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સપંાદકીય 
પ્રિય વાચક,  
‘જ્યોપ્રિકળશ’નો ચોથો અંક આપના હાથમા ંછે, િેનો આનદં છે. આ અંકની વાિાા સ્પર્ાા માટે અમને 
૮૮ વાિાાઓ મળી હિી. એમાથંી પાચં પ્રવજેિા અને દસ િોત્સાહન ઇનામને પાત્ર ગણી છે. અમે િે 
સૌને ઇનામ આપીશ .ં એ ૧૫ વાિાાઓ આ અંકમા ંઆપની સામે છે. િે ઉપરાિં અમે ૧૮ આમપં્રત્રિ 
વાિાાઓ પણ આપના વાચંન માટે ભેગી કરી છે. જેમા ંવીિેલા સમયના ગૌરવશાળી લેખકો છે, િો 
આજના સમયના િપ્રિષ્ઠિિ લેખકો પણ છે. અંગે્રજી, હહન્દી, બગંાળી, મરાિી અને આસામી સાહહત્યના 
હદગ્ગજ લેખકો પણ અહીં માનભેર રજ  કરાયા ંછે. એ લેખકો, સપંાદકો અને િકાશકોની મકૂ સમંપ્રિની 
અપેક્ષા છે, જો િેમને એ નાપસદં હોય િો અમે િેમ કરીશ  ંનહીં.  
આ ૩૩ વાિાાઓ અને ર્ારાવાહહક નવલકથાનો રસથાળ આપની સેવામા ં સાદર છે. આ અંકમા ં
ચચત્રકાર શશીકાિં ર્ોતે્રના અદભ િ ચચત્રો િથા ક ંજન ગોસ્વામીના વિાાન રંૂપ ચચત્રાકંનો પણ છે, કવર 
પેજ િથા પ્રવજેિાઓના િોત્સાહનપત્રોની હિઝાઈન 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 મીહિયામા ંરસસભર ગ જરાિી વાચંન ઘમેૂ એવી નેમ સાથે અમે લેખકોને પ્રવશાળ વાચક 
વગા સ ર્ી પ્રનશ લ્ક પહોંચાિવા માગંીએ છીએ. સમગ્ર વાચંન ઓછં થય  ંછે, વાિાા વાચંન ઘટી રહ્  ંછે, 
એવી હાલિમા ંઆ અમાર ં  પ્રવનમ્ર યોગદાન છે. આ અંક અમે પ્રનશ લ્ક રીિે બાર હજારથી વધ  વાચક 
પ્રમત્રોને પહોંચાિીશ  ંઅને િેઓ િેને અન્યોને વહેંચિા રહશેે. આવી સરાહનીય કામગીરી માટે 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 માચા અંક માટેની વાિાા લેખન સ્પર્ાા માટે અમને કૃપ્રિઓ મળી રહી છે, જે 
અમે ૧૫ ફેબ્ર આરી સ ર્ી મેઈલ દ્વારા સ્વીકારીશ .ં લેખક પ્રમત્રોને અમારા વોટ્સઅપ ગ્ર પમા ંઆ ચલિંક 
વિે જોિાવાનો અન રોર્ છે: https://chat.whatsapp.com/LBaOa4JI1EV36FR5eIGgAR  
આપના સ ચનો આવકાયા છે.  

નરેશ કાપિીઆ - ૯૯૦૯૯૨૧૧૦૦ 
Jyotikalash007@gmail.com - ૧.૨.૨૦૨૨  

 

https://chat.whatsapp.com/LBaOa4JI1EV36FR5eIGgAR
mailto:Jyotikalash007@gmail.com
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ભાષા િત્યે સદા જાગિૃ જ્યોપ્રિ િાકોર 

 

જ્યોપ્રિ િાકોર સ રિની િપ્રિષ્ઠિિ જીવન ભારિી મિંળની શાળાના પ્રશચક્ષકા 
હિા.ં િેમને મળેલા ં સસં્કાર મ જબ િેઓ અંગે્રજીના પ્રશચક્ષકા હિા,ં પણ 
ગ જરાિી ભાષા પણ િેમને હૈયે વસેલી હિી. આજીવન િેઓ ભાષાકમા સાથે 
સકંળાયેલા ંરહ્ા.ં બોલવ ,ં લખવ  ંઅને સમજવ .ં. ત્રણે રીિે િેઓ ભાષાશ દ્ધિના 
આગ્રહી હંમેશા રહ્ા ં હિા.ં િેમના સ સ્પઠટ અવાજમા ં પ્રવદ્યાથીઓને િેઓ 
ભાષા શીખવે અને ભાષાિેમ જાગિૃ કરે. શ િ અને સાચા ઉચ્ચારણ માટે 
િેઓ આગ્રહી રહિેા,ં પહરણામે િેમના પ્રવદ્યાથીઓમા ંપણ એ ગ ણ ઉિરિા.ં 
વગામા ંથિા ંસવાલ-જવાબથી આગળ વર્ીને િેઓ વગાખિંમાથંી એવા ંકયા 
પ્રવદ્યાથીઓ છે જેમનામંા ંઅસરકારક વક્િા બનવાના ક દરિી ગ ણો છે િે 
િેઓ સિિ શોર્િા ંરહિેા ંઅને િેમને િોત્સાહહિ કરિા.ં   
 

પ્રવપ્રવર્ વક્તતૃ્વ સ્પર્ાાઓ માટે પ્રવદ્યાથીઓને િૈયાર કરવાનો િેમને જાણે 
શોખ રહિેો. પોિાના પ્રવદ્યાથીઓને અભ્યાસક્રમન  ંભણાવવા ઉપરાિં િેઓ 
વકતતૃ્વ કલા પ્રવકસાવવા માટે પણ આત ર રહિેા.ં પ્રવપ્રવર્ પ્રવષયો પર 
વક્િવ્ય આપવા માટે િેઓ પ્રવદ્યાથીઓને િૈયાર કરિા,ં રીયાઝ કરાવિા 
અને િેઓ જયારે મચં પર બોલે િે ર્ીરજપવૂાક સાભંળીને િેમને સારા વક્િા 
બનાવવા માટે િોત્સાહહિ કરિા.ં  
 

અપ્રમિ િાકોર  
પવૂાાચાયા, મહાવીર ઈજનેરી કોલેજ, સ રિ 

૧.૨.૨૦૨૨  



5 
 

અન ક્રમ 
૦૧ લયભગં      અમિૃ બારોટ      ૦૭   
૦૨ માતતૃ્વની સરવાણી    અલ્પા મ. પ રોહહિ     ૧૩   
૦૩ જગદંબા      આશા વીરેન્ર      ૧૮   
૦૪ મમંીનો બોયફે્રન્િ     ઉપ્રમિલા પાલેજા     ૨૨   
૦૫ પ્રશક્ષક કભી સાર્ારણ નહીં હોિા    કમલેશ જોશી      ૨૩   
૦૬ એ રીસ્પેકટેબ્લ વ મન (અંગે્રજી)   કેટ ચોપ્રપન (અન . પરેશ વ્યાસ)  ૩૬   
૦૭ લિા શ  ંબોલે?     ગ લાબદાસ બ્રોકર     ૪૨   
૦૮ નાક      ગેબ્રીયલ પોલ     ૪૯   
૦૯ ખાિ      જજિેન્ર પટેલ      ૫૭   
૧૦ િેમનો પ્રવજય     જોસેફ મેકવાન     ૬૩   
૧૧ કાળો કોટ      ત ષાર વ્યાસ      ૭૧   
૧૨ છોટ       હદનેશ સી. િજાપપ્રિ ‘પ્રનસગા’    ૭૬   
૧૩ સાગંા      દીના પિંયા      ૮૧   
૧૪ દાગ અને આગ     નરેશ કાપિીઆ     ૮૮   
૧૫ માઈન્િસ્કેપ     નીલમ દોશી      ૯૧   
૧૬ બ્લેક રોઝ      િૉ. પ ર ષોત્તમ મેવાિા ‘સાજ’    ૯૫   
૧૭ સબંોર્નના સમીકરણ    િીપ્રિ જે. ભટ્ટ ‘િીિ’    ૯૯     
૧૮ સરોગેટ મર્ર     બક લા ઘાસવાલા    ૧૦૫   
૧૯ ચ કાદો (બગંાળી વાિાા)   ભવાની ભટ્ટાચાયા  
           (અન . રેખા ઉદયન - મહપ્રષિ મહિેા)  ૧૦૯  
૨૦ આપ કા સોન  ં     િો. મનીષા રાિોિ    ૧૧૯  
૨૧ મ મિાઝ હફયા (હહન્દી વાિાા)   માચલની ગૌિમ  
      (અન . બક લા ઘાસવાલા)   ૧૨૫  
૨૨ ધ મ્મસ      મીિા ગોર મેવાિા    ૧૩૧   
૨૩ દ પ્રનયાન  ંસૌથી અણમોલ રિન  મ શંી િેમચદં  
     (હહન્દી વાિાા)    (અન . નરેશ કાપિીઆ)   ૧૩૭  
૨૪ અિાયા ંછાણા ં    મોના પાત્રાવાલા    ૧૪૫   
૨૫ હ ં પણ      યાપ્રમની વ્યાસ    ૧૫૬   
૨૬ જોિાજોિ      રવીન્ર પારેખ     ૧૬૫   
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૨૭ ભદરી     લક્ષ્મીનાથ બેઝબરૂઆ  
   (આસામી વાિાા)    (અન . મહપ્રષિ મહિેા)    ૧૭૪  
૨૮ સોહમની વાિ    િૉ. પ્રવજયા વાિ  
    (મરાિી વાિાા)    (અન . સ્વાપ્રિ મહિેા)    ૧૭૮  
૨૯ નહહ સારં્ો, નહહ રેણ     પ્રવઠ્ઠલ પિંયા     ૧૮૧   
૩૦ ચશમા ંપ્રવનાની આંખે ઝરૂખો   વીનેશ અંિાણી    ૧૮૮   
૩૧ મચલનિા      વૈશાલી રાહિયા    ૧૯૫   
૩૨ િેમ કે...     સપના પ્રવજાપ રા    ૧૯૮   
૩૩ હકિંમિ      સ ષમા શેિ     ૨૦૨   
૩૪ ઘર      સ્વાપ્રિ મહિેા     ૨૧૦   
૩૫ નઠટનીિ      રવીન્રનાથ ટાગોર  
    (ર્ારાવાહી બગંાળી નવલકથા)    (અન . નગીનદાસ પારેખ)     ૨૧૬   
૩૬ વાિાાકલા - વાિાામા ંપ્રવગિો   રવીન્ર પારેખ     ૨૨૮   
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લયભગં 

અમતૃ બારોટ 
 

 
 

િો. અપ્રનકેિ ક્લાસમા ંબોલિા ંઅચાનક અટકી ગયા. પ્રવદ્યાથીઓ એના બોલવાની રાહ જોઈ રહ્ા પણ 

અપ્રનકેિને શબ્દો જિિા નહોિા. કપ્રવિા િો એણે સમજાવી દીર્ી હિી પણ આગળ શબ્દો મોઢે ના ચિયા ં 

 
િોફેસર અપ્રનકેિ ક્લાસમા ં બોલિા ં બોલિા ં
અચાનક અટકી ગયો. પ્રવદ્યાથીઓ એના 
બોલવાની રાહ જોઈ રહ્ા પણ અપ્રનકેિને શબ્દો 
જિિા નહોિા. કપ્રવિા િો એણે સમજાવી દીર્ી 
હિી પણ આગળ શબ્દો મોઢે ના ચિયા. પ્રવચાર 

કયાા પછી પણ શબ્દો ના મળ્યા એટલે, “અત્યારે 

આટલ  ંજ”, કહી એણે જવાની િૈયારી કરી. એક 

પ્રવદ્યાથીએ કહ્ ,ં “સમીંગ અપ રહી ગય ,ં સર.” 

“હા, પણ હવે કાલે વાિ”, એટલ  ંકહી એ ક્લાસની 
બહાર નીકળી ગયો.  

એક પ્રવદ્યાથીની એની પાછળ જ ક્લાસમાથંી 
નીકળી લોબીમા ંએની સાથે થઈ ગઈ, “સર, િમે 

જે અથાઘટન કય ું એ અદભિૂ હત  !ં” “શ  ંહત  ?ં”, 

અપ્રનકેિને શબ્દ મીસ થિો લાગ્યો. “અદભિૂ!”, 

પ્રવદ્યાથીનીએ કહ્  ંપણ અપ્રનકેિ એની સામે િાકી 
રહ્ો. એને થય ,ં ય વિીના હોિ ફફિયા છિા ંકેમ 

સભંળાય  ં નહહ! “સર, િમાર ં  લેક્ચર 

એક્સ્ટ્રાઓહિિનરી હોય છે!” ય વિીએ કહ્  ં પણ 

અપ્રનકેિને માત્ર, ‘સર િમાર ં  લેક્ચર.... હોય છે’, 

એટલ  ં જ સભંળાય .ં શ  ં બોલવ  ં એ એને ના 
સમજાય  ં એટલે એણે, “ભલે કાલે વાિ”, એમ 
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કહીને ચાલવા માિં્ .ં ય વિી થોિી ખપ્રસયાણી 
પિી ગઈ પણ િોફેસરો ધનૂી હોય છે એની કદાચ 

એને ખબર હિી એટલે પ્રનશ્વાસ નાખી એ 

ક્લાસરૂમ િરફ વળી.  
અપ્રનકેિ રસ્િા પર આવ્યો ને ઓટોહરક્ષા માટે 

હાથ ઊંચો કયો. એક હરક્ષા એની પાસે આવીને 

ઊભી રહી. ક્ા ંજવાન  ંછે એ કહીને એ અંદર બેિો. 
હરક્ષાવાળાએ  હરક્ષા એકદમ ભગાવવા માિંી. 
અપ્રનકેિ િરિ જ બોલી ઊિયો, “અરે અરે, ત મ 

લોગ ઈિના.....” પણ આગળનો શબ્દ એને 

જિયો નહહ. એને થય ,ં આજે આ શ  ંથવા બેઠ ં છે! 

પણ એણે, “ભગાિે ક્ૂ ંહો?” એમ કહી સભંાળી 
લીધ .ં “ભખૂ લગી હૈ સાબ, સ બહ નાસ્િા નહહ 

કીયા, અબ જોરોંકી લગી હૈ.” રરક્ષાવાળાન  ંછેલ્લ  ં
વાક્ અપ્રનકેિને ‘અબ...... લગી હૈ’ એટલ  ંજ 

સભંળાય  ંહત  .ં હરક્ષાવાળો આગળ બોલ્યો, “ઘરમેં 
બીબી જાચલમ હૈ, સાબ.” બીબી ક્ા હૈ? 

અપ્રનકેિને પછૂવાન  ંમન થય  ં કેમકે કોઈ શબ્દ 

એને નહોિો સભંળાયો. પણ એણે માિંી વાળ્ય .ં  
ચલફ્ટમાથંી નીકળી એણે ઘરની િોરબેલ વગાિી. 
ઈપ્રશિાએ દરવાજો ખોલ્યો ને, “ગેસ પર સ પર 

આઈટમ મકૂી છે”, એમ બોલી એ ભાગી. 
અપ્રનકેિને ફરી કશ  ં મીસ થત  લાગ્ય .ં જમિા ં
જમિા ંપણ એને ઈપ્રશિાના  શબ્દો મીસ થિા 
હોય એવ  ંલાગત  ંહત  .ં આજે  કેમ આવ  ંથાય છે? 

એ અકળાયો. એટલામા ં બાજ મા ં રહિેો એનો 
પ્રમત્ર જોશી આવ્યો. જોશીને જોઈ એ રાજી થયો. 
પણ એની સાથેની વાિચીિમાયં પેલી િકલીફ 
િો ચાલ  જ હિી. પોિાને બહરેાશ િો નથી 

આવી? એવો પ્રવચાર આવ્યો પણ ના, સભંળાય 
િો છે, માત્ર  શબ્દો મીસ થિા લાગે છે. એણે 
જોશી આગળ એની િકલીફની વાિ કરી. 
જોશી કપ્રવ હિો એટલે વાતચીત દરમમયાન 
એને થોિો અંદાજ આવી ગયો હિો.  
ઈપ્રશિા રસોિામા ં કામમા ં હિી ત્યારે જોશી 
અમનકેતની વાિમા ં ઊંિો ઊિયો. એણે 
અપ્રનકેિ સાથે ઘણી વાર સ ર્ી વાિો કરી ને 
સમસ્યા શેની છે એ સમજવાની કોપ્રશશ કરી. 
આખરે એના મનમા ંકશોક ઝબકારો થયો. પોિે 
સાચો છે કે નહહ એ કન્ફમા કરવા એણે 
અપ્રનકેિને કહ્ ,ં “હ ે સમજ ,ં શાણા, પ્રવદ્વાન, 
ભલૂકણા િોફેસર, હ ં જે બોલ્યો એ સભંળાય ?ં” 
અપ્રનકેિે એનો િશ્ન સાભંળી કહ્ ,ં “જોશી, ત   ં
બોલ્યો એમાથંી ‘હ’ે પછી મીસ થય ,ં ‘િોફેસર’થી 
સભંળાય .ં”  જોશીને હવે પાક્કી ખાિરી થઈ 
ગઈ કે અપ્રનકેિને કેવા િકારના શબ્દો નથી 
સભંળાિા. એણે કહ્ ,ં “િીક છે, ત   ંચચિંિા ના કર 
ને આરામ કર, અમે કંઈ ઉપાય કરીએ છીએ.”  
અપ્રનકેિને રૂમમા ંમોકલી જોશીએ ઈપ્રશિા સાથે 
અપ્રનકેિની સમસ્યાની વાિ કરી. થોડીવારે 

વાિ સમજાિા ં ઈપ્રશિાના હોિને ખણેૂ આછો 
મલકાટ િગટયો પણ એણે ઝટ એ ભાવ 
છૂપાવી દીર્ો. બને્નએ હવે આનો ઉપાય શો 
કરવો એની ચચાા કરી. જોશીને યાદ આવ્ય  ં
એના એક સબંરં્ીને વારે વારે ધ્યાનભગં થઈ 

જત  ંહત   ં ત્યારે સાયહકએહટ્રસ્ટ પાસે લઈ ગયા 
હિા ને એણે ‘કેપ્રમકલની રડરિશેન્સસ છે’, એવ  ંકહ્  ં
હત  .ં અપ્રનકેિને પણ એવ  ંકશ  ંહોય િો! બને્નએ 
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અપ્રનકેિને સાયહકએહટ્રસ્ટ પાસે લઈ જવાન  ં
નક્કી કય ું.  
વાિ સાભંળી સાયહકએહટ્રસ્ટના ંભવા ંિગં થયા,ં 
આંખો ઝીણી થઈ. પછી એણે અપ્રનકેિ સાથે 
લગભગ પદંર પ્રમપ્રનટ સ ર્ી જ દી જ દી રીિે 
વાિો કરી. છેલ્લે જોશી અને ઈપ્રશિા િરફ 
ફરીને કહ્ ,ં “એમની મેમરીમા ંગરબિ થઈ છે. 
આપણને ખાવામા ંજેમ કોઇ વસ્ત  નો વપરાશ 
વર્ી જાય િો એ અભાવી થઈ જાય છે એમજ 
એમના મગજને અમ ક િકારના શબ્દો અભાવા 
થઈ ગયા છે. એ શબ્દો િત્યે એમન  ંમગજ ખબૂ 
સેન્સસરટવ થઈ ગય  ંછે ને િીફેન્સ પ્રમકેપ્રનઝમથી 
એમના મગજે એ ખાસ િકારના શબ્દોની 
મેમરી બ્લોક કરી દીર્ી છે. એટલે એમને એ 
શબ્દો સભંળાિા કે યાદ પણ નથી આવિા. 
મગજે એ શબ્દોન  ંએક િકારન  ં ક્વૉ રસટીન 
કરી દીધ  ં છે. કોઈ પણ વસ્ત  નો અપ્રિરેક કે 
દ વ્યાય થાય અથવા સવેંદનહીનિાથી વપરાય 
તો આવી પહરસ્સ્થપ્રિ સજાાવાની. પણ ચચિંિા 
કરવા જેવ  ં નથી. એમના મગજને આરામની 
જરૂર છે. આરામ મળિા ંજ  િીક થઈ જશે.” 
જોશીએ ટ્રીટમેન્ટ પ્રવશે પછૂય  ં િો એણે 
કહ્ ,ં“આપણે ત્રણચાર સીટીંગ કરવા ં પિશે. 
આપણા બે્રનમા ંસયરૂોટ્રાસસમીટર એટલે નેચરલ 

કેમીકલ હોય છે એના ઈમ્બેલેસસથી આવ  ં થઈ 

શકે છે. હ  ંએને માટેની દવા આપ  ં છં જે થોિો 
વખિ લેવી પિશે.સાથે આ બીજી ગોળી પણ 
આપ  ંછં, જેનાથી એમને ઊંઘ આવશે જે આવા 
કેસમા ંખબૂ જરૂરી હોય છે.આમ િો આ એક 

ટેમ્પરરી ફેઝ છે પણ જો િોપર ટ્રીટમેન્ટ ના 
થાય િો એમાથંી લાબંા ગાળાની િકલીફ થઈ 
શકે છે. એટલે સમયસર દવા લેવી બહ  જરૂરી 
છે.” 
ઘેર આવ્યા પછી અપ્રનકેિ માટે સમય કેમ 
પસાર કરવો એ એક િશ્ન થઈ પિયો. એણે એક 

પ સ્િક લઈ વાચંવા માિં્   ં પણ વચ્ચે શબ્દો 
અજાણ્યા લાગ્યા. પ સ્િક બરં્ કરી એણે ટી.વી. 
ચાલ  કય ું. ન્યઝૂ ચેનલ આવિી હિી. એમા ં
પણ શબ્દો મીસ થયા અને સભંળાયા નહહ. 
એણે ચેનલ બદલી. હક્રકેટની કોમેન્ટરી આવિી 
હિી. એમા ંિો એને બોલ, રન અને પલેયસાના 
નામ પ્રસવાય કશ  ં સભંળાય  ં હોય એમ લાગ્ય  ં
નહહ. જોશી પણ એને ઘેર ગયો હિો. હદવસો 
કેમ જશે? અપ્રનકેિ મ ૂઝંાયો.  
થોિી વાર પછી એણે ઈપ્રશિાને બમૂ મારી 
જોશીને બોલાવવા કહ્ .ં જોશી િરિ આવ્યો. 
એણે જોશીને પ સ્િક બિાવી કહ્ ,ં “હવે આય 

વચંાત   ંનથી.”  જોશી કહ,ે “ઓહ, એમ?”પછી 
અપ્રનકેિન  ંમન બહલેાવવા કહ,ે “અપ્રનકેિ, ત   ં
હવે કાલીદાસ, બાણ ને શેક્સપ્રપયર એ બર્ાથી 
બચી ગયો. એ લોકો કેટલ  ંપીંજણ કરિા હોય 
છે. જોકે આમ િો િારે વાચંવાન  ંજ ભલૂી જવ  ં
પડે એવી ન્થથમત છે. બર્ા લેખકોને અમ ક હદે 
આ વળગણ હોય છે જ. આપણી પ્રજા ભાષાથી 
મવમ ખ થતી જાય છે એન  ંઆ પણ એક કારણ છે. 

ત  ંએમ કર, શબ્દોના અમ ક રૂપો વગર પણ 
સર્જન કરી શકાય એ ત   ંપ  રવાર કરી દે. વાચકો 
પર િારો મોટો ઉપકાર થશે.” અપ્રનકેિને બર્ા 
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શબ્દો િો ના સભંળાયા પણ ભાવ સમજાયો 
હોય એમ લાગ્ય .ં એના મ ખ પર સ્સ્મિ જોઈ 
જોશી ખ શ થયો. થોિીવાર બને્ન પ્રમત્રોએ 
વાિોનો િયાસ કયો પણ જોશીને ભાષામા ંકોઈ 

મોટો અવરોધ આવી ગયો હોય એવ  ંલાગત  ંહત  .ં  
જોશીના ગયા પછી અપ્રનકેિે ઈપ્રશિા સાથે વાિ 
કરવાની કોપ્રશશ કરી પણ એની સાથે મેળ 

પડયો નહહ. એને વહમે પિયો કે પોિાને જે 
સભંળાત   ંકે સમજાત  ંનથી એ જ ઈપ્રશિા બોલે 
છે. પણ એ શ  ંબોલે છે એ જાણવ  ંકઈ રીિે? 
ઘહિયાળના કાટંા હવે અપ્રનકેિને વાગિા હિા. 
એણે બીજી િવપૃ્રત્ત પર ધ્યાન કેષ્ન્રિ કરવા 
કોપ્રશશ કરી. કોલેજમા ં લીવ એપ્પલકેશન 
મોકલવી પિશે એનો પ્રવચાર આવ્યો એટલે એ 
લખવા બેિો. સબંોર્નમા ં જ િશ્ન થયો, કંઈ 
સઝેૂ જ નહહ. કારણ દશાાવવામા ંપણ િકલીફ 
થઈ. સમાપનમા ંએ માત્ર નામ લખી શક્ો. 
એણે ડૂચો વાળીને કાગળ ફેંકયો. ઈપ્રશિા એને 
આંખના ખણેૂથી જોઈ રહી હિી એ એણે જોય .ં એ 
ઊભો થઈ પાજંરામા ં પ રાયેલા વાઘની જેમ 

આંટા મારવા લાગ્યો.  
ઈપ્રશિા ફરી ફરીને એની સામે જોિી હિી. એના 
હોઠના ખણેૂ આછં િરકત   ં હાથય અમનકેતે જોય .ં 
એને ગ સ્સો આવ્યો, “શ  ં જ એ છે? મને ના 
સમજાય એવ  ંજ ત  ંબોલે છે એ હ  ંજાણ  ંછં. પણ 
જો, પછી િારી વાિ છે.” બોલિા ંએણે લગભગ 
ત્રાિ નાખવા જેવ  ં કય ું. ઈપ્રશિા િઘાઈ ગઈ. 
અપ્રનકેિને હજ  બોલવ  ંહત  ,ં ઈપ્રશિાને સભંળાવી 
દેવ  ંહત   ંપણ શબ્દો જિિા નહોિા. વાચા જાણે 

હરાઈ ગઈ હોય એવ  ં લાગત  ં હત  .ં એ એકદમ 
અકળાઈ ગયો, એનાથી સહન ના થય .ં 
અચાનક એને શ  ંથઈ ગય  ંકે એણે ટીપોઈ પરન  ં
પેપરવેટ લઈ ઈપ્રશિા િરફ ફેંક્ .ં ઈપ્રશિાએ એ 
ચકૂાવ્ય  ં પણ એ ખબૂ જ ગભરાઇ ગઈ. એ 

દોિિી જઈને બાજ માથંી જોશીને બોલાવી 
લાવી. અપ્રનકેિે ઈમશતા સામે આંખો કાઢી.  
જોશી અપ્રનકેિને ખભે હાથ મકૂી એને ઈપ્રશિાથી 
દૂર લઈ ગયો. એણે કહ્ ,ં “અપ્રનકેિ, ત   ંસમજ  ં
છે,આ એક વ્યામધ છે. થોિી ર્ીરજ રાખ, બધ  ં
િીક થઈ જશે.” અપ્રનકેિને બધ  ંિો ના સમજાય  ં
પણ ‘ર્ીરજ રાખ' શબ્દોથી કદાચ એ શાિં 
થયો. જોકે ઈપ્રશિા સામે એની આંખોનો રંગ 
ફરી જિો હિો એ જોશીના ધ્યાનમા ંઆવ્ય .ં 
આમ ને આમ િો અપ્રનકેિ વધારે વાઈલેન્ટ 
બની જશે, આનો કંઈ ઉપાય કરવો પિશે. એને 
કંઈક સઝૂ્ .ં એણે ઈપ્રશિાને પછૂય ,ં “ભાભી, 
અપ્રનકેિને દવા આપી?” “િોક્ટરે રાતે્ર 
આપવાન  ં કહ્  ં છે.” “રાિ પિવાને બહ  વાર 
નથી, એને જલદી જમાિીને દવા આપી દો અને 

પેલી ઊંઘની ગોળી આપવાન  ંભલૂતા ંનરહ."  
અપ્રનકેિ જમ્યો ત્યા ંસ ર્ી જોશી ત્યા ંજ બેિો. 
અપ્રનકેિ વ્યગ્ર દેખાિો હિો. જોશી વારંવાર 
એનો ખભો થપથપાવિો હિો એનાથી પણ એ 

હરેાન હતો. જમ્યા પછી અપ્રનકેિને દવાઓ 

આપી ને એને લઈ જઈ સોફા પર બેસાિયો. 
આ બર્ો વખિ જોશી એને થાબિિો રહ્ો. 
થોડીવારમા ંઅપ્રનકેિની આંખો ઘેરાવા લાગી ને 
એ સઈૂ ગયો. 
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એને થય ,ં એ ઝાિની િાળી કાપી રહ્ો છે. ઝનનૂ 
ભરાય  ંહોય એમ એ િાળીને ટચકાવી રહ્ો છે. 
કિિિ.. અવાજ થયો. િાળી બટકાઈ. અરે, પોિે 
એની ઊપર જ બેિો છે. એ પિયો... એ પિયો. 
એ જાગી ગયો. જ એ છે િો એ સોફા પરથી ફશા 
પર ગબિી પિયો છે. ઈપ્રશિા સામે જ ઊભી છે. 
એની આંખો હસિી હોય એવ  ંકેમ લાગે છે?  
 “પ્રમથ્યાચભમાની, િરંગી, ત  િંપ્રમજાજી, જિ...” 
ઈપ્રશિા કંઈ બોલી રહી છે. શ  ં એ સભંળાત   ં
નથી. એને ગ સ્સો આવે છે. ઈપ્રશિા ફરી એને 
ના સમજાય એવ  ંબોલે છે. એને િર લાગે છે, 
એનાથી ઈપ્રશિા પર હાથ ઊપિી જશે િો.... એ 
શાપં્રિ રાખવા િયાસ કરે છે. મનમા ંજાપ ચાલ  
કરે છે પણ એન  ંમાથ  ંભમે છે. હવે અહીં ના 
બેસાય નહહ િો.... અચાનક  ઊભો થઈ અમનકેત 

રૂમમા ંચાલ્યો ગયો. ઈપ્રશિાએ એના ચહરેાના 
ભાવો વાચં્યા છે એટલે એની પાછળ જવાની 
એ હહિંમિ નહહ કરે પણ એના હોિના ખણેૂ 
મલકાટ યથાવત છે. 

  
બેલ વાગી એટલે ઈપ્રશિાએ દરવાજો ખોલ્યો. 
જોશી હિો. આજે કેમ છે હવે?” એણે આવિા ં
જ પછૂય .ં “િમારા દોસ્િ જરા વર્ારે િીસ્ટબા 
થઈ ગયા હોય એવ  ં લાગે છે.” “સવાર 
સવારમા?ં” જોશીને નવાઇ લાગી, “તમે 

કંઈ.....એણે કંઈ ફેંક્  ંકય ું િો નથી ને? ભાભી, 
િમારે હવે સકાસના ખેલાડીની જેમ પ્રનશાન 
ચકૂવવાની િેષ્ક્ટસ કરવી પિશે.” ઈપ્રશિા રિક્ક  
હસી. જોશીએ પછૂય ,ં  પ્રોિેસર ક્ા ં છે?” 

ઈપ્રશિાએ રૂમ િરફ આંગળી ચીંર્ી એટલે 
જોશી અપ્રનકેિના રૂમમા ંગયો.  
અપ્રનકેિ બારી બહાર શસૂયતાને િાકિો ઊભો 
હિો. વદન મ્લાન હત  ,ં આંખોમા ંલાલાશ હિી 
પણ સ્સ્થપ્રિ વણાવવા એની પાસે શબ્દો નહોિા. 
શ  ં કરવ  ં એ એને સઝૂત   ં નહોત  .ં જોશીએ પાસે 
જઈને એના ખભે હાથ મકૂ્ો. જોશીને જોઈ 
અપ્રનકેિના જીવમા ંજીવ આવ્યો. બને્નએ વાિો 
કરવાન  ંએટલે કે વાિોની કોપ્રશશ કરવાન  ંશરૂ 
કય ું.  
જોશીના બહાર આવવાની રાહ જોિા ંઈપ્રશિા 
પ્રવચારે ચિી હિી. િોફેસરે એમના અમતજ્ઞાનના 
પોિાની પર કેવા કેવા િયોગો કયાા હિા એ 
એને યાદ આવી ગય .ં દરરોજ પોતાને ઉિારી 
પાિવાનો જાણે એક નવો અધ્યાય શરૂ થિો. 
પોિે કેટલા સ્ટે્રસમા ંરહિેી હિી! પ્રોિેસર એને 

ગમાર, અણઘડ સમજે છે. આજપયુંિ એ 
પપ્રિવ્રિા ર્મા સમજીને વેિિી આવી છે. કદી 
સામે જવાબ આપયો નથી. પણ કાલે અચાનક 
જ િોફેસરની સમસ્યા જાણિા ંભીિરની સ પ્ત 
ઈપ્રશિા જાગી ગઈ છે. કાલથી એ સયંમ રાખવા 
ખબૂ મથી રહી છે પણ સ્સ્િિંગની જેમ ઉછળેલ  ં
એન  ં મન આવેલી િકને ગ માવવા નથી 
માગત  .ં આગળ એણે ખબૂ વેિ્  ંછે એટલે એ 
ર્રાઈને બદલો લેવા માગે છે. આ ખોટ ં છે એ 
સમજે છે પણ મનને અમસ્ત   જ મકાટ નથી 
કહ્ .ં  
ખાસ્સીવાર પછી જોશી બહાર આવ્યો. એ 
મ ૂઝંવણમા ંહોય એમ લાગ્ય .ં ઈપ્રશિાએ િશ્નાથા 
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નજરે એની સામે જોય .ં દ ુઃખી થવરે જોશી 
બોલ્યો,“સમસ્યા વર્ી ગઈ છે. અપ્રનકેિની 
વાણીનો લય લ પ્ત થઇ ગયો છે, એની 
વાણીમાથંી શબ્દોના ંરૂપો એક પછી એક લય 
પામિા ંજાય છે. હવે આગળ એની ભાષાન  ંશ  ં
થશે એનો િર લાગે છે. સમજાત  ં નથી આ 

ન્થથમતમા ંઅપ્રનકેિ જગિ સાથે કેવી રીતે સબંરં્ 
સાચવી શકશે! આશા કરીએ કે એની આ બબમારી 
ચેપી ના હોય." ઈપ્રશિા પ્રવચારમા ં પિી 
ગઈ.પછી કહ,ે "ભગવાને વાણી સવંાદ માટે 

આપી છે, એનો ઉપયોગ સામાસય અને મવશેષ 

એવા વગો પાડવા માટે થાય ત્યારે મવસવંાદ જ 

થવાનો." જોશી નવાઈથી ઈમશતાને જોઈ રહ્યો. 
એને લાગય  ં પોતે અને પ્રોિેસરે અત્યાર સ ધી 
ઈમશતાના મવચારોન  ંથતર સમજવામા ંભલૂ કરી 
છે. ઈમશતા આગળ બોલી, "ડાળીઓ અને 

પાદંડાનેં આકાર આપી સ દંર બનાવવાની 
ઘેલછામા ંઆપણે મળૂમા ંજ મસિંચન કરવાન  ંભલૂી 
જઈએ તો એ છોડ ઉખડી જ જવાનો."  

જોશી અવાક્ હતો, ઈમશતા કયા છોડની વાત કરી 
રહી હતી!  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
અમતૃ કે. બારોટ 

 A 1502, IRIS ABC, સાઈનાથ નગર, માજીવાિા, 
થાણે પપ્રિમ - 400601 - M. 9920653526 

િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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માતતૃ્વની સરવાણી 
અલ્પા મ. પ રોહહિ  

 

 
 

સરોગસી સેન્ટરના ંિૉક્ટસા માટે પણ આ િથમ રોબો સૅરોગેટનો કેસ હશે.  
િેમના માટે ચેલેન્જ થોિી કપરી પણ રોમાચંક હશે 

 
સ્નેહા દેખાવે આકષાક, શયામ, સામાન્ય 
ય વિીઓ કરિા ંથોિી વધ  ઊંચાઈ ર્રાવિી 
અને સાયબર ક્રાઇમ હિપાટા મેન્ટમા ંઓહફસરનો 
હોદ્દો ર્રાવિી ખબૂ જ સાલસ ય વિી. સવાર 
સવારમા ંઘરમા ંબેસી પ્રવચારિી હિી, 'હજી િો 
પાચં વષા પહલેા ંજ પોિાના ંજ સહપાિી અને 
હાલ રોબોહટક એપ્ન્જનીયર એવા પ્રનુઃશેષ જોિ ે
રજજસ્ટિા મેરેજ કરેલ. પછીના વષે થોિી ર્ાપ્રમિક 
ભાવના જાગિા ં બનેં્નએ પોિાના ં માિાપ્રપિા 
અને થોિા ં પ્રમત્રોને બોલાવી શ્રી નારાયણ 

ભગવાનના મહંદરમા ં અસ્ગ્નની સાક્ષીએ 
મગંળફેરા લીરે્લા. બનેં્નનો પોિપોિાની 
કારહકદી ને નવો ઓપ આપિા ંઆ સમય ક્ા ં
નીકળી ગયો િેન  ંધ્યાન જ ન હત  .ં' સ્નેહા અને 
પ્રનુઃશેષ, બને્ન હજી પાછલા મહહને જ 
પોિપોિાની ચોત્રીસમી વષા ગાિં ઊજવી 
ચકૂ્ા ં હિા.ં હા, િેમના ંજન્મનો મહહનો પણ 
સમાન જ હિો. ફરક હિો માત્ર પાચં હદવસનો. 
સ્નેહા પ્રનુઃશેષથી પાચં હદવસ મોટી. સ્નેહાના ં
પ્રવચારોમા ંબ્લેક કોફી અને ગરમાગરમ ટોસ્ટ 
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સેન્િવીચ સાથે િેની માનીિી રોબો હલે્પર, 
માનસીએ ખલેલ પહોંચાિી, 'પ્રમસ, સાિ વાગી 
ગયા.ં નાસ્િો િૈયાર છે.' એટલામા ં પ્રનુઃશેષે 
આવીને  સ્નેહાની સામેની જ ખ રશીમા ં બેિક 
લીર્ી. િે હંમેશની જેમ દસ પ્રમપ્રનટ મોિો 
આવ્યો હિો ટેબલ ઉપર. પણ સ્નેહાએ કાઈં ન 
કહિેા ં એક હૂંફાળં સ્સ્મિ વેય ું િેની િરફ. 
માનસી િેના કોટ, ઓહફસબેગ લઈ આવી અને 
રસોિામા ંગઈ. િે પ્રન:શેષના માટે ગ્રીન ટી અને 
િાયેટ ચબસ્કીટ્સ લઈને ફરી હાજર થઈ ગઈ. 
બનેં્ન નાસ્િો પરૂો કરી ઘર બહાર નીકળ્યા,ં જેના 
દરવાજા આપમેળે ઘરના ંમાચલકોના ચહરેાના ં
સેન્સસાથી સજ્જ હિા,ં િે આપમેળે જ ખલૂી 
ગયા.ં અને િેમના ંબહાર જિા ંજ બરં્ થઈ 
ગયા.ં અને અહીં, માનસી ઘર સ્વચ્છ કરવા 
માટે સજ્જ થઈ ગઈ. 
 
સ્નેહાએ પોિાનો પજંો કારના દરવાજા ઉપર 
મકૂિા ં જ હાથના સેન્સરથી કારના દરવાજા 
ખલૂ્યા અને િે બનેં્ન પોિપોિાની સીટ ઉપર 
બેસી ગયા.ં સ્નેહાએ િોગ્રામ ‘રૂહટન ૦૧’ પસદં 
કયો અને કાર સ્ટાટા  થઈ ઉધ્વા ગપ્રિ કરવા 
લાગી. લગભગ ૬૦-૭૦ મીટર ઉપર જઈ 
િેટલ  ંજ અંિર જમીનથી જાળવી િે ઓહફસની 
હદશામા ં દોિવા લાગી. આજની આ દસ 
પ્રમપ્રનટની મ સાફરીમા ંબનેં્નની ચચાાનો મ દ્દો એક 
જ હિો, િેમન  ં પોિાન  ં એક બાળક. પણ, 
આટલી કામકાજમા ં ખ ૂપેંલી અને પોિાના 
હિપાટા મેન્ટની એક બાહોશ ઓહફસર બાળજન્મ 

અને ઉછેર માટે પરૂિો સમય આપી શકે િેમ 
નહોિી. જો કે િેમના ં સમકાલીન ય ગલોમા ં
લગભગ ૪૦% સિંાન ઈચ્છિા ં જ નહોિા.ં 
૦૬% ય ગલોમા ં માિા જાિે સિંાનને જન્મ 
આપિી અને બાકી રહલેા ં૫૪% ય ગલો એટલા ં
વ્યસ્િ હિા ં કે સૅરોગસી વગર િેમનો કોઈ 
મદદગાર નહોિો. બાળ ઉછેર માટે પણ એક 
આયા િો જોઈએ જ અને િે પણ માયાળ અને 
પ્રવશ્વાસ . િેમને થત   ંજો સ્નેહાની ખ દની કાળજી 
લેવા િેઓ પાસે સમય નહોિો િો એક 
સૅરોગેટન  ંધ્યાન િેઓ કેવી રીિે રાખશે? અને 
સરોગસી માટે િેમની પસદં કોઈ પર ખરી 
ઊિરિી નહોિી. ઘણા ં હદવસથી ચાલિી આ 
ગિમથલ િેમને બનેં્નને અકળાવિી. 
 
ટ્રાહફક પ્રસગ્નલ પર કાર િોગ્રામ મજૂબ ઊભી 
રહિેા ં બનેં્નને એક હળવો ર્ક્કો અન ભવાયો 
અને સ્નેહાના મગજમા ં એક પ્રવચાર સ્ૂયો. 
'પ્રનુઃશેષ, શ  ંત   ંમાનસીના જ િોગ્રામમા ંથોિા ં
ચેઈન્જીસ કરી િેને આપણી સૅરોગેટ ન બનાવી 
શકે?'  
'િેવા રોબોટ હજી િયોગમા ં છે, િીયર. 
માનસીને રીિોગ્રામ કરવાન  ંપહરણામ શ  ંહોઈ 
શકે હજી કાઈં ચોક્કસ નથી. એના ં કરિા ં
સૅરોગસી સેન્ટર જ જઈએ.'  
સ્નેહા વળિા ંબોલી, 'પ્રનશેષ, મારી ઈચ્છા છે કે 
બાળકનો પ્રવકાસ ખબૂ જ ધ્યાનપવૂાક અને 
પ્રસસ્ટમેહટક થાય. આપણા જેટલી પરફેક્ટ કોઈ 
સૅરોગેટ િો નહીં જ મળે. મેં ક લ છ સેન્ટરની 
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સૅરોગેટસના ં બાયોિેટા અને રીઝલ્ટઝ સ્ટિી 
કયાું છે, છેલ્લા ત્રણ મહહનામા.ં'  
થોડ ં પ્રવચારી પ્રનુઃશેષે જવાબ વાળ્યો, 'ઓકે, હ  ં
માનસીના બેચઝક િોગ્રામમા ં થોિા ં ચેઈન્જીસ 
કરી દઉં છં જેથી, િે માનવ ભાપ્રવ માિા જેવા 
ઈમોશન્સ અન ભવી શકે. ત્યા ંસ ર્ી સરોગસી 
સેન્ટરના ંિૉક્ટસા, અને ખાસ િો િૉ. અપ્રવરામ 
શાહ સાથે ત   ંવાિ કરી રાખ. િેમના માટે પણ 
િથમ રોબો સૅરોગેટનો કેસ હશે. િેમના માટે 
ચેલેન્જ થોિી કપરી પણ રોમાચંક હશે. આજે 
સાજંે આપણે ત્રણેય આ બાબિે એક ચચાા કરી 
લઈએ.' 
આ વાિચીિના બરાબર ત્રણ મહહના પછીની 
એક સાજં સ્નેહા અને પ્રનુઃશેષને માટે ખ શીઓથી 
ઉભરાઈ ગઈ. પ્રનુઃશેષે રોબો માનસીના 
િોગ્રામમા ંઅને સ્ટીલબૉિીમા ંકરેલ ચેઈન્જીસ 
અને િૉ. અપ્રવરામ શાહનો આઈ. વી. એફ. નો 
સફળ િયોગ, એક રોબોના ગભામા ં એક 
માનવબાળન  ંસફળ આરોપણ થઈ ગય  ં હત  .ં 
સાથે સાથે પ્રનુઃશેષના િયોગો પણ સફળ થઈ 
રહ્ા ં હિા.ં માનસીમા ં સ્નેહા જેવા ં માનવીય 
સવેંદના ર્ીરે ર્ીરે જાગી રહ્ા ંહિા.ં નેહા હવે 
માનસીની કાળજી રાખિી હિી, જે િેની આ 
સવેંદનાઓને પોષવા માટે જરૂરી હત  .ં 
માનસીની સ્ટીલબૉિીમા ં માનવબાળના ઉછેર 
માટે જરૂરી પોષણ, ઓસ્ક્સજન પહોંચાિવા 
કેટલીક પ્રસસ્ટમ જોિવામા ંઆવી હિી. િેના ં
બૉિીમા ં એબ્દોપ્રમનલ કેપ્રવટી બનાવી 

ઈલાસ્ટીસીટી ર્રાવત   ંઆબેહબૂ સ્ત્રીના શરીરની 
રચના જેવ  ંગભાાશય આરોપાય  ંહત  .ં 
રેગ્ય લર ચેકઅપસ, પ્રવટાપ્રમન-પ્રમનરલના િોઝ, 
જ દાજં દા ં પોષક રવ્યો, એકકોષી એસ્મ્બ્રયોને 
બહ કોષી બાળ બનાવી રહ્ા ંહિા.ં અને િેના 
રચપ્રયિા હિા ં પ્રનુઃશેષ અને સ્નેહા. 
ગભાાવસ્થાના િથમ પાચં મહહનામા ંમાનસીમા ં
ઘણા ંજ સકારાત્મક ફેરફારો નોંર્ાિા હિા ંજે 
સ્નેહાને અને પ્રનુઃશેષને ખબૂ જ રોમાચંચિ કરિા ં
હિા.ં અલબિ િૉક્ટર માટે પણ આ ખબૂ જ 
રસિદ કેસ હિો. માનસીની પ્રસસ્ટમ બાળકને 
જરૂરી પોષણ પહોંચાિિી, ગભાસ્થ બાળક માટે 
સગંીિ વગાિિી, ભાગવિ ગીિા અને 
રામાયણની િીસ્ક વગાિિી. આસપાસન  ં
વાિાવરણ એકદમ િરોિાજા રાખિી. છઠ્ઠા 
મહીનામા ં સ્નેહાની ઓહફસર નજરમા ં કાઈંક 
અજૂગત  ં નોંર્ાય .ં પણ, પ્રનુઃશેષે માનસીની 
પ્રસસ્ટમ ચેક કરીને 'ઓલ વેલ' ન  ં પ્રસગ્નલ 
આપય .ં  
િેઓએ બાળકના જીવનનો જરૂરી એવો સીમિં 
સસં્કાર કરવાન  ંનક્કી કય ું હત  .ં એટલે સાિમા 
મહહનાની મધ્યમા ં માનસીનો સીમિં સસં્કાર 
યોજાયો. એક સૌભાગ્યવિી સ્ત્રીની જેમ સ્નેહાએ 
િેને સજાવી હિી. આજે ફરી સ્નેહાને કાઈંક 
અલગ અન ભવાય  ં માનસીમા.ં િેના ં
સીલીકોનની ક માશવાળા ંગાલ જાણે માનવના ં
ગાલ જેવા ં લચીલા ં લાગિા ં હિા.ં સ્નેહાએ 
ઇશારાથી પ્રનુઃશેષને બોલાવી માનસીની 
હથેળીમા ં િેનો હાથ મકૂ્ો. િેના આિયાનો 



16 
 

પાર ન રહ્ો. િેના ં હાથની ક માશ ચબલક લ 
સ્નેહાના હાથ જેવી હિી. વળી, િેના ંકાિંામા ં
હથેળીથી થોિે જ નીચે ચબલક લ માનવશરીર 
જેવા ંર્બકારા સભંળાિા હિા.ં બનેં્નની આંખો 
સાનદંાિયા માનસીની આંખોમા ંજોઈ રહી અને 
'રોબો' ની બનેં્ન આંખમા ંએક - એક મોટ ં આંસ  
િગિગી ઊિ્ .ં  
પ્રનુઃશેષે માનસીને બનેં્ન હાથે ઊિાવી અને િેના 
વકાશોપમા ં લઈ ગયો. સ્નેહા િેની સાથે જ 
દોિી. વીસ પ્રમપ્રનટના સ્કેનીંગ, મેપ્રપિંગ અને 
બેપ્રસક સ્ટ્રક્ચર િોગ્રામ સાથેની કંપેહરઝન 
દરપ્રમયાન મૉપ્રનટર જોિા ં જોિા,ં હરપોટાસ 
વાચંિા પ્રનુઃશેષના મોં ના ભાવ સિિ બદલાઈ 
રહ્ા ંહિા.ં સ્નેહા ખબૂ જ પ્રવહ્વળિાથી ક્ારેક 
પ્રનુઃશેષને િો ક્ારેક મૉપ્રનટર ઉપર, િો વળી 
ક્ારેક શાિં રહલેી માનસીને િાકી રહી. 
પ્રનુઃશેષ છેલ્લો હરપોટા  વાચંી હવામા ં ઉછળી 
જોરથી કીકીયારી પાિી ઊિયો. માનસી િરની 
મારી સ્નેહાને વળગી પિી, સ્નેહાએ િેને એક 
સામાન્ય સગભાાની જેમ પોિાના હાથ િેની 
ફરિે વીંટી િેને સાતં્વના આપી. થોિી ક્ષણો 
બાદ સ્નેહાને માનસીની વાસ્િપ્રવકિા યાદ 
આવિા ં િેણે પોિાની પકિ ઢીલી કરી. િેન  ં
આ છોભીલાપણ  ં પ્રનુઃશેષના ધ્યાન બહાર 
નહોત  .ં િેણે માનસી િરફ જોિા ં સ્નેહાને 
ઉદે્દશીને કહ્ ,ં 'મેં કમાલ કરી દીર્ો.'  
 
સ્નેહાને હજી મ ૂઝંવણ હિી કે પ્રનુઃશેષ ખરેખર 
િેને શ  ંકહી રહ્ો છે. િેના ં પ્રવસ્ફાહરિ નેત્રોને 

હવે પ્રનુઃશેષ સાચી સમજ આપવા જઈ રહ્ો 
હિો. માનસી અને સ્નેહા બનેં્ન પ્રનુઃશેષની િાબી 
િરફ ઊભા ં હિા.ં પ્રનુઃશેષને પોિાના ં ગળામા ં
પલેહટનમની ચેઈનમા ં પહરેેલ અઠટકોણાકાર 
પેન્િન્ટની બરાબર નીચેની િરફ રહિેા ંએક 
નાના ંઅર્ાગોળાકાર ભાગને દબાવ્યો જે પ્રસક્સ્થ 
સેન્સ કોમ્પય ટરન  ંએષ્ક્ટવેશન બટન હત  .ં પાચં 
જ સેકન્િમા ંિેમની નજર સામે જમીનથી ત્રણ 
ૂટ ઉપર અને િેમનાથી લગભિ સાિાચાર ૂ ટ 
દૂર એવો એક આિ બાય છ ૂટનો 
અર્ાપારદશાક સ્ક્રીન આવી ગયો અને 
પ્રનુઃશેષના વબાલ કમાન્િઝના આર્ારે િેની 
ઉપર કેટલાકં સમીકરણો દેખાવા લાગ્યા.ં જેન  ં
અથાઘટન કરિા ંપ્રનુઃશેષે કહ્ ,ં 'જ્યારે માનસીના 
સ્ટીલ બોિીમા ંબાળકના કપૃ્રત્રમ પ્રવકાસ માટે દર 
અિવાહિયે સેલ અને હોમોન્સના િોઝ અપાિા ં
હિા,ં જે બાળકનો ચબલક લ માનવમાિાના 
શરીરની અંદર પ્રવકાસ કરવા ક દરિી રીિે જ 
બનિા ં હોય છે. િે િોઝે જ ચમત્કાર સજ્યો 
હિો. બાળકન  ંશરીર િો પ્રવકાસ પામત   ંજ હત   ં
પણ, િે િોઝની આિઅસર રૂપે માનસીના 
સ્ટીલ બોિીની આસપાસ સેલ્સના ંજાળાઓંએ 
આકાર રચવા શરૂ કરી દીર્ો. અને આજે 
માનસી માત્ર યાપં્રત્રક રોબો નથી રહી, િે સાચા 
અથામા ં હાિ-માસં, રૂપ્રર્ર અને સવેંદનો 
ર્રાવિી સ્ત્રી બની ચકૂી છે. માનસીને બેસ્ટ 
સરોગેટ બનાવવા જે િોગ્રામ ચેઈન્જીસ કયાું 
અને સેલ િેવલપમેન્ટ લીકવીિ અને 
સવેંદનાના ં હોમોન્સ બાળકને અપાિા ં હિા ં
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િેણે આ રોબોને સપંણૂા માનવ જેવો બનાવી 
દીર્ો છે. િે બળ અને બ દ્ધિમા ંએક રોબો છે 
પણ કોિાસઝૂ અને સવેંદનો માનવીના.'  
આટલ  ં એકીિાસે બોલીને પ્રનુઃશેષે િથમ 
માનસી અને પછી સ્નેહા િરફ જોય .ં માનસીની 
માનવીય નજરો સ્ક્રીન જોિા ં જોિા ં સિિ 
ભાવનામય બની વહી રહી હિી. સ્નેહાએ 
નજરોને સ્ક્રીન ઉપરથી પ્રનુઃશેષ િરફ અને પછી 
માનસી િરફ ફેરવી. અને િેને ચબલક લ માનવ 
સખીની જેમ િેમથી ભેટી પિી. િત્ય ત્તરમા ં
માનસીએ પણ પોિાના બનેં્ન હાથ સ્નેહાની 
ફરિે વીંટાળી દીર્ા.ં સ્નેહા માનસીના ંશરીરમા ં
આકાર લઈ ચકેૂલા ંબે હ્દયના ંર્ીમા ંર્બકાર 
અન ભવી રહી.  
સ્નેહાને સમજ નથી પિી રહી િે કઈ ખ શીને 
પહલેા ં વ્યક્િ કરે, માનસીના આ અનોખા 
ફેરફારની, પોિાના ં જન્મનાર બાળકના 
પરફેક્ટ પોષણ અને ઉછેરના સફળ િયોગની 
કે પોિાના પપ્રિની આ અણર્ારી પ્રસદ્ધિની? 
માનસીનો આ બદલાવ માનવજાપ્રિની 
અિપ્રિમ પ્રસદ્ધિ હિી. િે પથૃ્વીની િથમ 
'મેન્િરોબ' પ રવાર થવા જઈ રહી હિી. 

 
અલ્પા મ. પ રોહહિ 
વિોદરા 
ફોન 9904948414 
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 

જગદંબા 
આશા વીરેન્ર  

 

આ બનેં સ્ત્રીઓએ પોિાન  ંસઘળં હોિમા ંમકૂી દીધ  ંહત  .ં બેઉ ભલે ચપૂ રહિેી હોય 
પણ માના બગંિી પ્રવનાના હાથ અને ઝરણાનંી સનૂી િોક બધ  ંછત   ંકરી દેિા હિા ં

 
 

 
 

 ‘ઝરણા ં બેટા, આમ ને આમ ખાર્ા-
પીર્ા પ્રવના દોિર્ામ કયાા કરીશ િો શરીર ક્ા ં
સ ર્ી સાથ આપશે?  ખબર છે ને કે, ગમે િેમ 
કરીને િારે ટકી રહવેાન  ં છે ને સાથે બર્ાનેં 
ટકાવી રાખવાના ંછે?’ 
 બોલિા ં બોલિા ં સ ર્ાબેનની નજર 
અનાયાસે િારક િરફ ગઈ. પેરેચલસીસનો 
હ મલો આવ્યો ત્યારથી વાચા િો સાવ જિી 
રહી હિી અને સાથે સાથે જમણ  ં અંગ પણ 
ખોટકાઈ ગય  ં હત  .ં બોલાત   ં ભલે નહોત   ં પણ 

સભંળાત   ંિો બધ  ંહત  .ં મમ્મીએ ઝરણાનેં જે ટકી 
રહવેાની વાિ કરી એ એને નહોિી સમજાઈ 
એવ  ંિો નહોત  .ં કંઈ ન કરી શકવાની લાચારી 
હદવસમા ં કેટલીય વાર આંસ  બનીને વહી 
નીકળિી હિી પણ એ પાણી કંઈ કામ લાગે 
એમ નહોિા.ં 
 ‘મમ્મી, ખાઉં છં િો ખરી! િમે નકામા ં
જ મારી હફકર કયાા કરો છો. ને જ ઓ, સાજંને 
માટે હાિંવાન  ંબોળી દીધ  ંછે એટલે િમે બીજ  ં
કશ  ંકરવાની ઉિાવળ નહીં કરિા.ં આમને માટે 
સપૂ પણ કરીને ફ્રીજમા ંમકૂી દીધ  ં છે. હ ં છ-
સાિ સ ર્ીમા ં િો આવી જ જઈશ.’ આટલ  ં
કહિેા ંઝરણાનંી આંખો ઝૂકી ગઈ. એ સાસ ની 
આંખ સાથે આંખ ન મેળવી શકી. સ ર્ાબેને પણ 
મણ એકનો પ્રન:સાસો નાખિા ંકહ્ ,ં ‘ભલે.’ 
 ખભે પસા ભેરવિા ં એની નજર 
ઘહિયાળ િરફ ગઈ અને એનાથી બોલાઈ ગય ,ં 
‘અરે બાપરે, દસ વાગી ગયા. સાિા દસની િો 
એપોઈંટમેંટ છે.’ પછી બોલેલી વાિ પર પોત   ં
ફેરવિી હોય એમ એણે હોિ પર જીભ ફેરવી 
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અને િારક સામે જોિા ંચોખવટ કરી, ‘એટલે 
કે, સાિા દસે મારે બોસને મળવાન  ંછે. જાઉં છં 
મમ્મી...’ કરિીક ને એ ભાગી. 
 સાજંે પાછી ફરી ત્યારે રાિ ઊિરી 
આવી હોય એમ ચહરેો કાળો ર્બ્બ પિી ગયો 
હિો. 
 ‘જો, હ ં નહોિી કહિેી કે ખાવા-પીવાન  ં
ધ્યાન રાખ પણ માર ં  સાભંળે કોણ? જરા 
અરીસામા ંિાર ં  મોઢ ં િો..’ કંઈક વર્ારે પિત   ં
બોલાઈ ગય  ંહોય એમ સ ર્ાબેને વાિ વાળી 
લીર્ી. ‘ચાલ કપિા ં બદલીને આવ, ત્યા ં
સ ર્ીમા ંચા બનાવી આપ .ં ગરમા ગરમ ચા પી 
એટલે સ્ૂપ્રિિ આવી જાય.’ ક્ારેક આમ ચા િો 
ક્ારેક વળી સ ર્ાબેન ઝરણા ંમાટે હળદરવાળં 
દૂર્ બનાવિા.ં ‘શ  ં હાલિ કરી નાખી છે 
શરીરની? હાયવોય કરવામાથંી ઊંચી નથી 
આવિી. શરીરમા ંકળિર થાય છે એ ત   ંભલે 
ન બોલે પણ હ ં િો િાર ં  મોઢ ં જોઈને સમજી 
જાઉં. લે, પી લે જોઉં, આ દૂર્થી કળિરમા ં
રાહિ થઈ જશે.’ 
 કંઈ બોલ્યા પ્રવના ઝરણા ંઆભારવશ 
નજરે એમની સામે િાકી રહિેી. સ ર્ાબેનને એ 
નજરનો ભાર લાગિો. અચાનક પાસે જઈ, 
એને માથે હાથ ફેરવિા ંએ કહિેા,ં ‘જો બેટા, 
ઉપરવાળા પર શ્રધ્ર્ા રાખવી. આજ નહીં િો 
કાલ, એ આપણી સામે જરૂર જોશે. િારે માથે 
ઘર આખાનો ભાર છે એ કબલૂ, પણ પ્રનરાલીની 
િારે જરાય ચચિંિા કરવી પિે છે? આવી િાહી 
દીકરી િો નસીબદારને મળે!’ 

 ‘મમ્મી, એ િમને હરેાન િો નથી 
કરિીને?’ 
 ‘લે, હરેાન કરવાની ક્ા ંવાિ કરે છે? 
આવિી એવી છોકરીમા ંએટલી બર્ી સમજણ 
છે કે, પોિાની મેળે ભણી લે, જમી લે, િૈયાર 
થઈને સ્કલેૂ જિી રે ને િારકને આપવા-લેવાન  ં
કામ પણ કરે. િેં િો પાચેં આંગળીએ 
મહાદેવજીને પજૂ્યા હશે િે...’ વળી પાછી 
એમણે જીભ પર લગામ મકૂી. 
 ‘મમ્મી, િમારા આર્ારે જ જીવી રહી 
છં. િમે ન હોિ િો માર ં  શ  ંથાિ?’ 
 લૉકિાઉનને કારણે છેલ્લા કેટલાય 
મહહનાથી ઝરણાનંી નોકરીય નહોિી કે 
પ્રનરાલીની સ્કલૂ પણ નહોિી. જો કે, ઝરણાનંા 
મોબાઈલથી પ્રનરાલીના ઓનલાઈન ક્લાસ 
ચાલિા ખરા! હવે ર્ીમે ર્ીમે સરકાર અનલોક 
કરવાન  ં ચાલ  કરવા માિંી હિી. ગઈકાલે જ 
ટી.વી. પર સાભંળ્ય  ંહત   ંકે, હવે બ્ય ટી પાલારો, 
જીમ, હરસોટા  વગેરે શરૂ કરી શકાશે. આ 
સાભંળીને સાસ -વહ ની નજર એક થઈ હિી. 
ઝરણા ંર્ીમેથી બોલી હિી, ‘મમ્મી, મારે પણ 
હવે કામ મેળવવાની કોપ્રશશ કરવી પિશે.’ 
 ‘હા બેટા, કામ કયાા વગર છૂટકો જ ક્ા ં
છે?’ સ ર્ાબેને લાચારીભયાા અવાજે કહ્  ંને એ 
સાથે જ એમણે િારક િરફ જોય .ં ભલે લકવાને 
કારણે પથારીમા ંપિયો હોય પણ એન  ંમગજ 
એકદમ સાબિૂ હત  .ં એને ક્ારન  ંસમજાઈ ગય  ં
હત   ં કે, િણખલ  ં િણખલ  ં કરીને જે માળો 
બાધં્યો હિો એ મોંઘવારીના માર અને પોિાની 
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પરવશિાને કારણે વેરપ્રવખેર ન થઈ જાય એ 
માટે આ બનેં સ્ત્રીઓએ પોિાન  ંસઘળં હોિમા ં
મકૂી દીધ  ંહત  .ં બેઉ ભલે ચપૂ રહિેી હોય પણ 
માના બગંિી પ્રવનાના હાથ અને ઝરણાનંી સનૂી 
િોક બધ  ંછત   ંકરી દેિા હિા.ં 
‘મમ્મી, બોસ સાથે વાિ થઈ ગઈ. કહિેા હિા 
કે કાલથી કામ પર આવી જા. મારે સાિા દસે 
પહોંચી જવ  ંપિશે.’ 
‘હા, ગયા પ્રવના ચાલે એમ પણ નથી ને આ 
ચારે કોર કોરોના કોરોના થાય છે એમા ંિને 
મોકલિા ંજીવ પણ નથી ચાલિો.’ 
‘િમે હફકર ન કરો મમ્મી, હ ં બરાબર ધ્યાન 
રાખીશ. પસામા ં માસ્ક, સેનેટાઈઝર બધ  ં
અત્યારથી જ મકૂી દીધ  ંછે. સવારે ઉિાવળમા ં
ભલૂી ન જવાય એમ કરીને.’ 
 બીજે હદવસે ઝરણાનંા ગયા પછી  
સ ર્ાબેન િારક અને પ્રનરાલીના ચા-દૂર્ ને 
નાસ્િો િૈયાર કરવાની ર્માલમા ંપિયા.ં ઓન 
લાઈન ક્લાસ માટે રોજ વહલેી ઊિી જિી 
પ્રનરાલીએ કાલે રાતે્ર જ નક્કી કરી લીધ  ંહત  ,ં 
‘દાદી, અમારા ં બે ટીચરને કોરોના થયો છે 
એટલે આજે અમારા પ્રિિંસીપલે અમને કહી દીધ  ં
છે કે કાલે િમને છૂટ્ટી. બનેં ટીચરને બદલે  
અમારા ક્લાસ કોણ લેશે એ હવે નક્કી કરશે.’ 
બીજા હદવસની િૈયારી માટે ભાજી વીણી રહલેી 
ઝરણા ંદીકરીના હાવભાવ જોઈને હસી પિેલી. 
‘જ ઓ િો મમ્મી, ટીચરોને કોરોના થયો એનો 
આ બેનને કોઈ અફસોસ નથી. એ િો રજા માટે 
ખ શ છે, બસ!’ 

‘હા દાદી, કાલે મોિે સ ર્ી ઊંઘવા મળશે એટલે 
હ ં ખ શ િો છં જ. મને વહલેી નહીં ઊિાિી દેિા ં
હં!’ 
િારક માટે ટે્રમા ંચા-નાસ્િો લઈ જિી વખિે 
સ ર્ાબેનન  ં ધ્યાન ગય .ં ‘અરે! દોિાદોિીમા ં
ઝરણા ંફોન લેવાન  ંિો ભલૂી જ ગઈ. હમણા ં
ઘણા ંવખિથી ભણવા માટે ફોન પ્રનરાલી પાસે 
રહ ેછે એટલે  એને યાદ નહીં આવ્ય  ંહોય.’ 
દીકરાને ટેકો આપીને બેસાિવા ગયા ં ત્યા ં
ફોનની રીંગ વાગી. ફોન હાથમા ં રાખી કામ 
કરવ  ંફાવે એમ નહોત   ંએટલે સ્પીકર ઑન કરી 
એમણે કહ્ ,ં ‘હલ્લો’. સ્પીકર પરથી એક ભદં્દ 
હાસ્ય સભંળાય ,ં ‘હમ િો કબસે ત  મ્હારે 
ઈંિઝારમેં બૈિે હૈં, જાનેમન, ઔર હકિના 
િિપાઓગી? જલ્દી આ જાઓ. યાદ હૈ ન? 
હોટેલ આપ્રિથ્ય, રૂમ નબંર 210.’ 
સ ર્ાબેન જલ્દી સ્પીકર ઑફ કરવા ગયા ંત્યા ં
ફોન અને ચાનો કપ બનેં નીચે પિયા. િારક 
વીંર્ી નાખિી નજરે એમની સામે જોઈ રહ્ો. 
એના ચહરેા પર હાથ ફેરવવા જિા માના 
હાથને એણે હિસેલો માયો. અણર્ારી 
પહરસ્સ્થપ્રિથી િઘાઈ ગયેલા ં અને આવેશથી 
ધ્રજૂિા ંસ ર્ાબેને કહ્ ,ં ‘બહ  ગ સ્સો આવે  છે? 
બહ  પ્રર્ક્કારે છે િારી આ માને? ને શ  ંસમજે છે 
ત   ં ઝરણાનેં? હોંશે હોંશે ર્રં્ો કરવા જિી 
િવાયફ?’ એક ખ રશી ખેંચીને િારકના ખાટલા 
નજીક બેસિા ંબોલ્યા,ં  
 ‘હ ં એક એવી અભાગણી સાસ  છં જેણે બધ  ં
જાણવા છિા ં પોિાની ગહૃલક્ષ્મીને જીવિા 
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નરકમા ંર્કેલવી પિી છે. પણ શ  ં કર ં? જ્યા ં
સ ર્ી અમારા ં દાગીના કે બીજી ચીજ-વસ્ત   
વેચીને ગાડ ં ગબિાવાય ત્યા ં સ ર્ી ગબિાવ્ય  ં
પણ રોજ સવાર પિ ેને ચાર પેટ ભાડ ં માગિા ં
હિા.ં િારી માદંગી અને દવાનો ખચા પણ મોઢ ં 
ફાિીને ઊભો હિો. ખાખરા-પાપિ વણી વણીને 
કેટલીક આવક ઊભી થાય? આખો મહહનો 
એવા નાના ંકામ કરીને જેટલ  ં ન મળે એટલ  ં
એક ઘરાક પાસેથી મળે.’ 
 આ બધ  ં મા બોલે છે? મારી મા? 
પોિાની વહ ના ઘરાકની વાિ એ આટલી 
સહલેાઈથી કેવી રીિે કરી શકે? િારકના િાબા 
હાથની મ ઠ્ઠી ક્રોર્થી વળી ગઈ. સ ર્ાબેને આ 
જોય .ં ‘નફરિ થાય છે મારી પર? થવી જ 
જોઈએ. મને પણ ઘણૃા ઉપજે છે મારી જાિ 
પર, પણ પછી જાિને એમ પ્રવચારીને માફ કરી 
દઉં છં કે, ચાર ચાર જણને ઝેર પીને અકાળે 
મરવાનો વારો આવિ એના કરિા ંઆ ચબચારી 
એકલી રોજ ઝેર પીર્ા કરે એ વર્ારે સાર ં .’  
 પછી દીકરાનો હાથ હાથમા ંલઈ હળવે 
હળવે પસવારિા ંએમણે કહ્ ,ં ‘કદાચ ત   ંનહીં 
સમજી શકે, પ ર ષ છે ને? ઝરણાનેં આ રસ્િે 
જવા દેવા કરિા ં મારે માટે જજિંદગીનો અંિ 
આણવાન  ંકામ હાથવગ  ંહત  .ં કેટલીય વાર એવ  ં
પ્રવચાય ુંય ખર ં  પણ પછી થય ,ં રમિમા ંહારિા ં
હોઈએ ત્યારે નાના ંબાળકની જેમ હાથ ઊંચા 
કરીને ‘જાવ, મારે નથી રમવ ’ં એમ કહવે   ંિો 
સાવ  સહલે  ંછે અને ર્ાર કે હ ં એમ કરિ પણ 
ખરી િો કોને, શ  ં ફેર પિવાનો હિો? એના 

કરિા ંઆ છોકરી, જે આપણા ંબર્ા ંખાિર  ઝેર 
પી રહી છે એમા ંટીપ ,ં બે ટીપા ંઅમિૃના ંનાખી 
શક ં િો ઝેર જીરવવ  ંએને માટે થોડ ં સહલે  ંિો 
જરૂર થાય.’ 
 એક પ્રન:સાસો નાખીને ખ રશી પરથી 
ઊભા થિા ંએ બોલ્યાં, બેટા, ‘મારી બ પ્ધ્ર્એ 
સ ઝાિ્  ં એમ મેં કય ું. ખોટ ં થય  ં હોય િો 
ઊપરવાળાના દરબારમા ંજવાબ દેવા િૈયાર 
છં.’ એમનો પાલવ ખેંચીને િારકે ઊભા ંરાખયા ં
ને એમનો હાથ પોિાને માથે, મોઢે ફેરવિા ં
ચોર્ાર આંસ એ રિી પિયો. 
 ઝરણા ંપાછી ફરી ત્યારે એણે િારકની 
બાજ મા ં પિેલા મોબાઈલનો તટેૂલો સ્ક્રીન 
જોયો. તટેૂલી ર્ાર પર આંગળી ફેરવિા ં એ 
બોલી, ‘અંિે આજે સ્ક્રીન તટૂયો, નહીં િારક?’ 
િારકે જોય  ં કે, કાચ વાગવાથી એની 
આંગળીમાથંી લોહી નીકળી રહ્  ંહત  .ં પોિાના 
હાથમા ંએનો હાથ લઈ લોહી વાળી આંગળીથી 
એણે ઝરણાનંા ંકપાળમા ંચાદંલો કયો. ટે્રમા ંચા 
લઈને આવિા ંસ ર્ાબેને આ જોય  ંઅને મીઠ ં 
હસીને િારક િરફ જોઈને બોલ્યા,ં ‘સાક્ષાિ 
જગદંબા જેવી લાગે છે ને મારી દીકરી?’ 

 
આશા વીરેન્ર   
જાણીિા લેચખકા, વલસાિ  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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મમંીનો બૉયફે્રન્િ 

ઉપ્રમિલા પાલેજા 

 

 
 

દ વાાએ િરિ માનો હાથ પકિી એને કહ્ ,ં “મોમ, મને કહનેે કોણ છે? મારે એને મળવ  ંછે ને એ પણ 
આજે જ, મને બહ  ચટપટી ઉપિી છે. એને આપણા ંઘરે બોલાવ કે મને એની પાસે લઈ જા.” 

 
 

“મમંા, આ લે િારો ફોન, ક્ારનો વાગ્યે રાખે 
છે.” દ વાા એની માનો ફોન એને રસોિામા ં
આપવા આવી. 
“કોનો છે? જરા કહી દેને થોિીવાર પછી કર ં  છં. 
મારા હાથ ગદંા છે.” આરિીએ કીધ .ં 

દ વાાએ માએ કહ્  ંએમ કય ા. ઉપર નામ વાચંી 
ચોંકી ગઈ, B.F. 

“અરે! વાહ! શ  ંવાિ છે મમંા, િારો બૉય ફે્રન્િ? 

કોણ છે? મને મળાવને િારા બૉય ફે્રન્િ સાથે. 
વાહ, કેટલ  ં ઉતે્તજજિ! શ  ં નસીબ છે હંઅઅઅ, 

એક વર પણ ને એક બૉય ફે્રન્િ પણ!” 
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“ઓ હો હો, આ િમે આજકાલના ંછોકરાઓને 
બહ  ઉિાવળ હોય... જરા ર્ીરી પિ, કેટલા ંિશ્નો 
એકસાથે પછેૂ છે?” 

ત્યા ંદ વાાના ફોનની રીંગ વાગી. ફોન ઉપાિિા ં
વેંિ એણે િરિ કહ્ ,ં ”અરે િેડ ,િમને એક ગિૂ, 

સરિાઈઝીંગ, એક્ષાઇટીંગ ખબર આપ ?ં “ 

“શ  ંિને કોઈ છોકરો ગમી ગયો?” દ વાાના પ્રપિા 
િદીપે પછૂ્ .ં િેઓ દ બઈસ્સ્થિ એક પેટ્રોલ 
કંપનીમા ં ઉચ્ચ હોદ્દા પર હિા.ં એને ર્રં્ાથે 
આખી દ પ્રનયામા ંફરવાન  ંથાત  ,ં અત્યારે પનૂામા ં
હિા.ં 
“અરે ના િેડ , એ કાઈં એક્ષાઈટીંગ થોડ ં હોય? 

એ િો નોમાલ કહવેાય.” 

“િો િને િમોશન મળ્ય ?ં” 

“ના િેડ , એ િો ર ટીન થાય એમા ંસરિાઈઝીંગ 
શ  ંહોય?” 

“િો િેં સવીસ છોિી પોિાની કન્સલટન્સી ચાલ  
કરી?” 

“ના, િેડ  શરિ લગાવ  ંિમે પ્રવચારી પણ નહીં 
શકો- અન માન ય નહીં કરી શકો.” 

“એવ  ંિે શ  ંહોય શકે જે મારી પ્રવચારશસ્ક્િની 
બહારન  ંહોય?” 

“િેડ , ત્યા ંિમારી આજ બાજ  કોઈ છે?” 

“ના, હ  ંએકલો જ છં, કેમ?” 

“િમારી પી.એ.ને બોલાવો, િમારી બાજ મા ં
ઉભી રાખો. હ ં જે ખબર આપીશ એ સાભંળીને 
િમને ચક્કર આવી જશે ને પિી જશો.” 

“દ વાા, જલ્દી બોલ, મને પ્રમહટિંગમા ં જવ  ં છે, 

નહીંિર રાિના વાિ કરીએ.” 

“િેડ , ય  નો... શ  ંકર ં  કહ  ં કે નહીં? િમાર ં  હદલ 
તટૂી જશે.” 

“દ વાા બેટા, ચાલ મકૂ ં છં. મને મોડ ં થાય છે. 
રાિના વાિ કરીએ, ત્યા ંસ ર્ી ત   ંપ્રવચારી લે.” 

“ઓ કે, ઓ કે, હદલ થામકે બૈિીયે જનાબ, અભી 
અભી િાજામિાજા ખબર મીલી હૈ કે આપકી 
સ દંર ઔર પયારી સી બીબી કો એક બૉયફે્રન્િ 
હૈ!” 

સામે છેિે એકદમ ચપૂકી. 
“િેિી, આર ય  ઓકે?” 

“અરે, હા ં હા,ં હ ં િો એકદમ ફાઈન છં. પણ 
આમા ંમને કંઈ પણ કૌત  કસભર, પ્રવસ્મયકારક, 

ઉતે્તજનાપણૂા ને જાણવા લાયક નવીન 
સમાચાર નથી લાગિા ંકારણકે  િેં જે કહ્  ંએ 
િો મને વષોથી ખબર છે.” 

“શ ઉંંઉંઉં? િેડ , શ  ંવષોથી ખબર છે? બાપ રે! હ ે
િભ , િો શ  ં હ ં એકદમ બ ધ્ધ , િફોળ, ચક્રમ, 

પાગલ, અક્કલ વગરની જ પરૂવાર થઈ કે 
એથી યે કંઈક પ્રવશેષ? “  

“એ પ્રવચાયે રાખ, ત  ંઆમાનં   ંકાઈંક િો છો જ! 
ને નિીજા પર આવે િો મને જાણ કરવાની 
િસ્દી લઇ લેજે.” હસિા ંહસિા ંબોલી િદીપે 
ફોન મકૂી દીર્ો. 
દ વાા હિિભ-સ્સ્થર-મોઢ ં વકાસીને પ્રવચાર 
કરિી રહી. આરિી ત્યા ંજ ઉભી રહીને બર્ી 
વાિો સાભંળિી હિી, દ વાાની નજદીક આવી 
એને ઢંઢોળી. દ વાાએ િરિ માનો હાથ પકિી 
એને કહ્ ,ં “મોમ,મને કહનેે કોણ છે? મારે એને 
મળવ  ંછે ને એ પણ આજે જ, મને બહ  ચટપટી 
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ઉપિી છે. એને આપણા ં ઘરે બોલાવ કે મને 
એની પાસે લઈ જા.” 
“ઓકે, હ ં કોપ્રશશ કરી જોઈશ.” 

“હા ંપણ ત્યા ંસ ર્ી કે િો ખરી એન  ંનામ શ  ંછે? 

ક્ા ંરહ ેછે? શ  ંકરે છે? “ 

“ઓ હો, પાછો રઘવાટ? હવે િને થોિી ખબર 
પિી ગઈ છે િો આખી વાિ િો કહવેી જ પિશે, 

પણ ર્ીરજ ર્ર, એકાદ બે હદવસમા ં ચોક્ક્સ 
કહીશ. મને થોિો સમય આપ.” 

દ વાા પ્રવચારોમા ંગરકાવ, પ્રનરાશ વદને પોિાના 
ઓરિામા ં ચાલી ગઈ. આરિી જલ્દી જલ્દી 
િૈયાર થઈ દ વાાને કહીને ગઈ, ”કામ છે, જાઉં 
છં, બે કલાકમા ંઆવી જઈશ. િાર ં  લચં રાખય  ં
છે ટેબલ પર, ખાઈ લેજે.” 

“હા ભલે, લચં બે્રકમા ંભખૂ હશે િો ખાઈ લઈશ. 
હમણા ંમારો કોન્ફરન્સ કોલ છે. અિર્ા કલાક 
સ ર્ી ખલેલ ન પહોંચાિિી.” દ વાા પ્રવચારોમા ં
ખોવાઈ ગઈ. આજે વકા ફ્રોમ હોમ કરે છે ને 
ખબર પિી નહીંિર શ  ંક્ારેય ખબર ન પિી 
હોિ? િેડ ને પણ ખબર છે ને મને જ કોઈએ 
ખબર ન પિવા દીર્ી ને એ પણ વષોથી? એ 
અસ્વસ્થ થઈ ગઈ પણ ક્લાયન્ટનો ફોન 
આવ્યો એટલે કામમા ંખ ૂપંી ગઈ. 
આરિી જઈને ગાિીમા ં બેિી ત્યા ં ફરી ફોન 
આવ્યો, ”મેિમ,જલ્દી આવો, સરની િચબયિ 
સવારથી બરાબર નથી લાગિી.” 

“હા, હમણા ં પદંર પ્રમપ્રનટમા ં પહોંચ  છં.” કહી 
આરિીએ િરિ િદીપને ફોન લગાિયો, 
”િદીપ, હોસ્સ્પટલથી ફોન હિો, મનોજની 

િચબયિ એ લોકોને બરાબર નથી લાગિી, 
જલ્દી બોલાવે છે. શ  ં કર ં? દ વાાને લઈ જાઉં? 

સવારથી પાછળ પિી છે, િારા બોયફે્રન્િને 
મળાવ. હ ં નીકળં છં. ને પલીઝ ત   ંપણ પનૂાથી 
જલ્દી નીકળી આવી જા. માર ં  મન બહ  ગભરાય 
છે.” 

“આરિી શાિં થા. હા ભલે હ ં હમણા ંજ નીકળં 
છં. હા ને હવે એને લઈ જવાનો સમય આવી 
ગયો છે. હ ં એને ફોન કરી કહી દઉં છં, િારી 
સાથે દલીલ કયે રાખશે. સાર ં  છે એ આજે વકા 
ફ્રોમ હોમ કરે છે ને એણે જ આજે આ પ્રવષય 
પર વાિ છેિી.” 

“એ હમણા ં કોન્ફરન્સ કોલ પર હશે. િીસ્ટબા 
નથી કરવાની. થોિીવાર પછી ફોન કરજે. હ  ં
ગાિી ડ્રાઈવર સાથે મોકલી દઈશ.” 

               હજી ગાિી કંપાઉન્િ બહાર પણ નહોિી 
નીકળીને િદીપનો ફોન આવ્યો, ”આરિી, 
દ વાાનો કોલ પાછળ િેલાયો છે, એ હમણા ંજ 
િારી સાથે આવે છે. એની પાસે અિર્ા 
કલાકનો ટાઈમ છે.” 

દ વાા આવી. મસ્િીના મિૂમા ંહિી. ”મોમ,ચીલ 
યાર. આમા ં આટલા ં પ્રસરીયસ થવાની જરૂર 
નથી. હ ં કાઈં િારી કે િારા બોયફે્રન્િની પરીક્ષા 
નથી લેવાની. િારા ં બૉયફે્રન્િને સ્વીકૃિ કે 
અસ્વીકૃિ નથી કરવાની. ફક્િ મળીશ ને મોકો 
મળશે િો િારાથી ચેિીને રહવેાન  ં કહીશ. 
કદાચ બીચારાને હજ  અન ભવ ના થયો હોય કે 
િને ગ સ્સો આવે છે ત્યારે કેવી મહાકાલીનો 
અવિાર લાગે છે.” 
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એની બિબિ ચાલ  રહી ને આરિી પ્રવચારોમા ં
અટવાયેલી ધ્યાન વગર એને હા-ના, હવે બસ 
કર, એક ખાઈશને મારા હાથની એવ  ંબોલિી 
રહી. વીસેક પ્રમપ્રનટમા ં ગાિી, ’Best Faith’ 
હોસ્સ્પટલના ંગેટ પર આવી ઉભી રહી. 
“સો મમંા, બી એફ સ્ટેન્િસ ફોર હોસ્સ્પટલન  ં
નામ?” 

“હા.” કહીને આરિી ઉિાવળે લીફ્ટમા ંદાખલ 
થઈ, દ વાા એની પાછળ. 
“શીટ યાર, સસ્પેન્સ ઓવર? િો મમંા, િારો 
કોઈ બૉય ફે્રન્િ નથી?” 

“છે, બોયફે્રન્િ િો છે જ.” 

લીફ્ટ નવમા માળે ઉભી રહી, આરિી ઉિાવળે 
નીકળી ર મ ન ં ૯૦૦૧મા ં દાખલ થઈ, દ વાા 
એની પાછળ. 
જેવી આરિી ર મમા ંગઈ કે નસે કહ્ ,ં ”મેિમ, 
સરને આજ સવારથી નોશીયા જેવ  ંથયે રાખે 
છે, શ્વાસોચ્છવાસની ગપ્રિ પણ ર્ીમી ઝિપી 
થયે રાખે છે.હાટા  બીટ્સ ને પલ્સ પણ ઉિર 
ચિ થયે રાખે છે.જરા ટેન્શન જેવ  ંછે.” 

“હવે એને પીિાિો નથી જોવાિો મારાથી, 
ભગવાન કરે એ આ જજિંદગીના બરં્નથી મ ક્િ 
થઈ નવો જન્મ લઈ, નવી જજિંદગી શર  કરે.” 
આરિી ખાટલામા ંસિેૂલા માણસના માથા ને 
કપાળ પર હાથ ફેરવી બોલી ને કપાળ પર 
એક હળવ  ં ચ બંન આપી, એનો હાથ હાથમા ં
લઈ થપથપાવિી બાજ મા ંરાખેલા ટેબલ પર 
બેસી ગઈ. 

“મમંા, આ માણસ કોણ છે? ને ત   ંએને આટલી 
નજીકથી ઓળખે છે ને હ  ંનથી ઓળખિી એમ 
કેમ?” 

“આવ, િને એટલે જ અહીંયા લઈ આવી છં. 
આ મનોજ છે.” 

“િો આ િારો બોયફે્રન્િ છે? ભિૂપવૂા િેમી, ને 
હજી એની સાથે આવા ઘપ્રનઠટ ઉઠમાભયાા 
લાગણીના ં સબંરં્? છી, હ ં િારા પ્રવશે આવ  ં
પ્રવચારી પણ નથી શકિી. ને ત  ?ં” 

“દ વાા, આવ.” કહીને એનો હાથ પકિી ખેંચીને 
દદીની નજીક લઈ ગઈ. મનોજના ંમાથા પર 
એનો હાથ ફેરવિા ંબોલી, ”મનોજ, આ આપણી 
દીકરી દ વાા.” 

દ વાાએ એકઝાટકે હાથ ખેંચી લીર્ોને ઉગ્ર સ્વરે 
બોલી, ”મમંા, આર ય  ઈન યોર સેન્સીસ? ત  ંશ  ં
બોલે છે િને ભાન છે? મારી બાયોલોજીકલ 
માિા ત   ં ને પ્રપિા આ માણસ છે? આઈ િોન્ટ 
બીલીવ એન્િ એક્સેપટ એનીબિી એઝ માય 
ફાર્ર. આય હવે અ લવલી, લવીંગ, કેરીંગ 
ફાર્ર. ને હ ં જાઉં છં.” કહી ગ સ્સામા ંર્મર્મ 
બહાર નીકળી ગઈ. ડ્રાઈવરને ગાિી ઘરે 
લેવાન  ં કહી િદીપને ફોન કરી, ટૂંકમા ંઆખો 
વિૃાિં આપયો, થોડ ં રિી ર્િી ને એને જલ્દીથી 
ઘરે પહોંચવાની િાકીદ કરી. 
િદીપ હોસ્સ્પટલ પહોંચ્યો, મનોજનો હાથ 
પકિી થોિીવાર એના માથે ફેરવિો રહ્ો, 
આરિી સાથે મસલિ કરી સપ્રર્યારો આપયો ને 
નસાને જાણ કરી કે એ બેઉ એકાદ કલાકમા ં
પાછા આવે છે ને આખી રાિ પેશન્ટ પાસે જ 
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રહશેે. બેઉ ઘરે પહોંચ્યા. દ વાા ગ સ્સામા ંલાલ 
પીળી, ફાટ ફાટ થિી, ઘરમા ં આમથી િેમ 
આંટા માયે રાખિી હિી. ઘરમા ં બધ  ં
વેરણછેરણ જ્યા ં ત્યા ં પગમા ં અટવાત   ં હત  .ં 
જેવી એણે આરિીને જોઈ એનો લાવા ઉકળ્યો, 
”િેડ , મોમ ક્ે છે મારો બાયોલોજીકલ પ્રપિા 
પેલો મનોજ કરીને કોઈ હોસ્સ્પટલના ચબછાને 
સિેૂલો દદી છે ને િમે મને ફક્િ નામ 
આપનાર પ્રપિા છો. મને પેલો માણસ મારા 
પ્રપિા િરીકે િો શ  ંપણ હવે િો આ મોમ યે 
મારી મા િરીકે મજૂંર નથી. આવ  ંચહરત્ર મારી 
માન  ંિો ન જ હોય શકે ને! કરેક્ટ? “ આરિી 
દ :ખી ચહરેે, િરલ આંખે એની સામે જોિી 
એના વાકબાણ જીરવિી રહી. િદીપે ઉંચા 
અવાજે ઘાટંો પાિિા ંકહ્ ,ં ”દ વાા, પલીઝ બરં્ 
કર િારા લવારા. િને ભાન છે ત   ંશ  ંબકી રહી 
છે િારી માને? એને માટે આ રીિે બોલવાનો 
િને કોઈ હક્ક જ નથી જ્યારે િને હકીકિ 
ખબર નથી. આવ મારી પાસે બેસ, િને સાચી 
વાિ જણાવ .ં” 

“િેડ  ,શ  ંિમે હજી પણ એનો જ પક્ષ લ્યો છો? 

મને િો નવાઈ લાગે છે બધ  ંજાણીને િમે કેવી 
રીિે રહી શક્ા આવી બાઈ સાથે આટલા ં
વષો?” 

િદીપે જોરથી ચચલ્લાિા, હાથ ઉંચો કરિા ંકહ્ ,ં 
”દ વાા, ફોર ગૉિ સેક વીલ ય  પલીઝ સ્ટોપ? 

નહીંિર મારાથી િને જજિંદગીમા ં પહલેીવાર 
મરાઈ જશે.” આરિી ભીની આંખો લ ૂછંી 

પોિાના ને િદીપ માટે ચા ને દ વાા માટે કોફી 
બનાવવા રસોિામા ંચાલી ગઈ. 
દ વાા થોબિો ચિાવી બેિી હિી. િદીપ એની 
પાસે જઈ બેિો. દ વાા એની સામે ભરેલી 
આંખોએ જોઈ રહી ને મોં ફેરવી લીધ .ં િદીપે 
એના ખભા પર હાથ થપથપવિા ંકહ્ ,ં ”દ વાા, 
શાિં પિ. મારે, ના મારે ને આરિીએ િને 
થોિી હકીકિો જણાવવી છે. ત   ં અમારા 
ત્રણેયની જજિંદગીને જોિિી કિી છો. અમે રાહ 
જોિા હિા ંત   ંપ  ખિ થાય, સમજણી થાય ત્યારે 
સચ્ચાઈ િારી સામે મકૂીએ. ખબૂ જ 
સવેંદનશીલ ને નાજ ક પહરસ્સ્થપ્રિને 
સ્વીકારવાની પાકટિા આવે ત્યારે કહીએ. એ 
જાણીશ પછી િને સમજાશે કે હ ં 
જજિંદગીમા ં પહલેી વાર િારા પર આટલો ગ સ્સે 
કેમ થયો અને િારા બર્ા ંિશ્નોના જવાબો િને 
એમાથંી જ મળી જશે. હ ં ને મનોજ પહલેાં 
ર્ોરણથી સહપાિી હિા.ં છઠ્ઠા ર્ોરણમા ંઆરિી 
અમારી શાળામા ંદાખલ થઈ ને અમારા ંવગામા ં
આવી. અમે ત્રણેય ત્યારથી પ્રમત્રો થઈ ગયા.ં 
વખિ જિા ં ગાઢ પ્રમત્રો થઈ ગયા.ં અમારી 
મૈત્રી હજી અકબરં્ છે. અમે શાળા પરૂી કરી ને 
એક જ કોલેજમા ંએિપ્રમશન લીધ .ં એ દરમ્યાન 
આરિી ને મનોજ વચ્ચે પહલેા ંસ્નેહ ને પછી 
િેમ સબંરં્ િસ્થાપ્રપિ થયો. બેઉ એકબીજાના ં
પરીવારથી સારી રીિે વાકેફ હિા ં ને બેઉ 
પરીવારની સમંપ્રિથી કોલેજ પરૂી થયે એ 
બેઉના ં લગ્નની િારીખ નક્કી થઈ. એ 
બેફીકરાઈમા ંએકાદ નબળી ક્ષણે, એ લોકોના 
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હદલ, હદમાગ, દેહ પર કબજો કરી લીર્ો. 
પોિાની ભલૂનો અહસેાસ થિા ં બેઉ 
સભાનિાથી મને હમેંશ સાથે રાખવા લાગ્યા.ં 
એક હદવસ અમે ત્રણેય ખિંાલાથી પાછા ફરિા ં
હિા.ં સાજંના ચાર પાચં વાગ્યા હશે. એ હદવસે 
જોરનો વરસાદ હિો ને ધ મ્મસીય  ંવાિાવરણ 
હત  .ં હ ં ગાિી ચલાવિો હિો, આરિી મારી 
બાજ ની બેિક પર, અમે બેઉ વાિો કરિા ંહિા ં
ને મનોજ પાછળની બેિક પર આંખ મીંચી 
આરામ કરિો હિો. એક વળાકં પર હ ં ગાિી 
ર્ીમી ચલાવિા ંટના મારિો હિો ને અચાનક 
પાછળથી આવિી એક ટ્રકે ગાિીને જોરથી 
ર્ક્કો માયો ને િે સાથે મનોજની પાસેનો 
દરવાજો ખ લ્લી ગયો. મનોજ ગાિીની બહાર 
ફંગોળાયો, ખિકો ને પથ્થરોની સાથે ભટકાિો, 
અફળાિો ખીણમા ં ગબિયો. ગાિી બાજ  પર 
ઉભી રાખી, ઈમરજન્સી હલે્પ લાઈન પર ફોન 
કરી મદદ મગંાવી. ૨-૩ કલાકની મહનેિ પછી 
મનોજનો પત્તો લાગ્યો ને બે કલાક પછી 
મહામહનેિે એને ઉપર લાવ્યા. મારમાર 
સ્થાપ્રનક હોસ્સ્પટલમા ં દાખલ કયો. એક િો 
નાની હોસ્સ્પટલ, ટાચંાના સાર્નો, બાહોશ 
િોક્ટરની ખોટ ને વળી આટલા ંસમય ગાળામા ં
ઘણ  ંલોહી વહી ગય  ં ને ગિંાઈ ગયેલ .ં શરીર 
પર ઘણા ંઉંિા ઘાવ ને ઉઝરિા દેખાિા હિા.ં 
ત્યા ં એ લોકોએ િાબિિોબ મલમપટ્ટી કરી 
અમને મ બંઈ કે પનૂા લઈ જવાની િાકીદ કરી. 
એયર એમબ્ય લન્સથી એને આ હોસ્સ્પટલમા ં
દાખલ કયો ત્યા ંસ ર્ી દસેક કલાક વીિી ચકૂ્ા 

હિા.ં આ હાદસામા ંઆશ્વાસન એ જ હત   ં કે 
એના શ્વાચ્છોશ્વાસ બરાબર લયબધ્ર્ ચાલિાં 
હિા.ં પણ એ કોમામા ં ચાલી ગયો હિો. 
િોક્ટરોએ ઘણી કોપ્રશશો કરી એને ભાનમા ં
લાવવાની, પરંત   દવા, ટ્રીટમેન્ટ, પ્રવજ્ઞાન, દ વા 
બધ  ંનાકામયાબ રહ્ .ં એના પ્રપિાએ પાણીની 
જેમ પૈસા વાપયાા એને નોમાલ કરવાના, કોઈ 
વસ્ત   કારગિ ન નીવિી. અંિે એમણે નક્કી 
કય ું એની સારસભંાળ સારી રીિે લેવાય એટલે 
કાયમ નસા ને િોક્ટરોની દેખરેખ હિેળ 
હોસ્સ્પટલમા ંજ રાખવાન .ં એમણે ઘણ  ંદાન કય ું 
હોસ્સ્પટલને. મનોજની આજીવન સારસભંાળ 
લેવાય ને સારવાર થઈ શકે એવી િજવીજ 
કરી. એ હદવસથી મનોજ એ જ અવસ્થામા ંઆ 
હોસ્સ્પટલમા ંછે. આ બધ  ંિો ચાર પાચં વષાના 
ગાળામા ં થય .ં એક બીજો અકલ્પનીય ને 
હ્રદયસ્પશી બનાવ આ અકસ્માિ થયો ત્યારે જ 
બન્યો હિો. આરિીને બહ  નબળાઈ વિાાિી 
હિી ને િોક્ટરે બ્લિ, ય રીન ટેસ્ટ કરાવવાની 
સલાહ આપી ને ત્યારે એને ખબર પિી શી વોઝ 
કેરીઈંગ ય . હવે? મોટો િશ્ન. એ ગભાપાિ 
કરાવવા િૈયાર નહિી. બીજા કોઈની સાથે 
લગ્ન કરવા ંિૈયાર નહિી. કારણ લગ્ન કરે િો 
પેલો પ ર ષ પપ્રિ હક્ક જમાવે ને પરાણે દેહ 
ભોગવટો કરે એ એને મજૂંર નહત  .ં ને લગ્ન 
કરીને પત્નીનો ઉપભોગ ન કરે એવો પ ર ષ િો 
દરેક કાળ ને ય ગમા ંમળવો મ શકેલ છે, હિો ને 
રહશેે.” ત્યા ંઆરિી ચા, કોફી લઈને આવી. હવે 
દ વાા સાવ શાિં થઈ ગઈ હિી. વાિના 
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અન સરં્ાનમા ં આરિી આગળ બોલી, ”સાથે 
માર ં  સિંાન, એના કોઈ પણ વાકં વગર 
પ્રપિાના િેમથી વચંચિ મોટ ં થાય, બીચાર ં  
બાપડ ં કહવેાય એ પણ મને મજૂંર નહત  .ં ત્યારે 
િદીપ મારી મદદે આવ્યો. એના જ દ રાગ્રહથી 
અમે દ પ્રનયાની નજરે પપ્રિપત્ની ને િારા 
માિાપ્રપિાના ંસબંરેં્ બરં્ાયા, િને ઉછેરવા. એ 
િારો પાલકપ્રપિા ને મારો પાલકપપ્રિ બનીને 
આપણને બેઉને પોષિો રહ્ો છે. અમે બેઉએ 
એ મ ખવટાને આર્ીન આટલા ંવષો વ્યિીિ 
કયાા સાથે.” 

દ વાા અવાક, સ્િબ્ર્ થઈને સાભંળિી જ રહી. 
એની આંખમાથંી દિદિ આંસ  પિી રહ્ા.ં એ 
દોિીને માને ભેંટી, ”સોરી મમંા ,હ ં ઈિીયટ, 
સેન્સલેસ, ઉધ્ર્િ -િાર ં  અપમાન કરિા ંને િને 
ર્ીક્કારિા ં કેટકેટલ  ં બિબિ કયે રાખય .ં મને 
શરમ આવે છે કંઈ પણ જાણ્યા વગર આવા 
લવારા કયાા, પલીઝ મને માફ કરી દે.” ”ઈટ્સ 
ઓકે બેટા, હવેથી ધ્યાન રાખજે.” િદીપની 
બાજ મા ં બેસી, એના ખભા પર માથ  ં ઢાળી, 
”હટે્સ ઑફ ટ  બોથ ઓફ ય  એન્િ સેલ્ય ટ 
મીલીયન્સ એન્િ બીલીયન્સ ટાઈમ ફોર યોર 
સેક્રીફાઈસ એન્િ ટ્રુ લવ ફોર મી. શેલ વી ગો 
ટ  હોસ્સ્પટલ? આય વોન્ટ ટ  મીટ રાર્ર સી માય 
ફાર્ર.” 

“ચાલો જલ્દી જઈએ, આજે મનોજની િચબયિ 
પણ સારી નથી.” 

આરિી ચા, કૉફીના મગ રસોિામા ંમકૂી આવી 
ને સહસા બોલી, ”દ વાા,મારો બૉયફે્રન્િ કોણ છે 
એ િને જાણવ  ંછે ને?” 

આરિીને અર્વચ્ચે અટકાવી દ વાા બોલી, 
”પલીઝ મોમ,મારે નથી જાણવ .ં” 

“ના, આજે િો િારે જાણવ  ંજ પિશે. મીટ માય 
બૉયફે્રન્િ, મી.િદીપ.” બોલી િદીપને વળગી. 
િદીપની આંખમા ંહષાના આંસ  િગિગી રહ્ા.ં 
 
 
 

 
 

ઊપ્રમિલા પાલેજા, 

૯૮૩૩૯૬૪૮૦૯  

૧૨,ગોમા ગહૃ, 

સર પ્રવઠ્ઠલદાસ નગર, 

સરોજીની રોિ,નોથા એવન્ય ; 
સાિંાક્રુઝ (પ) મ બંઈ-૪૦૦૦પ૪  

િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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પ્રશક્ષક કભી સાર્ારણ નહીં હોિા 
કમલેશ જોષી 

 

 
 

વેકેશન પરૂ ં  થય  ંઅને પ્રશક્ષકોના આિયાનો પાર નહીં. સ્કલૂન  ં નવ  ં રંગ રોગાન, ચોગાનમા ંસ દંર 
બગીચો, સ્ટાફરૂમમા ંનવી ચેર-કબાટ, વગામા ંનવા બોિા  અને એન્ટ્રી ગેટ િો જાણે રજવાિી િવેશદ્વાર! 
 

મધ બહનેે રીિસર દોિવ  ં પિ્ .ં હરક્ષામાથંી 
ઉિરી શાળાના ગેટમા ં િવેશયા ત્યારે સહજે 
અમથ  ંિેબ  ંલાગિા ંજરાક નમી પિયા. ગ્રાઉન્િ 
પર ઝિપી િગલા ંમાિંિા િેઓ ઓહફસ િરફ 
ગયા. હાશ, રજજસ્ટર ત્યા ં હત  .ં એમણે ફટાફટ 
સાઈન કરી ત્યા ંએમના કાને િાથાનાના શબ્દો 
અથિાયા ‘ઓમ િત ્સત ્શ્રી નારાયણ ત  .ં..’ 
ઓહ, આજે ફરી મોડ ં થઈ ગય .ં ઢીલા ંપગલે 
મધ બહને િાથાના ખિં િરફ ચાલ્યા ત્યારે 
એમના હૃદયમા ંનવા પ્રિન્સીપાલનો કટાક્ષભય ું 
સ્માઈલ કરિો ચહરેો, થોિી ગભરાહટ ફેલાવી 
ગયો. 

 

હજ  મહહના પહલેા કશ  ં જ નહોત  .ં એય.. ને 
આખો સ્ટાફ લીલા ંલહરે કરિો હિો. સાિને 
દસની બદલે ક્ારેક સાિા સાિ થઈ જિા ંિોય 
જૂના પ્રિન્સીપાલ કાપં્રિભાઈ કશ  ંબોલિા નહીં. 
એ પણ સમજિા, બહનેોને સવાર સવારમા ં
કેટલા બર્ા ંકામ હોય. અરે ક્ારેક િો એવ યેં 
બનત  ંકે કાપં્રિસાહબે પોિે સવા આિે આવિા. 
ત્યારે બાકીનો સ્ટાફ બધ  ંરાબેિા મ જબ ગોિવી 
જ રાખિો. કોઈન  ંકશ  ંઅટકત   ંનહીં. 
  

પણ આ નવો જ વાનીયો પ્રિન્સીપાલ, જગદીશ 
ઓઝા સાિને દસનો સમય હિો િોય સાિમા ં
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દસે આવી જિો. પટ્ટાવાળા જિીને પણ પોણા 
સાિે હાજર થઈ સ્કલૂનો ગેટ ખોલી, બર્ા ંરૂમ 
ખોલી નાખવા પિિા હિા. અિવાહિયે એક 
વાર આવિી ક સ મને પણ દરરોજ સાિ વાગ્યે 
હાજર થઈ, સાિા સાિ સ ર્ીમા ં બર્ા જ રૂમ 
વાળી નાખંવા પિિા હિા. પ્રશક્ષકો પણ ત્રાસી 
ગયા હિા, પણ ફહરયાદ કેમ કરવી? 

પ્રિન્સીપાલ હજ  સ ર્ીમા ંકોઈને ચખજાયો નહોિો 
કે નહોિો કોઈને મેમો પકિાવ્યો.  

િો પછી બધ  ંસમયસર કેમ થવા લાગ્ય ?ં 

‘જ વાનીયો છે પણ િોય ગારં્ીવાદી લાગે છે.’ 
ભાષા પ્રશક્ષક જીિેન્ર સોલકંીએ કમેન્ટ કરી 
ત્યારે સૌ હસી પિયા હિા. ઓઝા હિોય એવો. 
એ હાજર થયો એના ત્રીજા જ હદવસે સૌને એનો 
પરચો મળી ગયો. એ હદવસે છોકરાઓંએ 
િાથાના કરી ત્યા ં સ ર્ીમા ં સૌ પ્રશક્ષકો સ્કલેૂ 
આવી ચકૂ્ા હિા. જોકે િેઓ એક પછી એક 
આવ્યા ત્યારે િાથાના શરૂ થઈ ચકૂી હોવાથી, 
ચાલ  િાથાનાએ ખલેલ ન પહોંચે એટલે સૌ 
સ્ટાફરૂમમા ં બેસી રહ્ા હિા. સૌથી છેલ્લે 
પહોંચેલા મધ બહનેે સહી કરી ત્યારે એમના 
કાને જીિેન્ર સરના શબ્દો અથિાયા હિા, 
‘માળં.. પ્રિન્સીપાલ વહલેો આવી જાય છે.. 
એટલે આપણે પણ સાલ  ંઆવવ  ં પિશે એવ  ં
લાગે છે.’ 
  

‘નવો છે ને! બે પાચં હદ' ખેલ કરશે પછી એય 
થાકીને ઢીલો પિી જશે.’ મધ બહનેે સાથે 
લાવેલી બોટલમાથંી એક ઘ ૂટં પાણી પીિા કહ્  ં

અને પછી પોિે જોઇન થયા ત્યારે કેવા 
જોશીલા હિા એની વાિ કરી. ગચણિવાળા 
મજં બહનેે પણ એવો જ અન ભવ કહ્ો. ત્યા ં
લાબંો બેલ પિયો. સૌ પ્રશક્ષકો વગાખિંમા ંગયા 
િો ચોંકી ઉિયા. એમના ખ રશી ટેબલ ચોખખાં 
ચણાકં હિા,ં બેન્ચીસ સાફસ થરી, અહીં િહીં 
ઉિિા કાગળો પણ ગાયબ હિા! ક સ મ િો દર 
ગ ર વારે સફાઈ કરવા આવે છે, િો આ વખિે 
એ વહલેી આવી કે શ ?ં હરસેસમા ં એ મ દ્દો 
ચચાાયો ત્યારે પટ્ટાવાળા જિીને ફોિ પાિયો 
‘ઓઝા સાહબેે ગઈ કાલે છૂટીને બે કલાક 
રોકાઈને બધ  ંજાિે સાફ કય ું, એમની સાથે હ ંય 
બટકી ગયો, મારેય સાિ વાગ્યા સ ર્ી રોકાવ  ં
પિ્ .ં’ કોઈ એની વાિ પર હસી ન શક્ .ં 
 

અને િાથાના પરૂી થઈ. મધ બહનેે ઓઝા 
સાહબેના હોિ પર એ જ સ્માઈલ જોય .ં 
લગભગ આખો સ્ટાફ હાજર હિો. પોિે જ સહજે 
મોિા ં હિા.ં ‘આજે જરાક મોડ ં થઈ ગય  ં
સાહબે...’ મધ બહનેે વણમાગં્યો ખ લાસો કયો. 
  

પણ ત્રીજા જ મહહને મોટી બબાલ થઈ ગઈ. 
‘એ એને સમજે છે શ ?ં’ જીિેન્ર સાહબેે 
સ્ટાફરૂમમા ં બળાપો કાઢયો. ‘પ્રિસ્ન્સપાલ હોય 
િો એના ઘરનો.. વધ  દોઢ િાહ્ો થશે િો મારા 
જેવો ભ ૂિંો કોઈ નથી એ એને સમજાવિા મને 
વાર નહીં લાગે...’ 
‘ટાઢા પિો સાહબે... જત   ં કરો...’ નટ સાહબેે 
મામલો સભંાળવાની કોપ્રશશ કરી. 
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‘ના..ના...નટ ભાઈ એને સમજાવી દેજો.. મારો 
રોટલો કાઈં આ સ્કલૂ પર નથી ચાલિો.. 
પ્રસલેબસ થિો હશે એમ પરૂો થશે.. સરકાર 
બીજા કેટલા કામ સોંપે છે? એ કરવા કે 
છોકરાઓને ભણાવવા?’ જીિેન્રસાહબેનો 
અવાજ હજ  ઊંચો જ હિો ‘લે, નવીનવાઈનો 
મને કહ ેછે.. પ્રસલેબસ િો પરૂો કરવો જ પિશે!’ 
  

