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           (૩)            

વોમ્મની ભાનસવક શારત ડાભાડ શતી..ઍની નજય વાભે 
લાયંલાય ળૈરજાન  ંાટાીંડીલાફૄ અને યલળ તનલાફૄ દ્રશ્મ 
પયત  ંજત   ંશત  .ં બયતબાઈઍ ઍને થડ આયાભ આલાન  ં
સલચાય ું ણ ઍને જાતે ગાડી ડ્રાઈલ કયીને ઘયે જલા દેલામ 
ઍભ શત  ંનશીં અને અશીં ળૈરજા ાવે ણ ઍને ઍકર 
મ કલાન ભતરફ નશત. ભનભન બયતબાઈ તાના આલા 
ચકા જીજાજી ય અકાઇ ગમા.મ વીફતના વભમે ભયદના 
ફચ્ચાની જેભ વાભી છાતીઍ રડત આલાની ફદરે આ ત 
વાલ જ ાણીભા ંફેવી ગમ છે..ભનભન ફે ચાય અળબ્દ ણ 
ફરાઈ ગઈ. ણ અત્માયે આ ફધી લાતન કઇ જ ભતરફ 
નશત. ખારી ભગજ ઠંડ  યાખીને આ વભસ્માભાથંી ફને ઍટરા 
ઓછા ન કળાન વાથે ફશાય નીકલાન  ંશત  .ં ઍટરે જ 
બયતબાઈઍ વોમ્મને ઘયે શોંચાડી અને તાન જળ યી 
વાભાન રઈન ેશસ્સ્ટર ાછા આલી ળરૈજા ાવ ેયકાલાન 
સનણણમ કમો. 

આખા યસ્તે વોમ્મ ચૂચા ફેવી યહ્ય. ખારી ખારી નજયથી 
કાચભાથંી ફશાય સવભેન્ટીમા ળશયેના સ્પાલ્ટની વડક ય 
યૂાટ લેગે ફેજલાફદાયીથી દડતા નાના ભટા લાશન 
સનશાત યહ્ય. આલી ફેજલાફદાયીને રીધે જ ઍની ળૈ ન 
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આલ જીલરણે અકસ્ભાત થમ ને… ઍને ફશાય બાગતા ફધા 
લાશનના ચારક ય ગ સ્વ આલી ગમ. 

૦-૦ 

ઘયે જઈને ઝૂ ઝૂ ખાઈને નાઈટ ડ્રવે..ટ થબ્રળ..નેકીન..ઍક 
ચાદય..જેલી નાની નાની લાત માદ યાખી યાખીને ઇન્દ ને 
’ગ ડનાઈટ..જમ શ્રી ક્રિશ્ના ’ કશીને બયતબાઈ ઘયના ઊંફયે 
શચ્મા જ શળે કે ાછથી ઇન્દ ફનેે બભૂ ાડી.. 
’અયે…ઍક સભસનટ ઊબા યશ ત જયા..” અને દડતી’કન ેઍ 
ફાયણે આલી. 
’શ  ંથય  ંઇન્દ ..’ 
’આ તભાયી બ્રડ પ્રેળયની ગી ત રતેા જાઓ..યાતના 
ઊજાગયા થળ ેઅને પ્રેળય ાછ ંકંટ્રર ફશાય જળે 
ત તકરીફ઼ થઈ ડળે આલા વભમે ત આણે દદીની જડ ે
આણ  ંણ ઍટ  ંજ ધ્માન યાખવ  ંડ.ે.નશીં ત શસ્સ્ટરભા ં
ઍની ફાજ ભા ંફીજ ખાટર આણ જ ઢી જામ..ઍક ત તભે 
ભાનતા નથી …હ  ંત કહ  ંછ ંકે આ વોમ્મબાઈને ણ જડ ેરઈ 
જાઓ…ઍક કયતા ંફ ેબરા યશળેે..ભાયે આ છકયાઓની 
જલાફદાયી છે…ઍભના ફા-દાદા આલી ગમા શત ત ત હ  ંજ 
આલી જાત તભાયી જડ…ે” 
અને બયતબાઈ શતેા સ્સ્ભત વાથે તાની પે્રભા ત્નીને 
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ચૂચા જઇ યહ્યા.ં.ધીયેથી ફલ્મા,ં 
’શ  ંકાભ ચચિંતા કયે છે..આ ગજલેરની છાતીલાા ભયદ ’સત’ 
ય બયવ નથી કે..વોમ્મ ત્મા ંઆલે છે અને નકયી અથણશીન 
લાત સલચાયી સલચાયીને ત્માનં   ંઆખ  ંલાતાલયણ ડશી કાઢે છે. 
ચાયે ફાજ  નકયી નકાયાત્ભક ઉજાણ જેવ  ંજ અન બલામા કયે છે 
અને ભાયે અત્માયે ઍ નથી જઈત .ં થડા ક્રદલવ ત હ  ંખેંચી 
કાઢીળ..છી જય  ંજળે. પ્રીઝ…ભગજ ય થડ વમંભ યાખી 
રેજે. શા..ઍના ભમ્ભી પ્ા આલે છી ત   ંઆલજે. ઍ લાત 
તાયી ફયાફય છે..ચાર યજા રઊં..ત્મા ંળૈરજા જડ ેકઈ જ 
નથી…જમ શ્રી ક્રિશ્ના..”અને ઇન્દ ફેન વજ નેતે્ર ઍભના આ બડ 
સતની ીઠને તાકી યહ્યા.ં. 

0-0 

વોમ્મના ંપ્ા ભમ્ભી આલી ગમા છી વોમ્મ જયા શલ 
થમ.. ઘયથી શસ્ીટરના ંઆંટા પેયા જાણ ેવહ્ય ફન્મા. 
બયતબાઇ અને ઇંદ ફેન ને ણ થડ શાળકાય ભળ્મ યસલલાય 
જત યહ્ય અને વભલાયે છકયાને સનળાે ભકલ્મા છી 
ઇંદ ફેને જયા યવડાભા ંશાળન શ્વાવ રીધ. ળૈરજાન  ંયવડ  ં
ઇંદ ફેન ભાટે નવ  ંત નશોંત   ંણ લેલાઇ અને લેલાણ ને 
વાચલલાના અને વોમ્મબાઇને ળકભાથંી ફશાય કાઢલા કંઇક 
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અને કંઇક ભથતા યશવે   ંડત  ..જ કે તે કાભ શલે વોમ્મના ંભમ્ભી 
કયતા અને ક્રશિંભત યાખલા જાત જાતના ંઅન બલ આતા… 

ળૈરજાન ેશળ આલી ગમા શતા.ભેડીરીંકના દદીઓના શલ્કા 
ભયૂા ડ્રવેભા ંઆલી શારતભા ંણ ઍ વશાભણી રાગતી શતી. 
ળ ભભા ંઅત્માયે કઈ જ નશત  .ંઍ.વી.ળ ભભા ંકાચની ફાયીઓ 
કેવયી યંગના ડદાથી ઢંકામેરી શતી. ળ ભભા ંક્રદલવના વભમે 
ણ રાઈટ ચા  કયેરી શતી. ક દયતા લાતાલયણભા ંજીલલા 
ટેલામેરી ળૈરજાને આ અંધકાયબમાણ ક્રુસત્રભ લાતાલયણથી 
અકાભણ થઈ ગઈ. ભન થય  ંકે ઉબા થઈને ઍ ડદા ખરી 
નાખંે..ફશાયની દ સનમાની શરચર વાથે થડા ડગરા ચારીને 
ગસતન આનદં ભાણી રે…ણ અફ઼વવ..ઍનાથી તાના 
ગની આંગી સ ધ્ધા ંશરાલી ળકાતી નશતી..લી ડકટયની 
કાને ડતી ગ વ વથી ઍને તાની યલળ શારતન થડ 
અંદાજ ણ ફધંાત જત શત. ઍને છટ્ટા ભઢે યડવ  ંશત   ંણ 
કદાચ આંખના આંસ  ણ અકસ્ભાત છી યલળ થઈને સ કાઇ 
ગમેરા રાગતા શતા.ં બયયૂ પ્રમત્ન છી ણ આંખભાથંી 
ફશાય આલતા જ નશતાને..સ કીસ કી આંખથી ઍણે ળ ભની છત 
તયફ઼ નજય નાખંી…છત ઍકદભ વફે઼દ શતી. ઍક ણ દાગ 
નશત. 
આંખન ેઍ.વી. ના ફસંધમાય લાતાલયણભા ંઍ ચકખાઈ વાયી 
રાગી. ત્મા ંખંાના લનની રશયેખીથી ેર કેવયી ડદ 
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થડ ઊડય અને ળૈરજાની આંખે ફશાયની દ સનમાની ઍક 
ઝાખંી કયી રીધી..ઍક જયદાય સનવાવ છાતીભાથંી ડઘામ..શ  ં
શલે ઍ કદી આ દ સનમાભા ંાછી નશી ફ઼યી ળકે..તાના ગ 
ય ઊબી નશી યશી ળકે… નાની નાની લાત ભાટે શલે ઍણે 
ફીજાઓ ઉય આધાય યાખલ ડળે ઍ સલચાયે જ ઍના 
યભેયભ ધ્ર જાયી વ્માી ગઈ. આલી ગં તા ઍને નવીફ ેજ કેભ 
રખાઈ? 

સલધાતાને ઍની જડ ેજડામેરી ફે ભાસભૂ જીંદગીન ણ 
સલચાય નશી આવ્મ શમ..? અમલૂ્મ ત શજ  કેટર નાન 
છે..ઍની બટૂની દયી સ ધ્ધા ંઍને ફાધંતા નથી આલડત  ંલી 
નીયજા..ઍની રાડકલામી…આ જ ત ઉંભય છે કે ઍને ભાની 
ખાવ જળ ય ડ.ે.ભાના ફૃભા ંઍને તાની ફશનેણી ભી 
જામ ત ઍને મગ્મ ભાગણદળણન અને ભાલજત ભી ળકે ઍના 
ફદરે ઍને ભાથે તાની જલાફદાયીના ખડક ખડકાઇ ગમા. 
નાનણભા ંતે જેભ ઍને કચમા બયાલેરા ઍભ શલે ઍ 
તાને બયાલળે..તે નીયજાના લા ઓી આતી શતી ઍભ 
ઍ શલે ઍના લા ઓી આળે.. તે ઍને જેભ ચણાન રટ 
અને ભરાઈ ઘવી ઘવીને નલડાલતી શતી ઍભ…આગની 
સ્સ્થસત સલળે સલચાય કયલાની ઍનાભા ંતાકાત જ ના 
યશી..ઓશ..આ ત ત ેક્રદકયીને તાની ભા ફનાલીને ઍની 
ાવેથી ફધ  લસ ર કયળે ઍલી શારત થઇને ઊબી યશી છે.. ઍ 
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નાજ ક ળી છકયી આ ફધી ક્રયસ્સ્થતીન વાભન કેલી યીતે 
કયળ.ે.? ઍના બણતય ણ જલાફદાયીઓન ચગરેટ રાગી જળે 
શલ.ે. 
શ ેબગલાન આભ અડધી ભયેરી જીલતી યાખી ઍના કયતા ત 
તેં યૂી જ ભાયી કાઢી શત ત શ  ંલાધં શત..આ તાય કેલ 
ઇન્વાપ…ગમા બલના ભાયા ઍલા તે કમા કભો ભને અત્માયે 
નડી યહ્યા છે ઍ જ નથી વભજાત .ં. 
આશ..!! 

અને ઍના ભઢાભાથંી ગયભા ગયભ લ્શામ જેલા સનવાવાઓ વયી 
ડમા.ં ઍ જ વભમે ડદ પયી ઉડય. ફશાય લયવાદ ડત 
શત. ફાયીના કાચ ય ઍક ધ ધં પ્રવયેરી શતી. જાણ ેઅંદયથી 
ળૈરજાના આ ગયભ લ્શામ જેલા સનવાવાઓ લયવાદભા ંલયા 
થઈને કાચને ધ ધંાલી ગમા ના શમ.. ઍને ક મકૂીને છટ્ટા 
ભઢે યડવ  ંશત   ંણ આંખભા ંઆસ  આલતા જ નશતા..તાની 
આંખના આંસ  ણ શલે ઍ જાતે નશી  છી ળકે…શા ઍવ  ંજ 
શળ…ેઍટરે જ કદાચ બગલાને ઍની આંખના આંસ  સકૂલી 
કાઢયા શળ…ે!!!!! 
ત્મા ંત આંખભાથંી ઍક આંસ  ‘ટ’ દઈને ઍના ઓસળકા ય 
ટકી ડલ …ં અને ળૈરજાઍ ફાકીના આંસ ઓને ખાલા 
તાની આંખ ભશાભશનેતે જયથી બીંવી દીધી… 
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૦-૦ 

વોમ્મ થાયીભા ંઆડ ડય. શસ્સ્ટરની દડાદડ, સ્ીયીટની 
ગધંાતી ઉફાઉ તીખી લાવ, ળૈરજાન ેવાભે થાયીભા ંયલળ 
શારતભા ંવતત જઈ જઈન ેથાકી ગમેરી આંખ..ડકટયની 
દડા-દડ… સવસ્ટયની સળખાભણની લણઝાય…વરાઇનના 
ફાટરા ય વતત ધ્માનળીર ચાંતી નજય..ઍકવ યે ની ખાખી 
ફ઼ાઇરના ઢગરા..દલાઓના ચરસ્ટ અને શસ્સ્ટરના ચફરથી 
વતત બાયે થત  ંખીસ …ંઆજે ઘયના રગં ય ણ ઍ ફધ  ં
ઍન ીછ નશત   ંછડત  .ં આ ડકટયની ત આલી ટેલ જ શમ 
છે.દદીઓના ખીવા કઈ યીતે ચીયલા ઍ જ બાજંગડભા ંયશતેા 
શમ છે..ફાકી ભાયી ળૈ ને કંઇ આખી જીંદગીની ચફભાયી ગે 
થડી લગે..? ઍ ત બગલાનની ભાણવ છે..ઍન  ંખયાફ 
ઉયલા કઈ યીતે થલા દે…? આ ત ઍ ફશાને જેટરા ક્રદલવ 
દદી શસ્સ્ટરભા ંલધ  યકામ અને ળ ભના બાડા અને ચફર જે 
લધાયે ભે…ફવ આ જ ભાનસવકતા શમ આ રકની..ઍક લાય 
ભન થામ છે કે ફીજા કઈ ડકટયને ણ ’કનવલ્ટ’ 
કયીઍ..’વેકન્ડ ઓીનીમન’ભા ંશ  ંલાધં છે..શા કારે ઍભ જ 
લાત કયીળ બયતબાઈને..આભ ને આભ જ સલચાયભા ંવોમ્મની 
આંખ નીંદ્રાદેલીને ળયણ ેથઈ ગઈ ઍન  ંધ્માન જ ના યહ્ .ં 

૦-૦ 
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બયતબાઈ… શસ્સ્ટર શચ્મા. અને રીફ઼્ટભા ંજતા ંલેંત જ 
ચરફ઼્્ભેનના ’ાવ ત ફતાડ વાશફે’ ના અલાજે સલચાય 
તદં્રાભા ંથી જાગ્મા.. 

“અહ્શ…શા..શા…ઍક સભસનટ..’ અને ેન્ટના ખીવા ફ઼ફં઼વીને વણ 
વાથે ફશાય આલી ગમરેા રીરાાવના ચરફ઼્ટભેનને દળણન 
કયાવ્મા.ચરફ઼્ટ વીધી ત્રીજા ભાે શોંચી.ળ ભન.ં ૩૦૩ના દયલાજે 
જતા શરેા ંબયતબાઈ થડા અટક્ા.ં જાતને વસધમાય આપ્મ 
અને વભજાલી કે ળૈરજા વાભે ઍભણે વશજે ણ ઢીરા ડલાન  ં
નથી. ઍભની રાડકી ફેનાની શારત માદ આલતા ંઆંખના 
બીના થઈ ગમેરા ખણૂા ળટણની ફામં ય છૂી કાઢયા ંઅને 
શલેથી દયલાજ ખરતા’ંકને અંદય પ્રલેશ્મા.ં 

અંદય ડલ ટી યન ઍક સળખાઉ ડકટય ળૈરજાન  ંપે્રળય ચેક કયી 
યહ્ય શત અને ઍની વાથે આલેરી નવણ વરાઇનન ખારી થલા 
આલેર ફાટર તે ઍટર ેફીજ ચડાલલા ભાટે યાશ જતી 
હ્તી. ઍના ફીજા શાથભા ંવરાઇન અન ેદદણળાભક દલાઓના 
નાના ફાટરા અને ફ઼ાઈર કડરેા શતા.ં. 

“હ્મ્ભ..આભ ત ફધ  ંફયાફય છે..તભે ફર ફેન..તભને શ  ં
તકરીફ઼ થામ છે..?” ડકટયે કાનભાથંી સ્ટેથસ્ક કાઢતા 
ળૈરજાને  છ .ં 
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જલાફભા ંળરૈજાના ભોન ચફડામેરા શઠ, વજ નજય સનિઃળબ્દ 
યશીને જે વ્મથા કશી ગઈ ઍન  ંતાદ્રશ્મ ચચત્રણ કયી ળકામ ઍલા 
ળબ્દ ફાયાખડીના અક્ષયભાથંી પ્રગટતી ક ંક્રઠત બાાભા ંઆ 
દ સનમાભા ંશજ  ક્ા ંફન્મા જ છે..? ઍણ ેડકટયની વાભે જમા જ 
કય ું…ડકટય ણ ઍક  ત ઍ નજયભા ંયશરેા બાલથી શારી 
ગમ. આભે ઍ સળખાઊ શત. શજ  ઍનાભા ંઅન બલી ડકટય 
જેટરી જડતા પ્રલેળી નશતી. ઍટરાભા ંફાટર ખારી થઈ 
ગમ અને નવે તાની ડલ ટી ફજાલલાની ચા  કયી 
ઍ્રે ેર ડકટય ઍક શાળકાયાના બાલ વાથે જ બયતબાઈને 
ફશાય આલલાન ઇળાય કયીને ફશાય નીકી ગમા. વોમ્મ કાય 
ાકણ કયીને ત્મા ંઆલી ગમ 
શત. 

ફશાય યીવેપ્ળન ટેફર ય શચીને ડકટયે બયતબાઈને કહ્  ં
કે,”વયી વય, શભણા ંજ ભટા ડકટય આલીને ફેનન ેતાવીને 
ગમા..ભવાજ. આઇ લી ફ્લલ્ય ઇડ અને દયેક પ્રકાયના ંટેસ્ટ જઈને 
તેઓ ઍ સનણણમ ય શચ્મા છે કે દદીન ડકથી ત્રીજ ચથ 
ાચંભ અને છઠ ભણક તેભની જ્ઞાન યજ્જ ને ફચાલલા ને 
ફદરે દફાલીન ેફેઠા છે. તેથીઆખ  ળયીય કભાભા ંછે. જકે 
અનૈચ્છીક સ્નાય ઓ કે જેના ઉય કયડયજ્જ ન  ંઆસધત્મ નથી 
તે ફધા ચારે છે. ઍક્ષયે કશછેે કે ળૈરજા ના ઍ ૪ ભણકાન  ં
દફાણ શટાલલાના ંપ્રમગ કમાણ સવલામ ઍની કઇ જ દલા 
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નથી. લી આલા કેવભા ંયીકલયીના ચાન્વીવ ફહ  જ ઓછા… 
છે જ નશી ઍભ કહ  ંત ણ ચારે..બગલાનને પ્રાથણના 
કય..કદાચ કઇ વાય યસ્ત નીકી ણ આલે. વાલ જ છેલ્રી 
ાટરીના આલા સનદાનથી બયતબાઇ ભાથે શાથ મકૂીને ફાજ ના 
વફ઼ા ય જ ફવેી ડમા.ં તદં યસ્ત અને જ લાન ળૈરજાને આભ 
યલળ શારતભા ંજલી ઍ ઍક બમાનક દ િઃસ્લપ્ન જેવ  ંજ 
બાવત  ંશત  .ં 

વોમ્મને ત નવણના ંસ્લફૃભા ંમભયાજા ફરતા જણામા કાળ.. 
કારે સ યજ ઉગે અને ચભત્કાય થઈ જામ અને ળૈરજા ાછી 
મથાલત શરેાનંી જેલી જ શવતી યભતી થઈ જામ..ણ વભમ 
આગ કઈન  ંચાલ્ય  ંછે કે..ફહ  ભટ કાયીગય છે ઍ…ઍન  ંભન 
ળૈરજાને ીડાતી જઇ ળકત  ંનશોંય ..ણ કઇ યસ્ત ણ 
દેખાત નશોંત. તેની ભમ્ભી તેને કશતેી શતી..જેન ઉામ નશી 
તેને ત બગવ્મે છૂટક 

૦-૦ 

નીયજા અને અમલૂ્મ ‘૬’ ફામ ‘૬’ના ડફર ફેડભા ંસ તા શતા. 
અમલૂ્મની ફાકબ ધ્ધ્ધને ત શજ  ઍની ભમ્ભીની આ શારત 
સલળે કંઇ વભજણ જ નશતી ડતી. લાયંલાય ઍ નીયજાને 
જાતજાતના પ્રશ્નની ઝડી લયવાલીને મ ૂઝંલી દેત શત. 
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‘તે શેં દીદી…ભમ્ભી ક્ાયે ાછી આલળે? ભાયે ૧૫ભી શરેા ં
સ્ક રન ઍક પ્રજેકટ વફભીટ કયલાન છે. આજે ૮ભી ત થઈ. 
જકે ઍકાદ ક્રદલવભા ંણ ઍ તી જળે..ભામ ભમ્ભી ઇઝ ગ્રેટ..’ 
નીયજાની બ ધ્ધ્ધભા ંઆ ક્રયસ્સ્થતી સલળે શજ  થડી અલઢલ શતી. 
વાજંે જભીને નેટ ય ફેવીને ઍણે કયડયજ્જ ની તકરીપ સલળે 
ખાસ  ઍવ  ંલાચંે   ંઅને અભ્માવ કયેર. જેભ જેભ ઍ તાના 
પ્રશ્નના ઉત્તય ભેલતી ગઈ ઍભ ઍભ ઍની મ ૂઝંલણ લધતી 
ગઈ. આલનાયા બસલષ્મન  ંજે ચચત્રણ ઊભ  થત  ંશત   ંઍ અત્મતં 
ચફશાભણ  ંબાવત  ંશત  .ં ભેલેરા પ્રશ્નના ઉત્તય ઍના ભાટે 
પ્રશ્નની શાયભાા વર્જતા ગમા. ઍની જ લાનીની સ્લધ્પ્નર અને 
ભેધધન ી જીંદગી વાભે ઍક અધભયે  ંવકૃ્ષ આલીને અડીખભ 
જીદ્દી થઈને ઊભ  ંયશી ગય  શમ અને ઍ વ્ર ક્ષને પયીથી જીલત  ં
કયલા ભાટે તાના રીરાછભ સ્લનાઓ ઍભા ંવીંચલા 
ડળ.ે.ઍની ફચર ચડાલી દેલી ડળે. તાના બાસલની આ 
ચફશાભણી છફી ઍને યાતના અંધકાયભા ંલધ  ચફશાભણી રાગી. 
ત્મા ંત અમલૂ્મના કંટાેરા અને થડા ઊંઘના ઘને બમાણ 
અલાજે ઍની આ સલચાયસશ્રિંખરા તડી..’ફરને દીદી..ભમ્ભીને 
કેટર વભમ રાગળે ઘયે આલતા..??’ 

નીયજા થડી અકાઇ ગઈ શલે.’સઈૂ જાને ચૂચા શલે..ના 
શમ ત કાનભા ંઆઇડ બયાલી તાયા ‘જેકીડા’ના ગીત 
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વાબં .ભને કશ  ંખ્માર નથી આ ફાફતન..અત્માયે જં અને 
ભને ણ જંલા દે શલે..” 

અમલૂ્મ દીદીના ંઆ પ્રસતબાલથી થડ ફાઘ ફનીને શફેતાઈને 
થડીલાયભા ંસઈૂ ગમ. નીયજા અમલૂ્મના લાકંડીમા લાભા ં
શાથ પેયલતી ઍના કાે ઍક ચભૂી કયીને ભનભન ફરી,’ભને 
ભાપ કયી દેજે ભાયા બાઇરા…’ 

૦-૦ 

બયતબાઈ ડકટય જડ ેલાત કયીને ળ ભભા ંઆવ્મા ત્માયે ળૈરજા 
સઈૂ ગમેરી. બયતબાઇ ઍના રગંની ફાજ ભા ંડરેા સ્ટ ર 
ય ફેવી ગમા.ં અને ળરૈજાન શાથ તાના શાથભા ંરઈને 
ંાલા રાગ્મા. આ ઍજ શાથ શત કે જે ઍભને યાખડી 
ફાધંત શત શલે શ  ંઍ કામભ..આગ ઍ સલચાયી જ ના ળક્ા.ં 
આંખભા ંઆંસ ના ઘડાયૂ ઉભટી આવ્મા.ં અત્માય સ ધી ફધાની 
વાભે બડ ફનીને ક્રશિંભત અને ધીયજ યાખલાની વરાશ આીને 
તાની ભજબતૂ ભાનસવક સ્સ્થતીન ક્રયચમ કયાલનાય ઍ 
ભદણ ઍકાતંભા ંયડી ડમ. વાભે ટ ટ ટકતી વરાઈન 
ફટર..ળૈરજાના નાજ ક કાડંાભા ંબોંકામેરી ઢગરાફધં 
વમ..ઍની કભય અને ગ ય વપેદ ાટાન  ંછલામે  ં
વામ્રાજ્મ..ફધ  ંજ ઍની આંખ વાભે શત   ંણ ઍની તભાભ 
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ઇન્દ્રીમ પેઇર થઇ ગઇ શમ ઍવ  ંઅન બવ્ય .ં.ઍને જાણે કશ  ંજ 
દેખાત   ંનશત  .ંખ  લ્રી આંખ ેઅંધા આલી ગમેર..છતે કાને 
ળ ભની ઍ.વી.ની ઘયઘયાટી વબંાતી ફધં થઈ ગઈ…રાચાયી 
જાણ ેઍની ચયભવીભા ય શોંચી ગમેરી અન બલાઈ. 

ત્મા ંત ળૈરજાઍ દદણબમો ઍક ઊંશકાય બમો..અને આંખ 
ખરી.બયતબાઈ ઍકદભ જ સ્ટ ર ય ભઢ  પેયલી ગમા. બીના 
આંખના ખણૂા ત્લયાથી વાપ કયીને ભગજ ય કાબ ૂાભી 
રીધ. આભ ળૈરજાની વાભે યડવ …ંક્રશિંભત શાયી જલી ઍ સ્સ્થતી 
ત ના જ આલલી જઇઍ. બડલીય આંસ ને ી અને ભઢા ય 
શાસ્મ રઇન ેળૈરજા વાભે પમો. 

‘અયે ળૈ ..જાગી ગઈ ત  .ં.કેભ છે શલે ભાયી વ્શા ડી 
ફેનાને..ક્ામં દ િઃખાલ કે ઍવ  ંકંઇ ત નથી ને..”અત્માય સ ધી 
ચૂચા ફેઠેરી, ળબ્દને ભનના ઍક ખણૂ ેઢબયૂીને ફેઠેરી 
ળૈરજાથી ઍકદભ જ ફરાઈ ગય ,ં 

‘દદણ  જેવ  ંઅન બલાત   ંશત ત ત વાળ ં જ શત   ંને ભટાબાઇ..આ 
કશ  ંજ અન બલાત   ંનથી ઍની જ ત ભોંકાણ…’અને ઍ ઍકદભ 
જ યડી ડી. 
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બયતબાઈ ળૈરજાના લાભા ંશાથ પેયલલા રાગ્મા..’અયે, આ 
ભાયી ક્રશિંભતલાન ફેન ફરે છે..? આભ ક્રશિંભત કેભ શાયી ગઈ 
અત્માયથી. અત્માયે ત ભેડીકર વામન્વ કેટ  ંઆગ લધી 
ગય  ંછે. ત   ંવ ટકા વાજી વાયી અને શરેાનંી જેભ જ શવતી 
યભતી થઇ જઇળ જજે ને..ભેડીકર વામન્વની વાથ ેવાથે 
આણે આધ્માત્ત્ભક વાયલાયન ણ આળય રઇશ .ં ત   ંભાને છે 
ને આધ્માત્ત્ભક ળસ્કતની અયંાય અને ઝીટીલ તાકાતને 
ત. 

અશીં ળક્ નશી ફને ત સલદેળભા રઇ જઇળ..ાણીની જેભ 
ૈવા લાયીળ.. ત   ંજજે ને..આભ ચટી લગાડતા ફધ  ંવાજ  
વમ  થઇ જળે..ઘીના ઠાભભા ંઘી ડી યશળેે.’અને ખખરા 
ળબ્દની ખખરી વશાન ભસૂત ભાણતા ભાણતા શથેીભા ંસ ખના 
સ યજન ાય યભાડતી’કને ળૈરજા પયીથી ઇન્જેકળનની અવય 
શઠે ઘનેભા ંવયી ગઈ. 
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           (૪) પ્રવીણા કડકકયા 

ભમ્ભી અને ાા મ ફંઈથી આલી ગમા ઍટરે વોમ્મના 
જીલભા ંજીલ આવ્મ. ભમ્ભીઍ આલીને નીયજા અને 
અમલૂ્મને ાખંભા ંરીધા.ં ૧૪ લણની નીયજા અને ૯ 
લણન અમલૂ્મને જાણે શ્વાવભા ંશ્વાવ આવ્મ. વોમ્મને ઠંડે 
કરેજે સલચાયલાની તક વાંડી. 
વોમ્મના પ્રજેકટ ઓ ઍન જી વી ભા ંઘણા વપ શતા 
તેથી ઉયી ઓન ભાનીત શત. કંનીભા ંપ્રગસત વાયી 
કયી શતી. તેની આલડતને કાયણે ભાન ણ ખ ફ શત  .. 
આલી ડેરી અણધાયી આસત્તભા ંજાતને વબંાલી, 
ફાકના ક્રદભાગભા ંઉબયાતા ંઅનેક પ્રશ્નન  ંસનયાકયણ 
કયવ  ંઅને ળૈરજાની સ્સ્થસતભા ંકમા સનષ્ણાત ાવેથી 
અચબપ્રામ ભેલલા ઍલા સલકટ પ્ર્શ્શ્નનના સનયાકયણ 
ખાતય દંય ક્રદલવની યજા રઈ રીધી. આ શારતભા ંતેને 
યજાની ના ાડલાની ળક્તા જ નશતી. 
વોમ્મના ભમ્ભા ધીયજફશને અને સતા ળાસંતબાઈ 
ક્રયસ્સ્થસતની ગબંીયતા જાણતા ંશતા.ં બયતબાઈ અને 
ઈંદ બાબી શલે ળૈરજાને ઝાઝ વભમ આી ળકતા.ંબયતને 
ત તાન ઘયન ધધં શત અને ભાણવ સલશ્વાસ  શતા ં
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તેથી જયામ તકરીપ ન શતી. ળૈરજા બાનભા ંઆલી શતી. 
બયતબાઈ આંખના આંસ  છાલલાન ઠાર પ્રમત્ન કયી 
યહ્યા ંશતા.ં શાથભા ંતાજ ભવફંી અને વતંયાનં યવ રઈ 
વોમ્મ શસ્સ્ૌટરના ંફૃભભા ંદાખર થમ. થાકેર શત તેથી 
ફાજ ની આયાભ ખ યળી ય રાફં થમ. થય  ંળૈરજા ઉઠે 
ઍટરે તેને તાજ યવ સલડાલીળ. 
અયે,આ ળાની આટરી દ ગુંધ આલે છે? ળૈરજાને નાક ફધં 
કયવ  ંશત   ંણ શાથ ક્ા ંતેના કહ્યાભા ંશત. ફયાડા ાડતી 
જ યશી.વોમ્મ ફાજ ભા ંવપા ય ઘવઘવાટ ઉંઘ ખેંચી યહ્ય 
શત. ડૉકટય વોમ્મ, જલાફદાયી બયે  ંકાભ કયત. યજા 
ત રીધી શતી ણ શસ્સ્ટરની દડધાભ અને ળૈરજાન 
બભકૂત અવતં. અયે, આટ  ંફધ ૂલૈતફૃ ંકયલા ંછતા ં
ણ ફે અક્ષય પે્રભના ત ફાજ ઍ યહ્યા,ં સપ્રમ ત્ની 
ળૈરજાના ંછણકા ંવાબંલાના.ં તે જાણત શત કે ળૈરજા 
અવશામ છે. કલ્નાભા ંશરેાનંી ળૈરજાને બાી, તેના 
પ્માયભા ંડફૂી લતણભાન ળૈરજાની ફાચરળતા ને શવી 
કાઢત. 
વોમ્મ નાભ પ્રભાણે ગ ણ શતા.ં સ્લબાલભા ંવોમ્મતા 
બાયબાય બયામેરી શતી. તેથી જ ત ગ સ્વ કયલાને 
ફદરે શવીને કશતે શા,વયકાય ગ રાભ શાજય છે. ળૈરજા 
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ફધ જં ભરૂીને તાની જાતને બાગ્મળાી ભાનતી. તેને 
થત   ંકે આ કેવ  ંજીલન જીલી યશી છે. ઈશ્વયને પ્રાથણના 
કયતી આ ક્રયસ્સ્થસતન અંત રાલલા ભાટે ,ણ તે કાઈં 
આણા શાથભા ંછે. જૂની ઉસ્કત માદ આલી જતી. ‘ન 
ભાગ્ય  ંદડત   ંઆલે. ભાગે ત ભત ણ ભત  ંનથી.’ 
દ ખ કે દદણની ીડા ળૈરજાને થતી ન શતી. ઍ આસળલાણદ 
શત કે શ્રા પ્રભ ને ખફય. વોમ્મ ળશનળીરતાને લયેરા 
શરેેથી શતા. ળૈરજાના અકસ્ભાત છી ત શદ લી 
ગઈ. અયે, થ્થય જેલા થ્થય ય ણ ૨૪ કરાક વતત 
ાણી ડે ત તેભા ંખાડ ડે છે. ત વોમ્મ, ‘કીવ ખેતકી 
મરૂી’. ખફૂ પ્રમત્ન કયત. ધીયજ અને પ્રેભ લૂણક થાક્ 
શલા છતા ંણ ળૈરજાની વેલાભા ંશાજય. 

