
1 
 

 



2 
 

સપંાદકીય 
પ્રિય વાચક,  
‘જ્યોપ્રિકળશ’નો પાચંમો અંક આપના હાથમા ંછે, િેનો આનદં છે. આ અંકની વાિાા સ્પર્ાા માટે અમને 
૭૭ 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 ૧૯ આમપં્રત્રિ 
વાિાાઓ પણ આપના વાચંન માટે ભેગી કરી છે. જેમા ં દેશ-પ્રવદેશના ગૌરવશાળી લેખકો છે, િો 
આજના સમયના િપ્રિષ્ઠિિ લેખકો પણ છે. ગ જરાિી ઉપરાિં અંગે્રજી, ફ્રેંચ, હહન્દી, બગંાળી અને 
કન્નડ 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 ૩૧ વાિાાઓ અને ર્ારાવાહહક નવલકથાનો રસથાળ આપની સેવામા ંસાદર છે. આ અંકમા ંક ંજન 
ગોસ્વામીના વિાાન રંૂપ ચચત્રાકંનો પણ છે, કવર પેજ િથા પ્રવજેિાઓના િોત્સાહનપત્રોની હડઝાઈન 
ગૌરાગં શાહની છે. િેમનો આભાર. વાિાાઓ સાથેના ચચત્રો ખ બસ રિી વર્ારવા માટેના છે, જે 
િિીકાત્મક જ છે, િેના સર્જકોનો પણ આભાર. અહીં જીવનના અનેક રંગો છે, આખ  ંમેઘર્ન ષ છે. 
અમે માનીએ છીએ કે સાર ં  વાચંન સસં્કાર િેરે છે.  
સોપ્રસયલ મીહડયામા ંરસસભર ગ જરાિી વાચંન ઘમેૂ એવી નેમ સાથે અમે લેખકોને પ્રવશાળ વાચક 
વગા સ ર્ી પ્રનશ લ્ક પહોંચાડવા માગંીએ છીએ. સમગ્ર વાચંન ઓછં થય  ંછે, વાિાા વાચંન ઘટી રહ્  ંછે, 
એવી હાલિમા ંઆ અમાર ં  પ્રવનમ્ર યોગદાન છે. આ અંક અમે પ્રનશ લ્ક રીિે બાર હજારથી વધ  વાચક 
પ્રમત્રોને પહોંચાડીશ  ંઅને િેઓ િેને અન્યોને વહેંચિા રહશેે. આવી સરાહનીય કામગીરી માટે સહાયરૂપ 
જ્યોપ્રિ સેવામય ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટને પણ અચભનદંન.  
અમે હરીફ લેખકો પાસે એ વાિાા િેમન  ંમૌચલક 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 એપ્રિલ અંક માટેની વાિાા લેખન સ્પર્ાા માટે અમને કૃપ્રિઓ મળી રહી છે, 
જે અમે ૧૫ માચા સ ર્ી મેઈલ દ્વારા સ્વીકારીશ .ં લેખક પ્રમત્રોને અમારા વોટ્સઅપ ગ્ર પમા ંઆ ચલિંક 
વડે જોડાવાનો અન રોર્ છે: https://chat.whatsapp.com/LBaOa4JI1EV36FR5eIGgAR  
આપના સ ચનો આવકાયા છે.  

નરેશ કાપડીઆ - ૯૯૦૯૯૨૧૧૦૦ 
Jyotikalash007@gmail.com - ૧.૩.૨૦૨૨  
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અદભ િ યાદશક્તિ હિી જ્યોપ્રિ િાકોરની  
 

જ્યોપ્રિ િાકોરને કલા-સાહહત્ય-સાસં્કૃપ્રિક િવપૃ્રિઓનો વારસો માિાજી 
મહાશે્વિા અને પ્રપિાજી જશવિં ચૌહાણ પાસેથી મળ્યો હિો. જ્યોપ્રિને ગચણિ 
િત્યે અણગમો હિો, પહરણામે િેઓ અંગે્રજી સાથે બી.એ. થયા ંઅને નામી 
વકીલની દીકરી રૂપે એલએલ. બી. પણ થયા.ં  
જ્યોપ્રિની યાદશક્તિ ગઝબની હિી. કોઈ પણ પ સ્િક િેણે બીજી વખિ 
વાચંવ  ં પડ્  ં નહોત  ,ં પછી િે અભ્યાસન  ં હોય કે ઈિર વાચંનન .ં િેની 
યાદશક્તિને કારણે જ અમે પહરવારમા ંજ્યોપ્રિને ‘ટેચલફોન હડરેતટરી’ કહિેા.ં 
પ્રપિા જશવિંભાઈ રાજકીય નેિા હિા, િેમને અનેક જણ મળે અને િે 
સમયે અગર દીકરી જ્યોપ્રિ સાથે હોય િો પપપા કોઈનો ફોન નબંર કે 
સરનામ  ંનોંરે્ નહીં. જયારે જરૂર પડે ત્યારે સીધ  ંજ્યોપ્રિને જ પછૂી લે. એક 
જ વારનો પહરચય અને માત્ર નામની સાથે વ્યક્તિનો ફોન નબંર પણ 
જ્યોપ્રિને યાદ હોય!  
માત્ર નબંરો જ નહીં, પહરવાર કે પ્રમત્રોની સાથે થયેલી વાિો, સભામા ં
લેવાયેલા ં પ્રનણાયો, પોિાની ગભંીર માદંગી દરપ્રમયાન દવાઓના અટપટા 
નામ.. બધ  ંજ જ્યોપ્રિને યાદ રહી જત  .ં  
આજે ‘જ્યોપ્રિકળશ’ના પાચંમા ં અંકના િકાશન પ્રનપ્રમિે જ્યોપ્રિની 
યાદશક્તિને યાદ કરવાની િક મળી. સૌને શ ભેચ્છાઓ.  

અપ્રમિ િાકોર 

પવૂાાચાયા, મહાવીર ઈજનેરી કોલેજ, સ રિ 

૧.૩.૨૦૨૨ 
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અન ક્રમ  
(ભાગ: ૧)  

૦૧ વળાકં      અમિૃ બારોટ     ૦૭  
૦૨ મેર્ાનો િેમ અને િેમની મેર્ા   અલ્પા પ રોહહિ    ૧૩  
૦૩ પારક ં લોહી     આશા વીરેંદ્ર     ૧૮  
૦૪ સેત        ઉપ્રમિલા પાલેજા    ૨૪  
૦૫ માનો ચગરીશ     ઉવાશી િજાપપ્રિ    ૩૧  
૦૬ વરસાદની એક રાિ    ઋિભંરા િાકર    ૩૪   
૦૭ લોહીનો સબંરં્ (હાસ્ય કથા)  કલ્પના દેસાઈ    ૪૧  
૦૮ પ્રવદાય      ક ન્દપ્રનકા કાપડીઆ    ૪૩  
૦૯ ચદં્રનો ઉજાસ (ફ્રેંચ/અંગે્રજી વાિાા)  ગાય દ મોપાસા  

અન વાદ: પરેશ વ્યાસ   ૫૫  
૧૦ દૃશ્ય ત્રીજ  ં    ચદં્રકાિં બક્ષી     ૬૨  
૧૧ રૂમ નબંર ૧૦૦૩     જય દીચક્ષિ     ૭૧  
૧૨ મીિી      જ્યોપ્રિ આચાયા    ૭૫  
૧૩ બેશરમ      હદનેશ િજાપપ્રિ 'પ્રનસગા'  ૮૦  
૧૪ સારવારમા ંલાગણી    હદલીપ વી. ઘાસવાલા   ૮૯  
૧૫ છૂપા આશીવાાદ     નરેશ કાપડીઆ    ૯૧  
૧૬ પ્રનદોષ પ્રમત્ર (હહન્દી બાળવાિાા)   મ ન્શી િેમચદં  

અન વાદ: નરેશ કાપડીઆ    ૯૩ 
૧૭ બોરસલ્લી જ કેમ?     બક લા ઘાસવાલા     ૯૯   
૧૮ વાિ રપ્રસયા    બલવીરપ્રસિંહ જાડેજા    ૧૦૩  
૧૯ ર્ ફાર્ર (અંગે્રજી વાિાા)   ચબયોન્સન બ્ય સ્ટન    ૧૧૧  

અન વાદ: સ્વાપ્રિ મહિેા           
૨૦ કેમોન આછે?     મનીષા રાિોડ     ૧૧૪   
૨૧ દહીં વેચવાવાળી  (કન્નડ વાિાા)  મસ્િી વેંકટેશ આયગંર    

અન વાદ: રેખા ઉદયન   ૧૨૧   
૨૨ સહારો     મીિા ગોર મેવાડા    ૧૩૪  
૨૩ બા      મીનાક્ષી વખાહરયા    ૧૪૧  
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૨૪ સાચે સરનામે     યાપ્રમની વ્યાસ    ૧૪૬  
૨૫ ચન્દ્રદાહ      રજનીક માર પડંયા    ૧૫૦   
૨૬ બે વાર      રવીન્દ્ર પારેખ     ૧૫૬  
૨૭ એક શરિ     રક્શ્મ જાગીરદાર   ૧૬૨   
૨૮ સોહમની વાિ (મરાિી વાિાા)  ડૉ. પ્રવજયા વાડ   

અન વાદ: સ્વાપ્રિ મહિેા   ૧૬૭  
૨૯ નવો અવિાર     સરોજ પાિક     ૧૭૦  
૩૦ ચક્ષ  પાિાળ ગાથા (હાસ્ય કથા)   સ નીલ ભટ્ટ     ૧૭૮  
૩૧ દશાનની ભાળ     સ્વાપ્રિ મહિેા     ૧૮૪  
૩૨ નઠટનીડ (ર્ારાવાહહ બગંાળી નવલકથા)  રવીન્દ્રનાથ ટાગોર   ૧૮૮  
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વ ળા ંક 
અમિૃ બારોટ 

 
                                                        ચચત્રાકંન: ક ંજન ગોસ્વામી  
ઘેરથી નીકળિા ંપહલેા ંએણે એના ંબર્ા ંજ ઘરેણા,ં જોઈન્ટ એકાઉન્ટની એની સાઈન કરેલી કોરી 
ચેકબ ક અને પાસબ ક બધ  ંજ પ્રવનીિના ખાનામા ંબરં્ કરી, ચાવી ટેબલ પર મકેૂલા એના પત્ર 

પાસે મકૂી હિી. પત્ર વાચંશે એટલે સમજી જશે. સમજશે? - િથમ ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
 
કાઉન્ટર પર રૂમની ચાવી આપી મેર્ા બહાર 
આવી. બહાર ગાઢ ં ધ મ્મસ છવાયેલ  ં હત  .ં એ 
હોટલના ં પગપ્રથયા ં ઉિરવા માડંી. હોટલના 
એક માણસે એને રોકીને કહ્ ,ં “મેડમ, ઐસે મેં 
બાહર જાના િીક નહીં. ઈટ્સ નોટ સેફ. ધ મ્મસ 
મેં જરા સા પૈર હફસલ જાયેં િો નીચે ખાઈ 

મેં…ય  નો…”  એ હસી, “ડોન્ટ વરી, મૈં ખયાલ 
રખ ૂગંી.” ધ મ્મસ ખરેખર ખબૂ જ ગાઢ ં હત  .ં 
સરૂજ પણ દેખાિો નહોિો. રોડની પટ્ટી થોડા 
ફૂટના અંિર સ ર્ી માડં નજરે પડિી હિી પણ 
મનમા ંછવાયેલ  ંધ  મ્મસ દૂર કરવા એને બહાર 
જવ  ંજ હત  .ં  
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સાવર્ાનીથી એ રોડની પટ્ટીને આર્ારે આગળ 
વર્ી. અચાનક કોઇ કારની લાઈટ દેખાિા ંએ 
ઉભી રહી ગઈ. એને ખ્યાલ નહોિો કે એ રોડની 
એક બાજ  છે કે વચ્ચોવચ્ચ. કારનો ડ્રાઈવર 
કશ કં બબડિા ં એની પાસેથી કારને હંકારી 
ગયો. થોડેક ચાલ્યા પછી વળાકં પર ઝાડી 
િરફ જિી કેડી જેવ  ં દેખાય .ં પેલા માણસની 
સલાહ યાદ આવી પણ એ રોકાઈ નહહ અને 
ઝાડી ભણી ફંટાઈ. થોડી વાર પછી કેડી પણ 
દેખાિી બરં્ થઈ. અહીંથી ઝાડી ગીચ હિી. 
આગળ જવાન  ંમાડંી વાળી એ એક નાનકડી 
પ્રશલા પર બેસી પડી.  
 ઘેરથી પણ આ જ રીિે એ નીકળી પડી 
હિી. જોકે એમા ં ને આમા ં ફરક હિો. ઘેરથી 
નીકળિા ંપહલેા ંએણે એના ંબર્ા ંજ ઘરેણા,ં 
જોઈન્ટ એકાઉન્ટની એની સાઈન કરેલી કોરી 
ચેકબ ક અને પાસબ ક બધ  ં જ પ્રવનીિના 
ખાનામા ં બરં્ કરી, ચાવી ટેબલ પર મકેૂલા 
એના પત્ર પાસે મકૂી હિી. પત્ર વાચંશે એટલે 
સમજી જશે. સમજશે? વેલ, જરૂર જેટલ  ંસમજી 
જાય એટલે બસ. એની બેગમા ં એણે માત્ર 
પહરેવાના ં કપડા,ં બાએ મતૃ્ય  પવેૂ આપેલી 
ચેન, પ્રપયરન  ંજૂન  ંઆલ્બમ અને એક ડાયરી 
એટલ  ં જ મકૂ્  ં હત  .ં મગંળસતૂ્ર ને પહરેેલી 
સોનાની બગંડીઓ ઉિારીને ઘરેણા ંસાથે મકૂી 
દીર્ા ં હિા.ં મહહનો ચાલે એટલા પૈસા લીર્ા 
હિા. એનો મોબાઇલ ટેબલ પર જ રાખી દીર્ો 
હિો અને માત્ર એક રીસ્ટવૉચ પહરેી રાખી 
હિી. પ્રવનીિ માટે એ સાજંન  ંજમવાન  ંઢાકંીને 

નીકળી હિી. બીજા હદવસે એ કરી લેશે અથવા 
મહારાજને બોલાવી લેશે પણ આજે એને એની 
ખોટ વિાાવી ના જોઈએ.  
 ફ્લેટનો દરવાજો બરં્ કરી એ પાછં 
ફરી જોવા પણ રોકાઈ નહહ. પ્રવચાર બદલાઈ 
જાય એવ  ંકશ  ંનહહ. જોકે પ્રવચાર બદલાવાની 
શક્યિા નહોિી. બર્ા ં પાસા ં જાણી, નાણી, 
સમજી પ્રવચારીને જ એ નીકળી છે. ના, એની 
ને પ્રવનીિની વચ્ચે કોઈ ઝઘડો કે બોલાચાલી 
એવ  ં કશ  ંથય  ંનથી. થય  ં હોિ િો કદાચ ના 
નીકળાય  હોિ. પણ સાર ં  થય ,ં બધ  ંજ રાબેિા 
મ જબન  ંહત   ંએન  ંનીકળવાન  ંપણ કદાચ- 
 ઝાડીમા ં ખખડાટ થયો. એ ચમકી. 
સાવર્ થઈ એણે આસપાસ જોય  ંપણ કંઈ ના 
લાગિા ંએ ફરી પ્રવચારે ચડી પણ અચાનક એક 
અવાજ સભંળાયો, “ડોન્ટ મવૂ”. એ િરી ગઈ. 
કોઈ પ ર ષનો અવાજ હિો. એણે પાછળ ફરીને 
જોવાની કોપ્રશશ કરી િો, “નો! નો મવૂમેન્ટ 
પલીઝ.” પાછળ નાની ટોચાન  ંઅજવાળં થય .ં 
કશોક ફંૂફાડો ને પછી ઝાડીમા ંકશ કં ફંગોળાય  ં
હોય એમ લાગ્ય .ં ઘડીક એને થય ,ં ના નીકળી 
હોિ િો સાર ં .  
 થોડીવારે અવાજ આવ્યો, “ય ૂ કેન 
રીલેતસ નાઉ.” ગભરાયેલી એ ઉભી થઈને 
પાછળ ફરી. ઝાડીમાથંી ટોચા સાથે એક માણસ 
નીકળી આવ્યો. એ એકદમ પાછળ હટી. “ઈટ 
વૉઝ અ કોબ્રા, આપ કો ઐસી જગહ પર નહીં 
બૈિના ચાહહયે.” ટોચા પકડેલા માણસનો ચહરેો 
સ્પઠટ દેખાિો નહોિો. ટોચાના હફલ્ટર થયેલા 
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િકાશમા ં એણે જોય  ં કે કોઈ ક િાા પાયજામો 
પહરેેલો ને વરે્લી દાઢીવાળો માણસ હિો. 
માણસે ફરી કહ્ ,ં “યહા ંઅકેલે બૈિના િીક નહહ, 
આપ કહેં િો મૈં આપ કો આપ કે મકામ િક 
છોડ સકિા હૂં.” 
 એને ર્રપિ વળી. માણસ એને લ ૂટંવા 
કે છેડિી કરવા નહોિો આવ્યો. એ કહિેો હિો 
એમ કોબ્રા…. હા, ફંૂફાડા જેવ  ંએણેય સાભંળ્ય  ં
હત  .ં “શ હક્રયા, આપને મેરી જાન બચાઈ…. . 
એન્ડ સૉરી, આઈ મીસઅન્ડરસ્ટડૂ.”  
“ડોન્ટ વરી, ઈટ્સ નેચરલ, પર યહાસેં અબ 
નીકલના ચાહહયે.”  
“મકામ કી ઓર?” એ હસી.  
 ટોચાના િકાશમા ં કેડી શોર્િા ં બને્ન 
નીકળ્યા.ં માણસ આગળ ચાલિો હિો પણ 
પાછળ ફરી મેર્ાના પગ પાસે ટોચાનો િકાશ 
નાખિો હિો. થોડીવારે રોડની પટ્ટી દેખાઈ. 
રોડ આવિા ંજ એ બોલી, “થેંતસ, પર અબ મૈં 
ચલી જાઉંગી.”  
“કહા ંિહરી હૈં આપ?”  
“હહલ્ટન મેં.”  
“અચ્છા, મૈં ભી વહા ંહી હૂં, ચચલયે, સાથ ચલિે 
હૈં.” 
 રસ્િે થોડી વાિચીિ થઈ. એ પેઈન્ટર 
હિો, પ્રનક ંજ નામ, ગ જરાિી હિો. મેર્ાએ પણ 
પોિાની ઓળખાણ આપી. પછી બને્ન મગૂા ં
મગૂા ંચાલ્યા.ં હોટલ આવી ત્યારે મેર્ાએ કહ્ ,ં 
“હ ં ૨૧૬ મા ં છં, િમે?” “૧૦૭ મા”ં, પ્રનક ંજ 
બોલ્યો. “પછી મળીએ”, એમ કહી મેર્ાએ 

કાઉન્ટર પરથી ચાવી લીર્ી ને રૂમમા ં જવા 
નીકળી. પ્રનક ંજ ત્યા ંજ ઉભો રહ્યો. કદાચ એને 
જોઈ રહ્યો હિો.  
 રૂમમા ં આવી એણે થોડીવાર પ્રવશ્રામ 
કયો. પછી નહાવાન  ં મન થય  ં એટલે પાણી 
ચાલ  કરી ટબમા ંબેિી. પાણી હૂંફાળં હત  .ં સાર ં  
લાગ્ય .ં આંખો બરં્ કરી એ બેસી રહી. મ બંઈના 
એના ફ્લેટમા ં રોજ રાતે્ર એ આમ જ ટબમા ં
બેસી રહિેી. પ્રવનીિ મોડો આવિો. જમવાન  ં
બનાવી, સ્નાન કરીને ટીવી ચાલ  કરી એ રાહ 
જોિી બેસી રહિેી.  
 મહારાજ રાખી લેવાનો પ્રવનીિનો 
આગ્રહ હિો.  મોભા િમાણે મહારાજ હોવો જ 
જોઈએ- એમ એન  ંકહવે   ંહત  .ં પણ િો પછી એ 
કરે શ !ં ટીવીનો એને કંટાળો આવિો. કોઈ વાર 
પ સ્િક લઈને બેસિી. વાચંવાન  ં ગમત  ં પણ 
આખો વખિ િો….. સવારે કામ કરવા ચચત્રા 
આવિી. એ ચચત્રાને એના વર અને બાળકો 
પ્રવશે પછૂિી. એ ના પાડે િોય એને કામમા ં
મદદ કરિી. ચચત્રા હોય ત્યારે સાર ં  લાગત   ંપણ 
એના ગયા પછી- 
 પહલેા ંએ શોપ્રપિંગ કરવા જિી. ક્યારેક 
શ્ર પ્રિને ઘેર જિી. પછી બને્ન હફલ્મ, નાટક કે 
કોઈ િદશાનમા ંજિા.ં શ્ર પ્રિ અમેહરકા ચાલી ગઇ 
પછી એન  ંબહાર નીકળવાન  ંઓછં થત   ંગય .ં 
એકલા ંએકલા ં હફલ્મ કે નાટકમા ં જવ  ં ગમત  ં
નહહ. પ્રવનીિની ઑહફસની પાટીઓમા ં પણ 
એને એકલ  ંલાગત  .ં પ્રવનીિ ખબૂ બીઝી રહિેો. 
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એની કંપનીનો સીઈઓ હિો એટલે નેચરલ 
હત  .ં  
 નહાઈને બહાર આવી એણે કપડા ં
બદલ્યા ંને જમવાન  ંરૂમમા ંમગંાવવાને બદલે 
હોટલના રેસ્ટોરામંા ં જવાન  ં પ્રવચાય ું. ર્ારવા 
િમાણે ત્યા ંપ્રનક ંજ મળી ગયો. એના ટેબલ પર 
જવાન  ંઆમતં્રણ એણે સ્વીકાય ું. બીજા હદવસે 
પ્રનક ંજ લોબીમા ંમળી ગયો. “ક્યા,ં નાસ્િો કરવા 
ચાલ્યા?ં” “ના, આજે ઉઘાડ છે િો થય  ંઝાડીમા ં
થોડ ં ફરી આવ ,ં” “હ ં આવ ?ં આવી શક ં? ના, 
કદાચ કોબ્રા હોય િો..” એ હસી અને પછી 
ચાલી. પ્રનક ંજ સાથે થઈ ગયો.  
 સાજંે એ ટબમા ંપડી પડી પ્રવચારે ચડી. 
લગ્ન પહલેા ંએ પ્રવનીિની સેકે્રટરી હિી ત્યારે 
પ્રવનીિે એને ઘણી મદદ કરેલી –આપ્રથિક ને 
ઈમોશનલી પણ. પ્રમિેશ સાથેનો સબંરં્ તટૂી 
ગયો ત્યારે પ્રવનીિે જ એને ખભો આપેલો. 
પ્રમિેશ એના જીવનથી દૂર થઇ ગયો પછી 
પ્રનરાશામા ંડૂબી ગયેલ એને પ્રવનીિનો સહારો 
મળિા ંદોસ્િી વર્ી અને એ પ્રવનીિના િેમમા ં
પડી. પાટીઓ, પ્રમજબાનીઓ, ટસૂા એ પ્રવનીિની 
દ પ્રનયા હિી. એ બરે્ એને સાથે લઈ જિો. બહ  
મોટ ં જગિ હત   ં એન .ં એ પ્રવનીિનો છાયો 
બનીને રહી. એમા ં જ એક હદવસ પ્રવનીિે 
િપોઝ કય ું. કલ્પય  ંનહોત   ંએવ  ં સ્વપનન  ંએક 
સોહામણ  ં જગિ એની સામે ખલૂી ગય .ં 
મ ગ્ર્િામા ંવષો વીિી ગયા.ં  
 એક હદવસ એણે બાળક પ્રવશે વાિ કરી 
િો પ્રવનીિ કહ,ે “િાર ં  ફીગર પછી નહહ રે' ને 

બીઝનેસમા ં એ ના ચાલે.” “એટલે?” “એટલે 
ડાચલિંગ, ય  આર સ્માટા , ડેપ્રશિંગ ને ગોર્જસ, એ 
બધ  ંગ માવવ  ંઆપણને ના પાલવે.” “વોટ! હ  ં
શ  ંિારા બીઝનેસ માટેનો સ્ટેપીંગ સ્ટોન છં?” 
“ક્યારે નહોિી ડીયર!” પ્રવનીિે જે રીિે બેર્ડક 
કહ્  ંએથી એ ડઘાઈ ગઈ. એ હદવસે ભીિર 
ઘણ  ંબધ  ંતટૂ્   ંપણ પ્રવનીિને ક્યા ંખબર હિી!  
 એ નાહીને િૈયાર થિી હિી ને 
ઈન્ટરકોમ રણકી ઉિયો. પ્રનક ંજ હિો. “જમવા 
નથી આવવ  ંમેમ?” એને ના પાડવાનો પ્રવચાર 
થઈ આવ્યો પણ થય ,ં એમા ંવારં્ા જેવ  ંશ  ંછે?  
“દસ પ્રમપ્રનટમા ંઆવ  ંછં,” કહી એણે ફોન મકૂ્યો.  
પ્રનક ંજ સારો માણસ છે. હદવસ આખો િકૃપ્રિ 
વચ્ચે કોઈ જગ્યા ખોળીને સ્કેચીઝ કરિો રહ ેને 
સાજંે જમવા ટાણે કંપની માટે બોલાવે. પોિાને 
પણ ફાવે છે એની સાથે. કંઈ કેટલાયે પ્રવષયો 
છૂટી ગયા હિા એ બર્ા જાણે િાજા થાય છે.  
 અહીં આવ્યાને આિ હદવસ થઈ ગયા 
છે. મઝાન  ંનાન  ંહહલસ્ટેશન છે. મ ક્તિ ઝખંિા 
એના મનને શાિા વળે એવ  ં વાિાવરણ છે. 
કાલે પ્રવનીિને ફોન કરવાનો પ્રવચાર થઈ 
આવ્યો હિો પણ પછી માડંી વાળ્ય ,ં છેલ્લે 
પ્રમિેશ બાબિે એ જે રીિે વત્યો હિો...!  
 એક હદવસ અચાનક પ્રમિેશ મળી ગયો 
હિો. શ્ર પ્રિના ગયા પછી એને બહ  એકલ  ં
લાગત   ંહત   ંએટલે ઘણા વખિે એ એક ચચત્રના 
િદશાનમા ં જઈ ચડી ને ત્યા ંએ મળી ગયો. 
સ કાઇ ગયો હિો. થોડી વાિચીિ પછી બને્ન 
કૉફી પીવા રેસ્ટોરામંા ંબેિા.ં એણે પછૂય ,ં “લગ્ન 
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કયાું?” િો નીચ  ં જોઈ ગયો ને અચકાિા ં
બોલ્યો, “હા, મારી કમ્ય પ્રનટીની છે, એક 
મલ્ટીનેશનલમા ં જૉબ કરે છે.” “િને વહકિંગ 
વ મન પસદં છે, નહહ?” એણે મજાક કરી. પછી 
કહ્ ,ં “મળાવજે કોઈ વાર.” “શ્યોર.” 
વાિાવરણનો ભાર લાગિો હિો કે કેમ પણ 
વર્ારે વાિ ના થઈ શકી. કૉફી પીને છૂટા ં
પડયા.ં પછી એક-બે વાર અલપઝલપ ક્યાકં 
મળી જવાય .ં છેલ્લે મળ્યા ંત્યારે પ્રવનીિ સાથે 
હિો એટલે એણે ઓળખાણ કરાવી.. ઘેર આવી 
પ્રવનીિે પછૂય ,ં “આ એ જ પ્રમિેશ કે જે..?” 
વાક્ય અધરૂ ં  મકૂાય .ં એણે ‘હા' કહી પણ િશ્ન જે 
રીિે પછૂાયો એ...  
 એકવાર એક કાયાક્રમમાથંી આવિા ં
એને મોડ ં થઇ ગય .ં પ્રવનીિ વહલેો ઘેર આવી 
ગયેલો િો કહ,ે “કોઈને મળવા ગઈ'િી?” 
કોઈને એટલે કોને? પોિે પ્રવનીિને કદી એવ  ં
પછૂય  ં નથી. જવાબ આપયા પ્રવના જ એ 
જમવાન  ં ગરમ કરવા વળી. પછી ઘણીવાર 
પ્રવનીિ વહલેો આવિો. એને ગમવ  ં જોઈએ 
પણ નહોત   ંગમ્ય .ં લાગેલ  ંએ એની હદનચયાાન  ં
ધ્યાન રાખવા લાગ્યો છે. ક્યારેક ઉલટિપાસ 
પણ..  
 મેર્ાએ પ્રવચારો પર રોક લગાવી. 
િૈયાર થઈને નીચે ઉિરી િો સામે પ્રનક ંજ 
મળ્યો. “કઈ બાજ , ઝાડી િરફ?” એણે હકારમા ં
માથ  ં હલાવ્ય .ં “એક વાિ પછંૂ?” “પછૂ.” “હ  ં
િમારો સ્કેચ બનાવ ?ં” “યા.. વાય નોટ!” “ભલે 
િો કાલે સવારે દસ વાગે, પાક્ ં?” “અફકોસા”, 

કહી મેર્ા નીકળી પડી. સ્કેચ વખિે 
આડીઅવળી અનેક વાિો કરી પ્રનક ંજે મેર્ાને 
હસાવી. હી ઈઝ હરયલી જોવીએલ. પછી બને્નએ 
સાથે લન્ચ લીધ .ં મેર્ાએ એને પ્રવનીિ પ્રવશે 
વાિ કરી ને પોિે કેવી રીિે નીકળી પડી એ 
પણ કહ્ .ં ખરેખર કોઈની સાથે વાિ કરવાથી 
મન હળવ  ંથાય છે. પ્રનક ંજ િશ્નો પછૂી પછૂી એને 
પ્રવશે વર્ારે જાણવાની કોપ્રશશ કરે છે પણ 
પોિાના પ્રવશે કંઈ બોલિો નથી. રીઝવા િો 
નથી લાગિો િો પછી- 
 અહીં આવ્યાને પદંર હદવસ થઈ ગયા 
છે. એ હહસાબ કરે છે, કેટલા હદવસ ચાલે 
એટલા પૈસા છે? છેલ્લા થોડા હદવસોથી 
જમવાનો ખચા િો પ્રનક ંજ કરે છે. એણે એક-બે 
વાર આપવાની કોપ્રશશ કરેલી પણ એ માન્યો 
નહહ. મેર્ાને ખબર છે સ્ત્રી ખચા કરે િો પ ર ષોનો 
અહમ ્ઘવાિો હોય છે. પ્રનક ંજની કંપની એને 
ગમે છે પણ એક વાિ સિાવે છે. શ  ંસ્ત્રીને કોઈ 
ને કોઈ પ ર ષન  ંઆલબંન લેવ  ં જ પડવાન ?ં 
જોકે િશ્ન થાય એવી ક્સ્થપ્રિ હજ  ઊભી નથી 
થઈ અને આલબંન લેવાન  ં જ હોય િો 
પ્રવનીિન  ંશ  ંખોટ ં હત  !ં  
 એને નવાઇ લાગે છે. આજે ઘણા હદવસે 
પ્રવનીિ સાભંયો. શ  ંએ માનપ્રસક રીિે પ્રવનીિથી 
સ્વિતં્ર થઈ ગઈ છે કે પછી એની જગ્યાએ 
પ્રનક ંજ ગોિવાઈ ગયો છે! ના, પ્રનક ંજ માટે એ 
એવી રીિે નથી પ્રવચારિી. એ સારો વ્યક્તિ છે, 
કલાકાર છે, ગ ડ કંપની, યસ, પણ એથી પ્રવશેષ 
કશ  ંનહહ.  
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 ઈન્ટરકોમ વાગી રહ્યો હિો. હોટલનો 
સ્ટાફ કહ ે છે, મ બંઈથી કોઈ પ્રમ. પ્રવનીિ…. 
પ્રવનીિ? એ કેવી રીિે..? એણે ફોન લીર્ો ને 
વાિ કરી.. ‘હા, એ ઓલરાઈટ છે…. બધ  ં
બરાબર છે, કોઈ િકલીફ નથી… નહહ પાછા 
આવવાન  ંશક્ય નથી… હા, પ્રવચારીશ પણ એ 
શક્ય નથી… ના, ત  ંઅહીં આવીશ િો મારે બીજે 
જવ  ંપડશે.. પલીઝ, ડોન્ટ ડૂ રે્ટ… ઓકે, આઈ 
વીલ ટેક કેર.. શ્યોર, વીલ કોલ ય  લેટર…’ 
 નવાઈની વાિ છે! પોિે કોઈને પણ 
જણાવ્યા પ્રવના આવી છે િો પછી પ્રવનીિને 
કેવી રીિે ખબર? એ શ  ંએની જાસસૂી કરાવે 
છે! એનો મડૂ ઑફ થઈ ગયો. જમવા 
બોલાવવા પ્રનક ંજનો ફોન આવ્યો િો એને પણ 
ના પાડી દીર્ી. રૂમમા ંજ કશ  ંમગંાવીને ખાઈ 
લીધ .ં નીચે ઉિરવાન  ંમન ના થય .ં રાતે્ર મોડ ે
સ ર્ી એ પ્રવચારિી રહી.  
 સવારે લોબીમા ં પ્રનક ંજ મળી ગયો િો 
કહ,ે “કાલે રાતે્ર જમવા કેમ ના આવ્યા?ં મેં 
કેટલી રાહ જોઈ, ખબર છે?”  
“મેં ના િો પાડી હિી પછી રાહ જોવાનો સવાલ 
ક્યા ંહિો?”  
“મને એમ કે િમે પ્રવચાર બદલશો, ખેર, 
િચબયિ િો સારી છે ને?” “હા, િચબયિ સારી 
છે પણ કાલે પ્રવનીિનો ફોન આવેલો.” “ઓહો, 
એમા ં ત્યારે િો.. પણ એમા ં અમારા પર શ  ં
કામ?”  
“પ્રનક ંજ, મારે એ જાણવ  ં છે કે પ્રવનીિ િને 
કેટલા પૈસા આપે છે?” પ્રનક ંજ ડઘાઈ ગયો. 

થોથવાિા ંબોલ્યો, “શેના પૈસા? િમે શેની વાિ 
કરો છો?”  
“એષ્તટિંગ સારી કરી જાણે છે ત  ,ં મને મખૂા ના 
સમજીશ. કયારથી જાસસૂી કરે છે મારી?”   
“એવ  ંનથી, િમે ખોટ ં સમજી રહ્યા ંછો. િમારા 
પસામા ંમેં કાડા જોયેલ  ં ને મને િમારી ચચિંિા 
થિી હિી એટલે જ..”  
બપોરે બાર વાગે હોટલમાંથી ચેકાઉટ કરીને એ 
નીકળી ત્યારે મન હળવ  ંથઈ ગય  ંહત  .ં હવે કોઇ 
આલબંનની જરૂર નહોિી. પ્રવનીિ સાથે જોડિો 
છેલ્લો િાર પણ તટૂી ગયો હિો. ટે્રનમા ંબેિી 
ત્યારે એણે ખાિરી કરી લીર્ી હિી કે પ્રનક ંજ 
એની પાછળ િો નથી આવિો ને! જોકે હવે 
ખાિરી કરવાની કોઇ આવશ્યકિા નહોિી. 
એણે બારીમાથંી બહાર નજર કરી ત્યારે એના 
મ ખ પર ક્સ્મિ રમી રહ્  ંહત  .ં વળાકં પર ગાડી 
પાટો બદલી રહી હિી.  
 

                                                            
અમિૃ કે બારોટ 
થાણા (મહારાઠટ્ર) ફોન: 9920653526  
મેઈલ: barotamrut@gmail.com 
નવનીિ સમપાણ - જ લાઈ, ૨૦૨૧ના અંકમા ંિકાપ્રશિ  
િથમ ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  

 

mailto:barotamrut@gmail.com


13 
 

મેધાનો પે્રમ કે પે્રમની મેધા 
અલ્પા પ રોહહિ 

આ તરફ ભાઈ, આંખોમાાં આંસનેુ પરાણે પકડીને ઊભો હતો. તેની ઇચ્છા કોઈ પત્થર પર પછડાયાાં 
વિના જ ચરૂચરૂ થઈ ગઈ હતી. 

 
ભલે કહ ે ઈવતહાસ, પે્રમમાાં કામ નથી 
બદુ્ધિજીિીનુાં 
પણ, જ્યારે બદુ્ધિથી જ થઈ જાય પે્રમ તો પે્રમ 
શુાં કરે?  
પે્રમ સાાંજે ચાર િાગ્યાનો ઓરડાની સજાિટમાાં 
પરોિાઈ ગયો હતો. ઓિનમાાં બેક થઈ રહલેાાં 
િેજીટેબલ્સ િીથ ચીઝ સોસની સોડમ આખાાંયે 
ઘરમાાં ફેલાઈ ચકૂી હતી. ફ્રીઝરમાાં મેંગો અને 
ગ્િાિા આઇસ્ક્રીમ ચનન કરીને સેટ કરી દેિાયાાં 
હતાાં. બાબેક્યઝુ તે બાંનેની પસાંદનુાં સ્ક્ટાટનર હત ુાં. 
તેના માટે પણ ચીઝ, પનીર, ટામેટાાં, કેપ્સીકમ, 
બટાટા, એકદમ એક-એક સ્ક્કિેર ઇંચનાાં 
ટુકડામાાં કાપી મેરીનેટ કરિા મકૂી દીધાાં હતાાં. 
બસ આથી િધારે કાાંઈ બનાિિાની જરૂર ન 
હતી. આટલામાાં તો મેધા ખશુખશુાલ થઈ જશે. 
પે્રમને આજે મેધા સાાંજે સાડા આઠે ઘરે આિે 
એ પહલેાાં ઓરડાની સજાિટ, મેધાની પસાંદન ુ
રાવિભોજન અને એક નાનકડી ફક્કડ કવિતા 
તૈયાર કરિાનાાં હતાાં. હા, કવિતા તે આજે જે 
િાતાિરણ રચાય તે જોઈને લખિા માાંગતો 
હતો એટલે કોઈ પિૂન તૈયારી કરી ન હતી. 
 

પણ, તેણે તેમનાાં નાનકડાાં, માાંડ અગગયાર 
માસના હતે માટે ખીચડી અને િાિડડિંગ - 
ગાંઠોડા નાખી થોડી સાકર સાથે દૂધ ઊકાળી 
લીધુાં હત ુાં. તેને સાડા સાતે જમાડીને સાસમુાને 
આજની રાિે સોંપી દેિાનો હતો. હતે જન્મથી 
આજ સધુી ડદિસે ભલે નાના-નાની કે દાદા-
દાદી પાસે રહ,ે પણ, આજે રાવિ રોકાણ માટે  
પહલેી િખત નાની સાથે જઈ રહ્યો હતો. અને 
કેમ ન હોય, આજે પે્રમ અને મેધાને પ્રથમ 
િખત મળ્યાને કુલ છ િર્ન પરૂાાં થતાાં હતાાં, 
ઉપરથી આજે તેમની ચોથી લગ્નવતવથ પણ 
હતી. િળી, આજે લગ્ન પછી પહલેી જ િખત 
તેઓ બાંને સાથે હતાાં. તો ઉજિણીનો પ્રસાંગ તો 
બને જ છે ને? હા, તમને સિાલ જરૂર થશે કે, 
‘આમ કેમ?’ તો એનોય જિાબ આપી દઉં. આ 
મારો ભાઈ પે્રમ, હિે તમે પછુશો કે, ‘નાનો કે 
મોટો?’ તો હુાં કહીશ કે, ‘નહીં નાનો નહીં મોટો, 
અમે બાંને તો જોડડયાાં, એ પે્રમ અને હુાં પ્રીત. 
અરે હુાં પે્રમનો ભાઈ નહીં, બહને પ્રીત.' હિે, 
લગ્ન કરીને તરત પે્રમ ઇન્ટનનપ્રશપ કરિા 
બેંગ્લોર જતો રહલેો. અને મેધાને તો મુાંબઈમાાં 
જ કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યમૂાાં ઇન્ટનનપ્રશપ સાથેની 
નોકરીની ઓફર આિી ગયેલી. આિી ઓફર 
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કોણ છોડ,ે િળી? અને મને, હા, હુાંય તે િળી 
તેમની જ સાથે સી.એ. કરતી. મારી ઇન્ટનનપ્રશપ 
મેધાની જ કાંપનીમાાં. એટલે મમ્મી પપ્પા, હુાં ને 
મેધા બધા ખશુ.    
હિે, તેમનાાં લગ્નનાાં છ મડહના પરૂાાં થયાાં અને 
તેનાાં બરાબર દસ ડદિસ બાદ અમારી 
ઈન્ટનનપ્રશપ પરૂી થઈ. પે્રમ તો ઘરે આિી ગયો. 
પણ, મેધાને એક મડહના પહલેાાં જ કાંપનીએ 
ઈંગ્લેન્ડ અને પછી સ્સ્ક્િત્ઝલેન્ડની ઓડફસમાાં 
ત્યાાંની વસસ્ક્ટમનો અનભુિ લેિા મોકલેલી. 
અરે, મેધાની તો જોબ જ પાક્કી થઈ ગયેલીને, 
એટલે.  
હિે, મારે અને પે્રમને નોકરી શોધિાની હતી. 
પણ, હુાં કોઈ કાંપનીમાાં અરજી કરુાં તે પહલેાાં જ 
મને મારી ઈન્ટનનપ્રશપ િાળી કાંપનીમાાંથી જ 
કોલ-લેટર આિી ગયો. એટલે આપણે બાંદા તો 
ખશુખશુાલ. મમ્મીને પણ એક સાંતાન તો નજીક 
રહ ેએિી ઇચ્છા. એટલે, મેં તો પાાંચ િર્નના 
કોન્રાક્ટથી નોકરી લઈ જ લીધી. અરે! હુાં તો 
મારી િાત માાંડી બેસી ગઈ. આજે તો મારે 
તમને મારા ભાઈ પે્રમ અને તેની મેધાની િાત 
કરિાની છે. જો જો હુાં પાછી આડ ેપાટે ચઢુાં ને, 
તો મને િાળી લેજો.  
હિે, જ્યાાં સધુી મેધા પાછી ફરી, પે્રમને પણ 
મુાંબઈમાાં જ નોકરી મળી ગઈ પણ, તેને ઝાઝાં 
ગોઠત ુાં નહીં. તેનુાં મન થોડુાં અશાાંત રહતે ુાં. 
એકિાર તે પાંદર ડદિસની ઓડફસ બ્રાન્ચની 
ટરૂ કરી પરત ફયો તે રવિિારે તેની બ્રીફકેસ 
ખાલી કરતાાં મને ને મેધાને તેની અશાાંવત, 

ઉચાટનુાં કારણ પકડાઈ ગયુાં. મેધા તો માથે 
હાથ દઈ બેસી આંખમાાંથી આંસડુાાં પાડિા 
લાગી. હુાં ગભરાઈ, મેં મમ્મી - પપ્પાને બમૂ 
મારીને બોલાવ્યાાં, તો પે્રમ સાથે એ બેય સીધાાં 
પે્રમનાાં રૂમમાાં. પોતાનો ખજાનો ફેલાયેલો જોઈ 
પે્રમ થોડો ઓજપાઈ ગયો. મેધાને જોઈ બોલ્યો, 
'અરે, તુાં રડ નહીં.' અને મને સાંબોધીને, 'શુાં 
ઊતાિળ હતી તને મારી બેગ ખોલિાની?' હુાં 
ફરી િળી, 'ચાલ, ચાલ. ચોરી પોતાની પકડાઈ 
અને ખીજાય છે મારા ઉપર?'  
હિે, િાત એમ બની હતી કે છ મડહના મેધાથી 
દૂર રહીને ભાઈસાહબેનાાં મનમાાં નિા પે્રમનાાં 
ફણગા ફૂટયા હતાાં. અરે, ના ના. કોઈ યિુતી 
સાથે નહીં. લેખન સાથે. તેણે સુાંદર મઝાનાાં 
કાવ્યો, મેધાને ઉદે્દશીને લખયાાં હતાાં. અને ઘણી 
બધી િાતાનઓ પણ. એક બે પબ્લલકેશન સાથે 
તેની િાતાનઓનુાં પસુ્ક્તક છપાિિાની િાત 
ચાલી રહી હતી. પણ, કદાચ એક પરુુર્ 
નોકરીમાાં ઉર્ધિનગવતના વિચારને બદલે મનનાાં 
વિચારોને ઉર્ધિનગવત આપે એ તેનાાં 
સમાજજીિન માટે થોડુાં અસહજ લાગે. એટલે 
જ ભાઈએ હજી સધુી આ િાત છુપાિી હતી.  
હિે, મેધાનાાં રડિાનુાં કારણ પછૂતાાં તેણે અમને 
બધાાંને કહ્ુાં, 'એને મારા માટે એટલી લાગણી 
છે કે એ મારા ઉપર કવિતાઓ લખે. પણ, મને 
જ નહી કહિેાનુાં?' િળી, ઊમેયુું, 'હુાં જો 
ગડૃહણીજીિન જીિિા માગતે, તો તમે બધાાં 
મને આટલાાં જ ઉમાંગે સ્ક્િીકારતે કે નહીં?'  
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અમે બધાાં એકસરેૂ બોલ્યાાં, 'હા, હા, કેમ નહીં?' 
અને પપ્પાએ િાતનો તાંત ુ પકડી રાખી 
અનસુાંધાને કહ્ુાં, ‘બેટા, મારી દ્રષ્ટટએ ઘર 
ચલાિિાની જિાબદારી પે્રમની જ છે. તુાં ખબૂ 
હોવશયાર છે. તારી નોકરી, પ્રગવત અને હોદ્દો 
બધુાં જ ખબૂ સરસ છે. પણ, તુાં જ્યારે ઈચ્છે, 
નોકરી તારી મરજીથી છોડી પણ શકે છે.'  
મેધાએ નાનાાં બાળકની જેમ તેનાાં આંસથુી 
ખરડાયેલાાં ગાલ, હથેળીઓ ઘસડીને સાફ કરી 
મરકતાાં કહ્ુાં, ‘પપ્પા, હુાં આ જ ઓફર પે્રમને 
આપિા માાંગ ુછુાં. અને તે પણ, આજથી પરૂાાં 
પાાંચ િર્ન માટે. તે નોકરી છોડી, પોતાની 
લેખનકળા પરૂજોરમાાં વિકસાિે અને એક ખબૂ 
સારો લેખક બને, એવુાં હુાં ઈચ્છુાં છુાં.' આ મારી 
જ નહીં, પે્રમની પણ પહલેી ઈચ્છા હતી. પણ 
અમારાાં લગ્ન અભ્યાસ પરૂો થતાાં જ થઈ ગયાાં 
એટલે તે જીિનઘરેડમાાં જોતરાઈ ગયો. જેમ, 
હુાં મારી પસાંદનુાં કામ કરી રહી છુાં અને તમે 
બધાાં મને સહકાર આપો છો, ચાલો એિો જ 
સહકાર આપણે પે્રમને આપીએ.' અને બધાાંને 
મેધાના આ વિચાર માટે ખબૂ જ માન થયુાં ને 
તેનો વિચાર િધાિી લેિાયો. અને આમ, એક 
ચાટનડન એકાઉન્ટન્ટ તેનાાં લેખન પ્રત્યેના અસીમ 
શોખને લઈ સી.એ. તરીકેની પે્રકટીસ છોડી, 
એક ફુલટાઈમ લેખક બનિા તરફ દોરાઈ 
ગયો. અને કેમ ન હોય, તેના જીિનસાથીનો 
તેના આ શોખ ઉપર ભારોભાર ભરોસો કે એક 
ડદિસ પે્રમનુાં નામ ઉત્તમ સાડહત્યકારોની 
હરોળમાાં લેિાશે. પછીનાાં િર્ોમાાં, મેધાને ચાર 

વિદેશી ટસૂન આિી અને તે બધી જ તેને એક 
નિી અને ઉચ્ચ પદિી તરીકે દોરતી ગઈ. 
પણ, તેમણે તેમની પ્રથમિારના વમલનની 
અને લગ્નની પ્રિપ્રથના ડદિસે હાંમેશા ભૌવતક 
રીતે દૂર હતાાં.  
'હાાં, શુાં પછૂ્ુાં તમે? હા ભાઈ, મારાાં લગ્ન પણ 
થઈ ગયાાં. િણ િર્ન થયાાં. અને મારાાં 'એ' 
ઈષ્ન્ડયન નેિીમાાં છે. અને હુાં સાસરેથી વપયર 
અને વપયરથી સાસરે કયાન કરુાં . અમે એક જ 
સોસાયટીમાાં છીએ ને? ના, ના, હુાં સાિ એકલી 
નથી, મારી જોડ ેમારાાં સાસમુા અને સસરાજીયે 
ખરાાં.' જુઓ, પાછી મને તમે આડ ેપાટે ચઢાિી 
દીધીને! આપણે મેધા અને પે્રમની જ િાત 
કરિાની છે. સમજ્યાાં? યાદ રાખજો, હાં. 
અને આખરે બારણાની ઘાંટડી રણકી. પે્રમે 
બારણુાં ખોલ્યુાં અને સુાંદર મઝાનાાં શણગારેલાાં 
ઓરડાને જોઈ મેધા લાગણીિશ થઈ 
ડકિંકતનવ્યમઢૂ ઊભી રહી. તેણે આ ડદિસ સજોડે 
ક્યારેય ઊજવ્યો જ નહોતો. ધીમુાં સાંગીત િાગી 
રહ્ુાં હત ુાં, પે્રમ તેને જોઈને પોતાની તાજજી 
જન્મેલી કવિતા બોલી રહ્યો હતો. એક મઝાનો 
ગલુદસ્ક્તો મધરુાાં લાલ ગલુાબની શોભાને 
અનેકગણી િધારી રહ્યો હતો. ઓરડામાાં આછુાં 
ભરૂા રાંગનુાં અજિાળાં ફેલાયુાં હત ુાં. પે્રમ જેિો એક 
લાલ ગલુાબ લઈ મેધાની નજીક તેને આપિા 
ઝક્યો., મેધા પણ તેની સામે ઘ ૂાંટગણયે બેસી 
ગઈ અને તેમની પ્રથમ મલુાકાતના ડદિસની 
લટારે પહોંચી ગઈ. 
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છ િર્ન પહલેાાં, ૧૪ ફેબ્રઆુરીએ જ્યારે 
રવસકજનો પોતાનાાં વપ્રયજન સમક્ષ પોતાની 
લાગણીઓનો ધોધ િહતેો મકૂિાનાાં હતાાં, ત્યારે 
પે્રમ પણ કોલેજમાાં એક મઝાનુાં ગલુાબ અને બે 
બે્રસલેટ્સ લઈને આિેલો. 'અરે, મને તો ખબર 
જ હોયને. એક તો અમે જોડડયાાં, કાાંઈ છુપાિીએ 
નહીં. બીજુ ાં, અમે કોલેજ એક જ કારમાાં જઇએ, 
તે ઈચ્છે તો યે છુપાિાય નહીં.' કોલેજ કેમ્પસ 
આિતાાં જ તેને તેના મનની સામ્રાજ્ઞી, સૌંદયાન 
દેખાઈ. પે્રમે મને ઈશારાથી કાર થોભાિિા 
કહ્ુાં. 'હા, તે હુાં તો જાણે એની ડ્રાઇિર જ હતી. 
આ તો તે પિનિેગે કાર ચલાિે એટલે મને 
પપ્પાની કડક સચૂના. કોલેજ જતાાં - આિતાાં 
તો કાર મારે જ ચલાિિાની.' ચાલો ચાલો 
પાછાાં મદુ્દા ઉપર આિીએ. 
પે્રમ પોતાની આજની સૌથી કીમતી સાંપવત્ત, 
પેલુાં ગલુાબ અને બાંને બે્રસલેટ્સ લઈ કારનો 
દરિાજો ખોલી નીચે ઊતયો અને લાટસાહબે 
દરિાજોય બાંધ કયાું વિના સૌંદયાન તરફ 
ચાલિા લાગ્યાાં. તે દસેક ડગલાાં ચાલ્યો હશે કે 
પિનિેગે એક મઝાની ઓડી કાર આિીને 
સૌંદયાનની પાછળની તરફ ઊભી રહી અને 
સ્ક્ટાઈલમાાં દરિાજો ખોલી એક કરોડપવત 
નબીરો, સામ્રાજ્ય તેમાાંથી ઊતયો. સૌંદયાનને 
મોટ્ટો લાલ ગલુાબનો સહજેે પાચેક હજારનો 
ગલુદસ્ક્તો, એક મઝાની ડાયમાંડના 
ઇન્ફીનીટીનાાં પેન્ડન્ટ િાળી ચેઇન અને વિદેશી 
ચોકલેટસનુાં મોટ્ટુ બોકસ, એક પછી એક તેને 
ધરી દીધુાં. સૌંદયાન બધુાં પકડી શકે તેમ નહોતી, 

એટલે સામ્રાજ્યનાાં ચમચા બધુાં પકડિા તેની 
પાછળ હાજર થઈ ગયાાં. સૌંદયાનનુાં રૂપ 
અગભમાનનો અંચળો ઓઢી, સામ્રાજ્યની 
ઓડીમાાં બેસી જતુાં રહ્ુાં. ભાઈને તો તેણે જોયો 
સિુાાં નહોતો. 
અને આ તરફ ભાઈ, આંખોમાાં આંસનેુ પરાણે 
પકડીને ઊભો હતો. તેની ઇચ્છા કોઈ પત્થર 
પર પછડાયાાં વિના જ ચરૂચરૂ થઈ ગઈ હતી. 
એમ નહતુાં કે સૌંદયાનએ કોઈ લાગણીઓ જાહરે 
કરી હતી. પણ, તે પોતાની નોટ્સ કમ્પલીટ 
કરિા હાંમેશા ભાઈની નોટ્સ લઈ જતી. 
એસાઈન્મેન્ટ તૈયાર કરિા પણ લાયબે્રરીમાાં 
તેની જોડ ે જ બેસતી. પોતાનાાં પડરિારનાાં 
જન્મડદિસની શભુકામનાઓનાાં સાંદેશા પણ તે 
ભાઈ પાસે જ લખાિતી. અને કામ પરુૂાં થયાાં 
બાદ એક હૂાંફાળાં સ્સ્ક્મત અને હસ્ક્તધનૂનની ભેટ 
આપતી જતી. અને પે્રમ ગબચારો, આને જ 
પ્રણયનુાં પ્રથમ પગવથયુાં સમજી બેઠો. 
ત્યાાં મેં ગાડીનો હોનન િગાડયો. અમારો હોનન 
થોડો અલગ હતો, સેંકડોમાાં પરખાઈ જાય 
એિો. તે સાિધ થઈ ફૂલને ખબૂ નફરતથી 
ફેંકિા જતો હતો. ત્યાાં પાછળના ઝાડ નીચેની 
બેંચ ઉપર બેસી આ દ્શ્ય જોઈ રહલેી મેધા 
આિી. આ તો એ જ મેધા જે દસમા અને 
બારમા ધોરણમાાં રાજ્ય પ્રથમ, િક્તતૃ્િ 
સ્ક્પધાનમાાં અવ્િલ, કોલેજમાાં દરેક વિર્યમાાં 
પ્રથમ અને એસાઈન્મેન્ટમાાં ઊડીને આંખે 
િળગે તેિી ચીિટ અને સાચી બદુ્ધિશસ્ક્તનો 
પડરચય કરાિતી યિુતી. તેણે પે્રમને ખબૂ જ 
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ધીમા સ્ક્િરે, અચકાતાાં કહ્ુાં, 'આ ગલુાબનુાં ફૂલ 
જો તમે ફેંકિા જ જઈ રહ્યાાં હોય તો મને આપી 
દો. મારાાં આ કદરૂપા ચહરેાને જોઈ કોઈ 
ક્યારેય મને ફૂલ આપિાનુાં નથી. મારા 
જીિનસાથી બનિાની િાત તો દૂર, કોઈ મારી 
સાથે કોલેજ કેમ્પસમાાં પણ બે ડગલાાં ચાલિાનુાં 
નથી. આ ફૂલ તમે મને હાથમાાં ન આપશો, ત્યાાં 
બેંચ ઉપર મકૂીને ચાલી જાિ, હુાં ઊપાડી 
લઈશ. મને ખોટેખોટુાં ખશુ થિા દેશો કે આજે 
મારાાં હાથમાાંયે મારાથી ન ખરીદાયેલ એવુાં એક 
ફૂલ છે?' 
ભાઈ આ શલદો સાાંભળતાાં જ આંસઓુને રોકી 
ન શક્યો અને ઘ ૂાંટગણયે બેસી ગયો. આપોઆપ 
તેનાાં હાથમાાંનુાં ફૂલ મેધાને ધરાઈ ગયુાં. હિે, 
મેધા અચકાઈ રહી હતી, આ ફૂલ લેતાાં. અમે 
પાાંચ-સાત લોકો જે બાંનેને ઓળખતાાં હતાાં, 
તેમણે બેયને ગચયર અપ કરિા માાંડયાાં. મેધાએ 
િણ વમવનટ સધુી ઘ ૂાંટગણયે બેઠેલાાં પે્રમનાાં 
હાથમાાંથી ગલુાબ લઈ લીધુાં. અને તે 
જળભરેલી આંખે પે્રમને જોતી ફૂલ ઉપર 
અશ્રનુો અગભરે્ક કરી રહી. અમે બધાાંએ તેમને 
િધાિી લીધાાં. મેં બાંનેને ભેટીને કારની ચાિી 
તેમને આપી દીધી. મેધાની બૌદ્ધિક સુાંદરતાએ 
સૌંદયાનના શાડરરીક સુાંદરતાના આકર્નણને 
ત્િડરતપણે ધોઈ નાખયુાં. મેધાને પે્રમ અને 
પે્રમને મેધા મળી ગઈ. 
અને આજે આ ડદિસને છ િર્ન પરૂાાં થયાાં. બાંને 
સહજીિન જીિતાાં એકબીજાનાાં પરૂક અને 
મલૂાધાર સમ બની રહ્યાાં. સૌંદયન મનનુાં અને 

મેધાનુાં સાચુાં, અને પે્રમ તો િળી પે્રમનો જ. 
જ્યાાં આજના ડદનની ઉજિણી થઈ રહી છે, 
ત્યાાંથી એક ભાિસાંગીત િહી રહ્ુાં છે. બાંને 
એકબીજાાંને મેળિીને નહીં, પામીને ખબૂ જ ખશુ 
છે. અને હુાંયે. મમ્મી પણ કહ ે છે, 'મેધા જેિી 
િહુ તો હુાં યે ન શોધી શકતે જે મારા પે્રમને 
આટલુાં સમજે.' 
હા, એક િાત કરી દઉં. કાલે બેય પહલેીિાર 
એક સમારાંભમાાં સાથે જિાનાાં છે. જ્યાાં ભાઈનાાં 
પસુ્ક્તકને 'બેસ્ક્ટસેલર' નો એિોડન મળનાર છે. 
તેનુાં શીર્નક છે, 'મેધાનો પે્રમ કે પે્રમની મેધા?' 
અને ભાઈએ તે સમવપિત કયુું છે, મેધાને. તેની 
પાંસ્ક્ત છે, 'મેધા, મારાાં લેખનજગતનો 
મલૂાધાર.' 
 

 
લેચખકા: અલ્પા મ. પરુોડહત - િડોદરા  
ફોન: 9904948414  
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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પારક ં લોહી 
આશા વીરેંદ્ર 

 

 
 

‘એ સાસરે ચાલી ગઈ. મને એન  ંદ :ખ નથી. દ :ખ િો એ વાિન  ંછે કે, એ મારી પાસે જ હિી ત્યારે 
મેં એને ગળે ન વળગાડી અને આજે ચાલી ગઈ ત્યારે મન એને માટે વલખા ંમારે છે. 

 
ખાલીખમ મડંપની વચ્ચે ઊભેલા પ્રવનયને 
પોિાની જાિ પણ ખાલી લાગવા માડંી. 
શરીરની બર્ીય િાકાિ જાણે કોઈએ શોષી 
લીર્ી હોય ને હવે ચેિન પ્રવનાન  ંખાલી ખોખ  ં
માત્ર રહી ગય  ંહોય એવ  ંએણે અન ભવ્ય .ં હજી 
િો હમણા ંઆ આંગણેથી પ્રવશ્વાને પ્રવદાય આપી 
હિી. મહહયરન  ં ઘર છોડિી વેળા નવજીવન 
પથેં િયાણ કરવાના ઉમગંની સાથોસાથ મા-
બાપને એકલા ંમકૂીને જવાના રંજથી પ્રવશ્વાન  ં
હૈય  ં પ્રવહ્વળ હત  .ં પ્રવનય અને િરલાના હાથ 

એકમેકના હાથમા ંમકૂી રંૂર્ાયેલા સાદે એણે કહ્  ં
હત  ,ં ‘પપપા, મમ્મીને સાચવજો. મારા જવાથી 
એ સાવ એકલી પડી જશે પણ િમે એને કંપની 
આપજો. હવે િો િમારે બનેંએ જ એકબીજાનો 
આર્ાર બનીને રહવેાન  ંછે. ને પપપા, િમારી 
િચબયિન  ંબરાબર ધ્યાન રાખજો. બી. પી. ની 
દવાની બે સ્ટ્રીપ લાવીને િમારા ખાનામા ંમકૂી 
છે. એ પિે પછી બીજી લાવવાન  ંયાદ રાખજો. 
મમ્મી, ત  ંદર મહહને સ ગર ચેક કરાવી લેજે, 
આળસ નહીં કરિી, અને, અને, અને...”, હજી 
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િો જિા ંજિા ંપ્રવશ્વાને કંઈ કેટલીય ભલામણો 
કરવી હિી. આમ કરજો ને આમ નહીં કરિા ં
એવા સલાહ સચૂનો આપિી દીકરી, દીકરી 
નહીં પણ એમની મા હોય એવ  ંબનેંને લાગત   ં
હત  .ં 
 જાણે આખી જજિંદગી હારી બેિો હોય 
એવા હિાશ થઈ ગયેલા પ્રવનયને ટેકો આપીને 
િરલા ઘરમા ંલઈ આવી. દીકરીની પ્રવદાયથી 
પોિેય અંદરથી ખળભળી ગઈ હોવા છિા ંએને 
થય  ં કે, હ ં િો ગમે િેમ કરીને મારી જાિને 
સભંાળી શકીશ પણ પ્રવનયની હાલિ અત્યારે 
એવી છે કે, એને સાચવી લેવો વધ  જરૂરી છે. 
પપ્રિના ખભા પર વાત્સલ્યથી હાથ મકૂિા ંએણે 
કહ્ ,ં ‘દીકરીઓ િો આપણા ંઘરમાથંી ઝાકળની 
જેમ ઊડી જવા જ સજાાઈ હોય છે. આપણે ગમે 
િેટલ  ં ઈચ્છીએ પણ જજિંદગીભર એ આપણી 
સાથે રહ ેએ શક્ય જ નથી હોત  .ં ને જેમ બર્ાની 
દીકરીઓ પરણીને સાસરે જાય એમ આપણી 
પ્રવશ  પણ ગઈ, એમા ંઆટલા ઢીલા શા માટે 
થાવ છો?’ બોલિા ં બોલિા ં એનો અવાજ 
િરડાઈ ગયો. 
 ‘એ સાસરે ચાલી ગઈ એ િો 
દ પ્રનયાદારીની રીિ છે. મને એન  ંદ :ખ નથી. 
દ :ખ િો એ વાિન  ંછે કે, એ મારી પાસે જ હિી 
ત્યારે મેં એને ગળે ન વળગાડી અને આજે 
ચાલી ગઈ ત્યારે મન એને માટે વલખા ંમારે 
છે. આ મન પણ કેવ  ંપ્રવચચત્ર છે નહીં? મારે હોિે 
ર્રાયેલા અમિૃક ંભને મેં હંમેશા ર્ક્ો મારીને 
દૂર હડસેલી દીર્ો. મારા જેવો મરૂખ અને 

હિભાગી બીજો કયો બાપ હોઈ શકે? હ  ં
ગ નેગાર છં મારી એ વહાલસોયી દીકરીનો. 
ત  લસીક્યારાની જેમ કાયમ મેં એને આંગણામા ં
જ રાખી. હૈયાનો દરવાજો ખોલીને એમા ં
િવેશવા કદી એને આવકારી નહીં. જાણ  ંછં કે 
મારો આ ગ નો અક્ષમ્ય છે, છિાયં િમારા 
બનેંની માફી માગ  ંછં, બેઉ વિી મને માફ કરી 
શકીશ?’ 
 
‘હ ં ગ નેગાર છં મારી એ વહાલસોયી 
દીકરીનો. ત  લસીક્યારાની જેમ કાયમ 
મેં એને આંગણામા ંજ રાખી. હૈયાનો 
દરવાજો ખોલીને એમા ંિવેશવા કદી 
એને આવકારી નહીં. જાણ  ંછં કે મારો 

આ ગ નો અક્ષમ્ય છે.’ 
 
િરલાન  ં હૈય  ં ભરાઈ આવ્ય ,ં ‘એ બર્ી વાિો 
પછી પણ થશે. અત્યારે િમને આરામની જરૂર 
છે. બીજા-ત્રીજા પ્રવચારો છોડીને શાપં્રિથી 
થોડીવાર સઈૂ જાવ. હજી િો ઘર મહમેાનોથી 
ભરેલ  ંછે ને  આવી રીિે િમારી પાસે બેસી રહ  ં
એ કેવ  ંલાગે? હ ં બહારના રૂમમા ંજાઉં છં અને 
િમે આરામ કરો. બરાબરને?’ 
 એ િો આરામ કરવાન  ંકહીને ગઈ પણ 
પ્રવનયના ંમનને ક્યા ંઆરામ હિો? મનમકાટ 
ઘડીમા ંઅહીં િો ઘડીમા ંત્યા ંકદૂાકદૂ કરત   ંહત  .ં 
આવા એકજ કદૂકામા ં એ એને સિર-અઢાર 
વષા પહલેાના ભિૂકાળમા ંખેંચી ગય .ં ઝખંના 
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સાથેના એના િેમલગ્નના ં છ વષો દરમ્યાન 
જીવનમા ંભલે પ ત્ર-સર્જનનો ઉમેરો થયો હિો 
પણ લગ્નજીવનમાથંી િેમની બાદબાકી થઈ 
ગઈ હિી. રોજના સઘંષા, િણાવ અને ઢસરડા 
જેવી જજિંદગીથી કંટાળીને બનેંએ અલગ 
થવાનો પ્રનણાય લીર્ો હિો. પરંત   ઝખંનાથી 
છૂટા પડવા કરિા ં મોટો ર્ક્ો એને ત્યારે 
લાગ્યો જ્યારે કૉટે સર્જનનો કબજો ઝખંનાને 
સોંપયો. સર્જન સાથે એ એટલો ઓિિોિ હિો 
કે એના પ્રવના જીવવાની કલ્પના કરવીય એને 
વસમી લાગિી. છિા ં ઝખંનાને બિાવી 
આપવાન  ંઝનનૂ પણ મગજ પર સવાર હત   ંકે, 
િમારા પ્રવના પણ હ ં જીવી શક ં છં, મને કોઈ 
મ શ્કેલી નથી. છૂટાછેડા પછી ફરીથી લગ્નની 
જજંાળમા ંન પડવાન  ંએણે નક્ી કરી લીધ  ંહત  .ં 
 હવા ભરેલા ફુગ્ગામાથંી સમય જિા ં
ર્ીમેર્ીમે હવા નીકળિી જાય એમ એણે 
જ સ્સાભેર કરેલા પ નલાગ્ન ન કરવાના 
પ્રનણાયની મક્મિા ઓછી થવા લાગી. 
ઑહફસેથી આવીને દરવાજો ખોલિાની સાથે 
ચોિરફથી એકલિાનો સન્નાટો ઘેરી વળિો. 
સમૂસામ ઘરન  ં ખાલીપણ  ં અસહ્ય બની જત  .ં 
રસોડાના ંપલેટફોમા પર પડેલ  ંહટહફન  ભરેલ  ંને 
ભરેલ  ં જ બીજે હદવસે  કામવાળીના હાથમા ં
જત   ં ત્યારે ‘સાહબે’ની દયનીય હાલિ પર એ 
પણ પ્રન:સાસા નાખિી. ફરીથી લગ્ન નથી 
કરવા એવ  ં નક્ી કરિી વખિે એકલવાય  ં
જીવન આટલ  ંકપર ં  અને માનપ્રસક રીિે િોડી 
નાખે એવ  ં હશે એવી જરાય કલ્પના એને 

નહોિી આવી. હવે વાસ્િપ્રવકિાનો જેમ જેમ 
સામનો કરવો પડિો હિો એમ એને પ્રવચાર 
આવિા હિા કે, ‘આ િે કંઈ જજિંદગી છે? કોને 
માટે જીવવાન ,ં કોને માટે કમાવાન  ંઅને કોને 
માટે ખાવાન ?ં શ્વાસ લેવા માટેય કંઈક બહાન  ં
િો જોઈએ જ.’ એની નજર અખબારોના ંપાના ં
પર આવા બહાનાની શોર્ કરવા લાગી. 
એમાયં ખાસ કરીને એન  ંધ્યાન એવી જા.+ખ. 
પર વર્ારે જત   ંકે, જેમા ંસ્ત્રી પ્રન:સિંાન હોય. જે 
પોિાન  ંલોહી હત   ંએ ય પોિાન  ંન રહ્  ંિો હવે 
પારકા ંલોહીને પોિાન  ંકરવાના ંવલખા ંશીદને 
મારવા? પણ શી ખબર કેમ, જીવનના એકેય 
િબકે્ કશ યં એના ર્ાયાા મ જબ થય  ંજ નહોત  .ં 
પછી એ ઝખંના સાથેન  ં સહજીવન હોય, 
સર્જનનો કબજો મેળવવાના િયત્નો હોય કે 
બીજીવારના લગ્ન કોઈ એકાકી સ્ત્રી સાથે જ 
કરવાની એની રટ હોય. 
 મેરેજબ્યરૂોમા ંએ છૂટાછેડા લીરે્લી, પ્રવર્વા કે 
મોટી ઉંમર સ ર્ી અપ્રવવાહહિ એવી જે કોઈ 
સ્ત્રીઓને મળ્યો એ િમામમા ંિરલા જ આંખ 
અને હૈયામા ંવસી જાય એવી લાગી. એની સાથે 
જોડાવામા ંજે એક વાિ નડિી હિી એ હિી 
એની ચાર વષાની બાળકી-પ્રવશ્વા. એના જન્મિા ં
પહલેા ંજ અકસ્માિમા ંચાલ્યા ગયેલા પોિાના 
પપ્રિની યાદમા ં િરલાએ આટલા ં વષો િો 
એકલા ં રહીને કાઢ્ા ં પણ ય વાન પ્રવર્વા 
િરીકેના ંજીવનની મ શ્કેલીઓનો સામનો કરિા ં
કરિા ં એ થાકી હિી અને િેથી એણે યોગ્ય 
પાત્ર સાથે જોડાવાનો પ્રવચાર કયો હિો. બર્ી 
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દ્રષ્ઠટએ પ્રવચાર કરિા ં એને પ્રવનય સ યોગ્ય 
લાગ્યો હિો. સધ્ર્ર આપ્રથિક પહરક્સ્થપ્રિ, સરસ 
મજાન  ંઘર, આગલી વારના લગ્નની પ્રનશાની 
રૂપ દીકરો પણ એની સાથે રહવેાનો નહોિો-
આ બર્ા ંજમા પાસાની સામે ફતિ એક નબળં 
પાસ  એને લાગેલ  ંઅને િે એની વાિોમાથંી 
ડોહકયા કરિી પ્રવશ્વા માટેની ઉદાસીનિા. 
લગ્નન  ં નક્ી કરિા ં પહલેા ં એકમેકને સારી 
રીિે જાણી-સમજી લેવાને ઈરાદે િેઓ બે-ચાર 
વાર મળ્યા ંત્યારે પ્રવનયે કશો ઢાકંપ્રપછોડો કયાા 
પ્રવના એ વાિની સ્પઠટિા કરી કે એનો 
કાયદેસરનો વારસ િો સર્જન જ રહશેે. પ્રવશ્વાને 
પોિે કદી હદલથી અપનાવી નહીં શકે એ વાિ 
પણ એણે છપાવી નહોિી. આ બધ  ંહોવા છિાં 
એ મા-દીકરીને છૂટા ંપાડવા નથી માગિો િેથી 
પ્રવશ્વાને િરલા આંગચળયાિના દરજ્જજે લાવે 
એમા ંપોિાને કોઈ વારં્ો નથી એવી ચોખવટ 
પણ પ્રવનયે કરી લીરે્લી. એની પ્રનખાલસિાની 
િરલા પર સારી છાપ પડી હિી.  ઘણા ં
મનોમથંનને અંિે એ એવા પ્રનઠકષા પર આવી 
કે, લગ્ન િો કરી જ લેવા. મા-દીકરીને એક છત્ર 
મળી જાય અને પ્રપયહરયાના ઓપ્રશયાળા 
કહવેાવાન  ંમહણે  ંટળી જાય, પછીન  ંજોય  ંજશે. 
આમ થોડી િડજોડ અને થોડી સમજૂિીથી 
પ્રવનય-િરલાએ સહજીવનના ંમડંાણ કરેલા. 
 પ્રવશ્વાએ િો જન્મીને બાપન  ંસ ખ જોય  ં
જ નહોત   ંએટલે એના ંબાળ મને પ્રવનયને િરિ 
જ પપપાના પદે ચબરાજમાન કરી દીર્ો. એને 
િો જાણે એક નવ  ંરમકડ ં મળ્ય  ંહોય એમ આખો 

વખિ પપપા, પપપાન  ંરટણ કયાા કરિી. િરલા 
એને પ્રવનયથી દૂર રાખવા ગમે િેટલા િયત્ન 
કરે પણ એ પપપાની નજીક રહવેાની જીદ 
કરિી. હિ કરીને એના ખોળામા ંચઢી બેિેલી 
એ માસમૂને પ્રવનય રીિસર હડસેલી કાઢિો, 
આવી અવહલેના જોઈને િરલા સમસમી જિી 
પણ પ્રવશ્વાને એની લેશમાત્ર અસર ન થિી. 
હવે િો િરલા કરિાયં એને મન પ્રવનયન  ં
મહત્વ વર્ી ગય  ંહત  .ં જેમ સમજણી થિી ગઈ 
એમ એને પ્રવનયના પોિાના િરફના શ ઠક 
વિાનનો ખ્યાલ આવિો ગયો પણ એને કારણે 
એના પપપા માટેના િેમમા ં જરાય ઓટ ન 
આવી. 
‘પપપા, આજે િો મેં િરલા દલાલની રેસીપી 
બ કમાથંી િમને ભાવિી બેતડ ડીશ બનાવી છે. 
કેવી લાગી? પપપા, આજે કેમ થાકેલા લાગો 
છો? માથ  ંદ :ખે છે? લાવો ફસ્ટાતલાસ માચલશ 
કરી આપ .ં પપપા, અમારી કૉલેજના એન્ય અલ  
ડે મા ંહ ં નાટકમા ંરહી છં. િમે જોવા આવશો 
ને?’ પપપા, પપપા, પપપા...ચાર વષાની બાળકી 
રૂપે આ ઘરમા ંઆવેલી પ્રવશ્વા હવે એકવીસની 
ય વિી બની ગઈ પણ ‘પપપા’ન  ં વળગણ 
જરાય ઓછં ન થય .ં િરલાનેય આશ્ચયા થત   ંકે, 
સામેથી આપણી લાગણીનો પડઘો ન પડે, કોઈ 
ઉમળકો ન દેખાય િો ભલભલ  ંમાણસ હારી 
જાય, થાકી જાય પણ પ્રવનય િરફથી સદંિર 
ઉપેક્ષા અને લાપરવાહી છિા ંઆ છોકરી જરાય 
મચક આપિી નથી. કોણ જાણે  એણે ર્ાય ું છે 
શ ?ં 
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પણ ઉપર ઉપરથી જોિા ં કોઈને ખ્યાલ ન 
આવે એમ પ્રવશ્વાન  ંર્ારેલ  ંપાર પડત   ંજત   ંહત  .ં 
અત્યાર સ ર્ી જે ઉબડ-ખાબડ અને ખડકાળ 
લાગિી હિી એ જમીન પોચી પડી હિી, એમા ં
િેમના ં બીજ વવાયા ં હિા ં અને લાગણીના ં
ઝીણા ં ઝીણા ં અંક ર ફૂટ્ા ં હિા.ં જો કે હજી 
ર્રિીન  ં પડળ વીંર્ીને એ બહાર નહોિા 
આવ્યા.ં પ્રવશ્વાના સ્નેહભયાા સ્પશાને 
હડસેલવાની હવે પ્રવનયના હાથોમા ં િાકાિ 
નહોિી રહી. એના ર્સમસિા િેમના િવાહમા ં
પોિાની જાિને િણાઈ જિી રોકવા એને ખબૂ 
મથામણ, ખબૂ મહનેિ કરવી પડિી હિી. એ 
હદશામા ંનહીં પ્રવચારવાના લાખ િયત્નો છિા ં
વારંવાર એ પ્રવચાર મનને જકડી લેિો હિો કે, 
કોને મારો, મારો કરવામા ંઆટલા ંવષો વેડફી 
નાખ્યા?ં એ સર્જનને, કે જે આજે એક બાળકનો 
બાપ બની ચકૂ્યો છે? એના લગ્ન વખિે પણ 
એણે કે ઝખંનાએ મને યાદ નથી કયો. 
ઝખંનાની મરજી ન હોય િોય સર્જને ર્ાય ું હોિ 
િો મને કહી શક્યો હોિ કે, પપપા, મને 
આશીવાાદ આપવા િમારે આવવ  ંપડશે પણ 
એ બનેં માટે િો જાણે માર ં  અક્સ્િત્વ ભ ૂસંાઈ 
ગય  ંછે, ભલૂાઈ ગય  ંછે. ઘઉંમાથંી કાકંરો ફેંકી 
દે એમ એ મા-દીકરાએ મને પોિાની 
જજિંદગીમાથંી નામશેષ કરી નાખ્યો છિા ં
આજેય હ ં સર્જનને માર ં  લોહી ગણવાની 
મ ખાામી કર ં  છં અને આ છોકરી? મારા િેમભયાા 
બોલ પ્રસવાય જેણે કદી કોઈ અપેક્ષા નથી 
રાખી, આ ઘરમા ંઆવી ત્યારથી જેણે મને ફતિ 

આપયા જ કય ું છે. મારા ઉજ્જજડ બનેલા 
જીવિરને નવપલ્લપ્રવિ કરનારી, પ્રપિાના 
િેમથી વચંચિ રહલેી આ દીકરીને છાિીએ 
ચાપંવાન  ંએક નાન  ંસરખ  ંકામ પણ મારાથી 
ન થય ?ં શો ગ નો છે આ ઉડણ ચરકલડીનો, જે 
પરદેશ ઊડી જિા ંપહલેા ંમારા હૈયામા ંમાળો 
ન બારં્ી શકી? પ્રર્ક્ાર છે મને. 
હરવાજ િમાણે લગ્નને બીજે હદવસે પ્રવશ્વા 
પ્રપયર ‘પાછા પગ’ કરવા આવી ત્યારે પપપાને 
બારણામંા ંજ રાહ જોઈને ઊભેલા જોઈને એને 
આશ્ચયા િો થય  ં પણ જ્યારે પ્રવનયે આગળ 
આવી, ખેંચીને છાિી સરસી ચાપંી, એને માથે, 
મોઢે સ્નેહ ઝરિો હાથ પસવારી, નીિરિા 
નયને આવકારી ત્યારે એન  ંઆશ્ચયા આંસ નો 
ર્ોર્ બની વહી નીકળ્ય .ં ઉંબરે ઊભી આ મગંલ 
દ્રશ્ય પ્રનહાળી રહલેી િરલા પરમ સિંોષ 
અન ભવી રહી. સાજં સ ર્ી દીકરી રોકાવાની 
હિી ત્યા ં સ ર્ીની એક એક પળને એના 
સહવાસથી, એની સ ગરં્થી ભરી દેવી હોય 
એમ પ્રવનય પ ત્રીના સાસરવાસની ઝીણામા ં
ઝીણી પ્રવગિ પછૂિો રહ્યો અને હરખાિો રહ્યો. 
પ્રવશ્વાને ઘડીભર માટેય એણે નજરથી અળગી 
ન થવા દીર્ી. 
સાજં પડય ેપ્રવશ્વાને લેવા આવેલા જમાઈ સાથે 
શ્વસ રગ્રહૃ ેજવા િૈયાર થયેલ પ ત્રીના હાથમા ં
પ્રવનયે એક કવર મકૂ્  ંજેની પર લખ્ય  ંહત  -ં 
“માર ં  પોિાન  ં લોહી, એવી મારી લાડકડી 
પ્રવશ્વાને એના અપરાર્ી પપપા િરફથી...” 
પ્રવશ્વા નવાઈપવૂાક કવર સામે જોઈ રહી. એણે 
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કહ્ ,ં “પપપા, આપવાન  ં બધ  ં િો િમે લગ્ન 
વખિે આપી જ દીધ  ંછે. હવે વળી આ શ  ંછે?” 
“આ કવર િારે હમણા ં નથી ખોલવાન .ં ઘરે 
જઈને પ્રનરાિેં ખોલજે અને જોજે કે એમા ંશ  ંછે? 
જે છે એ િારા હક્ન  ંજ છે. જે અત્યાર સ ર્ી ન 
આપી શક્યો એ આજે આપીને મેં મારી ભલૂ 
સ ર્ારી છે.” 
મમ્મી-પપપાની પ્રવદાય લઈને વરઘોહડયા ઘરે 
પહોંચ્યા પછી પ્રવશ્વાએ પહલે  ંકામ પેલ  ંકવર 
ખોલવાન  ંકય ું. એમાથંી પ્રવનયન  ંવીલ નીકળ્ય  ં
જેમા ંએની સઘળી સ્થાવર-જગંમ પ્રમલકિની 
એકમાત્ર વારસ પ્રવશ્વાને નીમવામા ંઆવી હિી. 
એની અને િરલાની હયાિી બાદ પોિાની 
માચલકીની િમામ ચીજોની સોંપણી પ્રવશ્વાને 
કરવામા ંઆવે એવી એમા ંભલામણ કરવામા ં
આવી હિી. પ્રવશ્વાએ િરિ ફોન જોડીને ડૂસકા ં
ભરિા ંપ્રવનયને કહ્ ,ં “પપપા, મારે ક્યા ંઆ બધ  ં
જોઈત   ં હત  ?ં મારે િો જોઈિો હિો પ્રપિાનો 
િેમ, મારે માથે ફરિો િમારો વ્હાલ નીિરિો 
હાથ અને િમારા હોિેથી સરિા ‘મારી દીકરી, 
મારી પ્રવશ્વા’ એટલા શબ્દો. એ સઘળં િો મને 
આજે મળી ગય .ં વષોથી ખાલી રહલેી ઝોળી 
આજે િમે મને ગળે વળગાડીને ભરી દીર્ી. 
આજે મારી િપશ્ચયાા ફળી. આ બધ  ંપાછં લઈ 
લો, મને એનો ભાર લાગે છે. મને ફકિ મારા 
પપપા જ આપો, પલીઝ પપપા...” 

ર ંર્ાિા કંિે પ્રવનય માડં માડં બોલ્યો, “સાસરે 
જિી દીકરીને એનો બાપ પોિાની શક્તિ મ જબ 
જે આપે એ બધ  ં સ્વીકારી લેવાન  ં હોય બેટા, 
એમા ંના ન પડાય.” 
અંદરના રૂમમાથંી બહાર આવેલી િરલાએ 
પછૂ્ ,ં “કોનો ફોન હિો?” 
આંખો લછૂી રહલેા પ્રવનયના મોઢેથી જેમિેમ 
કરિા ં તટૂક તટૂક શબ્દો નીકળ્યા, “મા...રા 
લો...હી નો.”    
 

 
લેચખકા: આશા વીરેંદ્ર 
વલસાડ - ૯૪૨૮૫ ૪૧૧૩૭  
આમપં્રત્રિ વાિાા 
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સે ત   
ઊપ્રમિલા પાલેજા 

 

 
 

‘સર, મારે કેસ િેઝન્ટ કરવાનો છે. આજે મારો પહલેો કેસ છે, મને આશીવાાદ આપો  
હ ં આ કેસ જીત ,ં યશસ્વી બન  ંઅને િમારા જેવી નામી વકીલ બન .ં’ 

 
શશાકં જોશી કોટામા ં દાખલ થયો, કેસ શર  
થવાને ૧૦ પ્રમપ્રનટની વાર હિી. એમણે 
આજ બાજ  નજર ઘમૂાવી પોિાના સહાયક, 
હકરણ વાઘને પછૂ્ ,ં “આજે હજી શેટ્ટી સાહબે 
નથી દેખાિા?” 
 
“સર, શેટ્ટી સાહબે બીમારીમા ંસપડાયા છે, એની 
જગ્યાએ શેટ્ટી એન્ડ શેટ્ટીમાથંી રેવા કરીને કોઈ 
છોકરી રજૂઆિ કરવાની છે.” 

રેવા નામ સાભંળિા શશાકંના મનમા ં એક 
ઝઝંાવાિ ફંૂકાયો ને શમી ગયો. એમને થય  ંઆ 
નવીસવી છોકરી શ  ંઉખાડી લેવાની? પ્રમ.શેટ્ટી 
પણ મારી સામે દલીલો કરિી વખિે 
જોખીજોખીને બોલે છે. આ કેસ િો જાણે હવે 
ઔપચાહરકિા ખાિર ચાલશે, બાકી જીિ મારી 
જ છે. અત્યાર સ ર્ીનો એનો સફળિાનો દર 
ઘણો ઊંચો હિો, એ ગ માન કરવાને પરેૂપરૂો 
હક્દાર પણ હિો. 
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            ત્યા ંજ ઊંચી, ગોરી, િભાવશાળી 
વ્યક્તિત્વ ર્રાવિી એક છોકરી પ્રવશ્વાસભર 
ડગલા ં માડંિી ઓરડામા ંદાખલ થઈ અને 
સીર્ી શશાકં પાસે પહોંચી. એને વળીને િણામ 
કરિા ંબોલી, “સર, હ  ં રેવા, શેટ્ટી સર બીમાર 
થઈ ગયા છે િેથી મારે કેસ િેઝન્ટ કરવાનો 
છે. સર, આજે મારો પહલેો કેસ છે, મને 
આશીવાાદ આપો હ ં આ કેસ જીત ,ં યશસ્વી બન  ં
અને િમારા જેવી નામી વકીલ બન .ં” શશાકં 
જોરથી હસી પડયો, “ચાલાક છોકરી, મારી પાસે 
મારી જ હારની ખેવના રાખે છે, આશીવાાદ 
માગેં છે ને પરવાનગી પણ માગેં છે, એય મીઠ ં 
મલકીને! આજની િો ખબર નથી પણ કેસનો 
બરાબર અભ્યાસ કરિી રહીશ, સશંોર્ન 
બરાબર કરિી રહીશ, સાચા શબ્દોના સહારે 
િકાબધ્ર્ દલીલો બરાબર કરિા ંઆવડશે, િો 
એક હદવસ કદાચ ત   ંજીિી પણ શકે. િો પણ 
હ ં િને પ્રનરાશ નહીં જ કર ં , કહીને  એના માથે 
હાથ મકૂીને બોલ્યો, “યશસ્વી ભવ:, જયિી 
ભવ:, કીપ્રિિમાન ભવ: .” છોકરી આભાર માની, 
સ દંર ક્સ્મિ આપી ચાલી ગઈ. ફરી શશાકંના 
મનમા ંએના ગાલમા ંપડિા ંખજંન જોઈ એક 
વાવાઝોડ ં ઉમટ્  ંને શમી ગય .ં 
 
        સ નાવણી ચાલ  થઈ, શશાકેં નોંધ્ય  ં
છોકરી બરાબર કેસનો અભ્યાસ કરીને આવી 
છે. એક બે િેકાણે એમની ક્ષપ્રિઓ શોર્ીને 
િહાર કયાા છે. એની વાિચીિની છટા, શબ્દો, 
રજૂઆિ એને ઘણા ંઅંશે પોિીકા ંલાગ્યા,ં એ 

થોડોઘણો છોકરીથી અંજાયો. એણે હકરણ સામે 
સચૂક નજરે જોઈ ઈશારો કયો એની દલીલોની 
નોંર્ કરવા, જેથી આવનારી સ નાવણીમા ંએને 
એના પર જ સીર્ી ભીડી શકાય. 
 
એ હદવસની સ નાવણી પરૂી થઈ, શશાકં 
પોિાના કક્ષમા ં ગયો, પાછળ હકરણ. શશાકેં 
લાગલ  ંપછૂ્ ,ં “આ રેવાન  ંઆખ  ંનામ શ  ંછે? “ 
“રેવા વી.” 
“રેવા વી.? સાઉથ ઈષ્ન્ડયન લાગે છે. એની 
અટક શ  ંછે?” 
“સર, એને પછૂ્  ંિો એણે કહ્  ંહત   ંકે એ અટક 
નથી વાપરિી, અટક સાભંળી લોકો િકા બારેં્, 
પ્રનણાય લે કે જોડાણ િસ્થાપ્રપિ કરવાની કોપ્રશશ 
કરે એ એને નથી ગમત .ં” 
“એના પ્રવશે પ્રવગિવાર માહહિી કઢાવી 
આપોને, હકરણ.” 
“ઓકે. સર, િમે ઘરે પહોંચો, હ ં એટલીવારમા ં
માહહિી કઢાવી િમને ફોન કર ં  છં.” 
શશાકં ગાડીમા ં બેિો ને ડ્રાઈવરને ગાડી ઘરે 
લેવાન  ં કહી દીધ .ં ફરી મનમા ં રેવા રેવા 
પડઘાવા માડં્  .ં માન  ં નામ નમાદા. ભાઈના 
ઘરે જ્યારે દીકરી જન્મી આબેહબૂ માની 
િપ્રિકૃપ્રિ, નાક, નેણ, હોિ, વાળ, ગાલમા ં
પડિા ંખજંન બધ  ંજ મા જેવ  ંજ-જો કે ભાઈને 
પણ મા િરફથી વારસામા ંએના ખજંન મળ્યા 
હિા.ં માએ જીદ કરી મારી િપ્રિકૃપ્રિ છે એટલે 
નામ પણ માર ં  જ, નમાદા -રેવા એક જ 
કહવેાય. ભાઈ ભાભીને નહત   ં ગમત ,ં કેટલ  ં
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જૂનવાણી નામ લાગે છે, આ છોકરી મોટી થાશે 
એને પણ નહીં ગમે ને ત્યારે કોઈ આવા નામ 
રાખશે પણ નહીં. પણ મા એકની બે ન થઈ. 
િો આ રેવા એ મારી રેવા િો નહીં હોય ને? 
ફરી મા, રેવા, ભાઈની યાદોન  ં વાવાઝોડ ં 
મક્સ્િઠકમા ંઉમટ્  ંને અકળાવી ગય .ં 
 
શશાકં ઘરે પહોંચ્યો ને હકરણનો ફોન આવ્યો. 
“સર, આ રેવાના ંમાબાપ વષોથી ઓસ્ટે્રચલયા, 
પ્રસડનીમા ં સ્થાયી થયા ં છે. પ્રપિા પ્રવપીન, 
કોમ્પય ટર એજજિંપ્રનયર છે. ‘સેવન એજ’ મા ંઉચ્ચ 
હોદ્દા પર કાયારિ છે. એના કાયાકે્ષત્રમા ંએમના 
કામને લઈને ખબૂ જ િખ્યાિ છે. એના 
પ્રપિાની િરફથી કદાચ અહીં કોઈ નથી. મામા 
મામી પરામંા ંક્યાયં રહ ેછે. આને મ બંઈ ગમે 
છે એટલે બારેક મહહનાથી ખારમા ંનાનો ફ્લેટ 
ભાડે રાખી રહ ે છે. આપણા ં શેટ્ટીના મોટાભાઈ 
એના પ્રપિા સાથે કામ કરે છે ને એ 
ઓળખાણથી અહીં શેટ્ટી સાહબે સાથે કામ કરે 
છે. એનો ઉછેર ને ભણિર પ્રસડનીમા ંથયા ંછે. 
એલ.એલ.બી., એલ.એલ.એમ.ની ડીગ્રી 
લડંનથી મેળવી છે. ટેપ્રનસની સારી ખેલાડી છે, 
બીજ  ંકાઈં સર?” 
 
“આભાર હકરણ, કાઈં હશે િો કહીશ. કાલના 
કેસની બર્ી માહહિી સાથે રાખજો, બાય.” 
શશાકં નાહી ર્ોઈને સી ફેસીંગ વરંડામા,ં 
ષ્વ્હસ્કીનો ગ્લાસ, થોડા ંકાજ , વેફસા, કાકડી વ. 
લઈને બેિો. રસોઈ કરનારા કાન્િાબેનને 

ખાવાન  ં ઢાકંીને ચાલી જવાન  ં કહ્ .ં દીકરો 
અભ્યાસ અથે લડંન હિો ને પત્નીને પ્રપયરમા ં
કોઈન  ં મરણ થય  ં હત   ં એટલે ચારેક હદવસ 
વડોદરા ગઈ હિી, પોિે સાવ એકલો ઘરે. એણે 
ગ્લાસ હાથમા ંલીર્ો ને જાણે પાછળથી ર્બ્બો 
પડયો. 
 
“એય સસલા, નીટ પી મારી જેમ.” 
“સાલા ત   ં હોપ્રશયારી નહીં માર, પેટમા ંચાદંા 
પડશે, મમંીને કઉં ?” 
“ચપૂ ગર્ા, ચાડી ખાવ, બર્ામા ંમમંીને વચ્ચે 
લાવે છે.” 
“અરે એમા ંજ િો મજા છે બડે ભૈયા.” 
પ્રવપલા સાથે એ કેવા સરસ મજાક મસ્િીના 
હદવસો હિા.ં 
 
ને પહલેીવાર જ્યારે બેઉએ ડ્રીંક લીધ ,ં એ 
હદવસ િો ક્યારેય નહીં ભલૂાય. પોિે ત્યારે 
ચૌદ વષાનો ને પ્રવપલો પદંરનો. માબાપ 
એમના પ્રમત્રના ઘરે ગયા ં હિા ં ને મોડેથી 
આવવાના હિા.ં પપપાની નકલ કરિા ં બેઉ 
ભાઈઓએ ચાલ પ્રવપલા, ચાલ સસલા કરિા 
બે ગ્લાસમા ંથોડી થોડી ષ્વ્હસ્કી, સોડા,આઈસ 
ક્ બ્સ નાખ્યા, કાજ ,વેફસા, સૅલડ લીર્ા ં ને 
ચીયસા ટ  અવર ફસ્ટા  ડ્રીંક કરીને પપપાની જેમ 
વાિો કરિા ં કરિા ં ર્ીરે ર્ીરે ડ્રીંક પરૂ ં  કય ું. 
ચાલ હજી થોડ ં થોડ ં એમ કહિેા એકબીજાને 
પાનો ચડાવિા ંફરી નાનો પૅગ બનાવી ઢીંચી 
ગયા.ં પપપા મમંી આવી જશે એ ડરે પછી બધ  ં
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ઉપાડી, ટેબલ-પલેટો સાફ કરી, લછૂી િેકાણે 
મકૂી સઈૂ ગયા.ં ને બીજે હદવસે જે માથ  ંદ :ખે! 
એકબીજાની સામે જોઈ મમાાળ હસિા ં દવા 
ખાઈ સઈૂ ગયા.ં જે ભેદની વાિ માબાપને 
ક્યારેય ખબર ન પડી. ત્યારથી બેઉ જ્યારે 
આવા િોફાન મસ્િી કરવા ં હોય ત્યારે 
એકબીજાને ‘હાય પાટાનર’ કહીને જ બોલાવિા,ં 
પાટાનર ઈન ક્રાઈમ, ને સામાને ઈશારો મળી 
જિો. 
 
