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સપંાદકીય 

 

‘જ્યોતિકળશ’નો પહલેો અંક આપના હાથમા ં
આવે છે િેનો આનદં છે. અમારા વહાલા 
જ્યોતિબેન ઠાકોરની યાદમા ંઆ પ્રવતૃિ અમે 
શરુ કરી છે. િેમા ંસારી સારી વાિાાઓના કળશ 
અંક પછી અંક દ્વારા ચડાવવાની અમારી નેમ 
છે. આજે લાભપાચંમે બેનનો જન્મ દદન છે, 
િેમની યાદ િીવ્ર બને છે.   

 

વાિાા એ િો જીવનનો અરીસો. જીવન જેટલુ ં
સુદંર, જદટલ કે સરળ િેવી વ્યક્તિની પસદં. 
અમે સૌ તમત્રો અમારી પસદંની વાિાાઓ દ્વારા 
જીવનને સમજવા નીકળયા ં છીએ. અમને 
તમત્રોના કાફલા મળિા ં જશે અને અમે 
જીવનની યાત્રાને વધ ુસહ્ય બનાવવાના પ્રયાસ 
કરિા ંરહીશુ.ં  
 

માત્ર વાિાાનુ ંમાતસક? હા. માત્ર વાિાાનુ,ં બીજુ ં
કંઈ નહીં. કારણકે બીજા બધા ંમાટે બીજુ ંઘણુ ં
બધુ ંછે. વાિાા િો સામતયકોમા ંઘરેણાનંી જેમ 
ઓછી જ જોવા મળે છે, છિા ંઅનકુ્રમ જોિા ં
િેમા ંપહલેી નજર ‘આ અંકમા ંવાિાા કેટલી છે? 
કેવી છે?’ િે શોધિી હોય છે. અને અમને લાગ્ુ ં
કે એક-બે નહીં આખા ઘરેણાનંો ડબ્બો જ દર 
મદહને વાચક તમત્રોને ભેટ આપવો.   

 

અમે િેમા ં મનગમિા ં પ્રયોગો કરિા ં રહીશુ.ં 
જેમકે પહલેો પ્રયોગ એ કે આ આખો પ્રોજેતટ 
કાગળશનૂ્ય બનાવવાની નેમ. લેખક અમને 

ડીજીટલી મોકલે અને વાચક િેને ડીજીટલી 
વાચેં િેની વચ્ચે ક્ાયં કાગળ ન આવે િેવો 
આ પ્રયાસ છે. વળી વાિાા તનશલુ્ક જેમણે 
વાચંવી છે િેમના સધુી પહોંચિી રહ ે િેવી 
સરળ વ્યવસ્થા અમે ઊભી કરવા માગંીએ 
છીએ. સૌના સહકારથી િે થઇ શકશે એવુ ંલાગે 
છે.  

 

અહીં અમે પીઢ અને નીવડેલા ં લેખકોથી 
માડંીને નવોદદિ લેખકો સધુી સૌને એક સાથે 
રજુ કરવા માગંીએ છીએ. વાચકને વરાયટી 
મળશે અને નવોદદિોને તસદ્ધહસ્િ લેખખનીનો 
પદરચય થશે. જીવન અને સમાજ જીવન સાથે 
વાિાા પ્રવાહો પણ બદલાયા છે અને બદલાિા 
રહશેે. નદીનુ ં જળ એક સ્થળેથી એક સરખુ ં
ક્ારેય ન મળે િેમ. અમે એ પ્રવાહોને 
પામવાના પ્રયાસ કરીશુ.ં  

 

લેખક તમત્રોને િેમની યોગય વાિ યોગય રીિે 
વાચકો સધુી પહોંચાડવા માટે અમે મદદરૂપ 
થઇ શકીએ, િો અમને ગમશે. અમારે કોઈની 
પાસે કશુ ં જોઈત ુ ં નથી. માત્ર લેખકો પાસે 
વાચકના મનને આનદં-મનોરંજન આપી શકે 
િેવી વાિાાઓની અપેક્ષા છે. અને મનોરંજનનો 
અથા માત્ર હર્ા જ ક્ા ંથાય છે! 
આશા છે, સૌનો સહકાર મળશે.  

નરેશ કાપડીઆ 

99099 21100 
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જ્યોતિની યાદોનો કળશ 
 

 
 
જ્યોતિ.. એક જાજરમાન વ્યક્તિત્વ, જે દરેક 
પ્રવતૃિઓમા ંરસ લેિા ંહિા.ં સદા હસિો ચેહરો, 
મદુૃભાર્ી, આંખોમા ં અનોખી ચમક ધરાવિા 
જ્યોતિ અજાિશત્ર ુ હિા.ં િેમના પે્રમાળ 
સ્વભાવથી િેઓ સરળિાથી સામેવાળાને 
પોિાના બનાવી દેિા ંહિા.ં  
બાળપણથી જ અભ્યાસ ઉપરાિંની િમામ 
ઈિર પ્રવતૃિઓમા ં િેઓ અગે્રસર રહિેા.ં 
અભ્યાસ, રાસ-ગરબા-નાટય પ્રવતૃિમા ં
રચ્યાપચ્યા રહિેા ં હોવાને કારણે િેઓ દરેક 
સમદુાયમા ંસરળિાથી ભળી જિા.ં  
શાળામા ંસ્કાઉટ જેવી પ્રવતૃિમા ંિેઓ અગે્રસર 
રહિેા ંહિા,ં િેમાથંી સૌ કોઈને મદદ કરવાનો 
િેમનો ગણુ આજીવન સૌને ઉપયોગી નીવડયો.  
અંગે્રજીના તવર્યનુ ં િેમને અજબ આકર્ાણ. 
અંગે્રજી સાથે જ બી.એ. થયા.ં તવદ્યાથીઓને 

અંગે્રજી ભણાવવાનો અનેરો ઉત્સાહ િેમને 
બી.એડ. િરફ વાળી ગયો. િેમની ભણાવવાની 
પે્રમાળ રીિને કારણે જ્યોતિ પોિાના હજારો 
તવદ્યાથીઓના તપ્રય મેડમ બની રહ્યા.ં 
વેકેશનમા ં િેમનામાનંા તશખક્ષકા તવદ્યાથીઓને 
કલાપ્રવિૃી િરફ વાળવા માટે ઉપયોગી 
બનિા. વર્ો સધુી િેમણે વેકેશનમા ંબાળકોને 
નાટકનો અખભનય અને વતતતૃ્વ કલા શીખવી 
છે. લગભગ આખુ ં વર્ા પ્રવતૃિશીલ રહિેા 
જ્યોતિબેન અનેક સ્પધાાઓમા ં તનણાાતયકા રૂપે 
પહલેી પસદંગી રહિેા.ં  
પોિાની ઉચ્ચાર શદુ્ધદ્ધ માટે સિિ જાગિૃ રહિેા ં
જ્યોતિના અવાજમા ંમધરુ રણકો રહિેો. તમત્રો, 
સાથીદારો કે સહકાયાકરોમા ંિેઓ હંમેશા સૌના 
તપ્રય બની રહિેા.ં  
ભલે, જ્યોતિ આપણી સાથે સદેહ ેનથી, પણ 
િેમની યાદોં ભરી ભરી છે. િેમની યાદમા ંઆ 
અનોખુ ં વાિાા સામતયક 'જ્યોતિકળશ' િેમની 
પ્રવતૃિનુ ં તવસ્િારણ બની રહ ે એવી 
શભુકામનાઓ.  
- પ્રા. અતમિ ઠાકોર   
98251 23373 
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સલીથો 

એકિા નીરવ દોશી 
 

દર શતનવારની જેમ આ વખિે પણ હું ભગંારમાથંી એક સલીથો ઉપાડી લાવી હિી. 
મમ્મીને િે ન ગમે. પણ આ સલીથો િો િદ્દન અલગ જ અનભુવ કરાવી ગયો. 

 

 
 
“મમ્મી, જો િો હુ ંશુ ંલાવી છં!" મેં ઉત્સાદહિ 
સ્વરે મમ્મીને બમૂ પાડી. રસોડામાથંી હાથ 
લછૂિી મમ્મી બહાર આવી. 
“જમાઈ લાવી કે શુ!ં" મારા હાથમા ં રહલે 
ખરીદી જોિા ંજ મમ્મીના હસિા ચહરેા ઉપર 
કાટંા ઊગી નીકળયા.ં "આ શુ!ં જ્યારેને ત્યારે 
ભગંારમાથંી સલીથા ઉપાડી લાવે છો. હુ ં

િસભુારની જગયા નથી કરી દેવાની. િારા 
ઓરડામા ંજ રાખજે” 
મને લગભગ દર શતનવારની સાજંે ઓદફસથી 
છૂટીને કબાડીની દુકાને જવાની આદિ હિી. 
અદભિુ પસુ્િકો, જુના સમયના જમાન-
તસલ્વરના ગલાસ જેવી કોઈકના માટે નકામી 
થઈ ગયેલી મલૂ્યવાન વસ્તઓુ નજીવા ભાવે 
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મળી જિી અને આજે આ મળયો. ખબૂ ગમી 
ગયો એટલે લાવી પણ મમ્મીએ મારી 
પસદંગીને અણગમાથી જોઈ, મેં એને ખરુશીના 
ટેકે બરોબર ટેકવ્યો અને િેની સામે મગુધ નજરે 
જોઈ રહી. એકદમ બારીક નકશીકામથી હુ ં
એના પે્રમમા ંપડિી જિી હિી. કેટલો સુદંર, 
કોને ખબર કઈ રૂપગવીિાના ઓરડાની શોભા 
બન્યો હશે! હું એના વચ્ચેના ભાગ ઉપર 
લાગેલો કાગળ ખોલવા માડંી. 
“પ્લીઝ, તરૃ્ા ! અહીં નહીં, હમણા ંનહીં. જમ્યા 
પછી િારા ઓરડામા ં જ ખોલજે." મમ્મીના 
ચહરેા ઉપર ઉગેલા કાટંા વધારે મોટા થયા. 
પચાસમા ંવરે્ ય સુદંર દેખાિી મમ્મીએ આ 
કાટંાઓથી જ િો પોિાની આસપાસ અભેદ્ય 
કવચ બનાવ્્ુ ંહત ુ,ં નહીંિર છૂટાછેડા લીધેલી 
સ્ત્રીને જોઈ લાળ ટપકાવિા વરુઓની 
સમાજમા ંક્ા ંકમી હોય છે! હું મમ્મીને પે્રમથી 
ભેટી, િેના ચહરેાના કાટંા જરા જરા ખ ૂચંિા 
હિા. જમવાનુ ંપિાવી, થોડી વાિો કરી, મારા 
નવા સાથીને લઈ મારા ઓરડામા ં ગઈ. 
ચારેકોર નજર ફેરવી, મારા પલગંની બાજુની 
દીવાલ મને યોગય લાગી. ત્યા ંનાનકડી પરીનુ ં
ખચત્ર હત ુ ંિે ઉિા્ુું અને આને લગાવ્યો. એક 
અરીસો ... 
“જસ્ટ પરફેતટ" હું બોલી ઉઠી. િેમા ં મારા 
પ્રતિખબિંબને જોવા ઉિાવળી થઈ. જો કે 
અરીસાની ખબૂસરૂિી મારા શ્યામવણા અને 
માસં તવનાના શરીરમા ંકોઈ ફેરફાર નહોિી કરી 
શકવાની, છિાયં મેં એના વચ્ચેના ભાગ 

ઉપરથી કાગળ ફાડયો અને ઉત્સકુિાથી એની 
સામે ગોઠવાઈ ગઈ પણ આ શુ.ં.. 
અરીસામા ંમારા પ્રતિખબિંબને બદલે એક પલગં 
દેખાયો, મેં અરીસાને ઘસીને સાફ કયો. પલગં 
જોિજોિામા ં બની ગયો- અગાધ દદરયો. 
ધવલ ચાદંનીમા ં નહાિો, શાિં દદરયો. મને 
દ્રશ્ય બહુ ગમ્્ુ.ં થોડીવાર થઈ ત્યા ં એ 
દદરયામા ંએક જળપરી દેખાઈ, મેં આંખો ચોળી 
પણ હા, એ જળપરી જ હિી. િે દદરયાની 
સપાટી ઉપર આવી ચાદંની માણિી હિી, ત્યા ં
જ દદરયામા ં હોડી ઉપર સવાર એક નાતવક 
દેખાયો. જે હલેસા મારિો જળપરી િરફ 
આગળ વધી રહ્યો હિો. એ નાતવક.. ના, ના 
આદમ.  
 
મને એ નાતવકને આદમ નામ આપવુ ં
યોગય લાગ્ુ.ં મને ડર લાગયો કે એ 
આદમ જળપરીનો તશકાર ન કરી લે. 
આદમ િેના સ્ના્બુદ્ધ શરીરથી હલેસા 
વડે દદરયામા ંિોફાન ઉત્પન્ન કરી રહ્યો 
હિો. 
  
મને એ નાતવકને આદમ નામ આપવુ ંયોગય 
લાગ્ુ.ં મને ડર લાગયો કે એ આદમ જળપરીનો 
તશકાર ન કરી લે. આદમ િેના સ્ના્બુદ્ધ 
શરીરથી હલેસા વડે દદરયામા ંિોફાન ઉત્પન્ન 
કરી રહ્યો હિો. હું એકદમ ડરી ગઈ કે આ સુદંર 
જીવ ઉપર આફિ ન આવી જાય. હું અરીસાની 
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અંદર જવાનો પ્રયાસ કરવા લાગી જે શક્ 
નહોત ુ.ં હું અવાજ દઈ િે આદમને રોકવા 
માગંિી હિી પણ મારો અવાજ ગળામા ં જ 
સકુાઈ ગયો હિો. હુ ંકોઈપણ ભોગે જળપરીને 
બચાવવા માગંિી હિી પરંત ુત્યા ંિો જો્ુ ંકે 
જળપરી આદમની સામે જોઈ મલકિી હિી, 
ઘડીકમા ં િેની હોડીની જમણી બાજુ િો 
ઘડીકમા ં ડાબી બાજુ ઉછળી િેને આહવાન 
આપિી હિી. આદમનુ ંધ્યાન સપંણૂાપણે િેના 
ઉપર જ કેન્દ્ન્દ્રિ થઈ ગ્ુ ંહત ુ.ં  
 
જળપરી નતૃ્ય કરિી હિી અને મારો 
ભય સાચો પડયો, આદમે િેને પોિાની 
હોડી ઉપર ખેંચી લીધી. દદરયાના મોજા 
ખબૂ ઉછળવા લાગયા અને દદરયો 
િોફાને ચડયો પણ ડરવાને બદલે 
આદમ અને જળપરી બનેં િોફાન માણી 
રહ્યા ંહિા.ં 
 
 જળપરી નતૃ્ય કરિી હિી અને મારો ભય 
સાચો પડયો, આદમે િેને પોિાની હોડી ઉપર 
ખેંચી લીધી. દદરયાના મોજા ખબૂ ઉછળવા 
લાગયા અને દદરયો િોફાને ચડયો પણ ડરવાને 
બદલે આદમ અને જળપરી બનેં િોફાન માણી 
રહ્યા ં હિા.ં િેમને સાથ આપવા દદરયો જોર 
જોરથી દહલોળે ચડયો હિો, ચાદંનીનો 
અજવાસ અચાનક ઘણો વધી ગયો હિો. 
જળપરી એ આદમ સાથે ખશુ હિી, બનેં 

આનદંથી એકબીજાને ભીંજવી રહ્યા ં હિા,ં 
બનેંની ખશુીની દકલકારીઓથી આખો દદરયો 
ગાજી રહ્યો હિો. એમના આનદંની વાછટમા ંહુ ં
ય પરેૂપરૂી િરબોળ થઈ ગઈ. મારા બનેં પગ 
સજ્જડ રીિે ભીંસાઈ ગયા, અનભુવાિો હિો 
ફતિ અદ્ભૂિ આનદં. જળપરી િેના આદમને 
લઈ દદરયામા ંઊંડી ઉિરી ગઈ અને થોડીવાર 
પછી દદરયો શાિં થઈ ગયો. િેમ છિાયં મારી 
નજર ત્યાથંી ખસિી નહોિી, હું અરીસા િરફ 
પડખુ ં ફરી સઈુ ગઈ. દદરયાના મોજા મારા 
ઉપર રાિભર આછોઆછો છંટકાવ કરિા ંરહ્યા.ં 
આંખ ખલુી જિી િો નજર દદરયા િરફ જ જિી 
પણ આટલા દહલોળા લીધા પછી થાકીને એ 
શાતંિથી ઊંઘી રહ્યો હોય િેવુ ં લાગત ુ ં હત ુ.ં 
આછા અજવાસમા ંખબૂ જ મોહક. 
સવારે ઉઠીને પણ નજર સીધી અરીસા ઉપર 
જ પડી, ત્યા ંફરી પલગં હિો, ન દદરયો, ન 
આદમ, ન જળપરી. હું થોડીવાર િેને િાકિી 
બેઠી રહી. રાિના દ્રશ્યો ઘડી ઘડી મારી નજર 
સામે આવી જિા ં અને દર વખિે આહ્લાદક 
અનભુતૂિ. એકવાર થ્ુ ંમમ્મીને બિાવુ ં પણ 
એનો કાટંાળો ચહરેો યાદ આવિા ંમને અરીસો 
ઢાકંી દેવો જ ઠીક લાગયો. નાહવા બેઠી િો ય 
જળપરી અને આદમની યાદ છાલક મારી 
જિી. ટુવાલ સકૂવવા બાલ્કનીમા ંનીકળી િો 
મારી દીવાલની બાજુની બાલ્કનીમા ં આદમ 
ઉભો હોય િેવુ ંલાગ્ુ.ં હા! કોઈ સ્ના્બુદ્ધ ્વુક 
હિો િો ખરો જ, મારંુ હૃદય ધબકાર ચકૂી ગ્ુ ં
અને હું પાછી અંદર ઘસુી ગઈ. 
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રતવવાર હિો એટલે કામ ઉપર િો જવાનુ ંહત ુ ં
નહીં. મમ્મી પાસે જઈ એકદમ વળગી પડી. 
આજે િેના ચહરેાના કાટંા જરા ભીના અને 
વધારે મલુાયમ થયા હિા કે પછી મને ઉડેલા 
છાટંાની અસર હિી? 
 
“મમ્મી, આપણી બાજુનો ફ્લેટ િો ખાલી હિો 
ને! કે કોઈ રહવેા આવ્્ુ ંછે?" મેં ગળે લટકિા 
જ પછૂ્ુ.ં  
"અરે, નીરજ- રોદહણી િો રહ ેછે.” મમ્મીએ કહ્ુ.ં 
“િારા ઓરડા બાજુ નહીં મમ્મી, મારા ઓરડા 
બાજુ.” મેં ફરી પછૂ્ુ.ં 
“કોઈને જોયા િો નથી પણ કદાચ કોઈ ્વુક 
આવ્યો છે. છોડ હવે મને, ત્રીસ વરસની થઈ 
પણ નાનપણ જતુ ંનથી. ચાલ ફે્રશ થા એટલે 
થોડા કામ પિાવી, બજારમા ં જઈ આવીએ. 
કાલથી િો ત ુ ં ઓદફસમા ં ખબઝી." મમ્મીએ 
પે્રમથી પોિાને છોડાવિા ંકહ્ુ.ં  
આખો દદવસ વ્યસ્િ ગયો. જો કે વચ્ચે સમય 
મળિા ંજ હું અરીસાનો પડદો ઊંચો કરીને જોઈ 
લેિી. પલગં જ દેખાિો હિો. જો કે એકાદવાર 
આદમ દેખાયો િો ખરો, જાણે જળપરીની રાહ 
જોિો હોય એવુ ંલાગ્ુ.ં શુ ં મારો આ અરીસો 
મને કોઈ અરેખબયન નાઇટ્સની પરીકથા 
દેખાડી રહ્યો હિો! 
હું જલદી રાિ પડવાની રાહ જોિી હિી. રાિ 
થિા ં મેં અરીસાનુ ં આવરણ હટાવ્્ુ.ં મારા 
આશ્ચયા વચ્ચે પલગંને બદલે ફરી દદરયો હિો. 
આજની ચાદંનીમા ં દદરયો વધારે મધરુો 

લાગિો હિો.. ખારો કે મધરુો? મેં હોઠ ઉપર 
જીભ ફેરવી જોઈ, મીઠો મધરુો જ લાગિો હિો. 
ફરી જળપરી દેખાઈ, ફરી આદમ આવ્યો, આ 
િો સાથે સવારે બાલ્કનીમા ં દેખાયેલો. હુ ં
શરમાઈ ગઈ, ધીમેથી આંખ ઊંચી કરીને જો્ુ.ં 
ફરી િેમની કાલવાળી દક્રડા શરૂ થઈ. હવે એ 
દક્રડાને અનભુવનારો સાથી એકલો દદરયો 
નહોિો, હું પણ હિી. હુ ં પણ એમની સાથે 
એટલી જ િરબોળ અને ઘઘૂવાિી બની જિી, 
જેટલો દદરયો. એક અલગ જ ખશુીની લહરે 
મારા અક્સ્િત્વમા ં દોડી જિી. પરમ તપૃ્પ્િ, 
પરમ સિંોર્ અને હજુ વધારેની ઈચ્છા પણ 
ખરી!  
જળપરીની સાથ ેહું પણ દદરયામા ંગોિા 
લગાવિી હિી. ચદં્રનો પ્રકાશ, ભરિીનો 
જુવાળ હજુ વધારિો અને આદમ દદરયા 
સાથ ેબાથ ભીડી જળપરી ઉપર વહાલ 
વેરિો રહિેો. આદમ અને જળપરી 
દદરયામા ં ખોવાઈ ગયા પછી આખી 
ભીંજાયેલી હું એ દદશામા ંજ મોઢંુ રાખી 
સઈુ ગઈ. 
 
જળપરીની સાથે હું પણ દદરયામા ં ગોિા 
લગાવિી હિી. ચદં્રનો પ્રકાશ, ભરિીનો 
જુવાળ હજુ વધારિો અને આદમ દદરયા સાથે 
બાથ ભીડી જળપરી ઉપર વહાલ વેરિો રહિેો. 
આદમ અને જળપરી દદરયામા ંખોવાઈ ગયા 
પછી આખી ભીંજાયેલી હું એ દદશામા ંજ મોઢંુ 
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રાખી સઈુ ગઈ. િે દદવસ જેવી મીઠી ઊંઘ ઘણા ં
વર્ોથી નહોિી આવી. સવારના સરૂજના 
સોનેરી દકરણોમા ં શોભિો દદરયો ફરી પલગં 
બની, ધીર-ગભંીર લાગિો હિો. આદમ કે 
જળપરી કોઈ નહોત ુ.ં મેં અરીસો ઢાકંયો. 
ઓદફસ જવાનુ ંમન નહોત ુ,ં ક-મને િૈયાર થઈ. 
આજે મમ્મીનો ચહરેો એકદમ ખીલેલા ગલુાબ 
જેવો લાગિો હિો. બધા ંકાટંા ઓગળી ગયા 
હિા.  
 
આ અરીસો ખરેખર અદ્ભૂિ હિો. જિા ં
અગાઉ પણ મેં એકવાર અરીસાની પાર 
જોઈ લીધુ ંપણ પલગં તસવાય કાઈં ન 
દેખા્ુ.ં ઘરની બહાર નીકળિા બાજુના 
ફ્લેટના દરવાજાને િાળં મારિો ્વુાન 
દેખાયો. એ જ બે રાિથી દેખાિો આદમ 
હિો. 
 
આ અરીસો ખરેખર અદ્ભૂિ હિો. જિા ંઅગાઉ 
પણ મેં એકવાર અરીસાની પાર જોઈ લીધુ ંપણ 
પલગં તસવાય કાઈં ન દેખા્ુ.ં ઘરની બહાર 
નીકળિા બાજુના ફ્લેટના દરવાજાને િાળં 
મારિો ્વુાન દેખાયો. એ જ બે રાિથી 
દેખાિો આદમ હિો. ક્ાકં આ અરીસો 
આરપાર જોવાની બારી િો નહોિો! હું આખો 
દદવસ ખોવાયેલી રહી. ઓદફસમા ંપણ જળપરી 
અને આદમના તવચારોએ મારા ઉપર કબજો 
જમાવેલો રાખ્યો. એ યાદ કરવાથી પણ મારા 

ઉપર અહીં સધુી વાછંટ ઊડિી હિી. જો કે મને 
હજુ આદમ ઉપર તવશ્વાસ નહોિો. એ 
જળપરીને પે્રમમા ંપાડી, થોડા સમયનો આનદં 
આપી પોિાનો સ્વાથા સાધી લેશે. બીજી કોઈ 
અપ્સરા મળી જશે િો, જળપરીને ભલૂી જશે 
અથવા િો જળપરીને ફસાવી વેચી દેશે. હું 
ઇચ્છિી હિી કે મારી અરેખબયન નાઇટ્સની 
વાિાા અહીં જ અટકી જાય. મને જળપરીની 
સિિ ખચિંિા થિી હિી. 
સાજં પડી, રાિ પડી અને ફરી મેં મારા 
અરીસાનો પડદો ઊંચો કયો. પણ આ શુ!ં મારા 
આશ્ચયા વચ્ચે પલગં વેરાન રણમા ં ફેરવાયો 
જેમકે ત્યા ંકોઈ દદરયો જ નહોિો. દદરયો િો શુ ં
જળનુ ંએક ટીપુયં ન મળે િેવુ ંસકંુુ રણ હત ુ.ં 
આવા રણમા ં જળપરી િો ક્ાથંી હોય! મને 
લાગ્ુ ં કે અરીસો આજે કોઈ બીજી વાિાા 
બિાવવાનો છે. ચદં્રના આછા અજવાળામા ં
રેિી ચમકિી હિી. રેિી ઉપર થોડા સળ હિા, 
સળ રણને જીવિંિા આપિા ં પણ િે કાઈં 
મોજા જેવા થોડા ંઉછળે! ત્યા ંિો એ જ આદમ 
આવ્યો. એકલો અટલૂો. િેના મોઢા ઉપર થોડી 
તનરાશા હિી. કદાચ એને પણ દદરયા અને 
જળપરીની વાિાાના જ નાયક રહવે ુ ં હત ુ.ં એ 
રણની રેિી ઉપર આળોટિો હિો. એને િરસ 
લાગી હિી, િે પાણી માટે વ્યાકુળ હિો. એની 
બેચેની જોઈ હું પણ બેચેન થઈ ઉઠી. ખબર 
નહીં કેમ પણ અચાનક જળપરીની ખચિંિા ભલૂી 
હું આ આદમની એકલિા અનભુવવા લાગી. 
મારે પાણી લઈને િેની પાસે જવુ ંહત ુ,ં એની 
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િરસ ઘટાડવા, કદાચ મને પણ ટાઢક મળે. શુ ં
કરંુ એ તવચારિી હિી પરંત ુ થોડીવારમા ં
અચાનક આદમની આંખમા ંચમક આવી. મેં 
જો્ુ ં કે િેને રણમા ં મગૃજળ દેખાવા લાગ્ુ,ં 
મગૃજળ િરફ જવા િેણે નજર દોડાવી ત્યા ં
િેની નજર પોિાના ઊંટ ઉપર પડી અને િે 
ઊંટ ઉપર સવાર થઈ મગૃજળ િરફ ભાગયો. 
જોિ જોિામા ંિે મગૃજળમા ંડૂબકીઓ મારવા 
લાગયો. હું એને આશ્ચયાથી જોિી રહી. દદરયામા ં
ડૂબિી વખિે જેટલો ખશુ દેખાિો હિો એના 
કરિા પણ વધારે ખશુ િે મગૃજળ મેળવીને 
હિો. એ ડૂબિો ગયો અને મારા ગળામા ંશોર્ 
પડિો ગયો. હું વધારેને વધારે િરસી થઈ રહી 
હિી.  
 
રણની રેિીથી હું આખી દાઝી રહી હિી. 
મેં ઉભા થઇ અરીસા ઉપર પડદો પાડી 
દીધો અને લોટો ભરી પાણી પીને 
અરીસાથી તવરુદ્ધ દદશામા ંમોઢુ ફેરવીને 
સવુાની કોતશશ કરિી રહી પણ આખી 
રાિ રણની સકુ્કી રેિી મને દઝાડિી 
રહી. 
 
રણની રેિીથી હું આખી દાઝી રહી હિી. મેં ઉભા 
થઇ અરીસા ઉપર પડદો પાડી દીધો અને લોટો 
ભરી પાણી પીને અરીસાથી તવરુદ્ધ દદશામા ંમોઢુ 
ફેરવીને સવુાની કોતશશ કરિી રહી પણ આખી 

રાિ રણની સકુ્કી રેિી મને દઝાડિી રહી. 
સિિ લ્હાય, સિિ િરસ. 
સવારે ઊઠી પડદો હટાવી જો્ુ ંિો પલગં. પણ 
કોણ જાણે કેમ મારી ભીિરે એ રણ ફેલાયેલુ ં
હત ુ.ં હજુ પણ મને બળબળિી રેિીનો ચચરાટ 
અનભુવાિો હિો. કોને ખબર આગળ આ 
અરીસો શુ ંબિાવે! અજાણ્યા ભયથી મેં અરીસો 
દીવાલ ઉપરથી ઉિારી લીધો, િેને કાગળમા ં
લપેટી બહાર કાઢયો. 
“આ અરીસાને બહાર કેમ લઈ આવી?” 
મમ્મીએ પછૂ્ુ.ં  
“બસ મમ્મી, ઘરમા ંબહુ વધારે સલીથો ભેગો 
નથી કરવો. ત ુ ંસાચુ ંકહ ેછે. આવી વસ્તઓુની 
આપણે શી જરૂર!" મેં મારી બેચેની છપાવિા 
કહ્ુ.ં 
અરીસાને બહાર લોબીમા ંમકૂી હું ઓદફસ જવા 
નીકળી. રસ્િામા ંયાદ આવ્્ુ ં કે જરૂરી ફાઇલ 
િો ઘરે છૂટી ગઇ, લેવા પાછી વળી. જો્ુ ંિો 
મમ્મીએ લોબીમાથંી અરીસો ઉપાડયો. મને 
નવાઈ લાગી કે મમ્મીને િો આ સલીથો 
લાગિો હિો ને! હું ચપૂચાપ પાછળ ગઈ. 
મમ્મીએ અરીસાને પોિાના અને નીરજ- 
રોદહણીના ઓરડાની વચ્ચેની દીવાલે 
લગાવ્યો, એની અંદર દેખાિો હિો ખાલી 
પલગં, જે મમ્મીની આંખમા ં દદરયો બની 
ઘઘૂવિો હિો.  
(નમાદ સાદહત્ય સભા યોજજિ કેિન મનુશી 
વાિાા સ્પધાા, ૨૦૨૦ની પ્રથમ તવજેિા કૃતિ.) 
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તનરાળં એ કશુકં 
ગલુાબદાસ બ્રોકર 

 
જમાનીની સફરે ગયેલા ંલેખકને એક રૂપસુદંરી અને િેના અનોખા પે્રમીમા ંથયા ં

અનપુમ પે્રમના દશાન. િે તવચારિા રહ્યા, પે્રમ શુ ંહોય છે? રૂપ, ગણુ કે મનમેળ?  
 

 
 
 
આખા દદવસની રખડપટ્ટીથી તરુ્ાર થાકી ગયો 
હિો, એટલે િો રાિે નાટક જોવા જવાનુ ંિેને 
મન ન થ્ુ.ં નાટક નોએલ કાવડાનુ ંહત ુ,ં અને 
િે નાટકનો રતસયો પણ હિો. કાવડા િેને બહ ુ
જ ગમિો નહીં િો અણગમિો નાટયકાર પણ 
નહોિો. પણ એ બધુ ંઆ મ્્તુનક શહરેમા ંજમાન 

ભાર્ામા ં થાય ને િેને અખભનય તસવાય કશુ ં
સમજાય નહીં. એ કરિા ં િો... જો િેના 
સાથીદારો િેમા ંજાય અને પોિે એકલો પડે િો 
થોડોક સ્ૂતિિદાયક આરામ મળી જાય.  
સાથીદારોને િેના સાદહજત્યક જ્ઞાનમા ંશ્રદ્ધા હિી. 
િેમને કાવડાના નાટકમા ંજવા લલચાવવામા ં
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િેને ઝાઝી મશુ્કેલી ન પડી. ને છેલ્લી ઘડીએ 
પોિે છટકી ગયો. 
િેમને વળાવી િે એ સુદંર હોટલ 
એતસેલસીયરના પોિાના રૂમમા ં જઈને 
આરામથી પલગંમા ંપડયો. થોડો સમય એનો 
મીઠો આસ્વાદ કયાા પછી ઊઠયો, મોઢંુ ધો્ુ,ં 
કપડા ં બદલ્યા ં અને િૈયાર થઈ ગયો. થાક 
ઊિયો નહોિો પણ કંટાળો ઓછો થઈ ગયો 
હિો. નીચે જમવાના ઓરડામા ં ગરમાગરમ 
સપૂ અને િાજુ ંિાજુ ંખાવાનુ ંમળશે એટલે પોિે 
િદ્દન સ્વસ્થ થઈ જશે િેમ િેને લાગ્ુ.ં એ 
સ્વસ્થિા મેળવવાની પરૂી ખાિરી સાથે િે 
જમવાના ઓરડામા ંદાખલ થયો. 
 
એ ઓરડો બાકીની હોટલ જેવો જ સુદંર 
હિો. દેખાડો લાગે નહીં જરી પણ, પણ 
સુદંરિા ચારે બાજુ અનભુવાય. આંખોને 
આરામ આપિા પ્રકાશમા ંખચિ અનોખી 
શાતંિ અનભુવી રહ.ે દાખલ થિાવંેંિ જ 
તરુ્ારને એ ઉષ્માભરી શાતંિનો અનભુવ 
થવા લાગયો. 
 
એ ઓરડો બાકીની હોટલ જેવો જ સુદંર હિો. 
દેખાડો લાગે નહીં જરી પણ, પણ સુદંરિા ચારે 
બાજુ અનભુવાય. આંખોને આરામ આપિા 
પ્રકાશમા ં ખચિ અનોખી શાતંિ અનભુવી રહ.ે 
દાખલ થિાવંેંિ જ તરુ્ારને એ ઉષ્માભરી 
શાતંિનો અનભુવ થવા લાગયો. 

આનદંદિ થઈ ગયો. એ ભાવથી ભરાયેલે ચહરેે 
િેણે આજુબાજુ જો્ુ.ં જમનારાઓ આવવા 
લાગયા ંહિા.ં ઓરડો અધો ભરાઈ ગયો હિો. 
અંદર, ગલુાબી લાગિા ંસ્ત્રીપરુુર્ો ખચત્રોની જેમ 
ગોઠવાઈ ગયા ં હિા.ં પોિાને ગમે િેવુ ં કોઈ 
ટેબલ આખુ ં ખાલી નહોત ુ.ં માત્ર દરવાજાની 
બરોબર સામે ભીંિને અઢેલીને ગોઠવાયેલો 
લાબંો સોફો િદ્દન ખાલી હિો. જગયા સરસ હિી 
અને ત્યાથંી એ આખાયે ઓરડામા ંથિી આવ-
જાનુ ંતનરાિેં તનરીક્ષણ કરી શકાય િેમ હત ુ.ં 
તરુ્ાર એ સોફના જમણી બાજુના ખણૂામા ં
ગોઠવાયો. બાજુમા ંથાભંલા જેવુ ં હત ુ.ં પાછળ 
દીવાલ. આરામથી બેસાય ને એ આરામને 
મણાય પણ. 
તવનયશીલ વેઈટરને ભાંગીતટૂી ભાર્ામા ંિેણે 
પોિાની જરૂદરયાિો જણાવી દીધી. એ 
ક્સ્મિભ્ુું નમન કરી ચાલ્યો ગયો. થોડી 
વારમા ંગરમાગરમ ટામેટો સપૂ લાવ્યો. સાથે 
િાજંા પાઉં અને માખણ. પછી શાક. થોડંુ ગળ્ુ,ં 
થોડો ભાિ, િે બધાના ચમચે ચમચે તરુ્ારનો 
થાક ઓગળિો ગયો. સતંષુ્ટ દૃન્દ્ષ્ટથી િે 
આજુબાજુ જોિો હિો. અને ખોરાક આરોગિો 
હિો. 
હજી છેલ્લો કોખળયો પરૂો નહોિો થયો ત્યા ં
બારણા િરફ ડોકાયેલી િેની આંખોમા ં જાણે 
વીજળી ચમકી ગઈ. એક ભભકભરી ્વુિી 
િેમાથંી જમણખડંમા ંપ્રવેશ કરી રહી હિી અને 
ફરિી આંખે પોિાને બેસવા માટેની જગયા 
શોધી રહી હિી. તરુ્ાર િેને જોઈ રહ્યો. આ 
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્રુોપમા ં આટલા દદવસોમા ં િેણે ્વુિીઓ 
ઘણી જોઈ હિી અને િેમાનંી ઘણી આકર્ાક 
પણ હિી. પણ આ િો કોઈક જુદા જ પ્રકારની 
હિી. િેનો ઊંચો સપ્રમાણ દેહ... િેની આંખોની 
ચમક, િેના કેશનુ ં ઝૂલતુ.ં.. ક્ા ં બેસશે? 
તરુ્ારને થ્ુ.ં પોિાની બાજુમા ંજગયા ખાલી જ 
હિી! 
 