જેણે દવે આંગચમે પ્રભ  જૂ્મા શમ તેને વોમ્મ જેલ સત 
ભે. ળૈરજાઍ ફાણભા ંગોયીવ્રત કમાું શતા.ંઅયે, 
વ્રતની ઉજલણી લખતે ફધી વશરેીઓ ાચં જણાને 
આભતેં્ર ળૈરજાઍ દવ ફશનેણીઓ ફરાલી શતી, દયેકને 
સ દંય ભજાની વણ બેટભા ંઆી શતી. તેના ાા, ફધાને 
યાતે સવનેભા જલા ‘અપ્વયા’ભા ંરઈ ગમા ંશતા. ભમ્ભી 
અને ાાઍ વાથે ભી આખી યાતન  ંજાગયણ 
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છકયીઓને કયાવ્ય  ંશત  .ં 
ગઈકારે યાતના ડૉકટય જાધલે ળૈરજાને ઘયે રઈ જલાની 
યજા આી. ફાજ ભા ંજ વપા ય સતેૂર વોમ્મ થાકને 
કાયણે ગાઢ સનિંદ્રાભા ંશત. ળૈરજાની યાડ તેને વબંાતી ન 
શતી . તેલાભા ંદયલાજાની ઘટંડી લાગી અને તે વપા 
ફેઠ થઈ ગમ. નકયી યથી ત યજાઓ રીધી શતી ણ 
ળૈરજાની તશનતભા ંયશતે.. ક્રયસ્સ્થસત જ ઍલી શતી કે 
કાઈં ફરી ણ ન ળકામ. છતામં સત અને ત્ત્નની 
આંખ લગય ફરે ઘણી લાત કયતી શતી. 
ળૈરજાને દદણ  ભશસેવૂ થત   ંનશી, તેથી તે ક્રયસ્સ્થસતની 
ગચંબયતા ંવભજલાભ ંનાકાભમાફ યશતેી તેન  ંભગજ 
સલચાયી ળકત   ંણ ળયીયના અલમલ યન કાબ ૂ
ગ ભાવ્મ શત. વોમ્મ સલચાયત કે જ ભાયી ‘લશારી’ 
(ળૈરજા) આ ફધ  ંજાણતી શત ત આવ  ંલતણન કયે ખયી? 
નીયજા અને અમલૂ્મ ાાની ક્રયસ્સ્થસત વભજતા,ં તેથી 
ખફૂ લશાર દળાણલે અને વંણૂણ વશકાય આે. આલા સ દંય 
ક ટ ંફને કની નજય રાગી ગઈ સલસધના ંરેખ રખ્મા ંસભથ્મા 
કયલાની ાભય ભાનલીભા ંતાકાત ક્ા ંછે? ફવ તેણે ત 
જીલલાન ,ં ઝઝૂભલાન  ંઅને ફનેત ચશયેા ય શાસ્મન  ં
ભશળ ં શયેલાન .ં 
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ફાયણ  ંખરલા જ્માયે વોમ્મ ઉઠય ત્માયે ફયાડા ાડીને 
ળાતં થમેરી ળૈરજાને તાકી યહ્ય. અચાનક તેને દ ગુંધ 
આલી. ફાયણ  ંખરીને તે આમાને ફરાલલા ગમ. તેણે 
આમાને છૂ ,ં ‘ અંશી શ  ંકયે છે?’ 
‘જા, જઈને જ, ભેભ વાશફેના કડા ંખયાફ થમા ંરાગે 
છે?’ 
આમા, ક્રદલવ ાીની શતી.શભણાજં આલી શતી. જ 
ભેભેવાશફેે કડા ંફગાડયા ંશમ ત વાપ કયલાની 
જલાફદાયી યાતલાી આમાની શતી. ણ આજે કદાચ 
ભડ  ંથઈ ગય  ંશળે? તેથી તે અજાણ શતી. દયયજની 
આદત પ્રભાણે આલીને વીધી યવડાભા ંળૈરજા ભાટે 
ભવફંી વતંયાન યવ કાઢી યશી શતી. વાશફેે, જણાવ્ય  ં
ઍટરે શાથભાન  ંકાભ ડત   ંમકૂી ળૈરજા ાવે શોંચી ગઈ. 

આ કાભ તેને રાફંા વભમ ભાટે,ભળ્ય  ંશત  . પ્માયથી 
ળૈરજાની વેલા કયતી. આભ ણ આ ધધંાભા,ં નકયી 
કયનાયન દદી વાથે નાત ફધંાઈ જામ છે. વશાન ભતૂી 
તેઓભા ંબાયબાય બયેરી શમ છે. અયે, ઘણી લખતત 
વોમ્મન  ંકાભ ણ વયવ યીતે કયતી. વાશફેની, આ શારત 
ય તેને તયવ આલતી. 
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ભમ્ભીના ઘયે આવ્મા છી નીયજા ફે ક્રદલવ ભાટે ળાાના 
પ્રજેકટને ખાતય મ ફંઈ ગઈ શતી.દયલાજ ખરતા ં
દીકયીન  ંભધ ળ ં શાસ્મ જઇ વોમ્મ ફધ  ંદ ખ સલવયી ગમ. 
નીયજાઍ ણ વાભ સ દંય પ્રસતબાલ ાાને આપ્મ. 
ભનભન ાાને લદંી યશી શતી. જે ધીયજ થી ાા ઘય 
અને નકયીન  ંવચંારન કયતા ંશતા,ં તેભાથંી જીલનના ાઠ 
બણી યશી શતી. ભમ્ભાની તચફમત ભાટે આખ  ંક ટ ંફ ચીંતા 
કયત  .ં ફાકી ત ડૉકટયની ભશયેફાની ઉય આધાય શત. 
આળાન  ંક્રકયણત ફાજ ઍ યહ્ ,ં સનયાળાના લાદ ચાયેકય 
ઘેયામેરા ંશતા.ં 
” પ્રભનુ ુું અર્પિત આ જીવન કેમ વેડફી દેવાય 
એ છે પ્રસાદી ઈશની રે, કેમ વેડફી દેવાય”. 
નીયજા આલી ભમ્ભી અને ાાને તાની ટ્રી સલળે 
જણાલી યશી શતી. ઘડી બય ળૈરજા તાની સ્સ્થસત સલે 
ભરૂી ગઈ અને આનદંથી નીયજાને લગલાની ચેષ્ટા કયી. 
ણ , શામ યે લતણભાનભા ત ઍ અવબંલ શત  .ં આંખભાથંી 
ટ ટ આંસ  વયી ડયા.ં આનદં અને ઉલ્રાવથી બયેરા ં
લાતાલયણભા ંગભગીનીન  ંવામ્રાજ્મ છલાઈ ગય .ં આંસ  
છાલલા વોમ્મ અને નીયજા ફીજા ફૃભભા ંજતા યહ્યા. 
ળૈરજાને વાપ કયલાભા ંઆમા પ્રવતૃ્ત થઈ ગઈ. ળૈરજાને 
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ગદંકી જયા ણ વદં ન શતી. જ્માયે તે ફે નફંય કયે 
ત્માયે વાપ કયતા ંઆમાને લીવથી ચીવ સભસનટ રાગતી. 
તેને ફધાજ કડા ંણ ફદરાલલા ડતા.ં આમાઍ 
ળૈરજાને ફયાફય વાપ કયી, કડા ંફદરાવ્મા ં.જ કે 
ળૈરજાને કાઈં જ ખફય ડતી ન શતી. તેના ભાટે ત 
ચખ્ખ  ંશ  ંઅને ગદં  શ ?ં તેને કઈ અશવેાવ થામ ત ખફય 
ડે ને ? ણ નાક ત કાભ કયત   ંશત   ં
આમા ત વાપ કયીને યવડાભા ંગઈ. નીયજા મ વાપયી 
કયીને આલી શતી તેથી વપાઈભા ંપ્રવતૃ્ત શતી. તેને આજે 
ભાથ  ંધઈને નશાવ  ંશત   ં. જ લાસનમા ભાટે ત આ ખફૂ 
ભટ કામણિભ શમ. ઍત ઘયે આલીને તાના ફૃભભા 
બયાઈ ગઈ. આખા ક્રદલવભા ંભમ્ભા ાવે વાજં ડે સનયાતેં 
ફેવતી. ભા અને દીકયી ઘણી ફધી લાત કયતા ંજે તેભના 
યૂતી ભમાણક્રદત યશતેી. ધીયજ ફશને અને ળાસંતબાઈ ખફૂ 
ચીલટ લૂણક વજંગને અન કૂ થઈ ઘયભા ંભદદ ફૃ 
થતા.ં જ લાનજધ દીકયા ય આલી ડેરી શારતભા ં
જયામ ભનદ િઃખ ન થામ તેની કાજી કયતા.ં 

વોમ્મ ને ણ ઘણીલાય ઍકાતં ગભત .ં શલે તેની 
જીલનવચંગની ત વગં આલા ભાટે ળસ્કતભાન ન શતી. 
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ઍકાતં તેન વાથી ફની ગય  ંશત  .ં આ દદણ , કશલેામ ણ 
નશીં અને વશલેામ ણ નશી તેવ  ંશત  .ં ળૈરજાને છેશ દેલા 
તેન  ંભન ના ાડત   ંશત  .ં તેન વાથ અળક્ શત. ણ 
ળયીયન ધભણ, સ્ળણની તભન્ના, વાથીની ખૉટ કેલી યીતે 
યૂલી. ચડીઓ તેને વાય વાથ આતી. ક્રકિંત   ઍ ઉષ્ભા, 
પ્રેભા શથેીન સ્ળણ અને પ્માયથી આભતં્રણ આતી 
આંખ તેને ભાટે અળક્ શત  .ં છતા ંમ ખેથી કદી પક્રયમાદ ન 
કયત. જ્માયે ક્રશિંભત ટટેૂ ત્માયે ફૃભભા ંયૂાઈ યડીને હ્રદમન 
બાય શલ કયત 
. ફૃભભા ંળૈરજા ઍકરી ડી. વાથીને ઝખંતી શતી ! ણ 
તે ક્ા ં? દીકયી શભણાજં ફશાયગાભથી આલી શતી . 
ળૈરજા સલચાયભા ંગયકાલ થઈ ગઈ . તેના આખા ળયીયભા ં
આ ઍક જ બાગ શત જે વપતા લૂણક કામણ કયત શત. 
ફાકી ત આખા ફદન યના કઈ ણ અલમલભા ં
ચેતનાન વંણૂણણે અબાલ લતાણત શત. તાના 
ચીક્રડમા સ્લબાલથી તે ખ દ ણ ત્રાવી ગઈ શતી. આજે 
જ્માયે ફૃભભા ંકઈની ણ શાજયી ન શતી તે ક્રયસ્સ્થસત 
તેના ભાટે અવહ્ય ફની ગઈ. તે જ્માયે ફાક, સત 
,અને ઘયન  ંકાભકાજ ક ળતાથી ચરાલતી ત્માયે તેની 
આજ ફાજ  ભડંયાતા શતા. 
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આજે તેની શારત કેલી થઈ ગઈ છે. આન ઈરાજ શ  ંછે. 
કઈ ણ જાતની ચેતના ળયીયભા ંતે અન બલી નથી 
ળકતી. અયે લા વલંાયલાથી ભાડંી વોમ્મને લશારથી 
વલાયી ણ નથી ળકતી. તેન  ંકઈ ણ કામણ કયી 
ળકલાને તે વભથણ નથી. આ શારતભા ંફાકીની ત્જિંદગી કેભ 
કયીને ગ જયળે? શજ  ત ભાડં ૪૨ લણ થમા છે. હ  ંવહ ને 
ભાટે ફજાફૃ ફની ગઈ છ!ં વોમ્મ ચફચાય કભાલા જામ, 
ઘય ગશૃસ્થી વબંાે કે ફાકની પ્રગસત ય નજય યાખે. 
તે છતામં ક્રદલવને અંતે તે શ  ંાભે? 
શસ્સ્ટરેથી ઘયે આવ્મા છી,આમા વાયી શતી તથેી 
ધીયજફશનેને યાશત યશી. ઘયન  ંકાભકાજ વ્મધ્વ્સ્થત ણે 
ચારત   ંશત   ંભાત્ર ઉય ઉયથી. નીયજા ચચિંતાભા ંબણી 
ળકતી નશી. નાન અમલૂ્મના પ્રશ્નની ઝડી લયવતી ણ 
તેને ધીયજ ફશને વાચલતા તેને ળાાઍથી રાલલ ,રઈ 
જલ, તેના ઘયકાભ પ્રત્મે ધ્માન આવ  ંઍ ળાસંતબાઈઍ 
શાથભા ંરઈ રીધ  ંશત  .ં 
વોમ્મ ફાક્રયકાઈથી ળૈરજાના ભેક્રડકર ક્રયટણ  લાચંત અને 
તાની વભઝ પ્રભાણે નોંધ કયી શલે શ  ંતેના સલચાયભા ં
ગયકાલ થઈ ગમ. આજે ડૉકટય ઝાફલારા, ાવે જલાન  ં
શત  .ં વોમ્મ ઉઠય. આમાની અને નીયજાની ભદદથી ભાડં 
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ભાડં ળૈરજાને ગાડીભા ંફવેાડી. ૬૦ કીરની, વોમ્મા આજે 
૭૪ કીરની થઈ ગઈ શતી. ભઢા યન  ંનયૂ અને જ લાની 
સલરાઈ ગમા ંશતા. ડૉકટયને ત્માથંી ઉતાયતા ંણ ખફૂ 
તકરીપ ડી. ડૉ. ઝાફલારાઍ તેને ફયાફય તાવી. 
રગબગ ફે કરાક સ ધી તેના ય ઘણા ફધા ટેસ્ટ કમાું. 
અભદાલાદના વાયાભા વાયા ન્ય યરજીસ્ટ તયીકે તેભણે 
નાભના કાઢી શતી. ળૈરજાની કયડ યજ્જ ને વાળ ં ઍવ  ં
ન  કળાન થય  ંશત  .ં વોમ્મને કેલી યીતે ધીયજ ફધંાલલી કે 
આશ્વાવન આવ  ંતેની સલભાવણભા ંફેઠા ંશતા.ં ળૈરજાભા ં
પ્રાણ શતા,ંતેને ફધી વભઝ શતી. શા, તેના અલમલ ય 
અંક ળના નાભે ભટ ં ભવ ભીંડ . શરન ચરન જયા ણ 
નશી. નાન  ંભગજ ,ભટ ં ભગજ, ‘શામથેરભવ’ દયેકન  ં
ખફૂ ફાક્રયકાઈથી સનક્રયક્ષણ કય ું. ટેસ્ટના ક્રયઝલ્ટ આલતા ં
ત અઠલાક્રડમા ઉયન વભમ રાગલાન શત. 
ડૉ. ઝાફલારા ળાતં મ દ્રાભા ંફેવી સલચાયી યહ્યા શતા.ં 
ળૈરજાને ત કાઈં પયક જ નશત ડત. ભગજ વાથે 
વકંામેરા જ્ઞાનતતં  ઓ ન કઈ નાત ળયીય વાથે યહ્ય ન 
શત. ક દયતે ળયીયની ઍલી યચના કયી છે કે આણને 
કઈ ઘા, ડે ત તે દલા લગય ણ ફૃઝાઈ જામ. ક્રકિંત   
‘ભગજ’ ઍ ઍક ઍવ  ંઅંગ છેકે તેના કઈ ણ બાગ યીેય 
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ન થામ અથલા ફદરી ળકામ. સલજ્ઞાનની પ્રગસત ખફૂ 
પ્રળળંાને ાત્ર છે. અમ ક ફાફતભા ંભાનલને શજ  
કાભમાફી ભી નથી. શા, પ્રમત્ન ચા  છે. ઍભ રાગત  ં
શત   ંકે ફે કરાકભા ંકાભ થઈ જળે. ઘયે જઈને ળૈરાને 
વ્મલસ્સ્થત આમાના ંશાથભા ંવોંી ાછ તાને કાભે 
લગળે! 
ક્રકિંત   ભાણવ ધાયે કાઈં અને થામ કાઈં. ફે ને ફદરે 
વાડાત્રણ કરાક થઈ ગમા. ળૈરજાને ત શ  ંપયક ડત 
શત ? વોમ્મ ઍટર ફધ થાકી ગમ કે ઘયે જઈ ને 
જભલાના શળ ણ ન યહ્યા. ળૈરજાને શસ્સ્ટરભાથંી 
ગાડીભા ંફેવાડલાની, ઘયે રીફ્લટભાથંી ઘયભા ંરાલલાની. 
બરે ને ભાણવ ભદદ કયે ણ તેની ‘લશારી’ને દ િઃખ ન 
શોંચવ  ંજઈઍ તેન ફયાફય ખ્માર યાખત. 
ફધ  ંકાભ ફયાફય થમા છી તાના ફૃભભા ંજઈ વીધ 
ળાલયભા ંગમ. નાશીને જભલાભા ંભાત્ર ‘ટસ્ટ વેન્ડલીચ’ 
ખાઈને સઈૂ ગમ. ભનથી અને તનથી તે ખફૂ થાકી ગમ 
શત. ધનની ક્રપકય ન શતી. ઓ ઍન જી વી 
ઝીંદાફાદ…ભટેબાગે ફધ જ ખચણ તેભાથંી સનકી જત 
શત. કદાચ ચખવાભાથંી વૈા જામ ત તેને લાધં આલે 
ઍભ ન શત  .ં 
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ડકટય વાથેની લાતચીત યથી વોમ્મ તાયલી ળક્ કે 
વી.૪,૫,૬,૭ ભણકા દફામા છે. જેને કાયણે ળૈરજાને આ 
આંસળક ક્ષાઘાત શત.. તે ફચી ત ગઈ શતી ણ શારત 
ખફૂ ચીંતા જનક શતી. ડૉ.ઝાફલારા ના યીટૌણની યાશ 
જલા સવલામ શભણા ંત ફીજ કઇ ઇરાજ ન શત. 
અમલૂ્મ અસધયાઈ લૂણક ભમ્ભી જલ્દી વાજી થઈ જામ તેભ 
ઈચ્છત. નીયજા ય લાનીભા ંપ્રગયણ ભાડંીયશી શતી અનેક 
પ્રશ્ન ઉદબલતા કને છૂલા જલાતેની ગડભથરભા ંયશતેી. 
દાદીને લશાર કયતી ણ છૂતા ંળયભાતી. વોમ્મ 
ળૈરજાની શારત ય તયવ ખાત ણ નાઈરાજ શત. 
ળાસંતબાઈ, દીકયાના ક્રયલાયે અન બલેરા આંચકાની 
અવય શઠે શતા.ં 
૦-૦ 

કશલેામ છે ‘દ િઃખન  ંઓવડ દશાડા’,ણ કેટરા? તેની ક્ા ં
કઈને ખફય છે. દ િઃખના ક્રદલવ કામભ યશતેા ંનથી.જ 
ભાણવ ધીયજ ન ગ ભાલે ત દ િઃખ વશવે   ંથડ  ંવય ફને છે 
લયના તેભાથંી વા થલાને ફદરે ભાનલ ખ દ વાય થઈ 
જામ છે. ળાસતબાઈઍ ધીયે ધીયે વોમ્મ વાથે ત્જલનની 
વચ્ચાઈ લીળે લાત કયલા ભાડંી. વોમ્મને સતાની 
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ઠાલકાઈ અને સલચાયવયણી પ્રત્મે ભાન ઉજ્ય .ં તણેે 
સતાને આ દૃષ્ષ્ટથી કદી સનશાળ્મા ન શતા.ં 

વોમ્મઍ ઘણી ક્રશભત ઍકઠી કયી. જે કાભ શરેા ંળૈરજા 
વબંાતી શતી તેની જલાફદાયી ણ તેના ભાથે આલી. 
યજા દંય ક્રદલવની ભી શતી. જ ક્રદનચમાણ વ્મલસ્સ્થત 
યીતે નશી ગઠલામ ત છી ફહ  તકચરપ ડળે તે ઍ 
ફયાફય જાણત શત. ઘય ધીયજ ફશને ખફૂ ક ળતાથી 
ચરાલતા.ં ળૈરજાની વગલડ વાચલતા.ં જ કે ળૈરજા આ 
ફધાથી અજાણ શતી. ણ વોમ્મ ભનભા ંઆ ફધી લસ્ત  ની 
નોંધ રેત અને ભાની આલડત ય ઓલાયી જત. 

નીયજાન  ંભન બણલાભા ંચોંટત   ંનશી તેની વોમ્મઍ 
ભાનસવક નોંધ રીધી. નીયજા ય લાનીભા ંપ્રગયણ ભાડંી યશી 
શતી. ઘણ  ંફધ  ંજાણલાની ઉત્કંઠા ‘ભા’ સવલામ કની વાથે 
લાત થામ. તે ભનભા ંવભવભી ને ફેવીયશતેી. દાદીને 
લશાર કયતી ણ તેભની વાથે આલી ખાનગી કઈ ણ 
લાત થામ કે નશી તેનાથી અજાણ શતી. ક્રકરક્રકરાટ કયત   ં
ઘયન  ંલાતાલયણ ફદરાઈ ગય  ંશત  .ં 
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ળૈરજાની ચફભાય શારતને કાયણે ઘયભા ંપેરાતી ફદબ ૂ
ઘણી લાય અવહ્ય થતી ણ શ  ંકયામ ? આમા ચીલટ 
લૂણક કાભ ત કયતી. અમલૂ્મત દાદાજીની દેખયેખ શઠે 
શત. દાદા રાડ ણ કયતા ંઅને સવસ્તના આગ્રશી શલાને 
કાયણે તેની ાવે ધાય ું કાભ કઢાલતા.ં દાદાને ત જાણે 
ાછ “નાન વોમ્મ” ભી ગમ શત. અમલૂ્મ જીદે ચડત 
અને ભમ્ભીની ાવે જલાન  ંકશતે ત્માયે દાદા તેને લાતાણ 
કશતેા મા લાતને ફીજે ાટે ચડાલી દેતા.ં જ્માયે 
નાકાભમાફ યશતેા ંત્માયે ધીયજ ફશને તેભની લશાયે ધાતા.ં 

અમલૂ્મ,ભાની આલી શારત જઈને ધભછાડા કયત. જેને 
ક્રયણાભે ળૈરજા ણ ફેકાબ ૂફની ઉધાભા ભચાલતી. છી 
અમલૂ્મને વબંાલ કે ળૈરજાને ? વોમ્મ ઍલા વભમે 
ઘયની ફશાય સનકી જઈ કરાકેક આંટ ભાયીને તાની 
જાત ઉય વમંભ યાખલાન પ્રમત્ન કયત.કમા જન્ભના 
ાની વજા બગલી યહ્ય છે તે તેની વભજભા ંન આલત .ં 
તાની જાતને કવત, ‘ળાભાટે ભેં ળૈરજાને તે ક્રદલવે 
ફેંકભા ંજલાન  ંકીધ .ં ળસનલાયને કાયણે ફેંક લશરેી ફધં 
થામ. જ ભેં ન કહ્  ંશત ત આ ક્રદલવ જલાના ન 
આલત.’ ફનલા કા ફન્મા છી તેન અપવવ કમે ણ 
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શ  ંપામદ ? ફધ  ંજ જ ભાનલીની ઈચ્છા પ્રભાણે થત   ંશત 
ત છી બગલાન ણ યજા ઉય ન ઉતયી જામ. ક્રદલવે 
ક્રદલવે લાત લણવતી જતી શતી. બ  ંથજ સધયજ ફશને 
અને ળાસંતબાઈન  ંફાકી ળૈરજા ઘણીલાય શદ ફશાયના 
ઉધભ ભચાલતી. તે ણ શ  ંકયે જ તે વાજી નયલી શત 
ત આવ  ંકયત ખયી ? તેની લેદના અન બલતી ન શતી 
ણ યલળતા તેને અકાલતી. અલમલ યન તેન 
કાબ ૂગ ભાલલાથી તેને કળાન  ંબાન ન યશતે  .ં 

અમલૂ્મ, નીયજા, વોમ્મ ઍના ઍજ શતા. ણ આજે આખા 
ક ટ ંફની શારત ડાભાડ શતી. સ્ત્રી ઘયની રક્ષ્ભી ભનામ 
છે. આજે ઘયન સ કાની તે ખ દને વબંાી ળકત ન 
શત. બયવાગયભા ંનાલ ઝરે ચડી શતી. ગભે તેભ ધીયજ 
ફશને અને ળાસંત બાઈ પ્રમત્ન કયે ણ તે લાચંઝમા 
યશલેાના.ં વકંટ વભમે સ્ત્રીની ભશત્તા ઘયભા ંવભજામ છે. 
વોમ્મ ક્રદળા લગયન ભલૂ્મ બટક્ા મ વાક્રપય જેલ શત. જે 
ખ દને વબંાલા ણ લરખા ંભાયી યહ્ય શત.બ  ંથજ 
તેના ળાતં સ્લબાલન  ંકે ઘયભા ંકંકાવ ઓછ થત. 
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સલળા દક્રયમાને ણ વીભા શમ છે. ક્ાયે તે સ્લની વીભા 
ઓંગી બભકૂી ઉઠળે તેની કઈ ખાત્રી ન શતી . શભણા ં
યજાઓ ય શત તેથી ળાક્રયયીક થાક ન રાગત. ભાનસવક 
શારત ય કાબ ૂયાખલાન ઠાર પ્રમત્ન કયત. વકંટ 
વભમની વાકં છે. પ્રભ  બજન મા તેન  ંળયણ. 

બાસલની કને ખફય છે? છી ‘જ અને ત’ કશી ભનને 
ભનાલલાન .ં દન ટર ઓઢલાન મા કઈના ભાથે 
ઠારલલાન . આલેર વજંગન શવતા મ ખે વાભન કયી 
તેન ઇરાજ ળધલ ઍ યાિભ કશલેામ. વોમ્મ વભતા 
જાલી કામણ કયત. ક્રદલવ જાણે કીડી લેગે વાય થતા 
શતા. ક્રયટણની કાગને ડે તે યાશ જત શત. 
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શૈજા આચાયય (૬) સપના ર્વજાપરુા 

આજ બયતબાઈ આલલાના છે ઍવ  ંવોમ્મ કશતે 
શત..બયતબાઈ નાભ વાથે જ લશાર લયવી ડે છે.. 
ભટાબાઈ..જાણે ફા જીની કી…ઍની આંખ દયલાજા 
ય ક્રટકક્રટક્રક રગાલીને જઈ યશી શતી…આ ળયીય ણ 
જકે ઍક ાસ  ંપેયલવ  ંશમ તમ નથી પયત  …ંગ અડધ 
ઈંચ ણ ખવેડી નથી ળકતી…ગભા ંશયેેરી વેય ખફય 
નશી ગભા ંછે કે નક્રશ…ઝણકાય નથી વાબંળ્મ કદાચ 
વોમ્મઍ કાઢી રીધી શળે..કેટરી વ્શારી શતી ઍ વેય 
વોમ્મને શાથ પેયલે ગ ઉય ત હ્રદમભા ંઝણકાય થઈ 
જત..આંખની કયે થી ાણી ડલા રાગ્ય …ંઓળીકાનંે 
બીંજલત  ંયહ્ .. 

વોમ્મ ફૃભભા ંદાખર થમ ઍણે ચશયે પેયલી રીધ. વોમ્મ 
ણ કેલ યફટ જેલ થઈ ગમ છે .ફધા ંકાભ મતં્રલત્ત 
કયે છે.દલા આલી,ઓળીક ં વયખ  ંકયવ  ંયજાઈ વયખી 
ઓઢાડલી..અને ફવ ફધ  ંવ્મલસ્સ્થત કયી ળ ભભાથંી 
નીકવ .ં.છેલ્રે વોમ્મ ઍ યાણે સ્સ્ભત કયીને કહ્  “કાઈ 
જઇમે છે ળૈ ?” 
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ઍણે ણ યાણે સ્સ્ભત ચશયેા ય રાલી કહ્  ં“શા!” 

“શ  ંજઇઍ છે?” વોમ્મ ઍ છૂ .ં 

“ભને લશાલ્બયી ઍક ચ ભી જૉઇઍ છે” 

યાણે ળ દન ખાી યાખતા ળૈરજા ઍ ભાગંણી કયી 

“..શ ?ં” વોમ્મઍ પયી છૂ .ંઅને ઍણે શવલા પ્રમત્ન કમો 

“કેભ ચ ભી ઍટરે નથી ખફય? ચાર કહ  ંભને ઍક 
ઓષ્ટયસભરન જઇમે છે લશાર અને પ્રેભથી તયફતય.” 

વોમ્મ અલાક ફનીને વાબંી યહ્ય છી ધીયે થી ઍની 
નજદીક આલી અછડતી ચ ભી આી તયત જ દૂય થઈ 
ગમ અને ફલ્મ”ચાર નીકફૄ ભાયે ભડ  ંથામ છે.” 