એણે બીજો પૅગ બનાવ્યો ને સ્મરણયાત્રા 
આગળ વર્ી. બાળપણની કેટલીય વાિો હદલો 
હદમાગ પર છવાઈ ગઈ. 
 
નાના હિા ંત્યારે હક્રકેટ રમિા ંને મોટાભાગે બેઉ 
પ્રવરોર્ી ટીમમા ંજ હોય. એટલે બેમાથંી એક િો 
હાયો જ હોય ને હમેંશા હ ંસાત  સંી કરિા ં જ 
ઘરનો દાદર ચડિા.ં 
 
પ્રવપલો ચૅસમા ંકેવો બાહોશ હિો, પોિે એની 
પાસેથી જ ચૅસ શીખ્યો હિો ને ભાગ્યે જ એને 
હરાવી શકિો ને જ્યારે હારવાની અણી ઉપર 
હોય ત્યારે બર્ા ં પયાદા ં ઉલાળીને ઉભો થઈ 
જાિો-હ ં નથી રમિો-કરીને. પ્રવપલો કેવો 
લાલપીળો થાિો-સાલા ચીટર એમ કે ને કે 
હારી ગ્યો--ને પોિે કેવી ડંફાસ મારે --ચાલને 
દમ હોય િો આવી જા પાછં રમીએ, હમણા ં
ચપટીમા ંહરાવી દઈશ. 
 

ને પેલી િહકયા ફાઈટ બાપ રે.. સાલાને એને 
સડી ઓછી નહિી, મને નહત   ંગમત  ંિો પણ 
હમેંશા - એ સસલા -કહીને જ બોલાવે, બોલાવે 
શ  ંચીડવે ને એમાથંી એક હદવસ ફાઈટ ને પછી 
િહકયા ફાઈટ! મા ચબચારી ચીસાચીસ કરી 
મકૂિી --અરે બરં્ કરો, િમને બેમાથંી કોઈને 
આડ ંઅવળં લાગી જશે ને મારા િહકયા ફાડી 
નાખશો.-પણ સાભંળે કોણ? ને મેથ્સમા ં કેવો 
હોપ્રશયાર હિો! કેટલ  ં સરસ ને સહજિાથી 
શીખવાડિો ને મારા માટે સરળ કરી દેિો 
સમજવાન .ં 
 
બર્ી જૂની યાદોંએ મનને ઘેરી લીધ .ં 
થોડા હદવસ પછી ફરી સ નાવણીની િારીખ 
આવી. આજે સવારથી એન  ંમન રેવાને જોવા, 
સ્પશાવા, એના માથે હાથ ફેરવવા િલપાપડ 
બન્ય .ં ને એમ જ થય ,ં રેવા આવિાવંેંિ શશાકં 
પાસે આવી, એને પગે લાગી, આશીવાાદ 
માગં્યા. શશાકેં ફરી કહ્ ,ં “યશસ્વી ભવ:, જયપ્રિ 
ભવ:, કીપ્રિિમાન ભવ:. “એ હળવ  ં મ સ્ક રાિી 
ચાલી ગઈ. આજે શશાંકને એના ચહરેામા ં
પ્રવપીનની ને માની અણસાર નજરે પડી, એ 
થોડો બેચેન થઈ ગયો. 
 
પછી બેઉ પકે્ષ દલીલોનો લાબંો દોર ચાલ્યો, 
શશાકંને પોિાનો જ અવાજ બોદો લાગિો 
હિો. સ નાવણીની છેલ્લી ને ફેંસલાની િારીખ 
મળી. હકરણને પણ નવાઈ લાગી. હકરણે પછૂ્  ં
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પણ ખર ં , “સર, િમારી િચબયિ બરાબર છે 
ને?”  
 
“હા, હા, એકદમ ટનાટન.” એણે ખોંખારો 
ખાઈને જવાબ આપયો. ત્યા ં રેવા હસ્િર્નનૂ 
કરવા આવી, એણે હાથ પ્રમલાવી, એના માથે 
હાથ પસારિા ંકહ્ ,ં “વેલ ડન માય ચાઈલ્ડ, ય  
આર ગોઈંગ ટ  બી એન એફીપ્રશયન્ટ લૉયર. 
િારા ક ટ ંબમા ંકોઈ લૉયર છે?”  રેવાએ કાઈં 
જવાબ ન આપયો - ફતિ એક પ્રવષાદમય ક્સ્મિ 
આપય .ં 
શશાકં ઘરે પહોંચી, ફે્રશ થઈ, ષ્વ્હસ્કીનો ગ્લાસ 
લઈ ચપૂચાપ વરંડામા ંજઈ બેિો. નીરાએ એને 
પછૂ્ ,ં “શશાકં, શ  ં વાિ છે? થોડા હદવસોથી 
જોઈ રહી છં િમારી અંદર કાઈં ઉથલપાથલ 
ચાલી રહી છે, કોઈ જહટલ કેસ છે કે કાઈં બીજી 
ચચિંિા, વ્યગ્રિા છે? સાવ ચપૂચાપ રહો છો.” 
“નીરા, સમય આવ્યે કહીશ, હમણા ંમને એકલો 
છોડ.” 
 
એ ક્ષણો ફરી એની સામે ચચત્રપટની જેમ 
ઉપસી આવી, એ ગોઝારો હદવસ યાદ આવ્યો 
જ્યારે એણે કાયમ માટે પ્રવપીનના ંક ટ ંબ સાથે 
એક ક્ષ લ્લક કારણસર સબંરં્ પ્રવચ્છેદ કરી 
નાખ્યો હિો. 
રેવા જન્મી ત્યારથી શશાકંના હદલનો ટ કડો 
હિી. એન  ંજીવન જ રેવામય હત  .ં એમા ંએણે 
જન્મિાવંેંિ એના પપપાની નહીં પણ કાકાની 
આંગળી પકડી, એ કેવો ખ શખ શાલ ઉત્સાહથી 

છલકાિો હિો. રેવા બે મહહનાની થઇ ત્યારે 
પ્રવપીને ઓસ્ટે્રચલયન આઈ.ટી. કંપની, ‘સેવન 
એજ’ મા ંમોટો જમ્પ લીર્ો ને પહરવાર સાથે 
પ્રસડની પ્રશફ્ટ થયો. ત્યારથી રેવાની દરેક 
વષાગાિં મનાવવા પોિાના અપ્રિ વ્યસ્િ 
સમયપત્રકમાથંી ટાઈમ કાઢી ખાસ અિવાહડયા 
માટે પ્રસડની જિો. રેવાનો પડયો બોલ ઝીલિો, 
એવો એનો ગાડંો િેમ હિો. બે મહહનામા ં
રેવાની પાચંમી વષાગાિં આવિી હિી, દર 
વખિની જેમ આ વષે પણ જવાની યોજના એ 
બનાવવા લાગ્યો. આ વષે િો સાથે પોિાની 
નવપહરણીિ પત્નીને હોંશભેર ઓસ્ટે્રચલયા 
ફરાવવાની, ભાઈના ઘરે લઈ જવાની ઉત્કંિા 
હિી. પ્રવપીનની સાથે વાિ કરી, આયોજનની 
ર પરેખા બનાવવા લાગ્યો. બધ  ંનક્ી થઈ ગય  ં
હત   ં ત્યા ં ભાભીને કસ વાવડ થઈ. પ્રવપીનના 
સાસ  સસરા ત્યા ં દીકરીની ધ્યાન રાખવા 
પહોંચી ગયા.ં રેવાની વષાગાિં પહલેા ં પાછા 
પણ આવી જવાના હિા.ં ભાભીના કહવેાથી 
એના માબાપે વષાગાિં સ ર્ી રહી પછી 
નીકળવાન  ં નક્ી કય ું. જે શશાકંને ન ગમ્ય .ં 
ભાઈ ભાડાના એપાટા મેન્ટમા ંરહિેો હિો. ઘર 
નાન  ં હત  -ંએમા ં ત્રણ ક ટ ંબનો સમાવેશ 
આરામદાયક ન થઈ શકે. એને એક અિવાહડય  ં
ફતિ ને ફતિ રેવા સાથે ગાળવ  ં હત   ં કોઈના 
પણ હસ્િકે્ષપ વગર. એની યોજના પડી ભાગંી. 
એને દ :ખ એ વાિન  ંથયે રાખ્ય  ં કે પોિે દર 
વષે ખચાા કરી ખાસ વષાગાિં ઉજવવા ત્યા ં
જાય છે એ મારા ભાઈભાભીએ ધ્યાનમા ં ન 
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રાખ્ય .ં પોિે થોડો એકાકી ને અંિમ ાખી માણસ 
છે, એને આવી રીિે એક ઘરમા ંએના સાસ  
સસરા સાથે ન ફાવે એ જાણવા છિા ંભાઈએ 
નજરઅંદાજ કય ું. ને વર્ારામા ંએની જ સમંપ્રિ 
લઈને મારી નવપહરણીિ પત્નીને પહલેીવાર 
એના ઘરે લઈ જવાન  ંનક્ી કરિો હિો, એ 
પણ મારા ભાઈએ નગણ્ય કય ું. એને િેસ 
પહોંચી. એ પીડા એને કોરી ખાવા લાગી કે 
જેટલો અદમ્ય ઉત્સાહ એને ભાઈને ને એના 
ક ટ ંબને મળવામા ંહોય છે એટલો ભાઈને એના 
માટે નથી હોિો. એન  ંહદલ દ ભાય .ં એને ભાઈ 
પર ખબૂ ગ સ્સો આવ્યો. એને થયે રાખત   ંહત   ં
કે ભાઈને મારી લાગણીઓની કદર નથી ને 
મારા માટે િેમ નથી. એ પ્રવક્ષ બ્ર્ થઈ ગયો, 
ધ ૂરં્વાઇ ગયો. એણે મનોમન નક્ી કરી લીધ  ં
હવે પછી એનો ને પ્રવપીનનો સબંરં્ પરૂો ને 
એણે ઘરના ંબર્ાનેં, પ્રવપીનને પણ જાણ કરી 
દીર્ી. આ હદવસો ઉખળીને બહાર આવિા ંફરી 
હદલને િેસ પહોંચી ને આંખમા ં પાણી ર્સી 
આવ્યા.ં 
 
એ હદવસને આજનો હદવસ એણે ક્યારેય 
વાિચીિ કે સબંરં્ િસ્થાપ્રપિ કરવાની કોપ્રશશ 
જ ન કરી. પ્રવપીને ઘણીવાર ફોન કયાા, 
મેસેજીસ કયાા, પણ પોિે ક્યારેય કોઈ જવાબ 
ન આપયો. 
 
મા જીવિી હિી ત્યા ંસ ર્ી મા કડી હિી બેઉ 
ભાઈઓ વચ્ચે. બેઉ ભાઈઓને એકબીજાના 

સમાચાર આપીને એમના ંસિંાનોની િગપ્રિની 
જાણ કરિી. ૧૨ વષા પહલેા ંમા ગ જરી ગઈ 
પછી િો એ બધ  ંઅટકી ગય  ંહત  .ં બેઉ ભાઈઓ 
સદંિર જ દા પડી ગયા ંહિા.ં 
 
ને આજે અંપ્રિમ સ નાવણીનો હદવસ આવી 
ગયો. ન્યાયાર્ીશ શ્રી પારીકરે લબંાણમા ંબેઉ 
પક્ષની દલીલોના દ્રઠટાિં ટાકંી ચકૂાદો આપયો 
કે શેટ્ટી એન્ડ શેટ્ટીએ એમના અસીલ, હફલ્મ 
હદગ્દશાક મધ ર રાજાની વપ્રિ જે બદનક્ષીનો 
દાવો, પ્રવર ધ્ર્ શશાકં જોશી એન્ડ ક ંપની વપ્રિ 
હફલ્મ અચભનેત્રી શશી હસીજાની સામે કયો છે 
એને કોટા  માન્ય રાખે છે. એ દાવા મ જબ 
હદગ્દશાકને માનપ્રસક પહરિાપ પહોંચાડવા ને 
વ્યવસાયી ને સામાજીક ર્ોરણે એમની છબી 
ખરડવા બદલ, અચભનેત્રી શશી હસીજાને હ કમ 
કરે છે આ ચ કાદાના ૨ મહહનાની અંદર બે 
કરોડની ચકૂવણી હફલ્મ હદગ્દશાક મધ ર 
રાજાનીને કરવાની રહશેે. 
 
             રેવા કેસ જીિી ગઈ હિી. એના 
આનદંની સીમા નહિી. એ ખ શીથી પાગલ થઈ 
ગઈ. દોડી ને જઈને શશાકંને પગે લાગી. 
શશાકંની આંખમા ં ઝળઝળીયા ં હિા.ં એણે 
રેવાને ગળે લગાડી ફરી કહ્ ,ં “યશસ્વી ભવ:, 
જયપ્રિ ભવ:, કીપ્રિિમાન ભવ:.” હકરણ 
પ્રવસ્ફાહરિ આંખે આ બધ  ંજોઈ રહ્યો હિો. આ 
બધ  ં એની સમજની બહાર હત  .ં આવા કંઈ 
કેટલાય કેસો સર ચપટી વગાડિા ંજીિી ગયા ં
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છે. ને હારીને પોિાના હરીફને આશીવાચન 
આપવા! એના ંમાન્યામા ંનહત   ંઆવત .ં એણે 
ફતિ એટલ  ંકહ્ ,ં “સર, ગજબ થઈ ગયો, એક 
નવીસવી છોકરી બાજી મારી ગઈ!” શશાકેં 
શાપં્રિથી કહ્ ,ં “હોય, કોઈવાર હારવામા ં જ 
આનદં છે, જીિની ખ શી છે.” 
 
બીજી બાજ  રેવા ઘરે પહોંચીને પ્રવપીનની સાથે 
વાિો કરિી હિી. 
“પાપા, આય ડીડ ઈટ.” 
“અચભનદંન બેટા, મને િારા પર ખબૂ જ ગવા 
મહસેસૂ થાય છે. ત   ંમહનેત   છો, હોપ્રશયાર છો 
ને બાહોશ પણ છો િો યે એક અંદેશો મનમા ં
ઉિે છે કે મારો ભાઈ અપ્રિ પ્રવચક્ષણ છે, એ 
કદાચ િને ઓળખી જ ગયો છે.”  
 
“બની શકે, પણ મને ભીડવવા, કેસ જીિવા 
એમની દલીલો ઘણી ઉગ્ર ને આક્રોશમયી 
રહિેી. જોકે મારી િપ્રિદલીલો પણ એવી જ 
ર્ારદાર ને સચોટ હિી. રે્ર વોઝન્ટ એની લવ 
ફેતટર ઓર પ્રસમ્પથી ફેતટર ઇનવોલ્વડ એટ 
ઓલ! બહ  મ શ્કેલીથી મને આ ફિેહ મળી છે. 
મારે લોઢાના ચણા ચાવવા પડયા ં છે મારા ં
મ દ્દાઓને પરૂવાર કરવા.ં પણ હા, િમે ક્યો છો 
એમ ચોક્સ હોઈ શકે ! ય  નો પાપા, અમે 
કોટામાથંી સાથે જ બહાર નીકળિા ંહિા ંને સરે, 
મને પછૂ્  ં-રેવા, આર ય  ફ્રી ઓન ર્ીસ સન્ડ ે
ઈવનીંગ િો આપણે ડીનર સાથે લઈએ. ત   ં
મને મારી દીકરી જેવી લાગે છે િો િારી પહલેી 

જીિની ઉજવણી મારા િરફથી ને િને િારી 
કા.. એમ બોલી અટકી ગયા ંને કહ્  ંમારી પત્ની 
સાથે પણ મળાવ .ં- ને િમે માનશો પાપા, મારા ં
મોઢામાથંી પણ હા કાકા આવિા ંજ રહી ગય  ં
ને મેં સભંલીને કહ્  ં હા સર, હ ં ફ્રી છં. પરમ 
હદવસે હ ં મારા કાકાકાકીને મળવાની છં, મારે 
કેટલી બર્ી વાિો કરવી છે કાકા સાથે, પાપા.” 
“ઓલ ર્ બેસ્ટ બેટા, લવ ય . પણ મારા ભાઈને 
કહી શકે િો એટલ  ંજર ર કહજેે આટલા વષોમા ં
એ જેટલો િારા વગર િડપયો છે ને એણે િને 
જેટલી ચાહી છે એટલો જ હ ં પણ એના વગર 
િડપયો છં ને હમેંશ એને મનોમન ઈચ્છયો છે. 
િારી દરેક વષાગાિં વખિે મેં એની રાહ જોઈ 
છે.” 
બેઉ છેડે એક પ્રમપ્રનટ નીરવિા છવાયેલી રહી. 
“યસ પાપા, આય વીલ ડ .” 
ભીના સ્વરે, “બાય બેટા.” ને ફોન કટ થઈ ગયો. 
પોિે ચાર વષાની હિી ત્યારનો એક ફોટો, જેમા ં
કાકા ને પપપાની વચ્ચે બેઉની આંગળી પકડી 
ચાલિી હિી એને એકીટસે નીરખી,ચમૂી, હ્રદયે 
ચાપંી, હાથમા ંરાખી રેવા સવૂા ચાલી ગઈ. 
 

 
લેચખકા: ઊપ્રમિલા પાલેજા - ૯૮૩૩૯૬૪૮૦૯ - 
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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માનો ચગરીશ 
ઉવાશી િજાપપ્રિ 

 

 
 

િો સ્વાગિ કરો આપણા ંટ્રાન્સજેન્ડર મહમેાન, કલાપ્રસકલ ડાન્સમા ંપારંગિ  
શ્રી ચગરીશજીને. ને સાભંળીએ એમની કહાની એમની જ બાની.’ 

 
‘હવે હ ં આ "જોશ ટોક" મા ંબોલાવવા માગંીશ 
એક એવી વ્યહકિને જેને સમાજમા ં અલગ 
નજરથી જોવામા ંઆવે છે. િો સ્વાગિ કરો 
આપણા ં ટ્રાન્સજેન્ડર મહમેાન, કલાપ્રસકલ 
ડાન્સમા ંપારંગિ શ્રી ચગરીશજીને. ને સાભંળીએ 
એમની કહાની એમની જ બાની.’ સ દંર એન્કર 
સ્ટેજ પર આ જાહરે કરી સાઈડમા ંજિી રહી. 
આખા હોલમા ં સન્નાટો છવાયેલો હિો. 
ચગરીશની વાિો સાભંળવા લોકો આત ર હિા.ં 
ચગરીશ ઉપર આવ્યો, માઈક એડજેસ્ટ કય ું ને 
બોલ્યો, ‘હીજડા, બાયલા, માસીબા ના જાણે 
કેટલાયં નામથી મને બોલાવવામા ંઆવ્યો છે. 
બાળપણથી જ હ ં બીજા છોકરાઓથી અલગ 

હિો. જે એમને ગમત  ંએ મને ના ગમત .ં મમ્મી 
અને બહનેનો ચાલં્લો કરવામા ં બહ  ં મજા 
આવિી. બહનેનો દ પટ્ટો માથે નાખવો ગમિો. 
એ લપેટી હ  ં નાચિો. મને ડાન્સ કરવો બહ ં 
ગમિો. એકવાર આ બધ  ંકરિા ંપ્રપિાજી જોઈ 
ગયા.ં બહ ં માયો એ હદવસે મને. જાણે એ 
મારથી મારા અંદરના ંજીન્સ બદલાઈ જવાના ં
હોય!! માર ખાઈ ખાઈને રડી રડીને હ  ંભખૂ્યો 
િરસ્યો સઈૂ ગયો. પ્રપિાજી બહાર ગયા ં ને 
અચાનક ગાલ પર ગરમ આંસ  પડયા ને હ  ં
ઝબકીને જાગી ગયો. એ આંસ  મારી મા ં ના ં
હિા.ં હ ં એને ગળે વળગીને ખબૂ રડયો. ‘મને 
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કેમ ના બચાવ્યો મારથી?મેં શ  ંભલૂ કરી?’ બસ 
રડિા ંરડિા ંહ ં મા ને પછૂી રહ્યો હિો. 
મા કંઈ બોલ્યા વગર રડિી રડિી મને 
ખવડાવિી રહી. મારામા ં સૈ્ત્રણ લક્ષણો હિા.ં 
ર્ીરે ર્ીરે હ ં મોટો થિો ગયો એમ મને ખબર 
પડિી ગઈ કે મારામા ંનોમાલ છોકરાઓ જેવ  ં
નથી. આવ  ં ફરી બે-ત્રણ વખિ થય .ં ઘરમા ં
દાદા,બા,બહને કોઈ બોલત   ં નહીં. ફતિ મા 
પ્રપિાજીને રોકવાનો િયત્ન કરિી. એને પણ 
પ્રપિાજી ઢોર માર મારિા.ં પછી અમે બનેં 
એકબીજાને વળગીને રડિા.ં ને હ ં મારી જાિને 
કોસિો.  
આટલ  ંકહિેા ંજ ચગરીશ ગળગળો થઈ ગયો. 
મા પ્રપિાજીથી બહ  ડરિી. પણ એક હદવસ 
સાહસ કરીને એણે કહી દીધ  ંકે ભગવાને મને 
અલગ બનાવ્યો છે. એમા ંમારો શ  ંવાકં? મને 
જેવો છં એવો સ્વીકારી લેવો જોઈએ. ત્યા ં
પ્રપિાજીએ બે લાફા માના ગાલ પર ઝીંકી 
દીર્ા. પછી બોલ્યા, ‘આવા ંબાયલા છોકરાને 
ઘરમા ં રાખીશ િો આ છોકરીનો હાથ કોણ 
પકડશે? જગહસાઈ થશે! સમાજમા ંથ ૂથ ૂથઈ 
જશે. ખબર નહીં ક્યાથંી આપણા ંઘરમા ંઆવો 
નમાલો પાક્યો?’ 
શ  ંવીિી હશે આવ  ંસાભંળી મારા ંનાજ ક મગજ 
અને મન પર? હ ં ખબૂ રડયો ને મેં રાતે્ર ઘર 
છોડીને ભાગી જવાન  ંનક્ી કય ું. પણ મારે માને 
નહોિી છોડવી. એના ંકહ્યા વગર હ ં જઈશ િો 
એના ંપર શ  ંવીિે? એ પ્રવચારી એને કહી મેં 
ભાગી જવાન  ંનક્ી કય ું. મેં રાતે્ર એને કહ્ .ં એ 

ડરી ગઈ. એણે મને સમજાવ્યો. એ રાતે્ર એણે 
મને રોકી દીર્ો. બીજી જ સવારે એણે ઘરમા ં
કહ્  ંકે મને દૂર ભણવા મોકલી દેવામા ંઆવે. 
પ્રપિાજી િાડૂકયા. એટલો ખચો હ ં નહીં કર ં . 
એને ભણવાની જરૂર જ શ  ંછે? એન  ંભપ્રવઠય જ 
શ  ંછે? મા એ કહી દીધ  ંકે હ ં આવા ંમહણેાથંી 
કંટાળી ઘર છોડીને જિો રહવેાનો હિો. િો 
પ્રપિાજી બોલ્યા, ‘િો જવા દેવો હિો ને! શ  ંફરક 
પડે છે? શ  ંજરૂર છે એની?’ 
બસ આ સાભંળી ખબર નહીં શ  ંથય ?ં મારી મા 
એના ંર મમા ંગઈ ને એક બેગમા ંબે-ચાર એના ં
કપડા ંનાખી આવી. ને બોલી, એની આ ઘરને 
જરૂર નથી. િો મને પણ આ ઘરની જરૂર નથી. 
અમે બનેં આ ઘર છોડીને જઈએ છે. િમને 
ચગરીશને દીકરો કહિેા ંશરમ આવે છે ને? િો 
મને પણ પત્ની કહિેા ંહવે શરમાજો.’  
મા મારી બહનેને ગળે વળગીને રડીને ફરીથી 
બોલી, ‘બેટા! ત   ંપણ મને એટલી જ વ્હાલી છો 
જેટલો ચગરીશ. પણ િને વ્હાલ કરનારા ંઘણા 
બર્ા ં છે. ચગરીશને િોકરે િોકરે પ્રર્કકારવામા ં
આવશે. એટલે હ ં એને સાથ આપીશ. મને માફ 
કરજે.’ 
બસ પછી મારી રાિની પેક કરેલી બેગ, એની 
બેગ અને મારો હાથ ત્રણેય પકડી એ ઘરની 
બહાર નીકળી ગઈ. કોઇએ અમને રોકવાનો 
િયત્ન પણ ના કયો. સીર્ી સાદી ભોળી મારી 
મા. જીવનની બર્ી જ હહિંમિ ભેગી કરી મારા ં
સ્વમાન ખાિર એણે આવ  ં પગલ  ં ભય ું. ક્યા ં
જવ ?ં એ પ્રવમાસણમા ંઅમે ચાલ્યા જિા ંહિા.ં 
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ત્યા ંપાછળથી મારા ંદાદા સ્કટૂર લઈને આવ્યા. 
માને હાથમા ં થોડા ં પૈસા આપી એક નારી 
સસં્થાન  ંએડ્રેસ આપી વ્હાલથી મારા માથે હાથ 
ફેરવી એક શબ્દ બોલ્યા વગર નીકળી ગયા.ં  
અમે એ નારી સસં્થામા ં ગયા. માને પ્રસલાઈ 
કામ આવડત  ં હત  .ં િો ત્યા ં રહીને એણે એ 
કામથી પૈસા કમાવ્યા. ત્યા ંમને સ્વીકારવામા ં
આવ્યો. કોઈ મારી મજાક ના કરત  .ં મને 
ચીડવત   ં નહીં. મને માડં એક સ્કલૂમા ં િવેશ 
મળ્યો ને ત્યા ં કલાપ્રસકલ ડાન્સ પણ 
શીખવાડવામા ંઆવિો. મને એમા ંરસ પડયો.  
મેં માને કહી એના ંતલાસ ચાલ  ંકયાું. ને હ  ંએમા ં
પારંગિ થયો. મને જ્યારે પહલેીવાર ડાન્સમા ં
ઈનામ મળ્ય .ં ત્યારે મારી માએ મને કહ્ ,ં ‘મારો 
ચગરીશ િો શકંર ભગવાનની જેમ અર્ાનારેશ્વર 
પણ છે ને હવે નટરાજ પણ.’  
‘મા, સોરી મારા ંલીરે્ ત   ંકેટલી હરેાન થાય છે! 
ત   ં િારા ં પપ્રિ અને દીકરી બનેંને છોડી મને 
સાથ આપે છે. િારા ંમાતતૃ્વ પર, િારા ંઉછેર 
પર સવાલો થાય છે! કાશ! ભગવાને મને આવો 
ના બનાવ્યો હોિ!’ 
મેં મા ંને આંસ  સાથે એક હદવસ આવ  ંકહ્  ંહત  .ં 
‘બેટા! િારા ંપર િો ભગવાનને વર્ારે િેમ છે. 
એટલે િને સ્પેપ્રશયલ બનાવ્યો. દરેક પ ર ષ 
અને સ્ત્રીમા ં બનેં જાપ્રિના ં લક્ષણો હોય છે. 
િારામંા ંથોડા ંસ્ત્રીના ંવર્ારે છે. બસ, બીજ  ંકંઈ 
નથી. આમ હહિંમિ નહીં હારવાની. પોિાની 
જાિને કોષવાની નહીં. નબળાઈઓને 
સફળિાની ચાવી બનાવીને આગળ ર્પવાન .ં 

ને હ ં મારી રીિે મારા ંમાતતૃ્વને ઉજાગર કર ં  
છં. એમા ંમારે કોઈને જવાબ આપવાની જરૂર 
નથી.’  
‘મારી માના ંઆ િેમાળ શબ્દોને મેં અન સયાા. 
િો બસ મેં એ જ કય ું ને આજે હ ં અહીં છં. 
િમારી સામે.  
મારી માનો ચગરીશ, અર્ાનારેશ્વર ને નટરાજ. 
એ આજે પણ મારી સાથે છે. એ મારો જીવન 
સ્િભં છે. એના ંઆર્ારે જ િો હ ં જીવ  ં છં. હ  ં
એને સ્ટેજ ઉપર બોલાવવા માગંીશ. મા, જલ્દી 
આવ.’ ચગરીશ આંખના ં ખણૂા સાફ કરિા ં
બોલ્યો. 
મા ઉપર આવી. ચગરીશ એને પગે લાગ્યો. ને 
મા વળગી પડી. બસ આ દશ્ય જોઈ હોલમાં 
આંસ  લછેૂલા ભીના ંહાથે િાળીઓનો ગડગડાટ 
થઈ ગયો. 
 

 
ઉવાશી િજાપપ્રિ 
અમદાવાદ - ફોન: ૯૭૨૭૦૮૫૫૫૭ 
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા 
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વરસાદની એક રાિ 
ૠિભંરા પ્રવશ્વજીિ િાકર 

 

 
 

મારી ર્ીરજ હવે ચરમસીમા વટાવી ચકૂી હિી. બસમાથંી ર્ીરે ર્ીરે બર્ા ંજ મ સાફરો જિા ંરહ્યા ં
હિા.ં બસમા ંફતિ રહ્યા ંહિા ંિો ફતિ અમે ત્રણ જણા.ં ડ્રાઈવર, કંડતટર અને હ ં. 

 
આ વાિ એ એક સત્ય ઘટના છે. ઘણા ંવષો 
પહલેાનંી, મારી પોિાની  સાથે બનેલી આ 
ઘટના છે. મારૂ આખ  ં શાળાકીય ભણિર 
ભરૂચમા ં થય .ં ત્યારબાદ વધ  અભ્યાસ અથ ે
મને અમદાવાદની કોલેજમા ંએડમીશન મળ્ય .ં 
એ ક લ ત્રણ વષાનો  કોષા હિો. મેં હોસ્ટેલમા ં
રહી અભ્યાસ પણૂા કયો. હોસ્ટેલ ખાલી કરીને 
બર્ો સામાન હવે પાછો ભરૂચ લઈને જવાનો 
હિો.  
મેં પેંહકગ ચાલ  કય ા. બધ  ં જ યાદ રાખીને 
બરાબર પેક કય ું. મારા મામા એમા ં મને 
મદદરૂપ  થયા,ં િેઓ  મને ભરૂચની એસ ટી  

બસમા ં બેસાડીને પરિ ગયા.ં બપોરના ંબાર 
વાગ્યે બસ ઉપડશે અને આશરે પાચેંક વાગ્યે 
મને ભરૂચ પહોંચાડી દેશે એવી કંડતટરે વાિ 
કરી.  
કારણકે એ વખિે નેશનલ હાઈવે નબંર આિ 
પર સીતસ લેનની સ વીર્ા નહોિી શરૂ થઈ. 
બર્ો સરસામાન બસમા ંગોિવાઈ ગયો. મને 
પણ બેસવાની સરસ જગ્યા મળી. ચોમાસ  ંશરૂ 
થઈ ગય  ં હત   ં પણ એટલી પ્રસઝન બરાબર 
જામી ન હિી.  
બસ ઉપડી...બે જ લેનનો રોડ. એક લેન 
જવાની, બીજી લેન આવવાની.ત્યા ંિો  ઝરમર 
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વરસાદ ચાલ  ંથયો. બસ ર્ીમે ર્ીમે આગળ 
વર્ી રહી હિી. નેશનલ હાઈવે નબંર આિ 
વરસોથી દેશની ર્ોરી નશ જેવો ર્મર્મિો 
હાઈવે છે. ટ્રાહફક ખાસ્સો બર્ો હિો. ટ્રકો, બસો 
અને કારોની સાથેસાથે નાના ટ  વ્હીલર િો ખરા 
જ..!  
બસની સ્પીડ એકદમ ર્ીમી થઈ ગઈ. 
કંડકટરને પ છ્ ,ં િો કહ,ે "આગળ એતસીડન્ટ 
થયો છે એટલે છેકથી ટ્રાહફક જામ છે િો બસની 
સ્પીડ ઘટી ગઈ છે. 
જ્યા ં સ ર્ી એતસીડન્ટલ સાઈટ પરથી બધ જં 
નોમાલ નહીં ત્યા ંસ ર્ી કાઈં કરી નહી શકીએ." 
એણે કહ્ .ં 
સાજંના ં સાડા પાચં  થવા આવ્યા ં હિા.ં 
બપોરના ંબાર વાગ્યાની ઉપડેલી બસ વડોદરા 
વટાવી  હજ  િો પોર ગામ પાસે જ પહોંચી શકી 
હિી. બીજા પેસેન્જરોની હવે ર્ીરજ ઓછી થઈ 
રહી હિી. પાચં કલાકમા ંભરૂચ  પહોંચાડિી 
બસે હજ  િો માડં વડોદરા વટાવ્ય  ંહત  .ં કંડતટર 
અને ડ્રાઈવરની પણ હાલિ ખરાબ હિી.   
આગળ  ટ્રાહફક જામ હિો . સાવ ગોકળગાયની 
ગિીથી બસ ચાલી રહી હિી, એય પાછી 
વારંવાર બે્રક મારી મારીને ચાલિી હિી. અમે 
સહ એ કંડકટરને પછૂપરછ કરીને પરેશાન કરી 
દીર્ો હિો. ઝરમર વરસાદ ચાલ  ંજ હિો.  
 
આજ બાજ ના ંથોડા ભોપ્રમયા પેસેન્જરો નજીકના ં
પાલેજ ગામ પાસે ઉિરીને ભરૂચનો કોઈ 
આંિરીક રસ્િો પકડી લેવાની વાિ કરિા હિા.ં 

બસ રીવસા લેવાય એવી કોઈજ જગ્યા બચી ન 
હિી.જાણીિા પેસેન્જરોના ં ભરોસે બાકીના ં
લગભગ ઘણા ંબર્ા ંપેસેન્જસા ઉિરીને ચાલિા ં
જ પાલેજના ંએસ ટી ડેપો િરફ િયાણ કય ા. 
મારી પાસે ઘણો સામાન હોવાથી એ રસ્િો 
મારા માટે સરળ ન હિો.મારી પાસે ઈશ્વરની 
ઉપર  ભરોસો રાખી બસમા ં જ બેસી રહવેા 
પ્રસવાય કોઈ પ્રવકલ્પ ન હિો. ર્ીરે ર્ીરે બર્ા ં
પેસેન્જસા નજીકના ં ગામડાઓંના ં રસ્િે ભરૂચ 
જવા માટે ઉિરી ગયા.ં 
હવે િો રાિના ં નવેક વાગવા ં  આવ્યા ં
હિા.ંવરસાદે િેની  સ્પીડ વર્ારવા ંમાડંી હિી 
પણ બસ સ્પીડ પકડે એવા ં કોઈજ એંર્ાણ 
વિાાિા ંન હિા.ંમારા મામીએ આપેલ નાસ્િો 
પણ પરૂો થઈ ગયો હિો અને એક બોટલ 
પાણી એય હવે  ખટૂવાનેં આરે હત  .ં રસ્િો ક્યારે 
તલીયર થશે એના ંકાઈંજ એંર્ાણ વિાાિા ના 
હિા.ં  
મારી ર્ીરજ હવે ચરમસીમા વટાવી ચકૂી હિી. 
બસમાથંી ર્ીરે ર્ીરે બર્ા ં જ મ સાફરો જિા ં
રહ્યા ંહિા.ં બસમા ંફતિ રહ્યા ંહિા ંિો ફતિ અમે 
ત્રણ જણા.ં ડ્રાઈવર, કંડતટર અને હ ં. 
 
વરસાદ ર્ોર્માર વરસી રહ્યો હિો.બસના ં
પિરા પર લાગિી વરસાદની ઝાપટોનો 
અવાજ વધ  ડરામણ  ં સગંીિ પીરસી રહ્યો 
હિો.વરસાદની વાછંટ બસની કાચની બારીઓ 
પર અથડાઈને જોરદાર હોરર ફીલ્મન  ંમ્ય ચઝક 
આપી રહી હિી. 
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જેમા ંમને ડાકલા ંવાગિા ંહોય એવી જ હફલીંગ 
આવિી હિી..! 
 પ્રવજળીઓના ં કડાકા-ભડાકા ં થિા ં
હિા.ંઉપરથી ઘોર અંર્ારી રાિ વધ  ચબહામણી 
લાગી રહી હિી..! 
 
જેથી મનમા ં વર્ારે ડરામણા ં પ્રવચારો આવી 
રહ્યા ંહિા.ં મનમા ંડરની િચડંિા વર્િી જિી 
હિી. 
મારી ઉંમર નાની અને એમા ંઆવો અન ભવ 
એકદમ બીહાઉં,ભયાવહ અને ભયાનક હિો...! 
 
ઘણી વખિ આપણને ઈશ્વર એવા ંએવા ંકપરા 
સજંોગોમા ંમ કે છે  ત્યારે આપણી ર્ીરજ, ઇશ્વર 
િત્યેની પ્રનઠિા અને ખ દ પરનો ભરોસો આ ત્રણ 
વસ્ત  ઓ બહ  મોટો રોલ અદા કરિી હોય 
છે.અને  અગત્યનો ભાગ ભજવી જિી હોય છે. 
એમા ંિમારો ઉછેર કેવી રીિે થયો છે એ પણ 
એટલ  ંજર રી ફેતટર જણાઈ આવે છે. 
હ ં મહપ્રષિ દયાનદં સરસ્વપ્રિ દ્વારા સ્થાપ્રપિ આયા 
કન્યા પ્રવદ્યાલયમા ં ભણી એમા ં દીકરીઓને 
જનોઈથી માડંી દરેક સસં્કાર દીકરાઓની 
સમકક્ષ જ આપવામા ં આવે છે. જેમા ં
દીકરીઓને બહાદ રી અને બાહોશ બનાવવા 
માટે બધ  ંજ શીખવાય છે. આ સસં્કારે મને એ 
હદવસે ઘણી હહિંમિ પરૂી પાડી..! 
 ઘોર અંર્કાર,ર્ોર્માર વરસાદ, પ્રવજળીઓના ં
કડાકાઓ, ચારેબાજૂથી બરં્ બસ, હ ં, કંડતટર 

અને ડ્રાઈવર...! કલ્પના કરો.. કેટલી ડરામણી 
વાિ હશે એ મારા જેવી ય વિી માટે..!  
એ ડરામણી પળોમા ંહ ં ખ દની હોપ્રશયારી અને 
ઈશ્વર પર ભરોસો રાખી બેસી રહી. 
અમ કવાર સજંોગોને સામે બાથ ભીડવા કરિા,ં 
એને સ્વીકારી લેવામા ં શાણપણ હોય છે. 
કંડતટર સારો માણસ હિો. એ મને નજીક આવી 
સપ્રર્યારો આપી ગયો. "બહને, િમે ચચિંિા ના 
કરશો, િમને અમે કાઈં નહીં થવા દઈએ. સહી 
સલામિ ભરૂચ પહોંચાડી દઈશ .ં"  
શબ્દોની પોચઝટીવ ઉજાાનો પણ એક આગવો 
િભાવ હોય છે, એ પણ અન ભવ્ય .ં  
જ્યારે આપણે ખબૂ કપરી પહરક્સ્થપ્રિમાથંી 
પસાર થિા ં હોઈએ છીએ ત્યારે જ આપણને 
ઈશ્વરની ચેિનાનો વારંવાર અન ભવ થિો હોય 
છે. એ સ ક્ષ્મ રૂપે આપણ  ંધ્યાન રાખિો હોવાની 
િપ્રિિી  થાય છે. એન  ં નામ સ્મરણ સિિ 
મારા મનમા ં ચાલ  જ હત  .ં એમા ં વરસિો 
ર્ોર્માર વરસાદ, વીજળીઓના ંકડાકંા વર્ારે 
બીવડાવિા ં હિા.ં બહાર ર્ોર્માર વરસાદ, 
આગળ થયેલ એતસીડન્ટ અને ટ્રાહફક જામ એ 
પહરક્સ્થપ્રિને વધ  ંભયાનક અને વરવી બનાવી 
રહ્યા ંહિા.ં 
આવી જ મશૂળર્ાર વરસાદની કાળી રાત્રીમા ં
િો શ્રીકૃઠણ ભગવાનનો જન્મ થયેલો.એ વખિે 
એમના ં પ્રપિા વસ દેવજીને પણ આવીજ 
મ શ્કેલીનો સામનો કરવો પડયો હશે ને, એ 
અચાનક મને યાદ આવ્ય .ં  



37 
 

હવે મને જોરદાર કકડીને ભખૂ લાગી હિી, 
બહાર આટલ  ં બધ  ંપાણી વરસત  ંહોવા ંછિા ં
હ ં િરસથી પીડાિી હિી. લીરે્લ પાણી પણ 
પ ર  થઈ ગય  ંહત  .ં ચારે િરફ મારે માટે બસ 
ટ્રાફીક, વરસાદ અને અંર્કાર હિો.બસને 
ચલાવવા માટે સહજેેય  ચસકાય એટલી પણ 
જગ્યા નહિી. બસન  ં બારણ  ં ખોલવાની પણ 
જગ્યા નહિી એટલો ભયકંર ટ્રાહફક જામ હિો 
.િરસથી માર ં  ગળં સ કાત   ં હત  .ં શ  ં કરાય..? 
પ્રવકલ્પ  હોય િો પસદંગીનો અવકાશ મળે. 
બાળપણના ંર્ાપ્રમિક સસં્કાર, ઈશ્વર પરનો અતટૂ 
ભરોસો અને પોિાના ં પરનો હકારાત્મક 
અચભગમ આત્મપ્રવશ્વાસના ંભરોસે  બેસી રહી.  
ઘણીબર્ી ફીલોસોફી યાદ આવવા ંમાડંી અને 
એમા ંએક વાિ ખબર પડી કે ગમે િેટલી 
ખરાબ પહરક્સ્થપ્રિમા ં પોિાના ં પરનો ભરોસો 
ક્યારેય ના ગ માવવો. જેણે િમને આ ર્રિી 
પર આપણને મોકલ્યા ં છે એ પરમકૃપાળ 
પરમાત્મા કોઈને કોઈ સ્વરૂપે િમાર ં  રક્ષણ 
કરવા ંિત્પર જ હોય છે. કોઈ ગઢૂ શક્તિ મને 
હહિંમિ અને દ્રઢ મનોબળ વર્ારી રહી હોય એવ  ં
લાગત   ંહત  .ં ઊંઘ આવે િો સ વ  ંએ પણ મને 
આવા સમયે હહિાવહ ના લાગ્ય .ં  
આવી પહરક્સ્થપ્રિમા ંએકલી સ્ત્રી કેવી રીિે અને 
કોના ંભરોસે ઉંઘી શકે?  એકલી અટ લી સ્ત્રીની 
મનોવ્યથા કોઈબીજી સ્રી જ ખબૂ સારી રીિે 
સમજી શકશે એવ  ં મને લાગે છે. હ ં  પોિે 
કંડતટર અને ડ્રાઈવર પર ભરોસો રાખી કેવી 
રીિે ઉંઘી શક ં ? મારે ક્યા ંએમની સાથે એટલો 

બર્ો પહરચય હિો..? પ્રવશ્વાસનો િો પ્રવકલ્પ જ 
અસ્થાને હિો..! 
દરેક સ્રીઓમા ં એક િકારની છઠ્ઠી ઈષ્ન્દ્રય  
કાયારિ હોય છે જે એના ંશીલન  ંરક્ષણ કરવા 
માટે હંમેશા સ્ટેન્ડ બાય મોડ પર રહિેી હોય 
છે. એ સ્પશાની ભાષાથી પણ "પર" હોય છે. 
ભયકંર પ્રવજળીઓ સાથે મ શળર્ાર વરસાદ  
બહાર વરસી રહ્યો હિો અને  મારા મન 
મક્સ્િઠકમા ં જાિજાિના ં પ્રવચારોન  ં ઘમાસાણ 
ય દ્ધ ચાલત   ંહત  ,ં ચબહામણા ંપ્રવચારોન  ંઘોડાપરૂ 
ઉમટી રહ્  ંહત  .ં જોરદાર પવનની સાથે પડિો 
મશૂળર્ાર વરસાદ બસની બારી પણ ખોલવા 
પરપ્રમશન આપિો નહિો. 
 કાળી હડબાગં રાત્રી, ભયકંર િોફાની વરસાદ 
સાથે અમારી બસ આગળ વર્ી રહી હિી, સાથે 
સાથે મારી અખટૂ ર્ીરજની પરીક્ષા લેવાઈ રહી 
હિી.  ઈશ્વર સ્મરણ કરિા ંકરિા ંપરોઢીય  ંથવા 
આવ્ય  ં..! 
વરસાદન  ંજોર હવે ઓછં થય  ં હત   ંપણ હજી  
ર્ીમી ર્ારે વરસવાન  ં એ િો ચાલ  જ હત  .ં 
આગળ ટ્રાહફક જામ હવે ઓછો થયો હોય એવ  ં
કંડતટર કહવેા આવ્યો. 
ર્ીમે ર્ીમે સયૂાનારાયણે પણ ર્રિી પર 
આગમન કય ા. િકાશન  ં આપણા ં જીવનમા ં
કેટલ  ં બધ  ં મહત્વ છે એ વાિ મને સયૂા 
નારાયણે સાક્ષાિ જાિે આવી સમજાવી હોય 
એવ  ં લાગ્ય .ં િકપૃ્રિની  દરેકેદરેક ચીજોન  ં 
પ્રનમાાણ કોઈ ચોક્સ આશયથી કરવામા ંઆવ્ય  ં
છે. કશ  ં જ નકામ  ં નથી. વરસાદથી તપૃિ 
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ર્રિીને થોડીક વાર રાહિ આપવા સયૂા હકરણો 
ના હોય િો? 
કલ્પના કરી જોજો..! પથૃ્વી પર હાહાકાર થઈ 
જાિ..! 
ઈશ્વરે ગજબની બારીકાઈથી એકેએક વસ્ત  ન  ં
પ્રનમાાણ કય ા છે. દરેકન  ંએક ચોક્સ મહત્વ છે. 
એની કદર કરિા ં શીખવ  ં પડશે. સહજિાથી 
અને સરળિાથી ઉપલબ્ર્ વસ્ત  ની ક્યારેય 
કદર નથી થિી. 
િકૃપ્રિએ કેટલી સરસ સીસ્ટમ ગોિવી છે. 
ૠત  ઓ,એની સાથે સકંળાયેલ પહરબળો, નાની 
નાની વાિ માટે એકબીજા પર પ્રનભાર રહિેી 
ક દરિની કાયાશૈલી એ ઈશ્વર િરફથી 
ગોિવવામા ં આવેલ જબરજસ્િ ટીમ વકાન  ં
ઉત્કૃઠટ ઉદાહરણ છે. એકમેક પર ભરોસો એ 
એની આગવી ઓળખ છે.કોઈપણ એકબીજંાને 
નડયા ં વગર પ્રનરંિર, અપ્રવરિ અને સિિ 
પ્રવના પ્રવલબેં કાયા કરે જ જાય છે. એમા ં
કામચોરીને ક્યાયં અવકાશ નથી. િભ એ 
કમાલન  ંમેનેજમેન્ટ ગોિવ્ય  ંછે.એમા ંસમય આ 
બર્ાનો બોસ છે.  
હવે વરસાદ લગભગ નહીંવિ માત્રામા ંફોરા ં
સ્વર પે પડી રહ્યો હિો. બસે પણ હવે થોડી 
વર્ારે ગપ્રિ પકડી હિી. ટ્રાહફક પણ હવે હળવો 
થયો, રોડ પણ ક્તલયર થવા ંમાડંયો.  
ઝાડેશ્વર ગામની ચોકડી (ચાર રસ્િા) નજીક 
આવિી દેખાઈ..  
હાશ..! અચાનક મારા મોંઢામાથંી આ શબ્દ  
સરી પડયો. 

"હાશ" શબ્દ કેટલો સરસ છે નહીં? એને બોલિા ં
જ મારા મગજની વ્યથાઓ, અકળામણ, 
ગડમથલ, સવાલો અને અટકળો એકી સાથે, 
એકીશ્વાસે બહાર ફેંકાઈ ગયા.ં. 
હળવીફૂલ થઈ ગઈ. ભખૂ,િરસ,ઊંઘ અને 
ભયકંર થાક છૂમિંર થઈ ગયા.ં માર ં  
ડેસ્ટીનેશન, માર ં  ઘર હવે નજીક હત  .ં. 
મનોમન ઈશ્વરને ર્ન્યવાદ કયો. 
"હ ેપરમકૃપાળ પરમાત્મા િારી કૃપા અપાર છે, 
િારો કોઈ પાર પામી શકાય એમ છે જ નહીં." 
"હ ેિભ , મારો રક્ષક અને પાલનહારો ત   ંજ છે." 
"િારા પરનો ભરોસો કાયમ રાખજે, િભ ." 
 એકદમ સાચા  હ્રદયથી  શબ્દો સરી પડયા.ં 
ખરા અથામા,ં મારા બોડી ગાડા બની એણે માર ં  
રક્ષણ કય ા એ મારે માટે બહ ં મોટી ઉપલબ્ર્ી 
હિી. મારી ચેિનાને એ ઉજાા િદાન કરિો 
રહ્યો.  
કોઈ એવી અદ્રશ્ય પરાશક્તિ છે જે આપણ  ંઅને 
આ સષૃ્ઠટન  ં સચંાલન કરે છે. આપણને 
હૈયાર્ારણ આપિી રહ ે છે કે ત   ં ગભરાઈશ 
નહીં, હ ં સિિ િારી સાથે છં. પણ આપણી 
અર્ીરાઈનો પડદો આપણી દ્રષ્ઠટને એ જોવા 
દેિો નથી. એને માટે આવો એકાદ અન ભવ જ 
કાફી છે. ઈશ્વરે મને  આ યાદગાર િવાસની 
ભેટ આપી જેનાથંી હ ં વધ  ંમજબિૂ બની શકી. 
મારી જાિ પરનો, મારો ખ દ પરનો ભરોસો 
અને એક અદ્રશ્ય ચેિનાનો ભરોસો આજે સ દ્રઢ 
થયો. 
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હવે વરસાદ લગભગ બરં્ થઇ ગયો હિો. 
આખરે સવારે છ વાગ્યે અમારી એસ.ટી બસ 
ભરૂચ ડેપોમા ંિવેશી.  
જે મ સાફરી પાચં કલાકમા ંપરૂી થાય એને પણૂા 
કરિા ંઆજે પરૂા ઓગચણસ કલાક થયા.ંકંડતટરે 
મારો બર્ો સામાન ઉિારવામાં મદદ કરી. 
રીક્ષા બોલાવી એમા ં મારો સામાન ગોિવી 
દીર્ો. 
મેં કંડતટર અને ડ્રાઈવરનો આભાર માન્યો. 
મારી આંખોમા ં કૃિજ્ઞિાનો ભાવ હિો. મારે 
સગો ભાઈ નથી પણ જો એ હોિ િો કદાચ આ 
ડ્રાઇવર-કંડતટર જેવો જ સહ્રદયી, મદદગાર 
અને દહરયાદીલ ઈન્સાન હોિ. જે બહનેો, 
હદકરીઓ અને બીજી દરેક સ્રીઓ માટે આટલો 
જ સાહજીક રહિે.  
મારી દ્રષ્ઠટએ એક પ ર ષની માટે સૌથી મોટી 
ઉપલબ્ર્ી એ છે કે દ પ્રનયાની કોઈપણ સ્ત્રીને 
પોિાની હાજરીમા ંકંફટેબલ ફીલ કરાવે. એને  
જે િે વ્યક્તિ પાસે સ રચક્ષિ છે એવો ભાવ ઉભો 
કરે એ ખબૂ જરૂરી છે. 
આવ  ં કામ કરવામા ં િથા આવો ભાવ ઉભો 
કરવામા ં મારા િરફથી આ બનેં પ ર ષો ફૂલ્લી 
પાસ થયા હિા.ં 
આખરે, હ ં રીક્ષા કરી મારા ઘરે પહોંચી. 
ર્રિીનો છેડો ઘર એમનેમ થોડ ં કહવેાત   ંહશે..!  
ડોરબેલ વગાડયો.મમ્મીએ બારણ  ંખોલ્ય .ં બધ  ં
ફેંકીને હ ં મમ્મીને ભેટી પડી.એને ભેટીને ખબૂ 
રડી...! 

રડિા ંરડિા ંજ મારા મમ્મી -પપપાને આખાય 
ઘટનાક્રમન  ં વણાન  કય ું. આ વાિન  ં વણાન 
કરિાનંી સાથે જ  બહાર  િદ્દન   બરં્ થયેલો 
વરસાદ મારી આંખોમાથંી ર્ોર્માર વરસવાનો 
ચાલ  ંથઈ ગયો..! 
મારા આંસ ઓની હલેીમા ંમારો આખો પહરવાર 
પલળિો ગયો ! મારી બહાદૂરી અને મારા 
આત્મપ્રવશ્વાસના ં વખાણ થયા.ં  ડ્રાઈવર- 
કંડતટરની કાયાપ્રનઠિા અને માણસાઈના ંબર્ાએ 
ભરપેટ વખાણ કયાા.  
એ વખિે મને એક વાિની ચોક્સ ખાિરી 
થઈ કે એ ડ્રાઈવર- કંડતટર બીજ  ં કોઈ નહી 
મારો પરમકૃપાળ પરમાત્મા જ મારી સાથે 
હિો.ખ દ સારથી બની મારી બસ ચલાવી રહ્યો 
હિો. મારો કૃઠણ કનૈયો મારો સારથી અને 
પાલનહારો મારી સાથે છેકથી છેક હિો.એજ 
ડ્રાઈવર બની ખ દ બસ ચલાવિો હોય અને 
એજ કંડતટર બની માર ં  ધ્યાન રાખિો હોય િો 
પછી મારે  શેનો ભય રાખવાનો હોય...?   
હા, હ ં  અજ ાન બની શકવાના ં મારા િયત્ન 
આજીવન ચોક્સ જ ચાલ  રાખીશ.એ પ્રવશ્વાસે 
મેં મારી હજી સ ર્ીની િવાસ યાત્રા ચાલ  રાખી 
છે.  
આ ઘટનાને આશરે બત્રીસેક વષા થવા આવ્યા ં
પણ મને હજીય ડ્રાઈવર કંડતટરના ં ચહરેા 
બરાબર યાદ છે. મળે િો િરિ જ ઓળખી 
જઈશ. આ ઘટના ંજ્યારે પણ યાદ કર ં  ત્યારે 
એની સાથે જીવેલી એકેએક ક્ષણ માનસપટલ 
પર િાદ્રશ્ય થઈ જાય છે. દરેક મશૂળર્ાર 
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વરસાદ ની સાથે એ યાદગાર િવાસની હલેી 
મારા હદલોહદમાગ પર હાવી થઈ જાય છે.દરેક 
ક્ષણ ફરી જીવિી હોઉંને એવો અહસેાસ થાય 
છે. દરેક ચોમાસાના ં પવનની લહરેખી એ 
ર્ોર્માર વરસાદની રાિ .... યાદગાર બસની 
એ યાત્રાને ફરીથી જીવિી કરી દે છે. 
ઈશ્વરને જોયા ં નથી પણ એના ં હોવાની એ 
સાચબિી આપણને આવી ઘટનાઓ થકી 
આપિો રહ ેછે..! 
ઈશ્વરના ંહોવાની સાચબિીનો આનાથંી િાદ્રશ્ય 
પરૂાવો બીજો િો શ  ંહોઈ શકે..? 
બાકી િો બહ ં અઘરી હિી એ ર્ોર્માર વરસિી 
એ કાળરાત્રી અને બસની મ સાફરી. મારા 
જીવનનો,  આજીવન ના ભલૂાય એવો 
મશૂળર્ાર વરસાદ અને બસની એ યાદગાર 
યાત્રા..!  
 

 
 
ૠિભંરા પ્રવશ્વજીિ િાકર ‘ૠજત્વશ્વ’ 
જૂનાગઢ - ફોન ન:ં9913603619 
ઈમેલ: rutambharavthakar@gmail.com  
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા   
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લોહીનો સબંરં્ (હાસ્યકથા) 
કલ્પના દેસાઈ 

 
 

એક શહરેમા ંબે મચ્છર એમના પહરવાર સાથે શાપં્રિથી રહિેા હિા. એકબીજાના પાડોશી હોવા છિા ં
બનેં ગાઢ પ્રમત્રો હિા! એમની વચ્ચે માણસોન  ંલોહી પીવા છિા,ં કોઈ હદવસ ઝઘડા નહોિા થિા! 

 
એક શહરેમા ંબે મચ્છર એમના પહરવાર સાથે 
શાપં્રિથી રહિેા હિા. એકબીજાના પાડોશી હોવા 
છિા ં બનેં ગાઢ પ્રમત્રો હિા! બનેંના ઘરમા,ં 
પહરવારના સભ્યોની સખં્યા પણ એકસરખી જ 
હિી અને એમની વચ્ચે માણસોન  ંલોહી પીવા 
છિા,ં કોઈ હદવસ ઝઘડા નહોિા થિા! 
નવાઈની વાિ હિી, પણ બર્ાનં   ં ગાડ ં 
આરામથી ચાલ્યા કરત  .ં 
 
રોજ સાજં પડે ને ફરવાને બહાને, બનેં મચ્છર 
પોિાની પવનપાવડી લઈને શહરેમા ંનીકળી 
પડિા. એમ િો, રોજ એમને જોઈિો ખોરાક 
મળી રહિેો પણ ઉનાળામા ં ઘણી વાર ભખેૂ 
દા’ડા કાઢવા પડિા! અમ ક સીઝનમા ં િો, 

બાગબગીચે, લારીગલ્લે જ્યા ં ને ત્યા ંએમના 
પ્રમત્રો ને સગાવંહાલા ં પણ ટોળામા ં ભટકાઈ 
જિા.ં જ્યા ંજાય ત્યા ંએક જ જાિની ગ નગ ન 
ને ગણગણાટ સાભંળીને પ્રનરાશ થઈ, વહલેી 
િકે ત્યાથંી ભાગીને એ બનેં કોઈ ગટર કે 
િળાવને હકનારે જઈ બેસિા.ં ત્યાથંી પસાર 
થિા કોઈ પ્રશકારને જોિા ંજ, બનેં ઊડીને એને 
વળગી પડિા. પ્રશકાર ઘાયલ થિો િો િીક, 
નહીં િો બનેં ફરી િળાવને હકનારે બેિેલા 
પ્રશકાર િરફ હંકારી જિા. િળાવને હકનારે 
એમને સારો એવો ખોરાક  મળી રહિેો.  
 
થોડા સમયથી આ બનેં મચ્છરના ઘરમા,ં પત્ની 
અને બાળકોનો કકળાટ શરૂ થયો હિો. એ 
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લોકોને હવે ખોરાકમા ં કોઈ ચેઈન્જ જોઈિો 
હિો. હવે બધ  ંબેસ્વાદ ને કસ વગરન  ંલાગત   ં
હોવાથી એમને ચટાકેદાર ભોજન જોઈત   ંહત  .ં 
ફાસ્ટફૂડ જેવ  ંકંઈક. બનેં મચ્છરોને આમ પણ 
રપ્રવવાર પ્રસવાય આરામ મળિો નહીં, કારણકે 
ચેઈન્જ ખાિર ને પપ્રિને આરામ આપવા 
ખાિર ને વળી થોડ ં પ્રવન્ડો શૉપ્રપિંગ કે શૉપ્રપિંગ 
કરવા ખાિર પણ બનેં મચ્છર–પત્નીઓ, 
રપ્રવવારે હોંશે હોંશે નીકળી પડિી. પ્રશકારનો 
પ્રશકાર ને શૉપ્રપિંગન  ંશૉપ્રપિંગ! એમને પણ જોકે, 
આજકાલ નવા અન ભવો થિા હિા. મોટા મોટા 
રોગો પરનો એમનો દબદબો હવે ઓછો થિો 
જિો હિો, અને બીજા નવા જ રોગોની 
જવાબદારી કોઈ અજાણ્યા જ ત  ચ્છ જતં  ઓ લઈ 
રહ્યા હિા! 
 
એક સાજંની વાિ છે. બનેં મચ્છર રોજની જેમ 
શહરેમા ંઆંટો મારવા નીકળ્યા. એ લોકો ઘરે 
જમિા નહીં. બહાર જ સ્વાહદઠટ ને ચટાકેદાર 
ભાણ  ંમળી રહતે   ંહોય પછી ઘરે શ  ંજમે, ખાક? 
એમની પત્નીઓને પણ પ્રનરાિં હિી. છોકરા ં
સાચવવા પ્રસવાય ને એમને વ્યવક્સ્થિ 
ટે્રઈપ્રનિંગ આપવા પ્રસવાય બનેંને કોઈ કામ રહતે   ં
નહીં. સાજંે પપ્રિ ઘરે આવે એટલે બાળકો સાથે 
ભેગા ંથઈ એમન  ંલોહી પી જવાન ,ં બસ, પછી 
બીજી સાજં સ ર્ી પ્રનરાિેં સઈૂ રહવેાન .ં હા, િો 
િે સાજંે મચ્છરોને ખાસ્સો શ્રમ પડયો.  
 

હવે પહલેા ંજેવ  ંશ ધ્ર્ લોહી આસાનીથી પીવા 
મળત  ં નહીં. વષોથી એમને શ ધ્ર્ લોહીની 
આદિ પડી ચકૂી હિી, એટલે લોહીમા ં જરા 
જેટલી પણ ભેળસેળ એ લોકો િરિ જ પારખી 
લેિા.  
 
‘યાર, આજકાલ લોહી ચસૂવાની પણ મજા 
નથી આવિી. અડર્ા હદવસ, આપણે અડર્ા 
ભખૂા ઘરે જવ  ંપડે છે. ઘરે િો બાયડી ને છોકરા ં
કકળાટ કરી મકેૂ છે, કે પેટ ભરીને લોહી પણ 
પીવા નથી મળત .ં પરેશાન થઈ ગયો છં.’ 
 
‘યાર, મારા ઘરે પણ આવ  ં જ છે. ઘરથી 
ત્રાસીને પણ આખરે જવાન  ંિો ઘરે જ ને? હવે 
િો મારી પાખંના વીંઝાવા પરથી એ લોકો 
પારખી જાય છે, કે ભરપેટ લોહી મળશે કે નહીં! 
મને િો કંઈ સમજ નથી પડિી, શ  ંકરવ ?ં દૂર 
દૂર સ ર્ી પ્રશકારની શોર્મા ં ઊડવાન ,ં એન  ં
ધ્યાન બીજે હોય િેન  ં ધ્યાન રાખીને પછી 
ચટકો ભરવાનો, એ કંઈ સહલેી વાિ છે? હવે 
િો થાકી જવાય છે. અરે! ઘણા પ્રશકાર િો 
આપણો જ પ્રશકાર કરવામા ંહોપ્રશયાર હોય છે. 
આપણને બેિેલા ંજોયા ંનથી, કે સટાક દઈને 
િમાચો ખેંચી કાઢે! પ્રનશાન ચકૂવી ચકૂવીને 
પણ હવે િો થાકી જવાય છે.’ 
 
‘િેમા ં પાછં ચોખ્ખ  ં લોહી િો નસીબ પાર્રા ં
હોય િો થોડ ં મળી જાય, બાકી િો આજકાલ 
ભેળસેચળય  ં જ મળે છે. ફહરયાદ પણ કોને 
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કરાય? આપણી િો કોઈ નાિ જાિ કે સરકાર 
પણ નથી. કોણ આપણ  ં સાભંળે? કોઈને 
ડાયાચબહટસ, િો કોઈને કૅન્સર. કોઈને હાઈ બી 
પી, િો કોઈને અલ્સર. રોગોના ં નામ પણ 
કેટલા ંઅટપટા ંઅને એમન  ં ચલસ્ટ િો એથીય 
અટપટ ં. આપણનેય આ બર્ામાથંી એકાદ કે 
બે ચાર રોગ લાગી ગયા હોય, િોય કોણ 
જોવાન  ં કે િપાસવાન  ં છે? આપણ  ં લોહી િો 
જોરદાર ભેળસેચળય .ં મને િો ખાિરી છે કે, 
આપણે ને આપણો પહરવાર પણ ભયકંર 
રોગોનો પ્રશકાર બની જ ચકૂ્યા હોઈશ .ં’ 
 
‘હા યાર, મને પણ હવે િો ઘરે જવાની બીક ને 
શરમ લાગવા માડંી છે. પહરવારની જવાબદારી 
પણ હ ં સારી રીિે પ્રનભાવી નથી શકિો. હવે 
િો, કોઈના બે િમાચા ખાઈને મોિને વહાલ  ં
કરવાના પ્રવચારો આવવા માડંયા છે. આખો 
હદવસ એ જ લોહીની શોર્મા ંદર દર ભટકવ  ં
ને આખરે બે ચાર ટીપા ંલોહીને બદલે, માડં 
એકાદ ટીપ  ં લોહી લઈને લટકેલા મોંએ ઘરે 
જવ ,ં મને િો જીવિેજીવ મરવા જેવ  ંલાગે છે. 
છે હવે કોઈ રસ્િો?’ 
 
‘હાલ િો કોઈ રસ્િો નથી દેખાિો પણ ચાલ 
પેલા ઘરમા ંજઈએ. ત્યા ંબારી ને બારણા ંપણ 
ખ લ્લા ંજ છે ને એ લોકોએ કંઈ દવા છાટંી હોય 
કે પેલી મૅટ કે બાટલી મકૂી હોય એવ યં દેખાત   ં
નથી. ચાલ, આજનો ખોરાક િો અહીં જ મળી 
રહવેાનો. કાલની વાિ કાલે.’ 

બનેં ખ શીથી ગીિ ગણગણિા ંઉપડયા એ ઘર 
િરફ. એક ખણૂામા ં પલગં પાછળ લપાઈને 
બેસી ગયા. ધ્યાનથી જોય  ંિો, ઘરમા ંબે પલગં 
પર બે જણ સિેૂલા.ં એક પેથોલૉજજસ્ટ સોય 
લઈને િૈયાર બેિો હિો. લોહી ચસૂવામા ંમાહરે 
ગણાિા બીજા ર્રં્ાથીઓની પણ ત્યા ંલાઈન 
લાગી હિી. પલગં પાછળની ચાર આંખો 
પ્રનરાશ થઈ. આજે આપણા માટે શ  ંબચવાન ?ં 
ચાલો માડંી વાળો.’ 
 
બનેં મચ્છર િદ્દન ભખૂ્યા પેટે ર્ીરે ર્ીરે, 
જેમિેમ ઊડિા ંઆખરે ઘર િરફ જિા ંથયા. 
આટલા ં પ્રનરાશ િો ક્યારેય નહોિા થયા. ઘર 
સ ર્ી પહોંચિા ંપહોંચિા,ં િો એમન  ં રહ્ સંહ્  ં
જોર પણ પરવારી ગય .ં એમનો પહરવાર ખ શી 
ખ શી એમન  ંલોહી પીવા દોડી આવ્યો પણ જોય  ં
િો બારણામા ં બનેં મચ્છર ફસડાઈ પડેલા!ં 
ચસૂવા માટે એમનામા ંછાટંો લોહી પણ બચ્ય  ં
નહોત  .ં 
 

 
કલ્પના દેસાઈ  
ઉચ્છલ - ફોન: 99094 28799  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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પ્રવ દા ય 
ક ન્દપ્રનકા કાપડીઆ 

 

 
 

કપ્રવિામા ંમારી મ ક્તિ છે. પ ઠકળ કપ્રવિાઓ વાચંી, પણ લખાઈ નહીં. જાણે બધ  ંબહ  જ પ્રનકટ છે, 
સાવ મારી અંદર છે, માર ં  પોિાન  ંજ છે, એમ ખબર હોવા એને પકડીને િત્યક્ષ કરી શકિી નથી. 

  
િે હદવસે સાજંે હ ં ટે્રનમા ંનીકળી જ ગયો હોિ, 
િો જીવનમા ંઆવી ભારે વ્યથાથી પીડાવાની 
ઘડી ન આવિ. મારો થેલો લઈને સ્ટેશને જિા ં
વચ્ચે સહજેે જ હ ં એમને મળવા ગયો હિો. 
બાપ એ લખ્ય  ંહત  :ં ‘બેટા, િારા િવાસમા ંત   ંએ 
શહરેમા ં જઈ ચડે િો એમને જરૂર મળજે. 
અમને છૂટા પડયાને વીસ વષા થઈ ગયા ંછે, 
ને પત્રવ્યવહાર કોઈ રહ્યો નથી. પણ મને 
પ્રવશ્વાસ છે, એ મને ભલૂ્યા નહીં હોય. એમની 
ગોપ ને િો મેં ખબૂ રમાડી છે. એમને મળીને 

કહજેે કે એમની પ્રમત્રિાના ંમધ ર સ્મરણો હજ  
મેં જાળવી રાખ્યા ંછે.’ 
 
એટલે જ, સ્ટેશન જિા ંઅડર્ો કલાક એમને 
મળી લેવાના ખ્યાલથી જરા મહનેિ લઈ 
મકાન શોર્ી એમને ત્યા ંગયો હિો. 
 
એ મને ઓળખવાની કોપ્રશશ કરે િે પહલેા ંજ 
નમસ્કાર કરીને મેં કહ્ :ં ‘િમે મને ક્યાથંી 
ઓળખો? એ વાિને વીસ વષા થઈ ગયા.ં ત્યારે 
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હ ં િો માત્ર ચાર વષાનો હિો. હ ં િમારા પ્રમત્ર 
નારાયણનો પ ત્ર મનમોહન.’ 
 
એમની આંખમા ંઅિીિની સ્મપૃ્રિન  ંએક હકરણ 
ચમકી ઊિ્ .ં ઊભા થઈ ઉમળકાથી મને 
બાથમા ંલેિા ંબોલ્યા: ‘અરે, ત  ંમનમોહન કે? 
આવ, આવ બેટા! કેવડો મોટો થઈ ગયો છે ત  !ં 
નારાયણ િો મારો ખાસ ભાઈબરં્. આહા, વીસ 
વષામા ં કેટકેટલ  ં ફરવાન  ં થય !ં િોયે એ મને 
ભલૂ્યો નથી. ભલે ભલે, આવ દીકરા, બેસ, ત  ં
શ  ંકરે છે, કહ ેજોઉં!’ 
 
એમના સ્નેહભયાા વ્યવહારથી મારો સકંોચ દૂર 
થઈ ગયો. ખ રશીમા ંબરોબર ગોિવાિા ંમેં કહ્ :ં 
‘ખાસ કશ  ં કરિો નથી, હહરકાકા! અહીં એક 
સમેંલનમા ંઆવ્યો હિો.' ને પછી જરા સકંોચ 
પામીને કહ્ :ં ‘હ ં કપ્રવ છં, હહરકાકા! ગઈ કાલે 
રાિે અહીં કપ્રવસમેંલન હત   ંને, િેમા ંઆવેલો. 
હમણા ંસાજંની ટે્રનમા ંપાછો જવાનો છં.’ 
 
હહરકાકાનો સહજેસાજ કરચલી પડેલો િૌઢ 
ચહરેો અપવૂા સ્નેહમા ંિકાશી ઊિયો. ‘ત્યારે ત   ં
જ હિો ગઈ કાલે રાિે? મચં પર િો ત   ંસાવ 
જ દો જ લાગેલો. મને શી ખબર કે આ 
મનમોહન િે મારા નારાયણનો દીકરો હશે? 
આહા ભાઈ, િારી કપ્રવિા િો અમને સૌથી વધ  
ગમી હિી. મારી ગોપ  િો એ કપ્રવિા પર વારી 
ગઈ હિી. ગોપ , ઓ ગોપ્રપકા...!' 
 

ગોપ્રપકા નામના એક નવા પાત્રના િવેશ માટે 
મનથી હ ં િૈયાર થાઉં ન થાઉં, ત્યા ં દચક્ષણ 
િરફન  ં એક બારણ  ં ઊઘડ્ .ં ના! ના! આ 
ગોપ્રપકા નહીં હોય! જે હહરકાકાની પ ત્રી છે, અને 
જેને બાપ એ ખબૂ ૨માડી છે અને જેને 
નાનપણમા ંજોઈ હોવાન  ંમને જરાય યાદ નથી 
રહ્ ,ં િે ગોપ્રપકા શ  ંઆ જ છે? 
 
હહરકાકાએ ખ શ થઈને કહ્ :ં ‘જો ને ગોપ , કાલે 
રાિે આપણને જે કપ્રવની કપ્રવિા સૌથી વધ  
ગમી હિી િે જ આ. મને શી ખબર, એ િો 
મારા જૂના દોસ્િ નારાયણનો દીકરો નીકળ્યો!’ 
 
બે કાળી પાપંણો ઊંચકાઈ અને બે 
પાિળા હાથ નમસ્કારમા ંજોડાયા. આછા 
લીલા રંગનો એક પાલવ હવામા ંફરફરી 
ઊિયો. મારી અંદર એક અસ્પઠટ ભાવ 
જાગી ઊિયો. 
 
બે કાળી પાપંણો ઊંચકાઈ અને બે પાિળા હાથ 
નમસ્કારમા ંજોડાયા. આછા લીલા રંગનો એક 
પાલવ હવામા ંફરફરી ઊિયો. મારી અંદર એક 
અસ્પઠટ ભાવ જાગી ઊિયો. જલદીથી ઊભો 
થઈ નમસ્કાર કરવા જિો હિો ત્યા ંચખલચખલ 
હસી પડી ગોપ્રપકાએ કહ્ :ં ‘ના ના, બેસો િમે! 
આવ્યા િે બહ  જ સાર ં  થય .ં કાલે રાિે િમને 
સમેંલનમા ંસાભંળ્યા પછી િમને મળવાની બહ  
જ ઇચ્છા થઈ આવી હિી, કા ંબાપ ? મેં િમને 
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એ કહ્  ંહત  .ં બાપ , િમે એમની સાથે વાિ કરો 
હો, હ ં હમણા ંઆવી.' 
 
ગોપ્રપકા ચાલી ગઈ. ઓરડાની બર્ી બારીઓ 
ખ લ્લી હિી, છિા ંમને લાગ્ય ,ં એની અંદરની 
હવા બર્ી ઊડી ગઈ છે. 
 
મને મારા પર ચલજ્જજિ થવાનો સમય મળે એ 
પહલેા ંજ હહરકાકા બોલ્યા: ‘સાર ં  થય  ંત   ંઆવ્યો 
િે, ભાઈ! પણ ત   ંસાજંે જ જવાની વાિ કરે છે, 
િે કેમ ચાલે? હવે આવ્યો છે િો રોકાઈ જ જા 
ને! દસ હદવસ પછી િો ગોપ્રપકાના ંલગ્ન છે!” 
 
‘ના, ના જી. મારે પરમ હદવસે પાછં બહારગામ 
જવ  ં છે... મારે થોડ ંક કામ હત  .ં..’ હ  ં જરા 
થોથવાયો. 
 
દચક્ષણ િરફન  ં બારણ  ં ફરીવાર ઊઘડ્ .ં 
ગોપ્રપકા હાથમા ંચાની ટે્ર લઈને આવી. મારી 
િરફ જોઈને હસીને િે બોલી: ‘કાલે રાિે િમે 
બે વાર ચા પીર્ી હિી, નહીં? મેં િમને મચં 
પરથી ઊિીને બે વાર ચાના સ્ટૉલ િરફ જિા 
જોયા હિા. મને થય  ં કે િમે ચાના શોખીન 
હશો.’ 
 
નીચી નજર કરી િે કપમા ંખાડં નાખી ઉપર 
ચાન  ં પાણી રેડી ચમચીથી હલાવવા લાગી. 
િેના હળવા હાથ પર સોનેરી બગંડીઓ રણકાર 
કરી રહી. 

થોડી વારે િે બોલી: ‘કેવ  ંસાર ં  થય ,ં નહીં બાપ ! 
એ િમારા દોસ્િના પ ત્ર નીકળ્યા. હવે આપણે 
એમની પાસેથી ખબૂ કપ્રવિાઓ સાભંળીશ .ં’ 
હહરકાકા બોલ્યા: ‘પણ ગોપ , એ િો હમણા ંજ 
જવાની વાિ કરે છે, આજ સાજંની જ ટે્રનમા.ં 
કહ ેછે, એને કામ છે.’ 
ગોપ્રપકા સહાસ્ય મ ખે મારી સામે જોઈને બોલી: 
‘ગઈ કાલે િો િમે અકામના આનદંની કપ્રવિા 
સભંળાવી હિી. ગમે િેમ, હવે િમને નહીં જવા 
દેવાય. અહીં આવ્યા છો િો થોડા હદવસ રોકાવ  ં
જ પડશે. િમારી કપ્રવિાઓ સાભંળવાનો આવો 
સ યોગ પછી િો કોને ખબર –' િેણે વાક્ય 
અધરૂ ં  મકૂ્ .ં કશ કં યાદ આવિા ંજાણે િેન  ંમ ખ 
આરતિ થઈ ગય .ં  
 
જીવનની કેટલીયે ઘટનાઓ આમ જ નક્ી થઈ 
જિી હોય છે. દીઘા મમાાક્ન્િક જીવન-ર દનની 
શરૂઆિ સાવ આવા નાનકડા સગંીિમય 
વાક્યથી જ થિી હોય છે... ‘િમને નહીં જવા 
દેવાય.’ મારે રોકાઈ જવ  ંપડ્ .ં હહરકાકાન  ંઘર 
મોટ ં હત  .ં મારે માટે એક જ દો ખડં કાઢવાન  ં
નોકરને કહી હહરકાકા મને ગોપ્રપકાની મા પાસે 
લઈ ગયા. અંદરના એક ઓરડામા ં સ્વચ્છ 
પથારીમા ં એક કૃશકાય નારી સિૂી હિી. 
હહરકાકાએ એની પાસે જઈ કોમળ સ્વરે કહ્ :ં 
‘જાગે છે ઉમા, આ મનમોહન, આપણા 
નારાયણનો દીકરો.’ સ્ત્રીના હફક્ા ચહરેા પર 
એક મમિામય ક્સ્મિ ફેલાઈ ગય .ં ક્ષીણ સ્વરે 
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િેણે કહ્ :ં ‘િને જોઈને બહ  આનદં થયો, ભાઈ!' 
અને પછી િેને એક ઉર્રસ આવી ગઈ. 
 
હહરકાકાએ િેના કપાળ પર વહાલથી હાથ 
ફેરવી, લટ સરખી કરી, ચાદર િીક કરીને 
ઓઢાડીને મને કહ્ :ં ‘ત  ંથોડી વાર આરામ ક૨, 
ભાઈ! પછી આપણે પ્રનરાિેં વાિો કરીશ .ં 
નારાયણના બર્ા ખબર મારે જાણવા છે.’ 
 
હ ં મને આપેલા ખડંમા ંગયો. ર્ારિો હિો િેવ  ં
જ બન્ય .ં નોકરને બદલે ગોપ્રપકા ઓરડો 
સાફસફૂ કરિી બધ  ં ગોિવી રહી હિી. મને 
જોિા ંજ મલકીને બોલી: ‘આ બધ  ંમાન િમારી 
કપ્રવિાને, હો!' 
 
મેં પલગં ૫૨ બેસિા ંકહ્ :ં ‘કપ્રવ ને કપ્રવિા કાઈં 
જ દા ંહોય છે, ગોપ્રપકા? કપ્રવિા કપ્રવનો પોિાનો 
જ એક અંશ હોય છે.’ 
 
ટેબલ સાફ કરી એક ફૂલદાનીમા ં િેણે ફૂલ 
ગોિવ્યા,ં અગરબિી સળગાવી િેણે બારીની 
પાળી પર મકૂી, અને પછી મારી નજીક ખ રશી 
ખેંચીને બેસિા ંબોલીીઃ ‘એમ હશે, પણ હ ં િો 
િમને ઓળખિી  
નથી, િમારી કપ્રવિાને જ ઓળખ  ંછં.'  
 
‘એટલા પરૂત   ંિમે મનેય ઓળખો છો.' 
 

ગોપ્રપકા હસી પડી ને બોલી: “મને “િમે” નહીં 
કહો િો ચાલશે. બાપ  કોઈ વાર િમારી વાિ 
કરે. નાના હિા ત્યારે સાથે રમિા ને િમે ઘણી 
વાર મારા કાન આમળિા. બાપ  પાસેથી એ 
બર્ી જૂની વાિો સાભંળી કાન આમળનારને 
જોવાન  ં મન થત  .ં મનમા ં એક ખ્યાલ હિો. 
પછી કાલે િમને સાભંળ્યા. સાભંળીને આખ  ં
હૃદય એક ઊંડા સાગરમા ં જાણે ડૂબી ગય .ં 
જરાયે ખ્યાલ નહોિો િમે એ જ હશો—’ 
અચાનક િે અટકી પડી. ન કહવેાની કહવેાઈ 
ગઈ હોય, િેવ  ંજરા હસી. પછી િરિ જ બોલી: 
‘િીક, કહો િો, િમે કપ્રવિા કેવી રીિે લખો છો? 
હ ં િો ઘણી મહનેિ કર ં  પણ એક લીટીથી 
આગળ વર્ાય િો ને! શબ્દો, ધ્વપ્રન, લય બધ  ં
જાણે સાવ નજીક આવીને પાછં ક્યાકં ખોવાઈ 
જાય! પકડવા મથ  ં ત્યારે સાવ મનને ઉંબરે 
આવીને ઊભા ંરહ,ે પણ જરાક હાથ લબંાવ્યો 
બસ, િોફાની છોકરાનંી જેમ બધ  ંક્યાનં   ંક્યાયં 
અદૃશ્ય જાય, એટલે પછી કાઈં લખાત   ંનથી.’ 
 
મેં ગ ૂચંવાઈને કહ્ :ં ‘પણ િમે.…’ 
 
‘િમે નહીં, ત .ં મારા કાન આમળ્યા છે, ભલૂી 
ગયા?’  
 
હવે હસવાનો મારો વારો હિો. પણ કોણ જાણે, 
મનમા ંએક ડર લાગી ગયો. કોણે ખબર, આ 
ચચંળ હવા મારી અંદર િવેશીને મારી 
પ્રશરાઓને કેવાયેં સ્પદંનોથી ભરી દેશે. 
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મેં ‘પણ કપ્રવિા લખવી જ જોઈએ િેવ  ંથોડ ં છે, 
ગોપ્રપકા? એને અન ભવીએ એટલે બસ. પછી 
લખવ ,ં એ િો જાણે કંઈક કબલૂ કરવા જેવ  ંછે.’ 
 
એની આંખો હાસ્યથી ચમકી ‘િમે ચાલાક છો. 
ત   ંકહવે   ંપડ ેએ ડરે વાક્યની રચના જ  બદલી 
નાખી. ખેર, આ કહો િો, કાલે િમે જે કપ્રવિા 
ગાઈ હિી િે કેવી રીિે લખેલી? પેલી કપ્રવિા 
— િારા પ્રવના જીવનભર, આંસ  વહ્યા ંઝરઝર.’ 
 
ખડંન  ં બારણ  ં ઉઘાડીને નોક૨ આવ્યો: 
‘ગોપ બહને, જગદીશભાઈ આવ્યા છે. કહ ે છે, 
ખરીદી કરવા જવાન  ં છે, એટલે િૈયાર થઈ 
જાઓ.'  
 
ગોપ્રપકાન  ંમોં પડી ગય .ં ઊિિા ંઊિિા ંબોલી: 
‘જાઉં િો. િમે બાપ  સાથે વાિો કરજો અને 
આરામ કરજો. અને યાદ રાખજો, રાિે િમારે 
કપ્રવિા સભંળાવવાની છે.’ 
 
ર્ીમે પગલે િે ઓરડાની બહાર ચાલી ગઈ. 
પાછી મને એવી જ લાગણી થઈ આવી: જાણે 
અગરબિી સળગે છે, પણ એની સ ગરં્ પેલા 
પાલવ સાથે બરં્ાઈને બહાર ઊડી ગઈ છે. 
 

*** 
 
માનવીન  ંમન કેવ  ંપ્રવચચત્ર છે! વીસ વષા સ ર્ી 
જેનો જરાયે પહરચય નહોિો, અરે કલાક પહલેા ં

જેના નામની સ ધ્ર્ા ંખબર નહોિી, િેના આમ 
ચાલ્યા જિા ં એ ઓરડો એકદમ સનૂકારથી 
ભરાઈ ગયો. હ  ંપલગં પર ક્યાયં સ ર્ી પડી 
રહ્યો. ગોપ્રપકાની ક્સ્નગ્ર્ આંખો અને ચચંલ 
હાસ્ય યાદ આવિા ં રહ્યા.ં એમ થય ,ં જાણે 
રેશમી રૂના ઢગલા સાથે મોં દબાવીને પડયો 
છં, અંદર ને અંદર ઊિરિો જાઉં છં. 
 
સાજંે હહરકાકા પાસેથી બર્ી વાિો જાણી. 
ગોપ્રપકાની માિા હવે આજ જાઉં, કાલ જાઉં –
એવી ક્સ્થપ્રિમા ં છે. દીકરીના ં લગ્ન જોઈને 
જવાની ઇચ્છા છે એટલે જ લગ્નન  ં આટલ  ં
વહલે  ં કય ું છે. લગ્ન િદ્દન ર્ામધમૂ વગર 
કરવાના ં છે. આટલ  ં જલદી કરવાની 
હહરકાકાની બહ  ઇચ્છા નથી. ગોપ્રપકા પણ બહ  
રાજી નથી. પણ પાત્ર સરસ મળી ગય  ં છે, 
એટલે હવે પિાવી દેવ  ં જ સાર ં . જગદીશ 
અમેહરકા જઈને ઈજનેર થઈને આવ્યો છે. બે 
હજાર રૂપ્રપયાનો પગાર છે. પરદેશ જઈને 
આવ્યો છે છિા ંત્યાનંા રંગનો સ્પશા સ ધ્ર્ા ંનથી 
થયો, વગેરે વગેરે. 
 
દીવાનખાનામા ં હ ં અને હહરકાકા બેિા ં બેિા ં
વાિો કરિા હિા, ત્યા ં બહાર પૉચામા ં ગાડી 
અટકવાનો અવાજ સભંળાયો. માર ં  મન 
ઉિેજજિ બની ગય .ં ત્યા ંિો પગપ્રથયા ંપરથી 
ગોપ્રપકા ઝડપથી ચઢીને 
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અંદર આવિી દેખાઈ. હવાની લહરેની જેમ િે 
અંદર ર્સી આવિા ંબોલી: ‘હાશ, છો ને િમે! 
મને ડર હિો, િમે પાછળથી પ્રવચાર બદલ્યો 
હોય ને કદાચ કામના બહાને બાપ ને સમજાવી-
પટાવીને ચાલ્યા ગયા હો!' પછી પોિાની આ 
અર્ીરિાથી જરા છોભીલી પડી ગઈ હોય િેમ 
અવાજ એકદમ ર્ીમો કરી બોલી: ‘બાપ , 
આપણે એમની કપ્રવિાઓ સાભંળવાન  ં નક્ી 
કય ું છે એટલે –’ િે અટકી ગઈ. 
 
ગાડી પાકા  કરીને જગદીશ અંદર આવ્યો હિો. 
 
એને જોઈને હહરકાકા બોલ્યા: ‘આવ જગદીશ, 
ખરીદી પિી ગઈ? જો ઓળખાણ કરાવ ીંઃ આ 
મારા જૂના દોસ્િ નારાયણનો પ ત્ર મનમોહન. 
કપ્રવ છે. સરસ કપ્રવિા લખે છે. અને મનમોહન, 
આ જગદીશ, ગોપ ના વર.’ 
 
જગદીશે મારા નમસ્કારનો જે અછડિો ઉિર 
આપયો િેથી મને એટલ  ંિો સમજાય  ંજ કે િેને 
મારી હાજરી રૂચી નહોિી. હસ્યા વગર િે 
બોલ્યો: ‘કપ્રવિા લખે છે, એમ ને! પછી િે ચ પ 
થઈ ગયો. એક ક્ષણ જે મૌન િસરી રહ્  ંિેમા ં
ઘણીબર્ી આગાહીઓનો સકેંિ હિો. 
 
ગોપ્રપકાન  ંહાસ્ય પ્રવલાઈ ગય .ં હહરકાકાને થય  ં
ક્યાકં કશ કં અજ ગત   ંથય  ંછે. એ ભોળા સ્નેહાળ 
પ્રપિાએ, જગદીશ ગોપ્રપકા ૫૨ નારાજ થાય એ 
ડરે, મારો ભાર પોિાની ઉપર લઈ લીર્ો. 

‘િારી કપ્રવિા સાભંળવાની િો ભાઈ, મને પણ 
બહ  જ ઈચ્છા છે. આજે રાિે જ િારો કાયાક્રમ 
ગોિવીએ. ગોપ , કેમ લાગે છે?’ 
 
ગોપ્રપકા જગદીશ િરફ ઝૂકી મદૃ  સ્વરે બોલી: 
‘િમે રોકાશો ને? રોકાજો ને, મઝા આવશે.’ 
જગદીશ કંઈક લ ખ્ખા અવાજે બોલ્યો: ‘ત  ંકહ ે
છે િો રોકાઈશ. ગોપ્રપકા, પણ ત   ંજાણે છે, મને 
એમા ંકાઈં બહ  સમજ નથી પડિી.’ 
 
િે જરા અટક્યો, ને અચાનક યાદ આવી ગય  ં
હોય િેમ બોલ્યો: ‘અરે હા, ગોપ્રપકા, પણ આજે 
િો મારાથી નહીં રોકાવાય. આજે રાિે તલબમા ં
ચબ્રજ-પાટી છે, એમા ંમારે જવ  ંજ પડે િેમ છે. 
વળી પ્રસમેન્ટ કંપનીનો એક નવો મૅનેજર 
આવ્યો છે, િે પણ ત્યારે આવવાનો છે. મારે 
એની સાથે થોડીક કામની વાિો કરવાની છે, 
એટલે હ ં િો જઈશ.' 
હ ં કાઈં સ૨ળ, અબોર્ પ્રશશ  િો નહોિો જ. 
આટલેથી મારે સમજી જવ  ં જોઈત   ં હત  ,ં અને 
સાજંની ટે્રન ગઈ િો ગઈ, રાિની બીજી ટે્રનમા,ં 
કોઈ પણ બહાન  ં કાઢીને ચાલ્યા જવ  ં જોઈત   ં
હત  .ં 
 
પણ ન જવાય .ં િે રાિેય નહીં, ત્યાર પછીના 
હદવસે પણ નહીં, અને ત્યાર પછીના ત્રીજા 
હદવસે પણ નહીં. િે રાિે એ મકાનના ખ લ્લા 
વરંડામા ંહહરકાકા અને ગોપ્રપકાની સામે બેસીને 
મેં િેમને એક પછી એક કેટલીયે કપ્રવિાઓ 
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સભંળાવી. હહરકાકા આંખો બરં્ કરી ઊંડા 
ભાવલોકમા ં ઊિરી ગયા. ગોપ્રપકાની કાળી 
પાપંણો ઢળેલી રહી. મેં પણ િે હદવસે મન 
મકૂીને કપ્રવિાઓ સભંળાવી. એક અસ્પઠટ 
માધ યાપણૂા નશામા ં મારો કંિ ને માર ં  હૃદય 
વહવેા લાગ્યા.ં ઘડીભર િો હ ં સ્થળ ને કાળન  ં
ભાન ભલૂી ગયો. કેટલો વખિ વીિી ગયો, 
કાઈં ખ્યાલ ન રહ્યો. છેવટે, રાિ ઘણી વીિી 
ચાલી છે એવ  ં ભાન થિા,ં મેં છેલ્લી કપ્રવિા 
સભંળાવી:  
હ ં મરણને દ્વાર આવીને ઊભો છં,  
ત   ંશ  ંમને હકરણને દ્વાર પહોંચાડી શકશ?ે 
 
એ લાબંી કપ્રવિા પરૂી કરી હ  ંચ પ થઈ ગયો. 
થોડી પળ નીરવિા વ્યાપી રહી. એક દીઘા શ્વાસ 
લઈને ગોપ્રપકાએ પાપંણ ઊંચકી. સજળ 
વાદળનો પડદો ઊંચકી ચાદંનીએ જાણે જરાક 
ડોહકય  ંકય ું. ઉદાસ હસીને િે બોલી: ‘િમારી આ 
કપ્રવિા ખબૂ કર ણ હિી. સાભંળીને મનને કેવ યેં 
થઈ ગય !ં 
હહરકાકા સમાપ્રર્માથંી જાણે જાગ્યા. ‘શાબાશ 
બેટા, આ બ ઢ્ઢાના હદલને આજે િેં ભારે આનદં 
આપયો. િારી કપ્રવિા જ ગ જ ગ જીવો, બેટા!’ 
 

*** 
 
જે માટે હ ં રોકાયો હિો િે કામ પરૂ ં  થઈ ગય  ં
હત  .ં બીજે હદવસે મારે જવ  ંજોઈત   ંહત  .ં પણ મેં 
કહ્  ંને, પેલો નાનકડો સગંીિમય અવાજ મારા 

પગને બારં્ી રહ્યો: “આમ આટલા જલદી િમને 
નહીં જવા દેવાય. આવ્યા છો િો હવે રોકાઈ જ 
જાઓ.” 
 
સાજંે કામ પરથી જગદીશ આવિો ત્યારે 
ગોપ્રપકા િેની સાથે બહાર જિી. પણ બાકીનો 
વખિ િે ઘણ ખંર ં  મારી સાથે જ પસાર કરિી. 
મારા ઓરડામા ંરોજ િે િાજંા ફૂલ મકૂી જિી, 
અગરબિી સળગાવી જિી ને પલગં પરની 
પ્રવખરાયેલી ચાદર સરખી કરિી. આ બર્ા ંકામ 
નોકર કરી શક્યા ંહોિ, િેની મને ખબર હિી, 
અને ગોપ્રપકા પણ એ જાણિી હિી. 
 
એક હદવસ ઢળિી બપોરે અચાનક જ આવીને 
એ કશી િસ્િાવના વગર બોલી: ‘િીક એ કહો 
િો, માણસને સૌથી મોટ ં બરં્ન શાન  ંહોય છે?’ 
 
આ વાિમાથંી જે બીજી વાિો ફૂટી પડવાની 
સભંાવના હિી એના ડરે જ ઉિાવળથી હ ં 
બોલી ઊિયો: ‘ગોપ્રપકા, સૌથી મોટ ં બરં્ન િો...' 
 