વાિાવરણ ટાઢ ં પિિા બહ  વાર લાગી. હરસેસ 
પછી જીિેન્રસાહબે અિર્ી સી.એલ. મકૂી જિા 
રહ્ા. ર્ીરે ર્ીરે સ્ટાફમા ં ઓઝા પ્રવર િન  ં
વાિાવરણ બરં્ાવા લાગ્ય .ં સમજો ને કે 
રીિસરન  ં અસહકાર આંદોલન શરૂ થય .ં 
િાથાનાથી શર  કરી સાસં્કૃપ્રિક કાયાક્રમો સ ર્ી 
દરેક િેકાણે સ્ટાફ પરાણે કામ કરિો હોય એવ  ં
નજરે ચઢવા લાગ્ય .ં 
 

પણ એક હદવસ... ‘એક બે્રકીંગ ન્ય ઝ આપ ?ં’ 

ગચણિવાળા મજં બહનેે સ્ટાફ રૂમમા ં ગાિંીયા 
ખાિા ં ર્ીમા અવાજે કહ્ .ં સૌએ કાન સરવા 
કયાા. ‘ઓઝાએ બે મહહનામા ં આપણી સૌની 
સપ્રવિસબ ક અપ ટ  િેટ કરી નાખંી છે. ઉપરી 
સાહબેોની સહીઓ પણ કરાવી લીર્ી છે.’ 
મજં બહનેના હસબન્િ િી.ઈ.ઓ. કચેરીમા ંહિા. 
એમણે આપેલી માહહિી મ જબ ‘ઓઝા 
ચબચારો.. િી.ઓ. કચેરીએ દસેક ર્ક્કા ખાઈ 
ગયો. બસ, ગઈ કાલે બર્ી બ ક એપ્ર વ થઈ 
ગઈ.’ 
કામ િો મોટ ં થય  ં હત   ં પણ જીિેન્ર સાહબે 
બોલ્યા ‘એ િો એની શાન િેકાણે આવી લાગે 

છે, એટલે આપણને વ્હાલો થવા આપણા ંકામ 
કરવા લાગ્યો છે. ખેર..! દેર આયે દ રસ્િ આયે. 
બાકી આપણને પસાનલી એની સાથે કોઈ 
દ શમની નથી.’ 
 

પ્રસલેબસ પરૂો કરવો, શાનદાર ભણાવવ  ં એ 
જીિેન્રસાહબે માટે િાબા હાથનો ખેલ હિો. 
બી.એિ.મા ંએ એમની કોલેજમા ંિથમ આવ્યા 
હિા. કોલેજના અંપ્રિમ હદવસે પ્રિન્સીપાલ 
સાહબેે િોત્સાહક સદેંશ આપિા કહલે  ં ‘આ 
જીિેન્રમા ં મને એક આદશા પ્રશક્ષકના િમામ 
સદગ ણો દેખાય છે, એના પાિ આયોજન, એના 
ટી.એલ.એમ., એન  ંબોિા વકા , એન  ંભાષા પરન  ં
િભ ત્વ.. ગ જરાિી જ નહીં, અંગે્રજી પર પણ 
એની પકિ બહ  સારી છે. આમ ને આમ િે 
સિિ િગપ્રિ કરે, સરકારી સ્કલૂમા ંપ્રશક્ષક બને 
અને શે્રઠિ પ્રશક્ષકનો એવોિા એને મળે એ જ 
શ ભેચ્છા.’ 
  

જયારે પોિાને આ સ્કલૂમા ંઓિાર મળ્યો ત્યારે 
જીિેન્રસાહબે બી.એિ. કોલેજના પ્રિન્સીપાલને 
પેંિાન  ંબોક્સ પણ આપી આવેલા. સાિ વષા 
વીિી ગયા એ વાિને. અહીં આવી પોિે બે 
વષા ઝઝૂમેલા. બાળકોને સ્પર્ાાઓમા,ં ઈિર 
પરીક્ષાઓમા ંભાગ લેવા એમણે ખબૂ મહનેિ 
કરેલી. પણ સ્લમ પ્રવસ્િારમાથંી આવિા 
બાળકો, સરકારી વાિાવરણ, ઉપરીઓનો 
અસહકાર.. ર્ીરે ર્ીરે ભીિરી જ સ્સો ઓસરિો 
ગયો અને પોિે પણ પહરસ્સ્થપ્રિ આગળ હાર 
સ્વીકારી લીર્ી. 
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‘જીિેન્રસાહબે..! પ્રિન્સીપાલ સાહબે આપને 
બોલાવે છે.’ પટ્ટાવાળા જિીને આવીને કહ્  ં
ત્યારે જીિેન્રસાહબે ખીજ ખાઈને ઊભા થયા 
હિા. પાછા ફયાા ત્યારે હહન્દીની ઈિર પરીક્ષા 
માટે બાળકોને ભાગ લેવા અંગેનો પહરપત્ર 
એમના હાથમા ં હિો. ‘િમારે કેટલા વષાની 
નોકરી બાકી છે મધ બહને?’ એક હદવસ 
ગચણિવાળા મજં બહનેે પછેૂલ .ં ‘બસ ચાર વષા 
છે હવે. જો આ ગારં્ીવાદી શાપં્રિથી કરવા દે 
િો.’ અને ફરી એક હાસ્યન  ં મોજ  ં સ્ટાફરૂમમાં 
ફરી વળ્ય .ં એ પછી સૌથી છેલ્લે કોણ હરટાયિા 
થશે, કોને કેટલા વષા બાકી, કોને કેટલા ગે્રિ 
છૂટશે, નીકળશે ત્યારે હાથમા ં કેટલી રકમ 
આવશે.. એની લાબંી ચચાા ચાલી. 
  

હદવાળીના વેકેશનમા ંસૌ પોિપોિાના વિન 
ગયા હિા. ઓઝાએ સૌને ચાની પાટી આપી 
હિી. એની કંજૂસાઈ સૌએ છાનીમાની વખોિી 
હિી. કોઈ બોલ્ય  ં ‘લગભગ ત્રીસેક હજારનો 
પગાર હશે અને પાટી આપી િો ચા ની!’ િો 
કોઈએ કહ્  ં‘આપણને કહ્  ંહોિ િો ગાિંીયાનો 
ખચા આપણે આપી દેિ.’  
મધ બહને વિનમા ંપોિાન  ં જૂન  ંમકાન પાિી 
નવ  ં મકાન બનાવવા પાછળ ગયા માચા 
મહહનામા ં દસ લાખ રૂપ્રપયા પોિાના જેિને 
આપી આવ્યા હિા. નવા મકાનમા ં એમણે 
ગહૃિવેશ કયો ત્યારે સગાસબંર્ીઓએ એમની 
સઘંષાભરી સરકારી નોકરીને ચબરદાવી હિી. 
મધ બહનેે પણ ‘અમે જે રીિે અમારા સ્લમ 

પ્રવસ્િારના બાળકોને ખાલી પાચં કલાક 
સાચવી રાખીએ છીએ, એમ ખાલી સાચંવી 
બિાવે ને િોય આ મોટી ફી લેિી ખાનગી 
શાળાઓના પ્રશક્ષકો ગાિંા થઈ જાય.’ એમ કહ્  ં
ત્યારે એમના જેિાણીએ પણ એમની સારી કદર 
કરી હિી. લગભગ ચોયાાસી હજારની આવક 
હિી મધ  બહનેની. િેમના જેિાણીની દીકરી 
પલ્લવી, જે િાઈવેટ સ્કલૂમા ંનોકરી કરિી. એ 
િો સરકારી નોકરી કેવી રીિે મળે? શ  ંકામગીરી 
હોય? એવા અનેક િશ્નો પછૂિી મધ બહનેની 
ફેન બની ગઈ હિી. 
  

ગચણિવાળા મજં બહનેે નવી વેગન આર કાર 
હદવાળી પર લીર્ી હિી. સરકારી નોકરી અને 
સારા પ્રસચબલ સ્કોરને લીરે્ એમની લોન ફટાફટ 
પાસ થઈ ગઈ. પહરવાર સાથે િેઓ સ્ટેચ્ય  ઓફ 
ય પ્રનટીની મ લાકાિ પણ લઈ આવ્યા હિા. 
જીિેન્ર સાહબેે એની બહને સગંીિાના લગ્ન 
હદવાળી પર રાખયા હિા. ખાસ્સા પાચં-સાિ 
લાખ રૂપ્રપયા એમા ંખચાાયા હિા, પણ એમની 
નાિમા ં અને બહનેના સાસરામા ં એમના 
નામનો પ્રસક્કો પિી ગયો હિો. 
 

વેકેશન પરૂ ં  થય .ં મને કમને સૌ પાછા આવ્યા. 
બીજે હદવસે વહલેી સવારે સ્કલેૂ પહોંચ્યા િો 
એમના આિયાનો પાર ન રહ્ો. સ્કલૂના 
ચબલ્િીંગની િો સરૂિ જ બદલી ગઈ હિી. 
એકદમ નવ  ં નક્કોર રંગ રોગાન, ચોગાનમા ં
સ દંર મજાનો બગીચો, લીલા અને બ્લ  કચરાના 
મોટા ટીન, સ્ટાફરૂમમા ંમસ્િ કબાટ, નવી ચેર, 
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દરેક વગામા ંનવા બોિા , અમ ક નવી બેન્ચીસ 
અને એન્ટ્રી ગેટ િો જાણે રજવાિી િવેશદ્વાર. 
  

આખો મહહનો ઓઝા સાહબે મથ્યો હિો એવા 
સમાચાર પટ્ટાવાળા જિીને આપયા. સૌને ગમ્ય  ં
પણ ખર ં . જિીને કહ્  ં કે ઓઝા સાહબેે ગ્રાન્ટ 
ઉપરાિં લાખોન  ંિોનેશન ઉઘરાવી આ એક જ 
મહહનામા ંઆખો િોજેક્ટ પાર પાિયો હિો. હજ  
બેક રૂમ બરં્ાઈ પણ રહ્ા હિા. લાયબે્રરીમા ં
સ દંર અને નવા પ સ્િકો આવી ગયા હિા. 
હદવસો વીિવા માિંયા એમ એમ ઓઝાની 
કમાલ સૌને ચોંકાવવા માિંી. બેક હદવસથી 
નજીકના એન.જી.ઓ.માથંી પાચેંક કોલેજીયન 
ય વિીઓ હરસેસમા ં સ્કલેૂ આવી બાળકોને 
અવનવી રમિો રમાિવા માિંી. મજં બહનેને 
પણ એમા ં મજા આવી એટલે એ પણ એમા ં
જોિાઈ ગયા. લાયબે્રરીમા ં જીિેન્રસાહબેે 
લખાવેલા પ સ્િકો આવી ગયેલા જોઈ એમની 
ભીિરે પણ બી.એિ.ના એ જ સ્સાવાળા હદવસો 
િાજા થવા લાગ્યા. ઓઝા બોલ્યે કિવો હિો, 
પણ કામઢો બહ  હિો એવ  ંિારણ સૌએ કાઢ્ .ં 
 

હવે ઓઝા સાહબે સાથે જિીનને વધ  ભળવા 
માિં્   ંહત  .ં એક હદવસ ઓઝાએ કહલે .ં ‘જિીન, 

આ સ્કલૂ અને આ બાળકોને લીરે્ િો આપણ  ં
ઘર ચાલે છે. જો આ ન હોય િો શ  ંઆપણે 
હદવાળી ઉજવી શકીએ ખરા? શ  ં આપણો 
ખાનગી ર્રં્ો હોય િો એની અવદશા આપણે 
થવા દઈએ ખરા? આ ચબચારા બાળકોનો શો 
વાકં? મારા હદલમા ં િો એટલ  ં જ છે કે આ 

બાળકો ભલે ગરીબ હોય, પણ અહીં વગાખિંમા ં
આવે એટલે એ આપણા અન્નદાિા છે. આપણી 
જાહોજલાલી જેમના લીરે્ છે એમને જો ન 
પજૂીએ િો આપણા જેવા અભાગી કે અભણ 
કોણ?’ 

  

જિીન બધ  ં સ્ટાફરૂમમા ં કહિેો. એક વખિ 
ઓઝા સાહબેે કહલે  ં ‘જિીન, આપણે પ્રનશાળે 
પાચં કલાક કાઢવાની જ છે, િો શા માટે આ 
પાચં કલાક ખાલી કાઢવી? ભલે હ ં બેિો છં 
સ્કલૂમા,ં પણ સમય િો મારો પોિાનો ખાલી 
જાય છે ને? ખાલી શા માટે જવા દઉં? દરેક 
પ્રમનીટમા ંકંઈક ભરી દઉં િો મેં મારા પોિાના 
સમયનો સદ પયોગ કયો કહવેાય.’ િો બીજી 
વખિ વાિવાિમા ં એમણે કહલે  ં ‘િાઈવેટ 
કંપનીઓ સવારે સાિથી છેક સાજંે સાિ વાગ્યા 
સ ર્ી િોિાવે ત્યારે આટલો પગાર આપે છે, િો 
આપણે આ ચબચારા બાળકોના જીવનમા ં
અજવાળા ં કરીએ એમા ં ખોટ ં શ  ં છે?’ એ જ 
અરસામા ં જીિેન્રસાહબે પણ બાળકોને છેક 
જીલ્લા કક્ષા સ ર્ી સ્પર્ાાઓ જીિાવી લાવ્યા. એ 
હદવસે ઓઝાસાહબેે સ્ટાફરૂમમા ં આવી 
જીિેન્રસાહબેના માનમા ં સૌને ચા પવિાવી 
હિી. 
  

એક હદવસ વહલેી સવારે સૌને સમાચાર 
મળ્યા. ઓઝાસાહબેન  ં એસ્ક્સિન્ટ થય  ં હત  .ં 
જીિેન્રસાહબે અને નટ સાહબે હોસ્સ્પટલ દોિી 
ગયા. દોઢેક મહહનાનો ખાટલો આવ્યો હિો. 
ઓઝાસાહબેના પગમા ંસળીયો નાખવો પિયો. 
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જિીન બાિમી લાવ્યો હિો. બાજ ની િાઈવેટ 
પ્રનશાળમાથંી બાવીસ છોકરાઓએ એલ.સી. 
કઢાવી આ પ્રનશાળમા ં એિપ્રમશન લીધ  ં હત  ,ં 
એનો ખાર રાખી કાવિર ં  કરી ઓઝાસાહબે 
સાથે એસ્ક્સિન્ટ કરવામા ંઆવેલ .ં િે હદવસથી 
સ્ટાફ રૂમમા ંચચાાના પ્રવષયો જ બદલાઈ ગયા. 
સૌના હૃદયમા ં જીવના જોખમે શાળા અને 
પ્રવદ્યાથીઓના હહિ માટે રીિસર ઝઝૂમિા 
ઓઝા િત્યે દયાભાવ જાગ્યો. 
  

મધ બહને જે હદવસે હરટાયિા થયા િે હદવસે આ 
પ્રનશાળના પ્રવદ્યાથીનો બોિાની પરીક્ષામા ં
જજલ્લામા ંત્રીજો નબંર આવ્યો હિો. 
દસ વષા બાદ... 
જીિેન્રસાહબે એમના ફચળયાના હહિંચકે બેિા 
છાપ  ં વાચંી રહ્ા હિા ત્યા ં એમની બહને 
સગંીિાનો ફોન આવ્યો: ‘ભાઈ.. મોન્ટ ન  ં
ઓપરેશન સફળ થય  ં છે.’ મોન્ટ  એટલે 
સગંીિાનો સાિ વષાનો પ ત્ર, જેના હાટાન  ં
ઓપરેશન હત  .ં સગંીિા આગળ બોલી ‘ભાઈ 
િોક્ટર મેિમ િો િમારા સ્ટ િન્ટ નીકળ્યા, 
િોક્ટર વદંના પટેલ.. હ ં એમને આપ .ં’ અને 
સામા છેિે સ્વર બદલાયો ‘જય શ્રી કૃઠણ સાહબે, 

ઓળખી મને? હ ં વદંના, િમે મને પેલી જજલ્લા 
કક્ષાની સ્પર્ાામા ં નહોિા લઈ ગયા?’ 

જીિેન્રસાહબેને યાદ આવ્ય  ં ‘વદંના 
માવજીભાઈ?’ એ બોલ્યા. ‘એકદમ સાચ  ં
સાહબે.. હ  ંમાવજીભાઈની વદંના... િમારે લીરે્ 
જ મારામા ંઆત્મપ્રવશ્વાસ આવ્યો અને હ ં િોક્ટર 

બની શકી.’ જીિેન્રસાહબેની આંખોમા ં આંસ  
આવી ગયા. 
  

એક વખિ મધ બહને એમની દીકરીના સાસરે 
આણદં ગયા હિા. ત્યારે જમાઈની કંપનીના 
મેનેજર ખાસ એમને મળવા એમના ઘરે 
આવ્યા. મધ બહનેના આિયાનો પાર ન રહ્ો. 
‘ટીચર િમે મને ન ઓળખયો? હ ં િમારો 
પ્રવદ્યાથી, સરૂજ કનોજજયા. િમે િે હદવસે 
ક્લાસમા ંકહ્  ંકે પહરશ્રમ એ જ પારસમચણ છે, 

એ વાિ મારા મનમા ંએવી જિબેસલાક બેસી 
ગઈ કે આજે હ  ંએમ.બી.એ. કરી મોટી કંપનીનો 
મેનેજર બની શક્ો છં. િમે અમારા સાચા હીરો 
છો. વગાખિંમા ં િમે અમને જે મોટીવેશન 
આપિા ં એ દ પ્રનયામા ં ક્ાયં મળત  ં નથી. 
અમારા જેવા ગરીબ ફેપ્રમલીમાથંી આવિા ં
લોકો માટે િમે સાક્ષાિ ભગવાન છો.’ સરૂજ 
ખરા હૃદયથી મધ બહનેના પગે પિી ગયો. 
 

થોિા વષો બાદ... 
શે્રઠિ પ્રશક્ષકનો એવોિા લેવા જયારે 
જીિેન્રસાહબે સ્ટેજ પર ચઢયા ત્યારે 
ઓહિયન્સમા ં જૂના પ્રશક્ષકો િરીકે એમના 
આમતં્રણને માન આપી એમની બી.એિ. 
કોલેજના પ્રિન્સીપાલ િેમજ િેમની સરકારી 
શાળાના નટ સાહબે, મધ બહને, મજં બહને, 

ઓઝાસાહબે અને જિીન પણ ઉપસ્સ્થિ હિા. 
િાળીઓનો ગિગિાટ શમ્યો ત્યારે 
જીિેન્રસાહબેે પોિાના વક્િવ્યન  ંઅંપ્રિમ વાક્ 
કહ્  ંકે ‘આજે જે ગવા કે ગૌરવ હ ં લઈ શક ં છં 
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એ જો ઓઝાસાહબે આ સ્કલૂમા ંન આવ્યા હોિ 
િો ન લઈ શકિ. આજના હદવસે હ ં 
ઓઝાસાહબેને પણ એમની ઈમાનદાર મહનેિ 
બદલ ખબૂ ખબૂ અચભનદંન આપ  ં છં.’ ત્યારે 
ઓઝાસાહબે સ્ટેજ પર જમણી િરફ 
ગોિવવામા ંઆવેલી મા સરસ્વિીની છબીને 
મનોમન વદંન કરી રહ્ા હિા. 
 

 
કમલેશ જોષી 
મો. ૭૪૦૫૩૩૫૩૬૨ 

ત્રીજ  ંઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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એ રીસપેક્ટેબલ વ મન (અંગે્રજી વાિાા) 
કેટ ચોપ્રપન 

અન વાદ: પરેશ વ્યાસ 
(‘રીસ્પેક્ટેબલ’ એટલે માનનીય, માનાહા, આદરણીય, િપ્રિષ્ઠિિ, િામાચણક અને સભંાપ્રવિ, આબરૂદાર, 
ક લીન, સ શીલ, સદાચારી... અને ‘વ મન’ એટલે સ્ત્રી. આ વાિાામા ંલેચખકા કેટ ચોપ્રપન, જેને િેમાળ 
પપ્રિ છે એવી એક ર્નાઢય સ્ત્રી પ્રમપ્રસસ બરોિાની મનોસ્સ્થપ્રિની વાિ કહ ેછે. પ્રમપ્રસસ બરોિા એના ં
પપ્રિ સાથે  અત્યારે પોિાની માચલકીના ંશેરિીના ંપ્રવશાળ પલાન્ટેશનની મધ્યમા ંઆવેલા ંફામાહાઉસમા ં
છે ત્યારે ત્યા ંમહમેાન બનીને આવેલા એક ઓછાબોલા સાદાસીર્ા ંપ ર ષ િત્યે એને આકષાણ થઈ 
આવે છે અને.. આ વાિાા પહલેી વાર િપ્રિષ્ઠિિ ‘વૉગ’ મેગેચઝનમા ં૧૮૯૪મા ંિકાપ્રશિ થઈ હિી.)    

 
પ્રમપ્રસસ બરોિા થોિી ખીજાઈ ગઈ, એ જાણીને 
કે એના પપ્રિનો પ્રમત્ર, ગોવારનેલ અહીં 
ખેિરોની વચ્ચે ફામાહાઉસ ઉપર રહવેા 
આવવાનો છે, એક કે બે અિવાહિયા અહીં 
વીિાવવા માટે.   
પ્રશયાળો હિો ત્યારે િેઓએ ઘણા ંમહમેાનોની 
આગિાસ્વાગિા કરી જ હિી. િેઓ ત્યારે ન્ય ૂ
ઓચલિયન્સ હિા અને ત્યારે એનો મોટા ભાગનો 
સમય બસ આમ મોજમજામા ંજ વીત્યો હિો. 
હળવી ઉિાવગીરી ય ખરી. હવે એ અહીં હિી 
ક દરિના ંસાપ્રનધ્યમા.ં જ્યારે એના ંપપ્રિએ એને 

કહ્  ંકે ગોવારનેલ એક કે બે અિવાહિયા માટે 
અહીં આવવાનો છે ત્યારે એ ખરેખર િો અખિં 
આરામ કરવાના ંમિૂમા ંહિી, એના ંપપ્રિ સાથે 
અંગિ પળો વીિાવવા માગંિી હિી, એવી 
અંગિ પળો જેમા ંકોઈ ખલેલ ન હોય, િેઓની 
અંિરંગ નીરવ શાપં્રિ કે આરામનો કોઈ ભગં ન 
કરે.   
આ એ પ ર ષ હિો જેના પ્રવષે એણે  સાભંળ્ય  ંિો 
ઘણ  ંહત   ંપણ એણે એને ક્ારેય જોયો નહોિો. 
એ એના ંપપ્રિનો કોલેજ કાળનો પ્રમત્ર હિો; હવે 
પત્રકાર હિો, અને કોઈ પણ અથામા ંસમાજના ં
આગળ પિિા ં લોકોમા ં એ શામેલ થઈ શકે 
એવો નહોિો અથવા ક્લબ્સ કે પાટીઓમા ંએ 
લોકપ્રિય હોય, એવો ય નહોિો. એ એને આ 
અગાઉ ક્ારેય મળી નહોિી એના ંકારણો પૈકી 
આ પણ બે કારણો હિા. પણ એણે મનોમન 
અજાણિામા ં એની એક છબી બનાવી લીર્ી 
હિી. એની એ માનપ્રસક છબીમા ંએ આગતં  ક 
ઊંચો, પાિળો, માણસની ભલાઈ પ્રવષે શકંા 
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કરનારો; ચશમારં્ારી, એના ં હાથ ચખસ્સામા ં
રાખનારો; અને એને ન ગમે એવો હિો. 
ગોવારનેલ અલબત્ત પાિળો હિો પણ ઘણો 
ઊંચો નહોિો, બીજાની ભલાઈ પ્રવષે શકંા 
કરનારો ય નહોિો; ચશમા ંય પહરેિો નહોિો 
અને એના ંહાથ એના ંચખસ્સામા ંખોસી રાખયા ં
હોય એવ  ંય નહોત  .ં અને એ જ્યારે પહલેી વાર 
મળ્યો ત્યારે, એની ર્ારણાથી પ્રવપરીિ, એ 
એને ગમ્યો પણ હિો.    
પણ એ એને કેમ ગમ્યો હિો, એ વાિ એને 
સમજાઈ નહોિી. એણે જ્યારે આ ગમવાની 
ઘટનાને આંપ્રશક રીિે સમજવાનો િયત્ન કયો 
ત્યારે પણ કોઈ સિંોષકારક પ્રનઠકષા પર એ 
પહોંચી શકી નહોિી. એનામા ંશ  ંહત   ંજે એને 
ગમી ગય ?ં- એના ં કારણો એને સમજાિા 
નહોિા. એનામા ં ખબૂ બ દ્ધિશાળી અને 
આશાસ્પદ કહી શકાય એવી  કોઈ ખાપ્રસયિ કે 
લાક્ષચણકિા નહોિી, જેના પ્રવષે ગેસ્ટન, એના ં
પપ્રિએ એને વારંવાર ખાત્રીપવૂાક કહ્  ં હત   ં કે 
એમા ંએ  પ્રવપ્રશઠટ ગ ણ છે. એનાથી પ્રવપરીિ, 
આવેલા ંમહમેાનને અહીં ઘર જેવ  ંલાગે એ માટે 
આવકારાના ંભાગ રૂપે એની પોિાની વાિોના ં
િિાકા અને એના ં પપ્રિ ગેસ્ટનની પ્રનખાલસ 
અને શાષ્બ્દક મહમેાનગપ્રિની િપ્રિહક્રયા રૂપે, 
ઊલટાનો એ પોિે ચપૂ ચપૂ રહિેો, બીજાની 
વાિ ધ્યાનથી સાભંળિો, એ વાિને ગ્રહણ 
કરિો. પ્રમપ્રસસ બરોિા  િત્યે એ આગતં  ક 
મહમેાનની રીિભાિ પ્રવનયી હિી,  એવી જેવી 
કોઈ કાળજી કે ચીવટ રાખનારી સ્ત્રી માટે જરૂરી 

હોય; પણ એના ંપ્રવષે એને કોઈ આકષાણ થાય, 
કોઈ સમંપ્રિ થાય કે એના પ્રવષે કોઈ ઊંચો 
ખયાલ બરં્ાય, એવ  ંએવ  ંએને લાગ્ય  ંનહોત  .ં  
એક વાર ફામાહાઉસમા ંસેટલ થયા પછી એન  ં
એ પહોળી પરસાળમા ંમોટા ંસ્િભંો પૈકી એકની 
નીચે બેસી રહવે  ,ં બેહફકર અવસ્થામા ંપ્રસગારથી 
ધ મ્રપાન કયાા કરવ  ંઅને શેરિીના ંવાવેિરમા ં
ગેસ્ટનના ં અન ભવોની વાિોને ધ્યાનપવૂાક 
સાભંળ્યા કરવ ,ં એને ગમત  ં હોય એવ  ંલાગી 
રહ્  ંહત  .ં   
“આ એ છે જેને હ  ંજીવવ  ં કહ ં છં,” એક ઊંિા 
સિંોષની લાગણીથી એ આવ  ં કહિેો, જ્યારે 
શેરિીના ંખેિરો િરફથી વાિી હવા એને એક 
મજેદાર ઉઠમાભયાા અને સ ગરં્ીદાર રેશમી 
સ્પશાથી પપંાળિી. પાળેલા ં મોટા કિૂરાઓ 
દોિી આવિા અને હિેપવૂાક એના ં પગોને 
ચાટિા ંત્યારે િેમની સાથે હળવા મળવાન  ંય 
એને ગમત .ં માછલી પકિવા જવામા ંએને રસ 
નહોિો અને જ્યારે ગેસ્ટને એમ કરવા િસ્િાવ 
મકૂ્ો ત્યારે એણે  બહાર જવાની અને 
માછલીઓને મારવાની કોઈ આત રિા બિાવી 
નહોિી.  
ગોવારનેલન  ં વ્યસ્ક્િત્વ પ્રમપ્રસસ બરોિાને એક 
મ ઝંવનારા કોયિા જેવ  ંલાગ્ય  ંહત   ંપણ એને એ 
ગમ્યો હિો. એ ખરેખર િેમને પાત્ર હિો, 
પ્રનર પરવી માણસ. થોિા હદવસો પછી પણ એ 
એને પહલેા ંસમજાયો હિો િેનાથી વર્ારે ન 
સમજાયો ત્યારે એની મ ૂઝંવણ હવે રોષમા ં
પહરવપ્રિિિ થઈ ગઈ. અને એ મિૂમા,ં એ એના ં
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પપ્રિ અને એના ંમહમેાનને એક સાથે પિિા ં
મકૂીને પોિે એકલી જ બહાર જિી રહવેા 
લાગી. એને જ્યારે ખબર પિી કે ગોવારનેલે 
એની આ હરકિની કોઈ નોંર્ સ િા ંલીર્ી નથી, 
એટલે પછી એણે એની પોિાની સગંિને સામે 
ચાલીને એની ઉપર થોપી દીર્ી. એને ગમે કે 
ન ગમે પણ એ એની સાથે જ રહવેા લાગી. એ 
એકલો પ્રમલ િરફ ટહલેવા ં જિો ત્યારે  એ 
એની સાથે જવા લાગી, કાપંવાળી જમીન પર 
એની જોિે જોિે ચાલવા જવા લાગી. જાણી 
જોઈને ચાહીને એની ચારેકોર વીંટાળેલી રહીને 
એના ંમહમેાનની  માનપ્રસક પ્રનગઢૂિામા ંઘસૂ 
મારવાની એ પ્રનરંિર કોપ્રશશ કરિી રહી. કે કશ  ં
િો સમજાય..  
 “એ ક્ારે રવાના થાય છે- આ િારો પ્રમત્ર?” 
એણે એક હદવસ એના ં પપ્રિને પછૂ્ .ં “મને 
લાગે વળગે છે ત્યા ં સ ર્ી એ મને અપ્રિશય 
થકવી દે છે.”  
“એક અિવાહિયા સ ર્ી િો નહીં, મારી વહાલી. 
મને સમજાત  ંનથી, એ િને કોઈ િકલીફ િો 
આપિો નથી.” 
“ના. પણ આપિો હોિ િો મને એ વર્ારે 
ગમિ; એ જો બીજા લોકો જેવો હોિ િો મારે 
એની સ ખસગવિ અને એના ંમનોરંજન માટે 
કોઈ ને કોઈ આયોજન કયાા કરવ  ંપિિ.”  
ગેસ્ટને એની પત્નીનો સ દંર ચહરેો એના ં બે 
હાથમા ં લીર્ો અને વહાલથી એની પરેશાન 
આંખો સામે હસિા ંહસિા ં જોયા કય ું.   

 િેઓ અત્યારે પ્રમપ્રસસ બરોિાના ંડ્રેપ્રસિંગ રૂમમા ં
રૂમમા ંહિા અને પાટીમા ંજવા િૈયાર થઈ રહ્ા 
હિા.  
“ત  ં આિયોથી ભરપરૂ છે, બેબી િાચલિંગ,” 
પપ્રિએ પત્નીને કહ્ .ં “હ ં પણ ખાત્રીપવૂાક એ ન 
કહી શક ં કે ત   ં કયા સજંોગોમા ં કેવ  ં વિાન 
કરશે?” એણે પત્નીને ચ બંન કય ું અને કોલર 
પર ટાઈને વ્યવસ્સ્થિ રીિે ટાઈટ કરવા માટે 
અરીસાની સામે ગયો.  
“અને અહીં ત   ં છે,” એણે એની વાિ આગળ 
ચલાવી, “પેલા ચબચારા ગોવારનેલની વાિને 
પ્રસહરયસલી લઈ લીર્ી અને એની ઉપર મોટો 
ઉત્પાિ મચાવી દીર્ો, િારી એવી ઈચ્છા કે 
અપેક્ષાન  ંએને મન કોઈ મહત્ત્વ જ નથી.”  
 “ઉત્પાિ!” એણે ગ સ્સે થઈને પોિાની 
નારાજગી જાહરે કરી. “નૉનસેન્સ! ત   ં આવી 
વાિ કહી જ કેવી રીિે શકે? ઉત્પાિ, અલબત્ત! 
પણ િને ખબર છે, િેં જ કહ્  ં હત   ં કે એ 
હોંપ્રશયાર છે.”  
 “હા, એ છે જ. પણ અત્યારે કામના ંબોજ નીચે 
કચિાઈ ગયો છે ચબચ્ચારો. એટલે મેં જ એને 
કહ્  ંકે અહીં આવ અને આરામ કર.”   
 “ત  ંકાયમ કહિેો કે આ માણસ પ્રવચારક છે, 
નવી નવી વસ્ત  ઓની કલ્પના કરવી, એને 
સાકાર કરવી એન  ંકામ છે, િેં જ િો કહ્  ંહત  ,ં” 
એણે શાિં પિયા વગર સામી દલીલ કરિા ં
કહ્ .ં “મને એવી િો અપેક્ષા હિી જ કે કાઈં 
નહીં િો બીજાને એનામા ંરસ પિે, એવો માણસ 
િો એ હશે જ. હ ં કાલે સવારે શહરે જાઉં છં, 
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મારા વસિં ઋત મા ં પહરેવાના ં ગાઉન 
સીવિાવવા. ત   ંમને જણાવજે પ્રમ. ગોવારનેલ 
અહીંથી ક્ારે રવાના થાય છે; હ ં આન્ટ 
ઓક્ટેપ્રવયાને ત્યા ંહોઈશ.”   
 એ રાિે એ એકલી ચાલિી ચાલિી ગઈ અને 
પથ્થરની બનેલી ચાલવાની કેિી જ્યા ં પરૂી 
થિી હિી ત્યા ંએક મોટા ંજીવિં દેવદાર વકૃ્ષની 
નીચે બાકંિા ઉપર બેિી. એના ં પ્રવચારો અને 
એના ં મનસબૂાઓ આ પહલેા ં કયારેય પણ 
આટલા ંબર્ા વ્યાક ળ થઈ ગયા હોય એવ  ંએને  
યાદ નહોત  .ં એમાથંી એને કોઈ િાળો મળિો 
નહોિો પણ હા, સવારે ઘરને છોિી દેવાની એક 
પ્રનપ્રિિ અપ્રનવાયા આવશયકિાની લાગણી 
ચોક્કસપણે એના ંમનમા ંહિી.  
પથ્થર કાકંરીની બનેલી કેિી ઉપર કોઈનો 
ભચિ ભચિ ચાલવાનો અવાજ એને 
સભંળાયો; પણ અંર્ારામા ં માત્ર સળગિી 
પ્રસગારન  ં લાલ ટપક ં જ એ સ્પઠટપણે જોઈ 
શકી. એને ખયાલ આવી ગયો કે આ ગોવારનેલ 
જ હોવો જોઈએ કારણ કે એના ં પપ્રિને 
ધમૂ્રપાનની આદિ નહોિી. એણે આશા રાખી 
હિી કે પોિે અહીં બેિી છે એ એના ંધ્યાન પર 
નહીં આવે, પણ એણે પહરેેલા ં  સફેદ ગાઉને 
એને ગોવારનેલ સામે િગટ કરી દીર્ી. એણે 
પ્રસગાર ફેંકી અને પછી બાકંિા ઉપર પ્રમપ્રસસ 
બરોિાની બાજ મા ંએ બેિો; એવી કશી ય શકંા 
મનમા ંરાખયા વગર કે એના ંઆ રીિે રાપ્રત્રના ં
સમયે એક બાકંિ ે બેસવાની ચેઠટા પ્રમપ્રસસ 

બરોિાને કદાચ ન પણ ગમે અને એની સામે 
એ પોિાનો અણગમો વ્યક્િ કરે ય ખરી.   
 “િમારા પપ્રિએ મને આ િમને આપવા કહ્  ં
છે, પ્રમપ્રસસ બરોિા,” એ એના ંમાથા અને ખભા 
ઉપર ક્ારેક વીંટાળિી હિી એવો એક પાિળો 
સફેદ સ્કાફા એના હાથમા ંઆપિા એણે કહ્ .ં  
પ્રમપ્રસસ બરોિાએ થેન્કસ શબ્દ  ર્ીમેથી 
ગણગણીને એ સ્કાફા સ્વીકારી લીર્ો અને એના ં
ખોળામા ંમકૂ્ો અને ત્યા ંજ પિયો રહવેા દીર્ો.   
ગોવારનેલે શરૂઆિમા ંઆ ઋત મા ંરાિે વાિી 
હવાની અપ્રનઠટકારી અસર પ્રવષે એક સામાન્ય 
અવલોકનની વાિ કરી. પછી એણે  અંર્કાર 
િરફ મીટ માિંીને જોયા કય ું, અને પછી 
દબાયેલા ં અવાજે જાણે પોિાની જાિ સાથે 
વાિ કરિો હોય એ રીિે એ બોલ્યો:  
 “દખખણના ંવાયરાની રાિ- કદમા ંમોટા પણ 
સખંયામા ંઓછા ં િારાઓની રાિ! સ્સ્થર પણ 
સ્વીકૃપ્રિ સચૂક િોક ં ધણૂાવિી રાિ_”  
રાપ્રત્રને સબંોર્ીને કરેલા એ ઉદ્ગાર સબંોર્નનો 
પ્રમપ્રસસ બરોિાએ કોઈ જવાબ આપયો નહીં, એ 
વાિ અમથી ય ચોક્કસપણે એને સબંોર્ીને 
કહવેામા ંઆવી નહોિી.     
ગોવારનેલ કોઈ પણ રીિે િરપોક નહોિો, 
એનામા ં આત્મપ્રવશ્વાસની કમી હોય એવ  ં ય 
નહોત   ં કારણ એ શરમાળ નહોિો. એની 
મયાાદા, આત્મસયંમ કે માનપ્રસક પ્રનગઢૂિા 
એના ંવાણીવિાન સાથે જિબેસલાક બરં્ાઈ જ 
ગઇ હોય એવ  ંય નહોત  ,ં પણ એન  ંવાણીવિાન 
એના ંપ્રમજાજ ઉપર, એના ંમિૂ પર આર્ાહરિ 
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હત  .ં પ્રમપ્રસસ બરોિાની બાજ મા ંએ બેિો હિો 
ત્યારે સાપ્રનધ્યના ં એટલા ં સમય માટે એની 
ચપૂકીદી પીગળી ચકૂી હિી.   
એ મ ક્િ મને વાિો કરી રહ્ો હિો, 
હદલોજાનીપવૂાક, ર્ીમા સાદે રાગ ઘ ૂટંાઈ 
ઘ ૂટંાઈને આવી રહ્ો હોય એવો એનો અવાજ, 
જે સાભંળવામા ં ન ગમે એવો નહોિો. એણે  
વાિો કરી એના ં કોલેજ કાળની, એ હદવસો 
જ્યારે એ અને ગેસ્ટન એક બીજાના ંજીગરી 
યાર હિા, એ િબળ અને આંર્ળી 
મહત્ત્વકાકં્ષાના ં હદવસો અને કશ કં ખબૂ મોટ ં 
કરી નાખંવાની િાલાવેલીના ં હદવસો. અને 
અત્યારે જે બાકી બચ્ય  ં એ સાિંિ સ્સ્થપ્રિ 
સાથેની એક ગચભિિ સમજૂપ્રિ- અસ્સ્િત્વ 
ટકાવવાની પરવાનગી મળે એવી એક માત્ર 
ઈચ્છા અને અવારનવાર એક અસલ જજિંદગીને 
શ્વાસમા ં ભરીને જીવી લેવાની ક્ષણો- એવી 
અન ભપૂ્રિ જે એ અત્યારે અન ભવી રહ્ો હિો.   
પ્રમપ્રસસ બરોિાન  ં મન કેવળ અસ્પઠટ રીિે 
સમજી રહ્  ંહત   ંએ સઘળં જે એ કહી રહ્ો હિો. 
શારીહરક રીિે એન  ંએની પિખે હોવ  ંઆ ક્ષણે 
સપ્રવશેષ િબળ હત  .ં એ નહોિી પ્રવચારિી એના ં
શબ્દો પ્રવષે, એ બસ અત્યારે બોલાિા જિા 
એના ં અવાજની રંગછટામા ં લહરેાિા એના ં
શબ્દોને ઘ ૂટંિે ઘ ૂટંિ ે પી રહી હિી. રાપ્રત્રના ં
અંર્ારામા ંએ એનો હાથ લબંાવીને એના ંસ ર્ી 
પહોંચવા માગંિી હિી અને આંગળીઓના ં 
સવેંદનશીલ ટેરવાથંી એના ં ચહરેા અથવા 
એના ંહોંિને સ્પશા કરી લેવા માગંિી હિી. એ 

સરકીને એની નજીક જવા માગંિી હિી અને 
એના ં ગાલોની નજીક જઈને કશ કં હળવેથી 
એના ંકાનમા ંકહી દેવા માગંિી હિી- શ ?ં એની 
એને કાઈં પિી નહોિી, કાઈં પણ- અને એણે 
એવ  ંકય ું ય હોિ, જો એ સન્માનીય સ્ત્રી ન હોિ 
િો.     
 એક પ ર ષની નજીક જવાની લાગણીનો 
આવેશ એના ંમનમા ંક્રમશ: વર્િો ગયો ત્યારે  
દરઅસલ હકીકિ એ બની કે એ એનાથી ઊલટ ં 
શારીહરક રીિે એ એનાથી દૂર અને દૂર સરકિી 
ગઈ.  અને જ્યારે એવો પહલેો મોકો આવ્યો કે 
ત્યાથંી ઊભા થઈને અચાનક આમ ચાલી 
જવાન  ં વિાન બહ  િોછડ ં ન લાગે ત્યારે એ 
િરિ ઊભી થઈ અને એને ત્યા ંજ એકલો જ 
છોિીને ચાલી ગઈ.   
એ એના ંઘરે પહોંચી એ પહલેા ંગોવારનેલે એક 
નવી પ્રસગાર સળગાવી અને પછી રાપ્રત્રને 
સબંોર્ીને કરેલા એ ઉદ્ગાર સબંોર્નનો એણે 
અંિ આણ્યો.  
એ રાિે પ્રમપ્રસસ બરોિાને ઉત્કટ ઈચ્છા થઈ 
આવી હિી કે આ વાિ એના ંપપ્રિ, જે એનો 
એક સારો પ્રમત્ર પણ હિો, એને કરે; આ 
બાચલશિા, આ નાદાપ્રનયિ, આ મખૂાામીની 
વાિ કે જેણે એને જકિી લીર્ી હિી. પણ એવ  ં
કહી દેવાની ઉત્કટ ઈચ્છા કે િલોભનને એ વશ 
ન થઈ. પોિે સન્માનીય સ્ત્રી હોવા ઉપરાિં એ 
સમજ  અને સાવર્ સ્ત્રી પણ હિી; અને એને 
ખબર હિી કે જીવનની કેટલીક લિાઇઓ એવી 
હોય છે જે માણસે એકલા ંજ લિવાની હોય છે.   



41 
 

સવારે ગેસ્ટન જાગ્યો ત્યારે એની પત્ની 
પહલેેથી જ જઈ ચકૂી હિી. શહરે િરફ જિી 
વહલેી સવારની ટે્રન એણે પકિી હિી. એ પાછી 
આવી નહીં ત્યા ં સ ર્ી જ્યા ં સ ર્ી ગોવારનેલ 
એની છિ નીચેથી જિો ન રહ્ો.  
પછી ઉનાળો આવ્યો ત્યારે ગોવારનેલને પાછો 
બોલાવવાની વાિો થઈ. ગેસ્ટનની ખબૂ જ 
ઈચ્છા હિી એને બોલાવવાની પણ એની 
પત્નીના ંઆકરા ં પ્રવરોર્ સામે એની એ ઈચ્છા 
પણૂા ન થઈ શકી.   
જો કે વષા પરૂ ં  થાય િે પહલેા ંપ્રમપ્રસસ બરોિાએ 
પોિે પોિાની રીિે સામેથી િસ્િાવ મકૂ્ો 
ગોવારનેલને આમતં્રણ આપીને બોલાવવાનો. 
એના ંપપ્રિને નવાઈ લાગી અને આનદં પણ 
થયો કે આ સચૂન એની પત્ની િરફથી આવ્ય .ં  
“હ ં ખબૂ ખ શ છં, મારી વ્હાલી, મારી સખી, એ 
જાણીને કે એના ંિત્યેનો િારો અણગમો દૂર 
કરવામા ં ત   ં સફળ થઈ; સાચે જ એ એવી 
પ્રિરસ્કારની ભાવનાને લાયક નહોિો.” 
“ઓહ,” એણે એના ં પપ્રિના ં હોંિ ઉપર દીઘા 
મ લાયમ ચ બંન કયાા બાદ હસિા ંહસિા ંકહ્ ,ં 
“હ ં દરેક બાબિમા ંસફળ થઈ છં!  આ વખિે 
ત   ં જોજે, હ ં એની સાથે સાર ં  વિાન કરીશ.”   
(સમાપિ)  
(વાિાાની નાપ્રયકા દરેક બાબિે સફળ થઈ છે. કદાચ 
ગોવારનેલ િત્યેનો અણગમો દૂર કરવામા ંએ સફળ થઈ  
કદાચ એની િત્યે જે િે સમયે એના ં મનમા ંજાગેલી  
અનરીસપકે્ટેબલ રોમેષ્ન્ટક ફીચલિંગ દૂર કરવામા ંપણ એ 
સફળ થઈ છે.. કે પછી એક અજાણ્યો રોમાન્સ એના ં
મનમા ંછે અને એની ચગલ્ટ ફીચલિંગને દૂર કરવામા ંએ 

સફળ થઈ છે? ખબર નથી. સ જ્ઞ વાચંકો જ નક્કી કરે. 
અને હા, આખી વાિાામા ંનાપ્રયકાન  ંનામ નથી. પ્રમપ્રસસ 
બરોિા એટલે એક ર્નાઢય સ ગર પલાન્ટેશન્સના ંમાચલક 
ગેસ્ટન બરોિાની પત્ની. શક્ છે કે હવે િીસેમ્બરમા ં
ગોવારનેલ પાછો આવે ત્યારે નાપ્રયકાન  ંપોિાન  ંનામ, 
એની હસ્િી પણ જાણવા મળે! મઝાની વાિ એ છે કે 
અહીં સ્ત્રી ઉપર કોઈ અત્યાચાર નથી, એની િત્યે કોઈ 
દ લાક્ષ્ય પણ નથી. પપ્રિ િેમાળ છે. બનેં વચ્ચ ેપ્રમત્રિાનાં 
સબંરં્ છે. એન  ંમાન જાળવવામા ંઆવી રહ્  ં છે. અને 
છિા ંમ સ્ક્િ.. આ વાિ એક સ્ત્રી લેચખકા જ લખી શકે. એ 
ધ્યાનમા ં રહ ે કે આ વાિાા આજથી ૧૨૭ વષો પહલેાં 
લખાઈ હિી. ઇપ્રિ. - અન વાદક: પરેશ વ્યાસ) 

 

 
કેટ ચોપ્રપન (મળૂ અંગે્રજી વાિાાના લેચખકા) 
 

 
પરેશ વ્યાસ - અન વાદક  
(િેમણે ઓ હને્રી સહહિના પ્રવખયાિ લેખકોની 
વાિાાઓના ગ જરાિી અન વાદ કયાું છે અને 
િેના સગં્રહો પણ િગટ થયા ંછે.) 
સૌજન્ય: આ વાિાા ગ જરાિ સમાચાર રપ્રવ 
પપૂ્રિિમા ંિગટ થઇ હિી.  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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લિા શ  ંબોલે ? 

ગ લાબદાસ બ્રોકર 

 

હવે િે બે મટી ત્રણ પ્રમત્રો બન્યા.ં ત્રણે સાથે જ ફરિા,ં પ્રસનેમાઓ સાથે જોિા ં 
અને ચચાાઓ પણ સાથે જ કરિા ં

 

 
 

સ રેશ અને પ્રનરંજન બાલપણથી જ પ્રમત્રો હિા. 
બને્ન સાથે જ રમ્યા હિા અને સાથે જ ભણ્યા 
હિા. કૉલેજમાથંી પણ બને્ન સાથે પસાર થયા 
હિા, છિા ંએટલા ંબર્ા ંવષોના સિિ પહરચયે 
પણ િેમની મૈત્રીમા ંઅવજ્ઞા પેદા નહોિી કરી. 
બને્નને અનેક સબંરં્ો બરં્ાયા હિા, જ દા જ દા 
પ્રવષયોના રસને લઈને બને્ન જ દા ં જ દા ં

મિંળોમા ં પણ ભળ્યા હિા, પરંત   િેમનો 
એકબીજાનો િેમ જરા પણ ઓછો નહોિો થયો. 
 

બેએક વષા પહલેા ંસ રેશના ંલિા સાથે લગ્ન 
થયા.ં લિા એક સસં્કારી છોકરી હિી. છસાિ 
ચોપિી અંગે્રજીનો િેણે અભ્યાસ કયો હિો. 
સગંીિ સાર ં  જાણિી, કંિ મીિો હિો. બર્ી 
સ્ત્રીઓ અપ્રિસ દંર ન હોય અને લિા પણ 
અપ્રિસ દંર નહોિી જ, પણ િેનામા ંઆકષાણ િો 
અદ્ભુિ હત  .ં િેનો સ દંર અંગમરોિ, િેના સ્સ્મિન  ં
લાચલત્ય અને નયનની ચપળિા ગમે િેને 
આકષાવા શસ્ક્િમાન હિા.ં 
 

લિા મળિાવિી પણ બહ  જ હિી. બને્ન 
પ્રમત્રોમા ંખબૂ જ ભળી ગઈ. િે લોકોને પોિાની 
મૈત્રીન  ં વત  ાળ જરી પહોળં કરવ  ં પિ્  ં અને 
લિાને િેમા ંસમાવવી પિી. હવે િે બે મટી 
ત્રણ પ્રમત્રો બન્યા.ં ત્રણે સાથે જ ફરિા,ં 
પ્રસનેમાઓ સાથે જોિા ંઅને ચચાાઓ પણ સાથે 
જ કરિા.ં 
 

પ્રનરંજન સાહહત્યરપ્રસક હિો. િેણે ખબૂ સાહહત્ય 
વાચં્ય  ં હત  .ં દેશદેશના સાહહત્યકારોએ સજલે  ં
સૌદયા િેણે માણ્ય  ં હત  .ં અને જેમ દરેક 
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સાહહત્યરપ્રસકને હોય છે િેમ િેને પણ સરસ 
લેખકોની સ દંર કૃપ્રિઓનો રસ પોિે પી બીજાને 
પાવાનો શોખ હિો. કોઈ સ દંર નવલકથા, ટૂંકી 
વાિાા કે કાવ્ય પોિે વાચં્ય  ંહોય િેન  ંવણાન િે 
સ રેશ અને લિા પાસે કરે જ, અને િેમને પણ 
પોિે અન ભવેલા રસના ભાગીદારો બનાવે. 
સ રેશ પણ રપ્રસક હિો; આ બધ  ંસમજી શકિો; 
પરંત   િેને વધ  રસ પ્રવજ્ઞાન અને વૈજ્ઞાપ્રનક 
પ્રવષયોમા ંઆવિો. કોઈકોઈ વાર િે પ્રનરંજનને 
આ બર્ા કલ્પનાના પ્રવહારોના પ્રવષયોમાથંી 
મ સ્ક્િ મેળવી પ્રવજ્ઞાન પ્રવશે માહહિી મેળવવા 
ખબૂ સમજાવિો; પણ પેલાને િો સમથા 
સાહહત્યકારોએ કરેલા ં માનવસ્વભાવના ં
પ્રનરીક્ષણ અને પ્રનરૂપણમા ંએટલો રસ આવિો 
કે વૈજ્ઞાપ્રનક પ્રવષયોમા ંઊંિા ઊિરવાની િેને 
હોંશ જ પેદા નહોિી થિી. આવી ચચાાઓ 
વખિે લિા અચકૂ પ્રનરંજનનો પક્ષ ખેંચિી. 
 

પ્રવજ્ઞાન જેવા સકૂા, લખૂા પ્રવષયમા ંકોઈ રસ કેમ 
લઈ શકત   ંહશે િેનો ખયાલ જ લિાને નહોિો 
આવિો. અને સાહહત્ય િો િેને પહલેેથી ગમત  ં
હત  .ં પણ સાિ ચોપિી ચબચારી ભણી હોય, 

છોકરી જન્મી એટલે ઘે૨ કામકાજ કરવામા ં
પણ અમ ક સમય વ્યિીિ કરવો પિયો હોય, 

િેમા ંિેણે સાહહત્ય કેટલ  ંવાચં્ય  ંહોય ? પોિાની 
ચોપિીમા ં આવેલા ં મોટામોટા લેખકોના ં
અવિરણો િેણે વાચં્યા ં હોય, બહ બહ  િો 
પ્રશક્ષકોએ ખાસ ભલામણ કરેલી બેચાર જૂના 
લેખકોની ચોપિીઓ વાચંી હોય, અને ગ જરાિી 

સાહહત્યની ચોપિીઓ મળી શકી હોય િેટલી 
વાચંી લીર્ી હોય. િેમા ં પ્રનરંજન આવી 
જગિસાહહત્યની વાિો કરે; માનવસમાજના 
અને માનવસ્વભાવના અણઉકેલાયેલા 
કોયિાઓ કેવી રીિે ઉકેલાઈ રહ્ા છે િે 
પોિાની રસિદ શૈલીથી વણાવે; લિાના ં
ભણવાના ં પ સ્િકોમા ં કે િેણે વાચેંલા ં કલાપી 
વગેરેના ં કાવ્યોમા ંક્ાયં પણ દેખા ન દીર્ી 
હોય િેવી કપ્રવિાસમદૃ્ધિની પ્રવકાસકથા કહી 
બિાવે. આ બર્ામા ં િેને રસ કેમ ન પિે ? 

છેલ્લા ંબેએક વષામા ંિો પ્રનરંજનના સહવાસથી 
કંઈક વાચંિા ંપણ િે શીખી હિી, અને મ નશી 
કે રમણલાલ કરિા ં સારા વાિાાલેખકો 
દ પ્રનયામા ંસેંકિોને હહસાબે પિયા છે િેન  ંજ્ઞાન 
પણ િેને થવા માિં્   ંહત  .ં અને આ બર્ા ંમાટે 
િેણે પ્રનરંજનનો જ ઉપકાર માનવાનો હિો. 
પછી િે સ રેશ અને પ્રનરંજન વચ્ચેની ચચાામા ં
પ્રનરંજનનો જ પક્ષ ખેંચે િેમા ંનવાઈ શી ? 

 

લિા સ રેશને ખબૂ ચાહિી. આવો પપ્રિ પોિાને 
મળ્યો િે પોિાન  ં અહોભાગ્ય માનિી. સ રેશ 
ભણેલો હિો, સસં્કારી હિો, રપ્રસક હિો. 
અત્યારના સ્ત્રીસ્વાિતં્ર્ય વગેરેના પ્રવચારો િે 
પચાવી ગયો હિો અને લિાને દરેક વાિની 
છૂટ આપિો. િે ગમે િેની સાથે હરે, ફરે, બોલે, 

હસે િેમા ં િે કંઈ પણ વારં્ો નહોિો લેિો કે 
વહમે નહોિો દાખવિો. લિા િેની 
ભલમનસાઈનો દ ર પયોગ કરે િેવી ક્ા ંહિી 
? સ રેશ શરીરે પણ સારો હિો અને ર્રં્ામા ંપણ 
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િીકિીક િગપ્રિ કરી રહ્ો હિો. લિા અને સ રેશ 
વચ્ચે સ્વભાવ અને સસં્કારનો સ મેળ હિો પછી 
લિા સ રેશને કેમ ન ચાહ ે? 

 

છિા ં કોઈ કોઈ વાર લિાને લાગત   ં કે 
પ્રનરંજનમા ંકાઈંક એવ  ંહત   ંજે સ રેશમા ંનહોત  .ં 
િે કાઈંક શ  ં હત   ં િે પોિે પણ કહી નહોિી 
શકિી. પ્રનરંજનની વાિો દ્વારા જે ઊંચા 
રસિદેશમા ંપ્રવહાર કરવાન  ંમળત  ંિે સ રેશની 
વાિોમાથંી નહોત   ં મળત .ં પ્રનરંજનની 
કાવ્યપ્રિયિા સ રેશની પ્રવજ્ઞાનપ્રિયિા કરિા ં
વર્ારે રસમય નહોિી ? આવાઆવા પ્રવચારો 
લિાના મગજમા ંઆવિા અને  પસાર થઈ 
જિા. એ પ્રવચારો આવિા ંજ િે પોિાને દોપ્રષિ 
માનિી અને િેવા પ્રવચારો દૂર કરવા િયત્ન 
િે કરિી. પરંત   જ્યારે જ્યારે કોઈ સ દંર કાવ્ય 
ચચાાત   ં હોય, પ્રનરંજન િે કાવ્યના રસ સાથે 
િન્મય બની કપ્રવિા ઉકેલિો હોય, ત્યારે લિા 
િેની સામે જ જોઈ રહિેી. િે પોિે પણ નહોિી 
જાણિી કે એવી લાગણીઓનો અથા શો ? 

પ્રનરંજન કે સ રેશ િો જાણે જ ક્ાથંી ?  
પ્રનરંજનને પણ લિા સાથે બહ  ગોિત  .ં િે િેની 
પ્રિય પ્રશઠયા બની હિી. ઘણી વખિે સ રેશ 
પ્રનરંજનની મશકરી કરિો. િેણે બહ  વખાણેલાં 
કોઈ કોઈ કાવ્યને અને િેના ભાવોને િે વેવલા ં
કહિેો. ચચાા વખિે પણ સાહહત્યસેવીઓના 
વ્યાવહાહરક અજ્ઞાન પ્રવશે ટીકા કરિો અને કોઈ 
કોઈ વાર મોજ મેળવવાની ખાિર પણ િે 
પ્રનરંજનને પજવિો. લિા આમાનં   ંકશ  ંનહોિી 

કરિી. િેને મન પ્રનરંજનના સાહહત્યપ્રવષયક 
અચભિાયો છેવટના લાગિા. િેને પ્રવશે િે 
દલીલ નહોિી કરિી. અને કોઈ કોઈ વાર િેને 
લાગત   ં કે પોિાન  ં અજ્ઞાન છપાવવા સ રેશ 
પ્રનરંજનની મશકરી કરી િેને ઉિાવી દેવા માગે 
છે. કોઈક વાર જ આમ લાગત ,ં પણ લાગત  ંિો 
ખર ં  જ. કોઈ વાર સ રેશને ઑહફસેથી આવિાં 
મોડ ં થય  ંહોય અને પ્રનરંજન ત્યા ંઆવ્યો હોય 
ત્યારે લિા અને િે કાવ્યો સબંરં્ી જ વાિો 
કરિા ંઅને કોઈ કોઈ વાર કાવ્યો પણ વાચંિા.ં 
મન ઠયમા ંપ્રમથ્યાચભમાન ઘણ  ંહોય છે. કોઈ 

આપણને પ્રવદ્વાન માને િો આપણે હોઈએ કે 
આપણે પ્રવદ્વાન નથી છિા ં - આપણે જાણિા ં
ખબૂ આનદંમા ં આવી જઈએ છીએ. લિાના 
અચભિાયો દ્વારા પ્રનરંજનન  ંઅચભમાન પોષાત  .ં 
િેને પણ કોઈ વાર લાગત  ં કે સ રેશ 
જાણીજોઈને આિાઈ કરે છે. 
 

કાવ્ય સમજાવિો હોય ત્યારે પ્રશક્ષક પ્રશઠયોના 
મો સામ  ંજોઈ રહ ેછે. જો િેમાથંી િેને ઉતે્તજન 
મળે, સમજવાની અર્ીરાઈ અને ઉત્સાહ દેખાય, 

િો પોિે િોત્સાહહિ બની વર્ારે રસથી િે 
કાવ્ય સમજાવી શકે છે. પ્રનરંજન પણ ઘણી 
વખિ સ રેશ અને લિા પાસે કાવ્ય વાચંિો 
હોય ત્યારે િેમની સામે જોઈ રહિેો. લિાના 
ચહરેામા ંિેને િે કાવ્ય સમજવાનો, િેના રસમા ં
ડૂબી જવાનો અવણાનીય િલસાટ દેખાિો, અને 
િે િેની સામે જ જોઈ રહિેો. કોઈક વાર 
ઓચચિંિા ંજ િેને થઈ જત  ંઆમ જોઈ રહવેામા ં
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કોઈ પ્રશક્ષકની પ્રશઠય-પ્રશઠયાનો રસ કે 
માપવાની િટસ્થ વપૃ્રત્ત જ હશે કે બીજ  ંકાઈં ? 

સમજ નહોિી પિિી. િે ક્ષોભ પામી નજર 
પાછી ખેંચી લેિો, પણ પાછી અજાણિા ંપણ 
નજર ત્યા ંચોંટી જ હોય. બનેં પ્રનદોષ હિા.ં બનેં 
સ રેશ િરફના િેમથી રક્ષાયેલા ં હિા.ં છિા ં
કોઈ કોઈ વખિ બનેં એકલા ંબેિા ંહોય ત્યારે 
બને્નને એકબીજાની બીક લાગિી. 
 

સ રેશ અને પ્રનરંજનનો એક પ્રમત્ર લાબંા 
વખિથી બહારગામ રહિેો હિો. આજે સવારે 
િે આવવાનો હિો. સ્ટેશને છએક વાગ્યા પહલેા ં
પહોંચવ  ંજોઈએ. રાતે્ર ખબૂ આનદં કયાા પછી 
ત્રણે પ્રમત્રો જ દા ંપિયા ંહિા.ં જિી વખિે સ રેશે 
પ્રનરંજનને કહ્  ંહત   ં: ‘કાલે સવારે વહલે  ંઊિવ  ં
પિશે. હ ં કદાચ નહહ ઊિી શક ં, ત  ં ઉિાિવા 
આવજે, ભલૂીશ નહહ, હો !'  
‘ભલે.’ પ્રનરંજનનો જવાબ હિો. 
સવારના પહોરમા ં પાચં વાગ્યામા ં પ્રનરંજને 
સ રેશન  ં બારણ  ં  િોક્ .ં સ રેશે િરિ જ િે 
ઉઘાિ્  ંઅને પ્રનરંજન અંદર ગયો. એક ખ રશી 
પર બેિો. િે ખ રશી પાસે જ લિાની પથારી 
હિી. િે િો પથારીમાથંી બેિી પણ નહોિી થઈ, 

પરંત   આ બર્ા અવાજોને અંિે જા િો ગઈ હિી 
જ. િેણે ઓઢેલ  ં હત   ં િે પોિાના શરીર 
આસપાસ ખબૂ લપેટી દીધ .ં માત્ર િેનો ચહરેો 
જ બહાર દેખાિો હિો. સ રેશ િૈયારી કરવા 
લાગ્યો. 
‘કેમ િમે ઊિિા ંનથી ?' પ્રનરંજને લિાને પછૂ્ .ં  

‘હ ં કેમ ઊઠ ં ? મને િાવ આવ્યો છે.’ લિાએ 
કહ્ .ં  
‘સાચે જ ?’ પ્રનરંજને આત રિાથી પછૂ્ .ં 
‘ત્યારે ખોટ ં બોલિા ં હઈશ  ં ?' જરા રીસ ચિી 
હોય િેમ લિાએ કહ્ .ં 
પ્રનરંજને િેનો હાથ લબંાવ્યો લિાનો િાવ 
જોવા. િેણે ઓઢેલ  ંહત   ંિેમાથંી પોિાનો હાથ 
બહાર ન જ કાઢયો. પ્રનરંજન કપાળ ઉપર હાથ 
મકૂવા ગયો પણ કપાળ ઢાકેંલ  ંહત  .ં પ્રનરંજન 
જરા અચકાયો, પણ હહિંમિ કરી િેણે લિાના 
ગાલ ઉપર હાથ મકૂ્ો. લિાએ આંખો બરં્ કરી 
દીર્ી. િાવ છે કે નહહ િે િો જોવાઈ ગય ,ં પણ 
થોિી પળો સ ર્ી પ્રનરંજને હાથ ત્યા ંજ રહવેા 
દીર્ો. કોઈ કાઈં બોલ્ય  ં નહહ. પ્રનરંજને હાથ 
પાછો ખેંચી લીર્ો. 
‘મશકરી જ કરો છોને? ગ સ્સો ચિયો હોય િેમ 
િે બોલ્યો. લિા માત્ર હસી. 
સ રેશ િૈયાર થઈ આવ્યો અને બને્ન પ્રમત્રો 
સ્ટેશને ગયા. 
આજે પ્રનરંજનને ખબૂ ભય લાગ્યો. પહલેી જ 
વાર િેને ચોક્કસ ખયાલ આવ્યો કે લિા િરફ 
િે સાવ પ્રનદોષ રીિે નહોિો વિાિો. અત્યાર 
પહલેા ંકોઈ કોઈ વાર િેને પ્રવચાર આવિા કે 
િેની વિાણકૂમા ંિેના માનસમા ંકંઈ દોષ રહ્ો 
છે કે નહહ ? પણ િેને િે હસી નાખિો. સ રેશ 
સાથે િે દગો રમે ? લિા પ્રવશે એવા ખયાલ કરે 
? બધ  ં અસભંપ્રવિ લાગત ,ં પણ આજે િેને 
ભયન  ંચોક્કસ કારણ મળ્ય  ંહત  .ં અને લિા ? 

િેણે ગાલ જ કેમ ખ લ્લો રાખયો ? િેણે હાથ 
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અિિા ંઆંખો કેમ મીંચી દીર્ી ? કંઈ સમજ ન 
પિી. લિાના મનમા ંદોષ હોય જ નહહ. પોિાન  ં
દોપ્રષિ મન પોિાનો દોષ બીજામા ંઆરોપત   ં
હત   ંિેમ િેને લાગ્ય .ં એ સાજંના પ્રનયમ િમાણે 
િે સ રેશને ત્યા ંન ગયો, પરંત   એકલો એકલો 
ખબૂ આથિયો. િેના જીવને આજે ચેન નહોત   ં
પિત  .ં નક્કી કય ું કે મન ઉપર બરોબર જાપિો 
રાખવો અને િેને અજાણિા ં પણ આડ ં જવા 
દેવ  ં નહહ. રાતે્ર સ રેશને ત્યાથંી માણસ િેને 
િેિવા આવ્યો, અને િે ગયો. ઘે૨ સ રેશ હિો, 
લિા હિી. પ્રનરંજન લિાની સામે ન જોઈ 
શક્ો.  
લિાએ પછૂ્  ં: ‘કેમ પ્રનરંજનભાઈ, આજે સાજંે 
ન દેખાયા ?’  

એનો એ જ અવાજ, એની એ જ મીિાશ અને 
પ્રનદોષિા, િેમા ંકોઈને કંઈ નવ  ંન લાગે; પણ 
પ્રનરંજનને િેમા ંઆછો, જ દો થિકો સભંળાયો.  
‘આજે મારે જરા કામ હત  .ં’ િેણે કહ્ ,ં પણ ઊંચ  ં
ન જોય .ં  
'આજે શ  ંકામ આવી પિ્  ં?' સ રેશે પછૂ્ .ં  
શો જવાબ આપવો િે પ્રનરંજનને સઝૂ ન પિી. 
ગમે િેવ  ંબહાન  ંશોર્ી કાઢ્ .ં સ રેશની આગળ 
આજે પહલેી જ વાર પ્રનરંજન જૂઠ ં બોલ્યો. 
કલાકેક સ ર્ી પ્રનરંજન ત્યા ંરોકાયો, પણ હંમેશ 
જેવો મોજમા ંઆજે િે નહોિો દેખાિો. લિા 
િેની સામે જોઈ રહિેી હિી, પણ બનેંની આંખો 
મળિા ંક દરિી જ બને્ન ખેંચી લેિા.ં 
અંિે પ્રમત્રોને બહ  આનદં આપયા પ્રસવાય જ િે 
ઘેર ગયો. સ રેશ િેની ગમગીનીન  ં કારણ 

સમજી ન શક્ો. લિા ગ ૂચંવણમા ં પિી. 
પ્રનરંજનને માઠ ં લાગ્ય  ં હશે? મનના છૂપા 
વ્યવહારની િેને પણ ખબર નહિી પિિી, પણ 
પ્રનરંજનનો હાથ ગાલ પર અિિા ં સ્ત્રીસહજ 
જ્ઞાનથી િેણે હૃદયની ચોરી પારખી લીર્ી હિી. 
ખોટ ં થાય છે એમ થવા છિા ં પણ િે હાથ 
ત્યાથંી ખસે િેમ િેણે ન ઈચ્છય .ં િેને ભય 
લાગ્યો કે પ્રનરંજનને ખરાબ લાગ્ય  ંહશે. સાજંે િે 
ન આવ્યો ત્યારે ભય પણ લાગ્યો. રાતે્ર સ રેશને 
કહી િેને બોલાવ્યો. િે ઓછં બોલ્યો, પોિાની 
આંખ મળિા ંજ આંખો પાછી ખેંચી લીર્ી, વગેરે 
લિાએ બરોબર જોય .ં િેણે પણ મનને મક્કમ 
કરી આવ  ંબનવા ન જ દેવ  ંએવો ખાસ પ્રનિય 
કરિી કે આ આકષાણને દબાવી દેવ ,ં પણ િેન  ં
બળ અદમ્ય હત  .ં છિા ં બને્ન એકબીજંાને 
પોિપોિાના ંમનોમથંનોની જાણ નહોિા ંથવા 
દેિા.ં 
 

એક હદવસ ત્રણે જણા ં બેિા ં હિા.ં પ્રનરંજન 
ઓચચિંિો ઊભો થયો અને ઓરિામા ં આંટા 
મારવા મિંયો. ટેબલ ઉપર શેલીના ં કાવ્યોન  ં
પ  સ્િક પિ્  ંહત  .ં િેણે િે ઉઘાિ્  ંઅને જે લીટી 
નજરે પિી િે મોટેથી િે વાચંવા લાગ્યો : 
 
'What are all these kissings worth If thou 

kiss not me ?' (આ ચ બંનોનો નવ અથા કાઈં, 
જો ત   ંમને ચ બંન ના કરે િો !) 
 

આકસ્સ્મક િેની નજર લિાની ઉપર પિી; 
લિાની નજર િેની ઉપર પિી. લિાના ઓઠિ 
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એક અપ્રિ અસ્પઠટ છિા ંઅપ્રિ સચૂક ચ બંનમા ં
મરિાય .ં પ્રનરંજનના પણ િેમ જ મરિાયા. 
પ્રનરંજને ફરવ  ંચાલ  ંરાખય .ં સ રેશને કંઈ ખબર 
ન પિી. 
 

હવે િો અસ્પઠટ છિા ંસચૂક ચ બંન અચભનય 
દ્વરા બને્નએ એકબીજા િત્યેના આકષાણનો 
એકરાર કરી દીર્ો હિો. પ્રનરંજનને િેન  ંઅંિર 
બહ  િંખત  ,ં પણ ગમે િેવા પ્રનિયો કરે છિા ં
પણ િે સ રેશને ત્યા ં જવ  ં બરં્ નહિો કરી 
શકિો. લિાને પણ પોિાની ઊપ્રમિના અદમ્ય 
બળની ખાિરી થઈ ગઈ હિી, અને િેને દમન 
કરવાના િયત્નો પણ િેણે બરં્ કરી દીર્ા હિા. 
 

છિા ં પ્રનરંજન બચવાનો િયત્ન કરિો. લિા 
એકલી હોય ત્યારે સ રેશને ત્યા ં ન જવાનો 
પ્રનયમ િે બહ ર્ા પાળિો. પણ ભાગ્યને િો 
માણસના પિનમા ંરાચવ  ંગમે છે. એક હદવસે 
બપોરે િેના એક પ્રમત્ર િરફથી ખાસ િાર 
આવ્યો. સ રેશને પણ િે િાર િાત્કાચલક 
બિાવવાની જરૂરિ હિી. િે િરિ સ રેશની 
ઑહફસે ગયો. સ રેશ ત્યા ં નહોિો. ‘આજે 
સ રેશભાઈ ઘેર જ રહવેાના છે.' ઑહફસમાથંી 
નોકરોએ જણાવ્ય .ં િે જ િરિ સ રેશને ઘેર 
ગયો. લિા હિી. સ રેશ નહોિો. લિાએ કહ્  ં: 
‘હમણા ંજ ઑહફસે ગયા. બેસો ને !'  
'મારે િેન  ંખાસ કામ છે. હ ં જાઉં છં.' 
‘થોિી વાર પછી જજો. એવી બર્ી શી ઉિાવળ 
છે ?’ લિાએ કહ્ .ં 

‘નહહ, મારે જવ  ં જ જોઈએ.' પ્રનરંજને બેસિા ં
બેસિા ંકહ્ .ં 
‘એમ? િો જાઓ જોઈએ. મોટી ઉિાવળ આવી 
છે િે !' કહી લિાએ બારણાનો આગળો વાસ્યો. 
જે પળ ન આવે િે માટે હરઘિી સાવર્ રહિેો 
હિો િે પળ આવી પહોંચી. િેણે ઊભા થઈ 
બારણ  ં ઉઘાિી ચાલ્યા જવા ઇચ્છા કરી, પણ 
એથી મહત્તમ ઇચ્છાએ િેને ત્યા ંજ જિી રાખયો. 
જાણે સાિસાિ મણની બેિીએ િેની કાયાને 
જકિી રાખી હોય િેમ િેને લાગ્ય .ં છિા ંપણ 
મનને ખબૂ જ દઢ કરી િે ઊિયો અને બારણા 
પાસે ગયો. 
 

‘ચાલો હિો, ઉઘાિવા દ્યો.' િેણે લિાને કહ્ .ં 
લિાએ હસિા ંહસિા ંબારણાનો આગળો પકિી 
રાખયો. 
 

‘ઉઘાિો, િાકાિ હોય િો.' િેણે કહ્ .ં પ્રનરંજને 
આગળો ઉઘાિવા હાથ લબંાવ્યો. લિાએ 
આગળાને જોરથી પકિી રાખયો. એ રકઝકમા ં
બનેંના હાથો એકબીજાને અિયા. અત્યાર સ ર્ી 
પ્રનરંજને મન ઉપર મહાિયત્ને મેળવેલો કાબ ૂ
ઓસરી ગયો. અકથ્ય ઊપ્રમિના અદમ્ય આવેગે 
િેને આખો ને આખો વીંટી લીર્ો. િે બારણ  ં
ઉઘાિી ઘેર ન જઈ શક્ો. 
કલાક પછી િે ઘેર ગયો. સામાન બાધં્યો અને 
સાજંની જ ગાિીમા ંિે ગામ છોિી હંમેશને માટે 
ચાલી નીકળ્યો. પ્રમત્રને િે દગો દઈ ચકૂ્ો હિો. 
િેની સામે જ હરહંમેશ િેને દગો દેવાની 
િેનામા ં હહિંમિ નહોિી; અને ત્યા ં રહ ે િો 
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વારંવાર િેની સામે દગો દીર્ા પ્રવના પોિે રહી 
શકવાનો નથી િે પણ િે જાણિો જ હિો. 
 

સ રેશે િેની બે-ત્રણ હદવસ સ ર્ી ઘેર રાહ જોઈ, 

પણ િે િો આવ્યો જ નહહ. સ રેશ પ્રવચારમા ં
પિયો. શ  ંથય  ંહશે? કંઈ માદંગી િો નહહ આવી 
હોય? ત્રીજે હદવસે લિાને સાથે લઈ િે 
પ્રનરંજનને ઘેર ગયો. િેના ઘરને દરવાજે િાળં 
માય ું હત  .ં આજ બાજ  િપાસ કરિા ંખબર મળી 
કે પ્રનરંજન િો બે-ત્રણ હદવસથી ઘર ખાલી કરી 
ક્ાકં બહારગામ ચાલ્યો ગયો હિો. 
 

સ રેશને કંઈ સમજ ન પિી. કેમ ચાલ્યો ગયો 
હશે? ક્ા ં ચાલ્યો ગયો હશે? વગેરે િશ્નો 
અણઉકેલ્યા જ રહી ગયા. િેણે લિા સામ  ંજોય  ં
અને પછૂ્  ં : ‘લિા, પ્રનરંજને આવ  ં કેમ કય ું 
હશે?'  

લિા શ  ંબોલે? 

 

 
ગ લાબદાસ બ્રોકર  
(‘લિા અને બીજી વાિો'માથંી) 
સૌજન્ય: સદાબહાર વાિાાઓ - િકાશક આર. 
આર. શેિની કંપની - ૨૦૦૨ - આ આખો સેટ 
વસાવવા જેવો છે.  
હદગ્ગજ વાિાાકારની આમપં્રત્રિ વાિાા  
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નાક 
ગેબ્રીયલ પોલ 

 

 
 

બેટા, જે રસ્િે હ ં ચાલ્યો િે જ રસ્િે ત  ય ચાલિો હિો, િો આજે આમ કેમ? શ  ંખટૂી પિ્  ંઘરમા?ં 
આપણા પેટ નથી ભરાિા?ં જેટલી જરૂહરયાિ છે િેટલ  ંઅને િેથીય વધ  ઈશ્વરે ક્ા ંનથી આપય ?ં 

 
             રોજની જેમ જ િે આજે લચં 
સમયની રીસેસમા ં સ્કટૂર લઈ ઑહફસથી ઘરે 
જમવા માટે પ્રનકળ્યો. ચહરેા પર આનદં 
મેળવેલો હિો. વાહન હાકંિા ંિેની નજર રસ્િે 
સામે મળિા ંવાહનચાલકો પર પિિી િો િેને 
આિયા થત  .ં મોટા ભાગના ં લોકો િેને 
કતૂ  હલથી જોિા ંહિા ંત્યારે િે મનમા ંપ્રવચારિો 
કે, “મારો વરઘોિો િો નથી પ્રનકળ્યો ને? 
પોિાના ં મોઢા પર કયા રંગબેરંગી મોર 
ચીિયાું છે કે લોકો જોયા જ કરે છે?” 
             જોકે ઘર િરફ આવિા ં િેના ં
મનન  ંગચણિ પણ બરાબર ચાલત  ંહત  . ઘરની 
બર્ી સગવિિાઓં એક પછી એક જેમ વેંિ 

પિે િેમ િે કયે જિો હિો. િબલબેિ, 
ડ્રેપ્રસિંગટેબલ, િીજોરી, ફ્રીજ જેવી વસ્ત  ઓ િે 
વસાવી ચકૂ્ો હિો. િેનો પગાર પણ 
સન્માનજનક હિો. પ્રપિાજીન  ંપેંસન પણ િેને 
ટેકો કરત   ંહત  .ં આિા અવળા કોઈ ખચાા પણ 
િેના ંનહોિા.ં યોગ્ય બચિ થિી િેમાથંી િેણે 
આ જરૂહરયાિની વસ્ત  ઓ વસાવી હિી. પણ 
આજકાલ ર્ાપ્રમિક પ્રસહરયલો અને રીયાચલટી 
શોની બોલબાલા હિી પહરણામે સોસાયટીમા ં
ઘણા ંલોકોએ િે માટે સારા ટીવી અને ભેગાભેગ 
આરામદાયક સોફા પણ વસાવ્યા ં હિા.ંઆ 
બર્ાન  ંજોઈને િેના ંમનમા ંઅને ઘરમા ંપણ 
કેટલાક સમયથી નવા મોટા એલઈિી 
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ટીવી અને સોફાની ઈચ્છા સળવળી હિી.એ 
સળવળાટ િેની પત્નીએ શબ્દોમાયં સભંળાવ્યો 
હિો, 
        “આ સામે ટેબલ પર પિેલ  ં
બાબાઆદમના ંવખિન  ંિબલ  ંજોઈનેય િમને 
કંઈ થત   ંનથી?” 
        “એમા ંશ  ંથવાન  ંછે પ્રશલા, િોગ્રામ િો 
બર્ા ં આવે જ છે ને?” િેણે જવાબ આપી 
પત્નીને વારવાનો િયત્ન કયો. 
       “હા આવે જ છે ને પણ આપણા ં બે 
પ્રસવાય કોણ જૂએ છે? બે છોકરા ં િો 
નીચખલભાઈને ત્યા ંજ જોવા જાય છે એ િો િીક 
પણ હવે િો મા અને બાપ જી પણ મણીકાકાને 
ત્યા ંજાય છે.” 
       છોકરાનં   ંિો િે જાણિો હિો પણ મા-
બાપ જીની વાિ િેને સાચી ના લાગી. િે 
બોલ્યો, 
     “એ િો મણીકાકાને ત્યા ંબેસવા જાય છે. 
જોવા નથી જિા.ં” 
     “મનેય પહલેા ંિો એમ જ હત   ંપણ કાલે 
બપોરે મણીકાકા ઘેર આવ્યા ં ને વાિ પ્રનકળી 
ત્યારે મનેય ખબર પિી. હ ં કહ ં છં કે એક 
સારામાન  ંટીવી અને જોિે જોિે થોિો વર્ારાનો 
ખચા કરીને સોફાય લાવી દો ને.” 
    િેની નજર એ િબલા પર સ્સ્થર થઈ ગઈ. 
ઘહિક િાકી રહ્ો. ચાલ  કરવા ગયો પણ ના 
થય .ં સ્વીચ બેત્રણ વાર ચાલ  બરં્ કરી પણ 
મેળ ના પિયો. ઉપર બે વાર થપાટ્  ં િોય 
કશો ફેર ના પિયો. મન અશાિં બન્ય .ં ‘ચાલ  

કેમ ના થાય ?’ ફરી બરં્ ચાલ  કય ા િોય મેળ 
ના ખાર્ો એટલે જોરથી ઝાપોટ ફટકારી. એ 
એટલી િભાવક હિી કે િબલાને એની 
જગ્યાએથી પ્રવચચલિ કરી મકૂ્ .ં ર્િામ 
કરિોકને િેના ં પગોમા ં આવાજ આવ્યો. એ 
કાલ્પપ્રનક અવાજથી િે સભાન થયો. પહલેા 
પ્રશલા સામે જોય  ંિે શાિં હિી. પછી કહવેાિા ં
િબલા સામે જોય .ં િે પણ િેની જગ્યાએ કોઈ 
ચાલ  કરે િેની રાહ જોત   ંિલસી રહ્  ંહત  .ં િેને 
હાશ વળી. પોિે ભમણાની કાલ્પપ્રનક 
દ પ્રનયામાથંી વાસ્િપ્રવક દ પ્રનયામા ંઆવ્યો. 
    “વાિ િો િારી પ્રવચારવા જેવી ખરી પ્રશલા, 
પણ ...” 
    પપ્રિદેવ પલળ્યા ંછે એ િક પત્નીએ ઝિપી 
લીર્ી. ચત  ર બેટ્સમેન લ સ દિાની રાહ જૂએ 
અને જેવી એ િક આવે કે ઝિપીને િે દિાને 
સીમારેખાની બહાર મોકલી દે એમ પ્રશલા પણ 
પાછી ના પિી. આમેય િેની ઈચ્છા િો હિી જ 
અને એમા ંઆ િક હાથવગી થઈ. િરિ જ 
બોલી, 
   “પણ ને બણની મેલો પૈણ. આ બે દા’િા 
પછી પગાર આવશે અને બાપ જીન  ંપેંસનેય. 
િાણ્ય  િોસ્ય  કરીને મહહનો ખેંચી કાઢશ .ં થોિા 
બચશે િે અને થોડ ઘણ  ંહપિેથી. આજકાલ િો 
હપિાથી જે જોઈએ એ ક્ા ંનથી મળત  ં? હ  ં
િો કહ ં છં કે છટીને િપાસ કરિા ંઆવજો અને 
નોંર્ાવિાયં આવજો જ.” 
          પત્નીની પરખશસ્ક્િ પર િે હસ્યો. 
પ્રશલાએય સામો એવો જ જવાબ આપયો. પણ 
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જે થય  ં િેવ  જ અન ભવાય  ં અને જેવ  ં
અન ભવાય  ંિેવ  ંજ નજક્ક થય .ં 
        “સારૂ પ્રશલા, ત  ં કહ ે છે જ િો આજ 
ચક્કર મારિો આવ  ં અને ભાવિાલ જાણિો 
આવ .ં જોઉ િો ખરો કે પગ કેટલા લાબંા કરવા 
પિશે.” 
      ઘરની બહાર પ્રનકળિા ંફરી િે હસ્યો. પણ 
આ હાસ્યમા ં પ્રશલાને હકારના ં સ્પઠટ દશાન 
થયા.ં મનમા ંજાગ્ય  કે થોિા હદવસોમા ં વાિ 
નજક્ક જ સમજવી. 
      ઓહફસે જિા ંપહલેી વાર િેને ઓહફસના ં
કામકાજ પ્રસવાયના ંપ્રવચારો આવ્યા.ં મા બાપ જી 
પણ મણીકાકાને ત્યા ં જોવા જાય છે એ િેને 
કિ્  ંઅને એટલે જ િેન  ંમન એ હદશામા ંવળી 
ગય  ંહત  .ં આમેય હવે સમય બદલાયો જ છે િો 
આપણેય િેની સાથે જ ચાલવ  જોઈએ એમ 
િેણે મન મનાવ્ય .ં હદવસ પ રો કરી િેન  ંસ્કટૂર 
ટીવીના ં શોરૂમ પાસે જઈ ઊભ . સેલ્સમેને 
જાિજાિના ંઅને િરકીબય ક્િ ટીવી બિાવ્યા ં
એ આધ પ્રનક ટીવીમા ં િેને પોિાન  ંએ િબલ  ં
ક્ાયં નજર આવ્ય  ંનહહ. પોિે કઈ દ પ્રનયામા ં
જીવે છે એ િશ્ન િેને થયો. પણ એકાદ સારૂ 
અને મોટ  ટીવી પસદં કરીને િેનો જવાબ પણ 
િેણે આપી દીર્ો.     પસદં કરેલા ં ટીવીનો 
ભાવ જાણી લીર્ો. એમ કહો કે બ ક કરાવી દીધ  ં
િો પણ ચાલે. ત્યાથંી નીચે ઉિરી પાછળની 
બાજ મા ં આવેલી ફપ્રનિચરની દ કાનમા ં ગયો. 
મનગમિ સોફાને ચકાસ્યા. એક સોફા પર િેન  ં
મન બેઠ ં. એનોય ભાવ પાક્કો કરી દીર્ો. 

             વાયદો કરી પાછો ઘેર આવવા 
પ્રનકળ્યો. સ્કટૂર એની રીિે રસ્િો માપત   ં હત   ં
અને િેન  મન બે ચબલની ગણિરીમા ં અને 
િેના ં સરવાળામા ં વ્યસ્િ હત  .ં થયેલા ં
સરવાળાનો આંકિો જોઈને િેને લાગત   ંકે પનો 
ટૂંકો પિે િેમ છે. ઉર્ાહરય  ંકરવાની િેની ઈચ્છા 
નહોિી. ઉપરીને કહ ેિો િરિ જ રકમ ર્રી દે 
િેવી િેની છાપ હિી. ઓહફસમા ંિેણે પોિાની 
એક આગવી છાપ ઉપસાવી હિી. િેના ંટેબલે 
કામ માટે આવનાર કોઈ પણ વ્યસ્ક્િને પછી 
િે ઓળખિો હોય કે ના હોય કદી પ્રનરાશ કરિો 
નહહ કે બીનજરૂરી ર્ક્કો ખવિાવિો નહહ. િેની 
સામે વાળા સાથીઓની જેમ ટેબલ નીચેના ં
વ્યવહારને િેણે ધ્યાને કે અમલમાયેં લીર્ો 
નહોિો. જેની ફાઈલ િેની પાસે આવિી િે િો 
સાચે જ ભગવાનનો આભાર માનિો. િેના ં
સાથીઓ ઘણી વાર િેને કહિેા ંપણ િે વાિને 
જ હસી કાઢિો. ભગવાન જે આપે છે િેમા ંજ 
રાજી રહવે   ં િે િેની પ્રવચારસરણી. અને એને 
કારણે જ િેને આજહદન કોઈ ઉર્ામા ંઉપિયા 
નહોિા.ં ઘરમા ંએવ  વાિાવરણ કોઈ કોઈ વાર 
જનમત  ંપણ િેને િે અલ્પજીવી બનાવી દેિો. 
              રોજના ં સમય કરિા ં કલાકેક 
મોિા આવેલા ં પપ્રિને જોઈને પત્નીનો ચહરેો 
વર્ારે ખ શ િેને લાગ્યો. આજની ચા પણ વધ  
કિક લાગી. આ પહરવિાનન  ં કારણ શોર્વા 
જવ  ંપિે એમ િેને નહોત  .ં હવે િીક સમય છે 
એમ જાણી પત્ની બોલી, 
           “બને્નન  ંથઈને કેટલ  ંટોટલ થય ?ં” 
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           એક ક્ષણ િો િે િેના ંચહરેા સામે 
જોઈ રહ્ો. “આ જોિે િો નહોિી િોપણ કેમની 
ખબર પિી કે મે બે વસ્ત   જોઈ છે અને એન  ં
ટોટલ પણ કય ું છે.” પત્નીની દ ંરદેશી પર વારી 
જિા ંહસીને બોલ્યો, “ટીવી અને સોફા િો જોયા 
અને પસદં પણ કયાા છે પણ પ્રશલા, આંકિો બહ  
મોટો થાય છે. થોિી બચિ િો છે પણ પહોંચી 
શકાય એમ નથી. કોઈક રસ્િો કરવો પિે.” 
           “રસ્િો િે હપિા થાય એમ નથી?” 
           “હપિા િો થાય એમ છે પણ િેન  ં
વ્યાજ વધ  પિત   ં છે. એ પ્રસવાય કઈંક કરવ  ં
પિે.” 
           “સારૂ ત્યારે િમે અંહહ બેિા બેિા 
પ્રવચારો અને હ ં રસોિામા ંજઈને પ્રવચાર ં  બીજ  
શ  ંત્યારે?” 
           પત્ની ગઈ. જવાનો એનો ટોન પણ 
ધ્યાનમા ંઆવ્યા વગર એને ના રહ્ો. પ્રવચાય ું 
‘આને આ ફેરા િો પ્રનરાશ નથી જ કરવી. મા 
બાપ જીનેય ક્ા ં કોઈના ઘેર જવા દેવા?” 
પૈસાનો વેંિ કરવામા ં િે ચકરાયો. મનમા ં
બેિેલા ં ગચણિજ્ઞને આમિેમ દોિાવ્યા ં િેય 
ચબચારા ં દોિિા ં દોિિા ં ના છૂટકે થાકીને 
મજબરૂ બની િેની ઓહફસમા ંજ િેના ં ટેબલ 
પર ગોિવાઈ ગયા.ં 
            બીજા હદવસે ઓહફસે જવા 
પ્રનકળિી વખિે િે પ્રશલા સામે હસ્યો, પણ 
‘કમજોર દિો પણ સીમારેખાની બહાર પોિે ના 
મોકલી શકી એના વસવસે કે પછી બીજા કોઈ 
કારણે પત્નીએ હાસ્યની ખાસ દરકાર ના કરી. 

છિાયં િે “સારૂ જઉ પ્રશલા” કહિેોકને પ્રનકળ્યો. 
આજે િેની પાસે મોટા કામની ફાઈલ 
આવવાની હિી. પાટી પણ ખમિીર્ર હિી. 
‘સરવાળાનો આ જ જવાબ છે’ એમ િો એને 
કાલે સાજંે જ એના ગચણિશાસ્ત્રીએ જણાવી 
દીધ  ં હત  .ં ‘એકાદવાર િો ચાલે, એમા ં કશ  ં
ખોટ ંય નથી. અને આખરે િો એ ભાઈને ર્ાયાા 
કરિાયં ફાયદો મોટો છે િો થોડ ં અમનેય રાજી 
કરવામા ંશો વારં્ો છે?’ અને આમ િે ઉકેલના ં
માગા પર આવ્યો હિો. 
            ઓહફસમા ં િવેશિા ં જ પહલેા ં
નબંરના ંટેબલ પર બેિેલો ર્નજીલાલ જે એક 
નબંરનો લાચંચયો હિો િેની પાસે િે જઈ ઊભો. 
િેના ંખભે હાથ મકૂિા ંજ જાણે િેના ંલોહીનો 
સચંાર પોિાનામંા ં િેને અન ભવાયો. એ સાથે 
જ જાણે િેની વાણી બદલાઈ ગઈ હોય એમ િે 
બોલ્યો, “કાલે બજારમા ંટીવી અને સોફા જોયો. 
પસદં પણ પિયા પણ ચાદર ટૂંકી પિે છે. હપિે 
લેવ  ંનથી અને કોઈની જોિે માગંવ  ંનથી. એ 
પ્રસવાય બીજો કોઈક રસ્િો જો ..... ” 
         િે અટક્ો. એટલા ંમાટે કે િેને ખાિરી 
હિી જ કે આગળન  ંવાક્ ર્નજી જ કહશેે જેમા ં
િે જે કરવા ંમાગેં છે િે ઉપાય પણ હશે જ. 
િેની એ ર્ારણા સાચી પિી. ર્નજી િેની સામે 
જોઈ રહ્ો. ‘આખરેય અમારી નાિમા ંભળવ  ંજ 
પિ્  ંને!’ એમ પ્રવચારી મછૂોમા ંહસ્યો. બાજ ની 
ખ રશી ખેંચી િેના ંપર િેને બેસાિયો. િેના ંખભે 
હાથ મકૂ્ો.’રહી સહી કચાસ પણ િેનામા ંઆવી 
ગઈ’ િેમ િેણે ફરી અન ભવ્ય  ં ર્નજીની 



53 
 

જ્ઞાનગગંા વહી, “જો લક્ષ્મીદાસ, આપણે 
ઘરસસંારવાળા. ઘેર જઈએ એટલે જાિજાિની 
હિમાિં ઊભી જ હોય. હવે એ બર્ી િો આપણે 
આ ખીસામાયં ના માય એટલા ં પગારમા ં
ક્ાથંી પ રી કરીએ. ત   જ કે આ શક્ ખર ં? 
અને આ િો લોકોન  ંકામ કરીએ છીએ િે રાજી 
થઈને આપે છે એમા ં ખોટ ંય શ  ં છે? આપણે 
ચાર રસ્િે ઊભા રહી એમના ંખીસામાથંી કાઢી 
િો નથી લેિા ંને? રાજી થઈને આપિા ંએમના ં
મોઢાય કેવા હસિા ં હોય છે. આ િો એક 
િકારની એમની સેવા જ કહવેાય. એટલે કશ  ં
ખોટ  નથી. અને હ ં િો િનેય ક્ા ંના પાડ ં છં. 
એમ હોય િો થોડ ં માપમા ંકરજે. બીજ  િો શ .” 
        ર્નજીનો શીરો અને િેય પાછો ઘીથી 
લચપચ! િેને ગળે ઉિરિા ં વાર ના લાગી. 
િેને જેવ  ંસાભંળવ  ંહત   ંિેવ  ંજ સભંળાવ્ય  ંહત  .ં 
વાિે વાિે િે હકાર આપિો હિો. ક ંભમેળામા ં
ડ બકી લગાવી પાવન થયો હોય એમ િે ઊભો 
થયો. ર્નજી સામે એ રીિે હસ્યો જાણે િેની 
વાિને િેણે સ્વીકારી લીર્ી. ઉપર ફરિા ં
પખંાની હવા િેના બ સકોટના ખીસામા ંભરાવા 
લાગી િેથી િેન  ખીસ  ંપણ ૂલ્ય .ં બર્ા ંસામે 
જોિો જોિો િે પોિાના ં ટેબલ પાસે આવ્યો. 
કોઈ નવી જ દ પ્રનયામા ંિે િવેશયો હોય િેમ 
િેને લાગ્ય .ં િેને િે ગમ્ય .ં ખ રશીની ગાદી 
ફેરવીને િે બેિો. નવો પ્રવચાર નવો હદવસ નવ  ં
કામ. ટેબલન  ં ખાન  ં ખોલી બે ફાઈલ બહાર 
કાઢી. પટાવાળો ચા મકૂી ગયો. િેને ઢાકંી 
દીર્ી. શીરાની મીિાસને િે માણવા ઈચ્છિો 

હિો. ર્મર્માટ શરૂ થઈ રહ્ો હિો. િેની જ 
રાહ જોિા ંબે જણ અંદર આવવા ઈચ્છિા હિા.ં 
િેણે િેમની સામે જોય  ંર્નજીની આંખોથી િેણે 
િેમને માપયા.ં બાદમા ંએક જણને િેણે અંદર 
બોલાવ્યો. ફરી િેણે માપયો. િીક લાગ્ય .ં િેના ં
કાગચળયા િપાસ્યા.ં લઈને ફાઈલમા ં મકૂ્ા.ં 
ઢાકેંલી ચા િેને ર્રી. ચા પેલાના ં રગેરગમા ં
વ્યાપી વળી. 
          “હમણા ંસાહબે આવે એટલે િમારી 
ફાઈલ ચેક કરાવી સહી કરાવી લઉ છં. િમે 
ચાર વાગે આવજો િમારૂ કામ થઈ જશે.” ઊભા 
થિા ં િે બોલ્યો. ફરીથી ઉપરના ં પખંાની 
હવાથી િેન  ંખીસ  ંૂલ્ય . એ ૂલેલ  ંખીસ  ં િેને 
પેલા ંટોટલ પાસે લઈ ગય .ં 
          પેલા ભાઈ પણ ‘હાશ’ કામ િો પત્ય  ં
એમ માની ખ શ થિા ંબહાર પ્રનકળ્યા.ં એમની 
ખ શી જોઈ સેવા કયાાનો આંનદ િેના ંચહરેા પર 
વ્યાપયો. બેસીને િેણે ખાન  ંખોલી ૂલેલ  ંખીસ  ં
હળવ  ં કય ા. ટેકો લઈ ફરી બેિો. ચહરેે હાથ 
ફેરવ્યો. કશ  ંઅજ ગત   ંઅન ભવાય  ંપણ િે િેણે 
ધ્યાને ના લીધ .ં િેની નજર સહકમાચારીઓ 
પર પિી. િેને લાગ્ય  ંકે ઓહફસમા ંબર્ાને ગમ્ય  ં
છે. િેની સામે હસીને િે લોકોએ િેન  ંસ્વાગિ 
કય ા. બાકી રહલેા ં કામો આમિેમ આટોપિા ં
લચંનો સમય થયો. નજીક રહિેો હોવાને લીરે્ 
િે ઘરે જ જિો. આજે પણ િે ઘરે જ જિો હિો. 
જિા ંજિા ંિેણે જે જોય  િે નવાઈ જન્માવનાર ં  
િો હત   ંજ.                
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       પ્રવચારિો પ્રવચારિો જ્યારે િે ઘરમા ં
િવેશયો ત્યારે ઘરના ં બર્ા ં જ િેને જોઇને 
આિયાથી ઊભા થઇ ગયા.ં ઘરના ં સભ્યોની 
આવી વિાણકેૂ િેના ં મનમા ં ચચિંિા જગવી. 
પોિાની સાથે આજે આ શ  ંબની રહ્  ંછે િે િે 
સમજી ના શક્ો. િેને પોિાને કશી ખબર 
પિિી નહોિી. મ ન્ની અને સોન  િો નજીક આવી 
િેની સામે જ દીસી રહ્ા.ં સોન એ િો ચહરેા પર 
હાથ પણ ફેરવી જોયો. પપપાને કશ  ંજ ના થય  ં
એન  ં િેને આિયા થય .ં પ્રશલા પણ નવાઈ 
પામિી ચચિંપ્રિિ બની એકર્ારી જોઈ રહી. મા 
િો માનવાય િૈયાર નહોિી. આખરે બાપ જીએ 
સ્થચગિ વાક્િવાહને વહિેો કયો, “લક્ષ્મી, િારંૂ 
મ્હો આવ  ં કેમ દેખાય છે? જો િો ખરો જઈને 
આયનાના.ં િને કશી ખબર જ નથી કે શ ?” 
           “મને શ  ં થય  ં છે બાપ જી કે બર્ા ં
આમ મોઢા સામે જોઈ જ રહો છો? જૂઓ છે કશ  ં
મ્હો પર?” એમ કહી િેણે આખા ચહરેે બેત્રણ 
વાર હાથ ફેરવી જોયો. જાણે કશ  ંબન્ય  ંજ ના 
હોય એમ િેણે હાથ ફેરવ્યો એ જોઈ બર્ા ંિો 
પ્રવસ્ફાહરિનેતે્ર ભાળી જ રહ્ા.ં ફરી બાપ જી 
આગળ આવ્યા,ં 
“િને કશો દ :ખાવો થિો નથી?” 
“શાનો દ :ખાવો?” િેણે િપ્રિિશ્ન કયો. 
“શાનો િે આ િારૂ નાક નથી એનો.”  મા બોલી. 
       માએ કરેલ  ંરહસ્યસ્ફોટ િેને ભમ્મહરયા 
કવૂામા ંલઈ ગય .ં કાન પર જાણે પ્રવશ્વાસ ના 
બેસિો હોય અને ફેફસા ંશ્વાસ માટે નાના પિિા ં
હોય એમ િેણે નાકને િપાસી જોય .ં ટેબલન  ં

ખાન  ંખોલિા થયેલો અન ભવ જે િેણે ધ્યાને 
નહોિો લીર્ો િે છેક હવે આવ્યો. રઘવાયો 
બની ડ્રેપ્રસિંગરૂમમા ંગયો. અરીસા સામે આવિા ં
જ િે બમૂી ઊિયો, 
            “પ્રશલા.. પ્રશલા મારૂ ના..ક ક્ા?ં આ 
ચહરેો આમ કેમ?” 
    બર્ા ં િેની પાછળ દોિી આવ્યા.ં જાણે 
હ મલો કરવા ના હોય? હવે િો શ્વાસ લેવામાયં 
િેને િકલીફ થવા લાગી. પ્રશલાએ પખંો ૂલ 
કરી દીર્ો. ક્ષણે ક્ષણે ગભરામણ વર્વા લાગી. 
આંખો મીંચી િે બેિમા ં લાબંો થઈ ગયો. 
મીંચેલી આંખોમા ંબાપ જી િવેશયા, “બેટા, રસ્િો 
બદલ્યોને આજે? જે રસ્િે હ ં ચાલ્યો િે જ રસ્િે 
ત  ય ચાલિો હિો િો આજે આમ કેમ? શ  ંખટૂી 
પિ્  ંઘરમા ં? આપણા પેટ નથી ભરાિા ં? શી 
કમી છે ઘરમા?ં જેટલી જરૂહરયાિ છે િેટલ  ં
અને િેથીય વધ  ઈશ્વરે ક્ા ંનથી આપય ?ં અને 
હજીય િે િો આપવાની કદી ક્ા ંના પાિે છે? 
થોિીય ર્ીરજ િારામા ંનથી?” 
         બાપ જી પ રૂ કરે એ પહલેા ંિો મા પણ 
આવી ગઈ. 
        “જો આપણા ઘરને, આજ સ ર્ી ક્ાય ં
કશો િાઘ પિેલો િને દેખાયો હિો? અને જો 
એની શરૂઆિ િારા ચહરેાથી જ થઈ ને? 
અમારા ં કમોમા ં કે પાલવણીમા ંશી કમી રહી 
ગઈ એ િો કહ?ે આ િારૂ નાક નહી પણ 
આપણી સાિ સાિ પેઢીન  ંનાક ગય  ંઆજે. િે 
િો અમારા ં જીવિરને ધળૂ બનાવ્ય .ં માની 
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ટપકિી આંખો સામે િે જોઈ રહ્ો. ત્યાિંો પ્રશલા 
પણ આવ્યા પ્રવના ના રહી, 
          “બીજો રસ્િો પ્રવચારવાન  ંકે’િાિા િે 
આ રસ્િો? દેવ  ંકે વ્યાજ પોસાય પણ આ નાક 
જાય િે પોસાય? િમે િો જાણે મારા બહાર 
પ્રનકળવાના ંદરવાજા કાયમને માટે ભીિી દીર્ા. 
પ્રપયરમા ં કાયમ િમાર ં  ગૌરવ લેિીિી એય 
િમે ખોટી િારી. હવે ત્યાયં જવા વારો ના 
રહ્ો.” 
        બને્ન બાળકો િો િેની સામે કીટ્ટા કરી 
હોય એમ ત્રાસંી રહ્ા ંહિા.ં નાક,રસ્િો,ઘર િાઘ, 
ધળૂ, સાિપેઢી જેવા શબ્દો વારંવાર િેના 
કાનોમા ંહ મલે વળગ્યા.ં િેણે જોરથી બે કાન 
ભીિી દીર્ા. ચારેય બાજ થી ઘેરાયેલો િે ઊભો 
થયો. ઝિપથી કોઈ રોકે એ પહલેા ંિો બહાર 
પ્રનકળી સ્કટૂરે કીક ફટકારી મારિે વેગે ઓહફસે 
આવ્યો. હજી રીસેસ પ રી થઈ નહોિી. ટેબલન  ં
ખાન  ં ખોલ્ય  ં બે ફાઈલ નીચે ચાળીસહજાર 
રોકિા િેણે ઊિાવ્યા ંજેવ  ં નોટોન  ંબિંલ િેણે 
ઊંચક્  ં કે િેની નીચે કંઈક િેને અન ભવાય .ં 
આ વખિ િે બેધ્યાન ના બન્યો. િે િરફ િેણે 
જોય  ં િો િેની આંખો પહોળી બનિા ં ચમકી 
ઊિી. સાચે જ િેન  ંસાિસાિ પેઢીન  ંનાક ત્યા ં
હત  .ં હજી િેન  નાક ક્ાયં ખોવાય  ંનથી એ િેને 
ગમ્ય  ંિેણે ઝિપથી િે લઈ લીધ . હાથમા ંપકિી 
મળૂ જગ્યાએ લગાવી જોય .ં િેને સાનદંાિયા 
થય  ંનાક િેની મળૂ જગ્યાએ બેસી ગય  ંહત  .ં 
વોશરૂમમા ંજઈ િેણે ખાિરી કરી લીર્ી. પેલા 
બિંલને િેણે પાછ મકૂ્ .ં ખ રશીમા ંબેિો. આંખો 

મીંચી. આખો પહરવાર િેની સામે આવી ગયો. 
એ જ શબ્દો િેના ં કાનોમા ં ફરી આથિવા 
લાગ્યા ંજે ઘરના ંબેિ પર િેણે સાભંળેલા.ં િેની 
આંખો વરસાવા માિંી. 
         “પોિે કેટલી મોટી ભલૂ કરી બેિો હિો! 
આથમિી ઉંમરે મા બાપ જીને આ જોવાનો 
વારો આવશે, અને એય પોિાને લીરે્, ના ના 
એમ કદી નહહ બને.” િેને પસ્િાવો આખા ચચિે 
વ્યાપી વળ્યો. બર્ા ંસામે બે હાથ જોિી માફી 
યાચવા લાગ્યો. થોિી હળવાશ િેણે અન ભવી. 
પોિાને આ પિનમાથંી ઉગારવા બદલ ઈશ્વર 
અને પોિાના ં પહરવારનો િેણે મનોમન 
આભાર માન્યો. િેણે જોય  ં િો હવે િેની 
આજ બાજ  કોઈ જ નહોત  .ં િેન  ંમન સ્વસ્થ અને 
હૈય  ંહળવ  ંૂલ થઈ ગય .ં રીસેસ પણ પ રી થઈ 
હિી. અંદર િવેશેલો ર્નજી િેને બેિેલો જોઈ 
બોલી પિયો, ‘કેમ આજે ઘેર જમવા ના 
ગયો?”  
“હેં, ના ના આજે મારે ઉપવાસ છે.” િેણે ટૂંકો 
જવાબ આપયો. 
          રીસેસ પિે એ પહલેા ંજ પ્રવચારોના ં
સાગહરયા વમળમા ં ફસાયેલા ં િેને બરાબર 
સમજાઈ ગય  ં હત   ં કે િે ઘેર ગયો જ નહોિો 
છિા ં સાિસાિ પેઢીની કેટલી લાબંી મજલ 
કાપીને િે આવ્યો હિો. બાળગણેશની જેમ 
માિાપ્રપિાની આસપાસ અિસિવાર િે ફરીને 
આવ્યો હિો. પણ હવે િેને જરાય થાક 
અન ભવાિો નહોિો. ખ શન મા આનદં િેને 
પ લહકિ કરી રહ્ો હિો. િે િેના ં કામમા ં
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પરોવાયો. સમય કેમનો પસાર થયો એય િેને 
ખબર ના પિી. લગભગ હવે ચાર વાગવા 
આવ્યા હિા.ં િેણે બહાર નજર મોકલી. પેલા ં
ભાઈને િેણે જોયા ંઅંદર બોલાવ્યા.ં પહલેાની 
અદાથી જ િેણે િેમની સહી થઈ ગયેલી ફાઈલ 
ર્રી. એ ફાઈલમા ંિેણે પેલ  ંબિંલ મકૂી દીધ  ં
હત  .ં પેલા ભાઈએ િે જોય  ંઅને કાઈં બોલવા 
જાય િે પહલેા ંિો હાથ જોિી આભાર માની 
પેલા ભાઈને બહાર લઈ ગયો. િેન  ંઆ વિાન 
સહકમાચારીઓ માટે નવ  ંિો નહોત   ંપણ આજે 
જે કાઈં બન્ય  ં હત   ં િે મ જબ િો િે માનવા 
િૈયાર જ નહોિા.ં ર્નજીને ના જીિવાનો 
વસવસો સાલિો હિો. 
               કલાક વહલેી રજા લઈ િે 
શોરૂમમા ંગયો અને ઘર માટે અઢળક ખ શીઓ 
લઈ આવ્યો. આજે પહલેીવાર િેને ઘરે કદી ના 
અન ભવાયેલો મહામલૂો આનદં અન ભવાયો. 
 
 

 
ગેચબ્રયેલ પોલ 
આણદં મો. 9925131876 

પાચંમા ંક્રમની પ્રવજેિા વાિાા  
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ખા િ 
જજિેન્ર પટેલ 

 

 
 

એ જ્યારે પણ નવરો થાિો ત્યારે પાવિો ને િગાર ં  લઈને ખેિરના દખણાદા ખણૂા કોર નીકળી 
પિિો. માથ  ંફાિી નાખે એવી ગરં્ મારિી એ ખાિ પાસે પહોંચિા જ એને ઊબકા આવવા માિંિા. 