ઍ વોમ્મને દયલાજાભાથંી નીકતા જઈ યશી..કેટરી 
ળ ક્ષતા શતી ઍ ચ ભીભા?ં લશાર ત તર ભાત્ર નશોંત  .. શ  ં
શલે ભને જયા ણ પે્રભ નશીં કયત શમ? હ  ંપકત ફજ 
છ?ં શા આ ળયીય વાથે જ વ્મકસત પ્રેભ કયતી શમ છે 
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આત્ભાના ંવફંધં અને ળ શના પે્રભની ફધી લાત જ છે. હ  ં
ઍક ફજ છ ંફજ છ ંફજ છ.ં.આત્ભાથી 
અલાજ નીકી ગમ અન ેઆંખભાથંી ાણી ટકલા 
રાગ્ય .ં 

દયલાજા ય ટકય થમ બયતબાઈ શતા.ઍ પીક ં 
શવી.”આલ બયતબાઈ..” 

“શ  ંસલચાયતી શતી ળૈ ?” બયતબાઇઍ ઍના સ કા લાભા 
શાથ પેયલીને છૂ .ંઅને ઍની આંખભા ંચભાસ  ંઉભટી 
આવ્ય .ં 

બયતબાઈ ઍકદભ થાયીભા ંફેવી ગમા ં.”.કેભ કેભ 
અચાનક ાછી યડલા ફેઠી…” 

ગાભંા ંડવૂકા ંઅટલાતા શતા..”બાઈ બાઈ ભાયે આવ  ં
જીલન નથી જીલવ  ં.બાઈ, બગલાનને કશ ભને ઊઠાલી 
રે..હ  ંપકત ઍક ફજ છ.ં.આ ધયતી ઉય..ભાયા ંવોમ્મ 
ઉય અને ભાયા ંફાક ઉય..ભાયે રીધે ઍભન  ંજીલન 
અસ્તવ્મસ્ત છે..ભાયે ઍભને કરયલ કયતા ંજલા છે .યડતા 
અને ચચિંતીત ફાકને નથી જલા…બાઈ બાઈ બગલાનને 
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કશ ભને ઊઠાલી રે ..ઊઠાલી રે”..બયતબાઇ તેને છાની 
યાખલા ભથતા શતા..ણ ળૈરજાન  ંફૃદન ના અટક્  ં

ડવૂકા ંરેતી તે પયી ફરલા રાગી”અશીં કઈ ભને ચાશત   ં
નથી ફધાનેં ભાફૃ ંશલાણ  નડે છે..ભાફૃ ંળયીય ભને વાથ 
નથી આત  ંઅને ઝાડ ેળાફ ફધ  ંફીજાના ંમ ડ ય 
આધાયીત છે..ભનને ાખં રાગી છે અને ળયીય ભણ 
ભણના ંફજાભા ડલ  છે..ફાકના સલરા ભોં ભાયાથી 
જલાતા નથી આ કયતા ંહ  ંબગલાન ાવે જાઉં ત ફધાન 
છૂ્કાય.” 

બયતબાઈ આંખના ંઆંસ ને છૂાલતા ંફલ્મા”ંજ ળૈ ,ત   ં
શભેળથી ફશાદૂય છ..જ્માયે ત   ંનાની શતી ત્માયે ત   ંઅન્મામ 
અને જ રભ વાભે ડકાય કયતી ત્માયે અને જ્માયે ફાઍ 
દેશ છડય ત્માયે અને ફાજૂીના અકસ્ભાત મતૃ્ય  વભમે ત   ં
નાની શતી છતા ંશકીકતન ફયાફય વાભન કમો..અને શલે 
જ્માયે તાયા ય લાત આલી ત હ  ંતને ક્રશિંભત નશી શાયલા 
દઉં..ભાયી ફશને કદી શાયે નશીં..હ  ંતાય બાઈ અડીખભ 
ઊબ છ ંતને કાઇ નશી થલા દઉં ત   ંાછી દડતી ના થામ 
ત્મા ંસ ધી હ  ંચેનથી ફેવલાન નથી..અને આના ભાટે ફવ 



          -               

80 | P a g e  
 

તાયી શાભ અને તાય ઉત્વાશ જઇઍ અને શા કદી આલી 
ભયલાની લાત નશીં કયલાની ..બગલાનન યથ ભાથેથી 
નીકત શમ અને તથાસ્ત   કશી દે ત ? તાયા ફાકન  ં
શ ?ં ઍભની ત ભા ંજતી યશનેે.?.શ બ શ બ ફરલાન  ંજેથી 
પ્રભ ન યથ નીકે અને તથાસ્ત   
કશ ેત ફધ  ંશ બ જ થામ..ઍટરે લચન દે કે આલી લાત 
નશીં કયે. 

ળૈરજા કશ ે“બાઈ! જ્મા ંતાના ભળીન ફની જામ ત્મા ં
કને શ  ંકશવે  ?” 

“ ણ થય  ંશ  ંતે આટ  ંફધ  રાગી આવ્ય ?ં” 

“કશ  ંનશીં બાઇ!..આજે વોમ્મની આંખભા ંભને ભાય અગં 
શલાન બાય જણામ.” 

“ત   ંણ ળૈ ..યાઇન શાડ કયે છે ને કંઈ.ખય પ્રેભત 
આલા કવટીના ંવભમે ખીરે…ત   ંત તેના ઉય ળકંા કયે 
છે.. ગાડંી!ઍના પે્રભની લાત શ  ંકયેછે..તાયા 
ભનને અેક્ષાના ંયગથી દ ય કય ફેના…ક્રયસ્સ્થસત 
ફદરાતી શમ ત્માયે ફદરાવ  ંજ યહ્  ંફેન.” 
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ઈંદ ફેન અંદયથી ગયભ નાસ્ત અને ચા રાવ્મા.અન ેવાથે 
તેભન સ યીર ટહ ક…” ચાર ફેન ફા નાસ્ત તભાય 
બાલત છે..ગયભ ગયભ વક્કય ાયા અને ચા’ 
બયતબાઇઍ ળૈરજાના ંઆંસ   છંયા અને યાણે શાસ્મ 
રાલતી ળૈરજા ફરી..”બાબી કશ છ વક્કય ાયા ણ 
રાગે છે ખાયા.ં.ત નભક ાયા કશને?” 
“ શા ફેન અભાળ ં ભધ ભીઠ ં લશાર છે ને તેથી તે વક્કય 
ાયા..અને આ આંસ  તભે ઉભેયી દ તેથી ફીચાયા તે નભક 
ાયા..”ભાથા ય શાથ પેયલતા ઇંદ  
બાબી ફલ્મા..” 

ળૈરજા બાબીના ંલશારભા ંભાન  ંલશાર ભાણતી થડીક 
ક્ષણ ભાટે વોમ્મના ંફૃક્ષ વ્મલશાયને ભ રી ગઇ. 

૦૦૦ 

ળૈરજા ખફૂ ઉત્વાશીત શતી..ભાયે વોમ્મને ફતાલવ  ંછે હ  ં
ઍના ંયથન  ંફીજ  ંૈડ  ંછ.ંહ  ંકદી ઍને બાયફૃ નશીં યહ  ં
…..અત્માયે કેટરા ં
લાગ્મા..ઓશ શજ  ત ફે લાગ્મા!! નીયજા અને ભાય 
ભાઇકર જેકવન ત્રણ લાગે આલળે ..આજ ત ઍને કક્રશળ 
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ભાયી ાવે ફેવે..કેટર વ્શાર 
રાગે છે ..કેલ સ્ક રેથી આલીને ભને સલિં્ાઈ જત 
..ભમ્ભી આ આને તે આ ..ભખૂ રાગી શલે ત ફીચાય 
ભાયા ંળ ભભા ંઆલતા ણ ગબયામ છે…ણ હ  ંજ શલે ભાળ ં 
ભઢ ં શવત   ંયાખીળ અને ફધા ંને આ ઉદાવીબમાણ 
લાતાલયણથી દૂય યાખીળ..નીયજા ત જાણે ડળી ફની 
ગઈ છે..ના..યે હ  ંઍને કવભઍ ડળી ફનલા નશીં 
દઊં..ઍને ત ફવ શવતી ખેરતી ઊછતી યાખીળ..ઍક 
ટીનઍજય ઍના ભાટે ..કલ્નાની દ સનમા ફવ છે 
લાસ્તલીકતાથી યે… 

ક્રદર ખ ગમા શ ગમા ક્રકસવકા.. 

ડયફેર લાગી નીયજા અને અમલૂ્મ આવ્મા રાગે 
છે..ફને્નને જલા ભાટે તડી ઊઠી…અમલૂ્મ દડીને 
ભમ્ભીના ંળ ભના દયલાજા ાવે આલી અટકી ગમ અને 
જયા ડક્રકય  ંકયીને જય  ંભમ્ભી સ તી છે કે જાગે 
છે..ભમ્ભીત દીકયાની યાશ જઇને ફેઠી શતી..ચશયેા ઉય 
ગ રાફ જેવ  ંસ્સ્ભત રાલી ળૈરજા ફરી,”આલ, ભાયા ં
ભાઇકર જેકવન ભમ્ભી ાવે આલ..અમલૂ્મ થડ અચકાત 
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અચકાત ભમ્ભીની ળ ભભા ંપ્રલેશ્મ.. 
ળૈરજા,”આલ ફેટા ભમ્ભી ાવે આલ.” ઍ ભમ્ભીાવે 
શોંચી ગમ.. 
અમલૂ્મ,” ભમ્ભી તને ફેડભા ંકંટા નથી આલત?’ 
આંસ  ંખાતી ચશયેા ય સ્સ્ભત યાખતી ળૈરજા પયી 
શવી..”નાયેના..જ શલે ભાયે યવઈ નશીં કયલાની તને 
તૈમાય નશીં કયલાન..અન ે
સ્ક રે મકૂલા નશીં આલલાન  ંફવ આયાભ જ આયાભ..ટી.લી 
જઉ અને આયાભ કળ ં. કેટ  ંવાળ ં! 
.”ભમ્ભી તેથી ત   ંવાયી થલા નથી ભાગંતી?” અમ લ્મઍ 
છૂ . 
.”ના ના હ  ંત વાયી થલા ભાગં  ંછ.ં.તાયી વાથે 
યભલા..દડાદડ કયલા અને ૂાછૂી યભલા અને 
ભાઇકર જેકવનના ડાન્વ કયલા.ં.અને અમલૂ્મ ફેટા ત   ં
જજે ભમ્ભી કેલી બાગે છે.” 

અમલૂ્મના ંચશયેા ય ઍકદભ આનદં થયાઈ ગમ..ઍન 
ગ રાફી ચશયે ઍકદભ  રકીત થઇ ગમ… “ભમ્ભી હ  ં
ઍકદભ ડાહ્ય થઈ જઈળ તને જયા ણ શૈયાન નશી કળ ં..ત   ં
જલ્દી વાયી થઈ જા.” 
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અમ લ્મ ફરીને નાચત ક દત ફશાય બાગી ગમ..ળૈરજા 
ભનભા ંફરી નીયજાને ખ ળ કયલી અઘયી છે..ણ ફાજ ના ં
ળ ભભાથંી નીયજાન ભીઠ અલાજ 
વબંામ જાણે કે કમર ટહકૂી…કઈ નલી ક્રપલ્ભન  ંગીત 
ગણ ગણી યશી શતી..કેટર ભધ ય અલાજ છે..થડા ંકરાવ 
કયાવ્મા શમ ત દીકયી કમર છે…શા 
ભને વાજી થલા દે.શરેા ઍજ કાભ કયીળ… 

“નીયજા, ફેટા અશીં આલ ફેટા,.ભાયી ાવે..” 

નીયજા દડીને ભમ્ભી ાવે આલી શાપંી ગઈ..”શા, ભમ્ભી 
ફર, કાઇં જઇમે છે? કાઈં થામ છે? દ ખે છે?” 

“ના, ના નીયજ  ફેટા કાઈં નથી જઈત   ંઅને કાઈં નથી 
થત  .ં.ભાયી ાવે ફેવ.”.. 

જીન્વ અને રાઈટ બ્લ્ય  બ્રાઉઝભા ંનીયજા સ દંય દેખાતી 
શતી જ કે દયેક ભાને તેની દીકયી લશારી અને સ દંય જ 
રાગતી શમ 
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.”.જ ફેટા..આજે ભાયા ંક્રદરની લાત કહ …ંતાયા પ્ા ખફૂ 
રાગણીળીર છે અને ત   ંક્રશભતલાી…આણે ફધ્ધાઍ 
ક્રયસ્સ્થસતની વાભે રડલાન  ંછે..ભાયે તભાયા વોન વાથ 
જઇમે છે…હ  ંબગલાન વાભે ણ રડીળ ભાયા ંવ્શારાઓના ં
વાથ ભાટે. આણે ફને્ન ઍ પ્ાના ચશયેા ય સ્સ્ભત 
રાલલાન  ંછે. ઘયભાથંી ઉદાવીને ડસ્્ફીનભા ંનાખંલી છે. 
આણે જેભ શવતા ગાતા ઍભજ યશલેાન  ંજાણે કાઈ નથી 
ફન્ય .ં.તાય વાથ જઇમે અમલૂ્મ અને તાયા પ્ા ભાટે..” 

નીયજા ફરી,” ભમ્ભી ભને ત ૧૦૦% ખાતયી છે ત   ંવાયી 
થઈ જલાની આ વામન્વ અને ટેકનરજીની દ સનમા 
છે..આસલષ્કાય..ળધખ….અને શા ભેં ગ ગર કયીને 
જય .ં.ભને ત તાયી સ્સ્થસતભા ંખફૂ જલ્દી પયક ડળે ઍલી 
આળા છે.”ળૈરજાના ંચશયેા ઉય અજફ પ્રકાયની ળાસંત 
છલાઈ ગઈ..ઍણે ફશાય ખ લ્રા ંઆકાળ તયપ જૌય  .ં.ઍક 
ખંી ાખં પ્રવાયત   ં..ઊડી યહ્  ંશત  …ં 

૦૦૦ 

વાજં ઢલા આલી..આકાળ કંક લયણ  ંફન્ય  ં…ળૈરજા 
ફેચેનીથી વોમ્મની યાશ જતી શતી..આજ કાર ઍને ભન 
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વાથે લાત કયલાન  ંચા  કય ું શત  .ં.ઘયભા ંફધાનંે કાઇં ને 
કાઇં કયલાન  ંશમ છે..ઍ ઍક જ નલયી ડી છે. ઍટરે 
ભન ઍની વાથે ડછામાની જે વાથ આે છે..ભન ઍને 
દડતી કયે છે અને ભન ઍને શલાભા ંઊંચકે છે..ભન ઍને 
લાદની વલાયી કયાલે છે…ભાણવ ાવે આ ભન ના 
શમ ત? ઍકરતાથી ભયી જાત…રક કશ ેભનને 
ભાય.ણ…ભન ભાળ ં દસ્ત છે ભનને કેલી યીતે 
ભયામ..ફધા ંાગર છે ઈશ્વય કદી ઍવ  ંના કશ.ે વત્ ળ  
કશ ેછે मनकी सुन मन सच कहेता है… 

ચાર આ વાજં ઢી…ઍને માદ આવ્ય …ંઍને સમૂોદમ 
ખફૂ ગભત અને વોમ્મને સમૂાણસ્ત …ત ઍને ખફૂ 
ચીડાલતી કે ઍ નેગેટીલ સથન્કીગ લા છે તે 
ઝેટીલ…આજની આ ખાભળ વાજં ઍને ગભી ગઈ 
..આજે ઍ ખફૂ ળાતં શતી..જાણે ત્જિંદગીન ભટ સનણણમ 
રઈને ફેઠી શમ ઍભ આંખ ફધં કયી ઍ સ્લસ્થ થઈને 
સતૂી શતી… 

ફશાય અમલૂ્મ અને નીયજાન શવલાન અલાજ 
આવ્મ.”.પ્ા પ્ા અભાયી વેંડલીચ રાવ્મા.?’. 
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વોમ્મન થાકેર અલાજ વબંામ..”ભરૂી ગમ,ચાર કારે 
ચક્કવ..ફવ? તાયી ભમ્ભી વાજી શત ત દવ પન કમાણ 
શત કે વેંડલીચ ના ભરૂતા હ  ંકેટ  ંમાદ યાખ .ં” 

બ ટ કાઢી ઍ યવડાભંા ંગમ..”ભમ્ભી શ  ંફનાવ્ય  ંછે?” 

‘કાયેરા અને બાખયી..” 

ભમ્ભી તભને ત ખફય છે કે છકયાઓ કાયેરા નશીં 
ખામ.’ફેટા શલે આ ઉંભયે થામ ઍટ  ંકળ ં છ ંતને કાયેરા 
બાલે ઍટરે…કાઈં નશી હ  ંછકયાઓને ભાટે ીઝા ઓડણય 
કળ ં છ.ં”..અને ફને્ન નાચલા રાગ્મા.. 

વોમ્મ ળૈરજાના ંળ ભભા આવ્મ..ઍની આંખ ફધં 
શતી..જાણે ગ રાફની ાખંડીઓ અધખરૂી…કેટરી લશારી 
રાગતી શતી. વોમ્મને ઍકદભ શતે ઉબયાઈ આવ્ય .ં નજીક 
આલી ફન્ને આંખને પ્રેભલૂણક ચભૂી રીધી.. ળૈરજાઍ 
આંખ ખરી..ઘણા ંવભમ છી આટરા ંપ્રેભથી વોમ્મઍ 
ઍને ચભૂી શતી..ઍની આંખ શસ  ંશસ  ંથઈ ગઈ અને શઠ 
ભયકી ગમા.ં. 
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“વ્શા  ંત   ંઆવ્ય ?ં”ખફૂ પે્રભ આલે ત્માયે ઍ વોમ્મને “વ્શા ”ં 
કશી વફંધતી. 

.”શા વ્શારી..જને કેલી વયવ વાજં છે!! 

“શા ખંીઓન કરયલ વબંામ છે..” 

“વોમ્મ, વમ ..ભાળ ં ઍક કાભ કયીળ?’ 

“શા,ફર..ભેયે આકા-તાય ગ રાભ શાજય છે!!” 

‘ેરી કૃષ્ણની મસૂતિ છેને જૂા ઘયભા?ં” 

“શા, ત?” 

“ઍ મસૂતિ ભને આ ફૃભભા ંજઇમે છે…’ 

“ણ ત   ંત કશતેી શતીને કે બગલાન સનયંજન સનયાકાય 
શમ છે..છી આ મસૂતિ શલે ફૃભભા ંળા ભાટે?” 

ઍ ભીઠ ં શવી.. 
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“શલે ત   ંભાયી વાભે નથી શત ને ત ઝઘડા કની વાથે 
કળ ં? ઍટરે આ કૃષ્ણની મસૂતિ વાભે ભાય ફા 
કાઢીળ..અને જેભ ત   ંભાયી યજ યજની જીદ વાભે ભાથ  ં
ટેકલે છે ઍભ ભાયા ંબગલાન ણ કંટાીને તથાસ્ત   કશળેે 
ઍલ ભાય સલશ્વાવ છે..પ્રીઝ..ત   ભાયા ંબગલાનને અશીં 
ચફયાજભાન કયી દે છી જ તભાળ..” 

વોમ્મઍ ધીયે થી ઍન શાથ કડી ચભૂી રીધ..આજે 
વોમ્મને ઍના ભાથંી કઈ દ ગુંધ આલતી નથી..ભને રાગે 
છે દ ગુંધ અને સ ગધં ભાણવના ંબાલ વાથે ફદરામ છે… 

ઍ જૂાના ંળ ભભા ંથી મસૂતિ રેલા ગમ..ફા વાભે ભી 
ગમા.ં 

.”ક્ા જામ છે ફેટા? 

અડધી ધનૂભાઍં ગણ ગણ્મ, 

”મસૂતિ રેલા!!”’.. 
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ફા ઍકદભ ઉખી ડયા ંબગલાનને જૂા ના ળ ભભાથી 
શઠાલામ કાઈં?’. 

વોમ્મ શવીને ફલ્મ,’ફા,બગલાનની જૂા ના ળ ભ કયતા ં
ળૈ ના ફૃભભા લધાયે જફૃય છે!!’ 

વોમ્મઍ ફયાફય વાભે ભેજ ઉય મસૂતિ ગઠલી ફૂર શાય 
કમો. 

“ફવ ઔય કૉઇ હ કભ શૈ ભેયે આકા?” 

પયી ભધયૂ સ્સ્ભત અને ળરેજા ફરી.. 

“શા , ઍક ઔય હ કભ..આ ભાયી થાયી ફયાફય ફાયી 
વાભે કયી દે..કે હ  ંેરા ંઊડતા ખંીઓને જઉં અને 
ઊડતા ંળીખ  ંઅને શા લયવાદની લાછટં અને ગ રાફી વાજં 
ભને જીલલાન જ સ્વ આળે..” 

“ઓશ ઍભા ંળી ભટી લાત છે…ત  ંત ફૂર જેલી છે..તને 
ઊંચકીને આભ પેયલી દઈળ…અને શા ખ લ્  ંઆવભાન 
જ..ઍની સલળાતા અને ગશનતા જ..અને આ ચયવ 
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ફાયીભાથી નીકીને દ સનમા નીયખજે…સ ખના ંવાગય 
ઉભટે છે…આણા ંસ ખના ંવાગય..!!” 

વોમ્મઍ ફાયી વાભે થાયી કયી નાખંી..શલે આવભાનન 
ટ કડ જાણે ફ્લરેટભા ંઆલી ગમ..”શાળ..બગલાન..તાયી 
આબાયી છ.ં.ત   ંજ ાય ઉતાય 
જે.. 
વોમ્મઍ કહ્ ,” ળૈ  કાયેરા ખાઈળ?” 
ળૈ ઍ ભઢ ં ફગાડલ .ં. 
“ત ીઝા?” 
“શા,શા, શા..” 
ળૈરજા જાણે નાની ફાકી ફની ગઈ!! 
ફાકી જેને વોમ્મ ક્રદરજાનથી ચાશત શત… 

૦૦૦ 

સયૂજના ંશરેા ંક્રકયણે ળૈરજાની આંખ ખરૂી ગઈ..નલી 
ઉા નલી આળા…આજન ક્રદલવ ઍકદભ વયવ ઊગ્મ 
છે..લાદ નથી અને ખંીઓન કરયલ વબંામ છે..ઍને 
આકાળના ંચયવ ટ કડા વાભે જૌય  .ં.ભાયા ંબાગન  ં
આકાળ..ભાફૃ આકાળ…ઍટરાભા ંક ંજડીઓની કતાય નીકી 
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..શયભા ંઊડતી ઍ કતાય કેટરી ળીસ્તફધ્ધ છે કણ 
ળીખાલત   ંશળે ઍને આ ફધ ?ં અચાનક ઍની નજય 
કૃષ્ણની મસૂતિ વાભે ગઈ.આંખ ફધં કયી લદંન કમાણ.. 

ફશાય ળ ભભા ંધભાર ચારતી શતી..ભાયી બ ક ક્ા ંમકૂી? 
ભાફૃ શભલકણ અને..રચં ફકવ…અમલૂ્મને ત ફધ  ંમાદ 
યાખી આવ  ંડે ફીચાય..ભા ંલગય શ  ંકયે…ણ ફેટા 
થડા ંક્રદલવ છી તાયી ભા ંવાજી થઈને ફધ  ંતૈમાય કયી 
આળે…ફવ થડા ંક્રદલવ ભાયા ંદીકયા…ળૈરજાની 
આંખભા ંભજબયૂી આંસ  ંફૃે આલી ગઇ.. 
ઍટરાભા”ં ફામ ભમ્ભી ..”. નીયજા ણ આલી..ભમ્ભીન 
ચશયે ચભૂીને ગઈ 
“ફામ ભભ..”અમલૂ્મ ણ થડીલાયભા ંઆવ્મ.. 
“”ફામ ળૈ ..ફાકને મકૂી ઓપીવે વીધ જઈળ..અયે શા 
આજે બયતબાઈ આલલાન  ંકશતેા શતા.ં.બાબી.. ણ 
મ ૂઝંાતી નશી..કંઇ કાભ શ મ ત પ્રીસતફેનને કશજેે..રલ ય  
ડારીંગ..” અને નાનકડી ટરી ગાર ય ભાયી વોમ્મ ણ 
નીકી ગમ ..શાળ આજે ત ફવ ભાયે ભાયા ંક્રદરની લાત 
બગલાનને કયલી છે…ત્મા ંત પ્રીસતફેન ભાચરળની 
દલા રૈને આવ્મા.ં ચાર ..ળૈરજાફેન ભાચરળ કયી 
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આ …ંળૈરજાઍ આંખથી શા કશી…પ્રીસતફેન ભાચરળ 
કયલા ંરાગ્મા..ઍભણે શાથેથી ળૈરજાના ંગ યથી નાઈટી 
શટાલી ..ળૈરજાની સ દંયતાની વાક્ષી યૂતા ંશતા ઍ 
ગ..ઍ ધીયે ધીયે ભારીળ કયલા ંરાગ્મા.ં.ગ અને શાથ 
અને ધીયે ધીયે  યા ળયીયને 
પ્રેભથી ભવાજ કયતા ંશતા…ંફેન આજે તભાયા ંશાથ થડા ં
ગયભ રાગે છે ..આ ત ખફૂ વાયી લાત છે…પ્રીસતફને 
ફરતા ંયહ્યા…ઍ વાબંતી યશી..ઍણે સપ્રતીફેનને કહ્ ” 
આજે ફશાય થી થડા ંફૂર રાલીને લાઝભા ંવજાલજ અને 
અગયફત્તી ણ કયજ..સ્જં કયી પ્રીસતફેન 
ળ ભભાથંી ગમા..ફધ  ંફે્રળ અને ચખ્ખ  ંરાગત   ંશત  …ંઍણે 
પ્રીસતફેનને બજન ણ મકૂલા ંકહ્  શત  .ં.વયવ સયૂ લશી 
યહ્યા શતા.ં.ઍણે કૃષ્ણની મસૂતિ વાભે જય .ં.છી આકાળ 
વાભ…ેશ ેબગલાન !! તાયા ંખજાનાભા ંકઇ કભી નથી..ત   ં
જેને ચાશ ેઍને આે ત ..ભાયા ંફાક અને ભાયા ંસતની 
ખાતય ભને ાછી શયતી પયતી કય હ  ંઆ જીલનબય તાયી 
ઋણી યશીળ.ઍની આંખભાથંી આંસ  ંટકલા રાગ્મા.. 

ડયફેર લાગી..બયતબાઈ અને બાબી…અને શાથ ણ 
ઉંચ ના થામ !આંસ  ંણ કેભ કયી છૂાવ?ૂ ભાયા ંજ લેયી 
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છે ભાયા ંઆંસ  ંઅને ભાય જ વશાય…બાઈ બાબી 
આવ્મા.ં.બાબી વીધા ંયવડાભંા ંગમા.ં.બયતબાઈ આલી 
ગમા..ળ ભભા.ં.”કેભ છે ફેના?ભાયી વ્શારી ફેના?” અયે શ  ં
યડતી શતી…? 

“ના, ના બાઈ આ ત ખ ળીના ંઆંસ .ં.અને ઍ ણ ઍની 
ભયજીથી આલે જામ છે ..નાભ ત નથી રખ્ય  ંકે ળા કાયણે 
આલે છે..વાચ  ંકહ  ંઆજે ત ચકકવ ખ ળીના ંજ કાયણે 
આવ્મા ંછે ઍક ત બાઈ આવ્મા ંઅને ફીજ  ંજ ઓ ભાયા ં
ક્રૂષ્ણ બગલાન ભાયા ળ ભભા ંઆવ્મા..ઍની વાથે લાત કળ ં 
છ!ં!” બયતબાઈઍ ઍની આંખ છૂી નાખી અને ફાજ ભા ં
યાખેરી ખ યળી ય ફેવી ગમા.ં. 
“બાઈ ઍક લાત કહ ?ં તભને ખફૂ ખ ળી થળે!! 
“શા કશનેે ,ફેના..શ  ંછે?’ 
તભે ભાયા ંક્રયટણ  પયી કયાલ..ભને ચક્કવ રાગે છે કે 
ભાયા ંળયીયભા ંવચંાય થામ છે..ણ ચક્કવ ણે કાઈં કશી 
ળકતી નથી..ણ બગલાનને ત્મા ંદેય છે અંધેય નથી..” 
બયતબાઈ ખ યળી યથી અડધા ંઉબા થઈ ગમા.ં. શ  ંલાત 
કયે છે..ખયેખય..? આ ત ખફૂ વાયા ંવભાચાય..રાલ હ  ં
ડ.જાદલને પન કળ ં .. “ઈન્દ  અયે ઈન્દ ..જલ્દી આલજે 
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અશીં..” બયતબાઇની ખ ળી વભાતી ન શતી.. ‘આવ ,ં…આવ  ં
,આ ળૈ  ભાટે ઍને ગભત ગાજયન શરલ અને લડા 
રાલી શતી ત મકૂલા ંગઈ શતી..શ .ં.વભાચાય ભળ્મા કે 
આટરા ંફૂરાઈ ગમા ંછ? 
ઈન્દ  બીના ંશાથ નેકીનથી છૂતી ફૃભભા ંઆલી..ળૈ ને 
ભાથે વ્શારથી શાથ પેયવ્મ… 
“આજે ત ફેનફા વયવ દેખામ છે…ભઘભઘે છે…” 
“શા બાબી સ્જં કયાવ્ય  ંઅને યપર ભ રગાવ્ય  ભને 
ળયીયની ઓડય જયામ ના ગભે ણ જ ઓને બગલાને ત 
ભને ગદંકી ભા ંમકૂી દીધી ..ક્રકમા જનભના ંાે?” 
બાબીઍ ઍના ંભોં ય શાથ યાખી દીધ..ઍવ  ંના ફર 
ળૈ .ં.તને ભાયા ંવભ છે..ત   ંખફૂ જલ્દી વાયી થઈળ ઍવ  ં
ભાફૃ ંઅંતિઃકયણ કશ ેછે..અને શભણા ંત કાઈ ખ ળીના ં
વભાચાયની લાત શતી..” 
“અયે શા, તભાયા ંફન્નેના ંલાતાણરાભા ંહ  ંભરૂી ગમ..ભાયે 
ડ.જાદલને પન કયલાન છે..ળૈ ને ળયીયભા વચંાય થમ 
ઍવ  ંરાગે છે…” 
ઈન્દ બાબી અને બયતબાઈ જાણે વનાનંી દ સનમાભા ંવયી 
ગમા.ંઍભને ત દડતી બાગતી ળૈ  દેખાલા રાગી 
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શૈજા આચાયય (૭) પ્રવીણા કડકકયા 

