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(51) 

સાચનો સાથ 

 

(ાના: 37 થી 39) 

  હ ું ત યહ્ય એક ઘડ. ભાયે લી નાભ-ઠાભ શ ું? તે છતાું નાભ આવ ું જ શમ ત ગભે તે 

આ—ટની, યૉકી, યાજા—નાભ બરે કઈ ણ શમ ણ ભાયે લાત ત એક જ કયલાની છે, જે હ ું 

કમાયન મલચાયી યહ્ય છું. એક દદલવ ભેં ભાયા મભત્ર શ્માભને ણ એને રગત જ વલાર   છય 

શત—‘માય, આ ભાણવ યણલા જતી લખતે આણને ળા ભાટે શયેાન કયતા શળે?’ ‘શા, ભને ણ 

ઘણી લાય આલ જ મલચાય આલે છે કે, લયયાજાને કશી દેવ ું જઈએ કે બાઈ, યણલાન ું તાયે છે ને? 

ત જા ન,ે તાયાું વગાું-લશારાન ું વયઘવ કાઢીને ! એભાું અભને ળા ભાટે ઘવડે છે?’ 

  ‘શાસ્ત, ચખ્ખી લાત છે. આણે ઘડી ાવે જવ ું શમ ત્માયે આણે કુંઈ થડા જ ભાણવને 

વાથે રઈ જઈએ છીએ? ને વાચ ું કહ ું? આજે ભને જાનભાું જલાન ું જયામ ભન નથી થત  ું, ણ શ ું 

કર ું?ાી ેટન વલાર છે.’ભાયા ભાલરકે આેલ ું ઘાવ ખાતાું ખાતાું ભેં શ્માભને કહ્ ું, ‘આલ, ત ું ણ 

ખા. આણે ત શુંભેળા જે ભે એ લશેંચીને જ ખાતાું ળીખ્મા છીએ ને?’ ‘શા  લી,આણા ફા-

દાદાએ એ જ મળખાભણ આી છે કે, કદી એકરેટા ન થવ ું. ફટક ું યટર ભે એભાુંથી મ ફીજાન 

બાગ ાડલ. 

  અભે ફુંને ઘાવ ખાલા રાગ્મા. ખાતાું ખાતાું ભેં શ્માભને કહ્ ું, ‘આજે વલાયે ભાયા ભાલરક ભને 

નલડાલીને તૈમાય કયતા શતા ત્માયે તેઓ તાની ત્ની વાથે લાત કયતા શતા કે, આજે ેરા 

યાભરારના દીકયાનાું રગ્ન છે. યાભરારની જીદ છે કે, દીકયાને ઘડા ય ફેવાડીને યણલા રઈ 

જલ. એટરે આજે આણા ઘડાને ત્માું ભકરલાન છે.’ 

  આ વાુંબી એનાું ત્ની ફરી ઊઠ્ાું, ‘શામ, શામ, નીચી જાતના રક આભ ઘડે ચઢીને 

યણલા જળે એ ઊંચી લયણલાા ચરાલી રેળે? એભને શ ું તાની જાતન ું અલબભાન નશીં નડે?’ 
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  ‘તાયી ફીજી ફધી લાત ત વભજાઈ ણ આ ઊંચી લયણ ને નીચી જાત એ ફધ ું શ ું છે? 

આણાભાું ત એક જ જાત શમ છે. ઘડા એટરે ઘડા—ફધા વયખા. એભાું ઊંચ ું શ ું ને નીચ ું 

શ ું?’શ્માભે વલાર કમો. ‘તે ભને ણ ક્ાું વભજાય ું શત  ું? આ ત ભાયા ભાલરકની લાત યથી એવ ું 

રાગ્ય ું કે, ેરા દ યના ભશલ્રાભાું, ભટા ભટા ફુંગરાલાા અને ભટર ુંલાા રક યશ ેછે એ ફધા 

ઊંચી જાતના ને આ તયપ ઝુંડટ્ટીભાું ને છાણ-ભાટીનાું ઘયભાું જ યશ ેછે એ વો નીચી જાતના.’ 

  ભાલરક ત એવ ું ણ કશતેા’તા કે,ઊંચી જાતના રકએ નક્કી કય ું છે કે, જ અભાયા યસ્તા 

યથી યાભરારન દીકય ઘડા ય ફેવીને નીકળે ત જાનૈમાઓને ભાયી ભાયી વીધા કયી 

નાખીશ ું. વારાઓ, ફહ  પાટયા છે તે ! શરકી લયણન લય ઘડા ય ફેવીને યણલા નીકે ત 

અભાયા ને એનાભાું પયક શ ું યશી જલાન?’ 

  ‘ફા યે ! આવ ું વાુંબીને તાયા ભાલરકને ડય ન રાગ્મ?’  

  ‘એ ણ ગબયામેરા ત ખયા જ. એક લખત ત એભણે યાભરારને કશી ણ દીધ ું શત  ું કે, 

ભાય ઘડ નશીં આ ું ણ છેલ્રી ઘડીએ  ફીજ ઘડ ક્ાુંથી ભે? ને યાભરાર ત લટે ચઢેર. 

એણે કહ્ ું કે, ફભણા ૈવા આીળ ણ ભને ઘડ ત કઈણ દશવાફે જઈએ જ. એટરે શલે ભાયી 

ીઠ ય લયયાજાને ફેવાડીને જલાન ું છે. જઈએ, શ ું થામ છે ! જીલત શઈળ ત પયી ાછા 

ભીશ ું.ચાર ત્માયે આલજે.’   

  હ ું ને શ્માભ છૂટા ડ્ા ત્માયન મલચાર ું છું કે, યાભરારની લાત ત વાચી છે. આઝાદ 

દેળભાું વો કઈ આઝાદ છે. એને તાના દીકયાને ઘડા ય ફેવાડલ શમ કે શાથી ય—એભાું કઈ 

લાુંધ ળી યીતે રઈ ળકે? ણ ભાયે ત ચ   યશવે  ું ડે. જ ેરા રકને ભાયા આલા મલચાયની ગુંધ 

આલી જામ ત શુંટય ભાયી ભાયીને ભાયી ચાભડી ઊતયડી નાખે. આભ ણ શલે જાન ચઢલાન 

વભમ થઈ ગમ છે. હ ું જાઉં. 

  યાભરારન દીકય ભાયી ીઠ ય ગઠલામ. ભને આશ્ચમય થય ું કે, ફીજા રક ફેવતા ને 

જેવ ું અન બલાત  ું એવ ું જ આજે ણ અન બલામ છે. એભાું કઈ પયક નથી. લી જાનૈમા ણ નાચી 

યહ્યાું છે એભાું એ જ ઉત્વાશ, ઉભુંગ ને આનુંદ જણામ છે જે ફીજા ફધા રગ્નભાું શમ છે. ત આ 
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નીચા રક ઊંચા રકથી જ દા લી ળી યીતે? શળ,ે જલા દ. ગભે તેભ ત મ હ ું યહ્ય ઘડ. 

ભાયાભાું કુંઈ ભાણવ જેટરી વભજ થડી જ શમ! ભાણવ ત વભજદાય પ્રાણી છે. એણે વભજી-

મલચાયીને જ આલા બેદ ાડ્ા શળે. 

  જાનને વાય થલા ભાટે ભાત્ર આ એક જ યસ્ત છે જે ઊંચા રકના ભશલ્રાભાું થઈને જામ 

છે. ભશલ્ર નજીક આવ્મ ને વોના જીલ જાણે તાલે ચોંટી ગમા.  ર ન ું શવલાન ું અને સ્ત્રીઓન ું 

ગાલાન ું ફુંધ થઈ ગય ું. શલે આગ લધવ ું ળી યીતે? એક લડીર જણાતા બાઈએ વરાશ આી. 

   ‘યાભરાર, બાઈ એભ કય કે, આ ભશલ્રાભાુંથી તાયા દીકયાને ગે ચરાલીને રઈ જા. 

ભશલ્ર વાય થઈ જામ છી મનયાુંત. એને પયીથી ઘડા ય ફેવાડી દઈએ ત ચારે.’ 

  ફીજા ફ-ેચાય જણે આ લાતને ટેક આપ્મ, ણ શલે ત ફા-દીકય ફુંને જીદે ચઢયા શતા 

કે, જવ ું ત ઘડા ય ફેવીને જ. ફીજા એક બાઈએ લયયાજાના કાનભાું ગ  વ  વ કયતાું કહ્ ું, ‘ફેટા, 

ત ું ત કુંઈક વભજ ! કશલેામ છે ને કે, “વાયા કાભભાું વ મલઘન.”આણે ળા ભાટે વાભે ચારીને 

આપત લશયી રેલાની? ચાર, ઊતયી જા ફેટા. ’ 

  ભાયી ીઠ ય ફેઠ ફેઠ દીકય તાના ફા તયપ જઈ યહ્ય શત. યાભરારે ઈળાય 

કયીને એને ઊતયલાની ના કશી. ફેન્ડ-લાજાું ફુંધ કયાલી દેલામાું. લાતાલયણ ગુંબીય થઈ ગય ું. ફધા 

જ ભાનતા શતા કે, આ અન્મામ કશલેામ. ઘડા ય ફેવીને જ જવ ું જઈએ ણ વોની ભાન્મતા 

એલી ણ શતી કે, અત્માયે એભ કયવ ું મગ્મ નથી. 

  ભેં મલચાય ું કે, ભાણવને બરે જે કયવ ું શમ તે કયે ણ ભાયે ત વાચન જ વાથ દેલ 

જઈએ. ભાયી ીઠ ય લયયાજાને રઈને હ ું ત   છડ ું ઊંચ ું કયીને ર આફથી ગરીભાું ઘ  સ્મ—જઉં 

છું, કની તાકાત છે ભને શાથ રગાડલાની? ભને અને લયયાજાને આગ થતાું જઈ ચીભામેરી 

બાજી જેલા જાનૈમાઓભાું તાજગી આલી. ફેન્ડલાાઓએ લગાડલા ભાુંડ્ ું, ‘આજ ભેયે માય કી ળાદી 

શૈ.’લાતાલયણભાું પયીથી ઉત્વાશ પેરાઈ ગમ અને જાનડીઓ ગાલા રાગી, ‘કેવયીમ જાન રાવ્મ, 

જાન રાવ્મ યે...’  
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(જ્ઞાન ચત લેદીની દશિંદી રઘ કથાને આધાયે)  

 

 

(53) 

આચરિ  

 

(ાના: 40  થી 42) 

  અભાયે ત્માું ઘયકાભ કયલા આલતી ળાુંમતફાઈ ભટે બાગે દય ળમનલાયે તાની ાુંચ-છ 

લુંની દીકયી નીનાને ણ વાથે રઈ આલતી, કેભ કે ળમનલાયે નીનાની વલાયની સ્ક ર શમ અને 

એ સ્ક રેથી આલે ત્માયે ઘયે કઈ ન શમ. ડાફા શાથ અને ગની ખડ વાથે જન્ભેરી નીના લધ  

બાગદડ  ન કયી ળકતી, એટરે એક ફાજ  ફેઠી ફેઠી કુંઈ ને કુંઈ યમ્મા કયતી અથલા ાટી-ેન 

રઈને તાન ું રેવન કમાય કયતી. એની કુંઈ કચકચ નશીં કે કઈને નડલાન ું નશીં. ણ ત મે ભાયા 

ફે ોત્ર છટ  ને ભટ  એની વાથે અટકચાા કયીને એને શયેાન કમાય કયતા. 

  ‘નીના, ચાર અભાયી વાથે રુંગડી યભવ ું છે?’ છટ    છત. શજી ત નીના કુંઈ ફરે એ 

શરેાું ભટ  નીનાની ભજાક કયત, ‘એને રુંગડી યભલાની શ ું જફૃય? એ ત આભ ણ રુંગડી જ છે 

ને?’ 

  દ :ખથી નીનાન ું ભોં મલરાઈ જત  ું, ણ એ કશ ું ફરતી નશીં. હ ું કે ભાયી  ત્રલધ   યુંજના 

શાજય શઈએ ત એભને આવ ું ન કયલા વભજાલતાું ણ ચારાક છકયાઓ  અભાયી ગેયશાજયીન 

રાબ રઈને એને યુંજાડતા ને અભાયી દેખતાું ડાહ્યા-ડભયા થઈ જતા. 

  એક દદલવ ફુંને છકયાઓ નીનાની કનડગત કયતા શતા એ યુંજનાએ નજયનજય જય ું અને 

કાનકાન વાુંબળય ું. ભટ  નીનાની વાભે જ છટ ને   છત શત, ‘છટ , એક અને અડધ એટરે 

કેટરા?’ 
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  ‘દ...ઢ’ છટ એ ળબ્દ રુંફાલીને જલાફ આપ્મ, ભટ એ આગ ચરાવ્ય ું, ‘ળાફાળ, અને જે 

દઢ ગે ચારે એને શ ું કશલેામ?’ ‘રુંગ      ડા...’છટ એ શવતાું શવતાું કહ્ ું અને તે રુંગડી ચારે 

ચારતાું ફલ્મ, ‘રુંગડી ઘડીને રાર રગાભ.’  