 
એ જ્યારે પણ, અિવાહિયે પદંર દા'િે નવરો 
થાિો ત્યારે પાવિો ને િગાર ં  લઈને ખેિરના 
દખણાદા ખણૂા કોર નીકળી પિિો. માથ  ંફાિી 
નાખે એવી ગરં્ મારિી એ ખાિ પાસે પહોંચિા 
જ એને ઊબકા આવવા માિંિા. ઘિીક િો થાત   ં
મરને ગરં્ાત   ંપણ પયૂાા વગર ક્ા ંછૂટકો છે? 
એવ  ંલાગિા એ ર્િાર્િ ધળૂના ંિગારા ંલઈ 
િાલવવા માિંિો, ખળાવાિે રાજની વહેંચણી 

થઈ ગયા પછી ભાગમા ંઆવેલા દાણાને ખેડૂિ 
પોિાના ગાિામા ંભરવા માિંે એ ઝિપે. 
કયા અકરમીને કમત્ય સઝૂી હશે િે આવી 
ઉપજાઉ જમીનમા ં અગોચર કય ું હશે? એ 
ઘણીવાર અકળાઈ જિો. એક બે વાર િો એણે 
ઘરિી માને પણ પછેૂલ .ં મા કહ:ે ‘એ કામ િારા 
બાપાના બાપન .ં એમનો અભરખો િો હિો કવૂો 
ખોદવાનો પણ ખારા ંપાણીના ંએર્ાણ દેખાિા ં
માિંી વાળેલ .ં થ્ય .ં ખોદ્યો િો ખોદ્યો પણ 
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મવૂાળને, કાિેં ગાર પિયો 'િો િોયે ક્ેં 
પરૂવાન  ંમરૂિ નો આવ્ય .ં’ 
થોિાક દી'થી એન  ં મન િેકાણે નથી રહતે  .ં 
ઘિીક થાય આ કામ કર ં  ને ઘિીક થાય ઓલ્ય .ં 
ક્ાયં મન ન ચોંટે એટલે બાપદાદાને ભાિંિો, 
એમણે વારસામા ંઆપેલી ખાિને પરૂવા મિંી 
પિિો. 
કોણ જાણે એના ઉપર કેટલા ં ચોમાસા ં વયા ં
ગયા ંહશે? ફરિે િો કંબોઈ ને કંકોિાની વાિ ે
વીંટો લઈ લીર્ો હિો. અંદરે ય બાવળના ં
ઝરિા ંપ્રસવાય બીજ  શ  ંદેખાત   ંહત  ?ં િચળય  ંિો 
એન  ંક્ા ંસ ર્ી છે એ આજ દી' લગી નથી કળી 
શકાય .ં બે વરસ પહલેા ંખિની લાલચે કાિંા 
સ ર્ી પહોંચી ગયેલી ગાય અંદર પિી ગઈ હિી 
િે ચાર જણાએ માિં બારી કાઢેલી. 
 
‘આજ િો ઢોર પિ્  ં છે કાલ કો'ક છોકર ં ...' 
ઘરિા બાપા મવૂા ત્યા ંસ ર્ી બાપને ખાઈ પરૂી 
દેવાન  ંકહિેા રહ્ા ંહિા ંપણ બાપે કાને ર્ય ું જ 
નહહ, જન્મારો આખો બાર્વામા ં જ કાઢયો. 
બબ્બે વરસથી એ આવી રીિે મઉં થાિો હિો. 
િોયે હજી અિધ  ંય પરૂ ં  કરી શક્ો નહોિો, એ 
ઘણીવાર હરેરાઈ જિો પિંે એકલો આટલ  ંક્ા 
ભવે પરૂી શકશે? િગારાનો ર્ા કરિો એ હિેો 
બેસી ગયો. હાફં ચિયો હિો. ગઈ કાલની 
પેટમા ંલાય ઊિી છે. રઘલ  ંસાર ં  ક્ા શકનન  ં
કવેણ કાઢી ગય  ંિે ક્ાયં સખ ન પિે. એની 
માન  ંરઘલ  ંકે' કે ‘જણમા ંપાણી નહહ, નહહિર 
બાય  ં શ  ં બોલી જાય?' ને ઓલ્ય  ં સપ્રનય  ં િો 

'એની મા ને વહ  બારે્ ને આ નમાલો બેિો બેિો 
રોવે. અરે સાવજની જેમ ત્રાિ નાખી હોય િો 
બેયના ઘાઘરા નો પલ્લી ગ્યા હોય?' પારકી 
વાત   ંસૌને મીિી લાગે છે. એકવાર ઘર િો માિંી 
જ વો, પછી જોઉં છં કે કેટલી વીહ ેસો થાય છે? 
 
પાછો બેિો થયો. મીિી ખજંવાળ આવે ને ઝાલી 
રાખવા છિા ંહાથ ગ મિા ઉપર વયો જાય, એમ 
જીવ વારે વારે ત્યા ંજાિો રે'િો હિો... બેમાથંી 
એકેય ને સમજાવવાની ક્ા ંમણા રાખી છે? 
નાના છોકરાની જેમ મનામણા ં કયાા છે. િેિ 
મામા પાહં ેજઈ આવ્યો પણ માને િો એ મા 
શેની? ને ઓલીને િો એના બાપને બોલાવી 
લાવ્યો. બાપ યો એટલા દી' િાહીિમરી, ગ્યો કે 
પછી... કિૂરાની પ ૂછંિી ભોંમાથંી બારી કાઢો કે 
વાકંી એ વાકંી ? 
 
દી' આથમવા આવ્યો હિો. એણે જોય  ંિો હજી 
બે ઢગલી યે ખાલી નહોિી થઈ. ઉહિેી ઉહિેીને 
િગારા ં ભરવા માિંયા ં ને જોર કરીને મઈં 
િાલવિો રહ્ો. લ્યો િમારી માને િમે ય િે... 
આટ આટલ  ં કરવા છિા ંગામે ય મારો વાકં 
કાઢયો. ‘બહ  ઢીલો, લઈ દઈને ઢીલો' ને 
હરામન  ં રઘલ  ં િો ૧આનાથી કાઈં નો થાય, 
નહહિર બેયને અવળા હાથની અકેકી ચોિી નો 
દીર્ી હોય?' કહવે   ં છે નવરીનાવને. એક વાર 
પિી િો જોવો? 
મઈૂ મા. મરિીએ નથી. કહી કહીને ય કેટલ  ં
કહવે  ?ં અને એ િો કીર્ા ભેગી મારો જ વાકં 
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કાઢે. વાિવાિમા ં: ‘આના કરિા ંપાણો જણ્યો 
હોિ િો લોક માથે લગૂિા ંર્ોઈને દ વા િો દે...' 
‘જણવો 'િોને!' ઘણીવાર કહવેાન  ં મન થઈ 
જાય. િોયે િે દી’ ન રહવેાય  ં િે કહી બેિો: 
‘માિી હવે હાઉં કયા. િારી આ લીલા સકેંલ િો 
સારી વાિ છે.'  
‘હાઉં કય ા હોિ િો આ દી' જોવા નો પિયા હોિ. 
કપાિર, િારા જનમ સાર ં  િો પાણા એટલા 
દેવ કયાા 'િા.ં પણ િયેં એવી નો'િી ખબર કે 
એક દા'િો ત   ંિારી રાિંનો થઈને મારા મોઢામા ં
મિૂરીશ.' લ્યો આને હવે શ  ંકહવે  ?ં િો ય કહ ે
છે: ‘િારા બાપના સાભંળિા િારી ઘરિી માને 
ત   ંનો'ત  ંકહ’ેવાત  .ં િયેં ત   ંય ક્ા ંનાનો મવૂો 
'િો? ને િારી રાિં િો મને ગમૂા ં નાકે ને 
મિૂરમા ંકાઢે. િોય ત   ંિાણી કાઢેલનો...’ 
‘નરકમા ં િો િમે મને નાખયો છે.' એનાથી 
બબિી જવાય .ં જોવે િો પોિે પાવિાથી ધળૂ 
િગારાને બદલે હિેે નાખે! બળ્ય  ં મગજે ય 
ભમપ્રિયાની જેમ... પરમ દા'િે પાવિો ઢેફાનેં 
બદલે દે પગ ઉપર િે અંગિૂો િો ૂલીને દિા 
જેવો !  
હાથ પાછો ગ મિા ઉપર વયો ગયો.. ઓલી 
કિૂરીને િો કંઈ કીધ  ં નો થાય. સીર્ી ઝાવં   ં
નાખવા દોિે. િે દા'િે જીવ નો યો એટલે વળી... 
‘જો એ આપણા ં બા કે'વાય, બાધ્યા-બોલ્યા 
વળી...' 
‘શેની બા? ન ગરી ર્રાઈને ર્ાન નથી ખાવા 
દેિી.' 
 

‘પણ ત   ંઆમ... િારી જીભને મોમા ંરાખીશ િો 
એ બચાિી....’  
‘િેં અંિે મારો જ વાકં કાઢયો? હ ં જ ભ ૂિંી 
લાગી? જાજે િયે એને પિખે ભરાવા.' 
‘મારી મા જનેિા પ્રવશે ત   ંઆવ  ંબોલે?' એનો 
હાથ હવામા ં સનસનાટી બોલાવીને અટકી 
ગયો. 
‘િમારા કરિા ં િો વાઘરણ  ં ય સારી કે'વાય 
એય કબૂા મઈ...’ ખારમા ંઆવીને એણે જોરથી 
પાવિો પછાિયો. ધળૂની નાની એવી િમરી 
ઊિી. 
પાિોશે ય બચાડ ં કેટલ  ંવેિે? િો ય એવિા એ 
સારા કે'વાય. રાિ હોય કે દી' સાભંળે એટલે 
સૌ દોિાદોિ નોખા પાિવા આવી જાય. એક 
દી'િો સૌ ભેગા થઈને આવ્યા: ‘બહ  થાય છે હોં 
! આ િમારી મા ને વહ  કાનેથી કીિા ખરે એવી 
ગાળ્ય  ં બોલે, અમારે ઘરમા ં જ વાન છોકરા - 
મે'માન આવત  ંજાત  ંહોય.'  
‘આ ઘરમા ં જ કૈંક નિિર છે.' કો'ક લાગલ  ં
બોલી ઊિય :ં ત્રણ પેઢીથી મેં આંય સાસ -વહ ને 
વેલણા ંઉલાળિી જોઈ છે.’  
‘િો પછી નોખ  ંકરી નાખો. એના જેવ  ંએકેય રૂડ ં 
નહહ. નકામ  ંબેમાથંી કો'ક...' 
‘એ બેયને િો કંઈ નથી થવાન .ં બચાિો આ 
છોરો જોને, બળિરામા ં ગળીને કેવો સાવ 
સાિંીકિા જેવો થઈ ગયો છે.’ 
‘નોખ  ંકરવ  ંકેમન  ંકરવ ?ં’ 
‘ઘર માર ં  છે. આિી આવિી હોવ િો નીકળી 
જાવ બેય ટાણે ને અટાણે બાર.’ માને િો કીર્ા 
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ભેગી વીફરી ને ઓલી રાિં િો: ‘ખોરડ ં માર ં  
નથી િે િોશી ક્ા ંએના બાપને ત્યાથંી લાવી 
છે? એ ય પારકા ઘરેથી આવી છે.'  
ધળૂ પિી આ જીવિરમા!ં ક્ાયં એની માને... 
અરે, ઓલ્યા ખહલેલ કિૂરાને ય ક્ાકં ટાઢક 
મળિી હશે. દાઝમા ં ને દાઝમા ં જોર કરીને 
િગાર ં  િાલવવા ગ્યો િે ધળૂ ભેગ  ંિગાર ં  ય.... 
વજશી ફુવાએ િો બચાિે બાપને કીધ  ંત   ંકે િમે 
બેઉં િો જીવિર આખ  ં ગરં્ાિા યાા, હવે આ 
છોરાને? એના કરિા ંબે વરહ મોિો જોિરો... 
પણ માને હરખપદ િીને પાદ નો'ત  ં માત   ં િે 
મારી વહ , જ્યા ં જાય ત્યા ં મારી વહ ... લે 
ઘેલાઘરી, િયે ત   ંય હવે કાઢી લે કાદંા. 
વાકંો વળીને એ િગાર ં  કાઢવા ખાિ કોર નમ્યો 
પણ ત્યા ં િો આગળનો પગ... સાર ં  થય  ં કે 
લહરીને માઈં પિે િે પહલેા ંકંબોઈન  ંથિ એના 
હાથમા ંઆવી ગય .ં ‘કોઈ કાઢો’ એનાથી જોરથી 
રાિ પિાઈ ગઈ પણ વગિામા ંકોણ સાભંળે? 
અંિે એની મેળે જ... ‘નથી પરૂવ ,ં મરને ગરં્ાત   ં
હોય.' દોિીને એ ઢગલા ઉપર ચિી ગયો. શ્વાસ 
ભરાઈ ગયો હિો. 
 
સરગમાયં સાર ં  નો થાજો છેલકાકા િમાર ં ! 
એનાથી પ્રનસાસો નખંાઈ ગયો. હજ  િો 
મરનારીની વરસી નો'િી વાળી ત્યા ંછેલકાકો 
કાળમ ખો ક્ાથંી આવ્યો િે કે,’ ‘જીવાપરમા ં
હમણા ંજ એક છોિી...’  

‘બે હાથ જોડ ં છં કાકા. માિં આમાથંી બા'રો 
નીકળ્યો છં.’ એ રોવ  ંરોવ  ંથઈ ગયો હિો િોય 
અભાચગયે કાકે ર્ક્કો દઈને પાછો... 
િે દી’ િો એ પીરસેલે ભાણેથી ઊભો થઈ ગયો 
હિો. ‘હાલો છેલકાકા ભેગા, ગળામા ંગાચળયો 
પોરવી દીર્ો છે િે.’ 
‘ક્ા?ં’ છેલકાકા વધ  કાઈં પછેૂ એ પહલેા ંિો 
એમને મોટરસાઈકલ વાહં ે બેસાિી દીર્ા. 
જીવાપર જઈને સસરા પાસે શાકભાજીની યાદી 
વાચંિો હોય એમ એકર્ારો બોલી ગયેલો: 
‘જોવો િમારી છોકરી, આમ જીભે ચિાવીને નો 
મોકલાય. મારી મા િો એને દેખી નો થાય. 
છોકરાને િો ક્ે અિવા જ નો દયે. એ રોવે કે 
સીર્ો મારી માનો વાકં. ગાય દોવા ના દયે િો 
મારી માની નજર લાગે. શ  ં મારી મા િાકણ 
છે?’ 
‘સાભંળો જીવણલાલ,’ સસરો હરામનો કેવ  ં
બોલેલો? ‘િમારી બાએ હવે સભાવ સ ર્ારવો 
જોઈ. અગાઉ િમારી પેલી ઘરવાળીએ ગળે 
ફાહંો...’  
‘એને િો છોકરા ંનો'િા ંથાિા ંએટલે...’ એ વચ્ચે 
બોલી પિયો હિો. િમે એન  ંજરા ય આડ ં લાવો 
મા, િમારી છોકરી કેમ પાછી આવી'િી એની 
વાિ કરોને!'  
‘ભૈ અમારી છોકરી િો એક નહહ; ત્રણ ઘર 
ભટકીને આવી છે. િારી ગરજ હિી િે...' 
‘એના કરિા ંજીવણલાલ,’ ત્યા ંિો ચચબાવલી 
સાસ  વચ્ચે ટપકી પિી: ‘િમારા ઘરમા ં
ઘાસલેટનો કપૂો િો હશેને? છાટંી દેજો એના 
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ઉપર કોઈને ખબર નો પિે એમ ને પછી 
અમારા ઉપર મેલો લખી નાખજો. અમે નાઈ 
નાખશ  ંએના નામન .ં બાકી વાિવાિમા ંઆંય 
દોિી આવીને અમને ર્જાગરે ચિાવશો મા.' 
જેવી બેટી એવા ં નપાવટ માવિર; નહહિર 
જાિવાળા ં હોય િો બે વેણ કે'ય ખરા,ં દાિં 
કચકચાવિા એણે ઉપર જોય .ં દી' આથમવા 
આવ્યો હિો િોય એ ત્યાનંો ત્યા ં બેિો રહ્ો. 
સહજેે ઊિવાની ઇચ્છા ન થઈ. નજર વારંવાર 
અંર્ારામા ં ભેંકાર દેખાિી ખાિ િરફ જિી 
રહિેી હિી... નથી જાવ  ંઘરે મરને લમણા ંલેિી 
હોય બેય. એકેય સાજં એવી નહીં નીકળી હોય; 
રાિં્   ંઝાલર ટાણે િો... 
ત્યા ંવળી કૈંક યાદ આવ્ય  ંને ઊભો થયો. પાછો 
બેસી ગયો. પણ પાપી પેટે િરીને િામ ન થવા 
દીર્ો. ‘નહહ જાઉં િો થોડ ં કોઈ ભાળ કાઢવા 
આવશે? રાિ રોકાવવાના હશે એમ જાણી કોઈ 
ભાિ લઈને આવનાર ં  ય ખર ં? બબિિા એણે 
બળદને ગાિે જોિયાા. 
 
રસ્િે ય ક્ાયં સખ ન પિે. આટલો િો િે દાિ ે
દરબારે મ દિે બોલાવ્યો હિો િમેં ય ઉંચાટ 
નહોિો. શેરીના નાકા પાસે પહોંચ્યો ત્યા ં જ 
વર્ામણી મળી ગઈ : ‘જીવાકાકા, િમારી બા 
ને સાક કાકી...' 
એનો જીવ િાળવે વો ગયો. ઉિાવળે ઘરે 
આવ્યો. જોવે િો ક્ાયં માણસો માય નહહ. મા 
લમણે હાથ દઈને ઓસરીના પગપ્રથયે બેિી 
હિી. ર્ોહિયામા ંછોકરો ઊંવા ઊંવા રોિો હિો. 

વહ ને િો જાણે કોઈની હાજરી વરિાિી જ ન 
હોય એમ ટાઢા કોિે ગાય દોવે. એને થય ,ં પાછો 
વયો જાઉં પણ ત્યા ંિો મણીબા બોલી ઊિયાં, 
‘લ્યો આ આયો જીવણ.’  
‘ભૈ િમારી મા ને વહ થી િો આિો આંક. આ 
છોરો ક્ારનો રોવે છે. િેિ ઓલ્યા ઝાપેંથી લોક 
સાભંળીને દોિી આવ્યા પણ આ બેયને છે કંઈ? 
સામ  ંય જોવે છે!' 
‘િમે બર્ી મારો જીવ લેવા કેમ આવી છો? બહ  
દાઝત   ંહોય િો છોરાને લઈ જાવ િમારી ઘરે.' 
વહ એ કહનેારી સામે દાપં્રિયા ં કરવા માિંયા ં
પછી મોઢ ં ફેરવીને કહ:ે ‘રાખે છાનો જેણે 
રોવિાવ્યો હોય એ; રાિં બે ઘિીયે પ્રનરાિેં સવૂા 
નથી દેિી.' 
‘િેં જણ્યો છે િે ત   ં છાનો રાખ. ન ગરી મારી 
વાહં ે કેમ પિી ગઈ છો?’ િોસી હવે ફચળયા 
વચ્ચે આવી ગઈ. 
‘મેં જણ્યો છે િે ત   ંનકટી શ  ંકામ એને રમાિવા 
દોિી આવ’શ?’ 
‘હવે જો િારા જગ્ર્ાને અડ ં િો મારો બાપ 
બીજો. હ ં મરૂખી એ કેમ ભલૂી જાઉં કે માર ં  પેટ 
જ્યા ં માર ં  નો થ્ય  ં હોય ત્યા ં પેટન  ં પેટ માર ં  
ક્ાથંી થવાન ?ં’  
‘આવ  ંિો ત   ંહજારવાર બોલી ને િોય બીજી જ 
ઘિીએ કિૂરાની જેમ પ ૂછંિી પટપટાવિી દોિી 
આવઇશ.’ વહ  હવે બોર્ળ મકૂીને હાથ લાબંા 
કરિી સાસ  સામે આવી ગઈ. 
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‘નશરમીય  ંકૈક લાજો. આ િમારો બાપ ક્ારનો 
રોવે છે. બેમાથંી એકેયના પેટન  ંપાણીયે હલે 
છે? બાઈ જણ વગરના ઘરમા.ં..’ 
‘ઉિાવો છો કે નહહ? નહહિર આંર્ આંય રૈશી 
નાખ  ં છં.' મણીબાના છેલ્લા વેણે એ ઊકળ્યો. 
સૌ ફફિયા ં: ‘જવણમા ંહવે જોમ આવ્ય ,ં નક્કી 
આજ વહ  કે મા...'  
‘ઉિાવો છો કે નહહ?’ એણે પાછી રાિ પાિી. એ 
સાથે જ ગાિામાથંી આડ ં કાઢીને રમરમાવત   ં
ઘોહિયા િરફ ફેંક્ ,ં ખોયામાથંી સભંળાિો 
ઝીણો અવાજ ચચત્કારમા ં ફેરવાઈ ગયો. 
જોનારા ંધ્રજૂી ઊિયા ં! ‘મયા નમાલા ત   ંદીવાની 
દાઝે કોહિયા ઉપર ભિ થ્યો?' ઘોહિયા િરફ 
દોિિા ં મણીબાએ એને હલબલાવી નાખયો. 
એમના એ વેશે એને એકાએક યાદ આવી ગય ,ં 
િે દાિ ેપોિાને હાથ પાણી લઈ દેવિાવવા માટે 
મા ને ઘરિી મા આવી રીિે જ બાખિી પિેલા.ં 
બાપ ખારમા ં આવીને પોિાને ક હાિો લઈને 
મારવા ફરી વળેલો પણ છેલકાકાને આિો એર  
ન ઊિયો િે... 
 

એ જિવત ્ઊભો રહ્ો. જાણે લાબંો હાશકારો ન 
અન ભવિો હોય! ‘ભલેને લોકોને જે કે'વ  ંહોય 
એ કે'; હ ં િો જીવિર આખ  ંખદબદિો યો, પણ 
મારા છોકરાને િો...' 
‘રો’ રો' ખોયામાથંી લોહીના ં ટીપા ં પિવા 
માિંયા. ત્યા ં આ રાડં ને િો....’ મણીબાએ 
છોકરાને ખોયામાથંી િેિી લીર્ો. ‘હાશ રામ બહ  
વાગ્ય  ંનથી. કપાળે અમથી ૂટય જ થૈ સે... 
સાર ં  છં કે આડ ં પાયા હાયે અથિાઈને...’  
‘લાવ જોઈ એલી ચાની ભકૂી દાબી આપ .ં' એ 
બાઘાની જેમ પાિોશણે િેિેલા પોિાના 
છોકરાને જોઈ રહ્ો. ‘શ  ંમારો છોકરો ય મારી 
જેમ જ!' એનાથી હૈયાફાટ પોક મ કાઈ ગઈ. 
 
જીિેન્ર પટેલ  
 
સૌજન્ય: ગ જરાિી સાહહત્ય પહરષદ - ગ જરાિી 
નવચલકાચયન: ૧૯૯૮ - સપંાદક: ચબપ્રપન 
પટેલ  
'પરબ' જ લાઈ, ૧૯૯૮મા ંિગટ થઇ.   
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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િેમનો પ્રવજય 

જોસેફ મેકવાન 

 

 
 

ઈંગ્લાિંમા ંક્રોમવેલ નામે એક અત્યિં ક્રૂર શાસક થઈ ગયો. િજાને પકે્ષ રહીને રાજાશાહીની સામે 
લિિા ંલિિા ંએ જ સવાસત્તાર્ીશ બની બેિેલો. એની પ્રનમામિાના અનેક હકસ્સાઓની જેમ એ જ્યારે 

માનવીય હૈયે વિાિો હોય એવા ન્યાયપણૂા દાખલા પણ િપ્રસિ થયા છે. 
 

આ ક્રોમવેલના લશકરમા ં મેફેર નામક માત્ર 
ત્રીસ વષાની ઉંમરનો એક માત્ર સૌથી ય વાન 
એવો કનાલ હિો. અનેક લિાઈઓમા ં ભાગ 
લેિા ંલેિા ંએ પોિાની વીરિા, પ્રનભીકિા િથા 
ચાહરત્ર્યશીલિા માટે પોિાના આગેવાનોના 
આકષાણન  ંકેન્ર બની ચકેૂલો. 
 

આ મેફેરને અત્યિં ૂટિી એવી પચ્ચીસેક 
વરસની ભરય વાન પત્ની હિી. આિેક વષા 
પહલેા ં એમણે સ્નેહલગ્ન કરેલા ં અને એમને 
સાિેક વરસની એક સ દંર, હસમ ખી એટલી જ 
ચપળ પ ત્રી પણ થઈ હિી. પ્રનમામ ક્રોમવેલે 
એક હહિકારી છિા ંલશકરી પ્રશસ્િથી પ્રવપરીિ 

આચરણ કરવાના અપરાર્ બદલ મેફેરને 
મતૃ્ય દંિની સજા ફરમાવી હિી. ક્રોમવેલના 
મ ખમાથંી નીકળેલ શબ્દો અપ્રવચળ હિા. એનો 
ફેંસલો આખરી હિો. ક્ાયં કશી અપીલ કે 
બચાવનો એ પછી અપ્રર્કાર જ ન રહિેો. 
 

મતૃ્ય દંિ પહલેા ંથોિો સમય પોિાના પહરવાર 
સાથે ગાળી લેવાની મેફે૨ને રજા આપવામા ં
આવી હિી. મેફેર પોિાની પ્રિયિમ પત્ની અને 
વહાલસોયી બાળકીની સગંિમા ં જજિંદગીનો 
છેલ્લો ઉલ્લાસ માણી લેવાના િયત્નો કરિો 
હિો પણ આગમ મતૃ્ય ના ઓળા એના મ ખ ૫૨ 
ઘેરા પ્રવષાદની છાયા રેલાવી દેિા હિા. 
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નવેમ્બર મહહનાની એ રાપ્રત્ર હિી, ઈંગ્લાિંનો 
પ્રશયાળો અચણયાળો બની રહ્ો હિો. પોિાના 
બેિક ખિંમા ંસળગિા અસ્ગ્ન સામે મેફેર પત્ની 
સહહિ બેિો બેિો ઉઠણિાની આંચ અન ભવી 
રહ્ો હિો. ભારઝલ્લ  ંમૌન બનેં વચ્ચે છવાઈ 
રહ્  ં હત   ં ને િેમની સ વણા કેશી રજિર્વલા 
પ ત્રી માબાપને રાપ્રત્રનદંન કરવા ત્યા ંઆવી 
પહોંચી. 
 

મેફેર ક્ારનોય આ ઘિી પ્રનવારવાની ઘેરી 
યતં્રણામા ં પ્રપસાિો હિો. કાલે સવારે એને 
ફરમાવાયેલ સજાના અંપ્રિમ સ્વીકાર માટે 
હાજર થઈ જવાન  ં હત  .ં જજિંદગીની આજ એક 
માત્ર છેલ્લી કાળરાપ્રત્ર શેષ બચી હિી. એ 
ચાહિો હિો કે એની હફરસ્િા સમી પ્રનદોષ 
દીકરી એની સામે ન આવે, એના રૈ્યાની કસોટી 
એ અજ્ઞાન બાળા ન કરે. એ સિૂી હશે ત્યારે 
પોિે એ જાગિૃ ના થઈ જાય એટલા મદૃ લ 
ભાવે એના કોમલ કપોલને ચમૂી લેશે, અંપ્રિમ 
વહાલ વરસાવી લેશે. 
 

પરંત   માસમૂ બાળકી એની અંિવ્યાથા ક્ાથંી 
જાણે ! એ િો પોિાના પ્રનત્યક્રમ મ જબ માિા-
પ્રપિાની સાવ પ્રનકટ આવીને ઊભી રહી. ર્ીરે 
રહી એણે મેફેરને ચમૂી ભરી. પછી પોિાની 
માિાને. અને ‘ગ િ નાઈટ પાપા, ગ િ નાઈટ 
મોમ' કહી વળવા જિી હિી કે મેફેરે એને 
બોલાવી. 
 

‘આબ્બી ! અહીં આવ િો બેટી !' આબ્બી 
પ્રપિાની સામે જઈને ઊભી રહી. એક ભાવ-
ભરપરૂ વહાલથી મેફેરે એને છાિી સરસી ચાપંી 
દીર્ી. 
 

નાચભમાથંી ઊિેલા એક હૈયાફાટ ડૂસકાને 
બાબારાએ મહામહનેિે છાિીમા ંજ ર્રબી દીધ .ં 
છિા ંફળફળિા પ્રનુઃશ્વાસને એ રોકી ના શકી. 
 

મેફેર મળૂસોિો કાપંી ગયો; પણ એણે સ્વસ્થિા 
ર્રી. સવૂા જવા માટે િત્પર થયેલી દીકરીને 
પ્રપિાના આજના સ્પશામા ં કશ કં અજાયબ 
વિાાય  .ં પ્રપિાના લિાયક હસ્િોનો િેમલ સ્પશા 
આજે એને જાણે પોિાના અસ્સ્િત્વ સગેં 
એકાકાર કરી દેવા ચાહિો હિો. મેફેરના 
ગળામા ં પોિાના નાનકિા હાથો ભેરવીને 
આબ્બી એમની ગોદમા ંભરાઈ ગઈ. થોિી વાર 
રહી બોલી : 
‘પાપા ...!' 
‘હં બેટી ...!’ 
‘કાલે સવારે િમે જવાના, નહીં?'  

‘હા મારી મીિિી. એવો હ કમ છે.' 
‘અચ્છા, પાપા. િો આજે એક સાચેસાચી બની 
હોય એવી મને વાિાા કહો.'  
‘િારી ઇચ્છા હોય િો કહ ં દીકરી.' 
‘ના, દરરોજ િમે કલ્પનાની વાિાા કહો છો.. 
એમા ંરાજા હોય છે, રાણી હોય છે. મમ્મી કહ ેછે 
િમે િો િજાના પકે્ષ લિો છો, િો મને સાચી – 

િજાની વાિાા કહો ને પાપા !'  
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‘કહ ં િો ખરો બેટા, પણ બહ  જ કર ણ છે. ખબૂ 
જ દ ુઃખદ. ત   ંસાભંળી શકીશ ?'  

‘હા પાપા. હ ં િો મારા બહાદ ર પાપાની દીકરી 
છં.'  
‘અચ્છા સાભંળ. રાજાના સૈન્ય સામે િજાના 
પકે્ષ લિિા મહાન નેિા ક્રોમવેલના ત્રણ કનાલો 
હિા. શત્ર દળની સામે લિત   ંલિત   ંસૈન્ય જ્યારે 
પીછેહિ કરવા લાગ્ય  ંત્યારે એ ત્રણેએ જોય  ંિો 
શત્ર પક્ષ એક બળવાન ર્સારો કરવાનો વ્યહૂ 
ગોિવી રહ્ો હિો. ક્રોમવેલે િેમને આદેશ 
આપયો કે શત્ર ન  ંધ્યાન બીજી િરફ ફંટાય એવી 
હહકમિ વાપરો; પણ પેલા ત્રણે-ત્રણ કનાલોને 
લાગ્ય  ં કે, જો શત્ર પક્ષને આ વેળા આક્રમણ 
કરવાનો મોકો આપવામા ં આવશે િો મોટી 
હોનારિ અને હાર સજાાશે. એક પળમા ં એ 
ત્રણેએ પ્રનણાય લઈ લીર્ો અને આગળ ર્પિા 
દ શમન દળ ઉપર પ્રત્રપાચંખયો હ મલો કરી દીર્ો. 
શત્ર દળ સમજેલ  ં કે સામનો નહીં થાય, એના 
બદલે આ મરચણયો મ કાબલો થિા ં એમના 
સૈપ્રનકો ગભરાયા. એ આક્રમણ ખાળી ના શક્ા. 
ઘનઘોર ય િ મચી રહ્  ં અને શત્ર ઓ જીવ 
બચાવવા ભાગી છૂટયા. એક જ પ્રનણાાયક 
ર્સારાથી ત્રણે કનાલોએ શત્ર  પર પ્રવજય હાસંલ 
કયો, પણ િેમણે પોિાના સેનાપ્રર્પપ્રિ 
ક્રોમવેલના આદેશનો ભગં કયો હિો. 
ક્રોમવેલને આ પ્રવજય કરિાયં પોિે આપેલ 
હ કમનો અનાદર ભયકંર લાગ્યો હિો. એણે 
ત્રણેને કોટા  માશાલ કરવા, આદેશ ભગંનો ન્યાય 
કરવા બોલાવ્યા. 

‘ઓહ પાપા! િમે ક્રોમવેલની વાિ કરો છો ! 
એ િો ખબૂ જ ભલા સજ્જન છે ! ક્ારેક ક્ારેક 
િેઓ ઘોિા પર બેસીને પોિાના સૈપ્રનકો સાથે 
અહીં રહી પસાર થિા હોય છે ત્યારે હ ં હંમેશા ં
એમના આવકારમા ં હાથ હલાવ  ં છં. િેઓ 
હંમેશા ંમારી સાથે નજર મેળવે છે. સરસ સ્સ્મિ 
કરિા ંિોક હલાવે છે. િમે કહો છો ને લોકોય 
માને છે એટલા ક્રૂર િો એ નથી જ !' 
દીકરીની પ્રનદોષ છટા સાથે કહવેાિી વાિથી 
બાબારાના ંઆંસ  ચોર્ારે વહવેા લાગ્યા.ં ઇશારિ 
વિે જ મેફેરે એને સ્વસ્થ રહવેા સમજાવી અને 
આબ્બીના રેશમાળા વાળ સાથે ગેલ કરિા ં
કરિા ંએ બોલ્યો : ‘િારી વાિ સાચી છે બેટી, 
પણ આ િો લશકરની પ્રશસ્િનો ભગં. આવા 
પ્રનયમભગંમા ંકોઈન  ંકશ  ંજ ના ચાલે. ક્રોમવેલે 
પેલા ત્રણે કનાલોને બોલાવ્યા અને પોિાના 
સલાહકારોની સમંપ્રિ લઈ ફરમાનભગં બદલ 
દેહાિંદંિ ફટકાયો.'  
‘ઓહ ગૉિ ! બહ  ખોટ ં થય  ંપાપા. અચ્છા, એ 
િો કહો પાપા, િમે એ ત્રણેય કનાલોને ઓળખો 
છો ?’ ‘કેમ નહીં બેટી, જરૂર ઓળખ  ંછં. એ ત્રણે 
મારા જજગરજાન પ્રમત્રો છે !'  
‘એટલે જ િમે આટલા બર્ા વ્યપ્રથિ લાગો છો 
પાપા, એ હવે મને સમજાય .ં એક કામ કરો ને 
પાપા! કાલે િમે મને એ ત્રણેની પાસે લઈ 
જાવ. મારે એમને મળવ  ંછે. હ ં િેમને કહીશ કે, 

મારા પાપા પણ િમારા જેવા જ એક બહાદ ર 
કનાલ છે. િમે હહિંમિ ના હારશો. િભ  િમારી 
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પિખે રહશેે. ને એમ કહી હ ં એ ત્રણેયને એક 
એક ચમૂી ભરીશ. લઈ જશો પાપા...!' 
મેફેર ર્માસકંટમા ં પિી ગયો. એણે વત્સલ 
પ ત્રીથી એક વાિ છપાવી હિી. એને આજે રાતે્ર 
જ અહીંથી પ્રવદાય લેવાની હિી. એણે પોિે જ 
એ એટલા માટે નક્કી કય ું હત   ંકે સવારે જાગ્રિ 
દીકરીની એ પ્રવદાય ન લઈ શકે. પણ...  
પણ એ જ વેળાએ બારણે ટકોરા થયા. ભયના 
એક અસહ્ કંપ સહહિ બાબારાએ કમાિ ખોલ્યા.ં 
 

બહાર કેટલાય શસ્ત્રજ્જ સૈપ્રનકો ઊભા હિા. 
એમના અપ્રર્કારીએ ઘરની અંદર આવીને 
કનાલ મેફેરને લશકરી ઢબે સૅલ્યટૂ કરી અને 
આદરથી પછૂ્  ં : આપ િૈયાર છો કનાલ 
સાહબે?’ 

‘યસ સર! આ'યમ રેિી !' મેફેરે અપ્રર્કારી સાથે 
હાથ મેળવ્યા. 
મેફેર પાછો વળ્યો. બાબારાનો ચહરેો સફેદ પણૂી 
જેવો થઈ ગયો હિો. મેફેરે એને િગાઢ 
આચલિંગનમા ં ભીંસી લીર્ી. હવે બાબારાથી ન 
ખમાય .ં એ ધ્ર સકાનંા ર્ોર્ વહાવિી છટ્ટ ેમોઢે 
રોઈ પિી! 
 

‘એક દેશભક્િ અને હહમ્મિવાન પપ્રિની 
પત્નીને આવો પ્રવલાપ ન છાજે વહાલી, શાિં 
થા, સ્વસ્થ થા. મને હસિે મોઢે પ્રવદાય આપ, 

જેથી િાર ં  એ સ દંર સ્સ્મિ – શ ચચિાપણૂા સ્સ્મિ 
માર ં  ચચર સગંી બની રહ.ે’ મેફેરના દઢ શબ્દોએ 
જાદ  કયો. બાબારાએ આંસ  લછૂી નાખયા,ં પણ 
પેલા અિગ અપ્રર્કારીની આંખો ભીની થઈ 

ગઈ. મહાિયાસે એણે પોિાના ં આંસ  રોકી 
રાખયા.ં બાબારાને અંપ્રિમ પ્રવદાયન  ં ચ બંન 
અપી, વત્સલા પ ત્રી આબ્બીના કપાળે 
ભાવભરપરૂ બોસો દઈ મેરેરે આખા આવાસમા ં
એક નજર નાખી લીર્ી ને પછી જવા વળ્યો. 
આબ્બી આિયાપ્રવમઢૂ બની આ બધ  ંજોઈ રહી 
હિી. એ પોિાન  ંક તહૂલ ન ખાળી શકી.  
‘િમે અત્યારે આ રાપ્રત્રટાણે ક્ા ં જાઓ છો 
પાપા?’ 

જેમની મેં િને વાિ કરીને બેટી ! એ મારા 
પ્રમત્રોને મળવા !'  
‘િમે મને સાથે નહીં લઈ જાવ પાપા ! િમે 
વચન આપય  ંહત   ંને !' 
‘હ ં િને પછી બોલાવીશ બેટી. અત્યારે રાતે્ર 
િારાથી ના અવાય. ત   ંમમ્મીની સાથે રહ ે!' – 

કહિેા ં કહિેા ં સ્વર તટેૂ ને પોિાની પ્રનબાળિા 
પકિાઈ જાય એ પહલેા ં મેફેર ત્યાથંી બહાર 
નીકળી ગયો. આબ્બી પ્રવદાયમા ંહાથ હલાવિી 
રહી ને બાબારા પિૂળી-શી સ્સ્થર બની ફાટે િોળે 
મતૃ્ય  ભણી મક્કમ િગલે આગળ ર્પિા 
પપ્રિની પીિ િપ્રિ િાકી રહી હિી. મેફેર 
ગાિીમા ંચિયો ને અંર્ારામા ંઓગળી ગયો કે 
બાબારા બેહોશ બની ત્યા ંજ ઢળી પિી. 
આયા ર્સી આવી. આબ્બીએ માિાન  ં માથ  ં
ખોળામા ં લઈ લીધ .ં ખાસ્સી વારે એ હોશમા ં
આવી ત્યારે આબ્બી બોલી : પાપાએ િને શ  ં
કહલે   ંમોમ ! બહાદ ર પપ્રિની પત્ની ! ત   ં િર 
નહીં મોમ ! પાપાના પ્રમત્રોને માફી મળી જશે. 
માર ં  અંિર કહ ેછે, મળી જશે !' 
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સજળ નેતે્ર બાબારા દીકરીન  ં માસમૂ મ ખડ ં 
પ્રનહાળી રહી. એન  ં અંિર પોકારી ઊિ્  ં : 
‘ભગવાન કરે ને િારા શબ્દો સાચા િરે !' 
પણ વેિી ના જાય એવી એ મમસ્ન્િક વ્યથાના 
ભીષણ િહારે બાબારાના હૈયા પર એવો િો 
વજ્રઘાિ કયો કે, સવારે િો એ લગભગ 
મિૃિાયુઃ થઈ ગઈ હિી, એને સાિે મોઢે િાવ 
ચિયો હિો અને એનાથી પલગંમા ંબેિા ંપણ 
થઈ શકાત   ંનહોત  .ં 
આબ્બીએ આયાને િૉક્ટરને બોલાવવા જણાવ્ય  ં
અને પછી એને થય  ંકે, મારે અત્યારે જ લશકરી 
મથકે પહોંચવ  ં જોઈએ. પાપાને મમ્મીની 
બીમારીની ખબર આપવી જોઈએ ને પેલા 
પાપાના પ્રમત્રોને પણ આજે જ મળી લેવ  ં
જોઈએ. લશકર ક્ારે કચૂ કરી જાય એન  ંકશ  ં
નક્કી નહીં.  
આ બાજ  લશકરી ન્યાયાર્ીશો અંપ્રિમ ફેંસલો 
આપવા ધ્વજખિંમા ંએકિા થયા હિા. ન્યાય 
સપ્રમપ્રિના અધ્યકે્ષ ક્રોમવેલને સબંોર્િા ંકહ્  ં: 
‘સેનાપ્રર્પપ્રિ ! આપના હ કમ મ જબ આ 
ત્રણેમાથંી કોણે દેહાિંદંિ ભોગવવો એ નક્કી 
કરવાન  ંિેમને સોંપવામા ંઆવ્ય  ંછે, પણ ત્રણે 
જણા એમ કરવાનો ઇન્કાર કરે છે !' 
‘એકના મરવાથી બે જણના િાણ બચે છે િોય 
એ નક્કી નથી કરી શકિા ! કોઈ પણ એકને 
માથે દોષેય નથી ઢોળી શકિા ! અચ્છા એમના 
હાથ પીિ પાછળ બારં્ી દો અને દીવાલ િરફ 
મ ખ કરાવીને ઊભા રાખો !' અને પછી 
અપ્રર્કારીને જણાવ્ય :ં ‘સામેની શેરીમા ં જાવ, 

અને જે બાળક પહલે  ં મળે એને અહીં લઈ 
આવો.' 
અપ્રર્કારી પિાવની બહાર નીકળી જેવા 
શહરેની પહલેી શેરી િરફ વળ્યા કે સામેથી 
આવી રહલેી આબ્બી એમને દેખાઈ. આબ્બીએ 
એમને ‘ગ િ મૉપ્રનિંગ’ કયાા.  
અપ્રર્કારી ખ શ થઈ ગયા ને બોલ્યા : ‘ત  ંથોિો 
સમય મારી સાથે આવીશ બેટી, લશકરનો 
પિાવ છે ત્યા ં?' 

‘હા જી, મારે પણ ત્યા ં જ જવ  ં છે.' આબ્બીનો 
હાથ પકિીને લશકરી અપ્રર્કારી એને ક્રોમવેલ 
સમક્ષ લઈ ગયો. ક્રોમવેલને જોિા ંજ આબ્બીને 
રાિવાળી વાિની યાદ આવી ગઈ. એ હષાથી 
પ લહકિ થઈ ગઈ ને બોલી ઊિી : ‘ગ િ મૉપ્રનિંગ 
સર ! હ  ંઆપને બરાબર ઓળખ  ંછં. મારા ઘર 
સામે રહીને જ્યારે પણ આપ ઘોિા પર બેસીને 
પસાર થાવ છો ત્યારે આપના આવકારમા ંહ  ં
હાથ હલાવ  ં છં ને આપ મારા િરફ માયાળ 
સ્સ્મિ ફરકાવો છો. આપે મને ના ઓળખી? કેમ 
આજે આપ હસિા નથી?’  
આબ્બીના કોમળ સ્વરે કલકલિા એ શબ્દ 
સાભંળિા ંજ ક્રોમવેલ સામે એન  ંપોિાન  ંઘર 
િરવરી ઊિ્ ,ં ગભંીરિા ગાયબ થઈ ગઈ અને 
એ ખિખિાટ હસી પિયા. પછી બોલ્યા : ‘હ ં િને 
ના કેમ ઓળખ  ં બેટી ! િારા જેવિી જ મારે 
પણ એક પ ત્રી હિી. હ ં એને ખબૂ ચાહિો હિો. 
િેને બાળપણથી જ સૌને હ કમ કરવાની ટેવ 
પિી હિી. ને હ ં એના હ કમને આનદંથી આર્ીન 
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રહિેો હિો. ત   ંબરાબર મારી એ મીિી દીકરી 
જેવી જ છે !’  
‘જો આપ મને આપની દીકરી જેવી જ માનિા 
હો િો આપ મારા હ કમને આર્ીન રહશેો?'  

‘અવશય! અવશય!' 
ક્રોમવેલ આબ્બીની વાિોથી ઘિીભર પોિાન  ં
પદ, હોદ્દો, અપ્રર્કાર, ત માખી સઘળં વીસરી 
ગયો. એની આંખો આગળ એની લાિકવાયી 
દીકરી િરવરી રહી. જેના આિકંથી આખ  ં
ઇંગ્લાિં થથરી ઊિત   ંએ જ ક્રોમવેલ એકદમ 
કણૂો પિી ગયો. એણે આબ્બીને ઊંચકી લીર્ી. 
જમણા ગાલે ચમૂી ભરિા ં કહ્ ,ં ‘આ મારી 
લાિકીની યાદમા,ં' અને િાબા ગાલે ચ બંન દેિા ં
કહ્  ં : ‘અને આ િારા માટે. આજે ત   ં મારી 
દીકરીની જગ્યાએ છો. માગ, જે માગવ  ંહોય િે 
માગ, જે માગશે એ આપીશ. િારી ઇચ્છા પરૂી 
કરીશ.' 
એ જ ક્ષણે લશકરી પિઘમ અને રણભેરીઓ 
વાગી ઊિી. લશકરી ઢબે ટટ્ટાર ચાલે આવીને 
એક ગણવેશર્ારીએ ક્રોમવેલને સેલ્ય ટ કરી 
અને પછી બાઅદબ બોલ્યો :  
‘આપના આદેશ અન સાર ત્રણેત્રણ કનાલોને 
પાસેના ખિંમા ંદીવાલ સરસા ખિા કરી દીર્ા 
છે.' 
આબ્બીએ એ સાભંળ્ય .ં એને લાગ્ય  ં : જે ત્રણ 
જણાને એ મળવા માગિી હિી િેઓ પ્રવશેનો 
જ આ આદેશ હિો કદાચ. એ ક્રોમવેલ િરફ 
ફરી અને બોલીુઃ ‘જો ખરેખર જ આપ માર ં  કહ્  ં

કરવાના હો િો મને મતૃ્ય દંિ ફરમાવાયો છે, એ 
ત્રણે કનાલોને મળવા દેશો?’  

ક્રોમવેલે પેલા ગણવેશર્ારીને ત્યાથંી જવાનો 
ઇશારો કયો અને આબ્બી િરફ જોયા પ્રવના જ 
કહ્  ં: ‘હા, મળવા દઈશ.’ 
એ પછી ક્રોમવેલે પોિાની સામે રખાયેલ ત્રણ 
થાળી લીર્ી. એ ત્રણેમા ં લાલ, પીળા અને 
વાદળી રંગન  ંમીણ ભરેલ  ં હત  .ં પ્રનણાય એવો 
હિો કે જેના હાથમા ં લાલ થાળી આપવામા ં
આવે એને જ મતૃ્ય દંિ મળે, બાકી બે બચી જાય. 
આબ્બીના હાથોમા ંએ થાળીઓ મકૂિા ંક્રોમવેલે 
એને કહ્ :ં ‘જો પેલા ઓરિામા ંપીિ પાછળ હાથ 
બારેં્લા ત્રણ માણસો છે. ત   ંત્યા ંજા અને ત્રણેના 
હાથમા ંએક એક થાળી મકૂી દે !' 
‘પણ એના કરિા ંઆ થાળીઓ હ ં રમવા લઈ 
જાઉં િો, બહ  સરસ છે !' 
ક્રોમવેલનો ચહરેો સખિ થઈ ગયો, ‘પહલેા ંહ ં 
કહ ં છં િેમ કર !'  
સાર ં -સાર ં , ગ સ્સે ના થશો. ક્રોરે્ ભરાયેલો 
િમારો ચહરેો સ દંર નથી લાગિો !'  
–ને પછી એ પેલી થાળીઓ લઈ એને ચીંરે્લા 
ઓરિા િરફ ચાલી. ત્યા ંજઈ એણે જોય  ં િો 
પેલા હાથ બારેં્લા કનાલોમા ંએના પ્રિય પાપા 
મેફેર પણ હિા.  
‘અરે પાપા િમે અહીં! ને િમારા હાથ બારેં્લા? 

મને કાઈં સમજાત  ંનથી. અચ્છા લો, આ સૌથી 
સ દંર થાળી િમારે માટે !' 
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અજ્ઞાન બાળકીએ પ્રપિાની આગળ જઈને લાલ 
મીણ ભરેલી મોિના પયગામ વાળી થાળી 
મેફેરને બિાવી અને પાછળ જઈ પેલા બરં્ 
હાથોમા ંએ મકૂી દીર્ી, બાકી બે અન્યોને.  
પોિાના હાથોમા ં મ કાયેલ િાણઘાિક થાળી 
જોિા ં જ મેફેરનો ચહરેો એકદમ હફક્કો પિી 
ગયો. મતૃ્ય ની ઝલક એ ચહરેા પર ફરી વળી. 
એના હાથના ંબરં્ન છોિવામા ંઆવિા ંજ એણે 
આબ્બીને આચલિંગન પાશમા ં જકિી લીર્ી, 
ચમૂીઓનો વરસાદ વરસાવિા એના હોિ 
ફફિયા : ‘આબ્બી ! મારી દીકરી !'  
આબ્બીની પાછળ ક્રોમવેલ અપ્રર્કારીઓ એ 
ઓરિામા ંઆવ્યા હિા. પ્રપિા-પ ત્રીન  ંઅને એના 
આવ  ં કર ણ પ્રમલન જોિા ં ક્રોમવેલ કદી નહીં 
અન ભવેલી એવી દ્ધદ્વર્ાય ક્િ હરેિમા ં પિી 
ગયો. જેણે િાણદંિનો અમલ કરવાનો હિો એ 
અપ્રર્કારી આગળ આવ્યો. મેફેર સામે આવીને 
એણે માથ  ં ઝુકાવ્ય  ં ને પ્રવનય-વ્યપ્રથિ સ્વરે 
બોલ્યો : ‘મારા કિાવ્યની આ કર ણિમ અને 
કહિન ક્ષણ છે. માન  ંછં આપ મને ક્ષમા કરશો!'  
‘હા, સાર્જન્ટ. સમજ  ં છં. આપણે મ ક૨૨ સ્થળે 
જઈએ !' મક્કમ મને આબ્બીને પોિાથી દૂર 
કરી અને સાર્જન્ટને કહ્  ં: સાર્જન્ટ ! મારી દીકરી 
એ દશયની સાક્ષી ના બને. ચાલો આપણે 
જઈએ !' 
‘પણ િમે જાઓ છો ક્ા ં પાપા! મમ્મી િો 
રાિની જ મછૂાાવશ ગઈ છે. અત્યારે એને િીવ્ર 
જ્વર આવ્યો છે. એ હાલી પણ નથી શકિી. 

મ દાા જેવી થઈ ગઈ છે. હ ં િો િમને િેિવા 
આવી છં. પાપા!' 
મારાથી હવે ઘે૨ ના અવાય બેટી ! ત   ંજા બેટી, 
જા, મમ્મીને સભંાળજે !'  
મેફેર ચાલવા જિો હિો ને આબ્બીની નજર 
ક્રોમવેલ પર પિી. એ દોિીને એનો હાથ 
પકિીને બોલી ઊિી : આ શ  ંછે બધ  ં! મને કશ  ં
જ સમજાત  ં નથી. મારી મમ્મી મરણિોલ 
બીમાર છે. મારા પાપા એને મળવા 
આવવાનીયે ના પાિે છે. આપ એમને થોિા 
સમય માટે ના મોકલી શકો ?’  
ક્રોમવેલે જ્યારે જાણ્ય  ં કે જેને આબ્બીએ પોિે 
મોિની થાળી આપી એ િો એનો જનક છે 
ત્યારે એન  ં હૃદય બે ર્બકારા ચકૂી ગય .ં 
પોિાનો હાથ પકિી પોિાને હલાવી રહલેી 
આબ્બી િરફ જોિા ંએ એટલ  ંજ પછૂી શક્ો: 
‘એ િારા પ્રપિા છે ?'  
‘હા જી, મારા પાપા છે. હમણા ંજ આપે માર ં  
ફરમાન માનવાન  ં વચન આપય  ં હત   ં એટલે 
એમને ઘરે જવા કા ંિો આપ ફરમાવો કા ંહ ં 
ફરમાવ  ં!'  
ક્રોમવેલ ઊંિી પ્રવમાસણમા ંગરકાઈ ગયો. એક 
િરફ પ્રશસ્િ હિી, લશકરી કાયદો હિો. બીજી 
િરફ પોિે એક બાળકીને હમણા ંથોિી ક્ષણો 
પહલેા ંજ વચન આપય  ંહત  .ં ને ત્રીજી બાજ  એક 
માનવીય પિકાર એના અંિરાત્માને ઢંઢોળી 
રહ્ો હિો. એ િત્કાળ કાઈં જ બોલી ના શક્ો.  
અર્ીર થઈ ઊિેલી આબ્બીએ હદગ્મઢૂ ગયેલા 
ક્રોમવેલને હલબલાવ્યો : ‘હમણા ંજ આપે કહ્  ં
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હત   ંકે આપ મારો હ કમ માનશો. પણ લાગે છે 
કે આપ એ શબ્દોને સ્વાર્ીન થવા િત્પર નથી. 
બોલો સાહબે, હ ં હ કમ ફરમાવ ?ં' ક્રોમવેલને 
જાણે આ આકરી િાવણીમાથંી મ સ્ક્િનો માગા 
મળી રહ્ો હિો. એ બોલી ઊિયો : ‘હા બેટી ! 
ત   ંહ કમ આપ, અમે બર્ા એને આર્ીન રહીશ !ં'  
‘અચ્છા, િો હ ં હ કમ ફરમાવ  ંછં કે મારા પાપાને 
માનસહહિ મ ક્િ કરવામા ંઆવે!' અપ્રર્કારીઓ, 

કનાલો અને સૈપ્રનકો આિયામા ં પ્રવમઢૂ બની 
ક્રોમવેલ સામે જોવા લાગ્યા. ક્રોમવેલ બોલ્યો : 
‘હા, એ બાળકીનો આદેશ ન્યાયપ રુઃસરનો છે. 
એણે સાચો પ્રનણાય િોળ્યો છે. સૈપ્રનકો! કનાલ 
મેફેરને સન્માન સહહિ મ ક્િ કરી દો!' 
 

– ને પછી આબ્બીનો હાથ ચમૂિા ંપરૂ ં  કય ું: ‘એક 
બહ  મોટા અપરાર્માથંી િેં મને બચાવી લીર્ો 
છે બેટી. િારો આભાર. ને કનાલ! માન  ં છં 
િમારી સાચી પ્રનઠિાથી િમે આ દેશની શાન 
જાળવશો!'  
 

 
જોસેફ મેકવાન  
(‘પગલા.ં.. િભ ના!ં’ માથંી) 
સૌજન્ય: સદાબહાર વાિાાઓ - િકાશક આર. 
આર. શેિની કંપની - ૨૦૦૨ - આ આખો સેટ 
વસાવવા જેવો છે.  
હદગ્ગજ વાિાાકારની આમપં્રત્રિ વાિાા  
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કાળો કોટ 
ત ષાર વ્યાસ 

બે વષાથી ગ ણવિંરાયના ચચત્તમા ંએક અદમ્ય ઇચ્છા જાગેલી. એ હિી કાળો કોટ ખરીદવાની. 
પ્રશયાળામા ંજ્યારે િેઓ ઓહફસે જિા ત્યારે એક દ કાને કાળો કોટ લટકાવેલો જોિા.  
એક વાર િો ગ ણવિંરાયે દ કાનદાર પાસે જઈને કોટની હકિંમિ પણ પછૂી હિી 

 

 
 
ગ ણવિંરાયન  ં જીવન એટલે સાધ ન  ં જીવન. 
દ પ્રનયામા ં ઘણાબર્ા લોક નથી જીવી શકિા 
એટલ  ં સરળ જીવન. સવારે વહલેા ઊિવાન  ં
અને પજૂા કરવાની. ઓહફસન  ં થોડ ં કામ 
કરવાન .ં દીપા અને લચલિ સાથે થોિી વાિો 
કરવાની. પછી દસ વાગ્યે ઓહફસેથી ઘરે 
આવીને ભાગ્યે જ બહાર જવાન .ં 
આમ િો ગ ણવિંરાયનો શ ઠક ચહરેો અને 
એમના નાક ઉપર ગોિવાયેલા ં જૂની ફે્રમના ં
ચશમા ં જ એમના વ્યસ્ક્િત્વનો પહરચય 
કરાવવા પરૂિા ં હિા.ં આંગળીના વેઢે ગણી 

શકાય એટલા ંકપિા ંએમનો ખજાનો ! પત્ની 
રોજ એમને નવા ં કપિા ં ખરીદવાની સલાહ 
આપિી પણ ગ ણવિંરાયને ખચા કરવો ગમિો 
નહીં. આમ પણ કારક નની નોકરીમા ં પગાર 
ક્ા ંવર્ારે હોય છે? ટેબલ નીચેની કમાણીમા ં
િો ગ ણવિંરાય જરાયે માનિા નહીં. ઓછા 
પગારમા ંએ, એમના ંપત્ની અને બે બાળકો, 
એમ ચાર જણન  ંજીવન ટકાવી રાખવ  ંએ કંઈ 
નાનીસનૂી વાિ િો નહોિી જ. બાળકોનો ખચા 
જ કેટલો આવિો? એમનો અભ્યાસ, એમના ં
પ સ્િકો, એમની ફી, રમકિા ંઅને વળી ફરવા 
લઈ જવાની હિ. ત્યા ં વળી ભલા 
ગ ણવિંરાયને એમના માટે નવા ં કપિા ં
ખરીદવાનો પ્રવચારે ય ક્ાથંી આવે? મહહનાના 
છેલ્લા હદવસોમા ંગ ણવિંરાય આવનાર પગાર 
ક્ા ં ખચાવો એની ગોિવણમા ં પિી જિા. 
અનાજ અને દીપાની દવામા ંએમના પગારની 
ખાસ્સી રકમ ચાલી જિી. જીવન-યજ્ઞમા ં
પોિાની અનેક ઇચ્છાઓન  ંબચલદાન આપીને 
ગ ણવિંરાય ઘર અને ઓહફસને વફાદાર 
રહિેા. 
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પણ બે વષાથી ગ ણવિંરાયના ચચત્તમા ં એક 
અદમ્ય ઇચ્છા જાગેલી. એ હિી કાળો કોટ 
ખરીદવાની. આમ િો ગ ણવિંરાય 
િર ણવયના હિા ત્યારથી જ સ દંર કોટ 
ખરીદવાની ઇચ્છા એમના ચચત્તમા ંસ ષ પિપણે 
રહિેી હિી. પણ બે વષાથી એ ઇચ્છા વર્ારે 
િબળ બની હિી. કેમકે પ્રશયાળામા ં જ્યારે 
ગ ણવિંરાય ઓહફસે જિા ત્યારે એક અદ્યિન 
ફેશનના કપિા ં રાખિી દ કાને કાળો કોટ 
લટકાવેલો જોિા. એક વાર િો ગ ણવિંરાયે 
દ કાનદાર પાસે જઈને કોટની હકિંમિ પણ પછૂી 
હિી. ‘છસ્સો રૂપ્રપયા,' દ કાનદારના દૃઢ 
અવાજથી ગ ણવિંરાય િઘાઈ જ ગયેલા. 
દીપાની માદંગી યાદ આવી ગઈ અને એ ર્ીમે 
પગલે દ કાનના ંપગપ્રથયાં ઊિરી ગયેલા. પણ 
એ ઘટના પછી જ્યારે ગ ણવિંરાય ઘરેથી 
ઓહફસે જવા નીકળિા ત્યારે રસ્િામા ં પેલી 
દ કાન પાસે અટકિા અને લટકાવેલા કોટને 
ટગર ટગર જોયા કરિા. પવનને લીરે્ ક્ારેક 
કોટની બનેં બાયં ઝૂલિી. કોટ જાણે 
પ્રવલાપ્રસનીની માફક ગ ણવિંરાયને વીંટળાવા 
ન માગિો હોય! પછી િો ઓહફસે જિા ંદરરોજ 
આ દ કાન આગળ અટકવ  ંઅને ત્રાસંી નજરે 
કોટના ં દશાન કરી લેવા ં એ ગ ણવિંરાયની 
હદનચયાાનો એક ભાગ બની ગય .ં વષોથી 
પ્રનરાર્ીન થયેલી કાળો કોટ ખરીદવાની 
ઇચ્છાનો સળવળાટ વર્િો જિો હિો. કાળો 
કોટ! જો એ મળે િો જીવન-રસમા ંવદૃ્ધિ થાય. 
પણ દીપાની માદંગી અને ગ ણવિંરાયની 

લાચારી! પગાર દીપાની દવામા ં અને ઘર-
ખચામા ં જિો અને કેટલાયે સમયથી 
ગ ણવિંરાયનો જીવ અકળાિો હિો. 
 
ફરી પ્રશયાળો આવ્યો. િંિી ત્રાટકી અને કોટ 
ખરીદવાની ઇચ્છાએ ગ ણવિંરાયના ચચત્તમા ં
જોર પકિ્ .ં હવે ગ ણવિંરાય એમના જીવનથી 
અસિંોષ મહસેસૂ કરવા લાગ્યા. આ િે કંઈ 
જીવન છે? એક કોટ ન ખરીદી શકાય? છેક 
કબરની નજીક પહોંચ્યા િો ય જજિંદગી િો સ ક્કા 
લાકિા જેવી જ રહી! દેહ રાખમા ંભળે એ પહલેા ં
એને એક કોટ ન આપી શકીએ, એ િે કંઈ 
જજિંદગી છે? ગ ણવિંરાયને થત   ંકે અત્યાર સ ર્ી 
એ જીવ્યા નથી, પણ અસ્સ્િત્વ જ ટકાવી રાખય  ં
છે, એક બ ઠ્ઠા લીમિાના સ ક્કા થિની માફક. 
બીજા માટે જીવવાન !ં અત્યાર સ ર્ી ઘરિી 
માની સેવા કરી અને હવે દીકરીની સિિ 
માદંગીમા ંપૈસાન  ંપાણી! પત્નીયે કહવેા ખાિર 
જ નવા ંકપિા ંખરીદવાન  ંકહ ેછે, બાકી એણે 
ય ક્ા ંઊંિો રસ લીર્ો છે? ય ગો પહલેા ં ય 
અર્ાજગંલી માનવ પણ પોિાને ગમિા ંચામિા ં
ને પાદંિા ં શરીરે વીંટાળિો જ હશે ને? િો 
આજના આધ પ્રનક ય ગમા ંએક પ્રસપ્રનયર કારક ન 
મનગમિો કોટ ખરીદવા આટલો બર્ો 
લાચાર? 
 
કાળો કોટ! કોટ પહરેીને પોિે પત્ની સામે જશે 
ત્યારે એ કેટલી ખ શ થશે! ઓહફસના 
કમાચારીઓ કેટલા ખ શ થઈ જશે! પણ પેલો 
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શાહ િો ચોક્કસ બળીને રાખ થઈ જશે. કાલ 
સવારનો આવેલો કારક ન, પણ કે'છે કે કોટ 
વગર એને ન ચાલે. શ  ંસમજિો હશે એ? એને 
ન ચાલે, ને ગ ણવિંરાયને ચાલે, એમ? 
ગ ણવિંરાય દીપાની સ ર્રિી હાલિ જોઈને 
િસન્ન રહિેા. નવો પગાર હાથમા ંઆવિાવેંિ 
જ કોટ ખરીદી લેવાન  ંગ ણવિંરાયે મનોમન 
નક્કી કરી લીધ .ં બસ નવો પગાર આવે એની 
જ રાહ જોવાિી હિી. હદવસો જલ્દી પસાર ન 
થિા હોય એમ ગ ણવિંરાયને લાગ્ય .ં પ્રિયા-
પ્રમલન માટે અર્ીરા બનેલા નવય વાનની 
ઉતે્તજના ગ ણવિંરાયમા ંફરી વળી. 
 
પવૂાિૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ. કબાટના મોટા 
અરીસા સામે ગ ણવિંરાય ઊભા રહિેા. કોટ 
ભપ્રવઠયમા ં પહયેાા પછી કેટલા માપન  ં સ્સ્મિ 
કરવ ,ં કેવી રીિે હસ્િધનૂન માટે હાથ લાબંો 
કરવો, કેટલી ઝિપથી ચાલવ  ં - એ બર્ો 
અભ્યાસ ગ ણવિંરાયે શરૂ કયો. ક્ારેક 
ગ ણવિંરાય ઊંિા પ્રવચારોમા ંપિી જિા અને 
પોિાની કાયાન  ં અવલોકન કરિા ં ચચિંિન 
કરિા. હા, આ જૂની કાયા ઉપર હવે કોટ ચિશે! 
એમની છાિી ૂલી જિી અને હૈયાનો ર્બકાર 
છેક કાન સ ર્ી પહોંચી જિો. વળી પાછા 
દીપાની ચચિંિામા ં સરી પિિા અને પ્રનણાય 
કરિા કે જો દીપાની િચબયિ સ ર્રિી નહીં 
હોય િો કોટનો પ્રવચાર મોકફૂ રાખવો. દીપાની 
િચબયિ સ ર્રે એ માટે ભગવાનને િાથાના 
કરિા. 

એમની િાથાનામા ંસાવ સ્વાથા િો નહોિો જ, 
એક બાપની ઊંિી લાગણી હિી. છેવટે 
પગારનો હદવસ આવ્યો. માિં-માિં ઓહફસનો 
સમય પરૂો થયો હોય એમ ગ ણવિંરાયને 
લાગ્ય .ં ઓહફસનો સમય છેવટે પરૂો થયો અને 
ગ ણવિંરાયે પગાર લઈને ઝટ-ઝટ ઘરે 
ચાલવા માિં્  .ં કોટ પરૂિા પૈસા રાખીને 
બાકીનો પગાર ઘરે આપીને પછી કોટ ખરીદવા 
જવ  ંગ ણવિંરાયને વધ  સલામિી-ભય ું લાગ્ય .ં 
કોટના પ્રવચારોમા ંગ ણવિંરાય પેલી કપિાનંી 
દ કાન પાસે આવી પહોચ્યા અને કોટને જોઈ 
લીર્ો. ગ ણવિંરાયન  ં હૃદય જોર-શોરથી 
ર્િકવા માિં્  .ં સ્વપનોનો હકીકિમા ં પલટો 
થવાનો! ગ ણવિંરાયે મન ઉપર કાબ ૂમેળવ્યો 
અને ઘરે આવ્યા. પણ ઉંબરો ઓળંગીને ઘરમા ં
દાખલ થિા ંજ એમને આઘાિ લાગ્યો. પ્રનરાશા 
એમના ચચત્તમા ંવ્યાપી ગઈ. પલગં ઉપર દીપા 
સિૂી હિી. એમની પત્નીના ચહરેાન  ંનરૂ ઊિી 
ગય  ં હત  .ં લચલિ અને ફપૅ્રમલી-િૉક્ટર પ્રનરાશ 
થઈને બેિા હિા. દીપાની માદંગીએ ફરીથી 
ઊથલો માયો હિો. પ્રનરાશ ગ ણવિંરાયને 
જોિા ં િરિ જ િૉક્ટરની આંખોમા ં આશાન  ં
હકરણ િોકાય .ં અવાક્ બનીને ઊભેલા 
ગ ણવિંરાયના હાથમા ં િૉક્ટરે એક કાગળ 
પકિાવ્યો. ‘આ દવાની અત્યારે જ જરૂર છે. 
સરકારી દવાની દ કાને જ મળશે.' ગ ણવિંરાયે 
મનને મજબિૂ કય ું. કોટ આ જન્મમા ંિો નહીં 
જ આવે! દીપા પાસે આવ્યા અને એના માથા 
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ઉપર હિેથી હાથ ફેરવ્યો. પછી ઝિપથી 
ગ ણવિંરાય દવા લેવા ચાલી નીકળ્યા. 
ગ ણવિંરાયન  ં ઘર શહરેના એવા પ્રવસ્િારમા ં
હત   ં કે એમને ઓટોહરક્ષા મળી નહીં. સરકારી 
દવાની દ કાન આમે ય કંઈ બહ  દૂર નહોિી. 
દીપા ઉપર પ્રવચાર કરિા ં એમણે ચાલવા 
માિંય .ં ચબચારીને આટલી નાની વયે ફેફસાનંો 
રોગ! કેટલી હરેાન થાય છે! દીપા ઉપરથી 
ગ ણવિંરાયના પ્રવચારો ર્ીરે-ર્ીરે કોટ િરફ 
વળ્યા. આ વખિે ય કોટ નહીં જ ખરીદી 
શકાય? ગ ણવિંરાયે ચાલવાન  ંઅટકાવી દીધ .ં 
પેલી અદ્યિન કપિાનંી દ કાન આવી હિી. કોટ 
હજ ય ઝૂલિો હિો. અને પવનના હળવા 
િોફાનથી ચારે ય િરફ ફરિો હિો. કોઈ સ દંરી 
એના દેહ-લાચલત્યન  ં િદશાન ન કરિી હોય! 
િંિીના હદવસો એટલે આછં અંર્ાર ં  ફેલાઈ ગય  ં
હત  .ં આવ  ંઅંર્ાર ં  ભેદીને ગ ણવિંરાયે જોય  ંકે 
દ કાનદાર કોઈ વ્યસ્ક્િ સાથે પેલા કોટ અંગે 
વાિ-ચીિ, કદાચ રકઝક કરી રહ્ો હિો. કદાચ 
પેલી વ્યસ્ક્િ ખરીદનાર હિી. રસ્િા ઉપર 
વાહનો દોિી રહ્ા ં હિા ં અને ગપ્રિશીલ 
વાહનોની વચ્ચે ગ ણવિંરાય ચચિંિનશીલ 
અવસ્થામા ંઊભા હિા. સયૂાાસ્િ િો થઈ ગયો 
હિો અને અંર્ાર ં  જાણે ગ ણવિંરાયના ંચશમા ં
ભેદીને એમની આંખોમા ં ઊિરી આવ્ય  ં હત  .ં 
ગ ણવિંરાય દ્ધદ્વર્ા અન ભવવા લાગ્યા. એક 
બાજ  કોટ અને બીજી બાજ  દવા! દવા લઈને 
ગ ણવિંરાય પાછા ફરે ત્યા ંસ ર્ીમા ંિો કદાચ 
કોટ વેચાઈ પણ જાય. એમણે એમના ખીસા 

ઉપર હાથ મકૂ્ો. હા, પગાર િો હિો. કોટ પણ 
ખરીદી શકાય એમ હત   ંદવા માટે પણ પૈસા 
હિા. ઝિપથી ગ ણવિંરાય પેલી દવાની દ કાન 
િરફ ર્સ્યા. દ કાનના ં પગપ્રથયા ં ચઢીને, 
દ કાનદારના ચહરેાની છેક નજીક જઈને ર્ીરેથી 
ગ ણવિંરાયે પછૂ્ ,ં ‘...આ કોટની હકિંમિ ?'  
‘છસ્સો રૂપ્રપયા.’ 
‘પાચંસોમા ંઆપવો છે?' 
‘ના.’ 
‘પાચંસો વાજબી િો છે.' 
‘હમણા ંએક ભાઈ પાચંસો પચાસમા ંખરીદવા 
િૈયાર હિા. પૈસાનો િબરં્ થશે િો એ ખરીદી 
લેશે.’ 
‘િો હ ં પાચંસો પચંોિેર આપ .ં' 
‘િીક છે.’ 
દ કાનદારે કોટ ઉિાયો અને ગ ણવિંરાયના 
હાથમા ંમકૂ્ો. મીિી ઝણઝણાટી ગ ણવિંરાયે 
અન ભવી. એમણે કોટની હકિંમિ ચકૂવી. હાથમા ં
કોટ રાખીને એ દ કાનન  ં પહલે  ં પગપ્રથય  ં
ઊિરિા હિા ત્યા ંજ દ કાનદાર બોલ્યો, ‘પહરેી 
જ લો સાહબે. આજે િંિી વધ  છે.’ અને 
ગ ણવિંરાયે નવો કોટ પહરેી લીર્ો. નવો કોટ 
પહયેો અને જૂની જજિંદગી સરી પિી! 
ગ ણવિંરાય આનહંદિ થઈ ઊિયા એમને જાણે 
જીવનમા ં બધ  ં જ મળી ગય .ં પચીસ વષાના 
ય વાનનો િરવરાટ એમનામા ં ફરી વળ્યો. 
અસાર્ારણ સ્ૂપ્રિિથી ગ ણવિંરાયે દવાની 
દ કાન િરફ ચાલવ  ંશરૂ કય ું. એમની ચાલમા ં
નવાબી િાિ હિો. એ ચારે િરફ ગવાથી જોઈ 
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રહ્ા હિા કે જેથી હવે દ પ્રનયા એમને જોઈ શકે. 
એ દ પ્રનયાને બિાવવા માગિા હિા કે 
ગ ણવિંરાય કોટ પહરેી શકે એમ છે, એમનામા ં
પણ ઇચ્છાઓ છે અને ઇચ્છાઓ પણૂા કરવાની 
શસ્ક્િ એ ર્રાવે છે. પેલો શાહ કેમ દેખાિો 
નથી? ગ ણવિંરાય ફાફંા ંમારિા હોય એ રીિે 
ચાલવા માિંયા. 
ગ ણવિંરાય દવાની દ કાને પહોંચ્યા. ત્યા ંભીિ 
હિી. આ ભીિ વચ્ચે ગ ણવિંરાયે એમનો 
જમણો હાથ દ કાનદાર િરફ લબંાવ્યો. િરિ 
જ દ કાનદારે દવાન  ં કાગચળય  ં લઈ લીધ .ં 
ગ ણવિંરાયનો કોટ જોઈને આજ -બાજ ના 
સામાન્ય માણસો સ્હજે દૂર ખસી ગયા. દવા 
લઈને ગ ણવિંરાયે એક ઓટોહરક્ષાવાળા િરફ 
એમનો હાથ ઊંચો કયો. સેવકની માફક 
હરક્ષાવાળો દોિી આવ્યો. જીવનમા ંઅચાનક જ 
અસાર્ારણ િગપ્રિ થઈ ગઈ હોય એમ 
ગ ણવિંરાયને લાગ્ય .ં કાળા કોટનો જાદ ! 
 
છેવટે ગ ણવિંરાય ઘરે પહોંચ્યા. દીપાની 
હાલિ વર્ારે ગભંીર થઈ ગઈ હિી. ‘આટલી 
વાર?’ િૉક્ટરે આિયાથી પછૂ્ .ં ગ ણવિંરાયના ં
પત્ની આક્રોશ અને આિયાથી નવો કોટ 
પહરેેલા ગ ણવિંરાયને િાકી રહ્ા.ં દીપાનો 
ચહરેો હફક્કો પિિો જિો હિો. ગ ણવિંરાય 
સ્સ્થર ઊભા રહ્ા, પણ એમના બનેં હાથની 
આંગળીઓ એમના કોટના ખીસાની અંદર 
રમિ કરિી હિી. 
 

ત ષાર વ્યાસ  
‘ગદ્યપવા', મે, ૧૯૯૮ મા ંિકાપ્રશિ  
સૌજન્ય: ગ જરાિી સાહહત્ય પહરષદ -  
ગ જરાિી નવચલકાચયન - ૧૯૯૮ -  
સપંાદક: ચબપ્રપન પટેલ   
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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છોટ  
હદનેશ સી. િજાપપ્રિ "પ્રનસગા" 

 

 
િિીકાત્મક ચચત્ર 

 
દસેક વષાનો ભોળપણ ભરેલો, પ્રનદોષ ચહરેો, હરઘિી ઘર િરફ દોટ મકૂવા મથી રહિેા િેના પગ, 
લાચારીને દબાવી રાખવા મથિો િેનો મદૃ  અવાજ, મરજી મ જબની ઉછળકદૂ અને ર્ીંગામસ્િીને 

પોિાનામા ંજ સમાવીને, પરાણે હોટલમા ંફરજ બજાવત  ંિેન  ંશરીર.. 
 
"એ છોટ ... પાણી લાવ િો..!" 
"ર્ત ્િેરી કી.. આ ટેબલ િો જો લ્યા..! એય 
છોટ , પોત  યેં ભેગ  લેિો આવજે લ્યા..!" 
"એ છોટ ... આ ખાલી પિેલા કપ ઉિાવ 
અહીંથી..!" 
ત્રણ-ચાર લબરમપૂ્રછયા કૉલેજીયન ય વકોએ 
હોટલમા ંઘસૂિા ંજ ઉપરાછાપરી હકૂમો છોિવા 
માિંયા.  
પરંત   સાયરન વગાિિી ત્યાથંી ગજૂરી રહલેી 
પોલીસની ગાિીને, ખબૂ જ ઉત્સ કિાથી 

જોવામા ંલીન થઈ ગયેલા છોટ ના કાન સ ર્ી 
એ હકૂમો જાણે કે પહોંચ્યા જ ન હોય, િેમ િે 
બહાર રોિ પર જોઈ જ રહ્ો.  
"એ બે'રા...!" બાકસના ખાલી ખોખા વિે 
છોટ ના ટાલકાન  ં પ્રનશાન સાર્િા ં લચ્છાજી 
િાડૂક્ા, "હાભંળિો નથી લ્યા..? ઘરાક 
ચ્યાણન  ંબમૂો પાિ છ... પેલ  ંટેબલ સાફ કર.. 
અન પોંણીનો જગ પહોંચાિ ઝટ..." 
શેિના એક જ ર્ાટંાથી છોટ ને પોિાના કિાવ્યન  ં
સ્મરણ થઈ ગય .ં અને સાયરન પાછળ ભાગિા 
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પોિાના મનને પરાણે પાછં ખેંચી લાવીને િેણે 
ઘરાકની સેવામા ંસ્સ્થર કય ું.  
                       * * * 
પાટણના િપ્રસિ કોહહનરૂ પ્રસનેમાગહૃની સામે જ 
નાનકિી અને િીક ચાલિી ચાની એક હોટલ. 
માચલક લચ્છાજીના નામ પરથી સૌ િેને 
'લચ્છાની હોટલ'ના નામથી જ ઓળખિા.ં  
હ ં કામ અથે બજારમા ં પ્રનકળ્યો હિો. કોહહનરૂ 
પ્રસનેમા આગળ જ મારા પ્રમત્ર ર્ીરજીનો ભેટો 
થઈ ગયો. ઘણા હદવસે મળ્યા હોઈ, ચા પીિા ં
પીિા ંગપાટા મારવાના મનસબૂા સાથે અમે 
લચ્છાજીની હોટલમા ંિવેશીને એક ટેબલ બોટી 
લીધ .ં  
છોટ  આવીને પાણીનો જગ અને બે ચા મકૂી 
ગયો.  
અમે ચાની ચસૂકીઓ લેિા વાિે વળગ્યા. ત્યા ં
િો હઈૂઈ હઈૂઈ હઈૂઈ કરિી પોલીસવાન 
નીકળી. ક તહૂલવશ છોટ  બહાર દોિી ગયો અને 
પગપ્રથયા પર ઊભો રહીને, ત્યાથંી પસાર થિી 
પોલીસવાનને જોઈ રહ્ો.  
 એ જ વખિે હોટલ આગળ બે બાઈક આવીને 
ઊભી રહી. ચાર ય વકો મજાકમસ્િી કરિા 
હોટલમા ંદાખલ થયા. અને ટેબલ પર બેસિા ં
પહલેા ંજ છોટ  પર હકૂમોની ઝિીઓ વરસાવી 
દીર્ી.  
એમના ઓિાર મ જબ ચા ટેબલ પર મકૂીને 
ખાલી ટે્ર ને હાથમા ં સ્ટીયરીંગની માફક 
ઘમૂાવિો, મોંઢેથી હળવા અવાજે સાયરન 

વગાિિો છોટ , અમારા ટેબલને 'કટ' મારિો 
કાઉન્ટર િરફ આગળ વર્ી ગયો. 
એની આગવી મસ્િીભરી આ હરકિ જોઈને 
મને આનદં થયો. 'વાહ..! શ  ંિારી મોજ છે..! 
બાળક િો આમ પ્રનરંિર મસ્િીમા ં જ હોવ  ં
જોઈએ.' એમ પ્રવચારિો હ  ંએને જોઈ રહ્ો.  
પરંત   બીજી જ ક્ષણે, સિિ કંઈક ને કંઈ 
પ્રનરીક્ષણ કરિા રહવેાની માટી ટેવ સહક્રય થઈ 
ગઈ. ર્ીરજી સાથે વાિો કરિા ંકરિા ંમેં છોટ નો 
ચહરેો, હાવભાવ વગેરે વાચંવાનો િયત્ન 
કયો.    
દસેક વષાનો માસમૂ એ બાળક. સાવ ભોળપણ 
ભરેલો, પ્રનદોષ ચહરેો, હોટલની બહાર થિી 
ચહલપહલને સિિ પ્રનહાળવા મથિી િેની 
ચચંળ આંખો, હોટલની કોઈપણ વસ્ત   સાથે 
સહજિાથી જ રમિે વળી જિા િેના કોમળ 
હાથ, હરઘિી ઘર િરફ દોટ મકૂવા મથી રહિેા 
િેના પગ, લાચારીને દબાવી રાખવા મથિો 
િેનો મદૃ  અવાજ, મરજીમ જબની ઉછળકદૂ 
અને ર્ીંગામસ્િીને પોિાનામા ં જ સમાવીને, 
પરાણે હોટલમા ં ફરજ બજાવત  ં િેન  ં શરીર.. 
અને... અને... એવ  ં ઘણ  ં બધ .ં.. અઢળક... 
પારાવાર... અસીમ... અગોચર... એટલ  ંબધ  ંકે 
ત્યા ંસ ર્ી મારા પ્રવચારો પણ પહોંચી શકે એમ 
નહોિા. 
"ચા ના પૈસા લઈ લેજે લ્યા.. હ ં કારખોનામોં 
ચા આલીને આઉં છં.." કહીને લચ્છાજી કીટલી 
લઈને બાજ ના શોપ્રપિંગ સેન્ટરમા ંઉપિી ગયા.  
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 મેં છોટ ને સાદ દઈને મારી પાસે બોલાવ્યો. 
પછૂ્ ,ં "ત  ંઅહીંનો જ છે છોટ ..?" 
"ના.. હોંસાપ રનો..!" એટલો ટૂંકો જવાબ 
આપીને િે બહાર રસ્િા પર િાકી રહ્ો.  
એના અવાજમા ં જવાબદારીનો બોજ અને 
રમવાની ઉંમરમા ં કરવી પિિી મજૂરીની 
લાચારી િોકાિી હિી.  
મેં એને વર્ારે પછૂિા ં િેની હકીકિ જાણવા 
મળી િે આ મ જબ હિી: 
પાટણ શહરેથી ત્રણેક હકલોમીટરના અંિરે 
આવેલ ,ં ખોબા જેવડ ં હાસંાપ ર ગામ. એ 
ગામમા ં અત્યિં કંગાળ પહરસ્સ્થપ્રિમા ં જીવિો 
એક નાનકિો પહરવાર. ટૂંકી ચબમારીમા ંબાપન  ં
મતૃ્ય , અસ્થમાના રોગથી પીિાિી માિા, પાચેંક 
વષાની અપગં બહને અને નાની ઉંમરમા ં
ક ટ ંબની જવાબદારી ઉિાવિો છોટ .  
નામ િો એન  ંકિાવ્ય હત  .ં પરંત   ગામમા ંિેને 
સૌ 'કિલો' કહીને બોલાવિા.ં અને હોટલમા ં
નોકરીએ લાગ્યા પછી િે 'છોટ 'ના નામથી 
જાણીિો બની ગયો. સવારે સાિા છ વાગે 
આવી જવાન .ં હદવસભર ચા ના ઑિાર, કચરા-ં
પોિા,ં વાસણની સફાઈ, ગ્રાહકોના ત  'ંકારા અને 
શેિની કચકચને અંિે માિં સાજંના સાિ વાગે 
એનો છૂટકારો થિો. અને પગાર માત્ર એક 
હજાર રૂપ્રપયા.  
ગામના છેવાિ,ે ભાગં્યા-તટૂયા, એક કબૂામા,ં 
નાનકિી બહનેને ભગવાન ભરોસે મકૂીને, એની 
માિા આજ બાજ મા ં ઘરકામ કરીને, મહહને 

હજારેક રૂપ્રપયા લાવિી. આ બે હજાર રૂપરિીમા ં
િાણીત ૂસંીને માિં એમન  ંગાડ ં ગબિત   ંહત  .ં  
"હેં છોટ .. ભણવા જવ  ં નથી ગમત  ં િને..?" 
પ્રશક્ષક હોવાથી અનાયાસે જ મારા મોંઢેથી 
સવાલ નીકળી ગયો.  
"ગમે સે ને સાયેબ.. પણ મા ંનહીં જવા દેિી..!" 
અમારા ખાલી કપ ઉિાવિા ં િેણે જવાબ 
આપયો.  
એના ટૂંકા ઉત્તરમા ં ભણવાની ઉત્સ કિા, 
માિાની આજ્ઞાન  ં પાલન, પ્રપિાના અભાવન  ં
દદા , ક ટ ંબ િત્યેનો િેમ વગેરે ઘણ  ંઘણ  ંછત   ં
થઈ ગય .ં  
ત્યા ં િો બાજ ના ટેબલ પરથી એક 
કૉલેજીયનનો ઑિાર છૂટયો, "એય બબચૂક.. 
ખારીન  ં પેકેટ લાવ લ્યા... બીજી બે ચા પણ 
લેિો આવજે.. જલ્દી લ્યા.." 
છોટ એ ખ રશી પર ચિીને, લોખિંના ઘોિામાથંી 
ખારીન  ંપેકેટ ઉિારીને આપય .ં નાના ટેબલ પર 
ચિીને િાઈમસ પર મકેૂલી કીટલી લીર્ી. જાિે 
જ કપમા ં ચા કાઢવાના ઉત્સાહમા ં અને 
ઉિાવળમા ં ટેબલ પરથી િેનો પગ લપસ્યો. 
કીટલી હાથમાથંી મકૂાઇ ગઈ. અને ચા જાણે 
હવા ખાવાના મિૂમા ં હોય િેમ, કીટલીમાથંી 
નીકળીને ભોંયિચળયે પોિાના સ્વરૂપને 
પ્રવસ્િારવા લાગી.  
"ઓંર્ળા.. આ હૂં કય ું લ્યા..? હાથ ભાગી જ્યા 
છ િારા..? બઉ િોિ-િાય  ં થવાન  ં િન કનેૂ 
કીધ 'ંત  ંલ્યા..? હારા િફોર..." ચા આપીને આવી 
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પહોંચેલા લચ્છાજીએ સરપાવ આપિા ંછોટ ને 
બે અિબોથ મારી દીર્ી.  
"અરે અરે.. આ શ  ંકરો છો ભલાઆદમી..?" મેં 
વચમા ં પિીને છોટ નો બચાવ કરિા ં કહ્ .ં 
"છોકર ં  છે બાપડ ં.. એને મારવાથી હવે ઢળ્ય -ં
નાઢળ્ય  ંથોડ ં થવાન  ંહત  .ં.?"  
"અલ્યા સાયેબ.. ઓને િો આ રોજન  ંવરદોન 
છ.." લચ્છાજી ઉકળાટ કાઢિા ંબોલ્યા, "દાિામોં 
એકવાર ભજવાિ ના કર ન, ત્યોં હૂંદી ઓંન 
ચેન નહીં પિત   ંસાયેબ... એક નમ્બરનો નિોર 
છ આ િો.. િમે ઓંન ઓળખિા નહીં હજી.. 
હોવ..!" 
"આ ઝૂપંિપટ્ટીયા િો બની ગયેલા જ હોય 
લા.." એક કૉલેજીયન બળિામા ં ઘી હોમિા ં
બોલ્યો. 
"છાટંા ઉિાિીને મારા પેન્ટની આ દશા કરી 
જોજે લ્યા... હ ં જ ઊભો થઈને એક આપી દઉં 
કાનપટ્ટીની એવ  ં થાય છે..." બીજાએ મોં 
બગાિિા ંકહ્ .ં   
લચ્છાજી વર્ારે ચખજાયા.  પરંત   પહરસ્સ્થપ્રિ 
વધ  વણસે એ પહલેા,ં "હશે હવે.. જવા દો ને 
ચબચારાને..!" કહીને મેં મામલો માિં શાિં 
પિાવ્યો. 
આંખમા ંઆવેલા ં ઝળઝચળયાનેં લછૂિો છોટ , 
કોઈનાયે હકૂમ વગર પોત   ં લઈને ઢોળાયેલી 
ચા સાફ કરવા મિંી પિયો. સાફસફાઈ થઈ ગઈ 
કે િરિ જ લચ્છાજીના હકૂમ િમાણે િે કીટલી 
લઈને સામેના પાનના ગલ્લે ચા આપવા 
નીકળી ગયો.  

એની ભારે ચાલ મારા હૈયા પર વજન મકૂિી 
ગઈ. ચા ના પૈસા ચકૂવીને હ ં અને ર્ીરજ પણ 
છોટ ની વાિો કરિા ત્યાથંી નીકળી ગયા.  
                    * * * 
હદવસભર છોટ  મારા મન-હૈયામાથંી ખસ્યો જ 
નહીં. લચ્છાજીની અિબોથથી ગભરાઈ ગયેલો 
એનો ચહરેો, ફહરયાદ કરવા માટે કોઈ 
આપિજનને શોર્િી િેની આંખો, પળવારમા ં
જ બધ  ંદ :ખ પ્રવસારી દઈને પોિાના કિાવ્યમા ં
લાગી જવાની ઉિાવળ અને હોટલ બહાર ચા 
આપવા જિા,ં ખલૂ્લી હવામા ંચખલી ઉિેલી િેની 
બાળસહજ ચચંળિા... આ બર્ી બાબિોએ 
મારા હૈયાને વલોવી નાખંય  ંહત  .ં  
સાજંે કોઈક કામથી હ ં બજારમા ંનીકળ્યો. ત્યા ં
રેલ્વે સ્ટેશનની સામે જ, સાયકલ લઈને જિા 
છોટ નો ભેટો થઈ ગયો.  
મેં સાદ દઈને િેને ઊભો રાખિા ંઅમસ્ત   ં જ 
પછૂ્ ,ં "કેમ છે છોટ ..? આ થેલીમા ંશ  ંલીધ .ં.?"  
"આ..? મારી બનૂ ઓલે કેળોં લીર્ોં... અન મા ં
ની દવા સે સાયેબ.." એના અવાજમા ં એક 
અનેરો ઉત્સાહ વિાાિો હિો.  
હોટલમા ંજોયેલા છોટ  કરિા ંઅત્યારનો છોટ  
મને સાવ અલગ જ લાગ્યો. ચમકિો અને 
હસિો ચહરેો, શરીરમા ં ઉત્સાહ, રણકીલો 
અવાજ, શેિની ગ લામીમાથંી રાત્રી પરૂત   ંમ ક્િ 
થયેલ  ં મન અને ખલૂ્લી દ પ્રનયાની હવામા ં
ચેનથી શ્વાસ લેવાનો અહસેાસ... ખરો છોટ  િો 
આ જ હિો.  
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િેની આ છબી મને ખબૂ જ ગમી. મેં િરિ જ 
મનોમન એક પ્રનિય કરી લીર્ો. અને વર્ારે 
વાિો ન કરિા,ં બાજ ની લારીમાથંી પાચેંક 
હકલો જેટલા ં પ્રવપ્રવર્ ફળ લઈને છોટ ને 
આપયા.ં  
પહલેા ંઆનાકાની, પછી મારા આગ્રહને વશ 
થઈને િેણે ફળ સ્વીકાયાું. અને "હવ મ  ંજઉં હોં 
સાયેબ..!" કહીને, મોંઢેથી પોલીસની સાયરન 
વગાિિો, નાનકિી સાયકલ પર સવાર થઈને 
ત્યાથંી નીકળી ગયો.  
એનામા ં ચખલી ઉિેલા સાચા બાળકને જોઈને, 
મનોમન હરખાિો હ ,ં એને જિો જોઈ જ રહ્ો.  
                       * * * 
એક અિવાહિયાની મારી મથામણને અંિે 
છોટ ના નસીબ આિેથી પાદંડ ં હટ્ .ં જરૂરી 
િહક્રયાને અંિે એક સસં્થાએ છોટ ના પહરવારની 
િમામ જવાબદારી સ્વીકારી લીર્ી.  
છોટ ને નાનકડ ં છિા ંપાક ં ઘર મળ્ય .ં મા ંમાટે 
સારા ઈલાજની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ. નાનકિી 
બહનેને પ્રવકલાગંોની સસં્થામા ંઅને છોટ ને એક 
સારી સ્કલૂમા ંએિમીશન મળ્ય .ં  
અકાળે અને પરાણે બજાવવા પિિા 
'કિાવ્ય'માથંી મ ક્િ થયેલા અને દરરોજ મારા 
ઘર આગળથી જ શાળાએ જિા એ ચચંળ 
છોટ ને, હરખન  ં એક આંસ  ં વહાવીને મારી 
આંખો, કાયમ થોિીવાર માટે િેને જોઈ જ રહ ે
છે..!                       
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સાગંા 
દીના પિંયા 

 

 
 

કાળી હિબાગં દૈઈ, ખીલ પેિે મોયલા દાિં, મેશીયા હોિ, ર્ોલરીય  નાક-ઈને િો સમાજમાથંી િગેિી 
મેલવી છે. સાગંા (બીજા લગ્ન) કરીને આણેલી નવી હાટ  ઘરમા ંજગા કરવી કરવી પિહનેે! 

 

     મધ્યમ કક્ષાના એ શહરેના પપ્રિમી છેવાિ ે
થોિા કાચા-પાકા ઘરો છે. એને પહોળે પને 
ખિકાયેલા છે પીપળ, કણજી, ઉમરો ને ઝાઝેરા 
િો લીમિા. એક ર્ીંગા લીમિા હિેળ જરા 
અલગ િરી આવત  ંઘર છે. એ ઘરને અિીને 
આવેલ  ંછે નીચી પાળીન  ંસ્મશાન. એમા ંથોિા 
માણસોનો ઉભિક સચંાર વિાાય છે. પણ એ 
લોકોથી જાિ િારવીને ર્ીંગા લીમિા હિેળની 
ખાટલી પર સરૂો મપૂ્રિિની જેમ અચલ બેિો છે.  
     રૂપાળો ચહરેો, િીણ  ં નાક, આંખોમા ંમેંશ, 

કાનમા ંચાદંીની વાળી, હાથમા ંપીત્તચળય  ંકડ , 
વાદળી પહરેણ ને ઉપલીયા િીલે ઉઘાિો. માથે 
લાલ ફટકો બાધં્યો છે. એમાથંી કાળી ભમ્મર 
વાળની લટો બહાર િોહકયા ંકરે છે. આવો સરૂો 
પ્રવચારોમા ંડૂબ્યો છે. હાલ ચાકરી (નોકરી) મળી 

છે. રૂપ્રપયા (પગાર) દેહ.ે મ ન્સીપાલ્ટીન  ંઓલ  ં
કેર ટેકર કે'વાય છે ને,  ઈ માયંલી ચાકરી. 
મ રાના બાપ ન  ંવે'વાહરય  ંકામ. કે'વ  ંપરે હો. -' 
હવે લે'ર કરો સ રાભાઈ.' બોલિા ખિખિ હસે. 
લવારા િો િીક જાણ્યે, પણ વખિ જાિા ં
આંગરીયે મજાનો ગાય -ંભેહ ંનો વાિો કરીહ ં. પછે 
ઈ ઘી-દૂર્ વેંકશે. ઉજરા ંલગૂિા ં િિારી રાિા 
બ ટ ચમચાવિો શે'ર આખામા ંફરવાનો. હંસલી 
રખખી છોરી હાયે સાગંા (બીજા લગ્ન) કરહ.ે 
પે'લીવારી િો વિંરી રખખી નૈઇ જાણ્યે વિંરી 
જ. કાળી હિબાગં દૈઈ (દેહ), ખીલ પેિે મોયલા 
દાિં, મેશીયા હોિ, ર્ોલરીય  નાક-ઈને િો 
સમાજમાથંી (નાિ-જાિમાથંી) િગેિી મેલવી 
છે. શે'ર બા'રી વગિે છોને પિી રે'િી. નવી 
હાટ  ઘરમા ંજગા કરવી કરવી પિહનેે. પછે ઈ 
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મ રા હાિંલીમા ંશેઢકિા ંદૂર્-સાકર, ચોખા ઓરી, 
અસ્સલ ખીર બનાવવાની. ઈ લબલબ 
ખાવાની. પછે ઓહહયા ં  ઓિકાર ખાિા મ રા 
હાયે.. 
    મનોમન ઓરિાથી ઘેરાયેલા સ રાની નજર 
સામી વાિે થભંી. સિી માથે ભારો લઇ હાલી 
આવે છે. કાળી-દ બળી દેહકાિંી પર પીળી 
ભાિનો એકવહિયો સાિલો કસીને વીંટયો છે. 
અંબોિે રાત   ંૂલ બેઠ ં છે. કાળા, બરછટ ગોિણ 
સ ર્ીના ઉઘાિા પગ ને હિફ ફિફ પ ર ષની છાટં 
ર્રાવિી ચાલ. ઝીણી આંખો ને કપાળમા ં
પ્રસિંદ રી ચાદંલો. નાકમા ં વાળી. કાને ખોટા 
ઝૂમણા.ં હાથે રાિી-પીળી ચિૂીઓ ખખિાવિી 
સિીએ  મગબાફણાનો ભારો હિેે નાખયો. મોં 
પરનો પરસેવો લછૂિા ં બબિી, 'હહરો ચાર 
દપ્રનયાથંી ભટક ં છં. પણ માિી, ચીભિા,ં ભાજી કે 
ભોંયમાથંી બઠ્ઠા થીયેલા કંદમળૂ હો નો મલ્યા.ં' 
    'અથરી નો થા, વઉ. મ  બટાકા લાવી છં. 
લસચણયે છમકારજે. ને મકાઈના રોટલા.' 
   સ રાએ સિીને જોિા ખીજમા ંલમણો વાળી 
લીર્ો. બીજી પળે નજર  ઘરમા ંસરકાવી. સિી 
ટટ્ટાર િીલે કામ આટોપી રહી છે. સ રાને એમા ં
નારી સહજ સ દંરિા દેખાિી નથી કે નથી 
કળાત   ંવળાકંો લેત   ંલાચલત્ય. એને જોિા સ રાએ 
આ પળે કિવાણી પીર્ી હોય એમ મોં બગાિિો 
પાછો પ્રવચારોમા ંઅટવાઈ પિયો.  
    હજ   મ શય નો દોરો ૂટયો નો'િો ને બાપ એ 
દહ દહ ઘેટા-ંબકરાના વે'વાહરયા સાટામા ંઆ 
કાળિી હાયે ફેરા ફેરવી દીર્ા'િા. ઈની જાપ્રિ-

પાપં્રિના હરવાજ  ં પરમાણે સિીના પરથમ 
લગન મસાણના ંછેવાિે નદીનો ભાિો ઉિરિા 
આવિા દેહરા (મહંદર)ના મા'ંદેવ હાયે થીયેલા. 
િી ઈ રોજ હદ' ચિય ે પરથમ પાણીનો લોટો 
નીયા ચિાવવા જાહ.ે પીળીયા ૂલો, ચોખેથી 
વર્ાવહ.ે ઓવારણા ં લેહ.ે ને અગરબત્તી હો 
કરવાની. કેિેથી નમી પગે લાગવાની. એક હદ' 

િો બગિેલો, ' આ સ  ંરોજ રોજ નીયા ર્ોિિી 
છે? આઇયા છો પાલી િાગંર છિવાની છે. બકરા 
હાટ  લીલ  ંહો બાકી છે. ઇન  કાઈં નૈઇ? '  

     'ખોટી લવાહરય  ં નો કરો. ઈ મારો હાચનો 
ર્ણી. આિમની છેિા છેિીએ બાધં્યો છે ઈને.'     
   ઓયરે  ટાણે ઈ ખહલી (ચખસકોલી)નો સામો 
જબાપ.. કાઈં જબાપ. બેિા બેિા વળી સ રાને 
દ ુઃખનો પાનો ચિયો. યાદ આવ્ય .ં સાવચણયાની 
હકસન-આિમી ને નવમી સોંિ ગઈ. ઈ હંર્ાય 
રૂપ્રપયા હારી ગીયો છે. દોસ્િારો વચાળેથી 
પહરેણ ખખેંરીને ઉિયો િો હાલિા ં માિં ઘરે 
પોંગેલો. એની દાઝે  બળિો, સિી પર ગ નો 
ઓઢાિયો, 'ત  ં જ અવળા પગલાનંી, મારા 
ભાયગમા ંબ દેં બેિી છો. િારા લીરે્ હાયો. ત   ં
મારી દશમન.' બબિિા સિીને લાિે-લાિે 
એવી મારી કે ઘર જાણે સિી ભેળં હીબકવા 
લાગ્ય .ં  
    ત્યા ં રામિીમા ં સળગત  ં લાકડ ં લઈ દોિી 
આવ્યા. સ રાના પગે ચાપંી દેિા કકળ્યા, ' મઆૂ 
મસાણીયા, વઉને દુઃખી  કરી છે િો આવિો 
જલમારોય આ મસાણમાથંી િારો સ ટકો 
થાવાનો નૈઇ. આપિા વિેરાએ ભોગવાનને 
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બાણ માયર ં 'ત .ં એન  ં પાિક િારા રખખા 
દીકરા.. દૈને આ સમા કાળમાયં-' 
    પગે પાણીની છાલક મારિો સરૂો વચ્ચે 
બોલ્યો, 'માિી, ઈ સમો (ય ગ) કેદ 'નો પરૂો થૈઇ 
ગીયો. હવે િો મન િારીને જીવવ ,ં સ ?'    

    'પણ દીકરા, ત  ંસસી (સસલી) રખખી વઉને 
રોજ મારિો છે. ઇન  પાિક ત  ને વરગવાન .ં 
સિીની દૈય જો. મોંઢ ં જો. સાભંર, અસ્ત્રીના 
આહિૂે કૈઈક સબર્ા મનેખ ડૂક્ા ં છે. દસ 
ભોિાવાળાન  ંસ  ંથીય ?ં કટ ંબી હાયે હોનાની લકંા 
ડૂકી ગૈઇ. અસ્ત્રીના સરાપ લાગહ ે િો સાિ  
ભવેય અવળા કરમબરં્ીથી નૈઇ  છૂટાય.' 
    ' માિી, મારે િો આ ભવન  ંદેખવ  ંછે. આઇયા 
સરગાપ રી ક ણે ભાળી છે, બોલ? બાકી િારી વહ  
િફણાનેં લાયક છે. ઉિ, એય ઘોલકી. રોટલા 
કાઢય.' સ રાએ સિીને ફરી અિબોથ મેલી. 
    'રે'વા દે રાખસ. ઓયરે.. કળજગ, િાર ં  
સિાનાશ (સત્યાનાશ) જાય.' રામિીમા ંનબળા 
હાથે દીકરાની પીિે ધ મ્બો મારી, માથ  ં ૂટિા ં
ખાટલી પર બેિા રોવા લાગ્યા. સિી હાથમાનં   ં
કામ પિત   ં મેલી, સાસ  પાસે ગઈ. પવાલાથી 
પાણી પાિા, બરિે હાથ ફેરવિા બોલી, ' માિી, 
કોચવા નૈઇ. મ ને કાઈં દુઃખ નથ. ત   ંછો. દીકરી 
છે. મજાન  ંખોલરૂ છે. પિં નરવ  ંછે. પેટ િારિો 
રોટલો છે. ને માિી, માથે દેહરે વસનારો 
પે'લીવારીનો ર્ણી છે. ઈ કા' પ્રવહરી જાસ?'     

'પણ મારો દીકરો -'  
'માિી, ઇના કરમ ઈ જાણે. બાચી જે હૈિાબરં્ીમા ં
નો હોય, ઇના સખ-દુઃખ સા ં સાટ  જીવિરે 

જેરવવા, કે'િો મ ને? ત  ંમારા દ:ખે આમ ફહકી 
નો જા.'   
'હાચી વાિ, વઉ. અવે આપિાવાળા હો ભણિા-
ગણિા થીયા છે. મજાની ચાકરીય મંા ંલાયગા 
છે. મારા મોટા ભા'નો છોરો ક્લેકટરીમા ં
ચાકરીયે છે. કટમ્બ હાયે શે'રમા રીયે છે. ર પાર  
છોબરં્ ખોલરૂ છે. મસાણ પાહં ેઢ ંકિોય નથ. 
કે'છે સપ્રિયો સમો આયવો જાણ્ય. ઉ િો ઇના 
ઍંર્ાણ વરત  ,ં વઉ.' 
   સિીએ બાજરીની રાબ િાસંળીમા ં કાઢી. 
મકાઈનો રોટલો, લસણ-મરચાની ચટણી, 
બટાકાન  ં મોટા કકિાવાળં શાક. સ રાને 
જમવામા ંટેશિો પિી ગયો. પણ વહ ને બે મીિા 
બોલ કહ ે એ બીજા, સરૂો નહીં. એણે શાકની 
પોણી હાિંલી ખાલી કરી વાળી. િચળયે ઉણ  
રહલે  ં શાક સિીએ પિરાળીમા ં રોટલા ભેગ  ં
મકૂ્ .ં દીકરીને િો રાબ હાલશે. પ્રવચારિી સિી 
રામિીમાને બહાર પિરાળં આપી આવી.' લ્યો, 
માિી. ખાઈ લો.'    
'ત યેં ખાવાન  ંનૈઇ?'  

'ઉ પ્રનરાિંવા ખાવાની. પાણી પરથમ.' કહિેા  
સિીએ બેડ ં હાથમા ંલીધ .ં રામિીમા ંઉભા થઈ 
ઘરમા ંગયા. ખાલી હાિંલી કિકિ કરિી એની 
સામે દાપં્રિયા કરે છે. અિર્ી ફિશે ઓપ્રશયાળો 
લાગિો રોટલો એને િાકી રહ્ો છે. એ પાછા 
પગલે બહાર આવ્યા. 'જા, સિી. ઝટ પાણી 
લાવજે. આજ મઆૂ પચંાિ (પચંાયિ)ના નળ 
હિિાલ  પાિી બેિા છે.' 
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     સિી ગઈ કે રામિીમા ંરારં્ચણયામા ંપેિા. 
ખાટી છાશ વઘારી. ચોખા નાખયા. મહીં લસણ-
મરચા લસોટીને નાખયા. રામિીમાને ખબર છે, 

સિીને એના હાથની ઘેંશ બહ  ભાવે છે. 
હાિંલીમા ંખદબદિી ઘેંશને જોિા ંરામિીમાનંો 
પ્રવચારોનો ચાકિો ર્મ ર્મ ફરવા લાગ્યો.  
   ઝીણકી હિી િૈય લગન કરીને આ 
મસાચણયાની ભીંિ અગાિી ખોલરામા 
આયવી'િી. પછેિી વીંટી, હાહ િી ને ખેય (ક્ષય) 
રોગી ર્ણી હાયે અંકોિા ભીિી હારોહાર કામ 
કરિી. લાગ આવે  ર્ણી હાયે આંર્ળોપાિો કે 
લગંરી રમિા ઈને ઘિીકમા ંઆબટૂ કરી દેિી. 
એ હદ'એ  એવો આબટૂ કયરો કે ઈ િામ કો 
દ પ્રનયામાથંી હાલિો થૈઇ ગીયો. હાહ િીએ 
છપપરપગી, નખખોહદયણ, વિંરી કહિેા કાળો 
બોકાસો નાયંખો. પછે ઈને મારવા મિંી'િી. 
એક પા ર્ણીની લાબંી થીંયેલી દેય ને બીજી 
પા ઈની માનો માર ખાિી ઈ. િીયારે આખખી 
િથમી જાણ્યે આંર્ળોપાિો રમિી હોય ઇમ 
કાળા, અબનસૂીયા અંર્ારીયે ડૂકી જાિી લાગે. 
ઈ કાઠ ં ટાણ  ં જરીકેય ચસ્કે નૈઇ. પણ ઈની 
પછેિીનો છેિલો પેટ પરથી હટયો ને.. ઈની 
ર્ીબેિિી હાહ િી મોકળા મોંએ ઉજળં હસિી 
રૈઇ.  
    એ હદ'એ ર્ણીની ચચિા માટેની કેચી ને 
ભિભિિી અગન.. ઇનાથી પચી હાથ છેટી 
દીવાલ પછીિે લગોલગ ખોલરામા ખોિાયેલી 
ઈ. નજર ં  િાણી િો ર્ણીનો રાખોિીયો ધ મારો 
ઉંચે, અંકાશને આંબી ગીયેલો. મનમા ંથીય 'ંત  ં

ઈ ધ મારામા ંગોટપોટ થૈઈને ર્ણી ઉપર પરભ  
પાહં ે પોગ્યો હઈશે. હાહ  હસેલી-ઇનો અરથ 
િરીજે હદ'એ હમજાયોં. પણ ઈને રાજીપો નો'િો 
થીયો. કાચી ઉંમર ને પચ્ચી હાથ છેટે રોજ રોજ 
મસાણમા ં ઘિીપળમા ં ધ મારો થૈઇ જાત  ં
મનેખ.િીયારે જીનગીન  હાચ  પરમાણ દીઠ ં કે 
હવના ભાયગમા ંએક હદ' હરગપ્રિ ચચિા હાચી. 
જીનગી િો સપપા (સાવ) ખોટાિી. ઈ કયારે 
મનેખને ર્ક્કો દૈ દીયે કે'વાય નૈઇ. સમો જાિા ં
સરૂો જ્લમ્યો. હરખાિી હાહ  િઈણ માસીયા પછે 
એક હદ'ના ચૈઇિા આફરામા ંહાલિી થૈઇ-' ત ને, 

સ રાને દ વારકાવાળાને સોંપ  ં છં. ઈ િારી 
અગાિી રીયે- હખ-દ:ખમા.' બોલિા હાહ  પચ્ચી 
હાથ છેટે ર્ણી પેિે ધ મારો થૈઇ ગૈઇ. ઇના સાટ  
લાલ-કાળા મણકાની માળા ગ થંિી હાહ ... 
ઓયરે સિીની માળા હો તટૂી છે. િીક યાિ 
આયવ .ં બળ્ય  ં વ ઉનો માળા પ્રવનાનો અંબોિો 
બાિંો લાગે છે. માચી ઈસ્કલેૂ જાય છે. સઉંકાર 

(સરકાર) માયબાપ ચોપરા-લ ગરા દીયે છે. 
નીયા ફેરથી સિીન  ંપેટ ફરક્ .ં િમિમ િાકલી 
વગારિા,ં િોકમા ં નાગણની માળા ઝુલાવિા, 
ભ વાભગિ કીયે છે, 'િારી વહ ને આ ફેરે દીકરો, 
જા લે'ર કર.' પછે િો રાિ-હદ' ભગિની ઈ વાત   ં
મોયલા (મોર) ની જ્યમ કાનમા ંચહકે્ા કરેછે. 
    ' રામ બોલો, ભાઈ રામ..' બરાબર એ સમયે 
લાલ ચટક ચ ૂદંિી ઓઢાિેલી સ્ત્રીનો દેહ 
અસ્ગ્નદાહ માટે સ્મશાનમા ં લવાયો. િાધ એ 
ચદંિી ઉિારી ઝાિની િાળે વળગાિી. 
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    ' હવિે રૂપારી દેઇ ખાખ થૈઇ જાહ.ે' બબિિા 
રામિીમાએ ઘેંશ ઢાકંી. લાકિા સકંોરી, અસ્ગ્ન 
િાયો. છીકણી િાણિા ખોરિા ંબહાર નીકળ્યા. 
િાળી પર નજર કરી િો ચ ૂદંિી ના મળે. એ 
િાડ ક્ા, ' મઆૂ સ રા, ચ ૂદંિી ચ્યા ં ગૈઇ?'  

