્વારા સ્વીકારીશ .ં લેખક પ્રમત્રોને અમારા વોટ્સઅપ ગ્ર પમા ં
આ ભલિંક વિે જોિાવાનો અન રોર્ છે: https://chat.whatsapp.com/LBaOa4JI1EV36FR5eIGgAR  
આપના સ ચનો આવકાયા છે. ઇસ ના નવા વષે સૌ કોઈને ઉજ્જવળ જીવન માટે શ ભકામનાઓ. 
 

નરેશ કાપિીઆ - ૯૯૦૯૯૨૧૧૦૦ 
Jyotikalash007@gmail.com 

૧.૧.૨૦૨૨  
 

https://chat.whatsapp.com/LBaOa4JI1EV36FR5eIGgAR
mailto:Jyotikalash007@gmail.com
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ઉત્સવિેમી જ્યોપ્રિ િાકોર 

 

જ્યોપ્રિ િાકોર ખરા અથામા ં ઉત્સવ િેમી હિા.ં જીવનની દરેક બાબિને 
ઉત્સવની ઉજવણીની જેમ જીવવાની અદભ િ કળા િેમની પાસે હિી.  
િેમના માિા અને પવૂા ર્ારાસભ્ય મહાશે્વિાબેન ચૌહાણ પાસેથી લભલિકળા 
અને મચં કલાઓ જ્યોપ્રિને વારસામા ં મળી હિી. બાળપણ બાદ 
સમજદારીના િબક્કામા ંિેમના ંપ્રપિાશ્રી અને પવૂા ર્ારાસભ્ય શ્રી જશવિં 
ચૌહાણ પાસેથી રાજકારણ દ્વારા સમાજસેવા કરવાના સસં્કાર પણ િેમને 
મળયા ંહિા.ં માિા-પ્રપિાની િમામ િવપૃ્રિઓને િેઓ ઉત્સવની જેમ માણિા 
હિા.ં નવરાત્રીમા ંરાસ-ગરબાની રમઝટ િેઓ જે રીિે માણિા િેજ રીિે 
પપપાજીની ચ ૂટંણી વ્યવસ્થામા ં પ્રવપ્રવર્ જવાબદારીઓમા ં પણ િેઓ 
ઉત્સવની ઉજવણી જોિા ંહિા.ં  
 

જ્યોપ્રિના સપંકામા ંઆવનાર સૌ કોઈ િેમના ં સ્નેહ, ક નેહ, આવિિ અને 
સાહજજકિા જોઈને પ્રમત્ર બની રહિેા.ં આજ કારણે જ્યોપ્રિ સૌ સાથે ભળી 
જિા ંઅને લોકપ્રિય બની રહિેા.ં  
 

આજે, ૨૧મી સદીના ૨૨મા ંવષાના ંપહલેા ંહદવસે જ્યોપ્રિ િાકોરની યાદમા ં
'જ્યોપ્રિકળશ'ના િમામ વાચકો અને લેખકોને ખબૂ ખબૂ શ ભકામનાઓ.  
 

અપ્રમિ િાકોર  
પવૂાાચાયા, મહાવીર ઈજનેરી કોલેજ, સ રિ 

૧.૧.૨૦૨૨  
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૦૨ સાચ  ંપિેલ  ંસપન  ં  અનિં કાણેકર   ૧૨  
૦૩ નમાદાહકનારે   અમિૃ બારોટ   ૧૯ 

૦૪ નેહાની મમંી   અલ્પા પ રોહહિ   ૨૫  
૦૫ િેકાણ  ં   આશા વીરેન્ર   ૩૧  
૦૬ ર્ારીને જો    ઉપ્રમિલા પાલેજા   ૩૬  
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૧૧ શિાબ્દી એક્ષિેસ   નીલમ દોશી   ૬૬  
૧૨ ય વિી કે વાઘ?   ફે્રન્ક સ્ટોકટ   ૭૨  
૧૩ જ ગલબદંી    બક લા ઘાસવાલા ૮૧    

૧૪ ચા-વિા-સેન્ટર   બક લેશ દેસાઈ   ૮૪  
૧૫ જેન્ટલમેન   મનોજ સોલકંી   ૮૮  
૧૬ ખજંવાળ    માણેકલાલ પટેલ  ૯૬  
૧૭ કફન    મ નશી િેમચદં   ૧૦૨  
૧૮ કથન અને પહરમાણ  યાપ્રમની પટેલ   ૧૦૯  
૧૯ પિખ  ંફય ું    યાપ્રમની વ્યાસ   ૧૧૯  
૨૦ જ ગાર    રજનીક માર પિંયા  ૧૨૨  
૨૧ ઉકેલ    રવીન્ર પારેખ   ૧૩૨  
૨૨ નઠટનીિ - ૧   રવીન્રનાથ ટાગોર  ૧૩૭  
૨૩ લક્ષ્મણરેખા   રેના સ થાર   ૧૪૭  
૨૪ ખોટો પ્રસક્કો    રોમા દાસ   ૧૫૨  
૨૫ ભારેલો અગ્ગ્ન   શીિલ ગઢવી   ૧૬૮  
૨૬ પ્રવશ્રભંકથા    સરોજ પાિક   ૧૭૪  
૨૭ વાિકી વહવેાર   સ ષમા શેિ   ૧૮૩  
૨૮ આપઘાિ    સ્વાપ્રિ મહિેા   ૧૯૧  
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૩૦ વાિે વાિે વાિાા   રવીન્ર પારેખ     ૨૦૨  
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નવોઢાનો પાયજામો 
અખ્િર મોહીઉદીન 

 

 
 

મળૂ ઉર્ ામા ંલખાયેલી આ વાિાા વાયા અંગે્રજી આપણી ભાષામા ંઆવી છે. િે સમયના કાશ્મીરના 
જીવનની અહીં ઝલક છે, િો િેમ અને આનદંને ઉમર સાથે લેવાદેવા નથી િેવો સકેંિ છે.  

 

રફુગર નબીર શલ્લા આયખાના સાિ દાયકા 
વટાવી ગયા હિા. ઝેલમ નદીના હકનારે બે 
માળના જર્જરીિ થઈ ગયેલા, લાકિાના 
પોિાના મકાનમા ં િે રહિેા હિા. મકાનની 
પરસાળમા,ં નાક ઉપર જાિા કાચના ચશ્મા ં
ચઢાવીને પોિાન  ં કામ કરિા, ત્યારે મોઢેથી, 
બાળકની જેમ િોિિાિા શબ્દોમા ંિેમન  ંપ્રિય 
ગીિ ગણગણિા રહિેા. 
 

િેણે મહદરાનો પયાલો દીર્ો  
ને જાણે મારો જીવ લઈ લીર્ો 
 

શલ્લાન  ંમોટાભાગન  ંઆયખ  ંઆ પરસાળમા ંજ 
વીત્ય  ં હત  .ં આટલા વષેય િેમને માત્ર બે જ 

ગીિો આવિિા હિા. બારેમાસ િે આ બે ગીિો 
જ ગણગણિા રહિેા. િેમના બીજા પ્રિય 
ગીિના શબ્દો કંઈક આ િમાણે હિા. 
 

પાકટ પીચ જેવી નાજૂક માશ કાની ત્વચા  
હ ેભગવાન! ર્ પ્રનયાની બરૂી નજરથી  
ત   ંએને બચાવ 

 

નાનપણથી જ શલ્લાની જીભ કંઈ પ્રવભચત્ર રીિે 
જ િોિિાિી હિી. અને હવે િો બર્ા જ દાિં 
પિી ગયા હોવાથી આ સમસ્યા વધ  પ્રવકટ બની 
હિી. મોઢા ઉપર હહમના આવરણની જેમ 
ચમકિી િેમની ભખૂરી દાઢી, િેમની દીકરીના 
વસ્ત્ર ઉપર, શોભા માટે લગાિેલી સફેદ પટ્ટીઓ, 
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જાણે િેમના ગાલે ન ચોંટાિી હોય, િેવી 
લાગિી હિી. િેમના હાથ કંઈક જ દા જ 
િકારના કંપન અન ભવિા હોવા છિા ં િે 
પોિાન  ં પેહટય  ં સ ખેથી રળી લેિા. પોિાના 
કામમા ં િે પ્રનઠણાિ હોવાથી િેમને ત્યા ં
ગ્રાહકોની ભીિ કાયમ રહિેી. 
 

આ જગિમા ંશલ્લાને માત્ર બે જ વાિ 
પ્રિય હિી. એક િો િેમન  ંજર્જહરિ થઈ 
ગયેલ  ં ઘર અને બીજી િેમની પત્ની 
ખોટન દીદી. િે રોજ રાતે્ર હળવા હાથ ે
િેમની પીિ દબાવી દેિી ને િેમનો 
હદવસભરનો થાક ઊિરી જિો. રોજ 
ગરમાગરમ રસોઈ જમાિિી અને 
િેમનો હ ક્કો પણ ભરી દેિી. 
 
 

આ જગિમા ંશલ્લાને માત્ર બે જ વાિ પ્રિય 
હિી. એક િો િેમન  ંજર્જહરિ થઈ ગયેલ  ંઘર 
અને બીજી િેમની પત્ની ખોટન દીદી. િે રોજ 
રાતે્ર હળવા હાથે િેમની પીિ દબાવી દેિી ને 
િેમનો હદવસભરનો થાક ઊિરી જિો. રોજ 
ગરમાગરમ રસોઈ જમાિિી અને િેમનો હ ક્કો 
પણ ભરી દેિી. પરસાળમા ંબેસીને, પેલ  ંગીિ 
ગાિા ગાિા મોંઘાદાટ સ્કલૂના કપિાન  ંકામ િે 
કરિા, ત્યારે ખોટન દીદી િેમની સામે બેસીને 
રૂ પ્રપિંજિી કે પછી રેંહટયો કાિંિી, ઘણી વાર 
શલ્લા મજાકમા ંકહિેા, "ત  ંમારી કામવાળી ને 
હ ં િારો શેિ." આ રમજૂથી અકળાયેલી ખોટન 

દીદી િેમને સભંળાવી દેિી, ‘હ ં કંઈ કામવાળી 
નથી, િમે જ છો!'' ખોટન દીદીના મોઢામા ંહવે 
એક જ દાિં બચ્યો હિો. નીચેના બર્ા જ દાિં 
પિી ગયા હોવાથી, નીચેનો હોિ ઊંિો જિો રહ્યો 
હિો એટલે ઉપર રહલેો એકમાત્ર દાિં નહોરની 
જેમ મેંમાથંી બહાર િોહકયા કરિો હિો. િેમના 
ચહરેા ઉપર ભારે કરચલીઓ પિી ગઈ હોવાથી 
િે ચીમળાયેલા પ ઠપ જેવો લાગિો હિો. 
િેમના માથાના વાળ ગદંા થઈ ગયેલા સફેદ 
કપિા જેવા લાગિા હિા. પોિાના જીવનકાળ 
દરપ્રમયાન િે દસેક વાર સગભાા બન્યા હિા. 
છેલ્લે છેલ્લે 20 વષા પહલેા િે સગભાા બન્યા 
હિા, પણ ર્ ભાાગ્યે, બે પ ત્રીઓ પ્રસવાય એક પણ 
બાળક બહ  જીવ્ય  ં નહીં. બનેં દીકરીઓ 
ક્યારનીયે સાસરે િરીિામ થઈ હિી. િેમના 
જૂના લાકિાના ખોરિામા ં નબીર શલ્લા અને 
િેમની પત્ની પ્રનપ્રચિંિ થઈને રહિેા હિા. બનેં 
પ ત્રીઓના લગ્ન િસગેં થયેલા દેવાની પાઈએ 
પાઈ ર્ીમેર્ીમે કરીને ચકૂવી દીર્ી હિી. હા, 
ખોટન દીદીને િેમનો એક પણ પ ત્ર જીવ્યો નહીં 
િેનો રંજ રહી ગયો હિો. લોકોમા ં િો એવી 
વાયકા પણ હિી કે શલ્લા પહરવાર પાસે 
હજારો રૂપ્રપયાનો ખજાનો છે. હવે સાચ  ંશ  ંિે િો 
ભગવાન જ જાણે, પણ વાસ્િપ્રવકિા એ હિી કે 
એ બનેં જણા ખપપરૂત   ંરળીને સ ખેથી જીવિા ં
હિા.ં પ્રનત્યક્રમ િમાણે આજે પણ નાક ઉપર 
ચશ્મા ંચઢાવીને રફલન  ંકાપિ સીવી રહ્યા હિા 
અને િોિિાિા શબ્દોમા ં િેમન  ં પ્રિય ગીિ 
ગાગણિા હિા. 
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િેણે મહદરાનો પયાલો દીર્ો, 
ને જાણે મારો જીવ લઈ લીર્ો 
 

બાજ મા ં બેિેલી ખોટન દીદી રેંહટયાના ચક્રના 
સગંીિના સરૂ પ્રમલાવીને કંઈક ગણગણિી 
હિી. થોિી વાર પહલેા વરસાદન  ંએક ઝાપટ ં 
પિી ગય  ં હોવાથી ઝેલમના પાણી િહોળાયા 
હિા અને બફારો અસહ્ય હિો. આવી ગરમીમા ં
હાથમા ંલીરે્લ  ંકામ પિત   ંમકૂવાની શલ્લાની 
ઇચ્છા હિી. પરંત   પૈસા કમાવવા માટે, ઇચ્છા 
હોય કે ન હોય, કામ િો પરૂ ં  કરવ  ંપિે િેમ હત  .ં 
િેમના આ પહરશ્રમને કારણે જ િો લોકોના ં
કપિાનં   ંસમારકામ થાય િે શલ્લા સારી રીિે 
જાણિા. િે પરસેવાથી લથબથ થઈ ગયા હિા 
ને િેમાયં પેલ  ંરફિન  ંકપડ ં િેમને પજવી રહ્  ં
હત  .ં આમ છિા ંએ કામ પરૂ ં  કયે જ છૂટકો હિો. 
આથી પોિાન  ં ર્ ુઃખ ભલૂવા િે પેલ  ં ગીિ 
ગણગણ્યે જિા હિા. અંિે િે કામ પરૂ ં  થય  ં
એટલે કપિા ઉપરથી દોરા કાપવા માટે િેમણે 
કાિર ફંફોસવા માિંી. કાિર ક્યાયં મળી નહીં 
એટલે િેમણે પત્નીને બમૂ પાિી, "અરે અહીંથી 
મારી કાિર ક્યા ંમકૂી છે? "  

"પેલી અભરાઈ ઉપર હશે.” 

 

"મને જલ્દીથી લાવી આપ િો. મારે દોરા 
કાપવા છે.” 

 

ખોટન દીદીના પગના સારં્ામા ંર્ ખાવો રહિેો 
િેથી હરવા ફરવામા ં અને ઊભા રહવેામા ં

િેમને અત્યિં વેદના થિી. જો બધ  ંજ પોિાની 
ઇચ્છાન સાર ચાલત   ં હોિ િો િો િે બાકીન  ં
જીવન હયાાફયાા પ્રવના જ પ્રવિાવિ. પપ્રિની 
ઇચ્છા િેમણે ઉથાપી નહીં, ભારે વેદના 
અન ભવિા ઊભા થયા અને કાિર શોર્વા 
લાગ્યા. અભરાઈ જોઈ, પિરાનો િબ્બો 
ફંફોસ્યો, પણ કાિર મળી નહીં. નબીર 
રાલ્લાની અર્ીરાઈ વર્િી જિી હિી. આ કામ 
પરૂ ં  કરીને આિે પિખે થવાની િેમની ઇચ્છા 
હિી. "અરે જરા બરાબર જો અને જલ્દી ફાિર 
શોર્." િે જોરથી બોલ્યા. ખોટન દીદીએ 
અભરાઈ ઉપરથી એક પેટી ઉિારી િેમા ં
બાળકોના ફાટેલા કપિા અને જૂના કપિા 
ભરેલા હિા. ‘‘આ િે કેવી કર ણિા! મારા ં
બાળકો મતૃ્ય  પામયા ં પણ એમના ં કપિા ં હજ  
એમના એમ છે.” િે મનોમન બબિી. એક પછી 
એક એમ બર્ા સિંાનો, િેની આંખો સામે 
િરવરવા લાગ્યા અને િેની આંખોમા ં
ઝળઝભળયા આવી ગયા. િેની સપાટ છાિીમા ં
શળૂ ભોંકાત   ં હોય િેમ િેને લાગ્ય .ં કપિા 
ફંફોસિી વખિે એકદમ િેન  ંધ્યાન એક લાલ-
ગ લાબી રંગના એક પાયજામા ઉપર ગય .ં આ 
એ જ પાયજામો હિો કે જે િેણે વષો પહલેા 
િેના લગ્ન િસગેં પહયેો હિો. દહજેના એક 
માત્ર અવશેષ િરીકે િે હજી ત્યા ંટકી રહ્યો હિો. 
િે ભિૂકાળના િેના ય વાનીના હદવસોમા ંસરી 
પિી. િેન  ંહૈય  ંએકદમ ર્િકવા માિં્  .ં 
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પાયજામો જોઈને ખોટન દીદી કંઈક છોભીલી 
પિી. િે પાયજામાને પપ્રિથી છપાવવા િેણે 
િયત્ન કયો પણ િેના ચમકીલા લાલ રંગને 
કારણે િે કોઈનીયે નજરે ચઢે િેમ હત  .ં ઘિીભર 
િો િે મ ઝંાઈ ગઈ. એક ક ંવારી કન્યાની જેમ 
િેન  ંહૈય  ંર્િકત   ંહત  .ં િેના આખા શરીરે જાણે 
અગ્ગ્ન ફંફાિા મારિો હોય િેમ િેને લાગ્ય .ં િે 
પોિે નવોઢા હિી, િો નબીર શલ્લા ય વાન 
વરરાજા હિો. લગ્નની િથમ રાત્રીએ િેમના 
ખિંમાથંી સાસ ની પ્રવદાય અને નબીર શલ્લાના 
આગમનન  ં ભચત્ર િેની આંખો સમક્ષ િરવરત   ં
હત  .ં નબીર શલ્લા અત્યારે ફરીથી નવય વાન 
બનીને િેની સામે ઊભો હિો. િેણે સકંોચથી 
મોઢ ં ઢાળી દીધ .ં િેના આવા હાવભાવ જોઈને 
નબીર શલ્લા િેની પ્રિય પગં્તિ ગણગણવા 
માિંયો 
 

પાકટ પીચ જેવી નાજૂક માશ કાની ત્વચા  
હ ેભગવાન! ર્ પ્રનયાની બ  રી નજરથી  
ત   ંએને બચાવ 

 

શલ્લાના પહરેણ અને િેની ઉપર વીંટેલી 
પશ્મીના શાલમા ં િે ખરેખર ય વાન લાગિો 
હિો, િો માથા ઉપરની સરસ મજાની 
મસલીનની પાઘિી મ ગ ટની જેમ શોભિી હિી. 
શલ્લા લગ્નપ્રવપ્રર્ પિાવીને ઊભેલા વરરાજા 
જેવા લાગિા હિા, િો જાિજાિના પ્રવચારોમા ં
ખોવાઈ ગયેલી નવોઢા હવે શલ્લા કેવી 
િેમચેઠટાઓ કરશે િે પ્રવચારીને મ ઝંાિી હિી. 
 

શલ્લાએ હળવેથી કહ્ ,ં “અરે, હવે આ પાયજામો 
િો પહરેી લે!'' એકદમ હબેિાઈ ગયેલી ખોટન 
દીદી કંઈ બોલી શકી નહીં. આથી શલ્લાએ 
ફરીથી કહ્ ,ં “કહ ં છં. હવે આ પાયજામો પહરે.'' 
પોિાના હાથમાથંી કપડ ં નીચે મકૂીને પત્ની 
પાસે જઈને શલ્લાએ િેમથી કહ્ ,ં ‘‘અરે એમા ં
શરમાવાન  ંશ ?ં એક વાર પાયજામો પહરે પછી 
જો ત   ંકેવી સ દંર લાગે છે!'  
‘િમે િો સાવ ગાિંા છો.” પત્નીએ ભચિાઈને 
કહ્ .ં 
‘‘પણ આ પાયજામો પહરેવામા ંવારં્ો શ  ંછે?' 

શલ્લાએ પછૂ્ .ં ખોટન દીદી ચપૂચાપ બેસી 
ગઈ. ર્ ખાવાને કારણે હલનચલન કરવ  ંિેના 
માટે એટલ  ંસરળ ન હત  .ં 
 

“ભલે, જેવી િારી ઇચ્છા.'' એમ બબિીને શલ્લા 
દાદર પાસે ગયા. ખોટન દીદીને હાશ થઈ. િેણે 
કપિાન  ં પોટક ં વાળીને અભરાઈ ઉપર મકૂી 
દીધ .ં પરંત   િે પહલેા િે પેલા પાયજામા ઉપર 
ક તહૂલભરી નજર નાખવાન  ંચકૂી ન હિી. પપ્રિ 
ક્યા ંગયા છે િે જોવા િેણે ચારે બાજ  જોય .ં િે 
ક્યા ંગયા હશે િે પણ એ સારી રીિે જાણિી 
હિી. પરંત   િેના મનમા ંએક રંજ રહી ગયો; 
પપ્રિએ એ પાયજામો પહરેવાનો મને આગ્રહ 
કેમ કયો નહીં?' આ પ્રવચારથી િે ભખન્ન હિી. 
 

પેલ  ં પ્રિય ગીિ ગણગણિા શલ્લા થોિી જ 
વારમા ંપાછા આવ્યા. ખોટન દીદી હજી પણ 
મ ઝંાયેલી હિી. પેલા પાયજામાન  ંસ્મરણ થિાં 
વેંિ િે વધ  ક્ષોભ પામિી હિી. યૌવનના 
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સસં્મરણોને રૂ્ર કરવાન  ંિેને માટે આકર ં  થઈ 
ગય  ંહત  .ં જોકે શલ્લા હજી રંગીન પ્રમજાજમા ંજ 
હિા. હાથમા ં માસંનો ટ કિો બિાવીને િે 
બોલ્યા, “અરે, હજી િે પેલો પાયજામો નથી 
પહયેો? કેવી જીદ્દી સ્ત્રી છે ત  ?ં'  

“િમને જરાય શરમ આવે છે? ઘરિે ઘિપણ 
આવા વાનરવેિા શેના સઝેૂ છે?" િેણે 
પ્રિરસ્કારપવૂાક કહ્ .ં 
“અરે એમા ંશરમ િે વળી શેની? કેમ આપણે 
પપ્રિ-પત્ની નથી?" શલ્લાએ ઊંચા અવાજે 
પછૂ્ .ં  
 

વાિને વાળી લેિા ખોટન દીદીએ પછૂ્ ,ં “હવે 
આ માસં કેમ લાવ્યા છો?" 

 

“કેમ એટલે? ખાવા માટે જ િો, બીજા શેના માટે 
હોય?'' ખોટન દીદીના ધ્યાનમા ંઆવ્ય  ં કે આ 
માસં ખાવા માટે િેને હજી એક દાિં િો છે, પણ 
િેના પપ્રિને િો એક પણ દાિં નથી. આમ છિા ં
ય માસં લાવે એવો િો એનો પપ્રિ મખૂા ન હિો. 
શલ્લાએ કહ્ ,ં ‘આ માસંને બરોબર બાફજે 
એટલે એ નરમ થશે અને ખાવામા ંમજા પિશે, 

અને હા, હજી િે પેલો પાયજામો નથી પહયેો?' 

આટલ  ં કહીને નાના બાળકની પેિે શલ્લા 
પત્નીને બાઝી પિયા. જ્યા ં સ ર્ી િેણે એ 
પાયજામો પહરેવાની હા પાિી નહીં, ત્યા ંસ ર્ી 
શલ્લાએ િેને હલવા પણ દીર્ી નહીં. 
 

શલ્લા માસં લઈને દાદર ઊિરીને નીચે 
આવ્યા. ખોટન દીદીએ સાકંળ દઈને બારણ  ં

વાસ્ય .ં પેલ  ં પોટક ં હળવેથી ઉિાય ું, 
પાયજામામા ં નાડ  ભરાવ્ય  ં અને પછી પહરેી 
લીર્ો. િે જાણે હવામા ંઊિી રહી હોય િેમ િેને 
લાગ્ય .ં િેના સારં્ાનો ર્ ખાવો પણ િે ભ લી 
ગઈ. દાદર ઊિરીને િે કંઈક ક્ષોભ સાથે 
પપ્રિની સામે ઊભી રહવેા ગઈ. રખેને કોઈ 
જોઈ જશે િો? હ ેભગવાન! આવી પાકટ વયે 
આમને શ  ંન  ંશ  ંસઝેૂ છે? જવા દો, કંઈ કહવેા 
જેવ  ંજ નથી.’ આવા ફફિાટ સાથે િે રસોિામા ં
પહોંચી. 
 

રસોિામા ંચલૂા ઉપર બોઘેણામા ંમાસં બાફવા 
મકૂીને ઘિીકમા ં ગીિ ગાિા અને ઘિીકમા ં
ચલૂાને ફંકિા શલ્લા બેિા હિા. ખોટન દીદીને 
ભબલ્લી પગે ચપૂચાપ પપ્રિની પાસે જવાન  ંમન 
થય  ંપણ ત્યા ંજ િેનો પગ ફાટેલી ચટાઈમા ં
ભરાઈ પિયો અને િે ર્િામ કરીને ગબિી પિી. 
િેના મહોંમાથંી રાિ નીકળી ગઈ; િેમ છિા ંમોં 
ઊંચ  ંકરીને પપ્રિની સામે િેણે ગ્સ્મિ વેય ું.  
 

િેને ઊભી કરવા હાથ આપિા શલ્લાએ પછૂ્ ,ં 
‘િને વાગ્ય  ં િો નથી ને?’ શરમાઈ ગયેલી 
ખોટન દીદીએ નકારમા ંમાથ  ંધ  ણાવ્ય .ં  
 

‘‘સાર ં  થય .ં ચાલ હવે ઊભી થા.’’ શલ્લાએ કહ્ ,ં 
પણ િેણે ફરીથી નકારમા ં માથ  ં ધ  ણાવ્ય .ં 
પાયજામામા ં સજ્જ પત્નીને જોવા માટે 
શલ્લાની અપ્રર્રાઈનો અંિ આવ્યો. આવેશમાં 
આવીને શલ્લાએ પત્નીને જકિી લીર્ી અને 
વરરાજાની જેમ િેના અંગેઅંગ દબાવવા 
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માિંયા. ક્ષણવાર માટે ખોટન દીદી ભલૂી ગઈ 
કે િે વદૃ્ધ છે અને િેની દીકરીઓને ત્યા ંપણ 
સિંાનો છે, િો શલ્લાને પણ ક્યા ંભાન રહ્  ંહત   ં
કે િેના મોંમા ંહવે એક પણ દાિં રહ્યો ન હિો 
અને િેમના જમાઈ પણ વદૃ્ધ થઈ ગયા હિા. 
ભોંય ઉપર પિેલી ખોટન દીદી અને િેના 
શરીરને વળગી રહલેા શલ્લાન  ં રૃ્શ્ય ખરેખર 
અદ્ભુિ હત  ,ં અને ત્યા ંજ બારણે ટકોરા વાગ્યા 
અને કોઈના ખોંખારાનો અવાજ સભંળાયો. 
દોિીને શલ્લા પોિાની કાયમની જગ્યાએ, જાણે 
કે કંઈ જ બન્ય  ંનથી એમ બેસી ગયા. ખોટન 
દીદી પરસેવાથી રેબઝેબ થઈ ગઈ હિી. 
બારણે ઊભેલા આગતં  ક બીજા કોઈ નહીં 
િેમના મોટા જમાઈ હિા. અને પહોળી આંખે 
િેમની રપ્રિક્રીિા જોઈ રહ્યા હિા. 
 

“સલામ આલેક ં, આવો, આવો'' શલ્લાએ કહ્ ,ં 
પણ રાિાપીળા થઈ ગયેલા જમાઈ કંઈ બોલ્યા 
પ્રવના જ પાછા ફયાા. કંઈ અજ ગત   ંકરિા ંરંગે 
હાથ પકિાઈ ગયા હોય િેમ ખોટન દીદી 
શરમાઈ ગઈ અને કંઈક અપરાર્ભાવ સાથે 
પપ્રિની સામે જોય .ં  
 

અકળાયેલા શલ્લાએ એટલ  ં જ કહ્ ,ં “અરે 
આપણે કંઈ ખોટ ં કય ું હોય િેમ મારી સામે કેમ 
જ એ છે? જો આ આપણ  ંઘર છે અહીં િો હ  ંજ 

રાજા છં એટલે મન ફાવે િેમ કર ં , િેમા ંખોટ ં શ  ં
છે?'' 

 

અંગે્રજી અન વાદ : “ર્ બ્રાઈડ્સ પાયજામાસ’ - 

મોિીલાલ રૈના 
ગ જરાિી : ‘નવોઢાનો પાયજામો’ - જગદીશ 
આણેરાવ 

સૌજન્ય: ભારિીય ટૂંકી વાિાા - સાહહત્ય અકાદેમી - 
૨૦૧૪ 

આમપં્રત્રિ વાિાા  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



12 
 

સાચ  ંપિેલ  ંસપન  ં
અનિં કાણેકર  

 

 
 

મરાિીના પ્રવખ્યાિ સાહહત્યકારની આ વાિાા ૮૫ વષા પહલેા ંિગટ થઇ હિી,  
જેમા ંત્યારના મ બંઈની રસિદ જીવનશૈલી માણવા મળે છે. 

 
ખર ં  પછૂો િો આવી વાિ નાના છોકરાઓ કરે 
છે. અથવા ઉંમરમા ં મોટા પણ મનથી 
બાળબ દ્ધદ્ધના લોકો આવી વાિો કરિા હોય છે. 
આમ િો આ વાિન  ંકોઈ એવ  ંમહત્ત્વ નથી. 
વાિ કરવી કે નહીં િેની પણ અવઢવ છે. છિા ં
વાિાાની શરૂઆિ કર ં  છં. 
પ્રશવરામની ઉંમર હશે આશરે ત્રીસની અને 
સીિા હશે આશરે બાવીસની. પચ્ચીસમા ંવરસે 
પ્રશવરામના લગ્ન થયા એટલે લગ્ન સમયે 
સીિા સિર વષાની હિી. એ મરાિી ત્રણચાર 
ર્ોરણ સ ર્ી ભણી હિી. પણ એનો કોઈ ફાયદો 
ન થયેલો. એ આશરે ચૌદ પદંર વષાની થઈ 

એટલે એના બાપ એ એને માટે છોકરા 
શોર્વાની શરૂઆિ કરી. કોંકણના લોકો એવ  ં
માનિા કે છોકરી ચૌદ પદંરની થાય એટલે 
લગ્નની ઉંમર થઈ ગઈ કહવેાય. એવામા ં
કોઈએ પ્રશવરામન  ંિામિેકાણ  ંબિાવ્ય .ં સીિાના 
બાપ ને એ પસદં પિયો. અંગે્રજી ચાર-પાચં 
ર્ોરણ સ ર્ી ભણેલો, કોઈને ત્યા ંઆવવ  ંજવ  ં
નહીં, મોં પરથી માખં પણ ન ઉિાવી શકે, 
એટલો સરળ માણસ. મા-બહને, કાકા, મામા 
એવ  ં કોઈ સગ વંહાલ  ં હત   ં નહીં. મ બંઈમા ં
પોસ્ટમા ં પાતં્રીસ રૂપ્રપયાના પગારની નોકરી. 
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લગ્ન કરીને પ્રશવરામ સીિાને લઈને મ બંઈ 
આવ્યો. 
મ ગબાટાની એક ખણૂાની ત્રાસંી ગલીમા ંએક 
રંગારાની ચાલ છે. એક એક ખોલીની બે 
માળવાળી એ ચાલ ખબૂ જ જૂની છે. નાની 
મોટી કારકનૂી કરનાર ત્યા ંભાિે રહિેા હિા.ં 
ચાલના પહલેા માળે, નળની બાજ ની ખોલીમા ં
પ્રશવરામ, સીિા સાથે રહવેા આવ્યો. એની 
ખોલી પદંર ફટ લાબંી અને દસ ફટ પહોળી 
હિી. સાિા આિ રૂપ્રપયાના ભાિામા ંએ ખોલી 
એટલી બર્ી કંઈ ખરાબ નહોિી. નળની 
બાજ મા ં હોવાને લીરે્ કોઈ કોઈ વાર ર્ ગુંર્ 
આવિી. પણ અિોશપિોશમા ં રહનેારા બર્ા 
સારા હિા. ઘરમા ંઘસૂિા જ જમણી બાજ  એક 
સાકંિી લાકિાની શેટ્ટી હિી. પ્રશવરામ એના પર 
સ ઈ જિો ત્યારે એના પગ શેટ્ટીની બહાર 
નીકળિા. િાબી બાજ  એક બે લાકિાની ખ રશી 
હિી. દીવાલ િરફ કાગળ-પેગ્ન્સલ કપિા ં
વગેરે નાની-મોટી વસ્ત  ઓ મકૂવા લાકિાન  ંએક 
કબાટ હત  .ં કબાટ અને શેટ્ટીની વચ્ચે એક 
રંગીન કપિાનો પિદો હિો. પિદાની આિશને 
લીરે્ એકદમ કોઈ આવી ચઢે ત્યારે સીિાના 
રસોિાના ચલૂા પરન  ં આંર્ણ, પાટલા પર 
છીણીને મ કેલ  ં કોપર ં , શાકભાજી, ગમે િેમ 
પિેલા મરી મસાલાના િબ્બાિબ્બી, એકદમ 
કોઈની નજરે પિિા નહીં. છિા ંદીવાલની એક 
બાજ  ઘાસિેલનો દીવો લટકાવેલો હિો. આથી 
પિદો દીવાલની એક િરફથી િેિ બીજે સ ર્ી 
ખેંચી શકાિો નહોિો. સીિાન  ંરસોડ ં ભલે કોઈ 

અજાણ્યાને દેખાત   ં નહીં, છિા ં પણ જમણી 
બાજ ના ખણૂા પર પાભણયારાની પાળી પર 
સીિાએ રોજ સાજંે ઘસી ઘસીને અજવાળેલ  ં
પાણી ભરીને મ કેલ  ં િપેલ  ં અને િેના પર 
ચકચકિો પ્રપિળનો લોટો ચોખ્ખો દેખાિા હિા. 
અહીં રહવેા આવ્યાને સીિાને નહીંનહીં િો યે 
પાચં વષા થવા આવ્યા હિા. એન  ં રોજન  ં
કામકાજ લગભગ નક્કી જ હત  .ં રોજ સવારે 
વહલેા ઊિીને બીજી બર્ી સ્ત્રીઓ પાણી ભરવા 
આવે િે પહલેા રસોઈમા ંજોઈત   ંને ન્હાવાર્ોવા 
માટે જોઈએ એટલ  ં પાણી એ ભરી રાખિી. 
પ્રશવરામ માટે નવ વાગ્યે એટલે જમવાન  ં
િૈયાર રાખિી. એ જમીને ઓહફસે જાય એટલે 
એ પોિે જમી લેિી. ઢાકંોઢૂંબો કરી દેિી ને 
વાસણ સાજંે અજવાળિી પણ કપિા ંર્ોવાના 
જો રહી જાય િો બીજે હદવસે સકૂાય કેવી રીિે? 
જમીને િરિ જ િે પ્રશવરામના કપિા, પોિાના 
કપિા, શરીર લછૂવાનો પચંો, હાથ લછૂવાના, 
રસોિાના કટકા ફટકા િે એક િોલમા ં ભરી 
સીર્ી નળ પર જિી. ઘસી ઘસીને બર્ા કપિા 
ર્ોિી. જો પાણી જત   ંન રહ્  ં હોય િો િરિ 
વાસણ પણ લઈ આવિી. બધ  ંકામ પિાવીને 
ને ઊંઘી જિી િે છેક બપોરે અઢી ત્રણ વાગ્યે 
ઊિિી ને લગભગ ત્યારે જ પિોશમાનંા 
રૂકમાબાઈ, અન્નપણૂાાબાઈ, અન્નપણૂાાબાઈના 
સાસ , જેને ચાલીવાળા બર્ા આત્યાબાઈ કહિેા, 
િે જેને િો કોઈકવાર ર કમાબાઈની મોટી 
છોકરી પ્રવટી.. આ બર્ામાથંી કોઈ એકાદ બે 
જણા એને ઘરે બેસવા આવિા,ં બેસવા આવિા 
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એટલે આ બર્ા કંઈ ફાલત   ંપચંાિ કે ગપપા 
નહોિા મારિા,ં નકામા ગપપા મારવાનો સમય 
પણ ક્યા ંહિો એમની પાસે? સાિા ચારે નળ 
આવે એટલે ફરી સાજંને માટે પાણી ભરવાન ,ં 
સાજંન  ં શાકભાજી સમારવાન  ં કે ચોખા સાફ 
કરવાના કે ત  વરની દાળ કે ક્યારેક ગ વારપ્રસિંગ 
કે કોઈકવાર વટાણા છોલવા.. આવા બર્ા 
કામમા ં એકબીજાને મદદ કરિા ને સાથે 
ગપપાગોષ્ઠિ થાય. આ ગપપાગોષ્ઠિ એટલે શ ?ં 
આત્યાબાઈને ઉિવા બેસવામા ં કેટલા પગ 
ર્ ુઃખિા કે કેટલી િકલીફ થિી કે એમને કેટલી 
ખાલી ભરાઈ જિી કે નાના હિા ત્યારે આપણે 
કેટલ  ંકામ કરિા ંકે કામ કરવાને માટે ખિેપગે 
િૈયાર રહિેા,ં એવી બર્ી વાિો કરિાં. 
કોઈકવાર પોિાના ઘરમા ંકોઈને થયેલી શરદી 
ઉર્રસને ખાસંીની વાિ કરિા.ં 
અન્નપણૂાાબાઈના પપ્રિને ખાસંી થયેલી ત્યારે 
કઈ દવા આપેલી િે પ્રવગિવાર કહિેા.ં એકાદ 
હદવસ મોડ ં ઉિાય  ંહોય િો ઉિાવળમા ંભાખરી 
પોિે કેવી રીિે બાળી મકેૂલી ને એના પપ્રિ 
ગણપિરાવે ભાખરી કેવી એના િરફ ફેંકી હિી, 
િે બબિિો ફફિિો ઓહફસ ગયો હિો, એની 
વાિ અન્નપણૂાાબાઈ કરિા;ં િો રૂકમાબાઈ 
પોિાના પહલેા બાળકના જન્મ પહલેાનંા 
પોિાને.. પણ હવે જવા દો, એવી બર્ી ખોટી 
બૈરા પચંાિ કરવાની. એવી વાિ કરિા, 
કોઈકવાર શાકને બદલે ચણાની આમટી 
બનાવિા (એક મહારાઠટ્રીયન વાનગી) જેવી 
બર્ી વાિ થિી િો કોઈકવાર અન્નપણૂાાબાઈ 

પોિાને બાળપણમા ં થયેલી મોટી ઉર્રસને, 
િાવની વાિ િો કોઈકવાર ત્રીસ વષા પહલેા 
મતૃ્ય  પામેલા પોિાના પપ્રિની છેલ્લા હદવસોની 
માદંગીની વાિ કરિી. એકવાર ર કમાબાઈએ 
પોિાના જીવનમા ં બનેલી અદભિૂ 
િણયકથાની વાિ કરી હિી. 
એક હદવસ એના પપ્રિએ સવારમા ં વહલેા 
ઊિીને કહ્  ં હત   ં ‘ચાલ આપણે મલબાર હહલ 
ફરવા જઈએ.’ એ વાિ કરિા પણ વર્ારે 
અગત્યની વાિ એ હિી કે એ વાિ યાદ કરિા 
કરિા ને કહિેા કહિેા પણ એ મનમાનેં મનમા ં
શરમાિા હિા.ં પેલ  ઘરમા ંપહરેવા નવ  ંલાવેલ  ં
સફેદ લગંડ ં પહરેીને આવ. ત્યાર પછી 
વરસોના વરસો એ જ વાિ એમની વચ્ચે 
ચાલી, એકાદ બે શબ્દો આમ િેમ હોય! પણ 
મ ખ્ય વાિ િો આ જ હોય! 
સાિાચાર વાગ્યે નળ આવે એટલે િે બર્ા 
પાણી ભરવા ઊભા થાય. સીિા પણ પાણી 
ભરી રસોઈન  ં કામ કરે. પ્રશવરામ મોટેભાગે 
સાિ - સાિા સાિે ઘરે આવે. આવિાની સાથે 
િે પોિાના ઘરે ઘોયેલો અસ્ત્રી વગરનો 
િપકીરી કોટ અને શટા કાઢી નાખંિો. અર્ાા 
કલાક સ ર્ી બીિી પીિો પ્રનરાિેં બેસી રહિેો. 
થોિીવાર રહીને ઊભો થિો. ઘામને કારણે 
પરસેવાથી લથબથ ગજંીફરાક ર્ોવા માટે નળ 
પર જિો. એક જ ગજંીફરાક હત  ,ં એટલે રોજ 
સાજંે ર્ોયા પ્રસવાય બીજો કોઈ છૂટકો નહોિો. 
ગજંીફરાક સકૂવીને આવે એટલી વારમા ં િો 
સીિા જમવા માટે પાટલો માિંી દેિી. થાળી 
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પીરસી દેિી. ‘શાક નથી જોઈત  ’ં કે ‘ખાલી ભાિ 
જ મ ક’ એવા બે ચાર શબ્દો પ્રસવાય એ ખાસ 
કંઈ બોલિો નહીં પણ એને પોિાની પત્નીની 
ખબૂ માયા હિી. સ્વભાવથી જ િે ઓછા બોલો. 
સીિા ચોખાવાળાન  ં બીલ કે બાજ વાળી 
રાર્ાબાઈએ ખરીદેલી ખાદીના લગૂિાની એવી 
બે ચાર વાિ કરિી. િે ‘હ ં’ કહીને જવાબ 
આપિો. જમીને િે સોપારી ખાિો એકાદ બે 
બીિી પીિો એટલામા ંસીિાનો ચલૂો ચોકો થઈ 
જિા ં ને સાિા નવ સ ર્ીમા ં િો એના ઘરનો 
દીવો હોલવાઈ જિો.  
સવારથી સાજં સ ર્ીના પ્રશવરામના બર્ા 
કાયાક્રમ સીિાના કાયાક્રમ િમાણે જ ગોિવેલા. 
સવારે સાિ વાગ્યે ઉિીને ચા પીવાની. પછી 
પીળી દોરી બારેં્લી બે બીિીના પ્રનરાિેં કસ 
િાણવાના. પછી ન્હાવાન ,ં પછી શાકભાજી 
લેવા બજાર જવાન ,ં એટલી વારમા ંઆિ વાગી 
જાય. જમવાનો સમય થાય ત્યા ંસ ર્ી ક્યા ંિો 
એ ઘરે બેસિો, નહીં િો બીિી પીિો ગેલેરીમા ં
ઊભો રહિેો. કોઈક વાર ગેલેરીમાથંી જિા 
જિા બાજ વાળો ગણપિરામ બમૂ પાિી 
પછૂિો, ‘કેમ છે? પ્રશવરામ શ  ંચાલે છે!’ 
‘બસ સાર ં  છે.’ જરા શરમાઈને મોં ઊંચ  કરી એ 
જવાબ આપિો. ને ફરી નીચે જોવા લાગિો. 
જમીને દસથી છ ઓહફસ. િે જ પોસ્ટ ઓહફસની 
બારી. િેની બાજ મા ંએની જગ્યા પર જઈને એ 
બેસિો કે રોજના કામનો ઢસરિો શરૂ. સ્ટેમપની 
ખટ્સટ્નો અવાજ આજ બાજ  સભંળાયા કરે. 
એકાદ ખણૂામા ં િારનો ટક ટક ટક અવાજ 

આવિો હોય. કોટ કાઢી, ખ રશીની પાછળ 
ભેરવી દઈ, શટાની બાયં ઉપર ચઢાવી કારકનૂો 
વચમા ં વચમા ં સોપારી ચાવિા. બાજ મા ં
બેિેલા કારકનૂ જોિે વાિ કરિા કરિા કામ 
કરિા. એકાદ કારકનૂ કોઈવાર પ્રશવરામને 
પછૂિો, ‘કેમ પ્રશવરામ, કેમ છે હાલચાલ?' 
‘ચાલે છે,’ િોક ં ઉંચ  કરી પ્રશવરામ જવાબ 
આપિો.  
સાિા બાર વાગ્યે એટલે બર્ા કારકનૂ એક એક 
કપ ચા પીિા. અઢી ત્રણ વાગ્યે એટલે ફરી ચા 
પીિા. છેલ્લી ચા સાિા પાચં વાગ્યે ઓહફસ બરં્ 
થાય ત્યારે થિી. પછી પ્રશવરામ ઘરે આવિો. 
કોટ કાઢી બે બીિી પીને પોિાન  ં ગજંીફરાક 
ર્ોવા નળ પર જિો. આવ  ંએન  ંવરસોથી ચાલે 
છે. 
િે હદવસની સાજં કોઈ ખાસ સાજં નહોિી. 
રોજની જેમ રસોઈ કરવાની આજે સીિાને 
એટલી ઉિાવળ નહોિી. સવારની ભાખરી 
ખાસ્સી વર્ી હિી. શાક િૈયાર હત   ં ને ભાિ 
ર્ીમે િાપે ચલૂા પર થિો હિો. જમવાન  ંજરા 
વહલે  ંજ બની ગય  ંહત  .ં બાજ વાળી વીંટી ટેબલ 
પર ભલૂી ગયેલી કોઈ નવલકથાના પાના ં
કેટલા બર્ા વરસો પછી સીિા ઉથલાવિી 
હિી. ખાટલા પર ઘિી વાળીને મ કેલા ગાદલા 
પર ટેકો લઈને એ પિેલી હિી. જમણી બાજ એ 
લટકાવેલા દીવાના િકાશમા ંનવલકથાન  ંકોઈ 
એક િકરણ ખોલીને વાચંિી હિી. િેમાનંો એક 
િસગં વાચંિા વાચંિા એની નજર ત્યા ં જ 
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ગ્સ્થર થઈ ગઈ. િે બધ  ંસાનભલૂી ગઈ ને િે 
જ િસગં વારંવાર વાચંવા માિંી. 
જૂહ ના દહરયા હકનારાની એક ચાદંની રાિન  ં
વણાન હત  .ં સામે અફાટ સમ રના મોજા હકનારા 
પર ચપક ચપક અવાજ કરિા, રેિી પર 
અથિાિા હિા. ત્યાથંી થોિે રૂ્ર એક પ્રનર્જન 
જગ્યા પર ખણૂામા ં રેિી પર ય વક ય વિી, 
કદાચ પપ્રિપત્ની, બેિેલા હિા.ં હકનારા પરની 
નાભળયેરના ઝાિનો સિ સિ અવાજ આવિો 
હિો. સામે િસરેલા રૂપેરી િકાશમા ં ઝાિના 
કાળા વાકંાચકૂા પિછાયા જાણે સિંાક કિીની 
રમિ રમિા હિા.ં પેલી ય વિી અને ય વક 
હસિા હસિા કંઈ વાિ કરિા હિા. પેલા ય વકે 
અર્ીબાયંન  ં ખ લ્લા ગળાન  ં શટા  પહયે  ું હત  .ં 
પવનથી ઉિિા પોિાના વાળને િે િાબા 
હાથથી થોિી થોિી વારે સરખા કરિો હિો. 
પેલી ય વિી કાળી, થોિી સાવંરી જ હિી. 
  
એનો ચહરેો નમણો હિો. િેના શરીર પર, િેના 
ચહરેા પર, રૂપરેી ચાદંનીન  ંજાણે લીંપણ થઈ 
ગય  ં હત  .ં કોઈ ભચત્રકારે કોઈ સિમાણ સ્ત્રીન  ં
સ્વપન ભચત્ર દોય  ું હોય, િેવ   ંએન  ંસૌંદયા દેખાત   ં
હત  .ં કોણ જાણે શ  ં થય  ં કોને ખબર? એમના 
ગપપાગોષ્ઠટ એકદમ અટકી ગયા. એમની 
રગરગમા ંજાણે ચાદંનીનો રૂપરેી રસ િસરી 
ગયો. એણે એકદમ પેલીને પોિાના પ  ઠટ 
બાહોમા ંસમાવી લીર્ી. પોિાની છાિી સરસી 
દબાવી દીર્ી ને એક દીર્ા ચ બંન કય ું. 
 

પણ એનો ચહરેો નમણો હિો. િેના શરીર પર, 
િેના ચહરેા પર, રૂપેરી ચાદંનીન  ંજાણે લીંપણ 
થઈ ગય  ં હત  .ં કોઈ ભચત્રકારે કોઈ સિમાણ 
સ્ત્રીન  ંસ્વપન ભચત્ર દોય ું હોય, િેવ  ંએન  ંસૌંદયા 
દેખાત   ં હત  .ં કોણ જાણે શ  ં થય  ં કોને ખબર? 
એમના ગપપાગોષ્ઠટ એકદમ અટકી ગયા. 
એમની રગરગમા ંજાણે ચાદંનીનો રૂપેરી રસ 
િસરી ગયો. એણે એકદમ પેલીને પોિાના 
પ ઠટ બાહોમા ં સમાવી લીર્ી. પોિાની છાિી 
સરસી દબાવી દીર્ી ને એક દીર્ા ચ બંન કય ું. 
વાચંિા વાચંિા સીિાના શરીરમાથંી કંપ 
પસાર થઈ ગયો. એણે પ સ્િક બરં્ કય ું ને આમ 
િેમ જોય .ં છટ, છી છી શી હ ં આ શ  ંવાચં   ંછં! 
પણ િેનાથી રહવેાય  ંનહીં, િેણે ફરી આમિેમ 
જોય  ં ને ફરીથી ભખૂાળવાની જેમ િે વણાન 
વાચં્ય .ં એ સ્ત્રીમા ંએને એવ  ંકંઈ પ્રવપ્રશઠટ લાગ્ય  ં
નહીં, હ  ંપણ મારા વાળ સારી રીિે ર્ોઈને હોળુ, 
સાબ થી ચહરેો બરાબર ર્ોઈને પાઉિર લગાવ  ં
િો એ સ્ત્રીના જેવી દેખાઉં એવી એને પોિાને 
જ ખાિરી થઈ ગઈ. પણ પેલો ય વક? 
પવનથી હવામા ંઉિિા એના વાકંહિયા વાળ? 
અિર્ી બાયંન  ં સફેદ શટા , એની િે ઉન્મિ 
અદાઓ, એણે કરેલ  ંપેલ  ંદીઘા  ચ બંન.. એણે 
ફરી એકવાર એ વણાન વાચં્ય .ં એના મનમા ં
કંઈ ભળિા ંજ પ્રવચારો આવવા લાગ્યા. મારા 
પપ્રિએ લગ્ન કયાા પછી આજ સ ર્ી આવ  ંચ બંન 
પોિાને કય ું નથી. પણ પપ્રિપત્ની મોટા થયા 
પછી આવ  ંચ બંન લે ખરા કે? છી આ શ  ંગમે 
િેવ  ં પ  સ્િકમા ં વાચંવાન ?ં સ્ત્રીઓની અંદર 
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અંદરની ચાપંલસૂી જેવી વાિ પ્રવચાર કરિા 
કરિા એણે પ સ્િક બરં્ કરી, આંખો બરં્ કરી 
દીર્ી એને એક ઝોક ં આવી ગય .ં એક સ્વપન 
જોય .ં 
એજ જૂહ નો હકનારો ચપક ચપક અવાજ કરિા ં
એ જ દહરયાના મોજંા. િેજ લાબંા લાબંા 
પિછાયા, નાભળયેરીના ઝાિનો અવાજને 
પિછાયાની સિંાકકૂિી, પેલો વાકંહિયા વાળ 
વાળો અિર્ી બાયંને ખ લ્લા ગળાન  ં શટા 
પહરેેલો ય વાન, ફતિ એ ય વિીની જગ્યાએ 
ખ લ્લા વાળ અને ચીપી ચીપીને પહરેેલી 
સાિીવાળી સીિા હિી. પેલા ય વકે પોિાના 
પ ઠટ બાહ પાશમા ંએને જિકી લીર્ીને એકદમ 
આવેગમા ંએણે એક દીર્ા ચ બંન સીિાના હોિ 
પર કય ું. સીિાનો શરીરમાથંી એક મીઠ ં 
લખલખ  ં પસાર થઈ ગય .ં એ એકદમ 
રોમાભંચિ થઈ ઊિી એન  ંહૃદય ર્કર્ક થવા 
લાગ્ય .ં 
એના મોંમાથંી એક પ્રસસકારો નીકળી ગયો ને 
િે સફાળી જાગી ગઈ. એ હજ  પણ એકદમ 
રોમાભંચિ હિી. એન  ં હૃદય પણ જોરજોરમા ં
ર્કર્ક થત   ં હત  .ં િે એકદમ ગભરાઈ ગઈ. 
સાિી સરખી કરીને આમિેમ જોવા લાગી. પેલ  ં
પ  સ્િક બાજ મા ંપિેલ  ંહત  .ં દીવો સળગિો હિો, 
ભાિની િપેલી ચલૂા પર હિી. હજી ખાસ કંઈ 
સમય થયો નહોિો, સાિા સાિ થયા?ં એના 
મનમા ંએક ઝબકારો થયો. એક સ્વપન હત   ંિે 
સપન  ંયાદ આવિા જ િે લાલલાલ થઈ ગઈ. 
િે એકદમ પ્રવચભલિ થઈને રિમસ થઈ ગઈ. 

મેં આ શ  ંકય ું? સપન  ંઆવવ  ંએ કોઈના હાથની 
વાિ થોિી છે? િે ખબૂ ગભરાઈ 
ગઈ હિી. એની આંખમાથંી આંસ  સરવા 
લાગ્યા. એને કંઈ જ સઝૂત   ંનહોત  .ં િેણે ઉભા 
થઈ ચલૂા પરથી ભાિ નીચે ઉિાયો. િે 
એકદમ બાવરી જેવી થઈ ગઈ. 
એનો પપ્રિ ક્યારે ઘરે આવશે એમ અર્ીરી થઈ 
એની રાહ જાવા લાગી. આટલી બર્ી અર્ીરાઈ 
એણે ક્યારેય અન ભવી નહોિી. પ્રશવરામ 
દરવાજામા ંદેખાયો. આવિાની સાથે જ રોજની 
જેમ િેણે કોટ અને શટા કાઢી નાખં્યા. 
‘આજે કેમ આટલ  ંમોડ ં કય ું?’ એના હાથમાથંી 
ટોપી લઈ લીર્ી ને ખીંટી પર ટાગંિા એ બોલી. 
‘મોડ ં કયા ંથય  ંછે? જરા વાર લાગી.’ શેટી પર 
બેસિા બેસિા િે બોલ્યો. થોિીવારે િેણે 
પોિાન  ંગરં્ાત   ંગજંીફરાક કાઢ્  ંને નળ િરફ 
જવા ઊિયો. સીિાએ િે એના હાથમા ં લઈ 
લીધ .ં 
‘િમે બેસો, હ ં ર્ોઈ આવ .ં’ એમ કહીને િે સીર્ી 
નળ િરફ ગઈ. 
પ્રશવરામને થોડ ં આચયા થય  ંપછી િે પ્રનરાિેં 
બીિી પીવા બેિો. આજે પોિાના પપ્રિ માટે શ  ં
કર ં  ને શ  ંન કર ં? એવ  ંિેને લાગત   ંહત  .ં જાણે 
સપનામા ં થયેલા પાપન  ં િાયપ્રચિ અત્યિં 
િેમથી કરવા ન માગંિી હોય! 
ગજંીફરાક ર્ોઈને િે પાછી આવી િેને સકૂવી 
દીધ  ંને પ્રશવરામને જમવા બેસાિયો. ‘આ લો, 
િે લો.’ એમ કહીને સિિ આગ્રહ કરી પીરસવા 
લાગી. િે જમી રહ્યો એટલે એ પોિે જમવા 
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બેિી. રસોડ ં અટોપી લઈ પ્રશવરામ શેટી પર 
આિો પિયો હિો, ત્યા ંઆવી એની પાસે બેિી. 
‘િમને સાર ં  નથી લાગત  ?ં’  
‘ના, ના કેમ? સાર ં  છે આમ જ.’ 
‘હ ં પગ દબાઉ.’ િે બોલી. 
‘જરા આિો પિયો છં!’ 
એને કંઈ સમજ ન પિી. િે સટ દઈને ઊભો 
થઈ ગયો. ‘શ  ંથય  ંછે? આજે કંઈ બહ  િેમથી 
વાિ કરે છે ને! શ  ંચાલે છે આ બધ ?ં’ 
િેનાથી રહવેાય  ંનહીં. મન પરનો કાબ ૂઊિી 
ગયો. ‘હ ં િમારી જ છં ને!’ એકદમ િેણે એની 
છાિી પર પોિાન  ંિોક ં ઢાળી દીધ .ં િે ચમક્યો. 
થોિીવાર િેણે િેના અસહાય િેમાળ ચહરેા 
િરફ જોયા કય ું. એના મનમા ંએકદમ મીિી 
મ ૂઝંવણ થવા લાગી. છાિીમા ંજાણે કંઈ થવા 
લાગ્ય .ં એના અંગ અંગમા ંજાણે ઉન્માદ છવાય 
ગયો. પોિાના બાહ પાશમા ંએને જકિી, એણે 
એક િગાઢ ચ બંન એના હોિ પર કય ું. સપના 
કરિા સો ટકા મધ ર ં ! એના શરીરમા ંએક મીિી 
કસક ફેલાઈ ગઈ. િે એમ જ એને વળગી રહી. 
કહવેાન  ં િાત્પયા એ કે પ સ્િકના બે પ ૂિંાની 
વચ્ચેની કપ્રવિા કે વાિાામા ંનાયક નાપ્રયકા જ 
ચ બંન કરે છે એવ  ંકંઈ નથી. મ ગબાટાની ત્રાસંી 
ગલીની ચાલીની પદંર ફટ લાબંી ને બાર ફટ 
પહોળી ખોલીમા ં રહનેાર, પોિાન  ં એક જ 
ગરં્ાત   ં ગજંીફરાક નળ પર રોજ જાિે જ 
ર્ોનાર, એક બાર્ા જેવો કારકનૂ કે ચાલીની 
બીજી બાઈઓ સાથે ગ વારપ્રસિંગને અળવી અને 
આમટીની રોજ બપોરે વાિ કરનાર િેની 

ભોળીભટાક પત્ની પણ દીર્ા ચ બંન પામી શકે 
છે. 
 
િપ્રસદ્ધ-મહારાઠટ્ર શારદા - હિસેમબર, ૧૯૩૫ 

 
મરાિીમાથંી અન વાદ: સ્વાપ્રિ મહિેા 
શ ભ સાહહત્યના પ  સ્િક ‘જાગ્રિ છાયા’માથંી 
સાભાર. 
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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ન મા દા હક ના રે 

અમિૃ બારોટ 

 
 

મ સીબિો િો આવે. પહરવાર પણ માનવોનો સમહૂ છે, એવા માનવ જે અલગ વ્યગ્તિત્વ ર્રાવે છે, 
હવે પ્રવપ્રવર્ સ્વભાવોન  ંઅન ક લન જ િો પહરવાર કહવેાયને! 

 

         પોટારને પૈસા આપવા પિયા પણ જનરલ 

િબામા ંજગ્યા મળી ગઈ ને િેય બારી પાસેની 
એટલે હદવ્યાને શાપં્રિ થઇ. આમ િો એ એક 

સમયની સ્કલૂની પ્રિગ્ન્સપાલ એટલે આવી રીિે 

જનરલ િબામા ં બેસવાન  ંપસદં ના કરે. એમા ં
મોભો ના રહ ેને વળી ત્યા ંકેવા કેવા માણસો હોય! 

પણ અચાનક નીકળવાનો પ્રનણાય લીર્ો એથી 
નાછૂટકે કચવાિે મને એ બેિી. જોકે િબો કંઈ 

એટલો ખરાબ નહોિો. માણસોની અવરજવર ને 

ઘોંઘાટ નિ ે પણ થોિા કલાક ચલાવી લેવાશે. 

બારી પાસેની સીટન  ંઆશ્વાસન પણ હત  .ં  
           એની બાજ મા ં બોલી પરથી મારવાિી 
લાગત  ં દંપપ્રિ બેિેલ  ં હત  .ં સ્ત્રીએ લાબંો ઘમૂટો 
કાઢયો હિો અને પ ર ષ ક્યારનો સામાન 

ગોિવવામા ંપિયો હિો. સામેની બારીની સીટમા ં

કથ્થઈ સાિલામા ંએક વદૃ્ધ સ્ત્રી બેિી હિી અને 

એને અિીને બારી બાજ  એક આિ-દસ વષાની 
કન્યા ઊભેલી હિી. એમની બાજ મા ંકોઈ મ ફભલસ 

જેવા લાગિા બે માણસો બેિેલા હિા. ગાિીમા ં
એટલી ભગરદી નહોિી. મારવાિી આ બાજ ની 
સીટ નીચે સામાન ગોિવીને વર્ારાની એક બેગ 

સામેના પાહટયા નીચે પણ ગોિવિો હિો. એને 

થય ,ં આટલો બર્ો સામાન લઈને લોકો શ  ંકામ 

નીકળિા હશે? એની પાસે એક જ બેગ હિી. જોકે 

આમ અચાનક નીકળવાન  ંના થય  ંહોિ િો એણે 

પણ એકાદ બેગ વર્ારે લીર્ી હોિ પણ થય  ંજ 

એવ  ંકે-  

           સવારથી હદવ્યા ધ ૂઆંપ ૂઆં હિી. આમ િો 
કાલ રાિથી જ મગજનો પારો ચઢેલો હિો. રાિે 

સાિાનવે એક કાયાક્રમમાથંી એ ઘરે આવી ત્યારે 
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હક્રશ ને જત્વષાની કેરટેકર બાઈએ કહ્ ,ં “સાહબે ને 

મેમસાબ પ્રપતચરના શોમા ં ગયા ં છે ને બહાર 

જમીને આવવાના ં છે. િમાર ં  જમવાન  ં ઢાકંી 
રાખ્ય  ં છે.” એને ના ગમય  ંપણ બાઈ આગળ એ 

કંઈ બોલી નહહ. માત્ર એટલ  ંપછૂી લીધ ,ં “હક્રશ ને 

જત્વષા જમયા?ં”    

“હા, મેમસાબે જમાિી દીર્ા ં છે.” એણે 

હકડ્ઝરૂમમા ં િોહકય  ં કય ું િો બને્ન છોકરા ં ઊંઘી 
ગયા ંહિા.ં  
 

         િાઈપ્રનિંગ ટેબલ પર એકલા ંજમિા ં
બહ  પ્રવચારો આવ્યા. ઘરનો પ્રનયમ હિો, 
હદવસના ભાગે ભલે શક્ય ના બને પણ 

રાિે બર્ાએં સાથ ે બેસીને જ જમવાન .ં 
વષોથી પ્રનયમ છે, પોિેજ બનાવ્યો છે. 

આજે એને સહજે મોડ ં થય  ંએ ખર ં  પણ 

પ્રપતચરમા ં જવાની વાિ િો થઈ જ 

નહોિી. 
 

         િાઈપ્રનિંગ ટેબલ પર એકલા ં જમિા ં બહ  
પ્રવચારો આવ્યા. ઘરનો પ્રનયમ હિો, હદવસના 
ભાગે ભલે શક્ય ના બને પણ રાિે બર્ાએં સાથે 

બેસીને જ જમવાન .ં વષોથી પ્રનયમ છે, પોિેજ 

બનાવ્યો છે. આજે એને સહજે મોડ ં થય  ંએ ખર ં  
પણ પ્રપતચરમા ંજવાની વાિ િો થઈ જ નહોિી. 
ગ્રીઠમા ના કહ ેએ સમજ્યા પણ કૃિાથાનેય ફોન કે 

વોટ્સએપ કરવાન  ંના સઝેૂ? પોિાન  ંલોહી છે 

િોય-! મ ૂગંા ં મ ૂગંા ં જમીને રૂમમા ં જઈ એણે 

વાચંવાન  ંશરૂ કય ું પણ એમા ં ભચિ ચોંટ્  ંનહહ. 

પ સ્િક મકૂી એ બારી પાસે આવી ઊભી રહી. 
બારીમાથંી મહાનગરન  ં આકાશ કાપેલા ટ કિા 
જેવ  ં દેખાત   ં હત   ં એના અિરે્થી કપાઈ ગયેલા 
દામપત્યજીવન જેવ  ંજ.  

           પ્રવમલ સાભંરી આવ્યો. એની સાથે છેક 

સ ર્ી વ્યવસ્થા બાબિે ચિભિ રહી. એન  ંબધ  ં
વેરણછેરણ રહતે  .ં પેન, ચશ્મા ંગમે ત્યા ંપિયા ં
હોય. કપિા ંબદલ્યા ંહોય િો કાઢેલા ંકપિા ંસાજં 

સ ર્ી બેિ પર જ હોય. ઘહિયાળ કે ચેકબ ક નથી 
મળિી એવી બમૂાબમૂ રોજની હિી. ઘણી વાર 

િો એનો કાસંકો િાઈપ્રનિંગ ટેબલ પર પિયો હોય. 

જમવાના ટેબલ પર કાસંકો! કેવ  ંલાગે? પોિે ટોકે 

િો જવાબ મળે, “ના ગમત  ંહોય િો ઉિાવીને મકૂી 
દે.” પોિે પ્રશસ્િ, વ્યવસ્થાની આગ્રહી પણ 

પ્રવમલને કાઈં અસર નહહ. કશે જવાન  ંહોય ત્યારે 

પણ સમયસર ના આવે ને પછી ઉિાવળ કરાવી 
મકેૂ. કાઈં કહીએ િો, “માણસ છે, યાર, થોડ ં 
આઘ પાછં થઈ જાય. એમા ંઆટલી આકળી શ  ં
કામ થાય છે?” -હવે, આવા માણસને શ  ંકહવે  ?ં  

           િે હદવસે બને્ન વચ્ચે બરાબરની જામી 
પિી. એની મોટી બેનની દીકરીની સગાઈ હિી. 
બનેવી મ હિૂા-ચોઘહિયામા ં બહ  માને. પોિે 

સમયસર િૈયાર થઇને પ્રવમલની રાહ જોઈ રહી 
હિી પણ એનો પિો જ નહહ. ફોન પણ ના ઉપાિે. 
કલાક મોિો આવ્યો અને ભાણી માટે ભગફ્ટ 

લાવવાન  ંકહ્  ંહત   ંએય ભલૂીને આવ્યો. કોઈનોય 

પ્રપિો જાય કે નહહ? કહ્ ,ં “િારામા ંકપ્રમટમેન્ટ જેવ  ં
કંઈ મળે કે નહહ?” િો કહ,ે “મેિમ, કપ્રમટમેન્ટ માટે 
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જ આવ્યો છં નહહિો અત્યારે મને મરવાનીય 

ફુરસદ નથી.” એનાથી બોલાઈ જવાય ,ં “મારા ં
સગામંા ંજવાન  ંહોય ત્યારે જ ફુરસદ નથી હોિી, 
કેમ?” ઘિીક લેવાઈ ગયો હોય એમ એ જોઈ રહ્યો 
ને પછી કહ,ે “િને ખબર હોિ કે અત્યારે હ  ં કેવા 
સ્ટે્રસમા…ં. રે'વા દે, ચાલ, રસ્િામાથંી કોઈ ભગફ્ટ 

લઈને પહોંચીએ નહીં િો મારા સાઢ ભાઈને પાછા ં
મહૂ િા-ચોઘહિયા ંવહી જશે.” 

 

           એ હદવસે સમજાય  ં નહોત   ં પણ 

અિવાહિયા પછી પ્રવમલને ઓભચિંિો એટેક 

આવ્યો ત્યારે એ િઘાઈ ગઈ. ર્રં્ામા ં
ન કસાન જાય કે પાસા ંઅવળા ંપિે િો કોઈ 

પોિાની સહર્માચાહરણીને વાિ કરે કે 

નહીં? અરે, અલકંારો વેચીનેય હ ં પિખે 

ઊભી રે'િ 

 

           એ હદવસે સમજાય  ં નહોત   ં પણ 

અિવાહિયા પછી પ્રવમલને ઓભચિંિો એટેક 

આવ્યો ત્યારે એ િઘાઈ ગઈ. ર્રં્ામા ંન કસાન 

જાય કે પાસા ં અવળા ં પિે િો કોઈ પોિાની 
સહર્માચાહરણીને વાિ કરે કે નહીં? અરે, માર ં  
પી.એફ, બેંક-બેલેન્સ છેવટે અલકંારો વેચીનેય હ  ં
પિખે ઊભી રે'િ પણ કોઈ વાિ જ ના કરે િો! 
મને શ  ંએના વીમાની રકમમા ંરસ હિો? પણ એ 

બર્ી વાિોનો કોઈ અથા નહોિો. હૉગ્સ્પટલ 

પહોંચિા ંપહલેા ંજ િો એ…! િકલીફ પિી પણ 

એણે બધ  ંસભંાળી લીધ .ં પ્રવમલના વીમાની રકમ 

આવી એમાથંી ખોટ ભરપાઈ કરી દીર્ી. આપ્રથિક 

રીિે િો ગાડ ં પાટા પર ચિી ગય  ંપણ-  

            એક ઝટકો લાગ્યો ને ગાિી સ્ટાટા  થઈ. 

પલેટફોમા પર મકૂવા આવેલા ંસ્વજનો, ‘આવજો', 
‘ફરી મળીશ ’ં- એવા ઉદગારો સાથે દેખાિા ંબરં્ 

થયા.ં સ્વાભાપ્રવક છે પોિાને મકૂવા કોઈ થોડ ં 
આવવાન  ંહત  ?ં પોિે નીકળી જ એવી રીિે હિી 
કે- 

            કૃિાથાના ં લગ્ન કરાવ્યા ં ત્યારે હત   ં કે 

પ્રશભક્ષિ વહ  આવશે િો સારી કંપની મળી રે'શે. 

દીકરીની જેમ રાખીશ એને. પણ બધ  ંર્ારેલ  ંક્યા ં
થત  ં હોય છે? ગ્રીઠમા દેખાવિી હિી, હોંપ્રશયાર 

હિી. કૃિાથાને પસદં હિી ને ક ટ ંબ પણ સાર ં  હત   ં
પછી ઝાઝ ં પ્રવચારવાન  ંહત   ંજ નહીં. શરૂઆિમા ં
બધ  ંબરાબર ચાલ્ય  ંપણ પછી,  “હજી ઊિી નથી 
ગ્રીઠમા?”  “મમમી, બાઈ છે, મહારાજ છે, પછી 
વહલેા ંઊિીને શ  ંકામ છે?”  “અરે પણ, આપણા 
સ્વાસ્થ્યનો પ્રવચાર કરવાનો કે નહીં? વહલેા ંસઈૂ 

વહલેા ંઊિવ  ંએ આરોગ્ય માટે-”  “એ બર્ી વાિો 
જૂની થઈ, મમમી. પ્રથિંગ્ઝ હવે ચેન્જ્િ, િૉન્ચ્ય  સી?”  

પ્રશસ્િની બાબિમા ં ચલાવી લેવ  ં હદવ્યાના 
સ્વભાવમા ંનહોત  .ં ચિભિ થઈ પણ ઘર છે, કાઈં 

હોટેલ થોિી છે? ર્ાય ું'ત   ંએવ  ંઘરન  ંવાિાવરણ 

ના રહ્ .ં ચિભિ વર્િી ગઈ. બાળકોના ં
નામકરણ બાબિે ગ્રીઠમાએ જે મનમાની કરી એ 

હદવ્યાને હજી ચચરે છે. હક્રશ ને જત્વષા – કેવા ંનામ 

છે! આપણી સસં્કૃપ્રિ દેખાય છે એમા?ં  

          કોઈ છીંકણી સ ૂઘંત   ંહત   ંકે શ ?ં એણે િબામા ં
નજર ફેરવી. હા, પેલી વદૃ્ધ સ્ત્રીએ છીંકણીવાળા 
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હાથ જ એના સાિલે લછૂયા. ઉિાિી ના હોય િો 
સાર ં , નહીં િો આખા િબામા ંછીંકાછીંક થઈ જશે. 

ચાલો, ઊિી હોય એવ  ંલાગત  ંનથી. પણ પેલી 
છોકરી એની સ્ટાચાવાળી સફેદ સાિી સામે 

વારેવારે કેમ િાક્યા કરે છે? એણે છોકરીને 

ધ્યાનથી જોઈ. નવ  ં ફ્રોક પહયે ું છે ને આંખોમા ં
કાજળ આંજય  ંછે. ચોટલા પર જૂની ઢબે રીબન 

પણ બારં્ી છે! પેલી સ્ત્રીએ બારં્ી આપી હશે? ના, 
ના, એ િો સાવ અણઘિ લાગે છે. પણ છોકરી છે 

િો મીિી. એની ચકળવકળ થિી આંખોમા ં શેન  ં
ક તહૂલ િોકાયા કરે છે!  

         જત્વષા યાદ આવી ગઈ કે કેમ, એણે 

છોકરીને ગાલે હળવી ટપલી મારીને પછૂય ,ં 
“ચોકલેટ ખાવી છે? આપ ?ં” હદવ્યાએ હાથમાનંી 
પસા ખોલી એમાથંી ચોકલેટ કાઢી. છોકરીએ પેલી 
સ્ત્રી સામે જોય .ં બોખા મોંએ હસીને એ સ્ત્રીએ 

હકારમા ં િોક ં ધ ણાવ્ય  ંએટલે છોકરીએ ચોકલેટ 

લીર્ી ને ખોલીને ખાવા લાગી. પ્રવચારોથી પીછો 
છોિાવવા હદવ્યાએ એ સ્ત્રી સાથે વાિચીિ શરૂ 

કરી, “બહારગામ જાઓ છો?”  “ના, ગોંમ જીએ 

છીએ. થોિા દા'િા હાટ  ઓંઈ આયા'ંિા,ં અવે 

વળિા ંથ્યા ંછીએ.” 

            અચ્છા, એટલે આ લોકો મ બંઈમા ં રે'િા ં
નથી, ગામિાના ંછે. એમા ંજ િો આવા-ં  પોિે કદી 
કોઈ ગામિ ે ગઈ નથી. રસ્િામા ં આવિા ં જિા ં
કોઈ ગામ અલપઝલપ જોયા ંહશે. લાવને પછંૂ, 

“માજી, ગામિાન  ંજીવન આમ કેવ ?ં”   

“ઓંમ હાર ં  ને ઓંમ એવ  ંજ. શે’રની શાયબી નોં 
મલ,ં મજૂરી કરવી પિે પણ ઈમ િો ઓંઈયે ઘણાં 
મનેખ મજૂરી કરિા ંજ અશે ને?” 

“કામ િો અહીંના માણસેય કરવ  ંપિ ેપણ કામ 

કામમા ંફેર.” 

“હાચી વાિ કીર્ી ભા, જેન  ં કોંમ જે કરે. ઓંઈ 

હ ંવાળા ંકોંમ વ્હોય, ત્યા ંગોંમિ ેગાલ્લ ય હોંકવ  ંપિં 
ન ં શાયિાય વાળવા પિં. ટપકવાળા ં ન ં

ટેતટરવાળાનં ંએવ  ંનોં વ્હોય પણ બર્ાનંા ંએવા ં
નશીબ થોિા ંવ્હોય!”  

         હદવ્યાને અિધ  ં જ સમજાય  ં પણ સાર ં  છે 

િોશી વાિોહિયા ંછે. પોિેય વાિોમા ંબધ  ંભલૂવા 
મથે છે પણ બપોરે ગ્રીઠમાએ જે શબ્દો ઉચ્ચાયાા 
એ- ખટકે છે, ખબૂ ખટકે છે. પોિે જરાક અમસ્ત   ં
એણે પહરેેલા ંશોટટાસ પ્રવશે કહ્  ંિો ચપચપ ચોંટી 
પિી, “િમે મમમી, આવી કીટકીટ કરો એ કેમ 

ચાલે?”    

“અરે પણ ત  ંઘરમા ંઆવા શોટટાસ પે'રીને ફરે િો 
કે'વ   ંિો પિ ેજ ને?” 

“આવા એટલે કેવા? એના પરથી િમે માર ં  
કેરેતટર નક્કી કરવાના ંછો?” 

“મેં એવ  ં કહ્ ?ં પણ ખાનદાન ક ટ ંબમા ં આ ના 
શોભે, કહી દીધ  ંિને.” 

“િમારા આવા ચોખભલયા પ્રવચારોને લીરે્ 

બીજાને કેટલો સ્ટે્રસ થાય એની ખબર છે િમને? 

આમા ંને આમા ંિો કોઈને એટેક આવી જાય-!” 

         છેલ્લ  ં વાક્ય ગ્રીઠમા મનમા ં બોલિી હોય 

એવી રીિે બોલી હિી પણ હદવ્યાને સ્પઠટ 
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સભંળાય  ંહત  .ં એ સમસમી ગઈ. એટલે શ  ંપોિાને 

કારણે પ્રવમલને-?  

            એ વખિે જ એણે મનમા ં ગાિં વાળી 
લીર્ી. નથી રે'વ   ં આવી રીિે. સાજં સ ર્ીમા ં
નીકળી જઈશ. કોઈ આશ્રમમા ંજઈને રહીશ. હ  ં
કંઈ િમારી પર અવલભંબિ નથી. પેન્શન આવે 

છે માર ં . એણે બેગ િૈયાર કરી દીર્ી. યાદ કરીને 

ચેકબ ક લઈ લીર્ી. કૃિાથા પર ભચઠ્ઠી લખીને મકૂી 
દીર્ી. હક્રશ અને જત્વષાને છોિી જવાન  ંમન ના 
થય  ંપણ મન મક્કમ કરી નીકળી પિી.  
          માજી કંઈ કહિેા ં હિા.ં કદાચ એ પ્રવર્વા 
બન્યા ંએની વાિ કરિા ંહિા.ં  “સોરી, માર ં  ધ્યાન 

ના રહ્ .ં શ  ં કે'િા'ંિા ં િમે?”  “હોવ ં ભા, બરે્ 

લોઈઉકાળા વ્હોય િે આપડ ં મન બીજે હેંિી જાય, 

ઈન  ંકાઈં નઈં. હેં િે િમે ઓંઈ મ બંઈના ંકં અમારી 
પિયમ-?”    

“ના, હ  ંમ બંઈની જ. થોિા હદવસ બહાર ફરવા 
જાઉં છં, નમાદાહકનારે.”    

“નબદા િો મા છ, હઉનો પ્રવહોમો. ત્યોં મોંણસન  ં
મન િરં.”   

“પણ િમે િમારી વાિ કરિા ં હિા ં ને? િમે 

પ્રવર્વા થયા ંએની.”    

“અરેરે ભા, ભગવોંન કોઈનેય રંિાપો નોં આલજો, 
બાપ. મોંયન  ંદ:ખ પ્રવહારેય નોં પિ્  ં વ્હોય ન ં

લોક ચ ૂટંી ખાય િમોન.ં” 

“આ છોકરી િમારે-?” 

“મારા રમલાની છ.” માજીએ છોકરીને પિખામા ં
લેિા ં કહ્ ,ં “મજૂરી કરીને, ગોંમના ં ટોણાટંપપા ં
ખઈને મીં રમલાને મોટો કયો, પૈણાયો ન ં

ભગવોંને આ રૂપાળી છોિીય આલી પણ આયખ  ં
નઈં િે-“ માજીનો અવાજ ગળગળો થઈ ગયો ને 

આંખો ઊભરાઇ આવી. હદવ્યાને થય ,ં પોિાના 
કરિા ંિો આ ગામહિયણ સ્ત્રીન  ંર્ ુઃખ અનેક ઘણ  ં
વર્ારે છે. પ્રવમલ ગયો ત્યારે પોિાને િો 
પ્રિગ્ન્સપાલની નોકરી હિી. કૃિાથાની કૉલેજ પણ 

પરૂી થવા આવી હિી. પછી એનેય સારી નોકરી 
મળી ગઈ ને બધ  ંપાટે ચિી ગય .ં જ્યારે આ સ્ત્રીનો 
દીકરો… આયખ  ંનઈં એટલે શ  ંએ પણ-?  

            ગાિીનો ખટાક ખટ અવાજ ઘણની જેમ 

કાને અથિાિો હિો. એણે જોય ,ં માજી આંસ  
લછૂીને થોિા ંસ્વસ્થ થયા ંલાગિા ંહિા.ં  
“િમારા દીકરાને શ  ંથય 'ંત   ંમાજી?”  િ 

શ્ન સાભંળીને થોિી વાર એ ઊંિા ંઊિરી ગયા ંહોય 

એમ શનૂ્યમા ં િાકી રહ્યા.ં પછી ઊંિો પ્રનુઃશ્વાસ 

નાખી બોલ્યા,ં “ઈને કોગભળય  ંખઈ જ્ય  ંભા. દ:ખ 

વર્ી જ્ય  ંત્યા ંલગણ કોઈને કાયં કે'ય   ંનઈં. ચક્કર 

ખઈને પિયો િાણ ખબર પિી. િાલ કાની 
અસ્પિાલે લેઈ જ્યા ં પણ દાગ્િર કે’ કં મોિા ં
પિયા.ં” માજીની આંખોમા ં ફરી જળજભળયા ં
ભરાઇ આવ્યા.ં  
           હદવ્યાના મનમા ંઅરેરાટી ઊિી. થય ,ં એ 

સ્ત્રીને એના ર્ ુઃખની યાદ અપાવી વધ  ર્ ુઃખી શ  ં
કામ કરવી? એણે વાિ બદલી, “અહીં મ બંઈમા ં
ફરવા આવ્યા'ંિા?ં”    

“ના રે, ફરવા િો શ્યોંથી આઈએ? આ િો લગન 

અિા-ં આ છોિીની માના ંએટલે.” 

            ટે્રનનો એક ર્ક્કો આવ્યો. હદવ્યા થિકો 
ખાઈ ગઈ. છોકરીની માના ંલગન! આગળ પછૂવ  ં
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કે નહીં એના પ્રવચારે એ ચઢી પણ ક તહૂલ શમત  ં
નહોત  .ં  
“છોકરીની મા એટલે િો િમારા દીકરાની વહ , 
એના?ં” 

“હોવ ંભા, ઈના ંજ. એ િો ઘણ યં ના પાિિી'િી, 
કે’, ‘મા, િમોન ંમકૂીને મ  ંશ્યોંય જવાની નથી.’  
પણ બાપ મીં રંિાપો વેિયો છ. મારી નજયો હોંમે 
ઈની રાિી રોંયણ જેવી દેઈને હ કઈ જિી શ્યમ 

દેખી જાય!” 

“એટલે િમે… િમે એના ંલગ્ન કરાવી આપયા?ં” 

“મ  ંિો હ  ંકરાવિી'િી! આ િો ભગવોંને જોગ કરી 
આલ્યો. મારો ભોંભણયો ઓંઈ મ બંઈમા ં રે’ છ ન ં

ભણેલો છ. ઈને ભલોંમણ કરી'િી ઈના રૂિા 
પરિાપે-“ 

“પણ પછી આ છોકરી?”   

“ઈનો જ વોંર્ો પિયો’િો. હોંમેન  ંહગ  ંબર્ી રીિે 

હાર ં  અત  ંપણ છોિીને રાખવાની ઈમની મનશા 
નઈં િે આઘ પાછં કરિા'ંિા.ં વઉ છોિીને મેલીને 

જવા િય્યાર નઈં. પછ મીં કે'ય  ,ં મ  ંઅજી જીવ  ંછં. 

આ છોિી હાર ં  જ ભગવોંને મન ંજીવાિી છે. મ  ંરાખે 

ઈને.” 

“વહ  માની ગઈ?” 

“માનો જીવ ભા, હનેે મોંને? મોંિ મોંિ હમજાઈ, 

કે’ય ,ં 'ત  ં વખિ બે વખિ આઈને મલી જજે. 

અમારી ખબર કરિી જજે’, પછ મોંની.” 

“પણ પછી છોકરી મોટી થાય ત્યારે એને 

પરણાવવી પિ.ે ગામિામા ંિો છોકરીને સાપનો 
ભારો ગણે છે ને?” 

“ના ભા, એવ  ંનથી હોં. મ  ંપૈણાયે ઈને. મારે િો એ 

હાપનો ભારોય નથી કે વેિની ગોંહિીય નથી. એ 

િો મારી ઓંખ્યોનો દીવો છે. દીકરો મોટો કયો'િો, 
અવે દીકરીનો અભરખો પરૂો કર ં . આ મનખો કશા 
કોંમમા ંઆવે એ જ...” વાક્ય અધરૂ ં  મકૂી એ સ્ત્રીએ 

ફરી પેલી છોકરીને પિખામા ંલીર્ી ને બચીઓથી 
નવરાવી દીર્ી. છોકરી પણ દાદીની ગોદમા ં
સરકી ગઈ.  

         વાિ સાભંળી રહલેી હદવ્યાને અણઘિ 

લાગિી એ સ્ત્રીની સરખામણીમા ંપોિે વામણી 
લાગી. એ સ્ત્રીના ચહરેા પરની કરચલીઓમા ંએક 

િકારની િવાહહિા હિી. એને થય ,ં એ ખરેખર 

અત્યારે નમાદાહકનારે જ ઊભી છે.  

                               ---------------------- 

આ વાિાા ‘નવનીિ સમપાણ’  માચા, ૨૦૨૦ ના અંકમા ં
િગટ થઈ ચકૂી છે. 

  
અમિૃ કે. બારોટ 

A-1502, IRIS ABC (Lodha), Majiwada, Thane-

west, Pin 400601 મો. 9920653526  

ત્રીજ  ંઇનામ પ્રવજેિા વાિાા. 
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ને હા ની  મ ંમી 
અલ્પા મ. પ રોહહિ 

 
નારી નસીબદાર છે, જેને ક દરિે નવી પેઢીને જન્મ આપવાની જવાબદારી સોંપી છે.  
પણ પપ્રિ, સમાજ, જવાબદારીઓ જેવા ંઅંિરાયો પણ િેણે જ વળોટવા પિે છે. 

 

 
 
 રૂપકિી નેહાની ઊંઘ િો મમમી અિર્ો 
કલાક િેને લાિ લિાવે એ પહલેા ંખ લિી જ 
નહીં. પણ, આજે આ શો અવાજ સભંળાઈ રહ્યો 
હિો? મમમીનો અવાજ િો નથી જ. આ િો 
દાદી છે. અને નેહા આંખો ચોળીને આજ બાજ  
જૂએ છે િો િેના પલગંની નજીક િો શ  ંિેના 
ઓરિામા ં પણ કોઈ નથી. હવે, િેની આંખો 

ચોમેર મમમીને શોર્વા લાગી અને કાન પણ 
મમમીનો મીિો અવાજ સાભંળવા િત્પર થયા. 
દાદીનો સરૂ ઊંચો જઈ રહ્યો હિો. નેહા માિં છ 
વષાની. િેને એટલ  ં જ સમજાત  ં હત   ં 'નેહાની 
મમમી', 'નેહાની મમમી'. 
 
નહોત   ં જવ ,ં પણ ઓરિાન  ં બારણ  ં ખોલી િે 
બેિકમા ંઆવી. િેને જોિા ંજ દાદી લગભગ 
ચીસ પાિિા ંહોય િેવા સ્વરે બોલ્યા,ં "જો, એને 
આવિી નાની છોકરીનીયે પિી નહોિી. િે 
િેનેય રેઢી મકૂીને જિી રહી? " ત્યાિંો ક્યારના 
ચપૂચાપ ઊભેલા પપપાએ નેહાને િેિી લઈ 
િેના માથે પોિાનો બીજો હાથ ફેરવવા લાગ્યા. 
નેહાને આ સમજાય  ં નહીં. સવારે િો પપપા 
ક્યારેય આટલ  ંવહાલ કરવા નવરા જ ન પિે. 
મમમી જ િેને ગેલ કરી ઉિાિે, શાળાએ જવા 
િૈયાર કરે. પપપાનો વારો િો પછી આવે, 
ઓહફસ જિા ંનેહાને શાળાએ મકૂિા ંજિા.ં પણ 
આજે બધ  ંજ ર્ ં  જ ર્ ં  હત  .ં 
 
પપપાએ નેહાને બાજ વાળા રીયાદીદીના 
હાથમા ં સોંપિા કહ્ ,ં "નેહાને બહાર પક્ષીઓ 
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બિાવ, િે ચણ ખાવા આવી ગયા ંહશે. હ ં પણ 
થોિીવારમા ં બહાર આવ  ં છં." રીયાદીદી 
કૉલેજમા ં ભણિા.ં મમમીએ કહલે .ં િેમની 
કૉલેજ િો ખબૂ ખબૂ રૂ્ર. છક છક ગાિીમા ંજવ  ં
પિે. આ િો હમણા ંરજાઓ છે એટલે અહીં છે. 
આ પણ મમમીએ જ કહલે .ં નેહા િો િેના ં
રોજના પ્રમત્રો એવા ં કોયલ, દરજીિો, મેના, 
પોપટ, ઢેલ, બ લબ લને ચણ નાખિી ગઈ. કોઈ 
કૂંિામાથંી, િો કોઈ પાણીના મમમીએ બનાવેલા 
નાના ર્ોર્માથંી પાણી પીિાયેં હિા ં ને 
નહાિાયેં હિા.ં હરયાદીદી િેને લઈને આ બધ  ં
બિાવિા હિા ં પણ, નેહાની આંખો ચારેકોર 
મમમીને જ શોર્િી હિી. 
 
હરયાદીદીના ંમમમી અને સામે રહિેા ંમાર્વી 
કાકી આવ્યા.ં બનેં્નની આંખો ભીની હિી. િેઓ 
અંદર ન ગયા ં અને માર્વી કાકીએ રોજ 
કરિાયં વધ  વહાલથી નેહાને હરયાદીદીના ં
હાથમાથંી લઈ લીર્ી. એટલામા ં પપપા ફોન 
ઉપર વાિ કરિા ંકરિા ંબહાર આવ્યા.ં િેઓ 
માર્વીકાકી અને હરયાદીદીના ં મમમીને જોઈ 
ઉંબરો ન હોવા છિા ંદરવાજે િેસ ખાઈ ગયા.ં 
સામાન્ય રીિે બનેં્ન પાિોશણો પાસેથી ભાભીઓ 
જેવો અદકેરો સ્નેહ મેળવિી િેમની આંખો 
પહલેી વાર ઝૂકી ગઈ. બનેં્ન પાિોશણ ભાભીઓ 
પપપા િત્યે રોષ હોવાથી િેમને અવગણી 
નેહામા ં ધ્યાન પરોવી રહી. હજ યે દાદીનો 
િલાપ ચાલી રહ્યો હિો. કોઈ સાભંળનાર 

નહોત  ,ં િો િેઓ ઈચર, જગિપ્રનયિંાને 
સભંળાવી રહ્યા ંહિા.ં  
 
અચાનક મ ખ્ય દરવાજે કોઈ ગાિીની બે્રક 
જોરથી વાગવાનો અવાજ સભંળાયો. 
ગાિીમાથંી કોઈ ઊિય ું અને િેણે આખો ગેટ 
ખોલ્યો જેથી ગાિી અંદર આવી શકે. ગાિી 
અંદર આવવા લાગી. પપપા ના ચહરેા ઉપર 
િે જોઈ થોિી શાપં્રિ છવાઈ ગઈ. પણ એ 
શાપં્રિન  ં બહ  જલ્દી બાળમરણ થઈ ગય .ં જે 
વ્યગ્તિ ગેટ ખોલવા ંઊિરી હિી એ ગાિીમા ં
ફરી ન બેસિા ંગેટ બરં્ કરી ખબૂ જ ઝિપથી 
દોિીને નેહા િરફ થોડ ં રિમસ ગ્સ્મિ કરી િેના 
વાળમા ં પોિાનો હૂંફાળો હાથ ફેરવી પપપા 
િરફ ર્સી ગયા.ં િે િો મીની ફોઈ હિા.ં 
પપપાના મોટા ંબહને. એટલામા ંિો ફુઆ પણ 
ગાિી બરં્ કરી આવી ગયા.ં મીની ફોઈએ ત્યાર 
સ ર્ીમા ં પપપાને બેય બાવિેથી પકિી 
હચમચાવી નાખ્યા.ં િેમના મોંમાથંી સિિ 
નીકળત  ં હત  ,ં 'અમે બનેં્નએ િને કહ્  ં હત   ં ને 
શૈલાને મમમીની વાિોમા ંઆવી બહ  દબાણ ન 
કર. મમમી જૂનવાણી છે. ત   ં િો નહીં. િારા 
પ્રવચારો આધ પ્રનક છે પણ, ત  ંમમમી સામે હંમેશા 
હપ્રથયાર હિેા ંનાખી દે છે. કાલે રાતે્ર પણ મેં 
િને કહ્ ,ં િારા ંજીજ એ િને સમજાવ્યો. શૈલાને 
િારી હૂંફ અને મમમીના આ વટહકૂમો સામે 
િારા પ્રનણાયના ઢાલની જરૂર છે.' અને ર્મકી 
પણ પાિોશણોની હાજરીમા ંજ ઉચ્ચારી દીર્ી, 
'જો આજે શૈલાને કાઈંપણ થઈ ગય  ંિો હ  ંિને 
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આ નાનકિી નેહાથી રૂ્ર કરી દઈશ. િેને માર ં 
જ ત્રીજ  ંબાળક ગણી િેમથી સીંચીશ. અને, આ 
મમમીને િો ખરેખર કાઈં જ સમજ નથી. મારા ં
સાસહરયાનંી સારપથી િો કાઈં શીખે. આ જો 
િારા ંજીજ . મારે ક્યારેય કોઈ વાિ સમજાવવા 
કે મારી િરફ કરવાનો િયાસ નથી કરવો 
પિયો. સયં  તિ ક ટ ંબ હોવા ંછિા ંઘરમા ંઅમને 
ત્રણેય વહ ઓને ત્રણ દીકરીન  ંસ્થાન મળય  ંછે. 
અને િમે બે, એક સીર્ી સાદી શૈલાના મનને 
સાચવી શકિા ં નથી?' ફુઆ પણ ગાિી પાકા 
કરી આવી ગયા હિા.ં િેમના હાથમા ંઆજે 
નેહાની ફેવહરટ ચોકલેટ ન હિી. નેહાની નજીક 
આવી િેમણે ર્ીમેથી કહ્ ,ં ‘હમણા ં આપણે 
ગાિી લઈને સાથે બહાર જઈશ  ં અને આખ  ં
બોતસ લઈ આવીશ .ં’ નેહાએ િેન  ંહંમેશન  ંભોળંુ 
ગ્સ્મિ વેય ું. ફુઆ પપપાની બાજ મા ંજઈ ઊભા 
રહી ગયા.ં  
 
ફુવા હજી કાઈં બોલવા જાય એ પહલેા ંદરવાજે 
પોલીસ વાનની સાયરન ગ ૂજંી. બર્ા ં થોિા ં
ભયભીિ નજરે અને બમણા જોશથી ર્િકિા ં
હ્રદયે વાન િરફ જોઈ રહ્યા.ં હજી સ ર્ી અંદર 
બેસી બબિાટ કરી રહલેા ં દાદી પણ બહાર 
આવી ગયા.ં બોલવા ંલાગ્યા,ં' હાય હાય, આ 
શ ?ં અરે, િારી આ શૈલાએ નવી ઉપાપ્રર્ કરી 
કે શ ?ં ક્યાકં સ્કટૂી લઈને કોઈને મારી િો નથી 
નાખ્ય  ંને? આ પોલીસ િેને જ પકિવા આવી 
હશે.' પછી ફુઆ િરફ ફરીને બોલ્યા,ં 'અરે 
જમાઈરાજા, િમે િો કાળા કોટવાળા છો. જો 

જો આ મારો દીકરો કશે ન ફસાય.' દાદીની 
વાિો પરૂી થાય ત્યા ં સ ર્ીમા ં િો ગેટ ખોલી 
વાન અંદર આવી, છેક બર્ા ંઊભા ંહિા ં ત્યા ં
સ ર્ી. િેમાથંી બે લેિીઝ કોન્સ્ટેબલ, એક લેિી 
સબ-ઇન્સ્પેતટર ઊિયાા. અને બેમાનંી એક લેિી 
કોન્સ્ટેબલે એક સ્ત્રીને ખબૂ સાચવીને ટેકો 
આપીને ઉિારી. ‘અરે, આ િો મમમી', નાનકિી 
નેહા માર્વી આંટીના ંહાથમા ંજ ખ શીથી ટહકૂી 
ઊિી. મમમીએ નેહા િરફ જોઈ ભીની આંખે 
ગ્સ્મિ વેય ું અને નેહાએ માર્વી કાકીના 
હાથમાથંી અણર્ાયો જ કદૂકો માયો, આમ િો 
એ ત્રણેય માટે અપેભક્ષિ જ હિો. પણ, માર્વી 
કાકીએ નેહાને થોિી વધ  સાવચેિીથી પકિેલ 
હિી િેથી િેઓ સાવર્ જ હિા.ં અને મમમી 
પણ હવે બનેં્ન હાથ નેહા િરફ લબંાવીને ઊભી 
હિી. નેહા મમમીની પાસે જિામંા ંજ વાદંરાના 
બચ્ચાની પેિે િેને વળગી પિી. 
 
ફોઈ અને ફુઆના ચહરેા પર સિંોષસભર આછં 
ગ્સ્મિ ફરી વળય .ં મીની ફોઈએ મમમીની પીિ 
ફરિો હાથ મકૂી િેને રવેશમાનંી જ આરામ 
ખ રશી પર બેસાિી દીર્ી. દાદી િો આટલા ં
ગણવેશર્ારી પોલીસકમીઓને જોઈ સ્િબ્ર્ 
હિા ં પણ હજીયે િેમનો ર્ીમો, અસ્પઠટ 
ગણગણાટ ચાલ  જ હિો. પણ, કોઈ િેમને 
ગણકારીયે રહ્  ં નહોત  .ં નેહાના પપપા પણ 
નહીં. દાદીના મોંની રેખાઓ િેમનો અણગમો 
છિો કરી રહી હિી. હરયાદીદી, િેમના ંમમમી 
અને માર્વી કાકીને હવે પાહરવાહરક ચચાા અને 
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પોલીસની વાિો વખિે ઉપગ્સ્થિ રહવે   ં એક 
સારા પાિોશી િરીકે યોગ્ય ન લાગ્ય  ં એટલે 
િેઓ નેહાના મમમી પપપાને બે હાથ જોિી 
જવાની મકૂ સમંપ્રિ માગંી. પણ, બનેં્નએ 
અનાયાસ, એકસરેૂ જ િેમને અહીં જ રોકવા 
કહ્ .ં િેઓ થોભી ગયા.ં હવે, પાિોશીઓ આગળ 
પોિાના ઘરન  ંરહસ્ય છત   ંપિશે એ બીકે દાદી 
મોટે મોટેથી બોલવા લાગ્યાં, 'સવાર સવારમા ં
આ શૈલાયે નવરી, આ પાિોશણોયે નવરી અને 
મારી દીકરી િો િેન  ંઘર ભલૂી િેના વરને િેિી 
અહીં સ ર્ી આવી પહોંચી. જાણે શ  ંયે...' ત્યા ંજ 
લેિી ઈન્સ્પેતટર બોલી ઊિયા, 'માજંી, શાિં થઈ 
જાવ. અમને સહકાર આપો અમારા કામમા.ં' 
દાદી વધ  ઊકળયા અને લેિી ઈન્સ્પેતટરને 
સબંોર્ી કહવેા લાગ્યા, 'િે હેં, િમારે ય કોઈ 
કામકાજ નથી િે સવારમા ંઆમ પોિાના ંઘર 
છોિી બીજાને ઘેર નીકળી પિયા?ં ' લેિી 
ઈન્સ્પેતટરે કરિી નજરથી દાદી અને પપપા 
િરફ જોય .ં પપપાએ દાદીને પહલેીવાર થોિા 
ઊંચા સાદે ચપૂ રહવેાન  ંકહ્ .ં દાદી કાઈં પણ 
બોલે એ પહલેા ંફુઆએ દાદીને કહ્ ,ં 'આ કાળા 
કોટવાળાની પ્રવનિંી માનો અને શાપં્રિથી આ 
સબ ઈન્સ્પેકટર મેિમની વાિ પહલેા સાભંળો.' 
દાદી જમાઈના ટોકવાથી થોિા ંછોભીલા પિયા,ં 
પણ ચપૂ થઈ ગયા.ં 
 
સબ ઈન્સ્પેકટરે પપપા િરફ ફરીને પછૂ્ ,ં 'શ  ં
આપને જાણ છે કે આપની પત્ની માિા 
બનવાની છે?' 