  મગાન મગ નીનાએ તે દદલવે રાર ફ્રક શયેેલ ું, ચ  ચા તાન ું રેવન કયતી ફેઠેરી એ 

છકયીની આંખભાુંથી ટટ આંસ  ડલા રાગ્માું. છકયાઓની ભમ્ભીને આ જઈને ફહ  ખયાફ 

રાગ્ય ું. એ ભાયી ાવે આલીને કશલેા રાગી, ‘ભમ્ભી, છકયાઓને આ યીતે શવતાું અને ફરતાું 

જઈને ભને એટરી ળયભ આલી ! ભને થય ું, આણે આ રકને શ ું આલા વુંસ્કાય આપ્મા છે? ભને 

ત ફેઉને પટકાયલાન ું ભન થમેલ ું, ભેં કહ્ ું, ‘છકયાઓએ આ ફહ  જ ખટ ું કય ું છે ણ એભને ભાયીને 

સ ધાયી ળકામ નશીં ળકામ. એભની વાથે કથી કાભ રેવ ું જઈએ.’ 

  ‘એટર?ે’  

  ‘એભના સ ધી વદૌ  મલચાય કે વદૌ  લતયન એલી યીતે શોંચાડલાું જઈએ કે એભને જજિંદગીબય 

માદ યશ.ે ત ું લાતાય દ્વાયા એ વુંદેળ શોંચાડી ળકે કે, કઈ મલકરાુંગની આ યીતે ભજાક કયલી એ 

જ ુંગરીણ ું કશલેામ. ઊરટાન ું પ્રભ એ આણને વાર ું ળયીય આપ્ય ું છે ત એના દ્વાયા આલા રકને 

ભદદફૃ થવ ું જઈએ.’  

  ‘શા ભમ્ભી,તભે ફહ  વાય યસ્ત ફતાવ્મ ણ તભને આલા વચટ યસ્તા સ  ઝે છે કેલી યીતે?’  

  ‘કેભ? હ ું શરેાું પ્રાથમભક ળાાભાું મળલિકા શતી અને છી આચામય ફનીને મનવતૃ્ત થઈ એ 

ભ  રીગઈ? કેટરાું ફધાું લો ફાક વાથે જ લીતાવ્માું? હ ું ત શુંભેળા માદ યાખતી કે જે 

આચયણભાું મ  કે તે આચામય. ફાકને ઉદેળ ન આલ કે મળિા ણ ન કયલી, પક્ત મગ્મ 

વભમે લતયન કયીએ ત જઈ જઈને એ રક અભરભાું મ  કે જ. ‘ભમ્ભી, તભાયા જીલનભાું એલ કઈ 

પ્રવુંગ ફન્મ શમ એની લાત કય ને !’ 

  ભેં કહ્ ું, ‘હ ું એલી કઈ લાત માદ કર ું એટરી લાયભાું ત  ું છટ -ભટ ને ણ ફરાલ. એ રક 

મ વાુંબે ત ખયા !’ફધા આલી ગમાું એટરે ભેં લાત ળફૃ કયી, ‘ભાયી ળાાભાું મપ્રમા નાભની એક 
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છકયી બણતી. એના પ્ાન ું ળેયડીનાયવન ું કલ  શત  ું. નાનકડી મપ્રમાએ એક દદલવ યભતાું યભતાું 

ળેયડીન વાુંઠ મરાત શત ત્માયે ભળીનભાું તાન શાથ નાખી દીધેર. એના એક શાથનાું ફધાું 

આંગાું ચગદાઈને રચ થઈ ગમેરાું.’ 

  ‘અયય, લફચાયીને કામભની ખડ યશી ગઈ શળે કેભ?’  

  ‘શાસ્ત, છકયી ખ  ફ ડાશી ને શમળમાય ણ એની આ ખડ ને કાયણે લગયની ફીજી છકયીઓ 

એનાથી દ ય જ યશ,ે એને શુંભેળા એકરી ાડી દે.’ ‘એવ ું ન કયવ ું જઈએ ને ભમ્ભી? વાથે બણતા 

કઈ મભત્રને આલી તકરીપ શમ ત ઊરટ ું એને વાથે યાખીને એન ું કાભ કયી આવ ું જઈએ.’યુંજના 

જાણીજઈને લચ્ચે ફરી.  

  ‘શા, ખયેખય ત એભ જ શવ ું જઈએ ણ લગયની ફધી છકયીઓ દયવેવભાું એને એકરી 

મ  કીને તાના ડબ્ફાભાુંથી ખાતી અને યમ્મા કયતી. મપ્રમા ઉદાવ ચશયેે ફેઠી ફેઠી જમા કયતી.’  

  છટ -ભટ ની નજય એકફીજા વાથે ભી અને છી નીચી ઢી ડી. ભટ  ફલ્મ, ‘છી શ ું 

થય ું ? આગ કશને દાદી !’  

  એક દદલવ દયવેવભાું ભાર ું ધ્માન ગય ું ત મપ્રમા એક શાથભાું ડબ્ફ રઈને યડભવ થઈને 

ફેઠી શતી. ભેં   છ્ ું, ‘શ ું થય ું મપ્રમા? ત ું કેભ ખાતી નથી?’એની આંખભાું આંસ  ધવી આવ્માું.એણે 

કહ્ ું, ‘ભમ્ભીએ આજે ફીજ ડબ્ફ આપ્મ છે. એન ું રક ભાયાથી કેભે ખ  રત  ું નથી. ડબ્ફ ન ખ  રે ત 

હ ું જમ ું કેલી યીતે?’એની લાત વાુંબીને હ ું ધ્ર  જી ઊઠી. ળાાભાું એક ફાકી ભ  ખી ફેઠી છે ને કઈને 

એની કુંઈ ડી જ નથી?  

  આટલ ું વાુંબીને છટ થી ન યશલેાય ું, ‘છી તભે ફધી છકયીઓને મળિા કયી?’ ‘શરેાું ત 

ભેં એલ જ મલચાય કમો શત કે, ફધાું ક્રાવભાું બેગાું થામ એટરે એક જયદાય બાણ આ ું ને 

વોને ઠક આ ું ણ એકાએક હ ું મપ્રમાની ફાજ ભાું નીચે જ ફેવી ગઈ. ભેં એન ડબ્ફ ખરી 

આપ્મ, ભાય ણ ખલ્મ અને કહ્ ું, ચાર, આજે આણે ફેઉ વાથે જભીએ. શરેાું એને થડ 



9 

 

વુંકચ થમ ણ છી મપ્રમા ખ ળ થઈ ગઈ. જભી રીધા છી ભેં એને ાણીન ગ્રાવ ણ આપ્મ. 

અને ફધી છકયીઓને ભેં કુંઈ ણ ન કહ્ ું.’ 

  ‘ફીજા દદલવે દયવેવભાું ભેં જય ું કે ફધી છકયીઓ વાથે ફેવીને જભતી શતી અને વો મપ્રમાને 

તાનાભાુંથી ખાલાન આગ્રશ કયતાું શતાું. મપ્રમાને આટરી ખ ળખ ળાર ભેં કઈદદલવ નશતી જઈ. 

ભને ખ  ફ આનુંદ થમ. ’ ફુંને છકયાઓ તાી ાડીને કશલેા રાગ્મા, ‘દાદી, શલે અભે ણ અભાયા 

કઈ ફે્રન્ડ આલા શમ ને, ત એને શલે્ કયીશ ું. એને ભશ્કયી નશીં કયીએ.’  

  હ ું અને યુંજના એકભેક  વાભે જઈ શવી ડ્ાું. 

(વામરી દેળમ ખની ફુંગાી લાતાયને આધાયે)          
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TRPNFIFTYTHREE 

(53) 

મમસ્ડ કૉ  

(ાના: 43થી 45) 

મપ્રમાને આ કોયેટ કૉરેજભાું  દયવેપ્ળનીસ્ટ તયીકે યશામાને ચાય દદલવ જ થમા છે. શજી ળફૃઆત 

છે એટરે લાતાલયણ વાથે ફયાફય ગઠલાઈ નથી ળકી. ણ ખાવ લાુંધ નશીં આલે કેભ કે, એની 

વાથે કાભ કયતી મલળાખા બાયે ફરકણી છે.  

  ‘ઓ ભેડભ, રુંચ ટાઈભ થમ. ભ  ખ રાગી છે કે નશીં? ’આભ કશતેાું એ તાન યાઠા-

ળાકન ડબ્ફ મપ્રમા વાભે ધયતી.  

  ‘મલળાખા, ભને અશીંની દ મનમા વાલ જ દી જ રાગે છે. ફાયમ ું ધયણ ાવ કયીને આલેરા 

દકળયએ એક લય ભાટે અશીં જ કૉરેજ, અશીં જ ઘય અને અશીં જ વગા-વુંફુંધી ભાનીને યશવે  . કેવ ું 

રાગત  ું શળે એભને?’  

  ‘આલા ફધા મલચાય કયીને ફહ  ઈભળનર અન્શીં ફનલાન ું. આ મલદ્યાથીઓ એક લય ભાટે 

જ આ કેમ્વભાું છે. આલતે લે આ રક ફીજા કેમ્વભાું જળે અને એભની જગ્માએ ફીજા નલા 

છકયાઓ આલળ.ે અશીં ત આલન-જાલન ચાલ્મા જ કયે એટરે કઈની વાથે ફહ  રગાલ ન 
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યાખલ. ’મલળાખાએ વરાશ આી. ‘તાયી લાત ત ફયાફય છે મલળાખા ણ ભને યશી યશીને મલચાય 

આલે છે કે, ભા-ફાથી, ઘયથી દ ય યશતેા આ દકળયને ઘય કેટલ ું માદ આલત ું શળે?’ 

  ‘એભનાથી બરે ઘયે ન જઈ ળકામ ણ એભના ભાતા-મતા, બાઈફશને, કઈણ, દય 

ફીજા અને ચથા યમલલાયે ફયે ત્રણથી ાુંચભાું અશીં આલીને એભને ભી ળકે છે.’ 

  મલળાખાએ બરે કહ્ ું ણૌ મપ્રમાના ભનભાું કેટરામ વલાર ઊઠતા શતા ! કૉરેજ ળશયેથી 

ુંદયેક દક.ભી. દ ય છે. દય ુંદય દદલવે કના વુંફુંધી આલી ળકે? ને જેન ું કઈ ન આલત ું શમ એ 

મલદ્યાથી કેટર ઉદાવ થઈ જત શળે? 

  એભ કયતાું યમલલાય આલી શોંચ્મ. ભટા દયવેપ્ળન શૉરની એકેએક ખ યળી મ રાકાતીઓ 

અને મલદ્યાથીઓથી બયાઈ ગઈ શતી. કઈને ભાટે ડબ્ફાભાું નાસ્ત આવ્મ શત ત કઈને ભાટે 

ભીઠાઈ. કઈ ભા-ફા તાના વુંતાન ભાટે કેન્ટીનભાુંથી આઈસ્રીભ ણ રાવ્મા શતા. ફધાના 

ચાશયેા ય આનુંદ છરકાત શત. મલળાખાએ બરે રગાલ લધાયલાની ના ાડી શમ ણ મપ્રમા ત 

ઝીણી નજયે ફધાના ચશયેાના શાલબાલન ું મનયીિણ કયી યશી શતી.  

  ‘મલળાખા, ભને રાગે છે કે, કુંઈ ફધા જ મલદ્યાથીઓના મ રાકાતી નથી આવ્મા. ત મે ફધા 

જ કેભ શૉરભાું આલી ગમા છે?’ 

  ‘એ ત એવ ું છે કે, જેના મ રાકાતી આવ્મા શમ એ તાના દસ્તને ણ ખેંચી રાલે અને 

ભા-ફા ણ તાન દીકય છે કે ફીજાન એ ભ  રીને પે્રભથી એને ખલડાલે. અશીંની આ જ ત 

ભજા છે. આને કશલેામ ‘લસ ધૈલક ટ મ્ફકમૌ ’. મલળાખાએ નાનકડ ું રેક્ચય આી દીધ ું.’  

  ‘શા, એ ત ભને વભજાય ું ણ અશીં દ યથી ભને વુંબાત  ું નથી કે, જેન ું કઈ નથી આવ્ય ું એ 

છકયાઓ મ રાકાતીઓ ાવે જઈને કળીક ભાગણી કયતા શમ એવ ું રાગે છે. એ રક શ ું ભાુંગે છે?’ 

  શુંભેળા ભજાક કમાય કયતી મલળાખા થડી ગુંબીય થઈ ગઈ, ‘જેને ભલા કઈ ન આવ્ય ું શમ 

એલા મલદ્યાથીઓ આ વભમભાું તાનાું ઘયે પન કયી સ્લજનન અલાજ વાુંબીને વુંત ભાનતા 

શમ છે.’ 
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 ‘લફચ્ચાયા છકયાઓ...’ મપ્રમાથી મન:વાવ નાખતાું ફરાઈ ગય ું. 