બાઈ અને બાબી ગમા. ગાૌજયન શરલ અને લડા વોમ્મ 
તથા ળૈરજાને ખફૂ બાલતા. અત્માયે ત સઝા ન સ્લાદ 
શજ  ભઢાભા ંશત. ઉયથી ધીયજ ફશનેે કેયીની રસ્વી 
ફનાલી ફધાને ભઝા આલી ગઈ. ળૈરજાની ચફભાયી 
બય ભાટે સલવાયેડી ગઈ. વોમ્મ ણ આજે ઘેર થમ 
શત. કેટરા ક્રદલવ થઈ ગમા, ઍકરતા તેને કયી યશી 
શતી ણ નાઈરાજ શત. આજે ‘લશારી ‘ાવે ફેવીને 
પ્માય બયી લાત કયત શત. ળૈરજા દદણ  ત ભશસેવૂ ન 
કયતી ણ વોમ્મન પ્માય ભાણી યશી. તે ફજાફૃ છે ઍ 
લાત સલવાયેડી ગઈ. 
દ િઃખના વભમને વાય થતા ંલો રાગે સ ખની ઘડી 
રકબયભા ંગ જયી જામ. વલાય થઈ સમૂણ વાત ઘડાના 
યથ ય વલાય થઈને થૃ્લી ય વપય કયલા સનકળ્મ. 
ભાનલની દડધાભ જઈ કઈકલાય સ્સ્ભત આત ત્માયે 
ગગન ખફૂ યીમાભણ  ંરાગત  .ં ણ જ્માયે તેની શાજયીની 
અલગણના થતી સનશાત ત્માયે તેના યોદ્ર સ્લફૃના ં
દળણન થતા.ં અમલૂ્મ અન ેનીયજા ળાાઍથી ાછા આલી 
ગમા શતા,. વોમ્મને આલતા ંભડ  ંથલાન  ંશત  .ં વાજંે ‘ફડણ 
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સભક્રટિંગ ‘ શતી તેથી તેને જભવ  ંણ ન શત  .ં 
ળની અને યલીલાય ત ક્ા ંવાય થઈ ગમા ંખફય ણ 
ન ડી. વભલાયની વલાય આલી શોંચી. અમલૂ્મની 
ળાા વલાયની શતી. દાદાજી તૈમાય થઈને દીકયાન ેરઈને 
ઉડયા. અમલૂ્મ શલે દાદાજીન રાડર થઈ ગમ શત. 
ખળ ં કહ  ંત શલે દાદા ઍને ખફૂ ગભલા રાગ્મા શતા. 
દાદાન  ંકહ્  ંફધ  ંભાનત અને દાદાની ાવે તાની જીદ 
યૂી કયાલત. દાદા ણ તાની ઉભય ભરૂી ચકૂ્ા શતા. 
જાણે નાન વોમ્મ ન શમ. આભ ણ ‘મડૂી કયતા ંવ્માજ’ 
લધાયે લશા  ંશમ ઍભ કશલેામ છે. અમલૂ્મને દાદા 
,પ્ાની જેભ લઢતા નશી તેથી જરવ થઈ ગમ શત. 
નીયજાઍ દૃઢ વકંલ્ કમો ફને ત્મા ંસ ધી પ્ાને નાયાજ 
ન કયલા અને બણલા ય યૂત   ંધ્માન આવ .ં ૧૦ભી ન  ં
લણ શત   ંજ વાયા ટકા નશી આલે ત કઈ કરેજ 
અડસભળન આળે? વલાયે ઉઠીને વભમવય તૈમાય થઈ 
સનકી ડી. વોમ્મને ખફય ન ડતી કે ળની , યલીભા ં
થાક ઉતમો કે લધાયે થાકી ગમ. 
ખેય, જે ણ શમ તૈમાય થઈ ળૈરજાને ગાર ય લશાર 
લૂણક શાથ પેયલી ઘયેથી સનકળ્મ. ળૈરજા સનસ્શૃ શતી. 
કાઈં જ ખફય ડતી ન શતી.તે જીલતી શતી ણ 
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રાગણીઓન વતત અબાલ શત. જ્માયે વોમ્મ ત જીલત 
જાગત ,સ ખ અને દ િઃખની લચ્ચે ઝરા ંખાત શત. ડૉ. 
વોમ્મ જીંદગીના સત્રબેટે આલીને ઉબા શતા.ંક્ામં આળાન  ં
ક્રકયણ જણાત   ંન શત  .ં તેથી કાઈં જલાફદાયીભાથંી છટકી ન 
ળકામ તેન  ંતેને ફયાફય બાન શત  .ં જે મ વીફત ગે 
લગી શતી તેની કડભાથંી છૂટવ  ંઆવાન ન શત  .ં કાભ 
ય આવ્મ. ધીયજફશનેને સચૂના આી શતી કે ક્રદલવ 
દયમ્માન કાઈં ણ થામ ત ઓક્રપવભા ંપન નશી કયલાન. 
દય ફે કરાકે તે ઘયે પન કયીને વભાચાય ભેલત . 
ઈશ્વયકૃાઍ આજન ક્રદલવ શભેખેભ વાય થઈ ગમ. 
વોમ્મ વાજંે ઘયે આવ્મ. ફાક તેભની પ્રવસૃત્તઓભા ં
ઓતપ્રત શતા.ં 
ચા ીને આયાભ ખ યળી ય ફેઠ શત ક્ાયે આંખ સભિંચાઇ 
ગઈ ખફય ણ ન ડી, ત્મા ંનવે ધીયેથી ાવે આલી 
ઉઠાડય. જ ઓને ફશને કેભ કાઈં પ્રસતક્રિમા નથી કયતા.ં 
વોમ્મ ઉબ થમ અને જ ઍ છેૌ ત ળૈરજાન  ંભાથ  ંઍક 
ફાજ  ઢી ગય  ંશત  .ંતેણે શલેથી વીધ  ંકય ું અને ગાર ય 
ટરીઓ ભાયી. જાણે બય સનિંદયભાથંી જાગી શમ તભે 
ળૈરજાઍ આંખ ખરી. વોમ્મના જીલભા ંજીલ આવ્મ. નવણ 
તેને જભાડલાના કામણભા ંપ્રવતૃ્ત થઈ ગઈ. તેના જમ્મા 
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છીજ ફધા વાથે જભલા ફેવતા.ં જભીને તયતજ ળૈરજા 
સઈૂ જતી. 
તેને ક્ા ંપયક ડત શત. યાત શમ કે ક્રદલવ ફધ  ંતેને 
ભાટે વયખ  ંજ શત  .ં આખ  ંઘય , ફાક, વોમ્મ અને તેના 
ભાતા સતા ઉય તે થામ ળૈરજા તે વઘાથંી ય 
શતી. અમલૂ્મ વાથે થડ વભમ વાય કમો. નીયજાની 
લાત વાબંી વોમ્મ તાના ંળ ભભા ંઆવ્મ. આ ઍજ ફૃભ 
શત જ્મા ંયાત પ્રફુધ્લ્રત અને વલાય ખ ળન ભા યશતેી. તેને 
ફદરે ફૃભન દયલાજ ફધં થતા ંવોમ્મને ઍકરતા 
બયખતી અને જ લાની અકાલતી. નાઈરાજ વોમ્મ 
વર્જનશાયને માદ કયી ઉામ ભાટે આજીજી કયત. ળૈરજા 
શતી તે શ્રા શત કે આસળલાણદ, વોમ્મના ભને તેને પ્રશ્ન 
કમો ,અયે આ પ્રશ્નથી વોમ્મન  ંવભસ્ત અસ્સ્તત્લ ધ્ર જી ઉઠલ .ં 
આખા ળયીયે વીન થઈ ગમ. ઍયકન્ડીળન ન  ંડામર 
પેયલી લધાયે નીચ  ંકય ું. ખં ફુર સ્ીડભા ંકમો છતા ં
આખા ળયીયે વીન છૂટી ગમ. 
વોમ્મ તાની જાતથી જ ગબયાઈ ગમ અને કડા ં
ફદરી ફશાય આવ્મ. અમલૂ્મ સઈૂ ગમ શત. નીયજા 
તાના ફૃભભા ક્રયક્ષાની તૈમાયી કયી યશી શતી. વાથે 
વી.ડી. પ્રેમય ય જ ના ગીત લાગી યહ્યા ંશતા.ં 
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ધીયજફશને અને ળાસંતબાઈ તતાના ં સ્તક લાચંી 
યહ્યા ંશતા. ધીભે અલાજે વોમ્મ અને ળૈરજાની શારતની 
ચીંતા વ્મકત કયતી લાતન વલંાદ વોમ્મને કાને ડય. 
વોમ્મ કાઇંણ ગણકામાણ લગય તાની ગાડી રઈને 
સનકી ડય. યાતન છેલ્ર ળ ઇંગ્રીળ સકચયન દવ 
લાગ્માન શત તેભા ંક્રટક્રકટ રઈને ફેવી ગમ.ભગજ ફીજા 
ાટે ચડલ  ંતેથી તેણે યાશતન અશવેાવ થમ. સકચય 
ફાય લાગે છટ  ંઅને ઘય બેગ થમ. થાકી જલાથી રગં 
ય ડતાનંી વાથે.સઈૂ ગમ. ક્ાયે વલાય ડી તે ખફય 
ણ ન ડી. શજ  ત આંખ ખ રી નથી ત્મા ંતેને કાને 
આમા અને ળૈરજાની કચકચ વબંાઈ. 
આમા કાભ કયલા ભાટે તૈમાય શતી ણ ળૈરજા તેને દાદ 
આતી ન શતી. અલાજ વાબંીને ફશાય આવ્મ. ભાને 
કશ ેભાયી ચા અને ટસ્ટ તમાય કય આજે વલાયના 
‘ડામયેકટવણ’ની સભક્રટિંગ છે. કશીને તૈમાય થલા ગમ. 
અમલૂ્મ અને નીયજા તતાની તૈમાયીભા ંડયા ંશતા. 
વોમ્મના ક્રદભાગભા ંત્લક્રયત ઍક સલચાય ઝફકી ગમ જ 
પ્ા અને ભમ્ભી ઍ આલીને ઘયન  ંસ  કાન ન વબંાળ્ય  ં
શત ત તે કેલી યીતે આ કય કા વાય કયી ળકત. 
ળૈરજાના બાઈ અને બાબીઍ ણ ણૂણ વશકાય આપ્મ 
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શત ઍકની ઍક રાડકી ફશને શતી. 
વોમ્મ તૈમાય થઈને જેલ ઘયની ફશાય જલા સનકળ્મ કે 
નવણ દડતી આલી, જ ઓ વાશફે, ફશને જયા ણ ભાનતા 
નથી. ગઈકારે યાતના ળરૈજાને જયાણ ઉંઘ આલી ન 
શતી. કને ખફય કેભ તેન  ંભન સલચાયે ચડી ગય  ંશત  .ં ફવ 
તેને ઍભ જ રાગ્મા કયત   ંકે તેન  ંજીલન અથણસલશીન છે. 
ઘયભા ંતે વહ ને બાય ફૃ થઈ ગઈ છે.તેની યલળતાન 
તેને અંદાઝ ન શત. વોમ્મ તેની નજદીક આલત ત્માયે તે 
ગભત  ંકે નશી તે ણ તે નક્કી ન કયી ળકતી. . નીયજાને 
ઘડી બય સનયખતી ત ભા ંઅૌણજાણ વ્મસ્કતની ભાપક 
લતણન કયતી. અમલૂ્મત ઍલ ડઘાઈ ગમ શત કે 
ભમ્ભીની ાવે જતા ંણ ડયત. 
વોમ્મ ઓક્રપવે જલાને ફદરે ઘયભા ંાછ આવ્મ. વમંભ 
જાલલાન તે શભંેળા પ્રમત્ન કયત. આખયે તે ણ 
‘વાભાન્મ ભાનલી’ શત. તે ઘયભા ંઆવ્મ ને દૃશ્મ જઈને 
આબ ફની ગમ. ળૈરજાની આંખભાથંી આંસ  ઉબયાઈ 
યહ્યા શતા.ં જાણે ઘયભા ંકઇન  ંમતૃ્ય  ન થય  ંશમ. ફવ 
ચધાય આંસ ઍ યડી યશી શતી. વોમ્મન  ંક્રદર દ્રલી ઉઠલ .ં 
કેભ તેને અશવેાવ ન થામ ? જે તેની જીલન વચંગની 
છેલ્રા ૧૫ લણથી છે. તેની આલી દમાજનક સ્સ્થસત જઈ 
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નશતી. અને આજે જઇ નશોંતી ળકાતી ણ તે ના ઈરાજ 
શત. તે તે ઍલી દ્વિધાભા ંશત કે શ  ંકળ ં તે પ્રશ્ન તેને 
મ ઝલંી યહ્ય શત. ઘયભા ંઆવ્મ ળૈરજાને લશારથી 
ંાી. નવીફ વાયા શતા કે ળૈરજા છછેંડાઈ નશી. 
તેને કઈ રાગણી નશતી થઈ ભાત્ર પ્રસતક્રિમા ન કયી. 
પ્માયન અશવેાવ કે તેન  ંસ્સ્લકામણ કશ  ંજ તે અન બલતી 
નશી. ળૈરજાને ળાતં જઈ વોમ્મને શૈમે ટાઢક થઈ ણ તે 
ક્ષણજીલી સનકી. ફૃદન ાછ ંચા  થય  ંઅને શલે વાથે 
રલાય. વોમ્મને આદત ડી ગઈ શતી તેથી વભજી ળક્. 
પ્રત્માઘાત ફૃે શાથની શથેી ખફૂ મદૃ તા લૂણક ળૈરજા 
ય પેયલી તેને વાતં્લના આલાન ઠાર પ્રમાવ કયી 
યહ્ય. 
અચાનક ઝાટક રાગ્મ ળૈરજાઍ ભઢ ં પેયલી રીધ .ં 
“ફવ,ભાયે જીલવ  ંનથી ભને ભાયી નાખ’ની 
ફડફડાટી ચા  કયી. તેની બાા સ્ષ્ટ શતી. ળબ્દ 
ઉચ્ચાયલા તેને ડતી તકરીપથી વોમ્મ લાકેપ શત. 
વોમ્મઍ ઓક્રપવભા ંપન કયી જણાલી દીધ  ંકે તે આજે 
આલી નશી ળકે. નીયજા અને અમલૂ્મત ળાાઍ ગમા 
શતા. ધીયજ ફશને ળૈરજાની બાલતી લાનગીભા ંતૈમાયીભા ં
ગ થંામા શતા. ળાસંતબાઈ નાશી યલાયીને આજન  ંછા  
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લાચંલા ફેઠા શતા. વોમ્મ ઓક્રપવે જલાન નશોંત. તેની 
ભાનસવક શારત ડાભાડ શતી. શ  ંકળ ં? કેભ કયીને આ 
વકંટભાથંી ાય ઉતળ ં. 
રગબગ ભક્રશન થઈ ગમ શત. આળાન  ંક્રકયણ જણાત   ંન 
શત  .ં સનયાળાની ગતાણભાથંી ફશાય સનકલા પાપંા ભાયી યહ્ય 
શત. જેભ પ્રમત્ન લધ  કયત તેભ તે લધ  ઊંડે ઉતયી યહ્ય 
શત.’ડફૂત ભાણવ તયણ ’ં સનશાી તેને કડલાન પ્રમત્ન 
કયે તેભ તે શલાસતમા ંભાયત શત. ગ સ્વા ય કાબ ૂ
ભેલલા વ્મથણ પ્રમત્ન કયત. છેલ્રા ંચાય ક્રદલવથી 
અમલૂ્મ ય ણ ગ સ્વ કયત થઈ ગમ શત. સલવયી 
જત કે અમલૂ્મત શજી નાન  ંફાક છે. નીયજા ય લાનીના 
િાય ખટખટાલી યશી શતી. તેના ય ણ ગ સ્વ ના કયામ. 
જ કે ગ સ્વ કમાણ છી ફૃભભા ંબયાઈ જઈને કે કે 
યડત. નીયજા ઍક લાય વાબંી ગઈ શતી. તેથી પ્ા 
ગ સ્વ કયેતે ભન ઉય ન રાલતી. ઘડીબય ળૈરજાન  ંભન 
પ્રવન્ન શમ ત ઘડીબય નાયાજગી અને સનયાળાથી 
છરકાતી શમ. વોમ્મ તાનાથી ફનતા ફધા પ્રમત્ન 
કયત. ણ આખયે તે વાભાન્મ ભાનલી શત. જ્માયે કાબ ૂ
ગ ભાલી ફેવત ત્માયે તાની જાત વબંાલી તેને ભાટે 
ણ કઠીન શતી. 
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ળૈરજા બાઈ તથા બાબી ાવે ક્રદર ખરીને લાત કયતી. 
તેભને ણ વવંાય શત તેથી અઠલાક્રડમાભા ફે ક્રદલવ 
આલતા. તેભા ંઅડધ લખત ળૈરજા ,વોમ્મની પક્રયમાદ જ 
કયતી. તેને જલ્દી વાયા થવ  ંશત  .ં ફજ ફનીને જીલલાભા ં
કને આનદં આલે? તેન ભાઈકર જેકવન (અમલૂ્મ) 
લશાર કયલા આલત ણ શરેાની જેભ ખ લ્રા દીરે ન 
ગે રાગત કે નફધી લાત સલગતલાય જણાલત.. 
ળૈરજા પ્રમત્ન કયતી ણ ફાભાનવ તે સ્સ્લકાયી ળકત   ં
નશી. તેથી દાદાજી ાવે દડી જત. 
નીયજા, વભજતી ણ ઍટરી ફધી પ્રલસત્તઓભા ંગાડફૂ 
શતી કે ભમ્ભીને યૂત વભમ પાલી ળકતી નશી. આજે 
જ્માયે ઘયે આલી ત્માયે ઘયન  ંદૃશ્મજઈને છક્કડ ખાઈ 
ગઈ. તેણે પ્ાન  ંઆવ  ંસ્લફૃ કદી જય  ંન શત  .ં વોમ્મ 
ળૈરજા ય ગ સ્વ કયી યહ્ય શત.કાયણ બરે નજીવ  ંરાગે 
ણ તે વાચ  ન શત  .ં ળૈરજાઍ આખ ક્રદલવ દલા રેલા 
ભાટે નવણને શયેાન કયી શતી. જ દલા વભમવય ન રે ત 
ઈરાજ કેલી યીતે કાભમાફ સનલડે. આ ક્રયસ્સ્થસતભાથંી 
ફશાય આલલા ભાટે ખફૂ જશભેત ઉઠાલલાની શતી. અને તે 
છતા ંણ કેટરા ટકા સ ધાય થળે તેની કઈ ખાત્રી ન 
શતી.વોમ્મઍ ઘયભા ંગ મકૂ્ ત્માયે આ જ યકઝક ચારી 
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યશી શતી. 
વોમ્મઍ પ્માયથી ળૈ ને કહ્  ં‘આ હ  ંશ  ંવાબંફંૄ છ?ં 
ળૈરજાઍ ફે ક્રપકયાઈથી જલાફ આપ્મ. 
વોમ્મ જેભ નયભાળથી લાત કયે તેભ ળૈરજા જાણે તેને 
કાઈં જ વફંધ ન શમ તેલા ત્ય ત્તય આે.ળૈરજાન સત્ત 
ગમ શત કાયણ ધીયજફશને તેને પ્માયથી વભજાલતા ં
તેન ળૈરજા અલ અથણ કાઢી નાયાજ શતી. તેને થત   ંકે 
તે અવશામ છે ઍટરે વોમ્મના ભમ્ભી તેને ગણકાયતા ં
નથી. જ્માયે વ્મસ્કત વજંગને યાસધન શઈ તાની 
ઇચ્છા પ્રભાણે ન કયી ળકે ત્માયે સલલેક બ ધ્ધ્ધ લાયી નથી 
ળકત.ક્રયણાભે તેણે આખા ક્રદલવની દલા વભમવય ન 
રીધી. વોમ્મને ફધી લાતની જાણ થઈ તેથી તે વમંભ 
ગ ભાલી ફેઠ. નીયજા જ્માયે ફાયણાભા ંપ્રલેળી યશી શતી 
ત્માયે તેણે પ્ાન ઘાટં વાબંળ્મ. 
“ ડી યશલેા દ, ઍને કઈ વભજાલળ નશીં. ઍને દલા ન 
ખાલી શમ ત ભયલા દ. આણા ફધાન છૂટકાયૉ થળે!’ 
વોમ્મ ફરતા ંત ફરી ગમ અને ઍ જ ક્ષણે નીયજાન  ં
ઘયભા ંપ્રલેળવ .ં જાણે “કાગન  ંફેવવ  ંઅને ડાન  ંડવ  ં“. 
નીયજા સ્તબ્ધ ફનીને દયલાજાભા ંખડાઈ ગઈ. ઍણે 
પ્ાન  ંઆવ  ંલયવ  ંફૃ કદી સનશાળ્ય  ંન શત  .ં શ  ંકયવ  ંકે 
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ફરવ  ંતેને ન સ ઝતા ંતે તાના ળ ભભા દડી ગઈ. 
વોમ્મઍ તાની જાત ઉય કાબ ૂભેવ્મ.ળૈરજાની ચચિંતા 
છડી તેને શલે નીયજાન ખ્માર આવ્મ. તાની જાતને 
કવલા રાગ્મ. દીકયી આગ શ  ંજઈને ભઢ ં ફતાલીળ? 
કય  ંકાયણ આીળ કે ‘ળાભાટે ભાય ગ સ્વ ગમ શત.’ ખેય 
દ ધ ઉબયાઈ ગમા છી યવ  ંનકામ .ં તીય કભાનભાથંી 
છટકી ગય  ંશત   ંસનળાન ઉય ફયાફય રાગ્મ ંશત  .ં ળાતં 
થલા સ લાના ળ ભભા ગમ. ફાયણા ફધં કયી સલચાય કયલા 
રાગ્મ. તેણે નીયજાને ળાતં થલાન વભમ આલ મગ્મ 
રાગ્ય .ં પ્રભ ન ાડ ભાનલા રાગ્મ કે અમલૂ્મ તે વભમે 
ઘયભા ંન શત. ફાકી તે ક ભી લમના ફા ભાટે આ 
અવહ્ય થઈ જાત. 
ળૈરજાની લાત ત ફાજ ઍ યશી ઍ ફશનેફા ત સનયાતંે 
સતૂા શતા. તેને ક્ા ંઅણવાય શત કે ઘયભા ંશ  ંચારી યહ્  ં
છે અને આ પ્રકયણના યચસમતા કણ છે? જ તેને આ 
ફધી ખફય ડતી શત ત આજે આ પ્રકંયણ જ ભડંાય  ંન 
શત? 
વોમ્મ ઍક કરાક છી ફૃભભાથંી ફશાય આવ્મ. શરેા ં
તેને થય  ંળૈરજાને વભજાલી દલા આ  ંણ નીયજાન 
ખ્માર આલતા ંતે તેના ળ ભભા ંગમ. નીયજા ઓસળકાભા ં
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ભાથ  ંવતંાડી થાયીભા ંડી શતી. ઍવ  ંરાગત   ંશત   ંકે તેના 
‘ડવૂકા”ં ળમ્મા છે અને આંખ સભિંચાઈ ગઈ છે.વોમ્મ તેના 
લાભા ંશાથ વલાયલા રગ્મ.. ઝટકા વાથે નીયજા ઉબી 
થઈ, પ્ા ભને ઍકરી યશલેા દ ! વોમ્મઍ લશારથી 
તેના બારે ચ ફંન કય ું ફેટા, ભાયી લાત વાબં તાયે કાયણ 
નથી જાણવ  ંપ્ા કેભ આવ  ંફલ્મા? ઍ ફલ્મા છી 
પ્ાને કેટ  ંદ િઃખ થય .ં? છેલ્  ંલાક્ વાબંીને નીયજા 
થાયીભા ંફેઠી થઈ ગઈ. વોમ્મઍ લશારથી તેન શાથ 
જાલ્મ 
વોમ્મિઃ ‘શેં ફેટા તને રાગે છે પ્ા આવ  ંભમ્ભીને કશી ળકે 
? 
નીયજાઍ ભાથ  ધ ણાવ્ય ,ં શજ  પ્ાની આંખભા આંખ 
યલીને જઈ ન ળકી. 
આખ ક્રદલવ સ ધી તેણે ઍક ણ લાય દલા નથી રીધી. 
શજ  હ  ંતાયી ભમ્ભીને કશ  ંછૂ ંતે શરેા ં“ફવ ભને ભાયી 
નાખ, ભાયે દલા નથી ખાલી” . ભાય ઍક ણ ળબ્દ તાયી 
.ભમ્ભીઍ વાબંળ્મ નશી. “હ  ંકાઇં ણ કશલેા જંાઉ ત કશ ે
કે ,ભને ભાયી નાખ. હ  ંફધાને બાયે ડ  ંછ.ં” ઍક ત હ  ં
નકયી યથી આવ્મ, શજ  ફેઠ ણ ન શત. ાણીન 
ગ્રાવ રઈને તાયી દાદી ઉબી શતી તે ણ સ્સ્થય થઈ 
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ગઈ. 
વોમ્મ શલે અટક્.” ફેટા તેથી ભાયે ઍલા કઠય ળબ્દ 
ફરલા ડયા જેથી ળૈ  ળાતં થામ. શજ  ત આગ કાઇં 
ફ  ંત્મા ંતાળ ં આલવ  ંઅને આલા ળબ્દ તાયે કાને 
અથડામા. ફેટા, ભને ભાપ કયજે. તને ખફય નથી ણ ઍ 
ળબ્દ ભને ણ લવભા રાગ્મા છે”. 
નીયજા પ્ાને બેટી ડી. “ભને ભાપ કય પ્ા હ  ંતભને 
વભજી ન ળકી. ભને દેખામ છે તભે અભને ફધાને અને 
ભમ્ભીને ખ ળ યાખલા તનતડ પ્રમત્ન કય છ. પ્ા ભને 
ગેયવભજૂતી ફદર ભાપ કયળ. હ  ંભમ્ભીને વભજાલીળ. 
તેને કશીળ “ભા, ત   ંકેટરી નવીફદાય છે તને આલ સ દંય 
ને વભજ  સત ભળ્મ છે.”યડતા યડતા તે આગ ફરી “ 
પ્ા હ  ંખફૂ ક્રદરગીય છ”ં. વોમ્મ, નીયજા ય લશાર 
લયવાલલા રાગ્મ. ફેટા, આણે ફધા વાથે ભીને આ 
વજંગન વાભન કયીશ .ં તાયી ભમ્ભીને શરેા ંજેલી 
ફનાલલા ફધા ઉચાય કયાલીશ .ં 
આખયે નીયજા ભાની ગઈ અને ભમ્ભી ાવે આલી. અમલૂ્મ 
ણ ળાાઍથી આલી ગમ શત. શલે ઍ ધીયે ધીયે 
નીયજા ાવે આલત થમ શત. ઝાઝુ ફેવત નશી. 
યભલાને ફશાને બાગી જત. નીયજાઍ ભમ્ભીને ધીયેથી 
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વભજાલી દલા આી. કને ખફય દીકયીના પ્માય આગ 
ભાતા ફધ  ંજ કયી યશી શતી. જાણે કાઈં ન ફન્ય  ંશમ તેભ 
નીયજા તેની વાથે લતણન કયી યશી શતી. 
આજે વોમ્મઍ યજા રીધી શતી. નવણને અચાનક કાભ 
આલી ચડલ  ંશત   ંતેથી તેણે યજા ભાગી શતી. તેણે કહ્  ં
ફદરીભા ંફીજી રઈ આલે ણ વોમ્મને ઍ ફશાને 
ળૈરજાન વાથ ભાણલ શત. તેને સ્ળણન  ંસ  ખ રેવ  ંશત  .ં 
યાતના તેણે આયાભથી ઉંઘ કાઢી. વલાયે ભેભ વાશફેની 
નકયી કયલાની શતી. વલાયે ઉઠય ખ દન  ંપ્રાતિઃકભણ 
લેાવય તાલી રીધ .ં અને ળૈરજાની વેલાભા ંફદંા શાજય 
થઈ ગમા. 
તેને પ્માયથી ઉઠાડી જ ભડે સ ધી સલૂા દેત ાછી 
ભ ખના નાભની યાભામણ ચા  થામ. લી કૃષ્ણ 
બગલાનની જૂા કયલાભા ંજ ભડ  ંથામ તે ણ ન ચારે. 
બ્રળ કયાલી , વયવ ભજાની ભવારાલાી ચા સલડાલી. 
આજે તેણે ચા થડી ઠંડી કયી સ્ટ્રથી ીલાની નલી યીત 
અનાલી. ળૈરજાને ખફૂ આનદં થમ. 
કડા ંફદરાલી સ્જં કય ું. . ળૈરાને અમ ક બાગ ઉય 
ચ આલતી શતી તેન અશવેાવ થત શત. ભાડં ભાડં તે 
વોમ્મને વભજાલી ળકી. વોમ્મઍ’નાઈસવર’ ાલડય છાટંય 
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અને શલેથી ંાલા રાગ્મ. આજે તેને ખફૂ આનદં 
આવ્મ. ભરૂી ગમ કે ઍ ત ળૈરજાની વેલા કયી યહ્ય છે. 
તેને તાને જાણે ભેલા ન ભતા શમ? તૈમાય થઈને 
તાના ફેસયૂા યાગભા ંગાલા રાગ્મ. 
કૃષ્ણ નામ મને મન ભાવન છે 
શ્રીજી નામ ઘણુું અર્ત પાવન છે. 
ળૈરજા રતા ભગેંળકય જેવ  ંગાતી શતી. તેથી વોમ્મન 
અલાજ ફેસયૂ રાગે. ણ વાલ કાઢી નાખલા જેલ ન 
શત. કૃષ્ણ બગલાનને થાીભા ંવાભગ્રી ગઠલીને 
ધીયજફશનેે આી શતી તે ધયી. આયતી કયી.,ળૈરજાને 
આયતી આંખે અડાડી આસળલાણદ આપ્મા. ેંડાન પ્રવાદ 
ણ તેને ખલડાવ્મ. 
ગઈ કારે ફનેરા કડલા અન બલને તેણે આજે સ દંય 
લાતાલયણભા ંનાભળે કયી નાખ્ય .ં શા, ળૈરજાન  ંદ િઃખ 
જય  ંજત   ંન શત   ંણ ફીજ કઈ સલકલ્ ણ ન શત.. 
શજ  ચાય ક્રદલવ છી ડૉ. જાદલને ફતાલલા રઈ જલાની 
શતી. તેની પ્રગસત જમા છી સલચાય કયલાન શત કે શલે 
ળૈરજાને અાતી ધ્ધસતભા ંક્ા ંપેયપાય કયલ જફૃયી છે. 
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શૈજા આચાયય (૮) સપના ર્વજાપરુા 

બયતબાઈ ની ખ ળી વભાતી ના શતી..ઍભણે પટાપટ 
ડ.જાધલને પન રગાવ્મ..ડ ભળ્મા નશીં ણ વેિેટયી 
વાથે અઇન્્ભેન્ટ રઈ રીધી ..અઠલાક્રડમા ંછી 
અઇન્્ભેન્ટ ભી..ચાર..ઉત્વાશભા ંઍ ણ ભરૂી ગમા ં
કે ડકટયને ખારી ઍભની ફશને નથી ફીજંા દયદીઓ ણ 
છે…ઈન્દ બાબી અને ળૈ ..ક્ામં સ ધી લાત કયતા 
યહ્યા..બયતબાઈ કશ,ે “ફશને શલે જઈમે…ભડ  ંથામ છે ખફૂ 
આયાભ કયજે . ને આભ જ ઝેક્રટલ યશજેે જ જે…જયા 
ણ નીયાળાલાદી નશીં ફનલાન  ં!! તને દડતી જઇને જ 
હ  ંજીળ. અને શા વોમ્મને ણ વાચલી રેજે અને ઍના ં
ભાથા ંય શભણા ંખફૂ બાય છે..તાયે વબંાી રેલાન .ં. 
 ળ  છે!! ળ ..કઇ ણ શારતને જલ્દી સ્લીકાયી ના ળકે 
ઍટરે ગ સ્વાભા ંઆલે ..ખાવ કયીને ઈભળનર 
સવચ્ય ઍળન સ્ત્રીઓ લધાયે વાયી યીતે વબંાી ળકે…અને 
ત   ંઍની ત્ની નક્રશ પ્રેભીકા ણ છે…માદ છેને? જ્માયે 
તભે ફને્ન છૂાઈને ભતા ત્માયે હ  ંતભને કેલ કડી 
ાડત? અને ત   ંડાશી ડભયી ફની જતી અને વોમ્મ શાપં 
પાપ? માદ છેને? ફવ ઍજ નલણવનેવ શજ  ણ 
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છે..ણ..ઍની ચાશત તાયા જેટરી જ છે પકત ફે અરગ 
અરગ ભાનલી અરગ અરગ યીતે તે પ્રદળીત કયે..” 
ળૈરજાના ચશયેા ય થડી ળયભની રારી આલી,’બાઈ 
તભે ણ કઈ લાત રઈ ફેઠા!!” બયતબાઈ પ્રેભથી ઍના 
ભાથા ંય શાથ યાખી આળીલાણદ આપ્મા અને ઇન્દ બાબીઍ 
ચાદય વયખી કયી..”ળૈ ..ફાયી ખ  ંશલા આલે થડી 
.”ળૈ ઍ ઈળાયાથી શા ાડી…કેટરા ંભાણવ ય બાય 
ફની છ.ં.શલે ત આ ક્રયસ્સ્થસતભાથંી નીકવ  ંજ ડળે… 