મને અટકાવીને િે બોલી: ના, િમારી પાસેથી 
ઉિર નથી જોઈિો. બરં્નની વાિ જવા દો, 
પણ મારી મ ક્તિ શામા ં છે િે જાણો છો? 
કપ્રવિામા.ં’ 
 
રોજ િે મારી વાિો સાભંળિી. આજે િે 
પોિાની વાિ કરવાના મડૂમા ં હિી. કશી 
િસન્નિા વગરન  ં હસીને િે બોલી: ‘િમને 
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કદાચ થત   ંહશે, મને આ કઈ જાિની ઘેલછા 
વીંટળાઈ વળી છે! સાિ હદવસ પછી જેનાં 
લગ્ન છે... િીક, હ ં પણ શ  ં એ વાિ નથી 
જાણિી? પણ હ ં મારા મનને રોકી શકિી નથી. 
નાનપણથી આપણે માિાપ્રપિાની છાયા નીચે 
સ ખ અને સગવડોમા ં મોટા ં થઈએ છીએ. 
આપણી અંદર કશ  ંસ્પઠટ હોત   ંનથી. બધ  ંર્ીમે 
ર્ીમે ઘડાત  ,ં આકાર લેત   ં રહ ે છે. આપણે 
સમજીએ િે પહલેા ં ઘણી વસ્ત  ઓને સ્વીકારી 
લઈએ છીએ. પછી એક હદવસ આપણી અંદર 
એક સાદ જાગી ઊિે છે. જીવનની સમગ્ર 
એષણાઓને પોિાનામા ં સમાવી લેિી એક 
િીવ્રિમ ઇચ્છાનો નાદ. એ ઇચ્છાની તકૃ્પિમા ં
જ આપણી મ ક્તિ રહલેી હોય છે. પણ ત્યા ં
સ ર્ીમા ં આપણે બરં્ાઈ ગયા ં હોઈએ છીએ, 
અજ્ઞાિ અને અપહરપતવિામા ંઆપણે જાિે જ 
કરેલા કેટલાય સ્વીકારોથી. એને આપણે િોડી 
શકિા ં નથી. ડર લાગે છે, માબાપને કેવ  ં
લાગશે? સમાજ શ  ંકહશેે? સ્વજનોનો પ્રવશ્વાસ 
િો નહીં ગ માવી બેસીએ? પહરચચિ 
જીવનરીપ્રિની સગવડ ખોઈ િો નહીં નાખીએ? 
આ કાયરિા જ આપણ  ંસૌથી મોટ ં બરં્ન બને 
છે...’ 
 
એકસાથે આટલ  ંબોલી િે ચપૂ થઈ ગઈ. ઊભી 
થઈને િે બારી પાસે જઈને ઊભી રહી. મને 
એનો ચહરેો દેખાિો નહોિો. પણ એની કાપંિી 
પીિ પરથી હ ં સમજી શક્યો કે િે ૨ડે છે. એક 
પળ એમ થઈ ગય ,ં માત્ર એક ક્ષણ માટે એમ 

થઈ ગય  ં કે એના ંઆંસ  સાથે મારી કપ્રવિાને 
મેળવી દઉં, એની વ્યથા સાથે મારા હૃદયને 
એકાકાર કરી દઉં. 
 
પણ પછી જગદીશ યાદ આવ્યો, હહરકાકા ને 
માદંા ંઉમાકાકી યાદ આવ્યાં, સાિ હદવસ પછી 
થનારા ં લગ્ન યાદ આવ્યા.ં.. અને આ 
િકાશોજ્જ્વલ ક્ષણે િેના અંિરના ં બર્ા ં
આવરણોને હટાવી દઈને એક અપવૂા પણૂાિામા ં
એના જીવનનો જે સૌથી મળૂભિૂ સાદ અચાનક 
વાચામા ંિગટ થઈ ગયો હિો, િેની પ્રનરથાકિા 
મારા હૃદયને કોરી ખાવા લાગી. 
 
િે રાિે મેં નક્ી કય ું હત   ંકે હવે કાલે િો ચાલ્યા 
જ જવ .ં હવે વર્ારે રહવેાનો કશો અથા નથી. 
એથી િો નાહકની વેદના જ વર્શે. પણ 
સવારના પહોરમા ંઆંખ ઊઘડી ત્યા ંમેં સામે 
ગોપ્રપકાને જોઈ. ચપંાવ૨ણી સાડી, સોનેરી 
બગંડી, અંબોડામા ં પીળા ગ લાબન  ં ફૂલ, 
ચક્ષપ્રિજની હકનારી પર િભાિના પહલેા 
સયૂાહક૨ણથી સોનેરી બની ગયેલી એક હલકી 
િરલ વાદળી. 
 
િેના ચહરેા પર ગઈ કાલ સાજંની ઉદાસી 
નહોિી. હસીને િેણે કહ્ :ં ‘અરે, હજ  િમે ઊિયા 
નથી? ચાલો, જલદી કરો. આજે આપણે 
અહીંથી દસ માઈલ દૂર એક સરસ જગ્યા છે 
ત્યા ંજવાન  ંછે, મારે િમને એ ખાસ બિાવવી 
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હિી. ચારે િરફ ટેકરીઓથી ઘેરાયેલ  ં એક 
િળાવ છે..." 
 

*** 
 
ગાડીમા ંહ ં ને ગોપ્રપકા બે જ હિા.ં ગાડી િે જ 
ડ્રાઇવ કરિી હિી. મને આશ્વાસન આપવા 
કદાચ િે બોલી: ‘બાપ  આવવાના હિા, પણ 
મા પાસે રોકાઈ ગયા.’ 
 
શહરે છોડીને ગાડી બહારને માગે 
સરસરાટ દોડવા લાગી. વાિાવરણ 
સ દંર હત  ,ં પણ માર ં  િેમા ંધ્યાન નહોત  .ં 
આ નવી કપ્રવિાનો શો અંિ હશ?ે ગમે 
િેમ, એ કર ણિાથી છલોછલ ભરેલો હશ ે
િેમા ંિો કશી શકંા જ નથી... 
 
 
શહરે છોડીને ગાડી બહારને માગે સરસરાટ 
દોડવા લાગી. વાિાવરણ સ દંર હત  ,ં પણ માર ં  
િેમા ંધ્યાન નહોત  .ં આ નવી કપ્રવિાનો શો અંિ 
હશે? ગમે િેમ, એ કર ણિાથી છલોછલ ભરેલો 
હશે િેમા ંિો કશી શકંા જ નથી... 
 
અચાનક ગોપ્રપકા બોલી: ‘િીક, િમને ખબર છે, 
કપ્રવિા માટે મને આટલ  ં ઊંડ ં આકષાણ કેમ 
છે...?’ હ ં ચ પચાપ િેની સામે જોઈ રહ્યો.  

િે બોલી: ‘િમને ખબર નહીં હોય. બાપ  કોઈ 
કોઈ વાર કપ્રવિા લખે છે. િમારા જેવી સરસ 
નહીં, િોયે લાગણીથી ભરેલી હોય છે. મને 
ઘણીવાર વાચંી સભંળાવે છે. િમે બાપ ને ને 
માને સાથે જોયા ંછે? એમનો પરસ્પર િેમ પણ 
માને હંમેશ એક કપ્રવિા જેવો લાગ્યો છે. 
કપ્રવિાના વાિાવરણમા ં જ મોટી થઈ છં. 
નાનપણથી મને એમ કે મારી અંદર ઘણાબર્ા 
શબ્દો, ભાવો, ચબિંબ ઘમૂ્યા કરે છે. િે કોઈક 
ગપ્રિનો સાથ લઇ બહાર જવા ઇચ્છે છે. કોઈક 
વાર એકાદ-બે લીટી સરખી લખાઈ જાય િો 
મનને ખબૂ તકૃ્પિ લાગિી. અંિર જાણે 
અપ્રનર દ્ધ થઈ ગય .ં મેં એટલે જ કહલે  ં કે 
કપ્રવિામા ંમારી મ ક્તિ છે. મોટા ંથિા ંપ ઠકળ 
કપ્રવિાઓ વાચંી, પણ લખવામા ં આગળ 
વર્ાય  ંનહીં. એનો િાપ મનને પીડયા કરિો 
હિો. જાણે બધ  ંબહ  જ પ્રનકટ છે, સાવ મારી 
અંદર છે, માર ં  પોિાન  ંજ છે, એમ ખબર હોવા 
એને પકડીને િત્યક્ષ કરી શકિી નથી.' 
 
થોડી વાર િે મૌન રહી, પછી િે મદૃ  કંિે 
બોલવા લાગી: ‘િમારી કપ્રવિા સાભંળં છં ત્યારે 
મારી અંદર જે ઘ મરાઈ રહ્  ંછે, િેની ઝખંના 
િીવ્ર બની જાય છે. જે િમાર ં  જ હોય છિા ંજેને 
િમે પામી ન શકો એની વેદના કેવી હોય, 
િમને ખબર છે? િમારી કપ્રવિામા ં મારા જ 
મનની બર્ી વાિો િગટ થાય છે— જાણે મારી 
અંદર િવેશીને િવેશીને િમે મારા અંિસ્િલ 
સ ર્ી પહોંચી ગયા છો. િમારી સાથે જ આટલી 
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પ્રનકટિા લાગે છે. િે હદવસે સમેંલનમા ંપહલેી 
વાર િમને સાભંળ્યા ત્યારે મને થયેલ –ંએક 
હદવસ િમારો પહરચય કયે જ છૂટકો. 
અનાયાસ બીજે હદવસે િમે જાિે જ ઘેર 
આવ્યા. કેટલો આનદં થયો િે કહી શકિી 
નથી. મનમા ં એમ થાય છે સદાય િમારી 
કપ્રવિા સાભંળ્યા કર ં . મારી ઊંડામા ં ઊંડી 
અશબ્દ અન ભપૂ્રિઓને િમારે મ ખે િકટિી, 
બસ સાભંળ્યા જ કર ં .’ 
 
ઊપ્રમિના એક િચડં આવેગમા ં માર ં  સાર ંય 
અક્સ્િત્વ િેની અન ભપૂ્રિ ને મારી કપ્રવિાની 
જેમ િેની સાથે એકરૂપ થવા િલસી ઊિ્ .ં 
મહામહનેિે મેં મારા પર સયંમ રાખ્યો. 
 
િે જ વળી આગળ બોલી: થોડા હદવસમા ંબધ  ં
પિી જશે ને િમે ચાલ્યા જશો. હ ં પણ બાપ  
અને માના કોમળ િેમના કપ્રવિામય 
વાિાવરણમાથંી ચાલી જઈશ. પછી શ  ં હશે 
િેની કલ્પના કરવી અઘરી નથી. પછી ક્યારેય 
િમને સાભંળવાન  ંન બને. એટલે જ, લોભીની 
જેમ અત્યારની એક એક ક્ષણને મારામા ંસચંચિ 
કરી લેવા ઇચ્છં છં.’ 
 
મારાથી રહવેાય  ંનહીં, કંપિા અવાજે બોલ્યો: 
‘ગોપ્રપકા!’ િે ઉદાસ ભાવે મારી સામે જોઈ રહી. 
હવાની લહરેમા ંિેન  ંઆખ  ંશરી૨ કંપી ઊિ્ .ં 
િેણે ગાડી થોભાવી. મારો એક હાથ પોિાના 

હાથમા ંલઈ િે બોલી: ‘િમે એક વષા વહલેા 
કેમ ન આવ્યા?’  
 
િમે એક વષા પહલેા કેમ ન આવ્યા?... કૃઠણના 
બે વ્યાક ળ હોિ ૫૨ જાણે કોઈએ બાસં  રી મકૂી 
દીર્ી અને િેમાથંી વારે વારે આ એક જ સરૂ 
ઝરવા લાગ્યો–િમે એક વષા વહલેા કેમ ન 
આવ્યા?  
 
ઘેર અમે પાછા ં ફયાું ત્યારે અચગયાર વાગી 
ગયા હિા. બારણામા ંિવેશ કરિા ંજ હહરકાકા 
સામા મળ્યા. હાફંળાફાફંળા અવાજે િે બોલ્યા: 
‘ગોપ , બેટા, આટલી બર્ી વાર? જગદીશ આજે 
કામ ૫૨–’ પાછળથી જગદીશનો ગ સ્સાભયો 
ઊંચો અવાજ સભંળાયો: ‘િમે જ િમારી 
દીકરીને લાડ લડાવીને, મોંએ ચડાવીને સાવ 
ઉદ્ધિ કરી મકૂી છે. બીમાર મા ને ઘેલો બાપ! 
સાિ હદવસ પછી જેના ંલગ્ન હોય એ સ્ત્રી આમ 
પારકા માણસ સાથે હદવસ ને રાિ ગમે ત્યા ં
ભટકે, એને કોઈ કશ  ંકહનેાર નહીં. એવી સ્ત્રીના 
હાથમા ંમાર ં  ઘ૨ હ ં કેમ કરીને સોંપી શકવાનો 
હિો?’ 
 
જગદીશના મોં ૫૨ એક મ ક્ો જડી દેવાની 
ઇચ્છાને રોકી હ ં મારા ઓરડામા ંચાલ્યો ગયો. 
માત્ર ચાર જ હદવસ હ ં આ ખડંમા ંરહ્યો હિો, 
પણ િેમા ંમારા સમસ્િ જીવનના ંસૌથી પરમ 
સ ખ દ ીઃખની સરૂાવલી ગ જંી રહી હિી. 
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મારી પ્રવખરાયેલી વસ્ત  ઓ મેં થેલામા ં ભરી. 
બેપાચં ક્ષણ હ ં ત્યા ંઊભો રહ્યો ને પછી ચખન્ન 
ચચિે બહાર નીકળ્યો. 
 
હહરકાકા બહાર નહોિા. જગદીશ ચાલ્યો ગયો 
હિો. માત્ર ગોપ્રપકા વરંડાના ખણૂામા ંથાભંલો 
પકડીને ક્યાકં દૂર નજર માડંી રહી હિી. 
 
એની નજીકમા ંજઈ ર્ીમા સ્નેહપ્રસતિ સ્વરે મેં 
કહ્ :ં ‘ગોપ્રપકા!' િે મારી િરફ ફરી. િેની 
આંખોમાથંી બે મોટા ંઆંસ  સરી પડયા.ં િે કશ કં 
બોલવા ગઈ, પણ િેનો કંિ અવર દ્ધ થઈ ગયો.  
 
‘જાઉં છં, ગોપ્રપકા! સ ખી રહજેે,' મહામહનેિે હ  ં
બોલ્યો. િેની આંસ થી ધ ૂરં્ળી બનેલી આંખો 
કશ યં બોલ્યા પ્રવના મારી સામે મડંાઈ રહી. 
એની ૫૨ હાથ મકૂીને એને જરા સરખ  ં
આશ્વાસન આપવાની એક પીડાભરી ઇચ્છાને 
મનમા ંદબાવી હ ં ર્ીમે પગલે પગપ્રથયા ંઊિરી 
ગયો. મને થય ,ં એની આંખોની નજર મારી 
પીિ પર મડંાયેલી છે, મારી સાથે, મારી પાછળ 
પાછળ એ ચાલી આવે છે. 
 
...આજે હવે એ વાિને પાચં વષા વીિી ગયા ં
છે. ગોપ્રપકા પરણી ગઈ િેની ભીિરની 
દ પ્રનયાની જેને ઝાકંી સ ધ્ર્ા ં નહોિી િે 
જગદીશની સાથે. િેની સાથે િે તલબમા ંફરવા 

જિી હશે. મોડી રાિે િેના શયનખડંમા ંિેનો 
ઉઠમાભયો શ્વાસ ફરી વળિો હશે. િેના ં
સિંાનોની િે માિા બની હશે. પણ િેના 
અંિરિમ અંિરમા ં કોઈક બીજો જ સાદ 
જાગિો હશે. 
 
અને મારા ંઆ બર્ા ંગમગીન વ્યથાભયાું વષો 
વીંર્ીને એનો એ જ સાદ મારા હૃદયમા ંપ્રનરંિર 
સભંળાયા કરે છે: જે સાવ પોિાની પ્રનકટ છે, 
જે પોિાન  ંજ છે, િેને પામી ન શકવાની વેદના 
િમને ખબર છે?  
 
અને કૃઠણની પેલી વ્યાક ળ બસંી પ્રનીઃશ્વાસભયાા 
સ્વરે બોલી ઊિે છે: 'િમે એક વષા વહલેા કેમ 
ન આવ્યા?’ 
 

 
 
(૧૯૫૮ - ‘વધ  ને વધ  સ દંર') 
સૌજન્ય: ક ન્દપ્રનકા કાપડીઆની શે્રઠિ વાિાાઓ 
- નવભારિ સાહહત્ય મહંદર  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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ચદં્રનો ઉજાસ  

ફ્રેંચ / અંગે્રજી વાિાા - ગાય દ મોપાસા અન વાદ: પરેશ વ્યાસ 
 

 
 

 લેખક પ્રવષે: હને્રી - રીને - 
આલ્બટા - ગાય-દ-મોપાસા 
(૧૮૫૦ -૧૮૯૩) ઘણા ં જ 
લોકપ્રિય ફ્રેંચ લેખક, 

આધ પ્રનક ટૂંકી વાિાાના પ્રપિામહ પૈકીના એક. 
મોપાસાની વાિાાઓ એની શબ્દમયાાદા, સક્ષમ 
કથની અને સહજ પ્રનઠકષા માટે જાણીિી છે. 
એમણે ૩૦૦ ટૂંકી વાિાા, છ નવલકથા, ત્રણ 
િવાસ વણાન અને એક કપ્રવિાના ં પ સ્િકન  ં
સર્જન કય ું હત  .ં પ્રવખ્યાિ લેખક ચલયો ટોલ્સટોયે 
પણ 'ર્ વતસા ઓફ ગાય દ મોપાસા’ પ્રનબરં્ 
લખી મોપાસાની સાહહત્ય કૃપ્રિઓન  ં સન્માન 

કય ું હત  .ં જમાન હફલોસોફર પ્રનત્સેએ એમને 
સદીના ંસૌથી નાજ ક અને જજજ્ઞાસ  મનોજ્ઞાની 
િરીકે નવાજ્યા હિા. મોપાસાની અંગિ 
જજિંદગી રંગીન હિી. ય વાનીમા ંઅનેક સ્ત્રીઓ 
સાથે એમના ંસબંરં્ોના ંકારણે પ્રસહફચલસ રોગના ં
પ્રશકાર બન્યા હિા. એમની સક્ષમ 
સર્જનશીલિા ઉપર રોગન  ંગ્રહણ લાગ્ય  ં હત  .ં 
િેંિાલીસ વષાની વયે િેમન  ં અવસાન થય .ં 
એની કબર માટેન  ંલખાણ એણે પોિે જ લખી 
રાખ્ય  ંહત  :ં ‘મેં દરેક વસ્ત  ને ચાહી છે. કોઇમાથંી 
પણ મેં ખોટી રીિે આનદં મેળવ્યો નથી.’ 
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વાિાા પહલેાનંી વાિ:  
િેમકથા અને ચાદંની રાિનો અજબ િાલમેલ 
હોય છે. કપ્રવવર હરીન્દ્ર દવેન  ંગીિ ‘રૂપલે મઢી 
છે સારી રાિ રે સજન, એન  ઢૂંકડ ં ન હોજો 
િભાિ’ સાભંરી આવે. િેમકથામા ંચદં્ર િાજનો 
સાક્ષી હોઇ શકે; િેમનો ઉદ્દીપક, િેમ થઇ 
જવાનો દ્યોિક, િેમ કરવા માટેન  ંકારણ પણ 
ચદં્ર હોઇ શકે. ગ જરાિી ભાષામા ં ચાદંની 
ખીલવી એવો સરસ શબ્દ િયોગ છે. જ્યારે 
ચદં્રનો સ્વચ્છ િકાશ બહોળા િમાણમા ંફેલાય 
ત્યારે ચાદંની ખીલે છે. િો એની સાથે ચાદંની 
ચટકવી એવો શબ્દ િયોગ પણ છે. અથા થાય 
છે મન ઉપર ચાદંનીની અસર થવી. ક્યાકં 
ફૂલની માફક ખીલિી, ક્યાકં કીડીની જેમ 
ચટકિી ચાદંનીને કેન્દ્રમા ંરાખીને સજાાયેલી દ. 
મોપાસાની વાિાા ‘મનૂલાઇટ’ િસ્ત  િ છે. 
લાઘવગ ણથી િરબિર ટૂંકી વાિાા. ચાદંની 
રાિે િેમમા ંચકચરૂ થઇને ચાલ્યા જવાની સાવ 
સાર્ારણ વાિ, પ્રવપ્રશઠટરીિે..... 
 
ચાલને ચૈત્રની ચાદંની રાિમા ંચાલીએ. 

લહરી ઢળકી જિી, 
વનવનોની ક સ મસૌરભે મિ છલકી જિી,  
દઈ પ્રનમતં્રણ અમસ્િી જ મલકી જિી,  

સ્વૈર પથ એહનો ઝાલીએ,  
ચૈત્રની ચાદંની રાિમા ંચાલીએ,  

ચાલને !  
પ્રવરહસિંપિ ઉર પર સરે પ્રમલનનો  

સ્પશા સ ક માર, એવો ઝરે નભ થકી ચદં્રનો  

કૌમ દીરસ અહો !  
અવપ્રનના ગ્રીઠમહૈયા પરે િસરી કેવો રહ્યો !  

ચદં્રશાળા ભરી ઊછળે,  
આંગણામા ંઢળે, 

પેલી કેડી પરે લચલિ વનદેવીસેંથા સમો 
ઝગમગે,  

દૂર સરવર પટે મદં જળના િરંગો પરે 
િગિગે.  

અપ્રર્ક ઉ્વળ કરિો જ ત  જ ભાલને, ગાલને. 
સોમ એ હૃદયભર પી ઘડી મ્હાલીએ, 
ચૈત્રની ચાદંની રાિમા ંચાલીએ, 

ચાલને ! 
 

- ઉમાશકંર જોશી 
 

 
.. અને હવે વાિાા - ચદં્રનો ઉજાસ (મળૂ 
શીષાક: Moonlight) 
મેડમ જૂલી રૌબર પોિાની મોટી બહને મેડમ 
હને્રીટ લેટોરની રાહ જોિી હિી. હનેોટ 
ક્સ્વત્ઝરલેન્ડની સહલેગાહ કરીને હમણા ં જ 
પાછી ફરી હિી. લેટોર દંપિી પાચેંક 
અિવાહડયા પહલેા ંજ ગય  ં હત  .ં પાછા ફરીને 
મેડમ હને્રીટ લેટોરે પપ્રિને એક ચબઝનેસના ં
પ્રસલપ્રસલામા ં કાલ્વાડોસ ક્સ્થિ એસ્ટેટમા ં
એકલા પરિ ફરવાની રજા આપી હિી, અને 
એ પોિે એની બહને સાથે થોડા હદવસ ગાળવા 
પેહરસ આવવાની હિી. રાિ ઢળવા આવી 
હિી. શાિં દીવાનખડંમા ં સધં્યાના ં ઝાખંા 
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અજવાળામા ં કંઇક બેધ્યાનપણે પ સ્િક વાચંી 
રહલેી મેડમ રૌબરને કાઇં પણ આહટ સભંળાય 
િો એ પોિાની આંખો ઊંચકીને એ િરફ જોઇ 
લેિી; પણ પછીથી પ સ્િક ફરી વાચંવાની 
કોપ્રશશ કરિી હિી. 
 
આખરે એણે ડોરબેલનો અવાજ સાભંળ્યો. અને 
િવાસના ં ચલબાસમા ંવીંટળાયેલી એની બહને 
એને નજરે પડી. અને આવકારાની કોઇ પણ 
ઔપચાહરકિા પ્રવના બને્ન બહનેો એકમેકના ં
હિેાળ આચલિંગનમા ં પરોવાયા, માત્ર થોડી 
પળો માટે છૂટા પડયા અને ફરી ભેટી પડયા. 
પછી મેડમ હને્રીટ પોિાની હટે અને બ રખો 
ઉિારે ત્યા ંસ ર્ીમા ંિો િેમણે િચબયિપાણી, 
િેમની કૌટ ં ચબક કહાણીઓ અને એવી હજારો 
વાિો, ગપસપ, વાિોના ંવડા,ં અધરૂા વાક્યો 
અને પછી વારાફરિી એક પછી એક એવી 
કેટલીય બર્ી વાિો કરી નાખંી. 
 
હવે ઘણ  ંઅંર્ાર ં  થઇ ચકૂ્  ંહત  .ં મેડમ રૌબરે 
ઘટંડી વગાડીને લેમ્પ મગંાવ્યો અને જયારે એ 
આવ્યો ત્યારે એના ંઅજવાળામા ંએણે પોિાની 
બહનેનો ચહરેો નીરખીને જોયો, અને એક ક્ષણ 
ફરી એક વાર ભેટી પડવાની િૈયારીમા ંહિી. 
પણ એ અટકી ગઇ. બહનેનો દેખાવ જોઇને એ 
ભડકી, આશ્ચયાચહકિ થઇ ગઈ. 
 
મેડમ લેટોરના ંલમણા ંપર સફેદ વાળની બે 
મોટી લટો લટકી રહી હિી. એના ંબાકીના ંબર્ા 

વાળ લીસા ચમકીલા, કાળી રંગછટામા ંગ ૂથેંલા 
હિા, પણ ફતિ ત્યા ં જ, માથાની બને્ન િરફ 
ચાદંી જેવી બે સફેદ લટન  ંઝરણ  ંકાળા રંગના ં
ઝૂડંમા ંપ્રવલીન થઇ જત   ંદેખાઇ રહ્  ંહત  .ં એની 
બહને માત્ર ૨૪ વષાની હિી અને આ બદલાવ 
એકાએક આવ્યો હિો, એના ં ક્સ્વત્ઝરલેન્ડના ં
િવાસ પછી, અને કોઇ પણ હલનચલન કયાા 
પ્રવના મેમ રૌબરે પોિાની બહને િરફ 
આશ્ચયાથી ટીકી ટીકી જોયા કય ું, એની આંખોમા ં
આંસ  ઉભરી આવ્યા. એને એવ  ંલાગ્ય  ંકે એની 
બહને પર કોઇ ભેદી ભયકંર આપદા આવી 
પડી હશે. એણે પછૂ્ .ં 
 
‘‘િને થય  ંછે શ ,ં હને્રીટ?’’ 
 
ભગ્ન હૃદયના ં ક્સ્મિ જેવ  ં ક્સ્મિ ફરકાવિા 
દ ીઃખી ચહરેે હને્રીટે જવાબ આપયો ‘‘શા માટે, 
એવ  ંકાઇં નથી. આઇ િોપ્રમસ. એવ  ંકાઇં નથી. 
આ મારા સફેદ વાળ પર િો િારૂ ધ્યાન નથી 
ગય  ંને?’’ 
 
પણ મેડમ રૌંબરે આવેગથી એના ં બાવડા ં
ઝાલીને એની આંખોની જંાચ પડિાલ કરિી 
હોય િેવી નજરે ફરીથી િશ્ન પછૂ્ો ‘‘િને થય  ં
છે શ ?ં મને કહ ેજોઇએ, િને થય  ંકે શ ?ં ત  ંજો 
મને જૂઠં્ઠ કહશેે િો હ ં િને પળમા ં પકડી 
પાડીશ.’’ 
 



58 
 

િેઓ એક બીજા સામે જોઇ રહ્યા ં હિા, અને 
જાણે બેહોશ થઇ જવાની છે િેવી મ દ્રામા ંઆવી 
ગયેલી મેડમ હને્રીટની નમી ગયેલી 
આંખોમાથંી બે મોિીના ં દાણા જેવા આંસ ઓ 
ટપક્યા.ં 
 
એની બહનેે ફરી પછૂ્ :ં ‘‘િને શ  ંથય  ંછે? શી 
વાિ છે? જવાબ આપ!” 
 
અને પછી, દબાયેલા અવાજમા ં મોટી બહનેે 
વાિને ગણગણી 
 
‘‘મારો..... મારો એક િેમી છે.’ 
 
અને, પોિાની નાની બહનેના ંખભામા ંપોિાન  ં
મોં છપાવીને િે ડૂસકા ં ખાિા ં ખાિા ં રડવા 
માડંી. 
 
પછી જ્યારે એ થોડી શાિં પડી, જયારે એની 
છાિીનો ઉછળાટ શમી ગયો ત્યારે એણે 
બહનેના ં આચલિંગનમાથંી અળગા થવાની 
શરૂઆિ કરી. જાણે કોઇ હમદદા  હૃદય સમક્ષ 
પોિાની વેદના િાલવવા, પોિાના ં રહસ્યને 
છત   ંકરવાની એ કોપ્રશશ કરી રહી હિી. િે પછી 
બને્ન એકમેકના ં હાથને જોરથી પકડી રાખીને 
રૂમના ંઅંર્ાહરયા ખણૂામા ંરાખેલા સોફા િરફ 
ગયા અને ત્યા ંબેસી પડયા, અને નાની બહનેે 
મોટી બહનેના ં ગળામા ં હાથપરોવી, એને 

પોિાના ં હૃદયની નજીદીક ખેંચી, અને એની 
વાિ સાભંળી. 
 
“ઓહ! હ ં જાણ  ં છં કે મારા માટે કોઇ બહાન  ં
નથી; મને પોિાને સમજાત  ં નથી, અને એ 
હદવસથી મને લાગ્યા કરે છે કે હ ં જાણે પાગલ 
થઇ ગઇ છં, ત  ંપણ ધ્યાન રાખજે, મારી નાની 
બહને, જાિ જાળવજે. િને ખબર પણ નહીં પડે 
કે આપણે કેટલા નબળા ંછીએ, કેટલી ઝડપથી 
પરવશ થઇ જઇએ છીએ અને પછી.. આપણ  ં
પિન થઇ જાય છે. બસ એ જ એકાદ નાજ ક 
પળની નબળાઇ, છવાય જિી ઉદાસીની 
એકાદી આંચકી, કોઇને પ્રિય માનીને હૃદયમા ં
સઘંરવાની ઘડી, એને બાહોમા ંસમાવી લેવાની 
ઉત્કટિા, િેમન  ં ઇજન આપવાનો ઉન્માદ, 
આપણા ંદરેકના ંજીવનમાં કોઇ ચોક્સ સમયે 
આવિી આવી ક્ષણો... 
 
‘‘ત  ંમારા પપ્રિને ઓળખે છે, ત  ંએ પણ જાણે 
છે કે એ મને કેટલો વહાલો છે; પણ એ 
પહરપતવ છે, બ દ્ધદ્ધજીવી છે, એક સ્ત્રી હૃદયના ં
નાજ ક સ્પદંનનો એને કોઇ અહસેાસ નથી. એ 
બસ હંમેશા એ જ છે, હંમેશા ખબૂ સારો, હંમેશા 
ક્સ્મિ ફરકાવિો, હંમેશા માયાળ, હંમેશનો એક 
ચચરંિન પણૂા પ રૂષ. ઓહ ! મને ક્યારેક એવી 
એવી ઇચ્છા જાગે કે એ આવે અને મને બળથી 
એના ં બાહોપાશમા ં જકડી લે, અને મને 
આચલિંગન આપે, ર્ીમેકથી મીિા મધ રા 
ચ બંનોથી મને નવડાવી નાખેં, એવા ચ બંનો કે 
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જેમા ંબે જીવિં હસ્િીઓ એકબીજામા ંઓિિોિ 
થઇ જાય, નીરવ એકાત્મની એ પળો ! મને િો 
એવી પણ ઇચ્છા થાય કે એ થોડો મખૂા હોય, 
નબળો પણ હોય જેથી એને મારી, મારા 
વહાલની અને મારા હદલાસાની જરૂહરયાિ 
મહસેસૂ થાય. 
 
‘‘આ બર્ી વાિો બેવકફૂી લાગે; પણ આપણે 
સ્ત્રીઓ એવી જ રીિે બનેલી હોય છે. આપણે 
કરી પણ શ  ંશકીએ?’’ 
 
‘‘અને િેમ છિા ંએને છેિરવાનો પ્રવચાર સ દ્ધા ં
મારા મનમા ંક્યારે ય આવ્યો નથી. અને હવે 
એ બની ગય ,ં કોઇ પણ િેમ પ્રવના, કોઇ પણ 
કારણ પ્રવના, કોઇ પણ વાિ પ્રવના, બસ એમ 
જ. કારણ કે લ્ય સેના સરોવર પાર િે હદવસે 
ચદં્રમા ચમકી રહ્યો હિો.’’ 
 
‘‘અમે જયારે િવાસમા ંહિા ત્યારે િે મહહના 
દરપ્રમયાન મારા પપ્રિએ એની શાિં 
ઉદાપ્રસનિાથી મારા ઉત્સાહને લલૂો કરી નાખં્યો 
હિો, મારી કાવ્યાત્મક ઉત્સ કિાને િારી નાખંી 
હિી. જયારે સયૂોદય વેળા પહાડી રસ્િા પરથી 
અમે નીચે ઉિરી રહ્યા હિા, જ્યારે ચારેચાર 
ઘોડાઓ પણૂા ઉદ્યમથી પરૂપાટ દોડી રહ્યા હિા, 
ત્યારે..ત્યારે સવારના ંપારદશાક ધ મ્મસમા ંઅમે 
ખીણ, જગંલો, ઝરણા ંઅને ગામડાઓ જોયા. 
મેં મારા બને્ન હાથો ભીડીને મોજથી એને કહ્ ીંઃ 
આ કેવ  ંસ દંર છે, વહાલા ! મને ચ બંન કર ! 

મને ચ મી લે, અત્યારે જ. એણે એના ં પ્રનઠઠ ર 
દયનીય ક્સ્મિ સાથે જવાબ આપયોીઃ એવ  ંકોઇ 
કારણ નથી કે આપણે એક બીજાને ચ મવ  ં
જોઈએ, બસ એટલા માટે કે િને આ ક દરિી 
દ્રશ્ય ગમી ગય  છે. આ િે કાઇં કારણ..  
“અને એના શબ્દો મારા હૃદયમા ંહહમ બનીને 
જામી ગયા. મને એમ હત   ંકે જ્યારે બે વ્યક્તિ 
એક બીજાને િેમ કરે છે ત્યારે સ દંર દ્રશ્યની 
સાક્ષીએ એક બીજાનો િેમ પામવાની ઇચ્છા 
વધ  ને વધ  ઘેરી થિી હોય છે. હકીકિ િો એ 
હિી કે હ  ં કાવ્યભાવમા ં છલકાઇ જવાની 
િૈયારીમા ં હિી, પણ એણે મને એવી 
અચભવ્યક્તિ કરિા રોકી હિી. મારી હાલિ 
ત્યારે લગભગ જડબેસલાક બરં્ કરેલા ઉકળિા 
ચરૂ જેવી હિી, જેમા ં ભરાિી જિી છલોછલ 
વરાળ છાકોટા લઇ રહી હિી. એક સાજંે 
(ફ્લ એલેનમા ં અમે ચાર હદવસથી રહી રહ્યા 
હિા.) માથા દ ીઃખવાની એની બીમારીનો હ મલો 
આવ્યો હોવાથી રોબટા સાજંે જમીને િરિ પોઢી 
ગયો હિો અને હ ં સરોવરના ં કાિેં ચાલવા 
નીકળી. 
 
‘એ એવી રાિ હિી જેવી આપણે પરીકથામા ં
વાચંીએ છીએ. આકાશના ંમધ્ય ભાગમા ંપણૂા 
ચદં્ર દેદીપયમાન થઇ રહ્યો હિો, ઊંચા પવાિો 
અને એના હહમાચ્છાહદિ પ્રશખરો, પવાિોએ 
જાણે ચાદંીના ં મ ગટ પહયેાા હિા; સરોવરના ં
શાિં જળમા ં હલકી સી ચમકિી લહરેખીઓ 
હિી. સૌમ્ય હવામા ંએક વેર્ક હૂંફ હિી, એ જે 
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િમને પ્રનબાળ કરી નાખેં ત્યા ંસ ર્ી, જયા ંસ ર્ી 
િમે બેહોશીની અટારીએ ન પહોંચી જાઓ, કોઇ 
પણ દેખીિા કારણ પ્રવના એ િમને ઊંડે ઊંડેથી 
અસર કરે. પણ આવી ક્ષણોએ હૃદય કેવ  ંભાવ ક 
હોય છે, કેવ  ં થથરત   ં હોય છે ! કેવ  ંઝડપથી 
ર્ડકે છે, અને એની લાગણીઓ કેવી િીવ્ર હોય 
છે ! 
 
‘હ ં ઘાસ પર બેિી અને આ પ્રવશાળિાને, આ 
પ્રવષાદને અને આ મતં્રમ ગ્ર્ કરી દેિા 
સરોવરને અપ્રનમેષ નજરે જોઇ રહી, અને 
મારામાથંી એક પ્રવચચત્ર લાગણીનો ઉદભવ 
થયો; અતપૃિ િેમની આવશ્યકિાએ મને 
જકડી લીર્ી, હ ં મારી જજિંદગીની ધ ૂરં્ળી હિાશા 
સામે બડં પોકારવા લાગી. શ  ંમારા નસીબમા ં
એવ  ંક્યારેય નહીં હોય કે જેને હ ં િેમ કરંૂ છં 
એની સાથે, હાથમા ંહાથ પરોવીને ચાલી શક ં? 
ચદં્ર જેને ચ મી રહ્યો છે િેવા હકનારે રખડવાન  ં
શ  ંમારા નસીબમા ંક્યારેય નહીં હોય? શ  ંમારા 
હોિો પર ક્યારેય એવી ચ બંન વષાા ન થાય જે 
િીવ્ર હોય? સ્વાહદઠટ અને માદક હોય? એવા 
ચ બંનો કે િેમીઓ જેની લેનદેન કરિા રહ ેછે. 
એવી રાપ્રત્રઓએ જે ભગવાને એવી ઋજ િા માટે 
સજી હોય છે. મારા નસીબમા ંએવ  ંનહીં હોય? 
શ  ં હ ં ગ્રીઠમની રાપ્રત્રએ ચાદંની આચ્છાહદિ 
છાયાપટમા ંર્ગર્ગિા ઉત્કટ િેમની અન ભપૂ્રિ 
ક્યારેય નહીં કરી શક ં? 
 

‘‘અને હ ં એક પાગલ ઔરિની જેમ હીબકે 
હીબકે રડવા માડંી. મેં મારી પાછળ કાઇં 
ખખડાટ સાભંળ્યો. એક પ રૂષ ઊભો હિો, મને 
ટીકી ટીકીને જોઇ રહ્યો હિો. મેં ડોકી ધ ણાવી, 
એણે મને ઓળખી લીર્ી હિી અને આગળ 
વર્િા એ બોલ્યોીઃ ‘મેડમ, આપ રોઇ રહ્યા છો?’ 
 
‘‘એ એક ય વા વકીલ હિો જે એની માિા સાથે 
મ સાફરી કરી રહ્યો હિો, જેને અમે ઘણી વાર 
મળ્યા હિા. અને એની આંખો મને 
અવારનવાર અન સરિી રહિેી હિી. 
 
‘‘એ મારી પડખે રહીને ચાલિો રહ્યો; ક દરિી 
રીિે, સન્માનીય રીિે, અને મારી સાથે વાિો 
કરવા માડંયો, એવી ઘટનાની વાિો જે એણે 
િવાસ દરપ્રમયાન જોઇ હિી. હ ં જે અન ભવિી 
હિી એ જ વાિનો એ શબ્દોમા ંિરજ મો કયે 
જિો હિો. એ િમામ ચીજો જે મને રોમાચંચિ 
કરિી હિી, એવી િમામ ચીજોને એ સ પેરે 
સમજિો હિો. હ ં સ્વયમં ્જાણિી હિી એનાથી 
ય વધ  સારી રીિે. અને અચાનક એણે આલ્ફેડ 
દ મ સે (૧) ની કેટલીક પકં્તિઓ ફરી કહી. મને 
લાગ્ય  ંકે હ ં ગ ૂગંળાઈ રહી છં, એક અવણાનીય 
અન ભવમા ં જકડાઇ ચકૂી છં. મને લાગ્ય  ં કે 
સ્વય ંપવાિો, સરોવર અને આ ચદં્રકાિંા મને 
ગીિો ગાઇને સભંળાવી રહી છે, અવણાનાિીિ 
મધ ર વાિોના ંગીિ.. 
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‘‘અને થઇ ગય ,ં મને ખબર નથી શી રીિે? મને 
ખબર નથી શા કારણે? પણ થઇ ગય ,ં કંઇક 
આભાસી માયાજાળના ં આવરણ નીચે.. અને 
પછી હ ં એ માણસને મળી નહોિી. છેક છેલ્લે 
એ પ્રવદાય લઇ રહ્યો હિો, િે સવારે મળી. અને 
એણે મને એન  ંકાડા આપય .ં’’ 
 
અને બહનેના ંબાહોપાશમા ંસમાઇ જઇને મેડમ 
લેટોર પ્રવલાપ કરવા લાગી; લગભગ ચીસ 
પાડીને રોવા લાગી. 
 
પછી, એની બહને મેડમ રૌબર પ્રમિભાષી અને 
ગભંીર મ ખમ દ્રા કરીને અપ્રિ નરમાશથી બોલીીઃ 
‘‘િને સમજાય  ં બહને કે ઘણી વાર આપણે 
પ રૂષને િેમ નથી કરિા, સ્વયમ ્ િેમને િેમ 
કરીએ છીએ. અને િે રાતે્ર િારો સાચો િેમી 
કોઈ હિો િો હિો ચદં્રનો ઉજાસ...'' 
 

--- 
 
(૧). આલ્ફે્રડ ૬ મ સૈીઃ ફ્રેંચ નાટ્કાર, કપ્રવ, 
નવલકથાકાર (૧૮૧૦-૧૮૫૭) 
Ballad to the Moon (Alfred de Musset) 
It was, in the dark night, On the yellowed 
steeple,  
The moon, the moon, Like a dot on an I. 
ચદં્રમાન  ંસગંીિ કાવ્ય (આલ્ફેડ દ મ સે)  
એ હિી, અંર્ારી રાિ, પીળા દેવળના ં
અચણયાળા પ્રમનારા ઉપર,  

ચદં્રમા, ચદં્રમા, જાણે ‘હ ં’ પરન  ંઅન સ્વાર. 
 

   
મળૂ લેખક: ગાય દ મોપાસા - અન વાદ: પરેશ 
વ્યાસ  
સૌજન્ય: ‘િેમ એટલે કે...’ પરેશ વ્યાસ 
અન વાહદિ પ્રવશ્વની મહાન િેમ્કાથાઓનો 
સગં્રહ.. વન્ડરલેન્ડ પબ્બ્લકેશન, રાજકોટ  
મો. ૮૧૬૦૯ ૯૦૬૮૬  
 
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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દૃશ્ય ત્રીજ  ં
ચદં્રકાિં બક્ષી 

 

 
 

‘ર્મામા ંિો મને પહલેેથી જ શ્રદ્ધા છે. ફેશનેબલ હિો ત્યારે પણ હ ં નાક્સ્િક ન હિો. હવે િો ર્માની 
દૃષ્ઠટએ જ વાચંી નાખ  ંછં. માતસાવાદ પણ.. જોકે સમય મળિો નથી.’ અમે બને્ન ખડખડાટ હસી પડયા. 
 

સ્કલૂમા ંઅમે સાથે હિા પણ કૉલેજમા ંઅમારો 
સબંરં્ વધ્યો કારણ કે અમે સૈદ્ધાપં્રિક અને 
બૌદ્ધદ્ધક ઝઘડા શરૂ કયાા. બ દ્ધદ્ધ લડાવવાની 
ફેશનના એ હદવસોમા ં સ શીલ શેિ ખબૂ 
પૈસાદાર હિો અને બ દ્ધદ્ધવાળો પણ હિો એ મને 
ચબલક લ ગમત  ં નહીં. એન  ં નામ છોકરી જેવ  ં
હત  ,ં અટક બઝૂાવા હિી, બાપદાદાના સમયથી 
ચબહારમા ં કોલસાની ખાણો હિી, િકા કરિી 
વખિે એ શ્રીમદ રાજચદં્રમાથંી અવિરણો 
આપિો અને કહ્યા કરિો કે, હ ં હંમેશા ંિટસ્થ 
રહ ં છં – િટસ્થ એટલે હકનારે ઊભેલો, એમ એ 

હંમેશા ંસમજાવવા જિો અને હ ં બગડિો. એ 
મને કમ્ય પ્રનસ્ટ કહિેો. કહિેો, સાલા, ત  ં ભખેૂ 
મરીશ. હ  ં કહિેો, મરી રહ્યો જ છં, એટલે મને 
ભપ્રવઠયની ભખૂન  ંન કોઈ આકષાણ છે, ન ડર. 
અને એ કોઈ મ રબ્બીની જેમ મોઢ ં બિાવીને 
કહિેો કે, િમે કમ્ય પ્રનસ્ટોએ ભખૂને રોમાન્સનો 
રંગ આપી દીર્ો છે એ વલ્ગેહરટી છે. જ ઓ, 

ર્મામા ંભખૂને કેટલા આદર સાથે સ્થાન આપય  ં
છે - 
અને અમે બને્ન સમજ્યા પ્રવના કૉલેજના 
હદવસોમા ંથાય છે એમ િકા -પ્રવિકા કયાા કરિા, 
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ભખૂ્યા થિા, સાથે જમિા, પછી હસિા. 
ઝઘડાઓને લીરે્ અમે ઘણા પ્રનકટ આવી ગયા. 
બે હદવસ ન મળી શકાય  ંહોય િો અમારો મડૂ 
ઊખડી જિો અને એકબીજાને ગાળો બોલીને 
મડૂને દ રસ્િ કરી લેિા. હ ં એને કટાક્ષમા ંશેિ 
કહિેો જે એને ગમત  ં નહીં. હ  ં કહિેો િટસ્થ 
માણસને ગમવા, ન ગમવાનો િશ્ન જ ઊભો 
થિો નથી. અને એ કહિેો કે, હ  ંએકલો હોઉં છં 
ત્યારે જ િટસ્થ હોઉં છં. પછી એ મને એણે 
વાચેંલા ં ર્માના ં પ સ્િકો – અને ખાસ કરીને 
શ્રીમદ રાજચદં્રમાથંી – મારે ન સાભંળવ  ંહોય 
િો પણ સભંળાવિો. શાસ્ત્રમા ં માગા કહ્યો છે, 

પણ મમા કહ્યો નથી. શ્રીમદ કહ ેછે કે, સતૂ્ર અને 
પ્રસદ્ધાિં બે જ દી વસ્ત  ઓ છે, પ્રસદ્ધાિં ગચણિની 
માફક િત્યક્ષ છે. અથવા એ દૃષ્ઠટગોચર અને 
અન ભવગોચરનો ફકા  સમજાવવા િયત્ન 
કરિો. પછી દેહની મછૂાાની વાિો કરિો. હ  ં
ખડખડાટ હસી પડિો એટલે એ ચપૂ થઈ જિો 
– પછી હ ં મારા નવા વાચંી નાખેંલા 
માતસાવાદનો ડોઝ આપિો. 
 

શ્રીમદ કહ ે છે કે, સતૂ્ર અને પ્રસદ્ધાિં બે 
જ દી વસ્ત  ઓ છે, પ્રસદ્ધાિં ગચણિની 
માફક િત્યક્ષ છે. અથવા એ દૃષ્ઠટગોચર 
અને અન ભવગોચરનો ફકા સમજાવવા 
િયત્ન કરિો. 
 
 

છોકરીઓની વાિો અમારે બહ  થિી નહીં.  

ચબહારમા ંએમની કોલસાની ખાણો એના પ્રપિા 
સભંાળિા, જે મળૂ અંગે્રજોની હિી. ૧૯૪૭મા ં
આઝાદી આવ્યા પછી ય રોપ્રપયનો જવા લાગ્યા 
હિા અને એના પ્રપિાએ ખાણો ખરીદી લીર્ી 
હિી. વૅકેશનમા ં એ ખાણ ૫૨ જિો અને 
સ્કલૂમા ં હિો ત્યારે પણ અમને ખાણ પરના 
અંગે્રજોની વાિો કરિો. પાછળથી મને ખબર 
પડી કે, એ વારંવાર કેરેપીએટ સાહબેની અને 
આન્ટી હીલ્ડાની વાિો કરિો જે વાસ્િવમા 
અંગે્રજ ન હિા ં પણ આમીનીઅન જ્ય  હિા. 
પણ અમારા સ્કલૂી હદવસોમા ંઆમીનીઅન જ્ય  
નામના શબ્દો ન હિા, પણ દરેક સફેદ 
ચામડીવાળો અંગે્રજ બની જિો હિો. 
 

કૉલેજ વચ્ચેથી જ એને છોડવી પડી. એક 
અંગે્રજની કોલીઅરી એના પ્રપિાએ ખરીદી, પછી 
વષેકમા ંજ પ્રપિાન  ંમોિ થઈ ગય  ંઅને સ શીલ 
શેિને કોલીઅરી સભંાળવા ચાલ્યા જવ  ંપડ્ .ં 
પાછળથી કોઈએ કહ્  ં કે, એ કેરેપીએટની 
કોલીઅરી હિી. હ ં એને મળી પણ શક્યો નહીં. 
મારી પણ કૉલેજ પરૂી થઈ ગઈ. પછી બેકારી, 
નોકરીઓ, ઇશ્ક. પછી લગ્ન-બાળકો, માડંમાડં 
ખચાને પહોંચી વળિી કમાણી. એક વાર 
સ શીલ શેિ મળી ગયો. ‘અરે, ત  ંયાર? સાલા–’ 

‘િમે ક્યા ંછો હમણા?ં' મેં પછૂ્ .ં  
 

સ શીલન  ંમોઢ ં પડી ગય .ં ‘ત  ંમને િમે કહ ેછે? 

ગાળ બોલી લેજે, િમે નહીં કહિેો—’ પછી... ‘ત   ં
કહીને બોલાવનારા પણ કેટલા રહ્યા છે હવે 
દ પ્રનયામા!ં’ હ  ંહસ્યો. 
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એ મને પકડી એક રેસ્ટોરામંા ંલઈ ગયો. ‘શ  ં
કરે છે ત   ંહમણા ં?'  

 

‘હમણા ં િો એક ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીમા ં નોકરી 
કર ં  છં.’ 
મેં ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીન  ંનામ કહ્ .ં એણે કહ્ ,ં 
કદાચ મૅનેજરને હ ં ઓળખ  ંછં. ‘શ  ંફકા  પડે છે, 

ત  ંઅમારા મૅનેજરને ઓળખે કે નહીં.' પછી મેં 
એન  ંમોઢ ં જોઈને પ્રવષય બદલ્યો, ‘લગ્ન થઈ 
ગય  ંિાર ં  ?' 

 

‘હા, બે બેબીઓ છે. મારી મોટી બેબી 
દાજીચલિંગમા ંભણે છે, આજે પલેનથી આવી રહી 
છે. એને લેવા જ આવ્યો છં.’ 
હ ં ખ શ થયો, સ શીલ શેિ સ ખી હિો. પણ એના 
ચહરેા પર ઝુરીઓ પડી ગઈ હિી અને વાળ 
લગભગ ખરી પડયા હિા. મારાથી દસ-પદંર 
વષા એ મોટો લાગિો હિો. 
 

‘ત  ંશરીર સાચવી શક્યો છે.' એણે કહ્ .ં  
‘હા.’ મેં કબલૂ કય ું, ‘લગભગ.’ 
‘માર ં  શરીર સાર ં  રહતે   ંનથી.’ એણે કહ્ .ં  
‘કેમ?’ 

‘મજૂરી અને પૈસા.’ 
હ ં ખડખડાટ હસી પડયો. ‘મજૂરી હ ં પણ કર ં  છં. 
પૈસા બહ  કમાઈ શકિો નથી એટલે કદાચ 
શરીર આપોઆપ સાર ં  રહ ેછે, કોને ખબર?’ 

‘ચાલ મારી સાથે ખાણ ૫૨...’  
‘શા માટે? શ  ંકરીશ  ંત્યા ંજઈને?’ 

‘વાિો, આપણે ઘણી વાિો કરવાની છે. શ  ંશ  ં
બાળબચ્ચા ંછે િારે?’ 

‘એક બાબો. એક બેબી.’ 
ઘણી વાિો થઈ એટલે કહ્ ,ં ‘હ ં ટૂંકકૉલ કરીને 
બેબીને પછૂી જોઉં છં. જો એ નહીં આવવાની 
હોય િો આજે હ ં કા૨થી ર્નબાદ જવા નીકળી 
જઈશ. ત   ંચાલ મારી સાથે—' 

બહ  આનાકાની પછી મેં હા પાડી. એની બેબી 
આવવાની ન હિી. 
 

બપોરે અમે ગાડીમા ં બેિા. એણે નાસ્િો લઈ 
લીર્ો અને ગાડીમા ંનાસ્િો મકૂિા ંકહ્ ,ં ‘આપણે 
રાતે્ર પહોંચીશ  ં– થાકી નહીં જાય ને?' 

ગાડી બહ  મોટી હિી. મેં કહ્ ,ં ‘થાકીશ િોપણ 
શ  ંવારં્ો છે? ઍમ્બ લન્સ જેટલી િો મોટી િારી 
ગાડી છે.’ 
 

‘કમ્ય પ્રનસ્ટોના રાજમા ંઆ બર્ી ગાડીઓ 
ઍમ્બ લન્સ બની જાય િો િો વારં્ો નહીં 
પણ સાલી, પોલીસની વાયરલેસ વેનો 
બની જાય છે!' 
 
 

એ હસ્યો પણ એના અવાજમા ંમજાક ન હિી. 
‘કમ્ય પ્રનસ્ટોના રાજમા ં આ બર્ી ગાડીઓ 
ઍમ્બ લન્સ બની જાય િો િો વારં્ો નહીં પણ 
સાલી, પોલીસની વાયરલેસ વેનો બની જાય 
છે!' 
હ ં ચપૂ રહ્યો. છેલ્લી ચચાા કયે ઘણા ંવષો ગ જરી 
ગયા ંહિા.ં 
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‘ત  ંહજી પણ કમ્ય પ્રનસ્ટ છે?’ એણે પછૂ્ .ં  
‘ક્યારે હિો?’ મેં િપ્રિિશ્ન કયો. 
એ ચમકી ગયો. મેં ર્ીરેથી કહ્ ,ં ‘કમ્ય પ્રનસ્ટ િો 
હ ં કોઈ હદવસ હિો નહીં, હ ં માષ્તટા સ્ટ હિો.’ પછી 
હ ં હસી ગયો. મને ગમ્ય .ં 
‘જે હોય િે. પણ છે હજી ?' 

‘માતસાવાદ િો માણસની છઠ્ઠી ઇંહદ્રય છે.' મેં 
કહ્ .ં પછી ઉમેય ું, ‘એ િો શરીરનો એક ભાગ 
બની જિો હોય છે.' 
‘પણ સવાલ એ છે કે...' સ શીલ શેિે કહ્ ,ં 
‘િમને-માતસાવાદીઓને પહલેી પાચં ઇંહદ્રયો 
પરૂી હોય છે  
 

કે નહીં!' પછી પોિાની વાિથી એ પોિે જ હસી 
પડયો. મને ગમ્ય .ં ‘શેિ,’ મેં જાણીજોઈને 
નાનપણમા ંએ ચચડાિો હિો એ શબ્દ વાપયો, 
‘પૈસા વર્વા છિા ંિારી બ દ્ધદ્ધને કોઈ ન કસાન 
પહોંચ્ય  ંનથી એ મને ખબૂ ગમ્ય .ં ત   ંહજી પણ 
શ્રીમદ રાજચદં્ર વાચેં છે?’ 

 

‘ર્મામા ં િો મને પહલેેથી જ શ્રદ્ધા છે. જ્યારે 
ફેશનેબલ હિો ત્યારે પણ હ ં નાક્સ્િક ન હિો. 
હવે િો ર્માની દૃષ્ઠટએ જ વાચંી નાખ  ં છં. 
માતસાવાદ પણ .... જોકે સમય મળિો નથી.’ 
અમે બને્ન ખડખડાટ હસી પડયા. ઘણી બર્ી 
વાિો કરી નાખંી. જૂના હદવસોની જેમ હવે 
પહલેાનંી જેમ િેમથી ઝઘડી શકાત   ં ન હત  .ં 
ઝઘડયા પ્રવના પણ આત્મીયિા કાયમ રહી 
શકિી હિી. જૂના હદવસો યાદ કયાા. જડબા ં
થાકી જાય એટલી બર્ી વાિો થઈ. સ શીલ શેિ 

સફળ થઈ જવા છિા ંહજી પણ સજ્જજન રહી 
શક્યો હિો. અને એ પણ ખાણ પ૨ની ઉજ્જજડ 
જજિંદગીમા,ં છલોછલ પૈસાની વચ્ચે. એના કહવેા 
િમાણે એન  ંચાહરત્ર્ય પણ એણે સાર ં  રાખ્ય  ંહત   ં
– જે ખાણની પ્રનરાશાજનક એકપ્રવર્ હવામા ં
રાખવ  ંમ શ્કેલ હત  .ં એની વાિો ઉપરથી મને 
એવ  ંલાગ્ય  ંકે ખાણોની કાળી દ પ્રનયામા ંગરીબ 
હોય કે અમીર, પણ માત્ર ચાહરત્ર્યહીન માણસો 
જ રહિેા હશે. 
 

જૂના હદવસોની જેમ હવે પહલેાનંી જેમ 
િેમથી ઝઘડી શકાત   ં ન હત  .ં ઝઘડયા 
પ્રવના પણ આત્મીયિા કાયમ રહી 
શકિી હિી. જૂના હદવસો યાદ કયાા. 
થાકી જવાય એટલી બર્ી વાિો થઈ.  
 

દરમ્યાન એણે કેરેપીએટની વાિ કરી. ઘણા ં
વષો પહલેા ંપ્રમસ્ટર ક્રીટ કરીને એક જ્ય  માચલક 
હિો. આ કેરેપીએટ એનો ભાણેજ હિો. નાની 
ઉંમરથી જ એ હહન્દ સ્િાનમા ંહિો. ખાણન  ંકામ 
શીખવા માટે એ સાઇકલ પર ફરિો અને લોડ 
થઈને પડેલા ં વેગનોની નીચે બેસીને બપોરે 
સકૂ ં લચં ખાઈ લેિો. એ માણસ કોલસાની 
દ પ્રનયાનો કીડો હિો. પ્રમસ્ટર ક્રીટે આ ખાણ 
એના ભાણેજને આપી દીર્ી, કારણ કે એ આખી 
જજિંદગી અપહરણીિ રહ્યો હિો.’ 
‘પ્રમસ્ટર ક્રીટ ?’ મેં પછૂ્ .ં 
‘પ્રમસ્ટર ક્રીટ આખી જજિંદગી બેચલર રહ્યો હિો. 
કેરેપીએટ િો પરણ્યો, હીલ્ડાને. એ વખિે હ  ં
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સ્કલૂમા.ં અહીં આવ  ંત્યારે આન્ટી હીલ્ડા કહીને 
એને બોલાવિો અને એ ભાગં્યાતટૂ્ા હહિંદીમા ં
મારી સાથે વાિ કરી શકિી. બહ  પયાર કરિી. 
અમને બચ્ચાઓંને, કેરેપીએટને બર્ા ં ‘કંપની 
સા'બ” કહિેા અહીં....' 
 

એણે કેરેપીએટના હકસ્સા સભંળાવવા માડંયા. 
એની વાિો પરથી કેરેપીએટ બહ  મૌજ  ંમાણસ 
લાગિો હિો. એની પાસે ચાર ગે્રટ ડેન કિૂરા 
હિા. એ હંમેશા ંિહકયાની નીચે હરવૉલ્વર અને 
ટૉચા રાખીને સઈૂ જિો – ચાર-ચાર કિૂા હોવા 
છિા.ં આન્ટી હીલ્ડા યોકાશાયર િરફની હિી. 
એને અહીંની જજિંદગી ચબલક લ ફાવિી ન હિી. 
એ રોજ એની માને અને બહનેોને કાગળો 
લખ્યા કરિી. સારી સ્ત્રી હિી. કેરેપીએટ 
શોખીન માણસ હિો. પ્રશકાર કરિો. લાઇટો 
કરાવીને પાછળ કોટામા ં ટૅપ્રનસ રમિો. રોજ 
શરાબ પીિો, સારી કાપ્રમનોને પણ છોડિો નહીં. 
 

‘કાપ્રમન એટલે?’  

‘કાપ્રમન એટલે સ્ત્રી-મજદૂરો. કાપ્રમની પરથી 
કાપ્રમન થય .ં ખાણમા ં કામ કરનારી સ્ત્રીઓ 
કાપ્રમન કહવેાય અને પ ર ષો મલકટ્ટા કહવેાય. 
ખાણમા ં સ્ત્રીઓને કામ કરવાની હવે િો 
કાયદેસર મનાઈ છે. પણ એ જમાનામા ં
કાપ્રમનો ખાણની અંદર ઊિરીને કોલસો 
ખોદિી. 
‘સસ્િી પડિી હશે.’  
હદવસના બાર આના હિા કાપ્રમનના અને 
મલકટ્ટાનો દોઢ રૂપ્રપયો. આજ િો સરકારે આિ 

રૂપ્રપયાનો ભાવ બારં્ી આપયો છે – બર્ાનંો. 
મજદૂરોન  ં રાજ થઈ ગય  ં છે હવે.' પછી એ 
ખટાશથી બોલ્યો, એટલે જ દર પ્રશનવારે પગાર 
મળ્યા પછી દારૂના ંપીિા ંજોરદાર ચાલે છે.’ 
‘પછી?’ હ ં ખાણો પ્રવષે બહ  જ્ઞાની થવા માગંિો 
ન હિો, એટલે મેં પ્રવષય બદલ્યો. 
 

‘પછી...હા, આપણે કેરેપીએટની વાિ કરિા 
હિા. એની ચબચારાની એક ટે્રજડી થઈ ગઈ. 
હીલ્ડા આન્ટીની લાઈફ અહીં િદ્દન એકલી 
હિી. કેરેપીએટ પીિો અને કિૂરા ંલઈને ફયાા 
કરિો અને નવી નવી સ્ત્રીઓ સાથે સમય 
ગ જારિો. હીલ્ડા આન્ટી ચબચારી યોકાશાયર 
કાગળો લખ્યા કરિી. આવા સજંોગોમાં, બોલ, 

શ  ંપહરણામ આવે?' સ શીલ શેિે મને પછૂ્ .ં  
‘હડવોસા !' મેં કહ્ .ં 
‘િભ નો સજા આપવાનો ઢંગ પ્રવચચત્ર હોય છે. 
ખરાબ માણસને એ સજા કરે છે, સારાને િાવે 
છે. ઘણીવાર એ બને્ન વસ્ત  ઓ એક જ બની 
જિી હોય છે. ખાણની પૈસાદાર દ પ્રનયામા ંકોઈ 
હડવોસા લેત   ં નથી અને એકવાર એ જજિંદગી 
ફાવી ગયા પછી મોહ જલદી છૂટિો પણ નથી. 
સ્ત્રી-પ ર ષો હડવોસા લેિા ંનથી પણ પોિપોિાના 
જ દા જ દા િેમીઓ રાખી લે છે. એ વધ  સરળ...’ 
 

‘હીલ્ડા આન્ટીએ બીજો િેમી રાખી લીર્ો હશે.'  
‘િેમી ? હીલ્ડા આન્ટી પાગલ થઈ ગઈ. એને 
રાચંીમા ંપાગલોની હૉક્સ્પટલમા ંભરિી કરવી 
પડી. અંિે એ ત્યા ંજ મરી ગઈ.’ 
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‘કેરેપીએટ કોલીઅરી અમને વેચીને એક 
ખબૂસરૂિ છોકરીને પરણ્યો, અને લડંનમા ં
સેટલ થવાના ઇરાદાથી અહીંથી નીકળ્યો. 
રસ્િામા ં પનૂામા ં એને સ્ટ્રોક આવ્યો. ત્યા ં જ 
એણે વીલ બનાવ્ય  ંઅને દર મહહને પદંરસો 
રૂપ્રપયા નવી પત્નીને આપિો ગયો. બાદ બાકી 
રૂપ્રપયાન  ં એક ચૅહરટી ટ્રસ્ટ બનાવ્ય ,ં પણ એ 
ઑપરેટ થાય એ પહલેા ં કન્ટેસ્ટ થવા લાગ્ય  ં
અને દરમ્યાન એન  ંપણ હાટા ફેઈલ થઈ ગય .ં’ 
‘અચ્છા! હીલ્ડા પાગલ થઈ ગઈ. કેરેપીએટ 
મરી ગયો. આ િો બધ  ંકંઈક નાટક જેવ  ંલાગે 
છે.’ ‘નાટકમા ં બે દશ્યો પરૂા ં થયા,ં ત્રીજ  ં હજી 
બાકી છે.’ 
 

સ શીલ શેિનો સ્વર િંડો પડી ગયો. િયત્ન 
કરીને એ સયંિ થયો, ‘હજી બીજ  ંદશ્ય ચાલે 
છે. સાભંળ. કેરેપીએટને સ્ટ્રોક આવ્યો હિો 
એટલે એ સહી કરી શક્યો ન હિો. એના 
અંગિૂાની છાપ હિી. વીલ ૫૨. કોટે એ 
અંગિૂાની છાપ માન્ય રાખી. એની બીજી 
પત્નીને, ફરી લગ્ન ન કરે ત્યા ંસ ર્ી પદંરસો 
રૂપ્રપયા આપવાન  ંનક્ી થય  ંઅને ચૅહરટી ટ્રસ્ટ 
પણ માન્ય રહ્ .ં કોલીઅરી અમારી પાસે હિી 
જ.' 
 

કેરેપીએટની ઘણી વાિો થઈ. એ પત્ની િરફ 
બેદરકાર અને બેવફા હિો. પત્ની એકલી પડી 
ગઈ હિી. અસહ્ય એકલિાને કારણે એ પાગલ 
થઈ ગઈ હિી. પાછળથી એના ચાર કિૂરા મરી 
ગયા હિા. મરી ગયેલા આદમીઓ પ્રવષે વાિ 

કરિો હોય એમ સ શીલ શેિ એ ચાર ગે્રટ ડેન 
કિૂરાઓ પ્રવષે કહિેો ગયો. 
 

રાતે્ર લગભગ બાર વાગવા આવ્યા હિા ત્યારે 
અમે એના બગંલા પર પહોંચ્યા. 
ગીચ ઝાડીમા ં થઈને અમારી ગાડી એના 
બગંલાના દરવાજા પાસે આવી. ઉપર એક 
ઝાખંી બિી બળિી હિી અને બિીની 
આસપાસ જીવડા ં ઘમૂરાિા ં હિા.ં ગાડીનો 
અવાજ સાભંળીને એક સીર્ા બદનવાળો ખબૂ 
ઊંચો ક્રૂર લાગિો ખનૂી આંખવાળો માણસ 
ભાલો લઈને દોડિો આવ્યો અને દરવાજા 
ખોલવા લાગ્યો. એની પાછળ જ એક 
એલ્સેશીઅન કિૂરો જીભ લપકાવિો આવ્યો 
અને ગ રાિો ઊભો રહી ગયો. ગાડી બગંલામા ં
િવેશી અને ગરાજમા ં મ કાઈ, ચાવી લઈને 
સ શીલ શેિ બહાર આવ્યો, પાછળ હ ં. શેિનો 
એલ્સેશીઅન મારા પગ અને ગોિણ સ ૂઘંવા 
લાગ્યો. મારાથી બોલાઈ જવાય  ં – િારા 
કિૂરાને પકડ.’ 
 

‘કંઈ નહીં કરે. ફતિ સ ૂઘંી લેશે...અને આ કિૂરો 
નથી, કિૂરી છે.’ 
‘ઓહ !' 
અમે અંર્ારી કેડી પર થઈને બગંલાની લાઇટ 
િરફ ચાલ્યા. અહીં કિૂરો ન હોય િો જીવી 
શકાય નહીં. રાતે્ર મીકીને છૂટી મકૂી દીર્ા પછી 
કોઈની દેન નથી કે, આ બગંલાની હદમા ંઆવી 
જાય –‘  
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‘આન  ંનામ મીકી છે?’ મેં મીકીની અપ્રવશ્વાસથી 
ભરેલી આંખો િરફ જોઈને પછૂ્ .ં 
 

‘હા. ત્રણ મહહનાની હિી ત્યારે મેં ખરીદી હિી, 
ચારસો રૂપ્રપયામા.ં અને આ એલ્સેશીઅન જો 
ખાનદાની નસલનો હોય િો એક જજિંદગીમા ં
એક જ માચલકને વફાદાર રહ.ે એકવાર હ ં એનો 
માચલક થઈ ગયો પછી હવે એ કોઈને માચલક 
િરીકે નહીં સ્વીકારે, માટે જ સારા કિૂરાઓને 
બહ  નાની ઉંમરે ખરીદવા જોઈએ.’ 
 

બગંલો પ્રવરાટ હિો અને એની સીચલિંગ સાિ 
ફીટ જેટલી ઊંચી હિી. આખા વાિાવરણમા ં
એક ભયાનક, અદ ન્યવી થડકાર હિો. દીવાલ 
પરના એક જૂના ઘહડયાળમા ં બાર વાગ્યા, 
પૉચાની ખ રશીઓ પર અમે બેિા, સ શીલ શેિે 
ચાવીઓ ટેબલ પર મકૂી, મીકી એની કેન-
ચૅરની પાછળ બેસી ગઈ અને એક મોટ ં બગાસ  ં
ખાઈને ફરીથી જીભ લપકાવિી હાફંવા લાગી. 
મેં ગરદન ફેરવીને જોય .ં મારી પાછળ જ ઊંચો 
ભાલાવાળો, પથ્થરની મપૂ્રિિની જેમ ઊભો હિો. 
‘ગર્જન, ચહંદ્રકાને કહ ેપહલેા ંપાણી આપી જાય. 
પછી બે ચા લાવો.’ સ શીલ શેિે કહ્ ,ં પછી મારી 
િરફ, આ અમારો ગર્જન પહલેવાન છે. હ ં એને 
કહ ં કે આ માણસને મારી નાખ િો મારી નાખે. 
પક્ો ઇહડયટ છે.’ 
 

હ ં હસવાનો િયત્ન કરી બોલ્યો : “મને 
ચહંદ્રકામા ંવધ  રસ છે. કાપ્રમન રાખી છે. ઘરમા ં
કામ કરવા?” 

શેિ ખડખડાટ હસી પડયો. રાિના અંર્ારામા ં
એન  ંહસવ  ંપણ ભયાનક લાગત  ંહત  .ં ‘ચહંદ્રકા 
કાપ્રમન નથી. એન  ંનામ છે ચહંદ્રકા પ્રસિંહ. મારી 
પાસે છ માણસો છે બગંલામા.ં અને આ મીકી. 
એટલે મને અહીં ચબલક લ ડર લાગિો નથી.' 
મેં આસપાસ જોય .ં કમરાઓ બરં્ હિા, બિીઓ 
પણ બરં્ હિી. એની બીજી બેબી અને પત્ની 
સઈૂ ગયા ંહશે અત્યારે ?’ 

 

‘બેબી?’ એક ક્ષણ સ શીલ શેિ પ્રવચારમા ંપડી 
ગયો. પછી “ઓહ, મારી બેબી ! એ િો અહીં 
રહિેી નથી. એ એને મોસાળ રહ ેછે, મ બંઈમા.ં 
ત્યા ંજ બાલમહંદરમા ંજાય છે. અહીં િો એક 
અમેહરકન સ્ત્રી બાલમહંદર ચલાવે છે, પણ 
આપણા બગંલાથી આિ માઈલ દૂર છે.’ 
 

મને લાગ્ય  ંસ શીલ શેિ અકારણ મારા પછૂ્ા 
પ્રવના બચાવ કરિો હોય એમ સફાઈ આપી 
રહ્યો હિો. હ ં ચપૂ રહ્યો. 
 

પાણી આવ્ય ,ં પછી ચા લઈને ચહંદ્રકા પ્રસિંહ. 
અહીંના સામાન્ય ર્ોરણ િમાણે, ગર્જન 
પહલેવાનની ત  લનામા ં એ સજ્જજન લાગિો 
હિો. ચા મકૂીને એણે પછૂ્ ,ં ‘હ જૂર, ગરમ પાણી 
કરી આપ ?ં’ 
 

સ શીલ શેિે એક કમરો સાફ કરીને સજાવવાની 
સચૂના આપી દીર્ી, મારે માટે. ર્ીરે ર્ીરે અમે 
ચા પી લીર્ી. સિિ િવાસ પછી ચા પણ બહ  
સરસ લાગિી હિી. 
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અમે ઊભા થયા. ‘ચાલ, િને િારો રૂમ બિાવ .ં’ 
અમારી પાછળ પાછળ દૂમ હલાવિી મીકી 
પણ આવવા લાગી. એ એના માચલકને એક 
ક્ષણ છોડિી ન હિી. એની વફાદારી મને 
અસ્વસ્થ કરી મકેૂ એટલી િીવ્ર હિી. 
 

રૂમ બિાવિા ંપહલેા ંસ શીલ શેિે એનો બગંલો 
બિાવવો શરૂ કયો. દૂરથી છેલ્લી પ્રશફ્ટ પરથી 
લૌટિા મજદૂરોના અવાજો વચ્ચે સભંળાઈ 
જિા હિા. મીકીનો હાફંવાનો અવાજ સ શીલ 
શેિના સ્વરની ઉપરથી સભંળાઈ જિો હિો 
અને પછી એકાએક શાપં્રિ અથડાિી હિી, કોઈ 
બોલત   ંન હત   ંત્યારે. ઊંચી સીચલિંગો અને મોટા 
મોટા કમાઓને કારણે સ શીલ શેિનો સ્વર 
સભંળાિો હિો અને મોટો લાગિો હિો. 
પ્રપિળના ંજૂના ંઍશ-ટે્ર હિા,ં અને મીણબિીઓ 
રાખવાના ં સ્ટેન્ડ, જેના પર ચકચકિા 
કામદેવોની િપ્રિકૃપ્રિઓ ઉપસાવેલી હિી. 
બિીઓની ક્સ્વચો ઝગારા મારિા પ્રપિળની 
હિી, ઉપર ઝુમ્મર હિા ંઅને દીવાલો પર િેજ-
િરાાર આંખોવાળા અંગે્રજો અને સ શીલ શેિના 
પવૂાજો. ઊંચી સીચલિંગો ૫૨ પાણી ચવૂાને કારણે 
ખરેલો પલાસ્ટર, નીચે ઈંચ-બે ઈંચ ઊંડા પ્રવદેશી 
કાલીનો, દીવાલો પર જૂના ંલાકડા ંજેવા ંકડક 
થઈ ગયેલા ં હરણોના ં માથા ં અને ચક્રાકાર 
પ્રશિંગડાઓં. બહાર વાસંની ચીપોના, ચચલમન 
જેવા પડદાઓ ઊંચે ચડાવી રાખ્યા હિા અને 
મજબિૂ દોરીઓ જાડા થાભંલાઓ સાથે બારં્ી 
રાખી હિી. 
 

‘આ બગંલો...’ સ શીલ શેિે કહ્ ,ં ‘હ ં િોડાવી 
નાખંવાનો છં કારણ કે આની નીચે જ સારામા ં
સારો ગે્રડ “એ”નો કોલસો છે. જોકે હજી દોઢ-બે 
વષા લાગશે. અંદરની ટનલો ખોદાિી ખોદાિી 
અહીં સ ર્ી આવશે. ગયા વરસાદમા ંમારી એક 
પીટ પાણીથી ભરાઈ ગઈ હિી એટલે મોડ ં થય ,ં 
નહીં િો આ વષે જ હ ં આ બગંલો િોડાવી 
નાખિ.’  
 

દીવાનખાનામાથંી અમે મારા રૂમમા ંઆવ્યા. 
મહમેાનો માટેનો ‘ગેસ્ટ-રૂમ’ હિો અને મારા 
લોખડંના પલગં પર મચ્છરદાની ઝૂલિી હિી. 
ખણૂામા ં એક જૂન  ં ટેબલ હત   ં અને બારીઓ 
બહાર અંર્કારમય ઝાડ-ઝખંાડ પર ખલૂિી 
હિી. ખ લ્લી બારીમાથંી બહાર ઝાખંો ચોરસ 
િકાશ પડિો હિો અને પિા ંચબલક લ હાલ્યા 
પ્રવના ચમકિા ં હિા ં અને બહારથી રાિના ં
જતં  ઓનો અને વનસ્પપ્રિનો અને ક્સ્થર, બોચઝલ 
હવામાનનો રહી રહીને સાયં...સાયં ધ્વપ્રન 
આવિો. મને બીક લાગી રહી હિી એટલે હ ં 
બીજા રૂમ િરફ ચાલ્યો. સ શીલ શેિ મારી સાથે 
થઈ ગયો. મારા રૂમનો દરવાજો રસોડામા ં
પડિો હિો અને એ જરા ઝડપથી આગળ થઈ 
ગયો. પાછળ પાછળ હ  ંઅને મીકી િવેશ્યા.ં 
સામે એક મોટા રેહફ્રજરેટરન  ં બારણ  ં ખોલીને 
એક ઊંચી, અત્યિં ખબૂસરૂિ સ્ત્રી મપૂ્રિિ ઊભી 
હિી – હ ં ઊભો રહી ગયો. 
 

સ શીલ શેિે રેહફ્રજરેટરન  ંબારણ  ંબરં્ કય ું અને 
સ્ત્રીને આંખથી ઇશારો કયો. સ્ત્રી ર્ીમે પગલે 
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પાળેલા ં જાનવરોની જેમ એના બેડરૂમમા ં
ચાલી ગઈ. મને બહ  પ્રવચચત્ર લાગ્ય .ં 
 

‘આ મારી પત્ની શાચલની હિી.' સ શીલ શેિે 
જરા ર્ીમા, ગભંીર સ્વરે કહ્ ,ં ‘એને રાતે્ર પાણી 
પીવા ઊિવાની આદિ છે. અને બે વષાથી એ 
બોલિી બરં્ થઈ ગઈ છે.’ 
 

હ ં કંઈ જ બોલી શક્યો નહીં પણ એણે જ મારા 
િશ્નનો ઉિર આપી રહ્યો હોય એમ કહ્ ,ં ‘બે 
વષાથી પાગલ જેવી થઈ ગઈ છે, બોલિી જ 
નથી. જોકે િોફાન પણ કરિી નથી. ઘણી 
ટ્રીટમેન્ટ કરી પણ...' પછી એક લાબંો શ્વાસ 
ખાઈને, અસ્વસ્થિા દૂર કરવાની કોપ્રશશ કરિો 
હોય એમ એણે એક િશ્ન અકારણ કયો, ‘બોલ, 

ત  ંબ્રાન્ડી-બાન્ડી પીશે? હ ં અહીં બધ  ંજ રાખ  ંછં. 
જોકે પીિો નથી–' 

 

* * * 
 

રાતે્ર બારીઓ સખ્િાઈથી બરં્ કરીને, પખંો 
ચલાવીને મેં િયત્ન કયો. ઊંઘ આવિી જ ન 
હિી. સ શીલ શેિ એના બેડરૂમમા ંચાલ્યો ગયો 
હિો, મીકીને લઈને. હ ં પ્રવચારમા ં પડી ગયો 
હિો. આ ર્પ્રમિઠિ, સ ખી, પૈસાદાર, પ્રવચચત્ર, દયા 
આવે એવો ભયકંર માણસ... ‘એન  ંનામ પણ 
છોકરી જેવ  ં હત  .ં.. કૉલેજના હદવસોમા ં
‘િટસ્થ’નો અથા સમજાવિો, આજે જેની રક્ષા 
માટે છ ખનૂખાર માણસો અને એક 
એલ્સેશીઅન હિા.ં.. એવો માણસ હમદદી 

કરવા જેવો હિો કે... મને એનો ભય લાગી 
રહ્યો હિો? 

પાણીની પયાસ લાગી હિી, પણ હ ં ઊભો થયો 
નહીં. બે વષાથી વાચા બરં્ થઈ ગયેલી એની 
ખબૂસરૂિ, પાગલ પત્ની શાચલની... 
 

લેખક: ચદં્રકાિં બક્ષી  

 
 

(‘ક્રમશીઃ’માથંી) 
સૌજન્ય: સદાબહાર વાિાાઓ - આર. આર. 
શેિની કંપની.  
(આ આખો સગં્રહ વસાવવા જેવો છે.) 
 

આમપં્રત્રિ વાિાા  
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રૂમ નબંર ૧૦૦૩ 
જય દીચક્ષિ 

 
 

નામાહંકિ ચબલ્ડર, આરે્ડ, દેખાવડો, મજબ િ કદકાિી અને સફળ વ્યક્તિ શપ્રનવારની રાતે્ર  આ રૂમમા ં
મગૃા સાથે હોય છે અને સવાર થિા ંજ એ નીકળી જાય છે. - બીજા ક્રમની પ્રવજેિા વાિાા  
 
મગૃા િદં્રાવસ્થામા ંજ ર્ીરેથી બેિી થઈ, આંખ 
ચોળિી ચોળિી અને બગાસ  ં ખાિા ખાિા 
આળસ મરડી,  અને ર્ીરે રહીને બેડ પરથી 
ઉભી થઈ, બારીના પરદા ખસેડયા ત્યા ં
સવારનો ક મળો િડકો િવેશો જેણે એની આંખો 
મીંચી દીર્ી. એક ઊંડો શ્વાસ લઈને ક્સ્મિ સાથે 
એણે આંખો ખોલી, દસમા ં માળેથી નીચે 
રસ્િાઓ અને સામેની ચબલ્ડીંગ દ્રશ્માન થયા. 
એણે ટેબલ પર પડેલી ઘહડયાળ િરફ જોય ,ં 
સાડા આિ વાગ્યા હિા અને એ વોશર મ િરફ 
ચાલી ગઈ. આશરે અડર્ો કલાકે એ િૈયાર 
થઈને આવી, એણે પોિાન  ંપસા ઊંચક્  ંઅને 
રૂમ નબંર – ૧૦૦૩માથંી નીકળી ગઈ. ગ્રાઉન્ડ 

ફ્લોરના રીસેપશન પર અટકી, રીસેપસનીસ્ટે 
એને એક કવર આપય  ંઅને એ નીકળી ગઈ. બે  
ડગલા ચાલ્યા પછી પરિ થઈ, સાિ શપ્રનવાર 
પછી મગૃા રીસેપશન િરફ પાછી વળી હિી એ, 
“કવરની સાથે કવર ક્યાથંી આવે છે? એ એડ્રેસ 
પણ જોઈએ છે.” 
 
રીસેપસનીસ્ટે જરા આનાકાની કરી, મગૃાએ 
પોિાના પસામાથંી બે હજારની નોટ કાઢી અને 
ર્ીરે રહીને રીસેપસનીસ્ટ િરફ સરકાવી. 
રીસેપસનીસ્ટે જરા આમિેમ જોય  ં અને એક 
કાગળ પર કંઈક લખીને આપી દીધ .ં મગૃા 
હોટેલ પ્રશલાલેખથી નીકળી ગઈ. ટેતસી પકડી 



72 
 

અને એણે કાગળ ખોલ્યો, એડ્રેસ હત  ,ં પ્રવક્રમ 
મહિેાન .ં  
પ્રવક્રમ મહિેા, શહરેના નામાહંકિ ચબલ્ડરો પૈકી 
એક, આરે્ડ ઉંમર, દેખાવડો, મજબ િ કદકાિંી 
અને પોિાના દમ પર સફળ થયેલો વ્યક્તિ કે 
જે દર શપ્રનવારની રાિ હોટેલ પ્રશલાલેખમા ં
મગૃા સાથે હોય છે અને સવાર થિા ં જ એ 
નીકળી જાય છે.  
મગૃા, મહત્વકાકં્ષી, દેખાવડી છિા ં
મધ્યમવગીય ય વિી જે પ્રવક્રમ સાથે દર 
શપ્રનવારની રાિ હોટેલ પ્રશલાલેખના રૂમનબંર- 
૧૦૦૩ મા ં હોય છે. મગૃા એપેકસ રીઅલ 
એસ્ટેટ એજન્સીમા ં એકાઉન્ટન્ટ િરીકે કામ 
કરિી હિી, એકલી જ રહિેી હિી અને 
પહરવાર ગામમા ંરહિેો હિો.  
એપેકસના માચલક જગમોહન નાડા મોટા 
બીઝનેસમેન એટલે વારંવાર બીઝનેસ પાટીઓ 
આપિા જ રહ.ે એવી જ એક પાટીમા ંપહલેી 
વખિ પ્રવક્રમ અને મગૃાની મ લાકાિ થઇ હિી. 
બનેં ખ શ દેખાિા હિા.ં એ પાટીના બીજા 
હદવસે મગૃાને એક કોલ આવ્યો અને પછી 
મ લાકાિોનો દોર શર  થઇ ગયો. મ લાકાિ 
સિિ થિી જ રહી ક્યારેક કોઈક રેસ્ટોરામા ંિો 
ક્યારેક કોઈક કેફેમા.ં મ લાકાિો ત્યા ં સ ર્ી 
સીપ્રમિ ન રહિેા પછી એન  ં અંપ્રિમ સ્થાન 
આવ્ય  ં દર શપ્રનવારે પ્રશલાલેખ હોટેલના રૂમ 
નબંર ૧૦૦૩. રૂમ દર શપ્રનવારે બકૂ જ રહિેો 
અને ‘No Disturb’ ન  ં બોડા રૂમના બારણે 
લાગેલ  ં રહતે  .ં પ્રવક્રમ પહલેા વહલેી સવારે 

હોટેલ છોડી દેિો અને એ પછી મગૃા રીસેપશન 
પરથી કવર લઈને નીકળિી જિી. આવ  ં છ 
શપ્રનવાર ચાલ્ય  ંઅને સાિમા ંશપ્રનવારે મગૃાએ 
પ્રવક્રમ મહિેાન  ંએડ્રેસ મેળવ્ય ,ં જ્યાથંી પૈસાન  ં
કવર આવત  ંહત  .ં 
એડ્રેસ િમાણે મગૃા સીર્ી પ્રવક્રમના ઘરે 
પહોંચી. સવારનો સમય હિો. પ્રસક્યોરીટીએ 
મગૃાની એન્ટ્રી કરી અને પ્રસલ્વર શાઈન 
એપાટા મેન્ટના દસમા ં માળે ફ્લેટ નબંર 
૧૦૦૩મા ંફોન જોડયો, પરવાનગી મળી અને 
મગૃાને લીફ્ટમા ંએન્ટ્રી મળી. ફ્લેટના બારણે 
એક કેર-ટેકર બારણ  ં ખ લ્લ  ં રાખીને જ ઉભો 
હિો, એને મગૃાને આવકારી અને સોફા પર 
બેસવા કહ્ .ં  
“આવ મગૃા, મોસ્ટ વેલકમ.” 
મગૃાની નજર અવાજની હદશામા ંગઈ. હદત્યા 
પહલેેથી જ સોફા પર હિી. કેર ટેકર આવી 
અને એની મદદથી હદત્યા વ્હીલચેર પ્રશફ્ટ થઇ 
ગઈ. એ જોિા જ મગૃા બોલી ઉિી, “સોરી.. 
એન્ડ િમે મને જાણો છો?” 
“એમા ં ત   ં શ  ં કામ સોરી કહ ે છે? બેસ, કાકા 
નાસ્િો ગરમ કરજો. શ  ં લેશે? ચા કે કોફી કે 
જ્ય સ?” 
“નો, થેન્તસ. જ ઓ મારે િમારી સાથે વાિ એક 
વાિ કરવાની છે.” 
“િો થેન્તસ મારે િને કહવે   ં જોઈએ. કોફી 
ચાલશે? કાકા સારી બનાવે છે.” 
“ઓકે પણ...” 
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“શાપં્રિથી બેસીને વાિ કરીએ. કાકા, બે કોફી 
કરજોને અને નાસ્િો.” 
થોડી વાર બધ  ં શાિં રહ્ ,ં મગૃાની નજર 
આમિેમ દીવાલો પર અને ઇન્ટીરીઅર પર 
ફરિી હિી, હદત્યા મગૃાની ક્સ્થપ્રિન  ંઅવલોકન 
કરિી રહી અને પછી મૌનભગં કરિા ંબોલી, 
“આ બધ  ંજ ઇન્ટીરીયર મેં કય ું છે. ગમ્ય ?ં” 
“હા..” 
“િો, બોલ, િારે મારી સાથે કંઇક વાિ કરાવી 
હિી.” 
“િમે મને કેવી રીિે ઓળખો છો?” 
હદત્યા જરા હસી અને મક્મિાથી બોલી, “ત   ં
આવ  ંપ છાવા િો નહીંજ આવી હોય? અને ત   ં
મને કેવી રીિે ઓળખે છે? એ કહ.ે” 
“હ ં િમને જાણ  ંછં. કેવી રીિે એ જણાવવા જ 
આવી છં. પણ, મારે વાિ ક્યાથંી કરાવી એ 
સમજાત  ંનથી.” વાિ થઇ જ રહી હિી ત્યા ંકોફી 
લઈને કાકા આવ્યા અને મ કીને ચાલ્યા ગયા. 
“લે કોફી, સોરી, હ ં ઉભી થઈને આપી નહીં શક ં.” 
“No, its ok.”  
“હોટેલ જેવી કેપેચીનો કાકાને આવડિી નથી, 
પણ સારી હશે.” 
આ સભંાળિા જ મગૃાની આંખો પહોળી થઇ 
ગઈ. એના હાથમા ં કોફીનો મગ હિો જરા 
હાલ્યો અને એ જોિા જ હદત્યાએ ટકોર કરી, 
“સભંાળીને, ગરમ છે, દાઝી જશે.” 
અચરજ સાથે મગૃાએ પછૂ્ ,ં “િમે જાણો છો?” 
“હા.” 

“જ ઓ, જે થય  ં છે અને જે થઇ રહ્  ં છે એમા ં
મારી કોઈ ઈચ્છા નથી.” 
“િીક છે. એગ્રી.” 
“અમે દર શપ્રનવારે મળીએ છીએ. અમારી 
વચ્ચે િમે સમજો છો એવ  ંકંઈ નથી.” 
“અમે એટલે, ત   ંઅને પ્રવક્રમ. રાઈટ? અને હ ં શ  ં
સમજ  છં એની િને શ  ંખબર? મને માત્ર એટલ  ં
કહ ેઅહીં સ ર્ી કેવી રીિે આવી. મીન્સ એડ્રેસ?” 
“હોટેલના રીસેપશન પરથી મળ્ય .ં” 
“Ok, કવરમા ંવર્ારે પૈસા જોઈએ છે?” 
“What? એટલે આ કવરની િમને ખબર છે?” 
સક્સ્મિ પોિાની આગવી અદામા ંકોફી પીિા 
પીિા દીત્યાએ હકારમા ંમાથ  ંહલાવ્ય .ં 
આશરે ત્રણ મહહના પહલેા થયેલી પ્રવક્રમ 
સાથેની પહલેી મ લાકાિથી લઈને અત્યાર 
સ ર્ીની સમયની રીલ મગૃાની આંખો સામેથી 
પસાર થઇ ગઈ. પાટીમા ં થયેલી પહલેી 
મ લાકાિ પછી આવેલો એક ફોન કે જેમા ં
પૈસાની મોટી ઓફર સામે પ્રવક્રમ સાથે સબંરં્ો 
વર્ારવાન  ં કહવેામા ંઆવ્ય  ંઅને એ પણ એ 
શરિે કે મગૃા પહલે કરશે પ્રવક્રમ િરફ 
ઢળવાની, એવ  ં લાગવ  ં જોઈએ કે મગૃાને 
પ્રવક્રમમા ં રસ છે. એની સામે એ ખાિરી 
આપવામા ંઆવી કે મગૃાની આ વાિ ક્યારેય 
કોઈને ખબર નહીં પડ.ે મોટા શહરેમા ં ટકી 
રહવેા અને ગામમા ંપહરવારને ટકાવી રાખવા 
માટે ઈચ્છા ન હોવા છિા ં મગૃાએ ઓફર 
સ્વીકારી. મ લાકાિો વર્િા પ્રવક્રમને પ્રવશ્વાસ 
થઇ ગયો કે મગૃાને એકલિા સિાવી રહી છે 
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અને એને કોઈના સાથની જરૂર છે. હોટેલના 
રૂમ માટે પણ પ્રવક્રમને એમ જ હત   ંકે મગૃા જ 
બ ક કરાવી રહી છે. અ પ્રવચારો ચાલિા હિા 
ત્યા ં જ હદત્યાએ અવાજ કરીને મગૃાને 
વિામાનને પરિ ફેરવી, 
“મગૃા, મગૃા...  શ  ંપ્રવચારે છે? પેમેન્ટ મળે છે 
ત્યા ંસ ર્ી પ્રવક્રમને ખ શ કરિી રહજેે.” 
મગૃા માટે િશ્નો વર્િા જિા હિા, “એટલે આ 
પેમેન્ટ..?!” 
“હ ં જ આપ  ંછં આ પેમેન્ટ, હોટેલન  ંપણ અને 
િને પણ.” 
એક પત્ની પોિાના પપ્રિ સાથે રહવેા કે... કોઈ 
અન્ય સ્ત્રીને પેમેન્ટ ચકૂવે? શા માટે, આ િે કેવી 
બાઈ છે? હદત્યા અને એના કેરેતટર િત્યે 
અજીબ અણગમો િવેશી ચ ક્યો હિો અને સાથે 
સવાલોનો ઢગલો થવા લાગ્યો હિો મગૃાના 
મનમા.ં 
“િમે કરવા શ  ં માગંો છો? મને પ્રવક્રમ સાથે 
પ્રમત્રિા કરવા માટે ફોન પણ િમે જ કરાવેલો 
હિો ને?”  
મગૃાની અકળામણનો જવાબ હદત્યાએ ખ બ જ 
ર્ીરજથી ભીના સવારે આપયો, “મગૃા, ખોટ 
મારામા ંછે. અમારા લગ્નને દોઢ જ વષા થય  ં
હશે ત્યા ંએક કાર એક્તસડેન્ટમા ં મારો કમ્મર 
નીચેનો ભાગ હંમેશ માટે પ્રનષ્ઠક્રય થઇ ગયો. એ 
પછી બે વષા ટ્રીટમેન્ટ કરી, કેટલાય ડોકટરો 
અને વૈદોના બારણા ંખખડાવ્યા. પણ, કંઈ જ 
મેળ ન પડયો. એ હદે કે હ  ંપ્રવક્રમને એક સિંાન 
પણ આપી શક ં એમ નથી. અને પ્રવક્રમને બીજી 

કોઈ પણ રીિે પ્રપિા બનવ  ંનથી. એ મને ખ બ 
િેમ કરે છે, આટલ  ંબધ  ંથયા પછી પણ એ 
ઉપકાર કરિો હોય એમ નહીં પણ વર્ારે િેમ 
કરિો હોય એમ રહ ેછે. એક પપ્રિ-પત્ની િરીકે 
અમે ખ શ છીએ, પણ એક સ્ત્રી િરીકેની મારી 
અધ રપે એને પ ર ષ િરીકે અધ રો કરી દીર્ો છે. 
એ હદવસથી મનમા ંએક લાગણી છે કે મારા 
વાકેં પ્રવક્રમને હ ં દ ીઃખી કરી રહી છં. હ ં એને દ ીઃખી 
ન કરી શક ં કે અધ રો ન રાખી શક ંને?”  
મગૃાના મનમા ંઉિિા સવાલો હદત્યાની પ્રવક્રમ 
િત્યેની લાગણીના ર્ોર્મા ં વહી ગયા. એક 
પત્ની પોિાના પપ્રિને ખ શ રાખવા એક સ્ત્રી 
િરીકે આટલ  ં બચલદાન આપી શકે? િેમની 
પરાકાઠિા આવી પણ હોઈ શકે? િેમ એટલે 
ત્યાગ એવ  ંસમજાિા મગૃા કવર પાછં આપિા ં
બોલી, “સાિ સાિ શપ્રનવારથી િમારો પ્રવક્રમ 
માત્ર રૂમમા ં રહીને, િમારી જ વાિો કરે છે. 
મને જે કામ િમે સોંપય  ંછે એ હ  ંકરી જ નથી 
શકી. િો પેમેન્ટ શેન ?ં” 
“એટલે?” હવે અચરજ પામવાનો વારો 
હદત્યાનો હિો. 
“િમારો પ્રવક્રમ િત્યેનો ત્યાગ અને એનો 
િમારા િત્યેનો િેમ, મારી મજબ રી કરિા 
વર્ારે સક્ષમ નીકળ્યા. અમે મળીએ છીએ દર 
શપ્રનવારે, સાથે કોફી માણીએ છીએ અને આખી 
રાિ હ ં બેડમા ંઅને એ સોફા પર સ ઈને પસાર 
કરીએ છીએ. એને મારી કંપની ગમે છે. અમે 
વાિો કરીએ છીએ, િમારી, િમારી કપલ 
લાઈફની અને મેરેજ કરિા િમારા ફે્રન્ડશીપના 
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રીલેશનની. અમે માત્ર સારા પ્રમત્રો બની શક્યા 
છીએ, એ મન મ કીને પોિાન  ં હદલ ખોલીને 
વાિ કરી શકે એવા પ્રમત્રો. એનાથી પ્રવશેષ કંઈ 
જ નહીં.” 
હદત્યા આંખમા ંખ શીના આંસ  સાથે મગૃાને પછૂી 
બેિી, “એની પ્રમત્ર િો બની ગઈ. હવે અમારા 
બનેંની પ્રમત્ર બનશે? કવર પણ આપીશ.” 
હવે આંસ , મગૃાની આંખને ભીંજવિા હિા. એ 
હસિા હસિા બોલી પડી, “હા, ચોક્સ. 
શપ્રનવારે રૂમ નબંર ૧૦૦૩, ત્રણેય માટે બકૂ 
કરાવી દેજે.” 
 