્વુિીને પણ એ જ જગયા અનકુળૂ લાગી. 
પળએકમા ં િે ત્યા ં આવી પહોંચી. આંખના 
ઇશારાથી એ સોલસીટ ઉપર બેસવાની 
તરુ્ારની રજા િેણે માગી લીધી અને વચમા ં
સારી જગયા છોડીને બીજે છેડે એ બેસી ગઈ. 
તરુ્ારે ખાવાનુ ં પરંુૂ ક્ુું. વેઇટર એ ્વુિીને 
મેનકુાડા આપી ગયો. હાથના ઇશારાથી િેણે 
િેને રાહ જોવા કહ્ુ.ં મેનકુાડા જોવા લાગી. 
ખાઈપીને નવરો પડેલો તરુ્ાર હવે િેને 
જોવામા ંરોકાયો. િે મેનકુાડામા ંજોઈ રહી હિી, 
પણ તરુ્ારે જો્ુ ંએ િો બહાનુ ંજ હત ુ.ં િેની 
ચપળ નજર ચારેકોર ફરિી હિી અને િેમા ં
કોઈ કોઈ વાર તરુ્ાર પણ સમાઈ જિો હિો. 
પણ િે ક્ષણ વાર માટે. એ નજર તરુ્ાર માટે 
નહોિી, કે િેની િરફ િાકી રહલેા ંખડંના ંઘણા ં
બધામંાથંી કોઈ માટે પણ નહીં, િે િે જોઈ 
શક્ો. િેને થ્ુ ંકે િે આતરુ આંખે કોઈની રાહ 
જોઈ રહી હિી. 
કોણ હશે એ ભાગયશાળી? તરુ્ાર તવચારી રહ્યો 
પણ લાબંો સમય િેને એ તવચાર કરવો પડયો 
નહીં. થોડી વાર થઈ હશે અને હજી િે ્ વુિીના 

અંગેઅંગની સરેુખિા તરુ્ારના સવેંદનિતં્રમા ં
પરૂી ઊિરી પણ નહીં હોય ત્યા ં ્વુિીએ 
હાથમાનં ુ ં મેનકુાડા નીચે મકૂી દીધુ ં અને 
હર્ાપવૂાક સામે જોઈ રહી. બારીકાઈથી િેને 
જોઈ રહિેા તરુ્ારે પણ એ જોિી હિી િે 
દદશામા ંજો્ુ.ં 
િે તનરાશ થયો. સામેથી કોઈ આકર્ાક ્વુાન 
નહીં પણ એક સ્થળૂકાય વદૃ્ધ પરુુર્ આવી રહ્યો 
હિો.  
 
િે પરુુર્ની નજર એ ્વુિીને જોિાવેંિ 
બોલકી બની ગઈ. િેના ં પગલામા ં
ઝડપ આવી અને ચહરેા પર હાસ્ય. 
એકદમ આવીને િેણે ્વુિીના બને્ન 
હાથ પોિાના હાથમા ંલઈને ચમૂ્યા ને 
પછી એક પછી એક િેમ િેના બને્ન ગાલે 
ચુબંન ક્ુું. 
 
િે પરુુર્ની નજર એ ્વુિીને જોિાવેંિ 
બોલકી બની ગઈ. િેના ંપગલામા ંઝડપ આવી 
અને ચહરેા પર હાસ્ય. એકદમ આવીને િેણે 
્વુિીના બને્ન હાથ પોિાના હાથમા ં લઈને 
ચમૂ્યા ને પછી એક પછી એક િેમ િેના બને્ન 
ગાલે ચુબંન ક્ુું. પછી િેની બાજુમા,ં િેની 
અને તરુ્ારની વચ્ચે, તનરાિંથી બેઠો. પેલી 
્વુિી પણ ખશુખશુાલ બની ગઈ હિી. િેણે 
પોિાની એ ખશુી એ વદૃ્ધના બને્ન ગાલો પોિાની 
ઊંધી હથેળીઓથી પપંાળીને વ્યતિ કરી અને 
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પછી િેની પીઠ થાબડી. પળએક સધુી બને્ન 
એકબીજા સામે અત્યિં વહાલથી જોઈ રહ્યા ં– 
જાણે એ બે તસવાય બીજુ ંકોઈ આખા ઓરડામા ં
હોય જ નહીં, િેમ. 
થોડી પળો ચાલેલી એ સમાતધ તટૂિા ં બને્ન 
સ્વસ્થ થઈ ગયા.ં આનદંભયે ચહરેે એ વદૃ્ધ 
બાજુમા ંબેઠેલા તરુ્ાર િરફ ફયો અને હસ્યો.  
 
પોિાના પટે િરફ આંગળી ચીંધીને 
અંગે્રજીમા ંબોલ્યો: ‘જો્ુ ં ને, કેવો જાડો 
થઈ ગયો છં? ખાવાનો શોખ એટલો 
બધો છે કે અહીં આવ્યા તવના રહવેાત ુ ં
નથી.’ પછી પોિાના પટેની ચરબી 
દાબી બિાવી કહ્ુ ં‘જો્ુ?ં ન ખાિો હોિ 
આટલુ ંબધુ,ં િો િમારા જેવો રહ્યો હોિ, 
સીધો સોટા જેવો. પણ લાચાર છં. 
રહવેાત ુ ંજ નથી ત્યા?ં’  
 
પોિાના પેટ િરફ આંગળી ચીંધીને અંગે્રજીમા ં
બોલ્યો: ‘જો્ુ ં ને, કેવો જાડો થઈ ગયો છં? 
ખાવાનો શોખ એટલો બધો છે કે અહીં આવ્યા 
તવના રહવેાત ુ ં નથી.’ પછી પોિાના પેટની 
ચરબી દાબી બિાવી કહ્ુ ં‘જો્ુ?ં ન ખાિો હોિ 
આટલુ ંબધુ,ં િો િમારા જેવો રહ્યો હોિ, સીધો 
સોટા જેવો. પણ લાચાર છં. રહવેાત ુ ંજ નથી 
ત્યા?ં’  

તરુ્ારને થ્ુ,ં શુ ં બોલવુ?ં પણ ન બોલે િો 
ખરાબ ન લાગે? એટલે બોલ્યો, ‘મારંુ શરીર 
િમે સારંુ કહ્ુ ંએ મને ગમ્્ુ.ં પણ સારંુ શરીર 
િો આમનુ ં કહવેાય.’ કહી પેલી ્વુિી િરફ 
િેણે આંગળી ચીંધી, ‘એ જરાય જાડા ંનથી.’ 
પેલો ખડખડાટ હસી પડયો. એ શેની જાડી 
હોય? હજી િો જુવાન છે ને?’ 
િેના િરફ ફરી, ફરી િેને પપંાળી લીધી. પેલી 
ઝૂમી ઊઠી. તપિા-પતુ્રી વચ્ચે કેટલો બધો પે્રમ 
છે? તરુ્ારને થ્ુ.ં પછી િો વાિો નીકળી. 
ભારિ અને િેની ક્સ્થતિ તવશે. વદૃ્ધ અંગે્રજી થોડંુ 
જાણિો હિો, પણ ્વુિી તનષ્ણાિ હિી. િેણે 
જ્યારે જાણ્્ુ ંકે તરુ્ાર ભારિનો એક લેખક હિો 
અને લેખક િરીકે જ િેને અહીં આવવા 
આમતં્રણ મળ્ુ ં હત ુ ં ત્યારે િો ખબૂ જ વાિો 
કરવા લાગી. વાિ વાિમા ં કહી દીધુ:ં ‘અમે 
લેખકો િો નથી, પણ લેખનના ંશોખીન છીએ.'  
‘લેખનના ં કરિા ં તવશેર્ તથયેટરના.ં' પેલાએ 
કહ્ુ.ં એટલે િો આજે છેક બખલિનથી અહીં 
આવ્યા ંછીએ. એક સરસ નાટક અહીં ચાલે છે 
િે જોવા. બખલિન પણ િે માટે જ ગયા ંહિા.ં' 
‘અમે,’ કહીને બને્ન બોલિા ંહિા.ં તરુ્ારને િેમા ં
પણ તપિાપતુ્રીનો અદમ્ય વાત્સલ્યભાવ 
દેખાયો. ત્યા ંએ લોકોનુ ંજમવાનુ ંઆવ્્ુ.ં પેલો 
વદૃ્ધપરુુર્ હવે વચ્ચેથી ખસીને સામેની ખરુશી 
પર ગોઠવાયો. ્વુિી જરાક તરુ્ારની નજદીક 
સરી. નેપદકન ગોઠવિા ંગોઠવિા ંવદૃ્ધ બોલ્યો: 
ઘરડો થયો છં ને એટલે એક કાને જરા ઓછં 
સભંળાય છે. એટલે આની સામે આવ્યો.’  
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‘સારંુ ક્ુું.’ તરુ્ારે કહ્ુ.ં 
‘પણ થોડંુ ઓછં સભંળાય છે એ સારંુ છે, બધુ ં
સાભંળિો હોઉં િો...' પેલી ્વુિી િરફ 
આંગળી ચીંધી: ‘લોકો આને તવશે કંઈ કંઈ 
બોલિા હોય િે સભંળાય ને એથી મારે 
ઈષ્યાાથી જલી જવુ ંપડે.’ 
તરુ્ાર ચોંકી ગયો. વાિ એમ છે ત્યારે? પોિે 
તપિા-પતુ્રી તવશે કશો બફાટ ન કયો િે સારંુ 
થ્ુ ં િેમ લાગ્ુ.ં પણ પદરક્સ્થતિના આનદંથી 
િે પણ રંગાયો. િેના મનમા ંહત ુ ંિે િરિ જ, 
એને અંગે, િેને મોઢે પણ આવી ગ્ુ.ં 
સચ્ચાઈપવૂાક બોલ્યોોઃ ‘કોઈને પણ િમારી 
ઈષ્યાા આવે એવા ંજ છે એ.’  
પછી પોિાની વાિનો દોર લબંાવિા ંકહ:ે ‘પણ 
છિા,ં ન સભંળાય િેથી િો ઊલટી વધ ુઈષ્યાા 
થાય, નહીં?' ‘ખરંુ, ખરંુ.’ કહી બાઈ હસી પડી. 
પછી પેલો પરંુૂ સમજ્યો નહોિો લાગયો. િેને 
એ બધુ ં સમજાવ્્ુ.ં એ પણ હસ્યો. પળવાર 
પત્નીની સામે પે્રમપવૂાક જોઈ રહ્યો પછી તરુ્ાર 
સામે જ જોઈને બોલ્યો:  
‘આ સઈૂ ગઈ હોય છેને ત્યારે િેનો આ ચહરેો, 
િેના આ હાથ વગેરે જોિો રહું છં ને મને થાય 
છે કે ભગવાનની કૃપા આખીયે માનવજાિ 
ઉપર ઊિરી એટલે એણે પોિાના દીકરાને 
અહીં મોકલ્યો, પણ મારા ઉપર િો િેની તવશેર્ 
કૃપા હશે, કેમ કે મારે માટે િો િેણે, િેના 
ઉપરાિં, આને પણ મોકલી. આવી સકુમાર, 
છોકરી, તનદોર્... ને હું િો આવો જાદડયો, ને 
વદૃ્ધ!' તરુ્ારને િેના અવાજમા ં જરાિરા 

ભીનાશની છાટં આવિી લાગી. પણ િેણે િે 
િરિ જ ખખેંરી નાખી. પાછા િેના હાસ્યના 
આવરણમા ંિેણે પોિાની જાિને વીંટી લીધી  
 
એણે કહ્ુ:ં ‘પે્રમ એ બહુ ભયકંર વસ્ત ુછે, 
હોં જુવાન! કોઈને કશુ ંકરવા ન દે. હું િો 
સાવ નવરો બની ગયો છં. એ કરિા ં
િો... આ જો મને કદી મળી જ ન હોિ 
િો...' ને િેણે બને્ન હાથ ફેલાવી આખી 
હોટલને આવરી લીધી, જાણે એ ન મળી 
હોિ િો પોિે આ બધી સમદૃ્ધદ્ધનો માખલક 
બની શક્ો હોિ! 
 
એણે કહ્ુ:ં ‘પે્રમ એ બહુ ભયકંર વસ્ત ુ છે, હોં 
જુવાન! કોઈને કશુ ં કરવા ન દે. હું િો સાવ 
નવરો બની ગયો છં. એ કરિા ંિો... આ જો 
મને કદી મળી જ ન હોિ િો...' ને િેણે બને્ન 
હાથ ફેલાવી આખી હોટલને આવરી લીધી, 
જાણે એ ન મળી હોિ િો પોિે આ બધી 
સમદૃ્ધદ્ધનો માખલક બની શક્ો હોિ! પણ તરુ્ારે 
કહ્ુ:ં પણ હવે િમારો ઉપાય નથી.’ 
‘કેમ? કેમ?’ િે હસિો હસિો પછૂી રહ્યો. 
‘હવે પછી જો આ િમારા જીવનમા ંન હોય ને 
િો િમે કશુયં ન કરી શકો.’  
‘હા, કદાચ...’ 
‘ના, કદાચ નહીં, ચોક્કસ. િમે શોધવા ગયા 
સ્ત્રી અને િમને મળી ગઈ કતવિા.’ પછી એ સ્ત્રી 
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સામે જોઈ ઉમે્ુું: ‘ને આવી કતવિા િો 
દુતનયામા ંકોને મળે છે?’ 
બોલી ગયો ને પોિે જ ચમક્ો. વધારે પડત ુ ં
િો નહીં બોલાઈ ગ્ુ ં હોય! વદૃ્ધ સામે જો્ુ.ં 
િેના ચહરેા પર િો માત્ર પદરતપૃ્પ્િ જ ચમકિી 
હિી અને િે પેલી કતવિા સામે જ જોઈ રહ્યો 
હિો. તરુ્ારે પણ એની સામે જો્ુ.ં ્રુોતપયન 
સ્ત્રી જ આવી બાબિમા ંકિૃજ્ઞિા બિાવી શકે, 
િેવી કૃિજ્ઞિાપવૂાક િે તરુ્ાર સામે નમી અને 
આભાર દશાાવિા ંહસી પડી. 
બે પળની શાતંિ પછી વદેૃ્ધ કહ્ુ ં : જુઓ ભાઈ, 
એક વાિ કહુ?ં થોડી વાર પહલેા ંઆ ડાયતનિંગ 
રૂમમા ંહું દખલ થયોને ત્યારે મેં જો્ુ ંકે િમે 
 
મેં જો્ ુ ંકે િમે અને આ દહલ્ડા એક જ 
સોફા ઉપર બેઠા ંહિા ં– એક જ ગાદી 
ઉપર, એક જ લાઇનમા ં – છિા ં બને્ન 
મ ૂગંા ં હિા,ં પોિપોિાની દુતનયામા ં
ખોવાયેલા.ં ને િમે િો પરદેશી હિા ને 
એકલા એકલા લાગિા હિા! મને દહલ્ડા 
ઉપર ચીડ ચઢી. કેવી છે! 
 
અને આ દહલ્ડા એક જ સોફા ઉપર બેઠા ંહિા ં– 
એક જ ગાદી ઉપર, એક જ લાઇનમા ં– છિા ં
બને્ન મ ૂગંા ં હિા,ં પોિપોિાની દુતનયામા ં
ખોવાયેલા.ં ને િમે િો પરદેશી હિા ને એકલા 
એકલા લાગિા હિા! મને દહલ્ડા ઉપર ચીડ 
ચઢી. કેવી છે! આ માણસ ખબચારો અજાણ્યો છે, 

એકલો છે, દૂરથી આવેલો છે, કેટલુ ંમ ૂઝંાિો હશે 
એ? આ અજાણી દુતનયામા ં િેને કેવુ ં એકલુ ં
એકલુ ં લાગત ુ ં હશે? િેની પત્ની, બાળકો... 
કેટલુ ંબધુ ંયાદ આવતુ ંહશે િેને? થોડી િેની 
સાથે વાિચીિ કરી હોય, થોડંુ િેની સાથે હસી 
લીધુ ંહોય, િો િેને કેટલુ ંસારંુ લાગે? મને થ્ુ ં
કે દહલ્ડાને એ સઝૂત ુ ંનથી િો કાઈં નહીં, ચાલ 
હું િો એને બોલાવુ ં
ને એના મનનો ભાર થોડોક ઓછો કરંુ! એમ મેં 
િમને બોલાવ્યા.’  
‘આભાર િમારો, ખબૂ ખબૂ આભાર.' તરુ્ાર 
ખબૂ સચ્ચાઈપવૂાક બોલ્યો.  
પણ પેલાએ કહ્ુ ં: ‘એ િમારો આભાર મેળવવા 
હું આ નથી કહિેો. હું િો માત્ર આટલા જ 
ઉદે્દશથી આવી હળવી હળવી વાિો કરિો હિો. 
પણ િમે...? િમે િો અમારી આટલી તવસગંતિ 
છિા ં અમારા જીવનની કતવિા જોઈ અને 
અમને પણ બિાવી.’  
‘એ હું કદીયે કેમ ભલૂી શકીશ? િમે અમને 
ખરેખર ખબૂ જ આનદં આપ્યો છે હોં, સાચી 
સમજણ અને સમભાવ આપે એવો આનદં.' 
દહલ્ડા બોલી. 
‘એટલે જુઓ.’ ફરી પેલો માણસ બોલ્યો. ‘આ 
મારંુ કાડા રાખો િમારી પાસે. જો્ુ ં ને! મારંુ 
નામ અન્સ્ટા  મોલેરસ, અને આનુ ંનામ દહલ્ડા 
મોલેરસ. અમે ડુસેલ્ડામા ંરહીએ છીએ. ધોબીનો 
ધધંો કરંુ છં, લોન્રીતથિંગ. અને રાયતલીતનિંગ. 
પણ સખુી છીએ. સારંુ એવુ ંઘર પણ છે અમારંુ. 
અમે બે જ એમા ં રહીએ છીએ. પણ આજથી 
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ઘર િમારંુ પણ બની જાય છે. સમય હોય િો 
ચાલો સવારે અમારી સાથે. થોડા દદવસ સાથે 
રહીશુ.ં' 
‘આવવાનુ ંમન િો ખબૂ જ થાય. પણ કાલે જ 
અમે િો જમાની છોડીએ છીએ.’ તરુ્ારે ગદગદ 
અવાજે કહ્ુ.ં ‘િો કાઈં નહીં, બીજી વાર આવજો, 
પાછા જમાની આવો ત્યારે. િમારે કશુ ં જ 
કરવાનુ ંનહીં. હું િો રખડંુ માણસ છં. ઘેર ન 
પણ હોઉં. પણ િમારે આવી ચડવાનુ,ં કહવેાનુ:ં 
‘દહલ્ડા, હું આવ્યો છં, હું તરુ્ાર દેસાઈ. ને પછી 
જોજો, િમારંુ કેવુ ંસ્વાગિ કરે છે એ.’ 
‘જરૂર આવજો, હોં!’ દહલ્ડા બોલી. પછી કહ:ે ‘બે 
વર્ાથી જ આમને પરણી છં. પણ એટલી સખુી 
છં!' 
‘દેખાય જ છે એ િો.’ તરુ્ારે કહ્ુ.ં 
‘ના, બધુ ંછેક જ દેખાય િેવુ ંહંમેશા ંનથી હોત ુ,ં 
હોં. િમને, આટલી મૈત્રી આટલી વારમા ંથઈ 
ગઈ છે િો?’ દહલ્ડાએ કહ્ુ.ં ‘સાચુ ંકહું?’ 
‘કહોને, મને ખબૂ ગમશે.’  
‘અન્સા પણ એ સમજશે અને મને માફ કરશે.’ 
દહલ્ડાએ બે પળ િેની સામે ભાવપવૂાક જો્ુ,ં 
પછી તરુ્ાર િરફ ફરીને બોલી, ‘બે વર્ા પહલેા ં
હું જ્યારે અન્સ્ટા ને પરણીને, ત્યારે માત્ર િેને જ 
નહોિી પરણી.’ 
‘િો?’ 
‘િેના જેટલુ ંજ િેની લોન્રીને, િેના બગંલાને, 
િેની પ્રતિષ્ઠાને પરણી હિી. પણ હવે...’ િે 
મ ૂગંી થઈ ગઈ. અન્સ્ટા  અને તરુ્ાર િેની સામે 
જ જોઈ રહ્યા.ં પળ પછી િે બોલી: ‘પણ હવે 

િો હું માત્ર અન્સ્ટા ને જ પરણેલી છં, માત્ર િેને 
જ, બીજા કશાને નહીં.’ 
‘દહલ્ડા!’ અન્સ્ટા બોલ્યો. 
 
હું જ્યારે અન્સ્ટાને પરણીને, ત્યારે માત્ર 
િેને જ નહોિી પરણી. િેની લોન્રીને, 
િેના બગંલાને, િેની પ્રતિષ્ઠાને પરણી 
હિી. પણ હવે... હવે િો હું માત્ર અન્સ્ટા ને 
જ પરણેલી છં, માત્ર િેને જ, બીજા 
કશાને નહીં.’ 
 
તરુ્ાર કશુ ંન બોલ્યો. િે આ બને્નને જોઈ રહ્યો. 
પળમા ંદહલ્ડા સ્વસ્થ બની ગઈ. હસિા ંહસિા ં
બોલી: ‘એટલે હું પણ િમને એ જ કહુ ંછં. જ્યારે 
પાછા જમાની આવો ત્યારે હુસેલ્ટામા ંઆવીને 
ઊભા રહવે ુ ં ને કહવે ુ ં દહલ્ડા, હું આવ્યો છં, ને 
પછી જોજો!’  
તરુ્ાર જોઈ જ રહ્યો. થોડા સમય પહલેાનંા થાક 
કે કંટાળાને એ નહોિો જોિો, પળ પહલેા ંજ 
િેની સાથે હાથ તમલાવીને પછી એકબીજંાની 
કમરમા ં હાથ ભેરવીને ચાલ્યા ંજિા ં દહલ્ડા કે 
અન્સ્ટા ને. િેની નજરમા ં અત્યારે કોઈ ્વુાન 
નહોત ુ,ં કોઈ વદૃ્ધ નહોત ુ,ં પણ કશુકં એવુ ંતનરાળં 
હત ુ ં એ નજરમા,ં જે િેને ત્યાથંી હાલવા કે 
ચાલવા દેત ુ ંનહોત ુ.ં 
(સૌજન્ય: અમર પે્રમ કથાઓ: આર. આર. 
શેઠની કંપની. આ અદભિુ પસુ્િક સૌએ વાચંવુ ં
જ જોઈએ.) 
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ઊભી શેરીએ 
જયતંિ દલાલ 

 
પ્રભનુા મદંદરના પગથીયા પાસે બેસીને ભીખ માગંિા ં કાના અને   ઝમકુડી  વચ્ચે  

ઘટેલી ઘટનાઓ  જુગપુ્સા પે્રરક છિા ંરોમાચંક છે.  
 

 
 

કાનો મ ૂઝંાયો, ત્રણ દા'ડાથી આવી બેસિી આ 
ઝમકુડીએ એની આખી કરીકારવી પર ધળૂ 
નાખી હિી. મહાપ્રયત્ને એણે અહીં ઘરાકી 
જમાવી હિી. વહલેી સવારના નદીસ્નાન 
કરવા જિા ભતિોને દાન કરવાની િક આપવા 
એ પો ફાટે ન ફાટે િે પહલેા ં – વીજળીના 
દીવામા ંમોંસઝૂણાનો િો સવાલ જ નો'િો – 

પગે અને હાથે ગદંા રંગબેરંગી ગાભાનો પાટો 
બાધંી અને ઉપર તસિંદૂદરયા ંછાટંણા ંનાખી અહીં 
બેસિો. દસ ડગલા ંદૂર કોઈ દેખાય ત્યારથી જ 
‘બાપલા, હું મરી ગયો, બાપલા, હું મરી ગયો’ની 
ચીસ નાખંિો. એથી વધારે દયા ઉપજાવવાની 
જરૂર પડે િો કાનો રોિો, પાસે રાખેલા 
પથ્થરથી માથુ ં કટૂિો. હા, કોક કોક વાર એ 
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પા’ણો ખાસ્સુ ંઢીમડંુ પણ ઉપસાવી જિો. પણ 
એનુ ંકાઈં નહીં; માણસના દદલમા ંદયાનો ઝરો 
અખડં રાખે અને ખખસ્સામાથંી કાઢીને પાઈપૈસો 
ફેંકવા કોઈને પે્રરે િો એવા ઢીમડાનો પણ કાઈં 
ત્રાસ નહોિો. 
આમ ને આમ કાનાની ઘરાકી જામી હિી. લોક 
જે આસાનીથી દેવમદંદરના ં પગતથયાનંી 
હયાિી સ્વીકારિા િે જ આસાનીથી કાનાની 
હયાિી પણ સ્વીકારિા. અને જે શ્રદ્ધાથી, 
પરભવમા ં થનારા વળિરની ગણિરીથી 
દેવચરણે પાઈપૈસો મકૂિા, િેટલી જ 
આત્મભાનપે્રદરિ દયાથી કાનાને પણ પાઈપૈસો 
ફેંકિા.  
 
એક સફેદ ટોપીવાળાએ કાનાને કીધેલુ:ં 
‘વધ ુ ઢોંગ ઠીક નહીં.’ પણ ત્યા ં િો 
કાનાએ લમણામા ંપાણો મારી લોક ભેગુ ં
કરેલુ,ં ‘નાક્સ્િક’, ‘ધરમનો પોરો નથી 
રહ્યો’, ‘હવે વરસ માઠા ં જ આવે િો.' 
ખબચારો સફેદ ટોપીવાળો પછીથી ત્યા ં
દેખાયો જ નથી ને! 
 
 
કાળે ભવે એક સફેદ ટોપીવાળાએ કાનાને 
કીધેલુ:ં વધ ુ ઢોંગ ઠીક નહીં. પણ ત્યા ં િો 
કાનાએ લમણામા ંપાણો મારી લોક ભેગુ ંકરેલુ,ં 
‘નાક્સ્િક’, ‘ધરમનો પોરો નથી રહ્યો’, ‘હવે 

વરસ માઠા ં જ આવે િો.' ખબચારો સફેદ 
ટોપીવાળો પછીથી ત્યા ંદેખાયો જ નથી ને! 
પણ ત્યા ંઆ ઝમખ ુઆવી. સાડાત્રણ હાથનો 
કંિાનનો ટુકડો વીંટાળેલો, વાળ છૂટા, અંગ 
ઉઘાડંુ, પાણી પીવા તસગારેટનુ ં ડબલુ.ં 
મેલીઘેલી લાગે, પણ સાથે એક નાનુ ંટાબરંુ, 
કોણ જાણે મદહનો-માસે થયો હશે કે નહીં. આમ 
િો પરૂા વાસાનુયં ન’તુ ંલાગત ુ,ં પણ જવા ઘોને 
એ વાિ, આપણે શુ?ં હા, ઝમખડુી આવી અને 
બરાબર કાનાની ઘરાકી િોડાવી અને શુ ં
હુંતશયાર હિી? કાઈં કહિેા ં કાઈં ન બોલે કે 
ચાલે, ઊંધુ ંઘાલીને પડી રહ.ે મેલા લઘરા પર 
ટાબરંુ મકૂી રાખે. કોકનો પગ સભંળાય કે 
હાફંળીફાફંળી બની ઊંચુ ં જુએ. કંિાનનો છેડો 
ખેંચે અને હાથની આંટી મારી અંગ ઢાકેં, 
એથીય કામ ન સરે િો દોઢ શેર રગડો ભરેલા 
વાળ આગળ લાવે. એ િે અંગ ઢાકંિી'િી કે 
દેખાડિી'િી? મરે િારો મનખા દેહ! 
પહલેાપંહલે િો કાનાનેય દયા આવેલી. એનો 
વેશ જ એવો હિોને! ભલભલો ભલુાવામા ંપડે. 
ધીખિા િાપમા ંટાબરાને આળોટત ુ ંજુવે, ધીરંૂ 
ધીરંુ રોત ુ ંસાભંળે િો કોને દયા નાવે? 
પણ કાનાને આ ન પાલવે. ધરમી માણસો કાઈં 
સાથોસાથ બેઠેલા ં બે ગરીબગરુબાનેં દાન ન 
કરે િો! એ િો એકને જ આપે. અને એ એક િો 
હિી ઝમખડુી. છોને કાનો કપાળ કટેૂ. 
સાચોસાચ માથામાથંી રાત ુ ં કાઢે, િોય કશી 
અસર જ નહીં. લોક િો જાણે સાવ ખગરનારના 
પા'ણા બન્યા’િા. કાનાની ઘરાકી તટૂી, અને 
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એવી તટૂી કે દહાડાના દહાડા કોરાકડાક જવા 
લાગયા. એ િો ઠીક હત ુ ં કે આગળની સારી 
કમાણીથી બે પૈસા આઘા મકૂ્ા'િા િે અડધો 
રોટલો ખવાિો, નહીં િો હાથપગ ઘસવાનો 
વારો આવિ, હાથપગ ઘસવાનો. 
પાથરેલો ટુકડો એકે પૈસો ભેળો કયાા તવના 
સકેંલિા કાનાને હજાર જાિના તવચાર આવિા. 
એ સહુમા ં ઉપર િરિો તવચાર િો આ 
ઝમખડુીનો હિો. એ આવી ને રોજી તટૂી. એ 
જાય િો ફરી બટકંુ મળી રહ,ે પણ બરાબર એ 
જવી જોઈએ ને? એ િો જાણે બાપદાદાનો હક્ક 
લાવી હોય એમ જામિી જિી'િી. જોને, 
આટલા ં વરસથી કાનો બેસિો, પણ ત્યા ં
ઘરવખરી વસાવવાની એની દહમ્મિ ન’િી  
 
એ પદંર દા'ડામા ંિો એક ૂટેલી હાલં્લી 
અને બે ઈંટ મકૂી બનાવેલો ચલૂો સડક 
પર શોભવા માડયા. સાથ ેએક ગોદડીય 
આવી. આમ ને આમ ચાલશ ેિો વરસ-
દા'ડામા ં િો આ ઝમખડુી અહીં મહલે 
વસાવશ,ે શુ ંઔરિ છે! 
 
અને આ? એ પદંર દા'ડામા ં િો એક ૂટેલી 
હાલં્લી અને બે ઈંટ મકૂી બનાવેલો ચલૂો સડક 
પર શોભવા માડયા. સાથે એક ગોદડીય આવી. 
આમ ને આમ ચાલશે િો વરસ-દા'ડામા ંિો આ 
ઝમખડુી અહીં મહલે વસાવશે, શુ ંઔરિ છે! 
કાનો મનમા ંમરક્ો. એ જ. લોક દાન કરિાયં 

ભાયડા અને બાયડી વચ્ચે ફરક જુવે છે અને 
બાયડીને પૈસો ફેંકે છે. પણ એનુ ંિે શુ ંથાય? 
અને એ ઘટંઘરાક પણ આ જાણિી જ લાગે છે. 
નહીંિર કાઈં આવા વેશ કરે? હા. બિાવને 
િારંુ અંગ, બૈ પૈસા વધારે પામીશ. િને કમાણી 
થાય એમા ંઅમારંુ શુ ંજવાનુ ંહત ુ?ં પણ અમારા 
પેટ પર પગ દે છે એમા ંકાઘં નહીં કાઢે. 
કાનાએ ગાઠં િો વાળી, પણ ક્ાયં કશુ ંવળતુ ં
નહીં. ઘાટંા પાડે િો ધરમી લોક વધારે ને 
વધારે વેગળા જિા. અને આ ઝમખ ુક્ારેય 
ઊંચો અવાજ કરિી? દૂધનીય ખબલાડીને 
સોઢમ જ આવે છે ને? આ ઝમખડુીનીય દાની 
દયાળ શેઠી આવિા ગધં આવિી'િી ગધં. 
ઓરિગધંા, બધાય ઓરિગધંા પોિે માગેં 
ત્યારે આ સખાવિ બહાદુરોના ં ખીસા ં ખાલી 
નીકળિા ંઅને ઝમખ ુઆગળ પહોંચિામંા ંિો 
દેવના દીકરાવના ંગજવા ંભરાઈ જિા?ં ઘેરથી 
એ ઝમખડુીના નામનો પૈસો ગજવામા ંઘાલીને 
નીકળિા હશે; ચોટા કંઈના! 
એ જે હોય િે, પણ આ ઝમખને અહીંથી કાઢવી 
જ જોઈએ, કહ ે છે કે સરકારમા ં કાયદો છે. 
લાગલાગટ બાર વરસનો કબજો-ભોગવટો 
હોય િો ઘર-જમીન આપણુ ંથાય. િો િો એ 
આ છેડાથી માડંીને પેલા મદંદરના ં પગતથયા ં
સધુીની જમીન કાનાની હિી. કેટલા ંવરસ થયા ં
એને અહીં બેસિા?ં ત્યારે િો, એં, ઢીંચણ 
લગીનો ગારો રહિેો રસ્િા પર. મહાજન લોક 
પાલખીએ ચઢી દશાન કરવા આવિા અને 
ત્યારે િો ઘીકેળા ંહિા.ં 
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પણ કાયદોયે પક્ષપાિી છે. એમા ં કાઈં નહીં 
વળે. આને કાઢવા િો કાકં િરકીબ કરવી 
જોઈએ, િરકીબ; એવી કે ઊભી પ ૂછંડીએ ભાગે 
અને પાછં વળીનેય ન જુવે. હા, એમ જ થવુ ં
જોઈએ. 
કાનાએ ચોકી કરવા માડંી. ભરભાખંળે જુવો 
િોય ઝમખ ુત્યા.ં બપોરે જુવો િોય ત્યા.ં અને 
દીવા ઝબકે અને ખોડંગાિો કાનો ઘરે જવા 
નીકળે િોય ત્યા.ં આ ઝમખ ુ આખોય દા'ડો 
અહીં જ રહ ેછે? ન બને કોઈ દા'ડો, ન બને.  
એક દદવસ કાનો વહલેો ઊઠયો. આમે ક્ા ં
ઘરાકી જિી'િી િે વહલેી વસ્િી કરિા ંવાધંો 
આવે? ઘેર જઈ જલદીથી પેલો સઘંરી રાખેલો 
ડગલો, ઊજળં થેપાડંુ અને પદડયા-ટોપી 
પહરેીને, ઝડપભેર ચાલિો મદંદરને સામે 
ઓટલે આવી બેઠો. નારે, આ વેશમા ં એને 
કોઈયે ઓળખી કાઢવાનુ ંનથી. અને નાટકના 
એતટરને કોઈ ઓળખી કાઢે િોય શુ?ં 
રાિ વધિી ચાલી. મદંદરમા ં છેલ્લી આરિી 
થઈ ગઈ. ઠાકર ચોરે બાર દેવાયા.ં હા,ં હવે 
ઝમખડુી હાલી. જો જો, એ ઊભી થઈ. ટાબદર્ુ ં
ઊંચકીને માડંી ચાલવા. હં, ત્યારે ઝમખડુી 
આખો દદ'-રાિ અહીં નો'િી રે'િી; ક્ા ંજિી હશે 
અત્યારે? કાનાનો જીવડો સળવળયો. નક્કી 
આનો િાગ લેવો જોઈએ. ઝમખ ુઆગળ અને 
કાનો પાછળ. ચાલ્યા,ં ચાલ્યા.ં 
વીજળીના દીવા પાછળ રહ્યા. ગામનો છેડો 
આવી ગયો અને અંધારીમા ં શેરીમા ં વળી. 
કાનાએ કાડંી કાઢી બીડી ચેિાવી અને કાન 

સરવા કરી પાછળ ચાલ્યો. ઝમખ ુ એક 
છાપરામા ંપેઠી. કાનો છાપરા બહાર લપાઈને 
ઊભો રહ્યો. બીડીની ટૂંક લેિા ં લેિાયં એનો 
શ્વાસ અધ્ધર રહિેો. 
‘કેમ આટલી મોડી આવી? છે કાઈં િને 
ટાબરાની ફકર? બાપડંુ તસઝાઈ ગ્ુ ંછે, પણ 
છે િને કાઈં દયા? માવિર હોિ િો...'  
‘લે, રાખ હવે.’ કાનો સાભંળી રહ્યો. બરાબ૨; 
અવાજ ઝમખનુો હિો. ‘મોટી મા થિી. મા થિી 
હોય િો આમ ટાબરંુ ભાડે ફેરવે?’ 
 
હવે ઝમખડુી હાલી. જો જો, એ ઊભી 
થઈ. ટાબદર્ુ ંઊંચકીને માડંી ચાલવા. 
હ,ં ત્યારે ઝમખડુી આખો દદ'-રાિ અહીં 
નો'િી રે'િી; ક્ા ં જિી હશ ે અત્યારે? 
કાનાનો જીવડો સળવળયો. નક્કી આનો 
િાગ લેવો જોઈએ. ઝમખ ુઆગળ અને 
કાનો પાછળ. ચાલ્યા,ં ચાલ્યા.ં 
 
એક પળ શાતંિ. કાનાના િો લીધેલી ૂંક બહાર 
કાઢવાયે હોશ ન રહ્યા. આજના ચાર આના, 
વા'ણામા ં ચાર વાગે આપી જજે. બરાબર. 
કચકચ કરીશ િો ચાર આનાય ખોઈશ. 
ટાબરાનો કાઈં કાળ નથી પડયો.’ છૂટા પૈસા 
જમીન પર પટકાયાનો અવાજ આવ્યો અને 
ધમ ધમ ધરિી ધ ૂઝમખ ુબહાર નીકળી અને 
આગળપાછળ જોયા તવના માડંી ચાલવા. 
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કાનાએ દમ ખેંચ્યો. એમ ત્યારે, ઝમખડુી આમ 
ઘરાકી જમાવિી હિી? જબરી હુંતશયાર! શુ ં
તમલાવટ કરી છે! પારકંુ છોકરંુ. ભાડે લાવવુ.ં 
વેશ કરવો. વાહ કારીગર. પણ બેટી, હવે િારી 
જડ આવી છે મારા હાથમા.ં યાદ રાખ, મારી 
રોટી િો ઝૂટંવી છે િે િનેય લોક પાસે પથરા 
ન ખવરાવુ,ં િો મારંુ નામ કાનો નહીં. કાનો િો 
જાણે પાખં આવી હોય એમ ઊડિો હિો.  
બીજો દા’ડો નવિર ઊગયો. કાનાના મનમા ંિો 
વાવટંોળ વીંઝાિો. ક્ારે લાગ આવે અને 
ગામનુ ં લોક ભેગુ ં કરી આ લચુ્ચી છોકરીનો 
ભાડંો ફોડી નાખં ુ!ં ઝમખ ુિો એની હંમેશની રીિ 
મજુબ, એ જ ઢંગથી બેઠી હિી. ધરમી લોક 
એના કકડા પાસે પૈસાનો ઢગલો કરિા'ંિા,ં 
કાનાનુ ં રામપાિર બાવાજીના શખં જેમ 
ખાલીખડંગ હત ુ.ં 
એમ ને એમ બપોરનો પહોર જામ્યો, પણ 
કાનાનો કાઈં લાગ ન આવ્યો. બબ્બે તમતનટે 
કાનો ઝમખ ુસામે િાકી રહિેો અને એને િો 
કાઈં દફકર કે ખચિંિા કળાિી જ નહીં. ગજબની 
બાયડી છે! ઘરાકી ટાણે આટલા ં વરસ લગી 
પાળેલી આદિ પણ આજે કાનાએ છોડી અને 
બીડી સળગાવી. 
અચાનક જ ઝમખ ુઊઠી અને એણે પેલી હાલં્લી 
ઉપાડી. કાનો જોઈ રહ્યો. આમ કદી પણ પહલેા ં
ઝમખનેુ અધવચ્ચે ઊભી થિી કાનાએ દીઠી ન 
હિી. ખબૂ ધ્યાનપવૂાક કાનો ઝમખનુા ંપગલાં 
જોઈ રહ્યો. ઝમખ ુહિી િો ઘાટીલી. હા, ૂ ટડીયે 
ખરીસ્િો. અને એમાયં જ્યારે પેલા કંિાનના 

ટુકડાને એ સમારિી ત્યારે... કાનાથી પોિાની 
જાિની ઉપરવટ થઈને પણ મલકી જવા્ુ.ં 
પણ... પણ... આ કાળો બોકાહંો શેનો? હલાલ 
થિી મરઘીના જેવી િીણી ચીસ ક્ા ંપડી? આ 
મોટર... 
 