બયતબાઈ અને બાબી ગમા.ં.ળૈરજાની આંખ ધીયે ધીયે 
ફધં થઈ ગઈ..અને ઍણે વન  ંઆવ્ય ..કેવ  ંઅદભતૂ 
વન !ં!! 
ળૈરજાઍ યેળભની ગ રાફી યંગની વાડી શયેી છે..લાભા ં
ઍક ગ રાફી ગ રાફ ભઘભઘે છે..અને ગભા ંાતી 
વેય..ગાભંા ંરાબં   ંભગંસતૂ્ર ..જભણા ંશાથભા ંગ રાફી 
યંગની ફે ડઝન ફગંડીઓ..અને ડાફા ંશાથભા ંલચ જે 
ઍને ખફૂ ગભતી..કાયણ કે શરેી રગ્નલણગાઠંની બેટ 
વોમ્મઍ ઍને આી શતી કશીને, 
“ભાયી વ્શારીને વભમ આ  ંછ,ંજેથી ભાયી ત્જિંદગીના ંશયેક 
ભા ંઍ ળાભીર યશ.ે.” ઍ કેટરી બાલસલબય ફની 
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શતી..અને આ શ  ંળૈરજા તૈમાય થઈને થાયીભાથંી ઉબી 
થઈને ક્ા ંચારી?અયે જ ઓ ત હ  ંત ચારી ળક ં છ.ં.અયે 
કેટરી વયવ શયણી જેલી ચાર છે ભાયી!!અને હ  ં
ચારીન.ે.દયલાજા ાવે જાલ છ.ં.લાશ આ શ  ં? આટરી 
ક્રશરના વેન્ડર હ  ંશયેીળ?લાઉઉઉ..અને વનાભંા ંળૈરજા 
ઉંચી ઍડીના વેંડર શયેીને રાફં ચટર ાછ નાખીને 
રટકભટક કયતી..દયલાજ ખરીને ફશાય ગઈ..ણ આ 
શ ?ં ઍની આજ ફાજ  ઍકરી ટ્રક જ છે અશીંથી ટ્રક આલે 
અને ત્માથંી ટ્રક..આલે ઍ ફે શાથે ચશયે છાલીને ફેવી 
ડી…ટ્રકના ંઅલાજ ફધં થમા ં..ત્મા ંકઈ પ્રેભા શાથ 
ઍના ખબા ય રાગ્મ ..ઍણે ગબયાઈને ઊંચ  ંજય  ંવાભે 
ઍક વોમ્મ  ળ  ઊબ શત..ટ્રક ગામફ!! ગબયાતા ઍણે 
છૂ ,” ટ્રક ક્ા ંગઈ? આ કણ છ?’વોમ્મતાથી જલાફ 
ભળ્મ,” ટ્રક શલે તાફૃ કાઈં નશી ફગાડી ળકે..અને ભાળ ં 
નાભ આળાલતં છે..હ  ંતાયા ંહ્ર્દમભા ંઉદબલે  ંઆળાન  ં
ફીજ છ ંઍને તાયે પે્રભન  ંજ આીને ાગંયલાન  ંછે..અને 
ઍની આળાલેર ફનળે..ળૈરજાઍ ઍન શાથ કડલાની 
કસળળ કયી ણ ઍ જ લાન ભદં ભદં શવત..નીકી ગમ 
અને ળૈરજા દૂય સ ધી ઍને જતા જઈ યશી..ભાઈકર 
જેકવનન અલાજ વબંામ.”.જ ભમ્ભી કેટરા ંવયવ 
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ભાકણવ રઈ આવ્મ.”..અને ઍની આંખ ખરૂી ગઈ..વાભે 
અમલૂ્મ ના ળ ભા ંઍ વોમ્મ  ળ  ઊબ શત…ળૈરજાના 
ચશયેા ય ઍકદભ આનદં છલાઈ ગમ… 

0-0 

ળૈરજાઍ ઈળાયાથી અમરૂમને ાવે ફરાવ્મ..અમલૂ્મ 
ભમ્ભીની ઍકદભ નજીક આવ્મ..”ફેટા ઍક ભીઠી ી દે 
અમલૂ્મઍ ભમ્ભીના ંગાર ચભૂી રીધા.ંળૈરજાને થ 
અમલૂ્મને ગે રગાલી દે ણ શાથ ક્ા ંઊંચા ંથામ છે..શ ે
બગલાન..થડી ચેતના થડી તાકત આ…આંખ બયાઈ 
આલી સભથ્મા પ્રમત્ન ણ ના કયી ળકી..અને આ 
રાગગણીઓના ત ઘડા યૂ ઉછે છે…છાતીઓના ં
ડભૂાઓ ગે આલી અટકી ગમા…ંના અમરૂમની વાભે કદી 
નશીં..રાચાયી બગલાન કઈને ના આે… 
ધીભે ધીભે ક્રદલવ વાજંભા ંફદરલા રાગ્મ…પયી ઍ 
કંક લયણ  આવભાન ચયવ આવભાન જેટ  ંઍને દેખાત   ં
શત  .ં.આભ ત આવભાનની સલળાતા..અને ધયતીન  ં
આવભાન વાથે સભરન ..ચક્ષસતજ દૂય..દૂય કેટ  ંભાણે  ંછે 
ઍણે વોમ્મ વાથે..શાથભા ંશાથ અને અપાટ પ્રકૃસત…કેવ  ં
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નીરચગયીના ંવકૃ્ષ લચે છાતા ંતડકાભા ંઆબ ભા ંજીન્વ 
અને બ્રાઉઝ શયેીને લકીંગ શ ઝ વાથે વોમ્મની ાવે 
રાડ કયતી વોમ્મની આજ ફાજ  ઍક તચંગમાનંી જે ઊડતી 
શતી..અને વોમ્મ ઍકદભ ળાતં..તે કેટરી ચચં!! શા 
સ ખદ માદ ણ ક્ાયેક દ ખ દેનાયી શમ છે..અયે લાશ હ  ં
ત કસલ અને તત્લજ્ઞાની ફનતી જાઉં છ!ં! 
“પ્રીસતફેન, ઍને વાદ કમો… 
“આલી ફેન.”..પ્રીસતફેન આવ્મા.ં”.પ્રીસતફેન ભાફૃ ઍક કાભ 
કય..”ઍણે સલનતંીના ંબાલથી કહ્  ં..”શા જફૃય,..કશ શ  ંકાભ 
છે?” 
“આજથી તભાયે હ  ંરખાવ  ંઍ રખલાન ,ંઍભ કયતા હ  ંભાયા 
ભનની લાત ફશાય રાલી ળકીળ ..અજે ભને ઍક કસલતાની 
રાઇન સ ઝી છે..તભે નીયજા ાવેથી ઍક ન્બ ક રાલ.. 
પ્રીસતફેન બ ક રાવ્મા.ં. 
રખ ..શરેા ંરખ વયસ્લતી દેલી નભિઃ 
અને શલે રખ 
સકૂી નદી જ શમ ત જની ત   ંઆળા યાખભા ં
ફાલ કને કાટંા જ છે પની ત   ંઆળા યાખભા ં
પ્રીતીફેનને આ કસલતા ના શરેી ફે રાઈન ના ગભી..ઍ 
કશ,ે” ફેન આલી ઉદાવ અને સનયાળાલાદી કસલતા!!” 
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ઍ ભદં ભદંશવીને ફરી,” પ્રીસતફેન, હ  ંઍક આળા અને 
સનયાળા લચે ડરતી નાલ છ.ં.ભને આળા છેજ કે હ  ંવાયી 
થઈળ ..ણ ક્ાયે કેટરા વભમભા ં..ભને ખફય નથી..ત્મા ં
સ  ધી ભનના ંબાલને કાગને કરભથી ઉબયાલા દ… 
“ફવ શલે આ ભાફૃ કાભ તભાયે યજ કયલાન !ં!”પ્રીસતફેન 
વાડરાન છેડાથી આંસ  ંછૂતા ફીજંા ળ ભભા ંગમા!ં! 
ઍણે વાદ કયી નીયજાને ફરાલી..નીયજા આલીને ભમ્ભીને 
લગી ડી..અને આજે સ્ક રભા આભ થ્ય .ં.આલી લાસિક 
પંકળનની તૈમાયી ચારે છે ઍ જ રીમટ ફનલાની 
છે..સલગેયે અને શા નાટકની પે્રકક્રટવ ચા  થળે ત ઘયે 
આલલાન  ંભડ  ંથળે…કણ રેલા આલળે..કણ મકૂલા..યાતે 
ભડ  ંણ થળે..ઍને નીયજાન ટી.લી ચા  કયલા કહ્ .. 
વી.ઍન.ફી.વી ઍની ગભતી ચેનર..આખી દ સનમાભા ંશ  ં
થામ ઍ જાણલા ભે…નીયજા યભીમ જ રીમેટન 
ડામરગ ફરતી ફૃભભાથંી નીકરી ગઈ..ઍ આંખોં ફધં 
કયી વભાચાય વાબંતી શતી.. ઍક વભાચાયે ઍની આંખ 
પટ દઈને ખરી નાખી.. 
જેનીના રગ્ન…જેની ૨૬ લયસ્ની ય લતી શતી અને કાય 
અકસ્ભાતભા ંકયડના ભણકાઓને છૂદંી નાખ્મા શતા.ં.અને 
છેલ્રા ંનલ ભક્રશનાથી થાયીભા ંશતી ણ વયજયી અને 



          -               

117 | P a g e  
 

ક્રપજીકર થેયાીથી ડ્ગ ભાડંલા રાગીઅ શતી અને ..ઍન 
કરેજકાન ફમફે્રન્ડ..ઍનાથી અઢી કરાકની દૂયી ય 
યશતે શત..છતા ંદય ળની યલી પ્રેમવીને ભલા આલત 
અને ત્જિંદગીના ાઠ ઢાલત..નલ ભક્રશનાની બાગાદડી 
છી ઍ લકયના વશાયે ચારલા ભાડંી શતી ને આજે ઍના ં
લેડીંગ ફતાલતા શતા ં..વપેદ ડ્રેવભા ંજેની યી જેલી 
રાગતી શતી..વાભે દેખાલડ પે્રભી ફે શાથ રાફંા કયી ઍને 
ફરાલત શત અને લકયથી ઍની ાવે શોંચલા 
ઉતાલ કયતી શતી..અન ેઍ ાદયી ાવ ેશોંચી ગઈ 
અને ાદયીઍ ફને્નના રગ્ન કયાવ્મા અને ઍ ય લાન ઍને 
ફને્ન ફાશભા ંબયી કાયભા ંફેવાડી અને શનીમ ન ભાટે રઈ 
ગમ..તેના છી વભાચાયભા ંઍ ડકટયન ઈન્ટયવ્ય  ં
આવ્મ..અને નાની નાની સલગત વભજાલી…ખફૂ આળા 
આી અને કહ્  કે શલે કયડના ંસ ક્ષ્ભ ઓયેળન ણ 
વકવેવ જતા ંશમ છે ફવ શકાયાત્ભક લરણ શવ  ંજફૃયી 
છે…ળૈરજા ઍકદભ અલાક ફની આ વભાચાય વાબંી 
યશી શતી જાણે તે જેની ફની ગઈ શતી…ફવ આ 
દ સનમાભા ંકાઈ અળક્ નથી.. 
બયતબાઈઍ ડ. જાદલ વાથે અઈન્્ભેન્ટ રીધી છે 
..શલે ફવ ઍ ક્રદલવની યાશ જઇળ અને આ ક્રકસ્વ ણ 
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વબંાલીળ..ઍ યીવચણ ણકયી ળકે છે..જેનીના ડકટયને 
પન ણ કયી ળકે…ઓશ બગલાન ત   ંઍક ફાયી ફધં કયે 
ત વો દયલાજા ખરી આે છે…ત   ંદમાન વાગય 
ારનશાય.. 
ઓ ારનશાયે ..સનભણર ઔય ન્માયે..ત  ભયે ફીન શભયા કન  
નાશી.. 
0-0 
વલાયથી ળૈરજા થડી ઉદાવ શતી..ઉદાવી ઍના ંજીલનન 
ભટ બાગ ફની ગમ શત…આભ ણ શે   ંસ  ખ તે 
જાતે નમાણ’..આ કશલેત કેટરી વાચી શતી..દ સનમાની 
વગલડતાઓ અને ૈવ અને અયે વગા વ્શારા ણ વાયા ં
નથી રાગતા..જ તાની તચફમત વાયી ના શમ 
..ભાણવ ફવ ઍકર ઝઝૂભે તાની તદં યસ્તી ભાટે કઈ 
તભાળ ં દ ખ ના રે ફવ દ ખભા ંબાગીદાય થામ..ણ ળયીયે 
ઍકરાઍં બગલલાન  શમ છે…દયેક ભાનલી તાનાભંા ં
કેટર ઍકર શમ છે..હ  ંગ કે શાથ ઊંચા ના કયી ળક ં 
ત ફીજંાને કાઈં ખફય નથી કે ભાયા ંહ્ર્દમ ઉય શ  ંલીતે 
છે…આ શાથ રાફં કયી ક્રયભટ કન્ટ્રર ણ ઊચકી ના ળક ં 
ફીજંાને વશાયે..ફવ અને ેળાફ કયવ  ંશમ ત પ્રીસતફેન 
ાટ રાલે ત્માયે.. ક દયતી શાજત દફાલાની ..કસળળ કળ ં 
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લી તચફમત ફગડે… આ કયભામેરા ંફૂર ભાયા ંજેલા જ 
ભજબયૂ છે..જ્મા ંસ ધી કઈ ઊંચકીને પેંકી નશીં દે ત્મા ંસ ધી 
ઍભા ંવડતા યશળેે…ણ ફૂરને ત પેંકી ળકામ ણ 
જીલતા જાગતા ભાણવ બરે કયભામ ણ ઍને પેંકી થડા ં
દેલામ છે ? અકસ્ભાતભા ંઆના કયતા ંજીલ જામ તે 
વાળ ં..ણ ના ના ભાયે આવ  ંસલચાયવ  ંનથી ..આ જીલન 
બગલાને આપ્ય  ંછે અને બગલાન જ વાળ ં કયળે..ભાયે ને 
બગલાનને બરે અનફન શમ ણ બગલાન ભને કેટ  ં
ચાશ ેછે? જ નશીતય વોમ્મ જેલ પ્રેભી અને સત..અને 
નીયજા અને અમલૂ્મ જેલા ફે યતન આપ્મા ં..ઍને ભદં 
મ સ્કાઇને કૃષ્નની મસૂતિની વાભે જય …ં.ત   ંકેલ દમાલાન 
છે..અભાયા ંગ સ્વાને ી જામ છે અને શસ્મા ંકયે છે!! 
બગલન ઈન્વાન કયતા ંકેટર જ દ છે!!તને તાયા બકત 
ય ગ સ્વ ણ નથીઆલત? 
પ્રીસતફેન ળ ભભા ંઆવ્મા ં..”ફશને અમલૂ્મફાફા..આજે કશ  ં
ખાધા લગય સ્ક રે ગમા..” નીયજાફેન ભડા ંઆલળે 
નાટકની પ્રેકટીવ છે…વોમ્મબાઈને આજે ભીટીંગ છે…આજે 
આણે ફે ફશને છીઍ ભડે સ ધી..પ્રીસતફેન શસ્મા..યજાઈ 
દૂય કયી …અને ચામેરી નાઈટી વયખી કયી..અને કહ્  કે 
“ફેન વડંાવ ફાથફૃભ કાઈ કયવ  ંછે ાટ રાવ ?ં’ ળૈરજાની 
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અચણમાી આંખભા ંકયે ફે ઝાકના ંટીા ંફાજી 
ગમા?ંઇળાયાથી શા કશી અને છી ત ફૃટીન ચા  
થય ..ેળાફ ઝાડ વાપ કયી ..ભવાજ અને સ્જં ફાથ 
આપ્ય .ં.”પ્રીસતફેન, ગયભ ગયભ ાણીન ળાલય ક્ાયે રઈ 
ળકીળ?”ફહ  ંજલ્દી ફેન..”પ્રીસતફેનના ચશયેા યથી સ્સ્ભત 
શટે નશીં.. ફફડી..”કાળ તભાયી લાત વાચી શત..”વાચી જ 
છે “પ્રીસતફેન વાબંી ગમા..અને અને વાપ નાઈટી 
શયેાલલા રાગ્મા.ં.”ેરા ંકયભામેરા ફૂરને કાઢી નાખંી 
ફે્રળ ફૂર રગાલળ..”વાફૃ ંપ્રીસતફેન ફલ્મા.ં. 
ફે ક્રદલવભા ંડ.જાધલને ત્મા ંજલાન  ંછે..ણ આ થાયીભા ં
થી નીકવ  ંણ કેટ  અઘળ ં છે..જ્માયે શસ્ીટરભાથંી 
આલી ઍ ક્રદલવ માદ આલી ગમ.. 
બયતબાઈ,,ઈન્દ બાબી વોમ્મ અને કેટરા વગા ંલશારા ં
વાથે શતા..અને ભાળ ં સ્ટે્રચય આવ્ય .ં.અને રીપટ નાની 
ડી..ખફૂ કસળળ કયી ણ ચરફ્લટભા ંસ્ટે્રચય ના 
આવ્ય .ં.લડણફમ ભઢ ં ફગાડત ગસથમા ંચડલા 
રાગ્મ..ફીજાં ભાણવે ભદદ કયી ત્રીજે ભાે શોંચાડી..અને 
હ  ંત લજનભા ંણ શરકી શતી બગલાન તાય આબાય કે 
તે ભને શરકી ફનાલી ..ણ કઈ ણ શરચર નથી 
ઍટરે લજન લધ્ય  ંશમ ઍવ  ંરાગે છે…શલે લધાયે 



          -               

121 | P a g e  
 

તકરીપ…બગલાન કઈને રાચાયી ના આે..ચાર આ 
ફધ  ંસલચાયીને હ  ંભને તકરીપ નશીં આ …ંબગલાને 
ખયાફ વાથે વાયા ંભાણવ ણ ફનાવ્મા ંછે…ફધા ંાવે 
અેક્ષાઓ જ નશી યાખલાનીને…ઍક નલેરન  ંવયવ 
લાક્ માદ આવ્ય …”કઈન પ્રેભ ઓછ શત નથી આણી 
અેક્ષાઓ ઍભની ાવે લધાયે શમ છે.”..કેટરી વાચી 
લાત છે?..જીલનભા ંકઈ ાવે કઈ અેક્ષા જ નશીં 
યાખલાની.. પ્રીસતફેને મકેૂરા ંયેક્રડઓ ય ગીત લાગી યહ્  
,”વભજતા ગભવે કય ર..ત્જિંદગીભે તઝડ આતે યેશતે 
શૈ..મશ ભધ લન ક્રપય બી ચખરતે શૈ.. 
ઍને ચશયેા ય સ્સ્ભત રાલલા પ્રમત્ન કમો..શા ઝેટીલ 
યશલેાન  ંછે..ફ શાયન  ંઆકાળ લાદથી ઘેયાય  ંશત   ં..રાગે 
છે લયવાદ આલળે…લયવાદની ઍ વાજં માદ આલી ગઈ 
જ્માયે વોમ્મ ઍને ાની યૂી ખાલા રઈ ગમેર..કાકંયીમા 
ાવ.ે.ઍને કેટ  ંગભત  ંત્મા ંભશારલાન …ંઅને ફને્ન ાચં 
ાચં પ્રેટ ાણી યૂીની ખામ રીધી અને થડીલાય 
કાકંયીમા ાવે ચાલ્મા.ં.ઍટરા ંત ઝયભય લયવાદ ચા  
થમ..વોમ્મ કશ ેચાર જઈમે ..ઍ કશ ેથડીલાય શભણા ં
લયવાદ યશી જળે ..ણ ઍવ ૂ ંના થય .ં.ઝયભયભાથંી ધધ 
ભાય લયવાદ ચા  થમ..અને ફને્ન બીજાઈ ગમા…ંસ્ક ટય 
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ાવે શચતા ંઍને જીદ કયેરી કે થડ  ંલયવાદભા ં
ચારળ.ે.અને ઍ આગ અને ાછ વોમ્મ સ્ક ટય 
વાથ…ેકેટરી ભજા ડી શતી…આશ તે શીના ક્રદનાશા 
ગતાશા..ઍણે ભયૂા આકાળ વાભે જય .ં.ફેયી 
ફયવાત…આંખભા ંણ ચભાસ  ંભડંાય .ં.આજે ચક્કવ 
ધધ ભાય આલળે ઍવ  ંરાગે છે… 
ઍને ઍક યચના માદ આલી.. 
કડકતી લીજ ડવતી સલજગણને 
ચભકત ને કડકત ભેહ ર આવ્મ.. 
ભને લશારા ંજેટર જ વ્શાર ભેહ ર..કેટરી વયવ બાલના 
છે…ઍની આંખ થાકને રીધે ઢલા રાગી..વનાનંી 
દ સનમાભા ંવયી ડી..વનાનંી દ સનમા ણ અજફ શમ છે 
ફેધડક કઇ આલી જઈ ળકે અને થાયીલળને દડતા કયી 
દે છે..જ ભાણવ વના ંજલાન  ંફધં કયે ત?!! 
0-0 
ઉા થઈ!!ખંીઓન કરયલ વબંામ..ળૈરજાઍ ધીયે 
ધીયે આંખ ખરી..ઍને ઉદાવીથી ભયૂા ંઆકાળને 
જય .ં.ફફડી,”सुबह होती है शाम होती है युुं ही ज ुंदगी 
तमाम होती है..”ફાક તમૈાય થઈને ગમા.ં.ઍને ક્ા ં
અશીંથી શરલાન  ંછે ..સ  કભ રાગતી ળૈરજા જાણે ભણ 
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ભણની ફની ગઈ છે…લજન ણ લધત  ંજામ છે..આલી 
શારતભા ંકઈ ણ ના કયલાન  ંઅને ત્રણ ટાઈભ વયવ 
ખયાક ર ત શ  ંથામ…ળૈરજાને જાડા ંભાણવ પ્રત્મે 
અણગભ..શભેળ ઍ કશતેી કે આસ  ભાણવ જાડા ંથામ.. 
અને ઍ શલે ઍન  ંલજન લધલા રાગ્ય  ંછે…શ  ંથળે? 
પ્રીસતફેન ળ ભભા ંઆવ્મા ભવાજ અને સ્જંફાથ 
આલા..ઍ જીદભા ંઆલી ના ભાયે આજે નશાવ  ંછે..ણ 
ફેન નલડાલીમે કેલી યીતે?ળૈરજા ઍકદભ બ ભ ાડલા 
રાગી ..ભાયે સ્જંફાથ નથી રેલ વબંાય  ંતભને ..જાલ 
ભાયા ંફૃભભાથંી જાલ..” વોમ્મ ઍકદભ દડી આવ્મ..”શ  ં
થય  ંળૈ ?”ળૈરજાના અલાજભા ંસલનલણી આલી ગઈ 
વોમ્મ પ્રીસતફેનને કશનેે ભાયે નશાવ  ંછે ગયભ ગયભ 
ાણીથી..ભાળ ં ળયીય ઍકદભ બાયે બાયે રાગે છે નશાલ ત 
શરકી થાઉં.પ્રીઝ પ્રીઝ…ઍભને કશનેે ભને નલડાલે હ  ં
આખ ક્રદલવ ફીજ  ંકાઇ નશી ભાગં .ં.પ્રભીવ ફવ!!”વોમ્મ 
ઍની સલનલણી ાવ ેીગી ગમ..”પ્રીસતફેન,તભાયે ભને 
ભદદ કયલી ડળે..ેરી પ્રાસ્ટીકની ખ યળી છે ઍ રાલ 
આજે ભાયી ળૈ ને ભઘભઘતી કયીમે..ળૈરજાના ચશયેા ય 
ચભક આલી ગઈ.. 
પ્રીસતફેન ખ યળી રાવ્મા..વોમ્મઍ ળૈરજાને ઊચકીને 
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ખ યળી ય ફેવાડી..ઍન  ંળયીય આભથી તેભ ઢી ડત   ં
શત  .ં.વોમ્મઍ પ્રીસતફેનને તાન ફેલ્ટ રાલલા ંકહ્ ને 
અને ળૈરજાને ખ યળી વાથે ફાધંી દીધી અને ફે શાથ ણ 
કડાથી ફાધં્મા કે ઍ વયકી ના ડે..ખ યળીને ફાથળ ભ 
સ ધી શચાડી..વોમ્મઍ પ્રીસતફેનેને કહ્ ..આજે હ  ંળૈ ને 
નલડાલીળ..પ્રીસતફેન ઍની થાયી લગેયે વાપ કયલા 
ગમા.ં.ઍણે ગીજય ચા  કયીને..ગયભ ાણી 
કાઢ …ંલાથી નલડાલાન  ંચા  કય ણ.વયવ સ ગધંીદાય 
ળેમ્  કય ણ..છી ભાથ  ંાછ તયપ કડી યાખી..લા 
ધમા.ં.કન્ડીળનય રગાવ્ય .ં.વોમ્મની આંખભાથંી ણ ગયભ 
ગયભ ાણી લશી યહ્યા શતા ંળૈરજા ત આંખ ફધં કયી 
સતન સ્ળણ અન બલી યશી શતી..ધીયે ધીયે આખા ંળયીયને 
વાયી યીતે સ્નાન કયાવ્ય .ં.ળૈરજાઍ પ્રીતથી સતની વાભે 
જય  ં..ળ ભારથી વયવ યીતે ળયીય છૂીને નાઈટી શયેાવ્ય  ં
છી પ્રીસતફેનની ભદદથી થાયીભા ંસ લાડી ..પયી ઍક 
લાય સતની વાભે ઉકાયલળ નજય નાખી..તી ભદં ભદં 
શવીને ળ ભભા ંથી ફશાય નીકળ્મ..આજે ળૈરજાના 
સ્ળણથી..સ્ત્રીન સ લંા વશલાવ માદ આલી ગમ..વાથી 
લગયન  ંજીલન કેવ  ંકક્રઠન છે…  ળયીયની ભાગંને 
કમા ંસ ધી ટાી ળકીળ?ઈશ્વય કયે ભાયી ળૈ ને જલ્દી વાળ ં 
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થામ!!ળૈ  વીલામ કઈ ફીજી સ્ત્રીન સલચાય ણ નથી 
કયી ળકત..!! 
0-0 
આજે ળૈ ને ખફૂ વાળ ં રાગત   ંશત  .ં.સ્નાન કય ણ ત જાણે 
ઍકદભ શરકી ફુરકી થઈ ગઈ..કઇ ય ગ સ્વ નશી ઍને 
ત્જિંદગી જીલલા જેલી રાગલા ભાડંી..જીલનભા ંનાની નાની 
રાગતી પ્રક્રકમાઓન અબાલ નડે ત્માયે ભાણવને ઍની 
અગત્મતા વભજાતી શમ છે.ઈશ્વયે દયેક અંગ કેટરા ં
જફૃયીને અગત્મના ંફનાવ્મા છે ઍ ઍ અંગની ગેયશાજયીભા ં
જ ખફય ડે..શ ેઈશ્વય!! તે ભાનલને કેલ અદભતૂ 
ફનાવ્મ..ભાથા ંના લાથી ભાડંીને ગના ંઅંગઠૂા 
સ ધી..તે જે અંગ વ્મલસ્થા કયી છે ઍના ંભાટે ત 
વામન્ટીસ્ટ અને ડકટય ણ અજફ ાભી જામ 
છે!!!નાનાભંા ંથી નાના ંઅંગની ણ કેટરી જફૃય શમ છે 
..સ્ભર ડીટેઇઅર ણ ઈશ્વયે છડી નથી..ભાય વ્શાર 
યભ કૃાફૄ.. 
ઍની આંખ ઘેયાતી જતી શતી..ઍ ળાસંતથી સઈૂ 
ગઈ..યવડાભંા ંળાસંતફેન પ્રીસતફેન વાથે અરકભરકની 
લાત કયતા ંયવઈ કયતા શતા..આજે ઍભને ણ ગભત  ં
શત   ંળૈરજા આજે ળાતં શતી..આયાભથી સતૂી શતી..ઘેઘયૂ 
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આકાળ આજે ણ લયવાદના ંલધાભણા ંદેતા શતા..ફાક 
સ્ક રે શતા.ં.દયેક તાના ંફૃક્રટનભા ંગઠલામ ગમા ંશતા. 
ઍવ  ંનથી કે ળૈરજાની ડી નથી..ણ ક્રયસ્સ્થસતને 
સ્લીકાયી રીધી શતી.વોમ્મ ઓપીવના ંકાભભા ંગ ચંલામેર 
યશતે..આલતી કારે ડ.જાદલની અઈન્્મ્નેટ 
છે..બયતબાઈ ને બાબી આલીને ળૈરજાને શસ્ીટરભા ં
રઈ જળ ે
અચાનક ળૈરજાની ચીવ વબંાાઈ ..’નીયજા સનજ ણડી..ક્ા ં
ભયી ગઈ..અયે કઈ છે જલ્દી આલ…જલ્દી આલ…”ઍના 
અલાજભા ંરાચાયી,જ ગ પ્વા અને ખીજ લતાણતી 
શતી..યાડાયાડ અને કકા્થી પ્રીસતફેન રટ ફાધંતા 
ફાધંતા દડયા,”શ  ંથય  ંળૈ ફેન શ  ંથય ?ં’ળૈ ઍ તાના ં
શાથ ય વયકત લદં જીલડ ફતાવ્મ અને થડ ડાફ 
શાથ ઊંચ કયીને લદંાને શઠાલલા પ્રમત્ન કયતી શતી..ણ 
ફયાફય ઊંચ થત ન શત..ઍટરે ચીવાચીવ કયી 
શતી..પ્રીસતફેને જલ્દી લદંાને કડી રીધ. અને ળૈ ની 
આંખભા ંજ ગ પ્વા અને રાચાયીના ંઆંસ  ંઆલી ગમા ંઍને 
લદંાથી ખફૂ નપયત શતી. 
ણ આ ફનાલભા ંઍક લાત ફની ઍને ણ ખ્માર ના 
આવ્મ ણ ળસંતફેન ફરી ઊઠયા. ળૈ  ફેટા,તે શાથ 
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ઊચ કમો ..ઍભા ંચેતન આવ્ય  ંળૈ ને અચાનક રાગ્ય  ંકે 
વાચી લાત પયી ઍને ઘણા ંપ્રમત્ન કમાણ..ણ શાથ ઊંચ 
થમ નશીં..ળાસંતફેન ફલ્મા,” કાઈ નશી આજે આટર 
થમ ત કારે લધાયે થળે બગલાન ાવે દેય છે અંધેય 
નથી…” ઍ યવડાભંા ંગમા ંળૈ  શજ  ંથડી ધ્ર જી યશી શતી.. 
થડીલાયભા ંપયી,’પ્રીસતફેન અશી આલજ.”પ્રીસતફેન ળૈ  
ાવે શોંચી..ગમા ંવગી દીકયી કયતા લધાયે ઍ ળૈ ને 
ચાશતા શતા.ં.ઍના કઈ તપાન કઈ કકાટન ઍભને 
લાધં ન શત. ક્ાયેક ાયકા ંઍલા ંતના ંફની જામ છે 
કે વભાજે ફાધેંરા વફંધં ઝાખંા ડી જામ છે..પ્રીસતફેનની 
ક્રદવ્મતા ઍલી કાઈ શતી..”ર આલી ફશને..શ  ંકાભ છે 
કશ..” 
“જ્મા ંલદં ફેઠ શત ત્મા ંભને ચચયે છે તભે ખણી 
આન.ે.!!” 
પ્રીસતફેન પયી અલાક ફનીને ળૈરજાને વાબંી 
યહ્યા..વાચેજ ભાયા ંબગલાને અભાયા ંક્રદ પેયવ્મા ંરાગે છે.. 
“શા, શા, ફેન રાલ ખજંલાી આ .ં.” 
ળૈ  ણ ભનભા ંસલચાયતી થઈ ગઈ શ  ંવાચેજ ભાયી 
ચેતના ાછી આલી યશી છે આજે શાથ ઊંચ થમ..અને 
શલે ખજંલા આલે છે…ભાયા ંપ્રભ ..ત   ંકેટર જલ્દી 
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પ્રાથણનાન જલાફ આે છે તાયી રીરા અયભાય 
છે..ઍણે આંખ ફધં કયી પયી પ્રાથણના કયી અને આલતી 
કારની યાશ જલા રાગી ડ.જાદલને શ બ વભાચાય 
આલા આતયૂ થૈ ગઈ. 
પ્રીસતફેનેને બ ક રાલલા કહ્ ..”રખ, 
અલસન  ષ્થી બયી તેં ઍ કેટર સ દંય શળે! 
વ્મભની ઍ ત યી તે ઍ કેટર સ દંય શળે! 
ઍ ભનની મ યાદ યૂી કયે ઍ કેટર સ દંય શળે!! 
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શૈજા આચાયય (૯) ડો ઇન્દદરાબેન શાહ 

કયડયજ્જ ની ઈજા ાભેર દદીની વાયલાય કયલી તે ડ. 
દદી તથા ક ટ ંફના ફધા જ વભ્મ ભાટે ઍક ડકાય ફની 
યશ ેછે, અને આ ડકાય ઝીરલા ભાટે શૈમાને કકલાય 
ાાણ ફનાલવ  ંડે છે,ત કક લાય  ષ્ જેવ  ંકભ 
થવ  ંડ ૅછે,આ લાત વોમ્મને વભજામ તે સ્લાબાસલક 
છે,૧૬ લણ તેન  ડખ  વેવ્ય  ંછે,અયવ યવ શ્વાવશ્વાવ 
ભાણ્મા છે, લૈક્રદક સલધી મ જફ અત્માયસ ધી વપ્તદીના 
ળથ સનબાવ્મા છે. ફને્નના આદળણ દાભત્મ જીલનભા ંઆ 
શ  ંથઇ ફેઠ ં. કે વોમ્મ આજ ઍની વ્શારી ળૈ ને’ ફામ’ 
કશલેા ળ ભભા ંણ પ્રલેળત નથી ઓચાક્રયક ‘ફામ’ 
દયલાજાભા ંઉબ યશી કયે, ઓપીવ જત યશ.ેફધા જ જાણે 
મતં્રલત તેન  ંકાભ કયે છે, કઇને તેની ાવે ફેવી લાત 
કયલી ગભતી નથી. 