પપપાએ માથ  ંહલાવી હકારમા ંજવાબ વાળયો. 
સબ ઈન્સ્પેકટરે ફરી પપપાને પછૂ્ ,ં 'શ  ંઆપને 
એ પણ જાણ છે કે આપની પત્નીની શાહરરીક 
હાલિ સારી નથી, િેને આરામની જર ર છે? 
પપપાએ આ વખિે બોલીને જવાબ વાળયો, 
‘હા, મને િૉતટરે જ જણાવ્ય  ંહત  .ં' 
સબ ઈન્સ્પેકટરે ફરી પછૂ્ ,ં ‘શ  ં આવનાર 
બાળકમા ંકોઈ શાહરરીક કે માનપ્રસક ખામી છે?' 
આ વખિે પપપા થોિા ંઅચકાઈને બોલ્યા, ‘ના, 
એવી કોઈ જ ખામી હજી સ ર્ી હરપોટામા ંઆવી 
નથી. ' 
સબ ઈન્સ્પેકટરે હવે થોિા ંઉંચા સરૂમા ંપછૂ્  ં
કે, 'િો શ  ંિમારા િૉતટરે િમને બીજા િૉતટરનો 
અભભિાય લેવાનો કહ્યો છે કે પછી િમને 
િમારા િૉતટર ઉપર પ્રવશ્વાસ નથી?' 
 
પપપા બધ  ં સમજી ગયા હિા ં એટલે સીર્ો 
જવાબ ખબૂ નમ્રિાથી વાળયો,' ના, ના, મેિમ. 
િૉતટર મારો જ પ્રમત્ર છે અને િેના પર મને 
અને શૈલાને પરૂો પ્રવશ્વાસ છે જ. આ િો 
મમમીનો આગ્રહ છે એટલે જ બીજા િેના 
ઓળખીિા િૉતટરને બિાવવ  ંછે. ' 
સબ ઈન્સ્પેકટર દાદી િરફ ફરીને બોલ્યા,ં 
'ઓળખીિા કે પછી ભ્રઠટ િૉતટર, કે જે થોિા ં
રૂપ્રપયા માટે બાળકન  ં જાપ્રિ પહરક્ષણ કરી, 
સ્ત્રીભણૃ હોય િો સ્ત્રીના સ્વાસ્થ્ય, લાગણી અને 
એક અણજ્ન્મયા બાળકનો હક, કશાયની પરવા 
કયાા પ્રવના િે બાળકને માિાના ગભામા ંજ મતૃ્ય  
આપવાન  ક કમા કરે?' 
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દાદી કાઈં બચાવ કરવા જાય િે પહલેા ંજ સબ 
ઈન્સ્પેકટરે પપપાને, મમમીએ પોિાને અને 
પોિાના અણજ્ન્મયા બાળકને બચાવવા 
માગેલી પોલીસની મદદની ભલભખિ નકલ 
બિાવી. પપપા એ વાચંિા સ્િબ્ર્ રહી ગયા ં
કારણ કે આ બચાવ શૈલાએ પોિાના પપ્રિ અને 
સાસ મા િરફથી માગં્યો હિો. 
 
વાિ જાણે એમ હિી કે નેહાના જન્મ પછી 
શૈલાનો બે વખિનો ગભા િેની મરજી પ્રવર દ્ધ 
જાપ્રિપહરક્ષણ કરાવ્ય  ં હત  .ં સ્ત્રીભણૃ હોવાથી, 
દાદીએ દીકરા પર દબાણ લાવી, આવનાર 
પૌત્રીઓથી છૂટકારો મેળવી લીર્ો હિો. અને 
આ માટે, પપપાના પ્રમત્ર એવા િૉતટરની સખિ 
મનાઈ હોવાથી દાદીના ગામના એક 
ઓળખીિા િૉતટરની મદદ લેવાિી હિી. 
શૈલાની શાહરરીક અને માનપ્રસક હાલિ 
કથળિી જિી હિી. િેને પોિાની દીકરીના 
અવિરણ પહલેાનંા જ મતૃ્ય થી િેમને બચાવી 
ન શક્યાનો પારાવાર અફસોસ રહિેો હિો. 
એટલે આ વખિે િે મક્કમ થઈ પોિાના 
ગભામા ંઊછરી રહલે બાળકન  ંજાપ્રિપહરક્ષણ ન 
કરાવવા.ં પપ્રિ િો િેની માિાની ઈચ્છાને 
પ્રશરોર્ાયા ગણી, િે જે કહ ે િે કરવ  ં એ જ 
પોિાની અને પોિાની પત્નીની  એકમાત્ર ફરજ 
સમજિો હિો. િે વ્યવસાયે જીવપ્રવજ્ઞાનનો 
િાધ્યાપક હિો પણ, કમે માત્ર પોિાની 
માિાનો પિયો બોલ ઝીલિો પ ત્ર હિો. હરસચા 
પેપર રજૂ કરી િેની સાભબિી માટે મ દ્દાસર 

ચચાાઓ કરનાર િે વાસ્િવમા ં પ્રવના પ્રવરોર્ 
માિા આગળ હપ્રથયાર હિેા ંર્રી દેિો. જો કે, 
મન િો િેન  ં પણ ઘણ  ં અશાિં થઈ જત  ં
પોિાની અણજ્ન્મી પ ત્રીઓને મતૃ્ય  આપિા ં
પણ, િે માત્ર અંદરથી વલોવાયા કરિો. 
 
ત્રીજી વખિ ગભા પહરક્ષણ માટે સખિ પ્રવરોર્ 
શૈલાના મનમા ંજન્મયો હિો. િેને લાગત   ંહત   ં
કે િેના આવનાર બાળકની રક્ષાની જવાબદારી 
િેની પોિાની જ છે. માટે િેણે મક્કમ બનવ  ંજ 
પિશે. િેથી િેણે પોિાના નણદં મીની બેન 
અને િેમના વકીલ પપ્રિની ઓથ લીર્ી. બને્નએ 
િેને  સહારો આપી િેની મકકમિાને વધ  
મજબિૂ કરી. સમય જિા ં મીનીએ જ 
હરયાદીદીની મમમી અને માર્વીકાકીની મદદ 
લીર્ી જેથી અચાનક માિા અને ભાઈ શૈલજાને 
િપાસ માટે લઈ જાય િો િેઓ એને જાણ કરી 
શકે. મીનીને ખબર જ હિી, િેની માિા સીર્ી 
રીિે નહીં માને. આખરે એ દીકરી ખરીને? 
પોિાની મા ને સૌથી સારી રીિે િેની દીકરી જ 
જાણિી હોય. આજે સાંજે શૈલાને દાદીના 
િૉતટર પાસે પપપા અને દાદી લઈ જવાના 
હિા.ં માટે મીનીબેનની વ્યવસ્થા મ જબ સવારે 
રોજ રૂ્ર્ લેવા જિી શૈલા બર્ા ંમેહિકલ હરપોટા  
અને પોિાના ભણૃ િેમજ જીવનની રક્ષાની 
અરજી લઈ પોિાના પ્રવસ્િારના 
પોભલસસ્ટેશનમા ંપહોંચી ગઈ જ્યા ંમીનીબેન, 
િેમના વકીલ પપ્રિ અને િૉ. રાય, જે શૈલાન  ં
રેગ્ય લર ચેકઅપ કરિા ંહિા ંિેઓ હાજર હિા.ં 
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િેઓની વ્યવગ્સ્થિ કરેલ રજ આિથી પોલીસ 
પણ િભાપ્રવિ થઈ અને ત  રિ એતશનમા ં
આવી ગઈ. 
 
સબ ઈન્સ્પેકટરે દાદી અને પપપાને કિક 
ચીમકી આપી અને એક લેિી કોન્સ્ટેબલને 
મમમી ની સલામિી માટે અમારા ઘરે જ 
છોિવાની વ્યવસ્થા ગોિવી, જેથી મમમી માટે 
નેહાના નાનકિા સહોદરના આગમનનો રસ્િો 
સાન કળૂ બની રહ.ે પપપાએ મમમી સહહિ બર્ા ં
આગતં  કોને બે હાથ જોિી માફી માગી. દાદી 
િઘાઈને પોિાના પહરવારજનોને અને લેિી 
કોન્સ્ટેબલને જોઈ રહ્યા.ં િેમને હવે સમજાઈ 
ગય  ં હત   ં કે આથી વધ  જોર પ ત્ર ઉપર નહીં 
ચાલે. િેમણે પણ પોિાની દીકરીના માથે હાથ 
મકૂી શૈલાન  ંપરૂ ં  ધ્યાન રાખશે અને આવનાર 
બાળકને હોંશભેર અપનાવશે એવી ખાિરી 
આપી. બર્ાનંા ંચહરેા પર હળવ  ંગ્સ્મિ પથરાય  ં
અને આંખોમા ંઆછં પાણીન  ંઆવરણ છવાય .ં  
 
ફહરયાદીને ન્યાય અપાવી જઈ રહલે લેિી સબ 
ઈન્સ્પેકટરે પોલીસવાન િરફ વળિા ંકોઈ ન 
જ એ િેમ પોિાની િાબી આંખન  ં ટપકવા 
આવેલ આંસ  ંજમણા હાથની ટચલી આંગળીથી 
લછૂ્  ંઅને િરિ જ પોિાના કાળા ગોગલ્સ 
આંખે ચઢાવી દીર્ા.ં િેને આિ વષા પહલેા ં
આવા ં જ સિિ થયેલા ગભાપાિથી મતૃ્ય  
પામેલ પોિાની ભાભી યાદ આવી ગઈ હિી. 
પોિાની ભાભીને િો બચાવી ન શકી, પણ 

નેહાની મમમીને બચાવી િેને એક આત્મસિંોષ 
થયો હિો જે િેની ચાલમા ંવિાાઈ રહ્યો હિો... 
 
 

 
અલ્પા મ. પ રોહહિ 
વિોદરા 
# 9904948414  
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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િે કા ણ  ં
આશા વીરેન્ર 

 
 

માણસનો માન મોભો િેના સસં્કાર - વિાન મ જબ હોવો જોઈએ પણ સમાજ િો િેને આપ્રથિક સ્િર 
મ જબ ચીિરિો હોય છે. વળી એ સ્િરમા ંફેરફાર થઇ જાય િોય સમાજને ભચિંિા થિી હોય છે 

 
 સોસાયટીન  ં નામ ‘જીવન-મગંલ 
હાઉસીંગ સોસાયટી’ હોય એટલે મતૃ્ય  ત્યા ંન 
આવે એવ  ંથોડ ં હોય ? એ િો આવે જ, અને 
આવ્ય .ં છઠ્ઠ ેમાળે, ફ્લેટ નબંર 602 મા.ં એ કંઈ 
ઓભચિંત   કે ચોર પગલે નહોત   ંઆવ્ય .ં અગાઉથી 
ચેિવણી આપીને, ઢોલ-નગારા ં વગાિીને 
આવેલ .ં છેલ્લા છ મહહનાથી રમણકાકા 
પથારીવશ હિા. િભબયિ સખળ-િખળ ચાલ્યા 
કરિી. ખબર પછૂી પછૂીનેય આિોશી-પાિોશી 
થાકી ગયેલા. એકબીજાને મળે ત્યારે ર્ીમા 
અવાજે ગ સપ સ પણ કરી લેિા,ં 
 ‘કાકા ચોયાાસી વષાના થયા ને ક્યારના 
જાઉં જાઉં થાય છે પણ હજી ભબચારાનો છૂટકો 

નથી થિો. કોણ જાણે શેમા ંજીવ અટકી રહ્યો 
હશે ! બાકી અમેહરકામા ંબેિેલા બે દીકરામાથંી 
એકે્ક લોકલાજે િોકાવાય નથી આવવાના એ 
િો િોસા બરાબર જાણે છે.’ 
એટલે, રાતે્ર બે વાગે કાકાની આંખો મીંચાઈ એ 
ખબર વહલેી સવારે આખી સોસાયટીમા ં
પહોંચ્યા ત્યારે એમા ંઆંચકો લાગવા જેવ  ંકશ  ં
નહોત   ં િોય એમન  ં મોિ ચચાાનો પ્રવષય િો 
બન્ય  ંજ. 
 ‘ખબર પિી? રમણકાકા ગયા.’ એકે 
બીજીનો િૉરબેલ દબાવીને પછૂ્ .ં પાછળ જ 
ગજંી પહરેેલા એના પપ્રિ પણ િોકાયા. 
પાિોશણને જોઈને પોિાની વિામાન અવસ્થા 
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બદલ જરાક શરમાયા ને ઘિીકમા ંિો શટાના ં
બટન બરં્ કરિા ં કરિા ં બહાર આવ્યા. 
આવિાનંી સાથે એમણે મોરચો સભંાળી લીર્ો. 
 ‘એમ? છેવટે કાકા અક્ષરવાસી થયા 
ખરા ! જોઈએ હવે, બેસણ  ંપિી જવા દઈએ, 
પછી સોસાયટીની પ્રમહટિંગ રાખવી પિશે.’ 
 કાકાના જવાને ને સોસાયટીની 
પ્રમહટિંગને વળી શ  ંસબંરં્ એમ કોઈને પ્રવચાર 
આવે પણ સબંરં્ િો ખરો જ વળી ! કાકાને 
આટલી બર્ી માદંગી ભલે છ મહહનાથી જ 
આવી પણ જ્યારથી કાકીએ પ્રવદાય લીર્ી 
ત્યારથી એટલે કે ત્રણ-ચાર વષા થયા એમને 
ઘરે અત્યાર સ ર્ી રસોઈ કરિી અંજ  ઑલ ઈન 
વન બની ગયેલી. અનાજ, કિોળ, મરી-
મસાલા, શાક-પાદંડ ં કે લોટ- ઘરમા ંશ  ંખટૂ્  ં
છે, શ  ંલાવવાન  ં છે એ બર્ી ભચિંિા િો કરિી 
જ, સાથે સાજે-માદેં કાકાને િોતટરને બિાવવ ,ં 
હરપોટા  કઢાવવા, દવા લાવવી, સમયસર દવા 
આપવી એવા ંદરેકે દરેક કામ એ લાગણી અને 
કાળજીથી કરિી. 
‘અંજ , મને િો બેન, હવે અર્રાિે મર્રાિે ય 
માણસની જરૂર પિે છે. આપણો આટલો મોટો 
ફ્લેટ છે િો સદંીપને વાિ કરીને દીકરાને 
લઈને િમે અહીં જ રહવેા આવી જાવ િો મને 
બહ  સપ્રર્યારો રહ.ે િમે બેઉ માણસ શાપં્રિથી 
પ્રવચારીને મને જવાબ આપજો.’ બોલિા ં
બોલિા ંરમણકાકાને હાફં ચઢેલી. 
સદંીપે પ્રવચાય ું કે કાકાની વાિ ખોટી િો નથી. 
પોિાના બાપા િો કોઈની સેવા લીર્ા પ્રવના 

ઓભચિંિા જ જિા રહલેા પણ હવે કાકાય 
અમારા બાપ જેવા જ છે ને ! એણે અંજ ને 
પોિાનો પ્રનણાય જણાવિા ંકહલે ,ં ‘ભબચારા ખય ું 
પાન ! અિર્ી રાિે કંઈ િકલીફ થાય િો કોને 
બોલાવે ? ચાલ, આપણે એમની સાથે જ રહવેા 
જિા ંરહીએ. ‘ અંજ ને  કાકા સાથે એવી લાગણી 
બરં્ાઈ ગઈ હિી કે એ િો જાણે સદંીપના 
મોઢામાથંી આ વાિ નીકળે એની રાહ જોઈને 
જ બેિી હિી. 
ચાલી સીસ્ટમમા ંએક રૂમ-રસોિામા ંરહિેો આ 
પહરવાર વૈભવશાળી સોસાયટીના થ્રી રૂમ, 
હોલ, કીચનના આલીશાન ફ્લેટમા ં આવીને 
વસી ગયો. જો કે, અંજ એ પોિાના ં રસોઈના ં
કામ ચાલ  જ રાખ્યા ંહિા.ં કાકાના ઘરન  ંબધ  ં
કામ આટોપયા પછીના બે કલાકમા ંએ ચાર 
ઘરની રસોઈ ઝપાટાબરં્ પિાવી દેિી. ર્ીમે 
ર્ીમે કથળિી જિી કાકાની િભબયિને કારણે 
રાિના ઉજાગરા લગભગ રોજના થઈ ગયા 
હિા. વર્િી જિી માદંગી સાથે કામ પણ 
વર્િા જિા હિા.ં એમને બ્રશ કરાવવ ,ં સ્પજં 
કરવ ,ં ઝાિા-પેશાબ માટે ટબ આપવ  ંઆવા િો 
નાના-ંમોટા ં કેટલાય કામ ઉમેરાિા જિા હિા ં
પણ આ પપ્રિ-પત્ની જે રીિે હસિે મોઢે કાકાની 
સેવા કરિા ંએ જોઈને સૌને નવાઈ લાગિી.  
‘આજકાલ િો પેટના દીકરા પણ ઘરિા ં મા-
બાપને વધૃ્ર્ાશ્રમમા ંનાખી આવે છે ને એમ િો 
કાકાનેય બે બે કલૈયાક ંવર ક્યા ંનથી? પણ આ 
જેની સાથે કોઈ સગાઈ નથી એ છેલ્લે વખિે 
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રમણકાકાને સાચવે છે. કયા ભવના 
ઋણાન બરં્ હશે, કોને ખબર?’ 
કહવેાય છે ને કે, ગામને મોઢે ગરણ  ંબારં્વા 
ન જવાય. એક િરફ અંજ -સદંીપની ચાકરી 
વખાણવાવાળા હિા િો પાણીમાથંી પોરા 
કાઢવાવાળાનીય કમી નહોિી. 
‘એમ કંઈ લાલો લાભ વગર લોટે નહીં. કાકાના 
િલ્લા પર નજર છે બેયની! રાહ જ જોિા ંહશે 
કે ક્યારે િોસો જાય ને ક્યારે બધ  ં હિપ કરી 
જઈએ.’ 
જેને જેમ બોલવ  ંહોય એમ ભલે બોલે પણ આ 
દંપિી િો જાણે આ પથૃ્વી પરથી પ્રવદાય લેિી 
વખિે કાકાના મનમા ં દીકરા-વહ ની ખોટ ન 
રહી જાય એવા સકંલ્પ સાથે મચી પિ્  ંહત  .ં 
શી ખબર ક્યાથંી પણ કોઈ અંદરની બાિમી 
લઈ આવેલ  ંકે, કાકાએ બેમાથંી એકે્ક દીકરાને 
લાખોની પ્રમલકિમાથંી કાણી પાઈ પણ નથી 
પરખાવી. િમામે િમામ ચીજ વસ્ત   ને આ 
ફ્લેટ-બધ  ં અંજ -સદંીપ અને એના દીકરાને 
નામે વીલમા ંલખી દીધ  ંછે. આ ખબર મળિા ં
જ કેટલાયના ં પેટમાિેંલ રેિાયેલ  ંઅને એ જ 
િો ખાસ કારણ હત   ં સોસાયટીની પ્રમહટિંગ 
બોલાવવાન .ં 
‘લાગે છે કે કાકાની બ ધ્ધ્ર્ ઉંમર વર્વા સાથે 
ભ્રઠટ થઈ ગયેલી. આવા હાલી-મવાલીને 
આપણી પૉશ સોસાયટીમા ં ફ્લેટ આપી 
દેવાનો? અરે આપણને િો આવા ંલોકો સાથે 
ઊિિા-ંબેસિાયં શરમ આવે!’ 

‘હાસ્િો, આ સોસાયટીમા ં કેવા કેવા મોભાદાર 
લોકો રહ ે છે! ઉદ્યોગપપ્રિ, ભબલ્િર, િોતટર, 
ચાટાિા એકાઉંટંટ- એ બર્ાની સાથે આ 
રસોઈવાળી ને એનો વર! હાઉ હિસ્ગસ્ટીંગ!’ 
બર્ાને એમ હત   ં કે સોસાયટીની પ્રમહટિંગમા ં
િરાવ પસાર કરી દઈશ  ં કે, સભ્યોની સમંપ્રિ 
પ્રવના િમે કોઈને િમારો ફ્લેટ ન આપી શકો 
પણ જ્યારે કાકાના વકીલે પ્રમહટિંગમા ંઆવીને 
કાયદાની વાિ કરી ત્યારે કોઈથી એક હરફ 
પણ ન કાઢી શકાયો. 
અંજ એ હવે એક પ્રસવાયના ંરસોઈના ંબર્ા કામ 
છોિી દીર્ા હિા.ં એક માત્ર કામ હત   ં
ઝખંનાભાભીન .ં એના અને ઝખંનાના ં હૈયાના 
િાર એવા જોિાઈ ગયા હિા કે, અંજ  એન  ંકામ 
છોિવાન  ં પ્રવચારીયે ન શકિી. વળી ઝખંના 
કહિેી પણ ખરી, ‘અંજ બેન, પલીઝ, મારે ખાિર 
િમે કામ ચાલ  રાખજો. િમે જો નહીં આવો 
િો... િમે િો બધ  ં જાણો જ છો.’ બોલિા ં
બોલિા ં એની આંખોમા ં અસહાયિા ઉિરી 
આવિી. આટલા ઘરના ં કામ કરિી પણ 
કોઈની મારી-િારીમા ંપિવાનો કે પ્રનિંદા ક થલી 
કરવાનો અંજ નો સ્વભાવ જ નહોિો. એ 
પોિાના ં કામથી પ્રનસ્બિ રાખિી પણ 
ઝખંનાની સાસ ના મહણેા ં ટોણા,ં સસરાનો 
જોહ કમીભયો અને પપ્રિનો રોષભયો સ્વર એના 
કાને અથિાયા પ્રવના ન રહિેા. બાળક ન 
થવાના દોષનો ટોપલો પણ ઝખંનાને માથે 
ઓઢાિાિો એય એને સમજાઈ ગય  ંહત   ંએટલે 
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જ એને ઝખંના માટે ક ણી લાગણી બરં્ાઈ ગઈ 
હિી. 
602 નબંરના ફ્લેટની બહાર હવે અંજ  અને 
સદંીપના નામની નેમ પલેટ લાગી ગઈ હિી. 
સોસાયટીના મોભા િમાણે આખા પહરવારે 
રીિભાિમા,ં બોલવા-ચાલવામા ંઅને પહરેવા-
ઓઢવામા ં ફેરફાર કયો હિો પણ નાના 
િિીકને બાળકો રમિમા ં સામેલ ન કરિા, 
સદંીપને પ્રમહટિંગોમા ંઆમતં્રણ ન મળત  ં અને 
અંજ  પર િો ‘રસોઈવાળી’ન  ં લેબલ એવ  ં
સજ્જિ ચોંટી ગય  ં હત   ં કે કેમે કય ું ઉખિત   ં
નહોત  .ં 
‘અંજ , હવે િો ત   ંસાવ નવરી, કેમ? કામ વગર 
િારો ટાઈમ પાસ પણ નહીં થિો હોય. ખર ં  ને? 
કાલે મારે ત્યા ં મહમેાન છે િે કલાકેક હાથ 
દેવિાવવા આવજે ને! મારો િો મઓૂ સ્વભાવ 
જ દયાળુ. કોઈ ગરીબને બે પૈસા મળિા હોય 
િો હ ં જરાય પ્રવચાર ન કર ં .’ 
‘દીકરાને અમેહરકા નાસ્િો પારસલ કરવાનો છે. 
પ રી, ચકરી, સક્કરપારા બધ  ંથોડ ં થોડ ં કરવ  ં
છે. આવશો ને? ના ના, એમ ને એમ નહીં હોં, 
િમારો જે ચાર્જ થિો હોય એ લઈ લેવાનો.’ 
આ જ મહહલાઓની કીટી પાટીમા ં જો એ 
ભલેૂચકેૂ જઈ ચઢે િો એ બર્ા ંઅભિાઈ જિા ં
હોય એવ  ંલાગત  .ં સાજંને સમયે બર્ી બહનેો 
ક ંિાળુ વળીને શહરેમા ંક્યા ંસેલ ચાલે છે કે કયા 
બ્ય ટીપાલારમા ંકેટલ  ંસાર ં  મસાજ કરી આપે છે 
એની ચચાા કરી રહી હોય અને જો ભલેૂચકેૂ એ 

મિંળી વચ્ચે અંજ ની એંટ્રી થાય િો એકાએક 
ચપૂકીદી છવાઈ જિી. 
‘ચાલો, હ ં જાઉં. િમારા ભાઈને જમવાનો વખિ 
થયો. હ ં નહીં જાઉં ને િો હમણા ંફોન પર ફોન 
ચાલ  થઈ જશે.’ 
‘હ ં પણ ઊિવા જ જિી હિી. અમારે આજે 
િીનર પર જવાન  ંછે.’ 
 જોિજોિામા ંબર્ી ખ રશીઓ ખાલી થઈ જિી 
ને એ અપમાપ્રનિ થઈને શનૂ્યમા ં િાકિી 
રહિેી. 
‘ભાભી, કાલથી મને આવિા ંએકાદ કલાક મોડ ં 
થાય િો ભચિંિા નહીં કરિા.ં હ ં આવીશ િો ખરી 
જ.’ 
અંજ ના સ્વરમા ંરહલેી ઉદાસી ઝખંનાથી છૂપી 
ન રહી. ‘કેમ, શ  ં થય  ં અંજ બેન? બર્ાની 
િભબયિ િો સારી છે ને? કંઈ િકલીફ હોય િો 
કહજેો.’ જાણે રોિી’િી ને પ્રપયહરયા મળયા જેવો 
ઘાટ થયો. અંજ એ અત્યાર સ ર્ી જેમિેમ રોકી 
રાખેલા ંઆંસ  ઝખંનાનો સપ્રર્યારો મળિા ંવહી 
નીકળયા.ં 
‘બસ ભાભી, બહ  રહી લીધ  ં િમારી મોટા 
લોકોની સોસાયટીમા.ં અહીં અમે ન શોભીએ. 
અમારા જેવાન  ંઆ સ્વગામા ંકામ નહીં. કાગિા 
થઈને હંસની ચાલ ચાલવા જઈએ િો ક્યાયંના ં
ન રહીએ. એના કરિા ંઅમારી ચાલ સારી છે.’ 
‘એટલે હવે પાછા ત્યા ંજિા રહશેો? ચાલીની 
જગ્યા રાખી છે?’ 
‘હા, રાખી છે ને ભાભી! એ િો સાર ં  થય  ં કે 
સદંીપને સદ્બુધ્ધ્ર્ સઝૂી. હ ં િો કહિેી’િી કે હવે 
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આ ખોલી રાખીને શ  ંકામ છે? પણ એ કહ ેકે, 
ભલેને રહી, અટક્યે હટ્ક્યે કામ લાગશે. ને 
ભાભી આ િો ખાલી િમને જ કહ ં છં હોં, સદંીપે 
રમણકાકાના દીકરાઓને ફોન કરીને કહી દીધ  ં
છે કે આવીને િમાર ં  ઘર સભંાળી લો. અમારે 
આ ઘરમાથંી એક સાવરણીય નથી જોઈિી. 
સાચ  ંકહ ં ને િો આ પ્રવચાર કયાા પછી અમારા 
બેઉના માથેથી જાણે મોટો બોજો ઉિરી ગયો 
હોય એવ  ંલાગે છે. આજે જ અમે અમારા ઘર 
ભેગા ંથઈ જવાના.ં 
‘નસીબદાર છો, િમારે ક્યાયં જવાન  ંિેકાણ  ંિો 
છે! અમારા ં જેવાને િો જ્યા ં હોઈએ ત્યા ં જ 
જન્મારો કાઢવો પિે.’ મનોમન બોલિાં 
ઝખંનાએ પ્રન:સાસો નાખ્યો. એ જ વખિે 
બાજ ના ં ઘરમા ં વાગી રહલેા ગીિના શબ્દો 
સભંળાયા, ‘પ્રપિંજરેકે પછંી રે, િેરા દરદ ન જાને 
કોઈ, િેરા દરદ ન જાને કોઈ’ 
 

 
આશા વીરેંર 
વલસાિ - ૯૪૨૮૫ ૪૧૧૩૭  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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ર્ા રી ને  જો 
ઊપ્રમિલા પાલેજા 

 

 
 

આપણી શ્રદ્ધા આપણને પથ્થરની િપ્રિમામા ંભગવાન દેખાિે છે પણ એની સાથે જ 
એ આપણની આસપાસના િભ ના વાસમા ંઅંિર પર ખડ ં કરે છે. 

 
 

આ કોરોનાને કારણે મહંદર બરં્ છે, ક્યારે ખલૂશે 
ખબર નથી, ચાલ રોજના પ્રનયમાન સાર 
બહારથી જ ભગવાનને મનોમન નીરખી વદંન 
કરી લઉં.એમ પ્રવચારી લીલાર્ર મહંદરની 
બહાર, નિમસ્િકે, આંખ બરં્ કરી, હાથ જોિી, 
શ્લોક િાથાના બોલિા ં ઉભો રહ્યો. ત્યા ં જ 
કોઈએ પાછળથી ખભો થપથપાવ્યો. એણે 
પાછળ જોય ,ં સફેદ રેશમી જભ્ભા ર્ોપ્રિયા ને 
ઉપર લાલ રંગની સોનેરી ઝાયંવાળી બિંીમા ં

સજ્જ, કપાળે નાન  ચદંનન  ંU આકારન  ંપ્રિલક 
કરેલ, આછા સોનેરી ઘઘૂરીયાળા ખભા સ ર્ી 
ફરફરિા ં વાળવાળા, એક ભાઈ આછંસ  ં
મ સ્ક રાિા નજરે પિયા. 
“શ  ંથય ?ં” લીલાર્રે પછૂ્ .ં 
“થયા ંદશાન?” સામો સવાલ આવ્યો. 
“ના, મહંદર િો બરં્ છેને? દશાન ક્યાથંી થાય? 

આ િો સ્મપૃ્રિદશાન કરી નમન કરિો હિો.” 

“કરવા છે? અંદર જઈને?” 
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“એમ કેવી રીિે અંદર જવાય? દરવાજા િો 
બરં્ છે. કોઇ ચોર સમજી પકિી લેશે ને મારશે 
િો? િમે અહીંયા કોઇને ઓળખો છો?” 

“હા...અને ના..,િમારે અંદરથી દશાન કરવા છે 
કે નહીં? એટલ  ંજ કહો.” 

“હા.” 

“િો ચાલો ત્યારે. મારી પાછળ પાછળ આવો, 
અવાજ ના કરિા ં ને લ્યો આ મારી પાવિી 
પહરેી લ્યો િમે કોઈને નહીં દેખાવ. િમારે કાઇં 
કહવે   ંહોય કે પછૂવ  ંહોય િો બે ચપટી વગાિજો 
પછી આપણે બે વાિ કરશ  ં કોઇને ય નહીં 
સભંળાય.” 

“િમે કોઈને નહીં દેખાવ?” 

“ના, ને હવે કોઈપણ જાિના ંિશ્નો પછૂયા વગર 
આવવ  ંહોય, િો ચાલો.” 

લીલાર્રને નવાઈ લાગી, વળી ઘરે જવાની 
ઉિાવળ પણ નહિી. એ ક તહૂલ સિંોષવા 
પાછળ ચાલ્યો. ને લ્યો, સાચ્ચે સીર્ો મહંદરના 
ગભાગહૃમા ં પહોંચી ગયો. એ અચભંબિ! ત્યા ં
પજૂારી મ રલીર્રને સ્નાન કરાવી વસ્ત્રો 
પહરેાવિા ં હિા.ં થોિીવાર પછી શણગાર 
ર્રાવવા માિંયા. લીલાર્રે બે ચપટી વગાિી. 
પેલા ભાઇએ ઇશારાથી પછૂ્  ંશ ?ં ને ઇશારાથી 
જ કહ્  ંબોલ. 
“આ સાચ્ચા દાગીના ર્રાવે છે?” લીલાર્રે 
આંગળી ચીંર્િા ંપછૂ્ .ં 
“ના ભાઈ ના, આ િો ભગલીટ કરેલા ંદાગીના 
છે ને એ ય વળી મહંદર ને એના ટ્રસ્ટીઓના 
મોભા ને આબર  સાચવવા ખાિર.” 

“અરેરે, ભગવાનને, જગિના નાથને ખોટા 
દાગીના?” 

“હા, જમાનો બદલાઈ ગયો છે. ઘરની મા, 
બહને, દીકરીઓ ખોટ ં ન પહરેે પણ ચોરી 
લ ૂટંફાટની િરે ર્રણીર્રને સાચા દાગીના નથી 
ચિાવાિા.ં” 

“પણ મહંદરમા ંિો ભગવાન ભબરાજમાન છે, એ 
િો અંિયાામી છે, એને િો બર્ી ખબર હોય જ 
ને? એ અગાઉથી જાણ ના કરી શકે કે ચોરી 
થવાની છે,સાવર્ાન!” 

“એ જ ને, એ કહ ેખરો પણ કોઇ સાભંળે છે જ 
ક્યા?ં એના માટે અંિરનો અવાજ ઓળખવાની, 
સાભંળવાની ર ચી હોવી જરૂરી છે. જ ઓ િમને 
દાખલો આપીને સમજાવ .ં પ્રસગારેટ, િમાક , દાર  
વ.ના વ્યસન સામે િૉતટરો લાલબિી ર્રે છે, 

ભબમારીઓન  ં ઘર ,જીવન  ં જોખમ, જીંદગીનો 
અકાળે અંિ આવવો એ પ્રવગિવાર જણાવી 
એને ને એના ક ટ ંબને એમાથંી ઉગારવાનો 
િયત્ન કરે છે, કોઇ સાભંળે છે? ટૂંકમા ંકહવેાન  ં
િાત્પયા એટલ  ંજ કે આંખ આિા કાન કરવા એ 
આ જમાનામા ં મન ઠયની િકૃપ્રિ છે. આજના 
માણસને બોલવામા ંરસ છે સાભંળવામા ંનહીં.” 

 

ત્યા ંથોિીવાર પછી ભોગનો મોટો થાળ આવ્યો. 
મોહનથાળ, સાટા, જલેબી, શ્રીખિં જેવી 
પ્રવર્પ્રવર્ મીિાઇઓ, પરૂી, રોટલી, બે ચાર શાક, 

બે ચાર કિોળ સકૂા-રસાવાળા, મઠ્ઠો, ગાિંીયા, 
ભજીયા, મિૂીયા, માખણ પ્રમસરી, કેસરવાળો 
ભાિ, દાળ, કઢી, પાપિ વ. વ્યવગ્સ્થિ 
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સજાવીને રાખેલા.ં મહારાજે થાળ મકૂ્યો, 
િાકોરજીને આરોગવાનો સમય આપયો ને 
બહાર નીકળયા. લીલાર્ર જોિા ંજ દંગ રહી 
ગયો. આટલી બર્ી વાની એક સાથે, એના 
મોંમા ંપાણી આવી ગયા ંવળી ભખૂ પણ કકિીને 
લાગી હિી. એનાથી રહવેાય  ં નહીં. એણે 
મોહનથાળનો ચક્કો લેવા હાથ લબંાવ્યો ને 
બોલ્યો, ”બહ  ભખૂ લાગી છે એક ચક્કો લઇ 
લઉં?” 

િરિ પેલા ભાઈએ હાથ પકિી લીર્ો. “ઉંહ  ં
...ના ખવાય.” 

“પણ કેમ, ખાવા માટે જ િો ર્રાવ્ય  ંછે.” 

“િમે ક્યારેય સાભંળય  ંછે ભગવાનના ંભોગની 
થાળીમાથંી રપ્રિભાર ક્યારેય ખવાય  ંહોય?” 

“ના પણ એ ખાિા ંકેમ નથી? એમના માટે જ 
િો બનાવ્ય  ંહોય ને?” 

“ના ભાઇ, િમે બહ  ભોળા છો. એક કારણ િો 
આ પજૂારીઓને આ બધ  ં ખાવ  ં હોય એટલે 
બનાવ્ય  ં હોય બાકી બીજાને (કે ભગવાનને) 
માટે બનાવવા આટલી મહનેિ કોણ કરે? 

આટલો ટાઈમ કોણ બગાિે? ને બીજ  ં અહમ 
કારણ, એ ખાિા ંનથી એટલે જ ર્રાય છે! ગાઈ 
વગાિીને જ્ઞાનીઓ, મહાત્માઓ કહ ેછે માતદેૃવો 
ભવ: પ્રપતદેૃવો  ભવ:, િમારા ંઘરમા ંસાક્ષાિ 
ભગવાન માિા પ્રપિાના ર પે રહ ે છે. 
આજકાલના જમાનામા ંએમને  કોઈ િેમપવૂાક, 

સિંોષપવૂાક આવા થાળ પીરસે છે? જમાિ ેછે? 

નહીં ને? કેમ? કેમકે એ લોકો સાચ્ચેસાચ ખાઈ 
લ્યે છે. જો ભગવાન પણ સાચ્ચે જ થાળમા ં

મકેૂલ  ં ખાવા મિંે િો એને પણ માિાપ્રપિાને 
પીરસાય એમ,છણકા સાથે ખીચિી કઢી જ 
પીરસાય.” 

“ઓહ, આ િમને અંદરની ઘણી વાિો ખબર 
છે. હવે િમને આટલી ખબર છે િો કહો કે,આ 
કોરોના સમયમા ં ભતિોની ભીિ નથી, 
શોરબકોર નથી, આરિી ઘટંનાદ નથી, ભેટ 
ચિાવા નથી િો ભગવાનને ગમત  ં હશે? 

કંટાળિા નહીં હોય?” 

 

“અરે ભાઈ, આમા ંભગવાનને કોણ પછેૂ 
છે, એને શ  ંગમે છે? કાન ફાિી નાખે એવો 
ઘટંનાદ, ઢોલ, મજંીરા હદવસમા ંબે વાર 
મ ૂગેં મોઢે એણે લાચાર થઇ સહન કરવા 
પિે છે. એમાયં ઉત્સવના ંહદવસોમા ંિો 
લાઉિસ્પીકરોમા ં મોટા અવાજે હફલ્મી 
ગીિો, નાચગાના, શોરશરાબા, 
ખાણીપીણી, ગદંકી, ઉછાછંળાપણા એના 
માટે કેવા ં કઠટદાયી છે એ જાણવાની 
િસ્દી ક્યા ંછે કોઇને? 

 

“અરે ભાઈ, આમા ં ભગવાનને કોણ પછેૂ છે, 

એને શ  ંગમે છે? કાન ફાિી નાખે એવો ઘટંનાદ, 

ઢોલ, મજંીરા હદવસમા ંબે વાર મ ૂગેં મોઢે એણે 
લાચાર થઇ સહન કરવા પિે છે. એમાયં 
ઉત્સવના ંહદવસોમા ંિો લાઉિસ્પીકરોમા ંમોટા 
અવાજે હફલ્મી ગીિો, નાચગાના, શોરશરાબા, 
ખાણીપીણી, ગદંકી, ઉછાછંળાપણા એના માટે 
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કેવા ંકઠટદાયી છે એ જાણવાની િસ્દી ક્યા ંછે 
કોઇને? દેખાિા કરવા મોટા હદવસોમા ં મોંઘા 
મોંઘા ફળ-ફલોના િેકોરેશન-રંગોળીઓ 
ભગવાનને પછૂીને કોઈ કરે છે? એને પછૂ્  ંહોય 
િો એણે િો કહ્  ંજ હોય કે આ જે પૈસા વેિફી 
નાખો છો એનો સર્ પયોગ કરો, કોઇ 
જર રિમદંને આપો... ભણિર, માદંગી, ભખૂ, 

ઘરબાર સાચવવા મથિા,ં બે છેિા ભેગા કરવા 
કાળી મહનેિ મજૂરી કરનારને આપો. એ 
સાભંળવાના કાન ક્યા ંછે? એ ઉપરાિં ર્ :ખ િો 
એ વાિન  ં હોય કે ગીવ એન્િ ટેઇકની રમિ 
છિેચોક ભગવાન સાથે રમે. ભતિો આવે ભેંટ 
ર્રાવે ને સાટામા ં ફરીયાદોન ,ં માગંણીઓન  ં
લાબં   લીસ્ટ મકૂિા જાય. હાથપગ હલાવ્યા 
વગર, મહનેિ  કયાા વગર એની ઇચ્છાઓ, 

ભગવાને જાર્ ઈ છિી ફેરવીને પરૂી કરવી 
જોઇએ, િો જ િો એ ભગવાન કહવેાય! િમને 
ખબર છે એવે વખિે એન  ંભગવાનપણ  ંપણ 
દાવ પર લાગત  ંહોય છે?’ 

“િમારી વાિો સાભંળીને િો થાય છે કે સાર ં  છં 
હ ં માણસ છં. મારી પાસે એવી કોઈ અપેક્ષા િો 
નથી રાખત  .ં સાલ  ંભગવાન થાવ  ંબહ  મ શ્કેલ 
કામ છે નૈ? મને ઘણીવાર પ્રવચાર આવે, આ 
આખો હદવસ આવા વજનવાળા દાગીના 
પહરેીને ભગવાનની ગરદન મરિાઈ નહીં 
જાિી હોય? હદવસ રાિ આમ ને આમ ગ્સ્થર 
કેવી રીિે ઉભા રહી શકિા હશે? આ ભગવાનને 
પલાિંીવાળી બેસવાન ,ં લાબંા થઇ સવૂાન  ંમન 
નહીં થાત   ં હોય? ભગવાન પોિાના ગમા 

અણગમા, પજૂારી ને ભતિોને કેમ જિાવિા ં
નથી?” 

“હા, આ ગ્સ્થર ઉભા રહવેાન  ંબહ  કઠટદાયક છે. 
હ ં ક્યારનો જોઇ રહ્યો છં િમે આમથી િેમ ને 
િેમથી આમ થોિી થોિી વારે થયે જ રાખો છો. 
જો ભાઈ, ભગવાનને ય ઘણ યં કરવાન  ં મન 
થાય પણ એ નથી બોલિા ંએમા ંજ સાર છે ને 
એની ઈચ્છા જાણવાની પરવા ય કોને છે? એવી 
િસ્દી લેવાનો ટાઈમેય ક્યા ંછે કોઇ પાસે?  

 

‘ન બોલ્યામા ં નવ ગ ણ’, એ ઉગ્તિ 
ભગવાનને પણ લાગ  પિે છે, ઘરના ં
વિીલોની જેમ જ. અહીં િો બરે્ 
સગવહિયો ર્મા છે. એ પ્રનભાવો ને ભગ્તિ 
કયાાનો સિંોષ પામો. ભેંટ ર્રો ને િસાદ 
લ્યો. ર્મા એક ર્રં્ો બની ગયો છે ને 
ભગવાન એક િોિતટ!” 

 

વળી વગર પછૂયે ર્ારોકે એ બોલે િો એ અંિર 
અવાજ સાભંળવાની શ્રવણેષ્ન્રય, એને સમજવા 
માટેની અંિ:સ્ફરણા ને ર્ીરજ જ ક્યા ંછે હવે 
કોઈ  પાસે? ‘ન બોલ્યામા ંનવ ગ ણ’, એ ઉગ્તિ 
ભગવાનને પણ લાગ  પિે છે, ઘરના ંવિીલોની 
જેમ જ. અહીં િો બરે્ સગવહિયો ર્મા છે. એ 
પ્રનભાવો ને ભગ્તિ કયાાનો સિંોષ પામો. ભેંટ 
ર્રો ને િસાદ લ્યો. ર્મા એક ર્રં્ો બની ગયો 
છે ને ભગવાન એક િોિતટ!” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

“અરે બાપરે! િમે િો બહ  સ્પઠટવતિા છો. કોઈ 
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સાભંળશે િો મને ય મળપ્રિયો ને ઉશ્કેરણી 
કરનાર કહી ર્ીબી નાખશે .હ ં િો ચાલ્યો ભાઈ. 
હવે ક્યાથંી બહાર નીકળંુ, રસ્િો ક્યા ં છે? પણ 
એક વાિ પછૂવાની રહી ગઇ, જિા ંપહલેા ંબે 
ત્રણ સવાલ પછૂી લઉં? િમને આટલી અંદરની 
ઉંિી પ્રવગિો કેવી રીિે ખબર છે? િમે કોણ છો? 

ને મને અરશ્યર પે અંદર કેવી રીિે લાવ્યા?” 

બીજી જ સેકન્િે લીલાર્ર એકલો ગભાગહૃમા.ં 
ચારેબાજ  જોય  ં પેલા ભાઈ ના દેખાયા. એ 
ગભરાઇ ગયો, ત્યા ંગેબી અવાજમા ંસભંળાય ,ં 
“વત્સ, સિય ગમા ં લોકો હજારો વરસો ભગ્તિ 
કરિા,ં િપસ્યા કરિા ંત્યારે હ ં દશાન આપિો. 
સિય ગ પછી દ્વાપરય ગ, તે્રિાય ગ ને હવે 
કળીય ગ આવ્યો. હવે મેં જોય  ંઆ ફાસ્ટ ફુિને 
જમાનો છે, બર્ાનેં બધ  ંઇનસ્ટન્ટ જોઇએ છે. જો 
હ ં ફાસ્ટ નહીં થાઉં િો ક્યાયં ફેંકાઇ જઇશ, મારે 
પણ જમાના સાથે િાલ મેલવીને ચાલવ  ં
પિશે. એટલે જ લોકો મને જે સ્વર પે ભજે-એ 
સ્વર પ ર્ારણ કરી એમની આસ્થા ટકાવિો 
રહ્યો ને ચોરે, ચોબરે, ગામને ગોંદરે બરે્ 
ખોિાિો રહ્યો. ઘણીવાર સાક્ષાિર પે પ્રનકટ જઇ 
દશાન આપવાના િયત્નમા ંલાગી ગયો. આ જો 
િારે ખભે હૂંફપવૂાક-વહાલથી હાથ થપથપાવ્યો, 
ત  ં મને ઓળખી શક્યો?િારી સામે મદં મદં 
ગ્સ્મિ આપિા ંઅમી નજરે જોયે રાખ્ય ,ં ત  ંમને 
ઓળખી શક્યો? િારી સાથે િેમપવૂાક, શાિં 
ગ્સ્થર ભચિે વાિ કરી, ત  ંમને ઓળખી શક્યો? 

િારી ઈચ્છા પરૂી કરવા િને સીર્ો ગભાગહૃમાં 
ઉભો રાખી દીર્ો, ત  ંમને ઓળખી શક્યો? ત  ંિો 

મને જાર્ ગર સમજી રહ્યો કે વળી કોઈ 
બહ ર પ્રપયો, બરાબર ને? હમણા ંથોિીવાર પછી 
િને થશે કે આ એક સપન  ંહત   ં કે શ ?ં ને આ 
ફતિ િારી વાિ નથી. હ  ંય  ગોથી ભટકી રહ્યો 
છં, કોઇ િો મને ઓળખે! અંિે મને એમ થાય 
કે હ ં આ પ્રનચેિન અવસ્થામા ંજ સારો છં. નજર 
નીચી, કાન વાચા બરં્. ગ્સ્થર મપૂ્રિિમા ંજ લોકો 
મને શોરે્ છે ને પોિાની ર ભચ મ જબ પામે છે.” 

લીલાર્ર ગભરાયો, થોથવાિા અવાજે બોલ્યો, 
“પપપપણ િમે ક્યા ંછો? દેખાિા કેમ નથી? હ ે
િભ , મને મદદ કર.” એણે મપૂ્રિિ સામે જોઈ બે 
હાથ જોિયા. પેલા ભાઈ એમા ં પ્રવલીન થિા ં
દેખાયા ને ફરી ગેબી અવાજમા ંસભંળાય ,ં “હ  ં
જ એ ભગવાન,ર્ારીને જો.” 

 
 

 
 

ઊપ્રમિલા પાલેજા  
મ બંઈ  
૯૮૩૩૯૬૪૮૦૯  
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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સ મ ણા ં
એકિા દોશી 

 

મનમા ંટીસ સિંાિિી ચપૂચાપ દશાન કરી એ ગભાગહૃમાથંી બહાર નીકળી. ખબર નહીં કેમ પણ 
મહંદરમા ંહોવા છિાયં ર િીના મનમા ંકંઈક પ્રવભચત્ર ફફિાટ હિો, શાિા કે હાશકારો ઉપજિા નહોિા. 

 
 

 
 

"એ બા, ઉઘાિા પગે જ હાલવ  ં પિે ઇવ  ં કંઈ 
ફરજજયાિ સે?" બોલિા ંિો બોલાઈ ગય  ંપણ 
સાસ  સામે નજર માિંિા સમજાઈ ગય  ં કે 
સવાલ પછૂવાનો મિલબ નહોિો. ર િીએ 
પોિાના સાિલાને માથા ઉપર સરખો ખેંચ્યો, 
હાથમા ં પજૂાની થાળી પકિી, એ નિમસ્િકે 
સાસ  સાથે મહંદરની હદશામા ં િગ ભરી રહી 
હિી. રસ્િો ભયકંર અને પથરાળ હિો, એના 
પગમા ં પથરા ખ ૂચંિા, પીિા આપિા, એની 
આંખમા ંપાણી ભરાઈ ગયા હિા.ં એને સમજાત  ં
ન હત   ં કે આ રસ્િા ઉપર એના સાસ  પીિા 
વગર સરળિાથી કેવી રીિે ચાલિા ંહિા!ં ર િી 

પથરાઓ વચ્ચેની જગ્યા શોર્વાની કોપ્રશશ 
કરવા લાગી પણ સફળિા મળે એ અગાઉ 
એતદમથી વટંોળ ફંકાયો. એને લાગ્ય  ં કે પોિે 
વટંોળમા ંખેંચાઈને ઉિી જશે, ઉિી જવાનો થોિો 
િર લાગિો હિો પણ પથ્થરો નહીં ખ ૂચેં એ 
પ્રવચારમાત્રથી રાહિ પણ લાગિી હિી.  એણે 
પોિાની જાિને વટંોળ સાથે વહવેા િૈયાર કરી 
લીર્ી પણ વ્યથા, વટંોળ સાથે ઉિવા માગંિી 
ર િીનો હાથ એના સાસ એ મજબિૂીથી પકિી 
રાખ્યો. આચયાની વાિ એ હિી કે સાસ ને 
વટંોળની કોઈ અસર નહોિી.  
 

સાસ  સાથે એ મહંદરમા ં પહોંચી, વેરાન 
વગિામા ંઆરસપહાણથી બનેલ  ંસફેદ મહંદર 
ખબૂ જ સ દંર લાગત   ંહત  ,ં બહારના િાપ સામે 
અંદર શીિળિા લાગિી હિી. એ અંદર ગઈ. 
એનો પપ્રિ પહલેેથી જ ત્યા ંહાજર હિો. ર િીને 
જરાક પ્રવભચત્ર લાગ્ય  ંઅને ર્ ુઃખ પણ થય  ં કે, 

'ઈવિા ઈ મારી હારે હ ૂકામ નઈ આયવા હોય? 

આવા પથરીયા મારગ ઉપરે મ ને એની બા હારે 
એકલી મેલી દીર્ી? ઈમનો હથવારો હોિ િો 
કદાચ મારો મારગ સેલો થઈ જાિ.' મનમા ં
ટીસ સિંાિિી ચપૂચાપ દશાન કરી એ 
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ગભાગહૃમાથંી બહાર નીકળી. ખબર નહીં કેમ 
પણ મહંદરમા ંહોવા છિાયં ર િીના મનમા ંકંઈક 
પ્રવભચત્ર ફફિાટ હિો, શાિા કે હાશકારો ઉપજિા 
નહોિા. ત્યા ં જ એની નજર મહંદરની 
પરસાળમાથંી સામેથી આવિા ં કદાવર પ્રસિંહ 
ઉપર પિી, એ એકદમ ભયભીિ થઈ ગઈ. પ્રસિંહ 
એની જ િરફ આવિો હિો. એ િરી, પ્રસિંહ ે
પોિાની કેશવાળી જોરથી ધ ણાવી એક કદૂકો 
માયો અને પરસાળમાથંી ગ બંજ ઉપર ચિયો, 
હવે જો ગ બંજ પરથી િે નીચે ઉિરે િો? ર િી 
વરની ઓથમા ં સ રક્ષા અન ભવવા માગંિી 
હિી, એના વરને વળગી પિવા માગંિી હિી 
પરંત   એ જ્યા ં હિો િેની બરોબર ઉપરના 
ગ બંજ ઉપર જ પ્રસિંહ ઉભેલો હિો. જો ર િી 
વરની હદશામા ં આગળ વરે્ િો રખેને પ્રસિંહ 
હ મલો કરી બેસે!  
 

એ વધ  િરી, મહંદરની એકબાજ એ બેિેલા ં
સાસ  િરફ ભાગવા ગઈ અને ત્યા ં
સિસિાટ સરકિો એક સાપ એની સામે 
આવ્યો અને લાબંી જીભ લપકાવી. ર િી 
સ  ન્ન થઈ ગઈ, ફાટી આંખે િે સાપને 
જોઈ રહી ત્યા ંએ સાપ ેમોઢ ં ખોલ્ય  ંઅને 
અંદરથી બીજો સાપ નીકળયો. બેય સાપ 
જીભના લપકારા લેિા ર િીની િરફ 
ઝિપથી સરકિા હિા. 
 

એ વધ  િરી, મહંદરની એકબાજ એ બેિેલા ંસાસ  
િરફ ભાગવા ગઈ અને ત્યા ંસિસિાટ સરકિો 
એક સાપ એની સામે આવ્યો અને લાબંી જીભ 
લપકાવી. ર િી સ ન્ન થઈ ગઈ, ફાટી આંખે િે 
સાપને જોઈ રહી ત્યા ંએ સાપે મોઢ ં ખોલ્ય  ંઅને 
અંદરથી બીજો સાપ નીકળયો. બેય સાપ 
જીભના લપકારા લેિા ર િીની િરફ ઝિપથી 
સરકિા હિા. ભયથી એના ગાત્રો ગળવા 
લાગ્યા અને એ જીવ મ ઠ્ઠીમા ં લઈ ભાગી. 
મહંદરના પગપ્રથયા ં િો સિસિાટ ઉિરી ગઈ 
પરંત   બહાર નીકળીને ક્યા ં જવ  ં િે સમજાત  ં
નહોત  .ં બીજો કોઈ આશરો દેખાિો નહોિો. 
ચારેિરફ ભેંકાર છવાયેલો હિો, રૂ્ર રૂ્ર સ ર્ી 
પગમા ંખ ૂચંિા ંપથ્થરો પ્રસવાય કાઈં જ નહીં. 
એ હાફંિી હિી, એન  ં ગળંુ સ કાત   ં હત  ,ં એને 
લાગત  ંહત   ંકે એનો જીવ હમણા ંજ નીકળી જશે 
છિા ંએ બસ દોિિી હિી, ભાગિી હિી સાપથી 
રૂ્ર, પ્રસિંહથી રૂ્ર, મહંદરથી રૂ્ર, સાસ થી રૂ્ર અને 
વરથી પણ …. અને એની આંખો ખ લી ગઈ. 
સ્વપનમા ં િરી જવ  ં એ લગભગ ર િીનો 
અિવાહિક ક્રમ થઈ ગયો હિો.  
 

પોષ મહહનાની ટાઢમા,ં ગોદડ ં ખસી ગય  ં હત   ં
છિાયં  ર િી પરસેવે રેબઝેબ થઈ ગયેલી. િર 
રૂ્ર કરવા હૂંફ માટે એણે બાજ મા ંહાથ ફેરવ્યો 
પણ હાથ િાલો પાછો પિયો. બાજ મા ં રઘ  
નહોિો. ર િીના ચહરેા ઉપર મલાન ગ્સ્મિ સાથે 
એક પ્રનસાસો સરી પિયો. એને ખબર હિી રઘ  
ક્યા ંહશે!  પથારીમાથંી ઉભા થઇ, પાણી પીધ ,ં 
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બારીમાથંી બહાર નજર કરી, વહલેી પરોઢે હજ  
િો સરૂજ પણ આળસ ખખેંરિો હિો. એકપણ 
સળ વગરની પથારીને સરખી કરી એ 
રસોિામા ં આવી. ફરી લોટો ભરી પાણી 
ગટગટાવી ગઈ. સાવરણો લઈ ફભળયામા ં
આવી. આંગણ  ં વાળી, ક્યારીમા ં વાવેલા ં
છોિવામા ંપાણી પ્રસચ્ય .ં રઘ એ અને એણે સાથે 
મળી છોિ રોપેલા,ં રઘ ને ફલવાળા છોિ કરિા ં
લાભદાયક છોિ વર્ારે ગમિા.ં ત  લસી, 
ક ંવરપાઠ ં, અજમા, નાગરવેલ વગેરે ગ ણોથી 
ભરપરૂ છોિથી રઘ એ આંગણાને સજાવ્ય  ંહત  .ં   
 

"ર િીજી, િમારો મલકાટ જોયો સ? આખાય 
મલકમા ંઆવો મલકાટ મેં િો ભાયળો નથ 
અને હસો િારે િો જાણ રૂપાની ઘટંિી રણકે 
હો!" બાજ માથંી ખીલેલ  ંગ લાબ બોલ્ય ,ં અદ્દલ 
લહરે ંની રીિભાિથી જ. ગયા અિવાહિયે જ 
લહરે ં  આ છોિ ફભળયામા ંપોિાના હાથેથી જ 
રોપી ગયો હિો. એકર્ારા લીલારંગ વચ્ચે આ 
એક આછો લાલ રંગ આંગણાને જરા રંગિ 
આપિો હિો. લહરે ંનો પ્રવચાર આવિા ં જ 
ર િીની આંખ ઉપરથી સપનાનો થાક ઉિરી 
ગયો. લહરે ં , એના નામ િમાણે મોજમા ંવહિેો 
વાય . જ્યારે પણ ઘરમા ં આવિો ઘરન  ં
વાિાવરણ બદલી નાખંિો. રોજે એકાદ વખિ 
િો લહરે ં  મળિો જ અને આખા હદવસ માટે 
એના ખિખિાટ હાસ્ય અને મોટા અવાજોના 
પિઘા ઘરમા ંગ જંિા રહિેા. અત્યારે પણ એ 
યાદ  ર િીને એક નવ  ંચેિન આપિી ગઈ.  
 

 ફભળય  ં વળાઈ જિા ર િી હળવા પગલે રઘ  
પાસે ગઈ. રઘ  માના ઓરિામા ંએમના ખાટલા 
પાસે નીચે બેસી પાયા ઉપર માથ  ં નાખંી 
ઊંઘિો હિો, રોજે માના પગ પાસે સિૂો એમ 
જ. માના મરણના પાચં વષા પછી પણ રઘ ની 
મા િત્યેની ઘેલછા જરાય ઓછી નહોિી થઈ. 
આજે પણ મા બનેં વચ્ચે એક અરૃ્શ્ય દીવાલ 
બની અિીખમ ઉભા જ હિા.ં જો કે એ એક 
વાિની અવગણના કરો િો રઘ મા ં કાઈં 
કહવેાપણ  ંનહોત  .ં ગામના બીજા પ ર ષોની જેમ 
ન કદી છાટંો-પાણી કે ન કદી મારઝૂિ. ર િીએ 
પોિાની આંગળીઓથી રઘ ના વાળમા ં હળવ  ં
માભલશ કરવાન  ંશરૂ કય ું. રઘ એ આંખ ખોલી, 
હસિા ચહરેે ર િીના ખોળામા ંમાથ  ંમકૂ્  ંપણ 
વહલેી સવારે લાગેલા િર વખિે આ હૂંફ 
નહોિી મળી, એ વસવસો ર િીને ઘેરી વળયો. 
હાથ-મોં ર્ોઈને બનેં ચા-નાસ્િો કરવા બેિા.ં 
 

"પ્રસરામણમા ંલગીર ઉિાવળ રાખજે. મારે હટ 
પ્રિયાર થાવ  ંપિહ.ે કાલ હાજંે લેર ંિો મળેલો િો 
કે'િો િો કે હવારમા ં વેલ્લો પ્રિયાર રેજે, બાર 
જાવ  ં સ. આવિો જ હયસે. નાવાય ભાગવ  ં
જોસે." રઘ  ચા પીિાપીિા બોલ્યો. ર િીની 
ખાવાની ઝિપ એકદમ વર્ી ગઈ.  
 

"અરર! મને અગાઉથી િો કેવ  ંજોયને! જ વો િો 
ખરા, હ ં િો કેવી વાઘરા વેહ ે બેિી સ . ઘરમા ં
કોક આવેન િો કેવ  ંલાગે!" ર િીના અવાજમા ં
આછં કંપન હત  .ં  
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"લેર ં  કાઈં થોિો કોક સે! આટલા વરહથી િો 
મારો ભેર  સે. આટલા વખિથી િો ઘેર આવે 
સ. એણે િને બરોબર વાઘરા વેહ ેજોય જ સ." 
રઘ એ ચાનો કપ બીજીવાર ભરવા માટે આગળ 
ર્યો અને બીજા રોટલાન  ંબટક ં લીધ .ં વાિ િો 
સાચી જ હિી, લહરે  કાઈં આજકાલથી ઘેર 
આવિો એવ  ં નહોત  .ં ઘણીયવાર ઊંઘભરી 
આંખે, ફાગફગિા વાળમા,ં મોઢ ં  ર્ોયા પ્રવના 
ર િીએ લહરે  માટે દરવાજો ખોલ્યો હિો. ગોિણ 
ભેર સાિી ચિાવી કપિા ંર્ોિી હોય ત્યારે ય 
લહરે  "ભોજાઈ ભોજાઈ" કરિો એની સાથે 
વાિોના િિાકા મારિો. પણ હમણાથંી બધ  ં
બદલાય  ંહત  .ં ભોજાઈમાથંી ર િીજીના સબંોર્ન 
ઉપર આવી ગયેલો લહરે  જ દો બની ગયો હિો.  
 

"િમ િમારે ચા પીવો અને પ્રનરાિેં પ્રસરામણ 
કરો ત્યા ં હ ં લગીર પ્રિયાર થઈ જાવ. લેર.." 
આગળ એ બોલિા ંઅચકાઈ. અંદર ઓરિામા ં
જઈ હકરમજી રંગની સાિી કાઢી. સામે પરૂા 
કદના અરીસામા ંપોિાને જોઈ રહી હિી. અંદર 
ઉિરિી જિી આંખો, ક્યાકં ક્યાકંથી બેિોળ થત   ં
જત   ં શરીર, રૂપેરી થઈ રહલેા વાળ. આટલા 
વખિમા ંિો ક્યારેય આવ  ંબધ  ંપ્રવચાય ું નહોત  .ં 
થોડ ં કાજળ લઈ વાળની રૂપેરી ઝાયં ઢાકંવાની 
કોપ્રશશ કરી, સાિી પહરેી, વરસોથી પિેલી 
લાલી હળવા હાથે હોંિે અને ગાલે લગાવી.  
 

"મારે અને લેર ંિાને બારે જવાન  ંસ. િારે હાયરે 
નથ આવવાન .ં " ઓરિામા ંઆવી ર િી િરફ 
નજર કરિો રઘ  બોલ્યો. "કે પસી મને બારે નો 

જાવા દેવા હાટ ન કાવિરા હાલે સ?" રઘ ની 
નજરો નટખટ બની. વીસ-વીસ વરસના 
સગંાથ પછી ય રઘ  એવ  ંજ વહાલ વરસાવિો 
જેવ  ં ર િી સોળમા ં વષે પરણીને આવી ત્યારે 
વરસાવિો.  
 

"િમે હટ પ્રિયાર થાવ. ખબર સ ને, ઓલો 
વાવાઝોિાની જીમ આવસે ને ર્માલ કરી 
મેલસે." ર િી એના અવાજનો થિકાર 
છપાવિી, રઘ ને નાહવા ર્કેલિા બોલી. ત્યા ં
િો ઘરની સાકંળ ર્ણર્ણી ઉિી. ર િીએ 
એકવાર અરીસામા ંઆછિિી નજર નાખંી અને 
ઝિપથી જઈ િેલો ઉઘાિયો.  
 

"સ  કરે રઘલો! પ્રિયાર પ્રથયો કે નઇ? હટ કર, 

મારે ઉિાવળ સે." લહરે ં  ફભળયામા ંપગ મકૂિા 
અગાઉ બોલવા માિંયો.  
 

"આમ ઉિાવળા સ  થાવ સો?  બે ઘિી પોરો િો 
ખાવ! ઈ નાવા જ ગ્યા સ. હ ં િમારા હાટ  ચા 
લાવ .ં" બોલિા-ંબોલિા ં ર િીના ચહરેા ઉપર 
આછેર ં  ગ્સ્મિ ફરકી ગય .ં 
 

"ચા-બા નથ પીવી. આમ િમારો મલકાટ 
જોઈને િો મારો દન સ ર્રી જ્યો. િમ મારી 
પાહ ે બેહોને! ઘિીક િો માખને ગોળન  ં ગાડ ં 
મલે." લહરે ંએ હાથ પકિી ર ખીને રોકી લીર્ી. 
ર ખીએ લહરે ંની આંખમા ંજોય ,ં ગજબ મોહીની, 
અજબ ખેંચાણ. "ર િી, િમને ખબર સ? િમ 
મારી પાહં ેહો એ બવ જ ગમે સ. એક વાિ કવ 
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િમ મ ને બહ  ગમો સો." પવને કાઈં પ્રવચાર 
કયાા પ્રવના ર િીનો પકિેલો હાથ પપંાળયો. હાથ 
ઝાટકી નાખંવો જોઈિો હિો પણ છિા ંએ એવ  ં
ન કરી શકી. એના હાથ ઉપર ફરી રહલેા 
લહરે ંના બનેં હાથોના મ લાયમ સ્પશાને માણી 
રહી. લહરે ંની હરકિો એને કેમ ગમે છે િે નક્કી 
નહોિી કરી શકિી!  
 

"જરાય લજવાિા નથ! હ ં િમારી ભોજાઈ 
ગણાવ." ર િીનો અવાજ સાવ બોદો હિો. "િમ 
મારી હામ  આમ બેસરમ બનીને જોઈ રયો સો 
િી કેવ  ં લાગે?" ર્ પ્રનયાદારી પ્રનભાવાિી હોય 
એમ ર િી હાથ છોિાવ્યા પ્રવના બોલિી હિી 
અને લહરે ં  હાથનો સ્પશા માણિો, નજરોથી 
ર િીને પી રહ્યો હિો.  
 

"ત   ં િો ભારે ઉિાવળો, લેર ંિા!" રઘ  અંદરથી 
બોલિોબોલિો બહાર આવ્યો. ર િી લહરે ંના 
હાથમાથંી હાથ છોિાવી ચકૂી હિી. છિાયં એના 
હૃદયનો ર્બકાર છેક બહાર સ ર્ી સભંળાિો 
હિો. જાણે કોઈ ચોરી કરિા પકિાઈ હોય 
એવો, પણ લહરે ં ને િો કોઈ અસર જ નહોિી, 
એ િદ્દન સ્વસ્થ હિો.  
"રઘલા હાલને, મારે બવ ઉિાવળ સે. આમ િો 
આયજે કામ હારી રીિે પાર પિી જાહ.ે આ 
િારી ર િીન  ંમલકત   ંમ ખડ ં જોઈ લીધ  ંિે સકન 
થઈ જ્યા." લહરે ં  'િારી' ઉપર ભાર મકૂી ફરી 
એક ઝઝંાવાિ ઉભો કરિો ગયો. આખો હદવસ 
લહરે ંન   ંહાથ પપંાળવ  ંઅને "ગમો સો" મીિાશ 
બની મનમા ંઘોળાત   ંરહ્ .ં  

"ર િી, મ ઈ આ બધ  ંહાવ ખોટ ં સે." એની અંદર 
બેિેલ  ંકોઈ બોલ્ય .ં  
 

"હા, માની લીધ  ંહાવ ખોટ ં સ પણ એન  ંગમાિવ  ં
મ ને ગમે સે." ર િીએ જવાબ આપયો.  
 

"રઘ નો પ્રવસાર નથ આવિો? ઈ જાણસે િઈ? 

ઈ િને કેટલો પરેમ કરે સે વળી લેર ં ને લખમણ 
માને સે. અને ત   ં…" ફરી માહલે  ંબોલ્ય .ં  
 

"વનવાસ િો મેં ય ભોયગવો સે, ઈયે એકલા. 
િોહીએ કાઈં મારા પારખા ઓસા નથ કયાા. 
મારા એકોય પારખામા ંઇ મારી હારે ઉભા'િા? 

બા કે ઇ જ હાચ . બાની બીકે આજ હ ર્ી 
જાહરેમા ંઆવ રીિે કદી મારો હાથ ઝાયલો? 

લેર ંના હાથમા ંજે પોિાપણ  ંહત   ંઈ કોઈ દી … 

ઈવિા ઈ હયસે રામ પણ મારે સિી થવ  ંજરૂરી 
નથ … ઇમ િો હ ં ય મારી મરજાદા કોઈ દી નો 
ઓળંગ . પણ કોઈને ગમાિવ  ંએ ગનો નથ." 
ર િીએ ફેંસલો સભંળાવી દીર્ો.  
 

લેર ંના હાથમા ંજે પોિાપણ  ંહત   ંઈ કોઈ 
દી … ઈવિા ઈ હયસે રામ પણ મારે 
સિી થવ  ં જરૂરી નથ … ઇમ િો હ ં ય 
મારી મરજાદા કોઈ દી નો ઓળંગ . પણ 
કોઈને ગમાિવ  ંએ ગનો નથ." ર િીએ 
ફેંસલો સભંળાવી દીર્ો.  
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િે રાતે્ર ફરી સપન  ંઆવ્ય ,ં સપનામા ંએ કોઈ 
ઊંચી મેિીના મકાન ઉપર ઉભી હિી અને 
ત્યાથંી એણે પોિાની મરજી િમાણે ઊિવાન  ં
શરૂ કય ું. કેટલ  ંઉિવ ,ં કઈ હદશામા ંઉિવ ,ં ક્યારે 
જમીન ઉપર ઉિરવ ,ં બધ  ં જ એના હાથમા,ં 
મહત્વન  ંએ હત   ંકે એના એકલીના કાબ મા ંહત  .ં 
સવારે ખ શખ શાલ  ઉિી ત્યારે રઘ  કાયમની 
જેમ બાજ મા ંનહોિો પણ આજે ર િીને િે આકર ં 
ન લાગ્ય .ં ગ લાબનો છોિ આજે વર્ારે બોલકો 
બન્યો હિો. "િાર ં  ગમાિવ  ંમ ને પણ ગમે સ, 

બૌ ગમે સ." ર િી હળવેકથી ગ લાબના કાનમા ં
બોલી આવી. લહરે ંન   ંઘરે આવવાન  ંવર્ી ગય  ં
હત  .ં ક્યારેક એની ઘરવાળી સાથે આવિો 
ક્યારેક એકલો. ક્યારેક રસોિામા ંઘ સી ગોળનો 
ગાગંિો ર િીના મોઢામા ંમકૂી દેિો િો ક્યારેક 
એના હાથમાથંી કામ ખેંચી લેિો.  
 

"મરદ માણહ થઈને રહોિામા ંહાલ્યા આવો સો, 
િે સોભે કાઈં."  
 

"પણ ર િી, િન આ રંગ બૌ સોભે સ. રહોિામા ં
ગમે ઈ બાને િારી હારે રવ એ િન નથ 
ગમત ?ં કોક દી હાચ  બોલજે." લહરે ં  કાનમા ં
ગણગણી જિો, િો "રઘ , હાહરીના નસીબદાર 
સો. જો જે એક દી િારી જગા હ ં પચાવી 
પાિવાનો." જોરથી બોલી ખિખિાટ હસિો 
અને રઘ ના માથામા ંિેલ ઘસિા ંર િીના હાથ 
અટકી જિા. 
 
 

હવે ર િીને િરામણા ં સ્વપન નહોિા ં આવિા ં
પણ હવે એ સ્વપનમા ંઊિિી રહિેી. પીંજરેથી 
છટેલ  ંપખંી ખ લ્લા મનથી નભમા ંપ્રવહરે િેમ. 
પોિાની ઇચ્છા પિે ત્યા ં પ્રવરામ લઈ લેવો, 
ઈચ્છા પિે િેટલ  ંઉિવ  ંઅને પછી આરામથી 
ઉિરવ .ં  
 

એક હદવસે ર િીને ક વેથી પાછા વળિા ંલહરે ં  
મળી ગયો.  
 

"આયજ પનૂમ લાગે સ." લહરે ં  એકદમ પાસે 
આવી બોલ્યો. ર િી જરાક પ્રવચારમા ંપિી, પ્રિપ્રથ 
ગણવા લાગી. "ઈમા ં ગણવાની જરૂર નથ! 
મારી હાટ ન િો પનૂમ જ સે...આયજ આમ 
ઓસીંિાની ત   ંમલી ગઈ." લહરે ંએ વાક્ય પરૂ ં  
કય ું. ર િીના માથે રહલેી ગાગર જરાક છલકાઈ 
ગઈ.  
 

"બેસરમી વર્ નથ ગઈ, િમારી? ભોજાઈને 
એકલી જાણીને, સાને ખણેૂ આંિરો સો, ત કંારો 
દયો સો." રૂિીનો છણકો સાવ ખોટો હિો.  
 

"ખોટા વારં્ાવાચકા બાજ મા ંમેલને! આયજ િો 
મારો જલમ દન છે."  
 

"અરે વા! જલમ દનના વર્ામણા.ં" ર િીએ 
ગાગર માથા ઉપરથી કમરે ગોિવિા કહ્ .ં  
 

"હાવ આવ  ં કરવાન !ં લ ખે લખૂા વર્ામણા.ં" 
કહિેા લહરે ંએ મોઢ ં ચિાવ્ય .ં  
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"ઘેર હાલો, શેરો બનાવીને ખવરાવ .ં િમારા 
ભઈ ય આવિા જ હસે." ર િીને હરસાયેલો લહરે ં  
બહ  વહાલો લાગ્યો.  
 

"હાચેન હિે ઉભરાત   ંહોય િો આયજ િો મને 
ગમિી ચીજ મલવી જોય." બોલિા લહરે ંએ 
હાથ ખોલ્યા, ર િીની આંખમા ં આંખ પરોવી, 
આપોઆપ ર િીની કમર ઉપરથી ગાગર નીચે 
ઉિરી અને એ લહરે ં ને ભેટી પિી.  "ઓહોહો, 
આ િો સરગ. ર િી ત   ંિો હળગિો અંગાર સો. 
રઘલો કેમનો જીરવિો હસે." લહરે ંનો અવાજ 
ર્ગર્ગિા લાવાની જેમ કાનમા ંઉિયો અને 
ર િી ચમકી. આઘી થઈ, ગાગર ઊંચકી ઘર 
િરફ ઝિપથી ચાલી નીકળી. આખા રસ્િે 
ગાગર છલકિી રહી અને ર િી પલળિી રહી.   
 

િે રાતે્ર એ સપનામા ંકોઈ ઊંચા પહાિ ઉપર 
ઉભી હિી ત્યાથી એણે પોિાની મરજી િમાણે 
ઊિવાન  ં શરૂ કય ું, પણ એને પોિાની ઉિાન 
ઉપર કાબ  કેમ નહોિો લાગિો? આગોિરા 
એંર્ાણ વગર વટંોળ ફંકાયો. વટંોળ ર િીને 
પોિાની મરજી િમાણે ઉિવા નહોિો દઈ રહ્યો, 
િેની સાથે ખેંચી રહ્યો હિો, આમિેમ ફંગોળી 
રહ્યો હિો. ર િીને ઉિરવ  ંહત   ંપણ વટંોળ સામે 
એની મરજી ચાલિી નહોિી. ત્યા ં જ એની 
નજર આરસપહાણના મહંદર ઉપર પિી, િેના 
ગ બંજને એ વળગી પિી. પ્રસિંહ હજ  પણ ત્યા ં
ઉભો હિો. પણ વટંોળમા ંખેંચાઈ જવાનો ભય 
પ્રસિંહના િર કરિા ંવર્ારે મોટો હિો. પ્રસિંહ ેગ બંજ 
ઉપરથી નીચે િેકિો માયો, ર િી પણ િેને 

અન સરી. નીચે ઉિરી એ ગભાગહૃ સામે હાથ 
જોિી ધ્યાનમા ં બેસી ગઈ. મહંદરની બહાર 
વટંોળ સ સવાટા મારિો હિો, ગ લાબની 
સ ગરં્વાળા વાયરાથી વાિાવરણ મઘમઘત  ં
હત  ,ં ગભાગહૃના દ્વારે પ્રસિંહ આંટા મારિો હિો, 
અનેક સાપો ર િીને વીંટળાઈ વળયા હિા, િેમ 
છિાયં હવે એ પ્રનપ્રચિંિ હિી.  
 

 
 

એકિા નીરવ દોશી 
મોબાઈલ : 7228888570  
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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એક સાજંની મ લાકાિ 

ચરંકાિં બક્ષી 

 
 

બક્ષીબાબ ની સ્મપૃ્રિને વદંન. એક સારી વાિાા કેવી હોય િેનો નમનૂો છે આ વાિાા. 
િેમની શૈલી, શબ્દ અને વાક્ય િયોગ, ગપ્રિ અને અંિ, બેપ્રમસાલ. િેમના જેવાજં. 

 

હિસેમબરના ત્રીજા અિવાહિયામા ં અમે ઘર 
બદલી નાખં્ય  ંઅને નવા ફ્લૅટમા ંઆવી ગયા.ં 
ફ્લૅટ ભોંયિભળયે હિો. એમા ં ત્રણ રૂમ અને 
હકચન-બાથરૂમ હિા.ં બહાર નાન  ંચોગાન હત   ં
અને એને ફરિી દસેક ફટ ઊંચી ઈંટની દીવાલ 
હિી, જે િાજી વ્હાઇટવૉશ કરેલી હિી. 
દીવાલની પાછળથી છૂટાછંવાયા ં ઝાિ અને 
નીચા ં મકાનોના ં કાળા ં પિી ગયેલા ં છાપરા ં
િથા બદલાત   ંઆકાશ દેખાિા.ં બારીઓમાથંી 
ચોગાન દેખાત   ં અને એમા ં જાિજાિના ં ફલો 
ઉગાિવામા ંઆવિા.ં 
 

અમારી ઉપર અમારો બગંાળી મકાનમાભલક 
અક્ષય બાબ  એની સ્ત્રી અને ત્રણ બાળકો સાથે 
રહિેો. એ કોઈ ગવનામેન્ટ ઑહફસમા ં તલાકા  
હિો. એની પત્ની શોભા-કાળી હિી અને બહ  
ખ લ્લા હદલથી હસિી, ને રાિના અંર્ારામા ં
ચોગાનના ફલના છોિોમા ંફરિી. ત્રણે બાળકો 
બાલીગજં િરફની કોઈ હાઈસ્કલૂમા ંભણિા.ં 
 

જ્યારે હ ં મકાનની િપાસે એક દલાલની સાથે 
આવેલો ત્યારે મારી પહલેી મ લાકાિ શોભા 
સાથે થઈ હિી. મકાન જૂન  ંહત   ંઅને અમારો 
ફ્લૅટ વ્હાઈટવૉશ થિો હિો. દલાલે મને બહાર 
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ઊભો રાખી અંદર જઈને વાિ કરી લીર્ી અને 
પછી મને બોલાવ્યો. વાંસના બારેં્લા મકાન 
પર બેસીને રંગપ્રમસ્ત્રીઓ હિસ્ટેમપરના કચૂિા 
ફેરવિા હિા. રૂમ ખાલી હોવાથી મોટો લાગિો 
હિો અને દીવાલોમાથંી ભીના રંગની, ચનૂાની 
ને માટીની પ્રમપ્રશ્રિ વાસ આવિી હિી. 
‘િમે જગ્યા લેશો?’ નમસ્કારોની આપ-લે થયા 
બાદ એણે પછૂ્ .ં  
‘હા.’ 
‘િમે બે જણા ંછો?’  

'હા.' દલાલે વચ્ચે કહ્ ,ં પપ્રિ-પત્ની બે જ જણાં 
છે. બીજ  ં કોઈ નથી. િમારે કોઈ જ જાિની 
ખટખટ નથી અને માણસો બહ  સારા છે.’ 
 

હ ં ચપૂ રહ્યો અને બહારના ચોગાન િરફ જોઈ 
રહ્યો. શોભા માર ં  પ્રનરીક્ષણ કરી રહી હિી એ હ  ં
સમજી ગયો. 
જગ્યા અમને પસદં હિી. આરંભભક પ્રવપ્રર્ઓ 
પિાવીને અમે બે હદવસ પછી લૉરીમા ંસામાન 
ખસેિી લીર્ો. અિવાહિયા પછી સારો હદવસ 
જોઈને અમે રહવે   ંશરૂ કય ું. 
હ ં રોજ સવારે આિ વાગ્યે નાહીને, ગરમ નાસ્િો 
કરીને જિો. બપોરે એક વાગ્યે આવિો અને 
જમીને એક કલાક આરામ કરીને ફરી ચાલ્યો 
જિો. રાતે્ર પાછા ફરિા ંમને સાિા નવ વાગી 
જિા, પછી જમીને, મારી પત્ની સરલા સાથે 
થોિો ઝઘિો કરીને સઈૂ જિો ! 
મારી અને શોભાની મ લાકાિ બહ  ઓછી થિી, 
પણ એ મારા જવા-આવવાના સમયનો 

બરાબર ખ્યાલ રાખિી. એક રપ્રવવારે સવારે હ ં 
પલગં પર પિયો પિયો એક ચોપિી વાચંિો 
હિો ત્યારે એણે બારીની જાળી પાછળ આવીને 
કહ્ ,ં ‘પ્રમ. મહિેા, િમને ફલોનો શોખ ખરો કે ?’ 

હ ં ચમક્યો. મેં ચોપિી બાજ મા ંમકૂી અને બેિો 
થઈ ગયો. રસોિામાથંી સ્ટવ પર ગરમ પાણી 
થવાનો અવાજ આવિો હિો. સરલા રસોિામા ં
હિી. મેં કહ્ ,ં ‘ખાસ નહહ.’ 
એ હસી ગઈ : ‘િમારા ંશ્રીમિીને િો બહ  શોખ 
છે. રોજ સાજંે મારી પાસેથી બે-ચા૨ જૂઈના ંફલ 
લઈ જાય છે.’ હ ં જોઈ રહ્યો. 
એટલામા ં રસોિામાથંી સરલાનો અવાજ 
આવ્યો. શોભા બારીમાથંી ખસી ગઈ અને હ  ં
ઊભો થઈ ગયો. 
બધ  ંએક ગ્સ્વચ દબાઈ હોય એટલી ઝિપથી 
બની ગય .ં મારી અને શોભાની મ લાકાિ બહ  
જ ઓછી થિી. હ ં રપ્રવવાર પ્રસવાય આખો 
હદવસ મારી ર્ કાને રહિેો. બપોરનો થોિો 
પ્રવરામ બાદ કરિા ંહ ં સવારના આિથી રાિના 
સાિા નવ સ ર્ી ઘરની બહાર જ રહિેો. સવારે 
શોભા નીચે ઊિરિી અને મારા ગયા બાદ 
સરલા સાથે વાિો કરિી. રાતે્ર સરલા મને 
રોજની વાિોનો હરપોટા  આપિી અને હ ં 
બેધ્યાન સાભંળિો. 
થોિા હદવસો આ રીિે વીત્યા બાદ મને લાગ્ય  ં
કે મારામા ં શોભાને માટે કંઈક આકષાણ થઈ 
રહ્  ં હત  .ં એ અસ્વાભાપ્રવક ન હત  ,ં પણ એનો 
સ્પઠટ સ્વીકાર કરવા હ ં િૈયાર ન હિો. શોભા 
કાળી હિી, વયસ્ક હિી, ત્રણ બાળકોની મા 
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હિી. હ ં અનાયાસે પ્રવચારોમા ંઊિરી જિો, પણ 
એનામા ંઆકષાણ ખરેખર હત  .ં એના શરીરમા ં
ત્રણ બાળકો થઈ ગયા ંપછી પણ સરલા કરિા ં
પ્રવશેષ સ રેખિા હિી. એ હસી ઊિિી, મજાક 
કરિી, જોિી. - બધ  ંજ ગભરાટ થાય એટલી 
પ્રનદોષિાથી. એની ઊંચી, ભરેલી છાિી પરથી 
હ ં િયત્ન કરીને િરિ જ નજર હટાવી લેિો 
અને મને ગ નેગાર જેવી અસર થિી. કોઈ કોઈ 
વાર મને એવો ખ્યાલ પણ આવિો કે કોઈ 
હદવસ સરલા ઘ૨મા ં નહહ હોય અને એ 
એકાએક મારા ઓરિામા ં આવી જશે, અને 
બારીઓ બરં્ કરી દેશે, અને સાજં હશે, - અને હ  ં
િયત્નપવૂાક પ્રવચારોને - અટકાવી દેિો. મેં 
સરલાને આ પ્રવષે કોઈ હદવસ કહ્  ંન હત  ,ં અને 
એ જ્યારે વાિવાિમા ંશોભા પ્રવષે વાિ કરિી 
ત્યારે હ ં લાપરવાહ સ્વસ્થિાનો િોળ રાખીને 
પણ પરૂા ધ્યાનથી એની વાિ સાભંળી લેિો. 
સરલા અને હ ં દર શપ્રનવારે રાતે્ર અથવા 
રપ્રવવારે સવારે હફલ્મ જોવા જિા ંઅને લગભગ 
અચકૂ, અમે બહાર નીકળિા ંત્યારે એ બારીમા ં
બેિેલી હોિી. સરલા પાસે એ મારી િશસંા 
કરિી અને સરલા મને બધ  ંકહિેી. એક હદવસ 
અમે હફલ્મ જોવા જિા ં હિા ં ત્યારે રસ્િામા ં
સરલાએ કહ્ ,ં ‘શોભા બહ  હોપ્રશયાર સ્ત્રી છે. એ 
ઉપર રહ ેછે એટલે મને આ જગ્યામા ંભબલક લ 
િર લાગિો નથી.’ 
‘ખરી વાિ; છે િો વાઘણ જેવી. એ હોય પછી 
ગભરાવાન  ંનહહ.’ 
 

‘કોણ કેટલા વાગ્યે આવ્ય ,ં ક્યારે ગય  ં– બર્ાનંો 
ખ્યાલ રાખે છે. ત   ંકયા બસ-રૂટમા ંજાય છે અને 
ગયા રપ્રવવારે િેં શ  ંપહયે  ું હત   ંએની પણ એને 
ખબર છે.’ 
‘એમ...? િને કહિેી હશે.' 
‘હા. મને કહ ે છે કે સરલા, િેં છોકરો સરસ 
પકિયો છે.' 
મેં સરલાની સામે જોય .ં મારી આંખો મળિા ંજ 
એ હસી પિી. 
‘એની વાિ ખરી છે.’ મેં ઉમેય ું. ‘િેં છોકરો 
ખરેખર સરસ પકિયો છે.' 
‘ચાલ હવે; પરણવાની ઉિાવળ િો િને આવી 
ગઈ હિી. મેં િો પહલેા ં ના જ પાિેલી...’ 
‘...પછી થય ,ં કે વર્ારે ખેંચવા જઈશ  ંિો હાથથી 
જશે; એટલે હા પાિી દીર્ી !' મેં કહ્ .ં સામેથી 
આવિી ખાલી ટૅતસીને ઊભી રાખીને અમે બને્ન 
બેસી ગયા.ં 
હદવસો પસાર થિા ગયા. કોઈ કોઈ વખિ હ ં 
ર્ કાને જવા બહાર નીકળિો અને શોભા 
ચોગાનમા ં ઊભીઊભી મને જોયા કરિી. 
સરલાની હાજરીમાયેં એ મારી સાથે હસીને 
વાિ કરિી. ત્યારે અમે બગંાળીમા ંવાિો કરિા ં
અને સરલા બગંાળી સમજિી નહહ. અક્ષય 
બાબ  સાથે મારે ખાસ વાિ થિી નહહ. એ 
માણસ ઑહફસ પ્રસવાયનો આખો હદવસ ઘરમા ં
જ બેસી રહિેો. 
કોઈ કોઈ વા૨ ઉપરથી કંઈક રવીન્ર સગંીિ 
ગાવાનો અવાજ આવિો અથવા સવારે 
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બજારમાથંી શાકભાજી લેવા જિો ત્યારે 
દેખાિો. 
સરલાએ એક વાર મને પછેૂલ ,ં ‘આનો બાબ  કંઈ 
કરિો લાગિો નથી. પ્રવર્વાની જેમ આખો 
હદવસ ઘરમા ંબેસી રહ ેછે.' 
‘ક્યાકં નોકરી કરે છે અને આપણ  ંભાડ ં મળે છે, 

ગાિી ચાલે છે, પણ માણસ બીચારો બહ  શાિં 
છે.’ 
‘પણ આ બેન  ંજોડ ં કેવી રીિે બેસી ગય  ં?’ 

‘શોભાનો બાપ િો પૈસાવાળો છે. ઝવેરાિની 
ર્ કાન છે ને એ નાનપણમા ં કન્વેન્ટમા ં ભણી 
છે.' 
‘કન્વેન્ટમાથંી બીચારી જનાનખાનામા ં ભરાઈ 
ગઈ.’ મેં કહ્ .ં 
‘જનાનખાનામા ં કંઈ ભરાઈ નથી.’ સરલાએ 
કહ્ ,ં ‘એના પપ્રિને ભરી દીર્ો !' અને અમે બને્ન 
હસ્યા.ં 
 

હદવસો જિા િેમિેમ શોભાએ મારા 
પ્રવચારો પર સખિ પકિ જમાવવા 
માિંી. મને હદવસ-રાિ એના જ પ્રવચારો 
આવિા. એ પણ મારી સાથ ે વાિ 
કરવાની િક શોર્િી ફરિી એ હ ં સમજી 
ગયો હિો; પણ બેવકફૂી કરે એવી સ્ત્રી એ 
ન હિી. 
 

‘િને ખબર છે? આપણા ફ્લૅટન  ં રંગ-હરપેહરિંગ 
બધ  ંએણે જાિે કરાવ્ય  ંછે. પક્કી ભબઝનેસવમૂન 

છે ! બગંાળીઓમા ંિો આવી સ્ત્રી ભાગ્યે જ જોવા 
મળે!' સરલાએ જવાબ આપયો નહહ. એ 
પ્રવચારમા ંહોય એવ  ંપણ લાગ્ય  ંનહહ. 
હદવસો જિા િેમિેમ શોભાએ મારા પ્રવચારો 
પર સખિ પકિ જમાવવા માિંી. મને હદવસ-
રાિ એના જ પ્રવચારો આવિા. એ પણ મારી 
સાથે વાિ કરવાની િક શોર્િી ફરિી એ હ ં 
સમજી ગયો હિો; પણ બેવકફૂી કરે એવી સ્ત્રી 
એ ન હિી. બાગમા ં ફલો લેવા એ ઊિરિી 
અને હ ં છટ્ટીના હદવસે પલગં પર પિયો હોઉં 
અથવા શેપ્રવિંગ કરિો હોઉં ત્યારે એની આંખોમા ં
હ ં મને મળવા આવવાની, એકાિંની ઇચ્છા 
જોઈ શકિો. સરલા આખો હદવસ ઘરમા ં જ 
રહિેી, શોભાને એના ં બાળકોમાથંી સમય 
મળિો નહહ અને હ ં ઘણોખરો વખિ ર્ કાને 
રહિેો. એક હદવસ સવારે એણે મને કહ્ ,ં ‘િમે 
િો બહ  મજૂરી કરો છો, પ્રમ. મહિેા !'  
‘શ  ંથાય ?’ મેં કહ્ ,ં ‘િકદીરમા ંલખાવી છે િે...'  
‘િમારા જેવ  ંિકદીર િો...' એ રહસ્યભય ું હસી. 
‘બહ  ઓછા માણસોન  ંહોય છે.’ હ ં પણ હસ્યો.  
‘મારે એક વાર િમારી ર્ કાને આવવ  ંછે.' એણે 
કહ્ .ં હ ં સખિ ગભરાયો. ર્ કાનની ર્ પ્રનયામા ંહ  ં
શોભાને ઘસૂવા દેવા માગિો ન હિો. મેં િરિ 
કહ્ ,ં ‘િમારે કંઈ જોઈએ િો મને કહજેોને, હ ં 
લેિો આવીશ.’ 
‘હદવસમા ંચાર વાર િો આવ-જા કર ં  છં. એટલે 
રૂ્ર િમે ક્યા ંિકલીફ લેશો ? વળી હ ં કદાચ 
બહાર ગયો હોઉં, મળંુ કે નયે મળંુ...' શોભા 
મારી સામે જોઈ જ રહી.  
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સરલાની હાજરીમા ંમેં શોભા સાથે વાિો કરવી 
ઓછી કરી નાખી હિી. એ પણ સમજીને 
સરલાની હાજરીમા ં મારી સાથે વાિ કરિી 
નહહ. સરલા સાથે એને સારો સબંરં્ હિો. મારી 
ગેરહાજરીમા ંબનેં બહ  વાિો કરિા.ં કોઈ વાર 
હ ં આવી જિો ત્યારે એ હસીને કહિેી, ‘ચાલો હ  ં
જાઉં છં; હવે િમે બનેં વાિો કરો–’ અને િરિ 
ચાલી જિી. 
 

ઘણા હદવસો થઈ ગયા હિા. શોભા 
એકદમ પાસે હિી અને છિાયં કેટલી 
રૂ્ર હિી. મને એની સાથ ેહદલ ખોલીને 
વાિ કરવાની િક મળિી ન હિી. એ 
હમેશા ં િયત્નશીલ રહિેી મારી પાસે 
આવવા; પણ - ઘરમા ં એકાિં મળત   ં
નહહ. સરલા હમેંશા ંઘરમા ંજ રહિેી. 
 
 

ઘણા હદવસો થઈ ગયા હિા. શોભા એકદમ 
પાસે હિી અને છિાયં કેટલી રૂ્ર હિી. મને 
એની સાથે હદલ ખોલીને વાિ કરવાની િક 
મળિી ન હિી. એ હમેશા ંિયત્નશીલ રહિેી 
મારી પાસે આવવા; પણ - ઘરમા ંએકાિં મળત  ં
નહહ. સરલા હંમેશા ં ઘરમા ં જ રહિેી. એવ  ં
ભાગ્યે જ બનત  ંકે સરલા બહાર ગઈ હોય અને 
હ ં ઘરમા ં એકલો હોઉં. હ  ં ફતિ એ હદવસની 
કલ્પના જ કરીને સમસમી જિો. શોભાના 
પ્રવચારમા ં હ ં એકદમ ગરમ થઈ જિો અને 
છેવટે પ્રનરાશ થઈને પ્રવચારિો કે કદાચ એવો 

િસગં કોઈ હદવસે નહહ આવે જ્યારે ફ્લૅટના 
એકાિંમા ંમળી શકીશ .ં અને જેમજેમ પ્રનરાશા 
થિી િેમ િેમ ઇચ્છા વધ  સિેજ બનિી. શોભા 
ગરમ સ્ત્રી હિી, એની આંખોમા ં જવાનીન  ં
િોફાન જરા પણ શમય  ંન હત   ંઅને વજનદાર 
શરીરમા ંહજી પણ ભરિી હિી. હ  ંએને માટે 
જાણે િરફિી રહ્યો હિો. 
 

મને આિાઅવળા બહ  પ્રવચારો આવિા. રોજ 
સાજં નમિી અને રસ્િાઓ પર ઝાખંી 
ગૅસલાઇટો ઝબકી ઊિિી ત્યારે હ ં ઉદાસ થઈ 
જિો અને માર ં  અિધ  ંમાથ  ંર્ ખવા આવત .ં કોઈ 
કોઈ વાર મને ઘેર ચાલ્યા આવવાન  ંમન થત   ં
અને હ ં ર્ કાનની બહાર નીકળીને એકાદ ઍર-
કષ્ન્િશન્િ હોટલમા ંજઈને બેસી જિો અને કૉફી 
પીિો. એક હદવસ મને બેચેની લાગવા માિંી 
અને સાજંે જ હ ં ઘેર આવી ગયો. સરલા શાક 
લેવા ગઈ હિી. હ ં બારણ  ંબરં્ કરીને, કપિા ં
બદલીને પલગં પર પિયો અને બહાર િોરબેલ 
વાગ્યો – સરલા આવી ગઈ હિી. 
મેં ઊિીને બારણ  ં ખોલ્ય  ં – સામે શોભા ઊભી 
હિી! ‘પ્રશક ‘િમે આજે બહ  વહલેા આવી ગયા?' 

એણે પછૂ્ .ં 
‘હા, જરા ભબયિ િીક ન હિી.' મેં કહ્  ંઅને મારી 
િભબયિને હ ં એકદમ ભલૂી રહ્યો હિો !  
‘સરલા હમણા ંજ શાક લેવા ગઈ છે. એને હજી 
અરર્ો કલાક લાગશે આવિા.ં િમને મેં 
આવિા જોયા એટલે થય  ં કે મળી લઉં...મને 
પણ થય  ંકે િભબયિ ખરાબ હશે !' 
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‘અંદર આવો.’ મેં કહ્ .ં મારા કાન ગરમ થઈ 
ગયા હિા. એણે અંદર આવીને બારણ  ં બરં્ 
કય ું. અમે બને્ન એકબીજાને સમજી ગયા ંહિા.ં 
જાણે મારી િક અનાયાસે જ હાથમા ંઆવી ગઈ 
હિી. 
 

અમે બને્ન વચ્ચેના મોટા ખિંમા ંઆવ્યા.ં માર ં  
હૃદય ર્િકવા લાગ્ય .ં શોભા સામે હિી અને 
સરલાને આવવાને હજી અરર્ા કલાકની વાર 
હિી, અને -  
‘મારે િમારી સાથે એક ખાસ-િાઇવેટ વાિ 
કરવી છે.’ એણે કહ્ .ં  
‘અંદર ચાલો.’ હ ં બોલી શક્યો. અમે બને્ન 
ખણૂાવાળા રૂમમા ં આવી ગયા.ં સાજં હિી. 
અંર્ાર ં  હત  .ં મેં બિી જલાવી નહહ. 
‘અહીં કોઈ નથી?’ એણે દબાિા અવાજે પછૂ્ .ં  
‘ના. ફ્લૅટમા ંઆપણે બે જ છીએ.’ 
એણે જરાક ખસીને વચ્ચેન  ંબારણ  ંબરં્ કરિા ં
કહ્ ,ં 'સામેના મકાનવાળા આપણને જ એ એ 
મને પસદં નથી.’ 
આખા રૂમમા ંશનૂ્યિા છવાઈ ગઈ. એણે મને 
એની પાસે આવવાનો ઇશારો કયો. હ ં ખેંચાયો. 
મને લાગ્ય  ંહ ં ધ્રજૂી ઊિીશ. 
મારી આંખમા ં આંખ પરોવીને એણે કહવેા 
માિં્  ,ં ‘હ ં આવી છં કંઈક કહવેા... સાભંળો, 
લગભગ રોજ સાજંે છ વાગ્યે એક માણસ 
િમારી પત્નીને મળવા આવે છે! િમને ખબર 
છે?' 

હ ં ધ્રજૂી ઊિયો. 
 

 
 

ચરંકાિં બક્ષી  
સૌજન્ય: સદાબહાર વાિાાઓ, ૨૦૦૨   
િકાશક: આર આર શેિની કંપની 
(આખો સેટ વસાવવો જોઈએ.)  
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ફ સ્ટા   લે િી  
દીના પિંયા 

 

જે પહરવારોમા ંપૌત્રો અને દાદા-દાદી વચ્ચે દોસ્િી હોય િે પહરવાર ખરેજ નસીબદાર છે.  
ત્યા ંશૈશવ અને સસં્કાર સાથે ઉછરે છે. વિીલન  ંસન્માન એજ પહરવાર ર્મા, િભ નો વાસ. 