મોટર બરાબર ઝમઝુના કાપડા આગળ, 
ટાબરાથી ચાર આંગળ જ છેટે અટકી, 
ટાબરાએ ખચખચયારી શરૂ કરી. 
આગળપાછળથી લોક ભેળા થયા. 
‘મોટરમા ં બેઠા એટલે થઈ રહ્ુ;ં જાણે 
સડક જ એમના બાપની!’ લોકજીભ કામે 
વળગી. ‘હમણા ંજ આ છોકરાને ચગદી 
નાખ્્ુ ં હોિ. માણસના જીવની દકમ્મિ 
જ નથી.’ 
  
મોટર બરાબર ઝમઝુના કાપડા આગળ, 
ટાબરાથી ચાર આંગળ જ છેટે અટકી, ટાબરાએ 
ખચખચયારી શરૂ કરી. આગળપાછળથી લોક 
ભેળા થયા. ‘મોટરમા ં બેઠા એટલે થઈ રહ્ુ;ં 
જાણે સડક જ એમના બાપની!’ લોકજીભ કામે 
વળગી. ‘હમણા ંજ આ છોકરાને ચગદી નાખ્્ુ ં
હોિ. માણસના જીવની દકમ્મિ જ નથી.’ 
‘પણ આ છોકરાની માય કેવી છે! છે કાઈં 
છોકરાની પરવા?’ 
કાનાને કાને એ જ સાદ પકડયો. આ લાગ 
બરાબર હિો. કોઈ ઇતિહાસ પરુુર્ની અદાથી 
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ખોડંગાિો ખોડંગાિો કાનો ત્યા ંપહોંચ્યો. ઝમખ ુ
ઊંચા સાદે રોિી હલ્લીમા ંપાણી ભરીને દોડિી 
આવિી'િી. મોટરવાળો આમાથંી ભાગી 
જવાની િાલાવેલીમા ં હિો. ‘મેં કેટલા ં હોના 
માયાું? કોઈ સાભંળે િો ને?’ 
‘હા, સાહબે, િમે ભ ૂગંળં વગાડ્ુ'ંતુ,ં પણ આ 
ડાકણને પડી હોય િો ને?’ 
 
કાનાએ આખરી વાિ નાખંી. ઝમખ ુ
સહજે ખમચાઈ, પણ િરિ જ સ્વસ્થ 
થઈ. કાનો ગરૂરભરી નજર લોક પર 
ફેરવે િે પહલેા ંિો ઝમખએુ પાસે પડેલી 
ઇંટ કાનાને લમણે મારી. પોક મકૂીને 
કાનો નીચે બેસી ગયો. િમાશબીનો 
નાટકનો રસમય ભાગ હવે આવે છે 
માની આતરુિાપવૂાક મીટ માડંી રહ્યા. 
 
‘છોકરંુ ચગદાઈ જાય િો ક્ા ં એનુ ં જવાનુ ં
હત ુ?ં’ સાખ દેવા આગળ વધેલા કાનાએ લાગ 
જોઈ સોગઠી મારી. ‘મારંુ નહીં િો કોનુ ં છે? 
આવ્યો છે ફાટી પડયો કહનેારો!’ વીફરીને 
બોલી. લોકને વાિમા ંરસ પડયો. લાગ જોઈને 
મોટરવાળો સરક્ો.  
‘બીજાને કહજેે એ બધુ;ં અહીં નહીં ચાલે િારંુ 
ડીંડવાણુ.ં ભાડ ેછોકરંુ લાવે છે ને પાછી શાણી 
સિી થવા જાય છે!' કાનાએ આખરી વાિ 
નાખંી. ઝમખ ુસહજે ખમચાઈ, પણ િરિ જ 
સ્વસ્થ થઈ. કાનો ગરૂરભરી નજર લોક પર 

ફેરવે િે પહલેા ંિો ઝમખએુ પાસે પડેલી ઇંટ 
કાનાને લમણે મારી. પોક મકૂીને કાનો નીચે 
બેસી ગયો. િમાશબીનો નાટકનો રસમય ભાગ 
હવે આવે છે માની આતરુિાપવૂાક મીટ માડંી 
રહ્યા. 
‘હવે રાખ, સિવાદી રાજા હદરચદંરની દીકરી! 
પેલી છાપરીમા ંરોજ ચાર આના ભાડાના આપી 
આવે છે િે કોઈ જાણતુ ંજ નહીં હોય!'  
‘ચાલ, બિાવને મોટો સિો. થોરનુ ંદૂધ ચોપડી 
મોટા સોજા થોથર બનાવે છે. અને મોટા પાટા 
બાધંી તસિંદૂર છાટેં છે િે બધાને િારા જેવા 
ધિુારા જ સમજે છે? ચાલને મગદૂર હોય િો?’ 
‘લે ચાલ.’ 
કાનો સાથરો સમેટી ઊભો થયો. ઊભા ં થિા ં
થિા ં એને લમણે સણકો આવ્યો. દરદ 
દબાવવા એણે હાથ દાબ્યો. ‘જો, જૂઠાણુ ં િો 
અહીંયા જ પકડાય છે.’ બેપરવાહી બિાવિી 
ઝમખ ુબોલી. 
‘જોજો, બાપા, આ સિની પ ૂછંડીને. ચાલો એનુ ં
સિ બિાવુ.ં મેલડી મા લોકને છેિરવાનો ધધંો 
લઈને બેઠી છે િે.’  
કાનાએ માન્્ુ ં હત ુ ં કે પોિાના જેટલા જ 
ઉત્સાહથી લોકો પણ આ ઝમખનુી પાછળ 
પડશે, પણ એની ગણિરી ઊંધી પડી, એ િો 
અંદર અંદરની િકરાર છે, ખરી વાિ િો એ છે 
કે કદી કોઈને પાઈપૈસો આપવો નહીં. અનભુવ, 
જ્ઞાન અને વ્યવહારુ વચનો વેરિા ં લોક િો 
પોિાને કામે ચાલી નીકળયા. 
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‘ચાલ બિાવને પેલુ ં છાપરંુ!’ ઝમખનેુ ચઢી 
વાગ્ુ.ં કાનાને િો લોકને એ છાપરંુ બિાવવુ ં
હત ુ.ં પણ લોકને એ જોવુ ંન હોય િો કાનો શુ ં
કરે? 
કાનાને અંિે િરણુ ં લેવુ ં પડ્ુ.ં માથા પર 
રાપંીનો ઘા હિો, પણ શુ ંથાય? હા, આજે હવે 
વહલેી જ વસ્િી કરો. લોકની નજરે િો નહીં 
ચડીએ! કાલે તવચાર કરીને કા’ક ત્રાગડો 
રચીશુ.ં ભાગયશાળી બાયડી છે, નહીં િો આવી 
િદ્દન સરૂજની શાખ જેવી વાિ પણ લોક કબલૂ 
ન રાખે? 
કાનાએ સાથરો સમેટી ચાલવા માડં્ ુ.ં મદંદરના 
વળાકં આગળથી એણે જો્ુ ંિો ઝમખ ુખબલકુલ 
સ્વસ્થિાથી જાણે કશુયં બન્્ુ ંજ ન હોય િેમ 
બેઠી હિી અને ધરમી લોક પણ પરભવનુ ંભાથુ ં
બાધંવા છટ્ટા પૈસા ફેંકિા જિા'િા. 
કાનાને ચોક્કસ ખાિરી થઈ. ભીખ માગવામાયં 
બાયડી થવુ ંલાભકારક હત ુ.ં એ દહાડે ખબચારા 
સ્વયસેંવકો પેલા મોટરવાળાને વાવટો લેવા 
સમજાવિા'િા ત્યારે કાઈં ન માન્્ુ,ં પણ જ્યા ં
પેલા ં જગદંબા આવી પહોંચી  કે કેવો સામો 
જઈને વાવટો લઈ આવ્યો'િો! આ બધા 
પૈસાદાર એ જ જમાિના છે. જો આ ઝમખ ુ
આમ અંગ દેખાડે છે એના કરિા ંપડઘબડાનો 
ઠઠેરો કરેને િો આ જ ધરમના ઢીંગલા પૈસાને 
બદલે રૂતપયા – અરે નોટોની નોટો નાખંી આવે. 
કહો ના કહો, પણ ઝમખ ુહિી િો બહાદુર. કેવી 
બધા આદમી વચ્ચે લમણામા ંઈંટ મારીને હાક 
પાડી'િી? હિી જરાય પકડાવાની બીક? ચોરી 

કરિા ંપણ તશરજોરી કરવામા ં કેવી પાવરધી 
હિી? આટઆટલા ં વરસ થયા ં એને ભીખ 
માગિા,ં પણ પોિેય કેવો ડઘાઈ ગયો'િો! 
જબરી બાયડી! જબરી. 
 
કાનાને ચોક્કસ ખાિરી થઈ. ભીખ 
માગવામાયં બાયડી થવુ ંલાભકારક હત ુ.ં 
એ દહાડે ખબચારા સ્વયસેંવકો પલેા 
મોટરવાળાને વાવટો લેવા 
સમજાવિા'િા ત્યારે કાઈં ન માન્્ુ,ં પણ 
જ્યા ંપલેા ંજગદંબા આવી પહોંચી  કે 
કેવો સામો જઈને વાવટો લઈ 
આવ્યો'િો! આ બધા પસૈાદાર એ જ 
જમાિના છે. 
 
એ રાિે કાનાની એક એક પળ ઝમખથુી ભરી 
હિી. બીજે દદવસે સવારે લોકે એક કૌતકુ જો્ુ.ં 
કાનો કે ઝમખ ુકોઈ પણ આજે ત્યા ંન'તુ ંબેઠંુ. 
આખી પગથી સનૂી સનૂી લાગિી. દાનની 
આદિ કેળવી બેઠેલા ધરમી પરુુર્ોને આજે 
દાન કરવાની પણ તવમાસણ થઈ ગઈ. 
કાનાનો જીવ રાિનો કરાર વાળીને બેઠો ન 
હિો. ધરાઈ રહવેાય ત્યા ં લગી ઝમખનેુ 
જોવાની એની િાલાવેલી અને એ ખચબાવલી 
છોકરી પાચં માણસ વચ્ચે આબરૂ લઈ નાખે 
એની ભીતિ વચ્ચે દોઢ પહોર ઘ’ડા લગી 
સાઠમારી ચાલી, પણ છેવટે બીકને હાર કબલૂ 



25 
 

કરવી પડી. બહુ થશે િો આ જગાને બદલે 
બીજી જગાએ જમાવટ કરવી પડશે, એટલુ ંજ 
ને? અરે, એ િો ગામોિરંુ પણ કરવુ ંપડે. એમા ં
શુ?ં ધધંો છે એ િો. પણ હા, આજે દુકાન જ ન 
માડંીએ, એમ ને એમ જ જઈએ. મદંદરને 
પગતથયે બેસીશુ ંઅમથા અને આંખ ભરાય ત્યા ં
લગી જોઈ લઈશુ.ં એમા ંક્ા ંકોઈની ચોરી છે! 
બસ, મન િો માનવાને િૈયાર જ હત ુ.ં ફરી 
પાછા કાનાએ ડગલો-ટોપી ચઢાવ્યા ંઅને સીધો 
એક શ્વાસે પહોંચ્યો મદંદરે. હેં! ઝમખુ ંનહોિી! 
ક્ા ંગઈ ત્યારે? એણેય જગા બદલી? કે ધધંોય 
છોડયો? 
 
કાનાએ માથુ ં ખજંવાળ્ુ.ં શુ ં કહવે ુ ં આ 
મનને? સાલુ ંજપં વળવા જ દેત ુ ંનથીને. 
એ હિી ત્યારે કહ ેકાઢંુ; ગઈ એટલે પછેૂ 
છે: શુ ંકાદંા કાઢયા? અને આયે અજબ 
વાિ છે! બસ ઝમખ ુ જ ઝમખ ુ કેમ 
દેખાયા કરે છે? શુ ંછે એને ને મારે? 
 
કહો ના કહો, પણ નક્કી કાકં થ્ુ ંછે ખરંુ. હૈં, 
એ લચુ્ચી છોકરીને હવે આ ઢોંગમા ંવધારે માલ 
દેખાયો નહીં હોય. બી ગઈ. જરૂર, શેહ ખાઈ 
ગઈ, ચોક્કસ. જુઓને રાિ લઈને ભાગી છે િે! 
કાનાનુ ંમાની મન ખબૂ પ્રફુલ્લ થ્ુ.ં ભગાડી 
દીધી. આબાદ ભગાડી દીધી. પણ કાનાને 
ખબર પડે િે પહલેા ં જ એના દદલમા ં કોક 
તવખચત્ર પલટો આવ્યો. એ હારી, િોય શુ ંપોિે 

જીત્યો હિો? એને આ જગા છોડાવી એમા ં
પોિાને શુ ંલાભ? 
કાનાએ માથુ ંખજંવાળ્ુ.ં શુ ંકહવે ુ ંઆ મનને? 
સાલુ ંજપં વળવા જ દેત ુ ંનથીને. એ હિી ત્યારે 
કહ ેકાઢંુ; ગઈ એટલે પછેૂ છે: શુ ંકાદંા કાઢયા? 
અને આયે અજબ વાિ છે! વારે વારે કંિાનનો 
ટુકડો સમારિી ઝમખ,ુ છાિીએ હાથની આંટી 
મારિી ઝમખ,ુ વાળ આગળ લાવિી ઝમખ,ુ 
બધા વચ્ચે મા ભવાનીની જેમ હાક દેિી 
ઝમખ.ુ બસ ઝમખ ુજ ઝમખ ુકેમ દેખાયા કરે 
છે? શુ ંછે એને ને મારે? 
જવાબ મળશે એવી આશાએ કાનાએ ઝમખનુી 
‘ગાદી’એ જો્ુ.ં ચલૂા માટે ગોઠવેલી ઈંટ 
નાટકના દશ્ય જેમ પડી રહી હિી. હાલં્લીયે 
બરાબર એમ જ – તટેૂલી ગોદડીયે રાબેિા 
મજુબ. પેંધ્્ુ ં પડેલુ ં કુરકુદર્ુ ં આજે તનરાિેં 
ગોદડીએ લોટત ુ ં હત ુ.ં આજે ક્ા ં કોઈ એને 
હાકંનાર હત ુ?ં તવચારોની વેગવન્િી બનિી 
જિી આંધીને ટાળવા કાનાએ બીડી ચેિાવી. 
પ ૂછંડેથી કરડી અને ઊંધી ૂંક લેિો'િો ત્યા ંિો 
કાનો અટકી ગયો ઝમખ ુમાદંી પડી હોય િો? 
હાઆ, િો િો ખબચારીની શી વલે થઈ હશે? 
પણ કોઈ હશેને એનુ?ં 
તવચાર આવિા િો આવ્યો, પણ કાનાનુ ંજડબુ ં
ચપ દઈને ખબડાઈ ગ્ુ.ં કોક હશે એનુ?ં ના, 
ના, કોઈ નહીં હોય; હોય િો આવી ચબરાક 
છોકરીને આમ સડક પર બેસવા દે? રોજની 
હજાર આંખ... છી... છી.... છી... લે, રાખ હવે 
મોટો પરદુોઃખભજંન થિો. િારે ને એને શુ?ં એ 



26 
 

િારી શુ ંલાગે િે મડંયો છે હાયપીટ કરવા? ન 
લેવા, ન દેવા અને મોટો ટોપલો માથે ઓઢીને 
ફરે છે િે! મોટો, રાજા ભોજનો ભાઈ. 
પણ કેમ નહીં? આ આટઆટલા દહાડા 
સાથોસાથ બેઠા,ં એક જ ધધંો કયો, લોકને સાથે 
છેિયાું અને છેિરવામાયેં ખબલકુલ સરખી 
અક્કલ વાપરી. હા, એની આવડિ તવશેર્. પણ 
િેમા ં શુ?ં આટલી માણસાઈયે િજી દેવાય? 
કાઈં હોય િો? મનખા દે'મા ંધળૂ ના પડ ેિો? 
ચલો ત્યારે, કાનારામ, ઝમખનુી ખબર કાઢીએ, 
ખબચારી માદંીબાદંી થઈ હોય િો? હોય, એ િો 
શરીર છે. સાજુમંાદું થાયે ખરંુ. ટોપી સરખી કરી 
કાનો ઊઠયો અને સીધો ગામ બહાર પેલા 
છાપરે પહોંચ્યો. પણ એને તવચાર આવ્યોોઃ શુ ં
પછંૂ? હવે દહમ્મિ ન હાર, ચાલ ચાલ.  
‘ઝમખ ુ આવી’િી કે?’ કાનાએ બારણુ ં ખોલી 
પછૂ્ુ,ં જવાબ જ નહીં. 
‘કોઈ છે? પછંૂ છં, ઝમખ ુઆવી'િી?’ 
પણ કોઈ હોય િો જવાબ દે ને? કાનાની આંખે 
છાપરીનો ખણેૂ-ખણૂો ખખંોળી જોયો. છાપરીમા ં
કોઈ ન’તુ.ં 
અહીં િો કોઈ નથી. ત્યારે ક્ા ંખબર કાઢવી? 
બારણુ ં બીડિા ં બીડિા ં કાનો તવચાર કરિો 
થયો. બારણુ ં બીડી ફયો ત્યારે કાનો ચોંક્ો. 
ચોરી કરિા ંચોર મદુ્દામાલ સાથે પકડાય અને 
કાપ્યો હોય િો લોહી ન નીકળે એવી દશામા ં
આવે, એમ જ કાનો પણ થઈ ગયો. સામે જ 
ઝમખ ુઊભી હિી. 

‘શુ ં કામ છે ઝમખનુુ?ં’ ઓછાબોલા માણસોના 
અવાજમા ં વહી રહલેી િીવ્રિાથી ઝમખએુ 
પછૂ્ુ.ં હવે આનો શો જવાબ દેવો? આપણે િો 
એની ખબર કાઢવા આવ્યા હિા, એમ કહીશુ ં
િો એ ઓછી માનવાની છે? સામાના દદલમા ં
માણસાઈ જ નથી એમ એ માનિી લાગે. 
 
બારણુ ં બીડિા ં બીડિા ં કાનો તવચાર 
કરિો થયો. બારણુ ં બીડી ફયો ત્યારે 
કાનો ચોંક્ો. ચોરી કરિા ંચોર મદુ્દામાલ 
સાથ ેપકડાય અને કાપ્યો હોય િો લોહી 
ન નીકળે એવી દશામા ંઆવે, એમ જ 
કાનો પણ થઈ ગયો. સામે જ ઝમખ ુ
ઊભી હિી. 
 
‘હું િો...’  
‘હા, હા; મોટો ઇડદરયો ગઢ જીત્યો છે, િે જોવા 
આવ્યો હઈશ.' ગળામાથંી ગાળ કાઢિા ંઝમખ ુ
બોલી. 
‘જો એ, તુ ંિા ંન કર. આ િો મેં જો્ુ ંકે ત ુ ંઆજ 
નથી બેઠી...’ 
‘િે ત ુયં ક્ા ંબેઠો’િો ?’ 
પકડાઈ ગયા. ખબલકુલ સપડાઈ ગયા. જાિ 
સાચવવાના પ્રયત્નમા ં કાનો પકડાઈ ગયો. 
‘વાિ એમ છે કે મને આજે બેસવાનુ ંમન જ ન 
થ્ુ.ં' 
‘કેમ ?' 
‘કેમ કરીને કહું કેમ?’ 
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‘ધરમી લોક કાઈં પેલા ગાભા ફેંદીને ન જોિ, 
સાચુ ંછે કે ઢોંગ કરે છે િે.'  
‘લે હવે, ખબલાડીબાઈની પાટ જેવી વાિ ન કર. 
ત ુ ંકેમ ન બેઠી એ કહ ેને?’  
કાનો ઝમખ ુસામુ ંજોઈ રહ્યો. ઝમખયુ પળભર 
ગભંીર બની: ‘મને એમ થ્ુ ં કે હું બેસુ ં એ 
પહલેા ંિારી જોડે સમજી લઉં.’  
‘મારી જોડે? શુ ંવેંચી લેવાનુ ંછે?' કાનો ચમકીને 
બોલ્યો.  
 
‘આપણે વેંચવા જેવુ ંજ ન રાખીએ િો?’ 
આંખ ઝીણી કરી કાના સામે જોિી ઝમખ ુ
બોલી. કાનો િો જાણે ખાડંી ખાડંી ભારની 
શલ્યાઓ માથ ે પડી હોય એમ જડાઈ 
ગયો. એને કાઈં સમજ ન’િી પડિી. 
 
‘આપણે વેંચવા જેવુ ંજ ન રાખીએ િો?’ આંખ 
ઝીણી કરી કાના સામે જોિી ઝમખ ુ બોલી. 
કાનો િો જાણે ખાડંી ખાડંી ભારની શલ્યાઓ 
માથે પડી હોય એમ જડાઈ ગયો. એને કાઈં 
સમજ ન’િી પડિી. 
‘લે, એમ બાઘો ન બન. નામ િો કાનાનુ ંરાખે 
છે!’ કાનો મલક્ો. એમ ત્યારે, વાિ એમ હિી! 
‘એક વાિ પછંૂ? તુ ંઅહીં ક્ાથંી આવી?’ 
‘િારી પાછળ પાછળ, ઠેઠ મદંદરના ંપગતથયેથી 
આવી.’  

‘હં.’ હવે કાનાને ગડ બેઠી. ‘જો, ઝમખ,ુ આવી 
વાિોમા ંપે'લેથી ચોખવટ સારી. પછી પાછી ત ુ ં
જ કહ,ે મોટો ઇડદરયો ગઢ જીિી લાવ્યા િે.' 
‘પણ હજુ ગઢ િો જીિ, દલ્લી શેર દૂર છે. 
ૂલીને ફાળકો થાય છે િે.’  
‘જો આપણે આ ગામ છોડીને બીજે ગામ 
જઈએ.’ 
‘પછી ત્યા ંકરીશુ ંશુ?ં’ 
‘એ સ્િો.’ ખીસામાથંી બીડી-કાડંી કાઢિા ંકાનો 
બોલ્યો. અને પછી િો ઝમખ,ુ િારે ટાબરંુય 
ભાડે લાવવુ ંનહીં પડે.’  
‘કેમ લ્યા?’ 
‘લે, છાની રહ ેશાણી થિી! જાણે કશુ ંજાણિી 
જ નથી!’ કાનાએ બીડી મોંમા ં ઠેઠવી ઝમખનેુ 
ચ ૂટંી ખણી. 
‘એ ગોદદડયા...’ 
જો પેલી બે ઈંટને જીભ હોિ િો હાલં્લી અને 
ગોદડીએ કેવી રીિે રાિોરાિ ગામોિરંુ ક્ુું 
એની વાિ આપણને કહિે. 
 
(સૌજન્ય: અમર પે્રમ કથાઓ: આર. આર. 
શેઠની કંપની. આ અદભિુ પસુ્િક સૌએ વાચંવુ ં
જ જોઈએ.) 
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ભરડી્ુ ં
દીના અતલુ રાઈચરુા 

 
રેિી, તસમેન્ટ, કપચી વગેરેને ભરડીને મકાન બનાવતુ ંભરડી્ુ ંઘણીવાર િો િેની 

આસપાસ કામ કરિા મજૂરો-મજૂરણોના મનમા ંપણ ચાલતુ ંહોય છે.  
 

 
 
 

ભરડીયામા ંરેિી, તસમેન્ટ, કપચી વગેરે ભરડ 
ભરડ ભેળવાઈને કદડો બહાર ઠલવાિો હિો. 
મજૂરણો િગારા ંઉંચકીને ફટાફટ દોડિી હિી. 
મગંળાના ંપગમા ંબીજી મજૂરણો જેવી ઝડપ 
આજે ન હિી. ભરડીયાની જેમ એનુ ંમગજ પણ 
ઘમુ્મડ ધમુ્મડ ભમતુ ંહત ુ.ં 

"અલી એય! જરા ઝડપ કર.આમ લટકમટક 
ચાલવાના પૈસા નથી મળવાના." 
મગંળાએ સપુરવાઇઝરની સામે જોયા વગર 
પગ દોડાવ્યા. "મયો મકુાદમ, આખો દા'ડો 
િાકયે રાખે છે! આ િડકો આગ ઓકે છે ત્યારે 
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બે ઘ ૂટંડા પાણી પીવા ઊભી એમાય એની 
મા...!” 
જેમિેમ દદવસ પરૂો થયોને મગંળા ઘર િરફ 
ચાલી. આગળના ચાર રસ્િા સધુી ચાલીને 
છકડો પકડયો. આટલુ ં ચાલવાથી બે રૂતપયા 
બચિા. ઘરે આવિી વખિે પણ થોડંુ આગળ 
ઉિરી જિી. રસ્િામાથંી સકૂા ડાળીડાખળા મળી 
રહિેા,ં બળિણનો જોગ પડી જિો. ઘેર 
પહોંચિા જ આજે બાધેંલો ભારો ઉંબરે નાખં્યો.  
"હાશ! એક દદવસ પત્યો આયખાનો." 
ધળૂવાળા પાલવથી પરસેવો લછૂયો. 
કાળાભખૂરા ં વાળને છોડી ફરીથી અંબડુીમા ં
બાધં્યા. પછડાિી હોય એમ દરવાજે બેસી પડી. 
થોડીવાર રહીને કામે લાગી.  
"અલી મગંળી! પછી િે કંઈ તવચા્ુું કે નઈ?" 
કંકુ ડોશીએ દાિેં બજર દેિા ંબમૂ પાડી. 
"મગંળી! િને કહુ ં છં. મઈૂ સાભંળીનેય ન 
સાભંળ્ુ ંકા ંકરે?” 
મગંળા મ ૂગેં મોઢે કામ કરિી રહી. કંકુકાકીનો 
બબડાટ ચાલ ુ હિો. મગંળાને એ બબડાટ 
જરાય ખટકિો નહીં. આકરંુ બોલી નાખિી 
કંકુકાકી જ એને ટાણેકટાણે કામમા ંઆવી જિી. 
મગંળાના ં કાયમ ખેંચમા ં રહિેા હાથમા ં
કંકુકાકીની બધં મઠુ્ઠી કંઈ ને કંઈ મકૂયા કરિી. 
મગંળા કાકીના નાનામોટા કામ કરી આપિી. 
ત્રણેક વર્ાથી પડોશી બનેલી સ્ત્રીઓ વચ્ચે 
સમજણનો સબંધં બધંાયેલો હિો. ત્રણેક વર્ા 
પહલેા ં એસ.ટી. બસ ડેપોમાથંી રડિી, 
ગભરાયેલી મગંળાને દીકરી સોના સમેિ લઈ 

આવ્યા પછી કંકુએ મા-દીકરીને પોિાની 
ઓથમા ંરાખ્યા ંહિા.ં 
મગંળાએ થોડાકં લાકડા ં ચીરીને આઠ દસ 
સાઠંીકડા ચલૂા પાસે મકૂી, બાકીના ખણેૂ મકૂ્ા.ં 
ફાટેલા ં પાલવથી પરસેવો લછૂિી કંકુડોશીને 
ઓટલે બેઠી. ઓટલે બેઠાબેઠા ં કંકુડોશીએ 
બજરનો કોગળો કયો. 
“મગંળી િારા ં ને આ ભાડાના ઝૂપંડાના ંહાલ 
િો જો! ત ુ ંહા કરે િો ઓલો ડીસાવાળો પચાસ 
હજાર ગણી મકુવા િૈયાર જ છે! એનુ ં પિે 
એટલે બીજે પણ... 
 
મગંળાએ બોલિા ં પહલેા ં ગળં ખખેં્ુા 
જરા અટકી. કાકીને ઘસીને ના કેમની 
પડાય! એને ભરોસે, એનો હાથ પકડીને 
બસમા ં ચડીને અહીં આવી, ત્યારથી 
તવરારની ઝૂપંડીમા ંરઘલો જીવ્યો કે મયો 
એની ખબર કાઢવાની દહિંમિ નથી થઈ. 
એ દદવસે મને દસ તમતનટ મોડંુ થ્ુ ંહોિ 
િો? નશડેી રઘલાએ સોનાડીને... 
 
મગંળાએ બોલિા ં પહલેા ં ગળં ખખેં્ુા જરા 
અટકી. કાકીને ઘસીને ના કેમની પડાય! એને 
ભરોસે, એનો હાથ પકડીને બસમા ંચડીને અહીં 
આવી, ત્યારથી તવરારની ઝૂપંડીમા ં રઘલો 
જીવ્યો કે મયો એની ખબર કાઢવાની દહિંમિ 
નથી થઈ. એ દદવસે મને દસ તમતનટ મોડંુ થ્ુ ં
હોિ િો? નશેડી રઘલાએ સોનાડીને... 
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ગભરાટમા ંએને માથે બાટલી ફોડી નાખંી. પછી 
િો દરવાજાને બહારથી ખેંચીને બેહોશ રઘલા 
સામે જોયા વગર સોનાડીને લઈને ભાગી. 
ત્યારની ઘડી ને આજનો દદ. આ ગામમાથંી 
બહાર નથી નીકળી. આજેય રસ્િામા ંપોલીસને 
જોઈ ફાળ પડી જાય છે. 
મગંળાએ શબ્દો ગોઠવ્યા. “પણ કાકી, મારંુ મન 
જરાક ઓછં વધે છે!" મગંળા જરાક અટકી. "ઈ 
માડં પદંર પરુા કરવાની આ દદવાળીએ..! સામે 
િીસ ઉપરનો માણસ!" 
"એની ફીકર ત ુ ંજરાય ના કર. પેલેથી જ દેવીને 
પગે લગાડવાની વાિ કરીને છોકરીને મદંદરેથી 
બારોબાર િારી સામે કોરેકોરી ન મકૂી દઉં િો 
આ કાકીને ફટય કેજે.” 
 
મગંળા અવઢવમા ં હિી. એક બાજુ 
સિિ િકલીફ અને ઓછપમા ંજીવાત ુ ં
જીવિર હત ુ.ં સોના નીિનવી વસ્તઓુ 
માગંયા કરિી. અધરૂામા ંપરંુૂ એનુ ંરૂપ! 
એનો બાપ મજાનો રાજકંુવર જેવો હિો. 
હુંય કા ંઓછી હિી! કમોિે મરી ગયો ને 
મનેય મારિો ગયો. મગંળાનો તનશ્વાસ 
અધરુો રહ્યો. 
 
મગંળા અવઢવમા ં હિી. એક બાજુ સિિ 
િકલીફ અને ઓછપમા ંજીવાત ુ ંજીવિર હત ુ.ં 
સોના નીિનવી વસ્તઓુ માગંયા કરિી. 
અધરૂામા ં પરંુૂ એનુ ં રૂપ! એનો બાપ મજાનો 

રાજકંુવર જેવો હિો. હુંય કા ંઓછી હિી! કમોિે 
મરી ગયો ને મનેય મારિો ગયો. મગંળાનો 
તનશ્વાસ અધરુો રહ્યો. કંકુએ એનો ખભા પર હાથ 
મકુ્ો એટલે બોલી, "મારંુ મન કહ ેછે કે બે'ક 
વરસ ખેંચીને સારા ઘર-વર જોઈને..." 
કંકુકાડીએ હસવુ ં ખાળ્ુ.ં "અલી...આ પાસંઠ 
વરહમા ં કંઈક જોઈ નાખ્યા. િારા વરણમા ં
સારા ઘર-વર કોઈનેય મળયા હોય એવુ ંજો્ુ ં
નથી." 
કંકુડોશીએ બીડી કાઢી. મગંળીને પણ ધરી. 
મગંલાએ નકારમા ં માથુ ં ધણુાવ્્ુ.ં "લઈને લે 
ને.. ભાવ ખાિી." બેઉએ બીડી સળગાવી. 
ધમુાડાને બેઉ પોિપોિાની નજરે જોિા ંરહ્યા.ં 
"રાધં્્ુ?ં”  
"ના રે કાકી, હાલ જ આવી. હમણા ં રાધંી 
નાખીશ.” 
“શાકનો વેિ છે કે?” 
મગંળાનુ ંમોઢંુ પડી ગ્ુ.ં એના ંમનની બળિરા 
મોઢે આવી ગઈ. “આ સોનાડીના ં અભરખા 
પરૂવામા ંપેટ ખાલી રહી જવાનુ.ં કયા ંમરી ગઈ 
કોણ જાણે? રાડંના લટકા નવાબજાદીના ંપેટના ં
જોઈ લો..! જીદે ભરાઈને નખ રંગવાની 
બાટલી, લીફટીક, બાકી હોય એમ ચપલાયં 
નવા લીધા.ં” 
કંકુકાકી કમરે હાથ દબાવી ઊભી થઇ અને 
ઘરમાથંી છાશ અને મરચા ંલાવીને આપ્યા.ં 
“આ લે! બે દા'ડા તવચાર કરીને જવાબ દેજે. 
આ જો સામેનુ ંપાકંુ ઘર ત્રણ વરસ પહલેા િારી 
જેમ ઝૂપંડંુ હત ુ ંને? જેટલી વાર ફેરવી છોકરીને, 
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દર ફેરી કોરી જ લઈને આવી. ને છેલ્લે ઠેકાણે 
ટકી ગઈ. ઈ ભાયડો જોરુકો નીકળો િો ય એને 
હું ગમેિેમ ઉડાવીનેય લાવવાની." 
મગંળા છાશનો વાડકો પકડીને સાભંળિી બેસી 
રહી. એણે વાડકામાથંી બે ઘ ૂટંડા છાશ પીધી. 
વાડકો પરાણે મોઢેથી અળગો કયો. 
"પી જા.. કોઠો ટાઢો થશે બીજી આપુ ંએ લઈ 
જાજે." 
મગંળાએ છાશનો વાડકો ફરીથી મોઢે લગાડયો. 
ધીરેધીરે નાના ઘ ૂટંડા ભરિી બેસી રહી. 
કંકુડોશીએ એને તશખામણના ંઘ ૂટંડા ભરાવવાનુ ં
શરૂ ક્ુા. 
"આ િો થોડાક વરસોથી છોકરી્ુનંી ખેંચ ને 
એમાયં ગામડાની છોકરી પણ ગામડામા ં
પૈણવા રાજી નથી થિી; બધા ભાયડા િીસ, 
બત્રીસ, પાતં્રીસ વટાવિા જાય પણ મેળ ન 
ખાય.” 
મગંળા માથુ ં ધણુાવિા ં ધણુાવિા ં ઘુટંડાઓ 
ગળા નીચે ઉિારિી હિી. છાશ પીવાઈ ગઈ 
એટલે કંકુડોશીએ વાડકો ફરીથી ભરી આપ્યો.  
‘જો, આ ડીસાવાળો ભારે પૈસાદાર છે. ડીસાની 
બાજુના ગામડામા ંએનુ ંઘર છે. પાતં્રીસ ઉપર 
થઈ ગયો છે! એની પાસે ખેિર, દુકાન, ઘર 
બધુયં છે. ચારપાચં ગામના ંગરજાઉ ઠેકાણા 
આઈવા છે! વરસમા ં બધેય ફરી વળીયે િો 
િારંુ દળદર દફટી જાય.”  
કંકુડોશી બોલિા બોલિા ંઅટકી, એ મગંળાને 
જોઈ રહી. િારા વેશ જરાક સધુારને, િારો ય 
મેળ પાડી દઈએ... અરે, તુ ંિો બેત્રણ મદહના 

કાઢી લે પછી..." ડોશીએ આખ મીંચકારી 
"દલ્લો હાથમા ંલઈને નીકળી જવાનુ.ં િારોય 
દેહ કંઈક િો માગેંને!”  
“શુ ંિમેય િે કાકી." કરિી મગંળા ઊભી થઈ. 
એના હઠે પર જરાક મલકાટ આવીને જિો 
રહ્યો.  
મગંળાએ ઘરમા ંજિા ંવેિ રોટલા બનાવવાની 
િૈયારી કરી. િપેલીમા ં લોટ લઈને મસળ 
મસળ કયાા કરિી હિી. રોટલો પડે ને પાછો 
એનો લવુો બનાવીને મસળે..  
 
અમારા ંવરણમા ંનાિરા કે ઘરઘયણાની 
નવાઈ થોડી છે? ત્રણ પડખા ંિો મેં ય 
ભોગવ્યા! સોનાડીને છ મદહનાની લઈને 
પરબિને ઘરે બેઠી! એમાયં ન ઠરી. એ 
િો બીજી સાથ ેજઈ બેઠો. પછી પાચં વરે્ 
રઘલાને પનારે પડી. આ સોનાડી કાઠંુ 
કરિી ગઈ ને રઘલાની દાનિ બગડિી 
ગઈ. નઘરોળ સાલો. 
 