શરેા છ ભક્રશના જ્ઞાનતતં  ના સ ધાયા ભાટે ખ ફ જ 
અગત્મના ગણામ છે.ડ.ઝાફલારાની વાથે તેભના ાટણનય 
ડ.વેલડે યીશફેના સનષ્ણાત ડ. ફને્ન જણાઍ અભેક્રયકાના 
પ્રખ્માત ન્ય ય યીશફે શસ્ીટરભા ંવાથે પેરળી કયેર. 
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અભદાલાદભા ંઆલી ફન્ને ઍ વાથે ભી વીસલર શસ્ીટર 
અને ફીજા ચેયીટેફર ટ્રસ્ટના વશકાયથી આધ નીક 
શસ્ીટર ળળ  કયેર આ જાણ ડ જાધલને થતા ંજ તેભણે 
વોમ્મ અને નવણ ચચત્રાને જણાવ્ય  ંવોમ્મને ત જાણે તયતા 
થાકેર તયલૈમાને ક્રકનાય દેખામ તેટર આનદં થમ. 

વોમ્મત ઋસકેળના સળલ જેલ ળાતં, ણ ક ટ ંફની અને 
ઓક્રપવની જલાફદાયી સનબાલલા છતા, જ્માયે તેની વ્શારી 
ળૈ  તયફ્લથી આબાય વબય રાગણીૌના ફે ળબ્દની 
જગ્માઍ ગ સ્વા અને સનયાળા કંટાાના ળબ્દ જેલાકે 
“આના કયતા ભયી જવ  ંવાળ ં’ વાબંત ત્માયે શતાળ થઇ 
ભાથે શાથ દઇ ળ ભભા ં યાઇને યડી રેત.ત કઇ લાય યોદ્ર 
સ્વ ળ ે ગ સ્વે થઇ જત, ત્માયે ળૈરજા ણ ડઘાઇ જતી. 
યલળતાના બાલ વાથે પકત ભાથ  નભાલી દેતી.. શાથ 
જડી ભાપી ભાગંલાન  ંત અવબંલ શત   ં..દડ દડ આંસ  
લશાલતી ત્માયે ધીયજફેન આલી દીકયા અને લહ ના 
ભસ્તક ય શાથ મ કી ભોન આસળ આતા. 

ફીજા જ ક્રદલવની ઍઇન્ટભેન્ટ નવણ ચચત્રાઍ ડ 
જાધલના યેપયન્વથી રઇ રીધી, વોમ્મ ચચત્રા આમા અને 
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ચરફ્લટભેનની ભદદથી ળૈરજાને ગાડીભા ંફેવાડી. ફયાફય 
નલ લાગે શસ્ીટર શોંચ્મા ચણભા ંગાડી ાકણ કયી 
ચચત્રા અંદય ગઇ શસ્ીટરની નવણ લડણફમ અને ચચત્રાઍ 
ભી ળૈરજાને ગાડીભાથંી વ્શીરચેયભા ંફેવાડી, ળૈરજાન  ં
લજન P.T, O .T, કવયત અને પ્રટીન અને પામફયના 
ખયાક લગય લધી યહ્  ંશત  .ં ખેય જાગ્મા ત્માયથી વલાય 
શલે જ ળૈરજાની વાયલાયના વાચા ભાગણદળણક ભળ્મા અને 
વોમ્મને તેની વ્શારી ળૈ  શરેા જેલી શવતી પયતી થળે 
આળા ફધંાઇ. વીલીર શસ્ીટરન નલ સલબાગ શલાથી 
દદીઓ ઓછા શતા. ડ વેલડે ણ શાજય જ શતા ડ 
ઝાફલારા અને ડ વેલડે ઍ આખી પાઇર સ્ટડી કયી 
રીધેર. ડ.જાધલ ણ આલી ગમા ત્રણે ડકટયે ભતં્રણા 
કયી સનણણમ રીધ ળૈરજાને ફે ભક્રશના શસ્ીટરભા ંદાખર 
કયી દયયજ ફે લખત P.T,O.T.આલાના.ળળ આતના ત્રણ 
ભક્રશના વાયલાય લગય ગમા છે તેને ધ્માનભા ંયાખી આ 
પ્રભાણે સનણણમ રેલામ. 

શલે ળૈરજાને ળ ભભા ંરીધી ત્રણે ડકટયે સ્સ્ભત વાથે તેન  ં
સ્લાગત કય ું ળૈરજાઍ ણ સ્સ્ભત વાથે ગ ડ ભનીંગ કહ્ ,ં 
ળૈરજા આજ વલાયથી વાયા મ ડ્ભા ંશતી ચચત્રા અન ેવોમ્મ 
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ફને્નઍ તેને આધ નીક શસ્ીટર અને અભેક્રયકાથી ટે્રનીંગ 
રઇ આલેર ડ સલે લાત કયેર અને ચચત્રાઍ ત ડ 
જાધલની સ ચના મ જફ ગ ગર અને ફીજી વાઇટ યથી 
ભાક્રશતી બેગી કયી તેની કી ણ કાઢેર તે વોમ્મને 
ફતાલેર.અને ળૈરજાને તાની ફેનને વભજાલે તેભ 
ધીયજથી વભજાલેર.ળૈરજા ભનભા ંઆળા વાથે આલેર. 

ડ.ઝાફલારાઍ ફધા વાથે ડ વેલડેની ઔચાયીક 
ઓખાણ કયાલી ડ વેલડે ઍ શાથ અને ગના 
સ્નાય ઓની ટન સ્ટે્રન્થ જાણલા સ્ેવીમર ભવીનથી જ દા 
જ દા સ્નાય  ય નીડર મ કી વાધાયણ સલજી વાય કયી 
સ્નાય ઓના ગ્રાપ કાઢયા અને તાવ દયમ્માન ળૈરજા 
વાથે લાત કયતા યહ્યા “ફેન આ તાયા ગના સ્નાય  છે 
ત્મા ંઝણઝણાટી થઇ? આભ ઉય આલતા ગમા,ઍક લાય 
ળૈરજાઍ  છ  ં“ડ ભને ક્ાયે પીર થલાન  ંળળ  થળે? 

ડિઃકટય ફલ્મા “ફેન તાયે ખ ફ ધીયજ યાખલી ડળે ફે 
ભક્રશના શસ્ીટરભા ંવલાય ફય થેયી રેલી ડળે 
ળૈરજાિઃ “ખયેખય ડ હ  ંફે ભક્રશના શ  ંત્રણ ભક્રશના યશલેા 
તૈમાય છ ંઅને તભે કશળે તેટરી લખત થેયી રેલા 



          -               

133 | P a g e  
 

તૈમાય છ ંજ ભને ભાયી ત્લચા અને સ્નાય ઓ ાછા શતા 
તેલા જીલતં ભી જામ ત..’ 

‘જળ ય તાયા સ્નાય ભા ંળસ્કત આલળૅ અને તાયી ત્લાચાભા ં
પીરીંગ્વ આલતી જણાળે,ણ તાયે થાકલાન  ંનશીં તાયે 
સ્લતતં્ર જીંદગી જીલલાન  ંધ્મેમ નજય વભક્ષ યાખી 
થેયીસ્ટને વશકાય આલાન અને કાભ કયલાન  ંદય 
વેવનભા ંપ્રગતી થઇ યશી છે. હ  ંપ્રગતી કયી યશી છ ંતેલા 
સલચાય કયલાના.” આભ તાવ કયતા કયતા જ 
ડૉકટયે ળૈરજાને ઘણ  ંવભજાલી દીધ . 

તાવ  યી થમા ફાદ ળૈરજાને તેની ળ ભભા ંરઇ 
ગમા.ચચત્રા ળૈરજા ાવે યકાઇ ડ.જાધલે ણ 
યજા રીધી વોમ્મ ણ યકામ ડૉ.ની યલાનગી રીધી 
ચચત્રાને ળૈરજાની સ્ેળીમર નવણ તયીકે યીશફેભા ંયખાલી. 
વોમ્મની નજય ઘક્રડમા તયપ ડી ૧૧;૩૦,તેણે ત  યત જ 
ફવને પન કયી જણાવ્ય  ંઓક્રપવ ફય છી અલાળૅ,ફવ 
વભજદાય શતા, અને વોમ્મે ણ ૧૫ લણથી સનષ્ઠા લણક 
કંનીને વેલા આી છે. જળ ય લગય કદી યજા ણ નશી 
રીધેર. આ શરેી લખત આટરી રાફંી યજા રીધી. 
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ડામટીસવમન આલી ળૈરજાને સ્ેવીમર સ્કેર ય મ કી 
લજન કય ું ૭૦ કીર ત્રણ ભક્રશનાભા ં૧૦ કીર 
લજન લધી ગમેર. વોમ્મ ચચત્રા અને ડામેટીસવમને વાથે 
ફેવી ત્રણ લખતના જભલાન પ્રાન તૈમાય કમો.ખાવ 
ધ્માન પ્રક્રટન લધાયે રેલાન  અને રીરા ળાકબાજી. 

વલાયના નાસ્તાભા ંઍક ક ચયફી લગયન  ંદ ધ તેની 
વાથે કાી દ્રાક્ષ અને જલના અથલા ઘઉંના ભ વંાના 
સવક્રયમર આલાના અઠ્લાક્રડમાભા ંફે લખત ટફુ અને 
ઘઉંના ટસ્ટ આલાના ફયના જભલાભા ંપણગાલરે 
કઠ અડધી લાટકી દા, ઘઉં ફાજયીની ફે યટરી અને 
રી  ળાક અડધ ક ચયફી લગયન  ંદશીં, વાજંે વાત 
લાગે લાફંૄ કયી રેલાન  ંળાક બાખયી અને ઍક ક દ ધ 
અથલા દશીં વાત છી જભલાન  ંનશી.આખા ક્રદલવની 
૧૮૦૦ કેરયી રેલાની દય અઠ્લાડીમે લજન કયલાન  ં.આ 
ફધ  વભજતા ઍક લાગ્મ. યીશફેભા ં૩૧૫ નફંયન ળ ભ 
શત..ાવે ફાયી શતી અને નજય વાભે ફવ સ્ટેળન 
શત  .ં.વાભે નાન ફાગ શત..ફધી યીતે ફાયીભા ંફેઠા ફેઠા 
વભમ જામ તેવ  ંક દયતી લાતાલયણ શત  . 
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બયતબાઇ અને ઇન્દ બાબી આવ્મા ળૈરજાઍ ફને્નને સ્સ્ભત 
વાથે જમ શ્રી કૃષ્ણ કમાણ તાની વ્શારી ફેન જે 
ફને્નને ક્રદકયી વભાન શતી,આટરી ખ ળ જઇ 
શયખામા,ઇન્દ બાબીઍ ત ળૈરજાને ભા અને ક્રદકયી બેટે 
તેભ ફાથભા ંરઇ કાે ચ ભી આી. ળૈરજા તેભની 
ક્રદકયી જ શતી કન્માદાન ણ બાઇ બાબીઍ જ આેર. 
ટીનેજભા ંપ્રલેળેર ળૈરજાને બાઇ બાબી ઍજ વબંાી 
રીધેર બાબી ઍ ભા ક્રદકયીને ટે્રન કયે તેભ ળૈરજાને ટે્રન 
કયેર. 

ઇન્દ બાબી ટીપીન રાલેર વોમ્મને પ્રેટ તૈમાય કયી આી 
.આજે ત ળૈરજાની સપ્રમ લાનગી શાડંલ રાલેર બાબી 
રીર શાડંલ ફનાલતા પતયાલાી ભગની દાન તેભા ં
ારકની બાજી દ ધી લગેયે નાખી ઍટરે ોષ્ટીક અને 
ળૈરજાના ડામટ પ્રાન પ્રભાણે. 

વાજંે ઘયે જતા શરેા વોમ્મે ળૈરજાન શાથ કડી ઉંચ 
કમો અને આલજે ફલ્મ અને ળૈરજા ણ 
નીચ  જઇ શવી ને આલજે ફરી વોમ્મ ઍ ફીજા શાથે 
ળૈરજા ની દાઢી ઉય કયી ફલ્મ 
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“ળૈ  ભાયી નજય વાભે નજય કય. અને આલજે ફર બાઇ 
બાબી શમ ઍટરે ળયભાલલાની જળ ય નથી” 

અને ળૈરજા ફનાલટી છણક કયી ફરી 

“જા શલે જલ્દી ઘયે.. ભાયા છકયાલને તાયે વાચલલાના છે” 

”’જી ભેડભ આની વરાશ સળયભાન્મ’, ફરી ળ ભની ફશાય 
નીકળ્મ. 

બાઇ બાબી ળૈરજા ની પ્રેટ ચચત્રાઍ તૈમાય કયી ,બાબી 
ફલ્મા’ ચચત્રાફેન તભાયી પ્રેટ રાલ તભે અભાયા 
ક ટ ંફના વભ્મ જ છ’, આણે ફધા વાથે જભીઍ’,ચચત્રા 
તેના ટીક્રપનભા ંરાલેર લટાણા યીંગણન  ળાક બાખયી રઈ 
આલી જભતા જભતા ચચત્રાઍ O.T,P.T વેવન સલે લાત 
કયી, ફધાઍ આનદંથી બજન  ળ ં કય ું. 

૦-૦ 

ફીજે ક્રદલવે વલાયે નલથી દવ,દવ થી અચગમાય ઍભ 
લાયા પયતી O.T, P.T,ના વેવન શલાથી ચચત્રા અન ે
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બયતબાઇ ૮ લાગતા આલી ગમા ચચત્રાઍ ળૈરજાને તૈમાય 
કયી. ક્રયશફે શસ્ીટરભા ંસ્ેવીમર વાધનની વગલડ 
વાયી ,ફાથફૃભભા ંણ નીચે સછદ્રલાી ફેઠ્ક ઍટરે 
ચચત્રાન  ંકાભ થડ  વશે   વય થય ,ંળૈરજાને ણ આ ફધી 
વગલડ્તાથી છેલ્રા ૩ ભક્રશનાભા ંગ ભાલેર આત્ભસલશ્વાવ 
જાગ્રત થલા રાગ્મ, 

નલ લાગે ૈડાલાી ખ યળીભા ફેવાડી ચચત્રા અને 
બયતબાઇ P.T ,O.T. સલબાગભા ંશોંચી ગમા ફને્ન 
સલબાગના થેયીસ્ટે આલી સ્નાય ઓભા ંયશરે તાકાત 
(strenth), અને( Tone )ભક્કભતાની ચકાવણી કયી,ચચત્રા 
ળૈરજા અને બયતબાઇ ત્રણે ને કવયત સલળે વભજણ 
આી. P.T ન  ંકાભ ગના સ્નાય ઓ વાથે અને O.T ન  ં
કાભ શાથના સ્નાય ઓ વાથે,ફને્ન થેયીન શતે   ફને તેટ  ં
જલ્દીદદીને યાધીન જીલનભાથંી સ્લતતં્રતા આલાન 
જેથી કયી તે તાની જાતે તાન  ંકાભ કયી ળકે.આ 
ફધ  વાબંી ળૈરજાત જાણે સનયાળાના અંધકાયભાથંી 
ફશાય નીકી આળાના ક્રકયણભા ંસ્નાન કયી યશી. 
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P.T.વાયાઍ isotonic and isometric કવયત કયાલલાન  ં
ળળ  કય ું ફને્ન ગભા ંઘ ટંણ સ ધીના સ્ેવીમર બ ટ 
શયેાલલાભા ંઆવ્મા ળૈરજાને ઉબી કયી શાનેવ ય ટેકાથી 
ઉબી યાખી થેયીસ્ટ વાયાઍ ળૈરાના લાયાપયતી ગ 
ઉંચકી ચરાલલાન  ંળળ  કય ું, આભ ઍક કરાક ધીયજથી 
ળૈરજા વાથે શનેવના ટેકાથી ગરા બયાલલાની કળીવ 
કયી. થેયીસ્ટ વાયા ળૈરજાને ઍક ઍક ગરે ળાફાળી 
આતી જામ’ ફહ  વયવ અને ઍક ઍક ગ  લધાયે 
રેલડાલતી જામ ાછી લચ્ચે  છે ણ ખયી “ળૈરજા થાક 
રાગ્મ છે ત 
ફરજે આણે ફધં કયીશ ’, 

ળૈરજાિઃ’થાક! જયા ણ નશી હ  ંતભને થકલી દઇવ ભાયે 
ત જલ્દી શયતા પયતા થવ  ંછે” 

વાયાિઃ અયે તભને અઠ્લાડીમાભા ંચારતા કયી દઇવ’, આ 
લાતાણરા વાબંી બયતબાઇ ણ ખ ળ થઇ 
ફરતા વાયાફેન તભાયા ભોંભા ઘી વાકય. 

૧૦;૩૦ લાગે O.Tની કામણલાશી ળળ  થઇ,O.T શાથના 
સ્નાય ઓ વાથે કાભ કયે કણીથી શાથ લાલાના ખબાથી 
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શાથ ઉય આગ ાછ કયાલલાના શાથની મ ઠી 
લાલાની ખરલાની આ ફધી ક્રિમા આઠ થી 
દવ લખત ધીયે ધીયે કયાલલાની. O.T લાા ફેનન  ંનાભ 
સ રેખા તેઓ ણ વાયા જેટરા જ ધીયજલાા. ૧૧;૩૦ઍ 
ફને્ન થેયી  યી થઇ ત્માયફાદ ભારીવ કય ણ. ચચત્રા અને 
બયતબાઇને વભજાવ્ય  તભાયે ણ ઍકાદ ફે લખત 
આફધી કવયત કયાલલાની.જેથી તેભના સ્નાય ઓની 
સ્ટીપનેળ જલ્દી દ ય થળૅ અને તાકાત આલલા રાગળૅ. 

ળૈરજા ફરી “સ રેખાફેન તભે જાદ  કમો ભાયા આસ  
ફની ગમેર સ્નાય ઓને તભે જાણે જાગતૃ કયી 
જગાડયા,બયતબાઇ ચચત્રાફેન જજ હ  ંઅઠ્લાડીમાભા ંજાતે 
જભલા ભડંીળ અને જાતે લા ઓીવ.અને ત્રણે ઍક 
વાથે તાી ાડી ફલ્મા “ળાફાળ”. 

૧૧;૩૦ ની આવાવ ત્રણે ળ ભભા ંઆવ્મા ઇન્દ બાબીઍ 
રન્ચભા ંઉગાડેરા ભગ, ારક યીંગણન  ંળાક અડદની 
દા અને ઘઉં ફાજયીની યટરી તૈમાય યાખેર,ળૈરજા 
બાબીને જતા જ ફરી “બાબી જલ્દી થાી ીયવ ભને 
કકડીને ભખૂ રાગી છે’. 
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ઇન્દ બાબી ભજાકભા ંફલ્મા “અયે ફેનફા ભને શ  ંખફય શજ  
ત યટરી ફાકી છે” 

ળૈરજા ” ફરી બાબી આણે ફેઉ થઇ શભણા ઝાટ 
ભાયીઍ’ત્મા બાઇ આલળે’. 

અને નીચ  જમ આંખના અશ્ર  છાલી યશી બયતબાઇ 
નજીક આવ્મા આંસ   છી ફલ્મા “ફેની આ શ ?ંથેયી 
ળ ભભા ંતે શ  ંપ્રભીળ આેર અઠલાડીમાભા ંત   ંલા જાતે 
ઓલાની, તાયી બાબીને યટરી કયલાન  પ્રભીળ લશે   ં
આપ્ય ,ંફયાફય ને,” 

અને ળૈરજા શાસ્મ વાથે ફરી “બાઇ આત આનદંના 
આંસ .” 

બાબીઍ ત્રણેની થાી તમૈાય કયી,બાબીઍ  છ  ‘ ફેનફા 
ફર થેયીન  ંપ્રથભ તબ્ફક કેલ યહ્ય” જભતા જભતા 
ળૈરજાઍ અને બયતબાઇ ઍ ભી થેયીની આળા વબય 
લાત ઇન્દ ને વબંાલી,ઇન્દ બાબી ફલ્મા “ફેની આલી જ 
ક્રશભત યાખજે કશલેત માદ છે ને ક્રશિંભતે ભદાણ ત ભદદે 
ખ દા”. 
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જમ્મા છી ફધાઍ વાથે ટી લી જય ,ં ળૈરજાઍ કરાક 
આયાભ કમો . જેથી ફીજા વેવનભા ંણ થાક લગય 
કવયત કયી ળકે. 

ફીજા ક્રદલવે ડૉ.વેલડઍૅ થેયીન ક્રયટણ  જમા છી ત્રણ 
જાતની દલા ળળ  કયાલી 

૧ ‘૪ અભામન ામક્રયડીન’જે જ્ઞાનતતં  ઓ અને ભવર 
સ્નાય ઓ લચ્ચે લાતચીત કયાલલાભા ંભદદફૃ થામ 

૨ “વેયટનીન” નલા જ્ઞાનતતં   ફનાલલાભા ંભદદફૃ થામ 
જે neurogenerative તયીકે ઓખામ છે 

૩ Glatiramer acetate” જે પ્રસતકાયક ળસ્કત લધાયે ,આ 
દલા ળયીયભા ંઍક જાતના શે્વતકણન લધાય કયે, જેથી 
જ્ઞાનતતં  ના યજ્જ ને લધાયે ઇજાથી ફચાલે અને નલા 
જ્ઞાનતતં  ને ફનાલી ળકે . ફીજી દલાઓ જે 
ઝાડા ેળાફને સનમભીત કયે ઓચક્ષબ્ય ટીન અને 
ફેથનકેર.ણ રખી આી અને દલા કાભ ના 
કયે ત દય ૪ ૫ કરાકે કેથેટય કયી ેવાફની કથી 
ખારી કયલાની. ફલેર ભાટે ત ડામટ અને વવીટયી 
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વાળ  કાભ કયે.આભ ક્રયશફેભા આવ્મા છી ચચત્રા અને 
બયતબાઇ ઇન્દ બાબીન  ંકાભ વય થઇ 
ગય .ં 

દલા વાથે ડકટયે ફીજી ણ ફે ત્રણ નલા વળંધનની 
લાત કયી 

૧.ફીજા કણને રાલી જ્ઞાનતતં   યજ્જ ભા ંમ કલાથી નલા 
તદં યસ્ત જ્ઞાનતતં  ઓ ફની ળકે . 

૨.ફીજી ળક્તા (Neurocontrol freehandsystem)ણ 
શાથભા ંમ કી ળકામ જેનાથી મ ઠ્ઠી લી ળકે.ગ 
ભાટે (Locomotion therapy) સ્ેવીમર ટે્રડસભર જે ગ 
ચરાલલાભા ંભદદ ફૃ થામ આભ ડ જાદલ વાથે ણ આ 
ફધા સલળે વોમ્મ અને બયતબાઇઍ ચચાણ કયી .દલાઓ 
ળળ  કયલાથી અને ફે વેવન થયીથી ભક્રશનાભા ંઘણ 
પામદ જણાલલા રાગ્મ ભાનસવક અને ળાયીક્રયક. ભાનસવક 
પયક ક ટ ંફના વભ્મન વશકાય. અમ લ્મ અને નીયજા યજ 
યાતે્ર સ તા શરેા પ્ા વાથે ભમ્ભીને ભલા 
જામ.ળનીલાયે ફને્ન જણ ભાભી વાથે વાજંના આવ્મા.વોમ્મ 
ણ ઓક્રપવેથી વીધ ફધા ભાટે થામ ફુડ રઇ આલી 
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ગમ.ફધા શસ્ીટરના ડામનીંગ ળ ભભા ંગમા.ફધ  નક્કી 
કમાણ મ જફગઠ્લામ ગય .ં અમ લ્મ અને નીયજાઍ જાતે 
ફનાલેર કેક ગઠલી.ચચત્રા યજ વાજંે ળૈરજા ને ફાયી 
ાવે રફીભા ંરાલતી તેને વધં્મા જલી ફહ  ગભતી,આજે 
વ્શીર ચેય ડામનીંગ ળ ભ તયપ લાી ળૈરજા તયત 
ફરી”કેભ ળ ભ ભ રી ગઇ આ ફાજ  નથી,’ચચત્રા “અયે હ  ં
ભ રી ગઇ ચાર આજે રાફં યસ્ત રઇ ળ ભભા ંજઇઍ,” 
ઍભ ફરતા ડાઇનીંગ ફૃભભા ંચેય રીધી અને ફધા ઍક 
વાથે ફલ્મા (surprise), ળૈરજા આનદંભા ંખ યવીભા ંનભી 
,વોમ્મ નીયજા અમ લ્મ દડયા અને કડી રીધી અમ લ્મ 
ફલ્મ ભમ્ભી”કેલી કડાઈ ગઇ ને ભને કડલા આલતી 
‘તીને? ત   ંકડાઇ ગઇ” 

ળૈરજા “શા ફેટા આજે બરે કડાઇ ફે ભક્રશના ભા ંહ  ંતને 
કડી ાડીળ. વ્શીરચેય દડાલીળ “ 

નીયજા અને અમ લ્મ ‘ળાફાળ ભમ્ભી ફરી ગે લગી 
ફને્ન ઍ વાથે ફને્ન ગારે ી આી . 

ળૈરજાઍ નજય પેયલી  છ ”ં વોમ્મ આજે ળેની ઉજલણી 
આણા કઇન જન્ભ ક્રદલવ નથી કે 



          -               

144 | P a g e  
 

નથી રગ્ન ક્રદલવ”. ળૈ  આત તે આ ભક્રશનાભા ંપ્રગે્રળ 
કમો છે તેની ખ ળારીની ઉજલણી છે”. 

ઇન્દ બાબીન અલાજ વબંામ ‘ચાર ફધા ખાલાન  ંઠંડ  
થઇ જળ’ૅ.ફધાઍ ચાય ભક્રશનાભા ંશરેી લખત વાથે 
બજન ભાણ્ય .ં જમ્મા છી ફધા વાથે સ્ેરીંગ ગેભ યમ્મા. 
અને ગ ડ નાઇટ કયી છટા ડમા. આભ 
ક્રયશફે શસ્ીટરભા ંફે ભક્રશના  યા થમા ળૈરજા જભણા 
શાથથી ચભચી કડી જભતી થઇ ગઇ. યજા આલાના 
શતા ત્માયે ઘયના વભ્મ જે ળૈરજાની વબંા રેલાના શતા 
તેની વાથે ભીટીંગ થઇ થયેી લખતે શાજય યહ્યા 
બયતબાઇ અને ચચત્રાને ખફય શતી,વોમ્મ નીયજા અને 
ઇન્દ બાબીઌ થેયી ય ધ્માન આપ્ય  . ફ્લરેટના ઊભયા 
કઢાલી નાખ્મા જાજભ કાયેટ કાઢી નાખી જેથી વ્શીર 
ચેયની શયે પેય વય ફને ફાથળ ભભા ંણ ક્રયશફે સ ચન 
મ જફ જફૃયી પેયપાય કયાવ્મા. 
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શૈજા આચાયય -૧૦ રાજુબેન શાહ 

ઓશ! કેટરા વભમ છી ાછી હ  ભાયા ઘેય જઈળ? 
ળૈરજા ભનભન આત યતાથી ઍ ઘડીની 
યાશ જઇ યશી શતી. જે ક્રદલવે ળૈરજાને ક્રયશફેભાથંી ઘેય 
જલાની યભીળન ભી ઍ ક્રદલવથી 
જ ખ ફ જ આત યતાથી ઍ ની યાશ જઇ યશી શતી. 
જાણે મામાલય ક્ષી.અનેક જજનની ખે કયીને ાછ 
તાના મ  સ્થાને પયી ના યહ્  શમ? 

ખ ફ ઉત્વાક્રશત ળૈરજા ભનભન આનદંની વાથે વાથે ઍક 
ધ જાયી ભશસે  વ કયી યશી શતી. કેલી શળે ઍ  ? માદ 
શતી ળૈરજાને ઍ ક્ષણ જ્માયે વોમ્મઍ ઍને શરેી લાય 
જ્માયે ઍના ભમ્ભી-પ્ાને ભલા ઘેય રઈ જલાની લાત 
કયી શતી. વત્મ જે છાન  યશતે   નથી ઍભ ગભે ઍટ  
છાલ ણ પે્રભ ણ છાન યશતે નથી. પે્રભભા ંડેરા 
વોમ્મ અને ળૈરજાને ત ઍભ જ શત   કે ઍભની આ 
 ાછીથી દ સનમા અજાણ છે ણ અંતે ત પે્રભ ઍની 
આરફેર કામાણ લગય યશતે નથી જ. અને અભદાલાદ 
ક્ા નાન  છે? ક્ાયેક ફનેં ઍકરા ત ક્ાયેક ગ્ર ભા ંવાથે 
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પયતા વોમ્મ ળૈરજા શલે ત અલાયનલાય કઇની ને 
કઇની નજયે ત ચઢી જ જતા. ગ્ર ભા ંવાથે શમ અને 
કઇની નજયે ડયા ત ત કઇ ચચિંતાન વલાર જ યશતે 
નશી ણ ક્ાયેક ઍકરા શમ અને જ કઇઍ જમાત 
ળૈરજાને અત્મતં ટેન્ળન થઇ જત . ણ ઍ ફાફતભા ં
વોમ્મ ફેક્રપકય શત. ઍ 
ળૈરજાને કશતે ” વાળ ને ? જેણે આણને જમા શળે ઍ જ 
ઘેય જઈને ચાડી ખાળે ત આણે ઘેય કેલી યીતે જણાલવ  
ઍની ઉાધીભાથંી ફચી જઈશ .” 

