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બાગ – 1 :   (વલજમ ળાશ)  

નાભ એન ુચાળુર બટ્ટ ણ અભે તેને ‘ચા’ુ 
લધાયે કશતેા કાયણ તેને કઇ વલમભાાં 
અટકવ ુડે તેવ ુકદી ન વભજામ અને  જ 
તેને કઇ છકયી ની વાભે લટ ાડલ શમ 
ત ખાવ.. એની સ્લપ્ન સુાંદયી શતી શીના. 
જ્માયે તે ફાય લષન શત ત્માયે.. એક જ 
 અને એક જ ખડકી એટરે તેન 
વનત્મક્રભ ાછરા ફાયણે દાંત ભાંજન નાાં 
ફશાને કરક સધુી શીનાનાાં ઘયનુાં ફાયણુાં 
જમા કયલાન.ુ  

ળક્ય છે તે ફાય લયવનાાં ચાળુને દવ 
લયવની શીના કરાકે એકાદ લખત નજયે 
ડી જામ. જેભ જેભ દદલવ વલતતા ગમા 
તેભ તેના વભત્ર તેનાથી ભટા જ ફનતા 
અને તે વભત્રની ળેયી લાતભાાં તેના ભનભાાં 
તે લાત ઘય કયી ગઇ કે તે યાજ કુભાય જેલ 
ગય છે અને દુવનમાભાાં ધાયે તે છકયી 
વાથે તે લાત કયી ળકે છે.. ણ કણ જાણે 
શીનાની લાત આલે અને તેના ગ ાણી 
ાણી થઇ જતા કેભકે  તે ભાઉંટ કાભેર 
જેલી અંગે્રજી સ્કુરભાાં બણતી. 

ેરી ચચફાલરી કાવભની ત તેને ચીઢલતી 
ણ ખયી કે ભજાર શમત શીનાન ેસ્કુટળૌ 
ઉય રીફ્ટ આી જ ત જાણુાં. ચાળુર 
ત્માયે ળુઆફ ભાયલા શીનાનાાં ઘય ાવેથી 
સ્કુટય ય નીકે ત ખય ણ..શીનાને ત્માાં 

જુએ ત તેના ગભાાં ાણી બયાઇ જામ. 
કાવભની,ભીના, ભધ ુઅને યત્ના વાથે ભાાં 
ધભાર કયતા કયતા તેને તે ણ વભજાઇ 
ગય ુશત ુકે દયેક્ની વાંમભ યેખા યેતીની ા 
જેલી છે. વશજે અડ ુકયે અને દયેક જણ 
ની તે ા ક્ષણ ભાત્રભાાં કડડ ભવુ. 
ફધીઓને સ્કુટય ય ફેવાડી ગાભ આખાભાાં 
ળુઆફ ભાયત ણ ચાળુરને શીના અક 
ભરુ ભરુાભણી રાગતી. 

કાવભનીએ જ્માયથી ચેરેંજ ભાયી ત્માયથી 
એને થઇ ગયુાં શત ુકે શલે ત ઇજ્જતન 
વલાર થઇ ગમ છે ત્માયે તેણે વલચાયુષ કે 
આજે તેની સ્કુરેથી તેને રીફ્ટ ના આ ુત 
ભાળુ નાભ ચાળુર નશીં. સ્કુર છુટી ત્માયે 
સ્કુરનાાં દયલાજા નજીક જાણે સ્કુટયન પ્રગ 
વાપ કયત શમ તેભ ભળીન ખરીને 
શીનાની યાશ જત ઉબ યહ્ય. તેન ુભન તેને 
વતત કશતે ુશત ુકે જીવકી જલાનીભેં કશાની 
ન શ લ જલાની કીવ કાભકી? અને ભનને 
ગભાાં ાણી આલતા યકલા પ્રગ રગાડી 
દકક ભાયલા રાગ્મ.. 

ત્માાં શીના દેખાઇ અને ભળીનને ફાંધ કયી 
એંની દશિંભત એકઠી કયીને કહ્ય ુશીના ચાર હુાં 
ઘયે જ જઉ છુાં. અને ભાયકણા ણ વનદો 
સ્સ્ભત વાથે શીના ાછની વીટ ઉય ફેવી 
ગઇ.ચાળુરે ગીમય ફદલયુાં અને સ્કુટય 30ની 
ગવતએ થડુ ચાલય ુશળેને ે ુગભાાં ાણી 
આલલા ભાાંડલ ુઅને ધડાભ દઇને ભળીનનુાં 
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ઢાાંકણુાં  ઉડલ.ુ શીનાએ ચીવ ાડી અને 
ચાળુરન ગ યાલતી ક્રીમા લળ બે્રક 
ઉય જયથી દફામ.  

શીના ચાળુરને અથડાઇ ણ તે અથડાટ 
ચાળુરને વભજામ તે શરેા ત સ્કુટય ઉભ ુ
યશી ગય ુઅને ાછ આલતી કાયને તે 
ઢાાંકણુાં ધડાભ અલાજ વાથે અથડાય.ુશીના 
ગબયાતે અલાજે ફરી ‘ચાળુરબાઇ શુાં 
થય?ુ’ ચાળુરને વભજાય ુકે શીના જતી ન 
યશ ેતેની ઉતાલભાાં ઢાાંકણ ુફાંધ કયલાન ુ
યશી ગય ુશત.ુ સ્કુટય ઉભ ુકયીને તે ઢાાંકણુાં 
રેલા ગમ ત્માયે કાયલા મુાંછભાાં ભરકાત 
ફરત શત યડ ઉયત જયા ઝાં..  

રીવ દાદા દટદકટ આીને ગમા.શીના 
ચચિંવતત શતી ણ તેને ચાળુરની દમા 
આલતી શતી.ખૈય જેભ તેભ નીટાલી પયી 
સ્કુટય ચા ુકયુષ અને શીના એ પયી થી ન 
ગભત પ્રશ્ન કમો ‘ચાળુરબાઇ કેભ કયતા 
ઢાાંકણ ુઉડલ?ુ’ 

તે ચુ યહ્ય ણ શીના ‘બાઇ’ન જે થય 
ભાયતી શતી તેથી ખફુ જ ઘામર 
થમ…ત્માાં વાભે જય ુત કાવભની અને ભધ ુ
ભોં લકાવીને જતા શતા. સ્કુટય શીનાનાાં ઘય 
ાવે ઉભ ુયાખ્ય ુઅને પયીથી જ શીના 
બાઇન થય ભાયે ત શુાં જલાફ આલ 
તે વલચાયત શત ત્માાં થેંક્ય ુકશી પયી થી 
ભીઠુ શવતી તે ઘયભાાં જતી યશી.ચાળુને કણ 

જાણે કેભ તાન આ વલજમ શરેી લાય 
દપક્ક પવ રાગ્મ. ( ગજુયાત ટાઇમ્વ 16 
ભાચષ 2007 ભાાં પ્રવવધ્ધ થમ) 
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બાગ – 2 : (વલજમ ળાશ) 

ચચફાલરી કાવભનીનાાં ત શોંળ ઉડી ગમા 
ણ તેની ત્રણેમ વખીન ભન ભાનીત કાન 
યાધાન થલાને ફદરે ળુકભણી અને વ 
શજાય યાણીઓને જીતી આવ્મ શમ તેવ ુ
તેભને રાગ્ય.ુ ચાયેમ જણી અકાે જાતે ગ 
ય કુશાડ ભામાષન અનબુલ કયતી શતી. 

 ચાળુ ચુ ચા ઘય તયપ લી ગમ તે 
લાતે દાજ્મા ય ડાભ જેવ ુકાભ કયુષ. અને 
એભને એટરી ફધી ચીઢ ચઢી કે શીના અને 
તેની એકતેય ેઢીભાાં કાભદેલ ગ ન મકેુ 
તેલા વન:વાવા નાાંખ્માાં.ચાળુર શલે તેભને 
યભાાંચીત સ્લળુે ભળે કે નદશ તેની 
પીકયન યસ્ત ળધલા ચાળુની બત્રીજી 
ળીતરને યભાડલાનાાં ફશાને તેને ઘેય 
જલાન પ્રાન ફનાવ્મ. 
આળીત ચાળુન ભટબાઇ. તે ફધ ુવભજે કે 
આ ચાળુની ફશનેણીઓ ચાળુને ભલા 
અશી આલે છે ણ નાના જૈવભનનુાં નાભ 
અને તે વોનુાં ચાળુનાાં જક્વ ભાણલા નુાં 
કાભ. આભ ત અંદય અંદય સ્ધાષ ણ 
ખયી.  

ચાળુ વાય વભમ ાવ કયત અને કૃષ્ણ 
બગલાન ન ભીની યભાાંચક બાગ બજલત. 
ણ આજની લાત કાંઇક જુદી શતી.” બાઇ” 
ન થ્થય એને મુાંઝલત શત અને વાચા 
ભનની લાત કયલા ભાટે આજે તેને વભમ ન 

ભળ્મ અને તકદીય આડુ આવ્ય.ુ દવ ાંદય 
ભીનીટ જૈભીન ને યભાડીને ચાયેમ ઘયે જલા 
નીકી ત્માયે ત તેભને ભનભાાં વલાદ 
મગનાાં લભ ઘેયી ચકુ્યા શતા. જકે ચાળુ 
ત તેભના કયતા ણ લધ ુવ્મથીત શત. 
ભનભાાં તે ગાત શત મે દુવનમા મે ભશપેીર 
ભેયે કાભ કી નદશ… 
વલાય ડી ત્માયે વનત્મ ક્રભ મજુફ લયાંડાભાાં 
દાતણ કયલા જલાનુાં ટાળ્યુાં 
ઘડીમાભાાં દવનાાં ટકયા થમા અને ફવ 
સ્ટેંડ ઉય જલાભાાં તેને કાંટા આવ્મ. તેને 
ખફય શતી કે 10.10 ની ફવભાાં શીના જળે. 
તેન વભત્ર જગન ઘયે આવ્મ અને કશ ે
“અલમા ચાળુ આજે ઘડીમા ભડી ચારે છે 
કે શુાં? કેભેસ્રીનાાં ભશતેાવયન ીયીમડ નથી 
બયલાન કે શુાં?” 

વાડા દવે ફાંને વભત્ર નાાં નાકે આલેરી 
કરેજ તયપ યલાના થમા. 
યડ ઉય ફવ સ્ટેંડ ઉય શીનાને ઉબેરી 
જઇ જગન ફલમ ” ચાળુ! શીના ઉબી છે. 
ફવ ચકુી ગઇ રાગે છે.” 
ચાળુનાાં ભોં ય વલસ્ભમ ત શત ુજ ણ ન 
જમા જેવ ુકયીને તે ફલમ “આણે શુાં?” 
જગનને નલાઇ ત રાગી વાભાન્મ યીતે 
શીનાને જતાની વાથે જ ળયદચૂણિભાનાાં 
ચાંદ્ર જેવ ુતેન ુભોં ખીરી જત ુતેના ઉય આ 
ગ્રશણ ળાનુાં? 
ત્માાં શીનાને વાભેથી આલતી જઇ જગન 
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અને ચાળુ ફાંનેની નજય તેના ઉય જડાઇ 
ગઇ. 
નજીક આલીને તે ફરી ” આજે દાતણ કેભ 
ન કયુષ?” અને એ ભાયક્ણી નજય વાથે તે 
ઘય તયપ લી ગઇ. 
ચાળુન ચશયે ાછ પ્રફુલરીત થઇ ગમ. 
જગનને કાંઇ વભજ ડે તે શરેા તેના 
ભોંભાાંથી એક આનાંદની વવદટ લાગી ગઇ; 
જ ાંગરી દપલભનાાં ળમ્ભી કયૂની જેભ તેના 
ભનભાાં ગુાંજલા રાગ્યુાં… તભુ ક મજુ વે 
પ્માય શૈ.. પ્માય શૈ.. 
આજે તેને શરેી લખત રાગ્યુાં કે તેન 
વલજમ દપક્ક પવ નશોંત ખારી તેને શીના 
શયેાન કયતી શતી. 
ડછામાની જેભ ીછ કયતી ેરી ચાયેમને 
ભનભાાં થયુાં કે આ શીનાડી શુાં કશી ગઇ કે 
ચાળુનાાં ભોંભાાં થી વવદટ લાગી ગઇ..કાવભની 
ઝડ થી ચારીને જગન વાથે ચારતા 
ચાળુને આંફીને કશ ે
“ કેભ શુાં થય ુછે કે ફે દદલવથી અભાયી 
વાથે લાત નથી કયતા?” 
ચાળુ એ તયત જ ભશક યીતે શવીને કહ્યુાં “ 
કાવભની ભાયે ત તાય વલળે આબાય 
ભાનલાન છે. તેંત ઉદ્દીકન યર બજવ્મ 
છે તેથી?” 
”એટર?ે” 
”યીવેળભાાં કેંટીનભાાં ભીમે એટરે લાત 
કયીમ,ે શભણાાંત હુ ાં સ્લગષભાાંથી ધયતી ય 
નથી આલલા ભાાંગત.” 

”બરે હુ ાં એકરીજ આવુાં કે અભાયી રટન 
ને ણ આભાંત્રણ આ?ુ” 
જગન કશ ે“દયેકની તાની વલજયી છે કાંઇ 
ચાળુ કઇન ુફીર નથી બયલાન.” 
પ્રપેવય ભશતેા કે જેભને તે યાજેળ ખન્ના 
શલાન લશભે શત. તે જાાંફરી જભ્બ અને 
આછા વનેયી યાંગનાાં ેંટ શયેી ને આવ્મા 
અને “ઉદ્દીક” વલમ ઉય બણાલલા ફેઠા 
ત્માયે ક્રાવભાાં કાવભની ને લધ ુતાજ્જુફી 
થઇ.  

પ્રપેવય ભશતેા એ કહ્યુાં. આભ ત ઓક્વીજન 
અને શામડ્રજન આકાળભાાં વાથે યશતેા શલા 
છતા તે ફે લચ્ચે વાંમજન થઇને ાણી કેભ 
નથી ફનત?ુ વાગયને ઉકાી લાદ 
ફનાલીને જ લયવાદ ડે તે કેભ? જ્માયે ફે 
લાદ અથડામ અને વલજી થામ ત્માયે તે 
વલજી ઉદ્દીકનુાં કાભ કયી ઉંચા તાભાને 
જનુાં વનભાષણ કયે.  

જ વ્મખ્મા આલી શમત ઉદ્દીક એટરે 
એવ ુદયફ કે જે દક્રમાને ઉતેજેજન આે 
યાંત ુતે દક્રમાન ક્યાાંમ દશસ્વ ફન્મા વલના 
દક્રમા યુી કયે.નલવાયભાાંથી ભીઠુ ફને ત્માયે 
તા કે ગયભી તે ઉત્વેચકનુાં કાભ કયે જેલા 
ઘણા દાખરા આી વભજાવ્યુાં કે યવામણીક 
પ્રક્રીમાઓ વભજલા ઉત્વચેક્ને વભજલા 
જળુયી છે 
.ચાળુનુાં ભગજ ત આ લાતને તાની 
જજિંદગી વાથે લણત જત શત. વાભાન્મ 
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યીતે શીનાને જતા એનાાં ગભાાં ાણી 
આલતા શતા. એની દશિંભત જ નશોંતી થતી 
કે તે કદી એની વાથે લાત કયી ળકળે. 
કાવભનીએ ળયત રગાલી તે ઉતેજેજનાએ કાભ 
કયુું અને તેને સ્કુટય ય ફેવાડલાની દશિંભત 
કયી. શલે આગ શુાં કયીળ?  