અમારા ં વરણમા ં નાિરા કે ઘરઘયણાની 
નવાઈ થોડી છે? ત્રણ પડખા ં િો મેં ય 
ભોગવ્યા! સોનાડીને છ મદહનાની લઈને 
પરબિને ઘેર બેઠી! એમાયં ન ઠરી. એ િો 
બીજી સાથે જઈ બેઠો. પછી પાચં વરે્ રઘલાને 
પનારે પડી. આ સોનાડી કાઠંુ કરિી ગઈ ને 
રઘલાની દાનિ બગડિી ગઈ. નઘરોળ સાલો. 
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આખા દદવસનો િડકો ખાધેલુ ંઝૂપંડંુ મગંળાને 
વધ ુ ને વધ ુ િપાવત ુ ં હત ુ.ં િાવડી પણ 
લાલઘમૂ થઈને એને વધ ુિપાવી રહી હિી. 
એક હાથમા ંખોબો ભરીને િાવડી પર પાણી 
છાટં્ુ.ં છમકારો થયોને પાણીની વરાળ 
મગંળાના ં મોઢા પર આવી. પરસેવો અને 
વરાળ એકબીજામા ંભળી ગયા.ં પરસેવા સાથે 
તવચારોને પણ લ ૂછંી નાખંવા હોય એમ એણે 
ઓઢણુ ં કપાળે ઘસ્્ુ.ં રોટલા ઘડીને છાશ 
વધારીને, છાશમા ંચોળીને ખાઈ લીધા.ં બહાર 
આવીને કંકુકાકીને ઓટલે બેઠી. 
 
િાવડી પણ લાલઘમૂ થઈને એને વધ ુ
િપાવી રહી હિી. એક હાથમા ં ખોબો 
ભરીને િાવડી પર પાણી છાટં્ ુ.ં 
છમકારો થયોને પાણીની વરાળ 
મગંળાના ં મોઢા પર આવી. પરસેવો 
અને વરાળ એકબીજામા ં ભળી ગયા.ં 
પરસેવા સાથ ે તવચારોને પણ લ ૂછંી 
નાખંવા હોય એમ એણે ઓઢણુ ંકપાળે 
ઘસ્્ુ.ં 
 
કંકુ પણ પરવારીને બહાર આવી ગઈ. 
થાભંલીનો ટેકો લઈ ધીરેકથી બેઠી. એના 
હાથમા ંબામની ડબ્બી હિી. મગંળા ડબ્બીમાથંી 
બામ લઈ હળવે હળવે કંકુની કમર અને પીઠ 
પર માખલશ કરવા લાગી. 

દૂરથી સોના આવિી દેખાઈ, "લે આવી ગઈ 
િારી ૂલકુમારી...” 
મગંલાએ જોયા ક્ુા. "ક્ા ંરખડિી હોય છે દી 
આખો." ત્યા ંસોના નજીક આવી ગઈ હિી. 
"રોટલાને છાસ વધારી છે. ખાઈ લે." 
“હું િો પાઉભાજી ખાઈને આવી." સોનાએ હોઠ 
પર જીભ ફેરવી. બશુશટાની બાયંથી મોઢંુ 
લછૂ્ુ.ં  
“પૈસા? પૈસા ક્ાથંી આવ્યા?”  
સોના જવાબ આપ્યા વગર ઝૂપંડામા ં જિી 
રહી. કઈ ગણગણિા ંમોઢા ંપર પાણી છાટંવા 
લાગી. મગંળાએ ઊભા ંથવાનુ ંક્ુું. કંકુડોશીએ 
એનો હાથ પકડી લીધો. 
"મેં આપેલા! બેસને મ ૂગંી િેમાયં!" 
સોનાએ કંકુડોશીની સામે જો્ુનેં પછી ગોદડી 
પર લબંાવી દીધુ.ં  
“આજે મગનાએ પૈસા મોકલ્યા ને આજે ધધંોય 
બરાબરનો થયો. આ િને આઈપા એટલા ં
મરચા ં જ બચ્યા’િા, થ્ુ ં કે સોનાડીને રાજી 
કરંુ!" 
કંકુકાકી મગળાના ંઝુપંડા બાજુ ફરી, હવે એને 
સોના બરાબર દેખાિી હિી. સોના ચિીપાટ 
સિુી હિી. કંકુકાકીની નજર એના શરીર પર 
ચડઉિર કરી રહી હિી. 
“કાકી, િમે જે કેિા'િાને એમા ંમારંુ મન ઓછં 
માને છે! આમ છોકરીને ફેરવ ફેરવ કરવી ઈ 
ધરમ િો નો થયો ને!” મગંળા ધખૂળયા રસ્િાને 
જોઈ રહી હિી. “નાિરા ં ને ઘરઘયણા કરવા 
પડે એવી તવપદા પડે િો કોઈ ઉપાય ન થાય, 
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આમ પૈસા લઈને એ િો ભડવાઈ ન થઈ? 
પેટની જણીની." 
"િારંુ મન ન માને િો રે'વા દે। આ િારીએ કાઠંુ 
મજાનુ ંકાઈઢંુ છે. જો િને કાલ ખબર પડી કે 
કો'ક હારે ખેિરે કે ખણેૂખાચરે બેસીને આવી 
ગઈ, િો પછી પડાવવાની ગોળીઓ માગંિી 
ફરજે.”  
 
મગંળાએ સોના સામે જોયા ક્ુા. કંકુના 
ઓટલે લાગેલા બલ્બનો ઝાખંો ઉજાસ 
સોના પર પડિો હિો. મગંળાની 
આંખોમા ં કંકુકાકી, વસ્િીના ઉિારોની 
નજરો આવીને બેઠી. ચિીપાટ સિેુલી 
સોનાના ં શરીર પર મગંળાની નજર 
ક્ાકં અટકી, ક્ાકં હાફંવા લાગી 
 
મગંળાએ સોના સામે જોયા ક્ુા. કંકુના ઓટલે 
લાગેલા બલ્બનો ઝાખંો ઉજાસ સોના પર 
પડિો હિો. મગંળાની આંખોમા ં કંકુકાકી, 
વસ્િીના ઉિારોની નજરો આવીને બેઠી. 
ચિીપાટ સિેુલી સોનાના ંશરીર પર મગંળાની 
નજર ક્ાકં અટકી, ક્ાકં હાફંવા લાગી, 
ભરડીયાનો અવાજ સભંળાવા લાગયો. ભરડી્ુ ં
ઘસડુ ઘસડુ ફરત ુ ં હત ુ.ં એમા ં પોિે, સોનાડી, 
ખાલી પેટ, ખાલી ડબ્બાઓ, સોનાડીના 
અભરખાઓ, પાઉંભાજી, રૂતપયાની નોટો, છાશ, 
સોનાની હોઠ પર ફરિી જીભ.. બધુ ંભેળવાઈને 
ભરડાત ુ ં હત ુ.ં અચાનક એને શોર્ પડવા 

લાગયો. સામેના ં પાકા મકાનને હાથ ૂટી 
પોિાની આસપાસ વીંટાળાવા લાગયા હોય એવુ ં
લાગવા લાગ્ુ.ં પોિાને કોઈએ ભીંસમા ંલીધી 
હિી! મગંળા આંખો બધં કરીને ભીંસ 
અનભુવવા જિી હિી ત્યા ં કંકુડોશીએ મોટો 
ઓડકાર ખાધો. કંકુડોશીની સામે ચોરી કરિા ં
પકડાઈ ગઈ હોય એમ આડંુ જોઈ ગઈ.  
“કાકી! મન પર ન લેિા, મારંુ મન ના પાડ ે
છે?” 
"જા, હવે સઈુ જા! મન ન માને િો રેવા દે.. ત ુ ં
આટલી ઘસાય છે! આમ ક્ારેક ભાગંી પડીશ 
પછી? રસ્િે વાટકો ફેરવવાની? એટલે જરાક 
બળિરામા ંકીધુ'ંતુ.ં" 
મગંળા ઝુપડામા ંજઈ આડી પડી, શરીર તટૂીને 
કટકા થઈ જાય એવુ ં દુખત ુ ં હત ુ.ં આંખો 
નીંદરના, થાકના ભારથી ઘેરાવાનુ ંકરિી ત્યા ં
ખચિંિાનો ઘોંઘાટ આંખો ખોલી નાખિો. 
કાચીપાકી અધકચરી ઊંઘે સવાર પડી. 
"હાય બાપ, આજ નક્કી મકુાદમ પૈસા કાપી 
નાખવાનો.. સોનાડી ઊઠ, જરા નળેથી પાણી 
ભરિી થા.” 
સોનાએ પડખુ ંફેરવીને ચાદરનો ડૂચો કાન પર 
દબાવ્યો. "ઉઠને, નવાબજાદી જેવા નખરા 
િારા બાપના હાથમાયં નિા મળવાના.” 
કાળી ચાની રકાબીને મોઢે અડાડિા કંકુકાકી 
યાદ આવી. મગંળાએ રકાબી મોંએથી અળગી 
કરી. સામે ચાનુ ં પાણી હત ુ.ં રકાબીમા ં પાણી 
ક્સ્થર થ્ુ ં કે એમા ં મગંળાને પોિાનુ ં ઝાખં ુ
પ્રતિખબિંબ દેખા્ુ.ં કેવા અવિાર થઈ ગયા 
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મારા!ં કેવી હિી ને કેવી થઈ ગઈ! આટલા ં
વરસથી કાકીની ઓથે િો આંઈ ટકી છં! 
સોનાડીને નજરમા ં રાખીને મને ઓથ આપી 
હશે?” 
મગંળાએ ચા પીને સોનાને બમૂ પાડી. “ઊઠે છે 
કે હજી ઘોરવાની? દરવાજો િો વાસી દે!" સોના 
ઊંઘરેટી આંખે મ ૂગંી ઉભી રહી. 
“રોટલા ખાઈ લેજે, મારા ભેગી દા’ડીએ આવિી 
હોય િો... કાઈંક િો ઘરમા ંઆવે!”  
સોનાએ દરવાજો અટકાવવાનુ ં ક્ુું મગંળાને 
કરીથી કફકાકીના શબ્દો યાદ આવ્યા, "કાઠંુ 
સારંુ ક્ુું છે." 
ઘાઘરી અને બશુશટામા ં ઊભેલી સોનાના ં
બશુશટાનુ ં બીજુ ં બટન ખલેૂલુ ં હત ુ.ં મગંળાની 
નજર અટકી ગઈ, સોનાની િાબંાવણી ત્વચા 
પર. એ કાળં ભરંુૂ ચાઠંું. સોનાએ મા સામે જો્ુ.ં 
બટન બધં ક્ુું. 
"કેટલી જીવાિો ફરે છે.” એ પીઠ, ગરદન 
ખજંવાળિી ઊભી રહી. મગંળા નજરને વાળી 
લઈને ઝડપથી ભાગિી હોય એમ જિી રહી. 
૦૦૦  
મગંળાનુ ં નસીબ એ દદવસે સારંુ હત ુ.ં 
સપુરવાઇઝર અને બીજા સાહબેોને લાવિી 
બસ આવી ન હિી. ભરડી્ુ ંશાિં પડ્ુ ંહત ુ.ં 
બીજા મજૂરો છાયંડે બેઠા ંહિા.ં મગંળાએ જગયા 
માટે નજર દોડાવી, ત્યા ંધળૂ અને ધમુાડાના 
ગોટા સાથે બસ આવી. બધાએં દોડીને િગારા, 
પાવડા સભંાળયા. મગંળા ઊભી હિી એમ જ 
ઊભી રહી. એક મજૂરણે એનો ખભો 

હલબલાવ્યો, મગંળા ઝબકીને ભરડીયા િરફ 
આગળ વધી. રેિી, તસમેન્ટ, કંપચીના કાળા-
ભખૂરા કદડાને જોઈને એને સોનાડીનુ ં ચાઠંું 
યાદ આવ્્ુ.ં બીજા બટનની બાજુમા ં દેખાિા 
એક ચાઠંાની આજુબાજુ અનેક ચાઠંાઓ દેખાવા 
લાગયા. એક પછી એક બટન ખલુવા લાગયા. 
બટન. ચાઠંા... ના ના ના... એ િો જીવાિો... 
સોનાડીને કરડિી જીવાિો. 
 
રેિી, તસમેન્ટ, કંપચીના કાળા-ભખૂરા 
કદડાને જોઈને એને સોનાડીન ુ ંચાઠંું યાદ 
આવ્્ુ.ં બીજા બટનની બાજુમા ં દેખાિા 
એક ચાઠંાની આજુબાજુ અનેક ચાઠંાઓ 
દેખાવા લાગયા. એક પછી એક બટન 
ખલુવા લાગયા. બટન. ચાઠંા... ના ના 
ના... એ િો જીવાિો... સોનાડીને કરડિી 
જીવાિો. 
 
"એય મગંળી... ઝટ હાથ દે! કેમ ભિૂ જેવી 
ઊભી છે?” 
મગંળાએ કામમા ં ધ્યાન આપવાની કોતશશ 
કરી. સાથે જાિ સાથે વાિો કરવાનુ ંપણ ચાલુ ં
હત ુ.ં ‘મવુુ ંઆ કામ! હાડકા ંતટૂીને કટકા થાય 
પણ બે પૈસા ભેગા ન થવાય. આ સોનાડી! 
એનો પગ િો ગમે ત્યારે કંુડાળામા ંપડવાનો.. 
હા પાડી દઉં? ના... એને સારંુ ઘર-વર જોઈ 
વરાવવાની. પાકંુ ઘર! આ બને છે એવુ.ં એમા ં
સોનાડી મોજ કરિી હોય! 
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"એય મગંળી! િગારંુ અંબાવ ઝટ." મગંળાનુ ં
દદવાસ્વપ્ન તટૂ્ુ.ં  
ના, ના. મારે મારી છોકરીને વેચીને મકાનો 
બાધંવા! કંકુકાકી િો મારે મડંાવુ ંહોય િો મનેય 
મડંાવી દે એમાનંી માયા છે. કોઈ રાડંયો છાડંયો 
મનેય સાચવી લે.. ના શુ?ં હા...હા.. એવુ ં જ 
કરાય.. આ ઢસરડા, સોનાડીના ંનખરા બધેથી 
પાર આવે.  
બળિા ં બપોરે કોઈનુ ં ઘર માડંીને બેસવાની 
કલ્પના મગંળાને શીિળિા આપી ગઈ હોય 
એમ એણે ઝડપ વધારી ત્યા ંભરડી્ુ ંફરીથી 
અટક્ુ.ં 
“આ મશીનની મા.... િો...." મકુાદમ બગડયો. 
મગંળા પણ બધા ં મજૂરો સાથે જઈને બેઠી. 
સાથી મજૂરણે ધરેલી િમાકુને ગલોફામા ં
દબાવી આંગળીઓના ંઅંકોડા ભીડી હાથ ખેંચી 
આળસ ખાધા જેવુ ંક્ુું.  
“મ્ુા આ મસીન... ખોટકાઈ ગ્ુ.ં આખો દા’ડો 
બગડયો ને આજનુ ંભાડંુ પણ માથે પડ્ુ!ં" 
"હાજરી લખાઈ સે.. એટલે પેહા િો આલસે!" 
"અડધો દા'ડો િો આમેય ગયો.” 
"અડધો આલસે." 
“રીપેરવાળો આવિો જ હશે!” 
આ વાિો વચ્ચે મગંળાની આંખો ઘેરાવા 
લાગી. મગંળાએ આંખો મીંચી દીધી. એને 
કોઈએ ઢંઢોળી, "અલી એય... બધાનેં કાલ 
બોલાવ્યા છે! લાઈટનુ ં મસીન હમા્ુા ત્યા ં
ભરડી્ુ ંખોટકા્ુ.ં”  
"હેં!" કહિેી મગંળા ઊભી થઈ.  

"આપણે ત્યાનંો છકડો ઊભો છે, ચાલ જલ્દી.." 
મગંળાએ પગ ઉપાડયા. છકડો ભરાઈ ગયો 
હિો િોય સાથે હિી એ જેમિેમ ધસુી ગઈ. 
મગંળા એકલી પડી. 
"મ્ુું, બીજો આવશે." રસ્િાની કોરે છાયંડે બેસી 
ગઈ. કાકીની વાિ સાવ કાઢી નાખંવા જેવીય 
નથી, સોનાડી જ્યાતં્યા ં ફરિી ફરે. મને 
ગાઠંિીય નથી.. કાલ રાિે ઇના અવિાર.. 
ઓલુ ંચાઠંું..  
“ઇ કરિા િો કોકના ઘરમા ં બેસી જાય મઈુ! 
આમેય હું એને કેટલુકં પકડીને બેસવાની! આખુ ં
ગામ મોઢંુ મારી જાય, િોય હું શુ ંકરી લેવાની? 
કેવુ ંકેિી'િી? જીવાિો... કાકીને હા પાડંુ?” 
 
મગંળાએ તવચાયાા ક્ુું. “િણ વરસથી 
આઈ સુ.ં આ કંકુકાકીએ કોણ જાણે 
કેટલીયને ઠેકાણે પાડી. સામેવાળીને 
િઇણ વાર ફેરવી, કાકીનો મગનો બધુ ં
કરે ને કાકી.. મને સોનાડીને લીધે સારંુ 
રાખિી હોય િોય કોને ખબર!” 
 
મગંળાએ તવચાયાા ક્ુું. “િણ વરસથી આઈ સુ.ં 
આ કંકુકાકીએ કોણ જાણે કેટલીયને ઠેકાણે 
પાડી. સામેવાળીને િઇણ વાર ફેરવી, કાકીનો 
મગનો બધુ ંકરે ને કાકી.. મને સોનાડીને લીધે 
સારંુ રાખિી હોય િોય કોને ખબર!” 
“કાકી કેિી'િી કે દૂરદૂરને ગામે ફેરવવાની... 
બને િો નાિ પણ જુદી લેવાની ને ચારપાચં 



36 
 

વરે્ આપણુયં ઠેકાણુ ંબદલી નાખવાનુ.ં િો િો 
વરસેકમા ંકાકીય જિી રે...પછી?' 
 
“જોઉં, આમ િો મરી જિા ં સધુી 
પીસાવાનુ!ં આ મજૂરી કરિા ંિો મડંાઈ 
જવુ ં હારંુ, ત્રણ ભેગો ચોથો! કોક ભલો 
આદમી હોય િો જન્મારાની ઓથ થાય. 
બરડામા ંહિેેથી કોકનો હાથ ેફરે.” 
સાજં થવાને વાર હિી, િડકો આકરો 
હિો િોય મગંળાને એકાદ ઠંડી લહરેખી 
અડી ગઈને એના ં રંુવાડા જાગી ગયા.ં 
આખા ંશરીરમા ંકંપ જેવુ ંલાગ્ ુ ંને શમી 
ગ્ુ.ં “મઈુ હુંય..!” 
 
 
“જોઉં, આમ િો મરી જિાં સધુી પીસાવાનુ!ં આ 
મજૂરી કરિા ંિો મડંાઈ જવુ ંહારંુ, ત્રણ ભેગો 
ચોથો! કોક ભલો આદમી હોય િો જન્મારાની 
ઓથ થાય. બરડામા ંહિેેથી કોકનો હાથે ફરે.” 
સાજં થવાને વાર હિી, િડકો આકરો હિો િોય 
મગંળાને એકાદ ઠંડી લહરેખી અડી ગઈને 
એના ંરંુવાડા જાગી ગયા.ં આખા ંશરીરમા ંકંપ 
જેવુ ંલાગ્ુ ંને શમી ગ્ુ.ં “મઈુ હુંય..!” 
છકડાના હોનાથી મગંળા ઝબકી. ચાર રસ્િે 
ઊિરીને ઓળખીિા દુકાનદાર પાસેથી ખાિે 
લખાવી દાળ, ચોખા, િેલ, મસાલાના પડીકા 

બધંાવ્યા. “ટેમસર ચકૂવી દેજે, થોડંુક આગલુ ં
બાકી છે. યાદ છેને?” 
"હા! ઈમા ંકેવુ ંનો પડે!" દુકાનદારની ટકોરનો 
જવાબ આપિી વખિે મગંળાને પોિાનો રણકો 
નવો લાગયો. બહારથી અટકાવેલો દરવાજો 
ખોલીને ઝૂપંડામા ં જઈને તનરાિેં બેઠી. હાશ! 
આજે ખીચડી રાધં ુ.ં કાકીની પાસે બચ્યા ંહોય 
િો લઈને વેંગણ કે મેથી બનાવુ.ં ધરાઈને ખાવુ ં
છે! અથાણાનુ ંપાઉચ પણ લીધુ ંછે આજે િો.. 
હજી દાળચોખા ભેળવે ત્યા ં કાકીને દરવાજે 
ખખડાટ થયો. એકાદ બે માણસનો બોલાટ 
સભંળાયો. 
“કાકી આવી ગઈ.” મગંળા ઊભી થઈને 
દરવાજે ગઈ મકાન માલકણને જોઇ ખચકાઈ. 
આ હમણા ંઝૂપંડાનુ ંભાડંુ માગંશે.  
"આ ઓરડી જોઈ લો, ઓટલા બધં પાકી 
ઓરડી છે!" મકાન માલકણ કોઈને કહી રહી 
હિી. મગંળાને જોઈને બોલી “આ ઓરડીવાળી 
કંકુબાઈ િારુ બાર મદહનાનુ ંભાડંુ ભરિી ગઈ 
છે! િારી દીકરી એના ંછોકરા વેરે આપી?” 
મગંળાને ઘડીક ગડ જ ન પડી. એને સમજા્ુ ં
જ નહીં કે આ મકાન માલકણ શુ ંબોલી રહી છે. 
“કાકીએ િમને એવુ ંકીધુ?ં ક્ારે?” 
મકાન માલકણે મગંળાની સામે જો્ુ.ં "મને શુ ં
લેવા કે'વાની? સવારે અમદાવાદ જિા ંપહલેા ં
દહસાબ કરવા આવી'િી. કહિેી ગઈ કે આની 
મા જે ઓરડીમા ંરહ ેછે એનુ ંબાર મદહનાનુ ંભાડંુ 
ગણી લ્યો.” મગંળાના ંબઘવાયેલા મોઢા સામે 
જોયા વગર મકાન માલકણ એકસરખુ ંબોલિી 



37 
 

હિી. “કેિી'િી કે ભાડંુ લઈને મગંળાને હરેાન 
ન કરિા!ં મગનો િપાસ કરિો રે'શે! એમ 
હામના રૂતપયા થોડી ખાવાની? તુ ં િારે બાર 
મદહનાની તનરાિેં રે જે! મજાની છે િારી 
છોકરી!” 
 
મગંળા પથ્થરની જેમ ઊભી રહી. એનુ ં
મોઢંુ ખલુ્લુ ંરહી ગ્ુ.ં અચાનક એ ઊભી 
હિી ત્યા ંજ બેસી પડી. જમીન પરથી 
નાના નાના કાકંરાઓ, ધળૂ, નાના 
પથરાઓ ઉંચકીને કંકુકાકીની ઓરડી 
િરફ ફેંકિા ફેંકિા ચીસો પાડવા લાગી. 
 
મગંળા પથ્થરની જેમ ઊભી રહી. એનુ ં મોઢંુ 
ખલુ્લુ ંરહી ગ્ુ.ં અચાનક એ ઊભી હિી ત્યા ંજ 
બેસી પડી. જમીન પરથી નાના નાના 
કાકંરાઓ, ધળૂ, નાના પથરાઓ ઉંચકીને 
કંકુકાકીની ઓરડી િરફ ફેંકિા ફેંકિા ચીસો 
પાડવા લાગી. “રાડં.. ભડવી.. મારંુ મકાન.. 
ચોરી ગઈ. મારી વાટેય ન જોઈ! હું િો..” 
એટલામા ંએની સાથી મજૂરણ દોડિી આવી. 
બોલી, “ત્યાથંી ફોન આયો સ.. ભરડી્ુ ંચાલ ુ
થઈ ગ્ુ.ં વધારાની પાળી કયેસ.. િારે.. 
આવવુ ંસ, મગંળી"?  
(નમાદ સાદહત્ય સભા યોજજિ કેિન મનુશી 
વાિાા સ્પધાાની બીજા ક્રમની તવજેિા કૃતિ.) 
 
 

જ્યોતિકળશ વાિાા લેખન સ્પધાાના તનયમો: 

૧. વાર્ાા લેખકની મૌલલક કૃતર્ હોવી અતનવાર્ા છે. 
વાર્ાાના અંરે્ લખેકે વાર્ાા પોર્ે જ લખલેી - 
મૌલલક છે ર્ેની લેલખર્ બાાંહધેરી આપવાની રહશેે. 

૨. વાર્ાા રસજાગતૃર્ કરી શકે રે્વા પ્રસાંગો, 
ઘટનાઓ, પાત્રો, વળાાંકોથી સજ્જ હોર્ અને 
૧૦૦૦ - ૧૫૦૦ શબ્દોની મર્ાાદામાાં હોર્. 

૩. વાર્ાા ગગુલ ફોન્ટ્સમાાં ગજુરાર્ી ભાષામાાં 
ટાઈપ થર્ેલી હોવી જોઈએ અને ર્ે 
jyotikalash007@gmail.com ન ેમોકલવી.  

૪. દર મહહને પાંદરમી ર્ારીખ સધુી આવેલી 
વાર્ાાઓને જે-ર્ે માસની સ્પધાા માટે સ્વીકારવામાાં 
આવશે, ત્ર્ારબાદ આવેલી વાર્ાા ત્ર્ાર પછીના 
માસ માટેની સ્પધાા માટે સ્વીકારવામાાં આવશે. 
(એનો અથા એ થર્ો કે લખેક તમત્રોએ સર્ર્ સારી 
વાર્ાાઓ લખીને મોકલર્ાાં રહવેાનુાં છે.) 

૫. આ સ્પધાામાાં દર મહહને ત્રણ ઇનામો અને 
થોડાાં પ્રોત્સાહન ઇનામો આપવામાાં આવશે. 
‘જ્ર્ોતર્કળશ’માાં પ્રકાતશર્ થનાર ર્મામ 
વાર્ાાઓને પરુસ્કાર આપવામાાં આવશે. એનુાં 
સાંચાલન ‘જ્ર્ોતર્ સેવામર્ ચેહરટેબલ ટ્રસ્ટ’ દ્વારા 
કરાશે.  

૬. સારી વાર્ાાના પ્રચાર-પ્રસારના હતેથુી 
‘જ્ર્ોતર્કળશ’ વાર્ાા માતસક દર મહહને ઈ-પસુ્ર્ક 
રૂપે પ્રકાતશર્ થશ ેઅને ર્ે દેશ-તવદેશમાાં તન:શલુ્ક 
મોકલવામાાં આવશે.  

 

mailto:jyotikalash007@gmail.com
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એક સપનુ ંબડંુ સહુાનુ ં
નરેશ કાપડીઆ 

 
ગામના તનવિૃ તશક્ષકને ગામજનોએ આદરથી સરપચં બનાવ્યા હિા. ગામ અનેક મસુીબિોથી ત્રસ્િ 
હત ુ ંજ ત્યા ંઆવી કોરોનાની મહામારી. ત્યા ંસરપચંની દીકરી તવશ્વાએ જોયા ંકેટલાકં અદભિુ સપનાં  
 

 
 
બસ વળાકં લઈને ગામ િરફ વળી. તવશ્વાને 
એક પદરખચિ સગુધંની આશા હિી. આ રસ્િે 
િે સ્કુલે જિી અને પરિ થિી વખિે બસ આ 
વળાકંથી ગામ િરફ જાય ત્યારે ખેિરમા ં
ઉગેલા ધાનની િાજી મીઠી સવુાસ િેને ઘેરી 
વળિી. પણ આજે એમ ન થ્ુ.ં તવશ્વાએ 
બસની બહાર જો્ુ ંિો એકપણ ખેિરમા ંલીલો 
રંગ દેખાિો નહોિો. દૂર દૂર સધુી વેરાન; વકૃ્ષો 
પણ કૃશ જણાયા. િેના ગામના પાદટયા પાસે 

બસ થોભશે માટે તવશ્વા ઊઠી, લેપટોપની બેગ 
ખભે લીધી, મોં પરનુ ં માસ્ક સરખુ ં ક્ુું અને 
બસના દરવાજા પાસે ઊભી રહી. સામે જ 
ગામનો એકમાત્ર મીઠા ંપાણીનો કવૂો દેખાયો, 
િેનુ ંઆખુ ંથાળં ખાલીખમ અને વેરાન. અરે, 
આ િો ગામની મદહલાઓની મેહફીલ જામિી 
િે જગયા. તવશ્વાથી એક તનસાસો નખંાઈ ગયો.  
બસમાથંી ઉિરિા ંજ પાચેંક મદહલાઓ ઘમૂટો 
િાણીને માથે બેડા ં લઈને જિી દેખાઈ. હવે 
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પાક્કું થઇ ગ્ુ ંકે ગામનો મીઠા ંપાણીનો કવૂો 
વસકુી ગયો છે. મદહલાઓના વ ૃદંમાથંી એક 
પદરખચિ અવાજ આવ્યો, ‘આવી ગઈ બેટા? 
િારી મા આગળ પાણી ભરવા ગઈ છે. કહી 
ગઈ છે, િરિ આવુ ંછં, ત ુ ંબાપ ુસાથે બેસજે.’  
‘જી માસી. િમે બધા ં પાણી લેવા ક્ા ંજાવ 
છો?’      
‘બીજે ગામ. ત્રણેક ગાઉ દૂર છે.’ જિા ં જિાં 
માસી બોલ્યા.ં  
િો એમ વાિ છે. કોરોનાકાળમા ં િેના ગામ 
પરના જળસકંટનો િેને ખ્યાલ આવી ગયો. બે 
વર્ા પહલેા ં િે ગામ છોડીને સરુિમા ંમામાને 
ત્યા ં રહવેા ગઈ હિી. તસતવલ એપ્ન્જયદરિંગના 
કોસાના પહલેા ંવરે્ િો િેનો ફસ્ટા  તલાસ આવ્યો 
પણ બીજા વર્ાથી ભણવાનુ ંજ અદ્ધરિાલ થ્ુ.ં 
મહામારીને કારણે કોલેજની હોસ્ટેલ પણ બધં 
થઇ. ઓન-લાઈન ભણવા માટે ઈન્ટરનેટની 
સગવડ ગામમા ં મળે િેમ નહોિી. એટલે 
શહરેમા ં જ રહવે ુ ં પડ્ુ.ં હાલ ગામમા ં પણ 
કોરોનાના કેસ આવવા માડંયા છે એવુ ંજાણિા 
એ સામે ચાલીને ગામ આવી હિી.  
પણ આ શુ?ં ગામમા ં દાખલ થવાનો રસ્િો 
વાસં બાધંી બધં કરાયો હિો. બાજુમા ં એક 
ટેબલ પાસે ચારેક જણ બેઠા ંહિા.ં પચંાયિના 
કમીએ તવશ્વાને ઓળખી.  
‘ઓહો, તવશ્વા બેટા, ત ુ ંઆવી પહોંચી? સરપચેં 
મને સવારે જ કહલેુ.ં બેટા, મોટંુ જોખમ લીધુ ં
િેં. ગામમા ંકેસ વધિા જાય છે. અમે ગામને 

સીલ કરી દીધુ ં છે. બહારથી કોઈને આવવા 
દેિા નથી.’  
‘જાણુ ંછં કાકા, મારે પપ્પા સાથે વાિ થઇ છે. 
લો આ રહ્ુ ં મારંુ ‘કોરોના નેગેટીવ ટેસ્ટ’નુ ં
સટીફીકેટ. અહીં ટેસ્ટ થાય છે કે નહીં?’ 
‘કેવા ં ટેસ્ટ ને કેવી વાિ? કોઈ સગવડ નથી. 
અડધુ ં ગામ ખાલી થઇ ગ્ુ ં છે. બાકીના 
અડધામાથંી રોજ ટે્રતટર ભરીને રોગીઓને 
શહરેની હોક્સ્પટલમા ંસારવાર માટે લઇ જવા 
પડે છે.’ 
 
‘કાકા, હું ઘરે જઈને ભાઈ સાથ ેઆયોજન 
કરંુ છં. કાલે મારા તમત્રો આવશ.ે કાલથી 
ગામમા ં ટેસ્ટ અને સારવાર શરુ કરી 
દઈશુ.ં’ તવશ્વા ઘર િરફ આગળ વધી. 
પચંાયિ કમીએ સાથનેા લોકોને 
જણાવ્્ુ,ં ‘સરપચંની દીકરી છે, તવશ્વા’ 
 
‘ગામનુ ંદવાખાનુ?ં’ 
‘એક નસા છે, િારા જેવી. ડોતટર બહને પણ 
માદંા છે, એટલે આવિા ંનથી.’ 
‘ઓહ. એમ વાિ છે. કાકા, હું ઘરે જઈને ભાઈ 
સાથે આયોજન કરંુ છં. કાલે મારા તમત્રો 
આવશે. કાલથી ગામમા ં ટેસ્ટ અને સારવાર 
શરુ કરી દઈશુ.ં’ તવશ્વા ઘર િરફ આગળ વધી.  
પચંાયિ કમીએ સાથેના લોકોને જણાવ્્ુ,ં 
‘સરપચંની દીકરી છે, તવશ્વા, એના બાપને ભાઈ 
કહ ે છે. બહુ જ હોંતશયાર છે. ગામને 
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બચાવવાની જવાબદારી એના નાજુક ખભે 
લીધી છે. દીકરી હોય િો આવી.’ 
 
ચેલાએ ગરુુને પછૂ્ ુ ંકે ‘િમે હવે િો તસદ્ધ 
થઇ ગયા છો પણ િે પહલેા ંશુ ંકરિા 
હિા?’ ગરુુએ કહ્ુ,ં ‘આશ્રમ માટે ખેિી 
કરિો હિો.’ ચેલાએ પછૂ્ ુ,ં ‘હવે શુ ં
કરશો?’ ગરુુ કહ,ે ‘હજી પણ ખેિી જ 
કરીશ.’ ચેલાને નવાઈ લાગી. તસદ્ધપરુુર્ 
પણ ખેિી જ કરશ!ે િેનાથી રહવેા્ ુ ં
નહીં, ‘ગરુુજી, આટલા િપ પછી પણ 
ખેિી જ? િો ફરક શુ ં પડયો?’ ક્સ્મિ 
કરીને ગરુુએ કહ્ુ,ં ‘મને જે જ્ઞાન મળ્ુ ં
છે િેનાથી હું હવે વધ ુસારી ખેિી કરીશ 
અને આશ્રમના સૌનુ ંપોર્ણ વધ ુસારંુ 
થશ.ે એજ મારો ધમા.’ 
 
ભાઈ ઘરની બહાર ખાટલા પર બેઠેલા.ં મળેૂ 
તશક્ષક. તનવિૃ થયા ં િો ગામ લોકોએ સામે 
ચાલીને િેમને સરપચં બનાવેલા. માસ્ક 
પહરેેલા ભાઈની સામે આઠ-દસ લોકો બેઠેલા.ં 
પછેડી મોં પર વીંટાળીને. તવશ્વા મ ૂગેં મોઢે 
ભાઈને પગે લાગી અને િેમના પગ પાસે બેઠી. 
ભાઈએ પે્રમથી િેનો હાથ ખેંચીને ખાટલા પર 
બેસાડી, પોિાની વાિ આગળ ચલાવી. ‘હા, 
િમે શુ ંકહ્ુ?ં ચેલાએ ગરુુને પછૂ્ુ ંકે ‘િમે હવે 
િો તસદ્ધ થઇ ગયા છો પણ િે પહલેા ંશુ ંકરિા 

હિા?’ ગરુુએ કહ્ુ,ં ‘આશ્રમ માટે ખેિી કરિો 
હિો.’ ચેલાએ પછૂ્ુ,ં ‘હવે શુ ંકરશો?’ ગરુુ કહ,ે 
‘હજી પણ ખેિી જ કરીશ.’ ચેલાને નવાઈ 
લાગી. તસદ્ધપરુુર્ પણ ખેિી જ કરશે! િેનાથી 
રહવેા્ુ ંનહીં, ‘ગરુુજી, આટલા િપ પછી પણ 
ખેિી જ? િો ફરક શુ ં પડયો?’ ક્સ્મિ કરીને 
ગરુુએ કહ્ુ,ં ‘મને જે જ્ઞાન મળ્ુ ંછે િેનાથી હું 
હવે વધ ુસારી ખેિી કરીશ અને આશ્રમના સૌનુ ં
પોર્ણ વધ ુસારંુ થશે. એજ મારો ધમા.’ સરપચં 
હાલ તશક્ષકની ભતૂમકામા ંહિા. વગા પરુો થયો. 
બધા ંતવદાય થયા.ં દીકરીને વહાલથી ભાઈએ 
કહ્ુ,ં ‘આ મહામારીમા ં મોટંુ જોખમ લીધુ ં િેં 
બેટા. ન આવિે િો ચાલિે. મામાને ત્યા ંવધ ુ
સલામિ હિી. ભણવાનુ ંબગડશે િે નફામા.ં’  
‘ભાઈ, ગામ કંઈ િમારી જાગીર નથી. સરપચં 
બનેલા ંત્યારે િમે જ કહલેુનેં, કે િમે ગામના 
પહલેા ંનબંરના સેવક છો. બસ, િો સેવકની 
દીકરી પણ સેવક.’ હસીને તવશ્વા બોલી. ભાઈ 
હસીને ઘરમા ં ગયા. તવશ્વાએ બેગમાથંી ફોન 
કાઢયો. ઈન્ટરનેટ ચાલત ુ ં નહોત ુ.ં ફોનનુ ં
તસગનલ નબળં હત ુ.ં િેણે મલયને ફોન જોડયો. 
‘પહોંચી ગઈ. ગામની હાલિ બહુ ખરાબ છે. 
અડધુ ં ગામ ખાલી થ્ુ ં છે, બાકીનુ ં અડધુ ં
બીમાર છે. િમે કાલે ક્ારે પહોંચશો?’  
‘યેસ ડીયર, િને કોઈ િકલીફ નથી પડીને? 
સાચવજે. સોતસયલ દડસ્ટન્સ જાળવજે. માસ્ક 
પહે્ ુું છેને?’  
‘હા, માસ્ક િો છે જ, અને િારા અથામા ંપણ 
સોતસયલ દડસ્ટન્સ જાળવીશ, બસ?’ િે હસી. 
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બનેં પે્રમીઓનો ‘સોતસયલ દડસ્ટન્સ’ કોડ વડા 
હિો. એનો અથા થિો હિો, મળશે પણ નજીક 
નહીં અવાય. 
‘સો ક્ટુ. સાભંળ. મેં પપ્પાને સમજાવ્યા છે. 
અમે કાર લઈને આવીશુ.ં સવાસો જેટલી 
ટેસ્ટીંગ કીટ લઈને આવીશુ.ં ત ુ ં ત્યાનંી ટીમ 
િૈયાર કરજે. ડૉ. રજનીબેને મારી બેનને ટે્રઈન 
કરી છે. િે ટેસ્ટ પણ લેશે અને બે દદવસમા ં
ત્યાનંી સ્કુલમા ંઆપણે ‘આઇસોલેશન સેન્ટર’ 
ઊભુ ંકરી દઈશુ.ં’ 
‘ગડુ. અહીંની હલે્થ સેન્ટરના ડોતટર પણ 
પોઝીટીવ થયા ં છે. એક નસા બહને છે, િેની 
મદદ મળશે. હું ગામની ટીમ િો આજે સાજંે જ 
િૈયાર કરી દઈશ. બધુ ંઆયોજનબદ્ધ થવુ ંજ 
જોઈએ. એક વીકમા ં મારા પપ્પાએ સામે 
ચાલીને કહવે ુ ંજોઈએ કે ‘આ છોકરો િારે માટે 
યોગય છે.’, સમજ્યો?’ 
‘યેસ ડીયર. દદલથી, એમ જ થશે. બહુ વખિે 
ગામ ગઈ. કેવુ ંલાગે છે?’ 
‘નથી સારંુ લાગત ુ.ં એક િો િારાથી દૂર.. અને 
કોરોના ઉપરાિં અહીં પાણીના પ્રોબ્લેમ્સ થયા ં
છે. ગામનો એક માત્ર કવૂો વસકુી ગયો છે. 
મારી મા બે દકલોમીટર દૂરથી બેડંુ ભરી લાવશે, 
જેથી િેની દીકરી ઘરે સ્નાન કરી શકે.’  
‘ઓહ, સો સોરી. ચાલ, એક કામ કરીએ. હુ ં
આપણા પ્રોફેસરને ફોન કરીને આ ગામને લીલુ ં
બનાવવાનો પ્રોજેતટ આપણા બે માટે નોંધાવી 
દઉં.’  
‘ધેટ્સ અ ગે્રટ આઈદડયા.’  