 

િેલી, ફભળય ,ં ઓસરી, ઓરિા, નાવભણય ,ં મેિી,
 રવેશ-બરે્ય વૈશાખી બપોરા જામયા છે. 
મગંળાગૌરીમાથંી ર્ીરે ર્ીરે મગં િી ને હવે 
મગં મા રૂપે જેઓ રૂપાિંહરિ થયા  છે, એવા 
મગં માએ ઓસરીના ખણેૂથી શરીર ઉિાવ્ય .ં 
લાકિી હાથવગી કરી. 'છીકણી મઈૂ, એમ જાય 
ક્યા?ં ચોવીસ કલાકની સગંાથી, આખરે ઈ  િો 
બચી છે.'  બબિિા મગં માએ છીંકણીની િબ્બી 
ખોળી કાઢી. 'કહ ં છં. નાનકાની ઈસ્ક લ છૂટયાને 
કલાક થયો. ત્રણ વાગ્યા  હશે. લગીર અિાળી 
ચા..' 
 
રોજ િો મહાસ ખ ગોર મગં માના સચંારથી 
ઊભા થઈ જાય. એમણે હાલમા ં મોપ્રિયો 
ઉિરાવેલો, િે આંખો િો હીરા જેવી. ઘહિયાળ 
જોઈને એ મગં માને સમય કહ.ે પછી  ચા 
બનાવવા ઊભા થાય. મગં માની સવારી પપ્રિ 
પાછળ પાછળ-પથ્થહરયા મોપ્રિયાવાળી આંખે 
ર્ોળા ર્ોપ્રિયાને જોિા ં િેઓ મહાસ ખ ગોર 
પાછળ દોરાિા જાય. 'ત  ં અહીંયા શ  ં
કરવાની? ફળીમા ંબેસ. લગીર ચા લઈને આવ  ં
છં.' મહાસ ખજી અચકૂ બોલે.  ' આ મ ને સઝેૂ 
નહીં, એમા ંિમ નેં કઠટી (કઠટ) આપવાની. ' 

 'ઓ મારા અિપ્રર્યા ંઅંગ, આખી જજિંદગી િમે 
મને ચા પાઇ છે. હવે મારો વારો. 
જ ઓ, આપણા બને્ન પર એતસપાયરી િેટનો 
પ્રસક્કો લાગી ચ ક્યો છે. જેટલ  ં સાથે જીવીએ 
એટલ  ંખર ં .' 
'બળય  ંએવ  ંએતસ્પરી એતસ્પરી નહીં બોલવાન .ં 
મનખાવિાર િો િભ ની પરસાદી કે'વાય.' 
 
'િીક છે વ્હાલા, એક ભજન થવા 
દો.' મહાસ ખજી લાગણીથી બોલે. મગં માનો 
અવાજ હજ ય ટકોરાબરં્, મીિો, નરવો. 'હહરને 
ભજિા ં હજ  કોઈની લાજ જિા નથી જાણી 
રે' મગં મા એક બે કિી લલકારે ત્યા ંચા િૈયાર. 
બને્ન ટગ મગ  થિા ફભળયાના ઓટલે બેસે. 
મહાસ ખ ગોરે સબિકા ભરિા ચા પીર્ી.  
'િમનેય હવે મારી જેમ ચા પીવાના હવેા 
પિયા?' 
 
'હા રે હા. હવેથી નક્કી કય ું છે કે જેમ મારી 
સખી કરે િેમ મારે કરવ .ં એ જીવે િેમ જીવવ .ં 
િારી જેમ ચા પીિા ંટેશિો પિી ગયો, હો.' 
 



55 
 

મગં માએ પાટ િરફ નજર કરી. મહહનાઓ 
પહલેા એ ખાલી થઈ ગઈ છે.' િભ , એમના 
કરિા પહલેા મને ઉપાિી લીર્ી હોિ િો-િાર ં  
શ  ં જાત   ં'ત  ં? ' ઓસરીની કોરે બેિા બેિા 
મગં મા પાચંમી વાર એ વાિ િભ ને કહી ચ ક્યા 
હશે. ત્યા ંછીંકણીની યાદ આવી. િબ્બી ખોલિા 
બબિયા, ' આ છેલ્લી ચપટી હો. નાનકાના 
દાદાજી, સાભંળય ?ં ' 
 
'ઓયરે- િમારી છીંકણી િો આવી ગઈ છે. હ ં 
કાઈં ભલૂ ?ં પાગંથે પિીક ં પિ્  ં છે. 
લાવો, િબ્બી ભરી આપ .ં' મગં માથી હાથ લાબંો 
થઈ ગયો. બીજી પળે ભોંિા પિી, હાથ ખેંચી 
લીર્ો. આમ િો આમા ંનવ  ંશ  ંછે? આવ્ય  ંએને 
જવાન  ંિો ખર ં  જ. પણ બળય  ંએને  ખબર નહીં 
હોય કે એના ગયા પછી એની માગં િોસીના શા ં
હાલ થાશે? ઘણી થઈને નકરા ર્ શમન બની 
બેિા. જ વાની િો એમ ને એમ હાલી ગઈ. છલ્લે 
છલ્લે વ્હાલ િા ં લાગવા માિંયા'િા. ત્યા ંછાિી 
પર લાિ િોકી, પહોંચ્યા સીર્ા સરગાપ રી. 
પછૂિાયં નથી કે ત   ંએકલી કરશે શ ?ં મગં માની 
આંખો ભરાઈ આવી. ર્ોળા છાયલથી લછૂી 
નાખી. ઓયરે- િેલી બહાર િો ગોકીરો જામયો 
છે. શેરીના છોકરા રમવા નીકળી પિયા હશે. 
િો નક્કી પાચં થયા. બપોરનો ચા -સાજં લગી 
િેલાિો િેલાિો રાિ સ ર્ી પહોંચી જાશે કે 
શ ?ં હજ  એમને ગયાને ત્રણેક મહહના થયા. 
ત્યા ંઆ હાલ? - ' ગ્સ્મિાવહ , જરા ચા-' મેિીની 
હદશામા ં મોં ફેરવિા મગં માએ બીિા ં બીિા ં

બીજીવાર સાદ કયો. ત્રણ દીકરીઓ પછી 
દીકરો સનિ-િે જાણે સો રિલનો હીરો હોય 
એમ સાચવેલો, ઉછેરેલો. સમય જિા 
ગ્સ્મિાવહ  ઘરમા ં આવી. બધ  ં જોઈ સાટીને 
ખરાઈ કરેલી. પણ કળજ ગ કોને કહ ે છે 
હ?ે નાનકોય હવે ક્યા ં નાનો છે? આજકાલ 
કરિા બાવીસનો થાશે. પહલેા િો દાદી દાદી 
કહિેા મોં સ કવી દેિો. રાિેય એના પિખે 
ઘલાય. વાિાાની ઉઘરાણી કરે. ના પાડ ં િો 
પીટયો હાથ-પગ દબાવવા માિં.ે ક્યારેક ખોટ ં 
ખોટ ં હસિા કહશેે, ' દાદીમા, વાિાા કહવેા 
માિંો. નહીં િો ગળાનો વારો-' 
 
'એટલે િારે મને સીર્ી સ્વગે મોકલવી 
છે, એમને? પણ યાદ રાખજે. િારા લગ્ન જોયા 
વગર અમે મરવાના નથી.' પણ બળય  ંએના 
દાદાએ િો ઉિાવળ કરી. 
 
સાજં પિે ને ઘરમા ં અંર્ાર ં  હકિેિિ 
ભરાવા માિંે. ઘિીક એમને સામેની પાટે 
બેિેલા મનોમન જોિી રહ ં. પછી 
કહ ં, હાલો ઓટલે. ત્યાથંી થાક ં િો 
કહ ં, નાનકાના દાદા, થોિો વાયરો 
ખાઈએ. 
 
 
સાજં પિે ને ઘરમા ં અંર્ાર ં  હકિેિિ ભરાવા 
માિંે. ઘિીક એમને સામેની પાટે બેિેલા 
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મનોમન જોિી રહ ં. પછી કહ ં, હાલો ઓટલે. 
ત્યાથંી થાક ં િો કહ ,ં નાનકાના દાદા, થોિો 
વાયરો ખાઈએ. ચાલો હીંચકે. હા ના કરિા એ 
ઉિે જ. બળય  ંમટક ં મારિામા ંિો એ અલોપ 
થઈ જાય. આગળ જોઉં. પાછળ જોઉં. કોઈ ના 
મળે. ઓયરે-નીચે ત્રણ 
ઓરિા, ઓસરી, ફભળય ,ં રસોડ ં- એમા ં એકલી 
બાબરા ભિૂ જેવી ફયાા કરે. વહ -દીકરો િો 
ઉપર ટી.વી.મા ં ડૂબ્યા હોય. પહલેા િો 
વેકેશનમા ં દીકરીઓ ને દોહહત્ર-દોહીત્રીઓથી 
ઘર ભય ું ભય ું, કલશોરીય  ં થઈ જાત .ં પણ 
ગ્સ્મિાવહ એ એવી કરામિ કરી કે દીકરીઓ 
આવિી બરં્ થઈ ગઈ. એના બાપ જીના દહાિા-
પાણી પત્યા કે બર્ી નાિી એના ઘેર. રામ િારી 
માયા. ચા વગર િો આ પ્રવચાર વાય નો ગોળો 
બેસી રીયો. ઉંચા મોંએ મગં માએ ફરી સાદ 
દીર્ો, ' વહ , ચા આ-' 
 
 'બાને ચા પ્રસયાય કઈ સઝેૂ નહીં. જરા આિે 
પિખે થયા ત્યા ંબ માબ મ.  હજ  સાિા ચાર થાય 
છે. િમારી ચા ક્યાયં નાસી જવાની છે?  
 
બળય  ં હવે ગ્સ્મિાવહ ની જીભિી મીલના 
ભ ૂગંળાનંી જેમ ભખ ભખ કરિી ચાલવાની. 
ભ ગંળુ િો લગીર બરં્ થાય. મઉૂં ભ ૂડં ં ચાન  ં
વળગળ જીવને વળગ્ય  ં છે. નાનકાના દાદાને 
ચા આપો િો િીક, ના આપો િોય િીક. પણ 
ચા વગર એના િાણ કંિે આવી જાય. નાનકોય 
એના જેવો-ચાનો હરિ બરં્ાણી. મ ને કે'શે 

હાલ  દાદી, ચા બનાવ. આપણે બેય ટેશિો 
કરીએ. પછી ફળીના હીંચકે ઝૂલિા બનેં સાથે 
ચા પીએ.  'વેરી બેિ મેનસા, દાદી.' એના 
સબિકા મારીને ચા પીવાની ટેવ સામે નાનકો 
અચકૂ પ્રવરોર્ નોંર્ાવે. 'જા, જા, િાહ્યો થાિો. 
િારી મેનસા િારી પાસે રાખ. આપિે િો આમ 
જ ચા પીવાના.' હસિા એ જવાબ આપે. પણ 
એય હોસ્ટલમા ંગયો ને સાવ બદલાઈ ગયો. 
આજકાલ  ઘર કરિા ઘર બહાર વધ  રહ ેછે. 
 
સામેની પાટ પર સળવળાટ થિો લાગ્યો. 
મગં મા રાજી થઈ ગયા. ' ઉિો હવે. નઘરોળની 
જેમ પિયા છો િે. પછી રાિે પ્રનિંદર વેરણ 
થાવાની. લગીર અિાળી ચા- આ િે હદવસે રૂ્ર્ 
ઢોળાઈ ગય  ં'ત  ંને ખાિંનો િબ્બો ર્િામ નીચે. 
પછી િમે આકરા સમ નો દીર્ા હોિ િો-એમ 
િો ચપટી વગાિિામા ં બે કપ ચા બનાવી 
નાખ .ં પણ મઈૂ આંખોએ દગો દીર્ો. 
સાભંળો, સવારમા ં સક્કરપારાની સ ગરં્ 
આવિી'િી હો. 
‘વહ એ બનાવ્યા લાગે છે.'   
'ખાવા છે િમારે?'   
'મન થાય હો. પણ દાિં-' 
'ખાિંીને િમને આપ .ં માર  માન્ય  ંહોિ િો ચોકઠ ં 
િમેય -' 
' ના, હો. દાિંમા ંએ દાબિા નો ફાવે.' ખાિંેલા 
સક્કરપારા હાથમા ંઆવિા જ મગં મા િસન્ન 
ભચિે ભજન ગાવા લાગી જિા, ' આંખ િો 
ઉઘાડ ં ત્યારે જોઉં સીિા રામ..' 
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ઓય રે, ત્યારે પપ્રિ  એના વિી લિિા યોદ્ધા 
રૂપે ઘરમા ં હિા. ભ ૂિંી, પાછોિરી અવસ્થામા ં
એમનો સપ્રર્યારો મોટો. મનમા ં હત   ં કે એન  ં
સિીપણ  ંરંગ લાવશે. પણ ઓલા પાિાવાળાએ 
દગો કયો. ઈ િો સાવ ખખિી ગયેલી. પણ 
નાનકાના દાદા કિેર્િે-છિા ં ઘિી પળમા ંએ 
લાબંા થઈ ગયા. હંસલો ફટ ઊિી  ગયો. બળય  ં
ઈ િો ર્ણીને પ્રશખામણ આપિી રહિેી-  'મારા 
ગયા કેિે વહ  પાસે એકલા રહવેાન  ં થાશે. 
સમિા રાખી વહ ની હાએ  હા ને નાએ  ના 
કરવી. જે થાય એ મા'ંદેવની લીલા ગણવી. 
થાળીમા ંઆવે ઈ પરભ  પરસાદી ગણી ખાઈ 
લેવ .ં એમા ંઆપણો જયવારો જાણવો. આપણો 
સમો (સમય) ગયો, નાનકાના દાદા.' ભીની 
આંખે એ બોલિી  ત્યારે  નાનકાના દાદા સાવ 
મ ગંામિંર-જાણે માટીન  ં પિૂળંુ જોઈ લો. 
લાચાર આંખે એ ર્ણીને જોઈ રહિેી. 
 
'ઓય રે.. આજ િો ઘર રમણીયે ચઢ્  ંછે હો, 
રાયજી. િમને ઉપર બેિા બર્ી ખબર 
હોય.' મગં મા લહરેમા હોય ત્યારે પપ્રિને રાયજી 
કહીને બોલાવિા. એ શબ્દમા ં એમની ભીની 
ભીની સવેંદના લોળિી હોય. એ 
પછીના  શબ્દો મીિા-રસાળ બને. મહાસ ખજી 
એન  ંસ ખ માણે. 
 
મગં માની વાિ ખરી છે. આજ આખા ઘરમા ં
ર્માલ છે. એમણે વાિ જાણી િો હરખનો પાર 
નહીં. એકના  એક પૌત્રના લગન- જો કે લગન 

િો કોટામા ં આટોપાઈ ગયેલા. અમેહરકાથી 
છોકરી આવી. એણે ઘણા મ રપ્રિયા જોયા. છેલ્લે 
હાથણીએ નાનકા પર પસદંગીનો કળશ 
ઢોળયો. રાયજી, લગન નહીં ને હરસેપશેન  ં
રાયખા છે. િીક છે. પવન પરમાણે પીિ 
ફેરવવી, ગલઢેરા સાચ  ં કહી ગયા છે. 
બળય  ં લગન નહીં િો હરસેપશેન  ં ર િી પેરે 
માણીશ .ં 
 
ત્યા ંગ્સ્મિાવહ ં હસિા મોંએ કહી ગઈ. 'બા, ઘર 
પાસેના પાટી પલોટમા ં હરસેપશન છે. િૈયાર 
રહજેો.  પછી નાનકા વાસેં  અમેય ફુરરર 
પરદેશ ઉિી જાશ .ં' 
 
સાજંના પાચં થયા. મગં માના ઓરિે ર્માલ 
છે. કયો સાિલો પહરેવો એની અવઢવમા ં
અટવાયેલા એ બોલ્યા, 'સાભંળો છો? કહો િો 
ક્  છાયલ પહરે ં? ' હાથમા ં ત્રણેક સાિલા 
લઈ, મહાસ ખજીના ફોટા સામે જોઈ બબિે 
છે.' આ નાનકાના જનોઈ ટાણે પહરેેલ ,ં એ 
પહરે ં?  એકના એક પૌત્રનો ઓચ્છવ કે'વાય 
હો.  એકાદ નવ  ંછાયલ લઈ દીધ  ંહોિ િો- ' 
 
'બા, હજ  િૈયાર થયા નથી? જલ્દી કરો. 
ગાિીમા ંજગ્યા છે. બેસી જાવ.' 
 
'ઓય રે. કેટલા દહાિે નાનકાને જોઇશ? નહીં 
પગે લગાવ ,ં ના એની વહ ને જોયાન  ંસ ખ.' 
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 'ગાિંી, આજ િો  સસંારની લીલા. માયા-
મમિ મનમા ં ભરી ર્ ુઃખી ના 
થઈએ.' મહાસ ખજી જાણે ફોટામાથંી બોલ્યા. 
મગં મા હસી પિયા. 
'બા, કેટલી વાર? ચાલો.' મગં મા ઊભા થયા. 
દીકરા સનિ પાછળ આવેલા નાનકા પર નજર 
પિી. 
'અલ્યા, રાજક માર જેવો દીસે છે. ઊભો રહ.ે 
મેંશન  ંટીલ  ંકરી દઉં. કોઈની નજર નો..' 
'બા, એ લપ મ કો. જલ્દી ગાિીમા ંબેસો.' સનિ 
બોલ્યો. મગં મા ર્ીમા પગલે ઓરિા બહાર 
નીકળયા. મોં પાછળ કરી, એક નજર 
મહાસ ખજીના ફોટા પર નાખી. રાયજી, બહ  
મીઠ ં હસો છો. જાઉં છં, હો. મગં માએ આંખના 
ઇશારાથી રજા માગંી. 
 
પાટી પલોટની સજાવટ જોઈ મગં મા છક થઈ 
ગયા. રંગીન લાઈટો-ફલોની હારમાળા. 
પ્રપિળના ઉંદર સાથે ગણપપ્રિ. 
ફુવારા, રંગોળી, િોરણ- વાહ! હરસેપશન  ં િો 
લગનથીય અદકેર ં  છે. મગં માએ મનમા ં
રાજીપો વ્યતિ કયો. થોિીવાર ગ્સ્મિા મગં મા 
સાથે રહી. પણ પછી આગળની ખ રસીમા ં
એમને બેસાિી, એ દીકરા-વહ  સાથે સ્ટેજ પર 
ગોિવાઈ ગઈ. 
 
મગં મા અજાણ્યા માનવ મહરેામણ વચ્ચે સાવ 
એકલા પિી ગયા. અહીં-ત્યા ં પ્રવિીયો 
કેમેરા, ભેટ-સોગાદો, ફલોના ગજરા- મગં એ 

ઘિીક સ્ટેજ પર ઝાખંી નજર ફેંકે, ઘિીક પાછળ 
નજર કરે. અરે, નાનકો િો કનૈયા સરીખો લાગે 
છે. પણ એની વહ  િો જાણે ફલ ગોટો. મા'ંદેવ-
પાવાિીની જોિી, પરભ , એને સલામિ રાખજો. 
સ ખે રાખજો. રૂ્ર રહ ે મગં મા ર્ ખણા ં લેિા 
બોલ્યા, 'રૂ્રે્ નાહો,  પ િે ફલો.' 
 
મહમેાનો ઉભરાવા લાગ્યા. થોિા બ ફે હિનર 
લઈ પ્રવદાય થયા. િો થોિા ઉમેરાયા. પણ 
લોકોની આવન જાવન વચ્ચે મગં મા બ ફે 
હિનરના કમિાણમા ંઅટવાઈ પિયા છે. િીશ 
લઈને  કેમન  ંઊભા રહવે  ?ં લાકિી સાચવવી કે 
પગ કે િીશન  ં ખાવાન  ં સાચવવ ?ં બળય  ં
અંગે્રજીમા ંખાવાની ચીજોના નામ પ્રવભચત્ર રીિે 
આરિયા છે. અજબ ગજબની વાનગીઓ નજરે 
પિે છે. લાડ -લાપસી, મોહનથાળ િો શોધ્યા 
જિે નહીં. દઈ જાણે આ દેવોની કે પછી 
દાનવોની પસદંગીની ચીજો હશે? મગં મા 
જાિને સવાલ કરિા હસ્યા.ં એમા ંિીશ વાકંી 
વળી ને બધ  ંસરરર સરકીને નીચે. 'બળય  ંઆ 
બ ફે.' બોલિા મગં મા ટેબલ િરફ આગળ 
વધ્યા. 'જે હોય એ, બધ  ંએક વાર િો ચાખવ  ં
જ છે, હો રાયજી. નાનકાના હરસેપશેન  ંછે. કાઈં 
જેવી  િેવી વાિ છે? '    
 
'ખાવ.. મારા વિીય ખાજો 
હો.'  મગં માએ  ચમકીને નજર બાજ મા ંવાળી. 
જાણે નાનકાના દાદાજી આગ્રહ કરી રહ્યા છે. 
િીશ ફરી ભરાઈ. પણ જમવ  ંકઈ રીિે? મગં મા 
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રોવા જેવા થઈ ગયા. ઊંચા મોંએ બોલ્યા, 'િમે 
લગીર આઇયા હો િો નક્કી આમાથંી  મારગ 
કાઢવાના. િમે સાથે હો િો  મ ને કોઈ આપદા 
પિે જ  નહીં.' મગં માની આંખો નીિરવા 
લાગી. ભયાાભાદયાા જમેલા વચ્ચે િેઓ સાવ 
ભખૂ્યા, એકલા-અટ લા, પિૂળાની જેમ ઊભા 
રહી ગયા.  
 
'અરે! નાનકો..સો- સોમેશ ક્યા?ં વી.આઈ.પી. 
વ્યગ્તિઓ આવી રહી છે. ને દીકરો ખરા ટાઈમે 
સ્ટેજ પર નથી. જા, રઘ . વોશરૂમમા ંનજર કર. 
સનિ, િમેય અહીંિહીં જ ઓ.' ગ્સ્મિા 
રઘવાટમા ંબોલી ઊિી. 
 
રઘ   પલોટમા ંફરી વળયો. સોમેશ નજરે પિયો 
નહીં. વી.આઈ.પી. મહમેાનો િો આવ્યા એવા 
ગયા. ગ્સ્મિાના ર્ ુઃખનો પાર નથી. પ્રવિીયો 
ઉિરી રહ્યો છે. એમા ંમહાન ભાવો સાથે દીકરો 
કદી દેખાશે નહીં. પણ એ ગયો ક્યા?ં ગ્સ્મિા 
જાિે શોર્વા નીકળી. પલોટમા ંનજર કયાા પછી 
એ સ્ટેજ પાછળ, જમણા ખણૂા િરફ ચાલી. 
ઝગમગિી લાઇટોનો ત્રાસો િકાશ-શેરિો ત્યા ં
પિે છે. એ અજવાસમા ંગ્સ્મિાએ શ  ંજોય ?ં 
 
સટૂબટૂર્ારી  દીકરો જમ  ંપલાિંી મારીને બેિો 
છે. એની સામે એક પગ વાળી, બીજો પગ 
લાબંો કરીને મગં મા બેિા છે. સોમેશ દાદીને 
કોઈ રમ જી વાિ કહિેો, એના મોમા ં કોભળયા 

મકૂી રહ્યો છે. મગં મા ખિખિાટ હસિા ખાિા 
જાય છે. 
'દાદી, અબ ગ લાબજંાબ  હો જાય..' કહિેા 
નાનકો દાદી િરફ હાથ લબંાવે છે.  
 
મગં મા: 'ના, ના, હવે નો ચાલે.' કહિેા આિા 
હાથ ર્રે છે. 
 
'સો..મેશ..અહીં શ  ં કરે છે, િફોળ.' ગ્સ્મિા 
ગ સ્સામા ંમહમેાનોની હાજરી ભલૂી ગઈ. સોમેશ 
પળવાર હબેિાઈ ગયો. બીજી પળે મમમીના 
ગ સ્સાને પ િે ચોટેલી રેિીની જેમ ઝાપટિા ં
બોલ્યો, ‘ચાલો, દાદીમા..' કહિેા મગં માનો 
ખભો સાહી એમને સ્ટેજ પર લઈ ગયો. મોટા 
અવાજે  બોલ્યો, ' પ્રમત્રો, રસકપ્રવ ન્હાનાલાલે 
કહ્  ંછે કે દરેક દંપિી એક પ્રવશ્વ વાવે છે. એ 
રીિે કહ ં િો મેં પ્રવશ્વ વાવી દીધ  ંછે. પણ મારે 
આજ પ્રવશેષ કંઈક કહવે   ંછે. મારામા ંમાનવીય 
સવેંદના જાગિૃ કરનાર, સ્નેહનો અખટૂ ભિંાર 
ભરનાર, મારી લાઈફમા ંઆવેલી પહલેી સ્ત્રી-
યાને ફસ્ટા  લેિીને િમે સૌ મળો, એવી મારી 
ઈચ્છા છે.' 
 
બાજ મા ં ઉભેલી સોમેશની પત્ની ધ્ર જી ઉિી. 
એન.આર.આઈ. સાસ -સસરા ચમકી ઉિયા. 
મહમેાનો સ્િબ્ર્ છે. સોમેશે આગળ ચલાવ્ય -ં 
 
'અને એ ફસ્ટા  લેિી એટલે મારા દાદી 
મગંળાગૌરી, મગં મા. જેણે એમના વાણી-વિાન 



60 
 

થકી એમના સસં્કારો સાથે આપણી સસં્કૃપ્રિનો 
અમર વારસો મને આપયો છે. મને માણસ 
બનાવ્યો છે.  
 
મહાભારિ-રામાયણથી લઈ, ધમૂકેત  નો અલી 
િોસો, મ ન્શીજીની મજંરી, લક્ષ્મીબાઈ, 
જીજાબાઇ.. કેટલા નામ આપ ?ં એ બર્ાને 
દાદીએ મારામા ં રોપયા છે. એ રીિે દેશના 
ઇપ્રિહાસને મેં દાદી થકી હકશોર વયમા ંજાણ્યો 
છે. આઝાદી માટે ફાસંીએ ચિી જનારા 
ભારિમાનંા સપિૂોમાથંી ઘણાને મેં 
આજસ ર્ી  જીવિં રાખ્યા છે. અન કળૂિાએ હ  ં
પ્રવદેશ જઈશ, િો દાદીને સાથે લઈ 
જઈશ.' બોલિા સોમેશે મગં માને રીશેપશન-
ખ રશી પર બેસાિી દીર્ા. બાજ મા ં પોિે 
બેિો  ને  હ કમ કયો, 'કેમેરાવાલે, આજ જમકર 
હમારી ફોટ ં ખીંચો.’ 
 
મગં માને ક્યા ંકાઈં દેખાય છે? આંખો પાણીથી 
છલોછલ છે. એમણે આકાશ િરફ નજર 
ઉિાવી, 'રાયજી, જ ઓ છો ને કે પછી 
નઘરોળની જેમ આંખો બરં્ કરી સ્વગામા ંસ િા 
છો?  લાગે છે, મારે હવે  સ્વગાપ રી  અહીં જ 
હો.'  
 
--  

 

 
દીના પિંયા 
મો. ૯૧૫૭૪ ૨૦૪૭૩ 
િથમ ક્રમની પ્રવજેિા વાિાા   
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યે હવા પહલે કહા ંઇિની મહકા કરિી થી? 

યે િો િેરે પ્રમલને કે સારે કરીશ્મે હૈ 

નરેશ કાપિીઆ 
 

 
 
 

‘ઓહફસર, હ ં સ ઝી છં. િમારી કસ્ટિીમા ંરહલેા 
પીટરને લેવા આવી છં.’ 
‘પીટર? એ રાસ્કલને કોઈ લેવા આવી શકે, હ  ં
માની નથી શકિો.’ 
‘લેન્ગ્વેજ ઓહફસર, િમે એક લેિી ઓહફસર 
સાથે વાિ કરો છો. હ ં મારો આઈ-કાિા 
બિાવીશ િો િમારે મને સેલ્ય ટ કરવી પિશે. 
િમે નવા લાગો છો.’ 
‘ઓહ. બોલો મેમ, શ  ંજોઈએ છે િમને?’ 

‘પીટર. િમે બેઈલ પેપસા િૈયાર કરો. હ  ં
એતઝીક્ ટ કરીશ.’ 
‘મારે હાયર ઓહફસને પછૂવ  ંપિશે.’ 
‘પછૂીલો જેને પછૂવ  ંહોય િેને, હ ં એને અહીંથી 
લઈને જ જઈશ. સ ઝી ગાિા માર ં  નામ છે. હ  ં
વેઈટ કર ં  છં.’ કહીને સ ઝી ઊભી થઈને 
કેભબનની બહાર આવીને વેઇહટિંગ પલેસ પર 
ગોિવાઈ.  
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પસામાથંી મોબાઈલ કાઢયો. પોલીસ 
કપ્રમશનરને એક મેસજ કયો. ફોનના સ્ક્રીન પર 
એક ખ બસ રિ માસમૂ ય વિીનો ચહરેો ચમકી 
ઊિયો. એને ર્ારીને જોઈ, સ ઝીની આંખ ભીની 
હિી માટે આંખ સાફ કરીને ફોટાને ઝૂમ કયો. 
એની આંખ આખા સ્ક્રીન પર આવી જાય િેમ. 
એજ આંખ, આજે થોિી નબળી થઇ હિી, પણ 
એજ આંખ, કારણ કે એ પોિે જ પોિાની વીસ 
વષા પહલેાની િસ્વીર જોઈ રહી હિી. એની 
ય વાનીની આંખના સપના િેણે િપાસવા હિા.ં 
‘સ ઝી, આજે થશે એન્કાઉન્ટર.’ િે જાિ સાથે 
વાિ કરિા ંબબિી.  
 
ફોટો ગેલેરીમા ં જઈને ‘પાસ્ટ’ નામન  ં ફોલ્િર 
ખોલ્ય .ં કોલેજનો તલાસ રૂમ. છેલ્લી બેંચ પર 
બેહફકરાઈથી બેિેલો પીટર દેખાયો. િેણે ફરી 
ઝૂમ કરીને એને જોયો. એન  ંધ્યાન બ્લેક બોિા 
પર નહીં પણ એની િરફ જ હત  .ં િે મારકણ  
હસિો હિો. પોિે પણ ટીચરની નજર ચકૂવીને 
બોતસ કેમેરાથી છેક છેલ્લે બેિેલા પીટરની 
ધ્તલક કરી હિી.  
રીસેસમા ંએણે કહલે ,ં ‘િને કોઈએ કહ્  ંછે કે ત   ં
કેટલી ખ બસ રિ છે? આજે િને પહલેી વાર 
જોઈ ત્યારથી મન બીજા કશામા ં લાગત   ં જ 
નથી. ચાલ, િટે પર લઇ જાઉં.’ એ એનો 
કોલેજનો પહલેો હદવસ.  
 
આખા લોસએન્જેલસમા ં પીટરની બાઈક પર 
િેઓ ખ બ રખિેલા.ં તલાસ, પ્રશક્ષણ, એતઝામ 

બધ  ં જ પીટરમય થઇ ગયેલ .ં મોમને 
બિાવવાન  ં ખોટ ં રીઝલ્ટ કાિા પણ પીટરે જ 
બનાવી આપય  ંહત  .ં પાપા અને મોમ સાથે રોજ 
બોલાચાલી અને પીટર સાથે િેમભરી વાિો. 
એક રાતે્ર ખ બ ઝગિો થિા ં િે પાપાન  ં ઘર 
છોિીને ભાગી ગયેલી, સીર્ી પીટરની રૂમ પર. 
પીટરે િેણે િેમથી આવકારેલી. પોિાના હાથે 
િેનો ડ્રેસ કાઢીને એક મોંઘો ડ્રેસ પહરેાવ્યો હિો. 
િે રાતે્ર જ િે પીટરની થઇ ગયેલી. થોિા 
હદવસો અને રાિો આખ  ંજગિ ગ લાબી થઇ 
ગયેલ .ં  
 
બીજા વીકે સવારમા ંિોરબેલ સાભંળી િે જાગી 
હિી. બાજ મા ંપીટર નહોિો. િેણે િોર ખોલ્ય  ં
િો એક ઊંચો-કાળો નીગ્રો રૂમમા ંર્સી આવ્યો. 
એણે જ ઘર લોક કય ું. ‘પીટરે આ મહહનાન  ંભાડ ં 
ચ કવ્ય  ંનથી. િારી સાથે સ ઈને મારે િે વસ લ 
કરવાન  ં છે!’ સ ઝી છળી મરી હિી. ખ બ 
છટપટાહટ! પણ એણે ભાડ ં વસ લ કરી જ લીધ .ં 
જિા ંજિા ંએ કહિેો ગયો, ‘હ ં ફરી આવીશ. 
ભાડ ં પરૂ ં  થય  ંનથી.’ 
 
િેણે પીટરને બરે્ જ શોધ્યો. નાસીપાસ થઈને 
િે પાપાને ઘરે પણ ગઈ. પણ મોમે બહારથી 
જ કહી દીધ ,ં ‘આ ઘરમા ંિારે માટે હવે કોઈ 
જગ્યા નથી.’ પીટરના રૂમ પ્રસવાય િેનો કોઈ 
આશરો નહોિો. નીગ્રો આવિો રહ્યો, બીજા 
પ્રમત્રોને લાવિો રહ્યો. એક રાતે્ર પોલીસ આવી 
અને િેને ડ્રગ અને ટ્રાહફહકિંગના ગ નાસર પકિી 
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ગઈ. કોટા  કેસ અને સજા. િેના જેવી િો ઘણી 
ય વિીઓ એને જેલમા ં મળી. કોઈન  ં કોઈ 
ભપ્રવઠય જ નહોત  .ં એમાનંી બે િો પીટર દ્વારા 
જ સજા ભોગવિી હિી, િેની જેમ. ત્યારે 
સમજાય  ંકે પીટરનો િો આ ર્રં્ો હિો.  
 
હરફોમા લેિી ઓહફસર સઝૂીને રોજ મળવા 
આવિી અને સમજાવિી કે ત   ં આ અન્ય 
ય વિીઓ કરિા ંજ દી છે. આ બર્ી િો રીઢી 
થઇ ગઈ છે. ત   ંહજી સ ર્રી શકે િેમ છે. ડ્રગ, 
શરાબ અને અનવોન્ટેિ સેતસથી હ ં િને 
બચાવીશ. સ ઝીની આંખો સામે માત્ર અંર્કાર 
હિો. એ ઓહફસર સઝૂીને બેઈલ (જમીન) પર 
લઇ ગઈ. િેન  ં કાઉન્સેભલિંગ શર  થય .ં િેને 
પ્રશભક્ષકા બનીને આનદંમય જીવવાન  ંઓપશન 
મળય .ં િેના વિનથી બે હજાર માઈલ રૂ્ર એક 
બફીલી પ્રવલેજ સ્ક લમાં િેન  ં પોષ્સ્ટિંગ થય .ં 
ત્યાનંા પ્રમશનરી લેિી પ્રિન્સીપાલમા ંિેને મોમ 
દેખાઈ. એણે સઝૂીને િેમથી અપનાવી. ખ બ 
િેમ અને િાલીમ આપીને સ ઝીને ટીચર પણ 
બનાવી અને ચચામા ંકામ પણ અપાવ્ય .ં  
ત્યાનંા તવાટારમા ંસ ઝીએ નવ  ંજીવન શર  કય ું. 
િે ફરી ખોટા રસ્િે ન ચિી જાય િે માટે િે 
સિિ સૌની નજરમા ંરહિેી. સ ઝી ચચાની બર્ી 
જ િેયર અટેન્િ કરિી. ચચાના ફાર્ર િેની 
સાથે જયારે વાિો કરિા ંત્યારે સ ઝી પ્રવચારિી, 
‘કાશ, મારા ફાર્રે મારી સાથે આવી વાિો કરી 
હોિ િો? જીવન જ ર્ ં  જ હોિ.’ પણ આ ફાર્ર 
સિિ કહિેા કે હવે િાર ં  જીવન સ ર્રી જ રહ્  ં

છે અને ત   ંઆસપાસના લોકોને મદદ કરીને 
ખ બ આગળ વર્વાની છે.  
 
સ ઝી એ રીિે વિાવા માિંી. િે જે રવાિે ચિી 
હિી િેની સરખામણીમા ં િો હવે જે બને િે 
સાર ં  જ બનવાન  ંહત  .ં િેણે જે ભોગવ્ય  ંહત   ંઅને 
હવે કેવ  ંજીવન બની શકે િે વચ્ચેનો િફાવિ 
સમજિા સ ઝીને વાર નહીં લાગી.  
 
થોિા સમયમા ં સ ઝી િેના પ્રવદ્યાથીઓ અને 
િેમના વાલીઓની પ્રિય પ્રશભક્ષકા બની ગઈ. 
ખરેખર િો સ ઝીન  ંપ્રશક્ષણ જ અહીં શર  થય .ં િે 
કલાકો લાઈબે્રરીમા ંબેસીને વાચંિી રહિેી. ‘બેિ 
ગલા’ને ‘ગ િ ગલા’ બનાવવાની આખી કવાયિ 
સફળ થઇ. પાચં વષામા ંિો સ ઝીએ સ્ક લની 
સાથે ‘ગ િ ગલા ઇન્સ્ટીટય ટ’ બનાવવાની 
િપોઝલ િૈયાર કરીને ફાર્રને આપી.  
 

‘જે મારી સાથ ેથય ,ં િે અન્ય કોઈ સાથ ે
ન થાય માટે મારે આ કરવ  ં છે, મને 
મદદ કરો.’ ફાર્રને એ ગમય .ં િેમનો 
પ્રવસ્િાર ર્ ગામ અને છ માસ બરફમા ં
ગરક થિો રહિેો. માટે જેમને સમાજથી 
અલગ કરવાના હોય િેવા ગ નેગારોને 
સરકાર આ પ્રવસ્િારમા ં મોકલિી, િેને 
મોકલેલી િેમ. 
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‘જે મારી સાથે થય ,ં િે અન્ય કોઈ સાથે ન થાય 
માટે મારે આ કરવ  ંછે, મને મદદ કરો.’ ફાર્રને 
એ ગમય .ં િેમનો પ્રવસ્િાર ર્ ગામ અને છ માસ 
બરફમા ં ગરક થિો રહિેો. માટે જેમને 
સમાજથી અલગ કરવાના હોય િેવા 
ગ નેગારોને સરકાર આ પ્રવસ્િારમા ંમોકલિી, 
િેને મોકલેલી િેમ. ત્યા ંઆવી ઇન્સ્ટીટય ટની 
જરૂર ચચા અને સરકારને સમજાઈ. સ ઝીની 
િપોઝલ સ્વીકારિા પહલેા ંિેને આવા જ એક 
સેન્ટર પર લાબંી ટે્રપ્રનિંગ પર મોકલાઈ. હવે 
સ ઝી જીવનની સારી બાબિોથી રીઢી બનવા 
લાગી હિી. જીવનથી હિાશ થઈને હારી 
ગયેલી ય વિીઓને ફરી જીવિં બનાવવાના 
પિકાર ઝીલી શકે િેવી સ ઝીને ચચાની 
નીગેબાનીમા ંરી-હબે સેન્ટર મળય .ં  
 
સરકારની ઓછામા ં ઓછી કનિગિ અને 
ચચાની વધ ને વધ  મદદથી સ ઝીએ સેન્ટર શર  
કય ું. અમેહરકાના પ્રવશાળ કે્ષત્રમાથંી કોટા 
ગ મરાહ ય વિીઓ-સ્ત્રીઓને અહીં રીફર કરિી. 
સ ઝી િેમની હમરાઝ બનિી, પોિાની 
આપવીિી કહિેી અને સાર ં  જીવન જીવવાના 
માગે લઇ જિી.  
 
ગઈ રાતે્ર જ ચચાના િીનરમા ંત્યાનંા કપ્રમશનરે 
સ ઝીને કહ્ ,ં ‘એક બહ  ઇન્ટરેષ્સ્ટિંગ શખ્સ અમને 
રીફર થયો છે. ખરેખર િો એ િારો કેસ છે. 
અમને હલે્પ કરજે.’ 
 

‘સ્યોર, હ ં કાલે જ એને મળીશ, શ  ંનામ છે?’ 
 

‘અનેક નામ છે એના. પણ મળૂ એ 
લોસએન્જેલસનો છે, પીટર... સરનેમ યાદ 
નથી આવિી.’ 
સ ઝીના કાન સરવા થયા,ં ‘પીટર? પીટર તલાકા 
િો નહીં?’  
 

‘હા, કદાચ એવ  ંજ નામ છે. હ ં િને જ રીફર 
કરીશ. િેનો બેઈલ માગંજે. મારા માણસો િને 
કોઈ િકલીફ નહીં થવા દે, વી પ્રવલ ટેક કેર 
ઓફ ય . એને સ ર્ારવાનો િયાસ કરી જોજે. એ 
છેલ્લી ટ્રાય હશે.’  
 
 

એ આખી રાિ સ ઝી જાગિી રહી. 
બાઈબલ કહ ે છે, ‘હકીકિો ઘણીવાર 
કલ્પનાઓ કરિા ંપણ વધ  પ્રવભચત્ર હોય 
છે.’ સ  ઝી િેનો અન ભવ કરી રહી હિી.  
 

 
એ આખી રાિ સ ઝી જાગિી રહી. બાઈબલ કહ ે
છે, ‘હકીકિો ઘણીવાર કલ્પનાઓ કરિા ંપણ 
વધ  પ્રવભચત્ર હોય છે.’ સ ઝી િેનો અન ભવ કરી 
રહી હિી.  
 

‘મેમ, બેઈલ પેપસા િૈયાર છે, આપ આવીને 
એધ્તઝક્ ટ કરશો?’ સ ઝી િરંામાથંી જાગી. 
ઓહફસર સાથે ફરી કેભબનમા ં ગઈ. િેણે 
પાછળથી પીટરને જોયો. વીસેક વષા પહલેા ં
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એને ઊંઘિી મ કીને ભાગી ગયેલો િે પીટર.’ 
પણ િે ઉમર કરિા ં વધ  વદૃ્ધ લાગિો હિો, 
વીક થઇ ગયેલો. ડ્રગ જાણે િેને ખાઈ ગયેલી. 
પેપર સાઈન થયા.ં ઓહફસરે ર આબથી પીટરને 
કહ્ ,ં ‘હવે સ ર્રી જજે. આ દેવી છે દેવી. િાર ં  
િો ભલ  ંથઇ ગય .ં પણ યાદ રાખજે, િારા રેકોિા 
મ જબની જરા સરખી ચાલાકી કરી છેને, િો િે 
િારી છેલ્લી હરકિ હશે.’ 
 
પીટર પર એની કોઈ અસર નહોિી. સિિ 
પોલીસનો માર, ડ્રગના ઝેર અને અવહલેનાથી 
િે તટૂી ચ ક્યો હિો. િે િો િેના બટૂ િરફ બસ 
જોયા કરિો હિો. કોણ એને છોિાવવા આવ્ય  ં
છે િેની પણ એને ગિાગમ નહોિી. ઓહફસરે 
એને ખભેથી પ શ કરી સ ઝી િરફ ર્કેલ્યો. 
સ ઝીએ ચાલવા માિં્  .ં પીટર પાછળ થયો.  
 
ઊંચા પગથીયા ંવાળી એ ઈમારિમાથંી પિયા 
પ્રવના બહાર આવવાની મશક્કિમા ંપીટર ઊંચ  ં
જોઈ જ ન શક્યો. સ ઝી આગળ વર્ી. કારનો 
દરવાજો ખોલ્યો અને પીટરને કહ્ ,ં ‘િને કદી 
કોઈએ કહ્  ંછે કે ત   ંકેટલો પ્રનદોષ છે?’ 
 
પીટરે ઊંચ  ં જોય ,ં એને અવાજ પહરભચિ 
લાગ્યો. આંખ ઝીણી કરી િો મર્ર મેરી જેવ  ં
હસિી પણ મક્કમ સ ઝી િેને કારમા ંબેસવાનો 
ઈશારો કરિી હિી. પીટરને શ  ં કહવે   ં િે 
સમજાત  ંનહોત  .ં એની આંખોમાથંી માત્ર આસ  ં
વહિેા હિા.ં િે ખ બ રિયો, મોટેથી, બાળકની 

જેમ રિયો. આંસ  િો સ ઝીના ગાલ પરથી પણ 
વહી રહ્યા ંહિા.ં આખી રાિ એ નક્કી નહોિી 
કરી શકી કે પીટરન  ં એન્કાઉન્ટર કેવી રીિે 
કરવ ?ં પણ પીટરના હાલ જોિા ંએણે કારને રી-
હબે સેન્ટરને બદલે િેના તવાટાર િરફ જ વાળી 
લીર્ી.  
 
રસ્િામા ંઆવિા ચચા પાસેથી કાર પસાર થાય 
ત્યારે હમેશા જમણો હાથ પહલેા ં માથા પર, 
પછી છાિી પર અને પછી જમણા-િાબે ખભે 
અિકાિીને ક્રોસ બનાવિી સ ઝી આજે કાર 
થોભાવીને એટલ  ં જ બોલી, ‘જીસસ, ય  આર 
ગે્રટ!’ કોણ જાણે કેમ, ચારેકોર છવાયેલી 
બરફની ચાદર પરથી આવિી કાપ્રિલ હવાની 
લહરેખી આજે સ ઝીને સ ગરં્ીદાર લાગી.   
 
 

(શીષાક પગં્તિ: હહરેન દેસાઈ) 
 

 
 

નરેશ કાપિીઆ  
સ રિ - ૯૯૦૯૯ ૨૧૧૦૦  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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શિાબ્દી એતસિેસ 
પ્રનલમ દોશી 

 

 
 

એના આગમન સાથે જ કમપાટા મેન્ટમા ંવીજળી ફરી વળી. િમામની નજર એની િરફ મિંાઇ રહી. 
એના એક હાથમા ંઆછા ગે્ર રંગની એક નાનકિી સટૂકેસ હિી અને બીજા હાથમા ંહટહકટ હિી. 

 
        મ બંઇથી ઉપિિી શિાબ્દી એતસિેસ 
આજે સમયસર હિી. ટે્રન ઉપિવાને હજી પાચં 
પ્રમપ્રનટની વાર હિી. મોટા ભાગના પેસેન્જરોએ 
પોિપોિાની બેિક લઇ લીર્ી હિી. ત્યા ંએક 
રૂપાળી, આકષાક ય વિીએ િબ્બામા ં િવેશ 
કયો. 
     “એતસક્ ઝ મી પલીઝ!” એના મીિા અને 
સસં્કારી અવાજે િવાસીઓન  ંધ્યાન ખેંચ્ય .ં જે 
દરવાજા પર હિા એમણે સકંોચાઇને ચાલવા 
માટે જગ્યા કરી આપી. એ મીઠ ં હસિી 
આંખમાથંી આભારની લાગણી વરસાવિી, 

મથંર ગપ્રિએ આગળ વર્ી. એની નજર બનેં 
િરફની બેિકોના ંનબંરો િપાસી રહી હિી. 
    એના આગમન સાથે જ કમપાટા મેન્ટમા ં
વીજળી ફરી વળી. સ્ત્રીઓ ને પ ર ષો િમામની 
નજર એની િરફ મિંાઇ રહી. એના એક હાથમા ં
આછા ગે્ર રંગની એક નાનકિી સટૂકેસ હિી 
અને બીજા હાથમા ં હટહકટ હિી. એના 
ચાલવામા ં એક ખાસ િકારનો લય હિો. 
િબ્બામા ં મ સાફરી કરી રહલેા પ ર ષોએ એને 
િેમભરી રષ્ઠટથી અને સ્ત્રીઓએ ઇષાાભરી 
નજરથી આવકારી. 
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    િે એક સીટ પાસે આવીને અટકી જ્યા ંએક 
ય વાન બેિો હિો. ય વિીને પોિાની પાસે 
ઊભેલી જોઇને એ જાણે હોશ ખોઇ બેિો હોય 
એવો થઇ ગયો. 
    “એતસક્ ઝ મી પ્રમસ્ટર! મને જરા અંદર 
જવા દેશો? િમારી બાજ ની બેિક મારી છે.” 
ય વિીએ બેિકનો નબંર હટહકટના ંનબંર સાથે 
સરખાવી જોિા કહ્ .ં 
     ય વક પગ સકંોરવાને બદલે આખેઆખો 
ઊભો થઇ ગયો. એની ખ શીની કોઇ સીમા ન 
હિી. એના ચહરેા પર એક કરોિની લોટરી 
લાગ્યા જેટલો આનદં છવાઇ ગયો. 
    ય વિીએ ખભે લટકિી પસા ઉિારીને સીટ 
પર મકૂી. પછી સામાન મકૂવાની છાજલી િરફ 
જોઇને આમિેમ નજર ફેરવી એણે બેગ 
ગોિવી. પોિાની બાજ ની બેિકમા ં બેસી ગઇ. 
પછી હરલેતસ નજરે એણે આજ બાજ  નજર 
દોિાવી. પાછલી હદશામા ં જોિા એને ખ્યાલ 
આવ્યો કે પાછળ જ એક મારવાિી શેિ જેવો 
વેપારી લાગિો માણસ નસકોરા બોલાવી રહ્યો 
હિો. િેને જોઇને ય વિીને હસવ  ંઆવી ગય .ં 
િેને જોઇને ય વક પણ હસી પિયો… હી હી હી… 
“માર ં  નામ હસમ ખ છે, હી હી …” 
“દેખાવમા ં લાગો છો પણ એવા જ!” ય વિી 
હસી. “થેન્કય . થેન્કય  મારે અમદાવાદ જવ  ંછે. 
િમારે?” 
“જહન્નમમા…ં.” ય વિીએ દાિં ભીંસ્યા. 
“હટહકટ લીર્ી છે?” હસમ ખે પ્રનદોષિાથી પછૂ્ .ં 
ય વિી પહલેીવાર મ તિપણે હસી પિી. હસમ ખ 

િેને હદલચસ્પ માણસ લાગ્યો. િેની ર્િમાથા 
વગરની વાિોથી હસવ  ંઆવત  ં હત  .ં ને એક 
હળવા આંચકા સાથે ટે્રન ચાલ  થઇ. હસમ ખ 
ખીલિો જિો હિો: “િમે ઉઘરાણીના ંકામ માટે 
જઇ રહ્યા ંછો?” 
“ના કેમ?” ય વિીની મોટી મોટી આંખોમા ં
આચયા િોકાય .ં 
હ ં ઉઘરાણી માટે અમદાવાદ જઇ રહ્યો છં. હ  ં
નોકરી કર ં  છં. મને એમ કે િમે પણ મારી 
જેમ…” હસમ ખને અિર્ી વાિ પછી ખ્યાલ 
આવ્યો કે આ ય વિી િો પૈસાદાર લાગે છે. 
એટલે િેણે વાિ બદલી: “મારો શેિ ભારે કંજૂસ 
છે. છેલ્લા ત્રણ વષાથી નોકરી કર ં  છ પણ 
પગાર વર્ારિો જ નથી ને! પગાર વરે્ િો 
કોઇ સારી છોકરી આપણને પસદં બી કરે ને? 
હેં શ  ંકહો છો િમે?” 
ય વિી શ  ંબોલે? આછં ગ્સ્મિ કરી વાિ સાભંળી 
રહી. 
ગાિી હવે પરૂપાટ વેગમા ં દોિી રહી હિી. 
મ બંઇ મહાનગરની સરહદ ઓળંગીને દભક્ષણ 
ગ જરાિની ફળદ્ર  પ ભપૂ્રમની હદશામા ં આગળ 
વર્ી રહી હિી. િવાસીઓ હવે પોિપોિાના 
કામમા ં ગ ૂથંાઇ ગયા હિા. કોઇ હફલ્મી 
મેગેભઝનના ંપાના ંઉથલાવી રહ્  ંહત   ંિો કોઇ 
ન્ય ઝપેપરના.ં િો વળી કોઇ કાનમા ંવોકમેન 
ભરાવીને મનગમિા સગંીિનો આસ્વાદ માણી 
રહ્  ં હત  .ં ય વિી હસમ ખની લપલપ સાભંળી 
લેિી હિી. િો ક્યારેક એમાથંી કંટાળો આવે 
ત્યારે બારીના કાચની આરપાર દેખાિા સ દંર 
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રશ્યો મન ભરીને માણિી. ય વિીના મનમા ં
પહાિ જેવિો િશ્વન ઘ મરાઇ રહ્યો હિો. પોિે 
જે કામ માટે સાહસ કય ું છે િે સફળ થશે કે 
નહીં ? 
“બહ  જોખમ ભરેલ  ં કામ છે.” ય વિીના કાન 
પર શબ્દ અથિાયા અને ચોંકી ગઇ. એના 
મનના પ્રવચારો કોઇ સાભંળી ગય  ંકે શ ?ં પણ 
િરિ જ ખ્યાલ આવ્યો કે આ વાક્ય િો હસમ ખ 
બોલી રહ્યો છે. 
“સાચ  ંકહ ં છં હો. કામ જોખમી બહ . ક્યારેક િો 
લાખ લાખ રૂપ્રપયા લઇને મ સાફરી કરવાન  ંબને 
એટલે િો મને એ. સી. ચેરકારમા ં મ સાફરી 
કરવાની છૂટ આપે. બાકી આ ચોરીની બીક ન 
હોય િો ચાલ  ગાિીએ મોકલે િેવો કંજૂસ છે.” 
“શ  ંકહો છો ? આજકાલ ચોરીની બીક બહ  વર્ી 
ગઇ છે કે શ ?ં” 
હસમ ખ મિૂમા ંઆવી ગયો. અવાજ ર્ીમો કરી 
પછૂી લીધ .ં “િમારી પાસે કંઇ ખાસ જોખમ જેવ  ં
નથીને? જો હોય િો કહી દેજો.” 
“મારી પાસે?” ય વિી ભિકી. “ના, ના મારી 
પાસે કંઇ નથી.” 
હસમ ખ બાઘો હિો િો પણ એક પ ર ષ હિો. 
જ વાન અને ક ંવારો પ ર ષ. ય વિી િો આટલ  ં
બોલીને ફરીથી બારીની બહાર અફાટ પ્રવશ્વમા ં
ખોવાઇ ગઇ. પણ હસમ ખ િેના રૂપને જોઇ 
પ્રવચારિો રહ્યો કે આવી હકિંમિી દોલિ આ 
આખી ટે્રનમા ં બીજા કોઇ પાસે નથી . િેના 
પ્રવચારમા ં જ સમાપ્રર્ લાગી ગઇ. ઘેનભરી 
અવસ્થામા ંજ કેટલો સમય પસાર થઇ ગયો 

િેની ખબર ના પિી. સ્ટેશનો આવિા જિા 
હિા. િંિા- ગરમ પીણા િેમ જ નાસ્િાની 
સગવિ િો ગાિીમા ંજ ઉપલબ્ર્ હિી એટલે 
ચા - પાણી માટે નીચે ઉિરવાનો સવાલ જ ન 
હિો . પણ સ્ટેશન આવિા વાિાવરણ થોડ ં 
જીવિં બનત  ં . કોલાહલ થિો. િે સાભંળીને 
પાછલી સીટવાળો મારવાિી ઝબકીને જાગી 
જિો. બાજ મા ં બેિેલ ય વકોને ઉદે્દશીને પછૂી 
લેિો : યે કૌન સા ટેશણ આયો ભાયા ? પછી 
હો હો કરી પાછી નસકોરાની સરગમ શરૂ કરી 
દેિો. 
ય વિી અને હસમ ખની વાિો ચાલિી રહી. ટે્રન 
દોિિી રહી. વીજળીના થાભંલા,સ ક્કાભઠ્ઠ 
ખેિરો, ભક્ષપ્રિજ પરના વકૃ્ષો સરકિા ં રહ્યા. 
વાપી- સ રિ -ભરૂચ ગયા.ં ગ જરાિની સસં્કારી 
નગરી, ગાચકવાિની જાહોજલાલીન  ં િપ્રિક 
એવ  ંવિોદરા નજીક આવ્ય .ં 
ગાિી મદં થઇ પલેટફોમા પાસે આવીને થભંી, 
આવનારા- ઉિરનારા પેસેન્જરોના અવાજથી 
િબ્બામા ંઘોંઘાટ િસરી ગયો.  
મારવાિી શેિ ઝબકીને જાગ્યા. યે કોણ સા 
ટેશણ આયો ભાયા?      
“વિોદરા.” બાજ મા ં બેિેલા ં ય વાને જવાબ 
આપયો. એટલીવારમા ંિો ર્ારણ વળી ગય .ં  
ય વિીને ઊભા થિા જોઇ હસમ ખે પછૂ્ ,ં 
“િમારે િો અમદાવાદ જવ  ંછે ને? ઊભા કેમ 
થયા?” 
“બસ. એમ જ જરા પગ છૂટા કરવા.” 
“હ ં આવ  ંિમારી સાથે પગ છૂટા કરવા?” 
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“નો થેન્કસ.” ય વિીએ મજાક કરી. “મારે માત્ર 
પગ જ છૂટો કરવો છે, હદમાગ નહીં. પણ મને 
એક મદદ કરી શકો છો. મારા લગેજન  ંધ્યાન 
રાખશો પલીઝ?” 
  આટલ  ં બોલીને મીઠ ં હસિી એ ય વિી 
હસમ ખ બેિો હિો ત્યાથંી બહાર નીકળી. એનો 
સ વંાળો માસંલ દેહ, હસમ ખના ગોિણ સાથે 
દબાયો. ઘસાયો. હસમ ખ ફરી એકવાર મીિા 
ઘેનમા ંસરી પિયો. હસમ ખની નજર બારીની 
બહાર પલેટફોમા પરની ભીિમા ંથઇને રૂ્ર સરી 
જિી ય વિી પર પિી. કેવ  ંઅદભિૂ સર્જન કય ું 
છે ક દરિે ! 
પાછી પછૂિી હિી કે મારા લગેજન  ં ધ્યાન 
રાખશો ? 
અરે લગેજ શ  ંત   ંકહિેી હોય િો ખ દ િાર ં  ધ્યાન 
પણ રાખવા િૈયાર છં અને િે પણ થોિીવાર 
માટે નહીં,  આખી જજિંદગી માટે! હસમ ખ આંખો 
મીંચી ગયો. એની બરં્ આંખો સામે એક 
અંગિાઇ લેત   ં અમળાત  ,ં શરમાત   ં ઝાકળન  ં
બનેલ  ંહોય એવ  ંપ્રશલ્પ રમી રહ્ .ં 
ભબચારો હસમ ખ! એ ભોળો હિો. બહ  ભણેલો 
પણ ન હિો. એની પાસે હદલમા ં ઉિિા 
ભાવોની સચોટ અભભવ્યગ્તિ ન હિી, પણ િેનો 
અથા એવો પણ ન હિો કે એના ય વાન હૈયાની 
ભીની માટીમા ંકોઇ ઢેલના પગલાનંી છાપ પણ 
ઊિી ન શકે. 
અચાનક ગાિીની વ્હીસલ સભંળાઇ. હસમ ખ 
ચોંક્યો. ગાિીનો થોભવાનો સમય સમાપિ 
થવા આવ્યો હિો. ગાિીએ બીજી વ્હીસલ 

વગાિી. એક હળવો આંચકો, અને ગાિીના પૈિા ં
પાટા પર હળવેથી સરક્યા.ં હવે હસમ ખના 
મનમા ંફાળ પિી.  
પગ છૂટો કરવા માટે નીચે ઉિરેલ પેસેન્જરની 
ક્યારેક ગાિી પણ છૂટી જિી હોય છે એ વાિથી 
હસમ ખ પણ અજાણ ન હિો. 
“શ  ંકરીશ ?ં” મારવાિીની બાજ મા ંબેિેલા ય વાને 
પછૂ્ .ં 
“શાન ?ં” 
“આ િમારાવાળીન ?ં” સામાન્ય પહરગ્સ્થપ્રિમા ં
આ પ્રવશેષણ પિાસા જેવ  ંમીઠ ં લાગ્ય  ંહોિ, પણ 
અત્યારના સજંોગો જ દા હિા. 
હસમ ખ હવે ઊંચોનીચો થઇ રહ્યો હિો. િેને 
સમજ પિિી ન હિી કે શ  ં કરવ  ં ? સાકંળ 
ખેંચીને ટે્રન ઊભી રાખવી? ના એ િો ગ નો 
ગણાય. દંિ ભરવો પિે. એક બેદરકાર પેસેન્જર 
માટે થઇને કંઇ આખી ટે્રન ખોટી ન કરાય. િો 
પછી શ  ંકરવ  ં? પેલી ય વિી િો કદાચ બીજી 
ટે્રન પકિીને અમદાવાદ  પહોંચી જાય પણ 
િેના સામાનન  ંશ  ંકરવ ?ં 
અને ત્યા ંજ રૂ્રથી હાફંળીફાફંળી દોિિી આવી 
રહલેી ય વિી નજરે પિી. એની આંખોમા ં
ગભરાટ િોકાિો હિો. લોકોની ભીિ વચ્ચેથી 
એ રસ્િો કરિી બને એટલી ઝિપી ટે્રનની 
હદશામા ં આવી રહી હિી. હસમ ખ 
કમપાટા મેન્ટમા ં ચિવાના બારણા પાસે ગયો. 
ખ લ્લા દરવાજામાથંી એણે હાથ બહાર કાઢીને 
ય વિીની હદશામા ં હાથરૂમાલ ફરકાવ્યો જેથી 
પેલીન  ંધ્યાન એ િબ્બા િરફ પિે. ય વિી દોિી. 
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હસમ ખન  ંહ્રદય િેની આંખોમા ંઆવીને બેસી 
ગય .ં એના મનમા ંઆશાનો સચંાર થયો. ગાિી 
હવે ર્ીમે ર્ીમે વેગ પકિી રહી હિી. હસમ ખ 
દરવાજા પાસેનો લાબંો, મજબિૂ સભળયો 
પકિીને છેક છેલ્લા પગપ્રથયે જઇને ઊભો રહ્યો. 
ય વિી હવે ઘણી નજીક આવી ગઇ હિી.  
“મારો હાથ પકિી લો. જલદી કરો હ ં િમને 
અંદર ખેંચી લઇશ.” હસમ ખે મોટેથી બમૂ પાિી. 
પણ ય વિીની શગ્તિની હવે હદ આવી ગઇ 
હિી. િે હાફંિી હિી. અચાનક િે લથિી. 
કદાચ એના પગે િોકર વાગી હશે. હસમ ખ 
િેનો હાથ પકિી પાિવાની અણી ઉપર હિો 
ત્યા ંફરી પાછં બે હાથની વચ્ચે ખાસ્સ  ંઅંિર 
પિી ગય .ં  
“જલદી કરો હહિંમિ ન હારો. મારો હાથ 
પકિવાની કોપ્રશશ કરો.” હસમ ખે પાનો 
ચઢાવ્યો. 
“હવે મારાથી નહીં દોિી શકાય. આઇ એમ 
એકઝોસ્ટેિ!” ય વિી ઊભી થઇને દોિી િો ખરી, 
પણ િેનામા ંહવે ઉત્સાહ દેખાિો ન હિો. િેણે 
પ્રનરાશાપવૂાક બમૂ પાિી. “પલીઝ િમે એક કામ 
કરો. મારી સટૂકેસ નીચે ફેંકો. હ ં બીજી ગાિીમા ં
અમદાવાદ પહોંચી જઇશ. પલીઝ” 
હસમ ખને લાગ્ય  ં કે ય વિીની વાિમા ં િથ્ય 
હત  .ં અન્ય િવાસીઓએ પણ સરૂ પ રાવ્યો. 
એની વાિ સાચી  છે. એનો સામાન નીચે ફેંકી 
દો.  
“િમારી સટૂકેસ કેવી છે?” હસમ ખે મોટેથી 
પછૂ્ .ં  

“ઉપરની શેલ્ફ પર કાળા રંગની બેગ પિેલી 
છે. જલદી કરો. પલીઝ.” ય વિી ર્ીમે ર્ીમે 
િબ્બાથી રૂ્ર સરકી રહી હિી.  
વર્ારે કંઇ પછૂવાનો કે પ્રવચારવાનો સમય ન 
હિો. હસમ ખે  છાજલી પરથી કાળા રંગની વી. 
આઇ. પી. બેગ ઉિાવીને ક્ષણનો પણ પ્રવલબં 
કયાા વગર હસમ ખે  બેગનો ઘા કયો. હસમ ખે 
જોય  ં કે ય વિી ગાિંાની જેમ દોિી આવીને 
બેગને જમીન પરથી ઉંચકીને વળગી પિી. 
હસમ ખના હ્રદયને સિંોષ થયો.  
પણ આ સિંોષ એક જ ક્ષણ પરૂિો ટકી શક્યો. 
બીજી જ ક્ષણે આખો કંમપાટા મેન્ટ મારવાિી 
શેિની બ મરાણથી ગાજી  ઊિયો. િબ્બામા ં
ચાલિી દોિર્ામથી જાગી ઉેિેલા શેિજીએ 
પહલેા ંિો આદિ મ જબ પછૂી નાખ્ય ,ં “યે કોણ 
સા ટેશણ આયો ભાયા?” પણ પછી િેને ભાન 
થય  ંકે ગાિી િો દોિી રહી છે ને હસમ ખ કાળા 
રંગની બેગને ઉિાવીને દોિી રહ્યો છે. બીજી જ 
ક્ષણે એ બેગ ગાિીની બહાર હિી. 
શેિજીએ બમૂ પાિી, “અરે, યે ક્યા ં કર હદયો 
ત  ને?” છોરા યે કાલી બેગ િો માહરી થી. હાય 
રે મૈં િો મર ગયો.” બીજી બાજ  હસમ ખની જીભ 
િાળવે ચોંટી ગઇ  હિી. એણે જબરદસ્િ 
છબરિો વાળયો હિો.  
 “સોરી આપણે સાકંળ ખેંચીને ટે્રનને ઊભી 
રખાવીએ. મેરી ગલિી હો ગઇ.” 
“અરે કાહ ેકી ગલિી ઔર કાહ ેકી અદલબદલ 
સાહબે?” મારવાિી શેિે કપાળ કટૂ્ ,ં “મ બંઇ 
ટેશણ સે વો જબ ઇસ  િબ્બે મેં બૈિી િભી મૈંને 
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દેખા થા હક ઉસકે હાથ મેં ગે્ર કલર કી બેગ થી. 
કાલી બેગ કા સવાલ હી પૈંદા નહીં હોિા. ઓર 
યે છોરાને મેરી બેગ ઉિા કે બહાર ફેંક દી? મૈં 
િો લ ૂટં ગયા રે, સટૂકેસ મેં મેરા પાચં કરોિ કા 
સોના થા, મૈં િો કહીં કા નહીં રહા.” 
કમપાટા મેન્ટમા ં સન્નાટો છવાઇ ગયો. હસમ ખ 
ખળભળી ઉિયો. 
અને આખીયે વાિની કરૂણિા એ હિી કે એ 
ચાલાક સ્ત્રીએ હસમ ખ જેવા ભલાભોળા, 
અણસમજ  માણસનો હાથા િરીકે ઉપયોગ કરી 
લીર્ો. આ હદલર્િક શિરંજની બાજીમા ંઆખા 
કમપાટા મેન્ટને ચેકમેટ આપીને અરશ્ય થઇ 
ચકેૂલી અસલી ગ્તવન િો પેલી ય વિી હિી. ને 
િબ્બામા ં બેિેલા િમામ િવાસીઓના 
હદમાગમા ંઅત્યારે એક જ સવાલ ઘમૂરાઇ રહ્યો 
હિો. એ ય વિી કોણ હિી? આ કાવિરામા ંએ 
એકલી જ સામેલ હશે કે આ ય વક પણ િેનો 
સાથીદાર હશે? 
ભબચારો હસમ ખ, ભયથી પિૂળંુ થઇને ઊભો 
રહ્યો. 
 

 
 
પ્રનલમ દોશી  
મ બંઇ - 98202 91777  
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા 
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ય  વ િી  કે  વા ઘ? 

ફે્રન્ક સ્ટોકટ 

 
 

ફે્રન્ક સ્ટોકટની આ અંગે્રજી વાિાા ‘The Lady or The Tiger?’ ૧૮૮૨મા ં‘ર્ સેંચ રી મેગેભઝન'મા ંિથમ 
વાર િકાપ્રશિ થઇ િે પછી એના ંપ્રવષે ઘણી ચચાાઓ થિી આવી છે. આ વાિાાને મધ્યમા ંરાખીને 
આ પછી કંઇ કેટલા ંગભણિના ંકટૂિશ્નો રજૂ થયા છે. અંગે્રજી ભાષામા ં‘લેિી ઓર ટાયગર?’ શબ્દ 
િયોગ રૂપક અલકંાર બની ગયો છે; એવા િોબ્લેમ માટે જેનો કોઇ ઉકેલ ન હોય. પણ મળેૂ આ 

િેમકથા છે. એક રાજક મારીની િેમકથા. એન િરંગો, એના ંપ્રવચારો, એની બેિહાશા મહોબ્બિ અને 
એન  ંર્ાય ું કરવાની અને કરાવવાની આવિિ. પણ એ પોિે અસમજંસમા ંહોય િો શ  ંકરે? 

 
 

ઘણા ં જૂના જમાનાની વાિ છે. એક અર્ા-
જગંલી રાજા રહિેો હિો જેના ં પ્રવચારો ભલે 
થોિા સૌમય જણાિા હિા, કદાચ રૂ્રના ંલેહટન 
પાિોશીની િગપ્રિશીલિાની અસર હશે કે એ 
પ્રવચારો પ્રવશાળ, પ્રવકાસશીલ અને 
અલકંારિચ ર હિા. પણ એ રાજાના ંપૌરૂષનો 
અિર્ો હહસ્સો જગંલી હિો. સિિ ઊભરાિા 
િરંગોથી છલકાિો પ રૂષ હિો એ. અને વધ મા ં
એ અમયાાદ સિાનો માભલક હિો, કોઇથી રોક્યો 
ન રોકાય એવો અને એ રીિે સ્વય ં
ઇચ્છાશગ્તિથી પોિાની પ્રવપ્રવર્ કલ્પનાઓને 

હકીકિમા ં િબદીલ કરિો રહિેો હિો. મોટે 
ભાગે એ પોિે સ્વય ંપોિાના ંઅંિરાત્મા સાથે 
ખાનગીમા ં સલાહ મસલિ કરવામાં માનિો 
અને જ્યારે એ અને એનો અંિરાત્મા કોઇ એક 
બાબિમા ંએકમિ થઇ જાય પછી પરૂ ં , એ કામ 
થઇને જ રહ.ે જ્યારે એના ંકૌટ ં ભબક કે રાજકીય 
િતં્રના ંસભ્યો એણે િય કરેલા રસ્િે સરળિાથી 
ચાલિા ત્યારે એમના ં િત્યે એનો સ્વભાવ 
પ્રવનય પ્રવવેકી અને િેમાળ રહિેો; પણ જ્યા ં
ક્યાકં ગાિં પિિી અને ક્યાકં એના ંિજાજનો 
પ્રનયિ ભ્રમણકક્ષામાથંી બહાર નીકળિા, ત્યારે 
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પણ એ સૌમય અને િેમાળ જ રહિેો, પણ જે 
વાકં  હોય એને સીધ  દોર કરવામા ંઅને એને 
કચિીને વેરપ્રવખેર કરવામા ંજેટલો આનદં એને 
મળિો એટલો આનદં એને બીજે ક્યાયં મળિો 
નહોિો. 
 

કેટલાકં ઉછીના લીરે્લા ંપ્રવચારો કે જેના ંકારણે 
એની બબારિા કંઇક અંશે નરમ પિી હોય િો 
એવ  ં લાગત   ંએ હત   ંજાહરે સભાગહૃ કે જેમા ં
માનવિાના ં અને પશ િાના ં શરૂાિન ખેલ 
િદશાન થિા. એ માનિો કે આમ કરવાથી 
એના ંલોકોના ંમગજ સ ર્રે છે, િેઓ સ સસં્કૃિ 
બને છે. 
 

પણ અહીં પણ એની સમદૃ્ધ અને જગંલી 
કલ્પના મક્કમપણે પોિાનો દાવો રજૂ કરીને 
ર્ાય ું કરાવિી. રાજાન  ંજાહરે સભાગહૃ એટલા 
માટે નહોત   ંબરં્ાય  કે એમા ંિમાશા માટે જીવ 
સટોસટની બાજી લગાિી મરણની કિારે 
પહોંચિા યોદ્ધાઓની આવેશથી અપ્રિરંજજિ 
કથની લોકોને સાભંળવા મળે, એ માટે પણ 
નહીં કે ર્ાપ્રમિક મિમિાિંરો અને ભખૂ્યા મોઢા ં
વચ્ચે થિા સઘંષાન  ં દેખીત   ં પહરણામ જોવા 
મળે. એનો હતે   એ હિો કે લોકોની માનપ્રસક 
શગ્તિ વરે્, એનો પ્રવકાસ થાય. પ્રવશાળ 
એષ્મફપ્રથયેટર (િાચીન ગ્રીસ અને રોમની અર્ા 
કે લબંગોળાકાર નાટકશાળા, અર્ાગોળાકાર 
ગેલરી)  અને એની વત  ાળાકાર ગેલરીઓ, એના ં
ભેદી ભોંયરાઓ અને એના ં અદીિા ં રસ્િાઓ 
એવા ‘પોએહટક જષ્સ્ટસ' (ક દરિનો ન્યાય- 

જેવી કરણી િેવી ભરણી)ના ંએજન્ટ હિા જેમા ં
ગ નાની સજા કે સત્કમાની બભક્ષસ- બધ  ચાન્સ 
પર છોિી દેવાત  .ં આ એવો ચાન્સ હિો જેમા ં
કોઇ ભેદભાવ નહોિો, એમા ં કોઇ ભ્રઠટાચાર 
નહોિો. જયારે સરકારની હકમૂિ નીચેની કોઇ 
પણ વ્યગ્તિ પર ગ નાઓ આરોપ મકૂાિો, એવો 
ગભંીર આરોપ કે જેમા ંરાજાને રસ પિે ત્યારે 
એક જાહરે નોહટસ અપાિી કે ફલાણા ંફલાણા ં
હદવસે આરોપીન  ંભાપ્રવ હકિંગ્સ એહરનામા ંનક્કી 
થશે. હકિંગ્સ એહરના (રાજાની ય દ્ધભપૂ્રમ), એ એના ં
નામ મ જબ જ ભવ્ય બારં્કામ ર્રાવત   ં
એષ્મફપ્રથયેટર હત  .ં એનો પલાન કે એન  ંસ્વરૂપ 
ભલે કોઇ રૂ્ર દેશના ંઆવા જ એહરનાની નકલ 
હોય પણ એમા ં કરવામા ં આવિી િવપૃ્રિઓ 
િદ્દન મૌભલક હિી જે એક માત્ર આ માણસના ં
ફળદ્ર  પ હદમાગની ઉપજ હિી. આ માણસ એના ં
અણ એ અણ મા ંએવો રાજવી હિો, જેને િજા 
પાસેથી વફાદારીની અપેક્ષાની પરંપરાના ંકોઇ 
માપદંિ નહોિા. એક જ માપદંિ, બસ ફતિ 
એને મઝા આવવી જોઇએ. આવા બબાર 
આદશાવાદન  ંદરેક માનવના ંમન, વચન અને 
કમા ઉપર એણે િત્યારોપણ કરી દીધ  ં હત  .ં 
આમ એનો બબાર આદશાવાદ લોકલોકમા ં
મબલખ ફલ્યોફાલ્યો હિો. 
 

જયારે ગેલેરીઓમા ં બર્ા લોકો ભેગા થિા 
ત્યારે પોિાના ં દરબારીઓ સાથે વચ્ચે 
એહરનાની એક િરફ રાખેલા ંરાજ પ્રસિંહાસન પર 
રાજા આરૂઢ થિો. એ પ્રસગ્નલ આપે એટલે 
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પ્રસિંહાસનની નીચેનો દરવાજો ખ લિો અને 
એમાથંી આરોપી સભાગહૃમા ં િવેશિો. એની 
બરાબર સામે બરં્ જગ્યામા ં લગોલગ અને 
બારં્કામમા ંભબલક લ સરખા બે દરવાજા હિા. 
આરોપીની ફરજ પણ હિી અને એનો પ્રવશેષ 
અપ્રર્કાર પણ હિો કે સીરે્સીર્ા ચાલીને સામે 
પહોંચી, બે પૈકી એક દરવાજો ખોલી નાખંવો. 
બેમાથંી કોઇ પણ દરવાજો ખોલી નાખંવાની 
એને છૂટ હિી. એ માટે એને કોઇન  ંમાગાદશાન 
મેળવવાનો કે લાગવગ ચલાવવાનો અપ્રર્કાર 
નહોિો. અગાઉ જણાવ્ય  ં િેમ આ ભેદભાવ કે 
ભ્રઠટાચાર પ્રવનાનો શ દ્ધ ચાન્સ હિો. એક 
દરવાજો ખોલે િો એમાથંી ભખૂ્યો વાઘ 
નીકળિો. આ માટે પ્રવકરાળ અને સૌથી ઘાિકી 
વાઘને પકિીને દરવાજા પાછળ પ રવામા ં
આવિો, જે દરવાજો ખલૂિાની સાથે િરિ જ 
આરોપી પર હ મલો કરિો અને એના ં ટ ંકિ ે
ટ કિા કરી નાખંિો. આરોપીના ંકસરૂ પ રવાર 
થયાની આ સજા હિી. ગ નેગાર િરીકે 
િકસીરવાર પ રવાર થયા છે એવો ચ કાદો 
આવે કે િરિ જ શોકાત  ર લોખિંના ંઘટં રણકી 
ઊિિા. આખરી હરોળમા ં ઊભેલા ં ભાડૂિી 
િાધ ઓ મરપ્રશયા ગાિા ગાિા એહરનામા ં
આગળ વર્િા. અને પ્રવશાળ જનમેદની 
નિમસ્િકે અને ભખન્ન હૃદયે પ્રવલાપ કરિા 
કરિા પોિપોિાના ંઘર ભણી િયાણ કરિા, 
એમ કહિેા કે આવો ય વાન અને દેખાવિો 
અથવા િો આવો વહરઠિ અને માનનીય વ્યગ્તિ 
કારમા મોિે મયો. 

પણ આરોપી બીજો દરવાજો ખોલે િો એમાથંી 
એક ય વિી બહાર આવિી. આરોપીની ઉંમરની 
સાથે અન કળૂ થાય િેટલી ઉંમરની સ દંર 
ય વિી, જે રાજા હ ક મે પોિે જાિે પસદં કરી 
હોય. આરોપીની પ્રનદોષિાના ંઇનામ રૂપે આ 
ય વિી સાથે એના ં ઘહિયા ં લગ્ન લેવાિા. 
આરોપી પરણેલો હોય કે ક ંટ ંબ કભબલાવાળો 
હોય અથવા િો એને એની પસદંની અન્ય 
ય વિી જોિે િેમ હોય િો પણ આ કાયાવાહીમા ં
કોઇ ફરક પિિો નહીં. સજા અથવા ઇનામની 
આ મહાન યોજનામા ં બીજી કોઇ પણ ગૌણ 
વ્યવસ્થાનો ગ ચંવાિો સ્વીકાયા નહોિો. એણે 
આ જ ય વિી સાથે ફરજજયાિ પરણવ  ં પિે. 
અને એ હકસ્સામા ં એવ  ં બનત  ં કે રાજાના ં
પ્રસિંહાસનની નીચેના ંભાગમાથંી એક દરવાજો 
ખ લિો. એમાથંી િથમ ર્માગ રૂ અને એની 
પાછળ ગાયકવ ૃદં િેમજ સોનાન  ં રણપ્રશિંગ  
વગાિિી અને નાચિી છોકરીઓ ર્ીરે ર્ીરે 
આગળ વર્િા ત્યા ં સ ર્ી જ્યા ં પેલ  ં ય  ગલ 
અિોઅિ ઊભ  ંહોય અને લગ્ન પણ આનદંની 
ભચભચયારી વચ્ચે િરિ જ અને પ્રવપ્રર્સર સપંન્ન 
થિા. પછી ખ શાલીના ંસચૂક પ્રપિળના ંઘટંનો 
રણકાર ગ જંિા, લોકો આનદંમા ં ‘હ રા ..રે’ના ં
અવાજો કરિા અને પ્રનદોષ જાહરે થયેલી 
વ્યગ્તિ એની નવવધનેૂ લઇને પોિાના ઘર 
િરફ આગળ વરે્, ત્યારે એના ંમાગામા ંઆગળ 
કિારબરં્ ઊભેલા ંબાળકો ફલો વરસાવિા રહ.ે 
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ન્યાય િોળવાની રાજાની આ અર્ાબબાર પદ્ધપ્રિ 
હિી. એનો આદશા ન્યાય સ્વયસં્પઠટ હિો. 
ગ નેગાર એ ક્યારેય જાણી શકિો નહીં કે કયા 
દરવાજામાથંી ય વિી નીકળશે; એ પોિાની 
ઇચ્છા મ જબ બેમાથંી કોઇ પણ એક દરવાજો 
ખોલી શકિો. જરા સરખાય અણસાર પ્રવના કે 
બીજી જ પળે એ પોિે કા ંિો ઓહહયા ંથઇ જશે, 

કા ં િો પરણી જશે. કોઇ વાર ખ લેલા 
દરવાજામાથંી વાઘ નીકળયો હિો; િો કોઇ વાર 
ય વિી. આ અનોખી ન્યાયદ્ધપ્રિના ંપ્રનણાયો માત્ર 
વ્યાજબી જ નહોિા, િેઓ  
હકારાત્મક રીિે પ્રનણાાયક પ્રનણાયો હિાુઃ આરોપી 
વ્યગ્તિ જો દોપ્રષિ હોય િો એને સજા ત  રંિ 
થિી અને પ્રનદોષ હોય િો એને ગમે કે ન ગમે, 

િરિ અને ત્યા ંને ત્યા ંજ એને ઇનામ અપાત  .ં 
હકિંગ્સ એહરનાના ં ન્યાપ્રયક ચ કાદામાથંી 
છટકાવાનો કોઇ રસ્િો નહોિો. 
 

આ ન્યાપ્રયક વ્યવસ્થા ખબૂ લોકપ્રિય હિી. 
જ્યારે એવા કોઇક હદવસે ન્યાય િોળવા માટે 
અદાલિ ભરાિી ત્યારે લોકો ક્યારેય જાણી 
શકિા નહોિા કે િેઓ લોહહયાળ કિલના ં
સાક્ષી બનવા જઇ રહ્યા છે કે પછી આનદં 
ઉલ્લાસ અને મસ્િીસભર લગ્નના ં મહમેાન 
બનવા જઇ રહ્યા છે. આખી આ વાિમા ં
સામાન્ય રીિે અન્યત્ર ક્યાયં જોવા ન મળે િેવ  ં
અપ્રનપ્રચિિાન  ંિત્વ આ આખા િસગંને અત્યિં 
રોમાચંક બનાવી દેત   ં હત  .ં આમ લોકોને 
મનોરંજન મળી રહતે  ,ં િેઓ રાજી થઇ જિા. 

સમાજના ં બ દ્ધદ્ધજીવીઓ આ યોજનાની 
ન્યાપ્રયકિા પર કોઇ આંગળી ચીંર્ી નહોિા 
શકિા કારણ કે આખી બાજી િો આરોપીના ં
પોિાના ંજ હાથમા ંહિી. ખર ં  ને? 

 

આ અર્ાજગંલી રાજાને એક દીકરી હિી, જે 
રાજાના ંિરંગોની માફક જ લમૂઝૂમ ખીલી રહી 
હિી. અને એનો માહં્યલો પણ રાજા જેવો જ 
ઉત્કટ અને મનસ્વી હિો. આવા હકસ્સામા ંહોય 
છે એમ જ, એની દીકરી રાજાની અપ્રિ લાિલી 
હિી અને રાજા એને બીજા બર્ા ંકરિા વર્ારે 
િેમ કરિો હિો. 
 

એના ં દરબારીઓમા ં એક ય વાન હિો જે 
હદલનો અચ્છો પણ દરષમા ં ઉિરિો હિો. 
આવી પરંપરાગિ િણયકથા બનત  ં હોય છે 
એમ જ. આવા હીરો જે રાજવી કન્યાઓના ં
િેમમા ંપિી જિા હોય છે. રાજવી કન્યા એના ં
િેમીથી અપ્રિ સતં  ઠટ હિી. કારણ એ દેખાવિો 
હિો અને બહારૂ્રીમા ંિો આખા રાજમા ંએની 
િોલે આવે એવ  ંકોઇ નહોત  .ં એ એને ઝનનૂથી 
િેમ કરિી, એ જગંભલયિ હિી જે બને્ન વચ્ચેના ં
િેમને િબળ અને ગરમ બનાવિી હિી. આ 
િેમ િકરણ મહહનાઓ સ ર્ી મસ્િીથી ચાલત   ં
રહ્ ;ં પણ રાજાને એક હદવસ એની ખબર પિી. 
રાજા એની ન્યાય પરાયણિામા ં જરા પણ 
અચકાયો નહીં, િગ્યો નહીં. એણે ય વાનને િરિ 
જ જેલમા ં પરૂી દીર્ો, અને હકિંગ્સ એહરનામા ં
ન્યાય િોળવા માટે એક હદવસ નક્કી કરવામા ં
આવ્યો. અલબિ આ એક પ્રવપ્રશઠટ અગત્યનો 
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િસગં હિો. આ હકસ્સામા ં આખી ન્યાપ્રયક 
િહક્રયા અને િે અંિગાિ થનાર કામગીરીમા ં
રાજા િેમ જ િજા બને્નને ઘણો જ રસ પિયો 
હિો. આ પહલેા ંઆવો હકસ્સો ક્યારેય બન્યો 
નહોિો; આ પહલેા ંકોઇ પ રૂષે ક્યારે ય રાજાની 
દીકરીને િેમ કરવાની હહિંમિ પણ િો નહોિી 
કરી. અત્યારે ભલે આવી બાબિ સામાન્ય થઇ 
ગઇ હોય પણ િે સમયે આ િદ્દન અલગ અને 
ચોંકાવનારી ઘટના હિી. 
રાજ્યના ં િમામ વાઘના ં પ્રપિંજરામા ં િપાસ 
કરીને હહિંસક, ઝનનૂી અને કદાવર વાઘોને 
અલગ કરી દેવામા ં આવ્યા. આ પૈકી એક 
પ્રવકરાળ વાઘની પસદંગી કરવામા ં આવી. 
અને એક સક્ષમ ન્યાયાર્ીશ દ્વારા આખા 
રાજ્યમા ં સ દંર ય વિીઓની શોર્ કરવામા ં
આવી. જો નસીબ સજંોગે ય વાન પ્રનદોષ 
સાભબિ થાય એને લાયક ય વિી િો હોવી 
જોઇએ ને? અલબિ, દરેક જણ જાણિા હિા કે 
આરોપી પર શેનો આરોપ મકૂવામા ંઆવ્યો છે. 
એણે એક રાજક મારીને િેમ કયો હિો. અને એ 
અથવા રાજક મારી અથવા બીજ  ંકોઈ પણ આ 
હકીકિનો ઇનકાર કરી શકે એમ નહોિા. આ 
િો પ રવાર થયેલો ગ નો હિો. પણ રાજા એવી 
કોઇ પણ વાિને માનવા િૈયાર નહોિો. એની 
ન્યાપ્રયક િહક્રયામા ં આવી કોઇ હકીકિની 
દખલગીરી થાય, એ એને સ્વીકાયા નહોત  .ં એને 
એની આ પ્રવપ્રશઠટ ન્યાપ્રયક િહક્રયામા ંખબૂ મઝા 
આવિી, એમા ંજ એને અપ્રિશય સિંોષ થિો. 
આખી બાબિન  ંજે કોઇ પણ પહરણામ આવે િે 

પણ ય વકનો િો કાટંો જ નીકળી જાય િેમ હત  ,ં 
અને રાજાને ઘટનાઓનો ઉઘાિ એક પછી એક 
થાય એમા ંરસ હિો. હવે નક્કી થવાન  ંહત   ંકે 
ય વાને રાજક મારી સાથે િેમ કરીને કાઇં ખોટ ં 
કય ું છે કે કેમ? 

 

અને એ નક્કી કરેલો હદવસ આવી પહોંચ્યો. 
રૂ્રથી અને નજીકથી આવેલા અનેક લોકો 
એકિા ં થયા, અને એહરનાની ગેલરીમા ં િાસંી 
િાસંીને ભરાયા. અને જે ટોળાઓ અંદર આવી 
શક્યા નહીં િેઓ બહાર હદવાલને અિીની ઊભા 
રહ્યા. રાજા અને એના ંદરબારીઓ પોિપોિાની 
જગ્યાએ ગોિવાયા. પ્રનણાાયક દરવાજાઓની 
બરાબર સામે. બને્ન દરવાજા ભયકંર રીિે એક 
સરખા દેખાિા હિા. પ્રસગ્નલ અપાય .ં 
એહરનાના ંરાજવી પ્રવભાગની નીચેનો દરવાજો 
ખ લ્યો. અને રાજક મારીનો િેમી ચાલીને 
એહરનાની મધ્યમા ં આવ્યો. ઊંચો, સ દંર, 

ગૌરવણા, એનો દેખાવ જોઇને લોકોએ કંઈક 
િાજ બીથી અને કંઈક ભચિંિાના ં હળવા 
ગણગણાટથી એન  ં સ્વાગિ કય ું. િેક્ષકો પૈકી 
અિર્ા લોકોને ખબર ય નહોિી કે આવો બાકંો 
જ વાન એમની વચ્ચે જીવી રહ્યો છે. રાજક મારી 
એના ંિેમમા ંપિે એમા ંિે વળી શી નવાઇ ! 
એન  ં એહરનામા ં હોવ  ં કેવ  ં ભયકંર ! ય વાન 
એહરનામા ંઆગળ વર્ીને પછી પાછો વળયો. 
રાજાને નમવાનો હરવાજ હિો. પણ એના 
મનમા ંશાહી માનસન્માન પ્રવષેનો કોઈ પ્રવચાર 
નહોિો. 
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એની આંખો િો જિબેસલાક રીિે રાજક મારી 
પર જ ચોંટેલી હિી. રાજક મારી એના ંપ્રપિાની 
જમણી બાજ  બેિી હિી. જો એના ં સ્વભાવમા ં
અિર્ો અિર્ જગંભલયિ ભરી ન હોિ િો એ 
સ્ત્રી કદાચ ત્યા ંહોિ જ નહીં. એનો ઉત્કટ અને 
આવેશથી ભરેલો અંિરાત્મા એને આવા િસગેં 
ગેરહાજર રહવેા રજા આપે િેમ નહોિો. આ 
એવો િસગં હિો કે જેમા ંએને નૈસભગિક રીિે 
અપ્રિશય જજજ્ઞાસા હિી. જે ઘિીએ એને શાહી 
ફરમાનની ખબર પિી કે એના ં િેમીના ં
ભપ્રવઠયનો ફેંસલો એહરનામા ંનક્કી થશે, એણે 
હદવસ અને રાિ બીજ  ંકાઇં પણ પ્રવચાય ું નહોત   ં
પ્રસવાય કે આ મહાન િસગં અને એની સાથે 
જોિાયેલા અલગ અલગ પ્રવષયો ને સલંગ્ન 
બાબિો. આવા કોઇ પણ હકસ્સામા ંજેને રસ પિે 
એ બર્ાની સરખામણીમા ં રાજક મારી પાસે 
સિા અને િભાવ સપ્રવશેષ હિા અને પોિાન  ં
લાક્ષભણક બળ િો ખર ં  જ. એટલે એ એ કરી 
શકી જે આ પહલેા ંબીજ  ંકોઇ નહોત   ંકરી શક્ .ં 
એણે દરવાજાન  ંરહસ્ય જાણી લીધ  ંહત  .ં એને 
ખબર પિી ગઇ હિી કે બે દરવાજા પૈકી કયા 
દરવાજામા ં વાઘન  ં પાજંરૂ છે અને કયા 
દરવાજામા ં રાહ જોિી ય વિી. બને્ન દરવાજા 
ઘણા ંજાિા ંહિા અને ચામિાના ંભારે પિદાથી 
સજાવેલા હિા. બહાર ચાલીને દરવાજાનો 
નકચૂો ખોલનાર માણસને અંદર કોણ છે એનો 
અવાજ કે અણસાર મળી જાય એવી કોઇ પણ 
શક્યિા નહોિી. પણ સોન  ં અને સ્ત્રીની 

ઇચ્છાશગ્તિ એ બે પહરબળો હિા, જે 
રાજક મારીને આ રહસ્ય સ ર્ી દોરી લાવ્યા હિા. 
 

એને માત્ર એટલી જ ખબર નહોિી કે ચા 
ઓરિામા ં શરમાિી અને ખ શખ શાલ ય વિી 
બહાર નીકળવા િૈચાર હિી, જો એ દરવાજો 
ખોલવામા ંઆવે િો; પણ એને એ પણ ખબર 
હિી કે એ રાજ દરબારની સૌથી ગોરી અને 
અત્યિં સ દંર િરૂણી હિી કે જે આરોપીના ં
ઇનામ િરીકે પસદં કરવામા ં આવી હિી. 
રાજક મારી એને નફરિ કરિી હિી. 
રાજક મારીએ આ અગાઉ ઘણી વાર જોય  ંહત   ં
અથવા િો ર્ારી લીધ  ંહત   ંકે આ ગોરીચીકટી 
ય વિી રાજક મારીના િેમી સામે કંઇક 
િશસંાની નજરથી જોિી હિી, અને સામે પકે્ષ 
ઘણી વાર આવી નજરની નોંર્ લેવાિી હિી, 
એટલ  ં જ નહીં એનો િત્ય િર પણ અપાિો 
હિો. ઘણીવાર રાજક મારીએ એ બને્નને વાિો 
કરિા પણ જોયા હિા; માત્ર એકાદ બે પળો 
માટે. પણ એટલા ટૂંકા સમયમા ંઘણ  ંબધ  ંકહી 
દેવાત   ંહોય છે. કદાચ એ વાિો સાવ ક્ષ લ્લક 
પ્રવષય પરની વાિો પણ હોઇ શકે, પણ 
રાજક મારીને એની કેવી રીિે ખબર પિે? એ 
છોકરી સારી હિી પણ એણે રાજક મારીના ંિેમી 
સામે આંખ પ્રમલાવવાની કોપ્રશશ કરી હિી; અને 
પણૂા બબાર પવૂાજોની લાબંી કિારથી 
અન વાપં્રશક રીિે ઉિરી આવેલ  ંઘાિકી લોહી 
રાજક મારીની રંગોમા ંદોિત   ંહત  .ં અને આમ એ 
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નીરવ દરવાજાની અંદરની િરફ ઊભેલી, 
કાપંિી શરમાિી ય વિીને એ પ્રર્ક્કારિી હિી. 
 

જયારે એનો િેમી પાછો વળયો, બને્નની આંખો 
મળી ત્યારે િેમીએ જોય  ંકે ત્યા ંબેિેલા ંઅનેક 
આત ર ચહરેાઓના ં દહરયા વચ્ચે રાજક મારી 
સૌથી પ્રનસ્િેજ, સફેદ બનીને બેિી હિી; અને 
જેના અંિરાત્મા મળી ગયા હોય એને ખબર િો 
પિી જ જાય છે કે સામી વ્યગ્તિ શ  ંપ્રવચારી રહી 
છે. એને અણસાર આવી ગયો કે રાજક મારીને 
ખબર છે કયા દરવાજા પાછળ હ મલો કરવા 
આત ર વાઘ છે અને કયા દરવાજા પાછળ 
ય વિી. એ આ રહસ્ય જાણી જ લેશે એવી એને 
અપેક્ષા હિી. એ એના ં સ્વભાવને સમજિો 
હિો. અને એને અંદરથી ખાત્રી હિી કે જયા ં
સ ર્ી એને ખબર નહીં પિે ત્યા ંસ ર્ી એ ચેનથી 
નહીં બેસે, એ વાિ જે સભામા ં બેિેલા ંિમામ 
િેક્ષકો કે ખ દ રાજાથી પણ છૂપી હિી. એને 
માત્ર આશા જ નહીં પણ ચોક્કસ ખાિરી હિી 
કે રાજક મારી આ રહસ્યને ગમે િે રીિે શોર્ી 
કાઢશે. અને એણે નજર ઉપર કરી એ જ પળે 
એણે જોય  ંકે એ સફળ થઇ છે. એનો અંિરાત્મા 
જાણી ગયો હિો કે હા, એ સફળ થઇ છે. 
 

પછી એની ચપળ અને ભચિંપ્રિિ નજર િશ્ન પછૂી 
રહી હિી. ‘ક્યો?’ એને સમજ પિી ગઇ હિી 
એમ જાણે કે એ જ્યા ંઊભો હિો ત્યાથંી બમૂ 
પાિીને એને િશ્ન પછૂી રહ્યો હોય કે કયો 
દરવાજો ખોલવો? એક પણ ઘિી ગ માવવી 
પાલવે િેમ નહોિી. એક પલકારામા ં િશ્ન 

પછૂાય એનો જવાબ બીજા પલકારે મળી જ 
જવો જોઇએ. રાજક મારીનો જમણો હાથ 
આગળના ંગાદી ભરેલા કિેરા પર હિો. એણે 
જમણો હાથ ઊંચો કયો અને જમણી બાજ  
જરાક ખસેિયો. એના ં િેમી પ્રસવાય બીજા 
કોઇએ પણ એ જોય  ંનહીં. અન્ય કોઇની નહીં, 
માત્ર એના ં િેમીની જ નજર એના ંપર હિી. 
એના પ્રસવાય એહરનામા ં બેિેલા િમામ 
િેક્ષકોની આંખો િો એના ંિેમી પર મિંાયેલી 
હિી. 
 

એ પાછો વળયો અને ખ લ્લી જગ્યામા ંઝિપથી 
ચાલીને દરવાજા પાસે પહોંચ્યો. દરેક હૃદયો 
પળવાર માટે ર્બકિા અટકી ગયા, દરેક શ્વાસો 
પળવાર માટે થભંી ગયા. દરેક આંખો ફરક્યા 
પ્રવના એ માણસ પર ચોંટી ગઇ હિી. જરા પણ 
અચકાયા પ્રવના એ જમણી િરફના ં દરવાજા 
િરફ ગયો અને એણે એ દરવાજો ખોલી 
નાખં્યો. 
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હવે વાિાાનો એ મ દ્દો છે કે દરવાજામાથંી વાઘ 
બહાર આવ્યો કે ય વિી? જેમ જેમ આપણે આ 
પ્રવષે વર્ારે પ્રવચારીશ ,ં એમ એમ આ િશ્નનો 
ઉિર આપવો એટલો જ અઘરો થઇ જશે. 
 

માનવ હૃદયનો અભ્યાસ આપણને ઉત્કટ 
ભાવનાઓની એવી ભલૂભલૂામણીમા ં દોરી 
જિો હોય છે કે એમાથંી રસ્િો શોર્ી કાઢવો 
ઘણો મ શ્કેલ છે. એટલે એ પ્રવશે પ્રવચારો ત્યારે 
હ ેસ જ્ઞ વાચંકો, એ રીિે નહીં પ્રવચારિા કે આ 
િશ્નનો ઉિર િમારી પોિાની પ્રનણાયશગ્તિ પર 
આર્ાહરિ છે પણ એ રીિે પ્રવચારજો કે આ 
પ્રનણાય એક ગરમ લોહીની અર્ાજગંલી 
રાજક મારીએ લેવાનો છે; જેનો અંિરાત્મા 
પ્રવષાદ અને ઇઠયાાની સયં  તિ આગની સફેદ 
ગરમીમા ંશેકાય રહ્યો છે. એનો િેમી િો એણે 
ગ માવી દીર્ો હિો પણ હવે એ કોને મળશે? 

ય વિીને? કે પછી વાઘને? 