તે ત શજી સ્કુરભાાં છે અને તેને કેલી યીતે 
વભજાલીળ કે હુ ાં આ ફધાને રઇને પળુ છુાં તે 
ત શવી ભઝાક છે. સ્લગષભાાંથી તેન ુ
અલતયણ ત્માયે થયુાં જ્માયે યીવેળન ફેર 
લાગ્મ.. 
કાવભનીને ધાસ્તી ત ડીજ ગઇ શતી અને 
ઉદ્દીકની લાત જાણ્મા છી રટનને 
વાથે રઇ જલાની મખુષતા ન કયામ તેવ ુ
વભજી ગઇ શતી તેથી રટનને ફીજી 
ઉરઝનભાાં નાાંખી તે એકરી જ આલી. 
જગન ણ નશોંત તેથી તેને એકર ચાળુ 
ભળ્મ તે ગમ્યુાં. 
ચાળુ કાવભનીને આલતા જઇને છુ ુ“શુાં 
રઇળ? હુાં ફીર આલાન છુાં.” 
ફટાટાલડાન ઓડષય આી કાવભની ન શાથ 
કડીને કહ્યુાં- 
“ત ુભાનીળ તેં એક વયવ વભત્રનુાં કાભ કયુષ. 
તાય આબાય.” 
કાવભનીની આંખભાાં ળાંકા ત શતી ણ શલે 
તેનુાં શૈય ુથડકાય ચકુત ુાં જત ુાં શત ુાં. 
“ ણ થય ુશુાં? ેરી શીનાડી તને શુાં કશી 
ગઇ કે ત ુવવદટ ભાયી ગમ?” 

” જ કાવભની ત ુઅને તાયી રટન ભાયી 
આગ ાછ કેભ પય છ તે ન વભજુ 
તેલ હુ ાં ફાઘ નથી ફયફય? ણ આ લાત 
તને એકરીને જ કશલેામ ફધાની શાજયીભાાં 
કે ફધાને ના કશલેામ.” 
ફટાટાલડા આલી ગમા શતા તેથી તે ખાતા 
ખાતા તેણે ળયત છી થમેર કભફખ્તી 
અને ત્માય છી ફીજા દદલવની લાત કશી. 
યીવેળ તી ગમાન ફેર લાગતા લાત 
અધયુી યશી તે વાાંજે ભશાદેલનાાં ભાંદીયે દળષન 
કયલા એકરી નીકજે કશી છુટા ડયા. 
ચાળુનાાં ભોં યન પે્રભાનાંદ જઇ કાવભની 
જરી જતી શતી ણ જાતે ેટ ચીને શૂ 
ઉભ ુકયુું શત ુાં ત્માાં કઇને શુાં દ દેલ? 

———— 
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બાગ – 3 : (વલજમ ળાશ) 

વાાંજનાાં ચાયેક લાગ્મે લયાંડાભાાં જઇ શાથ 
ગ ધતા નજય શીનાનાાં ઘય તયપ કયી ત 
કઇ દેખાત ુનશોંત.ુ શ્રાલણન શરે 
વભલાય અને ભદીની નાાં ભશાદેલનાં 
દળષને જલાન લામદ કાવભનીને કમો શત. 
ાાંચ લાગે ાણી આલળે ત્માયે પયીથી ડર 
ાણી ભાટે ફશાય આલળે ત્માયે શીના દેખાળે 
ત લાત તેભ વલચાયીને અંદય જત શત 
ત્માાં ફાયણુાં ખલુયુાં આછા ફદાભી ળટષ અને 
ઘેયા કથ્થાઇ ફેર ફટભભાાં શીના ઉબી શતી. 

ચાળુને પયી ગભાાં ાણી બયાલાનાાં ચા ુ
થલા ભાાંડયા અને છતા તણેી દશિંભત કયીને 
શીના વાભે શાથ શરાવ્મ..શીના ભીઠુ ભધ 
જેવુાં શવીને ઉબી યશી. જાણે કશતેી ન શમ 
‘ફર ભેયે યાજા.’  

શલે ચાળુભાાં થડી દશિંભત આલી અને તેની 
ભમ્ભીને કશતે શમ તેભ ભટા અલાજે 
ફલમ ‘શા. હુ ાં જલાન છુાં, ાાંચ લાગ્મે ભદી 
નાાં ભશાદેલનાાં દળષને.’ છી ઇળાયા થી 
શીના ને છુ ુત ુઆલીળ? એણે શા ાડી 
અને શવતી શવતી અંદય જતી યશી. 

ભદીની  ચાળુ ની ખડકી થી ફે  
આઘી શતી. ચારતા ાાંચ ભીનીટ 
થામ.કરાકન વભમ છે તેભાાં તૈમાય થતા 
દવ ભીનીટ ..કાવભની અને તેની રટન ને 

ભલા ભાટે જે તૈમાયી કયલી ડે તેના 
કયતા અદશિં લધ ુકયલી ડે તેભ વલચાયીને 
વલાયે દાઢી કયી શતી છતા અત્માયે પયી 
દાઢી કયલા તે ફેઠ.  

કણ જાણે કેભ તેનાાં ભનભાાં શાસ્મનાાં 
દશલર ઉઠતા શતા.ભનભાાં લાયાંલાય પ્માય 
હુઆ.. ઇકયાય હુઆ ની ધનુ ગુાંજતી શતી. 
દાઢી કયી વયવ યીતે નશાવુાં શત ુાં ણ ાણી 
ાાંચ લાગ્મ ેઆલલાન ુશત ુતેથી કચલાતા 
ભને ડરનાાં ાણી થી ભોં વાબ ુ ધય.ુ 
અયીવાભાાં જય ુત થડુાંક ઝાાંખ ુરાગ્યુાં તેથી 
પયી વાબ ુરીધ..આ લખતે સગુ ાંધી વાબ ુ
રીધ અને ફયફય ઘવી ઘવીને ચશયે વાપ 
કમો. આછ આછ ાલડય રગાડય અને 
તેને ગભતા ફુરની બાત લાા ળટુંને ઇસ્ત્રી 
કયલા ફઠે અને રી ુફટરગ્રીન યાંગનુાં 
ેંટ તે ળટષની બાતને વાંણૂષ ભેચ થત ુશત ુ
તે શયે ુષ. 

ત્માાં ફાજુનાાં ળુભભાાંથી જૈવભનને છાન 
યાખતી જમાબાબીન અલાજ આવ્મ અને 
ચાળુ ફશાય નીકળ્મ. યવડાભાાંથી ભમ્ભી એ 
કહ્ય ુ‘ચાળુ ચા મકુુાં? ભાયી અને જમાની મકુુ 
છુ.’ ચાળુએ ઘડીમાભાાં જય ુત શજી વાડા 
ચાય થમા શતા એટરે શકાય ભાાં ભાથ ુ
શરાવ્ય ુઅને ફશાય દદલાનખાંડનાાં દશિંચકે 
ફેઠ.તેને ભનભાાં થયુાં આજે આ વભમને શુાં 
થયુાં છે? શજી ાાંચ લાગતા જ નથી…છા ુ
પેયવ્યુાં. ેનથી ફે ચાય કુાંડાા કમાષ અને 
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ફફડય. ‘આ વભમને શુાં કશવે ુાં? તૈમાય 
થઇને ફેઠ છુાં ત્માયે તે ચારે કીડી લેગે’.  

ભમ્ભી તે લખતે ચા ન ક રઇને આવ્મા 
અને આ ફડફડાટ વાાંબળ્મ અને 
છુુાં ‘ચાળુ શુાં એકર એકર ફફડે 
છે?’’કાંઇ નદશ આ જગત આવ્મ નથી તેથી. 
આજે શ્રાલણી વભલાય છે તેથી ભાંદદયે 
જલાનાાં છીમે. 

’ભમ્ભીએ આશ્ચમષ ચકીત અલાજે છુુાં ’તે 
જગત લી ક્યાયથી ભાંદદયે આલત 
થમ?’ચા ીતા ીતા ચાળુ ફલમ ‘ભમ્ભી 
ચા વયવ ફની છે.’ લાતને ફીજે લાી 
ાાંચનાાં ટકયે તે ઘયભાાંથી ફશાય નીકળ્મ 
ત્માયે જમાની ચકય દ્રષ્ટી ભાી ચકુી શતી 
કે ચાળુબાઇ આજે કઇ અનેયી મડૂભાાં છે. 

ભાાંથી ફશાય નીકત શત અને એક 
ફાજુથી કાવભની અને ભધ ુઆલતા દેખામા 
અને વાભે ની ફાજુથી શીના ઘયભાાંથી 
નીકી.ચાળુ ને શરેી લખત તેન મકુ્ત 
લશલેાય ફાંધન ળુ રાગ્મ છતા તેણે શીના 
તયપ શાથ શરાવ્મ અને શીનાએ ણ તેના 
તયપ જલા ગ ઉાડયા. 

ગાભપઇ વવલતા આ ચા જઇ ગઇ. કશ ે
છેને દ દદરકે ભીરને વે વ દીમે જર 
જાતે શૈ ણ અદશ ત જુદુ શત ુદ દદરકે 
ભીરને વે વ દદરે જર જાતે શૈ…જેભાાં 

ગાભપઇ વવલતા ઉયાાંત કાવભની રટન 
અને દકળન ણ શત. 

———— 
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બાગ – 4 : (વલજમ ળાશ) 

શીનાને ચાળુ તયપ આલતી જઇને કાવભની 
અને દકવનનાાં જીલ કાઇ ગમા. ણ શીના 
અને ચાળુ ફાંને તાની વપતા ય 
મસુ્તાક શતા. ણ ચાળુ નાાં ગભાાં ાણી 
ઉતયત ુાં જત ુાં શત ુાં તેથી તે કાવભનીને ણ 
વાથે રઇ જલા ભાાંગત શત.આભેમ શીય ને 
એકાદ ચભચાની કે ચભચીની જળુય ત ડે 
જ ન?ે 
એભની ખડકી યુી થઇ અને શીના અને 
કાવભની વાથે થઇ ગમા. શીનાએ ણ તેજ 
ફદાભી યાંગનાાં ળટષ  વાથે ચકરેટી યાંગનુાં 
ફેર ફટભ શયે ુષ શત,ુ  

શીના તયપ જઇને ચાળુ ફલમ -“શીના! હુ ાં 
અને કાવભની વાથે જ કરેજભાાં છીમે તને 
ત ખફય છે ને?”તેણે શકાયભાાં ભાથ ુશરાવ્યુાં 
અને ભશાદેલનાાં ભદદય ાવે ફુરલાાની 
છાફડી ાવે ક્ષણ બય તે યકાઇ. ચાળુ 
આગ નીકી જત શત ણ તેણે જયુાંકે 
શીના ઉબી યશી શતી એટરે તે ણ ધીભ 
થમ અને શીનાની યાશ જલા રાગ્મ. 

 ત્માાં સધુીભાાં કાવભની ભાંદદયભાાં શોંચી ગઇ 
શતી અને ભધ ભીઠુાં ભરકતી શીના ફે 
ફુરનાાં ડીકા રઇ આલી ગઇ. ફે ભીનીટની 
નાની ભોન વપયભાાં ફાંને એ જાણે કેટરીમે 
લાત કયી રીધી. 

ફે લખત આંખ ભી, ટકી અને ઝુકી ગઇ. 

ચાળુ એ જાણે ક્ષણભાાં સ્લગષનુાં સખુ ભળ્યુાં 
શમ તેલી તપૃ્પ્તન અશવેાવ કમો.ભશાદેલનાાં 
ભાંદદયભાાં ફધા વાથે ઉબા દળષન કયતા શતા. 
દકવન ણ તે વ ૃાંદભાાં જડામ. દકવનન 
દયચમ શીનાએ આપ્મ તે તેની સ્કુરભાાં 
વાથે બણત શત.ભસ્તી ભઝાકભાાં ચાળુ 
આભેમ અવ્લર શત અને ભાંદદય થી ાછા 
લતા ધભારભાાં તેણે ‘બાઇ’ ળબ્દને ખફુ 
ચગાવ્મ..લીયભાાંથી લીયા ફની જતા 
દાખરાઓ દ્વાયા કશી દીધ ુણ ખળુાં કે તેને 
કઇની યાખડી શયેલાન ળખ નથી.છી 
બરે દકવનને તે ળખ શમ ત્માયે શીના શવી 
શવીને ફેલડ લી ગઇ.  

જકે કાવભની અને દકવન ફાંને ને શીનાનુાં 
આટ ુફધ ુશવવ ુમગ્મ નશોંત ુરાગત ુણ 
કયે શુાં? ભીંમા ફીફી જ્માાં યાજી ત્માાં… 

ચાળુ ધાયત શત તેના કયતા આ લાત 
લધાયે ઝડથી આગ લધી યશી શતી 
કાયણકે આગ ફાંને કે્ષ એક વયખી 
શતી.ફાંને પે્રભી ાંખીડા જાણે એક સયુ ભાાં 
ગાતા શતા 
“પ્માય હુઆ એકયાય હુઆ શૈ પ્માય વે અફ 
ક્યુાં ડયતા શૈ દદૌ”તાની ખડકીભાાં દાખર 
થતાાં ફાંને એકરા ડયા ચાળુ એ કહ્યુાં “કારે 
પયી ભીશનેુ?”શીના કશ ે“ગળુુલાયે ભને 
યનુીપભષની છુટ્ટી શમ છે. તભે સ્કુરે 
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આલળ? ભને ચથ ીયીમડ ફ્રી છે.”“એટરે 
અઢી લાગે?”“શા” 

“બરે ત્માયે ગળુુલાયે ભીમે” કશી ચાળુ ઘય 
તયપ લળ્મ.ઘયે જગત યાશ જત ફેઠ 
શત. 