‘સર એ પ્રોજેતટ એડમીટ કરે િો ત ુ ંજોજે િો 
ખરી, આપણે ચમત્કાર કરીશુ.ં મારા બાપએુ 
સૌરાષ્ટ્રમા ંત્રણ ગામોના ચેક-ડેમ બનાવ્યા ંછે, 
મારા બાપ ુિારા ગામ માટે મદદ પણ કરશે 
અને એવુ ંકામ કરીશુ ંકે િને િે ઘરની વહુરાણી 
બનાવવાનુ ં સામેથી સજેસ્ટ કરશે. કેવો છે 
આઈદડયા?’  
 
સર એ પ્રોજેતટ એડમીટ કરે િો ત ુ ંજોજે 
િો ખરી, આપણે ચમત્કાર કરીશુ.ં મારા 
બાપએુ સૌરાષ્ટ્રમા ં ત્રણ ગામોના ચેક-
ડેમ બનાવ્યા ંછે, મારા બાપ ુિારા ગામ 
માટે મદદ પણ કરશ ેઅને એવુ ં કામ 
કરીશુ ં કે િને િે ઘરની વહુરાણી 
બનાવવાનુ ંસામેથી સજેસ્ટ કરશ.ે કેવો 
છે આઈદડયા? 
 
‘હલો, હલો..’ તસગનલ ગયા.ં ફોન નકામો બની 
ગયો. 
ભાઈએ આવીને કહ્ુ,ં ‘બેટા, મા પાણી લાવે 
પછી સ્નાન કરીને જમશે, કે મારી સાથે 
હમણા.ં.’  
‘દરેક તનયમને અપવાદ હોય છે, િો જ તનયમ 
શોભેને! ચાલો જમી લઈએ. આજે સ્નાન નહીં, 
એ પાણી કાલે ઘરમા ં વાપરીશુ.ં’ કહી તવશ્વા 
ઊભી થઇ. તવશાળ ઘર, સાફ-સથુરંુ, સાદગીથી 
ભ્ુું ભ્ુું. િેનો રૂમ પણ પહલેા ંહિો િેવો જ. 
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આ ઘરનો દીકરો ગણો કે દીકરી, એજ હિી 
બધુ.ં  
 
આ ચોમાસા પછી ગામ કવૂાને આધારે 
નહીં રહ,ે આપણે ચેક ડેમ બાધંી નાનકડંુ 
સરોવર બનાવીશુ.ં બે-ત્રણ વર્ામા ં
આસપાસના બધા ં જ ગામ લીલાછંમ 
થાય િેવ ુ ં સપનુ ં રોપજો ગામજનોમા.ં 
ભાઈની આંખો ભીની હિી અને નજર 
ભગવાનના ફોટા પર ચોંટેલી હિી, 
એટલુ ં જ બોલ્યા,ં ‘વાહ મારી ઈજનેર 
દીકરી.’ 
 
જમિા જમિા બાપ દીકરીએ ગામની 
મહામારી અને પાણીની સમસ્યા પર વાિો શરુ 
કરી. કાલથી ટેસ્ટીંગ અને સ્કુલમા ં જ 
આઇસોલેશન સેન્ટર શરુ કરવાની દીકરીની 
યોજના સાભંળી સરપચં ખશુ થયા.ં િેને આઠ-
દસ જુવાનીયાની ટીમ મદદ માટે આજે સાજંે 
જ િૈયાર કરશે િેવુ ંજણાવ્્ુ.ં તવશ્વાએ ઉમે્ુું, 
‘ભાઈ, આ ચોમાસા પછી ગામ કવૂાને આધારે 
નહીં રહ,ે આપણે ચેક ડેમ બાધંી નાનકડંુ 
સરોવર બનાવીશુ.ં બે-ત્રણ વર્ામા ંઆસપાસના 
બધા ં જ ગામ લીલાછંમ થાય િેવુ ં સપનુ ં
રોપજો ગામજનોમા.ં ભાઈની આંખો ભીની હિી 
અને નજર ભગવાનના ફોટા પર ચોંટેલી હિી, 
એટલુ ંજ બોલ્યા,ં ‘વાહ મારી ઈજનેર દીકરી.’ 

િેઓ પચંાયિની ઓદફસે જવા િૈયાર થયા ં
અને તવશ્વા િેના રૂમ ભેગી થઇ. 
કેટલે વખિે િેનો રૂમ, િેનો પલગં. તવશ્વાએ 
ફરી ફોન ચેક કયો. તસગનલ નહોિા.ં લેપટોપનો 
પણ ઉપયોગ નહીં થાય, િે પથારીમા ંઆડી 
પડી.  
િેને ભાઈ અને થોડા ં લોકોના અવાજ 
સભંળાયા. ‘પણ આટલા પૈસા ક્ાથંી આવશે?’ 
‘હું મારી બધી બચિ આપવાથી શરૂઆિ 
કરીશ.’ ભાઈ બોલ્યા.  
‘િો ચાલો, મારી પતુ્રવધ ુ સાથે દહજેમા ં
આવેલા ંરૂતપયા હું જમા કરાવીશ, બસ?’ 
‘એક કામ કરીએ, પચંાયિમા ં આ ચેકડેમ 
પ્રોજેતટ માટે યોજના જ ઘડીએ. જે લોકો પૈસા 
આપશે િેને ત્રણ વર્ા પછી વ્યાજ સાથે પરિ 
કરીશુ.ં એકવાર સરોવર બની જશે પછી ખેિીનુ ં
ગાડંુ ઘરેડમા ંઆવી જશે, પછી નાણાની ખેંચ 
નહીં રહ.ે’ 
કોઈએ તવશ્વાને ઢંઢોળી. બસના કંડકટર કાકા 
હિા. ‘બેટા, જાગી જા, િારંુ ગામ આવી ગ્ુ.ં’ 
બસ ગામમા ંપ્રવેશિી હિી.   
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કૃષ્ણતલુસી, રામતલુસી 
ભગવિીકુમાર શમાા 

 
વદૃ્ધ ગરુુદયાળે બધં આંખે જોયા ંઘરની મદહલાની ત્રણ પેઢીના સપના.ં પત્ની સતવિા, 

સ્વરૂપવાન દીકરી ગોપી અને અજાણી પૌત્રી વેણુ.ં ત્રણે જાણે એકમેકમા ંભળેલી  
કૃષ્ણતલુસી અને રામતલુસી    

 

 
 
ગરુુદયાળે એમની લાબંી, સફેદ દાઢી પર હાથ 
પસવાયો. િો દાઢી સફેદ હશે. હિી, નદહ ? 
આટલી ઉંમરે કેવી હોય? બધા ં કહિેા ં : 
'દાદાજી, િમારી દાઢી િો સિૂરફેણી જ જોઈ 
લ્યો ?' સિૂરફેણી િો સફેદ, પોિે હસીને જવાબ 
દેિા : 'િો ખાઈ જાઓ !' બધા ંમોટેથી હસી 
પડિા ં – પોિે પણ. એમને બોખુ ં મોં પહોળં 

કરીને હસિા જોઈ ફખળયાનુ ં કો'ક ટાબદર્ુ ં
બોલી ઊઠત ુ ં: “દાદાજી, િમારંુ મોં િો અંધારા 
કવૂા જેવુ ંલાગે છે !' 
 
‘હા, બેટા, અંધારો કવૂો...’ અને ગરુુદયાળથી 
નદહ જેવો તનોઃસાસો મકુાઈ જિો. અંધારો કવૂો... 
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એટલે કાળો જ ને ! અંધારાનો વળી બીજો રંગ 
કેવો ? 
 
તવચારોને હઠાવી દેવા મથવા ગરુુદયાળે 
કામમા ંમન પરોવ્્ુ.ં  
 
હાથો વડે િેઓ આસોપાલવનુ ં િોરણ 
ગ ૂથંી રહ્યા હિા. અજબ અનભુવ અને 
સ્ૂતિિથી િેમના ંઆંગળા ં પાદંડા,ં િેના ં
દીંટા,ં સિૂળીનો છેડો, બધુ ંશોધી કાઢિા ં
હિા ં અને પછી બધુ ં બરાબર ગોઠવી 
ગાઠં મારી િોરણ ગ ૂથં્યે જિા ં હિા ં – 
પાદંડા ં લીલા ં િો હશ ેજ ને ? ખલસ્સા ં
હિા ં એટલે માની શકાય, પીળા ં પડી 
ગયા ં હોય િો આવુ ં ખલસ્સાપણુ ંક્ાથંી 
ટકે? 
 
હાથો વડે િેઓ આસોપાલવનુ ં િોરણ ગ ૂથંી 
રહ્યા હિા. અજબ અનભુવ અને સ્ૂતિિથી 
િેમના ંઆંગળા ંપાદંડા,ં િેના ંદીંટા,ં સિૂળીનો 
છેડો, બધુ ંશોધી કાઢિા ંહિા ંઅને પછી બધુ ં
બરાબર ગોઠવી ગાઠં મારી િોરણ ગ ૂથં્યે જિા ં
હિા ં– પાદંડા ંલીલા ંિો હશે જ ને ? ખલસ્સા ં
હિા ંએટલે માની શકાય, પીળા ંપડી ગયા ંહોય 
િો આવુ ં ખલસ્સાપણુ ં ક્ાથંી ટકે? હાથમાનંો 
દોરો જાડો અને ખરબચડો હિો, એટલે હિી િો 
સિૂળી જ - સિૂર નહોત ુ.ં સિૂળીનો રંગ ન 

પીળો, ન કથ્થઈ, ન સોનેરી, બધાના 
મેળવાળો. સિૂર િો મેલાશ પડત ુ ં ધોળં. 
સિૂરમાથંી સિૂરફેણીમાથંી સફેદ દાઢી સાભંરી, 
હાથ ફરીથી િોરણ છોડીને દાઢી પર ફરી 
વળયો. 
 
દૂર ઢોલ ઢબકૂી ઊઠયો અને શરણાઈના સરૂ 
પાણીના રેલાની જેમ વહી આવ્યા. 
ગરુુદયાળના કાનમા ંિે જાણે ઊંડે સધુી ઊિરી 
ગયા. લાગ્ુ ં કે રોજના તનયમ મજુબ પોિે 
વહલેી સવારે િળાવના ટાઢા પાણીમા ંનાહવા 
માટે ઊિયાા હિા... સરૂનો અને ધમકારાનો 
રંગ નથી હોિો, નદહ? સારંુ છે, નદહિર પોિાને 
િે યાદ રાખો, સભંારવો પડિ. જોકે ધમકારા 
અને સરૂને આગળીના ંટેરવા ંવડે અડી શકાત ુ ં
હોિ િો રૂડંુ થાિ, અડી અડીને પાકી ઓળખાણ 
થઈ જાિ - આ આસોપાલવના ંપાદંડાનંી જેમ. 
િોય આ ધમકારો અને સરૂનો બોલાશ અડિો 
હોય એવુ ંકેમ લાગતુ ંહત ુ ં? એ જેમ જેમ પાસે 
આવિો જિો હિો િેમ િેમ ઉઘાડા, ફતિ 
ધોતિ્ુ ંને ખેસ વીંટેલા શરીરને અડીને વહિેી 
હવા બદલાિી જિી હોય એમ કેમ અનભુવાત ુ ં
હત ુ ં? 
 
હવે િો આસપાસ લોકોની ભીડ જામવા લાગી 
હિી - એમના પગરવ, એમના ંકપડાનં ુ ંઅડી 
જવુ,ં ગધં, ફરફરાટ, મકુાિા-ંઊંચકાિા ં
વાસણોનો ખડખડાટ, ગોઠવાિી-ખસેડાિી 
ખરુશીઓનો દકચડૂાટ – આ કોઈકના હાથમાથંી 
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થાળી પડી ગઈ કોણ છે એ ? રાધા કે ?' 
િેમનાથી બોલી જવા્ુ.ં  
'હા, દાદાજી િમને કેમ ખબર પડી?’  
‘લે, રાધાના ંપગલા ંન પરખાય?' જવાબ આપે 
િે પહલેા ંિો િે દોડી ગઈ.  
ગરુુદયાળ બબડયા, ‘ઠરિી જ નથી આ 
રાધલી!' કહ ેછે, ‘િમને કેમ ખબર પડી ? અરે, 
છોડી, તુ ં િો આ ફખળમાની મરગલી, 
નાનપણથી િને ખોળામા ંલઈને રમાડી છે  – 
િારા પરસેવાની ગધં ને પગલાનંો ઠમકો હું ન 
જાણુ ં?’ 
 
કોણ છે એ? રાધા કે?' િેમનાથી બોલી 
જવા્ુ.ં  
'હા, દાદાજી િમને કેમ ખબર પડી?’  
‘લે, રાધાના ં પગલા ં ન પરખાય?' 
જવાબ આપ ેિે પહલેા ંિો િે દોડી ગઈ.  
ગરુુદયાળ બબડયા, ‘ઠરિી જ નથી આ 
રાધલી!' કહ ેછે, ‘િમને કેમ ખબર પડી? 
અરે, છોડી, ત ુ ં િો આ ફખળમાની 
મરગલી, નાનપણથી િને ખોળામા ં
લઈને રમાડી છે  – િારા પરસેવાની 
ગધં ને પગલાનંો ઠમકો હું ન જાણુ?ં’ 
 
ચૉરીની ગોળીઓ ગોઠવાિી હોય એમ લાગ્ુ,ં 
િે વગર આવો ખણખવાટ શાનો આવે ? 
ગરુુદયાળ ઘાટંો પાડીને બોલી ઊઠયા, 

'અલ્યાવ, સાચવી સભંાળીને ચૉરી ગોઠવજો હો 
: ઊિરડ બરાબર આવવી જોઈએ, નદહિર - 
કોઈએ એમને જવાબ ન દીધો, પણ ગોઠવાિી 
ચૉરીનો અવાજ વધિો ગયો. ગરુુદયાળને 
થ્ુ,ં પોિે ત્યા ં પહોંચી જાય ને ચોરી 
ગોઠવવાની કળા... પણ ક્ાકં કશુકં હડફ્ટમા ં
આવી જાય ને સાભંળ્ુ ંછે, કે હવે િો ચૉરી યે 
ઝગારા મારિી આવે છે, અમારા વખિમા ંિો 
માટીની જ ગોળીઓ - જીવની જેમ સાચવવી 
પડિી, જરા અમથી તિરાડ પડે એટલે વહમે 
આવે... પણ રંગ કેવો લાલચટાક ? કસુબંી 
પાઘડી જેવો-મારા ં લગન વેળાએ એવી જ 
ચૉરી.... ગરુુદયાળ એકલ પડંે હસી પડયા - 
મોગરાના ંધોળા ંૂલના ઢગલા જેવુ.ં કેટલાયેં 
વરસ પહલેાનંી વાિ...! એક પછી બીજી પછી 
ત્રીજી પેઢી, સતવિા પછી ગોપી અને હવે આ 
વેણ ુ ! િોય ચૉરીના ં માટલાનંો રાિોચોળ 
કસુબંી રંગ, હજી કેમ આંખ સામે િરવરિો 
હિો? થતુ ં હત ુોંઃ લાવ, અડી લઉં એ રંગને ! 
અંધારા કવૂામા ંજાણે રાત ુ ંકમળ ખીલી ઊઠ્ુ ં
હત ુ ં! 
 
ઝાઝંર પહરેેલા પગે સાવ નજીકથી આ કોણ 
દોડી ગ્ુ ં ? - વેણ ુિો નદહ ? ના, એ હજી 
કદાચ અંદરના ઓરડામા ંહશે – બેનપાણી – 
બાઈપણીઓથી વીંટળાઈને સાજશણગાર 
ચાલિા હશે, ગીિો ગવાિા ં હશે. અહીં 
ફખળયામા ંએનો રણકો સભંળાિો નથી, ખરંુ ? 
વર િોરણે થવાને િો હજી વાર હોવી જોઈએ. 
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કેટલા વાગયા હશે ? સરૂજ ડૂબી ગયો ? િો િો 
સાજંના ંઅંધારા ંજ.... હં.. હવે ગીિોનો ને વચ્ચે 
વચ્ચે છોડીઓના હસવાનો બોલાશ કાને પડે છે 
ખરો. ગાણાનંોયે રંગ જેવો રંગ નહીં ખરંુ ? કે 
ખરો ?.…… સતવિા ગરબો ગાિી ત્યારે િો 
આખુ ંફખળ્ુ ંગલુાલભ્ુું થઈ જત ુ.ં પોિે નો'િા 
અનભુવિા? અને ઓરડામા ં ઢળિી સાજંે 
ભીંિને અઢેલીને એ કોઈક પદ ગણગણિી 
ત્યારે એ અંધાદરયા ઓરડાને બત્રીસે કોઠે દીવા 
પ્રગટી ઊઠયા હોય િેમ...એ જ ઓરડામા ં
સતવિા સાથે લગન પછી ગોત્રજની પજૂા કરેલી. 
પીળી પડી ગયેલી ભીંિો પર નવો ચનૂો 
ધોળાવ્યો હિો, િોયે અંધારંુ પરંુૂ ખસતુ ંનહોત ુ.ં 
અંધારાનીયે કશીક ગધં હોય છે, નદહ ? 
ખરબચડી ભીંિ પર રેવાશકંર મહારા અણઘડ 
હાથે કંકુ વડે ગોત્રજ ચીિરેલી, કંકુના રગડા 
ઊિયાા હિા. કથ્થઈ રંગનુ ં નાખળયેર, 
નાગરવેલના ં લીલાછંમ પાન, ત્રાબંાના 
લોટાની ગલુાબી ઝાયં, રેવાશકંરના કપાળ 
પરનુ ં કેસરી ચદંન, ગભરુ સતવિાને વીંટી 
વળેલુ ંઝાખં ુ ંસફેદ ને લાલ બટુ્ટાદાર પાનેિર, 
પોિે પહરેેલા કસબી પીિાબંરનો પીળો રંગ, 
કાડંે રાિી નાડાછડી, ઓસરીમા ંઝૂલિી હાડંીનો 
ભરૂો ઉજાસ, પાણી ભરેલી થાળીમા ંએકીબેકી 
રમવા માટેની સફેદ કોડીઓને અને તસક્કાઓને 
પકડવા જિા ં અડી જિી સતવિાની 
આંગળીઓનો શામળો રંગ, મેડીની બારીમાથંી 
િે રાિે જોયેલા માહ મદહનાના ચન્દ્રનુ ંદૂતધયલ 
અજવાળં... સતવિાના શરીરમાથંી ઊઠિા 

લાગિા કશાક દકરમજી પરપોટાને પોિે અડી 
લીધુ ં હત ુ,ં રંગ અને સ્પશાની ત્યા ં કેવી િો 
સેળભેળ! સતવિાના ખલુ્લા થયેલા કપાળમાનંો 
લાલઘમૂ ચાદંલો, આંખોમા ં િરિી સોનેરી 
માછલીઓ, હડપચીનો ખાડો ને ખાડામાનં ુ ં
લીલુ ંછંૂદણુ.ં.. 
 
ગરુુદયાળને તવચાર આવ્યો– બધા ંનાના ં
બાળકની જેમ દોડદોડ કે પટે ઘસડીને 
ચાલ ચાલે કે ગોપીયે એવી હિી ને 
વેણયેુ એના પર ઊિરી છે - 
પિખંગયાની જેમ બસ, ઊડયા જ કરે, 
ફરક એટલો કે પિખંગ્ુ ં પીળં, જ્યારે 
ગોપી ગોરી હિી. એના જેવો ગોરો વાન 
ગામમા ં બીજા કોઈનો નહોિો-આજેય 
કોઈનો હશ ેખરો ? ભરૂી-માજંરી આંખો, 
સોનેરી વાળ, ગલુાબી હોઠ. 
 
‘દાદાજી, િોરણ િૈયાર કે ?' કોઈકે - એ હમીર 
જ હોવો જોઈએ - પછૂ્ુ ંને ગરુુદયાળ બે પળ 
હડબડીને બોલી ઊઠયા : ‘હા, ભાઈ, હમીર, આ 
િારંુ િોરણ. કટ ઊંચો કરે - ન કરે િે પહલેા ં
િેમના હાથમાથંી િોરણ સરકી ગ્ુ ં હત ુ.ં 
ઘસડાિા ં પાદંડાનંો ફરફરાટ અને હમીરના ં
મજબિૂ પગલાનંો અવાજ... કોઈ ઠરીને બેસત ુ,ં 
ઊભુ ં રહતે ુ ં કે વાિ કરત ુ ં જ નહોત ુ ં – 
ગરુુદયાળને બીજી વાર તવચાર આવ્યો– બધા ં
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નાના ંબાળકની જેમ દોડદોડ કે પેટ ઘસડીને 
ચાલ ચાલે કે ગોપીયે એવી હિી ને વેણયેુ 
એના પર ઊિરી છે - પિખંગયાની જેમ બસ, 
ઊડયા જ કરે, ફરક એટલો કે પિખંગ્ુ ંપીળં, 
જ્યારે ગોપી ગોરી હિી. એના જેવો ગોરો વાન 
ગામમા ં બીજા કોઈનો નહોિો-આજેય કોઈનો 
હશે ખરો ? ભરૂી-માજંરી આંખો, સોનેરી વાળ, 
ગલુાબી હોઠ. 
‘ગરુુદયાળ, આ તવલાયિી પરીને ત ુ ં ક્ાથંી 
લાવ્યો?’ ગામ લોકો પછૂિા ંથાકિા નહોિા. 
‘દાદાજી, હમણા ંવર િોરણે આવ્યો જ સમજો!' 
કોઈક સાવ નજીકથી સામે બેસીને બોલ્્ુ.ં એ 
વનમાળી જ હિો – કરડાયેલો અવાજ, 
મોંમાથંી છૂટિી િમાકુની ગધં, ચઢી જિો 
શ્વાસ... 
‘આવવા દે ભાઈ વનમાળી, બધી િૈયારીઓ િો 
થઈ જ ગઈ હશે ને ? િારા જેવા પડોશીઓ છે 
પછી મારે શી ખચિંિા ? મારે િો એક આ પમૂડા 
જેવી વેણુ ંપરણી ઊડે એટલે થ્ુ ં ! સસંારની 
જાિરા પરૂી, કહી ગરુુદયાળે હસવાનો પ્રયત્ન 
કયો, એટલામા ં વનમાળી ત્યાથંી ક્ારે ઊઠી 
ગયો િેનયેુ ઓસાણ ન રહ્ુ,ં માત્ર સામેની હવા 
ખાલી લાગી એટલુ ંજ. બેઠો હોિ િો િૈયારી 
તવશે એને થોડંુક પછૂી લેિ, પણ કહ ે છે, કે 
ફખળયાવાળાઓએ વેલનેુ પેટની જ દીકરી 
ગણીને ભારે ઠઠારો કયો છે – બિીના ઝગારા, 
આંગણે સાતથયા, કેળના ં પાદંડા,ં ઢોલ-
શરણાઈ... 
 

ગોપીના ંલગનમા ંએવી જ ધામધમૂ કરવી'િી - 
કેવી શોભી ઊઠી હોિ! પરીના જેવા ંલગનના ં
કપડા-ંઘરેણામંા!ં સોળમે વરે્ િો મઈૂએ એવુ ં
રૂપ કાઢ્ુ'ંતુ ં કે ગામ આખાની આંખો ફાટી 
જિી'િી. એમા ં જ િો બધી મોકાણ થઈ ને 
ગોપી જેવી ગોપી રાિ માથે લઈને હીંડિી થઈ 
– બીજો છૂટકો જ નો'િો – પેટમા ંઆવડી આ 
વેણ આવીને બેઠી'િી. પસદં કરી કરીને 
ગોપીએ ગામના ઉિાર જેવા સામિંને - ૂટડો 
ભારે, વરણાખગયો િો સાિ જનમનો, આંખોમા ં
િો કામણના દદરયા હલેારા લે, પણ લખણ 
બધા ંનઠારા, ગોપી છિી આંખે કવૂામા ંપડી -
કાળો ભમ્મદરયો ને અંધારો ઘોર, એના કરિા ં
િો આ મારો અંધારો કવૂો સાિ વાને ય સારો...  
 
હવે એક સગુધં બરાબર અલગ િારવી 
શકાિી હિી. િીખી અને કડક, ફખળયામા ં
વાવેલા તલુસીના પાચં પદંર છોડની, 
પોિે એને ભાવથી વનૃ્દાવન કહિેા. 
એમને મન િો ઘરમા ં કુલ ત્રણ જણા 
હિા.ં પોિે, વેણુ ંઅને તલુસી. વેણુ ંિો 
ઓગણીસની થઈ, પણ તલુસીની િો 
ઉંમરેય યાદ નથી. 
 
ગાયબ જ થઈ ગઈ – પાિાળમા ંઊિરી પડી 
કે પછી આભલામા ંઅલોપ – કોણ જાણે, ને 
જ્યારે ભાળ મળી ત્યારે બહુ છેટંુ પડી ગ્ુ'ંતુ,ં 
અહીં આધેડ ઉમ્મરેય મને ઝામરના ં પાણી 
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ઊિયાું ને આંખો ખ ૂચંવિા ંગયા,ં ત્યા ંપહલેી 
સવુાવડમા ં વેણુનેં જનમ દઈને ગોપી... આ 
વનમાળીના બાપનો આશરો લઈને હું 
અથડાિો કુટાિો પહોંચ્યો ત્યારે એકલી વેણ ુ
મળી શકી... ૧૯ વરસ વીિી ગયા ંએ વાિને 
ત્યારથી વેણુ ં ભરિજીના મરગલાની જેમ... 
પણ.... 
 
પાલખીમા ં વરઘોડો આવિો એમને 
આંગણે અને ભગવાન વનૃ્દાવનનો 
અંગીકાર કરિા, અને દાદાજી િમે આ 
તલુસીના ંલગન કરો છો િે મારા ંક્ારે 
કરશો? એવુ ં નાનકડી વેણુ ં વર્ો સધુી 
પછૂિી રહિેી, અને પછી સમજણી થિા ં
ચપૂ થઈ ગઈ હિી. ગરુુદયાળ દર 
દેવદદવાળીએ િેને ચીડવવા માટે 
કહિેા: ‘હવે આવિી સાલ િારા લગન 
હોં બેટા વેણુ.ં' 
 
એક સામટી કેટલી જાિની સગુધંો વહી આવી 
– મોગરાની ને જૂઈની ને ચોળાિી પીઠીની ને 
મેંદીની ને... કોણ છે ત્યા ં? ગરુુદયાળે કારણ 
તવના કોઈ પણ દદશામા ં જોઈને પછૂ્ુ,ં પણ 
કશો જવાબ ન મળયો, એટલે ઊભા થવા ગયા. 
હં, હવે એક સગુધં બરાબર અલગ િારવી 
શકાિી હિી. િીખી અને કડક, ફખળયામા ં
વાવેલા તલુસીના પાચં પદંર છોડની, પોિે 

એને ભાવથી વનૃ્દાવન કહિેા. એમને મન િો 
ઘરમા ં કુલ ત્રણ જણા હિા.ં પોિે, વેણુ ંઅને 
તલુસી. વેણુ ં િો ઓગણીસની થઈ, પણ 
તલુસીની િો ઉંમરેય યાદ નથી. આ ઘરમા ં
સતવિા પરણીને આવી ત્યારેય અહીં તલુસી 
હિા ંને ગોપીયે એની પડખે રમીને મોટી થઈ 
હિી. એની પછીિે સિંાઈ જિી. એ તલુસીના 
છોડોની પાળ અને આંખ તવનાના પોિે અને 
શોધવા જિા ં અડવદડયા ં ખાિા,ં વેણુ ં િાળી 
પાડીને હસિી. એને િાવ ચઢિો ને પોિે 
ફંફોસિા ંફંફોસિા ંતલુસીના ંપાદંડા ંચ ૂટંી લાવી 
એનો ઉકાળો કરાવિા, વનમાળીની ગોમિી 
પાસે...દર દેવદદવાળીએ ગરુુદયાળ તલુસીના 
તવવાહ તવષ્ણ ુ ભગવાન સાથે કરિા. એમના 
બાપના વખિથી ગામના તવષ્ણમુદંદરમાથંી 
ઊિરિી રાિે પાલખીમા ં વરઘોડો આવિો 
એમને આંગણે અને ભગવાન વનૃ્દાવનનો 
અંગીકાર કરિા, અને દાદાજી િમે આ 
તલુસીના ંલગન કરો છો િે મારા ંક્ારે કરશો? 
એવુ ંનાનકડી વેણુ ંવર્ો સધુી પછૂિી રહિેી, 
અને પછી સમજણી થિા ંચપૂ થઈ ગઈ હિી. 
ગરુુદયાળ દર દેવદદવાળીએ િેને ચીડવવા 
માટે કહિેા: ‘હવે આવિી સાલ િારા લગન હોં 
બેટા વેણુ.ં' એ શરમાઈને ફખળયામાથંી 
ઓરડામા ં દોડી જિી. બબ્બે દાયકાઓથી િો 
તલુસી માિાને જોયા ં જ નથી, ફતિ એના ં
પાદંડા, ઝીણી ઝીણી ડાળીઓ અને માજંરને 
અડી લીધુ ંછે, પસવા્ુું છે, એની િીખી સોડમ 
માણી છે. કેટલાયે – હજારો પીળા ંપાદંડા ંખરી 
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ગયા ં હશે, બરડ ડાળખીઓ તટૂી ગઈ હશે, 
રતમુડા લીલા પાદંડા,ં કણૂી માજંર, ઝીણકી  
ડાળખીઓ ઊગયા ંહશે - છિાયેં ફખળયામાનં ુ ંએ 
વનૃ્દાવન આંખોના અંધારા કવૂામા ં
િારલાઓના ઝૂડંની જેમ કેવુ ંઝળહળયા કરત ુ ં
હત ુ.ં પાદંડે પાદંડાની અણીઓ ને ડાળખીઓના 
ખણૂા. બધુ ં જ અતટૂ હત ુ.ં નહોિો કોઈ ફરક 
પડયો એની જુદી િરી આવિી ગધંમા ંકે એના 
સ્પશામા,ં જાણે એક બારમાસી નદી વહિેી હિી. 
 
કેટલાયે – હજારો પીળા ં પાદંડા ં ખરી 
ગયા ં હશ,ે બરડ ડાળખીઓ તટૂી ગઈ 
હશ,ે રતમુડા લીલા પાદંડા,ં કણૂી માજંર, 
ઝીણકી ડાળખીઓ ઊગયા ંહશ ે- છિાયેં 
ફખળયામાનં ુ ં એ વનૃ્દાવન આંખોના 
અંધારા કવૂામા ંિારલાઓના ઝૂડંની જેમ 
કેવ ુ ં ઝળહળયા કરત ુ ં હત ુ.ં પાદંડ ે
પાદંડાની અણીઓ ને ડાળખીઓના 
ખણૂા. બધુ ંજ અતટૂ હત ુ.ં નહોિો કોઈ 
ફરક પડયો એની જુદી િરી આવિી 
ગધંમા ં કે એના સ્પશામા,ં જાણે એક 
બારમાસી નદી વહિેી હિી. 
 
પણ એક એ વેણ.ુ. એને િો કદી ક્ારેય કરિા ં
ક્ારેય જોઈ જ નથી. એનુ ં આવવુ ં અને 
આંખોનુ ં જવુ,ં બનેં જોડાજોડ જેવુ ં જ.. ન 
ઝાખંોપાખંો અણસાર, ન વાનની જરા જેટલીયે 

ઝાયં યાદ. અંધારંુ ધબ્બ. બીજંા લોકો લાખ કહ:ે 
‘છોડી િમારા પર ઊિરી છે’ કે ‘બીજી સતવિા 
જ જોઈ લ્યો' કો'ક ઘરડંુ જણ બોલતુ ં કે ‘મોં-
કળા સામિંનીય ખરી હોં !' અથવા ગોપીનુ ંિો 
રંૂવાડંુયે ચો્ુું નથી, પણ પોિે કેમ કરીને 
આછોપાિળોયે અણસાર મેળવવો? થોડીક 
છબીઓયે પડાવી'િી મઈૂએ શહરેના મેળામા ં
જઈને પણ માણસ જેવા માણસ આડે જ 
અંધારપછેડો પથરાયેલો રહિેો હોય ત્યા ં
છબીઓ શા ખપની ? આંગળી મકૂી મકૂીને એ 
ઓળખાવિી: ‘જુઓ દાદાજી, આ મારંુ નાક છેને 
િમારા જેવુ ંઅખણયાળં ! જોકે છબીમા ંિમને 
શી રીિે એ કળાવાનુ ં હત ુ.ં મારા સાચેમાચા 
નાકને જ અડી લ્યો ને દાદાજી ! ના, િમે એને 
પોપદટ્ુ ંન કહશેો હોં દાદાજી! હું દરસાઈ જઈશ 
િમારાથી ! અને જુઓ, છબીમા ંમારી આ ડોક 
કેવી ઊપસી છે ? િમે જ િે દદવસે પેલો સસં્કૃિ 
શ્લોક નો'િો સભંાયો ? - ‘शंखग्रीवा’ કે એવુ ંજ 
કંઈક..? લાવો િમારો હાથ, ને ફેરવો આ 
િમારી દીકરીની ડોક પર – બકરી કે ઊંટ જેવી 
ડોક છે, એમ ન કહશેો હોં દદાજી !' 
 
થાકી જિા પોિે વેસ ુ ન થાતિી. એ એના 
કાનની બટૂ તવશે, પગલાનંી છાપ તવશે, 
હથેળીમાનંી રેખાઓ તવશે, હડપચી પરના િલ 
તવશે, નખની ગલુાબી ઝાયં તવશે, જમણા 
હાથની કોણીએ પડેલા ચકામા તવશે, પગમાનંા 
ઝાઝંરની ઘઘૂરીઓ તવશે, િરિા કપાળ તવશે, 
આંખોની સફેદી તવશે-કંઈ કેટલુયેં કહ્યા કરિી. 
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ગરુુદયાળના અંધારા કવૂામા ં સતવિા અને 
ગોપી આન્દોલાઈ ઊઠિા,ં પણ વેણુ.ં. 
માત્ર એક કલ્પનાખચત્ર આંક્ુ ંહત ુ ંએનુ ં– અને 
િેય ઝાખં ુ ં ઝાખં ુ ં – એના કંઠની ઘઘૂરીઓનો 
રણકાર સાભંળીને, તલુસીની પજૂા કરિી 
વેળાએ િે જે પદ ગણગણિી િેને આધારે, 
તલુસીક્ારા પાસે બેસી કોદડ્ુ ંસળગાવા માટે 
િે જે દદવાસળી ઘસિી િેના ધ્વતન વડ,ે 
પાખણયારે ગોળીમા ં િે પાણી ભરેલુ ં બેડંુ 
ઠાલવિી એના દ્વારા, કવૂામાથંી પાણી ખેંચિી 
વખિે િેનુ ં શરીર દહલોળા લેત ુ,ં િેની છાિી 
હાફંિી િેને અણસારે – પણ બધુ ંઝખંુ ંપાખં.ુ.. 
સતવિાની ઊજળી દૂધ રેખાઓ કે ગોપીનો 
ચોખ્ખો ૂલ અણસાર, પણ વેણુ ંઆડે ઝમરના 
પાણીની ઝાલર...! 
 