 

કેટલીય વાર િરંામા ં અને સપનામા ં આવી 
ભયાનક કલ્પનાથી રાજક મારી થથરી ઊિિી 
અને એનો ચહરેો બને્ન હાથથી ઢાકંી દેિી, જયારે 
એ એમ પ્રવચારિી કે એનો િેમી એ દરવાજો 
ખોલવા જઈ રહ્યો છે જે દરવાજાની બીજી િરફ 
વાઘના ંઘાિકી દાિં અને નહોર એને પીંખી 
નાખંવા િત્પર છે.  
કેટલીય વાર એની િરંામા ં અને એના ં
સપનામા ં એના ં િેમીને એણે દરવાજા પાસે 
ઊભેલો જોયો હિો. એવો દરવાજો કે જે એ 
ખોલે અને ય વિી નીકળે અને એના ંહરખઘેલા ં

િેમીને જોઇને રાજક મારીએ દાિં ભીિયા હિા 
અને વાળ ખેંચ્યા હિા. એનો અંિરાત્મા સળગી 
ઉિિો જ્યારે પેલી સ્ત્રીને મળવા એ ઉિાવળે 
ચાલ્યો જિો હિો. ત્યારે એના ંગાલ લાલ થયા 
હિા અને એની આંખોમા ંપ્રવજયની ચમક હિી; 
અને એની નવવધનેૂ જયારે એ દોરી જિો હિો 
ત્યારે રાજક મારીએ જોય  ંહત   ંકે એનો િેમી એને 
મળેલા ં જીવિદાનની ખ શાલીથી આખો ને 
આખો ઝળકી ઊિયો હિો; અને જ્યારે એણે 
હષાના ં અનેક પોકારો સાભંળયા હિા અને 
ખ શીનો ઘટંનાદ; અને જયારે એણે ર્માગ રૂ અને 
એના ંખ શખ શાલ અન યાયીઓ જોયા હિા ંજે 
નવદંપિી પાસે ગયા હિા અને એમને પપ્રિ 
અને પત્ની િરીકે ઘોપ્રષિ કયાા હિા; અને એણે 
નવદંપિીને ફલો ભબછાવેલા માગા પર 
એકસાથે ચાલી નીકળિા જોયા હિા, જેની 
પાછળ હષોલ્લાસની અનેક ચીભચયારીઓ 
સભંળાિી હિી, જેમા ં એનો પોિાનો એકાકી 
આિાનાદ, એના ંડૂસકા ંખોવાયા હિા, ડૂબી ગયા 
હિા. 
 

શ  ંએના ંમાટે એ સારૂ નહોત   ંકે કે એ િરિ જ 
મરી જાય અને આવિા જનમમા ંઆ અર્ાબબાર 
િદેશની ર્ન્ય ભપૂ્રમ પર રાજક મારીની રાહ 
જ એ. 
 

અને િેમ છિા,ં પેલો િચિં વાઘ, હ મલો, 
ભચત્કાર અને લોહીલ હાણ અવસ્થા! એનો 
પ્રનણાય રાજક મારીએ એક પળમા ં ચીંર્ી 
બિાવ્યો હિો, પણ એ પ્રનણાય આવેશમા ં
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લેવાયેલો પ્રનણાય નહોિો. કેટલાય હદવસો અને 
રાિોની િીવ્ર વેદનાના ં વલોપાિ પછી એ 
પ્રનણાય લેવાયો હિો. એને ખબર હિી કે એનો 
િેમી એને પછૂશે જ. અને એણે નક્કી કરી રાખ્ય  ં
હત   ં કે એ શ  ં ઉિર દેશે. અને સહજે પણ 
અચકાયા પ્રવના એણે એનો હાથ જમણી િરફ 
ખસેિયો હિો. એણે શ  ંપ્રનણાય લીર્ો? - એ એવો 
િશ્ન છે કે જેને હળવાશથી લેવા જેવો નથી અને 
એવ  ંર્ારી લેવાની જરૂર પણ નથી કે આનો 
જવાબ આપવા કોઈ એકલદોકલ માણસ 
સક્ષમ છે. હ ં માનિો નથી કે એનો જવાબ હ  ં
આપી શક ં. અને એટલે હ ં એ િશ્ન િમારા બર્ા 
પર છોડ ં છં: ‘ખ લ્લા દરવાજામાથંી કોણ બહાર 
આવ્ય  ંહશે? ય વિી કે વાઘ?’ 

 

--  
 
 

ફે્રન્ક સ્ટોકટ (મળૂ અંગે્રજી લેખક) 
 

અન વાદ: પરેશ વ્યાસ 

સૌજન્ય: િેમ એટલે કે..  
વન્િર લેન્િ પબ્બ્લકેશન, રાજકોટ  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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જ  ગ લ બ ંદી 
બક લા ઘાસવાલા 

 
િથમ વખિની મ લાકાિમા ંિો જરા પણ અણસાર આવ્યો ન હિો કે અન જાનો સ્વભાવ આવો હશે!  

ક્યારેક એને થત   ંકે અન જાએ એની સાથે લગ્ન જ શ  ંકામ કરેલા?ં 
 
એણે ક્યારેય પ્રવચાય ું ન હત   ં કે અન જ સાવ 
અચાનક આ રીિે મળી જશે. એક વાર છૂટા 
પિયા પછી પોિે આશા છોિી જ દીર્ી હિી કે 
ક્યારેક એ એને જોવા પણ પામશે કે કેમ! છૂટા 
પિવાની વેળાએ સજંોગો પણ એવા હિા કે 
પોિે બરં્નમ તિ થિો હિો ત્યારે જજદ કરવાન  ં
પાલવે એમ ન હત   ં વળી અન જા કોઈપણ 
સજંોગોમા ંએને દીકરાની કસ્ટિી આપે એમ ન 
હિી. કોટામા ં કહી  શકાત   ં હત   ં કે પોિે દર 
અિવાહિયે શપ્રન-રપ્રવ  કે રજામા ંઅન જને મળી 
શકે એવી મજૂંરી જજસાહબે આપે પરંત   
અન જાનો સ્વભાવ જોિા ં કેવી મ શ્કેલીનો 
સામનો કરવો પિશે િેની કલ્પના એ કરી 
શકિા હિો એટલે એણે કોઈ માગંણી કરેલી  
નહીં.  
એને બરાબર યાદ છે કે જે હદવસે એ અન જા 
અને અન જથી છૂટો પિીને ગામ પાછો ફરેલો 

ત્યારે અન જાએ કેવો િાયફો ઊભો કયો હિો. 
આમ પણ અન જાન  ં વિાન અકલ્પનીય જ 
રહતે  .ં મળૂભિૂ રીિે એનો સ્વભાવ જ 
Dominating અને Controlfric. એ કહ ેિેમ થવ  ં
જોઈએ. એની અિફટે ન ચિાય િે જ  સાર ં . 
અવાજ િોરીલો. પ્રમજાજ સાિમા આસમાને રહ.ે 
કામ પરથી ઘરે પાછા ફરવાન  ંમન ન થાય 
એવો હંમેશનો માહોલ. િથમ વખિની 
મ લાકાિમા ંિો જરા પણ અણસાર આવ્યો ન 
હિો કે અન જાનો સ્વભાવ આવો હશે!  ક્યારેક 
એને થત   ંકે અન જાએ એની સાથે લગ્ન જ શ  ં
કામ કરેલા?ં શ  ંએને જીવનસાથી િરીકે પોિે 
પસદં જ ન હિો? પોિાની નરમાશના ંકારણે 
ઘરને એ રણાગંણ બનવા ન દેિો િો પણ 
ક્યારેક દલીલબાજી થઈ જિી અને પછી 
અન જાન  ં અસલી રૂપ િગટ થવા માિંત  .ં 
હાથમાથંી વસ્ત  નો ઘા કરે અને એ વસ્ત   પોિે 
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ઝીલી લેિો પછી ચ પચાપ ઘરની બહાર 
નીકળી જિો.  
િે સમયે એનો સહારો એન  ંહામોપ્રનકા. ઘરની  
બાજ ના બાગમા ંબોરસલ્લીન  ં વકૃ્ષ એન  ંપ્રિય 
પ્રમત્ર. ત્યા ંમકેૂલા બાકંિા પર એ બેસી રહિેો 
અને હામોપ્રનકાની ધનૂમા ં ખોવાઈ જિો. 
ઉદ્વગેથી ગ્રસ્િ મન શાિં પિે પછી ઘર િરફ 
પાછો ફરિો. ક્યારેક પાછો ફરે ત્યારે  ઘરન  ં
વાિાવરણ બદલાઈ પણ ગય  ંહોય.    
ઘરમા ં િવેશિા ં અણસાર પણ ન આવે કે 
કલાક- બે કલાક પહલેા ંઅન જાનો પારો કેટલો 
ગરમ હિો! એ પ્રમજાજપલટામા ં એને ઘરમા ં
િેમના ંઅમીછાટંણા ંસાથે સમયસર મનપસદં 
અને સ્વાહદઠટ ખાવાન  ં મળત .ં એટલો સમય 
કોઈ કલ્પના ન કરી  શકે કે અન જા ફતિ ગરમ 
મગજની જ નથી પરંત    આટલી ઋજ  અને 
સવેંદનશીલે છે ત્યારે એવા ખ શપ્રમજાજમા ં
રહિેી અન જા સાથેનો સમય શે્રઠિ બની રહિેો 
અને એવા જ શે્રઠિ સમયમા ંઅન જન  ંઆગમન 
થઈ ચકૂ્  ંહત  .ં  
પરંત   અન જના ં જન્મ પછી અન જાના ં
સ્વભાવમા ં બદલાવ આવવા લાગ્યો. અન જા 
અન જની બાબિમા ંએટલી ‘possessive’ થવા 
લાગી હિી કે પોિાનો પ્રપિા િરીકે અન જને 
લાિપયાર કરવાનો એનો નાનકિો િયાસ પણ 
એ સાખંી ન શગ્તિ. િો અન્ય સગાસબંરં્ીઓને 
િો એ ર્ાર પર લેિી જ નહીં આ કારણે ર્ીમે 
ર્ીમે એવી પહરગ્સ્થપ્રિ ઊભી થઈ કે એમના ંઘરે 
સગાવંહાલા ંકે પ્રમત્રોની અવરજવર ઓછી થવા ં

લાગી.  જોકે પોિે પણ એની સાથે રહીને 
અંિમ ાખી જ બની રહ્યો હિો. સમયાિંરે એને 
એવ  ં થવા ં લાગ્ય  ં કે અન જાને કોઈ િબીબી 
સારવારની જરૂર છે. એના ંપ્રપયર િરફથી એવી 
કોઈ આશા ન હિી કે િેઓ એની Medical 
History આપે! અગાઉ પણ એણે અન જાની 
સારવાર િો કરાવી હિી પરંત   ત્યારે અન જાને 
એ સભંાળી શકિો હિો. એને કોઈ રસ્િો જિિો 
ન હિો છેવટે એના જ એક Psychiatrist 
friendની સારવારના ં કારણે છેવટે એને 
સમજાય  ં કે અન જા િો ‘Paranoid 
Schizofrenia’નો પ્રશકાર છે! પછી િો નક્કી જ 
હત   ં કે પહરગ્સ્થપ્રિ સ્વીકારીને અન જાને 
સભંાળવી અને અન જને મોટો કરવો સાથે 
કમાણીની અપ્રનવાયાિા િો હિી જ. એણે ઘરમા ં
સહાયકો રાખ્યા જ હિા િેમને કારણે એ 
પોિાની હાલકિોલક નૌકાને સમિોલ રાખવા 
મહનેિ કરિો! ક્યારેક એની મહનેિ રંગ 
લાવિી અને ક્યારેક એ રંગ હફક્કો પિી જિો! 
દવાઓની અસરમા ં એનામા ં ફરક દેખાિો 
પરંત   જીવનસાથી િરીકે અન જા એને સ્વીકારી 
જ ન શકિી. એનો આક્રોશ ક્યારે િલવાઈ જશે 
િેનો કોઈ ભરોસો નહીં અને આવી ગ્સ્થપ્રિમા ં
જ્યારે એ violent થઈ જિી ત્યારે એનો પહલેો 
ભોગ પોિે બનિો. એક હદવસ હદ થઈ ગઈ - 
અન જા પર ગ સ્સો હાવી થઈ ગયો હિો અને 
એ જ પ્રમજાજમા ંએણે એના પર ચપપ થી ઘા 
કયો હિો! િે સમયે દસ-બાર વષાના અન જે  
કહ્ ,ં ‘પપપા, િમે િોતટરકાકા પાસે જાઓ અને 
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આજે ઘરે આવિા જ નહીં. દાદા- દાદી પાસે 
ચાલી જજો.’ આમ અન જા પ્રમજાજ ગ માવે ત્યારે 
ઘરમાથંી ચાલી જવાનો સીલસીલો શરૂ થયો. 
સમજણો થિો અન જ કહિેો થયો કે પપપા 
મમમીને િમારા પર જ ખબૂ ગ સ્સો આવે છે િો 
િમે એનાથી અલગ રહો એમા ંિમાર ં  ભલ  ંછે! 
વસમી વાસ્િપ્રવકિા સ્વીકાયાા વગર છૂટકો જ 
ન હિો! એને થત   ં હત   ં કે પોિાની પ્રનસબિ, 
સબંરં્ સાચવવાની િપ્રિબદ્ધિા, દરરોજની 
મથામણનો આવો અંિ હિો? એનો  
Psychiatrist પ્રમત્ર પણ કહિેો હિો કે અન જાને  
સભંાળવાની િારી ગમે એટલી િૈયારી હોય િો 
પણ હવે એ કામ લાગે એમ નથી! છેવટે બને્ન 
અલગ થઈ જાય િેવો કહિન પ્રનણાય લેવાની 
કપરી ઘિી આવી જ. અન જાએ જ એનાથી  
છૂટા પિવ  ંહત  !ં એ  કોઈપણ સજંોગોમા ંઅન જ 
પર અન્ય કોઈનો િેમનો કે સબંરં્નો અપ્રર્કાર 
કે િભાવ સહન જ કપા શકિી નહીં. એને 
લાગત  ં કે અન જ એના કરિા ં પણ વર્ારે 
અન જાને સમજી સમજિો હિો એટલે જ કોટામા ં
એણે કહ્  ંકે એ મા સાથે રહશેે અને એ જ હદવસે 
પોિાની માની લીરે્લી જીિથી  ઉન્માદગ્રસ્િ 
અન જા એને ઘરની બહાર કાઢીને જ જપંી! 
અન જાને ભરોસે અન જને મકૂીને હંમેશ માટે રૂ્ર 
રહવેાનો પ્રનણાય એને માટે ર્ ઠકર જ હિો પરંત   
એની પાસે કોઈ બીજો રસ્િો બચ્યો ન હિો!  
અન જાની અસલામિીની ભાવના એટલી િીવ્ર 
હિી કે એ અન જને લઈને શહરે છોિીને ચાલી 
ગઈ. એણે પણ એ શહરે છોિી દીધ  ં અને 

ર્રં્ોર્ાપો આટોપીને વિનમા ં આવી રહ્યો. 
ફરીથી કામે લાગ્યો અને કામમા ંજ ગળાડૂબ 
રહ્યો. એને સાથ આપયો એની હામોપ્રનકાએ. 
એની અનેક ઉદાસ સાજં હામોપ્રનકાના ં કારણે 
હરીભરી થઈ જિી. એને હામોપ્રનકા િેમીપ્રમત્રોન  ં
જૂથ મળી ગય  ં હત  .ં એ પોિાના ં કામકાજના 
જમેલા વચ્ચે  પણ હામોપ્રનકા કોન્સટામા ંજિો 
થયો . એન  ંનામ જાણીત   ંથઈ ગય  ંહત   ં.  લોકો 
એના ંજૂથને આમતં્રણ આપિા ંત્યારે એ હાજર 
રહ ે એવો ખાસ આગ્રહ રાખિા ં આમ એને 
જજિંદગી જીવવા ં જેવી લાગવા ં માિંી! એક 
કોન્સટામા ં િૌઢ અને ય વાન આહટિસ્ટ્સની 
જ ગલબદંીની ચેલેન્જ હિી અને એનો ભેટો 
એવા આહટિસ્ટ સાથે થયો કે બને્નએ ભેગા મળી 
બરાબરીનો માહોલ ખિો કરી દીર્ો! િથમ 
સ્થાને આવેલી જોિીમા ં જ્યારે અન જન  ં નામ 
ખલૂ્ય  ં ત્યારે બર્ાનેં ખબર પિી કે અહીં િો 
પ્રપિાપ ત્રની જ જ ગલબદંી હિી! એણે ક્યારેય 
કલ્પના કરી ન હિી કે એને સાવ અચાનક રીિે 
દીકરો અહીં મળી જશે જેણે હામોપ્રનકા થકી 
પ્રપિાની યાદ પોિાના ંજીવનમા ંઅકબરં્ રાખી 
હિી !   
 

 
બક લા ઘાસવાલા  
વલસાિ મો. ૯૮૨૫૧ ૩૩૬૨૬ 
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ચા-વિા-ંસેન્ટર 

બક લેશ દેસાઈ 

 
 

ચા.વ.સે.’ પ્રવશે િો િમને ક્યાથંી ખબર હોય? 
ચા પીિાપંીિા ં(વાિોના)ં વિા ંકરવાન  ંઅમાર ં  
એ સ્થળ.. પછી િો એ લારીને અમર કરવા ંએ 
જ નામે અમે વોટ્સેપ ગ્ર પ પણ બનાવી દીધ  ં
હત   ં! 
 

‘જલ્દી જલ્દી સેન્ટર પર પહોંચો, બોસ’. કેમ 
જાણે વોટ્સેપ પર પણ શબ્દ દીિ પૈસા આપવા 
પિશે, એવા િર સાથે કે શ  ંપણ આટલો જ ટૂંકો  
મેસેજ લખાયો હિો.... અને મારે મારિી 
(મોટર) સાઇકલે સેન્ટર પર ર્સી જવ  ંપિ્ .ં 
અગાઉથી જ ત્યા ં જમા થઈ ગયેલા મફા ને 
ગનાએ કહ્ ,ં ‘આપણા લાિીલા શાયર ‘પ્રવિ’ 
વીરપ રા હમણા ંજ ગ જરી ગયા છે. આ વખિે 
િો ‘અંજભલકાવ્ય’ રજ  કરવ  ંજ છે. બોસ, િમે 
િો એક જોરદાર ગઝલ લખો જ. પછી અમને 
પણ હલે્પ કરજો.’ એવામા ંગનાનો મોબાઈલ 
ગાગંયો. મેસેજ  વાચંી િે બોલી ઊિયો, ‘બોસ, 
આ વખિે િો જે પગં્તિઓ અપાશે િેના પરથી 
ગઝલ લખવાની છે.’ 
 

આમ બધ  ં (એ)ટેન્શન હવે મારા પર ખાબક્  ં
હત  . બીજી બાબિોની જેમ ગઝલકે્ષતે્ર પણ 
મારો મોિો િવેશ થયેલો. લગભગ ૩૭ વષાની 
વયે હ ં મત્લા-મતિા, કાહફયા-રદીફની ઊંિી 
વાવમા ંઉિયો હિો ને કોઈનો સાથ નહહ. (પછી 

મારો પ્રવકાસ ક્યાથંી થાય?). પારાવાર 
મ શ્કેલીઓ વેિીને આગળ આવવા હજી પણ 
મથિો જ રહ્યો છં. પ્રસપ્રનયરો મને નવોહદિ 
માને છે ને ય વા શાયરો.. ખાસ િો મ ગ્ર્ 
કવપ્રયત્રીઓ મને કાકા કે દાદા માને પણ ને કહ ે
પણ છે! કોઈ જો ‘સર’ કહ ેિો હ ં રાજીનો રેિ 
થઈ જાઉં છં, ખરેખર, જો કે મફો, ગલો, ગનો 
વ. મને અદબથી બોસ કહ ેછે,  એ પણ મારે 
કબલૂવ  ંપિે. 
 

ટૂંકમા ં કહ ં િો સેન્ટર પરથી પરિ થિા ં
પ્રવચારોની આવનજાવન શર  થઈ ગઈ. 
પ્રવલભંબિ ખયાલમા ં ગવાિી મારી નીરસ ને 
ટૂંકી જીવન ઝરમરને ગમે િેમ કરીને 
‘અંજભલકાવ્ય’મા ં ગ ૂથંી લેવી જોઈએ. એમ 
પ્રવચારીને એક કાગળ પર નોંર્ી લીઘ - મારી 
લેઈટ લિીફી. (આ માટે મારે બાઈકને સાઈિ 
પર લઇ જઈને આ શબ્દો ટપકાવી લેવા પિયા 
જે મારે માટે રોજન  ં હત  .ં મારી બાઈક ને 
પ્રવચારો આમ જ ભેગી જ ગલબરં્ી કરિા હોય 
છે જેમા ંપ્રવચારો જ અલબિ, જીિી જિા હોય 
છે.) જો કે એક સ્પાકા  મળયાનો આનદં હ ં વધ  
લઇ શક ં િેમ ન હિો, કેમ કે એક િો માચાની 
ભયાનક ગરમી, ઉપરથી આખ  ંશરીર પરસેવે 
રેબઝેબ થઈ ગયેલ  ંને ર્ પ્રનયાભરની િરસનો 
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મારી પર કાપ્રિલ હ મલો થયો હોય એવ  ં
લાગ્ય .ંત્યા ં િો એક નવો  મેસેજ આવ્યો.  
 

એટલે મેં પ્રવચાય ું કે એ મેસેજ વાચં   ંિે પહલેા ં
મારે થોિીક દેહર્ાપ્રમિક હક્રયાઓ કરી લેવી 
જોઈએ. નવો મેસેજ કદાચ ‘અંજભલકાવ્યો’ને 
લગિો જ હશે. એટલે ઘરે જઈને જ મેસેજ 
વાચંવાન  ંિરાવ્ય .ં ગમે  િેમ પણ ’પ્રવિજી’ના ં
અંપ્રિમસસં્કાર થાય િે પહલેા ં આવી િરહી 
પગં્તિઓ જાહરે થઈ ગઈ હશે. એ જાણી કદાચ 
એ મરહમૂ ગઝલકારના આત્માને પણ થોિીક 
શાપં્રિ મળી જ હશે! આવા પ્રવચારે હ  ં િો 
ભાવપ્રવભોર પણ થઈ ગયો, પણ ફે્રશ થવાન  ં
કામ પણ િાકીદન  ંહત  .ં િે માટે ઘરે પહોચવ  ં
ય જરૂરી હત   ંને મેં િેમ કય ું પણ ખર ં . 
 

*** 
 

માથા પર પખંો હવા સસૂવિો હિો. િંડ ં પાણી 
પણ અવારનવાર ટકોર કરીને (મ ૂગંી ટકોર, ય ૂ
સી.) મને મિૂમા ંઆવવા િેરત   ંહત  .ં એક સહ-
ગઝલ- ર્મી િરીકેની મારી ફરજ બજાવવા 
મને અંદરથી હાકલ પણ થિી હિી. ર્ાયાા 
મ જબ જ ‘પ્રવિ’જીની જ પગં્તિઓ મારા પર 
ફોરવિા થઈ હિી. િરહી ગઝલ લખવા માટે 
અપાયેલ ગઝલ પગં્તિઓમાથંી સહલેા 
છંદવાળી ને ટૂંકી પદાવભલ મેં િરિ જ એક 
કાગળ પર ટપકાવી લીર્ી. ઝટ એક શેર પણ 
થઈ ગયો ને વધ મા ંમળૂ પગં્તિને ભગરહ (ગાિં) 
પણ લાગી ગઈ! 

શ્વાસ લેિો’િો ત્યા ંલગી ધ મમસ, 
હ ં મરણ બાદ ઓળખાયો છં. 

 

પછી િો મને એકસામટા ને અનેક પરૂક ને 
પરસ્પર-પ્રવચારો આવવા લાગ્યા. એવામા ં મેં 
જોય  ંકે હજી િો મત્લા/પવૂાકિી બાકી છે. બેથી 
ત્રણ મત્લાઓ થઈ શકશે એવ  ંપણ મને લાગ્ય .ં 
િરિ મારી ‘લેઈટ લિીફી’ યાદ આવી ગઈ. 
પહરણામે એક મત્લો િૈયાર પણ થઈ ગયો. 
 

માિં મોિેથી અંક રાયો છં 

કંટકોથી સિિ ઘવાયો છં. 
 

‘કેમ જમવ  ં કરવ  ં નથી? હમણા ંજ કામવાળી 
બાઈ આવશે. હાથમા ંએંિી થાળી-વાટકી સાથે 
િમે ચોકિીમા ંસારા નહહ લાગો ને કદાચ પાણી 
પણ ચાલ્ય  ંગય  ંહશે. એવામા ંિમે િોલ લઇ 
પાણી લેવા ઓટલે નીકળો િો બર્ાનેં ખ લાસો 
કરિા ંમારો દમ નીકળી જશે.’ 
આમ ઉવાચનારા મારા ં કંચનક મારી પ્રસવાય 
બીજ  ં કોણ હોય? િેમણે લગ્ન બાદ પણ 
પોિાના નામમાથંી ‘ક મારી’પણ  ંરૂ્ર કય ું નહોત  .ં 
િો હ ં કોઈક વાર િે મને ટોકે કે િપકારે ત્યારે 
િે મને ‘કંટકક મારી’ લાગિી. અલબિ, આવ  ં
િો હ ં સ્વગિ જ બોલી લઉં છં. કદાચ આને 
(પણ) poetic license..કપ્રવની છૂટ કહિેા હશે! 
જમિી વખિે પણ જો કે મનમા ંિો પેલી જ 
ચવાણા ચાલિી હિી. એકબે વાર િો જીભ પણ 
કચરાઈ ગયેલી.. પણ આવ િેંવ  ંિો ચાલ્યા જ 
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કરે. પહરભણિ પપ્રિની કદાચ આ જ પ્રનયિી 
હશે,નહહ? 

એક  પપ્રિ િરીકે, પ્રપિા િરીકે, કમાચારી 
િરીકે.. અરે ઘરભાડ િ િરીકે પણ મારા રોલ 
કેટલા પ્રવલક્ષણ ને એકમેકથી પ્રવપરીિ રહ્યા છે! 
િેની કોણ નોંર્ લે, મારા પ્રસવાય? આ બાબિે 
પણ કપ્રવએ ‘આત્મપ્રનભાર’ જ રહવે   ંપિે છે િેમા ં
જો કે મને કૈ જ ખોટ ં નથી લાગત  .ં વાિની 
વાિ ને લાિની લાિ! આમ પણ કપ્રવઓને 
પોિાની ઉપેક્ષા થિી હોય િેવ  ંકાયમ જ લાગે 
છે ને? એટલે એ ભાવ હવે પછીના શેરમા ંલઉં 
િે જાયઝ જ કહવેાય ને? 

આજીવન,માન કે ભવાયો છં 

માન, એ પણ કે અવગણાયો છં 

 

 જમયા પછી એક માનીિી ટીવી સીરીઅલ 
જોવાની મને ટેવ છે.બે્રકમા ં છાપ  ં પણ જોિો 
હોઉં ને વધ મા ં મોબાઈલ પરના મેસેજ કે 
કોલ્સન  ં પણ ધ્યાન રાખવાની મને આદિ 
છે.આજે આ ઉપરાિં ચોથી બાજ એથી પણ-
ગઝલ લખવાનો મોરચો ખલૂ્યો હિો.ઘિીભર 
િો મને શક પિયો કે હ ં ગ જરાિનો સી.એમ. કે 
આમીનો કોઈ મેજર િો નથી ને? 

વચ્ચેવચ્ચે હ ં લખાયેલા શેર ફરીફરીને વાચં   
છં. થોડ ંઘણ  ંએિીટીંગ પણ થઈ જાય છે ને એક 
શ દ્ધ ને હદવ્ય એવા સિંોષની પણ અન ભપૂ્રિ 
થઈ જાય છે.  
મારા જેવા ખમિીર્ર(?)ને કોઈ ફહરયાદ 
કરવાન  ંનથી િો ગમત  ંકે નથી િો શોભત   ંછિાં 

આ રચાિી ગઝલ સાથે મને બીજો પણ એક 
રાઈિર જોિવાન  ં મન થઈ ગય .ં લગે હાથ, 
આમ જમાનાની પ્રવભચત્રિાના સ્પશા  સાથે 
કર ણિા પણ આ નવા શેરમા ંઉમેરાઈ ગઈ, 
 

રાવ કરવા ગયો’િો વસ્ત્રોની, 
ને સદેહ ેપછી હરાયો છં. 

 

  ‘આ ટીવી િમાર ં  બરં્ કરો, ભૈસાબ.િમને િો 
ઝોંકા ંઆવે છે ને અવાજથી માર ં  માથ  ંર્ ખે છે.’ 
’’કંટક”ક મારીની આવી વાણી પછી મને થય  ં
લાવ, હવે આ ગઝલને સહે્વજ િરવા દઉં. આમ 
મેં ને મારી આ રચાિી ગઝલે થોિોક પ્રવરામ 
લેવા પ્રવચાય ું ને ક્યારે મોગરાના ંફલોની ક માશ 
અને સ વાસે મને ઊંઘ-ભેગો કયો  િેની ખબર 
પણ નહીં પિી. 

*** 
‘ચાલો,ઊિી ગયા? ચા પી લો ને જલદી િૈયાર 
થઈ જાવ. વીરપ ર જવાન  ંછે. િમાર ં  ગાડ ં િો 
ઓકે છે ને? પેટ્રોલ વ. પણ?’ પત્નીએ આટલા 
શબ્દોમા ં આજ્ઞા અને સાવચેિીભયો ઈશારો 
એક સાથે જ કરી દીર્ા.ં િેણે પહરેેલા ં સફેદ 
ડ્રેસથી એ િો સ ચવાત   ં જ હત   ં કે િેના 
વીરપ રગ્સ્થિ પ્રપયરમા ંકોઈક ગ જરી ગય  ંછે. 
હવે િે કોણ? એ પછૂવ  ંમારે માટે ભબનજરૂરી 
હત  .ં એક િો એ એના પ્રપયરપક્ષન  ંસગ  ંહત  .ં 
બીજ  ં એ મારી નોકરી ને ગઝલના કવરેજ 
કે્ષત્રની બહારની આ બાબિ હિી. વળી આ 
કામ િો કરવાન  ંજ હત  ,ં એટલે મારી રચાિી 
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ગઝલને મગજના સ્ટોરેજમા ં મકૂી પત્નીના 
આદેશને અન સરવાની પળોજણમા ંપિયો.  
 

‘કેમ, પછૂવ  ંનથી કે કોણ ઓફ થઈ ગય  ંછે? કા ં
િો િમને આ મોિથી કોઈ જ અસર નથી થઈ 
કા ંિો િમે કોઈક ગજલ કે શાયરીના ખ્યાલમા ં
છો’. હવે આવા ંવાગ્બાણોનો હ ં કોઈ જ ઉિર 
નથી દેિો. કેમ કે, એ મને કહવેાની જ છે. એની 
મને ખબર જ હિી અને એણે મને કહી જ દીધ .ં 
‘પછી મને કહિેા ંનહહ કે મેં િમને કીધ  ંનથી. 
મારી માસીના િેઓ જેિ થાય, ત્યા ંઆજે ને 
કાલે સાજંે પણ જવાન  ંછે, એટલે િમારી ગજલ 
કે શાયરીનો કોઈ જ િોગ્રામ નહહ રાખિા. આ 
િમને અત્યારથી જ કહી દઉં છં.’ 
 

મારી સ્ટોરેજમા ંમકેૂલી િરહી ગઝલને વધ  િંિા 
િાપમાને (?) રાખવી પિશે કે શ ?ં એ પ્રવચારે 
જ હ ં ધ્ર  જી ઊિયો. હવે પછીની મારી ગપ્રિપ્રવપ્રર્ 
યતં્રવિ જ ચાલિી રહી. 
 

મન-આંખ-હાથ-પગ અમને બાઈક દ્વારા 
વીરપ ર િરફ લઇ જિા ંહિા. સેન્ટર પાસેથી 
પસાર થિા ં મેં મફા ને ગનાને ત્યા ંઊભેલા 
જોયા. િેઓ ગલાની વાટ જોિા હોય એવ  ં
લાગ્ય .ં કદાચ (અ)મને બાઈક પર જિા ંજોઈ 
િેઓ હદગ્મઢૂ પણ થઈ ગયા હશે. હ ં હજી ત્યાથી 
થોિે જ રૂ્ર ગયો હોઈશ ત્યારે મારા મોબાઈલ 
પર ગલાનો નબંર ઝબક્યો. ત્યા ંજ મેં થોિે રૂ્ર 
લેટરબોક્ષ પણ જોય .ં મેં  લીમિા નીચે  બાઈક 
ઊભી રાખી. પત્નીના મકૂ િશ્નના જવાબમા ંમેં 

એક કવર બિાવીને લેટરબોક્ષ િરફ દોટ મકૂી. 
એક હાથમા ંકવર હત  .ં બીજંા હાથમા ંમોબાઈલ 
રાખીને ઝિપથી ગલાને ફોન જોિયો. ગલો 
એકી શ્વાસે બોલિો હિો, ’બોસ, મોટો લોચો 
થઈ ગયો છે. હમણા ંજ ખબર પિી કે ‘પ્રવિજી’ 
િો જીવે છે ! કોઈ બીજા જ દાદા ગ જરી ગયા 
છે. કાલે સવારે સેન્ટર પર મળીએ.’ 
 

લેટરબોક્ષમા ંકવર નાખી હાથ પાછો લેિા ંમને 
થય ,ં ’હ ં કેવો અનલકી છં! ગઝલ લગભગ 
લખાઈ જ ગઈ છે ત્યારે જ આ માિા સમાચાર 
આવ્યા? વદૃ્ધ-વિીલ ગઝલકારોને પણ કેટલી 
જજજજપ્રવષા હોય છે? 

 
 

 
 

બક લેશ દેસાઈ  
મો. ૯૮૨૫૧ ૫૨૯૨૩  
ઇ-મેલ bakuleshdesai51@gmail.com  

આમપં્રત્રિ વાિાાકાર  
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જે ન્ટ લ મે ન 

મનોજ સોલકંી 
 

 
 

એને થય ,ં 'સ્પેશ્યલ ષ્સ્ક્રપટ' માટે એ રંગમચં પર અભભનય પાથરી દેશે.  
હકરદારને આખેઆખી વળગી પિશે. 

 

'હયે, અપ્રિ મેં સ્પેશ્યલી િારા માટે નાટકની 
ષ્સ્ક્રપટ લખાવી છે.'  
પહલેી વખિ શ ભમે આવ  ંકહ્  ં ત્યારે એ કેવા 
કેવા ભાવના હહલોળે ઝૂલિી હિી! એનામા ં
અભભનય િાસંી િાસંીને ભયો હિો. પણ આ 
સાભંળીને એનામા ંએક નવી જ અભભનયની 
કૂંપળ ફટી નીકળી. 'સ્પેશ્યલી' પોિાના માટે? 

એનામા ંરહલેી એતટે્રસને દાદ આપવાન  ંમન 
થઈ આવ્ય .ં  
'ઓય હોય, અપ્રિ િારા ફય ચર હબીએ િારા 
માટે ષ્સ્ક્રપટ િૈયાર કરાવી છે. ય  આર વેરી ગ િ 
એકટે્રસ. ડૂઈંગ ગ િ જોબ. કષ્ન્ટન્ય ...કષ્ન્ટન્ય ...' 
મનની અભભનયની નદીમા ં હકરદારો નાવિી 
બનીને હરહસાલ કરવા લાગ્યા.  
'ય  હવે પરફેતટ શેપ.' એનામા ંશ  ંજોઈને આવ  ં
કહ્  ંહત   ંએ સમજાય  ંનહોત  .ં પણ ખબૂ ગમય  ં

હત  .ં એને થય ,ં 'સ્પેશ્યલ ષ્સ્ક્રપટ' માટે એ 
રંગમચં પર અભભનય પાથરી દેશે. હકરદારને 
આખેઆખી વળગી પિશે. કોઈ ખાસ વ્યગ્તિ 
માટે આંખોમા,ં અવાજમા ં અને રગેરગમા ં
અભભનય ભરી દેવો કેટલ  ંઆનદંમય હોય છે! 
કેવ  ંનાટક હશે, શેના પ્રવશે હશે, એ જાણવાની 
બેચેની હિી એને. જે હોય િે. પણ એ નાટક 
માટે અભભનયની બર્ી સીમાઓ િોિી નાખશે. 
ખાસ બે આંખોને ભરપરૂ સિંોષ થાય અને 
નાટક જોઈને જીભેથી દાદની ચીસ તટૂી પિ ેએ 
માટે એ અભભનયની સજંીવનીથી પોિાનામા ં
નાટક જીવત  ંકરી દેશે. એ કોઈ ખાસ આંખોથી 
પોિાના શરીરને અરીસા સામે ર્રી પ્રનહાળવા 
લાગી. છાિી પર હાથ ફેરવ્યો. શ્વાસ ઊંચે ચિી 
ગયા. અંદર ર્ક ર્ક વર્ી ગય .ં જાણે 
અરીસામાથંી પોિાને િાકી રહલેી આંખે સ્િને 
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અિીને પલકારો માયો. હાથ સરકીને પેટ પર 
આવ્યો. પેટ જરાય વર્વા નથી દીધ  ં કે ગિી 
પણ ન્હોિી પિી. શ્રધ્ર્ા કપ રની 
એિવરટાઈઝમા ંઆવે છે એ ગ્રીન ટી રોજ પીવે 
છે. એણે પાછળ ફરીને કમર જોઇ. પરફેતટ 
શેપ. ટ્વેન્ટી પ્રસતસ. અરીસો એને મરદની 
નજરે જોઇ રહ્યો હોય એમ એ શરમાઈને ત્યાથંી 
ખસી ગઈ. પણ ત્યારે શરમ કમરમા ંઆંગળા 
નાખીને કેવા કેવા ગલગભલયા કરિી હિી! એ 
શરમના શ્ ગંારમાથંી સ દંરિા ઉિીને જાણે 
એના ચેહરા પર ચોંટી જિી. પણ ખરી શરમ 
શ  ંછે એનાથી રૂબરૂ પણ એણે જ કરાવી હિી 
ને ! 
                                         
ફાઈવ સ્ટાર હોટેલ. સરિાઈઝ કેન્િલ નાઈટ 
હિનર. આજ બાજ  બર્ા એને જોઇ રહ્યા ં હિા.ં 
એના ગ્સ્મિમાથંી ઉછળીને ફેલાિી સ દંરિાને 
રોકિા, ઢળી ગયેલી રાિના અંર્ારાને કેન્િલન  ં
અજવાળંુ પાસે આવવા દેત   ં નહોત  .ં ખરેખર 
ચોંકી ગઇ હિી એ. આનદંની લાગણીએ મોં 
પર પ્રન:શબ્દિા ઉપસાવી દીર્ી હિી. શ  ંકહવે   ં
એ ન સઝૂિા એણે એને ગળે વળગાિી લીર્ો. 
એના પસામા ં રહલેા મોબાઇલની હરિંગટોન 
અંદર ગ ગંળાવા લાગી. એણે પસા ખોલ્ય .ં 
શ ભમની નજર પિિા ં એના ચહરેા પરના 
સ ગપં્રર્િ ગ્સ્મિમાથંી હવિ વાસ આવવા 
લાગી. એના ખ લ્લા હોિ બરં્ કમાિની જેમ 
ભીિાઇ ગયા. ચમકિી આંખોમા ંઢળિી રાિન  ં
અંર્ાર ં  ચિી આવ્ય .ં મેકઅપ ર્ોયા પછી એની 

આંખની કાજળ ગાલ પર ફેલાઇ જાય એ રીિે 
એની આંખોના અંર્ાહરયા લીટા ચહરેા પર 
ફેલાઇ ગયા. એક પળમા ં શ  ં બની ગય ?ં એ 
સિિ એની નજરોથી એના ચહરેાના ભાવ 
ઉખેિવા મથિી રહી. હળવા ગ્સ્મિના િેજથી 
એના અંર્ાહરયા લીટાને લ છંવાના િયત્નો 
કયાા. પણ બેકાર. બધ  ંઅથિાઈને પાછં એને જ 
વાગત   ંહત  .ં  
'સમપ્રથિંગ રોંગ પ્રવથ ય  શ ભમ?' સમજવા 
પ્રવચારે ચિવ  ંપિ ેએવી રીિે એણે અપ્રિકા સામે 
જોય .ં એ મ ઝંવણ અને સમજણની વચ્ચે 
અટવાયા કરી. એ એને જલ્દી મોઢે ન ચિિા 
નાટકના કોઈ િાયલોગ જેવો લાગિો હિો. 
સમજાય િો સરળ, ન સમજાય િો અકળ. 
ઘણીવાર એને આવા િાયલોગ પર ગ સ્સો પણ 
બહ  આવિો. રાઇટર સીર્ા સરળ િાયલોગ કેમ 
નથી લખિા! શા માટે મોટી ઉપમાઓ આપીને 
નાયકને પ્રશખરે ચિાવી દેિા હશે! નાયક િો 
પગ લબંાવીને પ્રશખરે ભબરાજે પણ બીજાને 
કેટલ  ંઅઘર ં  િાયલોગ મોઢે કરવાન .ં એ સમજે 
કોણ? પણ છૂટકો નહોિો. ગમે િેવા મ શ્કેલ 
િાયલોગને મોઢે ચિાવવાન ,ં મ શ્કેલને ગમે િે 
રીિે સરળ બનાવવાન  ંનાટકે શીખવાિી દીધ  ં
હત  .ં  
નાટકમા ંકોઈ ફેરફાર નહીં જ થાય. જ્યા સ ર્ી 
િાયલોગ કિકિાટ રીિે એની જીભેથી સરવા ન 
લાગે ત્યા ંસ ર્ી એણે એની જીભને સિિ ઘસ્યે 
રાખવી પિશે. શ ભમને પણ એ સરળ 
બનાવવા મથી રહી હિી. પણ એ િો 
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બેકગ્રાઉન્િ મય ભઝકની જેમ લબંાિો જિો હિો. 
જેમ એની પાછળ જવાન  ંકરે એમ એ આગળ 
ભાગે.  
'વ્હોટ ઇઝ ર્ીસ?' એણે પસામાથંી કોભલન્સ 
કાઢીને એની સામે ર્ય ા. ઓહ માય ગોિ. એ 
િઘાઈ ગઈ. આજ બાજ  નીચી આંખ ફેરવી 
લીર્ી. કેટલીયવાર નાટકમા ં થોિા રશ્યો 
ઓઢણી વગરની છાિીએ ભજવવાના ં આવે 
ત્યારે એની છાિીને એકીટશે ચ થં્યા ં કરિા ં
િેક્ષકો એને છોભીલી પાિી દે એમ જ એ 
છોભીલી પિી ગઈ. પણ એ એકીટશે ચ થં્યા ં
કરિા ં િેક્ષકોને સહન કરી લેવાય. એ 
અભભનયનો એક ભાગ હિો. એનાથી ઊંચે 
જોવાય  ં નહોત  .ં નીચે જોવ  ં ગમત  ં નહોત  .ં 
અવઢવની સપાટી પર માત્ર િયાા કરવાન .ં 
િશ્ન પણ કેવો પછૂયો પાછો! જવાબ આપિા ં
મ ઝંાવ  પિ ેઅને ચપૂ રહિેા ંહરબાવ  ંપિ.ે  
'ઇટ્સ ફોર ઇમરજગ્ન્સ પેિ. એનીટાઈમ......' 
આટલ  ં બોલિા ં હાફંી જવાય .ં જાણે નાટકના 
બર્ા િાયલોગ એકી જીભે બોલી ગઈ. એણે 
િરિ કોભલન્સ લઈને પસામા ંમકૂી દીધ .ં  
'યા આઈ નો. બટ, ય  કેન ય ઝ જેન્ટલમેન. ય  
િોન્ટ નો આઈ એમ એિવરટાઈઝીન્ગ મેનેજર 
ઓફ ર્ીસ સેનેટરી પેિ કંપની?' એ હાફંયા કે 
અટક્યા વગર િરિ બોલી ગયો. એ પણ 
એકદમ સરળિાથી.        
  'બટ, આઈ હફલ વેરી કમફટેબલ પ્રવથ કોભલન્સ 
સો.......'  

 'જેન્ટલમેન ઈઝ ઓલ્સો કમફટેબલ. એવરીવન 
નોઝ જેન્ટલમેન ઈટ્સ મોર બેટર રે્ન યોર 
કોભલન્સ.' જમવાનો સ્વાદ  એના કટાક્ષના ં
સ્વાદમા ંઓગળી ગયો. ખવાય  ંખર ં  પણ ભાવ્ય  ં
નહી. કોભળયા ગળે અટક્યા નહી િો પરેૂપરૂા 
ઉિાયાા પણ નહી.  
ઘરે ગયા પછી છેક બાર વાગ્યે એનો ફોન 
આવ્યો. થય ,ં એ મનોમન મ ૂઝંાિો હશે એટલે 
મનાવવા ફોન કયો. નહહ િો એ વ્યસ્િ માણસ 
રાિે બાર વાગ્યે ફોન કરે િો બપોરે બાર વાગ્યે 
ચાદં નીકળયા જેવ  ંકહવેાય. આમ િો જેમ િેમ 
ક્યારેય હરસાઈ નહહ. િાચ  ંફુલાવીને બેસી ગઇ 
હોય એવ યં ઝાઝ ં બન્ય  ં નહોત  .ં પણ આવી 
પ્રનજી વાિોમા ંશ  ંકરવાન  ંઅને શ  ંન કરવાન  ં
દબાણ કરે િો લાગી આવે. પછી ઓનલાઇન 
આવવાન  ંપણ મિૂ થાય નહહ. ભલે પછી એ 
રાહ જોયા કરિો. હા, ઓનલાઈન નહોિી થઈ 
એટલે જ ફોન કયો હશે. કહશેે, 'સોરી બેબી. 
િોન્ટ બી સેિ. જરા ઓવર થઇ ગય .ં' કરશે 
કાલાવાલા. પોિે નહહ માને િો સેિ ઈમોજી 
અને એકીસાથે દસ - પદંર 'પલીઝ'ના મેસેજ 
મોકલશે. પણ.. 
'હલે્લો, િારા પીરીયડ્સ ક્યારથી સ્ટાટા થાય છે. 
મીન્સ કઈ િેટ છે?' ઓહ, આ શ !ં આવો 
વાહહયાિ િશ્ન? પાછં એ જ. વચ્ચે આવી 
જવાની પીિા. ભબલ્ક લ ઇમરજગ્ન્સ જેવા એના 
અમ ક િશ્નો. કંઇ ગમે નહહ. મનમા ંગ સ્સા જેવ  ં
કળાય. અસહ્ય પીિા. ગમે ત્યારે ગમે ત્યા ંઆવી 
પિિા.ં પીિાની શરૂઆિ હળવાશથી થાય. 
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જરા અંદર સળવળે. જેમ િેમ બેસાય નહહ. 
હળવી સળવળ ફેલાિી જિી હોય, છિા ંબેસી 
રહવે   ંપિ.ે ખ રશીન  ંપોચ  ંગાદલ  સાવ ચ થંાઈ 
જાય એટલ  ં બધ  ં દબાઈને બેસે છિાયં એ 
સળવળ આરપાર થઇને જ રહ.ે ઊભ  ં પણ 
થવાય નહહ. ઊભી થાય િો પાછળ ફેલાયેલો 
એ ર્બ્બો પાછળ ચોંટેલી એ આંખોમા ંફેલાઈ 
જાય.  
'વ્હોટ ?' ઊંઘને બદલે આંખોમા ંપ્રવસ્મય ઘેરાવા 
લાગ્ય .ં આવ  પછૂવા ફોન કયો ! એ પણ અિર્ી 
રાિે.  
'ઓહ, કમ ઓન અપ્રિ. િોન્ટ શાઈ. ટેલ મી.' એ 
કેટલ  ંસરળિાથી બોલી ગયો. અનાયાસે એના 
નકારમા ંહકાર ઉમેરવા રાજી થઈ જવાય .ં  
'નેકસ્ટ વીકથી.' વર્ારે દલીલ કરવાનો કોઈ 
મિલબ નહોિો. હવે રાહ જોવાની એણે સજલેા 
પ્રવસ્મયના ખ લાસાની.  
'ઓ.કે.' બસ, પિી ગય .ં આખી રાિ બેચેન ઊંઘ 
એના પિખા પાસે ખ લાસા માગંિી રહી. 
બીજા હદવસે બપોરે શ ભમે એક ક હરયર કય ા. 
કદાચ, ભગફ્ટ હશે. અવાર નવાર ભગફ્ટ 
મોકલવાની એને આદિ હિી. શરૂઆિના 
હદવસોમા ં વાિ નક્કી થઈ ત્યારે હરિંગ ભગફ્ટ 
કરી હિી. ઓહ, સો સ્વીટ. બથા િે પર પોિાને 
ખબૂ ભાવિી ચોકલેટ મોકલે. બેલ્જીયન, ફ્રુટ 
કેન્િી, બોનાવેલી, ગેલેક્ષી સ્મથૂ, પ્રસલ્ક એન્િ િાકા . 
અહા, જીભ બર્ા ફ્લેવરથી ભીની થઈ જિી. 
એક એક ચોકલેટની સ ગરં્ એનામા ં પ્રસિંચાઈ 
જિી. હોિ પર અને ગાલ પર ચોંટી જિી 

ચીકળાશ પર લસરકા કરવાન  ં મન થત  .ં 
અભભનદંન આપવાની એની અદા પણ બર્ાથી 
સાવ અલગ. નાટકમા ંએના અભભનયે હજારો 
મોંથી વાહવાહી લ ૂટંી લીર્ી હોય ત્યારે ફલોનો 
ગ લદસ્િો મોકલે. ઉફ્ફ, એ ફલોની સ ગરં્ 
ભલભલા અિરના ભાવ ગગિાવી દે. એ 
સ ગરં્ પણ પાછી એના જેવી. જાણે ત્વચાએ 
ચોંટીને અિપલા કયાા કરે. પણ અત્યારે આ 
બોક્ષ? એણે અચબંો િોિવા બોક્ષ િોિ્ .ં ઓહ 
જેન્ટલમેન! ક્યારેય પ્રવચાય ા નહોત   ંકે એ આવો 
ખ લાસો પણ મોકલી શકે. સાર ં  છે કે ઘરમા ં
કોઇએ જોય  ંનહોત  .ં નહી િો શ  ંપ્રવચારે?                                                 

હવે આને શ  ંસમજવ ,ં ભગફ્ટ કે ખ લાસો? એની 
ભગફ્ટ સામે ચપૂ પણ બેસી રહવેાય નહી. પણ 
એણે મોકલેલા ખ લાસાનો શ  ંખ લાસો કરવાનો! 
સવાલની કાિરથી એ જીભ કાપી લે અને પછી 
જવાબ માગેં. કેવી રીિે બોલાય કશ .ં એ 
હરહસાલ કરિી હિી ત્યારે એણે સાિ - આિ 
વોટ્સએપ મેસેજ કયાા હિા.ં એનો મોબાઇલ 
મીરા પાસે હિો. િરિ મેસેજ જોઇ લીર્ા.ં 
હરહસાલ પરૂી થિા ં એણે બર્ા સાથે મળીને 
અપ્રિકાને ચીિવવાન  ંપ્રવચાય ા.  
'હયે, ભલસ્ટન એવરીવન. વ્હીચ ઇસ ર્ બેસ્ટ 
ભગફ્ટ ઈન ર્ વલ્િા?' એણે બીજી ફે્રન્િ સામે 
આંખ મીચકારી.  
'જેન્ટલમેન.' બર્ી ફે્રન્ડ્સ એકસાથે બોલીને 
ખિખિાટ હસી પિી. એની આંખો ઝાઝી પહોળી 
થાય એ પહલેા ં મીરાએં વોટ્સએપ મેસેજ 
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બિાવી દીર્ા.ં 'મીરા ંઇટ્સ માય પસાનલ.' એણે 
ઉિાવળા િોળાએ બર્ા મેસેજ વાચંી લીર્ા.  
'હેં એવ .ં બેસ્ટીથી બધ  પસાનલ ક્યારન  ં થઈ 
ગય .ં?' 

'ઓય હોય, જેન્ટલમેન ભગફ્ટ કય ા. કેટલી કેર 
કરે છે. બેસ્ટ હબીઈઈઈઈ.. ઓફ ર્ વલ્િા.' બીજી 
ફે્રન્િ ે િાયલોગના ં કાગળન  ં માઇક બનાવીને 
એનાઉન્સ કય ા.  
'માત્ર ભગફ્ટ કય ા કે પહરેાવ્ય  ંપણ?'  

'આજે ભગફ્ટ કય ા કાલે પહરેાવી પણ આપશે.' 
એ બર્ાન  ં પેટ પકિીને હસવ  ં એક હદવસ 
પહલેા થિા ંપેટના ર્ ુઃખાવા જેવ  ંલાગ્ય .ં એને 
અકળામણ થવા લાગી. હરહસાલથી થાકી 
નહોિી છિા ંએની અંદર કશ  ં હાફંી રહ્  ં હત  .ં 
જાણે કોઈ અજાણ્યો થાક એનામા ંઘર કરી રહ્યો 
હિો. એ પોિાનામાથંી બહાર ફેંકાઈ રહી હિી. 
એને ફેંકાવ  ં નહોત  .ં એણે મેસેજ િીલીટ કરી 
દીર્ા. વાચંવાના પણ ન ગમે એવા મેસેજ. 
'આઈ પ્રથિંક ય  ફીલ વેરી કમફટેબલ ઈન 
જેન્ટલમેન.' એને શ  ં ખબર કય  ં કમફટેબલ છે 
અને કય  ં નથી? કોણ સમજાવે એને. એને 
સમજાવવ  ં અને હદવાલ સાથે માથ  અફાિવ  
બધ  ં સરખ  ં જ. મફિમાં િરિ રોકડ ં જ્ઞાન 
આપવા બેસી જાય.' આ મારી િોિતટ છે. કેવી 
રીિે બને છે એ જાણ  ંછં. સો આઈ ટેલ ય .' બર્ી 
જ ખબર એને. બોબી અને કોભલન્સ કરિા ં
જેન્ટલમેન બેટર છે એ પણ જાણે છે. પણ 
આખા પેટમા ં અમળાવો લઇને નીકળિી 
પીિાને એ જાણી શક્યો છે ક્યારેય !  

એને થય ,ં બોક્ષ પાછં મોકલી દે. પણ પાછં િો 
કેવી રીિે મોકલે ! એણે આપેલી દરેક ભગફ્ટ 
માત્ર લઇ લેવાની હોય. ભલે એ કમફટેબલ હોય 
કે ન હોય.  
શ ભમની બથા િે પર એણે એને મનગમત  ં
બ્લેઝર લઇ આપવાન  ં નક્કી કરેલ .ં મ બંઇની 
સાિ - આિ ર્ કાનોમા ં ફરિા ફરિા આખો 
હદવસ હવાઈ ગયો. 'નો અપ્રિકા, કલર નથી 
સારો.', 'આની પેટના નથી સારી.', 'હફટીન્ગ 
બરાબર નથી. શ ટ નહી કરે.' િે હદવસે હરહસાલ 
કરવા પણ ન જઈ શકી. માિં માિં એક બ્લેઝર 
સવાગ ણસપંન્ન નીકળય .ં  
'વાઉ શ ભમ ટ્રાય ર્ીસ બ્લેઝર. આઈ એમ 
સ્યોર ય  િોન્ટ ઇગ્નોર ઈટ.' એણે એન  ં બીલ 
પણ ચકૂવી દીધ .ં એણે બટન માયાા, ખોલ્યા. 
બ્લેઝરને ઉપર નીચે કરી જોય .ં ચાર પાચં વાર 
અરીસા સામે ગોળ ફરી વળયો.  
'નો, આઈ ડ  નોટ ફીલ કમફટેબલ પ્રવથ ર્ીસ 
બ્લેઝર.' એણે મોં મચકોિીને મકેૂલ  ં બ્લેઝર 
ચ ૂથંાઇ ગય . બીલ પાછં લેિા એ સેલ્સમેન 
સામે જોઇ પણ નહોિી શકી. પૈસા બરાબર છે 
કે નહી એ પણ ગણ્યા નહોિા. ત્યાથંી રોજની 
ટેવ મ જબ એ ઢળિી સાજં જોવા ગઈ. મરીન 
ડ્રાઇવ પર નમેલી સાજં સાવ હફક્કી લાગી. 
હકનારા પરથી ઉિિો િંિો પવન એની રંૂવાટીને 
ઉખેિિો જિો હિો. એ ઉદાસ સાજંમાથંી ઉિિા 
અંર્ારા જાણે એને કરિવા મથી રહ્યા હિા.ં  
િે હદવસે મચં પર હરહસાલ કરિી હિી ત્યા ંએ 
અચાનક આવી ચિયો હિો. ન કોઈ ફોન કે 
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મેસેજ. હરહસાલમા ંભગં પિયો. િાયલોગ મોંમા ં
ચોંટી ગયા. અપ્રિકાને ફંતશન પ્રવશે વાિ કરી 
એની ટીમના કલાકારોને ઈન્વીટેશન કાિા 
આપય .ં એણે ર્ારીને કાિા જોય .ં એના નામ પર 
જાિા, કાળા અક્ષરોની છાટં હિી. એણે એન  ં
આવ  ંનામ ક્યારેય જોય  ંનહોત  .ં એના નામની 
આગળ 'પ્રમપ્રસસ' લાગ્ય  ંહત  .ં એ 'પ્રમપ્રસસ' એને 
એના ગાલ પર નીકળેલા પીમપલની જેમ 
ખચૂ્ય .ં આખા ચહરેાની સ દંરિા બગાિે અને 
જિા ં- જિા ંકાળો િાઘ મકૂી જાય એ અલગ. 
એ ' પ્રમપ્રસસ'ની આગળ પણ પાછં એક નામ ' 

પ્રમસ્ટર શ ભમ'. એની આગળન  ંનામ એને પિી 
ગયેલા નાટક પર પિી ગયેલા પિદા જેવ  ં
લાગ્ય .ં એ જાણે પિદાની પાછળ અભભનય કરી 
રહી હિી. આગળ અભભનયની દાદ અને 
િાળીઓનો ગળગળાટ એને પોકારી રહ્યા ંહિા.ં 
એ દોિીને આગળ જાય કે િરિ પિદાની 
હદવાલ સાથે ભટકાય. ભટકાયને ખબૂ રૂ્ર 
પાછળ સ ર્ી ફેંકાઈ જાય. એ પાછળ નહોિી 
પણ પિદા આગળ થઈ ગયા હિા.ં પ્રમપ્રસસ ? 

એ પણ લગ્ન પહલેા ! એકવાર નામની આગળ 
પ્રમપ્રસસ લગાિિા પહલેા પછૂવ  ંિો જોઈએ ને. 
બસ, મન ફાવે એમ કશ  ંપણ ચીિરી નાખવાન .ં 
એ રોજ કરિા વહલેી ઘરે જિી રહી. ર્ ુઃખાવાએ 
માથાના એક ભાગને બરાબર ઘેરી લીધ  ંહત  .ં 
એ ઘેરાવાની ભીંસ વચ્ચે ક્યારે આંખો ઊંઘી 
ગઈ એની એને ખબર ન રહી.  
અપ્રિકાન  ંનાટક અને શ ભમન  ં ફંતશન એક જ 
હદવસે એક જ હોલમા ં હત  .ં સાજંે નાટક પરૂ ં  

થાય કે િરિ ફંતશનની િૈયારી. એના 
અભભનયને જોવા આખો હોલ છલોછલ ભરાયો 
હિો. લાજવાબ અભભનય. જે પાત્ર ભજવવાન  ં
હોય એમા એ આખેઆખી ઘરકાવ થઈ જિી. 
ટાળીઓના વરસાદે એના કાનને ભીંજવી દીર્ા.ં 
િાળીઓનો સાદ એને ખબૂ ગમિા સગંીિ જેવો 
લાગિો હિો. જાણે એના કાનમા ં સપિસરૂો 
રેલાઈ રહ્યા ંહિા. એ સરૂો માત્ર એના હિા, એને 
માટે હિા.ં મન ફાવે ત્યારે સાભંળી શકે, 

ગણગણી શકે.  
એક કલાકમા ં રંગમચંને ભ ૂસંીને ફંતશનની 
િસવીર દોરી દેવામા ંઆવી હિી. એણે ખાસ 
ફંતશન માટે િૈયાર કરાવેલો વાઈટ એન્િ બ્લ  
ડ્રેસ પહયેો હિો. ' વાઉ, ઓવ્સમ ડ્રેસ. બટ, 

પલીઝ અપ્રિ ત   ંઆજે આ મારંૂ મનપસદં જીન્સ 
ટી - શટા પહરે.'  
' ર્ીસ ઇસ સ્પેશ્યલી ફંતશન ડ્રેસ એન્િ આઇ 
લાઈક ઈટ.'  એણે ના િો પાિી પણ એ એવ  ં
કરી શકી નહી. એણે શ ભમની પસદંને શરીરે 
ચોંટાિી દીર્ી. ડ્રેસ કાઢયો ત્યારે પોિાનામાથંી 
ઘણ  ંબધ  ંનીકળી ગય  ં હોય એમ એને શરીર 
ખાલી ખાલી લાગવા માિં્  .ં જીન્સ ટી - શટા 
દોરિાની જેમ વીંટળાઈ ગયા. સામે અવાજોન  ં
ટોળંુ ભચક્કાર હત  .ં ' નાટક જગિની હદપીકા 
પાર્ કોણ કહી શકાય એવી મોસ્ટ બ્ય ટીફલ, 

ગોજીયસ, ચાપ્રમિંગ, હોટ, વન એન્િ ઓન્લી પ્રમસ 
અપ્રિકા દીભક્ષિ ઇસ હહયર. પલીઝ ગીવ હર અ 
ભબગ હને્ડટ .' એકીસાથે કંઈ કેટલાય િાળીઓના 
સરૂ ફંકાઈ ગયા. એનામા ંએક પ્રનરવ સગંીિ 
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ફટવા લાગ્ય .ં િાળીઓ માત્ર એના માટે હિી, 
જે શ ભમને લીરે્ મળી હિી. અરે ' મોસ્ટ 
બ્ય ટીફલ', ઉફ્ફ ' ચાપ્રમિંગ' ! આવ  િો પહલેા 
ક્યારેય એના મોંથી સાભંળય  ં નહોત  .ં શ ભમ 
એની બાજ મા ં ગોિવાયો ત્યારે એને થેન્ક ય  
કહવેાન  ંમન થય .ં પણ કહ્  ંનહી. શ ભમે એના 
હાથમા ંકંઇક લખેલ  ંકાગળ થમાવ્ય .ં ' આ શ  ંછે 
?' એણે ઇશારાથી પછૂ્ .ં ' િારે માત્ર આ બે 
લાઇન બોલવાની છે.' પાછં પ્રવસ્મયન  ં ક ંિાળંુ 
એની આજ બાજ  રચાઈ ગય .ં એ કાઈં ઝાઝ 
પ્રવચારે એ પહલેા િો એન  ંનામ એનાઉન્સ થઈ 
ગય .ં જમીન સાથે ચોંટી ગયેલા પગને પરાણે 
ઉખાિયા. એણે કાગળમા ંજોય .ં જીભ ગળામા ં
અટવાઈ ગઇ. પણ જીભ પર દબાણ કયાા 
પ્રસવાય છૂટકો નહોિો. ' જેન્ટલમેન અલ્ટ્રા 
તલીન. ર્ીસ સેનેટરી પેડ્સ િોવાઈિ લોન્ગ 
લાસ્ટીન્ગ સ પરીયર િોટેતશન.' જે જીભેથી 
કિકિાટ િાયલોગ લસરી પિિા હિા એ જીભ 
લથિાિી હિી. કપાળે આછા પરસેવાની છાટં 
ઉપસી આવી.  
' બ્લ  લૉક કોર ટ  ગીવ અ તલીન એન્િ ડ્રાય 
ફીભલિંગ થ્રો ર્ પીરીયડ્સ.' એની ઝૂકેલી પાપંણો 
એના પર મિંાયેલા અપલક િોળાઓને સહન 
કરી રહી હિી. એ િોળા એનામા ંભરાઈ એને 
ખચૂિા હિા.ં સામટા કેમેરા એના પર તટૂી 
પિયા.ં એ કેમેરાઓએ જાણે એને અંદર ખેંચી 
લીર્ી. એનાથી બધ  ંજીરવાત   નહોત  .ં એને બેસી 
જવાન  ંમન થય .ં એવામા ંએના ખભે હાથ મકૂી, 
શ ભમ એની પાસે આવી એની લગોલગ ઉભો 

રહ્યો. એણે પગ જરા પાછા ખેંચ્યા.ં એના ખભા 
પર ભાર વર્ી ગયો. પકિ વધ  સખિ બની. 
શ ભમે એના હાથમા ં હાથ પરોવી, એનો હાથ 
ઉપર લઈ એમા ં જેન્ટલમેન થમાવ્ય .ં ' અને 
મેઈન વાિ એ છે કે, પ્રમસ અપ્રિકા હદભક્ષિ પોિે 
પણ બીજી કોઈ બ્રાન્િ નહી પણ જેન્ટલમેન 
બ્રાન્િ જ ય ઝ કરે છે.' એણે ખભા પરથી 
શ ભમના ંહાથને હટાવી દીર્ો.  
બીજા હદવસે શ ભમના ફેસબ ક, ઇન્સટાગ્રામ 
અને વોટ્સએપ પર માત્ર જેન્ટલમેનની જ 
વાહવાહી. અપ્રિકાએ બોલેલી લાઈન સાથે 
એના ફોટાઓને ઢગલો લાઇતસ મળી હિી. ' 

શ ભ , યોર ફય ચર વાઈફ ઓલ્સો ય ઝ જેન્ટમેન?' 

સાથે બત્રીસી દેખાય એવા હાસ્યના ચાર પાચં 
ઈમોજી. કેવી કેવી કોમેન્ટ્સ ! નીચે રીપલાય 
પણ એવા જ. ' યા. નો મોર બ્રાન્િ ઓન્લી 
જેન્ટલમેન.' એણે એક - એક કરીને બર્ા 
ફોટાઓને ર્ારીને જોયા. જીન્સ ટી - શટા વર્ારે 
પિિા હફટ હિા. એ એમા એના પરફેતટ શેપને 
જોઈ રહી હિી.  
હવે એમના લગ્ન વચ્ચે એક મહીનાની હદવાલ 
આિી હિી. મોટાભાગની બર્ી િૈયારી થઈ ગઈ 
હિી. હવે એ એિવરટાઈઝીન્ગ મેનેજરની 
પત્ની બની જશે. પ્રમપ્રસસ શ ભમ. પણ એ પહલેા 
એક નાટક ભજવવાન  ંહત  .ં 'સ્પેશ્યલ નાટક' જે 
શ ભમે માત્ર એના માટે લખાવ્ય  ં હત  .ં એણે 
ષ્સ્ક્રપટ મોકલાવી હિી. નાટકન  ં નામ ઘણ  ં
આકષાક હત  ,ં 'જેન્ટલમેન'. એ નાટક વાચંિા -
વાચંિા એના રશ્યો જાણે એની સામે ઉિવા 
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લાગ્યા.ખરેખર, નાટક જગિની હદપ્રપકા 
પાર્ કોણ. એ આબેહબૂ જેન્ટલમેનમા ંબદલાઈ 
ગઈ. આંખોના ઢગલા સામે એ એને પેશ કરી 
રહી હિી. ' હલે્લો, આઈ એમ જેન્ટલમેન. આઈ 
િોટેતટ ય  હોલ નાઈટ.' િાળીઓ કરિા વર્ારે 
સીટીઓ વાગી રહી હિી. એમાથંી ટપકિી 
લાળ હવામા ંફંગોળાઈને સીર્ી એના પર પિી 
રહી હિી. એ સાફ કરે કે િરિ બીજી લાળ 
િૈયાર જ હોય. એ લાળથી આખી ખરિાઈ ગઇ. 
એનામાથંી એક હવિ વાસ આવવા લાગી. ' 

માય િાઈસ ઈસ ફોર ટી ફોર રૂપ્રપસ ઓન્લી.' 
એ પોિાની જાહરેાિ કરી રહી હિી કે પોિાને  
વેચી રહી હિી એ સમજાત  ંનહોત  .ં ઓહ એને 
ખરીદવા પિાપિી ! એક પળમા ં એ વેચાઈ 
ગઈ. વેચાવાનો અભભનય પણ કેવો અદ્ભૂિ ! 
િાળીઓનો એક લાબંો ચમકારો થયો. પણ 
સીટીઓના ભલસોટામા ંએ દેખાયો નહી. લાળની 
વરાળમા ંએ ચમકારો ક્યાકં અલોપ થઈ ગયો. 
 પેટમા ં સળ ઉિી. આંખો સામે ઊિી રહલેા 
રશ્યો પર પિદો પિી ગયો. ગઈ કાલથી એ 
પીિા પેટને હળવી રીિે ચાવી રહી હિી.  પેટ 
બરાબર અમળાઈને ચ ૂથંાત   ંજત   ંહત  .ં બેવ હાથ 
પેટ પર દઈને એ બેસી પિી. પાછી ઊભી થઇને 
બે આંટા મારી પગ ઢીલા કયાા. દર મહહને 
ઊગિા પીિાના છોિથી એ ટેવાઈ ગઈ હિી. 
એણે ષ્સ્ક્રપટ વાચંીને પલગં પર ફેંકી. અંદર 
વર્ી રહલેી સળવળે ભીનાશ કરી મકૂી. એણે 
કબાટ ખોલ્યો. અંદર જેન્ટલમેન અને કોભલન્સ 
બેવ હિા.ં કય  ં લેવ  ં ? એનો હાથ ઘિીકમા ં

જેન્ટલમેન પર િો ઘિીકમા ં કોભલન્સ પર 
નમિો હિો. ચોક્કસ હદશા માટે એનો હાથ ફાફંા 
મારી રહ્યો હિો. પલગં પર પિેલો એનો 
મોબાઇલ જોરથી રણકી ઉિયો. શ ભમનો ફોન 
હિો. પછૂવા ફોન કયો હશે, ષ્સ્ક્રપટ ગમી કે 
નહી? ના, ના. એવ  ંિો શાનો પછેૂ! એને ગમય  ં
એટલે નાટક ભજવવ  ં જ રહ્ .ં પણ 
જેન્ટલમેનની ભપૂ્રમકા િો એણે ભજવવાની છે. 
કોઈ ષ્સ્ક્રપટ ન ગમે િો એ બેજીજક નાટક નહી 
કરવાની ના જ કહી દે છે. હમણા ંપણ ના પાિી 
જ શકે ને. ક્યા ં જર રી છે કે બીજાને ગમેલી 
ષ્સ્ક્રપટને પોિે પણ ગમિી કરવાની! અંદર 
ભીનાશ રેલો બનિી જિી હિી. અધ્ર્ર 
ઝીલાયેલા એના હાથને જેન્ટલમેન, કોભલન્સ, 

રણકિો ફોન અને ષ્સ્ક્રપટ પોિાની િરફ ખેંચી 
રહ્યા ંહિા.ં પણ ક્યા ંજવ  ંએ પ્રવચારમા ંએનો 
હાથ હવામાથંી ખાસો અિરે્ સ ર્ી આવી ગયો 
હિો.  
  

                                          
મનોજ સોલકંી  
ઘર ન.ં 1153, મ .પો. ટંકારીયા મોટપાદર સ્ટ્રીટ, 
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ખ ંજ વા ળ  
માણેકલાલ પટેલ 

 
સરપચં- ગામનો સિાર્ીશ એટલે એને કહ ેપણ કોણ? સરપચંન  ંઆ પણ કામ હોય િેમ એ ક્યાકં 

હક્કથી, ક્યાકં લાલચથી િો ક્યાકં ર્મકીથી આિા સબંરં્ો બારં્િો. 
 
ગામ આખ  ંજપંી ગય  ંહત  .ં ચોમાસાની મેઘલી 
રાિ હિી.ર્ીમી ર્ારે વરસાદ વરસિો હિો. 
માટીમાથંી મહોરી રહલેી સ ગરં્ વાિાવરણમા ં
અજીબ ઉન્માદ િેરિી હિી. પવનન  ંજોર ન 
હત   ંપણ ગામના ચોકમા ંઊભેલો લીમિો સહજે 
િોલિો હિો. એના ં ભીના ં લીલા ં પાન 
વીજળીના ચમકારે વધ  ચમકિા ંહિા.ં એમાયં, 
ઝાપેં ઊભેલા ખીજિાની બખોલમા ં બોલિી 
ચીબરીની િીણી ચીસ ભય પેદા કરિી હિી. 
કિૂરા ં ઓટલા ઉપર કે ખણેૂ ખાચંરે લપાઈ 
ગયા ંહિા.ં 
રાિના અભગયાર વાગવા આવ્યા હિા. 
ર્ારાસભ્યની ગ્રાન્ટમાથંી આવેલા ચાર 
માબાલના બાકંિામાથંી એક પ્રનશાળની બહાર 
ઊભેલા પીપળા નીચે મકેૂલો હિો. ગામના 
પ્રવકાસની એ સાક્ષી પરૂિો હિો. વરસાદના 

ફોરાનંા સ્પશાથી એ વર્ારે લીસો લાગિો હિો. 
ગણેશ અને ભગરીશ એના પર બેિા હિા. 
"વાિ િો સાચી છે ને?" એટલામા ંબીજ  ંકોઈ 
સાભંળવાન  ં નહોત   ં છિાયં ગણેશે ભગરીશને 
ર્ીમેથી પછૂ્ .ં 
"સરપચં! આજ સ ર્ી મેં િમને ક્યારેય ખોટી 
માહહિી આપી છે?" 
"ના." 
"પણ, આ િો..." 
"મારી ઘરવાળીએ કહ્  ંછે." ભગરીશ સમજાવિા ં
બોલ્યો: “બૈરા ંક્યારેય વાિ છૂપાવી ના શકે." 
વાિ જાણે એમ હિી કે એકાદ વરસ પહલેા ં
ર્ારશી પરણ્યો એ પછી ગણેશની નજર એની 
રૂપાળી વહ  પર રહ્યા કરિી હિી. પણ કેમે 
કરીને એનો મેળ પિિો નહોિો. એવામા ં
ગઈકાલે ભગરીશે ગણેશને કીરે્લ  ં કે ર્ારશીને 
ઢીંચણના ઉપરના ભાગે ખરજવ  ંથયેલ  ંછે અને 
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એ દવા લેવા શહરેમા ંગયો છે િે આજે રાિે 
એના સબંરં્ીને ત્યા ંરોકાઈ જવાનો છે. 
આ ગણેશ સારો માણસ હિો એટલે 
ગામલોકોએ એને સવાાન મિે સરપચં 
બનાવેલો. પણ, પછી શ  ંબન્ય  ં કે એના ંએક 
પછી એક છીનાળવા ંલોકમ ખે ચચાાવા  લાગ્યા.ં 
સરપચં- ગામનો સિાર્ીશ એટલે એને કહ ે
પણ કોણ? સરપચંન  ંઆ પણ કામ હોય િેમ 
એ ક્યાકં હક્કથી, ક્યાકં લાલચથી િો ક્યાકં 
ર્મકીથી આિા સબંરં્ો બારં્િો. પછી િો આ 
ભગરીશ જેવા લેવાદેવા વગરના આિિીયાઓ 
પણ એની આગળ પાછળ ફરવા માિંેલા. 
ગણેશની ઘરવાળીથી પણ એના ંછાનગપિીયા ં
છાના ં નહોિા ં રહ્યા.ં પણ, કોઈ એને કહ ે કે, 
"િારો ર્ણી િો સરપચં છે કે ગામનો હરાયો 
પાિો?" ત્યારે એ બેર્િક જવાબ દઈ દેિી: 
"એક હાથે િાળી ના પિે, હોં!" અને ત્યારે 
કહનેારને પણ એ વાિમા ં કંઈક દમ લાગિો 
અને ભિાસને બદલે એ વાિન  ંસરૂસહૂરય  ંથત  ,ં 
િોયે એમાથંી ધમૂાિો િો નીકળિો જ. એટલે 
જ ગામલોકો હવે ગણેશને મોંઢે સરપચં અને 
પીિ પાછળ ગામાિ પાિો કહવેાની હહિંમિ 
બિાવિા ંથયા ંહિા.ં 
વરસાદ સાવ ર્ીમો પિયો. આકાશમા ંવાદળા ં
િો ઘેરાયેલા ં જ હિા ં અને વીજળી પણ 
ચમકિી હિી. ગણેશન  ં મન પણ ર્ારશીની 
વહ ના પ્રવચારોથી ઘેરાઈ ગય  ંહત  .ં એન  ં ભચિ 
એ ર્ારાના રૂપના િેજ લીસોટાથી અંજાત  ંજત   ં
હત  .ં હવે સમય બગિે એ ગણેશને પાલવે િેમ 

નહોત  .ં એના મનમા ં ઉપસેલા વાસનાના 
ગ મિા ઉપર એ પ્રવચારોના નહોરથી 
ખજંવાળવા માિંયો હિો. 
 
અચાનક એના પગે ગલીપચી થઈ 
એટલે એણે નીચે જોય   ંિો કંઈ દેખાય  ં
નહહ. કોઈ ઝેરી જનાવરના પ્રવચારે એને 
ગભરાવી મકૂ્યો પણ પાછી વીજળી 
ચમકી અને એણે જોય  ં િો એક દેિકી 
એના પગની આંગળીઓ સાથ ે ગેલ 
કરિી હિી. 
 
અચાનક એના પગે ગલીપચી થઈ એટલે એણે 
નીચે જોય  ં િો કંઈ દેખાય  ં નહહ. કોઈ ઝેરી 
જનાવરના પ્રવચારે એને ગભરાવી મકૂ્યો પણ 
પાછી વીજળી ચમકી અને એણે જોય  ંિો એક 
દેિકી એના પગની આંગળીઓ સાથે ગેલ 
કરિી હિી. એણે પગ સહજે આઘો ખસેિયો 
અને હસીને મનમા ંજ બોલ્યો: "હમણા ંકચિી 
નાખી હોિ!" 
આકાશમાથંી પિિા ંફોરાથંી ભીંજાઈને આવિો 
પવન િંિો હોઈ ભગરીશે કહ્ :ં "સરપચં! બીિી 
કાઢો, નહહ િો.." 
"જોઈિો ગરમાવો બીિીથી નહહ મળે." 
"ટેકો િો મળશેને?" 
"ખાલી ટેકાથી શ  ં વળે?" ગણેશે પેન્ટના 
ભખસ્સામાથંી બે બીિીઓ કાઢી એક ભગરીશને 
આપી. 
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"સરપચં! હ ં અહીં જ બેિો છં. હવે િમે જાઓ!" 
"પણ નક્કી છે ને કે ર્ારશી ઘરે નથી?" 
"હા, હા." ભગરીશે બીિીનો કસ ખેંચિા ં કહ્ :ં 
"મારી વહ એ કહલે  ંિોયે ખાત્રી કરવા હ ં સાજંના 
ર્ારશીના ઘરે બાજરીના બીજન  ંબહાન  ંકાઢીને 
ગયો હિો અને ર્ારાભાભીને પછેૂલ  ં ત્યારે 
એમણે પણ કહલે  ં કે એ િો રાિ રોકાઈને 
આવવાના છે." 
 
"િો વારં્ો નહહ." ગણેશ ગેલમા ંઆવી 
ગયેલો. અંર્ારામા ં બેય જણે 
સળગાવેલી બીિીઓ જાણે કે કોઈ 
િાણીની આંખો હોય િેમ િગિગિી 
હિી. વરસાદી પવનની િંિકમા ં ભગરીશ 
બીિીના કસથી ગરમાવો અન ભવિો 
હિો. પણ, ગણેશને બીિીમા ં મજા 
નહોિી આવિી. 
 
 
"િો વારં્ો નહહ." ગણેશ ગેલમા ંઆવી ગયેલો. 
અંર્ારામા ંબેય જણે સળગાવેલી બીિીઓ જાણે 
કે કોઈ િાણીની આંખો હોય િેમ િગિગિી 
હિી. વરસાદી પવનની િંિકમા ં ભગરીશ 
બીિીના કસથી ગરમાવો અન ભવિો હિો. 
પણ, ગણેશને બીિીમા ંમજા નહોિી આવિી. 
ર્ારશીની વહ  ર્ારા રૂપેરંગે રૂપાળી હિી. એ 
ઘરથી બહાર નીકળે ત્યારે ઘણી નજરો એની 
સામે મિંરાઈ રહિેી. આ િેનાથી અજાણ્ય  ં

નહોત  .ં પણ, ખાનદાન ખોરિાની એ દીકરી 
હોઈ સાસરે પણ એના ંગ ણના ંલોકમ ખે વખાણ 
થિા ંહિા.ં 
ર્ારશીએ એના ખરજવાની વાિ લગ્ન પહલેા ં
છપાવી હિી. સાસરે આવ્યા પછી ર્ારાએ 
જ્યારે આ વાિ જાણેલી ત્યારે કોઈ આઘાિ કે 
આંચકો અન ભવવાને બદલે એ વધ  સહનશીલ 
બની હિી અને ગ ણીયલ વહ ની જેમ વિાિી 
હિી. પણ, ર્ારશીને જમણા પગના ઢીંચણના 
ઉપરના ભાગે થયેલા ખરજવાની વાિ ખાસ 
િો બૈરાઓંમા ં છાનેમાને ચચાાવા માિંેલી. 
બર્ાયંને  ર્ારાની ભચિંિા થિી હિી. પણ, 
ગણેશે જ્યારે આ જાણેલ  ં ત્યારે એન  ં શેિાની 
મન ર્ારશી અને ર્ારાના લગ્નજીવના ંછીંિા ં
શોર્વા માિં્   ંહત  .ં એણે એન  ંગભણિ માિંેલ :ં 
"ર્ારશીની વહ ને અસિંોષ િો હોય જ ને?" 
એણે આ વાિ ભગરીશને કરેલી અને ભગરીશે 
આજનો લાગ જોઈ આ ચોકઠ ં ગોિવ્ય  ંહત  .ં િીર 
બરાબર પ્રનશાના પર જ હત  .ં આમ િો આવી 
બાબિોમા ંગણેશન  ંગભણિ ક્યારેય ખોટ ં પિત   ં
નહોત  .ં વરસાદી રાિ, ર્ારશીની ગેરહાજરી, 
ર્ારાની એકલિા અને મજબરૂી િેમજ એની 
ય વાનીની અતધૃ્પિ.. ગણેશ ટ્રાહફક જામ હોય 
િો િેમાયં  રસ્િો કરી લે િેમ હિો. અહીં િો 
સિક જ સમૂસામ હિી. કોઈ ચોકીયે નહોિી 
અને પહરેેભગરેય નહોિો. ગણેશ એની રીિે 
પ્રવચારિો હિો કે ર્ારા ના પાિે જ શેની? સાવ 
સહલેો પ્રશકાર હિો ર્ારા! ર્ારશીના પગે 
ખરજવ .ં. છી.. છી.. છી. વાિ સાભંળીનેય 
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ચીિરી  ચઢે છે.. િો ર્ારાને િો એ ગમે જ 
કેમ? 
 
સાવ સહલેો પ્રશકાર હિો ર્ારા! ર્ારશીના 
પગે ખરજવ .ં. છી.. છી.. છી. વાિ 
સાભંળીનેય ચીિરી  ચઢે છે.. િો ર્ારાને 
િો એ ગમે જ કેમ? 
 
 
ભગરીશ સામે જોઈ ગણેશ મછૂમા ંહસ્યો. એણે 
પ્રવચાય ું: "આિો ગોળન  ંગાડ  છે. ર્ારશીની 
નબળાઈથી ર્ારાને દબાવી શકાશે. પોિે મોટો 
માણસ! ર્ારાને એય શરમ િો નિવાની જ 
ને?" 
આકાશમા ંપાછી ગિગિાટી થઈ.  
એક કિૂર ં  ક્યાકંથી દોિી આવીને એ બેિા હિા 
િે બાકંિા નીચે આવીને ભરાઈ ગય .ં ગણેશ 
પાછો પ્રવચારે ચઢયો: "ર્ારા ના પાિશે િો?" 
"એ િો સવાલ જ નથી." એના મને જ જવાબ 
આપયો. 
"પણ, આ િો.." 
"પહલેા ં સમજાવટ અને છિાયં ના માને િો 
બળજબરી ક્યા ંનથી થઈ શકિી?" એન  ંમન 
િોફાને ચઢ્  ં હત  :ં "બાઈ માણસની હહિંમિે 
કેટલી? િેમાયં આિો પહલેેથી જ અિર્ી 
હારેલી છે, એને હાથમા ંલેિા ંવાર શી?" 

"સરપચં, હવે મોડ ં ન કરો?" ભગરીશે કહ્  ંત્યારે 
ગણેશ પ્રવચારિરંામાથંી સફાળો જાગિૃ થયો 
અને બોલ્યો: "ત   ંઅહીં જ બેસીશ?" 
"હા, િમે જાઓ!" ભગરીશને િો સરપચંન  ંકામ 
થાય િેમા ંજ રસ હિો. એણે કહ્ :ં "િમે િેકાણે 
પહોંચી જાઓ એ પછી હ ં ગામમા ંએકાદ - બે 
આંટા મારી આવીશ." 
ગણેશ ઊભો થઈ ર્ારશીના ઘર િરફ ચાલવા 
માિંયો, ત્યારે મર્રાિ થઈ ચકૂી હિી. 
લપાિો- છૂપાિો એ ર્ીમા પગલે ર્ારશીના 
ઘરની ઓશરીમા ં આવીને ઊભો રહ્યો. 
અંર્ારામા ં એણે આજ બાજ  જોય .ં કોઈ નથી 
િેની ખાિરી કરી લીર્ી, િોયે ગભરામણથી 
એના આખા શરીરમા ંએક લખલખ  ંપસાર થઈ 
ગય .ં પણ, ત  રિ જ એ સાબદો બની ગયો. 
સામેના ઘરના ઢાભળયા નીચે બારેં્લી ભેંસે 
પ ૂછંડ ં હલાવ્ય  ંત્યારે એના અવાજથી ગમાણમા ં
લપાઈને બેિેલ  ંકિૂર ં  ત્યાંથી દોિીને ર્ારશીના 
ઘરની ઓશરીના એક ખણૂામા ંઆવીને છૂપાઈ 
ગય .ં ગણેશને ઓભચિંિી ફાળ પિી પણ પેલ  ં
કિૂર ં  િો ગણેશને જોઈને ગભરાઈ ગય  ં હોય 
િેમ ટૂં હટય વંાળીને પિ્  ં રહ્  ં એટલે િેને 
હાશકારો થયો. એણે ર્ીમેથી સાકંળ ખખિાવી. 
કિૂરાએ સામે ઊંહકારો કયો. ગણેશની ઉિેજના 
વર્વા માિંી. એણે ફરીથી સાકંળ ખખિાવી. 
મર્રાિનો સમય હિો.  ર્ોર્માર વરસેલા 
વરસાદ પછી હજ  ર્ીમો પણ વરસાદ િો 
પિિો જ હિો. ગોરંભાયેલા 
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આકાશમા ં વાદળો પણ ગર્જિા ં હિા ં અને 
વાિાવરણ ભેંકાર લાગત   ં હત  .ં વીજળી 
ચમકિી હિી. િામાિોળ બનેલ  ંઆકાશ ફાટે 
અને ફરી મશૂળર્ાર વરસાદ પિેય ખરો. 
ગણેશ અકળાિો જિો હિો. ગમે િેમ કરીને એ 
આજે ર્ારાને ભોગવવા માગિો હિો. માિં 
આજે લાગ મળયો હિો. એના ભચિમા ં
વાસનાના ં વાદળો ઘમૂરાિા ં હિા.ં એ વધ ને 
વધ  રઘવાયો બનિો જિો હિો. એણે ફરીથી 
સાકંળ ખખિાવી. આ વખિે અંદરથી અવાજ 
આવ્યો:-" કોણ ?' 
ગણેશને મનમા ં ગલીપચી થવા માિંી. એણે 
ર્ીમેથી કહ્ :ં-" હ ં, સરપચં !" 
"િમારા ભાઈ ઘરમા ંનથી." 
"મને ખબર છે." ગણેશના શ્વાસોશ્વાસ વર્વા 
માિંયા: "બારણ  ંખોલો." 
પાછો ઘરની અંદરથી આવિો અવાજ બરં્ થઈ 
ગયો એટલે ગણેશે ફરીથી સાકંળ ખખિાવી 
ત્યારે કિૂરાને પણ ઊંઘમા ંખલેલ પિિી હોય 
િેમ એ ઊિીને શેરીમા ંચાલ્ય  ંગય .ં 
"ર્ારાવહ , બારણ  ંખોલો!" વરસાદના અવાજમા ં
બીજ  ંકોઈ નહહ સાભંળે એ ખ્યાલે ગણેશ સહજે 
ઊંચા અવાજે બોલ્યો: "કોઈ જાગી જશે િો મારી 
નહહ પણ િમારી ફજિી થશે." 
ઈજ્જિદાર બાઈએ આબરૂ જવાની બીકે બારણ  ં
ખોલ્ય  ં એટલે ગણેશ ભબલાિીની જેમ સીર્ો 
ઘરમા ંઘસૂી ગયો અને અંદરથી સાકંળ ભીિાવી 
દીર્ી. ઘરન  ંવાિાવરણ ભયજનક બની ગય  ં
અને બહાર વાદળાનંી ગિગિાટી અને 

વીજળીના ચમકારા વચ્ચે પાછો ર્ોર્માર 
વરસાદ ચાલ  થયો. શેરી િરફ દોિીને ગયેલ  ં
પેલ  ંકિૂર ં  પાછં ર્ારશીની ઓશરીમા ંઆવીને 
લપાઈ ગય .ં 
ગણેશને હાફં ચઢી આવી હિી. એ ર્બ્બ દઈને 
ખાટલામા ંબેસી ગયો. વરસાદને લીરે્ લાઈટ 
ન હોઈ ઘરમા ંઝીણ  ં ફાનસ બળત  ં હત  .ં શ્વાસ 
હિેળ બેિો એટલે એણે કહ્ :ં "ર્ારાવહ ! િમાર ં  
ર્ ુઃખ મારાથી જોય  ંજત   ંનથી એટલે.." 
"ઉપકાર કરવા આવ્યા છો?" ધ્રજૂિા અવાજે 
ર્ારાએ કહ્ .ં 
 
ગણેશને થય  ં કે આકિે મર્ છે એટલે 
છંછેિવાની જરૂર નથી. એ બને િેટલી 
નરમાશથી બોલ્યો: "ભલ ,ં િમાર ં  અને 
માર ં !" 
ર્ારાને અત્યારે ગણેશ સરપચં નહહ પણ 
કાળોિરો સાપ હોય િેમ લાગત   ંહત  .ં 
 
ગણેશને થય  ં કે આકિે મર્ છે એટલે 
છંછેિવાની જરૂર નથી. એ બને િેટલી 
નરમાશથી બોલ્યો: "ભલ ,ં િમાર ં  અને માર ં !" 
ર્ારાને અત્યારે ગણેશ સરપચં નહહ પણ 
કાળોિરો સાપ હોય િેમ લાગત  ં હત  .ં આમ 
કોઈ એની ઈજ્જિ પર હાથ નાખશે એિો એણે 
સ્વપનેય કલ્પય  ં નહોત  .ં એ પપ્રિને પરમેશ્વર 
માનિી હિી. ર્ારશીને શહરેમા ંદવા લેવા એણે 
જ મોકલ્યો હિો. એને પ્રવશ્વાસ હિો કે ખરજવ  ં
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મટી જશે. એિો એવ  ંપણ પ્રવચારિી કે આવો 
જ કોઈ રોગ મને થયો હોિ િો? પણ, આ 
ગણેશ જેવા ંસાપોભલયા ંએના મનને શ  ંસમજી 
શકે? એણે હહિંમિ એકિી કરીને કહ્ :ં "સરપચં 
થઈને િમને પારકી બૈરી સાથે.." 
"હ ં અહીં આ બર્ી વાિો સાભંળવા નથી 
આવ્યો." કહી ગણેશ ઊભો થઈ ર્ારાને પકિવા 
ગયો ત્યાજં અચાનક એ ચોંકી ઊિયો. રસોિાની 
દીવાલ પાસે અંર્ારામા ં બીજી કોઈ બાઈને 
જોઈને એ ગભરાઈ ગયો. એ સફાળો બોલી 
ઊિયો: "આ કોણ છે?" 
"સરપચંભા! હ ં ભગરીશની વહ  છં." 
"શ ?ં" ગણેશ સાવ ઢીલો ઢફ થઈ ગયો. એને 
લાગ્ય  ં કે હમણા ં એની આંખોના િોળા બહાર 
નીકળી જશે. ર્ારાએ ફાનસની વાટ મોટી કરી 
ત્યારે ગણેશ વાઢો િો પણ લોહી ન નીકળે િેવો 
થઈ ગયો. 
"હા." ભગરીશની વહ એ કહ્ :ં "મને આજે એ 
ર્ારશીભૈ પ્રવશે પછૂપછૂ કરિા હિા એટલે વહમે 
પિી જ ગયેલો કે આજે આ ભબચારી ર્ારાવહ  
ઉપર જોખમ છે. એમાયં પાછા એ અહીં સાજંના 
બાજરીના બહાને પછૂવા આવેલા એટલે 
દાળમા ંનક્કી કંઈક કાળંુ હોવાન  ંલાગેલ  ંએટલે 
એ રાતે્ર ઊિીને જ્યારે બહાર નીકળયા ત્યારે હ  ં
ત  રિ જ અહીં આવી ગયેલી. એક સ્ત્રીની મદદ 
બીજી સ્ત્રી નહહ કરે િો બીજ  ંકોણ કરશે?" 
ગણેશ સાવ મ ઝંાઈ ગયો. એણે સીર્ી બહાર 
હિી કાઢી. ઓશરીમા ં બેિેલ  ં કિૂર ં  જોરથી 
ભસવા માિં્   ં અને ગણેશની પાછળ પિ્ .ં 

સામેના ઘરના ઢાભળયામા ં બારેં્લી ભેંસ 
અચાનક ઊભી થઈ  
ગઈ. વરસાદ ર્ોર્માર ચાલ  હિો. 
એ શેરીની બહાર નીકળયો ત્યારે સામેથી 
આવિા ભગરીશને જોઈ ઊભો રહ્યો ત્યા ં જ 
પાછળથી દોિિા આવિા કિૂરાને "હોિ 
હો....િ" કરિો એની સામે ફયો કે ત  રિ જ 
કિૂરાએ  કદૂીને ગણેશના જમણા પગના 
ઢીંચણના ઉપરના ભાગે જોરથી બચક ં ભરી 
લીધ  ંઅને ર્ારશીના ઘર બાજ  દોિી ગય .ં 
 
 

 
માણેકલાલ પટેલ 
405 / ઉપ્રમયા રેપ્રસિેન્સી, પ્રનરાિં ચોકિી પાસે, 
વસ્રાલ, અમદાવાદ. મો. 75676 64554 
બીજા ક્રમે પ્રવજેિા વાિાા  
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ક ફ ન 
મ નશી િેમચદં 

 

 
 

હહન્દીના વાિાા સમ્રાટ મ નશી િેમચદંની આ મહાન કૃપ્રિ દેશ અને ર્ પ્રનયાની 
ભાષાઓમા ંઅન હદિ થઇ છે, રજ  થઇ છે, ભજવાઈ છે, િેના પર પણ ઘણ  ંલખાય  ંછે. 
 
ઝૂપંિીના દરવાજે બાપ અને દીકરો બનેં એક 
હોલવાઈ ગયેલા ંિાપણા સામે ચ પચાપ બેિાં 
છે અને અંદર દીકરાની જ વાન પત્ની બ પ્રર્યા 
િસવ-વેદનાથી િરફિી રહી હિી. રહી રહીને 
િેના મોં માથંી એવી હદલ હલાવી દેનારી ચીસ 
નીકળિી હિી કે બનેં થથરી જિા ં હિા.ં 
પ્રશયાળાની રાિ હિી, િકપૃ્રિ સન્નાટામા ંડૂબેલી 
હિી. આખ  ં ગામ અંર્કારમા ં લીન થઇ ગય  ં
હત  .ં  
ઘીસ એ કહ્ ,ં 'લાગે છે કે બચશે નહીં. આખો 
હદવસ દોિર્ામમા ંજ ગયો, જા, જઈને જોઈ િો 
આવ.'  

માર્વ ચીઢપવૂાક બોલ્યો, 'મરવ  ં જ છે િો 
જલ્દી કેમ નથી મરી જિી. જોઈને શ  ંકર ં?' 
'ત  ંબહ  બેદદા  છે બે! આખ  ંવષા જેની સાથે સ ખ-
ચેનથી રહ્યો, એની જ સાથે આટલી બેવફાઈ?' 
'ના, મારાથી એન  ં િિપવ  ં અને હાથ-પગ 
પટકવ  ંનથી જોઈ શકાત  .ં'  
ચમારોનો મહોલ્લો હિો જે આખા ગામમા ં
બદનામ! ઘીસ  એક હદવસ કામ કરિો િો ત્રણ 
હદવસ આરામ. માર્વ એટલો કામચોર હિો કે 
અિર્ો કલાક કામ કરિો િો કલાકેક ચલમ 
ફંકિો. એટલે એને ક્યાયં મજૂરી નહોિી 
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મળિી. ઘરમા ંમ ઠ્ઠીભર પણ અનાજ હોય િો, 
િે કામ નહોિો કરિો.  
જયારે બે-ચાર ઉપવાસ થઇ જિા,ં ત્યારે ઘીસ  
ઝાિ પર ચિીને લાકિીઓ િોિી લાવિો અને 
માર્વ બજારમા ં જઈને વેચી આવિો અને 
જ્યા ંસ ર્ી એ પૈસા રહિેા,ં ત્યા ંસ ર્ી બનેં આમ-
િેમ રખિિા ંરહિેા.ં જયારે ફરી ભખૂા રહવેાની 
નોબિ આવી જિી, ત્યારે ફરી લાકિી િોિવા 
કે મજ રીની શોર્ કરિા. ગામમા ંકામની કમી 
નહોિી. ખેડૂિોન  ં ગામ હત  ,ં મહનેત   માણસ 
માટે પચાસ કામ હિા.ં પણ આ બનેંને લોકો 
ત્યારે જ બોલાવિા, જયારે બે માણસોથી એકન  ં
કામ લઈને પણ સિંોષ પામવા પ્રસવાય કોઈ 
ચારો નહીં હોય. પ્રવભચત્ર જીવન હત   ં િેમન .ં 
ઘરમા ં માટીના બે-ચાર વાસણ પ્રસવાય કોઈ 
સપંપ્રિ નહોિી. ફાટેલા ચીથરા પહરેીને 
પોિાની નગ્નિાને ઢાકંીને જીવિા ંજિા ંહિા.ં 
સસંારની ભચિંિાઓથી મ તિ. દેવાથી લદાયેલા.ં 
ગાળો પણ ખાિા,ં માર પણ ખાિા,ં પણ િેન  ં
કોઈ ર્ ુઃખ નહોત  .ં એટલા ંગરીબ કે વસ લીની 
આશા ન હોવા છિા ંપણ લોકો એમને કોઈને 
કોઈ ઉર્ાર આપી દેિા.ં બટાકા-વટાણાની 
મોસમમા ં બીજાના ખેિરોમાથંી વટાણા કે 
બટાકા ઉખાિી લાવિા અને સેકી-સકૂીને ખાઈ 
લેિા.ં  
ઘીર એ આવી આકાશી વપૃ્રિથી સાિં વષાની 
ઉમર કાપી નાખંી હિી અને માર્વ પણ સપિૂ 
બેટાની જેમ બાપના જ પદભચહ્નો પર ચાલી 
રહ્યો હિો, બલ્કે બાપન  ંનામ વધ  રોશન કરિો 

રહિેો. આ સમયે પણ બનેં િાપણાની સામે 
બેસીને બટાકા ભ ૂજંી રહ્યા ં હિા,ં જે કોઈને 
કોઈના ખેિરમાથંી ખોદી લાવ્યા ંહિા.ં ઘીસ ની 
સ્ત્રીન  ં િો વષો પહલેા ં મતૃ્ય  થઇ ગય  ં હત  .ં 
માર્વના લગ્ન ગયા વષે થયા ંહિા.ં જ્યારથી 
એ સ્ત્રી આવી હિી, િેણે આ ખાનદાનમા ં
વ્યવસ્થાની જિ નાખંી હિી. દળીને કે ઘાસ 
કાપીને િે શેર જેટલા ં લોટની વ્યવસ્થા કરી 
લેિી હિી અને આ બનેંની રવાિાન  ં દોજખ 
ભરિી હિી. જ્યારથી િે આવી, આ બનેં વધ  
આળસ  અને આરામ કરનારા બની ગયા, બલ્કે 
િેઓ અકિવા પણ માિંયા હિા.ં કોઈ કામ માટે 
બોલાવત   ં િો પ્રનવ્યાાજ ભાવે બેવિી મજૂરી 
માગંિા.ં એ મહહલા આજે િસવ-વેદનાથી મરી 
રહી હિી અને આ બનેં કદાચ એની રાહ જોિા ં
હિા ંકે િે મરી જાય, િો આરામથી સ ઈ જાય.  
ઘીસ એ બટાક  છોલિા કહ્ ,ં ' જઈને જો િો શ  ં
દશા છે એની? ચ િેલનો હફસાદ હશે, બીજ  ંશ ?ં 
અહીં િો ઓઝા પણ એક રૂપ્રપયો માગેં છે.'  
માર્વને ભય હિો કે અગર એ ઝપંિીમા ંગયો 
િો ઘીસ  બટાકાનો મોટો ભાગ સાફ કરી નાખંશે. 
બોલ્યો, 'મને ત્યા ંજિા ંિર લાગે છે.'    
'િર કઈ વાિનો છે, હ  િો છં જ અહીં.' 
'િો િમે જ જઈને જ ઓને!'  
'મારી ઓરિ જયારે મરી હિી, હ  ત્રણ હદવસ 
એની પાસેથી હાલ્યો સ ધ્ર્ા ંનહોિો. અને વહ  
મારાથી શરમાય કે નહીં? જેન  ંમોં નથી જોય ,ં 
આજે િેન  ંઉઘાડ ં શરીર જોઉં? એને િનની સ ર્ 
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પણ ક્યા ંહશે? મને જોઈ લેશે િો ખ લીને હાથ-
પગ પણ નહીં પટકી શકે.'  
'હ ં પ્રવચાર ં  છં કે કોઈ બાળ-બચ્ચા થઇ ગયા િો 
શ  ંથશે? સ ૂિં, ગોળ, િલ, કંઈ પણ પણ નથી 
ઘરમા.ં' 
'બધ  ંઆવી જશે, ભગવાન આપે િો. જે લોકો 
આજે એક પૈસો નથી આપિા,ં એજ કાલે 
બોલાવીને આપશે. મારે નવ છોકરા થયા,ં 
ઘરમા ંક્યારેય કંઈ નહોત  ,ં પણ ભગવાને કોઈ 
પણ રીિે બેિો પાર કરી જ દીરે્લો.'  
સમાજમા ં રાિ-હદવસ મહનેિ કરનારાઓની 
હાલિ એમના કરિા બહ  સારી નહોિી અને 
ખેડૂિોના મ કાબલામા ંએ લોકો, જે ખેડૂિોની 
ર્ બાળિાનો લાભ લેવાન  ં જાણિા હિા,ં ખબૂ 
વર્ારે સપંન્ન હિા;ં ત્યા ંઆ િકારની મનોવપૃ્રિ 
પેદા થવી એ કોઈ અચરજની વાિ નહોિી. 
અમે િો કહીશ  ં કે ઘીસ  ખેડૂિોથી અનેકગણો 
વધ  પ્રવચારવાન હિો, જે ખેડૂિોના પ્રવચારશનૂ્ય 
સમ હમા ં સામેલ થવાને બદલે બેિકબાજોની 
ક જત્સિ મિંળીમા ં જઈને મળયો હિો. હા, 
એનામા ંએ શગ્તિ પણ નહોિી કે બેિકબાજોના 
પ્રનયમ અને નીપ્રિન  ંપાલન કરે; એટલે જ્યા ં
એની મિંળીના બીજા ગામના મ ખી અને 
મ ભખયા બન્યા હિા,ં એમની પર આખ  ંગામ 
આંગળી ઉિાવત   ં હત  .ં છિા,ં એને એટલો િો 
આસરો હિો કે િે ભલે ફટેહાલ હોય કમસેકમ 
એણે ખેડૂિો જેવી િન-િોિ મહનેિ િો નહોિી 
કરવી પિિી. એની સરળિાનો બીજા લોકો 
ભબનજરૂરી ફાયદો િો નહોિા ઉિાવિા.  