————  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

બાગ – 5 : (વલજમ ળાશ) 

જગતને ઘયભાાં જતાની વાથે ેટભાાં પા 
ડી.. આ જગતે કાંઇ ફાપર ુન શમ ત 
વાળુ.જમા બાબી વાથે લાત કયતા કયતા 
જગતે તા ભેલી રીધ શત કે આજે 
ભાયા નાભે કાંઇક કાયનામ ુથમેર છે. તેથી 
ફને તેટરા ટુાંકા અને શા કે ના ભાાં જલાફ 
આી વભમ કાઢત શત. ચાળુ ને જઇને તે 
દશિંચક છડીને ફશાય આવ્મ. વપતાન 
નળ કઇ અનેય શમ છે. જગતે ખારી 
ઇળાયા થી છુ ુશુાં થય?ુ અને ચાળુનુાં ભોં 
એકવ એંવી ડીગ્રીનુાં વદા ફશાય શાસ્મ 
આી ચકુ્ય ુઅને જભણી આંખ 
ભીચકાયી.‘ચાર શલે ભાયે ત ભાંદદય 
એકરાજ જલાન ુથયનેુ?” જગતે લાત 
ટુાંકાલતા કહ્ય ુ. 
ચાળુ કશ ે‘ના ત ુઉબ યશ ેહુ ાં થડા ૈવા રઇ 
રઉં આણે વભરન યેસ્ટયાંટ ભાાં જઇ ને ચા 
ીશુાં’ 
ને નાકે કરેજને ાવે વભરન યેસ્ટયાંટ 
તયપ જતા જગત ફલમ ‘તાયી શીના ભને 
કારે તાયા વલળે છુતી શતી.’ 
‘ભાયી શીના…અલમા શજી બેંવ બાગે છેને 
ત ુધભાધભ કયલા ભાાંડય.’ 
‘ શા ભને કશ ેજગત બાઇ આ ચાળુબાઇ 
કૃષ્ણ કનૈમાની જેભ ગીઓભાાં જ કેભ પયે 
છે?’ 
‘વાચ ુકશ ેછે? કે છી ચખપ્લર ઉડાલે છે?’ 
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‘ એને ત એભ કે ભધ ુકે કાભીની ફેભાાં  થી 
કની વાથે તને ચક્કય છે?’ 
‘છી?’ 
છી શુાં ભેં કશયુાં કે તેને ત ત ુગભે છે.’ 
‘છી?; 
છી શુાં તે ત યાજીને યેડ.’ 
‘લાશ! જગત તે ત ભાળુ ઘણ ુભટુ કાભ કયી 
નાખ્ય.ુ’ 
‘શભણા ઘયે ભાયા નાભે જે ચરાવ્યુાં શત ુતે 
કડાત ુકડાત ુયશી ગય’ુ 
’ચાૌ ને કડાય ુનથી ને? ભરુી જા અને 
વાાંબ આજે ભાંદીયે જતા જતા ફહુ વયવ 
લાત થઇ.’ 
‘એ ત તાયી લાત થી વભજામ છે.તભે ફાંને 
એક ફીજા ભાટે હુ ાંપાી રાગણી ધયાલ છ 
તે ત વયવ લાત છે.ણ તેને વાચલલાની 
ખુ્તતા ફાંનેભાાં આલી છે ખયી?’ 
‘ એ જગત શજી ત ાળેયા ભાાં શરેી ણુી 
છે એટરે એ ચચાષ નથી કયત ણ તેં ભને 
ફહુ જ આનાંદ આપ્મ છે.’ 
‘દસ્ત વાંબાજે શરે પે્રભ શલાનાાં ઝોંકાની 
જેભ આલે છે અને તે વપ થઇ જામ તે ત 
ફહુ ભટુ નળીફ કશલેામ’ 
‘તાયી લાત વાચી છે દસ્ત ણ ભાળુ ભન 
ત અત્માયે ઝુભે છે અને ે ુગીત 
વાંબામા કયે છે.. 
‘ગભુ શૈ કીવીકે પ્માયભેં દદર સફુશા 
ળાભ…ય ઉન્શ ેકશ ેનશી ાએંગે અને 
દદર કી ફાત…શામે યાભ! 

જગત વભત્રતાની અને વભત્રની ખળુીને ભાણી 
યહ્ય… 

———— 
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બાગ – 6 : (વલજમ ળાશ) 

 ગળુુલાયની  વલાયન કુકડ ફલમ અને 
ચાળુ બ્રળ ભોંભા રઇને ફેઠ શત. વાભે ની 
ખડકીભાાં શરચર ળળુ ત થઇ શતી ણ 
શીના શજી ફશાય દેખાતી નશોંતી. ભનભાાં 
ગીત ગાત જત શત તેયે દ્વાય ખડા એક 
જગી ના ભાાંગે મે વના ચાાંદી ભાાંગે દળષન 
તેયે… 
ક્ષણ ભીનીટભાાં અને ભીનીટ કરાકભાાં 
પેયલાઇ ગમા અને અેક્ષા પ્રભાણે ન થલા 
થી થડક ધુાંધલાઇને આંટા પેયા ભાયલાની 
ળળુઆત કયી. અને ફાયણાની ાછર થી 
ચુ્ચ ુશવતી શીનાએ આલીને ગડૂ ભનીંગ 
કહ્યુાં. 
ચાળુ શલે મડૂભાાં આવ્મ ઇળાય કયીને કશી 
દીધ ુકે ફે લાગ્મે તે સ્કુર ઉય આલી જળે.. 
શતેાવ ુસ્ભીત અને ભનને પ્રવન્ન કયતી 
મદુ્રાભાાં શીનાએ તેન ુઇજન સ્સ્લકાયી રીધ.ુ 

નીરલણષનુાં ફેરફટભ અને ઉય ભયીંચ્છ 
યાંગન ુટ શયેીને ળાા ભાાંથી ફશાય 
નીકી.ચાળુનાાં સ્કુટય ઉય ફેવીને ભાઉંટ 
કાભેર સ્કુરભાાંથી નલયાંગયુા તયપ સ્કુટયે 
ગવત કડી ત્માયે ચાળુ એ છુ ુ 
‘ક્યાાં જઇશુાં?’ 
’ કઇક ળાાંત જગ્માએ જ્માાં થડીક લાત 
થઇ ળકે’ 
ર- ગાડષન વાય થત ુશત ુત્માાં જગતની 
‘ખુ્તતા અંગેની ટકય માદ આલી અને 

ર- ગાડષનને જલા દઇ એરીવબ્રીજની ાવે 
આલેરી ભશતેા યેસ્ટયાંટભાાં શોંચ્મા. 

લાડીરાર વાયાબાઇ શસ્ીટર ાવે 
આલેરી આ શટેર ફયે ળાાંત શમ છે અને 
બે એ ચાળુન બાલત ખયાક છે તેથી ત્માાં 
એક ખુાંણાભાાં ટેફર ઉય ફેઠા. 
ચાળુને શીનાની શવતી આંખ અને કા 
ઉયન ભેચીંગ કયેર ચાાંદર ખફુજ 
ગમ્મ..ણ પયી ાછુ ગભાાં ાણી ઉતયલા 
રાગ્ય.ુ તેણે ધ્માનથી જય ુત શીના ણ 
અસ્લસ્થ ત રાગતી શતી ણ તે યાશ 
જતી શતી કે ચાળુ કાંઇક ફરે. અને ચાળુની 
ફધી લાચા જાણે શણાઇ ગઇ શમ તેભ 
રાગત ુશત.ુત્માાં લૈટય ભેન ુઆીને ગમ  
 શીના ફરી ‘તભે શુાં ખાળ?’” 
’બે..અભીયી બે.અને ત ુશુાં ખાઇળ?”‘હુ ાં 
ણ અભીયી બે જ રઇળ-એક લાત કહુાં?’ 
’‘એક નશીં દવ કશનેે.. આજે ત ુફર અને 
હુ ાં વાાંબળુ’’ ચાળુને તાના ભોંભાાંથી 
નીકતા ળબ્દ ય વલશ્વાવ નશોંત ફેવત. 
’તભે ભને ત ુાંકાય કમો તે ગમ્યુાં’- 
ચાળુ મગુ્ધતા થી તેને જઇ યહ્ય 
’શીના હુ ાં જ્માયથી વભજણ થમ ત્માયથી ત ુ
ત ભાયા ભનભાંદદયભાાં વપ્રમ ાત્ર તયીકે 
સ્થાવત થમેરી છે. એ લાત જુદી છે કે તે 
એક તયપી પ્રેભ આજે ફેઉ તયપી ફની યહ્ય 
છે. 
’’કેભ એવ ુભાની રીધુાં કે ભને ણ તભે 
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ગભ છ? 
’’જગતે ભને ઇળાય આી દીધ શત.’ 
’ચાર ભાયી ભટી મુાંઝલણ જગતબાઇએ 
આવાન કયી દીધી 
’‘તને ખફય છે કાવભનીએ ભને ઉશ્કેમો ન 
શત ત કદાચ આ એકયાયની અને 
વભરનની ઘડી શજી સધુી ન આલી શત. 
’’હુ ાં ણ તભાયી નજયની વલહ્વતા છેલરા 
ફે લયવથી જતી શતી ણ કારીન્દી ફેન 
અને ભયયુી ફેનનુાં કશ ુનક્કી થત ુનથી અને 
હુ ાં તભને છકયીઓનાાં ટાભાાં પયતા જતી 
શતી તેથી ફીક રાગતી શતી ક્યાાંક ભડુ ન 
થઇ જામ.’ 
‘ખેય! આજે શુાં થય ુશત?ુ વાઢા વાત થમા 
ત ણ ફશાય નશોંતી આલી?’ 
’હુ ાં તભને છુાઇને જતી શતી.’ 
’શાં..ગઠીમણ!’ 
‘વયનેુ છુાઇને ધુાંધલાત જલ એક 
રશાલ છે.’ 
ત્માાં બે આલી ગઇ 

’વાજન તભે ઓયા આલ ત કહુ ાં એક લાત 
કાનભાાં’ ગણગણતી એ ટુાંકી મરુાકાત ફાંને 
શૈમાને પ્રેભવલબય કયી ગઇ….  

————  

 

 

બાગ – 7 :  (અવનર ળાશ) 

ઘયે ગ મકુ્તા જ ભયયુી ફરી ‘શીના ભાય 
ઇસ્ત્રી કયેર ડ્રેવ ત ુસ્કુરે શયેી જામ તે ન 
ચારે તાયે તે શયેતા ભને છુવ ુજઇએ.’ 

શીના ભયયુી ને વાાંબળ્ય ુન વાાંબળ્ય ુકયી 
તેના ળુભ ભાાં જતી યશી..ભનભાાં તેંને થય ુ
ચલીવ લયવની ટયચી થઇ ણ શજી યખડે 
છે. અને ભનભાાં ને ભનભાાં તાને ભેરી 
જીતભાાં યાચતી તે નશાલા ગઇ. ફશાય 
નીકી ત્માયે કારીન્દી એ શબુ વભચાય 
આપ્મા આજે ભયયુી ફેન ને જલા પ્ાનાાં 
ળાા વભત્ર કાંચન દયખ અને તેભના ધભષ 
ત્ની ઇંદુફેન આલલાનાાં છે. અને ભયયુીન 
તે ડ્રેવ શીનાએ ફગાડી નાખ્મ તેની યકક 
શતી. 

 ભમ્ભી ણ થડા વ્મગ્ર ત શતા ણ તેભણે 
ખારી એટુાં જ કહ્યુાં ભયયુી ફેર ફટભ 
શયેલાને ફદરે વાડી શયેજે. હુ ાં ઇંદુને 
જાણ ુછુાં ઘય ત વયવ છે જ. મગેૃળને ત ુ
ગભે એટરે બમ બમ. 

ભયયુી તયત જ ફરી “ભમ્ભી ભને ણ તે 
ગભલ જઇએ..એભ કાંઇ લાત કમાષ વલના હુ ાં 
શા નથી કશલેાની.”યવડાભાાં થતી ધભારને 
જતા રાગ્ય ુવાાંજે ભટ જભણ લાય છે તેથી 
તે કારીન્દી વાથે યુી તલા રાગી. ભન 
ભન તે ચાળુની લાત લાગતી ભરકતી 
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શતી તે જઇને કારીન્દી એ છુ ુ “શીના 
આજે ળાાભાાં કાંઇ ફન્યુાં છે?” 

“નાયે આજે અભાયી ટીભ લરીફરભાાં જીતી 
ગઇ એટર.ે.” શીનાએ ગપ્ ુભાયુષ.‘જુઠ્ઠુ ના 
ફરીળ. કીળન ત લીરે ભઢે આવ્મ શત” 

“કીળનીમાને ત યેફ્રી વાથે ભાથાકુટ થઇ 
શતી એટરે તે ત યમ્મ જ નથી” 

“હુ ાં કાંઇ તાય છાર છડલાની નથી. આજે 
વયવ ડ્રેવ શયેીને વજી ધજીને ફેન ગમા 
શતા..શુાં કયુષ યાક્રભ ફર ત..” 

શીનાની આંખભાાં ળયભનાાં ળેયડા ઉતમાષ 
અને અંતયની ખળુી છરકી ગઇ. તે ધીભે 
યશીને ફરી 

 “ફેન ચાળુ વાથે આજે શા થઇ ગઇ.” 

” અયે લાશ! અચબનાંદન! અને લશાર થી 
તેને ભાથે શાથ પેયવ્મ..”  

ફયફય વાતનાાં ટકયે ભયયુીફેન ને જલા 
ફધા આવ્મા. મગેૃળ વયવ શત તેન 
તાન યાંગ ફજાયભાાં સ્ટય શત ૈવાને ત 
કભી શતીજ નશી અને ભયયુીને ણ ના 
કશલેાનુાં કઇ કાયણ નશોંત ુ
ફધા વાથે જભલા ફેઠા ત્માયે કારીન્દી ફેન 
ની વાથે ણ મગેૃળ લાત કયત શત અને 
કારીન્દી ઝુઓરજી કયીને ભેડીકરભાાં 

જલાની લાત વલચાયે છે અને તયત જ તે 
ફલમ “ભાય નાન બાઇ શયનીળ ણ 
ફી.જે. ભેડીકરભાાં છે તભને એડભીળનભાાં 
ભદદ કયી ળકળે.”મગેૃળનાાં ભમ્ભીએ તતષ જ 
લાતન દય શાથભાાં રેતા કહ્યુાં “શયનીળે ત 
કારીન્દી ભાટે તાના શકાયત્ભક વલચાય 
ફતાવ્મા છે. “ 
આજે દદલવ વાય છે અને ફાંને ફશને 
અભાયે ત્માાં આલળે ત અભાયે ભાટે ત 
વનાભાાં સગુ ાંધ છે. 

ભયયુીની વાથે વાથે શલે ળયભાલાન લાય 
કારીન્દીન શત.પ્ાએ કારીન્દીની વાભે 
જય ુઅને દદકયીનાાં ભનને ત્લયીત યીતે 
લાાંચીને કહ્યુાં..”યાધા જ તને કશતે શતને કે 
આણી દીકયીઓ ભાટે જયામ ચીંતા 
કયલાની જળુય નથી..તેભન મગ જન્ભે 
એટરે ફધ ુવયવ યીતે તી જામ.” 
કાંચનબાઇ અને ભશને્દ્રબાઇ એ વાંભવત આી 
અને ઘયની ખળુી ફેલડાઇ. વગાઇ શરેે 
નયતે નક્કી થઇ અને શનીળને ણ પન 
કયીને શબુ વભચાય અામા. યાધાફેન અને 
ઇન્દુફેન ફાંને ફશનેણીભાાંથી લેલણ ફની 
અને ભ ભીઠા કયાવ્મા. 