અને ખયેખય ઍભ જ ફન્ય . યસલલાયન ઍ ક્રદલવ શત 
.પનપેયભા ંઆભ ત ફધા ગ્ર ભા ં
વાથે જ શતા ણ ઍ જામન્ટ ષ્વ્શરભા ંવાથે ફેવીને ઍની 
ઉડાન અને ઍ ઉન્ભાદ 
ભાણલાન રબ ઍ ફનંે ન યકી ળક્ા.ધીયેધીયે સ્ીડ 
કડતા ઍ જામન્ટ વ્શીરભા ંઉયથી નીચે આલતી લખતે 
ળૈરજા ડયની ભાયી વોમ્મને રગબગ લગીજ ડતી. 
ઍભની આ નજદીક્રક દ યથી ણ નજયે ડયા લગય થડી 
યશલેાની શતી? 
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વોમ્મ યાતે્ર ઘેય શોંચ્મ ઍની શરેા ઍના પે્રભના 
વભાચાય ઘેય ળાસંતબાઇ- ધીયજફેન 
ાવે શોંચી ગમા શતા.ભડી યાત સ ધી ઍની યાશ જઇને 
જાગતા યશરેા ળાસંતબાઇઍ વોમ્મને ફરાલીને ભાત્ર ઍટ  
જ કીધ  ,” જેની વાથે આટ  નજીક યશલેાન  ભન શમ ત 
ઍને આભ જાશયેભા ંયાખલાના ફદરે ઘેય જ રઈને 
આલત શ ત? 

ડઘાઇ ગમેરા વોમ્મની ાવે જઈને ળાસંતબાઇઍ ઍની 
ીઠ વલાયતા લી ઍટ  ઉભેય ણ ” છકયી વાયી છે. ફને 
ત કારે ઍને ઘેય રઈ આલ ત ફીજા ફધા ફશાયના 
રક જ લે ઍ શરેા હ  ંઅને તાયી ભમ્ભી ણ જયા ભી 
રઈઍન?ે 

ફવ, અને જે ક્ષણે વોમ્મઍ ળૈરજાને ઘેય ભમ્ભી -પ્ાને 
ભલા રઈ જલાની લાત કયી તે ક્ષણે અન બલેરી ધ્ર જાયી 
ઍ આજે અન બલી યશી. ક્રયશફેભા ંયશીને ળૈરજાને ળાયીક્રયક 
તદં યસ્તીની વાથે ભનદ યસ્તી ણ જાણે ાછી ભેલી યશી 
શમ ઍલી વતત અન ભ સત થમે યાખતી. 
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આજની ળૈરજા અને આજથી શરેાના ૬ ભક્રશના સ ધીની 
ળૈરજાભા ંઆવભાન જભીનન પયક આલી ગમ શત. 

આત્ભસલશ્વાવની વાથે આત્ભવબાનતા ણ ઍ જાણે ાછી 
ાભી યશી શતી. અત્માય સ ધીના કેટરાક અણછાજતા 
ઍના લાણી-લતણન અને વ્મશલાયને રીધે ઍણે ક્રયલાયની 
રગણીને કેટરી 

ઠેવ શોંચાડી શતી ઍની કલ્ના કયતા ઍ અત્મતં વકંચ-
ળયભની ભાયી જભીનભા ંવભાઇ જલા જેટરી ક્રશણત 
અન બલી યશી શતી 

ત્માયે ઘય –ક્રયલાયભા ંઍને કેલ આલકાય ભળે ઍ 
સલચાયથી ઍ થડી નલણવ થલા ભાડંી. 

સ્લબાલ અન વાય નાભની વાથણકતા ધીયજફશને અને 
ળાસંતબાઇભા ંશતી ત વોમ્મભા ં

ણ ફનેંના ગ ણ ઉતમાણ શમ ઍલી વોમ્મતા મ શતી જ 
ને? ણ તાની યલળતાને રીધ ે
ભનભા ંખટી ગ્રથંી ફાધંીને ઍણે જે ઉધ્ભાત ભચાવ્મા શતા 
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ઍ માદ કયતા ઍ રકની વાભે ઍ કેલી યીતે નજય 
ભેલી ળકળે ઍ સલચાયે ગ ાછા ડતા શતા. 

લી ાછ ઍણે ભન ભક્કભ કય ણ . જે ણ ગેયલતણન ઍણે 
કય ણ શત   ઍના ભાટે ઍ ભમ્ભી-પ્ાની ભાપી ણ ભાગંી 
રેળે ઍલ ભનભન સનણણમ કમો. અને યશી લાત વોમ્મની 
ત છેલ્રા કેટરા લખતથી ત વોમ્મ જાણે શરેાન જ 
વ્શારવમ વોમ્મ ફની યહ્ય શત. 

ક્રયશફેભા ંયશીને ળૈરજાઍ ઍ પ્રગસત કયી શતી ઍભા ં
બયતબાઇ-બાબીન ત વોથી લધ  વાથ શત ણ વોમ્મ 
જાણે ઍની ળૈરજાની ક્રશિંભત લધાયી યહ્ય ઍભ ઍન ેજેટર 
વભમ ભત ઍભા ંળૈરજાના ક્રયશફેના ક્રદલવ લધ  
આનદંલૂણક વાય કયે ઍલા પ્રમત્ન કયત. નીયજા અને 
અમલૂ્મ ણ ભમ્ભીન  ફદરામે સ્લફૃ જઇને લધ  
આળાલતં ફન્મા શતા. શલે ભમ્ભી ાવે આલલાન  ઍભને 
ણ ભન થત . 

અંતે ળૈરજા જેની આત યતા લૂણક યાશ જઇ યશી શતી ઍ 
 આલી ગઈ. વોમ્મ ગાડી રઈને આલી શોંચ્મ. 
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બયતબાઇ ,ચચત્રા અને વોમ્મઍ જાલીને ળૈરજાને 
ગાડીભા ંમ કી. ળૈરજાન ે

લી ાછ ઍ ક્રદલવ માદ આલી ગમ જ્માયે વોમ્મઍ 
વોથી શરેી તાની ગાડી રીધી શતી. ળૈરજાને વભ 
આીને આંખ ફધં યાખીને ઉબી યાખી શતી અને ઍ કશ ે
નશી ત્મા ંસ ધી ળૈરજાઍ 

ઍભ જ આંખ ફધં યાખલાની શતી અને વોમ્મઍ ઍને 
શલેથી તાની ફે ફાશંભા ંથાભીને વીધી ઉચકીને વીધી 
ગાડીભા ંફેવાડી દીધી શતી. 

કેલી શતી ઍ યભાચંક ? નલી ગાડી- તાની ગાડી , 
ેકલાય ત ઍ ઍભજ ગાડીભા ં
ફેવી યશી અને છી ફશાય ઉબેરા વોમ્મને ગાડીભા ંઅંદય 
ફરલીને ઍ અત્મતં વ્શાલ્લૂણક ઍને લગી ડી. 

આજે મ ઍને ઍભ જ વોમ્મને લગી ડલાની અદમ્મ 
ઇચ્છા થઈ આલી. ણ શામ યે નવીફ !ભન જે ગસતઍ 
દડત   શત   ઍની વાથે તનન તારભેર ક્ા ંશત? 
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ક્રયશફેની ક્રપઝયથેયેીને રઈને ઍ શાથની મ લભેન્ટ ત 
ભેલી ળકી શતી ણ શજ  જાતે આગ ખવીને તાની 
ભેે ક્ા ંકઈ કયી ળકતી શતી? ણ વોમ્મ જાણે ઍની આ 
ઉત્કટતા ાભી ગમ શત. 

બયતબાઇ અને બાબી ઍભની ગાડીભા ંફેવીને ઘય તયપ 
જલા સનકળ્મા કે તયત જ વોમ્મઍ 
ઍને વ્શારથી તાના આગળભા ંવભાલી રીધી. 

“ળૈ  ,આઇ ઍભ વ શપે્ી ટ  ડે! હ  આજે ઍટર ખ ળ છ 
ઍની ત   કલ્નાણ નશી કયી ળકે.ભાયી ળૈ  આજે ઍના 
ઘેય ાછી જઈ યશી છે. 

ળૈરજા સતના ઍ વ્શારબમાણ ળબ્દ ,ચશયેા વાથે થતા 
વોમ્મના સ્ળણને ઍ ભાણી યશી. અને ઘડીકલાયભા ંઍની 
આંખ છરકાઇ ગઈ. ઍના ઉના ઉના આંસ થી વોમ્મ જાણે 
દાઝી ઉઠય. 

“આ શ  ંળૈરજા આજે આભ ાછી ઢીરી કેભ ડી ગઈ?” 
આટર વયવ ક્રદલવ છે, કેલ વયવ મ ડ છે અને ત   આભ 
યડીને ઍને ઝાખં ના કય પ્રીઝ.” 
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” હ  ંણ વાચે જ ખ ફ ખ ળ છ ણ આજે ઍને લશી જલા 
દે ,ભને આજે શલી થઈ જલા દે લશા ! ઍક ફાજ  શણના 
આંસ  છે અને ફીજી આંખભા ંસ્તાલાના આંસ  છે. ભેં 
ઘેરીઍ તને ,ભમ્ભી પ્ાને અને છકયાઓને કેટરા 
દ બવ્મા છે ઍ માદ આલે છે અને હ  ંભાયી જાતને ભાપ 
નથી કયી ળકતી ભમ્ભી –પ્ાની વાભે ત હ  ંનજય કેલી 
યીતે ભેલીળકીળ? ઍ રક ણ ભાયા ભાટૅ ભનભા ંકેવ  ં
કેવ  ંસલચયતા શળે નશી?” 

વોમ્મઍ ઍના ભોં ય આડ શાથે દઈ ઍન લધ  ફરતી 
યકી રીધી.”ભ રી જા ઍ ફધ  ત  .ં ઍભા ંઅભાય ણ લાકં 
ત શત જ ને ? તાયી લદેના વભજલા અભે ણ ક્ા ં
તૈમાય શતા. ખયેખય ત હ  ંજ તાય વોથી ભટ ગ નેગાય 
છ.ં ઍ ક્રદલવે તને ફેંકન  કાભ તાલલાની તાક્રકદ ન કયી 
શત ત તાયી આ દળા શત? અને ઍ ઉયાતં તાયી વાથે 
કેટરીમ લાય ભેં ક્રુધ્ધ લતણન નથી કય ણ? ળૈ  આઇ ઍભ 
ક્રયમરી વયી પય ધેટ ઓર. ણ પ્રીઝ ત   ંશલે ળાતં થઈ 
જા અને ઍક વયવ સ્ભાઇર આી દે ભને ત જયા ગાડી 
ચરાલલાન  જભ આલે.” 
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અને ખયેખય શવી ડી ળૈરજા.વોમ્મ મ ગ્ધ ફનીને ઍને 
જત જ યશી ગમ.ળૈરજાન  સ્સ્ભત ખયેખય ખ ફ વયવ શત  . 
ઍ શવતી ત્માયે ઍના ગારની ગ રાફી ઓય સનખયી 
ઉઠતી. અને ઍભા ંમ આ ક્રયશફેના ક્રદલવ દયમ્માન કયેરી 
કવયત અને ડામેક્રટળીમની ટી પ્રભાણે વાત્ત્લક અને 
વભતર આશાયને રીધે ઍની લધેરી ચયફી , ળયીયના 
પપા અને લધ  ડત   લજન કંટ્રરભા ં

આલી યહ્  શત   ઍટરે વાચે જ ઍ શરેાની જેભ જ 
વશાભણી રાગતી શતી.”શા! શલે લાત કઈ જાભી .ભેડભ 
શલે જ આની આજ્ઞા શમ ત ફદંા તભાયી વલાયી 
ઉાડ?ે” 

અને શલે ત ળૈરજા ખડખડાટ શવી ડી. 

વોમ્મઍ ક્રયશફેના કંાઉન્ડભાથંી ગાડી ક્રયલવણભા ંરઈ 
શલેથી સ્ીડભા ંરીધી. ગાડી ભેઇન યસ્તા 
ય આલી અને વોમ્મઍ ગાડીને જયા લેગભા ંરીધી. ઘય 
તયપ જલાના યસ્તાને ળૈરજા ઍકદભ ફા વશજ 
ક ત  શરથી જઇ યશી. જાણે કેટરામ લખત છી આ ચશર-
શર જઇ? ક્રયશફે જતી લખતે મ યસ્ત ત ત આ જ 
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શત ણ આજે આ યસ્ત લધ  જીલતં રાગત શત. 
ગાડીના ખ લ્રા કાચભાથંી અધલચાે શોંચેરા 
જાન્ય આયીની વાધાયણ ઉતયતી ઠંડી ગારને સ્ળણતી શતી 
. 

આજે આ ફધ  મ ગભત  શત  . 

ફાલ્કનીભા ંફેવીને નીયજા-અમલૂ્મ કે વોમ્મની યાશ જતા 
જતા સળમાાની ઍ ગ રાફી ઠંડી ભાણલાની ગભતી ઍભ 
જ આજે પયી ઍક લાય આ ભવભની રશજેત રેલી ઍને 
ગભી. વોમ્મ ત્રાવંી આંખે ળૈરજાની આ મ ગ્ધતા ભાણી 
યહ્ય.ઍને ળૈરજાની વભાસધબગં કયલાન  ઉચચત ન રાગ્ય . 
તેભ છતા ંઍણે સતયછી નજયે ળૈરજાને જમે યાખી. 

“વમ્મ, ઍક લાત ભાયી ભાનીળ? હ  ંભાયી જાતે ત નીચે 
ઉતયીને દળણન નશી કયી ળક  ણ પ્રીઝ 
ાછા ઘેય શોંચતા શરેા ભને લલ્લ્બવદન બગલાનના 
દયફાયના ત દળણન ત કયાલ. આજે હ  ંજે સ્સ્થસતભા ંાછી 
લી ળકી છ ંઍભા ંતભાયા ફધાના વાથની જડે ઍના 
યની શ્રધ્ધાન  મ ફ કાભ કયી ગય  છે. 
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માદ છે ને જે ક્રદલવથી ભાયા ફૃભભા ંભાયા રારાની મસૂતિ 
મ કી ઍ ક્રદલવથી જાણે ભને જીલલાન  -પયી ઉબા થલાન  
જભ ભળ્ય  છે. ય ધ્ધભા ંશસથમાય શઠેા નાખીને ફેઠેરા 
અજ ણનને જેભ ઍણે ઉાધીભા ંનવીફ વાભે રડલાન  જભ 
 ફૃ ાડલ  ઍભ જાણે ઍણે વતત ભને ભાયી તાની જ 
લેયી ફની ગમેરી ભાયી નફાઇઓ વાભે ઉબા થલાન  , 
ઝઝુભલાન  ફ આપ્ય  છે. આજે ઍન ઉકાય ભાન્મા 
લગય હ  ંાછી જ કેલી યીતે જઈ ળક ?” 

વોમ્મઍ ળૈરજાની વાભે વભંસત સ ચક ડક  શરાલે ગાડી 
લલ્રબવદન તયપ લાી. ફશાયથી શલેરીના પ્રલેળિાય 
વાભે ગાડી ઉબી યાખીને વોમ્મ નીચે ઉતમો. ળૈરજાની 
ઇચ્છા મ જફ ઍણે શલેરીભા ંજઈને દળણન કમાણ અને બગ 
ધયાલી પ્રવાદ રઈને આવ્મ ત્મા ંસ ધી ળૈરજાઍ ઍભ જ 
ફલ્મા લગય ભોન પ્રાથણનાભા ંજ સલતાલી. આંખ ખ રી 
ત્માયે વોમ્મ પ્રવાદ ળૈરજાની વાભે ધયીને ઍ ઉબ શત. 

” ના વોમ્મ , ઍભ નશી આ પ્રવાદ આજે શરેા ભમ્ભી-
પ્ાને આીને જ છી હ  રઈળ. ભાયા ઘયના ઍ વાચા 
અથણભા ંવાયથી ફનીને યહ્યા છે. ભાયા ત  ટતા ઘયને – ભાયા 
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વવંાયને ઍભના ટેકાથી ઉબ યાખ્મ છે. સળશ ાના 
નવ્લાણ  ગ ના છી વ ભ ગ ન ત બગલાને ણ ભાપ 
નશત કમો. ઍભણે ત ભાયા કેટરામ ઉધ્ભાતને વહ્યા છે 
અને તેભ છતા ંક્ાયેમ ભને સતયસ્કાયી સ ધ્ધા 
નથી…બગલાન છી ઍભન ભાયી ય વોથી લધ  ઉકાય 
છે.” 

વોમ્મ આ ફદરાઇ યશરેી ળૈરજાને વાબંી યહ્ય. ના! ના! 
આ ફદરાઇ યશરેી ળૈરજા નશતી આ ત શરેાની શતી 
ઍ જ ળૈરજા શતી. ઍન  શભેંળા ધીયજફશને અને 
ળાસંતબાઇ વાથેન  લતણન પે્રભા જ યશતે  . ભાત્ર વભમ 
ફદરામા શતા, વજંગ ફદરામા શતા અને ઍ વભમ –
વજંગઍ 
ળૈરજાને ફદરી શતી. 

ઘય ાવે આલત  ગય  ઍભ ળૈરજાની ધડકન તેજ ફનતી 
ગઈ. ળયીયભા ંઆ જ ત ઍક બાગ શત જે ઍ જીલતં છે 
ઍની વાચફસત ફૃ શત નશી ત ઍના અને ઍક સનજીલ 
દેશ લચ્ચે 

ક્ા ંકઇ પયક યહ્ય શત? 
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ળૈરજાને જાલીને ગાડીભાથંી ઉચકીને વોમ્મ ઍન ેઘય 
તયપ રઈ ગમ. ફાયણાભા ં
પ્રલેળ કયતા વોમ્મને ળાસંતબાઇઍ ફાયણા લચ્ચે જ યકી 
રીધ. ધીયજફશનેે ળૈરજાના ભાથેથી 
ાણીન રટ ઉતાયી ઘયની ફશાય ઢીને છી ળરૈજાને 
ઘયભા ંરીધી. વોમ્મ આ ફધાભા ં
ભાનત નશી ણ ઍ ક્ાયેમ ભમ્ભીની રાગણી કે ભાન્મતા 
લચ્ચે આલત ણ નશી. નીયજા અને અમલૂ્મ ણ 
આલીને ભમ્ભીને લગી ડયા.ઍ ફનંે ઍ બેગા ભીને 
ભમ્ભીને આલકાયલા 
ઘયને વયવ ફુરથી વજાવ્ય  શત  .ળૈરજાને ગભતા 
ગ રાફની ાદંડીઓથી ડ્રઇંગફૃભના 
ટેફર ય ય લેર-કભ ભમ્ભી રખીને..લચ્ચે કેન્ડર મ કી 
શતી.બયતબાઇ અને બાબીઍ પ્રેભથી ઍન શાથ કડીને 
ટેક આીને આગ કયી. બાલસલબય ફનીને ળૈરજા 
ઍના જ ઘયભા ંઍના  નિઃપ્રલેળને ભાણી યશી. 

આજે ત ધીયજફશનેે રાવીના આંધણ મ ક્ા શતા .ઍક 
રાફંા અયવાફાદ ઍ ઍના ક્રયલાય 
વાથે ડાઇસનિંગ ટેફર ય ફેવીને જભી. વ્શીરચેયના રીધે 
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શલે ળૈરજાની ઘયભા ંશયપય થડી વય ફની શતી અને 
ઍના રીધે ઍને ણ તાની યલળતા ઓછી રાગતી 
શતી. જ કે ઍની દેખયેખ ભાટે પ્રીસતફેન ણ શતા 
જ.ળૈરજાના કાભકાજભાથંી ફુયવદ ભે ત્માયે ઍ 
ધીયજફેનને ણ ભદદ કયાલલા રાગતા.ક્રયણાભે ઘયન  
લાતાલયણ થડ  શવ  થય  . 

ક્રયશફેભા ંસળખલાડયા મ જફ ફધી જ ક્રપચઝમથેયેી ળૈરજા 
અત્મતં ધીયજ અને  યતા 
પ્રમત્નથી કયે યાખતી. ળૈરજાને ચારલાભા ંટેક યશ ેઍના 
ભાટે લકય ણ રાલી યાખ્ય  
શત   જેથી ઍ ક્રયશફેભા ંશાનેવ ય ચરાલલાભા ંઆલતી 
ઍજ યીતે ઘેય ણ ઍની પ્રેકટીવ 
ચા  યશ.ે 

“ભમ્ભી , ઍક લાત કહ ? કેટરામ લખતથી તભે અને 
પ્ા આભ ને આભ અભાયી વાથે યહ્યા 
છ? તભે ઘય અને પ્ાઍ અમલૂ્મને જે યીતે વાચવ્મ છે 
ઍન ત હ  કે વોમ્મ આખી જીંદગી ાડ ભ રી ળકીમે ઍભ 
નથી.” 
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“ગાડંી જ છ ને? આવ  ંસલચાયામ? ત   કે વોમ્મ કે છકયાઓ 
ાયકા છ તે ાડ ભાનલા ફેઠી? ભને કે પ્ાને કઈ થય  
શત ત તભે ચાકયી ના કયી શત?” 

” ઇશ્વય કયે ને ઍલ ક્રદલવ જ ન આલે.કાયણકે ઇજા 
ભાદંગી અને યલળતા શ  ંછે ઍ ત ભાયાથી લધ  કઇ શ  ં
જાણલાન  છે? ણ ભમ્ભી, તભાયી કે પ્ાને ચાૌકયી કયલી 
ઍ ત અભાયી પયજ છે ણ તભે જે કય ણ છે ઍ આ ઉંભયે 
કયવ  ંકેટ  અઘળ ં છે? અને તેભ છતા ંમ તભે કેટરા 
પે્રભથી ઍ ાય ાડલ ?” 

“ફવ કય શલે ઍ ફધ  ભ રી જા ત   શયતી -પયતી થઈ જામ 
અભાયા ભાટે ઍ જ અત્માયે ત વોથી ભટી લાત છે. તને 
ખફય છે ત   ઘેય ાછી આલે ત્માયે ભાયા શ્રીજી ફાલાના 
દળણન કયલાની ભેં ભાનતા યાખી છે . ફવ શલે ઍ  યી કયી 
રઉ ઍટરે ગગંા નાશી..” 

‘ભમ્ભી , શ બશ્મ ળીઘ્રભ.ધયભના કાભભા ંઢીર ના શમ. 
શલે ત વોથી શરેા ઍ કાભ .ભમ્ભી, વોમ્મ વાથે લાત 
કયીને ઍ લેાવય નક્કી કયી જ ર. કદાચ ઍન  ભને મ 
થડ  પ ભે” 
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“બાયે ઉતાલી ત   ત ,વોમ્મ વાથે લાત થઈ છે અને ઍની 
અન કૂતાઍ શ્રીનાથજી રઈ જલાન  કહ્  છે.” 

“અન કૂતા નશી ભમ્ભી આ અઠલાક્રડમે જ જઇ આલ. 
શલેના શ િલાયે ૨૬ભી જાન્ય આયી છે ફધાને યજા શળે 
ઍટરે જઈ જ આલ.” 

ભમ્ભીની ઇચ્છા અને ળૈરજાના આગ્રશને રઈને શ કલાયે 
વલાયે જઇ દળણન કયીને ફે ક્રદલવે આજ વભમે ાછા 
આલલાન  વોમ્મઍ નક્કી કયી રીધ . નીયજા અને અમલૂ્મે 
ભમ્ભી વાથે યશલેાન  જાશયે કયી રીધ  અને પ્રીસતફશને ત 
શતા જ. 

ઘયભા ંફધાની ભીઠી સનિંદય  યી થામ ઍ શરેા નક્કી 
કમાણ મ જફ વોમ્મ અને ભમ્ભી-પ્ા વલાયે વાત લાગે 
સનકી ણ ગમા. નીયજા અને અમલૂ્મ ત શજ  ણ 
ઉઠલાન  નાભ રેતા નશતા.પ્રીસતફશનેે ળૈરજાને વલાયની 
ચા જડે ભલ્ટીગે્રઇનના ફટય લગયના ફે ટસ્ટ તૈમાય કયી 
આપ્મા.ળૈરજા ફાલ્કનીભા ંવ્શીરચેય ય ફેઠી ચા અને 
ટસ્ટની રશજેત ભાણતી શતી. 
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શજ  ચા થી બયેર આખ ક ઍ ભાડં કડી ળકતી ઍટરે 
પ્રીસતફશને ઍને ઍક ફીજા કભા ં
થડી થડી કયીને ચા આતા શતા. ઍટ  ત ઍ 
સ્સ્થયતાથી કડી ળકતી શતી અને અયે 
આ શ  ંથય ? ઍકદભ કેભ ચા ન અડધ બયેર ક 
છરકાલા ભાડંય? શાથ સ્સ્થય નથી યશતેા 
કેભ? ફીજ  ત કઈ ખફય નથી ડતી ણ ભસ્સ્તકભા ંઆ 
ધણધણાતી કેભ અન બલા રાગી?ફેફાકી ફની ગઈ 
ળૈરજા. પ્રીસતફશને ણ ઍકદભ ગબયાઇ ગમા. ગ 
નીચેની જભીનભા ંજાણે વ વ ઘડા શણશણાટી દડાલતા 
શમ ઍલી ધણધણાટી કેભ રાગે છે? આખ  મ ઘય જાણે 
ામાભાથંી કઇ શરાલત   શમ ઍભ કેભ રાગે છે? 

ળેનાગ કામભાન થામ ત ઍના સળ ય ધાયણ 
કયેરી ધયા ધ્ર જાલી મ કે ઍવ  ક્ાકં પ્રીસતફશનેે વાબંળ્ય  
શત  . ઓ બગલાન ! ઍટરા ત કેટરા ા ધયતી ય 
લધી ગમા કે આભ ળેનાગ કામભાન થમા? 

શજ  પ્રીસતફેનને ક્રયસ્સ્થસતન  યત ખ્માર જ આલત 
નશત કે શ  ંથઈ યહ્  છે.ણ ફારકનીભા ં
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ફેઠેરી ળૈરજાને આવાવના ઉચા ચફલ્ડીંગ જાણે ક્રશિંરે 
ચઢયા શમ ઍવ  રાગ્ય . ઍક ત ચફલ્ડીંગની ઉંચાઇ અને 
રગબગ દઢેક ફુટન સ્લીંગ ઍ દ્રષ્મ જઇને જ ઍ 
શાકાફાકા થઈ ગઇ.ઍટરાભા ંઅંદયથી ઉંઘયેટા અમલૂ્મની 
બભૂ વબંાઇ. 

” ભમ્ભી જ ને રા  ભને ઊંઘલા નથી દેત .ભાય આખ 
રગં શરાલે છે.” 

રા  ઍભન છટક નકય શત જે વલાયભા ંઆલીને 
વાપવપાઇ કયી જત. અમલૂ્મને 
રાગ્ય  આ વાપસ પી કયતા કયતા ઍ ઍન શયેાન કયે છે. 

ઍટરાભા ંત નીયજાની બભૂ આલી “ભમ્ભી ભને ચક્કય 
આલે છે ભમ્ભી પ્રીઝ શલે્ ભી” નીયજા ણ વપાી 
ઉંઘભાથંી ઉબી થલા ગઈ અને ઍને રાગ્ય  કે ઍના ગ 
જભીન ય ઠયતા નથી 

.ફધ  જ જાણે ગ ગ પયત   શમ ઍને આખી ને આખી 
શચભચાલી દેત   શમ ઍવ  રાગ્ય . 
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કફાટન ટેક રેલા ગઈ ત કફાટ ણ આખ  શરત  શમ 
ઍવ  રાગ્ય . ઍટરાભા ંયવડાભાથંી 
ખણખણણ………..લાવણ ખખડલા ભાડંયા. જાણે કઇ 
ભતૂાલ વજીલ થઈ શમ ઍભ ફધ  જ આભેે 
ધડધડલા ભાડંલ  .. પ્રીસતફશને યવડાભા ંદડયા અને જય  
ત ગયભ કયેરી દૂધની તેરી છરકાઇ ગઇ શતી. ાણી 
બયેરી નીભાથંી ાણી યેરાઇને યવડાભા ંદૂધ અને 
ાણીની ગગંા-જભના બેગી થઈને લશી યશી શમ ઍલ 
ઘાટ શત. રા  ત ફધ  ઍભજ ડત   મ કીને બાગ્મ. 

ળૈરજાને કંઇ વભજણ નશતી ડતી કે આ શ  ંથઈ યહ્  છે 
ણ આજ ફાજ ભાથંી દેકાય વબંાતાપ્રીસતફશનેે ફશાય 
જઈને જય  ત રક ણ ઘયની ફશાય યસ્તા ય આલે 
ગમા શતા અને બભૂાબભૂ ઉઠી શતી. 

અયે ! આ ત ધયતીકં છે! શજ  ત વલાયના રગબગ 
આઠ- વલા આઠન વભમ શત . 

કેટરામ રક વલાયની પ્રક્રિમાભાથંી યલામાણ ણ 
નશતા. ચાયેફાજ  શાશાકાય અને ગબયાટ 
છલામેર શત. ફીજ  ત પ્રીસતફશનેને શ  ંકયવ  ઍની 
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વભજણ ડતી નશતી ણ ણ ઍભની વભજભા ંઍટ  
ત શત   કે રા ની જેભ ફધ  ઍભ જ મ કીને બાગી ત ન 
જલામ. વોમ્મબાઇ અને ઘયના લડીરની ગેયશાજયીભા ં
ળૈરજા ઍભની જલાફદાયી શતી.ઍ ાછા અંદય દડયા. 

ળૈરજા બમથી થથયતી શતી,પ્રીસતફેને ફે શાથની ફાથ 
બીડીને સ્સ્થયતા આલા પ્રમત્ન કમો.શજ  મ અંદય ઉંઘયેટા 
નીયજા અને અમલૂ્મને ત વાચી ક્રયસ્સ્થસતની કલ્ના 
સ ધ્ધા નશતી. 

ધયતીકંના આંચકાને રીધે ળૈરજાની વ્શીરચેયભા ંજે 
ધ્ર જાયી આલતી શતી ઍન ઍને આળયે અંદાજ આલત 
શત. ક્રયશફેભા ંજ્માયે શરેી લાય ઍને સલદ્ય તના શલા 
આંચકા આીને ઍના કની જીલતંતાની ક્રયક્ષણ કય ણ 
ત્માયે કશ  ંજ ન અન બલી ળૈરજાને અત્માયે આછી આછી 
ધ્ર જાયીન ત અન બલ થત જ શત. 