 
 
જય હદ. દીચક્ષિ 
૯૯૦૯૧૦૯૭૫૦ 
બીજા ક્રમની પ્રવજેિા વાિાા  
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મી િી 
જ્યોપ્રિ આચાયા 

મીિી મનોમન સમસમી જિી. એને બહાર જવાન  ંમન થત  .ં એ શમણ  ંજોિી. એના ંશમણામા ં
પ્રશવરાજ આવિો. એનો હાથ પકડીને સફેદ રેિીમા ંબેસવાનો રોમાચં કલ્પી એ હરખાિી. 

 

 
 
          સરૂજનો પીળો િકાશ કચ્છની ર્રિી 
પર ઉિરી રહ્યો હિો. રણમા ં વસેલા ં ગામને 
છેવાડે ઊભેલા એક કબૂામાથંી નમણ  ં હાસ્ય 
વેરિી મીિીએ ડોહકય  ંકય ું.  
 
          કબૂાની બહાર એક પ્રવશાળ, પ્રવસ્િરેલો 
ચોક, ચોકની ફરિે માટીની ગોળ દીવાલ. એની 
ઉપર ચનૂાનો ચચિરેલ મોર, ખણેૂ પાણી 
ખેંચવાનો પપં. બીજી િરફ મોટો ચલૂો, ચલૂાની 
બાજ મા ંજ પડેલી કઢાઈ િેમજ મીિા ંમરચાનંા 
ડબ્બાઓ, ચોકની વચોવચ ઢાળેલા ંખાટલાઓ 

પર ગોદડા ંહજ  ંએમ જ પડયા ંહિા.ં બા વહલેી 
ઊિીને લાકડા ં લેવા ંનીકળી ગઈ હિી. બાપ  
સવાર સવારમા ં અફીણ ઘોળવામા ં િલ્લીન 
હિા. અફીણ વગર એમની સવાર ન પડે.  
 
      "મીિી, આ િારી મા ક્યા ંગઈ?" બાપ  
અકળાિા બોલ્યા. 
      "બાપ , એ લાકડા ંવીણવા ગઈ છે. હમણા ં
જ આવી જશે. િમારે કાઈં કામ હત   ં?" 
        ના...ના...આ િો જોઈ નહહ એટલે પછૂી 
લીધ .ં 
        રણપ્રવસ્િારમા ંબર્ા ંઘરો છૂટા છવાયા 
હિા. મીિીના ંઘરથી પ્રશવરાજન  ંઘર દૂર હત  .ં 
પણ, પ્રશવરાજ દૂર નહોિો. બાપ  બપોરે 
પોિાના ંકબૂામા ંિડકો ઓઢી સઈૂ જિા ત્યારે 
પ્રશવરાજ આવી પહોંચિો. એને બા જોડે બહ  
બનત .ં બા પણ એની જોડે ગામભરની વાિો 
કરિી. ફૂટડો છે જ એવો... કોઈને ય વહાલો 
લાગે એવો. વાકંી મછૂ, પાણીદાર આંખો. એ 
આંખોમા ં રોજ શોયરો આંજે. શહરેથી લાવેલ  ં
અિર છાટંીને આવી ચડ ેગપપા ંમારવા. બા 
સાથે વાિ કરિો જાય ને મીિી સામે િાકિો 
જાય. શરૂ શરૂમા ંિો મીિીને એની એવી કાપ્રિલ 
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નજરની બીક લાગિી. પણ, ર્ીમે ર્ીમે એના ં
હૈયાની અંદર એ નજરનાં િીર ઘસૂિા ંગયા.ં 
ને, છેવટે િો એવા ંઘસૂ્યા ં કે હવે એક હદવસ 
પણ પ્રશવરાજ વગર ચાલે નહહ. 
 
        "મીિી, ઘરમા ંસાફ સફાઈ કરી જલ્દી 
નાહી લે. આજે મહમેાન આવે છે." બાપ ના ં
અવાજથી મીિી પ્રવચારોમાથંી બહાર આવી. 
પણ કોણ આવે છે? શા માટે આવે છે? એવ  ં
પછૂવાની હહિંમિ મીિીમા ંન હિી. 
 
        એણે ફટાફટ ગોદડા ં લેવા ં માડંયા. 
ખાટલા ઊભા કયાા. સરૂજનો િડકો પ્રશયાળાની 
સવારમા ં વહાલો લાગિો હિો. મીિીને પણ 
મન થત  ંકે આવી ગ લાબી િંડીમા ંપોિે ચોકમા ં
ગોદડ ં ઓઢીને સઈૂ જાય. પણ, એના ંમાવિર 
એને સાજંે વાળં પિાવી િરિ જ કબૂામા ંપરૂી 
દેિા.ં મા િો કાયમ એક જ વાક્ય બોલિી. 
"જવાન છોરીનો શ  ંભરોસો. નાક કપાવે."  
 
         મીિી મનોમન સમસમી જિી. એને 
બહાર જવાન  ંમન થત  .ં એ શમણ  ંજોિી. એના ં
શમણામા ં પ્રશવરાજ આવિો. એનો હાથ 
પકડીને સફેદ રેિીમા ંબેસવાનો રોમાચં કલ્પી 
એ હરખાિી. બાજ મા ં ઉગેલા લાલ પીલ  ં એ 
વીણી વીણીને પ્રશવરાજને ખવડાવિી. ક્યારેક 
ઊંટ પર બેસીને એ રેિમા ં મ સાફરીની મજા 
લેિી.  

         આ શમણા ંખીલે ને ખલેૂ એ પહલેા ં
િો મીિીન  ં સગપણ કરવા મહમેાન આવી 
ગયા.ં સરૂજનો પીળો િડકો રેિીમા ં સોનાની 
જેમ ચમકી રહ્યો હિો. અચાનક પ્રશવરાજ 
ક્યાકંથી આવ્યો અને મીિીને ઈશારો કરી કબૂા 
પાછળ બોલાવી.  
 
"મીિી, લે િારા માટે ભેટ લાવ્યો છં." પ્રશવરાજ 
મીિી સામે બરં્ ખોબો ર્રી ઉભો રહ્યો.  
"અરે પ્રશવ, શ  ંછે?" 
 "સવારના ઉગિા સયૂાની કોમળ રોશની 
લાવ્યો છં." મીિીએ શરમાઈને ખોબો ર્યો. 
હાથથી હાથ અડયા.ં મીિી હરખઘેલી થઈ 
કબૂામા ંદોડી ગઈ. 
 
          ઘરની પાછળની ખ લ્લી જગ્યામા ં
ખાટલાની આડશે નાહીને મીિી બહાર આવી 
ત્યારે સફેદ ફાચળયા ંવડે એન  ંઆંગણ  ંઉભરાઈ 
ગય  ંહત  .ં ઓઢણી માથે નાખી એ ફટાફટ ઘરમા ં
ઘસૂી ગઈ. એને ભીના ંવાળ સકૂવવા હિા ંપણ, 
આજે બહાર િડકે બેસાય એમ નહોત  .ં 
ઘણીવાર જ્યારે એ ચોકમા ં બેસીને વાળ 
ઝાટકિી હોય ત્યારે પ્રશવરાજ આવિો. એના ં
લાબંા, લીસ્સા, કાળા વાળ સામે જોઈ રહિેો. 
મીિી મનોમન મલકાિી. એ બમણા ં જોરથી 
વાળને ઝાટકો મારિી. પ્રશવરાજ બાઘો બનીને 
એની અદા જોયા કરિો. મીિી ખડખડાટ હસી 
પડિી. એના ંશ્યામલ ચહરેા વચ્ચે શોભિા શે્વિ 
દાિં રણન  ંગીિ બની જિા.ં 
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"બા, શ  ંરારં્વાન  ંછે?"  
"પહલેા ંિો લાપસીન  ંઆંર્ણ મકૂી દે." માએ 
સહજ જવાબ આપયો. મીિી સમજી નહહ કે 
લાપસી કેમ? 
 
"મીિી આજે િો ઘઉંની રોટલી કરવી પડશે િો 
કણક પણ બારં્ી રાખજે. હ ં આવી." એમ કહી 
બા શાક લેવા ઉપડી. 
 
           એ બપોરે મા સાથે મળીને મીિીએ 
ભાિભાિની રસોઈ કરી. ચલૂો ફંૂકી ફંૂકીને 
આંખો લાલચોળ થઈ ગઈ. મહમેાનોને 
જમાડયા. મીિીને કશ  ં પછૂ્ા ં વગર એના ં
સગપણન  ંપાક્ ં કરી મહમેાનોએ પ્રવદાય લીર્ી 
ત્યારે બપોર નમિો હિો.  
 
        "હાશ...હવે ભાર હિેો ઉિયો." મીિીના 
બાપે માથા પર વીંટાળેલી પાઘડી સાચવીને 
ઉિારી ખાટલે મકૂી. મીિીની  મા વાસણ માજંી, 
હાથ લછૂિી ખાટલે આવી ઊભી રહી. 
    "દહજે...?" ફ્કિ એટલ  ં બોલીને રણની 
સ્ત્રીએ મછૂો લછૂિા ંર્ણીની આંખમા ંજોય .ં 
 
           "એનો િો ભાર હિો ગાડંી. એક 
રૂપ્રપયો લીર્ા વગર છોડીનો સબંરં્ થઈ ગયો." 
મીિીનો બાપ હરખાિો હિો. 
 
     "હ  ંના માન ,ં આપણા ંવે'વાર પરમાણે કાકં 
િો દેવ  ંપડે ને હદકરીને. માગંણી િો કરી જ 

હશે. િમે કાકં સિંાડો મારાથી." મીિીની મા 
ચત  ર હિી. જે પ ર ષ સાથે જીવનના પચ્ચીસ 
વરસ પ્રવિાવ્યા ં હોય એની આંખ પરથી એ 
મનના ભાવ પામી જિી.  
 
       "િારા સમ બસ. એક દોકડાનીએ 
લેણદેણ નઈ. બસ ખાલી મીિીનો ઘરવાળો 
ઉંમરે મોટો છે. ને..." 
 
   મીિીની મા એના પપ્રિ સામે જોઈ 
રહી. મીિીનો બાપ ર્ીમેથી બોલ્યો, "એની 
ઘરવાળી મરી જઈ છે. એની એક છોડી 
સાચવવી પડશે." મીિીની મા એના ંઘરવાળા 
પર કડવી નજર નાખી ઓરડામા ંજિી રહી. 
 
         ભરિ ભરિી મીિી આ સાભંળી ધ્ર જી 
ઉિી. હૈયામા ં ઉમટિો ડમૂો ભરાઈ જિા ં િેને 
સોયની અણી હથેળીમા ંવાગી ગઈ. થોડ ં ઉંહ 
બોલાઈ ગય .ં જોકે, હૈયામા ંિો કેટકેટલ  ંઘોંચાય  ં
હત  .ં પણ, એ ચભૂન માવિરને દેખાય એમ 
નહોિી. ભાપ્રવનો અંર્કાર એટલો ભયાવહ હિો 
કે એના ં ક મળા ં દેહ પર િપ્રિહદન સારણી 
ફરવાની હિી. એ પ્રવચારે જ કમકમા 
અન ભવિી મીિી સમી સાજંે પોિાની બકરી 
લઈને ચારો ખવડાવવા નીકળી ત્યારે 
પ્રશવરાજની બહને માયા સામે મળી. 
 
"માયા, પ્રશવરાજ ઘેર છે? મારી બા યાદ 
કરિી'િી." 
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"ભાઈ િો શહરેમા ંગયો." 
"હેં......" મીિીના માથે જાણે વીજળી પડી. 
"હા, મામાની હોટલમા.ં આમ િો બાપ  એને 
ક્યારના ય કહિેા હિા. પણ એ ના પાડિો. 
પણ, આજ બપોરે શ  ંથય  ંકે અચાનક એ થેલો 
ભરી નીકળી ગયો." 
 
          મીિી સમજી ગઈ. પ્રશવરાજને ખબર 
પડી ગઈ હશે કે મને જોવા બહારગામથી કોઈ 
આવ્ય  ં હત  .ં એટલે જ એ ગામ છોડીને જિો 
રહ્યો. "મને આવી હાલિમા ંએકલી મકૂીને જિો 
રહ્યો."  
 
"અરેરે...આ વસમા વખિમા ંત   ંસામે હોિ િોય 
િારી આંખ્ય નેં અજવાળે અજવાળે આયખ  ં
કાઢી દેિ. આ િો દવ લાગ્યા વનરાવનમા ંમને 
રેઢી મેલી..." મીિી સ્વગિ બબડી. મીિીને 
લાગ્ય ,ં ઉપરન  ંઉઘાડ ં આકાશ એના ંઉપર ર્સી 
આવશે. 
 
      એ સાજંે કબૂામા ંપાછી ફરિી મીિીના ં
પગમા ં વજન હિો. એના ં બાપના માથાનો 
ભાર એના ંપગમા ંઆવી ગયો હિો. આંખમા ં
આંસ  ંહિા. પણ, એને બહાર નીકળિા ંપહલેા 
દ પ્રનયાદારીની પરવાનગી લેવાની હિી. મીિી 
સમજિી હિી કે આ આંસ ઓ બહાર આવશે િો 
ચ ગલી કરશે. પોિાનાઓએ જ દીરે્લ  ંદદા  કોને 
બિાવવ ?ં 
 

         હૈયામા ં બાઝેલો ડૂમો સકૂા રણની 
પ્રિરાડો જેવો હિો. જેની એક એક પ્રિરાડમાથંી 
બળબળિી ચીસો નીકળિી હિી. 
લાગણીઓની ફૂટેલી કૂંપળ પાગંરે એ પહલેા ંજ 
કપાઈ ગઈ હિી. સમી સાજંનો અંર્કાર 
ઓઢીને એક ગામડ ં સઈૂ ગય  હત  .ં માડં માડં 
વાળં કરીને મીિી પણ એ અંર્કારને આયખાન  ં
ઓઢણ  ંકરી સઈૂ ગઈ. 
 

 
જ્યોપ્રિ આચાયા, અમદાવાદ 
મો. 9016901790 
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બે શ ર મ 
હદનેશ સી. િજાપપ્રિ ‘પ્રનસગા’ 

 

 
           
 "સાલો બઢૂ્ઢો.. માય ફૂટ.." િેણે નજર ફેરવી લીર્ી. બસ આવી ત્યા ંસ ર્ી એ િરફ જોય  ંજ નહીં. 
બસમા ંબેસિા ંઅનાયાસે જ િેનાથી એ િરફ જોય ,ં પેલી વ્યક્તિની નજર હજ  પણ હટી નહોિી.  

 
         કૉલેજ છૂટી. પાચેંક કૉલેજીયન 
ય વિીઓન  ંટોળં હસીમજાક કરત   ંમેઈન ગેટથી 
બહાર નીકળ્ય .ં  
          "આજે િો કેવા ંભગંાર લેતચર હિા.ં.! 
માર ં  િો મગજ બોર થઈ ગય .ં" એક ય વિી 
ચચડ વ્યતિ કરિા ંબોલી.  
           "અરે હા ંયાર..! મને િો મગજની 
નસ ફાટી જાય એવ  ંથાય છે.. માય ફૂટ.. આવા ં
લેતચર િો ભરાય જ નહીં હવે.." બીજી વળી 
માથ  ંદબાવિા ંબોલી.  
             "એક પ્રમપ્રનટ, એક પ્રમપ્રનટ.." ચહરત્રા 
બર્ાનેં ઊભા ંરાખિા ંબોલી, "એક કામ કરીએ.. 

ચાલો, એક એક કૉફી થઈ જાય..? કમ ઑન 
ફે્રન્્ઝ...!" કહિેી િે બર્ાનેં ખેંચીને સામેના એક 
રેસ્ટોરન્ટમા ંલઈ ગઈ.  
           બર્ાએં કૉફી પીિા ંપીિા ંવળી પાછી 
લેતચર, િોફેસર અને અમકૂ ય વકોની 
મજાકભરી વાિો કરી. વેફર અને ચબષ્સ્કટનો 
હળવો નાસ્િો પણ કયો.  
            ત્યારબાદ ટોળં સીટી બસસ્ટોપ પર 
આવીને ઊભ  ં રહ્ .ં મસ્િી-મજાક િો હજીય 
ચાલ  જ હિી. એમનો હો-હલ્લો સાભંળીને 
આજ બાજ ના લોકો પણ એમને જોઈ રહ્યા હિા. 
પરંત   એમને એની કંઈ જ પરવા નહોિી.  
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            જેમ જેમ સમય થિો ગયો, િેમ 
િેમ સૌ પોિપોિાની બસ પકડીને ઘર િરફ 
રવાના થવા લાગ્યા.ં છેલ્લે એક ય વિી બસની 
રાહ જોિી ત્યા ંઊભી હિી. એ હિી - ચહરત્રા.  
                            * * * * * 
           ચહરત્રા એક ર્નવાન બાપની એકની 
એક પ ત્રી હિી. અઢળક સાહ્યબી અને 
લાડકોડમા ં ઉછરેલી િે સ્વભાવે મનમોજીલી, 
જીદ્દી, ગ સ્સેલ અને પ્રમત્રો િત્યે ઉદાર 
હિી. કૉલેજના િથમ વષામા ં આવ્યા બાદ 
નવી અને જૂની સહલેીઓન  ંએક ગપૃ બન્ય .ં 
ગપૃ પણ મસ્િીખોર, પ્રનડર અને ભલભલાન  ં
પાણી ઉિારી દે િેવ  ં હત  .ં આખીયે કૉલેજમા ં
િેમના નામનો ડંકો વાગિો. એમની મજાક-
મશ્કરી િો દૂર, પરંત   સામે જોવાનીયે હહિંમિ 
કોઈ ય વક કરી શકિો નહોિો.  
            દરરોજ કૉલેજ છૂટ્ા પછી ગપૃ 
પગપાળા ચાલીને સીટી બસસ્ટોપ પર 
પહોંચત  .ં વ્હીકલ િમામ પાસે હિા,ં પરંત   આ 
પણ એક શોખ હિો. વળી બસસ્ટોપ અને 
કૉલેજ વચ્ચે અડર્ો એક હકલોમીટરન  ંજ અંિર 
હત  .ં એટલે ચાલિા ં ચાલિા ં વાિો અને 
િઠ્ઠામશ્કરી કરવાની િેમને ખબૂ જ મજા 
પડિી. ચહરત્રાની બસ સૌથી છેલ્લે આવિી. 
એટલે બર્ી જ બહનેપણીઓને િે પ્રવદાય 
આપીને પછી પોિાની બસની રાહ જોિી 
એકલી બસસ્ટોપ પર ઊભી રહિેી.  

* * *   

             આજે પણ ચહરત્રા એકલી ઊભી 
હિી. સમય એવો હોિો કે પેસેન્જરની સખં્યા 
પણ નહીંવત ્રહિેી. ક્યારેક િો િે એકલી જ 
હોિી. અચાનક િેની નજર થોડે દૂર ઊભેલા 
એક િૌઢ વયની વ્યક્તિ પર પડી. િે વ્યક્તિ 
એની સામે અપ્રનમેષ નજરે જોઈ રહી 
હિી. ચહરત્રાએ પોિાની નજર ફેરવી લીર્ી. 
થોડીવાર રહીને ફરીથી િેણે એ િરફ જોય ,ં િો 
પેલી વ્યક્તિ એ જ નજરથી જોઈ રહી હિી. 
િેણે થોડા ગ સ્સા સાથે નજર ફેરવી લીર્ી.  
            એટલામા ંએની બસ આવી. ચહરત્રા 
બસમા ંચડી ગઈ. બસ ચાલી. ક તહૂલવશ િેણે 
બારીમાથંી બહાર નજર કરી, િો પેલી વ્યક્તિ 
હજ પણ પોિાની િરફ જ જોઈ રહી હિી. િે 
સમસમી ગઈ. અને નજર ફેરવીને સીટમા ં
બેસી ગઈ.  
           બીજા હદવસે ફરીથી કૉલેજથી છૂટીને 
આ ગપૃ બસસ્ટોપ પર આવીને ઊભ  ં રહ્ .ં 
ગપૃની બર્ી ય વિીઓ પોિપોિાની બસમા ં
રવાના થઈ ગઈ. બાકી રહી ચહરત્રા. પાચં-છ 
બીજંા પેસેન્જસા પણ હિા.ં ત્યા ં િો ચહરત્રાને 
ગઈકાલની વાિ યાદ આવિા ંઅનાયાસે જ એ 
િરફ નજર દોડી ગઈ. જોય  ંિો એ જ વ્યક્તિ, 
એ જ નજર, એ જ પહરક્સ્થપ્રિ.  
           "સાલો બઢૂ્ઢો.. માય ફૂટ.." મનમા ં
બોલિી િેણે નજર ફેરવી લીર્ી. પછી બસ 
આવી ત્યા ંસ ર્ી એ િરફ જોય  ંજ નહીં. બસમા ં
બેસિા ંઅનાયાસે જ િેનાથી એ િરફ જોવાઈ 
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ગય .ં પેલી વ્યક્તિની નજર હજ  પણ હટી 
નહોિી.  
            આવ  ંસિિ ચાર હદવસ ચાલ્ય .ં 
ચહરત્રાને ગ સ્સો ખબૂ જ આવિો હિો. પરંત   એ 
વ્યક્તિની ઉંમર જોઈને ગ સ્સો વ્યતિ કરિાં 
અચકાિી હિી. વળી બીજી કોઈ કનડગિ 
નહોિી. માત્ર જોઈ રહવેાન  ં કારણ ર્રીને 
ઝઘડો પણ કેમ કરવો..! કંટાળીને એણે ગપૃમા ં
આ વાિ શેર કરવાનો પ્રવચાર કયો. પરંત   
પોિાની મશ્કરી થવાના ડરથી એ પ્રવચાર માડંી 
વાળ્યો.  

* * *   
           આજે રપ્રવવાર હિો. ચહરત્રા ઘરે જ 
હિી. િેને પેલી વ્યક્તિ યાદ આવિા ંગ સ્સો 
આવ્યો. "કેવા જડ લોકો પડયા છે દ પ્રનયામા.ં.? 
કોઈ સારી ય વિી જોઈ નથી કે નજર સળવળી 
નથી.. પચાસ-પચંાવન વષાના ડોસલા પણ 
એમાથંી બાકાિ નથી. કેવી લોલપૂ નજરે જૂએ 
છે એ બઢૂ્ઢો..! શ  ંએને કોઈ બહને-દીકરી નહીં 
હોય ઘરમા.ં.?"  
           "શ  ંબબડે છે બેટા? િારી િચબયિ 
િો િીક છે ને?" િેને મનમા ંબબડિી જોઈને 
િેની મમ્મીએ પછૂ્ .ં  
           "કંઈ નહીં મોમ... જસ્ટ... એમ જ..." 
કહીને િે પોિાના રૂમમા ંજિી રહી.  
           પલગંમા ંઆડી પડીને િેણે આંખો 
બરં્ કરી. િો પેલા વ્યક્તિની આંખો િેની નજર 
આગળ િરવરવા લાગી. િેન  ં હદમાગ િપી 
ગય .ં અને 'આવિીકાલે વાિ.. નજર કેવી રીિે 

સખણી રખાય, િે શીખવવ  ં જ પડશે એ 
નોન્સેન્સને..' એમ નક્ી કરીને ટીવી જોવા 
લાગી. 

* * *   
           આ બાજ  પ્રનત્યક્રમ મ જબ પેલો િૌઢ 
બસસ્ટોપ પર આવીને ચહરત્રાની રાહ જોવા 
લાગ્યો. એને ખબર નહોિી કે આજે કૉલેજમા ં
રજા હોવાથી િે નહીં આવે. એને િો બસ આ 
ય વિીને જોવાની િાલાવેલી હિી. કોણ હિો 
આ માણસ, એ કોઈને ખબર નહોિી. િે અહીંયા 
પહલેા ંક્યારેય જોવા નહોિો મળ્યો. એક હદવસ 
િે ક્યાકંથી ચાલિો ચાલિો આ બસસ્ટોપ પર 
આવી પહોંચ્યો. િેણે ચહરત્રાને જોઈ અને બસ 
જોિો જ રહી ગયો. ત્યાર પછી કોણ જાણે કેમ, 
િેને ચહરત્રાની એક અજીબ િકારની લગની 
લાગી ગઈ. અને લગભગ સવારથી જ આ 
બસસ્ટોપ પર આવીને િે એની રાહ જોવા 
લાગિો.  
            ચહરત્રા જ્યારે કૉલેજથી છૂટીને 
આવિી હોય, ત્યારે દૂરથી જ િે એક જ નજરે 
િેને જોયા કરિો. િેની સાથે વાિ કરવા માટે 
િે િલપાપડ થઈ જિો. પરંત   એવ  ં સાહસ 
િેનામા ં નહોત  .ં વળી ચહરત્રા સ ખી ક ટ ંબની 
રાજક મારી જેવી ય વિી, અને પોિે ચચિંથરેહાલ, 
મેલોઘેલો, ઘરડો માણસ. પોિાની સાથે વાિ 
કરવી એ અલ્લડ છોકરીને કદાચ ન પણ ગમે.  
           સહલેીઓ સાથે હસીને વાિ કરિી 
ચહરત્રાને જોઈને પોિે પણ ખબૂ જ ખ શ થઈ 
જિો. એ ખ શી એનામા ં એટલી ઊભરાઈ 
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આવિી કે ચહરત્રાના કોમળ ગાલ અને લલાટ 
પર ચ બંન કરીને વ્યતિ કરવાન  ં મન થઈ 
આવત .ં પરંત   એમ કરવ  ં શક્ય ન હોવાથી, 
બીજી જ ક્ષણે િે પ્રનરાશ થઈ જિો. આમ છિા ં
આસમાનથી ઉિરેલી પરી જેવી ચહરત્રાને 
ર્રાઈને જોવાન  ંચકૂિો નહીં.  
            આજે ચહરત્રા ન આવી. િેથી િે 
બેચેન થઈ ગયો. પછૂવ  ંપણ કોને? આમ છિા ં
િે આત ર નયને રાહ જોિો રહ્યો. જ્યારે બાજ મા ં
કોઈના મોંઢેથી "આજે કૉલેજમા ંરજા છે, િે કેવી 
શાપં્રિ છે નહીં..!" એવી વાિ સાભંળી ત્યારે એને 
ખ્યાલ આવ્યો િે ચહરત્રાના ંદશાન આજે નહીં 
થાય. િેણે મોટો પ્રન:સાસો નાખં્યો. ફહરયાદભરી 
નજરે ઉપર જોય .ં અને ભારે હૈયે ત્યાથંી પ્રનકળી 
ગયો.  

* * * 
              બીજે હદવસે ચહરત્રા કૉલેજ ગઈ. 
રીસેસમા ંવાિમાથંી વાિ નીકળિા ંચહરત્રાથી 
પણ બોલાઈ ગય ,ં "અરે યાર, લાસ્ટ ચાર 
હદવસથી એક બઢૂ્ઢો સાલો મને લોલપૂ નજરે 
િાકી રહ ેછે.. હ ં િો કંટાળી ગઈ યાર.." 
           "ઓયહોય.. અમને બર્ાનેં રવાના 
કરીને મેડમ િો આંખપ્રમચોલી ખેલે છે એમ ને? 
વાહ.. ઈશ્ક હઆૂ િો બઢૂ્ઢ ેસે..?" એક સહલેીએ 
મજાક કરિા ંકહ્ .ં  
           "ઓહ માય ગૉડ..! "એક જણીએ 
આશ્ચયા વ્યતિ કરિી હોય િેમ બોલી. 
"ચહરત્રા.. ત   ંિો છૂપી રૂસ્િમ નીકળી ને કાઈં.. 
ચાર હદવસથી ચક્ર ચાલે છે અને મેડમ આજે 

વાિ કરે છે, લ્યો બોલો..! કૉલેજમા ંકેટલા મરે 
છે િારા પર, અને િને ઈશ્ક માટે બઢૂ્ઢો જ 
મળ્યો..?"  
           "ઈશ્ક? માય ફૂટ... આજે િો એની 
ખેર નથી..." ચહરત્રા ગ સ્સે થઈ.  
           "કલૂ ડાઉન.. ડીઅર.. લગિા હૈ ઉસ 
બઢૂ્ઢ ેકા હદલ હમારી જાન ૂપે આ ગયા હૈ... ચચિંિા 
મિ કરો બેબી.. હમ આપકી મદદ કરેંગે.." 
કહિેી બીજી હસી પડી.  
           "અરે પણ એ િો ડોસલો છે યાર.. 
એને વળી આપણી રાજક મારી સાથે ઈશ્ક 
થાય..?" ત્રીજીએ આંખ મીંચકારિા ંકહ્ .ં  
            "થાય.. કેમ ના થાય ભઈ..? 
બઢૂ્ઢાઓનો ઈશ્ક િો િમે હજ  જોયો જ નથી 
યાર.. ય  આર સો લકી ચહરત્રા... 
કોન્ગે્રચ્ય લેશન્સ ડીઅર..." એમ કહિેા ં એક 
જણી હાથ પ્રમલાવવા લાગી.  
          "વ્હોટ નોન્સેન્સ..? જસ્ટ શટ અપ 
ગાઈઝ.." બર્ાનંી મજાકથી કંટાળીને ઊભી થઈ 
જિા ંચહરત્રા િાડૂકી. "આજે િો એ નાલાયકને 
હ ં છોડવાની જ નથી. િમારે આવવ  ંહોય િો 
આવજો સાથે, નહીંિર હ ં એકલી જ કાફી છં.." 
કહીને િે પગ પછાડિી કેન્ટીનમાથંી બહાર 
નીકળી ગઈ.  
          એના ગ સ્સાને પારખી જઈને બાકીન  ં
ગપૃ પણ એની પાછળ ગય .ં એને સમજાવીને 
શાિં પાડી અને 'કૉલેજ છૂટે ત્યારે આપણે બર્ા ં
થઈને એની ખબર લઈ નાખંશ .ં' એવ  ં નક્ી 
કરીને બર્ા ંલેતચર ભરવા ગયા.ં  
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             બપોરે કૉલેજ છૂટી. ગપૃ આજે તટૂી 
પડવાની િૈયારી સાથે બસસ્ટોપ પર આવ્ય .ં 
જોય  ં િો પેલી વ્યક્તિ નહોિી. િેમણે 
આસપાસમા ં બરે્ િપાસ કરી, પરંત   એ 
ડોસાનો કોઈ જ પિો નહોિો.  
           'હશે ત્યારે, બલા છૂટી.' એમ 
પ્રવચારીને સૌએ રાહિનો દમ લીર્ો. વળી 
પાછી ચહરત્રાની થોડીક મજાક ઉડાવીને 
પોિપોિાની બસ આવિી ગઈ િેમ િેમ સૌ 
રવાના થઈ.  
           છેલ્લે ચહરત્રા વર્ી. િેણે આસપાસમા ં
દૂર સ ર્ી નજર દોડાવી. પરંત   પેલી વ્યક્તિ 
દેખાઈ જ નહીં. "બચી ગયો સાલો.." એમ 
બબડીને એણે પણ પ્રનરાંિ સાથે પોિાની બસ 
પકડી. 

* * * 
           બન્ય  ંએવ  ંકે બે હદવસ પહલેા ંચહરત્રા 
પોિાના ગપૃ સાથે બસસ્ટોપ પર ઊભી હિી. 
એમની વચ્ચે ભાવિી વસ્ત   પ્રવશે ચચાા થિી 
હિી. ચહરત્રાને સ િરફેણી ખબૂ જ પ્રિય હિી. 
અને એ પણ સ રિની ઑહરજીનલ સ િરફેણી 
હોય િો જ.  
            આ વાિ પેલા િૌઢના કાને પડી. 
ત્યારથી િે પ્રવચારિો હિો કે સ િરફેણી એ 
ચહરત્રાની નજીક પહોંચવાનો સારો ઉપાય છે. 
િેથી િેણે સ રિ જઈને ત્યાનંી ઑહરજીનલ 
સ િરફેણી લાવીને ચહરત્રાને હાથોહાથ 
આપવાન  ંમનોમન નક્ી કરી લીધ .ં  

            પરંત   સ રિ જવ  ંક્યારે? બે હદવસનો 
સમય િો જોઈએ જ. િો એ બે હદવસ ચહરત્રાને 
જોવાન  ંચકૂી જવાય એ પણ િેને મજૂંર નહોત  .ં 
એટલે સ િરફેણી લાવવાન  ં પ્રવલબંમા ં પડ્  ં
હત  .ં  
           રપ્રવવારે િેણે ચહરત્રાની ખબૂ રાહ 
જોઈ. છેવટે થાકી-હારીને િે બસસ્ટોપ પરથી 
પ્રનકળ્યો, ત્યારે રસ્િામા ંિેને પ્રવચાર આવ્યો કે 
'આમ ક્યા ંસ ર્ી એને જોિા ંરહવે  .ં આમને આમ 
િો વાિ ક્યારેય નહીં થાય. િો સ િરફેણી જ 
લઈ આવવા દે. એને સ િરફેણી ખબૂ પસદં છે. 
સ રિથી લાવીને મારા હાથોહાથ િેને 
સ િરફેણી આપ  ંિો િે મારાથી રાજી થઈ જશે. 
પછી મારી સાથે વાિ કરશે. હ ં મારા હૈયાની 
વાિ િેને જણાવીશ. મારો િેમ વ્યતિ કરીશ. 
અને મારી વાિ, મારી લાગણી સમજીને િે મને 
ગળે વળગી પડશે.' 
            આમ પ્રવચારો કરિા ં કરિા ં િે 
ઉત્સાહહિ થઈ ગયો. િેના થાકેલા પગમા ંજોમ 
ઊભરાય .ં ગજવામા ંહાથ નાખં્યો. પરૂિી રકમ 
પણ હિી. અને પળનોયે પ્રવલબં કયાા વગર િે 
સ રિ જવા માટે બસસ્ટેશન િરફ વળી ગયો.  

* * * 
            સવાર પડી. ચહરત્રા કૉલેજ જવા 
િૈયાર હિી. પેલા બઢૂ્ઢાથી પીછો છૂટવા બદલ 
િે ખ શ હિી. મમ્મી-પપપાને 'બાય' કહીને િે 
કૉલેજ જવા નીકળી ગઈ. રોજની જેમ ગપૃ 
મળ્ય .ં મજાક-મસ્િી થઈ. 'બઢૂ્ઢા આપ્રશક'ની 
વાિો પણ થઈ. અને કૉલેજ છૂટિા ં ગપૃ 
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હળવાશ અન ભવત  ંપોિાની મસ્િીમા ંમહાલત   ં
બસસ્ટોપ પર આવી પહોંચ્ય .ં એનો એ જ હો-
હલ્લો, એ જ હસી-મજાકથી ત્યાનં   ંવાિાવરણ 
ગાજી ઉિ્ .ં ત્યા ંિો અચાનક ચહરત્રાની નજર 
એક ઝાડ નીચે પડી. અને િે ચમકી. િેનો 
હસિો ચહરેો ગભંીર થઈ ગયો. અને િે ત્યા ં
જોઈ જ રહી. પેલો િૌઢ વળી પાછો આવી 
પહોંચ્યો હિો. ચહરત્રાને જોઈને એટલો રાજી 
હિો કે ન પછૂો વાિ. આજે િો િેણે ચહરત્રાને 
'સ્માઈલ' પણ આપય .ં અને હાથ હલાવીને 
'હાય' પણ કય ું.  
          "િારી આ મજાલ..?" કહિેી ચહરત્રા 
ઉપડી. હાથમા ં રહલે  ં પસા અને પ સ્િકો એક 
સહલેીના હાથમા ંપકડાવીને િે પેલા િૌઢ િરફ 
ર્સી. પોિાના િરફ આવિી ચહરત્રાને જોઈને 
િૌઢના આનદંનો પાર ન રહ્યો. 'સ્માઈલ' અને 
'હાય' ના હરસ્પોન્સ સ્વરૂપે ચહરત્રા સામેથી 
મળવા આવી રહી હિી. પોિે અત્યાર સ ર્ી 
આવ  ંસાહસ કેમ ન કય ું? એવ  ંપ્રવચારીને િેને 
પોિાની જાિ પર ખીજ ચડી. પરંત   ચાલો 
આજે િો કામ થઈ ગય  ંને, એમ પ્રવચારીને િેણે 
મનને મનાવી લીધ .ં અને પોિાની નજીક 
આવી રહલેી આ સ દંર 'પરી'ને ગળે 
લગાડવાના િલસાટ સાથે િે એને જોઈ રહ્યો.  
           'સટાક્ સટાક્ સટાક્..' કરિી ત્રણ 
થપપડ એના ગાલે પડી. િે 'પરી'ના 
પ્રવચારોમાથંી બહાર આવે િે પહલેા ંિો િેની 
આંખે અંર્ારા ંઆવી ગયા.ં પરાણે ઊભો રહવેા 
િે મથી રહ્યો.  

             "બેશરમ... નાલાયક.. શ  ંસમજે છે 
િારા મનમા.ં.! િારી દીકરી જેટલી ઉંમરની 
છોકરી સામે નજર બગાડિા ં શરમ નથી 
આવિી િને.? ય  રાસ્કલ... િને િો આજે ખો 
ના ભલૂાવી દઉં િો... શ  ં કહિેો'િો...! સાલા 
હરામખોર.. લે.. લેિે જા..." કહીને િે ફરીથી 
મારવા મડંી પડી.  
           "માર ત   ંિારે ચહરત્રા... બરાબરનો 
માર... ઊભી રે.. હ ં પણ આવ .ં..!" કહીને એક 
બહનેપણી ર્સી. અને પેલા િૌઢ પર તટૂી 
પડી.  
           'આ ડોસલો કાયમ ચહરત્રાને હરેાન 
કરે છે.' એ વાિ જાણીને આજ બાજ  ઊભેલા 
બીજા માણસો પણ તટૂી પડયા.  
           બરાબરની ધ લાઈ થઈ. િૌઢ 
અર્મઓૂ થઈ ગયો. "અલ્યા બસ કરો, નહીંિર 
મરી જશે.." એમ કહીને બે-ચાર જણા આડા 
પડયા ત્યારે માડં બર્ા ંજપંયા.ં  
           "આજ પછી અહીંયા જોવા મળ્યો છે 
િો િને જીવિો નહીં છોડ ં... સમજે છે શ  ંિારા 
મનમા?ં બેશરમ...!" કહીને ચહરત્રાએ એક લાિ 
મારી. સહલેીઓએ સમજાવીને િેના ગ સ્સાને 
શાિં પાડયો.  

* * * 
             થોડીવાર પછી રોજની જેમ 
બસસ્ટોપ શાિં હત  .ં ચહરત્રાની બસ હજ  આવી 
નહોિી. િે એકલી ઊભી બસની રાહ જોઈ રહી 
હિી. થોડે દૂર પેલો િૌઢ અર્મઓૂ થઈને 
પડયો હિો. ચહરત્રાએ એ િરફ જોય .ં અને 
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ગ સ્સામા ં "માય ફૂટ.. બેશરમ સાલો..." કહીને 
ગ સ્સાથી નજર ફેરવી લીર્ી.  
             થોડો સમય પ્રવત્યો ત્યા ં િો 
"બેટા...!" એવો અવાજ ચહરત્રાના કાને પડયો. 
િેણે ચમકીને પાછળ જોય  ંિો પેલો "બેશરમ 
ડોસો" ઊભો હિો. િેના મોંઢામાથંી લોહી 
નીકળત  ં હત  .ં કપડા ં ફાટી ગયા ં હિા.ં િેના 
હાથમા ં એક બોતસ હત  .ં અને કરૂણા િેમજ 
વ્હાલભરી નજરે િે પોિાની સામે જોઈ રહ્યો 
હિો.  
             "િમે બેટા કહ્ .ં.? આઈ મીન, મને 
કહ્ .ં.? " ચહરત્રા આશ્ચયાચહકિ થઈને િેને જોઈ 
રહી.  
              "હા ંદીકરી...! િને જ બેટા કહ્ .ં.." 
ધ્રજૂિા અવાજે િે બોલ્યો.  
              "પણ િમે િો રોજ... મારી 
સામે....- " એટલ  ંબોલીને ચહરત્રા અટકી ગઈ. 
િેને શ  ંબોલવ  ંિે કંઈ જ સમજાય  ંનહીં.  
              "હા દીકરા... હ ં િને રોજ એકી 
નજરે જોઈ રહિેો હિો..." ચહરત્રાની વાિને 
પરૂી કરિા ંિૌઢે કહ્ .ં "િને કેમ જોઈ રહિેો 
હિો એ પણ કહ ં બેટા. મારે પણ એકની એક 
દીકરી હિી. અદ્દલ િારા જેવી જ. અમે વદૃ્ધ 
દંપિી એકમાત્ર િેના જ આર્ારે જીવિા ંહિા.ં 
મારી એ દીકરી એક ફેતટરીમા ં કામ કરીને 
અમારા ત્રણેયન  ંભરણપોષણ કરિી હિી.." 
              ચહરત્રા અવાક્ બનીને િેને જોઈ 
જ રહી. િૌઢે આગળ વાિ કરિા ંકહ્ .ં "મારી 
પત્ની ભયકંર કેન્સરથી પીડાિી હિી. હ ં એક 

કંપનીમા ંનોકરી કરિો હિો. અચાનક કંપની 
બરં્ થઈ ગઈ. ફંડ વગેરે બચિ અને થોડી 
બીજી રકમ આપીને માચલકે વકારોને છૂટા કયાા. 
એ બર્ી જ રકમ િેની સારવારમા ંખચાાઈ ગઈ. 
અમાર ં  મકાન પણ વેચી નાખંવ  ંપડ્ .ં પરંત   
મારી પત્ની ન બચી શકી.  
             મારી દીકરી ભણવામા ંખબૂ જ 
હોંપ્રશયાર હિી. િેને તલાસ વન અપ્રર્કારી 
બનવાની હોંશ હિી. પરંત   ઘરની આપ્રથિક 
સકંડામણે િેના ં સપનાનેં રોળી નાખં્યા.ં 
કૉલેજના િથમ વષામા ંબે મહહના ગયા બાદ 
િેણે અભ્યાસ છોડી દીર્ો. મારી ના હોવા છિા ં
િે એક ફેતટરીમા ંનોકરી કરવા લાગી. ઘરમા ં
મદદ કરવા િે િનિોડ મહનેિ કરિી હિી. 
પરંત  ..." એટલ  ંબોલિા ંિેમનો સ્વર રંૂર્ાણો.  
           "અંકલ..." કહિેી નજીક જઈને 
ચહરત્રાએ િેમને ટેકો આપયો. 
           "હ ં િીક છં બેટા.." ખોંખારો ખાઈને 
ગળં સાફ કરિા ંિૌઢે સ્વસ્થ થિા ંકહ્ ,ં "પરંત   
એની માાઁ ના મતૃ્ય એ િેને હચમચાવી નાખંી. 
વહાલસોયી જનેિાના મોિનો આઘાિ િે 
જીરવી ન શકી. અને પાચંમા હદવસે િે પણ 
મને છોડીને કાયમ માટે ઈશ્વરના દરબારમા ં
પહોંચી ગઈ." 
             આટલ  ંકહિેા ંિો િૌઢની આંખો 
આંસ થી ઊભરાવા લાગી. ચહરત્રાની આંખે પણ 
અશ્ર ર્ારા વહવેા લાગી હિી.  
              "પછી ... " વળી પાછં ગળં 
ખખેંરીને િૌઢે કહ્ ,ં "પછી િો મારી દ પ્રનયા 
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ઉજડી ગઈ બેટા. હ ં ગાડંા જેવો થઈ ગયો. 
મકાનમાચલકે પણ ભાડાન  ંમકાન ખાલી કરાવી 
દીધ .ં માર ં  હવે આ દ પ્રનયામા ંકોઈ જ નહોત  .ં 
જાઉં િો ક્યા ંજાઉં..? બે વાર મરવાનો િયત્ન 
કયો. પરંત   ભગવાનને એ પણ મજૂંર નહોત  .ં 
પછી થોડા હદવસો શહરેમા ં ભટક્યા બાદ 
નદીના પ લના એક છેડે, નીચે ખણૂામા ંમેં માર ં  
રહિેાણ બનાવ્ય .ં મને મનમા ંઊંડે ઊંડે એવ  ં
થત   ંહત   ંકે મારી દીકરી ક્યાકં ને ક્યાકં ફરીથી 
મને જરૂર મળશે જ. એની રાહમા,ં જ્યા ં ત્યા ં
ભીખ માગંીને હ ં મારા જીવનને ટકાવી રહ્યો 
હિો. 
            ત્યા ંિો એક હદવસ િને જોઈ. મારા 
આનદંનો પાર ન રહ્યો. મારી દીકરીના જ ડવા 
અવિાર જેવી જ..." એમ કહીને િેણે 
ગજવામાથંી ચ ૂથંાઈ ગયેલો એક ફોટો કાઢીને 
ચહરત્રાને બિાવ્યો.  
            "ઓહ માય ગૉડ..." પોિાનો જ 
ફોટો જોઈને ચહરત્રાના મોંઢેથી દ :ખભયો ઉદ્ગાર 
નીકળી ગયો. 
            "એનેય સ િરફેણી ખબૂ જ ભાવિી. 
બે-ત્રણ હદવસ પહલેા ં િારા મોંઢેથી પણ 
સ િરફેણીની વાિ સાભંળીને હ ં ખબૂ રાજી થયો. 
અને જાિે સ રિ જઈને મારા હાથે આ 
સ િરફેણી ખરીદી લાવ્યો છં બેટા. િારા માટે..." 
એમ કહીને િેમણે ચહરત્રાને બોતસ ર્ય ું.  
            ચહરત્રાએ બોતસ ખોલીને જોય  ંિો 
સાચે જ સ રિની ઑહરજીનલ સ િરફેણી હિી. 
િેન  ંહૈય  ંપોિે કરેલી ભલૂ બદલ ચચત્કારી ઉિ્ .ં 

અને "અંકલ... મને માફ કરી દો..." કહીને 
પગમા ંપડીને રડવા લાગી.  
            "હ ં િમને સમજી ન શકી અંકલ... 
આઈ એમ વેરી સોરી અંકલ.. પલીઝ મને માફ 
કરી દો.. મેં બહ  જ મોટી ભલૂ કરી છે.. હ  ં
િમારી ગનેૂગાર છં અંકલ... મને માફ કરી દો.. 
મને માફ કરી દો..." ચહરત્રા જમીન પર 
ફસડાઈ પડીને બરં્ આંખે રડિા ંરડિા ંિૌઢની 
માફી માગંી રહી હિી.  
           ત્યા ંિો કોઈ વાહનની બે્રક લાગિા ં
ટાયર ઘસડાવાનો અવાજ સભંળાયો. ચહરત્રાએ 
ચમકીને આંખો ખોલી. િો પેલા અંકલ ત્યા ં
નહોિા. િેણે રોડ પર નજર કરી. એ સાથે જ 
"અંકલ..." એવી મોટેથી રાડ નાખંિી દોડી.  
          ચહરત્રા રડીને માફી માગંી રહી હિી 
ત્યારે, પોિાને કારણે િેને વર્ારે શરમ ન 
અન ભવવી પડે એમ પ્રવચારીને પેલા અંકલ 
કાયમ માટે અહીંથી દૂર જિા રહવેાના પ્રનશ્ચય 
સાથે ત્યાથંી ચપૂચાપ ચાલી નીકળ્યા. રોડ પર 
પહોંચ્યા ં ત્યા ંિો કોઈ માિેલ સાઢં જેવી ટ્રકે 
િેમને અડફેટે લીર્ા હિા.  
             ટ્રકવાળો િો ભાગી ગયો. ચહરત્રાએ 
જઈને જોય  ંિો અંકલ ફંગોળાઈને દૂર પડયા 
હિા. ટ્રકના એક જ ફટકે િેમન  ંિાણપખેંર ં  ઉડી 
ગય  ં હત  .ં એમની અર્ખલૂ્લી મઠૂ્ઠીમા ં રહલેા 
ફોટામા ંએમની દીકરી મરક મરક હસી રહી 
હિી.  
             હાથમા ંરહલેા સ િરફેણીના બોતસ 
સાથે દોડી આવેલી ચહરત્રાએ આ દ્રશ્ય જોય .ં 
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અને અનાયાસે જ પડાઈ ગયેલી "બાપ જી..." 
એવી પોક સાથે માથ  ં કટૂિી િેણે પોિાની 
"બેશરમ" નજરને નીચી ઢાળી દીર્ી.  
                          
 

 
હદનેશ સી. િજાપપ્રિ ‘પ્રનસગા’ 
મ ખ્યપ્રશક્ષક, માડંેસરીપ રા િા. શાળા 
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સારવારમા ંલાગણી 
હદલીપ વી. ઘાસવાલા 

 
મોહહિ આજે ખબૂ ઉદાસ હિો. ડોતટર િણવે ચોતખ  ંકહી દીધ  ંહત   ંકે  

િમારી પત્ની સો હદવસથી વધ  જીવશે નહહ. 
 
મોહહિ આજે ખ બ ઉદાસ હિો. ડોતટર િણવે 
ચોતખ  ં કહી દીધ  ં હત   ં કે િમારી પત્ની સો 
હદવસથી વધ  જીવશે નહહ. ગભાાશયના 
કેન્સરના ચોથા સ્ટેજ પર જ ખબર પડી હિી. 
જે પત્નીને હજ  િો સાિ હદવસ પહલેા જ 
જન્મહદન વખિે સો વરસ જીવવાની શ ભેચ્છા 
આપી હિી િે હવે સો હદવસમા ંજ...અને એ 
રડવા માડંયો. ડોકટરે કહ્  ં કે આ વાિ િમે 
િમારી પત્ની કાપ્રમની ને કહી દો અને એની 
િમામ ઈચ્છા પરૂી કરો. એણે કહ્ ;ં “ડોતટર એન  ં
દ ીઃખ ઓછં કરવાનો કોઈ ઉપાય?” ડોકટરે કહ્ ,ં 
“આ દદા  શામક દવા લખી આપ  ં છં. એનાથી 
થોડો ફાયદો થશે. ઓછી પીડા થશે.” મોહહિે 
સૌથી મોટો પ્રનણાય કયો. એ કાપ્રમનીને કહશેે 
નહહ કે એને કેન્સર છે. અને સો હદવસથી વધ  
જીવવાની નથી. ખ બ જ કપરો પ્રનણાય હિો. 
ઉપરથી ખ શ રહવેાન  ંઅંદરથી દ ીઃખી રહવેાન .ં 
બેવડી ભપૂ્રમકા ભજવવાન  ંએણે સ્વપનમા ંપણ 
નહોત   ં પ્રવચાય ું. પ્રનયપ્રિ આગળ માણસજાિ 
લાચાર છે. પત્નીના મનમા ંસારા થઈ જવાની 
આશાને હવે જીવિં રાખવાની હિી. કાપ્રમનીને 
ડોતટર કરિા ંપણ મોહહિમા ંવધ  પ્રવશ્વાસ હિો. 

એ પ્રવશ્વાસ મોહહિ િોડવા નહોિો માગંિો. 
કાપ્રમનીને ખાિરી હિી ગમે િેવી બીમારી હોય 
મારો પપ્રિ યમરાજા સાથે લડીને પણ મને 
બચાવશે. એટલે જ એણે પોિાના રીપોટાસ પણ 
નહોિા જોયા. એ એવ  ં માનિી  મોહહિ છે 
ને?  એને જ બધ  ં સમજાવજો એવા અટલ 
પ્રવશ્વાસ સાથે કહીને  ડોતટરની કેબીન છોડી 
બહાર આવી બેસી ગઈ હિી.  અને 
મોહહિના  કહવેાથી જ એ હોસ્પીટલમા ંદાખલ 
થવા રાજી થઇ હિી. અને મોહહિે  કહ્  ંહત   ંકે 
બસ બે ચાર હદવસમા ંઘરે ચાલ્યા જઈશ .ં અને 
મોહહિે  ચોવીસ કલાક એની સેવા કરવાન  ં
નક્ી કય ું. ઓહફસમા ંચાર મહહનાની કપાિા 
પગારે રજા મકૂી દીર્ી. એણે વીચાયા કે એને 
જો હ ં કહી દઉં િો કદાચ આઘાિ થી િરિ જ 
મતૃ્ય  પામે. એ મને મજં ર નથી. એટલે જ 
હ ં  મ ખવટો પહરેીશ.   
 
કાપ્રમની મોહહિને  ભગવાન નહોિી માનિી 
પણ ભગવાનમા ં હોય એટલો પ્રવશ્વાસ જરૂર 
રાખિી. મોહહિથી કાપ્રમનીન  ં દ :ખ જોવાત   ં
નહોત  .ં એટલે સિંાઈને રડી લેિો. એણે 
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આવેશમા ંઆવીને સાતં્વન આપી દીધ  ં કે હ  ં
િને કઈ ન થવા દઉં . બસ આ શબ્દોની જાદ ઈ 
અસર થઇ. એના છેલ્લા હદવસોમા ં પણ એ 
આનદંમા ં હિી. પણ આ વાિથી એ અજાણ 
હિી. એટલે એ ખ બ રાહિ અન ભવિી હિી. 
અને મોહહિે રજા લીર્ી પછી િો એની 
હાજરીથી જ માનપ્રસક રીિે સાર ં  લાગવા માડં્   ં
હત  .ં   
 
અને આવી જ એક સ ખદ લાગણી વચ્ચે એક 
હદવસ કાપ્રમની હોક્સ્પટલમાથંી રજા લેવાની 
જીદ પકડી. હવે મને સાર ં  છે. આપણે ઘરે 
જઈએ. અને ડોતટર િણવે પણ કહી દીધ  કે;  
“મોહહિભાઈ, હવે િમે ઘરે જ લઇ જાવ િો 
સાર ં  હવે દવા નહહ પણ દ વા ને િમારી 
લાગણી સારવારમા ંઉમેરો.”   
 
અને ભારે હૈયે કાપ્રમનીને ઘરે લઇ આવ્યા. અને 
બીજા હદવસે સાજંે કોફી પીિા પીિા મોહહિનો 
એક હાથ પકડી રાખીને કાપ્રમનીએ ખ બ જ 
શાપં્રિથી આ દ પ્રનયામાથંી પ્રવદાય લીર્ી.  
 
પચીસ વષા પહલેા જે હાથે આ ઘરમા ં
કાપ્રમનીને લાવ્યો હિો િે જ હાથ પકડીને 
કાપ્રમનીને પ્રવદાય આપી. જે સ્ત્રી ને એ પોિાનો 
શ્વાસ સમજિો હિો, એને એ બચાવી િો ના 
શક્યો પણ જ ઠ ં બોલીને છેલ્લા શ્વાસ સ ર્ી એને 
પીડામાથંી અને પ્રનરાશાથી દૂર રાખી શક્યો. 

િેણે પોિાની પાસે હિો એટલો બર્ો સમય 
કાપ્રમનીને આપયો એનો સિંોષ હિો.  
 
ડોતટરની વાિ માનીને જો કહી દીધ  ંહોિ કે ત   ં
સો હદવસમા ં મતૃ્ય  પામશે િો એ સો હદવસ 
જીવિે? મોહહિે શ  ંકઈ ખોટ ં કય ું છે? એણે િો 
ડોતટરની સારવારમા ં માત્ર પોિાની પપ્રવત્ર 
લાગણી જ ઉમેરી હિી.  
 

 
 
હદલીપ વી ઘાસવાલા 
9825917885 
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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દીવારેં અતસર મેરા નામ દોહરાિી રહિી હૈ, 

શાયદ પીછે સે ત ૂસદાયે દેિી રહિી હૈ 
નરેશ કાપડીઆ  

 

 
 

એ પ્રવકરાળ પ્રસિંહ અને િેક્ષકો વચ્ચે મજબિૂ કાચ હોય, એટલા ંચોખ્ખા ંકે ફોટા પાડે ત્યારે 
જણાય જ નહીં, ક્યારેક િો પ્રસિંહ અને િેક્ષક વચ્ચે માત્ર બે સે.મી. જાડો કાચ જ હોય 

 
એન  ં કામ જ ખિરનાક હત  .ં 

આસપાસ ખ લ્લ  ં મેદાન. િેની વચ્ચે એક 
ચબ િરો. એ ચબ િરા પર એણે ડોલ ભરીને 
માસંના લોહી નીગળિા ં ટ કડાઓ લઈને 
ચડવાન .ં બે માળ જેટલા ંઊંચા ચબ િરાની 
ગેલેરીમાથંી ‘આ આ આ’ જેવી બ મો 
પાડવાની અને સામેના છેડે આવેલ  ંબારણ  ં
યાપં્રત્રક રીિે ખ લે, િેમાથંી બે પ્રવકરાળ પ્રસિંહ 
દોડિા ં બહાર આવે. એક ગીરનો એપ્રશયન 
પ્રસિંહ, મોટી કેશવાળી ફરકાવિો અને બીજો 
આહફ્રકન વ્હાઈટ લાયન. આ સફેદ પ્રસિંહ 
લોકોન  ંમોટ ં આકષાણ.  

હા લોકો, એ લોકો જે મેદાનને બીજે 
છેડે બે માળ જેટલી મોટી કાચની દીવાલની 
પાછળ ઊભા ં હોય, મોટી સખં્યામા,ં હાથમા ં
મોબાઈલ ફોન અને જાિભાિના કેમેરા 
લઈને િેઓ ઊભા ંહોય. કાચ એટલા ંચોખ્ખા ં
ચણાક કે અંદરથી િેઓ ફોટા પાડે ત્યારે કાચ 
જણાય જ નહીં, પણ એટલા ંમજબિૂ કે બે 
પ્રસિંહ સાથે મળીને પણ િેને િોડી ન શકે. 
ક્યારેક િો પ્રસિંહના પ્રવકરાળ જડબા ંઅને િેક્ષક 
વચ્ચે માત્ર દસ સેમીનો પેલો કાચ જ હોય. 
કાચની આ પાર ઊભેલો િેક્ષક કાચને પેલે 
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પાર ઊભેલા પ્રસિંહન  ં ‘ઊઘાડ િાર ં  મોં, મારે 
િારા દાિં ગણવા છે’ જેવ  ંચચત્ર લઇ શકે. 

રોજની જેમ આજે પણ શો શર  થયો. 
એ ચબ િરા પર પહોંચી ગયો હિો, લોહી 
નીગળિા ં માસંના ટ કડાઓ સાથે. ‘આ આ 
આ’ની બ મો મારી અને િેક્ષકોએ 
ચચચચયારીઓ પાડી. પાજંરાના દરવાજા 
ખ લ્યા,ં પણ પ્રસિંહ ક્યા?ં  

િેણે વારંવાર બ મો પાડી. પાજંરાના 
બીજે છેડેથી ઇલેષ્તટ્રક કરંટવાળી મોટી 
લાકડીનો ગોદો બનેં પ્રસિંહને મારવામા ંઆવ્યો. 
મોટી ત્રાડ પાડીને પ્રસિંહો ઊછળ્યા.ં સીર્ી 
મેદાન િરફ દોટ મકૂી. ચોવીસ કલાકથી િે 
ભખૂ્યા ં હિા.ં હવે આકાશમાથંી ખાવાન  ં
આવશે િે િેઓ જાણિા ં હિા.ં મેદાનની 
વચ્ચે, ચબ િરા પાસે પ્રસિંહ પહોંચ્યા ં એટલે 
એણે લોહી પ્રનગળિો માસંનો મોટો ટ કડો 
હવામા ં ઉછાળ્યો. બનેં પ્રસિંહ પણ સાથે 
ઉછળ્યા.ં કોણ હવામાનંા ખોરાકને પહલેો 
ઝપટમા ંલે, િેની સ્પર્ાા શર  થઇ. િેક્ષકોની 
ચચચચયારીઓ ચરમ સીમાએ પહોંચી.  

એ વધ  જોશમા ં આવ્યો અને વધ  
ટ કડાઓ ફંગોળ્યા, ઊંચે, ઔર ઊંચે. ‘આ આ 
આ..’ બ મો પાડિા.ં પણ િેણે ગેલેરીમા ં
ટેકવેલા પગન  ં સતં  લન ખોરવાય  ં અને 
માસંના ટ કડા સાથે િે પણ પડયો નીચે.  

બનેં પ્રસિંહ આગલા ટ કડાને ઝપટવા 
દૂર હિા.ં િે નીચે પડયો, િેના હાથમાથંી 
માસંના ટ કડા ભરેલી ડોલ દૂર જઈને પડી. 
િેને કેટલ  ંવાગ્ય  ંિે સમજાય અને િેન  ંદદા  
મેહસસૂ કરે િે પહલેા ં િે જીવ બચાવવા 

િેક્ષકોની ગેલેરી િરફ ભાગ્યો. છેક પેલા 
કાચની દીવાલ સ ર્ી. હવે? આ આખ  ંમેદાન 
િેને માટે બે ભખૂ્યા ં પ્રસિંહ સાથેન  ં પ્રવશાળ 
પાજંર ં  બની ગય .ં લોકોની ચચચચયારીઓ 
ચરમ સીમા પર પહોંચી. કેટલાયં કેમેરા 
માણસને ભરખી ખાિા ં પ્રસિંહના દ્રશ્યો શટૂ 
કરવા માટે સાબદા ંબન્યા.ં 

એણે બબ્બે ભખૂ્યા પ્રસહને િેની િરફ 
ર્સી આવિા ંજોયા.ં.  

અચાનક િેને યાદ આવી ગયો એ 
માચલક જે મોટી લાકડી અને મોટી આંખોથી 
િેને ડરાવિો ‘ચપૂ ચપૂ.. સવારથી કકળાટ 
મચાવ્યો છે. િારી માને કેટલી વાર કહ્  ંછે કે 
કામ પર આવે િો છોકરાને સાથે લઈને નહીં 
આવ, માનિી જ નથી.’ એ ખ બ ડરી જિો. 
દીવાલ સરસો ચોંટી જિો. જે તટૂીફૂટી 
દીવાલની પાછળ િેની મા મજ રી કરિી. 
પેલો માચલક અંદર જિો અને મજ રી કરિી 
મા ને દંડો મારિો, ‘કેમ આજે પાછો િારા 
દીકરાને લઈને આવી છે! કેટલો કકળાટ કરે 
છે. કાલથી કામે જ નહીં આવિી.’ પછી મા 
ની કાકલદૂી સભંળાિી, ‘એને ન મારિો, માર 
મારવો હોય િો મને માર. મારા દીકરાને 
નહીં’. એ ડરનો માયો ચપૂ થઈને મ ૂગંો થઇ 
જિો.  

એક હદવસ િે ભાગી ગયો. મા ન  ં
દ ીઃખ િેનાથી જોવાત   ં નહોત  .ં ક્યા,ં કયા 
શહરેમા,ં િેને ખબર નહોિી. ક્યા ંસ િો, ભખેૂ 
રહ્યો, ક્યા ંખાધ ,ં એને ખબર નથી. એને એક 
જ સપ્રર્યારો હિો, દીવાલ પાછળ મા છેને, 
એની દ વા એને બચાવશે. ખ બ રખડયો, 
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રગદોળાયો, કોઈ એને કામ આપવાને બહાને 
અહીં પ્રસિંગાપ રમા ં લઇ આવ્ય .ં કાળી મજ રી 
કરી. અંિે આ ય પ્રનવસાલ સ્ટ ડીઓમા ંપ્રસિંહોને 
માસં નીરવાન  ંકામ મળ્ય .ં.  

હવે બે ભખૂ્યા ં પ્રસિંહ એની િરફ ત્રાડ 
પાડિા ંઆવિા ંજોયા,ં એને આખરી ઘડીએ 
એન  ં આખ  ં જીવન યાદ આવી ગય .ં એણે 
મેહસસૂ કય ું કે િેના હાથ-પગ ભાગંી ગયા ંછે. 
એ પણ યાદ આવ્ય  ં કે આ કાચની દીવાલ 
પાછળ એની મા નથી, છે િે િો િમાશબીનો 
છે, જેમના એના મોિના દ્રશ્ય કંડારેલા ં
પ્રવડીયો કાલે વાઈરલ થવાના ંછે.  

એ ભગવાનને જાણિો નહોિો, અંિે 
િેણે એક મોટી ચીસ પાડી, ‘મા....’ અને કદી 
નથી જાગવાનો એવી પ્રનિંદર માટે િેણે આંખો 
મીંચી દીર્ી.  

પણ આ શ ?ં એ જાગ્યો ત્યારે 
હોક્સ્પટલમા ં હિો. હાથે પગે પાટા બાધં્યા 
હિા.ં એની મા ની ઉમરની નસા િેના માથે 
વહાલથી હાથ ફેરવિી હિી. િેણે સહસા 
પછૂ્ ,ં ‘હ ં જીવ  ંછં?’ 

‘હા બેટા, મારવા વાળા કરિા ં
બચાવવાવાળો વધ  બળવાન હોય છે.’ 
ચિસ્િી નસે કહ્ ,ં ‘જો, હ ં િને એક પ્રવડીયો 
બિાવ .ં.’ નસે એનો ફોન કાઢ્ો અને િેના 
સ્ક્રીન પર િેનો ડરેલો ચેહરો ઉપસ્યો. બે પ્રસિંહ 
સામેથી આવ્યા.ં િેના સ ર્ી આવ્યા.ં િેના 
માથાને સ ૂઘંય  .ં એમા ં કદાચ એમને 
વફાદારીની સ ગરં્ આવી હશે. આ એજ છે જે 
િેઓ ભખૂ્યા હોય ત્યારે ખાવાન  ં આપે છે, 
િેની ખાિરી કરી. ભારિ અને આહફ્રકાના 

વિની એ પ્રસિંહોએ પ્રસિંગાપ રમા ંબોલ્યા પ્રવના 
નક્ી કય ું, ‘આનો ભક્ષ ન થાય.’ મેદાનના 
બીજા છેડે પાજંરા પાસે રક્ષકો પ્રસિંહોને પાછા 
વાળવા ‘આ આ આ’ બોલી માસંના ટ કડા ં
બિાવિા ંહિા.ં બનેં પ્રસિંહ દોડિા ંપાજંરામા ં
ચાલ્યા ંગયા,ં પેલા માસંના ટ કડા ંસામે જોયા ં
પ્રવના.  

મા જેવી નસે કહ્ ,ં ‘બેટા, િારો આ 
પ્રવડીયો આખા જગિમા ંવાઈરલ થયો છે.’ 

એની આંખોમા ં જોિા ં એને પોિાની 
મા યાદ આવી, જેની દ આઓથી, છપા 
આશીવાાદથી એ બચ્યો હિો. એણે સાભંળેલી 
ગઝલનો શેર એના કાનમા ંગ જંી રહ્યો..  
દીવારેં અતસર મેરા નામ દોહરાિી રહિી હૈ, 

શાયદ પીછે સે ત ૂસદાયે દેિી રહિી હૈ 
 
(શીષાક પહંકિ:  હહરેન દેસાઈ) 
 

 
 
લેખક: નરેશ કાપડીઆ  
સ રિ - ૯૯૦૯૯ ૨૧૧૦૦  
આમપં્રત્રિ વાિાા   
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પ્રનદોષ પ્રમત્ર (હહન્દી વાિાા) 
મ ન્શી િેમચદં - અન વાદ: નરેશ કાપડીઆ 

‘હેં ભાઈ, બચ્ચા ઈંડામાથંી બહાર આવીને ફરરા  કરીને ઉડી જશે?’ 
‘ના રે, પાગલ.. પહલેા ંબચ્ચાને પાખંો ફૂટશે. પાખંો પ્રવના ચબચારા કેવી રીિે ઉડશે?’ 

 

 
 
કેશવના ઘરમા ં એક ચકલીએ માચળયા પર 
ઈંડા મકૂ્યા હિા. કેશવ અને િેની બહને શ્યામા 
બનેં ત્યા ંજિી વખિે ખબૂ કાળજીથી એ પક્ષીને 
જોિા. સવારમા ંબનેં આંખો ચોળિા માચળયાની 
સામે પહોંચી જિા અને ચકલો કે ચકલી બનેંને 
ત્યા ંબેિેલા ંજોિા.ં બનેં બાળકોને એ પક્ષીઓને 
જોઈને ખબૂ મઝા પડિી, ત્યા ંસ ર્ી કે િેઓ 
મળનારા દૂર્ અને જલેબીની પણ પરવા 
નહોિા કરિા.ં બનેંના હદલમા ં જાિ જાિના 

સવાલો ઉિિા.ં ઇંડા કેટલા મોટા હશે? કયા 
રંગના હશે? કેટલા હશે? એ શ  ંખાશે? િેમાથંી 
બચ્ચા કેવી રીિે બહાર આવશે? બચ્ચાને પાખં 
કેવી રીિે આવશે? માળો કેવો હશે? પણ આ 
સવાલોના જવાબ આપનારૂ કોઈ નહોત  .ં ન િો 
મા પાસે ઘરના ંકામકાજમાથંી ફુરસદ હિી કે 
ન િો બાપ જી િેમના વાચંવા-લખવામાથંી 
ઊંચા આવિા. બનેં બાળકો એકબીજાને 
સવાલ-જવાબ આપીને હદલને શાિં કરિા. 
શ્યામા કહિેી, ‘હેં ભાઈ, બચ્ચા ઈંડામાથંી બહાર 
આવીને ફરરા  કરીને ઉડી જશે?’  
કેશવ પ્રવદ્વાનોની જેમ ગવાથી કહિેો, ‘ના રે, 
પાગલ.. પહલેા ં બચ્ચાને પાખંો ફૂટશે. પાખંો 
પ્રવના ચબચારા કેવી રીિે ઉડશે?’  
શ્યામા: ‘ચકલી ચબચારી આ બચ્ચાને શ  ં
ખવડાવશે?’  
આ પેચીદા સવાલનો જવાબ િો પ્રવદ્વાન કેશવ 
પાસે પણ નહોિો.  
આ રીિે ત્રણ-ચાર હદવસ વીિી ગયા. બનેં 
બાળકોની ઉત્સ કિા હદવસેને હદવસે વર્ી રહી 
હિી. િેઓ ચકલીના ઈંડાને જોવા માટે અર્ીરા 
થઈ ગયા ંહિા.ં િેણે અંદાજ લગાવ્યો કે હવે 
િો બચ્ચા ંબહાર આવી જ ગયા હશે. ચકલી 
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ચબચારી બચ્ચાનંો ખોરાક કેવી રીિે લાવશે એ 
મોટો સવાલ હિો? ચબચારી ચકલી એટલ  ંબધ  ં
ખાવાન  ંક્યાથંી લાવશે? ચબચારા ંબચ્ચા ંચ ૂ ંચ ૂ ં
કરીને મરી જશે. આ મ સીબિની ર્ારણા કરીને 
બનેં ડરી ગયા. બનેંએ નક્ી કય ું કે માચળયા 
પર ચડીને અનાજના થોડા ં દાણા મ કવા 
જોઈએ. શ્યામા ખ શ થઈને બોલી, ‘િો િો પછી 
ચકલીએ ખોરાક માટે ક્યાયં ઉડાઉડ નહીં કરવી 
પડેને?’  
કેશવ કહ,ે ‘ખરી વાિ છે!’ 
શ્યામા: ‘માચળયા પર િડકો આવે ત્યારે 
બચ્ચાનેં િાપ નહીં લાગિો હોય?’ 
કેશવન  ં ધ્યાન આ મ શ્કેલી િરફ િો ગય  ંજ 
નહોત  .ં િેણે કહ્ ,ં ‘ચોક્સ, િકલીફ િો હશે જ. 
બચ્ચા ં ચબચારા િરસથી પીડાિા હશે. ખ લ્લા ં
માચળયા પર કોઈ પડછાયો પણ પડિો નથી.’  
છેવટે, એવ  ંનક્ી થય  ંકે ચકલીના માળા પર 
કાપડની છિ બનાવવી જોઈએ. એક કપ પાણી 
અને થોડા ચોખા મ કવાનો િસ્િાવ પણ 
સ્વીકારવામા ંઆવ્યો. 
બનેં બાળકો ખબૂ જ ઉત્સાહથી કામ કરવા 
લાગ્યા. શ્યામા માિાની નજર બચાવીને 
કોિીમાથંી થોડા ં ચોખા લઇ આવી. કેશવે ગ પિ 
રીિે પથ્થરના પયાલામાનં   ં િેલ જમીન પર 
ઢોળી નાખ્ય  ંઅને િેને સારી રીિે સાફ કરીને 
િેમા ંપાણી ભય ું. 
હવે છાયા માટે કાપડ ક્યાથંી લાવવ ?ં અને 
લાકડીઓ વગર ઉપર કાપડ કેવી રીિે ઊભ  ં

રહશેે અને લાકડી લાવીએ િો િે કેવી રીિે 
ઊભી રહશેે? 
કેશવ લાબંા સમય સ ર્ી આ ગરબડમા ંરહ્યો. 
આખરે િેણે આ સમસ્યાનો પણ ઉકેલ લાવી 
દીર્ો. શ્યામાને કહ્ ,ં ‘જા અને કચરાની ટોપલી 
ઉપાડી લાવ. અને માને બિાવિી નહીં.’  
શ્યામા: ‘પણ એ િો વચ્ચેથી ફાટી ગઈ છે. 
િડકો િેમાથંી પસાર નહીં થાય?’ કેશવે 
ગ સ્સામા ંકહ્ ,ં "ત  ંટોપલી િો લઇ આવ. એન  ં
બાકોર ં  બરં્ કરવાનો ઉપાય પણ શોર્ી 
કાઢીશ.’ 
શ્યામા દોડીને ટોપલી ઉપાડી લાવી. કેશવે 
િેના બાકોરામા ંકાગળ ખોસી દીર્ો અને પછી 
ટોપલીને આંગળી પર લટકાવીને કહ્ ,ં ‘જો, હ ં 
િેને માળામા ંઆ રીિે ઢાકંીશ. પછી િેમાથંી 
િડકો અંદર કેવી રીિે જશે?’  
શ્યામાએ મનમા ં પ્રવચાય ું, ભાઈલો કેટલો 
હોપ્રશયાર છે!. 

*** 
ઉનાળાના હદવસો હિા. બાપ જી ઓહફસે ગયા 
હિા. બાજ ના ખડંમા ંબનેં બાળકોને સ વડાવીને 
મા પોિે પણ સ ઈ ગઈ હિી. પણ આજે 
બાળકોની આંખમા ં ઊંઘ ક્યાથંી હોય? બનેં 
આંખો બરં્ કરીને માના સ વાની રાહ જોિા 
હિા. 
જેવી ખાિરી થઇ કે મા સ ઈ ગઈ છે, એટલે 
બનેં બાળકો ર્ીમેથી ઉિયા. ર્ીમેથી આગળી 
ખોલીને બનેં બહાર આવ્યા.ં ચકલીના ઇંડાના 
રક્ષણ માટેની િૈયારીઓ શરૂ થઈ. કેશવ 
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રૂમમાથંી સ્ટલૂ લાવ્યો, પણ એ પરૂત   ં નહોત   ં
એટલે ચોકડીમાથંી નહાવાની ચોકી લાવીને 
સ્ટલૂની નીચે મકૂી દીર્ી અને ડરિા ં ડરિા ં
સ્ટલૂ પર ચડી ગયો. 
શ્યામાએ બનેં હાથોથી સ્ટ લ પકડી રાખ્ય  ંહત  .ં 
સ્ટલૂના ચારેય પગ એકસરખા ન હોવાને 
કારણે જે બાજ  વધ  દબાણ આવત  ંહત   ંિે બાજ  
થોડ ં ખસી જત   ં હત  .ં એ સમયે કેશવે કેટલી 
પીડા સહન કરવી પડી હિી, એિો માત્ર એન  ં
હદલ જાણત  ંહત  .ં િેણે બનેં હાથોથી માચળયાન  ં
છજીય  ંપકડી લીધ  ંસાથે શ્યામાને ર્ીમા અવાજે 
િપકો આપયો, ‘સ્ત  લને બરાબર પકડી રાખજે, 
નહીંિર નીચે ઉિરીને હ  ં િને ખબૂ મારીશ.’ 
પણ ચબચારી શ્યામાન  ંહદલ િો માચળયાની ટોચ 
પર હત  .ં િેથી વારંવાર િેન  ંધ્યાન ડગી જત   ં
અને િેના હાથ ઢીલા પડી જિા.ં  
કેશવે માચળયા પર હાથ મકૂિા ંજ બનેં ચકલાં 
ઉડી ગયા.ં કેશવે માચળયા પર પડલેી કેટલીક 
સકૂી ડાળખી અને િેના પર ત્રણ ઈંડા પડેલા 
જોયા.ં િેણે ઝાડ પર જોયેલો એવો કોઈ માળો 
અહીં નહોિો. શ્યામાએ નીચેથી પછૂ્ ,ં બચ્ચા ં
છે ભાઈલા?’  
કેશવ: ‘શ્યામા, ત્રણ ઈંડા ં છે, હજ  િેમાથંી 
બચ્ચા ંનીકળ્યા ંનથી.’ 
શ્યામા: ‘જરા મને બિાવને ભાઈલા, કેટલા ં
મોટા છે?’  
કેશવ: ‘બિાવીશ. પણ પહલેા ંજા અને થોડા ં
ચીંથરા લઇ આવ, ચબચારા ઈંડા સ કા ડાળખા 
પર જ પડયા ંછે.’ 

શ્યામા દોડીને પોિાન  ં જૂન  ં ફ્રોક ફાડીને િેનો 
કપડાનંો એક ટ કડો લઈ આવી. કેશવે નમીને 
એ કપડ ં લીધ ,ં િેને વારંવાર ગડી કરીને સરસ 
ગાદી બનાવી. એ ગાદીને ડાળખા પર મ કીને 
િેના પર હળવેથી ત્રણ ઈંડા મકૂ્યા. 
શ્યામાએ ફરી કહ્ ,ં ‘મને પણ બિાવને ભાઈ.’ 
કેશવ: ‘હ ં િને બિાવીશ, પહલેા પેલી ટોપલી 
આપ, મને છાયંો કરવા દે.’ 
શ્યામાએ ટોપલી નીચે ર્રીને કહ્ ,ં ‘હવે ત   ં
નીચે આવ, હ ં ચડીને જોઈ લઉં.’  
કેશવે ટોપલીને એક સકૂી ડાળખી પર ટેકવીને 
કહ્ ,ં ‘જા, અનાજ અને પાણીનો પયાલો લઈ 
આવ, હ ં નીચે આવીશ અને િને બિાવીશ.’  
શ્યામા પાણીન  ંવાસણ અને ચોખા લઈ આવી. 
કેશવે એ બનેં વસ્ત  ઓને ટોપલી નીચે મકૂી 
અને પછી ર્ીમેથી નીચે ઉિરી આવ્યો.  
શ્યામાએ આજીજી કરી, ‘હવે મને પણ જોઈ 
લેવા દે ભઈલા.’  
કેશવ: ‘ત   ંપડી જશે.’ 
શ્યામા: ‘નહીં પડ ં ભાઈ, ત   ં નીચેથી પકડી 
રાખજે.’ 
કેશવ: ‘ના બેન, ત   ંક્યાકં પડી ગઈ િો મા મારી 
ચટણી બનાવી દેશે. કહશેે કે િેં જ બેનને ઉપર 
ચડાવી હશે. અને ત   ં શ  ં જોશે? ઈંડા હવે 
સલામિ છે, જયારે િેમાથંી બચ્ચા ં નીકળશે 
ત્યારે આપણે િેને પાળીશ .ં’ 
ચકલો ને ચકલી વારંવાર માચળયા પર આવિા ં
અને બેિા ંવગર જ ઉડી જિા.ં કેશવે પ્રવચાય ું કે 
િેમના ડરથી િે ઈંડા પાસે જિા ંનથી. િેથી 
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િેણે સ્ટ લ ઉપાડીને િેના રૂમમા ંમકૂી દીધ  ંઅને 
નહાવાની ચોકી િેની ચોકડીમા ંમકૂી દીર્ી.  
શ્યામાએ આંખોમા ંઆંસ  સાથે કહ્ ,ં "િેં મને 
નહીં જોવા દીધ ,ં હ ં માને કહી જ દઈશ.’  
કેશવ: ‘ના, માને નહીં કહિેી. કહશેે િો હ ં િને 
બહ  મારીશ.’  
શ્યામા: ‘િો િે મને કેમ નહીં જોવા દીધ ?ં’  
કેશવ: ‘ત   ંપડી બડી િો? માથ  ંફૂટી જિે અને 
મારે પણ માર ખાવો પડિે.’ 
શ્યામા: ‘માથ  ંફૂટિે િો ફૂટિે. હ ં માને કહી જ 
દઈશ.’ 
એટલામા ં દરવાજો ખ લ્યો અને મા િડકાથી 
આંખો બચાવિા બોલી, ‘િમે બનેં બહાર ક્યારે 
આવી ગયા?ં મેં કહ્  ંહત  નેં કે િડકામા ંબહાર 
નહીં જિા!ં કોણે બારણ  ંખોલ્ય ?ં’  
‘મા, બારણ  ંકેશવે ખોલ્ય  ંહત  ,ં’ પણ એણે મળૂ 
વાિ માને નહીં કહી, એને ડર હિો કે નકામો 
ભાઈલો પીટાઈ જશે. કેશવ મનમા ંધ્રજૂિો હિો 
કે શ્યામા કહી નહીં દે! એણે બહનેને ઈંડા 
બિાવ્યા નહોિા એટલે એને બહને પર પ્રવશ્વાસ 
નહોિો. શ્યામા માત્ર ભાઈ માટેના િેમને 
ખાિર ચપૂ રહી હિી કે ઈંડા જોવાના 
કારસ્િાનમા ંિે પણ સાથીદાર હિી માટે ચપૂ 
રહી િે નક્ી કરવ  ં મ શ્કેલ હત  .ં કદાચ, બનેં 
વાિ ખરી હિી.  
માિાએ બનેંને િપકો આપયો અને પછી િેમને 
રૂમમા ં બરં્ કરી દીર્ા અને િમે ર્ીમે ર્ીમે 
િેમને પાખંો નાખંવા માડંી. હજી િો બે જ 

વાગ્યા હિા. બહાર સખિ ગરમી હિી. હવે 
બનેં બાળકો ઊંઘી ગયા હિા. 
***  
અચાનક ચાર વાગે શ્યામા જાગી ગઈ. રૂમનો 
દરવાજો ખ લ્લો હિો. િે દોડીને માચળયા પાસે 
ગઈ અને ઉપરની િરફ જોવા માડંી. ત્યા ં
ટોપલી દેખાિી નહોિી. િેની નજર નીચે ગઈ 
અને િે ઊંર્ા પગે દોડિી રૂમમા ંઆવી અને 
મોટેથી બોલી, ‘ભાઈલા, ઈંડા િો નીચે પડયા ં
છે, બચ્ચા ંઉડી ગયા!ં’  
હિી. સજંોગવશાિ િેની નજર નીચી ગઈ અને 
િે પાછળ દોડિી રૂમમા ં ગઈ અને જોરથી 
બોલી, "ભાઈ, ઈંડા પડયા છે, બાળકો ઉડી ગયા 
છે."  
કેશવ ગભરાઈને ઊભો થયો અને દોડિો બહાર 
આવ્યો, અને શ  ંજ એ છે? ત્રણેય ઈંડા તટૂી ગયા 
અને િેમાથંી ચનૂા જેવ  ંકંઈક બહાર આવ્ય  ંછે. 
પાણીનો કપ પણ તટૂીને એક િરફ પડયો છે.  
િે ગભરાઈ ગયો. ડરથી િેની આંખો જમીન 
ખોિરવા માડંી.  
શ્યામાએ પછૂ્ ,ં ‘બચ્ચા ંક્યા ંઉડી ગયા?’  
કેશવે કર ણાભયાા સ્વરે કહ્ ,ં ‘ઈંડા ફૂટી ગયા ંછે.  
‘અને બચ્ચા ંક્યા ંગયા?ં’ 
કેશવ: િારા માથામા.ં જોિી નથી, ઈંડામાથંી 
સફેદ પાણી નીકળી આવ્ય  ંિે? એમાથંી જ િો 
બે-ચાર હદવસમા ંબચ્ચા ંબની જિે!’  
માએ સોટી હાથમા ંલઈને પછૂ્ ,ં ‘િમે બે ત્યા ં
િડકામા ંશ  ંકરો છો?’ 
શ્યામાએ કહ્ ,ં ‘મા, ચકલીના ઈંડા ફૂટી ગયા.ં’  
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માએ ત્યા ંઆવીને ફૂટેલા ઈંડાને જોયા અને 
ગ સ્સામા ં કહ્ ,ં ‘િમે લોકો જ ઈંડાને અડયા 
હશો.’  
હવે શ્યામાને િેના ભાઈલા િત્યે દયા ન 
આવી. િેણે જ કદાચ એ રીિે ઈંડા મકૂ્યા કે િે 
નીચે પડી ગયા.ં આ માટે િેને સજા મળવી 
જોઈએ. િેણે કહ્ ,ં ‘ભાઈલો ઈંડાને અડક્યો 
હિો, મા.’  
માએ કેશવને પછૂ્ ,ં ‘કેમ રે?’ કેશવ ખબૂ 
ગભરાઈને ઊભો હિો.  
મા: ‘પણ ત   ંએટલે ઊંચે સ ર્ી પહોંચ્યો કેવી 
રીિે?’  
શ્યામા: ‘મા, ચોકી પર સ્ટ લ મ કીને એ ચડયો 
હિો.’  
કેશવ: ‘ત   ંસ્ટ લ પકડીને ઊભી નહોિી?’  
શ્યામા: ‘િેં જ િો કહ્  ંહત  ,ં પકડવાન .ં’ 
માએ કહ્ ,ં ‘ત   ંઆટલો મોટો થયો, િને એટલી 
ખબર નથી કે અડકવાથી ચકલીના ઈંડા ગદંા 
થઇ જાય અને પછી ચકલી એને સેવે જ નહીં.’  
શ્યામાએ ડરિા ં ડરિા ં પછૂ્ ,ં ‘િો શ  ં મા, 
ચકલીએ જ ઈંડા પાડી નાખં્યા?’  
મા: ‘બીજ  ં શ  ં કરે? એન  ં પાપ કેશવને માથે. 
હાય, હાય, ત્રણ જાન લીર્ી આ દ ઠટે.’ 
રડત   ં મો બનાવીને કેશવે કહ્ ,ં ‘મેં િો માત્ર 
ઈંડાને ગાદી પર મકૂ્યા ંહિા ંમા.’ 
માને હસવ  ં આવી ગય .ં પણ કેશવને ઘણા ં
હદવસો સ ર્ી પોિાની ભલૂ માટે અફસોસ થિો 
રહ્યો. ઈંડાની સ રક્ષા કરવાના જોશમા ંિેણે િો 
િેમન  ંસત્યાનાશ કરી નાખ્ય  ં હત  .ં એને યાદ 

કરીને િે ક્યારેક રડી પણ પડિો હિો. ત્યાર 
બાદ પેલા ંચકલા-ચકલી ત્યા ંદેખાયા ંનહોિા.ં  
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‘नादान दोस्त’ નો ગ જરાિી અન વાદ: નરેશ 
કાપડીઆ - સ રિ - ફોન: ૯૯૦૯૯૨૧૧૦૦   
આમપં્રત્રિ વાિાા  
 
(જ્યોપ્રિકળશ માચા, ૨૦૨૨ - ભાગ ૧ પ રો) 
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બોરસલ્લી જ કેમ? 
બક લા ઘાસવાલા 

 

 
 

‘િમને વકૃ્ષો ખબૂ પસદં છે?’ - ‘હા. એમા ંપણ સૌથી વર્ારે બોરસલ્લી.’  
‘એના ંફૂલો મોહક અને સ ગરં્ીદાર હોય છે.’ - ‘એટલે જ મને ગમે છે.’ 