———— 

 

 



                                                                              વ ક   
 

www.gadyasarjan.wordpress.com  15 

બાગ – 8 : યવબીનો ચારુ (પ્રવલણા 
કડકકમા) 

ચાળુ અને શીના પ્માયન એકયાય કયીને 
ખફૂ શલાળ અનબુલી યહ્યા શતા.  શીના 
ત સ્લનાની દુવનમાભા વલશાય કયી યશી 
શતી.ચાળુ શીના તયપથી  રીરી ઝાંડી ભી 
ગમા છી ખળુ વભજાજભાાં જણાત. શરે 
પ્માય લવાંતની ખશુ્બ ુપેરાલે. જેણે જેણે તે 
ભાણ્મ શળે તે આ લાતની વાક્ષી યૂળે. 
શીના જે ાાંચ વભવનટભા તૈમાય થતી શતી 
તેને શલે ટાટી કયતા ત્રીવેક વભવનટ 
રાગતી. ચાળુ ભદશને ણ જ તેના ફા 
કશ‘ેફેટા લા કાલી આલ‘ ત.ત શજાય 
ફશાના ફનાલત ણ શલે ત ફશાના 
ફતાલલાને ફદરે ાંદય દદલવે શજાભ ને 
ત્માાં શોંચી જત. દદલવભાાં ફે લાય અસ્ત્ર 
પેયલત. જ કદાચ શીના ગાર ય ટરી 
ભાયે ત તેને ખયફચડુાં ન રાગવુાં જઈએ 
તેથીસ્ત. શીનાને બગલાને ફુયવદે ઘડી 
શતી. તે દેખાલડી શતી. ણ જ્માયે ચાળુ 
તેના લખાણ કયત ત્માયે રજાભણીના 
છડની ભાપક ળયભાતી, 
વાંકચાતી. જીલનન આ ખઊૂઊઊઊઊઊફ 
સશુાન કા છે. શીના  અને ચાળુ તેન 
બયેટ રશાલ ભાણતા શતા. ળાાનુાં છેલુાં 
લષ શત ુાં. ભીડટભષ દયક્ષા ભાથે શતી તેથી 
લાાંચવ ુણ આલશ્મક શત ુાં. ભને કભને ફાંને 
બણલાભાાં ચચતેજ ચોંટાડલાનૉ દેખાલ કયતાાં 

શતા. શીના ચડી ખરે ને તેને ચાળુ ન ુ
મખુ 
દેખાત ુાં. ચાળુ લાાંચલા ફેવે ને તેને નટખટ 
શીના દેખાતી. ભન ભક્કભ કયીને વાયા 
ગણુાાંક ભેલી ાવ થલાનૉ ફને એ 
વનયધાય કમો શત.  વભમ કાઢીને તેઓ 
અચકૂ ભતા. યાતે ભડા સધુી ન લાાંચવ.ુ 
વલાયે લશરેા ઉઠી લાાંચવ ુતેવુાં નક્કી 
કયલાભાાં આવ્યુાં શત.ુ જગતે તે દદલવે 
નલયાંગયુાનાાં  થીમેટય ની ભેટીની ળની 
ટીકીટ યીક્ષા ત્માનાાં ભાનભાાં રાલીને 
આી. ળનીલાયન ભેટીની ળ એટરે દવે 
ચચત્ર ળળુ થામ અને વાઢાફાયે તી 
જામ.  શીના ખફૂ સુાંદય તૈમાય થઈ શતી. 
આછા જાાંફરી યાંગન ાંજાફી તેને અનરુૂ 
દાગીન શમેો શત. શાથભાાં નવુાં ાદકટ 
ઝુરાલતી તેને  આલતી જઈને ચાળુભાંત્ર 
મગુ્ધ ફની ગમ. 
’અયે ઇંન્દ્રની ભેનકા કયતા ણ આજે ત ુાં 
સ ુાંદય રાગે છે.‘ શીના કશ ે‘ત ુાં ણ કાભદેલ 
થી કભ નથી.’ ફાંને  જણા પ્રવન્નતા થી 
ભરક્યાાં. ઉા ખીરી શતી. ભનગભત વાથ 
શત,જુલાન શૈમા શતા. ાગર ન ફને ત 
જ નલાઈ રાગ.ેશાથ ભાાં શાથ યલી ફાંને 
તાની જગ્મા ય આલીને ફેઠા ાં. ચાળુ 
ખીવાભાાં ભટી ફે કડફયી રઈને આવ્મ 
શત. ચચત્રટ ભાણ્યુાં કેડફયી ખાધી અને 
યલુાન શૈમાાં ધફકી યહ્યાાં.   અંત જેલ 
આવ્મ કે શીના ફરી ડી ‘ચાળુ ભને 
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કકડીને ભખૂ રાગી છે. જ્માાં આણા પ્રેભ 
ન એકયાય કયી ફેકયાય થમા શતા તે 
‘ભશતેા‘ની બે ખાલા ભને રઈ જા. છી 
‘શલેભય‘ન આઈવક્રીભ હુાં ખલડાલીળ.’ 
  સ્કટૂય ય ફેવીને ‘ભશતેા’  યેસ્ટયાંટ ય 
શોંચ્મા અને શજી જેલ ચાળુએ શીનાન 
શાથ કડય કે ઝાટકા વાથે તેણે છડાવ્મ. 
ચાળુ વલસ્ભમ લૂષક જઈ યહ્ય. શીના 
ચખરચખર કયતી શવી ડી. ચાળુને કશ ેત ુાં 
જ્માયે ભાય શાથ તાયા શાથભાાં રે છે તે ભને 
ખફૂ ગભે છે. ણ હુાં તને ખાનગી લાત 
કરૂાં?   હુ ાં નાની શતી ત્માયે જ કઈ પે્રભ 
ાંખીડા આભ શાથભાાં શાથ યલી ચારતા 
શમ ત્માયે હુ ાં તેભેની લચ્ચેથી વનકતી 
શતી.  ભને તેભને છુટા ડીને ભાયી વાભે 
વલચચત્ર યીતે જતા જલા ફહુ ગભતા ણ 
ભાયે કઈને આલી તક નથી આલી તેથી 
ભેં તાય શાથ છડાવ્મ. ચાળુ ત વાાંબીને 
ભનશી ભન મસુ્કુયાઈ યહ્ય. શીના તપાની 
ણ છે અને ભાયકણી અદાઓ ણ છે અને 
વોથી ભટી લાત એ છે કે તે ભાયી છે.. તેની 
મશુ્કાન શીના ભાણી યશી  *** કારીન્દી 
અને શીના ચાળુને ત્માાં આવ્મા ત્માયે 
જમાબાબીની આંખ વલસ્ભમથી શી થઇ 
ગઇ. બટ્ટ કુટુાંફને શરેે નયતે તેભને ત્માાં 
વનભાંત્રણ આલા આવ્મા શતા. ચાળુ ઘયભાાં 
નશોંત તેથી આભાંત્રણ વત્રકા જમાબાબીને 
આીને તે રક નીકી ગમા. 
ચાળુ જ્માયે આવ્મ ત્માયે જમાબાબીએ 

તાનુાં વલસ્ભમ ફતાવ્યુાં ત્માયે ચાળુએ 
શવતા શવતા કહ્યુાં ખડકીભાાં ત આભાંત્રણ 
શમ જ ન!ે જમાબાબી કશ ે‘ચાળુ બાઇ આત 
વલળે આભાંત્રણ શત.ુ તભને તેભને ત્માાં 
અગાઉ પે્રક્ટીવ ભાટે આગતળુાં આભાંત્રણ 
છે.ચાળુએ તેન ુઅજ્ઞાન ફતાવ્યુાં અને કહ્યુાં 
‘કદાચ અંતાક્ષયી યાખલાની શળે તેથી 
ખડકીનાાં છકયાઓને બેગા કયલાના શળે 
તેથી…જે શમ તે ણ બાબી તભે કેભ 
આટરા ફધા પ્રશ્ન છુ છ?’ 
‘ ભને કઇક્નુાં કલમાણ થત ુશમ તેભ રાગે 
છે તેથી..‘ ‘જયા પડ ાડીને કશ ત ખફય 
ડે’ ચાળુબાઇ એક ામર ને ઘામર છુપ્મા 
છુામ નશીં..અને શીના ભાયી દેયાણી થઇને 
આલળે ત ભને ગભળે શોં!‘ 
‘ઓ શ બાબી તભે ત વત્રકા જ્ઞાની 
નીકળ્મા..તભાયા ભોંભાાં ઘી ગ એવ ુથામ 
ત. જ કે પ્રમત્ન ત બયયુ ચારે 
છે..તીયછી નજયે ઝીંણી આંખ કયીને શકાયે 
ભાથ ુશરાલત તે બાબીનાાં ચક્રવ્યશુભાાંથી 
શામાષ વલના નીકી ગમ. તેન ુભન ગણ 
ગણત ુશત ુશ આજ ભોવભ ફડા ફેઇભાન શૈ 
ફડા ફે ઇભાન શૈ…આને લારા કઇ તપુાન 
શૈ આજ ભોવભ.. 
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બાગ - 9 :   અંતાક્ષયી   (કકયીટકુભાય 
બક્તા)  

નયતાની શરેી યાત ન આનાંદ ભયયુી 
અને કારીન્દી કયતા શીના ને લધ ુશત. 
કાયણ ત તેને વભજાત ુનશોંત ુણ તેને 
ફધજુ વશજ અને વય રાગત ુશત.ુ. વાાંજે 
ચાયનાાં સભુાયે યીખ કુટુાંફ વગાઇ ભાટે 
નજીક બાડે યાખેર શરભાાં બેગા થલાનાાં 
શતા. બાયે વાડીઓ અને ભેકઅ ભાાં ફાંને 
દીકયીઓને તૈમાય થમેરી જઇ ભશને્દ્રબાઇ 
અને યાધાફેનની આંખ ઠયી.  અને ળુીમ 
નાીમેયની લીધી તી ગમા છી વાભાન્મ 
યીતે છકયાઓ ાટીનાાં મડુભાાં આલે અને 
શીનાએ પ્રવાંગાત નટયાજ પ્રણાભનુાં નતૃ્મ 
કયુષ.પ્રાથષના ત્મા છી અંતાક્ષયી ળળુ થઇ. 
ચાળુ ળાાંત શત તેથી કાભીની ાવે આલીને 
કશ ે‘કેભ યે શીય! કના ક્ષભાાં?’’ક્ષત 
ન જ શમન.ે. ણ આ ફીજા ફધા 
જયા થાકે છી આવનેુ?’ 
ફે ક્ષ શતા કન્મા ક્ષ અને લય ક્ષ.. ફેઉ 
તયપ સ્ધાષ જફય જસ્ત શતી. એક વભમ 
આવ્મ જ્માયે ‘ઠ’ ઉય કન્મા ક્ષ અટક્ય 
ત્માય ચાળુએ ગીત ઉાડલ ુ 
―ઠુભક ઠુભક ભત ચરો કીવીકા કદર 
તડેગા‖ અને એક્દભ ઉત્વાશનુાં લાતાલયણ 
જાભી ગય.ુ ગીત ત ગલાતા યહ્યા. વાાંજનાાં 
વાતનાાં સભુાયે વો જભલા ફેઠા ત્માયે 
વવલતાફેન ન ફડફડાટ ચા ુથમ.’ 

..આ આજકારનાાં જુલાનીમા લડીરની કઇ 
ળયભ યાખતા જ નથી…આત વલલાશ છે કે 
ધતીંગ? આટરી ફધી ધભાર તે કાંઇ શતી 
શળ?ે ચુ ચા જભીને છુટા ડ… 
’ચાળુ તે લખતે છેલ ુવલજમી ગીત ગાત 
શત જે પ્રવાંગને ણ અનળુુ શત ુ 
―તાયોભેં વજકે અને સયુજ્વે દેખો ધયતી 
ચરી વભરને… 
અને તાીઓનાાં ગડગડાટ વાથે ભાઇક 
ઉય દાાંડીમા યાવનુાં આભાંત્રણ અાય.ુ 
અંતાક્ષયી જીતેર કન્મા ક્ષ અને નયતાભાાં 
ઝુભલાની નેભ વાથે આલેર વભત્ર વ ૃાંદ 
વદક્રમ ફન્યુાં.શરભાાં જભણ લાય ચા ુશત 
અને જુલાનીમાનાાં ટાભાાં શીના અને ચાળુ 
ણ ભનથી ઘભુતા શતા અને ત્માાં ચાળુ 
ચક્કય ખાઇને યાંગ ભાંચ ઉય ગફડય. 
આળીત જમાબાબી જગત અને શીના તેને 
ઉઠાડલા ગમા ત યવેલે યેફઝેફ ચાળુ 
ફલમ “ભને ેટભાાં ફહુ દુ:ખે છે.” 
શયનીળે તયત જ તેને ાંખા નીચે રઇ 
જઇને નવ તાવી. ધફકાયા ભાપ્મા અને 
છુ ુ
“ક્યાયેમ આવ ુથય ુછે ખળુ? 
” નકાય આતા કહ્યુાં “ભને શુાં થય ુછે 
ેટભાાં અવહ્ય દુ:ખે છે.’ શયનીળે કાભીની ને 
કહ્ય ુ 
“ભને ટાાંકણી કે વેફ્ટી ીન આત.” 
શીનાએ તેના અંફડાભાાંથી ીન કાઢીને 
આી. ચાળુનાાં ળટષ ને ઉંચ ુકયી ેટનાાં 
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દુખતા બાગ ઉય વશજે અડાડી ત્માાં 
ચાળુથી ચીવ ડાઇ ગઇ. 
શયનીળે કહ્યુાં ‘હુ ાં તાફડતફ શસ્ીટરભાાં 
આને રઇ જલાન ુસચુન કળુ છુાં તેને 
એેંડીવાઇટીવન દુખાલ છે અને કદાચ 
ઇભજૉ િંવીભાાં તેન ુઓેયેળન ણ કયવ ુડે.’ 
શીનાથી ચાળુ ન દુખાલ જલાત નશોંત 
અને તે ણ ધ્રવુકે અને ધ્રવુકે યડતી શતી. 
યાધાફેનને નલાઇ ત રાગી ણ જ્માયે 
વવલતાફેને કહ્યુાંકે તે ફે જણા ત વાથેજ 
ફશાય પયતા શમ છે ત્માયે તેભને ભૉટ 
ઝાટક રાગ્મ..શીના ત શજી ઘણી નાની 
છે..  

———— 

 

 

 

 

 

 

 

 

બાગ -  10 :  દે એક ભશાન દદદ  અને 
ાયાલય દે!   (ઊવભિવાગય) 

શયનીળ કાયને ફને એટરી યૂ ઝડે 
દડાલત શત. ચાળુની લેદનાબયી ચીવથી 
એને બય ત રાગ્યુાં કે જાણે એ કાયને 
ક્યાાંક ઠકી ત નશીં દે ને?! ભનભન 
એનાથી બગલાનને પ્રાથષના થઇ ગઇ કે 
શભેખેભ શસ્ીટર શોંચામ ત વાળુાં. 
આગ ેવેંજય વીટભાાં ફેઠેર આવળત ણ 
એના રાડકા નાના બાઇન ેરાચાયીથી 
કણવતાાં અને તડતા જઇ યહ્ય શત, ફીજુ ાં 
એ કાાંઇ કયી ળકે કે ચાળુને કાાંઇ કશી ળકે 
એભ ણ નશત. ખાભાાં ચાળુનાાં ભસ્તકને 
પે્રભથી વશરેાલતા ભટીફેન જાણે કે એની 
થડી ીડા શયી રેલા ભાાંગતા શતા.. યાંત ુ
એભની આંખભાાં ણ ગાંગા જભનાએ ભાઝા 
મકુી શતી… ચાળુની લેદનાથી વ્મવથત 
થમેરા ભટીફેનથી એકલાય ત બભૂ ણ 
ડાઇ ગઇ કે “આ શસ્ીટર જલદી કેભ 
નથી આલતી? શયનીળબાઇ તભે યસ્ત 
ભરૂી નથી ગમા ને?” એભને ત એક એક 
વભનીટ એક એક કરાક જેટરી બાયે રાગતી 
શતી. ણ શસ્ીટર ત થડી જ વભનીટભાાં 
આલી ગઇ. ચાળુને તયત જ ઈભયજન્વી 
લડષભાાં રઇ ગમા… ફશાય ભટીફેન, 
શયનીળબાઇ અને આવળત ઉંચા જીલે ફેઠા 
શતા. થડીલાય ફધા ચૂ ફેવી યહ્યા… ણ 
છી ભોનનાાં બાયને બાાંગતા શયનીળે 
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એકધાયા આંસ ુવાયી યશરેાાં ભટીફેને 
વાાંત્લન આલાની કવળળ કયી… 
”ભાવી, તભે ચચિંતા ન કય… આ એેંડીક્ષન 
દુ:ખાલ જ છે એટરે એ રક શભણાાં જ 
તાત્કારીક ઓયેળન કયી દેળે…. અને છી 
જ જ ને તભાય ચાળુ થડા જ 
દદલવભાાંશરેાાંની જેભ ભસ્તી કયત થઇ 
જળે.””શા ભમ્ભી, એેંડીક્ષનુાં ઓયેળન ત 
શલે એકદભ વાભાન્મ લાત થઇ ગઇ છે… ત ુાં 
ચચિંતા ન કય… ચાળુને એભ ણ ફીભાય 
ડી યશલેાનુાં જયામે ગભતુાં નથી… ડૉક્ટય 
આયાભ કયલાનુાં કશળેે ત ણ તને ત 
ખફય છે કે એ ત ફે-ત્રણ દદલવભાાં જ 
પયત થઇ જળે…” આવળતે ભટીફેનને 
કશલેાને ફશાને તાના ભનને ણ 
વભજાવ્યુાં. 