  ‘શા, વાચે જ લફચાયા કશલેામ. કેભ કે, મવક્કા નાખીને લાત કયી ળકામ એલાું પન ફક્વ 

અશીં ભાત્ર ચાય જ છે. ુંદયવ છકયાઓ ને ચાય પન. રાુંફી રાુંફી રાઈનભાું લાય આલતાું જ 

કરાક નીકી જામ. છી ણ ાછ ઊબેર છકય ‘જરદી કય’, ‘જરદી કય, ‘જરદી કય’ કમાય 

કયત શમ. એટરે આ રક મ રાકાતીઓ ાવે વેર પન ભાગી તાનાું ઘયે મભસ્ડ કૉર આે 

એટરે છી એભનાું ઘયેથી જલાફભાું પન આલે ને એ રક લાત કયી ળકે.’  

  ‘શા, ફયાફય. વાભેથી જ પન આલે એટરે જેન પન શમ એને ચાર્જ ણ ન રાગે.’મપ્રમાએ 

કહ્ ું. 

  આ છી દયેક લીલઝટીંગ વન્ડેએ મપ્રમા તાની કાચની કેફીનભાુંથી દયવેપ્ળન  શૉર તયપ 

જઈ યશતેી. ‘એક્વક્ય  ઝ ભી અંકર, મભસ્ડ કૉર? ’ ‘આન્ટી પ્રીઝ, લન મભસ્ડ કૉર?’ કશતેા ું કશતેા ું 

પનની ભાગણી કયતાું છકયાઓ જાણે ફટક ું યટરા ભાટે ટલતા લબખાયી જેલા રાગતા. 

અન કુંાથી એન ું શૈય ું બયાઈ જત  ું. 

  એ જતી કે, કઈ તયત એભને તાન પન આી દેત  ું ત કઈ રાુંફ મલચાય કમાય છી 

ત લી કઈ ભઢા ાય અણગભાન બાલ રાલીને જાણે ભટી ભશયેફાની કયતા શમ એભ જરદી 

પન તાલલાની તાકીદ કયીને પન આતા. ત ક્ાયેક લીકઈ વાપ ના ણ ાડી દેતા.   

  એક યમલલાયે એને વાલ જ દ ું જ દૃશ્મ જલા ભળય ું. દ ફ-ાત મલદ્યાથી કની ાવે પન 

ભાુંગલ એની મ  ુંઝલણભાું ઊબ શત ત્માું એક સ્ત્રીએ એને વાભેથી તાની ાવે ફરાવ્મ ને છી 

પન આપ્મ. આસ્ત્રી એકરી જ ફેઠી શતી. એને કઈ મલદ્યાથી ભલા નશત આવ્મ. મપ્રમાએ 

કેફીનભાુંથી નીકી એની ાવે જઈને   છ્ ું, ‘આ કને ભલા આવ્માું છ?’ 

  ‘ગમે લે ભાય દીકય આ જ કેમ્વભાું શત.’એણે કહ્ ું. 

  ‘ઓશ, ત ત આ લે એ ફાજ ના કેમ્વભાું શળે. અશીં નશીં.’  
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  ‘ભને ખફય છે કે ભાય દીકય ભને આ કેમ્વભાું નશીં ભે. કેમ્વભાું ત શ ું ણ શલે ભને 

એ આ દ મનમાભાું ણ નશીં ભે.’ 

  મપ્રમાને જયદાય આંચક રાગ્મ. ‘ત શ ું ? તભે આટરે દ યથી પક્ત છકયાઓને તભાય પન 

આલા ભાટે જ આલ છ?’ 

  ‘શા, એના ગમા છી ભને ક્ાુંમ ચેન ડત  ું નશત  ું. છી ભને મલચાય આવ્મ કે, રક 

તાના દદલુંગત સ્લજનની સ્મમૃત જીલુંત યાખલા કેલાું જાતજાતનાું કાભ કયે છે? ભાયે ણ કુંઈક 

કયવ ું જઈએ. ભને માદ આવ્ય ું કે, ભાય દીકય યમલલાયે અભને મભસ્ડ કૉર આલા ભાટે કેટરાું પા ુંપા ું 

ભાયત ! ફીજા દીકયાઓને એલાું પા ુંપા ું ન ભાયલાું ડે એટરે ....’ 

  ફરતાું ફરતાું એણે ભઢ ું પેયલી રીધ ું.  

(ારમતિ જ્મમતષ્ભમતની તેલ ગ  લાતાય ાય આધાદયત)         
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TRPNFRTYFOUR 

 

(54) 

એવુું કામ 

 

(ાના: 43 થી 48)  

  ાદકસ્તાન અને અપઘામનસ્તાન વયશદ ય આલેલ ું એક નાનકડ ું ખફા જેલડ ું ગાભ. ભાુંડ 

લીવ-ફાલીવ ઘય અને દઢવ-ફવની લસ્તી. શલે ત એ   યે  ર ું તાલરફાનના કફજાભાું શત  ું. 

ચ  ચા ફેઠી ફેઠી ખ દાની ફુંદગી કયી યશરેી ઝીનતને આ િણે તાન ું ફાણ માદ આલી યહ્ ું 

શત  ું. 

  ‘ભા, જન,ે બાઈ ભાય ચટર ખેંચે છે ને ભને ફુંદદયમા કશીને ખીજલે છે.’  

  ભા શવીને કશતેી,  

  ‘ય સ  પ, ફુંદદયમાને યેળાન કેભ કયે છે?’  
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  ‘ભા, ત ું ન ભને ફુંદદયમા કશ ેછે? જાલ, તભાયા ફુંને વાથે કટ્ટી.’ના ભાયી યાણી ફેટી, ત ું ત 

ભાયી ઝીનત. ભાયી લશારી દીકયી. તને કઈ ફુંદદયમા ળાન ું કશ?ે’ ભા ઝીનતને ગે લગાડતાું 

કશતેી. 

  આલા વભમે જ અબ્ફા આલી શોંચે ત તયત ઝીનતને ખાભાું ફેવાડી અને ભાથે શાથ 

પેયલતાું કશતેા, ‘ખફયદાય જ ભાયી દીકયીને કઈએ શયેાન કયી છે ત ! ’જજ ન,ે એ ત ભટી 

થઈને એવ ું કાભ કયી ફતાલલાની છેકે, ભાયી છાતી ગજગજ ફૂરે.’ 

  ત્માયે ત ઝીનત વાલ નાનકડી શતી. ‘એવ ું’ કાભ એટરે કેવ ું એ એને વભજ ણ નશતી 

ડતી. એક લખત કાકા ગાભ આલેરા તે એને તાની બેગી કુંદશાય રઈ ગમેરા. ફવ ! એ છી 

કઈ દદલવ અમ્ભી, અબ્ફા કે નાનકડા બાઈન 6 ભોં જલા ન ભળય ું. કાકા-કાકી ને ફીજા ફધા ધીભે 

અલાજે લાત કયતા એના યથી એવ ું વભજાય ું શત  ું કે, તાલરફાનએ તફાશી ભચાલી એના ગાભને 

શત  ું ન શત  ું કયી નાખ્ય ું શત  ું.  

  ‘ઝીનત, અમ્ભી-અબ્બ  નથી ત શ ું થય ું હ ું ને તાયી ચાચી ત છીએ ને! ’ કાકા પે્રભથી કશતેા. 

  કાકી ણ કશતેાું, ‘અભાયે ત જેલી વરભા ને પયીદા એલી ત  ું.’ણ એ મ ક્ાું રાુંબ ું ચાલ્ય ું? 

ભાુંડ ભાુંડ તાન ું ચાયન ું ગાડ ું ગફડાલતા કાકા ગભે તેટલ ું કયે ત મે ન ત ઝીનતને ફે ટુંક ેટ 

બયીને ખલડાલી ળકતા કે ન વાયાું કડાું શયેાલી ળકતા. 

  અત્માયે જ્માયે જીલનની અંમતભ િણ લધ  ને લધ  નજીક આલી યશી શતી ત્માયે ઝીનતને 

મતૃ્ય ના મલચાય આલલાને ફદરે ભ  તકાભાું ફનેરી ઘટનાઓ જ માદ આલતી યશી શતી. 

  ‘હ ું તભાયી દીકયીને ભાયી વાથે અભેદયકા રઈ જાઉં? ફહ  ભીઠડી છે. અભાયે વુંતાન નથી. 

આને જઈને ભાયી ત્ની ફહ  યાજી થળે. એને અભે બણાલીશ ું. વાર ું ખલડાલીશ  ને સ ખેથી યાખીશ ું. 

ફર, છે મલચાય?’ એક બરા અભેદયકન વૈમનકે કાકા ાવે ઝીનતને રઈ જલાની યલાનગી ભાગી 

શતી અને ભજબ  ય કાકાએ યલાનગી આી ણ ખયી.  

  વૈમનકે વાચે જ તાન ું લચન મનબાવ્ય ું. મત-ત્નીએ એને ખ  ફ પ્રેભથી યાખી, ઉછેયી અને 

નમવિંગન કવય ણ કયાવ્મ. ઝીનતે ણ ખુંતથી અને ભશનેત કયીને દડગ્રી ભેલી.જે દદલવે એણે 
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ેયભાું લાુંચ્ય ું કે, શલે અપઘામનસ્તાનભાું ઘણાું ગાભભાુંથી તાલરફાન જતા યહ્યા છે અને ધીભે ધીભે 

જીલન થાે ડલા ભાુંડ્ ું છે તે દદલવથી એને વતત લતનન વાદ વુંબાલા રાગ્મ.  

  ‘ભાયે ભાયી જન્ભભ  મભનાું દળયન કયલાું છે. ભાયા ભાતા-મતા, બાઈ વાથે હ ું જ્માું યશતેી એ 

ઘય જવ ું છે. પ્રીઝ, ભને જલા દેળ?’ 

  એની રાગણી વભજીને વૈમનકે એને વાલધાન યશલેાની વરાશ આીને અપઘામનસ્તાન જલા 

દીધી.  

  અશીં આલીને ખેદાન-ભેદાન થમેલ ું તાન ું ગાભ જઈ એન જીલ કકી ઊઠ્. એણે 

વુંકલ્ કમો કે, ભાયી ભાતભૃ  મભ ભાટે ભાર ું જીલન વભમિત કયીળ. ફવ, છે ત એ ખુંડેયભાું જ ફે-

ચાય ફાકને બેગાું કયી એણે બણાલલાન ું ળફૃ કય ું. એના ારક મતાએ એને તાનાથી ફનતી 

ફધી ભદદ કયલાની ખાતયી આી શતી. એ બયવે એણે એક કાભચરાઉ દલાખાન ું ણ ઊભ ું કય ું. 

બરેને એની ાવે ડૉક્ટયની દડગ્રી નશતી. ણ ગાભના દીન-દ :ખી રક ભાટે ત એ જીલનદાતા જ 

શતી.  

  ‘ઝીનત, ત ું ભ  રેચ  કે એલા ભ્રભભાું ન યશીળ કે, અશીંથી તાલરફાન ચારી ગમા છે. એ રક 

ખ  ફ ચારાક ને ખુંધા છે. એભની ચાુંતી નજય દયેકે દયેક ય યશ ેછે. વુંબાજે.’વસ  રન નાભની 

એની દશતેચ્છએ એને એક દદલવ કહ્ ું. યસ  રન અને ફીજી સ્ત્રીઓએ  જ્માયે ચયીછૂીથી એને કહ્ ુંકે, 

‘ત  6 જેને અભાયા મત ભાને છે એ શકીકતભાું ત તાલરફાન છે.’ત્માયે એ વડક થઈ ગઈ. લી એ 

સ્ત્રીઓએ યડતાું યડતાું એ ણ જણાવ્ય ું કે, ‘અભને ફાક જણલાનાું ભળીનની જેભ લાયીને અભાયા 

દીકયા ફાય-ચોદ લયના થામ એટરે દ શ્ભન વાભે રડલા રઈ જામ.છી કઈ દદલવ અભને 

અભાયા વુંતાનન ું ભઢ ું જલા ન ભે. ’આ જાણીને ઝીનત આઘાતથી મ  ઢ થઈ ગઈ. એ મલચાયલા 

રાગી કે, આન કઈ ઉામ ત મલચાયલ જ જઈએ. ખ  ફ મલચાયતાું એને જે સ  ઝ્ ું તે વાુંબીને 

ફધી સ્ત્રીઓએ કહ્ ું, 

  ‘તાયી લાત એકદભ વાચી છે. અભે ફધાું એ ભાટે તૈમાય છીએ.’ ઝીનતે એક છી એક 

ત્રીવ-ાુંત્રીવ લયની  લીવેક સ્ત્રીઓનાું ઑયેળન કમાય. વોએ ભીને લાત એકદભ ખાનગી યાખી 
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ણ તાલરફાનને કાલતયાની ગુંધ આવ્મા મલના ળાની યશ ે? સ્ત્રીઓ ય એભણે અભાન ી 

અત્માચાય ગ જાયલા ભાુંડ્ા ણ એકે્ક સ્ત્રીએ ભોં ન ખલ્ય ું ણ આ વીતભ જઈને ઝીનતન ું શૈય ું 

કકી ઊઠ્ ું. એ જાતે જ તાલરફાનના વયદાય વાભે જઈને ઊબી યશી, ‘ખ દાને શાઝીય-નાઝીય 

(શાજયાશજ ય) ભાનીને હ ું કબ  ર કર ું છું કે, કફીરાની સ્ત્રીઓને ફાક ન થલાના કાયણભાું હ ું છું ને 

જીલીળ ત્માું સ ધી હ ું આ કાભ કયલાની છું. ક ભાું ફાકને જેશાદના નાભે દ શ્ભન વાભે ધકેરતાું 

શરેાું ખ દાન ત ડય યાખ ! જ તભે એક ભડદાભા6 પ્રાણ નથી ફૂુંકી ળકતા ત કઈન જીલ 

રેલાન અમધકાય તભને કણે આપ્મ?’ 