 
       મારી ડાયરીના ં કેટલાક પાના ં પર 
વેરાયેલી એની યાદોને જો ગોિવીને મકૂ ં િો 
કંઈક આવ  ંશબ્દચચત્ર બને. મેં  એને પહલેીવાર 
જોયેલી ત્યારે એ બોરસલ્લીના વકૃ્ષ નીચે 
બેસીને ધ્યાનમગ્ન થઈ  પ સ્િક વાચંી રહી 
હિી. કોણ જાણે કેમ પણ એના ં પર નજર 
પડિા ં જ એ મને હૃદયસ્થ થઈ ગયેલી. 
યોગાન યોગે પરીક્ષામા ંએનો નબંર મારી જ 
બેંચ પર આવ્યો અને મારા ર્બકારા વર્ી 
ગયેલા, િે િો હજી પણ હ ં અન ભવ  ંછં. આમ 
િો એ કૃઠણકલી પણ એના ં લાબંા વાકંહડયા 

વાળ મોહક. સ્વભાવે અંિમ ાખી હોવી જોઈએ 
એટલે બાજ મા ં જ બેસીને બોડાની પરીક્ષા 
આપિી હિી ત્યારે મારા પર એણે નજર સરખી 
પણ ન કરેલી િે હ ં કઈ રીિે ભલૂ ?ં આટલા 
હદવસોમા ં અમારી વચ્ચે થયેલો ફતિ એક 
નાનકડો સવંાદ હજી પણ યાદ છે.  
હ ં : િમને વકૃ્ષો ખબૂ પસદં છે?  
એ : હા. એમા ંપણ સૌથી વર્ારે બોરસલ્લી.  
હ ં : એના ંફૂલો મોહક અને સ ગરં્ીદાર હોય છે.  
એ : એટલે જ મને ગમે છે.   
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એ સવંાદ અને છ- સાિ હદવસનો સમયગાળો 
મારા મનના કોઈ ખણેૂ બરાબર પલાિંી વાળી 
ગોિવાઈ ગયો છે . જોકે પછી ખબર પડેલી કે 
એ જે પહરવારની દીકરી છે એ લોકો અમારી 
પહોંચ બહાર છે! એ મારી સ્મપૃ્રિમા ંઅકબરં્ 
રહી પણ એની સામે મારી લાગણીઓ વ્યતિ 
કરવાની વાિ જ મેં છોડી દીર્ી. ઘરના સજંોગો 
અને પ્રપિાની િગાઢ અસર હિેળ હ ં મારી 
મયાાદા ચકૂી શક ં એમ હત   ં જ નહીં. એ મને 
ક્યાકં અલપઝલપ જોવા મળે િો પણ હ ં િો 
રાજીરાજી થઈ જિો. એક વાર પ્રમત્રો સાથે 
વાચંિો હિો અને બોલી પડેલો કે આજ વહ 
પ્રમલી, ઉસે દેખા િો ઐસા લગા જૈસે… બ્લા 
બ્લા બ્લા  પછી દોસ્િો લાગી પડેલા કે વહ 
કૌન? પરંત   મેં ક્યારેય એન  ંનામ લીધ  ંનહીં. 
પછી િો અમારા માગા અલગ થઈ ગયા છિા ં
મારી મનોભપૂ્રમ પર િો  એ રહી જ. એ કોઈક 
ખમિીર્ર પહરવારમા ં પરણીને આંખોથી 
ઓઝલ થઈ અને પોિાની દ પ્રનયામા ંખોવાઈ 
ગઈ. હ ં પણ મારા સસંાર અને કારહકદીમા ં
ગળાડૂબ થઈ ગયો.  મારી પણ સસંારલીલા 
હિી અને મેં એને સ વાગં રાખી છે. એ 
દ પ્રનયાના રહવેાસીઓને મારા મનનો અણસાર 
સ દ્ધા ંનથી. આટલ  ંસાધ્ય કરવા માટેની મારી 
અખડં અને અપ્રવરિ સાર્ના િો અપાર છે.  
        સામે એની સસંારલીલા િો 
ગ ણસ દંરીના ઘરસસંાર જેવી છે. છૈયાછંોકરા,ં 
ગાડીબગંલા, વાડીવજીફા, ખેિરપાદર, બહોળો 
ક ટ ંબકબીલો અને જાહરેજીવનની નાનાપ્રવર્ 

ર્મર્મિી િવપૃ્રિઓમા ં એ સદૈવ રમમાણ 
રહિેી નજરે ચડે. એની પયાાવરણલક્ષી અને 
બાચલકાઓના ઉત્કષા  માટેની  જાહરે 
િવપૃ્રિઓના ં કારણે ક્યારેક કાયાક્રમોમા ં નજરે 
ચડે પણ અમારો વ્યવહાર ક્યારેય પણ 
ક્સ્મિની આપ-લેથી આગળ િો ન વધ્યો પરંત   
હ ં એની સામે કાઈંપણ બોલવાની હહિંમિ કરી 
શક્યો જ નહીં. એની સામે જ નહીં પરંત   
કોઈપણ અંગિ વ્યક્તિ કે પ્રમત્રો સામે પણ નહીં 
જ.  હદવસો કે મહહનાઓ જ નહીં, વષો વીિવા 
લાગ્યા ંપણ હ ં િો હિો ત્યા ં ને ત્યા ંજ. બસ, 
મનમા ંજ સવંાદો, ગીિો ને એના ંસહવાસના ં
સપના.ં એ ફતિ મારા પકે્ષ, એના ંમનમા ંહ ં છં 
કે નહીં િે પણ કલ્પનાનો જ પ્રવષય.  
         સમય જિા ંયોગાન યોગે એના વેવાઈ 
અમારા પડોશી બન્યા. એમના કારણે એની 
અનેક વાિો મારા સ ર્ી અનાયાસે પહોંચિી 
રહી. એનો દીકરો સાસરે આવે એટલે એના 
ર્ામા મારી ઘરે પણ હોય એમા ંઅખટૂ વાિોનો 
દોર ચાલે. જો કે એન  ંઆવવાન  ંિો ભાગ્યે જ 
બને અને આવે િો પણ મ લાકાિો નહીંવત ્
પણ એક િક આવી મળી. એના ં લગ્નના ં
પચાસ વષાની ઉજવણી અવસરે એના ં
સિંાનોએ સરિાઈઝ પાટી ગોિવેલી. િેઓ 
કોઈ ભેટસોગાદ કે ફૂલના બકેૂ લેવાના ંન હિા ં
પરંત   કોઈ અલગ ભાિની ભેટ આપવાનો 
અચભક્રમ િો હિો જ. સાદાઈ અને સ્નેહના 
સમન્વય સમી સરસ ગામિી સજાવટ અને િે 
જ માહોલને અકબરં્ રાખિી નમણી સાજં. 
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દરેકે દંપિી માટેની પોિાની લાગણી ફતિ બે 
લાઈનમા ં વ્યતિ કરવાની હિી. કોઈએ ગીિ 
ગાય  ંઅને કોઈએ હફલ્મ/નાટકના સવંાદો પર 
પસદંગી ઉિારી. હ ં િો અહીં પણ ચપૂ જ. 
સહરાની આકંિ િરસનો ચાિક પણ અબોલ ! 
મારા વિી પત્નીએ જ ઔપચાહરક વાિ કરી 
શ ભેચ્છા વ્યતિ કરી અને મારે જે કહવેાન  ંહત   ં
િે મનમા ંજ રહ્ .ં ‘ભીગી રાિ’ન  ં ‘હદલ જો ન 
કહ સકા..’ ગીિ ન જ ગાઈ શકાય  ં! આમ િો 
આ લાગણી હફલ્મી લાગે પણ એને જોઈને 
મારામા ં મ ગ્ર્ાવસ્થાનો  એ સમયખડં જીવિં 
થઈ ચકૂ્યો હિો જ્યારે આવી અચભવ્યક્તિ 
સહજ હિી. જો કે ઘણા સમય પછી આજે એને 
પ્રનરાિેં જોવાની િક મળી. એનો ઘેઘરૂ કેશરાપ્રશ 
અલોપ થઈ ચકૂ્યો હિો! એના ંશેિાણીપણાનો 
થર એની શારીહરક અને માનપ્રસક અવસ્થા પર 
ચડી ગયો હિો. વાકંહડયા વાળની જગ્યા પ્રવગે 
લઈ લીર્ી હિી પરંત   મને એની કોઈ અસર 
હિી નહીં કારણ કે એની વ્યથાકથાની દાસ્િાન 
પવેૂ અમે એની પ ત્રવધ ૂપાસે સાભંળી ચકૂ્યા ં
હિા.ં અમે એની સામે થયા ંએટલે અલપઝલપ 
જૂની યાદ િાજી કરિા ં એણે એના 
જીવનસાથીને કહ્  ં કે આમની સાથે મેહટ્રકની 
પરીક્ષા મેં એક બેંચ પર બેસીને આપેલી અને 
માર ં  હદલ િો બાગ બાગ! ઓહ, એને હજી  એ 
યાદ છે. િો િો હ ં જરૂર એના ંમનમા ંહોઈશ. 
પછી િો મારી િરંગલીલા આગળ ચાલી અને 
જે બન્ય  ં િે કલ્પનાિીિ! ભોજન સમયે એ 
એકલી મારી પાસેથી પસાર થિી હિી અને મેં 

એને બોલાવીને ઝડપભેર કહી દીધ  ંકે પચાસ 
વષાથી મનમા ંએક વાિ લઈને ફર ં  છં. મને 
નથી ખબર િમારા િત્યે કઈ લાગણી હિી 
અને છે. એ કદાચ મ ગ્ર્ાવસ્થાનો પહલેો ક્રશ 
હિો, માનસન્માન હત   ંકે આદર હિો, હ ં િમને 
કઈ રીિે ચાહ ં છં િે ખબર નથી પરંત   મારા 
મનમા ંકોઈક પ્રવપ્રશઠટ લાગણી િો િમારા માટે 
છે જ. િમને બોરસલ્લીના ં વકૃ્ષ નીચે 
પહલેીવાર જોયેલા ં અને િમે હૃદયસ્થ થઈ 
ગયા ંછો. હજી પણ િમને એ વકૃ્ષો ગમે છે િે 
િો િમારી આ વાડીમા ં એ વકૃ્ષો જોયા ં
એટલે…..  એ બે પ્રમપ્રનટ મારી સામે જોઈ રહી 
અને બીજો કોઈ પણ  િપ્રિભાવ આપયા વગર 
થેન્ક્ ૂકહીને આગળ વર્ી એના જીવનસાથી 
પાસે હસિા ચહરેે ઊભી રહી ગઈ! હ ં થોડો 
હિિભ િો થયો પરંત   કોણ જાણે કેમ િે ક્ષણે 
હળવાશ પણ અન ભવી રહ્યો. હવે એણે 
પ્રવચારવાન  ં હત  .ં મેં િો કહી દીધ !ં આમ િો 
જાણે કોઈ નાટકન  ંદ્રશ્ય ભજવ્ય  ંહોય િેવો ઘાટ 
પણ એની ગજબની સ્વસ્થિાએ 
એના ં ર્ીરગભંીર, ગહન પીઢ વ્યક્તિત્વનો 
ખ્યાલ આપી દીર્ો. મને ન સમજાય  ંકે હવે શ  ં
થશે? હ ં ક્યા સમયખડંમા ંજીવિો હિો અને આ 
ક્યો સમયખડં છે?   
         સરિાઈઝ પાટીમા ં ભેટ આપવાની 
અચભવ્યક્તિનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ થયો ત્યારે 
એના ં સ્વજનોએ એને ગમિી િવપૃ્રિઓમા ં
સહભાગી થવા માટે પ્રવપ્રવર્ પ્રવચારો વ્યતિ 
કયાા ત્યારે કોઈએ પ સ્િક િકાશન િો કોઈએ 
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વીહડયો હફલ્મ બનાવવાની વાિ કરી. એના 
દીકરાએ માના ં િકૃપ્રિ િેમ અને વકૃ્ષો, 
જળસચંય અને સ્વચ્છિાની વાિ શરૂ કરી અને 
ગામના ં બે િળાવના ં સરંક્ષણની જવાબદારી 
ઉિાવવાનો પ્રવચાર વ્યતિ કયો અને કોણ જાણે 
કેમ પણ હ ં અવશપણે બોલી પડયો કે હ ં પ્રસિેર 
બોરસલ્લીના વકૃ્ષ નગર ફરિે રોપાવીશ અને 
એ ઊગીને સદાબહાર બની રહ ે િેની કાળજી 
પણ રાખીશ િે સમયે મેં એની પ્રસિેર વષાની 
આંખોમા ંએક પ્રવપ્રશઠટ ચમક જોઈ જે ફતિ મને 
જ સમજાઈ. હાજર લોકોને ખાિરી હિી કે હ ં જે 
બોલીશ િે કરીશ. િાળીઓના ગડગડાટના 
કેફમા ં મેં પત્ની િરફ ન જોય ,ં કદાચ જાણી 
જોઈને  પણ ! બીજે હદવસે સવારે હહિંમિ કરીને 
પાટીનો આનદં વ્યતિ કરવા મેં એને ફોન કયો 
અને િમે કહી વાિ કરવાની શરૂઆિ કરી 
ત્યારે એ વચ્ચે જ બોલી ઊિી કે આ િમે િમે 
શ  ંછે? ત  ંકાઈં અજાણ્યો છે? પછી એણે અમારી 
વચ્ચે થયેલી એક માત્ર વાિચીિ અક્ષરસ: 
કહી સભંળાવી અને હ  ંએ સમયખડંમા ંપહોંચી 
ગયો જ્યા ંએક પરીક્ષા ખડં હિો અને એક બેંચ 
પર િર ણવયના ં બે હકશોર-હકશોરી પરીક્ષાના 
પેપર લખી રહ્યા ંહિા!ં એને યાદ આવી ગઈ 
ફેસબકૂ પર વાચેંલી  આશા મજીહિયાની 
પકં્તિઓ :  
આવી શકો િો જ ની જગ્યા એ ફરી મળીએ, 
જયા ંહિા ત્યા ંજ પાછા ફરીએ.....   
       જોકે સમજણના પ્રત્રભેટે ઊભેલા ં અમે 
એમ ન કય ું. પદંર વષા પછી પચં્યાસીના ંથયા ં

ત્યારે અમાર ં  નાનકડ ં નગર બોરસલ્લીની 
મહકેથી િરબિર થઈ ગય  ંહત   ંઅને સાથે હ ં 
પણ. અમારો અલગ અલગ વસેલો સસંાર 
બરાબર અકબરં્ છે, ચાર પેઢી જોઈ ચકેૂલા ં
ફતિ અમે બે જ  જાણીએ છીએ કે બોરસલ્લી 
જ કેમ…. 
 
બક લા ઘાસવાલા - વલસાડ -  
૯૮૨૫૧ ૩૩૬૨૬   
અગાઉ નવચેિનમા ંિકાપ્રશિ વાિાા.  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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વાિ રપ્રસયા  
બલવીરપ્રસિંહ જાડજેા 

 
એક જૂના પ્રમત્ર મળી ગયા, એટલે ખબર-અંિર પછૂ્ા પ્રવના ચાલે, વાિ િો કરવી પડે ને! 

 
આજે બીજી જ રાિ હિી. આમ ગણો િો પહલેી 
જ. ગઈ રાિે િો ક્યા ંસિૂા જ હિા. હોક્સ્પટલમા ં
જ રાિ વીિી હિી.   
“કેટલા વાગ્યા?” જાણે શબ્દો સભંળાયા. 
“દરરોજ જેટલા જ. પાણી આપ ?ં”  
જવાબ આપનાર હવે ક્યા ંહિી ! લાઈટ કરી 
ને જોય ,ં રાિના સાડા ત્રણ થયા હિા. કાયમ 
આ સમયે ઊિવ  ંજ પડે. પણ આજે બાજ ની 
પથારી ખાલી હિી. આટલા વષોનો હર રાિનો 
સવંાદ એટલે ભ્રમ થયો, ને ‘કેટલા વાગ્યા 
સભંળાય .ં’  પ્રનસાસા સાથે એક ડૂસક ં આવી 
ગય .ં 
“ઊંઘ નથી આવિી?.......કહ ં છં, મને લાગે છે 
કે, ---- ! ‘ 
“અત્યારે શ  ંછે! સવારે વાિ. ક્યારની જાગ  ંછં. 
હમણા ંજ બાથરૂમ જઈ ને પાણી પીધ ,ં િમે 
સઈૂ જાવ.” 
સવારે ઊિીને પછૂવાન  ંિો ખર ં  જ. “પછી ક્યારે 
ઊંઘ આવી?” 
“વહલેી સવારે.”  
આ દરરોજનો  ઘણા વષોનો પ્રનત્યક્રમ. પહલેા 
િો સવારે, પરવારી, કાશીબેન રસોઈ કરી જાય 
પછી બને્ન ગાડી લઈ ને નીકળી પડિા. 

બેંકમા,ંબીલો ભરવા કે મહંદરે સાથે જ જિા,પણ 
વનલિાના ગોિણ ગયા એટલે મધ કાિંને 
એકલા જવ  ં પડત  .ં છિા ં એક, બે વાર િો 
મોબાઇલ કરે જ. “કેટલે પહોંચ્યા?” “કોની સાથે 
ચોંટ્ા છો, વાિ રસીયા?’  
“બહ  લાઈન છે, થોડી વાર લાગશે, આવ્યો છં 
િો પિાવી ને જ આવ .ં ફરી ક્યા ંઆવવ .ં” એક 
જૂના પ્રમત્ર મળી ગયા, એટલે ખબર-અંિર 
પછૂ્ા પ્રવના ચાલે, વાિ િો કરવી પડે ને!”  
“હા પણ જમવા નો સમય થાય િો આવી જ 
જો પાછા, નહહિર, એસીડીટી થઈ જશે. કોઈ 
જોડે લાબંી  વાિો ના વડા ના કરિા. હ ં અહહિં 
રાહ જોવ  ં ને િમે કોઈ ની જોડે, વાિો ના 
િડાકા મારો. વાિોડીયો સ્વભાવ છે, િમારો 
ભઈ’શાબ.” પણ....., હવે ટોકવાવાળી ક્યા ં
હિી!  
શહરેમા ંજ પરણેલી અને ઓરથો. ડો. બની,  
ડો. પપ્રિ સાથે હોક્સ્પટલ ચલાવિી, દીકરી 
સ્વાપ્રિએ િો એક વાર કહલે  ંપણ ખર ં , “બધ  ં
ઓન લાઈન કરવાન .ં આ ઉંમરે બહાર જવાની 
ઝઝંટ નહીં.”  
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“ના હો, અમે ઘરમા ંને ઘરમા ંમ જંાઈ જઈએ, 
બહાર જઈ એ િો પગ છૂટો થાય, બે ચાર 
જણને મળાય, સ ખ-દ ીઃખની વાિો થાય.”  
 “પણ િમે લોકો સાથે વાિો એ વળગી પડો 
છો, પપપા! વાિ રસીયા છો,  કોઈને ગમે કે ના 
પણ ગમે, સમજિા જ નથી.” એ વખિે એની 
મમ્મી એ કહલે ,ં” હ ં સાથે હોઊં એટલે ચચિંિા 
નહીં. િરિ જ ટોકી ને વાિો કરિા રોકી દઈશ. 
બનત  ંપણ એવ  ંજ.ફોન આવે જ,  “ મધ . કેટલા 
વાગ્યા?” 
 “ઓહ! પેલી ઓહફસ મા ંહરસેસ પડી જશે નહીં! 
ચાલો ત્યારે ફરી મળીએ,” કહી ને સામેની 
વ્યહકિને  ખોટ ં ના લાગે એ રીિે વાિ વાળી 
લેિા. પણ હવે રોકવાવાળી ક્યા ંહિી!  
“જ ઓ પપપા, કોઈ પણ અજાણ્યો નબંર દેખાય 
િો ફોન ઉપાડવાનો નહીં, આજ કાલ વયસ્ક 
લોકો સાથે છેિરપીંડી બહ  જ થાય છે, 
સમજ્યા? સાવ અજાણ્યાને ઘરમા ં પણ નહીં 
આવવા દેવાના. બહાર ઊભા રાખીને વાિ 
કરવાની.”  
“એની ચચિંિા નહીં કરિી, અજાણ્યા નબંરનો 
ફોન હ ં નહીં ઉપાડવા દઉં બસ”. પણ હવે એ 
ક્યા ંહિી!  
પહલેા િો ઘર મા ંએની સાથે િો વાિ થિી, 
હવે િો એ પણ બરં્. વાિ ભખૂ્યા મધ કાિં, 
કોઈ વાિ કરનાર મળે એની િરસ મા ં
હીજરાયા કરિા. કાશીબેન રસોઈ કરવા આવે 
કે રામો કાિંી, વાસણ, કચરા પોિા કરી જાય 
પછી સાવ એકલા. એમની સાથે, વાિો પણ 

કેટલી કરાય!  ટી.વી પણ કેટલ  ંજોવાય! છાપ  ં
પણ કેટલી વાર વચંાય! હવે આંખ પણ ક્યા ં
સાથ આપિી હિી, બળિરા થાય કે પાણી 
નીકળે, એટલે બધ  ં જ બરં્ કરવ  ં પડે. ઘણી 
વાર અજાણ્યા મોબાઇલ   નબંરથી ફોન આવે, 
દીકરીની ચેિવણી યાદ આવે એટલે  મન 
મારીને રોકાઈ જાય. વનલિાના ગયા પછી 
દીકરીએ મોબાઇલમા ં એપ નાખી આપેલી 
એટલે કોનો અને ક્યાથંી ફોન છે, લાલ રંગમા ં
હોય િો ‘ફ્રોડ’ જ હોય, વાદળી રંગ હોય િો 
કદાચ જાણકાર કે પોિાના મોબાઈલમા ં‘સેવ’ 
ન કરેલો નબંર  હોઈ શકે, એ ખબર પડી જિી, 
એટલી પ્રનરાિં. પણ ઘણીવાર િો વાદળી 
રંગમા ં અજાણ્યો નબંર જોઈ અવઢવ થિી, 
‘ઉપાડ ં કે નહીં!’ 
એક વાર ફોન આવ્યો, િો જોય  ં કે મોબાઇલ 
નબંર અજાણ્યો છે, પણ એપથી ખબર પડીકે 
વાદળી રંગ મા, એ.બી.સી.ડી. બેંકનો નબંર  છે. 
યાદ નથી આવત  ંકે આ બેંકમા ંિો માર ં  ખાત   ં
નથી! દીકરીની ચેિવણી યાદ આવી, નથી 
ઉપાડવો. બે ત્રણ વાર એજ નબંરથી ફોન. 
બીજે હદવસે પણ ફરી એજ નબંર થી ફોન! 
‘ઓહો હો! યાદ આવ્ય ,ં આ બેંકમા ં ખાત   ં િો 
નથી, પણ જ્યારે, સપ્રવિસમા ં હિા ત્યારે, એક 
સાથી ઓહફસરની પ્રવનિંી ને માન આપી ને, 
આ નવી શરૂ થિી એ.બી.સી.ડી. બેંકમા,ં પત્ની 
વનલિાથી ખાનગી રીિે, નહહિર એ કેટલાય 
સમય સ ર્ી સભંળાવ્યા કરે કે, ’િમે િો સાવ 
ભોળા છો, લોકો િમારો લાભ લે છે, વગેરે,’ 
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પાચં હજારની ફીતસ હડપોઝીટ, દસ વરસ માટે 
મકૂી હિી. દસ વરસે ફરી રીન્ય , કરાવેલી. એ 
વખિે નવો, નવો, મોબાઇલ ખરીદેલો એટલે 
નબંર આપેલો હવે યાદ આવ્ય .ં બીજે હદવસે 
સામેથી ફોન કયો.  
‘આ મારા નબંર પર બે વાર ફોન આવ્યો, હ ં 
મધ કાિં મહિેા બોલ  ંછં.’  
‘હા સર. આભાર આપે સામેથી ફોન કયો, એ 
માટે. અમારે આપ ને જાણ કરવાની હિી કે, 
આપે આજ થી દસ  વરસ પહલેા ંમકેૂલી, હફતસ  
હડપોચઝટ, પાકી ગઈ છે, આપ હવે શ  ં કરવા 
ઈચ્છા છે, એ જાણવા ફોન કરેલો. આપને 
એકવાર બેંકમા ં આવવાની િકલીફ લેવી 
પડશે.’   
‘સાર ં , હ  ંઅન કળૂિા એ આવી જઈશ, પણ ત ૂ ં
કોણ બોલે છે બહને? આવી ને હ ં કોને મળં, એ 
માટે પછૂ્  ંછે.’  
‘માર ં  નામ પ્રવભા મકવાણા છે, આપ બેંકમા ં
આવીને મને મળજો સર.’  
‘પ્રવભા મકવાણા!’  
‘હા સર.’  
‘ભલે, પ્રવભા હ ં ચોક્સ આવીને િને મળીશ.’  
મકવાણા..... ! કરસન માવજી મકવાણા, એ 
નામ િો કેમ ભલૂાય ! બાળપણનો એ પ્રમત્ર, 
કોણ જાણે ક્યા ંહશે? મધ કાિંના સ્ર પ્રિ પટ પર 
એ િસગં જાણે ગઈ કાલે જ બન્યો હોય એ 
રીિે યાદ છે. મકવાણા અટક સાભંળીને મન્ન 
મા ંલાગણી ઉભરી આવી.  
‘પ્રવભા મકવાણા, ક્યા ંબેસે છે?’  

‘આવો સર, હ ં આપની જ રાહ જોઈ રહી હિી, 
બેસો, શ  ંલેશો સર? િંડ  કે ગરમ? 
‘કાઈં નહીં બહને, ઘરે થી જમીને જ નીકળ્યો 
છં.’  
‘શ  ં કરવ  ં છે, પાકેલી હફતસ હડપોઝીટન ,ં સર, 
રીન્ય , કરવી છે કે ઉપાડી લેવી છે?’ 
‘રીન્ય  નથી કરવી, િમારી બેંક હવે પહલેા જેવ  ં
વ્યાજ ક્યા ં આપે છે? બીજે ક્યાકં રોકાણ 
કરવાની  ઈચ્છા છે.’  
‘ભલે સર, હ ં પેપર બનાવીને આપને ચેક 
બનાવી, ખાત   ંબરં્ કરી આપ ,ં થોડી વાર બેસવ  ં
પડશે.’ 
‘વારં્ો નહહ બેિો જ છં, બાય ર્ વે, પ્રવભા ત ૂ ં
ક્યાનંી છો બહને? અમદાવાદની કે બીજા 
ગામની?’ 
‘હ ં િો અમદાવાદમા ંજ જન્મી ને અહહિં જ ભણી 
છં, મારા દાદા સૌરાઠટ્રના કોઈ ગામના હિા, હ  ં
િો એ ગામન  ં નામ પણ જાણિી નથી.’ 
મધ કાિં, આશ્ચયા સાથે, પ્રવભાને જોઈ રહ્યા.  
પ્રવચારિા ંહિા,કે, લોકોને વડીલની માત્રભૂમૂી 
પણ યાદ નથી! ઘરે આવીને ફરી વિનની 
યાદોમા ંખોવાઈ ગયા. બીજા જ હદવસે નહાવા 
ગયા હિા ને ઘરની બેલ વાગી. રસોઈ કરિા 
કાશીબેને દરવાજો ખોલ્યો. 
નાહીને બહાર આવિા ં જ બોલ્યા,  ‘કોણે 
અત્યારે બેલ મારી હિી, કાશીબેન? અત્યારે 
વળી કોણ....,’ પછૂી ને ડ્રૉઈંગ રૂમમા ંઆવિા ં
જ, બોલિા ંઅટકી ગયા.  
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‘હ ં રોશની મકવાણા છં દાદા, નમસ્કાર.’ એક 
બેિી દડીની, ગોળમટોળ ચહરેા વાળી હકશોરી, 
પરાણે હિે ઊપજે એવી, ગાલમા ંખજંન દેખાય 
સાથે સાભંળવો ગમે િેવો અવાજ અને 
મકવાણા અટક સાભંળી ને, મધ કાિં, દીકરીની 
અજાણ્યાને ઘરમા ંનહીં આવવા દેવાની સચૂના 
ભલૂી ગયા.  
‘રોશની મકવાણા!  કેમ આવવ  ંથય  ંદીકરી?’ 
મકવાણા શબ્દ સાભંળિા જ મધ કાિંના ચહરેા 
ઉપર અજબની ચમક આવી ગઈ ને  
આશ્ચ્ર્ર્યથી, ચોંકી ઊિયા.      
‘કહ ં છં દાદા પણ......, માર ં  નામ સાભંળિા 
આપ કેમ ચોંકી ગયા, એ મને સમજાય  ંનહહ 
દાદા!’  
‘િાર ં  નામ િો સરસ અને ગમી જાય િેવ  ંછે, 
જે િારા ચહરેા અને િારા વ્યક્તિત્વને અન રૂપ 
છે, પણ િારી અટક મકવાણા સાભંળી મને 
મારા બાળપણની, ખાસ યાદ આવી ગઈ.’ 
‘ખાસ યાદ! મકવાણા સાથે?’ 
થોડી વાર જાણે પ્રવચારમા ંખોવાઈ ગયા, આંખ 
પણ ભીની થઈ ગઈ. રોશની અવાચક બની, 
િાકી રહી. 
‘શ  ંથય  ંદાદા! કેમ લાગણી ભીના થઈ ગયા?’  
‘શ  ંકહ ં િને દીકરી, બહ  લાબંી વાિ છે.’ 
‘ભલે લાબંી વાિ હોય, મને કહો ને! વારં્ોન 
હોય િો દાદા. મને કહશેો િો કદાચ િમારા 
દ ીઃખમા ંહ ં કાઈં સહાય કરી શક ં?’ 
‘હ ં આજે જે કાઈં છં િે ના હોિ જો એ મારા 
પ્રમત્ર, મકવાણા એ મારી મદદ ના કરી હોિ. 

મારા માટે એણે પોિાના જીવનને દાવ પર 
લગાવી, મને ઉગારી લીર્ો. કર ણિા એ છે કે 
પછી ક્યા ંગમૂ થઈ ગયો કે મને આજ હદવસ 
સ ર્ી મળ્યો નથી. હ ં એના માટે કાઈં જ નથી 
કરી શક્યો. જીંદગી નો એ ડંખ મને આજ સ ર્ી 
સિાવિો રહ્યો છે. એના ઉપકાર નો બદલો હ ં 
કયારે વાળી શકીશ, એનો અજપંો મને હજ  પણ 
સિાવ્યા કરે છે.’  
‘એવી િે શ  ંવાિ બની હિી, દાદા?’ રોશની એ 
ભાવનાઓ ઉપર, મનને મારી ને,પ્રનયતં્રણ કરી 
પછૂ્ .ં     
‘વાિ જાણે એમ બની કે, હ ં મારા સૌરાઠટ્ર ના 
વિનના ગામડામા ંપાચંમા ંર્ોરણમા ંભણિો 
હિો િે વખિની છે. એ વખિે, અમારા વગા 
પ્રશક્ષક, અમને, ટૂંકા નામે બોલાવી હાજરી પરૂી 
રમજૂ કરિા. જેમકે મો. ક. ગારં્ી, ક. મા. 
મ નશીની જેમ, મને મધ કાિં રમણલાલ 
મહિેાને બદલે, મ.ર. મહિેા, હદચલપ કાપં્રિલાલ 
શેિને હદ.કા. શેિ, કરસન માવજી મકવાણાને, 
ક. મા. મકવાણા એ રીિે. 
‘ક. મા. મકવાણા.?’ 
‘હા, કરસન માવજી મકવાણા.’ મારી અટક 
મહિેાને કરસનની મકવાણા એટલે અમારો 
નબંર પાસે પાસે. અમે બને્ન સારા પ્રમત્રો. એક 
વખિ હરસેસમા,ં મેં હદચલપને, ’એ હદ.કા, ચાલ 
પકડદાવ રમીએ.’ કહીને બોલાવ્યો. મને ખબર 
નહહ કે હદચલપને, કોઈ આ રીિે બોલાવે એ 
ગમત  ંનથી. એ શાળાના ટ્રસ્ટીનો દીકરો હિો. 
એણે પાસે આવીને, મને ગળેથી પકડયો, ને 



107 
 

કહ,ે ’કેમ માર ં  નામ ખરાબ કરે છે? ભાન નથી 
હ ં કોણ છં? નાલાયક.’ 
‘આપણા સાહબે જ બર્ા ને આ રીિે બોલાવે 
છે, એમા ંમેં શ  ંખોટ ૂકીધ !’ 
‘ચાલ, ચાલ ખોટા વાળી, હ ં િને આજે સબક 
શીખવ ,ં એટલે ત ૂ ં કાયમ માટે ખોટા નામે 
બોલાવિો ભલૂી જઈશ ‘  
કહી ને એણે મને જોરદાર થપપડ ગાલ પર 
મારી. કરસન મારી પાસે જ ઊભો હિો. એણે 
મારો પક્ષ લઈ ને, હદચલપ ને સભંળાવ્ય ,ં 
‘દાદાગીરી કેમ કરે છે, કેમ મારા ભાઈબરં્ને 
માય ું?’  
‘જા, જા હવે ભાઈબરં્ વાળી, ત ૂ ંપણ લેિો જા.’ 
કહીને ગ સ્સામા ંહદચલપે કરસનને પણ, પ્રવચાયાા 
પ્રવના થપપડ મારી. હવે કરસનથી પણ, 
હદચલપની દાદાગીરી કેમ સહન થાય! કરસન 
િો મજબિૂ હિો. એણે જોરથી હદચલપના ગાલે 
મિૂી વાળીને એવી મારી કે, હદચલપનો દાિં 
પડીને બહાર આવી ગયો  ને લોહી, નીકળવા ં
લાગ્ય .ં  
‘ઓય મા મરી ગયો.’ હદચલપે જોરથી બમૂ મારી 
ને રડી પડયો. વાિ વાિમા,ં શ  ંન  ંશ  ંથઈ ગય .ં 
બમૂ સાભંળી, પ્રવદ્યાથીઓ અને પ્રશક્ષકો, દોડી 
આવ્યા. હ ં ને કરસન ત્યાથંી ભાગી ગયા, ને 
ઘરે આવી ગયા. કરસનને શાળામાથંી કાઢી 
મકૂવામા ં આવ્યો. હ ં પોસ્ટ માસ્િરનો દીકરો 
હોવાથી,  મારી પાસે માફી લખાવી, હવે પછી 
કોઈને આ રીિે નહહ બોલાવવાની ખાત્રી 
લખાવી માફ કયો. હ ં ને મારા પ્રપિાશ્રી, હડે 

માસ્િર સાહબેને મળીને કરસન વિી માફી 
માગી એને ફરી વાર શાળામા ં લેવા ખબૂ 
પ્રવનિંી અને િયત્ન કયાા પણ હદચલપ ટ્રસ્ટીનો 
દીકરો હોવાથી એની ફહરયાદ મ જબ જ થય .ં હ  ં
કરસનના ઘરે મળવા ગયો, ત્યારે ખબર પડી 
કે, એના પ્રપિા એ એને ખબૂ માયો એટલે એ 
ઘરેથી ભાગી ગયો છે. કેટલા ય હદવસ સ ર્ી 
એ પાછો ના આવ્યો. પછી િો મારા બાપ જીની 
બદલી બીજા શહરેમા ંથઈ જિા,ં અમે વિનન  ં
ગામ છોડી ને નીકળી ગયા. એ પછી મેં શક્ય 
હોય ત્યા ં િપાસ કરી, પણ કરસનની ભાળ 
મળી નહીં. મારી એક જ અધરૂી ઈચ્છા રહી 
ગઈ છે કે, કરસન માવજી મકવાણા મને મળી 
જાય િો, હ  ંિેને કોઈક રીિે ઉપયોગી થઈ શક ં 
ને એન  ંમારા પરન  ંઋણ ઉિારી શક ં.’ કહિેા ં
જ મધ કાિં ફરી આંખમા ંઆંસ  સાથે લાગણી 
ભીના થઈ ગયા. 
કાશીબેન િો રસોઈ કરીને જિા રહ્યા હિા. 
રોશની ઊભી થઈ ને, દાદા િેના આંસ , ન જોઈ 
જાય એ માટે, ઊભી થઈને દાદા માટે આંખો, 
લછૂી, પાણી લઈ આવીને આપિા ંબોલી,  
‘દાદા હજ  પણ ક્યા ંમોડ ં થય  ંછે, હવે હ ં પણ, 
આપના એ ગોહિયા, કરસન માવજી 
મકવાણાને મારી રીિે શોર્વામા ંમદદ કરીશ, 
ચચિંિા ના કરિા દાદા.’  
‘એ િો બહ  સરસ વાિ િેં કરી દીકરી, પણ ત ૂ ં
અત્યારે કરે છે શ ?ં’  
‘હ ં કોલેજના બીજા વરસમા ંઅભ્યાસ કર ં  છં ને, 
સૌને હળવા, મળવાનો મારો શોખ છે, સાથે 



108 
 

સાથે, મારો ખચા કાઢવા માટે, િેમજ નાની 
બચિ યોજનાના કામ કરી ને, લોકોને સાચી 
સમજણ સાથે, ઉપયોગી બનવાની કોપ્રશશ કરી 
રહી છં.’ 
‘અરે એ િો બહ  સરસ, પણ હ ં િને કઈ રીિે 
ઉપયોગી થઈ શક ં?’ મધ કાિંને ખ્યાલ િો 
આવી જ ગયો કે આ છોકરી કેમ આવી છે, 
પરંત  , પોિાના ભાવ છપાવી ને પછૂ્  ં
‘દાદા આપની હફતસ્ડ હડપોઝીટ, બેંકમા ં ફરી 
વાર આપ નથી મકૂવા માગંિા, એવ  ં મારી 
બહનેે કહ્ ,ં િો આપના જેવા વયસ્ક નાગહરકો 
માટે મારી પાસે ખબૂ સરસ અને આકષાક 
વળિર મળે િેવી બચિની પ્રવગિ છે, આપની 
પાસે સમય હોય િો હ ં જણાવ  ંનહીંિર આપના 
અન કળૂ સમયે ફરી આવીશ.’  
રોશની પાસેથી પ્રવગિવાર, માહહિી લઈ ને, 
દીકરી સાથે વાિ ચચિ કરી, પછી જણાવવાની 
બાહેંર્રીની ખાિરી આપી, બે હદવસ પછી 
આવવા જણાવી, મધ કાિેં પછૂ્ ,ં’ રોશની િાર ં  
વિનન  ંગામ ક્ ?ં િારી બહને પ્રવભાને િો એ 
પણ ખબર નથી કે એના વડીલો ન  ંવિન ન  ં
શ  ંનામ છે.’ 
‘અમે મળૂ સૌરાઠટ્ર ના એક નાના ગામ ના. પણ 
મારા દાદા વરસો પહલેા અહીં આવી ગયા 
હિા. અમે િો અમદાવાદમા ંજ જન્મ્યા ંઅને 
મોટા થયા, એટલે અમને ક્યાથંી ખબર હોય 
,દાદા, મને પણ પ્રવભાની જેમ ગામના નામની 
ખબર નથી.’ રોશનીને પોિાના દાદાની િાકીદ 
યાદ આવી કે, કોઈ પણ ભોગે કોઈ ને, આપણા 

વિનન  ંનામ પછેૂ િો પણ  કહવે   ંનહીં, મધ કાિં 
ની પ્રવગિ જાણી લીર્ી એટલે પોિાના દાદાની 
સચૂના મ જબ,છેલ્લી ખાિરી, કરવા પછૂ્ ,ં’ 
દાદા િમે િો િમારા ગામન  ંનામ મને કહ્  ંજ 
નહીં!’  
‘માર ં  ગામ જોગી પીપરીયા, રાજકોટ જીલ્લાના 
પડર્રી િાલ કાન  ંગામ.’  
રોશનીએ ચહરેા પરના આનદંના ભાવ છપાવી 
ને, કહ્ ,ં’દાદા બે હદવસ પછી હ ં િમને ક્યા 
સમયે ફોન કર ં? અને હા, િમારો મોબાઇલ 
નબંર િો લેવાનો રહી ગયો! લખાવોને ક્પલઝ.’ 
મોબાઇલ નબંરની આપલે કરી, દાદાના 
પગમા ંપડી, પ્રવદાય થયેલી રોશની પ્રવચારિી 
હિી કે, પોિાના દાદાએ બિાવેલ ,ં મધ કાિં 
દાદાની ઓળખ ન  ંકામ િો થઈ ગય  ંપણ હવે, 
કરસન માવજી મકવાણા એમના બાળ ગોહિયા 
ને મળવા કેવી રીિે આવશે!  
                    *  
રીંગ વાગિા જ રોશનીન  ંનામ વાચંી, મધ કાિેં 
ફોન ઉપાડયો. ‘આવી જા દીકરી મેં નક્ી કય ું 
છે કે ત ૂ ંકહીશ એમા ંપાકેલી હડપોઝીટન  ંરોકાણ 
કરીશ.’ 
‘એ વાિ પછી, પણ દાદા જો હ ં િમારા 
ગોહિયા, ક. મા. મકવાણા ને શોર્ી આપ  ંિો, 
શ  ંઈનામ આપશો?’ 
‘હેં.! ખરેખર? ત ૂ ંમને કરસનને શોર્ી આપે િો, 
આ બર્ા પૈસા િારા બસ, પણ ક્યા ં રહ ે છે 
કરસન? શ  ં કરે છે? કોણ કોણ છે એની 
સાથે?િને એની ભાળ કઈ રીિે મળી? ‘ 
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‘િમારા બર્ા જ સવાલોના જવાબ િમને આજે 
સાજંે મળી જશે, હ ં િમને આજે ચાર વાગ્યે 
લેવા આવીશ, િૈયાર રહ ેજો દાદા, આવ  ંને?’  
‘અરે અત્યારે જ આવી જા, હ ં િૈયાર જ છં.’ 
અપ્રિ ઉત્સાહમા,ં મધ કાિં બોલી ઊિયા સાજંે 
લેવા આવેલી રોશનીને કેટલાય સવાલોનો 
મારો ચલાવ્યો, પરંત  ,રોશની ચપૂ રહી 
ગોળ,ગોળ જવાબ આપી, હરક્ષામા,ં પવૂા 
અમદાવાદના એક પ્રવસ્િારની ચાલી પાસે 
હરક્ષા ઊભી રખાવી. વાિવાિમાથંી શરૂ થયેલી 
યાત્રા બાળપણના બે ગોહિયાની મ લાકાિન  ં
પ્રનપ્રમિ બનવાની હિી. હરક્ષા ઊભી રહી ને 
રોશની સાથે ઉિરી, મધ કાિં પ્રવચારિા ંહિા, 
કરસન મને ઓળખી શકશે! કે હ ં પણ એને કઈ 
રીિે ઓળખીશ? ત્યા ંિો, ‘મ.ર. મહિેા, આંયા 
વયો આવ્ય.’ સામેના ઘરમાથંી અવાજ આવ્યો. 
સામે ખાટલા પર બેિેલા એક સમવયસ્ક 
વ્યક્તિ એ હાથ પહોળા કરી બેિા, બેિા જ 
બોલાવિા ં મધ કાિેં,ઉમરન  ં ભાન ભલૂી,જાણે  
દોડયા. 
‘કરસન...!’  
‘હા, મધ કાિં.’  
 ઝાડને જેમ વેલ, વીંટળાઇ વળે િેમ, મધ કાિં 
બેિેલા,ં પોિાના બાળ ગોહિયા ને વીંટળાઇ 
ગયા. પણ એમની નજરે નોંધ્ય  ંકે કરસન કેમ 
ઊભો નથી થિો! હાથ પકડી, ઊભા કરવા ટેકો 
કરવા, િયત્ન કરિા હિા ત્યા ં જ, આંખમા ં
હરખના આંસ  સાથે, જોઈ રહલેી, બને્ન બહનેો, 
પ્રવભા અને રોશની, નજીક આવી અને રોશની 

બોલી, ’મારા દાદાને ગોિણની િકલીફ છે, 
મધ કાિં  દાદા.’  
‘િારા દાદા!’  
‘હા, મધ કાિં, હ ં જ એનો દાદા છં. મેં જ ખાિરી 
કરવા રોશનીને મોકલી હિી. પ્રવભાએ જયારે 
કહ્  ંકે, કોઈ મધ કાિં મહિેા ને પોિાના પૈસાની 
પડી નથી ત્યારે જ મને થય  ંકે, મધ કાિં કદાચ 
મારો બાળ ગોહિયો હોય!’  
‘હેં...! ‘  
         મધ કાિંની આંખો ભીંજાઈ ગઈ. 
એમણે રોશનીને માથે હાથ મકૂ્યો, ત્યા ં જ 
રોશની મધ દાદાને ભેટી પડી. પ્રવભાને પાસે 
બોલાવી, એના માથે પણ હાથ મકૂી, વાિ 
રસીયા મધ કાિં અવાચક બની ગયા. સામેની 
હદવાલ પર સ ખડના હાર સાથેના ત્રણ 
ફોટાઓને ક્યાયં સ ર્ી, િાકિા રહ્યા. ત્રણે 
ફોટાઓ સાથેન  ં લખાણ,ચાડી ખાત   ં હત   ં કે, 
કરસનની ઘરવાળી અને દીકરીઓ ના મા-બાપ 
ઇપ્રિહાસ બની ગયા છે. સૌની આંખોના પાણી 
નીરવ શાપં્રિમા ંવહિેા રહ્યા. એકાએક મધ દાદા 
બોલ્યા, ‘પ્રવભા, રોશની િમારા બને્નના અને 
કરસનના બે ચાર જોડી કપડા િૈયાર કરો, 
આપણે જવાન  ંછે.’  
‘ક્યા ંજવાન  ંછે, મધ કાિં?’ 
‘હ ં લઈ જાઉં ત્યા.ં’ કહી ને એમણે દીકરી 
સ્વાપ્રિનો નબંર લગાડયો.  
‘કેમ અત્યારે ફોન કયો, પપપા! િચબયિ િો 
બરાબર છેને? ક્યા ં છો િમે? અત્યારે િો 
ગાડાનમા ંહશો નહીં, શ  ંકામ પડ્  ંઅત્યારે?’  
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‘બર્ી વાિ પછી. ત ૂ ંબેટા, આ રોશની સરનામ  ં
લખાવે ત્યા ં િારી મોટી ગાડી લઈને, િારા 
ડ્રાઈવરને મોકલ. એક પેશન્ટને લેવા, લે, 
રોશની આંટીને સરનામ  ંલખાવ.’ 
ડ્રાઈવરની સાથે ખ દ ડો. સ્વાપ્રિ આવી ગઈ. 
જોય  ંિો પપપા પ્રમત્રનો હાથ પકડી ને બેિા છે. 
‘ત ૂ ંને િારી મમ્મી મને વાિ રસીયા કહી ટોકિા ં
હિા ને, મારી એ આદિે જ મને મારા આ 
પ્રવખટૂા ં પડી ગયેલા પ્રમત્રનો મેળાપ કરાવી 
દીર્ો. હવે ત ૂ ં ને નીરવ ક માર આ કરસનના 
ગોિણ બદલી ને એને ચાલિો કરી દે, પછી  
અત્યાર સ ર્ીની જીંદગીની,ઘણી વાિો ભેગી 
થઈ છે, એ પ્રનરાિેં કરવી છે. હવે મારે બીજા 
કોઈ જોડે વાિ કરવાની જરૂર નહીં પડે. કેમ 
ખર ં  ને ક. મા. મકવાણા?’  
‘હા. મ. ર. મે’િા.’  
--- 
 

  
 
લેખક: બલવીરપ્રસિંહ જાડેજા  
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ર્ ફાર્ર (અંગે્રજી વાિાા) 
લેખક: બીયોનસન બ્ય સ્ટન - અન વાદ: સ્વાપ્રિ મહિેા 

 
થોડા ઓવરાસ પોિાના પ્રવસ્િારમા ં ખબૂ 
ર્નાઢય અને વગવાળો હિો. ઊંચો અને 
ર્ીરગભંીર િકૃ્રપ્રિનો થોડા એક હદવસ ચચાના 
પાદરીના રૂમમા ંઆવી ચડયો. 
'મારે ત્યા ંપ ત્ર જન્મ્યો છે. મારે એન  ંબેષ્પટઝમ 
(નામ પાડી બાળકને ચિસ્િી ર્મામા ં સામેલ 
કરવાની પ્રવપ્રર્) કરાવવ  ંછે.' 
'એન  ંનામ શ  ંરાખીશ  ં?' 

'હકન', મારા પ્રપિાના નામ પરથી.' થોડા જેમને 
ઓળખિો હિો એવા ગામના િપ્રિષ્ઠિિ 
સબંરં્ીઓ આ વખિે આશીવાાદ આપવા હાજર 
રહશેે, એમ પણ એણે જણાવ્ય .ં 
'આ પ્રસવાય બીજ  ં કંઇ?' પાદરીએ ઊંચે જોઇ 
એને પછૂ્ .ં એ થોડો ખચકાયો પછી બોલ્યો, 
'એ બાળકન  ંબેષ્પટઝમ હ  ંજાિે જ કરવા માગં  
છં. આવિા શપ્રનવારે બપોરે બાર વાગ્યે. 
'આ પ્રસવાય બીજ  ંકંઈ?' પાદરીએ પછૂ્ .ં 
'આ પ્રસવાય બીજ  ં કંઈ નહીં.' પોિાની ટોપી 
સરખી કરી એણે જવા માટે ડગ ભયાા. 
પાદરીએ ઊભા થઇ થોડા પાસે જઇને એનો હાથ 
હાથમા ં લઈ ચખન્નિાથી એની સાથે નજર 
મેળવી 'ઇશ્વર કરે ને આ બાળક િારા જીવનમા ં
આશીવાાદ બની રહો.' 
બરાબર સોળ વષા પછી થોડા ફરી પાદરીની 
સામે ઊભો હિો એ જ અભ્યાસખડંમા.ં 'ખરેખર 

િેં િારી જાિને ખબૂ સાચવી છે. િારી ઉંમર 
જરા પણ વિાાિી નથી. ત   ંજરા પણ બદલાયો 
નથી'. 
'કારણકે મને કોઇ િકલીફ નથી.’ થોડે જવાબ 
આપયો.  
પાદરીએ તશો જવાબ ન આપયો. થોડીવાર 
રહીને પછૂ્ ,ં 'સાજંના સમયે અહીં આવવાન  ં
કોઇ ખાસ કારણ?' 

કારણ છે 'આવિીકાલે મારા દીકરાન  ં
કન્ફમેશન છે.' (ચખસ્િી ર્મામા ંબેષ્પટઝમ પછી 
સામેલ કરવાની પ્રવર્ી) 
‘હા, એ હોંપ્રશયાર છોકરો છે.'  
‘આવિીકાલે ચચામા ંએ આવે ત્યારે એ કયા 
નબંર પર હશે િે જાણ્યા વગર હ ં પૈસા ચકૂવીશ 
નહીં.' એણે પ્રવચાય ા. 
'એ પહલેા નબંર પર હશે.' 
'હા, િો બરાબર'. 
'આ પ્રસવાય િારે માટે બીજ  કંઇ હ ં કરી શક ં?' 
થોડા સાથે આંખ મેળવી એણે પછૂ્ .ં 
'ના, બીજ  ંકંઇ નહીં.' 
થોડા બહાર ગયો.  
બીજા આિ વષા પસાર થઇ ગયા.ં એક હદવસ 
પાદરીના અભ્યાસખડંની બહાર કંઇક અવાજ 
સભંળાયો. થોડા માણસો એ િરફ આવી રહ્યા 
હિા. થોડા સૌથી આગળ હિો. એ સૌથી પહલેો 
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રૂમમા ં દાખલ થયો. પાદરીએ એને જોયો ને 
ઓળખી ગયા.  
'થોડા, આજે ત   ંયોગ્ય સમયે જ આવ્યો છે.' 
મારા દીકરાના લગ્નની જાહરેાિ આ ચચામાં 
થાય િેવી પ્રવનિંી કરવા આવ્યો છં, આ મારી 
બાજ મા ંઊભો છે. ને ગ ડમડંની દીકરી કરેન 
સ્ટોરલ્ડીન સાથે એ લગ્ન કરવાનો છે. 
'હા, આ પ્રવસ્િારનો એ િો સૌથી શ્રીમિં માણસ 
છે.' પાદરીએ કહ્ .ં 
'હા, કહ ે છે ખરા ં બર્ા.ં' હાથથી એણે વાળ 
સરખા ંકયાા. 
પાદરી ખબૂ ઊંડા પ્રવચારમા ં હોય એમ 
થોડીવાર બેસી રહ્યા. પછી ચોપડામા ં નામ 
નોંધ્યા.ં એણે કશી બીજી વાિ કરી નહીં. પેલા 
લોકોએ નીચે સહી કરી. ત્રણ નોટ એણે ટેબલ 
પર મકૂી. 
'હ ં એક જ લઇશ', પાદરીએ કહ્ .ં 
'એ મને ખબર છે, પણ આ મારો એકનો એક 
દીકરો છે. એને માટે મારે બધ  ંખબૂ સારી રીિે 
કરવ  ંછે.' 
પાદરીએ પૈસા લઈ લીર્ા. 'થોડા િારા દીકરાને 
માટે આજે અહીં ત   ંત્રીજીવાર આવ્યો છે.' 
'હા, પણ મારે એને માટે જે કંઈ કરવાન  ંહત   ંિે 
બધ  ંકામ થઈ ગય  ંછે.' પાદરીની પ્રવદાય લઇ 
એ બહાર નીકળ્યો. બર્ા ંએની પાછળ બહાર 
નીકળ્યા.ં 
પદંર હદવસ પછી પ્રપિા પ ત્ર એક હદવસ 
લગ્નની િૈયારી માટે સ્ટોરષ્લ્ડનને ત્યા ં જવા 
નીકળ્યા. િળાવન  ં પાણી ક્સ્થર હત  ,ં હદવસ 

પણ શાિં હિો. 'આ સીટ બરાબર નથી 
લાગિી' પ ત્રએ કહ્ .ં એ સીટ સરખી કરવા 
પોિાની જગ્યા પર ઊભો થયો. બરાબર િે જ 
વખિે જે પાહટયા પર એ ઊભો હિો એ પાહટય  ં
એના ંપગ નીચેથી સરી પડ્ .ં એનો હાથ છૂટી 
ગયો ને એ જોરમા ં ચીસ પાડી ઊિયો ને 
પાહટયા પરથી નીચે પડી ગયો. 
'હલેસ  ંપકડી લે.' પ્રપિાએ જોરમા ંબમૂ પાડી. 
હાથમાનં   ં હલેસ  ં પકડી એ લગભગ ઉછળી 
પડયો. 
બે ત્રણ િયત્ન કયાા પછી એ જાણે અચેિન 
થઈ ગયો. 
'જરા થોભ,’ પ્રપિાએ બમૂ પાડી ને દીકરાની 
હદશામા ંબોટ હંકારવા માડંી. એ જાણે ગબડી 
પડયો. પ્રપિા િરફ નજર માડંી જોઈ રહ્યો ને 
ઉથલી પડયો ને પાણીમા ંડૂબી ગયો. 
થોડા એ માની જ ન શક્યો. બોટ ક્સ્થર ઊભી 
રાખી ને જ્યા ં પોિાનો દીકરો ગરકાવ થઈ 
ગયો હિો ત્યા ં ક્સ્થર નજરે જોયા કય ું. જાણે 
થોડી જ વારમા ં એ સપાટી પર બહાર ન 
આવવાનો હોય! પાણીમા ંથોડા પરપોટા ઉિયા 
ફરી પાછા થોડા ં વર્ારે પરપોટા થયા, ફરી 
જોરમા ં એક મોટો પરપોટો થયો ને િળાવ 
પાછં અરીસા જેવ  ંલીસ  ંને ચમકત   ંથઈ ગય .ં 
કશ  ંપણ ખાર્ાપીર્ા વગર ત્રણ હદવસ ને રાિ 
જ્યા ંદીકરો ડૂબ્યો હિો ત્યા ંબોટમા ંગોળગોળ 
ફરિા બાપને લોકોએ જોયો. પોિાના પ ત્રના 
દેહને શોર્વા એણે આખ  ંિળાવ ખ ૂદંી નાખં્ય  ં
હત  .ં ત્રીજે હદવસે સવારે એને દીકરાનો દેહ 
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મળ્યો. પોિાના હાથમા ંઉંચકીને એ ટેકરી પર 
આવેલા ંખેિર િરફ ગયો. 
બરાબર એક વષા પછી પાનખરની એક સાજંે 
પાદરીએ કોઈના પગલાનંો અવાજ સાભંળ્યો. 
કોઈ ખબૂ ર્ીરેથી દરવાજો ખોલવાની કોપ્રશષ 
કરત   ં હત  .ં પાદરીએ દરવાજો ખોલ્યો. સફેદ 
વાળવાળો- ઊંચો, પાિળો, શરીરેથી વાકંો વળી 
ગયેલો એક માણસ અંદર આવ્યો. પાદરીએ 
થોડીવાર એના િરફ જોયા કય ા પછી એણે 
ઓળખ્યો. એ થોડા હિો. 
'ત ?ં આટલો મોડો? ક્યા ંચાલવા નીકળ્યો છે?' 
પાદરી એની સામે સ્િબ્ર્ થઈને ઊભા રહ્યા. 
'ઓહ, હા, થોડ ં મોડ ં થય  ં છે.' એ ખ રશી પર 
બેસી ગયો. પાદરી પણ એની સામે બેિા. 
ઘણીવાર સ ર્ી બનેં જણ ચપૂચાપ બેસી રહ્યા. 
છેવટે થોડા બોલ્યો, ‘મારી પાસે જે કંઈ છે, કે જે 
કંઈ મને વારસામા ં મળ્ય  ં છે િે બધ  ં મારે 
ગરીબોમા ંમારા દીકરાના નામે વહેંચવ  ંછે.’ એ 
ઊભો થયો. એણે ટેબલ પર થોડા પૈસા મકૂ્યા. 
પાછો જગ્યા પર બેસી ગયો. પાદરીએ પૈસા 
ગણ્યા.ં 
'આ િો ખબૂ બર્ા ંપૈસા છે.' 
‘આજે મેં માર ં  ખેિર વેચી નાખં્ય  છે. એમાથંી 
મળેલી રકમના આવ્યા છે આ.’ 
પાદરી લાબંો સમય ચપૂ બેસી રહ્યા. છેવટે 
પછૂ્ ,ં ‘થોડા હવે ત   ંશ  ંકરવા માગેં છે?’ 
‘કંઈક પણૂ્યન  ંકામ.’ 
થોડા નીચી નજરે બેસી રહ્યો. પાદરીએ એના 
િરફ જોયા કય ું. પછી ખબૂ જ મદૃ િાથી 

પાદરીએ થોડાને કહ્ ,ં 'મને લાગે છે કે િારો 
દીકરો છેવટે િારે માટે આશીવાાદ બનીને 
આવ્યો.' 
'હા, મને પણ એવ  ં જ લાગે છે.' એણે ઊંચે 
જોઈને કહ્ .ં આંખમાથંી આંસ ના બે મોટા બ દં 
એના ગાલ પર સરી પડયા.ં 
 
 
લેખક: બીયોનસન બ્ય સ્ટન 

અન વાદ: સ્વાપ્રિ મહિેા 
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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કેમોન  આછે? 
િા. મનીષા રાિોડ 

આ વખિે ખરેખર દરવાજો ખલૂ્યો. અંદરથી બગંાળી કાકા લાકડીના સહારે માડં ર્ીમા ડગલા ં
ભરિા મહામેહનિે બહાર આવ્યા. ત્રીજા ક્રમની પ્રવજેિા વાિાા..  

 

 
 
પાડોશમા ંરહિેા બગંાળી કાકા દરરોજ સવારે 
હ ં જોબ પર જવા નીકળં ત્યારે  બાલ્કનીમાથંી 
બ મ પાડીને અચકૂ પછેૂ, “કેમોન આછે?" 
અથાાિ, ગ જરાિીમા કેમ છો? 
હ ં ગ જરાિી સ્વરમા ંબગંાળી શબ્દોથી િત્ય િર 
આપિી, "ભાલો આછે!!" અને સ્કટૂીન  ં સ્ટાટાર 
દબાવી સડસડાટ જોબ પર નીકળી જિી.  
 શરૂઆિમા િો મને લાગત   ં કે આ ડોહાન  ંશ  ં
પચંાિ છે? રોજ સવાર સવારમા ં શ  ં કેમોન 
આછે? પણ વખિ જિા હવે મને પણ આદિ 
પડી ગઈ. એ ના પછેૂ િો લાગે કે કંઈક ખટૂી 

રહ્  ંછ. િેઓ મારી ખબર પછૂિા એટલે મને 
કોઈ સ્વજન મારી દરકાર રાખે એવો અહસેાસ 
થિો. પણ આજે ત્રણ હદવસ થયા. હ ં દરરોજ 
સવારે બાલ્કનીમા નજર નાખીને જોિી અને 
મનમા ં પ્રવચારિી કે  આજે કેમ કાકા કાઈં 
બોલ્યા નહી? પણ પછી એમ પ્રવચારી મન 
વાળી લેિી કે કાકા આરામ કરિા હશે, અથવા 
પોિાના વિન ગયા હશે.. અને હ ં મારા 
રૂહટનમા ં ગોિવાઈ જિી.  
 
આજે રપ્રવવાર હિો એટ્લે સવારે જરા પ્રનરાિેં 
ઉિી. હીચકા પર બેસી છાપ  વાચંિી હિી. પણ 
કોણ જાણે કેમ આજે છાપામા ં ચચિ ચોટત   ંજ 
નહોત  .ં વારે વારે મને પેલા બગંાળી કાકા યાદ 
આવિા.. મનમા ંથય  ંકે લાવ એમના ઘરે જાઉં. 
આમ િો ક્યારેય કોઈના ઘરે જવાની મને ટેવ 
જ નહોિી, પણ આજે હદલમા ં કઈક અજીબ 
અજપંો વિાાઇ રહ્યો હિો. હ ં છાપ  ંમકૂીને ઘરની 
બહાર નીકળી. કાકાના ફ્લેટમા ં બીજા માળે 
પહોચી ડોરબેલ વગાડયો. 
 પાચં પ્રમપ્રનટ થઈ પણ અંદરથી કોઈ આવ્ય  ં
નહીં. મને એમ કે ઘરે કોઈ નહીં હોય અથવા 
આજે રપ્રવવાર છે િો કોઈ જાગ્ય  ંનહીં હોય. હ ં 
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જવાની િૈયારી કરિી હિી ત્યા ંફરીથી પ્રવચાર 
આવ્યો કે લાવને છેલ્લીવાર બેલ વગાડી જોઉ, 
કદાચ કોઈ આવે િો? 
અને આ વખિે ખરેખર દરવાજો ખલૂ્યો. 
અંદરથી બગંાળી કાકા લાકડીના સહારે માડં 
ર્ીમા ડગલા ંભરિા મહામેહનિે બહાર આવ્યા. 
મને જોઈને મીિો આવકાર આપયો. હ ં અંદર 
ગઈ. મને સોફા પર બેસાડી. બગંાળી પેંહટિંગથી 
સજેલી હદવાલોને હ ં જોઈ રહી હિી ત્યારે કાકા 
બોલ્યા, “મે અકેલા રહિા હ ં. મેરા બીવી બહોિ 
સાલ પહલે ગ જર ગયા. દો બચ્ચા લોગ હ.ે 
એક બેટા એક બેટી. બેટા પ્રવદેશ મેં રહિા હ.ે” 
“ઓહ. આપ અકેલે રહિેે હ.ે િો ફીર આપકા 
ખાના કોન બનાિા હ?ે” 
“વો સબ મે ખ દ કરિા ંહ ં. અકેલા આદમી કો 
હકિના ચાહીએ?” 
“િમે ગ જરાિી સમજો છો?” 
“બોલના નહીં આિા. લેકીન સમજ જાિા હ ં 
સબ. ગ જરાિ મેં પીછલે પચીસ સાલ સે હ ં..” 
કાકા બોલિા બોલિા હાફી રહ્યા હિા. મે પછૂ્ ,ં 
“કાકા, આપ બીમાર લગિે હો. આપ આરામ 
કરો. મે ચલિી હ ં.” 
હ  ઊભી થઈને જવાની િૈયારી કરિી હિી ત્યા ં
કાકા માડં િેમના સોફા પરથી ઊભા થયા અને 
મને કહ્ ,ં “રૂકો બેટી.” 
એમ કહીને રસોડામા ંગયા અને એક નાનકડો 
સ્ટીલનો ડબ્બો લઈ આવ્યા. ડબ્બો ખોલીને 
મારી સામે ર્યો અને મને કહ ે કે “યે લો 
સોંદેશ.” 

મને કઈ સમજાય  ંનહીં. એટ્લે મે ર્ીરે રહીને 
પ છ્  ં“શ ?ં” 
િો કહ ે કે આ બગંાળી મીિાઇ છે. સોન્દેશ. 
માવામાથી બનિી મીિાઇ. હ  રોજ માિાજીને 
ર્રાવ  ંછ. િસાદ છે. લઈ લે બેટા. િેમન  ંમાન 
રાખી હ  િસાદ લઈને પાછી આવી.  
કાકા વષોથી પ્રવધ ર હિા છિાય ઘર એકદમ 
વ્યવક્સ્થિ સજાવેલ  ંહત  .ં પોિે  એકલા  હિા 
પણ  િેમના ચહરેા પર ક્યાય લાચારી ના 
દેખાઈ.  
બપોરે હ  લચં બનાવિી હિી ત્યા ંવળી પાછં 
મનમા ંથય  ંકે કાકા બીમાર છે. લાવને એમને 
જરા જમવાન  ં પછૂિી આવ .ં એમ પ્રવચારી હ  
વળી પાછી એમને હટહફન લઈને મળવા ગઈ. 
કાકા એ દરવાજો ખોલ્યો અને મે જોય  ંકે કાકા 
ધ્રજૂિા હિા. િેમના હાથનો સ્પશા કયો િો 
ખબર પડી કે િેમન  ંશરીર િાવથી ર્ીકત   ંહત  .ં  
“કાકા આપકો િો બહ િ બ ખાર હ.ે આપને 
દવાઈ લી ક્યા?ં ચલીયે મે આપકો હોક્સ્પટલ 
લે ચલિી હ ં.” 
“નહીં બેટી, સબ િીક હો જાયેગા. ત  મ ચચિંિા 
મિ કરો.” 
 “ઘર પે દવાઈ પડી હ ેવો લે લેિા હ ં. લેકીન 
આજ િો  સ બહ સે બ ખાર ઉિર હી નહીં રહા.” 
“ચાલો કાકા મારી સાથે અત્યારે જ દવાખાને. 
આવી રીિે  બેદરકાર ના રહવેાય.”  
હ ં માડં િેઓને મનાવીને હોક્સ્પટલ લઇ ગઈ. 
ઘરે આવી િેમને દવા પીવડાવીને હ ં પાછી ઘરે 
આવી.  
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મનમા ં વળીવળીને કાકાના પ્રવચાર આવે. 
એમના પ્રવશે વધ  જાણવાની ઉત્સ કિા વર્િી 
જિી.  આમ િો મને પારકી પચંાિમા ંજરાય 
રસ નહી. પણ કોણ જાણે કેમ આ કાકામા ંમને 
વધ ને વધ  રસ પડિો ગયો. અજાણ્યા કાકા 
માર ં  કોઈ સ્વજન હોય એમ થયા કરત  .ં 
સોમવારની સવાર પડી. ફરીથી એ જ નોકરી 
અને એ જ રૂહટન. હ ં લચં બોતસ ભરીને િૈયાર 
થઈને બહાર નીકળી. હજ  સ્કટૂીન  ં  સ્ટાટાર 
દબાવિી જ હિી ત્યા ં બાલ્કનીમાથંી કાકા 
બોલ્યા, "કેમોન આછે?" 
મે કહ્ ,ં "ભાલો."  
િેમનો સ્વસ્થ ચહરેો જોઈ પ્રનરાિં થઈ. હળવા 
ક્સ્મિ સાથે કાકાને આવજો કહીને ત્યાથંી 
નીકળી.  આખા રસ્િે મને એકજ પ્રવચાર 
સિાવિો રહ્યો કે આ કાકા આ ઉંમરે એકલા શ  ં
કામ રહિેા હશે?  બગંાળમા,ં પોિાના વિનમા ં
રહિેા હોય િો પોિાના લોકો વચ્ચે એકલ  ંપણ 
ન લાગે.  
ર્ીરે ર્ીરે કાકા સાથે આત્મીયિા વર્િી ગઈ. 
હ ં પણ એકલી હિી અને કાકા પણ એકલા. 
કાકાની સાથે કોઈક જન્મન  ં ઋણાન બરં્ હશે 
કદાચ, એટ્લે જ કાકા િત્યે અનાયાસ આટલી 
લાગણી થિી હિી. કાકા મને એમની બગંાળી 
રેસીપી િેમથી બનાવીને જમાડિા અને હ  ં
ગ જરાિી હાડંવા, ઢોકળા, થેપલા વગેરે 
જમાડિી. રોજ સાજંે કાકા સાથે સોસાયટીના 
પાકામા ં રાખેલા બાકંડા પર બેસીને અઢળક 
વાિો થિી. િેમની સાથે હ ં પણ થોડ ં થોડ ં 

બગંાળી શીખવા લાગી. અને કાકા પણ 
ભાગં્ય તંટૂય  ંગ જરાિી બોલવા લાગ્યા.  
 
એકવાર હ ં અને કાકા પ્રશયાળામા હડસેમ્બરની 
કડકડિી િંડીમા ંઆંગણમા ંઆવેલા િાપણાની 
ફરિે બેિા હિા અને કાકાએ પ છ્ ,ં “બેટા, 
ત મને શાદી ક્ ૂનહીં કી?” 
 
આ િશ્ન સાભંળીને માડં ર ઝાયેલો ઘા ફરી 
દૂઝવા લાગ્યો. થોડી ક્ષણો હ ં પ્રનીઃશબ્દ થઈ 
ગઈ. કાકા મારી મનોદશા સમજી રહ્યા હિા. 
મારા મૌન પરથી િેમને લાગ્ય  ં કે િે કઈ ન 
પછૂવાન  ં પછૂી બેિા. “દેખો બેટા, ચચિંિા મિ 
કરો. યે િો મેને એસે હી પછૂા. બિાના જર ર  
નહીં હ!ે ઇિના ઉદાસ મિ હો.” 
મારી ઉદાસીનિા પારખી જઈ, કાકા એ વાિ 
ફેરવીને બીજી વાિે ચઢ્ા.  
િે હદવસે રાિે રજાઈ ઓઢીને સવૂાનો િયત્ન 
કરિી હિી ત્યારે વષો જૂના કોલેજના હદવસો 
નજરની સ્ક્રીન પર િરવરવા લાગ્યા. જે 
યાદોને હ્રદયના કોઈક ખણેૂ હ ં કેટલાય વષોથી 
દફનાવી ચકૂી હિી. એ ફરીથી જીવિં થઈ.  
 
અચભનવ, િેને  જોિા જ િેના પર કોઈ પણ 
છોકરી ફીદા થઈ જાય એવો રૂપાળો. 
વેલેન્ટાઇન ડે ના  હદવસે આખા તલાસની વચ્ચે 
મને ચબન્દાસ્િ હફલ્મી સ્ટાઇલમા ંહાથમા ંગ લાબ 
આપીને “આઈ લવ ય ” કહ્  ં હત  .ં એ માહોલ 
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યાદ આવિા ફરીથી મારા રોમરોમમા ંરોમાચં 
થયો.  
 
અચભનવ મને પારાવાર િેમ કરિો  અને હ  ં
પણ િેને ખબૂ ચાહિી. મારા મમ્મી પપપાને 
માડં લગ્ન માટે મનાવ્યા પરંત   છેલ્લી ઘડીએ... 
 
એ ઘટના યાદ કરીને ફરીથી જખ્મોને ખોિરવા 
નથી એમ પ્રવચારી હ ં નાઈટ લૅમ્પ ઓફ કરી 
સઈૂ ગઈ.  
 
બીજા હદવસે ફરીથી “કેમોન આછે?” કાકાનો 
સ્નેહભયો સાદ અને મારો આદરપણૂા  
િપ્રિભાવ. 
 
એ હદવસે ઓહફસમા ં મને મેનેજર સાહબેે 
મળવા બોલાવી. મારા મનમા ંસળવળાટ થયો. 
શ  ં થય  ં હશે? કેમ સાહબે બોલાવે છે? એમ 
પ્રવચારિા પ્રવચારિા હ  ં કેચબનમા ંિવેશી. સરે 
મારા હાથમા ંએક કાગળ પકડાવ્યો. મે પ છ્ ,ં 
“આમા ંશ  ંછે?” 
 
કાગળ ખોલીને વાચં્યો િો ખબર પડી કે 
પ નાની એક કોન્ફરન્સમા ં પાચં હદવસ માટે 
કંપનીના હરિેઝેંટેટીવ િરીકે મારે જવાન  ંહત  .ં. 
હ ં કઈ આનાકાની કર ં  એ પહલેા જ સર બોલ્યા, 
“આખા સ્ટાફમાથી આ કોન્ફરન્સમા જવા માટે 
િમારી પસદંગી થઈ છે. િમે જરૂર એટેંડ 

કરજો. િમાર  અને કંપની બનેંન  ં આમા ં
ઇંપ્ર વમેંટ થશે.” 
 
આગળ કઈ બોલવા જેવ  રહ્  ંનહીં. હ ં ચહરેા 
પર બનાવટી હાસ્ય લાવી “થેન્ક ય  સર” કહીને 
બહાર આવી. મને પનૂા જવાની જરાય ઈચ્છા 
નહોિી. બીજા હદવસે સાજંની ટે્રન હિી. 
િત્કાલમા હરઝવેશન કરાવી હ ં સાજંે કાકાને 
મળવા ગઈ. “કાકા, પાચં હદવસ માટે પનૂા જાઉં 
છ.” 
 
“ બેટી, સભંાલ કે જાના, ઓર અપના ખયાલ 
રખના..” 
 
“હા કાકા, અને િમે પણ દવા પ્રનયપ્રમિ લેિા 
રેહજો. પોિાન  ંધ્યાન રાખજો.” 
 
કોણ જાણે કેમ મને કાકા પાસેથી દૂર જવાન  ં
મન નહોત   ંથત  ,ં છિાય કાકાને પગે લાગીને 
આશીવાાદ લઈ મન મક્મ કરીને  ઘરે આવી.  
   
પનૂા પહોચિા રસ્િામા ંઅચભનવ ફરીથી યાદ 
આવ્યો. િેની સાથે ચોરી છૂપીથી થયેલી 
મ લાકાિો, તલાસમા બકં મારીને િેની બાઇક 
પાછળ ચપોચપ બેસીને કરેલી સફર, ઘણીવાર 
િેની સાથે લાઇબે્રરીમા ંર્ીરે ર્ીરે કરેલી વાિો, 
ટપરી પર બેસીને વરસિા વરસદમા ં િેની 
સાથે માણેલી ચાની ચસૂકી... ફરીથી મન 
અિીિમા ંઅટવાય . પાપંણો ભીની થઈ. અને 
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જોિજોિમા ંપનૂા પણ આવી ગય .ં પાચં હદવસ 
પનૂામા ંઘણા વ્યસ્િ રહ્યા. કામ પિાવી  હ ં ઘર 
િરફ પાછી વળી..  
 
હ ં હરક્ષામાથી ઉિરી અને જોય  ંિો સોસાયટીના 
કમ્પાઉન્ડમા  લાબંી ભીડ જામી હિી. ઘણાબર્ા 
બગંાળી લોકો સફેદ કપડામા ં ટોળે વળીને 
ઊભા હિા. મારા મનમા ંધ્રાસ્કો પડયો. કદાચ 
કાકા.. 
 
અમગંળ પ્રવચાર મનમા ંઆવ્યો અને ખરેખર 
મારી આશકંા સાચી પડી. હ ં બેગ સાઇડમા ંમકૂી 
સીર્ી િેમના ફ્લેટમા ં ગઈ. જોય  ં િો જમીન 
પર િેમના મિૃદેહની આસપાસ િેમના સગા 
બેિા હિા. આટલા વષોથી એકલા રહિેા 
કાકાના અચાનક આટલા બર્ા સગાવહાલા 
ક્યાથી ઉમટી પડયા? મને મનમા ંસહજ સવાલ 
થયો. આજ બાજ  પ છ્  ંિો ખબર પડી ગઇ કાલે 
િેમને હાટા  એટેક આવ્યો હિો. દૂર્વાળાએ 
જોરજોરથી બારણ  ં ખખડાવ્ય  ં ત્યારે ખ્યાલ 
આવ્યો કે અંદર કઈક અજ ગત   ંથય  ંછે. બારણ  ં
િોડીને જોય  ંિો કાકા જમીન પર ઉંર્ા પડયા 
હિા.  
 
“કાકા, કેમોના આછે? મને જવાબ નહીં આપો?’ 
િેમના શાિં પડી ગયેલા અવાજને ફરીથી 
સાભંળવા હ ં િરસી રહી હિી.  
 

મન મક્મ કરી કાકાના પાપ્રથિવદેહને ફૂલ 
અપાણ કરવા હ ં પાસે ગઈ ત્યારે ઘરના મ ખ્ય 
દરવાજામાથી કોઈ અંદર િવેશ્ય . મે નજર 
માડંીને જોય  ંિો મારૂ હ્રદય એક ર્બકાર ચકૂી 
ગય .ં ક દરિ પણ શ  ં ખેલ ખેલે છે! કાકાનો 
દીકરો જે પ્રવદેશ રહિેો હિો એ બીજો કોઈ નહીં 
પણ અચભનવ હિો. આજસ ર્ી જે કાકાની હ  ં
કાળજી રાખિી હિી એ બીજ  ં કોઈ નહીં પણ 
અચભનવના પ્રપિા હિા. કાકાને મે ક્યારેય 
િેમના ક ટ ંબ પ્રવષે અંગિ સવાલો પછૂ્ા જ 
નહોિા. ઘરમા ંપણ ફૅપ્રમલી ફોટો કોઈ દીવાલ 
પર નહોિો.  
 
અચભનવ અને મારી નજર મળી. આટલા વષો 
પછી પણ પહલેી નજરમા ં એ મને ઓળખી 
ગયો. મને થય  ંએનાથી પણ વધ  આશ્ચયા િેને 
થય .ં અમારી વચ્ચે મૌનમા ં જ ઘણો સવંાદ 
રચાઇ  ગયો.  
અચભનવ પાછો પ્રવદેશ જાય િે પેહલા એકવાર 
મારે િેને મળવ  ંહત  .ં જેના કારણે હ ં આજીવન 
ક ંવારી રહી, એ વ્યક્તિને મારે ઘણા સવાલો 
પછૂવા હિા. આમ િો િેને ક્યારનો માફ કરી 
ચકૂી હિી, પણ છિાયં ઘણા ખ લાસા હજ ય 
કરવાના બાકી હિા. પ્રનયપ્રિએ આખરે અમને 
આ રીિે મેળવી  જ દીર્ા છે, િો વાિ કરી જ 
લેવી એમ પ્રવચારી  હહમ્મિ ભેગી  કરીને 
અચભનવને મળવા હ ં િેના ફ્લેટ પર ગઈ. 
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“લગ્ન મડંપમા ંશોળે શણગાર સજી િારી પત્ની 
બનવાના શમણા ંઆંખોમા ંઆંજી મનમા ંઉિિા ં
પ્રમલનના િરંગોને શમાવી િારી રાહ જોઈને 
ક્યાય સ ર્ી માયરામા ં બેસી રહી. મારો 
અચભનવ હમણા ં આવશે એ આશાએ સૌને 
મનાવિી રહી  અને છેલ્લી ઘડીએ િે કોઈના 
હાથે કાગળ મોકલાવી કહ્  ંકે “િારી સાથે લગ્ન 
કરવ  ંશક્ય નથી. મારી મજબરૂી છે. મને માફ 
કરજે.” કેટલ  ં સહલે  ં હત   ં િારા માટે ના કહવે   ં
અને ત્યાર પછી ના િો િે ક્યારેય પાછં વળીને 
જોય ,ં કે ના િો મારી સાથે વાિ કરવાની 
કોપ્રશશ કરી. 
 
િારી સાથે લગ્ન માટે મારા મમ્મી પપપા જરાય 
રાજી નહોિા. સમાજમા ં મારા પપપાની ખબૂ 
ફજેિી થઈ. માત્ર મારા કારણે લોકોએ િેમની 
સાથે સબંરં્ િોડી નાખ્યો. 
 
એ ઘટના પછી િેમ અને લગ્નમાથંી મારો 
પ્રવશ્વાસ ઉિી ગયો. હ  ં વડોદરા છોડીને 
અમદાવાદ આવી ગઈ. મારી પાસે હડગ્રી હિી. 
જોબ મેળવીને આ ફ્લેટમા ં એકલા રહવેા 
આવી. નાના ભાઈ બહનેના ંલગ્નમા ંહ ં અડચણ 
ન બન ,ં મારા કારણે એમના જીવનમા ં કોઈ 
િકલીફ ન થાય એ પ્રવચારે મેં સ્વેછાએ એકલા 
રહવેાનો પ્રનણાય કયો. િારી બેવફાઇએ મારી 
જજિંદગીને અસ્િવ્યસ્િ કરી નાખી. પણ હવે 
જ્યારે પહરક્સ્થિી સાથે સમાર્ાન કરી લીધ  ં
અને મન મારીને એકલિા સાથે જીવિા શીખી 

ગઈ હિી, ત્યારે પ્રનયપ્રિએ ફરીથી એ વ્યક્તિને 
મારી સામે હાજર કરી. આજે મને મારા 
સવાલોના જવાબ જોઈએ અચભ.. િે મારી સાથે 
આવ  ંકેમ કય ું? બોલ અચભ..”  
 
થોડીવારની ચ પકીદી પછી અચભનવ બોલ્યો, 
“હ ં શ  ંકરિે પ્રનપ્રર્? પપપા િો માની ગયા, પણ 
મમ્મી ‘બગંાળી પહરવારમા ં ગ જરાિી છોકરી 
જરાય ના શોભે’ એવી િેની રૂહઢચ સ્િ માન્યિા 
છોડવા િૈયાર નહોિી. હ ં બર્ાની ઉપરવટ 
જઈને િારી સાથે લગ્ન કરવા આવી રહ્યો હિો 
ત્યારે જ મમ્મીએ ઝેર ઘોળ્ય .ં હ ં અને પપપા 
િેને િાત્કાચલક હોક્સ્પટલ લઈ ગયા. પણ 
અફસોસ િેને બચાવી ના શક્યા. િેમ િો હ  ં
પણ િને એટલો જ કરિો હિો પણ માની અથી 
સામે હોય અને હ  ં ચોરીના ફેરા ફર ં  એ કેવી 
રીિે શક્ય બને? ત   ંજ કહ?ે? મારી જગ્યાએ ત   ં
હોિ િો શ  ંકરિ પ્રનપ્રર્?’ 
મમ્મીના મતૃ્ય નો આઘાિ પપપા માટે જીરવવો 
અઘરો હિો. બેનના લગ્ન કરાવી થોડી 
જવાબદારીમાથંી મ તિ થયો. લગ્ન કરવાનો 
પ્રવચાર મે પણ માડંી વાળ્યો હિો. પપપાની 
ઇચ્છાને માન આપી હ  ં અમેહરકા જિો રહ્યો. 
પપપાને એકાિં જોઈત   ં હત  .ં નાની બહને 
વડોદરા હિી એટ્લે ક્યારેક ક્યારેક અહી 
આવીને પપપાની ખબર પછૂી લેિી. પપપા 
મારી મનોદશા ખબૂ સારી રીિે સમજિા હિા. 
એટ્લે જ િેમણે મને ક્યારેય લગ્ન માટે ફોસા 
નથી કયો. થોડા વષોબાદ બહને પણ પોિાની 
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ફૅપ્રમલી સાથે અમેહરકા આવી ગઈ. પપપાને 
અહીં ફાવી ગય  ંહત   ંએટ્લે બીજે ક્યાયં જવાની 
ના પાડિા.ં કદાચ િેમન  ંજીવન અહહયા ંજ, આ 
ફ્લેટમા ંજ પરૂ ં  થવાન  ં હશે.” આટલ  ંબોલિા 
બોલિા અચભનવ ભાવ ક થયો. હ  ં િેને 
આશ્વાસન પણ શ  ંઆપ ?ં પહરક્સ્થપ્રિ પામી મને 
પણ કઈ વધ  પછૂવ  ંયોગ્ય ન લાગ્ય .ં  
 
થોડા હદવસોમા ં કાકાની િમામ ઉિરહક્રયા 
પિાવી અચભનવ અમેહરકા પાછા જવાની 
િૈયારી કરી રહ્યો હિો. િેની નાની બહને 
ભાઈનો ભિૂકાળ બરાબર જાણિી હિી. િેને 
ખબર પડી ગઈ હિી કે, એ છોકરી જેની સાથે 
ભાઈને લગ્ન કરવા હિા િે હ ં હિી.  
 
“ભાઈ, આ છોકરીએ પપપાની બહ  સેવા કરી 
છે. એના અંજળ આપણા ઘરે જ લખાયા છે. 
હવે મમ્મી પણ નથી અને પપપા પણ નથી. એ 
પણ ચબચારી એકલી છે. િમે બનેં લગ્ન કરી 
લો. એમા ંજ સૌન  ંભલ  ંછે.” 
 
લગ્નના  થોડા મહહનાઓ બાદ અચભનવ અને 
હ ં અમેહરકા જવા નીકળ્યા. ટેતસીમા ં બેસિા 
પહલેા એક નજર બાલ્કની પર ગઈ. કાકાના 
અવાજમા ંબોલાિા શબ્દો “કેમોન આછે?” મારા 
કણાપટલ પર  પડઘાયા. અને હ ં ભીની આંખે 
મનોમન બોલી, “ભાલો આછે. પ્રમસ ય  કાકા.”  
 

 
લેચખકા: િો મનીષા રાિોડ 
b/2 પ્રશલ્પ ગણેશ ટેનામેંટ 
અક્ષરફામા સામે, આણદં  
388001 
મોબાઇલ નબંર: 9904237847 
ત્રીજા ક્રમની પ્રવજેિા વાિાા  
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દહીં વેચવાવાળી (કન્નડ વાિાા) 
મસ્િી વેંકટેશ આયગંર - અન વાદ: રેખા ઉદયન  

 

 
 

એનો જવાબ એક જ હોય ‘ચાલ્યા કરે, આમ જ દ પ્રનયા ચાલે છે.' બદલાિી જિી પહરક્સ્થપ્રિઓથી 
ભરેલી આ દ પ્રનયામા ંવ્યવહાર  સચૂન કરત   ંએન  ંઆ કથન એને પોિાના અન ભવો કહવેા િેરત   ંહત   ં
 
મગંમ્મા મહહયારી ઘેરઘેર ફરીને દહીં વેચે છે. 
અમારા ઘરે એ કેટલાકં વષોથી દહીં આપવા 
આવે છે. એની સાથેનો અમારો સબંરં્ શહરેી 
લોકો રાખે એવો સામાન્ય. ઘણી જગ્યાએ દહીં 
વેચવાવાળી મહહયારી રોજેરોજ ઘેરઘેર ફરે, 
નક્ી કયાા િમાણે દહીં આપે અને મહહનાને 
અંિે હહસાબ કરી લે, પણ અહીં મગંમ્મા ઘેરઘેર 
ફરીને જોઈએ એટલ  ંદહીં આપીને એ જ વખિે 
અથવા બહ બહ  િો બીજા હદવસે પૈસા લઈ લે 
છે.  

મગંમ્મા લગભગ રોજ અમારા ઘર પાસે 
આવીને બમૂ પાડે અને મારે દહીં લેવાન  ંહોય, 
િો હ ં એને ઊભી રાખ .ં એ ઘરના ંબારણાની 
બહાર ઊભી રહ.ે મગંમ્મા અવલ રની નજીક 
આવેલા એક ગામડેથી આવે છે. એ ગામન  ં
નામ હ ં અત્યારે ભલૂી ગઈ છં – વેન્કાપ ર કે 
એવ  ંકંઈક હત  .ં એની સાથે હ ં િેમથી વાિ કર ં  
છં, એટલે એ ગામડેથી શહરેમા ં જિી વખિે 
અથવા ગામડે પાછા ફરિી વખિે મારા ઘર 
પાસે રોકાઈને મને મળવા ક્યારેક આવે. અમે 
પરસાળમા ંબેસીએ. થોડી આડી-અવળી વાિો 
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કરીને પાનસોપારી ખાઈએ. એ ક્યારેક મારી 
પાસે પાનસોપારી માગેં પણ ખરી. એને થોડો 
આરામ મળી જાય એટલે એ પાછી એના 
ગામના રસ્િે જવા નીકળી જાય. ક્યારેક એને 
લાગે કે હ ં કંઈ ખાસ કામમા ંનથી, ત્યારે એ 
એના ઘરની િકલીફો મને કહવેા બેસી જાય, 
અને હ ં મારી િકલીફો એને સભંળાવ ,ં એની 
આશા પણ મારી પાસેથી રાખે ! એમા ંએને રસ 
ખરો ! પણ ઈશ્વરની કપૃાથી હ  ં સ ખી હિી. 
એટલે એવી કોઈ િકલીફો હ ં એને કહી શક ં 
એમ હિી જ નહીં. છિા ં યે ગણાવવા માટે 
િકલીફ કહવેી હોય િો હ ં કહ ં કે કાલે િો 
ચબલાડી દૂર્ પી ગઈ અથવા રાિે ઉંદર 
આવીને કાકડી ખાઈ ગયો ! અને એ સાભંળીને 
એનો જવાબ એક જ હોય ‘ચાલ્યા કરે, આમ જ 
દ પ્રનયા ચાલે છે.' બદલાિી જિી 
પહરક્સ્થપ્રિઓથી ભરેલી આ દ પ્રનયામા ંવ્યવહાર  
સચૂન કરત   ં એન  ં આ કથન એને પોિાના 
અન ભવો કહવેા િેરત   ંહત   ં- આ જ રીિે મારા 
અને મગંમ્માના સબંરં્ ઘેરા બનિા જિા હિા. 
લગભગ મહહના પહલેા ં મગંમ્માએ દહીં લેવા 
માટે બમૂ પાડી, ત્યારે હ ં ઘરમા ંકામમા ંહિી, 
એટલે મારા દીકરાએ એને ઊભી રાખી. એ 
એની પાસે ગયો અને હાથ લબંાવીને એની 
પાસે દહીં માગં્ય .ં મગંમ્માએ નીચે બેસીને 
દહીંના શીકામાથંી ઘટ્ટ દહીંન  ં ચૉસલ  ં મારા 
દીકરાના હાથમા ંઆપય  ંઅને પછી એને કહ્ ,ં 
‘જા, િારી માને જલદી બોલાવ, હજી િો મારે 
ઘણે આગળ જવાન  ંછે.’ એટલામા ંિો હ ં બહાર 

આવી ગઈ. મગંમ્માએ મને જોઈને કહ્ ,ં 
‘અમ્મા, િારો દીકરો િો સોનાની લગડી જેવો 
છે. જેટલી ત   ં સરસ છં એવો જ સરસ િારો 
દીકરો છે. પણ એ બધ  ંશ  ંકામન ,ં અમ્મા? એ 
મોટો થશે ત્યા ંસ ર્ી જ સારો રહવેાનો છે. એ 
મોટો થશે ત્યારે બીજી કોઈ વ્યક્તિ િેનો 
માચલકી હક્ કરિી આવશે. એ વખિે અત્યારે 
િારી આગળ-પાછળ ‘મા’ કહીને ફરિો છોકરો 
એની મા જીવે છે કે મરી ગઈ છે, એટલ  ંએ 
નહીં પછેૂ. 

એ સાભંળી મેં કહ્ ,ં ‘મગંમ્મા, આજે િને 
શ  ંથય  ંછે? િારો છોકરો િાર ં  માન િો જાળવે 
છે ને?’  

‘સાચી વાિ િો એમ છે કે હ ં મરૂખની 
જેમ બર્ાની આશા રાખ્યા કર ં  છં. મારો વ૨ 
મને છોડીને જિો રહ્યો છે. અને મારા દીકરા 
પાસેથી પણ હ ં વર્ારે આશા રાખિી નથી.’ 

‘મગંમ્મા, કેમ આમ બોલે છે ? હ ં િો 
માનિી હિી કે ત   ંિારા પપ્રિ સાથે સ ખેથી રહ ે
છે.’ 

‘અમ્મા, ક્યારેય બીજી સ્ત્રીઓની જેમ 
સારી સાડી પહરેીને રૂપાળા દેખાવાની મેં પરવા 
કરી નહોિી અને બીજી કોઈ સ્ત્રી એને મારી 
પાસેથી છીનવી ગઈ, િોયે કંઈ પણ ફહરયાદ 
કયાા વગર એ સહન કરી લીધ .ં મેં એને લાગવા 
દીધ  ં છે કે એન  ંઘર છે, એ ર્ારે ત્યારે એની 
પત્ની પાસે આવી શકે છે. એણે મારી સાથે જે 
કય ું છે એના ંરોદણા ંમારે રડવા ંનથી. એ કહિેા ં
કે દૂર્-દહીં વેચવાના ન હોય. એ ‘અમિૃ’ 
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કહવેાય. મેં એની વાિ માની નહીં, અને એ 
પાપની સજા અત્યારે હ ં ભોગવી રહી છં. મેં 
મારો વર ખોયો. જેવ  ંમાર ં  નસીબ. પણ અમ્મા, 
ત  ંસભંાળજે. સાજંે િારો વર ઘરે આવે ત્યારે 
સારી સાડી, બ્લાઉઝ પહરેી, માથામા ં ગજરો 
નાખંી, અિર છાટંીને સજીર્જીને િૈયાર રહવે  .ં 
િેને જોવી ગમે એવા િૈયાર થવ ,ં સમજી? 
પ ર ષો િો ભમરા જેવા! પછી એણે એ વખિે મેં 
પહરેી હિી િે સાડી િરફ નજર નાખંી. પછી 
માથ  ંહલાવીને કહ્ ,ં ‘હા, અત્યારે કામના વખિે 
અને ત   ંએકલી હોય ત્યારે આ સાડી િીક છે, 
પણ સાજંે આ સાડી બદલીને સરસ સાડી 
પહરેજે.' એની સલાહ સાભંળી હ ં હસી પડી. 
એની વાિમા ં દમ િો હિો, પણ એ 
ડહાપણભરી વાિ જાિે સમજી શકવા માટે 
એણે કેટલાયં વષો દ ીઃખી થઈને પ્રવિાવવા 
પડયા ંહિા.ં 
‘મગંમ્મા, િારી વાિ િો સાવ સાચી છે,' મેં 
કહ્ .ં 

‘જો અમ્મા, વરને આપણી સાથે 
વફાદાર રાખવાના ચાર રસ્િા છે. કેટલાક લોકો 
મતં્ર-િતં્રથી વશમા ંરાખવાન  ંકહશેે. પણ િારે 
એવી વાિો િો ત્યા ં ને ત્યા ંજ દાટી દેવાની. 
એવ  ં ક્યારેય ન કરવ .ં િારા વર માટે 
અવારનવાર એને ભાવિી સ્વાહદઠટ રસોઈ 
બનાવીને ખવડાવવી. ઘરમા ં કામનો ગમે 
એટલો બોજો હોય કે ગમે એટલી િકલીફ હોય, 
િો યે સરસ ને સ ઘડ રીિે િૈયાર થવ  ં– ટૂંકમા ં
િેને જોવી ગમે એવી રીિે રહવે  .ં ચહરેો હસિો 

જ રાખવો. ઘરમા ંજોઈત   ંકહરયાણ  ંદર મહહને 
એક જ વખિે લઈ આવવ ,ં અને એની ખરીદી 
માટે અને સાથે લઈ જવાની ઝઝંટ ન રાખવી. 
ઘરખચામાથંી મળિી રકમમાથંી થોડી રકમ 
બચાવવી અને જરૂર પડે એ માગેં િો િેમાથંી 
થોડા પૈસા આપવા પણ ખરા - આ બર્ી 
રીિરસમો િને આવડવી જોઈએ. જે સ્ત્રીને આ 
રીિે રહિેા ં આવડે એનો વર એની આગળ 
પાછળ ફયાા કરે, અને એન  ંકહ્  ંકયાા કરે છે. 
જો ત   ં આ યાદ નહીં રાખે િો પછી એના 
પ્રવચારો બીજે ભટકવા લાગશે.  

એને પ્રવદાય આપયા પછી મને થય  ંકે, 
આ બાઈ િો ખરેખર હોપ્રશયાર છે. પદંરેક 
હદવસ પહલેા ંએક સવારે એ આવી ત્યારે એ 
બહ  ચખન્ન દેખાિી હિી. ‘શ  ંથય ?ં મગંમ્મા?” મેં 
પછૂ્ ?ં 

‘કંઈ ગમત  ંનથી, અમ્મા, એ વાિ જ 
જવા દો ને !' એની આંખોના ખણૂામા ં ર્સી 
આવેલા આંસ  એણે સાડીના ંપાલવથી લછૂ્ા.ં 
એ બોલી, ‘હવે કોઈને મારી જરૂર નથી, એવ  ં
હવે િો મને લાગે છે.’  

‘શ  ંથય  ંએ િો કહ ે? િારા દીકરા સાથે 
બોલાચાલી થઈ?’ 

‘અમ્મા, આજે િો એ બહ  બોલ્યો, એક 
હદવસ મેં િને એક નાના છોકરાની – મારા 
પૌત્રની વાિ નહોિી કહી? એણે કંઈક કય ું હશે. 
એમા ંએની માએ એને ફટકાયો. મારાથી એ 
સહન ન થય ,ં એટલે મેં એને કહ્ ,ં ‘િારામા ં
સહજેે દયા નથી, રાક્ષસી જેવ  ંછં. આટલા નાના ં
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છોકરાને મારે છે !' બસ, એટલ  ંકહ્ .ં એમા ંિો 
એ પ્રવફરી અને મારી સામે થઈ જઈને મને જેમ 
ફાવે િેમ બોલવા લાગી. મેં કહ્ ,ં જેણે િારા 
વરને જન્મ આપયો એની સામે આ રીિે 
બોલાય? સાજંે એને ઘેર આવવા દે. એ જ િને 
એના માટે કંઈક કહશેે. સાજંે એ આવ્યો, ત્યારે 
જે બન્ય  ંહત   ંિે મેં એને પ્રવગિે કહ્ ,ં ‘એણે એ 
ચબચારા છોકરાને નજીવી વાિમા ંર્ીબી કાઢ્ો 
અને જ્યારે હ ં વચ્ચે આડી પડીને અટકાવવા 
લાગી. ત્યારે મને પણ ગમે િેમ બોલિી હિી. 
ત   ં એને થોડી સમજણ કેમ નથી આપિો ?' 
િરિ જ એ વચ્ચે િાડૂકીને બોલી, ‘સાચે જ 
મને અક્લ આપ. મારા દીકરા માટે કંઈ પણ 
કહવેાનો મને હક્ નથી? જેમ િમે િમારા 
દીકરાને જન્મ આપયો છે, એમ મેં પણ મારા 
દીકરાને જન્મ નથી આપયો? પણ, એ િો એની 
પત્ની છે, અને હ ં માત્ર એની મા છં. એ ગમે 
ત્યારે મારી સામે થઈ શકે છે, અને હ  ંકશ  ંજ 
કહી શકિી નથી. એટલે એ બોલ્યો,’ જો મા, 
છેવટે િો એ એન  ંબાળક છે િારે શા માટે વચ્ચે 
પડવ  ંજોઈએ? િારે 

કોઈને કંઈ પણ કહવે   ંહોય િો મને કહ.ે” 
‘િો શ  ંિને એમ છે કે હ ં ખોટી છં?’  
‘શ  ંસાચ  ંને શ  ંખોટ ં, એ હ ં નથી જાણિો 

પણ એના દીકરાને સજા કરવાનો એનો હક્ ત   ં
નકારી ન શકે.' 