”બગલાન કયે ફધુાં શભેખેભ ાય ડી જામ 
ફેટા… એક ત પ્ાને ણ શભણાાં જ 
ફશાયગાભ જલાનુાં યશી ગયુાં શત ુાં!  
આણ ચાળુ જ જલદી વાય થઇ જળે ત હુ ાં 
21 નકયડા ગળુુલાય કયીળ અને એને વળયડી 
ગે રગડાલલા રઇ જઇળ…” ડવૂકાાં બયતા 
બયતાાં ભટીફેને ત એના વળયડીલાા 
વાાંઇફાફા વાથે શ્રદ્ધાન વદ ણ નક્કી 
કયી રીધ. 
થડીલાયભાાં જગત ણ આવ્મ અને 
આવળત ાવે જઇને ચાળુની છૂતાછ કયી… 
એટરાભાાં ત નાાં ફીજા થડાાં ભાણવ 

ણ આલી ગમા… શલે કઇ ડૉક્ટય કે નવષ 
આલીને ચાળુની શારત જણાલે એની યાશ 
જતાાં વો ફેવી યહ્યા. શજી કેભ કઇ આવ્યુાં 
નશીં એ વલચાયત શયનીળ થડીલાયે 
ડૉક્ટયને ચાળુ લેળે છુલા ગમ. આવળતે એ 
નટીળ કયુષ. 

શયનીળને ગમાને ણ રગબગ લીવ-
ચીવ વભનીટ થઇ ગઇ શતી, ણ ન ત 
કઇ ડૉક્ટય કાાંઇ કશલેા આવ્યુાં શત ુાં કે ન 
શયનીળ શજી ાછ આવ્મ શત… આવળત 
ભનભન ચચિંતીત થલા ભાાંડય… ત્માાં જ 
એણે શયનીળને આલત દેખામ.. 

શયનીળે આલીને આવળત અને વવલતાફેનને 
કહ્યુાં કે “ચાળુન દુ:ખાલ અત્માયે ફાંધ થમ 
છે, એને ઘેનનુાં અને દુ:ખાલાનુાં ઇંજેક્ષન 
આપ્યુાં છે એટરે એ આયાભ કયે છે… અને 
દુ:ખાલ એેંડીક્ષન નથી ણ એના ેટભાાં 
થયી છે, એન છે! જેને કારે ઓયેળનથી 
કાઢી રેલાભાાં આલળે… આજે ત ચાળુને 
ભલાની યજા નથી.” છી ના ભાણવ 
તયપ જઇને કહ્યુાં કે, “તભે ફધા ચચિંતા ન 
કય, પાંકળન ણ રગબગ તી જ ગયુાં 
છે… એટરે તભે ફધા ઘયે જઇ ળક છ…” 

“બાઇ, હુ ાં અશીં યાત યહુાં?” જગતે છૂુાં. 
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“ના જગત, ત ુાં ભમ્ભીને ઘયે રઇ જા… હુાં જ 
આજે યાતે અશીં યકાઇળ.” આવળતે જગતને 
કહ્યુાં. 

“ણ ભાયે શરેાાં ચાળુને જલ છે… ભને 
ભલા નશીં દે ત્માાં સધુી હુ ાં નશીં જાઉં”, 
ભટીફેનનુાં ભન શજી ભાનત ુાં નશત ુાં… 
આવળતને ખફય શતી કે ભમ્ભી ચાળુને જમા 
લગય ત ઘયે નશીં જ જામ, એટરે એણે 
શયનીળ તયપ જયુાં… શયનીળ ણ જાણે 
એની આંખની બાા વભજી ગમ શમ એભ 
ફલમ, “ચાર ભાવી, હુ ાં તભને ચાળુને જલા 
રઇ જાઉં, ણ તભે એને ડીસ્ટફષ ના 
કયતા…” 

ચાળુને વનયાાંતે સતેૂર જઇને ભટીફેનને 
થડી શાળ થઇ… ચાળુનાાં ભાથે ભભતાબમો 
શાથ પેયલીને એના કાને ચમૂ્યુાં. એભનાાં 
જતાાં જ આવળતે જમા વાથે ભફાઇર ય 
લાત કયી રીધી. 

જગત ભટીફેનને રઇને એભનાાં ઘયે 
આવ્મ. ઘયભાાં થડીલાય યકાઇ, ફધા વાથે 
લાત કયીને છી ઘયે જલા ભાટે ફશાય 
નીકળ્મ… ત્માાં જ એની યાશ જઇને ફેઠેરી 
શીના એની ાવે આલી. 

”જગત, ચાળુને શુાં થયુાં છે?” એ યડલા જેલી 
થઇ ગઇ શતી… 

જગતને જે ખફય શતી એ લાત શીનાને 
એણે કયી… ણ ખફય નશીં કેભ, શીનાનાાં 
ભનભાાં એક બમ તાઇ યહ્ય શત… કારે 
ઓયેળન થઇ જળે છી ત થડા જ 
દદલવભાાં ચાળુ ઘડા જેલ થઇ જળે, એવુાં 
ભનભાાં ઠવાલલાની એ વનષ્પ કળીળ કયી 
યશી. 

* * * 

શસ્ીટરભાાં આવળત અને શયનીળ એકરાાં 
ડયા, એટરે શયનીળનાાં શાલબાલનુાં 
યીક્ષણ કયી યશરેા આવળતે છુુાં, 
”શયનીળબાઇ, લાત શુાં છે? તભે લાાાં 
ભાણવ અને ભમ્ભીને નચચિંત થલાનુાં કશીને 
ઘયે ભકરી આપ્મા, ણ તભે તે ચચિંતીત 
કેભ રાગ છ?!!” 

”આવળતબાઇ, તભાયી લાત વાચી છે… 
ડૉક્ટય કશ ેછે કે એનાાં ેટભાાં ભટી ગાાંઠ 
છે…” 
”શા, ત? ણ એ ત તભે કહ્યુાં એભ કારે 
ઓયેળન કયીને કાઢી રેળે ને?!” 
આવળતનાાં અલાજભાાં ણ ચચિંતાએ ઘય કયુું. 

”શા, એ ત કાઢી રેળે, ણ એભણે 
ફામપ્વી કયલી ડળે છી ખફય ડળે…” 

”શુાં ખફય ડળે? ળાની ફામપ્વી?” 
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“આવળતબાઇ, ભટે બાગે ત કશુાં જ નશીં 
શમ ણ આ એક ભેડીકર પ્રવીજય છે કે 
કઇ ણ ગાાંઠને ઓયેળનથી કાઢી રીધા 
ફાદ એની ફામપ્વી કયલી ડે છે… એટરે 
ગાાંઠ જ કેન્વયીમવ શમ ત એની ખફય 
ડ.ે” 

“કેન્વય…??” 
“એ ત ફામપ્વીનુાં યીઝલટ આલે છી 
ખફય ડ.ે” “ત એ ફામપ્વીનુાં યીઝલટ 
ક્યાયે આલળે?” 
“દળેક દદલવભાાં આલી જવુાં જઇએ… ણ 
તભે ચચિંતા ન કયળ. આ શસ્ીટરભાાં ભાળુાં 
અલાયનલાય આલલાનુાં થત ુાં શમ છે એટરે 
હુ ાં તાવ કયીને જેભ ફને એભ જલદી જાતે 
રઇ આલીને તભને આી જઇળ.” 

ત્માાંજ ડૉકટયે આલીને શયનીળની 
વભજાલેરી લાતને આવળત આગ 
દશયાલી. 

* * * 

ફીજા દદલવની વલાયે ચાળુનુાં ઓયેળન 
શભેખેભ તી ગયુાં શત ુાં… ચાળુને લેદનામકુ્ત 
લાત કયત જઇને ઘયના ફધાને આનાંદ 
થમ. ફયે ફધા વભત્ર ચાળુને ભલાાં 
આવ્મા… ફધાની વાથે લાત કયતા કયતાાં 
એની નજય શીનાન ેળધી યશી… લાયે લાયે 
એ ફાયણા તયપ જ જમા કયત શત… 

અને ઘણીલાયે જ્માયે શીનાએ રૂભભાાં ગ 
મકુ્ય ત્માયે શીનાન રાર રાર યાંગ જાણે 
એના મખુ ય યેરાઇ ગમ…. વભત્રએ એને 
થડ ચીડલીને એની ઠેકડી ઉડાડી… થડી 
લાય ભજાક-ભસ્તી કયીને પયી ફધા ાછા 
કરેજ ગમા. આખયે શીના અને ચાળુ એકરા 
ડયા… 

“કેભ ચચફાલરી, ત ુાં કેભ આજે એકદભ ચૂ 
છે?” ચાળુ ત આભેમ શીનાનાાં વાંગભાાં લગય 
લવાંતે જ ખીરી જત શત… અને આજે ત 
શીના જાણે એનાાં દયદની દલા ફનીને 
આલી શતી. ચાળુએ એન શાથ કડય. 
શીનાએ ભાાંડ ભાાંડ યકી યાખેરાાં આંસઓુ 
એકદભ ફશાય ધવી ગમા… ચાળુનાાં શાથ 
ય ભાથુાં મકુી એ યડલા રાગી. ચાળુએ 
એના ભાથા ય ફીજ શાથ પેયલી શવતાાં 
શવતાાં કહ્યુાં, “અયે ગાાંડી, ભને કાાંઇ જ થયુાં 
નથી… ત ુાં જ જે ને, ફે-ત્રણ દદલવભાાં જ હુ ાં 
તને ભાયા પટપટીમા ય ઉડાડત થઇ 
જઇળ.” ચાળુએ શલેકથી દશનાનુાં ભોં ઊંચ ુ
કયુષ અને એના આંસ ુતાના શાથથી 
છૂ્ાાં… છી એકીટળે એના ચશયેાને જઇ 
યહ્ય… થડી ક્ષણભાાં ત ફાંનેએ ખલુરી 
આંખથી કેટરાાંમે વનાાં જઇ નાાંખ્મા અને 
કેટરાાંમે લામદા કયી નાાંખ્મા… ઓઘ 
થઇ ગમ શત શીના ય એ, અને ાણી 
ાણી થઇ ગઇ શતી, દશના ણ. 
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ત્માાં જ ફશાયથી કઇ અંદય આલતુાં શમ 
એલ અલાજ આવ્મ… એટરે શીના સ્લસ્થ 
થઇ ગઇ અને દૂય જઇને ઊબી યશી… 
ભટીફેન અને યાધાફેન અંદય આવ્મા… 
ભટીફેનનાાં શાથભાાં ચાળુાં ભાટેનાાં ટીપીનભાાં 
થડ વળય અને થડી ઢીરી ખીચડી શતા.. 
યાધાફેન ણ એભની જડે ચાળુની ખફય 
કાઢલા આવ્મા શતા… એભણે શીના તયપ 
કાંઇક વાંકેતથી જયુાં, શીનાએ વતેજ થઇને 
ચાળુને ફામ કયી કરેજ જલાનુાં જણાલી 
ઝડથી ત્માાંથી નીકી ગઇ… 

ચાળુને ઘયે આવ્માાંને ણ શલે 5-6 દદલવ 
થઇ ગમા શતા… ણ ડૉક્ટયનુાં શજી આયાભ 
કયલાનુાં સચૂન શઇ એને ભાાંડ ભાાંડ ઘયે 
યકી યાખતાાં શતા. ચાળુને ફશાય નીકવુાં 
શત ુાં… એણે ત શીનાને ભવુાં શત ુાં. કેટરાાં 
દદલવ થઇ ગમા શતા એણે શીના જડે 
એકાાંતભાાં લાત કમે! શા, એનાાં દળષન ત 
જરૂય થતા યશતેા શતા… ઘયે ખફય કાઢલા 
ણ ક્યાયેક આલી જતી શતી, યાંત ુએભને 
એકાાંત કદી ભતુાં નશીં… કઇલાય શીનાને 
ભલા આલતી એની વશરેીઓન નટખટ 
અલાજ એના ઘય તયપથી એને જરૂય 
વાંબાત… 

“વકશમય તાયા… કમા છુંદણે ભોહ્યો તાયો 
છેર…. કશ ેને?!!” 

(વળષક ાંસ્ક્ત:  ‘ભયીઝ’…  અંવતભ ાંસ્ક્ત: 
? )   

———— 
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બાગ -  11 : શીનાનો ઘેયો યુંગ 
(ઊવભિવાગય) 

વાાંજે શયનીળબાઇ ઘયે આવ્મા. ચાળુના 
ખફય અંતય છૂ્ા અને આવળતબાઇ વલળે 
છૂુાં… આવળતબાઇ શજી શભણાાં જ 
ઓદપવેથી આવ્મા શલાથી એભનાાં રૂભભાાં 
જયા આયાભ કયતા શતા. જમાબાબી એભને 
ફરાલલા જ જતા શતા ત્માાં જ શયનીળે કહ્યુાં 
કે “કાાંઇ લાાંધ નશીં બાબી, હુ ાં જ એભને 
રૂભભાાં જઇને ભી આવુાં.” શયનીળને એકદભ 
રૂભભાાં આલેર જઇને આવળત ફેડભાાંથી 
વપા ઊબ થઇ ગમ… થડી 
ઔચાદયકતા તાલી ને જમાને રૂભભાાં ચા 
ભકરલા જણાવ્યુાં.“આવળતબાઇ, હુ ાં આજે 
ચાળુન યીટષ  રેલા ગમ શત… અને એક 
ખયાફ વભાચાય છે.” શયનીળે શલે આડી 
અલી લાત કયલા કયતાાં વીધી જ લાત 
કયી.” 

“શુાં છે યીટષભાાં શયનીળબાઇ?” આવળત 
એકદભ ચચિંતીત થઇ ગમ. 
“ચાળુને ેટનુાં કેન્વય છે…” શયનીળે 
એકીશ્વાવે ફરી નાાંખ્યુાં. 