બનેં બટાકા કાઢી કાઢીને સળગિા સળગિા જ 
ખાવા લાગ્યા.ં ગઈ કાલથી કશ  ંખાધ  ંનહોત  .ં 
એટલી ર્ીરજ પણ નહોિી કે િેણે િંિા પિવા 
દે. અનેકવાર બનેંની જીભ બળી ગઈ. છોલાઈ 
જવાને લીરે્ બટાકાનો બહારી ભાગ િો બહ  
ગરમ નહોિો લાગિો, પણ દાિંો વચ્ચે પિિા 
જ અંદરનો ભાગ જીભ અને િાળવાને જલાવી 
લેિો હિો અને એ અંગારાને મોંમા ંરાખવાને 
બદલે િીક એજ હત   ંકે િે અંદર પહોંચી જાય. 
ત્યા ંએને િંિા કરવા માટે ઘણો સામાન હિો, 
માટે બનેં જલ્દી જલ્દી બટાકા ગળી જિા.ં જોકે 
એ કોપ્રશશમા ંએમની અંખોમાથંી આંસ ૂનીકળી 
આવિા.ં  
ઘીસ ને એ વખિે િાક રની જાન યાદ આવી 
ગઈ, જેમા ંએ વીસ વષા પહલેા ંગયો હિો. એ 
દાવિમા ંએને જે તધૃ્પિ મળી હિી, એ િેના 
જીવનમા ં એક યાદ રાખવા ં જેવી વાિ હિી 
અને આજે પણ એની યાદ િાજી હિી. બોલ્યો, 
'એ ભોજ નહીં ભલૂ્યો. ત્યારથી આજ સ ર્ી ફરી 
એવ  ં ખાવાન  ં અને ભરપેટ નથી મળય .ં 
છોકરીવાળાએ ભરપેટ પરૂી ખવિાવી હિી, 
બર્ાનેં! નાના મોટા બર્ાએ પરૂી ખાર્ી હિી 
અને િે અસલી ઘીની હિી. ચટણી, રાયત  ,ં ત્રણ 
િકારના સ કા શાક, એક રસાવાળંુ શાક, દહીં 
અને મીિાઈ. હવે શ  ં કહ  ં કે એ ભોજનમા ંશ  ં
સ્વાદ મળયો હિો! કોઈ રોક-ટોક નહોિી. જે 
જોઈએ િે ચીજ માગંો અને જેટલી જોઈએ 
િેટલી ખાવ. લોકોએ એટલ  ંખાધ ,ં એટલ  ંખાધ  ં
કે કોઈથી પાણી પણ ન પીવાય .ં પણ પીરસવા 
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વાળા હિા ંજે પિરાળીમા ંગરમ ગરમ, ગોળ 
ગોળ સ વાપ્રસિ કચોરીઓ નાખંી દેિા ં હિા.ં 
મના કરે કે નથી જોઈિી, પિરાળી પર હાથ 
રોકી દીર્ો હોય, પણ એ હિા ંકે દેિા ંજ જિા ં
હિા.ં અને જયારે મોં ર્ોઈ લીધ ,ં િો પાન 
એલચી પણ મળી, પણ મને પાન લેવાની સ ર્ 
જ ક્યા ં હિી! ઊભા થવાત   ં નહોત  .ં ઝટપટ 
જઈને મારા કામળા પર સ ઈ ગયો. આવા 
દહરયાહદલ હિા ંએ િાક ર!'  
માર્વે એ પદાથોની મનમા ંને મનમા ંજ મઝા 
લેિા ંકહ્ ,ં 'હવે અમને કોઈ એવ  ંભોજન નથી 
ખવિાવત  .ં' 
'હવે કોઈ શ  ંખવિાવે? એ જમાનો બીજો હિો. 
હવે િો બર્ાનેં હકફાયિ સ ઝે છે. લગ્નમા ંખચો 
નહીં કરો, હક્રયા-કમામા ંખચો નહીં કરો. પછૂો 
એમને, ગરીબોનો માલ ઉસેિીને ક્યા ંરાખશો? 
માલ લેવામા ંકોઈ કમી નથી, હા, ખચા કરવામા ં
હકફાયિ યાદ આવે છે.'  
'િમે વીસ જેટલી પરૂી ખાર્ી હશે?' 
'વીસથી વધ  ખાર્ી હિી.'  
'હ  પચાસ ખાિે.'  
'પચાસથી ઓછી મેં પણ નહીં ખાર્ી હોય. હ  
િો ખાસ્સો પઠ્ઠો હિો, ત  ંિો મારાથી અિર્ો પણ 
નથી. 
બટાકા ખાઈને બનેં એ પાણી પીધ  ંઅને ત્યા ંજ 
િાપણા સામે પોિાની ર્ોિી ઓઢીને, પગ 
પેટમા ંખોસીને સ ઈ રહ્યા.ં જાણે બે મોટા મોટા 
અજગર, િાણીને મારીને પિેલા ં હોય. અને 
બ પ્રર્યા હજી સ ર્ી ચીસો પાિિી હિી.  

સવારે માર્વે ઝૂપંિીમા ંજઈને જોય  ંિો, એની 
સ્ત્રી િંિી થઇ ગઈ હિી. એના મોં પર માખીઓ 
બણબણિી હિી. પહોળી થઇ ગયેલી આંખો 
છિ િરફ મિંાઈ હિી. આખો દેહ ધળૂથી 
લથબથ હિો. િેના પેટમાનં   ંબાળક પણ મતૃ્ય  
પામય  ંહત  .ં  
માર્વ દોિીને ઘીસ  પાસે આવ્યો. પછી બનેં 
જોર-જોરથી હાય-હાય કરવા માિંયા અને છાિી 
પીટવા માિંયા. પિોશીઓ આ રોકકળ સાભંળી 
અને દોિિા આવ્યા અને જૂની મયાાદાઓ 
મ જબ આ અભાગાઓને સમજાવવા માિંયા.  
પણ વધ  રોકકળનો અવસર નહોિો. કફન અને 
લાકિાની હફકર કરવાની હિી. પણ ઘરમાથંી 
પૈસા િો એ રીિે ગાયબ થઇ ગયા ંહિા,ં જાણે 
સમિીના માળામાથંી માસંનો ટ કિો!  
બાપ-બેટા રિિા રિિા ગામના જમીનદાર 
પાસે ગયા.ં એ િો આ બનેંના ચેહરાને જ 
પ્રર્ક્કારિો હિો. અનેકવાર એમને પોિાના 
હાથે માર મારી ચકૂ્યા હિા, ચોરી કરવા માટે, 
વાયદા મ જબ કામ પર ન આવવા માટે.  
પછૂ્ ,ં 'કેમ બે ઘીસ આ, રિે છે કેમ? હવે ત   ંકશે 
દેખાિો પણ નથી, લાગે છે આ ગામમા ંરહવેા 
જ નથી માગંિો.' 
ઘીસ એ જમીન પર માથ  ંમ કીને આંખોમા ંઆંસ ૂ
ભરીને કહ્ ,ં 'સરકાર, ખ બ મ સીબિમા ં છં. 
માર્વની ઘરવાળી રાતે્ર ગ જરી ગઈ. રાિ 
આખી િિપિી રહી, સરકાર. અમે બનેં િેની 
બાજ મા ં બેસી રહ્યા.ં દવા-દાર  જે કંઈ બની 
શક્ ,ં િે બધ  ંકય ું, પણ અંિે િે અમને દગો 
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દઈ ગઈ. હવે કોઈ એક રોટી દેનાર ં  પણ નહીં 
રહ્ ,ં માભલક. િબાહ થઇ ગયા.ં ઘર ઉજિી ગય .ં 
િમારો ગ લામ છં. િમારા પ્રવના બીજ  ંછે પણ 
કોણ, િમારા પ્રસવાય કોને દરવાજે જાઉં?' 
જમીનદાર સાહબે દયાળુ હિા. પણ ઘીસ  પર 
દયા કરવી એ કાળા કામળા પર રંગ ચિાવવા 
જેવ  ં હત  .ં મનમા ંિો આવ્ય ,ં કહી દઉં, ચાલ, 
ચાલિી પકિ. આમ િો બોલાવ  ંિો પણ નથી 
આવિો, આજે જ્યારે ગરજ પિી, િો આવીને 
ખ શામિ કરે છે! હરામખોર, બદમાશ! પણ આ 
ગ સ્સે થવાનો કે દંિનો અવસર નહોિો. મન ન 
હોવા છિા,ં બે રૂપ્રપયા કાઢીને ફેંક્યા. પણ 
શાતં્વનાનો એક શબ્દ મોંમાથંી નીકળયો નહીં. 
એની સામે જોય  ંપણ નહીં. જાણે માથા પરથી 
બોજો ઉિાયો હોય.  
હવે જમીનદાર સાહબેે જયારે બે રૂપ્રપયા 
આપયા,ં િો ગામના વાભણયા-મહાજનો ઇનકાર 
કરવાન  ં સાહસ કેવી રીિે કરે? ઘીસ મા ં
જમીનદારના નામે ઢંઢેરો પીટવાની પણ સારી 
આવિિ હિી. કોઈએ બે આના, િો કોઈએ 
ચાર આના આપયા.ં એક કલાકમા ં િો ઘીસ  
પાસે પાચં રૂપ્રપયા જેવી સારી રકમ જમા થઇ 
ગઈ. ક્યાકંથી અનાજ મળી ગય ,ં િો ક્યાકંથી 
લાકિા. અને બપોરે ઘીસ  અને માર્વ બજારમા ં
કફન લેવા ચાલ્યા.ં અહીં લોકો વાસં કાપવા 
લાગ્યા.ં  
ગામની િેમાળ સ્ત્રીઓ આવી આવીને લાશને 
જોિી હિી અને િેની કમનસીબી પર બે બ દં 
આંસ ૂપાિીને ચાલી જિી.  

'કેવો ખરાબ રીવાજ છે કે જેને જીવિેજીવ િન 
ઢાકંવાન  ંચીંથર ં  પણ નહીં મળય ,ં િેને મરિા 
કફન જોઈએ!' 
'કફન લાશની સાથે બળી જ િો જાય છે.'  
'બીજ  ંશ  ંરહી જાય છે? આ પાચં રૂપ્રપયા પહલેા ં
મળિે, િો કંઈ દવા દાર  કરી લેિે.' 
બનેં એકબીજાના મનની વાિ પામી રહ્યા ંહિા.ં 
બજારમા ં આમિેમ ફરિા ં રહ્યા.ં ક્યારેક આ 
ર્ કાને િો ક્યારેક પેલી ર્ કાને. જાિજાિના 
કપિા,ં રેશમી અને સ િરના જોયા,ં પણ કંઈ 
માફક નહીં આવ્ય .ં ત્યા ં સ ર્ી િો સાજં પિી 
ગઈ. ત્યારે બનેં ન જાણે કઈ દૈવી િેરણાથી 
એક મધ શાલાની સામે જઈ પહોંચ્યા ંઅને જાણે 
કોઈ પવૂાયોજજિ યોજના હોય િેમ અંદર 
ચાલ્યા ંગયા.ં ત્યા ંથોિી વાર માટે બનેં ઊભા ં
રહ્યા.ં પછી ઘીસ એ આગળ જઈને કહ્ ,ં 'સાહજૂી, 
એક બોિલ અમને પણ આપજો.'  
ત્યાર પછી કંઈ ચાખણ  ંઆવ્ય ,ં િળેલી માછલી 
અને બનેં ત્યા ંબેસીને શાપં્રિથી પીવા લાગ્યા.ં  
અનેક પયાલા એક પછી એક પીર્ા ંપછી બનેં 
જોશમા ં આવી ગયા.ં ઘીસ  બોલ્યો, 'કફન 
ઓઢાિવાથી શ  ં મળે છે? આખરે સળગી જ 
જિેને! કંઈ વહ  સાથે િો જવાન  ંનહોત  .ં'  
માર્વ આકાશ િરફ જોઈને બોલ્યો, માનો કે 
દેવિાઓને પોિાના પાપી ન હોવા માટે સાક્ષી 
બનાવિો હોય િેમ, 'ર્ પ્રનયાનો રીવાજ છે, 
લોકો બામણોને હજારો રૂપ્રપયા કેમ આપી દે છે! 
કોણ જ એ છે, પરલોકમા ંમળે છે કે નહીં!'   
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'મોટા માણસો પાસે ર્ન હોય છે, ભલે ફંકિા. 
પણ આપણી પાસે ફંકવા માટે શ  ંછે?'  
'પણ લોકોને શ  ંજવાબ આપીશ ?ં પછૂશે નહીં, 
કે કફન ક્યા ંછે?'  
ઘીસ  હસ્યો, 'અબે કહી દઈશ  ં કે રૂપ્રપયા કમર 
પરથી પિી ગયા.ં બહ  શોધ્યા ંપણ મળયા ંજ 
નહીં. લોકોને પ્રવશ્વાસ િો નહીં બેસે, પણ પછીએ 
એ લોકો જ રૂપ્રપયા આપશે.' 
માર્વ પણ હસ્યો, આ અણર્ાયાા સૌભાગ્ય 
અંગે બોલ્યો, 'બહ  સારી હિી ભબચારી! મરી િો 
પણ ખ બ ખવિાવી-પીવિાવીને મરી!' 
બનેં આ સમયે િાિથી બેસીને પ રી ખાઈ રહ્યા ં
હિા,ં જાણે જગંલમા ંકોઈ પ્રસિંહ પોિાનો પ્રશકાર 
ઉિાવિો હોય િેમ. ન જવાબદારીનો િર હિો, 
ન બદનામીની હફકર. એ ભાવનાઓને િો 
િેમણે બહ  પહલેા ંજીિી લીર્ી હિી.  
ઘીસ  હફલસફૂના ભાવથી બોલ્યો, 'આપણો 
આત્મા િસન્ન થઇ રહ્યો છે, િો શ  ંએને પ ણ્ય 
નહીં મળે?'  
માર્વે શ્રદ્ધાથી માથ  ં નમાવીને નમન કય ું, 
'જરૂર મળશે, ભગવાન ત   ંઅંિયાામી છે. એને 
વૈક ંિ લઇ જજે. અમે બનેં અંિરથી આશીવાાદ 
આપીએ છીએ. આજે જે ભોજન મળય ,ં િે 
ક્યારેય જીંદગીમા ંમળય  ંનહોત  .ં'  
એક પળ પછી માર્વના મનમા ંશકંા જાગી. 
બોલ્યો, 'કેમ દાદા, આપણે પણ એકને એક 
હદવસે ત્યા ંજઈશ નેં?' 

ઘીસ એ આ ભોળા સવાલનો કોઈ જવાબ નહીં 
આપયો. િે પરલોકની વાિો પ્રવચારીને આ 
આનદંમા ંબાર્ા નાખંવા નહોિો માગંિો.'  
'જો એ આપણને પછૂશે કે િમે કફન કેમ નહીં 
આપય  ંિો શ  ંકહીશ ?ં' 
'કહીશ ,ં િાર ં  માથ .ં'   
'પછૂશે િો જરૂર.' 
'ત  ંમાને છે કે એને કફન નહીં મળે? ત  ંમને 
એવો ગરે્િો સમજે છે? સાિં વષા ર્ પ્રનયામા ંશ  ં
ઘાસ ખોદિો રહ્યો છં? એને કફન મળશે અને 
બહ  સાર ં  મળશે.'  
માર્વને પ્રવશ્વાસ ન બેિો. બોલ્યો, 'કોણ 
આપશે? રૂપ્રપયા િો આપણે ચટ કરી દીર્ા.ં એ 
િો મને પછૂશે. એના સેંથામા ં પ્રસિંરૂ્ર િો મેં 
ભરેલ નેં!'  
ઘીસ  ગરમ થઈને બોલ્યો, 'હ  કહ ં છં, એને કફન 
મળશે. ત   ંમાનિો કેમ નથી?' 
'કોણ આપશે, િે કેમ નથી જણાવિા?ં'  
'એજ લોકો આપશે, જેમણે આ વખિે રૂપ્રપયા 
આપયા.ં હવે રૂપ્રપયા આપણા હાથમા ં નહીં 
આવે.' 
જેમ જેમ અંર્ાર ં  વર્ત   ં ગય  ં અને િારાની 
ચમક િેજ થિી ગઈ, મધ શાલાની રોનક પણ 
વર્ી રહી હિી. કોઈ ગાત   ંહત  ,ં કોઈ હિિંગ મારત   ં
હત  ,ં કોઈ પોિાના સાથીને ગળે વળગત  ંહત  .ં 
કોઈ પોિાના પ્રમત્રના મોં પર ટપલી મારત   ં
હત  .ં 
ત્યાનંા વાિાવરણમા ં આનદં હિો, હવામા ં
નશો. કેટલાકં િો અહીં આવીને એક ચ લ્લ મા ં
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મસ્િ થઇ જિા.ં શરાબથી વધ  ત્યાનંી હવાનો 
નશો છવાિો હિો. જીવનની મ સીબિો ભ લાિી 
જિી હિી, થોિી વાર માટે િેઓ ભલૂી જિા ં
હિા ંકે િેઓ જીવિા હિા ંકે મરિા હિા!ં કે ન 
જીવિા ંન મરિા હિા!ં  
અને આ બનેં બાપ-બેટા હજી પણ મઝાથી 
ચ સ્કી લેિા ંહિા.ં બર્ાનંી નજર એમની િરફ 
મિંાઈ હિી. બનેં કેટલા ં ભાગ્યવાન હિા!ં 
િેમની વચ્ચે આખી બોિલ હિી!  
ભરપેટ ખાઈને માર્વે બચેલી પ રીઓની 
પિરાળી ઊંચકીને એક ભભખારીને આપી દીર્ી, 
જે ત્યા ંઊભો રહીને ભખૂી આંખોથી જોઈ રહ્યો 
હિો. અને 'આપવા'ન  ં ગૌરવ, આનદં અને 
ઉલ્લાસનો િેને પોિાના જીવનમા ંપહલેી વાર 
અન ભવ કયો હિો.  
ઘીસ એ કહ્ ,ં 'લે, જા, ખબૂ ખા અને આશીવાાદ 
દે. જેની આ કમાઈ છે, િે િો મરી ગઈ. પણ 
િારા આશીવાાદ જરૂર એને પહોંચશે. રંૂવેર ંવાથી 
આશીવાાદ આપ, બહ  ગાઢી કમાઈના પૈસા છે.'  
માર્વે ફરી આકાશ િરફ જોય  ંઅને કહ્ ,ં 'એ 
વૈક ંિમા ંજશે દાદા, એ વૈક ંિની રાણી બનશે.'  
ઘીસ  ઊભો થઇ ગયો અને જાણે ઉલ્લાસની 
લહરેોમા ં િરિો હોય િેમ બોલ્યો, 'હા બેટા, 
વૈક ંિમા ં જશે. કોઈને સિાવ્યા નહીં, કોઈને 
દબાવ્યા નહીં. મરિા-મરિા પણ આપણા 
જીવનની સૌથી મોટી લાલસા પ રી કરી ગઈ. 
એ જો વૈક ંિ નહીં જાય િો શ  ંઆ જાિાપાિા 
લોકો જશે, જે ગરીબોને બનેં હાથોથી લ ૂટેં છે 

અને પોિાના પાપ ર્ોવા માટે ગગંામા ંનહાય 
છે અને મહંદરોમા ંજળ ચઢાવે છે?' 
શ્રદ્ધાળુઓનો આ રંગ િરિ જ બદલાઈ ગયો. 
અગ્સ્થરિા નશાની ખાપ્રસયિ છે. ર્ ુઃખ અને 
પ્રનરાશાનો દૌર શર  થયો. માર્વ બોલ્યો, 'પણ 
દાદા, ભબચારીએ જીવનમા ંબહ  ર્ ુઃખ ભોગવ્ય .ં 
કેટલ  ં ર્ ુઃખ સહીને મરી.' એ આંખો પર હાથ 
રાખીને રિવા માિંયો. ચીસો પાિીપાિીને. 
ઘીસ એ સમજાવ્યો, 'રિે છે કેમ બેટા, ખ શ થા 
કે િે માયાજાળથી મ તિ થઇ ગઈ. જજંાળથી 
છૂટી ગઈ. બહ  ભાગ્યવાન હિી કે આટલી 
જલ્દી મોહમાયાના બરં્ન િોિી દીર્ા!ં' 
અને બનેં ઊભા ંથઈને ગાવા માિંયા, 'િભગની 
ક્યોં નૈના ઝમકાવૈ? િભગની!' 
પીદ્ધિોની આંખો એમના પર મિંાયેલી હિી 
અને એ બનેં પોિાના હદલમા ં મસ્િી સાથે 
ગાિા ંહિા.ં પછી બનેં નાચવા લાગ્યા.ં ઉછળયા ં
પણ, કદૂ્યા પણ, ભાવ પણ બનાવ્યા,ં અભભનય 
પણ કયો અને આખરે નશામા ંબદમસ્િ થઈને 
ત્યા ંજ પિી ગયા.ં 

 
મ નશી િેમચદં  
અન વાદ: નરેશ કાપિીઆ  
સ રિ, ૯૯૦૯૯ ૨૧૧૦૦  
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કથન અને પરિમાણ  
યામમની પટેલ 

 

 
 

હ ું કલાકાિોની કલાકાિી એ હદે સ  ુંઘી શક ું છું કે જેની જાણ ખ દ કલાકાિને નથી હોતી, એ 

અહીંથી પસાિ થયો ત્યાિે મેં એનો ચહિેો મહોિો જોયો, ભબલક લ સહદેવ  
 

"હટ્ટ આ ખટમલ..." કહતેાું એણે 
ખિબચડો ધાબળો ઝાટક્યો અને ફિી 
લાકડાની પાટ પિ લુંબાવ્ ું. એ નસીબમાું 
તો નહોતો માનતો પણ હા, ભગવાનમાું 
એને જરૂિ થોડી શ્રદ્ધા હતી. તેથી જ કદાચ 
એણે એક જ માણસ ઊંઘી શકે એટલી 
જગ્યામાું પણ પોતાના માથા પાસે ક ર કે્ષત્રમાું 
શ્રી કૃષ્ણન ું મવિાટ સ્વરૂપ દશાાવતી વામન 
છબી લગાવી હતી. િાતે ઊંઘતા પહલેા 
અને સવાિે આંખ ખોલતાુંવેંત હાથ જોડીને 
એ છબીને પ્રણામ કિતો અને િોજેિોજ 
નીકળી પડતો આસપાસની જાણીતી છતાું 
અજાણી દ મનયામાું જયાું એના માટે િોજ નવ ું 
કામ િહતે  ું. એની દિેક સવાિ અમનમિત 

િહતેી. શહિેના કયા ખ  ણે એ પહોંચશે એ 

પણ નક્કી નહોત  ું.  
 

એક અપિાધને છાવિવા નાસી છટયા બાદ 
એણે એક ગ મનામ જીવન મવતાવ્ ું હત  ું. 
વળી, નાનકડી ઝુંપડીમાું મનજાનુંદથી િહવેા 
કિતાું સુંસાિનો ભાિ વેંઢાિવો એને વધ  
દ ષ્કિ લાગ્યો હતો. અમતશય ભ્રમણ જાણે 
એની િોજજિંદી રિયા બની ગઈ હતી. 
અંતિના તોફાનોને એણે એક પટાિીમાું બુંધ 
કિીને તાળું વાસી દીધ ું હત  ું. એ કોઈ સાથે 
વાત કિતો નહોતો અને એને િખડ  ભભખાિી 
સમજી કોઈ કુંઈ જ પ  છત  ું નહોત  ું.  
 

*** 
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"અિે િમભણક, આ પેલો ધાબળાવાળો િખડ  
જાય છે એને પકડી લાવ આપણા પેલા 
િોલ માટે." મેદાનમાું બુંધાઈ િહલેા માુંચડા 
પિથી એક ભાિેખમ વયક્તતએ પોતાના 
સહકમીને સુંબોધીને િસ્તા તિફ આંગળી 
ચીંધી.  
 

પેલો સહકમી િમભણક ઘડીક એ ભભખાિીને 
અને ઘડીક પોતાના આદેશકને મ  ુંઝવણથી 
જોઈ િહ્યો અને કહ્ ું, "પણ જયુંત સિ, 
આ ભભખાિીને સહદેવન ું પાત્ર?" 
 

"અિે હ ું કહ ું છું એમ કિ, હ ું કલાકાિોની 
કલાકાિી એ હદે સ  ુંઘી શક ું છું કે જેની જાણ 
ખ દ કલાકાિને નથી હોતી, સમજયો? અને 
એ અહીંથી પસાિ થયો ત્યાિે મેં એનો ચહિેો 
મહોિો જોયો. સાિો છે. બસ થોડો મેકઅપ 
આવી જાય એટલે ભયો ભયો." પોતાની 
બહાિ નીકળેલી ફાુંદ પિ હાથ ફેિવતા નાટક 
કુંપનીના માભલક જયુંતે કહ્ ું.  
 

િમભણકે મોઢ ું ચડાવીને કહ્ ું, "પણ સિ 
નાટકના સુંવાદોન ું શ ું? મને તો એ પાગલ 
લાગે છે. એ ભભખાિીને કશ ું સાર ું બોલતાુંય 
આવડત ું હશે?"  
 

"અિે! સહદેવને કોઈ કુંઈ પ  છે ત્યાું સ ધી 
એ બોલે જ છે ક્યાું? ભચિંતા ન કિ. એને 
ના આવડ ે તો આપણે સુંવાદો પડદા 
પાછળથી બોલી દઈશ ું અને એને મોઢ ું 

હલાવવા કહી દઈશ ું. જલ્દી જા બોલાવ 
એને. આગળ નીકળી ગયો તો આ સહદેવ 
પણ હાથમાુંથી જશે." 
 

*** 

 
સહદેવે શક મનને આગમચેતી આપી, 
"મામાશ્રી, આપ માિા વડીલ છો. આપના 
આ કૃત્યન ું સત્ય હ ું જાણ ું છું. અિે! મામા 
અને ભાણેજો વચ્ચે તો ઋણાન બુંધ હોય છે 
મામાશ્રી. તમાિી હત્યાન ું પાપ માિા માથે 
ચડ ેએ હ ું ક્યાિેય ન ચાહ ું. હવે બચ્્ ું જ 
શ ું છે કૌિવોની સેનામાું? આપ હમથયાિ મ  કી 
ગાુંધાિ પાછા વળો." 
 

શક મનન ું અટ્ટહાસ્ય, "હ ું કાયિ નથી પ ત્ર 
સહદેવ, કે આમ િણભ  મમ છોડી ચાલ્યો 
જાઉં. મવજેતા બનીને જઈશ અથવા તો 
વીિગમત મેળવીને. ત ું ઉઠાવ તાિા શસ્ત્રો." 
કહી શક મનએ બાણ ચડાવ્ ું. 
 

્ દ્ધના દ્રશ્યને ઉજાા આપતા ધાિદાિ સુંગીત 
સાથે હમથયાિોની અથડામણનો ઉત્કૃષ્ટ 
અભભનય ભજવાયો અને શક મન મામા 
ભોંયભેગા થઇ ગયા. સહદેવે મુંચ પિથી 
મવજયઘોષ કયો. પીડાનો અભભનય કિી 
િહલેા શક મનએ ત્ર ટક સ્વિે સહદેવને પ  છ્ ું, 
"હ,ે મત્રકાળજ્ઞાની સહદેવ, ત ું માિા કૃત્યન ું 
કાિણ સઘળું જાણે છે, પણ ત ું સમજે છે 
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કેટલ ું?" કહી શક મનએ પોતાન ું શિીિ 
મનષ્પ્રાણ છોડી દેવાનો અભભનય કયો.  
 

શક મન પિ સહદેવના છેલ્લા વાિ સાથે શર  
થઇ ગયેલો પે્રક્ષકોની તાળીઓનો ગડગડાટ 
શક મનના અંમતમ શબ્દોને વણસાુંભળ્યા કિી 
ગળી ગયો. નાટય અભભનયમાું મિણશૈયા 
પિ ઢળતા શક મનના એ સ્વિનો સહદેવરૂપે 
એ પોતે એકમાત્ર શ્રોતા હતો. એના કાનમાું 
શક મનના પાત્ર દ્વાિા પ્રશ્નાથા પામેલા શબ્દો 
પડઘાતા હતા, "ત ું કાિણ સઘળું જાણે છે, 
પણ સમજે છે કેટલ ું? 
 

*** 

 

જનવસ્તીથી થોડ ેદ િ એકલવા્ ું બેઠાું ઘાટન ું 
મકાન, આગળ પડતો ખ લ્લો ચોક અને 
ચોકને અભયમ આપતો અંદિથી તાળું 
વસેલો ચોકનો દિવાજો. ઘિનો એ ચોક 
િતતિું જજત થઇ ગયો હતો. બે શવ અને 
ચોકની વચ્ચે બીજા બે જીવતાું શવ મસવાય 
હવે ધીમે ધીમે કાગડાઓન ું આગમન થવા 
લાગ્્ ું હત  ું.  
 

લાલધ  મ થયેલી મોટી આંખોની ઉપિ લલાટે 
િેવાનો હાથ સજ્જડ િીતે દેવાઈ ગયો હતો. 
છેલ્લી એક િાત અને આજનો અડધો 
રદવસ, િેવા આ જ મ દ્રામાું બેઠી હતી. હોઠ 
મસવાઇ ગયા હતાું. એનો ચહિેો ભાવમવહીન 
થઇ ગયો હતો. ભાવમવહીન ચહિેા જેવા જ 
બ ઠ્ઠા અવાજે એણે આદેશ કયો, "અહીંથી 

ભાગી જા અમનર દ્ધ. આગળ જે થાય એ હ ું 
ભોગવી લઈશ. ભાગી જા અને પાછો ન 
ફિીશ." 
 

બાજ માું પલાુંઠી વાળીને બેસેલા અમનર દ્ધમાું 
જાણે િેવાના શબ્દોએ ચાવી ભિી. િેવાના 
ભમવષ્યની સહજેેય ભચિંતા કયાા વગિ અમનર દ્ધ 
ત્યાુંથી ઉઠયો. િેવા પણ એની સાથે ઉભી 
થઇ, ધ્ર જતા હાથે કેટલાક રૂમપયા એણે 
અમનર દ્ધના હાથમાું પકડાવયા. એક હાથે 
પૈસા લેતી વેળા જ અમનર દે્ધ બીજા હાથે 
બાજ ની ચાિપાઈ પિ અસ્તવયસ્ત પડેલો 
ધાબળો ઉંચકી માથેથી ઓઢી લીધો. 
બપોિના ધોમધખતા તાપમાું ધાબળાન ું 
આવિણ ઓઢી એ એક ગ મનામ ઓળો બની 
ચોકની દીવાલ ફાુંદીને ચાલ્યો ગયો.  
 

*** 

મુંચની આસપાસ પે્રક્ષકો અને 
અભભનયકાિોની ભીડ જામી હતી. આજન ું 
મહાભાિત ્ દ્ધન ું નાટક પ  ર ું થયા બાદ 
કેટલાક અત્યુંત િસ ધિાવતા પ્રૌઢ પે્રક્ષકો 
અભભનયકાિોની સમીક્ષા કિી િહ્યા હતા. 
નાટક કુંપનીનો સ પિવાઇઝિ અને મેનેજિ 
એવો િમભણક માણસોના આ ઢગલામાું 
ખાુંખાખોળા કિી િહ્યો હતો. એના કાનમાું 
જયુંત સિનો હ કમ િેકોડા કિેલા ભાષણની 
જેમ સતત વાગી િહ્યો હતો. 
 



112 
 

"જો્ ું િમભણક, મેં કહ્ ું હત  ુંને? હ ું કલાકાિોને 
સ  ુંઘી શક ું છું. બસ એમ કહ ેકે, આસપાસની 
દ મનયામાુંથી કલાકાિો માિા ચ ુંબકીય કે્ષત્રમાું 
ખેંચાઈ આવે છે. પેલા િખડ એ સહદેવનો 
િોલ કેટલો સિસ િીતે કયો. એ તો જાણે 
પાત્રમાું એકાકાિ થઇ ગયો હતો. અપને 
એને પિમેડન કિી દેવો છે. જા શોધી લાવ 
તો એને! એનો આજનો પગાિ હ ું માિા હાથે 
જ એને આપીશ. ચાલ્યો ગયો હોય તો ગમે 
ત્યાુંથી શોધી લાવ. અને સાભંળ, જો ત ું આ 

નાટક કુંપનીમાું જોડાવા માટે એને ન 
માનવી શક્યો તો તાિો આ મરહનાનો પગાિ 
કટ." 
 

કડવાશથી િમણીકે ડાફોળીયા માિવા શર  
કયાા હતા, "અિે, પેલો સહદેવ બન્યો હતો 
એ ક્યાું ગયો? એના કામના પૈસા પણ નથી 
લઈને ગયો." િમભણક પોતાના શેઠ 
જયુંતની આજ્ઞાને અન સિીને સહદેવ બનેલા 
િખડ ને કાયમી ધોિણે નાટક કુંપનીમાું કામે 
િાખી લેવા શોધી િહ્યો હતો.  
 

પોતાની શોધખોળન ું કોઈ પરિણામ ન 
મળતાું િમભણક અકળાયો હતો. એ સતત 
બડબડાટ કિી િહ્યો હતો, "સાલ્લો જયુંત 
ગેંડો, માિા ઉપિ પૈસાનો િોબ છાુંટે છે. 
પેલો ભભખાિી ન મળ્યો તો માિો પગાિ 
કાપી લેશે? હિામી શોષણખોિ." 
 

*** 

 

બહાિ િાત્રીના અંધકાિની ચાદિ ઓઢીને 
ઠપ્પ થયેલી ગલીમાું માત્ર ક તિાઓના 
ભસવાનો અવાજ આવી િહ્યો હતો.  
 

"હટ્ટ આ ખટમલ." કહી એણે ધાબળો માથા 
સ ધી ખેંચી લીધો. સ તેલા િહી ગિદન અને 
પ્રણામની મ દ્રામાું હાથ ઊંચા કિી એણે શ્રી 
કૃષ્ણની છબીને વુંદન કયાા અને મનદ્રાદેવીની 
પ્રતીક્ષા કિવા લાગ્યો.  
 

આજનો એનો રદવસ કુંઈક અલગ જ વીત્યો 
હતો. સહદેવન ું પાત્ર ભજવવાની એને મજા 

આવી હતી. પિુંત   શક મનના પાત્રએ અધ  િા 
મ કેલા એ પ્રશ્નએ એના મનના દ ઝતા ઘા 
ઉપિ બુંધાયેલા પોપડા નીચે ફિીથી િતત 
ટશિોને જીવુંત કિી હતી. એણે દમન કિીને 
અકબુંધ િાખેલા માનમસક તોફાનોની પેટી 
અનાયાસે એક નાટયપાત્રના સુંવાદથી ઉઘડી 
ગઈ હતી. એણે બસ ત્યાુંથી નાસી છૂટવ ું 
હત  ું તેથી જ તો એ કામના પૈસા લેવા વગિ 
સીધો ઝુંપડીએ પહોંચી ગયો હતો.  
 

શ ું ગહનતા હતી શક મનના પાત્રના અંમતમ 
શબ્દોમાું જે પોતે નથી સમજી શક્યો? કેમ 
એ પ્રશ્નન ું ઇશાિસ  ચક બાણ એના વીતેલા 
જીવન તિફ અગ્ર થયેલ ું જણાત  ું હત  ું? 
 

થાક અને ઊંઘના કાિણે આંખોના ભાિે 
થયેલા પોપચાએ એના મગજ સાથે ્ દ્ધ 
કિવા માુંડ્ ું. એ અધખ લ્લી આંખો સામે 
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એની નાનકડી ઝુંપડીમાું એક વયક્તતની 
આકૃમત ખડી થઇ. તુંદ્રાવસ્થામાું જ એણે 
પ  છ્ ું, "કોણ?" 
 

"મને ન ઓળખ્યો અમનર દ્ધ?" આગુંત  કે 
પોતાનો ચહિેો એના ચહિેાની નજીક લીધો. 
 

અશ્ચ્રયાાઘાતથી એની આંખો પહોળી થઇ 
ગઈ. આ 'અમનર દ્ધ' નામ તો એ પોતે 
પણ ક્યાિન ું ભ  લી ચ ક્યો હતો. આ ગ મનામ 
જીવનમાું એને મળતાું લોકો િોજ એને એન ું 
નામ પ  છયા મવના જ પોતાની િીતે નવ ું 
નામ આપી દેતા અને એ પચૃ્છા મવના 
ક્યાિેય કોઈ જવાબ આપતો નહોતો. તો 
પછી પોતાને નામથી બોલાવનાિ આ કોણ? 
 

અમનર દે્ધ ભાિે થયેલી આંખોને ખોલવાની 
કોમશશ કિી. થોડાક યત્નને અંતે એને 
આગુંત  કનો પહિેવેશ કળાયો. આજે નાટક 
કુંપનીમાું જોયો હતો એવો જ પહિેવેશ. 
સહજે જ દો હતો પિુંત   ઓળખાણ માટે તેનો 
પહિેવેશ મહત્વનો નહોતો, મહત્વનો હતો 
તેની જાુંઘ પિનો એ ઘા જે હજ  પણ એના 
મપતાુંબિને િતતથી ભીંજવી િહ્યો હતો. 
ચાલતી વખતે એ તે આગુંત  કના માુંસ અને 
હાડકામાું થત ું થથિાવત  ું હલનચલન તેને 
અપાિ પીડા આપત ું હત  ું. એટલે જ કદાચ 
તે ખોડાઇને ચાલી િહ્યો હતો. આ પીડા 
એણે જાતે વહોિી હતી એ જગજાહિે હત  ું. 
એ સમયે જાુંઘમાું ખ  ુંપેલી કટાિી અને આ 

ઘા જ તો એની આગવી ઓળખ બન્યા 
હતા. 
 

"શક મન મામા?" અમનર દ્ધ બબડયો. 
 

ઝાુંખી આકૃમત વધ  સ્પષ્ટ થઇ એની નજીક 
આવી. અમનર દ્ધ ધાબળા સહીત સિક્યો અને 
સ  વાની પાટને લાગેલી દીવાલને લગોલગ 
ચોંટી ગયો. એના સિકવાથી રિતત થયેલી 
પાટની જગ્યા પિ શક મનએ પોતાનો ઘાયલ 
પગ મ ક્યો. એ ઘામાુંથી સતત લોહી દડદડી 
િહ્ ું હત  ું. અમનર દ્ધની નજિો એ ઘા ઉપિ 
ચોંટી. ન જાણે કેટલાય વષો સ ધી આ ઘાને 
શક મનએ કટાિી ખોસી ખોસીને જીવુંત િાખ્યો 
હતો. હજ  પણ એ ઘા ર ઝયો નથી? 
અધામનદ્રાવસ્થામાું અમનર દ્ધ મનના તિુંગોને 
વશ થઇ શક મનની જાુંઘ પિના ઘાને તાકી 
િહ્યો હતો. એ ફિી બબડયો, "હ ું સપન ું 
જોઈ િહ્યો છું કે આ સાચ ું છે?" 
 

શક મનએ કટાક્ષભયાા હાસ્ય સાથે અંમનર દ્ધના 
પ્રશ્નનો ઉત્તિ આપ્યો, "સ્વપ્ન? ના 
અમનર દ્ધ. હ ું તો તાિા જીવનની નગ્ન 
વાસ્તમવકતા બનીને તાિી સામે ઊભો છું. 
માિા અક્સ્તત્વનો સ્વીકાિ કિ." 
 

"હ.. હ ું.. હ ું કુંઈ સમજયો નરહ." અમનર દ્ધ 
ધાબળામાું પોતાની જાતને સુંકોિવાની ચેષ્ટા 
કિી િહ્યો હતો.   
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"તને તો લાગે છે ને કે, ત ું સઘળું જાણે 
છે ને, પ  છ તાિી જાતને કે ત ું મને કેટલ ું 
સમજયો? ત ું તાિા મામાને કેટલ ું સમજયો?" 
 

અમનર દ્ધ સહજે બેઠો થયો, શક મનના પાત્ર 
મવશેની એની નફિતના કાિણે એક અજાણી 
ખાિાશ એના મોઢાની લાળમાું ફિી વળી. 
જે ખાિા શબ્દો રૂપે બહાિ ફેંકાઈ, "પોતાની 
જ સગી બહનેના ક ળને મનવંશ કિનાિ, 
પોતાના જ ભાણેજો, જે મામાની આજ્ઞાની 
કઠપ  તળી બની ફિતા હતાું તેમના 
અક્સ્તત્વને જ જડમ  ળથી ઉખાડી નાખનાિ, 
પોતાની ક ળવધ  ની ગરિમાને ભિી સભામાું 
િગદોળી નાખવામાું આવી, અને એવી 
પરિક્સ્થમતન ું મનમાાણ કિનાિ. તમાિા 
વયક્તતત્વ માટે આટલી સમજણ પયાાપ્ત છે 
ને શક મન મામા?"  
 

એણે જો્ ું કે, પોતાના દિેક શબ્દોની સાથે 
શક મન મામાની આંખમાું ઝળઝભળયાું 
તગતગી ઉઠતાું હતાું. હમણાું સ ધી મ  ક બની 
અમનર દ્ધનાું આકે્ષપો સાુંભળી િહલેા શક મનના 
હોઠ કટાક્ષભયાા ક્સ્મતમાું વુંકાયાું. એણે કહ્ ું, 
"પીરડત કોણ હત  ું એ તો મનયુંતા જ જાણે 
છે. પાુંડવોએ પોતાના અપમાનનો પ્રમતશોધ 
લીધો તો એ ધમા્ દ્ધ? અને મેં માિા 
પરિવાિના અપમાનનો પ્રમતશોધ લીધો તો 
એ પ્રપુંચ? આ કેટલે અંશે ન્યાય કહવેાય?" 
 

અમનર દ્ધ અન ત્તિ થઇ ગયો. એ એકીટશે 
શક મનના ચહિેા ઉપિ ધસી આવેલી 
મક્કમતા જોઈ િહ્યો. શક મનએ આગળ કહ્ ું, 
"જયાિથી હક્સ્તનાપ િે અમાિા જીવનમાું 
ડોરકયાું કયાા ત્યાિથી બસ અપમાન અપમાન 
અપમાન..." શક મનનો અવાજ સામાન્ય 
કિતા મોટો થઇ ગયો. િોધની લાલાશ 
એના ચહિેા ઉપિ ઝળકી િહી હતી. 
પોતાની અધ  િી છોડેલી વાતને એણે ફિી 
પકડી, "ધતૃિાષ્ર અંધ હોવા છતાું ભીષ્મના 
આિમણને પગલે માિે માિી બહનેને 
ધતૃિાષ્ર સાથે પિણાવવા મજબ િ થવ ું 
પડ્ ું. ગાુંધાિ નાની સત્તા હતી, હક્સ્તનાપ િ 
જેવા મહાિાજય સામે બાથ ભીડવા અમે 
સક્ષમ નહોતા, પણ તેથી શ ું મહાન 
સત્તાધીશોની આવી જોહ કમી?" 
 

"ગાુંધાિી હક્સ્તનાપ િ જેવી મહાસત્તાની 
મહાિાણી બનશે એવો તમાિો પણ સ્વાથા 
હતો ને?" અમનર દે્ધ કુંપતા સ્વિે સામો પ્રશ્ન 
કયો. 
"પણ ગાુંધાિી મહાિાણી ન જ બની ને? 
જયેષ્ઠ હોવા છતાું ધતૃિાષ્રની પુંગ તા આડી 
જ આવી ને? માિી બહનેને ક્યાિેય ન્યાય 
મળ્યો? હક્સ્તનાપ િ સાથેના સબુંધ ગાુંધાિ 
માટે અભભશાપથી વધ  કુંઈ જ નહોતા. એક 
સમયે ગાુંધાિી મહાિાણી બની, એ પણ 
ભીખમાું. એના અંધ પમતની વયથામાું 
સહભાગી થવા એણે પોતાની દ્રષ્ષ્ટ ત્યાગી 



115 
 

દીધી. એને દ ુઃખ મસવાય શ ું મળ્્ ું છે? શ ું 
એ ગાુંધાિીની ગરિમાને સોનાના પીંજિાની 
ચમક બતાવીને અપાયેલો છેહ નહોતો?" 
 

"તો બહનેની વયથાનો પ્રમતશોધ લેવા માટે 
એના જ સુંતાનોને, એના જ વુંશને મતૃ્્ ના 
મ ખ સ ધી ઢસડી જઈ ગાુંધાિીની મમતાન ું 
ગળું દાબી દેવ ું કેટલ ું ઉભચત હત  ું?" અમનર દ્ધ 
હવે બેઠો થઇ ગયો હતો.  
 

"જિાય ઉભચત નહોત  ું. પિુંત   એ કહ ે કે, 
જયેષ્ઠ હોવાથી ધતૃિાષ્રને સત્તા મળે એટલી 
જ અમાિી માુંગણી લઈને અમે હક્સ્તનાપ િ 
આવયા હતા. પિુંત   ધતૃિાષ્ર સાથે લગ્ન 
પહલેા ગ્રહદોષના કાિણે ગાુંધાિીના એક 
બકિા સાથે કિવા પડેલા લગ્નને ભીષ્મએ 

છળન ું નામ આપી અમને કેદ કયાા એ કેટલ ું 
ઉભચત હત  ું? મને માિા નવવાણ ું ભાઈઓ 

અને વદૃ્ધ મપતા સાથે વષો સ ધી કાિાગાિમાું 
િાખી ભોજન માટે માત્ર એક મ ઠ્ઠી અનાજ 
આપી ભ  ખે માિવ ું કેટલ ું ઉભચત હત  ું?" 
શક મનએ ભવાું ઉંચક્યા. 
 

અમનર દ્ધ ફિી અન ત્તિ થઇ ગયો. શક મનએ 
આગળ કહ્ ું, "ક ર વુંશ ધ્વુંસના બીજ તો 
ત્યાિે જ હક્સ્તનાપ િના નસીબમાું વવાઈ 
ગયા હતાું જયાિે માિા ભાઈઓ અને મપતાએ 
પોતાના રહસ્સાન ું અનાજ મને ખવડાવી 
ભ  ખને કાિણે એક પછી એક માિી નજિો 
સામે પ્રાણ ત્યજી દીધા. માિા મપતા 

સ બલની જાુંઘના હાડકાુંમાુંથી બનાવાયેલા 
માિા આ પાસાુંઓ ક ર વુંશના નાશની 
દ્ય  તિમતના મનયમતકાિ બન્યા. માિા 
પાસાુંઓમાું બળ પ  ્   ંદ યોધનની મ  ખાતાએ. 

ક ળવધ  ન ું અપમાન એ દ યોધનના અધમી 
મક્સ્તષ્કની ઉપજ હતી. એ પરિક્સ્થમત માટે 
હ ું કે માિા પાસાુંઓ જવાબદાિ નહોતા. મેં 
તો બસ ્ દ્ધના બીજ વાવયા હતાું. પોતાના 
વુંશના મવનાશરૂપી દાવાનળમાું સમમધ 
નાખવાન ું કામ ધતૃિાષ્ર અને દ યોધને પોતે 
જ ક્  ંહત  ું." શક મનના શબ્દોએ અમનર દ્ધનાું 
મક્સ્તષ્કના નેપથ્યમાું પોતાના ભ  તકાળના 
કેટલાક ઝાુંખા થયેલા ભચત્રો પિ પ્રકાશ પાડી 
એને રદગ્મ  ઢ કિી દીધો.  
 

શક મનએ ફિી કહ્ ું, "અમનર દ્ધ, કોઈક કથન 
જાણીને માત્ર એને જ સત્ય માનવ ું જ્ઞાન 
નથી. એ કથનના દિેક પરિમાણને સમજવ ું 
આવશ્યક છે. દિેક શક્યતા અને તથ્યોની 
ત લના કયાા મસવાય એ કથન અપ  ણા જ િહ ે
છે. તાિી સામે પણ એક એવ ું જ કથન છે 
જેને ત ું વષોથી સત્ય અને યોગ્ય માનીને 
ચાલે છે. એ મવશેની સમજણ ઉપિ ત ું 
હુંમેશા માટી નાખતો િહ ેછે. ઝુંઝોળ તાિી 
અંદિના સહદેવને, પ  છ એને કે, તે જે ક્  ં
એ ઉપ્ તત હત  ું કે નરહ?" 
 

અમનર દ્ધને આત્મમુંથનના સાગિ રકનાિે 
લાવીને શક મનરૂપી ઓળો વિાળ બનીને 
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અમનર દ્ધની નજિો સામેથી ઓઝલ થઇ 
ગયો.  
 

*** 

 

 

એક ખ  ની ખેલ, િેવાની ચીસો અને આિુંદ 
અને િેવાનાું ભાઈના બિાડા હજ  પત્યા ન 
પત્યા એટલી વાિમાું ચીસો પડતો અમનર દ્ધ 
હાથમાું ક હાડી સાથે ચોકમાું ધસી આવયો 
હતો. એની ચીસથી હતેબાઈ ગયેલા એના 
મામાએ પાછળ ફિીને જો્ ું જ હત  ું કે 
અમનર દ્ધનાું મપતાના કતલ થયેલા શવમાુંથી 
નીકળીને ચોકમાું ફેલાયેલા લોહીમાું મામાનો 
પગ પડતા એ લપસ્યા. જમીન પિ 
'ધડામ' દઈને પડતા મામાના માથે 
ક્ષણાધામાું અમનર દ્ધના હાથમાું િહલેી ક હાડીનો 
ઘા થયો અને એમન ું માથ ું બે ફાડચાુંમાું 
વહેંચાઈ ગ્ ું. ફાટી ગયેલી ખોપિીને 
આિપાિ કિતી ક હાડી, લોહી અને મગજના 
માુંસના લોચાઓને િેવા અને અમનર દ્ધનાું 
ચહિેા ઉપિ ઉડાડતી ગઈ. 
 

હતપ્રભ થઇ ગયેલી િેવા માથે હાથ દઈને 
બેસી ગઈ. ભાઈના હાથે પમતની હત્યા અને 
દીકિાના હાથે ભાઈની હત્યા. શ ું િેવાએ 

જીવનભિ વેઠેલા દ ુઃખની આ પિાકાષ્ઠા 
હતી? િામત્ર સમયે એકલવાયા ઘિમાું 
ચાલેલા આ હત્યાકાુંડની કોઈને કુંઈ જ ભનક 
નહોતી. અમનર દે્ધ મપતાની હત્યા કિનાિ 
મામા ઉપિ આવેશમાું જીવલેણ હ મલો તો 

કિી દીધો પિુંત   સિળ તાસીિવાળો અમનર દ્ધ 
એ પછી મશમથલ થઈ ગયો. ગભિાટ, ઉચાટ 
અને અિાજકતામાું એ સતત પોતાને 
આશ્વસ્ત કિી િહ્યો હતો કે, એણે કશ ું જ 
ખોટ ું નથી ક્ .ં એણે તો બસ પોતાના 
મપતાના હત્યાિાને સજા આપી છે. આખી 
િાત અને બીજો અડધો રદવસ આમ જ શવો 
પાસે આઘાતમાું બેસી િહ્યા બાદ િેવાએ 

અમનર દ્ધને ભાગી છૂટવા કહ્ ું. િેવાની સલાહ 
અમનર દ્ધને જાણે પોતે જ પોતાને આપેલા 
આશ્વાસનમાું બળ પ  િતી લાગી.  
 

સહજેેય આજીજી કયાા વગિ પોતાની માને 
એના પમત અને ભાઈના ક્ષતમવક્ષત મડદાુંઓ 

સાથે એકલી મ  કી એ ભાગી છૂટયો હતો. 
બીજા રદવસે ડબલ મડાિ, એક આત્મહત્યા 
અને ફિાિ આિોપીનો ચકચાિી બનાવ 
સમાચાિપત્રોને ધગધગતા અંગાિની જેમ 
સળગાવી િહ્યો હતો. બીજી તિફ થોડો 
સમય ભ  ગભામાું િહી અમનર દે્ધ ગ મનામ િખડ ું 
જીવન અપનાવી લીધ ું હત  ું. એ જ કમથત 
સત્ય સાથે કે, એણે કિેલી હત્યા યોગ્ય જ 
હતી. 
 

*** 

 

ઓઝલ થયેલા શક મનના ઓળાએ અમનર દ્ધને 
ખળભળાવી મ  ક્યો. અમનર દે્ધ મહાભાિતની 
ગાથા સાુંભળતા દિેકની જેમ હુંમેશા 
મહાભાિતના મહા્ દ્ધના પ્રણેતા ગણાતા 
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શક મન મામાને મતિસ્કાિન ું પાત્ર બનાવયો 
હતો એટલે જ શક મન મામાને ્ દ્ધમાું ઢાળી 
દેનાિ સહદેવન ું પાત્ર અમનર દ્ધને બહ  ર ચત  ું. 
પોતાના મામાને પણ એ શક મનની ઉપમા 
આપતો. કાિણ, એના મામા હુંમેશા 
અમનર દ્ધને એના મપતા મવર દ્ધ કાન ભુંભેિણી 
કિતા િહતેા. મપતા પિ સ્નેહના કાિણે એને 
મામાન ું આ વતાન નહોત  ું ગમત ું. જો કે, 
મામાના આ વતાનન ું કાિણ એ જાણતો 
હતો, પિુંત   સમજતો કેટલ ું હતો? ફિી 
એકનો એક સવાલ એની સામે ભખભખયાટા 
કિીને ઉભો થતો હતો. 
 

શક મનમામાના કૃત્યને તેમની દ્રષ્ષ્ટએ 

મ  લવતાું, તેમણે તો માત્ર પોતાના પરિવાિ 
પિ થયેલા અત્યાચાિનો બદલો લીધો હતો. 
શ ું પોતાના મામા પણ એ િીતે એમના 
સ્થાને સાચા હતા? એણે સ્વને પ્રશ્નોની એિણ 
પિ મ  કવા માુંડ્ , "મેં કિેલી હત્યા જો 
યોગ્ય હતી તો શ ું મામાએ કિેલી માિા 
મપતાની હત્યા સહજેેય અયોગ્ય હતી?" 
 

અમનર દ્ધની નજિ સામે એ કાળોતિો રદવસ 
તિવિવા લાગ્યો. પોતાની માતા િેવા ઉપિ 
પાશવી અત્યાચાિ આચિતાું મપશાચી 
વમૃત્તવાળા પોતાના મપતાના કૃત્યોનો અમનર દ્ધ 
પોતે પણ તો સાક્ષી િહ્યો હતો. એના 
મામાને પોતાની બહનેન ું દ ુઃખ ન જોવાતા 
એના મપતાને સમજાવવાની કોમશશ કિી હતી 
પિુંત   મામાની સમજાવટ અને ચચાાએ 

ઉગ્રતા પકડી અને મામાના હાથે મપતાની 
મનમામ હત્યા થઈ. આ જોઈ મપતાના સ્નેહમાું 
આંધળા થયેલા અમનર દ્ધનો આિોશ કાબ  
બહાિ જતો િહ્યો હતો. એ જ આિોશના 
આવેગમાું એણે પોતાના મામાની હત્યા કિી 
દીધી હતી. એના ભાગ્યા પછી િેવાએ 

આત્મહત્યા કિી લીધી. પરિણામ? કાળની 
એ ઘડીઓમાું એક જ પરિવાિના ત્રણ જણનો 
નાશ થયો હતો. 
 

આજરદન સ ધી પોતાને મનદોષતાના કથન 
નીચે છાવિી િાખતાું અમનર દ્ધ સામે અભભનય 
મુંચ પિ મામા શક મન દ્વાિા પ છાયેલા 
અણધાયાા પ્રશ્નએ અમનર દ્ધનાું કમથત સત્યન ું 
એક જ દ ું જ પરિમાણ છત ું ક્  ંહત  ું. એના 
મામાએ કિેલી હત્યા યોગ્ય નહોતી તો પોતે 
કિેલી હત્યા પણ હવે કોઈપણ પ્રકાિે 
યોગ્યતાના બીબામાું ઢળતી નહોતી. કદાચ 
મામાએ કિેલી હત્યા પોતાની બહને પિ 
થયેલા અત્યાચાિનો બદલો પણ ગણી 
શકાય પિુંત   પોતે કિેલી મામાની હત્યા?  
 

પોતે જે કથનને સત્ય માનતો હતો એ 
સત્યની સત્યતા એ જાણતો તો હતો જ, 
પિુંત   એના અન્ય પરિમાણને સ્વીકાિવા એ 
હવે મજબ  િ બન્યો હતો. 
 

*** 
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આત્મમુંથનની એ િાત વીતી ગઈ. એક 
ધ મ્મસમવહીન ઉજળા પ્રભાતના આગમન 
સાથે અમનર દ્ધની ઝુંપડીની આડશ ઉપિ 
ટકોિા પડયા. ઝુંપડીના બાિણે િમભણક બુંને 
કમિ પિ હાથ મ  કી ઊભો હતો. અમનર દ્ધ 
મળી જતા એને હાશકાિો થયો. સત્તાવાહી 
અવાજે એણે અમનર દ્ધને કહ્ ું, "ચાલ ભાઈ 
સહદેવ, જયુંત સિ તને નાટક કુંપનીમાું 
કાયમી સહદેવ બનાવવા માુંગે છે." 
 

"હ ું નરહ આવી શક ું. માિાથી આ કામ નરહ 
થાય." અમનર દે્ધ નનૈયો ભણ્યો. 
 

"અિે પેલા ગેંડાને માિો પગાિ ઓરહયાું કિી 
જવાન ું બહાન ું મળી જશે. અને તાિાથી આ 

કામ શ ું કામ નરહ થાય? સહદેવના 
અભભનયમાું કુંઈ વધાિે બોલવાન ું તો છે 
નરહ, બસ ખાલી ્ દ્ધના છેલ્લા રદવસના 
દ્રશ્યમાું શક મન મામાને માિવાન ું જ તો છે." 
િમભણકે આજીજી કિી. 
 

"નરહ ભાઈ, હવે આ સહદેવ શક મનને નરહ 
માિે." કહી અમનર દ્ધ ઊઠીને ચાલવા 
માુંડયો. 
 

"અિે ક્યાું જાય છે." િમભણક પાછળ દોડયો 
પિુંત   અમનર દ્ધનો જવાબ સાુંભળી ત્યાું જ 
ખોડાઈ ગયો "પોલીસ સ્ટેશન, 
આત્મસમપાણ કિવાું. મેં હત્યા કિી હતી 

અને એ યોગ્ય નહોતી. માર ું કમથત સત્ય 
ખોટ ું હત  ું."  
 

અમનર દ્ધ પાછળ જોયા મવના મક્કમ ડગલે 
ચાલતો થયો. એની પાછળ િાતે દેખાયેલો 
ઓળો પ્રકામશત થઇ ફિી ઓઝલ થઇ ગયો. 
 
 
 

 
યામમની પટેલ 
પોસ્ટ કોળીવાડ, ગ જિાતી શાળાની સામે, 
સલવાવ. તા. વાપી. જી. વલસાડ. 
મો. 97144 08139  
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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પ િ ખ  ં ફ ય ું... 
યાપ્રમની વ્યાસ 

 

 
 

કોરોનાકાળની અનેક કથા યાદ રહી જશે. કેટકેટલ  ંબન્ય ,ં બનત  ંરહ ેછે, બનત  ંરહશેે. 
એક અજીબ એકોગ્તિ રૂપે લખાયેલી આ વાિાા..   

 
હા.. કૉરોનાકાળે ભલભલાના ં પિખા ં ફેરવી 
દીર્ા.ં કરોિો લોકો આપ્રથિક રીિે લાચાર થઈ 
ગયા.ં આપ્રથિક પાયમાલીથી કે પ્રવષમ 
પહરગ્સ્થપ્રિથી આત્મહત્યા માટે પણ િેરાયા. 
છિા ં સારી વાિ એ થઈ કે, લોકોન  ં ઘરમાં 
રહવેાથી નદી, નાળા,ં પવાિ ને આબોહવા 
સ્વચ્છ થયા.ં પખંીઓનો મ તિ ચહેંકાટ અને 
ગહેંકાટ વધ્યો. કહોને કે પથૃ્વી ર્ીમે ર્ીમે પિખ  ં
ફેરવી રહી.  
એવ  ંજ મારી સાથે થય .ં મારા ર્રં્ામા ંગ્રાહક 
ક્યાથંી આવે? મારો પિખ  ંસેવવાનો ર્રં્ો. 

જયા ંસ્પશા જ વજ્યા હોય ત્યા ંજાનના જોખમે 
કોણ આવે? છિા ંપણ હિા એક બે નબીરા, 
જેને મોિ કરિા ંપણ કદાચ પોિાની હવસનો 
િર હિો! હાશ, પોલીસે એમને ભગાિયા, નહીં 
િો લાલચી મૌસી એ ગ્રાહકોને ખાલી હાથે ન 
જ જાવા દેિ. 
હ ં વષોથી ઇચ્છિી હિી, િયાસ કરિી હિી આ 
નકામાથંી નીકળવાનો, પણ હવે એ કૉરોનાને 
કારણે શક્ય બન્ય .ં ક્રૂર મૌસીએ સામેથી કહ્ ,ં 
“મારી પાસે ખવિાવવાના ંપૈસા નથી, નીકળો 
અહીંથી.” આજીજી કરી મૌસીને ઘણી િો ત્યા ંજ 
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રહવેા ં દેવા માટે પ્રવનવવા ં લાગી, કારણ કે 
િેઓ ટેવાઈ ગઈ હિી. જાણે નવી જજિંદગીથી 
િરિી હિી. જવ  ંિો ક્યા ંજવ ?ં િોય જવ  ંપિ્ .ં 
કાઢી મકૂી, િેય ખાલી હાથે. ખાનગી રીિે પૈસા 
ભેગા કયાું હિા ં એ પણ કપિા ં ઉિરાવી 
િપાસીને લઈ લીર્ા. 
હ ં ર્ારવા કરિા ંવહલેી અચાનક આઝાદ થઈ 
ગઈ. કોઈ હદલફેંક રપ્રસયો હટપસ આપી જાય, 
એ એક ભલી હલે્થ વકાર ક સ મ જે અમને 
પ્રનયપ્રમિ રીિે િપાસવા આવિી એને ભેગા 
કરી સાચવવા આપી દેિી. ને એમાથંી થોિા ં
ગરીબ બહનેોની િસ પ્રિ માટે વાપરવા ંકહિેી. 
મારી મા િસ પ્રિમા ંજ મરી ગઈ હિી. 
હ ં બહાર નીકળી, ક સ મ પાસેથી ખપ પરૂિા ં
રૂપ્રપયા લીર્ા. એ િો હમણા ંિથમ હરોળની 
યોદ્ધા હિી. જોકે, એણે િો રીિસરન  ંદબાણ કય ું 
બર્ા જ રૂપ્રપયા લઈ લેવા, પણ મેં કહ્ ,ં 
"જીવીશ  ંિો પાછા મળીશ .ં” આવી ગભંીર વાિ 
અમે હળવાશથી કરી. પણ ‘હવે કયા ંજઈશ?’ 
એનો જવાબ િો મને પણ ખબર નહોિો. મા 
િો નથી. બાપને શોર્િી ગામ જઈશ. િેઓ 
મળશે કે કેમ? હ ં ફરી અિીિમા ંસરી પિી.  
મને કેટકેટલી શોર્ી હશે બાપ એ? બાપ એ 
બદનામીથી કદાચ જીવન ટૂંકાવ્ય .ં.. ના, ના, 
એવ  ં કંઈ જ નહીં થય  ં હોય. િેઓ હજ  મારી 
રાહ જોિા ંહશે. કેવ  ંહત   ંવરસો પહલેાન  ંમાબાપ  
સાથેન  ંગમિીલ  ંજીવન! એ ઝાિ નીચે બાપ એ 
બનાવેલો ટાયરનો હહિંચકો ને માના હાથનો 
હ ંફાળો રોટલો. માના ખોળામા ંને બાપ ની પીિ 

પર લટકી જવાનો એ આંનદ. શાળાએથી આવ  ં
ત્યારે મા ખાવાન  ંબનાવે ત્યા ંસ ર્ી હ ં ને બાપ  
આંર્ળો પાટો રમિા.ં પછી િો મા ગઈ પછી 
પણ રમિા.ં બાપ  કાયમ કહિેા, “મારી છોિી, 
એટલે રૂ્ર ના જિી કે િને પકિી હો ની હક .”  
બસ િમને છેિરીને... હા બાપ , હ ં ખરેખર બહ  
જ રૂ્ર જિી રહી. બહ  પસ્િાઈ.. પણ... 
બાર વષા પહલેા ં ગામની શાળામા ં ભણિી. 
ભણવામા ં હ ં ખબૂ હોંપ્રશયાર. મારો પહલેો જ 
નબંર આવિો. ખબૂ જ ગમત  ંભણવાન .ં ત્યારે 
ભણવામા ંઆવિો િાજમહાલ, લાલ હકલ્લો, 
ક ત  બપ્રમનાર અને પ્રવપ્રવર્ શહરેો જોવાની 
િાલાવેલી થિી. ત્યારે મારા જ ગામનો 
અમરપ્રિયો વારેવારે શહરે જિો. એણે 
િાજમહલે બિાવવાની ને કૉલેજ ભણાવવાની 
લાલચ આપી મને ભગાિી હિી. થોિો વખિ 
એની પાસે રાખી, વેચી, ફરી ત્રણ વખિ વેચાઈ 
ને જઈ ચઢી મૌસીને આંગણ. બરે્થી નાસી 
જવાનો ખબૂ જ િયત્ન કયો પણ પ્રનઠફળ. 
ઊલટ ં વધ  ંકામ કરવ  ંપિત  .ં માર પિિો. રિિી 
કકળિી પણ હ ં મનથી હારી નહોિી.  
એક હદવસ અહીંથી નીકળીશ જ એવો મક્કમ 
પ્રનર્ાાર હિો. નવરાશના સમયમા ં ખબૂ 
વાચંિી. પિીકામા ં બરં્ાઈને આવિા 
અખબારના કાગળો કે ક સ મ થોિી ચોપિીઓ 
કે મેગભઝનો આપી જિી, જે છપાઈને વાચંિી. 
કોઈ આશ્રમમાથંી પણ અમારે માટે પ સ્િકો 
આવિા. એ કદાચ હ ં એકલી જ વાચંિી. મારા 
આપ્રશક થઈ ગયેલા ગ્રાહકો પાસેથી હ  ં
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ચોપિીઓ મગાવિી. દેશ ર્ પ્રનયાની ખબર 
રહિેી. હવે ગ્રાહકોના ચહરેા કે મન વાચંિા 
પણ શીખી ગઈ હિી. ક્યારેક પ્રવચારિી કે, ‘હ  ં
લાચારીથી આ ર્રં્ામા ંઆવી પિી હિી. િેઓ 
પણ કોઈક રીિે કદાચ મારાથી પણ લાચાર જ 
હિા! રંગપ્રવહીન હિા, રંગીન થવા અહીં 
આવિા ં હિા.ં’ જોકે, હ ં બીજી કોઈ લેવાદેવા 
રાખિી નહોિી. આવક કે પહરવાર પ્રવશે પછૂિી 
નહીં. ‘મને અહીંથી બહાર કાઢો’ એવી મદદ 
માગિી નહીં. એમણે ખચેલા રૂપ્રપયાન  ં પરૂ ં  
વળિર ચકૂવિી. મારા મનના ખણેૂ રોજ જ 
મારી આત્મકથા લખાિી ને એમા ં પારાવાર 
પાત્રો! હા, એને હ ં કદી કાગળ પર ઉિારીશ. 
કોઈક વાર િો,ખબર નહીં કેમ, કિક 
સ્વાભાવની મૌસી પણ મારી પાસે કોઈ સમજ 
ન પિે એવી નોહટસ કે ભબલ વચંાવિી ત્યારે 
એની દયા આવિી. ભબચારીને ખલનાપ્રયકા 
બનવાન  ંબદનસીબ સાપંિ્ !ં 
પણ જે હોય િે. હાશ, કૉરોનાને કારણે આખરે 
હ ં છૂટી ખરી! ગામ જવા બસ કે ટે્રન કે કોઈ 
વાહન ન હત  .ં જાણે વષોથી કોઈ વાહનમા ં
મ સાફરી જ નહોિી કરી. બર્ા ં ચાલિા ં જ 
નીકળી પિયા ંહિા.ં હ ં પણ ત્યા ંવહેંચાિા ંહિા ં
એ ભબષ્સ્કટ, પાણીની બાટલી ને મોઢે કપડ ં 
બારં્ી બર્ાની સાથે ચાલવા માિંી. જ્યારે 
ખરેખર મારે મોઢ ં ખ લ્લ  ંરાખી મ ગ્તિ માણવાનો 
સમય હિો ત્યારે ચહરેો ઢાકંવો પિયો. ચાલિા ં
ચાલિા ં જવાનો પણ અજબ અન ભવ હિો. 
દરેક માણસ પોિપોિાની ર્ પ્રનયા ઊંચકીને 

ચાલિો હિો. લોકોની લાખો ભચિંિા, ભય, 
લાચારી, ર્ ુઃખ, િર ને અસલામિી વચ્ચે હ ં જ 
એક ખ શ હિી. એ વાિ મેં મારા પરૂિી સીપ્રમિ 
રાખી હિી. 
ત્યા ં જ એક દદાનાક ચીસ સભંળાઈ. અમે 
બર્ાએ દોિી ર્ પટ્ટા કે સાિીના ંછેિા ંઆિા ર્રી 
દીર્ા ં ને પ ર ષવગે ઊંર્ા ફરી આિશ કરી. 
પળભર માટે િો, મને.. ભગાિી, ભોગવી, વેચી, 
મારપીટ કરિી આખી પ ર ષજાપ્રિ યાદ આવી 
પણ બીજી જ પળે હ ,ં અત્યિં ર્ ુઃખથી પીિાિી, 
છેલ્લા સમય સ ર્ી અસહ્ય ગરમીમા ંચાલેલી 
પ્રનરાર્ાર ફસિાઈ પિેલી સગભાા સ્ત્રી પાસે 
પહોંચી. 
એન  ંસ્વજન કદાચ કોઈ જ પાસે નહોત  .ં હશે 
િો કદાચ ગ માવી ચકૂી હિી. પણ મહામહનેિે 
એની િસ પ્રિ થઈ. મેં નવજાિ બાળકીને 
ઊંચકી. સ રભક્ષિ હાથોમા ં એની બાળકી છે 
કદાચ એવી હાશ સાથે એ ર્ પ્રનયાથી પિખ  ંફરી 
ગઈ. અરે, હજ  કાઈં કહ ં કે હ ં એક વેશ્યા છં પણ 
એ પહલેા ંિો... 

 
યાપ્રમની વ્યાસ 
સ રિ, મો. ૯૯૨૫૧ ૯૫૨૩૯  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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જ  ગા ર 
રજનીક માર પિંયા 

 

 
 

રજનીક મારજી આપણા માનવિં પત્રકાર અને લેખક. િેમની સશંોર્નાત્મક વપૃ્રિને સલામ.  
આ વાિાામા ંપણ િેઓ માનવમનના િભળયા સ ર્ી પહોંચે છે.  

 
‘કોણ હત  ?ં’ના જવાબમા ં િૉતટર કાઈં બોલ્યા 
નહીં, ને વળી બાલ્કનીમા ં જઈને ઊભા રહી 
ગયા. દયાબહનેને મહીંથી ભિભિાટ થઈ ગયો! 
એવી િે કોણ વળી લોહીની પીનારી આ 
અર્રાિે-મર્રાિે નીકળી કે જેને જિી જોવા 
માટે વળી બાલ્કનીમાયં જઈને ઊભા રહ્યા છે. 
સાજંના અંર્ાર ં  થય  ં ત્યારના દવાખાનામા ં
પ રાયા હિા િે અત્યારે રાિના અભગયારનો 
સ માર થયો. ખાનગી િે ખાનગી િે સમજ્યા, 
પણ ઘરની બૈરીથીય ખાનગી? વચ્ચે વચ્ચે બે-
ત્રણ વાર કૉફી કરવાની કે એવી સેવા આપણી 

પાસે કરાવવી અને સરપાવમા?ં િો કે લોખિંી 
પિદો. 
‘ચાલ, મનેય જોવા દે આ જ િો.’ એવો ચકમક 
જેવો પ્રવચાર મનમા ં િણખાયો િે ખ દ 
બાલ્કનીમા ં જઈને ઊભા રહ્યા ં િૉતટરની 
અિોઅિ. પણ હવે શ ?ં સ્ટ્રીટ લાઇટના માદંા 
અંજવાસમા ં હરક્ષા પછવાિેથી ઊિેલી શમિી 
ધળૂ અને હવામા ં રહી ગયેલો જામનગરી 
હરક્ષાનો ઘરઘરાટ. પખંી િો હળવ  ંથઈને ઊિી 
ગય  ંહત  .ં 
‘કોણ હત  ?ં’ 
‘ચાલ, થાળી પીરસ.' 
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નીચે દવાખાન  ંને ઉપર ઘર. ક્યારેક દયાબહને 
અકળાઈને થાળીને ટેબલ પર જરા જોરથી મકેૂ 
િોય નીચે ઓટલે સિેૂલ  ંમાણસ સળવળે. જાિ 
પાછી ચોકીદારની, િેથી સળવળીને ખોંખારો 
ખાય. એથી પપ્રિ-પત્ની બને્નના ંમનમા ંકોઈક 
સાભંળી ગયાનો ક્ષોભ થાય. આંખો આંખોમા ં
વાિ થઈ જાય. થાળી પછાિી હોય પછી વાટકો 
કે ચમચી ન પછાિે. સાચવીને મકેૂ. 
‘હવે િો...’ શાક-બાક પીરસી લીર્ા ં પછી 
દયાબહનેે વાિને ફરી બેિી કરી: ‘કાઈંક બોલો.' 
બે કોભળયા ભરી લીર્ા પછી િૉતટરે ગ્લાસમાથંી 
પાણીનો ઘ ૂટંિો ભયો અને પછૂ્  ં : ‘શ  ંપછૂિી 
હિી. ત  ં?’ 
‘કાઈં નહીં હો!’ એમ ટોણાદાર િાવકાઈથી 
દયાબહનેે કહ્  ંઅને મ ૂગંા ંથઈ ગયા.ં 
‘જો સાભંળ,’ િૉતટરના અવાજમા ંથોિી બરિિા 
આવી. સ્વર પણ ઊંચો થયો. બોલ્યા : ‘કોઈ 
પૅશન્ટની વાિમા ંઆટલો ચટાકો િારે શા માટે 
રાખવો પિે?’ 
‘પૅશન્ટ હત  ,ં એમ?’ દયાબહનેના ગોળ મોં પર 
રિાશ આવી ગઈ. એ ફરી બોલ્યા ં: િીક િીક, 
પૅશન્ટ હત  ,ં એમ ને?' એમના સવાલમા ંરહલેો 
િીખો સાર િૉતટર સ ર્ી પહોંચ્યો. કોભળયો 
ભરીને ગળે ઉિારિા ં એમને બે ક્ષણનો 
પ્રવચારવાનો સમય મળી ગયો. બોલ્યા: ‘ત  ંગમે 
િેમ કહ,ે પણ પૅશન્ટ જ ને...’ વળી પ્રવચારીને 
શબ્દને આગળ ર્કેલ્યો: ‘પેશન્ટ જ કહવેાય, શ  ં
સમજી? િૉતટરને મન િો...' 

‘હરામના હમેલવાળીઓ વળી પૅશન્ટ ક્યારથી 
થઈ ગઈ?’ 
‘હવે મકૂને માથાઝીંક!' િૉતટર અકળાઈને 
બોલ્યા ને થાળીમા ંહાથ ર્ોઈ નાખ્યા પછી િોક 
નમાવીને હોિ લછૂયા. પછી બોલ્યા: ‘િારે મળૂ 
જાણવ  ંછે શ  ંએ બોલ ને!' 
‘કોણ હિી?’ વળી સવાલ અધરૂો લાગ્યો એટલે 
પછૂી જ લીધ :ં ‘આપણા ગામની જ કોઈ હિી? 
રાિંીરાિં? કે ક ંવારી?’ 
િૉતટર ચશ્મા ંચિાવીને પત્ની સામે જોઈ રહ્યા. 
સળીથી દાિં ખોિરવા માિંયા. સાિંની થઈ, 
પણ કેટલી બર્ી લેવાદેવા વગરની જજજ્ઞાસાથી 
છલકાિી હિી? આને જવાબ દેવો જરૂરી ખરો? 
ફરી પ્રવચારો ઉપરિળે થયા. જવાબ ન આપે 
િો થાય કાઈં નહીં... કદાચ નાનકિી 
બોલાચાલી પણ ન થાય. માત્ર ઘરની હવામા ં
પછી ભાર ભાર થઈ જાય. મને એ ન પોસાય. 
દીકરો અમેહરકા રહવેા ચાલ્યો ગયો પછી એના 
માટે એક જમાનામા ં વસાવેલા ં રાચરચીલા ં
અને એની િસવીરોને જ, પ્રનજીવ િો પ્રનજીવ, 
પણ વસપ્રિ ગણીને જીવવ  ં પિત   ં હત  .ં એમા ં
વળી એક માત્ર જીવિી વસપ્રિ મ ૂગંી થઈ જાય. 
ન પોસાય. 
‘જો સાભંળ.’ િૉતટરના મનમા ં પ્રનણાય સાવ 
સ્પઠટ થઈ ગયો. કહી િો દેવ  ંજ અને કહવે   ંકે 
કોઈને કહીશ નહીં. એ આગળ બોલ્યા 
‘ર્ પ્રનયામા:ં આહદકાળથી થત   ંઆવે છે એવ  ંજ 
હત  .ં ભબચારી ક ંવારી હિી. પાિોશના કોઈ 
છેલબટાઉ છોકરે ભોળવી હિી. બસ, આટલી 
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જ વાિ. બાકી મારે શ ?ં મારે આશરે આવ્યા ં
એટલે મેં મારી ફરજ બજાવી દીર્ી.’ 
પણ મળૂ મ દ્દાની વાિ કરો ને!' બોલિા ંબોલિા ં
દયાબહનેની આંખમા ંઅણગમો ર્સી આવ્યો. 
બોલ્યા:ં ‘નામ પછંૂ છં. એ રાિંની જણી પાપ 
લઈને આપણા દરવાજે આવે. ચાર-છ કલાક 
ઘલાઈ રહ.ે િમે જમવાય ઉપર ના આવો. કૉફી 
ઉપર કૉફી મગંાવ્યા કરો. મને પાસે ફરકવાય 
ન દો ને પછી જ્યારે એ જાય ત્યારે લગરીક 
આસ્િેથી પછંૂ િોય આમ આટાપાટા રમો! કઈ 
માટીમાથંી બનાવ્યા છે ભગવાને િમને!’ બોલી 
ગયા ંઆટલ  ંબધ ,ં એકસામટ ં, એકી શ્વાસે અને 
હકથી. બૈરી િરીકેના હકથી, અંિે િૉતટરે 
હપ્રથયાર હિેે નાખી દીર્ા. બોલ્યા: ‘લે ત્યારે કહ ં 
છં, પણ ખબરદાર કોઈને કહ્  ંછે િો?’ 
‘અહીં િો મારી બલાનેય એવી નવરાશ નથી.’ 
દયાબહનેે છણકાઈને હોિ ચિાવ્યા, ‘આ િો 
જરી જાણ  ંકે કોણ નીકળી વળી આ રખિેલ.’ 
‘બહ  ઊંચા ઘરની નહોિી, નબળા ઘરની હિી..' 
િૉતટર ર્ીરેથી બોલ્યા: ‘ત  ંઓળખે પાનાચદં 
ર્રમશીને? પેલા ગાવિકાવાળાને? આ એની 
છોકરી. રક્ષા કે કાઈંક એવ  ં નામ હત  .ં બસ, 
બીજી કશી આપણે જાણવાની જરૂ૨ શી?' 
‘પાનાચદં ર્રમશી?' દયાબહનેે એકદમ 
ચમકીને પછૂ્ :ં ‘સ ર્રાઈની ચ ૂટંણીમા ંિમારી 
સાથે િેરી ગઈ હિી એ? પણ એ મરી ગયો કે 
નહીં? આ છ સાિ મહહના અગાઉ કે નહીં?' 

‘એ જ.’ િૉતટર બોલ્યા: ‘ઘર ઉઘાડ ં થઈ ગય  ં
એમા ંઆ બન્ય  ંહશે. બાકી કાઈં છોકરી એવી 
લાગે નહીં.’ 
‘હવે િમે ક્યા ંર્મારાજા થવા બેિા?' દયાબહને 
ભચિાઈ ગયા:ં ‘રખિેલ હોય િો જ આવ  ંબને. 
સસં્કાર ક્યા ંલેવા જાવા?’ 
િૉતટર ચપૂ થઈ ગયા. પાનાચદં ર્રમશી જોિ ે
ઝઘિો થઈ ગયો હિો. પણ હવે શ ?ં એને ઉપર 
ગયે  
મહહનાઓ થઈ ગયા. જોકે એના મામા સાથે 
લપાિીછપાિી દવાખાને આવી ત્યારે એ 
ઝઘિો યાદ િો આવી ગયો હિો. બે ઘિી આંખો 
પણ ફરી ગઈ હિી. પણ છોકરીની આંખમા ંિરી 
ગયેલી પીિા જોઈને પોિે િરી ગયા હિા, 
ગભર ં  ગભર ં  અને ગાભરી ગાભરી લાગિી 
હિી. પદંર-સિર િો માિં, પણ માત્ર ચહરેા 
પ્રસવાય આખો દેહ બદલી ગયો હિો. મોટી 
ભિભાદર બાઈ જ જાણે કે. બસ, ક દરિે એના 
સલાટવેિા ં શરૂ કરી દીર્ા ં હિા.ં કાિંા ભલે 
ખપાટ જેવા ં જ રહી ગયા હશે પણ બાકીના ં
અંગો ઉ૫૨ માસં ચિવા માિં્   ંહત  .ં આવનાર 
ખરેખર આવી શકવાન  ંહોય કે નહીં, ક દરિને 
એની સાથે જ કોઈ પ્રનસબિ નહોિી. એણે િો 
િોરણ િબં -પરબ બાંર્વા ં માિંયા ં હિા.ં 
છોકરીને અહીં આવિા ં સ ર્ી િો શ્વાસ ચિી 
ગયો હિો. ભારે થવા માિંેલી છાિી ઓઢણી 
નીચેથી પણ ઊંચીનીચી થિી સાફ દેખાિી 
હિી. િૉતટરના સવાલ િાર ં  નામ શ ?ં'ના 
જવાબમા ંએ ‘રક્ષા’ બોલવા ગઈ ત્યા ંિો એના 
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હોિના ખણેૂથી લાળ ટપકી ગઈ. િૉતટરે આ 
પ્રનશાની પણ ઉકેલી લીર્ી. ઘણો આગળ 
નીકળી ગયેલો મામલો કહવેાય. કાયદાની 
બહાર કહવેાય કે અંદર? એમણે સાથે આવેલા 
મામા સાથે વાિ શરૂ કરી િો વાક્ય વાક્ય ે
શ્વાસની જગ્યાએ એણે ભાણીને ગાળ આપી 
આપીને વાિ કરી. ભાર ભાણીના પેટમા ંહિો, 
પણ એન  ંશળૂ મામાના પેટમા ં હત  ,ં જે જીભ 
સ ર્ી થોરની જેમ ઊગી ગય  ં હત  .ં આખીય 
બીના કહ્યા પછી એમણે િૉતટરને કહ્ :ં ‘આપને 
માથે અમને ભરોસો છે. બીજે જવ  ંક્યા?ં આપ 
ચાહ ે િે ફી લેજો, પણ આ રાિંનો છેિાછૂટકો 
કરી દો. કાળમ ખી એ મારી બહનેને પેટે પથરો 
કેવી રીિે જન્મી? શ  ં કરીએ?' મજબરૂી 
બિાવવા એણે હોિ અને મ ઠ્ઠી બને્ન બીિી દીર્ા. 
‘આમ જ જન્મી હોય.' િૉતટર જરી મરકીને 
બોલ્યા: ‘બીજી કોઈ જ િોસેસ નથી હોિી.' 
મામો સમસમી ગયો. જાણે કે કોઈએ 
બહનેસમાણી ગાળ ચોિી, પણ ગળી ગયો. 
બોલ્યો : ‘િૉતટરસાહબે, પણ પાપ એ પાપ છે. 
અન્ન એ અન્ન ને અખાજ એ અખાજ છે, શ ?ં' 
િૉતટરે છોકરી સામે જોય  ં હત  .ં એણે અખાજ 
ખાધ  ંહત   ંને હવે ઓકાવવ  ંજ રહ્ .ં ખેર, આવે 
વખિે પાનાચદં ર્રમશીના નામ સામે જોવાન  ં
ન હોય. મામાએ કરેલી પાપની વાિો સામે 
પણ નહીં. અરે, આવનારના ફરકાટ સામે પણ 
નહીં. છોકરીની દશા સામે જોવાન  ંહોય. એની 
બાકી પિી લાબંી જજિંદગી સામે જોવાન  ં હોય. 
િીક છે. ચાલો, માણસ નથી. િમારે મદદ 

કરવી પિશે. એનેસ્થેપ્રશયા પણ હ ં જાિે જ 
દઈશ. મ શ્કેલ નથી, પણ છિા ંઆમા ંસહી કરો. 
છોકરીની પણ કરાવો. છોકરીએ સહી કરવા 
માટે પેન હાથમા ં લીર્ી ત્યારે એક ભયકંર 
િમાચા જેવા િપકાના અંદેશાથી િૉતટર ભણી 
જોય  ંહત   ંઅને એ ભયની પછવાિે પાણી ર્સી 
આવ્ય .ં એની આંખોની કીકીઓમા ં
અપરાર્ભાવની એક છાયા હિી એ પણ રેળાઈ 
ગઈ. 
આ આટલી બર્ી વાિ દયાને ક્યા ંકરવી? અને 
હવે શ ?ં એ લોકો િો હરક્ષા કરીને ચાલ્યા પણ 
ગયા. માિં ત્રણેક કલાક આરામ કયો હશે. 
એનેસ્થેપ્રશયાની અસર વળે એની જ રાહ હિી 
એ લોકોને. એ છ-આિ કલાક દયા નીચે 
પછૂપરછ કરવા પણ આવી નહીં, એટલો એનો 
પાિ. ખેર, હવે ટૂંકમા ંકહી દઈએ એનો વારં્ો 
નથી. 
િૉતટરે ફરી વાિ જોિી લીર્ી: ‘હા.' એમણે કહ્ :ં 
‘સસં્કારની વાિ િો જાણે સમજ્યા પણ...' વળી 
પત્નીની ભ્રકૂ હટ ચિેલી જોઈ. કહવેાન  ંસમિોલ 
કરી નાખ્ય .ં પેશન્ટના સસં્કાર જોવાિા નથી, 
હાલિ જોવાની હોય િૉતટરે. મેં કાઢી મકૂ્યા 
હોિ િો વળી કોઈ ઊંટવૈદ્ય પાસે જાિ, િો પછી 
િભ  જાણે શ  ંથાિ, એ કરિા ંઆપણે કય ું એમા ં
શ  ંપાપ છે ?' 
દયાબહને બોલ્યા:ં ‘િમે જાણો ને િમારા ંકરમ. 
આપણે કહીને મને એમા ંના ઘસિિા. બાકી 
કો'ક દા'િાના સલવાઈ ન જાઓ એ જોજો. 
બાકી હવે...’ એ ઊભા ંથઈ ગયા ંઅને િૉતટરન  ં
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ભબછાન  ંસરખ  ં કરવા માિંયા.ં ‘િમારે એવાની 
ફીને પણ ઘરમા ંન લાવવી. હ ં છાટં નાખીનેય 
નહીં લઉં.’ 
‘ફી ક્યા ં લીર્ી છે?’ િૉતટર બોલ્યા: ‘શ  ં ત   ં
પણ....' 
‘િે બહ  સાર ં  કય ું પણ...' એમણે િૉતટરન  ં
ઓઢવાન  ંસરખ  ંગોિવ્ય :ં ‘આ પથૃ્વી હવે બહ  
ભાર નહીં ઝીલે. કીિાનો વસ્િાર ફાટયો છે. 
આવી છોકરીઓએ કાઈંકના સસંાર બગાિયા. 
કાઈંક ક ટ ંબને બોળયા.ં એક વાર લોહી ચાખી 
ગઈ. આિી લાઈને ચિી પછી જ્યા ંજ્યા ંજાય 
ત્યા ંદવ લગાિવાની. િમને ખબર નથી કે િમે 
કેવા પાિકમા ંહાથ નાખ્યો છે.’ 
િૉતટર ભબછાનામા ં ચાદર ઓઢીને શ  ં સિૂા? 
લાગ્ય  ં કે પલગંમા ં દયાબહનેે ઉચ્ચારેલા 
અણીદાર શબ્દો પથરાઈ ગયા છે. આખી રાિ 
પિખા ંઘસિા ંરહ્યા.ં દયાબહનેના વેણ વારંવાર 
ખ ૂચંિા રહ્યા. દયાની પ્રથયરી સાચી હિી. હિી? 
 

* * * 
‘અલ્યા,’ િૉતટરે કહ્ ુંઃ ‘છોકરાને વરાવવા 
આવ્યો છે ને આમ જાઉં જાઉં શ  ંકરે છે?’  
‘અરે કાકા,’ વસિેં ઊભા થઈને બારી બહાર 
પાન થ ૂકં્  :ં ‘િમે આ પ્રમપ્રનટે અમને હરપૉટા  
આપો એટલે બીજી પ્રમપ્રનટે અમે ગાિી, બસ જે 
મળે િે પકિીએ. પછૂો ને આ િમારી વહ ને જ! 
એક પ્રમપ્રનટની મરવાનીય ફુરસદ હિી?’ 
વસિંની વહ  શરમાઈને નીચે જોઈ ગઈ. 

મરવાની નથી િો છોકરાને પરણાવવાની કેવી 
રીિે મળશે?' બોલીને િૉતટર ખિખિાટ હસ્યા. 
બોલ્યા: ‘િારા વગર કારોબાર અટકી નહીં પિે. 
િમે બેય ભાઈઓ ર્રં્ામા ંભેગા છો ને સરોજ 
વગ૨ ઘરનો કારભાર નહીં અટકી પિે. ઘરમા ં
બબ્બે િો વહ આર આવી ગઈ છે.’ 
‘ને ત્રીજીને શોર્વા નીકળયા છો.' દયાબહને 
બોલ્યા:ં ને પાછી આ ગામમાથંી લઈ જવી છે. 
છિા ંઘોિે ચિીને શ  ંઆવ્યા છો બેય માણસ?’ 
આવ  ં હસવા-હસાવવાન  ં થોિી વાર ચાલ્ય .ં 
ચાલે જ. વસિં-સરોજ રૂ્ર મ બંઈ રહિેા ંહિા,ં 
પણ ‘રૂ્રના’ં નહોિા.ં સગ્ગા ભત્રીજા અને વહ થી 
પ્રવશેષ. બે છોકરાને પરણાવી ચકૂ્યા હિા. 
છેલ્લાને પરણાવીને પ૨વારી જવા માગિા 
હિા. 
‘કાકા,’ વસિં ગભંીર થઈ ગયોુઃ ‘આ િમે બબ્બે 
વહ આર ંન   ંબોલ્યા એટલે કહ ં છં. આ સરોજની 
િો જીભ નહીં ઊપિે. બાકી એમા ંખાટયા નથી. 
બારં્ી મ ઠ્ઠી લાખની રહવેા દેવા જેવી છે. વીણી 
વીણીને ઊંચામા ંઊંચા ખાનદાનમાથંી ભણેલી-
ગણેલી ને રૂપાળી વહ ઓ લાવ્યા છીએ. 
છોકરાઓને પણ પાસ પિી હિી. પણ...' એણે 
ત્રાસી જવાની ચેઠટામા ંબે હાથ જોિયા: ‘શ  ંવાિ 
કર ં? બને્ન િોબાની િાળી છે. બેય જણીઓ 
અંદરોઅંદર પ્રશિંગિા ભરાવવામાથંી જ ઊંચી 
નથી આવિી. આખા ક ટ ંબને એક પગે રાખે છે. 
હ ં અને સરોજ ભેળા ક્યાયં બહારગામ નથી 
જઈ શકિા, માનશો? ઘરમા ં કોઈ મે'માન 
આવે, અરે પછી મોટાભાઈના જ દીકરી-જમાઈ 
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કેમ નથી? પણ બે હદવસમા ં એ લોકોનેય 
ઉંબરો છંિાવી દે છે. અને એના ર્ણીઓને િો 
કોિીના કરી નાખ્યા છે. કાઈં કહવેા જેવ  ંનથી. 
ટૂંકમા ંસમજો ને કે આપણા છોકરાઓ હહજરાઈ 
હહજરાઈને અર્ાા થઈ ગયા છે.’ 
કદાચ બહ  કેદારો કઢાઈ ગયો. િરિ સરોજ 
વચ્ચે બોલી: ‘હવે કહ ં છં, જવા દો ને! નકામ  ં
કાકા કાકીને ભચિંિા કા ંકરાવો?' 
િૉતટર બોલ્યા નહીં. ચશ્માનંી ફે્રમને હાથમા ં
રમાિવા માિંયા. સ્ત્રીઓ કેવી હોય છે? દયા 
પરણ્યા પહલેા ંકેવી લાગિી હિી? પછી કેવી 
કરિકણી થઈ ગઈ? આ િો િીક, સસંાર નભી 
ગયો. સિંાન સારા સાપંિયા એટલે મોિીન  ં
પાણી મોિીમા ંરહી ગય .ં બરે્ય એમ જ હશે 
ને! એ બહ  ઊંિા પ્રવચારમા ંઊિરી ગયા. 
‘કાકા,’ એકાએક વસિેં એમન  ંધ્યાનભગં કય ું: 
‘ગાવિકાવાળા કોઈને િમે ઓળખો?' પછી 
અટકીને બોલ્યો: ‘આપણા નાના માટે એ 
ક ટ ંબમાથંી એક માગ  ંઆવ્ય  ં છે; એટલે અહીં 
સ ર્ી ર્ક્કો ખાર્ો.'  
‘કોની વાિ કરો છો?' િૉતટરે પછૂ્  ં : ‘કોણ 
ગાવિકાવાળા?’ 
‘પાનાચદં ર્રમશી પારેખ.' વસિં બોલ્યો: 
‘ઓળખો છો?’ 
િૉતટરના લમણામા ં ર્ણર્ણાટી વ્યાપી ગઈ. 
એમણે િરિ જ દયાબહને સામે જોય  ં િો 
ખ રશીમા ંજાણે કે પથ્થરની મપૂ્રિિ બની ગયા ં
હિા.ં િૉતટરે િરિ જ એની િરફથી નજર 
વાળી લીર્ી. પછી બોલવા ખાિર જ હોય એમ 

બોલ્યા: ‘પણ એમને િો એક જ છોકરી છે ને? 
હ ં ઓળખ .ં’ વસિંને સમજાય  ં નહીં. એણે 
ભોળેભાવે પછૂ્ :ં ‘કેમ એક જ છે એટલે શ ?ં 
પરણાવેલી છે ક્યાયં? વેશવાળ કય ું છે ક્યાયં?' 
સરોજે પછૂ્ :ં ‘કાઈં કહવેાપણ  ંછે? ખામીવાળી 
છે?' 
‘ના... ના... ના... ના...' િૉતટરે કોઈ પ્રવચારને 
મગજમાથંી છંટકોરી કાઢિા હોય એમ માથ  ં
ધ  ણાવ્ય :ં ‘હ  ંકહિેો હિો કે એની એક જ છોકરી 
છે, ખર ં? રક્ષા.' 
‘હા.' સરોજ બોલી : ‘એ જ... કહ ેછે કે ઘર જરી 
ઘસાઈ ગયેલ  ં છે. બાપ હયાિ નથી. મામા 
િરફથી માગ  ંઆવ્ય  ંછે, પણ કહ ેછે કે છોકરી 
ફટિી છે. ભણેલીગણેલી છે, મળિાવિી છે.' 
વસિેં કહ્ :ં ‘શ  ંત  યં પણ! આપણે િો ગમે િે 
સાભંળય  ંહોય, પણ આપણે િો કાકા આપે એ 
હરપૉટા  સાચો.' 
િૉતટરે ફરી દયાબહને સામે જોય  ંિો એ િીખી 
નજરે િૉતટરને િાકી રહ્યા ં હિા.ં ફરી િૉતટર 
ખળભળી ગયા. ફરી નજરને વાળી લીર્ી. 
પછૂ્ :ં ‘ત  ં પાકો પ્રવચાર કરીને આવ્યો છે ને 
વસિં?' 
‘પાકો એટલે?’ વસિં બોલ્યો : ‘હજ  પોદળામા ં
સાિંો રાખ્યો છે આપણે. િમારા અભભિાય પર 
બર્ો આર્ા૨ છે. િમારો મિ જરાય ઢીલો હોય 
િો આપણે ના પાિી દઈએ. એમા ં આપણી 
સજ્જનિા છે. એ લોકોય પછી બીજે નજર 
નાખી શકે ને?’ 
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‘બીજે?’ િૉતટર બોલ્યા અને સ૨ક્યા. મનમા ં
એક લાબંી, કોઈની જન્મક ંિળીની મધ્યમા ં
પહોંચિી હોય એવી જામગરી પથરાઈ ગઈ. 
હમણા ંએની ઉપર પ્રિખારો પિયો કે પિશે? એ 
એકદમ સયંિ થઈ ગયા. બોલ્યા: સારા ંિેકાણા ં
આજે છે ક્યા?ં લોકો બીજે નજર નાખે િો ક્યા ં
નાખે?’ 
‘એટલે?’ સરોજે પછૂ્ .ં 
‘કાઈં નહીં.’ િૉતટર એકદમ બોલી ગયા: 
‘આપણા નરેશે જોઈ?’ 
‘હા વળી.' વસિં બોલ્યો: ‘એણે ફોટો જોઈને હા 
ભણી એટલે િો અહીં સ ર્ી લાબંા થયા ને! બાકી  
માગા ંિો પાચંસો ને પચંાવન આવે છે!'  
સરોજ બોલી: ‘કાકા, અત્યારે ના જાણિા હો િો 
પછી િપાસ કરીને કહજેો. ક ટ ંબ કેવ ?ં રૂપ્રપયા 
પૈસાની ઊણપને િો પહોંચી વળાશે, પણ 
સસં્કાર કેવા? રૂપ કરિાયં કન્યા ગ ણે કેવી?' 
દયાબહને મોં આિો સાિીનો ડૂચો દઈને ઉર્રસ 
ખાવા માિંયા,ં ને ચાના ખાલી કપને લે-મકૂ 
કરવા માિંયા.ં એમને કાઈંક કહવે   ંહત  ,ં િૉતટર 
ફરી વાર એમના િરફ નજર જ માિંિા 
નહોિા. સગા િૉતટરના હિા, િે િૉતટરે જ કહી 
દેવ  ંજોઈએ. હજ  વરસ-હદવસ ઉપર જ કાળા 
કામો... 
એકાએક િૉતટર બોલ્યા: ‘કરો કરો... હ ં ઓળખ  ં
છં. પાનાચદં ર્રમશીનેય ઓળખિો. 
છોકરીનેય ઓળખ .ં એના મામાનેય. એમા ં
પૈસાભારેય વારં્ો નથી. શ ?ં છોકરી શાિં છે 
અને...' એકેએક શબ્દને એ અથાસોિો બોલ્યા: 

‘સસં્કારી છે. ગભર  છે. આપણા મોંમા ંસમાય 
એવી છે. પણ હા, એક વાિ છે...' 
દયાબહને એકકાન થઈ ગયા.ં િૉતટર શ  ંહવે 
મ દ્દા ઉપર આવિા હિા કે? ત્યા ં િો િૉતટર 
બોલ્યા કે છોકરા-છોકરી એકબીજંાને પસદં 
પિવા જોઈએ. એ મ લાકાિ ગોિવો. એમા ંપાર 
ઊિરે િો પછી જ ગિે જોિી છે. છોકરી સોના 
જેવી છે.' 
‘એમ ને!’ સરોજ એકદમ રાજી થઈ ગઈ: ‘હ ં એ 
જ કહિેી હિી. કાકી ભલે પગની િકલીફને 
કારણે ઓછં હરેફરે, પણ કાકા િો િૉતટર રહ્યા 
ને! સૌને ઓળખે... એમનો મિ ફાઈનલ જ 
હોય...' 
દયાબહને ઊિીને અંદર ચાલ્યા ં ગયા.ં 
િૉતટરને. અમસ્િો અમસ્િો જ શ્વાસ ચિી 
આવવા જેવ  ંથય .ં 
સરોજે ઊભા થઈને પાણી આપય .ં એ પીધ  ંને 
કપાળે પરસેવાના બ દં બાઝી ગયા. એ બોલ્યા: 
‘વદૃ્ધાવસ્થા થઈને ભાઈ! આવ  ંઆવ  ંથઈ આવે 
ક્યારેક. એટલે િો કંદપા અમેહરકા બોલાવે છે 
અમને બેયને! કહ ેછે કે વરસહદવસ સ ર્ી પાછા 
નહીં ફરવા દઈએ.’  
‘જઈ આવો, જઈ આવો.' સરોજ બોલી: ‘પણ 
હજ  િો વાર છે ને!' 
‘આવિે મહહને.’ િૉતટર બોલ્યા: મહહનો શ ,ં પરૂા 
પચ્ચીસ હદવસેય નહીં!' 
‘હોય કાઈં?’ વસિં બોલ્યો: ‘નરેશના ંલગ્નમા ં
િો િમે નહીં હો?’ 
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અમે જાન લઈને જામનગર આવીએ િોય?’ 
સરોજ બોલી. 
‘જ ઓ,’ િૉતટરે હસીને કહ્ :ં ‘વહલેામા ં વહલેા 
િમે એના લગ્ન કરો િોય સામી હોળીએ િો 
નહીં જ કરો ને! એપ્રિલ-મેમા ંમ રિ આવે ત્યા ં
અમેહરકામા ંઅમે જૂના થઈ ગયા હોઈશ .ં.. બાકી 
િમે લોકો હફકર શ  ંકરવા કરો છો? િમે હજ  
પાનાચદં ર્રમશીની છોકરી સાથે નરેશન  ં
ગોિવો. એ લોકોને કાઈંક હળવામળવા દો. 
મન મળવા દો. પછી લગ્નન  ં મ રિ કાઢજો. 
અમારો ર્ોખો ના કરવો. અમે હોઈએ કે ના 
હોઈએ. અમારા આશીવાાદ િો હશે જ ને!’ બને્ન 
કશ  ંબોલ્યા ંનહીં. હજ  ઘણા ંકામ કરવાના ંહિા.ં 
છોકરીને જોવા જવાન  ંહત  .ં પછી કાકા-કાકીની 
રજા લઈને ટે્રન પકિવાની હિી. ત્યા ંમ બંઈમા ં
ઘરમા ંકોણ જાણે કેવા કેવા ઉર્ામા મચાવ્યા 
હશે વહ ઓએ!  
‘મારા કાકી ક્યા?ં’ એકાએક સરોજ આજ બાજ  
જોઈને બોલી: ‘એ કેમ એકદમ અંદર જિાં 
રહ્યા?ં'  
‘એને...’ િૉતટર બોલ્યા: ‘હમણા ં હમણા ં
અજપંાનો રોગ થઈ ગયો છે.' પછી મનોમન 
બોલ્યા : આજે રાિે હવે મારી દશા બેસવાની 
છે.' 