‘ઓહ, િો એમ વાિ છે! ત   ંહવે પરેૂપરૂો 
એનો થઈ ગયો છં. એ એના દીકરાને મારે, 
મને ગાળો આપે, િોપણ િને એનો વારં્ો નથી. 

કાલે ઊિીને એ મને ઘરમાથંી બહાર કાઢી 
મકૂવાન  ંિને કહશેે અને ત   ંએમ કરે, િો મને 
નવાઈ નહીં લાગે.’   

‘િો બોલ મા, હ ં શ  ંકર ં  એમ ત   ંઇચ્છે છે 
? ર્ારો કે ત   ંમને કહ ેકે જો મારી પત્ની અહીં 
રહશેે, િો હ ં નહીં રહ ,ં અને િે અહીં રહ,ે િો 
િેણી (મારી પત્ની) અહીં નહીં રહ.ે એવી 
પહરક્સ્થપ્રિમા ંમારે પસદંગી કરવાની હોય િો... 
એ ચબચારી પ્રનીઃસહાય સ્ત્રી છે.’ 

‘િો શ  ંહ ં પ્રનીઃસહાય નથી ? માર ં  ધ્યાન 
કોણ રાખશે?’  

‘કેમ, િારી પાસે િો ખાસ્સી બચિ છે. 
િારી પાસે ગાયો અને વાછરડા ંછે. િારે મારા 
પર આર્ાર રાખવો પડે િેમ નથી.’ 

‘િો ત   ંમને જ દા રહવેાન  ંકહ ેછે?’   
‘િારી મરજી, િારે જ દા રહવે   ંહોય િો 

હ ં િને રોકીશ નહીં હવે હ  ંઆ કજજયાથી થાકી 
ગયો છં.’ 

‘સાર ં  િો, હવે આજ સાજંથી જ હ ં જ દી. 
ત   ંઅને િારી પત્ની સ ખી થાવ.' બસ, આટલ  ં
કહીને હ ં દહીં વેચવા ચાલી નીકળી છં. એટલ  ં
કહિેા ંકહિેા ંમગંમ્માની આંખો ભીની થઈ ગઈ.  
 

મારાથી બનિી રીિે મેં એને શાિં 
પાડવાનો િયત્ન કયો. ‘મગંમ્મા, હવે બધ  ં
ભલૂી જા. મને ખબર છે કે ત   ં ઘેર પહોંચીશ, 
ત્યા ંસ ર્ીમા ંબધ  ંથાળે પડી ગય  ંહશે, અને ત   ં
પહલેાનંી જેમ જ એમની સાથે જ રહીશ. આ 
બધ  ંએની મેળે જ ગોિવાત   ંજત   ંહોય છે.'  
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બીજા હદવસે એ આવી ત્યારે વર્ારે 
શાિં દેખાિી હિી, પણ એનો ચહરેો પહલેાં 
જેટલો ચમકિો નહોિો. મેં એને પછૂ્  ંકે, એના 
દીકરા સાથે એને મેળ થઈ ગયો કે નહીં, િો 
એણે કહ્ ,ં ‘મેળ? િમે એમ માનો છો કે મારા 
દીકરાની વહ  અમારા મા-દીકરાના ં સબંરં્ો 
સારા રહવેા દેશે? સાજંે હ ં ઘેર પહોંચી ત્યારે 
એક હાડંલામા ં રાગી, બીજા હાડંલામા ં ચોખા 
અને થોડ ં મીઠ ં-મરચ  ંવગેરે એક બાજ એ મકૂી 
દીધ  ં હત  .ં એ બનેંએ જમી લીધ  ં હત   ં અને 
દ પ્રનયા જખ મારે છે એવી બેપરવાઈથી એ 
જમીન પર ચટ્ટાઈ પાથરીને લાબંી થઈને પડી 
રહી હિી. એ લોકો મને ઘરમાથંી બહાર કાઢી 
મકૂવાન  ંકારણ શોર્િા ંહિા,ં અને એ મેં પરૂ ં  
પાડ્  ંહત  ,ં એ સ્પઠટ દેખાઈ આવત  ંહત  .ં કંઈ 
વારં્ો નહીં. હ ં મારી જાિને એમના ૫૨ લાદવા 
માગંિી નથી. હવે હ ં ભલી ને મારી જાિ ભલી. 
હવે હ ં એકલી જ રહ ં છં. અમ્મા, જોઉં છં કે એ 
લોકો ક્યા ંસ ર્ી જઈ શકે છે? રોજ શહરેમા ંજિી 
વખિે એ નાના છોકરાને હ ં જામેલા દહીન  ં
ચૉસલ  ં આપિી, પણ આજે એ વખિે એણે 
એના છોકરાને ઘરમા ંલઈ લીર્ો. એ છોકરાને 
મારી સાથે એ બોલવા દેવા માગંિી નહોિી, 
એ દીવા જેવ  ંસ્પઠટ દેખાઈ આવત  ંહત  .ં’ 
 

હ ં પ્રવચારિી હિી કે સાવ નજીવી 
બાબિને કેટલ  ં મોટ ં સ્વરૂપ અપાઈ ગય  ં છે. 
જોકે એના માટે હ ં કંઈ જ કરી શક ં િેમ નહોિી. 

રોજની જેમ સામાન્ય વાિો કરીને મેં એને 
પ્રવદાય કરી. 
 

એ પછી એક-બે હદવસ સ ર્ી મગંમ્મા 
એ બાબિ માટે કંઈ બોલિી નહોિી, એટલે મેં 
માની લીધ  ં કે હવે એ જ દી રહિેી હશે. ત્યાર 
બાદ એક હદવસ એ આવી ત્યારે એણે વેલ્વેટન  ં
જેકેટ પહયે  ું હત  .ં એ જોઈ એણે મને એની હકિંમિ 
પછૂી.  
મેં કહ્ ,ં ‘કેમ એમા ંઆટલો રસ પડયો?’  

‘જો અમ્મા, અત્યાર સ ર્ી િો મારા 
દીકરા અને એના દીકરા માટે હ ં પૈસા બચાવિી 
હિી પણ હવે મને પૈસા બચાવવાની જરૂર 
લાગિી નથી. એટલે મને થય ,ં ચાલ, મારા 
માટે એક જેકેટ લઈ લઉં.’ 

‘જેકેટ સાિ-આિ રૂપ્રપયાન  ંહશે !' 
એટલ  ંસાભંળીને એ િો ગઈ. મને લાગે 

છે કે એણે ઘેર પાછા જિી વખિે જેકેટ ખરીદી 
લીધ  ં હશે. કારણ કે એ બીજે હદવસે જેકેટ 
પહરેીને જ આવી હિી. ‘અમ્મા, જોયો મારો 
વટ? હ ં મારા વર સાથે રહિેી હિી ત્યારે 
ક્યારેય સારી સાડી ખરીદી નહોિી, ને એ બીજી 
સ્ત્રી સાથે જિો રહ્યો. પછી મેં કરકસર કરી, 
મારા દીકરા માટે પૈસા બચાવ્યા. પણ િમે 
જાણો છો કે એણે મને બદલામા ં શ  ંઆપય ?ં 
બસ, હવે િો હ ં મારા માટે પૈસા વાપરીશ, 
વેલ્વેટન  ંજેકેટ પહરેી વટબરં્ રહીશ.' 
એનો દીકરો હવે બદલાઈ ગયો છે, અને એના 
પકે્ષ રહ્યો નથી. એનો મગંમ્માને ઘણો આઘાિ 
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લાગ્યો હિો. િીવ્ર ક્રોર્ન  ંઆ પહરણામ હત  .ં જો 
કે એ બાબિે હ ં કંઈ બોલી નહીં.  

વેલ્વેટના જેકેટની વાિ અહીંથી અટકી 
નહોિી. ગામના ં બીજા લોકોમા ં પણ એ 
ઝઘડાન  ં કારણ બની ગય  ં હત  .ં ગામનો એક 
છોકરો બેંગલ રની શાળામા ંભણિો હિો. િેથી 
એ પાશ્ચાત્ય ઢબના ંકોટ, ટાઈ અને શટા પહરેિો 
હિો. મગંમ્માને જોઈને એણે મશ્કરીથી કહ્ ,ં 
‘કેમ મગંમ્મા, આજે કોઈ િહવેાર છે? આ િો 
િેં વેલ્વેટન  ંજેકેટ પહયે  ું છે એટલે...’ 

આટલ  ંસાભંળીને મગંમ્મા ભડકે બળીને 
બોલી ઊિી: ‘એય ઉદં્દડ છોકરા, જીભને જરા 
લગામમા ંરાખ. ગળાની ફરિે ત   ંટાઈ પહરેીને 
ગ ૂગંળાઈ જિો હોય િો એની દાઝ મારા જેકેટ 
પર કેમ કાઢે છે?’ ગરમાગરમ શબ્દો ઊછળ્યા. 
કેટલાય લોકો ભેગા થઈ ગયા અને મગંમ્મા 
િરફથી બર્ાને મફિમા ં હસવાન  ં મળ્ય  ં એ 
નફામા.ં 

મને એ સમાચાર બીજે હદવસે મળ્યા. 
એ આખી વાિ એની પ ત્રવધએૂ મગંમ્મા 
સાભંળે એમ પોિાની રીિે ચગાવીને એના 
પાડોશીઓને કહી હિી. મારી સાસ એ હજી સ ર્ી 
મને એક બ્લાઉઝ પીસ પણ આપયો નથી, પણ 
એના ંકપડા ંજોયા?ં મગંમ્માએ એના દીકરાના ં
લગ્ન વખિે નવવધનેૂ ગળાનો હાર, બગંડીઓ, 
બ ટ્ટી, પેન્ડન્ટ વગેરે ચઢાવ્ય  ંહત   ંઅને દર વષે 
વાર િહવેારે એને દાગીનો ખરીદીને આપિી 
હિી. એ બધ  ંજ આ પ ત્રવધ ૂઅત્યારે ભલૂી ગઈ 
હિી. 

મગંમ્માએ પહલેી વાર િો એના 
દીકરાની વહ ની વાિ પર ખાસ ધ્યાન ન 
આપય ,ં પણ ફરી વાર એને બીજાને કહિેા 
સાભંળી એટલે એનાથી રહવેાય  ં નહીં, અને 
એણે એના દીકરાને એની ફહરયાદ કરી, “િારી 
વહ  મારા જેકેટ પ્રવશે કડવી ટીકા કરે છે. એ 
બર્ાનેં કહિેી ફરે છે કે હ ં િેને કંઈ ભેટ આપિી 
નથી. મેં એને બગંડી, બ ટ્ટી અને ગળાનો હાર 
નથી આપયો, ત  ંજ કહ ે?" એનો દીકરો જવાબ 
આપે એ પહલેા ંજ એની પત્ની િાડૂકી, મને 
લાગે છે કે આ ડોશીને હવે ઘરડે ઘડપણ બગંડી 
અને બ ટ્ટી પહરેવાના ંઅભરખા જાગ્યા છે. આપી 
દો એમના દાગીના એમને પાછા. ભલે એ 
બનીિનીને ફરે.' આ બાજ  એનો પપ્રિ એને 
નરમાશથી કહવેા લગ્યો. ‘ગ સ્સો ઓછો કર, 
મારી વહાલી' અને પછી એની મા િરફ ફરીને 
બોલ્યો, 'મા, હવે હ ં આ ઝઘડાથી વાજ આવી 
ગયો છં. િેં મારી પત્નીને જે દાગીના આપયા 
છે, િે િને જોઈિા હોય િો ત   ંપાછા લઈ લે.'  

‘જોય  ંને અમ્મા!’ મગંમ્માએ ટીકા કરિા ં
કહ્ ,ં ‘એ એની પત્નીને નથી કહી શકિો કે 
પડોશીઓ સાથે આવી ખોટી વાિ ન કર, 
ઊલટાન  ં મને દાગીના પાછા આપીને હ ં જ 
ખોટી છં, એમ સાચબિ કરવા માગેં છે! હવે િો 
હ ં આ જજિંદગીથી હારી ગઈ છં.' 

મને એની દયા આવી ગઈ. હવે એની 
ઉંમર થઈ ગઈ હિી. અને એનો એ એકમાત્ર 
દીકરો હિો. એની પ ત્રવધએૂ એન  ંધ્યાન રાખવ  ં
જોઈએ – એને સમજવી જોઈએ ! અને આમ 
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જ ઓ િો આ બધ  ંબનવાન  ંએક જ કારણ – એ 
વદૃ્ધ સ્ત્રીએ િેણીના ંબાળકને મારિા ંરોકી હિી! 
લોકોમા ંઆટલી સમજ કેમ નહીં હોય? આટલી 
નાની વાિથી ઝઘડાની શરૂઆિ થઈ, અને િે 
વર્વા લાગી. જ્યારે બે વ્યક્તિઓ વચ્ચે 
અણગમો ઊભો થાય ત્યારે એમની નાની 
અમથી બાબિ પણ ઝઘડાન  ં સ્વરૂપ ર્ારણ 
કરી લે છે, અને ઘરના ંબર્ા ંસભ્યોને એનાથી 
િકલીફો થવા લાગે છે. 

આ વાિને થોડાક હદવસો વીત્યા પછી 
મગંમ્મા આવીને પ્રવનિંીભયાા સાથે કહવેા 
લાગી. ‘િમે લોકો ઘણા ંસારા ંછો, મને િમારા 
પર પરૂો ભરોસો છે, એટલે િમને કહ ં છં કે 
મારી પાસે થોડીક બચિની રકમ છે, િમે એને 
બેંકમા ંન મ કાવી આપો? હવે બર્ા ંબેંકમા ંપૈસા 
મકૂવા લાગ્યા છે.’ 

‘કેમ શ  ંથય  ં?” 
જો, માડંીને વાિ કર ં . અમારા ગામનો 

રંગપપા એટલે એકદમ વરણાગીયો ને વળી 
જ ગારી. ગઈ કાલે હ  ંદહીં લઈને નીકળી ત્યારે 
રસ્િામા ંમારી સાથે થઈ ગયો, અને વાિોએ 
વળગ્યો. મને કહ,ે ‘મગંમ્મા, િારી િચબયિ કેમ 
છે?” મેં કહ્ ,ં ‘િીક-િીક, િને િો ખબર છે કે 
અત્યારે મારા ઘરમા ંશ  ંચાલી રહ્  ંછે.’ 

‘હા, મગંમ્મા, એ લોકો િારી સાથે જે 
રીિે રહ ેછે, એનાથી કોઈ કેવી રીિે ખ શ રહ ે? 
હ ં જાણ  ં છં. આજના જ વાપ્રનયાઓ જીભને 
કાબમૂા ં રાખિા નથી, અને આપણે એ બધ  ં
જોવાન ,ં અને સહન કરવાન .ં પણ શ  ં થાય? 

અત્યારે જમાનો એવો જ થઈ ગયો છે, 
મગંમ્મા.’  

એ હજી મારી સાથે સાથે જ ચાલિો 
હિો. એ કેમ મારી સાથે ચાલિો હિો. એની 
મને ખબર નહોિી. એ જગંલની ઝાડીના રસ્િે 
એક કવૂો હિો. જોકે કંઈ અજ ગત   ંબન્ય  ંપણ 
નહોત  .ં એણે મારી પાસે થોડા લીંબ  માગ્યા.ં એ 
લઈને એ એના રસ્િે પડયો. આજે વળી ફરી 
એ દેખાયો. થોડી આડી-અવળી વાિો કરિા ં
કરિા ંએ મારી સાથે જ ચાલિો હિો. લાગ 
જોઈને મને કહ,ે ‘મગંમ્મા, મારે અત્યારે થોડી 
ભીડ છે. િો ત   ંથોડા પૈસા ઉર્ાર આપશે? પાક 
િૈયાર થશે એટલે બર્ી રાગી વેચીને િારા 
બર્ા પૈસા િને દૂરે્ ર્ોઈને પાછા આપી દઈશ.'  

જવાબમા ં મેં કહ્ ,ં ‘પૈસા? મારી પાસે 
ક્યાથંી પૈસા હોય? અમને બર્ાનેં ખબર છે, 
િારી પાસે શ  ં છે ? િારા ભેગા કરેલા પૈસા 
દાટી રાખવાથી િને શ  ંમળશે? ત  ંમને મદદ 
કર. હ ં િને એના પર વ્યાજ પણ આપીશ.' 
એટલ  ં કહી એણે ર્ીમેથી ઉમેય ું, ‘ત  ં િારા 
દીકરા-વહ  સાથે રહ ેછે, એમ િો મેં િને પછૂ્  ં
નથી. એમના માટે વાર િહવેારે ભેટ-સોગાદ 
લેવાન  ંિને મન થાય એ િો સ્વાભાપ્રવક છે, 
પણ હવે ત   ં જ્યારે એમનાથી જ દી જ રહ ે છે 
ત્યારે...’  

‘અમ્મા, ખબર છે ને કે જ્યારે કોઈ સ્ત્રી 
એકલી રહિેી હોય ત્યારે બર્ાનંી નજર એના 
પર હોય.' 
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મેં મગંમ્માને કહ્ ,ં ‘સાર ં , હ ં િારા પૈસા 
માટે મારા પપ્રિ સાથે વાિ કરી જોઈશ.’ બીજે 
હદવસે દહીં જોખિાજંોખિા ંએ બોલી, ‘અમ્મા, 
આપણે ઘરમા ંઅંદર જઈશ ?ં િમે પૈસા ગણી 
લો.’ 

‘મેં હજી આ પ્રવશે મારા પપ્રિ સાથે વાિ 
કરી નથી, એટલે એના માટે િો ત   ંફરી આવજે.’  

“અમ્મા, હવે મને બીક લાગે છે. આજે 
સવારે પણ એ જગંલની ઝાડીના રસ્િે રંગાપપા 
છપાઈને બેિો હિો. એણે મને ત્યા ં ઝડપી 
લીર્ી, અને મને કહવેા લાગ્યો, ‘મગંમ્મા, 
ચાલને, થોડી વાર બેસીએ. ત   ંઉિાવળમા ંછં?” 
હ ં આનાકાની કરીશ, િો એ બળજબરી કરશે. 
એ બીકે હ  ંત્યા ંબેસી ગઈ. થોડી પરચરૂણ વાિો 
કયાા પછી એણે એકદમ મારો હાથ પકડી લીર્ો 
અને બોલ્યો, ‘ત  ંકેવી સ દંર લાગે છે!’ 

‘અમ્મા, મારી ભરજ વાનીમા ંપણ મારા 
વરે આ રીિે મારો હાથ પકડયો નથી; િો બીજા 
કોઈ પ ર ષની િો વાિ જ ક્યા ંરહી? અને હવે 
જિી ઉંમરે આ બન્ય !ં હ ં િરિ જ ત્યાથંી ઊભી 
થઈ ગઈ, અને કરડાકીથી એને કહ્ ,ં ‘રંગાપપા, 
બસ, બહ  થય .ં આવી હલકટ હરકિ ન કર. ત   ં
મારો વર નથી. અને હ ં કેવી દેખાઉ છં, એ િારે 
જોવાન  ંનથી. ગઈ કાલે એણે મારી પાસે પૈસા 
માગં્યા, અને આજે માર ં  આત્મસન્માન માગં્ય .ં 
લગ્નના હદવસે મારી પાસે બેિેલા પ ર ષના 
માથે મેં પપ્રવત્ર ચોખા ચઢાવ્યા હિા, અને એણે 
પત્ની િરીકે મારો સ્વીકાર કયો હિો. િે પ ર ષ 
િો મને છોડીને ચાલ્યો ગયો છે, પણ હજી સ ર્ી 

મેં માર ં  આત્મસન્માન અકબરં્ રાખ્ય  ંછે. અને 
આજે આ હરામખોર મારો હાથ પકડિા લાજિો 
નથી?’ 

મગંમ્માની આ ઘટના હવે ગભંીર 
વળાકં લઈ રહી હિી. એટલે મેં એને કહ્ ,ં ‘જો 
મગંમ્મા, અત્યારે ત   ંમ શ્કેલીમાથંી પસાર થઈ 
રહી છં. િારા દીકરા સાથે આ વાિ કર. 
ભિૂકાળ ભલૂી જઈને ફરી િારા દીકરા પાસે 
કેમ નથી જિી?”  

‘હ ં પાછી એની પાસે જાઉં એટલે મારા 
દીકરાની વહ ને હ ં કેમ ઘર છોડી જિી રહી હિી 
એ બર્ી વાિો ખોટી રીિે ફેલાવવાની િક મળે 
એમ જ ને? ચાલો, અત્યારે િો મારે મોડ ં થાય 
છે, પણ િમારા વરના કાને આ વાિ નાખંીને 
કાલે મને કહજેો.’  

એમ કહીને એ ગઈ, ને કલાકમા ં િો 
પાછી આવી. આવીને િરિ શરૂ કય ું, આજે િો 
ગજબ થઈ ગયો.’ 

‘શ  ંથય  ં?” 
‘મેં પેલા છોકરા માટે થોડી મીિાઈ 

ખરીદી હિી.' 
એ શ  ં બોલી એ મને સમજાય  ં નહીં, 

કારણ કે એણે મને કહ્  ંકે એના પૌત્રને એની 
પાસે આવવા દેવામા ંઆવિો નહોિો. 

‘કયો છોકરો?’  
‘કેમ, મારા દીકરાનો દીકરો સ્િો વળી. 

બીજો િે કયો છોકરો હોય?’ 
પણ િેં િો કહ્  ંહત   ંકે એને િારી પાસે 

આવવા દેિા નથી ?'  
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‘સાચી વાિ, એની મા િો ના જ પાડ ે
છે, પણ એમ કંઈ એ મારાથી દૂર રહી શકે ખરો 
? જ્યારે એની મા આઘીપાછી હોય ત્યારે એ 
મારી પાસે આવિો રહ,ે દૂર્ પીએ, કોઈ વાર 
દહીં પણ માગેં, એ માગેં એ બધ  ંહ ં એને આપ  ં
એટલે ખ શ થઈને નાચવા લાગે. એ ઘરમા ં
કંઈક ઊંધ ચંત્  ં કરવા લાગે ત્યારે હ ં કહ ં કે 
િોફાન કરીશ િો િારી મા આવીને િેને લઈ 
જશે, એટલે િરિ ડાહ્યોડમરો બની જાય. નાના 
છોકરાઓની મસ્િી જોવાની બહ  મજા આવે. 
અમ્મા, આજે વળી એના માટે થોડી મીિાઈ 
ખરીદી અને છાબડામા ં મકૂી હિી, શકંરાપ ર 
પાસેથી જિી હિી ત્યારે આંબાના ઝાડ પર 
બેિેલા કાગડાની નજર એના પર પડી, અને 
િરાપ મારીને એણે મીિાઈન  ં ખોખ  ં ઉપાડી 
લીધ .ં' 

‘એમા ંઆટલી બર્ી ચચિંિા કેમ કરે છે? 
બીજી ખરીદી લે.'  

‘હા, બીજી વાર લેવામા ંકંઈ મોટી વાિ 
નથી પણ એવી પણ માન્યિા છે કે કાગડો 
અડકે િો અપશ કન કહવેાય.’ 

‘કેમ, કાગડો અડકે િો શ  ંથાય?’ 
એવ  ં કહવેાય છે કે એનો અથા મતૃ્ય  

આવે – મરી જવાય. એટલે હ ં બેચેન થઈ ગઈ 
હિી. પણ એકાદ પ્રમપ્રનટ પછી મને થય  ં હવે 
મારે જજિંદગીની કંઈ હકિંમિ નથી. જેટલી જલદી 
ઈશ્વરના ચરણોમા ં પહોંચી જાઉં એટલ  ં સાર ં . 
હવે જે થય  ંિે થય .ં’ 

‘મગંમ્મા, આવી મરૂખ જેવી વાિ ન 
કર. િેં જ્યા ંમીિાઈ મકૂી હિી ત્યાથંી કોઈ પણ 
ચત ર કાગડો એ ઝડપી જ લે. એને મતૃ્ય નો 
સકેંિ સમજી અપશ કપ્રનયાળ ગણાય? ઘેર જા. 
અને ચચિંિા ન કરીશ.’ 

િો િમે એમ માનો છો કે એનો કોઈ 
એવો અથા ના હોય?’  

‘અક્લ વગરની વાિ ન કર. ઘેર જા 
અને એ ભલૂી જા.' 

આ સ્ત્રીના પ્રવચારી જે રીિે ચાલિા હિા 
એની મને નવાઈ લાગિી હિી, એને પ ત્ર 
જોઈિો હિો. પ ત્રવધ ૂ જોઈિી હિી, પૌત્ર 
જોઈિો હિો, અને ઘરના મોભી િરીકેન  ં
સન્માન પણ જોઈત   ં હત   ંઅને એ બધ  ંસહજ 
હત  .ં દરેક વ્યક્તિ એ ઈચ્છા હોય છે. પહલેા ંએ 
જજિંદગીથી કંટાળીને મતૃ્ય  ઇચ્છિી હિી. અને 
હવે એને મતૃ્ય ની બીક લાગવા માડંી હિી. 
આપણે માનીએ છીએ કે ગામડાના લોકો ભોળા 
અને સરળ હોય છે. પણ આ સ્ત્રીના મનમા ં
ઊંડાણમાથંી જહટલ પ્રવચારો એક પછી એક 
પડની જેમ ઉકલિા જિા હિા. આ પણ એક 
અજબગજબની રમિ છે, જેને આપી 
‘જજિંદગી’ન  ંરૂપાળં નામ આપીએ છીએ. 

એ પછી જ્યારે એ બીજી વાર આવી 
ત્યારે નવી વાિોનો ખજાનો લઈને આવી હિી. 

એનો પૌત્ર હવે એની સાથે રહવેા આવી 
ગયો હિો, એટલે એ ખ શ હિી. એ કહિેી હિી. 
એ નાનકડા છોકરાની હહિંમિ િો જ ઓ ! હજી 
એ કંઈ એટલો મોટો નથી થઈ ગયો. િોપણ 
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એની મા પાસેથી મારી પાસે આવી ગયો છે! 
આમ િો એ ઘણી વાર છાનોમાનો મારી પાસે 
આવી જિો હિો, પણ ગઈ કાલે એણે મને કહ્  ં
કે હવે એને એની મા પાસે પાછા જવ  ંનહોત  .ં 
પછી િો એની મા આવી. એને ર્મકાવ્યો અને 
જોવા જેવો ખેલ કયો, પણ િો એ છોકરો િો 
સહજે પણ ચસક્યો નહીં ને મારા ઘ ૂટંણને 
વળગેલો જ રહ્યો. એના પ્રપિાએ પણ એને 
મીિી મીિી વાિો કરી ફોસલાવીને મનાવ્યો. મેં 
પણ એને પાછા જવા માટે ઘણો સમજાવ્યો. 
પણ એ કોઈન  ંસાભંળવા જ િૈયાર નહોિો. એ 
બહ  અચરજ પમાડે એવી વાિ હિી, અમ્મા. 
છેલ્લા દસ હદવસથી હ  ં ઘરમા ં એકલા સિૂા ં
ગભરાિી હિી. પણ આ નાના બાળકની 
હાજરીથી મારામા ંહહિંમિ આવી ગઈ હિી અને 
મને બીક નહોિી લાગિી. મને લાગત   ંહત   ંકે 
કોઈ પ ર ષ માણસ માર ં  રક્ષણ કરવા માટે મારી 
પડખે છે – મારો દીકરો માર ં  ધ્યાન નહીં રાખે, 
પણ મારો પોિરો (પૌત્ર) મારી પડખે ઊભો 
રહશેે. ઈશ્વરે જ એને એ સ ઝાડ્  ંહશે. મારી વહ  
ગ સ્સામા ંઆખી રાિ બડબડ કયાા કરિી હિી. 
પણ છોકરા પર એની કંઈ અસર થઈ નહોિી, 
પણ જ્યારે હ ં દહીં વેચવા જાઉં ત્યારે િો એ 
છોકરાને એકલો મકૂીને ન જવાય. એટલે હ  ં
એને મારા દીકરાના ઘરના બારણા પાસે મકૂી 
આવી એટલે એ ઘરમા ંજિો રહ્યો.’ 

‘પણ પછી એ છોકરાને એણે માય ું હોિ 
િો?’  

‘ના, એવ  ંએ ના કરે. એનો દીકરો જો 
ચોવીસે કલાક એની પાસે રહિેો હોિ, િો 
કદાચ એ મારિ પણ ખરી. પણ અત્યારે એને 
થશે કે છેવટે અડર્ો હદવસ િો એની પાસે 
રહશેે. એટલાથી એ ખ શ હિી. એવ  ંછે અમ્મા, 
જ્યારે મારા દીકરાની વહ  મારી સાથે રહિેી 
હિી ત્યારે એ આટલી રૂપાળી છે એવ  ંક્યારેય 
મારા ધ્યાનમા ંઆવ્ય  ં નહોત  .ં જોકે એ ગ સ્સે 
ભરાય ત્યારે લાગે કે એન  ંસાવ ચસકી ગય  ંછે. 
પણ હવે દૂર રહ્યા પછી એ મને સારી લાગવા 
માડંી છે. એ દેખાવડી પણ છે, એટલે જ મારો 
દીકરો એનો ગ લામ બની ગયો છે. અને એ 
વાિ મેં સ્વીકારી પણ લીર્ી છે. પહલેા ંિો એ 
ક્યારે આવે છે અને ક્યારે જાય છે, એવ  ંએ હ  ં
ધ્યાન રાખિી નહોિી. અને હવે એ સવારે 
કેટલો વહલેો નીકળી ગયો અને રાતે્ર કેટલો 
મોડો ઘેર આવ્યો એ જોવા બારણે બેસી રહ  ંછં. 
મને મારા દીકરા માટે જેવ  ં થાય છે એવ  ંજ 
મારા દીકરાની વહ ને એના દીકરા માટે થત   ં
હશે. હવે જો એ એના નાનકડા દીકરાને મારશે 
િો આવિી કાલે એ છોકરો મારી સાથે શહરેમા ં
આવવા િૈયાર થઈ જશે. પોિે જેને જન્મ 
આપયો હોય િે બાળકને કંઈ એમ એ છોડી દે 
ભલા?’  

હ ં મનોમન બોલી, ‘બહ  સમજ છે 
એનામા.ં જો એ આ રીિે પ્રવચારશે િો એમની 
વચ્ચેના મિભેદ ઝડપથી ભ લાઈ જશે અને 
એમના સબંરં્ો સ ર્રશે.’ 
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અને એવ  ંજ થય .ં બે હદવસ એ બાળક 
સવારે એના માિાપ્રપિા સાથે રહ્યો પણ ત્રીજા 
હદવસે એ એની દાદી સાથે શહરેમા ં જવાની 
જીદ કરવા લાગ્યો. હવે એ વદૃ્ધા દહીંના શીકાને 
અને બાળકને બનેંને સાથે રાખી શકે એ શક્ય 
નહોત  .ં એટલે િકલીફ ઊભી થઈ. ત્યારે એનો 
દીકરો અને દીકરાની વહ  બનેં મગંમ્મા પાસે 
આવ્યા ંઅને કહ્ ,ં ‘મા, અમારી ભલૂ થઈ ગઈ. 
શ  ં િમે હજી અમારા પર ગ સ્સો રાખશો?' 
પડોશીઓ પણ એ જ કહિેા ંહિા,ં અને મગંમ્મા 
પોિે પણ એ જ ઇચ્છિી હિી એટલે એ િંડી 
પડી. જોકે એ છોકરાને લઈને શહરેમા ંજઈ શકે 
એમ િો હિી જ નહીં, એટલે દીકરા-વહ એ નવો 
રસ્િો સ ઝાડયો. અત્યાર સ ર્ી મગંમ્માએ એનો 
દૂર્-દહીં વેચવાનો ર્રં્ો પોિાને હસ્િક રાખ્યો 
હિો. એની વહ  રસોડ ં સભંાળિી હિી એટલે 
એને દૂર્-દહીં વેચવા જવ  ંપડત   ંહત  ,ં એ દેખીત   ં
કારણ હત  .ં પણ હકીકિમા ં િો મગંમ્મા 
નાણાનંી કોથળી પોિાના હાથમા ં રાખવા 
માગંિી હિી, એ સાચ  ંકારણ હત  .ં બાળક દાદી 
પાસે રહવેાની હિે ભરાયો હિો, એટલે 
વસ્ત  ક્સ્થપ્રિ બદલવી પડી હિી. દીકરાની 
વહ એ સાચવીને કહ્ ,ં ‘આ ઉંમરે િમારે 
િડકામા ંરોજ શ  ંકામ આટલે દૂર ચાલિા જવ  ં
પડે ? હવે િમારે કામ કરવાન  ંબરં્ કરી દેવ  ં
જોઈએ. િમે ક ટ ંબના ંમોભી છો, એટલે ઘરની 
દેખભાળ રાખવાન  ં જ કામ િમારે કરવાન  ં
હોય. દહીં વેચવા હ ં જઈશ.' મગંમ્મા માની 
ગઈ. એણે કહ્ ,ં ‘સાર ં , હવેથી એમ કરીએ. 

અિવાહડયામા ંએક-બે વાર મને મન થશે ત્યારે 
હ ં જઈશ.’ 

એ પછી મગંમ્મા એની પ ત્રવધનેૂ સાથે 
લઈને મારી પાસે આવી. એકે હાથમા ંબાળકને 
િેડ્  ં હત  ,ં અને બીજીની હાથમા ં દહીંન  ં શીક ં 
હત  .ં અમ્મા, આ મારા દીકરાની વહ  છે. હવે એ 
એની ઘરડી સાસ ને કામ કરવા દેવા ઇચ્છિી 
નથી. એટલે એણે મને ઘેર રહવેાન  ંકહ્  ંછે, એ 
કહ ેછે કે આટલી ઉંમરે ભારે િડકામા ંદૂર સ ર્ી 
ચાલિા ંમારે ન જવ  ંજોઈએ. એટલે હવેથી દહીં 
આપવા એ આવશે.' 

એમ કહીને મગંમ્માએ એની પ ત્રવધ ૂ
અમને સોંપી. થોડી વાર મેં એમની સાથે વાિો 
કરી અને સપંથી સારી રીિે રહવેાની સલાહ 
મીિાશથી આપીને પાન સોપારી આપી એમને 
પ્રવદાય કયાું. 

અત્યાર સ ર્ી એમની વચ્ચેના ઝઘડાન  ં
કારણ મેં મગંમ્મા પાસેથી એકિરફી જ 
સાભંળ્ય  ંહત  .ં હવે એની બીજી બાજ  જાણવા હ ં 
બહ  ઉત્સ ક હિી. એક હદવસ મેં એની પ ત્રવધનેૂ 
પછૂ્ ,ં ‘ત  ંઆમ િો સારી અને સમજ  દેખાય છે 
નન્જમ્મા, િો પછી ત   ંિારી સાસ થી કેમ અલગ 
રહી ?' 

‘અમ્મા, હ ં એવ  ંક્યારેય ન કર ં . હ  ંકંઈ 
રાક્ષસી નથી. પણ એ દરેક બાબિમા ં માથ  ં
માયાા કરે છે. અને ર્ાય ું જ કરાવે છે. અમારા 
ઘરમા ં મારા પપ્રિની કંઈ ગણિરી જ નથી. 
ઘરના ંમાણસને જો એ સરખ  ંમહત્ત્વ ન આપે 
િો એ કેવો પપ્રિ હોઈ શકે અને હ ં કેવી પત્ની 
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હોઈ શકે? મારે ઘર કેવી રીિે ચલાવવ ?ં 
આખરે િો એ એની મા છે. એમણે એને મોટો 
કયો છે, એમ સમજીને હ  ંચપૂ રહિેી હિી. પણ 
મારા છોકરાને મેં માયો, ત્યારે એમણે મને 
રોકી, ત્યારે મેં એમનો પ્રવરોર્ કયો. મા િરીકે 
મને એટલો હક્ નથી ?’  

હસીને મેં કહ્ ,ં ‘એટલે એ નાના 
છોકરાને માર મારીને હ ં િારો એના પરનો હક્ 
જિાવવા માગેં છે?’ 

‘જ ઓ, હ ં એને માર ં યે ખરી ને લાડ પણ 
લડાવ ,ં જે મને મારા દીકરાને મારિા રોકી શકે, 
એ કાલે ઊિીને હ ં એને લાડ લડાવીશ િોપણ 
મને રોકશે. મારો દીકરો મારો છે, અને મારો 
પપ્રિ પણ મારો છે. જ્યારે કંઈ ખોટ ં થત   ંહોય, 
ત્યારે હ ં મારા પપ્રિને કંઈ કહી ન શક ં કે મારા 
દીકરાને લપડાક ન લગાવી શક ં, િો મારી 
જજિંદગી શ ?ં' 

મગંમ્મા જેટલી સાચી હિી, એટલી જ 
એની પ ત્રવધ ૂપણ સાચી હિી. 

‘પણ હવે િો િને પરૂી સ્વિતં્રિા મળી 
ગઈ ને?’ 

‘અત્યારે િો બધ  ં બરાબર લાગે છે. 
છેવટે િો મેં એક િકારન  ં સમાર્ાન કય ું છે. 
અત્યારે વાિ ભાગંી પડવા દઉં િો બાજી બગડી 
જાય, અને કોઈ કપટી માણસ એમને 
ફોસલાવીને એમની પાસેથી એમની બચિ 
પચાવી પાડે. રંગપપા નામનો ગામનો એક 
ઉિાર માણસ છે. મારા સાસ  જ દા રહિેા હિા 
ત્યારે એણે એમની પાસે ઉર્ાર પૈસા માગં્યા 

હિા અને એ કહિેો હિો કે મારા સાસ  અને 
આપવા િૈયાર પણ થયા હિા. એ વાિની મને 
ખબર પડી એટલે મેં મારા દીકરાને કહ્ ,ં 'િને 
દાદી પાસે ગમે છે ને? જા, એમની પાસે જા. 
એ િને મીિાઈ આપશે, અને હ ં કહ ં ત્યા ંસ ર્ી 
પાછો ન આવિો.' ઝઘડાનો અંિ લાવવા માટે 
મેં આ ય ક્તિ અપનાવી છે.’ 

‘િો શ  ં િારો છોકરો એની મેળે એની 
પાસે ગયો નહોિો?’ 

‘એ ગયો હિો ખરો, પણ મારા કહવેાથી 
ગયો.’ 

‘િેં િારા વરને એ કહ્  ંખર ં?’ 
‘િમને ચોક્સ ખાિરી હશે કે મેં એને 

નહીં કહ્  ં હોય. પ ર ષો આ બર્ામા ં કંઈ ન 
સમજે.’ 

નન્જન્મામા ં વ્યવહાહરક ડહાપણ 
મગંમ્મા કરિા ંજરાયે ઓછં ન હત  .ં ઘરમા ંહજી 
પણ િનાવ રહિેો હિો. િે સ્ત્રીનો પ ત્ર અને આ 
સ્ત્રીનો પપ્રિ – એના માટે ઘરમા ંઝઘડો થિો 
હિો. મા પ ત્રને નહીં છોડવા માટે પ્રનશ્ચયબદ્ધ 
હિી, અને પત્ની પણ એને પકડી રાખવા માટે 
એટલી જ મક્મ હિી. આવી બાબિ માટે હાર 
કોની, જીિ કોની એ નક્ી કરવાન  ંકામ ખબૂ 
કપર ં  હત  .ં પાણીની અંદર સ રચક્ષિ રહલેા 
મગરથી જેમ પ ત્રવધએૂ છોકરાને પગ ખેંચીને 
પકડી રાખ્યો હિો. હકનારા પર રહીને માએ 
છોકરો એને બચાવી લેશે, એ આશાથી એનો 
હાથ પકડી રાખ્યો હિો અને છોકરાની દશા 
અત્યિં દયનીય હિી. ગામડામા ંદહીં વેચિી 
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મગંમ્માના ઘરમા ં અને શહરેમા ં રહિેી 
થગંમ્માના ઘરમા ંએક જ સરખો ઝઘડો ચાલી 
રહ્યો છે. આ નાટકન  ંઅંપ્રિમ દૃશ્ય ક્યારેય નહીં 
લખાય. 

 

 
 
લેખક: મસ્િી વેંકટેશ આયગંર  
અંગે્રજી અન વાદ : ‘ર્ કડા સેલર' - એન. મપૂ્રથિ 
રાવ અને લેખક 
ગ જરાિી અન વાદ : ‘દહીં વેચવાવાળી' - રેખા 
ઉદયન 
સૌજન્ય: ભારિીય ટૂંકી વાિાા - સાહહત્ય 
અકાદેમી, હદલ્હી  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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સ હા રો 
મીિા ગોર મેવાડા 

 

 
 

ભવપ્રિ આ બર્ાથી ખબૂ જ કંટાળિી પણ પ્રપિાની આજ્ઞા િેને માનવી જ પડ ેિેમ હિી. િેના 
પ્રપિાએ પાટીમા ંહાજર રહવેાન  ંઅને બર્ા મહમેાનોની સરભરા કરવાન  ંફરમાન આપય  ંહોય િો 

ભવપ્રિની હહિંમિ નહોિી કે િે નકારી શકે. 
 

ભવપ્રિ હાથમા ં પાણીનો ગ્લાસ લઈને એક 
ખણૂામા ંઊભી હિી. પાટી ફુલ ફોસામા ં ચાલ  
હિી. હજી પણ મહમેાનોન  ંઆગમન ચાલ  હત  .ં 
શહરેના બર્ા મોટા માથાઓ પાટીમા ં હાજર 
હિા. હોય જ ને, િેના પ્રપિાનો િભાવ જ એવો 
હિો કે આમતં્રણ મળે એટલે આવવ  ંજ પડે. 
બહ  મોટી પોચલહટકલ પાટીના િદેશ અધ્યક્ષ 
હિા િેના પ્રપિા. અત્યારે એમની આ પાટી 
શહરેમા ંસિા ઉપર હિી એટલે એમની વગ 
ખબૂ ઉપર સ ર્ી પહોંચિી હિી. િેમની 

ખ શામિ કરવા અને િેમને રાજી રાખવા સહ  
કોઈ િત્પર રહિેા. 
 
િે પોિે પણ િો પ્રપિાને રાજી રાખવા માટે 
પાટીમા ં હાજર હિી. પાટી ફુલ ફોસામા ંચાલ  
હિી બાકી િેને આ શોરબકોર, ઝાકમઝોળથી 
સખિ નફરિ હિી. પાટીમા ં હાજર રહલેા 
નેિાઓ, અચભનેિાઓના દંભી ચહરેા, ખોખલા ં
હાસ્ય અને દોગલા વિાનથી િે ઉબાઈ જિી. 
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પ ર ષો બે-ત્રણ પેગ પીર્ા પછી પ્રવકૃિ નજરે 
જોવાન  ંચાલ  કરિા. 
 
બહારની દ પ્રનયામા ં સાદી ખાદીની સાડીઓ 
પહરેનારી પાટીની સદસ્યાઓ, અહીં ફુલ 
બહારમા ં ખીલી ઉિિી. જાિ જાિના કપડા 
અને દાગીનાથી પોિાને શણગારિી. સ્ત્રીઓના 
હક માટે સરઘસો કાઢિી આ બર્ી મહહલાઓ 
અહીંયા અશ્લીલ જોતસ ઉપર પ્રવના સકંોચે 
હસિી. 
 
ભવપ્રિ આ બર્ાથી ખબૂ જ કંટાળિી પણ 
પ્રપિાની આજ્ઞા િેને માનવી જ પડે િેમ હિી. 
િેના પ્રપિાએ પાટીમા ંહાજર રહવેાન  ંઅને બર્ા 
મહમેાનોની સરભરા કરવાન  ં ફરમાન આપય  ં
હોય િો ભવપ્રિની હહિંમિ નહોિી કે િે નકારી 
શકે. િે જો આજ્ઞાન  ં ઉલ્લઘંન કરે િો િેની 
નાનીની સારવાર માટે અપાિા પૈસા પર િેના 
પ્રપિા કાપ મ કી દે અને નાની પગના ઘ ૂટંણના 
ઓપરેશન પછી ખ બ જ નાજ ક શારીહરક 
અવસ્થામા ંહિી. ચોવીસ કલાક િેને ભવપ્રિની 
જરૂર પડિી. 
 
અત્યારે પણ િે કેરટેકર બાઈને િેની 
સરભરામા ંમકૂીને આવી હિી અને એટલે જ 
ભવપ્રિન  ંલક્ષ પાટીમા ંનહોત  .ં ક્યારે પાટી પરૂી 
થાય અને એ જલ્દી ઘરે પહોંચી એનો પ્રવચાર 
કરિી િે એક ખણૂામા ંઊભી હિી. 
 

એના પ્રપિા એક િભાવશાળી િૌઢ હિા. 
પચાસની આસપાસની વય હિી પણ િરવરાટ 
ય વાનો જેવો હિો. હજી પણ કેટલીય સ્ત્રીઓ 
િેમની આસપાસ ઘમૂિી. ભવપ્રિને િેની કોઈ 
નવાઈ નહોિી. નાનપણથી જ િે જોિી આવી 
હિી કે િેના પ્રપિાને િેની મા કરિા બીજી 
સ્ત્રીઓમા ંવર્ારે રસ હિો. 
એની મા સાર્ારણ દેખાવની સ્ત્રી હિી. એક 
પગે જરા લગંડાિી હિી. પણ ર્નવાન માિા-
પ્રપિાની એકની એક પ ત્રી, એટલે દહજેમા ંખબૂ 
રકમ મળી હિી અને િેથી જ િેને િેના પ્રપિા 
જેવો પાણીદાર છોકરો પપ્રિ િરીકે મળ્યો હિો. 
 
ભવપ્રિના પ્રપિા રજનીકાિં ખબૂ મહત્વાકાકં્ષી 
હિા પણ સાર્ારણ પહરવારમા ંરહિેા હોવાથી 
ર્નની કમી હંમેશા સાલિી. ભવપ્રિની મા 
રત્નાન  ંમાગં  િેમણે એટલે જ સ્વીકાય ું હત   ં કે 
દહજેમા ંખબૂ મોટી રકમ મળે એમ હિી અને 
વળી રત્ના એકન  ંએક સિંાન એટલે માિા-
પ્રપિાની બર્ી જ િોપટી િેને મળનાર હિી. 
 
દહજેની રકમના પૈસાથી રજનીકાિેં પોિાનો 
ચબઝનેસ શરૂ કયો. આવડિ અને રત્નાના 
નસીબથી રજનીકાિં ખ બ આગળ વધ્યો. 
ચબઝનેસની સાથે સાથે િેણે પોચલહટકલ વગ 
પણ વર્ારી અને શહરેમા ંનામ કમાવ્ય  .પત્ની 
અને િેનાથી થયેલી પ ત્રીમા ંહવે િેને કોઈ રસ 
નહોિો. પણ સામાજજક મયાાદાઓ સાચવવા 
એણે લગ્નજીવન સાચવી રાખ્ય  ં હત  .ં પત્ની 
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નાની ઉંમરમા ં સ્વગાવાસી થિા પ ત્રીને િેના 
સાસ -સસરાને સોંપી િે પોિાનામા ંમસ્િ રહવેા 
લાગ્યો. સસરાની આપ્રથિક ક્સ્થપ્રિ ર્ીમે ર્ીમે 
ઘસાવા લાગી હિી. િેમના ગયા પછી િેની 
સાસ  એટલે કે ભવપ્રિની નાની ખબૂ પરવશ 
થઈ ગયા. ભવપ્રિએ િેમની સારસભંાળની 
જવાબદારી ઉપાડી લીર્ી હિી. 
નાનીના પગના ઓપરેશન માટે સારી એવી 
રકમની જરૂર હિી. ભવપ્રિએ પ્રપિાને વાિ 
કરી. રજનીકાિંને િેની સાસ ને સાજી કરવામા ં
કાઈં રસ નહોિો. 'હવે એ ડોકરીના મરવાનો 
વખિ થઈ ગયો છે. આટલા બર્ા પૈસા એની 
પાછળ ખચાવાની કોઈ જરૂર નથી.' પણ 
ભવપ્રિના આગ્રહ સામે ઝૂકીને શહરેની કોઈ 
ચેરીટેબલ હોક્સ્પટલમા ં િેના ઓપરેશનની 
જોગવાઈ કરી આપી. બદલામા ં નાનીન  ં ઘર 
પોિાના નામે કરાવી લીધ  ંઅને ભવિી પાસેથી 
િોપ્રમસ લીધ  ંકે જ્યારે જ્યારે રજનીકાિંને જરૂર 
પડશે ત્યારે ત્યારે િે િેના માટે હાજર રહશેે. 
 
અને પછી િો ક્યારેય પણ પાટી હોય કે 
પોચલહટકલ ફંતશન હોય અને જેમા ંએક ક ટ ંબ 
વત્સલ પ્રપિાની ભપૂ્રમકા કરવાની હોય ત્યારે 
ભવપ્રિને હાજર રહવે   ં પડત  .ં પાટીમા ં હોસ્ટ 
િરીકે અને ફંતશનમા ં ગેસ્ટ િરીકે હાજરી 
પ રાવી પડિી અને નહીં િો રજનીકાિં િેને 
અને િેની નાનીને ઘરની બહાર કાઢી મકેૂ એવો 
હાટા લેસ માણસ હિો. 
 

'ભવપ્રિ, અહીં આવ િો.' િેના પ્રપિાએ િેને 
બોલાવી. હાથમાનંો ગ્લાસ બાજ  પર મકૂી 
ભવપ્રિ પ્રપિા પાસે ગઇ. 
 
'મીટ પ્રમસ્ટર શ તલા, આપણા શહરેના િપ્રિષ્ઠિિ 
ચબઝનેસમેન, પ્રમસ્ટર શ તલા આ મારી ડૉટર 
ભવપ્રિ.' 
'નમસ્િે' 
'હલેો,' પ્રમસ્ટર શ તલાએ હાથ લબંાવ્યો. ક-મને 
ભવપ્રિને હાથ આપવો પડયો. જરૂર કરિા ંવધ  
સમય સ ર્ી ભવપ્રિનો હાથહાથમા ંરાખી પ્રમસ્ટર 
શ તલા અંગિૂાથી પસવારિા રહ્યા. પ્રપિા િેની 
સાથે લળી લળીને વાિ કરિા હિા એટલે આ 
જરૂર ખબૂ કામનો માણસ હશે. િેને હાથ ઝાટકી 
નાખવાન  ંમન થય  ંપણ પ્રપિા નારાજ થશે એમ 
માનીને િેણે ર્ીરેથી હાથ સરકાવી લીર્ો. 
 
શ તલા િેને પગથી માથા સ ર્ી જોઈ રહ્યો જાણે 
કોઈ વસ્ત   ખરીદવા આવ્યો હોય અને ચકાસણી 
કરિો હોય િેમ ‘એતસક્ ઝ મી.’ ભવિીને 
અણગમો થઇ આવ્યો િે ત્યાથંી દૂર જવા ખસી.  
‘એક પ્રમપ્રનટ પ્રમસ ભવિી.’ શ તલાએ િેને રોકી. 
‘અરે િમે િેને પ્રમસ પ્રમસ કહીને ના બોલાવશો 
ભવિી જ કહો, આમેય િમારે િેનો પહરચય 
કરવાનો જ છે ને!’ િેના પ્રપિા ઓળઘોળ હાસ્ય 
કરી બોલ્યા.  
આ શ તલાએ મારી ઓળખાણ કેમ કરવાની છે 
ભવિી યે િશ્નાથા ભાવે િેના પ્રપિા િરફ જોય  ં
પણ રજનીકાિેં િેના ભાવની ઉપેક્ષા કરી 
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‘એક જ શરિે, જો ભવિી મને િિાપ કહીને 
બોલાવે િો..’ 
 
‘હા હા હા હા.’ ખોટ ં ખોટ ં અટ્ટહાસ્ય કરી 
રજનીકાિેં ભવિી ને કહ્ ,ં ‘ભવિી, આ 
શ તલાજી આજે આપણા ખાસ મહમેાન છે, િારે 
સિિ િેની સરભરામા ંરહવેાન  ંછે. આમ કહી 
રજનીકાિેં આંખોમા ં કરડાકી સાથે ભવિીને 
ઈશારો કયો િેનો મિલબ હિો કે જો જરા પણ 
લાપરવાહી રાખીએ િો પહરણામ સાર ં  નહીં 
આવે. 
 
બસ પછી િો જોઈત   ંત   ંશ  ંિિાપ ભવિીના 
ખભે હાથ રાખીને પાટી મા ંફરવા માડંયો બર્ા 
ને મળવા માડંયો. અને જાણે પાટીમા ંભગવિી 
ને સાથે લઈને આવ્યો હોય િેમ જોડે ને જોડ ે
રહિેો હિો 
 
ભગવિી આખેઆખી અકળાઈ ગઈ આ માણસ 
શ  ંસમજે છે િેના મનમા ં િેણે ર્ીમેથી િેના 
ખભા પરથી િિાપનો હાથ ખસેડી લીર્ો 
પ્રમસ્ટર શ તલા...... 
 
િિાપ ભગવિી િિાપ કામ ક હાસ્ય વેરિા 
િિાપે કહ્  ંઆપણી ડીલ છે, િારે મને િિાપ 
કહવેાન  ંઅને મારે િને ભવિી, મને િો વ્હાલી 
કહવે   ંવર્ારે ગમશે,’ એમ કહી જાણે શ  મોટો 
જોક કયો હોય એમ િિાપ જોરથી હસ્યો. 
 

ભગવિી સળગી ગઈ પણ ક્રોર્ પર સયંમ 
રાખીને બોલી, ‘હ ં જરા હકચનમા ંઆંટો મારી 
આવ  ંબર્ી વ્યવસ્થા બરાબર છે કે નહીં િે જોઈ 
આવ .ં’ અને પછી િિાપના િપ્રિભાવની રાહ 
ન જોિા િે હકચન િરફ ચાલી ગઈ. 
 
હકચનમા ંકશ  ંકરવાન  ંનહોત   ંવષો જૂનો કેટરર 
હિો અને િેને બર્ી જ ખબર હિી ક્યારે શ  ં
પીરસવાન  ં પણ િિાપથી છટવા ભવિી 
હકચનમા ં ગઈ એરકન્ડીશન્ડ હોલમા ં થી 
હકચનમા ંગઈ એટલે વર્ારે ગરમી લાગી િોય 
ભાવિી ને સાર ં  લાગ્ય  ંહાશકારો થયો શેફ સાથે 
થોડી વાિ કરી િે હકચનના પાછલા રસ્િે થી 
બરામદા મા ંજઈ ને ઉભી રહી દહરયા હકનારે 
ઘર હત   ંઅને ખ બ સરસ પવન આવી રહ્  ંહત   ં
િેણે માથામાથંી ક્તલપ કાઢી વાળ છૂટા કરી 
દીર્ા કાશ આમ િે જજિંદગીના બરં્ન માથંી છૂટી 
જઈ શકિી હોિ િો કેટલ  સાર  થાિ? 
‘ભવિી અહીં શ  કરે છે? 
ભવિીએ ચમકીને પાછળ જોય  ંિેના પ્રપિા ત્યા ં
આવીને ઉભા હિા. 
િને કહ્  ં હત   ં ને પ્રમસ્ટર શ તલા ન  ં ધ્યાન 
રાખવાન ?ં 
અરે પણ! એ કઈ નાન  ંબાળક થોડી છે િે હ  ં
એન  ંધ્યાન રાખ ?ં 
િને કહ્  ંહોય એમ કર સામે જવાબ નહીં આપ 
િારે એની સાથે જ રહવેાન  ંછે 
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પણ શ  ં કામ ?એના ઘણા બર્ા પહરચચિો 
પાટીમા ંછે અને એ મારા માટે પઝેપ્રસવ બને 
છે એ મને ગમત  ંનથી. 
િારે ગમાડવ  ંપડશે આખરે િારા એની સાથે 
લગ્ન થવાના છે. 
શ ?ં??? મારા લગ્ન? 
 
યસ હી ઇઝ અ પ્રવડોવર. બહ  જ influential 
માણસ છે પોચલહટકલી અને ફાઇનાક્ન્શયલી 
અને િાર ં  એની સાથે ગોિવાઈ જાય િો મારા 
માટે પ્રમપ્રનસ્ટરશીપ નો માગા ખ લી જાય. 
એટલે િમારી કહરયર માટે મારે મારા જીવનનો 
ભોગ આપવાનો એમ ?ભવિી ખબૂ ગ સ્સામા ં
આવી ગઈ. 
ભવિી રજનીકાિેં કરડાકીથી કહ્ ું એ ન ભલૂ કે 
ત   ંમારા ઉપકાર હિેળ દબાયેલી છે મારા કહ્યા 
િમાણે નહીં કરે િો પહરણામ સાર ં  નહીં આવે. 
પાચં જ પ્રમપ્રનટમા ં ત   ં પાછી પાટીમા ં જોઈન્ટ 
થઇ જા. આમ કહી રજનીકાિં ત્યાથંી ચાલ્યો 
ગયો. 
 
ભવિી ત્યા ંને ત્યા ંખોડાઈ ગઈ .પાચં પ્રમપ્રનટમા ં
િેને િેના જીવનનો સૌથી મોટો પ્રનણાય લેવાનો 
હિો .પ્રપિાના ડરથી અને નાની ના ભલા માટે 
પોિાન  ં જીવન હોમી દેવા ન  ં અથવા ફતિ 
પોિાના માટે જીવવાન  ં .નાની નો અશતિ 
ચહરેો િેની સમક્ષ આવ્યો અને િે અંદર 
પાટીમા ંચાલી ગઈ. 
 

રાિના લગભગ બારેક વાગે િે ફ્લેટ પર 
પહોંચી .ખબૂ જ થાકી ગઈ હિી .મનથી અને 
િનથી. િેની છાિીમા ંએક ભાર હિો. કેટ કેટલ  ં
વજન લઈને િે જીવિી હિી. િે પોિાના રૂમ 
મા ંગઈ કપડા બદલ્યા વગર પલગં પર આડી 
પડી .ઊંઘન  ં િો નામોપ્રનશાન નહોત   ં .ક્યાયં 
સ ર્ી િે પોિાના બારામા ં પ્રવચારિી રહી. 
ભપ્રવઠયના નામ પર િો ફતિ અંર્કાર જ હિો. 
બચલના બકરા કરિા ંપણ િેની ક્સ્થપ્રિ વર્ારે 
ખરાબ હિી .બચલના બકરા ને િો ખાલી ઈદ 
પર જ મરવાન  ં હોય એણે િો રોજ રોજ 
મરવાન  ંહત   ં.એક પ્રનસાસો નાખી િે ઉભી થઇ. 
હકચનમા ં જઈને પોિાના માટે ચા બનાવી 
.સવાર પડવા આવી હિી .નાની માટે જે બેન 
રાિના રોકાવા આવ્યા હિા િે િેની રજા લઇ 
ચાલ્યા ગયા. ચા પી ને િે નાની ના રૂમ મા ં
ગઈ. 
 
નાની જાગિી હિી .િેણે ભવિી ની સામે જોઈ 
ક્સ્મિ કય ું .ર્ીમેથી ઊિીને િે બેિી થઇ .કેટલી 
કૃશ હિી િેની કાયા .આજ નાનીએ નાનપણમા ં
િેને કેટલીય વાિાાઓ કહી હિી .િેની સાથે 
સિંાકકૂડી રમી હિી .આજે જ્યારે એ અસહાય 
છે ત્યારે િેના માટે પોિાને ભોગ આપવો પડે 
િો પણ શ ?ં 
 
બા, કેમ છે આજે િને? 
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નાની એ ભવિીના ચહરેાન  ંપ્રનરીક્ષણ કય ું. િેને 
પોિાની પાસે બેસવા ઈશારો કયો. ભવિી 
પલગં પર બેિી. 
ભવિીનો હાથ પોિાના હાથમા ં લઈ 
પસવારિા સરલાબેને પછૂ્ ,ં શ  ં િોબ્લેમ છે 
ભવપ્રિ? 
ભવિી ચમકી ગઈ. બાને કેવી રીિે ખબર પડી 
કે િેને કંઈ િોબ્લેમ છે? 
સરલાબેન મમાાળ હસ્યા, બેટા નાનપણથી િને 
ઉછેરીને મોટી કરી છે િારી વ્યથાની મને ખબર 
નહીં પડે િો કોને પડશે? 
બસ આ સાભંળિા જ ભવિીએ રોકી રાખેલો 
આંસ ઓનો બરં્ તટૂી ગયો રડિા રડિા એણે 
નાની ને બર્ી વાિ કરી. સરલાબેન િેની પીિ 
પર હાથ પસવારિા રહ્યા. 
બા હ ં શ  ંકર ં? 
લગ્નની ના પાડી દે. સરલાબેને દઢિાથી કહ્ .ં 
પણ આ ઘર?અને િમને મકૂીને મારાથી કોઈ 
નોકરી કે કંઈ થશે નહીં અને મારા પ્રપિાની 
એટલી લાગવગ છે કે મને કોઈ નોકરી આ 
શહરેમા ંઆપશે પણ નહીં. 
િો આપણે આ શહરે છોડી દઈશ .ં આ ઘર પણ 
છોડી દઈશ .ં 
પણ જશ  ંક્યા?ં કરશ  ંશ ?ં 
આપણે મારા વિનમા ંજિા રહીશ  ંત્યા ંગામમા ં
આપણ  ં એક નાનકડ ખોરડ ં છે. ત્યા ં જઈને 
રહીશ  ં પણ મારી જજિંદગીના જે બે-ચાર વષા 
બાકી છે િેના માટે િારી જજિંદગી હ ં બરબાદ 
નહહ થવા દઉ. મારી પાસે જે કંઈ થોડી મ ડી છે 

િેનાથી ત   ં કોઈ ઓનલાઇન કોસા કરીને કોઈ 
સારી નોકરી મેળવી શકીશ ત્યા ંસ ર્ી આપણે 
જેમિેમ પ્રનભાવીશ  ંપણ િને હ ં બરબાદ નહીં 
થવા દઉ િારી માની જજિંદગી િારા બાપે 
બરબાદ કરી, િારી નહહ થવા દઉં.  
બોલિા બોલિા સરલાબેનના અવાજમા ંજોર 
આવ્ય  ંહ  ંઅસહાય છં પણ િનથી મનથી નહીં, 
હ ં અશતિ છં પણ નાહહિંમિ નથી. ભગવિી આ 
કૃશકાય સ્ત્રીને જોઈ રહી. વદૃ્ધ થયેલી આ સ્ત્રીની 
આંખમા ં ચમક હિી એ ચમકારાએ ભવિીને 
હહિંમિ આપી. ‘બા..’ એણે સરલાબેન નો હાથ 
પકડયો. 
‘બા હ  આ લગ્ન નહીં જ કર ં . હ ં ગમે િેમ કરીને 
મારા પગ પર ઊભી રહીશ અને િમને પણ 
સાચવીશ પણ મારા પ્રપિા સામે નમત  ંનહીં જ 
જોખ .ં આપણે આજે ને આજે જ અહીંથી જવાની 
િૈયારી કરીએ. 
ભગવિી એક સકંલ્પ સાથે ઊભી થઈ. બારી 
પાસે ગઈ અને પડદો હટાવ્યો સામે સરૂજ ઊગી 
રહ્યો હિો િેન  ંએક હકરણ જાણે િેના હૃદયમાં 
િવેશ્ય  ં આ આશાના હકરણ એ િેને હહિંમિ 
આપી અને િેણે જગિ સામે લડી લેવાનો 
પ્રનર્ાાર કયો. 
એક કૃશકાય બીમાર સ્ત્રીમા ંજો આટલી ખ મારી 
હોય ત   ંપોિે િો ય વાન છે. સશતિ છે. પોિે 
નાહહિંમિ થવાની કોઈ જરૂર નથી. દૃઢિાથી િે 
પાછી ફરી અને સરલાબેન સામે જોય .ં િેના 
મ ખ ઉપર પ્રનઠચળિાન  ંિેજ ઝળહળી રહ્  ંહત   ં
સરલાબેન િેની સામે સક્સ્મિ જોઈ રહ્યા હિા. 
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પાછળ ઉગેલા સરૂજને સમજ ના પડી કે કોણ 
કોને સહારો આપી રહ્  ંહત  .ં 
 
 

 
લેચખકા: પ્રમિા ગોર મેવાડા 
1/A/15, કૃઠણનગર સોસાયટી,  
બોરીવલી (પપ્રશ્ચમ) મ બંઈ  
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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બા 
મીનાક્ષી વખાહરયા 

 
“માસ્િર, ભલ  ંથાજો િમાર ં  કે િમે મને બેંકના,ં િેમ જ સરકારી કાગળો વાચંિા ંશીખવાડી દીધ .ં 

હવે િો ટેવ પડી ગઈ છે િે થય  ંલાવ, બેંકની ચોપડીમા ંનજર કરી લઉં.” 
 
 

 
ચચત્રાકંન: આરિી ચૌહાણ  

આખરે પહરવાર સમેિ ઘરની ગાડી લઈને 
મ બંઈથી ખાસ હદવાળી કરવા આવેલા ંદીકરા-
વહ ઓને વારાફરિી વળાવીને હસ બેન, 
ડેલીબરં્ ઘરમા ં િવેશિાવંેંિ ર્બ્બ દઈને 
ઓસરીના ઓટલે બેસી ગયા.ં માડં કરીને રોકી 

રાખેલા ંઆંસ ઓ પાપંણની પાળ િોડી ર્સમસ 
વહી રહ્યા.ં 
  
એમની એકલિાના એક માત્ર સાથીદાર એવા 
એમના ં પ્રવર્વા નણદં, ચદંાફોઈ પાણીનો 
પયાલો લઈ આવ્યા.ં હસ બેનના ખભે 
સાતં્વનાનો હાથ મકૂી ચપૂચાપ ઊભા રહ્યા.ં 
ઊભરો શમિા ંહસ બેને, પાલવના છેડેથી આંસ  
લછૂી ફોઈનો હાથ થપથપાવ્યો. ચદંાફોઈએ 
આણેલ  ંપાણી પી, ખોંખારો ખાઈ, ગળં ખખેંય ા. 
“બેન..., એક કામ કરવ  ં પડશે. જાવ િો, 
હહમિંલાલ માસ્િરને અબઘડી બોલાવી લાવો 
ને કે’જો ભાભીએ િમને ઊભાઊભ બોલાવ્યા 
છે. હાયરે બેંકની ચોપડી પણ લેિા આવે...! 
જાવ હવે, આમ માર ં  મોંઢ ં જોિા ંઊભા નહીં 
રે’િા,ં ઝટ પગ ઉપાડો જોઉં...!” 
 
સાવ કાચી ઉંમરે પ્રવર્વા બનેલા ં ચદંાફોઈ 
પ્રપયરને આશરે આવીને રહ્યા ં હિા.ં 
ભાઈભાભીએ ખબૂ િેમ અને આદરથી હૂંફાળો 
આશરો આપી એમને ઘરમા ંસમાવી લીરે્લા.ં 
ચદંાફોઈ પોિેય ક્યાયં ભારરૂપ થવાને બદલે 
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ભાભીના કામનો ભાર ઓછો કરવા હમેંશા 
િત્પર રહિેા.ં ભાભીનો પડયો બોલ ઝીલવાની 
ચદંાબેનને જાણે આદિ પડી ગયેલી. આખરે 
એજ િો એમના ં સ ખદ ીઃખના સાથી હિા.ં..! 
ભાભીએ ચીંધ્ય  ં કામ કરવા, ફોઈ પગરખા ં
ઘાલીને ઝટ ડેલો વળોટી ગયા ંને ઘડીના છઠ્ઠા 
ભાગમા ંિો માસ્િર હાજર...! સ્વગાવાસી પપ્રિ 
ર્નસ ખલાલની યાદમા ં પ્રવદ્યાથીઓને 
વારિહવેારે જમાડીને, નાની-મોટી રકમન  ંદાન 
કરીને શાળાને ર્મર્મિી રાખિા ં હસ બેન, 
બોલાવે એટલે માસ્િર..., હજાર કામ કોરાણે 
મકૂીને દોડિા ંન આવે િો જ નવાઈ...! 
 
“એ...જે શ્રીકૃઠણ..., માસ્િર સાહબે. 
આવો...આવો...િમારી જ વાટ જોિી હિી.” 
બોલિા ંમાસ્િરને સામે પડેલા મ ઢંા પર બેસવા 
ઈશારો કયો. માસ્િરે હસીને જે શ્રીકૃઠણનો 
જવાબ, હાથ જોડીને આપયો અને બેિક લીર્ી. 
“એવ  ંિે શ  ંકામ આવી પડ્  ંહસ બેન, કે આમ 
દોડાદોડ....?” 
 
“ના...ખાસ કાઈં નહીં પણ િમે િો જાણો છો ને 
મારો સ્વભાવ...! બળ્ય ,ં એકવાર પ્રવચાર આવ્યો 
કે અમલમા ંમ કયે જ છૂટકો. કાલ કોણે દીિી 
છે? સાચી વાિ કે નઈ?” જવાબ આપી 
હસ બેને, જરાક ખપ્રસયાણ  ં હસી લીધ .ં “ભલ  ં
થાજો િમાર ં  કે િમે મને બેંકના,ં િેમ જ 
સરકારી કાગળો વાચંિા ંશીખવાડી દીધ .ં હવે 

િો ટેવ પડી ગઈ છે િે થય  ં લાવ, બેંકની 
ચોપડીમા ંનજર કરી લઉં.”  
 
“હા...લ્યોને ત્યારે, લઈને જ આવ્યો છં.” 
પાસબ ક હાથમાનંી થેલીમાથંી કાઢીને 
હસ બેનને લબંાવિા માસ્િર બોલ્યા. 
 
પાસે પડેલા ચશ્મા આંખે ચડાવી એમણે 
પાસબ કમા ંઆજ સ ર્ીની જમા થયેલી રકમ 
પર નજર ફેરવી સિંોષનો શ્વાસ લીર્ો. 
“માસ્િર, એક વાિ પછંૂ? સાચી સલાહ દેજો 
હોં..! આ આપણી પ્રનશાળના મકાન ઉપર, 
બીજા બે માળ ચડાવીએ િો કેવ ?ં 
ખરચાપાણીની હફકર નો કરિા ં હોં..., ઈ િો 
ઉપર બેિા ર્ન ભાઈ જ આપવાના...! ઈ પછી 
એને પાર પાડવાની બર્ીયે જવાબદારી 
િમારી...! કામ થોડ ં વર્ી જાશે પણ પોગી 
વળશોને?  
 
“અરે..., કેમ નહીં? બધ યં પોગી વળાશે...! 
ર્રમના કામમા ં ઢીલ કેવી? કાલને કાલ જ 
િાલ કા ઓહફસમા ંઅરજી મકૂાવી દઉં છં. મજૂંરી 
મળે એટલી જ વાર...!” માસ્િર િો હરખના 
માયાા ગદગદ થઈ ગયા. 
 
એ લોકોની વાિ પરૂી થિામા ંિો ચદંાફોઈ ચ્હા 
લઈ આવ્યા ંને માસ્િર ચ્હાને ન્યાય આપવામા ં
પરોવાયા. એટલીવારમા ં હસ બેને દીકરાઓને 
નામ એક પત્ર લખી કવરમા ંમકૂી, માસ્િરને 
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પકડાવ્યો. “કાલ સવારે જ્યારે હ ં ન હોઉં ત્યારે 
આ કવર છોકરાવને આપજો ને કે’જો બર્ા ં
ભેળા ંથાય ત્યારે જ ખોલે. હા.., ઈ પહલેા ંિમે 
એકવાર વાચંી જ ઓ. બનવા જોગ છે, મારાથી 
કદાચ કોઈ ભલૂચકૂ રહી ગઈ હોય...!” ઓછં 
ભણેલા ં પણ જમાનો જોઈ ચકેૂલા,ં 
ગણિરીબાજ હસ બેને બહ  જ વ્યવક્સ્થિ પત્ર 
લખેલો. કાઈં કહવેાપણ  ં નહોત  .ં પત્ર વાચંીને 
સ્િબ્ર્ થયેલા માસ્િર કંઈ ન બોલિા ં માત્ર 
હકારમા ંડોક હલાવીને હોંકારો ભયો.  
 
“માસ્િર…,િમારો ભરોસો છે, િોયે કહી દઉં છં 
આ વાિ પેટમા ંજ રાખજો ને આપયા ંકવરન  ં
જીવની જેમ જિન કરજો...! 

*** 
ત્રણ ત્રણ સિંાનોની મા એવા હસ બેન હજી િો 
કડેર્ડ ે હિા.ં માસ્િરની મદદથી પપ્રિની 
કમાણીન  ં સ પેરે રખોપ  ં કરી લેિા.ં ત્રણે 
દીકરાઓ િો ભણીગણીને, શહરેમા ં મોટી 
નોકરીઓ મેળવી, એમા ંસાર ં  કાઠ ં કાઢી, સ ખી 
સસંાર ભોગવી રહલેા. પ્રપિાની પૈસાની એમને 
કોઈ જરૂર પડ ેએમ નહોિી. એમ એકેય વાિે 
કોઈ હસ બેનના કારભારમા ં માથ યં નહોિા 
મારિા.ં હસ બેનની મઘમઘિી લીલીછમ વાડી 
જોઈ ભગવાનનેય ઈઠયાા આવી જાય એવ  ંહત  .ં  
થય  ંએવ  ંકે... ત્રણે દીકરાઓએ સહપહરવાર આ 
વખિની હદવાળી વિનમા ંમનાવવાન  ંનક્ી 
કય ું અને અચાનક જ વિન આવી પહોંચીને 
હસ બેનને મસમોટી ‘સરિાઈઝ’ આપી. આ 

રીિે સૌને આવેલા ં જોઈ, હસ બેનનો રાજીપો 
આભને આંબવા લાગ્યો. મોટો દીકરો-વહ  અને 
િેના બે દીકરાઓ, વચલો દીકરો-વહ  અને 
િેમની એક ઢીંગલી જેવી દીકરી, નાનકોય 
એની પરણેિર સાથે આવેલો. એમને ત્યા ંહજી 
પારણ  ં નહોત   ં બરં્ાય .ં આખોય...પહરવાર 
હસ બેનના ં માળામા ં એકિો થઈ આનદંની 
હકલકારી કરી રહ્યો.                                                                                                    
                                                                                                      
હદવસભર હસીમજાકનાં ચખચખયાટા ં અને 
વાિોના િડાકામા ં થિા ં રાિોના ઉજાગરા 
છિાયં સહ ના ચહરેા પર રમી રહલેો 
પોિીકાઓને મળવાનો ઉમગં, િહવેારની 
ખ શીને બમણી કરી દેિો હિો. હદવાળીના 
પાચેં...ય હદવસ હસ બેનન  ંરસોડ ં ભાિભાિની 
વાનગીઓની સોડમથી મઘમઘી ઊિય .ં ઘર-
આંગણ ,ં નવી નવી રંગોળી અને જાિજાિના 
દીવડાઓના ઝગમગાટથી ઝગમગી ઉિ્ .ં 
ભારે કપડાઓની ઘડીઓ ખ લી, ભેટસોગાદોની 
આપ લે થઈ, ફટાકડાની આિશબાજીથી, 
કાયમ શાિં રહતે   ં હસ બેનન  ં ફચળય  ં આળસ 
મરડીને નવી િાજગી અન ભવી રહ્ .ં દેવોને 
પણ દ લાભ એવો ક ટ ંબ મેળાવડો, મનભરીને 
માણી રહલેા ંહસ બેનને થત   ંકે 'આ સ ખદ ઘડી 
અહીં જ થભંી જાય...! આનદંમગંલથી હકલ્લોલ 
કરી રહલેા ંસિંાનો અહીં જ રહી જાય અથવા 
િો અમને બેયને પોિાની ભેગા લઈ જાય િો 
કેવ  ં સાર ં ...! બળ્યો, અહીંનો એકાિં સાથેનો 
બોઝીલ પનારો...! ના...., હવે આ ઉંમરે 
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પોિાનાઓથી  પ્રવખટૂા ંપડવાન  ંદ ીઃખ કેમ કરીને 
સહન થવાન ?ં' પ્રવચારિા ંએમની આંખો ભીની 
થઈ. 
 
આહદ િેનો અંિ હોય એ ન્યાયે હદવાળીની 
રજાઓ પરૂી થવાની હિી. હસ બેનનો 
કલબલિો માળો ફરી સનૂો થઈ જવાનો હિો. 
ફરી છૂટા ંપડવાના દ ીઃખનો ઓથાર સૌના મન 
પર બોજ બની હટિંગાઈ રહ્યો. એકબીજા સાથે 
હળીભળી જઈને ર્માલમસ્િી કરી રહલેા 
બાળકો સનૂમનૂ થઈ ગયા.ં ત્યારે મોટેરાઓ 
ભારે હૈયે પોિપોિાનો સામાન સમેટવામા ં
પરોવાયા.ં  
 
રાિના વાળં પછી છેલ્લીવારનો ડાયરો 
ભરાયો. વાિાવરણ ગભંીર હત   ંકારણ આવિી 
સવારે િો સહ એ પ્રવખટૂા ંપાડવાન  ંહત  .ં ઘરના 
એક ખણેૂ ત્રણેય બાળકો ભેગા મળીને કાઈંક 
મસલિ કરી રહલેા.ં અચાનક ડાયરા વચ્ચે 
આવીને બોલી ઊિયા,ં “આપણે દાદી અને 
ફોઈદાદીને પણ મ બંઈ લઈ જઈએ િો? એ 
લોકો આપણી સાથે જ રહ ેિો?” ડાયરામા ંિો 
સન્નાટો છવાઈ ગયો, િદ્દન અણર્ાયો સવાલ 
આવી પડેલો...! સહ ની બોલિી બરં્ ને આંખો 
આંખોમા ં ઈશારા થવા લાગ્યા.ં..! હસ બેન 
સ્વગિ પ્રવચારી રહ્યા,ં 'બસ..., હવે મારા 
છોકરાવં એકવાર હા પાડી દે કે િરિ હ ં િો 
ચદંાબેનને લઈને આંખ બરં્ કરીને ચાલી 
નીકળવાની...!' 

 
ત્યા ંિો, ડાયરા વચાળે સપંીલો એક અવાજ 
ગ જંી રહ્યો, "ના...બેટા, બા િો બાપ જીના 
વહીવટનો આટલો મોટો પથારો મકૂીને આવે 
જ નહીં ને...! વળી વિનમા ંઆવડ ં મોટ ં ઘર 
વાપરિા ંહોય એને શહરેની નાનકડી ઘોલકીમા ં
રહવેાન  િો ફાવે જ નહીં. સાચી વાિ ને બા?" 
 
બા શ  ંબોલવાના.ં..? સાભંળ્ય  ંન સાભંળ્ય  ંકરીને 
ઝડપથી ઊભા થઈ, રારં્ચણયા િરફ ગયા ંને 
બર્ા ં સાભંળે િેમ રસોઈવાળા બેનને કાલે 
સવારે વહલેા ંઉિીને છોકરાવ માટે ભાથ  ંિૈયાર 
કરવાની સચૂના આપી દીર્ી. એક એક જણની 
ભાવિી વસ્ત   બનાવડાવીને સાથે બરં્ાવી ને 
કોઈ ન જ એ િેમ ઘડી ઘડી આંખોમા ં ર્સી 
આવિા ંઆંસ ઓને પાલવથી લ ૂછંિા,ં અમથા ં
અમથા ં ઘરકામમા ં વ્યસ્િ હોવાનો દેખાવ 
કરિા,ં એ લોકોની િત્યક્ષ જવાન  ંટાળી રહ્યા.ં..!                                                                                                    
   અંિે પ્રવખટૂા ંપડવાની વેળા આવી પહોંચી. 
પેટના ંજાણ્યાઓને વારાફરિી વસમી પ્રવદાય 
આપીને ઓટલે બેસી મનભરીને રડીયે લીધ .ં.. 
 

*** 
 
પછી મન કાઠ ં કરી ફોઈને મોકલીને માસ્િરને 
બોલાવી મગંાવ્યા. પોિાના પ ત્રોને નામે એક 
પત્ર, સ્વહસ્િે લખીને આપયો. ફરી એકવાર 
િેઓ પત્રમાનં   ં લખાણ યાદ કરી રહ્યા.ં જેમા ં
'ફોઈ અને િેઓની હયાિી બાદ િેમની બચેલી 
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રોકડ રકમ શાળાને નામ કરવી અને આ 
મેડીબરં્ ઘરને વધૃ્ર્ાશ્રમમા ં ફેરવી નાખવ .ં' 
એમ લખેલ  ં હત  .ં બસ, હવે કોઈ ફેરપ્રવચાર 
કરવાનો સવાલ જ નથી. લીર્ો એ પ્રનણાય િો 
યોગ્ય જ હિો. ભપ્રવઠયમા ં િેઓ નહીં હોય 
ત્યારેય આ ઘરની દીવાલોને એકલિાનો 
ઓથાર નહીં કનડ.ે આનદંમગંલ કરી રહલેા ં
ઘરડેરાઓના ં હસવા-હસાવવાના અવાજો 
દીવાલ પર પડઘાિા ં રહશેે ને અબોલ ઘર 
જીવિં થઈ ઉિશે...! 
 
હસ બેન, ઓટલેથી ઊભા થઈ ઘરમા ં ગયા.ં 
સામેની દીવાલ પર હદવાળી ટાણે જ પડાવેલો 
સપહરવાર ફોટો એમને હસી હસીને આવકારી 
રહલેો. એક કરૂણ ક્સ્મિ સાથે એમણે એ ફોટો 
ઉિાયો ને ટં્રક ખોલી સૌથી નીચે ર્રબી દીર્ો. 
“બેન, સાભંળો છો? આમ આવો. આ ટં્રકને સવા 
મચણય  ંલગાવી દયો…”  
 

 
 
લેચખકા: મીનાક્ષી વખાહરયા - મ બંઈ  
૯૬૧૯૨૩૦૪૯૩  
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સાચે સરનામે 

યાપ્રમની વ્યાસ 

 
                                        ચચત્ર: શશી શ્રીકાિં ર્ોતે્ર (િિીકાત્મક ચચત્ર) 

 

‘બેટા, અમે િારે માટે એક છોકરો જોઈ રાખ્યો છે. ત   ંઓળખે જ છે. મારા પ્રમત્ર અશોકનો દીકરો 
પ્રવનય. પ્રવનય દેખાવડો અને હોપ્રશયાર ચબઝનસમેન છે. ત   ંજ્યારે બેંગ્લોર ભણિી હિી ત્યારે અમે 

નક્ી કરી રાખ્ય  ંહત  .ં” સ્ત  પ્રિ જવાબ ન આપી શકી. િે ચ પચાપ રૂમમા ંચાલી ગઈ. 
 
 

સ્ત  પ્રિ અને સની બેંગ્લોર આઇ.ટી.મા ંસાથે જ 
ભણિા ંહિા.ં સરસ રીિે સસં્કૃિ બોલી શકિી 
સ્ત  પ્રિ અને સડસડાટ અંગે્રજી બોલી શકિો સની 
વચ્ચે હંમેશા સ્પર્ાા રહિેી. જ્યારે કોલેજમા ં
ટેલન્ટ કક્મ્પહટશન હોય ત્યારે, માનો ને કે, બે 
ગપૃ જ પડી જિા;ં સ્ત  પ્રિન  ં ગલ્સા ગપૃ અને 
સનીન  ં બોયઝ ગપૃ. બનેં પોિાની કમાલ 
દેખાડી શકિા.ં સમય જિા આ સ્પર્ાા સ્નેહમા ં
પહરણમી. સ્ત  પ્રિ અને સનીને એક જોવા માટે 
સૌ પ્રમત્રો પણ િત્પર હિા. ઘણી વાર િો એવી 

પણ અફવા ફેલાિી કે િે બનેંને જ ખબર ન 
હોય!  
 

બનેંમા ં એક સામ્યિા હિી કે, બનેં સેવાકીય 
િવપૃ્રિમા ં રસ ર્રાવિા ં હિા.ં અભ્યાસ 
દરપ્રમયાન િેઓ બનેં એક એનજીઓ સાથે 
સપંકામા ં રહીને સેવાિવપૃ્રિ કરિા ં રહિેા.ં 
રતિદાન, નેત્રદાન કે દેહદાન કરવા માટે 
લોકોને િૈયાર કરિા.ં એ માટે રતિદાન પ્રશચબર 
જેવા ઘણા ંઆયોજનો કરિા.ં િેઓ ડોક્ મેન્ટરી 
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હફલ્મો પણ બનાવિા અને એ રીિે 
લોકજાગપૃ્રિન  ં પણ કાયા કરિા.ં સ્ત  પ્રિ અને 
સનીની ય વા ટીમ બની ગઈ હિી ઘણી બર્ી 
િવપૃ્રિઓ કરિી હિી. હોટલોમા ંજમવાન  ંબચ્ય  ં
હોય િો ત્યાથંી એકઠ ં કરીને ગરીબોને ને 
ઝુપંડાવાસીઓને પહોંચાડિા.ં પોિાના ખચે 
ગાડી કરીને પહોંચી જિા.ં જૂના ંરમકડા,ં કપડા,ં 
પ સ્િકો પણ િેઓ આ રીિે જરૂરીયાિવાળાને 
પહોંચાડિા.ં એમ સમજો કે, િેઓએ એક પ્રમશન 
ઉપાડય  ં હત   ં અને િેથી િેઓ બનેં એ સાથે 
રહવેાનો પ્રનર્ાાર કયો હિો. િેઓ બનેંએ નક્ી 
કય ું હત   ં કે, જીવનમા ં પોિાના ં કે્ષત્રમા ં કામ 
કરિા ંકરિા ંઆ બાબિ પર પણ સાથે રહીને 
કામ કરવ .ં  
 

કૉલેજન  ં છેલ્લ  ં વષા પરૂ ં  થાય પછી િે ઘરે 
જઈને સ્ત  પ્રિએ પપપાને વાિ કરવાન  ંનક્ી કય ું 
હત  .ં િેના પપપા જ્ઞાપ્રિ-જાપ્રિમા ં માનનારા 
રૂઢીચ સ્િ હિા, પરંત   સ્ત  પ્રિ જાણિી હિી કે, 

િેના પપપા િેને ખબૂ વહાલ કરે છે એટલે 
સનીની જ્ઞાપ્રિ અને કામ િેઓ સ્વીકારી લેશે. 
પપપા જરૂર માની જશે એવો એને પ્રવશ્વાસ હિો.  
સની સામાન્ય ઘરનો છોકરો હિો અને 
બેંગ્લોરમા ંરહિેો હિો. જ્યારે કે, સ્ત  પ્રિ મ બંઈમા ં
રહિેી હિી. િેન  ંએડમીશન બેંગ્લોરમા ંલીધ  ં
હત   ં અને િે પેઇંગ ગેસ્ટ િરીકે રહિેી હિી. 
બનેંન  ં ભણિર પરૂ ં  થયા ંપછી સ્ત  પ્રિ સનીને 
િોપ્રમસ કરીને પોિાના ઘરે જવા પ્રનકળી. બર્ા 
િેની રાહ જ જોઈ રહ્યા હિા કે, સ્ત  પ્રિ ક્યારે ઘરે 

આવે! િે સૌની લાડકી દીકરી હિી. સ્ત  પ્રિના 
આવ્યા પછી િેને સની યાદ આવિો, કૉલેજ 
કેમ્પસ, િેન  ંગ્ર પ, મસ્િી િોફાન, કે એષ્તટપ્રવટીઝ 
સઘળં ખબૂ યાદ આવત .ં િે સની સાથે, િેની 
ટીમ સાથે અને ઘણા બર્ા પ્રમત્રો સાથે ફોન પર 
વાિો કરિી. િેની સહલેી પ્રનહકિાએ પછૂ્  ંકે, 

“િેં ઘરમા ંવાિ કરી કે નહીં?” 

સ્ત  પ્રિ એ કહ્  ં કે, “આજે પપપા સાથે વાિ 
કરીશ.”  

 

સાજંે પપપાની રાહ જોવા માડંી. પપપા 
ઓહફસેથી આવ્યા. શપ્રનવાર હિો અને પપપાને 
થાક્યાપાક્યા આવેલા જોઈને સ્ત  પ્રિને થય  ં કે, 

કાલે રપ્રવવારે સવારે જ વાિ કરીશ.  
 

પણ, સાજંે જમીને પરવાયાા પછી િેના પપપાએ 
સ્ત  પ્રિને કહ્ ,ં “મેં િારા માટે એક છોકરો જોઈ 
રાખ્યો છે. ત   ં ઓળખે જ છે. મારા પ્રમત્ર 
અશોકનો દીકરો પ્રવનય. ત   ંજાણે જ છે કે િેઓ 
ખારે્પીરે્ બહ  સ ખી લોકો છે. પ્રવનય દેખાવડો 
છે અને હોપ્રશયાર ચબઝનસમેન છે. મમ્મી પણ 
રાજી છે. ત   ં જ્યારે બેંગ્લોર હિી ત્યારે અમે 
નક્ી કરી રાખ્ય  ંહત  .ં” સ્ત  પ્રિ જવાબ ન આપી 
શકી. િે ચ પચાપ રૂમમા ં ચાલી ગઈ. 
મમ્મીપપપાને એમ લાગ્ય  ં કે, િે શરમાઈ ગઈ 
હશે.  
 

બીજા હદવસે સવારે િેણે પપપાને સની પ્રવશે 
વાિ કરી. સનીની જ્ઞાપ્રિ, અભ્યાસ ને િકપૃ્રિ 
પ્રવશે. એણે જણાવી દીધ  ં કે પોિે સની સાથે 
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લગ્ન કરવા ઈચ્છે છે. પરંત   પપપાએ સખિ 
પ્રવરોર્ દશાાવ્યો. િેઓ કશ  ં જ બોલ્યા નહીં. 
સ્ત  પ્રિએ િેની મમ્મીને એ બાબિે પછૂ્ .ં 
મમ્મીએ કહ્ ,ં “પપપાની ઈજ્જજિનો સવાલ છે 
હવે. આપણ  ંખાનદાન અને ત   ંકહ ેછે િે િારા 
પ્રમત્રન  ંખાનદાન ઘણ  ંજ દ ં  છે. પપપાની વાિ 
માની લે.” પણ, સ્ત  પ્રિએ પપપાને ફરી આગ્રહ 
કરી જોયો પણ પપપા એક ના બે ન થયા અને 
સખિ રીિે સ્ત  પ્રિને િપકો આપીને પોિાની 
નારાજગી દશાાવી. સ્ત  પ્રિએ ર્ીરજ રાખી કે, 

સમય જિા ંકદાચ પપપાનો પ્રનણાય બદલાઈ 
શકે. 
 

દરપ્રમયાન પપપાને હાટાએટેક આવ્યો. એમને 
હોક્સ્પટલમા ં દાખલ કયાું. સ્ત  પ્રિ પપપા પાસે 
ગઈ અને િેમના માથે હાથ ફેરવ્યો. પપપાએ 
કહ્ ,ં  “દીકરા, મારી છેલ્લી ઈચ્છા પરૂી કર. અને 
આ લગ્ન કરી લે.”  
 

સ્ત  પ્રિ રડી પડી અને બોલી, “પપપા  િમારી 
છેલ્લી ઇચ્છા નહીં, બર્ી જ ઇચ્છાઓ પરૂી 
કરીશ. પણ આવ  ંશા માટે બોલો છો?”  

લગ્નના આગલા હદવસે સ્ત  પ્રિ પ્રનકીિાના ઘરે 
ગઈ. િેને મળવા માટે બેંગલોરથી સની મ બંઈ 
આવ્યો હિો. સની સાથે મળીને છેલ્લી વાિો 
કરી. બનેં ખબૂ દ :ખી થયા,ં પરંત   િેમની પાસે 
કોઈ ઉપાય ન હિો. સનીએ કહ્ ,ં “સ્ત  પ્રિ, ત  ં
પરણી જા અને િારો સસંાર સ ખેથી ભોગવજે. 
હવે આપણે ક્યારેય એકબીજાને મળવાની 
ઈચ્છા નહીં કરીએ. હા, હ  ં હંમેશા સિિ િારે 

માટે ઝખંિો રહીશ.” અને એણે મનોમન પ્રનર્ાાર 
કયો કે સ્ત  પ્રિ વગર એ બીજા કોઈને પરણી 
નહીં શકે. 
બનેં ખબૂ ભારે હૈયે આંખમા ંઆંસ  સાથે છૂટા ં
પડયા.ં  
 

સ્ત  પ્રિ િેના પપપાની ઈચ્છા મ જબ પરણી ગઈ. 
પ્રવનય સ્વભાવે ને દેખાવે સારો હિો, પણ પાકો 
ચબઝનેસમેન હિો. િેઓન  ં લગ્નજીવન સાર ં  
ચાલવા લાગ્ય .ં સ્ત  પ્રિને જોબ કરવાની ઈચ્છા 
હિી, પરંત   પ્રવનય અને િેના ઘરનાઓએ કહ્ ,ં 
“ઈશ્વર કૃપાથી આપણને કોઈ વાિે ખોટ નથી. 
િારે નોકરી કરવાની જરૂર નથી. ઘર-
પહરવારનો સમય સાચવીને જે કરવ  ંહોય િે 
કર. િને છૂટ છે.” 