આવળત ધબ્ફ દઇને ફેડ ય પવડાઇ 
ડય. યીટષની લાત વાાંબીને ફાયવાખે 
ઊબા યશી ગમેરા જમાબાબીનાાં શાથભાાંથી 
ચાની ડીળ ડી ગઇ… જમાબાબીની ાછ 
ઊબેરાાં ચાળુને આંખે અંધાયા આલી ગમા 

અને એણે દદલારને ટેક રેલ ડય… 
યાંત ુતાની જ ચફભાયી વલળેની ફધી 
લાત કઇ એને ન કયે ત, એ વલચાયે 
આગની લાત વાાંબલા અંદય ઊઠેરા 
તપાનને અલગણી ચૂચા ફાયણા ાછ 
ઊબ યહ્ય. થડીલાયે જ્માયે ફાંનેને ક 
લી શમ એવુાં રાગ્યુાં ત્માયે શયનીળે આગ 
લાત ચરાલી… આવળત અને જમાબાબીને 
વેકાંડ સ્ટેજ ય શોંચી ગમેરી ચાળુની 
ચફભાયી વલળે વલગતે લાત કયી… ગાાંઠ ત 
વજૉયીથી નીકી ગઇ છે યાંત ુકેન્વય 
વેરન નાળ કયલા ભાટે કીભ થેયેીની 
વાયલાય રેલી ડળે એવુાં જણાવ્યુાં. એક-ફે 
લયવ નીકી જળે એને પયી એકદભ નભષર 
થતાાં… શયનીળે એ ણ કહ્યુાં કે કીભ 
થેયેીની વાઇડ ઇપેક્ટને રીધે એ કદી વતા 
નશીં ફની ળકે.… અને એ ણ ચેતલણી 
આી કે એકલાય કીભ થેયેીની વાયલાય 
રીધા છી ણ કેન્વય ગભે ત્માયે ઊથર 
ભાયી ળકે છે… યાંત ુશલે ભડષન વામન્વ 
ઘણુાં આગ નીકી ગયુાં શમ, એકાંદયે 
જીલન જીલલાભાાં ફીજી મશુ્કેરી નશીં 
આલે… ફવ, વભમાાંતયે ચેક-અ કયાલતા 
યશી, તાની શલેથ વલળે ચાળુએ શાંભેળા 
એરટષ યશવે ુાં ડળે. શયનીળને ઉતાલ 
શલાથી ખયાફ વભાચાય આીને તયત 
ચાલમ ગમ… 
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એના ગમા છી ચાળુ બાઇના રૂભભાાં 
આવ્મ. બાઇ-બાબીની આંખભાાંથી ચાળુ 
પ્રત્મેન પ્માય ટ ટ ટકી યહ્ય શત… 
બાઇ-બાબીએ ચાળુને જઇને સ્લસ્થ થલા 
પ્રમત્ન કમો યાંત ુચાળુનુાં ભોં જઇને ખ્માર 
આલી ગમ કે એ ફધુાં વાાંબી ચકુ્ય છે… 
આવળત ચાળુને લગીને યડી ડય… દદી 
થઇને ણ ચાળુએ ઊરટાનુાં બાઇ-બાબીને 
આશ્વાવન આપ્યુાં. 

ચાળુ શલે શીનાની યાશ જત ન‘શત… ણ 
અશવનિળ એના વલળે જ વલચામાષ કયત શત. 
એણે ત ભનભન કાંઇક નક્કી ણ કયી 
રીધુાં શત…ુ શીના વાથે રગ્ન થામ ત ણ 
શલે એ ફાકનુાં સખુ આી ળકલાન 
ન‘શત… અને ગભે ત્માયે કેન્વયન ઉથર 
ભાયલાનાાં બમનાાં ઓથાય નીચે શીનાને એ 
કેલી યીતે સખુી કયી ળકળે? ના ના, 
તાની વાથે દુ:ખી થામ એના કયતા કઇ 
ફીજા વાથે સખુી થળે ત એના હૃદમને 
યભ ળાાંવત ભળ…ે શીના ભક જઇને 
એને ઘયે ખફય છૂલાને ફશાને ભલા 
આલતી ત ણ જાણે એને કઇ ખળુી નથી 
થઇ એલી જ યીતે લતષત શત… એ જૈવભન 
અને ળીતર વાથે થડી ભસ્તી ણ કયતી કે 
એ ફશાને ણ ચાળુ કાંઇ ફરે, ણ… 

ચાળુની કીભ થેયેી શલે ચા ુથઇ શતી, 
અને એની વાથે જ ધીભે ધીભે ફધાને 
ચાળુની ચફભાયીની જાણ ણ થઇ ગઇ 

શતી… શીના ય ત જાણે આબ તટૂી ડલુાં 
શત ુાં… એને જ્માયથી ખફય ડી ત્માયથી એ 
ચાળુ વાથે એકાાંતભાાં લાત કયલાની કવળળ 
કયતી શતી… ણ એને વભજભાાં ન્શત ુાં 
આલતુાં કે ચાળુનુાં લતષન એના પ્રત્મે એકદભ 
ળુક્ષ કેભ થઇ ગયુાં શત ુાં… કેભ એ જાણે 
ફદરામેર રાગત શત? શા, એના ફધા 
લા કીભને રીધે ધીભે ધીભે ખયી ગમા 
શતા… ણ ફાહ્ય દેખાલની શીનાને ક્યાાં 
યલા શતી! તાને જઇને જ શાંભેળા ખીરી 
ઉઠતા શીનાના યાંગ ધીભે ધીભે ચાળુનાાં 
ચશયેા યથી ઝાાંખા થલા ભાાંડયા શમ એભ 
રાગ્યુાં… ણ છી એને એભ ણ થતુાં કે 
કદાચ કીભની આડ અવયને કાયણે એન 
મડુ ઠીક નશીં યશતે શમ… એટરે એન મડુ 
ઠીક યશ ેએ ભાટે ફને એટરા એ પ્રમત્ન 
કયતી શતી.. 

થડા ભદશનાઓ આભ જ લીતી ગમા… 
ચાળુની કીભ થેયેી ણ શલે યુી થઇ ગઇ 
શતી… આ થડા ભદશનાઓ ત શીનાને યગુ 
યગુ જેલડા રાગ્મા… ચાળુની રાગણી જાણે 
દદલવે દદલવે ત્થય જેલી થઇ યશી શમ 
એભ શીનાને રાગત ુાં… ચાળુની એક પે્રભબયી 
નજય ભાટે એ કેટુાં તયવતી શતી, ણ 
કયા લાદની જેભ ચાળુ દૂય ચાલમ જત, 
ણ કદી લયવત નશીં. અને ચાળુની 
દદષનાક ભનસ્સ્થતીની શીનાને ણ ક્યાાં 
ખફય શતી! શીનાને ક્યાાં ખફય શતી કે, 
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એની વાથેનાાં લતષનથી એનાાં કયતાાં ણ 
લધ ુઘામર ચાળુ થત શત… શલે ત શીના 
ભાટે દયસ્સ્થતી એકદભ અવહ્ય ફની ગઇ 
શતી… 

એક દદલવ જ્માયે એ ચાળુના ઘયે ગઇ ત્માયે 
આવળત વાથે ચાળુ શસ્ીટર ચેકઅ ભાટે 
ગમ શત… અને ઘયભાાં ભાત્ર જમાબાબી જ 
શતા. ચાળુના ભમ્ભી-પ્ા ફશાય ગમા 
શતા. જમાબાબી વાથે થડી લાય આડી 
અલી લાત કયી… ણ ક્યાયનુાં એને ત 
ભન થઇ યહ્યુાં શત ુાં કે ચાળુ વલળે બાબીને 
કાંઇક છૂુાં… ણ એને ખફય નશતી ડતી 
કે લાત કેલી યીતે ળરૂ કયલી. જમાબાબી 
ણ ક્યાયનાાં જઇ યહ્યા શતાાં કે આ શીનાનુાં 
આજે ચચતેજ નથી કઇ લાતભાાં, એના ભનભાાં 
ત કાંઇક ફીજુ ાં જ છે…. 

“શીના તાયે કાાંઇ છૂવુાં છે ચાળુ વલળે?” 
જમાબાબીથી આખયે છૂાઇ ગયુાં. 

“શા બાબી, ણ… “ 
“જે છૂવુાં તે વલના વાંકચે છૂ, તાયી અને 
ચાળુની પે્રભકશાની ભાયાથી કાાંઇ છૂી 
નથી…” “શીનાને જયા દશિંભત આલી અને 
વાંકચ ત્માગીને વીધુાં જ જમાબાબીને છૂુાં, 

“બાબી, ચાળુ કેભ ઘણા લખતથી થડ 
ફદરાઇ ગમ શમ એભ રાગે છે?” 

“આટરી ભટી ચફભાયી વાથે જૂજત ભાણવ 
થડ ફદરામેર ત રાગે જ ને શીના!” 

“એભ નશીં બાબી, ભાત્ર ભાયા પ્રત્મેન એન 
વ્મલશાય ફદરામ રાગે છે… એને જાણે 
ભાયા આલલાથી ખળુી નથી થતી એવુાં રાગે 
છે. ભાયી કઇ લાતન ફયાફય જલાફ ણ 
નથી આત. ભને એભ ણ રાગ્યુાં કે 
કીભને રીધે એ થડ ચીદડમ થઇ ગમ 
શળ…ે યાંત ુલાત કાાંઇ ફીજી જ રાગે છે. 
ફીજા ફધા વાથે એ ફયાફય લાત કયે છે, 
ભાત્ર ભાયી વાથે જ કેભ….? ” આટુાં 
ફરતાાં ફરતાાં શીનાથી ડવૂકુાં મકૂાઇ ગયુાં. 

જમાબાબી દશનાને ભાથે શતેથી શાથ પેયલતાાં 
વલચાયી યહ્યા… દશનાને ાણી ાઇને જયા 
ળાાંત કયી. 

“બાબી, કશન…ે એલી શુાં લાત છે કે ચાળુ 
ભને દૂય ધકેરી યહ્ય છે?” 

કશવે ુાં કે ન કશવે ુાં એની ગડભથરભાાં ન 
ડતાાં જમાબાબીએ શયનીળબાઇએ કશરેી 
લાત દશનાને કયી… દશનાને શલે ફધુાં 
વભજાઇ ગયુાં શત ુાં. જાણે કઇ ભટ 
વાક્ષાત્કાય થમ શમ એભ દશનાનાાં ચશયેા 
યના બાલ એકદભ ફદરાઇ ગમા… 

“બાબી, તભે ચાળુને રઇને કારે ાાંચ લાગ્મે 
ભાંદદયે આલળ? ણ એને કશુાં કશતેા નશીં, 



                                                                              વ ક   
 

www.gadyasarjan.wordpress.com  26 

નશીંતય એ નશીં આલે…” દશનાએ એકદભ 
દ્રઢતાથી જમાબાબીને વલનાંતી કયી. 

જમાબાબી દશનાને એકીટળે જઇ યહ્યા… 

“પ્રીઝ, બાબી!!” એણે પયી કહ્યુાં… 
“વાળુાં, ણ ચાય લાગ્મે આલીશુાં… ાાંચ 
લાગ્મે ભમ્ભી-પ્ા ઘયે આલી જળે.” 

દશના ત્માાંથી ઘયે આલી ત્માયે જાણે ‘કોન 
ફનેરા કયડવત‘ન કયડન કઇ કમડ 
ઉકરી ગમ શમ એલી ખળુી એના ચશયેા 
ય ઝકતી શતી… 

* * * 

ભાંદદયના ગવથમા ય આજે શીના ચાળુની 
યાશ જતી ફેઠી… વલા ચાય લાગી ગમા 
શતા. અને એ વલચાયી યશી કે, ઘણીલાય આ 
જ ગવથમા ય ફેવીને આતયુતાથી એની 
યાશ જતાાં ચાળુને એણે ઘણી લાય જાણી 
જઇને ણ યાશ જલડાલી શતી. એને ઘણુાં 
ઘણુાં માદ આલી ગયુાં… ત્માાં જ વાભેથી 
આલતા જમાબાબી અને ચાળુને જઇને 
એની વલચાયધાયા તટૂી. દશનાને અશીં યાશ 
જતી જઇને ચાળુ જયા ચોંકી ગમ… ણ 
એ કાાંઇ ફરે એ શરેાાં જ જમાબાબીએ 
એને જણાવ્યુાં કે એભને આગ થડુાં કાભ 
શઇ એ તાલીને છી આલળે… ચાળુ ણ 
વભજી ગમ કે જમાબાબી એને શીનાને 
ભલા ભાટે જ વાથે રાવ્મા શતા. ચાળુ 

શીનાની ફાજુભાાં ફેવલાની જગ્માએ થડે 
દૂય જઇને ફેઠ… 

“કેલી ચારે છે કરેજ?” એણે ઔચાદયક 
લાત ળરૂ કયી. “શલે ત તભે ફધા ભાયાથી 
એક લષ આગ થઇ જળ ને?!” 

શીના એને એકીટળે જઇ યશી… એણે આજે 
આડી અલી કઇ લાત કયલી ણ નશતી 
અને વાાંબલી ણ નશતી. એની 
જગ્માએથી ઊઠીને શીના ચાળુની ફાજુભાાં 
આલીને રગરગ ફેવી ગઇ… છી એકદભ 
વશજતાથી ફરી…”ચાળુ, ભને જ ેટનુાં 
કેન્વય થયુાં શત અને ડૉક્ટય ભને કશતે કે 
શલે હુ ાં કદી ભા નશીં ફની ળકુાં, ત શુાં ત ુાં 
વાચ્ચે વાચ ભને છડી દેતે?” એકદભ 
ધાયદાય ણ પે્રભા નજયે એણે ચાળુ તયપ 
જયુાં… વાથે જ એની આંખભાાંથી કશીનયૂને 
ણ ળયભાલે એલાાં દકિંભતી અશ્રભુતી 
ખરલાઇ ડયાાં… ચાળુને આજે શીનાનુાં રૂ 
એકદભ અરગ જ રાગ્યુાં. એના ચશયેા ય 
નટખટતાનુાં ત નાભવનળાન નશત ુાં. 
એનાથી શીનાની નજયન તા વશન ન 
થત શમ એભ એ નીચુાં જઇ ગમ. જાણે 
એનાથી કઇ બમાંકય ગનુ થઇ ગમ શમ 
એલી દદરભાાં કણવ ઊઠી… એને ખ્માર ત 
આલી જ ગમ શત કે જમાબાબીએ જ 
શીનાને ફધી લાત કયી રાગે છે… 
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“શીના, ભા ફનવુાં એ દયેક સ્ત્રીને બગલાને 
આેુાં ભટાભાાં ભટુાં લયદાન છે… એ જ 
લયદાનથી હુ ાં તને ભાયા સ્લાથષ ભાટે લાંચચત 
કેલી યીતે યાખી ળકુાં? ભાયી જગ્માએ ત ુાં શમ 
ત ત ુાં શુાં કયે?” એણે શીનાને વભજાલલાન 
વનષ્પ પ્રમાવ કમો. 

જલાફભાાં શીનાએ ભસ્તીથી ચાળુન શાથ 
તાના શાથભાાં રીધ અને પયી નટખટ 
ફની જઇ એક ડામેરગ પટકામો, “અયે ભેયે 
યાજ્જા, ઈવભે ચચિંતાકી કોનવી ફાત શૈ? 
શભાયે દેળભેં ત દકતને વાયે અનાથાશ્રભ 
શૈ… ઉવભેવે 5-10 ફચ્ચે રગ ક શભ ગદ 
રે રેંગ!ે!! કૈવા રગા શભાયા આઇડીમા??” 

ચાળુ દશનાને મગુ્ધ નજયે જઇ યહ્ય… 
એકદભ શલાળ અને ભસ્તીથી દશનાએ 
કેલડી ભટી લાતને નાની કયી દીધી શતી!! 
થડી  ભાટે ત એનુાં ભન શીનાને 
આશ્રેભાાં રઇ રેલા રરચાઇ ગયુાં… યાંત ુ
આટરા ભદશનાનાાં અભ્માવથી તાની 
રાગણી ય અંકુળ યાખલાનુાં શલે એ ળીખી 
ગમ શત. યાંત ુશાંભેળની જેભ વલચાયનાાં 
લભભાાં પવાત ગમ… શુાં એ તે 
દશનાની એ કુયફાની વશન કયી ળકળે? 
લગય લાાંકે એની કખને વજા આી ળકળે? 
શુાં દશનાને ખફય શળે કે એ કેલડી ભટી 
કુયફાની આી યશી છે? કે છી ભાત્ર 
જુલાનીના જળભાાં શળ ખઇ ફેઠી છે? 
પે્રભનાાં ાંથ ય તાની કખને કુયફાન 

કયલા તૈમાય થમેરી દશનાને શલે કેલી યીતે 
અને શુાં વભજાવુાં? ચાળુનાાં દદરદદભાગભાાં 
વલચાયનુાં ઘડાયૂ આલી ગયુાં… અંદય 
ભાંદદયભાાં ઘાંટાયલ ગ ૂાંજી ઊઠય… અને ફશાય 
દૂયથી કઇનાાં યેદડમા ય એક ગઝરન ળેય 
વાંબાત શત… 

હુું જેને જોડલા ભથતો યહ્યો, ભટતો યહ્યો 
લો, 
વુંફુંધોના એ તોડી તાય ઊબો છું અદફ 
લાી. 