* * * 
વસિં અને સરોજના બે વાર ટેભલફોન આવી 
ગયા. એક કાગળ અને કંકોત્રી પણ અમેહરકા 
બેિા ં બેિા ં સમયસર મળે એમ જ મોકલી. 
વાચંીને દયાબહને આખો હદવસ ધ ૂરં્વાયેલા ં

રહ્યા.ં છેક સાજંે િૉતટર જ્યારે બ્લેન્કેટ ઓઢીને 
ટી.વી. જોિા હિા ત્યા ં જઈને થ ૂકંવાની જેમ 
શબ્દો ફેંક્યા : ‘શાસ્ત્રમા ંજે પાપ લખ્યા ંછે િેમા ં
આ એક લાકિે માકડ ં વળગાિવાન  ંમહાપાપ 
ગણાય છે. સમજો છો ને!' 
‘શ  ંથાય?’ િૉતટર કાઈંક મશ્કરીમા ંઅને કાઈંક 
ખપ્રસયાણ  ં હસીને બોલ્યા: ‘લાકિે માકડ ં િો 
ર્ પ્રનયામા ંબરે્ જ વળગેલ  ંછે.' આટલ  ંબોલીને 
એણે આંખો ચમકાવીને દયાની સામે િાકી 
જોય  ં : “જ ગાર છે જ ગાર, સમજી? બાકી ત   ં
શાસ્ત્રની વાિ કરિી હો િો કહ ં કે એમા ં િો 
લખ્ય  ંછે કે કિાાહિાા ઈશ્વર જ છે. એની ઇચ્છા 
વગર ઝાિન  ંપાદંડ ંય હલત  ંનથી.' 
સગા ભત્રીજા પ્રવશેષ એવા પોિાના માણસોના 
ઘરમા ંઘો ઘાલી. સળગત  ંઊંબાહિય  ંએના જ 
ઘરમા ંફેંક્ .ં’ દયાબહને જરા આવેશથી ધ્રજૂિા 
અવાજે બોલ્યા:ં િે પાછા મને શાસ્ત્ર પ્રશખવાિો 
છો. કોઈના પ્રનસાસા લાગશે, પ્રનસાસા, જોજો 
ને!' 
િૉતટર કાઈં પણ બોલ્યા વગર કંકોિરી સામે 
િાકી રહ્યા. વાચંી, ફરી ફરીને વાચંી. બહ  
કલાત્મક રીિે નામો ગોિવ્યા ંહિા.ં ભચ. નરેશ 
અને સૌભાગ્યકાભંક્ષણી રક્ષા. ઉપર લાલ 
શાહીના ર્ાબા એવી રીિે છાપયા ંહિા ંકે કંક ના 
છાટંણા પણ લાગે અને ફશા ઉપર પિેલા ં
લોહીના પણ... એમના મગજમા ં ચણચણાટી 
થઈ આવી. એ રાિ, એ છોકરીની એ આંખો 
અને મામાની ગાળો યાદ આવી ગઈ. એમણે 
આંખે હાથ દીર્ા.ં દયા કકાશા છે પણ એમની 
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વાિ સાચી નહોિી? એન  ં ગભણિ સાર્ ં  હત  ,ં 
પણ સવળંુ હત  .ં એ રીિે જો દાખલો સાચો પિે 
િો? છોકરી બહારચલ્લી નીકળી. છોકરાની 
જજિંદગી ખારી ઝેર થઈ ગઈ. એન  ં ખળભળી 
ગયેલ  ંઘર સાવ પ્રછન્નભભન્ન થઈ ગય .ં િે વસિં-
સરોજ સાથેના સબંરં્ો હંમેશને માટે... ઓહ... 
ત્યા ંજ કંદપા અને એની વહ  બહારથી આવ્યા.ં 
કંદપા નજીક આવ્યો અને બોલ્યો: પપપા કાઈં 
થાય છે? કેમ આમ અનઇઝી લાગો છો? 
હરલૅતસ થવ  ં છે? ચાલો જઈને સઈૂ જાઓ, 
બાજ ની રૂમમા.ં' 
‘કાઈં થય  ં નથી એમને!' દયાબહને બોલ્યા:ં 
‘એમને ઘર સાભંય ું છે અને એમને...’ શબ્દેશબ્દ 
ઉપર ભાર દઈને ઉમેય ું: ‘એમને એમના 
દરદીઓ પોકારે છે. દરદીઓ...’ 
‘િેમ ઇટ.' કંદપા બોલ્યો: ‘એ વાિ જ ના કરશો. 
હજી િો િમારે ઓછામા ંઓછં અહીં ચાર-પાચં 
માસ રહવેાન  ંછે શ ?ં' 
ચાર-પાચં માસ? િૉતટરને પ્રવચાર આવ્યો. 
ચાર-પાચં માસમા ંિો... 
 

* * * 
 
અઢાર માણસોના બહોળા ક ટ ંબમા ંસ ખ વસે છે 
કે ર્ ુઃખ એમ આવનાર મહમેાન એક કલાકમા ં
િો ક્યાથંી િારવી શકે? અને એક કલાક પણ 
જૂના-નવા થવામા ં ગયો. સીર્ા અમેહરકાથી 
મ બંઈની આબોહવામા ં આવી પિયા એથી 
દયાબહનેનો જીવ ચ ૂથંાવા માિંયો. િૉતટરે પણ 

બ્લિ િેશરની બે ટેબલેટ ગળી લીર્ી. રાહિ 
લાગિી હિી બસ, છાિી વારંવાર ર્િકી જિી 
હિી અને આંખો એક દશ્ય પર ગ્સ્થર રહિેી 
નહોિી. જીભ સ કાઈ જિી હિી. વારંવાર કશ કં 
પછૂવા જીભ વારંવાર ઊપિિી હિી, પણ મન 
કહતે   ંહત   ંકે પછૂયા વગર જ જવાબ મળી જાય 
િો સાર ં . 
પણ અંિે જમયા પછી, િૉતટર જ્યારે 
આરામખ રશીમા ંબેિા બેિા છાપાના પાના પર 
નજર લસરાવિા હિા ત્યા ં વસિેં આવીને 
એના ખભે હાથ મકૂ્યો. એમની છાિી ફરી ર્િકી 
ગઈ. 
‘કાકા,’ વસિં બોલ્યો: ‘જરી બાજ ના ઓરિામા ં
આવશો? એક વાિ કરવી છે.' 
સમજી શકાત   ંહત  .ં કઈ વાિ હોઈ શકે? એ છાપ  ં
એક િરફ મકૂીને વસિંની પાછળ પાછળ 
ગયા. રૂમમા ંસૉફાને એક ખણેૂ સરોજ બેિી હિી. 
િૉતટરે એની સામે ખપ્રસયાણ  ંગ્સ્મિ કય ું. સરોજ 
ઊભી થઈ ગઈ. 
‘કાકા, વસિં બોલ્યો: ‘એટલ  ંજ કહવેા િમને 
બોલાવ્યા હિા કે િમે િો અમારી જજિંદગી 
પલટી નાખી.’ 
િૉતટરના ચહરેાનો રંગ ઊિી ગયો. થ ૂકં ગળે 
ઉિાય ું. ત્યા ંસરોજ બોલી: ‘અમે િો પાનાચદં 
ર્રમશીવાળા માગા િરફ બહ  ધ્યાન જ 
આપવા માગિા નહોિા, પણ િમારો 
અભભિાય પિયો એટલે કય ું ને.’  
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‘અમારા ઘરમા ંજાણે કે લક્ષ્મી આવી!' વસિં 
બોલ્યો. િૉતટરે ચમકીને એની સામે જોય .ં શ  ં
કહવેા માગિો હિો વસિં? 
‘રક્ષા પોિે િો ખાનદાનન  ં ફરજદં છે, કાકા.' 
સરોજ બોલી: ‘પણ બેય સ્ત્રીઓનેય એણે વશ 
કરી દીર્ી. એની પ્રવવેક, વળોટ, વાણી કે 
લાજમયાાદામા ં કાઈં કહવેાપણ  ં નથી. આખા 
ઘરનો બોજો ઉપાિી લીર્ો છે. લોકો િો કહ ેકે 
ક્યાથંી શોર્ી લાવ્યા આવ  ંરિન!' 
િૉતટર આંખો બરં્ કરીને આ બધ  ંસાભંળી રહ્યા. 
કાનમા ંજાણે કે બીજ  ંકશ  ંિવેશવાની ગ જંાશ 
રહી નહોિી. 
એમણે દયા ક્યાયં ઊભી રહીને આ બધ  ં
સાભંળિી હોય િો જોવા નજર ફેરવી. સરોજ 
સમજી ગઈ કદાચ. બોલી: ‘કાકીને આ વાિ મેં 
રસોિામા ંકરી હિી. અત્યારે િો એમનો જીવ 
વર્ારે ચ ૂથંાવા માિંિા ઊંઘની ગોળી ખાઈને 
સઈૂ ગયા ંછે. ઉિાડ ં?' 
‘ના.' િૉતટર બોલ્યા: ‘કશી જરૂર નથી, બાકી 
રક્ષા ક્યા ંછે ?' 
એ જ વખિે રક્ષા બારણામાથંી િવેશી, પણ 
શરમાઈને બારસાખમા ંજ ઊભી રહી ગઈ. બસ, 
એક જ નજર એણે મોટી મોટી આંખો કરીને 
િૉતટર િરફ જોય .ં 
ત્યા ંજ સરોજ બોલી : ‘કાકા, એને કાઈં ટૉપ્રનક 
કે એવ  ંલખી આપો ને ?’ 
‘કેમ?” િૉતટરે પછૂ્ .ં ‘ચોથો મહહનો જાય છે,’ 
‘સરસ!' િૉતટર બોલ્યા: ‘ક ટ ંબમા ંઉમેરો...’ 
 

એમણે લખવા માટે ગજવામાથંી પેન કાઢી, 
પણ આંખમા ં ર્સી આવેલા ં પાણીને કારણે 
િરિ લખી શક્યા નહીં. 
બોલ્યા: 'કોઈ જરૂર નથી ટૉપ્રનકની, થવા દો 
બધ .ં..’ એમણે અટકીને રૂ્ર ઊભેલી રક્ષાની 
આંખોમા ંજોય :ં ‘બધ  ં ક દરિી ક્રમમા ંજ થાય 
છે.' 
 
(‘ચરંદાહ’ માથંી) 
 

 
 
રજનીક માર પિંયા  
સૌજન્ય: સદાબહાર વાિાાઓ, ૨૦૦૨   
િકાશક: આર આર શેિની કંપની 
(આખો સેટ વસાવવો જ જોઈએ.) 
આમપં્રત્રિ વાિાા   
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ઉ કે લ 
રવીન્ર પારેખ 

 
કહ ેછે કે ઘિપણ એ બીજ  ંબાળપણ છે. ઉમરની એ અવસ્થામા ંપણ અનેક િરંગો વિીલોના મનમા ં

ઉિિા ંરહ ેછે. એ કેટલા ંિીક છે કે નથી, એ ખરેખર મ દ્દો હોવો જોઈએ ખરો? 
 
‘આ િીક નથી!’ આરિી બોલી. 
‘હ ં પણ સમજ  ંછં, પણ...’ 
આશય આગળ બોલી ન શક્યો. એ જાણિો 
હિો કે આરિી ખોટી નથી, પણ પપપાને કંઈ 
પણ કહવેાની િેની હહિંમિ નો’િી.   
એને સમજાત  ં નો’ત  ં કે પપપાને રોકવા કઈ 
રીિે? આજ સ ર્ી પપપાએ કોઈ વાિે આશયને 
રોક્યો નો’િો. િે આરિી જોિે પરણવાની વાિ 
લઈને આવ્યો ત્યારે મમમીએ સાફ ના પાિી 
દીરે્લી, ‘એ મરાિી છોકરી આપણને નહીં 
ચાલે. એના ંઆમટી ને અનારસા...’ 
પણ, પપપાએ મમમીને સમજાવેલી, ‘દીકરાએ 
આપણને જાણ કરી િે એણે ભલૂ કરી છે? એને 
આશીવાાદ આપ!’  
 
‘પણ, એના ખિંોબા ને હલદીક ંક ...એના 
રીિહરવાજો ને...’ 

‘એ બધ  ંહોય છે િો જીવવા માટે જ ને? અહીં 
આવીને આપણ  ંશીખી જશે ને ન શીખે િો ભલે! 
એની સાથે જીવવાન  ંઆશયે છે... એને વારં્ો 
ન હોય િો...’ 
-ને મમમી માની ગયેલી. એણે આપ્રશષ આપેલા 
આરિીને! 
એ આરિી કહિેી હિી, ‘આ િીક ...’ 
આમ િો કશ  ંનક્કી નો’ત ,ં પપપાએ િો જસ્ટ 
એક પ્રવચાર મકૂ્યો હિો, ‘આશય, બેટા, મને 
એવ  ંથાય છે કે...હ ં...’ પપપા અટકેલા. 
આશય બોલેલો, ‘બોલી નાખો, અત લભાઈ! 
િમે વળી અચકાિા ક્યારથી થયા?’ 
પણ અત લભાઈ ખરેખર અચકાયેલા. વાિ જ 
એવી હિી કે- 
એ સાચ  ં હત   ં કે કોઈ વાિે કંઈ ઓછં નો’ત .ં 
આશય બર્ી જ જરૂહરયાિો પરૂી કરિો હિો. 
અત લભાઈ ઘણીવાર કહિેા પણ ખરા, ‘મારા ં
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પેન્શનમાથંી લઈ લેને! ત   ંશ  ંકામ આપે, માર ં  
ભબલ? લે, આ િેભબટકાિા!’ 
આશય એ કાિા લેિો નહીં, ગમમિ કરિો, 
‘આજે નથી લેિો, કારણ,પછી િો બધ  ં માર ં  
જ...’ 
બનેં હસિા. આરિી પણ હસિી, ‘પપપા,િમારો 
દીકરો જ નથી ઈચ્છિો કે િમે લાબં  .ં..’ 
‘ત  ંછે, પછી એ એવ  ંઈચ્છી જ કઈ રીિે શકે?’ 
‘પપપા!’ આરિી ભચિાિી. 
‘ગમમિ કર ં  છં, દીકરા!’ અત લભાઈ હસિા. 
‘દીઘાાય   ભવ!’ આરિી પણ આશીવાાદની 
મ રામા ંહાથ ઊંચો કરિી ને સૌ હસિા.ં 
આરિી ઘણીવાર િેના પ્રપયરમા ં કહિેી પણ 
ખરી, ‘મને િો લાગત   ંજ નથી કે મલા સાસરે 
આહ.ે.. એમ લાગે છે કે એક પપપા માહરેમા ંછે 
ને એક સાસરીમા.ં.’ પછી ઉમેરિી, ‘પપપા સામે 
કહિેા સકંોચ થાય, પણ સાસરીના પપપા 
સામે? જરાય નહીં!’ 
એ આરિી કહિેી હિી, ‘આ િીક...’ 
 

 
િોરબેલ વાગ્યો. અત લભાઈ વોટ્સએપ મેસેજ 
ટાઈપ કરિા કરિા ઊિયા. બારણ  ં ખોલ્ય ,ં 
‘આવી ગયો, બેટા?’ 
‘હા, દાદા, િમે જમી લીધ ?ં’ 
‘ના. િારી રાહ જોઉં છં, બેટા! ’ 
‘હ ં જમીને આવ્યો છં. કાલે કહલે  ં િો ખર ં ! 
સ્કલૂમા ંપાટી છે-’ 
‘અરે! હ ં િો ભલૂી જ ગયો.’ 

‘િમારી થાળી કરી આપ ?ં’ 
‘ત  ં થાળી કરશે?’ અત લભાઈ હસી પિયા, 
‘રહવેા દે, હ ં લઈ લઈશ ! િારે ટયશૂને જવાન  ં
હશેને!’ 
‘વાર છે, પણ માસીને ત્યા ંજાઉં છં. ત્યાથંી જ 
ટ્શૂને-’ 
‘ત  ં જપંીશ જરા? ઘરમા ં િો ટકિો જ નથી. 
મારી પાસે થોડ ં બેસે િો...’ 
‘દાર્ , પાસે બેસીશને િો િમે મેસેજ સેન્િ નહીં 
કરી શકો.’ 
‘ત  ંબેસે િો મારે મેસેજ કરવા જ શ  ંકામ પિ?ે 
નાનો છે િો નાનો જ રહનેે! ’ અત લભાઈ હસવા 
ગયા, પણ હસાય  ંનહીં, ‘સાર ં , ર્વલ, જ્યા ંજવ  ં
હોય ત્યા ંજા, પણ પાણી પીને જા!’ 
‘સાર ં ’, બોલિો ર્વલ ગયો ને અત લભાઈ 
વોટ્સએપ લઈને બેિા. થોિા મેસેજ એમણે 
હિભલટ કયાા. વોલતલોકમા ંએક વાગ્યો હિો... 
હજી એક જ...?’ 
અત લભાઈથી પ્રનસાસો નખાઈ ગયો. રસોિામા ં
કારણ વગર એમ જ આંટો મારી આવ્યા. 
ડ્રોઈંગરૂમમા ંજઈ આવ્યા િો લાગ્ય  ંકે ત્યા ંપણ 
ત્રણેક આંટા િો થયા જ હિા. નેટ બરં્ હત   ં
એટલે ફેસબ ક કે ઇન્સ્ટાગ્રામન  ંિેકાણ  ંપિ્  ંન 
હત  .ં જોકે મોબાઈલમા ં પણ એ બધ  ં હત   ં જ, 
પણ આંખો બહ  ખેંચાિી હિી. હવે ૭૮ વષાની 
આંખો િો કેવીક હોય? એટલ  ંસાર ં  હત   ંકે દેખાત   ં
િો હત  ,ં પણ એ દેખાત   ંન હત   ંકે પોિે પ્રવચારે 
છે િે બરાબર... 

*** 
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આશયને કહવેા િો ગયા અત લભાઈ, પણ એને 
બેંકમા ંજવાનો ટાઈમ થિો હિો ને આરિી િો 
વહલેી જ નીકળી ગઈ હિી એટલે સાજંે એ 
આવ્યો ત્યારે કહવેાની કોપ્રશશ કરી જોઈ, પણ 
આરિી આવી ચિી  એટલે વાિ અટકી. 
આરિી સમજી ગઈ ને રસોિામા ં જિી રહી 
ત્યારે માિં જીભ ઊપિી હિી. અત લને પહલેા ં
િો ભરોસો જ ન પિયો કે પપપા આવી વાિ 
કરશે ! એણે રાતે્ર અંર્ારામા ંઆરિીને કહ્  ંિો 
આરિીએ ગ્સ્વચ ઓન કરી. આશયને એણે 
ર્ારીને જોયો. એ પરૂો ગભંીર હિો. 
‘આ િીક નથી!’ આરિી બોલી હિી. 

***  
એક રાિે અત લભાઈને એકદમ જ સણકો 
ઊિયો ને પછી પીિમા ંએટલ  ંર્ ખ્ય  ંકે મરવાથી 
થોડ ંક જ છેટ ં રહી ગયાન  ંલાગ્ય .ં એમને થય યં 
ખર ં  કે આશયને બમૂ મારીને ઉિાિે, પણ એ 
હદવસોમા ંએ ટે્રઈપ્રનિંગમા ંહિો એટલે મોબાઈલ 
થઈ ગયો િે પણ કટ કયો. જાિે કોપ્રશશ િો 
કરી, પણ હાથ ર્ ખાવા સ ર્ી પહોંચિો નો’િો. 
ક્રીમ આંગળી પર લીધ યં ખર ં , પણ હાથ ટૂંકો 
જ પિયો. આરિીને ઉિાિવાનો પ્રવચાર આવ્યો. 
આમિો બાજ ની રૂમમા ંજ હિી, એમણે નબંર 
પણ લગાિયો, પણ િીક ન લાગિા અટક્યા. 
જીવ નીકળી જશે એવ  ંલાગ્ય ,ં પણ વેિવાન  ંજ 
હત   ંએટલે... 
સવારે આરિીને કહ્ યં ખર ં , ‘કાલે રાિના 
એટલ  ંર્ ખ્ય  ંકે-’  
‘મને ઉિાિવી’િીને!’ 

‘િને જગાિવાન  ંિીક ન લાગ્ય .ં’ 
‘મારા પપપાએ ઉિાિી હોિ િો એમને ના પાિી 
હોિ?’ આરિી હસી પિી, ‘કાય ત  મી 
પણ,પપપા!’ 
‘પણ પીિ પર ક્રીમ...’ 
અત લભાઈએ વાિ હસવામા ં ઉિાવી દીર્ી. 
જોકે એ આખી રાિ અત લભાઈને સિિ એમ 
જ થય  ંહત   ં કે આવે વખિે આશયે અહીં હોવ  ં
જોઈત   ંહત  ,ં પણ એ નો’િો ને... આરિીને કહ્  ં
હોિ િો એણે ના ન પાિી હોિ, પણ મોિી રાિે 
જીભ ઊપિી નો’િી. 
જોકે હદવસે કહવેાન  ંહોિ િો પણ જીભ ઊપિી 
હોિ કે કેમ િે... 
ને કહિેે પણ કોને? કોઈ હોવ યં જોઈએને! 
અભગયારેક પછી િો ઘરમા ંજ કોઈ... આશય 
ને આરિી િો નોકરીએ નીકળી ગયા ંહોય ને 
ર્વલ સ્કલેૂ હોય એટલે... 
એ િો સાર ં  હત   ંકે મોબાઈલ હિો િો ફેસબ ક કે 
વોટ્સએપ પર ચેહટિંગમા ં વખિ જિો હિો. 
બેચાર સારા પ્રમત્રો મળી ગયા હિા સોપ્રશઅલ 
મીહિયા પર, પણ એ પણ આરસીમા ં દેખાિા 
ચહરેા જેવ  ંજ હત  .ં આરસી સામે હો એટલી જ 
વખિ સામે કોઈ હોય, પછી િો એય ખાલી જ- 
આવે વખિે કોઈ ઘરમા ંહોય િો બે ઘિી... 
પહલેી વાર પ્રવચાર આવ્યો િેવો જ દાબ્યો, 
સજ્જિ રીિે. પોિાને જ એટલ  ંઅજ ગત   ંલાગ્ય  ં
કે.... 
પછી બહ  જ પ્રનમામિાથી પ્રવચારિા ંલાગ્ય  ં કે 
કમસે કમ દીકરાને કાને વાિ િો નાખવી જ 
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જોઈએ ને એમણે કહ્  ંજ, ‘આશય મને એમ 
લાગે છે કે-’ 
અત લભાઈ અચકાયા. આશયે કહ્  ંપણ ખર ં , 
‘બોલી નાખો, અત લભાઈ! િમે વળી 
અચકાિા..’ 

*** 
રાતે્ર આરિીને કહ્ ,ં’ પપપા લગ્ન કરવાની વાિ 
કરે-’ 
આરિીએ ગ્સ્વચ ઓન કરી, ‘ગમમિ કરે છે?’ 
‘ના.’ 
‘આ િીક નથી,’ આરિી બોલી. 
‘હ ં પણ સમજ  ંછં, પણ-’ 
‘આ ઉંમર લગ્નની છે?’ 
‘નથી જ. લગ્નની ઉંમરે પણ ન પરણ્યા. 
એકાવનના હિા, મમમી ગઈ ત્યારે.’ 
‘ત્યારે કૈંક િીક પણ હોિ!’ 
‘એ િીક એમણે ન કય ું ને છેક આ ઉંમરે-’ 
‘િીક નથી!’ 

*** 
ર્વલ રમવા ગયો હિો ને આવિાનંી સાથે જ 
આશયે વાિ છેિી હિી, ‘પપપા, હ  ંજાણ  ંછં કે 
િમે પ્રવચાય ું જ હશે, પણ આ ઉંમરે લગ્ન-’ 
‘િને એમ લાગે છે કે હ ં પ્રપિા બનવા આવ  ં...’ 
‘એવ  ં નથી, પપપા,’ આરિી સોફા પર સામે 
બેસિા ંબોલી, ‘કારણ ગમે િે હોય, પણ આ 
ઉંમરે પરણો િો વાિો િો થાય.’ 
‘િે િમે પરણ્યા ં ત્યારેય ક્યા ં નો’િી થઈ?’ 
અત લભાઈ ટેવ જેવ  ંહસ્યા. 
 

‘અમારી વાિ જ દી હિી, પપપા.’ આશયે 
સમજાવવાની કોપ્રશશ કરી જોઈ, ‘િશ્ન ઉંમરનો 
છે.’ 
‘િે િો ઘટે એમ નથી.’ અત લભાઈ વળી હસ્યા. 
‘માઝે વિીલ કરિા િમને મેં વર્ારે માન્યા છે,’ 
આરિીએ બહ  જ ભાવથી કહ્ ,ં ‘િમને શ  ંઓછં 
પિ્  ંકે-’ 
‘કૈં જ ઓછં નથી પિ્ ,ં આરિી, િમે લોકો 
પરૂત   ંધ્યાન રાખો જ છો, પણ એમ લાગે છે કે 
મારે-’  
‘વાર , કોઈ પાત્ર નક્કી કય ું છે? કોઈ જોિ ેવાિ 
કે એવ  ંકંઈ...?’ 
અત લભાઈ હળવાશથી બોલ્યા, ‘કંઈ નક્કી કરી 
બેિો છં એવ  ંનથી, આશય ! ર્ારો કે િમે લોકો 
‘હા’ પાિો િો પણ, એ નથી જાણિો કે શ  ં
કરીશ? કોઈ મને પરણવા િૈયાર થશે કે કેમ 
એ પણ... ને મારી િૈયારી હોય િો પણ 
સામે...?  અરે!  કોઈ િૈયાર થશે પણ કે કેમ 
િે...’ 
‘િો પછી કેમ આવ  ંપ્રવચારો છો?’ 
‘ઓકે. નથી પ્રવચારિો, બસ!’ 
અત લભાઈએ પણૂાપ્રવરામ મકૂી દીધ  ંને પોિાની 
પાછળ ફરીને જોય .ં ક્યાકં કોઈ ઉગ્રિા િો નથી 
આવી ગઈને, અવાજમા!ં પણ એવ  ં નો’ત .ં 
આશય સામેથી ઊિીને અત લભાઈની પાસે 
બેિો. એમનો હાથ હાથમા ં લીર્ો. બહ  જ 
વહાલથી એમની હથેળી પોિાની હથેળીઓ 
વચ્ચે હળવેથી દબાવી, ’પપપા, િમે અમાર ં  
સાર ં  જ કય ું છે. મમમીને ગયાનેં ૨૭ વષા થયા ં
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ત્યારે િમે પરણી શક્યા હોિ, પણ ત્યારે િમને 
િીક ન લાગ્ય  ંને આજે-’ 
‘અમારી ત્યારેય ના ન હિી ને આજેય નથી, 
પપપા.’ આરિીએ પરૂા સદભાવથી કહ્ .ં 
અત લભાઈએ આરિીની સામે જોય .ં પછી 
આભારવશ હસ્યા. આશય કશ કં પછૂવા જિો 
હિો પણ  અટક્યો. અત લભાઈએ એ જોય  ંને 
એનો સવાલ કળી ગયા હોય િેમ સ્વગિ 
બોલ્યા, ‘િમે કોઈ નથી હોિા ં એવા ઘણા 
કલાકો હ ં ઘરમા ંવીિાવ  ંછં. મને ખબર છે કે 
કોઈ મને એકલો પાિવા માગંત   ંનથી,  પણ...’ 
અત લભાઈના અવાજમા ં ભીનાશ ઊિરી 
આવી, ‘હ ં બહ  એકલો...’ 
ચારે િરફથી આ ત્રણની વચ્ચે મૌન આવીને 
ગોિવાઈ ગય  ંને પળવારમા ંિો બરફની જેમ 
જામવા માિં્  .ં અત  લભાઈને એમ પણ લાગ્ય  ં
કે વચ્ચે ખિક થઈ ગય  ંિો મૌન િોિવાન  ંપછી 
અઘર ં  થઈ પિશે. એટલે ડૂસક ં બનવા લાગે િે 
પહલેા ંજ િે બોલ્યા, ‘િમે સૌ મારા છો, િોય 
એવ  ંલાગે છે કે કોઈ માર ં ...’ 
‘પપપા,’ આરિીને કંઈક સમજાત  ં હત  ,ં પણ 
િેના શબ્દો બનિા ન હિા, િોય બોલી, ‘હ ં 
નોકરી છોિી દઉં, પપપા?’ 
‘ના, દીકરા’, અત લભાઈ િરિ જ બોલ્યા, 
‘નોકરી િને ફાવે છે િો -’ 
‘ફાવે એટલે ન છોિાય એવ  ં નથી.’ આરિી 
મલકાઈ. 
‘િને યાદ છે ને િે રાતે્ર મને ર્ ખાવો ઉપિયો 
ત્યારે ત   ંઘરમા ંજ હિી, પણ...’ 

ત્યા ંજ ‘મમમી’ બોલિો ર્વલ દોિિો આવ્યો. 
િે રિિો હિો ને આંખો ચોળિો હિો. આશયે 
િેને રોકિા પછૂ્ ,ં ‘શ  ંથય ?ં’ 
િેને નજીક ખેંચવા િેણે હાથ લબંાવ્યા. 
પણ, ઉઘાિબરં્ આંખે ર્વલ મમમી િરફ 
દોિયો ને િેને વળગી પિિા બોલ્યો, ‘નીચે 
મારામારી થઈ િેમા-ં’ 
આરિીએ િેને માથે હાથ ફેરવિા ંકહ્ ,ં ‘જોવા 
િો દે,’ ને િેની આંખો જોવા લાગી, ‘થેંક ગોિ! 
આંખો િો િીક  છે...’ 
‘બધ  ં િીક થઈ જશે’, અત લભાઈએ હસિા 
હસિા કહ્ ,ં ‘મમમીનો હાથ માથે છે પછી...ભચિંિા 
શ  ંકરે છે...?’ 
આશય બોલ્યો િો નહીં, પણ િેને થય  ંિો ખર ં 
કે માથે હાથ ફેરવનાર ં  કોઈ... 
 
 

 
રવીન્ર પારેખ  
સ રિ, ૯૩૭૭૯ ૩૯૧૨૩  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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ન ઠટ ની િ 

રવીન્રનાથ ટાગોર  
 

 
 

િસ્ત િ છે ગ ર દેવ ટાગોરે જેને ૧૯૦૧મા ંર્ારાવાહી રીિે લખી હિી િેવી  
બગંાળી લઘ નવલ ‘નઠટપ્રનહા’ (ખહંિિ ઘર) ર્ારાવાહી રીિે.  

અહીં ગ ર દેવે ૧૯મી સદીના બગંાળના ભરસમાજ જીવનને વણાવ્ય  ંછે.  
આ વાિાા પરથી સત્યજીિ રાયે ‘ચાર લિા’ (૧૯૬૪) જેવી મહાન હફલ્મ બનાવી હિી.    

 

ભપૂપ્રિને કામર્રં્ો કરવાની કંઈ જરૂર નહોિી. 
એની પાસે પૈસો પરૂિો હિો, અને વળી દેશ 
પણ ગરમ રહ્યો. પરંત   ગ્રહયોગે એણે 
કામર્રં્ાવાળા માણસ િરીકે જન્મ ગ્રહણ કયો 
હિો ! એટલે એણે એક અંગે્રજી છાપ  ં િગટ 
કરવ  ંપિ્  ં— આ પછી એણે ‘વખિ જિો નથી’ 
એવી ફહરયાદ કરવાની રહી નહીં! 
 

નાનપણથી જ િેને અંગે્રજીમા ંલખવાનો અને 
ભાષણ કરવાનો શોખ હિો. કંઈ પણ જરૂર ન 

હોય િો પણ એ અંગે્રજી છાપામંા ંપત્રો લખિો, 
અને બોલવાન  ં ન હોય િો પણ સભામા ં બે 
શબ્દો બોલ્યા પ્રવના એ રહિેો નહીં. 
એના જેવા શ્રીમિં માણસને પોિાના દળમા ં
ખેંચવા માટે રાજકીય નેિાઓ કાયમ એના ં
વખાણ કરિા, િેથી અંગે્રજીમા ં લખવાની 
પોિાની શગ્તિ પ્રવશે એના મનમા ંખબૂ ઊંચી 
ર્ારણા બરં્ાઈ હિી.  
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છેવટે એના વકીલ સાળા ઉમાપપ્રિએ 
વકીલાિના ર્રં્ામા ંનાસીપાસ થઈ બનેવીને 
કહ્ :ં “ભપૂપ્રિ, િમે એક અંગે્રજી છાપ  ં બહાર 
પાિો ! િમારામા ંજેવી અસાર્ારણ” --- વગેરે 

 

ભપૂપ્રિ ઉત્સાહમા ંઆવી ગયો. પારકા છાપામા ં
પત્રો છપાવવામા ં કંઈ ગૌરવ નથી, પોિાના 
છાપામા ં કલમને સ્વિતં્રપણે દમભેર ચલાવી 
શકાશે. સાળાને મદદનીશ બનાવી, સાવ નાની 
વયે જ ભપૂપ્રિ સપંાદકની ગાદી પર 
ભબરાજમાન થઈ ગયો.  
 

નાની વયે સપંાદક થવાનો નશો અને 
રાજનીપ્રિનો નશો માણસને ખબૂ જોરથી પકિ ે
છે. ભપૂપ્રિને મિ કરનારા માણસો પણ ઘણા ં
હિા.ં   
 

જ્યારે અખબાર પાછળ મિ બનેલો હિો, ત્યારે 
િેની બાભલકા વધ ૂ ચાર લિા ર્ીરે ર્ીરે 
યૌવનમા ંપદાપાણ કરિી હિી. સમાચારપત્રના 
સપંાદકને આ મસ્િ સમાચારની પરૂી ખબરે 
પિી નહીં. ભારિ સરકારની સરહદનીપ્રિ ર્ીમે 
ર્ીમે વકરીને સયંમની પાળ િોિવા િરફ 
આગળ વર્ી રહી છે, એ િરફ જ િેન  ંમ ખ્ય 
ધ્યાન હત  .ં 
 

શ્રીમિં ઘરમા ં ચાર લિાને કંઈ કામ નહોત  .ં 
ફળમા ં નહીં પહરણમિા ફલની પેિે પહરપણૂા 
અનાવશ્યકિા વચ્ચે ખીલવ  ં એ જ િેના 

કામકાજ વગરના લાબંા રાપ્રત્રહદવસોન  ં
એકમાત્ર કામ હત  .ં િેને કશાનો અભાવ નહોિો.  
આવી ગ્સ્થપ્રિમા ં િક મળે કે પત્ની પપ્રિની 
પાછળ ઘેલી થઈ ફરે છે. િે વખિે 
દામપત્યલીલાની સરહદનીપ્રિ સસંારની િમામ 
સરહદોન  ં ઉલ્લઘંન કરી, સમયમાથંી 
અસમયમા ંઅને પ્રવહહિમાથંી અપ્રવહહિમા ંજઈ 
પગેૂ છે. પણ ચાર લિાના નસીબમા ંએવી િક 
જ નહોિી. છાપાનો અંિરપટ ચીરીને પપ્રિ પર 
અપ્રર્કાર જમાવવાન  ં િેને માટે અઘર ં  બની 
ગય  ંહત  .ં  
 

ય વિી પત્ની િત્યે ભપૂપ્રિન  ંધ્યાન ખેંચી કોઈ 
આત્મીયે એને િપકો આપયો, ત્યારે પપ્રિએ જરા 
ભાનમા ં આવી કહ્ :ં ‘ખર ં  કહ્ ;ં ચાર ને કોઈ 
સહહયરની જરૂર છે, એ બાપિી એકલી પિી ગઈ 
છે! કંઈ કામ નથી, ખર ં  ને!’  
 

િેણે સાળા ઉમાપપ્રિને કહ્ :ં “િમારી સ્રીને 
અમારે ઘેર જ લઈ આવો ને! સરખી વયની 
કોઈ સ્ત્રી ઘરમા ં નથી, એટલે ચાર  બાપિી 
એકલી પિી જાય છે.”  

 

સપંાદકને લાગ્ય  ંકે સહહયરના અભાવે જ ચાર  
ખબૂ ર્ ુઃખી છે, એટલે સાળાની વહ  મદંાહકનીને 
ઘરમા ંરહવેા બોલાવી િે પ્રનપ્રચિંિ બની ગયો.  
દામપયનો આ સ વણાિપ્રિભાથી શોભિો 
ઉષાકાળ હિો. િે કાળે પપ્રિપત્ની િેમોન્મેષના 
િથમ અર ણેાદયમા ં એકબીજાની આગળ 
અપવૂા શોભા ર્ારણ કરી પ્રનત્યનવીન બની ૨હ ે
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છે, પણ એ સ વણાિપ્રિભામહંિિ ઉષાકાળ 
અચેિન અવસ્થામા ંકયારે વ્યિીિ થઈ ગયો, 
િેની કોઈને ખબર પિી નહીં. નિૂનત્વના સ્વાદ 
પામયા વગર જ બનેં એકબીજાની આગળ 
પ રાણ પહરભચિ બની ગયા.ં  
 

લખવાવાચંવા િરફ ચાર લિાન  ં એક 
સ્વાભાપ્રવક વલણ હત  ,ં એટલે િેના હદવસો 
સાવ બોજારૂપ બની ગયા નહીં. િેણે પોિાની 
મેળે કંઈ કંઈ ય ગ્તિ લિાવીને પોિાના 
અભ્યાસની વ્યવસ્થા કરી લીર્ી હિી. ભપૂપ્રિનો 
પ્રપિરાઈ ભાઈ અમલ થિા ઈયરમા ં ભણિો 
હિો; ચાર લિા એની મદદથી પોિાનો અભ્યાસ 
ચલાવિી. અમલની પાસેથી આટલ  ં કામ 
કઢાવવા માટે અમલની કેટલીયે પજવણી િેણે 
સહી લેવી પિિી! એને ઘણી વાર હોટલમા ં
જમવાના િથા અંગે્રજી સાહહત્યના ગ્રથંો 
ખરીદવાના પૈસા આપવા પિિા. અમલ કોઈ 
કોઈ વાર પ્રમત્રોને જમવાન  ં પ્રનમતં્રણ આપિો 
અને એ યજ્ઞ પાર પાિવાનો ભાર ગ ર દભક્ષણા 
રૂપે ચાર લિા પોિે ઉપાિિી. ભપૂપ્રિ ચાર લિા 
પર કોઈ હક કરિો નહીં, પરંત   સાર્ારણ થોડ ં 
ભણાવીને આ પ્રપિરાઈ ભાઈ અમલ એના પર 
જે હક કરિો િેનો અંિ નહોિો. િે પ્રવશે 
ચાર લિા કોઈ કાઈ વાર કપૃ્રત્રમ ગ સ્સો કે પ્રવરોર્ 
િગટ કરિી. પરંત   કોઈ એક જણના કંઈ 
ઉપયોગી થવ  ંઅને િેનો સ્નેહનો ઉપરવ સહન 
કરવો એ એના માટે અપ્રિ આવશ્યક બની ગય  ં
હત  .ં  
 

અમલ કહ:ે “ભાભી, અમારી કોલેજમા ંરાજાના 
જમાઈબાબ  આવે છે! િે રાજ અંિુઃપ રમાથંી 
ખાસ હાથે વણેલી કારપેટની મોજિીઓ 
પહરેીને આવે છે, એવી કારપેટની મોજિીની 
જોિ મારે જોઈએ, એ વગર કેમે હ ં મારો મોભો 
સાચવી શક ં િેમ નથી.”  

 

ચાર લિાએ કહ્ :ં “ઓહો ! િે હ ં બેિી બેિી 
િમારી મેાજિીઓ સીવી મર ં ! પૈસા આપ  ં છં, 

બજારમાથંી લઈ આવો, જાઓ !’’  
અમલ કહ:ે “એ નહીં ચાલે!’  
 

ચાર ને મોજિીઓ સીવિા ંઆવિિી નથી અને 
અમલની આગળ એ વાિનો સ્વીકાર કરવાન યેં 
િેને મન નથી! સસંારમા ંકોઈ એની પાસે કશ  ં
માગત   ંનથી, એક અમલ માગે છે, એ એકમાત્ર 
માગનારની માગણી પરૂી કયાા પ્રવના એ કેમ 
રહી શકે? એટલે અમલ કોલેજમા ંજિો ત્યારે 
એ છાની છાની િનિોિ મહનેિ કરીને 
કારપેટની મોજિીઓ સીવિા ં શીખવા લાગી. 
અને પછી એક હદવસ સાજંે જ્યારે અમલ પોિે 
પોિાની કારપેટની મોજિીઓની વાિ સાવ 
ભલૂી ગયો હિો, ત્યારે ચાર ન  ં એને પ્રનમતં્રણ 
મળય .ં  
 

ઉનાળો હોવાથી અગાશી ઉપર આસન નાખી 
અમલના ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવી 
હિી. ધળૂ ઊિી આવી પિે નહીં એટલા સાર ં 
થાળી પર પ્રપિળન  ંઢાકંણ  ંઢાકેંલ  ંહત  .ં અમલ 
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કૉલેજનો પોશાક બદલી મોં ર્ોઈ સાફસફૂ થઈ 
આવી પહોંચ્યો.  
 

અમલે આસન પર બેસીને ઢાકંણ  ં ઉપાિય ,ં 
જોય  ં િો થાળીમા ં નવી જ સીવેલી ઊનની 
મેાજિીઓ ગોિવીને મકેૂલી હિી! ચાર લિા 
એકદમ ખિખિખિ કરી મોટેથી હસી પિી.  
 

મોજિીઓ મળિા ંઅમલની આશા ઓર વર્ી 
ગઈ. હવે એને નેક-ટાઈ જોઈએ, ફલની હકનાર 
ભરેલો રેશમી રૂમાલ જોઈએ, િેના બેિક ખિંની 
મોટી ખ રશી પર િેલના િાર્ા ન પિે એટલા 
માટે એક ભરિ ભરેલ  ંઆવરણ જોઈએ!  
 

દરેક વખિે ચાર લિા ના પાિી કજજયા કરિી 
અને દરેક વખિ ખબૂ કાળજીપવૂાક ખબૂ 
સ્નેહથી શોખીન અમલનો શોખ પરૂી કરિી, 
અમલ વચમા ં વચમા ં પછૂિોુઃ “ભાભી, કેટલ  ં
થય ?ં”  

 

ત્યારે ચાર લિા જૂઠ ં જ બોલિી: “કશ  ંજ થય  ં
નથી.'' િો કોઈ વાર કહિેી : “અરે, એ િે હ  ં
ભલૂી જ ગઈ!’’  
 

પરંત   અમલ ક્યા ંછોિે એવો હિો? એ રોજ યાદ 
કરાવિો અને માગિો. હિીલો અમલ આવો 
ઉપરવ કરે અને પ્રવિાિે એટલા જ માટે િો 
ચાર  ઉપેક્ષાભાવ િગટ કરી પ્રવરોર્ની સષૃ્ઠટ 
કરિી, અને પછી ઓભચિંિાની એક હદવસ 
અમલની માગણી પરૂી કરી દઈ ગમમિ જોિી! 
 

*** 
 

શ્રીમિંના સસંારમા ંચાર ને બીજા કોઈના પણ 
માટે કંઈ જ કરવ  ંપિત   ંનથી, માત્ર અમલ એની 
પાસે કંઈ ને કંઈ કામ કરાવે જ છે.  
 

આ બર્ા ં નાનામંોટા ં શોખના ં કામન  ં વૈિર ં  
કરવામા ં ચાર ના હૃદયની લાગણીઓ પ્રવકાસ 
પામિી અને ચહરિાથા થિી.  
 

ભપૂપ્રિના અંિુઃપ ર આગળ થોિી ખ લ્લી જમીન 
પિી હિી, એને બગીચો કહવેો એ અપ્રિશયોગ્તિ 
છે. એ બગીચાની મ ખ્ય વનસ્પપ્રિમા ં એક 
પ્રવલાયિી પલમન  ંઝાિ હત  .ં  
 

આ જમીનનો પ્રવકાસ સાર્વા માટે ચાર  અને 
અમલની કપ્રમટી બેિી હિી. બનેંએ મળીને 
કેટલાય હદવસ સ ર્ી આકૃપ્રિઓ દોરી, પલાન 
િૈયાર કયાા અને ભારે ઉત્સાહપવૂાક આ જમીન 
ઉપર એક બગીચાની કલ્પના ઊભી કરી દીર્ી.  
અમલે કહ્  ં : “ભાભી, આપણા આ બગીચામા ં
જૂના જમાનાની પેલી રાજકન્યાની પેિે િમારા 
હાથે ઝાિને પાણી પાવ  ંપિશે.”  

 

ચાર એ કહ્ :ં “અને પેલા આથમણા ખણૂામા ં
એક છાપર ં  િૈયાર કરવ  ં પિશે, ત્યા ં હરણ ન  ં
બચ્ચ  ંરહશેે.'  
 

અમલે કહ્ :ં “અને એક નાનકિા િળાવ જેવ  ં
કરવ  ંપિશે – એમા ંહંસ િરશે.”  
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આ દરખાસ્િથી ચાર  ખબૂ ઉત્સાહમા ંઆવી જઈ 
બેલી: “આપણે એમા ં નીલપદ્મ ઉગાિીશ  ં — 

ઘણા વખિથી નીલપદ્મ જોવાની મને હોંશ છે.’’  
 

અમલે કહ્ :ં “એ િળાવની ઉપર એક પ લ 
બારં્વામા ંઆવશે અને ઘાટ પર એક નાનકિી 
હોિી રહશેે.”  

 

ચાર એ કહ્ :ં “ઘાટ િો સફેદ આરસનો જ હશે!”  

 
 

અમલે કાગળ પેગ્ન્સલ લઈ લીટીઓ દોરી 
કંપાસ લઈ મહા આિંબરપવૂાક બગીચાનો એક 
નકશો િૈયાર કયો.  
 

બનેં રોજ મળીને કલ્પનામા ંકંઈ કંઈ સ ર્ારા-
વર્ારા કરિા ં રહ્યા,ં એમ વીસ પચીસ નવા 
નકશા બની ગયા.ં  
 

હવે નકશા િમાણે કામ કરવામા ંકેટલો ખરચ 
થાય િેનો અંદાજ િૈયાર થવા માિંયો. પહલેા ં
એવી ર્ારણા હિી કે ચાર એ પોિાના માપ્રસક 
ભથ્થામાથંી ર્ીરે ર્ીરે બગીચો ઊભો કરી દેવો; 
ભપૂપ્રિ િો ઘરમા ં કયા ંશ  ં થાય છે િે આંખો 
ઊંચી કરીને જોિો નથી, એટલે બગીચો િૈયાર 
થઈ ગયા પછી એને ત્યા ં બોલાવી 
આચયાચહકિ કરી દેવા! એને થશે કે 
અલાદીનના જાર્ ઈ દીવાની મદદથી જપાન 
દેશથી એક આખો બગીચો ઉપાિીને અહીં 
લાવવામા ંઆવ્યો છે!  
 

પરંત   ખચાાનો ઓછામા ંઓછો અંદાજ માિંિા ં
પણ ચાર ની આવકની સાથે િે બરં્ બેિો નહીં. 
હવે અમલ ફરી નકશામા ંફેરફાર કરવા બેિો.  
 

િેણે કહ્ :ં “િો, ભાભી, આ િળાવ રદ કરીએ!”  

 

ચાર એ કહ્ :ં “ના, ના, િળાવ િો રહવે   ં જ 
જોઈએ, નહીં િો મારા ંનીલપદ્મન  ંશ  ંથાય?’’  

 

અમલે કહ્ :ં “િમારા હરણના ઘરને નભળયાનં   ં
છાપર ં  નહીં હોય િો ચાલશે. સીરે્સીધ  ંઘાસન  ં
છાપર ં  હશે િો ચાલી જશે.”  

 

ચાર  ખબૂ ગ સ્સે થઈને બોલી: “િો મારે એવ  ં
ઘર નથી જોઈત  —ંરહવેા દો!”  

 

મોહરપ્રશયસથી લપ્રવિંગ, કણાાટકથી ચદંન અને 
પ્રસિંહલથી એલચીના છોિ મગાવવાની 
દરખાસ્િ હિી, એને બદલે અમલે સ્થાપ્રનક 
માણેકિલાના બજારમાથંી સાર્ારણ દેશી અને 
પ્રવલાયિી ફલઝાિ લાવવાન  ંકહ્  ં ત્યારે ચાર  
મોં ચિાવીને બેિી અને બોલી: “િો રહ્ ,ં મારે 
બગીચો નથી જોઈિો!”  

 

ખચા ઘટાિવાની આવી રીિ નથી! ખચાની સાથે 
સાથે કલ્પનાને ટૂંકી કરવાન  ં ચાર ને માટે 
અશકય હત  ,ં અને અમલ મોઢે ગમે એમ કહ,ે 

પણ એને પણ એ ગમિી વાિ નહોિી.  
અમલે કહ્ :ં “િો ભાભી, િમે દાદાની આગળ 
બગીચાની વાિ મ કો, િેઓ ચોક્કસ પૈસા 
આપશે.”  
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ચાર એ કહ્  ં: “ના, એમને કહીએ િો પછી મજા 
કયા ં રહી! આપણે બે જણા ં બગીચો બનાવી 
કાઢીશ .ં િેઓ િો સાહબેની ઑહફસમા ંઑિાર 
આપીને અહીં ઇિન ગાિાન ખિો કરી દઈ શકે, 
િો પછી આપણા પલાનન  ંશ  ંથાય?”  

 

પલમ વકૃ્ષની નીચે બેસીને ચાર  અને અમલ 
િેમના અસાધ્ય સકંલ્પન  ંકલ્પનાસ ખ માણિા ં
હિા!ં ચાર ની ભાભી મદંાએ મેિા પરથી િોક ં 
કાઢીને બમૂ પાિી: “અત્યારે બગીચામા ં િમે 
લોકો શ  ંકરો છો?”  

ચાર એ કહ્ :ં “પાકા ંપલમ વીણીએ છીએ!”  

 

લોભી મદંાએ કહ્ :ં “મળે િો મારા વાસ્િે 
લાવજે!’’  
 

ચાર  હસી, અમલ પણ હસ્યો. િેમના િમામ 
સકંલ્પોન  ંમ ખ્ય સ ખ અને ગૌરવ એ હત   ંકે એ 
બર્ા સકંલ્પો િેમના બે જણની વચ્ચે જ હિા. 
મદંામા ં બીજો ગમે િે ગ ણ હોય — કલ્પના 
નહાેિી, એ આવી બર્ી વાિોનો રસ ગ્રહણ કરે 
કેવી રીિે? િે આ બે સભ્યોની િમામ 
કપ્રમટીઓમાથંી એકદમ બાિલ હિી!  
 

અસાધ્ય બગીચાના ખચાના અંદાજમા ં કંઈ 
ઘટાિો થયો નહીં, અને કલ્પના પણ કોઈ પણ 
અંશે હાર સ્વીકારવા િૈયાર નહોિી. એટલે 
પલમ વકૃ્ષની નીચે બેિેલી કપ્રમટી થોિા હદવસ 
એ િમાણે મળિી રહી. બગીચામા ંજ્યા ંિળાવ 
થવાન  ં હત  ,ં જ્યા ં હરણ ન  ં છાપર ં  થવાન  ં હત  ,ં 

જ્યા ંપથ્થરની વેદી થવાની હિી, ત્યા ંઅમલે 
પ્રનશાનીઓ કરી રાખી.  
 

િેમના પ્રનર્ાાહરિ બગીચામા ં પલમ વકૃ્ષની 
નીચેનો ગોળ ચોિરો કેવી રીિે બરં્ાશે િેની 
એક નાની કોદાળી લઈને અમલ પ્રનશાનીઓ 
કરિો હિો, એવામા ંચાર  ઝાિની નીચે બેસી 
પિી બોલી : ‘અમલ, િમે જો લેખક હોિ િો 
બહ  સાર ં  થાિ !’’  
 

અમલે પછૂ્ :ં “કેમ બહ  સાર ં  થાિ?’  

 

ચાર એ કહ્ :ં “િો આપણા આ બગીચાન  ંવણાન 
આવે એવી િમારી પાસે હ ં એક વાિાા 
લખાવિ. આ િળાવ, આ હરણ ન  ંછાપર ં , આ 
પલમ વકૃ્ષની છાયા બધ યેં એમા ંઆવે, પણ 
આપણ બે જણ પ્રસવાય કોઈ એ સમજી શકે 
નહીં, કેવી ભારે મજા થાય! અમલ, િમે જરી 
લખવાનો િયાસ િો કરી જ ઓ, જરૂર િમે લખી 
શકશો.’  
 

અમલે કહ્ :ં “અચ્છા, હ ં લખી શક ં િો િમે મને 
શ  ંઆપશો?’’  

 

ચાર એ કહ્ :ં “િમારે શ  ંજોઈએ?”  

 

અમલે કહ્ :ં “મારી મચ્છરદાની ઉપર હ ં જે 
ફલવેલ ચીિરી આપ  ં િે િમારે આખેઆખી 
રેશમના દોરાથી ભરી આપવી!”  
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ચાર એ કહ્ :ં “બર્ામા ં િમારી અપ્રિશયિા! 
મચ્છરદાનીમા ંિમારે રેશમી ભરિકામ જોઈએ 
છે?"  

 

મચ્છરદાનીને એક સૌન્દયાપ્રવહીન કારાગારની 
પેિે રાખવાની પ્રવર દ્ધમા ંઅમલ લાબં   ંલાબં   ંઘણ  ં
બોલી ગયો. િેણે કહ્ :ં “ર્ પ્રનયામા ંપદંર આની 
માણસોમા ંસૌન્દયાન  ંકંઈ જ્ઞાન હોત   ંનથી અને 
અસૌન્દયાથી િેમને જરા પણ પીિા થિી નથી. 
એન  ંઆ િમાણ  છે!'  
 

ચાર એ િરિ જ એ વાિ મનથી માની લીર્ી 
અને અમારી આ બે માણસની ખાનગી કપ્રમટી 
એ પદંર આનીમા ંનથી આવિી એવ  ંસમજી િે 
રાજી થઈ.  
િે બોલી: “ભલે, કબલૂ! હ ં મચ્છરદાનીમા ંભરિ 
ભરી આપીશ, િમે લેખક બનો!”  

 

અમલે રહસ્યપણૂા ભાવે કહ્ :ં “િમે શ  ં એમ 
ર્ારો છો કે મને લખિા ંઆવિત  ંનથી?’’  

 

ચાર ં  અત્યિં ઉિેજજિ થઈને બોલી: “િો 
ચોક્કસ િમે કંઈ લખ્ય  ંછે, મને દેખાિો !''  
 

અમલે કહ્ :ં “આજે નહીં, ભાભી !”  

 

ચાર એ કહ્ :ં “ના, આજે જ દેખાિવ  ંપિશે, મારા 
સમ, િમાર ં  લખેલ  ંલઈ આવો!''   
 

ચાર ને પોિાન  ં લખાણ વાચંી સભંળાવવાની 
અપ્રિ ઉત્સ કિા જ આટલા હદવસ અમલને િેમ 

કરિા ંરોકી રાખિી હિી. વખિે ચાર  એ સમજે 
નહીં, વખિે એને ગમે નહીં, આ સકંોચ િે 
મનમાથંી રૂ્ર કરી શકિો નહોિો.  
 

આજે નોટ લઈ આવી જરી શરમથી લાલ થઈ, 

જરી ખાસંી ખાઈને િેણે વાચંવા માિંય .ં ચાર  
ઝાિના થિને અઢેલીને, ઘાસ ઉપર લાબંા પગ 
કરીને સાભંળવા લાગી.  
 

લેખનો પ્રવષય હિો: ‘મારી નોટબ ક’. અમલે 
લખ્ય  ં હત  :ં ‘હ ે મારી શ ભ્ર નોટબ ક, મારી 
કલ્પનાએ હજી િને સ્પશા કયો નથી. 
સપૂ્રિકાગ્રહમા ંપ્રવર્ાત્રી િવેશ કરી લેખ લખે િે 
પહલેા ં બાળકન  ં લલાટ જેવ  ં પ્રનમાળ અને 
રહસ્યમય હોય છે િેવી ત   ં પ્રનમાળ છે, ત  ં
રહસ્યમય છે, જે હદવસે હ ં િારા છેલ્લા પઠૃિ 
પર છેલ્લી લીટી લખી ઉપસહંાર કરીશ; ઓહ, 

એ હદવસ કયારે આવશે! આજે િારા ંઆ શ ભ્ર 
પ્રશશ -પઠૃિો ભચરકાળ માટે શાહીથી લખેલા 
સમાધ્પિના એ શબ્દોની સ્વપનમા ંપણ કલ્પના 
કરી શકિા ંનથી!’’ વગેરે ઘણ  ંલખ્ય  ંહત  .ં  
 

ચાર  ઝાિની છાયામા ંબેિી બેિી સ્િબ્ર્ બની 
સાભંળી રહી. વાચંવાન  ં પરૂ ં  થિા ં થોિીવાર 
શાિં રહી િે બોલી : “આવ  ંસરસ લખો છે, અને 
છિા ંિમે કહો છો કે હ ં લખી શકિો નથી!”  

 

િે હદવસે એ વકૃ્ષ હિેળ અમલે સાહહત્યના 
માદકરસન  ં પહલે  ં પાન કય ું. સાક્ષી હિી 
નવીના ય વિી, રસના પણ નવીન હિી અને 
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સાજંનો િકાશ લાબંા પિછાયા પાિી રહસ્યમય 
બની ગયો હિો.  
 

ચાર એ કહ્ :ં “અમલ, થોિા ંપલમ પાિીને લઈ 
જવા ંપિશે, નહીં િો મદંાને શ  ંકહશે ?ં’  

 

મઢૂ મદંાને પોિાના વાચન લેખનની અને 
ચચાાની વાિ કરવાન  ંએમને મન જ નહોત   ં
થય ,ં એટલે પલમ પાિીને લઈ જવા ંપિયા.ં  
 

- ૨ - 
 

બગીચાનો સકંલ્પ િેમના બીજા કેટલાયે 
સકંલ્પોની પેિે અસીમ કલ્પનાકે્ષત્રની અંદર 
ક્યારે ખોવાઈ ગયો િેની અમલને કે ચાર ને 
ખબરે પિી નહીં.  
 

હવે અમલન  ંલેખન જ એમની ચચાા આલેચના 
અને પરામશાનો મ ખ્ય પ્રવષય બની ગય  ંહત  .ં 
અમલ આવીને કહ:ે “ભાભી, એક ફક્કિ 
ચમત્કારી ભાવ મગજમા ંઆવ્યો છે.”  

 

ચાર  એ સાભંળી ઉત્સાહમા ં આવી જઈ કહ:ે 
“ચાલો, આપણે દખણાદા વરંિામા ં જઈને 
બેસીએ, અહીં હમણા ં મદંા પાન બનાવવા 
આવશે.”  

 

ચાર  કાશ્મીરી વરંિામા ં એક જીણા નેિરની 
ખ રશીમા ંજઈને બેસે છે અને અમલ કિેિાની 
નીચેના ઊંચા ભાગ ઉપર પગ લાબંા કરીને 
બેસે છે.  

અમલના લખવાના પ્રવષયે હમેશા ં સ સ્પઠટ 
નહોિા, એને સ્પઠટ કરવાન  ંઅઘર ં  હત  .ં વાિ 
એમ હિી કે ગરબિ સરબિ કરીને એ જે કહિેો 
િે સ્પઠટ સમજવાની કોઈની િાકાિ નહાેિી. 
અમલ પોિે પણ ઘણી વાર કહિેો: “ભાભી, 
િમને બરાબર સમજાવી શકિો નથી.”  

 

ચાર  કહિેી: “ના, હ  ંમોટે ભાગે સમજી શકી છં, 

િમે લેખ પરૂો કરો, મોડ ં ન કરો !”  

 

િે કંઈક સમજીને િો કંઈક ન સમજીને, મોટા 
ભાગે કલ્પના કરીને અને વર્ારે િો અમલના 
વ્યતિ કરવાના આવેગથી ઉિેજજિ થઈને, 

મનમા ંકંઈક મપૂ્રિિમિં કરિી અને િેમા ંજ િે 
સ ખ પામિી અને ઉત્સાહથી અર્ીર બની જિી. 
 

ચાર ં  એ જ હદવસે સાજંે પછૂિી: “કેટલ  ંલખ્ય ?ં”  

અમલ કહિેો: “એટલામા ંકંઈ લખાય?’’  

 

ચાર  બીજે હદવસ સવારે કંઈક કલહના સ્વરે 
પછૂિી: ‘કેમ, િમે પેલ  ંલખ્ય  ંનહીં?’  
 

અમલ કહિેો: “રહો, હજી જરા પ્રવચારન  ંબાકી 
છે.”  

ચાર  ગ સ્સે થઈ કહિેી, “િો જાઓ!”  

 

સાજંે એ ગ સ્સો જોર પકિિો અને ચાર  
બોલવાન  ં બરં્ કરવા પર આવી જિી, ત્યારે 
અમલ ગજવામાથંી રૂમાલ બહાર કાઢવાન  ંછળ 
કરી લખેલા કાગળનો થોિો ભાગ બહાર 
દેખાિિો.  
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િે જ પળે ચાર ન  ંમૌન તટૂી જત   ંઅને િે બોલી 
ઊિિી: “આ રહ્ ,ં િમે લખ્ય  ંછે! મને બનાવો 
છો? બિાવો!”  

 

અમલ કહુેઃ “હજી પરૂ ં  થય  ં નથી, હજી જરા 
વર્ારે લખ ,ં પછી વાચંી સભંળાવીશ!”  

 

ચાર એ કહ્ :ં “નહીં, હમણા ંજ વાચંી સભંળાવવ  ં
પિશે!'  
 

અમલ િરિ જ વાચંી સભંળાવવા િત્પર હિો, 
પરંત   થોિો વખિ ચાર  પાસે ખેંચાખેંચ કરાવ્યા 
વગર િે વાચંી સભંળાવિો નહીં. િે પછી 
અમલ કાગળ હાથમા ં લઈને બેસિો, પાના ં
જરી ગોિવિો અને પેગ્ન્સલ લઈ એકબે જગાએ 
કંઈક સ ર્ારા-વર્ારા કરિો; એટલો વખિ 
ચાર ન  ં ભચિ પ લહકિ ક તહૂલપવૂાક જળભારે 
નમેલી વાદળીની પેિે એ કાગળની ઉપર 
ઝૂકેલ  ંરહતે  .ં  
 

અમલ બેચાર ફકરા જ્યારે પણ લખે ત્યારે, 

જેટલ  ંલખ્ય  ંહાેય એટલ  ંએણે ચાર ને િરિ જ 
વાચંી સભંળાવવ  ં પિત  .ં બાકીના વણલખ્યા 
ભાગન  ંબનેં વચ્ચે ચચાા અને કલ્પનામા ંમથંન 
ચાલત .ં  
 

આટલા હદવસને અંિે બનેં જણા ંઆકાશક સ મ 
વીણવામા ં લાગેલા ં હિા,ં હવે કાવ્ય ક સ મની 
ખેિી શરૂ થિા,ં બનેં બીજ  ંબધ યેં ભલૂી ગયા.ં  
 

*** 

 

એક હદવસ બપોર પછી અમલ કોલેજમાથંી 
આવ્યા ત્યારે િેન  ં ગજવ  ં કંઈક વર્ારે ભરેલ  ં
હોય એવ  ંલાગ્ય .ં અમલે ઘરમા ંપગ દીર્ો કે 
િરિ ચાર એ અંિુઃપ રના ગવાક્ષમાથંી િેન  ં
ગજવ  ંફલેલ  ંછે એ જોઈ લીધ  ંહત  .ં  
 

આમ િો અમલ કોલેજમાથંી આવ્યા પછી 
ઘરની અંદર આવિા ં વાર લગાિિો નહીં, 
પરંત   આજે િેણે પોિાના ફલેલા ગજવા સાથે 
બહારના ખિંમા ં િવેશ કયો, પણ ઝટ અંદર 
આવવાન  ંનામ દીધ  ંનહીં.  
 

ચાર એ અંિુઃપ રના સીમાન્િ િદેશ સ ર્ી આવી 
કેટલીય વાર િાળી પાિી, પણ કોઈએ સાભંળય  ં
નહીં. હવે ચાર  કંઈક ગ સ્સે થઈ મન્મથ દિની 
એક ચોપિી લઈ પોિાના વરંિામા ં બેસી 
વાચંવાનો િયત્ન કરવા લાગી.  
 

મન્મય દિ નવો લેખક હિો. િેના લખવાની 
ઢબ ઘણ ખંર ં  અમલના જેવી જ હિી. એથી 
અમલ કદી પણ એની િશસંા કરિો નહીં; કોઈ 
કોઈ વખિ િો એ ચાર ની આગળ એન  ંલખાણ 
પ્રવકૃિ ઉચ્ચારે વાચંી એની િેકિી કરિો. ચાર  
અમલના હાથમાથંી એ ચેપિી ઝૂટંવી લઈ 
પ્રિરસ્કારપવૂાક રૂ્ર ફેંકી દેિી!  
 

આજે અમલનો પગરવ સભંળાયો કે એ મન્મથ 
દિની ‘કલકંિ’ નામે ચોપિી મોં આગળ ર્રી 
રાખી ચાર  અત્યિં એકાગ્રભાવે વાચંવા લાગી 
ગઈ.  
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અમલે વરંિામા ં િવેશ કયો, પણ ચાર એ એ 
િરફ નજર કરી નહીં, અમલે કહ્ :ં “કેમ, ભાભી? 

શ  ંવચંાય છે?’’  

 

ચાર એ કંઈ જવાબ દીર્ો નહીં, એટલે અમલે 
ખ રશીની પાછળ આવી ચોપિીમા ંિોહકય  ંકરીને 
જોઈ લીધ ,ં પછી કહ્ :ં “મન્મથ દિ કૃિ 
ગલગિં!''  ગલગિં એટલે ગળાન  ંઆંચળ.  
 

ચાર એ કહ્ :ં “ઓહ, સિાવો નહીં, મને વાચંવા 
દો!”  

 

પીિ પાછળ ઊભો રહીને અમલ વ્યગં સ્વરે 
વાચંવા લાગ્યો: ‘હ ં તણૃ છં, ક્ષ ર તણૃ છં; હ ે
રતિાબંર રાજવેશર્ારી અશોક, હ ં માત્ર તણૃ છં! 
મારે ફલ નથી, મારે છાયા નથી, માર ં  મસ્િક હ ં 
આકાશમા ં ઊંચ  ં કરી શકિો નથી, વસિંની 
કોહકલા મારા પર બેસી કહૂ ૂકહૂ ૂકરી જગિને 
ગાડં ં કરિી નથી — િો પણ હ ેભાઈ અશોક, 

િારી આ પ ગ્ઠપિ ઉચ્ચ શાખા પરથી ત   ંમારી 
ઉપેક્ષા કરિો નહીં, િારા પગમા ંપિેલ  ં છં હ ં 
તણૃ, પણ ત   ંમને ત  ચ્છ ગણી અવગણિો નહીં!”  

આટલ  ં ચોપિીમાથંી વાચં્યા પછી અમલે 
મશ્કરીમા ં બનાવી કાઢી બોલવા માિંય :ં “હ  ં
કેળાનંી લમૂ છં, કાચા ંકેળાનંી લમૂ છં, હ ેભાઈ 
કોળા, હ ેઘરના છાપરા પર પ્રવહાર કરનાર ભાઈ 
કોળા, હ ં કેવળ કાચા ંકેળાનંી લમૂ છં!”  

 

ચાર ને એવી ગમમિ પિી કે એનો ગ સ્સો ટકયો 
નહીં. એ હસી પિી, ચોપિી ફેંકી દઈ બોલી: 

“િમે ભારે ઈષાાળુ છો, િમારા પોિાના લખાણ 
પ્રસવાય િમને કંઈ ગમત  ંનથી!”  

 

અમલે કહ્ :ં “િમે ભારે ઉદાર છો, તણૃ પણ 
હાથ લાગે િો િમે હોઇયા ંકરી જવા માગંો છો!”  

 

ચાર એ કહ્ :ં “અચ્છા, મશાય, મશ્કરી છોિો! 
ગજવામા ંશ  ંછે િે કાઢો!"  
અમલે કહ્ :ં “શ  ંહશે કહો!”  

ક્રમશુઃ 
 
 

 
 

રવીન્રનાથ ટાગોર  
અન વાદ: નગીનદાસ પારેખ 

િસ્ત  પ્રિ: પ્રસદ્ધદ્ધ શાહ  
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લ ક્ષ્મ ણ રે ખા 
રેના સ થાર 

 

 
 

પ રાણકાળની કથા અને િેના િથ્યો આધ પ્રનક સમયમા ંકેટલા ંકારગર નીવિે? 

બદલાિા સમય સાથે માનવીન  ંમન અને વ્યવહાર કેટલે અંશે બદલાવા જોઈએ? 

 
શહરેથી  રૂ્ર  ક દરિના સાપ્રનધ્યમા,ં દેશની 
એક મોટી કંપનીની હાઉપ્રસિંગ કોલોની ધ્યાનસ્થ 
મ રામા ંબેિેલા મ પ્રન જેટલી શાિં હિી. રસ્િામા ં
ટેતસીની બારીમાથંી આંખોને ટાઢક આપિા ં
નયનરમય રશ્યો જોઈને રોમાભંચિ થઈ ગયેલી 
જાનકીએ મનોમન કેટલાય સ્વપનો સેવી 
લીર્ા.  
 

કોલોનીના કમપાઉન્િમા ં ટેતસી આવીને ઊભી 
રહી, જાનકી સ્વપનામાથંી સફાળી જાગી. 
કોલોનીની ધ્યાનમ રામા ંભગં થયો હોય િેમ 
ક તહૂલવશ કેટલીયે આંખો બારીમાથંી િોકાઈ. 
રાઘવ અને જાનકી, બને્ન ટેતસીમાથંી નીચે 
ઉિયાા, રાઘવે એ િોકાયેલી આંખો ઉપર િાગ 
મેળવિી નજર ફેરવી, જાનકીને ઈશારો કયો. 

ઈશારાન  ંપાલન કરિા ંજાનકીએ પોિાના ચાદં 
જેવા રૂપાળા ચહરેાને સાિીના પાલવથી ઢાકંી 
દીર્ો અને અમાસની રાિને જાણે આહવાન 
મળય .ં 
 

નવપહરણીિ જાનકીએ કેટલાયં શમણાઓં 
પાલવની કોરે ગ થંી િદ્દન અજાણી જગ્યાએ 
પગ મકૂ્યો પણ પગ મકૂિા ં જ અન ભવ્ય ,ં 
પાલવને છૂટો લહરેાવાની એને છૂટ નહોિી. 
મરજી પ્રવર દ્ધ િેણે પાલવને સકંોયો.  
 

ભારભાદયાા ક ટ ંબમાથંી આવેલી જાનકી માટે 
પપ્રિના િેમ અને હ ંફ જ એના સાથી હિા.ં માત્ર 
એક મહહનાના ટૂંકા ગાળામા ંજ લેવાઈ ગયેલા 



148 
 

ઘહિયા ંલગનથી એ રાઘવને વધ  જાણી શકી 
નહોિી.   
 

વધ  રજા મળી ના હોવાથી લગ્નના 
અિવાહિયામા ંિો રાઘવે નોકરી ઉપર હાજર 
થઈ જવ  ં પિ્  ં હત  .ં બીજા મહહને ફરી બે 
હદવસની રજા લઈ િે જાનકીને અહીં કંપનીની 
વસાહિમા ંલઇ આવ્યો.   પપ્રિના સ્વભાવથી 
લઈને અહી બધ  ંજ અપહરભચિ, અજાણ્ય  ંહત  .ં 
છિા ં િે ર્ીરે ર્ીરે નવા માહોલમા ં જાિને  
ગોિવવા િયત્ન કરિી હિી. રાઘવ સવારે 
આિ વાગે જિો અને રાતે્ર આિ વાગે પાછો 
આવિો. રોજ સવારમા ં  રાઘવના હાથમા ં
હટહફન આપિા ં જાનકીના આંખોમાથંી 
આવનારા બાર  કલાકના પ્રવરહના આંસ  સરી 
પિિા.ં આમને આમ પદંર હદવસ નીકળી 
ગયા. એક હદવસ સવારમા ંરાર્વના હાથમા ં 
હટહફન આપિા ંજાનકી બોલી, "રાઘવ, આખો 
હદવસ હ ં એકલી કંટાળી જાઉં છં. હ  ંપ્રવચાર ં  છં 
કે.." 
રાઘવને જાનકી ઉપર વ્હાલ ઉભરાઈ આવ્ય  ં
પણ િે સાથે જ ભચિંિાએ િેના વ્હાલ પર કબજો 
જમાવ્યો, "જાનકી, બાર કલ્લાક િો કોઈ મોટી 
વાિ નથી. ઘરન  ં કામકાજ, સાફસફાઇમા ં
અિર્ો હદવસ િો જિો જ રહ.ે થોિો આરામ 
કર અને પ સ્િકો વાચં અને હા, જાળીન  ંિાળંુ 
કોઈ હદવસ ખોલવાન  ં નહહ. કોઈ પણ આવે, 

કંઈ પણ કહ ે િારે દરવાજો ભબલક લ નહહ 
ખોલવાનો. ગમે િેમ િોય કોલોની, એમા ં

વસિા ં માણસો બધ  ં જ અજાણ્ય .ં આખા 
દેશમાથંી અહીં પ્રવપ્રવર્ ભાષી, પ્રવપ્રવર્ ર્મી 
કેટલાયં લોકો નોકરી કરવા આવે. કોણ જાણે 
કેવા હોય! મારી આ રૂપાળી રાર્ાને કોઈ ઉિાવી 
જાય િો?"  

 

રાઘવ હસિા ં હસિા ં બોલ્યો અને ફરી થોિો 
ગભંીર બની ગયો, "કંઈ જોઈએ ઘર માટે િો 
મને ફોન કરવાનો પણ િારે બહાર નીકળવાની 
જરૂર નથી."  એમ.એ. બી.એિ. જાનકીએ ભીની 
આંખોમા ંિશ્ન સાથે પોિાની નોકરી કરવાની 
ઈચ્છાને પણ ભીિર જ દબાવી દીર્ી.   
 

હદવસો, મહહનાઓ આમ જ પસાર થિા ંગયા.ં 
જાનકી ઘરની ચાર દીવાલો વચ્ચે ગ ગંળાવા 
લાગી. 
 

આમ િો દર રપ્રવવારે રાઘવ એને બહાર ફરવા 
લઈ જિો. ક્યારેક આસપાસના જોવાલાયક 
સ્થળોએ િો ક્યારેક શહરેમા ં ખરીદી કરવા. 
પરંત   બજારની રોનક અને જાનકી વચ્ચે 
ઓઢણીન  ંએક આવરણ અચકૂ રહતે  .ં જાનકી 
અકળાિી, એ આવરણ ફગાવીને એને િો 
ખ લ્લી હવાનો શ્વાસ લેવો હિો. 
 

પોિાન  ંકમનીય રૂપ આજે જાનકીને જાણે શ્રાપ 
લાગવા માિં્  .ં રાઘવના મનની સકં ભચિિાન  ં
આવરણ જાનકીના ઓઢણીના આવરણ િળેથી 
સ્પઠટ વિાાઈ જત  .ં ઘરની બારીમાથંી પાકામા ં
રમિા ભલૂકા,ં બાકંિે બેસિા વિીલો અને 



149 
 

ઈવનીંગ વોક કરિી સ્ત્રીઓને જોઇને એ 
પ્રનસાસો નાખિી. 
 

 પ્રપયરમા ંનાની બહનેો સાથેની પ્રનદોષ ર્માલ, 

િો સખીઓ સાથેની અલ્લિ મસ્િી સાભંરી 
આવિી. એન  ંમન ઘિીકમા ં પ્રપયર િો ઘિીક 
સામેના પાકામા ં કદૂાકદૂ કરત  .ં સમયાિંરે 
મળિી રાઘવની કિક સચૂના પછી બહાર 
નીકળવાની એની હહમમિ નહોિી થિી. િેના 
આખા હદવસની સ ખી ભઠ્ઠ એકલિાને  રાઘવ 
ઘરે આવ્યા બાદ િેના અઢળક િેમનો વરસાદ 
વરસાવી સકૂા રણ સમી એકલિાને ભીંજવી 
નાખિો. રાિનો અંર્કાર હ ંફ અને િેમના 
ઉજાસમા ંરંગીન બની જિો, રાતે્ર જાણે એ કળી 
બનીને રાઘવની બાહોમા ંસકંોચાિી અને પરોઢે 
ફલ બનીને ખીલી ઉિિી. પણ જેમ જેમ હદવસ 
ચઢિો,  ફરી િે એકલિાના રણમા ંરઝળપાટ 
કરિી. 
 

ઘરની જાળીમાથંી ભબલ્િીંગના પગપ્રથયા ં
ચિઉિર કરત   ંમાનવ જગિ એને નસીબદાર 
લાગત .ં ક્યારેક દાદર ચઢિા ંઉિરિા કોઈ એક 
ગ્સ્મિ આપી દેત   ં િો સામે વળિા ં ગ્સ્મિે એ 
થોિી ક્ષણ જીવી લેિી.  
 

એવામા ંએક હદવસ ઘરનો બેલ વાગ્યો, સામે 
એક અજાણ્યો છોકરો ઊભો હિો, લગભગ િેની 
જ  ઉંમરનો, જાનકી કઈ પછેૂ િે પહલેાજં એ 
બોલ્યો, "હ  ંરાકેશ, રાકેશ શમાા. િમારી ઉપરના 

માળે જ રહ  છ. ફ્લેટ નબંર ૩૦૨. િમારી એક 
મદદ જોઇએ છે. કરશો?" 

જાનકીન  ં મૌન વિી િેણે કારણ આપય ,ં 
"એતચ્ય લી એવ  ં છે ને કે મારા મમમી આજે 
વિનથી આવી રહ્યા ંછે અને મારે ઓહફસ જવ  ં
પિ ેિેમ છે. િો આ ચાવી મારા મમમી આવે 
ત્યારે ચાવી આપી દેશો એમને? પલીઝ.."  
 

મને જ શ  ં કામ ચાવી આપે છે એ પ્રવશેની 
પ્રવમાસણ અન ભવ્યા ંપછી એણે સાર ં  કહી ચાવી 
લઈ લીર્ી.  
સાજંે રાઘવ ઓહફસથી આવ્યો, ત્યારે જમિી 
વખિે એણે રાઘવને સઘળંુ કહી દેવ  ં ઉભચિ 
લાગ્ય .ં પણ રાઘવની સમયાિંરે આવિી 
સલાહોને કારણે મનમા ંઉદભવેલા છપા ભયે 
એના ફફિિા હોિને અટકાવી દીર્ા. 
 

બીજે હદવસે રાઘવ ઓહફસથી આવ્યો ત્યારે 
ગ સ્સાથી એણે હટહફન જાનકી િરફ ફેંક્ .ં 
આચયા અને આઘાિમાથંી જાનકી હજી બહાર 
આવે િે પહલેા ંિો રાઘવના હાથના પજંાની 
છાપ એના ગાલ પર કોિરાઈ ગઈ. "િને ના 
કહ્  ંહત   ંને? હ ં આવ  ંત્યારે જ જાળી ખોલવાની 
કહ્  ંહત   ંને? ત  ંએમ ન સમજિી કે મને કશી 
ખબર નથી હોિી.  બોલ.... સા..."  
 

જાનકી ફફિી ઊિી. રાઘવને કેવી રીિે ખબર 
પિી િે પછૂવાની િેની હહિંમિ જ ના ચાલી. 
જાનકીને એ જ નહોત   ંસમજાત  ં કે એક ચાવી 
લેવા અને આપવામા ંએણે શ  ંમોટો ગ નો કરી 
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નાખ્યો? ચાવી લેવા આવેલા આંટી સાથે બે 
પ્રમપ્રનટ વાિ કરીને એ કેટલી ખ શ થઈ ગઈ 
હિી!  
 

રાઘવન  ંઆ અલગ જ રૂપ જોઈને િે હબેિાઈ 
ગઈ. રાઘવ ગ સ્સામા ંધ્રજૂિો હિો અને જાનકી 
િરથી ધ્રજૂિી હિી. ના કહવેાના વેણ રાઘવે 
કહ્યા અને ના સાભંળી શકાય િેવી ગાળો એણે 
રાઘવના મોઢેથી સાભંળી. બસ એ હદવસથી 
બને્ન વચ્ચેના કહવેાિા િેમન  ં સ્થાન શકંાએ 
લઇ લીધ .ં 
 

જાનકી એકલિાના રણમા ંવધ  ઊંિે ખપેૂ જિી 
હિી. હવે રાઘવના િેમ િળેથી પણ એ કોરી 
કટ નીકળિી. ર્ીરે ર્ીરે એને સમજાવા લાગ્ય  ં
કે, આ જગ્યા અજાણી નહોિી, અજાણ્યો િો 
રાઘવ હિો. બહ  મોિ ેમોિે એની ઓળખ થઈ, 

ને થઈ િોય કેવી! નવોઢા િરીકેના એના કોિ 
કચવાયા અને સસંારી સ ખના બર્ા ભ્રમ ભાગંી 
ગયા! હવે િે પ્રિયજન નહહ પણ માત્ર પપ્રિ 
િરીકે રાિનો અપ્રર્કાર ભોગવિો રાઘવ જ 
હિો. જો િે સાથ ના આપે િો રાઘવ િેને 
માનપ્રસક રોગી કહીને ક્યારેક ટોણો મારિો 
ત્યારે જાનકીને િશ્ન થિો કે માનપ્રસકરોગનો 
પ્રશકાર એ પોિે થઈ છે કે રાઘવ?  

 

લક્ષ્મણરેખા સમી ઘરની જાળીને એ એકર્ારી 
જોયા કરિી. એ પ્રવચારિી, આ લક્ષ્મણરેખાની 
કઈ િરફ રાવણ છે? અંદર કે બહાર?  

 

એવામા ંએક હદવસ, રાઘવને કંપનીના કામથી 
બે હદવસ માટે બહારગામ જવાન  ંથય .ં જિી 
વખિે રોજ કરિા વધ  ભાર દઈને એણે પેલી 
અરૃ્શ્ય લક્ષ્મણરેખા વર્ારે ઘાટી બનાવી. આ 
િબલ િોઝ જાનકીની ઘટૂન વર્ારિો ગયો. બે 
હદવસ બાદ રાઘવ પાછો ફયો. વારંવાર 
િોરબેલ વગાિવા છિા ંબારણ  ંન ખ લ્ય .ં આિ ે
હાથે મ કાયેલી ચાવી બેગમાથંી માિં માિં કાઢી 
ચાવીથી જરીક દરવાજો ખોલ્યો ત્યા ંજ અશતિ 
હાલિમા ં જાનકી લિખિાિા ં પગે ઘરના 
દરવાજે આવી ઊભી રહી, રાઘવ.." બોલિા ંજ 
એ ફસિાઈ  પિી.  
 

"િને ના કહી હિી િોય ત   ંબહાર ગઈ, રોજ 
આમ જ કરિી હશેને? બોલ....સા....” 

 

"ના, એવ  ંનથી. મારી વાિ િો સાભંળો.." 
 

જાનકી તટૂક તટૂક અને િરિાયેલા અવાજે 
બોલી. પછી બધ  ંજોર એકઠ ં કરી એણે ખ લાસો 
આપયો, "રાઘવ, િમારા ગયા પછી મને 
અચાનક પેટમા ંર્ ખાવો થયો. અપ્રિશય પીિા 
થિી હિી. િમને ફોન કરવા ઊભી થઈ ત્યા ં
ચક્કર ખાઈને પિી ગઈ. ઘરમાજં કલાકો સ ર્ી 
બેભાન પિી રહી. ભાનમા ંઆવી ત્યારે જોય  ંિો 
શરીર નીચેનો ભાગ લોહીથી લથબથ હિો. 
મને કંઇજ ખબર ના રહી. હ ં ગભરાઈ ગઈ, 

િમને ફરી ફોન જોિવા િયત્ન કયો પણ 
િમારો ફોન સિિ પહોંચની બહાર આવિો 
હિો. ત્રીજેમાળ રાકેશભાઈ અને એમની 
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મમમીની મદદ લઈને માિં માિં દવાખાને 
પહોંચી પણ ઘણ  ંમોડ ં થઈ ગય  ંહત  .ં આપણે 
આપણ  ંસિંાન જન્મ લે િે પહલેા ંજ ગ માવી 
દીધ  ંરાઘવ..." 
 

જાનકી રિિા ંરિિા ંરાઘવના ખભે માથ  ંમકૂી 
સપ્રર્યારો લેવા ગઈ ત્યા ં જ રાઘવે એને 
હિસેલી દીર્ી, "વાિાા સારી ઘિી નાખી છે, જા, 

જેની જોિ ેગઈ હિી પાછી ત્યા ંજ જિી રે. કોને 
ખબર કદાચ િે જાિે જ આવનારા બાળકને...!”  

 

જાનકીના ર્ ુઃખી ચહરેાથી જરા પણ િભાપ્રવિ 
થયા પ્રવના આખરે રાઘવે પોિાનો સ્વભાવ 
છિો કરિા ંકહ્ ,ં "અને મને િો હવે એ પણ 
શકંા છે કે એ બાળક પણ પેલાન  ંજ...?" રાઘવે 
વેર્ક નજર જાનકી ઉપર નાખીને ર્િામ દઈને 
દરવાજો બરં્ કરી દીર્ો.  
    

દરવાજાના બરં્ થવાનો અવાજ જાનકીના 
કાનમા ંકેટલીય વાર ગ જં્યા કયો. એ થોિીવાર 
શનૂ્ય મનસ્ક થઈ. સિંાન ગ માવ્યાન  ંર્ ુઃખ કર ં? 

કે પપ્રિના આરોપોન ?ં લક્ષ્મણરેખા સમી એ 
જાળીને ક્યાકં સ ર્ી િાકિી રહી. પછી એણે 
જોરથી જાળીને પછાિી જાણે અરૃ્શ્ય એ 
લક્ષ્મણરેખાને ભ ૂસંિી હોય એમ જ અને  
વાઘણ બની ગજી ઉિી, "રાઘવ, ત  ંનથી રામ 
અને હ  ં પણ કોઈ સીિા નથી કે િને મારા 
સિીત્વના પ રાવા આપ . હ ં આજની જાનકી છં 
જાનકી.. ત   ંશ  ંમારો ત્યાગ કરે? લે  હ ં જ િારો 
ત્યાગ કર ં  છં." 

અને જાનકી ભીંસ ભરેલ  ં બારણ  ં હિસેલી 
રૂઆબભેર ત્યાથંી દાદરા ઉિરી ગઈ. 
 
 
 

 
 

રેના સ થાર  
9624533633 

િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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ખોટો પ્રસક્કો (આસામી) 
રોમા દાસ 

 

 
 

આ વાિને હવે િો વષો વીત્યા ંછે. એ દરપ્રમયાનમા ંમાર ં  મગજ, સવેંદના અને જીવ પણ થોિા ં
પ્રનસ્િેજ બની ગયા ંછે. જીવન એક મિૃિાય ઘરેિથી અને એકર્ાર ં , વહ્  ંજાય છે.  

િેમ છિા,ં હ ં પેલા ખોટા રૂપ્રપયાના પ્રસક્કાને ભલૂી શક્યો નથી. 
 

 

કોઈ એક પ્રસક્કો ગમે િેટલો અસલી કેમ ન 
હોય, િો પણ કોઈ વાર િેને ખોટો પ્રસક્કો માની 
લેવાય છે. જેમ જેમ વષો વીિિા ંજાય િેમ 
િેમ એ પ્રસક્કાએ પોિાન  ંથોડ ં વજન ગ માવ્ય  ં
હોય, કે પછી િેની સપાટી કે હકનાર ઉપર કોઈ 
િાઘ અથવા પ્રનશાન પિી ગય  ંહોય એમ બને. 
પણ આવી નાની નાની ખોિને કારણે િેનો 
સ્વીકાર કોઈ કરત   ં નથી. છેવટે એક હદવસ 
એવો આવે કે ભલે િેનામા ં સાચી ચાદંીની 
ચમક જળવાઈ હોય, િો પણ િેને ચલણમાથંી 
પાછા ખેંચી લેવાય, અને િે વખિે િેનો િવાસ 
સદાને માટે અટકી જાય છે. કોઈ અજાણ 

પેટીમા,ં ક્યાકં એક ખણેૂ, એક પ્રનસાસા સાથે 
િેની જીવનકથાનો અંિ આવે છે. 
 

મારી આ વાિ આવા એક પ્રસક્કા સાથે 
જોિાયેલી છે. એ એવો રૂપ્રપયાનો પ્રસક્કો, જે 
આજે મારી ખાનગી અંગિ પેટીના એક ખાસ 
ખણૂામા ં સચવાયેલો પિી રહ્યો છે, અને એક 
અપ્રવસ્મરણીય ઘટના સાથે સકંળાયેલો છે, 

મારા જીવનની એક ખબૂ કોમળ ઘટના હિી 
એ. િો શ  ં આજે એમ કહી જ દઉં, કે મારા 
જીવનમા ં ભબલ્લીપગે િવેશેલા િેમનો એ 
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સવાિથમ અન ભવ હિો ? ભલે એ પ્રસક્કો િો 
આજે ચલણમા ંનથી, પરંત   પેલા િેમન  ંશ  ં? 

 

મારા લગ્નને હજી એક અિવાહિય  ંજ થય  ંહત  .ં 
માર ં  મન હવામા ં િરિા શીમળાના રૂ જેવ  ં
ઉલ્લપ્રસિ અને ચપળ થઈ રહ્  ંહત  .ં માર ં  હૃદય 
જાણે પવાિના કોઈ છલોછલ ઝરણાની જેમ 
વહતે   ં હત  .ં મારી રૃ્ષ્ઠટ જાણે વાદળાનંા 
લાલમલાલ રંગોથી છવાઈ ગઈ હિી. મારા 
કાનમમા ંબેવ લા નિાકીના ચરણોના િાલભયાા 
નતૃ્યન  ંસગંીિ ગ જંત   ંહત  .ં 
 

મારી ભારે જવાબદારીઓમા ં મ તિ થઈને િે 
વખિે થોિા સમય માટે હ ં રજા ઉપર હિો. 
િેથી જ આજકાલ એકલો ફરિો, અને 
પ્રશલોંગની એ પાકી લીસી સિકો ઉપર 
ઉદે્દશ્યહીન થઈને રખિિો રહિેો. મારા પ્રશર 
ઉપર પાઇન વકૃ્ષોના પાદંિાઓંની ખરખર 
વાિો સિિ ચાલિી રહિેી. મારા ચહરેા અને 
અંગો ઉપર વાસિંી વાયરાનો મજબિૂ છિા ં
સ્નેહાળ સ્પશા સિિ થિો રહિેો. 
 

મેં એક ભાિાના ઘરમા ંકામચલાઉ આશરો લઈ 
લીર્ો હિો, વૈત  મમાના એક ગ મનામ ખણૂામા,ં 
રૂ્ર રૂ્ર. િે વખિે મારી પાસે નોકર િરીકે એક 
છોકરો હિો. િેની મદદથી હ ં ર્ીરે ર્ીરે એ 
ઘરમા ં જરૂરી રાચ ગોિવિો જિો હિો, જેથી 
એક િદ્દન િાજા વાિાવરણમા ં જીવન 
પ્રવિાવવા માટે િે િૈયાર થઈ જાય. મેં પ્રવચાય ું 
કે બધ  ં જ્યારે િીક િીક વ્યવગ્સ્થિ થઈ જશે 

ત્યારે િળેટીમા ં રહિેા મારા ક ટ ંબને હ ં કહણે 
મોકલીશ; અને ત્યાથંી આ રમણીય પવાિીય 
સ્થળે મારી નવોઢા પત્ની, મારી વદૃ્ધ માિા અને 
મારી નાની બહને ઇલા જોિાશે. બહ  લાબંા 
સમયથી મારી કામના અને યોજના હિી કે 
મારા પહરણીિ જીવનના નવા અધ્યાયનો 
પ્રશલોંગમા ં શ ભારંભ થાય. અહીં જ હ  ં
મધ રજનીનો રોમાચં માણીશ ! જાણે આલ્પસ 
પવાિોમા ં ‘સ્કીની રમિ રમિા ં હોઈએ િેવી 
ઉિેજના મળશે; મેહિટરેપ્રનયન સમ રમા ં જાણે 
યોટ’મા ંપ્રવહાર કરિા ંહોઈએ અને હરપ્રવયરા'મા ં
સયૂાસ્નાન કરિા ંહોઈએ એવી મોજ મળશે ! આ 
બર્ી મોજમજા પ્રવશે આપણે પ સ્િકોમા ં કેટલ  ં
બધ  ંવાચંિા હોઈએ છીએ ! 
 