  ખરાવ ! એક નાચીઝ ઔયતની આટરી દશિંભત ? એ જીલતી યશલેાને રામક નથી. 

તાલરફાની વયદાયે હ કભ કમો. ‘આ ફદજાતને તડાલી તડાલીને ભાયલાની છે. એ ભયે નશીં ત્માું 

સ  ધી એની ય અલણમાા થ્થય પેંકલાભાું આલે. ’વોથી શરે થ્થય લાગ્મ અને ભાથાભાુંથી 

રશીની ધાય થઈ ત્માયે એણે શવીને આકાળભાું ટભટભતા તાયાઓ વાભે જઈને કહ્ ું, ‘કેભ, અમ્ભા-

અબ્ફા, આજે તભાયી ઝીનતે એવ ું કાભ કય ું ને કે, તભાયી છાતી ગજગજ ફૂરે? ’ છી એણે ળાુંમતથી 

આંખ ફુંધ કયી દીધી. 

 (વુંજમ  યદશતની દશન્દી લાતાયને આધાયે)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRPNFIFTYFIVE 

(55)   

અિમો ભેટ 

 

(ાના: 49 થી 51) 

  એકત બય ઉનાાન વભમ ને ઉયથી ઠાુંવઠાુંવ બયામેર ટે્રનન ડબ્ફ. ચાયે ફાજ  

ઘોંઘાટ અને એકફીજા ય ખડકામેરા રકના યવેલાની ગુંધ. ત મે સ કેત  ન  ું ધ્માન આ કળાભાું 

નશત  ું. એક ત ઓલચિંત  ું જલાન ું નક્કી કય ું ને લી ાછું લેકેળન. દયઝલેળન ભલાની ત કઈ 

ળક્તા જ નશતી. ન કઈણ વુંજ્ગભાું મપ્રમા ાવે શોંચવ ું જફૃયી શત  ું એટરે અગલડ-વગલડ 

મલળે મલચામાય લગય, ફવ નીકી ડ્ શત. 
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  આટરાું ફધાું લે મપ્રમાએ એન ું વયનામ ું ક્ાુંથી ભેવ્ય ું શળે એ એને ભન એક કમડ શત. 

મપ્રમાના ભયડદાય અિય ત એ ઊંઘભાુંથી ઊઠીને ણ ઓખી કાઢે. ણ ત્ર ધ્ર  જતા શાથે 

રખામેર શમ એવ ું જણાઈ આલત ું શત  ું.  

  મપ્રમ સ કેત  ,  

  એક વભમની તભાયી મપ્રમ એલી મપ્રમા આજે ભયણથાયીએ ડી છે. શાથભાું ઝાઝ વભમ 

નથી. આભ ત ડૉક્ટયે ત્રણ ભદશનાની મ દત આી શતી ને આ ચથ ચારે છે એટરે...  

  ભાયી તભને આ શરેી ને છેલ્રી મલનુંતી છે કે, ત્ર ભ 

ે કે તયત જ નીચે જણાલેર વયનાભે આલી શોંચજ. ભડા ન ડળ. તભે ન આલ ને મભયાજા 

તેડ ું રઈને આલળે ત જવ ું ત ડળે જ ણ એ ભાયે ભાટે ફહ  લવમ ું ફની યશળેે. આલળ ને? 

                    --મપ્રમા  

  સ કેત   વ-વત્તય લય શરેાુંની મપ્રમાને માદ કયલાન પ્રમત્ન કયી યહ્ય. ની ટેઈર 

લાતી અને લાતલાતભાું ખડખડાટ શવતી મપ્રમા જાણે કશી યશી શતી, ‘શલે ભને જળ ત ઓખી 

નશીં ળક સ કેત  , રાગી ળયત? લા ફધા ખયી ગમા છે અને શવલાન ું ત વાલ ભ રાઈ જ ગય ું 

છે.’સ  કેત  ને આલી કલ્ના કયલી ન ગભી. 

  સ્ટેળને ઊતયીને દયિાલાાને વયનામ ું ફતાવ્ય ું છી ઘય ળધલાભાું મ શ્કેરી ન ડી. ફે-ત્રણ 

લખત ફેર ભામાય છી ુંદયેક લયની દકળયી, જે દયલાજ ખરલા આલી એને એ એકીટવે જઈ જ 

યહ્ય. આ ત નખમળખ મપ્રમા જ જઈ લ્મ જાણે !મપ્રમાની દીકયી જ રાગે છે. ત્માું ત મપ્રમાની ભાપક 

જ ભીઠ ું શવતાું એ ફરી, ‘તભે જ સ કેત  ફાબ  ને? જ ઓ, કેલા ઓખી કાઢયા! આલ, અંદય આલ. 

ભા તભાયી ખ  ફ યાશ જ એ છે.’ 

  મપ્રમાની શારત જતાું સ કેત   શરફરી ગમ. આ મપ્રમા? શરેાુંની મપ્રમાન કઈ અણવાય 

ફચ્મ નશત. જીલરેણ ભાુંદગીએ એનાું ન  ય-તેજ શયી રીધાું શતાું. સ કેત  ને જતાુંની વાથે એની 

આંખભાું આંસ  ધવી આવ્માું. ફેઠા થલાન પ્રમત્ન કયતાું એ ફરી,    
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  ‘ભને ખાતયી શતી, તભે આલળ જ. ભાય ત્ર ભે છી તભે આવ્મા મલના યશ જ નશીં ને! 

ફેવ, ભાયી નજીક ફેવ. ભન બયીને આજે તભને નીયખી રઉં. કારની કને ખફય છે?’સ  કેત  એ એને 

ખબેથી કડીને કાજી  લયક સ  લડાલી. મપ્રમાને શ્વાવ રેલાભાું ખ  ફ તકરીપ ડતી શતી છતાું એણે 

  છ્ ું, 

  ‘આણે છૂટાું ડ્ા છી તભે રગ્ન કમાું કે નશીં?  

  સ કેત  એ એની વાથે દદયબયી નજય કયતાું ભાથ ું ધ ણાલીને ના ાડી. એ જઈને એને જાણે 

મનયાુંત થઈ શમ એવ ું રાગ્ય ું. સ કેત  એ કહ્ ું, ‘જલા દે એ ફધ ું. શલે જાણીને શ ું પામદ?’ અને છી 

ેરી દયલાજ ખરલા આલેરી ય લતી જે તયપ ગઈ શતી એ ફાજ  નજય કયતાું વલાર કમો. ‘આ 

તાયી દીકયી? અસ્વર તાયી કાફયન કૉી જ રાગે છે.’ 

  ‘શા, એન ું નાભ પ્રકૃમત. ભેં એને કશી યાખ્ય ું શત  ું કે , તભને આદ -ફુદીનાલાી ચા ફહ  બાલે 

છે. એટરે તભાયે ભાટે ચા ફનાલલા જ ગઈ છે.’ 

  ‘ને તાયા મત? એ ક્ાું છે? દેખાતા નથી?’ ‘ચાય-ાુંચ લય શરેાું એભન ું અલવાન થય ું. 

ખ  ફ બરા ભાણવ શતા.’  

  ‘ઓશ ! ફહ  દ :ખ થય ું આ જાણીને. પ્રકૃમત લફચાયી ફાની ઓથ મલનાની થઈ ગઈ.’  

  ‘ના, ના. ભાયા મત બરે ગમા ણ પ્રકૃમત નાફાી નથી ફની. આ કશલેા ભાટે જ ભાયે 

તભને ફરાલલા ડ્ા છે. માદ આલે છે, કૉરેજની ીકનીક લખતે ફધાથી છૂટાું ડીને આણે 

ફુંની એક વયકીટ શાઉવભાું એકાુંતની  ભાણી શતી?’ સ કેત  ને જાણે ધયતીકું ન આંચક 

રાગ્મ. ‘શ ું લાત કયે છે? એટરે પ્રકૃમત...પ્રકૃમત...’  

  ‘શા, પ્રકૃમત તભાયી, એટરે કે, આણાું ફુંનેની દીકયી છે. ફધ ું જાણલા છતાું ભાયા મતએ 

ભાય સ્લીકાય કયેર. દીકયીને જયામ ઓછું નશીં આલલા દે એવ ું તાન ું ફરેલ ું એભણે છેલટ સ ધી 

ાળય ું. ણ તભે ભને રગ્ન કયલાન ું લચન આેલ ું એ છી એકાએક શ ું થય ુંકે, તભે ભને ભલાન ું , 
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ભાયી વાથે લાત કયલાન ું ઓછું કયલા ભાુંડ્ ું અને એક દદલવ અચાનક જ ક્ાું અદૃશ્મ થઈ ગમા, 

ખફય જ ન ડી. ભાયે તભને એ   છવ ું  શત  ું કે, તભે ભાય મલશ્વાવબુંગ ળા ભાટે કમો?’  

  થાકી ગમેરી મપ્રમાને ભાથે શાથ પેયલતાું સ કેત  એ કહ્ ું, ‘ચાર, આજે ફધી લાતના ખ રાવા 

કયી જ રઈએ. ભને તાયાથી દ ય યશલેાન ું ફીજા કઈએ નશીં, તાયી ભાએ જ કહ્ ું શત  ું, ‘ભાએ?’ 

મપ્રમાને નલાઈ રાગી. 

  ‘શા, એભણે એક દદલવ ભને ભલા ફરાલીને ખ  ફ આજીજી કયી કે, હ ું તને છડી દઉં. કેભ 

કે, આણી ન્માત જ દી શલાને કાયણે તાયા મતાજી અને વભાજ આણાું રગ્ન કદામ ભુંજ ય નશીં 

યાખ.ે તેઓ આણને ીંખી નાખળે, આખી જજિંદગી મનયાુંતે જીલલા નશીં દે. તને આ યીતે દ બલલી 

ડી એના પ્રામમશ્ચત્તફૃે જ ભેં જીલનબય એકરા યશલેાન ું નક્કી કય ું.’  

  પ્રકૃમત એક ટે્રભાું ચા અને લફસ્કીટ રાલી અને સ કેત  ના શાથભાું ક આતાું ફરી, ‘તભાયા 

આલતાું શરેાું ભાએ કુંઈ ણ છાવ્મા મલના ભને ફધી લાત કયી શતી. આઈ એભ પ્રાઉડ ઑપ ય  

પ્ા.’ 

  પ્રકૃમતને સ કેત  ના શાથભાું વોંલા   યતા જ શ્વાવ ટકાલી યાખ્મા શમ એભ એ જ યાતે્ર 

મપ્રમાએ ળાુંમત અને વુંતથી મલદામ રીધી. ફા-દીકયી ાછાું પયી યહ્યાું શતાું ત્માયે ણ ટે્રનભાું 

બીડ અને ઘોંઘાટ શતાું ણ એ ફધાથી ફેદપકય પ્રકૃમત સ કેત  ના ખાભાું ભાથ ું મ  કીને સ  તી શતી 

અને સ કેત   એના લીખયામેરા લા વયખા કયતાું ભનભન મપ્રમાને કશી યહ્ય શત, 

   ‘મપ્રમા, મલશ્વાવ યાખજે. આણી રાડરીને દ મનમાબયન ું સ  ખ આીળ. ’એને થય ું. ગમ શત 

ખારી શાથે અને ાછા પયતાું મપ્રમાએ આેરી એ અણભર બેટથી વબય નવ ું જીલન રઈને જાઉં 

છું. આબાય, મપ્રમા ! 

 

(દરષ્ના ચેટયજીની અંગ્રેજી લાતાય યથી)       
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56)  

  ‘માનો સ્કેચ’   

 

(ાના: 52 થી 54) 



23 

 

  નીયા અને આરક મત-ત્ની ફે જ. રગ્નનાું ુંદયેક લય લીતી ગમા. છી મ ઘયભાું ા 

ા ગરી ાડનાયના કઈ અણવાય ન રાગ્મા ત્માયે વાલ વશજતાથી એ લાતને ભ રાલી દીધી. 