 (અંવતભ ળેય: ‘ઘામર’) 

———— 
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બાગ – 12  :  ખારીો  (નીરભ દોળી)  

બયચક બીડ લચ્ચે, 
ધ્માનસ્થ ફેઠો છે ખારીો 
અયીવાઓ ફદલ્મા કરુું  છું છતાું મે 
ફદલ્મા વલના યશી જામ છે ચશયેો.”ચાળુ 
જાત વાથે વતત દ્વન્દ કયત યહ્ય.રડત 
યહ્ય,ઝગડત યહ્ય,ભાનત યહ્ય ને 
ભનાલત યહ્ય,વભજત યહ્ય ને વભજાલત 
યહ્ય…અને અંતે થાકી ને પયી પયી ને થૃ્લી 
ગ છે ની જેભ એક જ જગ્માએ આલી ને 
અટકત યહ્ય. 

તે નશત શીનાને છડી ળકત,નશત 
અનાલી ળકત.તેન વાચ સ્નેશ તેને ફે 
ભાાંથી એકે યસ્તે જલાની જાણે ઇજાજત 
નશત આત.ભનની વાભે,જાત વાભે તે 
દકલરેફાંદી કયલા ભથી યહ્ય શત.અને 
શીનાન પે્રભા ચશયે,શીનાન પ્રેભ..તે 
દકલરાના કાાંગયા ખેયલીને અંદય પ્રલેળી 
જત શત..યલાનગી વલના.સ્ભયણન ધૂ 
અંતયભાાં પ્રજલચરત શત.ણ..વલધાતા એ 
જાણે તેને પ્રકાળલાની ભનાઇ પયભાલી શતી. 
શીના ત શજુ નાની છે.જીલનની 
લાસ્તવલકતાથી અજાણ છે.પ્રેભન આ ક્ષચણક 
ઉબય ળભી જળે ત્માયે તેને તાની ભરૂ 
વભજાળ.ે.ણ ત્માયે ફહુ ભડુ થઇ ગય ુ
શળ.ેપ્રેભની લાત બરે તે કયતી.ણ શલે 
આ ફદરામેર વાંજગભાાં તેણે રાગણીથી 
નશીં ..ણ વલલેકબપુ્ધ્ધથી જ વલચાયવુાં 

યહ્યુાં.શીના નાદાન છે..તે થડ નાદાન 
છે?અને શલે આ વાંજગ ત તેને કદાચ 
લધ ુડત ખુ્ત ફનાલી દીધ શત. 

કદાચ ફાંને ન પ્રેભ વલજાતીમ 
આકષણભાાંથી જનમ્મ શત.ણ આજે 
…આજે તે એક એલી ઉંચાઇએ શોંચ્મ 
શત..જમાાં તાન નશીં…વાભેની એ 
વ્મસ્ક્તન વલચાય કયલાન શત.પ્રેભન 
અથષ..જ કઇ રાાંફી ચડી લાત વવલામ એ 
જ કે વાભેની વ્મસ્ક્તને સખુ આવુાં..શીનાને 
તે શુાં સખુ આી ળકે તેભ શલે 
શત?અન્ધકાયભમ બવલષ્મ?વતત બમન 
ઓથાય?કઇ ઘડીએ શુાં થળે તેની 
ચચિંતા?અને દદષ  ાછ ઉથર ભાયે ત 
ૈવાના ાણી? 

અને….. 

આગ તે કલના ન કયી ળક્ય. 

ના,ના, શીનાને દુ:ખી કયલાન તેને કઇ 
અવધકાય નથી જ.શા,રગ્ન છી આ 
દયસ્સ્થવત આલી શત ત નળીફ ભાની 
તેભણે સ્લીકાયી રીધી શત..અને વાભન 
ણ કમો શત.ણ જાણી જઇને શીનાને 
કલૂાભાાં ડતી તેણે યકલી જ યશી.અને 
વલાર પકત શીના ના ભા ફનલા યૂત 
વીવભત કમાાં શત?તાની બાાંગી તટૂી 
જજિંદગી ન મે શલે શુાં બયવ? 
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અને છી અયીવાભાાં પ્રવતચફિંફને જઇ 
તાન ેજ ચાાંચ ભાયતી ચકરીની જેભ તે 
તે જ તાને જલાફ ણ આત 
યશતે.કે 

” આભ જુઓ ત કઇની જજિંદગીન કમાાં 
બયવ શમ છે? આ છીની ક્ષણ ની મે 
કમાાં ખફય શમ છે કઇ ને? આ ત 
જાણ્માનુાં દુખ છે ફધુાં.જે નળીફભાાં શળે તે 
થળે.આગે આગે દેખા જામેગા…ને ભેં કમાાં 
શીનાથી કઇ લાત છૂાલી છે?હુ ાં ના ાડીળ 
ત તેને કેટુાં દુખ થળે?” 

અને આભ વલચાયતા તાના ભનને ાછ 
તે જ ટાયત શત.લાશ.! શીનાને દુખ 
થળે ભાટે ત ુાં શા ાડ ેછે?! એભ કશ ેને શીના 
ને છડલી તને જ નથી ગભતી? સ્લાથી છે 
ત ુાં સ્લાથી. તાય પ્રેભ સ્લાથી છે.શીનાની 
નાદાવનમત ને વાચે યસ્તે લાલી એ તાયી 
પયજ નથી? પ્રેભની લાત કયતી શીના ને 
રગ્ન છી દયસ્સ્થવત વભજાળે અને પ્રેભન 
યાંગ ઉતયી જળે..અને ત્માયે..?જજિંદગીના 
વનણ્મો એભ કાંઇ આલેળભાાં આલી ને થડા 
રેલામ છે?શીનાની જજિંદગી વાથે યભલાન 
ભને કઇ શક્ક નથી,એની કુયફાની,ફચરદાન 
ભને ભાંજૂય નથી. 
આભ ચાળુનુાં ભનભાંથન વતત ચારતુાં 
યશતે ુાં.બીંત પાડીને ી ઉગે તેભ કમાયેક 
માદની, સ્ભયણની..શીના વાથે ગેર 
ભધયુ ક્ષણની ગરીઓભાાં તે પયી 

લત.સ્ભયણનુું ગયવ તેના ભન ના 
ભાચમાભાાં છરકાત ુાં યશતે ુાં. 

જીલનના દયઘભાાં પયતા કેટરીમે એલી 
ક્ષણ આલે છે જમાયે ભાનલી ને આ ાય કે 
ેરે ાય ન પેંવર કયલ ડત શમ 
છે.અને એ પેંવર..એ વનણષમ કાંઇ આવાન 
થડ શમ છે? 
તેની આંખ્યભુાાં દદયમ ઉબયાત.ને 
ભનઝરૂખાભાાં વાંલાદ ચા ુયશતે.શલે ઘયભાાં 
ણ ફધા તેની દયસ્સ્થવત જાણતા અને 
વભજતા શતા.જમાબાબી કમાયેક તેની વાથે 
લાત કયલાન,વભજાલલાન પ્રમત્ન 
કયતા.ણ ચાળુ એ વલળે કઇ ચચાષ.દરીર 
કયલા તૈમાય જ ક્યાાં શતૉ?તે વનળબ્દ ફની 
યશતે.વભત્રની કે બાઇ બાબીની લાત તે 
મ ૂાંગા ભ એ વાાંબી યશતે.અને એ 
ભોન,ફાંધ દયલાજા વાભે કઇ દરીર કેભ 
કયી ળકે? 

ચાળુના ભનભાાં ચતયપ જાણે ખારીાનુાં 
એક યૂ ઉભટયુાં શત ુાં.જીલનની આ 
હ્રદમબેદક ક્ષણ શતી તેને ભાટે.અને એલી 
ક્ષણ એ ભાનલી ળબ્દવલશણ ફની યશતે 
શમ છે.જીલનના વત્રબેટે..વત્રળાંકુની દળાભાાં 
તે રટકી યહ્ય શત.વલધાતાને વાંફાંધના 
તાણાલાણા કેલા અજફ ગ ૂાંથ્મા શતા તેની 
જીલનભાાં… 
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કાના થ્થય લચ્ચે થી જની વયલાણી 
થઇ ને કઇને ઇજા શચાડમા વવલામ તેને 
લશી જવુાં શત ુાં.અને ભાગષભાાં ભતા યાશી ને 
કાંઇક આી જલાની તેની બાલના 
શતી..ણ…કાદેલતા ને તે કમાાં ભાંજૂય 
શત ુાં?બાવલના ગબષભાાં શુાં છૂામેર છે તે કણ 
કશી ળકે? 

ચાળુના એક ભનભાાં યદઢમાી ળયણાઇના 
સયૂ વાંબાતા શતા. અને ફીજા ભનભાાં 
આંસનુા તયણ ફન્ધાતા શતા. 
અને વભમના આકાળભાંથી ક્ષણ વયતી 
યશતેી.શીના તેને ભલાના પ્રય્તત્ન 
કયતી.તેને વભજાલલાના પ્રમત્ન 
કયતી.ણ ચાળુએ તેને કહ્યુાં શત ુાં,”પ્રીઝ,ભને 
વલચાયલાન વભમ જઇએ છીએ.” ઘયના 
ફધા ણ વનવશામ ફની ચાળુન અજ ાં 
જઇ યશતેા. 
શીનાને ત તાના પ્રેભ ય શ્રધ્ધા 
શતી.વલશ્વાવ શત.ચાળુ બરે ગભે તે ભાનત 
શમ..ણ તેંન પ્રેભ ઉયછલર ..ક્ષચણક કે 
નાદાન નશત જ.તેણે મે ચાળુની જેભ થડ 
વભમ ભોન યશલેાનુાં સ્લીકાયુું. ચાળુના 
ભનબાલને તે વભજી ળકી શતી.ચાળુતાને 
દુખી કયલા નથી ભાગત.તેની એ બાલના 
તે જાણતી શતી.ણ તેને એ સ્લીકામષ 
નશતી.તેની દ્રષ્ષ્ટએ ફાંને ના સખુ દુખ શલે 
વદશમાયા શતા.ચાળુને જે વભજવ ુશમ તે 
બરે વભજે.તે યગુ સધુી ળફયીની જેભ 

તાના યાભની પ્રતીક્ષા કયળે.તે “શીના” 
છે.અને શીના ની જેભ વભમ કે વાંજગની 
ખયરભાાં ઘ ૂાંટાઇને..ીવાઇને મે એભાાંથી યાંગ 
અને ખશુ્બ ુજ પ્રગટળે. 

“ભૌન ણ કમાયેક તો 
ડઘામ છે અલવય ભળ્મે 
વાુંબી રે છે સ્લજન, 
એ કોઇ ઉચ્ચાયણ લગય.” 

આ મજુફ ફાંને એક્ફીજાના ભોન ને 
વભજતા શતા…વાાંબતા શતા. 
કાર સધુી નાચતી ,ઉછતી,ચાંચ શદયચણ 
જેલી શીના આજે ળાાંત ધીયગાંબીય ફની ગઇ 
શતી.ઘણીલાય જીલનભાાં ફદરાલ ભાટે 
એકાદ ક્ષણ ણ યૂતી શમ છે.અને 
ઘણીલાય લયવ સધુી મે કઇભાાં દયલતષન 
આલતુાં નથી.શીનાના શૈમાભાાં ત સ્નેશન 
ઉજાવ પ્રગટમ શત.તે ળાાંત ફની ગઇ 
શતી.યભ ળાાંત,જમાાં કઇ વાભે કઇ 
પદયમાદ,કઇ અજ ાં નશત.જમાાં શતી 
યભ શ્ર્ધધ્ધાની..આસ્થાની વલશ્વાવની અજફ 
ળાાંવત.તેના ચાળુને તેની ાવેથી કઇ 
છીનલી નશીં ળકે..વભમ ણ નશીં.એક 
દદલવ ચાળુ ણ આ લાત વભજળે અને 
ત્માયે…. 

ફવ..અને તેના કાનભાાં ળયણાઇના 
રીરાછમ્ભ સયૂ ગ ૂાંજી યશતેા. 
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ફાંને ની ભાનવવક દયસ્સ્થવત અરગ 
શતી.ચાળુ અળાાંત શત ને એક ખારી 
અનબુલત શત.તેના ભનભાાં એક ઝૂયા 
શત.અને શીના…..શીના ત જાણે ળાાંત 
ઝરૂખે લાટ નીયખતી રૂની યાણી…એક 
યાજકુભાયી શતી. 
અને વભમ ત આ ફાંને ય નજય ણ 
નાખ્મા વવલામ વમે જત શત…વમે જત 
શત.ાણીભાાં ગ નીચેથી યેતી વયે તેભ. 
અને પયી એક વાાંજ ઢી શતી.અસ્તાચરભાાં 
જતા જતા સમૂષદેલે અગાળીભાાં ફેવેર ચાળુ 
ય એક અછડતી નજય નાખી.ણ..ચાળુ નુાં 
ધ્માન કમાાં શત ુાં? 

ભાધલ યાભાનજુ નુાં ગીત તેના ભનને ઝાંકૃત 
કયત ુશત ુ

“વગણ ના વાુંધ્મા અણદીઠ તાુંતણા, 
બીના દીધા યે અભને વુંબાયણા..” 

ક્રભળ: 

———— 

 

 

 

 

બાગ – 13  :  …અને ઉજાવ ઉઘડયો 
(નીરભ દોળી) 

“લેદનાના નગાયા ન લગાડીએ, 
ભનજી ભોયા..! લેદનાને લાુંવીભાું 
લશાલીએ.” 
ચાળુ ણ તાની લેદનાના નગાયા 
લગાડલા કમાાં ઇચ્છત શત?  કઇની દમા 
તેને ભાંજૂય નશતી. એક બલભાાં જાણે અનેક 
ળભણાન બાય ઉગી નીકળ્મ શત તેના 
ભનભાાં.  અને વભમનુાં ચક્ર અવલયત પયત ુાં 
યહ્યુાં.આનાંદની ક્ષણને યકી નથી ળકાતી 
અને અને લેદનાની ક્ષણને લશાલી નથી 
ળકાતી. 

આજે….આજે ત કાે કયલટ ફદરી 
શતી.આઠ આઠ લયવના લશાણા લીતી ગમા 
શતા.. ચાળુ અને શીનાને એકફીજાથી છૂટા 
ડમ.ેચાળુના ભનન અજ ાં…ઝૂયા આજે 
મે અકફાંધ છે.આઠ લયવથી તેનુાં દદળાશીન 
ભ્રભણ ચા ુયહ્યુાં છે.તે કમાાંમ ઠયીઠાભ થઇ 
ળકમ નથી.શીનાને ભરૂલાના પ્રમત્નભાાં 
ભન વતત શીનાભમ કમાયે થઇ ગયુાં..એની 
તેને મે વભજ ન ડી.તેને ભરૂલાન દયેક 
પ્રમત્ન તેને શીનાની લધ ુને લધ ુનજીક રઇ 
ગમ. 