નાવચણયામાથંી બહાર નીકળિા સરૂો બોલ્યો, 
'માિી, ઈ ચ નરીનો રંગ ને ભાિિી બવ મજાની 
છે. િી મ રાના પિંે ઈ અઘરસે.' 
     ' અલ્યા, સિી વઉ હાટ  જમા રાખી છે. િઈણ-
ચાર માસીયા પછે દીકરો જણ્યે ઉ ઈને-' 
    ' ઈ કાઈં નો જાણ .ં િારી વઉ  કાગરી હરખી 
િો છે. ઈને કાઈં નો અરઘે. મ રા હાટ  મારે 
વોરવી મટી.' 
               રાિા પીળા થાિા ંરામિીમા ંખાટલે 
બેિા. સિી પાણી ભરીને આવી. સ ગરં્ લેિા 
લાગલી બોલી- ' માિી, ઘેંશનો બખેરો સ  ંકામે 
કયરો. િમ નેં પગે ગોટલા ચયિા છે. િે 
ર્ોિાર્ોિી કા ંકરો છો? આંખય નંા પાણી છબિા 
નૈઇ. ને માળા ગ થંવા બેિા. લ્યો, હિલ લાબં   
કરો.'  
     સાજં ઢળી. સિીએ નજરનો ચલસોટો 
િાણ્યો. બહાર છળેલો અંર્કાર છે. માચીનો 
બાપ  જમણે વળી ગીયો હઈશે. ઓલી પ્રનયા 
રે'છે. સિીએ નજર વાળી. ખાટલીએ બેિેલા 
રામિીમાના હાથમા ં માળા સ્સ્થર છે. િેઓ 
સામેની ઊખળને જોવે છે. જગલાને ખોલરે 
પાલખી (ભજન) િેિેલી િૈય મા'ંરાજ કેિા'િા- 
હકસન બવ ત  ફાન કરે. એટલીયે જસોિાએ ઈને 
ઊખળે બાધં્યો. મનમા ંથીય ,ં સ રાને ઊખળે નો 

બારં્ી સક ં? જવાબમા ં સ રાને બદલે 
રામિીમાનંી નજર ઊખળે વીટળાિી રહી. 
માળા ખોળામા ંલાબંી થઈ સિૂી છે. 
           સાસ ની પ્રનમાણી આંખો જોઈ, સિી 
પાસે ગઈ.- ' માિી, હંર્ીય ચચિંિા ને અસ ખને 
પિત   ંમેળો.' 
   'પણ સ રાનો ભરૂહો નૈઇ. રૂપારી માટીની 
માયામા ં ફહકી જાિો છે. મ ને સશંા છે, ઈ 
(હાિ)પીંજરા વેકિો નો હોય. પૈહાની ભખૂ.. 
ઓલી નખરાળીના મશે ઉઘલી છે. અવળા 
કરમ કરે છે.' 
    સિી બોલ્યા વગર મણકા થેલીમા ંભરવા 
લાગી. બારીમાથંી ર ખિાની એક િાળ હળં હળં 
ફરકિી રહી. ચેટલા પાન િાળીએ હઈશે? માચી 
ગણી દીયે. ઈને નો આવિે. ભણિર નૈઈને. ઇમ 
લાગે છ.. આ મસાણને અિોઅિ ખોલરા હદ'એ 
હદ'એ હાચોહાચ મસાણીયા થાિા ંજાય છે. મા ં
કેિી'િી, ' સિી, ભાયગમા ંમયલ  ઈ કામ હાચ . 
સરર્ાથી (શ્રિા) કરીએ િો રોટલે મીિપ ને 
બરકિ રીયે.'     
        બાપ ય મસાચણયામા ંકામ કરિા. ઈમા જ 
રખયા થૈઇ ગીયા. પાછર માએ દોટ ં મેલી ને 
એક માપ્રસયામા ંધ મારો થૈઇ ગૈઇ. પ્રપયરના દશયે 

(હદશાએ) સજ્જિ બમ આગરીયો દેવાય ગીયો. 
ઈ છેલકરી સ  ં ગામ, ઈ િલાવરી, ઈની કોરે 
ખોલરૂ, પ િે મસાણ, ફરિી ઈટાિી ભીિિી, મહીં 
ચલમ્બિ, પીપર, બદામિી ને સગંાથે ઓલી 
વે'િી નદીનો વેળો... 'માિી, ભખૂ લાગી.' 
માચીના બોલે સિીની પ્રવચારર્ારા અટકી. 
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દીકરીની માગેં થાભંલી થઈ ગઈ. એ જોિા 
રામિીમા ં બોલ્યા, ' માચીને રોટલો દે. મી 
રાયખો છે.' 
   આંખે બેિી વાદળીને આઘી િેલી, સિી 
રારં્ચણયામા ં પેિી. ટીનના છીબામા ં રોટલો-
ડ ંગળી મકૂી માચી સામે ર્ય ું. રસ્િાની લાઈટો 
ઝગમગી ઉિી. િકાશનો ઉફરો રેલો આંગણ 
સ ર્ી લબંાયો ને ઓસરી, ઓરિીનો અંર્કાર 
વમળાિો બહાર ભાગ્યો. કોપોરેશને પ્રવદ્ય િ-
સ્મશાનન  ંકામ શરૂ કય ું છે. આથી સ્મશાનની 
લાઈટો બરં્ છે.  
    સિી માિાના મઢ સામે દીવો કરિા બોલી, 
'બર્ાન  ં ભલ  ં કરજે, હ ે દેવરા.' એની નજર 
બારણે લટકિી રહી. એ જોઈ રામિીમા ંબોલ્યા, 
'ઈ ભમરાળો ખાવા નૈઇ આવે. ત   ંભૈઇિક  ઓરી 
દે. છાસ પ્રસકે્ક મેલી છે.' 
    સિીને કામ કરિા જોઈ રામિીમા ં
પ્રવચારિા રહ્ા. ઈ બે'ક રોટલા ર્રાર કરવાની. 
સ રાને ભૈઇિક  નૈઇ ભાવત   ંએટલીયે. ઓયરે.. 
હકસન હરીખો રંગ ને હૈડ ં િો જાણ્યે દ ર્ીલ -ં
ઉજળં. વઉ િો વઉ છે. સ રા ઓલી રૂપારીના 
વાસ્િે સિીને ર્કે્ક ચિાવે છે. િીમા ંહદ'એ હદ'એ 
ઈની જીનગી સ નો વગરો થાિો જાય છે. એને 
દીકરા હારેની થયેલી માથાફોિ સાભંરી. 'માિી, 
જીનગી ટબ કિી છે. માટે ઝટ ખાઈ-પી લેવ .ં ને 
સઝેૂ એવ  ંહરૂભરૂ જીવી લેવ .ં આપિેય માણસ 
છીએ. ઉજચળયાિ રખખા સમણા ંઆપિે રૂહદયેય 
હોય.' 

           'ત  ંકે' ઈ કરીએ.'   'િમે નૈઇ. ઉ ને મ રા 
કરવાના. નવલ  ંખોલરૂ બારં્ીહ ં. મ રાનો બાપ  
ભેર (મદદ) કરવાનો. ઈણે ચાકરી હો દેલવાિી 
છે, માિી.' 
   'દીકરા, માર  િો જાણ્યે આઘ  ંરીય . પણ માચી, 
વઉ ને આવિેલ જીવરાનો વચાયા -' 
  'માિી, વઊના ં નામેરી કચકચ કયરા વગયા 
હાભંર-કાલ્ય આપરા મા'ંદેવના દેહરા હામે ફેરા 
ફરવાનો. આવિાવની મારે ચચિંિા નૈઇ કરવી. 
મ રાના બાપ એ જબાપદારી માથે લીર્ી છે. 
િમેય  આવાના. નૈઇ િો-' 
     બીજે હદવસે સાિ-આિ નાિીલા હારે 
મ રાનો બાપ મહાદેવના મહંદરે આવી પહોંચ્યો. 
પાછળ મ રા થોિી સ્ત્રીઓ સાથે ચાલી આવે છે.  
    કંક યાળા પાટલે માિાની છબી મ કાઈ. 
સામે જ વાર-મકાઈની ઢગલીઓ છે. કંક , ચોખા, 
દીવો, નાચળયેળ પ્રપિળીયા થાળીમા ંછે. કપાળે 
ટીલ  ંિાણેલા મહારાજ મતં્ર ભણે છે. ' ઓયરે.. 
કોઈ ધધૂ ૂવગારો. ઈ વગયા કોઈના લગન કાઈં 
લગન કે'વાય? કોઈ ઝટ રૂિા સકન કરો. 
સાગંાન  ંમરૂિ હાલ્ય  ંજાય છે.' 
         મ રાના બાપ ની વાત   ં સાભંળી, સ રાએ 
રાિી આંખે સિી સામે જોય .ં સિી ઉિાવળી 
ઓરિીમા ં જઈ ધધૂ ૂ લઈ આવી. એણે સામે 
ઉભેલા બર્ા પર નજર િેરવી. 'ચાબાઈ કયરા 
વગયા ત   ંજ વગારને..' સરૂો ઉકળ્યો. 
     સિીએ દોરી ગળે ભેરવી. ઉપસેલા પેટ 
પર ધધૂ ૂ (નગાર ં ) ગોિવ્ય .ં બે હાથે સોટીથી 
વગાિવા માિંી. ઢમ ઢમ ર્માક. નગારાનો 
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અવાજ મહંદર, એન  ં આંગણ વીંર્ીને ચારેય 
હદશાઓમા ંઉંચા માથે ફયો.  
    'ક ના લગન છે? ધધૂ ૂ સાભંળીને ર્ોિી 
આયવો. મનમા ંથીય  ંઆપિે િો લગન વગયા 
અિર્ જીનગી કોરીમોરી ઉલાળી નાખી. પણ 
વખિ છેને આઇયા ચપટીક લાપહી િો 
મલવાની. ઈ મશંા (ઈચ્છા)એ-' 
  પણ સિી પર નજર જિા ય વાન બોલિા 
અટક્ો. એક નજરે સિીને જોિા ઉભો. બીજી 
પળે બરાિયો, 'સિી, ત  ંઆયા?! '     

   'મારા ર્ણીના સાગંા છે. લાપહી િિાિીને 
જાજે. પણ ત   ંઆઇયા ચ્યાથંી? ગામમા ંહંર્ાય 
હાજા-નરવા છેને?'  

    'હાજા જ હોવાના. ત   ંગૈઇ પછે ગામ ગામ નો 
રીય . હાચોહાચ ઈ મ ને મસાણીય  ંલાગય .ં િે 
શે'રમા જઈ ભયણો. હવે ભરૂચ પચંાયિમા ં
નોકરી છે. જીનગીમા ં જલ્સો છે. મા-ંબાપ  
સરગાપ રીએ ગીયા. મારી બ ન ને િારી 
ગોહિયણ પ્રવરા હાલ ઇના ઘણી હાયે આઇયા 
રે'વા આવી છે. િી ઈને મલવા આયવો છં.' 
      'માિી, આ મ જંો.- ઉ ને ઈ ભેળા ખાિા-ં
પીિા-ંરમિા ં ટબ કિામાથંી પ રા અઢી હાથના 
થીયા'િા.' 
    સરૂો િાડૂક્ો. 'અલી નમારમ િંી, હાથ ભાજંી 
ગીયા છે? સાગંાના હો મરૂિ હોય. ધધૂ ૂ
વગાિય.' 
   સિીએ મ જંાની હદશામાથંી હિલ ફેરવ્ય .ં ને 
ઢમ ઢમ ર્માક નગારા પર દાિંી પીટવા ં
લાગી. એની આંખોમાથંી પાણી જવે છે. નગાર ં 

ભીંજાય છે. માચીનો હાથ માના આંસ  લ છવા 
ઉપર ઉિે છે. 
    'લે સરૂા, સાગંાની પ્રવપ્રર્ પ રી. જય માિાજી. 
જાવ, સસંારમા ંલહરે કરો. હવે દચક્ષણા આપો.' 
મહારાજ સામાન સમેટિા બોલ્યા.  
    'જરા થોભ, મા'ંરાજ. એક સાગંા બાચી 
(બાકી) છે. સિી ને મ જંા દીકરા બેય બેહજો 
મા'ંરાજના મ ૂઢંા હામે.'    
   'પણ માિી, મારી પાહ ેરોકિા રૂપ્રપયા, ગવન 
કે બોરીય  ંકાઈં નથ. અજ  બે વરહની નોકરી 
થૈઇ છે.'  
   'ત થંી મીં કાઈં માયગ ? મા'ંરાજ દેવિાઈ 
મિંર ભનો. કંક -ચોખા-ૂલ-નાગલા ઇના ઈ 
હાલસે. માચી ગગી, પિાહા ં ને નાચળયેર ઝટ 
જગાશેિને નીયાથી વોરી લાવ. કે'જે પૈહા 
સાગંા પછે મલવાના.' માચી સમજ્યા વગર 
ચીંરે્લી વસ્ત  ઓ લેવા દોિી.  
     થોિીવારે ફરી જોરથી ધધૂ ૂ ર્મકય . 
અચરજમા ં અટવાત   ં વાસન  ં લોક ભેગ  ં થઈ 
ગય .ં જોવે છે િો રામિીમા ં સીનો િાણી, 
ગળામા ં ધધૂનૂી દોરી ભેરવી ઢમ ઢમ ર્માક 
નગારે થાપી મારિા, પહોળા મોંએ હસિા, 
ફુદરિી ફરિા નાચી રહ્ા છે!  

                                                                                                                                                        
દીના પિંયા 
મો. ૯૧૫૭૪ ૨૦૪૭૩  
બીજા ક્રમની પ્રવજેિા વાિાા 
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િેરે દામન મેં લગે દાગ િો કભી ધલૂ ભી જાયેંગે, 

જહન મેં લગી ઇસ આગ કો લે કર હમ કહા ંજાયેંગે? 

નરેશ કાપિીઆ  
 

 
િિીકાત્મક ચચત્ર  

 
વીસેક વષા પહલેાનંી મારી સહપાિી આરિી નાયકનો ચહરેો જાણે પિદા પર ચમકિો હિો.  

િેણે ગઝલનો પહલેો શેર છેિયો. ‘યે િો વોહી જગહ હૈ, ગ ઝરે થે હમ જહા ંસે’ 

 

કોલેજનો મ્ય ઝીકલ શો િેના પરવાન પર હિો. 
એક પછી એક ય વિીઓ કોલેજના મચં પર 
આવીને ગઝલ ગાિી હિી. શ્રોિાજન િેમના 
એક-એક શેરને િાળીઓથી વર્ાવિા ં હિા.ં 
આટાસ કોલેજની સાહહજત્યક સસં્કૃપ્રિ પરેૂ પરૂી 
ચખલી હિી. પહલેી હરોળમા ંમ ખય મહમેાન રૂપે 
બેિેલો હ ં એ દરેક શેરના અન સરં્ાન વીસેક 

વષા પહલેાનંા મારા જીવન સાથે જોિિો જિો 
હિો.  
 

‘હવે આવે છે, કોલેજની સૌથી હોનહાર ગાપ્રયકા, 
આરઝી નાયક!’ ઉદઘોષકનો અવાજ રણકયો 
અને હ ં િરંામાથંી જાગ્યો.. આરઝી નાયક? કે 
આરિી નાયક? ના, આરઝી.. એલઈિી સ્ક્રીન 
પર એન  ંનામ ચમક્ .ં પ્રવદ્યાથીઓની િાળીઓ 
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ઝીલિી એક ખ શન મા ય વિી િેના બોબ્િ હરે 
ઉલાળિી મચં પર આવી અને માઈક સામે 
નજાકિથી થોભીને સ દંર સ્સ્મિ સાથે િેક્ષકોન  ં
અચભવાદન ઝીલ્ય !ં કેમેરાએ િેના ચહરેાને 
ફોકસ કયો અને પ્રવશાળ સ્ક્રીન પર આરઝીનો 
ખ બસ રિ ચેહરો પ્રવસ્િરી ગયો.  
 

હ ં ચમક્ો. ફરી એજ િશ્ન.. આ િે આરઝી 
નાયક કે આરિી નાયક? વીસેક વષા પહલેાનંી 
મારી સહપાિી આરિી નાયકનો ચહરેો જાણે 
પિદા પર ચમકિો હિો. િેણે ગઝલનો પહલેો 
શેર છેિયો. ‘યે િો વોહી જગહ હૈ, ગ ઝરે થે હમ 
જહા ંસે’.  
 

માર ં  મન ચકરાવે ચિી ગય .ં વીસ વષા 
પહલેાનં   ંઆજ કોલેજન  ં માર ં  પ્રવદ્યાથી જીવન 
જાણે મને સ્ક્રીન પર દેખાત   ં હત  .ં એ િૉ. 
પટેલના વગો, વક્તતૃ્વ સ્પર્ાાઓ, કોલેજની 
પરીક્ષાઓ.. અને આરિી. પહલેા ંિકરાર અને 
પછી દોસ્િી. એટલી ગાઢ કે એકમેક વગર એક 
પળ વીિિી નહોિી. સાથે જીવન જીવવાના એ 
સપના, મોિી સાજં સ ર્ી મારી રૂમ પર એન  ં
રહવે   ંઅને અંગે્રજી સાહહત્યમા ંએમ.એ. કરવાને 
બહાને દ પ્રનયાભરના કપ્રવઓના િેમ-કાવ્યોના 
રસપાન!  
 

એ દચક્ષણ ગ જરાિના કોઈ ગામથી આવી 
હોસ્ટેલમા ં રહીને ભણિી હિી. મારાથી વધ  
િેજસ્વી, ચચંળ અને સવેંદનશીલ. એમ.એ. ના 
બે વષા િો જાણે બે સપિાહની જેમ પ રા થઇ 

ગયેલા.ં મારે ભણીને પપપાના ચબઝનેસમા ં
આહફ્રકામા ંજોિાવાન  ંહત  .ં એ મને અહીં રહીને 
આજ કોલેજમા ં િાધ્યાપક બનવાન  ં કહિેી 
હિી. મેં આરિીનો એક ફોટો કોલેજ ટ ર પર 
ગોવા ગયેલા ંત્યારે પ્રશપમા ંલીર્ો હિો.  
 

પણ છેલ્લી પરીક્ષા પછી આરિી ગઈ િે ગઈ. 
બહ  રાહ જોઈ, ખ બ શોર્ી, િેણે મને કહલે  ંએવ  ં
કોઈ ગામ જ નહોત  .ં થાકી હારીને હ  ંઆહફ્રકા 
ગયેલો. ત્યા ં જઈને પપપાના ચબઝનેસમા ં
ખોવાઈ ગયો.  
 

વીસેક વષા પછી સ રિ આવ્યો, કોલેજમા ં
િોનેશન આપવા ગયો િો પ્રિસ્ન્સપાલે કહ્  ં કે 
‘કોલેજના પ્રવદ્યાથીઓની મ્ય ઝીકલ ઇવપ્રનિંગ 
જોઈને જાવ.’ જોરદાર િાળીઓના અવાજે 
મારી િરંા ઊિી. આરઝીની ગઝલ પરૂી થઇ 
હિી, ‘ગ ઝરે થે હમ જહા ં સે.’ કાયાક્રમ પ રો 
થયો.  
 

મચં પરથી આરઝી ઉિરી, મારી પાસે આવી, 
પગે લાગી, મનમા ં થય ,ં ‘આ િો એકદમ 
આરિી જ છે.’ કંઈ બોલ  ંિે પહલેા ંપ્રિસ્ન્સપાલે 
કહ્ ,ં ‘આ અમારી સ્ટાર છે. ભણવામા ં પણ 
ગાવામા ં પણ.’ અચાનક ટોળામાથંી આરિી 
ઉભરી આવી, ‘બેટા, આ છે એ દેસાઈ અંકલ; 
જેની હ ં િને વારંવાર વાિ કર ં  છં.’  
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એક આરે્િ આગળ આવ્યા,ં પ્રિસ્ન્સપાલે 
પહરચય કરાવ્યો, ‘આ આરઝીના પેરેન્ટ. કોલેજ 
હોસ્ટેલના મ ખય દાિા.’ 
 

હ ં કંઈ સમજ  િે પહલેા,ં આરિીએ જ કહ્ ,ં 
‘આરઝી. એને િમારી જ દીકરી માનજો. 
િમારા વાઈફ નથી આવ્યા ંસાથે?’ 
 

હ ં એટલ  ંજ બોલી શક્ો, ‘સોરી, મેં હજી લગ્ન 
નથી કયાું.’ 
 

(શીષાક પસં્ક્િ: હહરેન દેસાઈ) 
 
 

 
 
નરેશ કાપિીઆ 

સ રિ - મો. ૯૯૦૯૯ ૨૧૧૦૦  
‘સદેંશ’ની ‘નારી’ પપૂ્રિિમા ંિગટ થયેલી વાિાા. 
આમપં્રત્રિ વાિાા. 
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માઇન્િસ્કેપ 

નીલમ દોશી 
 

 
 

“અરે સા’બ આપ? સાથ મેં મેમસાબ ભી?” પણ ર્રિી પર નજર પિિાની સાથે જ િે સાવર્ બની 
ગયો. એને સમજાય  ંકે સાહબે આજે પત્નીને બદલે િેપ્રમકાને લઇને આવ્યા લાગે છે. 

 

     જેવી ટોયેટા ઇનોવા હોટેલ પેલેસના 
િાગંણમા ંઆવીને ઊભી રહી કે િરિ જ નોકર 
દોિી આવ્યો. આકાશે િેને દૂરથી ઓળખી 
લીર્ો. કાસદ જ હિો. કાસદે પણ સા’બ કો 
પહચેાન ચલયા. ઓળખી જ પાિેને! આકાશ કંઇ 
આ સ્થળે પહલેી વાર થોિો આવિો હિો ? આ 
પહલેા દસ વાર આવી ગયો છે. એ જ દી વાિ 
છે કે બર્ી જ વાર એ અવની જોિે આવ્યો હિો 
અને આજે એણે બાજ મા ં બેિેલી ર્રિી સામે 
જોય .ં આજે આટલા ંવરસે પાત્ર બદલાય  ંહત  .ં 
ર્રિી! 
પવનના સ સવાટામા ં નાહરયેળી િોલિી હોય 
એમ આળસ મરિિી કાયા લઇને ર્રિી 
ગાિીની બહાર નીકળી. પહાિી પવન એના 
વાળની લટોને બહકેાવી ગયો. એણે પજંાબી 

ડ્રેસ ઉપર લાલ રંગની, ભરિ ભરેલી શાલ 
સકંોરીને જરા સરખી કરી. 
     “યે સામાન ઉિા લો.” આકાશે હ કમ કયો. 
દર વખિે કરિો હિો એમ જ. આ વખિે ફરક 
એટલો જ હિો કે એણે કાસદન  ંનામ ઉચ્ચાય ું 
ન હત  .ં જો નામ બોલે િો નાહકની ર્રિીને 
શકંા જાય કે પોિે આ અજાણ્યા હહલ સ્ટેશનની 
અજાણ હોટલના એક અજાણ્યા નોકરન  ંનામ 
શી રીિે જાણિો હશે? કાસદની નજર ર્રિી 
પર પિી, એટલે એ પણ બધ  ંસમજી ગયો. એક 
ક્ષણ પરૂિો એને આંચકો અવશય લાગ્યો, પણ 
પછી િરિ જ એન  ંવિાન સાહજજક બની ગય .ં 
આવા પવાિીય સ્થળો ઉપર આવેલી હોટેલોના 
કમાચારીઓ પૈસાદાર પ ર ષના બદલિે હરશિેથી 
ટેવાઈ ચકેૂલા હોય છે.  
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     આગળ આગળ કાસદ, પાછળ આકાશ અને 
ર્રિી. હોટેલના ફોયરમા ં થઇને કાસદ 
હરસેપશન ઉપર બેિેલા મેનેજર પાસે ગયો.  
   “કસ્ટમર આયેલા હ…ે દો બેિવાલા કમરા 
ચાહહયે… કોન સે કમરે મેં લે જાઉં સામાન?” 

  મેનેજરે આકાશ સામે જોય .ં સહસા િેના હોિ 
ઉપર પ રાની ઓળખાણન  ં સ્સ્મિ ખીલી ઉિ્ .ં 
“ અરે સા’બ આપ.. સાથ મેં મેમસાબ ભી.. ? 

પણ ર્રિી પર નજર પિિાની સાથે જ િે 
સાવર્ બની ગયો. એને સમજાય ગય  ં કે 
એનાથી બફાટ થઇ ગયો છે. સાહબે આજે 
પત્નીને બદલે િેપ્રમકાને લઇને આવ્યા લાગે છે. 
આવા ર્નવાન ઘરાકને ઉઘાિો પાિવાન  ં િો 
િેને પોષાય નહહ. એણે િરિ જ વાિને વાળી 
લીર્ી, “આઇએ સા’બ, હોટેલ પેલેસ મેં આપકા 
સ્વાગિ હૈ. પહલેી વાર યહા ંઆ રહ ેહૈ ક્ા?” 

  “હા, ક છ ઐસા હી સમજો.” આકાશે જવાબ 
આપિા આંખ મીંચકારી. બે સમજદાર 
પ ર ષોની વચ્ચે સમજણની આપ-લે થઇ ગઇ.  
“સા’ બ કો વો નવ નબંર કે કમરે મેં લે જાઓ.” 
મેનેજરે કાસદને સ ચના આપી. સાથે ચાવી 
પણ.  
આકાશ હસ્યો. એ સમજી ગયો કે મેનેજરે એને 
નવ નબંરનો રૂમ શા માટે આપયો છે. આ 
અગાઉ એ હોટેલમા ંઉિાયો છે, ત્યારે એણે નવ 
નબંરનો રૂમ જ પસદં કયો હિો. આ રૂમ ખાસ 
િો અવનીની પસદંનો હિો.  
  “વાહ!” રૂમ નબંર નવમા ંપગ મકૂિાવેંિ જ 
ર્રિીના મ ખમાથંી િશસંા ટપકી પિી. પ્રવશાળ 

રૂમ, આરામદાયક િબલબેિ, ડ્રેપ્રસિંગ ટેબલ, 

પ્રમરર, કબાટ, ટી.વી., ટેચલફોન-આખ  ં  ઘર 
જાણે  આ એક ઓરિામા ં સમાઇ ગય  ં હત  .ં 
બારીના પિદાથી માિંીને દીવાલ ઉપરના ં
કલાત્મક પેઇન્ટીંગ સ ર્ીની િમામ પસદંગીમા ં
એક ઉચ્ચ િકારની એસ્થહટક સેન્સ હિી. ર્રિી 
બારી પાસે દોિી ગઇ. પિદો હટાવીને નજર 
ફેંકિા ંિો પાગલ થઇ ઉિી, “વાઉં ! વ્હોટ એ 
લેન્િસ્કેપ!” 

  સામાન કમરામા ંમકૂી રહલેો કાસદ સાબની 
સામે જોઇને હસ્યો. આકાશ સમજી ગયો કે 
કાસદ શા માટે હસ્યો. આ જ રૂમમા ંઆ પહલેા 
આ જ વાક્ કોઇ બીજ  ંબોલી ચકેૂલ  ંહત   ંઅને 
એ પણ એકવાર નહીં ૧૦-૧૦ વાર. 
      ર્રિી ક્ાયં સ ર્ી બારીની બહાર 
પથરાયેલા ઉત્ ગં પહાિો, વકૃ્ષોથી ખીચોખીચ 
છવાયેલી ઊંિી ખીણો, એનાથી પાસે આવીએ 
િો નજરે ચઢિા ં સપાટ મેદાનો, છૂટાછવાયા ં
ગામિા,ં ઘરો અને વળાકં લેિી નદીઓ જેવા 
વાકંાચકૂા રસ્િાઓ જોિી રહી. 
       કાસદ ગયો. જિા ંજિા ંકંઇ બોલ્યા વગર 
કહિેો ગયો. “સા’ બ આપકી ઘરવાલી િો 
અચ્છી થી હી…. લેહકન યે બાહરવાલી ભી 
ખબૂસરૂિ લગિી હૈ.”  
ફે્રશ થઇને બનેં ગ્રાઉન્િ ફ્લોર ઉપર આવેલી 
રેસ્ટોરામંા ં આવી પહોંચ્યા. પાણીના ગ્લાસ 
લઇને આવેલો વેઇટર જૂના ઘરાકને જોઇને 
રાજીનો રેિ થઇ ગયો, “વેલકમ સર! કૈસે હ ે
આપ? આપ િો ચાય કે સાથ ઉપમા ખાયેંગે 
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ના સા’ બ? ઔર મેમસા’બ િો કોફી લેંગી ના? 

“પછી જેવી િેની નજર ર્રિીના ચહરેા પર 
પિી એટલે એ ગેંગેંફેંફેં થઇ ગયો. વાિ 
ફેરવિામા ંિો િેને પરસેવાના ંરેલા ંછૂટી ગયા, 
“સોરી સા’બ, હમસે ગલિી હો ગયા. આપ 
નાસ્િે મેં ક્ા ંખાયેંગે?”  

  “ઇિલી સાભંાર.” આકાશે છાપ્રશય  ંકય ું. વેઇટર 
દોિિો હોય એમ ગયો.  
    ર્રિીને કશ કં શકંાજનક લાગ્ય ,ં “આકાશ 
િારો કોઇ જ િવા ભાઇ હિો? િારો હમશકલ? 

જેન  ંનામ….”  
     “નહહ િો? કેમ આવો મરૂખ જેવો સવાલ પછેૂ 
છે?”  
    “છેલ્લા અિર્ા કલાકથી હ  ંજોિી આવી છં 
આ હોટેલમા ંપગ મકૂ્ા પછી જે પણ માણસ 
િને જ એ છે એ જાણે કે િને ઓળખિો હોય 
એવ  ંવિાન કરવા માિં ે છે. પછી અચાનક શ  ં
થાય છે કે એ િરિ જ અજાણ્યો બની જાય છે. 
મામલો શ  ં છે િબલ રોલનો? કે પછી િબલ 
ક્રોસનો? ર્રિી ખ લ્લા મને હસી પિી. હાસ્યના 
પ્રશખર ઉપર પહોંચ્યા પછી જાણે અચાનક ઊંિી 
ખીણમા ંપિત   ંમકૂિી હોય એમ એ ગભંીર બની 
ગઇ. “ઓ કે આકાશ! માન  ંછં કે એમની ભલૂ 
હશે પણ…” 

             આકાશ ધ્ર જી ઊિયો. આ હોટેલમા ંજો 
રહવે   ંહોય િો મેનેજર સાથે સ્પઠટિા કરી લેવી 
જરૂરી હિી. નહીંિર આ બર્ા ભેગા મળીને 
એન  ંઘર ભાગંશે. 

     “ત  ંનાસ્િો પિાવ હ ં હમણા ંજ આવ  ં છં” 

કહીને આકાશ ઊિયો, સીર્ો હરસેપશન 
કાઉન્ટરની હદશામા.ં ત્યા ં જઇને દબાયેલા 
સરૂમા ં મેનેજર સાથે મતં્રણા કરી. મેનેજરે 
વચન આપય ,ં “સાહબે િમે હફકર ન કરો. આખા 
સ્ટાફને સમજાવી દઇશ. પણ સાહબે ભલૂ િો 
િમે કરી છે. એટલ  ંિો કહવે   ંજ પિશે. છેલ્લા 
પાચં વષામા ં દસ વાર જે હોટેલમા ં િમારી 
પત્નીને લઇને આવ્યા હો ત્યા ંઅચાનક આમ 
િેપ્રમકાને લઇને િે અવાત   ંહશે?” 

       “મ ૂગંો મર ભઇલા! બફાટ ન કર. આ મારી 
િેપ્રમકા નથી પણ પત્ની છે. િેપ્રમકા િો પેલી 
હિી. અને આ હોટલમા ંઊિરવાની જીદ મારી 
પત્નીએ કરી હિી, મેં નહીં. પણ મારે અહીં હજ  
ચાર -પાચં હદવસ કાઢવાના છે. એટલે ત   ંજરા 
સાચવજે.” 
     “હફકર ન કરો સાહબે. હ ં મારા માણસોને 
સમજાવી દઇશ.” 

   એ પછીના ત્રણ હદવસ પણૂાપણે સ ખરૂપ 
વીત્યા. ચોથા હદવસે આકાશે દૂરના પહાિ 
ઉપર આવેલા કાલભૈરવના મહંદરે દશાન કરવા 
જવાનો િોગ્રામ બનાવ્યો. ત્યા ંપહોંચવા માટે 
રોપ-વેની વ્યવસ્થા હિી. િેઓ હટહકટબારી 
પાસે આવી પહેંચ્યા. આગળ ર્રિી હિી. એણે 
કહ્ ,ં “દો હટહકટ.” 
    બારીની અંદર બેિેલા ય વાને બે હટહકટ 
ફાિીને એના હાથમા ંમકૂી પછી સહસા એનાથી 
પછૂાઇ ગય ,ં “અરે મેિમ આપ? આપ હફર આ 
ગઇ? કૈસી હૈ આપ?  ઔર સા’બ કૈસે હૈ?” પછી 
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િરિ જ એની નજર ર્રિીને દબાઇને ઊભેલા 
આકાશ ઉપર પિી. પેલાએ ફાટેલા કપિા ંઉપર 
થીંગડ ં મારિો હોય એમ કહ્ ,ં “સોરી મેિમ, 
ગલિી હો ગયા.” ન આકાશે કોઇ સવાલ 
પછૂયો, ન ર્રિીએ કશો ખ લાસો  કયો. બધ  ંજ 
હવે સ્વય ંસ્પઠટ હત  .ં  
 

 
 

પ્રનલમ દોશી 
મ બંઇ - મો. ૯૮૨૦૨ ૯૧૭૭૭  
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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બ્લેક રોઝ 

િૉ. પ ર ષોત્તમ મેવાિા ‘સાજ’

 
 

 

 
 

આમ િો એન  ંનામ રોઝી હત   ંપણ દેખાવે શયામ હિી 
નામ ગ લાબ જેવ  ંરોઝી અને રંગ શયામ એટલે અમે એને બ્લેક રોઝ કહિેા 

 

હા, બ્લેક રોઝ!  

આમ િો એન  ં નામ રોઝી હત  ,ં પણ દેખાવે 
શયામ હિી. નામ ગ લાબ જેવ  ંરોઝી અને રંગ 
શયામ એટલે અમે એને બ્લેક રોઝ કહિેા. 
અમે એટલે હ  ંરમેશ અને મારા દોસ્િો મય ર, 

ભરિ અને અશોક. એક જ શાળામા ં ભણિા ં
હિા.ં શાળાના સમય પછી કે રજાઓમા ંદરરોજ 
એક બીજાને મળ્યા વગર ચાલે નહીં. એ વખિે 
શાળામા ંબસમા ંજવાન  ંરહતે  .ં અને આ બ્લેક 
રોઝ વચ્ચેના સ્ટેન્િ પરથી સાથેજ આવિી 
હિી. જરા ખ લાસાથી વાિ કર ં .  

         રોઝી શયામ રંગે, પણ સ દંર ર પની 
સ્વામી હિી. સ્હજે લબંગોળ ચહરેો, મોટી 
મારકણી આંખો, ભરાવદાર સ ઘિ હોિ, સ દંર 

ચીબ ક, હસે ત્યારે ગાલમા ં ખજંન પિે, 
જાહરેાિમા ંદેખાિે એવા દાિં હસે ત્યારે ચમકે, 

નમણ  ં સિમાણ નાક ચહરેાની સ દંરિામા ં
વર્ારો કરે. સાિા પાચં ૂટની ઊંચાઈ િો હશે 
જ. લાબંા કાળા વાળના બે ચોટલા વાળે, અને 
ૂમિા ં મકેૂ. નવમા ર્ોરણમા ં ભણિી હિી 
એટલે પદંર કે સોળ વરસની એની ઊંમર હશે. 
કહ ેછે ને કે ભગવાને રોઝીને ઘિયા પછી હાથ 
ર્ોઈ નાખયા હશે! 
         મને એ ખબૂ ગમે. જ્યારે પણ િક 
મળે હ ં એને જોયા કર ં . પ્રમત્રોને એ ખબર એટલે 
જ્યારે મળીએ ત્યારે અચકૂ પહલેો િશ્ન હોય, 

"કેમ રમેશ, રોઝી શ  ંકરે છે?"  
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"એને શ ?ં મજા કરિી હશે. કોઇ વાર હસે છે 
મારી સામે." હ ં થોિો ખચકાટ અન ભવી ને કહ ં. 
"િો આગળ વર્ાય ખર ં . િેમની શરૂઆિ 
હસવાથી જ થાય છે, હસી િો ફસી."  ભરિ 
બોલ્યો, બર્ા જોરથી હસ્યા.  

"હ ં િેમ બે્રમમા ં માનિો નથી, બસ ગમે છે 
મને." 
"પણ એ િને સ્માઈલ આપે છે, િો ત   ંપણ એને 
ગમિો જ હશેને?"  મય ર ઉવાચ. 
આનો જવાબ મેં ના આપયો. વાિ બદલિા ં
બોલ્યો, "યાર, બીજી વાિ કરો. પરીક્ષા નજીક 
આવે છે, ક્ા,ં કોના ઘેર  ભેગા થઈ િૈયારી 
કરીશ ?ં" 

આમ હ ં ભણવાને પાટે રોઝીની વાિને ચિાવી 
દેિો હિો. રોઝી શાળામા ંિો મળે નહીં, બસમા ં
જ સ્હજે વાિ થાય કે સામે જોઈ હસી પિીયે. 
એકલો હોઉં ત્યારે એ યાદ આવ્યા કરે. બદંાની 
હહમ્મિ ના ચાલે કે એની સાથે આગળ વાિ 
થાય. 
 

એકવાર એ ત્રણ ચાર હદવસ બસમા ંઆવી 
નહીં, શાળામા ં પણ ના દેખાઈ. બીજા 
અિવાહિયે બસમા ં મળી િો મેં હહિંમિ કરી 
પછૂ્ ,ં "આટલા હદવસ કેમ ના આવી? શ  
ચબમાર હિી?" 

"ના રે ના, ખાસ નહીં. એજ સ્ત્રી વાળો િોબ્લેમ 
હિો." 
"એટલે શ ?”  

"િને, પ ર ષોને એ નહીં સમજાય." 

સાચ  ં કહ ં િો ત્યારે હ ં નહોિો સમજ્યો, હવે 
સમજાય છે અને હસી પડ ં છં.  

અમે પ્રમત્રો જૂદા જૂદા કલાસમા ંહિા. પરીક્ષાની 
િૈયારીમા ંહ  ંથોિો સમય રોઝીને પ્રવસારી બેિો 
હિો. વચ્ચે વચ્ચે યાદ આવે િો કંઇ ના 
સમજાય એવી અમ ઝણ થિી હિી. શ  ંહત   ંએ? 

િેમ?  

 

          છેલ્લા પેપરની પરીક્ષા પિી. બસમા ં
ગીરદી નહોિી. રોઝી બસમા ંચઢી. મેં મારી 
સાથે બેસવા ઈશારો કયો. એ પ્રવના સકંોચે 
આવી, બેિી. મનેય ખબર ના પિી કે મેં કેમ 
આમ કય ું. બે ત્રણ મીનીટ કોઈ વાિ ના થઈ 
શકી. એક બીજાને જોિા ંરહ્ા.ં 
"ત   ંદસમા ર્ોરણમા ંછે ને? હ ં નવમામા ંછં." 
હ ં ચમક્ો, કંઇ ન સ ઝિા ંબોલ્યો, " હં, હા. કેવી 
પરીક્ષા ગઈ?" 

“સરસ, બર્ાજં પેપર સરસ ગયા ં છે. િારી 
પરીક્ષા?" 

“મારાયં પેપર સારા ં ગયા ં છે, ગચણિન  ં થોડ ં 
અઘર ં  હત  ,ં પાસ થવાશે."  

"અરે! િાર ં  નામ શ ?ં"  

"રમેશ, રમેશ માર ં  નામ. િાર ં  નામ રોઝી છે 
ને?" 

"હા. િને કેવી રીિે ખબર પિી?"  

"િારી બ ક ઉપરથી જોઈ લીધ .ં અને િારી 
બહનેપણી બોલાવે ત્યારે સાભંળેલ .ં”  

"ઓહો! ત   ંમાર ં  આટલ  ંધ્યાન રાખે છે?" 
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"હા, કારણ કે ત   ં મને ખબૂ ગમે છે એટલે." 
હહિંમિ કરી િો ખરી પણ ગભરામણ થઈ કે 
હમણા ંએ ગ સ્સે થશે િો? પણ એણે શાપં્રિથી 
મારકણી આંખોથી મારી સામે જોય .ં 
"લ્યો ત્યારે હ ં પણ કહી દઉં, ત  ંપણ મને ખબૂ 
ગમે છે."  

ત્યાજં એને ઉિરવાનીન  ં સ્ટેન્િ નજીક આવત  ં
હત  .ં 
"આવિી પદંરમી િારીખે મારો જન્મ હદવસ છે, 

સાજંે સાિ વાગ્યે પાટી રાખી છે. ત   ંઆવીશ?" 

અપ્રિ આનદંમા ંહ ં રોઝીની ચમકિી આંખોમા ં
જોિો રહ્ો.   
"કેમ બોલિો નથી? આવીશ ને?" 

"હા, હા જરૂર આવીશ. િમાર ં  ઘર જોય  ંનથી." 
એણે નોટન  ંપાન  ંફાિીને સરનામ  ંલખય ,ં અને 
નીચે લખય ,ં "ચોક્કસ આવજે, ભલૂિો નહીં." 
એ ઝટપટ એના સ્ટેન્િ પર ઉિરી ગઇ. મારી 
ખ શીનો પાર ન્હોિો.  

 

       પ્રમત્રોને નથી કહવે   ંએ નક્કી કરી લીધ ,ં 
શી ખબર કબાબમા ં હડ્ડી બને િો! હદવસો 
ગણિા ં ગણિા ં સપના ં જોયા કર , આખરે એ 
હદવસ આવ્યો. 
        પદંરમી િારીખે હ  ંબરાબર સાજંે સાિ 
વાગ્યે સમયસર રોઝીના ઘરે પહોંચી ગયો. 
મહમેાનો આવ્યા કરિા હિા. મને જોઈને રોઝી 
ઝિપથી સામે આવી, મારો હાથ પકિીને િેના 
માિા પ્રપિાની ઓળખાણ માટે ખેંચી ગઇ. 
"મોમ િેિ આ મારો સ્કલૂનો પ્રમત્ર રમેશ છે." 

એ બનેંએ થોિીવાર મારી સામે કંઈક અચબંામા ં
મારી સામે જોયા કય ું. હ ં મ ઝંાયો. એમણે હાથ 
પ્રમલાવિા ંકહ્ ,ં "હલેો, વેલ કમ."  

એના પપપાએ મને એક ખ રસી પર બેસાિયો, 
હ ં આભાર માનીને બેિો. એ બીજા મહમેાનને 
આવકારવા ગયા.  

રોઝી એ હદવસે ખબૂ સ દંર દેખાિી હિી. પીંક 
સાિીના મેચીંગમા ં એણે એવ  ં જ ગ લાબ 
વાળમા ં નાખય  ં હત  .ં ગળામા ં સોનાની ચેઈન 
અને ખણકિી બગંિીઓ હિી. એના લાબંા 
વાળનો ચોટલો ચાલે ત્યારે નાગણની જેમ 
િોલિો હિો. વર્ારે ના જોવાય એમ સમજી 
બીજે ધ્યાન પરોવ્ય .ં હોલન  ંિેકોરેશન, લોકોની 
ચહલપહલ ને હસી મજાક પ્રવગેરે હ ં જોવા 
માિંયો. બીજ  ંકોઇ મને ઓળખત  ંનહોત  .ં 
"રોઝી કેક ક્ારે કાપે છે?" કોઈ મોટી ઉંમરના 
બહનેે પછૂ્ .ં  

"પીટર આવિો જ હશે, એ આવે એટલી વાર." 
રોઝીની મમ્મી બોલી.  

        અને ત્યાજં એક ૂટિો ય વાન 
દરવાજામા ં દેખયો. લગભગ છ ૂટ ઊંચો, 
સ્ય ટમા ંસજ્જ, હાથમા ંમોટો બકેૂ લઈ દાખલ 
થયો. 
"આવ પીટર!" રોઝીના પપપાએ આવકાર 
આપયો. રોઝી દોિીને એને વળગી પિી. પીટરે 
એને બકેૂ આપયો અને કહ્ ,ં "વીશ ય  મેની હપેપી 
રીટન્સા ઓફ યોર બથાિે, િીયર રોઝ." 
બનેં ખિખિાટ હસિા ંજ્યા ં કેક સજાવી રાખી 
હિી ત્યા ંગયા.ં  
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હ ં જોિોજ રહી ગયો. બર્ા ંઊભા ંથયા,ં હ ં પણ 
ઊભો થયો. મહમેાનો એમની આજ બાજ  ટોળે 
વળ્યા.ં 
       કેક કાપવાની પ્રવર્ી પિી પછી બર્ાનેં 
સગંીિ સાભંળિા ંબફેૂ િીનર લેવાની પ્રવનિંી 
રોઝીના મમ્મીએ કરી. હ ં સ નમ ન એક બાજ  
ઊભો હિો. ત્યાજં રોઝી પીટરને મારી પાસે 
િેિી લાવી.  

"જો પીટર, આ રમેશ, મારો સ્ક લનો પ્રમત્ર છે. 
અને રમેશ, આ મારો ફીયાન્સ પીટર. 
એમબીબીએસ ના બીજા વષામા ંછે." 
હ ં ઝખંવાણો પિી ગયો. મેં િો એને કદી ગચણિ 
પ્રશખવ્ય  ંનથી. 
"હાઈ! નાઈસ ટ  મીટ ય . રોઝી ર્ણીવાર િમારી 
વાિ કરિી હિી."  

"નાઈસ ટ  મીટ ય  ટ , મને પણ િમને મળીને 
આનદં થયો."  

હાથ પ્રમલાવિા ંમેં કહ્ .ં જોકે આનદં કેવો ને 
વાિ કેવી?  

"રોઝી, રમેશ અદ્લ િારા ભાઈ જોસેફ જેવો જ 
દેખાય છે."  

"હા, રમેશ. ત   ં મારા ભાઈ જેવો જ લાગે છે. 
જોસેફ થોિા વષો પહલેા ં એક અકસ્માિમા ં
િભ ને પયારો થઈ ગયો. િને જોઈને મને એની 
ખબૂ યાદ આવિી હિી."  

"ઓહ! સોરી" હ ં માિં બોલી શક્ો. 
"પીટર િોક્ટર થઈ જાય પછી અમે પરણી 
જઈશ .ં કેવો છે મારો ચોઈસ? અને રમેશ જમ્યા 
વગર જિો ના રહીશ."  

"અરે વાહ! હને્િસમ, એક્ષલન્ટ ચોઈસ, ગોિ 
બ્લેસ ય  ટ !' 
રમેશને ના કહવેાની રોઝીની રીિ ગમી. 
 
 

 
િો. પ ર ષોત્તમ મેવાિા 'સાજ'  

િી-101, િક્ષ કોમ્પલેક્ષ-1,   

વાસણા રોિ, વિોદરા - 390 007.  

Mob. 9824810307  

mevadapa@gmail.com 

સ્ત્રીઓ ઘણીવાર પ ર ષને ભાઈ, પ્રપિા જેવા, ગ ર  
કે પ્રમત્ર માનિી હોય છે. એ દશાાવવા આ વાિાા 
લખાઈ છે. 
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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સબંોર્નના સમીકરણ 

િીપ્રિ જે. ભટ્ટ ‘િીિ’ 

 

 
િિીકાત્મક ચચત્ર  

 

સમીરના ચહરેા ઉપર એક આનદંની લાગણી છવાઈ ગઈ.   
‘ઓહહહ ટીચર આજે પણ આટલા ંવષે િમે મને ઓળખી ગયા!ં’ કહી પગે લાગ્યો 

 

િોરબેલ સિિ ચાર વખિ વાગ્યો, લાકિીના 
ટેકે વદંનાબેને ર્ીમે ર્ીમે ચાલીને દરવાજો 
ખોલ્યો. પાતં્રીસેક વષાનો ય વાન સ ટ બ ટ અને 
ગોગલ્સ એટીકેટમા ં સામે ઊભો હિો. 
લાકિીનનો ટેકો આવી ગયો છિા ંઅવાજમા ં
એજ કકરાટી અકબરં્ હિી. ચહરેો અપહરચચિ 
લાગિા ંવદંનાબેને પ્રશક્ષકના અવાજમા ંપ છ્ ,ં 
"આપ કોણ? પહરચય આપશો? ઓળખાણ નથી 
પિિી, કોન  ંકામ હત  ?ં"  

 

સામે છેિેથી સમીરે હળવી સ્માઇલ સાથે એજ 
અલ્લિિાથી જવાબ આપયો, "એક એક કરીને 

સવાલ પ છો ને, એક સામટ ં પ છો છો િો મારે 
જવાબ આપવો કેમ?"  

વદંનાબેનને ય વાનની આ રીિે વાિ કરવાની 
સ્ટાઈલથી પહલેા ં િો ગ સ્સો આવ્યો. પણ 
ચાલીસ વષાના પ્રશચક્ષકાના અન ભવને કારણે 
ગ સ્સાને ખાળીને લાકિીને વધ  મજબિૂાઈથી 
પકિિા,ં 'હા િો ભાઈ િમે એક પછી એક આપો 
જવાબ!’  
 

સમીરને ખયાલ આવી ગયો હિો કે ટીચરે 
િેને  ઓળખયો નથી અને ઓળખે પણ કેવી 
રીિે ર્ોરણ 8 મા ંભણિો સમીર અને હાલમા ં



100 
 

મલ્ટીનેશનલ કંપનીના સીઈઓ બની બેિેલો 
સમીર. બનેં વચ્ચે આસમાન જમીનનો 
િફાવિ..! સમીરે એજ જૂની સ્ટાઈલથી જવાબ 
આપિા,ં 'આમ મારે આજે પણ અહીં દરવાજે 
ઊભા રહીને જ જવાબ આપવાનો છે?'  

 

વદંનાબેનને થોિી ચીિ થઈ. લાગ્ય  કેવો 
માણસ છે..!? ઓળખાણ પિિી નથી કેમ અંદર 
બોલાવવો.. પ્રવમાસણમા ંમન પિ્ .ં ફરી િકા 
થયો, દેખાવ પરથી સારો માણસ લાગે છે. અને 
ન હોય િો મારી પાસે લ ૂટંી લેવા ંજેવ  ંય શ  ંછે? 

આખરે િેણે કહ્  ં આવોને...! આવો..! સમીરે 
ઘરમા ંિવેશ કરિા ંગોગલ્સ ઉિારી ચારે બાજ  
આંખો ફેરવવા માિંી ઘર નાન  ંહત  .ં મયાાહદિ 
સામગ્રી રૂમની શોભા વર્ારી રહી હિી પરંત   
આ ઉંમરે પણ ટીચરની દરેક વસ્ત   યોગ્ય 
જગ્યાએ મ કવાની ચીવટ હજ  ંય ઊિીને આંખે 
વળગે િેવી હિી. હદવાનખિંની સોફા સામેની 
હદવાલ પર બે ફોટા લટકિા ંહિા.ં બનેં ઉપર 
હાર પહરેાવેલ હિા ંએક ફોટા પરથી િો િે 
િેમના પ્રમસ્ટર હોય એમ સમજી લીધ .ં પણ 
બીજા ફોટામા ં એક અઢારેક વષાના છોકરાને 
જોિા ં લાગ્ય  ં કદાચ આ િેમનો હદકરો હોવો 
જોઈએ પણ વધ  સ્પઠટ થવા માટે િેણે ટીચર 
િરફ નજર કરી પ છ્ ,ં "આ કોનો ફોટો છે ?" 

બેન થોિીવાર િેને જોિા ંરહ્ા ંપછી સમીરની 
આંખોને એકર્ારી જોયા ં પછી બોલ્યા,ં 'ત  ં
સમીર છે ને...!' 
 

સમીરના ચહરેા ઉપર એક આનદંની લાગણી 
છવાઈ જિા ંઓહહહ ટીચર આજે પણ આટલા ં
વષે િમે મને ઓળખી ગયા!ં કહી પગે લાગ્યો. 
  
વદંનાબેન લાકિીના ટેકે સહારો લઈ  સોફાના 
હકનારે ગોિવાયા. 'હા િારા સવાલોમાથંી 
જવાબ રૂપી સવાલ પ છવાની આદિ હજી ગઈ 
નથી. એટલે ઓળખાઈ ગયો.’  
સમીર હસિા ંહસિા ંવદંનાબેનના પગ પાસે 
નીચે બેસી ગયો અને ટીચરના ખોળામા ંિેમના 
હાથોને ઝાલીને બેસી ગયો. 'હા ટીચર િમે મને 
સ ર્ારવાના ઘણા ં િયાસો કયાા પણ અમ ક 
મારી ટેવમા ંફેરફાર ન કરી શક્ા ંકહી. જાણે 
પોિે ટીચર સામે જીિી ગયો હોય એમ હાસ્ય 
સાથે િેમના િરફ જોિા ંજોિા ંબોલ્યો.'  
 

વદંનાબેન સમય સાથે બાથ ભીિી ભીિીને 
ઘણી વાિો ખોટી હોવા છિા ં સ્વીકારિા ંથઈ 
ગયા હિા.ં હકારમા ં િોક ં હલાવિા,ં ‘પણ ત   ં
નીચે કેમ બેિો અહીં ઉપર સોફા ઉપર બેસને.' 
 

સમીર: 'ના ટીચર િમે ભ લી ગયા ંલાગો છો 
િમે મને કાયમ ટેબલ પાસે િમારા પગ પાસે 
જ બેસાિિા.ં હ ં ર્માલ કર ં  કે ન કર ં  બસ રોજ 
મારે િમારા પગ પાસે જ િો બેસવ  ંપિત   ંહત   ં
િો આજે સોફા ઉપર કેવી રીિે બેસ ?ં'  

 

વદંનાબેન િેની વાિ સાભંળી પ્રવિેલા ંહદવસો 
યાદ આવિા ંઆંખોમા ંપાણી સાથે િેના ઉપર 
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હસી પિયા.ં 'હવે િો સ ર્ર, ક્ા ંસ ર્ી આવા 
ર્માલી રહવે   ંછે?' 

 

સમીર ટીચરની વાિ સાભંળિાં, 'ના હ ં િો 
િમારી સામે આવો જ ર્માલી રહીશ. ટીચર 
બોલો આજે મેં સવાલો ઉપર સવાલ કયાા એ 
માટે શ  ંપપ્રનશમેન્ટ આપશો?'  

વદંનાબેન હાસ્ય સાથે િેના માથા ંઉપર હાથ 
ફેરવિા,ં 'ના બેટા મારે કોઈ પપ્રનશમેન્ટ 
આપવી નથી, બોલ શ  ં લેશે ચ્હા કે કોફી?' 

સમીર એ જ અદામા ંબોલ્યો, 'ટીચર મને બેટા ં
ન કહશેો માર ં  નામ સમીર છે સમીર જ કહજેો.' 
વદંનાબેનને િેના જીવનની કહાણી િેના પ્રમત્ર 
પાસેથી ખબર પિેલી એથી િેને બેટા ં કહિેા ં
નહીં પણ વષો પછી પોિાના હદકરાની ઉંમરનો 
પ્રવદ્યાથી સામે આવિા ં બેટા, શબ્દ સ્વાભાપ્રવક 
જ ઉચ્ચારી કાઢેલો પણ સમીરને પસદં નથી 
એ યાદ આવી જિા ંલાકિીના ટેકે ઉભા થિાં, 
'સાર ં  સમીર, ત   ંશ  ંલેશે એ િો બોલ.' કહીં ઊભા 
થયા.ં સમીરે િેમનો હાથ પકિી ફરી સોફા પર 
બેસાિી 'ટીચર િમે શાપં્રિથી બેસો, મારે કંઈ 
પીવ  ંનથી, બસ િમને મળવા ંજ આવ્યો છં િો 
શાપં્રિથી વાિો જ આજે કરવી છે.' કહી ફરી 
િેમના પગ પાસે બેસી ગયો.  
 

વદંનાબેને વષો પહલેા જેમ િેની વાિો 
શાપં્રિથી સાભંળી હિી અને અમ ક વાિો 
સમજાવી હિી એ જ પ નરાવિાન આજે થઈ 
રહ્  ં હત  .ં સમીરે વદંનાબેનની સલાહ માની 
ર્ોરણ 12 કોમસા સાથે પાસ કયો પછી 

અભ્યાસમા ં મન પરોવી િેના માિા - પ્રપિા 
દ્વારા િેની કાયમ થયેલી ઉપેક્ષાઓને નજર 
અંદાજ કરી જીવનમા ં એવ  ં સ્થાન િાપિ 
કરવાનો મક્કમ પ્રનર્ાાર કરેલો જેથી આજે 
મલ્ટીનેશનલ કંપનીના સીઈઓ િરીકે માન 
સન્માન િપ્રિઠિા પૈસો બધ  ંજ મેળવી ચ ક્ો 
હિો પરંત   જીવનમા ં પોપ્રિકાપણાની લાગણી 
માટે કાયમ ઝૂરિો સમીર આજે પણ હવાના 
ઝોકા ંમાફક ઝૂરી જ રહ્ો હિો. 
 

સમીર િેની સફળિાની સઘળી વાિો એક 
હફલ્મ માફક રજ  કરી રહ્ો હિો ત્યારે 
વદંનાબેનની આંખો સામે િેની વાિો સાભંળિા ં
સાભંળિા ંિેનો ભ િકાળ પસાર થઈ રહ્ો હિો.  
 

"સમીર આ શ  ંછે? રોજ િારે કોઈ ને કોઈ ની 
સાથે ઝઘિવાન ?ં મારે વગામા ંઆવી ને બસ 
િારી જ રામાયણન  ંસમાર્ાન લાવ્યા કરવાન  ં
છે? આમ ને આમ મારે ભણાવવાન  ંકામ ક્ારે 
કરવાન  ંએ કહશેે જરા?"  

 

સમીરઉિિાઈથી જ જવાબ આપિાં કહ,ે "હા 
િો ભણાવો ને મેં ક્ા ંના પાિી છે?"  

 

વદંનાબેનનો ગ સ્સો આસમાને ચઢે અને રોજ 
નવી નવી પપ્રનશમેન્ટ અપાિી પણ સમીરમા ં
નામનો એ ફરક પિે નહીં. આજે સમીરે એક 
છોકરાન  ંમાથ  ં હદવાલમા ંઅફાળાવ્ય . લોહીની 
ર્ારા વહિેી જોઈ વદંનાબેન પણ ગભરાઈ 
ગયા ંબર્ા જ પ્રશક્ષકો સમીરને શાળામાથંી કાઢી 



102 
 

મકૂો, એક જ વાિ કરી રહ્ા,ં િેમા આ કાિં 
કરિા ંઆખી સ્ક લ સમીરની પ્રવર િ થઈ ગઈ 
અને સમીરના મોં ઉપર સોરીની જગ્યાએ ‘જે 
કરવ  ં હોય િે કરો’ શબ્દ નીકળિા ં જોઈ 
પહલેીવાર ગ સ્સામા ંવદંનાબેને સમીરને આખા 
ક્લાસની સામે જોરદાર િમાચો લગાવી દીર્ો. 
સમીર ગ સ્સામા ંક્લાસ છોિી પલે ગ્રાઉન્િ ઉપર 
જિો રહ્ો. હરસેસ સમયે વદંનાબેનને સમીર 
પર દયા આવિા,ં િમાચો માયો એ સાર ં  ન 
કય ા, પ્રવચારિા ંજાિે ગ્રાઉન્િ ઉપર જઈ, સમીર 
ઝાિ નીચે જ્યા ં બેિો હિો, ત્યા ંજઈને માથા ં
ઉપર હાથ ફેરવિા,ં ‘જો સમીર બેટા, મારી 
વાિ સાભંળ,’ બોલિા ંજ સમીર ઓર ગ સ્સામા ં
આવી જિા,ં ''મારવો છે િો બીજા િમાચા મારી 
લો, કોઈ પપ્રનશમેન્ટ આપવી હોય િો આપો 
પણ આ બેટા મને ન કહશેો.’ બોલી ત્યાથંી જિો 
રહ્ો.  
વદંનાબેન એકદમ આમ બેટા, સાભંળી એને 
ગ સ્સે ભરાયેલા જોઈને પ્રવચારમા ંપિી ગયા.ં 
ત્યારે એ લોકોની વાિ સાભંળી રહલે સમીરની 
સોસાયટીમા ં જ રહિેો એક પ્રમત્ર વદંનાબેન 
પાસે આવી ને સમીરના ઘરમા ંચાલિા ંરોજના 
ઝઘિાઓ અને િેના માિા પ્રપિા િરફથી એની 
થિી ઉપેક્ષાની વાિ સાભંળી. હવે વદંનાબેનને 
સમજાઈ ગય  ંકે સમીર કેમ આમ કરે છે, જેથી 
આચાયા અને અન્ય પ્રશક્ષકો સાથે વાિ કરી 
સમીરને એક િક આપવા સમજાવ્યા. આચાયે 
‘િમારી જવાબદારી ઉપર સમીરને અત્યારે 
શાળામા ંચાલ  રાખે છે. જો હવે ફહરયાદ આવશે 

િો શાળામાથંી કાઢી મ કશ ’ં કહીને સમીરને 
વગામા ંબેસવા દીર્ો. 
 

શાળા છટયા ંપછી સમીરને સ્ટાફ રૂમમા ંિેની 
બાજ મા ંબેસાિીને સમજાવવાનો િયત્ન કરવા 
લાગ્યા.ં ટીચરને ઘરની પહરસ્સ્થપ્રિ ખબર પિી 
ગઈ છે, એ સમીરને સમજાઈ જિા ં આંખો 
ભીની થઈ ગઈ. ટીચરની બર્ી વાિો સાભંળ્યા 
પછી ઊભા થિા ંબોલ્યો, "ટીચર િમારી વાિ 
સાચી પણ મારા ગ સ્સા ઉપર કાબ  ન રહ,ે હ  ં
આવો જ રહીશ."  
વદંનાબેને ફરી િેના માથા પર હાથ ફેરવિા ં
સમીર પણ ત   કરી શકે એમ છે. મારી ખાિર 
એકવાર િારા સ્વભાવને બદલવાનો િયાસ 
કરી િો જો!'  
વાિ સાભંળી ત્યારે િો કંઇ પણ બોલ્યા ંવગર 
િે ત્યાથંી જિો રહલેો. વદંનાબેને બીજા 
હદવસથી વગામા ંિેને રોજ પ્રપહરયિ ચાલ  થાય 
કે પોિાની પાસે નીચે બેસવાની સ ચના આપી 
દેિા, ‘આ િારી પપ્રનશમેન્ટ છે’ કહીને. સમીર 
પણ ગ સ્સામા ંરોજ િેમના પગ પાસે આવીને 
બેસી જિો પપ્રનશમેન્ટના ભાગ રૂપે, પરંત   
ભણાવિા ભણાવિા સમીર િરફ પ્રવશેષ ધ્યાન 
આપી િેની કોઈ એકાદ સારી વાિ ને પણ 
આખા ક્લાસમા ંવખાણ કરિા ંર્ીરે ર્ીરે સમીર 
વદંનાબેનની અમ ક વાિો સાભંળિો થયો 
િેનામા ંઆવી રહલે પહરવિાન જોઈ બર્ાને જ 
નવાઈ લાગી રહી હિી. આમને આમને સમય 
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પસાર થિા, ર્ોરણ 12 પાસ કરી િે શહરેમાથંી 
જિો રહ્ો હિો.  
આજે સત્તર વષા પછી િેમની સામે નવા રંગ 
રૂપમા ં ઉપસ્સ્થિ થયો હિો, જેને જોિા ં એક 
પોિે સફળ પ્રશચક્ષકા હોવાની ગવા સભર 
લાગણીથી હષાાશ્ર   આવી ગયા,ં િો બીજી િરફ 
મા િરીકે પ્રનઠફળ નીવિી એ વાિ યાદ આવિા ં
એક પીિા રૂપી સોય હૈયે ભોંકાય ગઈ. 
 

સમીર આંખોમાથંી પિેલ આંસ ઓને સમજી 
ગયો હિો. િેણે વદંનાબેનના હાથો ને 
મજબિૂાઈથી પકિાિા ટીચર િમાર ં  આજે એક 
ફરી કામ પિય  ં છે, િો િમે એ કરશો ને? 

વદંનાબેન સમીર િરફ જોિા,ં ‘અરે ભાઈ હવે 
િારી ટીચર િોશી થઈ ગઈ છે, જોને લાકિીના 
ટેકે િો ઊભી થાવ છં, હ ં શ  ં કામ કરી 
શકવાની?’  
‘ટીચર િમે જ કરી શકો એમ છો એટલે િો 
િમારી પાસે આવ્યો છં.’  
વદંનાબેને સમીરની જીદ જોઈ, ‘સાર ં  બોલ શ  ં
કામ કરવાન  ંછે? થત  ંહશે િો કરી આપીશ.’ 
 

"િમારે મારી સાથે મારા ઘરે આવવાન  ં છે." 
આ વાકય સાભંળિા ં વદંનાબેન િેની િરફ 
આિયાથી જોિા ંબોલ્યા,ં 'ઘરે! િે પણ િારા? 

પણ કેમ?" 

 

સમીર: (હાસ્ય સાથે) ટીચર હ ં નથી સ ર્યો પણ 
િમે પણ નથી જ સ ર્ાયાા એક સાથે જ ઘણા ં
સવાલ, હજી એ કરો જ છો િમે.  

વદંનાબેન મદં હાસ્ય લાવિા,ં ‘એ ટેવ િો હવે 
લાકિામંા ંજશે.’  
‘ના ના સરસ જ ટેવ છે અને આ ટેવ હ ં મારામા ં
ઉિારી લેવાનો છં, જેથી િમારા પછી પણ 
િમારી ટેવ િો રહશેે જ. કહીં વદંનાબેનને 
ઊભા થવા કહિેા ં'ચાલો ટીચર મોડ ં થઈ જશે, 
મારા ઘરે િમારે આવાન  ંછે, િો જરૂરી સામાન 
પેક કરી લો.'  
 

વદંનાબેન લાકિીના ટેકે ઊભા રહીને, 'પણ 
િારા ઘરે શ  ં કામ લઈ જાય છે એિો બોલ 
પહલેા.ં'  
 

સમીર: 'મારી પત્નીને અને હદકરાને મારી 
સાચી માિા સાથે ઓળખાણ કરાવવા અને 
મારા હદકરામા ં મારા જેવા ં અવગ ણ ન રહી 
જાય એટલે િમારી છત્રછાયામા ંરાખવો છે.' 
 

વદંનાબેન સમીરના મ ખે માિા શબ્દ સાભંળી 
આંસ ના દહરયામા ંજાણે ઝોલા ંખાિા હોય એમ, 

"ના ના હ ં સારી માિા નથી, હ ં િો હારી ગયેલી 
પ્રનઠફળ મા છં. હ ં િારા ઘરે ન આવી શક ં, િારા 
હદકરાને સારા સસં્કાર ન આપી શક ં.’ બોલી 
િેમના હદકરા દ્વારા બોલાયેલા શબ્દો એક પછી 
એક પિઘાવા લાગ્યા. હદકરાએ કરેલ ચોરી 
બદલ િેને અપાયેલ સામાન્ય પપ્રનશમેન્ટથી 
છિ ઉપર જઈને કદૂીને જીવન ટૂંકાવી દીરે્લ 
એ આંખ સામે િરી આવિા ંફરી સોફા ઉપર 
ફસિાઈ પિયા.ં  
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સમીરે આ ઘટના જાણી હિી એથી જ ટીચર 
પોિાની જજિંદગી ચગલ્ટમા ં પસાર કરી રહ્ા ં
હોવાથી બાકીની જજિંદગી ગવાથી પસાર કરે એ 
માટે જ આ પ્રનણાય િેણે લીર્ો હિો. સમીર 
િેમના પગ પાસે બેસી િેમને પ્રવનવી રહ્ો 
હિો.  
 

વદંનાબેન ભારે હૈયે લાકિીના ટેકે ફરી ઊભા 
થઈને, "ના, સમીર શકય નહીં બને, મારાથી 
િારા ઘરે  નહીં આવી શકાય, માફ કરજે." કહી 
ટેકે ટેકે રસોિા િરફ પગ ઉપાિયા.ં સમીર 
ઊભો થઈને બોલ્યો, 'ટીચર વષો પહલેા ંિમારા 
કહવેાથી મેં પણ િયાસ કયો હિો ને આજે િમે 
પણ પલીઝ, એકવાર મારી ખાિર િયાસ કરી 
જ ઓને!’  
 

શબ્દમા ં ભીનાશ અને અવાજમા ં કાકલદૂીની 
લાગણી જોિા ંભીની આંખે વદંનાબેને સમીર 
િરફ નજર ફેરવી. સમીર ફરીથી હાથ જોિીને 
બોલ્યો, "હવે મારે પણ બેટા સબંોર્ન સાભંળવ  ં
છે, જેના પર ફક્િ મારા એકલાનો જ અપ્રર્કાર 
હોય. બોલોને ટીચર, હવે હક્કથી બેટા, રોજ 
મને સાભંળવા મળશેને?"  

 

વદંનાબેનના હાથમાથંી લાકિી પિી જિા ં
સમીરે સભંાળી લેિા ંવષો પછી ગ ર  પ્રશઠયન  ં
પ્રમલન થય .ં  
નવા જ સબંરં્ોના સબંોર્નની ભીનાશમા ંગ ર  
અને પ્રશઠય બનેં અશ્ર ર્ારે ભીંજાિા રહ્ા.ં  
 
 

 

 
 

િીપ્રિ જે. ભટ્ટ ‘િીિ’  
નવસારી 
9408190834 /7984304952 
Pjbhatt1025@gmail.com 
 

િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા. 
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સરોગેટ મર્ર 
બક લા ઘાસવાલા 

 

 
 
સઘળા ઉપાયો પછી ‘સરોગેટ બાળક’ની વાિ આવી. દીકરી-જમાઈ, િોક્ટર અને એમની ટીમ, 
વકીલો, સરોગસી માટે આવેલ  ંદંપિી, સૌને એ આરપાર જોવાનો િયત્ન કરી રહ્ા ંહિા ં

 
એ શહરે, હોસ્સ્પટલ, િોક્ટર અને િેમની ટીમ, 
વકીલો, સામે બેિેલી વ્યસ્ક્િઓ કોઈ જાણીત   ંન 
હત  .ં આમ િો સાથે  દીકરી-જમાઈ હિા ંપરંત   
એમા ંજમાઈ કયા ંએવા ચચરપહરચચિ  લાગિા 
હિા? ન સમજી શકાય િેવા અકળ ભાવોથી 
મન ઘેરાઈ ગય  ંહત  .ં વાિાન કચૂલિ ઓરિાની 
િંિી હવા કે માહોલ કંઈક અકળાવનારો હિો. 
આમ િો  દીકરીએ ઘરેથી બર્ી સમજણ આપી 
હિી. વળી પોિે પણ કયા ંઅભણ હિા!ં ઘરમા ં
જ્યારથી ‘સરોગસી’ શબ્દ ફરિો થયો હિો 
ત્યારથી એ પ્રવશે જેટલ  ં સાહહત્ય મળે એટલ  ં
વાચંી ચકૂ્ા ંહિા.ં મા હોવ  ંઅને ખોળે બાળક 
રમે િેનો આનદં અનેરો જ હોય, એ સહજ 
લાગણીઓ પોિે પણ દીકરી જન્મ સમયે 

અન ભવી હિી. છિા ંદીકરીના હકસ્સામા ંવાિ 
જ દી હિી. લગ્નના ંદસ વષે એને બાળક ન 
થય ,ં આશા-પ્રનરાશા ને હિાશાના લાબંા 
દોરમાથંી એ લોકો પસાર થયા ંહિા,ં િો સાથે 
મા િરીકે પોિે પણ. સઘળા ઉપાયો પછી 
‘સરોગેટ બાળક’ની વાિ આવી. દીકરી-જમાઈ, 
િોક્ટર અને એમની ટીમ, વકીલો, સરોગસી 
માટે આવેલ  ંદંપિી, સૌને એ આરપાર જોવાનો 
િયત્ન કરી રહ્ા ંહિા ંપરંત   રહી રહીને એમની 
નજર સરોગેટ મર્ર પર જઈ અટકી જિી હિી.  
 
જેવી એના ચહરેા પર નજર પિી કે ભાવવાહી 
આંખોએ મન મોહી લીધ .ં ગૌર, લબંગોળ 
મોકળા અને લાબંા વાળ, સ્વચ્છ, સ ઘિ, સાદ ં 
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વસ્ત્રપહરર્ાન, અજાણ્યા ંલોકો વચ્ચે િગટ થિી 
એની સ્વસ્થિાએ એમને ર્રપિ આપી.  ત્યા ં
િોક્ટરે વાિની શરૂઆિ કરિા અરસપરસ 
ઓળખાણ કરાવી. “આ રોહહણી ને નદંન 
મહિેા. આ દેવકી અને વાસ  મહિેા, સાથે 
દેવકીના ંમમ્મી ઈશામા. મને િો ઓળખો છો, 
હ ં િોક્ટર શાહ અને સાથે છે મારી ટીમના  
સભ્યો. આપણે કરાર કરવાનો છે એટલે 
વકીલશ્રી કામાણી પણ હાજર છે. આમ િો બેન 
દેવકી અને ભાઈ વાસ ને અગાઉ  બર્ી જ 
માહહિી આપી છે. િે જ રીિે રોહહણી અને 
નદંન પણ જાણે છે કે િેઓની  સરોગેટ 
પેરન્ટ્સ િરીકે કઈ અને કેવી ભપૂ્રમકા છે અને 
રહશેે. વકીલ કામાણીએ કાયદાની સમજ પણ 
આપી છે. એની સાથે સબંપં્રર્િ દરેક બાબિોની 
ચોખવટ આ કરારમા ંછે. આજે િો એ કરારપત્ર 
પર સહી કરવાની છે અને હવે પછીની 
િોસેસમા ંસામેલ થવાની બાહંરે્રી આપવાની 
છે. “િોક્ટર શાહ ે પોિાની વાિ પરૂી કરી, 
વકીલ કામાણી િરફ જોય .ં એણે પેપસા કાઢયા ં
અને ટૂંકમા ંજ સમજાવ્ય  ં કે આ કરાર િમાણે 
ત્રણ વાર સરોગસી માટે રોહહણી સાથે િયત્ન 
કરી શકાશે. બાળક પેદા થવાની શક્િા ઊભી 
થાય અને બાળક જન્મે એટલે એના ંમાિાપ્રપિા 
દેવકી અને વાસ  મહિેા ગણાશે. બાળક જન્મે 
પછી એની કસ્ટિી દેવકી અને વાસ  મહિેાને 
મળે પછી રોહહણી અને નદંને બાળકને 
મળવાનો િયાસ કરવો નહીં. શરૂઆિમા ં
આટલી રકમ આપી દેવાની અને બાકીની 

બાળક જન્મે પછી. આ દરપ્રમયાન રોહહણીએ 
હોસ્સ્પટલ દ્વારા સચંાચલિ આરામગહૃમા ંરહીને 
સગભાાવસ્થાની કાળજી રખાય િે માટે સહકાર 
આપવાનો રહશેે. રોહહણીના ં સ્વજનોએ આ 
સમય દરપ્રમયાન અરસપરસને મળવાનો 
િયત્ન કરવો નહીં. દરેક વાિની કાળજી અમે 
વકીલો અને િોક્ટરો લઈશ .ં વાિ પરૂી કરિા 
એમણે કહ્  ં કે, અગાઉની મીહટિંગમા ંઆ બર્ી 
સમજણ આપી જ હિી. આ કરાર પણ બને્ન 
પક્ષોની સમંપ્રિથી જ િૈયાર કરવામા ંઆવ્યો 
છે.  
 
આમ એક બાળકના જન્મની વાિ િબીબી 
શોર્ખોળ,  િોક્ટરોની દેખભાળ, જ્ઞાન અને 
આવિિ, કાયદેસરિા સાથે ગ ૂથંાઈ ગઈ.  
ઈશામાને આ સઘળં જૂની આંખે નવા િમાશા 
જેવ  ંલાગત   ં હત  .ં એમની નજર સામે બહોળો 
સયં  ક્િ ક ટ ંબકબીલો, બર્ા ંપર એકચક્રી શાસન 
ચલાવિા ંસાસ -સસરા અને ભરચક િવપૃ્રત્તમા ં
ગ થંાયેલ  ંજીવન િારશ થઈ ગય .ં  એમને યાદ 
આવી ગય  ંકે પોિાના,ં હદયર, નણદંના ંસિંાનો 
મળી ઘરમા ં સાિ બાળકો સાથે મોટા ં થિા ં
હિા.ં જેિને ત્યા ંબાળક ન હત   ંિો સસરાજીએ 
મારા આશ ને જેિાણીના ખોળે મકૂીને કહલે  ં કે 
આ હવે િારો દીકરો અને િે હદવસથી આશ  
જેિ-જેિાણીનો થઈ ગયો. આજની ઘિીને 
કાલનો દા’િો! ન કોઈ દત્તક પ્રવપ્રર્ કે ન કોઈ 
કરાર.  બસ, દાદાએ કહ્  ંને થય .ં 
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એ સમયમા ંપહોંચી ગયેલા ંઈશામા હવે રહી 
રહીને રોહહણી અને નદંન િરફ જોવા ંલાગ્યા.ં 
વાિચીિ ચાલિી રહી પરંત   ઈશામા િો 
રોહહણીન  ંઘર કેવ  ંહશે, હવે એના ંબચ્ચા ંકોની 
સાથે રહશેે, એમની કોણ સભંાળ રાખશે, એમને 
પૈસાની કેમ જરૂર પિી હશે અને આ રસ્િો કેમ 
પસદં કયો િે પ્રવશે પ્રવચારોના ઘોિાપરૂમા ંવહી 
ગયા.ં દસ વષેય એમને જમાઈરાજ પોિીકા 
લાગિા ન હિા એટલે એને િો શ  ંકહવેાન  ંપણ 
દીકરીને બે શબ્દ પછૂવાન  ં પણ એમને િીક 
લાગત   ંન હત  .ં  સરોગસીના લાભો સમજાવી 
સમજાવીને દીકરીએ નવી કોઈ વાિ પછૂવા ંકે 
કહવેા ં પર પણૂાપ્રવરામ મકૂી દીધ  ં હત  .ં  
સહીપ્રસક્કા થઈ ગયા ંએટલે િોક્ટરે કરાવેલાં 
ચાપાણીને ન્યાય આપી સૌ છૂટા ંપિયા.ં  
 
પછીનો સમય સરોગસી સાઈકલમા ંપરૂો થયો 
અને બે પ્રનઠફળિા પછી ત્રીજી વારે સફળિા 
મળી ત્યારે દેવકી અને વાસ  મહિેાના ં ઘરે 
ઓચ્છવ ઓચ્છવ થઈ ગયો.  જો કે ઈશામાન  ં
મન સદા રોહહણી સાથે જ રહતે  .ં ક્ારેક એમને 
લાગત  ં કે પોિે દેવકી કરિા ંરોહહણીની હફકર 
વર્ારે  કરિા ંથઈ ગયા ંછે. મનોમન એમને 
સવાલ થિા રહિેા કે છેવટે બાળક કોન ?ં 
એમને થત   ં કે આ કેવ  ં પ્રવજ્ઞાન જેને સ્ત્રીના 
ગભાકમળન  ંફક્િ એક વસ્ત  થી પ્રવશેષ મહત્વ 
જ નથી! એમન  ંમન બળરામની જન્મકથામા ં
જઈ પહોંચત  .ં રોહહણી અને નદંબ વાના  દીકરા 
બળરામ હમેશા ં શ્રીકૃઠણના ભાઈ રૂપે જ 

ઓળખાયા. એમની જન્મકથામા ં સરોગસીની 
કલ્પનાના ં મચૂળયા ં હિા ં એવ  ં કહી શકાશે? 
આજની વિામાન રોહહણી અને દેવકી વચ્ચે 
બાળજન્મ પછી કોઈ સબંરં્ રહશેે ખરો? કરાર 
મ જબ િો જન્મ પછી ક્ારેય રોહહણી એના ંઆ 
સિંાનને મળી શકશે નહીં. સિિ પોિાની 
કારહકદીમા ંરચ્યાપંચ્યા ંરહિેા ં દેવકી ને વાસ  
સાચે જ આવનારા ંબાળક માટે િનમનર્નથી 
પ્રનસબિ રાખશે ખરા?ં ર્નથી િો રાખશે પણ 
જાિના ં જણિર જેવો ભાવ રાખી શકશે? 
ઈશામાને િો એવ  ંજ લાગત  ંહત   ં કે પોિાની 
દેવકીને મન િો આ બાળકન  ંઅવિરણ કોઈ 
િૈયાર િોિક્ટ ઘરમા ં લાવવાની હોય િેવી 
વાિ છે! દેવકીના લક્ષણ જોઈને એમને લાગત  ં
કે આવનારા ંબાળકની મા બનવાન  ંખરેખર િો 
પોિાને ફાળે જ લખાય  ં છે. પોિાની દીકરી 
સાચેસાચ બાળક ઈચ્છે છે કે વાસ ના ઘરમા ં
બાળકનો આગ્રહ છે એટલે િૈયાર થઈ છે િેનો 
જવાબ પણ એમને જિિો ન હિો. મા સાથે 
વાિ કરવાની એને ફુરસદ જ કયા ંહિી? પોિે 
િો િશ્નકિાા જ રહી ગયા છે અને સામે જવાબ 
આપનાર કોઈ નથી િેવો ઘાટ!  
 
બાળકના જન્મનો સમય નજીક આવ્યો અને 
દેવકી માને લેવા આવી પહોંચી. મા િારે િો 
અમારી સાથે રહવે   ં જ પિશે કહીને ર્રાર 
ઈશામાને સાથે લઈ જઈને જ એને જપં વળ્યો. 
રોહહણીની કખેૂ જન્મેલી દીકરીન  ં નામ દેવકી 
અને વાસ એ બીજલી રાખય  ં અને રંગેચગેં 
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દીકરીનો ગહૃિવેશ અને  નામકરણ કય ું.  
બીજલીને લેવા જ્યારે દેવકી સાથે હોસ્સ્પટલ 
ગયેલા ંત્યારે એક નસા ઈશામાને એક પાસાલ 
આપી ગયેલી. ઈશામાને ક્ારની ચટપટી હિી 
કે એમા ંશ  ં હશે? એમણે એ ખોલ્ય  ંિો અંદર 
એક િાયરી હિી જેમા ં આવનારા ં સિંાનને 
ઉદે્દશીને પત્રરૂપે રોહહણીએ પોિાની 
લાગણીઓની અચભવ્યસ્ક્િ કરી હિી. એકી 
બેિકે વાચેંલા રોહહણીના પત્રોમા ંવ્યક્િ થિી 
એની લાગણીની સચ્ચાઈ, નદંનની જીવલેણ 
બીમારીની સારવાર માટે અને પોિાના બે 
સિંાનોના ભણિર માટે રૂપ્રપયાની જરૂહરયાિની 
લાચારી પ્રવશે જાણીને રહી રહીને ઈશામાને થત   ં
હત   ંકે પોિે દેવકીની નહીં પરંત   રોહહણીની મા 
છે!  
 

 
બક લા ઘાસવાલા  
વલસાિ મો.૯૮૨૫૧૩૩૬૨૬ 
અગાઉ ‘નવચેિન’મા ંિકાપ્રશિ  
આમપં્રત્રિ વાિાા. 
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ચ કાદો (બગંાળી વાિાા) 
ભવાની ભટ્ટાચાયા 

ગ જરાિી અન વાદ: રેખા ઉદયન િથા મહપ્રષિ મહિેા 
 

 
 

આગલી રાિે મારી કોટિીને િાળં લગાવિા વોિેરે અથાસભર શબ્દોમા ંકહ્  ંહત  ,ં “પોિે મતૃ્ય ના 
દેવિા યમ જેવા દેખાય િે માટે, ન્યાયાર્ીશ કાળી ટોપી પહરેે છે અને પછી જ સજા સભંળાવે છે 

 
 

“કેદીને અદાલિમા ં હાજર કરો.’’ ન્યાયાર્ીશે 
આદેશ આપયો. ઉંમરને લીરે્ િેમનો અવાજ 
થોિો લથિાિો હિો. સોનાની ફે્રમમા ં જિેલા ં
િેમના ંચશમાનંા ંગોળ કાચ મારા ચહરેા સામે 
જોિા હિા. પણ હકીકિમા ં િે પોિે મને 
જોવાન  ં ટાળિા હિા. “કેદીને અદાલિમા ં
હાજર કરો.'' ન્યાયાર્ીશે કહ્ .ં આલપાકાના 
ઊનમાથંી સીવેલા કાળા કોટની અંદર રહલેા િે 
વિૃ માણસના હૃદયનો થિકાટ હ ં અન ભવી 
શકિી હિી. િેમની મ સીબિની ગાિં મારે જ 

ઉકેલવાની હિી, િેમના ફાસંાનો પેચ મારે જ 
ઢીલો કરવાનો હિો. િેથી જ મેં િેમની સામે 
સ્સ્મિ કય ું. કોઈ પોિાના પ્રપિાને જે રીિે પાિવે 
િે રીિે મેં મારા સ્સ્મિ દ્વારા ઉઠમા અને જ સ્સો 
િેમને િેપ્રષિ કયાા. એ પછી મેં મારી નજર 
ફેરવી ન્યાયાર્ીશના પ્રવશાળ મેજ િરફ અને 
િેના પર પિેલી કાળા રંગની ટોપી પર મેં 
મારી આંખો ખોિી. આગલી રાિે મારી કોટિીને 
િાળં લગાવિી વખિે મારી વોિેરે અથાસભર 
શબ્દોમા ં કહ્  ં હત  ,ં “પોિે મતૃ્ય ના દેવિા યમ 
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જેવા દેખાય િે માટે, ન્યાયાર્ીશ કાળી ટોપી 
મેજ પરથી ઉિાવીને પહરેે છે અને પછી જ 
સજા સભંળાવે છે. માત્ર દસબાર શબ્દો બોલીને 
જ કોઈના જીવનની લીલા સમાપિ કરી નાખે 
છે.” 

 

‘‘ટોપી પહરેી લો.’’ મેં િેમને મૌન આજીજી કરી. 
ન્યાયના િપ્રિપ્રનપ્રર્ને છાજે િેવી ન્યાયની 
ભાષા િમે બોલો. "િેમને જે િકલીફ થિી હિી 
િે માટે મને િેમની દયા આવિી હિી. િેમની 
મદૃ િા મને સ્પશી જિી હિી. – કરચલીઓ, 

િેમની આંખના ંનીચલા ંપોપચાથંી શરૂ થઈને, 

જેણે મછૂન  ં મહોર ં  ર્ારણ નહોત   ં કય ું એવા 
િેમના પાિળા મ ખના ખણૂા સ ર્ી ફેલાયેલી 
હિી. કદાચ િે કરચલીઓના બારીક 
નકશીકામની ભીિર, િેમની કાળી ટોપીની 
િલબં વેદનામા ંકોઈને કોઈ વાિાા સમાઈ હશે 
િેમ લાગત  ંહત  .ં એ પછી હ ં ધ્રજૂી ઊિી – ‘ના, 
ના.’ ઘેરી વ્યથા મને વીંટળાઈ વળી અને એક 
મ ૂગંી ચીસ મારા ગળામા ં પિઘાવા લાગી. 
ન્યાયાર્ીશના ચહરેા પર ફેલાયેલી હિી 
અનાવતૃ્ત કર ણા. હા, દયા, ક્ષમા, કર ણા. શ  ંઆજે 
ટોપી વણપહરેાયેલી રહશેે? ન્યાયનો પરાજ્ય 
થશે? આ િશ્નના ઉત્તરની િિીક્ષાની મારી આ 
ક્ષણમા ંશાશ્વિી ઢબરૂાયેલી હિી. હિી િો માત્ર 
એક ક્ષણ. પરંત   િે એક ક્ષણમા ંમારા આખા 
જીવનનો સાર સમાયો હિો, જે કાઈં ઘટી ચકૂ્  ં
હત  ,ં િેનો પ્રનચોિ. એમ કહવેાય છે કે કોઈ 
વ્યસ્ક્િ જ્યારે ડૂબિી હોય છે અને િેનો િાણ 

જ્યારે િેને ત્યજીને જિો હોય છે િે ક્ષણે, વ્યસ્ક્િ 
પોિાના જીવનની સઘળી પળો ફરી એક વાર 
જીવી લે છે. અને એ વાિથી કંઈ ફેર નથી 
પિિો કે હ ં કોઈ નદી કે િળાવમા,ં યાિના કે 
આંસ ઓમા,ં આવેશ કે િેની અસ્વીકૃિીમા ં
ડૂબવાની નહોિી. પરંત   મને ડ બાિવાન  ં હત   ં
એક એવ  ંિત્ત્વ જેની પર પથૃ્વીલોક િેમ જ 
સ્વગાલોક કૃપા વરસાવે છે – િે િત્ત્વ જેને 
આપણે કહીએ છીએ કર ણા. 
 

ના, ના. એવ  ંિો કેમ બની શકે! હજ  પણ આશા 
છે. ન્યાયાર્ીશના આર કરેલા ખમીસની કિક 
બાયંમાથંી િેમનો હાથ દૃષ્ઠટગોચર થિો હિો. 
ભરૂા રંગની નસો જેના ઉપર ઊપસી આવી 
હિી િેવો િે હાથ ખચકાિો, ફાફંા મારિો જિો 
હિો પેલી કાળી ટોપી િરફ. 
“અદાલિમા ંહાજર છે િે કેદી -" 

*** 
“સોના-મોનાની મમ્મી -" 
“એ આવી –' િેણે સાદ પાિયો િેનો મેં િત્ય ત્તર 
વાળ્યો. હ  ં સોના-મોનાને નવરાવિી હિી. 
સોના, બાથરૂમની દીવાલમાથંી ચાર ૂટની 
ઊંચાઈએ બહાર નીકળિા નળ નીચે ઊભી 
રહીને નાહી શકે એટલી નાની હિી. નળન  ં
પાણી જ્યારે િેના ઉઘાિા શરીર પર પિત   ં
ત્યારે િે આનદંથી હકહકયારી કરિી, ઊછળિી, 
કદૂિી અને ત્યારે િેને માથામા ંનળ વાગી ના 
જાય િેની બહ  કાળજી રાખવી પિિી. આવ  ંિો 
બે વાર બન્ય  ંહત  .ં છિા ંિે અન ભવમાથંી િેણે 
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કોઈ બોર્પાિ લીર્ો ન હિો. નળમાથંી િેના 
ઉપર પિત   ંપાણી િેના થનગનાટને છૂટો દોર 
આપત .ં મોનાને લોઢાના નાના ટબમા ં
બેસાિીને નવરાવવી પિિી. િે પણ િેની 
બહને પાણીમા ંછબછચબયા ંકરીને મજા માણિી 
િેના સરૂમા ંસરૂ મેળવીને પોિાના ગળામાથંી 
જાિજાિના અવાજો કાઢિી. િેને નવરાવિી 
વખિે િે પોિાના નાના શા હાથની હથેળીમા ં
પાણી ભરીને પોિાના બોખલા મોંમા ંપર્રાવી 
ન દે િેન  ંધ્યાન રાખવ  ંપિત  .ં જે પાણી પીવા 
માટે ઉપયોગમા ં લેવાન  ં હોય, િેને પહલેા ં
ઉકાળવ  ં જોઈએ. શહરેોમા ં નળમા ં જે પાણી 
આવત  ં હોય છે િે આમ િો હફલ્ટર થઈને 
આવત  ંહોય છે. પરંત   ગરીબ મધ્યમ વગાના 
મોટા ભાગના લોકો જે આ બાબિ પ્રવષે ખાસ 
ધ્યાન નથી આપિા, િેમણે વર્ારે સાવચેિ 
રહવેાની જરૂર છે. કારણ કે આ િો બાળકો 
ઉપર સીર્ી અસર કરે િેવી બાબિ છે. સોના 
મોનાના બાપ નો આવો અચભિાય હિો. બનેં 
દીકરીઓના નામ પણ િેમણે જ પાિયા ંહિા.ં 
સોના એટલે કે સોન  ંએ અથામા ંએ નામ િો 
બરાબર હત   ં પણ મોનાનો િો કંઈ અથા ના 
નીકળે. એ શબ્દ પણ આપણી ભાષાનો નહીં. 
િેન  ંકહવે   ંહત   ંકે નાની દીકરીના નામનો િાસ 
િેની મોટી બહનેના નામ સાથે મળવો જોઈએ. 
મોના પ્રવદેશી શબ્દ છે પણ આપણે આ નામ 
રાખીએ. આ નામ બોલવ  ંગમે િેવ  ં છે. આમ 
પ્રવચારીને િેણે નાની દીકરીન  ં નામ રાખય  ં

મોના અને મોટી દીકરીના નામ સાથે િાસ 
મેળવ્યો. સોના અને મોના. 
 

મારા બહાર આવ્યાની રાહ જોયા પ્રવના િેણે 
બાથરૂમમા ં િવેશ કયો અને પવનની 
લહરેખીને રોકવા ઝિપથી બારણ  ંવાસી દીધ .ં 
બાથરૂમમા ંિેને આવેલો જોઈને હ ં અચાનક જ 
િે યાદ કરવાનો િયત્ન કરવા લાગી કે છ-
સાિ વષા પહલેા ં જ્યારે અમારા ં લગ્ન થયા ં
હિા ંિે સમયે િે કેવો લાગિો હિો. ત્યારે પણ 
િેનો ચહરેો પાિળો હિો. ગાલ બેસી ગયેલા 
હિા અને િેની આંખોની હિેળ આછા ં
અર્ાચરંાકાર કૂંિાળા ં હિા.ં ત્યારે પણ િે 
ચચિંિામા ંડૂબેલો રહિેો અને િેને બરાબર નીંદર 
પણ નહોિી આવિી. િેના ં દાદીમાએ રિી-
૨િીને િેને પરણવા રાજી કયો હિો. દાદીમા 
જ િેના ં એકમાત્ર સ્વજન હિા.ં એટલે કે 
નજીકના ં સગા.ં “એક વર્ારાન  ં માણસ 
નભાવવ  ં કઈ રીિે?'' િેણે દલીલ કરી હિી. 
કારણ કે લગભગ એ જ સમયે એક હિપાટામેંટલ 
સ્ટોરમા ંજે પહલેી નોકરી િેને મળી હિી, િે 
િેણે ગ માવી હિી. િેના ં દાદીમાએ િત્ય ત્તર 
વાળિા ં કહ્ ,ં “દીકરા, લખી રાખ. િને સારી 
નોકરી મળવાની જ છે.’’ િેમણે થોિી વાર 
અટકીને પાછં કહ્ ,ં “ત  ં િો પોલીસ ખાિામા ં
સબ ઇન્સ્પેક્ટર બનવાનો છે.” િેણે હસીને કહ્ ,ં 
‘‘િો િો મારે પોલીસ કોન્સ્ટેબલથી શરૂઆિ 
કરવી પિશે. િો જ હ ં બઢિી મેળવીને ઊંચી 
પાયરી પર પહોંચી શકીશ.' દાદીમાને ખયાલ 
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આવી ગયો કે િે િેમની વાિનો ઉપહાસ કરે 
છે. એટલે િેમણે પણ હસિા-ંહસિા ં કહ્ ,ં 
‘‘અમારા વખિમા ં િો પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર 
એટલે િો જાણે દેવનો દીકરો. ત   ંલખી રાખજે 
દીકરા કે િેં કૉલેજ કરી છે િેથી ત   ંહાઈકોટાનો 
ન્યાયાર્ીશ બનીશ.' 
 

કાઈંક આવી હૈયાર્ારણ સાથે – જોકે વર્ારે 
શક્િા િો એ છે કે કોલસાના મોટા વેપારીને 
ત્યા ંિેને નોકરી મળી િેથી – િેણે લગ્ન કયાું. 
પણ િેમ છિા ં િેને એ વાિની ચચિંિા કોરી 
ખાિી હિી કે િે ફરી પાછો બેકાર થઈ જશે િો 
! આ ચચિંિામા ંિેની નીંદર વેરણ થઈ ગઈ હિી. 
િેની આંખોની નીચે ઘેરા ં કાળા ં કૂંિાળા ં થઈ 
ગયા ંહિા.ં િેમ છિા ંિેના ચહરેા પર નરૂ હત  .ં 
પરંત   િે િેણે ગ માવ્ય  ંએક વષા પહલેા ંજ્યારે 
િેની નોકરી ગઈ ત્યારે. કારણ કે કોલસાના 
વેપારીના મ ખય કારક નના ભત્રીજાને િે 
લોકોએ નોકરી આપવી પિે િેમ હત  .ં િે પછી 
દરરોજ િે નોકરી મેળવવા ફાફંા મારિો અને 
રાિે ઊંઘમા ં પણ િેના િે જ પ્રવચારો િેને 
આવિા. 
 

િેનો ચહરેો વધ  ને વધ  ક્ષીણ થિો ગયો. ગાલ 
વધ  ઊંિા ઊિરી ગયા, િેથી ચહરેા ઉપર 
ગાલને બદલે નાક જ વર્ારે ધ્યાન ખેંચત   ંહત  .ં 
િેની આંખો ઊંિી ઊિરી ગઈ હિી. હ ં કંઈ કરી 
શક ં િેમ ન હિી. િેને રાહિ થાય િો િે માટે 
હ ં સાિ નરકન  ંદ ુઃખ સહન કરવા િૈયાર હિી. 
અરે, િેનો એક દહાિો પણ આનદંમા ં પસાર 

થિો હોય િો િે માટે હ  ંસો સો વાર મરવા 
િૈયાર હિી. પરંત   હ ં લાચાર હિી. હ ં એવો કોઈ 
હ ન્નર જાણિી નહોિી કે જે કમાણીન  ં સાર્ન 
બની શકે. મારા આત્મા પ્રસવાય બીજ  ંકંઈ િેને 
હ ં આપી શક ં િેમ નહોિી. પણ માણસના 
આત્માની હકિંમિ કેટલી ! આપણા ં જીવનની 
િરાહમા ંઆત્માની હકિંમિ, જેની પર દાણા બેસે 
છે િે િાગંરની ડૂંિીની હકિંમિ કરિા ંપણ ઓછી 
છે. 
 

‘‘સોના-મોનાની મમ્મી, સાભંળે છે?' – િેના 
અવાજમા ંઉતે્તજના હિી અને ચહરેા પર ચમક. 
મેં ઝિપથી સાિલા પર હાથ લછૂયા અને િેના 
કપાળ ઉપર હાથ મકૂ્ો. િેને ફરી પાછો િાવ 
ચિયો હિો. િેણે મારો હાથ ઝાલી લીર્ો અને 
કહવેા લાગ્યો, “આ આવી ગઈ ટપાલ." 
“બસની નોકરીની?' કેટલાય હદવસોથી િે આ 
ટપાલની રાહ જોિો હિો અને િેને િર હિો કે 
રખેને િે નહીં આવે િો? પણ માર ં  ધ્યાન િો 
િેના શરીરમા ંજે િાવ ર્ખિો હિો િેના ઉપર 
હત  .ં “હવે િૉક્ટરને િો બિાવો.’’ મહહનામાસથી 
જેમ અનેક વાર કરગરિી હિી, િે રીિે આજે 
પણ મેં યાચનાના સ્વરમા ંકહ્ ,ં “િમે માદંગીમા ં
પટકાશો િો શ  ંથશે?’’ 

 

“મને કંિક્ટર િરીકે એ લોકો કામે રાખવાના 
છે.” િેણે કહ્ .ં “આવિા મહહનાની પહલેી 
િારીખથી કામે લાગવાન  ંછે. આજે પચ્ચીસમી 
િો થઈ. હ ં િને શ  ંલઈ આપ ?ં” 
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‘‘િમે મારી વાિ સાભંળો.” મેં આજીજીના 
સ્વરમા ં કહ્ ,ં ‘‘િમે માદંા પિશો િો માર ં  શ  ં
થશે? હ ં આ બધ  ંકઈ રીિે સહન કરી શકીશ? 

િમે િો મારી ખરી કસોટી કરો છો. માર ં  ભાગ્ય 
પણ કેવ  ંૂટેલ  ંછે. માર ં  શરીર વર્ત  ંજાય છે 
અને િમે વધ  અને વધ  સ કાિા જાઓ છો.” 
 

િે હસી પિયો અને હળવેથી મારા નાકને 
ખેંચ્ય .ં ‘‘સોના-મોનાની મમ્મી, જ્યારે હ ં બસ 
કંિક્ટર થઈ જઈશ પછી િો મારી સારવાર 
મફિમા ંથશે. મેં પ્રવચારી રાખય  ંછે. કામે ચઢીશ 
પછી બે-ત્રણ હદવસ બાદ કંપનીના િૉક્ટરને 
બિાવીશ. ત્યા ંસ ર્ી િો ત   ંર્ીરજ રાખ. જ્યારે 
સારવાર મફિમા ંથવાની હોય ત્યારે િૉક્ટરની 
ફી અને દવાદારૂ પાછળ ગાિંના પૈસા ખરચ  ં
િેવો મરૂખ હ ં નથી, બસ હવે એક 
અિવાહિયાની િો વાર છે." 
 

અને એની વાિ પણ સાચી હિી. િૉક્ટરની ફી 
ચકૂવવાન  ંઅમને ક્ા ંપરવિે િેમ હત  .ં સોના-
મોના માટે ગરમ કપિા ંલેવાના ંહિા.ં િેમના ં
બાપ  માટે એક ખમીસ લેવ  ંજરૂરી હત  .ં િેના 
એકેએક ખમીસ ઘસાઈને ફાટી ગયા ંહિા.ં એ 
િો દાઢી કરવા નવી બ્લેિ સ ધ્ર્ા ં નથી 
ખરીદિો. જૂની કાઢી નાખેલી બ્લેિો, પથરા પર 
ઘસીને ર્ાર કાઢીને વાપરે છે. આ િાવમાથંી 
િેને થોિા હદવસો રાહિ મળે િો સાર ં . િાવ 
ચઢ ઊિર થિો. અને િેથી િેની હથેળીઓમા ં
પરસેવો થિો અને િે ચીકણી થઈ જિી. 

“એને સાજો કરો.” હ ં બર્ા દેવોને િાથાના 
કરિી. િેનો માથાનો દ ખાવો એક કલાક માટે 
પણ ઊિરે િો િે માટે હ ં સો સો મોિ મરવા 
િૈયાર હિી. િેને હવે જે પહલેો પગાર મળશે 
િેમાથંી અમારા માટે િે શ  ંખરીદવાનો હિો, 
િેન  ં િેણે પ્રવગિે વણાન કય ું. પત્ની માટે 
મૈસરૂથી જ્યોજટેની સાિી – સ િરાઉ સાિી નહીં 
ચાલે. સોના માટે શઝૂ, મોના માટે દબાવવાથી 
ચ  ંચ  ંઅવાજ કરે િેવી પ્રવદેશી ઢીંગલી બીજા 
મહહનાના પગારમાથંી… 

 

આ રીિે એક પ્રમપ્રનટ સ ર્ી િેણે યાદી કહી 
સભંળાવી ત્યા ંિે એક ઝટકા સાથે અટકી ગયો. 
‘જો િો ખરી, મોનાના નહાવાન  ંપાણી બહ  િો 
નથી થઈ ગય  ં ને? િેણે પોિાની આંગળીથી 
પાણીને સ્પશા કયો. થોિી વાર માટે િેના હાથ 
મોના પર અટક્ા. િેણે િેના ચહરેાને પપંાળ્યો 
અને િેના મ લાયમ કેશના સ્પશાન  ં સવેંદન 
માણિો રહ્ો. અને પછી િેણે કહ્ ,ં “મારી દીકરી 
િો િેની મા જેવી જ દેખાવિી થવાની છે. આન  ં
નાક થોડ ં ચપટ ં થવાન  ંછે પણ આંખોમા ંિો િે 
સાવ િારા ઉપર ગઈ છે. – કાળી ભમ્મર, 

સ્વપ્પનલ આંખો. િેણે મારી સામે જોય .ં મારા 
સ ખની કોઈ સીમા ન રહી. એટલ  ંસ ખ કે જે 
મને ટીસ આપી ગય .ં િે મારી પ્રનકટ આવ્યો. 
િેણે મને પકિી રાખી. િેની પકિ મજબિૂ 
હિી. િે મને પામવા ઈચ્છિો હિો. હ  ં િેની 
ઇચ્છાને આર્ીન થવા િૈયાર હિી. પરંત   
અચાનક િે હાફંવા લાગ્યો. િેનો ચહરેો કાળો 
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પિી ગયો. િેને ખાસંી ચઢી. િેને જોર જોરથી 
સકૂી ઉર્રસ આવવા લાગી જે અત્યિં 
પીિાજનક હિી. િેન  ં દૂબળં શરીર થરથરવા 
લાગ્ય .ં િેની આંખો દદાથી પહોળી થઈ ગઈ. 
પછી મારા સ ખ ઉપર રાત  ચંોળ લોહી રેિાય .ં 
િેના ફેફસામંાથંી ગિંાયેલ  ંરક્િ બહાર ફેંકાય .ં 
િે સમયે મને જાણ ન હિી છિા ંહ ં જાણી ગઈ. 
માર ં  મન સહજ રીિે જ િે વાિ સમજી ગય .ં 
માર ં  હૃદય જાણી ગય .ં 
 

મેં સાિી વિે એન  ંમોં લછૂી નાખય  ંઅને િેની 
પીિ પાછળ હાથ રાખીને િેને ઓરિાની બહાર 
લઈ ગઈ ત્યારે િેણે હાફંિાહંાફંિા ં કહ્ ,ં 
“બાથટબમા ંબેિેલી આપણી દીકરી મોનાનો િો 
મને ખયાલ જ ન રહ્ો.” એ માદંા માણસને હ  ં
ર્ીરેર્ીરે િેની પથારી િરફ લઈ જિી હિી ત્યા ં
વરંિામા ંિે એક પ્રમપ્રનટ થોભ્યો અને ત્યા ંપણ 
િેણે લોહી ઓક્ .ં સોના, ‘બાપ  !' એમ બોલિા-ં
બોલિા ં ડૂસકા ં ભરિી બાથરૂમમાથંી બહાર 
દોિી આવી. િેના ખ લ્લા શરીર પરથી પાણી 
ટપકત   ંહત  .ં મોના િેની પાણી ભરેલી નાનીશી 
કૂંિીમાથંી ભાખંોહિયાભેર થઈ બહાર આવવાની 
કોપ્રશશ કરવા લાગી અને અસહાયિાથી ચીસો 
પાિવા લાગી. પરંત   મારામા ંશસ્ક્િનો સચંાર 
થયો. એક યોિાની િાકાિે મારામા ંિવેશ કયો. 
 