ગવનામેન્ટ હાઉસમા ં 10 વાગ્યાના િંકા હજી 
હમણમા ંજ વાગ્યા છે. હવે લાબાનથી ‘ઑહફસ’ 

િરફ િયાણ કરિા લોકોનો અપ્રવરિ િવાહ 
શરૂ થયો છે. એ િવાહમા ંહ  ંઅજાણે જ જવા 
માિંયો, જાણે ખેંચાયો. હ  ં પોસ્ટ-ઑહફસ પાસે 
આવી પહોંચ્યો. મારા હાથમા ંએક બરં્ કરેલ  ં
ભરૂા રંગન  ંપરબીહિય  ં છે, જેમા ંિમાણા ંજરા 
વજનદાર કહવેાય િેવો એક પત્ર છે. મારે એ 
પરબીહિયા ઉપર લગાિવા એક લાલ હટહકટ 
લેવી પિશે, જેથી િે ટપાલમા ં રવાના કરી 
શકાય. પ્રશલીંગ આવ્યા પછી મારી એક ટેવ 
બની હિી કે આ સમયે પોસ્ટ-ઑહફસે આવવ  ં
અને આંિરે હદવસે એક પત્ર મોકલવો. 
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લાબંો દાદર ઊિરીને હ ં નીચે ગયો અને હટહકટો 
વેચનારની પાસેના લાકિાના કિેિા આગળ 
ઊભો રહ્યો. િે હદવસે અહીં લોકોનો જબરો 
ર્સારો હોય િેમ જણાય .ં અને લોકો પણ કેવા 
કેવા ?! બઢૂી, કૃશ અને િામ્રવણી આંખોવાળી 
યરૂોપ્રપયન સ્ત્રીઓ, ઓછી ઊંચાઈના અને 
વેરપ્રવખેર વાળ ર્રાવિા ભારેખમ યરૂોપ્રપયન 
પ ર ષો, જાિા અને ફાદંવાળા મારવાિી બાબ ઓ, 

ગણવેશમા ં આવેલા પટાવાળાઓ અને 
જાિજાિના, પ્રવપ્રવર્ પહરેવેશ અને દેખાવના 
બીજા કેટલાય લોકો. ભીિના એક છેિે મેં ઊભો 
 

સગવિભરી જગ્યા શોર્ી લીર્ી. હ ં ત્યા ં
ચપૂચાપ રહ્યો અને મારો સ્ટૅમપ ખરીદવાનો 
વારો આવે િે માટે શાપં્રિથી રાહ જોવા લાગ્યો. 
કિારમા ં મારી િદ્દન આગળ એક દાઢીર્ારી 
અને પાઘિી પહરેેલો છ ફટનો શીખ ઊભો હિો. 
િેની િરિ જ આગળ એક બહ  જ ખબૂસરૂિ 
છોકરી હિી. િે લગભગ 16 વષાની હશે અને 
કદાચ એન્ગ્લો-ઇષ્ન્િયન સમાજની હોય િેમ 
લાગત  ં હત  .ં િેણે આકાશી ભરૂા રંગન  ં ફ્રોક 
પહરેેલ  ંજે લગભગ િેના ઘ ૂટંણ સ ર્ી આવત  ં
હત  .ં િેના પગની સ દંર ઘાટીલી પ્રપિંિીઓ ખ લ્લી 
જ હિી. િેણે નીચી એિીના ં સ્વીિ શઝૂ સાથે 
ભરૂી હકના૨વાળા ંઅિર્ા ંવાળેલા ંમોજંા પહયેાું 
હિા.ં િેલ પ્રવનાના િેના કોરા સોનેરી વાળની 
લટ કોઈ વાર િેના લમણે ઝૂલિી હિી. િેની 
આંખો પારદશાક અને સ દંર હિી. િેની નજર 
ભાવ ક અને સ્પઠટ હિી. િેના ં જે કોઈ અંગો 

અનાવિૃ હિા ં િેમાથંી જાણે એક લોભામણી 
સોનેરી સ રખી વહિેી હિી. 
 

મેં િેની સામે ઉત્કટિાથી જોય  ંઅને િરિ જ 
િેનામા ંલીન થઈ ગયો. બીજંા કોઈને ખબર ન 
પિે િેમ હ ં િેની નજીક સરક્યો અને પેલા 
કદાવર શીખનો અંિરાય પણ કોઈ રીિે રૂ્ર 
કયો. િે મને અગાઉથી જાણિી નહોિી, છિા ં
િેને ભચિંિા ન થઈ. િેના હાથમાનંા પત્રોના 
થોકિા માટે િેણે ઘણી હટહકટો લીર્ી િે મેં જોય .ં 
ત્યાનંા કાઉન્ટર પાસે ઊભી રહીને િે એ પત્રોને 
એક પછી એક હટહકટો લગાવિી ગઈ િે પણ 
મેં જોય .ં 
 

હ ં જોિો જ રહ્યો. મારી જજજ્ઞાસાને છપાવ્યા 
પ્રવના જ મેં િેના પત્રો સામે જોય  ંઅને વળી 
િેમની ઉપર લખેલા ંકેટલાકં સરનામાઓં પણ 
વાચંવા લાગ્યો. મેં ઇંગ્લૅન્િ મોકલાિા એર-
મેઇલના ં કેટલાકં કવરો, કલકિાની લોરેટો 
કૉન્વેન્ટના સરનામે જિા ંકવરો, મરાસના રેિ 
ક્રોસ નપ્રસિંગ હોમ ૫૨ જત  ંએક ભારે પરબીહિય  ં
અને બીજંા પણ જ દા જ દા લોકોને જ દે જ દે 
િેકાણે મોકલાિી ટપાલ મારા જોવામા ંઆવી. 
એ છોકરીના સ્પઠટ અને સરસ મરોિદાર 
અક્ષરો લીલી શાહીમા ંહિા. વારાફરિી હટહકટ 
ચોટાિિી િેની સ દંર આંગળીઓના નતૃ્યને ૫૨ 
હ ં અપ્રવરિ જોિો રહ્યો. 
 

અચાનક લોકોમા ં સળવળાટ થયો. હટહકટ 
વેચનાર કશ કં બબિયો અને િેણે છોકરીની 
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સામે એક રૂપ્રપયાનો એક પ્રસક્કો ફેંક્યો, જે િેના 
પત્રો ઉપર ર્િ કરિોકને આવી પિયો. પેલો 
પછી ભાગંીતટૂી અંગે્રજીમા ં કહ,ે ‘મૅમસાહબે ! 
િમારો એ પ્રસક્કો ખોટો છે. એને હ  ંલઈશ નહીં.' 
 

િેણે પોિાની આંખો ઊંચી કરી, અને પોિાના 
છેલ્લા પત્રને હટહકટ ચોટાિિા ંઅટકી ગઈ. િેણે 
શાપં્રિથી પછૂ્ ,ં ‘િેને િમે ખોટો પ્રસક્કો કહો છો 
? િે કોનો હિો ? શ  ંમેં િમને આપયો એમાનંો 
હિો?' 

 

કાઉન્ટર પાછળથી હટહકટ વેચનારે િરિ 
જવાબ આપયો, 'હા, મૅમસાહબે ! એ જ. િમે જે 
આપયો િે જ િો એ છે ! અહીં ઘણો અવાજ 
અને શોરબકોર થાય છે, એટલે પહલેા ંમેં જોય  ં
નહીં, પણ હવે મને િેમાનંી ખોિ દેખાય છે... 
મારી વાિ સાચી ન લાગિી ન હોય, િો 
આવીને જોઈ લો મારી આ પેટી. એમા ંબીજો 
કોઈ રૂપ્રપયાનો પ્રસક્કો નથી – િેમા ં બાકી િો 
ચલણી નોટો અને પરચરૂણ જ છે.'  
 

છોકરીએ િેની વાિ ઉપર કોઈ શકંા ન કરી. 
િેણે રૂપ્રપયો ઊંચકી લીર્ો અને િેને ધ્યાનથી 
જોવા લાગી. સ્પઠટ રીિે જ િે ગ ૂચંવાઈ ગઈ 
હોય િેમ લાગ્ય ,ં એક અથાહીન ગ્સ્મિ આપિા ં
િેણે નાના અને ચમકીલા દાિંથી પોિાનો 
નીચલો હોિ કરિયો. િે ખબૂ પ્રવચારમગ્ન બની 
ગઈ. 
 

હજી મ ૂઝંવણમા ં હોય િેમ થોિા વખિ પછી 
િેણે ઊંચે જોય  ં અને ર્ીમા છિા ં ગૌ૨વપણૂા 
અવાજમા ંકહવેા લાગી, મને લાગે છે કે આ િો 
મારે એક મ સીબિ ઊભી થઈ છે. મારી પસામા ં
હવે બીજા કોઈ વધ  પૈસા છે નહીં. અને આ 
બાજ  મેં િમારી બર્ી હટહકટો િો વાપરી પણ 
નાખી ! અલબિ િેમને કવરો ઉપરથી ઉખાિી 
િો લેવાય અને િમને િે પાછી આપી શક ં, જો 
િમે એ વાિે સમંિ હો િો. નહીં િો પછી... 
 

આ િો બહ  પ્રવભચત્ર અને અકળાવનારી 
પહરગ્સ્થપ્રિ ઊભી થઈ. હટહકટ વેચનારો પણ 
કફોિી ગ્સ્થપ્રિમા ંમ કાયો... બર્ી બાજ થી લોકો 
િેમને ઘેરી વળયા, અને આ મ દે્દ રસ લઈને 
િેઓ િો ગમે િેવા ં સચૂનો કરવા લાગ્યા. 
િેણીની ચમકિી અને પ્રવષાદભરી આંખોમા ં
લાચારી સ્પઠટ દેખાવા લાગી. મને િેની સ્વચ્છ 
અને ગહન આંખોમા ંજાણે કોઈ કપ્રવિાનો આછો 
સ્પશા, એક ભયનો ઑથાર, અને મકૂ આજીજીના 
ભાવો વારાફરિી અને ઝિપથી આવનજાવન 
કરિા હ ં જોઈ શક્યો. 
 

એક રૃ્ઢ પ્રનણાય સાથે હ  ંિેની નજીક ગયો. િેની 
આંખોમા ં આંખ પરોવીને મેં કહ્ ,ં ‘જો િમને 
વારં્ો ન હોય, િો િમારો આ રૂપ્રપયો મને આપી 
દો અને િેને બદલે મારો આ રૂપ્રપયી લો. 
િમારી આ મ ૂઝંવણની ગ્સ્થપ્રિમા ંિમને થોિી 
મદદ કરી રહ્યો છં એટલ  ંજ. આવી બાબિો 
આપણા જીવનમા ં રોજબરોજ બનિી જ હોય 
છે ને? મને નથી લાગત   ં કે મારા આ નાના 
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િસ્િાવને સ્વીકારવામા ં િમને કશ  ં અજ ગત   ં
લાગે.’ 
 

િે ય વિીએ એક મીિી પણ િશ્નસચૂક નજર 
મારા િરફ ફેંકી અને આભારન  ં એક ગ્સ્મિ 
આપય .ં િે સરળિાથી કહવેા લાગી, 'િમે 
આટલી સ દંર ઑફર મકૂી છે િો હ ં ર્ાર ં  છં કે 
િેનો િો સાચે સ્વીકાર ન કર ં  િો અયોગ્ય 
ગણાય. સાચ  ંકહ ં િો હ ં ખરેખર મ ૂઝંાિી હિી, 
અને પ્રવચારિી હિી કે મારે હવે શ  ંકરવ  ં? આમ 
પણ હટહકટ વેચનારો મેં વાપરી લીરે્લી હટહકટો 
પાછી લે િેવ  ંિો બને નહીં. અને જો મારા બર્ા 
પત્રો અહીં જ રાખીને મકૂી જોઈિા પૈસા લેવા 
ઘેર પાછા જવાન  ંઆવિ િો બહ  ત્રાસ પિિ.' 
 

મારા ચહરેા ઉપર એકીટસે જોિા ંઅને એટલી 
િો પ્રનખાલસિા અને મીિાશથી િેણે આ ઉિર 
આપયો કે હ ં િો િેના ઉપર ઓવારી ગયો. 
કાઉન્ટર ઉપરથી પેલો ખોટો રૂપ્રપયો મેં એક 
અભભમાનીની અદાથી ઉિાવ્યો અને િેને સ્થાને 
મારા પાહકટમાથંી એક કાઢી આપયો. પછી 
ટપાલમા ંનાખવાના હતે  થી મેં િેના ંબર્ા ંકવરો 
ઊંચકી લીર્ા.ં આ માટે ન િો હ ં િેની રજા લેવા 
રોકાયો, ન િો િેણે મને આમ કરિા ં વાયો. 
ઊલટાન ,ં િે મારી સામે િશ્નસચૂક રૃ્ષ્ઠટએ 
જોિી રહી. િેના ંકવો ઉપરની હટહકટોને મેં એક 
પછી એક િપાસી જોઈ. મેં મારા પત્ર માટે પણ 
હટહકટ ખરીદી. મેં િેની સામે જ કાઉન્ટર ઉપર 
ઊભા ઊભા િેના ઉપર હવે સરનામ  ંલખ્ય  ંઅને 

પછી આખો જથ્થો ટપાલપેટીમા ં પર્રાવી 
દીર્ો. 
 

પોસ્ટ-ઑહફસમાથંી બહાર રસ્િા ઉપર લઈ 
જિો દાદર હ ં ચિવા લાગ્યો. ત્યારે િે મારી 
સાથે એ રીિે ચાલવા લાગી, જાણે અમે જૂના ં
પ્રમત્રો હોઈએ. અમે રસ્િા ઉપર આવી પહોંચ્ય  ં
ત્યારે િે અચાનક ઊભી રહી ગઈ અને િેના 
હોિ ઉપર એક િોફાની ગ્સ્મિ રેલાય .ં િે પછૂવા 
લાગી, ‘શ  ંિમે કહશેો કે િમે આસામના છો કે 
નહીં ?” 

 

મેં આચયાથી િેની સામે જોય .ં મારા ંવસ્ત્રો િરફ 
મેં નજર નાખી; મને હત   ં કે મારો પહરેવેશ 
પ્રવશ દ્ધ યરૂોપ્રપયન હિો. સહજે િરિા ંિરિા ંમેં 
ઉિર આપયો, ‘હા હ ં આસામનો છં. પણ, િમે 
આ િશ્ન મને કેમ પછૂયો ?' 

 

િેણે મારી સામે એક બાળક જેવી સરળિાથી 
જોય ,ં િે હસી પિી અને શ દ્ધ અસપ્રમયા ભાષામા ં
કહવેા લાગી, ‘હ ં એટલા માટે પછંૂ છં કે હ ં પોિે 
એક ભિસ્િી આસામી છં, નૌગોન્ગની છં. અહીંની 
લોરેટો કૉન્વેન્ટમા ંમારી મોટી બહને પ્રશક્ષક છે 
અને હ ં મારી ‘પ્રસપ્રનયર કૅગ્મબ્રજ'ની પરીક્ષાની 
િૈયારી કરી રહી છં. જે લપ્રિકાને િમે હમણા ં
એક પત્ર ટપાલમા ંનાખ્યો િેને હ ં નાનપણથી 
જાણ  ંછં. અમે બહનેપણીઓ હિી અને ખાસ્સી 
પાક્કી બહનેપણીઓ ! હવે એકબીજાને જોયે િો 
વષો વીત્યા.ં આમ િો હ  ંજ દા જ દા સ્થળોએ 
ફરિી રહી છં છિા ં િેના સમાચાર મેળવિી 
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પણ રહ ં છં. મને ખબર છે કે એન  ંલગ્ન હમણા ં
જ, નૌગોન્ગમા ં કોઈ એમ.બી.બી.એસ. િૉતટર 
સાથે થય  ં છે. િેની મળૂ અટક ‘ર્ આરા' હિી, 
પણ િમે સરનામામા ં ‘બર આ’ િરીકે િેની 
અટક લખી િે મેં જોય .ં િે ઘણ ખંર ં  િે કોઈ િૉ. 
બર આને પરણી છે. 
 

મને િદ્દન ખાિરી િો નહોિી, પણ મેં િમને 
િેના પ્રપિાન  ં નામ પણ િેમા ં લખિા જોયા. 
એટલે મને ખબૂ જજજ્ઞાસા થઈ આવી અને હ ં 
િમને આ સવાલ કરી બેિી. િમે લપ્રિકાના 
કોઈ નજીકના સબંરં્ી હશો.’ 
 

હ ં થોિા સમય માટે મોટા ગ ૂચંવાિામા ં પિી 
ગયો અને શ  ં કહવે   ં િે મને સમજાય  ં નહીં. 
ફટપાથ ઉપર ઊભા રહીને બોલાિી િેની એ 
સગંીિમય બાનીને સાભંળિા ંહ ં િેની આંખોમા ં
જ જોિો રહ્યો. ભરેલા મરૃ્  ઓઠિય ઉપર જે 
એક કંપન હત   ં િે જોિા રહવેામા ં મને ખબૂ 
આનદં આવિો હિો. થોિી વારે મેં એક 
રમજૂના અંદાજમા ંકહ્ ,ં ‘એવ  ંલાગે છે કે આ 
ર્ પ્રનયામા ંથિા બર્ા મહત્ત્વના બનાવોની જેમ 
આપણી આ મ લાકાિ પણ એક અકસ્માિ છે. 
કારણ કે િેમા ંપહરચયનો એક િતં   પણ છે, 

િેથી હ ં આશા રાખ  ંકે આ પહરચય વધ  ઘપ્રનઠિ 
થઈને પ્રમત્રિા બને હ ં લપ્રિકાનો બહ  નજદીકી 
સબંરં્ી છં જ ! િમને કદાચ એ વાિમા ંરસ 
પિશે કે એક નાની રજા ગાળવા િે અહીં 
આવવાની છે િેની વ્યવસ્થા કરવાને હ  ંઅહીં 

આવ્યો છં. હજી િે આવી નથી, કેમ કે િે 
વ્યવસ્થા પરૂી થઈ નથી.' 
 

હ ં મીની એન્ડ્રય ઝ સાથે ‘તલાતસા સ્ટોસા’ સ ર્ી 
અને પછી ‘પ્રશલોંગ ટેલહરિંગ’ સ ર્ી સાથે ચાલ્યો. 
અહીંથી અમે લાલચદંની ર્ કાને ગયા,ં અને 
છેવટે ઘોષાલના સ્ટ હિયો સ ર્ી પહોંચ્યા.ં અમે 
પ્રનકટના ં પ્રમત્રોની જેમ પાસે પાસે રહીને 
ચાલિા ંહિા ંઅને પ્રમત્રોની જેમ વાિો કરિા ં
હિા.ં પછી અમે લૈત  મહા જવા માટે િળાવનો 
ટૂંકો રસ્િો લીર્ો. સાકંિી ગલીમાથંી થઈને એ 
નાની ટેકરી ચિયા ં અને છેવટે ચૈત  મબ્રા 
પહોંચ્યા.ં ‘અપલેન્િ રોિ’ નજીક આવિા ં મેં 
મીની એય ઝની પ્રવદાય લીર્ી અને િેનો રસ્િો 
બદલાયો. ગવનામેન્ટ હાઉસમા ં હમણા ંજ 12 
વાગ્યાના િંકા વાગ્યા, અને માથા ઉપરનો સયૂા 
સહજે વધ  િપિો જણાયો. 
 

મેં મારા ઘર િરફનો એકાિં માગા લીર્ો, અને 
ચાલિા ં ચાલિા ં ખીસામા ં વરે્લી એક ટૉફી 
કાઢીને ચગળાવવા માિંયો. અચાનક માર ં  મન 
ભારે થઈ ગય ,ં જાણે ઉદાસીનિાની ઊંિી 
ખીણમા ંડૂબી ગય .ં 
 

મારો ઉત્સાહ તટૂવા લાગ્યો. હ ં પ્રવચારમા ંપિયો. 
શા ખાિર એક ચાદંીનો બનેલો પ્રસક્કો ખોટો' 
થઈ જાય ? અને, આ રીિે મીની એન્ડ્ર્ ઝ જેવી 
આટલી કામણગારી અને ઉત્સાહી છોકરીને માટે 
એક સકંોચભરી પહરગ્સ્થપ્રિ િેને કારણે ઊભી 
થાય ? 
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એક અિવાહિય  ંવીત્ય .ં જે પત્ર હ ં લપ્રિકા અને 
બીજંાને પ્રશલોંગ હવે જલદી જ આવી જવા માટે 
લખવાનો હિો િે કોઈ અગમય કારણોસર 
પ્રવલબંમા ંપિિો ગયો. હવે ઘરની િો િૈયારી 
પિી ગઈ હિી અને િેના આગમનની જ રાહ 
હિી. આમ િો લપ્રિકાને મેં ઘણા પત્રો લખ્યા 
હિા અને િેના જવાબો પણ મેં મેળવ્યા હિા. 
છિા ંકોણ જાણે કેમ, િે પ્રશલોંગ આવી પહોંચે 
એવી મારી િાલાવેલીમા ં ઓટ આવી ગઈ 
હિી.. 
 

િે હિી એપ્રિલની એક સ દંર અને િસન્ન 
સવાર. ઘરના ફભળયાના ં ફલોના ક્યારા 
મોસમના પ્રવપ્રવર્ િફુધ્લ્લિ ફલોથી ભરચક 
હિા. અને છોિવાઓ ઉપર કેટલાકં ઉપર 
ઓસભબિંર્ ઓ અહીંિહીં ચળકિા ં હિા.ં નીચે 
પથરાયેલી મલમલની લીલી ચાદર પણ 
સવારને ઝાકળથી ભીનીભીની બની હિી. 
ઘરના બગીચાની લૉનની મધ્યે એક નાની 
હટપૉઈ ઉપર બે ખ રશીઓ સામસામે ગોિવી 
હિી. 
 

મીની એન્ડ્ર્ ઝે ગાઢા ભરૂા રંગના રેશમનો 
આસામી ડ્રેસ પહયેો હિો જેની હકનાર ઉપર 
સફેદ રંગન  ંભરિકામ હત  .ં િેન  ંબ્લાઉઝ ગાઢા 
લાલ રંગન  ં હત   ંઅને િેન  ં ગળંુ ખાસ્સ  ં નીચ  ં
હત  .ં િેના ંસૅન્િલ પણ િેની મેખલા' (આસામી 
સ્કટા ) સાથે બરોબર બરં્બેસિા ં હિા.ં િેની 
બેકાબ ૂ સોનેરી લટોને િેણે કાળજીથી માથા 

ઉપર પીનો વિે ગોિવી હિી અને છિા ંિેણે 
માથે ઓઢેલી નાની શાલમાયં િે લટો િદ્દન 
કાબમૂા ં િો નહોિી આવિી. એક ચાદંીની 
હકટલીમાથંી એક લીલા રંગના કપમા ંિે મારે 
માટે ચા રેિી રહી હિી. ખાિં નાખીને હલાવિા ં
િે પ્રવચારમગ્ન થઈને બોલી : ‘આપણે 
જીવનમા ં એકબીજાને જે રીિે મળયા ં િે કેવ  ં
અજબ કહવેાય ? પોસ્ટ ઑહફસમા ં િે હદવસે 
થયેલી પેલી એક નાની ઘટના હિી, કે પછી 
એક નાનો અકસ્માિ ?! અને િેમાથંી પ્રનપજી 
છે આટલી બર્ી ઉઠમા અને પ્રમત્રિા ! અને િેમ 
છિા,ં િે પહલેાની એક જ ક્ષણ અગાઉ િો જ ઓ 
ને, આપણે એકબીજાથી કેટલા ં અનભભજ્ઞ, 

અજાણ હિા ં?’ 

 

મેં યતં્રવતટ ચાનો કપ ઉિાવ્યો, અને મીનીએ 
ર્રેલી રકાબીમાથંી એક ક્રીમ રોલ લેિા ંજરા 
ગભંીર અવાજે જવાબ આપિા ં કહ્ ,ં 
‘કમનસીબે, જીવનમા ંઆપણા પહરચયો કંઈક 
પ્રવલક્ષણ અને પ્રવભચત્ર રીિે જ થિા હોય છે, 

અને કદાચ વધ  પિિા વહલેા કે પછી વધ  
પિિા મોિા થિા હોય છે. એવ  ં લાગે છે કે 
ર્ ુઃખદ અંિ આવે િે રીિે આવી બાબિો 
ગોિવવામા ંભાગ્યદેવીને આનદં મળિો હશે.’ 
 

મારી આ અવળવાણી સામે મીનીએ થોિો 
પ્રવરોર્ નોંર્ાવ્યો અને િે હસીને કહવેા લાગી 
કે હ ં જે કહ ં િે સમજવ  ંહંમેશ અઘર ં  જ લાગે 
છે. એને એમ લાગ્ય  ંકે કોઈ સાદી વાિને પણ 
અઘરી બનાવવાન  ં મને ઘણ  ં ગમે છે. િેણે 
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ઉમેય ું કે આ ખરાબ આદિ લગભગ બર્ા જ 
પ ર ષોને મોટે ભાગે હોય છે. 
 

મેં િેની આંખોની આકષાક ચમક જોઈને થોડ ં 
હસવાનો િયત્ન કયો. મને ખબૂ ઇચ્છા થઈ 
આવી કે એક બહ  જ જહટલ વસ્ત   પ્રવશે હ ં િેને 
િદ્દન સાદી, સરળ ભાષામા ંકહી જ દઉં. પરંત   
મારા શબ્દો મારા ગળામા ંઅટકી ગયા, સસં્કૃપ્રિ 
અને પરંપરાની પ્રવરાટ દીવાલો િે પાર ન કરી 
શક્યા. 
 

રામકૃઠણ પ્રમશનની બાજ માથંી એક સાકંિો 
પહાિી માગા અહીંના િીંગણા કદના વાસંના 
ઝિંમાથંી પસાર થાય છે. 
 

ત્યા ંએક વેરાન પ્રશખર જેવ  ંછે જે પછી ર્ીમા 
ઢાળે ઘાસના સમિલ મેદાનમા ંભળી જાય છે. 
આ સ્થળેથી પાઇન વકૃ્ષોની અંિહીન કિારો 
જોઈ શકાય છે. ઝિપથી ચાલવાને લીરે્ 
મીનીની આંખો વધ  ચમકીલી અને વધ  
આકષાક બની હિી. નસકોરાયં થોિા ં ફલ્યા ં
હિા.ં િેના ગાલ પર આવેલી ચમકિી લાભલમા 
લોભામણી હિી. િેન  ંસમગ્ર શરીર જાણે એક 
સ ષ પિ કામનાથી િપિ બન્ય  ંહત  .ં 
 

એક સપાટ પથ્થર ઉપર અમે પાસે પાસે બેિા,ં 
અને નીચે આવેલા ર્ોર્ને જોવા લાગ્યા.ં 
મીનીએ સૅન્િલ કાઢી નાખ્યા ંઅને િેના થાકને 
કારણે લાલ બની ગયેલા પગ પાસેના 
ઝરણામા ં ઝબોળયા. હવે િે પાણી 

છબછબાવવા લાગી, સ્વચ્છ પાણીમાનંા િેના 
ચરણોની સ દંરિા માણવામા ં હ ં મગ્ન બની 
ગયો. 
સહસા મારી િે ધ્યાનસ્થ મ રામાથંી મીનીએ 
મને જગાિયો. િેણે પછૂ્ ,ં ‘આ શ  ં ? િમે િો 
સ્વપનમા ંસરી પિયા કે શ  ં– એક કપ્રવની જેમ?’ 

 

પેલા કોિરમા ં નીચે વહિેા ઘેરા અને શાિં 
વહણેને ઊંિેથી નીરખિા ંમેં લાગણીવશ થઈને 
જવાબ આપયો, ‘મને એ ખબર નથી પિિી કે 
સૌંદયાને જોવાથી માણસ શાથી આટલો લાચાર 
બનીને ખોવાઈ જાય છે ? શા કારણે સૌંદયા 
માણસમા ં ર્રબાયેલ આહદમવપૃ્રિઓને ગાિી 
મકેૂ છે ? સૌંદયા જોિાવંેંિ જ શા માટે માણસ 
પોિાની જાિને, પોિાના ંપ્રશક્ષણ, સસં્કૃપ્રિ અને 
સભ્યિાને ભલૂી જાય છે, અને િથમ સર્જનના 
ઉષુઃકાળમા ંપહોંચે છે; જાણે ફરીથી ક દરિનો 
મ તિ અને પ્રનદોષ પ્રશશ  બની જાય છે ?'  

 

મીની મને અઢેલીને બેિી, અને શરીરને સહજે 
વધ  નમાવિા ંએક િોફાની ગ્સ્મિ સાથે બોલી, 
‘આ િમને કેવ  ંલાગ્ય  ં?’  

 

હ ં થોિો ગ ૂચંવાયો અને પછૂ્ ,ં ‘ત  ં શેની વાિ 
કરે છે ?’ 

 

િે હસી અને મારી સામે જોઈને બોલી, ‘મારા 
કહવેાનો મિલબ છે, આ કોિરમા ંજત   ંપાણી !' 
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િેની આંખોમા ં જોિા ં જોિા ં જ મેં જવાબ 
આપયો, ‘િે ખબૂ ઊંિા,ં અંર્ારા,ં ગાઢા ં અને 
હલાવી દે િેવા ંછે.’ 
 

ભેખિો વચ્ચેની સાકંિી ખીણ ઊિરીને મીનીને 
િે પાણીના વહણે પાસે જવ  ં હત  .ં મારો હાથ 
મજબિૂ રીિે પકિી રાખ્યો અને રસ્િામા ં
આવિા ં ઝાખંરા ં રૂ્ર કરિા ં કરિા ં અને 
લીલવાળા પથ્થરોને વટાવીને પણ ત્યા ં
પહોંચ્યા ં ખરા.ં િેણે પોિાના ં સૅન્િલ કાઢયા ં
અને ઘાસમા ંખ લ્લે પગે ચાલવા માિંી. િેણે 
કહ્  ંકે િેના ઉઘાિા પગમા ંભીના ઘાસનો સ્પશા 
િેને ખબૂ ગમિો – આમ કરવાથી હંમેશ િેને 
રોમાચં થિો. ઝરણાને હકનારે િેણે ચાલવા 
માિં્   ંઅને ચચંળ થિી થિી ખબૂ આનદંમા ં
આવી ગઈ. નશો ચિયો હોય િેમ િે હસવા 
લાગી. પછી જાણે થાકી ગઈ હોય િેમ િે મને 
વળગી પિિી. નાના બાળકની જેમ િે 
પિભંગયા ંપકિવા દોિવા લાગી, અને મને પણ 
િેની સાથે ખેંચવા લાગી. માથે ઝળંુબિી 
લિાઓમાથંી ફલો િોિવાના િેના િયત્નો 
વ્યથા ગયા એટલે મારી મદદ માગવા લાગી. 
િેણે પોિાની શાલમા ં ઘણા બર્ા નાનામોટા 
ગોળ પથરા એકિા કયાા અને પછી િેમને કા ં
િો પાણીમા,ં કા ંિો મારા ઉપર ફેંકિી હિી. 
 

આમિેમ ઝિપથી દોિાદોિ કરિી મીનીએ િે 
ઝરણાને પા૨ કરવા ર્ાય ું અને િે માટે એક 
પથ્થરથી બીજા પથ્થર ઉપર પગ મકૂિી 
ચાલી. જેવો િેને િર લાગે કે િે પિવાની થઈ 

છે, ત્યારે મને મદદ માટે બમૂ પાિે. પણ જ્યારે 
હ ં િેની મદદે દોડ ં િો પોિાન  ંબધ  ંવજન મારા 
ઉપર નાખી દે અને મને પણ હલાવી મકેૂ. મારી 
પકિ છૂટવા લાગે િો જાણે િે મને સતં  ભલિ 
કરિી હોય એવા િયત્નો કરે અને પછી 
બનાવટી હાસ્ય કે ચીસ પાિે. આમ અમે 
એકબીજાને મદદ કરિા ંકરિા ંકોઈ રીિે સામે 
પાર પહોંચ્યા ંઅને પાછા ંપણ સલામિ ફયાા. 
આ દરપ્રમયાન ઘણી વાર અમે પિી જઈશ  ંિેવી 
ર્ાસ્િી ઊભી થયેલી ખરી પણ િેમાથંી સહજે 
સહજેમા ંબચી ગયા.ં 
 

થાકથી લોથપોથ થઈને મીની ઝરાને હકનારે 
ઘાસમા ંઆિી પિી. િેની પાસે મેં પણ લબંાવ્ય .ં 
આિા પિે પિે િેણે પાઇન વકૃ્ષની મિૂીભર સકૂી 
સળીઓ એકિી કરી અને હથેળીઓમા ંઘસીને 
િેની મધ ર સ ગરં્ લેવા લાગી. રમિીલી ચેઠટા 
કરિા ં િેણે એ તટેૂલી સળીઓને ફંક મારીને 
મારી ઉ૫૨, હવામા ં અને કોઈ વાર પોિાના 
સોનેરી વાળમા ંફેંકી. િેણે કોઈ વાર પોિાના 
માથાને મારા ખોળામા ંમકૂવાની રજા આપી, 
જાણે મારી આજ્ઞાર્ારક બની હોય. પણ થોિા 
જ વખિમા ંપ્રવરોહી બનીને માથ  ંખેંચી લે. કોઈ 
વાર પોિાના પ્રવખરાયેલા વાળને મારા ઘ ૂટંણો 
ઉપર ફેલાવા દે અને પછી હસિા ંહસિા ંપાછા 
ખેંચી લે. 
 

િેના કેશની આહ્લાદક સ ગરં્થી મને અત્યિં 
ઉિેજના થઈ આવી. િે લટોને પકિવામા ંમારી 
આંગળીઓ કિક બની અને પકિી રાખવાનો 
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પ્રનચય મારા હાથે કયો. વાળને મારી એ સખિ 
પકિમાથંી િે છોિાવી ન શકી, જોકે િેણે 
મહનેિ િો બહ  કરી. િોય િે ખબૂ હસી અને’ 

એટલ  ં હસી કે જાણે લગભગ મપૂ્રછિિ જ થઈ 
ગઈ. વાળના ંગ ૂચંળામંાથંી મને નીરખિી હિી, 
પણ પછી અચાનક હસિી અટકી ગઈ. િેનો 
ચહરેો મારા ખોળામા ંહિો. 
 

મીનીના ઊંિા ઉચ્વાસોની સાથે ઝરણાના 
કાિંાન  ંએ વાિાવરણ થોડ ં ગભંીર અને ભારે 
બની ગય .ં  
 

વધ  એક અિવાહિય  ં વીત્ય  ં અને હજ  બીજંા 
લોકો આવી પહોંચ્યા ં નહીં. અત્યારે િો એવ  ં
લાગવા માિંેલ  ંકે જાણે િેઓ આવશે જ નહીં. 
ઘર િેમના આવવાની િિીક્ષા કરત   ંરહ્ .ં મેં 
િે િરફ ધ્યાન ન આપય  ંઅને મારા પ્રવચારોમા ં
વ્યસ્િ રહવેા લાગ્યો. એક ક્ષણનાય પ્રવરામ 
પ્રવના હ ં પ્રવચારિો જ રહ્યો, અને પ્રનરાશ અને 
મરભણયો બનિો ગયો. િેમ છિા ં મને કોઈ 
પ્રનરાકરણ સઝૂય  ં નહીં. કોઈ કોઈ વાર મીની 
એન્ડ્રય ઝ મને ર્ારીને જોિી અને કહિેી, 
આટલી ગભંીરિાથી િમે શેના પ્રવચાર કરો છો 
? 
 

સીર્ો જવાબ આપવાન  ંહ ં ટાળિો, પણ છેવટે 
એક હદવસ હ ં બોલી ગયો. હ ં લપ્રિકાનો પ્રવચાર 
કરિો હિો.' 
 

િે આચયા પામીને કહ,ે ‘પણ લપ્રિકા માટે થઈને 
િમારે આટલો બર્ો પ્રવચાર શા માટે કરવો પિ ે

? િેની પાસે િેનો પોિાનો પપ્રિ િો છે જે િેના 
પ્રવચાર કરે. ખર ં  ને ? 

 

મારા હૃદયમા ંઊભરાિી ભાવનાને હ ં રોકી ન 
શક્યો અને કહ્  ં ‘કર ણિા એ છે કે િેનો પપ્રિ 
િેને પ્રવશે પ્રવચારિો નથી. િેને અન્ય સ્ત્રી સાથે 
િેમ થઈ ગયો છે.' 
 

આ વાિે િેને અપ્રિશય આચયા થય  ંઅને કહ,ે 

‘એ અશક્ય છે ! એ િદ્દન સ્વાભાપ્રવક છે !! હજી 
પરણ્યાને એક મહહનો પણ વીત્યો નથી. ત્યા ં
આ વાિ કોણ માની શકે ?’ હજી મેં િેને 
સમજાવવાન  ંચાલ  રાખ્ય ,ં ‘આ સત્ય છે. હ ં િેના 
પપ્રિને સારી રીિે ઓળખ  ં છં. િેણે મને 
ખાનગીમા ંકહ્  ંછે કે લગ્ન પહલેા ંિો િેન  ંહૃદય 
િદ્દન સાફ અને પપ્રવત્ર હત  .ં પણ આમ િેના 
લગ્ન પછીના અિવાહિયામા ંજ આ બધ  ંબન્ય .ં’ 
 

મીનીની જજજ્ઞાસા જાગી ઊિી, અને પછી ?’ 

 

એવા જ ગભંીર સ્વરે મેં આગળ કહ્ ,ં ‘પછી 
ઓભચિિા ંજ, િેનો હતે   ખબૂ ઉમદા હોવા છિા ં
િે જેને પહલેા ંઓળખિો પણ નહોિો િેવી એક 
સ્ત્રી િત્યે િે આકષાાયો અને િેય એક 
અકસ્માિને કારણે. િે બીજી જ્ઞાપ્રિ અને ર્માની 
સ્ત્રી છે, અને િદ્દન ભભન્ન વાિાવરણમા ંઊછરી 
છે. 
 

મીનીને વધ  રસ પિયો અને પછૂવા લાગી, િો 
શ  ંિેને હવે િે છોિી દેશે ? 
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ખબૂ ભારપવૂાક મેં કહ્ ,ં ‘ના, કદી નહહ. અને 
એટલે જ હવે િેની સામે એક જહટલ સમસ્યા 
ઊભી થી છે. િે લપ્રિકાને પેલી જૂની ર્ગશથી 
ચાહ ેિો છે જ. િેના િત્યેનો િેમ સહજેે ઓછો 
નથી થયો. માટે જ િે મધ્યમમાગા લેવા ર્ારે 
છે, અને જો શક્ય હોય િો આ બે સબંરં્ોની 
હરીફાઈ વચ્ચે સમાર્ાન કે સ મેળ બેસાિવા 
ઇચ્છે છે. 
 

િેમ અને લગ્ન – એ બે િદ્દન જ દી ચીજો 
છે. એ િો આપણે જ િેમને 
જબરદસ્િીથી એકબીજા સાથ ે જોિી 
દઈએ છીએ અને પછી ગ ૂચંવાિા ઊભા 
કરીએ છીએ. લપ્રિકાના પપ્રિના હકસ્સામા ં
િો પાછા ં બનેં સરળિાથી અને સહજેે 
સઘંષા પ્રવના અલગ થઈ જઈ શકે એમ 
છે. 
 
 

િો િો િેમા ં કોઈ સમસ્યા છે જ નહીં. િેનો 
ઉકેલ સરળ છે, અને િે આપોઆપ મળી જશે. 
િેમ અને લગ્ન – એ બે િદ્દન જ દી ચીજો છે. 
એ િો આપણે જ િેમને જબરદસ્િીથી 
એકબીજા સાથે જોિી દઈએ છીએ અને પછી 
ગ ૂચંવાિા ઊભા કરીએ છીએ. લપ્રિકાના પપ્રિના 
હકસ્સામા ંિો પાછા ંબનેં સરળિાથી અને સહજેે 
સઘંષા પ્રવના અલગ થઈ જઈ શકે એમ છે. એ 
માટે િેણે બનેંને અળગા ંરાખવા ંજોઈએ. 
 

‘પણ, મીની ! િે અશક્ય છે !' મેં ભાવ કિાથી 
કહ્ .ં ‘કલ્પનામા ંકદાચ એ શક્ય જણાય, પણ 
ખરા વ્યવહારમા ં િમે એક જ મહંદરમા ં બે 
ભગવાનને િમે ન પજૂી શકો. 
 

મીની જરા ર ક્ષિાથી બોલી, ‘િમને કોણે કહ્ ,ં 
એક જ મહંદરમા ં ? ઉપર ઉપરથી મહંદરો 
એકસમાન લાગે, પણ હકીકિમા ં િેમના ં કદ 
જ દા ંહોય અને િેમના ંકે્ષત્રો પણ અલગ હોય. 
િમારી પત્નીન  ં મહંદર િમારા ઘરની ચાર 
દીવાલોમા ંરહ ેિે આપણે સહ  સમજીએ છીએ. 
પણ િમારી પ્રમત્ર કે િેપ્રમકાને કોઈ મયાાદા નથી 
હોિી. િેન  ં મહંદર સીપ્રમિ નહીં, અનિં છે, 

િમારા િેમ જેવ  ંસવાવ્યાપી.' 
આટલી હોંશથી બોલિી મીની એન્ડ્ર્ ઝ 
અચાનક અટકી ગઈ અને લજાઈને જાણે ક્ષમા 
ઇચ્છિી હોય િેમ કહ,ે ‘માફ કરો, હ ં દલીલોમા ં
ખેંચાઈ ગઈ અને અજાણે જ ‘િમારી પત્ની’ 
જેવો શબ્દ વાપરી બેિી. મારો કહવેાનો 
મિલબ હિો લપ્રિકાનો પપ્રિ.. 
 

ખબૂ જ સયંમ અને સિંાપ સાથે હ ં િેના 
ચહરેાને લાગણીસભર બનીને જોઈ રહ્યો. મને 
એટલો ઘેરો પ્રવષાદ અને ઊંિી વ્યથા થઈ 
આવી કે હ ં એક શબ્દ પણ ન બોલી શક્યો. 
 

થોિા હદવસો વીત્યા. મીની અર્ીરી થઈ ગઈ 
અને સિિ મને પછૂિી કે પ્રવનિંી કરિી કે મારે 
લપ્રિકાને વહલેી િકે પ્રશલોંગ આવી જવાન  ં
લખવ .ં િેની પ્રવનિંી હિી કે મારે લપ્રિકાના 
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પપ્રિને પણ લખવ  ંકે િેની િેપ્રમકા સહ આવી 
જાય. મીની મને એ સમજાવવા હંમેશા ંિયત્નો 
કરિી કે હ ં એને એક એવી સમસ્યા િરીકે જોિો 
હિો કે જેન  ં પ્રનરાકરણ નથી, પણ જો િે પોિે 
લપ્રિકાને, લપ્રિકાના પપ્રિને અને િેની િેપ્રમકાને 
સાથે સાથે મળશે િો પોિે િેન  ંપ્રનરાકરણ જરૂર 
સરળિાથી મેળવી શકશે. 
 

‘પણ એ અશક્ય છે, મીની !' મેં એને કહ્ ,ં ‘ઘણા 
લોકોએ એવા િયોગ કયાા છે અને પ્રનઠફળ 
નીવિયા છે. એક પ ર ષ અને સામે બે સ્ત્રીઓ – 

િેને જ ‘ઇન્ટનાલ ટ્રાયેન્ગલ’ – શાશ્વિ 
િણયપ્રત્રકોણ કહ ે છે. સર્જનના િારંભથી િેન  ં
અગ્સ્િત્વ છે, અને અનિંકાળ સ ર્ી રહશેે. લગ્ન 
એટલા અસીમ અને અસ્પઠટ અપ્રર્કારો આપે 
છે, કે જેને આર્ારે પહરણીિ સ્ત્રી પોિાના પપ્રિ 
ઉપર ખરાખોટા દાવાઓ કરિી રહ ેછે. બીજી 
કોઈ વ્યગ્તિ િેના સબંરં્મા ંભાગ પિાવે િે િેને 
મજૂંર નથી હોત  .ં કોઈ સ્ત્રી પ્રમત્રની વાિ િો 
બાજ  ઉપર, એક પહરણીિ સ્ત્રી પોિાના પપ્રિની 
કોઈ પ ર ષ સાથે ગાઢ મૈત્રી હોય િે પણ સહન 
નથી કરિી. 
 

પરંત   મીની એન્ડ્ર્ ઝ માર ં  સાભંળે જ નહીં અને 
હજી દલીલ કરિી રહ ેકે ઈઠયાાનો હવે જમાનો 
ગયો અને િે માણસજાિની િે સભ્યિાની 
આહદમ સમયની એક પ્રવકૃપ્રિ જ હિી. આજની 
પ્રશભક્ષિ અને િગપ્રિશીલ સ્ત્રીઓ િેનાથી 
પીિાિી નથી. િેને ખાિરી હિી કે લપ્રિકા પણ 
એક પ્રશભક્ષિ અને ઉદારમનની સ્ત્રી છે. 

 

િેને સમજાવવામા ંપ્રનઠફળ જિા ંહ ં વાિ હસી 
કાઢિો, અને િે પોિાની એ જ પ્રવનિંી વારંવાર 
કરિી. છેવટે મેં નમત  ંજોખ્ય  ંઅને િેથી િે ખબૂ 
રાજી થઈ ગઈ. 
 

લપ્રિકા આવી પહોંચી. િેની સાથે મારી મા અને 
નાની બહને ઇલા પણ આવ્યા.ં મીની એન્ડ્ર્ ઝ 
િેમને લેવા સ્ટેશને ન આવી. િેની યોજના 
હિી કે િે સાજંે મળવા આવીને લપ્રિકાને મોટ ં 
આચયા આપવ .ં મેં િે બાબિે કોઈ વારં્ો ન 
ઉિાવ્યો. સાચ  ં કહ ં િો મને એ યોજના વધ  
ગમી, કેમ કે િેને લીરે્ આવનારી આફિ માટે 
મને િૈયારીનો થોિો સમય મળશે એવ  ં મેં 
પ્રવચાય ું. એ હદવસે મીની પ્રવશે જેમ વધ  
પ્રવચારિો ગયો િેમ માનપ્રસક રીિે વધ  ર્ બાળ 
બનિો ગયો. 
 

લપ્રિકા આખો વખિ મારી બાજ મા ં જ રહી. 
જ્યારથી િે આવી ત્યારથી િેણે મારા ધ્યાન 
અને િેમને મેળવવા માટે મારી પાછળ જ પિી 
ગઈ. અમારા લગ્ન પછી બરોબર એક મહહને 
અમે મળિા ંહિા.ં એકાદ નાના અવરોર્ પછી 
િેની ય વાનીની રંૂર્ાયેલી ર્ગશને જાણે 
અચાનક રસ્િો મળિા ંવહિેી થઈ હિી, પણ 
મને િે હદગ્મઢૂ કરિી હિી. એટલ  ંજ નહીં, િેણે 
પોિાનો અપ્રર્કાર પણ જમાવવા માિંયો, 
અલબિ જેમ કોઈ પણ જીવનસાથી, કે પત્ની 
કરે િેમ. મારામા ંસપંણૂા રીિે ખોવાઈ જવાનો 
િયત્ન કરિા ંકરિા ંિે પોિાના નામની જેમ 
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માનપ્રસક અને શારીહરક એમ બનેં મને એક 
લિા'ની જેમ વીંટળાઈ વળી, 
 

િેને મારાથી રૂ્ર રાખવાના અને િેનાથી રૂ્ર 
રહવેાના િયાસો મેં કયાા. કેમ કે મને થય  ંકે હ ં 
હકીકિમા ં િેની નજીક જઈ શક ં િેમ નથી. 
જ્યારે જ્યારે િેમ કરવા ર્ાય ું ત્યારે એક 
અરૃ્શ્ય આત્મા જાણે અમારા બનેંની વચ્ચે 
આવીને અમને જ દા રાખવાના િયાસ કરવા 
લાગિો. 
 

કોઈક રીિે લપ્રિકાને ટાળીને હ ં અમારા 
શયનકક્ષમા ંગયો. મારા ડ્રૉઅરમાથંી મીનીનો 
એક ફોટો કાઢીને િેને પ્રવશે પ્રવચારવા લાગ્યો. 
િેમાથંી મને કોઈ ઉકેલ મળયો નહીં. સાજંનો 
સમય નજીક આવિો ગયો અને મીની 
અચાનક આવી ચિશે િે પ્રવચારે હ  ં વધ  
ભયભીિ થિો ગયો. િવાસને કારણે થાકેલા ં
મારા ંમા અને બહને આરામ કરવા ગયા.ં હવે 
અંર્ારાના ઓળા ઊિરવા શરૂ થયા હિા. 
ભક્ષપ્રિજે રૂ્રના આવાસોમા ંદીવાબિીના િારલા 
દેખાવા લાગ્યા. રાિના ગાઢા અંર્ારામા ંપાઇન 
વકૃ્ષોના આકારો ર્ીમે ર્ીમે રૃ્ષ્ઠટમાથંી 
ઓસરવા લાગ્યા. પહાિના લાલાશ ર્રેલા 
રસ્િાઓના ં ગ ૂચંળાઓં હવે અસ્પઠટ બનવા 
લાગ્યા ંઅને છેવટે અરૃ્શ્ય પણ થયા.ં 
 

બારી પાસે ઊભેલી લપ્રિકા આ આકષાક 
રૃ્શ્યન  ં સૌંદયા માણી રહી હિી. મારા 

પ્રવચારોમા ં ખોવાયેલો હ ં િેની બાજ મા ં
ઊભો હિો. અચાનક મેં હહિંમિ એકિી 
કરી અને લપ્રિકાનો હાથ ઝાલી િેને 
શયનકક્ષમા ંદોરી ગયો. 
 
 

બારી પાસે ઊભેલી લપ્રિકા આ આકષાક રૃ્શ્યન  ં
સૌંદયા માણી રહી હિી. મારા પ્રવચારોમા ં
ખોવાયેલો હ ં િેની બાજ મા ં ઊભો હિો. 
અચાનક મેં હહિંમિ એકિી કરી અને લપ્રિકાનો 
હાથ ઝાલી િેને શયનકક્ષમા ં દોરી ગયો. મેં 
િેને મીનીનો ફોટો બિાવ્યો અને કહ્ ,ં ‘મને 
લાગે છે કે ત   ંઆને સારી રીિે ઓળખે છે. મારી 
માહહિી મ જબ િમારા નાનપણથી િમે બનેં 
ગાઢ પ્રમત્રો રહ્યા ંછો.’ 
 

મારા હાથમાથંી ફોટો ઝૂટંવીને લપ્રિકાએ 
આચયાથી ચીસ પાિીને કહ્ ,ં ‘અરે ! આ િમારી 
પાસે ક્યાથંી ? મારી જાણ મ જબ િે િો છેલ્લા 
ચાર વષોથી મરાસમા ં િેની મોટીબહને સાથે 
હિી !' 
 

વાિ ટૂંકાણમા ંપિાવવા મેં િેને કહ્ ,ં ‘એ આજે 
હવે ગમે ત્યારે િને મળવા આવી પહોંચવાની 
છે. િને અગાઉથી જણાવવા માટે આ ફોટો 
આપયો છે.’ 
 

અનપેભક્ષિ રીિે પોિાની સહલેીને મળવાના 
પ્રવચારે લપ્રિકા એટલી િો ઉિેજજિ બની કે િેણે 
દેખીિી રીિે ઊભા થઈ શકે િેવાય િશ્નો મને 
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પછૂયા નહીં. િેને બદલે િે પોિાની સહલેીની 
એક લાબંી િશગ્સ્િ કહવેા લાગી. િેણે કહ્  ં કે 
મીની એન્ડ્ર્ ઝ એક મ તિ, પ્રનખાલસ અને સીર્ી 
છોકરી છે. િેન  ંપોિાન  ંએક આગવ  ંવ્યગ્તિત્વ 
છે. િે બીજી છોકરીઓ જેવી નથી જેઓ 
પાણીની જેમ જે આકારના પાત્રમા ંરેિાય િેવો 
આકાર લઈ લે. િેણે કબલૂ્ય  ં કે ઘણી નાની 
ઉંમરથી િેઓ સાથે હિા.ં િેને ખાિરી હિી કે 
મીની કદી િેને ભલૂી ન શકે. પોિાની 
બહનેપણી હવે અહીં આવી લાગી છે િેવી 
ખબર મળિા ંજ િેને મળવા િે દોિી આવશે. 
જો અહીં િેને િે મળશે િો પ્રશલોંગમા ં િેની 
રજાઓ ખબૂ મજાની બની જશે અને યાદગાર 
પણ. 
 

ત્યા ંિો કોઈ અજાણ્યા સ્થળેથી આવી પહોંચેલા 
ઝઝંાવાિની જેમ અચાનક મીની એન્ડ્રય ઝ 
ઓરિામા ં ર્સી આવી. લપ્રિકાના નામની 
જોરથી ચીસ પાિિા ં સીર્ી િેને ભેટી પિી. 
જલદી જ બનેં સખીઓ મારી હાજરીથી અજાણ 
બનીને એકમેકના બાહ ઓમા ં જકિાઈ ગઈ. 
ઓરિાના વાિાવરણમા ં અચાનક મોટ ં 
પહરવિાન આવ્ય  ંહત  .ં 
 

હ ં િદ્દન મૌન અને ગ્સ્થર થઈ ઊભો રહ્યો અને 
બહ  લાબંા સમય પછી પ્રમલન પામિા બે 
આત્માઓના િેમ, વહાલ ને પ્રમત્રિાન  ં આ 
હૃદયસ્પશી રૃ્શ્ય માણવાનો િયત્ન કરિો રહ્યો. 
થોિા વખિ પછી મેં થોિી હહિંમિ ભેગી કરી 
અને બોલ્યો, ‘મીની !'  

 

મને અવગણવાના િયત્નો મીની કરિી રહી; 
જોકે મેં િેને ઘણી વાર હાક મારી. હ ં િેને 
બોલાવિો રહ્યો અને છેવટે અપ્રનચ્છા સાથે િેણે 
પાછળ વળીને મારી સામે જોય  ં અને એક 
બનાવટી અને બાભલશ અવાજમા ંમને કહ,ે ‘પ્રમ. 
ચાભલહા! 
 

એ અજાણ્ય  ંનામ સાભંળી લપ્રિકાને એટલી િો 
રમજૂ થઈ કે સખીના ગળે હજી હાથ વીંટાળેલો 
હિો ત્યા ં જ રાખીને એક બાળકની જેમ િે 
હસવા લાગી. સખીના હોિોને આંગળીએથી 
વાળિા ંિેણે એક પછી એક શબ્દ સાચી રીિે 
કેમ બોલાય િે શીખવવા માિં્  ,ં ‘ગાિંી છોકરી 
! ત   ંકોને પ્રમ. ચાભલહા કહ ેછે ભલા ? એ િો છે 
િૉ. બર આ ! િૉ. એમ. પી. બર આ, 

એમ.બી.બી.એસ. િીપી.એચ...મારા... મા... 
 

અપ્રિશય ગ ૂચંવણ, ગભરાટ અને લજ્જાથી 
મીની મારા ચહરેા સામે આચયાચહકિ નજરે 
જોવા લાગી. િેના મોંમાથંી એક જ વાક્ય માિં 
નીકળય ,ં ‘િારા...િારા...પપ્રિ...?’   
‘હા, અલબિ !’ 
 

પછી એક આછા ગ્સ્મિ સાથે કહ,ે ‘મને માફ 
કરજો િૉ. બર આ ! હ ં િમાર ં ... નામની બરાબર 
ખબર નહોિી. પણ િમે માર ં  નામ સાચ  ંજાણો 
છો. હ ં છં મીની એન્ડ્રય ઝ – લપ્રિકાની ખબૂ 
ઘપ્રનઠિ સહલેી. જો િમને ગમે િો મને િમે 
િમારી પણ પ્રમત્ર સમજી શકો છો.’ 
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બીજે હદવસે ઘરના બગીચામા ં લૉનમા ં એક 
હટપૉઈ હિી અને ચા-નાસ્િાની અન્ય ગોિવણ 
હિી. રૂ્ર આવેલા પહાિોના પ્રશખરો ઉપરથી 
સયૂા સૌમય િકાશ રેલાવી રહ્યો હિો. 
 

લપ્રિકાની આંખો હજી ઊંઘમા ં ઘેરાયેલી હિી 
અને િેના વાળ ચહરેા ઉપર વીખરાિા હિા. 
મને િેણે ચાનો એક કપ ર્યો. લગભગ 
યતં્રવત  િેને ઉિાવિા ં મેં સહજે અચકાઈને 
પછૂ્ ,ં ‘મીની ખરેખર એક સ્માટા  અને ગમી 
જાય િેવી છોકરી છે. મને ખાિરી છે કે આવી 
ઓભચિંિાની િેને મળીને ત   ંખબૂ જ ખ શ થઈ 
હોઈશ.' 
 

લપ્રિકાએ જવાબ આપિા ં કહ્ ,ં 'એ માત્ર 
ખ શીનો સવાલ નહોિો, હ  ંિો આનદંથી જાણે 
પાગલ જ થઈ ગઈ. મને સહજેે ખ્યાલ નહીં કે 
હ ં િેને અહીં, પ્રશલોંગમા ંમળીશ ! મને િો એમ 
જ હત   ં કે િે મરાસમા ં જ છે. મને ખબર જ 
નહોિી કે િે એકાદ વષાથી અહીં ભણિી હિી.’ 
 

થોડ ં મૌન છવાય ,ં અને માત્ર કપ-રકાબી અને 
ચમચીઓનો રણકાર થિો રહ્યો. મૌન િોિીને 
મેં વાિ આગળ ચલાવી, ‘કોઈ ભિૂકાળની 
માહહિી િરીકે આ વાિ ત   ંકેમ કહ ેછે ? િે હજી 
પણ અહીં ભણે જ છે ને ? મિલબ, મારી પાસે 
િો એવી જ કશી માહહિી હિી.’ 
 

લપ્રિકાએ જવાબ આપયો, ‘ના, કાલે જ િેણે મને 
કહ્  ંકે હવે િે અહીં વધ  ભણવાની નથી. કોઈ 

કારણસર એણે મરાસ પાછા ંજવ  ંપિ ેિેમ છે. 
સાચ  ંકહ ં િો િે આજે જ પ્રશલોંગ છોિી જાય છે. 
ગઈ કાલે જ એણે મારી પ્રવદાય લઈ લીર્ી, 
કારણ કે આજે કદાચ િેને અહીં આવવાનો 
સમય ન પણ મળે.' 
 

જો એમ હોય, િો િેની ફરજ હિી કે િે 
જિા ંપહલેા ંમારી પણ પ્રવદાય લે. િેને 
માર ં  નામ યોગ્ય રીિે સમજાવ્યા પછી 
િે િારી સાથ ેઅંદરના ઓરિામા ંગઈ 
અને પછી મારી સામે િો ફરી દેખાઈ જ 
નહીં. 
 
 

ફરી એક વાર મૌન છવાય ,ં વધ  ગાઢ, વધ  ઊંડ ં 
અને વધ  અગમય. ચાના ં કપ-રકાબી અને 
ચમચીઓના અવાજો પણ જાણે અપહરભચિ 
અને રંૂર્ાયેલા લાગ્યા. એ કિોર મૌનની 
ચાદરને મહામ શ્કેલીથી હિાવિા ં હ  ં ર્ીમેકથી 
બોલ્યો, ‘જો એમ હોય, િો િેની ફરજ હિી કે િે 
જિા ંપહલેા ંમારી પણ પ્રવદાય લે. િેને માર ં  
નામ યોગ્ય રીિે સમજાવ્યા પછી િે િારી સાથે 
અંદરના ઓરિામા ંગઈ અને પછી મારી સામે 
િો ફરી દેખાઈ જ નહીં. મને પણ વચ્ચે આવવ  ં
ગમય  ં નહીં, કદાચ િમારી ગપસપમા ં િમને 
પ્રવકે્ષપ પિે. હ ં ર્ારી લઉં છં કે િે ગઈ િે પહલેા ં
િેણે મારે પ્રવશે િો કશ  ંકહ્  ંિો નહીં જ હોય.’ 
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િોક ં હલાવિા ંલપ્રિકા બોલી, ‘િેણે કશ  ંકહ્  ંિો 
ખર ં . િમારી સાથે િેને એક વાર કશી બાબિે 
દલીલો થઈ હિી એ પ્રવશે. િેન  ંકહવે   ં હત   ં કે 
એક બાબિ શક્ય છે અને િમે કહિેા હિા કે 
એ બાબિ અશક્ય છે. િેણે મને પ્રવનિંી કરી 
છે કે િમને કહ ં કે િે પોિાની ભલૂ સમજી છે 
અને પોિાની હાર કબલૂી લે છે. અને એ માટે 
િે િમારી માફી પણ માગે છે.' 
આ વાિને હવે િો વષો વીત્યા ં છે. એ 
દરપ્રમયાનમા ંમાર ં  મગજ, સવેંદના અને જીવ 
પણ થોિા ંપ્રનસ્િેજ બની ગયા ંછે. જીવન એક 
મિૃિાય ઘરેિથી અને એકર્ાર ં , વહ્  ંજાય છે. 
હવે લભલિકાએ મારો જીવ ખાવાની આદિ 
છોિી દીર્ી છે, અને અમારા ં ચાર સિંાનોની 
સભંાળ લેવામા ંિે વ્યસ્િ રહ ેછે. 
 

િેમ છિા,ં હ ં પેલા ખોટા રૂપ્રપયાના પ્રસક્કાને 
ભલૂી શક્યો નથી. 
 

જ્યારે પણ મને સમય મળે છે ત્યારે હ ં િેનો 
પ્રવચાર કરિો રહ  ંછં, અને લપ્રિકાના ડ્રૉઅરમા ં
પિી રહલેા અને હવે િો ઝાખંા થઈ ગયેલા 
મીની એન્ડ્ર્ ઝના ફોટોગ્રાફ પ્રવશે મનન કરિો 
રહ ં છં. મને હજી પણ યાદ છે કે મીનીએ મને 
એક વાર કહ્  ંહત   ંકે ઈઠયાા માણસજાિની એક 
પ્રવકૃપ્રિ છે જે હવે કાલગ્રસ્િ બની ગઈ છે. 
આજની પ્રશભક્ષિ, િગપ્રિશીલ અને આધ પ્રનક 
સ્ત્રીઓ િેના અગ્સ્િત્વને માનિી નથી. અને મને 
થયા કરે છે કે પછૂી જ લઉં, 'શ  ંઆ વાિમા ંકશ  ં
િથ્ય છે ખર ં  ?' 

 
 

રોમા દાસ  
આ વાિાાનો અંગે્રજી અન વાદ: ‘એ હિષ્તટવ 
કોઈન’ - પ્રત્રલોક્યનાથ ગોસ્વામી  
ગ જરાિી અન વાદ : ‘ખોટો પ્રસક્કો' - સ ર્ા મહિેા 
સૌજન્ય: ભારિીય ટૂંકી વાિાા  
સાહહત્ય અકાદેમી, હદલ્હી - ૨૦૧૪  
મળૂ આસામી વાિાા 
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ભા રે લો  અ ગ્ગ્ન 

શીિલ ગઢવી 
 

 
 

ગ ના સશંોર્ન કાબેલ પોલીસ અપ્રર્કારી માટે ‘પગલાથંી પથં ફટે’ જેવી પરીક્ષા લેત   ં
કામ હોય છે. વળી િેમા ંઘણીવાર ન ર્ારેલ  ંસત્ય બહાર આવે છે   

 

"થિા િીગ્રી અજમાવી. પણ સાલ્લો મોંમાથંી કંઈ 
ફાટિો જ નથી. કોઈ આટલ  ંજિ ક્યાથંી હોઇ 
શકે? જો પાછો ભીંિ ઉપર પોિાના લોહીથી જ 
કંઈક દોરી રહ્યો છે. સ વ્વર.." 
ઇન્સ્પેકટર પ્રમસ્ટર વસાવિાએ લાબંા સમય 
બાદ લાકિી હાથમા ંપકિી હિી. પોિે જ્યા ંકામ 
કરિો હિો િે કારખાનાના માભલકની હત્યાના 
આરોપસર કૃણાલને ઢોર માર માયો. કયા 
કારણે િેણે આવ  ંકામ કય ું? એ જાણવા જ સ્િો. 
પણ મજાલ છે કે એ કઈ બોલે! એનાથી 
ઇન્સ્પેકટર વધ  ગ સ્સે થયા. 
કૃણાલ એને પિેલા મારને જરાય પપંાળિો 
નહોિો. જાણે એવા મારથી એ પહલેેથી 

ટેવાયેલો ન હોય! માર પછી પાણીનો ગ્લાસ 
આપિા િેણે િે પીવાની ના કહી. પોલીસને એ 
વાિ પણ ખ ૂચંી. 
"એ હાલ ક્યા ં રહ ે છે? એના પિોશીઓ કોણ 
કોણ છે? માવિર, ગામ અને રોજની એની 
બેિક પ્રવશે િપાસ કરો... ના, રહવેા દો. આ કેસ 
હ ં જાિે જ હને્િલ કરીશ."  
જેલમા ંકૃણાલન  ંઅસામાન્ય વિાન જોઈને પ્રમ. 
વસાવિાને એના પ્રવશે જાણવાની ખાસ 
ઉત્સ કિા જાગી. એમનો માર ખાઈને ભલભલા 
આરોપી તટૂી જઈને મોં ખોલી દેિા. પણ 
કૃણાલની આંખમા ં દદાન  ં નામ સ દ્ધાય નહોત  .ં 
અને હા, પ્રવભચત્ર વાિ એ હિી કે એ પોિે 
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લોહીથી ખરિાયેલા કપિે અને હત્યામા ં
વાપરેલ સાર્ન સહહિ હાજર થઈ ગયો હિો. 
મનમા ંકૈક પ્રવચાર કરીને િેઓ સૌ િથમ જ્યા ં
હત્યા થઈ હિી િે જગ્યાએ જઇ પહોંચ્યા. 
"કૃણાલ.. એન  ંઆખ  ંનામ, એના શહરેન  ંનામ.. 
કશો જ રેકોિા નથી. િો એવા લોકોને િમે શ  ં
જોઈને નોકરી પર રાખો છો? પછી આવી કોઈ 
ઘટના થાય ત્યારે ફાફંા ંમારવા નીકળો.. અંિે 
પોલીસ પાસે દોિો.. વહલેા જાગિા જોર આવે 
છે? આ િકારનો રેકોિા રાખવો ફરજીયાિ છે. 
ખબર નથી?"  
કૃણાલ જે કારખાનામા ં કામ કરિો હિો ત્યા ં
જઈને પ્રમ. વસાવિાએ િપાસની શરૂઆિ કરી. 
અને મોટી પ્રનરાશા સાપંિી. જેનાથી િેઓ વધ  
ઉશ્કેરાયા. 
કારખાનામા ંકામ કરિા ઘણાખરા કમાચારીઓ 
પ્રમ. વસાવિાના નામ અને કામથી ભલભલા 
વાકેફ હિા. કોઈએ આગળ આવીને જવાબ 
આપવાની હહિંમિ ન કરી. એક નવો જોિાયેલ 
કમાચારી કૃણાલ પ્રવશે બોલવા િૈયાર થયો. 
"સાહબે.. એ મારી વસ્િીની નજીક જ રહિેો 
હોવાથી અમે બનેંય ક્યારેક સાથે આવિા. પણ 
ક્યારેય વાિ નથી થઈ. હ ં જય શ્રી કૃઠણ બોલ  ં
િો એ માત્ર હાથ જોિીને હળવ  ંસ્માઇલ આપે. 
મોંઢેથી કઈ ન બોલિો. મને લાગે છે કે મ ૂગંો 
હશે." 
બીજા કમાચારીઓ એને દયાની રષ્ઠટએ જોઈ 
રહ્યા. િેઓ જાણિા હિા કે હવે ઇન્સ્પેકટર એને 
છોિશે નહીં.  

કારખાનમાથંી કોઈ સિંોષકારક જવાબ ન 
મળિા પ્રમ. વસાવિા એ કમાચારીને જોિે લઇ 
પોિાના કાફલા સાથે એના ંરહિેાણ િરફ જવા 
િૈયાર થયા. 
"કૃણાલ.. અહીં ક્યારથી રહ ેછે? િમે લોકો એના ં
પ્રવશે શ  ંજાણો છો. બધ  ંજ અમને લખાવો." 
ઇન્સ્પેતટરે કૃણાલ જે ઝૂપંિપટ્ટીમા ંરહિેો હિો. 
ત્યાનંા લોકોને ભેગા કયાા. માિં ત્રીસથી ચાલીસ 
જણની વસ્િી ત્યા ંવસવાટ કરિી હિી. અને 
એ જગ્યા શહરે બહાર આવેલી હિી. 
"કૃણાલ પ્રવશે અમે બહ  જાણિા નથી સાહબે. 
અમે રહીએ છીએ એમ એય અહીં આવીને 
રહિેો હિો. અમે લોકો િો મજૂર માણસ. વધ  
વાિચીિમા ં માનીએ નહીં. કામ કરીએ અને 
પેટ ભરીએ. હા.. એ અમારા જેવો મજૂર 
વગામાથંી આવિો હોય એવ  ંલાગત   ંનહોત  .ં એ 
ક્યાથંી આવ્યો, અહીં આવી ગદંકીમા ં કેમ રહ ે
છે? એવ  ં પછૂવાનો સમય કોની પાસે છે?" 
મજૂરના મ ખીયાએ બર્ા વિી જવાબ આપી 
દીર્ો. 
"જ ઓ સાહબે, એની ઝૂપંિી એ રહી." બોલીને 
એક મજૂરે કૃણાલની ઝૂપંિી િરફ આંગળી 
ચીંર્ી. 
ઇન્સ્પેકટર માટે હવે આ છેલ્લો સહારો હિો. 
કારખાનાના માભલકની હત્યા પાછળન  ં કારણ 
કદાચ અહીંથી મળી જાય િો પ્રનરાિં થાય એમ 
હત  .ં અને કૃણાલની માનપ્રસક ગ્સ્થપ્રિ પણ 
થોિાક અંશે સમજી શકાય. 
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"ઝૂપંિી િો એકદમ સાફ છે. મિલબ એ 
ચોખ્ખાઈમા ં માને છે. સરસ.. કપિાયં ઇસ્ત્રી 
ટાઈટ છે. આ હત્યા પાછળન  ંકારણ પૈસો િો 
નથી લાગત  .ં િો બીજ  ંક્  કારણ હશે?" 
ઇન્સ્પેતટરના મગજમા ં કૃણાલની ઝૂપંિી જોઈ 
અને એની રહણેીકરણી જોઈને અનેક સવાલો 
થવા લાગ્યા. ત્યા ંએમની નજર એક સાિલા 
ઉપર ગઈ. િેમા ંકશ કં પ્રવટાળેલ  ંલાગ્ય .ં એમણે 
જાિે જ એની ગાિં ખોલી. 
"વાહ.. આ િો કલાકાર નીકળયો. જબરદસ્િ 
ભચત્રકારી કરી છે." 
એક પછી એક િેઓ ભચત્ર જોિા ગયા. સાથે 
આવેલ પોલીસ કમાચારીઓ પણ એ ભચત્રો જોઈ 
વાહ પોકારી ગયા. 
"આ ભચત્રમા ંમયાન છે ને િલવાર નથી. જ્યારે 
અહીં.. િલવારનો હાથો છે. િલવાર નથી.. જે 
છે એ કમાલ છે હોં.."  
"સાહબે.. અહીં િો જ ઓ.. આંખની કીકીમા ંએણે 
કારીગરી કરી છે. ઘર, આંગણ, હહિંચકો, એક 
સ્ત્રી, પ ર ષ અને બાળક પણ છે. ગજ્જબ.. 
આફરીન.. આવ  ંભચત્ર પ્રવદેશમા ંમોં માગં્યા ભાવે 
વેચાય.. એવ  ંનથી લાગત  ?ં" 
"અરે.. આ શ ?ં આગ અને એની આજ બાજ  
લાલ રંગના ટપકા.ં.!" 
પ્રમ. વસાવિા સાથે આવેલ દરેક પોલીસકમીઓ 
કૃણાલના ભચત્રો જોવામા ંલાગી ગયા.ં  
 

"કૃણાલ પ્રવશે જાણવા માટે આ ભચત્રો કામ લાગી 
શકે એમ છે. દરેક ભચત્રો કૈંક કહ ે છે. કોઈ 
ભચત્રકાર જ એના પ્રવશે કહી શકશે." 
પ્રમ. વસાવિા એક નામાહંકિ ભચત્રકારને જાણિા 
હિા. િેમના કહવેા પર િેઓ િરિ સ્થળ ઉપર 
હાજર થઈ ગયા. બીજી િરફ કૃણાલનો 
અત્યારનો ફોટો પ્રમહિયામા ં એ કહીને મોકલી 
દેવામા ંઆવ્યો કે આ વ્યગ્તિને ઓળખનાર કે 
એના પ્રવશે નાની વાિ પણ જાણનાર ફલાણા-ં
ઢેકણા ંપોલીસ મથકે સપંકા  કરે. 
"હલ્લો પ્રમ. વસાવિા. માય સેલ્ફ એ. કે. દલવી. 
ડ્રોઇંગ માસ્ટર. વ્હરે ઇઝ ડ્રોઇંગ." 
િેઓએ કૃણાલના ડ્રોઇંગ વારા ફરથી જોયા. 
અને દરેકને લાઇનમા ંગોિવ્યા. 
"આ છોકરો કમાલનો આહટિસ્ટ છે. પોિાન  ંઆખ  ં
જીવન અને સાથે બળાપો દોરી દીર્ો છે. ક્યા ં
છે એ? હ  ં એને મળવા માગં  છં. એ મને 
સમજાવી શકશે. અને એ જે મને સમજાવશે એ 
હ ં િમને સમજાવીશ." 
ત્યા ં ઇન્સ્પેતટરના મોબાઈલ પર એક કૉલ 
આવ્યો. 
"સાહબે.. એક સ્ત્રી પોલીસ સ્ટેશન આવી છે. એ 
કૃણાલની મા છે એવ  ંકહ ેછે. એને મળવા માટે 
બ મરાણ મચાવી છે. જલ્દી આવો.." 
સયૂા ઢળી ગયો હિો. પણ િમસે સપંણૂા 
આપ્રર્પત્ય જમાવ્ય  ં નહોત  .ં અમ ક જગ્યાએ 
સ્ટ્રીટ લાઈટો ચાલ  બરં્ થિી હિી. 
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"બેસાિી રાખ. હ ં ભચત્રકારને લઈને ત્યા ંપહોંચ  ં
એટલી વાર." ઇન્સ્પેકટર એમના કાફલા સાથે 
પોલીસ ચોકીએ જવા રવાના થયા. 
"નોનસેન્સ.. આ િજાને ગમે િેટલા ટ્રાહફક 
પ્રનયમો સમજાવો િોય કાઈ ફરક પિે એમ 
નથી. અલ્યા.. િેં આ રૂટ પરથી ગાિી લીર્ી જ 
કેમ? આપણે ફરવા નીકળયા છીએ! ગાિી પાછી 
વાળ અને હ ં કહ ં એ રસ્િે લઈ લે. ઝટ 
પહોંચાય." 
ઇન્સ્પેકટરના કહવેાથી પોલીસવાન એ રસ્િે 
વળી. છેલ્લા પચીસ વષાથી  લાબંા રસ્િેથી 
પસાર થયેલા પ્રમ.વસાવિા આજે દરેક શોટા  કટ 
અજમાવી લેવા િત્પર હિા. એમને હાથમા ં
આવેલ કેસ પણ વષો સ ર્ી ચાલિા. જ્યારે આ 
કેસ વધ મા ંવધ  મહીનામા ંઊંચો મકૂી દેવાન  ં
િેઓ નક્કી કરી ચકૂ્યા હિા. પોલીસવાનમા ં
જિી વખિે લગભગ સરખી ઉંમરના ભચત્રકાર 
અને ઇન્સ્પેકટર પોિાની કારહકદીને વાગોળિા 
ચોકી ઉપર પહોંચ્યા. િરિ પ્રમ. વસાવિા 
પોિાની કેભબનમા ં જઈને બેસી ગયા. અને 
ભચત્રકારને કૃણાલ પાસે મોકલી અપાયા. 
"આવો બહને, િમે એકલા ંજ આવ્યા? એના 
પપપા ક્યા ંછે!" 
"એના કહવેાિા પપપા.. ના એ હવે મારી જોિે 
નથી રહિેા. કૃણાલના ગયા પછી અમે અલગ 
થઈ ગયા. એવા પ ર ષન  ંકામ શ  ંકે જે પોિાનો 
વારસદાર ઈચ્છે પણ એની િકલીફ પોિાના 
વારસામા ંઅપનાવી ન શકે! જવા દો એ વાિ. 
આ જ ઓ મારો કૃણાલ. જ્યારે િે દસ વષાનો 

હિો." ગળગળા અવાજે કૃણાલની મમમીએ 
િેનો ફોટો બિાવ્યો. "જ ઓ સાહબે.. આ મારો 
કૃણાલ. એ જ્યારે દસ વષાનો હિો ત્યારનો ફોટો 
છે." 
હવે એ સ્ત્રી ફોટો બિાવિા રીિસરની રિી પિી. 
પ્રમ. વસાવિાએ ફોટો હાથમા ં લીર્ો. અને 
અત્યારના ફોટો સાથે મેળવ્યો.  
"ઓહ.. હબૂહ ૂછે. એ ઘર છોિીને ક્યારે ગયો? 
શ  ંથય  ંહત  ?ં અને અત્યારે િો પ્રવસ વષાનો લાગે 
છે. િો આટલા વષા િમે એના પ્રવશે િપાસ ન 
કરી. પોલીસચોકીમા ં ફહરયાદ પણ ન 
નોંર્ાવી?" 
ખ રશીમા ંબેિેલી કૃણાલની મમમી અને એમને 
બિાવેલ દસ વષાનો કૃણાલ પ્રમ.વસાવિાને 
કૃણાલ પ્રવશેના પ્રવચાર બદલવા મજબરૂ કરી 
ગયા. ઇન્સ્પેતટરના મગજમા ં કૃણાલ રીઢો 
ગ નેગાર િરીકે આકાર લઈ ચ ક્યો હિો. પણ 
વાિ કઈ અલગ હદશા િરફ જિી જણાઈ. 
"સાહબે.. મારો દીકરો ગ નેગાર નથી. એ િો 
મારા ંઅને એના પપપાથી કંટાળી િેમજ આ 
કહવેાિા સભ્ય સમાજના મહણેા ં અને મજાક 
સાભંળી ઘર છોિી ગયો." હાથ જોિિી એ સ્ત્રી 
હહબકે ચિી. 
"એવ  ંશ  ંથય ?ં પ્રવગિે કહો." 
અને કૃણાલની મમમીએ કૃણાલનો બોલવામા ં
ખચકાટ, એના કારણે સ્કલૂમા ં થિો એનો 
ઉપહાસ, કોઈપણ પ્રમત્ર વગરન  ંજીવન, ઘરમા ં
થિા ઝગિા અને પપપા દ્વારા કૃણાલ અને એની 
મમમીને થિી મારઝૂિ, પરીક્ષામા ં મળેલી 
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સિિ અસફળિા.. જેવી અનેક બાબિો કહી 
સભંળાવી. 
"િો િમે એને કોઈ િૉતટરને પાસે કેમ ન લઈ 
ગયા?" 
"લઈ ગયા હિા. એમના ંજણાવ્યા મ જબ આ 
કોઈ જન્મજાિ નહહ પણ માનપ્રસક બીમારી છે. 
કૃણાલમા ં આત્મપ્રવશ્વાસનો અભાવ, ઉપરાિં 
એને સમજનાર માણસોનો અભાવ. ખાસ કરીને 
અમે જ એને નહોિા સમજી શક્યા. બીજાની િો 
શ  ં વાિ કર ં  સાહબે! એના પપપાના મિે આ 
બર્ા નહીં ભણવાના બહાના હિા. એમણે 
ક્યારેય કૃણાલમા ં રસ લીર્ો જ નહીં. કૃણાલ 
એમને પાણી આપે િોય િે "સાલ્લો િોિિ.." 
કહી ગ્લાસ છટ્ટો ફેંકી દેિા. અમારા વારંવારના 
ઝગિાન  ં કારણ અને સ્કલૂમા ં થિા રોજ 
અપમાનન  ંકારણ પોિાને માનીને એ ઘર છોિી 
ચાલ્યો ગયો. પોલીસ ચોકીમા ં ફહરયાદ પણ 
નોંર્ાવી હિી. કોઈ પહરણામ ન મળય .ં અને 
આજે છેક અહીં મળયો. એય કોઈની હત્યાના 
આરોપસર. સાહબે.. મારો કૃણાલ ખરાબ નથી. 
જરૂર કોઈએ એને વધ  હરેાન કયો હશે."  
ઉપરની વાિો સાભંળયા પછી પ્રમ. વસાવિા 
સમજી શક્યા કે એ મ ૂગંો નથી. પણ બોલવામા ં
થિા ખચકાટના લીરે્ મ ૂગંો હોવાનો િોળ કરે 
છે.  
આ બાજ  કૃણાલની મમમી પાસેથી માહહિી 
મેળવી પ્રમ. વસાવિા િેણીને લઈને કૃણાલ 
પાસે ગયા. ત્યા ંભચત્રકાર પણ થોિા ઘણા અંશે 

િેની માનપ્રસકિા અને કરેલ હત્યા પ્રવશે િાગ 
મેળવી ચ ક્યા હિા. 
"આવો સાહબે.." 
ભચત્રકારે પ્રમ. વસાવિાને આવકાર આપિા. 
કૃણાલે પણ િે િરફ નજર કરી. અને આછેરા ં
અજવાસમા ંઆવેલ સ્ત્રી િરફ ધ્યાનથી જોય .ં 
એના મોંમાથંી તટૂક તટૂક નીકળય .ં. 
"મ..મ..મા.." 
પ્રમ. વસાવિા અને ભચત્રકાર બનેં જોિા રહી 
ગયા. 
"હા.. એ બોલી શકે છે. હ  ંિમને એ ખ શખબર 
આપવાનો જ હિો." 
ઇન્સ્પેકટર અને ભચત્રકાર એકી સાથે બોલ્યા. 
અને હવે કૃણાલે થોિાક તટૂક અને થોિા આખા 
વાક્યોમા ંકારખાનાના માભલકની હત્યા પ્રવશેની 
માહહિી આપી. 
"હા.. મારા મ..મ..માભલક મારી આ િકલીફ 
પ્રવશે જાણિા હિા. કારખાનાનો સમય પરૂો 
થયા પછી મને િેઓ િેમની ક..ક..કેબીનમા ં
બોલાવિા. શરૂઆિમા ં િો માત્ર ગાળો 
બોલાવાન  ંકહિેા. એ પણ એ બોલે એ જ. અને 
પછી જો..જો..જોરથી હસિા." આટલી વાિ 
કરિા ંકૃણાલ વારંવાર દાિં કચકચાવિો રહ્યો 
અને બોલિા બહ  ઓછી વાર અટક્યો. 
"વાિ વર્િી ચાલી. મને િાણીઓના અવાજ 
કાઢવાન  ંકહ્ .ં મેં ના કહી. િો આખા સ્ટાફમા ં
મારી નબળાઈ પ્રવશે િેઓ કહી દેશે એવી 
ર્મકી આપી. સ..સ..સાહબે, હવે અહીં પણ હ  ં
મારી મજાક જોવા નહોિો માગંિો." 
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બોલીને એક નજર પોિાની મમમી િરફ ફેરવી. 
એની મમમી એકીટશે એની િરફ જ જોઈ રહી 
હિી. જાણે કહિેી હોય કે "દીકરા આ બર્ા માટે 
હ ં જ ગ નેગાર છં." 
"હદ િો ત્યા ંથઈ કે એક હદવસ એમણે મારા 
કપિા ં ઉિરાવ્યા.ં મને એમની ખ રશી પાસે 
ઘોિો બનાવી ઉભો રાખ્યો." કૃણાલ પોિાના 
શરીર પર એક હહણ ભાવના સાથે હાથ ફેરવી 
રહ્યો હિો. અને બીજી જ ક્ષણે પોિાનો હાથ 
જોરથી ભીંિ પર પછાિયો. એની મમમી 
શરમની મારી એક ચીસ સાથે નીચે જોઈ ગઈ. 
"એ મને પપંાળવા ગયા. અચાનક જ મારામા ં
ક્યાકંથી હહિંમિ આવી. મેં ફરી કપિા ંપહયેાા. એ 
બમૂો પાિિા રહ્યા અને ત્યા ં પિેલી કાચની 
ફલદાનીથી એમન  ંમાથ  ંફોિી નાખ્ય .ં" બોલીને 
કૃણાલે પ્રનરાિંનો શ્વાસ લીર્ો. આ દરેક વખિે 
જાણે એ આખી ઘટનામાથંી પસાર થિો હોય 
એમ ઊંચો નીચો થયા કરિો. 
"આ અંપ્રિમ ભચત્ર મારો ભારેલો અગ્ગ્ન છે. જે 
હવે શાિં પિયો." લાલ છાટં વાળંુ ભચત્ર 
પપંાળિો અને મનોમન સિંોષ માણિા એ 
બોલ્યો. ગ સ્સે ભરાયેલો કૃણાલ વાક્ય બોલિા 
ક્યાયં અટકિો નહોિો. એ વાિ ત્યા ં હાજર 
રહલેી વ્યગ્તિઓ સમજી ગઈ હિી. 
"બોલિા અચકાિી વ્યગ્તિઓને શ  ંજીવવાનો 
હક નથી?"  

 

 
શીિલ જીજે્ઞશ ગઢવી 
એ/૧૦, વ ૃદંાવન પ્રવહાર પ્રવભાગ 2 

ર્રણીર્ર દેરાસર પાસે, વાસણા 
અમદાવાદ - મો. 82007 59466 

ફોન:079 8200759466 

ઇમેઇલ: mannzeel10@gmail.com   
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પ્રવ શ્ર ંભ ક થા 
સરોજ પાિક 

 

 
 

વીસમી સદીના સક્ષમ લેભખકા સરોજ પાિક પાસે જોશ હત  ,ં સમાજની સમજ હિી િો હળવાશ પણ 
હિી. પોિાના સમયની જીવનશૈલી વણાવિી આ વાિાા શર થી અંિ સ ર્ી સાગંોપાગં દોરી જાય છે.  
 

અને માર્વી િો પિખ  ંફરી ગઈ. ફરી િેવી જ 
નસકોરાયં બોલાવવા લાગી ગઈ. કૈલાસ એવો 
િો ધ ૂરં્વાયો! િેણે ઊભા થઈ બિી કરી. 
િકાશના ં િાિા ં િીરનો સામનો કરવા છાિી 
ર્રિી હોય િેમ વળી િે ચિી થઈ અને પ્રનરાિેં 
ર્ોરવા લાગી. 
 

બારીના ફરફરિા પિદા પાસે ઊભો રહી કૈલાસ 
પ્રવચારી રહ્યો : કેવી છે આ ? આખા હદવસની 
ર્માલ પછી પ્રનરાિેં વાિ કરવા – વહાલ 
કરવા, િનમનના ંસ ખર્ ુઃખો શમાવવા રાિની 
આ થોિીક ક્ષણો મળે છે... અને િેય હવે િો 
આિ જ હદવસ, અને છિાયં આ માર્વી આમ 
હરસાઈને પાછી પ્રનરાિેં ઘોરી શકે છે ! આિ 

શાના ? હવે િો સાિ જ હદવસ..., હદવસ િો 
નક્કામા... સાિ રાિ જ કહો ને ! આ િે વળી 
હરસાવાની વેળા છે ? એમા ંમેં કહીય શ  ંનાખ્ય  ં
? વાિ જેવી વાિ નહહ ને મારી િો રાિ બગાિી 
બેિી. પણ એને છે કંઈ ? આિ હદવસ પછી િો... 
બાર મહહના સ ર્ી કે િેથીય વર્ારે... કોણ જાણે 
ક્યારે પાછા ંમળીએ ? િેમાયં આ પદંર હદવસ 
િો હૉગ્સ્પટલના ર્ક્કાએ ભાગં્યા. છેલ્લા રહ્યા છે 
િે હદવસો પેટ ભરીને માણી લેવા.... પણ એ 
છે જ આિી ! ગમે િેટલા ંવચન ભલેને આપે ! 
વકંાઈ કયાા વગર એની રાિ પરૂી થાય જ 
નહહ... ચા...લો, મારે શ  ં? આિ હદવસ પછી કોણ 
પછૂવાન  ંછે એને ? 
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ના, ના, પણ મારે અત્યારે આ વાિ જ કાઢવી 
નહોિી જોઈિી. કૈલાસ માર્વી પાસે જઈને 
બેિો : ‘ભબચ્ચારી! આખા હદવસની થાકી ગઈ 
હશે િે ઊંઘી જ જાયને ? કેટલી ર્માલ રહ ેછે 
ઘરમા ં ? કેટલા ં બર્ા ં માણસો સાથે આખો 
હદવસ લમણાઝીક કયાા કરે ! પછી હ ંય પાછો 
બીચારીને... છો ઊંઘે!' કૈલાસે માર્વીને સરખો 
કરી ચારસો ઓઢાિયો. રાિ કેમેય ખટૂિી 
નહોિી. પ સ્િકના ંપાનામંા ંભચિ ચોંટત   ંનહોત  .ં 
િે ઇચ્છિો હિો કે માર્વીની ઊંઘ તટેૂ અને એ 
જ એ કે પોિે હજી ઊંઘ્યો નથી... અને એ.. પણ 
આવે. પણ રાિ ને વાિ બેય પરૂા ંથઈ ગયા.ં 
‘હાય રે.’ સવારમા ં ઊિિામંા ં જ છાિી પર 
ચોપિી ઊંર્ી રાખી સિેૂલા કૈલાસને જોઈ 
માર્વીના મોંમાથંી અરેરાટી નીકળી ગઈ : 
પછી હ ં િો સઈૂ જ ગઈ ! બાપરે... આ િો 
હદવસ ઊગીય ગયો ! આિમાથંી એક હદવસ 
ઓછો ? આખા હદવસમા ં એક ઘિીય એ 
મળવાના નહહ. હવે ? પણ એય કેવા છે ? હ ં 
હરસાઈ ગઈ િો બોલ્યાય નહહ ! એવો વળ રાખે 
િો ખાય ખિા, મારે શ  ં? ઓહોહોહો, જાણે કોઈ 
હરસાત   ંજ નહહ હોય ! આખી રાિ ચોપિી વાચંી, 
પણ અિકયાય નહહ મને ! એમને શ  ં? સાિ 
હદવસ પછી એ િો ક્યાયં લહરે કરિા હશે ને 
અમારે અહીં કાયમનો એ જ ઢસિબોળો ! 
 

ના, ના, વાચંિા ંવાચંિા ંજ રાિ કાઢી લાગે છે. 
હાય રે, હ  ંછિે એમણે પાસા ંઘસી રાિ કાઢી, 
બળી મારી ઊંઘ ! એમા ંએમણે કહ્  ં‘ત યં શ  ંજે 

? ના, ના, હવે િો બસ કાન પકડ ં કે આવો વળ 
િો ન જ ચિાવવો. એમની હાએ હા ભણ .ં પપ્રિ 
આગળ બહ  વળ સારો જ નહહ ને ! 
 

ઘર બહાર કૈલાસનો હદવસ શરૂ થયો િો ઘરની 
અંદર માર્વીનો. રોજની જેમ પાણી ગરમ 
કરવાનો બબંો સળગી ઊિયો, રસોઈ માટે 
સગિી. અનાજનો કોિાર ખલૂ્યો અને આંર્ણ 
ચિયા.ં ઝાપટઝૂપટ શરૂ થઈ. ચા, રૂ્ર્ માટે 
સ્ટવ ર્મર્મી ઊિયો. સાબ ના ંપાણી ઊકળયા.ં 
કપિા ંર્ોકાટાયા.ં કણક બરં્ાઈ, પાટલા મિંાયા, 
વાસણ ઉટકાયા,ં ચોકિી ર્ોવાઈ. બપોર પિી. 
વણામણ શરૂ થયા,ં દળામણ કઢાયા,ં પાપિ 
વણાયા, સ કાયા. સાજંના નાસ્િાની િૈયારી શરૂ 
થઈ. નવ  ં રૂ્ર્ આવ્ય .ં શાળા-ઑહફસેથી 
આવના૨ માટે ચા-રૂ્ર્ થયા.ં રાિના વાળુની 
િૈયારી થઈ, વાસણ ચોકિી સાફ થયા.ં 
ઢાકંોડૂબો થયો. સવાર માટેન  ંશાક ચ ૂટંાય ,ં દહીં 
જમાવાય ,ં ભબછાનાઓં ભબછાવાયા,ં બાળકો 
ઊંઘાિાયા.ં.. અને પછી આવી એવી જ અમલૂી 
રાિ... 
 

એ રાિ માટે જ જાણે દોિિો હોય િેમ હદવસ 
પસાર કરિો કૈલાસ મેિીએ આવીને મોંમા ં
સોપારી મમળાવિો માર્વીની રાહ જોિો બેિો. 
માર્વી સારં્વાની ચાદર અને ટાકંવાના ંબટન 
લઈને ઉપર આવી પહોંચી. બને્નએ 
પોિપોિાનો પ્રનચય યાદ કરી લીર્ો હિો. 
માર્વી આવિા ં જ કૈલાસ ઊિીને એના 
હાથમાનંી ચાદર ઝૂટંવી લેિા ં બોલ્યો, ‘હજી 
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િાર ં  કામ ન પત્ય ?ં નથી લઈ જવી મારે આ 
ચાદર. અને હવે ચાદર ફાટેલી હશે િોય શ  ં? 

ત  ંત્યા ંહવે ક્યા ંજોવા આવવાની છે ?’ 

 

‘િમે મને િમારી એ જવાની યાદ ન કરાવો, 
હોં ! મને કંઈ કંઈ થઈ જાય છે. અને પાછા 
કેવા કેવા પ્રવચારો આવે છે ? સાિ હદવસ 
પછી... અરે, ભચિંિા કરી કરી હ ં િો...’ 
 

“અરે ગાિંી, રિે છે કે શ  ં? ભચિંિા શ  ં કરવાની 
એમા ં? કંઈ હ ં બક લ જેવિો કીકો િો નથી ને?’ 

 

‘ના, પણ જોય  ંને િફુલ્લભાઈ ભબચ્ચારા...! કોને 
ખબર હિી કે આમ અકસ્માિ નિશે? 

મીનાબહનેન  ંિો મોંય જોવાત   ંનથી. હજી િો 
ઉંમરેય કેટલી નાની? એક જ 

 

નાન  ં બાળક... કેવા ં પ્રનરાર્ાર થઈ ગયા ં ?’ 

કૈલાસે બિી બરં્ કરી દીર્ી હિી. માર્વી 
િરથી બાથમા ંસમાઈ ગઈ હિી. કૈલાસનો હાથ 
જોરથી પકિીને િે બોલિી જ ગઈ. ‘બીચારા ં
મીનાબહને, એ લોકો એને ભણાવે િો સાર ં . 
પગભર િો થઈ જાય. એકના એક બાળકને 
ઉછેરી મોટો કરે પછી...’  
 

‘મારા પીળા ખમીસના કફન  ંબટન ટાકં્  ંછે કે 
નહહ ? પેલ  ં રેશમી છે િે હં !' કૈલાસે વાિ 
બદલી.  
 

‘પીળંુ ખમીસ ને? હા, પણ હવે હ ં િમને િે 
પહરેવા નહહ દઉં. ના, સાથે લઈ પણ જવાન  ં

નથી. િફુલ્લભાઈ હંમેશ પીળંુ ખમીસ પહરેિા. 
મને એ અપશ કન જ લાગે છે હવે.’ 
 

‘અરે, સાવ ગાિંા જેવી વાિ કરે છે ! એને મારી 
સાથે શો સબંરં્ ?’ કૈલાસે જરા ઊંચા સાદે કહ્ .ં 
 

‘ના, ના, મારા સમ, મારી આટલી વાિ ન 
માનો? મને ખબૂ બીક લાગે છે. બીચારા ં
મીનાબહને...’ 
 

‘અરે, િીક યાદ આવ્ય .ં આ વખિે િો વીમાન  ં
િીપ્રમયમ ભરવાન  ંછે. સવારે ઊિિામંા ંજ યાદ 
દેવિાવજે. કેટલાયં કામો બાકી રહી જાય છે.' 
 

‘વીમો...? છી છી ! મીનાબહનેનેય મોટો વીમો 
પાકશે. પણ માણસ જેવો માણસ જ ન રહ ે
પછી...’ માર્વીનો સાદ રિમસ થઈ ગયો. 
 

‘હવે ભલૂી જા ને એ વાિ. રાિે સપનામાયં એ 
આવશે. કંઈ બીજી વાિ કર.’ 
 

‘શ  ંધળૂ કર ં? મને િો એ ને એ જ આંખે િરે છે. 
એની ભચિા દેખાય છે, મીનાબહને માથા ં
પછાિિા ં દેખાય છે, એન  ં બાળક ટળવળત  ં
દેખાય છે. હાય રે, બીચારી ભરજવાનીમા.ં.. 
સઈૂ ગયા કે શ  ં?' 

 

કૈલાસ ખરેખર ઊંઘી ગયો હિો. હવે છ જ 
હદવસ બાકી રહ્યા હિા. 
 

ત્ય ચટ ચટ ચટ શ  ં થાય ? પિોશમા ં જ આવો 
ભયકંર બનાવ બન્યો હોય ને એને એવી અસર 
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થાય એ સ્વાભાપ્રવક જ છે. સ્ત્રીની જાિ જ નાજ ક 
હૈયાની. પણ હવે માત્ર છ જ રાિ... ઑહફસે 
જિા ંજિા ંકૈલાસે મન મનાવ્ય .ં 
 

મીનાબહનેન  ંિો થવાન  ંહત   ંિે થઈ ગય ,ં પણ 
હ ં ક્યા ંઘરમા ંએ પારકી પચંાિ લઈ બેિી? હ ે
િભ ! હ ં િો પ્રનબાળ નારી છં. માર ં  સૌભાગ્ય 
અમર, અખિં રાખજો! આ છ રાિ હ ં એમને 
જરાય ન રૂ્ભવ .ં િભ , એમન  ંસદા રક્ષણ કરજો 
! 
 

માર્વીએ િે હદવસે પજૂામા ં રોજ કરિા ંવધ  
વાર લગાિી. હદવસભરના ંકામો એ જ િમાણે 
પિાવી, રાિના ંકેટલાયં કામો માિંી વાળીને િે 
વહલેી ઉપર આવવા િૈયાર થઈ હિી, ત્યા ંિો 
બહાર ઑહફસનો પટાવાળો આવ્યો હિો. 
માર્વીએ ભચઠ્ઠી ખોલી વાચં્ય :ં ‘હ ં જરા મોિો 
આવીશ. મારા જમવાની રાહ ન જોશો.’  
 

માર્વીએ ગ સ્સે ન થવાનો પ્રનણાય કયો, ‘હ  ં
જાગિી એમની રાહ જોઈશ.’ 
 

રાિે બાર વાગ્યે પાછળના દરવાજાન  ં િાળંુ 
ખોલી કૈલાસ અંદર આવ્યો. માર્વી ઊંઘિી 
હિી. 
 

‘ઊંઘી ગઈ એમ? રાહ પણ ન જોવાઈ?’ ખીંટીએ 
કપિા ં ટીંગાિિા ં બેહફકરાઈથી િેણે સીટી 
વગાિવા માિંી. ખાના ં ઉઘાિબરં્ કયાું. 
પાણીની કોિીને નમાવિા ં ખણણણ કરિા ં
પ્રપિળના પયાલાને નીચે પિવા દીર્ો. અવાજો 

કરી કરી કોગળા કયાા અને પછી છેલ્લી વાર 
ઊંઘિી માર્વીને જોઈ પથારીના ખણૂામા ં
જાગિો પિયો... 
 

આંખો ખ લ્લી રાખવાનો િયાસ છિા ંકોણ જાણે 
કેમ માર્વીને ઊંઘ જ આવી ગયેલી, િેથી 
આગલી રાિનો પસ્િાવો કરિી હોય િેમ બીજી 
રાિે માર્વી હંમેશ કરિા ંવહલેી ઉપર આવી 
ગઈ. પાચં રાિ િો મનમાન્યા સ ખમા ં
પ્રવિાવવી જ જોઈએ. કૈલાસ હજી ઑહફસના ં
કાગભળયા ં ઉથલાવિો ખ રશી પર બેિો હિો. 
માર્વીને એમ નવરી બની પથારીમા ં
આળોટિી જોિા ંજ એને આનદંનો ઊભરો ચિી 
આવ્યો. િેણે ઝટપટ પોિાન  ં કામ આટોપી 
લીધ .ં 
પથારીમા ંલબંાવિા ંિેણે વાિો શરૂ કરી, ‘હવે 
મારે છાપાવાળાન  ં અને લોન્ડ્રીના હહસાબન  ં
કામ બાકી રહ્ .ં ત   ંિાયરીમા ંનોંર્િી જજે. હા, 
રેહિયો લાઈસન્સની િારીખ નોંર્ી લેજે. 
લાઇટન  ં બીલ આ વખિે ભરાઈ ગય  ં છે. શ  ં
પ્રવચાર કરે છે હેં? ત   ંબહ  ઢીલી હોં!’ માર્વી 
હજી ચપૂચાપ પિી હિી.  
 