“જગ વે ચાશ ેબાગ રે કોઇ,ભન વે બાગ ન 
ામ….” 
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ભાનલ જગતથી બાગી ળકે..તાની 
જાતથી કમાાં બાગ?ેભનથી કેભ બાગે?  
આજે ફાફા વળલાનાંદના આશ્રભભાાં ફેઠા 
ફેઠા ચાળુ નુાં ભન પયીથી અતીતના 
સ્ભયણભાાં ડફૂી યહ્યુાં શત ુાં.  જાણે દૂયથી કઇ 
તેને વાદ ાડી યહ્ય ુશત ુાં. એલ વાદ..જેની 
અલગણના ન થઇ ળકે…યશી યશી ને તેને 
થત ુાં શત ુાં કે તે કઇ ભરૂ ત નથી કયી 
નાખી ને? 

”કૈવે ન જાઉં ભૈં…મઝુકો ફોરાતા શૈ કોઇ…” 
 
અંતયની તડ ઘટલાને ફદરે લધી શતી. 
પ્રણમન યાંગ “દપક્ક પવ” નશત જ…એની 
ખાત્રી આ રાાંફા લયવએ કયાલી આી 
શતી. શલે તચફમત ન કઇ પ્રશ્ન યહ્ય 
નશત. જ યગે ઉથર ભાયલ શત ત આ 
આઠ લયવ યૂતા શતા.અને ડકટય ાવે 
ચેક અ કયાલતા ફધુાં નભષર નીકતા 
તેણે યાશતન શ્વાવ રીધ શત. 

ફાકી તે યાત્રે…આઠ લયવ શરેાની એ 
યાતે્ર વવધ્ધાથે મળધયાને અને યાહુરને 
છડતી લખતે…એ ભશાચબવનષ્ક્રભણ લખતે 
કેવ ુભનભાંથન અનબુલેર તેની ત તેને 
ખફય નશતી. ણ તે ત શીના 
ને,ઘયન,ેકુટુાંફને છડતી લખતે..કે છડતા 
શરેાાં..નક્કી કયતી લખતે ઓછુાં ભનભાંથન 
નશત ુાં કયુું. અને અંતે એ ક્ષણે જે સઝૂયુાં તે 
તેણે સ્લીકાયુું. દદરભાાં એક બાલના શતી…કે 

તે શીનાથી દૂય જળે…તેની નજયથી દૂય 
યશળેે ત શીના થડ વભમ દુ:ખી થઇ ને 
અંતે તાને ભરૂી જળે,..અને એક નલી 
જજિંદગી લવાલી રેળે.અને સખુી થળે. ”out 
of sight ,out of mind”ની થીમયી તેણે 
વલચાયી શતી. ણ કદાચ તે ભરૂી ગમ 
શત કે લૂષની વાંસ્કૃવત ભાટે ત..કદાચ ”out 
of mind ,more in mind” લધ ુવાચ ુશત ુાં. 
અને એકલાય શીના યણી જામ..તાને 
ભરૂી જામ છી તે ઘેય ાછ આલી 
જળે…અને દૂયથી જ કમાયેક શીનાનુાં 
દકલરરત ુાં ઘય..જઇને વાંત ાભળે.અને 
ત્માાં સધેુભાાં કઇ વાચા વાધ ુવાંત ાવે 
યશીને તાનુાં ભન ણ ળાાંત થળે. આલા 
વલચાયના ઉબયા શઠે તેણે એ એક ક્ષણે જે 
વાચુાં રાગ્ય ુતે વનણષમ રીધ શત ને ભનને 
ભક્ક્ભ કયી નીકી ગમ શત.. એક 
વલળા..અનજાન દુવનમાભાાં. અરફતેજ જતા 
શરેાાં તેણે ઘયના ય અને શીના ય એક 
ટૂાંકી ચચટ્ઠી જરૂય રખી શતી.જેથી કઇ તેની 
ચચિંતા ન કયે..ફહુાં ટૂાંકભાાં તેણે પકત એટુાં જ 
રખેર કે, 

”ભનની ળાાંવતની ળધભાાં જાઉ છુાં.તભે કઇ 
દુ:ખી ન થતા કે ભને ળધલાન પ્રમત્ન ન 
કયતા.હુ ાં દુ:ખી થઇ ને બાગી નથી જત.હુ ાં 
આલીળ..ાછ આલીળ..જરૂય 
આલીળ.કમાયે?તે અત્માયે કશી નથી ળકત.” 
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અને શીના ને ણ એટુાં જ રખેર,”ભાયે 
ખાતય થઇ ને ણ ત ુાં કઇ મગ્મ ાત્ર વાથે 
રગ્ન કયી રેજે. ત જ હુ ાં સખુી થઇ 
ળકીળ.શજુ ત ુાં ઘણી નાની છે અને જીલનાંથ 
ફહુ રાાંફ છે.ભાયે તાયી કુયફાની નથી 
જતી..ભાયે જઇએ છે તાળુાં સખુ..તાય 
આનાંદ.ત ુાં ખળુ શઇળ ત જ હુ ાં ખળુ થઇ 
ળકીળ.આળા છે ત ુાં ભને ખળુી આલા 
ઇચ્છતી શઇળ….” 

ફવ…અને તે નીકી ડમ શત. શીનાને 
ભરૂલા…વાચા સખુની ળધભાાં.  વાત સયૂ 
ય જીલી યશરે ચગિંદગી અચાનક ફેસયુી 
ફની ગઇ શતી.અને તે નીકી ડમ 
શત…ખલામેર સયૂને ળધલા…જીલનના 
વત્મને વભજલા…કદાચ 
વત્મભ,વળલભ,સુાંદયભ ની આંતય ખજભાાં. 
કેટરામે આશ્રભ આ લયવભાાં તે પમો 
શત.કેટરામે અનબુલનુાં જીલન ાથેમ 
યસ્તાભાાં ભળ્યુાં શત ુાં.વાયા,નયવા ફધા 
અનબુલથી તે ઘડાત જત શત. કરેજભાાં 
કે દુવનમાની કઇ ણ યનુી.ભાાં ન ળીખી 
ળકામ તે ફધુાં અશી અનબુલની 
ાઠળાાભાાંથી ભતુાં શત ુાં. ણ…..ણ 
..શીનાને ભરૂલાના પ્રમત્ન તેના વપ ન 
જ થમા. 

”યોજ તાયા દ્વાય ય આવ ુઅને ાછો પરુું , 
ફાયણુું ભનભાું જ ખખડાવુું અને ાછો પરુું .” 

માદન અંફાય જીરીને તે જીલતય જીલી 
યહ્ય શત. અને તેથી કમાાંમ કઇ એક 
જગ્માએ તેનુાં ચચતેજ સ્સ્થય નશત ુાં થઇ ળકત ુાં. 
થડાથડા વભમે તે જગ્મા ફદરત 
યશતે.એક આશ્રભ ભાાંથી ફીજા..અને ફીજા 
ભાાંથી ત્રીજા તેની જીલનનાલ પયતી યશી. 
અને શલે ફાફા વળલનાંદજીના આશ્રભભાાં તે 
થડ સ્સ્થય થમ શત. ણ…જ્ઞાનની ભટી 
ભટી લાત ભાાં તેનુાં ચચતેજ જડાત ુાં નશત ુાં. 
અંતયને ત ભખૂ શતી લશારની…ઝાંખના 
શતી..સ્નેશની…એ જ્ઞાનથી કેભ દયઝે? 

અને આજે…આજે ત વલાયથી ન જાણે કેભ 
ચચતેજને એક અક ઉદાવી ઘેયી લી શતી 
.ળભણાાં ભા મે આજે જાણે તે શીના વાથ ે
લાત કયત યહ્ય.અને વલાયે જાગી ને મે તે 
શીનાન વાદ જાણે વાાંબી યહ્ય.ભન 
શીનાને ભલા..ઘેય જલા આજે અચાનક 
તરવી ઉઠયુાં, કઇ તેને ગરુભશય જેવુાં માદ 
કયત ુાં શત ુાં કે શુાં? જાણે તેને દૂયથી કઇ ન 
વાદ વાંબાઇ યહ્ય શત. કઇ વોયબ તેના 
તન ભન ને કમાાંથી આલી ને છરકાલતી 
શતી આજે…? 

”આંખ ભીંચી ને શલે જોયુું તો દેખામ છે, 
કમાુંક કૈક ખરૂી યહ્ુું,કમાુંક કૈક બફડામ છે; 
ઝકે છે જે તાયકોના ભૌનભાું 
એ જ તો વૌયબ ફની ભન આંગણે 
વલખેયામ છે.” 
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તેને ખફય શતી કે આ તેના ભનની ભ્રભણા 
છે.શીના ત કમાયની કઇ ને યણી ને તેના 
વાંવાયભાાં ભગ્ન ફની ગઇ શળે.અને એક 
દુ:સ્લપ્નની જેભ તાને ભરૂી ગઇ શળે કે 
છી કમાયેક માદ ણ કદાચ કયી રેતી 
શળ.ેઆજે ભમ્ભી પ્ા.બાઇ બાબી,ફશને 
ફધાની માદ તેના ભનભાાં પયી લી.આજે 
અચાનક શીનાન વાદ કેભ તેના ચચતેજને 
આટરી શદે ઝકઝયી યહ્ય?આલી ભ્રભણાભાાં 
ભન શજુ કેભ યાચે છે? 

ણ..તેને કમાાં ખફય શતી..જેને તે ભનની 
ભ્રભણા વભજત શત..તે એક શકીકત શતી. 
ફયાફય આ વભમે શીના તેની નાનકડી ત્રણ 
લયવની તુ્રીને ચાળુ ન પટ ફતાલી ને 
કશી યશી શતી..તુ્રીના પ્રશ્નન જલાફ આી 
યશી શતી,”શા,ફેટા,આ તાયા પ્ાન પટ 
છે.”અને પ્ા આલળે ન?ે એના જલાફભાાં 
વજ નમને કશી યશી 
શતી.”શા,આલળે…પ્ા એક દદલવ જરૂય 
આલળે.. એણે આલવુાં જ ડળે.એન પ્માય 
એને ખેંચી રાલળે.” 

શા, એ શીના જ શતી. ચાળુની શીના. જેણે 
બણીને ઘયથી દૂય ફીજા ગાભભાાં એક 
સ્કરૂભાં નકયી ભતા સ્લીકાયીને એકરી 
યશતેી શતી.અને શભણાાં ત્રણ લયવથી એક 
નાનકડી છ ભદશનાની તુ્રી દતેજક રીધી 
શતી.અને ‘ભા’ ફની શતી. શલે ચાળુ તેને 
કશી ળકે તેભ નશત..કે તે ભા ફની ળકે 

તેભ નથી. ભા ત તે ફની ગઇ શતી. 
ફવ..શલે ત પ્રતીક્ષા શતી ચાળુ ની. યભ 
શ્રધ્ધાની..તેની આસ્થાની,તેના પ્રેભની 
કવટી શતી આ. 

લાાંવીના સયૂ વાાંબી ન ેબાનભરૂી 
ગીની જેભ શીના તેના તાના આગલા 
વ ૃાંદાલનભાાં યશતેી શતી. 

અરફત આ ફધ ુકાંઇ વશે ુનશત ુાં.કેટરામે 
વાંઘોથી ભાાંથી તેને વાય થલાનુાં આવ્યુાં 
શત,ુ કેટરામે વલયધ ન વાભન તેણે 
એકરા શાથે કમો શત.. ણ તે ત શીના 
શતી ને.! ગભે તેટરી ીવ ને..તે યાંગ જ 
આલાની..ખશુ્બ ુજ પેરાલલાની.!!! 

 અને ભાગષભાાં કેટરા તપૂાન બેટમા તેની 
કમાાં યલા શતી? ફવ..તેને જઇતી ભાંચઝર 
તેણે ાભી રીધી શતી.એક વલાયે” દપક્ક 
પવ “રાગત તેન પ્રેભ..વભમની વયાણ ે
ચડીને, વે કાએ ખીરી ઉઠમૉ 
શત.પે્રભના એ વુનત પ્રકાળભાાં કઇ 
વનયાળા,કઇ ગભગીની,કઇ પદયમાદ 
નશતી..આજે તે પ્રેભ ન માષમ ફની ગઇ 
શતી. તે ચાળુની યાધા ફની ને પ્રતીક્ષા કયી 
યશી શતી..પ્રતીક્ષા…પકત પ્રતીક્ષા… 

અને ચાળુને વાંબાત વાદ ભ્રભણા કેભ શઇ 
ળકે?આજે ચાળુ તેની જાતને યકી ળકમ 
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નશીં.શીનાના પ્રેભની..પ્રતીક્ષાની એ બરુાંદી 
શતી કે શુાં? એ જે શમ ત…ે.. 

ણ…ણ ચાળુ આજે ઘેય આલલા..શીનાને 
ભલા ફેતાફ થમ શત.પયી એક્લાય તે 
ચારી નીકળ્મ..ફવ..એકલાય શીનાને ભી 
રઉં..તેને જઇ રઉં..દૂયથી ત દૂયથી ..એ 
એક જ એણા તેના ભનભાાં શતી. તેણે ઘેય 
પન જડમ.કે જતા શરેા શીના ના 
વભાચાય જાણી રઉં.. કઇ જગ્માએ તેના 
રગ્ન થમા છે..એ કમાાં છે..ફધી ભાદશવત 
ભેલલા આજે તે ફેતાફ ફની ગમ. અને 
પનભાાં બાયે શૈમે જમાબાબીએ તેને જે 
વભાચાય આપ્મા…તે જીયલલા આવાન 
થડા શતા? ભનભાાં ઉછતી …ન વભજાતી 
ઊવભિઓ ને રઇ તે શીનાના વયનાભે 
શોંચ્મ ત્માયે ચક્ષવતજે વાંધ્માના યાંગ ખીલમા 
શતા.અને……… 

અને શીના…નાનકડી ફાકી ને ફતાલી 
ળુાંધામેર અલાજે તેને છૂતી શતી, ”હુ ાં.. હુ ાં 
ત ‘ભા’ ફની ગઇ છુાં..ત ુાં આન વતા ફની 
ળકીળ?” 

શુાં જલાફ આે ચાળુ? અને શીનાને શલે 
જલાફની પ્રતીક્ષા ણ કમાાં શતી? 

“વુંગ જો શોમ વાજનનો ને ગયભાાભાું 
ફૂરો યે; 

લૈળાખી લશારની ભોવભ ફાકી વઘળુ 
ભરુો યે..” 

અને દૂય ભાંદદયભાાંથી આલતા વાંધ્મા 
આયતીની ભધયુ સ્લય ણ કમાાં ફને ને 
વાંબાતા શતા? અને આજે અશીં ળબ્દ ત 
ચફચાયા કેલા લાભણાાં ફની ને વાંતાઇ ગમા 
શતા! .સ્નેશન ઉજાવ તેભના તન ,ભનભાાં 
ઉઘડમ શત.જીલનનુાં વત્મ,વળલભ અને 
સુાંદયભ તેને વભજાઇ ગયુાં શત ુાં. સ્નેશન આ 
ઉઘડત ઉજાવ જ યભ વત્મ, વળલભ અને 
સુાંદયભ નશત? ફાંને ના ભધયુ વભરનભાાં 
ખરેર શચાડ્લા ન ભાગતી શમ તેભ 
વાંધ્મા યાણીએ ધીભેથી તાની યાંગરીરા 
વાંકયી રીધી. શલે ત ીઠીલયણા અલવયનુાં 
અજલાળુ ત્માાં ઉગ્યુાં શત ુાં. 

“વશજ સ્નેશં ુું બા  ુફાુંધી, 
યશીએ વનત્મ પ્રલાવી… 
પે્રભ ની પવુનત ો છે 
જીલનં ુું વત્મમ ્વળલમ ્અને સુુંદયમ”્ 

—–: વભાપ્ત :—– 

 