*** 
 

િેની િચબયિ જોઈને િૉક્ટરના ચહરેા ઉપર 
ગભંીર ચચિંિાનો ભાવ છવાઈ ગયો. માદંગી 

ઘણી આગળ વર્ી ગઈ હિી એમ િેમણે કહ્ .ં 
િે સમયનો િેમનો ચહરેો મને હજ  પણ 
બરાબર યાદ છે. િેના શરીરમા ંવ્યાર્ી િેજીલા 
િોખારની ગપ્રિએ ફરી વળ્યો હિી, દદીને 
હૉસ્સ્પટલમા ંદાખલ કરવાની જરૂર હિી. પરંત   
િે સમયે હૉસ્સ્પટલમા ં જગા ન હિી. બનેં 
છોકરીઓને, ત્યાથંી કોઈક બીજી જગાએ મોકલી 
આપીએ િો સાર ં  િેમ મને લાગત   ંહત  .ં િેની 
સેવા-શ શ્રષૂા કરવાની સાથે મારે જ બર્ી 
વસ્ત  ની સભંાળ રાખવાની હિી. જાણે કે હ ં બધ  ં
સાભંળિી હિી પણ ખરેખર મને કંઈ સમજ 
નહોિી પિિી. મારી શસ્ક્િઓ ક્ષીણ થિી જિી 
હિી. મારી મઢૂિા એટલી હદે વર્ી ગઈ હિી 
કે અંદર ને અંદર હ ં જિવત ્બની ગઈ હિી. હ ં 
કાઠટવિ થઈ ગઈ હિી અને મચૂળયા ંપ્રવનાના 
વકૃ્ષની જેમ ઊભી છં િેવ  ં મને લાગત   ં હત  .ં 
કલાકે કલાકે, હદવસે-હદવસે, હ ં બનિી જિી 
હિી એક સ ક ંભઠ્ઠ કાઠિ. બાળકોને ખવરાવવા 
પ્રપવરાવવાન  ં કામ મારી પાિોશણે સભંાળી 
લીધ  ંહત  .ં િેમની પર ધ્યાન આપી શક ં િેવી 
ન િો મારી મનુઃસ્સ્થપ્રિ હિી કે ન િો િે માટે 
મારી પાસે સમય હિો. મારી બર્ી જ ક્ષણો 
મારા પપ્રિને સમપ્રપિિ હિી. મારી એકેએક ક્ષણ 
િેના સઘંષા અને પીિા સાથે ઓિિોિ થઈ 
ગઈ હિી. પરંત   હજ  મેં આશા નહોિી છોિી. હ  ં
મારા આત્માના બળથી ઝઝૂમિી હિી. મારો 
લોપ થાય, હ ં નઠટ થાઉં એ પ્રસવાયના સઘળા 
સજંોગોમા ંમને કોઈ હરાવી નહીં શકે. 



115 
 

મેં મારા પ્રવચારો પૌરાચણક હહન્દ  દંિકથામા ં
આવિા સાપ્રવત્રીના પાત્રના સાચંામા ં ઢાળ્યા. 
જ્યારે સાપ્રવત્રીનો પપ્રિ સત્યવાન મતૃ્ય  પામ્યો 
અને યમરાજ િેન  ં િાણ સ્ફુચલિંગ હરીને જઈ 
રહ્ા હિા ત્યારે મતૃ્ય ના દેવિાની પાછળ-
પાછળ સાપ્રવત્રી ગઈ. સાપ્રવત્રીનો પીછો 
છોિાવવા આત ર યમરાજે પાછળ ફરીને િેની 
સામે જોય  ંઅને િેને સત્યવાનના િાણ પ્રસવાય 
બીજ  ં કંઈ પણ વરદાન િરીકે માગંવા કહ્ .ં 
સાપ્રવત્રી માટે યાચના કરવાની હિી િો િે ફક્િ 
સત્યવાનના િાણની, િે પ્રસવાય બીજી કોઈ 
વસ્ત  ની નહીં. યમરાજ આગળ ર્પયા. પરંત   
િેમના પિછાયાની માફક યમરાજની પાછળ 
જિી સાપ્રવત્રીએ પોિાનો આગ્રહ ચાલ  રાખયો 
િેથી અિસન્ન થયેલા યમરાજે િસ્િાવ કયો, 
“જગિની સઘળી સપંપ્રત્ત િને આપ .ં” સપંપ્રત્ત 
િો સાપ્રવત્રીના કોઈ ખપની ન હિી. અંિે 
સાપ્રવત્રીએ વરદાન માગં્ય ,ં “હ ં સાિ સિંાનોની 
માિા બન .ં’’ 
 

મતૃ્ય ના દેવિાએ ત  રિ જ કહ્ ,ં ‘િથાસ્ત  .’ 
 

સાપ્રવત્રીએ કહ્ ,ં ‘મને મારો પપ્રિ પાછો ન મળે 
િો હ ં માિા કઈ રીિે બની શક ં? એક હહન્દ  સ્ત્રીને 
િો એક જ પપ્રિ હોય છે. મતૃ્ય લોકમા ં જન્મ 
જન્માિંરો લગી િે િેની જ બનીને રહ ે છે." 
યમરાજ િેમની પોિાની શબ્દજાળમા ંફસાયા. 
સત્યવાનન  ં િાણ સ્ફુચલિંગ િેના ખોચળયામા ં
પાછં મકૂવા પ્રસવાય િેમની પાસે કોઈ પ્રવકલ્પ 
બાકી ન રહ્ો. 

હ ં મારી જાિમા ંસાપ્રવત્રીને અન ભવી રહી હિી, 
સાપ્રવત્રી, જે સદાય િત્યેક સ્ત્રીમા ંસમાયેલી છે. 
મારો લોપ થાય, હ  ં નઠટ થાઉં એ પ્રસવાયના ં
સઘળા ંસજંોગોમા ંમને કોઈ હરાવી નહીં શકે. 
એક હદવસ િેને લોહીની ઊલટી થઈ. િેનો 
શ્વાસ ર્મણની જેમ બોલિો હિો અને હાફંના 
લીરે્ પાસંળીઓના કિાકા બોલિા હિા. બહ  
ર્ીમા અવાજમા ંિેણે કહ્ ,ં ‘‘સોના-મોના. િેમન  ં
ત   ંધ્યાન રાખજે.” છેવટે જ્યારે મેં િેને જવાબ 
આપયો ત્યારે મારી વાણીમા ંકટ િા આવી ગઈ, 

પરંત   શ  ં િે કટ િા હિી? “િમારાથી અલગ 
અમારા ત્રણન  ંકોઈ અસ્સ્િત્વ નથી.” િે થરથર 
કાપંવા લાગ્યો અને જવાબ આપવા િેણે 
મથામણ કરી પણ િેની વાચા હરાઈ ગઈ અને 
િે પછી િે ક્ારેય પાછી ના આવી. 
 

િૉક્ટરે િેની નાિી િપાસી અને મારા િત્યેની 
કર ણાથી િેરાઈને અંપ્રિમ હક્રયાની સઘળી 
વ્યવસ્થા િેમણે કરી. એ ક્ષણ સ ર્ીના ં મારા ં
માનસપટલ પરના ચચત્રો એટલા ંસ રેખ અને 
સ્પઠટ છે જાણે કે હ ં પ્રનમાળ પારદશાક કાચમા ં
જોઈ રહી હોઉં. મને ખબર નથી કે કઈ રીિે 
અને પ્રનપ્રિિપણે ક્ારે, ગાિંપણ મારા પર 
સવાર થઈ ગય .ં િે ક્ષણ પછીના ંબર્ા ંજ ચચત્રો 
અસબંધ્ર્ અને અસ્પઠટ છે અને િેની આછી 
પાિળી રેખાઓ, ક્ારેક અહીં, ક્ારેક િહીં, 
દેખા દે છે. 
 

મને અફીણ કઈ રીિે યાદ આવ્ય ?ં ઘરિા ં
દાદીમા ંગયા વષે ગ જરી ગયા ંત્યા ંસ ર્ી, દવા 
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િરીકે રોજ રાઈના દાણા જેટલ  ંઅફીણ લેિા ં
હિા.ં િેમાનં   ં થોડ ં અફીણ વધ્ય  ં હત  .ં મેં 
ઉિાવળે-ઉિાવળે િે ખોળી કાઢ્  ં ત્યારે મને 
રાહિની લાગણી થઈ. હવે હ ં સાપ્રવત્રી બની 
શકીશ. હવે હ ં મતૃ્ય ના દેવિાનો િેમના 
પિછાયાની જેમ પીછો કરીશ. મેં સોના-મોનાને 
બથમા ં લીર્ા,ં મોના ભખૂથી રિી રહી હિી. 
સોના િેની મોટી મોટી આંખો વિે મને િાકી 
રહી. િે ગભરાયેલી હિી. મેં માર ં  કામ ઝિપથી 
કય ું. મેં મારા બનેં સ્િનની િીટિી ઉપર સારી 
પેિે અફીણ લગાિ્  ં અને મોનાને છાિીએ 
લગાિી. િેણે ર્ાવવાન  ંશરૂ કય ું પરંત   રિિા ં
રિિા ંપોિાન  ંમોઢ ં પાછં કાઢી લીધ .ં પરંત   િે 
ભખૂી થઈ હિી એટલે િેણે ર્ાવવાન  ંફરી શરૂ 
કય ું. પહલેા ંએક અને પછી બીજા સ્િને, અને 
જ્યારે મોના ર્ાવિી હિી ત્યારે મેં અફીણના 
એક મોટા ગાગંિામા ં ખાિં મેળવીને સોનાને 
આપી. ‘‘જલદી જલદી ગળે ઉિારી જા, 

છોકરી.’’ સોનાએ મારા આદેશન  ં પાલન કય ું 
પણ કોઈ કારણથી િેની આંખો પહોળી થિી 
જિી હિી િેમ લાગ્ય .ં બાકી વરે્લ  ંઅફીણ મેં 
મોઢામા ં મકૂ્  ં અને પાણી સાથે ગળે ઉિારી 
ગઈ. 
 

‘અમે ત્રણે િમારામા ંજ જીવીએ છીએ. િમાર ં  
મરણ અમાર ં  પણ મરણ છે.’’ 
 

સાપ્રવત્રી, િત્યેક સ્ત્રીમા ં વસે છે. િેને કોઈ 
સાપ્રવત્રીથી છેટી નહીં રાખી શકે. જ્યારે હ ં મારા 
અંર્કારમાથંી બહાર આવી ત્યારે હ ં એક 

અજાણ્યા ં કમરામા ં હિી. મેં મારી આસપાસ 
જોય .ં સોના-મોના? ભયથી માર ં  લોહી થીજી 
ગય  ંઅને મેં મારી સઘળી શસ્ક્િથી ચીસ પાિી: 
“સોના-મોના !'' સફેદ ગણવેશમા ં સજ્જ એક 
સ્ત્રીએ કમરામા ં િવેશ કયો. િેણે કાઈં પણ 
બોલ્યા પ્રવના દવાના એક ગ્લાસમાથંી કોઈ 
િવાહી મારા હોિ વાટે મારા મોઢામંા ંિાલવી 
દીધ .ં િેની આંખોમા ંલાગણી કે દયાનો અભાવ 
હિો. િેના ચહરેા પર કાઈંક ભયાનક લખાયેલ  ં
હત  .ં “સોના-મોના!” હ ં ફરી ચીસ પાિી ઊિી. 
અને પાછી નીંદરમા ંસરી પિી. મને ત  રિ જ 
બધ  ંસમજાઈ ગય .ં ત્યારથી મારા મનમા ંબર્ી 
આકૃપ્રિઓ સ સ્પઠટ થવા લાગી, ગાિંપણ ચાલ્ય  ં
ગય .ં સભાનિા મને દઝાિિી હિી. ફરી એક 
વાર ગાિંપણ પાછં મેળવવા હ ં કાઈં પણ કરી 
છૂટવા િૈયાર હિી. ગાિંા થઈ જવ  ંઅને ભલૂી 
જવ .ં સાનભાન નઠટ કરવાનો એક રસ્િો હિો. 
મને હૉસ્સ્પટલમાથંી રજા મળે િે હદવસની હ ં 
ટાપંીને રાહ જોિી હિી. હ  ંબર્ી સભંાવનાઓને 
િેની ઝીણામા ંઝીણી પ્રવગિ સાથે મારી આંખો 
સામે સ્પઠટ જોિી હિી. નદીની ઊંિાઈ? કે પછી 
અસ્ગ્નસ્નાન – ઘાસલેટમા ંસારી રીિે ભીંજવેલા 
કપિા?ં હા, બસ અસ્ગ્નસ્નાન – બર્ા કરિા ં િે 
ખાત્રીબધ્ર્ રસ્િો છે. િે ઓરિો કે જ્યા ંમોનાએ 
મારા સ્િનમાથંી મોિને ર્ાવ્ય  ં હત   ં અને 
સોનાએ િેને મારા હાથમાથંી ગ્રહણ કય ું હત  .ં 
બસ હવે નક્કી. સાનભાન મને સળગાવિા ં
હિા ંઅને હ ં સાનભાનને સળગાવીને જપંીશ. 
પછી િે લોકોએ મને કહ્  ં કે, હવે મારે મારા 
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રહવેાના સ્થળે જવાન  ંછે – મારે જેલમા ંજવાન  ં
છે. મારી સામે િહોમિ મકૂવામા ંઆવ્ય  ં હત   ં
અને મારી સામે મ કદ્દમો ચાલી રહ્ો હિો. 
હાલમા ંિો મારી યોજના પર પાણી ફરી વળ્ય .ં 
આમ છિા ંહજ  આશા હિી. 
 

મેં મારા ગ નાનો એકરાર કરી લીર્ો હિો. િંિે 
કલેજે કરેલા ં બે ખનૂ અને આત્મહત્યાની 
કોપ્રશશ. મેં કહ્  ંહત   ંકે ના મેં મારી સરૂ્બરૂ્ નથી 
ગ માવી. સોના મોનાને વ્યથામાથંી મ સ્ક્િ 
આપવા મેં પરેૂપરૂી સભાનિાથી આ કાયા કય ું 
છે. 
 

આ અંર્ાહરયા, દયાહીન જગિમા,ં અસ્સ્િત્વની 
પીિા. જીવનપ્રનવાાહ માટે હ ં કોઈ જીવન 
ઉપયોગી હ ન્નર જાણિી નહોિી. મારી પાસે િે 
બનેંને મ સ્ક્િ પ્રસવાય આપવા લાયક બીજ  કાઈં 
હત   ંનહીં. કાયદો સ્પઠટ અને સરળ છે – મને 
પણ િેવી જ મ સ્ક્િ મળવી જોઈએ. અસ્ગ્નસ્નાન 
કરિા,ં કાયદાના માગાને અન સરીને વર્ારે 
સરળિાથી મ સ્ક્િ મળશે. 
 

*** 
છેવટે હ ં મારા અંપ્રિમ પિાવની નજીક પહોંચી 
ગઈ હિી. ન્યાયાર્ીશના આર કરેલા ખમીસની 
કિક બાયંમાથંી િેમનો હાથ ફાફંા મારિો જિો 
હિો પેલી કાળી ટોપી િરફ, બેધ્યાનપણે, પણ 
પછી િે હાથ જાણે કે ચોંકી ગયો હોય િેમ પાછો 
ખેંચાયો અને આલપાકાના કોટ પર પાછો 
ગોિવાઈ ગયો અને ભરૂા રંગની નસોવાળા 

બીજા હાથને િેણે મજબિૂ રીિે પકિી લીર્ો. 
‘‘અદાલિમા ંહાજર છે િે કેદી -” 

 

આંખે અંર્ારા ં આવી ગયા ં ત્યા ં સ ર્ી હ ં િે 
અંર્ારી સ રંગમા ં શનૂ્યમનસ્ક રીિે એકીટસે 
જોઈ રહી હિી. હવે શ  ંથશે એ પ્રવચારે મારા 
પગ પાણી પાણી થિા ંહોવાથી પિી ના જાઉં 
િે માટે મારે લાકિાના કિેિાને પકિી રાખવો 
પિયો. હૈ ભગવાન, મારા નસીબમા ંિો મોિ 
નથી. હજ  મારે જીવવાન  ંછે. કાઢવાના ંછે ચાર 
વષા – કેદમા!ં 
 

‘ના – ના’, મેં મારા આ પોકારમા ંમારી ઘોર 
પ્રનરાશાની સઘળી િબળિા ર્રબી દીર્ી હિી 
િેમ છિા,ં િે પોકાર મારા કાનમા ંમદં, મમાર 
ધ્વપ્રન થઈને સભંળાયો. એક ખ ન્નસભયાા 
ગ સ્સાથી અને પ્રિરસ્કારથી મેં ન્યાયાર્ીશ સામે 
જોવ .ં ન્યાયાર્ીશના ચહરેા પર પથરાયેલ 
કર ણાના ભાવે િેમના ચહરેાને અસાર્ારણ 
રીિે ઉઘાિો પાિી દીર્ો હિો. મારી યોજના હવે 
કાઈં કામની નહોિી. િેને પાર પાિવા હવે મારે 
ચાર વષા િપ્રિક્ષા કરવી પિશે કારણ કે કેદમા ં
બીજાને િો મારી નાખી શકાય પણ પોિાની 
જાિને મારી નથી શકાિી. ત્યા ંએવી ઊંચાઈ 
નથી હોિી કે જ્યાથંી િમે ખ લ્લી જગ્યામા ંકદૂી 
શકો, ત્યા ંનથી હોત   ંએવ  ંજળાશય કે જેમા ંબિૂી 
મરાય, નથી હોિી અસ્ગ્નની જ્વાળાઓ, નથી 
હોિી બ્લેિ કે જેના વિે નસ કાપી શકાય. 
મતૃ્ય  નહી િો પછી ગાિંપણ, કારણ કે િેના વિે 
પણ સ્મપૃ્રિઓને પરાસ્િ કરી શકાય. મારા 
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હ્રદયના રક્િના િત્યેક ચબિંદ  વિે, મારા િત્યેક 
જ્ઞાનિતં   અને કોષ અને પેશી વિે હ ં ગાિંપણ 
માટે વલખા ંમારિી હિી. માર ં  િાહ્ા હોવ  ં િે 
મારા મનમા ંએક િજ્વચલિ િકાશપ જં બની 
રહ્ .ં હ ં મારા અંિર-ચક્ષ થી જે કાઈં નીરખિી 
હિી, િેને િે વધ  જીવિં અને સ્પઠટ બનાવિો 
હિો. સઘળા અવાજો િીવ્ર-િીક્ષ્ણ બની મને 
સભંળાિા હિા, સોના-મોનાના સાદનો મરંિમ 
ધ્વપ્રન, િેમના ંર દન અને હાસ્ય, િંિીના જરા-શા 
સ્પશાથી િેમને આવત  ં લખલખ  ં અને ગાઢ 
પ્રનરામા ંરિ િેમન  ંશાિં શ્વસન. 
 

 
ભવાની ભટ્ટાચાયા 
અંગે્રજી અન વાદ : ‘અ મોમેન્ટ ઑફ ઈટપ્રનિટી' - 
ભવાની ભટ્ટાચાયા 
ગ જરાિી અન વાદ : ‘ચ કાદો’ - રેખા ઉદયન 
િથા મહપ્રષિ મહિેા 
સૌજન્ય: ‘ભારિીય ટૂંકી વાિાા’ - સાહહત્ય 
અકાદેમી, નવી હદલ્હી, ૨૦૧૪  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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આપ કા સોન  ં 
િો. મનીષા રાિોિ 

 

 
 

સ્ત્રીને પણ શરમાવે એવી લચકિી કમરના લટકા સૌ આંખો ફાિીને જોવા લાગ્યા.. 
‘અરે! યે િો અપના સોન  ંહ!ે’ વષો પછી મળેલા પ્રમત્રને જોઈ ટોળાએ િેને વ્હાલથી વર્ાવી લીર્ો 

 
િાળીઓના ગગન ગ જંાવી નાખિા નાદ સાથે 
આખ  ંસ્ટેહિયમ એકસાથે ઊભ  ંથઈ િેની જીિને 
વર્ાવી રહ્  હત  .ં આકાશ આપ્રિશબાજીના 
સોનેરી રંગથી ઝળકી ઉિ્ .ં કલ્પનામા ં રાિ 
હદવસ જે ક્ષણને સાકાર  થિી જોઈ હિી િે 
આજે વાસ્િપ્રવકિા બની સામે ઊભી હિી. િેના 
માટે આ ફક્િ  જીિ નહોિી, પરંત   િેના 
અસ્સ્િત્વ સામે ઉિિા ંઅનેક િશ્નોનો એક સચોટ 
જવાબ હિો. ટ્રોફી હાથમા ં પકિિાની સાથે 
િેની પાપંણોમા ંએક અરસાથી અટકી ગયેલા 

આંસ ઓનો બરં્ તટૂી ગયો. હરખની હલેી 
ગાલને ભીંજવી રહી હિી. િેના અધરૂા 
જીવનને આજે આર્ાર મળ્યો. પ્રિરસ્કાર અને 
ઉપેક્ષાના બદલે જગિભરના લોકોનો આવકાર 
અને સ્વીકાર મળ્યો. બનેં હાથે  ટ્રોફી ઊંચી 
કરીને િેણે આકાશ િરફ રષ્ઠટ કરી ઈશ્વરનો 
આભાર વ્યક્િ કયો. િે જ વખિે અચાનક િેના 
ચખસ્સામા ં મોબાઇલ વાયબે્રટ થયો. ટ્રોફી 
સાઇિમા ં મકૂી િેણે અજાણ્યા નબંર પરથી 
આવેલો ફોન હરસીવ કયો. સામે છેિેથી એક 
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વિૃ પ ર ષનો તટૂક શબ્દોવાિો ધ્રજૂિો અવાજ 
સભંળાયો.  
‘અચભનદંન દીકરા...ત   િો અમાર ં  ગૌરવ છે. 
અમને માફ કરી દે. ઘરે પાછો આવી જા.’  
 
વષો પછી પણ એ ઘેરા અવાજને િે ઓળખી 
ગયો. પરંત   આ અવાજ સાભંળીને ચ પકીદી 
િોિવાની િેને હહમ્મિ પણ ન થઈ અને ઈચ્છા 
પણ નહીં. િેણે સવંાદ ટાળીને ફોન ફરી પાછો  
ચખસ્સામા ં મકૂી દીર્ો. પહરવાહરક સબંરં્મા ં
રહલેી લાગણીની ભીનાશ િો ક્ારની સ કાઈ 
ગઈ હિી. હવે િો સામે એક ખારોપાટ સમ ર 
જ લહરેાિો હિો.. એ ખારાશની િેને હવે 
આદિ પિી ગઈ હિી.  
 
‘કોંગૈ્રચ્ય લેશન્સ સર.’ ચારે િરફ સેલ્ફી માટે 
પિાપિી કરિા ં ચાહકોથી િે ઘેરાઈ ગયો... 
સફળિાની આ એક ક્ષણ િેને પાિાળમાથી 
સીર્ી જ સ્વગાના પ્રસિંહાસન પર લઈ આવી. 
આજની આ રાિ જશ્નની રાિ હિી. એક 
અથાસફર જીવનની નવી શરૂઆિ કરવાનો 
અવસર. પરંત   નામ અને યશ સાથે આવિા 
સ્વાથાના સગપણ િેને મજૂંર નહોિા. 
 
સ્ટેહિયમ છોિી િે મારિી ગાિીએ મ બંઈની 
ૂટપાથ પર આવી પહોચ્યો. આજ ૂટપાથ પર 
િેણે કેટલીય રાિો પ્રવિાવી હિી. િેની 
એકલિા અને લાચારીની સાક્ષી આ સિકો િેન  ં

સ્વાગિ કરી હિી. િેણે  પોિાના ગરીબ પ્રમત્રો 
વચ્ચે આસન જમાવ્ય .ં  
ફાટેલા કંિાન જેવા વસ્ત્રો ર્ારણ કરેલા 
ચભક્ષ કોની હારમાળા વચ્ચે એક ઝગમગિો 
સ્વચ્છ ચહરેો જોઈ લોકોને ક તહૂલ થવા લાગ્ય .ં 
કોલસાની ખાણ વચ્ચે આ કોહહનરૂ હીરો ક્ાથી 
આવ્યો? સૌ નજર માિંીને આ અજાણ્યો ચહરેો 
ઉકેલવાનો પ્રનઠફળ િયાસ કરવા લાગ્યા.  
 
‘ભાઈ, આપ કોન હો? યહા ંક્ા ંકર રહ ેહો?’ 
એક ચભખારીએ પાસે આવી િેને ર્ીરેથી પ છ્ .ં  
‘જશ્ન મનાને આયા હ ં!!’ 
 
‘જશ્ન… હાહાહાહા...’ બોખો ચભખારી આ સાભંળી 
રાવણના દૂિની જેમ અટ્ટહાસ્ય કરવા લાગ્યો.  
‘યહા ંમાિમ હોિા હ ેસાહબ!! જશ્ન િો અમીરો 
કે ઘર મે હોિા હ!ે!!’ 
 
‘ગરીબ કો ભી જશ્ન મનાને કા હક હ.ે.’ 
આટલ  ંબોલી િે ઊભો થયો.. ખાલી રસ્િાની 
એક િરફ જઇ િેણે નાચવાન  ંશરૂ કય ું.  
સ્ત્રીને પણ શરમાવે એવી લચકિી કમરના 
લટકા સૌ આંખો ફાિીને જોવા લાગ્યા..  
‘અરે! યે િો અપના સોન  ં હ!ે!!’ વષો પછી 
મળેલા પોિાના પ્રમત્રને જોઈ ટોળાએ િેને 
વ્હાલથી વર્ાવી લીર્ો.   
 
‘સાલા, ત   ંિો સા’બ બન ગયા.. હમારા સોન  ં
બિા આદમી  બન ગયા..’ 
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‘મે આજ ભી આપકા સોન  ંહ ં.. ઇસી સિકો પે 
સોને વાલા આપકા યાર..’ સાચા સ્નેહના 
ભાગીદાર આ ચભક્ષ કો િેના ખરા શ ભચચિંિકો 
હિા. હદલ ખોલીને સૌ િેની સાથે આવિે એવો 
પ્રવચચત્ર િાન્સ કરવા લાગ્યા. ગાિંાની ટોળી 
ભેગી થઈને નાચિી હોય એવા  રશયો 
આસપાસ ઉભેલા લોકોની આંખોમા ંરચાયા.  
 
ઘિીભર વિામાનની સ ખદ ક્ષણોને હરવસા કરી 
િે અિીિમા ં આંટો મારી આવ્યો. મનના 
કેનવાસ પર ચીિરાયેલી એ દદાભરી યાદો 
અચાનક િેને સાભંરી આવી..જાણે કોઇ પ રાણો 
ઘાવ ફરીથી દૂઝવા લાગ્યો. િેની આંખો 
વેદનાથી છલોછલ હિી ત્યાજ એક પ્રમત્ર િેની 
સામે જોઈ બોલ્યો, ‘સોન ,ં યાર ત   ંબિા આદમી 
કેસે બન ગયા?’  
 
‘િમારે જાણવ  ં છે િો સાભંળો બર્ા. આજે હ  ં
િમને એક એવા માણસની વાિ કરવા જઇ 
રહ્ો છ, જેને પોિાના અસ્સ્િત્વ સામે અનેક  
િશ્નો હિા. એક એવો  અભાગીયો  માણસ જેનો 
જન્મ  િેના ક ટ ંબ માટે એક અચભશાપ હિો.’ 
િેના શબ્દો સાભંળી થોિી ક્ષણો પહલેાના 
ઉત્સાહ ભરેલા વાિાવરણમા ં અચાનક 
ગમગીની પથરાઈ ગઈ. િેણે એક પ્રમપ્રનટ થોભી 
ફરીથી બોલવાન  ંશરૂ કય ું.  
 
‘જેમ જેમ એ કમનસીબ બાળકની ઉંમર વર્િી 
હિી િેના વ્યવહારમા અને શરીરમા ં સ્ત્રીના 

લક્ષણો આકાર લઈ રહ્ા હિા. િેની વાણીનો 
લહકેો,  હાથની હરકિો િથા  ચહરેાના 
હાવભાવ સૌના મનોરંજનન  ં સાર્ન હિા. 
પાિોશમા કોઈ િસગં હોય િો િે સ્ત્રીઓ સાથે 
નતૃ્ય કરવા પહોચી જિો. સગંીિના લયબિ 
િાલ સાથે િેના કદમોનો િાલ કમાલ કરિો. 
િેની હાથની મ રાઓ અને આંખોના હાવભાવ 
કોઈ પારંગિ નતૃ્યકાર જેવા લાગિા. 
 
િેના સ્ત્રીઓ જેવા લટકા જોઈ એના પ્રપિા રોજ 
િેને ઢોર માર મારિા.  મા વચ્ચે પિીને પ્રપિા 
પ ત્ર વચ્ચે સમાર્ાન કરાવિી. પોિાના વ્હાલા 
પ ત્રની આવી સ્સ્થપ્રિ જોઈ િેન  ંહ્રદય ચચરાઈ 
જત  .ં અવારનવાર િેને સમજાવવા છિા ં
િેનામા ંકોઈ પહરવિાન ન આવ્ય .ં.  
 
‘સ્ત્રીઓના જેવા લટકા ઝટકા એક પ ર ષને ન 
શોભે!! ત   ંહકન્નર નથી.. િારા બાપની આબરૂનો 
િો પ્રવચાર કર.’ પ્રમત્રો અને સગાવહાલાની 
વારંવાર થિી રોકટોક, ઉપેક્ષા, મશકરી, મેણા ં
ટોણા ંઅને માર િેના માટે રોજની ઘટના હિી.  
'આય... હાય... ક્ા ંનખરે હ ેિેરે જાનેમન!! ત   ં
લિકી હોિા િો મે ત  જસે હી  શાદી કરિા.ં.. 
કસમ સે..' િેની સ્ત્રીઓ જેવી અંગભગંીમા ંજોઈ 
િે સૌ પ્રમત્રોમા ંહાસંી પાત્ર બનિો..  
 
‘ઓહ!! આ લચકભરી ચાલ, આ ઘાટીલી માદક 
કાયા, આ મગૃનયની જેવા નેણ.. હ ં િો ઘાયલ 
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થઈ ગયો..’ ઘરમા ં ક ટ ંબીજનો અને બહાર 
પ્રમત્રોની પજવણીથી િે િગં આવી ગયો હિો.  
પ ર ષ કરિા િે  સ્ત્રીઓના પહરેવેશ િરફ 
પ્રવશેષ આકષાાિો... િેની ભીિર થિા ં
હોમોન્સના પહરવિાન િેને સ્ત્રીના વસ્ત્રો 
પહરર્ાન કરવાની િેરણા કરિા. એકહદવસ 
રેશમી સાિીના પાલવને પોિાના મદાાના શરીર 
પર વીંટાળી  મનોમન હરખાિો િે દપાણમા 
પોિાના િપ્રિચબિંબને પ્રનહાળી રહ્ો હિો. 
સાિીના રેસ્શમ સ્પશામા ં િે ખોવાયેલો હિો. 
આસપાસન  ં ભાન ભલૂી િેણે ફરીથી હફલ્મી 
ગીિ ચાલ  કરી કમર મટકાવાન  ંશરૂ કય ું.  
 
ઘરમા ંિવેશિા જ િેના કાલભૈરવના અવિાર 
સમાન પ્રપિાની અચાનક િેના પર નજર પિી. 
પ ત્રને સાિીમા ં જોઈ િેમના મગજની કમાન 
છટકી. િેમના શ ઠક હ્રદયની ભીિર ભારેલો 
ક્રોર્નો અસ્ગ્ન ભભ કી ઉિયો.. િેની અગન 
જ્વાળમા આ ય વાન કેટલાય કલાકો સ ર્ી 
બળિો રહ્ો. ક્રોર્ની િમામ સીમા વટાવી 
ચકેૂલા બાપે પ ત્રની  જાનવરથી પણ બદિર 
હાલિ કરી નાખી. પ્રનરાશાની ઊંિી ખીણમા ં
ડૂબેલા આ પ્રનદોષ ય વાનને પોિાની લાગણી 
સમજી શકે એવ  કોઈ સ્વજન ક્ાયં ન મળ્ય .ં    
 
આખરે થાકી હારીને િેણે ગહૃત્યાગનો મક્કમ 
પ્રનર્ાાર કયો.. એ કાળી ગોઝારીરાિે ઘર છોિી 
િે એક અજાણી િગરની વાટે નીકળી પિયો.. 
ખાલી હાથે અને ખાલી હૈયે િેણે એ શહરે, એ 

ગલીઓ અને એ પ્રનદાયી પહરવારને આખરી 
અલપ્રવદા કરી. ભીની આંખોમા ં ભપ્રવઠયની 
અવઢવ અને ભીપ્રિ હિી. હિાશાથી ઘેરાયેલા 
કાળા વાદળો વચ્ચે ર્ીમા િગલા ં ભરિો 
રાત્રીના અંર્કારમા િે રેલવે સ્ટેશન પહોંચ્યો.. 
પલેટફોમા પર ઉભી રહલેી એકમાત્ર ગાિીના 
છેલ્લા િબામા ંપહોંચી િેણે ઉપરની સીટ પર 
લબંાવી દીધ .ં ટે્રન કયા પહોંચાિશે? એ પ્રવશે 
જાણવાની પણ િેણે દરકાર ન લીર્ી... 
નાનકિી બેગન  ંઓશીક ં બનાવી િેના પર માથ  ં
ટેકવ્ય .ં.. જીન્સ પેન્ટના ચખસ્સામા ંરહલેો રૂમાલ 
કાઢી પોિાન  ંમોઢ ં ઢાકં્ .ં.. જાણે બાહ્ જગિથી 
પિદો કરી િે પોિાની ભીિરની દ પ્રનયામા ં
ડૂબવા માગંિો હિો.. રાિ આખી ટે્રનમા ં
પ્રવિાવી વહલેી સવારે િે મ બંઈ પહોંચ્યો... 
 
િેની મ ૂઝંાયેલી આંખોમા ંઅનેક સવાલો ઘમૂરી 
લેિા  હિા.. પોિે કયા આવી ચઢયો િેની કાઈં 
ખબર નહોિી. અજાણ્યા શહરેમા પોિાન  ં શ  ં
થશે?  
 
મ બંઈના ભીિ ભરેલા રસ્િાઓ પર િે 
આસપાસની ઉચી ઇમારિો જોિા જોિા ર્ીમી 
ગિીએ િગલા ભરી રહ્ો હિો. વીસ વષાની 
ય વાન વય અને અધરૂા અભ્યાસની નજીવી 
લાયકાિના બળે િે આમ િેમ ભટકીને કામની 
િલાશ કરી રહ્ો હિો. કેટલીયે દ કાનમા નોકરી 
માટે આજીજી કરી પરંત   જવાબમા દરેક જણે 
જાકારો દીર્ો. 
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ૂટપાથને પોિાન  ં ઘર અને ચભક્ષ કોને ભેર  
બનાવી ર્ીરે ર્ીરે અહીંના વાિાવરણમા 
ભળવા લાગ્યો. ભખૂ િરસ સાથે ભાઈબઘંી કરી 
કામની િલાશમા ફરિા ફરિા િેના શરીરન  ં
જોમ ઓસરી રહ્  ં હત  .ં ૂટપાથની દ પ્રનયામા ં
ચીંથરેહાલ જીવિા પ્રમત્રો િેની કાળજી લેિા. 
િેના જીવનન  ંકોઈ પ્રનપ્રિિ લક્ષ્ય િેને દેખાત   ં
નહોત  .ં એકલિા અને લાચારીથી કઁટાળી 
જીવન ટૂંકાવી દેવાના નબળા પ્રવચારો વારંવાર 
િેને ઘેરી વળિા.  
 
‘આપ જેસે લોગો કો હમ નોકરી પર નહીં 
રખિે.. માફ કરો..’ િેને જોઈને રહીશોના 
ઘરના દરવાજા બરં્ થઈ જિા.ં છિાયં હહમ્મિ 
રાખી િે કામની િલાશ કરિો રહ્ો. 
 
‘સાહબ, કોઈ કામ દે દો..’ 
‘ત  ંક્ા ં કામ કરેગા? જા કે ચૌરાહ ે પે ભીખ 
માગં.. ત  મ્હારે જૈસે લોગો કો ઇસી કામ કે ચલયે 
બનાયા ગયા હ.ે.’ 
 
‘મેરે જેસે મિલબ? ક્ા ંમે ઇન્સાન નહીં હ ં?’ 
‘ત  ં ઇન્સાન નહીં, ભગવાનકી પ્રમસ્ટેક હ.ે.!!!’ 
અપશબ્દો ચપૂચાપ સહન કરીને મ ૂગંા મોઢે 
નીચી નજરે ત્યાથી રવાના થિો.  
 
ભાષા માત્ર શરીરની નથી હોિી, અવાજની 
પણ હોય અને આંખોની પણ.. િેના ઝીણા 
અવાજ અને ઝરિી આંખોની વેદના હ્રદયના 

પાિાળમા ં દફનાવી િે પોિાની જાિને 
આશ્વાસન આપીને ફરીથી બેિો થિો. 
આખરે િેના નસીબ આિથેી પાદંળં ખસ્ય  ંઅને 
િેને  એક ર્નવાન ગહૃસ્થને ઘરે કામ મળ્ય .ં  
‘કલ સે કામ પે આ જાઓ ... પેસા કામ દેખને 
કે બાદ પ્રમલેગા..’  
 
‘જી સાહબ, મજૂંર હ.ે.’ બે હાથ જોિી િેણે 
ગહૃસ્થનો આભાર વ્યક્િ કયો.  
 
થોિાજ વખિમા ંકામ િત્યેની િેની લગન અને 
ઈમાનદારી જોઈ ઘરના વિીલ િેના પર ખબૂ 
રાજી થયા. િેની સારપ અને સૌજન્યિા સૌને 
સ્પશી ગઈ. આસપાસ ઘણા ઘરમા ં િેને કામ 
મળવા લાગ્યા. કામ કાજ પિાવી િે સાજંે 
ફરીથી ૂટપાથ પર પ્રમત્રો સાથે રાત્રી પસાર 
કરિો. જે કાઈં વેિન મળે િેમાથંી ખપ પરૂત   ં
પોિે રાખી, બાકીની િમામ રકમ િે આ 
ગરીબોની સેવામા ખચા કરિો. 
 
‘પ્રવઠ્ઠલ પ્રવઠ્ઠલ પ્રવઠ્ઠલા ...’ રસ્િા પર ઉત્સવ 
પ્રનપ્રમતે્ત શોભાયાત્રા જઈ રહી હિી.. િેના 
કાનોમા ંઆ શબ્દો પિઘાયા અને િે િમામ 
કામ પિિા ંમકૂીને બહાર આવ્યો. ઢોલ ત્રાસાનંા 
અવાજો િેને ચ બંકની જેમ ખેંચી રહ્ા હિા. બે 
ઘિી િે બધ  જ પ્રવસરી િે ટોળામંા ં ર્સી 
આવ્યો..  
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 ઢોલકના િાલે સ્ત્રીઓના ટોળામા ંમન મકૂીને 
િેણે નાચવાન  ં શરૂ કય ું. િેન  ં નતૃ્ય કોઈ 
સામાન્ય હકન્નર જેવ  નહોત  .ં કોઇ પારંગિ 
નતૃ્યકાર જેવી િેની મ રાઓ જોઈ સૌ મતં્રમ ગ્ર્ 
થઈ ગયા. િેની ભીિર વસેલો નતૃ્યકાર ફરી 
જાગિૃ થયો. િેને જોવા આસપાસ લોકોની 
ભીિ થવા લાગી.  
 
એ જ સમયે કારમાથી પસાર થિા ં એક 
કલાકારની કલાપારખ  ંનજર િેના પર પિી.. 
િેને સ્ત્રી, પ ર ષ કે નાન્યિર જાપ્રિ િરીકે ન 
જોિા ં ફક્િ એક કલાકાર િરીકે જોિી આંખો 
મળી.. અને િેના અંર્કાર ભયાા જીવનમા ં
અજવાળં થય .ં. વષો સ ર્ી લબંાયેલી એક  
અમાસની રાિ પરૂી થઈ અને આશાનો સ રજ 
ઊગ્યો..  
 
પારંગિ નતૃ્યકારો દ્વારા િેને  નતૃ્યની િાલીમ 
અપાઈ.. રાિ હદવસ મહનેિ કરી િેણે પોિાની 
જાિને સાર્નામા ંખપાવી દીર્ી.. પહરણામ રૂપે 
દેશની સવાશે્રઠિ નતૃ્ય સ્પર્ાામા ં િે પ્રવજેિા 
થયો..’ આટલ  ંબોલી િે અટક્ો. 
 
પ્રવજેિા ટ્રોફીને હાથમા ંલઈ િે બોલ્યો, ‘‘દોસ્િો, 
આપ કા સોન  ંઆજ ભી વહી સોન  ંહ!ે!”  
 
 
 
 

 
 
િો. મનીષા રાિોિ 
એમ ઈ પ્રમકેપ્રનકલ 
આપ્રસસ્ટન્ટ િોફેસર 
એ િી આઈ ટી કોલેજ,  
ન્ય  વલ્લભ પ્રવદ્યાનગર, આણદં 
manitirth@gmail.com ,  
rathodmanisha16@yahoo.com 
ફોન નબંર: 9904237847 
પહલેા ંક્રમની પ્રવજેિા વાિાા  
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મ મિાઝ હફયા (હહિંદી વાિાા) 
માચલની ગૌિમ 

અન વાદ: બક લા ઘાસવાલા 
 

 
િિીકાત્મક ચચત્ર  

 
માચલશવાળી બાઈ મ મિાઝ ઘરને બારણેથી બચ્ચા ંઅને એમની માવિીઓને બોલાવિી  

અને એનો િીણો, બારીક અવાજ આસપાસ વેરાઈ જિો જાણે કે પાહરજાિનાં ૂલ પથરાઈ ગયા ં
 
‘સાહદ…..ક’ કરીને મ મિાઝે સાજત્વકને પોકાયો અને બાગમા ંપારણે પોઢીને જેરકી ખાિો પાચં માસનો 
સાજત્વક હાથપગ હલાવી ઉછળવા લાગ્યો. આટલા ંનાના ંબચ્ચા ંભલે બોલે-ચાલે નહીં પણ સમજે િો 
ઘણ  ંએટલે જ પોિાને લાિપયારથી પ ચકારિા અવાજને અને ચહરેાને િો ઓળખી જ જાય. સ્પશાની 
પણ એમને ખબર પિે એટલે હાથ પણ એમને માટે પારકો-પોિીકો હોય છે. પોિાના પહરચચિ 
અવાજને ઓળખીને િેઓ હસે છે, ખીલે છે અને એને ખોળે પ્રનપ્રિિંિ થઈને સ ખેથી વળગી રહ ેછે. 
માચલશવાળી બાઈ મ મિાઝ પોિાના અંદાજમા ં ઘરને ઓટલે કે બારણેથી બચ્ચા ં અને એમની 
માવિીઓને બોલાવિી અને એનો િીણો, બારીક અવાજ આસપાસ વેરાઈ જિો જાણે કે પાહરજાિના ં
ૂલ પથરાઈ ગયા.ં આમ જે બચ્ચાંજચ્ચાનેં એ માચલશ કરવા જિી એમને િો એની ગરં્ પહોંચી જ 
જિી. જ્યા ંજિી ત્યા ંબર્ા ંએને હફયા-ફુઈ માનિા.ં  
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મ મિાઝનો અવાજ સાભંળીને સાજત્વકની દાદીએ મોં મચકોિિા ંકહ્ ,ં “લે જો, આવી ગઈ િારી લાિકી, 
આવા સરસ નામને એણે મ સલમાન બનાવી દીધ  ં છે.” બિબિાટ કરિા ંપોિાની લાકિીનો િકિક 
અવાજ કરિી દાદી ઘરમા ંજિી રહી, આમ પણ એનો સવૂાનો સમય થઈ ગયો હિો. મનસ્સ્વનીએ 
મ મિાઝને કંઈ કેટલીવાર સાચ  ંનામ શીખવવાનો િયત્ન કયો હિો પણ મ મિાઝની જીભે એ નામ 
ન જ ચિ્  ંએટલે એ સાજત્વકને બદલે સાહદક જ બોલિી. સાજત્વકના ંપારણા ંપાસે જ મનસ્સ્વની 
જમીન પર શેિરંજી પાથરીને આિી પિેલી. આ વખિે એટલી બર્ી ટાઢ પિી કે ઘરની હદવાલો અને 
ભોંય પ્રસકે્ક હહમાલય- કાશમીર થઈ ગયા ંહિા.ં આમ િો ઘરમા ંઝાડ ં-પોત  ,ં વાસણ-પાણી ઉપરાિ ં
બીજંા કામ કરવા બાઈ આવિી અને મનસ્સ્વની જેમિેમ રસોઈપાણી કરી મોટાભાગે અહીં બાગમા ં
અડ્ડો જમાવિી. બાગમા ંચારેક વાગ્યા સ ર્ી િિકો રહિેો. સાજત્વકને નરમ-ગરમ સેક મળિો અને 
મનસ્સ્વની પણ આળસાઈને પિી રહિેી. મ મિાઝે આવીને જોરશોરથી ‘સાહદક….સાહદક….. મારો દીકો 
સાહદક’ કરીને લલકારવાન  ંશરૂ કય ું.    
 
મ મિાઝનો િીણો અવાજ સાભંળી સાજત્વક જેટલો ખીલિો ને હસિો િેના ં કરિા ં બમણ  ં હાસ્ય 
મનસ્સ્વનીના ં મોઢા પર છલકાત  .ં મસ્સ્જદની આજ બાજ ની સાકંિી ગલીમા ં રહિેી મ મિાઝ વહલેી 
સવારથી જ બચ્ચાજંચ્ચાનેં માચલશ કરવા ં ને નવિાવવા ંનીકળી જિી. એ નાના ં નગરમા ંબીજી 
બાઈઓ પણ હિી પણ મ મિાઝનો સ્વભાવ એવો કે બર્ાનેં એ ગમિી. એને બર્ાનંી જ દી જ દી 
રીિરસમ િમાણે કામ કરવાન  ં ફાવત  .ં દરેક મા પોિાની ફુરસદે જ દા-જ દા સમયે માચલશ કરવા 
બોલાવિી. કોઈને સવારે િો કોઈને દસ-અચગયારે િો કોઈને બપોરે બે-ત્રણ વાગે પણ ફાવે. કોઈ 
બચ્ચ  ંઊંઘત  ંહોય અને એની મા ન ઉિાિે િો મ મિાઝ રાહ જોિી અને ત્યા ંહાજર મા કે દાદી સાથે  
ગામગપાટા મારિી. આમ ગામભરના ંછોકરા ંભલે ને મોહન હોય કે રોની, અશરફ હોય કે બલપ્રવિંદર…. 
માચલશ માટે િો બર્ાનેં ગમિી મ મિાઝ જ. માચલશ પણ એવી રીિે કરિી કે એના ગોળ ગોળ હાથો 
સાથે રિીને સગંિ કરિા ંબચ્ચાનેં જોવા ંઘર ભેગ  ંથઈ જત  .ં પછી િો બાળક એવ  ં ટેવાઈ જત   ં કે 
નવિાવીને, કસીને, બારં્ીને મ મિાઝ એને સ વાિી દે િો ચારપાચં કલાક િો એ ઊંઘી જ રહ.ે ઘરભરને 
રાહિ મળિી અને એમની માઓ પણ બચેલા ંકામ પરૂા ંકરી ઊંઘ ખેંચી લેિી. આવો માચલશનો કસબ 
અને પહરણામ.  
 
એ હદવસે મ મિાઝે સાજત્વકને પારણેથી કાઢીને પછૂ્ ,ં “કરી દઉંને હમણા ંમાચલશ.” 
 
મનસ્સ્વનીએ આળસાઈથી જ કહ્ ,ં “હા, કરી દો, અને જરા અંદરથી િેલ લઈ આવજોને.”  
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મ મિાઝે કૃઠણ-કનૈયા જેવા સાજત્વકને માચલશ કરવાન  ંશરૂ કય ું. એ ક્ારેય માચલશ વખિે રિિો નહીં 
પણ એની હકલકારીઓથી વાિાવરણ સભર થઈ જત .ં છેલ્લા કેટલાક હદવસોથી િંિીને કારણે સાજત્વકને 
શરદી થઈ ગઈ હિી એટલે સ વાના સમયે એન  ંનાક બરં્ થઈ જત  ંિો એ રિિો. આજે પણ એની 
છાિીમા ંકફના ંકારણે એનો ઘઘરો બોલિો હિો.  
 
મ મિાઝ: “મન બેન, સાહદકની દવા કરાવી કે નહીં?”  
 
આમ િો અમે એને પ્રપહિયાહટ્રપ્રસયન પાસે લઈ ગયા ં હિા ં પણ શરદી મચક આપિી નથી.” 
મનસ્સ્વનીએ બળાપો કયો.”   
 
“જ ઓ, આજે િો હ ં ભઈલાને હ ં માચલશ કરીને સીર્ા ંકપિા ંજ પહરેાવી દઈશ, નવિાવવાની નથી 
નહીં િો શરદી થઈ જશે.”    
 
મ મિાઝે એમ કહીને સાજત્વકને િૈયાર કયો અને પારણામંા ંસ વાિી દીર્ો. એને બાબલાને હીંચકિી 
જોઈને મનસ્સ્વનીએ પછૂ્ ,ં “હવે ક્ા ંજવાની? કોઈ ઘર બાકી કે ઘરે જ જવાની?”  
 
 જોકે પોિાના પ્રવચારમા ંમગ્ન અને શનૂ્યમા ંિાકી રહલેી મ મિાઝે કાઈં જવાબ ન વાળ્યો અને 
સાજત્વકને હીંચકિી રહી.  
આમ િો મ મિાઝ અને િકલીફોને આત્મા-ખોચળયાનો સબંરં્. ગરીબી િો પીછો છોિે નહીં. મસ્સ્જદની 
પાછળ સાકંિી ગલીમા ંગરં્ાિી ગટર સાથે કચરાના ઢગલા વચ્ચે એન  ં બે ઓરિા અને રસોિાન  ં
કાચ પંાક ં મકાન એમા ંર્ણીર્ચણયાણી, સાસ  અને ત્રણ છોકરાનંો જાવો બર્ા ંસમાિા.ં એનો આદમી 
હરક્ષા ચલાવિો પણ માચલકને ભાડ ં આપયા પછી ખાસ કાઈં બચત  ં નહીં. સાસ એ પોિાનો હ ન્નર 
શીખવ્યો એટલે મ મિાઝ બે પૈસા કમાિી થઈ. એમા ં દેશી ‘િોશી વૈદ ’ પણ આવી જાય. પોિાની 
આવિિના જોરે પૈસા લાવિી મ મિાઝના ંકારણે ઘર ચાલત  ંઅને છોકરાવં ભણિા.ં મ મિાઝ હંમેશા 
મનસ્સ્વનીને કહિેી, “મન બહને, હ ં િો મારી છોકરીઓને ભણાવીશ. આ માચલશન  ંકામ નહીં શીખવ .ં”  
મનસ્સ્વની: “છોકરીઓ ભણવામા ંકેવી છે?”   
મ મિાઝ, ”િીકિાક છે, મન મકૂીને ભણિી નથી, અમારે ત્યા ંપ્રનકાહ ગામમાનેં ગામમા ંજ થાય એટલે 
ધ્યાન રાખવ  ંપિ,ે એમની આંખ ફરિી થાય િે પહલેા ં પ્રનકાહ કરી દેવા પિે, મને િો થાય કે બે 
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પાદંિે થિા ંશીખે િો સાર ં . િમને િો ખબર છે કે અજબગજબના હરવાજ છે અમારે ત્યા ંપ્રનકાહ પછી 
પણ છોકરીઓ રાતે્ર જ સાસરે જાય ને સવારે પ્રપયર પાછી આવે.”  
મનસ્સ્વનીને પણ આ રીિરસમથી નવાઈ લાગિી. વાિ કરિા ંકરિા ંવળી મ મિાઝ પ્રવચારમા ંડૂબી 
ગઈ એટલે મનસ્સ્વનીએ એને ઢંઢોળી. “હફયા, ઘરે નથી જવ ?ં શ  ંથય ?ં બધ  ંબરાબર િો છેને?”   
મ મિાઝ પિેલા અવાજમા ંબોલી, “શ  ંકહ ં મન બેન, હ ં િો આખો હદવસ ઘરબહાર રહ ં. મારો છોકરો 
િો અત્યારથી રખડ  થઈ ગયો છે. એનો ગ સ્સો િો આસમાને અને આખો હદવસ મોટીબેહનો પર એની 
આંખો ફરે, િેમની ચોકી કરે અને ર્ોલર્પાટ પણ કરે.”  
“િારી સાસ  શ  ંકરે છે આખો હદવસ? છોકરાવં પર ધ્યાન રાખિી હોય િો!” 
“એ િો માદંી છે, પિી રહ ેખાટલે અને આ નપાવટ છોકરા ંએ દસ વાર બમૂ પાિે ત્યારે માિં એક 
કામ કરે, જવા દોને વાિ!” 
મનસ્સ્વની એની હાલિ સમજિી પણ શ  ંથાય? છિા ંએ હસિી ત્યારે લાગત   ંકે ચાદં સોળે કળાએ 
ખીલ્યો છે. આમ સમય નીકળિો હિો પરંત   આ બાજ  સાજત્વકની શરદી મચક આપિી ન હિી. 
િકલીફના ંકારણે એ ચીહિયો થઈ ગયો હિો. એને નેબ્ય લાઈઝર આપવ  ંપિત  .ં ત્યારે જરા રાહિ 
થિી. મનસ્સ્વનીને લાગત   ંકે આ ટાઢ જાય િો સાર ં .  
 
એક હદવસ મ મિાઝે કહ્ ,ં “મન બેન, આ દવાબવાન  ંચક્કર છોિો. જ ઓ િો સાહદકની હાલિ કેવી 
થઈ ગઈ છે! ગ સ્સો ન કરો િો એક દવા બિાવ .ં િમે બ્રાહ્મણ છોને એટલે આટલા હદવસ મારાથી 
કહવેાય  ંનહીં.”  
મનસ્સ્વનીને િો જાણે િરણ  ંમળ્ય .ં “બોલને હફયા, શ  ંકર ં  િો છોકરાને રાહિ થાય?”   
“િમે દેશી દારૂની માચલશ કરવા દો થોિા હદવસ એને પછી જ ઓ કે શરદી કેવી ગાયબ થઈ જાય 
છે.”   
મનસ્સ્વની િો હક્કાબક્કા. “પ્રશવ, પ્રશવ, પ્રશવ, લગામ રાખ િારી જબાન પર હફયા. શ  ંકે’છે ત  ?ં અમારી 
સાિ પેઢીમા ંકોઈએ દારૂને હાથ લગાિયો નથી. દાદી સાભંળશે િો િાર ં  કામ બરં્ થઈ જશે. એના 
પાપાને ખબર પિશે િો મને કાચીને કાચી ખાઈ જશે! આજે બોલી િો બોલી, હવે ના બોલીશ.”   
મ મિાઝન  ંમોં પિી ગય  ંઅને એ ચ પચાપ ચાલી ગઈ પણ સાજત્વક માટે લાગણી એટલે વળી બીજે 
હદવસે વાિ કાઢી, “માર ં  માનો મન બેન, હ ં મારી સાથે જ લઈ આવીશ, િમારે કાઈં કરવ  ંનહીં પિે, 
બજારવાળા પેલા છેને, િેના દીકરાને પણ શરદી થઈ છે એમની પાસે માગંી લાવીશ. સાહદક િો 
ચારપાચં કલાક સઈૂ જશે. કોઈને ખબર નહીં પિે, એવ  ંલાગે િો પાવિર કે સ્િે છાટંી દેવાન .ં ત   ં
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મન બેન, અમસ્િી િરે છે.” આમ કહી એ હસવા લાગી. દીકરાની િકલીફ જોઈ છેવટે મનસ્સ્વનીએ હા 
પાિી અને મ મિાઝે ચ પચાપ બીજે હદવસે સરસ માચલશ કરીને કામ કરી લીધ .ં  
બે-ત્રણ હદવસ પછી સાજંે શશાકં ઓહફસેથી આવ્યા ત્યારે સાજત્વકને હસિો જોઈ શશાકેં કહ્ ,ં “િોક્ટરની 
દવા અસર કરિી થઈ છે હવે. જો િો મન  સાજત્વકને રાહિ થઈ હોય િેવ  ંલાગે છે.”  મનસ્સ્વનીએ 
બીિા ંબીિા,ં ટકૂિે ટકૂિે સાચી વાિ કરી. એને થત   ંહત   ંકે જ્વાલામ ખી ફાટશે પરંત   શશાકેં ર્ીમેથી 
કહ્ ,ં “િીક છે, દવા રૂપે છે એટલે ચાલે. એને જે કરિી હોય િે કરવા દે. ત   ંઅિકિી નહીં.”   
શશાકં સીર્ા ઊિયાા એટલે મનસ્સ્વનીએ રાહિ િો શ્વાસ લીર્ો. બચ્ચા ંમાટે માિા-પ્રપિા બદલાઈ 
શકે ખરા!ં શશાકં રસગ લ્લા લાવેલા. બીજે હદવસે મનસ્સ્વનીએ બે નગં છૂટા ંરાખેલા.ં મ મિાઝ આવી 
એટલે કહ,ે “હફયા, માચલશ પછી, પહલેા ંઆ ખાઈ લે.”  
“અરે મન બહને, િમે રસગ લ્લા ખાઓ છો? થોિો વખિ િમારી જીભ પર કાબ  રાખો, મને થાય કે 
સાહદકને આમ કેમ થાય, હવે સમજાય  ંકે િમે મીિાઈ ખારે્ રાખો અને એ િમાર ં  દૂર્ પીએ એટલે 
એ પેટમા ંજઈને એને કફ કરે છે.” સાજત્વકની છાિી પર કાન ટેકવીને મ મિાઝ બોલી. “જ ઓ, સાભંળો 
આ ઘઘરો બોલે છે િે.” મનસ્સ્વની ગભરાઈ ગઈ એણે મનોમન નક્કી કય ું કે હવે ખાવા-પીવાન  ંધ્યાન 
રાખશે.  
મનસ્સ્વનીન  ંઉિરેલ  ંમોઢ ં જોઈ એ બોલી, “મન બહને, હફકર ના કર, હ ં કફની દવા પણ કરીશ, ત  ં
મારા પર પ્રવશ્વાસ રાખ, મારી સાસ એ મને ઘણ  ંિોશીવૈદ ં  શીખવ્ય  ંછે, મેં ઘણા ંબચ્ચાનેં સારા ંકયાું છે. 
બસ, એક દવા છે િેન  ંએક ટીપ  ંપાઈશ  ંઅને એને સાર ં  રહશેે.” મનસ્સ્વની ના પાિી શકી નહીં અને 
પછૂી પણ ન શકી કે શ  ંઅને કઈ દવા! જોકે મ મિાઝે એને એ દેશી ન સખો કહ્ો ખરો પણ મન એ 
પ્રવરોર્ ન કયો. મ મિાઝનો એ ન સખો પણ કારગિ થયો અને થોિા હદવસમા ંિો સાજત્વક હસિો-
રમિો થઈ ગયો. દેશી દવામા ંચબલક લ ન માનનાર મનસ્વીએ દીકરાના ંકારણે વલણ બદલ્ય  ંઅને 
માનિી થઈ કે િોશીવૈદ ં  પણ કામ લાગે િો ખર ં . હવે િો મ મિાઝ ખ શ થઈને કહિેી, “મન બહને, આ 
િમારો કાનો િો ખબૂ વહાલો લાગે, હ ં આટલા ંછોકરાનેં માચલશ કર ં  પણ સાહદક િે સાહદક.” પછી 
ઉમેરિી, “ચચિંિા ન કરિી મન બહને, મારી નજર નહીં લાગે.”  
 
આમ સાજત્વક સારો થયો અને એક હદવસ મનસ્સ્વની બાગમા ંમ મિાઝની રાહ જોઈ રહી. એ કોઈ 
હદવસ મોડ ં ન કરે. આજે કેમ એનો અિોપિો નથી. બે વાગ્યા પણ મ મિાઝ ન આવી. મનસ્સ્વની 
બરાબર અકળાયેલી અને એ ત્રણ વાગે ઉિરેલા મોઢે  િગટ થઈ. ભરપેટ ગ સ્સા સાથે આગ ઓકિી.  
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“આ લોકો પોિાની જાિને સમજે છે શ ?ં હ ં ગરીબ એટલે મારે આબરૂ નથી? મન બહને, િને હ ં ચોર 
લાગ  ંછં? સાલાએ મારા ઘરે પોલીસ મોકલી. મેં ચોરી કરી જ નથી િો શ  ંમળવાન ?ં એના છોકરાના ં
દરસચણયા ંન જિયા ંિો મારા પર આરોપ!? િારા દીકરાન  ંકાઈં પણ મેં લીધ  ંછે?”  
ત્યારે મનસ્સ્વની સમજી કે કોઈના ઘરે ચોરી થઈ હશે િો એમણે મ મિાઝ પર આરોપ મકૂ્ો િેનો 
આ ગ સ્સો હિો. મ મિાઝ લેવાઈ ગયેલી અને થોિા હદવસ િો એવી જ રહી. એનો પ્રવશ્વાસ પાછો 
લાવવા થોિા હદવસ મનસ્સ્વની મ મિાઝ માચલશ કરવા આવે  ત્યારે બહાર ન આવિી. ર્ીમે ર્ીમે 
એ સ્વસ્થ થવા લાગી.  
પછી રમઝાન માસ આવ્યો. મનસ્સ્વનીએ મ મિાઝને કહ્  ંકે ત   ંરજા લઈ લે, કેવી રીિે બરે્ પહોંચી 
વળીશ? પરંત   મ મિાઝ કામ પર આવિી રહી. ઈદને આગલે હદવસે એણે કહ્ ,ં “કાલે રજા પાિીશ, 
ઈદ છે.” મન એ હસીને હા પાિી અને ઈદ મ બારક કહ્ .ં  
બીજે હદવસે મનસ્સ્વની બારની આસપાસ સાજત્વકને નવિાવવાની િૈયારી કરિી હિી અને િીણો 
અવાજ આવ્યો, “સાહદક ઓ સાહદક….” અને હાથપગ ઉછાળિા સાજત્વક સાથે મીિડ ં હસવા લાગી.  
“ત  ંિો નો’િી આવવાનીને!” મન  બોલી.  
 
“શ  ંકર ં , મન ન માન્ય .ં સેવ બનાવીને જલદી જલદી સાસ ને કહીને આવી. હાથમા ંપચાસની નોટ 
હિી િે સાજત્વકને આપિા ંબોલી, “શ  ંકર ં  મન બહને, આ કૃઠણ કનૈયાને ઈદી ન આપ  ંિો ચેન ન પિે.” 
એ બોલી અને બાગમા ંજાણે પાહરજાિની વષાા થઈ. મનસ્સ્વનીએ કહ્ ,ં “કાલે મારે પણ  િને િારા ં
છોકરા ંમાટે કંઈક આપવ  ંત   ંિે રહી ગયેલ .ં”   
મ મિાઝના ંહાથમા ંએના ંત્રણ છોકરા ંમાટે કપિા ંઅને ઈદી આપિા ંમનસ્સ્વનીની સાથે મ મિાઝની 
આંખો પણ ભરાઈ આવી. બને્ન જાણિા ંહિા ંકે મ મિાઝ ફક્િ એક નામ નથી. એ  નામ િો છે એક 
પ્રવશ્વાસન ,ં એક મ સ્કાનન ,ં એક આસ્થાન ,ં એક માન  ંજેના ંહાથમા ંલોકો પ્રવશ્વાસપવૂાક પોિાના ંએક 
હદવસના ંબચ્ચાનેં સોંપી દે છે… મમિા, શ્રિા, પ્રવશ્વાસ અને આસ્થાનો કોઈ ર્મા હોિો નથી… કોઈ 
જાપ્રિ નથી હોિી.   
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ધ  મ્મ સ 
મીિા ગોર મેવાિા 

 

 
 

કાળી રડબાગં રાત, ધ મ્મસ અને ધોધમાર વરસાદ. ભદ્રકને ચીસ સભંળાઈ. અવાજની હદશા સમજાિી 
નહોિી. જમણી બાજ  ખીણ હતી એટલે ડાબી બાજ ના મેદાનમાથંી અવાજ આવતો હોવો જોઈએ 

 
 

કાળી રડબાગં રાત અને ધોધમાર વરસાદ. 

ભદ્રકને કંઈ દેખાત   ંનહોત  .ં છત્રી ખ લ્લી હોવા છતા ં
તે પલળતો હતો. ત્યા ં તેને જાણે કોઈ ચીસ 

સભંળાઈ. કઈ રદશામાથંી અવાજ આવતો હતો તે 

સમજાત  ંનહોત  .ં રથતાની જમણી બાજ  તો ખીણ 

હતી એટલે ડાબી બાજ ના ઊંચા નીચા 
મેદાનોમાથંી અવાજ આવતો હોવો જોઈએ. એણે 

મોબાઇલની બેટરી ચાલ  કરી આસપાસ નજર 

િેરવી. દૂર એક ઘર દેખાય .ં એક નાનકડો બલ્બ 

સળગતો હતો. તેણે ઝડપથી તે તરિ પગ 

ઉપાડયા. નજીક પહોંચ્યો ત્યા ંતો કોઈના રડવાનો 
અવાજ આવ્યો. એણે દરવાજો ખખડાવવા સહજે 

ધક્કો માયો. દરવાજો ખ લ્લો જ હતો એટલે ખ લી 
ગયો. 
 

ભદ્રક અંદર પહોંચ્યો ત્યા ં બલ્બના આછા 
અજવાળામા ંએક પ ર ષ ઊંધો જમીન પર પડયો 
હતો. તેના માથામાથંી લોહી નીકળત  ંહત   ંઅને 

િશશ પર જામી ગય  ંહત  .ં એની બાજ મા ંએક સ્ત્રી 
હીબકા ંનાખીને રડતી હતી. તે જાણે વરસાદમા ં
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પલળીને આવી હોય એમ તેના કપડા બધા જ 

ભીના હતા. 
 

પેલી સ્ત્રીએ ભદ્રકની સામે જોય  ં તેના મ ખ પર 

પારાવાર વેદના હતી અને આંખોમા ં અશ્ર ઓનો 
સાગર છલકાતો હતો. ભદ્રક કંઈ બોલવા જાય તે 

પહલેા જ સ્ત્રી બોલી: 'આ... મારા પમતને કોઈએ 

મારી નાખ્યા.' 
ભદ્રકે િરી પેલી લાશ સામે જોય .ં માથા થી થોડ ે

દૂર એક પથ્થર પડયો હતો. તેના પર લોહી 
ચોંટેલ  ંહત  .ં 
'કોણે માયાશ ?' ભરકે પછૂ્  ં     
'ખબર નહી, હ ં તો હમણા ં જ ઘરમા ં આવી. હ  ં
મરંદરે ગઈ હતી. વરસાદ ચાલ  થઈ ગયો એટલે 

મને આવતા મોડ ં થઈ ગય .ં અંદર આવીને જોય  ં
તો....' તેણે િરી ધ્ર થક  ખાધ .ં 
ભદ્રકે મોબાઈલ કાઢી તેના મમત્ર ને િોન 

લગાડયો. તે આ જગયામા ં અજાણ્યો હતો. થોડા 
રદવસ મમત્રના ઘરે રજાઓમા ં આવ્યો હતો. 
સાજંના ઇવમનિંગ વોક કરવા નીકળ્યો હતો. 
આવતા આવતા ખબૂ વરસાદ પડવા માડંયો. તે 

ધીરે-ધીરે પાછો મમત્રના ઘરે જતો હતો. ત્યા ં
રથતામા ંએણે આ ચીસ સાભંળી.  
 

લગભગ અડધો એક કલાકમા ંતેનો મમત્ર નીરેશ 

પોલીસને લઈને ત્યા ં આવ્યો. ભદ્રકે પેલી સ્ત્રીને 

પાણી પાઇ શાતં પાડી. આજ બાજ ના ઘરો 
છૂટાછવાયા અને દ ર હતા. પહાડી મવથતાર હતો 
અને ખબૂ વરસાદ. ક્ા ંશ  ંથાય છે કોઈને ખબર 

પણ ન પડ.ે ભદ્રકે નજીકના ઘરે જઈ વાત કરી. 

થોડીવારમા ંચાર પાચં પ ર ષો અને બે ત્રણ સ્ત્રીઓ 

ત્યા ં આવ્યા. સ્ત્રીઓએ પેલી રડતી સ્ત્રીને શાતં 

કરી. તેન  ંનામ સરરતા હત   ંઅને તેના પમતન  ંનામ 

અજ શન હત  .ં એવ  ં તે લોકોની વાતચીત પરથી 
ભદ્રકે તારવ્ય .ં 
 

પોલીસે આવીને કાયશવાહી શરૂ કરી. િોટા પાડયા. 
મતૃદેહને ચાદરથી ઢાકંી દીધો. પથ્થરને 

પ્લાસ્થટકની થેલીમા ં પેક કયો. એમ્બ્ય લસસ 

બોલાવી,પણ વરસાદને કારણે એમ્બ્ય લસસ છેક 

વહલેી પરોઢે આવી. 
બધ  પત્યા પછી ભદ્રકે અને નીરેશે ત્યાથંી જવા 
માટે સરરતાની રજા માગંી. પાડોશીઓ પણ 

મવખરાવા માડંયા. સરરતા અસહાય ભાવે ભદ્રક 

સામે જોઈ રહી. ભદ્રકે તેન  ં કોઈ સગ -વ્હાલ  ં
નજીકમા ંરહતે   ંહોય તો ખબર કરવા માટે પછૂ્ .ં 
સરરતાએ કહ્  ંતે એકલી જ છે. અજ શન સાથે લગન 

થયા પછી તેના સગાઓ અને ક ટ ંબીજનોએ તેની 
સાથેના બધા સબંધંો તોડી નાખ્યા હતા. એટલે જ 

તેઓ શહરેથી દૂર અહીં ગામડામા ંરહવેા આવ્યા 
હતા. 
 

બીજે રદવસે પાછા આવશ  ં એમ કહી બનેં જણા 
ત્યાથંી નીકળ્યા. આ એકલી સ્ત્રીને રાતના સમયે 

મકૂીને ત્યાથંી જવ  ંભદ્રકને યોગય ના લાગય  ંપણ 

તે કંઈ કરી શકે તેમ ન હતો. તે પોતે પણ મમત્રના 
ઘરે રહતેો હતો એટલે સરરતાને સાથે આવવાન  ં
આમતં્રણ કઈ રીતે આપે? ભારે મને તે ત્યાથંી 
બહાર નીકળ્યો. 
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બીજે રદવસે નીરેશની સહાયતાથી ભદ્રકે 

પોથટમોટશમ થયેલી લાશને ઘરે એમ્બ્ય લસસમા ં
મગંાવી. વરસાદ નસીબજોગે સવારથી જ બધં 

હતો. આજ બાજ ના થોડા પડોશીઓની મદદથી 
સરરતાના પમતના અન્ગનસથંકાર કયાશ. 
 

પછી તો ભદ્રક હતો એટલા રદવસ રોજ સરરતાને 

મળવા જતો. પોલીસની પછૂતાછ વગેરે થયા 
કરતા હતા. તે બધામા ંતેને લેવા મ કવામા ંસાથ 

આપતો. ભદ્રકને ખબર નહીં કોઈ માયા બધંાઈ 

હતી સરરતા સાથે. સરરતા પણ ભદ્રકની હાજરીમા ં
ખીલી ઉઠતી. 
 

પોથટમોટશમ રરપોટશ  આવી ગયો હતો. મતૃ્ય ન  ં
કારણ માથામા ંલાગેલો ઘા હતો. લગભગ સવારે 

અબગયારથી બેની વચ્ચે મોત થયેલ  ં હત  .ં તે 

વખતે સરરતા થોડ ેદૂર રહતેા િોરેથટ ઓરિસરના 
ઘરે રસોઈ બનાવવા ગઈ હતી, એવી િોરેથટ 

ઓરિસરના પત્નીએ જ બાની આપી એટલે તેના 
પર પોલીસને શકંા રહી નહીં. 
 

પોલીસે આજ બાજ ના પડોશીઓ સાથે પછૂપરછ 

શરૂ કરી. એ આખા રદવસમા ં કોઈએ અજ શનને 

જોયો નહોતો. અજ શન માટે કોઈનો અબભપ્રાય 

સારો નહોતો. ગામના ઉતાર જેવા લોકો સાથે 

તેની ઊઠબેસ હતી. એમાનંા કોઈએ કદાચ 

અદાવતને કારણે ખનૂ કય ું હોય એવી બધાની 
માસયતા હતી. સરરતા માટે બધાને કણૂી લાગણી 
હતી અને દ ુઃખ હત   ંકે આટલી નાની ઉંમરમા ંપમત 

ગ માવ્યો. 

પછૂપરછમા ં કોઈ ખાસ મનષ્કષશ નીકળ્યો નહીં. 
હાલ પરૂતી તો પોલીસે તપાસ બધં કરી હતી. 
 

ભદ્રકે થોડા રદવસ પછી સરરતા પાસેથી પોતાના 
ઘરે શહરે જવાની રજા માગી. અચકાતા 
અચકાતા એણે સરરતા ને પછૂ્ ,ં 'સરરતા મારી 
સાથે આવીશ શહરેમા?ં મને તારી સાથે જીવન 

મવતાવવ  ંગમશે.' 

સરરતા અવાચક થઈને તેને સાભંળી રહી. 'પણ 

તમે મારા મવષે કંઇ જાણતા નથી.' 
'તારા મવશે નહીં પણ તને જાણ  ંછં સરરતા. હ ં તને 

ચાહવા લાગયો છં અને તારી આંખો જોઈને કહી 
શક ં કે ત  ંપણ મને પે્રમ કરે છે.' 

'ભદ્રક, હ ં તમારે લાયક નથી.' 
'એ ત  ંમને નક્કી કરવા દે સરરતા.' ભદ્રકે જવાબ 

આપ્યો. 
'નરહ ભદ્રક, તમારી સાથે સબંધં બાધંતા પહલેા 
હ ં મારી ઓળખ આપવા માગં  ંછં.' 

 

સરરતા એ પોતાની વાત શરૂ કરી. દસ વરસની 
નાની ઉંમરમા ં એણે માતા-મપતા બને્ન ગ માવ્યા 
હતા. કાકા કાકીને ત્યા ં તેનો ઉછેર થયો હતો. 
કાકાનો પરરવાર સાવ સામાસય હતો. તેમના 
પોતાના ચાર સતંાન હતા. તેમા ં પાચંમાની 
જવાબદારી, છતા ંસરરતાને બે ટાઈમનો રોટલો 
અને માથે છાપર ં  મળ્ય .ં 
 

થકલૂમા ં હતી ત્યારે જ પે્રમની ભખૂી સરરતા 
અજ શનના પે્રમમા ં પડી. અજ શન કંઈ ભણવામા ં
તેજથવી કે દેખાવમા ંહીરો નહોતો પણ થકલૂમા ંતે 
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દાદો હતો. બધા છોકરાઓ પર તેની સત્તા 
ચાલતી. અસહાય અને કચડાયેલી હાલતમા ં
જીવતી સરરતાને આ સત્તા ગમી. નાની ઉંમરમા ં
જ ભાગી ને એણે અજ શન સાથે લગન કરી લીધા. 
કાકા કાકીને તો લપ છૂટી. એમણે લગન પછી 
તેની દરકાર કરવાન  ંછોડી દીધ .ં 
 

અજ શનના પરરવારે આવી અજાણી પર નાતની 
છોકરીને થવીકારી નહીં અને બનેં જણાએ 

પરરવારથી દૂર ગામડામા ં પોતાનો સસંાર શરૂ 

કયો. અજ શન કંઈ ખાસ ભણ્યો ન હતો એટલે શ  ં
કામ કરવ  ં એ તેના માટે મોટો પ્રશ્ન હતો. નવા 
નવા લગનની નવીનતા ઓસરી જતા ં તે તેના 
અસલ રૂપમા ંઆવ્યો. મારામારી દાદાગીરીથી તે 

બધામા ંઅમપ્રય થઈ ગયો. 
 

ગામમા ંએણે દારૂ ગાળવાની ભઠ્ઠી ચાલ  કરી અને 

તેથી ગામના નકામા ંઅને નવરા લોકો સાથે તેની 
દોથતી થઈ. હવે તે રોજ દારૂ પીને ઘરે આવતો. 
ક્ારેક ગ થસામા ં સરરતા પર હાથ ઉપાડતો. 
સરરતા િોરેથટ ઓરિસરના બગંલામા ં રસોઇ 

કરવા જતી અને એમ ઘર ચલાવતી. 
 

પણ તે રાતે તો ગજબ થઇ ગયો. તેનો કોઈની 
સાથે ઝઘડો થયો હતો અને એણે એનો ગ થસો 
મારા પર કાઢયો. મને ખબૂ મારી. સવારે ઉઠી 
ત્યારે એતો નસકોરા બોલાવતો હતો પણ માર ં  
આખ  શરીર દ ખત   ં હત  .ં જેમ તેમ કરી કામ 

પતાવી હ  ં રસોઈ કરવા નીકળી. રસોઈ કરતા 
કરતા હ  ંખબૂ ઉદાસ થઈ ગઈ. શા માટે મારી જ 

જજિંદગીમા ંઆટલા દ ુઃખો આવ્યા? મેં શ  ંગ નો કયો 
હતો? એક આક્રોશ મનમા ંપેદા થયો, ખબર નહીં 
શ  ંથય ,ં હ  ંપાછળના રથતેથી નીકળી ઘરે પહોંચી. 
 

અજ શન ઊઠીને ચા પીતો હતો. મેં તેની સાથે 

ઝઘડો કયો, શા માટે મને મારે છે? કાઈં કરતો 
નથી આખો રદવસ દારૂ પીને પડયો રહ ેછે, વગેરે 

વગેરે. મારા મનનો બળાપો બહાર કાઢયો પણ 

તેના પર કંઈ અસર થઇ નહીં. એતો નફ્િટ ની 
જેમ મારી સામે જોઈ હસવા લાગયો. 
 

હ ં ગ થસામા ંતેની નજીક ગઈ. તેને ખભેથી પકડી 
હચમચાવ્યો. તેણે તેના બાહ પાશમા ંમને લઈને 

રકસ કરવાની કોમશશ કરી. હ ં તેના હાથમાથંી 
છટકી. તેણે પાછી મને પકડવાની કોમશશ કરી. હ  ં
નીચે પડી ગઈ. ટેબલ પકડીને ઊભી થતી હતી 
ત્યા ં મને પથ્થર પડેલો દેખાયો. આગલે રદવસે 

ટેબલની એક બખલ્લી નીકળી ગઈ હતી તે ઠોકવા 
હ ં બહારથી લઇ આવી હતી. ગ થસામા ંમેં પથ્થર 

તેની તરિ િેંકયો. એણે કેચ કરવાની કોમશશ કરી. 
એ પથ્થર લે ને મને મારે તે પહલેા ં હ ં ત્યાથંી 
ભાગી છૂટી અને બગંલે જઈ રસોઇ કરવા લાગી. 
આમ બોલતા સરીતા રડી પડી. 
 

  'શ ?ં’ ભદ્રક ઉભો થઇ ગયો, ‘એટલે િેં જ તારા 
પમતન  ંખનૂ કરી નાખ્ય ?ં' 

  'ભદ્રક મે પથ્થર િેંક્ો હતો પણ તે એને આવી 
રીતે વાગશે અને તે મરી જશે એવ  ંમેં નહોત   ંધાય ું. 
દરરોજ બપોરે હ ં ઘરે પાછી જતી અને સાજંે પાછી 
બગંલે રસોઇ કરવા આવતી. પણ તે રદવસે હ  ં
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બપોરે ઘરે પાછી ન ગઈ. મને ડર લાગયો કે હ ં ઘરે 

જઈશ તો અજ શન મને મારશે. સાજંે હ ં રસોઇ 

પતાવી શેઠાણી સાથે મરંદર ગઈ. વરસાદ 

અચાનક ચાલ  થઈ ગયો. મને ઘરે પહોંચતા મોડ ં 
થય .ં મને એમ કે અજ શન તો તેની દારૂની ભઠ્ઠી પર 

જવા નીકળી ગયો હશે પણ ઘરે આવીને જોય  ં
તો...' સરરતા ધ્ર સકે ને ધ્ર સકે રડી પડી. 
 

ભદ્રક શસૂયમનથક ભાવે તેને જોઈ રહ્યો સરરતાને 

સાતં્વના આપવા તેની પાસે કોઇ શબ્દો નહતા.ં 
‘ભદ્રક માટે હ ં કહતેી હતી હ  ંતમારે લાયક નથી.' 
સરરતાએ રડતા ં રડતા ં કહ્ .ં ભદ્રક ચપૂચાપ 

ત્યાથંી બહાર નીકળી ગયો. ગરીબ અનાથ 

મવધવા ય વતીને તે અપનાવી શકે, પણ ખનૂીને 

કઈ રીતે અપનાવે? 

 

બીજે રદવસે એણે નીરેશની મવદાય લીધી. 
સવારથી જ ધ મ્મસ છાય  વાતાવરણ હત  .ં નીરેશે 

ખબૂ ના પાડી નીકળવાની પણ ભદ્રક માસયો 
નહીં. એન  ંહવે આ ગામમા ંરહવે   ંઅશક્ હત  .ં તે 

બહ  જલ્દીથી ખબૂ દૂર ચાલ્યો જવા માગતો હતો. 
તેના હૃદયમા ંને મગજમા ંજે ધ મ્મસ છવાય  ંહત   ં
સરરતાની વાતો સાભંળીને એના પ્રમાણમા ં આ 

બહારન  ંધ મ્મસ તો ખબૂ જ આછં હત  .ં 
 

ગામથી તેન  ં શહરે ખાસ  ચાર-પાચં કલાક દૂર 

હત  .ં નીરેશે તેને જવા માટે ગાડી કરી આપી હતી. 
ગાડીમા ંબેઠો બેઠો તે પ્રકૃમત મનહાળી રહ્યો હતો. 
ધ મ્મસ જ્યા ંઆછં હત   ંત્યા ંત્યા ંકોઈ ઝાડ કે પહાડ 

ડોક્ા કરી જતા હતા. ડ્રાઇવર ખબૂ સાચવીને 

ધીમે ધીમે ગાડી ચલાવી રહ્યો હતો. ગાડીની 
ફ્લડલાઈટ એણે ચાલ  રાખી હતી. 
 

ગાડી ઢોળાવ પરથી નીચે ઊતરી રહી હતી. નીચે 

ખીણમાથંી નદીના વહવેાનો કલકલ અવાજ 

આવી રહ્યો હતો. તેને સરરતા યાદ આવી ગઈ. તે 

પણ આમ જ કલકલ વહતેી હોત જો એને યોગય 

વાતાવરણ મળ્ય  ંહોત. 

 

એ જરા ટટ્ટાર થયો. સરરતાની વાતન  ંબીજ  ંપાસ  ં
મવચારવા માટે જાણે પ્રકૃમતએ એને પે્રયો હોય 

એમ એના મનમા ં અનેક મવચારો આવ્યા. એક 

માસ મ છોકરી પર અચાનક જ ઘરની અને એક 

અતરંગી પ ર ષની જવાબદારી આવી જાય તો તે 

કેવી કરમાઈ જાય! ઉપરથી મારઝૂડ સહન 

કરવાની. નાનપણથી જ પે્રમથી વબંચત રહલેી, 
થનેહ ભખૂી છોકરીન  ંમાનસ કઈ રીતે ચાલે? અને 

તેના હાથે અચાનક કોઈ અમપ્રય ઘટના ઘટી જાય 

તો તે શ  ં કરે? ભદ્રકે સરરતાના એંગલથી 
મવચારવાન  ંશરૂ કય ું. કદાચને એણે જાણીબજૂીને 

પણ પથ્થર માયો હોય તોપણ ભદ્રક એમા ંતેનો 
વાકં કાઢી શક્ો નહીં. 
 

સરરતાની જગયાએ કોઈ પ ર ષ હોય તો એણે 

પોતાની પત્નીને ક્ારનીયે ત્યજી દીધી હોત. 

અથવા ખલાસ કરી નાખી હોત. ગમે તેવા ગ ના 
કરનારો પ ર ષ થોડાક જ વષોમા ં મનદોષ તો ના 
પ રવાર થાય પણ ગ નાના ભારથી હળવો તો થઈ 

જ જાય. સમાજ એને અપનાવી પણ લે અને તે 

માથ  ં ઊંચકીને જીવે પણ ખરો. પણ સ્ત્રી માટે 
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એકલા જીવવ  ંકેટલ  ંમ શ્કેલ છે. તે હત્યારી ન હોય 

તો પણ કમભાગી, અપશ કમનયાળ ગણાતી રહ ે

સમાજની નજરમા ં જીવનભર. ભદ્રક અથવથથ 

થઈ ગયો. સમાજની શ  ં વાત કરવાની? એના 
જેવો ભણેલો-ગણેલો ઉદારમતવાદી પ ર ષ પણ 

પરરન્થથમતવશ ગ નો કરી બેઠેલી સ્ત્રીને અપનાવી 
નથી શકતો. 
 

ભદ્રક અપરાધની લાગણી અન ભવી રહ્યો. એણે 

ડ્રાઈવરને ગાડી પાછી વાળવાની સચૂના આપી. 
ડ્રાઈવરે આગળના એક વળાકેંથી ગાડી પાછી 
વાળી અને બોલ્યો, 'સાબજી, દેખો ધ મ્મસ ચલા 
ગયા.' 
બહારન  ં જ નહીં પણ તેના અંતરમા ં છવાયેલ  ં
ધ મ્મસ પણ ચાલી ગય ,ં ભદ્રકે મવચાય ું. 
 
 

 
મીિા ગોર મેવાિા 
 
1-A/15, કૃઠણનગર CHS, ચદંાવરકર માગા, 
બોરીવલી પપ્રિમ, મ બંઈ  
મો. 9930950271 
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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દ પ્રનયાન  ંસૌથી અણમોલ રિન (હહન્દી વાિાા) 
મ નશી િેમચદં  

અન વાદ: નરેશ કાપિીઆ 
હદલહફગાર સીર્ો-સાદો, ભલો-ભોળો પણ હદલફેંક િેમી હિો, જે જગંલ-પહાિોથી માથ  ંટકરાવી શકે. 

હદલફરેબે એને કહ્  ંહત   ંકે ‘અગર ત   ંમારો સાચો િેમી હોય િો જા,  
અને દ પ્રનયાની સૌથી અણમોલ ચીજ લઈને મારા ંદરબારમા ંઆવ’ 

 

 
 
હદલહફગાર એક કાટંાળા ઝાિ નીચે િેન  ં મેલ  ં
કપડ ં પાથરીને િેના પર બેસી લોહીના આંસ  
વહાવિો હિો. િે સૌંદયાણી રાણી યાને 
મપ્લ્લકા હદલફરેબનો ખરો અને જાન દેનારો 
િેમી હિો. એ િેમીઓ જેવો નહીં કે અત્તરની 

સ ગરં્ અને શાનદાર કપિામંા ં સજીર્જીને 
આપ્રશકના વેશમા ં માશકૂીયિની આહ ભરિા ં
હોય. આ િો સીર્ો-સાદો, ભલો-ભોળો પણ 
હદલફેંક િેમી હિો, જે જગંલ અને પહાિોથી 
માથ  ંટકરાવી શકે અને છિા ંફહરયાદ પણ ન 
કરે. હદલફરેબે એને કહ્  ંહત   ંકે ‘અગર ત   ંમારો 
સાચો િેમી હોય િો જા, અને દ પ્રનયાની સૌથી 
અણમોલ ચીજ લઈને મારા ંદરબારમા ંઆવ. 
ત્યારે હ  ં િને મારી ગ લામીમા ં કબલૂ કરીશ. 
અગર િને એ ચીજ ન મળે િો ખબરદાર, આ 
િરફ જોિો પણ નહીં, નહીંિર સળૂી પર 
લટકાવી દઈશ.’ હદલહફગારને પોિાની 
ભાવનાઓન  ં િદશાન કે અરજ-ફહરયાદ કે 
િેપ્રમકાના સૌંદયાદશાનનો કોઈ મોકો પણ 
આપવામા ંઆવ્યો નહીં. હદલફરેબે જેવો આ 
ફેંસલો સભંળાવ્યો કે િેના ચોકીદારોએ ગરીબ 
હદલહફગારને ર્ક્કા મારીને બહાર કાઢી મકૂ્ો 
અને આજે ત્રણ હદવસથી આફિનો મારેલો આ 
આદમી એ કાટંાળા ઝાિ નીચે, એક ભયાનક 
મેદાનમા ં બેિો બેિો પ્રવચારી રહ્ો હિો કે શ  ં
કર ં? દ પ્રનયાની સૌથી અણમોલ ચીજ મને 
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મળશે? અશક્. અને એ ચીજ છે શ ?ં કારૂનો 
ખજાનો? આબેહયાિ? ખ શરોનો િાજ? િખિે 
િાઉસ? પરબેઝની દોલિ? ના, આ ચીજો િો 
ચબલક લ નહીં. દ પ્રનયામા ંઆનાથી પણ મોંઘી, 
એનાથી પણ અણમોલ ચીજો હયાિ છે, પણ 
િે શ  ં છે? કેવી રીિે મળશે? હ ે ખ દા, મારી 
મ સીબિો કેમ કરીને આસાન થશે?   
હદલહફગારન  ંમન એ બાબિે ચક્કર ખાઈ રહ્  ં
હત   ંઅને િેની બ દ્ધિ કામ નહોિી કરિી. જેમ 
મ નીર શામીને હાપ્રિમ જેવો મદદગાર મળ્યો 
હિો િેમ કાશ, મને પણ કોઈ મદદગાર મળી 
જાય. કાશ મને પણ એ ચીજન ,ં જે દ પ્રનયાની 
સૌથી મલૂ્યવાન ચીજ છે, િેન  ંનામ જણાવી દે. 
દ ભાાગ્યે એ ચીજ હાથમા ં ન આવે પણ મને 
એટલી િો ખબર પિે કે િે કેવી હકિંમિી ચીજ 
છે! િે માટે હ ં કળશભરીને મોિીની શોર્મા ંજઈ 
શક ં છં. હ ં સમ રન  ંગીિ, પથ્થરન  ંહદલ, મોિનો 
અવાજ અને એનાથી પણ અજાણ ચીજો માટે 
કમર કસી શક ં છં. પણ દ પ્રનયાની સૌથી 
અણમોલ ચીજ! એ મારી કલ્પનાની ઉિાનથી 
પણ બહ  ઉપર છે.   
આકાશમા ંિારા ઉગી ચકૂ્ા હિા!ં હદલહફગાર 
એકાએક ખ દાન  ંનામ લઈને ઊિયો અને એક 
િરફ ચાલવા માિંયો. ભખૂયો-િરસ્યો, ખ લ્લ  ં
શરીર, થાકથી ચરૂ, એ વષો સ ર્ી વેરાન અને 
વસ્િીવાળા િદેશની ધળૂ ફેંદિો રહ્ો, િેના 
પગના િચળયા કાટંાથી ચાળણી થઇ ગયા,ં 
શરીરમા ંમાત્ર હાિકા ંજ દેખાવા માિંયા; પણ 

એ ચીજ, જે દ પ્રનયાની સૌથી અણમોલ ચીજ 
હિી, ન િો મળી, ન િેની કોઈ પ્રનશાની મળી.   
 
એક હદવસ ભલૂ્યો-ભટક્ો એ મેદાની 
પ્રવસ્િારમાથંી પસાર થયો જ્યા ંહજારો માણસો 
ગોળાકારમા ં ભેગા થયા ં હિા.ં િેમની વચ્ચે 
અપ્રર્કારીઓ અને સેવકો સાથેના મજબિૂ 
જૂથમા ંકાજી અફસરી શાનથી બેસીને સલાહ-
સ ચનો આપી રહ્ા હિા. અને એમનાથી થોિ ે
દૂર એક શળૂી બનાવવામા ંઆવી હિી. થાકેલો 
અને કમજોર હદલહફગાર શ  ં મામલો છે, એ 
જોવા સમજવા માટે ત્યા ંરોકાયો. એણે જોય  ંકે 
કેટલાકં લોકો નાગી િલવાર લઈને જેના હાથ-
પગમા ં સાકંળ હિી, િેવા કેદીને પકિીને 
આવિા હિા.ં શળૂીની પાસે જઈને બર્ા ં
થોભ્યા,ં કેદીની સાકંળો ખોલી નાખંવામા ં
આવી. એ અભાચગયા માણસના કપિા ંસેંકિો 
બેગ નાહોના રક્િથી રંગાયેલા હિા ંઅને િેન  ં
હદલ નેકીના ખયાલ કે રહમેના અવાજથી જરા 
પણ પહરચચિ નહોત  .ં બર્ા ં એને કાળો ચોર 
કહિેા ંહિા.ં પ્રસપાઈઓએ એને શળૂીના િખિા 
પર ઊભો કરી દીર્ો, મોિની ફાસંીનો ગાચળયો 
એની ગરદનમા ં નાખંીને જલ્લાદોએ િખિો 
ખેંચવાનો ઈરાદો જ કયો કે એ અભાગીયો બમૂ 
પાિીને બોલી ઊિયો કે ‘ખ દાને ખાિર મને 
ફાસંીના િખિા પરથી ઉિારો, જેથી હ ં મારા 
હદલની આખરી આરઝૂ મ જબ વિી શક ં.’ એ 
સાભંળિા ંજ ચારે બાજ  સન્નાટો છવાઈ ગયો. 
ટોળે વાળેલા ંલોકો અચબંામા ંઆવીને િાકીને 
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જોવા લાગ્યા.ં કાજીઓએ મારનારની આખરી 
ઈચ્છા પરૂી ન કરવાન  ં ઉચચિ ન માન્ય .ં એ 
કમનસીબ પાપી કાળા ચોરને થોિી વાર માટે 
ફાસંીના િખિા પરથી ઉિારવામા ંઆવ્યો.       
એજ ભીિમા ંએક ખ બસ રિ ભલો-ભોળો છોકરો 
એક લાકિી પર સવાર થઈને પોિાના પગ પર 
ઉછળી ઉછળીને નકલી ઘોિો દોિાવી રહ્ો હિો 
અને પોિીકી દ પ્રનયામા ં એવો મગ્ન હિો કે 
જાણે એ સાચા અરબી ઘોિા પર સવાર હોય. 
એનો ચેહરો એ સાચી ખ શીને કારણે કમળની 
જેમ ચખલેલો હિો. એવી ખ શી, જે થોિા ં જ 
સમય માટે બાળપણમા ંજ મળે છે અને જેની 
યાદ આપણે મારિા દમ સ ર્ી ભલૂિા ંનથી. 
એન  ં હદલ હજી પાપની ગિાા અને ધળૂથી 
પહરચચિ નહોત   ં અને પ્રનદોષિા એને જાણે 
ખોળામા ંબેસાિીને લાિ લિાવિી હિી.  
 
બદનસીબ કાળો ચોર ફાસંીએથી ઉિયો. હજારો 
આંખો એની પર િકાયેલી હિી. િે એ છોકરાની 
પાસે આવ્યો અને એને ખોળામા ંલઈને વહાલ 
કરવા માિંયો. એને ત્યારે એ જમાનો યાદ 
આવ્યો જયારે િે ખ દ આવો જ ભોળોભાળો, 
આવો જ ખ શખ શાલ અને દ પ્રનયાની ગદંકીથી 
દૂર પાક-સાફ હિો. મા ખોળામા ં લઈને 
ખવિાવિી હિી અને બાપ િેની રક્ષા કરિો 
હિો, આખ  ંપહરવાર એના પર જાન ન્યોછાવર 
કરત   ંહત  .ં આહ, કાળા ચોરના હદલ પર ત્યારે 
વીિેલા ંહદવસોની યાદની એટલી અસર થઇ કે 
િેની એ આંખો, જે છેલ્લો શ્વાસ લેિી લાશોને 

િિપિી જોઈને પણ ઝપકી નહોિી, એ 
આંખોમાથંી આંસનૂ  ં એક ટીપ  ં ટપક્ .ં 
હદલહફગારે લપકીને એ અણમોલ મોિીને 
હાથમા ંલઇ લીધ .ં એના હદલે કહ્ ,ં બેશક આ 
દ પ્રનયાની સૌથી અણમોલ ચીજ છે, જેના પર 
િખિે િાઉસ અને જામેજમ કે આબેહયાિ કે 
જરે પરવેઝ બધ  ંજ ન્યોછાવર છે.  
 
એ પ્રવચારથી ખ શ થઈને, સફળિાની ઉમીદમા ં
સરમસ્િ હદલહફગાર પોિાની માશકૂા 
હદલફરેબના શહરે મીનોસવાદ િરફ ચાલી 
નીકળ્યો. પણ જેમ જેમ મઝંીલ િરફ જિો 
હિો, િેમ િેમ િેન  ંહદલ બેસી રહ્  ંહત   ંકે ક્ાકં 
એ ચીજને, જેને િે દ પ્રનયાની સૌથી મલૂ્યવાન 
ચીજ સમજિો હિો, િેની હદલફરેબની આંખે 
કદર ન થઇ િો િેને ફાસંી પર ચિાવી દેવાશે 
અને આ દ પ્રનયામાથંી િે નામ રાદ ચાલ્યો જશે. 
પણ જે થાય િે ખર ં , હવે િો હકસ્મિ 
અજમાવવી જ છે. આખરે પહાિ અને દહરયા 
પાર કરીને િે મીનોસવાદ શહરેમા ં આવી 
પહોંચ્યો અને હદલફરેબની હવેલી પર જઈને 
પ્રવનિંી કરી કે થાકીને તટેૂલો હદલહફગાર 
ખ દાના હ કમન  ંપાલન કરીને આવ્યો છે અને 
હદલફરેબના કદમ ચમૂવા માગેં છે. હદલફરેબે 
િેને િરિ જ પોિાની સામે લાવવાન  ંફરમાન 
કય ું અને એક સોનેરી પિદાની ઓટમાથંી 
ફરમાઈશ કરી કે પેલી અણમોલ ચીજ પેશ 
કરો. હદલહફગારે આશા અને ભયની એક 
પ્રવચચત્ર મનોસ્સ્થપ્રિમા ંએ બ દં પેશ કરી અને 
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એની આખી કેહફયિ એકદમ અસરકારક 
અંદાજમા ંબયાન કરી. હદલફરેબે િેની આખી 
વાિ ખ બ ધ્યાનથી સાભંળી અને એ ભેટ 
હાથમા ંલઈને જરા વાર સ ર્ી પ્રવચારીને બોલી, 
‘હદલહફગાર, બેશક િેં દ પ્રનયાની મલૂ્યવાન 
ચીજ શોર્ી કાઢી છે, િારી હહિંમિ અને સઝૂ-
બઝૂની દાદ દઉં છં. પણ આ દ પ્રનયાની સૌથી 
મલૂ્યવાન ચીજ નથી, માટે ત   ંઅહીંથી જા અને 
ફરી કોપ્રશશ કર, કદાચ હવે િારા હાથે એ મોિી 
લાગે અને િારા હકસ્મિમા ંમારી ગ લામી લખી 
હોય. મેં િને પહલેા ંકહલે  ં િેમ, હ ં િને ફાસંી 
પર ચિાવી શક ં છં, પણ હ ં િારી જાનબક્ષી કર ં  
છં, એટલા ંમાટે, િારામા ંએ ગ ણ મોજૂદ છે, જે 
હ ં મારા િેમીમા ં જોવા માગં  ં છં અને મને 
પ્રવશ્વાસ છે કે ત   ં ક્ારેકને ક્ારેક કાપ્રમયાબ 
થશે.’   
નાકામ અને નામ રાદ હદલહફગાર પ્રિયિમાના 
આ માશકૂાના અંદાજથી જરા હદલેર થઈને 
બોલ્યો, ‘એ હદલની રાણી, એક લાબંી મ દિ 
પછી િારી હવેલી પર સજદા કરવાન  ંનસીબ 
મળ્ય  ંછે, ખ દા જાને ફરી હવે આવ  ંનસીબ ક્ારે 
મળશે! શ  ંત   ંિારે માટે જાન દેનારા આપ્રશકના 
બ રા હાલ પર િરસ ખાશે? અને િારા રૂપની 
એક ઝલક દેખાિીને આ સળગિા હદલહફગારને 
આવનારી મ સીબિો સહન કરવાની િાકાિ 
નહીં આપશે? િારી એક મસ્િ નજરના નશામા ં
ચરૂ થઈને હ ં એ કરી શક ં છં જે દ પ્રનયામા ંઆજ 
સ ર્ી કોઈ નહીં કરી શક્  ંહોય!   