‘દાદાજી, ઊઠો હવે. જાન ફખળયાને નાકે આવી 
પહોંચી છે. સામૈ્ુ ંકરવાનુ ંછે ને ?' વનમાળી 
જ હિો. િેણે હાથ લબંાવીને િેમને ઊભા કયાા. 
કોલાહલ વધી ગયો હિો. સ્ત્રીઓના ં ગાણાં, 
બાળકોની દોડાદોડ, હડફટમા ં આવિી 
ખરુશીઓ, મરદોની રાડારાડ, બ્રાહ્મણના 
ગરબદડયા મતં્રો, ૂલોની સગુધં, સુવંાળા ં
કપડાનં ુ ંઅડી જવુ ં – પિીજ િો નહી પડિી 
પણ બિીઓના ઝગારાયે કદાચ વધી ગયા 
હોય, શરણાઈના સરૂ હવે રીિસર અડી જિા 
હિા ઢોલના ધમકારે િો જાણે ખેસ પણ ઉડાઉડ  
કરિો હિો. ચદંરવા નીચેની એક ખરુશી પર 
બેસાડયા. પડયો બોલ કાને સભંળાિો નહોિો. 

ફખળયાના કયા ભાગમા ંપોિે હિા િેનો અંદાજ 
કાઢવા લાગયા. તલુસીક્ારથી જમણે હાથે 
દખણાદા!  આ રીદડયારમણમા ંક્ાકં તલુસી 
છોડ કચડાઈ ન જાય િો સારંુ. ખચિંિા થઇ 
આવી.  
 
‘દાદાજી..!’ 
કોલાહલના ં ઊછળિા ં મોજંાઓની 
વચ્ચેથીય કપરૂના દીવા કે રૂપાની 
ઘટંડી કે પાદરજાિના ૂલો જેવો કે ટહુકો 
કાને પડયો. અડધે બોલે જ િેઓ પારખી 
ગયા: ‘દીકરી વેણુ.ં’ એ ટહુકાને િાિંણે 
િો િેઓ આ વીસ વરસથી ટકી રહ્યા 
હિા. ‘હા દાદાજી.’ કહી વેણુ ંનીચે નમવા 
ગઈ. િેણે પહરેેલા હાથીદાિંના ચડૂા ને 
જદરયાન પાનેિર ને ઘરેણાનંો એક 
સામટો અવાજ ગરુુદયાળની સામેની 
હવાને ઝકઝોરી ગયો. ‘મારા િો સદાય 
આશીવાાદ જ છે િને દીકરી!' 
 
‘દાદાજી..!’ 
કોલાહલના ં ઊછળિા ં મોજંાઓની વચ્ચેથીય 
કપરૂના દીવા કે રૂપાની ઘટંડી કે પાદરજાિના 
ૂલો જેવો કે ટહુકો કાને પડયો. અડધે બોલે જ 
િેઓ પારખી ગયા: ‘દીકરી વેણુ.ં’ એ ટહુકાને 
િાિંણે િો િેઓ આ વીસ વરસથી ટકી રહ્યા 
હિા. ‘હા દાદાજી.’ કહી વેણુ ંનીચે નમવા ગઈ. 
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િેણે પહરેેલા હાથીદાિંના ચડૂા ને જદરયાન 
પાનેિર ને ઘરેણાનંો એક સામટો અવાજ 
ગરુુદયાળની સામેની હવાને ઝકઝોરી ગયો. 
‘મારા િો સદાય આશીવાાદ જ છે િને દીકરી!' 
ધ્રજૂિે સાદે િેઓ માડં બોલ્યા. એમની 
ખબડાયેલી આંખોમાથંી આંસનુા ંબે'ક બુદં- જાણે 
કોિર ફાડીને ઊભરાત ુ ંઝરણુ.ં..  
‘દાદાજી, જીવ ન કોચવો આ ટાણે.’  
વનમાળીનો અવાજ વહી આવ્યો: ‘જુઓ, 
િમારી વેણુ ં કેવી શોભીિી લાગે છે ! બીજંા 
સતવિા મા જ.’ 
‘પણ અણસાર ચોખ્ખો ગોપીબહનેનો.’ હમીર જ 
હિોને?  
 
ગરુુદયાળને પહલેી વાર પોિાના 
અંધાપાનો અણગમો આવ્યો. અરે આ 
મારી પમૂડા જેવી વેણુ ં અત્યારે સોળે 
શણગાર સજીને િેના કરિાયેં વધારે 
કંકુઆળી થવા માટે ઊડણચરકલડી શી 
પાખંો ફફડાવી રહી છે ત્યારે જ હું િેન ુ ં
રંુવ ુયેં જોઈ ન શકંુ! બે પળ માટે આંખો 
ઊઘડે, દીકરીને જોઈ લઉં. પછી હંમેશ 
માટે ખબડાઈ જાય, આમ િો ખબડાયેલી 
જ છે. શ્વાસ અટકી જાય -  
 
ગરુુદયાળને પહલેી વાર પોિાના અંધાપાનો 
અણગમો આવ્યો. અરે આ મારી પમૂડા જેવી 

વેણુ ં અત્યારે સોળે શણગાર સજીને િેના 
કરિાયેં વધારે કંકુઆળી થવા માટે 
ઊડણચરકલડી શી પાખંો ફફડાવી રહી છે ત્યારે 
જ હું િેનુ ં રંુવ ુયેં જોઈ ન શકંુ! બે પળ માટે 
આંખો ઊઘડે, દીકરીને જોઈ લઉં. પછી હંમેશ 
માટે ખબડાઈ જાય, આમ િો ખબડાયેલી જ છે. 
શ્વાસ અટકી જાય -  
 
એમનાથી ઝાઝો વખિ ઊભા રહી શકાય િેમ 
ન હત ુ.ં વનમાળીએ એમને સાચવી લીધા. 
ખરુશી પર િેઓ ફસડાઈ પડયા. અંધારા 
કવૂાના ંકાળમીંઢ જળને  ડહોળી નાખવા િેઓ 
બાથોદડયા ંભરવા લાગયા. 
 
ધીમે ધીમે એ અંધારા કવૂામા ંવનૃ્દાવન ઊપસી 
આવ્્ુ.ં ચાદંની જેવુ ંિે ચોખ્ખુ ંકળાવા લાગ્ુ.ં 
તલુસીના છોડોના ઝુડંમા ં બે જાિના ં તલુસી 
હિા:ં કષૃ્ણતલુસી, રામતલુસી. અને બનેંના ં
પાદંડાનંો રંગ પરસ્પરમા ંભળીગળી જિો હિો.  
સતવિા, ગોપી અને વેણુ.ં..  
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ગાખબિજ 

યાતમની વ્યાસ 

 

બારડોલીની ભવ્યા પરણીને ગઈ અમેદરકા, પણ સાથે લઇ ગઈ િેની અદભિુ યાદો. 
વર્ો પછી પાછી ફરી ત્યારે એને કેવુ ંલાગતુ ંહત ુ?ં 

 

  
 
 

સવાર સવારમા ંચાદંનો ટુકડો અહીં શુ ં
કરે છે? તનનાદની નજર સામેના ઘરે અવનવા 
વળાકં સાથે બારીબારણા ંઝાટકિી ભવ્યા પર 
પડી. માડં ત્રણ દદવસ પહલેા ંજ અમેદરકાથી 
પરણવા માટે કાકાના ઘરે પધારેલા તનનાદનુ ં
ઊંઘનુ ંસાયકલ હજુ સેટ થ્ુ ંન હત ુ.ં એને સમી 
સાજંથી ઝોંકા ં આવિા ં હિા ં અને લગભગ 
મળસ્કે એ જાગી જિો. બધા ઊંઘિા હોય ત્યારે 

ઉપર અગાસીમા ં જઈ એ સવાર સધુી આંટા 
મારિો. ત્યા ં જ એણે ધળૂનો ઊધડો લેિી 
ભવ્યાની મોહક અદા જોઈ.  
બે્રકફાસ્ટ ટેબલ પર જ એણે કાકાકાકીને ભવ્યા 
તવશે પછૂ્ુ.ં કાકીએ િો ઉત્સાહમા ં આવી 
પડોશીધમા બજાવ્યો. ‘ઓહો, એ િો અમારા ં
કલાબહનેની ભાવ!ુ એમા ંકંઈ જોવાપણુ ંનથી. 
એના િો રૂપ સાથે ગણુ પણ ચડસાચડસી કરે.’ 
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ઠરેલ કાકાએ પણ બધી જ રીિે યોગયિાની 
સમંતિ દશાાવી. હવે વાિ સમોસામ જ 
ચાલવાની હિી. એ મખમલી સવારે ભવ્યાની 
ભવ્યિા પર પડેલી તનનાદની એક નજરે 
અગાઉથી તનધાાદરિ ગ્રીનકાડા હોલ્ડર માટે 
થનગનિી કેટલીય કન્યાઓનો કન્યાદશાન 
કાયાક્રમ રદ કરાવ્યો. 
આ િરફ િો ભવ્યાને પરદેશ જવાનો ખબલકુલ 
મોહ ન હિો.  
 
“ના, મમ્મીપપ્પા કે વહાલા ભઈલાને 
છોડીને જવુ ંપડનેે પછી િો કેટલાયં વરે્ 
મળાય, ના, બાબા ના!” ભાવ્યાએ 
હરખપદુડા તનનાદના કાકીને ઝડપથી 
જવાબ આપી દીધો. છેવટે મમ્મી, પપ્પા 
અને સહલેીઓની સમજાવટથી તનનાદ 
સાથ ે મલુાકાિ માટે િૈયાર થઈ. 
મનોમન નક્કી જ કરીને ગઈ હિી કે ‘ના 
જ પાડીને આવીશ.’ પણ…  
 
      “ના, લિાકાકી, મમ્મીપપ્પા કે વહાલા 
ભઈલાને છોડીને જવુ ંપડેને પછી િો કેટલાયં 
વરે્ મળાય, ના, બાબા ના!” ભાવ્યાએ 
હરખપદુડા તનનાદના કાકીને ઝડપથી જવાબ 
આપી દીધો. છેવટે મમ્મી, પપ્પા અને 
સહલેીઓની સમજાવટથી તનનાદ સાથે 
મલુાકાિ માટે િૈયાર થઈ. મનોમન નક્કી જ 

કરીને ગઈ હિી કે ‘ના જ પાડીને આવીશ.’ 
પણ…  
તવવેકી સોહામણા તનનાદની એક ઝલક જ હૈયા 
સોંસરવી ઊિરી ગઈ. ‘ચટ મગંની પટ બ્યાહ’ 
કરીને ભવ્યા િો તનનાદ સાથે ઊડી ગઈ. 
માબાપે દદલ પર પથ્થર મકૂી દીકરીની ખશુી 
માટે એને વળાવી. પણ, ભવ્યને સિિ યાદ 
આવતુ ં હત ુ ં િેનુ ં બાળપણ; મમ્મીનો પાલવ, 
પપ્પાનુ ંવહાલ,  લાડકા ભાઈના ંમસ્િીિોફાન, 
સખીઓ સાથેની ગસુપસુ વાિો, એનુ ં ઘર, 
ગલી, ચોક ને દહિંચકો.  
      ખરી છેને મમ્મી, બેચાર વરસાદની છાટં 
પડી ન પડીને એ ઝાપંા સધુી દોડિી છત્રી 
લઈને “બેટા, છત્રી િો લેિી જા. અરે! કંઈ ખાધુ ં
જ નથી. લે, લચંબોક્ષ.”  
      “મમ્મી હવે કોલેજમા ંક્ા ંએવુ ંબધુ ંલઈ 
જાઉં?” ને પપ્પા િો મને અઢાર પરૂા ંથયા ંન 
થયા ંત્યા ંિો સ્કટૂી લઈ આવેલા અને નાનકડો 
રાજન સ્કલૂની રોજની દાસ્િાન રજૂ કરે મારી 
સામે એન્દ્તટિંગ સદહિ. હું સ્કલૂ-કોલેજમા ંકેટલીય 
પ્રવતૃિઓમા ંભાગ લેિી ને ઇનામો મેળવિી. 
પપ્પાને ગૌરવ થાય. મમ્મી પણ ખશુ છિા ં
ટોકે, “બહુ ચગાવી ના મકુાય દીકરીને. હવે 
માડં ત્રણચાર વર્ા આપણી પાસે છે.”  
     પપ્પા િરિ જ બોલી પડિા, “ના રે ના, 
મારી લાડલીને હું ક્ારેય જવા નહીં દઉં.” 
મમ્મી-પપ્પાની નાનકડી ત ુતં ુ-ંમેંમેંમા ં પણ હું 
મોટેભાગે પપ્પાનો પક્ષ લેિી. મને ચા 
બનાવિા ંઆવડિી થઈ ત્યારથી પપ્પા મારા 
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હાથની ચા પીિા. િોય મમ્મી વગર મને એક 
પળ ન ચાલતુ.ં કેટલીય વાર થાય કે એડવાન્સ 
ગણાિા કન્ટ્રીમા ં થિી હોય િો હું પાલવની 
ખેિી કરંુ. મમ્મીના લહરેાિા પાલવના ંખેિર 
હોય. એના છાયંડે બેસી રહું. પાલવથી 
અણજાણ અમેદરકન લોકો એનુ ં પણ મલૂ્ય 
આંકી વેચે એવા છે. 
      ભવ્યાએ આવીને આવી કેટલીય યાદોંને 
સહારે દસ વર્ા કાઢી નાખં્યા.ં કેટલીય વાર 
બારડોલી આવવાનુ ંનક્કી કરે પણ તનનાદની 
ખબઝનેસમા ં વ્યસ્િિા અને બે નાના ં બાળકો 
સાથે નીકળી નહોિી શકિી. વળી, સાસમુાની 
કેન્સર જેવી ગભંીર બીમારીને કારણે એકના 
એક ભાઈના લગન વખિે પણ આવી શકી 
નહિી એટલે તપયર આવવા િલસી રહલેી 
ભવ્યાને આ વખિે તનનાદે જ પાચં વર્ાની 
દીકરી નેન્સી સાથે મોકલી હિી અને પોિે 
દીકરા નીલ સાથે લેવા આવશે એવુ ંપ્રૉતમસ 
પણ આપ્્ુ ંહત ુ.ં  
ગાડી લઈને ખાસ લેવા આવેલા ં ભાઈભાભી 
અને નાનકડી ભત્રીજી દરમખઝમ સાથે અવનવી 
વાિોમા ં મુબંઈ-બારડોલીનુ ં અંિર ઝડપથી 
કપાઈ ગ્ુ.ં ઢળિી સાજંે ઘરે પહોંચ્યા ત્યારે 
િો ગાડીમાથંી કદૂી જ પડી. બહાર દહિંચકા પર 
કાગના ડોળે રાહ જોિી મમ્મીને વળગી પડી. 
પેપર વાચંિા પપ્પા પણ પેપર ફેંકી દોડી 
આવ્યા. “ભાવ ુ બેટા, આવી ગઈ?” દસ વર્ા 
પત્રો, ફોટા, ફોનથી મળાત ુ ંપણ રૂબરૂ મેળાપ 
આજે થયો. પપ્પા દરટાયર થઈ ચકૂ્ા હિા. 

િખબયિે સ્વસ્થ હિા અને મમ્મીના ચહરેા પર 
થોડી કરચલી તસવાય ઝાઝો ફેર ન હિો. ઘરમા ં
ગઈ, થ્ુ,ં ‘મારંુ ઘર! એ જ બારી, એ જ ખણૂા, 
એ જ ભીંિ પણ રંગ િાજો લાગે છે ને 
બારસાખ િો નવાનકોર પડદા પહરેી ઊભી છે. 
મેં પેચવકા કરી બનાવેલા પડદા જૂના થઈ 
ગયા હશે. કેટલીય વાર એણે અંદર બહાર ક્ુું. 
આંગણુ,ં તલુસીક્ારો, વાડો, ચોકડી, ટગર, 
કરેણ, જાસદૂ બધાને ધ્યાનથી નીરખી 
નીરખીને જોિી રહી, જાણે કશુ ં ખોવાયેલુ ં 
શોધિી ન હોય!          
 
મારંુ ઘર! એ જ બારી, એ જ ખણૂા, એ 
જ ભીંિ પણ રંગ િાજો લાગે છે ને 
બારસાખ િો નવાનકોર પડદા પહરેી 
ઊભી છે. મેં પચેવકા કરી બનાવેલા 
પડદા જૂના થઈ ગયા હશ.ે કેટલીય વાર 
એણે અંદર બહાર ક્ુું. આંગણુ,ં 
તલુસીક્ારો, વાડો, ચોકડી, ટગર, 
કરેણ, જાસદૂ બધાને ધ્યાનથી નીરખી 
નીરખીને જોિી રહી, જાણે કશુ ંખોવાયેલુ ં 
શોધિી ન હોય!          
 
   "ચાલો દીદી, ફે્રશ થઈ જાઓ. પહલેા ંજમી 
લઈએ પછી લેટ થઈ જશે.” પવૂાાએ માનપવૂાક 
કહ્ુ.ં 
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ભવ્યાએ પછૂ્ુ,ં “મમ્મી, ખાસ શુ ંબનાવ્્ુ ંછે? 
ખીચડી, રોટલો, સળંગદાળ, લસણની 
ચટણી…”  
“બેટા, હવે િને ને નેન્સીને એ બધુ ંકદાચ ન 
ફાવે એમ તવચારીને રાજન હોટલમાથંી 
ચાઈનીઝ ને થાઇદડશ લઈ આવ્યો છે.” 
    "ને ભાણીબહને માટે બે્રડબટર, ટોસ્ટ, 
નડુલ્સ છે. ખબ્રસ્લેરી વૉટરનુ ંપણ આખુ ંકાટાન 
જ મગંાવ્્ુ ંછે. રાજનમામા બોલ્યા.  
 
     ભવ્યાએ કંઇક જુદંુ ધારેલુ;ં 
રોઇંગરૂમમા ં બધા વત ુાળાકારે બેસીને 
ખાઈશુ ં ને છેલ્લે મેતથયા અથાણાની 
ચીરી ચગળિી ચગળિી હીંચકા ખાઈશ. 
જમીને હીંચકા ખાવા ઓટલે આવી પણ 
આ શુ?ં ઓટલો િો ત્રણ બાજુ લોખડંની 
જાળી લગાવી બધં કયો છે. મોટા હીંચકા 
કઈ રીિે ખાવા? 
 
     ભવ્યાએ કંઇક જુદંુ ધારેલુ;ં રોઇંગરૂમમા ં
બધા વત ુાળાકારે બેસીને ખાઈશુ ં ને છેલ્લે 
મેતથયા અથાણાની ચીરી ચગળિી ચગળિી 
હીંચકા ખાઈશ. જમીને હીંચકા ખાવા ઓટલે 
આવી પણ આ શુ?ં ઓટલો િો ત્રણ બાજુ 
લોખડંની જાળી લગાવી બધં કયો છે. મોટા 
હીંચકા કઈ રીિે ખાવા? ચહરેો વાચંિા 
મમ્મીએ કહ્ુ,ં “ભાવ,ુ અહીં િો હવે ધોળે દહાડેય 

ચોરીનો ભય રહ.ે રાજ અને પવૂાા નોકરીએ 
જાય અને અમે દરમખઝમ જોડે એકલા.” 
     ત્યા ં રાજને બમૂ પાડી, “મોટી બહને, 
િમારી પથારી અહીં કરી છે. ફાવશેને?” 
“અરે રાજુ! આ િો િારો બેડરૂમ છે. ત ુ ંઅને 
પવૂાા ક્ા ંસવુાના?” 
“અમે રોઇંગરૂમમા ંસઈૂ જઈશુ,ં દીદી. િમે ખબૂ 
થાકેલા હશો. વળી, િમે ત્યાનંી સગવડથી 
ટેવાયેલા. અમે ફોટામા ં િમારંુ ઘર, દકચન, 
બેડરૂમ, દકડ્સરૂમ બધુ ંજ જો્ુ ંછે. કેટલુ ંસરસ 
છે! નહીં? આ આપણા ઘર જેટલો િો િમારો 
હૉલ જ હશે! નહીં?”  
ભવ્યાને થ્ુ,ં ‘આ હરખઘેલી ભાભીને શુ ંકહુ?ં 
મારે િો બધાની સાથે ગપ્પા મારિા મારિા 
ગાદલા ંપાથરી નીચે સવૂ ુ ંહત ુ.ં’ 
    ભવ્યા સવારે વહલેી ઊઠી ગઈ. દકચનમા ં
જઈ ગરમાગરમ મસાલેદાર ચા બનાવી. 
“મમ્મી, પપ્પા ક્ા ં ગયા? પહલેા ં િો મારા 
હાથની ચાથી એમના દદવસની શરૂઆિ કરિા, 
નદહ?”  
“દીકરા, પપ્પા મોતનિંગ વૉક માટે ગયા છે. હવે 
એમને એતસદડટી વધ ુ રહ ે છે િેથી ચા છોડી 
ફતિ ઠંડંુ દૂધ પી લે છે. ફરી ભવ્યા ચપુ.  
પવૂાા ઊઠી ગઈ હિી. “ગડુ મોતનિંગ દીદી, પવૂાા 
ટહુકી. 
“જો પવૂાા, હું છં ત્યા ંસધુી હું રસોડંુ સભંાળીશ. 
ત ુ ંજોબ પર જવાની િૈયારી કર.” 
“ના રે દીદી, મેં અને રાજને િો જીજુનો ફોન 
આવેલો ત્યારથી જ રજાની વ્યવસ્થા કરી દીધી 
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હિી. આપણે કાલે જ મહાબળેશ્વર-ગોવા જઈએ 
છીએ અને જીજુ ને નીલ ુઆવે પછી ઊટી-મૈસરુ 
જઈશુ.ં” 
ફરીને આવ્યાને બીજે જ દદવસે તનનાદ ને નીલ 
આવી ગયા. બપોરે બધા આરામ કરિા હિા 
ત્યારે એ ટેબલ લઈને માખળયા પર ચડી. એ 
તવચારે કે કદાચ મળી જાય જુના સાથીયાના 
રંગ, દદવાળીના કોદડયા.ં ગોરમાની છાબ… પણ 
એને ખબર નહોિી કે એનુ ં સ્થાન ન્દ્સ્ટકરે, 
ડેકોરેદટવ લાઈટના િોરણે અને ગોરમાની 
રેડીમેઈડ ટોપલીએ લઈ લીધુ ં હશે. જૂના ં
વાસણો, તસલાઈ મશીન, પટારો, જુના રૂનુ ં
પોટલુ ં વગેરે દેખાત ુ ં હત ુ.ં પટારા ઉપરની 
શેિરંજી હટાવી િો ખશુ થઈ ગઈ. 
ઍલ્્તુમતનઅમના પિરાની સ્કલૂબેગ હિી. 
ખોલીને જો્ુ ંિો એમા ંપાખંચકા, બગંડીના કાચ, 
આભલા,ં શખં, કોડીઓ, ચણોઠી, પીંછા, જુના 
ગ્રીદટિંગ કાડા, રંગીન પથ્થરો વગેરે બધુ ં જ 
અકબધં હત ુ.ં એ ફટાફટ ઊિરી, જાણે કોઈ 
ખજાનો હાથ ન લાગી ગયો હોય! એણે પોિાની 
બેગમા ંએ બેગ સરકાવી દીધી. 
     દોડધામમા ં મદહનો પિી ગયો ને 
તવદાયની વેળા આવી. પાચં તમતનટ એ કોઈને 
કહ્યા વગર ફખળયાના ચોકમા ં દોડી ગઈ. 
વચ્ચોવચ એક થાભંલો હિો. ત્યા ંિે સહલેીઓ 
સાથે લગંડી, ઊભી ખો ને ૂદરડી રમિી અને 
એની તપ્રય રમિ હિી થપ્પો. એ થાભંલાને 
હાથ ફેરવી થપ્પો મારવા જિી હિી ત્યા ં જ 

પવૂાા આવી, “દીદી, શુ ંશોધો છો? જીજુ ઉિાવળ 
કરે છે, ચાલોને.” 
ભવ્યાએ આવવુ ંપડ્ુ.ં ફરી ઘરમા ંગઈ. હજી 
પણ એને થત ુ ં હત ુ ં કે અહીં એ ભણિી, અહીં 
રમિી, અહીં ઊંઘિી, અહીં ભઈલા સાથે 
ઝઘડિી, અહીં િો મમ્મી િેલ નાખી માથુ ં
ઓળી દેિી ને અહીં િો પપ્પા….  
 
એને થ્ુ ં મદહનો વીિી ગયો િોય 
મમ્મીપપ્પાને જાણે મળી જ નથી. એ 
બનેંને વળગી પડી. છ આંખોમા ંઆંસ ુ
ઊમટી પડયા.ં એ લછૂવાનો પણ સમય 
ન રહ્યો. બધા ગાડીમા ંગોઠવાઈ ગયા 
હિા, ફતિ એની જ રાહ જોવાિી હિી. 
બેઠા પછી મમ્મીપપ્પા િરફ જોવાત ુ ં
પણ ન હત ુ ંને ભારેખમ થઈ ગયેલ હાથ 
આવજો કરવા ઊઠિો પણ ન હિો.  
 
    “મોટી બહને…” ફરી રાજને બમૂ પાડી. એને 
થ્ુ ં મદહનો વીિી ગયો િોય મમ્મીપપ્પાને 
જાણે મળી જ નથી. એ બનેંને વળગી પડી. છ 
આંખોમા ંઆંસ ુઊમટી પડયા.ં એ લછૂવાનો પણ 
સમય ન રહ્યો. બધા ગાડીમા ંગોઠવાઈ ગયા 
હિા, ફતિ એની જ રાહ જોવાિી હિી. બેઠા 
પછી મમ્મીપપ્પા િરફ જોવાત ુ ંપણ ન હત ુ ંને 
ભારેખમ થઈ ગયેલ હાથ આવજો કરવા 
ઊઠિો પણ ન હિો.  
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‘હવે હું ક્ારે જોઈશ આ રાહ જોિી ઉદાસ ચાર 
આંખો!’ ગાડીએ ટના લીધો ત્યા ંસધુી હાલિા 
રહલેા મમ્મી-પપ્પાના હાથને એ જોિી રહી. 
ત્રણ દદવસ બાદ અમેદરકા પહોંચી. નીલભાઈ 
બધાની બેગ ખાલી કરી ગોઠવવા લાગયા ત્યા ં
પિરાની સ્કલૂબેગ ખોલીને જોઈ. એણે બમૂ 
પાડી, “મમ્મા, ઇઝ તધસ ગાખબિજ?” 
“નો…” કહીને ભવ્યાએ બેગ આંચકી લીધી. 
એને ડર લાગયો કે માડં જરા જેટલુ ંહાથ લાગેલુ ં
બાળપણ થપ્પો આપીને અમેદરકાની 
કચરાપેટીમા ંિો નહીં જત ુ ંરહનેે?” 
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સભુદ્રા 
રવીન્દ્ર પારેખ 

 
એ રાજદ્રોહની કેદી હિી. ફાસંી નક્કી જ હિી. પણ એવુ ંકશુકં બન્્ુ ંકે જીવન અને મતૃ્્ ુવચ્ચે 
આટાપાટાનો ખેલ શરુ થયો. જેને એ અવિારવા જ નહોિી માગંિી એજ િારણહાર બને એવુ.ં. 

 

 
 
પણ આ બધુ ંએણે િો ક્ુું નો'તુ.ં.. િો યે...? 
એણે વડાપ્રધાનની સભામા ં જવાનો આગ્રહ 
રાખેલો? એણે કહલેુ ંપતિને કોડાન િોડવાનુ?ં... 
િો પછી એને જ કેમ બન્્ુ ંઆ બધુ?ં 
 
એ સઈુ ન શકી. બેઠી થઈ ગઈ. ધાબળો થોડો 
પીઠ સાથે ચોંટી આવ્યો. એણે હાથ પાછળ 
નાખંી ધાબળો હટાવ્યો. ઝડપથી બેઠી થઈ 
એટલે પેટ જરા દબા્ુ.ં એણે હળવેથી પેટ પર 
હાથ ફેરવી લીધો. એક એવો પણ દદવસ હિો, 

જ્યારે એણે સભંળાવી દીધેલુ,ં ‘મારે મા બનવુ ં
નથી.'  
 
‘મારે બાપ બનવુ ંછે, એવુ ંિને કોણે કહ્ુ?ં' પતિ 
હસેલો, ‘પણ િારે મા નથી બનવુ ંિે જાણીને 
આશ્ચયા થાય છે.’  
 
‘થાય જ ને! કારણ, િમારે લોકોએ મદહનાઓ 
સધુી પેટ ઊંચકીને ફરવુ ંપડત ુ ંનથી. મટકંુ હોય 
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િો બાજુએ મકૂીએ, પણ પેટને?’ એણે છણકો 
કરેલો.  
 
પતિ હસી પડેલો, ‘જેવી િારી મરજી. હું િો િને 
‘પેલી’ની યાદોમાથંી છૂટવા ઊંચકી લાવ્યો છં 
અને ત ુ ંિો જાણે છે કે જે પ્રકારનુ ંકામ હું કરંુ 
છં િેમા ંલાબંો સમય સાથે-' 
 
‘તુ ંહોય કે ન હોય, હું હોઈશ.’ 
 
પણ કેટલી ઝડપથી એ હિી ન હિી થઈ ગઈ 
હિી! એને જરાય કલ્પના નહીં કે એનો પતિ 
એન.એમ.ઓ.નો આટલો વફાદાર કોમરેડ હશે. 
એકદમ એગે્રતસવ, ડેતશિંગ અને ઇન્ટેખલજન્ટ! 
તવલ પાવર િો એવો કે લોઢામાથંી લોહી કાઢે. 
 
પેટમા ંસહજે દુખત ુ ં હોય એવુ ંએને લાગ્ુ ં ને 
એને ફાળ પડી. કશુકં ફંફોસિી હોય િેમ એ 
ઊઠી. માટલી નજીક ગઈ. પાણી પીધુ ં અને 
પવાલુ ં ફરી માટલી પર ઊંધુ ં વાળી દીધુ.ં 
થોડીવારે જાખળયામાથંી આવેલો િડકો ગલાસ 
પર પડયો અને કોટડીમા ંઅજવાળં વત ુાળાઈ 
ગ્ુ.ં માથે હજી બલ્બ સળગિો હિો. િડકામા ં
િો એનુ ંઅજવાળં ન ફેલાય, પણ અંધારામા ં
યે િે માડં ફેલાત ુ ંહત ુ.ં 
 
એને ઝકાસ અજવાળં ખબૂ ગમતુ.ં એને થત ુ ંકે 
દદવાળીમા ં ૂટિી કોઠીની જેમ અજવાળં 
સરૂજમાથંી ૂટવુ ંજોઈએ. અજવાળં િો એ રાતે્ર 

પણ એવુ ંજ ૂટેલુ,ં પણ િે એટલુ ંિો અણધા્ુું 
અને દાહક હત ુ ંકે - 
 
કહી કહીને એ થાકી હિી કે એનો કોઈ 
વાકં નહોિો. એ જાણિી હિી કે એનો 
પતિ એન.એમ.ઓ.નો સભ્ય હિો અને 
એ પણ જાણી ચકૂી હિી કે એનો પતિ 
એક-બે સરકારી અતધકારીઓને ખિમ 
કરવામા ં ય સડંોવાયો હિો... પણ જે 
રાતે્ર વડાપ્રધાન ધમુાડાઈ ગયા એ 
આખા ય ધડાકાનો જરાય અણસાર એને 
આવ્યો નો'િો. 
 
કહી કહીને એ થાકી હિી કે એનો કોઈ વાકં 
નહોિો. એ જાણિી હિી કે એનો પતિ 
એન.એમ.ઓ.નો સભ્ય હિો અને એ પણ જાણી 
ચકૂી હિી કે એનો પતિ એક-બે સરકારી 
અતધકારીઓને ખિમ કરવામા ં ય સડંોવાયો 
હિો... પણ જે રાતે્ર વડાપ્રધાન ધમુાડાઈ ગયા 
એ આખા ય ધડાકાનો જરાય અણસાર એને 
આવ્યો નો'િો. એ અને એનો પતિ પાછલી 
હરોળમા ંઊભા ંહિા. એના પતિએ એટલુ ંિો 
ગપુ્િ રાખ્્ુ ંહત ુ ંકે બાજુમા ંજ ઊભી હોવા છિા ં
એ કશુ ંજ પામી શકી નહોિી. આગલી હરોળમા ં
થઈને વડાપ્રધાન અખભવાદન કરિા ં અને 
હારિોરા ઝીલિા વળી રહ્યા હિા, ત્યા ંજ એ 
હાર લઈને વડાપ્રધાન િરફ સરક્ો હિો. 
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કોડાન િોડીને એ વડાપ્રધાનની એકદમ સામે 
આવી ગયો અને બીજી જ ક્ષણે કમ્મરનો બેલ્ટ 
પકડીને એણે ક્સ્વચ િરફ હાથ.. ઝકાસ 
અજવાળં અને એ સાથે જ માણસો ફાડી 
નાખંિો ધમાકો. 
 
એ જાગી ત્યારે હોક્સ્પટલમા ં હિી ને ભાનમા ં
આવી ત્યારે જેલમા.ં.. 
 
એની જામીન અરજી મજૂંર થઈ નહોિી. આમ 
પણ ગરીબ સાસ-ુસસરા કે એના ભાઈભાડું 
જામીન પર છોડાવે િે મશુ્કેલ હત ુ.ં એના 
ભાઈની પણ, ર્ડયતં્રમા ં સડંોવાયો હોવાની 
ધારણાથી પહલેા ંિો ધરપકડ થઈ હિી, પણ 
િે દદવસે એ શહરેમા ંજ નહોિો એની ખાિરી 
થિા ંએને છોડી મકૂવામા ંઆવ્યો હિો. 
 
પણ એને િો દેશદ્રોહી ગણીને કોટે 
ફાસંીની સજા ફરમાવી હિી. સપુ્રીમે પણ 
િેના પર મહોર મારી હિી અને વધારે 
ઊહાપોહ થાય કે તવરોધ પક્ષો બચાવવા 
નીકળી પડે િે પહલેા ંફાસંી આપવાની 
ગણિરીમા ંિતં્રો હિા ંએટલે... 
 
 
પણ એને િો દેશદ્રોહી ગણીને કોટે ફાસંીની 
સજા ફરમાવી હિી. સપુ્રીમે પણ િેના પર 
મહોર મારી હિી અને વધારે ઊહાપોહ થાય કે 

તવરોધ પક્ષો બચાવવા નીકળી પડે િે પહલેા ં
ફાસંી આપવાની ગણિરીમા ં િતં્રો હિા ં
એટલે... 
 
એણે બહુયે તવનિંીઓ કરી, કાકલદૂીઓ કરી. 
એના પતિનો વડાપ્રધાનને ઉડાવવા અંગેનો 
પ્લાન હિો િે અંગે એ કશુ ંજ જાણિી નહોિી, 
એ નહોિી જાણિી કે એનો પતિ કેવી રીિે 
માણસમાથંી બોમ્બ થઈ ઊઠયો... પણ િતં્રોએ 
એની કોઈ વાિ કાને ધરી નહીં. સાયંોખગક 
પરુાવાઓ એની તવરુદ્ધમા ં હિા અને એ 
ગનેુગાર ઠરી હિી. એને વહલેી ફાસંી અપાઈ 
હોિ પણ એક દદવસ- પેટમા ં કશુકં ફરકત ુ ં
લાગ્ુ ંઅને એ બરાડી ઊઠી, 
‘ઓહ નો! મારે મા બનવુ ંનથી, મારે જીવવુ ંછે. 
મારે-’ બોલિી એ પેટ પર જોરજોરથી મકુ્કા 
મારવા લાગી. એની રોક્કળથી જેલ 
સતુપ્રન્ટેન્ડન્ટ અને વોડાન દોડી આવ્યા.ં આમ 
િો કોઈને એને માટે જરાય તસમ્પથી નહોિી. 
એને બધા ંહત્યારાની પત્ની િરીકે જ નફરિથી 
જોિા ંહિા ંઅને જ્યારે િક મળિી ત્યારે એને 
ઝૂડિા ંરહિેા ંહિા.ં જેલ સતુપ્રન્ટેન્ડન્ટે પહલેા ંિો 
એને ઠમઠોરી. પછી સખળયા પાછળ ધકેલી 
બારણુ ંબધં કરી દીધુ.ં 
 
એણે મા બનવુ ં નો'તુ ં અને એના હત્યારા 
ધણીએ એને આ કલકં ભળાવ્્ુ ં હત ુ.ં એ િો 
સાલો ફાટી ગયો બોમ્બની જેમ, ને એની કરચો 
પેટમા ં ઉછાળિો ગયો. એ છોકરંુ હત્યારાનુ ં
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ગણાય, એ ડરે પણ એ, આ પાપ પાળવા 
િૈયાર નહોિી, પણ આ કોટડીમા ં એનાથી 
છટકારો મેળવવાનુ ં શક્ નો’તુ.ં એણે જીવવુ ં
હત ુ ં કેવળ સ્ત્રી થઈને ને એને મા બનવાનુ ં
આવી પડ્ુ ંહત ુ.ં 
 
એણે વળી પેટને મરડી, મસળી કાઢ્ુ.ં એક 
પળ િો પેટમા ંધગધગિી આગ રેડીને કે આગ 
જેવુ ં કશુકં ખાઈને પેટ પાડી નાખવાની િીવ્ર 
ઈચ્છા થઈ આવી. એના બમૂબરાડા સાભંળીને 
એક વોડાન ઓદફસમાથંી બહાર નીકળી. 
હાથમાનંી ન્દ્સ્ટક જોરથી સખળયાઓ પર 
પછાડિા ંએ બરાડી, ‘સાયલન્સ!!’ 
 
એણે વળી પટેને મરડી, મસળી કાઢ્ ુ.ં 
એક પળ િો પટેમા ં ધગધગિી આગ 
રેડીને કે આગ જેવુ ં કશુકં ખાઈને પટે 
પાડી નાખવાની િીવ્ર ઈચ્છા થઈ આવી. 
એના બમૂબરાડા સાભંળીને એક વોડાન 
ઓદફસમાથંી બહાર નીકળી. હાથમાનંી 
ન્દ્સ્ટક જોરથી સખળયાઓ પર પછાડિા ંએ 
બરાડી, ‘સાયલન્સ!!’ 
 