કૈલાસે િેનો હાથ હાથમા ં લીર્ો. ‘વાસણ 
માજંીમાજંી હાથ કેવા ખરબચિા કરી નાખ્યા 
છે?’ 

 

‘સાર ં , ત્યારે રાખવો’િો ને નોકર! નહહ િો લઈ 
આવજો કોઈ સ વંાળા હાથવાળી !’ 
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કૈલાસને થય ,ં ખોટ ં થય  ંઆ િો ! આવે વખિે 
ખોિ િો ન જ કાઢવી જોઈએ. બલ્કે કંઈક 
વખાણ કરવા ંજોઈએ. 
 

‘અરે વળી પાછા ંરીસ ને છણકો કયાું મેં?' આમ 
પ્રવચારિા ંમાર્વી વધ  નજીક સરી. 
 

‘ના રે, મને િો મારી ખરબચિા હાથવાળી જ 
ગમે! સાચ  ંકહ ં માર્વી? મને િો િારા વગર 
બીજી કોઈ આવે િે ફાવે જ નહહ.’ 
 

‘બસ રાખો હવે, િમને િો ઘણીય જોઈએ, પણ 
કોઈ આવે િો ને?’ 

 

‘કેમ, શ  ંહ ં એવો ઘરિો લાગ  ંછં?’ 

 

‘નહહ િો? જ ઓને આ પભળયા ંિો આવ્યા ંમાથે!’  
 

‘માથે પભળયા ંઆવ્યા ં િે િને શ  ં નિે છે, કહ ે
જોઉં ! વારં્ો આવે છે િને ? ને એમ હોય િો 
જો, આ િારા માથામાથંીય ર્ોળા વાળ...’ ખટટ 
ખટટ બે વાળ કૈલાસે િોિી આપયા. 
 

“અરે અરે... શ  ંકરો છો ? ક્યા૨ન  ંમાથ  ંર્ ુઃખત   ં
હત  .ં આળોટી આળોટી જેમિેમ ભલૂિી હિી, 
ત્યા ં િમે વર્ારો કયો. ઉંહ... બામ ઘસવાને 
બદલે...’ 
 

કૈલાસે પથારી પાસે પિેલી બામની શીશી જોઈ. 
બર્ી વાિ સમજાઈ ગઈ. માર્વીન  ંમાથ  ંર્ ુઃખે 
છે એટલે... એ પારાયણ હવે આગળ કેવી હશે 

િેની એને ખબર હિી. િેણે મ ૂગેં મોંએ સિૂા ં
સિૂા ંબામ ઘસ્યો.  
 

‘બિી બરં્ કરી દો ને ! કેમ બોલિા નથી ?’ 

કૈલાસ બામ ઘસી હાથ ર્ોઈને પથારીમા ં
ગોિવાયો. 
‘બોલો ને !’ 
‘શ  ંબોલે ?’ 

 

‘જરા અહીં માથે હાથ મકૂો ને !' માર્વી િેને 
રીઝવિી હિી. કૈલાસ સમજી ગયો, ‘ઉંહ ! એવી 
દયા ન જોઈએ. એમા ંશી મઝા?’ 

‘કૈલાસ !’ 
‘હં!’ 
‘ઊંઘી ગયા?’ 

‘ના, કેમ?’ 

‘કેમ ચપૂ છો?’ 

‘િારે શ  ંકામ છે એ કહ ેને ! ફ્રૂટ સોલ્ટ આપ  ં? 

એનેપ્રસન આપ  ં? શો હ કમ છે?’ 

‘આવ  ંઆડ ં આડ ં ન બોલો. હ ં શ  ં કર ં  ? અને 
છિાયં...' 
‘ના જી, મહરેબાની, હવે ઊંઘી જ જા ! વધ  માથ  ં
ચિશે િો, ઊલટીઓ બાકી રહી છે િેય કરવા 
માિંશે.’ 
ચોથી રાિે માર્વી રિિા બક લને લઈને ઉપર 
આવી, ‘ના, આજે િો કહી જ દઉં. છોડ ં જ નહહ 
ને !'  
‘શ  ં થય ?ં આનો કાન િો છોિ! શી છે આ 
રિારોળ?’ 
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‘હવે સાભંળો, આજે આ િમારો ક ંવ૨ રોજ 
સ્કલૂમાથંી ભાગી જાય છે. આજે િો 
છોકરીઓની સ્કલૂમાથંી પકિાયો. એના 
હિેમાસ્િરે આજે પ્રશક્ષા કરી એને.’ 
 

કૈલાસે ખબૂ ઘાટંા પાિી બક લને ર્મકાવ્યો. 
ભચિંિાથી િેન  ંમગજ ઉશ્કેરાઈ ગય .ં બક લ નીચે 
ગયો. માર્વી િેમથી કૈલાસની પીિે હાથ 
ફેરવવા લાગી. ‘એમા ંગભરાઈ ગયા? એ િો 
જરા એવી સોબિે 

ચિી ગયો છે.' 
 

‘પણ આટલી ઉંમરમા ંએ છોકરીઓની શાળામા ં
આંટા મારે?’ 

‘આજકાલના ંછોકરા ંજરા વહલેા.ં..’ 
‘એ જ ખોટ ં છે ને? આ ઉંમરમા ંજ જો એના પર 
પરૂત   ંધ્યાન નહહ અપાય િો...’ 
 

‘બને્ન પપ્રિપત્ની પોિાના ભચરંજીવીના ં સારા ં
અને ખરાબ લક્ષણો પ્રવષે ભચિંિા કરિા ં બેિા.ં 
આવી વાિ જ્યારે મોટ ં સ્વરૂપ લઈને સામે 
ઊભી હિી, િે વખિે માર્વીને બાથ ભીિિા ં
કૈલાસને સકંોચ થિો હિો. માર્વી પસ્િાિી 
હિી: ‘શા માટે મેં અત્યારે આવી વાિ કાઢી ? 

બીચારા એમને કેટલો સિંાપ અને ભચિંિા થયા ં
? અને હવે...?’ 

 

ત્રીજી રાિે કોઈ પણ જાિન  ંપ્રવઘ્ન આવી પિ ે
િે પહલેા ંજ અર્ીર બનેલા કૈલાસે માર્વીને 
ઓરિામા ંખેંચીને ખોળે બેસાિી દીર્ી. 
 

‘અરે અરે... સામી બારીમાથંી બધ  ં દેખાય છે. 
શ  ંસાવ જગંલી જેવા !' 
 

‘િારે િો બસ જ્યારે ને ત્યારે, કોઈ જોઈ જશે, 

આ બારી ખ લ્લી છે, આ બારણ  ંખ લ્લ  ંછે, છોકરા ં
આવ્યા,ં પિોશી આવ્યા.ં.. હ ં પછંૂ છં કે હ ં ચોરી 
િો નથી કરિો કંઈ! િારો વ૨ મઓૂ છં !' 
 

‘બસ, જેમ આવે િેમ ઘાટંાઘાટં ન કરો! 
પિોશીઓ સાભંળશે.’ 
‘સાભંળે િો સાર ં , એય જાણશે બરાબર કે ત   ં
કેવી પત્ની છે કે મારા જવાના બે જ હદવસ 
બાકી છે છિા.ં.. જવા દે, િને પથ્થરને મારે શ  ં
કરવો છે?’ કૈલાસે માર્વીને હળવો ર્ક્કો મારી 
હિસેલી. 
 

‘િો શ  ંિમે મને મારી? આજ આટલા ંવષે િમે 
મારા પર હાથ ઉગામયા? જિા ંજિા ંખરી ભેટ 
આપી િમે! આમ જ એક હદવસ િમે મને 
હિસેલી જ દેવાના છો!' 
 

‘રિ મારા નામન !ં એવી િે શ  ંિને મારી નાખી? 

હવે ઘાટંા પાિી સભંળાવ કે િને િારા વરે 
મારી છે.’ 
 

‘િે છોને સાભંળે, િમે મારા મોંએ ડૂચો દઈ 
ગામમા ંસારા દેખાવા માગો છો?’ 

‘હવે ચપૂ થવ  ંછે કે નહહ?’ 

‘નહહ િો શ  ં કરશો? મારી નાખશો? લો...લો... 
મારી નાખો, લ્યો આ ફાસંો, ચાક  લાવી આપ .ં..' 
 



180 
 

કૈલાસ ર્િાકટ બારણ  ંખોલી નીચે ઊિરી ગયો. 
િેણે નોંધ્ય ,ં હવે િો બે જ રાિ બાકી. બીજી રાિે 
કૈલાસે ઇછ્  ંકે માર્વી કોઈ રીિે અબોલા િોિે. 
માર્વી પણ એમ જ ઇચ્છિી હિી. બને્ન ઊંરે્ 
પિખે જાગિા ંપિી રહ્યા.ં માર્વી અકળાઈ રહી 
હિી, અરે, હવે આજની રાિ જાય િો િો પછી 
એક જ રાિ બાકી... એક જ પથારીની જ દી 
જ દી ર્ારે બને્ન એક જ પ્રવચારમા ંઝૂરી રહ્યા.ં 
‘સ્ત્રીઓ િો કદી નમત  ંન આપે. નસકોરા ંક્યા ં
બોલે છે? નહહ િો િો આ ક્યારનીય સઈૂ ગઈ 
હોય.’ ઊંઘમા ંપિખ  ંફયો હોય એવો િોળ કરિો 
કૈલાસ માર્વીની લગોલગ આવી ગયો. 
માર્વીને લાગ્ય  ં કે િેની સાિી ખેંચાય છે. ‘શ  ં
આ મને પાસે ખેંચે છે? જોઉં ફરીને? ના, ના, જે 
હશે િે – ઉિાવળ નથી કરવી.’ 
‘જો કેટલી અવળચિંી છે? દોરડ ં બળે પણ વળ 
ન મકેૂ. િેણે જોય  ંિો માર્વીનો અંબોિો છૂટો 
થઈ ઓશીકા પર પથરાયો હિો. મીણની જેમ 
કૈલાસનો ગ સ્સો ઓગળવા લાગ્યો. હળવે હાથે 
વેરાયલા વાળમાથંી હાથ આવ્યા િે બેત્રણ 
સોયા કાઢીને િેણે બાજ એ મકૂ્યા. વાળમાથંી 
આવિી સ ગરેં્ કૈલાસ અર્ીર બની ઊિયો. ક્યા ં
સ ર્ી િોળ કરે? ‘કંઈ નહહ નમવા દે. પ ર ષનો 
િો ર્મા જ છે કે િેણે પત્નીને મનાવવી.’ અને 
કૈલાસે જાણે દોટ જ મકૂી.... 
 

‘ઓ મા રે, મરી ગઈ!' માર્વીએ હળવી ચીસ 
પાિી. અને િેણે િેને હાથથી રૂ્ર હિસેલ્યો. 
 

‘શ  ં છે, શ  ં થય  ં માર્વી?’ કૈલાસે િેને એકદમ 
હાથમા ંપકિી લઈ પ્રવહ્વળિાથી પછૂ્ .ં 
‘ઓ મા રે, છોિોને મને. માથામા ંસોયો ખ ૂપંી 
ગયો છે. અને હજી િો... ખસોને વાળ ખેંચાય 
છે... આહ ! મરી ગઈ... હ  ંિો !’ 
 

કૈલાસના હાથ ઢીલા થઈ ગયા. િેણે માર્વીને 
પથારીમા ંછોિી-પછાિી દીર્ી. વાળ િીક કરિા ં
માર્વી પસ્િાઈ રહી. િેણે પાસે સરકી 
કૈલાસની છાિી પર માથ  ંમકૂ્ .ં પણ ત્યા ંિો 
કૈલાસ પથ્થર બની બેિો હિો : ‘હવે િો મારે 
જ ન જોઈએ... આજેય નહહ ને કાલેય નહહ, 

કાલે છેલ્લી રાિ, િોય નહહ.’ 
 

છેલ્લી રાિે પોિાનો પ્રનચય અિગ રાખવાનો 
િેણે દઢ સકંલ્પ જ કયો હિો. ‘એમ જાણિી 
હોય કે કેવા નચાવ  ંછં... હ ં પણ એને બિાવી 
દઉં. મને કંઈ પિી જ નથી એમ વિીશ. મારે 
એની જેમ મૌન-રીસ નથી કરવા.ં’ 
 

એ આખો હદવસ મ સાફરી માટેની ઝીણી ઝીણી 
િૈયારીઓ રાિના બાર વાગ્યા સ ર્ી ચાલી. 
વારે વારે માર્વીની આંખમા ંપાણી આવી જિા ં
હિા.ં કેટલી બર્ી કાળજીથી િે કૈલાસની 
જરૂહરયાિો પ્રવચારી િૈયારી કરિી હિી! 
 

કૈલાસ આવ  ં પ્રવચારિા ંજરા ઢીલો થઈ જિો. 
પણ પછી િરિ મનને ટપારિો, ‘એ વાિ િો 
નહહ જ.’ 
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રાિના પથારીમા,ં બર્ી જ સલાહસચૂનાની, 
બર્ી જ ઔપચાહરક, વ્યાવહાહરક વાિો પરૂી 
થઈ ગઈ િોય... 
 

હવે સવારે વહલેા ઊિવાન  ં નથી. બધ  ં જ 
િૈયાર છે. અને ગાિી િો ખાસ્સી મોિી છે. ખબૂ 
થાકી ગયા હશો. લાવો, પગ દબાવી દઉં... 
 

‘ના, હવે ત  યં ક્યા ંનથી થાકી? સઈૂ જાને !’ 
 

‘પછી હવે રોજ સવૂાન  ં જ છે ને?’ પગ પર 
હિેાળ હાથ ફરિો હિો... કૈલાસના પગ પર 
આંસ ન  ંટીપ  ંપિ્ .ં િેણે બીજા પગે ઘસીને િે 
લછૂી નાખ્ય .ં 
‘ચાલ, સઈૂ જા હવે.’ 
પણ માર્વીએ િો કૈલાસની છાિીના વાળ 
ક્યાયં સ ર્ી પપંાળયા કયાા અને િેથી િેની 
નાિીઓમા ંલોહી ઝપાટાબરં્ વહતે   ં હત  .ં ‘ના, 
એ વાિ િો નહહ જ.’ કૈલાસ ઊિયો, 
માટલામાથંી પાણી પીધ ,ં પખંો લઈ આવ્યો, 
‘ખબૂ ગરમી લાગે છે...’ કંઈ અથા વગરન  ંબોલી 
ગયો. 
 

માર્વીએ પખંો લઈ લીર્ો અને કૈલાસના 
વાળવાળા હાથ પર પોિાન  ંમાથ  ંમકૂ્ .ં 
 

કૈલાસ, રોજ એક પોસ્ટ કાિા િો લખશો ને? ના, 
ના, િમને એવો ટાઈમ નયે મળે. પણ પહલેો 
કાગળ પ્રવગિવાર લખજો હોં ! કેમ િમે િો કંઈ 
બોલિા જ નથી. રોજ મને કહો છો, પણ િમેય 

િે...આજની રાિ...!' બાકીના શબ્દો માર્વી ન 
બોલી શકી. 
 

માર્વીને નવાઈ લાગી કે વાિવાિમા ંપ્રવહ્વળ 
બની જિો કૈલાસ આજે પોિાના આટઆટલા 
િયાસ છિા ંચપૂ કેમ છે? શ  ંએને ખબૂ ર્ ુઃખ 
થત   ંહશે? કે થાક લાગ્યો હશે? અરે, થાક લાગ્યો 
હોય િોય... માર્વી એને બરાબર ઓળખિી 
હિી. ના, ના, હરસાયો જ લાગે છે.' િેણે 
કૈલાસના ગાલ પસવાયાા, માથાના વાળમા ં
આંગળા ંફેરવ્યા ંઅને િેના મોં પર ઝૂકી જઈને 
ખબૂ જ ર્ીમા અવાજે, શરમથી આંખો મીંચી 
દઈ બોલી, ‘કંઈ મારો વાકં થયો? આજે િો... 
કેમ સઈૂ જાઓ છો?’ 

 

કૈલાસ બેકાબ ૂબનિો જિો હિો. ઉપર ઝૂકી 
આવેલી માર્વીના દેહનો ભાર િેને ગમવા 
માિંયો. િેના નાક-હોિમાથંી નીકળિા ઊના 
શ્વાસ િેને ઉશ્કેરી રહ્યા. છિા ંિેને થય ,ં ‘સ્પઠટ 
રીિે જણાવ્યા વગર હાર િો નથી જ માનવી. 
હજી િો આખી રાિ પિી છે, પણ એ વાિ િો 
નહહ જ. હવે એક વાર િો એને ભોંિી પાડ ં...' િે 
માર્વીને ઉવેખી પિખ  ંફરી ગયો, ‘સવૂા દેને 
ભઈ, કાલની કેટલી ભચિંિા છે! રાિ બાિ હવે, 

બહોિ ગઈ થોિી રહી.’ ને માપ્રનની માનભગં 
થઈ, છંછેિાઈ. િેની આંખમા ં
પાણી આવવા ં જ બાકી રહ્યા:ં ‘આવી 
અવગણના? પોિે સામે ચાલીને શરમ કચિીને, 

સ્વભાવ પ્રવર દ્ધ જઈને આટલા ંમનામણા ંકયાું? 



182 
 

શ  ંહ ં એવી લાલચિૂી છં? શ  ંમને જ એવી જરૂર 
છે? શ  ંએ ઉપકાર કરવાનો છે મારા પર?’ 

 

માર્વી સમસમી રહી. એના મોંમાથંી રોષભયાા 
બોલ નીકળી ગયા, ‘સાવ વહ  જેવા છો ! મને 
શ  ં ખબર કે આવા... આવા... સાવ 
બાયલા...હશે ! આવો બાયલો વ૨ મારે માથે 
િોકાયો છે.' 
 

ઝેર ઓકિી એ િહકયા પર લગભગ ઊંર્ી જ 
વળી ગઈ. એ પ્રિરસ્કારસચૂક શબ્દોના ઘાએ જ 
ઉશ્કેરાઈ ઊિેલો કૈલાસ દાિં કચકચાવિો 
બોલ્યો, ‘શ  ંબોલી? ફરી બોલ િો?’ 

જવાબમા ંમાર્વી વધ  પ્રિરસ્કારથી પથારીની 
હકનાર સ ર્ી આઘી ખસી ગઈ. 
 

‘હ ં...હ ં બાયલો? હ ં બાયલો એમ? હ ં બાયલો છં?’ 

...અને ત્રીજી વારની ત્રાિ સાથે જ ઊંરે્ પિખે 
સઈૂ રહલેી, ન સાભંળયાનો િોળ કરી જવાબ ન 
આપિી માર્વીને િેણે ચોળીના પાછલા 
ભાગમાથંી પકિીને જોરથી ખેંચી, ‘આમ જો િો, 
હ ં... બાયલો?’ 

 

િે સાથે જ ચ૨૨૨... કરિીકને િેની ચોળી છેક 
નીચેની કોર સ ર્ી ભચરાઈ ગઈ... ‘હ ં બાયલો, 
એમ? હ ં બાયલો, એમ?’ એ શબ્દોના પિઘા 
ઝીલિી, મ ૂઝંાિી, ધ્રજૂિી, િપ્રિકાર કરવા 
અસમથા... 
 

રાત્રી પસાર થઈ ગઈ. 
 

વહલેી સવારે માર્વી ઊિી. કૈલાસને અળગો 
કરિા ંિેણે પોિાના ંકપિા ંસકંોયાું. ઊિીને િે 
અરીસા પાસે ઊભી. 
 

‘હાય રે! રાિ પરૂી થઈ ગઈ? આ િો સવાર 
પિી!’ િેણે બેય હાથે પોિાના ગાલ સિંાિવાનો 
િયાસ કયો. ત્યા ંિો ગળંુ દેખાય .ં.. અને હોિ? 

‘બાપ રે... હવે કેમ કરી ઓરિાની બહાર જાઉં?' 

 

વાળની લટો, ચોળીના ચીરા ને સાિલો માિં 
સમાયાું, પણ રહીરહીને િેના અંગેઅંગમાથંી 
પ્રવરભંકથા છિી થઈ જિી હિી. મીિી મ ૂઝંવણ 
અન ભવિી િે બોલી, ‘જ ઓ, આ િમાર ં  
પરાક્રમ! િમે જ કહો હવે, હ ં શ  ં કર ં?' એમ 
પછૂવા િે ફરી પાછી કૈલાસની પથારી પાસે 
પહોંચી. 
 

‘એવા ખરાબ છે ને!' કહિેા ંફરી એક વાર િેણે 
કૈલાસને ચમૂી લીર્ો. 
 

(‘પ્રવરાટ ટપક ’ માથંી) 
 

 
 

સરોજ પાિક  
સૌજન્ય: સદાબહાર વાિાાઓ, ૨૦૦૨   
િકાશક: આર આર શેિની કંપની 
(આખો સેટ વસાવવો જોઈએ.)  
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વા િ કી  વ હ ેવા ર  
સ ષમા શેિ 

 

 
 

આશાની અન ભવી આંખોએ સૌને વારાફરિી જિા ંજોયા.ં વહલે મંોડ ં મોિ િો આવવાન  ંજ પરંત   
ઘિપણની પરવશિા, અંિ સમયની કર ણ હાલિ, ખાટલો પકિી લેવો, માદંગીન  ંઘર કરી જવ .ં. 

 

"અનાયાસેન મરણ ંપ્રવનાદૈન્યેન જીવનમટ'' મતં્ર 
રટિી આશા પજૂા રૂમમાથંી બહાર નીકળી. 
 

ટીવીના ઊંચા વોલ્ય મ સાથે બામની િીવ્ર 
વાસને આખા ઘરમા ં ફેલાઈ જિી રોકવા 
આશાએ, ર્ીમે રહીને વીણાબેનના ર મન  ંબારણ  ં
વાસ્ય  ંછિાયં થોિી વાસ બહાર છટકી જવામા ં
સફળ રહી. વારેઘિીએ મ રઝાઈ જિા પોિાના 
ભખન્ન મનને ખીલવવા િે રસોિાના કામમા ં
ગ થંાઈ ગઈ. ઘરિા ંસાસ  પરથી ધ્યાન બીજે 
વાળવાનો એ એકમાત્ર ઉપાય હિો. 
 

ચોયાાશીની વય વટાવી ચકેૂલા િેના અશતિ 
સાસ , વીણાબેન સમય પસાર કરવા ટીવી સામે 
ખોિાઈ રહિેા. આસ્થા, સસં્કાર અને િેવી જ 

બીજી ર્ાપ્રમિક ચેનલોમાથંી ફેંકાિો ર્માનો મારો 
ઝીલી, ઓછં સાભંળિા િેમના કંટાળેલા કાન 
અને મોપ્રિયો ઉિરાવેલી આંખો મન ફાવે ત્યારે 
ઝોકે ચઢી જિા.ં ખાસંીના ખચકાટથી આંખ ખ લે 
ત્યારે િેમને ભખૂ લાગિી અને પછી ઘ ૂટંણના 
અસહ્ય ર્ :ખાવાને લીરે્ ચાલીને ર મ બહાર 
નીકળવાની પીિા ભોગવવાને બદલે 
આશાવહ ને ભોજન કે નાસ્િો પીરસવા અથ ે
બોલાવવા માટે િેઓ, િેમને આપાયેલી 
ચમચીથી થાળી વગાિિા. વળી ક્યારે શ  ં
જમયા િે એમને યાદ ન રહતે   ં અને જૂની 
નકામી વાિો યાદ કરી િેન  ં વારંવાર રટણ 
રટિા રહિેા. 
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આશાને બોલાવવાને કાજે  હદવસ દરમયાન છ 
સાિ વાર થાળી વાગિી. કોણ જાણે થાળી 
વગાિવાન  ં જોર અને જોમ વીણાબેનના 
કૃશકાય કાિંાઓમા ં ક્યાથંી આવી જત  .ં િે 
સાભંળી આશા િેમને જોઈિી વસ્ત   આપવા 
પોિાના કામ પિિા મકૂીને દોિી જિી. ક્યારેક 
મનથી િો ક્યારેક મોઢા પર અણગમો પહરેીને 
નછૂટકે.  
 

ઘરમા ંઈન અને મીન, આશા અને વીણાબેન 
બે જ રહ્યા હિા.ં ‘આવ  ં પરવશ જીવન 
પ્રવિાવવાનો શો અથા?’ વીણાબેનને જોઈ આશા 
પોિાની જાિને પછૂિી, ‘પરંત   જન્મ-મરણ ક્યા ં
માણસના હાથમા ં હોય છે? જો હોય િો?’ 

મગજમા ંસિિ વલોવાિા પ્રવચાર મથંનમાથંી 
આશાના મનમા ં અનેક પ્રવભચત્ર િારણો 
ઉદ્દભવિા ંઅને િે ગિમથલ અન ભવિી. 
 

હજ  િો થોિા ંવષો પવેૂ જ આશાની ષઠટીપપૂ્રિિ 
ઊજવવા અમેહરકાથી દીકરો રપ્રવ અને વહ  
સોનલ આવેલા.ં પરણીને લિંન સ્થાયી થયેલ 
દીકરી રીમા પણ સહક ટ ંબ આવેલી. પહરવારનો 
િેમ જોઈ િે આખેઆખી છલકાઈ ગઈ હિી. 
એવા સમયે પહરમલની યાદ વારંવાર 
મનોમગ્સ્િઠકમા ંિોહકય  ંકરી જિી. 
 

પહરમલ કહિેા, “િારા હાથમા ં હાથ 
પરોવી,  ઢળિા સરૂજની સાક્ષીએ આ હીંચકા 
પર ઝૂલિા રહી, મસ્િ ચ્હાની ચ સકીઓ 

માણિા મારે મનગમિા ગીિો ગણગણવા 
છે.”  

 

પરંત   એ ગીિો ગણગણ્યા વગર ગયા. સાવ 
અચાનક! જીવનની સાજં જોવા ન રહ્યા. આશા 
સનૂી પિી ગઈ. ઓભચિંિા આવી પિેલા ર્ :ખને 
સપ્રર્યારો આપત  ં િેન  ં મન પ્રસક્કાની બીજી 
બાજ  નીરખીને કહતે  ,ં ‘કેવા ભાગ્યશાળી! સેવા 
મેળવવા કોઈનાય મોહિાજ ન રહ્યા.’  
 

સૌ કહિેા, “આવ  ંહરબાયા વગરન  ંહસત   ંરમત   ં
મોિ િો નસીબદારને જ મળે.” પરંત   એ ઊંમર 
આમ ચાલ્યા જવાની િો નહોિી જ. િેમના 
ગયા બાદ બીમાર સાસ ની સઘળી જવાબદારી 
એક માત્ર આશાને માથે આવી પિી. 
 

સેવા ચાકરી કરવાની િો િેને આદિ હિી. 
ઘણી હોગ્સ્પટલોના પગપ્રથયા ં ઘસી નાખેલા.ં 
આશાના પપપા છેક બાણ એં પહોંચ્યા બાદ 
ગયા. સસરા નેંવ્યાશંી વષા જીવ્યા હિા. છેલ્લે 
એવી ગ્સ્થપ્રિ કે િેમને જોઈને એમ થાય કે 
ભગવાન બોલાવી લે િો છૂટે બીચારા અને હવે 
સાસ . એક જાજરમાન દેહને િદ્દન ક્ષીણ થઈ 
જઈ નબળો પિિો જોયો. આશાની મમમીને 
િાયાભબટીસ અને પછી કેન્સરની પીિાદાયક 
સારવાર બાદ અંિે મોિ. બહ  વહલેી ચાલી 
ગયેલી એ. 
 

“વારસામા ં આવે હોં. મમમી, િારે સાવચેિ 
રહવે  .ં’’ દીકરી કહિેી.  
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આશાની અન ભવી આંખોએ સૌને વારાફરિી 
જિા ંજોયા.ં વહલે મંોડ ં મોિ િો આવવાન  ંજ 
પરંત   ઘિપણની પરવશિા, અંિ સમયની 
કર ણ હાલિ, ઓછં સભંળાવ ,ં ક્ષીણ થિી 
યાદશગ્તિ, ખોરાક ચાવવાની િેમજ 
પચાવવાની િકલીફો, હરફર કરવામા ંજોઈિો 
આર્ાર કે પછી ખાટલો પકિી લેવો, માદંગીન  ં
ઘર કરી જવ ,ં જીદ્દી બનિો સ્વભાવ, પ્રવભચત્ર 
માગંણીઓ, કૃશ થિી કાયાની શારીહરક 
નબળાઈ, બોખ  ંમોઢ ં અને વાકંી વળેલી કમર. 
ઓહ! એ બધ  ં નજીકથી જોઈ, અન ભવીને 
આશાને થત  ,ં ‘મારે ઘરિા ંજ નથી થવ  ંપરંત   
માણસને ઘિપણ ન આવે િેવી દવા કે ઉપાય 
ર્ પ્રનયામા ંઆજ સ ર્ી િો શોર્ાયા નથી િેન  ં
શ ?ં આવા ગરીબિા ઘિપણ કરિા ંિો િવગંર 
એવ  ંમોિ સાર ં !’ 
 

પોિાના મમમીપપપા, સસરા અને પછી સાસ ની 
દયનીય છેલ્લી ગ્સ્થપ્રિ જોઈ િેને થત  ,ં ‘હ ે
ભગવાન, મારે આવા ંહદવસો જોવા ન પિે િો 
કેવ  ંસાર ં . હ ેજીવ, િને લોકો પછેૂ કે િમે ક્યારે 
પ્રનવિૃ થશો િે પહલેા ંજ જીવનમાથંી પ્રનવપૃ્રિ 
લઈ લેવી જોઈએ.’ આશા મનોમન બિબિિી. 
પેલો આનદં હફલ્મનો સવંાદ જાણે હ્રદયમા ં
કોિરાઈ ગયેલો, ‘બાબ મોશાય, ભઝિંદગી બિી 
હોની ચાહહયે, લબંી નહીં.’ 
 

છેવટે િેના સાસ ય અનિંની યાત્રાએ ઊપિી 
ગયા. િેમના કારજ વખિે રપ્રવ છ હદવસ માટે 
આવેલો. રપ્રવ કહ્યા કરિો, “મમમી, ત  ં અહીં 

એકલી રહ ેિે કરિા ંઅમેહરકા રહવેા આવી જા. 
ત્યા ંબર્ી જ વ્યવસ્થા થઈ જશે.”  

 

ત્યારે િેણે ચોખ્ખીચટ ના પાિિા ંકહી દીરે્લ ,ં 
“ના. મને ત્યા ંનહીં ફાવે. અહીં આપણ  ંઆ ઘર, 

સમાજ, સહલેીઓ, સગા,ં વહાલા,ં અિોશપિોશ, 

બધ  ંમાર ં  જ ન  ંને જાણીત  .ં મને ત્યા ંપરદેશમા ં
નવા નાકે નવી હદવાળી કરવાન  ંનહીં ગમે.” 

 

“િે િો થોિો વખિ લાગે. પછી ફાવી જશે. 
લિંન પણ ઘર છે િેવ  ંજ સમજજે. માદેં સાજે 
િાર ં  ત્યા ંકોણ? અમારે કામ પિિા ંમકૂી દોિવ  ં
પિે...” કહી રીમાએ ઉમેરેલ ,ં “અમે પણ છીએ 
ને. ભબલક લ ભચિંિા ન કરિી.” 

 

ભચિંિા જાણે વણનોિયાા મહમેાન જેવી આવી 
ચઢિી. એકલા હોવાની નહીં, પરંત   પોિાની 
વર્િી ઊંમરની, ઝિપથી વહી જિા સમયની, 
ભબલ્લીપગે આવનારા ઘિપણની. ઘિપણની 
સાથે ન ઈચ્છવા છિાયં પગપેસારો કરિી 
િકલીફોની. આશાને પોિાને જ જાણે પોિાના 
પ્રવચારોનો થાક લાગિો હિો. િેની પાસે સ ખ 
સગવિ બધ  ં જ હત  ,ં એક કલ્પી લીરે્લા 
ભપ્રવઠયના િર સહહિ. 
 

િેની સખી પન્ના ફોનમા ંકહિેી, “બા સમજિા 
જ નથી. દરરોજ ભજીયા માગેં. ના પાડ ં િો 
ર્માલ કરે. આપ  ંિો ઝાિા થાય પછી િોતટરના ં
ચક્કર અને પથારી બગાિે િે નફામા.ં 
કામવાળીને ટકવા દેિા નથી. હ ં ઘર, વર, 
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બાળકો, વહવેાર સહવેાર સાચવ  ં કે િેમને?” 

નેવ  ં વષેય અિીખમ એવા િેના બા અંગેની 
ફહરયાદો િેના મ ખેથી અપ્રવરિ વહ્યા કરિી. 
 

પાિોશમા ં પચંોિેર વષાના પથારીવશ 
ભોગીલાલભાઈ સાથે િેમનો ય વાન પ ત્ર સ રેશ, 

પ ત્રવધ ૂઅમીિા અને નાનકિી મીિિી પૌત્રી 
રત્ના રહિેા હિા.ં બનેં ઘર વચ્ચે વાિકી 
વહવેાર ચાલિો. રત્ના અવારનવાર િેની 
આશાદાદી પાસે રમવા આવિી. કેવી મીિિી! 
આશાનેય જાણે િેની માયા બરં્ાઈ ગઈ હિી. 
અમીિા, સ રેશને રાતે્ર બહાર જવ  ં હોય ત્યારે 
િેઓ રત્નાને આશા પાસે મકૂીને જિા. 
 

પાિોશણ અમીિા બારણે ઊભી રહી વાિોએ 
વળગિી અને કદીક િેન  ં મન આશા પાસે 
હળવ  ં કરી લેિી. “જ ઓને બાપ જી બીિી 
પીવાની જીદ કરે છે. ટીબી છે પણ સમજે િો 
ને? િેમની મોંઘી ટ્રીટમેન્ટ અને દવાદારૂ પાછળ 
અમે ઘસાઈ ગયા. આખો વખિ બસ 
ખોં...ખોં...ખોં. િેમને નવિાવવા, જમાિવા, બધ  ં
જ પથારીમા.ં.. કંટાળી ગઈ છં. એ છૂટે િો હ ંય 
છૂટ ં.” 

 

આશાએ પોિીકાઓંની લાગણીમા ં આવિી 
ઓટ અને ખોટ અન ભવી હિી. ઘરિાઓંની 
સેવાચાકરી કરવી િે સૌને મન બરં્ન  બની 
જત  .ં 
 

“ખરી વાિ છે િારી. આ ઘિપણ નામની 
પરીક્ષા ખબૂ અઘરી નહીં? આપણે વિીલોને 
સાચવ્યા, બાળકોને સાચવ્યા, આપણને કોણ 
સાચવશે?” આશા કહિેી. ફરીથી એના એ 
સદીઓ જ ના સવાલો સાથે પોિાના ભપ્રવઠયની 
ભચિંિાઓ ચચાાિી જેના કોઈ જવાબ નહોિા. 
 

“અરે, િમે ભચિંિા ન કરો. અમે છીએને. પાિોશી 
શ  ં કામના?” પરંત   અમીિાના જવાબમા ં
વણાયેલી પોકળ લાગણી સાભંળવામા ં િો 
ફતિ કાનોને જ મીિી લાગિી. 
 

વાિો થિી. અવનવી વાનગીઓની આપ લે 
થિી. વાિકીનો વહવેાર સચવાઈ જિો. સમય 
પાખંો પર સવાર ઊિયા કરિો અને એક હદવસ 
પિોશમા ંરહિેા ભોગીલાલભાઈના િાણપખેંર  
પણ ઊિી ગયા; દીકરા િેમજ વહ  અમીિાને 
પ્રનરાિંનો હાશકારો વારસામા ંઆપીને. 
 

એકલી પિેલી આશા રાતે્ર પથારીમા ંઆળોટિી 
પ્રવચારોનો દહરયો ઉલેચી નાખિી. ‘મારા 
પપપાની, સસરાની, સાસ ની િેમના ઘરિ ે
ઘિપણે મેં સેવાચાકરી કરી. સૌન  ંકોઈને કોઈ 
કરવાવાળંુ છે પણ માર ં  કોણ? બાળકો પ્રવદેશમા ં
સેટ થયેલા છે. બીજ  ંનજીકન  ંકહવેાય િેવ  ંકોઈ 
નથી. ભાઈ બહારગામ રહ ેછે. હ ં ઘરિી થઊં 
અને માદંી પડ ં, હાથ પગ નહીં ચાલે ત્યારે...’  
 

પછી સપનામા ં જાણે િે કણસિી પથારીમા ં
પિી હોય, રપ્રવ પોિાન  ંકામ છોિીને િોતટરને 
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ત્યા ં દોિાદોિી કરિો હોય, વહ  સોનલ મોઢ ં 
બગાિી ઊભી રહી હોય, રીમા ભચિંિાત  ર ચહરેે 
પગ દબાવિી હોય, નાક કે મોઢામા ંનળીઓ 
ખોસેલી હોય, એક િરફ કેથેટર મકેૂલ  ં હોય, 

બાજ ના ખાનામા ં દવાઓનો ઢગ ખિકાયેલો 
હોય િેવા રશ્યો િેને દેખાિા.  
 

“ના...” ભચિંિા અને પરસેવે રેબઝેબ િે બ મ 
પાિિી ઝબકીને ભરઊંઘમાથંી જાગી જિી.  
 

આશાએ પોિાના અગ્સ્િત્વને, હોવાપણાને 
ર્ પ્રનયાભરની લાખો સ્ત્રીઓની માફક માણેલ .ં 
જાિ ખચી દીકરી, બહને, પત્ની, મા, વહ  િરીકે 
દરેકને કંઈક આપેલ .ં પોિાના મજબિૂ ખભા 
પર લદાિી જવાબદારીઓ ઊંચકી લીરે્લી 
પરંત   લલૂાલગંિા અગ્સ્િત્વન  ં હોવ ,ં કોઈની 
નછૂટકે સેવા લેવી કે પોિાના વહાલા ંબાળકો 
પર પરાણે બોજ બનવ  ં િેવી બાબિો િેના 
સિિ પ્રવચારિા મગજમા ં કેમે કરી બેસિી 
નહોિી. ટટ્ટાર પગને જાણે િેસ વાગિી. શ  ં
બાળકોના ખભા મજબિૂ નહોિા કે પછી િેને 
પોિાને લાકિી નહોિી પકિવી? કદાચ જાિ 
કરિાયં વહાલા ં પોિાના ં બાળકોને પોિાને 
લીરે્ િકલીફ સહન કરવી પિશે િેવી 
ભપ્રવઠયની ભીપ્રિ િેને હદવસરાિ સિાવિી 
રહિેી. 
 

જાિને ખોિરીને બહાર કાઢેલા આવા ભયના 
હ મલા વારંવાર િેના મનમા ંઊગી નીકળિા. 
આસપાસ ચચાાિી ઘિપણની વાિો િેના આ 

ભયને સીંચિી અને આશાની ભીિર ઊંિે સ ર્ી 
રોપાઈ ગયેલ  ંભયન  ંબીજ ફરી ફરી કહતે  ,ં ‘હ  ં
કોઈને સહજેેય િકલીફ આપવા નથી માગંિી. 
મારી ઘિપણની લાકિી બને િેવા પ્રવચારે મેં 
બાળકોને હરગીઝ નહોિા ંજણ્યા.’ 
 

કોઈ કહ,ે ‘’િને જ યાદ કરિી હિી. ત   ંસો વષા 
જીવવાની.’’ ત્યારે િો આશા છંછેિાઈ પિિી, 
"આવી વણજોઈિી શ ભેચ્છાઓ િમારી પાસે જ 
રાખો." 
 

‘’આજકાલ િો આપણે જલ્દી ઘરિા નથી થિા ં
પરંત   લબંાયેલા જીવનના પ ૂટછંહિયા વષો ઘરિા ં
બની હાફંી અને બીજાનેય હંફાવી જાય છે.” િેણે 
પાિોશણ અમીિાને વાિવાિમા ં કહલે .ં જાણે 
િે એક સનાિન સત્ય. 
 

‘છેવટે િો મરવાન  ં જ છે ને િો પછી આવ  ં
મરિા મરિા પરાવલબંી જીવન જીવવ  ંપિે િે 
કરિા ંમારી રીિે જીવી લઉં અને મારી રીિે 
મરી જઊં. મોિના આવવાની રાહ જોિા ંમારે 
મરવ  ં નથી. મારાથી રૂ્ર પ્રવદેશમા ં પોિાના 
જીવનમા ં વ્યસ્િ અને મસ્િ મારા બાળકોને 
મારી ચાકરી કરવી પિે અને િે લોકો મારાથી 
કંટાળે િેવ  ં મને નથી જોઈત   ં કે નથી હ ં િે 
ઈચ્છિી. આવ  ંપરવશ ઘિપણ જ નથી જોઈત  .ં 
અિસિ થયા. અત્યારે કિેર્િે છં. આવિી કાલ 
કેવી હશે ભગવાન જાણે!’ પ્રવચારિો આશાનો 
અહમ શરીરથી થાકે િે પહલેા ંસિસિાટ દોિિી 
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ભપ્રવઠયની ટે્રનમા ંદોિીને ચિી બેસિો અને િે 
મનથી હાફંી જિી.  
 

િેણે મનોમન એક એવો હદવસ નક્કી કયો 
જ્યારે િે મરવા માગંિી હિી, પોિાની રીિે, 

પોિાના સમયે, કદર પ  ંઘિપણ બારણે ટકોરા 
મારે િે પહલેા.ં 
 

‘શ  ં જીવનની સ્વાભાપ્રવક રીિથી પ્રવર દ્ધ જવ  ં
યોગ્ય ગણાય?’ ફરી પ્રવચારોએ મનનો ભરિો 
લીર્ો. િેણે અરીસામા ં દેખાિા પોિાના 
િપ્રિભબિંબને િશ્ન કયો. િકા  અને ભય સામસામા 
આવી ગયા. વાળની સફેદી હસી પિી. ચહરેા 
પરની કરચલીઓ સકંોચાઈ ગઈ અને આંખોમા ં
આવિા મોપ્રિયાએ શરમ નેવે મકૂી દીર્ી. કમર 
સહજે કળિી હિી. 
 

'હાસ્િો. કેમ નહીં. હ  ંમારી મરજીની માભલક છં. 
મેં મારી સઘળી જવાબદારી પ્રનઠિાપવૂાક 
પ્રનભાવી છે. હવે પહલેાનંી માફક દોિાદોિી 
નથી થિી. કોઈ પર મારે બોજ નથી જ બનવ .ં 
મેં સરસ સ દંર જીવન જીવી લીધ .ં મારે હવે કંઈ 
લેવ  ંનથી અને કોઈને કંઈ દેવ  ંનથી. બસ હવે 
શાપં્રિપવૂાક ર્ પ્રનયામાથંી એધ્તઝટ લેવી છે, િેમા ં
ખોટ ં શ  ં છે?’ અરીસા સામે ઊભેલી આશાના 
પ્રવિકે મક્કમ સ્વરે જવાબ આપયો. 
 

'અરે! ત   ંપ  ર ં  જીવિા પહલેા ંમરવાન  ં પ્રવચારે 
છે? અજાણ ભપ્રવઠયની ભીપ્રિમા ં વિામાન 
ગ માવી દેવા બેિી?’ સામેથી િપ્રિિશ્ન પછૂાયો. 
 

‘ભપ્રવઠય અંગે પ્રવચારવ  ંિો પિે જ ને? શ  ંલોકો 
ભપ્રવઠયની યોજનાઓ નથી ઘિિા? એકલી રહી 
ગઈ છં. બહ  નજીકથી ઘિપણ જોય  ં છે. મારે 
િેમાથંી પસાર થયા વગર જીવનના અંિને 
પામી લેવો છે. બેરહમે બ ઢાપો કોઈને છોિિો 
નથી અને સમય િો રેિની જેમ સરી જવાનો. 
મારે મારી જાિને ભબચારી નથી અન ભવવી. 
અત્યારે જેવી છં િેવી જાઊં. ઈચ્છા-મતૃ્ય  માગં  ં
છં િેમા ં ખોટ ં શ  ં છે?’ જાિ જાણે નાનકડ ં 
નાસમજ બાળ. િેને પપંાળીને સમજાવાઈ 

 

'ક દરિે કંઈક પ્રવચારીને જ આયખ  ંલખ્ય  ંહશે.' 
પછીના બીજંા બે વષા અવઢવમા ંવીત્યા.  
 

માથાના બર્ા ંજ વાળ ર્ોળા થાય િે પહલેા ં
ર્ પ્રનયાને અલપ્રવદા કહી દેવાની આશાની 
િબળ ઈચ્છા બળવિર બનિી ગઈ અને એક 
સ્વયસં્ફુહરિ અિગ પ્રનણાય લેવાયો. મનમા ં
ઘિાિા અટલ પ્રવચારોને હવે મપૂ્રિિમિં કરવાનો 
સમય આવી ગયો હિો.  
 

‘મારા જેવી િાયાભબટીસવાળીને ઊંઘની 
ગોળીઓ ગળી જવી સહલેી પિશે.’ પ્રવચારી 
િેણે કાગળ કલમ ઊપાિી મક્કમ મને અને 
મજબિૂ હાથે બનેં્ન બાળકોને સબંોર્ીને પત્ર 
લખવા માિંયો. હજ  િો બે લીટી લખાઈ િેવામા ં
જ ઘરન  ંબારણ  ંબહારથી િોકાય .ં ઊપરાછાપરી 
િોરબેલ વાગી. 
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“અત્યારે? કોણ?” પછૂિી િે બારણ  ં ખોલવા 
ઊભી થઈ. 
 

"ચાલો જલ્દી હોગ્સ્પટલ, િમારી બાજ ના 
ફ્લેટવાળા સ રેશ, અમીિાની ગાિીને ભયાનક 
અકસ્માિ નિયો છે. બનેંની હાલિ અત્યિં 
ગભંીર છે.” ઊપરના ફ્લેટમા ંરહિેા ભચિંિાત  ર 
નીપ્રિનભાઈ ઊિાવળે બોલી રહ્યા હિા.  
 

િે સાભંળી આશા બધ  ં પિત   ં મકૂી દોિી. 
ક દરિની કમાલ કહો અથવા કરમન  ંકરવ ,ં બનેં 
બહ  ખરાબ રીિે જખ્મી થયેલા,ં હાલિ અત્યિં 
નાજ ક હિી પરંત   િેમની દીકરી રત્નાને ઊની 
આંચ પણ નહોિી આવી.  
 

“મારી રત્નાન  ં ધ્યાન રાખજો.” પીિાથી 
કણસિી સાખ પાિોશણ અમીિા, આશા સમક્ષ 
હાથ જોિી માિં બોલી શકી અને િેણે છેલ્લા 
શ્વાસ લઈ પોિાની છલકાયેલી આંખો મીંચી 
દીર્ી; હંમેશ માટે. સ રેશન  ંિો ઘટનાસ્થળે જ 
મરણ નીપજ્ય  ંહત  .ં 
 

આશાને જોઈ નાનકિી રત્ના િેની પાસે દોિિી 
આવી. આશાદાદીની આંગળી િેણે 
મજબિૂાઈથી ઝાલી લીર્ી. મરણની ગભંીરિા 
કે વાસ્િપ્રવકિાથી અજાણ િેની ભોળી આંખો 
ઘિીક પોિાની માને અને ઘિીક આશાને 
પ્રનદોષપણે િાકિી રહી. 
“ભચિંિા ન કરિી બેટા, હ ં છંને.” આશાએ રત્નાને 
માથે સ્નેહથી હાથ ફેરવિા ંકહ્ .ં િેની આંખોમા ં

ગગંા જમના વહિેી રહી. હ્રદય જોરથી ર્િકત   ં
હત  .ં 
 

“દાદી, લે ત   ંમાલો હાથ પકલી લે. ભચિંિા નૈ 
કલિી. ત   ં લલ નૈ. હ ં છંને.” કોણ જાણે શ યેં 
પ્રવચારિી અબ ર્ રત્ના આશાન  ં મોઢ ં ટગર 
ટગર િાકિી બોલી. વહાલી આશાદાદીને 
રિવા નહીં દેવાનો ભાર જાણે િેના પ્રશરે હોય! 
 

અને ક્યાકં એક કોયલ મધ ર સ્વરે ટહ કી. 
 

અવાકટ આશા ઢીંગલી જેવી રત્નાને જોિી રહી 
જાણે િેના ખોળામા ંએક સ ગરં્થી મહકેત   ંસ દંર 
પ ઠપ ક્યાકંથી આવી પિ્ ,ં સાવ હળવ ,ં ભાર 
વગરન .ં  
 

"આ વળી નવો વાિકી વહવેાર શર  થયો.” 

બોલી આશાએ રત્નાને ઊંચકી લઈ છાિી 
સરસી ચાપંી.  
આશાના ઘર સામેના બગીચાના વકૃ્ષોમા ં
પાનખર પછી ફરીથી વસિં બેિી.  
 

‘મને ઘરડ ં થવ  ં ગમશે. ના... કાયર બની 
આપઘાિ નહીં કર ં . ઘિપણ સામે હહિંમિથી 
લિી લઈશ. હ ં હવે એકલી નથી.’ જો અને િો 
વચ્ચે અટવાયેલી આશાની ભીિર બેિેલી 
આશા બોલી.  
 

ચીસ પાિીને રિવાન  ંમન થત   ં હત   ંપરંત   િે 
હસી પિી. િેનો ભય ભાગંી ગયો અને િેને 
અચાનક બધ  ંગમવા લાગ્ય .ં પોિાન  ંસ્વીકારી 
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લેવાયેલ  ંઘિપણ પણ; બારણે ઊભ  ંકહતે   ંહત  ,ં 
"પાિોશી સાથેનો વાિકી વહવેાર સાચવી લે. 
ભારોભાર સ્નેહ છલકિી વાિકી આવી છે, 

જીવવાન  ંબળ લઈને એટલે સામે લાગણી અને 
મમિા ભરી આપવા પિશે ને." 
 

'હ ં જીવનના વષો ગણિી હિી પરંત   હવેના 
શેષ વષોમા ંજીવન ઉમેરાઈ ગય .ં વારં્ો નહીં 
ઘિપણ, ત  ંઆવ.'  આશા મનોમન બોલી. 
 
 
 

 
સ ષમા શેિ  

૮૦૧, િકૃપ્રિ ટાવસા, રેસકોસા સકાલ,  

વિોદરા મો. 98245 22243 

િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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આ પ ઘા િ 

સ્વાપ્રિ મહિેા 
 

 
 

‘હવે મારી જજિંદગી ખલાસ... હવે હ ં મરી જ જવાનો...’ 
જનક વચ્ચે બોલ્યો, ‘મેિમ એને સમજાવો. એમ આપઘાિ કરાિો હશે?’ 

 

િૉ. નેહા કોિારીનો એસ વાય બી. કોમ.નો વગા 
હકેિેિિ ભરેલો હિો. રોજના ક્રમ મ જબ 
પ્રવદ્યાથીઓની હાજરી લેવાિી હિી. 
રોલ નબંર 212. જવાબ ન આવ્યો. િો. 
કોિારીને પ્રવદ્યાથીઓની જગ્યા, રોલ નબંર, નામ 
બરાબર યાદ રહિેા. એમણે ફરી બમૂ પાિી, 
રોલ નબંર 212. ફરી જવાબ ન આવ્યો. 212 
એટલે રસેશ સોલકંી. બારી પાસેની ત્રીજી 
બેંચ... એમણે એ હદશામા ંજોય .ં 212 િો હાજર 
છે એટલે એમણે મોટેથી કહ્ ,ં ‘પ્રમ. સોલકંી, 
ધ્યાન ક્યા ંછે? સ્ટેન્િ અપ!’ 
ચમકીને સોલકંીએ િો. કોિારી િરફ જોય  ં ને 
હાજરી પ રાવી. બીજે હદવસે ફરી એ જ વગામા ં

િો. કોિારી સરોજજનીન  ંબેંગલ સેલર ભણાવિા 
હિા.ં એમન  ં ધ્યાન થોિી થોિી વારે સોલકંી 
િરફ જયા કરત   ંહત  .ં આજે પણ એન  ં ધ્યાન 
નહોત  .ં બાજ મા ંએનો પ્રમત્ર જનક પટેલ બેિો 
હિો. લેતચર પરૂ ં  થિા ં સ્ટેજ પરથી ઉિરિા 
ઉિરિા િૉ. નેહા કોિારીએ રસેશ સોલકંીને 
કહ્ ,ં ‘હરસેશમા ંમને મળો.’ 
કલાક પછી રસેશ સોલકંી સાથે બેસિા જનક 
પટેલને લઈને આવ્યો. ત્રણે જણા ં બાજ ના 
ખાલી વગામા ંબેિા. 
િૉ. નેહાએ સહાન ભપૂ્રિપવૂાક પછૂ્ ,ં ‘કેમ ભાઈ 
શ  ંિકલીફ છે? વગામા ંધ્યાન નથી િાર ં .’  
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રસેશ નીચ  ં જોઈ રહ્યો. જનક બીજી હદશામા ં
જોવા લાગ્યો. 
િૉ. નેહાએ ફરી પછૂ્ ,ં ‘અલ્યા ભાઈ, કંઈ કહ ેિો 
સમજ પિ,ે શ  ંછે? ઘરમા ંકંઈ િોબ્લેમ છે, ફીની 
િકલીફ છે?’ 
િૉ. નેહા કંઈ વર્ારે પછેૂ િે પહલેા ંિો રસેશ 
એકદમ અસ્વસ્થ થઈ ગયો ને રડ ં રડ ં થઈ 
ગયો. અવાજ રંૂર્ાઈ ગયો. 
િો. નેહાએ રસેશના ખભા પર હાથ મકૂિા એને 
શાિં કરવાનો િયત્ન કયો. એન  ંરિવ  ંરોકાત   ં
નહોત  .ં પાણી મગંાવ્ય .ં જેમિેમ જેમિેમ એને 
શાિં પાિયો. 
‘બોલ, ત   ં િારે મને જે કહવે   ં હોય િે પ્રનરાિેં 
કહ.ે’ 
‘મેિમ, એક વાિ છે. િમે કોઈને કહો િો નહીં 
ને!’ 
િૉ. નેહાએ ર્રપિ આપિા કહ્ ,ં ‘સાર ં  પ્રવશ્વાસ 
રાખ, ત  ંબોલ િો ખરો.’ 
ત્યા ંજનક બોલ્યો, ‘મેિમ, આજે એ આપઘાિ 
કરવાનો છે.’ 
મેિમ નેહા કંઈ સમજે િે પહલેા ં એકદમ 
આઘાિ જ પામી ગયા. થોિી સ્વસ્થિા મેળવી 
બોલ્યા, ‘બોલ, શ  ંકહ ેછે? આજે શ ?ં’ 
જનકે કહ્ ,ં ‘મેિમ, આ રસેશ એક છોકરીના 
િેમમા ંછે.’ 
‘હમમ...’ કહી િૉ. નેહા બોલ્યા, ‘ત   ંબોલ રસેશ, 

ખ લ્લા મને કહ.ે’ 
‘મેિમ, બાજ ની કોલેજમા ંએક છોકરી છે.’ 
‘હા, િો?’ 

‘મેિમ, બારમા ંર્ોરણથી માર ં  એની જોિે અફેર 
છે.’ 
‘િો િોબ્લેમ શ  ંછે?’  
એના ંઘરમા ંઆ વાિ ખબર પિી ગઈ છે. એને 
ઘરમા ં પરૂી દીર્ી છે. એના બા-બાપ જી ખબૂ 
જાલીમ છે. એને મારે પણ છે. એન  ંનામ સીમા 
છે ને એના ંલગ્ન કરી નાખંવાના છે... હવે મારી 
જજિંદગી ખલાસ... હવે હ ં મરી જ જવાનો...’ 
જનક વચ્ચે બોલ્યો, ‘મેિમ એને સમજાવો. એમ 
આપઘાિ કરાિો હશે? એને સમજાવો. મેિમ, 
એની વાિથી મને પણ ટેન્શન થાય છે.’ 
િૉ. નેહાએ રસેશને પછૂ્ ,ં ‘િારે ઘરે ખબર છે? 

િારા પપપા શ  ંકરે છે? એમનો નબંર આપ.’ 
રસેશ નીચ  ં જોઈ બોલ્યો, ‘ના મેિમ, ના, 
એસ.એમ.સી.મા ં છે. પલીઝ મેિમ મને જવા 
દો...’ 
રસેશ ઊભો થવા ગયો પણ નેહાએ િેને 
સાતં્વન આપિા બેસાિી દીર્ો અને કહ્ ,ં  
‘જો ભાઈ, આમ જીંદગી રસ્િામા ં નથી પિી. 
ભચિંિા ન કર. આપણે કંઈ રસ્િો કરીશ .ં જરૂર 
પિે િો આપણે એના ઘરે જઈશ .ં એના મા-
બાપને સમજાવીશ .ં’ થોિીવાર પછી જેમિેમ 
બનેં જણને શાિં કરી ઘરે મોકલી આપયા. 
જનકને બોલાવી િૉ. નેહાએ કહ્ ,ં ‘રસેશન  ં
ધ્યાન રાખજે ને મને એની ખબર આપિો 
રહજેે.’ 
‘હા, મેિમ.’ 
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એકાદ વખિ િૉ. નેહા રસેશના વગા આગળ 
આંટો મારી આવ્યા. જોય  ં િો બનેં રોજની 
જગ્યાએ બેિા ંહિા.ં 
ત્રીજે હદવસે સવારમા ં છાપ  ં ખોલિા ં જ િૉ. 
નેહાની નજર જનક પટેલના ફોટા પર પિી. 
ફોટો જોઈ િૉ. નેહા હબક જ ખાઈ ગયા. નીચે 
સમાચાર હિા,ં ‘િેમમા ં નાસીપાસ ય વાન 
પ્રવદ્યાથી જનક પટેલે ઝેર પીને આપઘાિ કયો’.  
 

 
 

સ્વાપ્રિ મહિેા   
સ રિ, ૯૮૯૮૦ ૨૦૦૮૨  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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ક મો સ મી  સ્પ શા 
હહરલ નવસારીવાલા 

 

 
 

જે લોકો સબંર્મા ંક્યારેય હક્કથી સમય ન માગંી શક્યા, 
આજે અલગ ભક્ષપ્રિજો પર સમયની રાહ જોિા ઉભા છે 

 

એક જૂની ઢબના મકાનનો ઝરૂખો અને એમા ં
બેિેલો આરે્િ વયનો પ ર ષ, અધ્યાય. આજે 
વેલેન્ટાઈન હદવસે ક્યાંક ખોવાયેલો હિો. 
કદાચ છેલ્લા ઘણા ં વષોથી આ હદવસે કોઈ 
અલગ પ્રવચારોમા ંએ જકિાઈ જિો. દર વષે 
આ હદવસે, પોિાના કામમાથંી રજા લઈને બસ 
સવારે કોફીથી શરૂ કરીને સાજંે વોિકા સ ર્ી એ 
પોિાના ભિૂકાળની યાત્રા કરિો. 
 

ઓહફસમા ં એના નજીકના પ્રમત્ર ઋષભે પણ 
એને એકવાર પછૂ્  ંહત  ,ં 'યાર અધ , િારે કોઈ 
હરલેશનશીપ છે નહીં િો દર વષે આ 
વેલેન્ટાઈન હદવસે ત   ંઆખો હદવસ કરે છે શ ?ં' 

ત્યારે અધ્યાય હસિા ં ચહરેે કહિેો, 'અફસોસ 
અને િચાિાપ'. 

એના ચહરેાના ભાવ પરથી ઋષભને લાગત  ં
આ ઘાને અિવા જેવા નથી અને એ ચપૂ થઈ 
ગયો. 
 

*** 
અધ્યાય હંમેશા આવો ન હિો. કોલેજ પત્યા 
પછી એ સારી રીિે સેટલ્િ થયેલો મોસ્ટ 
હિમાન્િેિ બેચલર હિો. લગભગ સત્યાવીસ 
વષે એની પાસે બધ  ં જ હત  ,ં એક ર્બકિા 
પાટાનર પ્રસવાય, જોકે એ બાબિની એને કોઈ 
હફકર ન હિી. સ્ટેન્િ અપ કોમેિી એન  ં પેશન 
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હત  .ં પ્રવકેન્િ દરમયાન મ બંઈમા ંઘણી તલબમા ં
પોિે શો કરિો અને હરલેતસ થિો. દોસ્િો સાથે 
મહહેફલો કરીને ભબન્ર્ાસ્િ રહિેો આ એક 
અલગારી ય વાન હિો. એવ  ં ન હત   ં કે એની 
કોઈ સ્ત્રી પ્રમત્ર ન હિી પણ કોઈનામા ંએવી કોઈ 
વાિ ન હિી જે એને અંદરથી સ્પશી જાય. હા, 
એકાદ સ્ત્રી પ્રમત્ર સાથે કોઈ ઈમોશનલ 
અટેચમેન્ટ વગર યૌવનનો થનગનાટ શાિં 
જરૂર કયો હિો પણ િેમ નામના િેદેશમા ંહજ  
લટાર મારી ન હિી. 
 

એને ગઝલ અને કપ્રવિાઓમા ંઝાઝો રસ નહીં, 
છિા ં એક શોખીન પ્રમત્ર સાથે એક સાજંે 
તલબમા ંજઈ ચિયો. 
 

*** 
कहााँ था उन्हें, तेरे बगैर मर मर कर कटेंगी ये 
ज िंदगी, 
बबछड़ के बर्षों बाद फिर भी प ाँछते है, "कैसे हो 
तुम! 
 

કંઈક એટલે જ ગ મનામીમા ંવીિી રહી છે 

જીંદગી, 
િારા પ્રસવાય કોઈની સાથે રહવેાની આદિ 
નથી રહી. 

*** 
નીરમય નામ હત   ંએન .ં કોઈ અલ્લિ છોકરી 
નહહ પણ ખજૂરાહોની કોઈ કલાકૃપ્રિ જીવિં 
થઈને બહાર પોિાની વેદના િાલાવિી હોય 
એવી જાજરમાન સ્ત્રી. એની આંખોમા ંદહરયાન  ં

ઊંિાણ હત  .ં બસ, અધ્યાયના એક સ દંર 
અધ્યાયની આ શરૂઆિ હિી. 
 

નીરમય પ્રવિરાગ શ તલ િેણીન  ંનામ. હા, એક 
પરભણિ કપ્રવપ્રયત્રી, જે ક્યારેક પ્રવકેન્િ દરમયાન 
તલબમા ંપોિાની કપ્રવિા કે એમ કહો પોિાની 
વ્યથા શબ્દોમા ંવહેંચિી હિી. અધ્યાયને શેરો-
શાયરીન  ંિો ખબર નહહિં પણ નીરમયમા ંરસ 
જરૂર પિયો હિો. પછી નીરમયને સાભંળવાનો 
એનો પ્રનત્યક્રમ બની ગયો. 
 

"િમારી દદાભરી અને વેર્ક રચનાઓ, મારી 
કોઈ િેપ્રમકા ન હોવા છિા ંપણ મને એની યાદ 
અપાવે એવી દમદાર છે." અધ્યાય તલબની 
બારચેર પર પ્રનરમયની પાસે બેસિા ંબોલ્યો 
અને ડ્રીંક ઓફર કય ું. 
 

"નો, થેન્તસ. આજે અલરેિી બે પેગ થઇ ચ ક્યા 
છે." નીરમયે પોિાની હસિી આંખોથી કહ્ .ં 
"હ ં અધ્યાય દેશમ ખ. આ તલબમા ં િમને 
સાભંળવા આવિો રહ ં છં, આય મીન િમારી 
કપ્રવિાઓ." 
 

"હ ં નીરમય. િમને કપ્રવિામા ં રસ પિયો કે 
કવપ્રયત્રીમા?ં" પ્રનરમય બદંાને પારખી ગઈ. 
 

"કવપ્રયત્રીને કારણે કપ્રવિામા.ં" નીરમયે 
ખ લાસો કયો. 
"આશા છે હવે કપ્રવિાઓમા ંપણ રસ પિે." 
"િમારી સ દંરિાનો થોિો ફાયદો િો ઘણા 
કપ્રવઓને પણ થયો. િમને સાભંળયા પછી 
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ઘણા ઉમદા કપ્રવઓને વાચંવામા ં મને રસ 
પિયો જ છે." અધ્યાયે પોિાની બાજી મારી. 
 

આ પહલેી સાજં િો થોિીવારમા ંપિી ગઈ પણ 
પછી લગભગ દરેક પ્રવકેન્િમા ંમ લાકાિો થવા 
લાગી. બને્ન અલગ અલગ તલબમા ં
એકબીજાના િોગ્રામ અટેન્િ કરિા અને સાજંે 
થોિા કલાકો વાિો કરી છટા પિિા.ં અધ્યાયને 
નીરમયની મેરેજ લાઈફની ખબર હોવા છિા ં
એની િરફ ઢળિો ગયો. કદાચ પોિે િેણીના 
ખાસ પ્રમત્રોની હરોળમા ંજગ્યા બનાવી લીર્ી 
હિી. 
 

નીરમયનો બેટરહાફ પ્રવિરાગ િાઇવેટ 
ફાઈનાન્સન  ં કામ કરિો હિો. એને સિંાનમા ં
એક દીકરો હિો. મેરેજ લાઈફ પણ હ ંફભરી 
ચાલિી હિી. ક્યારેક પોિાની વ્યસ્િિામા ંપણ 
એ પહરવારને સમય આપવાન  ં ચકૂિો નહહ. 
પ્રનરમયને સજંીવ નામે પોિાનો એક ભિૂકાળ 
હિો. જેને એ ક્યારેય મેળવી ન શકી અને એના 
માટેના સવેંદનો દદા  બનીને કપ્રવિાઓ રૂપે 
બહાર આવિા. 
 

એક હદવસ અધ્યાયે પોિાની અંદરની વાિ 
કહી. "હ  ંિને પસદં કર ં  છં. In fact, I can say 

that I love you but I am not expecting 

anything from you." અધ્યાયે વાઇનનો સીપ 
લેિા કહ્ .ં 
 

"Cheers! I know that dear. I have been 

seeing this in your eyes and yes you should 

not expect anything from me. આ િેમની 
કોઈ મભંઝલ નથી. છિા ંમને ગમય  ંિાર ં  મને 
સીર્ી રીિે કહવે  .ં But I really respect your 

emotions." નીરમયે પોિાનો ગ્લાસ ટોસ કરી 
સીર્ી વાિ કરી. એને કોઈ આચયા ન હત  .ં 
 

"મારે આ િેમને ક્યાયં પહોંચાિવો નથી. મને 
િારા માટે સવેંદનો હિા એટલે િને કહી દીધ .ં 
I hope it will not harm you ever." - અધ્યાય. 
 

"You can't dear." નીરમયે હસીને કહ્ .ં 
 

વાિચીિ દરમયાન નીરમય શાિં િો રહી શકી 
પણ અંદરથી એને અધ્યાયની આ ચેઠટા સ્પશી 
ગઈ. અધ્યાય નામનો આ ય વક એને પોિાના 
િરફ ખેંચિો ગયો. વારંવાર થિી મ લાકાિો 
સાથે બનેં્ન ય વાન હૈયા એકબીજાની નજીક 
આવી રહ્યા હિા. આ વાિ નીરમયની 
કપ્રવિાઓમા ંછિી થવા લાગી. ર્ીરે ર્ીરે એની 
કપ્રવિાઓમા ંદદાની જગ્યાએ િેમરસ ઉમેરાિો 
ગયો. આ પછી અધ્યાયે પોિાની વાિો અને 
વિાનમા ંએવ  ંકશ  ંછત   ંકય ું નહીં કદાચ એટલે 
જ નીરમય િેના િત્યે હવે થોડ ં ખેંચાણ 
અન ભવિી હિી. 
 

"નીર, આજે કંઈ અલગ પ્રવચારોમા ં લાગે છે. 
િારા ગ્લાસનો આઈસ પ રેપ રો ઓગળી ગયો 
છે અને એને િારા હોિોનો સ્પશા હજ  થયો 
નથી." અધ્યાયે પોિાનો ગ્લાસ ખાલી કરિા 
કહ્ .ં 
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"અધ , હમણા ં થોિા હદવસોથી કંઈક 
પ્રવચારોમાથંી પસાર થઈ રહી છં. િને મેં કહ્  ં
નથી પણ મને લાગે છે મારે આ વાિ િને શેર 
કરવી જોઈએ." નીરમય વોિકાનો એક સીપ 
લેિા ંબોલી. 
 

"આપણા ંપ્રવશે હોય િો ચોક્કસ કરવી જોઈએ." 
-અધ્યાય. 
 

"છેલ્લા થોિા સમયથી જ્યારે જ્યારે રાતે્ર 
પ્રવિરાગના બાહ પાશમા ં હોવ છં િો મારા 
મનમા ંત   ંજ હોય છે. જાણે િારી પાસે હોવ છં." 
નીરમય પોિાની ઓગળિી આંખોથી પોિાની 
વાિ કહી. 
 

"આ અપેભક્ષિ ન હત   ંછિાં મને ગમય  ંસાભંળવ .ં 
હ ં કંઈક કરી શકિો હોવ િો..." 
 

"ના, િને માત્ર શેર કય ું. એવ  ં નથી કે ત   ં
અચાનક મારા મનમા ં આવી ગયો હોય. 
ઈનફેતટ મને આવ  ંકરવ  ંગમય  ંછે પણ..." 
 

એ આગળ કંઈક બોલે એ પહલેા જ અધ્યાયના 
હોિ નીરમયના હોિને પી રહ્યા હિા. કદાચ 
નીરમયે પોિાને રોકી ન હોિ િો એની કલ્પના 
એ સાજંે હકીકિ બની ગઈ હોિ. છિા ંવર્ારે 
સમય બનેં્ન એકબીજાને રોકી ન જ શક્યા.ં હવે 
નીરમય અને અધ્યાય એક નવી ર્ પ્રનયા ઉભી 
કરી ચ ક્યા હિા,  જે હકીકિથી એકદમ 
પ્રવપરીિ હિી. 
 

નીરમયની કપ્રવિાઓ હવે વર્ારે િેમસભર 
બનવા લાગી હિી. અધ્યાય પર લખાયેલી 
બર્ી સવેંદનાઓ એને નવી ઉંચાઈ પર 
િસ્થાપ્રપિ કરી દીર્ી. હવે નીરમય ક ટ ંબ, 

લેખનના શોખની વચ્ચે અધ્યાય સાથેની 
અલગ ર્ પ્રનયા માટે સમયની ચોરી કરી લેિી. 
સોશ્યલ મીહિયા પર પણ હદવસભર મોટે ભાગે 
સાથે જ રહિેા. 
 

*** 
ગ િ મોપ્રનિંગ 

 

સવાર બર્ા માટે ઉગિા સયૂાની રોશની અને 
િાજગી લાવે. મને ગમે છે વહલેી પરોઢન  ંઆ 
ખ શન મા વાિાવરણ. 
 

મારા માટે સવાર કંઈક અલગ રીિે પ્રવશેષ છે 
કારણ કે સવાર પિિા ત   ંનવી િાજગીથી મને 
આભલિંગન અને ચ બંનોથી િરબિર કરે છે. 
આપણા સબંરં્મા ં એક વર્ારાનો હદવસ 
ઉમેરાય છે. 
 

સવાર એટલે મારા સવેંદનોને િારા માટે 
અભભવ્યતિ કરવાની, િને સિિ વાગોળયા 
કરવાની એક વધ  િક. 
 

સવાર એટલે િારા સપનાઓ જોવાની અને 
કલ્પનાઓ કરવાની એક અલગ મજા. આ માર ં  
અંગિ ગાિંપણ છે િારા માટે. 
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સવાર એટલે મારા સ ક્કા પાદંિા પર િારા 
િેમના ઝાકંળની લીલોિરી. જે મને રોજ થોિી 
વધ  રમણીય બનાવે છે. 
 

રૂ્ર  રહીને સિિ િારી નજીક રહિેી હ ં. 
સયૂોદય સાથે િારા દ્વારા મારી સવારને 
િાજગીભરી બનાવિી હ .ં.. 
 

ક્યાકં કોફીના સ્વાદની મીિાશમા ં િને મારી 
અંદર શોધ્યા કરિી હ .ં 
 

સવાર મને િારી યાદ અપાવે છે. 
 

******************** 
 

હદવસો વીિિા ગયા, અધ્યાય અને નીરમય 
એકબીજાની સાથે રહી ખ દની વર્ારે નજીક 
આવિા ં ગયા. હવે નીરમયનો શોખ એનો 
વ્યવસાય બની રહ્યો હિો. અધ્યાયે પણ માત્ર 
શોખ ખાિર સ્ટેન્િ અપ કૉમેિીના શો કરીને 
સારી ખ્યાપ્રિ મેળવી હિી. નીરમય નાટકો અને 
હફલ્મો માટે જે િેમ પ્રવશેની કપ્રવિાઓ લખિી 
એ મોટેભાગે અધ્યાય માટેના સવેંદનો જ હિા. 
 

"અધ , ક્યા ંસ ર્ી કોઈ મભંઝલ વગરના સબંરં્મા ં
ત   ંઆમ જ જોિાઈ રહીશ? િારી આખી જીંદગી 
પિી છે. આપણી વચ્ચે પસાર થયેલા સમયને 
સભંારણ  ંબનાવીને આગળ વર્. You deserve 

better life darling." હ ંફાળી કોફીને હોિે 
લગાિિા ં નીરમયે અધ્યાયનો હાથ પકિિા 
કહ્ .ં 

 

"નીર, મેં િને કહ્  ં છે િારા પહલેા ં હ ં ઘણી 
હફમેલ ફે્રન્િ સાથે મારા શરીરની હૂંફ શેર કરી 
ચ ક્યો છં પણ ક્યારેય મારા સવેંદનો કોઈની 
સાથે જોિી શક્યો નથી. િારો સ્પશા મારી 
આત્માને તપૃિ કરે છે, માત્ર શરીરને નહહ. િારા 
આભલિંગનમા ંહોવ છં ત્યારે બધ  ંજ ભલૂીને હ ં 
ધ્યાનસ્થ થઈ જાઉં છં, રહી વાિ મઝંીલની, 
િેમ એક સિિ ચાલિી િહક્રયા છે. ચાર વષા 
થયા ંઆપણી હરલેશનશીપને છિા ંપણ બનેં્ન 
બરં્ાયેલા નથી, િેમ મેળવવા પ્રસવાય કોઈ 
અપેક્ષા નથી અને એકબીજાને પેશન સાથે િેમ 
કરીએ છીએ. હા, િને ક્યારેક ભગલ્ટી હફલ થાય 
િો મને બેશક કહી શકે છે, મને અઘર ં  પિશે 
પણ હ ં અટકી જઈશ. " અધ્યાયે નીરમયનો 
હાથ પોિાના હાથમા ંલેિા કહ્ .ં 
 

"િાર ં  આજ ગાિંપણ િો મને કોઈ અફસોસ 
હફલ કરવા નથી દેત  ,ં અધ  અને બધ  ંજ ભલૂી 
જાવ છં િારી સાથે" પોિાને અધ્યાયની નજીક 
લઈ જઈ નીરમય એના હોિથી એક િસમસત  ં
ચ બંન આપી બનેં્ન પોિાન  ં અગ્સ્િત્વ 
એકબીજામા ંસમાવી લે છે. 
 

કહવેાય છે કે સમય સાથે સબંરં્ોમા ં એક 
પહરપતવિા આવે છે. અહીં, આટલા વષો પછી 
પણ બનેં્ન એકબીજાને ગાંિપણભરી રીિે િેમ 
કરિા.ં અધ્યાય હંમેશા નીરમયને કહિેો કે મને 
િારી જેમ કપ્રવિા કરીને મારો િેમ વ્યતિ 
કરિા ં નથી આવિત  ં પણ િને સ્પશા કરીને 
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મારો િેમ િને હફલ જરૂર કરાવી શક ં. નીરમય 
પણ જાણે અધ્યાયને બધ  ં સોંપીને ધ્યાનસ્થ 
થઈ જિી. 
 

હવે ક્યારેક પોિાના પહરવાર અને 
વ્યવસાયમાથંી નીરમય ઘણો ઓછો સમય 
અધ્યાયને આપી શકિી. ઘણીવાિો વોટ્સએપ 
પર જ થિી અને કેટલીવાર મહહનાઓ સ ર્ી 
નીરમય મળી ન શકિી છિા ંબનેં્ન જ્યારે મળે 
ત્યારે એકબીજામા ંખોવાય જિા.ં 
 

"આજે મારે િને  ખબૂ વ્હાલ કરવો છે અને િને 
મારામા ં સમાવી લેવાની ઈચ્છા થાય છે" 
અધ્યાયે નીરમયને મેસેજ કયો. લગભગ 
આખો હદવસ કોઈ રીપલાય ન આવ્યો એટલે 
નીરમય અકળાયો. થોિી દલીલો પછી નીરમયે 
એને શાિં પાિયો. 
 

નીરમય પણ પોિે અધ્યાયને સમય ન આપી 
શકવા માટે અંદરોઅંદર અફસોસ કરિી. 
અધ્યાય સ્ટેન્િ અપ કોમેિી ઓલમોસ્ટ છોિી 
ચ ક્યો હિો. એ પોિે ઇચ્છિી હિી કે અધ્યાય 
લાઈફમા ં આગળ વરે્ પણ વારંવાર એવ  ં
કહવેાન  ંએને ગમત  ંનહીં. 
 

"નીર, કંપની મને સ્વીિન મોકલવા માગેં છે, 

અત્યારે મારી એવી કોઈ ઈચ્છા નથી એટલે મેં 
હમણા ંના પાિી છે" અધ્યાયે નીરમયને કહ્ .ં 
 

"િો જાને હ ં ક્યા ંભાગી જવાની છં." નીરમય. 
 

"અહીં પણ િો હ  ંમારી જીંદગીના બેસ્ટ હદવસો 
પસાર કર ં  છં" અધ્યાયે નીરમયના માથાને 
ચ મિા કહ્ .ં 
 

નીરમય અંદરથી પોિાને કોસી રહી હિી. એ 
ઘણીવાર અધ્યાયને સમય આપી શકિી ન 
હિી. ક્યારેક પોિાના કામ અને ઘરની વચ્ચે 
થાકી જિી અને અધ્યાય પાસે રિી પિિી. 
અધ્યાય ક્યારેક તલબમા ંમોિે સ ર્ી નીરમયની 
રાહ જોિો િો ક્યારેક ચેહટિંગ પર નીરમયના 
મેસેજને ઝખં્યા ંકરિો. અધ્યાયને પણ હવે હફલ 
થત   ંકે પોિે નીરમય માટે કદાચ ભારરૂપ િો 
નથી ને? એની ઈચ્છા, એનો િેમ કદાચ 
નીરમય માટે સ્ટે્રસ િો ઉભો નથી કરિો ને? 

હવે પોિે નીરમયને મળવા માટે વર્ારે 
મણાવિો નહીં અને ચેહટિંગમા ં સામે થઈ 
રીપલાય ન આવે િો સમજી જિો કે એ ક્યાકં 
બીઝી હશે. જે પણ હોય, કદાચ એ પહરગ્સ્થપ્રિને 
સ્વીકારવાનો િયત્ન કરિો હિો છિા ં બનેં્ન 
એકબીજાના િેમથી જોિાયેલા હિા. 
એકબીજાને હંમેશા પ્રમસ કરિા ંહિા. 
 

કહવેાય છે કે જીવન અને સબંરં્ો ક્યારેય સીર્ી 
લીટી પર ચાલિા ં નથી. એ દરમયાન થોિી 
હહિંમિ અને ર્ીરજથી સાચવી લેવા એમા ંજ 
િહાપણ છે. બનેં્નની અપ્રનયપ્રમિ મ લાકાિો 
વચ્ચે કોરોનાકાળન  ં લોકિાઉન આવી પિ્ .ં 
મળવ  ં િો લગભગ અશક્ય થઈ ગય .ં 
શરૂઆિમા ં થોિો સમય લોકિાઉન દરમયાન 
બનેં્ન વાિો કરી શકિા ંપણ ઘરમા ંજ રહવેાથી 
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નીરમય લાબંી વાિો કરી શકિી ન હિી. 
અધ્યાય પોિાની એકલિામા ંનીરમયને ખબૂ 
મીસ કરિો. નીરમય પણ એને યાદ કરિી પણ 
એ કોઈ હરસ્ક લેવા અને અધ્યાયને ગ માવવા 
માગંિી ન હિી. 
 

એકવાર લોકિાઉન દરમયાન નીરમયનો 
લગભગ 20 હદવસ સ ર્ી મેસેજ ન આવ્યો. 
અધ્યાય ઘણો અકળાયો એને પછી ન િો 
મેસેજ કયો કે ન િો નીરમયના "hi" નો 
રીપલાય આપયો. એકાદવાર નીરમય ફોન કયો 
િો અધ્યાયે જવાબ ન આપયો. અંિર વર્ત  ં
ગય  ંકદાચ નીરમય અધ્યાયને સમજાવી શકે 
એવી પહરગ્સ્થપ્રિમા ંન હિી. એના ઘરમા ંપોિે 
અને પ્રવિરાગ એક પછી એક કોપ્રવિ પોભઝહટવ 
રહી ચકૂ્યા હિા.ં લોકિાઉન હળવ  ં થય  ંઅને 
એક હદવસ અધ્યાયે નીરમયને મેસેજ કયો "I 
want to meet you." નીરમય થોિો ટાઈમ 
મેનેજ કરી શકી અને બનેં્ન એક મળયા.ં 
 

"Hi" નીરમયે રાહ જોિા અધ્યાયને અભભવાદન 
કય ું. અધ્યાયે પણ આવકાર આપયો. બનેં્નએ 
વક ડ્રીંક મગંાવ્ય .ં થોિીવાર પછી અધ્યાયે 
ચ પકીદી િોિી. 
"િારી કપ્રવિાઓ કેમ ચાલે છે?" અધ્યાયે 
ગભંીરિાથી પછૂ્  ં
"અટકી છે હમણા,ં આશા છે કે હવે ફરી લખી 
શકીશ" નીરમયે અધ્યાયની આંખોમા ં જોિા 
કહ્ .ં જાણે એ કશ  ંશોર્ી રહી હિી એનામા.ં 
"ગ િ" અધ્યાય એટલ  ંજ બોલી શક્યો. 

થોિીવાર ફરી ચ પકીદી રહી. 
 

"નીરમય, હ  ં આવિા મહહને ચાર વષા માટે 
સ્વીિન જઈ રહ્યો છં" પોિાન  ંડ્રીંક પરૂ ં  કરિા ં
અધ્યાયે નીરમયને જણાવ્ય .ં 
નીરમય ર્બકારો ચ કી ગઈ. કશ  ં સમજી ન 
શકી. પણ આ જ એક િક હિી એના માટે. 
પોિે સ્વસ્થ થઈને એટલ  ંજ બોલી શકી "વાહ, 

ઓલ ર્ી બેસ્ટ" 
"નીર, હ  ં જાણ  ં છં કે િારા વ્યવસાય અને 
ઘરમાથંી ત   ંમને સમય ન આપી શકે િો િને 
કેટલો સ્ટે્રસ થાય છે. બીજ  ંિો હ ં કશ  ંન કરી 
શક ં પણ મારા િરફથી િને મ તિ કરી શક ં છં" 
નીરમયનો હાથ પકિીને , નજર મેળવીને 
અધ્યાયે કહ્ .ં 
 

નીરમયની આંખો પીગળી રહી હિી. અધ્યાયે 
એને પોિાના બાહ પાશમા ં જકિી લીર્ી. 
થોિીવાર બનેં્ન એકબીજાન  ં કદાચ છેલ્લ  ં
આભલિંગન માણી રહ્યા હિા. નીરમય પણ એ 
જ ઇચ્છિી હિી કે અધ્યાય જીંદગીમા ંઆગળ 
વરે્ એટલે એ કશ  ં પણ બોલી ન શકી પણ 
એવ  ંથવા દેવ  ંએના માટે અસહ્ય હત  .ં અધ્યાય 
પણ એવ  ંમનમા ંઇચ્છિો હિો કે નીરમય એને 
રોકી લે પણ એવ  ંકંઈ જ ન થય .ં કદાચ બનેં્ન 
પોિાની રીિે એકબીજાની લાઈફની કાળજી 
કરિા ં હિા.ં એ હદવસે બનેં્ન એ એકબીજાની 
વીિી ગયેલી વાિો યાદ કરી. 
 

"નીર, આઈ...." 
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અધ્યાય કંઈક બોલે પહલેા ં નીરમય 
અધ્યાયના હોિ પી રહી હિી. એક સોનેરી 
સવાર અસ્િ થઈ ગઈ. 
 

*** 
 

અધ્યાયે થોિા હદવસ પહલેા ં જ વેલેન્ટાઈન 
હદવસ માટે નીરમયની પહલેી પબ્બ્લશ કરેલી 
બ ક મગંાવી રાખી હિી, "પ્રિય િીયિમ". એમા ં
નીરમયે અધ્યાય પર લખેલી ગઝલો અને 
કપ્રવિાઓ હિી. જે લગભગ આખો હદવસ 
વાચંી રહ્યો હિો અને એ વાચંિા વાચંિા એ 
હવે સ ઈ ગયો હિો. 
 

બીજા હદવસે અખબારના ખણેૂ એક સમાચાર 
આવ્યા. અધ્યાય દેશમ ખ નામનો આરે્િ એક 
હદવસ પહલેા ં પોિાના ફ્લેટમા ં કાહિિયાક 
એટેકથી મતૃ્ય  પામયો. સમાચાર વાચંિા જ 
નીરમયના હાથમાથંી કોફીનો મગ છટકી ગયો 
અને ફસિાઈ પિી. આટલા ં વષો પછી પણ  
અધ્યાય એને ભલૂીને આગળ વર્ી જ ન શક્યો! 
જેના માટે પોિાના આવેગો કાબ મા ં રાખીને 
અધ્યાયથી રૂ્ર થવાન  ંસ્વીકાય ું હત   ંએ જ ક્યાકં 
અટકી પિયો હિો. અધ્યાયના ગયા પછી  
નીરમય પોિે પણ પ્રવિરાગ સાથે ઇમોશનલી 
ક્યારે ન જોિાય શકી. એવ  ંજ માનિી રહી કે 
અધ્યાય જ્યા ંહશે ખ શ હશે. 
 

જે લોકો સબંર્મા ં ક્યારેય હક્કથી સમય ન 
માગંી શક્યા,  

આજે અલગ ભક્ષપ્રિજો પર સમયની રાહ જોિા 
ઉભા છે 

 
 
 

 
હહરલ નવસારીવાલા 
સરૂિ, મો. 9227626497 

િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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વા િે  વા િે  વા િાા 
રવીન્ર પારેખ 

 
કેવી હોય સારી વાિાા? એ પ્રવષે પોિાના પ્રવચારો જણાવે છે જાણીિા વાિાાકાર - કપ્રવ 
 
પ્રમત્રો, િમે બર્ા ંવાિાા લખવા માગંો છો એ 
જાણીને આનદં. અભભનદંન િમને સૌને. અહીં 
હતે   િો વાિાા લખવા અંગે માગાદશાન પરૂ ં  
પાિવાનો જ છે, પણ વાિાા પ્રવશે થોિી 
જાણકારી આપવાનો પણ છે. બને એટલી 
સરળ રીિે વાિાા કેમ લખાય િે જણાવવાનો 
ઉપક્રમ પણ ખરો. એક સમય હિો જયારે 
આપણા વિીલો  નાના હિા ત્યારે િેમની દાદી 
પાસેથી વાિાા સાભંળિા ને સાભંળિા ં
સાભંળિા ંજ સપનાઓમા ંખોવાઈ જિા.ં ત્યારે 
કોઇ િવ્ર પ્રિઓ ખાસ નો’િી. રાિ પિે ને ખાઈ 
પરવારીને ઘરના ં ટાબહરયાઓં દાદીની ફરિે 
વાિાાઓ સાભંળવા ગોિવાઈ જિા.ં વિીલો 
પણ ક્યારેક સાભંળી લેિા ં ને પાનસોપારી 
મોઢામા ંઓરિા ં રહિેા.ં િેમને કતૂ  હલ નો’ત  ં
કારણ િેમને, િેમની દાદીઓએ વાિાા 
સભંળાવેલી ને િેમને બર્ી ખબર હિી, પણ 
ટાબહરયાઓં માટે દાદીની વાિ નવી રહિેી. 
એક હિો રાજા ને એક હિી રાણી-થી શર  થિી 
વાિ કે એક હિી ચકી ને એક હિો ચકો-થી 
શર  થિી વાિ ટાબહરયાઓંને એવા ંરમમાણ 
કરિી કે દરેક બાળકના ં રાજક માર કે 
રાજક મારી  નોખા ં રહિેા.ં દરેક બાળક િેની 

કલ્પના િમાણે રાજમહલે ને સરોવર ને નદી-
પવાિો રચી લેત  .ં બાકીન  ંકામ સપનાઓં પરૂ ં  
કરિા.ં િેમા ંભલેૂચકેૂ દાદીને ખાસંી આવિી કે 
િે વાિામા ં જવા નીકળિી કે બાળકોમા ં
હાહાકાર મચી જિો. લગ્ન ગ્સ્થર થઇ જિા.ં 
બકરી પાણી પીિી અટકી પિિી. ચોર ચોરી 
કરિા ંકે પકિાઈ જિા ંથભંી જિો ને દાદી ફરી 
શર  ન કરે ત્યા ં સ ર્ી બાળકોન  ં વાિાા પ્રવશ્વ 
અટકી પિત  .ં એક જ સવાલ કેન્રમા ં રહિેો-
પછી શ  ંથય ?ં -દાદી, બોલને, રાજક મારીન  ંશ  ં
થય ?ં -પેલો આંર્ળો પોપટ બોલ્યો કે નહીં? -
બોલને, દાદી, પછી શ  ંથય ?ં 
પ્રમત્રો, આ- પછી શ  ંથય ?ં એ જાણવાન  ંક તહૂલ 
વાિાાનો િાણ છે. કોઈ પણ વાિાાકાર પાસે 
પેલી દાદીન ,ં બાળકોમા ં ક તહૂલ જગાિી 
રાખવાન  ંવલણ હોય િે અપેભક્ષિ છે. કોઈ પણ 
વાિાામા ંસીધ  ંકે આિકિર ં  કૈંક બને છે. વાિાામા ં
કૈંક બનવ  ં અપ્રનવાયા છે. આ બનવ  ં જ ર્ીમે 
ર્ીમે ક તહૂલ જન્માવે છે ને એને કારણે વાિાામા ં
આપણને રસ પિે છે. ઉત્સ કિા જન્મે િો 
સાભંળવાન ,ં જોવાન  ં કે વાચંવાન  ં આપણને 
ગમે છે. કળા માત્રનો હતે   આપણને કૈક 
ગમાિવાનો, આનદં આપવાનો છે. 
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આપણેવાિાા, કપ્રવિા, નાટક, હફલ્મ, ટીવી 
વાચંીએ કે જોઈએ છીએ િે એટલે કે એ 
આપણને ગમે છે. એમા ંઆપણને રસ પિે છે. 
કોઈ નવલકથા ઘણા એકી બેિકે વાચંી લે છે 
િે એટલે કે એમા ંવાચંનારને એટલો રસ પિયો 
છે કે િે પરૂી કયાું પ્રવના િેને જપ ન વળે. કોઈ 
પણ કળાકૃપ્રિન  ંએ કામ છે કે એ િમને કોઈક 
રીિે આંદોભલિ કરે. િમે છો િેને િે જ એ 
રહવેા ન દે. િમને એ ક્યાકંથી સ્પશે, આનહંદિ 
કે પ્રવચભલિ કરે. એવ  ંન થાય િો એ બીજ  ંકંઈ 
પણ હોય, કળાકૃપ્રિ નથી. 
હવે િો દાદી ઘરિાઘંર શોભાવે છે ને 
મમમી,પપપા બનેં નોકરી કટેૂ છે એટલે બાળકો 
ઘોહિયાઘંરો શોભાવે છે, ત્યા ં વાિાાની ભચિંિા 
કોણ કરે? આપણે બાળકોન  ંક તહૂલ સકંોરવાન  ં
જ ભલૂી ગયા ંછીએ. ઘરમા ંબાળક જ એક હોય 
ત્યા ંક ટ ંબનો અથા સીપ્રમિ જ રહવેાનો. બાળક 
સ્કલેૂ, માબાપ નોકરીએ ને ઘરને િાળંુ; - આ 
ગ્સ્થપ્રિની હવે નવાઈ નથી. ઘરમા ંભાઈ હોય કે 
બહને હોય િો શ  ં ફરક પિે એ એકબીજાની 
ગેરહાજરીમા ંસમજવાન  ંમ શ્કેલ બનત  ંજાય છે. 
એકસમયે રામલીલા, કથાવાિાા, આખ્યાન, 
ઉપાખ્યાન, પદ્ય વાિાા વગેરેનો િભાવ પણ 
હિો, હવે એ બહ  િચારમા ં નથી. શામળ, 
િેમાનદં.... હવે અભ્યાસક્રમનો પ્રવષય જ રહ્યા 
છે. આ બર્ા માટે હવે નવરાશ નથી. 
મનોરંજનના િકારો બદલાયા છે. કામ કોઈને 
નથી ને મોબાઈલ બર્ા પાસે છે એટલે નવર ં  
કોઈ નથી. આ બર્ામા ંવાિાાની અપ્રનવાયાિા 

કેટલીક હોય િે સમજાય િેવ  ં છે. આમ છિા ં
વાિાા સાવ વચંાિી નથી એવ  ંપણ નથી. હજી 
ભણવામા ં ને લખવામા ં વાિાા છે. નવા 
લખનારાઓ આવે છે એના પરથી પણ લાગે 
છે કે વાિાાની ગરજ આપણને છે. જેને આજે 
વાિાા િરીકે ઓળખાવાય છે િે સ્વરૂપ આપણે 
ત્યાન  ં જૂન  ંકથા-વાિાાન  ં સ્વરૂપ નથી. આપણે 
ત્યા ંપચંિતં્રની કે હહિોપદેશની વાિાાઓન  ંજે 
રૂપ િચભલિ હત   ં િેવ  ં સ્વરૂપ પણ આજની 
વાિાાન  ંનથી. આજની વાિાાન  ંસ્વરૂપ પ્રવદેશથી 
આપણે ત્યા ંઆવ્ય  ંછે.  
અંગે્રજી શાસન દરપ્રમયાન નમાદ, નવલરામ, 
નદંશકંર જેવા ગ જરાિીઓ પણ અંગે્રજી 
સાહહત્યના સપંકામા ં મકૂાયા. પ્રનબરં્, 
નવલકથા, વાિાા, સોનેટ જેવા િકારો આપણે 
ત્યા ં પ્રવદેશથી આવ્યા ને ગ જરાિી લેખકોએ 
િેને પોિાની રીિે ઘિીને િસ્થાપ્રપિ કયાા. આજે 
જેને ગ જરાિી વાિાા િરીકે ઓળખાવાય છે િે 
સ્વરૂપને ય સોથી વર્ારે વષા ગ જરાિીમા ં
થયા.ં ગ જરાિીમા ં એ પહલેા ં પણ વાિાા 
લખવાના િયત્નો થયા, પણ પહલેી વાિાા 
િરીકે મલયાપ્રનલની ‘ગોવાલણી’ આજ સ ર્ી 
ઇપ્રિહાસમા ં સ્થાપ્રપિ થયેલી છે. િે પછીિો 
ધમૂકેત  , પન્નાલાલ, મહિયા જેવા ઘણા 
વાિાાકારોથી માિંીને છેક આજના રામ મોરી 
સ ર્ીની પેઢી વાિાા ખેિિી આવી છે ને હજી 
વાિાા લખનારાઓ આવ્યે જ જાય છે. આવિી 
કાલની વાિાા િમે ખેિવાના છો િો પ્રમત્રો, જરા 
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જાણી લઈએ કે શ  ંકરવાથી વાિાા થાય અથવા 
િો ન થાય. 
દાદીમાની વાિાાથી માિંીને આજે લખાયેલી 
છેલ્લી નીવિેલી વાિાામા ંએક વાિ કોમન છે, 
િે ક ત  હલ જન્માવવાની. હવે શ ?ં એનો ઉિર 
ભાવક/વાચક જાિે જ મેળવી લે િો િેટલે અંશે 
વાિાા નબળી પિવાની. વાિાાકારન  ંએ કામ છે 
કે િેણે ભાવકને સિિ સાથે રાખીને, િેન  ં
ક ત  હલ જગાવિા જઇને વાિાા માિંવાની છે ને 
પરૂી કરવાની છે. વાિાાકારે એ પણ જોવાન  ંછે 
કે ભાવક પોિાની કલ્પનાને વળોટીને આગળ 
ન નીકળી જાય. ભાવક વાિાામા ં વાિાાકાર 
કરિા આગળ દોિે િો િેટલે અંશે વાિાાને 
વેિવાન  ં આવશે. વાિાકાર કહ ે િેટલ  ં જ 
ભાવકને સભંળાવ  ંજોઈએ, િે બિાવે એટલ  ંજ 
ભાવકને દેખાવ  ંજોઈએ. જો ભાવક વાિાાકારને 
આંબી જશે િો િેનો વાિાામા ં રસ નહીં રહ.ે 
વાિાાકારે એક ચરમસીમા પર ભાવકને લાવીને 
િેને પ્રવચારિો કરી મકૂવાનો છે. આપણે એ 
પણ જાણી લઈએ કે રહસ્ય, રહસ્યકથાને જ 
હોય એવ  ંનથી. દરેક કળાકૃપ્રિને િેન  ંપોિાન  ં
રહસ્ય હોય છે ને એના પર સર્જકનો પરૂો કાબ  
હોય છે, એટલે વાિાાની વાિ કરીએ િો વાિાા 
પરૂી ના થાય ત્યા ંસ ર્ી િે રહસ્ય અકબરં્ રહવે   ં
જોઈએ. રહસ્યકથામા ં અંિે રહસ્ય ખલેૂ કે 
ભાવક કે સર્જક તધૃ્પિનો ઓિકાર ખાય છે, પણ 
બીજી કૃપ્રિઓ કે વાિાામા ંવાિાા જ્યા ંપરૂી થાય 
ત્યાથંી ક્યાકં શર  પણ થઇ શકે છે ને અહીં જ 
અથાઘટનની શક્યિાઓ વરે્ છે. ઉિમ વાિાા 

એક જ અથાપરૂિી સીપ્રમિ રહિેી નથી. પણ 
એની વાિો પછી કરીશ .ં 
એકવાિ નક્કી છે કે વાિાામા ં કૈંક બનવ  ં
જોઈએ. આ બનવ  ંસ્થળૂ કે સકૂ્ષ્મ સ્વરૂપે હોઈ 
શકે. િે રૈભખક ગપ્રિ કે ચોક્કસ ક્રમે હોઈ શકે િો 
િેથી ઊલટે ક્રમે કે કોઈ ચોક્કસ િકાને 
અન સરનાર ં  પણ હોઈ શકે. જીવનમા ંબનનારી 
ઘટનાઓને ચોક્કસ ક્રમ કે ગપ્રિ હોય છે. જેમ 
કે બાળક જન્મે, િે મોટ ં થાય કે લગ્ન કરે કે 
વદૃ્ધ થાય િે એક પછી એક બનિી ઘટનાઓ 
છે. જીવનમા ંબાળક મરી જાય પછી વદૃ્ધ થત   ં
નથી. કે મતૃ્ય  પછી જન્મે એવ  ંપણ બનત  ંનથી. 
વાિાામા ંએ શક્ય છે. વાિાાકાર વાિાાને અન રૂપ 
એવી ઘટનાઓ ગોિવી શકે જેનો ક્રમ જીવનના 
ક્રમથી જ દો હોય. વાિાાને વધ  રપ્રસક બનાવવા 
વાિાાકારને આમ કરવ  ંઅપ્રનવાયા લાગત   ંહોય 
િો િે િેમ કરી શકે. પોિાની વાિાાનો વાિાાકાર 
ઈશ્વર છે ને અહીં િેન  ંસ્થાન િેનાથી જરા પણ 
ઊિરત  ંનથી.  
વધ  વાિો હવે પછી..  
 

 
રવીન્ર પારેખ  
સ રિ, ૯૩૭૭૯ ૩૯૧૨૩  
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