 

સ્ત  પ્રિએ ફરી સેવાકીય િવપૃ્રિઓ શરૂ કરી. િેણે 
નાનકડી ટીમ બનાવી અને જે િવપૃ્રિ િે 
બેંગ્લોરમા ંકરિી હિી િે અહીં કરવાન  ંશરૂ કય ું. 
લોકોને રતિદાન, નેત્રદાન ને દેહદાન પ્રવશે િે 
સમજાવિી. અનાથ બાળકો, અંર્જનો ને નારી 
સરંક્ષણ કેન્દ્રો વગેરેમા ંજઈને સેવા આપવાન  ં
શરૂ કય ું. ઘરમા ં કોઈનો જન્મહદવસ હોય કે 
વષાગાિં હોય િો સ્ત  પ્રિ પ્રવનય પાસેથી ખાસ 
ચગફ્ટ માગંિી અને મોટ ં દાન એ સેવાિવપૃ્રિમા ં
કરાવિી. આ િવપૃ્રિમા ંિવિૃ થવાથી સમય 
સારી રીિે જિો.િેને બે સોહામણા ં બાળકો 
થયા.ં િેનો જીવનસસંાર સરસ ચાલિો હિો. 
આમ, સ્ત  પ્રિ ઘર અને પહરવાર સાચવિી 
સાચવિી આ િવપૃ્રિમા ંડબૂિી ગઈ. 
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એક હદવસ સ્ત  પ્રિ કોઈ એન.જી.ઓ.માથંી કામ 
પિાવીને આવિી હિી. રાતે્ર થોડ ં મોડ ં થય  ં
હત  .ં ડ્રાઈવરને િેણે સચૂના આપી કે, ‘ગાડી 
ઝડપથી ઘરે લઈ લે.’ ઉિાવળમા ંઆવવામા ં
ચાર રસ્િા પર અકસ્માિ થયો. ગભંીર 
હાલિમા ંસ્ત  પ્રિને હોક્સ્પટલ લાવવામા ંઆવી. 
ડ્રાઇવરન  ંિો સ્થળ પર જ મતૃ્ય  થઈ ચકૂ્  ંહત  .ં 
સૌ દોડાદોડીમા ંપડી ગયા. ગમે િેટલો ખચા 
થાય િો પણ સ્ત  પ્રિને બચાવવા માટે  પ્રવનય 
પાછં વાળીને જોિો ન હિો. આપ્રથિક રીિે િો 
કોઈ સમસ્યા જ ન હિી. સ્ત  પ્રિ માટે દવા અને 
દ આ બનેં એકર્ારા ંચાલિા ંહિા.ં િેની સાથે 
સકંળાયેલી એન.જી.ઓ., પ્રમત્રો, સગાસંબંરં્ીઓ, 

ક ટ ંબીઓ, િેના ંબાળકો એમ બર્ા ંજ ખબૂ દ ીઃખી 
હિા.ં બર્ા ંજ િેને માટે િાથાના કરિા ંહિા.ં 
પણ થાય શ ?ં 

 

સ્ત  પ્રિની ક્સ્થપ્રિ વધ  બગડિી ગઈ. આખરે 
ડૉતટરોએ િેને બે્રઈનડેડ જાહરે કરી. સૌને માટે 
એ આઘાિજનક હત  .ં પ્રવનયે થોડી સ્વસ્થિા 
રાખીને સ્ત  પ્રિની ઈચ્છા િમાણે િેના અંગોન  ં
દાન કરવાન  ં નક્ી કય ું. બર્ાએ પ્રવનયની 
હહિંમિ માટે દાદ આપી અને સહમપ્રિ દશાાવી, 
કારણ કે સ્ત  પ્રિન  ંિો કાયા જ સેવાન  ંહત  .ં અને 
િેની આ પણ અંપ્રિમ સેવા બની રહ ે િે 
ઇચ્છનીય હત  .ં સ્ત  પ્રિની આંખો, લીવર, હકડની 
અને હૃદય સાથે અન્ય અંગોન  ં પણ દાન 
કરવામા ંઆવ્ય .ં આંખો િો િાત્કાચલક મ બંઈમા ં

જ કોઈ છોકરાને અપાઈ. િે રીિે હકડની અને 
લીવર પણ બીજા શહરેમા ંઆપવામા ંઆવ્ય .ં  
િેન  ં હૃદય ગ્રીન કોહરડોરમા ં ર્બકત   ં ર્બકત   ં
ત્યા ં પહોંચ્ય  ં હત   ં જ્યા ં િેના ં હૃદયન  ં સાચ  ં
સરનામ  ંહત  .ં એક વરસથી કાહડિઓ માયોપથી 
હડસઓડારથી પીડાિા, ચેન્નઈમા ં રહિેા, સની 
પાસે..... 
હવે સ્ત  પ્રિ સનીની છાિીમા ંર્બકી રહી છે. 
 
 

 
 

લેચખકા: યાપ્રમની વ્યાસ - સ રિ - ૯૯૨૫૧ 
૯૫૨૩૯  
આમપં્રત્રિ વાિાા 
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ચ ંદ્ર દા હ 
રજનીક માર પડંયા 

 

 
 
એ લોકોને મેં જરા આગળ જવા દીર્ા.ં ર્ીમો પડી ગયો અને પગદંડીની આજ બાજ  ઊગેલા ઘાસ 
ઉપર મારા પડછાયાની થિી મશ્કરી જોિો જોિો ચાલવા માડંયો. પડછાયો બીજી વ્યક્તિ હિી. 

 
હવાના ઝોંકા સાથે ખબૂ લાબેંથી ગરબા 
ગાવાનો અવાજ વહી આવ્યો અને વળી 
પ્રવલાઈ ગયો. અચાનક સ્પશા કરી જિા િંડીના 
ચમકારાની જેમ. ઝીણી નજર કરી ખબૂ દૂર 
સ ર્ી દ્રષ્ઠટ દોડાવી િો માત્ર ચાદંની અને 
ચાદંની જ માત્ર. વચ્ચે વચ્ચે થોડા ંવકૃ્ષ અને 
નાના નાના રૂપેરી ટેકરા. 
‘ક્યા ંગવાય છે?' 
પપપ એ ફતિ નજર વડે જ ત્યા ં દોડી 
પહોંચવાન  ંહોય એમ આરપા૨ નજ૨ લબંાવી. 
પણ વષાાએ િો લાબંો હાથ અને આંગળીઓ 
કરીને કહ્  ં કે આઘે આઘે... મારી બહનેપણી 

કહિેી હિી કે આઘે ડમેની પાસે, નદીના 
પટમા,ં આપણે ત્યા ંજઈશ  ંપપપા? 
કશ  ંબોલ્યા વગર હ ં આગળ ચાલવા માડંયો, 
છોકરાઓં પણ. વષાાએ િો મને ઘણા સવાલ 
પછૂવા હશે અને પપપ ને િો ઘણ  ં આગળ 
દડબડી દોડવ  ંહશે, પણ હ ં સાથે હિો. મારે પણ 
પરૂબહાર ચાદંનીમા ંખ લ્લા મેદાનમા ંએકલા, 
િદ્દન એકલા ઊભા રહી જવ  ં હત  .ં પણ 
છોકરાઓં સાથે હિા.ં એકબીજાને ચાલો ચાલો' 
કરી રહ્યા ંહિા.ં મેં જરા સિાથી કહ્  ંકે જલ્દી 
ચાલો, નહીં િો પાછા ંવળિા ંમોડ ં થશે. જલ્દી 
ચાલો.  
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અવાજ ફરી ફરીને આવિો હિો અને વીખરાઈ 
જિો હિો. સ્ત્રીઓના ગ ૂથંાઈ ગયેલા અવાજોન  ં
ઝૂમખ  ંહત  .ં વાય ની લહરેખીની જેમ આવત  ંહત   ં
અને ખોવાઈ જત   ં હત  .ં ‘સરસ ગાય છે, નહીં 
પપપા?’ આ જ ક્ષણે ત્યા ં હોવાન  ં મન કરિા ં
કરિા ં વષાા બોલી. એ વાક્ય પછી કદાચ 
ગરબાના શબ્દોના સગડ પકડીને સાથોસાથ 
ગણગણવા મડંી પડી હોય. પણ પપપ ને 
આંગળી પકડાવેલી િે એનાથી છૂટિી નહોિી. 
પપપ  એક લયમા ંએની પાછળ ખેંચાયે જિો 
હિો. ‘આ એક જો ને...’ વષાા ચખજાઈને પપપાને 
અન લક્ષીને બોલીીઃ ‘નકામો સાથે આવે છે. ત્યા ં
આવીને િો સઈૂ જશે. જોશે નહીં કાઈં ! ઊંહ...' 
પપપ એ મારી સામે આંખોથી ફહરયાદ કરી. 
વષાાને હ ં એથી કંઈક કહવેા ગયો, પણ એના 
લાલ ચબિંદીવાળા કપાળે રોષની રેખાઓ 
ચાદંનીમા ંપણ સ્પઠટ થઈ ગઈ. છોકરીનો મને 
ડર લાગવા માડંયો. હવે મોટી થઈ હિી. જોકે 
એટલી બર્ી મોટી નહીં કે મારાથી કંઈ કહવેાય 
નહીં, પણ એના અણગમાની નોંર્ લેવી પડ ે
એટલી મોટી. 
એ લોકોને મેં જરા આગળ જવા દીર્ા.ં ર્ીમો 
પડી ગયો અને પગદંડીની આજ બાજ  ઊગેલા 
ઘાસ ઉપર મારા પડછાયાની થિી મશ્કરી 
જોિો જોિો ચાલવા માડંયો. પડછાયો બીજી 
વ્યક્તિ હિી. જ દી જ સાવ, એમના આગળ 
નીકળી જવાથી ચાદંની મને જરા વધ  
વીંટળાઈ. વધ  સફેદ થઈ ગયા ંમારા ં કપડા.ં 
કપડાનંી આરપાર ચાદંની મને સ્પશાિી હોય 

એવો રોમાચં થયો. પડછાયો વધ  પ્રપડાયો, 
ઘાસની કમૂળી અણીઓ ભોંકાઈ હશે. અથવા 
મારા ંકપડા ંજોઈને. મારા ંસફેદ કપડા ંજોઈને 
વત્સલા િો હંમેશા ંકહિેી હિી કે સફેદ કપડામંા ં
િમે સારા લાગો છો. મેં જ્યારે પછૂ્  ંહત   ંએક 
વા૨, કે સારો કે વધ  સારો? િો બોલી હિી કે 
સફેદ કપડામા ંસારા અને ચાદંનીમા ંવધ  સારા.  
‘જો જોઉં, અત્યારે કેવો લાગ  ંછં?' એમ પછૂવા 
માટે મેં જરા નજર ઊંચકી િો ચદં્ર સાથે મળી. 
મેં એને પછૂ્ :ં ‘કા,ં કહનેે?’ િો એ વત્સલા થઈ 
વ૨સીને એકદમ - બોલી: ‘સ દંર, ઘણા ંસ દંર, 
પણ મારા આ આગળ દડબડ દોડી જિા પપપ  
જેવા નહીં!'  
‘એમ કેમ?’ મેં પછૂ્ .ં 
‘એમા ંિો હ  ંપણ ભળી છં ને.' એમ બોલીને એ 
ફરી ખડખડાટ હસી પડી. ચદં્રમાથંી ઉદ્ભવેલી 
હવાની લહરેખી મને સ્પશી. પડછાયો િો હજ ય 
પ્રપડાિો હિો. ક્યા ંસ ર્ી એનાથી દ ીઃખી થવ ?ં 
વળી સ્ત્રીઓના અવાજોન  ંઝૂમખ  ંપણ હવે િો 
ર્ીરે ર્ીરે સ્પઠટ બનત  ંહત  .ં થોડી થોડી હવા 
પણ વર્ી હિી. જોકે મદંમદં, પણ અવાજના 
ઝૂમખાથી એને જ દી પાડી શકાિી નહોિી. 
અવાજના ઝૂમખાથી જ એ અન ભવાિી હિી. 
આંખો બરં્ કરી દેિી હિી. વત્સલાએ એક વાર 
પછૂ્  ંહત   ંકે, ‘ગીિ સાભંળિી વખિે આંખો કેમ 
બરં્ કરી દો છો?’ મેં કહ્  ંહત   ંકે એમ નથી. ત   ં
પ્રવચાર કર, હવાની લહરેખીમા,ં મહંદરમા ં
ગભાદ્વારમા ંઅને... સમજી ? મધ રાપ્રત્રની ચરમ 
ક્ષણે આંખો કેમ બરં્ થઈ જાય છે?' કેવળ 
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હસવાન  ં જ એન  ં શરીર બનેલ  ં હોય એમ 
વત્સલા ‘સમજી... સમજી...’ બોલિા ં બોલિા ં
હસી પડી હિી. 
 
આગળ ગયા પછી વષાા અને પપપ  મારી રાહ 
જોઈને પગદંડી વચ્ચે જ પાછા ં ઊભા ં રહી 
ગયા.ં મેં પછૂ્ ,ં ‘કેમ?’ િો કહ ેકે ‘અમને થય  ં
કે પપપા ક્યા ંખોવાઈ ગયા?' 
‘ચાદંનીમા!ં' કોઈ એકાએક ટહ કાની જેમ બોલ્ય ,ં 
મેં ચમકીને જોય ,ં ‘અરે, કોણ બોલ્ય ?ં' પપપ ને 
પછૂ્ ,ં ‘બેટા, ત  ં બોલ્યો?’ વષાાને પછૂ્ :ં ‘ત  ં
બોલી કંઈ?’ િો બનેંએ કહ્  ં કે ‘ના’ હ  ંસમજી 
ગયો અને રૂપેરી ઘાસને કાળં કરી નાખિા 
પડછાયા સામે જોય .ં પવનની લહરેખીમા ંઘાસ 
ફરક્ .ં થોડો પડછાયો પણ કંપયો - જરા જરા. 
જોકે બોલ્યો હશે ચદં્ર, આ પડછાયો નહીં. 
‘િમે િમારે આગળ જાવને. હ ં ર્ીરે ર્ીરે આવ  ં
છં.’ 
‘ના.’ વષા લાડથી બોલી : ‘બીક લાગે પપપા.’ 
‘બીક લાગે.’ પપપ  પણ બોલ્યો.  
‘બીક? કોની બીક વળી? હ ં છં ને?' 
પણ મારાથી જ બીિો હોય એમ પપપ  મારી 
સામે જોઈ રહ્યો. પપપ ની આંખો થોડી થોડી 
વત્સલા જેવી હિી. ક્ષણભર િો વત્સલા જોિી 
હોય એમ લાગ્ય .ં અમે ઘણીયે વાર સાવ 
પાસપાસે આંખો લાવીને વાિો કરિા,ં 
ચપૂચાપ, ચપૂચાપ વાિો કરિા.ં કીકીઓમા ંજ 
િાણ આવી જિો - વત્સલા ત્યારે કહિેી: “અરે, 
આ િો આંખો દ્વારા જ મધ રાપ્રત્ર ઊજવાઈ ગઈ.” 

“રાપ્રત્ર” શબ્દના સરં્ાને જ મારામા,ં અંર્ારાની 
સરૂિમા ંચાદંની વ્યાપી નીકળિી. વત્સલાનો 
ચહરેો મને ચદં્ર જેવો લાગવા માડંિો. મેં એને 
મારી હથેળી વડે એક વાર એ વાિ સમજાવી 
ત્યારે કહ ેકે... 
‘કહ્  ંને િમે આગળ જાવ.’ મેં વષાાને કહ્ :ં ‘હ ં 
ર્ીરે ર્ીરે િમારી પાછળ જ આવ  ંછં.' 
પપપ ને સહજે ર્કેલીને વષાા ચાલવા માડંી. 
એને ખભે હાથ મકૂીને. બેચાર ડગલા ં જઈને 
વળી પાછળ ફરીને જોય  ંપણ ખર ં  કે હ ં આવ  ં
િો છં ને? ને ફરી ચાલવા માડંયા ંબનેં. સામેથી 
વહી આવિા દૂર દૂરના ગરબાના ક્ષીણ 
અવાજમા ંએ પગ માડંીને ર્ીરે ર્ીરે િવેશવા 
માડંયા.ં ડરિા ંડરિા ંમેં જરા એકાિં અન ભવીને 
ચદં્ર સામે જોય .ં ‘કેમ છોકરાઓંને ડરાવે છે?’ 
કહિેા ં વત્સલા એમાથંી િરિ જ નીચે સરી 
આવી અને મારી સામે જરા છણકાઈને 
બાળકોની સાથે થઈ ગઈ. એમને સોડમા ંલઈને 
ચાલવા માડંી. સાડીનો છેડો પવનમા ંર્ીરે ર્ીરે 
ફરકવા માડંયો. 
 
એકાએક વષાા-પપપ  ઊભા ં રહી ગયા ં અને 
પાછળ ફરીને મારી સામે ભયભીિ નજરે જોવા 
માડંયા,ં ‘શ  ંછે ?' મેં પછૂ્ .ં 
‘પપપા,’ વષાા અચકાિા ંબોલી : િમે હમણા ં
મમ્મીને જોસથી બમૂ પાડી?’ 
ગરબાનો અવાજ જોરથી ર્સી આવ્યો અને 
ખોવાઈ ગયો. 
‘મેં? નહીં િો બેટા!' 
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‘પાડી, કહ ં છં.’ વષાા ફરીથી પપપ  સામે જોઈને 
રડમસ અવાજે બોલી : ‘હ,ે પપપાએ બમૂ પાડી 
કે નહીં, ભઈલા?’ 
પપપ એ ડોક હલાવી ‘હા’ પાડી. પપપા, ચાલો 
ઘેર પાછા!’ વષાા બોલી : ‘અમને બીક લાગે 
છે.’ 
‘અરે ગાડંી, ત  ંનકામી ડરે છે. હ ં શ  ંકામે િારી 
મમ્મીને બમૂ પાડ ં? એને િો ગ જરી ગયે આિ 
માસ થયા.’ પણ પપપા, ગયે વખિે િો એ 
આપણી સાથે હિીને પનૂમ ઉ૫૨!' 
‘એટલે કંઈ હ ં છેક આજે એને બમૂ...' મારા 
બાકીના શબ્દો શાહીની જેમ રેલાઈ ગયા. હસી 
દેવા પ્રસવાય મારી પાસે કંઈ ન રહ્ ,ં એટલે મેં 
ક્સ્મિ કય ું. છોકરાઓંના િગં ચહરેા ઉપર જરા 
હળવાશ દેખાઈ. ‘ચાલો, આગળ ચાલો. હવે િો 
આપણે નજીક આવી ગયા,ં સમજ્યા?ં’ મારા 
એમ કહ્યા પછી એ ર્ીરે ર્ીરે આગળ ચાલવા 
લાગ્યા.ં મેં ફરી, ઘણી વારે ફરી, પડછાયા િરફ 
જોય .ં એ મારી ગપ્રિની સાથે ઘાસને બદલે 
આજ બાજ ના ખાડાટેકરાવાળી જમીન ઉપર 
િરફડયા કરિો હિો. આ પડછાયા પ્રવષે મારે 
વત્સલાને કંઈક કહવે   ંજોઈએ. ‘જો...જો’ મારી 
બાજ મા ંમને શ્વાસ પણ સભંળાય એટલી બર્ી 
નજીક વત્સલા ચાલિી હિી, િેને ઉદે્દશીને મેં 
કહ્ :ં “જો, એક આ પડછાયો ન હોિ  
િો ચાદંની કેટલી બર્ી સપંણૂા હોિ!' 
‘િમે િો આવા જ રહ્યા.'  
‘આવા એટલે કેવા?' 
‘લ્ય ટેપ્રનક...ચદં્ર જોઈને ગાડંા થનારા..’ 

હ ં કશ કં જવાબમા ંબોલ્યો અને એની સાથે સાથે 
ચાલવા માડંયો. નચળયાવંાળા છાપરાની 
આરપાર પડિા ંચાદંરણાની શાિં ગપ્રિથી અમે 
ચાલી રહ્યા.ં પળોની કાચંળીમાથંી સપાની રીિે 
સરકિા ં રહ્યા.ં એકાએક આગળ જિા ં વષાા-
પપપ  િરફ આંગળી ચીંર્ીને મેં એને ખભે હાથ 
મકૂ્યો અને કહ્  ં : ‘જો સામે, ત્યા ં આપણા ં
બાળકો જાય.’ 
‘ક્યા ંછે?’ 
‘આ સામે કોણ છે?’ 
‘િમે પણ ખરા છો ! એ િો સામેથી વહી 
આવિા સ્ત્રીઓના અવાજન  ંઝૂમખ  ંછે.’ 
‘અરે... વષાા... પપપ ..’ મેં બમૂ પાડી. 
ચાદંનીમાથંી િગટ થયા ં હોય એમ બાળકો 
દોડી આવ્યા.ં ‘શ  ંછે પપપા? શ  ંછે પપપા?’ 
‘જો ને આ...’ મારા હોિ પરથી કપરૂની જેમ 
વત્સલાન  ંનામ આવીને ઊડી ગય .ં િેની સામે 
ફહરયાદના રૂપમા ંહ ં જે કંઈ બોલ્યો – ઘણ  ંબધ  ં
બોલ્યો પણ બાળકો િો બોલોને, પપપા!... શ  ં
છે, બોલોને... કરિા ં રહ્યા.ં મને શ  ં ખબર કે 
પરૂબહારમા ંઅવાજને શોષી લેવાની િરસ છે! 
શી ખબર? િો પછી પડછાયા જેવો પડછાયો 
કાળો હડબાગં છિા ં કેમ શોષાિો નથી? ને 
વત્સલા ક્યા ંશોષાઈ ગઈ? આ હાથે જે દાહ 
દેવા છિા ંન શોષાઈ િે આ ચહંદ્રકરણોમા ંક્યા ં
શોષાઈ ગઈ? 
સ્ત્રીઓના ગળાનો અવાજ હવે િો ક્યાકં 
નજીકમા ંજ હિો. વષાાએ કહ્  ંકે ‘બસ પપપા, 
આ ટીંબાની પાછળ, સાવ પાસે જ...' 
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‘ચાલો. ચાલો.’ મેં કહ્  ં અને ફરી એ બનેં 
ચાલવા માડંયા. ર્ીરે ર્ીરે હ ં પાછળ ચાલી 
રહ્યો. સ દંર! ખબૂ સ દંર! સફેદ સફેદ કપડામંા,ં 
ખબૂ સ દંર! પણ એકલો. ચાદંનીથી મોં ર્ોઈ 
શકાત   ંહોય એમ ચહરેા ઉ૫૨ મેં હાથ ફેરવ્યો. 
િાજગીના પ્રવચાર સાથે જ મારાથી સહસા જ 
પડછાયા િરફ જોવાઈ ગય .ં ચહરેા ઉપર એણે 
પણ હાથ ફેરવી લીર્ો હશે? એના ંબાળકો પણ 
આગળ ચાલ્યા ં જિા ં હશે? ટીંબો ઊિરીને 
ગરબામા ંઊિરી જવાના ંહશે? 
જમીનન  ંચઢાણ જ્યા ંપરૂ ં  થત   ંહત   ંત્યા ંટીંબા 
ઉપર જઈને વષાા-પપપ  ઊભા ંરહી ગયા ંઅને 
મારી રાહ જોવા માડંયા.ં ‘જો આ રહ્યા.ં આ રહ્યાં 
આપણા ંબાળકો વત્સલા !' એમ કહવેા માટે મેં 
ઉપર ચદં્ર સામે જોય .ં પણ ચદં્ર જ હિો. નયો, 
નયો ચદં્ર. માત્ર સ્ત્રીઓના ગરબાનો જ 
ભાગીદાર હોય િેવો. ગરબાનો અવાજ પણ 
િદ્દન સ્પઠટ. કદાચ વત્સલા ત્યા ં દોડી ગઈ 
હશે? સ્ત્રીઓના ગ ૂથંાયેલા અવાજમાથંી એનો 
અવાજ જ દો િારવવા મેં કોપ્રશશ કરી, પણ 
ટોળામા ં ર્ક્ામ ક્ી કરીને શોર્ાઈ રહલેા 
સ્વજનની જેમ ‘વત્સલા’ ક્યા ં હશે? જ રહી. 
છેવટે ચદં્ર િરફ નજર કરીને ગરબા િરફ કાન 
માડંયા. વત્સલાના શ્વાસોચ્વાસ મારા કાનની 
બટૂને સ્પઠટ સ્પશ્યાા. એણે જ મને હચમચાવીને 
કહ્  ંકે કેમ ‘ઉઘાડી આંખે સગંીિ સાભંળો છો?’  
‘અરે, અરે’ મેં ચોંકીને ‘ત  ં છે િો ખરી! હમણા ં
ક્યા ંખોવાઈ ગઈ હિી?’  
‘હેં, ક્યા?ં’  

‘ગયા વષાની આ પનૂમે િો અમારી સાથે 
અમારા ઉપર છવાયેલી હિી, ત્રણેયની ઉપર 
અને આ પનૂમે પણ િારે હોવાન  ંજ!' એક સાથે 
હ ં એટલ  ંબધ  ંબોલી ગયો. કે વહાલથી એણે 
મારા મોં આડે હાથ દીર્ો. પણ મારા શબ્દો િો 
અમને ઘેરી જ વળ્યા. મારી આંખો ભારથી 
મીંચાવા માડંી. 
છેવટે ટીંબા ઉપર હ ં ઊભો રહ્યો. અર્ી મીંચેલી 
આંખે થોડી ઝાયંવાળી ચાદંનીમા ંમેં વષાા અને 
પપપ ને આગળ દોડી જિા ંજોયા.ં પપપા, અમે 
આવીએ છીએ. િમે અહીં જ ઊભા રહજેો.’ એવા 
વષાાના શબ્દો ફેંકાયેલા િે મને પાછળથી 
મળ્યા. વષાા દોડીને સ્ત્રીઓના ગાિા ં ઝુડંમા ં
ભળી ગઈ અને પપપ  ધળૂમા ંબેસીને બધ  ંજોઈ 
રહ્યો. હ ં પ્રવખટૂા પડી ગયેલાની જેમ ટીંબા ઉ૫૨ 
જ ઊભો રહ્યો. મેં ચોિરફ નજર ફેરવી. 
વત્સલા... વત્સલા... કેમ ક્યાયં નહોિી? આિ 
માસ પહલેા ં દીરે્લા દાહની ગરમી મારી 
હથેળીને િપાવી રહી. ગરબાનો અવાજ છેક 
મારા કાન પાસે ગવાિો હોય એમ િીવ્ર 
સભંળાઈ રહ્યો. એકર્ારો અને એકરસ ર્ીરે 
ર્ીરે એક વત્સલા જેવો જ કે એનો જ સ્વર 
એમાથંી જ દો પડીને મારા કાનમા ંિવેશી રહ્યો. 
મારી આંખો બરં્ થઈ ગઈ. 
બરં્ પાપંણની આરપાર પણ ચદં્ર ઊિરી 
આવ્યો મારી આંખોમા ંઅને પરૂની જેમ ફરી 
વળ્યો અંદર. વત્સલાના ગરમ શ્વાસોચ્વાસ 
જેવા અન ભવાયા કે િરિ જ મારાથી શબ્દ 
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થઈ ગયો ‘અરે વત્સલા, આ - િે આપણી કેવી 
મધ રાપ્રત્ર? સળગિી? પ્રપગળાવી નાખિી?'  
વત્સલાના ર્ીમા શ્વાસોચ્વાસ જેવા િીવ્ર થયા 
કે ઉિાપથી મારાથી બમૂ પડાઈ ગઈ. એ સાથે 
જ મારામા ં રેલાઈ રહલેી ચાદંની ભડભડાટ 
કરિી સળગી અને ચચિાની ્વાળાની માફક 
મને વીંટળાઈ વળી. 
 
(‘ચદં્રદાહ’ માથંી) 
 

 
લેખક: રજનીક માર પડંયા  
સૌજન્ય: સદાબહાર વાિાાઓ - િકાશક: આર. 
આર. શેિની કંપની  
આ આખો સેટ વસાવવા જેવો છે. 
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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બે  વા ર 
રવીન્દ્ર પારેખ 

 

 
 

િકાશપ ૂજંે મારો પડછાયો ભીંિ પર કોિરી આપયો. મેં પાછળ ફરીને જોય  ંિો િકાશના શેરડામા ં
કંઈ દેખાય  નહીં. સામે હાથ ર્રી દેવાયો. ર્ીમે ર્ીમે પેલા પ ૂજંને ઢાકંિો આકાર મોટો થિો આવ્યો 

ને હ ં બોલી ઊિયો, ‘આ િો ભગવાન!’ 
 

કશોક અવાજ થયો, કંઈ ખસ્ય  ં હોય િેવો. 
અછડત   ં પાછળ જોય .ં કંઈ નો’ત .ં હ ં આગળ 
જવા નીકળ્યો ત્યા ં પાછળથી આવિા 
િકાશપ ૂજંે મારો પડછાયો ભીંિ પર કોિરી 
આપયો. મેં પાછળ ફરીને જોય  ં િો િકાશના 
શેરડામા ં કંઈ દેખાય  નહીં. સામે હાથ ર્રી 
દેવાયો. ર્ીમે ર્ીમે પેલા પ ૂજંને ઢાકંિો આકાર 
મોટો થિો આવ્યો ને હ ં બોલી ઊિયો, ‘આ િો 

ભગવાન!’ બે હાથ જોડિો હ ં આગળ ગયો. 
હાથમા ં વાસંળી હિી િે ભગવાને, કમરને 
વીંટેલા ઉિરીયમા ં ખોસી. હ ં આશ્ચયાથી મઢૂ 
હિો, ‘ભગવાન, આપ? ભગવાને કહ્ ,ં ‘હા, હ ં.’ 
‘િભ , િમારા દશાનથી હ ં કૃિકૃત્ય થયો છં.’ 
‘પણ, હ ં થયો નથી.’ ભગવાન ઉવાચ, ’અત્યારે 
શ  ંકરવા જઈ રહ્યો છે?’ 
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નિમસ્િક થિા ંમેં કહ્ ,ં ’દેવ, આરામ કરવા 
જઈ રહ્યો છં. િભ , હ ં શી સેવા કરી શક ં?’ 
‘કોઈ સેવાની જરૂર નથી. મારે િારી સાથે વાિો 
કરવી છે.’ 
‘અન ગ્રહહિ થયો, િભ . આપ આ સોફા પર 
ચબરાજો.’ 
 
ચૌદે ભ વનના સ્વામી ભગવાન શ્રીકૃઠણ 
સામાન્ય માણસની જેમ સોફા પર ચબરાજમાન 
થયા. જરા ઝાખંા લાગ્યા. વષો જૂની આળસ 
ખાર્ી. હાથ પાછળ ખેંચી અંકોડા ભીડાવી લાબં   ં
બગાસ  ં ખાધ .ં મેં એમને જળ આપય .ં િેમણે 
પીને ‘હાશ!’ કય ું. ચહરેા પર થાક હિો ને ઘણે 
વખિે પગ વાળીને બેિા હોય એવ  ં લાગ્ય .ં 
એમણે પછૂ્ ,ં ‘કેટલો વખિ થયો આ મહંદરને?’ 
‘િભ , આપ િો અંિયાામી છો. આપથી શ  ં
અજાણ્ય  ંછે? િોય ત્રણસો વષા િો પાકા.ં મારા ં
દાદાને િમારી પજૂા અચાના કરિા ંિો મેં જોયા ં
છે. ગયે મહહને પ્રપિાજી ગ જરી ગયા, પછી હ ં 
જ મહંદરનો કારભાર સભંાળં છં. કોઈ ચકૂ થઇ 
િભ ?’ 
‘ચકૂ િો એટલી થઇ છે કે સ દશાન ર્ારણ 
કરવાન  ંમન થાય.’ ભગવાને ચખન્નિાથી કહ્ ,ં 
પણ છેલ્લે ભીઠમનો વર્ કરવા ર્ારણ કરેલ  ંિે 
પછી...’ 
‘િભ , ક્ષમાિાથી છં.’ હ  ં અપરાર્ ભાવથી 
પીડાિો ઊભો રહ્યો. 
 

‘આટલા ંવષોમા ંપજૂારીઓ બદલાયા. ઘરબાર 
બદલાયા, ખાન પાન બદલાયા,ં માત્ર ભગવાન 
જ ત્યાનંા ત્યા ં છે. હ ં સદીઓથી હોિે વાસંળી 
અડાડીને ઊભો છં િે બસ! ઊભો જ છં. િમે 
મન ઠયો એ કેમ નથી પ્રવચારિા કે ઊભા ઊભા 
ભગવાનનેય થાક લાગી શકે છે. એનેય પલાિંી 
મારીને બેસવાન  ંમન થાય િો એ ખોટ ં છે?’ 
મને િો િમ્મર આવવા જેવ  ંથય .ં ભગવાનને 
િે વળી થાક લાગે? એમણેય પલાિંી વાળવી 
હોય? આ િો કદી પ્રવચાય ું જ નો’ત .ં પણ પછી 
સમજાય  ં કે શેરડી છોલિા ં િેમની આંગળીયે 
છોલાયેલી ને? ૯૯૯ િાિંણા એમની 
આંગળીએ પણ વીંટાયેલા... એટલે ભગવાનને 
પણ  થાક.... મને મ ૂઝંાિો જોઇને એ બોલ્યા, 
’પ્રવિોબા, ઈંટ પર ઊભો રહ્યો િો એને ઊભો જ 
રહવેા દેવાનો? નીચે ઉિારવાનો જ નહીં? આ 
બરાબર છે? િમે લોકો મગંળા ને શયન 
આરિી કરીને બધ  ંબરં્ કરી દો, એટલે પરૂ ં? 
િાણિપ્રિઠિા કરી એ વાિને સદીઓ વીિી. િો 
એ પ્રવચાર ન આવે કે મપૂ્રિિનેય કાટ લાગી શકે 
કે િે ખવાય પણ ખરી... િેની પણ ઉંમર થાય 
એવ  ંબધ .ં..’ 
 
ભગવાન ખરેખર નારાજ લાગ્યા. હ ં ગદગહદિ 
થઇ ગયો. દંડવિ કરિા ં કહ્ .ં ’િભ , અમે 
પામર મન ઠયો છીએ. ન ઓળખ્યા ભગવિંને! 
પણ હવે મારે શ  ં કરવ  ં જોઈએ િેનો આદેશ 
કરો. હ ં િે િમાણે વિીશ.’ િભ  જરા િસન્ન 
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થયા. મને આપ્રશષ આપિા કહ્ .ં ‘મપૂ્રિિ બદલ! 
વષોથી કટાયેલી ર્ાત  મા ંજીવ  ંછં.’ 
‘ક્ષમા કરો,િભ . મારે મડંળની અન મપ્રિ લેવી 
પડશે.’ 
‘એ જે કરવ  ં હોય િે કર, પણ મને આ 
મપૂ્રિિમાથંી મ તિ કર.’ 
 
‘િભ , મ તિ િો કેવી રીિે કર ં? બહ  બહ  િો 
એકમાથંી બીજી મપૂ્રિિમા ંસ્થાપન કર ં , બાકી...’ 
‘રાર્ાન  ં રૂપ પણ બદલ. અમે વષોથી સાથે 
છીએ, પણ એક શબ્દની આપલે અમારી વચ્ચે 
નથી થઇ. એની સાડીના ઘેરવાળી મપૂ્રિિ પણ 
એમની એમ જ છે. એના હસિા હોિ વષોથી 
હસ્યા જ કરે છે. એને િાપ, ટાઢ, વરસાદમા ં
એમ જ રાખવાના છે?’ 
 
ભગવાનની વાિ પણ સાચી જ હિીને! ત્રણ 
ચોરસ ફૂટ જગ્યામા ં સદીઓથી ઊભા રહવે   ં
સહલે  ંછે? છ ફૂટના ભગવાન બે ફૂટની મપૂ્રિિમા ં
જન્મારો કાઢી નાખે એ વાજબી છે? અમે 
સાલાઓ આરિીબારિી કરીને ભડંહકયા 
અજવાળીએ ને આ જરા ભગવાનને પીિાબંર 
પહરેાવ્ય  ંકે ફરજ પરૂી? આ બરાબર નો’ત .ં મેં 
હાથ જોડીને પ્રવનિંી કરી, ‘િભ , િમારી આજ્ઞા 
પ્રશરોર્ાયા! પણ અત્યારે િો આપ મપૂ્રિિમા ં
િવેશો િેવી પ્રવનિંી કર ં  છં. શ  ંછે કે મગંળાનો 
સમય થવા આવ્યો છે ને ભતિોને આપ નહીં 
દેખાશો િો...’ 
‘ભલે,’ કહી ભગવાન મપૂ્રિિમા ંિવેશ્યા. 

*** 
ખબૂ ગરમી હિી. ૫૧ હડગ્રીનો િાપ િો 
ર્ગર્ગિી ભઠ્ઠી જેવો જ હોય ને! મહંદરન  ંઆખ  ં
પહરસર શેકાત   ંહત  .ં ભગવાન અકળાિા ંમપૂ્રિિમા ં
ઊભા હિા. રાર્ામાઈ પણ ચહરેો લ ૂછંીને 
લ ૂછંીને થાકી હિી. કંટાળી હિી. ભગવાનને 
ભાગી છૂટવા વીનવિી હિી. પણ ભગવાન 
હિા કે માનિા ન હિા. સવારે દૂર્, દહીન  ં
સ્નાન થય  ંહત  ,ં પણ એટલાથી િંડક થાય એમ 
નો’િી. વાસંળી એટલી િપી ગઈ હિી કે હોિ 
દાઝિા હિા. ભગવાને મપૂ્રિિમા ંરહે્ય રહે્ય જ કહ્ ,ં 
‘િમે લોકો એરકન્ડીશન વસાવો છો િો એકાદ 
અહીં પણ િો નાખો.’ 
 
સાચી વાિ હિી ભગવાનની. અમે રૂમે રૂમે 
એ.સી. નખાવ્યા ં હિા,ં ને ભગવાનને બરં્ 
બારણે બફાવા છોડી મકૂ્યા હિા. પણ િોબ્લેમ 
હિો િે ટ્રસ્ટીઓનો. એ ગાિંિા નો’િા. એમણે 
મહંદર ટ્રસ્ટમાથંી ભતિો માટે નવી ભોજનશાળા 
કરાવવી હિી ને સૌ ભતિોને મફિ ભોજનની 
સગવડ પરૂી પાડવી હિી. પ્રવદેશથી ઘણ  ંદાન 
આવે એમ હત  .ં.. 
 
ભગવાન સામે મારે હાથ જોડવા પ્રસવાય બીજો 
ઈલાજ નો’િો. હ ં નાનો પડિો હિો. એક હદવસ 
િો એક ટ્રસ્ટીના કાનમા ંમેં કહ્  ંપણ. ‘િમને 
મપૂ્રિિ દેખાય છે?’  
એમણે કહ્ ,ં ‘હા.’  
મેં કહ્ ,ં ‘મને નથી દેખાિી.’  
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એ બોલ્યા, ‘કાલે આઈ સ્પેપ્રશયાચલસ્ટ આવે િો 
બિાવી દેજો.’ 
 
‘એમ નહીં. મને ભગવાન હરિા ફરિા દેખાય 
છે. િમે થાળ ર્રો છો િો એ ખાય િે પણ...’ 
ટ્રસ્ટી હસ્યા, ‘િમારે સાઈહકયાટ્રીસ્ટને પણ 
બિાવવા જેવ  ંછે.’ 
હ ં શ  ંબોલ ?ં 
મેં ભગવાનને કહ્  ંપણ, ‘િભ , િમે જાિે નહીં 
બોલો ત્યા ંસ ર્ી એ.સી. નખાવાન  ંનથી.’ 
‘િને લાગે છે કે આ બર્ાને કહ ં કે એ.સી. 
જોઈએ છે િો આ લોકો માની જશે? મારી 
લાચારી એ છે કે િને દેખાઉં છં િેમ આ 
ભતિોને હ ં દેખાઈ શક ં િેમ નથી.’ 
હ ં હસ્યો, ‘કેવી વાિ કરો છો, િભ ?’ 
‘હ ં દેવ છં, પણ થોડી મયાાદાઓ મને પણ છે.’ 
‘હસવ  ંઆવે છે, િભ . મયાાદાઓ ને િે િમને?’ 
મને ખરેખર સમજાત  ંનો’ત ,ં િભ  િો ર્ારે િે 
કરી શકે. મેં શકંાથી િભ  િરફ જોય .ં 
‘ત  ંશકંા કરે છે ને? કર.’ 
‘ના, િભ ,’ ભગવાને મને પકડી પાડયો હિો. 
 
‘સાભંળ! િમે લોકો નાટકમા ંભપૂ્રમકા કરો છોને? 
કોઈ રામ બને છે, િો, કોઈ કૃઠણ! આ એવ  ંજ 
છે. મને પણ કૃઠણની મપૂ્રિિ થવાનો પાિ મળ્યો 
છે. િારી સામે સજીવ છં, િો બીજા માટે મપૂ્રિિ!’ 
મને ગ ૂચંવાિો જોઇને િભ  આગળ બોલ્યા, ‘હ  ં
કૃઠણ છં. ત   ં જાણે છે કે હ ં પારર્ીના િીરે 
વીંર્ાયો છં, હવે જો હ  ંસવેસવાા હોઉં િો મારા 

મતૃ્ય  પછી પ્રવશ્વ પરૂ ં  થઇ જવ  ં જોઈએ, પણ 
દ પ્રનયા િો ચાલે જ છે. એ ચલાવનાર 
જગિપ્રનયિંા બીજો જ છે. અજ ાનને 
પ્રવશ્વરૂપદશાન કરાવ્ય  ંિે હ ં જ હિો, પણ એ રૂપ 
મને હંમેશ હાથવગ  ં નથી. નહહિર બરે્ હ ં 
પ્રવરાટ જ બની રહ્યો હોિને! મને જન્મ છે. 
પ્રવરાટને નથી. બલકે, મને જન્મ એ આપે છે. 
એને અંિ નથી. હ  ંઅવિાર છં. અવિારમા ંહ  ં
મન ઠય છં. એટલે ટાઢ િડકો મને પણ  લાગે 
છે,’ એમ બોલિા ંબોલિા ંિભ એ વાસંળી મોઢે 
માડંી ને મપૂ્રિિમા ંક્સ્થર થઇ ગયા. પણ રારે્માઈ 
ક્યા ંભગવાન હિા ંિો એ કેમ મપૂ્રિિમા.ં.. 
હ ં ખબૂ જ કન્ફય ઝ્ડ હિો. માણસ માણસમા ંિો 
હોય,પણ ભગવાન ભગવાનમાયેં િકારો હોય? 
મપૂ્રિિનેય િકલીફ હોય? એમને પચંામિૃથી 
નવડાવાિા ંહશે ત્યારે કંઈ થત   ંહશે કે? શરીરને 
મર્- સાકરથી નવડાવાય િો કેવ  ંલાગે? કીડી 
થાય િો...? 
મને િો ના ગમે. 
 

*** 
જોકે મહંદર સેન્ટ્રલી એ.સી. કરવામા ંઆવ્ય  ંહત  .ં 
ભગવાનને ટાઢક થઇ હિી. પણ વર્ારે િંડી 
સહન થિી નો’િી. ખાસ િો રારે્માઈ થથરી 
ઊિિી હિી. કકળિી હિી, ‘હવે આ બરફ 
વેરાિો બરં્ થાય િો સાર ં .’ પણ ભગવાનને 
િાપ લાગિો હિો. બનેં વચ્ચે મ ૂગંી ચડભડ 
પણ ચાલિી હિી. માઈ કહિેી, ‘હવે,બરં્ કરો 
િો સાર ં .’ ભગવાન હસિા, ‘મને િાપ લાગે છે.’ 
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માઈ છણકો કરીને ચપૂ થઇ જિી,પછી 
એકાએક છીંકી ઊિિી. ને એ.સી. બરં્ થત  .ં 
જોકે ભતિો િો, ‘હરે કૃઠણ, હરે કૃઠણ... કૃઠણ 
કૃઠણ હરે હરે’ ની ધનૂ લગાવવામા ંજ મસ્િ 
હિા,િો દરેક ઘટંનાદ વખિે ‘રારે્ કૃઠણ, રારે્ 
કૃઠણ’ પણ બોલાત   ં રહતે   ં હત  .ં બીજા ભતિો 
વાસંળી વગાડિા ને ભગવાન મને જોઈ રહિેા 
કડવ  ંહસિા, ‘વાસંળી વગાડનારો હ ં ચપૂ ઊભો 
છં ને આ બર્ા...’ 
હ ં ખોટ ં ખોટ ં હસીને નીચ  ં જોઈ રહિેો ને 
ભગવાન મોરપ્રપચ્છને ઊંચે ફરફરત   ં જોઈ 
રહિેા. 

*** 
આજે મહાભોગ હિો. મહંદર છલકાત   ં હત  ,ં 
ભતિોથી. છપપન ભોગ િૈયાર કરાયો હિો ને 
જ દા ંજ દા ંપાત્રોમા ં િે સજાવાયો હિો. અનેક 
જાિની મીિાઈઓ, ચબરંજ, શાક, ભાિ, દાળ, 
ભજજયા ંને એવ  ંએવ  ંિો કેટલ  ંબધ .ં માખણનો 
મોટો પ્રપિંડ મોટા પાત્રમા ં ગોિવાયો હિો. 
બાજ મા ં પ્રમસરી ને પચંાજીરી ને એવ  ંિો ઘણ  ં
બધ  ં  રંગબેરંગી રોશનીમા ં ઝળહળત  ં હત  .ં 
પજૂારીઓને ભતિો પોિાને હાથે ભગવાનને 
જમાડવા ઉત્સ ક હિા ને ભીડ િો કહ ે કે માર ં  
કામ! કોને રોક ં ને કોને ટોક ં. ભગવાન બોલિા 
નો’િા, પણ મને સભંળાત   ંહત  ,ં ‘આટલ  ંત   ંખાઈ 
શકે છે? કોઈ િો મયાાદા હોયને! હ  ંભગવાન 
છં. ઢોર નહીં! ઢોર પણ આટલ  ં ન ખાય. 
મહંદરની બહાર લબંાયેલા િોબલા.ં..?’ 

ભગવાનનો સ્વર રંૂર્ાયો, ‘ને આટલ  ંપચવ યં 
જોઈએને!’ 
 
પણ, ભગવાનન  ંમાને કોણ? જેણે જે આવ્ય  ંિે 
ભગવાનના મોંમા ંઠૂંસ ઠૂંસ કય ું. િે છેક વહલેી 
સવાર સ ર્ી- 

*** 
 
સવારે ઊિાય  ં જ નહીં, કારણ કોઈ ઊંઘય  ં જ 
નો’ત .ં એ િો વરસાદ પડે નહીં ને ભતિો ભાગે 
નહીં! જેમ િેમ સવારે રારે્માઈએ આળસ 
મરડી. પણ આળસ મરડવા જિા ંજ ચીસ પાડી 
ઊિયા,ં ‘ઓ મારે!’ ને પેટ પકડીને આળોટવા 
માડંયા.ં ભગવાન પણ પેટ પકડીને જેમ િેમ 
ઊભા હિા. વાસંળી છટકીને નીચે પડી હિી. 
ભગવાન કળ ખાઈને િરફડિા હિા, ‘જરા 
જેટલી ઈચ્છા ન હોય ને ઠૂંસ ઠૂંસ કરો િો 
અમળાય િો ખર ં  જ ને!’ 
 
ભગવાન માદંા પડી ગયા હિા. સાથે રારે્ માઈ 
પણ! આ િો જ લમ જ હિોને! ખાવ  ંન હોય ને 
ભતિો કોચળયા ભરાવ્યે જ જાય, ભરાવ્યે જ 
જાય િો વકૃોદર પણ મરવા પડે, જયારે આિો 
ભગવાન. અત્યિં નાજ ક. સવા વાલના. એ 
કેટલ કં વેિે! 
 
મને ખરેખર ચચિંિા થિી હિી. કંઈ વર્ારે ઓછં 
થય  ં િો ભગવાનન  ં કોણ બેલી? બીજી િરફ 
ભતિોની ભીડ વર્ી પડી હિી ને ઘટંનાદ ને 
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આરિી ને જયઘોષ ને એટલો બર્ો ઘોંઘાટ કે 
ભગવાનને આરામની જરૂર હિી િેવ  ંિો કોઈને 
સઝૂત   ં જ નો’ત .ં ખબૂ અકળાઈ ઊિયા હિા, 
િભ ! હ ં ગભરાઈ ગયો હિો. ભગવાનને કંઈ 
થઇ ગય  ંિો...? મેં સ માર જોઇને એક વૈદ્યને 
િેડાવ્યા. વૈદ્ય એટલા વદૃ્ધ હિા કે એમનો 
ઈલાજ કરવો પડે,પણ આવ્યા. ભગવાનની 
નાડી િપાસી. પેટ દબાવ્ય .ં બોલ્યા, ‘કંઈ નથી 
ખાસ. અપચો છે. લપ્રવિંગ અને ત  લસી વાટીને 
ત્રણ વખિ પાઈ દો. આજે ભારે કંઈ ખાિા 
નહીં. બને િો ખીચડી ને ભાજી જ...’ 
દશાન માટે ભતિો પડાપડી કરી રહ્યા હિા. ત્યા ં
જ વૈદે્ય અકળાઈને માઈક પરથી ઘોષણા કરી, 
‘ભતિજનો, જય રારે્કૃઠણ! વાિ એવી છે કે 
ગઈ કાલે છપપન ભોગ આરોગવા જિા ં
ભગવાન ને રારે્માઈ માદંા પડી ગયા ંછે િો 
િેમની કનડગિ ન કરવા સૌને હાથ જોડીને 
િાથાના કર ં  છં. ભગવાન વહલેા સ્વસ્થ થાય 
એટલે આ મહંદર આિ હદવસ બરં્ રાખવાનો 
પ્રનણાય લેવો પડયો છે. સૌ ભતિોને સહકાર 
આપવા પ્રવનિંી છે.’ 
 
ને મહંદરના દ્વાર જડબેસલાક બરં્ થયા.ં 
અજવાળં ઓછં કરાય .ં મહંદરના ઘટંને  એક 
પછી એક કપડ ં વીંટીને બારં્ી દેવાયા. વૈદરાજે 
જ ડોઝ પાયો. પછી ભગવાનને િણામ કરી 
પ્રવદાય લીર્ી. ભગવાને આળસ મરડિા ંકહ્ ,ં 
‘આજે વૈદરાજ ન આવ્યા હોિ િો હ ં િો 
મરવાનો જ હિો.’ 

મને હસવ  ં આવ્ય .ં ર્ીમ  ં ને પછી ખડખડાટ! 
ભગવાન હળવેથી બોલ્યા, ‘કેમ હસે છે?’ 
‘બસ એમ જ! આિો જરા...’ 
‘ત  ંએમને એમ હસે એવો નથી.’ 
‘િમે કહ્ નેં કે વૈદરાજ ન હોિ િો િમે િો મયાા 
જ..’ 
‘િો?’ 
‘પારર્ીન  ંિીર વાગિા ંિમે એક વાર િો..., િો 
શ  ંભગવાન બે વાર...?’ 
હ ં હસ્યો ને હસિો જ રહ્યો. 
 
 

 
 
લેખક: રવીન્દ્ર પારેખ - સ રિ - ૯૩૭૭૯ 
૩૯૧૨૩  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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એ ક  શ ર િ 
રક્શ્મ જાગીરદાર 

 

 
િિીકાત્મક ચચત્ર  

 
અમ લખે માલાને આશીવાાદ આપયા ંસજંયને જાણે હહિંમિ આવી હોય િેમ િે પણ થોડો અચકાઈને 
નજીક આવ્યો. અમ લખે ગ સ્સાથી કહ્ ,ં "હવે પપપા પાસે પૈસા આવ્યા િે જાણીને આવ્યો ત  ?ં" 

 
 
પોિાની વાિાા પરથી બનેલી હફલ્મ 'અન રોર્' 
ને ભવ્ય સફળિા મળી િેનો આનદં જ 
અમ લખને અનહદ હિો. જ્યારે ઘરની ક્સ્થપ્રિ 
આપ્રથિક રીિે સાવ ડામાડોળ હિી ત્યારે 
આવકન  ં સાર્ન ઊભ  ં થય  ં િે ખરેખર સ ખદ 
હત  .ં સફળિાનો આનદં િો હિો જ પણ સામે 
થાક પણ એટલો જ હિો. પ્રમત્ર કેશવ જ 
િોડ્ સર હિો એટલે અમ લખને િે પોિાની 

સાથે જ રાખિો. પહલેા ંબને્ન હફલ્મના ંશ હટિંગમા ં
વ્યસ્િ હિા. એના લીરે્ પ રિી ઊંઘ ભાગ્યે જ 
મળિી. આમ આરામના અભાવને લીરે્ 
ઉત્સાહની સાથે સાથે થાક પણ વર્િો ગયો. 
અપ્રિ ઉત્સાહભેર કામ િો સરસ થય  ંપણ આ 
બર્ો થાક જાણે હવે સામટો જ આવી લાગ્યો 
હિો. થોડા હદવસ િો સ્થળે સ્થળેથી મળિા 
અચભનદંન સ્વીકારવામા ંજ પસાર થયા. એ િો 
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ગમત  ંકામ હત  .ં પણ કામ િો આખરે કામ જ 
હોય ને? એનો થાક િો લાગે જ. હવે અમ લખે 
આરામ કરવાન  ંપ્રવચાય ું. ડોતટર પ્રમતે્ર પણ એ 
જ સલાહ આપી હિી. બે હદવસ ચબલક લ 
આરામ કયો પણ થાક ઊિરવાન  ંનામ નહોિો 
લેિો. શરદી, ઉર્રસ સાથે િાવ જેવ  ં લાગ્ય  ં
એટલે ડોતટરે કહ્  ંકે, નવી ચબમારી કોરોના માટે 
ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ આ રોગ ઘણી ઝડપથી 
ફેલાઈ રહ્યો છે. ટેસ્ટ પોચઝટીવ આવ્યો. જો કે 
લક્ષણો હળવા ંહિા. હફલ્મને લીરે્ અમ લખને 
બર્ા ઓળખિા થયા હિા. એટલે િેને કોરોના 
થયો િે વાિ ફેલાઈ ગઈ હિી. પોિે એકલો જ 
રહિેો હિો. પણ વરસોથી કામ કરિો રામ  હવે 
િેના ક ટ ંબીજનો સાથે 24 કલાક રહિેો હિો. 
એટલે અમ લખ પોિાની રૂમમા ં તવોરેન્ટાઈન 
થયો. રામ  ંખાવા પીવાન ,ં દવાન  ંએમ બધ  ંજ 
ધ્યાન રાખિો હિો. િેની પત્ની સવારે 
પ્રનયપ્રમિ ઉકાળો બનાવીને આપિી. સપૂ અને 
સાદો ખોરાક િાજો બનાવીને રામ  સાથે રૂમમા ં
મોકલિી. આ 14 હદવસ દરમ્યાન અમ લખ 
બીજી એક વાિાા લખવામા ંવ્યસ્િ રહિેો. થાક 
વિાાય ત્યારે આંખો બરં્ કરીને ગીિો 
સાભંળિો. હદવસમા ં ચાર પાચં વાર રામ  
બહારથી ખબર કાઢિો. િેણે સાભંળ્ય  ંહત   ં કે, 
તવોરેન્ટાઈનનો સમય પસાર કરવો ખબૂ 
અઘરો હોય છે પણ િેને િો હફલ્મની 
સફળિાનો નશો હિો, અણર્ારી આવકનો 
આનદં હિો, આગળ વધ  સારી વાિાા 
લખવાનો ઉત્સાહ હિો અને ર્ગશ હિી. એટલે 

14 હદવસ િો જોિજોિામા ં પ્રવિી ગયા. અને 
િે હવે બહાર ડ્રોઈંગરૂમમા ંબેસીને સવારની ચા 
પીિો.  
આવાજ એક હદવસે, અમ લખ આરામથી ઉિયો. 
રામ  ચા લાવે િેની રાહ જોિા ંછાપ  ંવાચંિો 
બેિો હિો. રસથી વાચંિો હિો છિા ંચા ક્યારે 
આવે િેની રાહ પણ જોિો જ હિો. થોડી વાર 
પછી સહજે હલન ચલનનો અણસાર આવ્યો, 
એટલે થય  ંહાશ, ચા આવી ગઈ! પણ ત્યા ંિો 
પોિાના પગે સ્પશા થયો હોય િેમ લાગ્ય .ં 
સહજે ચમકીને અમ લખે છાપ  ંખસેડીને જોય  ંિો 
િેને નવાઈ લાગી. પ ત્રવધ -માલા, િેના 
ચરણસ્પશા કરીને પગે લાગિી હિી. એ જોઈને 
કંઈ પણ િપ્રિભાવ આપિા ંપહલેા,ં એક પળમા ં
િો કેટલાય ગોઝારા દ્રશ્યો િેની નજર સમક્ષ 
િરવરી ઉિયા. કેવી રીિે પોિે વ્હાલા દીકરા 
સજંયને ઉછેયો હિો. એકના એક દીકરાને 
સહજે પણ ઓછં ના આવે, કોઈ ખોટ ના સાલે, 
િે માટે પોિે અને પ્રિય પત્ની અમી, કેટલ  ં
મથિા!ં િેને સરસ રીિે ભણાવી શકાય િે માટે 
બનેં જણ પોિાના મનની ઈચ્છાઓ કેવી રીિે 
મારિા ંરહિેા!ં િે બધ  ંજ યાદ આવવા લાગ્ય .ં 
સૌથી વધ  દ ીઃખદાયક યાદ િો પત્ની-અમી 
બાબિ હિી. સજંય પત્નીને લઈને જ દો રહવેા 
ગયો એના ઝુરાપામા ં િે અર્મ ઈ થઈ ગઈ 
હિી. એ દ ીઃખ િેને ઘેરી વળ્ય  ંહોય િેમ િેણે 
પથારી પકડી લીર્ી હિી. કોઈ રોગ પકડાિો 
નહોિો પણ ઊભા થવાની શક્તિ ય નહોિી. એ 
વખિે અમીએ પ ત્રને જણાવવા કહ્ .ં પણ 
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અમ લખ સમંિ ના થયો. એ લોકો આવે િેમને 
જોિા ંજ મનમા ંરાખેલો ગ સ્સો આિશ બનીને 
ર્સી આવે અને અમી આટલી માદંગીમા ંએ 
સહન ના કરી શકે. પણ છેવટે જ્યારે માદંગી 
વર્ી ગઈ ત્યારે મરણ પથારીએ પડેલી એક 
માની દયા ખાઈને, એની આખરી ઈચ્છા પરૂી 
કરવા, િેણે સજંય અને માલાને ખબર આપી 
હિી. એના પછી જે બન્ય  ં િે યાદ કરવાની 
હહિંમિ પણ જાણે ઓગળી ગઈ. એક પળમા ં
જાણે બધ  ં હફલ્મની જેમ દ્રશ્યમાન થય !ં પણ 
હવે પછીના દ્રશ્યને યાદ કરિા ંપહલેા ંજ હૃદય 
દ્રવી ઉિ્ .ં અમીએ સજંયની રાહ જોિા ંજોિા ં
ખલૂ્લી આંખે જ દેહ ત્યજી દીર્ો હિો!  
આમ છિા ંપણ મન પર સયંમ રાખીને િેણે 
કહ્ ,ં "અખડં સૌભાગ્યવિી ભવ." 
અમ લખે માલાને આશીવાાદ આપયા ં િે 
સાભંળીને હજ  બહાર બારણા ં આગળ જ 
ઊભેલા સજંયને જાણે હહિંમિ આવી હોય િેમ 
િે પણ થોડો અચકાઈને નજીક આવ્યો. િેને 
જોઈને અમ લખે ગ સ્સાથી છાપ  નાખ્ય . અને 
મોટા અવાજે કહ્ ,ં "િને મારી હફલ્મ પ્રવષે ખબર 
પડી લાગે છે, હવે પપપા પાસે પૈસા આવ્યા િે 
જાણીને આવ્યો ત  ?ં"  
"ના પપપા એવ  ંનથી. િમને કોરોના થયો હિો. 
એ જાણ્ય  ં એટલે અમે રહવેા આવ્યા ં છીએ. 
આમા ંિો પાછળથી પણ લાબંો સમય અશક્તિ 
અને બીજી િકલીફ રહિેી હોય છે. િમારી 
સભંાળ રાખવી જરૂરી છે."    

"માદંી િો િારી મા પણ હિી, ત્યારે પૈસા 
નહોિા એટલે ત   ંનહોિો આવ્યો એમ ને?"  
"પપપા, મને માફ કરો, મને ખબૂ પસ્િાવો થાય 
છે. કાશ મમ્મી અત્યારે હોિ!" 
"હા, એ હોય િો જ િારી વાિોમા ં આવીને 
મમિાની મારી િને પેસવા દે આ ઘરમા.ં પણ 
એ નથી ને? મને કોરોના મટી ગયો હવે હ ં િીક 
છં. જાવ િમે લોકો." 
સજંય એક પળ થોભ્યો પછી અમ લખને ચરણ 
સ્પશા કરીને પગે લાગ્યો. અમ લખે કહ્ ,ં "ખ શ 
રહો, સ ખી રહો."  
 
એ સભંાળીને સજંયની આંખો સજળ બની. 
કારણ કે, િેને પણ ભિૂકાળના દ્રશ્યો િો યાદ 
આવ્યા ં જ. િેને યાદ આવ્ય ,ં માલા પરણીને 
આવી ત્યારે મમ્મી કેટલી ખ શ હિી! િે કહિેી, 
"હાશ મને એક રૂપકડી દીકરી મળી ગઈ." 
માલાને પણ મમ્મી કહિેી, "ત   ં ભણિી હિી 
એટલે બધ  ંકામકાજ ના આવડે પણ િેની ચચિંિા 
ના કરિી. હ ં િને બધ  ંશીખવાડીશ. સાચ  ંકહ  ં
માલા, સજંય વખિે હ ં િેગનેન્ટ હિી ત્યારે રોજ 
એક સ દંર બાળકી જન્મે િેવી િાથાના કરિી 
પણ આવ્યો િારો વર! પણ એ સાર ં  જ થય  ં
જો, હવે િેણે મને િારા રૂપમા ંએક સ દંર દીકરી 
આપી."  
મમ્મીને માલા ખરેખર એટલી વ્હાલી હિી કે, 
બહાર જાય િો િેના માટે નાની મોટી ભેટ 
લઈને આવે ને િેમથી આપે. િે સજંય સામે 
જોિી ત્યારે આંખોમા ંજે મમિા પ્રનિરિી િેવો 
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જ િેમ માલા માટે પણ દેખાિો. શરૂઆિમા ં
માલા પણ મમ્મી પાસે બધ  ંધ્યાનથી શીખિી 
અને િેમથી રહિેી. બને્ન સાથે ખરીદી કરવા 
જિા.ં સગાસબંરં્ીને મળવા જિા ં અને 
આનદંમા ંરહિેા.ં થોડો સમય આમ ચાલ્ય  ંપણ 
પછી એક હદવસ મમ્મી એના માટે સરસ ડ્રેસ 
લઈને આવી અને કહ્ ,ં "જો બેટા, િને ગમિા 
રંગનો ડ્રેસ લાવી છં. િારા પર ખ બ શોભશે, હેં 
ને સજંય?"  
પણ સજંય કંઈ બોલે િે પહલેા ંમાલા જ બોલી, 
"મમ્મી, િમે આમ વારંવાર ભેટના બહાને ખોટા 
ખચાા ના કરો, પૈસા િો અમારા જ વપરાય છે 
ને."  
આમ માલાન  ંવલણ ર્ીમે ર્ીમે થોડ ં બદલાય .ં 
એવામા ંસજંયને િમોશન મળ્ય .ં માલાની જોબ 
પણ સારા પગારની હિી. ઘરમા ંપૈસાની છૂટ 
વિાાવા લાગી હિી. ઘરમા ં ફળો, શાકભાજી, 
અવનવા નાસ્િા છૂટથી આવિા ં થયા ં હિા.ં 
વષો સ ર્ી અમ લખના ઓછા પગારને લીરે્ 
ખેંચમા ંરહતે   ંખોરડ ં, જાણે સમદૃ્ધ બનત  ંચાલ્ય .ં 
અમ લખ આ વાિથી રાજી થઈ વ્હાલી પત્નીને 
કહિેો, "જોય નેં અમી, હ ં નહોિો કહિેો ર્ીરજના ં
ફળ મીિા.ં આપણી પાસે બચિ નથી િો શ  ં
થય ?ં આપણો સજંય છે, આપણી માલા છે."  
િે સમયે- બરાબર િે જ સમયે, પપપા જ્યારે 
આવ  ંબોલિા ત્યારે મમ્મીના ંચહરેા પર ઉપસી 
આવિી ચચિંિાની રેખા સજંયને અત્યારે પણ 
યાદ આવી ગઈ. િેને એ પણ યાદ આવ્ય  ંએ 
ચચિંિા શાની હિી, િેને ખબર હિી હવે સાસ  

વહ  વચ્ચે થોડી કટકટ ચાલિી હિી. મમ્મી 
ક્યારેય કશ  ંકહિેી નહહ. ના િે પપપાને વાિ 
કરિી, ના સજંયને ફહરયાદ કરિી. પણ માલા 
ઘણીવાર ફહરયાદ કયાા કરિી. અને કહિેી, 
"ચાર જણાની વચ્ચે બર્ી કમાણી િલવાઈ 
જાય છે, આપણે બચિ કરવી જોઈએ. મને િો 
લાગે છે આપણે જ દા રહીશ  ંિો જ થોડી ઘણી 
બચિ થશે."  
મમ્મીના ં સાભંળિા ં પણ એકવાર આવ  ં
બોલેલી. ત્યારે સજંય પ્રવના શ્વાસ પણ ના લઇ 
શકનારી વ્હાલસોયી માડીના ચહરેા પર ઘેરી 
ચચિંિા લીંપાઈ ગયેલી. જે અત્યારે પણ સજંયને 
ચોખ્ખી દેખાવા લાગી! સજંય જ દો જશે એ બીકે 
િે બધ  ંસહન કરિી. કોઈને કશ  ંકહિેી નહીં. 
એટલે પપપાને િો ત્યારે ખ્યાલ પણ નહોિો. 
 
આ બધ  ંયાદ આવ્ય  ંએટલે િે દ ીઃખી થઈ ગયો. 
સહજે વાર ચ પ રહ્યો પછી થોડી હહિંમિ ભેગી 
કરીને ધ્ર જિા સ્વરે બોલ્યો, "પપપા અમને માફ 
કરો પલીઝ, અમે રાહ ભટકી ગયા ંહિા." 
"અરે ના ભાઈ ના, રાહ િો હ ં ભટકી ગયો હિો. 
અને વધ  પડિી આશા રાખી બેિો હિો. એટલે 
મારી નોકરીની સામાન્ય આવક િને ભણાવવા 
અને પરણાવામા ંપરૂી કરી. અમીને િો કેટલો 
ભરોસો હિો! ત   ં અમારી ઘડપણની લાકડી 
બનીશ અને એ આશામા ંમેં મારી મરણ મડૂી 
પણ ના બચાવી. રહ્  ં સહ્  ં હત   ં િે િારી 
મમ્મીની માદંગીમા!ં આ િો ભલ  ં થજો મારા 
બાળપણના પ્રમત્ર, કેશવન  ં કે, િેણે મારી 
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લખેલી વાિાા પરથી હફલ્મ બનાવી અને િે 
ખ બ સફળ થઈ, ખ બ ચાલી, એવોડા માટે પણ 
નોપ્રમનેટ થઈ છે."  
"હા પપપા, અમને માફ કરો, મમ્મી પથારીવશ 
હિી ને િમે એકલા ઝુઝિા હિા ત્યારે પણ 
અમે ના આવ્યા!" 
"અરે, િારામા ં એનો જીવ હિો એની દયા 
ખાઈને િને વાિ કરી િો પણ ત   ં ના જ 
આવ્યો." 
"અમને સ ર્ારવાનો મોકો નહહ આપો? પપપા."  
આ સાભંળીને કાકલદૂી કરિી હોય િેમ માલા 
બોલી, "પલીઝ પપપા િમે અમારા બનેંના ં
હદલોની વાિો સાભંળો અને સમજો. અમે 
પસ્િાઈ રહ્યા ંછીએ. લગ્નને આટલા ંવષો થયા ં
પણ હજ  બાળક નથી. િમે આશીવાાદ આપો."  
સજંયે પણ સાથ પ રાવ્યો, "હા પપપા ઘણા 
ડોતટરને બિાવ્ય ,ં ઘણી દવા કરી પણ.. હવે િો 
દ વા અને આશીવાાદ જ કંઈ કરી શકે. અમારી 
બહ  મોટી ભલૂ થઈ છે, અમને માફ કરો, પલીઝ 
પપપા. િમે માફ કરશો િો જ મમ્મી પણ 
અમને આશીવાાદ આપશે." 
"અચ્છા, િો વાિ એમ છે! છોરૂ કછોર ં  થાય પણ 
માવિર કમાવિર ના થાય! એટલે મારે 
આશીવાાદ િો આપવા જ જોઈએ. પણ.." 
"પપપા, અમને માફ કરી દો અને િમારી સેવા 
કરવાનો લાભ આપો. અમને સાથે રહવેા દો." 
માલાએ રડિા ંરડિા ંકહ્ .ં  

સજંયે આંસ  લ છિા ંકહ્ ,ં "મમ્મીની  માદંગીમા ં
ચકૂી ગયા, પણ ફરીથી એ ભલૂ નથી કરવી. 
પલીઝ પપપા." 
"સાર ં  ચાલો, હ ં િમને માફ કરી દઉં, આશીવાાદ 
આપ ,ં સેવા કરવા સાથે રાખ  ંએ બધ  ંકર ં  પણ 
એક શરિે.."  
"હા, હા પપપા બોલો."  
"દીકરી કરિા ં અદકેરી ગણેલી પ ત્રવધ ના 
વિાનથી ઘાયલ થઈને, િાણ પયારા દીકરાના 
પ્રવરહમા ંઝુરીઝુરીને  મતૃ્ય  પામેલી મારી પત્ની-
અમી, મને પાછી લાવી આપો બસ!" 
 
 

 
 
રક્શ્મ જાગીરદાર - અમદાવાદ  
9726087581  
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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સોહમની વાિ (મરાિી વાિાા) 
ડૉ. પ્રવજયા વાડ - અન . ડૉ. સ્વાપ્રિ મહિેા 

 
બાપ: દીકરા, િારી મા ૪૦ની થઇને ત્યા ંસ ર્ી એણે મોબાઈલ જોયો પણ નહોિો. 
દીકરો: ‘ત્યારે મોબાઈલ ભારિમા ંઆવ્યો નહોિો. ફોન આવિા જ ખરીદ્યોને િમે?  

બનેં એકબીજા સાથે ગ સપ સ કરો છો ને? િો મેં શ  ંપાપ કયાા?’ 
 

 
ઓહફસથી ઉષાએ પપ્રિ પ્રવનયને ફોન કયોીઃ 
‘પ્રવનય, ઉષા બોલ  ંછં.’ ‘બોલ.’ ઉષા અસ્વસ્થ 
છે, એનો પ્રવનયને ખ્યાલ આવી ગયો. 
‘આવિીકાલે આપણા સોહમ ્ની હપેપી બથા ડ ે
છે.’   
પ્રવનય.’ ‘મને ખબર છે, એને થોડો સમયમા ંજ 
હવે મિદાનનો હક્ મળશે. આવિીકાલે 
અઢાર પ રા ંથવાના.ં’ 
‘ને આપણે એને દ ભવ્યો.’ બોલિા ં બોલિા ં
ઉષાનો અવાજ ર ંર્ાયો. ‘અરે પણ વાપ્રષિક 
પરીક્ષા માચા મહહનામા ં છે. આપણે કંઈ ખોટ ં 

કય ું? પરીક્ષા થઈ જાય એટલે આપણે એને 
મોબાઈલ અપાવી દઈશ ,ં એવ  ંિેં િો કહ્ ,ં મેં 
િમારી વાિ સાભંળી ને, મારો પણ એ જ મિ 
હિો, એટલે હ ં વચમા ંપડયો નહીં ઉષા.'  
‘આપણો એકનો એક દીકરો’. ઉષાન  ં ગળં 
ભરાઈ આવ્ય  ંએ આગળ બોલી જ નહીં શકી. 
‘અરે, આપણા ં જનરેશનના મોટાભાગના 
લોકોને એક જ છોકર ં  હોય છે એને માટે આટલા 
ભાવ ક બનવાન  ંકંઈ કારણ છે? િારી એક પણ 
બહનેપણીને બે બાળકો છે? કેટલાકં િો 
પસદંગીથી પ્રનીઃસિંાન રહ્યા ંહોય છે.’  
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‘િો પણ. જોતસ અપાટા પ્રવનય, આપણે પરીક્ષા 
વખિે ખોટ ં જ એન  ંમન દ ભવ્ય  ંમને મનમા ં
ખબૂ લાગી આવ્ય  ંછે. દ ીઃખ થાય છે.’ 
‘િો શ  ંકરીએ, ઉપાય?’ 
‘આજે ઓહફસ છૂટે પછી ત   ં ‘ડી માટા ’ પાસે 
આવ.’ 
‘ભલે.’ 
‘એને માટે એક સરસ સ્માટાફોન લઈએ!' 
‘ભલે.’ 
‘એટીએમમાથંી પૈસા લેિો આવજે.’ 
‘હા, લઈ આવીશ.’ 
આટલી વાિ કયાા પછી ઉષાને શાપં્રિ થઈ. 
સોહમ ્ એનો ને પ્રવનયનો લાડકો, અપ્રિશય 
લાડકો દીકરો હિો. 
‘મારા બર્ા જ પ્રમત્રો પાસે મોબાઈલ છે, આઈ.’ 
‘િને પણ મળશે, બેટા.’ 
‘પણ ક્યારે? એ આઉટડેટેડ થઈ જાય, પછી?’  
‘અરે, પરીક્ષા થઈ જાય ત્યા ંસ ર્ી ર્ીરજ રાખ.’ 
‘નથી, ર્ીરજ.’ 
‘અરે ગર્ા, િારી આઈ પાસે ચાલીસની થઈ 
ત્યા ં સ ર્ી મોબાઈલ નહોિો.’ બાપ વચમા ં
પડયો, પ્રવનય ગ સ્સે થયો. 
‘ત્યારે મોબાઈલ ભારિમા ંઆવ્યો નહોિો. ફોન 
આવિા જ ખરીદ્યોને િમે? બનેં એકબીજા સાથે 
ગ સપ સ કરો છો ને? િો મેં શ  ંપાપ કયાા?’ 
‘એક ઝાપટ ખાશે.’ 
‘િમે એ પ્રસવાય બીજ  ંઆપી પણ શ  ંશકવાના 
છો? ભારિના, આ દેશના બાપ છો ને?પોિાને 
હહટલર સમજે છે..’  

‘છટ્..’ પ્રવનય જોરમા ં બરાડયો. એની આંખ 
લાલ થઈ ગઈ. ‘ત  ંિારા બાપને હહટલર કહી 
શકે?” પોિે હપિાથી સાઈકલ લીર્ી હિી િે 
યાદ આવિા િે ભાવ ક થઈ ગયો.  
‘જો બેટા! આપણે મોબાઈલ લઈશ ,ં ર્ીરજ 
રાખ. આ વાપ્રષિક પરીક્ષા ધ્યાનથી આપી દે. 
મનને પ્રવચચલિ ન કર. પોિાની જાિ પર, 
ગ સ્સા પર બને િેટલો કાબ ૂમેળવીને બોલ્યો.’  
ઉષાએ પણ એનો જ પક્ષ લીર્ો, આથી સોહમ ્
રડિો રડિો એના રૂમમા ં ગયો ને દરવાજો 
અંદરથી બરં્ કરી દીર્ો. એટલે ઉષા ગભરાઈ 
ગઈ.  
‘પ્રવનય એને બારણ  ં ખોલવાન  ં કહ,ે કંઈ ખર ં 
ખોટ ં ન થઈ જાય. આપણે કેવ  ંકેવ  ંસાભંળીએ 
છીએ?’ રડિી રડિી િે બારણા ંપાસે ગઈ.  
‘સોહમ, બારણ  ંખોલ, રાજા.’ 
‘હ ં કંઈ જીવ આપી નથી દેવાનો.’ અંદરથી 
બરાડયો. ‘મારે િમાર ં  મોં નથી જોવ .ં’ એણે 
આખો હદવસ બારણ  ંખોલ્ય  ંનહીં. પ્રનરૂપાય, બનેં 
જણ સમય થિા ંઓહફસે જવા નીકળ્યા ંને મન 
વેરી થય  ંહોય એમ અસ્વસ્થ રહ્યા.ં  
‘હવે?’ એકબીજા સામે જોઈને બોલ્યા.ં  
ડી માટા આગળ િેઓ મળ્યા.ં પ્રવનય એના કહ્યા ં
િમાણે એક સ્માટાફોન માટે જરૂરી માહહિી 
આપી બર્ી બાબિો પ રી કરીને સીમકાડા સાથે 
ખરીદ્યો, ત્યારે ઉષાના જીવને શાપં્રિ થઈ. બનેં 
ઉત્સાહમા ંઘરે આવ્યા ંિો અંદર જોરજોરમા ંટેપ 
રેકડાર વાગત   ંહત   ં ને દરવાજો અંદરથી બરં્. 
બનેં ગભરાયા.ં  
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‘આપણે કેવ  ંકેવ  ંસાભંળીએ છીએ? ગળે ફાસંો, 
ઝેર પીવ ,ં છોકરાઓ પાગલ છે. આ ઉંમર જ 
પાગલ હોય.’  
પ્રવનયે બારણા ં ખટખટાવ્યા.ં અંદરથી રેકડાર 
બરં્ થય  ંને સોહમે બારણ  ંખોલ્ય .ં ઉષાએ િેને 
બાથમા ંલીર્ો. 
પ્રવનય આનદંથી બોલ્યો, ‘જો, વષાગાિંની 
સરિાઈઝ જો’ એણે સ્માટાફોન આગળ ર્રી 
બિાવ્યો. એને થય  ંછોકરો આનદંથી વળગી 
પડશે. પણ સોહમ ્ મોટે મોટે રડવા લાગ્યો, 
અસહ્ય થઈ પડે એટલ  ં જોરમા.ં પોિાને 
જોરજોરમા ંથાપટ મારવા લાગ્યો.  
‘હ ં ખરાબ છોકરો છં, આઈ-બાબા. ખરાબ.. 
ખરાબ.. ખરાબ.. મને મોબાઈલ જોઈિો જ 
હિો. ત   ંઆપિી જ નહોિી એટલે કબાટમાથંી 
િારી અંગ િી વેચી. એણે સ્માટાફોન બિાવ્યો, 
આજે જ લીર્ો. હવે મને મરવા જેવ  ંલાગે છે.’ 
િે મનથી સાચે જ દ ીઃખી હિો. ખરેખર દ ીઃખી 
હિો. ઉષાએ િેને િરિ જ પોિાની પાસે 
લીર્ો.  
‘અરે! મારા બેટા! પ્રવનય, આપણો છોકરો ખોટો 
નથી, નફ્ફટ નથી, ખબૂ બર્ો લાગણીશીલ, 
આવો છોકરો હોય એ જ આપણ  ંઅહોભાગ્ય. 
સોહમ ્બેટા એ િારો ફોન આપણે કોઈ ગરીબ 
દોસ્િને આપીશ નેં? ય  આર એ વેરી િેશ્યસ્ય 
ચાઈલ્ડ ફોર બોથ ઓફ અસ.’ ઉષા એને 
સમજાવિી રહી, ખબૂ પ્રનમાળ હિી િે ક્ષણ. 
છોકરા માટે ને િેના માબાપ માટે, પારદશી 
પ્રનમાળ ક્ષણ. 

 

         
ડૉ. પ્રવજયા વાડની મરાિી વાિાા  
 

 
અન વાદ: ડૉ. સ્વાપ્રિ મહિેા 
સ રિ - ૯૮૯૮૦ ૨૦૦૮૨  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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નવો અવિાર 
સરોજ પાિક 

 

 
 

રૂખી ટે્રનમા ંદૂર બહારગામ, હ લ્લડગ્રસ્િ, ગોળીબારય તિ ગામમા ંગઈ છે, િે ઝટ પાછી ફરવાની 
નથી. મનમોહને ખબૂ મોકળાશથી છાપ  ંવાચં્ય  ંપણ પછી અમગંળ પ્રવચારો આવવા માડંયા  

 
આવડી મોટી ઑહફસ અને િેમા ં જેને કદી 
નહોિો જોયો એવા એક કમાચારીન  ંઅવસાન. 
અકાળ ૨જા, મનમોહનને ફાળે આવી પડી 
હિી. 
 
એક જાણીિી, મહાન વ્યક્તિના અવસાન 
પ્રનપ્રમિે એક વાર આવી જ અકાળ ૨જા પડિા ં
‘ઘેર જવાથી શ ?ં’ પ્રવચારીને મનમોહન જાહરે 
શોકસભામાયં પહોંચી ગયો હિો. વ્યક્તિ મરી 
જાય પછી િેના ં ગ ણગાન, િશક્સ્િ, અંજચલ 
અને એના ં સ્વજનો માટે શોકસદેંશ, શોક 
િરાવન  ં વાચન થાય, એવો એવો પ્રવપ્રર્ 

મનમોહનના મનમા ં ક્યારનોય વસી ગયો 
હિો. 
 
અંજચલ માટે બે પ્રમપ્રનટ મૌન અને શોકિરાવ 
વચંાયો ત્યારે જ િે ચોંક્યો હિો. િેના મનમા ં
કંઈક જગ્યા પ્રવસ્િરી રહી હિી. 
 
–કારણ કે બર્ા જોરશોરથી હ લ્લડની, ખનૂની, 
કરફય-ૂહટયરગૅસ અને ગોળીબાર રાઉન્ડની 
વાિો ચચાિા હિા. 
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આજે અકાળ રજા િો આવી પડી, પણ રૂખીને 
િેણે આજે સવારે જ ત્યા.ં.. ‘ત્યા’ં શબ્દન  ંનામ 
પાડિા ંજ મનમોહનના મનમા ંપેલી જગ્યાનો 
ભય વર્ી પડિો હિો: 
 
ત્યા ં રૂખી ગઈ હિી; હ લ્લડ, ર્માલ, કફય ા 
ગોળીબારના પ્રવસ્િારમા ં! રૂખી ગઈ હિી. 
 
ઘેર જઈને ધ્રજૂિે હાથે છાપ  ં ખોલી, શહરે, 
ગામની ર્ારં્લ અને ખનૂામરકીનો અંદાજ િેણે 
લગાવ્યો. બીજે િેકાણે પણ મરણનોંર્ો જોઈ 
નાખી. અગાઉ પ્રસગારેટ બીડીના કસ ખેંચિાયં, 
વીજળી કરન્ટથી મરી ગયેલાનંા સમાચાર, 
બગડોલ પી આત્મહત્યા કરનારના સમાચાર 
એવ  ંબધ  ંિો િે સહજ રીિે વાચંી જિો. રૂખી 
ગેરહાજર હોય એવ  ંઘરમા ંભાગ્યે જ બનત .ં િે 
હૉક્સ્પટલમા ં કે લગ્નમરણ િસગેં બહાર ગઈ 
હોય એટલો જ અવકાશ મળે. ને ત્યારે હાથે ચા 
બનાવી પીવી પડ.ે.. આજે પણ રૂખી નથી... 
 
‘રૂખી નથી...’ પણ િે પાછી આવી પડશે, િો 
ચા ખોડના ં ઢાકંણા ં બરાબર વસાયા ં નથી, 
વાસણો બાળી નાખ્યા,ં દૂર્મા ં ગદંી સાણંસી 
બોળી દીર્ી, જૂિાછંત્રી િેકાણે નથી મકૂ્યા,ં 
ભીનો નેપહકન ગાદલા ૫૨ કેમ મકૂ્યો? ચા 
પીને કપરકાબી ચોવીસ કલાક પડી રહ ે
એ...મ? પ્રસગારેટની રાખથી ગાદલા ંબાળી મકૂો 
એટલે પત્ય !ં આ બારી ખોલવાની ના પાડી છે, 

ગૅસને પવન લાગે, એટલે કેટલો બર્ો બગાડ 
થાય? 
 
આટલી – આવી – િેવી – આમ – આમ, િેમ 
િેમ – વાિો માટે મનમોહને હંમેશ િૈયારી જ 
રાખવી પડે. રૂખી ટે્રનમા ં બેસી જરા, દૂર 
બહારગામ, હ લ્લડગ્રસ્િ, ગોળીબારય તિ 
ગામમા ંગઈ છે, િે ઝટ પાછી ફરવાની નથી. 
આ પ્રવચારે મનમોહને ખબૂ મોકળાશથી 
છાપાના િેના પેલા શોખને ખાિર, મરણ 
આંકડા, હ લ્લડના સમાચાર, આપઘાિ, ખનૂ, 
ડૂબી ગયા,ં ખોવાઈ ગયા,ં ચાલ્યો ગયો છે, 
મગજની અક્સ્થર હાલિ, મારી ર્ચણયાણી િે 
સૌ...ન  ં ઉિમણ ,ં બેસણ  ં – વગેરે વાિો 
મમળાવિા ંચા-પ્રસગારેટનો રંગ માણ્યો. 
 
‘રૂખી ન હોય િો! થોડા હદવસેય એ પ્રપયર જાય 
નહીં, અને િેથી ‘ન હોય િો’ – એવા મનગમિા 
પ્રવચાર મમળાવવાનીય િેને કદી રજા મળે 
નહીં. એટલે આજની અકાળ રજા અને રૂખી 
સહહિ સ વાગં ઘર મનમોહનને મળી ગય  ંહત  .ં 
 
િાર પર લટકિા ં ભીના ં કપડા ં સ કાઈ જવા 
આવ્યા ં હિા.ં અહાહાહા, ઘરકામ કરિી રૂખી, 
ઝાપટઝૂપટ કરી અવાજઘોંઘાટ કરિી રૂખી 
િેની નજર સમક્ષ હાજર થઈીઃ પગ ઊંચા કરો, 
જોિા નથી, કચરો વાળં છં િે!’ રૂખી નથી િોય 
મનમોહને ખાટલા નીચે લટકિા પગ ઊંચા 
કરી દીર્ા. 
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રૂખી િેના અક્સ્િત્વ પર કેટલી માિી રીિે 
છવાઈ ગઈ હિી! િૌઢા – સ્થલૂકાય, ઊંચી રૂખી 
પાસે સકૂલકડી મનમોહન મહાિ ખાઈ જિોીઃ 
‘હ ં નહીં હોઉં િો!’ પણ રૂખી નહીં હોય એવ  ંકદી 
બનવાન  ંજ નથી એમ મનમોહનને ર્ાક બેસી 
ગયો હિો. િે જ રૂખી આજે િો નથી, પણ રૂખી 
ન હોય િો? ન જ આવે િો? મનમોહનની 
મોકળી જગ્યામા ંપ્રવચારો ગોિવાિા ગયા, ‘હા 
આજે િો અકાળ રજા આવી પડી ને રૂખી ક્યારે, 
કેવી રીિે પાછી આવે િેની ચચિંિા, અંદાજ 
લગાવ્યા પ્રસવાય િે કરીય શ  ંશકે?’ 
 
દાિં કચકચાવી, મનમા ંજ િે રૂખીના બળાપા 
સામે બબડી ઊિિોીઃ ‘મરને, મર ં  મર ંની રોજ 
રામાયણ માડંે છે િે ! મરવાની હોય િો 
વેળાસર મરજે; જેથી ‘બીજી કોઈ હોિ ને િો 
ખબર પડિે’ની અજમાયશ થઈ શકે! િેને આ 
જન્મે જ એક નવો અવિાર સાપંડી જાય!’ 
 
હવે રૂખી નથી અને આ વેળા એની ‘વેળાસર’, 
કહવેાય કે નહીં િેનો અંદાજ લેવા મનમોહન 
પોિાના મનને ખરાબ – અપ્રશઠટ ન લાગે િેમ 
અરીસા પાસે લઈ ગયો ! ‘આ માથે ર્ોળા થવા 
આવ્યા િોય હજી...’, ‘આ લમણા ંિો ઘસાઈ 
ગયા,ં ને ટાલ પણ પડી છે. હજી કંઈ...’, ‘આ 
જ ઓ િો મોં િમાર ં , ચીમળાઈ ચીમળાઈને 
કેવ .ં.. પણ િમારે ખારા-ંખાટા-ંિળેલા ં ખાવા ં

જ... ને આ ઘી-દૂર્ને અડકવાન  ં જ નહીં... 
ખબર પડશે હ ં નહીં હોઉં િો!' 
 
જાણે રૂખીનો અવાજ અરીસામા ંઅફળાયો, ને 
મનમોહન ગે્રસફૂલી લમણા પરની સફેદ 
કાનપટ્ટી પર હાથ ફેરવિો પાછો હિી ગયો, 
‘છોકરાનેં ઘેર છોકરા ંથશે, િોય િમે િો નહીં 
જ સ ર્રો.’ 
 
છોકરા ંચીન , રંજન, ઢબ  – ઢબ ને િે સાથે લઈ 
ગઈ હિી, ને પેલા બેય િો મોટા બાપાને ત્યા ં
લહરે કરે – કાનપટ્ટી પર હાથ મ લાયમ રીિે 
ફરિો હિોીઃ એટલે એમ કે નાની ઢબડૂી િો પછી 
ગમે િેને આપી દઈએ. રૂખી ન હોય િો પછી 
ઢબડૂી કાઈં આપણી પાસે રહ ેહૈં? ન જ રહ.ે ને 
પેલી ‘નવી’ કોઈક િેને રંજાડે િો 
મસાણમાથંીય ઊભી થઈ પછૂી બેસેીઃ - 
 
મેં નહોત   ંકહ્ ,ં પણ િમારે િો કાઈં ઉિાવળ... 
કાઈં ઉિાવળ પરણવાની! આ બચ્યા છે ને િે 
બાલ પણ પેલી સાફ કરી દેશે! ખબરદાર, મારા ં
કપડાનંી પેટી, મારી જણસોને હાથ અડાડયો છે 
િો!' 
 
મનમોહનની નજર ખણૂાના કબાટ પર પડી. 
ત્યાનંી અભરાઈ પર રૂખીના વાળનો ગ ચ્છ, 
કંક ની ડબ્બી, કાસંકો, બ્લાઉઝ, સાડી, રૂખીની 
આકૃપ્રિ જગાડી જ દેિા ંહિા.ં લટકિી સાડીને 
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િેણે જાણે પસવારી દીર્ી. રૂખીના અક્સ્િત્વની 
ગરં્ એમા ંજીવિી લાગી. 
 
પણ ર્ારો કે રૂખી વ્યવક્સ્થિ માદંી પડે: ‘એંહ, 
મને શા ઝાટકા વાગે છે િે? આ બાવડામા ંજોર 
છે ત્યા ંસ ર્ી િો પથારી પર પડે એ બીજા !' 
નાનીસનૂી માદંગીનેય રૂખી ગણકારિી નહીં, ને 
માદંગી ભાગી જિી.  
નહીં િો, વ્યવક્સ્થિ માદંી પડે ને પછી ક દરિી 
રીિે મરી જાય િો એમા ંઆપણે શ  ંકરીએ? આ 
જ વો, હ લ્લડગ્રસ્િ, ગોળીબાર પ્રવસ્િારમા ંકાઈં 
મેં એને જવાન  ં કહલે  ?ં આ ગઈ જ ને? એન  ં
મોિ ભમત  ંન હોય િો િે એ જ હદવસે કંઈ 
લડી-ઝઘડીને જાય કે? ઘો મરવાની થાય... 
રૂખીની છેલ્લી સજ્જજડ સચૂનાઓ મનમોહનને 
યાદ આવી ગઈીઃ જાણે આખરી પ્રવદાય જ ગણો 
ને! મારો દા’ડો ખાવાસ્િો! િમે િો એમ જ કહો 
ને! એંહ ‘સાચવીને જજો—’ હ ં જાણ  ંને કે િમે 
ટોક્યા કરો, જાણે હ ં પાછી જ ન આવવાની હોઉં! 
ને િમારે મારો દા'ડો ખાવાની– 
 
જરા જરામા ંિેન  ંછટકી જાય, એવી સ્ત્રી સાથે 
મનમોહને સડસડાટ દસ દસ વષા કેમ કરીને 
એક છાપરા નીચે કાઢ્ા?ં િેણે પલગં ૫૨ – 
સ વાગં પલગં પર શરીર લબંાવી દીધ  ં– આ 
વખિે હવે નવેસરથી ર્ારો કે ર્ારો કે... રૂખી 
જ કહિેી હિી: ‘હ  ંજાણ  ંને, આ િરફ મારી ચેહ 
પરૂી જલેય નહીં, ને િમે ફેંટા બારં્ી ઘોડ ે
બેસવા નીકળો!’ િેવ  ંબને િો? બને િો? 

મનમોહન માથે ફેંટો બાધં્યો હોય િેમ જરા મોં-
ભાર સાથે પોિાની બાજ મા ંએક નવોઢા કંડારી 
રહ્યો હિો. ર્ારો કે િેની માદંગીમા ં િેણે 
સેવાચાકરી કરી હોય... ખાટલાવશ રૂખી: 
 
‘...શ  ંઆવી દૂર્પાક જેવી ચા મકૂી? જાણે મારા 
બાપને ઘેર દૂઝણા ં હોય! જાણે આમા ં વર્ારે 
દૂર્ નાખવાથી િમારો િેમ ઊભરાઈ પડવાનો 
હોય. હ ં િો જાણ  ંને, િમે વાટ જોિા હશો. આ 
ડૉતટરો મવૂા ધ િારા... ટોપ્રનક દવાના ખચાા 
કરી મારા ં છોકરાઓંને ભખેૂ મારવાના? આ 
ગરં્ાિા બાટલાઓને નાખો ચલૂામા!ં શ  ંમાદંી 
બૈરી કોઇ હોય જ નહીં. શેના વીલા ંમોઢા ંકરી 
મારી પથારી આગળ આંટા મારો છો? મારો 
દા’ડો ખાવાની જાણે શી ઉિાવળ! જીવિા ં
મૈયિ કાઢવા ટાપંી રહ્યા છો? જરા આ ઢબડૂીને 
લઈ... હા.ં.. મજા પડી ગઈ િમારે િો છટકી 
જવાની, છોકરી રમાડવાના બહાને પોબારા...! 
અહીં મ ડદ ં  સડી જાય, િોય િમે િો નરસીં 
મેિા ઘી લેવા ગયા વાળી જ કરવાના! થોડા 
દા’ડા ટાહંટયો ઘરમા ંજ ન રહ ે!’ 
 
‘અરે! દવા પર પાણી િો પરૂ ં  પાઓ! આ હાથ 
પકડી બેિી કરિા ં િો કાડં ં મરડી નાખો છો! 
મરિા ંપહલેા ંલલૂી-લગંડી જ બનાવી દોને!' 
 
‘આ કડક ઓશીક ં... મારી ડોકી િોડી નાખવી 
છે? હેં, હેં પછૂી પછૂીને માથ  ંખાઈ જાઓ છો. 
મારા મોઢે જ જાણે કાણ માડંવાની હોય!' 
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અવાચક રૂખીની આંખો પણ બોલી ઊિેીઃ 
‘ગીિાના શ્લોકમા ં છે કાઈં ભલીવાર? ગીિા 
નહીં ભજન ભસો ભજન!' ચબડાિી આંખ છિા ં
ગગંાજળ રેડાિા ંમ ૂગંો િપ્રિકાર કરિી રૂખીની 
ડોક આડ ં જ જોઈ જવાની! ‘ઝેર પાઓ છો કે 
ગગંાજળ? િાિડી બરાબર બારં્ી કે? ચેહ પર 
ચડાવી પણ છાિી પર લાકડ ં ક્યા ંમકૂ્  ંહેં?’ 
રૂખી પાછી બેિી જ થઈ જવાની: ‘ક્યા ંછે મારો 
ર્ણી? એને કહો કે આગ મકૂિા ંઘી બરાબર 
રેડે! એનો જીવ નહીં ચાલે હોં! દકાચળયા,ં વેિા 
વગરના.ં.. અક્સ્થ પ્રવસર્જન કરવા આવ્યા ંછો િે 
ક્યા ં છે, મારા ઘ ૂટંણન  ં હાડક ં! એ િો જેમિેમ 
હાડકા ં ઉસેટી પોટલી બારં્ી પર્રાવી દીર્ા.ં 
એમ... એમ? હ ં જાણ  ંને ફંફોળિા ંિમને કે દા'ડે 
આવડ્  ંિે ?’ 
 