 
કોટડીમાથંી પેસેજમા ંફેંકાિા ંગદંા અજવાળામા ં
સખળયાઓ કોિરાઈને પડયા હિા. જીવિા 
દોઝખ જેવા એકાિંને કચડિા ં બટૂના 
અવાજથી ખણેૂ બેઠેલી એક કેદી એકદમ ઊભી 

થઈ ગઈ. ઊઠી એ સાથે જ વોડાનને રેલો 
દેખાઈ ગયો. મોઢે રૂમાલ દાબિી એ આગળ 
નીકળી ગઈ. એની કોટડી પાસે અટકી. સખળયા 
પર એણે ન્દ્સ્ટક પછાડી. આગળ ધસી આવેલા 
વાળ બે હાથે ખસેડિા એણે ઊંચે જો્ુ.ં વોડાન 
જરા મલકાઈ. એને ઈશારાથી નજીક બોલાવી. 
 
‘િારે જીવવુ ંછે ને?' વોડાને પછૂ્ુ.ં 
 
‘પણ મા બનીને નહીં!' એ હોઠ ભીડીને બોલી. 
‘એ તવના િો િારી ફાસંી નક્કી જ છે.’ 
‘િો?’ 
‘તુ ંગાભણી છે એવી દયાની અરજી થઈ શકે...' 
વોડાન હસી. 
‘િો, િો મારે જીવવુ ં છે. મારે ખબૂ ખબૂ...' 
બોલિા ંએની આંખો ડબડબી ઊઠી. હાથમાથંી 
સખળયાઓ સરક્ા અને એ ફસડાઈ પડી. 
 
દયાની અરજી સ્વીકારાઈ નહોિી, પણ બાળક 
જન્મે ત્યા ંસધુી ફાસંી મલુિવી રખાઈ હિી. આ 
સમાચારથી એ હરખાઈ હિી. બબડી હિી, 
‘આટલુ ંય ક્ા ંછે?’ ને એ પેટ પપંાળવા લાગી 
હિી. એને લીધે જ િો ફાસંીની મદુિ લબંાઈ 
હિી. એને ચહરેે આનદં પથરાયો િો ખરો, પણ 
ઝાઝો ટક્ો નહીં. નજીક આવી રહલેા મતૃ્્નુો 
છૂપો ધ્વતન િો એને સભંળાિો જ હિો.  
‘આ નક્કી કરેલુ ંમતૃ્્ ુપણ કેવુ ંડારત ુ ંહોય છે, 
નહીં? આમ પણ મતૃ્્ ુિો તનતશ્ચિ હોય જ છે, 
પણ અસખં્ય પળોમાથંી કઈ પળમા ંિે પ્રવેશશે 
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િે નક્કી નથી હોત ુ.ં જ્યારે આ િો-' વોડાનને 
કહ્ુ ંહત ુ ંએણે, ‘મતૃ્્ ુકોઈ સ્ટેશનની જેમ નજીક 
આવતુ ંજાય અને એક દદવસ પ્લેટફોમા આવે 
કે..’ એનો અવાજ રંુધાઈ ગયો હિો. 
 
જેમ જેમ દદવસ જિા હિા િેમ િેમ ન જન્મેલા 
બાળકની એ ઓતશયાળી બનિી જિી હિી. 
બાળકનો જન્મ આમ િો મા પર અવલખંબિ 
હોય.. પણ આ િો એનુ ંજ જીવન બાળક પર... 
એ ક્ાયં સધુી મમિાથી પેટ પર હાથ ફેરવિી 
રહી. એને લાગ્ુ ં કે એ જ ધીમેધીમે એની 
ભીિર ઊછરી રહી છે. 
 
કલાકો સધુી એ પેટ પર હાથ ફેરવિી રહિેી. 
ખાવાપીવાનુ ં ય એનુ ં ઠેકાણુ ં રહ્ુ ં નોત ુ.ં એ 
ભીિરને ભીિર પોિાને ફંફોસિી રહિેી હિી. 
શોધ્યા કરિી હિી, એવુ ંકોઈ કારણ જે એના 
જીવનના ટુકડાને જરા વધારે લબંાવી આપે. 
આમ િો આ કાળ કોટડીમા ંજે દદવસો જિા 
હિા િે જોિા ં િો જીવવાનો કોઈ મોહ થાય 
િેમ નહોત ુ,ં પણ િે િો જેને લાબં ુ ંજીવવાનુ ંછે 
િેને! જેને જીવન જ કાપીકપૂીને ગોઠવી અપા્ુ ં
હોય િે િો એમ જ તવચારશે કે છોને જીવિર 
નરકથીયે બદિર હોય.. પણ િે હોય! 
 
એ તવચારવા લાગી, કેવુ ં છે માણસનુ ં મન! 
એકવાર િો એણે જ કલદંકિ ગભાથી છટકારો 
મેળવવા હવાતિયા ં મારેલા ં અને હવે ખબર 
પડી કે એ જ કલકં એનુ ંજીવન લબંાવી શકે 

િેમ છે, િો પેટ ઠોકવાને બદલે પપંાળવા પર 
આવી ગઈ! 
 
એક દદવસ િો એ પેટ પકડીને રડવા-કકળવા 
લાગી. વોડાને એને ઘણુ ં પછૂ્ુ ં પણ એ કંઈ 
બોલી જ નહીં, પછી જયારે સતુપ્રન્ટેન્ડન્ટે 
ધમકાવી ત્યારે રડિા ં રડિા ં માડં બોલી, 
‘પેટમા ંબાળક ફરકત ુ ંઅટકી ગ્ુ ંછે.' 
 
એ ક્ષણે િો એના શ્વાસ જ અટકી ગયા હોય 
એવુ ં લાગ્ુ.ં છળી મરી એ. એણે પેટ 
હલબલાવી મકૂ્ુ.ં ઊભી થઈ. કોટડીમા ં
જોરશોરથી આંટા મારવા લાગી, દોડવા લાગી. 
કદાચને કોઈ ફરકાટ અનભુવાય. સહજે પાદંડંુ 
હલે એવુ ંપણ કશુકં થાય ને િો.. પળભર િો 
એને થ્ુ ં કે આખુ ં પેટ ખોલીને જોઈ લે કે 
બાળક જીવે છે કે પછી.. 
 
એ ક્ષણે િો એના શ્વાસ જ અટકી ગયા 
હોય એવુ ંલાગ્ ુ.ં છળી મરી એ. એણે પટે 
હલબલાવી મકૂ્ુ.ં ઊભી થઈ. કોટડીમા ં
જોરશોરથી આંટા મારવા લાગી, દોડવા 
લાગી. કદાચને કોઈ ફરકાટ અનભુવાય. 
સહજે પાદંડંુ હલે એવુ ંપણ કશુકં થાય 
ને િો.. 
 
કારણ એ જો મરી ગ્ુ ં િો એનુ ં જીવવુ ં િો 
અશક્ જ; દૂર દેખાિો ફાસંીનો માચંડો, પરુ 
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ઝડપે દોડી આવિી ટે્રનની જેમ ધસી આવિો 
દેખાયો એને - એ ઝબકી ગઈ. ગભરાટમા ંપેટ 
પકડી લીધુ ંિો... 
 
એનો ચહરેો ખીલી ઊઠયો. બાળક ફરકત ુ ંહત ુ.ં 
એણે ઘ ૂટંખણયે પડીને પ્રાથાનાના સરૂમા ં હાથ 
ઊંચા કયાા ત્યારે આંખો વરસી પડી હિી. 
 
ડોતટરે આપેલી િારીખ નજીક આવી રહી છે 
એવુ ં વોડાને યાદ અપાવ્્ુ ં િો ભયકંર સપનુ ં
જો્ુ ં હોય િેમ એ ઝબકી ગઈ હિી. એને 
ઘણીવાર લાગતુ ંહત ુ ં કે એ િારીખ બાળકના 
જન્મની નહીં, પણ પોિાના મતૃ્્નુી વધારે 
યાદ અપાવિી હિી. 
 
એણે વળી અરજીઓ કરાવી હિી કે 
બાળકના ગાદડિયન િરીકે પણ એનુ ં
જીવવુ ંજરૂરી હત ુ.ં એ મનોમન પ્રાથાિી 
રહિેી હિી કે રાષ્ટ્રપતિના હૈયામા ંરામ 
વસે અને બાળકને માટે થોડંુ જીવન 
એના િરફ ફેંકે.. પણ વોડાનનુ ં માનવુ ં
હત ુ ં કે એના સાસ-ુસસરા કે ભાઈભાડું 
સભંાળ લઈ શકે એમ હોય િો.. 
 
એણે વળી અરજીઓ કરાવી હિી કે બાળકના 
ગાદડિયન િરીકે પણ એનુ ંજીવવુ ંજરૂરી હત ુ.ં એ 
મનોમન પ્રાથાિી રહિેી હિી કે રાષ્ટ્રપતિના 
હૈયામા ં રામ વસે અને બાળકને માટે થોડંુ 

જીવન એના િરફ ફેંકે.. પણ વોડાનનુ ંમાનવુ ં
હત ુ ં કે એના સાસ-ુસસરા કે ભાઈભાડું સભંાળ 
લઈ શકે એમ હોય િો.. કદાચ અરજી નામજૂંર 
પણ થાય. એને સાસ-ુસસરા કે ભાઈભાડુંને 
આવિા ંઅટકાવવાનો તવચાર આવેલો... પણ 
િેનો કોઈ અથા નહોિો. એના સબંધંીઓ તવશે 
સરકાર જાણિી હિી. એને દેખા્ુ ંકે એના ંબધા ં
જ સબંધંીઓ બાળકનો કબજો મેળવવા 
પડાપડી કરી રહ્યા ંછે અને એ બાળકને છાિીએ 
વળગાડીને ચીસો પાડે છે... 
 
ઝબકી પડી એ. મેટરતનટી વોડાનુ ંબોડા એકદમ 
એને ખોપરી નીચે ગોઠવાયેલા ચોકડી 
આકારના બે હાડકા ં નીચે ઝબકતુ ં લાગ્ુ.ં 
કાલાવાલા કરિી હોય િેમ એ ફરી પોિાના 
પેટને તવનવવા લાગી, ‘હ ેમારા બાળ! ત ુ ંથોડો 
મોડો જન્મ ન લઈ શકે? મારંુ જીવવુ ં િારા 
અજન્મ રહવેા પર...’ 
 
એને લાગ્ુ ંકે એ સ્વાથી બની ગઈ છે. જીવન 
આટલુ ં બધુ ં વહાલુ ં કેમ લાગતુ ં હત ુ ં િે એને 
સમજાતુ ં નહોત ુ.ં એ રોજ ઘ ૂટંખણયે પડીને 
પ્રાથાના કરિી હિી કે ઈશ્વર એના ં બાળકને 
જનમવા જ ન દે! વોડાનને પણ એકવાર િો 
એણે કહી દીધેલુ,ં ‘આ બાળક જન્મે જ નહીં 
િો...' 
‘મરી જાય’, વોડાન હસી પડેલી. 
‘અને જન્મે િો ?’ 
‘તુ ંમરે, બીજુ ંશુ ં?' 
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એને લાગ્ુ ંકે એ સ્વાથી બની ગઈ છે. 
જીવન આટલુ ંબધુ ંવહાલુ ં કેમ લાગત ુ ં
હત ુ ં િે એને સમજાતુ ં નહોત ુ.ં એ રોજ 
ઘ ૂટંખણયે પડીને પ્રાથાના કરિી હિી કે 
ઈશ્વર એના ંબાળકને જનમવા જ ન દે! 
વોડાનને પણ એકવાર િો એણે કહી 
દીધેલુ,ં ‘આ બાળક જન્મે જ નહીં િો...' 
 
વોડાન હસવા િો ગઈ, પણ હસી ન શકી. જિી 
રહી. એને થ્ુ ં કે કોઈ ચમત્કાર થાય અને 
બાળક પેટમા ંજ રહ ેિો... એ જોઈ શકી પોિાને 
કે વર્ોથી ગભા ઉછેરિી એ કોટડીમા ં આંટા 
મારી રહી છે... અને ફાળની જેમ જ એક સવાર 
પડી. ગાખળયા જેવા આકારો એની િરફ ધસી 
આવી રહ્યા છે. એની જીભ લાબંી થઈ ગઈ છે, 
એ જોિા ંજ ફફડી ઊઠી એ. એક વાિ નક્કી 
હિી કે બાળક જન્મે કે ન જન્મે... એની ફાસંી 
ટળે િેમ નહોિી. બાળક ગભામા ંરહ ેત્યા ંસધુી 
જ એને જીવન હત ુ.ં.. ને એ ઈચ્છિી હિી કે એ, 
આજીવન પેટમા ં જ રહ.ે.. પણ એ શક્ 
નહોત ુ.ં.. કારણ... એને વેણ િો ઊપડી જ ચકૂી 
હિી. સાવ બાળક જેવુ ંએ રડી પડી.  
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સાચો સવંાદ 
રામનારાયણ તવશ્વનાથ પાઠક 

 
પત્નીના િદ્દન સાહજીક પ્રશ્નો અને િેના િેમણે જ આપલેા ંજવાબથી ડગલેને પગલે 

એ નક્કી કરવુ ંઅઘરંુ હત ુ ંકે કોણ ચડે અભણ પત્ની કે કહવેાિા જ્ઞાની પતિ? 
 

 
 

‘કેમ આજે કાઈં નવુ ંભિૂ ભરા્ુ ંછે કે શુ?ં’ એવા 
મોટા અવાજથી પછેૂલા પ્રશ્નથી હું મારા 
તવચારમાથંી જાગી ગયો. ‘રોટલી નથી 
જોઈિી?’ 
મેં ચમકીને સામે જો્ુ.ં મારી વહુએ ફરી પછૂ્ુ:ં 
‘આજે શો નવો તવચાર ચાલે છે?’ ‘વહુ’ શબ્દ 
ઉપર જરા નોંધ લખવાની જરૂર છે. 
ભાર્ાશાસ્ત્રના હજી સધુી અજ્ઞાિ રહલેા કોઈ 

તનયમથી ‘વાઈફ’ શબ્દ ‘વહુ’ કરિા ં વધારે 
તશષ્ટ ગણાય છે, પણ ગાધંીજીએ સ્વભાર્ાનો 
આગ્રહ કયો િે પહલેા ં પણ મારી વહુએ 
પોિાની હકમૂિમા ં– ખાસ કરીને રસોડામા ં– 
માત્ર ગજુરાિી અને િે પણ િે સમજે એવી જ 
ગજુરાિી ભાર્ા બોલવાનુ ંફરમાન કાઢેલુ ંહત ુ,ં 
િેની અસર એટલી પ્રબળ થયેલી છે કે હુ ં
ગજુરાિી બોલિો થઈ ગયો છં અને મારા તમત્રો 
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પણ એ હકમૂિમા ંગજુરાિી જ બોલવા લાગયા 
છે. સ્ત્રીઓ િરફ ઘણુ ંમાન છિા ંબહુવચન નથી 
વાપરિો િે પણ એવા જ એક બીજા ફરમાનને 
આધારે. 
હું જવાબ આપુ ંિે પહલેા ંબીજો પ્રશ્ન આવ્યો: 
‘કેમ આજે ક્ા ંજઈ આવ્યા છો?’ મારી વહુ હું 
ખાઈ શકંુ િે કરિા ં વધારે ઝડપથી મારી 
થાળીમા ંરોટલી નાખે છે અને એવી જ રીિે હુ ં
જવાબ આપી શકંુ િે કરિા ં વધારે ઝડપથી 
પ્રશ્નો પછેૂ છે. 
 
હું જવાબ આપુ ં િે પહલેા ં બીજો પ્રશ્ન 
આવ્યો: ‘કેમ આજે ક્ા ંજઈ આવ્યા છો?’ 
મારી વહુ હું ખાઈ શકંુ િે કરિા ંવધારે 
ઝડપથી મારી થાળીમા ંરોટલી નાખે છે 
અને એવી જ રીિે હું જવાબ આપી શકંુ 
િે કરિા ંવધારે ઝડપથી પ્રશ્નો પછેૂ છે. 
 
મેં કહ્ુ ં: ‘ક્ાયં જઈ આવ્યો નથી.’  
‘ત્યારે તવચાર શેના કરો છો?’ 
‘પરમ દદવસે સ્ત્રીકેળવણી સબંધંી સભામા ંગયો 
હિો. ત્યા ંતમ. પ્રમાખણકે કહ્ુ ંકે આપણી સ્ત્રીઓ 
હજારે એક પણ ભણેલી નથી અને હું તવચાર 
કરિો હિો કે-’ 
‘હજી હું ભણી નહીં! હવે િમારે વધારે કહવેાની 
જરૂર નથી. હું બધુ ંસમજી ગઈ, દર વરસની 
પેઠે તમ. બ્રાઉતનિંગ અને તમતસસ બ્રાઉતનિંગનો 

દાખલો િેમણે આ વખિ પણ આપ્યો હિો કે 
નહીં?’ 
'મેં વધારે કહવે ુ ં છોડી દીધુ.ં વાચંવા-લખવા 
ઉપરાિં જરા પણ વધારે ન ભણવાની, સસં્કૃિ 
અને અંગે્રજી કાવ્યસાદહત્ય સમજી મારા 
રસોપભોગમા ંભાગીદાર થવાય એવુ ંજરાય ન 
ભણવાની િેની હઠ એટલી જબરી હિી કે એ 
સબંધંી વધારે કહ્યા તવના મેં નીચુ ંજોઈ લીધુ.ં 
દાળ આપિા ં આપિા ં િેણે કહ્ુ ં : ‘પરુુર્ો 
અમારા કરિા ંએટલુ ંબધુ ંશુ ંવધારે જાણે છે કે 
અમને તશખામણ દેવા આવે છે એ જ મને 
સમજાતુ ંનથી!’  
મેં કહ્ુ ં: ‘શુ ંનથી જાણિા એ કહ ેને!’ 
‘કેમ િમને રાધંિા ંઆવડે છે?’  
‘એ િો માત્ર અભ્યાસનુ ં કામ છે. ધીમે ધીમે 
શીખીએ િો િેમા ંશુ ંન આવડે? આપણા દહિંદુ 
ઘરસસંારના દરવાજ પ્રમાણે િમારે માથે 
રાધંવાનુ ંઆવે છે.’ 
‘આટલા ંવરસના અભ્યાસથી હજી િમને ગોળ 
રોટલી કરિા ં નથી આવડિી. અકળાઓ છો 
ત્યારે, સ્વિતં્રિાની અને જૂના દરવાજો કાઢી 
નાખવાની વાિો કરો છો પણ મળૂ 
અણઆવડિ કબલૂ નથી કરિા.’ 
મેં કહ્ુ ં: ‘એ િો બધી ક્ષદુ્ર વાિો છે, પણ િમે 
વાચંો નહીં એટલે િમારામા ં જ્ઞાન જ નથી 
હોત ુ.ં’ 
‘િે ગમે િેમ હોય, િમે કેળવણી તવશે ઘણુયં 
વાચં્્ુ ં છે છિા ં બાળકને રમાડી નથી શકિા 
અને િેને છાનો રાખી નથી શકિા.’ 
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‘હું એ નથી કહિેો, િમે વાચંિા ંનથી એટલે 
િમારંુ જીવન જ એટલુ ંઅપણૂા રહ ેછે, પોલુ ંરહ ે
છે. દુતનયાની િમને કશી ખબર જ પડિી 
નથી.’ 
‘એ જ ખોટંુ છે. િમારંુ ચોપડીઓનુ ં જ્ઞાન જ 
પોલુ ંહોય છે. િમને મસુાફરી કરિા ંપણ નથી 
આવડિી િો દુતનયાનુ ંિમને શુ ંજ્ઞાન હોય? 
બોલો, િમને પોટકંુ બાધંિા ં આવડે છે? 
કોથળાનુ ંમોં કેમ બાધંવુ,ં કપડા ંકેમ બાધંવા,ં 
કપડામા ંદાણા કેમ બાધંવા, પાણી કાઢવા લોટો 
કેમ બાધંવો, િેમાથંી કશુયં આવડે છે? આ 
વસ્તઓુ મસુાફરી કરવાને, દુતનયા જાણવાને 
જરૂરની છે કે નથી?’ 
‘એટલે કેમ, મસુાફરી પણ િમારા તવના અમે 
નહીં જ કરી શકિા હોઈએ?’  
‘મસુાફરી કેવી કરો છો િે મારાથી અજાણ્્ુ ં
નથી. એક વાર હું સાથે હિી ત્યારે આપણા 
પોટકાને બદલે કોઈ સથુારનુ ં પોટલુ ં ઉપાડી 
લીધેલુ ંિે યાદ છે? અંદરના ંહતથયારો વાગયા ં
િોય િમને ખબર ન પડી કે આ આપણુ ંન હો!’  
‘એ બધી હલકી વાિો છે. હું િો કહુ ંછં કે િમને 
લોકોને કલાનુ ંભાન જ હોત ુ ંનથી.’ 
‘સ્ત્રીમા ંિો ડગલે ને પગલે કલા છે. િમને િો 
રસોઈમા ં મીઠંુ ઓછં પડ્ુ ં હોય િો પણ 
પારખિા ં નથી આવડતુ ં અને ઓઢવા-
પહરેવાની કલા િો સ્ત્રીઓની જ છે એમ િમે 
પણ એક દદવસ કહિેા હિા.’  

‘ત ુ ંભણી નથી એટલે એમ કહ ેછે. કલા એટલે 
લખલિ કલા. રાધંવુ,ં ઓઢવુ ંએ િે કાઈં કલા 
છે?’ 
‘લખલિ કલામા ંનતૃ્ય, ગીિ િો આવે જ ના! 
અમે સ્ત્રીઓ અનેક પ્રસગેં ગાઈએ છીએ, 
અજવાળી રાિ દેખી ગરબા લઈએ છીએ અને 
કોઈ ન મળે િો હું ઠાકરડીઓ સાથે પણ ગરબા 
લઈ શકંુ છં. િમે િમારા તમત્રો સાથે ગાઈ કે 
નાચી શકિા નથી અને ઠાકરડાઓ સાથે િો 
વાિ પણ કરી શકિા નથી.’ 
 
‘લખલિ કલામા ંનતૃ્ય, ગીિ િો આવે જ 
ના! અમે સ્ત્રીઓ અનેક પ્રસગેં ગાઈએ 
છીએ, અજવાળી રાિ દેખી ગરબા 
લઈએ છીએ અને કોઈ ન મળે િો હુ ં
ઠાકરડીઓ સાથ ેપણ ગરબા લઈ શકંુ 
છં. િમે િમારા તમત્રો સાથ ે ગાઈ કે 
નાચી શકિા નથી અને ઠાકરડાઓ સાથ ે
િો વાિ પણ કરી શકિા નથી.’ 
 
મેં હવે તવર્ય બદલવા કહ્ુ ં: ‘ભલે, ત ુ ંઆટલી 
ડાહી છે, િેના પર મારંુ સ્વાતમત્વ િો છે ના? 
વધારે અમારે શુ ંજોઈએ?’ 
‘પણ િમે િો વળી એ પણ નથી રાખિા અને 
સ્ત્રીઓને સ્વિતં્રિા આપવા નીકળયા છો!’ 
‘એ અમારી ઉદારિા!’ 
‘ના, એ ઉદારિા નથી. ઉદારિાથી કોઈ 
સ્વિતં્રિા આપે જ નહીં. પોિે સ્ત્રીઓ પર 
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આટલા પરાધીન છો િે િમે અમને શી 
સ્વિતં્રિા આપવાના હિા?’  
‘કેમ નહીં? િમારા ંકપડા,ં ઘરેણા,ં રીિદરવાજ, 
ફરવુહંરવુ ંએ કશામા ંહું આડે આવુ ંછં?’ 
 
પહલેાનંા પરુુર્ોને સ્ત્રીના ં ઘરેણા,ં 
કપડાલંિા,ં િેના રંગ, ભાિ, જાિ એ 
બધાની ખબર હિી; િેમા ંસારંુ, નરસુ,ં 
રૂપાળં, કઢંગુ,ં ગમત ુ,ં અણગમત ુ ં એ 
સબંધંી િેમને પોિાના અખભપ્રાયો હિા 
િમને આની કંઈ ગિાગમ જ નથી.  
 
‘પણ િેનુ ં કારણ જુદંુ છે. પહલેાનંા પરુુર્ોને 
સ્ત્રીના ં ઘરેણા,ં કપડાલંિા,ં િેના રંગ, ભાિ, 
જાિ એ બધાની ખબર હિી; િેમા ંસારંુ, નરસુ,ં 
રૂપાળં, કઢંગુ,ં ગમતુ,ં અણગમતુ ં એ સબંધંી 
િેમને પોિાના અખભપ્રાયો હિા અને િે મજુબ 
પોિાના કોડ પ્રમાણે િેઓ વસ્તઓુ લેિા અને 
અમને પહરેાવવાનો આગ્રહ રાખિા. િમને 
આની કંઈ ગિાગમ જ નથી. એટલે િમારે 
સ્વિતં્રિા આપ્યા તવના છૂટકો જ નથી. એ 
િમારી ઉદારિા. િમારંુ જીવન જ કોડ તવનાનુ ં
છે. હું નાની પરણીને આવી ત્યારે મને એવી 
હોંશ કે િમને ભાવત ુ ં કાઈંક રાધં ુ.ં મેં િમને 
ઘણી વાર પછેૂલુ ં કે શુ ં રાધં ુ ં પણ િમે કોઈ 
દદવસ જવાબ ન આપિા. અને હું મનમા ંબહુ 
મ ૂઝંાિી. હવે સમજુ ંછં કે િમે એ વાિમા ંકશુ ં
સમજિા જ નથી.’  

‘અમે એટલી ઉચ્ચિર ભતૂમકામા ંવસીએ છીએ.’  
‘એ િદ્દન ખોટંુ છે. હું સારંુ રાધં ુ ં છં ત્યારે િમે 
ચોખ્ખા ખશુ દેખાઓ છો અને વધારે ખાઓ 
પણ છો. માત્ર એટલુ ંજ કે િમે સમજ્યા તવના 
ખાઓ છો. બાબનુી પેઠે જ એમ કહો ને!’ 
‘માટે જ ‘ભોજ્યેષ ુમાિા’ કહ્ુ ંહશે. પણ અમારો 
સ્નેહ િમારા ંકપડાલંિા ંઉપર આધાર રાખિો 
નથી એ િો કબલૂ છે કે નહીં?’ 
‘સ્નેહ શુ ંિે િો િમે વાચંો, િે િમે જાણો, પણ 
કપડાનંી અસર િમારા પર નથી એ હું ન માનુ.ં 
હવે વધારે ન પછૂો.’  
‘ના કહનેે! એટલા માટે શા માટે અધરંુૂ રાખે 
છે?’ 
‘િમને યાદ છે? િે દદવસ િમે કાઈંક બહુ જ 
ઉત્સાહમા ંમને કાઈં કહવેા ઉિાવળા ઉિાવળા 
આવિા હિા. આવીને મારા સામુ ંજો્ુ.ં પછી 
મ ૂગંા થઈ થોડી વાર જોઈ રહ્યા, ઘરમા ંબધે 
નજર ફેરવી, ચોપડીઓના ંપ ૂઠંા ંિપાસ્યાં, ફરી 
મારી સામુ ં જોઈ રહ્યા ને ઊલટંુ મને પછૂવા 
લાગયા: ‘આજ કેમ કાઈં ગમતુ ંનથી? હું કાઈંક 
વાિ િને કહવેા આવેલો પણ ભલૂી ગયો.’  
‘આજે કેમ કાઈં ગમતુ ંનથી?'  
‘હા, િેં એનો જવાબ મને કાઈંક બહુ કરડો 
આપેલો હિો, નહીં?’  
‘કરડો િો નહીં પણ સાદો જવાબ આપેલો કે 
‘િમને ન ગમે િેનુ ંકારણ હું કેવી રીિે જાણુ?ં’ 
‘િેને આ વાિ જોડે શો સબંધં છે?’ 
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‘િમારા મન પર મારા ંકપડાનંી અસર 
થાય છે. મેં જાણી જોઈને િે દદવસે 
પાડોશણનો ઘરડામો સોગનો સાળ 
પહરેેલો અને િેથી િમે એવા સનૂમનૂ 
થઈ ગયા હિા.  
 
‘આ વાિ જોડે એ સબંધં છે કે િમારા મન પર 
મારા ંકપડાનંી અસર થાય છે. મેં જાણી જોઈને 
િે દદવસે પાડોશણનો ઘરડામો સોગનો સાળ 
પહરેેલો અને િેથી િમે એવા સનૂમનૂ થઈ 
ગયા હિા. હવે કેમ કહવેાય કે કપડાનંી અસર 
િમારા પર નથી?’ 
‘િે મારા પર પણ ત ુ ંઆવા પ્રયોગો કરે છે કે?’ 
‘કેમ ન કરંુ? િે પહલેાનંા દદવસે રમણીકલાલને 
ત્યા ં હું બેસવા જિી હિી. જરા સારા ં કપડા ં
પહયેાું હિા ં ત્યારે િમે પે્રમ અને કપડા ંઅને 
શોભા અને સૌભાગય ઉપર એક લાબં ુ ંભાર્ણ 
મને આપેલુ ં િે યાદ છે? મારે જોવુ ં હત ુ ં કે 
આમાનં ુ ંકેટલુ ંસાચુ ંછે?’ 
‘ઠીક, પણ િમે પહરેો અને અમને ખશુ રહિેા ં
આવડ,ે િમે રાધંો અને અમને જમિા ંઆવડે, 
એ પણ સુદંર યોજના નથી?’ 
‘ના, િમને જમિા ંપણ નથી આવડતુ.ં કોઈ 
વાર પહલેી રોટલીથી તવચારમા ંપડી જાઓ છો, 
ત્યારે મારે યાદ આપવુ ંપડે છે. કેટલી રોટલી 
ખાધી એનો દહસાબ પણ મને પછૂવો પડે છે 
અને કોઈ વાર વાિે ચડો છો ત્યારે િો એ પછૂવુ ં
પણ ભલૂી જાઓ છો!’ 

વાિ ખરી હિી. પેટ પર હાથ ફેરવી જોિા ંમને 
ખબર પડી કે મેં આજે ઘણુ ંખાઈ નાખ્્ુ ંછે. હુ ં
ભાિ ખાવાનો તવવેક કયાા તવના ઊભો થયો 
અને મારા ખડંમા ં દીવો મોટો કરી બેઠો. 
આજની વાિ પર તવચાર કરિા ં મારાથી 
મોટેથી હસી જવા્ુ.ં પછી બધી વાિચીિ 
લખવા બેઠો. લખી રહ્યો ત્યા ંએ આવીને મને 
કહ ે: ‘એકલા એકલા કેમ હસિા હિા?’  
મેં િેને મારી પાસે બેસાડી બધુ ંવચંાવ્્ુ.ં એ 
હસી પડી. મને કહ:ે ‘આજ સધુી માનિી હિી 
કે િમને કશુયં આવડતુ ં નથી. માત્ર 
વાચંિાલંખિા ં આવડે છે. વાચંો િે પણ 
અંગે્રજી, એટલે શુ ંકહું? પણ આ જોિા ંલાગે છે 
કે િમને લખિા ંપણ નથી આવડતુ.ં એ પણ 
હવે ભેગુ ંલખી લો.’  
મેં કહ્ુ:ં ‘એ લખવાની જરૂર નથી. મને 
વાચંિાલંખિા ંનથી આવડતુ ંએ િો હું ઘણા 
વખિથી જાણુ ંછં. એમા ંકશુ ંનવુ ંનથી. ઉપરની 
હકીકિ નવી છે માટે લખી છે. બોલ, હવે આનુ ં
મથાળં શુ ંકરવુ?ં’  
‘પહલેા ંએક ક્ુું હત ુ ંિેમ કરોોઃ ‘સાચો સવંાદ.’  
‘ભલે.’ 
‘લો, ત્યારે આમા ંિમારંુ શુ?ં’ 
‘મથાળં. ત ુ ંધારે છે િે કરિા ંહું િેનો જુદો અથા 
કરંુ છં.’ 
(સૌજન્ય: અમર પે્રમ કથાઓ: આર. આર. 
શેઠની કંપની. આ અદભિુ પસુ્િક સૌએ વાચંવુ ં
જ જોઈએ.) 
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એકાદકની 
તવનોદદની નીલકંઠ 

 
માછીમારોના ગામમા ંરૂપરૂપના અંબાર સમી એ મદહલાને જોઈને લેખખકા દંગ રહી ગયા ંહિા.ં એ 
મદહલા કોણ છે અને કેમ અહીં છે િે જાણવા માટે િેઓ આતરુ હિા.ં અને એ રહસ્ય ખલુ્્ુ ંત્યારે.. 
 

 
 
માછીમાર અને માગેંલા, એ બે કોમના લોકોના ં
પચીસ-પચાસ ઝૂપંડા ંછે. માગેંલા નામની કોમ 
કાઠેં વસેલી છે, માછલી પકડી ગજુારો કરે છે. 
ખજૂરા,ં નાદરયેળ અને િાડના ઝાડના ંઝુડં વડ ે
એ ઝૂપંડા ં ઢંકાઈ રહલેા ં છે. િે ઝાઈં નામનુ ં
ગામડંુ ગજુરાિને છેક દખક્ષણ સીમાડે આવેલુ ં
છે. ત્યા ં દદરયાકાઠંો બહુ રખળયામણો છે અને 
ઝાઈંને એક પડખે સરુના ં ઝાડનુ ં સોહામણુ ં
ગીચ વન છે. િે વનની બીજી િરફ દતવયર 

નામનુ ં નાનુ ં શુ ં ગામ છે. બીજે પડખે એક 
નાનકડી ખાડી છે. ખાડીની પાર બોરડી નામનુ ં
ગામ છે. આપણને બોરડી પણ ગામડા ં જેવુ ં
લાગે, પણ ઝાઈંના લોકો િો બોરડીને મોટંુ 
શહરે ગણે. 
બોરડીના અમારા વસવાટ દરતમયાન, સાજં 
પડે દદરયાકાઠેં ફરવા નીકળી પડિા ંએકધારા ં
સહલેાણીઓના ં ટોળામંા ંભળી, ‘કેમ છો, સારંુ 
છે’ કરિા ં અમે કંટાળી જિા,ં ત્યારે ખાડીના ં
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ઘ ૂટંણપરૂ પાણી ઓળંગી ઝાઈંના એકાિં શાિં 
રેિીવાળા દકનારા ઉપર, ઉઘાડે પગે ફરવા 
નીકળી પડિા.ં જો સાજંની ભરિી ચઢી હોય 
િો ઘરડો ગોપાળજી અને પડછંદ શરીરવાળો 
નવજવાન પાડું, પોિપોિાની નાની નાની 
નાવડીઓ લઈ બે બે દોદઢયામા ંઆ પારથી 
પેલે પાર ઉિારુઓને લઈ જવા િૈયાર જ 
રહિેા. અમે પણ િે રીિે ખાડી ઓળંગી જિા.ં 
વૈશાખ મદહનાની એક સાજંે અમે તનત્ય 
તનયતમિ સમય કરિા ં ઘણા ં વહલેા ં ફરવા 
નીકળી પડયા;ં કારણ કે ખાડી ઓળંગી, ઝાઈંથી 
આગળ જઈ ગોવાડા, પિરગઢ અને તવયર 
પણ વટાવી છેક ઉમ્મરગામ સધુી પહોંચી 
જવાની અમારી નેમ હિી. આનદંભેર વાિો 
કરિા,ં ઉિાવળે અને ઉઘાડે પગે અમે ઉિર 
દદશા િરફ ચાલ્યા ં જિા ં હિા.ં દરરોજ 
દદરયાકાઠંાથી જુદી જુદી ચીજો શોધી િેનો અમે 
દરેક જણ સઘંરો કરિા ંહિા.ં પણ આજે દૂર 
જવાનુ ં હોવાથી રંગરંગીન અવનવા પથ્થર, 
કોડી, છીપ કે શખંલા ંવીણવામા ંવખિ ગાળયા 
વગર અમે ઝપાટાબધં માગા કાપ્યે જિા ંહિા.ં 
ત્યા ં મારા પગમા ં ભચ દેિી બાવળની શળૂ 
પેસી ગઈ! રંગમા ંભગં પડયો! શળૂ િો ખેંચી 
કાઢી પણ િેની અણીદાર ટોચ પગમા ં રહી 
ગઈ. મેં કહ્ુ,ં ‘મારે લીધે ખોટી ન થશો. હુ ંઝાઈં 
ગામમાથંી કોઈ પાસે કાટંો કઢાવી પાછો ઘેર 
જઈશ, મારાથી િમારી સૌની સાથે હવે ચાલી 
શકાશે નહીં.' મારા વગર જવાની એ લોકોની 
ઇચ્છા ન હિી. પણ મેં ખબૂ આગ્રહ કરી િેમને 

આગળ જવાનુ ંકહ્ુ ંઅને હું થોડી વાર િો ત્યા ં
જ બેસી રહી. 
પગમા ંદરદની જરા કળ વળયા પછી ખોડંગાિે 
પગે હું ગામ િરફ ચાલી. સરુના ંવકૃ્ષમા ંથઈને 
મારો રસ્િો જિો હિો. સાવ તનર્જન િે વન 
જણાત ુ ંહત ુ.ં માત્ર સમદુ્રનો સદેંશો લઈને વાિો 
વાયરો સરુની ઝાડીમા ં સસુવાટા મારી રહ્યો 
હિો. ત્યા ંઅચાનક મેં એક કૌતકુ દીઠંુ. ભોંય 
ઉપર એક ચાદર ઉપર એક ૂલગલુાબી ગોરંુ 
ગોરંુ છોકરંુ સિેૂલુ ં હત ુ!ં બાળકની પાસે એક 
ગૌરાગંી સ્ત્રી બેઠી બેઠી ઊનના ંમોજંા ગ ૂથંી રહી 
હિી! રાિદદવસ સમદુ્રના ં ખારા ં પાણી અને 
િડકામા ં રખડપટ્ટી કરી, જેમની ચામડી 
કાજળકાળી બની ગઈ હોય છે, િેવા 
માછીમારના પ્રદેશમા ં આવી સ્ત્રી અને આવુ ં
બાળક ક્ાથંી? 
 