  આરકના કેભીકલ્વન જાભેર ધુંધ. કાભભાું ગાડ ફ . લી દેળ-મલદેળની મ વાપયી ન 

ક્ચાલ્મા કયે. એણે જ નીયાને સ ઝાડેલ ું , ‘નીયા, ત ું ડફર ગે્રજ્ય એટ છે. કમ્પ્ય ટય વામન્વ ણ 

બણેરી છે. તાયે ભાટે આણે કુંઈક એવ ું કાભ મલચાયીએ કે, તાયા બણતયન અને આણા આટરા 

ભટા ફુંગરાન ફુંનેન ઉમગ થઈ ળકે.’  

  ત્માયથી નીયાએ કમ્પ્ય ટયના લગો ત ચાલ  કયેરા જ ણ  આગના મલળા લયુંડાભાું 

ઝેયક્વ ભળીન અને ી.વી.ઓ. બ થ નખાલીને એ કાભ ણ ળફૃ કયેલ ું. એક દદલવ શાથભાું તાના 

ફનાલેરા સ્કેચીઝ રઈને વીભા આલી શતી. ‘ભેડભ, ભાયી ાવે કમ્પ્ય ટયન કવય કયલા ભાટેની પી 

બયલાની ત વગલડ નથી ણ હ ું કરેજ જતાું શરેાું અને વાુંજે કરેજથી વીધી આલીને તભને 

પટ કી કાઢલાભાું અને ી.વી.ઓ. ન દશવાફ યાખલાભાું ભદદ કયી ળક ું.’  

  નીયા ધ્માનથી વાભે જઈ યશી. ભધ્મભ ફાુંધાની, શ્માભલણી લીવ-ફાલીવ લયની છકયી. 

દેખાલ બરે વાલ વાભાન્મ ન આંખભાું કુંઈક અનખી ચભક.  

  નીયાએ   છ્ ું, ‘તાયે ળા ભાટે કમ્પ્ય ટય કવય કયલ છે? 

  વીભાએ તાના શાથભાુંના સ્કેચીઝ આગ ધયતાું કહ્ ું શત  ું , ‘આ ફધા સ્કેચ ભેં કઈની 

ાવે ળીખ્મા મલના, જેલા આલડે એલા ભાયી જાતે જ કમાય છે. ણ શલે જ હ ું ક્રાવભાું જઈને 

વટીદપકેટ કવય કયી રઉં ત ભને નકયી ભી ળકે એભ છે. ણ એને ભાટે કમ્પ્ય ટય ળીખવ ું ફહ  

જફૃયી છે. ’ એણે ફનાલેરા સ્કેચ એટરા સ ુંદય શતા કે, નીયાને બયવ ન ફેઠ કે, એ એણે જ દમાય 

શળ.ે એણે ખાતયી કયલા   છ્ ું, ‘ત  ું શભણાું જ ભાય સ્કેચ દયી ળકે?’ ‘શા ભેડભ, એક કય કાગ 

આળ? ’વીભાએ વયભાુંથી  

ેન્ન્વર કાઢતાું કહ્ ું. નીયાન એ સ્કેચ આરકને ન ફહ  ગમ્મ. એણે તયત જ કહ્ ું, ‘ત  ું એને શા 

ાડી દે નીયા. છકયીને નકયી ભી જળે ત આળીલાયદ આળે.’ત્રણેક ભદશનાભાું વીભા નીયા વાથે 
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ઘણી શી-ભી ગઈ શતી. તાની, ભાતા-મતાની, ફશનેની, ફધી લાત એ નીયાને મલના વુંકચે 

કયતી. શલે ત તે નીયાને ‘ભેડભ’ ને ફદરે ‘દીદી’ કશલેા રાગી શતી.  

  ‘દીદી, અભે ચાય ફશને. હ ું વોથી ભટી. ફધાું કયતાું નાનીન જન્ભ થમ ત્માયે હ ું આઠેક 

લયની શઈળ. દીકયાની આળાભાું ને આળાભાું ચથીમ દીકયી જન્ભી ત્માયે ભાયા મતા ઘય છડીને 

ક્ાું ચાલ્મા ગમા, કણ જાણ.ેઆજ સ ધી ભળમા નથી,’નીયાને આઘાત રાગ્મ. એણે   છ્ ું, ‘ને તાયી 

ભા?’ 

  ‘અભને ચાય ચાય ફશનેને એકરે શાથે ઉછેયલાભાું, બણાલલા-ગણાલલાભાું ભાએ તાના 

જ લાનીનાું ફધાું લો શભી દીધાું. એટરી સ ુંદય દેખાતી શતી કે, એક લાય જ ઓ ત એની વાભેથી 

નજય ન ખવેડી ળક ણ શલે એ અકાે ઘયડી દેખાલા રાગી છે. એક ડાઈંગ મભરભાું કાભ કયે છે. 

લફચાયીને કેટરીમ લાય ત ઓલયટાઈભ ણ કયલ ડે છે.’ 

  નીયાને થય ું, આ ક ટ ુંફને કઈને કઈ યીતે ભદદફૃ થવ ું જઈએ. એણે વીભાને કહ્ ું, ‘ભાયે 

તાયી ભાને ભવ ું છે. ક્ાયે આવ ું તાયે ઘયે એને ભલા ભાટે?’ 

  ‘ના, ના, તભે ળા ભાટે? ભાને કશીળ, એ જ ભી જળે તભને.’  

  વીભાની ભા એટરે જાણે શારત  ું-ચારત ું શાડમિંજય, વાલ ાુંખા થઈ ગમેરા લા અને 

ચીકી ગમેરા ગાર. નીયાએ વીભાના ડ્રઈંગના, એની કાભ કયલાની આલડતાનાું લખાણ કમાું ણ 

એને જેટર આનુંદ થલ જઈએ એટર થમ શમ એવ ું રાગ્ય ું નશીં. એ કશલેા રાગી,  

  ‘એ ફધ ું ત ઠીક ફશને, લચત્ર ચીતયીને કુંઈ યટરા બેગા થડ ું જ થલામ છે  ?ણ ભાયી 

વીભા ત ફહ  ડાશી, ઘયન ું કાભકાજ, નાની ફશનેની જલાફદાયી—ફધ ું એણે નાની ઉંભયથી વુંબાળય ું 

છે.’ છી અચાનક નીયાન શાથ કડીને કશલેા રાગી, ‘ફશને, તભને એક લાત કહ ું. ણ જ જ 

વીભાને ભ  રેચ  કે મ આ લાતની ગુંધ ન આલે. ભને... ભને ભટા આંતયડાન ું કેન્વય છે. ઝાડાભાું રશી 

ડે છે. ઓલય-ટાઈભન ું ફશાન ું કાઢીને હ ું ડૉક્ટય ાવે જાઉં છું. ણ એભણે કશી દીધ ું છે, શલે હ ું લધ  
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નથી જીલલાની.’એની આંખભાુંથી આંસ  લશી નીકળમાું. ‘ભાયી દીકયીને વુંબાજ ફશને, આ ભયતી 

ભા ય ભટ ઉકાય થળે. તભાયા મવલામ અભાર ું કશલેામ એવ ું કઈ નથી.’  

  નીયા સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. એનાથી કશ ું ફરાય ું નશીં. એણે ભાત્ર વાભે ફેઠેરી સ્ત્રીન શાથ 

તાના શાથભાું રઈ શલેથી દફાવ્મ. અઠલાદડય ું મ નશીં થય 6 શમ ને વીભાન પન આવ્મ, 

‘દીદી, ભાની તલફમત ફહ  ફગડી ગઈ છે. મ્ય મનમવર શૉન્સ્ટરના આઈ.વી.ય . ભાું દાખર કયી છે. 

ભાયાથી આજે કાભ ય નશીં અલામ.’ફરતાું એનાથી ધ્ર  સ્ક ું મ કાઈ ગય 6.  

  ‘ત  ું લચિંતા નશીં કયતી. હ ું શભણાું જ શોંચ ું છું.’નીયા શોંચી ત્માયે એણે વીભાના શાથભાું 

દલાન ું મપ્રસ્રીપ્ળન જય ું.  

  ‘દીદી, તભે જયા ફેવળ? હ ું શભણાું ભાની દલા રઈને આવ ું.’  

  નીયાએ તાની વયભાુંથી ૈવાન 6 કલય કાઢીને શાથભાું મ  કી દીધ ું. ‘શભણાું ત રઈ રઉ6 

છુંદીદી, ણ જેલી ભાયી વગલડ થળે કે તયત ... ’એના ગમા છી નીયાએ વાભેના ફાકડા ય 

ફેઠેરી એની ફશને વાભે નજય કયી. વાલ બાલયદશત, દ મનમાદાયીની વભજણ મલનાના ચશયેા. 

નીયાને થય ું કે, શલે આ ફધાની ભા ફનલાન ું કર ું કાભ વીભાને ભાથે આલલાન ું છે.  

  ભા જલાની જ શતી, ગઈ. નાની ફશને યડાયડ કયતી શતી ત્માયે વીભાએ ળાુંત, ન્સ્થય 

અલાજે નીયાને કહ્ ું, ‘દીદી, શલે હ ું બણી નશીં ળક ું. ભાની ડાઈંગ મભરભાું એની જગ્માએ ભને નકયી 

ભી જળ.ે’  

  યડવ ું દફાલતાું નીયા ફરી, ‘સ્કેચ ફનાલલાન ું છડતી નશીં.’  

  એકાએક નીયાને બેટી ડ વકાું બયતાું એ ફરી, ‘દીદી, હ ું કેલી મ  યખી, આજ સ ધી ભેં ભાન 

એકે્ક સ્કેચ ન ફનાવ્મ. એણે ત જજિંદગીભાું કદી પટ મ નથી ડાવ્મ. એટરે શલે ત એન 

સ્કેચ...’  
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(દીક ળભાયની દશિંદી લાતાયને આધાયે)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRPNFIFTYSEVEN 

(17) 

 પરુસ્કાર  

 

(ાના: 55 થી57) 
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  ‘ભયાઠી વાદશત્મ અકાદભી’ના  યસ્કાયની જાશયેાત થઈ ચ  કી શતી. ળાલરનીતાઈ તે અને 

ફીજા કેટરામ વાદશત્મયમવક ભાનતા શતા કે, આ લખતે ત શે્રષ્ઠ નલરકથાન  યસ્કાય એભની 

‘કાદમ્ફયી’ને જ ભલાન. શજી ગઈ કારે જ એભની ફાવખી અલુંમતકાન પન શત. એણે કહ્ ું 

શત  ું, ‘ યસ્કાય બરે કારે જાશયે થલાના શમ ણ ભને ખાતયી છે કે, શે્રષ્ઠ નલરકથાન  યસ્કાય ત 

તાયા  સ્તકને જ ભલાન. ાટી રીધા લગય તને છડીળ નશીં શું !’  

  ળાલરનીને ભનભાું ત અલુંમતકાની લાત ફહ  ગભી શતી. ણ નમ્રતા અને ગયલાઈ ફતાલતાું 

એણે કહ્ ું, ‘આટરી ફધી શયખઘેરી ન થઈ જા. અગાઉથી કુંઈ કશી ન ળકામ. એ ત ફધ મનણાયમક 

ય આધાય શમ છે.’ 

  આભ ત ળાલરની લાગરેન ું નાભ ભયાઠી વાદશત્મની દ મનમાભાું ખ  ફ આદયબેય રેલાત  ું. 

એભણે મલ ર વાદશત્મવર્જન કય ું શત  ું. નલરકથા, ટ ુંકી લાતાયઓ, કમલતા, નાટક દયેક પ્રકાયભાું 

રખલાની એભને પાલટ શતી. નાના-ભટા ફધા ગણલા જઈએ અત્માય સ ધીભાું ચોદ-ુંદય  યસ્કાય 

ભી ચ  ક્ા શતા છતાું કણ જાણે કેભ, આ મવત્તેયલયની લમે ણ એભના ભનભાું વાદશત્મ 

અકાદભીન  યસ્કાય ભેલલાની તીવ્ર ઝુંખના શતી. યશી યશીને એભને થત  ું કે, રક મલચાયળે કે, 

ફીજા ફધા ત ઠીક છે. ણ વલોચ્ચ  યસ્કાય ત ળાલરનીને  ન જ ભળમ ને? જ કે, કઈની ણ 

વાથે લાત નીકે ત્માયે એ એભ જ કશતેાું કે, ‘એલડય-ફેલડય ત ઠીક છે. ભળમા ત મ શ ું ને ન 

ભળમા ત મ શ ું?ભને ત ભાયા લાચકન પે્રભ ભે એટલ ું ફવ છે.’ણ એભન ું ભન ત જાણત ું જ 

શત  ું કે, આ  યસ્કાય ભેલલા તેઓ કેટરાું તરાડ છે ! 