હદલફરેબ આપ્રશકની આ ચાવભરી વાિો 
સાભંળીને ગ સ્સે થઇ ગઈ અને હ કમ આપયો કે 
આ દીવાનાને ઊભાઊભા જ આ દરબારમાથંી 
કાઢી મકૂો! ચોકીદારોએ િરિ જ ગરીબ 
હદલહફગારને ર્ક્કા મારીને યારના કચૂામાથંી 
બહાર કાઢી મકૂ્ો. 
થોિી વાર િો હદલહફગાર પોિાની પ્રનઠઠ ર 
િેપ્રમકાની આ કિોરિા પર આંસ ૂ વહાવિો 
રહ્ો, પછી પ્રવચારવા લાગ્યો કે હવે ક્ા ંજાઉં? 
મ દ્દિો સ ર્ી રસ્િા માપિા અને જગંલોમા ં
ભટક્ા બાદ આંસનૂી એ બ દં મળી હિી. હવે 
એવી િે કઈ ચીજ છે, જેન  ંમલૂ્ય એ આબદાર 
મોિીથી પણ વધ  હોય! હઝરિે ચખજ્ર! િમે 
પ્રસકંદરને આબેહયાિના કવૂાનો રસ્િો બિાવ્યો 
હિો, િો શ  ંિમે મારો હાથ નહીં પકિો? પ્રસકંદર 
િો આખી દ પ્રનયાનો માચલક હિો. હ ં િો બેઘર 
મ સાફર છં. િમે િો કેટલી બર્ી ડૂબિી 
નૈયાઓને હકનારે લગાવી છે, મારો ગરીબનો 
બેિો પણ પાર કરોને! એ આલી મ કામ, 
જજબરીલ! િમે િો આ દ ુઃખી આપ્રશક પર િરસ 
ખાવ! િમે િો ખ દાના એક ખાસ દરબારી છો, 
શ  ં મારી મ સીબિને આસાન નહીં કરો? 
હદલહફગારે આવી આવી ઘણી ફહરયાદ મચાવી 
પણ કોઈ એની મદદે નહીં આવ્ય .ં આખરે 
પ્રનરાશ થઈને િેણે ફરી એક િરફ ચાલવા 
માિં્  .ં   
હદલહફગારે પવૂાથી પપ્રિમ સ ર્ી અને ઉત્તરથી 
દચક્ષણ સ ર્ી કેટલાયં જગંલો અને વેરાનોની 
ધળૂ ઉખેળી નાખંી, ક્ારેક બફીસ્િાની પ્રશખરો 
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પર સ િો, ક્ારેક િરામણી ખીણોમા ંભટકિો 
ફયો, પણ જે ચીજની ધનૂ હિી િે ન મળી. ત્યા ં
સ ર્ી કે િેન  ંશરીર હાિકાન  ંએક માળખ  ંબનીને 
રહી ગય .ં   
એક હદવસ એ સાજંના સમયે કોઈ નદીને 
હકનારે ખસ્િાહાલ પિેલો હિો. બેખ દીના 
નશામાથંી ચોંકીને િેણે જોય  ં કે ચદંનની એક 
ચચિા બની છે અને િેના પર એક ય વિી 
સ હાગણના કપિા ં પહરેીને સોળે શણગાર 
કરીને બેિી છે, િેની જંાઘ પર િેના વહાલા 
પપ્રિન  ંમાથ  ંછે. હજારો આદમી ચારેકોર ઊભા 
છે અને ૂલોની વષાા કરી રહ્ા ં છે. એકાએક 
ચચિામાથંી આપોઆપ એક જ્વાળા ઉિી. 
સિીનો ચહરેો એ સમયે એક પપ્રવત્ર ભાવથી 
આલોહકિ થઇ રહ્ો હિો, ચચિાની પપ્રવત્ર 
લપકો િેના ગળે વીંટળાઈ વળી અને 
જોિજોિામા ંએ ૂલ જેવ  ંશરીર રાખનો ઢગલો 
બની ગય .ં િેપ્રમકાએ પોિાને જ પોિાના િેમ 
પર ન્યોછાવર કરી દીર્ી અને બે િેમીઓના 
સાચા, પપ્રવત્ર, અમર િેમની અંપ્રિમ લીલા 
આંખથી ઓઝલ થઇ ગઈ. જયારે બર્ા ંલોકો 
પોિાના ઘરે પાછા ફયાા િો હદલહફગાર ર્ીમેથી 
ઊિયો અને પોિાના ક િાામા ંઆ રાખનો ઢગલો 
સમેટી લીર્ો અને આ મ ઠ્ઠીભર રાખને દ પ્રનયાની 
સૌથી અણમોલ ચીજ સમજીને, સફળિાના 
નશામા ં ચરૂ, યારની હવેલી િરફ ચાલી 
નીકળ્યો. હવે િે જેમ જેમ પોિાની મઝંીલની 
સમીપ જિો હિો, િેમિેમ િેની હહિંમિ વર્િી 
જિી હિી. એના હદલમા ંબેિેલ  ંકોઈ એને કહી 

રહ્  ંહત  ,ં ‘હવે િારી જીિ છે’ અને એ ખયાલથી 
એના હદલમા ં જે સપના દેખાયા િેની ચચાા 
કરવી વ્યથા છે.    
આખરે િે મીનોસવાદ શહરેમા ં દાખલ થયો 
અને હદલફરેબની ઊંચી હવેલી પર જઈને િેણે 
ખબર આપયા કે હદલહફગાર આવ્યો છે અને 
હ ઝુરની સામે આવવા માગેં છે. હદલફરેબે 
જંાબાઝ આપ્રશકને િરિ જ દરબારમા ં
બોલાવ્યો અને એ ચીજ માટે, જે દ પ્રનયાની 
સૌથી મલૂ્યવાન ચીજ હિી, િેને માટે હાથ 
ફેલાવ્યા.ં હદલહફગારે હહિંમિ કરીને િેના ચાદંી 
જેવા ંહાથને ચમૂી લીર્ા ંઅને મ ઠ્ઠીભર રાખને 
િેની હથેળીમા ં મ કીને આખી કેહફયિ હદલને 
પીગળાવી દે એવા ં શબ્દોમા ં કહી સભંળાવી 
અને પોિાની સ દંર િેપ્રમકાના હોિો દ્વારા 
પોિાની હકસ્મિનો મ બારક ફેસલો 
સાભંળવાની રાહ જોિો ઊભો રહ્ો.  
હદલફરેબે એ મ ઠ્ઠીભર રાખને આંખો પર 
લગાવી અને થોિી વાર સ ર્ી પ્રવચારોના 
સાગરમા ં ડૂબી ગયા ં બાદ બોલી, ‘એ જાન 
ન્યોછાવર કરનારા આપ્રશક હદલહફગાર, બેશક, 
આ રાખ જે ત   ંલાવ્યો છે, જેમા ંલોહાને સોન  ં
કરવાની પ્રસફિ છે, દ પ્રનયાની ખ બ મલૂ્યવાન 
ચીજ છે આ, અને હ  ં ખરા હદલથી િારી 
એહસાનમદં છં કે િેં આવી અણમોલ ભેટ 
આપી. પણ દ પ્રનયામા ં આનાથી પણ વધ  
અણમોલ કોઈ ચીજ છે, જા, એને શોર્ી લાવ 
અને પછી મારી પાસે આવ. હ ં િહહેદલથી દ આ 
કર ં  છં કે ખ દા િને કામયાબ કરે.’ આવ  ંકહીને 
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એ સોનેરી પિદામાથંી બહાર આવી અને 
માશકૂાના અદાથી પોિાના રૂપનો જલવો 
બિાવીને ફરી નજરોથી ઓઝલ થઇ ગઈ. એક 
વીજળી હિી, જે ચમકી અને ફરી વાદળોના 
પિદામા ં છપાઈ ગઈ. હજી હદલહફગારના 
હોશહવાસ િેકાણે નહોિા ંઆવ્યા ને ચોકીદારે 
હળવેથી િેનો હાથ પકિીને યારના કચૂામાથંી 
િેને બહાર કાઢયો અને ફરી ત્રીજી વાર િે 
િેમનો પજૂારી પ્રનરાશાના ગાઢ સમ રમા ંગોિા 
ખાવા માિંયો. 
હદલહફગાર નાહહિંમિ થઇ ગયો. િેને ખાિરી 
થઇ ગઈ કે િે દ પ્રનયામા ંઆ રીિે નાશાદ અને 
નામ રાદ મરવા માટે જ પેદા કરાયો હિો. હવે 
એ પ્રસવાય કોઈ ચારો નથી કે કોઈ પહાિ પર 
ચિીને નીચે કદૂી પડ ં, જેથી િેપ્રમકાના જ લ્મોની 
ફહરયાદ કરવા માટે એક હાિક ં પણ બાકી નહીં 
રહ.ે એ પાગલની જેમ પિિો-આખિિો એક 
ગગનચ બંી પહાિની ટોચ પર પહોંચી ગયો. 
બીજા કોઈ સમયે િો આવા ઊંચા પહાિ પર 
ચઢવાન  ંસાહસ કરી શકે િેમ નહોિો. પણ એ 
વખિે મરી જવાના જોશમા ં િેને એ પહાિને 
એક ટેકરી જેવો નાનો લાગ્યો. એ ક દવાની 
િૈયારી જ કરિો હિો ત્યા ંલીલા કપિા ંપહરેેલા 
અને હીર અમામા બારેં્લા વિૃ એક હાથમા ં
િસબીહ અને બીજા હાથમા ંલાિી લઈને હાજર 
થયા અને હહિંમિ વર્ારિા હોય િેવા સ્વરમા ં
બોલ્યા, ‘હદલહફગાર, નાદાન હદલહફગાર, આ 
કેવી બ ઝદીલો જેવી હરકિ છે! ત   ંમ હબ્બિનો 
દાવો કરે છે અને િને એટલી પણ ખબર નથી 

કે મજબિૂ ઈરાદો િો મ હબ્બિના રસ્િાની 
પહલેી મઝંીલ છે. મદા  બન અને આમ હહિંમિ 
ન હાર. પવૂાની િરફ એક દેશ છે, જેન  ંનામ 
હહન્દ સ્િાન છે; ત્યા ંજ, િારી આરઝૂ પરૂી થશે.’ 
એવ  ં કહીને હઝરિે ચખજ્ર ગાયબ થઇ ગયા. 
હદલહફગારે શ હક્રયાની નમાઝ અદા કરી અને 
િાજા હોસલા, િાજા જોશ અને અલૌહકક 
સહાયિાનો સહારો પામીને ખ શ-ખ શ પહાિ 
પરથી ઉિયો અને હહન્દ સ્િાન િરફ ચાલી 
નીકળ્યો. ફરી લાબંો િવાસ શર  થયો. જગંલો, 
આગ વરસાવિા રેચગસ્િાનો, ખિરનાક ખીણો 
અને અલાઘં્ય પવાિોમાથંી પસાર થઈને 
હદલહફગાર હહિંદની સરજમીનમા ં દાખલ થયો 
અને નદીના િંિા પાણીના જળમા ં સફરની 
િમામ િકલીફ ર્ોઈને, થાકને લીરે્ નદી 
હકનારે જ સ ઈ ગયો. સાજં થિા ં િે એક 
મેદાનમા ંગયો, જ્યા ં બેશ માર અર્મરી અને 
બેજાન લાશો કફન પ્રવના જ પિી હિી. ચગિ 
અને કાગિા િથા જગંલી ક િરા લાશોને ચ ૂથંિા 
હિા ંઅને આખ  ંમેદાન લોહીથી લાલ થઇ ગય  ં
હત  .ં આ િરામણ  ંદૃશય જોઈને જ હદલહફગારન  ં
હદલ હચમચી ગય .ં હ ેખ દા, કઈ મ સીબિમા ં
જાન ફસી, મરનારાઓની કરાહના, પ્રસસકારા 
િથા શરીર રગિીને જાન દેિા ંએ લોકો, ચગિ 
દ્વારા હાિકા પર ચોંટેલા માસંને ખેંચીને ભાગિા 
હોય એવ  ંઆ દૃશય હદલહફગારે ક્ારેય નહોત   ં
જોય .ં એકાએક એને ખયાલ આવ્યો કે આ િો 
લિાઈન  ં મેદાન છે અને એ લાશો સરૂમા 
પ્રસપાઈઓની છે. એટલામા ં કશેકથી દદાથી 
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કરાહવાનો અવાજ આવ્યો. હદલહફગાર એ િરફ 
ફયો અને જોય  ંિો એક લાબંો-િગિો માણસ, 
જેનો મદાાના ચેહરો જાન નીકળવાની 
કમજોરીથી પીળો પિી રહ્ો હિો, િે જમીન 
પર માથ  ંઝુકાવીને પિયો છે. િેની છાિીમાથંી 
લોહી વહી રહ્  ંહત  ,ં પણ પાણીદાર િલવારની 
મિૂ િેના પજંામાથંી અલગ નહોિી થઇ. 
હદલહફગારે એક ચીંથર ં  લઈને િેના ઘા પર 
દબાવ્ય ,ં જેથી વહતે   ં લોહી અટકી શકે, અને 
બોલ્યો, ‘એ જવામંદા , ત   ંકોણ છે?’ એ સાભંળીને 
જવામંદે આંખ ખોલી અને વીરની જેમ બોલ્યો, 
‘શ  ંત   ંનથી જાણિો કે હ ં કોણ છં? શ  ંિેં આ 
િલવારનો માર નથી જોયો? હ ં મારી માનો 
બેટો અને ભારિનો સપિૂ છં.’ એટલ  ં કહિેા ં
કહિેા ં િો િેનો પીળો પિી રહલેો ચહરેો 
ગ સ્સાથી લાલ થઇ ગયો અને િેની પાણીદાર 
િલવાર ફરી પોિાન  ં જૌહર બિાવવા માટે 
ચમકી ઊિી.  
હદલહફગાર સમજી ગયો કે એ મને દ શમન 
સમજી રહ્ો છે, િે નરમાઈથી બોલ્યો, ‘એ 
જવામંદા , હ ં િારો દ શમન નથી. મારા વિનથી 
નીકળેલો એક ગરીબ મ સાફર છં. અહીં ભલૂો-
ભટકેલો આવી પહોંચ્યો છં. મને અહીંની વાિન  ં
વણાન કરશે િો િારી મહરેબાની થશે.’ 
આ સભંળાિા જ ઘાયલ પ્રસપાઈ બહ  મીિા ં
સ્વરમા ંબોલ્યો, ‘અગર ત   ંમ સાફર છે િો આવ, 
મારા ંલોહીભીના પિખામા ંઆવીને જમીન પર 
બેસ કારણકે આ બે હાથ જેટલી જમીન જ છે, 
જે હવે મારી પાસે બાકી રહી છે, જેને મોિ 

પ્રસવાય કોઈ છીનવી નહીં શકે. અફસોસ છે કે 
ત   ંઅહીં એવે સમયે આવ્યો છે જયારે અમે િારો 
આપ્રિથ્ય સત્કાર કરવા માટે યોગ્ય હાલિમા ં
નથી. અમારા બાપ-દાદાનો દેશ આજે અમારા 
હાથમાથંી નીકળી ગયો અને અત્યારે િો અમે 
જ બેવિન છીએ.’ દદાથી કણસીને પિખ  ં
બદલિા એણે કહ્ ,ં ‘અમે હ મલાખોર દ શમનને 
બિાવી દીધ  ંકે કે રાજપિૂ પોિાના દેશ માટે 
કેવી બહાદૂરીથી જાન ન્યોછાવર કરી શકે છે. 
આ આજ બાજ  ત   ંજે લાશો જોઈ રહ્ો છે, િે એ 
લોકોની છે, જેઓ આ િલવારના ઘાટે ઉિયાા 
છે.’ થોડ ં હસીને એણે કહ્ ,ં ‘અને હ ં બેવિન છં, 
ગનીમિ છે કે દ શમનની જમીન પર મરી રહ્ો 
છં.’ ઘા પરથી ચીંથર ં ફગાવીને િે બોલ્યો, ‘શ  ં
િેં મલમ લગાવ્યો? લોહીને વહવેા દે, એને 
રોકવાનો શો ફાયદો? શ  ં હ ં મારા જ દેશમા ં
ગ લામી કરવા માટે જીવિો રહ ં? નહીં, એવા ં
જીવન કરિા ં િો મરી જવ  ં વર્ારે સાર ં . 
આનાથી વધ  સાર ં  મોિ શક્ જ નથી.’   
એ જવામંદાનો અવાજ ર્ીમો પિયો, અંગ ઢીલા 
પિવા માિંયા, એટલ  ંબધ  ંલોહી વહી ગય  ં કે 
જાિેજ રહી રહીને એકાદ બ દં ટપકત   ં હત  .ં 
આખરે એન  ં આખ  ં શરીર જાન પ્રવનાન  ં થઇ 
ગય ,ં હદલન  ં ર્િકવ  ં બરં્ થય  ં અને આંખો 
પ્રમિંચાઇ ગઈ. હદલહફગારે માની લીધ  ં કે એન  ં
મતૃ્ય  નીપજ્ય ;ં ત્યા ંજ મારનારાએ ર્ીમેથી કહ્ ,ં 
‘ભારિ માિાની જય’. અને એની છાિી પરથી 
લોહીન  ં છેલ્લ  ં ટીપ  ં નીકળી પિ્ .ં એક સાચા 
દેશિેમી અને દેશભક્િે દેશભસ્ક્િનો હક અદા 
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કરી દીર્ો. ફીલહફગાર પર આ દૃશયની ખ બ 
ઘેરી અસર પિી. િેના હદલે કહ્ ,ં બેશક 
દ પ્રનયામા ંલોહીના આ ટીપાથી વધ  અણમોલ 
ચીજ કોઈ હોઈ જ ન શકે. િેણે િરિ જ 
લોહીના એ છેલ્લા ં લાલ ટીપાને, જેની સામે 
દ પ્રનયાની સમદૃ્ધિની લાલી પણ હફક્કી પિિી 
હિી, િેને હાથમા ં લઇ લીધ  ંઅને એ હદલેર 
રાજપિૂની બહાદૂરી પર હરેિ કરિો િે 
પોિાના વિન િરફ રવાના થયો અને અત્યિં 
કપરો માગા કાપીને ઘણા ંહદવસો પછી રૂપની 
રાણી મપ્લ્લકા હદલફરેબની હવેલી પર જઈ 
પહોંચ્યો અને સદેંશો આપયો કે હદલહફગાર 
કામયાબ થઈને પાછો આવ્યો છે અને 
દરબારમા ંહાજર થવા માગેં છે. હદલફરેબે િેને 
િરિ જ હાજર કરવાનો હ કમ આપયો. 
જન્નિની હરૂ જેવી ખ બસ રિ હદલફરેબ સોનેરી 
પિદાની ઓટમા ંબેિી અને બોલી, ‘હદલહફગાર, 
આ વખિે ત   ં બહ  લાબંા સમય બાદ પરિ 
આવ્યો છે. લાવ, દ પ્રનયાની સૌથી મલૂ્યવાન 
ભેટ ક્ા ંછે?’    
હદલહફગારે મહેંદીવાળી હથેળીઓને ચમૂીને 
લોહીન  ંટીપ  ંએની ઉપર મકૂી દીધ  ંઅને િેની 
પરૂી કેહફયિ પ રજોશ લહજેામા ંકહી સભંળાવી. 
િે ખામોશ પણ નહોિો થયો કે એકાએક એ 
સોનેરી પિદો ખસી ગયો અને હદલહફગારની 
સામે હ સ્નનો એક દરબાર સજેલો નજરે પિયો, 
જેની એક-એક નાઝનીન જ લેખાથી વધ  સ દંર 
હિી. હદલહફગાર હ સ્નનો આ પ્રિચલસ્મ જોઈને 
અચબંામા ંપિી ગયો અને પિૂળાની જેમ ઊભો 

રહી ગયો. હદલફરેબ આસનેથી ઊિી અને 
અનેક કદમ આગળ વર્ીને હદલહફગારને 
વળગી પિી. ગાનારીઓએ ખ શીના ગીિ શર  
કયાું, દરબારીઓએ હદલહફગારને માન આપય  ં
અને ચાદં-સરૂજની આ જોિીને ખ બ માનપવૂાક 
આસન પર ચબરાજમાન કરાઈ. જયારે એ 
લોભામણા ગીિ-સગંીિ અટકયા ત્યારે 
હદલફરેબ ઊભી થઇ અને હાથ જોિીને 
હદલહફગારને કહ્ ,ં ‘એ જંાપ્રનસાર આપ્રશક 
હદલહફગાર! મારી દ આઓ બર આવી અને 
ખ દાએ મારી પ્રવનિંી સાભંળી અને િને 
કામયાબ બનાવ્યો. આજથી ત   ંમારો માચલક છે 
અને હ ં િારી દાસી છં.’ એવ  ંકહીને િેણે એક 
રત્નજહિિ મજૂંષા મગંાવી અને િેમાથંી એક 
િખિી કાઢી, જેમા ંસોનેરી અક્ષરોમા ંલખય  ંહત  ,ં 
‘લોહીન  ં એ આખરી ટીપ ,ં જે વિનની 
હહફાઝિમા ંપિે, િે દ પ્રનયાની સૌથી અણમોલ 
ચીજ છે.’  

 
મ શંી િેમચદં, હહન્દીના મળૂ લેખક  

 
અન વાદક નરેશ કાપિીઆ  
સ રિ, 99099 21100 
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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અિાયા ંછાણા ં
મોના પાત્રાવાલા 

 

 
 

સવજીને કંઈ ગિાગમ પિિી નહોિી. અષાઢના અંર્ાહરયે હલેી બરં્ાયેલી.  
વાિામા ંવાસંિાની વાિ કરી હોય એમ કાટંસવેલ વાસંિાના ંઝુિં જામેલા ં

 

ઘોલકામા ં પિી પિી કમ  ઊંહકારા કરિી 
બબિવા માિંી : વરહાદ હો કેટલો પિિો સે. 
અહિયા હો ભીનાઈ ચગયા. ત   ંિા ંઊભો રેયને હ ં 
કરિો સે? : કમ નો અવાજ સાભંળી સવજી થિકી 
ગયો.: ‘િારી માયની નીચકી... ચપૂકી મર. 
ખાટલે પિેલી સે િો હો હખની મલે ને. 
અહિયાની પત્તર ખાયંિા કરે. ક્ો િારો બાપ 
નવરો સે?’ વાિામા ંપરાળ છાજેલા છાપરા ંિળે 
અિાયા ંછાણા ંખિકેલા.ં વાછંટ લાગવા માિંી. 
સવજીને કંઈ ગિાગમ પિિી નહોિી. 
અષાઢના અંર્ાહરયે હલેી બરં્ાયેલી. વાિામા ં
વાસંિાની વાિ કરી હોય એમ કાટંસવેલ 

વાસંિાના ંઝુિં જામેલા.ં ઊંચી પાિળી િાળીઓ 
વાિામા ંશાહ િીના પીંછા જેમ લટકિી રહિેી. 
ર્ોર્માર વરસાદથી ટાઢ વરે્લી. પરાળ 
છાજેલા ં ગારમાટીના ં છૂટાછંવાયા ં ઝૂપંિા ં ને 
ક્ાકં પારસીઓના ં દેશી નચળયા ંમઢેલા ંઘરો 
વરસાદી અંર્કારમા ંગરક હિા.ં બાયજાન  ંઘર 
જરા મોટ ં હત  .ં ર્નજીશા બાવાએ એને ઘર 
બનાવવામા ં વાસંિા, સાગિાથી માિંીને 
ગારમાટી, પરાળ સ ર્ીની મદદ કરેલી. 
 

ફાનસ લઈ સવજી ર્ારં્લમા ંમચેલો. મોઢામા ં
બીિી લટકિી રહી ગયેલી. ફાનસનો ગોળો 
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રાખથી માિં ઉજાળ્યો. નેવા ંએકર્ારા ંવરસિા ં
હિા.ં એની આરપાર જોિા ંકશ  ંભળાત   ંનહોત  .ં: 
‘િોહીને કેટલ  ંકેયલ  ંકે ઓણ સાપર ં  નવ  ંકરાવી 
લેખ ,ં હિેને વાિ કરજો. પણ નવરી થાય 
પ્રિયારે ને? બાઈ હો અમણા ંજ માદંી પિવાની 
થેય.’ ધ ૂઆંપ ૂઆં થિા ં એણે ફરી બીિી 
સળગાવી. બીિીનો ધ માિો વરસાદી વાછંટમા ં
ઘ મરાવા માિંયો. પગની કપાસી ખોિરિો, 
બાયજાની રાહ જોિો એ િાચ  ંફુલાવીને બેિો. 
 

ઘરમા ં કમ  સ વાવિી ને ર્નમાયની માદંગી, 
બાયજાન  ં કંઈ િેકાણ  ં નહોત  .ં આખો હદવસ 
િાગંરના ં ખેિરમા ં રવિિો કામ કરીને મોટો 
થયેલો સવજી ઘરે આવિા ંઅકળાઈ ઊિિો. 
કોઈની પણ સાથે મોઢ ં ખોલિો નહહ. એને િો 
એ ભલો ને ર્નજીશાન  ં ખેિર ભલ .ં કપાસી 
ખોિરિા ં થાક્ો એટલે પગે ઈંગાળો ર્યો. 
અગન બળી. 
 

ર્નજીશાબાવાન  ં ઘેર વરસાદમા ં ગરક હત  .ં 
ર્નમાય ર્ોલકામા ં પથારીવશ પિેલા.ં 
ર્નજીશા ખેિરેથી હમણા ંજ આવ્યા. ગમાણ 
પિખેના એકઢાચળયામા ં ઘોિો બાધં્યો. ઘરમા ં
અંર્ાર ં  જોઈ આંગણેથી જ બમૂ પાિીુઃ ‘ઘેરના ં
બઢ્ઢા ફાનસ ને િીવા ૂિી ગ્લાસ સ  ં? િીવાબટ્ટી 
િીચ ટે િેખાટ  નિી?’ ‘એ ફાનસ લાવિી સ ’ં કહી 
બાયજા હાફંળીફાફંળી પ્રપત્તળની લાલટેનોની 
ચીમની માજંિી, ર્ાસલેટ પરૂિી ફાફંા ંમારિી 
હિી. હજી જ વારના રોટલા કરવાના બાકી 
હિા, ર્નજીશા માટે મચ્છી બનાવી હિી.  

કાવેરીમા ં પાણી વર્િા ં જ કરચલા,ં દોકિા, 
મળીયા, લેવટા ને ભાિ મચ્છી વર્ી પિિા.ં 
સવજી રોજનો નદીમા ં રઝળિો. ખેિરે 
અચાનક આવી ચિેલા ર્નજીશા બરાિા 
પાિિા પણ સવજીએ આપેલા મળીયા કે 
લેવટા સાજંે ઘરમા ં રંર્ાિા ને ઘર ભરીને 
સોિમ ફરી વળિી. ર્નજીશા મોટા ઓિકાર 
ખાિા,ં મછૂો આમળિા ંર્રાઈ સ ધ્ર્ ખાિા ને 
સવજીને િોળા ફાિી ર્મકાવ્યા કરિા. સવજીને 
નવાઈ લાગિી. રાિે ખાિી વખિે બાયજા 
હરખથી શેિની વાિ કરિી ત્યારે સવજીને 
ભિક ં આકર ં  લાગત  .ં કપાસીમા ંનદીના ભાિાની 
લીલી-પીળી કાકંરી ખ ૂચંી હોય એમ એ સળવળ 
થઈ જિો. આજે બપોરે કરચલા પકિવા 
ઊિરેલો ને શેિની નજરે ચિયો. કરચલા ંયાદ 
આવિા ંભિક ં બેસ્વાદ બની ગય .ં 
 

ર્નમાયની કાજંી બનાવવામા ંઘણ  ંમોડ ં થય .ં 
વરસાદથી પલળેલા ંછાણા ંસળગવાને બદલે 
ઘ માિા ં હિા. ર્નમાયના ઓરિામા ંલાલટેન 
અને વચલાને આગલા ઓરિામા ં ફાનસ 
ટીંગાિી આવી. સાિ-બાસિની બાયજા ભારે 
કદાવર ને કામઢી. હમણા ં થોિા વખિથી 
સપં્રર્વાથી પગના સારં્ા મથાવિા, િોય િોશી 
ગણકારિી નહોિી. કાળા ચળકિા જાિાભમ 
પગની માસંલ પીંિી પર નદીના શેવાળ 
બાઝેલા કાદવમા ંરવિિા ંઅળપ્રશયા ંજેવી જાિી 
નસો ઊપસી આવેલી. બાયજા નવરી પિિી કે 
ઊપસેલી નસોને પસવારિી. નસો દબાવવાથી 
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થત  ંઊંડ ં સ ખ એના કાળા ચળકિા મોઢા પર 
અવળસવળ. ગામમા ં આવેલા કોક ર્ોળી 
મસૂળી - કાળી મસૂળી જેવા પાસેથી સાઢંાન  ં
િેલ લીરે્લ .ં ને નદીના ંઅળપ્રસયા ંજેવી ૂલેલી 
મોટી નસો પર મસળિી. ર્નમાયને કાજંી 
પ્રપવિાવવા બાયજા અંદર ગઈ. ર્નમાયને 
અગાઉથી જ પીિ - કમરનો દ ખાવો. સહજે 
ટાઢોડ ં થાય કે ભાગંી પિિા.ં સ વાવિી બાઈની 
જેમ એને પણ ઈંગાળાનો શેક આપવો પિિો.  
લાકિાની ઓરિીમા ંછાણા ં - લાકિા ંખિકેલા.ં 
એમા ં કરોચળયાના ં ઈંિાના ં ર્ોળારં્ફ કોચલા ં
જામેલા,ં બાયજાને એની ચીિરી. ર્નમાયની 
માદંગી જોઈ એના મનમા ં ક્ાકં ર્ોળારં્ક્ 
કોચલા ંજેવ  ંકશ કં બાઝેલ .ં નજર ખસેિી કોચલા ં
વગરના ંછાણા ંલીર્ા.ં 
 

આગલા ઓરિામા ં ર્નજીશા લોબાન ફેરવી 
િાચ  ં ચિાવી બેિા: ‘ઓઉઉ ખોિાયજી'ના 
રાગવાળં લાબં   ં બગાસ  ં ર્નમાયને સભંળાય .ં 
ર્નજીશાએ ક્ારેય ર્નમાયની માદંગીમા ં
ધ્યાન દીધ  ંનહોત  .ં આજે એ પથારીવશ હિી 
છિા ંઆવિાની સાથે પહલે  ં કામ િો ઘરમા ં
લોબાન ફેરવવાન  ંકય ું. સ ખિ-લોબાનની િીવ્ર 
વાસ ને ધ માિાથી ઘર ગોરંભાયેલા ં વાદળા ં
જેવ  ં થઈ ગય .ં ‘હિે! બાઈ બોલાવિા સે.’ 
બાયજાએ કહ્ .ં પણ ર્નજીશા અદબ ભીિી 
આગલા ઓરિામા ં જ બેસી રહ્ા. હમણા ં જ 
બાયજાએ લટકાવેલી લાલટેન પર પાખંવાળા 
કાળા મકંોિા ઊિાઊિ કરિા હિા. ર્નજીશાને 

ઘણી જ ચીિરી ચિિી. ચોખખીચટાક લાલટેન 
પર પાખંાળા મકંોિા જેવી બાયજાની હાકલ 
િરફ એ બેધ્યાન બની ગયા. માદંગીમા ંઆવી 
અવગણના જોઈ ર્નમાય રિી પિયા.ં 
બાળપણથી સાવ નાજ ક િચબયિના ંર્નમાય 
પરણ્યા પછી મોટે ભાગે બીમાર જ રહિેા.ં જરા 
ટાઢ વરે્, ગરમી કે વરસાદ વરે્ ર્નમાય 
પથારીમા ંઆળોટી પિિા.ં 
બાયજા રોટલા ર્િવા બેિી. રસોિામા ં દીવો 
ઝિઝિ સળગિો હિો. હવાઈ ગયેલા ંલાકિા-ં
છાણા ં ને લીરે્ ધ માિો રસોિાને ઘેરી વળ્યો. 
લાલઘમૂ આંખે ચલૂામા ં ૂંક મારિી, પખંો 
વીંઝિી એ ઝટપટ રોટલા ટીપિી હિી. હજી 
િો પોિાને ઘરે કામ બાકી હત  .ં શાક-રોટલા ને 
વહ ની રાબ બનાવવાની હિી. સવજી 
બાયજાની રાહ જોિો બેિો, ર્નજીશા બાવાના ં
ખેિરે ર્ર  રોપી માિં આજે નવરો થયો. ભખૂ 
ને થાકને લીરે્ એ આકળપ્રવકળ હિો. ઘણા 
હદવસોથી બાયજાને ઘરે આવિા ં મોડ ં થઈ 
જત  .ં ર્નમાય પથારીવશ હિા ં એટલે 
ર્નજીશાન  ંજમવાન  ંસાચવવ  ંપિત  .ં બાર-િેર 
વરસની હિી ત્યારથી એ ર્નજીશાના ઘરે કામ 
કરિી. બાયજાએ ર્નમાયની ત્રણેય 
દીકરીઓને ખબૂ જિનથી ઊછેરેલી. અને એ 
ત્રણેય પણ બાયજાને મા જ ગણિી. વારે - 
િહવેારે ઘરે આવિી દીકરીઓ સાસહરયાની 
વાિ ર્નમાયને કરિી ત્યારે એમની 
િકલીફમા ં ર્નમાય કરિા ં બાયજા વર્ારે 
અકળાિી. નાની દીકરી રોદાને સાસરે વર્ારે 
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દ ુઃખ હત   ંદારૂહિયો ર્ણી ઘણી વાર માર-પીટ 
જ કરી કાઢી મકૂિો ત્યારે ર્નમાય ને ર્નજીશા 
કરિા ં િો બાયજા જ વર્ારે ઊકળી ઊિિી. 
'કઈ માટીનો રેકે ભિવો િે પોરીને મારિો સે.' 
અને જ્યારે પણ એ જમાઈ ઘરે આવિો ત્યારે 
બાયજા અિાયા ંછાણા ંજેમ ધ ૂરં્વાઈ ઊિિી. 
 

રોટલા પિિા મકૂી એ ર્નમાયના ંઓરિામા ં
થોિા ઇંગાળા મકૂી આવી. ર્નમાય હવે લાબં   ં
ખેંચે એમ લાગત  ંનહોત  .ં બે હદવસથી િો વાચા 
પણ હરાઈ ગયેલી, એટલે ઈશારાથી જ સાિંા 
જેવા હાથ હલાવી ગ ગંળાિા ં રહિેા.ં પાચં-છ 
હદવસ પહલેા ંિો ર્નમાય જાણે મરી જવાના ં
હોય એમ કકળાટ કરીને માથ  ંઅફાળી રિાકટૂ 
કરવા માિંેલા.ં મળૂ િો ર્નજીશાની ચચિંિા ને 
ત્રણેય દીકરીઓની બળિરા. સાથે બાયજા પર 
પરૂો પ્રવશ્વાસેય ખરો. ‘ઉ મરી જાઉં િેવારે આંય 
ઘેર ટ ં સભંાલી લેજે. ટારા સેિને સાચવી લેજે 
ને મારા ંબચ્ચાનેં ટારા ંબચ્ચા ંગનજે.' આટલ  ં
સાભંળિા ં બાયજાની આંખો િબિબી ગયેલી. 
‘િમે હો હ ં બાઈ, ઉપરવાળો બેિેલો સે ને. 
િમને કંઈ ની થહ.ે મેં બી કે દાિ ેમાર ં  ને િાર ં  
કરેલ  ં સે?' ગળે ડૂમો ભરી બાયજા બોલેલી. 
રોટલા ઘિિા ંબાયજાને અમગંળ ભાવો ઘેરી 
વળ્યા. 
 

ર્નમાય બે-ત્રણ હદવસથી ઝાિો-પેશાબ 
પથારીમા ંજ કરી નાખિા.ં એ બર્ી સફાઈ ને 
રારં્વા કરવામા ં બાયજા થાકી જિી. ઉંમર 
દગો દેિી પણ શેિાણીની વેદના જીરવાિી 

નહોિી. આજે બપોરે ર્નમાય રિવા માિંેલા.ં 
પોિાની મા મરી જવાની હોય એવો બાયજાને 
વલોપાિ થઈ ગયો, રારં્વાના પણ એને હોશ 
નહોિા. અને આદિ મ જબ ર્નજીશા ગમે િે 
ટાણ  ં હોય ગોસ્િ-મચ્છી ખાર્ા વગર રહિેા 
નહહ. દાળ-ચાવલ િો ક્ારના બની ગયેલા. 
બે-ત્રણ રોટલા બાકી હિા. આગલા ઓરિામા ં
મહ િો ઢીંચિા ર્નજીશા વારે-વારે બાયજાને 
‘અજ  કેિલી વાર છે?’ પછૂયા કરિા... 
ર્ોલકામા ંએકાકી ર્નમાય રિિા ંપિયા ંહિા.ં 
 

વરસાદ અનરાર્ાર વરસિો હિો. ગેબનશા 
પીરની દરગાહ ગમી હદશા ફાિીને વીજળીના 
ભિાકા થિા હિા. કાવેરીમા ંલીલ ને શેવાળના 
થર બાઝેલા. ઉનાળાના થર થયેલા પાણી 
હાલકિોલક થવા માિંયા.ં ડ ંગરા પરથી 
લાલઘ મ માટી સાથે વહી આવિા ં ર્ોર્માર 
િહોળા ંપાણીથી નદીના ંથર ને બપં્રર્યાર જબ 
શેવાળ-લીલ કાિેં ઘા કરિા ં વહવેા માિંયા.ં 
સવજીએ ચલૂામા ં લાકિા-ંછાણા ં સળગાવવા 
કિાકટૂ કરી જોઈ. બેનચો... વરહાદે િો 
નખખોદ કાઢી નાયખ .ં’ પગ પછાિી લાલચોળ 
આંખે ઊિયો. કમ  ભખૂથી અકળાિી ખાટલે પિી 
રહી. રિિા છોકરાને ર્વરાવી માિં છાન  ં
રાખય .ં કમ  હિી િો કામઢી પણ પહલેી 
સ વાવિમા ં દેહ ભાગંી ગયો. સ વાવિ િો 
બાપાએ જ કરાવેલી. ર્નમાયની પણ ત્રણેય 
સ વાવિ બાયજાએ કરાવેલી. આગલા બે 
દીકરા િો ગામના ઊંટવૈઘ જેવા દાક્િરની 
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આિોિાઈએ પાછા થયેલા. બાયજા એની જીવી 
સાથે રહીને પાવરર્ી બનેલી. હાથ બેસી 
ગયેલો. રાિ-મર્રાિ ટાઢ કે વરસાદમા ંઅિખે 
પિખેના ં કે દૂરના ં ઝૂપંિાઓંના ં ઝુિંમા ં કે 
બાવાજીઓને ત્યા ંસ વાવિ માટે એને િેિાવિા. 
જીવી મરી ગઈ પછી બાયજા એ કામ કરિી, 
અિખે-પિખેની રાની વસ્િીમા ંમાન પામેલી. 
 

ભખૂના લીરે્ કમ  વળ ખાિી પિખા ં ઘસિી 
હિી. વાિામા ં પિાળી િળે કરાની આિાશે 
સવજી િગારામા ં થોિા ં લાકિા ં - છાણા ં પર 
ઘાસલેટ છાટંી ઈંગાળા પાિવાની જહમેિમા ં
પિયો. વરસાદને લીરે્ ખટ મિાની ઝુલી પિેલી 
િાળખી િગારા પર ઝળંબિી હિી. એણે દાિં 
કચકચાવી િાળી બટકાવી નાખી. 
 

મહ િાથી ભખૂ ઊઘિી હિી. ર્નજીશાએ 
ભ ખાળવા જેમ ખાઈ લીધ .ં ગોકા મોટા ફાદંા 
પર હાથ પસવારિા ંસિંોષના ઓિકાર ખાિા 
ઊિયા ‘બાયજા વરે્લ  ંઘેર લઈ જજે. મોઢ ં બી 
બો િેય ગ્ય  ં ટે અવે ટ  ઘેર જટી રેજે.' બાયજા 
એંિા ં વાસણ વાિાની ચોકિીમા ં મકૂી આવી. 
ઘરેથી લાવેલા વાસણમા ંથોડ ં શાક, ચાવલ ને 
જ વારના ં બે રોટલા ભરી લીર્ા. રસોિામા ં
ઢાકંોઠૂંબો કયો. રસોિાની છિના કાળાભઢ 
સાગના પેહિય પર પાણીના ંટીપા રવિિા ંકરા 
પર ઊિરિા ંહિા.ં દર વષે ઉનાળામા ંજ ફટેલા ં
નચળયા ંર્નમાય બદલાવી નાખંિા,ં ને વરસાદ 
ટાણે કરા પર રગેિા ઊિરિા ંકે છિ પહઢયા 
ટપકિા િો ર્નમાય ગામ છેવાિેથી સાલમ 

સ થારને બોલાવી લેિા.ં સાલમ પીધ્ર્િ માણસ 
પણ ર્નમાયની વ્હાલપ ને બાપાન  ં માન 
જાળવિો, ચાલ  વરસાદે કામ પિાવી દેિો. 
બાકી સાલમ જેન  ં નામ... આવા ટાણે 
માલેત  જારના િેિાને પણ િેલિો. ‘અવે સાલા 
જરાક સરમા ત   સરમા. ઈત્તા વરહાદ પિિા ને 
ઉં છાપરે ચડ ં? બોલ હદયા, ‘હિે બોલવિા સે.’ 
િેરા હિે કોણ હ ેમેરેક  બિાની ? અબી જબાબ 
દઉ. ‘બેજનજી.’ અવે ઈ બેજનજી ઓય કે 
િનજનજી ઓય અપણે ક્ા હૈ? સાલા માદરવા 
િમે ટાગેં ઊંચા કરકે બેિે ઓંગે આ ટાણે, ને 
મેરેક  છાપરે ચિાવે? જા િેરે ઘેિક કે ઉં પણ 
ટાગે ઊંચે ચિાકે બેિા ઉ કાય?’ ને કિક દેશી 
િમાક ન  ંપાન ચિાવિો. પર બાયા િેિવા જાય 
િો હસ હંસ .ં ‘ક્ા બાયજાફુઈ? અબીચ િેરે પીછે 
નીકલા સમજોની. અપણેક  િો હહસાબ સે આના 
ને હહસાબ સે જાના...! બાય ર્નમાય પાસે 
આવી. ‘બાઈ અવે ઊં જામ? હિેે ખાઈ લીરે્લ  ં
સે. આજે િો મોડ ં હો બોહ થેય ગેલ  સે.’ 
ર્નમાયની આવી હાલિમા ંએને ઘેર જવ  ંિીક 
ન લાગ્ય .ં ભીના ગળે એ બોલી. રાિે મોિેથી 
આવવાન  ંકહી એ ર્નજીશા પાસે ગઈ. સાગના 
મોટા પલગં પર સરો-પાયજામો પહરેી 
ર્નજીશાએ ક્ારન  ંલબંાવી દીરે્લ .ં ‘હિે બાઈ 
બહો માદંા સે. રાિના ંઝાિો પીસાબ થાય િો 
મને બમૂ પાિજો અંકે?' ‘પન ટ  અંઈયા જ સવૂા 
આવની. રાટ મઢરાટ કંઈ િીય  ંઓય ટો મને 
સ  ંસમજ પરવાની ઊટી? : ર્નજીશાના મોઢા 
પર અણગમો ઊપસી આવ્યો. ર્ોર્માર 
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વરસાદમા ંપલળિી, અંર્ારામા ંિેબા ંખાિી એ 
ઘરે આવી. વરસાદમા ંપગ પલળી - પલળીને 
આંગળીઓમા ંચાદંા ંપિી ગયેલા.ં આખો હદવસ 
હહિયાપાટી કરિી બાયજા ચાંદાનેં મટાિવા 
રાિે પગમા ંમેંદી લગાવિી પણ સવાર પાછી 
એની એ જ. 
 

વરસાદના ઘેરા નાદમા ંઅંર્ારપાટ િળે ગામ 
ગરક હત  .ં બાયજાના ઝૂપંિાના કરાને અિીને 
વાસંન ,ં ઊંચ ,ં લીલ છંમ ઝુિં ઊભ  ં હત  .ં એની 
િાળીઓ પવનમા ં ઝૂલિી, ઘરના છાપરે 
ઘસાિી. આંગણે ઊભેલો મહ િો વરસિો હિો. 
સવજીને ખાવાન  ં આપી બાયજાએ કમ  માટે 
રાબ બનાવી, ફાનસની વાટ ઊંચે ચિાવી 
હિેાળવા ભાવે એ ખાટલાની પાગંિે બેિી. 
‘બાઈ બહો માદંા સે. અવે િો બોલાત   હો નથી.' 
કમ  સામ  ંજોઈ એ બોલી. ભખૂથી અકળાિી કમ  
ઝપટ કાજંી ગટગટાવી ગઈ ને કટાણ  ંમ્હોં કરી 
આિી પિી. સવજી િો ક્ારનો ટૂં હટય  ં વળી 
ગયેલો. વાિાની નાનકિી ર્ોલકીમા ં બાયજા 
લાકિા-ંછાણા ં લેવા ગઈ. પાણી પી ને બારણ  ં
ૂલી ગયેલ  ંિે ઊઘિ્  ંજ નહહ. બહાર પિેલા 
બેચાર છોહિયા ંલઈ એ ઘરમા ંઆવી. 
 

કમ ન  ં દ ુઃખેય ઓછં નહોત   ં પણ ર્નમાયની 
છેલ્લી માદંગીને લીરે્ બાયજા રઘવાઈ બની 
ગઈ. આખો હદવસ ર્નજીશાના ઘરે જ નીકળી 
જિો. વહ -દીકરો મનોમન ક ઢાિાિા ં પણ 
બોલાત   ં નહોત  .ં ભખૂ-િરસ અકળાવી નાખિી 
ત્યારે ખીજ ચિી આવિી એટલ  ંજ. બાકી કમ  

કે સવજી ર્નમાયને માનથી જોિા.ં િગારામા ં
થોિા પજળેલા ઈંગાળા લાવી એણે કમ ના 
ખાટલા નીચે મકૂ્ા. પેટની અગનબળિરા િરી 
એટલે એણે ર્નમાયની ખબર પછૂી. 
કાળાહિબાગં પગ લબંાવી, ભીંિે અઢેલી, 
છીંકણી સ ૂરં્િી બાયજા ર્ીમે સાદે બોલિી હિી 
ને કમ  હોંકારા દીર્ા વગર સાભંળિી રહી. 
છાપરા પર ઘસાિી વાસંિાની િાળીને લીરે્ 
બાયજાન  ંમન ઊંચ  ંથઈ જત  .ં એ ઊંચે જોિી 
ને પાછી ર્ીમા સાદે એ જ વાિો િહોળિી 
કહિેી ‘િીહ િીહ વરહથી એ લોકોને િા ંકામ 
કરિી સ  ં પણ બાઈ બચારી કોઈ દાિો હો 
ખીજવાયેલી ની મલે. માદંી હો બહો પિે. કોઈ 
દાિો ઉ હો માદંી ઓંઉ િો એ બચારી માદંી 
માદંી હો વાહણ લગૂિા ં કરી લેય. પેલા 
જલમની મારી માય થિી ઓહૈ બચારીકની. 
અવે િો બોલાત   હો ની મલે ને આંગળા સીંર્ીને 
કૈય પણ આપિાને હો કેટલીક હમજ પિવાની 
ઉત્તી જે.' બાયજાન  ં ગળ રંૂર્ાય .ં ‘સવલાના ં
લગન પર હો કેટલ  ંઆપેલ .ં હિે િો કોઈવાર 
આપપાના ંઓય િો આપે ની િો ગાળ હો દેય. 
પણ બચારી બાઈએ હિેથી ચોરી-સપૂી હો મને 
હોબ આપેલ  સે.' ઓરિામા ં સન્નાટો છવાયો, 
બાયજાની નજર ભીંિની આરપાર કશ કં જોવા 
મથી રહી. એક જ વખિ ર્નમાય એના પર 
બગિેલા.ં નાની રોદાએ ઘરમા ં ર્માલ 
મચાવેલી. સૌથી નાની એટલે લાિરે્લી ને 
જજિંદી, માગણી નહીં સિંોષાઈ એટલે ઘર 
રફેદફે. છેલ્લે હાથમા ંકશ  ંન આવિા ંલોબાન 
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કરવાન  ં અફરગપ્રનય  ં ર્ા કય ું, ત્યારે ર્નમાયે 
ખીજમા ં ચિી એને ઢીબી નાખેલી. અને 
ર્નજીશાબાવાને ખબર પિિા ં જ ઘોિાને 
ફટકારવાની વાસંિાની સોટી લઈ મારવા 
દોિેલા. રોદા વાિા પાછળ થથરિી ઊભી. 
બાયજાએ એને ઘસિી પોિાના વાિામા ં
લાકિા-ંછાણા ંભરવાની ઓરિીમા ંઆખોહદવસ 
સિંાિી રાખેલી, સાજં સ ર્ી રોદા ઘરમા ંદેખાઈ 
ની એટલે ર્નજીશા ને ર્નમાય કણૂા ંપિયા.ં 
રિારોળ મચાવી ત્યારે બાયજા રોદાને લઈને 
આવી. એ પણ નહહ મારવાન  ંકબલૂ કરાવીને. 
પણ પછી િોસા-િોસીનો આકરો િપકો 
સાભંળવો પિેલો. બાયજાન  ંમાન  ં હૈય  ં રોદાને 
મારથી બચાવી વરસાદમા ંભીંજાિા ને ઝુલિા 
વાસંિા જેવ  ં ઝૂલી ઊિેલ ,ં જૂની વાિો યાદ 
આવિા ં બાયજાનો કરચલી મઢેલો ચહરેો 
મલક્ો. 
 

મર્રાિ થઈ. ગામવચાળે આવેલા ટાવરમા ં
રાિના ટકોરા પિાયા. બાયજા ર્નમાય પાસે 
સવૂા જવાન  ં પ્રવચારિી જ હિી કે એના કાને 
ર્ોઘરો ઘાટંો સભંળાયો. વાિાના બારણેથી 
ર્નજીશા બોલાવિા હિા. બાયજા ગ ચણય  ં
ઓઢી વાિામા ંબારણેથી જ ઝટપટ ર્નમાયના ં
ઘરે પહોંચી. ‘આિલી વાર સ ર્ી સ  ંકરટી ઊટી? 

ટારી બાઈ જો સ  કેટી છે? મરેરે માર ં  િો આખ  ં
ઘેર ગરં્ાઈ ઊથવાન 'ં સ ગિરા મોઢે નાક 
ચિાવિા ર્નજીશા બબિયા. બાયજા હાફંળી-
ફાફંળી અંદરના ઓરિે દોિી ગઈ. 
 

ત્રીજો િહર શરૂ થઈ ગયો. ર્ોર્માર વરસાદ 
ઝીંકાિો હિો. ર્નમાયે છેલ્લો શ્વાસ છોિી દીર્ો. 
ર્નજીશા આગલા ઓરિામા ં સનૂમનૂ બેિા. 
અંદરથી ભયકંર દ ગુંર્ આવિી હિી. ર્નજીશા 
એનાથી ચચિાઈ ગયા હોય એમ બરાિી ઊિયા 
“ચાલ જલ્દી સોજ  ં કરી લેની. કેિલી વાસ 
આવેચ.' બાયજાએ ર્નમાયના ં મેલા ં લગૂિા ં
કાઢી લીર્ા.ં જિનથી એણે િોશીના ં કપિા ં
બદલ્યા,ં ને પથારી પણ બદલી. વાિામા ં
ર્નમાયના ંગોદિા-ંગાદલા ંને લગૂિા ંકરા પાસે 
મકૂ્ા.ં વરસાદમા ં પલળિી બાયજા વરસિી 
આંખે કામમા ંમચી. ઘરેથી સવજીને બોલાવ્યો. 
આંખો ચોળિો, પલળિો સવજી આગલા 
બારણે આવી ઊભો. નેવા-ર્ાર નીચે ઊભેલા 
સવજીને ર્નજીશાએ ઉિાવળમા ંઆખી વાિ 
સમજાવી. ઘોિો આપીને બાજ ના ગામે રહિેી 
દીકરી િથા ક ટ ંબીજનોને જાણ કરવા મોકલ્યો. 
પહલેો કકૂિો બોલવાન  ં ટાણ  ં થવા આવ્ય .ં 
ગાજવીજ સાથે વરસાદની ઝિી વરસિી હિી. 
સવજી રે્નઘેરી આંખો પરાણે ખ લ્લી રાખી 
ઘોિો દોિાવિો હિો. 
 

ર વાનવાળો ઓરિો ચોખખો થયો કે ર્નજીશાએ 
ર્નમાયના ઢોચલયા પાસે ટેબલ પર દીવો કયો 
ને બગાસા ં ખાિા,ં મોટેથી ‘અવેસ્િા’ ભણવા 
બેસી ગયા. બાયજા રાિના ં એંિા ં વાસણો 
માજંવા ગઈ. િોશી જિા ંઆ ઘર સાથેન  ંલેણ  ં
પરૂ ં  થય  ંહોય એવા ખાલીખમ ભાવો એને ઘેરી 
વળ્યા. વરસાદના ઘોરને ભેદિી કકૂિાની એક 
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પછી એક ઊિિી બાગં ગોકીરો મચાવી રહી 
ત્યારે કમ ની ઊંઘ ઊિી, પવનને લીરે્ બારીન  ં
વાછહટય  ંખસી ગયેલ .ં ઝણ વહી આવિી હિી. 
એને સખિ ટાઢ ચિી આવી. શરીર ધ્રજૂી ઊિ્ .ં 
એણે સવજીને બમૂ પાિી પણ વરસાદમા ંબમૂ 
ભળી ગઈ. બાયજાને અવાજ દીર્ો પણ છાપરે 
ઘસાિા વાસંિાના કરડ્ કરડ્ અવાજ પ્રસવાય 
કશ  ંસભંળાત   ંનહોત  .ં ટાઢથી એ થથરી ઊિી. 
માસંના લોચા જેવ  ંછોકર ં  ઊંર્ત  ંહત  .ં પીિ ને 
કમરના દ ુઃખાવાથી એ ઊિી શકિી નહોિી. 
એના ગળે ડૂમો ભરાયો. 
 

ભરભાખંળં થય .ં રાિભર વરસાદ ઝીંકાિો 
રહ્ો. વહલેી પરોઢના ં લગંોટી મારી, અિખે-
પિખેના ંઝૂપંિાના ંલોકો સૈહ્ાહરના ંછૂટાછવાયા 
ટેકરામા ંભોંયફોટ ને આળીમ ગોિવા રઝળવા 
માિંયા.ં પરોહઢયે વરસાદ થોિો ઓછો થયેલો. 
ભીંજાયેલા ગીરાકાગિા વહલેી પરોઢના નીકળી 
પિેલા. એવા ટાણે સવજી ઘરે પાછો ફયો. 
લાલચોળ આંખો ને લગંિાિા પગે લથિાિો એ 
માિં જાિને સાચવિો નેવારં્ાર િળે ઊભો. 
રાિના ત્રણેક ગામ ઝિપથી ફરી લીર્ા ંપણ 
જગંલના ંઊંિાણવાળા ગામિામા ં કાચા રસ્િા 
પર પાણી ભરાયેલા ં ત્યાથંી માિં નીકળાય .ં 
અને ઘોિાએ પણ બે-ત્રણ વાર છેિયો હિો. 
ગાઢ અંર્કારમા ંપાણીના ંખાબોચચયા ંિેકવામા ં
થોિો ઊછળી જિો ને એ બે-એક વખિ ગબિી 
પિેલો. માિં લગામ ઝાલી પાછો દોિિો. એક 
વાર ગબિી વાસંિાના ંઝુિંમા ંફેંકાયો ત્યારે પગે 

કંઈક ચટકો ભરાયો હિો ને રાિ નીકળી 
ગયેલી. અંર્ારામા ંિો કંઈ દેખાય એવ  ંનહોત   ં
પણ પગ સજૂિો જિો હિો. અગન-બળિરા 
ઊપિી હિી. બર્ી દીકરીઓને ત્યા ંજઈ આવ્યો 
પણ મોટી બાલા ર્રમપ ર ગયેલી એટલે મળી 
નહહ. વળી બાલા ર્નજીશાની લાિકી દીકરીને 
વધ  િો હિી નહહ એટલે બર્ા કામ દીકરીઓ 
જ સભંાળિી ને બસ બાવાજી બગિી પિયા 
‘બેનચો... સવૂર ટને સાને વાસ્િે મારટે પોરે 
મોકલેલો ?’ કહી એમણે સવજીને એક ર્ોલ 
ઝીંકી દીર્ી. સવજી િોક નમાવી ઊભો. 
 

બાયજા પણ કકળાટ મચાવી રહી. શેિાણીના 
મોિના આઘાિે એય બહરેી બની ગઈ. ‘અવે 
સ  ં કરસ ?ં' ર્નજીશા ઓરિામા ં મોટી મોટી 
ફલાગંો ભરિા આંટા મારી રહ્ા. ‘અવે કોને્ન 
મોકલસ?' એ બબિયા. એમની ઈચ્છા િો 
સવજીને જ મોકલવાની હિી પણ ગ સ્સાને 
લીરે્ બોલાત   ં નહોત  .ં ‘સવલો જાય કે હિે?’ 

દયામણી આંખે િોશી મદદ કરવા િત્પર બની. 
સવજી ધ્રજૂી ઊિયો. દેહ થાકથી તટૂિો હિો ને 
િાબા પગે અગન ઊપિી હિી. બાયજાએ 
સાિલાના છેિેથી રૂપ્રપયાનો ગોળમટોળ પ્રસક્કો 
સવજીના હાથમા ંથમાવ્યો. ‘જા ર્રમપ ર થેય 
આવ. બાઈને બોલાવીને જ આવજે હમયજો 
કે?' સવજી લાલઘોલા જેવી આંખે કાળઝાળ 
થિો નીકળી ગયો. અગનબળિરા વેિાિી 
નહોિી ને ઘરે પાછા ફરાય એમ લાગત યં 
નહોત  .ં લગંિાિા પગે રાનેરી જીવ દોિય ેજિો 
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હિો. રસ્િે જિા એક બળદગાિામા ં બેિો. 
ગાિામા ં શાકભાજીના ં પોટલાં પિેલા ં હિા.ં 
ર્ાણાભાજી, ઝરકલી, મેથી, વેંગણ ને લીલા 
કાદંા વગેરેની ગરં્ નાકમા ં ભરાિા ં એ ઊંિા 
શ્વાસ લેવા માિંયો. ઝેરની અસરે એને ઘેન 
ચિવા માિં્   ં હત  .ં પોટલા પર માથ  ં ટેકવી 
લાબંો થઈ ટૂં હટય  ં વળી ગયો. વરસાદની 
ઝરમર ચાલ  જ હિી. 
વાસંખપાહટયાને સાદિીન  ં છાપર ં  બનાવેલ  ં
િોય વાછંટ લાગિી હિી. ગાિાવાળાએ રસ્િે 
આવિા ં ઝૂપંિે ગાડ ં રોક્ .ં મહ િાન  ં પહિય  ં
લીધ .ં બીિી સળગાવી એણે સવજીને હાક મારી 
પણ એ રે્નમા ંપિી રહ્ો. 
આગલા ઓરિામા ં ર્નજીશા અને ગામના ં
બીજા બે-ચાર પારસી સ્ત્રી-પ ર ષો બેિા ં હિા.ં 
બાયજા ર્નમાયના ઢોચલયા આગળ સહજે 
અંિર રાખી રિિી બેિી હિી. ત્રણ-ચાર િૌઢ 
બાઈઓ ઝોળા ંલગૂિામંા ંઘરમા ંબબિિી ફરિી 
હિી. ‘આંય સ  ં રવાન આગલ રીયા કરટી 
ઓસે?' ર વાનને નવિાવવા ગરમ પાણી 
મકૂવાન  ં હત   ં પણ વાિામા ં કીચિઘાણ થઈ 
ગયેલ .ં નાનકિી છાપરી નીચે લાકિા-ંછાણા ં
પિેલા ંએ લઈ ચલૂો સળગાવ્યો. િાબંાની મોટી 
દેગિી પાણી ભરી ચલેૂ ચિાવી. ‘મરેરે 
વરસાિિી ટો બધ્ધ  ભીજાય ગ્ય ચં. લાકરા બી 
અવાઈ ગેલા છે કે શ ?ં સલગિાની મલે ને!' 
ધ માિો ગોરંભાવા લાગ્યો. આંખોમા ં ધ માિો 
ચચરી ઊિયો. ચારેય અણઘિ બાઈઓ 
ઓશરીમા ંચિી આવી. ‘બાઈ ચલૂો ઓલવાઈ 

જવાનો કે હ ં?' બાયજા દયામણા સરેૂ બોલી. 
ચલૂો સળગાવી દેગિી ચિાવવાન  ંરોજન  ંકામ 
આજે એના હાથમાથંી ઝૂટંવી લીધ  ં એ એને 
સમજાય  ં નહહ. બાયજા આજ બાજ  પિેલા ં
છોહિયા ં - છાણા ં વીણી ચલૂામા ં મકૂવા ગઈ. 
‘મરેરે આંય સ  ં કરેચ? ટ ં સાને વાસ્ટે ચલૂાને 
અરકેચ ? દૂર રે.. દૂર રે.. આંય દેગરીને બી ના 
અરકિી, ર વાનન  ંપાની છે.' એક િૌઢા નાકન  ં
ટીચક ં ચિાવી બાયજા પાસે દોિિી આવી 
પહોંચી. બાયજા પ્રનમાણી પિીને ખસી ગઈ. આ 
શબ્દો એને િામ જેવા લાગ્યા. પણ ર્નમાયના 
મોિનો આર્ાિ આ શબ્દોથી વર્ારે મોટો હિો, 
વરસાદમા ંપલળિો ગીરકાગિો પ્રનમાણા જેવો 
િોક ં નમાવી છાપરા પર બેિો હિો. નેવાનંો 
અવાજ ઘરમા ંબેિેલા લોકોના સાદમા ંખોવાઈ 
ગયો હિો. બાયજા કરાને અઢેલી વાિામા ં
સનૂમનૂ બની ઊભી. ર્નમાયનો વાસ મારિો 
દેહ ઉપાિવા કોઈ િૈયાર થત   ંનહોત  .ં નાકના ં
ટીચકા ંચિાવી પાચેંક સ્ત્રીઓ કાથીના ઢોચલયા 
પર ર વાનને લઈ વાિામા ંઆવી. ‘એય અવે 
અઈયાિી ટ  ટે બાજ  ચાલી જા... ઓરો-બોરો 
પરી જસે.' ર વાનને નવિાવી લીર્ા પછી 
બાયજાને કરા આગળ ઊભેલી જોઈ એક સ્ત્રી 
બોલી. બાયજા થોિે દૂર જઈ ઊભી. ‘અવે ટ  
ટારા ઘેરે ચાલી જા. અમના ં ટારાિી અંિર 
અવાસે નઈં. ને સમજ કામ પર બી આવે ટો 
પાછલા બાને્નિી જ આવજે.’ રોદાએ બાયાને 
કહ્ .ં બાયજા ધ્રજૂી ઊિી. એને ડૂમો ભરાયો. 
બાયજાની ર્નમાય સાથે જોિાયેલી નાળ જાણે 
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કપાઈ ગઈ. એનાથી મોટેથી રિાઈ ગય .ં વાિા 
પાછળના બારણેથી એ નીકળી ગઈ. ઘરમા ં
ગઈ. વરસાદી વાવિો એકાએક વર્ી પિયો. 
અચાનક વાિામા ં પોલી કિેિાટી થઈ. 
સાિલાથી નાક લછૂિી એ વાિામા ં ગઈ. 
વાિામા ંજામેલા ંકાટંસવેલ વાસંિાના ઝુિંમાથંી 
િગિો ગોળ મોટો બાબં   અર્વચ્ચેથી બટકી 
ગયો હિો. લીલાછમ્મ બાબં  નો પીળો ગર 
બહાર િોકાવા લાગ્યો. જાિાભમ વાસંિાની 
જાિી-પાિળી િાળો વાિામા ં નમી પિી. કોક 
રાની બાઈ એના જટાઝુિં વાળને નીચા નમાવી 
પેટ પકિીને વાકંી વળી ગઈ હોય... એવી. 
છાપરા પર ગીરકાગિો ક્ારનો કકાશ 
ચીચવાિો હિો. કંટાળીને એક સ્ત્રીએ પથ્થર ઘા 
કયો. કાગિો ઊિીને બાયજાના કરા પાસે 
આવેલ વાસંિાના ંઝુિંમા ંપાખંો સકેંલી બેિો, કે 
રાિભર પિેલા વરસાદથી ભારઝલ્લી થયેલી 
િાળીઓ ગીરકાગિાના વજનથી ઝૂલી પિીને 
બાયજાના છાપરા પર વરસવા માિંી. 
 

ગ ગંામ ગંાના વલોપાિ જેવી મ ૂજંી વરસાદી 
બપોર ઊિરી આવી. વરસાદ અનરાર્ાર 
ઝીંકાિો હિો. બાયજાન  ંઘર ચવૂત   ંહત  .ં રસોિા 
ગમી ધ માિાથી કાળી પિેલ વાસંવજંી ૫૨થી 
કાળા ં મેલા ં પાણી કરા પર ઊિરિા ં હિા. 
ર્નમાયના વલોપાિમા ં આ વખિે નવી 
પરાળ છાજવાની રહી ગયેલી. ર્ોલકા જેવા 
ઓરિામા ં કમ ના ઊંહકારે આખો હદવસ એને 
જપં વળવા દીર્ો નહહ. મહામ સીબિે એણે 

હવાયેલા લાકિા-ંછાણા ં ભેગા ં કરી ઈંગાળા 
પાિયા. કમ ને કમર ને પીિ પર દેશી દવાનો 
લેપ લગાિયો. થોિી વાર ધ માઈને ઈંગાળા 
પણ કરી ગયા. ધ માિો ઘર ભરીને ફરી વળ્યો. 
 

રોંઢાટાણે ‘સગદીિ’ કય ું. (સગદીિ: શબ લઈ 
જિા ં પહલેા કિૂરાને શબના મોઢાન  ં દશાન 
કરાવવ .ં એથી મરનાર સ્વગે જાય એવી 
પારસી માન્યિા.) બાયજાની ઓશરીમા ં
પિયાપાથયાા રહિેા કાચળયા કિૂરાને એક 
પારસી ય વાન બ ચકારા બોલાવિા બોલાવી 
ગયો. કિૂરો ખાવાની લાલચે નજીક પહોંચ્યો 
ને એના ગળે દોરી ભેરવી દીર્ી. અંદર 
ઓરિામા ંલઈ જઈ કિૂરાને ર્નમાયન  ંમોઢ ં 
બિાવ્ય ,ં ને ર વાન લઈ ગયા. પોિાને છેલ્લી 
વખિે મોઢ ં જોવા ના દીધ  ંએ બાયજાને લાગી 
આવ્ય .ં સાવ સનૂમનૂ બની ગઈ. મનઅંિર 
બહરે મારી ગય .ં ચકળવકળ િોળા થર થઈ 
ગયા. રંૂવાિ ે રંૂવાિામા ં અગન ફરી વળી. 
સવજીને ર્નજીશાના ં ખેિરે કામ કરવા નથી 
દેવો એની મનમા ં ગાંિ વાળી લીર્ી. પોિે 
ક્ાકં ઘરકામ કરી જાિ ઘસવા નથી દેવી એવ  ં
થઈ ગય .ં કાળજ  ંચચરાઈ ગયા જેવો ઘા દૂઝિો 
હિો. આમ િો એને બર્ા ંજ ભગવાનના ંપિેલા ં
માણસ લાગિા'ંિા ંહવે થય  ંકે કોક બાયજા છે 
ને કોક ર્નમાય કે ર્નજીશા છે. રાિ પિિા ં
સ ર્ી િો એ ભાગંી પિી. નસેનસમા ં
અગનબળિરા ને ધ ૂરં્વાટ ગોરંભાવા માિંયો. 
બાર-િેર વરસની હિી ત્યારથી ર્નમાય સાથે 
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રહિેી. આજે િો બાસિ ઉપ૨ થવા આવેલા,ં 
જીવિર ઘસી નાખય  ંને છેક છેલ્લી ઘિીએ મોઢ ં 
નહહ જોવા દીધ .ં 
 

રાિ ઊિરી આવી. હજી સવજી આવ્યો નહોિો. 
વલોપાિમા ંબાયજાને સવજી યાદ જ નહોિો 
આવ્યો. ગરમ પાણીથી માથાબોળ નાહી લીધ .ં 
કમ ની રાબ બનાવવા બેિી. ચલૂો ક્ારનો 
થીજી ગયેલો. હવાયેલા ંલાકિા-ંછાણા ંચલૂામા ં
િાસંીને ઘણ બંધ  ંઘાસલેટ એના પર ઝીંકી દીધ .ં 
દીવાસળી ચાપંી. આગની જ્વાળા ઝળહળ. 
સવજી માટે રોટલા-શાક બનાવી એ ચપૂચાપ 
ખાટલે આિી પિી. એક જ વલોપાિ એના 
અંિરમા ંમચ્યો હિો. પ્રનમાણા જેવી રિિી એ 
પિી રહી. 
વાસંના ઝુિંમા ં ગીરકાગિો હજી બેિો હિો. 
વરસાદના સ સવાટાથી એ હલબલી જિો. 
એના ંપ્રવખરાયેલા ંપીંછા ંનીચેન  ંર્ોળી ઝાયંાળં 
રાત   ંબદન દેખાત   ંહત  .ં રસોિામા ંગોરંભાયેલો 
ધ માિો ઊંચે ચિીને વાસંિામા ં આિોઅવળો 
થિો ગીરકાગિા પરથી વહી જિો હિો. 
વાિાની ઓશરીમા ં કરા પાસે વરસાદથી 
બચિો કાચળયો કિૂરો ટૂં હટય  ંવાળી પિી રહ્ો.  
 

મોના પાત્રાવાલા   
ગદ્યપવા - મે, ૧૯૯૮ મા ંિકાપ્રશિ  
સૌજન્ય: ગ જરાિી સાહહત્ય પહરષદ - ગ જરાિી 
નવચલકાચયન - ૧૯૯૮   
સપંાદક: ચબપ્રપન પટેલ  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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હ ં  પ ણ 

યાપ્રમની વ્યાસ 

આ વાિાા પરથી નાટક ‘મારે િમને મળવ  ંછે’ સજાાય  ંઅને અનેકવાર ભજવાય  ંછે  
 

 
 

      કેટલાયે હદવસોથી શેમ્પ ૂઅને કંહિશનર 
વગરના પ્રવરાજના ગ ૂચંવાયેલા કિક થઈ 
ગયેલા લાબંા વાળ સફેદ બોગનવેલના ઝૂિંમા ં
ભેરવાયા. જ્યારે એ વાિની ફરિે કરેલ ઈંટની 
કાચી અિર્ી તટેૂલી હદવાલો પર બાઝેલ લીલ 
પર આંગળીઓ ફેરવવા ગઈ ત્યારે લીલી 
િાળીઓ વચ્ચે ફસાયેલ  ંમ ખ જોઈ એમ જ લાગે 
કે સફેદ બોગનવેલનો ઝૂમખો લટકે છે. વષોથી 

બરં્ પિેલ  ંવિનન  ંઘર એણે લગભગ પદંર 
સત્તર હદવસો પહલેા ંજ ખોલ્ય  ંહત  .ં ખલેૂલ  ંિાળ 
અંદર લટકિી ચાવી સાથે બારણાનંી અંદરની 
બાજ ના નકચૂામા ંએ રીિે લટકત   ં હત   ં જાણે 
હમણા ંજ બારણ  ંબરં્ કરવા હાથવગ  ંરાખવાન  ં
હોય! બર્ી જ  ચીજવસ્ત  ઓ પર જામેલી ધળૂ, 

ખણેૂખાચંરે બાઝેલા ંજાળાં અંદરોઅંદર સ્પર્ાા 
કરિી ઊર્ઈની હાર િથા બરં્ ઘરની પ્રવપ્રશઠટ 
ગરં્ હજ  એણે અકબરં્ રાખી હિી. છિ 
ગળવાથી જામી ગયેલો ક્ષાર અને ખરી પિેલ 
પોપિા હજ  પણ લટકિા હિા. મમ્મી, પપપા ને 
દાદીના ફોટાઓ િથા િેણે મેળવેલી ટ્રોફીઓની 
હારમાળા પર કરોચળયાએ બનાવેલ િોરણ 
િોલિા ં હિા.ં પ્રવરાજ જરૂર પરૂિા જ ઘરના 
કમાિ ખોલિી. બાકી મોટાભાગનો સમય 
વાિામા ંજ સવારથી સાજં સ ર્ી જૂની ઘટંીના 
પિ પર બેસી રહિેી ને ક ંભારવાિ પાછળ 
આથમિા સયૂાને જોયા ંકરિી. બ ઝાિો કેસરી 
રંગને. 
 

કૉલેજ ગોઇંગ ગલાના ચહરેાને ચચંળ દેખાિિી 
કાનની મોટી એહરિંગ, દાદીની જૂની ચનૂીમાથંી 
બનાવેલી પ્રસિંગલ િાયમિં િેચલકેટ હરિંગ િથા 
જીગરજાન દોસ્િ વૈભવે બથા િે પર આપેલા 
અમેહરકન િાયમિં જહિિ બે્રસલેટ એણે ફગાવી 
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દીર્ા ં હિા.ં નખ પરથી વ્હાઈટશાઇન મેજજક 
નેઇલ પોચલશ અિધ  ંઊખિી ગય  ં હત  .ં એની 
ઓળખ સમા ગાલ પર પિિા ં માનીિા ં
ખજંનોની િો િેણે ક ંિળી જ બદલી નાખંી હિી. 
સ્ટે્રઇટ કરાવેલ કમર સ ર્ી ઝૂલિા સ્ટેપ કટ 
વાળ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ િાળખીઓમા ંભેરવાયા. 
 

  િાળખીઓમાથંી વાળ ખેંચીને એ જેવી 
ઘટંીના પિ પર બેસવા ગઈ કે એને ચાદંરણાએ 
ઘેરી દીર્ી. સામેની ઊંચી દીવાલમાનંી 
જાળીમાથંી હકરણો ટેવવશ રંગોળીના ં મીંિા ં
પરૂવા ંપથરાયા.ં કેટલાક પ્રવરાજના હાથ પર 
પિયા.ં હજ  એ કોઈક ખણેૂ જીવિં રહલેા 
પ્રવરાજના બાળપણે બનેં હાથની હથેળીઓ ર્રી 
દીર્ી. અરે! આ શ ?ં હથેળીમા ંકંઈ જ નહીં? જાણે 
કે એક પણ હસ્િરેખા ન હિી! માઈક્રોસોફ્ટ 
ય ઝસાને સ્ક્રીન પર સરખ  ંન દેખાય િો ઇઝી વે 
ફરી ઓન-ઓફ કરી જ એ, એ જ રીિે પ્રવરાજે બે 
હાથ જોિીને ફરી ખોલ્યા. જવા દો હવે, ક્ા ં
આભાસી હકસ્મિની જરૂર હિી? ઈનફેક્ટ, 

બાળપણમા ં પણ હકસ્મિની કોને પિી હિી 
કારણ કે ત્યારે મા હિી, પ્રમત્ર હિો અને 
મહત્વાકાકં્ષા હિી. ત્યારે પણ આ જ રીિે પિિા 
ચાદંરણા ં પર સ્કલૂના સીવણના પ્રવષયમા ં
આપેલ હોમવકાન  ં કાળા રંગન  ં ટેબલક્લોથન  ં
કપડ ં ર્રી દીધ  ંહત   ંને ચોકથી ચીિરી લઈને, 

રાિ જાગીને  પ્રસલ્વર ટીક્કીઓથી ભરિકામ 
કરેલ .ં ‘ચાદંરણા’ં શીષાક હિેળ ક્લાસમા ંસૌથી 
વધ  માકા મેળવેલા. જોકે, ચાદંરણાવાળો 

મેજજકલ આઈહિયા વૈભવનો હિો. સામેની 
સ્કલૂમા ં ભણિો ને ચબલક લ બાજ ના ઘરમા ં
રહિેો મારો દોસ્િ. એને હ  ંપહલેો સગો માનિી, 
કારણ કે દાદીએ કહલે ,ં ‘પહલેો સગો પાિોશી.’ 
જોકે, એ અને એન  ંફેપ્રમલી અમને સગા ંકરિાયં 
વર્ારે વ્હાલ  ં  હત  .ં ત્યારે હમણા ં છે એવી બે 
વાિા વચ્ચે વિંી ન હિી. નખ કાપવા, બ્રશ 
કરવ ,ં કોગળા કરી પાણી દૂર સ ર્ી ઉિાિવ ,ં 
દોરિા કદૂવા ને ઇવન હોમ વકા અને ગીિ 
ગાવાની િેષ્ક્ટસ પણ વાિામા ંજ. વૈભવ એનો 
સાક્ષી. આવી કંઈ કેટલીય િહક્રયામા ં સ્કલૂનો 
સમય થઈ જિો અને મમ્મી ઝટ િેલ નાખંી 
માથ  ંઓળવા બેસાિિી. મારે હાથમા ંઅરીસો 
પકિી રાખવો પિિો. હા, ખરેખર પકિવો 
પિિો કારણ કે મમ્મી બે ચોટલા વાળવા 
આગળથી િાબી બાજ  સેંથી લઈ સરસ ઓળે 
પણ પાછળથી વાળ પ્રવભાજનમા ંશ  ંકરે ખબર 
નહીં, પણ એક ચોટલો જાિો ને એક પાિળો 
થાય. મારે મોડ ં થાય િો ય કચકચ કરવી જ 
પિિી. પણ મમ્મીની મદદે હંમેશા વૈભવ 
આવિો ને અરીસો મારા હાથમાથંી ખેંચી જિો.  
‘લે, અરીસામા ંિાર ં  મોઢ ં િો જો. આજે વૈભવે 
આવીને િેની સામે અરીસો ર્રી દીર્ો. 
પ્રવરાજને એક સાથે બે આિયાનો સામનો 
કરવાનો આવ્યો; એક િો અરીસામા ં પહલેી 
નજરે પોિાને ઓળખી જ ન શકી ને બીજ ,ં 
વૈભવ કેરાલાથી સાક્ષાિ એની સમક્ષ અચાનક 
હાજર થઈ ગયો િે. પ્રવરાજે ફટ દઈને અરીસો 
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ખસેિયો. કદાચ વધ  વખિ સામે રાખી એ 
અરીસાને અપમાપ્રનિ કરવા નહોિી ઈચ્છિી.  
“શોક લાગ્યોને, પોિાનો ચહરેો જોઈને? કેમ 
આવી હાલિ કરી છે? કોઈને પણ કહ્ા વગર, 

કોઈની કશી પરવા કયાા વગર, બેજવાબદાર 
રીિે આમ એકાએક કેમ કેરાલાથી અહીં?..” આ 
સવાલોના ટોળાનો જવાબ પ્રવરાજ પાસે ન 
હોવાથી વૈભવના હોિો પર હાથ મકૂી બોલિો 
અટકાવ્યો. હળવેથી હાથ ખસેિી વૈભવ એક 
પછી એક અણીયાળા િશ્નો િાકિો જ રહ્ો. 
વષોથી બરં્ ઘરના બારીબારણા ં ખલૂિા ં જ 
ઘેરાયેલ હવા બહાર ર્સી જઈ હાશકારો મેળવે 
એ જ રીિે વાિામા ંગ ૂગંળાિી શાપં્રિએ વૈભવના 
આગમનથી ખ લ્લો શ્વાસ લીર્ો. પ્રનસ્િેજ થઈ 
ગયેલી પ્રવરાજની સફેદ આંગળીઓ 
થપથપાવિા વૈભવે કહવે   ં જ પિ્ ,ં “પ્રવરાજ 
બોલ, કંઇક િો બોલ. િારી ખામોશી મારો જીવ 
લઈ લેશે.”  

 

કેટલા િયત્ને પ્રવરાજના હોિ બોલવા માટે 
વકંાયા.  
“ના, નહહ બોલીશ, નહહ બોલીશ પલીઝ, જસ્ટ અ 
પ્રમપ્રનટ, આ હોિના વળાકંને રાખ એઝ ઇટ ઇઝ. 
મોબાઈલથી પ્ક્લક કરિાં જ હ ં જાણી લઈશ, 

પ્રવરાજ. નાનપણથી િારા બદલાિા હોિના 
વળાકં મને જણાવી દે છે િારો મિૂ, િારા 
મનની વાિો.” 

“ 'વૈભવ, વૈભવ,' હરખભેર ચચચચયારી પાિીને 
ટ્રોફી લઈને બિાવિા દોિિા ખ શપ્રમજાજ હોિ, 

દાદીની મનાઈ છિા ંગોરમાની છાબમા ંૂટેલા 
પહલેા ફણગાને છાનામાના બિાવવા આવિા 
અચરજભયાા હોિ, અવાજ બેસી જાય એટલી 
િેષ્ક્ટસ કરી હિી છિા ં દેશભસ્ક્િ ગીિ 
સ્પર્ાામા ંહારેલ કરમાયેલા હોિ, જેના પ્રવશે મને 
ઝાઝી સમજ નહિી એ ફસ્ટા  મેસ્ન્સસ વખિે 
અચાનક મોટા થઈ ગયેલ િાવકા સકંોચશીલ 
હોિ, વહાલી દાદીના અવસાનથી મને વળગીને 
ધ્ર સ્કે ધ્ર સ્કે રિિા હોિ…” 

 

“પ્રવરાજ, હ ં િને િારા ંકરિા ંવર્ારે ઓળખ  ંછં. 
એટલ  ંયાદ રાખવાની કાળજી રાખી હોિ િો 
માિં એક બાળમ ઠ્ઠી ઝાકળ સમાઈ જાય એવિા 
ગાલોના ખજંનની જગ્યાએ દહરયો સમાઈ જાય 
એટલા ખાિા પિી ગયા હોિ. હ ં શ  ં પચીસ 
સત્યાવીસ  હદવસ સેપ્રમનારમા ં ચેન્નઈ ગયો 
અને ત   ં અહીં… નહીં મેસેજ, નહીં ફોન, નહીં 
મેઈલ, નહીં ચચઠ્ઠી, નહીં કહણે… ને િારે માટે મેં 
કોને નહીં પછૂ્  ંહોય? િોરકીપરથી માિંીને િીન 
સ ર્ી પછૂાપછૂ, ઊલટ  જેને પછંૂ એ મને સામે 
પછૂિા.ં” 

 
***   

 

   એક વખિ ગામમા ંજ્યોપ્રિષબાબા આવેલા. 
હાથ જોિા જોિા રાપ્રશ જાણવા નામ પછેૂલ .ં 
પ્રવરાજ જવાબ આપે એ પહલેા ં‘’હ ં,પણ"કહીને 
વૈભવે હાથ પ્રવરાજના હાથ પર કરી દીરે્લો. 
નામની રાશી એક હિી. એટલ  ંજ નહીં, બને્નને 
રમવા, લિવાઝઘિવા, ખાવાપીવાની એકબીજા 
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વગર મજા ન આવિી. “ચાલ, હવે હ  ં
આિમામા ંઆવી. િારી બર્ી નોટબ કસ, ગાઈિ, 

મહટહરયલ હવે મારા.ં” પોિાનાથી એક વષા 
આગળ ભણિા વૈભવ સામે પ્રવરાજ ટહ કી. 
  "જા, જા, કામ કર, કામ કર. આ વષાથી િને 
નહીં મળે. બીજા કોઈના શોર્ી લેજે, નહીં િો 
નવા લઈ લેજે.” વૈભવની આ વાિે પ્રવરાજે 
રિવાન  ં જ બાકી રાખેલ  ં પણ એ આંખોને 
ઢોળાથી રોકવા વૈભવ બોલી ઊિેલો. “હ ં,પણ 
યાર, િારો ક્લાસમેટ થવા માટે મેં પરીક્ષામા ં
એક પેપર જ નથી આપય .ં ર્ોરણ આિથી િો 
ગલ્સાબોય્સ સ્કલૂ એક જ છેને.  
 

“ઓહ માય ગોિ!” વૈભવના બચલદાનથી 
નવાઈ પામી ફરી પ્રવરાજના હોિોએ અવનવો 
વળાકં લીરે્લો.  
 

 
 

આ બનેંની પાક્કી દોસ્િી પર ખ શીને અદેખાઈ 
આવી. “પ્રવરાજ, બેિ ન્યઝૂ. પપપાને મ બંઈમા ં
મોટી કંપનીમા ં જોબ મળી છે. મ બંઈ જવ  ં
પિશે.” હાફંિો વૈભવ આવેલો.  
“િો મારા ઘરે રહી જા, િને નહીં જવા દઉં.” 

“હ ં, પણ, યાર, મારે પણ નથી જવ ”ંથી અટકેલ  ં
દ્દશય આંસ  સાથે હાથ હલાવિા બાય બાય પર 
પરૂ ં  થય .ં પછી િો ફોન, ઈમેલ, અને વેકેશન 
ઘણ  ં સાચવ્ય .ં ત્યા ં સ ર્ી કે એસ.એસ.સી, 
એચ.એસ.સી અને ગે્રજ્ય એશન માટે પણ 
બનેંએ એક જ પ્રવષય પસદં કયો, 
માઇક્રોબાયોલોજી. અલબત્ત, જ દી જ દી 
ય પ્રનવપ્રસિટી ને જ દા જ દા શહરેોમા ં રહીને 
પ્રવરાજે સમગ્ર ચચત્ત ભણવામા ંપરોવ્ય .ં વૈભવ 
મ બંઈની ફાસ્ટ લાઈફમા ંવૈભવી થઈ ગયો. 
આમ પણ વૈભવને  "હ ં પણ"બોલીને નવ  ંમાણી 
લેવાની, જાણી લેવાની, પામી લેવાની, ચાખી 
લેવાની આદિ િો હિી જને? વળી, મોહમયી 
નગરી, નવા વાિાવરણમા ંનવા પ્રમત્રો મળ્યા, 
ભળ્યા, ખાન-પાન, રહનસહન, શહરેી ટેસ્ટ જચી 
ગયો ને પચી ગયો. 
પ્રવરાજ િેની રોજીંદી નાનામા ંનાની વાિ પણ 
વૈભવને જણાવિી પણ વૈભવ િરફથી ખાસ 
મેસેજ આવિા નહહ. ભણવાન  ં ને વળી 
મ બંઈની ચબઝી લાઈફ એટલે ટાઈમ ન મળિો 
હોય પ્રવચારી પ્રવરાજ આગ્રહ ન રાખિી. 
ભણવામા ં ગળાડૂબ પ્રવરાજે સગંીિનો શોખ 
અપનાવ્યો હિો. એની િાલબધ્ર્ પ્રશસ્િબિ 
પ્રનયપ્રમિ સખિ મહનેિના અંિે ગોલ્િમેિલની 
પ્રસદ્ધિ િાપિ કરી પણ આ ગૌરવભરી ઘટનાને 
પોંખવા મમ્મીપપપા હાજર ન રહી શક્ા.ં એક 
જીવલેણ અકસ્માિે બનેંનો જીવ લીર્ો. 
પ્રનરાર્ાર પ્રવરાજને હદલાસો આપવા વૈભવે ખ દ 
દોિી આવવ  ંજોઈત   ંહત   ંપણ ફોનથી હદલાસો 
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પાિવી પિાવ્ય  ં ત્યારે પ્રવરાજે કદાચ ત્રણેયને 
ગ માવ્યા;ં મમ્મી, પપપા અને પ્રમત્રને પણ…. 

*** 
 

    લીલાછમ કેરાલાની ખબૂસરૂિ ભપૂ્રમ પરની 
એ.સી.આર. િી.આઈ. (ઓલ કેર રીસચા એન્િ 
િાયગ્નોષ્સ્ટક ઇપ્ન્સ્ટટયટૂ)  હરસચા વકાન  ં ફોમા 
સબમીટ કરિી પ્રવરાજનો બ્લ્ય ૂ જીન્સ અને 
લાઈટ ઓરેન્જ ક િી પર ક્રોસમા ંઝૂલિો કચ્છી 
ભરિકામવાળો આકષાક બગલથેલો ક્ાકં 
ભેરવાયો. પ્રવરાજને ખબર હોવા છિા ં ફોમા 
સબમીટ કરી રસીદ લઈને પાછળ ફરી. ‘’હ ં, 
પણ" બોલિો વૈભવ પ્રવરાજની પાછળ ફોમા 
ભરવા ઊભો હિો.  
“ઓહ માય ગોિ! કેટલો બર્ો ચેઇન્જ થઈ ગયો 
છે. (અટકીને) પણ આપણી વચ્ચે હવે ક્ા…ં.?" 

“આઇ એમ રીયલી સૉરી, દોસ્િી હરચાર્જ કરવા 
જ આવ્યો છં.” વૈભવ આમ પણ પ્રવરાજને 
મનાવી લેવાનો જ હિો. કોલર ટયનૂથી કી-
ચેઇન સ ર્ી ને ગ્લાસથી શઝૂ સ ર્ી વૈભવના 
ચેઇન્જની પ્રવરાજ સ્માઈચલિંગ ફેસ સાથે નોંર્ 
લેિી રહી. બાહ્ ફેરફારની સાથે આંિહરક 
ફેરફારની કોઈક ઝલક પ્રનહાળવા એ ઉત્સ ક 
હિી.  
આખરે બનેં HIV-AIDSના હરસચા વકામા ંસાથે 
જોિાયા ં અને સાથે ઘેરાયા. ગ્લવ્ઝ, એિન, 

ટેસ્ટટયબૂ, બ્લિ, પ્રસરમ, સેષ્ન્ટ્રફયઝૂ, 

માઇક્રોસ્કોપ, પ્રપપેટ્સ, ઇન્ક્બેૂટર, 

ઓટોઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ને વાયરસની વચ્ચે ને ફસાયા. 
એષ્ન્ટજન, એષ્ન્ટબોિી, હરએક્શન, ટ્રાયિોટ્સ, 

એચ.િી., ઈમ્યનૂોકોમ્બ કે વેસ્ટના બ્લોટ જેવી 
ટેસ્ટની માયાજાળમા ંગ થંાયા. પ્રવન્િો, પ્રપહરયિ, 

સી.િી. ફોર કાઉન્ટ્સના હિસ્કશનમા ંફરી બનેંની 
સાથે ભણવાગણવા, ખાવાપીવા, લિવાઝઘિવા 
ને વાદપ્રવવાદમા ં ય વાની િવેશી. પ્રવરાજને 
વહલેી સવારના આકાશના િરોિાજા સ્વચ્છ 
લોભામણા રંગો આકષાિા. વૈભવથી વહલેા ં
ઉિાત   ં જ નહીં. એને સાજંનો માદક દહરયો 
માફક આવિો. પ્રવરાજ ટે્રહિશનલ ૂિ પર 
પસદંગી ઉિારિી િો વૈભવ ફાસ્ટ ૂિ પર. 
એકને ક્લાપ્રસક િો બીજાને વેસ્ટના મ્ય ચઝક. 
પ્રવરાજને હરસચા વકા ખબૂ ગમત  ંત્યારે વૈભવને 
એ બાબિે વારેવારે િાવ આવી જિો. છિાયં 
એકબીજાને ખબૂ ગમિા ંહિા.ં ખાસ કરીને સાથે 
ગાળેલા બાળપણે બનેંને જકિી રાખયા ંહિા.ં 

*** 
 

 
 

   રોમાન્સનો રંગ પ્રનખરે એવા વાિાવરણમા ં
એક રપ્રવવારે નૌકાપ્રવહાર કરિા કરિા 
ઉઠમાભયાા અવાજે, “પ્રવરાજ, િને શ  ં ગમે? 

િેમીઓનો કોમન િશ્ન. 
“મને ઊગિો સરૂજ ગમે, વહિેા ંઝરણા ંઅને 
દોિિા ં હરણા ં ગમે, વરસાદના ં ફોરા ં ગમે, 
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શીિળ ચાદંની ગમે, િને?” િેપ્રમકાનો કોમન 
ઉત્તર.  
“િને ગમે િે મને ગમે, પણ હ ં કેમ માન ?ં” 

લાિથી પાણી ઉિાિિી પ્રવરાજે પછૂ્ .ં  
“આપણા િેમના સોગદં.” વૈભવે હાથમા ંિેનો 
હાથ લેિા કહ્ .ં 
“એમ? પણ મેં એવ  ંવાચં્ય  છે કે પ ર ષો લગ્ન 
પહલેા ંિેમ કરવાની સોગદં ખાય છે અને પછી 
સોગદં ખાવા જેટલો પણ િેમ નથી કરિા.”  

વૈભવ (સ્વગિ), “િારી સાથે પરણવાન  ં છે 
કોણ? (િગટ) ઓઓ… આમા ંલગ્નની વાિ ક્ા ં
આવી?” િે સફાળો ઊભો થઈ ગયો. “જા જા 
જા,  પહલેા ંકોવલમ ચબચ પર જઈને િાર ં  મોઢ ં 
ર્ોઈ આવ. આ ઉંમરે આવા મસ્િીિોફાન ન 
થાય િો જ નવાઈ પણ જે લગ્નની પ્રવરાજને 
ખાિરી હિી એ જ લગ્નની બાબિમા ં વૈભવ 
મક્કમ હિો કે દોસ્િી પાકી પણ લગ્ન િો નહીં 
જ. પ્રવરાજે વૈભવનો હાથ પકિયો. “એય, િારો 
હાથ કેમ ગરમ છે? મને એમ કે મારા 
પાણીવાળા િંિા હાથ છે પણ ખરેખર જો િારી 
આંખ પણ સહજે લાલ છે. ચાલ, જલદી 
િૉક્ટરને બિાવી દે. હ ં ટેસ્ટ માટે િાર ં  બ્લિ 
લઈ લઉં.” 

વૈભવે હાથ ખેંચી લેિા ંકહ્ ,ં “ના, ગરમ નથી, 
લોખિંી વ્યસ્ક્િત્વ ર્રાવ  ં છં એટલે િારી જેમ 
નહીં. કલૂ, બેબી કલૂ.” બીજે હદવસે સવારે 
વૈભવની ચચિંિા થિા પ્રવરાજ એને લેબોરેટરીમા ં
શોર્વા જિી હિી ત્યારે પર હાિકાનો ઢગલો 
થઈને આવેલા ય વાનને જોઈને છળી મરી, 

“માય ગોિ! આટલી સ્પીિની શ  ંજરૂર છે? ર્ીમી 
બાઈક ચલાવી હોિ િો આ એસ્ક્સિન્ટ….” 

“ના, હજ  થોિી વર્ારે સ્પીિમા ંહોિ િો નીકળી 
જાિ. ટ્રક જોિે અથિાિ જ નહીં.” વૈભવ 
પાછળથી આવી બોલ્યો.  
“લ્યો, આ વાિ પણ પ્રવચારવા જેવી છે. આમ 
પણ િને સ્પીિ વર્ારે પસદં છે અને એય, ક્ા ં
જાય છે? આ િારા હાથમા ંકોનો હરપોટા  છે? હવે 
િાવ કેમ છે? હ ં િારી પાસે જ આવિી હિી.”  

“હ ં પણ, િશ્ન દેવી! આઇ એમ ઓકે.” વૈભવ 
કદી એચઆઇવી પોચઝહટવ પેશન્ટની હહસ્ટરી કે 
કૉઝ ઓફ ઇન્ફેકશન કે પ્રસમપટમ્સ વગેરેમા ં
પિિો જ નહીં. હરપોટા  સાથે કામ. જયારે પ્રવરાજ 
બર્ા કેસના મળૂ સ ર્ી પહોંચી િેવલપમેન્ટથી 
લઈને કાઉસ્ન્સચલિંગ સ ર્ીની જવાબદારી એ 
પોિાની સમજથી અને પરૂી પ્રનઠિાથી કરિી, 
પોિાને સોંપાયેલા સેમ્પલ્સ માટે અને વૈભવના 
પણ. આમ પણ વૈભવ થાકી જિો, કંટાળી જિો.  
“વૈભવ, િને ખાસ રસ નહોિો િો શ  ં કામ 
હરસચામા ંજોિાયો? િારી આ સીટ બીજાને મળી 
હોિ િો…” 

“ઓ મેિમ, મ રબ્બીની જેમ હોિ ના હલાવો. 
મને AIDSમા ંસમળૂગો રસ નથી પણ એમા ંરસ 
ર્રાવનારમા ંરસ છે.” 

“માય ગોિ! શ  ંકરીશ આન ?ં મારી સાથે થોિો 
િાલ પ્રમલાવ, બેસરૂી જજિંદગી િો હજી પણ જીવી 
લેવાય પણ બેિાલી જજિંદગી સાથે કેમ ભપ્રવઠય 
કાઢીશ?”  
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“ભપ્રવઠય િો મારે િાર ં  પ્રવચારવાન  ં છે. કોઈ 
સ રિાલવાળા સાથે િને પરણાવવાની છે, 

પ્રવદાય કરવાની, આંસ િા પાિવાના. િારા ં
મમ્મીપપપા નથી િો પ્રમત્ર િરીકે આ ફરજ મારે 
અદા કરવાની ને!" 
“મજાક? કાયમ મજાક? જો વૈભવ, ત  ં મને 
એકવાર છોિીને જિો રહ્ો હિો. હવે મજાકમા ં
પણ એવ  ંનહીં સાભંળં.” 

વૈભવ (સ્વગિ), “ઓ પ્રવરાજ, િને કેવી રીિે 
સમજાવ ?ં હવે મને િારી સાથે નહીં ફાવે.” 

વૈભવને વધ  ચચિંિાએ રે્રી લીર્ો પણ પ્રવરાજે 
એ જોય  ંનહીં. રાિહદવસ જોયા વગર પ્રવરાજ 
ઊંિે ને ઊંિે કામમા ંખ ૂપંી જિી. વૈભવને બદલે 
એના પ્રસપ્રનયસા, િીન કે પેશન્ટના હરલેહટવ સાથે 
ચચાામા ંસમય વર્ારે જિો. વૈભવે પ્રવરાજનો 
છેલ્લો સમય ખેંચી ખેંચીને મોટો કરવો પિિો 
ત્યારે થોિી પળો ગ જારી શકે, િેમ છિા ં
અદેખાઈને આંખો ૂ ટે એવી આ જોિીને મેિ ફોર 
ઈચઅર્ર િરીકે આખી ઇપ્ન્સ્ટટ્ટૂ કે આખ  ં
દેવલપ ર ઓળખત .ં 
    એ.સી.આર.િી.આઈના સ્થાપના હદને દર 
વષે કેમ્પ યોજાિો. હજારોની સખંયામા ંઊમટી 
પિિા દરેક પેશન્ટની દરેક ટેસ્ટ િદ્દન ફ્રીમા ં
કરવામા ંઆવિી. હંમેશની જેમ આ વખિે પણ 
વૈભવ ત્રાસી ગયેલો પણ પ્રવરાજ જેન  ં નામ! 
રાિહદવસ સમય સજંોગ જોયા વગર કે 
ખાર્ાપીર્ા વગર મિંી પિી હિી. સખિ કામ, 

ઉજાગરો, થાક અને ભખૂથી ચક્કર આવિા ં
હાથમા ંપકિેલ બર્ા ંજ સેમ્પલ સાથે કાચની 

ટ્બૂ્સ ભરેલ  ં રૅક પિ્ .ં પ્રવરાજને પણ ઇજા 
થઈ. કાચ શરીરમા ં ઘસૂી ગયા. પ્રવરાજ અને 
પેશન્ટન  ં લોહી એક થઈ ગય .ં જજિંદગીમા ં
પહલેીવાર વૈભવે શાષ્બ્દક િમાચો માયો. “ના 
પાિી હિીને, ઓવરટાઈમ કરવાની?” 

જોકે, પછી ખબૂ વહાલથી કરેલ વૈભવની 
કાળજીથી પ્રવરાજ જલદી બેિી થઈ ગઈ. 
“વૈભવ, હ ં વળી ક્ા ંહરિીફરિી થઈ ગઈ?” 

િારે હાથે ખાવાપીવાનો, લાિ કરીને દવા 
લેવાનો ચામા જિો રહ્ો. નેપકીનથી સ્પજં 
કરિો ને માથ  ંઓળી દેિો, ઢંગર્િા વગરન .ં”  

“એમ? ઢંગર્િા વગરન ?ં અને આ શેમ્પ ૂ શ  ં
િારા િીને કરી આપેલ ?ં કોઈ આવેલ  ં મદદ 
કરવા? િારા િીન, િૉક્ટર, બટરફ્લાય જેવી 
ફે્રન્્સ એટસેટરા…. હવે િારો એટસેટરા જ કામ 
લાગ્યો.” 

“નો, માય એક્સટ્રા ઓહિિનરી હિયર ફે્રન્િ. ટેલ 
મી વન પ્રથિંગ પ્રસહરઅસ્લી એન્િ ટ્રૂચલ. પહલેા 
હદવસે મારા બ્લિવાળા કપિા ં કોણે ચેઇન્જ 
કરાવેલા?ં” 

વૈભવની સ્પીિ બોલી, “નસે.” 

પ્રવરાજની શરમ બોલી, “નસા? મેઈલ કે 
હફમેલ?” 

“નો, નો, િમારી નસા એમ કહી ગયેલી આઇ 
એમ એટ હર સપ્રવિસ ને મેં જવાબ આપેલો ‘હ ,ં 
પણ.' 
બેમાથંી એકેય બદલાય  ં નહીં અને દોઢ વષા 
પસાર થઈ ગય .ં ભારે સરિાઈઝ વચ્ચે 
વૈભવન  ંહરસચા પેપર પ્રસલેક્ટ થઈ ગય ,ં ચેન્નઈ 
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માટે અને ત્યારબાદ ય એસ માટે. એણે 
સિાવીસ હદવસ ચાલનારા સેપ્રમનારમા ંચેન્નઈ 
જવાન  ંહત  .ં કદાચ બર્ાને ખબર હિી કે આ 
કામ પ્રવરાજન  ંજ હત  .ં સબપ્રમશન વખિે વૈભવ 
બીમાર હિો એટલે પ્રવરાજે પોિાની મહનેિની 
મિૂી વૈભવના નામે જમા કરાવી હિી. એને 
નામ સાથે કામ ન હત  ,ં કામ સાથે કામ હત  .ં 
આમ પણ બનેં ક્ા ંજ દા ંહિા.ં  
“પ્રવરાજ, મને ખબર પિયા વગર િે આ શ  ં
કય ું?” 

“વૈભવ, આપણે ટૂંક સમયમા ંએક થઈ જઈશ  ં
પછી આપણી રેિ હરબન એકસિેસને વેગ 
આપી એવ  ં કામ કરીશ  ં કે ફક્િ કેરાલાની જ 
નહીં, પણ દેશભરની એચઆઇવી પોચઝહટવ 
ટકાવારી સાવ ઘટી જાય. જો ને પરમહદવસે 
જોયેલી પેલી નાની બાળકીનો ચહરેો મારી 
નજર સામેથી ખસિો નથી. ફાઈનલ સ્ટેજમા ં
છે. જન્મથી માના શરીરમાથંી એને એઇ્ઝ 
મળ્યો.”  

“પ્રવરાજ, એ બાળકીનો શો દોષ? એની 
મર્રને… કે પછી એના ફાર્ર….” 

“વૈભવ, હ ં િેનો પપ્રિ હરગીઝ પસદં નહીં કર ં . 
જે કોઈની પણ પરૂી જાણકારી વગર ચાહરત્ર 
અંગેન  ં દોષારોપણ કરી દે. ઇન્ફેકશન 
લાગવાના ંઘણા ંકારણો છે.” 

“વૈભવ (સ્વગિ) પણ હ ં ક્ા ંિને મારી પત્ની 
બનાવવા િૈયાર છં? મહાફ્લોપ પાટાનર!” 

વૈભવને ચેન્નાઈ જિા ંપહલેા ંપ્રવરાજે એને આખ  ં
હરહસાલ કરાવ્ય .ં “બાકીની પરૂક માહહિી હ ં 
મેઇલ કરી દઈશ, ઓકે? ગ િ લક.  
“થેન્ક્સ.” વૈભવે એની બેગ બરં્ કરિા 
સ્વાભાપ્રવક ઉત્તર વાળ્યો.  
“ફોર વ્હોટ?” પ્રવરાજે પ્રિિલીની જેમ પાખં 
વીંઝી. 
“યાર, ત  ંમને પપ્રિ િરીકે સ્વીકારવાની નથી 
એ માટે.” આખરે હૈયાની વાિ હોિ પર… 

“સ્ટોપ ઈટ અને સ્ટેપ આઉટ.” પ્રવરાજે લાઈટ 
મિૂમા ં પ્રવદાય કયો. પ્રવરાજને વૈભવનો પ્રવરહ 
વસમો લાગ્યો. એવ  ંબનેંને ઓળખત  ંદરેક જણ 
વાગોળત   ં કારણ વૈભવ ગયો એ હદવસથી 
પ્રવરાજને િાવ આવવા લાગ્યો, શરીર પર 
રેપ્રસસ થયા,ં િાયેહરયા થયો. ખાસ કોઈને િેણે 
જણાવ્ય  ંનહીં. િીને કહ્  ંછિા ંએિપ્રમટ ન થઈ 
િે ન જ થઈ. સામાન્ય દવા લેિી રહી. પોિાન  ં
સેમ્પલ લઈને ટેસ્ટ કયો, જોય ,ં “માય ગોિ!” 

એની અન ભવી ટેવાયેલી આંખ ટેસ્ટ પરૂો 
પરફોમા થાય એ પહલેા ંિો હરપોટા  વાચંી શકી 
અને સીર્ી વાટ પકિી પોિાની વિનની. 

*** 

   “મારી પ્રવરાજ, એટલે જ કહ ં છં કે નહહ 
બોલીશ. હ ં બર્ી વાિ જાણી ગયો છં િારા હોિ 
પરથી. યાર, છોિ આ કાટંાળાન  ંકારખાન .ં મને 
બર્ી ખબર છે.” વૈભવે એની હિપચી ઊંચી 
કરી. “નથી ખબર, કંઈ નથી ખબર િને વૈભવ, 

હવે ત   ંમારી સાથે લગ્ન નહીં કરી શકે.” દરેક 
પેશન્ટને િેમથી સલાહ આપિી પ્રવરાજ 
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વૈભવના ખભા પર માથ  ંમકૂી ધ્ર સકે ધ્ર સકે રિી 
પિી. “આઈ એમ એચ.આઇ.વી. પોચઝહટવ.”  

રિિી પ્રવરાજને જોઈ  ખિખિાટ હસિો  વૈભવ 
બોલ્યો, "હ ં, પણ યાર, હવે હ ં િારી સાથે જ 
લગ્ન કરી શકીશ.” પ્રવરાજના અવાચક હોિ 
કોઈપણ વળાકં લે િે પહલેા ં વૈભવે આંખથી 
કહી જ દીધ ,ં “ઇન્ફેકશન લાગવાના ઘણા િકાર 
છે.” 

છિા ંપેશન્ટ હહસ્ટરી અને કૉઝ ઓફ ઇન્ફેકશન 
જાણવા ટેવાયેલ પ્રવરાજે પછૂી જ લીધ .ં 
જવાબમા ંવૈભવે કહ્ ,ં “હ ં મ બંઈમા ંએક સમયે 
ડ્રગ એહિક્ટ થઈ ગયો હિો. એટલે જ મમ્મી 
પપપાના િેથ વખિે આવી નહોિો શક્ો.હવે 
પ્રનયપ્રમિ દવાઓ લઉં છં. હલે્થ સારી રહ ેછે. 
નાવ અપ્રનપ્રથિંગ એલ્સ? અલબત્ત, મારે િારા 
પ્રવશે કંઈ જ નથી જાણવ .ં ત  .ં..."  
   “હ ં, પણ.” કહીને પ્રવરાજ વળગી પિી. 
 
 

 
 

યાપ્રમની વ્યાસ 

સ રિ, ૯૯૨૫૧ ૯૫૨૩૯ 
આમપં્રત્રિ વાિાા  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



166 
 

જોિાજોિ 
રવીન્ર પારેખ 

 
આમ દો જજસ્મ મગર એક જાન-કહવેાય, પણ હોય િો બે જ. ટૂંકમા,ં દેહ બે હોય 

ને જીવ પણ બે જ હોય, એમા ંપણ સ્ત્રી, સ્ત્રી જ રહ ેને પ ર ષ, પ ર ષ જ રહ ે
 

“ૐ નમ: પ્રશવાય !” 

માળાનો મેર આવી ગયો ને િેને આંખે 
અિકાિીને રાર્ાએ માળા મહંદરમા ં મકૂી, 
મહંદરન  દ્વાર બરં્ કય ું. િે ઊભી થવા ગઈ કે 
મોહનને અથિાઈ. િેને ખબર જ નહીં કે િે 
પાછળ જ ઊભો છે. મોઢ ં ફેરવીને િેણે મોહન 
સામે જોવા કય ું િો મોહને િેને ચમૂી લીર્ી. 
 

“શ  ંકરે છે?” જેવ  ંબોલવા ગઈ ત્યા ંમોહને િેને 
બાથમા ંલઈ લીર્ી. 
 
 

 

“છોિ, સવાર સવારમા ંશ  ંમાિં્   ં છે?” રાર્ાએ 
મીિો છણકો કયો. 
મોહને િેને છોિી દીર્ી. 
“આજે સોમવાર છે, મારો.” 

“મારો પણ સોમવાર જ છે, મગંળવાર નથી.” 

 

“હ ં ઉપવાસની વાિ કર ં  છ.” 

“અત્યાર સ ર્ી િો મારો પણ ઉપવાસ જ છે. 
ચાપાણી પણ બાકી છે.” 

“મકૂ ં છં, ચા !” બોલિી રાર્ા હકચનમા ંગઈ. 
િો, આ છે મારી સ્ટોરીના બે પાત્રો. 
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આપણને આંખો બે છે, પણ બધ  ં િબલ, 

આઇમીન બબ્બે દેખાત   ંનથી. એવ  ંહોિ િો એક 
પત્ની બે દેખાિે. બે હજારની નોટનો ટોટલ, 

ચાર હજાર થિે, પણ એવ  ંનથી. બે આંખ એક 
દૃશય દેખાિે છે. રાર્ા, મોહનન  ંપણ એવ  ંજ છે. 
એ બે એક બીજાને ચાહિા ંહિા ંએટલે લગ્ન 
કયાું. બે, એક થયા.ં એક થયા,ં પણ હિા ંિો બે 
જ. 
આમ દો જજસ્મ મગર એક જાન-કહવેાય, પણ 
હોય િો બે જ. ટૂંકમા,ં દેહ બે હોય ને જીવ પણ 
બે જ હોય, એમા ંપણ સ્ત્રી, સ્ત્રી જ રહ ેને પ ર ષ, 

પ ર ષ જ રહ.ે 
 

પણ, પરણ્યાનંી રાિથી જ રાર્ાને લાગ્ય  ંકે એ 
બે, બે નથી, પણ એક છે. રાતે્ર િો મોહનને પણ 
એવ  ંલાગત  ,ં પણ સવાર પિિી કે મોહનને થત   ં
કે રાર્ા અલગ છે ને પોિે પણ અલગ જ ... 
 

રોજ રાિના રાર્ાને એમ થત  ં કે મોહન અને 
એ, એકબીજામા ં ઓગળી ગયા ં છે. શ્વાસ 
જોરજોરથી ચાલિા. કયો શ્વાસ કોનો છે એની 
પણ ખબર ન પિિી. ઘણીવાર િો  એમ પણ 
લાગત  ં કે પોિે મોહનના દેહમાથંી બોલે છે, 

મોહનને પણ વહમે પિિો કે િે રાર્ા થઈ ગયો 
છે... 
 

પણ સવારે મોહન અલગ દેખાિો. રાર્ા પણ 
મોહનને, સામે ઊભી રખાઈ હોય એમ અલગ 
દેખાિી. આ અલગ દેખાવ  ં રાર્ાને ગમત  ંન 
હત  .ં િેને રહી રહીને એમ થત  ંકે-  

“મોહન, આપણે રાિના કેટલા ંબર્ા ંએક થઈ 
જઈએ છીએ, િો હદવસના કેમ અલગ...?” 

 

“પથારીમા ંપિયા રહીએ િો હદવસે પણ એક 
લાગીએ, એમા ંશ ?ં” 

 

મોહન ગમ્મિમા ંહસિો, પણ રાર્ાને િે ગમત  ં
નહીં. િે એકલી પિિી િો પ્રવચાયાા કરિી કે 
મોહન િેને કેટલ  ંબધ  ંચાહ ેછે ! િે પણ િેને 
ખબૂ ચાહ ેછે. ઘરમા ંકોઈ હત   ંજ નહીં એટલે 
ખાિાપંીિા,ં ઊિિા ંબેસિા ંબનેં સાથેને સાથે જ 
દેખાિા.ં એક જ થાળીમા ં બનેં જમિા.ં બનેં 
એકબીજાને કોચળયા ભરાવિા.ં હફલ્મ-નાટક 
જોવા ં સાથે જ જિા.ં હોટલમા ં પણ સાથે જ 
બેસિા.ં રાર્ા આગ્રહ રાખિી કે 

બનેં એક જ થાળીમાથંી જમે. વેઇટરને િે 
કહિેી પણ ખરી, ”ભૈયા, એક હી થાલી 
લગાના.” 

 

“સર કા ફાસ્ટ હૈ ક્ા?” વેઇટર હસીને પછૂિો. 
 

“નહીં, હમ એક હી થાલી મેં...” 

 

“બહનેજી ઐસા થોિે હી ન હોિા હૈ?” 

 

“કોઈ બાિ નહીં, દૂસરી થાલી રખ દો.” મોહન 
પાણીનો ગ્લાસ ઉિાવિા ંકહિેો. 
 

રાર્ાન  ંમોઢ ં પિી જત  .ં એક થાળીમા ંબે જણા ં
જમે એમા ં હોટેલવાળાન  ં શ  ં લ ૂટંાઈ જાય? 

જોઈએ િો બે થાળીના, અરે, ચાર થાળીના 
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પૈસા લઈ લે, પણ એક થાળીમા ંજમવા દેવામા ં
વારં્ો શ ?ં ઓન ર્ કોંટે્રરી એક થાળી ર્ોવાની 
બચી જાય 

... 
 

આખે રસ્િે રાર્ાનો કકળાટ ચાલિો. મોહન 
સમજાવિો, પણ રાર્ાના મનમાથંી પેલી દો 
જજસ્મ મગર એક જાન- વાળી વાિ ખસિી 
નહીં. 
 

રાતે્ર કોફી પીિી વખિે પણ એ ટેબલ પર એક 
જ કપ મકૂિી, “આપણે એક જ કપમાથંી” 

 

“પીએ? એમ જ કહવે   ંછેને?” મોહન હસિો, “ હા, 
પીએ. ખરેખરિો આપણે એક મોઢાથી 
બે જણે કોફી પીવી જોઈએ.” 

 

“એવ  ંથાય િો પણ િોબ્લેમ િો રહ ેજ.” રાર્ા 
મોહનનો ટોન પકિીને બોલિી. 
 

“શ  ંિોબ્લેમ રહ?ે” 

 

“એ જ કે મોઢ ં એક નથી. બે મોઢામંાથંી કય  ં
મોઢ ં કોફી પીવામા.ં..” 

 

“ઓબપ્રવયસલી િાર ં  જ હોયને !” 

 

“ખરેખર િો મોઢ ં જ એક હોવ  ંજોઈએ-“ 

 

“પણ હોત   ંનથી, રાર્ા ! એક મોઢાવાળા પણ 
અનેક મોઢા ંર્રાવિા ંહોય છે, ત્યા ં
ત  ંબેન  ંએક મોઢ ં કરવા માગેં છે?” 

 

મોહન જરા ચચિાઈને ઊિી જિો. રાર્ા રિવા 
જેવી થઈ જિી. ત્યારે પણ પ્રવચાર િો 
િેને એ જ આવિો કે િેના ં આંસ  મોહનની 
આંખથી વહ.ે 
 

િે મારી પાસે આવી. બોલી, “ રપ્રવભાઈ, બે 
િેમીઓ એક હોય િો િે બે કેમ રહ ેછે?” 

 

“એક હોિ િો એક જ હોિ, પણ બે હોય િો 
એક કેવી રીિે હોય?” 

 

“િો દેહ બે ને આત્મા એક ને એવી એવી વાિો 
વાિાામા ંિમે કેમ લખયા કરો છો? “ 

 

“ એ વાિાા છે, રાર્ા, એમા ં પાત્રો ગ્લોહરફાય 
થિા ંહોય, પણ જીવનમા.ં..?” 

 

“િો હ ં વાિાામા ંછં કે જીવનમા?ં” 

 

“ત  ંવાિાામા ંજે જીવન હોય એમા ંછે.” 

 

“એટલે એમા ંિો ગ્લોહરફાય થાયને?” 

 

“થાયને!” 

 

“િો મોહન કેમ અલગ રહ ેછે?” 

 

“બનેંને ગ્લોહરફાય કર ં  િો કોપ્ન્ફ્લક્ટ જ ના રહ,ે 

પણ ત   ંચચિંિા ના કર ! 
હ ં મોહનને સમજાવીશ...” 

 

પણ, મોહન સમજ્યો નહીં. 
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“ના, રપ્રવભાઈ,” એ બોલ્યો, “િેમીઓ ગમે 
એટલા એકબીજાને ચાહિા હોય િો પણ 

છેવટે િો બે જ રહ ેછે.” 

 

“બરાબર, પણ સ્ટોરીમા ંએવ  ંકહવેાત   ંહોય છે,” 

મેં સમજાવવાની કોપ્રશશ કરી, “આત્મા અમર છે 
એવ  ંનથી કહવેાત   ં? કહવેાય છેને?  જ્યારે સાચ  ં
િો એ છે કે કોઈ કાકાએ આત્માને જોયો નથી... 
ને િેમીઓ પણ બેના ંત્રણ થયા હશે, પણ એક 
થયા નથી.” 

 

“જે નથી થત   ંિે વાિાામા ંશ  ંકાદંા ખાવા લાવો 
છો?” મોહન ઉશકેરાઈ ગયો. 
 

“ત  ંયાર મારી સ્ટોરીની નાજ ક ભાષાની પથારી 
ફેરવી રહ્ો છે. કમસે કમ કેરેક્ટરમા ંિો રહ.ે” 

 

“ઓકે. િો સ્ટોરીમા ંશ  ંકરવાન  ંછે, મારે?” મોહન 
ના છૂટકાન  ંબોલ્યો. 
 

“િારે રાર્ાને િેગ્નન્ટ કરવાની છે.” 

 

“પણ એ િો બેના ંએક થવાની મેથી મારે છે. 
એને કહો કે બેના ંત્રણ થવાન  ંછે, એક નહીં !” 

 

“સાર ં , એને કહીશ.” 

 

રાર્ાને કહવેા ગયો િો એ િો િપમા ંબેિી હિી. 
 

“ ૐ નમ: પ્રશવાય, ૐ નમ: પ્રશવાય....”ની 
માળા ફરિી હિી. એ નાચભસ્વર એટલો 

િભાવક હિો કે મહાદેવે િગટ થવ  ંજ પિે. ને 
એ િગટ થયા પણ ! 
 

જટાર્ારી પ્રશવશકંર િસન્ન થયા. પ્રત્રશળૂ ર્રિી 
પર િોકી બોલ્યા, “બાચલકે, હ ં િસન્ન થયો છં...” 

 

મેં કહ્ ,ં “ મહાદેવ, મારી સ્ટોરીમા ં િમારે 
આવવાન  ંજ નથી, િો િમે કેમ...?” 

 

“વત્સ! હ ં કેવળ અપ્રનચ્છાએ જ િગટ થયો છં. 
બાચલકાએ િપ કય ું એટલે હ ં િેને વર દેવા 
આવ્યો છં.” 