મનમોહનનો ફેંટો જાણે ઊિરી ગયો ! રૂખીની 
અંપ્રિમ હક્રયા પણ એણે ‘અકાળ અવસાન’ અને 
‘શોકિરાવ’ પ્રવપ્રર્ સહહિ જાણે કરી દીર્ી ! અરે 
અરેરે... આ ઉમરે ઘર ભાગેં િો? હવે કોણ િેને 
બીજી દેવાન  ં છે િે? સ કલકડી શરીર, 
સગાસંબંરં્ીન  ં ટાચં  ,ં નાના ં નાના ં ત્રણ ત્રણ 
છોકરા,ં મ નશીગીરીની આવક, ચાલમા ં
ખખડર્જ જેવ  ં ઘર.. અને રૂખીની જબરાઈને 
લીરે્ મનમોહનન  ંવ્યક્તિત્વ જગજાહરે... આવા 
ઘરભગં મનમોહનની ‘દયા’ પ્રસવાય કોણ િેને 
ઘોડે ચડાવવા આવશે? નવા અવિારના ંવસ્ત્રો  
િેને જર્જહરિ બની ગયા ંલાગ્યા ં! 
 

અરે, િમને િો ઘણ યં હત   ંકે... પણ જોય ?ં મેં 
નો'ત  ંકીધ :ં મરિાનંો શાપ અફળ જાય જ નહીં? 
ફંૂકો, ચલૂો હવે હાથે ને ખાઓ કચ્ચરપચ્ચર... 
ને રેઢા ંમકૂો છોરા ંિમિમારે; િમાર ં  ખાનદાન 
ઉજાળી દેશે કપાિર છોકરા–ં’ 
 
મનમોહનની પ્રનરાિં, મોકળાશ, નવા 
અવિારની ઇચ્છા એકદમ કર ણ ભીંસ લઈ 
ઊિી ને પ્રવલાપસરૂો ખાલી ઘરમા ં ‘રૂખી-રૂખી 
ઈઈ...રૂખી’ ચકરાઈ રહ્યા. 
 
અત્યાર સ ર્ીમા ં િો એણે રૂખીની િપાસ 
કરાવવી જોઈિી હિી. કંઈ નહીં િો ટે્રન, બસ, 
ગામ માટે કો'કને પછૂવા િો જવ  ંજ જોઈએ, 
બાકી હિી િે શ્રદ્ધાય, ઇચ્છાય, વપૃ્રિય િેણે િો 
ર્ોઈ નાખી, એના પ્રવશે ક પ્રવચારો કરીને. એટલે 
હવે માત્ર િાથાના પ્રસવાય શ  ંબાકી રહ્  ંહત  ?ં 
ભગવાનને િાથાના, ગ ણિશક્સ્િ, સસં્મરણો, 
પશ્ચાિાપય તિ શોક એવ  ં એવ  ં કંડારવામા ં
મનમોહન ગ ૂથંાઈ ગયો! 
 
રૂખી.... ભાગં્ય  ં ભરૂચ... મારા જેવા કપાિરન  ં
અણઘડન  ં ઘર ચલાવનાર રૂખી ખબૂ સારી 
હિી. ભગવાન, િે જ્યા ંહો સલામિ હો ! એક 
વાર... બસ એક જ વાર ર્બ ર્બ કરિી આ 
મકાનના ં પગપ્રથયા ં ગજાવીને બારણે આવી 
ઊભી રહ.ે િેની ચકળવકળ આંખો, એનો એ 
અવાજ, ફરી એક વાર સાભંળવો છે િભ ... એક 
જ વાર ! 
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મને ટચહકય  ં થય  ં હત  ,ં બે હદવસ સ ર્ી 
પથારીમા ંપડયો, ત્યારે મીિા ંવડછકા ંભરિી િે 
કેવી પીિકમર ચોળી દેિી હિી! ગરમ શેક 
કરિી... કેવી માવજિ... આજના જમાનામા ં
કોણ કરે હેં? નવી સ્ત્રીને િો આવ  ંકાઈં. ને િે 
દહાડે સાઇકલ પરથી પડી ગયો. અકસ્માિની 
િેને ખબર મળી કે કેવી બાર્ા-ઉપવાસો કરી 
બેિી? ને ઘરમા ં સત્યનારાયણની કથા 
કહવેડાવી હિી. રૂખી, ખબૂ સારી હિી, િભ , 
મારા જેવા ગરીબનો ઘરભગં ન થાઓ. હ ં િો 
દીન માણસ; અણઘડ માણસ, ચખજવાટ, 
ચીહડયા ંકરિો કરિો આમ રૂખીને ભાડંી બેસ  ં
િેને જાકારો દેવા! પણ િભ , અંિયાામી, ત  ં
સાચી વાિ િો જાણે છે ને? રૂખી મારા ં
છોકરાનંી મા મારે ખાિર નહીં િો આ છોકરા ં
રઝળી જશે, એ ખાિર, હ ં ભલે કપાિર પણ 
આ છોકરાનં   ં િકદીર જોઈને એને એક વાર, 
બસ એક વાર હમેખેમ પાછી લાવી દે િભ  ! 
 
વળગણી પર લટકિી રૂખીની સાડીમા ં માથ  ં
અડકાડી, રડી જિો હોય એમ મનમોહન 
પ્રવલાપ કરિો હિો. આ સાડીની પહરેનારી... 
મારા ઘરની સોહાગણ, મારા નામે કપાળે કંક નો 
ચાદંલો કરી, મારા આય ઠયને સાચવનારી આ 
રૂખી રે, ક્યા ંગઈ? હમેખેમ હશે ને? હજી કેમ 
ન આવી? ગમે ત્યાથંી પાિાળ ફોડીનેય રૂખી 
આવી જ પડે. અત્યાર સ ર્ી િો.... બર્ી ટે્રનો 
આવી ગઈ, બર્ી પાછી વળિી બસો સ્ટેશને 
પહોંચી ગઈ. હરક્ષાટાગંાવાળાઓએ ઘેર ઘેર 

સવારી ઉિારી દીર્ી! ને બસ િભ ! એક મારી 
રૂખી જ િમને ભારે પડી એમ? 
 
સાડીની પાસે જ મનમોહનન  ંપેન્ટ લટકત   ંહત  .ં 
પેન્ટની બેિક પર જ રૂખીએ માવજિ કરેલ  ંરફૂ 
િેને ડૂસક ં ભરાવી ગય .ં આ ગડીબરં્ કપડા,ં 
હારબરં્ ચળકિા ંઉટકેલા ંવાસણો, પાચણયારા 
પર કપડ ં વીંટાળેલા ં બે માટલા,ં પાણી 
ગાળવાન  ં કપડ ં, કચરો વાળવાની સાવરણી, 
સોયદોરાનો ડબ્બો, ર્ોવાનો સોડાખાર, ભીંિે 
લટકિો, પીળો પડી ગયેલો બને્નનો સજોડે ફોટો 
ને પહરવારનો આખો ફોટો. અરેરે, આમાથંી 
રૂખીને મારે હાર પહરેાવીને જોવાની રહશેે? 
જ દો ફોટો ફોટોગ્રાફર કાઢી આપશે કે? ઘર ભરી 
દેિો મોટો, ખબૂ મોટા કદનો ફોટો...! 
 
ન કરે નારાયણ ને, રડિા ંરડિાયં આ બર્ો 
પ્રવપ્રર્ મારે જ કરવો પડશે? શોર્ાશોર્ 
કરવાની? શબ ઘેર લઈ આવવાન ?ં 
સગાસં્નેહીઓને બોલાવવાના?ં અરેરે એ બધ  ં
મને કાઈં ન આવડે. રૂખી વગર એ બર્ા ંકામ 
કોણ કરે? રડિા ંબાળકોને છાના ંકોણ રાખશે? 
ફહરયાદ નોંર્ાવવાની પોલીસ કેસ, શબ 
મેળવવાની પ્રવપ્રર્. બધ  ંમારે કરવાન ?ં કોટાના ં
પગપ્રથયા ંચડવાના?ં 
 
અરેરે, િભ  આવી કસોટી એક ગરીબ માણસની 
પણ ત   ં કરે કે? ભલૂચકૂ માફ કરી દે િભ , 
‘વેળાસર મરજે’નો મારો શાપ અફળ બનાવજે! 
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ફરીથી ઘોડે ચડવાના અભરખા પ્રવચારોના 
કૂંડાળામાથંી હ  ં પાછો દોડી આવી, રૂખીની 
િાથાના કરિો બેિો છં. િેની માદંગીની ઇચ્છા 
કરી, િેને પથારીવશ જોવાની અને િેને મારા 
જ હાથે ચેહ પર ચડાવવાની – એવી અંપ્રિમ 
હક્રયાન  ંદશ્ય મેં મનમા ંભજવ્ય  ંછે એ પાપની 
જે સજા આપવી હોય િે આપજે! પણ મારી 
રૂખીને હમેખેમ એક વાર... 
 
આ ફોટામા ં દેખાય છે િેવી સાક્ષાિ... જાણે 
જ દો ફોટો કઢાવીને મઢાવ .ં રૂખી જીવિી હોય 
એમ જીવિં ફોટામાથંી નીકળી આવે, મારી 
સામે હાજર થઈ જાય. અને હ ં િેને નવા 
અવિારે વર્ાવીશ, મારો પણ િેના હાથે નવો 
અવિાર થયો માનીશ. 
 
ભોળા માણસની િભ  િાથાના સાભંળે જ. આખી 
કાયાનો જીવિો ફોટો બારણામા ંમઢાઈ ગયો 
હોય િેમ હોિ ફફડાવિી રૂખી ઘરમા ં ઊભી 
હિી. મનમોહનની શ્રવણશક્તિ મદં પડી ગઈ 
હિી. છૂટક વાક્યો માડં િેને કાને પડિા ંહિા:ં 
 
– િે હા... ન જ ગઈ, નહોિી ગઈ. 
 
– ચાલો પોલીસચોકી! 
 
સાવ બાયલા જેવા... આ આંખમા ં આંસ  શ  ં
લાવો છો ? 
 

ઊિો ઝટ... અકસ્માિની ફહરયાદ, 
ખટારાવાળાને દેખાડી દેવાન  ંછે. િમારાથી િો 
કાઈં... એ િો શાતં  ભાઈએ સમજ પાડી. 
પોલીસકેસ નોંર્ાવ્યો છે. 
 
– હવે ઝટ આ પેન્ટ પહરેી ઊભા થાઓ ને! કંઈ 
અકસ્માિમા ંમરી નથી ગઈ. હરક્ષા ઊથલી પડી 
િોય. 
 
આ િો શાતં  ભાઈના ઓળખીિા ડૉતટરે ખોટો 
ખોટો પાટો હાથે બારં્ી આપયો છે. 
 
– પોલીસ ફહરયાદમા ંએવા ઢોંગ કરવા પડે. 
ઢબડૂીને િો પછૂિા જ નથી, એ િો ગભરાઈ 
ગઈ િે એને શાતં  ભાઈને ત્યા,ં એના ં છોકરા ં
સાથે ભળી ગઈ છે, રમે છે. 
 
- ઊિો ને મકૂો માથાકટૂ! એ ખટારાવાળાને િો 
ક્યાયં િેકાણે પાડી દઉં, થોડા સાક્ષી, ને પેલા 
મન  વકીલ પાસેય જિા,ં િે પહલેા ં િમે 
શાતં  ભાઈને િો મળી લો ! 
 
- ફોનથી ખબર પડી ! 
 
- ખબર કઢાવી કે ત્યા ંજવા જેવ  ંનથી, એટલે 
આંટો બચ્યો નહીં િો હ લ્લડમાયં. 
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આ સાવ આવા પેંપલા ક્યાથંી ? આ બૈરા ં
માણસ આટલા ંપહોંચી વળે છે ને િમે િો. હ ે
ભગવાન, આ માણસ િેં કેવી માટીમાથંી ! 
મનમોહને જોય  ંકે વળગણી પર લટકિી સાડી 
બદલીને પહરેિી રૂખી નવા અવિારે આવીને 
વાિો કરે છે. ફહરયાદ, વકીલ, અકસ્માિ, 
દેખાડી દેવ ,ં ફોન, સાક્ષી, ઢોંગ, ખટારાવાળાનો 
સામનો... 
ઘરમા ંફરિીહરિી રૂખી સાણસી, કડછી, સાબ , 
બારી, ચાના પયાલા-રકાબી, સાવરણી, 
પ્રસગારેટની રાખ, મારો દા’ડો ખાવાસ્િો એવ  ં
બધ  ંબોલિી રૂખીને િે માગિો હિો આ િો... 
આ િો... 
‘ભગવાન એના કરિા ં િો રૂખી હ લ્લડગ્રસ્િ 
પ્રવસ્િારમા ંઆવી ગઈ હોિ, િો જ િે હમેખેમ 
મળી છે એવ  ં િેને લાગ્ય  ં હોિ. આ નવા 
અવિારની રૂખીને પોિે એના એ જ જૂના 
અવિારે કેમ કરીને વધ  વષો ખેંચશે?’ 
(‘હ કમનો એક્ો’માથંી) 
 

 
લેચખકા: સરોજ પાિક સૌજન્ય: સદાબહાર 
વાિાાઓ - આર. આર. શેિ  
આ આખો સગં્રહ વસાવવા જેવો છે.  
આમપં્રત્રિ વાિાાઓ  
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ચક્ષ -પટલ-ગાથા (હાસ્ય કથા) 
સ નીલ ભટ્ટ 

 

 
 

એક મગંળવારની એક  અમગંળ  ઘડીએ  અમગંળ ગણાિી  ડાબી આંખમા ંમને સવાત્ર અંર્કાર 
ભાસ્યો,  અને જીવન અંર્કારમા ંડૂબી  જશે  એવા અમગંળ  પ્રવચારો  આવવા લાગ્યા. 

 
એક મગંળવારની એક  અમગંળ  ઘડીએ  
અમગંળ ગણાિી  ડાબી આંખમા ંમને સવાત્ર 
અંર્કાર ભાસ્યો,  અને જીવન અંર્કારમા ંડૂબી  
જશે  એવા અમગંળ  પ્રવચારો  આવવા લાગ્યા. 
િરિ જ નેત્ર ચચહકત્સક પાસે દોડયો. 
એ જ ડોતટરે વષો  પહલેા ં "કાકા, િમને િો 
મોિીય  ંછે!"  એમ િપાસ્યા  વગર જ કહી દીધ  ં
હત  .ં એટલે આ વખિે િો બીજી આંખ હિી 
એટલે “મોિીય ”ં કહવેાનો િેને ચાન્સ હિો, પણ 
આ વખિે મારા સદનસીબે મને લ ૂટંવાનો િેને 

પ્રવચાર ન આવ્યો, અને મારી આંખનો પડદો 
ખસી ગયો છે િેવ  ંભયકંર પણ સાચ  ં પ્રનદાન 
કરી નાખ્ય ,ં  ત્યારે મને ફરીવાર લાગ્ય  ં કે િે 
મને લ ૂટંી લેવાનો ઈરાદો ચોક્સ ર્રાવે છે. 
પણ િે પરગજ્જજ  હોવાથી આ ચાન્સ િેણે 
પોિાના ચબઝનેસ પાટાનર, નેત્ર-પટલન  ંસર્જન 
નહીં, પણ સર્જરી કરનાર નેત્ર પટલ સર્જન 
પ્રમત્રને એટલે કે રેહટના સર્જનને  આપયો! 
હ ં નાછૂટકે પડદા સર્જક પાસે ગયો. જોકે સીને 
પડદા પર ઉિમ હફલ્મોન  ં સર્જન કરનારનો 
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પહલેેથી ચાહક હોવાથી મને પડદા સર્જકમા ં
ઇંિેજારી િો ખરી જ… ફકા એટલો કે 
પ્રસનેમાવાળા આનદં આપે અને આ લોકો 
દદા ...! 
મને ત્યાનંા કાઉન્ટર પર બેિેલી ચાર પાચં 
કન્યાઓએ ક્સ્મિથી આવકાયો ત્યારે જ હ ં થોડો 
ડરી િો ગયો જ.  એકે આંખમા ંટીપ  ંનાખ્ય .ં 
થોડી વાર બાદ બીજીએ પોિાની અને મારી 
આંખો પહોળી કરીને બીજ  ંટીપ  ંનાખ્ય .ં બાદમા ં
મને પટલ-સર્જક પાસે  લઇ  જવામા ંઆવ્યો. 
સર્જને કહ્  ં “િમારી આંખન  ંસર્જન ક દરિે જ 
સાર ં  નથી કય ું. િેથી પડદો ખસી ગયો છે.” મને 
મારો પડદો નહીં િેન  ંમગજ ખસી ગય  ંહોય 
એમ લાગ્ય ,ં કારણ કે મને િો અપ્રિ પ્રવશ્વાસ 
હિો કે મને િો કંઈ થાય જ નહીં. “િમારે 
િાત્કાચલક ઓપરેશન કરાવવ  ંપડશે, નહહિર 
દ્રષ્ઠટ સાવ જિી રહશેે…” િેમણે કહ્ .ં મને 
લાગ્ય  ં કે આમે ય બર્ા મને વક્રદ્રઠટા કહ ેજ 
છે…! પછી એમ િો નહીં કહી શકે ને..!  ડોકટરે 
િેની કાઉન્સેલર નસા પાસે વર્ારે “ ચબ્રહફિંગ” 
માટે જવાન  ંકહ્ .ં  
મારી ખરી કસોટી હવે હિી. કાઉન્સેલર ઉફે 
ચીફ નસા  ખબૂ  ચાલાક હિી. (જેન  ં મને 
પાછળથી જ્ઞાન થય )ં કમનસીબે  આકષાક પણ 
હિી. ખબૂ  જ લાગણીથી (બનાવટી) મને આવ  ં
બધ  ંકેમ થઇ ગય  ંિેમ પછૂ્ .ં હ  ંપણ ગળગળો 
થઇ ગયો. િેણે િરિ જાણી લીધ  ં કે અમારી 
પાસે મેહડતલેઈમ પોચલસી છે. મને બીજી 
આંખમા ં પણ િેશર છે, એટલે િેની માટેની 

ખાસ ટેસ્ટ કરાવી લેવા આડકિર ં  િેશર કય ું. 
િેવી જ ચાલાકીથી મારી પાસે ઓપરેશનની 
િારીખ લઇ લીર્ી! ડોતટર સાહબેની 
એપોઇન્ટમેન્ટ હફતસ કરી લીર્ી,  અને મારી 
પાસે કન્ફ્રમા પણ કરાવી લીધ .ં 
 પછી ર્ીમેથી પ્રસનેમાનો પડદો ઉંચકિી હોય 
િેમ ઓપરેશનની હકિંમિનો ચાટા  બિાવ્યો. 
નોમાલ સાર્નોને બદલે નવા ંસાર્નો વાપરીને 
જ ઓપરેશન કરાવાય િેવો મીિો આગ્રહ કયો. 
(પાછળથી અમને જાણ થઇ કે નવા ંઉપકરણો 
વાપરીને કરવામા ં આવિા ઓપરેશનો 
મેહડતલેમમા ંમજૂંર થિા નથી, પણ વર્ારાની 
રકમ પેશન્ટ ને ભોગવવાની રહ ે છે)  િેની 
ચાલાકી આટલેથી સીપ્રમિ નહોિી… મારા 
આખા ક ટ ંબને આંખોન  ંિેશર ચેક કરાવવાની 
અને જો િેશર આવે િો વહલેી િકે  ગ્લોકોમા 
માટેની સ્પેપ્રશયલ ટેસ્ટ કરાવવાની સલાહ 
આપી. મેં રમજૂમા ંકહ્ ,ં “મને આવી વાિોથી 
આંખોન  ંનહીં, બ્લડ િેશર વર્ી જત   ંહોય િેમ 
લાગે છે. મેડમ, િમે કાઉન્સેલરને બદલે કોઈ 
મોટી  કંપનીન  ં માકેહટિંગ  હડપાટા મેન્ટ 
સભંાળવાની ક્ષમિા ર્રાવો છો …!” 
મેં રમજૂમા ં પછૂ્ ,ં “પ્રસસ્ટર, અમારી પાસે 
મેહડતલેઈમ ન હોય િો કેટલો ચાર્જ લાગે.?” 
િેણે મારી રમજૂને હળવાશમા ંલઇ લીર્ી. ખોટ ં 
લગાડવ  ંિેને પોષાય િેમ નહોત   ં! 
ઓપરેશનની િારીખ નક્ી થઇ ગઈ પછી એક 
પ્રમત્રનો ફોન આવ્યો. િેણે મારી વાિ જાણ્યા 
બાદ ચચિંિા વ્યતિ કરી અને સલાહ આપી 
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(કારણ કે િેને આ િકારના ઓપરેશન ની 
જાણકારી હિી) કે, િમને લાબંા સમય સ ર્ી 
માથ  ં અને મોઢ ં ર્ોવા નહીં મળે. આંખ પર 
એકેય ટીપ  ં પાણીન  ં ન પડવ  ં જોઈએ. વાળ 
કપાવીને એકદમ નાના કરાવીને જજો. ટકો 
કરાવીને જાઓ િો વર્ારે અન કળૂ રહશેે. મેં 
પ્રમત્રની સહાન ભપૂ્રિની પ્રવવેકથી કદર કરીને 
જવાબ આપયો.. ” મારે ટકો કરાવવાની જરૂર 
નહીં પડે. ટકો િો ડોતટર જ કરી નાખવાનો છે 
ને.!!” પ્રમતે્ર કાન પકડયા અને 
“સોરી..સોરી"..કહ્ .ં 
પછી િો ઓપરેશનનો મગંળવાર (મારા માટે 
અમગંળવાર) આવી પહોંચ્યો. અમે જેવા 
હોક્સ્પટલમા ંદાખલ થયા કે કાઉન્ટરની બર્ી 
જ કન્યાઓ ખ શખ શાલ થઇ ગઈ… િરિ જ 
કાઉન્સેલર અમને બર્ાને પોિાના રૂમમા ંલઇ 
ગઈ અને અમને પછૂ્ા પ્રવના કોફી મગંાવી. 
બીજ  ંઓપરેશન ચાલત  ં હોવાથી અર્ી પોણી 
કલાકની રાહ જોવાની હિી િેથી થોડી વાર 
બાદ ફરીથી કોફી પીવરાવી. મારાથી રમજૂમા ં
પછૂાઈ ગય .ં.. "આટલી બર્ી કોફીન  ં ચબલ 
અમારા ચબલમા ંઉમેરાશે િો નહીં ને? 
િેણે હસીને ના પાડી પછી જ અમે બીજી કોફી 
પીર્ી ! 
ત્યા ંિો “મ જહરમ હાચઝર હો" ન  ંએલાન થય  ં! 
એટલે મેં મારા પહરવારજનો િરફ દયામણે 
ચહરેે જોય .ં 
િે બોલી, "િમારે કઈ કહવે   ં છે?" મેં કહ્ ,ં 
”િેઓને નહીં, ડોતટરને અને િમારા સ્ટાફને 

કહવે   ં છે, "અબ ત  મ્હારે હવાલે નયન 
સાપ્રથયો...!!" 
ઓપરેશન િો સરસ રીિે થઇ ગય ,ં પણ કસોટી 
પછી જ હિી.  ફરી પાછા અમને કાઉન્સેલરના 
રૂમમા ંમોકલવામા ંઆવ્યા. અને િેની સલાહ 
સચૂના સાભંળવાની ફરજ પાડવામા ં આવી. 
નીચ  ંજોઈને જ આખો હદવસ બેસવાન .ં.. માથ  ં
િો નમેલ  ંજ રાખવાન .ં.. નિમસ્િક રહીને જ 
હદવસ પસાર કરવાનો ! બે હાથ વચ્ચે કપાળ 
રાખીને બેહાલ અને બરબાદ થઇ ગયા હોઈએ  
એવી રીિે ભયકંર કમનસીબ માણસની ભપૂ્રમકા 
અદા કરવાની,  અથવા િો આખો હદવસ 
લટકિા માથે સઈૂ રહવેાન …ં  મેં કહ્  ં“મેડમ, 
મને વારં્ો નહીં આવે. આમે ય હ ં જજિંદગીભર 
નિમસ્િક રહ્યો જ છં, અને માર ં   માથ  ંજ નહીં, 
હ ં પોિે પણ લટકિો રહ્યો છં...! િે હસી પડી. 
"સરસ..."  અને મારા પત્ની સામે જોઈને કહ.ે 
“આવી ભાભી મારા બર્ા પેશન્ટને મળે િેવી 
િાથાના કરીશ...!” 
બીજો િહાર હવે થવાનો હિો. િેણે હળવેથી 
કહ્ ,ં “આ ઓપરેશન પછી ત્રણ મહહને બીજ  ં
નાન  ંઓપરેશન કરાવવ  ંફરજીયાિ છે.”  અને 
એ માટેના ચાર્જની પપ્રત્રકા હાથમા ંર્રી. 
ત્રીજો અંપ્રિમ અને ખિરનાક િહાર િો બાકી 
હિો. િેણે લગભગ ર્મકીની ભાષામા ં જ 
(કારણ કે ઓપરેશન થઇ ગય  ંહત  )ં કહ્ .ં..”જો 
િમે નિમસ્િક ન રહ્યા, (એટલે કે માથ  ં
ઉંચકવાની કોપ્રશશ કરી!) અને લટકિે માથે ન 
સિૂા િો િમારો પડદો ફરીથી ખસી જશે, અને 
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ફરીવાર ફરજજયાિ ઓપરેશન કરાવવ  ં જ 
પડશે. િેનો અલગ ખચા લાગશે જ” .મને 
પલભર િો િેણે  મારા ંપત્ની સાથે ગિબરં્ન 
કરી લીધ  ંહોય િેવ  ંલાગ્ય  ં!!! 
ભારે હૈયે નેત્રપટલ સર્જક ડોતટર અને 
હોક્સ્પટલ ની પ્રવદાય લેિો હિો ત્યારે મલકાિી 
કાઉન્ટર બાળાએ કહ્ ,ં"કાકા, થોડો વખિ િો 
સહન કરવ  ંજ પડશે..." મેં પત્ની િરફ જોઈને 
િરિ જવાબ વાળ્યો, "આને વષોથી સહન કર ં  
છં જ ને..!"  અને મારા ંપત્ની પ્રસવાયના સૌ 
ખડખડાટ હસી પડયા.ં.!! ઘરે આવ્યા. બાને  
પ્રવગિે વાિ કરી. પછી િેમની સામેની 
પથારીમા ં"પોચઝશન"મા ંબેસી ગયો.. બે હાથ 
વચ્ચે કપાળ રાખી જનમભરના દ ચખયારાનંી 
જેમ..!  બા પણ મારી જ  એટલે એમણે 
િાત્કાચલક રમજૂ કરી. કાવ્યના શોખીન બાએ 
શીઘ્રકાવ્ય લલકાય ું… "ગ જારે જે પ્રશરે િારે, 
જગિનો નાથ િે સહજેે... ગણ્ય  ં જે પયાર ં  
પયારાએ, અપ્રિ પયાર ં  ગણી લેજે..."  લ્યો,બા 
િો હોક્સ્પટલવાળાથી યે ચડયા.ં િે લોકોએ િો 
સહન કરવાની જ વાિ કરી હિી. બાએ િો 
અપ્રિ પયાર ં  ગણી લેવાની સલાહ આપી 
દીર્ી..!!! 
ભારેખમ  હૈયે બાથી નારાજ થઇ મારા 
બેડરૂમમા ંજિો રહ્યો. ત્યા ંબર્ી  બારીઓ બરં્ 
કરી દેવામા ં આવી. બેડપર સઈૂ  જવાન  ં
ફરમાન થય .ં સિૂો કે િરિ િે “સ લિાન” ની 
અદાથી આવી અને હાથમા ં આય-ડ્રોપસની 

બોટલ લઈને નાદ કયો. "ટીપ !ં" મારાથી 
બોલાઈ ગય .ં “હા.., ટીપ  સ લિાન..!" 
આંખ પ્રમચકારી  પ્રવજયી અદાથી િે બોલી.. 
"અત્યાર સ ર્ી કોઈ હદ' મારી વાિમા ંહા પાડી 
છે? કેવા સીર્ા દોર થઇ ગયા…? હવે સાજા 
થવ  ંહોય િો સારા અને સીર્ા થયા પ્રવના છૂટકો 
નથી િમારો.." 
અમારી જાણ પ્રવના જ અમારા પ તે્ર અમારો 
પ્રવહડઓ ઉિારી ફેઈસબ ક અને વોટ્સએપ પર 
મોકલી દીર્ો અને અમારા લગ્નજીવનને 
જગજાહરે કરી દીધ .ં..! અને સાથે સાથે મારે “ 
હડતલેઈમર”  મકૂવ  ંપડ્ .ં.  આ કથા સપંણૂાપણે 
(મારા પત્નીની બાબિમા)ં કાલ્પપ્રનક છે,  જેનો 
હ ં મારા હહિમા ંએકરાર કર ં  છં..!! 
બીજો અધ્યાય 
ચક્ષ પટલ-કઠટના નઠટ બાદ અમારે ડોતટરના 
આદેશ મ જબ પ્રનયપ્રમિ રીિે ચેક અપ માટે 
જવાન  ંહત  .ં િેથી અમે પ નગામન માટે િૈયાર 
થયા.  
જેવા અમે હોક્સ્પટલમા ં િવેશ કયો કે 
ચતલીઓન  ંએક ઝુડં કોઈ ઉદ્યાન પર ઉડત   ંહોય 
િેવ  ંલાગ્ય .ં વાસ્િવમા ંએ ચકલીઓ નહીં, પણ 
હોક્સ્પટલ ની નસો-બાળાઓ હિી. ઉદ્યાન હોય 
ત્યા ં બાળકો િો હોવા ં જ જોઈએ એ કાયદા 
મ જબ ચાર-પાચં નાના ંબાળકો પણ હકલહકલાટ 
કરિા ં હિા ંઅને પ્રનજ મસ્િીમા ંઘમૂિા ં હિા.ં 
ઘડીભર િો અમે એમ્ય ઝમેન્ટ પાકામા ંપહોંચી 
ગયા હોઈએ િેમ લાગ્ય .ં કેટલીક ય વિીઓ 
બાળકોને લઈને 'જોબ' પર આવી હિી. 
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(અમારા સ રિમા ંઆવી ફેશન છે) બાળકોને 
વેકેશન પડી ગય  ંહોવાથી હોક્સ્પટલના એ. સી. 
હોલમા ંમજા પડે િેથી સાથે લાવવામા ંઆવ્યા 
છે, િેવો ય વિીઓએ પ્રનખાલસિાથી એકરાર 
કયો. એ.સી.મા ં બાળકોને દોડાદોડી કરવાની 
મજા પડે છે, પણ િેથી પેશન્ટોને કેટલી મજા 
પડે છે િે પછૂવાન  ં અમાર ં  કામ નથી િેમ 
માનીને માડંી વાળ્ય .ં 
એક િરફ બાળકોની  દોડાદોડી િો બીજી િરફ 
જગજીિપ્રસિંહન  ં શાિં ભક્તિગીિ 'હહરઓમ 
િત્સિ  જપા  કર  જપા કર' સિિ ર્ીમે ર્ીમે 
સ્પીકરમા ંવાગ્યા કરત   ંહત  .ં િે ચાલ  જ રહિેા ં
મારા પત્નીને કહ્ ,ં  “ મને િો  આપણે કોઈની 
િાથાનાસભા કે બેસણામા ંઆવ્યા હોઈએ િેમ 
લાગે છે. જો ને ! બર્ા લોકો કેવા આંખો બરં્ 
કરીને િલ્લીન થઇ ગયા છે?”  િે બોલી, “ 
ના.ના.. એ િો એ લોકોએ આંખમા ં ટીપા ં
નખંાવ્યા છે !” 
અનેક પેશન્ટો આંખો ઢાળીને દ ચખયારાની જેમ 
બેિા હિા.અને ડોકટરના સાક્ષાત્કારની રાહ 
જોઈ રહ્યા હિા. મારો વારો આવ્યો એટલે હ  ં
ચોંક્યો . મને એક બાળા એક કેબીન મા ંલઇ 
ગઈ, અને સામેની દીવાલ પરના બોડાપર 
લખેલા શબ્દો વાચંવાનો આદેશ આપયો. "હ  ં
કાઈં કે. જી. નો સ્ટ ડન્ટ નથી, એમ. એસ. સી. 
થયેલો છં, આવ  ંમારે થોડ ં વાચંવાન  ંહોય? મને 
કોઈ કેપ્રમસ્ટ્રીની બ ક વાચંવાની કહો િો 
બરાબર."  મેં દલીલ કરી. િેના જવાબમા ંિે 
બોલી, "પણ એ બ ક અમને સમજાવી જોઈએ 

ને?"  એમ કહી માર  માન્યા વગર બાળપોથીમા ં
આવિા શબ્દો..કમળ..બિક..રમા , રજા, મજા  
પ્રવ. પ્રવ. દૂરથી વચંાવ્યા. "નજીકના ચશ્મા 
િમને છે ?" એમ પછૂ્  ંઅને મેં ના પાડી, છિા ં
િેણે હાથમા ંબાળપોથીની ચોપડી પર્રાવીને 
આગળન  ંપાન  ંવાચંવા કહ્ .ં િેમા ંમોટા િેમ 
જ ઝીણા શબ્દોમાથંી સૌ િથમ મોટો શબ્દ 
"નરેન્દ્ર" વચંાવ્યો,  જે મેં બીિા ંબીિા ંવાચં્યો. 
’આ એક જ શબ્દ કેમ મોટો છે?’ પછૂ્  ંિો કહ,ે 
'એટલી ખબર નથી પડિી કે નરેન્દ્ર િો મોટો 
જ હોય ને?'  એ લોકો મને ભાજપને મિ 
આપવાની ફરજ િો નહીં પાડે ને એ ડર થી મેં 
દલીલ ન કરી. આ  પરૂ ં  કય ું ત્યા ંબીજી નસા 
મને આંખમા ં ટીપા ં નાખવા આવી. ત્યારે 
બર્ાની સામે જોઈને હ ં બોલ્યો, 'િમે અમને 
બર્ાને રોવરાવવાન  ંજ કામ  કરો? આટલ  ંબધ  ં
િો મને મારી વાઈફ પણ નથી રોવરાવિી."  
િેણે હસીને કહ્ ,ં 'હવે િમને ઘરે જરાય વારં્ો 
ન આવે એટલે અમે િમને િેષ્તટસ પાડી દઈએ 
છીએ.'  થોડી વાર  પછી ફરી આવીને બોલી, 
"આંખો ખોલવાની નહીં."  મેં  કહ્ ,ં 'અહીંયા 
પણ મૌન? આંખોન  ં મૌન?"  પછી િે 
સહાન ભપૂ્રિપવૂાક ટીશ્ય  પેપર આપી ગઈ. 
"હોક્સ્પટલ િરફથી રૂમાલ ન મળે? ટીશ્ય  
પેપરથી પિે એમ નથી" એમ હ ં પછૂિા ંપછૂિા ં
રહી ગયો! 
ખરી કસોટી િો હવે હિી. ટીપા ંનખાયા ંબાદ 
ડોતટર પાસે જવાનો આદેશ આવ્યો. આંખોની 
નાની િપાસ કરીને કહ,ે 'િમને િેશર છે િેથી 
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િમારે લેસરની એક વર્ારાની ટેસ્ટ પણ 
કરાવવી જ પડશે. મેં કહ્ ,ં'મને િેશર ભલે હોય, 
પણ િમે િેશર ન કરો.'  પણ એમ કોઈ ડોકટરો 
માનિા હોય િો એમનો ર્રં્ો કેમ ચાલે?  
 એમ કહી  મને એક લેસર સ્પેપ્રશયાચલસ્ટ લેડી 
ડોકટરના રૂમમા ંમોકલવામા ંઆવ્યો. આંખની 
િપાસ દરપ્રમયાન એમના મશીનપર મારી 
દાઢી મકૂાવી. નસા ડાબી બાજ  ઉભી હિી, અને 
લેડી ડોતટર સામે. નસે પોિાની આંગળી નીચે 
રાખીને કહ્ ,ં 'નીચે મારી આંગળી િરફ જ ઓ.'  
‘હવે ડાબી બાજ  મારી સામે જ ઓ,'  પછી િેની 
આંગળી વાયવ્ય  હદશામા ં રાખી િેને જોવા 
કહ્ .ં પછી ડોતટર જાણે રૂમમાથંી જિી રહી હોય 
િેમ બોલી, 'હવે બરાબર મારી સામે જ ઓ.'  
પછી કહ,ે 'હવે મારા કાનને જ ઓ.'  પછી િેનો 
પ્રપહરયડ પરૂો થયો હોય એમ, ત્યારબાદ ડોકટરે 
સામે જોવા, િેની અલગ અલગ હદશાઓમા ં
રમિી આંગળીઓ  જોવરાવીને મારી આંખને 
ચકળવકળ કરાવી, અને  છેલ્લે િેની સામે 
બરાબર આંખ પહોળી કરીને જોવા કહ્ ,ં ત્યારે 
હ ં ભયકંર અપસેટ થઇ ગયો. મને પછૂ્ ,ં 
'િમને શ  ંથાય છે?  ‘એ િો મારી વાઈફ સામે  
બેિા ં બેિા ં એટલી જ પહોળી આંખે જોયા કરે 
છે એટલે !! હ ં એટલા માટે પણ મ ૂઝંાઈ ગયો 
છં  કે મારે િમારી સામે જોવાન  ં છે કે નસા 
સામે?  ડોતટર હસી પડી અને બોલી કે, 'બને્નની 
સામે વારાફરિી...જેથી કોઈને ખોટ ં ન લાગે ને 
! મારે આ લોકો પાસેથી કામ લેવાન  ંછે. િેઓને 
નારાજ કરવા મને ન પોષાય!' 

પછી ખર ં  લેસરન  ંઓપરેશન શરૂ થય .ં દાઢી 
ટેકવીને આંખ બરાબર ગોિવીને પ્રમચલટરીના 
જવાનની માફક આંખને લેસરથી વીંર્ી નાખી. 
પ્રવપ્રર્ પણૂા થયા પછી મેં કહ્ ,ં 'આ િો િમે મારા 
પર બોમ્બાડામેન્ટ કય ું.'  િેઓ ફરીથી હસ્યા ં
અને બોલ્યા,ં 'કોઈને પણ પોિાને ઘરે જરાય 
વારં્ો ન આવે એવા બર્ા િકારની િેષ્તટસ 
અમારા ક્તલપ્રનકમા ં પાડી દઈએ છીએ, જેથી 
બોમ્બમારો સહન કરવાની ટેવ બર્ાને પડી જ 
જાય. !!' આમ ઓપરેશન પરૂ ં  થય  ંઅને હ ં મ તિ 
થયો.  
બહાર નીકળ્યો ત્યારે હોલ પરના ટી વી. પર 
આ ગીિની એક લાઈન વાગ્યા જ કરિી હિી, 
'િેરી આંખો કે પ્રસવા દ પ્રનયા મેં રખા ક્યા હૈ'... 
મને થય  ંસાવ સાચી  વાિ. આ ડોકટરો કેટલા 
સત્યવાદી છે ! આપણી આંખો પ્રસવાય િેઓની 
દ પ્રનયામા ંછેય શ  ં?!!! 
 

 
લેખક: સ નીલ ભટ્ટ  
સ રિ - 94292 67572  
‘મારી હાસ્યકથાઓ’માથંી સાભાર  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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દશાનની ભાળ 
સ્વાપ્રિ મહિેા 

 
જોકે દશાનને આ ઘર છોડીને ગયા ને પણ બાવીસ વષા પસાર થઇ ગયા ંહિા.ં અડર્ી રાતે્ર એ, 
એને ને બાળકોને છોડીને જિો રહ્યો હિો. ત્યારે માનસી આિ વષાની ને દીપ છ વષાનો હિો. 

 
સવારનો લગભગ દસેક વાગ્યાનો સમય હિો. 
િોરલ રોજની જેમ જ નાસ્િો બનાવિી હિી. 
જોકે આજે જરા પણ ઉિાવળ નહોિી. પ્રનરાિેં 
બધ  ંકામ થત   ંહત  .ં માનસી આજે રજા પર હિી 
ને દીપ કાલે ઓહફસના કામે દસ હદવસની ટરૂ 
પર જવાનો હિો એટલે ઓહફસે જવા થોડો 
મોડો નીકળવાનો હિો. 
'માનસી, આજે એક કામ કરજે ને બેટા,' િોરલે 
કહ્ .ં ‘શ  ંમમ્મી?’ 
જરા સમય કાઢી મહંદરે જઈ આવજે ને, મારા 
વિી દશાન કરી આવજે ને! 
‘ત  ંપણ શ  ંમમ્મી! મારી કોઈ ઈચ્છા નથી મહંદરે 
જવાની.. પણ ત   ં કહ ે છે િો જોઇશ. િયત્ન 
કરીશ.' ને સ્વગિ બોલિી હોય એમ ર્ીમેથી 
બોલી, ‘મહંદર ને દશાન. િીક છે. મારે કંઈ..' 
િોરલ જાણિી હિી, માનસી કેમ ના પાડિી 
હિી િે. એને ભગવાનમા ંકોઈ શ્રદ્ધા નહોિી. 
એ એવ  ં માનિી કે ભગવાને એમન  ં શ  ં ભલ  ં
કય ા? વગેરે... વગેરે.. થોડીવાર રહીને માનસી 
ફરી બોલી, મમ્મી, િેં શ  ંપ્રવચાય ું?’ 
‘શેન  ંબેટા?’ 

‘પેલ  ંમેં િને નહોત   ંકહ્ ?ં આ ઘર છોડી આપણે 
કોઈ બીજી જગ્યાએ રહવેા જઈએ. ત   ં કહિેી 
હોય િો આવ  ંરો-હાઉસ જ લઈએ'.  
‘પછી વાિ માનસી, હમણા ંશ  ંછે એન ?ં’ 
‘જો પાછી મમ્મી, ત  ંકાયમ જ આ વાિને ટાળે 
છે. ત   ંસરખો જવાબ જ નથી આપિી. ચોખ્ખ  ં
કહનેે કે િારે આ ઘર છોડવ  ંજ નથી.’ િોરલનો 
ચહરેો જોઈ માનસી અટકી ગઈ ને કશ  ંબોલી 
નહીં. િોરલ પોિે નક્ી કરીને જ બેિી હિી કે 
ના, ગમે િે થાય આ ઘર િો નહીં જ છોડવ .ં 
કદાચ કોઈ હદવસ એમની ભાળ મેળવવા 
દશાન આવે િો! 
જોકે દશાનને આ ઘર છોડીને ગયા ને પણ 
બાવીસ વષા પસાર થઇ ગયા ં હિા.ં અડર્ી 
રાતે્ર એ, એને ને બાળકોને છોડીને જિો રહ્યો 
હિો. માનસી આિ વષાની ને દીપ છ વષાનો 
હિો. બનેં કેટલા ંનાના ને નાદાન હિા!ં  
િોરલને એ હદવસ બરાબર યાદ છે. દશાન 
ઓહફસેથી વહલેો આવી ગયો હિો. પ્રસગરેટના 
ધમૂાડા કાઢિો પગ લબંાવી સોફા પર બેિો 
હિો. િોરલ ચાનો કપ લઇ સામે ઊભી હિી. 
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‘આ િમારી ચા. કંઈ નાસ્િો કરશો? શ  ંબનાવ ?ં 
દશાને જવાબ ન આપયો. િોરલે જોય  ં કે એન  ં
ધ્યાન નહોત  .ં િોરલે દશાનના ગાલ પર ટપલી 
મારી પછૂ્ ,ં ‘બોલોને, શ  ં થય ?ં ક્યા ંખોવાઈ 
ગયા? હ ં િો િમારી સામે જ છં'. દશાન એકદમ 
ઝબકી ગયો હિો.  
‘કંઇ નથી. સહજે કંટાળી ગયો છં. થાકી પણ 
ગયો છં.’ એનો ચહરેો જોઈ આગળ કશ  ંપછૂ્  ં
નહીં. વાિ ત્યા ં જ અટકી. જોકે એ થોડો 
બદલાયેલો ને પ્રવચારોમા ં ડૂબેલો િો લાગિો 
જ હિો. 
 
કેટલો વલોપાિ હિો એના મનમા?ં કેટલી 
ર ંર્ામણ હિી મનમા,ં એની મ ૂઝંવણનો પાર 
નહોિો. ક્યા ં ક્યા ં નથી શોધ્યો દશાનને ! 
જ્યોપ્રિષ, દોરાર્ાગા, કાચનો ગોળો, લાલ 
હકિાબ, સ્ટેશન, એરપોટા . બધ  ંકરી ચકૂી હિી. 
કશ  ંબાકી નહોત   ં રાખ્ય .ં સાવ નાનકડા ંએવા 
આ બે બાળકો ને વદૃ્ધ મા, કંઈ નહોત   ંપ્રવચાય ું 
દશાને. 
 
એ પ્રવચારિી કે શ  ંથય  ંહશે? કોઈએ અપહરણ 
કય ા હશે? કોઈ ફાઈનાન્સના ગોટાળામા ં
સપડાયો હશે? કશ  ંસમજાત  ંનહોત  .ં જોકે આ 
સવાલનો જવાબ ત્યારે પણ િોરલ પાસે 
નહોિો, આજે પણ નથી. સાર ં  હત   ંકે ટેચલફોન 
ઓહફસમા ંિોરલની નોકરી હિી, િો માનસી 
અને દીપ મોટા થઈ ગયા.ં 
 

ર્ીમે ર્ીમે િોરલને પહરક્સ્થપ્રિ કોિે પડિી ગઈ. 
થોડા હદવસ દશાન આવશે, આવશે, એવ  ં
લાગત   ંહત  .ં કંઈ ભાળ મળશે, પણ કશી ભાળ 
ન મળી. દશાનના બા મ ૂગેં મોઢે જોયા કરિા.ં. 
ચબચારા આખો હદવસ ભગવાનની માળા કયાા 
કરિા.ં જીવન ર્ીમે ર્ીમે ક્સ્થર થવા માડં્   ંહત  .ં 
હવે દશાનની યાદ પણ ભાગ્યે જ આવિી. 
બાળકો મોટા ંથઇ ગયા ંહિા.ં પોિાના પપપાને 
ભાગ્યે જ યાદ કરિા.ં કહો કે એની વાિ કરવા 
પણ િૈયાર નહોિા.ં 
 
સોસાયટીમા ંપણ હવે જૂના રહીશો ખાસ હિા ં
નહીં. દશાનને ઓળખનારા પણ ખાસ નહોિા.ં 
બર્ા ં પોિાના ઘરને િોરલ આંટી અથવા 
માનસી દીદીના ઘરથી જ ઓળખિા.ં 
 
િોરલને દશાનનો પત્ર યાદ આવી ગયો ને 
શાિંજળ જેવા િોરલના જીવનમા ંજાણે પથરો 
પડયો ને વમળ ઊભા થયા.ં એકમાથંી બીજ  ં
અને બીજામાથંી... 
 

*** 
ચાર હદવસ પહલેા ંિોરલ ઘરે એકલી જ હિી 
ને ટપાલમા ંએક કવર આવ્ય .ં િોરલ વૈદ્યના 
નામથી. આવી કોઈ ટપાલ ભાગ્યે જ આવિી. 
જે કંઇ આવત  ં િે કંપનીના ઇન્વેસ્ટમેન્ટના 
કાગળો હોય. ક્યાકં કોઈ મેગેઝીન હોય. કવર 
િોરલે આમિેમ ફેરવીને જોય .ં મોકલનારન  ં
કોઈ સરનામ  ં નહોત   ં ને એન  ંસરનામ  ં ટાઈપ 
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થયેલ  ં હત  .ં િોરલે એ કવર ખોલ્ય ,ં દશાનનો 
પત્ર હિો. 
 
િોરલ, િને કોઈ સબંોર્ન કરવાનો અપ્રર્કાર 
મારી પાસે નથી. એ હક હ ં ગ માવી ચકૂ્યો છં. 
ઉંમરે હવે ઘણી થઇ ગઈ છે. ગમે ત્યારે 
ઉપરવાળાન  ંિેડ ં આવી જાય...' 
 
'ઘણા ં સમયથી િને પત્ર લખવો હિો, પણ 
હહિંમિ નહોિી. માનસી અને દીપ હવે મોટા 
થઈ ગયા ંહશે. માનસી અઠ્ઠાવીસની, ને દીપ 
છવ્વીસનો. મને યાદ નહીં જ કરિા હોય! જોકે 
ન કરે એ પણ બરાબર જ છે. િમારી માફી 
પણ માગંી શક ં િેમ નથી. હ ં િમારા ં સૌનો 
અપરાર્ી છં. 
હવે જીવ્યા મયાાના જ હાર. 
દશાન.’ 
 
પત્રમાથંી દશાન જાણે બહાર કદૂી પડવાનો હોય 
િેમ જલ્દી જલ્દી િોરલે પત્ર કવરમા ં પાછો 
મકૂી દીર્ો હિો. કબાટમા ંસિંાડી દીર્ો હિો. 
િોરલની ભીિર છેલ્લા ચાર હદવસથી 
ઉલ્કાપાિ ચાલિો હિો. શ  ંકર ં? માનસી અને 
દીપને જણાવ  ંકે નહીં આ બાબિે? 
 
એક મન ના પાડત   ંહત  ,ં બીજ  ંમન હા પાડત   ં
હત  .ં એણે પ્રવચાય ું, બે-ચાર હદવસ જવા દઉં, 
પછી વાિ. આમ પણ આ પત્રમાથંી ક્યા ં
દશાનનો કોઈ અિોપિો કે એના ં

મહાચભપ્રનષક્રમણન  ં કારણ મળત  ં હત  ?ં આમ 
પણ દશાન ક્યા ંગૌિમ બ દ્ધના માગે ચાલનારો 
પ્રસદ્ધાથા હિો? 
 
િોરલે પ્રવચારો ખખેંરી કાઢવા િયત્ન કયો ને 
પલેટફોમા સાફ કરવા લાગી. ત્યા ં બારણામંા ં
કોઈ ગાડી ઊભી રહી હોય એવો અવાજ 
આવ્યો. િોરલે માનસીને બમૂ પાડી, 'માનસી, 
જો િો કોઈ ગાડી આપણા બારણા ંપાસે ઊભી 
રહી હોય એવ  ંલાગે છે. કોઈ આવ્ય  ંલાગે છે, 
કોણ હશે સવાર સવારમા?ં’  
 
“મમ્મી, આપણે ત્યા ંકોઈ નહીં હોય. સામેવાળા 
ઈલામાસીને ત્યા ંહશે. આમ પણ આપણે ત્યા ં
ભાગ્યે જ કોઈ આવે છે. એટલામા ં ડોરબેલ 
વાગ્યો. િોરલ જાય જાય ત્યા ં બીજીવાર 
ડોરબેલ વાગ્યો. િોરલ ‘આવે આવે' બોલિી 
બારણા ંપાસે ગઈ અને ઝડપથી બારણ  ંખોલી 
નાખં્ય .ં 
 
િો સામે ખાખી વદીમા ંએક માણસ ઊભો હિો 
ને બારણામંા ંપોલીસવાન. એના હાથમા ંએક 
કાગળ ને ડાયરી હિી. ‘આ દશાન વૈદ્યન  ંઘર 
છે?’ 
એક ક્ષણ િોરલને શ  ંજવાબ આપવો િે સઝૂ્  ં
નહીં. દશાનને શોર્વા પોલીસ? અને િે પણ 
અહીં? 
એણે ઝડપથી જવાબ આપયો, ‘હા, હા, આ જ 
ઘર એમન .ં હૃદય જાણે બે ર્બકારા ચકૂી ગય .ં 
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માનસી દોડી આવી. બહારન  ં દ્રશ્ય જોઇને 
એકદમ હબેિાઈ જ ગઈ. િોરલને ખભે હાથ 
મકૂી ઊભી રહી. દીપ પણ દોડી આવ્યો. ત્રણે 
જણા અવાચક! 
ખાખી વદી વાળો પોલીસ બોલ્યો, ‘પનૂાના 
કોથરૂડ બસસ્ટેન્ડ પરથી એક ડેડબોડી મળી છે, 
જેના ચખસ્સામા ં એક ડાયરી હિી. એમા ં બે 
સરનામા ંજ છે. આખી ડાયરી કોરી છે. એમાનં   ં
એક સરનામ  ં અહીંન  ં છે એટલે અહીં આવ્યા 
છીએ.' 
‘બહને, િમે એમના કોણ થાઓ? ડેડબોડી 
પનૂાના મોગામા ંછે. િમે ઓળખ કરવા આવો 
છોને? ડાયરીમા ં બીજ  ં કોલ્હાપ રન  ં એડ્રેસ છે. 
કોઈ સલમા મ સ્િફાન  ંછે. અમે પહલેા ંએમનો 
કોન્ટેતટ કયો. સલમા મ સ્િફાએ કહ્  ં કે, 'મારે 
એમની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી.' 
 

 
લેચખકા: સ્વાપ્રિ મહિેા  
સૌજન્ય: વાિાા સગં્રહ ‘વળાકં’ - શ ભમ સાહહત્ય, 
ગોપીપ રા, સ રિ  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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નઠટનીડ - ૩ (ર્ારાવાહહક નવલકથા) 
રવીન્દ્રનાથ ટાગોર - અન વાદ: નગીનદાસ પારેખ 

 
ચાર ની પાયાહીન આશકંાઓથી ભપૂપ્રિ મનમા ં હસ્યો. ઘરની પપ્રવત્રિા સચવાઈ રહ,ે દામ્પત્ય 
જીવનમા ંકોઇ પણ જાિના કલકંનો લેશમાત્ર પણ સ્પશા ન થાય, એ માટે સાધ્વી સ્ત્રીઓ જે વર્ારે 
પડિી સાવચેિી રાખે છે, જે સદેંહભરી દ્રષ્ઠટથી જ એ છે િેમા ંએક િકારન  ંમાધ યા અને મહત્ત્વ છે.  
 
(ગિાકંથી આગળ) 
 
િે હદવસે આષાઢના નવીન મેઘથી આકાશ 
ઘેરાયેલ  ંહત  .ં ઓરડામા ંખબૂ અંર્ાર ં  થઈ ગય  ં
હત   ંએટલે ચાર  પોિાની ઉઘાડી બારી આગળ 
બેસી ઊંધ  ંઘાલીને કંઈક લખિી હિી.  
અમલ કયારે ચોર પગલે િેની પાછળ આવીને 
ઊભો િેની િેને ખબરે પડી નહીં. વાદળાનંા 
ક્સ્નગ્ર્ િકાશમા ંચાર  લખિી ગઈ અને અમલ 
િે વાચંવા લાગ્યો. બાજ મા ંઅમલની જ એકબે 
છાપેલી ચોપડી ઉઘાડી પડી હિી. ચાર  સમક્ષ 
લેખનનો એ જ એકમાત્ર આદશા હિો.  
 

“પાછા ંકહો છો કે મને લખિા ંઆવડત  ંનથી!’ 
–  અચાનક અમલનો આ કંિસ્વર સાભંળી 
ચાર  ખબૂ ચમકી પડી. િરિ જ િેણે નોટબ ક 
સિંાડી દીર્ી, પછી બોલી “િમે મને ભારે 
અન્યાય કરો છો!”  
અમલે કહ્  ં: “શો અન્યાય કયો મેં ?”  
ચાર એ કહ્  ં: “છપાઈને કેમ જોિા હિા ?”  
અમલે કહ્  ં : “વગર છપાયે દેખાત   ં નહોત   ં
એટલે !”  
ચાર એ પોિાન  ંલખેલ  ંફાડી નાખવાન  ંકય ું, પણ 
અમલે ફટ દઈને િેના હાથમાથંી નોટબ ક 
ખ ૂચંવી લીર્ી. ચાર એ કહ્  ં: “િમે જો વાચંશો 
િો જજિંદગીભર િમારી સાથે બોલીશ નહીં !”  
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અમલે કહ્  ં : “જો વાચંવા નહીં દો િો 
જજિંદગીભર િમારી સાથે બોલીશ નહીં !”  
ચાર એ કહ્  ં: “મારા સમ, હદયરજી, ન વાચંશો!''  
 
છેવટે ચાર એ જ હાર સ્વીકારવી પડી. કારણ કે 
અમલને પોિાન  ં લખેલ  ં દેખાડવાની િેને 
મનમા ંભારે ચટપટી હિી, છિા ંએ દેખાડિી 
વખિે આટલી શરમ આવશે એવ  ં િેણે ર્ાય ું 
નહોત  !ં અમલે જ્યારે ખબૂ અન નયપ્રવનય પછી 
વાચંવાન  ં શરૂ કય ું ત્યારે શરમથી ચાર ના 
હાથપગ બરફના જેવા િંડા થઈ ગયા. િે બોલી 
: “હ ં પાન લઈ આવ !ં" આમ કહી પાન 
બનાવવાના બહાને એ બાજ ના ઓરડામા ં
સરકી ગઈ.  
 
વાચંવાન  ં પરૂ ં  કરી અમલે ચાર ની પાસે જઈ 
કહ્ :ં “ખબૂ સરસ લખાય  ંછે."  
ચાર  પાનમા ં કાથો નાખવાન  ં ભલૂી ગઈ. િે 
બોલી : “જાઓ, વર્ારે મશ્કરી ન કરો! લાવો, 
મારી નોટ લાવો !”  
અમલે કહ્  ં : “નોટ હમણા ંનહીં મળે; લેખની 
નકલ કરી લઈ માપ્રસકપત્રમા ંમોકલી દઉં છં."  
ચાર એ કહ્  ં : “હેં ! છપાવવા મોકલવ  ંછે? એ 
નહીં બને.”  
ચાર એ ભારે ર્ારં્લ કરવા માડંય .ં પણ અમલે 
ઢીલ છોડી નહીં. એણે જ્યારે ફરીફરીને સોગદં 
ઉપર જાહરે કય ું કે માપ્રસકપત્રમા ંછપાવવા જેવ  ં
જ લખાય  ં છે ત્યારે ચાર એ જાણે સાવ હિાશ 
થઈ ને કહ્  ં: “કેમે િમને નહીં પહોંચાય ! િમે 

િો જે પકડય  ંિે પકડય  ં— પછી એ છોડવાના 
નહીં !"  
 
અમલે કહ્  ં: “દાદાને જરા બિાવવ  ંપડશે.”  
આ સાભંળી ચાર  પાન બનાવવ  ંછોડી એકદમ 
આસન પરથી ઊભી થઈ ગઈ, અને નોટબ ક 
પડાવી લેવાનો િયત્ન કરિા ં બોલી “નહીં, 
િેમને નથી બિાવવાન  ં ! એમને જો મારા 
લેખની વાિ કરી છે િો હ  ંહવે એક અક્ષરે નહીં 
લખ  ં!”  
અમલે કહ્  ં: “ભાભી, સમજવામા ંિમારી મોટી 
ભલૂ થાય છે! દાદા મોઢે ગમે િે કહિેા હોય, 
પણ િમારો લેખ જોઈ ને િેઓ ખ શીખ શી થઈ 
જશે !”  
 
ચાર એ કહ્  ં : “હશે, પણ મારે એમની ખ શીન  ં
કામ નથી.” ચાર  િપ્રિજ્ઞા કરીને બેિી હિી કે હ  ં
લખીશ— અમલને આશ્ચયાચહકિ કરી દઈશ, 
મદંામા ંને મારામા ંઘણો ફેર છે એ વાિ પ્રસદ્ધ 
કયાા પ્રવના હ ં નહીં રહ .ં છેલ્લા કેટલાક હદવસથી 
િે લખલખ કરિી હિી, કેટલ યેં લખીને િેણે 
ફાડી નાખ્ય  ંહત  .ં જે લખવા જાય િે બરાબર 
અમલના લખાણ જેવ  ં જ બની જાય — 
મેળવવા જિા ં જ એ િો કોઈ કોઈ ફકરો િો 
બરાબર અમલના લખાણમાથંી જ આખેઆખો 
ઉિાયો હોય એવ  ંલાગત   ંહત  ,ં લખાણનો એટલે 
જ ભાગ સારો હિો, બાકીન  ંલખાણ કાચ  ંહત  .ં 
આ જોઈને અમલ મનમા ંમનમા ંહસ્યા પ્રવના 
નહીં રહ ે એવી કલ્પના કરી ચાર એ એ બધ  ં
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લખેલ  ંફાડીને ચરેૂચરૂા કરી પ ક રમા ંનાખી દીધ  ં
હત   ં— એનો એક ટ કડોયે ભોગજોગે અમલના 
હાથમા ંઆવવો ન જોઈએ!  
 
એણે પહલેો લેખ લખ્યો હિો ‘શ્રાવણનો મેર્’. 
િેને થય  ં કે ભાવાશ્ર જળથી અચભપ્રષતિ એવો 
એક સાવ નવા જ િકારનો લેખ લખાયો છે. 
અચાનક ભાન આવિા ંમાલમૂ પડ્  ંકે આ િો 
અમલના ‘આષાઢના ચાદં’ન  ંજ બીજ  ં સ્વરૂપ 
છે. અમલે લખ્ય  ંહત   ં: ‘‘ભાઈ ચદં્રમા, ત  ંચોરની 
પેિે વાદળામંા ંશા સાર  છપાિો ફરે છે?” ચાર એ 
લખ્ય  ંહત  :ં “સખી કાદંચબની, અચાનક કયાથંી 
આવી િારા નીલાચંલ હિેળ ત   ં ચદં્રમાને 
ચોરીને ભાગી જાય છે ?’ વગેરે.  
 
કોઈ રીિે અમલની અસરમાથંી છટકી ન શકાય  ં
ત્યારે ચાર એ છેવટે પોિાના લેખનનો પ્રવષય 
બદલી નાખ્યો. ચદં્ર, મેર્, શેફાચલ, ‘વહ -કથા-
કહો’ પખંી, — આ બધ  ંછોડી એણે ‘કાલીન્િલા’ 
નામે એક લેખ લખ્યો. િેના ગામમા ં
વકૃ્ષઘટાની છાયાથી કાળં લાગત   ં એક પ ક ર 
હત  ,ં િેની પાળે કાલીમાિાન  ં મહંદર હત  —ંએ 
મહંદર પ્રવશે િેની બાલ્યાવસ્થાની કલ્પનામા ં
ભય અને ઉત્સ કિા હિા;ં એ પ્રવશે કંઈ કંઈ 
પ્રવચચત્ર સ્મપૃ્રિઓ િેના મનમા ંહિી. એ જાગ્રિ 
દેવીના માહાત્મ્ય પ્રવશે ચાલી આવિી િાચીન 
વાિો ગામમા ં ચચરપહરચચિ હિી — આ બર્ા 
પ્રવશે િેણે એક લેખ લખ્યો. િેની શરૂઆિનો 
ભાગ અમલના લખાણના અન કરણમા ં

કાવ્યાડંબરપણૂા બન્યો હિો, પરંત   જરાક 
આગળ ચાલિા ંજ એન  ંલખાણ સહજ સરળ 
બની ગય  ંહત   ંઅને ગામડાગામની ભાષા, ભચંગ 
િથા આભાસથી પહરપણૂા થઈ ગય  ંહત  .ં  
અમલે ખ ૂચંવી લઈને જે વાચં્ય  ંિે આ લખાણ 
હત  !ં િેને થય  ંકે શરૂઆિનો ભાગ ખબૂ જ સરસ 
બન્યો છે, પરંત   કપ્રવત્વ છેવટ સ ર્ી સચવાય  ં
નથી ! ગમે િેમ, પણ િથમ રચના િરીકે 
લેચખકાનો િયાસ િશસંનીય છે !  
ચાર એ કહ્  ં : “િાક રપો, ચાલો, આપણે એક 
માપ્રસકપત્ર કાઢીએ ! િમારો શો અચભિાય છે?’  
અમલે કહ્  ં: ‘‘ઢગલો રૂપૈયા ના હોય ત્યા ંલગી 
માપ્રસકપત્ર ચાલે કેવી રીિે?"  
ચાર એ કહ્  ં : “આપણા આ માપ્રસકપત્રમા ંકંઈ 
ખરચ નથી. એ છપાવવાન  ંનથી, હ  ંએ હાથે 
લખીને કાઢીશ. એમા ંિમારા ને મારા પ્રસવાય 
બીજા કોઈના લેખો નહીં આવે, કોઈને એ 
વાચંવાયે નહીં અપાય ! માત્ર બે જ નકલ 
નીકળશે – એક િમારી અને બીજી મારી !”  
થોડા વખિ પહલેા ંઆવી દરખાસ્િ થઈ હોિ 
િો અમલ નાચી ઊિયો હોિ પણ હવે 
ગ પિિાનો એનો ઉત્સાહ જિો રહ્યો હિો. હવે 
િો લોકોને ઉદે્દશીને લખવાન  ંન હોય િો એવા 
લેખનમા ંએને સ ખ નહોત  .ં છિા ંજૂનો દમામ 
ચાલ  રાખવાના હતે  થી એણે ઉત્સાહ દેખાડી કહ્  ં
: “ભારે મજા પડશે!”  
ચાર એ કહ્  ં : “પરંત   િપ્રિજ્ઞા કરવી પડશે કે 
આપણા માપ્રસકપત્ર પ્રસવાય બીજે ક્યાયે િમે 
િમાર ં  કોઈ લખાણ િગટ કરી શકશો નહીં.’’  
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અમલે કહ્  ં : “િો િો સપંાદકો મને મારી જ 
નાખે.’’  
ચાર એ કહ્  ં: “અને મારા હાથમા ંશ  ંમારવાન  ં
અસ્ત્ર નથી ?”  
આ િમાણે નક્ી થઈ ગય .ં બે સપંાદક, બે 
લેખક અને બે વાચકની કપ્રમટી બેિી. અમલે 
કહ્  ં: “માપ્રસકપત્રન  ંનામ રાખીએ : "ચાર  પાિ.”  
ચાર એ કહ્  ં: “ના, એન  ંનામ અમલા.’  
આ નવી વ્યવસ્થામા ં ચાર  વચમાનંા થોડા 
હદવસના ં દ ીઃખ રોષ બધ  ં ભલૂી ગઈ. એમના 
માપ્રસકપત્રમા ંમદંાને માટે િવેશ કરવાનો કોઈ 
રસ્િો જ નહોિો, અને બહારના લોકો માટે 
િવેશના ંદ્વાર બરં્ હિા.ં  
ભપૂપ્રિએ એક હદવસ આવીને કહ્  ં: “ચાર , ત  ં
લેચખકા બની જશે એવ  ંિો મેં પહલેા ંકદી ર્ાય ું 
નહોત  .ં”  
ચાર  ચમકીને શરમથી લાલ થઈ જઈ બોલી: 
“હ ં લેચખકા ! કોણે કહ્  ંિમને ! ખોટી વાિ !’’  
ભપૂપ્રિએ કહ્  ં : ‘‘મ દ્દામાલ સાથે ચગરફિાર ! 
પ રાવો મારા હાથમા ંજ છે !”  
આમ કહી ભપૂપ્રિએ ‘સરોર હ'નો એક અંક બહાર 
કાઢયો. ચાર એ જોય  ં િો જે બર્ા લેખોને એ 
િેમની ગ પિ સપંપ્રિ સમજીને પોિાના 
હસ્િચલચખિ માપ્રસકપત્રમા ંસગં્રહી રાખિી હિી 
િે બર્ા લેખક-લેચખકાના નામ સાથે ‘સરોર હ'મા ં
િપ્રસદ્ધ થયા હિા.  
િેને થય  ંકે કોઈએ જાણે મારા પ્રપિંજરના ંવહાલા ં
પાળેલા ં પખંીઓને પાજંરાન  ં બારણ  ં ખોલી 
ઉડાડી મેલ્યા ંછે. પ્રવશ્વાસઘાિક અમલની ઉપર 

િેને મનમા ં મનમા ં એવો ક્રોર્ ચડયો કે 
ભપૂપ્રિની આગળ પકડાઈ જવાની લજ્જજાને એ 
ભલૂી ગઈ.  
“અને આ જો િો !” કહી ભપૂપ્રિએ ‘પ્રવશ્વબધં ' 
નામે સમાચારપત્ર ઉર્ાડીને ચાર ની સામે ર્ય ું. 
િેમા ં ‘હાલના બગંાળી સાહહત્યન  ંસ્વરૂપ' નામે 
એક લેખ િપ્રસદ્ધ થયો હિો.  
ચાર એ હાથ વડ ે એ પાછં િેલી કહ્  ં : “એ 
વાચંીને મારે શ  ંકરવ  ંછે?”  
િે વખિે અમલની ઉપર િે એવી રોષે 
ભરાયેલી હિી કે બીજી કોઈ િરફ નજર 
કરવાન  ં િેને મન નહોત  .ં ભપૂપ્રિએ જોર દઈ 
કહ્  ં: “જરી વાચંી િો જો !”  
છેવટે ચાર એ એના પર નજર ફેરવવી પડી. 
કેટલાક આધ પ્રનક લેખકોના ભાવાડંબરપણૂા ગદ્ય 
લેખોની ઝાટકણી કાઢી લેખકે ખબૂ કડક લેખ 
લખ્યો હિો. િેમા ંઅમલ અને મન્મથ દિની 
લેખનશૈલીની એણે િીવ્ર મજાક ઉડાવી હિી — 
અને િેની સાથે સરખામણી કરી નવીન લેચખકા 
શ્રીમિી ચાર બાલાની ભાષાની અકપૃ્રત્રમ 
સરળિા, અનાયાસે પ્રસદ્ધ થિી સરસિા, અને 
ચચત્ર ખડ ં કરવાના કૌશલની ખબૂ િશસંા કરી 
હિી. છેલ્લે િેણે લખ્ય  ં હત   ં કે આવી 
રચનાશૈલીન  ંસફળિાથી અન કરણ કરી શકશે 
િો જ અમલ વગેરેનો ઉદ્ધાર છે — બાકી િો 
િેઓ બર્ા સાવ પ્રનઠફળ છે એ પ્રવશે શકંાને 
સ્થાન નથી !  
ભપૂપ્રિએ હસીને કહ્  ં: “આન  ંનામ ગ ર  કરિા ં
ચેલો સવાયો !”  



192 
 

ચાર  પોિાના ં લખાણની આ િશસંાથી ખ શ 
થવાની સાથે સાથે દ :ખી પણ થઈ. િેન  ંમન 
કોઈ રીિે જાણે ખ શ થવા ઇચ્છત  ંજ નહોત  !ં 
િશસંાન  ંમોહક સ ર્ાપાત્ર હોિ આગળ આવિાં 
જ િે પાછં ર્કેલી દેવા લાગી.  
િે સમજી ગઈ કે મારા લેખો માપ્રસકપત્રોમા ં
છપાવી અમલે ઓચચિંિાની મને ચમકાવી 
દેવાનો પ્રવચાર કયો હશે. લેખો છપાયા પછી 
િેણે એવ  ં નક્ી કય ું હશે કે કોઈ છાપામા ં
િશસંાપણૂા સમાલોચના છપાય, િે પછી એ 
બનેં મને સાથે દેખાડી એક િરફ મારો રોષ 
શાિં કરવો અને બીજી િરફ મારા ઉત્સાહમા ં
વર્ારો કરવો. િો, િશસંા છપાયા પછી અમલ 
મને એ દેખાડવા કેમ િરિ દોડી આવ્યો નહીં? 
નક્ી, આ સમાલોચના વાચંીને અમલને 
આર્ાિ થયો હોવો જોઈએ, અને મને એ 
દેખાડવાની એની મરજી નથી, એથી જ આ 
છાપા ંએણે મારાથી ગ પિ રાખ્યા ંછે.  
અપ્રિ એકાન્િમા ં માણવા માટે ચાર  એક 
નાનકડા સાહહત્યનીડની રચના કરી રહી હિી, 
ત્યા ંઅચાનક િશસંાની પ્રશલાવષૃ્ઠટમાથંી એક 
મોટી પ્રશલા આવી પડી એ નીડને જમીનદોસ્િ 
કરિી હોય એવ  ંલાગ્ય .ં ચાર ને એ જરાયે ગમ્ય  ં
નહીં.  
ભપૂપ્રિના ગયા પછી ચાર  પોિાના 
શયનખડંના ખાટલા પર ચપૂ થઈ ને બેસી રહી 
— ‘સરોર હ’ અને ‘પ્રવશ્વબધં ' સામે ખોલેલા ં
પડયા ંછે.  

ચાર ને એકદમ ચમકાવી દેવા માટે, અમલે 
હાથમા ં નોટબ ક લઈને પ્રનીઃશબ્દ પગલે 
પાછળથી િવેશ કયો. પાસે આવીને જોય  ંિો 
‘પ્રવશ્વબધં ’ની સમાલોચના કાઢીને ચાર  
પ્રનમગ્નચચિે બેિેલી છે!  
અમલ જેમ આવ્યો હિો િેમ પ્રનીઃશબ્દ પગલે 
પાછો ફરી ગયો. “મારી ઝાટકણી કાઢી ચાર ના 
લેખનના ંવખાણ કયાું છે એટલે ચાર  આનદંમા ં
ભાન ભલૂી ગઈ છે.’ એક પલકમા ંિેન  ંઆખ યં 
ચચિ જાણે કડવ  ં થઈ ગય .ં ચાર  આ મખૂાની 
સમાલોચના વાચંીને પોિાને પોિાના ગ ર  
કરિાયેં ચહડયાિી સમજે છે એવી અમલે 
મનમા ંગાિં બારં્ી ચાર ની ઉપર ક્રોર્ િાલવ્યો! 
િેને થય  ંકે ચાર એ આ છાપાના ટ કડે ટ કડા કરી 
નાખી બાળીને રાખ કરી નાખવા જોઈિા હિા!  
ચાર ની ઉપર ગ સ્સે થઈ અમલે મદંાના 
કમરાના બારણા આગળ ઊભા રહી મોટેથી 
બમૂ પાડી “મદંા ભાભી !’’  
મદંાએ કહ્  ં : “આવો, ભાઈ, આવો ! આજે 
વણબોલાવ્યા ંદશાન દીર્ા!ં માર ં  કેવ  ંભાગ્ય !”  
અમલે કહ્  ં : “મારા નવા એક બે લેખ 
સાભંળશો?’’  
મદંાએ કહ્  ં : “કેટલાયે હદવસથી સભંળાવીશ 
સભંળાવીશ કરી આશા દીર્ા કરો છો, પણ કયા ં
સભંળાવો છો, સભંળાવીને કામ શ  ં છે, ભાઈ, 
પાછં કોઈ કયાકંથી ગ સ્સે થઈ બેસે િે િમે 
િકલીફમા ંમ કાઈ જાઓ - માર ં  િો શ !ં”  
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અમલ કંઈક િીવ્ર સ્વરે બોલ્યો: “કોણ ગ સ્સે 
થવાન  ંછે ? શ  ંકરવા ગ સ્સે થવાન  ંછે? િીક છે, 
જોય  ંજશે. િમે િમારે બેસો સાભંળવા !’’  
મદંા જાણે ખબૂ ઉત્સાહમા ંહોય િેમ ગોિવાઈ 
ને બેિી. અમલે છટાથી વાચંવા માડંય .ં 
અમલન  ંલખાણ મદંાને માટે સાવ પ્રવદેશી હત  ;ં 
િેમા ં એને કયાયં કંઈ કાિંોહકનારો દેખાિો 
નહોિો. િેથી િો આખા મોં પર આનદંન  ંહાસ્ય 
અને વર્ારે પડિી વ્યગ્રિાનો ભાવ ર્ારણ કરી 
િે સાભંળવા લાગી. એ જોઈ ઉત્સાહથી 
અમલનો કંિસ્વર ઉિરોિર ચડિો જિો હિો.  
અમલ વાચંિો હિો —“અચભમન્ય  જેમ 
ગભાાવસ્થામા ં કેવળ વ્યહૂમા ં િવેશ કરવાન  ં
શીખ્યો હિો, વ્યહૂમાથંી બહાર નીકળવાન  ં
શીખ્યો નહોિો — િેવી રીિે નદીનો િવાહ 
ચગહરકંદરાના પાષાણ-જિરમા ં રહીને કેવળ 
આગળ જ ચાલવાન  ં શીખ્યો હિો, પાછળ 
ફરવાન  ંશીખ્યા નહોિો! હાય રે નદીનો િવાહ, 
હાય રે યૌવન, હાય રે કાળ, હાય રે સસંાર ! 
િમે કેવળ આગળ જ ચાલી શકો છો – જે રસ્િે 
િમે સ્મપૃ્રિના સ વણામહંડિ કંકર વેરિા આવેા 
છે, િે રસ્િે ફરી કદી પણ પાછા ફરીને જિા 
નથી ! માણસન  ંમન જ કેવળ પાછળ નજર 
કરે છે, બાકી અનિં સસંાર એ િરફ નજર 
કરીને જોિો નથી !”  
એવામા ં મદંાના ં બારણા ં આગળ એક છાયા 
પડી, મદંા એ જોઈ ગઈ. પરંત   જાણે જોય  ંનથી 
એવો ઢોંગ કરી એ અપ્રનમેષ નજરે અમલના 

મોં સામે નજર ક્સ્થર કરી ઊંડી એકાગ્રિાપવૂાક 
અમલને સાભંળી રહી.  
છાયા િરિ જ ત્યાથંી ખસી ગઈ.  
અમલ આવે એટલે એની આગળ ‘પ્રવશ્વબધં ’ 
છાપાને બરાબર ઝાડી નાખ ,ં અને િપ્રિજ્ઞાભગં 
કરી મારા ને એના લેખો માપ્રસકપત્રોમા ં
છપાવવા માટે અમલને પણ િપકો આપ  ં— 
આ ર્ારણાએ ચાર  અમલના આવવાની રાહ 
જોિી હિી.  
અમલના આવવાનો વખિ વીિી ગયો, પણ 
અમલ દેખાયો નહીં. ચાર એ એક નવો લેખ 
પણ િૈયાર રાખ્યો હિો; અમલને એ વાચંી 
સભંળાવવાની ઇચ્છા હિી. િેયે પડી રહ્યો !  
એવામા ંક્યાકંથી અમલનો કંિસ્વર સભાળાયો! 
એ મદંાના ઓરડામાથંી આવિો હોય એવ  ં
લાગ્ય .ં બાણથી ઘવાઈ હોય એમ એ ઊભી થઈ 
ગઈ. પ્રનશબ્દ પગલે િે મદંાના ઓરડાના 
બારણા આગળ આવી ઊભી, અમલ જે લેખ 
મદંાને વાચંી સભંળાવિો હિો િે હજી ચાર એ 
સાભંળ્યો નહોિો. અમલ વાચંિો હિો — 
“માણસન  ંમન જ કેવળ પાછળ નજર કરે છે, 
બાકી અનિં સસંાર એ િરફ નજર કરીને જોિો 
નથી!”  
ચાર  જેવી પ્રનીઃશબ્દે આવી હિી િેવી પ્રનીઃશબ્દ 
હવે એ પાછી જઈ શકી નહીં. આજે ઉપરાઉપરી 
બેત્રણ આઘાિોથી એ એકદમ ર્ીરજ ખોઈ બેિી 
હિી. મદંા એક અક્ષરે સમજી શકિી નથી. અને 
અમલ સાવ અક્લ વગરના મહૂની પેિે િેને 
વાચંી સભંળાવી તકૃ્પિનો આસ્વાદ પામી રહ્યો 
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છે, એ વાિ ચીસ પાડીને જાહરે કરવાન  ંિેને 
મન થઈ આવ્ય .ં પરંત   મોઢે નહીં બોલિા ંિેણે 
ક્રોર્મા ંર્બર્ર્બ ચાલીને િેની જાહરેાિ કરી 
દીર્ી ! શયનગહૃમા ંઆવી િેણે ર્ડાક દઈને 
બારણા ંબરં્ કરી દીર્ા.ં  
અમલ વાચંિા ંવાચંિા ંથોડી વાર અટકી ગયો. 
મદંાએ હસીને ચાર ને ઉદે્દશીને ઇશારો કયો, 
અમલ મનમા ંમનમા ંબોલ્યો : “ભાભીનો આ 
કેવો જ લમ! િેઓ એવ  ં માની બેિા ં છે કે હ  ં
એમનો વેચાિો લીરે્લો દાસ છં ! એમના 
પ્રસવાય બીજા કોઈને હ  ં કશ  ંવાચંી સભંળાવી 
શક ં નહીં! જ લમની કંઈ હદ છે !' મનમા ંઆવ  ં
ર્ારી િેણે વર્ારે મોટેથી મદંાને લેખ વાચંી 
સભંળાવવા માડંયો.  
વાચંવાન  ંપરૂ ં  થયા પછી ચાર ના કમરા આગળ 
થઈને એ બહાર ચાલી ગયો. જિા ંજિા ંજોઈ 
લીધ  ંકે ચાર ના કમરાના ંબારણા ંબરં્ છે.  
પગરવ સાભંળીને ચાર  સમજી ગઈ કે અમલ 
મારા કમરા આગળ થઈને જિો રહ્યો — ઘડી 
થોભ્યો સ ધ્ર્ા ંનહીં. ક્રોર્મા ંઅને ક્ષોભમા ંએને 
રડવ  ંઆવ્ય  ંનહીં. પોિાના નવા લેખવાળી નોટ 
કાઢી િેન  ંપાનેપાન  ંિેણે ફાડી નાખ્ય  ંને િેની 
ઝીણી ઝીણી કચ્ચરનો મોટો ઢગલો કયો. હાય, 
કયા ક મ હિેૂ આ સાહહત્ય િવપૃ્રિ શરૂ થઈ હિી!  
સાજંે વરંડાના ં કૂંડામંાથંી જૂઈ ફૂલની સ ગરં્ 
આવિી હિી. પ્રછન્ન વાદળાનંી અંદરથી ક્સ્નગ્ર્ 
આકાશમા ં િારા દેખાિા હિા. આજે ચાર એ 
અંબોડો બાધં્યો નહોિો, કપડા ંબદલ્યા ંનહોિા.ં 
બારી આગળ અંર્ારામા ં એ બેિી હિી; મદં 

પવનમા ંર્ીરે ર્ીરે િેના છૂટા કેશ ઊડિા હિા, 
અને િેની આંખોમાથંી આમ દડદડ પાણી કેમ 
પડત   ંહત   ં િેની િેને પેાિાને પણ કંઈ સમજ 
પડિી નહોિી.  
એવામા ંભપૂપ્રિએ ઓરડામા ંિવેશ કયો. િેન  ં
મોં એકદમ મ્લાન હત  ,ં હૃદય પર ભાર હિો. 
ભપૂપ્રિ આવવાનો આ વખિ નહોિો. છાપા 
માટે લખવાન  ંઅને પ્રફૂ જોવાન  ંકામ પિાવી 
િે બહ  મોડો અંિીઃપ રમા ંઆવિો. પરંત   આજે 
સાજં પડિામંા ંજ િે જાણે કંઈક શાન્િવનની 
આશાએ ચાર ની પાસે આવી ઊભો હિો.  
ઘરમા ં દીવો બળિો નહોિો. ઉઘાડી બારીના 
ઝાખંા અજવાળામા ં ભપૂપ્રિએ ચાર ને બારી 
આગળ ઝાખંી ઝાખંી જોઈ. ર્ીરે ર્ીરે િે એની 
પાછળ જઈને ઊભો રહ્યો. પગરવ સાભંળવા 
છિા ંપણ ચાર એ મોં ફેરવી જોય  ંનહીં — િે 
મપૂ્રિિની પેિે હાલ્યાચાલ્યા પ્રવના કિોર બની 
બેસી રહી.  
ભપૂપ્રિએ કંઈક નવાઈ પામી બમૂ પાડીીઃ “ચાર !”  
ભપૂપ્રિનો કંિસ્વર સાભંળી ચમકીને ચાર  
એકદમ ઊભી થઈ ગઈ! ભપૂપ્રિ આવ્યો હશે 
એવ  ં િેણે ર્ારેલ  ં નહીં. ભપૂપ્રિએ ચાર ના 
માથાના કેશમા ં આંગળા ં ફેરવિા ં ફેરવિા ં
સ્નેહાદા  સ્વરે પછૂ્ :ં ‘અંર્ારામા ંત   ંએકલી કેમ 
બેિી છે, ચાર ? મદંા ક્યા ંગઈ ?”  
ચાર એ જેવી આશા રાખી હિી િેવ  ંઆજે આખો 
હદવસ કશ  ંજ બન્ય  ંનહોત  .ં િેણે મનમા ંમાન્ય  ં
હત   ંકે અમલ આવશે અને ક્ષમા માગશે — એને 
માટે િૈયાર થઈ િે એની રાહ જોિી હિી, એવે 
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વખિે અચાનક ભપૂપ્રિનો કંિસ્વર સાભંળી િે 
જાણે પોિાને કાબમૂા ં રાખી શકી નહીં—િે 
એકદમ રડી પડી.  
ભપૂપ્રિએ ગભરાઈને વ્યપ્રથિ થઈ પછૂ્  ં : 
“ચાર , શ  ંથય  ંછે, ચાર ?"  
શ  ંથય  ંછે િે કહવે   ંઅર્ર ં  હત  ,ં એવ  ંથય યં શ  ં
હત  !ં ખાસ િો કંઈ જ થય  ં નહોત  !ં અમલે 
પોિાનો નવો લેખ મને ન વાચંી સભંળાવિા ં
મદંાને વાચંી સભંળાવ્યો, એની ભપૂપ્રિની 
આગળ ફહરયાદ કેવી રીિે કરવી? સાભંળીને 
ભપૂપ્રિને હસવ  ંનહીં આવે? આ ત ચ્છ ઘટનામા ં
ગભંીર ફહરયાદનો પ્રવષય ક્યા ંછપાયો છે િે 
ખોળી કાઢી િગટ કરવાન  ંચાર ને માટે અશકય 
હત  .ં વગર કારણે હ  ંશ  ંકામ આટલી બર્ી દ :ખી 
થઈ રહી છં એ પરૂ ં  સમજી નહીં શકવાથી િેના 
કઠટની વેદના ઊલટી વર્ી ગઈ હિી.  
ભપૂપ્રિએ કહ્  ં: “બોલને, ચાર , િને શ  ંથય  ંછે! 
મેં શ  ંિને કંઈ અન્યાય કયો છે? ત  ંજાણે િો 
છે જ કે છાપાના કામની ઝઝંટમા ં હ ં કેવો 
રોકાયેલો રહ  ં છં, મેં જો િારા મનને કંઈ 
આઘાિ પહોંચાડયો હોય િો મેં એવ  ં જાણી 
જોઈને નથી કય ું. એની હ ં િને ખાિરી આપ  ં
છં.”  
ભપૂપ્રિ એવા પ્રવષયમા ંિશ્ન કરિો હિો, જેના 
એકનો પણ જવાબ દેવાય એવ  ંનહોત  .ં િેથી 
ચાર  મનમા ં મનમા ં ચચંળ બની ગઈ, િેને 
થવા માડં્   ંકે ભપૂપ્રિ હવે મને એકલી છોડીને 
અહીંથી જાય િો હ ં છૂટ ં!  

બીજી વાર પણ કંઈ જવાબ ન મળિા ંભપૂપ્રિએ 
સ્નેહપ્રસતિ સ્વરે કહ્  ં : “હ ં આખો વખિ િારી 
પાસે આવી શકિો નથી, ચાર , મારો એ ગ નો 
હ ં કબલૂ કર ં  છં; હવે એવ  ંનહીં બને ! હવે પછી 
રાિહદવસ હ ં છાપામા ંડબેૂલો નહીં રહ ં ! — ત  ં
કહશેે એટલો વખિ હ ં િારી પાસે રહીશ."  
ચાર  અર્ીરી બની બોલી: “એ કારણ નથી.”  
ભપૂપ્રિએ કહ્  ં: “િો શ  ંકારણ છે?” — આમ કહી 
િે ખાટ ઉપર બેિો.  
ચાર  અણગમાનો સ્વર છાનો રાખી ન શકી. િે 
બોલી : "એ વાિ હમણા ંછોડો, રાિે કહીશ !”  
ભપૂપ્રિએ પળવાર ચપૂ રહી કહ્  ં : “ભલે, 
અત્યારે નહીં!’’ આમ કહી ર્ીરેથી ઊિી િે બહાર 
ચાલ્યો ગયો. એ પોિે કંઈ વાિ કહવેા આવ્યો 
હિો િે િો રહી જ ગઈ!  
ભપૂપ્રિ કંઈક છોભીલો પડીને ગયો એ ચાર ની 
નજર બહાર રહ્  ંનહીં. િેને થય  ંકે એને પાછો 
બોલાવ ,ં પરંત   બોલાવીને કહવે   ં શ ?ં 
અન િાપથી િેન  ં ચચિ વીંર્ાઈ ગય ,ં પરંત   
એનો કંઈ ઉપાય િેને જડયો નહીં.  
રાિ પડી. ચાર એ આજે ખાસ કાળજી લઈ 
ભપૂપ્રિન  ં ભાણ  ં િૈયાર કય ું, અને પોિે પખંો 
હાથમા ંલઈને બેસી રહી.  
એવામા ં એણે મોટેથી મદંાને બમૂો પાડિી 
સાભંળી : “વ્રજ ! વ્રજ !”  
વ્રજ એમનો નોકર હિો. એણે જવાબ દીર્ો, 
એટલે મદંાએ પછૂ્ :ં “અમલ બાબ  જમી ગયા 
કે?” વ્રજે જવાબ દીર્ો “હા !” મદંાએ કહ્  ં : 
"જમી ગયા, િોયે હજી ત   ંએમના માટે પાન 
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નથી લઈ ગયો ?' - મદંાએ અત્યિં 
પ્રિરસ્કારપવૂાક વ્રજનો ઊર્ડો લીર્ો.  
એવામા ં ભપૂપ્રિ આવીને જમવા બેિો - ચાર  
એને હવા નાખવા લાગી.  
ચાર એ આજે િપ્રિજ્ઞા કરી હિી કે ભપૂપ્રિની 
સાથે િફુલ્લ ક્સ્નગ્ર્ભાવે વાિોચીિો કરવી! શ  ં
વાિો કરવી િેય અગાઉથી પ્રવચારીને િે િૈયાર 
થઈ ને બેિી હિી, પરંત   મદંાના કંિવરે િેન  ં
આખ યે આયોજન ભાગંીને ભ ક્ો કરી નાખ્ય ;ં 
જમિી વખિે ભપૂપ્રિને િે એક અક્ષરે બોલી 
શકી નહીં ! ભપૂપ્રિ પણ અત્યિં ઉદાસ અને 
પ્રવચારવશ હિો. િેણે પેટ ભરીને ખાધ  ં પણ 
નહીં; ચાર એ વચમા ં જરી પછૂ્ :ં “કેમ કંઈ 
ખાિા નથી ?”  
ભપૂપ્રિએ બચાવ કરિા ંકહ્ :ં “કેમ? ઓછં નથી 
ખાધ  ં!”  
શયનગહૃમા ંબનેં મળિા ંભપૂપ્રિએ કહ્  ં: “આજે 
રાિે મને ત   ંકંઈ કહવેાિી હિી ને !"  
ચાર એ કહ્  ં: “જ ઓ, કેટલાક વખિથી મદંાની 
રીિભાિ મને સારી લાગિી નથી! હવે એને 
અહીં રાખવાની મારી હહિંમિ નથી !”  
ભપૂપ્રિએ કહ્  ં: “કેમ, શ  ંથય  ંછે?’’  
ચાર એ કહ્ :ં ‘‘અમલની સાથે એ એવી રીિે વિે 
છે કે જોઈને શરમ આવે!”  
 
ભપૂપ્રિએ હસી પડી કહ્  ં: “હા હા ! ત   ંગાડંી થઈ 
શ !ં અમલ છોકર ં  છે! આજકાલન  ંછોકર ં—”  
ચાર એ કહ્  ં : “િમે િો ઘરની કંઈ જ ખબર 
રાખિા નથી, માત્ર બહારની ખબરની ચચિંિા 

કયાા કરો છો! ગમે િેમ, બાપડા દાદાની મને 
ચચિંિા થાય છે. િેમણે કયારે ખાધ  ંન ખાધ  ંિેની 
મદંા કંઈ ખબર સ ધ્ર્ા ં રાખિી નથી, પણ 
અમલના પાનમા ં ચનૂો ઓછો પડયો િો 
નોકરચાકરોને વઢી એમની ધળૂ કાઢી નાખે 
છે!”  
ભપૂપ્રિએ કહ્  ં: “િમે સ્ત્રીઓ બહ  વહમેી હો છો 
એ કહવે   ંપડશે !”  
ચાર એ ગ સ્સે થઈ કહ્  ં : “ભલે, અમે વહમેી 
છીએ, પરંત   ઘરમા ંહ ં આવી બર્ી બેશરમાઈ 
નહીં ચાલવા દઉં એ િમને કહી રાખ  ંછં !”  
ચાર ની આ બર્ી પાયાહીન આશકંાઓથી 
ભપૂપ્રિ મનમા ંમનમા ંહસ્યો, ખ શી પણ થયો, 
ઘરની પપ્રવત્રિા સચવાઈ રહ,ે દામ્પત્ય 
જીવનમા ંઆન માપ્રનક કે કાલ્પપ્રનક કોઇ પણ 
જાિના કલકંનો લેશમાત્ર પણ સ્પશા ન થાય, 
એ માટે સાધ્વી સ્ત્રીઓ જે વર્ારે પડિી 
સાવચેિી રાખે છે, જે સદેંહભરી દ્રષ્ઠટથી જ એ 
છે િેમા ંએક િકારન  ંમાધ યા અને મહત્ત્વ છે.  
ભપૂપ્રિએ શ્રધ્ર્ા અને સ્નેહથી ચાર ના લલાટ 
પર ચ બંન કરી કહ્  ં : ‘આ પ્રવશે હવે હોબાળો 
કરવો નહીં પડ.ે ઉમાપદ મયમનપ્રસિંહમા ં
વકીલાિ કરવા જાય છે, મદંાનેય સાથે લઈ 
જવાનો છે!”  
છેવટે પોિાની દ પ્રશ્ચિંિા અને આ બર્ી અપ્રિય 
ચચાામાથંી છૂટવા માટે ભપૂપ્રિએ મેજ પરથી 
એક, નોટબ ક ઉપાડી લઈ કહ્  ં: “િાર ં  લખેલ  ં
મને જરી વાચંી સભંળાવ િો, ચાર  !”  
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ચાર એ નોટ ખ ૂચંવી લઈ કહ્ :ં “િમને એ નહીં 
ગમે, િમે મશ્કરી કરશો! "  
આ શબ્દોથી ભપૂપ્રિને આર્ાિ થયો, પરંત   એ 
છપાવી િેણે હસીને કહ્  ં: “ભલે, હ ં મશ્કરી નહીં 
કર ં ; હ ં એવો એકચચિે સાભંળીશ કે િને થશે કે 
હ ં ઊંઘી ગયો છં.”  
પરંત   ભપૂપ્રિની ઇચ્છા ફળી નહીં — ઘડીકમા ં
નોટબ ક ઓઢણ પાથરણ હિેળ અદ્રશ્ય થઈ 
ગઈ.  
 
ક્રમશ: 
 

 
લેખક: ગ ર દેવ રવીન્દ્રનાથ ટાગોર  

 
બગંાળીમાથંી અન વાદ: નગીનદાસ પારેખ  
 
સકંલન: પ્રસદ્ધદ્ધ શાહ  
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