  વલાયના શયભાું મલનામકયાલન પન શત, ‘આ હ ું શ ું વાુંબફૄું છું ળાલરનીતાઈ ! આ 

લખતન  યસ્કાય તભાયી ‘કાદમ્ફયી’ને નશીં ને ેરી ‘ફી’ગ્રેડ નલરકથા ‘અજલાી યાત-અંધાય 

દદલવ’ભાટે પ્રતા છટેને? ફહ  મનયાળા થઈ આ જાણીને. ’ 

  ગે ફાઝેર ડ ભ ખુંખેયતાું ળાલરનીએ કહ્ ું, ‘કુંઈ લાુંધ નશીં મલનામકયાલ ! એ ત ફધ ું 

એભ જ ચાર.ે તભે ક્ાું નથી જાણતા આ  યસ્કાય ભાટેન ું યાજકાયણ ?’ જેની જેટરી શોંચ એટરા 

એ લધ  શકદાય. ખર ું ને? ’ દપક્ક ું શવીને એભણે પન મ  કી દીધ. 
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  આખ દદલવ ભન ય એક ઉદાવી છલાઈ યશી. ક્ાુંમ ચેન ડે નશીં. યાત્રે સ  લા જતાું શતાું 

ત્માું અભેદયકાથી દીકયા-લહ ન પન આવ્મ. દીકયાએ ત શુંભેળની જેભ—‘કેભ છે? તલફમત વાયી યશ ે

છે ને?’એટરી લાત કયીને તાની ત્નીને પન આપ્મ. લહ ના અલાજભાું ખ ળી છરકાતી શતી, 

‘ભા, ભેની ભેની કન્ગે્રચ્ય રેળન્વ. તભને એ જણાલલા ભાટે ખાવ પન કમો કે, ભાત્ર ઈન્ન્ડમાભાું જ 

નશીં, તભે ત અભેદયકાભાું ણ રેલખકા તયીકે ફહ  રકમપ્રમ છ. આજે ભયાઠી વભાજના ‘ગેટ-ટ - 

ગેધય’ભાું તભાયી ‘કાદમ્ફયી’ને મ ખ્મ લક્તાએ એટરી લખાણી, એટરી લખાણી કે.... લી આય પ્રાઉડ 

ઑપ ય  ભા ! ’ 

  ભન યન ફજ કુંઈક શલ થમ. શલે કદાચ ળાુંમતથી ઊંઘી ળકાળે એભ ળાલરનીતાઈને 

રાગ્ય ું. ફીજા દદલવથી ભન યથી ફધ ું ખુંખેયી નાખીને તેઓ થડી થડી તૈમાયી કયલા રાગ્માું. 

ુંદયેક દદલવ છી યામગઢભાું ભટ ું વાદશત્મ વુંભેરન શત  ું. એભને મ ખ્મ લક્તા તયીકે શાજય યશલેાન ું 

આગ્રશબય ું આભુંત્રણ ભળય ું શત  ું. મલમ શત ‘ભાયા જીલનન વાય—ભાર ું વાદશત્મ.’ ડામયી રઈને 

એભણે તાના લકતવ્મ ભાટેના મ દ્દા નોંધલા ભાુંડ્ા.  

  વુંભેરનના સ્થે ળાલરનીતાઈના   યા કદના કટઆઉટ્વ મ  કલાભાું આલેરાું. આખા 

ળમભમાણાભાું મલમલધ મ દ્રાભાું એભની છફીઓ અને ભુંચ ય એભના પટા વાથેન ું ફેનય—

‘ળાલરનીતાઈ લાગરે બરે ધામાય’. આ ફધ ું જઈને તેઓ બાલમલબય થઈ ગમાું. ભાનબેય એભને 

સ્ટેજ ય દયી જલાભાું આવ્માું. ભુંચ ય એભણે ગ મ  ક્ કે તયત આખી વબાએ તાીઓના 

ગડગડાટથી એભને લધાલી રીધાું.  

  એભણે લકતવ્મની ળફૃઆત કયી ત્માું શ્રતાઓને રાગ્ય ું કે જાણે આજે વાિાતૌ વયસ્લતીએ 

એભની જીબ ય લાવ કમો શત. તાના પ્રલચનભાું એભણે કહ્ ું, ‘હ ું કણ? ળાલરની નાભની એક 

વાભાન્મ સ્ત્રી અને આટરા આદય-વત્કાયની અમધકાયી કણે ફનાલી? ભા ળાયદાએ. એની કૃા મલના 

આ કશ ું ળક્ નશત  ું. આ વો આટરા ઉભકાથી ભને જે પ્રેભ, વન્ભાન અને રાગણી આ છ એ 

ફધ ું એના ચયણે ધર ું છું. એણે જ શાથભાું કરભ કડાલી અને એ કરભ લડે હ ું કઈની જજિંદગીભાું 

આનુંદની, ઉત્વાશની ફે-ચાય િણ ણ રાલી ળકી શઉં ત એને ભાર ું અશબાગ્મ વભજ ું છું.’ 
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  ભુંચ યથી ઊતમાય ત્માું આમજકે એક દુંતી વાથે એભની ઓખાણ કયાલતાું કહ્ ું, ‘આ 

મત-ત્નીને જ ઓ. ખાવ તભાયા દળયન કયલા અશીંથી 80 દક.ભી. દ ય આલેરા ગાભથી અશીં આવ્માું 

છે.’ 

  મત લરમને કાયણે કાખઘડી રઈને ચારત શત અને ત્નીની ીઠભાું ભટી ખ  ુંધ 

શલાને રીધે લાુંકી લીને ખડુંગાતી ચારતી શતી. ળાલરનીતાઈ ત એભને જઈને અલાકૌ  થઈ 

ગમાું.ફેઉએ નજીક આલીને વજ આંખે એભને પ્રણાભ કમાય. મત ફલ્મ, 

  ‘જજિંદગીભાું એક લખત આનાું દળયન કયલાું શતાું. આજે અભાયી ઈચ્છા   યી થઈ. ભાર ું નાભ 

મનલખર અને ભાયી ત્ની ભના.’ 

  ‘અભે ફુંનેએ તભાર ું ફધ ું , ફધ ું જ વાદશત્મ લાુંચ્ય ું છે. ના, ભાત્ર લાુંચ્ય ું છે એટલ ું જ નશીં, 

જીલનભાું ઉતાય ું ણ છે. તભાયા વજરેાું ાત્રના મલચાય અને લતયનને અભે આદળય ભાન્મા છે.’ 

અશબાલ  લયક કશતેાું ભનાએ તાની ાવેની થેરીભાુંથી એક સ ુંદય ળાર કાઢીને ળાલરનીતાઈને 

ઓઢાડતાું કહ્ ું, 

  ‘અભે રગ્ન છી ભનારી પયલા ગમાું શતાું. ત્માુંથી મનલખરે તાની ભા ભાટે આ ળાર 

ખયીદી શતી. ણ શજી ળાર ઓઢે એ શરેાું ત ભાએ જગતભાુંથી મલદામ રીધી. આજે અભને 

ફુંનેને થય ું, ચાર, આ ભાને આણી રાલેરી ળાર અયણ કયીએ, પ્રીઝ ! ના ન ાડળ. ’ 

  ળબ્દન અખ  ટ બુંડાય જેભની ાવે શત એલાું ળાલરનીતાઈની ભદદે આજે એકે્ક ળબ્દ ન 

આવ્મ. શા, આંસ એ ભદદ કયી ખયી ! 

  મનલખર —ભનાને વજ આંખે આમળ આતાું તેઓ તાની જાતને   છી યહ્યાું –‘શલે 

જઈએ છે તને કઈ  યસ્કાય?’  

(વૃારી આઠલ્મેની ભયાઠી લાતાયને આધાયે)  
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 જિજિમિષા  

 

(ાના: 58 થી 60) 

  ડૉ.દડવઝા અને એભની ત્ની સ ઝી પાભય શાઉવની રન ય ધીભે ધીભે રટાય ભાયી યહ્યાું 

શતાું.ફાજ ભાુંથી જ ખખ લશતેી નદીના ાણીભાું ગ ખાતાું સ  ઝીએ કહ્ ું, ‘અશીંના શલા-

ાણી કેટરાું શ દ્ધ છે નશીં? આણે જ ળશયે છડીને અશી6 યશલેા આલી જઈએ ત આય ષ્મભાું દવ 

લયન ઉભેય થામ એ નક્કી.’  

  વાલ સ્લાબામલક ણે સ ઝીએ કશરેી લાતથી ડૉક્ટયના ભગજભાું જાણે ઝફકાય થમ. 

‘લિલરમન્ટ આઈદડમા, સ ઝી !આણે અશીં એક નાનકડ ું ‘આયગ્મ ગ્રાભ’ ઊભ ું કયી ળકીએ. આણે 

એલી જાશયેાત કયલી જઈએ કે, અશીંન ું રશય ક્ત ાણી રશીની તભાભ અશ દ્ધદ્ધઓને દ ય કયે છે, 

જેથી આ દીઘાયય   બગલી ળક છ.’  

  એક લખત આલી જાશયેાત થઈ છી ત   છવ ું જ શ ું? મવત્તેય, ુંચતેય કે એંવીએ શોંચેરાું 

લમવદૃ્ધ સ્ત્રી- ર  એકરા કે વજડે અશીં આલલા રાગ્માું. કઈ કભયેથી લાુંકા લી ગમેરા, કઈ 

રાકડીને ટેકે ચારતા, કઈ હ્રદમની ફીભાયીલાા, ત કઈ આંખની તકરીપલાા. ફધામની 

ફીભાયી બરે જ દી જ દી શમ ળકીશ ું.ણ વોની ભશચે્છા એક જ શતી, અને તે તુંદ યસ્ત રાુંફા 

આય ષ્મની.  

  ‘ડૉક, આણે આ ફધાું ઘયડાું —બ ઢાુંઓની દેખબા ભાટે સ્ટાપ ણ યાખલ ડળે.’ ‘એન 

લાુંધ નશીં. અશીં આલનાયાું વોએ જજિંદગીબય એટરી મ  ડી એકઠી કયી છે કે, આણે ભાણવને 

વાયાભાું વાય ગાય આીને યાખી ળકીશ ું.’ ‘શા, તાયી લાત ત વાચી છે. લી, એક ફાશળ ડૉક્ટય 

તયીકે તેં એટરી પ્રમવદ્ધદ્ધ ભેલી છે કે, એભને જ્માયે જફૃય ડે ત્માયે વાયલાય ભાટે ત  ું શાજય શળે 

એલી ખાતયીથી ણ એ વો અશીં આલીને યશવે  ું વુંદ કયે છે.’સ  ઝી કહ્ ું. 

  ડૉ.દડવઝા આ વદૃ્ધની કાજી ણ હ્રદમ  લયક રેતા. છી બરે તેઓ કેમ્વભાું ફનાલેરા 
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ક્લાટવયભાું યશતેા શમ કે તાના સ્લતુંત્ર ફુંગરા ફુંધાલીને , ણ દદલવભાું એક લખત ત ડક્ટય 

એભના ખફય-અંતય   છલા જતા જ. લી સ ઝી ણ એભને કઈ ચીજ-લસ્ત  ની જફૃય શમ ત ગભે 

તેભ કયીને શોંચાડતી.  

  ધીભે ધીભે ડકટયની અને જગ્માની ખ્મામત પેરાતી ગઈ. શરેાું ફે, છી ચાય અને શલે ત 

અશીં વત્તય લડીર યશતેાું થઈ ગમાું શતાું. એક નાની એલી લવાશત ખડી થઈ ગઈ શતી. આજે 

લી ાછ એભાું એકન ઉભેય થમ. મભસ્ટય ક દયમન કે જેભની વાચેવાચી લમ ત શતી છયાુંવી 

લય, ણ શજી એટરા ચ સ્ત અને સ્ફૂમતિરા શતા કે જે કઈ એભને શરેી લાય ભે એને એભ જ 

વલાર   છતા, ‘ધાય ત, ભાયી ઉંભય શ ું શળે?’  

  આલ વલાર   છામ ને વાભેલા ગ ુંચલાઈને ભાથ ું ખુંજલાલા રાગે એટરે શ શ કયતાું 

શવીને ેરાને લાુંવાભાું ધબ્ફ ભાયીને કશતેા, 

  ‘આમ એભ એન મુંગ ભેન ઑપ વેલન્ટી મવય —મવત્તેય લય, વભજ્મા? ’અશીં આલીને 

મભ.ક દયમને વોથી  શલે  ું કાભ ડૉ.દડવઝાને ભલાન ું કય ું. ડૉ.વાથે શાથ મભરાલીને એભણે કહ્ ું, 

  ‘ભામ વેલ્પ મભ. ક દયમન. ઉંભય મવત્તેય લય. કદાચ ફે —ત્રણ લય આભતેભ શમ ત મે શ ું 

પયક ડે છે? શજી સ ધી ભને કઈ જાતની ળાયીદયક તકરીપ નથી.’ ‘ફહ  વાર 6 કશલેામ. લડીર, હ ું 

આની ળી વેલા કયી ળક ું? ’ ડૉક્ટયે નમ્રતાથી   છ્ ું, 

  ‘ડૉક્ટય, ભને અશીં યશનેાયા દયેકની   યે  યી માદી જઈએ છે. દયેકન ું નાભ, એભની લમ, 

એભની ખાલા-ીલાની આદત, અને ફીભાયી—ફધી જ મલગત.’ડૉ.ને નલાઈ રાગી. ‘ણ તભાયે 

એની ળી જફૃય છે?’ 