 

“હ ે દેવાપ્રર્દેવ, બાચલકા પાસે ઓલરેિી એનો 
વર છે જ...િો િમે... ?” 

 

“ હ ેમખૂા, વર એટલે પપ્રિ જ નહીં, વર એટલે 
વરદાન પણ! એન  ંગ જરાિી કરવ  ંપિશે?” 

 

“નહીં િભ , એટલ  ં િો આવિે છે.” મેં હાથ 
જોિયા. 
 

“હ ે પ્રમત્ર, લેખક છે િો કેરેક્ટરને સ્ટોરીમા ં
આવવા દે, ત  ંસ્ટોરીન  ંકેરેક્ટર ના થઈ જા! િારે 
સ્ટોરીમા ંપ્રવલસવાન  ંછે, પ્રવહરવાન  ંનથી.” 

 

“જેવી આજ્ઞા, િભ ! હવેથી પ્રવલસીશ.” 

 

-ને મેં એપ્ક્ઝટ લીર્ી. 
 

મહાદેવ રાર્ા િરફ ફયાા, “બાચલકે, િેં િસન્ન 
કયો છે િો કહ,ે શ  ંજોઈએ છે?” 
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રાર્ાએ દંિવિ કયાું. મહાદેવને િગટ થયેલા 
જોઈને મોહન પણ દોિિો આવીને પગમા ંપિી 
ગયો. મહાદેવે િેને “પ્રશવમ ભવત ” કહ્  ંઅને 
િરિ જ ભલૂ સ ર્ારિા ં“સોરી, શ ભમ ભવત ” 

પણ કહ્ .ં 
 

મોહન “ઇટ્સ ઓકે” બોલવા જિો હિો, પણ 
ચપૂ રહ્ો.  
 

“બોલ, બાચલકે ! શી ઇચ્છા છે િારી?” 

 

રાર્ા બે હાથ જોિિા ંબોલી, “હ ેિભ , આમ િો 
બર્ી વાિે સ ખી છં...” 

 

“િો આટલે દૂર મને ર્ક્કો ખવિાવવાની જરૂર 
હિી? િને ખબર છે, માર ં  અર્ાુંગ 

હ ં કૈલાસ પર છોિીને આવ્યો છં?” 

“ક્ષમાિાથી છં, િભ ! મને િો હત   ં કે આપ 
મહાદેવી સાથે પર્ારશો...” 

 

“એ પણ આવવાની હિી, પણ એણેય વરદાન 
આપવા જવાન  ંહત  .ં.. શ  ંછે કે અમાર ં  
િો કામ જ એ છેને!” 

 

દેવ જરા ટોળમા ંબોલ્યા, “કેમ બોલિી નથી? 

શ  ંજોઈએ છે િારે?” 

 

રાર્ા, મોહન િરફ ફરી અને મહાદેવની સામે, 

િેને આગળ કરિા ંબોલી, “િભ , અમે 

પપ્રિપત્ની છીએ. એકબીજાને ખબૂ ચાહીએ 
છીએ. અમે બેના-ં“ 

 

“ત્રણ થવા માગંીએ છીએ.” મોહને ટાપસી પરૂી. 
 

ત્યાજં રાર્ા ચીસ જેવા અવાજે બોલી, “નહીં, 
િભ ! અમે બેના ંએક થવા માગંીએ છીએ.” 

 

“નોનસેન્સ! િમે હિવોસા લેવા માગંો છો?” 

મહાદેવ ચખન્ન થયા. 
 

“નહીં, િભ ! એવ  ંનથી-” 

 

“િો બેમાથંી કોઈ મરે એવ .ં..?” 

 

“િભ , એવ  ંપણ નથી !” 

 

“િો એક થવા માગંો છો- એનો શો મિલબ?” 

મહાદેવ અકળાઈ ઊિયા. 
 

“િભ , િમાર ં  અર્ાનારીશ્વર રૂપ અમને આપો!” 

રાર્ા ગભરાઈને બોલી ઊિી ! 
 

મહાદેવ ચમકી ગયા, “અર્ાનારીશ્વર? હ  ં
સમજ્યો નહીં !” 

 

મહાદેવ પ્રવચારમા ં આગળ પાછળ આંટા 
મારવા લાગ્યા. રાર્ા પણ િેમની પાછળ 
પાછળ ફરવા લાગી. મહાદેવે અિરે્થી ફરી 
જઈને રાર્ાને એક્દમ કહ્ ,ં “શ  ંઇચ્છા છે િારી, 
સાફ સાફ કહ.ે” 

 

બે હાથ જોિિા ં રાર્ા બોલી, “િભ , િમે ને 
દેવીમા એક છો િેમ મને અને 

મોહનને પણ એક કરો િેમ ઇચ્છં છં.” 
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મહાદેવ હસી પિયા. રાર્ાને માથે હાથ ફેરવિા 
બોલ્યા, “દીકરી, અર્ાનારીશ્વર એક કન્સેપટ છે. 
એ િેષ્ક્ટકલ નથી. િમે બનેં એકબીજાને ચાહો 
છો એ જ ઘણ  ંછે. િમને સ્વિતં્ર દેહ છે એ મોટી 
વાિ છે. િમારા ંબેનો એક દેહ...” 

 

“િભ , વરદાન આપવ  ંજ હોય િો અમારા દેહ 
એક...” 

 

“િથાસ્ત   !” 

 
* * * 

 

આરસી પરથી ચાદંલો ઉપાિીને કપાળે 
લગાવવા જિા ંફશા પર પિયો. રાર્ા ઝૂકીને 

િે લેવા ગઈ િો મોહને પણ વળવ  ંપિ્ .ં િેને 
ગ સ્સો િો એટલો હિો કે રાર્ાને 

એક ઝાપટ મારી દે, પણ મારવા જિા ંપોિાને 
જ વાગે એમ હત  .ં રાર્ાએ ચાદંલો 
પોિાને કપાળે લગાવવા કય ું િો મોહનન  ં
કપાળ પણ ચાદંલાને લાગ્ય  ંજ ! 
મોહને અણગમાથી ચાદંલો કાઢવા પ્રવચાય ું િો 
િે રાર્ાને કપાળેથી પણ નીકળે એમ 

હત  .ં આ એક થવામા ંિો મોહન ત્રાસી ગયો 
હિો. 
 

િોબ્લેમ એ હિો કે બનેં એક બીજાને જોઈ જ 
શકિા ંન હિા.ં સામસામે હોય િો 
માણસ એકબીજાને જોઈ શકે, પણ એક બીજાને 
અિીને બાજ બાજ મા ંિો કેવી રીિે 

જ એ? આ િો પોિાના મોઢાની એક આંખથી 
બીજીને જોવા જેવ  ંકપર ં  કામ હત  .ં 
બનેંએ એકબીજાને જોવા ં હોય િો આરસીની 
સામે આવવા પ્રસવાય છૂટકો ન હિો. એવ  ં
પ્રવચચત્ર લાગત  ંહત   ંકે... 
 

શરીર અિધ  ં થઈ ગય  ં હત  .ં માથ  ં અિધ  ં
મોહનન  ંહત   ંને નીચે દેહ રાર્ાનો 
હિો, િો રાર્ામા ંએનો અિર્ો દેહ લાગી ગયો 
હિો. માથ  ંએક હત  ,ં પણ એક કાન 

રાર્ાનો ને એક મોહનનો હિો. એવ  ંજ આંખોન  ં
પણ થય  ંહત  .ં એક માથામા ંબે 

અિર્ા ંઅિર્ા ંમગજ હિા,ં પણ બે મળીને એક 
મગજ ન હત   ંએટલે કોણ શ  ંપ્રવચારત   ં
હત   ંએની ખબર પિિી ન હિી. 
 

બે અિર્ા હોિ રાર્ાના ને બે અિર્ા મોહનના 
મળીને ક લ બે હોિ થિા હિા. આમ િો પહલેા ં
ચાર હોિ એકબીજાને ચમૂિા હિા િે હવે 
ચ માયલા જ લાગિા હિા, છિા ંએ ચમૂી ન 
હિી. સાિી મોહને પહરેવી પિિી હિી, િો પેન્ટ 
રાર્ાએ ચિાવવાન  ંથત   ંહત  .ં મ શકેલી એ હિી 
કે કોઈ દરજી એક બાજ ન  ંપેન્ટ સીવવા િૈયાર 
ન હિો. એમ જ રાર્ાને અિધ  ં બ્લાઉઝ 
પ્રસવિાવિા ંબહ  વીિી હિી ને ગમ્મિ એ હિી 
કે દરજી પ્રસલાઈ અિર્ી લેવા િૈયાર ન હિો. 
એક ગળામા ં બે સ્વર પેટીઓ હિી. બહારથી 
બમૂ પિિી, “મોહનભાઈ, ઘરમા ંછોકે?” 
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િો જવાબમા ં કોઈ વાર આવનારને બે “હા” 

સભંળાિી હિી॰ 
 

બન્ય  ંહત   ંએવ  ંકે “િથાસ્ત   !” કહિેાની સાથે જ 
મહાદેવ અલોપ થઈ ગયા હિા અને મોહન 
િથા રાર્ાના અિર્ા અિર્ા દેહ પણ ગાયબ 
થઈ ગયા હિા. બનેં સામે હિા ંિે સાથે થઈ 
ગયા ંહિા.ં દેહ િો એક થયો, પણ ગપ્રિ જાણે 
પ્રવર ધ્ર્ની થઈ ગઈ હિી.  
 

મોહને બાથરૂમ જવ  ં હોય િો એ ઊિિો, એ 
સાથે જ રાર્ાએ પણ ઢસિાવ  ંજ પિત  .ં એવ  ંજ 
રાર્ાએ નહાવ  ં હોય ને મોહન પિી રહવેા 
માગંિો હોય િો એણે પરાણે ઊિવ  ંજ પિત  .ં 
પહલેા ંિો એ કો-ઓપરેટ જ ના કરિો. રાર્ા 
પણ પછી કોઈ કસર છોિિી નહીં. બાથરૂમની 
બહાર નીકળિી િો મોહન ટકટકારો કરિો જ 
હોય, ”ર્ીસ ઈઝ નોટ ફેર ! નહાવા ગઈ જ હિી, 
િો મને નવિાવ્યા વગર જ-” 

 

“કહ્  ંત્યારે કેમ ના આવ્યો. હવે િાર ં  ત   ંનહાઈ 
લેજે.” 

“એક િબકે્ક એક મોઢે બે દેહ માટે કોફી 
પીવાની વાિ કરિી હિી ને આજે એક દેહ,ે 

અિધ  ંશરીર નવિાવે ને અિધ  ંકોર ં  રાખે એ 
બરાબર છે?” 

 

“સોરી !” બોલીને રાર્ા અલગ હોિ િો 
રસોિામા ંકે બીજે ક્ાકં ચાલી ગઈ હોિ, પણ 
હવે િો જ્યા ં પણ જવ  ં હોય, મોહન સાથે જ 

આવિો હિો. એ પણ માથાનો મળ્યો હિો. 
નહાઈને નીકળી ને રાર્ાએ િેન  ંઅિધ  ંશરીર 
સાફ કય ું ત્યા ં મોહન બાથરૂમમા ં ભરાયો ને 
એટલ  ંનહાયો કે રાર્ાએ ફરી શરીર લ ૂછંવ  ંજ 
પિ્ .ં 
 

એક હદવસ રાર્ા જમવાના ટેબલ પર બોલી, 
“આજે મારે સોમવાર છે.” 

 

 “િારે કરવો હોય િો કરજે,” મોહન બબિયો, 
“હ ં ઉપવાસ કરવાનો નથી.” 

 

પલેટમા ંમકેૂલા ંસફરજન નજીક ખેંચિા ંરાર્ા 
ઝૂકી, િો મોહન બોલ્યો, “માર ં  કૈં બનાવ્ય  ં
નથી?” 

 

“ત  ંજાણિો નથી શ ,ં આપણે એક છીએ િે?” 

 

“એટલે ત   ંઉપવાસ કરે િો મારેય કરવાનો?” 

 

“બાય ઓલમીન્સ િારેય કરવાનો જ !” 

 

“પણ હ ં િો ચબષ્સ્કટ ખાઈશ.” 

 

“ત  ંજરા પણ કો-ઓપરેટ નથી કરિો.” 

 

“કેવી રીિે કર ં? ત  ંભક્િાણી છે ને હ ં નથી.” 

 

“મારે માટે આટલ  ંના કરી શકે?” “હ ં ચબષ્સ્કટ 
ખાઉં િો ...” 

 

“મને કોઈ વારં્ો નથી, પણ આપણ  ં પેટ એક 
છે, એટલ  ંસમજ. ત   ંચબષ્સ્કટ ખાય િો 
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ઉપવાસ મારો તટેૂ.” 

“મિલબ કે ત   ંકરે િો ઉપવાસ મારે પણ...” 

“ન કરે િો મારા ઉપવાસનો અથા જ ન રહ.ે” 

“એના કરિા ંિો ત   ંમહાદેવને કહ ેકે આપણને 
અલગ કરે.” 

“પણ, મારે અલગ થવ  ંનથી.” 

“અલગ િો મારેય થવ  ંનથી.” 

રાર્ાને પરમ આિયા થય ,ં“મિલબ કે ત   ંખ શ 
છે...” 

 

“જરા પણ નહીં.” 

 

“િો અલગ થવાની ના પિે છેને?” 

 

“િે િો એટલે કે િને માતતૃ્વ ખપત  ં નથી. 
અલગ હોિ િો મા...” 

 

“નોન્સેન્સ! કોણે કહ્  ંએવ ?ં” 

“િને લાગે છે કે આમ અિપ્રર્યા દેહ ે ત   ં મા 
થઈશ?” 

“હા, એ ખર ં ,” રાર્ા જરા ગ ૂચંવાઈ, “આમા ંિો 
મા થવાય એવ  ંજ નથી.” 

“ભગવાન સાચ  ં જ કહિેા હિા, અર્ાનારીશ્વર 
એક કન્સેપટ છે...” 

 

“સાચી વાિ, વત્સ!” મહાદેવ સાક્ષાિ થયા,” 

સિંાન માટે િો અમે અર્ાનારીશ્વર પણ અલગ 
થયા ંછીએ.” 

“જી, િભ ! ખરેખર િો અલગ રહીને જ એક-” 

મોહનને િસકો આવ્યો. િેણે ગ્લાસ મોઢે 
માિંયો. 

રાર્ા એને ભાવથી જોઈ રહવેા ગઈ, પણ 
બાજ મા ંજ જોિાયેલાને જોવાન  ંમ શકેલ હત  .ં 
 

ભગવાને હસવા જેવ  ંકરીને કહ્ ,ં“ જરા પ્રવચારો 
કે અલગ હિા ત્યારે આપણ ,ં આપણ  ં હત   ં ને 
બેના ંએક થયા ંિો માર ં , િાર ં  વધ્ય .ં..” 

 

રાર્ાને પણ ધ્યાનમા ં આવ્ય  ં કે આ અલગ 
રહીને એક થવાની વાિ છે. એક થઈને િો 
અલગ થવા જેવ  ંજ વર્ારે...” 

“શ  ંકહો છો? અલગ કર ં  કે...?” મહાદેવે રાર્ાને 
પછૂ્ .ં 
રાર્ા પગમા ંપિી ગઈ. ભોળાનાથ િેને માથે 
હાથ ફેરવિા હસ્યા, “પગે પિ, માથે નહીં !” 

 

-ને આખાય ખિંમા ંબાળક જેવ  ં સ્સ્મિ િસરી 
રહ્ .ં 

 

 
 

રવીન્ર પારેખ  
સ રિ - ૯૩૭૭૯ ૩૯૧૨૩ 

આમપં્રત્રિ વાિાા  
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ભ દ રી (આસામી વાિાા) 

લક્ષ્મીનાથ બેઝબરૂઆ 
 

સહનશીલિાની મપૂ્રિિ ર્રિીમાિા પણ ક્ારેક ધ્રજૂી ઊિે છે. એટલે જ,  
પહરસ્સ્થપ્રિ અસહ્ બને િો બીચારી ભદરી બિં પોકારે િેમા ંકશ  ંઅસ્વાભાપ્રવક નહોત   ં

 

 
 
પ્રસશ રામ હજ  હમણા ં જ ખેિરેથી પાછો ફયો 
હિો. િેણે હળ વાિામા ંમકૂ્  ંઅને ખખંોચળય  ં
ખાઈ, પચંચય  ં બદલી ઉિાવળે-ઉિાવળે િે 
રારં્ચણયામા ંગયો જ્યા ંિેની ઘરવાળી ભદરી 
બપોરન  ંભોજન રારં્વામા ંવ્યસ્િ હિી. જ્યારે 
પ્રસશ રામને ખબર પિી કે હજ  ભાિ રંર્ાયા 
નથી અને કઢી ચલેૂ ચિી નથી ત્યારે િે રોષે 
ભરાયો. િેણે જોય  ં કે પૈકીયા (એક િકારન  ં
ખાવા યોગ્ય ફના) હજ  રારં્વા માટે સમારવામા ં

નહોિી આવી, મૈદા (લાકિાના હાથવાળો 
વક્રાકાર છરો) કેળના ં પાન પર મરેલા 
મોરલાની જેમ પિી હિી. કાઈ માછલી, ભોંય 
પર શરીરે રાખોિી ચોળીને ગાજંાનો કશ 
લગાવી ઉન્મત્ત થયેલા ફકીરોની જેમ પિેલી 
હિી. બીજી બાજ , ચલૂાના ધ માિાથી 
આંર્ળીભીંિ થયેલી ભદરી, ચલૂો ૂંકિી હિી. 
 
જમવાન  ં િૈયાર ન હત   ં િે ભાળીને પ્રસશ રામ 
ગ સ્સાથી ધ ૂવંાપવૂા ંથઈ ગયો. વહલેી સવારથી 
જ િે ઝઘિાની મનુઃસ્સ્થપ્રિમા ંહિો. િેનો ગ સ્સો 
સાિમે આસમાને પહોંચવાના ં ઘણા ં કારણો 
હિા.ં આગલા હદવસે કૃઠણ એકાદશી હિી િેથી 
અણોજો હિો અને િેથી ખેિર ખેિવાન  ં કામ 
અધરૂ ં  રહ્  ંહત  .ં સવારે ખેિરમા ંબળદોએ િેને 
પજવ્યો હિો. વળી સવારે જ શેઢા પાિોશી 
બહ આ સાથે જમીનના દબાણને લઈને ઝઘિો 
થઈ ગયો હિો. વાિ બહ  આગળ વર્ી ગઈ 
હિી અને પહરસ્સ્થપ્રિ સ્ફોટક બની ગઈ હિી. 
પરંત   આવનારા સકંટને કળીને, વાિ વર્ારે 
વણસે િે પહલેા ંજ એ ત્યાથંી પોબારા ભણી 
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ગયો. એ િો બહ  જાણીિી કહવેિ છે કે દૂબળો 
માટી બૈરી પર શરૂો. 
 
માથાભારે બહ આએ અગાઉ પણ જ્યારે 
પ્રસશ રામને ખબૂ જ ચીઢવ્યો હિો ત્યારે િેનો 
ગ સ્સો પ્રસશ રામે ભદરીને માર મારીને ઉિાયો 
હિો. ત્યારે િેણે ભદરીનો એવો વાકં કાઢયો 
હિો કે િેણે ઢાઢંાને સમયસર નીરણ નહોત   ં
આપય .ં 
 
ર્રિીમાિાની માફક ભદરી, આ બર્ા હ મલા 
ચ  ં કે ચા ં કયાા વગર સહન કરી લેિી. સાચ  ં
પછૂો િો ભદરી પ્રનુઃશકંપણે એમ માનિી હિી 
કે આ િકારની વારંવાર થિી મારઝૂિ અને 
પ્રશક્ષા, ઊંઘ અને ભખૂ જેટલા ં જ સહજ છે, 
લગ્નજીવનના અચભન્ન અને અપ્રનવાયા અંગ. 
પ્રસશ રામ િત્યેના િેના સમપાણભાવમા ં િેન  ં
પ્રનવાાણ સમાયેલ  ંહત  .ં 
 
પરંત   બર્ી વાિની એક હદ હોય છે. 
સહનશીલિાની મપૂ્રિિ ર્રિીમાિા પણ ક્ારેક 
ધ્રજૂી ઊિે છે. એટલે જ, પહરસ્સ્થપ્રિ અસહ્ બને 
િો બીચારી ભદરી બિં પોકારે િેમા ં કશ  ં
અસ્વાભાપ્રવક નહોત  .ં ધ માિાના ગોટેગોટાની 
વચ્ચે બેસીને ચલૂો ૂંકવાનો િયત્ન કરિા-ં
કરિા ંિે થાકીને લોથ થઈ ગઈ હિી. પ્રસશ રામ 
ખાર ખાઈ ગયો હિો. ઉતે્તજજિ અવાજમા ં
દૂરથી જ િેણે રાિ પાિી, “અરે ફલાણા 
ફલાણાની દીકરી, હજ  ખાવાન  ં કેમ નથી 

બનાવ્ય  ં? િને ભાન નથી પિત   ંકે કેટલ  ંમોડ  
થય  ં છે ?’’ િેનો ચહરેો અને આંખો ગ સ્સાથી 
રાિાચંોળ થઈ ગયા ંહિા.ં ચલૂાની ધણૂીમાથંી 
મોઢ ં બહાર કાઢી ભદરીએ રોકડ ં પરખાવ્ય ,ં ‘હ  ં
રાધં   ંશ ?ં માર ં  માથ !ં ઘરમા ંસમ ખાવા પરૂત   ંયે 
લાકડ ં નથી. જે લાકિા ં છે િે લીલા ં છે. િેને 
ચેિવવા હ ં ચલૂો ૂંકી-ૂંકીને અિર્ી થઈ ગઈ. 
હદમાગ વાપયાા પ્રવના આ રીિે પ્રપત્તો ગ માવો 
છો એ કાઈં બરાબર છે?’ િેના ંથાકેલા ંપોપચા ં
િસ્વેદના ચબિંદ ઓથી બોઝીલ બન્યા ંહિા.ં 
‘‘િેં શ  ંકહ્ ?ં કિૂરીની જાિની, ત  ંશ  ંભસે છે?’’ 
પ્રસશ રામ બરાિી ઊિયો. ગ સ્સાથી િેણે ખભા 
ઉલાળ્યા અને ભદરી િરફ ર્સી ગયો. ભોંય 
પર પિેલ મૈદા ભદરીની પીિમા ંઝીંકી દીર્ી. 
િે બીજો ઘા કરે િે પહલેા,ં ભદરીની હૃદયવેર્ક 
ચીસો સાભંળીને પ્રસશ રામનો ભાઈ હકનારામ 
ત્યા ંદોિી આવ્યો. િેણે પ્રસશ રામને ઝાલી લીર્ો 
અને િેને ખેંચીને બહાર લઈ ગયો. બીચારી 
ભદરી જ્યા ં બેશ િ થઈ પિી ત્યા ં લોહીન  ં
ખાબોચચય  ં ભરાય .ં ભદરીને ઇસ્સ્પિાલ લઈ 
જવામા ંઆવી. ત્રીજા હદવસે િે ભાનમા ંઆવી. 
પોિાના ખાટલાની પાસે જે વ્યસ્ક્િની િેને 
અપેક્ષા હિી િેને ખોળવા િેણે કમરામા ંચારે 
િરફ નજર દોિાવી. વોિા બોય િેના ખાટલા 
પાસે આવ્યો. ભદરીએ ર્ીમા અવાજે ઉત્કંિાથી 
િેને પછૂ્ ,ં “ઈ ક્ા ંછે ?’’ 
 
વોિા બોયે િેને પછૂ્ ,ં 'ત  ંકોની વાિ કરે છે?' 
મ ઝંાયેલી ભદરીએ કહ્ ,ં “મારો ર્ણી, સાહબે.’’  
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“અરે, એ હરામખોર િો લોક-અપમા ંછે."   
‘‘એમને અહીં બોલાવો, સાહબે' ભદરીએ 
દયામણા ભાવે આજીજી કરી. 
 
“એ િો લોક-અપમા ં છે. િેને ભલૂી જા. િેનો 
પ્રવચાર કયાા કરીશ િો િારી િચબયિ વર્ારે 
બગિશે.’’ વોિા બોયની વાિ સાભંળીને 
ભદરીની આંખો ઝીણી થઈ અને થોિી સેકંિોમા ં
િે ફરી બેભાન થઈ ગઈ. િૉક્ટરને 
બોલાવવામા ં આવ્યા. વોિા બોયે સઘળી 
હકીકિ િેમને જણાવી. િૉક્ટરને પણ લાગ્ય  ંકે 
પ્રસશ રામને ભદરીની પાસે રાખવામા ંનહીં આવે 
િો ભદરીની હાલિ વધ  ખરાબ થશે. 
પ્રસશ રામને ત્યા ં લાવવાની વ્યવસ્થા િૉક્ટરે 
કરી અને િેને ભદરીના ખાટલા પાસે બેસાિયો 
કે જેથી જ્યારે ભદરીને ભાન આવે ત્યારે િે 
િેના પપ્રિને િરિ જ જોઈ શકે. 
 
બીજે હદવસે ભદરી ભાનમા ંઆવી ત્યારે િેણે 
જોય  ંકે પ્રસશ રામ િેના માથાને પપંાળિો હિો 
અને િેના વાળ પસવારિો હિો. આ જોઈને 
િેના ચહરેા પર રાહિનો ભાવ ફેલાઈ ગયો. 
િેના પપ્રિની હાજરીથી િેની બર્ી જ 
િકલીફોનો અંિ આવી ગયો. િેણે હસીને 
પછૂ્ ,ં “િમને સ વાણ િો છે ને? િમે બરાબર 
જમો કારવો િો છો ને? મારી ફકર ચતં્યા કરિા 
નહીં. મ નેં એક બે દા'િામા ંહાર ં  થઈ જાહ.ે મને 
હવે ઘરે લઈ જાઓ; હ ં િમને ઓથ દઈશ.'' 

પ્રસશ રામની આંખમાથંી આંસ ના બે રેલા નીકળી 
િેના ગાલ પર વહવેા લાગ્યા. 
જ્યારે િૉક્ટર ભદરીના ખાટલા પાસે આવ્યા 
ત્યારે ભદરીએ આર્જવભયાા અવાજે કહ્ ,ં ‘મોટા 
સાહબે, મારા બાપ, ઇમનો આમા ં કાઈં વાકં 
નથી! ઈ સાવ પ્રનદોષ છે. ઇમણે કોઈ ગ નો કયો 
નથી. ઇમને છોિી મેલો અને માફ કરી દો. આ 
મારી અરજ છે. મારા ર્ણીને માફ કરી દો. ઇ 
િો મને િોકર લાગી અને મૈદા ઉપર પિી ઇમા ં
મ નેં વાગ્ય .ં' િેની આંખમા ંઆંસ  ઊભરાયા. 
િૉક્ટર, વોિા બોય અને પ્રસશ રામ ભદરીના આ 
શબ્દો સાભંળીને અવાક્ થઈ ગયા. પ્રસશ રામ 
િેના હૃદયમા ંઊછળિા ંસિંાપના ંમોજંાને રોકી 
ન શક્ો અને િે નાના બાળકની માફક ધ્ર સકે 
ધ્ર સકે રિવા લાગ્યો. 
 
“ના સાહબે આ વાિ સાચી નથી. મૈદાનો ઘા 
મેં જ કયો હિો અને મને ગળા ફાસંો થવો 
જોઈએ મોટા સાહબે, મેં પાપ કય ું છે, મેં મારી 
લાયક બૈરીને મૈદા હ લાવી ઘાયલ કરી છે.' 
િેણે લાગણીસભર અવાજે કહ્ .ં 
 
થોિાકં જ અિવાહિયામા ં ભદરીના જખમ 
ર ઝાયા ં અને િેને ઇસ્સ્પિાલમાથંી રજા 
આપવામા ંઆવી. િેણે પ્રસશ રામને બચાવવા 
ઘણી કોપ્રશશ કરી અને િેને પ્રનદોષ સાચબિ 
કરવા િયત્ન કયો પરંત   કાયદાએ કાયદાન  ં
કામ કય ું અને િેને ત્રણ મહહનાની સખિ કેદની 
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સજા થઈ. પ્રસશ રામ પોિાના પાપન  ંિાયપ્રિત્ત 
કરવા, હસિા મોંએ જેલ હવાલે થયો. 
 
િેના મોંઘેરા ર્ણીના જીવનમા ંજે દ ુઃખદ ઘટના 
બની િેને માટે ભદરી મઈૂ પોિાની જાિને જ 
ભાિંિી હિી. બીજા કોઈ િો િેને શ  ંવખોિવાના 
હિા? ભદરી પોિે જ પોિાની જાિને સખિ 
રીિે વખોિિી હિી. 
 

 
લક્ષ્મીનાથ બેઝબરૂઆ  
અંગે્રજી અન વાદ : ‘ભદરી’ - ચબહરિંચીક માર 
બર આ  
 
ગ જરાિી અન વાદ: મહપ્રષિ મહિેા 
સૌજન્ય: ભારિીય ટૂંકી વાિાાઓ -  
સાહહત્ય અકાદેમી, નવી હદલ્હી - ૨૦૧૪  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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સોહમની વાિ (મરાિી વાિાા) 
િૉ. પ્રવજયા વાિ  

અન વાદ: િૉ. સ્વાપ્રિ મહિેા 
 

 
 

‘મારા બર્ા જ પ્રમત્રો પાસે મોબાઈલ છે, આઈ.’ ‘િને પણ મળશે, બેટા.’ ‘પણ ક્ારે?  
એ આઉટિેટેિ થઈ જાય, પછી?’ ‘અરે, પરીક્ષા થઈ જાય ત્યા ંસ ર્ી ર્ીરજ રાખ.’ ‘નથી, ર્ીરજ.’ 

 
 
ઓહફસથી ઉષાએ પપ્રિ પ્રવનયને ફોન કયોુઃ 
‘પ્રવનય, ઉષા બોલ  ંછં.’ ‘બોલ.’ ઉષા અસ્વસ્થ 
છે, એનો પ્રવનયને ખયાલ આવી ગયો. 
‘આવિીકાલે આપણા સોહમની હપેપી બથા િે 
છે, પ્રવનય.’  
‘મને ખબર છે, એને થોિો સમયમા ં જ હવે 
મિદાનનો હક્ક 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 ંપિયો નહીં 
ઉષા.'  
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‘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 પ્રનુઃસિંાન રહ્ા ંહોય છે.’  
‘િો પણ. જોક્સ 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   ં ‘િી 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 લાિકો, અપ્રિશય 
લાિકો દીકરો હિો. 
‘મારા બર્ા જ પ્રમત્રો પાસે મોબાઈલ છે, આઈ.’ 
‘િને પણ મળશે, બેટા.’ 
‘પણ ક્ારે? એ આઉટિેટેિ 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 ં
પિયો, 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 ં બરાિયો. 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 ્
રિિો રિિો 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?’ રિિી રિિી િે બારણા ંપાસે ગઈ.  
‘સોહમ, બારણ  ંખોલ, રાજા.’ 
‘હ ં કંઈ જીવ આપી નથી દેવાનો.’ અંદરથી 
બરાિયો. ‘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 રહ્ા.ં  
‘હવે?’ એકબીજા સામે જોઈને બોલ્યા.ં  
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િી માટા આગળ િેઓ મળ્યા.ં પ્રવનય એના કહ્ા ં
િમાણે એક સ્માટાફોન માટે જરૂરી માહહિી 
આપી બર્ી બાબિો પ રી કરીને સીમકાિા સાથે 
ખરીદ્યો, ત્યારે ઉષાના જીવને શાપં્રિ થઈ. બનેં 
ઉત્સાહમા ંઘરે આવ્યા ંિો અંદર જોરજોરમા ંટેપ 
રેકિાર વાગત   ંહત   ં ને દરવાજો અંદરથી બરં્. 
બનેં ગભરાયા.ં  
‘આપણે કેવ  ંકેવ  ંસાભંળીએ છીએ? ગળે ફાસંો, 
ઝેર પીવ ,ં છોકરાઓ પાગલ છે. આ ઉંમર જ 
પાગલ હોય. પ્રવનયે બારણા ં ખટખટાવ્યા.ં 
અંદરથી રેકિાર 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 
પિશે. પણ સોહમ ્ મોટે મોટે રિવા લાગ્યો, 
અસહ્ થઈ પિે એટલ  ં જોરમા.ં પોિાને 
જોરજોરમા ંથાપટ મારવા લાગ્યો.  
‘હ ં ખરાબ છોકરો છં, આઈ-બાબા. (આઈ-મા, 
બાબા-પ્રપિા) 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 િેશયસ્ય 
ચાઈલ્િ ફોર બોથ ઓફ અસ.’ ઉષા એને 
સમજાવિી રહી, ખબૂ પ્રનમાળ હિી િે ક્ષણ. 
છોકરા માટે ને િેના માબાપ માટે, પારદશી 
પ્રનમાળ ક્ષણ. 
 

 
િૉ. પ્રવજયા વાિ  
જાણીિા મરાિી સાહહત્યકાર  

 
િો. િૉ. સ્વાપ્રિ મહિેા  
અન વાદક, સ રિ, ૯૮૯૮૦ ૨૦૦૮૨  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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નહહ સારં્ો, નહહ રેણ 

પ્રવઠ્ઠલ પિંયા 
 

  
(િિીકાત્મક ચચત્ર) 

 

હા, એ વાિ સાચી છે. મારી બાએ મારા પ્રપિાજીને અલગ કયાા છે.  
અલગ કયાા છે એટલે એમને ઘરમાથંી કાઢી જ મકૂ્ા છે 

 

હા, એ વાિ સાચી છે. મારી બાએ મારા 
પ્રપિાજીને અલગ કયાા છે. અલગ કયાા છે 
એટલે એમને ઘરમાથંી કાઢી જ મકૂ્ા છે. 
 

વાિ જરા પ્રવચચત્ર લાગે છે; પરંત   પ્રવચચત્ર જેવ  ં
એમા ં કંઈ નથી. મારી બાની જગ્યાએ કોઈ 
નબળીપોચી બાઈ હોિ, િો એ બાઈને ત્રણ 
દીકરીઓને લઈ ૂટપાથ ૫૨ સવૂાનો વખિ 
આવી જાિ. પરંત   મારી બાન  ંમનોબળ લોખિંી 
છે. એણે બાપ જી સમક્ષ જરાય નમત  ંન જોખય .ં 
એ જરા પણ ઢીલી પિી હોિ િો અવશય 

બાપ જી પેલી બાઈને ઘરમા ંબેસાિિ અને અમે 
મા દીકરીઓ રસ્િે રઝળિા ંથઈ જાિ. 
 

જોકે સમજણી થયા પછી બાન  ં વલણ મને 
સમજાય  ં છે. પરંત   મારા િેમાળ બાપ જી કેમ 
આટલા બદલાઈ ગયા એ હજી મને નથી 
સમજાય .ં પ્રવશેષ િો મને યાદ નથી, પરંત   હ ં 
દસ-અચગયાર વરસની હિી ત્યારના િસગંો 
મારા માનસપટ પર કોિરાયા છે એ હજી હ ં 
ભલૂી નથી. 
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બા-બાપ જી વચ્ચે ત્યારે િેમ હોવો જોઈએ.. 
કારણ, ઘણી વાર બેઉ જણને એક જ થાળીમા ં
જમિા ં 
હ ં જોિી. બાને મકૂી બાપ જી એકલા પ્રપક્ચર 
જોવા ગયા હોય એ પણ કદી બન્ય  ં નહોત  .ં 
એટલે દંપિી વચ્ચે આટલી લાગણી અને 
સ મેળ હોવા છિા ંએ શી રીિે બનવા પામ્ય  ંકે 
ત્રીજી વ્યસ્ક્િએ બાપ જી પર કબજો જમાવી 
દીર્ો ?  
 

મને બરાબર યાદ છેુઃ શરૂ શરૂમા ંિો એ ગૌર 
વણાની બાઈ બાપ જીની પહરચચિ હોય એ રીિે 
અમારે ત્યા ંઆવિી. અમે ત્રણેય બહનેો એમને 
‘આન્ટી’ કહીને બોલાવિા.ં અમારે માટે ક્વચચત ્
એ ચૉકલેટ લઈ આવિી, િો કદીક ગજરા. 
એકાદ બે વાર અમારી બા સાથે અમને બર્ાનેં 
એ પ્રપક્ચર જોવાય લઈ ગઈ હિી 
 

પરંત   એની આ આત્મીયિા કેટલી સ્વાથાપણૂા 
હિી એ પાછળથી સમજાઈ ગય .ં અમારા ંબર્ા ં
સાથે આવો સારો સબંરં્ બારં્વા પાછળ એની 
દાનિ કેવી હિી િે બા બરાબર પામી ગઈ. 
 

દાદા વખિન  ં અમાર ં  ઘર િીકિીક મોટ ં હત   ં
એમાનંો કેટલોક ભાગ અમે ભાિેથી આપેલો. 
બાપ જીની આવક ખાસ મોટી નહોિી; પરંત   
ભાિાની આવક ખાસ્સી હિી. બાપ જીને નોકરી 
અથે ઘણી વાર બહારગામ જવ  ંપિત   ંએટલે 
ભાડ ં લેવાન  ંઅને બર્ો હહસાબ રાખવાન  ંકામ 
બા હસ્િક જ રહતે  .ં ઘરનો વહીવટ બા જ 

સભંાળિી. એક રીિે એ સાર ં  જ હત   ં કે બા 
ઘરમા ંકિાાહિાા હિી. નહહ િો અમારા ંબર્ાનંી 
શી હાલિ થાિ ? 

પેલી બાઈએ અમારા ઘરમા ં શી રીિે 
પગપેસારો કયો એ કહ ં. કોઈ વાર એકાદ રાિ, 

કોઈ વાર બે-ચાર હદવસ અમારે ત્યા ંરાિવાસો 
એ કરી જિી. બાને મન એમ કે એકલી અને 
પ્રવર્વા બાઈ છે. ભલે આવીને આપણી સાથે 
રહી જિી. જિે હદવસે એક હદવસ બાપ જીએ 
બાને કહ્  ં : પ્રવમળાની જગ્યા મ્ય પ્રનપ્રસપાચલટી 
િોિી પાિ ેછે એટલે ચાર-છ મહહના એ આપણી 
ભેગી રહશેે.’  
 

ચબચારી બા બાપ જીના િસ્િાવ પાછળનો 
આશય ત્યારે એ સમજી શકી નહહ. એણે હા 
પાિી દીર્ી. પ્રવમળા એવી રીિે અમારી વચ્ચે 
રહવેા આવી ગઈ. 
 

એક હદવસ શાળાએથી આવી હ ં મારી બાને 
શોર્વા લાગી, ત્યા ં પ્રવમળા ‘આન્ટી’વાળા 
રૂમમા ં કશીક ઘ સપ સ થિી હોય એમ મને 
લાગ્ય .ં આથી ક તહૂલથી િેરાઈને મેં પરદો 
સહજે ખસેિયો અને અંદર િોહકય  ંકય ું. જોય  ંિો 
પ્રવમળા બાપ જીની બાથમા ંહિી અને બાપ જી 
એને ચ બંન ભરિા ઊભા હિા. 
 

હ ં ત્યારે આભી બની ગઈ. મને એ ખરાબ પણ 
લાગ્ય .ં મારી ઉંમર ત્યારે ચૌદેક વરસની હિી. 
ઘરમા ંઆશ્રય પામેલી બાઈ સાથે બાપ જીન  ં
આવ  ંવિાન જોઈ હ  ંથોડ ં સમજીય ગઈ. આથી 
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બજારેથી બા આવી એ પછી એકાિં મળિા ંમેં 
એને વાિ કરી : ‘બા, થોિી વાર પહલેા ંમારા 
બાપ જી પ્રવમળા આન્ટીને બચી ભરિાિા.' 
‘શ  ંકહ્ ,ં ‘લી ?’ 

‘ઘાટંો ન પાિ.’ મેં એને દબિાવી, ‘આન્ટીને 
બાથમા ંલઈ બાપ જી “હકસ” કરિા’િા.’ 
‘ઓહ !’ બાન  ંમોં ફાટેલ  ંરહી ગય ,ં ‘સાચેસાચ, 

મીના ?' 

‘િારા સોગન - લે.’ 
આ સાભંળિા ંજ બાની આંખે અંર્ારા ંઆવ્યા ં
હોય એમ બેઉ હાથે માથ  ંદાબી ત્યા ંજ બેસી 
પિી. થોિી વાર એમ બેિા પછી એકદમ એ 
ઊભી થઈ. ઝનનૂપવૂાક હાથની મ ઠ્ઠીઓ વાળી 
બોલી : 
‘હ ં જોઈ લઉં છં એ રાિંને.’  
મને થય  ંકે ખલાસ. પ્રવમળા આન્ટીન  ંહવે આવી 
બન્ય .ં ગ સ્સે થયેલી બા એને વીંખીપીંખી 
નાખશે. ઘરમા ંઆજે ઉલ્કાપાિ થશે. પરંત   ના, 
એમાનં  ંકંઈ થય  ંનહહ. મારો ભય ખોટો પિયો. 
થોિેક ગઈ અને બા િરિ પાછી ફરી. એના મોં 
૫૨ ત્યારે ગ સ્સાને બદલે ગભંીરિા હિી. મારી 
પાસે આવીને એણે કહ્  ં: ‘જો મીના, આ વાિ 
કોઈને કરિી નહહ, કોઈનેય નહહ, હોં. હોિે િાળં 
મારી રાખ, સમજી દીકરી ?’ બા કેમ આમ પાછી 
પિી એ મને સમજાય  ંનહહ. 
 

મેં સ્પઠટ વાિ કરી િોય હજી એના મનમા ંકંઈ 
અંદેશો હશે ? કંઈક વર્ારે ખાિરી કરી લેવા 

માગિી હશે ? જે હોય િે. મારે એની આજ્ઞા 
મ જબ ચપૂ રહવેા પ્રસવાય છૂટકો નહોિો. 
 

એ રાિે બા ‘માથ  ંદ ુઃખે છે’ કહી સિૂી અને કંઈ 
ખાધ  ંનહહ. મને એન  ંબહ  લાગી આવ્ય .ં પ્રવમળા 
આન્ટી પર મને ખીજ ચિી. થય  ંકે જઈને એને 
કહ્  ં: ‘ચાલી જા અમારા ઘરમાથંી.' 
 

પરંત   મારાથી એવ  ંકોઈ રીિે કહી શકાય એમ 
નહોત  .ં બા જેવી બાની હહિંમિ ન ચાલી, િો માર ં  
શ  ંગજ  ં? 

 

પણ એક હદવસે રાિે લગભગ એક વાગ્યાના 
સ મારે ભિકો થઈને જ રહ્ો. 
 

બાએ બાપ જીને પ્રવમળા આન્ટીના રૂમમા ંપકિી 
પાિયા અને િોફાન મચી ગય .ં મને લાગે છે કે 
બા  
એવી જ કોઈ િકની, એવી ક્ષણની રાહ જોવા 
માટે જ આટલા હદવસ ખામોશી ર્રીને બેિી 
હશે. 
 

અમે ત્રણેય બહનેો બાની ઘાટંાઘાટં સાભંળી 
જાગી ગઈ. કાચી ઊંઘમાથંી જાગી એટલે 
પહલેા ંિો ગભરાઈને આ બધ  ંશ  ંછે એ સમજી 
શકી જ નહહ. પરંત   બાએ રાિ પાિી બાપ જીને 
કહ્  ં: અબઘિી નીકળી જાઓ અહીંથી ! િમારી 
એ રખાિને પણ જોિ ેલેિા જાઓ. અને કહ ં છં 
: ફરી વાર િમાર ં  મોં દેખાિવાય અહીં ન 
આવિા. ચાલ્યા જાઓ બેઉ જણ.' 
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બાપ જી કાપો િો લોહી પણ ન નીકળે એવા 
હફક્કા પિી ગયા હિા. કોઈ જાિનો પ્રવરોર્ એ 
કરી શક્ા નહહ. મ ૂગંામ ૂગંા, પિેલા મોંએ એમની 
બૅગ લઈ પ્રવમળા સાથે ઘર છોિી ચાલી 
નીકળ્યા. 
 

અમે ત્રણેય બહનેો હાકાબાકા થઈ ગઈ હિી. 
બાએ ર્િાર્િ ઘરન  ંબારણ  ંવાસી દીધ .ં પછી 
મારી નજીક આવી મને વીંટળાઈ વળી અને 
ધ્ર સક ં નાખી રિિા ંરિિા ંબોલી : ‘ક્ા ંલગી હ ં 
આ સહન કર ં , દીકરી ? ક્ા ંલગી ? 

 

એ હદવસથી બાને માટે હ ં આર્ારરૂપ બની 
ગઈ. જાણે હ ં એની વેદના સમજી શકી હોઉં 
એવ  ં એને લાગ્ય .ં બીજી બે દીકરીઓ હજી 
અણસમજ  હિી. એમાયં નાની ઉમા િો સાવ 
બાળક. એ કોઈ વાર બાપ જીને યાદ કરી કહિેી 
: ‘હેં બા, બાપ જી પાછા ક્ારે આવશે ?’ 

‘હવે એ નહહ આવે.’  
‘કેમ નહહ આવે ?' 

‘માથાકટૂ મકૂ.’ બા ચચિાઈ જિી, ‘િારા બાપ જી 
પરદેશ ચાલી ગયા છે એટલે કદીય નહહ 
આવે.' 
બાના જવાબથી કદાચ ઉમાના મનન  ં
સમાર્ાન થઈ જત  ં હશે; પરંત   હ ં એ ઉત્તર 
સાભંળી ખબૂ અસ્વસ્થ થઈ જિી. વચેટ જ્યોપ્રિ 
પણ ચબચારી સનૂીસનૂી ફરિી હિી. બાપ હોવા 
છિા ંઅમે બાપની ઓથ ગ માવી હિી. અને બા 
? પપ્રિ જીવિો હોવા છિા ંબા અિીખમ રહી 

પ્રવર્વા જેવ  ંજીવન ગ જારિી હિી. રામ જાણે, 

મારા બાપ જી ક્ા ંચાલી ગયા હશે. 
 

હદવસો, મહહના અને વરસો પસાર થિા ંગયા.ં 
ગે્રજ્ય એટ થયા પછી હ  ંબૅન્કમા ંનોકરીએ લાગી 
ગઈ હિી. જ્યોપ્રિ કૉલેજમા ં અભ્યાસ કરિી 
હિી અને ઉમા એસ.એસ.સી.મા ં હિી. આ 
સમય દરપ્રમયાન જ મારે બૅન્કમા ંમારી સાથે 
કામ કરિા અન પ સાથે મૈત્રીસબંરં્ બરં્ાયો. 
ર્ીમેર્ીમે એ મૈત્રી િેમસબંરં્મા ંપહરણમી અને 
એક હદવસ એણે મારી સમક્ષ લગ્નનો િસ્િાવ 
મકૂ્ો : મીના, હ ં િારી જોિે લગ્ન કરવા માગ  ં
છં.’ 
 

િસ્િાવ સાવ ઓચચિંિો નહોિો, છિા ંક્ષણવાર 
માટે હ ં અવાક્ થઈ ગઈ. શ  ંકહવે   ંિે મને સઝૂ્  ં
નહહ.  
‘કેમ મગૂીમિંર થઈ ગઈ, મીના ?' મારો હાથ 
એના હાથમા ંલઈ એ પછૂવા લાગ્યો, ‘મને ત   ં
નથી ચાહિી ?' 

 

‘એ વાિ નથી, અન પ.’ એની આંખોમા ંજોઈ મેં 
જવાબ આપવા િયત્ન કયો, પરંત   લગ્ન માટે 
બાની સમંપ્રિ પ્રવના મારાથી અત્યારે હા ન પાિી 
શકાય.' 
 

‘અચ્છા. િારા ં બાની આપણે સમંપ્રિ લઈશ .ં 
પણ ર્ાર કે બા ના પાિે િો ?' 

 

‘િો મારે એ માટે થોિો પ્રવચાર કરવો જોઈશે.' 
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‘િીક છે. પણ એવા સજંોગોમા ંમારે ક્ા ંસ ર્ી 
િારા જવાબની રાહ જોવાની, મીના ?’ 

 

‘જો અન પ, ત  ંજાણે જ છે કે મારે ફક્િ બાની 
જ ઓથ છે. બા જ અમારે માટે સવાસ્વ છે. એ 
ન હોિ િો અમે ત્રણેય બહનેોની આજ શી 
હાલિ હોિ એ હ ં કલ્પી શકિી નથી. એટલે 
એની લાગણી દૂભવીને હ ં ઉિાવચળય  ં પગલ  ં
ભરવા નથી ઇચ્છિી. મનમા ંઓછં ન લાવિો 
રીયલી આઈ લવ ય .’  
 

‘ભલે, િારે ખાિર હ ં રાહ જોઈશ.’ આ અગાઉ 
એકાદ વખિ અન પ અમારે ત્યા ંઆવી ગયો 
હિો. બાને ત્યારે મેં એનો પહરચય આપિા ંકહ્  ં
હત   ં: ‘અન પભાઈ મારી બૅન્કમા ંપ્રસપ્રનયર ક્લાકા  
છે, બા.’ 
 

પરંત   અમારી વચ્ચેની લગ્ન બાબિની વાિ 
પછી અન પ મહહના હદવસમા ંચારેક વાર આવી 
ગયો. ‘અહીં થઈને નીકળ્યો હિો, એટલે થય ;ં 
ચાલો, િોહકય  ં કરિો જાઉં.' એવ  ં બહાન  ં એ 
બિાવિો. બાને કહિેોય ખરો : ‘હ ં િમારો 
દીકરો છં એમ જાણી, કંઈ કામકાજ હોય િો 
જરૂર કહજેો, હોં બા.’ 
 

બાએ જમાનો જોયો હિો અને દ પ્રનયાની 
ક હટલિાય પ્રપછાણી હિી. આથી અન પ સમક્ષ 
િો એ હસત  ંમોઢ ં રાખિી, પરંત   એના આંટાફેરા 
વર્ી ગયેલા જોઈ એક રાિે સિૂાસંિૂા ં મને 

પછૂ્  ં : ‘વારેઘિીએ અન પ આપણે ત્યા ં કેમ 
ચક્કર મારવા લાગ્યો છે, મીના ?’ 

'શી ખબર બા ?' 

‘લે. ત   ંએની જોિે નોકરી કરે છે િે પછૂિી હોય 
િો.’ 
‘હવે પછૂીશ.’ 
આ વાિ બીજે હદવસે મેં અન પને કહી, િો એણે 
કહ્  ં: ‘આવી સરસ િક હિી છિા ંસ્પઠટ વાિ 
િેં કેમ ન કરી બાને ?’ 

‘કેવી રીિે વાિ કર ં  ? એ વાિ કરિા ં મને 
ગભરામણ થાય છે, અન પ.’  
‘િો પછી બીજી વાર આવ  ંત્યારે હ ં ફોિ પાિીને 
વાિ કર ં , મીના ?’  

‘ના, ના, જોજે એવ  ંકરિો.' 
'અરે, આટલી ગભરાય છે શા માટે ? મારા િારી 
િત્યેના પયારની વાિ કરીશ એથી ઓછા ંએ 
િારો જીવ લઈ લેવાના ંછે ? જરા હહિંમિ રાખ. 
માણસ િેમમા ં પિે અને હહિંમિ ન રાખે, િો 
પછી એના હાલહવાલ થઈ જાય, હો મીના.' 
‘િીક. િો પછી કોઈ વાર કોપ્રશશ કરી જોઈશ.’ 
પાછો અન પમ બે વાર અમારે ત્યા ંઆવી ગયો. 
જ્યોપ્રિ, ઉમા અને બા એ હદવસે પાિોશમા ં
સત્યનારાયણની કથામા ં ગયા ં હિા ં એટલે 
ખાસ્સી વાર  
એ બેિોય ખરો. અને ભોગ લાગ્યા. એ બેિો 
હિો અને ઓચચિંિી બા ટપકી પિી. હ  ંિો છળી 
ગઈ હોઉં એમ સિપ દઈ અંદરના ખિંમા ંભાગી 
છૂટી. બાએ બત્તી કરી અને વ્યગંમા ં બોલીુઃ 
‘આટલ  ંઅંર્ાર ં  થય  ંછે છિા ંિમને કોઈને બત્તી 
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કરવાન યં ન સઝૂ્  ં?' પછી બમૂ મારીને મને 
બોલાવી, ‘અહીં આવ, મીના. િમારી બેઉની 
હાજરીમા ંહ  ંઆજે બર્ી વાિની ચોખવટ કરી 
લેવા માગ  ંછં.'  
 

મારા હૈયામા ં ર્િકર્િક થઈ રહ્  ં હત  .ં 
અપરાર્ી હોઉં એમ હ  ંએ ખિંમા ંગઈ. બાએ 
મને બેસવાનો હ કમ કયો. અન પ સામે જોિી 
હ ં બેસી ગઈ. બાએ મને અને અન પને 
પહિયામા ં િસાદ આપયો. બોલી : ‘બેઉના 
હાથમા ંભગવાન સત્યનારાયણનો િસાદ છે. 
હવે સાચ  ંકહો : િમારો બેઉનો ઇરાદો શો છે ?'  

અન પ મને િાકી રહ્ો. હ ં નીચ  ં જોઈ ગઈ. 
અમને બેઉને મ ૂગંા ં જોઈ બાએ પાછં કહવેા 
માિં્   ં:  
‘અન પભાઈ, આ છોકરી માટે િમને લાગણી છે 
ખર ં  ને ?'  

‘હા, બા...’ નીચી નજરે અન પે ઉત્તર વાળ્યો. 
‘એની સાથે િમે લગન કરવા માગો છો ?'  

‘હા...િમારી સમંપ્રિથી.’ 
‘અને હ ં સમંપ્રિ ન આપ  ંિો ?’ 

માર ં  હૈય  ંવર્ારે ર્િકવા લાગ્ય .ં મેં અન પ સામે 
નજર કરી, પરંત   એ ચબલક લ સ્વસ્થ હિો. મને 
આપયો હિો એ જ જવાબ એણે બાનેય આપયો 
: ‘િમારી સમંપ્રિ માટે હ ં રાહ જોઈશ, બા.' 
‘કેટલા ંવરસ ?’ 

‘મીના માટેનો િેમ ટકી રહશેે ત્યા ંસ ર્ી.’ બા 
થોિી વાર ખામોશ રહી. પછી કહ્  ં: ‘બેઉ જણ 
િસાદ ખાઈ લ્યો. અન પભાઈ, મને િમારા ં

માબાપ, ગામ અને ઘર પ્રવષે થોિી માહહિી 
આપો.’  
અન પે ટૂંકમા ંએની પ્રવગિ કહી: ગામમા ંઘર 
છે. થોિી ખેિીવાિી છે. પરંત   માબાપ ગ જરી 
ગયા ંછે 

અને ઘર િથા ખેિીવાિી પોિાના ં ફોઈ-ફુઆ 
સભંાળે છે. પોિે અહીં એક ગેસ્ટ હાઉસમા ંરહ ે
છે. પરણ્યા પછી બૅન્કની લોન લઈ પોિાનો 
ફ્લૅટ વસાવશે. 
‘િીક છે.’ કહિેી બા ઊભી થઈ, ‘અમારે િમાર ં  
ઘર અને ગામ જોવ  ંહોય િો અમને ત્યા ંલઈ 
જાઓ ખરા ?’ 

અન પના સ્વરમા ંઉત્સાહ વરિાયો : ‘અવશય, 

બા. એમ કરો : આવિે અિવાહિયે અમારે 
એકસામટી અઢી હદવસની રજા છે. અહીંથી 
બાલીસણા જવામા ંશી વાર લાગવાની છે.' 
મારા આનદંનો પાર નહોિો. અમે ત્રણ બહનેો, 
બા અને અન પ અમે પાચેંય જણ બપોરે ટે્રનમા ં
નીકળી પિયા ંઅને પછી બસમા ંઅન પના ગામે 
પહોંચ્યા.ં ગામ િીકિીક મોટ ં હત  .ં પાદરમાનંો 
કવૂો અને ખેિર બિાવી અન પ કહવેા લાગ્યો 
: ‘આ કવૂા ૫૨ મારે દસેક વીઘા ંજમીન છે. 
પેલી વાિીય છે. કાલે આપણે અહીં ફરવા 
આવીશ .ં અત્યારે િો ફુઆ પણ ઘેર ચાલી ગયા 
લાગે છે.’ 
 

ક્ષોભ અન ભવિા ંઅમે ગામમા ંિવેશયા ંઅને 
એને ઘેર ગયા.ં રાિ પિી ચકૂી હિી. ઘરમા ં
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દીવો બળિો હિો. આંગણામા ં િવેશિા ં જ 
અન પે બમૂ મારી ‘પ્રવમલ – ઓ ભઈ, પ્રવમલ.' 
 

છ-સાિ વરસનો વહાલો લાગે એવો એક 
છોકરો ઘરમાથંી દોિિો આવી અન પને વળગી 
પિયો. અન પે અમને કહ્  ં: ‘આ મારી ફોઈનો 
દીકરો. આવો બર્ા ંઘરમા.ં’  
 

પરંત   અમે એના ઘરમા ં ગયા ં અને 
જમિાજંમિા ં ઊભા ં થઈ ગયેલા ં એના ં ફોઈ-
ફુઆને જોયા ંએવા ંજ સ્િબ્ર્ થઈ ગયા.ં બા િો 
ચક્કર ખાઈ જમીન પર જ ફસિાઈ પિી. 
અન પના ંફોઈ-ફુઆ પણ અમને મા દીકરીઓને 
જોઈ એવા ંિઘાઈ ગયા.ં ચબચારા ંઘાઘંા ંથઈ, 

બાની અિખેપિખે બેસી એને હોશમા ંલાવવા 
મથ્યા.ં અને અન પ ? એ બાપિાને િો સમજાત  ં
જ નહોત   ં કે શ  ંથઈ રહ્  ં છે આ બધ .ં હોશમા ં
આવિા ંજ બા રિવા માિંી. બાપ જી પણ રિવા 
લાગ્યા. પ્રવમળા આન્ટી પણ આંસ  વહાવિા,ં 
અમને બાથમા ં લઈ, વહાલભરી બચ્ચીઓ 
કરવા લાગ્યા.ં બાપ જી ત્યારે રિિારંિિા ંબાને 
કહવેા લાગ્યા : િેં મને મોં દેખાિવાનીય ના 
પાિી'િી એટલે જ...બાકી િો હ ં એવો 
વલખિો'િો બર્ાનેં જોવાને.’  
ના. આ બર્ી ભાજંગિને લીરે્ મારા અને 
અન પના સબંરં્ને કશી આંચ ન આવી. અને 
સબંરં્ો આમ સરં્ાયા એમા ં અમારા પેલા 
નાનકા ભાઈ પ્રવમલનોય ફાળો ઓછો નથી હોં.  
 
 
 

 
 

પ્રવઠ્ઠલ પિંયા  
હદગ્ગજ વાિાાકારને જન્મશિાબ્દી પ્રનપ્રમતે્ત 
વદંન  
(‘નહીં સારં્ો નહીં રેણ’ માથંી)  
સૌજન્ય: સદાબહાર વાિાાઓ - િકાશક આર. 
આર. શેિની કંપની - ૨૦૦૨ - આ આખો સેટ 
વસાવવા જેવો છે.  
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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ચશમા ંપ્રવનાની આંખે ઝરૂખો 
વીનેશ અંિાણી 

 
 

આભા ચશમાનંા કાચ લછૂવા લાગી. કાચ પર આંખોન  ંધ  મ્મસ છવાઈ ગય  ંહત   ંઅને કાચ લ છાિા 
નહોિા. ચશમા ંપહરેવાથી કદાચ દૃશયો સચ્ચાઈ પકિી લે છે અને કશ  ંકલ્પી શકાત   ંનથી. 

 
 
 

આભાને લગભગ ખાિરી હિી કે અર ણ અને 
ઊપ્રમિના ગામના સ્ટેશન પર ટે્રન પહોંચશે ત્યારે 
ત્યા ંવરસાદ નહીં હોય. અર્ાા કલાક પહલેા ંજ 
ટે્રનની બારીમાથંી ગોરંભાયેલ  ંઆકાશ દેખાય  ં
હત   ંઅને િે સાથે જ વરસાદ વરસવા લાગ્યો 
હિો. આ કંઈ વરસાદની ઋત  નથી, છિા ં
વરસી રહ્ો છે, પણ જે સ્ટેશન પર ઊિરવાન  ં
છે ત્યા ંવરસાદ નહીં હોય, િિકો હશે. 
 

આભા ઉત્સ કિાપવૂાક બરં્ બારીના કાચ લછૂિી 
લછૂિી બહારના ંદશયો જોિી હિી. વરસાદની 
ધ ૂરં્મા ંદૂર દેખાિો પહાિ ઝાખંો થઈ ગયો હિો. 
પછી ખેિરો આવ્યા ં હિા.ં નદી પરનો પ લ 

આવ્યો હિો. નીચા છાપરાવંાળા ંભીંજાઈ રહલેા ં
ઝૂપંિા ંપસાર થયા ં હિા.ં અને સ્ટેશન આવી 
ગય  ંહત  .ં 
 

આ ગામમા ંબે હદવસ પછી અર ણ અને ઊપ્રમિના 
લગ્ન હિા.ં 
 

આભા ઝિપથી ટે્રનમાથંી નીચે ઊિરી અને 
છાપરા નીચે પહોંચી એટલી વારમા ંિો જરા 
ભીંજાઈ ગઈ. એ અર ણને જોઈ શકી નહોિી, 
કારણ કે એ િરિ જ ચશમા ં કાઢીને લછૂવા 
લાગી હિી. પછી ચશમા ં પહરેીને જોય  ં ત્યારે 
સામે ઊભેલો અર ણ દેખાયો હિો. 
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‘લગ્નની મોસમમા ં વરસાદ, અર ણ ? કોઈન  ં
હદલ દ ખાિીને ત   ંઊપ્રમિ સાથે પરણિો હોય એવ  ં
લાગે છે!’ આભાએ કહ્  ંઅને મોટા અવાજે હસી 
પિી. અર ણ પણ ખિખિાટ હસવા લાગ્યો – 

જાણે આભાએ બહ  મોટી રમજૂ કરી નાખી હોય! 
આભા આસપાસ જોવા લાગી. ટે્રનમાથંી આભા 
પ્રસવાય બીજ  ંકોઈ ઊિય ું જ નહોત   ંઅને અર ણ 
પ્રસવાય કોઈ લેવા પણ આવ્ય  ંનહોત  .ં 
 

અર ણ એને કશ કં કહી રહ્ો છે, પણ આભા સ ર્ી 
એ પહોંચત   ંનથી. 
 

એ વ૨સાદમા ંભીંજાઈ રહલેી ટે્રન સામે જોઈ 
રહી હિી. બર્ી જ બારીઓના ંશટસા બરં્ હિા ં
અને પાણીના રેલા ઊિરી રહ્ા હિા. થોિી 
વાર પહલેા ં એણે ટે્રનની અંદરથી બહારના ં
દશયોને પલળિા ં જોયા ં હિા.ં હવે એ બહાર 
હિી અને વરસાદમા ંભીંજાિી ટે્રનને જોઈ રહી 
હિી. 
 

‘ચાલ...’ અર ણે આભાની સટૂકેસ ઉપાિી. થોિી 
વાર પછી... આ ટે્રન જાય પછી જઈશ .ં.. 
આભાએ કહ્ .ં અર ણને નવાઈ લાગી હશે, પણ 
એ કશ  ંબોલ્યો નહીં.  
‘ઊપ્રમિ ન આવી ?’ આભાએ પછૂ્ .ં 
 

‘ના... એ િો હવે બહાર નીકળી જ ન શકે...’ 
અર ણ હસ્યો. ‘મારી સાથે િો નહીં જ !' પણ 
આભા હસી નહીં. 
 

સામે ઊભેલી ટે્રન ર્ીરે ર્ીરે ખસવા લાગી હિી. 
હવે વરસાદ ખ લ્લા થઈ ગયેલા પાટા પર 
વરસિો હિો. બીજા પલૅટફૉમા પર ઊભેલી 
માલગાિી ભીંજાિી હિી. આભાએ કહ્  ં : 
‘ચાલ...’ 
 

પછી એણે ચશમા ંઉિારી નાખયા.ં કાચ પર ભેજ 
છવાઈ ગયો હિો. 
 

* * *  
 

સ્ત્રીઓ ફાટેલા કંિે લગ્નના ં ગીિો ગાઈ રહી 
હિી. પીિી ચોળાિી હિી અને ઊપ્રમિની 
ચામિીનો રંગ પીળાશ પકિિો પકિિો ખલૂિો 
જિો હિો. બહાર ક્ાકં ઢોલનો એકર્ારો િાલ 
વાગિો હિો. સ્ત્રીઓના ં ગીિોના લય અને 
ઢોલના લયની ચભન્નિામા ં આભાન  ં મન 
વહેંચાઈ ગય  ંહત  .ં એ બેમાથંી કોઈ પણ એક 
લયને પકિવા માગિી હિી, પણ એવ  ં થઈ 
શકત   ંનહોત  .ં આભાએ ચશમા ંઉિારી નાખયા.ં 
આ રીિે વારંવાર ચશમા ંઉિારવાની આભાની 
ટેવ પ્રવશે પહલેી વાર ઊપ્રમિન  ંજ ધ્યાન ખેંચાય  ં
હત  .ં એ વખિે ઊપ્રમિ અને આભા શહરેની 
હૉસ્ટેલમા ંએક જ કમરામા ંરહિેા ંહિા.ં ક્ારેક 
એ જ શહરેમા ંબૉયઝ હૉસ્ટેલમા ંરહીને ભણિો 
અર ણ સામે મળી જિો ત્યારે એ ઊપ્રમિ સાથે 
વાિો કરવા ઊભો રહિેો. ગામમાથંી આવેલા 
સમાચારોની અને બીજી વાિો થિી. એ બને્ન 
એક જ ગામના ંહિા.ં 
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ચશમા ં ઉિારી નાખવાથી દશયો ધ ૂરં્ળાઈ 
ઊિયા.ં ચશમા ંપ્રવનાની આંખોથી જોિા ંઆભાને 
લાગ્ય  ં કે ઊપ્રમિની જગ્યાએ બીજી કોઈ કન્યા 
બેિી છે ! 
 

આભાના હોિ પર ચશમા ં પહરેીને પણ ન 
દેખાય એવ  ં વક્ર સ્સ્મિ આવ્ય .ં એ સ્સ્મિનો 
સ્વાદ તરૂો હિો. જાણે હોિ પર કોઈ કિવ  ંફળ 
મકૂી દેવામા ંઆવ્ય  ંહોય અને િેના પર કાટંા 
હોય... આભાને વહમે ગયો કે હોિની કરકરી 
સપાટી પર ઝીણા ં ઝીણા ં લોહીબ ૂદંો ટપકી 
આવ્યા ં હશે... ચશમા ં પહરેીને અરીસામા ં
જોવાથી એ લોહીબ ૂદંો કદાચ જોઈ શકાય.  
 

આભા ચશમાનંા કાચ લછૂવા લાગી. કાચ પર 
આંખોન  ં ધ  મ્મસ છવાઈ ગય  ં હત   ં અને કાચ 
લ છાિા નહોિા. પછી ચશમા ંપહરેવાની ઇચ્છા 
ન થઈ. ચશમા ંપહરેવાથી કદાચ દૃશયો સચ્ચાઈ 
પકિી લે છે અને કશ  ંકલ્પી શકાત   ંનથી. 
 

કોઈ સખી ઊપ્રમિની સામે અરીસો ર્રીને ઊભી 
હિી. બીજી સખીઓ ખિખિાટ હસિી હિી. 
મજાક થઈ રહી હિી. થોિી થોિી ખ લ્લી મજાક, 

જેનો નાયક અર ણ હિો અને નાપ્રયકા ઊપ્રમિ 
હિી. આવનારી રાિ પ્રવશે થરકિી 
કલ્પનાઓવાળી મજાકો થઈ રહી હિી. અર ણ 
ઊપ્રમિનો ઘ ૂઘંટ હિાવશે અને પછી... 
 

આભાના હાથમા ં કશ  ં જ નહોત  ,ં છિા ં એના 
હાથમા ં કાચનો ગ્લાસ હોય અને અંદરના 

પાણીમા ંબરફના નાના નાના ટ કિા ઓગળિા 
હોય એવી ભીની િંિક આભાની આંગળીઓમા ં
ઝમિી હિી. આભાન  ં લોહી થીજી ગય  ં હત  .ં 
એની નસોમા ં પણ બરફના ટ કિા ઓગળિા 
હિા. 
 

પહલેા ંસમાચાર અર ણે આપયા હિા. એ છેલ્લી 
ટમાની શરૂઆિના હદવસો હિા. ઊપ્રમિ હજી 
ગામિેથી પાછી આવી નહોિી. અર ણે આભાની 
હૉસ્ટેલમા ંફોન કયો હિો. બને્ન િે સાજંે મળ્યા ં
હિા.ં ખ લ્લી સાજંના અજવાળામા ંઘણા સમયે 
અર ણને મળવ  ંઆભાને ગમી રહ્  ંહત  .ં અર ણ 
પણ ખ શપ્રમજાજમા ંહિો. વારંવાર હસિો હિો. 
એકાદ વાર વાિમા ંને વાિમા ંઆભાનો હાથ 
પણ પકિી લીર્ો હિો. 
 

‘વેકેશનમા ં મજા આવી લાગે છે !' આભાએ 
પછૂ્  ંહત  .ં  
 

‘હા, ખબૂ મજા આવી. આ વખિે ત   ંઆવવાની 
હિી એવ  ંઊપ્રમિએ કહ્  ંહત  .ં.. િો પછી કેમ ન 
આવી?’ 

 

‘નીકળી જ ન શકાય ,ં અર ણ...' પછી અચાનક 
પછૂી બેિી, ‘ઊપ્રમિ મળિી હિી ગામમા ં?' 

 

પ્રવનાકારણે અર ણ હસવા લાગ્યો. એણે જવાબ 
ન આપયો. આભા અર ણને જોઈ રહી હિી. એની 
સ દંર ચામિી ૫૨ ગામિાના વેકેશનની સ રખી 
આવી ગઈ હિી અને ખ લ્લ  ંહસિો હિો. િેની 
આંખ નીચેના સળમા ંકોઈ અજાણ્ય  ંસ ખ દોરાત   ં
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હત  .ં ત્યારે જ અર ણે સમાચાર આપયા હિા. 
‘આભા, મારે એક સારા સમાચાર આપવાના 
છે... અમારી સગાઈ થઈ છે.'  
 

‘એટલે ?’ 

‘મારી અને ઊપ્રમિની... બે હદવસ પહલેા ંજ પ્રવપ્રર્ 
થઈ.’ આભાએ ચશમા ંપહરેી લીર્ા ંઅને િેના 
કાને સ્ત્રીઓના ં ગીિો અને દૂર વાગી રહલેા 
ઢોલનો લય અથિાયો. ચશમા ં પહયેાું પછી 
સ્પઠટ દેખાય િો છે જ. વિામાનમા ંપણ પાછા 
વળી શકાય છે. એ જોવા લાગી. ઊપ્રમિ સાથે 
કશીક પ્રવપ્રર્ થઈ રહી હિી. ગીિ બદલાઈ ગય  ં
હત  .ં સ્વરોમા ં બેસ રાવટ હિી, પણ અથા 
રોમાચંક લાગિો હિો. ગીિમા ંઊપ્રમિની સાથે 
અર ણન  ંનામ પણ લેવાત   ંહત  .ં એ ગીિમા ંપણ 
બરફના ટ કિા ઓગળિા હિા.  
 

ઊપ્રમિ વેકેશનમાથંી પાછી આવી ત્યારે આભા 
હરસાયેલી હિી. ઊપ્રમિ એને સમજાવિી હિી, 
પણ આભા માનિી નહોિી. છેવટે ઊપ્રમિ જરા 
ગ સ્સે થઈ ગઈ હિી : ‘હ ં સમજિી નથી, 
આભા...’ 
‘શ  ંસમજિી નથી ?' 

‘આ બધ  ંઅચાનક થય .ં અમને િો કલ્પના જ 
નહોિી. અર ણના ઘરેથી વાિ આવી અને 
અચાનક બધ  ંનક્કી થય .ં’ 
‘ખરેખર ? અર ણના ઘરના લોકોને પણ 
અચાનક પ્રવચાર આવ્યો કે પછી િેં અને અર ણે 
જ એવ  ંગોિવ્ય ?ં’  

‘િને કહ ં િો છં કે...' 

‘આપણે ત્રણ વષોથી એક જ કમરામા ં સાથે 
રહીએ છીએ... હ ,ં ત  ં અને અર ણ સાથે ફયાું 
છીએ... છિા ંઅર ણ માટેની િારી લાગણી પ્રવશે 
મને કશ  ંજ ન કહ્ .ં' 
 

ઊપ્રમિએ ગ સ્સામા ંઆવી જઈને આભાના બનેં 
ખભા પકિી લીર્ા હિા અને હચમચાવી નાખી 
હિી. આભાની આંખમા ંઆંસ  આવી ગયા ંહિા.ં 
કદાચ એ આંસ  િગટ થયા ં નહોિા.ં કદાચ 
ઊપ્રમિને દેખાયા ં નહોિા.ં ઊપ્રમિ ઉશકેટભયાા 
અવાજમા ંઆખી વાિ સમજાવિી હિી, પણ 
આભાની વેદનાની સપાટી નીચે કશી જ વાિ 
ઊિરિી નહોિી. ત્યા ંજ આભાને સમજાય  ંહત   ં
કે એન  ંવિાન બેહદૂ ં  લાગે છે. એની વેદના અને 
રીસનો કશો જ અથા નહોિો. અર ણ અને ઊપ્રમિ 
એક જ ગામના ં હિા ંઅને બધ  ં જ ગોિવાઈ 
ગય  ંહત  .ં આ િસગં ખ શીનો હિો. એ અચાનક 
ઊપ્રમિને ભેટી પિી હિી અને ખ શી વ્યક્િ કરિા ં
કરિા ંખ લ્લ  ંરિી પિી હિી. ઊપ્રમિ અવાક થઈ 
ગઈ હિી.  
 

‘ત  ંરિે છે, આભા ?’ 

‘હા... એટલો િો આનદં થઈ રહ્ો છે મને કે 
રિવ  ંઆવી ગય .ં.. ત   ંહવે અર ણની થઈ ગઈ... 
પારકી થઈ ગઈ કહવેાય મારા માટે...'  
ઊપ્રમિ હસવા લાગી હિી. 
‘િારા માટે પારકી ક્ા ંથઈ ? અર ણ પાસે ગઈ 
િો િારી પાસે જ આવી કહવેાઉંને ?' 

બર્ી સ્ત્રીઓ માિંવા નીચે ઊભી થઈ ગઈ હિી. 
હવે અર ણના ઘરે જવાન  ંહત  .ં ત્યા ંકોઈ પ્રવપ્રર્ 
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હિી. ઊપ્રમિના પ્રપિા હાથમા ંચબં   લઈને ઊભા 
હિા અને ઉિાવળ કરાવિા હિા. સ્ત્રીઓના ં
ગીિો અને ઢોલનો અવાજ દૂર બીજી શેરીમા ં
ચાલ્યો ગયો. 
 

આભા માિંવા નીચે જ રોકાઈ. એક છાબમા ં
ભોંયપ્રશિંગ પિયા હિા. આભાએ એક પ્રશિંગ 
ઉપાિી અને ફોલવા લાગી. માિંવા નીચે 
પાથરેલી લાલ જાજમ પર અનેક સળ પિી 
ગયા હિા અને અવરજવરને કારણે ધળૂ ઉપર 
આવી ગઈ હિી.  
આભા ઊપ્રમિ પાસે ગઈ ત્યારે ઊપ્રમિએ પછૂ્  ં : 
‘ત  ંન ગઈ એ લોકો સાથે ?' 

 

* * * 
 

લગ્નની પ્રવપ્રર્ ક્ારની પરૂી થઈ ગઈ હિી. 
અર ણ અને ઊપ્રમિ મહંદરમા ંપગે લાગવા ગયા ં
હિા.ં ગીિો અને ઢોલનો અવાજ શમી ગયો 
હિો. નીરવ થઈ ગયેલા માિંવા નીચે ગાદલા ં
પર ઊપ્રમિના ઘરના લોકો બેિા હિા. 
કન્યાપ્રવદાયની કર ણ ક્ષણો પસાર થઈ ગઈ 
હિી. રિી રહલેી સ્ત્રીઓની આંખોમા ંહવે થાક 
ઊિરવા લાગ્યો હિો. ઊપ્રમિ પણ ધ્ર સકેધ્ર સકે 
રિી હિી. આભાની આંખો કોરી હિી. એ કશ  ં
જ અન ભવી શકી નહોિી. મતં્રોચ્ચારો, ચોરીમા ં
મ કાયેલા અસ્ગ્નમાથંી ઊિિો ધ માિો, 
પરસેવાની અને જ દા ં જ દા ં અત્તરોની વાસ, 

રેશમી કપિાનંો સળવળાટ, કૅમેરાની ફ્લેશના 
વારંવાર થિા ઝબકારા – બધ  ંજ પાછળ રહી 

ગય  ંહત  .ં કોઈ પણ ક્ષણે ફરી વછૂટી શકે એવ  ં
ડૂસક ં પેટ્રોમેક્ષના અજવાળામા ંિોળાયેલ  ંહત  .ં  
‘ત  ંમારી પાસે જ રહજેે, આભા...’ ઊપ્રમિએ કહ્  ં
હત  .ં  
 

આભા હસવા લાગી હિી. ‘ક્ા ંસ ર્ી િારી પાસે 
રહી શકીશ, ઊપ્રમિ ! એક ક્ષણ એવી આવશે કે 
ત   ંમને બહાર મકૂીને બારણા ંબરં્ કરી દેશે !' 
પછી આભાને થય  ં કે આ વાક્ ખોટી રીિે 
કહવેાય .ં કદાચ ઊપ્રમિને પીિા થશે, પણ એવ  ંન 
થય .ં આભાન  ં કહવે   ં સાભંળીને ઊપ્રમિના ગાલ 
પર આવી રહલેા ં લગ્નજીવનનો આછો કંપ 
દેખાિો હિો. 
 

લગ્નની બર્ી જ પ્રવપ્રર્ઓ વખિે આભા ઊપ્રમિની 
પિખે જ રહી હિી. લગભગ બર્ા જ ફોટામા ં
એ દેખાશે. ઊપ્રમિ પોિાનો હાથ અર ણને સોંપી 
રહી છે અને બાજ મા ંજ આભા ઊભી છે. એની 
નજર જરા દૂર છે.  
 

અર ણ ઊપ્રમિને કોચળયો આપી રહ્ો છે અને 
આભા હસી રહી છે. ફેરાના એક ફોટા વખિે 
અર ણ અને ઊપ્રમિની વચ્ચે આભાનો ચહરેો 
દેખાશે. લગ્નના ફોટાન  ંઆલબમ િૈયાર થઈ 
જશે પછી ઊપ્રમિ કહશેે આભા, સૌથી વર્ારે ફોટા 
િારા આવ્યા છે !  
 

ઊપ્રમિ પાછી આવી ગઈ છે. ર્ીરેર્ીરે રાિ 
ઊિરી આવી છે. સખીઓ ઊપ્રમિને નવેસરથી 
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િૈયાર કરી રહી છે. ફરીથી ખ લ્લી મજાકો થવા 
લાગી છે. 
 

‘ત્યા ં પણ મેિી સજાવવામા ંઆવી રહી હશે, 

ઊપ્રમિ !' એક સખીએ કહ્ .ં આખ  ંવ ૃદં હસી પિ્ .ં 
સોનાનો મોટો કંદોરો પહરેેલી ઊપ્રમિની મા 
ઓરિામા ંઆવી હિી િે પણ હોિ પર સાિીનો 
છેિો દાબીને બહાર ચાલી ગઈ હિી. હવે 
પ્રવષાદ નહોિો. વાિાવરણમા ં ફરીથી ખ શી 
છલકાઈ રહી હિી.  
‘ચાલો... જલદી કરો... મોડ ં થઈ રહ્  ં છે.' 
ઊપ્રમિની મામી કહી રહી હિી. ઊપ્રમિ ઊભી થઈ. 
આખ  ંવ ૃદં ઊભ  ંથય .ં આભા બેસી રહી. િે વખિે 
જ ઊપ્રમિ સાથે નજર મળી અને આભા પણ 
ઊભી થઈ ગઈ.  
એક સખીએ ઊપ્રમિની સામે અરીસો ર્રીને કહ્ :ં 
છેલ્લી વાર િારો ક ંવારો ચહરેો જોઈએ લે, 

ઊપ્રમિ!' 
આખો ઓરિો ખિખિાટ હાસ્યથી ઊભરાઈ 
ગયો. ઊપ્રમિના ગાલ લાલ થઈ ગયા હિા. 
બર્ાની સાથે આભા પણ ચાલવા લાગી. 
ઊપ્રમિની આંખો ઢળેલી હિી. એણે પહરેેલી ભારી 
સાિી અને દાગીનામા ંએ જ દી જ લાગિી હિી. 
એ સ દંર હિી અને આ ક્ષણે નાપ્રયકા હિી. એના 
દરેક પગલામા ં શરમન  ં વજન દેખાત   ં હત  .ં 
શેરીમા ં આવી ગયા પછી ફરી વાિો થવા 
લાગી.  
 

ગામિાની સાકંિી, જરા અંર્ારી શેરીમા ંઆગળ 
જઈ રહલેી પેટ્રોમેક્ષના અજવાળામા ંપિછાયા 

પિિા હિા. હવે કોઈ ગાત   ંનહોત  .ં છિા ંકોઈક 
જગ્યાએથી, કદાચ અર ણની મેિીમાથંી 
ર્ીરોર્ીરો ખરજનો આછો સરૂ ઘ ૂટંાઈ રહ્ો હોય 
એવ  ંઆભાને સભંળાય .ં લગ્નની પ્રવપ્રર્ સારી 
રીિે થઈ ગઈ. ગામિાના લગ્નની પ્રવપ્રર્ઓમા ં
મજા આવી. ચારે િરફ ઉત્સવન  ં વાિાવરણ 
રહ્ .ં આભા આવિી કાલે જ પાછી જવાની 
હિી. વહલેી સવા૨ની ટે્રન હિી. એ પાછી જશે 
ત્યારે અર ણ અને ઊપ્રમિ એને મકૂવા નહીં આવી 
શકે. એ લોકો િો એ સમયે પ્રનરામા ંહશે. અર ણ 
અને ઊપ્રમિએ આભાને બે હદવસ વર્ારે રોકાઇ 
જવાન  ંકહ્  ંહત  ,ં પણ આભાએ હિપવૂાક બીજા 
જ હદવસે વહલેી સવારની ટે્રનમા ં ચાલ્યા 
જવાન  ં નક્કી રાખય  ં હત  .ં અર ણના ઘરની 
શેરીમા ંઆવી ગયા.ં િેલીમા ંથઈને આંગણામા ં
િવેશયા.ં થોિી વાર નીચે ઘરમા ં બેિા પછી 
ઊપ્રમિને આગળ કરીને સખીવ ૃદં મેિી પર 
ચિવાના દાદરના બારણામા ંિવેશી ગય .ં 
આભા આંગણામા ંજ ઊભી રહી. એના પ્રસવાય 
આંગણામા ં બીજ  ં કોઈ નહોત  .ં આભાએ ઉપર 
જોય .ં મેિીનો ઝરૂખો દેખાયો. એ ઝરૂખામા ં
અર ણ ઊભો હિો અને નીચે આંગણામા ંઊભેલી 
આભા િરફ જોઈ રહ્ો હિો. 
 

ત્યા ંજ મેિીન  ંબારણ  ંઊઘિ્  ંહશે અને ઊપ્રમિએ 
મેિીમા ં િવેશ કયો હશે. ઝરૂખામા ં ઊભેલો 
અરૂણ હવે આભા સામે જોિો નહોિો. એ પાછળ 
મેિીના બારણામા ંિવેશી રહલેી ઊપ્રમિને જોવા 
માટે એ િરફ વળી ગયો હિો. 
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આભાએ ચશમા ં ઉિારી નાખયા.ં આછો આછો 
દેખાઈ રહલેો ઝરૂખો છેવટે ખાલી થઈ ગયો.  
હવે િો ઝરૂખો માત્ર આભાસ થઈ ગયો છે. 
 
 

 
વીનેશ અંિાણી  
(‘રણઝણવ 'ં  માથંી) 
હદગ્ગજ વાિાાકારને વદંન  
સૌજન્ય: સદાબહાર વાિાાઓ -  
િકાશક આર. આર. શેિની કંપની - ૨૦૦૨ - 
આ આખો સેટ વસાવવા જેવો છે. 
આમપં્રત્રિ વાિાા  
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મ ચલ ન િા 
વૈશાલી રાહિયા 

 

આ ક્ષણે બધ  ંકહી દીર્ા પછી હૃદય હળવ  ંકરી કોઈ બોજ પ્રવના કે  
િારા િત્યે મનમા ંકોઈ રંજ રાખયા પ્રવના નીકળં છં 

 

 
 

અન જ, 

 કોઈ ઔપચાહરકિા પ્રવના સીધ  ં જ 
લખવાન  ં ચાલ  કર ં  છં. એમ પણ િને બધ  ં
માપસર ફાવે. બોલવાન ,ં હસવાન  ં વગેરે. 
ઘરમા ં પણ િને ન ગમત  ં કાઈં થાય એટલે 
આંખોથી જ બધ  ંકહી દેવાની િને ટેવ. ભલેને 
પછી એ સાવ નાની વાિ કેમ ન હોય? એટલી 
નાની કે એના લીરે્ આપણા વચ્ચે અંિર આવી 
જાય એવ  ંએન  ંમહત્વ જ ન હોય. િને બર્ી 
વાિે પરફેકશનની આદિ. એટલે વષો પહલેા 

િેં કામવાળીને એક ખણૂામા ંરહી ગયેલા જરાક 
કચરા માટે એવા શબ્દો કહ્ા હિા કે હ ં સમજી 
ગઈ કે આટલી બર્ી ચોખખાઈના આગ્રહી મારા 
પપ્રિદેવ માટે આ ઘરમા ંકામવાળી પણ હ ં જ 
છં! કદાચ ત   ં એ જ ઇચ્છિો હિો, કેમકે એ 
હદવસ પછી સ્વચ્છિા બાબિે િારા િરફથી 
એક શબ્દ પણ ન બોલાયો, ભલેને હ  ં
બહારગામ જઈને પાછી ફર ં  ત્યારે ઘર ઉકરિો 
બની ગય  ંહોય!   
 

આ િો માત્ર એક નાન  ં ઉદાહરણ બાકી, હ  ં
ઘરમા ંહોઉં ત્યારે િો િારી એ ચોકસાઈ ઘરની 
એક-એક બાબિને માપિી જ રહ.ે રસોઈનો 
કાયમ એક જ સ્વાદ રહવેો જોઈએ. સવારમા ં
ઓહફસ જિી વખિે િારા દ્વારા જ્યાતં્યા ંફેંકાિો 
ટ વાલ, છાપ ,ં ચાના ખાલી કપ સ િા ં આખા 
ઘરમા ં બધ  ં જ સાજંે સ્વચ્છ મળે છે એ 
નોંર્વાનો િને ક્ારેય કદાચ સમય જ નથી! 
  

મને એક વાિ યાદ આવે છે. મમ્મીના એ 
છેલ્લા હદવસો હિા. એ ઝખંિા હિા કે ત   ં
હદવસમા ંથોિો સમય એમની પાસે બેસે, વાિો 
કરે. પણ િને એમની પથારી પાસે બેસવામા ં
ક્ારેક દવાની વાસ આવિી િો ક્ારેક 
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ટોયલેટની! ત   ં બોલી ન શકિો પણ એમના 
રૂમમાથંી કોઈ પણ બહાને િાર ં  િરિ નીકળી 
જવ  ં એમા ં એમને બધ  ં સમજાઈ ગય  ં હત  .ં 
મમ્મીએ ત્યારપછી એ આશા છોિી દીર્ી હિી. 
અંિે, આખરી ઘિીમા ંપણ એમની આંખો િારા 
માટે િિપિી જોવા હ ં જ હાજર હિી. જે એમણે 
િને ક્ારેય ન જણાવવા કીધ  ંહત   ંપણ આજે 
હવે કહવેા જ બેિી છં િો બધ  ંજ કહીશ. 
 

 ઘર સમજીને જે કામ કરિી એ મમ્મી 
ગયા પછી ઘણીવાર ખ ૂચંવા લાગ્ય  ંહત  .ં કેમકે, 

ઘર કહી શકાય એવ  ંિાર ં  વિાન જ ક્ા ંહત  ?ં 

એક મકાન માત્ર રહી ગય  ંએવી હફચલિંગ્સ રહી 
ગઈ છે. સિિ સહવાસથી િો  કોઈ પણ 
પ્રનજીવ વસ્ત   સાથે પણ માણસને એક લગાવ 
થઈ જિો હોય છે પણ ત   ંિો જાણે મશીન હિો! 
એ પછી જન્મહદવસ કે એપ્રનવસારીના બહાને 
બહાર ફરવા, હોટેલમા ંજમવા, મવૂી કે ક્ાયં 
િસગંમા ં જવાન  ં કે પછી.... કે પછી.... રાિે 
બેિરૂમમા ંઅંગિ પળોમા ંમારે િારામા ંખોવાઈ 
જવ  ં હોય, ત્યારે ત  ?ં મશીન! વગર નખે પણ 
પિિા ઉઝરિા, ઘવાત   ં હૃદય, મશીન જેમ 
માપસરની ગપ્રિથી િાર ં  એકલાન  ં જ સિંોષ 
માનીને ઊંર્ા ફરીને સઈૂ જવ ,ં કોઈ િોફાન 
પ્રવનાની, ખાસ ચોળાયા પ્રવનાની, માપસરની જ 
પ્રવખાયેલી-િારા મિૂ જેવી ચાદર અને એના 
પર રેલાિી ખારી ભીનાશ! જે િેં ક્ારેય સ્પશી 
નથી કેમ કે, િને ક્ાયં પણ િાઘ ક્ા ંગમે છે? 

એટલે જ િેં મારા શરીરને ઓપરેશનના કોઈ 

પ્રનશાન પ્રવનાન  ં જોવા માટે પહલેી જ રાતે્ર 
આદેશ કરી દીર્ો હિો કે આ બેિ ફક્િ બે જ 
વ્યસ્ક્િના માટે છે. એ સમયે મારા ચહરેા પર 
છવાઈ ગયેલા આઘાિના ભાવોની ચપૂકીને િેં 
સમજેલા િારા પ્રવજયી સ્સ્મિ સાથે મારા ચહરેા 
પર િારો ચહરેો ઝળંબી રહ્ો અને આંખો પર 
હલકા હોિ ફેરવિો મારા ં શરીર સાથે ર્ીમે-
ર્ીમે મારા અસ્સ્િત્વને કચિિો રહ્ો, આજ 
હદવસ સ ર્ી! 
  

 િને યાદ છે અન જ? એક વખિ આપણે 
પ્રમ. મહિેાની પાટીમા ંગયેલા.ં િેં કહલે ,ં “આજે 
વ્હાઇટ સાિી સાથે હ ં કોલકત્તાથી ગયા મહહને 
લાવેલો એ માળા પહરેજે. હરઅલ મોિી છે, દૂર્ 
જેવા સફેદ.” પાટીમા ં પ્રિયાનો દોઢ વષાનો ઋજ  
ચખલચખલ હસિો મારા પગ પકિીને ઊભો રહ્ો 
હિો. મારામા ંરહલેી એક સ્ત્રી-એક મા જીવિં 
થઈ અને મેં એકદમ જ િેને િેિી લીર્ો ત્યા ંજ 
િેણે પહરેેલ  ંિાયપર જે િે ક્ારનો ખેંચી રહ્ો 
હિો એ નીકળી ગય .ં પહલેીવાર મારી સાિી 
ખરિાઈ અને એ ભીનાશ, એ વાસ વષોથી 
સ ષ પિ રહલેી મરી લાગણીઓને ઢંઢોળિી 
ગઈ. િારી આંખમા ં સાિીની સળ પિેલી 
પાટલી જોઈને ઘણા સળ પિયા જે ત્યા ંહાજર 
રહલેામાથંી ફક્િ મારામા ં ઊગેલી િાજી 
ભીનાશને કોરી કરિા ંરહ્ા!ં 
  

  પ્રપયરમા ંહ ં એક જ દીકરી અને મમ્મી-
પપપાના અચાનક એસ્ક્સિન્ટ પછી મને આ 
ઘરમા ં મમ્મી દીકરી જેમ રાખિા.ં ક્ારેક 
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પ્રવચાર આવિો કે ત   ંસાચે જ આટલી સરળ 
માિાન  ં સિંાન છે? એ ભલી સ્ત્રીને પણ આ 
ઘરમા ં ટેવ પિી હશે માપસર બોલવાન ,ં 
હસવાન  ં અને રિવાન  ં પણ! કદાચ ત   ં િારા 
પપપા પર જ ગયો હશે. ક્ારેક કોઈના મોઢે 
એમના પ્રવષે થોિી અછિિી વાિો સાભંળીને 
એમના પ્રવશે કલ્પના કર ં  િો િારો જ ચહરેો 
નજર સામે આવી જાય. મમ્મી હિા ં ત્યારે 
ઘણીવાર કહિેા,ં “ઘરમા ંશાપં્રિ લાગે છે નહીં?” 

હ ં એ સરળ સ્ત્રીને પછૂી ન શકી કે પપપાના 
ગયા પછી એમના કિપથી મ સ્ક્િ મળી એની 
શાપં્રિ કે નાના બાળકની હકલકારી પ્રવનાના 
ઉજ્જિ ઘરની શાપં્રિ!  
   

  િને થત   ંહશે લગ્નના દસ વષે મેં શા 
માટે આવો પ્રનણાય લીર્ો, એ જાણવાનો િને 
હક છે. આટલી ચોકસાઈનો આગ્રહી એવો ત  ,ં 
માચળયામા ં િચળયે એક નાનકિી સટૂકેસમા ં
રાખેલો િૉક્ટરનો હરપોટા  ઝીણા-ઝીણા ટ કિા 
કરીને િસ્ટચબનમા ંનાખિા કેમ ભલૂી ગયો, જે 
કાગળમા ં એ માણસની નામદાાનગીનો મોટો 
પ રાવો હોય!  
આ ક્ષણે બધ  ંકહી દીર્ા પછી હૃદય હળવ  ંકરી 
કોઈ બોજ પ્રવના કે િારા િત્યે મનમા ંકોઈ રંજ 
રાખયા પ્રવના નીકળં છં. મારા સ્ત્રીત્વ સાથે 
છેિરપીંિી કરનાર ‘નામદા ’ હવે મારાથી સહન 
નહીં થાય. િારો આભાર કે મને નવ  ં સ્વસ્થ 
અને શાિં જીવન િરફ િગ માિંવામા ં ત   ં
પ્રનપ્રમત્ત બન્યો! અહીંથી કશ  ંજ સાથે લઈ જવા 

નથી માગંિી. ચાલ, હ  ંનીકળં હવે; નવા રસ્િે, 

નવી હદશામા,ં નવા નામ સાથે ફક્િ માર ં  
‘સ્ત્રીત્વ’ સાથેન  ંઅસ્સ્િત્વ!  
અલપ્રવદા! 
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દ પ્રનયાના બોલ સહ્ા ંજેને કાજે, હવે બોલ અમારા ખમાિા નથી 
એક છત્રી નીચે સમાઈ જનારા, એક છિ નીચે સમાિા નથી 

 

સપના પ્રવજાપ રા 
 

 
 

મા માટે દ આ કરિી એ એકાિંમા ંરિી પિી. ખલીલ સામે રિવાનો અથા ના હિો.  
પથ્થર ઉપર પાણી નાખવા જેવ  ંથાિ. સારા સામે ભિૂકાળ નાચવા લાગ્યો 

 

સારા અને ખલીલ લિંનથી ભારિ આવી ગયા.ં 
એકાએક મોટાભાઈનો કોલ આવેલો કે માની 
િચબયિ સારી ના હિી. સારા વરસોથી લિંન 
રહિેી હિી. પપપા ૨૦૧૦મા ંગ જરી ગયા હિા ં
ત્યારે પણ એ ભારિ આવી શકી નહોિી. અને 
હવે મમ્મીના સમાચાર મળ્યા.ં ખલીલ  
સ્વભાવનો જરા પ્રવચચત્ર હિો. હંમેશા પોિાની 
વાિ ચલાવિો.  ઘરમા ંએનો જ હ કમ ચાલિો. 
એના મોઢામાથંી નીકળેલો છેલ્લો શબ્દ 
પથ્થરની લકીર હિો. 
 

મા માટે દ આ કરિી એ એકાિંમા ંરિી પિી. 
ખલીલ સામે રિવાનો અથા ના હિો. પથ્થર 

ઉપર પાણી નાખવા જેવ  ં થાિ. સારા સામે 
ભિૂકાળ નાચવા લાગ્યો ઘરમા ં પાચં બહનેો 
અને બે ભાઈ ગરીબ માબાપ! અને ઘરમા ંબર્ી 
બહનેોમા ં એ ખબૂસરૂિ!! ખલીલ અને એના 
માબાપ સયદાને જોવા આવ્યા પણ સારા 
પસદં આવી ગઈ. રૂપાળી સારા ખલીલને  ખબૂ 
પસદં આવી ગઈ. બને્ન જાણે ભવભવના સાથી 
હોય એમ એક બીજાના ગળાડૂબ િેમમા ંપિી 
ગયા.ં ગરીબ મા બાપે સારા માટે હા પાિી 
દીર્ી. પાચંમાથંી એક દીકરીના પણ લગ્ન 
સારા ઘરમા ંથાય િો બીજી ચાર માટે રસ્િા 
ખલૂી જાય. લગ્ન બાદ સારા લિંન આવી ગઈ. 
એ સારા પોિાને ખબૂ ભાગ્યવાન સમજિી 
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હિી. િેમી જાણે એક છત્રી નીચે. એ બે 
બાળકોની મા બની ગઈ. ર્ીરેર્ીરે બર્ી 
બહનેોની શાદી થઈ ગઈ. ભાઈઓની પણ 
શાદી થઈ ગઈ. દરેક પોિાના ઘરમા ં સ ખી 
હિા.ં પણ માની િચબયિ બગિિી જિી હિી. 
 

અંિે મોટા ભાઈનો કોલ આવ્યો કે, "માન  ંમોઢ ં 
છેલ્લી વાર જોવ  ંહોય િો આવી જા! કારણકે 
આ વખિે મા નહીં બચે એવ  ંલાગે છે." સારા 
મોટેમોટેથી ફોનમા ં રિી પિી હિી. ખલીલ 
હાજર ના હિો. ભાઈજાન કહિેા હિા ંકે. "મા 
આખો સમય સારા સારાન  ંરટણ લગાવી બેિા ં
છે. કહ ેછે કે મારી સારાને વરસોથી જોઈ નથી. 
હ ં છેલ્લી વાર એન  ંમોઢ ં જોઈ લઉં એને પછૂી 
લઉં કે સ ખી િો છે કે નહીં! બસ એ િને જોવા 
માટે િિપી રહ્ા છે. ત   ંઆવે િો કદાચ એનો 
જીવ શાપં્રિથી જાય! એનો જીવ િારામા ંભરાયો 
છે! " 
 

સારા પપપા ગ જરી ગયા ંત્યારે પણ ભારિ ગઈ 
ના હિી. કોઈને કોઇ બહાને ખલીલ વાિ ટાળી 
દેિો. સારા ત્યારે પણ એકાિંમા ંખબૂ રિી હિી. 
જે પપપાના ખભા પર ઘોિો થઈને બેિી હિી. 
એ પપપા  દ પ્રનયાથી ચાલ્યા ગયા. પણ એન  ં
મોં જોવા જઈ ના શકી! ત્યારે બાળકો નાના છે 
કહી વાિ ટળી ગઈ હિી. ખલીલને એ પોિાના 
સગાઓ સાથે સબંરં્ રાખે એ ગમત  ંજ ના હત  .ં 
હવે માના સમાચાર આવ્યા.ં હવે શ  ંકર ં? માને 
પણ નહીં જોઈ શકે? યા ખ દા મને રસ્િો બિાવ 
અને ખલીલના હદલમા ંરહમે નાખી દે. હ ં મારી 

માને છેલ્લી વાર જોવા માગં  ં છં! યા ખ દા ત   ં
રહમેહદલ છે થોિી રહમે ખલીલના હદલમા ંપણ 
નાખી દે! 
 

સારાએ ગભરાિા ંગભરાિા ંખલીલને કહ્  ં કે, 

"ચાલો ભારિ જઈ આવીએ ફરી પણ આવીએ 
અને માને મળી પણ આવીએ." સારાએ 
ફરવાન  ં નામ પહલે  ં લીધ  ં કારણકે જો ફક્િ 
માન  ંનામ લીધ  ંહોિ િો ભારિ જવ  ંલગભગ 
અશક્ હત  .ં થોિો પ્રવચાર કરી ખલીલ બોલ્યો, 
"સાર ં , પણ બાળકોને ભાઈને ત્યા ંમકૂી જઈએ 
કારણકે બાળકોનો અભ્યાસ બગિે.”  

સારાએ કહ્ ,ં "સાર ં , કાઇં વારં્ો નથી!" સારાએ 
મ સલ્લો ચબછાવી બે રકાિ નમાજ પિી દ આ 
માટે હાથ હાથ ઊિાવ્યા! અલ્લાહનો શ કર અદા 
કયો કે અલ્લાહ જો ત   ંરહમેહદલ ના હોિ િો 
આજે પણ ખલીલ માન્યો ના હોિ! મારી માની 
ઉમર લાબંી કરજે અને એનો વહાલનો હાથ 
મારા ઉપર કાયમ રાખજે! એને િદં રસ્િી 
બક્ષજે! 
 

ગિમથલ ગિમથલ કરિા ં કરિા ં બાળકોને 
ભાઈને ત્યા ંમકૂી બનેં એરપોટા  પહોંચી ગયા.ં 
હદલમા ં દ આનો દોર ચાલ  ં હિો. અમદાવાદ 
પહોંચી ગયા.ં ભારિની હવાને શ્વાસમા ંભરિા 
સારાએ શ કર અદા કયો. માદરે વિનનો 
ઝૂરાપો શ  ંછે, એ સારાને પછૂો! સગા વહાલાનો 
પ્રવરહ શ  ંછે એ સારાના ંહદલને પછૂો! સારાની 
આંખમા ંઆંસ  ંઆવી ગયા!ં મોટી જીપ લેવા 
આવી હિી. ભાઈએ જીજાજીને કોઈ િકલીફ ના 
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પિે એનો ખાસ ખયાલ રાખયો હિો. જીપમા ં
ખલીલ ક્ા ંક્ા ંફરવા જવ  ંએના ંપલાનીંગ કરી 
રહ્ો હિો. અને સારા હદલમાનેં હદલમા ંદ આ 
કરી રહી હિી કે મા િીક હોય! હજ  ંસ ર્ી કોઈ 
ખરાબ સમાચાર મળ્યા ંનથી એટલે અલ્લાહનો 
શ કર! 
 

એક કલાકમા ંઘરે પહોંચી ગયા.ં ત્યારે ઘરન  ં
વાિાવરણ ઉદાસ હત  .ં બર્ા ંમાના ખાટલાને 
વીંટળાઈને બેસી રહ્ા હિા.ં ખલીલને માની 
િચબયિ પ્રવષે કાઈ ખબર ના હિી. ચારે બહનેો 
અને બહનેોના શોહર આવી ગયા ંહિા ંએમના 
બાળકો પણ હિા.ં બને્ન ભાઈ અને ભાભીઓ 
સેવામા ંલાગેલા હિા.ં મા હજ  શ્વાસ લઈ રહી 
હિી. સારાએ દોિીને મા પર પિત   ંમકૂ્ .ં મા 
મા મા એ પ્રસવાય બીજો કોઈ શબ્દ મોઢામા ંથી 
નીકળિો ના હિો. વરસોનો ઝૂરાપો આંસ  ંદ્વારા 
નીકળી રહ્ો હિો. મા ર્ીરે ર્ીરે એના ંમાથા ં
પર હાથ ફેરવી રહી હિી. અને ર્ીરે ર્ીરે 
ગણગણિી હિી. "સારા, મારી દીકરી, મારી 
દીકરી િને જોવા માટે આંખો િરસી ગઈ હિી. 
માની આંખમાથંી આંસ ની ર્ાર વહી રહી હિી. 
બહનેોએ  મા દીકરીને અલગ કયાા. સારા ક્ાયં 
સ ર્ી માનો ખરબચિો હાથ હાથમા ં લઈ 
સેહલાવિી રહી! કેટલા કઠટ વેિયા ં હિા ંઆ 
માએ સાિ બાળકોને ઉછેરવામા!ં કેટલી 
મ સીબિ વેિી! મા િને સલામ! હવે ત   ં આ 
દ પ્રનયા છોિવા ચાલી! હ ં િારા માટે કશ  ંના કરી 
શકી! કાઈં નહી. પણ માનો િેમ સૌથી પપ્રવત્ર 

િેમ હોય છે! એમા ંસ્વાથાની બદબ  નથી. િને 
િો બદલામા ંકાઈ નહીં જોઇએ! બસ બાળકોની 
ખ શી પ્રસવાય! 
 

ખલીલે અચાનક એને બોલાવી! સારા જાણે 
િરંામાથંી સફાળી જાગી પિી! માનો હાથ મકૂી 
એ બીજા રૂમમા ંઆવી! ખલીલે કહ્ ,ં "ત  ંઆ 
માટે અહીં લાવી હિી! બરાબરને? સારા નીચ  ં
જોઈ જમીનને પગના ંઅંગિૂાથી ખોિરિી રહી! 
"ત   ંઆટલી જ ઠ્ઠા બોલી છે? િારો પ્રવશ્વાસ શી 
રીિે કરવો?” ખલીલ ધ આંપ ૂઆં થિો બોલ્યો! 
સારાના ગળામા ં શબ્દો અટવાઈ ગયા ં હિા.ં 
આછં ડૂસક ં ભરી સારાએ કહ્ ,ં "મા બીમાર હિા,ં 
પપપાને િો ના મળી શકી! માને છેલ્લી વાર 
મળવ  ંહત   ંએટલે!” ખલીલ હાથનો ર્ક્કો મારી 
ઉપર મેિી ઉપર જિો રહ્ો. મેિી ઉપર એક 
બેિર મ હિો જે ભાઈએ સાફ કરાવ્યો હિો, 
સારા અને ખલીલ માટે. આખી રાિ બર્ા ંમાને 
વીંટળાઈને બેસી રહ્ા.ં શ્વાસ ર્ીરે ર્ીરે ચાલિો 
હિો. બર્ા ં વારા ફરિી મા પાસે દૂર્ 
બક્ષવાવિા હિા.ં માફી માગિા ંહિા.ં બાળકો 
પણ નાનીન  ંમાથ  ંચમૂી જિા હિા.ં વાિાવરણ 
શોકમગ્ન હત  .ં ખલીલ મેિી ઉપરથી નીચે 
આવ્યો જ નહી. 
 

બર્ા ં ક રાન શરીફની પ્રિલાવિ કરિા ં હિા.ં 
અગરબત્તીની ખ શબ  કબ્રસ્િાનની યાદ 
અપાવિી હિી. 
થોિી વાર પછી ખલીલ સારાને શોર્િો નીચે 
આવ્યો. સારા ક રાન પઢી રહી હિી. એણે 
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ઇશારાથી સારાને ઉપર આવવા કહ્ .ં સારાને 
થય  ં કે કોઈ ચીજની જરૂર પિી હશે. ક રાનને 
ચમૂીને બાજ  પર મકૂી એ ઉપર ગઈ. ખલીલે  
દરવાજો બરં્ કરી દીર્ો. સારાએ પછૂ્ ,ં" 

ખલીલ, બોલો શ  ંકામ છે? ખલીલ એની એકદમ 
નજીક આવી ગયો. અને એના ંક િાાની નીચેથી 
હાથ નાખી છાિી સ ર્ી લઈ ગયો. સારાએ એનો 
હાથ હટાવી દીર્ો. આમ િો સારા એની આવી 
ઈચ્છા સામે હમેશા માથ  ં નમાવ્ય  ં હત  .ં પણ 
આજ? આવા સમયે? એણે હાથ હટાવી દીર્ો. 
સારાએ કહ્ ,ં "ખલીલ, પલીઝ આજ નહીં." 
ખલીલે ફરી એજ હરકિ કરી. સારા ઉદાસ 
હિી. હદલ બ ઝાયેલ  ંહત  .ં રાિ પરૂી થવા આવી 
હિી. ફજરની િૈયારી હિી. ઘરમા ંબર્ા ંથાકી 
ગયા ંછિા ંક રાનનો દોર ચાલ  ંહિો. બર્ા ંવારા 
ફરિી વઝુ કરી નમાજ પિી રહ્ા હિા.ં મા માટે 
દ આ કરી રહ્ા ંહિા ંત્યારે ખલીલ આવી હરકિ 
કરિો હિો. સારાની આંખમા ંઆંસ  ંઆવી ગયા.ં 
પણ ખલીલ પર વાસનાન  ંભિૂ સવાર હત   ંએને 
ના િો સારાના આંસ  ંદેખાિા હિા ંકે ઘરનાની 
ચહલપહલ! એણે સારાને નજીક ખેંચી!  
ક રિાના બટન ખોલવા લાગ્યો. સારા હાથ 
જોિીને ઊભી હિી. પણ એની આંખમા ં
વાસનાનો શેિાન હિો. સારાને એ ઘસિીને 
પથારી પર લઈ ગયો. ર્ીરે ર્ીરે એના કપિા ં
ઉિારવા લાગ્યો. સારા ગભરાઈ ગયેલી શ  ં
કરવ  ંસમજ પિિી ના હિી. ચીસ પાિી શકિી 
ના હિી. પ્રનવાસ્ત્ર સારાના દેહને એ નોચિો 
રહ્ો. ત્યા ંસ ર્ી એને નોચિો રહ્ો જ્યા ંસ ર્ી 

એની શહવેિ પરૂી ના થઈ. સારા એક મિદાની 
જેમ પથારીમા ં પિી રહી. એ બાજ  પર હટી 
ગયો. સારાની આંખમાથંી ચોર્ાર આંસ  ં વહી 
રહ્ા હિા.ં એ પથારીમા ંપિી હિી. હજ  પણ 
એ પ્રનવાસ્ત્ર હિી. 
 