સરુના ંવકૃ્ષમા ંથઈને મારો રસ્િો જિો 
હિો. સમદુ્રનો સદેંશો લઈને વાિો 
વાયરો સરુની ઝાડીમા ંસસુવાટા મારી 
રહ્યો હિો. ત્યા ંઅચાનક મેં ભોંય ઉપર 
એક ચાદર ઉપર એક ૂલગલુાબી ગોરંુ 
ગોરંુ છોકરંુ સિેૂલુ ંહત ુ!ં બાળકની પાસે 
એક ગૌરાગંી સ્ત્રી બેઠી બેઠી ઊનના ંમોજંા 
ગ ૂથંી રહી હિી! 
 
સ્ત્રીનો પહરેવેશ પારસી સ્ત્રી જેવો હિો અને 
િેના ં રંગરૂપ િદ્દન ન્યારા ં હિા.ં મને નજીક 
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આવિી જોઈ િે ચમકી. િેની આંખમા ંગભરાટ 
દેખાયો કે પછી મને િેનો આભાસ માત્ર થયો 
હશે? હું િેની પાસે જઈ રેિીમા ંબેસી ગઈ અને 
મેં સાવ સ્વાભાતવકિાથી કહ્ુ,ં મારા પગમા ં
કાટંો ભોંકાઈ ગયો છે, િમારી પાસે સોય કે 
ટાકંણી છે?’ િેની પાસે સોયદોરાની એક સુદંર 
પેટી હિી. િેણે કશુ ંબોલ્યા વગર મને સોય 
આપી. મેં સોય લીધી પણ ડાબા પગની 
એડીમા ંએવી કઢંગી જગાએ કાટંો પેઠો હિો કે 
જમણા હાથમા ંસોય પકડી, અવળો પગ રાખી 
કાટંો કાઢવો મને મદુ્દલ ન ફાવ્યો.  
 
પલેી ગૌરાગંી સ ુદંરી મારી િરફ જોઈ 
રહી હિી. પરંત ુએક શબ્દ પણ બોલિી 
ન હિી. મારી તવમાસણ જોઈ, િેણે બીજી 
સોય કાઢી મારો પગ પકડી ધીરે રહીને 
જરીકે દુખાડયા વગર આસાનીથી કાટંો 
ખેંચી કાઢયો! મને બહુ સખ વળ્ુ.ં 
 
છિા ં મેં મથામણ કરી, પેલી ગૌરાગંી સુદંરી 
મારી િરફ જોઈ રહી હિી. પરંત ુએક શબ્દ 
પણ બોલિી ન હિી. મારી તવમાસણ જોઈ, 
િેણે બીજી સોય કાઢી મારો પગ પકડી ધીરે 
રહીને જરીકે દુખાડયા વગર આસાનીથી કાટંો 
ખેંચી કાઢયો! મને બહુ સખ વળ્ુ.ં ક્ષણભર 
તવચાર આવ્યો કે આગળ ગયેલા સાથીદારોની 
પાછળ પાછળ ઉિાવળે ચાલીને પહોંચી વળં. 
પણ મેં નજર માડંી િો એ લોકો િો પષુ્કળ દૂર 

ચાલી ગયેલા.ં દૂરથી ઝીણા ં ટપકા ં જેવી જ 
િેમની આકૃતિઓ જણાિી હિી. િેમને પહોંચી 
વળવાની આશા તમથ્યા હિી. જેથી જ્યા ંબેઠી 
હિી ત્યા ંજ બેસી નમિો િડકો થાય પછી ઘર 
ભણી પાછા ં ફરવાનો મેં તવચાર કયો. પેલી 
્વુિીને સબંોધી મેં કહ્ુ,ં “ઘણી મહરેબાની થઈ 
બહને! કાટંો નીકળી ગયો િેથી એવો કરાર 
લાગે છે!’ મેં તવચા્ુું, ‘શુ ંઆ બહરેી-મ ૂગંી સ્ત્રી 
હશે ?’  
પણ ના મારા શબ્દો સાભંળી િેણે જરાક હોઠ 
મલકાવ્યા એટલે મારી ખાિરી થઈ કે બહરેી 
િો નહોિી જ. સવાલ પછૂવાને બદલે મેં કહ્ુ,ં 
‘અમે અમદવાદથી આવ્યા ં છીએ. બોરડીમા ં
નાનકડો બગંલો છેક દદરયાદકનારે – ભાડ ે - 
લઈને રહ્યા ંછીએ. હજી મદહનો એક રહીને, પછી 
પાછા ંજઈશુ.ં’ મારંુ બોલવુ ંસાભંળી િે સુદંરીએ 
જાણે તનરાિં અનભુવી કે પછી મને એવો 
આભાસ થયો? ગમે િેમ હોય િે હવે બોલી, 
"ઓ! િમો િો દહિંડુ જેવુ ંબોલો છો? હું િો સમજી 
િમે પારસી હોસો ને મુબંાઈ િરના ંહોસો’  
‘હું પારસી પણ નથી અને મુબંઈની પણ નથી.’ 
િેથી શુ ંએ ખશુ થઈ હિી? કોણ જાણે. 
મેં હસીને કહ્ુ,ં ‘િમે પોિે મુબંઈના ંપારસી છો, 
િેમા ં કોઈને શકંા પડે એવુ ં છે જ નહીં.’ મને 
લાગ્ુ ં કે મારંુ બોલેલુ ં િેને જાણે ન ગમ્્ુ.ં િે 
બોલી, મારી િો વાિ જ જવા દો ને! હું િો 
કેટલા મદહનાથી આ ઝાઈં ગામમા ંજાણે જીવિી 
દટાઈ ગઈ છં. પણ િમારી સાથે ચાલિા ંહિા ં
િે િમારા પતિ અને બાળકો હિા?ં’  
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મેં હા પાડી એટલે િેણે ઊંડો તનસાસો મકૂ્ો. િે 
જ ઘડીએ પેલુ ંબાળક ઊંઘમા ંસહજે સળવળ્ુ ં
એટલે િે સનુ્દરીએ કાડંાની ઘદડયાળમા ંસમય 
જોઈ, બાળકને ખોળામા ં લઈ એક સનુ્દર 
કેનવાસના ભરિકામવાળી થેલીમાથંી દૂધની 
ભરેલી બાટલી કાઢી અને બાળકના મોઢામા ં
આપી. અધી-પોણી ઊંઘમા ંજ બાળક મઝાથી 
દૂધ પીવા મડંી પડ્ુ.ં 
ખરેખર કોઈને પણ વહાલુ ં લાગે એવુ ં – 
ગલુાબની અધાખીલી કળી જેવુ ંિે બાળક હત ુ.ં 
મેં પછૂ્ુ,ં ‘દીકરી છે કે દીકરો છે?’ 
અતનતમર્ નેતે્ર પોિાના બાળકને નીરખી રહલેી 
િે માિાએ જવાબ દીધો, ‘દીકરી છે. નવ 
મદહનાની થઈ. અમે એનુ ંનામ “કમલ” પાડ્ુ ં
છે.’ મને જરા નવાઈ લાગી. મેં કહ્ુ,ં ‘નામ િો 
સ૨સ છે, પણ ‘અમારામા’ં આવુ ં નામ હોત ુ ં
નથી.’ મીઠાઈ ખાિા ં અચાનક કડવી બદામ 
ચવાઈ ગઈ હોય િેવુ ં મોઢંુ કરી િે 
તિરસ્કારસચૂક રીિે બબડી, ‘અમારામા’ં. 
 
અતનતમર્ નેતે્ર પોિાના બાળકને નીરખી 
રહલેી િે માિાએ જવાબ દીધો, ‘દીકરી 
છે. નવ મદહનાની થઈ. અમે એનુ ંનામ 
“કમલ” પાડ્ ુ ં છે.’ મને જરા નવાઈ 
લાગી. મેં કહ્ુ,ં ‘નામ િો સ૨સ છે, પણ 
‘અમારામા’ં આવુ ંનામ હોત ુ ંનથી.’ 
 

હવે મારા મનમા ંખબૂ જ ઇન્િેજારી ઊભરાવા 
લાગી. નાનકડા બાળકને લઈને સમદુ્રના આ 
તનર્જન કાઠંા ઉપર વસેલી આ એકાદકની 
નારીના જીવનમા ં જરૂર કોઈ છૂપુ ં દદા  િથા 
છૂપો રોમાન્સ હોવાનો મને આભાસ થયો. પરંત ુ
િેના દદલમા ં છપાવેલી કોઈ વાિ જાણી 
લેવાનો મને કશો અતધકાર ન હિો, િે હું સારી 
પેઠે સમજિી હોવાથી મેં િેને કશુ ં ન પછૂ્ુ.ં 
અણઘટિો સવાલ પછૂી િે સુદંરીનુ ં દદલ 
દુભાવવાનો પણ મારો 
ઇરાદો ન હિો. કોઈ દુોઃખદ ઘટના ભલૂી જવા 
િે કદાચ પ્રયત્ન કરિી હોય િો િેનો આળો ઘા 
ઉખેળવાની પણ મને ઇચ્છા ન થઈ. િેથી િે 
દદવસે િો અમે એલારપેલારની ઘણી ઘણી 
વાિો કરી. દદરયાકાઠંાના ં હવાપાણી, 
શાકભાજીની અછિ, દૂધ-ઘીના શહરેથી પણ 
મોંઘા ભાવ, નાના ં બચ્ચાઓંની પાચનશક્તિ 
વગેરે કાઈંક વાિો કરી, જેમા ંમાત્ર સ્ત્રીઓને જ 
રસ પડી શકે. 
 
આથમણી દદશામા ં દદવસના રાજાને તવદાય 
દેવાની િૈયારીઓ ધામધમૂથી થઈ રહી હિી. 
િે જોઈ હું ઘેર જવા િૈયાર થઈ. ઊઠિી વખિે 
નાનકડી કમલની ગલુાબી હથેલી ખોલી મેં 
િેમા ંબે રૂતપયા મકૂી દીધા. ફરી મળવાના કોલ-
કરાર લઈ-દઈ અમે છૂટા ંપડયા.ં િે પછી ઘણા 
દદવસો વીિી ગયા. દમ્મણ, દહલેુ ં િથા 
કોસબાડ વગેરે જવામા,ં ઉજાણીઓ 
ગોઠવવામા,ં મહમેાનોની સરભરામા,ં રસની 
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કેરીઓના ઘરમા ં ભેગા થયેલા જથ્થાને 
સાચવવામા,ં વાચંન િથા લેખનમા,ં 
રમિગમિમા ંએક પછી એક દદવસો વહી જિા 
હિા. ઘણા દદવસ પછી એક દદવસ વહલેી 
સવારે મારી દીકરીને લઈ હું ઝાઈં િરફ ફરવા 
નીકળી. સવારની ભરિી હોવાથી અમે 
ગોપાળજીની હોડીમા ંચડી ખાડી પાર કરી અને 
કોડીઓ શોધિા ં તવયર િરફ ધીમે ધીમે 
ચાલિા ંગયા.ં પેલે જ સ્થળે અમે નાની કમલને 
જોઈ. પરન્ત ુ િેની પાસે આજે એક ઘરડી 
માછણ બેઠેલી દેખાઈ. કમલને જોવા અને 
રમાડવા અમે ઊભા ંરહ્યા.ં મેં માછણને પછૂ્ુ,ં 
‘કમલની મા ક્ા ંછે?' ડોસીએ દદરયાની ચઢિી 
ભરિી િરફ આંગળી ચીંધી. મેં જો્ુ ં િો 
દદરયાના ં ઊછળિા ં પાણીમા ં િે એકાદકની 
નવયૌવના સ્નાન કરી રહી હિી.  
િેને જોઈને મારી દીકરીએ મને પછૂ્ુ,ં ‘મા, 
વાિાામા ંઆવે છે, િેવી આ કોઈ નાગકન્યા િો 
નથી ને?' અમે આગળ ચાલ્યા.ં નાગકન્યા, 
અપ્સરા, મરમેઇડ, સાગરમથંનમાથંી નીકળેલા ં
લક્ષ્મીદેવી વગેરે તવતવધ તવર્યો િરફ િમારી 
વાિનો વળાકં વહી રહ્યો હિો. ઠેઠ તવયર સધુી 
ફરીને અમે પાછા ંવળયા,ં ત્યારે કમલ કે એની 
માિા ત્યા ંહિા ંનહીં. 
િે કોણ હિી? કેમ ઝાઈં ગામમા ંરહિેી હશે? 
આ પ્રશ્નોએ મારા મનને ચોપાસથી આવરી 
લીધુ ંઅને મારા મને િે સુદંરી તવરે્ અનેકાનેક 
કલ્પનાઓ દોડાવવા માડંી : કોઈ રંગીલા 
પારસી જુવાનના પે્રમમા ં પડી આ સુદંરીએ 

અધીરાઈમા ં આવી લગન પહલેા ં દેહસબંધં 
બાધંી દીધો હોય, િેમાથંી કમલનો જન્મ થયો 
હોય! ગસુ્સે ભરાયેલા બઢુ્ઢા પારસી બાવાજીએ 
કમલને અહીં એકાિં ગામડામા ંદેશવટો દીધો 
હોય એમ ન બન્્ુ ં હોય? કે પછી આ સુદંરી 
કોઈ એવા રોગથી પીડાિી હોય કે િેને 
દદરયાદકનારાના લાબંા ગાળાના વસવાટની 
આવશ્યકિા હોય?  
 
આવી પરીસરૂિ પત્ની અને ૂલગલુાબી 
બાખલકાને િજીને િેનો પતિ તવપથ ેગયો 
હોય એવુ ંિો ન જ બને! કદાચ લગન 
પછી િરિ કોઈ કારમા અકસ્માિથી આ 
સુદંરીનો પતિ મતૃ્્ ુિો ન પામ્યો હોય? 
દદલનો અપાર ગમ ભલૂવાના પ્રયત્ન 
માટે િે આ ગામડામા ં આવીને રહી 
હોય?  
 
કદાચ આ કોઈ ખચત્રકાર કે કવતયત્રી હશે? 
પે્રરણા લેવા અને શાતંિ અનભુવવા િે 
સાગરકાઠેં આવીને વસી હશે? કોઈ 
માછીમારના મરદાનગીભયાા સશતિ અને 
માસંલ દેહ ઉપર મોદહિ થઈ આ નવયૌવનાએ 
માછીનુ ં ઘર િો ન માડં્ ુ ં હોય? આવી 
પરીસરૂિ પત્ની અને ૂલગલુાબી બાખલકાને 
િજીને િેનો પતિ તવપથે ગયો હોય એવુ ંિો ન 
જ બને! કદાચ લગન પછી િરિ કોઈ કારમા 
અકસ્માિથી આ સુદંરીનો પતિ મતૃ્્ ુ િો ન 
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પામ્યો હોય? દદલનો અપાર ગમ ભલૂવાના 
પ્રયત્ન માટે િે આ ગામડામા ં આવીને રહી 
હોય?  
અગર આ ્વુિી, પતિને બેવફા નીકળી હોય 
િેથી રોરે્ ભરાઈ, ઈન્દ્ષ્ટથી બળી જિા પતિએ 
િેને દેશવટો દીધો હોય એવુ ંબનવાનો સભંવ 
ખરો? આવી અસખં્ય તવર્મ પદરક્સ્થતિઓ મેં 
મનમા ંઊભી કરી અને મનમા ંજ રદ કરી. 
 
છેવટ િે સુદંરીએ મારા મન ઉપર એવુ ં
િો પ્રભતુ્વ જમાવ્્ુ ંકે િેને મળયા તસવાય 
મારો છૂટકો જ નથી, એમ મને થ્ુ.ં 
િેથી હું ફરી એક દદવસ િે જ સ્થળે 
જઈને બેઠી. િે ્વુિી હજી ત્યા ંઆવી 
ન હિી. 
 
છેવટ િે સુદંરીએ મારા મન ઉપર એવુ ં િો 
પ્રભતુ્વ જમાવ્્ુ ં કે િેને મળયા તસવાય મારો 
છૂટકો જ નથી, એમ મને થ્ુ.ં િેથી હું ફરી એક 
દદવસ િે જ સ્થળે જઈને બેઠી. િે ્વુિી હજી 
ત્યા ંઆવી ન હિી, િેથી વખિ પસાર કરવા 
મેં રેિી ખોદી મદંદર બનાવવા માડં્ ુ.ં 
દદરયાદકનારે સૌ મદંદર જ કેમ બનાવિા ંહશે, 
એવો હું તવચાર કરી રહી હિી. ત્યા ંપેલી સુદંરી 
નાની ૂ લકળીશી કમલને લઈને આવી પહોંચી. 
મારી પાસે આવી ચટાઈ ખબછાવી કમલને િેના 
ઉપર બેસાડી િેના ં રમકડા ં ગોઠવી િે પોિે 
બાજુએ બેઠી.  

મેં પછૂ્ુ,ં ‘િમે અહીં િદ્દન એકલા ંજ રહો છો?’ 
િેની આંખમા ં તવર્ાદની છાયા જાણે ફરી 
વળેલી મને જણાઈ, િેના હોઠ પણ દફક્કા પડી 
ગયા, િેના ચહરેા ઉપરનુ ંનરૂ ઝાખં ુ ંપડી ગ્ુ ં
અને દદાભયાા સ્વરે િેણે ઉિર દીધો, ‘એકલી 
િો કેમ કહવેાઉં? મારી કમલ મારી સાથે છે 
ને?’  
મેં કહ્ુ,ં ‘ખરંુ કહ્ુ,ં માિા બનેલી સ્ત્રી કદી એકલી 
પડિી જ નથી. પણ િમારા પતિ અહીં જણાિા 
નથી.' પછૂિા ં પછૂ્ુ ં િો ખરંુ પણ પછી મને 
ભારે પસ્િાવો થયો. કદાચ િેના કોમળ હૈયા 
ઉપર મેં આ પ્રશ્નથી આઘાિ િો નદહ કયો હોય? 
અગર કદાચ િે ગસુ્સે ભરાઈને કહશેે કે ‘mind 
your own business' િો હું ખરેખર િેના 
ગસુ્સાને લાયક નહીં ગણાઉં શુ?ં બધુ ંરદ થઈ 
શકે છે, પણ બોલેલા બોલ પાછા ખેંચી લેવાિા 
નથી. િેવી બે દાિં વચ્ચે જીભ કચરી, િે શુ ં
જવાબ દેશે, િે તવચારથી ડરિી ચપૂચાપ હુ ં
બેસી રહી. 
કમલ પર ઠરેલી પોિાની આંખો ખસેડી િેણે 
દદરયા િરફ દૂર દૂર ખક્ષતિજ ભણી જોયા ક્ુું 
અને જાણે એટલી દૂરની મજલ કરી એની 
આંખો થાકી ગઈ ન હોય િેમ િેણે પોિાની 
નજર પાછી ખેંચી લીધી અને પછી મારા િરફ 
નજર માડંી િે બોલી, 'િમને મારી વાિ 
કહવેામા ં કશી અડચણ નથી. મારંુ મન પણ 
કદાચ િેથી હલકંુ થશે.'  
અને િેણે પોિાની વાિ શરૂ કરિા ંકહ્ુ,ં ‘જાણે 
મારંુ નામ છે રોશન. માય બાવાની હું એક જ 
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દીકરી. એક ભાઈ ઉિો િે વેલાિ શીખવા 
ગયેલો. ત્યા ં ન્્મુોતનયા થવાથી ખબચારો 
ગજુરી ગીઓ. મેં બી અહીં સીનીઅર કેમ્બ્રીજની 
એતઝામ આપી ને પછી હું પૅદરસની એક 
દફનીતશિંગ સ્કલૂમા ંશીખવા ગઈ. ગયે વરસે જ 
હું ત્યાથંી પાછી ફરી.’  
ખોળામા ં ઊંઘી ગયેલી કમલને િેણે ચટાઈ 
ઉપર જાળવીને સવુાડી દીધી. મેં ઝાઈંના 
ગામડા િરફ નજર કરીને પછૂ્ુ,ં ‘પૅદરસ પછી 
આ ઝાઈંમા ંિમને શેનુ ંગમતુ ંહશે ?’  
‘આસમાન ને જમીન જેટલો ફરક.’ જરીક 
હસીને રોશને જવાબ દીધો. પછી પૅદરસથી 
આવિી વખિે બોટમા ં એક આધેડ વયના 
પારસી પ્રોફેસર સાથે મને ઓલખ પડી. હું 
િદ્દન રમતિયાળ પિખંગયા જેવી અને એ િદ્દન 
ગભંીર અને ઠરેલ. મારી ઉમ્મર ઓગણીસ 
વરસની અને એવન તપસ્િાળીસના. દેખાવમા ં
પણ કાઈં ઘણા સરસ િો ન જ કહવેાય. જોકે 
રંગે ઘણા સફેદ અને લાબંા-પહોળા બી મઝેના. 
બસ મને િે બહુ ગમી ગયા અને મારી ઘણી 
નવાઈ વચ્ચે મેં જો્ુ ંકે િેવણને પણ હું ગમી 
ગઈ હિી. સ્ટીમર ઉપર બે-ત્રણ નવજવાન 
પારસી છોકરાઓ હિા. દહિંદુના િો ઘણા જ 
સ્માટા  જુવાનો હિા. પણ કોણ જાણે ગયા 
જન્મની લેણાદેણી હોસે િે મને િો આ પ્રોફેસર 
ઝાઈંવાલા જ ઘણા ગમી ગયા.' એટલુ ંબોલી 
િે પોિાના પ્રીિમને યાદ કરિી હોય િેમ મીઠા ં
સ્મરણોમા ંઘડીભર લીન બની ગઈ. 

‘ઓ ત્યારે િો એ ઝાઈંના છે?’ મેં પછૂ્ુ,ં ત્યારે 
િેણે જવાબ દીધો, 'હાસ્િો અહીં મારા 
વડસસરાના વખિનુ ંમકાન છે.’ ઝાઈંમા ંબધાં 
જ માછીના ંઝૂપંડા ંછે, પણ બે-ચાર પાકા ંમકાન 
પણ જોયેલા,ં િે મને યાદ આવ્્ુ.ં  
‘િમે શીખેલા-ંભણેલા ંછો િો બહને મને જણાવો 
કે મારા જેવી રમતિયાળ, િદ્દન આછકલી, 
ગભંીરિાથી કંટાળિી, હસિીનાચિી પોટ્ટીને 
આ મહાસાગર જેવા મહાગભંીર, બદુ્ધદ્ધશાળી 
અને તવદ્વાન અને વળી આટલી મોટી ઉમ્મરના 
પ્રોફેસર કેમ ગમી ગયા હશે? લોક િો કહ ેછે 
ને કે સરખેસરખા સ્વભાવવાળા માણસો દરેક 
એકબીજા િરફ ખેંચાય છે!’ 
 
કોઈ વખિ િદ્દન પરસ્પરતવરોધી 
વ્યક્તિઓ પણ એકબીજા િરફ ખેંચાય 
છે. િેન ુ ંકારણ એ હશ ેકે પોિાનામા ંજે 
નથી, િે બાબિોની ખોટ પરૂવાની 
િેમને ઇચ્છા થિી હશ.ે જેમ સમાનધમી 
દંપિી બહુ સખુી હોય છે, િેમ 
અન્યોન્યની ન્્નૂિા પરૂનારા ંપતિપત્ની 
પણ ઘણા ંસિંોર્થી રહી શકે છે. 
 
મેં કહ્ુ,ં ‘રોશનબહને, કોઈ વખિ િદ્દન 
પરસ્પરતવરોધી વ્યક્તિઓ પણ એકબીજા િરફ 
ખેંચાય છે. િેનુ ંકારણ એ હશે કે પોિાનામા ંજે 
નથી, િે બાબિોની ખોટ પરૂવાની િેમને ઇચ્છા 
થિી હશે. જેમ સમાનધમી દંપિી બહુ સખુી 
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હોય છે, િેમ અન્યોન્યની ન્્નૂિા પરૂનારા ં
પતિપત્ની પણ ઘણા ંસિંોર્થી રહી શકે છે.’  
‘ઓ બાપ! િમે પણ મારા પ્રોફેસરના જેવુ ંજ 
અઘરંુ બોલવા મડંી ગયા.ં જોકે િમારંુ કહવેાનુ ં
સમજી ગઈ છં.’ રોશન બોલી. 
હજી મારા મનની ગ ૂચં ઊકલી ન હિી, િેથી મેં 
પછૂ્ુ,ં ‘પણ આટલા પે્રમથી પરણ્યા,ં ને હવે 
અહીં છ મદહનાથી એકાન્િવાસ કેમ સેવો છો?’ 
'ઓ! રખેને િમે એમ સમજિા ં કે અમને 
ધણીધખણયાણીને લઢવાઢ થઈ છે! િમે શુ ં
સમજેલા ં િે મને નહીં કહો?’ હસી પડિા ં િે 
સુદંરી બોલી.  
‘હું શુ ંસમજી હિી, િે િો કહવેા જેવુ ંજ નથી.’ 
મેં પણ હસિા ંહસિા ંઉિર દીધો.  
 
એવણ સોળમી સદીના ફારસી કતવઓ 
ઉપર એક ઘણુ ં ભારે તવદ્વિાભરીઉ 
પસુ્િક લખે છે. લખનૌની ્તુનવતસિટી 
િરફથી િે કામ કરવાનુ ં એવણને 
સોંપાયેલુ ંછે. અપોનુ ંકામ પિી ગ્ુ ંછે, 
પણ મારે લીધે એવણ ખબલકુલ લખી 
શકિા ન હિા. 
 
પછી િેણે કહ્ુ,ં ‘એવણ સોળમી સદીના ફારસી 
કતવઓ ઉપર એક ઘણુ ં ભારે તવદ્વિાભરીઉ 
પસુ્િક લખે છે. લખનૌની ્તુનવતસિટી િરફથી 
િે કામ કરવાનુ ંએવણને સોંપાયેલુ ંછે. અપોનુ ં
કામ પિી ગ્ુ ં છે, પણ મારે લીધે એવણ 

ખબલકુલ લખી શકિા ન હિા. હું આખો વખિ 
કીટ કીટ ઘણી કરંુ અને વળી પાછી કમલ 
આવી. પ્રોફેસર કહ ે છે કે િેં મને સસંારની 
માયામા ં િરબોળ કરી દીધો છે. િારંુ મોઢંુ 
જોવામા ંઅને કમલને રમાડવામા ંમારી બધી 
તવદ્વિા અભરાઈ ઉપર ચઢી બેસે છે. િેનો મને 
વાધંો પણ નથી, પણ આટલી ચોપડી િો પરૂી 
કરવી જ પડશે. જ્યારે કંઠે પ્રાણ આવ્યા જેવુ ં
થ્ુ,ં ત્યારે મને અને કમલને અહીં મોકલી 
દીધા.ં દર પદંર દદવસે અહીં આવી જાય છે.’ 
પણ િમને અહીં ગામડામા ં દાટી દીધા,ં િે 
કરિા,ં એ પદંડિજી આ ઝાઈંના બાપીકા 
વિનમા ં રહ્યા હોિ િો? અગર િમે િમારા ં
માને ઘેર રહવેા ગયા ં હોિ િો? આ િમારા 
જેવી િરુણીને આવા માછીમા૨ના ગામડામા ં
શી રીિે ગમે? અને િમારે જવુ ંહત ુ ંિો મસરૂી 
જેવા રંગીલા સ્થળે કેમ ન ગયા?ં ઝાઈં કરિા ં
િો છેવટ ડુમ્મસ પણ વધ ુવસ્િીવાળં છે.  
રોશનબાનએુ મારા ઘણા પ્રશ્નોનો સામટો 
જવાબ દેિા ં કહ્ુ,ં ‘પદંડિજી ગામડામા ંદટાય 
િો િેમને મુબંાઈની લાઇબે્રરી વગર એક દદવસ 
પણ ન ચાલે. આ ચોપડી લખવા માટે પણ 
લાઇબે્રરીના ં મોટા ં મોટા ં થોથા ં  દરરોજ 
ઉથલાવવા ંપડે છે અને માનુ ંઘર િો એ જ 
મકાનમા ં િે જ માળ ઉપર જુદા ફ્લેટમા ં છે. 
િેમ િો િેમનો અભ્યાસ ચાલે જ નહીં. મસરૂી 
જવાનો પણ તવચાર કરેલો, પણ હું િો દડસેમ્બર 
મદહનામા ંનીકળી, એટલે ત્યા ંકેટલી ઠંડી પડે! 
વળી અહીં િો મારા પ્રોફેસર પદંર દદવસે એક 
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વાર પણ આવે છે. મસરૂી જાઉં િો િેટલુ ંપણ 
ન મળાય. એટલે દૂર િો અમે એકબીજા વગર 
રહી જ ન શકીએ. અને ડુમ્મસ, ઝાઈં, બોરડી 
બધા ંદદરયાકાઠંાના ંગામ મારે મને િો સરખા ં
જ ‘ડલ’ (dull) છે, જ્યા ંતસનેમા તથયેટર નહીં, 
નાટક નહીં, ચાપાટી, ડીનરપાટી કે ફેન્સી રેસ 
ડાન્સપાટી નહીં, ઘોડાની શરિો નહીં, બ્રીજ કે 
રમી નહીં, તલબ નહીં, પીંગપોંગ કે ટેતનસ નહીં, 
િે િે બધુ ંમારા જેવીને મને િદ્દન સરખુ ંજ. 
વળી આ ઝાઈંમા ંબાપીકંુ ઘર છે, એટલે ઘરનુ ં
ભાડંુ પણ બચે, વળી મુબંાઈથી આ નજીક પણ 
પડે.' 
મેં કહ્ુ,ં ‘હવે બધી સમજ પડી. છિા ંએક વાિ 
ન સમજાઈ!’  
‘હજી વળી કાઈં બાકી રહ ે છે!' ખબૂ ગમ્મિ 
પામીને હસિા ં િે રૂપસુદંરી બોલી ત્યારે મેં 
પછૂ્ુ,ં ‘િમે મને પહલેી વાર મળયા,ં ત્યારે હુ ં
મુબંાઈની નથી અને પારસી પણ નથી, િે 
જાણી િમે કેમ ખશુી થઈ ગયેલા?ં' 
 
અમે આ પ્રમાણે રોમેન્દ્ન્ટક લગન કયાું 
અને એક જ વરસ પછી આમ જુદા ંપડી 
ગયા ં છીએ, એટલે અમારા લોકો 
િરેહવાર વાિો ચલાવે છે. રોશનને પ્રો. 
ઝાઈંવાળા સાથ ેબનત ુ ંનથી, એનો વર 
એને મારે છે, રોશન બીજા કોઈ સાથ ે
પ્યારમા ંપડી છે. પ્રો. ઝાઈંવાળાએ કાઢી 
મકૂી છે. 

 
િેનુ ં કારણ ભાઈસાહબે અમે આ પ્રમાણે 
રોમેન્દ્ન્ટક લગન કયાું અને એક જ વરસ પછી 
આમ જુદા ં પડી ગયા ં છીએ, એટલે અમારા 
લોકો િરેહવાર વાિો ચલાવે છે. રોશનને પ્રો. 
ઝાઈંવાળા સાથે બનતુ ંનથી, એનો વર એને 
મારે છે, રોશન બીજા કોઈ સાથે પ્યારમા ંપડી 
છે. પ્રો. ઝાઈંવાળાએ કાઢી મકૂી છે. બચ્ચુ ંપણ 
કોઈ બીજાનુ ંછે, િે જાણી હવે પ્રોફેસર છૂટાછેડા 
માગેં છે. રોશનને ક્ષયરોગ થયો છે, મા-બાપ 
સાથે પણ િકરાર પડી છે. આવી ઘણી ઘણી 
વાિો ચાલે છે. િેથી પારસી ભાઈ-બહનેને 
જોઈને મને ધ્રજુારી છૂટે છે. 
 
મેં પછૂ્ુ,ં ‘હવે આ ફારસી કતવઓ ઉપરનુ ં
પસુ્િક િમારા પદંડિજી ક્ારે પરંુૂ કરશે? 
િમારે આમ જુદા ંરહવે ુ ંપડે છે, િે જોઈ મારો 
જીવ ઘણો બળે છે.’  
રોશને ઉિર દીધો, ‘આ પદંડિજી નામ મને 
ઘણુ ંગમ્્ુ ં છે. હુ ંઆજે કાગળમા ં િે જ નામ 
લખવાની છં. હવે પદંરમી જૂને બધુ ંસમેટી લઈ 
મારા પદંડિજી મને િેડવા આવશે ને પછી 
વાિોમા ંઆવે છે િેમ અમે ખાઈ-પી ને મોજ 
કરીશુ.ં’ 
રોશનની વાિ પરૂી થઈ. મારી વાિાા પણ પરૂી 
થઈ ગઈ. 
(સૌજન્ય: અમર પે્રમ કથાઓ: આર. આર. 
શેઠની કંપની. આ અદભિુ પસુ્િક સૌએ વાચંવુ ં
જ જોઈએ.) 
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જ્ર્ોતર્કળશ વાર્ાા લેખન સ્પધાા અને વાર્ાા માતસક 

જણાવર્ાાં આનાંદ થાર્ છે કે  ‘જ્ર્ોતર્કળશ’ વાર્ાા 
સામતર્કનો આ પહલેો અંક છે. જેનો આરાંભ 
જ્ર્ોતર્બેનની જન્ટમતર્થી લાભપાાંચમ - ૯ 
નવેમ્બર, ૨૦૨૧થી થર્ો છે. હવે ‘જ્ર્ોતર્કળશ’  
દર મહહને ઓનલાઈન પ્રકાતશર્ થશે અન ેહજારો 
વાચકો સધુી પહોંચશે. આ માતસકમાાં નવોહદર્ો 
અને જાણીર્ા લખેકોની વાર્ાાઓનો સમાવેશ થશે.  

‘જ્યોતિકળશ’ માતસક માટે દર મદહને એક 
વાિાા સ્પધાાન ુ ંઆયોજન થશ.ે જેમા ંભાગ 
લેવાનુ ંિમામ વાિાા લેખકોને આમતં્રણ છે.  

વાિાા સ્પધાાના તનયમો: 

૧. વાર્ાા લેખકની મૌલલક કૃતર્ હોવી અતનવાર્ા છે. 
(વાર્ાાના અંરે્ લેખકે ‘વાર્ાા પોર્ે જ લખેલી છે’ 
ર્ેની લેલખર્ બાાંહધેરી આપવાની રહશેે.) 

૨. વાર્ાા રસજાગતૃર્ કરી શકે રે્વા પ્રસાંગો, 
ઘટનાઓ, પાત્રો, વળાાંકોથી સજ્જ હોર્ અને 
૧૦૦૦ - ૧૫૦૦ શબ્દોની મર્ાાદામાાં હોર્ એ 
અપેલિર્ છે. 

૩. વાર્ાા ગગુલ ફોન્ટ્સમાાં ગજુરાર્ી ભાષામાાં 
ટાઈપ થર્ેલી હોવી જોઈએ અને ર્ે 
jyotikalash007@gmail.com દ્વારા જ 
સ્વીકારવામાાં આવશે. વાર્ાાની સાથે ર્ેના સર્જકનો 
ફોટો અને વો્સએપની સગવડવાળો મોબાઈલ 
નાંબર જરૂરી છે. લેખક તમત્રોને પરુસ્કાર એ નાંબર 
પર અપાશે.  

૪. દર મહહને પાંદરમી ર્ારીખ સધુી આવેલી 
વાર્ાાઓને જે-ર્ે માસની સ્પધાા માટે સ્વીકારવામાાં 
આવશે, ત્ર્ારબાદ આવેલી વાર્ાા ત્ર્ાર પછીના 
માસ માટેની સ્પધાા માટે સ્વીકારવામાાં આવશે. 
(એનો અથા એ થર્ો કે લખેક તમત્રોએ સર્ર્ સારી 
વાર્ાાઓ લખીને મોકલર્ાાં રહવેાનુાં છે.) 

૫. આ સ્પધાામાાં દર મહહને ત્રણ ઇનામો અને 
થોડાાં પ્રોત્સાહન ઇનામો આપવામાાં આવશે. ર્ે 
ઉપરાાંર્ જાણીર્ા લેખકોન ેપણ વાર્ાા માટે 
આમાંત્રણ આપવામાાં આવશે. ‘જ્ર્ોતર્કળશ’માાં 
પ્રકાતશર્ થનાર ર્મામ વાર્ાાઓને પરુસ્કાર 
આપવામાાં આવશે. એનુાં સાંચાલન ‘જ્ર્ોતર્ 
સેવામર્ ચેહરટેબલ ટ્રસ્ટ’ દ્વારા કરાશે.  

૬. સારી વાર્ાાના પ્રચાર-પ્રસારના હતેથુી 
‘જ્ર્ોતર્કળશ’ વાર્ાા માતસક દર મહહને ઈ-પસુ્ર્ક 
રૂપે પ્રકાતશર્ થશ ેઅને ર્ે દેશ-તવદેશમાાં તન:શલુ્ક 
મોકલવામાાં આવશે. માત્ર વાર્ાા પ્રકાશન કરતુાં 
આ ગજુરાર્ી ભાષાનુાં પહલેુાં ઈ-મેગેલિન હશે જે 
માટે સૌના સાથ સહકારની અપેિા છે.  

આ અંગેની ગતર્તવતધઓથી વાકેફ રહવેા માટે 
લેખક તમત્રોને ‘JyotiKalash - જ્ર્ોતર્કળશ’ 

વો્સએપ ગ્રપૂમાાં જોડાવાનુાં આમાંત્રણ છે. જેમાાં 
જોડાવાની લલિંક આ રહી: 
https://chat.whatsapp.com/FJGZchefZ0K5qvF3
dHDCMB  

- નરેશ કાપડીઆ - 99099 21100  
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