  ‘ડૉક્ટય, ભેં આખી જજિંદગી ભાયા ળયીયની એટરી વુંબા યાખી છે કે કઈ ફીભાયી ભાયી 

નજીક પયકી ન ળકે. ફધા મભત્ર મભષ્ટાન્ન ને તેલ ું ખાતા, મવગયેટ ીતા ણ ગભે તેટરી ઈચ્છા 

થલા છતાું ભેં આલી કઈ ભજા ભાણી નથી. ભાયે ભાટે ભાયી તુંદ યસ્તી જ વલયસ્લ છે, શજી ત ભાયે 

લો સ ધી જીલવ ું છે.’ ‘શા, ત?’  
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  ‘ફાકીના રકની ક ટેલ, અમનમમભતતા અને ળેને કાયણે કઈ ફીભાયી આલી ળકે એ જાણીને 

હ ું ભાયી જીલનળૈરીભાું પેયપાય કર 6 ત રાુંબ ું જીલી ળક ું, યાઈટ?’ ‘યાઈટ, તભને એક વું  ણય માદી 

ભી જળ.ે ચાર, શલે હ ું યજા રઉં.’ડૉક્ટયે કહ્ ું.   

  ‘શા, એક ફીજી લાત. અશીં યશનેાયાઓભાુંથી કઈન 6 ણ મતૃ્ય  થામ ત તભાયે તયત ભને 

જણાલવ ું અને ક્ા કાયણવય એભ થય ું એ ન જણાલલાન ું.’ જ્માયે જેટરી વાશફેન ું અલવાન થય ું 

ત્માયે મભ. ક દયમને આશ્વાવન ભેવ્ય ું. ‘ભને ખફય જ શતી, આભ જ થલાન ું છે. એભને આડેધડ 

ખાલાની ટેલ શતી. એને રીધે ડામેદયમા ન થામ ત ફીજ ું શ ું થામ? ફહ  ખટ ું થય ું. ણ ભાણવે 

આલી મ  ખાયભી ન કયલી જઈએ.’ 

  છી આવ્મ એન્ુઝ અંકરન લાય. 

  ‘ન્ય ભમનમા થલાથી ગમા ને? આ ઉંભયે જ ભાણવ એટલ ું ન વભજે કે, ઠુંડ ું ખાલા-ીલાન ું 

ફુંધ કયવ ું જઈએ, ને વાુંજ છી ખ લ્રી શલાભાું પયલા ન નીકવ ું જઈએ ત છી આ જ દયણાભ 

આલે.’ 

  ઊંચા, ાતા અને શવમ ખા જ્મર્જ વાથે મભ.ક દયમનને ફહ  પાલત  ું શજી ગઈકારે જ એણે 

કશલે  ું કે એને નખભાુંમ યગ નથી. ને આજે? ફૃભની વપાઈ કયલા લા સ્ટીપન આવ્મ ને એણે કહ્ ું 

કે, જ્મર્જ ઊંઘભાું જ ગ જયી ગમ. મભ.ક દયમન આ લખતે સ્લસ્થ ન યશી ળક્ા. એ ધ્ર  જી ઊઠ્ા, 

ઉદાવ થઈ ગમા. શુંભેળા જ સ્વાબેય ને ઝડથી ચારતા મભ. ક દયમન ધીભે ધીભે ડક્ટયની કેફીનભાું 

શોંચ્મા અને એભને   છ્ ું,  

  ‘ડૉકૅટય, જ્મર્જની ઉંભય નેવ્માવી લય શતી ખર ું ને?’ 

  ‘શા, થડા દદલવભાું જ એભને નેવ ુંમ ું ફેવલાન ું શત  ું ણ... ’  

  ડૉ. દડવઝાએ ગભગીન થઈને કહ્ ું.  
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  ‘તભને શ ું રાગે છે?એન ું મતૃ્ય  શાટય  પેઈરથી થય ું?’ ‘ભને કશ ું વભજાત ું નથી, એભન ું ત શાટય  

ણ એકદભ વાબ  ત શત  ું.’ ‘ત છી  તભે શ ું એભ કશલેા ભાગ છકે એ... એ ઘડણને કાયણે મતૃ્ય  

ામ્મ? ત છી... ભાયે ભાટે શલે ભાત્ર ત્રણ જ લય?’ 

  ડૉક્ટય મનયાળ લદને ાછા પયી યશરેા વદૃ્ધને અને એની જજજજમલાને જઈ યહ્યા.  

 

(ગામ દૌ  ભાવાુંને ફ્રેંચ લાતાયને આધાયે)  
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TRPNFIFTYNINE 

  

(19) 

 ટમનિંગ પોઈન્ટ  

 

(ાના: 61 થી 63) 

  નાનણથી જ ઉત્તયા ચફયાક અને શમળમાય. લી ગભે તેભ કયીને ણ વો કયતાું આગ 

કેભ યશવે  ું એ એને શરેેથી આલડત ું. ભટાબાઈ કયતાું તાના ભાકયવ લધાયે આલે છે એ  યલાય 

કયલા એ યીિાને દદલવે જ ભટાબાઈની નટબ ક કે કુંાવ ગામફ કયી દેતી. 

  ‘ભા, ક્ાું ગઈ ભાયી ગલણતની નટ? ભને ફયાફય માદ છે, ભેં ભાયા ટેફર ય જ મ  કી 

શતી.’બાઈ અકાઈને કશતે.  

  ભા એની ય ગ સ્વે થતી. ‘એક ત તાનાું ઠેકાણાું નશીં ને ભાયી ાવે ફધે ળધાવ્મા કયે. 

ટેફર ય મ  કી શતી ત ચડીને શ ું ગ આલી ગમા?’  

  આલા લખતે ઉત્તયા લાુંચલાભાું એકદભ તલ્રીન થઈ જતી, જાણે ભા અને બાઈની લાત 

વાથે તાને કળી રેલા-દેલા જ ન શમ !એ ફધ ું જે શમ તે, ણ આજે તાની આલડતને કાયણે 

એ ‘ભેજજક ાલય’ જેલી કુંનીના વી.ઈ.ઓ. ના દ ય શતી. કુંનીએ કની વાથે અને કેટર 

લફઝનેવ કયલ, કુંનીના કેટરા ળેય લેચલા, કને નકયીએ યાખલા ને કને ાણીચ ું કડાલવ ું—



36 

 

ફધા ભશત્ત્લના મનણયમ એ ક નેશથી રેતી. ફે-ત્રણ દદલવ થામ કે એની ી.એ. એને માદ કયાલતી-

‘ભેડભ, આજે ફેલ્લ્જમભથી આલેરા ડેરીગેળન વાથે તભાયી ઓફેયમભાું મભદટિંગ છે.’ ‘ભેડભ, પરાણી 

ચેનરભાુંથી પન શત. એ રક તભાય ઈન્ટયવ્ય   રેલા આલલાના છે.’ ‘ભેડભ, ટાઈમ્વ ઑપ ઈ 

ન્ન્ડમાભાું કલય ેજ ભાટે તભાયા ક્ા પટગ્રાપવ આ ું?’  

  આખા દદલવની મભદટિંગ, થકલી દેનાયાું કાભ અને ખેંચતાણ છી ભડી યાતે્ર ઘયે શોંચે 

ત્માયે ચાયેફાજ થી એને એકરતા ઘેયી લતી. ગભે તેટરી થાકી શમ ત મે નાશીને ળાસ્ત્રીમ 

વુંગીતની વી.ડી. મ  કલી અને ઘયના પનના આન્વયીંગ ભળીન ાય આલેરા વુંદેળા વાુંબલા એ 

ફે કાભ એ સ  તાું શરેાું અચ  ક કયતી. 

  ુંદડત બીભવેન જળીના ઘેઘ  ય અલાજભાું યાગ આળાલયી વાુંબતાું એણે આન્વયીંગ ભળીન 

ચાલ  કય ું. એના અાયા આશ્ચમય લચ્ચે એક અત્મુંત દયલચત અલાજ કાને ડ્, 

  ‘ઉત્તયા, યાતના ફાય લાગી ગમા છે. શજી ઘયે ાછી નથી પયી? આવ ું તે કેવ ું કાભ? એની 

લે, આજે અાઢસ્મ પ્રથભ દદલવ—તાય જન્ભદદલવ. શપે્ી ફથય ડે ત   ય . અલાજ ઓખ્મ?—‘ 

ઉદમ’ કારના ‘લફઝનેવ ન્ય  ઝ’ ભાું તાય ઈન્ટયવ્ય   લાુંચ્મ ને ફવ, તને પન કયલાન ું ભન થઈ ગય ું. 

એક લણભાગી વરાશ આ ું? ત ું જે કયી યશી છે એ મવલામ ણ દ મનમાભાું કયલા જેલાું ઘણાું કાભ છે. 

ચાર, આલજે, ગ ડ નાઈટ.’’ 

  ભેવેજ વાુંબતાુંની વાથે જ ઉત્તયા કૉરેજકાભાું શોંચી ગઈ. એ, ઉદમ, વત્મેન અને 

ળાલરની. ચાયેમ બણલાભાું એકભેકને ટી જામ એલાું. ણ એભાું મ ઉદમ ત દય લે પસ્ટય  ક્રાવ 

પસ્ટય  જ શમ. છેલ્રા લયભાું કેમ્વ ઈન્ટયવ્ય  ભાું એ વીરેક્ટ થઈ ગમ અને ‘ગલ્ડ સ્ટાય’ 

જેલી ભલ્ટીનેળનર કુંનીભાું એને જફ ભી ગઈ.છી ત વો તતાના કાભભાું એલાું ડ્ાું કે, 

કણ ક્ાું છે, શ ું કયે છે—કળી ખફય જ ન યશી. આજે, આટરાું લે ઉદમન અલાજ વાુંબીને એ 

ખ ળ થઈ ગઈ. યમલલાયે મનયાુંતે એની વાથે પન ય લાત કયલાન ું નક્કી કયીને એ સ  ઈ ગઈ. 

  ઉદમે આેરા નુંફય ય પન જડ્ ત્માયે લચ્ચેન દીઘય ગા રકભાત્રભાું વયી ડ્. 

ઉદમની લાત ખ  ટતી જ નશતી. 
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  “ગ જયાતની ફડયય ય એક અમતળમ નાન ું અને છાત આદદલાવી ગાભડ ું છે-મલયુંદ ય. 

છેલ્રાું 8-10 લયથી હ ું ત્માું જ છું.”  

  ઉત્તયાને ત એવ ું રાગ્ય ું જાણે એ ઉયથી નીચે છડાઈ શમ.  

  ‘શ ું લાત કયે છે? આદદલાવી ગાભભાું? ત તાયી ‘ગલ્ડ સ્ટાય’ની જફન ું શ ું?’  

‘જ ઉત્તયા, પન ય ત તાયા ફધા પ્રશ્નના ઉત્તય નશીં આી ળકામ કેભ કે, ભાયા જલાફભાું પક્ત 

વાુંબલાન ું જ નશીં, જલાન ું ણ છે. જ્માયે ણ તને મનયાુંતન શ્વાવ રેલાન ું ભન થામ ત્માયે અશીં 

આલી જજે. હ ું તાયી યાશ જઈળ.’’ 

  એ વભમ જરદી જ આવ્મ. ઉત્તયાએ તાની ગાડીભાુંથી મલયુંદ યની વીભભાું ગ મ  ક્ 

ત્માયે વાભે ઊબેરા ખાદીન ઝભ્બ-રેંઘ ધાયણ કયેરા અને રાુંફી દાઢીલાા ઉદમને ઓખી જ ન 

ળકી. આ ભ  મભ ય ગ મ  કતાું એને યનાુંચ થઈ આવ્મ. યભકડાું જેલાું ઝુંડાું અને નાગાું  ગાું 

યખડતાું શવમ ખાું ફાક. એને રાગ્ય ું કે જાણે એ ફીજી જ દ મનમાભાું આલી ગઈ છે.     

  ફીજે દદલવે વલાયે તાનાું કાભકાજથી યલાયીને ઉદમે લાતની ળફૃઆત કયી: “કેદયમયની 

ળફૃઆત જ ‘ગલ્ડ સ્ટાય’ જેલી કુંનીથી થઈ. એન નળ ભગજ ય શત. 38 લયની ઉંભયે હ ું 

‘મ ુંગેસ્ટભેનેજજિંગ દડયેક્ટય’ની દલી ભેલી ળક્. કાયદકદીની ટચ ય હ ું શત ત્માયે એક દદલવ 

અચાનક જ ભને થય ું કે, આ ટચ ય હ ું એકર શત; વાલ એકર. ભાયી આજ ફાજ , ભાયી વાથે 

કઈ નશત  ું. ભેં નીચે નજય કયી એ ઘડીએ હ ું ગબયાઈ ગમ. અશીંથી ડીળ ત વીધ ખીણભાું. ” 

  “વાચ ું કહ ું ઉત્તયા, તે દદલવે ભને ભાયી જાત વાલ મનફય અને એકાકી રાગી. એ દદલવ, એ 

િણ ભાયી જજિંદગીન ટમનિંગ ઈન્ટ શત. ભેં નક્કી કય ું, ના, ભાયે આભ ટચ ય એકરા નથી યશવે  ું. 