એટલામા ંનીચેથી નાની બહને શમાની ચીસ 
સભંળાય, "મા, મા, મા." આ ચીસ સારાના 
હ્રદયને વીંર્ી ગઈ! મા મકૂીને ચાલી ગઈ! એ 
માિંમાિં પથારીમાથંી ઊભી થઈ. ખલીલ પણ 
કપિા વગરનો પિયો હિો. હવે એને સ્નાન 
કરવ  ં પિશે કારણકે શરીર સબંરં્ પછી 
ઇસ્લામમા ં સ્નાન કરવ  ં જરૂરી છે, એ પ્રસવાય 
નમાજ ના પઢાય, ક રાન ના પઢાય કે મય્યિ 
પાસે ના જવાય! મેિી ઉપર બાથરૂમ ન હિો. 
સારા રિિા ંરિિા ંકપિા ંપહરેવા લાગી! નીચે 
રોકકળ સભંળાિી હિી. મા ચોક્કસ ચાલ્યા ં
ગયા!ં અરે હ ં કેવી અભાગી છં ભારિ આવી 
પણ માને છેલ્લા સમયે ઝમઝમ પણ પીવિાવી 
ના શકી! અરે હ  ંનીચે જઈ ગ સલ શી રીિે કર ં? 

હ ં શરમથી મરી જઈશ! બહનેો ભાઈઓ અને 
જીજાઓને હ ં શી રીિે મોઢ ં બિાવીશ? એ લોકો 
શ  ંસમજશે? ખલીલ, ખલીલ આજ િો િેં મને 
છોિી દીર્ી હોિ!  આ િારો િેમ છે કે 
બળાત્કાર? િે આજના હદવસે પણ મને ના 
છોિી! અરે મારી મા આ દ પ્રનયા છોિી ગઈ. પણ 
િને અસર નથી! હ ં શ  ંકર ં? શ  ંકર ં? આંખ જાણે 
ચોમાસ  બની ગઈ. એન  ંઆખ  ંશરીર ધ્ર જી રહ્  ં
હત  .ં એ ર્ીરે ર્ીરે પગથીયા ઉિરી નીચે આવી.  
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નાની બહને શમા એને વળગી પિી! “બાજી, 
બાજી, મા ચાલ્યા ંગયા,ં એ છેલ્લે છેલ્લે િમને 
શોર્િા ંહિા ંિમારે હાથે ઝમઝમ પીવ  ંહત   ં . 
િમે શ  ં કરિા ં હિા?ં િમે ક્ા ં હિા?ં” સારાએ 
પછાિી મારી અને છાિી કટૂવા લાગી. શમા 
એનો હાથ પકિી મય્યિ પાસે લઈ જવાની 
કોપ્રશશ કરિી હિી. એ હાથ છોિાવી બાથર મમા ં
ભાગી ગઈ. બાથરૂમનો દરવાજો બરં્ કરી 
શાવર ચાલ  ંકરી દીર્ો. અંદરથી હદવાલ પર 
માથા ંભટકાવાનો ક્ાય સ ર્ી અવાજ આવિો 
રહ્ો. શાવર બરં્ થવાનો અવાજ આવ્યો.  
 

સારા ર્ીરેથી બહાર આવી અને માના મય્યિ 
પાસે ગઈ, જેને ભાઈઓ ઉપાિવાની િૈયારીમા ં
હિા.ં બહનેો વારા ફરિી આવી આખરી સલામ 
કહી રહી હિી. સારાએ પણ આખરી સલામ 
કયાા. એ મેિી પર ગઈ ખલીલ નગ્ન 
અવસ્થામા ંસિૂો હિો. હજ  સ ર્ી એને મા મરી 
ગયાન  ં દ :ખ ના હત  .ં સારાએ એના કપિા 
લઈને એના ં પર ફેંક્ા ં અને ઝટકો મારીને 
ઊિાિયો. 
 

ર ક્ષ અવાજમા ંસારાએ કહ્ ,ં "માન  ંમય્યિ ઊિી 
રહ્  ં છે. કપિા પહરેો અને એરપોટાનો રસ્િો 
પકિો. મારે િમારી સાથે કોઈ સબંરં્ રાખવા 
નથી. િમારો આજથી આ ઘર પરનો હક મટી 
ગયો છે. મારા બાળકોને ભારિ મોક્લી 
આપશો. અને નહીં આપો િો હ ં કોટામા ંજઈશ! 
સ્ત્રીને િમે ફક્િ એક શરીર સમજો છો પણ 
એનામા ંએક આત્મા છે, સવેંદના છે, લાગણી 

છે, એ િમે સમજિા નથી! સ્ત્રીની હા ને હા અને 
ના ને ના સમજિા શીખો. બની શકે િો જો 
બીજી સ્ત્રી િમારા જીવનમા ંઆવે િો એને આ 
રીિે ટ્રીટ ના કરિા.ં મય્યિનો એહિરામ 
કરશો. મોિનો ખોફ રાખશો કારણકે મલેક લ 
મોિે કોઈ ઘર છોિ્  ંનથી એ િમાર ં  ઘર પણ 
નહીં છોિે! મોિનો એહિરામ કરિા ંશીખો.”  
ખલીલ પોિાની પહરસ્સ્થપ્રિ સમજી ગયો અને 
ચપૂચાપ ઘરમાથી નીકળી ગયો!  જેના માટે 
આટલા દ :ખ સહન કયાા એ માણસ એનો કદી 
ના બની શક્ો!  
 

દ પ્રનયાના બોલ સહ્ા ંજેને કાજે  
હવે બોલ અમારા ખમાિા નથી, 
એક છત્રી નીચે સમાઈ જનારા  
એક છિ નીચે સમાિા નથી. 
 
 

 
સપના પ્રવજાપ રા 
મો. +1 70886 02179  
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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હકિં મ િ 
સ ષમા શેિ 

રીમા શેિાણી સરસ િૈયાર થઈને પાટીમા ંજવા નીકળ્યા. શેિની નજર િેમના મેકઅપ પર અને 
ગગંાની નજર શેિાણીએ પહરેેલી લાલ ચટ્ટક ફુલ પાદંિી ભરેલી મનમોહક સાિી પર ચોંટેલી હિી 

 

 
 
રીમા શેિાણી સરસ િૈયાર થઈને પાટીમા ંજવા 
નીકળ્યા. શેિની નજર િેમના મેકઅપ કરીને 
શોભી ઊિેલા ચહરેા પર ચોંટેલી હિી અને 
ગગંાની નજર શેિાણીએ પહરેેલી લાલ ચટ્ટક 
ફુલ પાદંિી ભરેલી મનમોહક સાિી પર.  
‘આહા! કેવો મજાનો ઘેરો લાલ રંગ વળી રેશમી 
ચળકત  ં પોિ અને િેમા ંજાણે ખીલી ઊિેલા 

સોનેરી પીળા અને જંાબલી સ્વચ્છ સ દંર 
કારીગરીપવૂાક ભરેલા ં નાજ ક નાનકિા ં ૂલ. 
ફરફર લહરેાિો પાલવ અને સાિીમા ંઆમિેમ 
દોિિી લીલા રંગની મનમોહક વેલ. વળી 
પાલવમા ંશોભિા પોપટ અને સરસ મજાના 
ગ થેંલા મોર. િે પક્ષીઓની આંખની જગ્યાએ 
ચમકિી ટીકીઓ જાણે સોનામા ં સ ગરં્! 
છોગામા ંછેિે લટકિા ગ લાબી ૂમિા ંિો ખરા ં
જ.’ સાિીને અપલક િાકિી ગગંાની નજર 
સાિીની િશસંાના પ ઠપો વેરિી રહી અને એ 
સાિી આંખ વાટે સીર્ી િેના હદલમા ં ઉિરી 
ગઈ. 
સમી સાજંે બગંલાના કામમાથંી પરવારી ગગંા 
પોિાની ખોરિીએ પરિ ફરી પરંત   િેન  ંમન 
સાિીમા ં જ ગ થંાયેલ  ં રહ્ .ં મનને ઘેલ  ં
લગાિનાર એ સાિી વારંવાર નજર સમક્ષ 
દેખાિી. સાિીન  ં િે કંઈ સપન  ંઆવે? ગગંાને 
રાતે્ર સપનામાયં િે હવામા ંલહરેાિી સાિી અને 
િેનો પાલવ નજર સામે દેખાિા રહ્ા.ં 
જેમ સ થારન  ં મન બાવચળયે, ભિૂન  ં મન 
પીપચળયે િેમ સ્ત્રીન  ંમન સાિીએ. ગગંા ગરીબ 
હિી પરંત   એથી કંઈ સ્ત્રી હોવાન  ંઓછં મટી 
જાય? િેની પાસેય સ દંર િન હત   ંઅને િેમા ં
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વસત  ંએક શોખીન મન હત  .ં પોિાની શેિાણીને 
સ દંર વસ્ત્રો પહરેી િૈયાર થિી િે સદાય 
પ્રનહાળિી પરંત   આજે આ સાિી ચચંળ મનમાં 
એવ  ંિો ઘર કરી ગઈ કે... 
કે સીિાજીએ િભ  રામ પાસે મગૃચમા લાવી 
આપી િેન  ંવલ્કલ પહરેવાની માગણી કરેલી 
િેમ જ ગગંાન  ંમન પેલી ભરેલી લાલ સાિીમા ં
ભરાય  ં અને ઊિિા ં બેસિા ં વારંવાર િે 
પહરેવાની મહચે્છામા ં લલચાત   ં અટવાય .ં 
ગરીબીની લક્ષ્મણ રેખા ઓળંગવી સહલેી 
નહોિી વળી િેની પાસે કોઈ “રામ” પણ ક્ાં 
હિો? 
‘મેિમ, િમ કાલ બવ સરસ લાગિા’િા હોં.’ 
સાિી સરસ હિી કહવેાને બદલે ગગંાથી કંઈક 
બીજ  ંજ બોલાઈ ગય .ં ‘લાવો પેલી કાલવાળી 
હાિીને સર...સ મજાની ઇસ્િરી ફેરવી દવ.’ 
‘ના હોં. એ િો બહ  મોંઘામાનંી સાિી છે. િે હ  ં
બહાર લોંન્ડ્રીમા ં જ િેસ કરાવવા આપીશ.’ 
રીમા શેિાણીએ જે કહ્  ંિે સાભંળી ગગંાન  ંમોઢ ં 
પિી ગય .ં સાિીને એક નજર ર્રાઈને જોઈ 
લેવાની, પોિાની ય વાન હથેળીઓ એની પર 
ફેરવીને એ રેશમી પોિની સ વંાળપ માણવાની 
િેની અદ્મ્ય ઈચ્છા પર િંડ ં પાણી ફરી વળ્ય .ં 
જો આવી આ રીમા શેિાણી િે સાિીને ‘’મોંઘી’’ 
કહિેી હોય િો પોિાના જેવી કામવાળી માટે 
જાણે ઊંિા જળમાથંી વીણેલા મોંઘા મોિી જેવી 
િે સાિી દ લાભ જ કહવેાય ને!  
‘પણ ઈમા ંહ ?ં હાિલો િો સેવટે હાિલો ઝ ને? 
કંઈ હીરાજહિિ દાગીનો ઓસો સે કે હ ં િે ન 

પેરી હક ં કે ન ખરીદી હક ં?’ હકીકિ સ્વીકારી 
શકવાની િૈયારી વગરન  ંિેન  ંમન િેને પોિાને 
જ પછૂત   ં રહ્ .ં એ સાિીને િન પર વીંટાળી 
દેવાની મનને એવી લાલસા જાગી કે બીજ  ંકંઈ 
સઝેૂ િે પહલેા ંસાિીમાનંા મોર-પોપટ કાનમા ં
મીિો ટહ કો કરી જિા અને મોિી ભરેલા ફુલનો 
િાિમાિ િેને ગાિંી કરી મકૂિો. 
‘મેિમ, પેલી િમે કાલે પેઇરી’િી િેવી લાલ 
હાિી વેચાિી હકયા ંમલે?’ બીજા હદવસે ગગંાનો 
એ સવાલ સાભંળી રીમાને આિયા થય .ં કોઈ 
હદવસ નહીં અને આજે ગગંાને કેમ આવો 
સવાલ થયો હશે િે જાણવા રીમાએ પછૂ્ ,ં 
‘કોને ખરીદવી છે? કોઈએ કંઈ પછૂાવ્ય  ંછે?’ 
સવાલનો શ  ં િત્ય ત્તર વાળવો િે ગગંાને ન 
સમજાય .ં ‘એ િો અમસ્િા ંજ પઈૂછં. બવ ફાઈન 
હાિી છે નૈ? અસ્સલ.’ 
‘હા અને ખાસ્સી મોંઘી પણ. ચાર રસ્િે પેલો 
મોટો શો-ર મ છેને, “ર પ-પ્રનકેિન” ત્યાથંી િારા 
શેિસાહબેે બથા િેની અપાવેલી.’ ગગંાની 
આંખોમા ંિોકાિો અહોભાવ પારખી લેિી રીમા 
સહજે ગવા છાટંિી બોલી ગઈ. 
મોટી દ કાનને શો-ર મ કહવેાય િેવ  ં ગગંાને 
પહલેી વાર ખબર પિી. સાજંે પાછા ં વળિા ં
ત્યા ંસાિીના ભાવ િપાસવા ં િેવ  ં પ્રવચારી િે 
ઝટપટ િેન  ંકામ આટોપવા માિંી. 
મસમોટી દ કાન િો પીળી લાઈટોના િકાશમા ં
ઝળાઝંળા ંથઈ રહી હિી. શો-કેસમા ંસજાવેલા 
લલચામણા મેનેક્વીન પ િળા અવનવી લેટેસ્ટ 
હિઝાઈન પહરેાવેલી સાિીઓમા ંમલકાિા જાણે 
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સૌને આવકારિા હોય િેવ  ં લાગત   ં હત  .ં 
લઘરવઘર ગગંા ર પ-પ્રનકેિન નામક અધ્યિન 
શો-ર મના દાદરા ચિી ત્યા ંિો વોચમેને િેની 
હપે્રસયિ પારખી જઈ િેને અંદર દાખલ થિી 
અટકાવિા પછૂ્ ,ં ‘હકસકા કામ હૈ?’  
‘હાિીય  ંદેખની હૈ.’ િેણે અવઢવિા ંકહ્ .ં 
‘વો સામને છોટી દ કાન મેં સસ્િીવાલી પ્રમલ 
જાવેગી. વહા ંજાઓ.’ ગગંાની હાસંી ઉિાવિા 
વોચમેનનો અવાજ િેના વિાન જેવો જ ર ક્ષ 
હિો. 
‘નૈ નૈ મારી મેિમ હાટ ં લેવી છ.’ અંદર દાખલ 
થવાય િો સાિી જોવાય અને પછી ભાવ પછૂી 
ભાવિાલ કરી શકાય િેવી ગણિરી મનોમન 
ગોિવી દઈ ગગંાએ અસત્યનો સહારો લીર્ો. 
‘અચ્છા?’ વોચમેનને શકંા પિી પરંત   કેટલાય 
પ્રવન્િો શોપીંગ કરિા ગ્રાહકો દરરોજ આવિા 
િેથી આ બીચારીને રોકીને ક્ા ંબબાલ ઊભી 
કરવી માની િેણે દરવાજો અંદરની િરફ 
ર્કેલ્યો. વાિાન કચૂલિ બપં્રર્યાર શીિળ હવા 
બહાર નીકળવા ર્સી આવી િેવી જ ગગંા 
અંદર દાખલ થઈ ગઈ પરંત   અંદરન  ં
વાિાવરણ જોઈ િેને પરસેવો વળી ગયો. 
પેટમા ં ક દાક દ કરિા પિચંગયા પર િેણે 
પોિાની હહિંમિને હાવી થવા દીર્ી. 
કેટલીયે શ્રીમિં આંખોએ િેની િરફ ત  ચ્છકાર 
આંજેલી દ્ષ્ઠટ ફેંકી. ભરેલા કેશના કેશ-કાઉન્ટર 
પાછળ બેિેલા શો ર મના માચલકે િેન  ંપગથી 
િે માથા સ ર્ી સકૂ્ષ્મ અવલોકન કય ું. વોચમેન 
િરફ એક િપકાભરી નજર નાખી, સેલ્સમેનને 

આંખોથી ઈશારો કયો. કોઈ અજીબ િાણી ઘ સી 
આવ્ય  ંહોય િેમ કલબલિા શો-ર મમા ંક્ષણભર 
સન્નાટો પથરાઈ ગયો પછી ગગંા િરફ ફરેલી 
ગરદનો પોિપોિાને કામે પાછી વળગી. 
પ્રવશ્વાસ ખોયા વગર, ગગંા નજીકના કાઉન્ટર 
પરના સેલ્સમેન પાસે ગઈ. િેની ચકળવકળ 
આંખો સાિીઓની વ્યવસ્સ્થિ ગોિવેલી 
થપપીમા ંઘેરા લાલ રંગને શોર્ી રહી હિી. 
‘ભાઈ, મને રેસમી ૂલ પાન ભરેલી લાલ 
રંગની હાિી બિાવોને. િેમા ંસેને િે ૂલ પીળા 
અને જંાબલી રંગના ં સે જ ઓ આમ પાસં 
પાદંિીવાળા અન ં લીલી ફરિી વેલ અન ં
પાલવમઈં ર િા ર પાળા ંમોર ને પોપટ આવિાં 
આવિા.ં પેરીએ િો આગળ આમ દેખાય.’ 
સાિીમા ંજીવ રેિી દેિી ગગંાએ હાથથી આકાર 
બિાવીને મનમા ંકોિરાઈ ગયેલી સાિીન  ંએવ  ં
રસપવૂાક આબેહબૂ રસાળ વણાન કય ું કે 
આસપાસ બેિેલી સન્નારીઓને થય  ં કે િેમણે 
પણ એ સાિી જોવી િો જોઈએ જ. ગગંાની 
પહોળી થયેલી આંખો સહજે ચમકી.  
‘ટીવીની સીરીયલમા ંકોઈને પહરેેલી જોઈ છે?’ 
પછૂિા સેલ્સમેનને પણ આિયા થય .ં ‘અહીં જ 
મળે છે િેવ  ંિમને ખબર છે?’ 
‘હા. હા. મેિમે કીધ .ં’ ગગંાએ મેિમ માટે સાિી 
લેવાની છે િે વાિને ઢાકંવા મેિમન  ંજ નામ 
આગળ ર્રી દીધ .ં 
‘રેન્જ?’ સેલ્સમેને પછેૂલો સવાલ ગગંા ન 
સમજી. “લાલ રંગને રેિ એટલે કે રેન્જ કહિેા 
હશે?” 
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‘કેટલા સ ર્ીમા ંચાલશે?’ ફરી પછૂાય .ં 
ખરી કસોટી હવે હિી. બટવામા ંમાિં વીસની 
ત્રણ નોટ હિી. હકિંમિ જાણી લેવાય િો 
ગણિરી મિંાય. જો કે એ મનમા ંવસેલી સાિી 
પોિાના કબાટમા ં િો કોઈ પણ હહસાબે 
વસાવવી જ હિી; ભલે આજે નહીં િો વરસે 
દહાિે બચિ કરી લેવાય ત્યારે. વળી પોિે 
સાચી ખરીદદાર છે િેવ યં આ 
દ કાનવાળાઓના મગજમા ંિસાવવ  ંજર રી હત  .ં 
‘કેટલા હ ર્ીમા ં મળે?’ િેણે િપ્રિિશ્ન કયો. 
‘બિાવો િો ખરા.’ 
‘બેન, પાચંથી લઈને પચંાવન હજાર સ ર્ીની 
હિઝાઈનર સાિીઓ રાખીએ છીએ. િમારી રેન્જ 
બોલો.’ ચત ર સેલ્સમેનને આવા ફાલત   ગ્રાહકને 
કંઈ બિાવવામા ંખાસ રસ કે ઉત્સાહ નહોિો. 
‘જેને પહરેવાની છે િેમને જોિે લઈ આવો.’ િે 
બોલ્યો. 
“રેન્જ?” એ ગગંાના શબ્દકોશ બહારનો શબ્દ 
હિો. ‘પે....લી નીચેથી િે િીજા નબંરે મઈૂકી 
સે ઈ બિાવો િો.’ િેણે અંગ ચલપ્રનદેશ કરિા ં
ર્ીમેથી કહ્ .ં 
સાિ આિ લાલ રંગની સાિીઓ કઢાવી પરંત   
િેમાથંી એકેય જેવી મેિમની હિી િેવી િો 
નહોિી જ. 
‘આવી નૈ ભાઈ, આ નૈ... આય નૈ...’ િે િોક ં 
ધ  ણાવિી રહી. િેને થય  ં આંગળીમા ં ટાકંણી 
ખોંસી દઈ િેમાથંી લોહી કાઢીને બિાવી દઊં 
કે આવી લાલ રંગની જોઈએ છે. આવિી મોટી 
બે માળની દ કાનમા ંિેને જોઈિી સાિી ક્ા ંહશે 

અને વળી િે પેલા િોબા સેલ્સમેનને શી રીિે 
સમજાવવ  ંિેની ગગંાને મ ઝંવણ થઈ પિી. 
‘લેવ  ંકંઈ નહીં ને ખોટી મગજમારી...’ બાજ ના 
કાઉન્ટર પરનો સેલ્સમેન બબિયો. કાનમા,ં 
હાથમા,ં ગળામા ં હીરાજહિિ આભષૂણોથી 
ચળકચળક  થિી મહહલાઓને જોઈ  અિવા ં
કાનવાળી કામવાળી ગગંાએ અપ્રિશય ક્ષોભ 
અન ભવ્યો. ચારેબાજ  દોિિી નજર ભોંિી પિીને 
પાછી ફરી. પહલેી વાર િેને પોિાની જાિ વધ  
કંગાળ લાગી. સાિીઓ હકિંમિી હિી અને 
પોિે...? 
‘હજારો લાખો રૂપ્રપયામા ંખરીદાિી સાિીઓના 
આટલા અર્ર્ ર પ્રપયા કૈંથીને આવિા હૈસે?’ 
િેન  ંમસ્સ્િઠક ચકરાવે ચિ્ .ં ‘િનિોિ મેનિ 
કરી હ  ંદરરોજના હો બહો કમાઉ સ  ંિે લે આ 
સેિાણીઓ િો કંઈ કામ કઈરા વગર...?’ 
મગજમાથંી ફેંકાયેલા પથરા જેવા સવાલે શાિં 
મનમા ંિરંગો પેદા કયાા. 
પ્રનરાશ થિી ગગંા ઊભી થઈ ગઈ. િેના 
િહોળાયેલા મને ફરી સ્સ્થર થઈ, જિા ં જિા ં
સેલ્સમેનને કહ્ ,ં ‘હ ં આવિી કાલ િમન ં
બિાવીસ િેવી જ હાિી જોવે સે. મારે ઈ લેવીછ 
હોં.’ 
િેને થય  ંકે ગમે િેમ કરી શેિાણીબાને કહીશ 
કે, ‘ફક્િ ઓલી દ કાનવાળાને િમારી હાિી 
બિાવવા પરૂિી આલોને. ઈ માર ં  કીધ  ં
હમઝિો નથ. આમ જૈને આમ પાસી આઈસ 
અન ંજેટલા ર પ્રપયા હોય િેટલા પણ આ હાિી 
િો લેવી જછે છોન પગારમઈંથી થોિા થોિા 
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ર પ્રપયા દર મૈને કપાય.’ કેટલા વીસે સો થાય 
િેની અભણ ગગંાને ગણિરી કયાા વગરેય 
ખબર હિી. 
પોિાની ખોરિીએ પહોંચેલી ગગંાન  ં ચચત્ત 
કશાયમા ંન ચોંટ્ .ં રાતે્ર પથારીમા ંપિી િેવી 
સામી સાિી દેખાઈ. પહલેા ં ક્ારેય સામે 
ચાલીને કશ યં માગં્ય  ંનહોત  .ં હવે મેિમને કઈ 
રીિે કહવે  ?ં શ  ંકહવે  ?ં શા માટે જોઈએ િેવ  ંએ 
પછેૂ િો શ  ં કહવે  ?ં િેવા અનેક પ્રવચારો અને 
પ્રવકલ્પોમા ંઅટવાિી િે પથારીમા ંઆળોટિી 
રહી. 
બીજા હદવસે બગંલે પહોંચી અને જેવી રીમા 
દેખાઈ કે િે બોલી જ પિી, ‘મેિમ, પેલી... 
િમારી પેલી અસ્સલ લાલ હાિી... 
દ કાનવાલાને જરી બિાવવી સે. ઈ ઘિીક હાટ  
લઈ જવા આલસો?’ 
‘એ? એ સાિી મેં ગઈકાલે લોન્ડ્રીમા ં આપી 
ગગંા, પરમ હદવસે મળશે ત્યારે લઈ જજે અને 
જેને બિાવવી હોય િેને બિાવીને પાછી 
લાવજે.’ રીમા વાક્ પરૂ ં  કરે ત્યા ંસ ર્ીમા ંિો 
ગગંાનો જીવ કપાઈ ગયો. હવે નછૂટકે પરમ 
હદવસ સ ર્ી રાહ જોવી જ પિે િેમ હત  .ં 
રાતે્ર ઘરે પહોંચી અને પથારીમા ં પિિાવેંિ 
મગજ ફરી ચક્કર ભમ્મર. શેિાણી કઈ 
લોન્ડ્રીમા ંકપિા ંઆપિા ંએ િો િે જાણિી જ 
હિી. ‘ત્યા ં જઈન ં લૈ આવ ?ં લોનિરીવારા 
સાજીદભાઈને કહ ં કે એક દા’િા હાટ ં આલે; 
પાિોસમા ંજમનીને ઘેર લગન સે િો એક વાર 
પેરી’ લઊં કે પછી ઓલા સો-ર મવાળાને 

બિાવી દઉં કે જો અસ્સલ આવીજ ઝોવે સે. 
સેમ ટ  સેમ. પણ એવ  ંખોટ ં કોમ નો કરાય.’ 
િેન  ંમન િંખય .ં 
પ્રવચારોના ચક્કરમા ંપિખા ંઘસાિા ંરહ્ા.ં બીજે 
હદવસે ઝટપટ કામ પિાવી િે ઘરે જવા પાછી 
વળી પણ રસ્િે આવિી લોન્ડ્રી પાસે પગ 
ખોિાઈ ગયા. મનોરમ્ય સાિીને એક નજર 
ર્રાઈને જોઈ લેવા િે િલસી ઊિી.  
‘મારા મેિમની પેલી લાલ હાિી હેંગરમા ંલટકે 
સે ઈ લેવા આઈ સ .ં’ િેણે હકથી સાજીદભાઈને 
કહ્ .ં 
‘રસીદ આપ.’ સાભંળી ફરી આંચકો લાગ્યો. 
નાવ છેક હકનારે આવીને ડૂબવા ન દેવાય િેમ 
િે બોલી, ‘હ ંય મ રખી લે. મેિમે આલેલી પન 
મારાહી બગંલે ભ લાઈ ગઈ. કાલ ંલેિી આઈસ. 
હવિે હાિી આલો, મેિમને પેરવાની સે િે.’ 
કાયમના ગ્રાહકની ઓળખીિી કામવાળી પર 
સાજીદભાઈને જરાય વહમે ન પિયો. િેમણે 
સાિી ગિી વાળી, પેક કરીને ગગંાના હાથમા ં
પકિાવી. બદંગી કરિા ઓચલયાને ખ દા મળી 
ગયો હોય િેવી ખ શી ગગંાને થઈ. 
ઘરે જઈ િેણે હળવેકથી પેકેટ ખોલ્ય .ં સાિી 
જોિા ંજ િેન  ંમોંઢ ં હસ હંસ  ંથઈ ગય .ં વહાલમને 
પપંાળિી હોય િેમ સાિીની હકનારી પર 
મદૃ િાથી પોિાની ખરબચિી હથેળી ફેરવી. 
પછી િેણે આખી સાિી ખોલીને શરીર ફરિે 
વીંટાળી. છાિી પર પાલવનો ભાગ મકૂી 
અરીસા સામે ઊભી રહી ગઈ. છેિો માથે 
ઓઢીને આંખો મટકાવી. ઘમૂટો િાણી શરમાઈ 
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જવાનો લટકો કયો. અંિરને ટાઢક વળી. 
મનનો મોર થનગનાટ કરી ઊિયો. અરીસા 
સામે થોિી વાર બસ જોયા જ કય ું પછી 
અચાનક યાદ આવ્ય  ં કે સાિી િેની પોિાની 
નહહ, મેિમની છે. 
િેણે ત  રંિ સાિી શરીર પરથી ઊિારી લીર્ી 
અને સાચવીને ગિી વાળીને એક િરફ મકૂી. 
સાિીના દશાન કરી ર્ન્યિા અન ભવિી િેની 
તપૃિ થયેલી આંખો પળવારમા ંમીંચાઈ ગઈ 
અને િે ઘોર પ્રનરામા ંપોઢી ગઈ. 
લાલ ચટ્ટક ભરેલી સાિી પહરેી િે પાિોશમા ં
જમનીના ઘરે લગ્ન િસગંમા ંગઈ હિી. િેને 
જોઈ સૌની આંખો પહોળી થઈ ગઈ. જમનીની 
નાયલોનની લીલી સાિી સામે િેની મોંઘી 
સાિીનો વટ પિિો હિો પરંત   આ શ ?ં િે 
િેમનામાનંી એક ન હોય િેમ સૌ િેનાથી દૂર 
થઈ ગયા.ં કોઈ પરગ્રહવાસી અજાણ્યા જીવને 
જોઈ રહ્ા હોય િેમ સૌ િઘાઈને મ ૂગંામિંર 
થઈ ગયા.ં િેને કાને વાિ ન પિે િેમ ગ સપ સ 
ચાલી. ગગંા સૌની સામે મલકાઈ પરંત   સામે 
કોઈ હસ્ય  ં નહીં. જમનીએ િો પછૂ્ યં ખર ં , 
‘મેિમની હાિી પેરવા લાઈ લી?’  
‘મારી, પોત્તાની સે.’ ગગંા વટથી બોલી. 
‘િે લે અલી ઈમ કે’ને કે િારી મેિમે પેરી લીર્ી 
પસ્સી િને આલી દીર્ી.’ કોઈકે ટોણો માયો. 
‘અરે હોય? મારી સે મારી. મેં જાતે્ત બવ 
બર્ા  ર પ્રપયા આલીન લીર્ીછ.’ ગગંાનો 
જવાબ સાભંળી સૌ હસી પિયા.  

‘આપણને આવ બંધ  ંનો પોહાય હમઝી.’ જાણે 
થનારી સાસ એ િેની સામે િોળા િગિગાવ્યા.ં 
‘ચ્યમ?’ ગગંાએ િેને િાકિી નજરોમા ંઈઠયાા 
ભાળી. 
‘ચ્યમ િે ભ ૂિંી લાગછ. િને હ ં ઈમ લાગછ કે 
ત   ં બવ મહાન સો? આપણ ં કોમ કરી 
મેનિમજૂરી કરી પેટનો ખાિો પરૂનારા િે 
આવા ંસોખ નો પોંહાય. હેંિ કાઈઢ આ િિારો.’  
િેટલામા ંગગંાએ જોય  ંિો રીમા જેવી જ બીજી 
કેટલીયે મેિમો િેની સામે િીરછી નજરે જોઈ 
અચરજ વરસાવી રહી હિી. નાનકિી 
કામવાળી િેમની બરોબરી કરે િે િેમને જચ્ય  ં
કે ર ચ્ય  ંનહીં. 
‘કો’કને ત્યાથંી ચોરી લાગે છે. આજકાલની 
કામવાળીઓનો ભરોસો જ ન કરાય.’ 
‘બટ હ  ઈઝ શી? િેની હહિંમિ િો જ ઓ. 
હિઝાઈનર સારી પહરેીને પોિાને હહરોઈન 
સમજે છે.’  
‘એટલે જ અમે બરે્ સી.સી.ટીવી કેમેરા 
લગાવિાવ્યા ંછે.’ 
‘લ ક એટ હર...’ અને મશકરી કરિી હાસંી 
સભંળાઈ. ગગંા રિવા જેવી થઈ ગઈ.  
‘નથી જોઈિી આ હાિી, પાસી લૈ લો.’ 
દ કાનદારની સામે બે હાથ જોિી િેણે ચીસ 
પાિી અને િે ઝબકીને જાગી. 
િે જમીન પર પાથરેલી પોિાની ગોદિીની 
પથારીમા ંહિી. ટેબલ પર લાલ સાિી જેમની 
િેમ ગિી વાળેલી પિી હિી. િેણે પરસેવો 
લછૂયો. પાણી પીધ  ંઅને ઊભી થઈ ગઈ. આવ  ં
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ભયકંર સ્વપન  જોઈને િેને અકળામણ થઈ 
આવી. 
સમય જોયા વગર સાિીને કાગળમા ંવીંટાળી 
િે ચાલવા માિંી. બગંલે જઈ િોરબેલ વગાિી 
ઊભી રહી. આંખો ચોળિા ં રીમાએ દરવાજો 
ખોલ્યો, ‘ગગંા? ત ?ં અત્યારે?’ 
‘મેિમ િમારી આ હાિી લોન્િરીમાથંી લાયવી. 
ઈ મારે મારા ઘેર નો રખાયને. લો િમ ંિમારે 
કાલે પેરઝો. રઈવાર સે ને. મારે ઈ 
દ કાનવારાને નથ બિાવવી. લો આ લો. 
આપવા આઈસ .ં ઈ હાિલામઈંથી મારો જીવ 
ઊિી ગ્યો.’ ગગંાને આવ  ં અટપટ ં બોલિી 
સાભંળી બગાસા ંખાિી રીમા િેને જોઈ રહી. 
‘િમને સોભે ઈ અમન ંનો સોભે મેિમ, િમારા 
ગળાનો ખોટો હારેય હાચો લાગે ન ં અમારં 
ગળામા ંહાચો હોય ઈ ખોટો ઝ લાગે. મને મારી 
હકિંમિ િમારી આ હકિંમિી હાિીએ હમઝાવી 
દીર્ી હોં.’ બોલિી ગગંાની આંખના ખણેૂ બોર 
જેવિા ંઆંસ  ચમક્ા.ં 
રીમાના હાથમા ં પેકેટ પકિાવી ગગંા સાિીને 
જોયા વગર બહાર નીકળી ગઈ. ઊંઘરેટી આંખે 
ઊભેલી રીમાને કંઈ ન સમજાય .ં દરવાજો બરં્ 
કરી િે આિે પિખે થઈ પરંત  ... 
પરંત   રીમાની ઊંઘ ઊિી ગઈ. બીજી િરફ 
ગગંાએ પણ જેમિેમ કરી બાકીની રાિ 
વીિાવી. શરીર કળત  ં હત   ં છિાયં આગલી 
સવારે ગગંા બગંલે કામ પર હાજર થઈ ગઈ. 
આજે કેમેય કરી કામમા ં િેન  ં ચચત્ત નહોત   ં
ચોંટત  .ં  

‘મેિમ પછૂસે કે હાિી નોિી કીર્ી િોય ક્મ 
લાઈ? આમ ચોળાઈ ક્મની ગઈ? મારા 
સરીરની વાસ આવસે િો હ ં કઈસ? કે’સે િન ં
ક ણે દોઢિાઈ થવાન  ં કીધ  ં િે આવી 
મોંઘામાયલી હાિી રાિવરિ હાવ હાથમા ં
ઉપાિી લાઈ!’ ચા બનાવિી ગગંા ગિમથલમા ં
ગ ૂચંવાિી રહી ત્યા ંજ રીમાએ બમૂ પાિી, ‘ગગંા 
અહીં આવ િો...’ 
ગગંાના હાથમાથંી િપેલી છટકી ગઈ અને 
િેના આખા શરીરમા ં આછી ધ્રજૂારી વ્યાપી 
ગઈ. ‘હમણા કેસે કે કાલથી નો આવિી.’ આંખો 
નીચી ઢાળી, િે મેિમ સમક્ષ ઉપસ્સ્થિ થઈ. 
‘સોરી...’ બોલે િે પહલેા ં રીમાએ િેને સામે 
પિેલ  ંબોક્સ લાવી ખોલવા કહ્ ,ં ‘ખોલ જોઈએ, 
શ  ંછે િેમા.ં જરા મોઢ ં ઊંચ  ંકરીને જો િો ખરી.’  
આજ્ઞા અન સરિી ગગંા બોક્સ ખોલીને જ એ િો 
િેમા ંમેિમ જેવી જ લાલ રંગની નવી નક્કોર 
ભરેલી સાિી!  
‘િારા માટે છે ગગંા. લે. નવી છે હોં. ર પ 
પ્રનકેિનમાથંી મગંાવી લીર્ી. મને સમજાઈ 
ગયેલ .ં.. અને મારી જો આ રહી.’ રીમા 
મલકાિી બોલી. 
‘પણ... આ? મારી પાસે ર પ્રપયા... હ ં? ના ના 
મને નો જોવે.’ ગગંાની જીભ થોથવાઈ. 
‘મારા િરફથી છે, લઈ લે. િેમથી આપ  ં છં.’ 
રીમાએ આગ્રહપવૂાક િે સાિી ગગંાના હાથમા ં
પકિાવી જ દીર્ી. 
‘ના મેિમ. આ િો બવ મોંઘી..’ ગગંાનો અવાજ 
ગળા બહાર માિં નીકળ્યો.  
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‘અરે, ત   ંમાર ં  ઘર, માર ં  રસોડ ં, મારા ંબાળકોને 
આટલા ખિંથી, િેમથી પોિાના ંગણી સાચવે 
છે િે લાગણીના ંમલૂ્ય સામે આ સાિીની હકિંમિ 
કંઈ નથી. િારા લગ્ન થાય ત્યારે પહરેજે. કોણ 
શ  ંકહશેે િેની હફકર ન કરીશ અને હા, હ ં પહરે ં  
ત્યારે ના પહરેિી જો જે, િારા સાહબે મને 
ઓળખવામા ંગોથ  ંખાઈ જશે.’ 
રીમા શેિાણીન  ં કહવે   ં સાભંળી ગગંાની આંખે 
હષાાશ્ર   આવી ગયા,ં ‘મેિમે હકિંમિ નહીં, કદર 
કરી જાણી.’ િે બબિી અને પછી બનેં સ્ત્રીઓ 
હસી પિી. સાિી જેવી ચખલચખલાટ. 
 

 
સ ષમા શેિ  
િકૃપ્રિ ટાવસા, ૮૦૧, આઇનોક્સ મલ્ટીપલેક્સ 
સામે, રેસકોસા સકાલ, વિોદરા ૩૯૦૦૦૭ 
મો. 9824522243 
િોત્સાહન ઇનામ પ્રવજેિા વાિાા  
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ઘ ર 
સ્વાપ્રિ મહિેા 

 

 
 

દર અચગયારસ ને પનૂમે ગ ણસ દંરી ગામન  ંએ ઘર ખોલે. આ ક્રમ એણે વરસો સ ર્ી જાળવ્યો. ઘર 
ખોલિાની સાથે ઘરની હવિ વાસમા ંપણ િાજગી લાગિી, શરીરમા ંજાણે નવ  ંજોમ આવી જત   ં

 
આમ િો એ ઘર ચનૂીલાલ ગ લાબદાસન .ં 
દીવાનખિંમા ં એમની કીંગસાઈઝ છબી 
લટકિી હિી. બે ગાળાના એ પ્રવશાળ ઘરમા ં
ક લ બાર મોટા મોટા ઓરિા ં ને પાછળ એક 
વાિો. અચગયાર બારીઓવાળં એ ઘર 

દચક્ષણાચભમ ખ હત  .ં થોિે જ દૂર એક પ્રવશાળ 
િળાવ હત  .ં એ ઘરના પહલેા માળેથી િળાવન  ં
પાણી પણ દેખાત  .ં 
ચનૂીલાલ ગ લાબદાસના એ ઘરમા ં એમની 
પત્ની કપ્રપલાદેવી, બે પ ત્રો, એક પ ત્રી, બાળ 
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પ્રવર્વા ફોઇને માસી, એમ બર્ાનો ભયો ભયો 
પહરવાર રહિેો હિો. 
સમય જિા ર્ીમે ર્ીમે માસી – ફોઇ બર્ા મતૃ્ય  
પામ્યા.ં હવે - રહ્ા ચનૂીલાલ અને એનો 
પહરવાર. ચનૂીલાલ એટલે બાજ ના છીણમ 
ગામના જાગીરદારના વહીવટદાર, પોિે િખર 
જયોપ્રિષી પણ હિા. એમના પત્ની કપ્રપલાદેવી 
બાળકોને કહિેા કે એમના પ્રપિાને એમના 
મતૃ્ય નો સમય ખબર હિો. કપ્રપલાદેવીની ત્રીજી 
પેઢીએ િો દાદાજીને જોયા નહોિા. 
અહોભાવથી બાળકો બધ  ંસાભંળિા. 
ચનૂીલાલના સ ખી ક ટ ંબને એક હદવસ પવનનો 
એવો ઝપાટો લાગ્યો કે જે પોિાની સાથે બધ  ં
ઉસેટીને ઊિી ગયો. ચોસિ વષી ઉંમરે 
ચનૂીલાલન  ંહાટા ફેલથી મતૃ્ય  થય .ં મોટો ગોપ્રવિંદ 
ત્યારે એકવીસ વષનો અને નાનો ગોપાલ ચૌદ 
વષાનો હિો. પ ત્રી શારદા સાસરે હિી. 
કપ્રપલાદેવી પર આભ તટૂી પિ્ .ં શાિં, સ્વસ્થ, 
ર્ીરજવાન કપ્રપલાદેવી િે સમયના ફાઇનલ 
પાસ હિા.ં મનને મક્કમ કરીને િેમણે 
દીકરાઓના ઘિિર પર બરાબર ધ્યાન 
આપવા માિં્  .ં ઘરન  ંએમને એટલ  ંમમત્વ કે 
એ કયારેય છોિવ  ંનહીં એમ એમણે મનોમન 
નક્કી કરી લીધ  ંહત  .ં િેઓ કયાયેં કશે બહાર 
જિા નહીં. 
ગોપ્રવિંદ બાજ ના શહરેમા ં કોલેજના અધ્યાપક 
િરીકે જોિાયો. મરજાદી વૈઠણવ ક ટ ંબમા ંરહિેા 
કપ્રપલાબેન િાકોરજીની સેવામા ં સમય 
પ્રવિાવિા. છોકરો ગોપ્રવિંદ ચબલક લ શ્રવણક માર 

જેવો. મા િત્યે િેની અપાર લાગણી. ચનૂીલાલ 
પ્રવનાન  ં જીવન ર્ીમે ર્ીમે સૌને કોિે પિવા 
માિં્  .ં 
પ્રપિાના મતૃ્ય  પછી છએક વષે મોટા દીકરા 
ગોપ્રવિંદના લગ્ન ગ ણસ દંરી જોિે થયા. 
ગ ણસ દંરી નામ િમાણે સાચે જ ગ ણસ દંરી 
હિી. સાસ ને મા માનિી ને ગોપ્રવિંદનો સસંાર 
સ પેરે ચાલવા લાગ્યો. હિેાળ સ્વભાવની 
ગ ણસ દંરીએ ક ટ ંબનો ભાર પોિાને ખભે ઉંચકી 
લીર્ો. 
માિાની સિિ ચચિંિામા ંરહિેા ગોપ્રવિંદે પત્નીને 
મા સાથે રાખી પોિે દર શપ્રનરપ્રવ ઘરે મા અને 
પત્ની પાસે પહોંચી જાય. એક અિપ્રવિયામા ં
એક પત્રથી માની ખબર િો પછૂી જ લે. ગોપ્રવિંદ 
અને ગ ણસ દંરીના બે બાળકો ક લદીપ ને 
સોનલ પણ કપ્રપલાદેવીની છત્રછાયામા ં
ઉછરવા લાગ્યા.ં પરૂા વૈઠણવ સસં્કારોથી 
બાળકો મોટા થયા.ં સાજં પિે પચણયારા પાસે 
હાથ જોિી શલોક બોલવા, સોનલ પાસે ઉંબરા 
પજૂાવા જેવા પ્રનત્ય કાયો કરાવિા. 
ફુરસદના સમયે કપ્રપલાદેવી ‘કૃઠણાવિાર' અને 
‘રામાયણ’ વાચંિા અને બાળકોને કપ્રવિા 
ગવિાવિા. સહ ની જીવનનૌકા શાિં જળમા ં
પ્રવહરી રહી હિી. ગોપ્રવિંદ ઘણી વખિ 
કપ્રપલાબેનને કહિેો, ‘બા, ચાલો િો ખરા મારા 
ઘરે, જ ઓ િો ખરા હ ં કેવા ઘરમા ંરહ ં છં. ક્ા ં
રહ ં છં!' 
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કપ્રપલાબેન જવાબ વાળિા, ના. ભાઇ આ ઘરને 
છોિીને હ ં ક્ાયેં ના જાઉં. એકે હદવસ એને હ ં 
િાળં ન મારવા દઉં.’ 
એમ કરિા કરિા એક હદવસ ગોપ્રવિંદે ખબૂ જીદ 
કરી. મા દીકરા ક લદીપને ઘરે બેસાિી ગોપ્રવિંદ 
પોિાન  ંઘર બિાવવા બાને ચાર-પાચં કલાક 
માટે પોિાના નોકરીના શહરેમા ંલઇ આવ્યો. 
છેલ્લી ને પહલેીવાર ! ફરી એક પવનનો 
ઝપાટો આવ્યો ને કપ્રપલાદેવીને પોિાની સાથે 
લઇ ગયો. સમય વહવેા લાગ્યો. સોનલ ને 
ક લદીપ પણ ૧૫-૧૬ વષાના થઇ ગયા હિા ંને 
ગોપ્રવિંદ આય ઠયની અિર્ી સદી વટાવી ચકૂ્ો 
હિો. 
બા જે ઘર કોઇ હદવસ બરં્ નહોિી કરિી, િે 
ઘર બરં્ કરી ગોપ્રવિંદ પોિાના ક ટ ંબને લઇ 
નોકરીના શહરેમા ંઆવ્યો. સાસ  કપ્રપલા જેવી 
જ માયા ગ ણસ દંરીને એ ઘર માટે. દર 
અચગયારસ ને પનૂમે ગ ણસ દંરી ગામન  ંએ ઘર 
ખોલે. આ ક્રમ એણે વરસો સ ર્ી જાળવ્યો. ઘર 
ખોલિાની સાથે ગ ણસ દંરીને ઘરની હવિ 
વાસમા ંપણ િાજગી લાગિી. શરીરમા ંજાણે 
નવ  ંજોમ આવી જત  .ં ઝટપટ એ ઘરને વાળી 
ઝૂિીને સાફ કરી નાખંિી. જૂની કામવાળી 
લક્ષ્મીને બોલાવી લેિી ને ઘર ફટાફટ ચોખખ  ં
ચણાક કરી દેિી. િેના સસં્મરણોનો પટારો 
ખલૂી જિો. 
સફેદ કપિામા ં સજજ કપ્રપલાદેવીની આકૃપ્રિ 
નજર સામે આવ્યા કરિી. ક્ારેક િસાદ લઇને 

ચાલિા દેખાિા, િો ક્ારેક હીંચકા પર બેિેલા. 
સ્મરણો જ સ્મરણો. 
સમય જિા ંગ ણસ દંરીને પગનો વા થયો. ગામ 
જવાન  ંબરં્ થઇ ગય .ં એ ઘર એક પિિર અને 
અવાવર ં  દશામા ંઆવી પિય .ં બર્ા ંઘરને યાદ 
કરિા ંરહ.ે  
એ ઘરમા ંનીચે જવાના ત્રણ દાદર હિા. બે 
દાદર વચ્ચે થઈ વાિામા ંજવાત  .ં વાિો કેવો 
સરસ હિો. ત્યા ંએક ચલૂો હિો. જેમા ંન્હાવાન  ં
પાણી ગરમ થત .ં માટીની કયારી હિી. જેમા ં
મોટીબાએ કંદ રોપેલો ને કંદનો વેલો દાદરના 
કિેરા પર ચઢાવેલો. થોિે દૂર એક કવૂો હિો. 
જેમા ં પિી જિા ં ઘિાને લોખિંની ચબલાિીથી 
બહાર કાઢિા.  
બનેં ભાઈ-બહને ઊંિા કવૂામા ં કેવા ં િોહકયા ં
કરિા!ં િો બપોરે વાિામા ંસોનલ બાજ વાળી 
નીલા જોિે કોલસાથી ખાના ંપાિી સાિ િીકરી 
રમિી. એ ઘરમા ંત્રણ જગ્યાએ હીંચકા બાધં્યા 
હિા.ં મહોલ્લાના બાળકો જોિે બર્ા કેવા 
જોરજોરમા ંહહિંચકે ઝૂલિા. હીંચકાના કિામાથંી 
આવિો હકચિૂ હકચિૂ અવાજ. એવ  ંિો કેટકેટલ  ં
એ બનેં યાદ કરિા.ં બાના મતૃ્ય ના ચોવીસ વષા 
વીિી ચકૂ્ા હિા.ં આજ બાજ ના મકાનો વેચાઇ 
ગયા હિા ં ને એક હદવસ એક ચબલ્િરે આવી 
ઘર વેચાત   ંમાગં્ય ,ં ગોપ્રવિંદે પ ત્ર અને પત્નીને 
વાિ કરી, ‘આપણે ગામન  ંઘર કાઢી નાખંીએ?’  
‘કેમ – એકાએક?' ગ ણસ દંરીએ પછૂ્ .ં ‘કેમ 
પપપા, રહવેા દો ને! એ ક્ા ંનિે છે?' ગોપ્રવિંદે 
કહ્ ,ં ‘જ ઓ, આપણાથી ત્યા ં જવાત   ં નથી. 
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કાળજી રખાિી નથી. આપણે વ્યવહાર  બનવ  ં
જોઇએ. આજ બાજ  બર્ા ઘર વેચાઇ ગયા છે.' 
'ભલે, િમને જે યોગ્ય લાગે િે.' બનેંએ કહ્ .ં 
ગોપ્રવિંદે પ્રનણાય લઇ લીર્ો. એણે ગોપાલને કશ  ં
પછૂવાન  ં નહોત  .ં એને એમા ં રસ નહોિો. 
પહલેેથી પ્રમલકિ બાબિ બર્ી સ્પઠટિા હિી. 
બીજે હદવસે ગોપ્રવિંદે ગ ણસ દંરીને કહ્ ,ં 'કાલે 
િમે સવારે સોનલ સાથે જઇ ઘર ખાલી કરી 
આવો. જરૂર પિે િો મને ફોન કરજો.'  
મા-દીકરી બાન  ં ઘર ભારે હૈયે ખાલી કરી 
આવ્યા. બીજે હદવસે ચબલ્િર પપપ ભાઇ આવ્યા. 
બાનાના સાિં હજાર આપી ગયા.ં ગોપ્રવિંદે 
ક લદીપને કહ્ ,ં 'આ પૈસા ઉપર કબાટમા ંસરખા ં
મકૂી દે.’  
‘હા, પપપા', કહી, ક લદીપે પૈસાન  ંપેકેટ ઉપર 
મકૂવાને બદલે નીચેના કબાટમા ંજ મકૂી દીર્ા. 
ગોપ્રવિંદે માની લીધ  ં ક લદીપે પેકેટ ઉપર જ 
મકૂ્  ંછે. પેકેટ ત્યાનં   ંત્યા ંજ પિી રહ્ .ં 
બીજે હદવસે ફરી એક પવનનો ઝપાટો આવ્યો. 
ને ગ ણસ દંરીના સસંારને ઉસેટીને ચાલ્યો ગયો. 
ગોપ્રવિંદરાયન  ંહાટા ફેલથી મતૃ્ય  થય .ં  
પ્રપિાના મતૃ્ય ના બે હદવસ પછી ક લદીપે કહ્ ,ં 
‘મમ્મી, પપપાએ ઘર વેચ્ય .ં ને ઘરનો મોભ જ 
તટૂી પિયો.'  
ક લદીપે ચબલ્િર પપપ ભાઇને બોલાવ્યા. જ ઓ 
સાહબે, મારા ફાર્રે આ ઘર વેચ્ય .ં િેમા ં
અમારી સમંપ્રિ હિી. પણ અમારો િો મોભ તટૂી 
પિયો. મારે ઘર નથી વેચવ .ં િમે આ પૈસા 

પાછા લઇ જાઓ.' પપપ ભાઈ ચપૂચાપ પેકેટ 
લઇ ગયા.  
ગામન  ંએ ઘર ફરી ક લદીપના કબજામા ંઆવી 
ગય .ં એ ઘરમા ં જવાની હવે કોઇને ઇચ્છા 
નહોિી. ઘર એમ જ પિિર દશામા ં આવી 
પિય .ં વાર-િહવેારે બર્ાના મનમા ં એ ઘર 
ઉપસી આવત .ં સોનલ કાયમ યાદ કરિી.  
કારિકી પનૂમે ઘરમા ં ઊભો થિો માહોલ. 
ત  લસીપ્રવવાહ મમ્મી પરૂિી િે નવ પાટલીનો 
સાથીયો િેના પર બરં્ાિો શેરિીનો માિંવો. 
ખણેૂ મકૂાિી માટીની ક િલી ઉપર દીવા. 
શેરિીની ફાિમા ં ઊભી વાટનો દીવો. ઘટંિી 
વગાિિી ત  લસીના કૂંિા સ ર્ી મોટી બાની 
પાછળ પોિે જિી. િો બીજા હાથમા ં દીવો 
પકિી મેરીય  ં રે.. મેરીય  ંકરિી પાછળ દોિિી 
ને ક લદીપ ઘટંિી વગાિિો. એવા િો અનેક 
રશયો નજર સામે આવી જિા.ં  
 
ને આમ જ લગભગ ૧૦ વષા પછી એક હદવસ 
ગામની સ ર્રાઇની ઓહફસમાથંી ટાઉન 
પલાનીંગ ખાિાની રસ્િો પહોળો કરવા માટે 
ઘરને િોિી પાિવાની નોહટસ આવી ક લદીપે 
ત્યાનંા ઓહફસર સાથે અનેક બેિકો કરી. છેવટે 
ઘર સ ર્રાઇને આપી દેવાન  ંએણે નક્કી કય ા. 
ગામિેથી આવી એણે ગ ણસ દંરીને કહ્ ,ં ‘મમંી, 
આ વખિે આપણે ઘરને નહીં બચાવી શકીએ. 
આપણા એકલાન  ં જ ઘર બચ્ય  ં છે ને િે 
રસ્િાની વચ્ચે આવી ગય  ં છે. આપી દેવ  ં
પિશે.’  
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ત્રણે જણા ચખન્ન થઇ ગયા. પદંર હદવસ પછી 
ઘરનો કબ્જો આપવાનો હિો. સોનલ બીજી 
વખિ ઘરનો કબ્જો આપવા ગઇ. ઘર લગભગ 
ખાલી જ હત  .ં એક પેટારો માત્ર હિો. િે પણ 
ખાલીખમ. એક પેટારો ભરેલો હિો િે 
સોનલના સ્મરણોનો. સોનલ તટૂિા ઘરની 
સામે ઊભી હિી, ચબલક લ મકૂ.  
ર્ીમે ર્ીમે છાપરાના નચળયા ંઉકલી ગયા. દેશી 
નચળયાન  ં એ ઘર. દર વષે ચોમાસામા ં
ભાણાભાઇ િેન  ં છાપર ં  ચાળી જિા. મમ્મીનો 
હાથ પકિી પોિે ભાણાભાઇને ત્યા ં છાપર ં  
ચાળવાન  ં કહવેા જિી િે યાદ આવી ગય .ં 
છાપરા પર બેસી ભાણાભાઈ છાપા પણ 
વાચંિા. ઢોળાવ પર આવી પ્રપત્તળના 
પવાલામા ંપોિે ચા આપવા જિી. ભાણાભાઈ 
છાપરા પર જ ચા પીિા.. એવા િો કેટકેટલા 
દૃશયો મનની આંખ સામે આવી ગયા.ં. 
ઉકલિા નચળયાનંી સાથે સાથે સ્મરણો પણ 
ઉકલિા ગયા. અંદરથી સોનલ હચમચી ગઇ 
હિી. ગળે જાણે િચરૂો બાઝયો હિો. એ 
પોિાના ઘરમા ં ન્હોિી. તટૂિા ઘરની સામે 
હિી. પણ એ ઘર એન  ંક્ા ંહત   ંહવે! નચળયા ં
પછી આવ્યો લાકિાનો મોભ. ઘરનો લાકિાનો 
મોભ કેટલો જાિો અને મજબિૂ હિો, જે હવે 
તટૂી રહ્ો હિો. એમા ંચોરખાના ંપણ હિા.ં બનેં 
બાજ  કોિરણી પણ હિી. એ મોભ ઉિારિા 
ખાસ્સી મહનેિ પિી.  
મોભ ઉિરી ગયો. પણ એ જીવિો હિો એ 
સૌના મનના ચોરખાનામંા.ં... 

 
 
િૉ. સ્વાપ્રિ મહિેા  
સ રિ - ૯૮૯૮૦ ૨૦૦૮૨  
લેચખકાના વાિાા સગં્રહ: ‘વળાકં’ માથંી સાભાર. 
સૌજન્ય: શ ભમ સાહહત્ય, ગોપીપ રા, સ રિ  
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ન ઠટ ની િ  
(ર્ારાવાહહક બગંાળી નવલકથા) 

રવીન્રનાથ ટાગોર  
અન વાદ: નગીનદાસ પારેખ 

 
િસ્ત િ છે ગ ર દેવ ટાગોરે જેને ૧૯૦૧મા ંર્ારાવાહી રીિે લખી હિી િેવી  

બગંાળી લઘ નવલ ‘નઠટપ્રનહા’ (ખહંિિ ઘર)નો બીજો હપિો.  
અહીં ગ ર દેવે ૧૯મી સદીના બગંાળના ભરસમાજ જીવનને વણાવ્ય  ંછે.  

આ વાિાા પરથી સત્યજીિ રાયે ‘ચાર લિા’ (૧૯૬૪) જેવી મહાન હફલ્મ બનાવી હિી.    
 

(ગિાકંથી આગળ) 
બહ  વાર સ ર્ી ચાર ને પજવ્યા પછી અમલે 
ગજવામાથંી “સરોર હ” નામે જાણીિા 
માપ્રસકપત્રનો અંક બહાર કાઢયો. ચાર એ જોય  ં
િો એમા ંઅમલનો પેલો ‘નોટબ ક’ નામે લેખ 
છપાયો હિો !  
જોઈને ચાર  ચપૂ થઈ રહી. અમલે ર્ાય ું હત   ંકે 
એની ભાભી રાજી રાજી થઈ જશે. પરંત   રાજી 

થવાના ંખાસ કંઈ લક્ષણ ન જણાિા ંિેણે કહ્  ં
: “સરોર હ"મા ંજેવા િેવા લેખો નથી છપાિા.''  
 
અમલે જરા અપ્રિશયોસ્ક્િ કરી હિી. કોઈપણ 
જાિન  ં ચલનસઈ લખાણ હાથમા ં આવે િો 
સપંાદક મહાશય િે છોિિા નહોિા, પરંત   
અમલે ચાર ને સમજાવ્ય  ંકે સપંાદક ખબૂ કિક 
માણસ છે, સો લેખમાથંી એક પસદં કરે છે!  
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એ સાભંળી ચાર એ ખ શ થવાનો િયત્ન કયો, 
પણ એ ખ શ થઈ શકી નહી. શાથી એને મનમા ં
આઘાિ થયો હિો િે સમજવાનો એણે િયત્ન 
કયો — પણ કંઈ સગંિ કારણ જિ્  ંનહીં.  
 
અમલન  ંલખાણ અમલ અને ચાર  બેની સપંપ્રત્ત 
હિી. અમલ લેખક અને ચાર  વાચક. એની 
ગ પિિા જ એનો મ ખય રસ હિો — હવે એ 
લેખો બર્ા વાચવાના અને કેટલાયે એની 
િશસંા કરવાના પણ પોિાને એમા ં શાથી 
આટલ  ંદ :ખ થત   ંહત   ંિે ચાર ને સમજાય  ંનહીં.  
 
પરંત   લેખકની આકાકં્ષા એક જ વાચકથી કદી 
સિંોષાિી નથી. અમલે એના લેખો છપાવવા 
માિંયા, એની િશસંા પણ થઈ.  
 
કોઈ કોઈ વાર િશસંકોના પત્રો પણ આવવા 
માિંયા. અમલ એ પોિાની ભાભીને બિાવિો. 
ચાર ને િેથી આનદં પણ થિો, અને દ ુઃખ પણ 
થત .ં દ ુઃખ એ વાિે કે હવે અમલને લખવામા ં
િવપૃ્રત્ત કરવા માટે એકમાત્ર મારા જ ઉત્સાહની 
કે ઉતે્તજનની જરૂર રહી નહીં ! અમલને કોઈ 
કોઈ વાર નામ-સહી વગરના સ્ત્રીઓના પત્રો 
પણ મળવા લાગ્યા. એ પ્રવશે ચાર  એની મશકરી 
કરિી, પણ એથી એને સ ખ થત   ંનહીં. અચાનક 
એમની કપ્રમટીન  ં બરં્ બારણ  ં ઉર્ાિી બગંાળ 
દેશની વાચક મિંળી એમની બેની વચમા ં
આવીને ઊભી હિી !  

 
ભપૂપ્રિએ એક હદવસ વખિ મળિા ંકહ્ ,ં “વાહ, 
ચાર , આપણો અમલ આવ  ંસરસ લખી શકે છે 
એવી મને ખબર નહીં !”  
 
ભપૂપ્રિના મોઢે િશસંા સાભંળી ચાર  ખ શ થઈ. 
અમલ ભપૂપ્રિનો આપ્રશ્રિ હિો, પરંત   બીજા 
આપ્રશ્રિોમા ં ને િેનામા ં ઘણો ફેર છે એ વાિ 
િેના પપ્રિ સમજી શકયા િેથી ચાર એ જાણે 
ગવાનો અન ભવ કયો.  
 
િેનો ભાવ એવો કે અમલ િરફ હ ં કેમ આટલા ં
સ્નેહ સન્માન રાખ  ંછં, એ આટલે હદવસે િમને 
લોકોને સમજાય ,ં — પણ હ ં િો કયારની 
અમલના ંમાનમયાાદા સમજી ગઈ છં. અમલ 
એવ  ંપાત્ર નથી, જેની કોઈ અવજ્ઞા કરી શકે.  
 
ચાર એ પછૂ્ :ં “િમે એનો કોઈ લેખ વાચં્યો ?”  
 
ભપૂપ્રિએ કહ્  ં: “હા – ના, વાચં્યો નથી. વખિ 
મળે િો ને? પણ આપણા પ્રનપ્રશકાન્િ વાચંીને 
એના ંખબૂ વખાણ કરિા હિા. એ બગંાળી બહ  
સાર ં  સમજે છે.”  
 
ભપૂપ્રિના મનમા ંઅમલ િત્યે એક સન્માનનો 
ભાવ જાગી ઊિે એ જોવાની ચાર ની મોટામા ં
મોટી ઇચ્છા હિી.  
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ઉમાપપ્રિ ભપૂપ્રિને એના છાપાની સાથે બીજી 
પાચં જાિની ભેટો આપવાની વાિ સમજાવિો 
હિો. ભેટો આપવાથી કેવી રીિે ખોટ ભરપાઈ 
થાય અને નફો થાય એ ભપૂપ્રિ કેમે સમજી 
શકિો નહિો.  
 
ચાર  એક વખિ કમરામા ં પગ દેિા ં જ 
ઉમાપપ્રિને જોઈ પાછી વળી ગઈ. વળી થોિી 
વાર આંટા મારીને પાછી એ કમરામા ંઆવી િો 
હજી પણ એ બે જણા હહસાબની ચચાામા ંડૂબેલા 
હિા.  
 
ચાર ની અર્ીરાઈ જોઈ ઉમાપપ્રિ કઈ બહાન  ં
કાઢી બહાર નીકળી ગયો. ભપૂપ્રિન  ં માથ  ં
હહસાબના આંકિાઓમા ંભમત  ંહત  .ં  
 
ચાર એ કમરામા ંઆવી કહ્ :ં ‘હજી િમાર ં  કામ 
પરૂ ં  થય  ંનહીં! રાિ ન હદવસ આ એક છાપાની 
પાછળ િમારો વખિ કેવી રીિે જાય છે એ 
મને સમજાત  ંનથી,’’  
 
ભપૂપ્રિ હહસાબ બાજ એ મકૂી જરી હસ્યો, મનમા ં
મનમા ંિેને થય  ં કે ખરેખર ચાર  િરફ ધ્યાન 
આાપવાનો મને વખિ જ મળિો નથી; એ 
ખોટ ં છે. આખો વખિ એ ચબચારી કરે શ ?ં"  
 
ભપૂપ્રિએ સ્નેહપણૂા સ્વરે કહ્ :ં “આજે િારો 
અભ્યાસ બરં્ લાગે છે! માસ્િરે ગાપચી મારી 
લાગે છે! િારી પાિશાળાના પ્રનયમો બર્ા ઊંર્ા 

છે —— પ્રશઠયા નોટ ચોપિી લઈને હાજર છે, 
માસ્િરનો પત્તો નથી ! આજકાલ અમલ 
પહલેાનંી પેિે િને પ્રનયપ્રમિ ભણાવિો હોય 
એવ  ંલાગત   ંનથી !'  
 
ચાર એ કહ્  ં : “મને ભણાવવામા ં અમલનો 
સમય બગાિવો શ  ંયોગ્ય છે? અમલને શ  ંિમે 
કોઈ સામાન્ય ખાનગી માસ્િર સમજો છો? ”  
 
ભપૂપ્રિએ ચાર ને કેિથી પકિી પોિાની નજીક 
ખેંચી કહ્  ં : “આ ક્ા ં સામાન્ય ખાનગી 
માસ્િરગીરી છે? િારા જેવી ભાભીને 
ભણાવવાન  ંમળે િે હ ં—”  
 
ચાર એ કહ્  ં : “બસ, બસ, િમે હવે બોલશો 
નહીં! પપ્રિ છો એટલ  ંઓછં છે િે પાછં....! બીજ  ં
કંઈ થવ  ંછે !”  
 
ભપૂપ્રિ કંઈક આઘાિ પામીને બોલ્યો : “અચ્છા, 
કાલથી હ  ં ચોક્કસ િમે ભણાવીશ. િારી 
ચેપિીઓ લાવ, જોઉં ! ત   ંશ  ંવાચેં છે એ જરી 
જોઈ લઉં !''  
 
ચાર એ કહ્  ં : “બહ  થય ,ં િમારે હવે નહીં 
ભણાવવ  ં પિે! પણ અત્યાર પરૂત  ,ં િમારા 
છાપાનો હહસાબ જરા બાજ એ રાખશો? અત્યારે 
કોઈ બીજી વાિ પર ધ્યાન આપી શકશો કે 
નહીં એ કહો! "  
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ભપૂપ્રિએ કહ્  ં: “જરૂર આપી શકીશ ! અત્યારે 
િારે મારા મનને જે િરફ ફેરવવ  ંહશે િે િરફ 
એ ફરશે!”  
 
ચાર એ કહ્  ં: “બહ  સરસ, િો અમલનો આ લેખ 
જરા વાચંી જ ઓ — કેવો ફક્કિ લખાયો છે! 
સપંાદક અમલને લખે છે કે “આ લેખ વાચંીને 
નવગોપાલબાબ એ િેમને બગંાળના રષ્સ્કનન  ં
નામ આપય  ંછે.”  
 
આ સાભંળી ભપૂપ્રિએ કંઈક સકં ચચિભાવે 
માપ્રસકપત્ર હાથમા ં લીધ .ં ઉઘાિીને જોય  ં િો 
લેખન  ંનામ હત  .ં ‘આષાઢનો ચરંમા’. છેલ્લા ંબે 
અિવાહિયાથંી ભપૂપ્રિ ભારિ સરકારના 
બજેટની સમાલોચના માટે આંકિાનો અભ્યાસ 
કરિો હિો. બજેટના મોટા મોટા આંકિા 
અસખંય કાનખજૂરાઓની પેિે િેના મગજમા ં
ઘર કરી ફરિા હિા — એવે વખિે એકદમ 
બગંાળી ભાષામા ં ‘અષાઢના ચરંમા’ લેખ 
વાચંવા િેન  ંમન િૈયાર નહોત  .ં લેખ પણ કંઈ 
નાનો નહોિો.   
 
લખાણની શરૂઆિ આવી હિી : “આજે કેમ 
અષાઢનો ચરંમા આખી રાિ આવી રીિે 
વાદળામંા ંછપાિો કરે છે! જાણે સ્વગાલોકમાથંી 
િે કંઈ ચોરી કરી લઈ આવ્યો છે, અને િેન  ં
કલકં સિંાિવાની એને જગ્યા જિિી નથી ! 
ફાગણ મહહનામા ંજ્યારે આકાશમા ંકયાયં કોઈ 
ખણેૂયે મિૂી જેવડ ંયે વાદળં નહોત  ,ં ત્યારે િો િે 

જગિની આંખો સામે પ્રનલાજ્જની પેિે ખ લ્લા 
આકાશમા ંપોિાને િગટ કરિો હિો અને આજે 
િેન  ંઆ વેરાઈ વેરાઈ જત   ં હાસ્ય — પ્રશશ ના 
સ્વપન જેવ ,ં પ્રિયાની સ્મપૃ્રિ જેવ ,ં સ રેશ્વરી 
શચચના કેશકલાપમાથંી લટકિી મ ક્િાની 
માળા જેવ  ં—”  
 
ભપૂપ્રિએ માથ  ંખજંવાળિા ંકહ્  ં: “સરસ લખય  ં
છે! પરંત   મને વચંાવવાન  ંકારણ  ? — આવા 
બર્ા કપ્રવત્વમા ંહ ં શ  ંસમજ  ં?”  
 
ચાર એ ભેાિંી પિી ભપૂપ્રિના હાથમાથંી 
માપ્રસકપત્ર ખ ૂચંવી લઈ કહ્  ં : “િો િમે શ  ં
સમજો છે. ?’’  
 
ભપૂપ્રિએ કહ્  ં : “હ ં દ ન્યવી માણસ છં, હ  ં
માણસને સમજ .ં”  
 
ચાર એ કહ્  ં : “માણસની વાિ શ  ં સાહહત્યમા ં
નથી લખાિી ?”  
 
ભપૂપ્રિએ કહ્  ં: “લખાય છે, પણ ખોટી લખાય 
છે. વળી માણસ પોિે જ્યારે જીવિોજાગિો 
હાજર છે, ત્યારે બનાવટી વાિોમા ંએને શોર્િા 
ફરવાની જરૂર ?’’  
 
આમ કહી એણે ચાર લિાનો ચચબ ક પકિી કહ્  ં
: “આ જેમ હ ં િને સમજ  ંછં — પરંત   એ માટે 
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શ  ંમારે "મેઘનાદવર્" કે ‘કપ્રવકંકણચિંી’ પહલેા 
પાનથી છેલ્લા પાન સ ર્ી વાચંવાની જરૂર છે?”  
 
ભપૂપ્રિ કપ્રવિા સમજિો નથી એનો ગવા કરિો. 
પરંત   અમલના લેખો બરાબર નહીં વાચંવા 
છિાયેં એના િત્યે ભપૂપ્રિને મનમા ં મનમા ં
માન હત  .ં ભપૂપ્રિ પ્રવચાર કરિો કે બોલવાન  ં
કશ  ં છે જ નહીં, છિા ં આટલ  ં બધ  ં બનાવી 
કાઢીને અનગાલ બોલ્યા કરવાન  ંમાથ  ંકટૂીને હ  ં
મરી જાઉં િોયે મારાથી ન બને ! અમલના 
પેટમા ંઆટલી શસ્ક્િ હશે એ કોણ જાણત  ંહત  !ં  
 
ભપૂપ્રિ પોિાની રસજ્ઞિાનો અસ્વીકાર કરિા. 
પરંત   સાહહત્ય િત્યે િેનામા ંકૃપણિા નહોિી. 
કોઈ ગરીબ લેખક આવીને વળગે િો એ એને 
ચોપિી છાપવાનો ખચા આપિો, સાથે ખાસ 
સચૂના આપિો કે મને અપાણ-બપાણ કરિા 
નહીં! નાનામંોટા ં િમામ બગંાળી સાપિાહહકો 
અને માપ્રસક પત્રો, િથા ખયાિ-અખયાિ, 
વાચંવા જેવા ં નહીં વાચંવા જેવાં, િમામ 
પ સ્િકો એ ખરીદિો. એ કહિેો કે “એક િો હ ં 
વાચંિો નથી, િેમા ંપાછો જો ખરીદ ં યે નહીં, િો 
હ ં પાપ કર ં  છં જેન  ંકોઈ િાયપ્રિત્ત નથી!” એ 
વાચંિો નહીં, એટલે હલકી ચોપિીઓ િત્યે 
િેને લેશમાત્ર દ્વેષ નહોિો, પહરણામે એની 
બગંાળી લાઈબે્રરી પ સ્િકોથી ભરેલી હિી.  
 
અમલ ભપૂપ્રિને અંગે્રજી પ્રફૂ િપાસવામા ંમદદ 
કરિો — કોઈ દ બોધ્ય હસ્િાક્ષર બિાવવા માટે 

કાગળોની થોકિી લઈને અત્યારે િેણે ઘરમા ં
િવેશ કયો.  
 
ભપૂપ્રિએ હસીને કહ્  ં : “અમલ, ત  ંઆષાઢના 
ચરંમા પ્રવશે કે ભાદરવા મહહનાના ંપાકા ંખજૂરા ં
પ્રવશે ફાવે એટલ  ંલખ, મને એમા ંજરાયે વારં્ો 
નથી — હ ં કોઈની પણ સ્વિતં્રિામા ંહસ્િકે્ષપ 
કરવા માગિો નથી — પરંત   મારી સ્વિતં્રિામા ં
હસ્િકે્ષપ શા સાર ? આ જો, ત  ંલખે િે બધ  ંમને 
વચંાવ્યા વગર છોિે નહીં—િારી ભાભીનો આ 
જેવોિેવો જ લમ છે?’  
 
અમલે હસીને કહ્  ં : “ઓહ, ભાભી, — મારા 
લેખોનો િમે દાદા પર જ લમ કરવામા ં
ઉપયોગ કરશો એવ  ંજાણિો હોિ િો હ ં લખિ 
નહીં !”  
 
પોિાના ઊપ્રમિસભર લેખોને સાહહત્યરસથી 
પ્રવમ ખ એવા ભપૂપ્રિની આગળ પેશ કરીને 
િેમન  ંઅપમાન કરવા માટે અમલને મનમાનેં 
મનમા ંચાર ની ઉપર ગ સ્સો ચિયો; ચાર  િરિ 
જ એ સમજી ગઈ — એને દ ુઃખ થય .ં વાિને 
બીજી િરફ વાળવા એણે ભપૂપ્રિને કહ્ :ં 
“િમારા ભાઈ ને પરણાવી દોને, પછી િમારે 
આ લેખોનો જ લમ સહવેો નહીં પિે. " 
 
ભપૂપ્રિએ કહ્  ં: “આજના છોકરા અમારા જેવા 
મખૂા નથી ! લખવામા ંજેવ  ં િેમનામા ંકપ્રવત્વ 
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છે, િેવ  ં કામકાજમા ં િહાપણ છે! જોને, િારા 
હદયરને ત   ંપરણવા વાસ્િે સમજાવી શકી ?’’  
 
ચાર ના ગયા પછી ભપૂપ્રિએ અમલને કહ્  ં : 
“અમલ, મારે છાપાની ઉપાપ્રર્મા ં રોકાયેલા 
રહવે   ંપિે છે. ચાર  બાપિી સાવ એકલી પિી 
જાય છે ! કશ  ં કામકાજ મળે નહીં, કોઈ કોઈ 
વાર મારા આ લખવાના ઓરિામા ંિોહકય  ંકરી 
જિી રહ ેછે. શ  ંકર ં , કહ.ે અમલ, ત  ંએને જરા 
વાચંવા કરવામા ંરોકી રાખી શકે િો સાર ં  થાય. 
કોઈ કોઈ વખિ જો ત   ં ચાર ને અંગે્રજી 
કપ્રવિામાથંી િરજ મો કરીને સભંળાવશે િો 
એને એથી લાભ થશે, સાર ં યે લાગશે. ચાર ને 
સાહહત્યમા ંખબૂ રસ છે !’’  
 
અમલે કહ્  ં : "છે જ! ભાભી જો જરા વર્ારે 
વાચંવા કરવાન  ંકરેને, િો મને ખાિરી છે કે 
િેઓ પોિે ખબૂ સાર ં  લખી શકશે.’’  
 
ભપૂપ્રિએ હસીને કહ્ :ં ‘એટલી બર્ી િો આશા 
નથી રાખિો, પરંત   ચાર  બગંાળી લખાણમા ંશ  ં
સાર ં  ને શ  ંખોટ ં િે મારા કરિા ંવર્ારે સારી 
રીિે સમજી શકે છે.’  
 
અમલે કહ્ :ં “એમનામા ંકલ્પનાશસ્ક્િ ઘણી છે. 
સ્ત્રીઓમા ંએવી જવલ્લે જ જોવા મળે છે.”  
 
ભપૂપ્રિએ કહ્  ં : “પ ર ષોમાયેં ભાગ્યે જ જોવા 
મળે છે ! — એનો સાક્ષી હ ં છં. વાર , િારી 

ભાભીને જો ત   ંથોિી િૈયાર કરશે િો હ ં િને 
ઇનામ આપીશ.''  
 
અમલે કહ્  ં: “શ  ંઆપશો, કહો !”  
 
ભપૂપ્રિએ કહ્  ં : “િારી ભાભીની જોિ શોર્ી 
કાઢીને હાજર કરી દઈશ !’  
 
અમલે કહ્  ં : “પાછં એને ભણાવવા બેસવ  ં
પિશે! આખી જજિંદગી શ  ંમારે આમ બીજાઓને 
ઘિી િૈયાર કરવામા ંજ કાઢવાની ?’’  
 
બેઉ ભાઈ નવા જમાનાના છોકરાઓ હિા — 
વાિ કરવામા ં એમને કંઈ સકંોચ નિિો 
નહોિો.  
 

***  
 
વાચકવગામા ં િપ્રિઠિા િાપિ થવાથી અમલ 
હવે ઊંચ  ંમાથ  ંરાખીને ફરિો હિો. પહલેા ંએ 
પ્રનશાળના છેકરાની પેિે રહિેો, હવે એ જાણે 
સમાજની ગણ્યમાન્ય વ્યસ્ક્િ જેવો બની ગયો 
હિો. વચ્ચે વચ્ચે સભામા ં સાહહજત્યક પ્રનબરં્ 
વાચેં છે, સપંાદકો અને સપંાદકોના 
િપ્રિપ્રનપ્રર્ઓ એને ઘેર આવી બેસી રહ ેછે, િેને 
જમવાના ં પ્રનયતં્રણો આપે છે, જ દી જ દી 
સભાઓમા ં િેને સભ્ય કે સભાપપ્રિ થવાનો 
આગ્રહ થાય છે; ભપૂપ્રિના ઘરના ં દાસદાસી 
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આત્મીયસ્વજનની નજરે િેની િપ્રિઠિા ખબૂ જ 
ઊંચે ચિી ગઈ છે.  
 
મદંાહકની અત્યાર સ ર્ી એને કંઈ લેખામા ંલેિી 
નહોિી. અમલ અને ચાર ની ચચાાઓ અને 
હાસ્યાલાપને બાચલશિા ગણી એ િેની ઉપેક્ષા 
કરી પાન બનાવિી અને ઘરન  ંકામકાજ કરિી 
— પોિાને એ એમના કરિા ં ચહિયાિી અને 
સાસંાહરક રષ્ઠટએ આવશયક સમજિી.  
 
અમલને પાનન  ંવ્યસન હત  .ં પાન બનાવવાનો 
ભાર મદંાની ઉપર હોવાથી પાનનો ખોટો 
અપવ્યય થાય એ એને ગમત  ં નહીં. અમલ 
અને ચાર  ષિયતં્ર કરી રોજ મદંાના પાનનો 
ભિંાર લ ૂટંી જિા ં— આ એમનો એક આનદં 
હિો. પરંત   આ બે શોખીન ચોરોની આ ચોરી 
મદંાને મન આનદંજનક નહાેિી.  
 
ખરી વાિ એ હિી કે એક આપ્રશ્રિ બીજા 
આપ્રશ્રિને િસન્નિાની નજરે જોત   ં નથી. 
અમલને લીરે્ મદંાને ઘરન  ં કેટલ કં કામકાજ 
વર્ારે કરવ  ંપિત  ,ં િે એને જાણે અપમાન જેવ  ં
લાગત  .ં ચાર  અમલની પક્ષપાિી હિી, િેથી 
મદંા મોં ખોલીને કશ  ંકહી શકિી નહાેિી, પરંત   
અમલની ઉપેક્ષા કરવાનો િે હમેશા ં િયત્ન 
કરિી. િક મળિા ંજ દાસદાસીઓની આગળ 
પણ એ ખાનગીમા ં અમલન  ં ઘસાત   ં બોલ્યા 
પ્રવના રહિેી નહીં. દાસદાસીઓ પણ એને ટેકો 
આપિા.ં  

પરંત   જ્યારે અમલ આગળ વર્વા માિંયો 
ત્યારે મદંા જરી ચમકી. હવે અમલ પહલેાનંો 
અમલ નથી. હવે એની પહલેાનંી સસકેંાચ 
નમ્રિા સાવ ચાલી ગઈ છે; બીજાની અવજ્ઞા 
કરવાનો અપ્રર્કાર હવે જાણે એના જ હાથમા ં
છે. સસંારમા ં િપ્રિઠિા િાપિ કરીને જે પ ર ષ 
પ્રનુઃસશંયભાવે, અક ંહિિ ભાવે પોિાનો િચાર 
કરી શકે છે, અને જેણે કંઈ પ્રનપ્રિિ અપ્રર્કાર 
િાપિ કયો છે, એવા સમથા પ ર ષ સહજેે સ્ત્રીની 
રષ્ઠટન  ં આકષાણ કરી શકે છે. મદંાએ જ્યારે 
જોય  ં કે અમલને ચારે િરફથી માન મળે છે, 
ત્યારે એણે પણ અમલના ઉન્નિ મસ્િક ભણી 
મ ખ ઊંચ  ંકરીને જોય .ં અમલના િર ણ મ ખ પર 
નવગૌરવના ગવાની ઉજ્વળ દીપ્પિ જોઈ 
મદંાની આંખો મ ગ્ર્ બની ગઈ - અમલને જાણે 
િેણે નવા જ રૂપમા ંજોયો.  
 
હવે પાનની ચોરી કરવાની જરૂર રહી નહીં. 
અમલને કીપ્રિિ મળી, િેમા ંચાર ને આ પણ એક 
ન કસાન થય .ં પાનચોરીનો આનદં માણવાન  ં
િેમન  ંષિયતં્ર ભાગંી પિય .ં પાન હવે પોિાની 
મેળે અમલના હાથમા ં આવે છે, એની ખોટ 
પિિી નથી.  
 
વળી, એમની બે જણની કપ્રમટીમાથંી 
મદંાહકનીને કંઈ કંઈ બહાને આવી રાખીને િેઓ 
જે આનદં માણિા ં િે આનદં પણ હવે નઠટ 
થવા બેિો હિો. હવે મદંાને દૂર રાખવાન  ંઅઘર ં  
બની ગય .ં ચાર  જ મારી એકમાત્ર પ્રમત્ર અને 
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કદરદાન છે, એવ  ં અમલ સમજે એ મદંાને 
ગમત  ં નહીં. અત્યાર સ ર્ી પોિે કરેલી 
ઉપેક્ષાના વ્યાજ સાથે બદલો વાળી આપવા 
હવે મદંા િત્પર હિી. એટલે અમલ અને ચાર  
ભેગા ંથિા ંજ, મદંા કોઈ ને કોઈ બહાને રાહ  
બની વચમા ં આવી એમન  ં ગ્રહણ કરિી. 
ઓચચિંિાના મદંામા ં આવેલા આ પહરવિાન 
પ્રવશે એની પીિ પાછળ જરી ગમ્મિ કરી 
લેવાની િક પણ મળવી મ શકેલ બની ગઈ 
હિી.  
 
મદંાના આ વણમાગ્યા િવેશથી ચાર ને જેવો 
ગ સ્સો ચિયો હિો, િેવો અમલને નહોિો 
ચિયો, એ કહવેાની જરૂર નથી. પોિાની ઉપેક્ષા 
કરનારી સ્ત્રીન  ં મન ર્ીરે ર્ીરે પોિાના િરફ 
વળી રહ્  ંછે એ જોઈ મનમા ંમનમા ંિે કંઈક 
ઉત્સાહનો અન ભવ કરિો હિો.  
 
પરંત   ચાર  જ્યારે દૂરથી મદંાને જોઈ “પે...લી 
આવે!” એવ  ં ર્ીમેથી પણ િીખાશથી કહિેી, 
ત્યારે અમલ પણ કહિેો: “ત્રાસી ગયો એનાથી!" 
કારણ કે દ પ્રનયામા ં બીજા બર્ાયની હાજરી 
િત્યે અસહહઠણ િા બિાવવાની એમને ટેવ પિી 
ગઈ હિી. િે એકાએક અમલ કેવી રીિે છોિી 
શકે? છેવટે મદંાહકની પાસે આવી પહાેચેં ત્યારે 
અમલ જાણે િયત્નપવૂાક સૌજન્ય બિાવિો 
હોય એમ કહિેો: “હેં મદંાભાભી, આજે િમારા 
પાનના બટવા પર કંઈ ર્ાિ પિી છે?” 
 

મદંા કહ ે : "જોઈએ ત્યારે મળી જાય, ભાઈ, 
પછી ચોરી કરવાની જરૂર?"  
 
અમલ કહ:ે ‘‘માગિા ંમળી જાય, એના કરિા ં
એમા ંવર્ારે સ ખ હોય છે.” 
 
મદંા કહુેઃ “િમે લોકો શ  ંવાચંિા ંહિા,ં વાચંોને, 
ભાઈ ! અટકી કેમ ગયા ? કોઈ વાચેં િે 
સાભંળવ  ંમને બહ  ગમે છે."  
 
આ પહલેા ંવાચનિેમ માટે ખયાપ્રિ કમાવાનો 
મદંાએ કોઈ િયત્ન કયાાન  ંકોઈ જાણત  ંનહોત  ,ં 
પણ કાલો હહ બળવત્તરુઃ અરપ્રસક મદંાની 
આગળ અમલ વાચેં એવી ચાર ની ઇચ્છા નહીં, 
પણ અમલની એવી ઇચ્છા ખરી કે મદંા પણ 
એન  ંલખાણ  સાભંળે.  
 
ચાર  કહુેઃ “અમલ 'કમલાકાન્િેર દફ્િર' 
(બહંકમચરં ચટ્ટોપાધ્યાય કૃિ ગ્રથં)ની 
સમાલોચના લખી લાવ્યો છે, એ શ  ંિને —"  
 
મદંા કહુેઃ “ભલેને હ ં મખૂા રહી — પણ સાભંળીને 
શ  ં હ ં કશ યેં નહીં સમજી શક ં એમ િમે ર્ારો 
છો?’  
 
હવે અમલને એક જૂની વાિ યાદ આવી ગઈ. 
એક હદવસ ચાર  અને મદંા પત્તા ંરમિા ંહિા,ં 
એવામા ં અમલ પોિાનો નવો લખેલો લેખ 
હાથમા ંલઈને ત્યા ંઆવી પહોંચ્યો. લેખ ચાર ને 
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વાચંી સભંળાવવાની એને ભારે ચટપટી હિી, 
પણ રમિ પરૂી થિી નથી એ જોઈ એને ગ સ્સો 
ચિિો હિો. છેવટે એ બોલી ઊિયો : “િો િમે 
રમો, ભાભી, હ ં જાઉં છં, મારો લેખ 
અચખલબાબ ને વાચંી સભંળાવીશ !”  
 
ચાર એ અમલનો ખેસ પકિી લઈ કહ્  ં: “ઓહ, 
બેસોને, જાઓ છો ક્ા?ં" આમ કહી ઝટઝટ 
હારી જઈને એણે રમિ બરં્ કરી દીર્ી.  
 
મદંા બોલી : “હવે િમાર ં  વાચંવાન  ં ચાલશે, 
નહીં? િો હ ં જાઉં !”  
 
ચાર એ પ્રવવેક કરી કહ્  ં: “કેમ, ત યેં સાભંળને, 
ભાઈ !”  
 
મદંા બોલી : “ના, ભાઈ, હ  ંિમાર ં  આ બધ  ંધળૂ 
ને રાખ કશ યેં સમજિી નથી, — મને િો એ 
સાભંળીને ઊંઘ આવે છે!” આમ કહી િે 
અર્વચ્ચે રમિમા ંભગં પિવાથી એ બેઉ િરફ 
ખબૂ ચખજાઈ ને ત્યાથંી ચાલી ગઈ હિી.  
 
એ મદંા આજે 'કમલાકાન્િ'ની સમાલોચના 
સાભંળવા ઉત્સ ક હિી. અમલે કહ્  ં: “ભલે િો, 
મદંાભાભી, િમે સાભંળો એવ  ં માર ં  સદ્ભાગ્ય 
ક્ાથંી !’’  
 
આમ કહી પાના ં ફેરવી એણે ફરી પહલેેથી 
વાચંવા માિંય  ં —લેખની શરૂઆિમા ં િેણે 

પ ઠકળ રસ વેરી મકૂયો હિો, એ છોિીને 
વાચંવાન  ંએને ગમ્ય  ંનહીં.  
 
ચાર  િરિ જ બોલી ઊિી : “િાક રપો, િમે મને 
જાહ્નવી લાઇબે્રરીમાથંી કેટલાકં જૂના ં
માપ્રસકપત્રો લાવી આપવાન  ંકહ્  ંહત   ં િેન  ંશ  ં
થય ?ં"  
 
અમલે કહ્  ં: “આજે લાવવાન  ંનહોત   ંકહ્  ં!”  
 
ચાર એ કહ્  ં : “આજે જ લાવવાન  ં કહ્  ં હત   ં ! 
હશે, ભલૂી ગયા લાગો છો!”  
 
અમલે કહ્ :ં ‘હ ં ભલૂ ?ં િમે િો કહ્  ંહત   ં—”  
 
ચાર એ કહ્  ં: “િીક િો, ન લાવિા! િમે લોકો 
વાચંો — હ ં જાઉં છં, પરેશને લાઈબે્રરીમા ં
મોકલી દઉં છં.” — આમ કહી ચાર  ઊિી ગઈ!  
 
અમલ ભયભીિ થઈ ગયો, મદંા મનમા ંમનમા ં
સમજી ગઈ, એક પલકમાં એન  ંમન ચાર  િત્યે 
પ્રવષમય બની ગય .ં ચાર ના ચાલી ગયા પછી 
અમલ ઊિી જવ  ં કે નહીં િેની ગિમથલમા ં
પિયો હિો, ત્યા ં મદંાએ જરા હસીને કહ્  ં : 
“જાઓ, ભાઈ, મનાવો, રીસ ઉિરાવો. – ચાર ને 
ખોટ ં લાગ્ય  ંછે, મને વાચંી સભંળાવવાન  ંકરશો 
િો મ સીબિમા ંપિશો !”  
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હવે ઊિી જવાન  ં અમલને માટે અપ્રિ કહિન 
બની ગય .ં અમલે ચાર  િત્યે કંઈક રોષે 
ભરાઈને કહ્  ં: “કેમ, મ સીબિ શાની?’’ — આમ 
કહી લેખ પહોળો કરી પકિી એણે વાચંવા 
માિંયો.  
 
મદંા બે હાથે એનો લેખ ઢાકંી દઈને બોલી : 
“ઊંહ ં, જરૂર નથી, ભાઈ, ન વાચંશો !”  
 
આમ કહી જાણે આંસ  ખાળિી એ ત્યાથંી જિી 
રહી.  
*** 
ચાર  કયાકં જમવાન  ં પ્રનમતં્રણ હત   ં િેથી ગઈ 
હિી ! મદંા ઘરમા ંબેસી અંબોિો બારં્િી હિી. 
એટલામા ં “ભાભી !” કહી અમલે ત્યા ં િવેશ 
કયો. મદંાને ખબર હિી જ કે ચાર  જમવા ગઈ 
છે એ અમલ જાણે જ છે. િે હસીને બોલી: 
“ઓહો અમલબાબ , કોને ખોળિા આવ્યા ને 
કોણ મળ્ય !ં આવ  ંછે િમાર ં  નસીબ!"  
 
અમલે કહ્  ં: “જેવ  ંિાબી બાજ ન  ંઘાસ, એવ  ંજ 
જમણી બાજ ન  ં ઘાસ — ગરે્િાને મન બનેં 
સરખા ંવહાલા ં છે !’ આમ કહી એ ત્યા ં બેસી 
ગયો.  
 
અમલે કહ્  ં: ‘‘મદંાભાભી, િમારા દેશની વાિ 
કહો, મારે સાભંળવી છે.”  
 

અમલ બર્ાની બર્ી વાિો ખબૂ રસથી 
સાભંળિો, અને એમાથંી લેખના પ્રવષયો ભેગા 
કરિો. િેથી હવે એ મદંાની પહલેાનંી પેિે સાવ 
ઉપેક્ષા કરિો નહીં! મદંાન  ંમનોપ્રવજ્ઞાન, અને 
મદંાનો ઇપ્રિહાસ હવે એની ઉત્સ કિાને 
જગાિિા ં હિા.ં એનો જન્મ કયા ં થયો, એન  ં
ગામ કેવ  ંછે, એન  ંબાળપણ કેવી રીિે વીત્ય ,ં 
લગ્ન કયારે થય ,ં વગેરે કંઈ કંઈ િશ્નો િે 
ઝીણવટથી પછૂવા લાગ્યો. મદંાના ક્ષ ર 
જીવનવતૃ્તાિં પ્રવશે આવ  ં ક તહૂલ કોઈએ કદી 
બિાવ્ય  ં નહોત  .ં મદંાએ આનદંથી પોિાની 
વાિ કહવેા માિંી, વચમા ં વચમા ં એ બોલી 
પિિી “શી ખબર હ ં આ શ  ંબક ં છં !”  
 
અમલે એને ઉત્સાહહિ કરી કહ્  ં: “ના, મને બહ  
ગમે છે, િમે બોલ્યે જ જાઓ !' મદંાના બાપાનો 
એક કાણો ગ માસ્િો હિો. એ પોિાની બીજી 
વારની પત્નીની સાથે કજજયો કરીને કોઈ કોઈ 
વખિ હરસાઈને અનશન વ્રિ ગ્રહણ કરિો, 
પણ છેવટે ભખૂથી પીિાઈ મદંાના ઘરમા ંએ 
કેવો છાનો - માનો ખાવા માટે આવિો અને 
એમ કરિા ંનસીબજોગે એક વાર એની સ્ત્રીના 
હાથમા ંએ કેવી રીિે પકિાઈ ગયો એ વાિ 
થિી હિી અને અમલ એકચચતે્ત િે સાભંળિો 
સાભંળિો ગમ્મિ માણી હસિો હિો, એવામા ં
ચાર એ ત્યા ંિવેશ કયો.  
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વાિનો િાર તટૂી ગયો. પોિાના આવવાથી 
એકદમ એક જામેલી સભામા ંભગં પિયો એ 
ચાર  ચોખખ  ંજોઈ શકી.  
 
અમલે પછૂ્  ં: “ભાભી, કંઈ વહલેા ંવહલેા ંપાછા ં
આવી ગયા!ં"  
ચાર એ કહ્  ં : “એવ  ં જ લાગે છે! બહ  વહલેી 
વહલેી પાછી આવી !” — આમ કહી એણે ચાલી 
જવાન  ંકય ું.  
 
અમલે કહ્  ં: “બહ  સાર ં  કય ું. િમે આવી ગયા ં
િે! હ ં પ્રવચાર કરિો હિો કે શી ખબર કયારે 
પાછા ંઆવશો ! મન્મથ દત્તની નવી ચોપિી 
‘સધં્યાન  ંપખંી’ િમને વાચંી સભંળાવવા હ ં લઈ 
આવ્યો છં !”  
 
ચાર એ કહ્  ં: “હમણા ંરાખો, મારે કામ છે.”  
 
અમલે કહ્  ં: “કામ હોય િો મને હ કમ કરો, હ ં 
કરી દઉં !’’  
 
ચાર  જાણિી હિી કે અમલ આજે ચોપિી 
ખરીદી લાવી મને વાચંી સભંળાવવા 
આવવાનો છે; અમલમા ંઈઠયાા પેદા કરવા માટે 
હ ં મન્મથના લખાણના ં ખબૂ વખાણ કરીશ, 
અને અમલ મોંના ચાળા કરીને એ ચોપિી 
વાચંી એની િેકિી ઉિાિશે — આવી બર્ી 
કલ્પના કરીને જ િે અર્ીરી બની યજમાનના 
બર્ા અન નયપ્રવનયને િોકરે મારી શરીર સાર ં  

નથી એવ  ં બહાન  ં કાઢીને વહલેી વહલેી ઘેર 
ચાલી આવી હિી. હવે ફરી ફરીને િેને થત   ંહત   ં
કે ત્યા ંહિી િે સાર ં  હત  ,ં ત્યાથંી ચાલી આવી 
િે ખોટ ં કય ું !  
 
મદંા પણ કંઈ ઓછી બેશરમ નથી ! એકલી 
અમલની સાથે એક ઓરિામા ં બેસી એ દાિં 
કાઢી હસે છે! લોકો જ એ િો શ  ં કહ?ે પરંત   
મદંાને એ બાબિમા ંિપકો દેવાન  ંચાર ને ખબૂ 
અઘર ં  હત  .ં કારણ કે જવાબમા ંમદંા ચાર નો જ 
દાખલો ટાકેં િો? પરંત   એ જ દ ં  છે, ને આ જ દ ં  
છે! હ ં િો અમલને એના લેખનમા ંિેરણા આપ  ં
છં, અમલની સાથે સાહહત્યચચાા કર ં  છં, પરંત   
મદંાનો કંઈ એવો હતે   નથી જ! મદંા િો આ 
ભોળા ય વકને મોહમ ગ્ર્ કરવા માટે જાળ 
ચબછાવી રહી છે એ પ્રવશે શકંા નથી. આ ભયકંર 
પ્રવપપ્રત્તમાથંી બાપિા અમલને બચાવવો એ 
માર ં  કિાવ્ય છે. પણ આ માયાપ્રવનીનો શો 
મિલબ છે એ અમલને કેવી રીિે સમજાવવ ?ં 
સમજાવવા જિા ંએન  ંિલોભન છૂટવાને બદલે 
ઊલટ ં જ થય  ંિો?  
 
ચબચારા દાદા ! એ મારા પપ્રિના છાપા પાછળ 
રાિ હદવસ મહનેિ કરી મરે છે, અને અહીં 
મદંા ખણૂામા ં ભરાઈને અમલને ભોળવવાની 
યોજના કરે છે ! દાદા ખબૂ પ્રનપ્રિિંિ છે. મદંાની 
ઉપર િેમને અગાર્ પ્રવશ્વાસ છે. પણ આવ  ંબધ  ં
નજરોનજર જોઈને હ ં કેમ ચપૂ રહી શક ં? ભારે 
અન્યાય કહવેાય!  
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પરંત   પહલેા ં અમલ સારો હિો — પણ જે 
હદવસથી એણે લખવાન  ંશરૂ કરી નામ કાઢય  ં
છે િે જ હદવસથી બર્ો અનથા શરૂ થયો છે, હ ં 
જ િો એના લેખનના મળૂમા ંછં. કોઈ ક ક્ષણે મેં 
અમલને લખવાની િેરણા આપી ! હવે શ  ં
અમલની ઉપર માર ં  પહલેાનંા જેવ  ં જોર 
ચાલશે? હવે અમલે લોકોના ં માનપાનનો 
સ્વાદ ચાખયો છે, એટલે એક જણ ઓછં થાય 
િો એથી એને કંઈ ખોટ પિવાની નથી.  
 
ચાર ને ચોખખ  ં સમજાય  ં કે મારા હાથમાથંી 
છૂટીને લોકોના હાથમા ં પિવાથી અમલની 
પ્રવપપ્રત્તનો પાર નથી! હવે અમલ મને એની 
સમકક્ષ માનિો નથી — િે મારાથી આગળ 
નીકળી ગયો છે. હવે એ લેખક છે, હ ં વાચક છં. 
આનો િપ્રિકાર કરવો જ પિશે.  
આહા, ભોળો અમલ, માયાપ્રવની મદંા, ચબચારા 
દાદા !  
 
ક્રમશુઃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
લેખક: ગ ર દેવ રવીન્રનાથ ટાગોર  

 
બગંાળીમાથંી અન વાદ: નગીનદાસ પારેખ  
 
સકંલન: પ્રસદ્ધિ શાહ  
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વાિાાકલા: વાિાામા ંપ્રવગિો કેટલી હોય? 
રવીન્ર પારેખ 

 
ચાલો, વાિાા કેમ લખવી િે અંગે થોડ ં જાણીએ. 
વાિાા િમે લખી ન હોય એમ બને, પણ 
સાભંળી ન હોય એવ  ંભાગ્યે જ બને. નાનેથી 
મોટા થયા ત્યા ં સ ર્ીમા ં આપણે દાદા-દાદી 
પાસે, સ્કલૂમા ં પ્રશક્ષકો પાસે વાિાા સાભંળી 
ચકૂ્ા ંછીએ. પછી સાભંળવાન  ંઓછં થય  ં ને 
લાઇબે્રરીમાથંી પ સ્િકો લાવીને વાચંિા ં થયા 
અને એમા ં નવલકથા, કપ્રવિાની સાથે સાથે 
વાિાા વાચંવાન  ંપણ બન્ય  ંજ હશે. બન્ય  ંજ છે. 
કોઈ પણ વાિાા વાચંિી વખિે િમે નોંધ્ય  ંહશે 
કે વાિાા કયાકંથી શરૂ થાય છે ને કયાકં પરૂી 
થાય છે. બીજી બાબિ એ પણ ધ્યાનમા ંઆવી 
હશે કે શરૂથી અંિ સ ર્ીમા ંવાિાામા ંકશ કં બને 
છે. 
એક સાવ સાદી બાળવાિાા લઈએ. જેમ કે, એક 
હત   ંકબિૂર અને એક હિી કીિી- યાદ આવી 
એ વાિાા?કેમ, પેલો પારર્ી કબિૂરનો પ્રશકાર 
કરવા પ્રનશાન લે છે ને કીિી િેને ચટકીને િેન  ં
પ્રનશાન ચકૂવી કબિૂરનો જીવ બચાવે છે. 
આવ્ય  ં યાદ? ને પછી રેલ આવે છે ને કીિી 
િણાવા લાગે છે એટલે કબિૂર પાદંડ ં િોિીને 
નદીમા ંનાખે છે ને એના પર ચિીને કીિી બચી 
જાય છે. આ થઈ વાિાા, એને જ દી જ દી રીિે 
લખી શકાય. કહી શકાય. જેમ કે એક નદી હિી. 
િેને કાિેં એક ઝાિ હત  .ં એ ઝાિ પર કબિૂર 

રહ.ે ઝાિની બખોલ હિી ને એમા ંએક કીિી 
રહિેી હિી. કીિી અને કબિૂર બનેં પ્રમત્ર, વગેરે 
વગેરે વગેરે... 
આ રીિે શરૂ કરાય. િમે જોશો કે ઝાિ, કબિૂર, 
કીિી; એમ એક પછી એક જે વણાન આવે છે, 
િેમા ં ર્ીમે ર્ીમે પ્રવગિો ઉમેરાય છે. આ 
પ્રવગિો જરૂરી છે અને એ જ વાિાાને ગપ્રિમા ં
મકેૂ છે. વાિાાને ગપ્રિ ન હોય િો વાિાા નબળી 
પિી શકે. કોઈપણ વાિાા માટે ગપ્રિ અપ્રનવાયા 
છે. પ્રવગિોથી ગપ્રિ અને વાિાાનો પ્રવકાસ 
સર્ાય. હવે િશ્ન એ થાય કે પ્રવગિો કેટલી 
આપવી? એનો એક જવાબ નથી. જેટલી 
પ્રવગિોથી વાિાા ગપ્રિ સારે્, પ્રવકાસ પામે 
િેટલી કામની. કામની પ્રવગિો વાિાાકારે 
પ્રવવેકબ દ્ધિથી પસદં કરવાની છે. િેનો કોઈ 
પ્રનયમ નથી. 
જેમ કે એક હત   ંકબિૂર અને એક હિી કીિી- 
જેવ  ંલખીને હ ં વાિાા માડં ં છં. એમા ંપહલેા જ 
વાકયમા ં વાિાા મારે ઝિપથી કહવેી છે િેન  ં
સચૂન પિેલ  ં છે. હવે એ ઝિપને મારે 
જાળવવાની છે. એટલે એક હત   ંકબિૂર અને 
એક હિી કીિી, બનેં નદી હકનારે રહિેા ંહિા ં
એમ ઉમેરીને મારે નદીની વાિ કરી દેવાની 
છે. નદીની વાિ કેમ કહવેાની છે? કારણ કે 
કીિી નદીમા ં િણાવાની છે. કીિી નદીમા ં ન 



229 
 

િણાય િો વાિાા થાય? ન થાય. કારણ, કીિીએ 
કબિૂરનો જીવ બચાવ્યો છે ને કબિૂર જો સામે 
ઉપકાર ન કરે િો કબિૂરની વાિ િો પરૂી 
થાય. પણ કીિીની અધરૂી રહ.ે સાચ  ંકહ ં? મજા 
ના આવે. એનો અથા એ થયો કે વાિાામા ંમઝા 
આવવી જોઈએ. 
હવે ર્ારો કે નદીહકનારે રહિેા ં હિા ં એટલ  ં
લખયા પછી હ ં બાજ મા ંખેિર હત  .ં િેમા ંખેડૂિ 
હળ ચલાવિો હિો ને િેને શરીરે પરસેવો 
વળિો હિો ને આકાશમા ં સયૂા િપિો હિો, 
જેવ  ંલખ  ંિો ચાલે? ન ચાલે. કેમ ન ચાલે? 
કારણ, કીિી- કબિૂરની વાિ પિદા પાછળ 
ર્કેલાઈ ગઈ અને ખેડૂિ વચ્ચે આવી ગયો. 
આકાશ વચ્ચે આવી ગય .ં જેને મળૂ વાિ જોિ ે
લેવાદેવા નથી. કીિી, કબિૂરની વાિ અટકી 
ગઈ. વાિાાનો િવાહ ખોટકાયો. વાિાામા ંઆ ન 
ચાલે. 
જે પ્રવગિોથી વાિાા અટકી પિે કે િેન  ં કેન્ર 
બદલાઈ જાય િે વાિાાની િરફેણમા ંન જાય. 
એનો અથા એ પણ કે વાિાાને કેન્ર છે. 
વાિાા લખવાની કોઈ એક રીિ નથી, પણ િેન  ં
કોઈ પ્રનપ્રિિ કેન્ર છે. વાિાા લખિી વખિે આ 
કેન્ર ખસવ  ંન જોઈએ. આપણી બર્ી ગપ્રિપ્રવપ્રર્ 
િેની બહાર ન હોવી જોઈએ. અહીં લીરે્લ 
ઉદાહરણમા ંકીિી અને કબિૂરની વાિ કેન્રમા ં
છે. િેમની મૈત્રી કેન્રમા ંછે. એને ગપ્રિ આપવા 
પારર્ી આવે િો ભલે! કારણ, િે કબિૂરન  ં
પ્રનશાન લેવાનો છે ને કીિીએ િેને ચટકીને 
મૈત્રી સાચબિ કરવાની છે. એ જ રીિે કબિૂર  

પણ કીિીન  ંપ્રમત્ર છે, િે બિાવવા નદીમા ંપાણી 
વરે્ ને કીિી િણાવા લાગે િે પ્રવગિો ભલે 
આવે; કારણ કબિૂરે પાદંડ ં નાખવાન  ં છે ને 
કીિીનો જીવ બચાવવાનો છે. અહીં ખેડૂિ કે 
ખેિીની વાિ ચાલે? ન ચાલે, કારણ કે એનાથી 
નથી િો કબિૂરની વાિ બનિી કે નથી િો 
કીિીની વાિ બનિી. ટૂંકમા,ં છેલ્લ  ં વણાન 
વર્ારાન  ંછે. વાિાામા ંવર્ારાની વાિ ન ચાલે. 
હવે ર્ારો કે એક વાિાાકાર કબિૂર-કીિીને 
બદલે કંઈક જ દ ં  કરવા ર્ારે છે. દાખલા િરીકે 
કીિીનો ચટકો કંઈ વર્ારે ન લાગે એમ માનીને 
િે કીિીને બદલે મર્માખી લાવે જે પારર્ીને 
સખિ કરિે. આ ચાલે? કીિીને બદલે મર્માખી 
મકૂીને િમે વાિાા લખી જ ઓ. પછી જ ઓ કે એ 
ચાલે છે?  
ચાલે િો વાિાા િમારી ને નહીં િો... 
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