ભાયે વોને વાથે રઈને ચારવ ું છે, વોની વાથે જીલવ ું છે. ળાાએથી ઘય શોંચે કે તયત ફાક 

દપતયન ઘા કયે એભ એ જ થી ભેં ભાયી નકયીની જલાફદાયીઓન ઘા કયલાન ું મલચાયી રીધ ું. 

કભામેરા ૈવાન ું ટ્રસ્ટ કય ુંને ફવ,અશીં આલીને લવી ગમ.”  

  “આટરાું લોભાું ત  ું એ રકનાું જીલનભાું શ ું ફદરાલ રાલી ળક્?” 
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  “ભાયે કુંઈ ફદરી નાખવ ું છે કે ભાયે એ રકને કુંઈ આવ ું છે એલી ઈચ્છાથી હ ું આવ્મ જ 

નથી. ભાયી કમળળ ભાત્ર એભની જીલનળૈરીન ું યિણ કયલાની યશી છે, કશ ું ફદરલાની નશીં. હ ું 

નથી ભાનત કે ભેં આ રક ભાટે કઈ ફહ  ભટ ું કાભ કય ું છે. ણ શા, ભાયા તાના જીલતયને 

સ ધાયલાની દદળાભાું આ ગલ ું ભટ ું ચક્કવ કશી ળકામ.” 

  ઉત્તયા ભુંત્રમ ગ્ધ થઈને વાુંબી યશી શતી. એણે ધીભેથી ઉદમન શાથ તાના ઉષ્ભાબમાય 

શાથભાું રીધ અને ફરી, “શભણાું ત હ ું ાછી જાઉં છું ઉદમ, ણ ટ ુંક વભમભાું જ તાયા અશીંના 

કાભ ભાટે તને એક નલ વાથીદાય ભળે. થેન્કય   લેયી ભચ ઉદમ, ભને અશીં ફરાલલા ફદર અને 

ભાયી જજિંદગીની ઉત્તભ બેટ આલા ફદર. શ ું, ખફય છે? ‘ટમનિંગ ઈન્ટ.’ ”  

 

(સ મનર ગડવેની ભયાઠી લાતાયને આધાયે)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

TRPNSIXTY 

(20) 

 બદાયેો ખ  ુંટો 

 

(ાના: 64 થી 66) 

  કરાલતીને ત્રણ છકયાઓ શમ તેભાુંથી એકાદ લધાયાન શમ એવ ું કઈ કેલી યીતે ભાની 

ળકે? ત્રણે દીકયાઓ એના જજગયના ટ કડા શતા. એટરે જ ત એણે છકયાઓના ફાને ચખ્ખા 

ળબ્દભાું કશી દીધ ું શત  ું.  

  ‘હ ું ત્રણભાુંથી એકે્ક છકયાને આલાની નથી. દવ શત ન,ે ત ણ ન આત વભજ્મા? 

નલ નલ ભદશના ેટભાું યાખતાું ને જણતાું જય ડ્ ું છે. કુંઈ એભ ને એભ નથી આલી ગમા !’ 

  ‘અયે, ત ું ળાુંમતથી વાુંબ ત ખયી ! આલાન ું ત નાભ   યત  ું જ છે. ’ ફાકી આણે મ 

આલતાું-જતાું યશીશ ું ને એ ણ ઘયે આલળે ત ખય જ ને! બગલાનની ભશયેફાની વભજ કે 

આણી ઝીભાું ત્રણ ત્રણ આપ્મા ણ નાની લહ ને છકર ું નથી થત  ું એન ણ મલચાય કયલાન 

ને! સ યેળ  ફે શાથ જડીને કયગયત શત કે ભટાબાઈ, ગભે તેભ કયીને બાબીને વભજાલ, નદશિંતય 

ભાયી ત્ની ગાુંડી થઈ જળે. 
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  ‘એ ગાુંડી થામ કે ડાશી, એની વાથે ભાયે કુંઈ રેલા-દેલા નથી. વ લાતની એક લાત, હ ું ભાર ું 

ત્રણભાુંથી એકે્ક છકર ું નશીં આ ું, નશીં આ ું  ને નશીં આ ું.’ યાભરાએ જ્માયે જય ું કે, વભજાલટથી 

કાભ તે એભ નથી ત્માયે એણે યોદ્ર સ્લફૃ ધાયણ કય ું.  

  ‘જઉ6 છું કેભ નથી આતી? ત ું ભા છે ત હ ું એન ફા નથી? ક્ાયન વભજાવ 6 છું ણ 

કુંઈ વભજલા જ નથી ભાગતી? આ ત હ ું છું તે તને   છ્ ું, ફાકી આલી લાતભાું ફૈયાુંને   છે છે 

કણ? ફૈયાભાું અક્કર શમ ત વભજે ને કે, એક છકય આી દેલાથી જભીન આણા શાથભાું યશળેે. 

ફાકી સ યેળ તાના વાવદયમાભાુંથી એકાદ છકયાને દત્તક રઈ રેળે ને, ત શાથ ઘવતાું યશી જશ ું.’ 

  શલે કરાલતીના ભગજભાું પ્રકાળ થ્મ, શું... આ ત ાક્કી ગણતયીની લાત છે. હ ું ગભે 

તેટરાું ભાથાું છાડ ું ણ આ રારચ  ભાણવ ભાનલાન નથી. છતાુંમે કમળળ કયી જઈ, ‘ણ તભે 

ભાયી લાત વાુંબ ત ખયા !’એણે મળમામલમા થતાું કહ્ ું. 

  ‘ભાયે કુંઈ નથી વાુંબવ ું. ક્ા છકયાને આલ એ ત  ું ફે દદલવભાું મલચાયી રેતી શમ ત 

ઠીક છે. નદશિંતય ત્રીજા દદલવની વલાયે હ ું ત્રણભાુંથી એકને સ યેળને ઘયે રઈ જલાન છું એ નક્કી 

છે.’ 

  કરાલતી આખી યાત યડતી યશી. એને ખાતયી થઈ ગઈ કે મત કઈ લાતે ભાનલાન નથી. 

કઈ એને   છે કે, તાયે એક અંગ આી દેલાન ું શમ ત ક્ય ું આે-આંખ, શાથ કે ગ? એના જેલી 

આ લાત શતી. નક્કી કયવ ું એને ભાટે ખ  ફ કર ું શત  ું. ભટ જન્મ્મ ત્માયન ભાુંદ ને ભાુંદ યશતે. 

ળયદી, ઉધયવ, તાલ- કુંઈ ને કુંઈ ફીભાયી ત ચારતી જ શમ ને વોથી નાન ત શજી ધાલણ 

શત. એને તાનાથી દ ય કયલાન પ્રશ્ન જ નશત. અંતે કકતાું શૈમે એણે લચરા   લેળ(  ફૃ)ને 

આલાન મનણયમ કમો.  

  ‘છી શ ું મલચાય ું તેં? ભાયે સ યેળને ઘયે કને રઈ જલાન છે?’વલાયે ઊઠતાુંની વાથે 

યાભરાએ   છ્ ું. 

  નીતયતી આંખે કરાલતીએ   ફૃ તયપ આંગી  ચીંધી. દીકયા તયપ ભભતાથી જતાું ફાન ું 

ન શૈય ું બયાઈ આવ્ય ું. તયત ભક્કભ થતાું એણે કહ્ ું. 
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  ‘ઠીક છે. એની જે તૈમાયી કયલી શમ તે ફે દદલવભાું કયી રેજે. ને જ, એને લાસ્તે ક ણાું ક ણાું 

થેરાું ને બાલતી સ ખડી કયલાન ું ભ  રતી નશીં. તડક થતાું શરેાું એને વાઈકર ય જઈને મ  કી 

આલીળ.’ચી એકધાર ું યડી યશરેી ત્ની તયપ જઈ જયા નયભાળથી કહ્ ું, ‘લચિંતા કયલાની જફૃય 

નથી. અડધા-ણા કરાકન યસ્ત છે. ક’કલાય વાઈકર ય તને ને ફુંને છકયાઓને મ રઈ 

જઈળ. ચાર, શલે ઉતાલ કય.’ 

  કરાલતી ગામ દશલા ગઈ ત્માયે એની નજય ગામને ધાલી યશરેા લાછયડા ય ચોંટી ગઈ. 

શામ યે ! શલે ભાર ું લાછયડ ું ભાયાથી દ ય ચારી જલાન ું. એન ભનગભત આ ખ  ુંત છડીને એણે ફીજે 

ખ  ુંટે ફુંધાલાન ું. ફા  વાઈકર ય પયલા રઈ જલાના એભ વભજીને ખ ળ થત   ફૃ જતાું જતાું 

યડલા જેલ થઈ ગમ. 

  ‘ભા, ત ું, ભટબાઈ કે મ ન્ન કઈ વાથે નથી આલતાું? ત ભાયે ણ નથી જવ ું.’ ણ 

યાભરાએ યડતાું   ફૃને વખતાઈથી વાઈકર ય ફેવાડીને વાઈકર ભાયી મ  કી. ‘આલી ગમા 

ભટાબાઈ ? એ...મ વાુંબે છે?   ફૃ આજથી આણી વાથે યશલેાન છે.’ 

  ‘ભોં ભીઠ ું કયાલ !’ સ યેળે કહ્ ું. એની ત્ની એક યકાફીભાું થડ ગ બાુંગીને રાલી ત ખયી 

ણ એના લતયનભાું ખાવ ઉત્વાશ નશત જણાત. એ ત શરેેથી કશતેી શતી, ‘હ ું ત એકરી યશલેા 

ટેલાઈ ગઈ છું. ભને નાના છકયાની ઊઠ-લેઠ કયલી પાલે નશીં. જેભ ચારે છે એભ ફધ ું ફયાફય 

છે.’સ  યેળે એની લાત ન વાુંબી એન ફધ ગ સ્વ એ   ફૃ ય ઉતાયતી. 

  ‘આભ રડધાની જેભ ડ્ છે તે ઊઠીળ ક્ાયે ને ાણી બયલા જઈળ ક્ાયે?’ ‘જભીને તાયાું 

લાવણ વાપ કયે એની વાથે ચાય તેરાું ભાુંજી કાઢે ત કુંઈ ઘવાઈ નશીં જામ !’ 

    ફૃ ળફૃઆતભાું ભાને અને બાઈઓને માદ કયીને આંસ  વાયત ણ છી વભજી  ગમ કે 

એન કળ અથય નથી. વાડરાના છેડાથી એનાું આંસ  લ  છલા કઈ નથી આલલાન ું. 

  ળફૃ ળફૃભાું ફેએક લખત યભર આવ્મ ણ છી સ યેળે એને મ લાયેઘડીએ આલલાની ના 

ાડી દીધી. 

  એભ ને એભ છ લય થમાું. સ યેળ અને યાભરાના ધામાય કયતાું ફધ ું ઊંધ ું થય ું. સ યેળને   ફૃને 
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બણાલી-ગણાલીને ડૉક્ટય ફનાલલ શત ણ એ ત વાલ ડફ નીકળમ. શરેા ને ફીજા ફુંને 

ધયણભાું ફે ફે લય કાઢયાું. જકે, વલાયથી યાત સ ધી એણે કાકીએ વોંેરાું કાભભાું જતયાઈ યશવે  ું 

ડત  ું એ જાણલા છતાું સ યેળની અેિા શતી કે, એ બણે. યાભરાએ મલચાય ું શત  ું કે, તે એટલ ું ભટ ું 

ફલરદાન આપ્ય ું એટરે સ યેળ મભરકતભાું બાગ નશીં ભાગે. એને ફદરે સ યેળે કહ્ ું.  

  ‘બાગ ત ભને જઈએ જ. એના કયતાું અભાયે ભાથે ભાયેરા તભાયા આ છકયાને તભાયી 

ાવે જ યાખ. ભાયે એ કુંઈ કાભન નથી.’ 

  છ લય છી જ્માયે યાભર   ફૃને વાઈકર ાય ફેવાડીને ઘયે રઈ આવ્મ ત્માયે વાભે દડી 

આલેરી સ્ત્રી અને બાઈ, બાઈ કયીને બેટલા આલેરા છકયાઓ એને અજાણ્મા રાગ્મા. એને થય ું. આ 

ફધાું લી કણ છે? એને યડવ ું આવ્ય ું. એનાથી યાભરાને કશલેાઈ ગય ું. ‘ભાયે અશીં નથી યશવે  ું. ભને 

ાછ રઈ જાલ.’  

  પયીથી એકલાય એન ખ  ુંટ ફદરાઈ ગમ શત.  

(વચ્ચ્ચદાનુંદ ચત  લેદીની દશન્દી લાતાયને આધાયે)          

          

     

 

 