બમથી ઍ આંખ ફધં કયીને ઍ પ્રીસતફશનેને લગી ડી. 
જાણે ચાયેફાજ થી આ ધડફડાટીભા,ં આ કરાશરભા ંઍ 
અટલાઇ ગઈ … 
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.”.ઓ આ ફાજ થી ભટી ફવ ફેપાભ આલી યશી છે અને 
ભાયી વ્શીરચેયને જયથી શડવેરીને 
આગ સનકી ગઈ. ાછ આલતી ગાડીઍ પયી ઍકલાય 
ભાયી વ્શીરચેયને અડપેટભા ંરીધી અને ઓ 
ભા……….જયથી ચીવ ાડી ઉઠી ળૈરજા…કઇ ફચાલ 
ભને ………..પ્રીઝ ભાયી ગાડી………..ઓ આ રટી ખાઇ 
ગઈ………..ચીવા ચીવ કયતી ળૈરજાને પ્રીસતફશનેે 
શડફડાલી નાખી. 

“ફેન…ળૈરજાફેન… આંખ ખર …તભે તભાયા જ ઘયભા ં
છ. અશીં ક્ામં કઇ ફવ નથી , 
કઇ ગાડી નથી, તભને કઇઍ ક્ામં અડપેટભા ંરીધા 
નથી. આંખ ખર અને જ લ તભે ક્ા ં
છ? ” પ્રીસતફેનને ણ ખ્માર આલી યહ્ય શત ળૈરજાની 
ભાનસવક ક્રયસ્સ્થસતન.. આખી યવેલે 
યેફઝેફ ળૈરજાને વબંાલી ઍભના ભાટે મ મ શ્કેર ત 
શતી વાથે વાથે આ ધયતીકંના આંચકા ણ ચાલલા 
ઍભના ભાટે વશરે ત નશતા જ. ઍટરાભા ંત પયી ઍક 
ફીજ આંચક અને ળ કેવભા ંમ કેરી લસ્ત  ઓ ખણખણ 
કયતી નીચે ડી.. 
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શલે ત નીયજા અને અમલૂ્મ ણ બભૂાબભૂ કયતા ફશાય 
આલી ગમા.ભમ્ભીને આભ યવેલે 
યેફઝેફ જઇને ઍ રક લધ  ગબયામા. નીયજાને ત 
ખ્માર આલી ગમ ક્રયસ્સ્થસતન 
ણ અમલૂ્મ ભાટે આ વભજવ  અઘફૃ શત  . 

” ભમ્ભી…..નીયજાયીતવય લગી ડી ળૈરજાને 
પ્રીસતફશનેે ણ વભમ વભજીને અમલૂ્મને આગ કયી 
દીધ.”ફેન , આભ જ લ ,વાચલ તભે તભને અને આ ફેઉ 
છકયાઓને.” 

“ઓશ !શા ઘયભાકંઇ નથી ,નથી વોમ્મ કે નથી ભમ્ભી-
પ્ા. શ્રીનાથજી દળણન ભાટેન તાન જ ત આગ્રશ 
શત . 

ળૈરજાને ઍકરીને કે ઘયને ળૈરજાના બયવે મ કીને જલાન  
ભન ણ કમા ંભાનત   શત   ઍ રકન ? 
અયે વોમ્મે ત બયતબાઇ-બાબીને આગરા ક્રદલવથી અશીં 
ફરાલી રેલાન  કહ્  શત  . ણ તે જ ના ાડી શતીને? 
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“ક્ા ંસ ધી હ  ંઆભ કઇના ટેકે યહ્યા કયીળ? ભાયે ભાયી 
તની જાત-બયવે ઉબા થવ  છે ઍ આલી યીતે ઍકરા 
યશીને જ સળખાળેને?” 

કેલા લટથી ઍણે વોમ્મને બયવ આપ્મ શત? અને શલે 
જ્માયે ફાકને ઍના વસધમાયાની 
જફૃય છે ત્માયે ઍ આભ બાગંી ડે ઍ કેભ ચારળે? 

“ભમ્ભી , પ્ાને પન કળ ? ” અમલૂ્મઍ  છ . 

“ના-ના ઍના કયતા ભાભા-ભાભીને પન કયીમે.ઍ જલ્દી 
આલી ળકળે.” 

નીયજાઍ સનણણમ રીધ અને પન કયલા દડી. 

“ડેભ…ભમ્ભી પન જ ફધં છે. રાઇન ડેડ છે. શલ?ે નીયજા 
ભાડં ભાડં સ્લસ્થ થલા પ્રમત્ન કયતી શતી અને પયી 
નલેવયથી નલણવ થલા ભાડંી. 

“ચચિંતા ના કય. હ  ંછ ંને અશીં.” ળૈરજાઍ દય તાના 
શાથભા ંરેલા પ્રમત્ન કમો. 
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“પ્રીસતફશને વોથી શરેા ત આણે વો ફશાય સનકી 
જઈઍ . ફશાય ખ લ્રાભા ંકદાચ લધ  વરાભતી યશળેે. ફાકી 
ત આભ ધડાધડ ફધ  ડત   યશળેે ઍભા ંત ક્ાકં કઇકને 
કથ  

લાગી જળે. ણ શા !ઍક કાભ કય વાથે જલ્દીથી કઈક 
ખાલાન  અને ાણીની ફટર રઈ રેજ. ફનંે જણને જફૃય 
ડળ.ે અને શા !ભાયી અત્માયે રેલાની દલાઓ ણ રેલાન  
ના ભ રતા. 

પ્રીસતફશનેને આલી કટકટીભા ંણ ળૈરજાની શૈમાસ ઝ 
જઇને આશ્ચ્રમણ થય . ણ ઍભણે ળૈરજાઍ 
કહ્  ઍભ પટાપટ થડ  વભેટીને ફાસ્કે્ભા ંબયી રીધ  અને 
ફધા જ ઝડથી ફશાય સનકી 
ગમા. ળૈરજાને પ્રીસતફશનેે કવીને ખ યળીભા ંફાધંી ને 
ફશાય રાવ્મા ને જય  ત ઍભના જેલા કેટરામ રક અને 
ઍભામં ખાવત ફાજ ના ફ્લરેટલાા ત ડયના ભામાણ 
શરેેથી જ ફશાય આલી ગમા શતા. 

શલે ક્રયસ્સ્થસતની ગબંીયતા લધ  વભજાઇ.ભાત્ર ઍભના જ 
ઘય કે ઍક્રયમાભા ંજ નશી આખામ અભદાલાદને બયડા 
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રેતા આ ધયતીકંના આંચકાઍ ત કંઇ કેટરામ ફહ ભાી 
ભકાન ધયાળાઇ કયી નાખ્મા શતા. યસ્તા ય વાય થતી 
ઍમ્બ્ય રન્વની , પામય બ્રીગેડ વામયનના અલાજથી ત 
લાતાલયણ લધ  ને લધ  ફીશાભણ  ંરાગત   શત  . ..નીયજા 
ણ વખત ડયી ગઇ શતી અને 

અમલૂ્મ ત શલે યીતવય ગબયાઇને યડ્લા જ ભાડંય. 

“કેભ ફેટભજી , તભે ફૃભ ફધં કયીને ઍકદભ રાઉડ મ્ય ઝીક 
મ કીને તાડંલ કયીને ઘય આખ  ડરાલ છ ત્માયે અભને 
કઈ નશી થત   શમ? શલે બગલાન જ્માયે તાડંલ કયી યહ્યા 
છે ત્માયે આભ કેભ ગબયાઇ ગમા? ” ળૈરજાઍ અમલૂ્મને 
શલ ફનાલલા પ્રમાવ કમો. 

પ્રીસતફશને ઍની આ સ્લસ્થતા જઇને અચફંાભા ંડી 
ગમા. ક્ા ંઆભ થડીલાય શરેાની ળૈરજા 
અને અને ક્ા ંઅત્માયની કટૉકટીભા ંછકયાઓને ક્રશિંભત 
આતી ભા.આજ ફાજ  બેગા થમેરા રકની ચણબણ 
યથી ઍટર ત ક્ાવ કાઢી રીધ શત કે આનાથી 
ણ લધાયે ખયાફ ક્રયસ્સ્થસત ફીજી અનેક જગ્માઍ ઉબી 
થઈ શતી. ઍભના ઍાટૌણભેંટ ત ફેઠા ઘાટના અને ત્રણ 
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ભાના તેથી સતયાડ ડી શતી ણ કઇ ગબંીય અકસ્ભાત 
વજાણમા નશતા. 

ણ અયે ! બયતબાઇ –બાબીન  ંશ ? ઍ ત ાથણ ઇન્દ્રપ્રસ્થ 
ઍાટણભેન્્ભા ંછઠ્ઠા ભાે 
યશતેા શતા. ઍભના સલચાયે ળૈરજાના શાથ ગ ાણી 
ાણી થલા ભાડંયા.ઓ બગલાન! કેભ કયીને હ  ંઍભના 
વભાચાય ભેવ ? અને વોમ્મ -ભમ્ભી પ્ાન  શ  ં?ઍ રક 
ક્ા ંશળે? ઍભને અશીંની ક્રયસ્સ્થસતની કઇ જાણ શળે? 

ળૈરજાથી ભનભન ઇશ્વયને પ્રાથણના થઈ ગઈ..” શ્રી જી 
ફાલા ,ઍ રક ત તભાયા દળણને તભાયા દયફાયભા ં
આવ્મા છે .ઍભને શભેખેભ યાખજ…અને બાઇ શભંેળા 
ફશનેની યક્ષા કયે આજે હ  ંભાયા બાઇની યક્ષા ભાટે શાથ 
જડ  છ.ં પ્રભ  ઍભને અને બાબીને કે્ષભક ળ યાખજ.” અને 
તેની આંખભાથંી પયી 
આંસ  નીકી ડયા…”શ ેપ્રભ  તભને શાથ ણ કેલી યીતે 
જડ ?ં રગબગ કરાક જેવ  ફશાય યહ્યા છી સ્સ્થસત થડી 
થાે ડી ઍટરે ળૈરજા ફધાને રઈને ઘયની અંદય ાછા 
જવ  ઍવ  નક્કી કય ણ. જ કે આ ભાટે અમલૂ્મ ત કેભે કયીને 
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ભાનત નશત. ઍના ભનભાથંી પયી પયીને ઘયભા ંરાગેરી 
ધ્ર જાયી અને ધડાધડ ડતી ચીજ-લસ્ત  ન ખપ જત 
નશત. 

ણ ળૈરજાઍ ઍને સલશ્વાવ ફધંાવ્મ કે શલે ઍને ત શ  
કઇને મ કશ  જ નશી થામ..ભમ્ભીની આટરી સ્લસ્થતા 
જઇને નીયજાને ણ ક્રશિંભત આલી ઍણે ણ બઇરાને 
વભજાવ્મ. 

“પ્રીસતફેન, વો શરેા ત ભાયા અમલૂ્મને ફનણસલટા 
ફનાલી ને આ ઍટરે જયા ઍનાભા ં
તાકાત આલે” ઘયની અંદય જતા જ ળૈરજા જાણે કશ  ંજ 
ફન્ય  ન શમ ઍભ સ્લસ્થતા 
ધાયણ કયીને યજીંદ દય તાના શાથભા ંરીધ. ને વાથે 
ટસ્ટ ફટય ણ ખયા શોં કે !” થક્રડક ચ કીદી છી 
તેફરી 

“નીયજા ત   ંણ ફેટા તાળ  દૂધ ફનાલીને ી રે અને અને 
ત દાદીને પ્રભીવ આપ્ય  શત  ને કે ઍ રક ાછા આલળે 
ઍ શરેા પ્રીસતફેનને યવઇભા ંભદદ કયીને જભલાન  
તૈમાય યાખીળ . અંદયથી અને અંતયથી વતત પપડતી 
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ળૈરજાઍ ફશાયથી  યે યી ક્રશિંભત યાખીને છકયાઓન ડય 
દૂય કયલા પ્રમત્ન કમો. 

ટી.લી ય આ શનાયતના વભાચાય વતત ફ્લરેળ થલા 
ભાડંયા શતા ઍનાથી.જે દાફૃણતા ચાયેફાજ  વજાણઇ શતી ન 
ક્ાવ આલત શત.લસ્ત્રા ય અને વેટેરાઈટ યડ ય 
વોથી લધ  શનાયત વજાણઇ શતી. ભાનવી ટાલય ત આખે 
આખ  ધયાળાઇ થય  શત  .મ્ર ત્ય ન આંક ક્ા ંશોંચ્મ શળે 
ઍની કલ્ના કયલી મ શ્કેર શતી. ફહ ભાી ભકાનના 
યશલેાવીઓ ત રગબગ યસ્તા ય જ આલી ગમા અને 
ાછા જલાની કઇનાભા ંક્રશિંભત સ ધ્ધા નશતી. 

ળૈરજાઍ નીયજાને ટી.લી. જ ફધં કયલાન  કશી દીધ  જેથી 
અમલૂ્મના ભાનવ ય છાલમેર 
આતકં ઘેય ન ફને. જ કે નીયજા કે અમલૂ્મ ભમ્ભીને 
છડીને જયામ આઘા ખવલા તૈમાય 
નશતા. ળૈરજાના ભાનવ ય ણ ખપ ત શત જ શજ  
ત ભાડં તે ગબય થલા પ્રમત્ન કયતી શતી અને 
જભીન ગ નીચેથી ખવી જળે કે શ ?ં 
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“શ ેઇશ્વય વો વાયા લાના કયજે. વોને ક ળ ભગં યાખજે.” 
અને ળૈરજાની પ્રાથણના 
જાણે ઇશ્વયે વાબંી શમ ઍભ દયલાજાભા ંબયતબાઇ-બાબી 
પ્રલેશ્મા. ઍભના ભનભા ં
ણ વોમ્મની ગેયશાજયીભા ંળૈરજા અને ફાકની વતત 
ચચિંતા શતી જ ઍટરે જેલી ક્રયસ્સ્થસત વશજે થાે ડી 
ઍલા તયત જ દડી આવ્મા.“ 

શાળ! ફધાઍ ઍકભેકને સ્લસ્થ જઇને શાળંકાય 
અન બવ્મ.બાઇ-બાબીને જઇને ળૈરજાના આંખભા ંઆંસ  
ધવી આવ્મા…”બાઇ, વોમ્મ અને ભમ્ભી પ્ા? ઍ લધ  
આગ ફરી જ ન ળકી. ઍને અત્માય સ ધી ફાધંી યાખેરી 
ક્રશિંભતની ા ઓગી જતી રાગી.“ ચચિંતા ના કય ફશનેા 
ઍ રક ન પન ભાયા ય શત.. તેઓ ણ આલલાભા ંજ 
છે. “ 

ળૈરજાઍ ભનથી ફે શાથ જડી ઇશ્વયન ાડ ભાન્મ. જે 
કંઇ અનશની થઈ ઍ ત ટાી ળકામ ઍભ નશતી ણ 
આ કટૉકટીભા ંઍને ઍન ખમેર આત્ભસલશ્વાવ ાછ 
ભળ્મ શમ ઍલી વધ્ધયતા અન બલી યશી. 
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શૈજા આચાયય (૧૧) -પ્રભુા ટાટરીયા 

ફાણભા ંટી.લી.ય આલતા ક્રપલ્ભના ગામનભા ંનતૃ્મ 
કયતી ક્રશયઇન ને જઇને નાની નીયજા તેભની નકર કયી 
નતૃ્મ કયલાની કળીળ કયતી. ળૈરજા અને વોમ્મને તેણીની 
અંગમદૂ્રાભા જલાની ફહ જ ભજા ડતી.ઍક ક્રદલવ 
ળૈરજાને સલચાય આવ્મ અને તેણીઍ ડાન્વીંગ કરાવની 
તાવ કયીને તેણીને ડાન્વીંગ કરાવભા ંમ કી અઠલાક્રડમા 
છી તેણીની ડાન્વીંગ ટીચયે કહ્  ં

“નીયજાન  ંકેચચિંગ ાલય વાફૃ ંછે તેણી દયેક મદૂ્રાઓ જલ્દી 
ગ્રશણ કયી રે છે.” 

“અયે લાશ!…” 

“મ  લસ્ત   ઍ છે કે તેણીને તેભા(ંનતૃ્મભા)ં લધાયે ભઝા 
આલે છે” ટીચયે કહ્  ં

ત્માય ફાદ નીયજા સ્કરૂ પંકળનભા ંડાન્વીંગ ના દયેક 
કામણિભભા ંઅલશ્મ બાગ રેતી અને ઇનાભ ણ ભતા 
તેથી લધ  ઉત્વાક્રશત થતી. નલયાત્રી તેન ભસ્ટ પેલયેઇટ 



          -               

175 | P a g e  
 

પ્રગ્રાભ શત તે ભાટે તેણી ઍ કચ્છ અને જાભનગયથી 
કેટરામ ડ્રેવીવ ખયીદેરા. 

આ લખતે અભદાલાદની સ્કરૂ લચ્ચે ડ્રાભા કમ્ીક્રટળન 
થલાન  ંશત  .ં નીયજાની સ્કરૂના પ્રપેવય ઘનશ્માભ 
બટનાગયે કમ્ીક્રટળન ભાટે “યસભમ-જ ચરમેટ” ડ્રાભા વદં 
કયેર.આ નાટકભા ંબાગ રેલા ઇચ્છનાયના નાભ નોંધામા 
શતા અને ફધાને યસલલાયે ઍક્રડટક્રયમભભા ંવલાયે ૧૦.૦૦ 
લાગે શાજય યશલેા જણાલાય  ંશત  .ંળૈરજાના આગ્રશથી 
નીયજાઍ ણ નાભ નોંધાવ્ય  ંશત  .ં 

શરેા યસભમના ાત્ર ભાટેની વદંગી કયલાન  ંળફૃ થય  ં
પ્રપેવય ઘનશ્માભ બટનાગય દયેક કરાકાયને ઍક રીટીન 
ડામરગ આતા તે કેલી યીતે ફરે છે તેના ય તેઓ 
ભાકણ આતા શતા આખય નીયલની વદંગી યસભમ 
તયીકે કયલાભા ંઆલી. ત્માય ફાદ જ ચરમેટ ભાટેની 
વદંગી ળફૃ થઇ તેના ભાટે ણ પ્રપેવય ઘનશ્માભ 
બટનાગયે વદં થમેર યસભમને ઊબ યાખી જ ચરમેટને 
ફરલાન ઍક રીટીન ડામરગ આતા શતા. 
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ટેસ્ટ ભાટે આલેર લન-થડણ જેટરી છકયીઓન ટનણ આલી 
ગમ શત આણા નીયજાફેન યસલલાય શતા સ લાના 
મ ડભા ંશતા ઍટરે આજના ક્રદલવની અગત્મતા ભ રી ગમા 
શતા ણ ઍકાઍક ૯.૩૦ કરાકે આંખ ખ રી અને રગંના 
વાભેની ક્રદલાર ય ભટા અક્ષયે રખેર“યસભમ-જ ચરમેટ” 
ય નજય ડતા ંવપાી જાગીને ઘક્રડમાભા ંજય  ંઅને 
ફફડી “ઓશ! ગડ…આઇ ઍભ રેઇટ….”કયતીક 
ફાથફૃભભા ંઘ વી ગઇ.જલ્દી કડા કાઢી ળાલય નીચ ેજ 
ઊબા યશી તેણીઍ બ્રવ કય ણ અને જલ્દી અંગ કફૃ ંકયલા 
ફૂરસ્ીડભા ંપેન યાખી તેણી જલ્દીથી ટેરકભ છાટં   ંઅને 
કડા શયેી ભેક-અ કયી ફશાય આલી અને તાની 
રાર સ્ક ટી સ્ક ર તયપ ભાયી મ કી. 

નીયજા જ્માયે સ્ક ર શોંચી ત્માયે જ ચરમેટ ભાટે અધીથી 
લધાયે છકયીઓના ટેસ્ટ રેલાઇ ગમા શતા.તેણી જ્માયે 
ઍક્રડટક્રયમભભા ંશોંચી અને ફીજી છકયીઓ ફેઠી શતી 
ત્મા ંફેવલા જતી શતી ત્માયે તેણીની આવાવની 
છકયીઓ તેણીને અજફ યીતે જતી શમ તેભ નીયજાને 
રાગ્ય .ંનીયજાઍ નજય પેયલી ત કઇની આંખભા ંશલે યશી 
યશી ને આલી? મા રેઇટ રતીપ અથલા ભટી ક્રશયઇન ન 
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જઇ શમ ત ઍલા બાલ લયતામા…ત્મા ંત નીયજાના 
વશજે લાકંચમા ભ યા લા અને લાદ લગયના સ્લચ્છ 
આકાળ જેલી નીર લયણી આંખ જતા પ્રપેવય ઘનશ્માભ 
બટનાગયની બ ભ વબંાઇ 

“શ!ે! ય  કભ શીમય….” નીયજા વાથે ફેઠેરી ફધી ઍક 
ફીજાના વાભે જલા રાગી કે પ્રપેવય વાશફે કને ફરાલે 
છે ઍટરે કઇ ઊભ  ન થય  ંત્મા ંપ્રપેવય ઘનશ્માભે પયી 
કહ્  ં“શ!ે! ય  ફેફી સલથ બ્રેક જીન્વ કભ શીમય….કભ ઓન 
કભ ઓન…” 

“ભી….”છાતી ય શાથ યાખી ને નીયજાઍ  છ  ંત્માયે 
નીયજાને રાગ્ય  ંકે તેણીન  ંહ્ર્દમ ઍક ધફકાય ચ કી ગય  ં

“મા…મા…ય …કભ ઓન” 

નીયજા પ્રપેવય ઘનશ્માભ બટનાગય ાવે ગઇ ત તેણીને 
ઊબી યાખીને પ્રપેવયે તેણીના પયતે ઍક યાઉન્ડ ભામો 
અને  છ  ં

“તાળ ં નાભ શ  ં?” 
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“નીયજા વોમ્મ આચામણ” 

“ત ભેડભ આચામણ તભાયે જ ચરમે્ન  ંાત્ર બજલલાન  ંછે” 

“થેન્ક-ય  વય” 

“ભી.ભય ય ાવેથી નાટકની સ્િીપ્ટની કી રઇ રેજ અને 
જ રીમે્ના ડામરગ્વ માદ કયલાન  ંળફૃ કયી દ યભ 
ક્રદલવથી યજ વાજંે ૫.૦૦થી૭.૦૦ પ્રેકટીવ ળફૃ થળે માદ 
યાખજ ડન્ટ ફી રેઇટ રાઇક ટ -ડે” વાબંી નીયજા 
ળયભાઇ 

“વયી વય…..” 

“ઇટૌ વ ઓકે” 

ભી.ભય ય ાવેથી સ્િીપ્ટ રઇને તેણી ફશાય આલી અને 
સ્કટૂી ય ફેઠી ત્માયે તેણીને રાગ્ય  ંકે તેણી જ ચરમેટ છે 
અને વાતભા આવભાનભા ંઉડી યશી છે.અચાનક તેણીને 
ળૈરજાની માદ આલી ગઇ ભમ્ભી આજે વાથે શત ત ભને 
જફૃય ળાફાળી આત અને ભાયા ભન વદં રણયભાથંી 
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ભને ભટ ક આઇવિીભ ખલડાલત. નીયજા જમાયે 
ઘયભા ંદાખર થઇ ત્માયે ળૈરજા સ  ી યશી શતી નીયજા 
તેણી ાવે ગઇ અને ગાર વાથે ગાર અડાડી વ્શારથી 
કહ્ -ં 

“ગ ડ ભસનિન્ગ ભભ..” 

“અરી! વલાયના શયભા ંતાયી ાછ કઇ ભાતે  ંવાઢં 
ડલ  ંશમ તેભ ક્ા ંબાગી શતી?” 

“કેભ? ડ્રાભાભા ંબાગ રેલા ભાટે નાભ નોંધાલલાન  ંતેં જ ત 
કશે   ંતેન   ંસવરેકળન શત   ંઅને ભાયી વદંગી જ ચરમેટ 
તક્રયકે થઇ છે.” 

“ભને ખાત્રી શતી ઍટરે ત તને કહ્  ંશત  ”ં 

“થેન્ક્  ભભ” કશી પયી ગાર વાથે ગાર અડાડયા અને 
તાના ફૃભભા ંજતી યશી. ડ્રેસવન્ગ ટેફરના આદભ કદ 
આમનાભા ંતેણીઍ પયી પયીને તાને જય .ંઆભ ત 
આણે ઍક જ ફાજ  આણને જઇ ળકામ ત…..અચાનક 
તેણીના ભગજભા ંઝફકાય થમ અને તેણી દડતીક ઘયની 



          -               

180 | P a g e  
 

ફશાય નીકી ાછ ળૈરજાની “નીયજા….નીયજા…ક્ા ં
જામ છે બ ભ વબંાઇ. તેણી ઘયની નજીક આલેર 
અરકંાય યેડીભેઇડ ગાયભેન્વભા ંદાખર થઈ. 

થડીલાય અશીં ત્મા ંપયી ફે ચાય ડ્રેવીવના બાલ  છયા જે 
કરય ન શતા તેની ભાગંણી કયી છી ઍક ડ્રેવ રઇને 
ટ્રામર ફૃભભા ંગઇ ેરા ડ્રવેને જભીન ય જ યાખી તેણી 
ટ્રામર ફૃભભા ંફધી ક્રદલાર ય જડેરા આમનાઓભા ંપયી 
પયી ને તાની જાતને જતી યશી છી તાને જ  છ  ં
“અરી! સનયજ ડી તાયાભા ંઍવ  ંતે શ  ંછે કે પટ દેતાનેં 
જ ચરમેટ ભાટે વદં કયી રેલાઇ” 

“ભેડભ નીયજા ધ ગ્રેટ…”જાણે કઇ આમનાન ઍક 
ડછામ ફલ્મ 

નીયજાઍ ફશાય આલી વાથે રઇ ગમેર ડ્રેવ કાઉન્ટય ય 
આપ્મને કહ્  ં“ભને આ રાઇટબ્  વાથે મલ્રના ફદરે 
સિંકન  ંકમ્ફીનેળન જઇઍ છે જ ભી જળે ત ઠીક છે 
નશીંતય હ  ંઆ રઇ જઇળ કાર સ ધી વાઇડભા ંયાખળ 
ધ્પ્રઝ” 
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“ઓશ! સ્મય..” 

“થેન્ક્ …..”કશી ળભાથંી ફશાય આલીને ભયકીને કહ્  ં
બરે ને યાશ જમ કયે છી તેણીને ઍકાઍક ખ્માર આવ્મ 
કે ઘેય જઇળ ત ભમ્ભી યૅડ રેળે તે ભાટે વાથે ભમ્ભીની 
ભન વદં આઇસ્િીભ રઇ ગઇ.“અરી! નીયજ ડી ળેની 
દડાદડ કયેછે…?”તેણી દાખર થઇ ત ળૈરજાઍ  છ  ં

“તાયી વદંગીન આઇવિીભ રેલા ગઇ શતી રેટૌ વ 
વેચરબે્રટ”આઇસ્િીભ ન ફકવ ફતાલતા કહ્  ં“બઇ ળેન  ં
વેરીબે્રળન ચારે છે ભને ણ કંઇ ખફય ડે??’ વોમ્મે 
 છ  ં

“નીયજા ડ્રાભા કમ્ીટીળનભા ંજ ચરમેટન  ંાત્ર બજલલા 
સવરેકટ થઇ છે” ધીયજફશનેે આઇવિીભ ભાટે ક અને 
આઇવિીભન  ંફકવ રાલતા કહ્  ં“ઓશ!! ત ત 
વેચરબે્રળન થવ  ંજ જઇઍ ત હ  ંસઝાન ઓડણય આ  છ”ં 

ીઝા આલે ત્મા ંસ ધીના ંવભમભા ંતેણે તેના કમ્પ્ય ટય ભા ં
વપીંગ ળળ  કય ણ અને તેની ગભતી વાઇટ ઉય આલેર 
નલી સ્ટ ઉય ધ્માન ગય .. 
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આજ ત ભને વમ  ંફેઠ ં – મગેળ જી 

આજ ત ભને વમ  ંફેઠ ં… 
આબ આખ મેં ઊતયી શઠે ં, શૈમે ેઠ ં ! 

શૈમે ભાયા દક્રયમા વાતે ઊછે યે રર; 
ભજંા ઍના ંઆઠભા આબે ગેૂ યે રર ! 
ચાદં-સયૂજ શાથભા ંભાયા, કંઈ ના છેટ ં ! 
આજ ત ભને વમ  ંફેઠ ં… 

આજ ભાયાભા ંઘાવ જેવ  ંકૈં ફૂટત   ંયે રર; 
કણ ભાયાભા ંફૂર જેવ  ંકૈં ચ ૂટંત   ંયે રર ! 
ભેઘ-ધન  આ ણછ ખેંચી : શૈમે ેઠ ં ! 
આજ ત ભને વમ  ંફેઠ ં… 

રશીભા ંસતૂા નાગ ફૂંપાડા ભાયતા જાગે; 
ધફકાયામે ભેઘની ભાપક આજ ત લાગે ! 
ક્ા ંરગ વખી, ઊભટયા ંલાદ લેઠ ં ? 
આજ ત ભને વમ  ંફેઠ ં… 

http://layastaro.com/?p=6335
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મગેળ જીન  ંઆ કાવ્મ તેને ના વભજાય … ચોદમ  ંત 
જાણે તેને ણ ફેવી ગય  શત  …ણ ફે લણ છી આ શ  ં
થળે તેને તે કલ્ના યથે ચઢતી શતી ત્મા ંવોમ્મ ીઝા 
રઈને આલી ગમ..ેટભા ંતેને દ િઃખલાન  ંચા  થય .ં.ીઝા 
ખાઇ તે ફૃભ ભા ંજઇને સ ઇ ગઈ ત્માયે ળૈરજાઍ બ ભ 
ભાયીને કહ્ …”નીયજ  ફેટા તાયી આજની ાટી ત જરદી 
તી ગઇને?” 
” શા..ભમ્ભી ભને ઓચીંત   ેટભા ંદ િઃખલા રાગ્ય  તેથી…” 
” બરે થડી લાય સ ઇ જા…દ િઃખાલ દલા રઇ રે ઍટરે 
ફેવી જળ…ે” 
” કઇ દલા રઉ?” 
“ઍનાલ્જીન રઇ રે..” 
ત્મા ંધીયજ ફશનેે ળૈરજાના ંકાનભા ંકહ્  ં-” અરી તેને 
ગયભ ાણીની કથી આ…કદાચે ઍને..” 
ઍટરે ળૈરજા ફરી “ફેટા! ગી ન રેતી ચચત્રા ફશને 
તને ગયભ ાણી ની કથી આે તેન વબંાી ન ેળેક 
કય તને વાળ  રાગળે…” 
” બરે ભમ્ભી!” 
અયધ કરાક યશીને જ્માયે નીયજા ફાથફૃભભાથંી આલી 
ત્માયે ઍકદભ મ ઝંામેરી ફશાય આલી. “ભમ્ભી ભને આ શ  ં
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થામ છે…” 
” કેભ? શ  ંથય ?” 
“ભા ભને ેળાફની વાથે ઘણ  ંફધ  રશી ડલ ?ં” 
ળૈરજા સ્સ્થય આંખથી નીયજાને જઇ યશી..તેને શરેાત 
ચચિંતા થઇ છી શવતા શવતા ફરી “ફેટા ત   ંત ભટી 
થઇ..” 
” ભમ્ભી જયા વભજામ તેવ  ંફરને?” 
” ચચિંતાના કય ફેટા. આ ત ત   ભટી થતી જામ છે તેન 
 યાલ છે.. ત   ખૂ્ત થઇ યશી છે.. શલે થડક વભમ 
ઍટરેકે ફે કે ત્રણ ક્રદલવ આવ  ંથળે અને છી ફધ  ઠીક 
થઇ જળ.ે.” 
“ભમ્ભી ફ ેત્રણ ક્રદલવ?” 
“શા ફેટા” 
“ણ ભાયા નાટકની પે્રકટીવન  ંશ  ંથળે?” 
” ચચત્રા ફશને… આ નીયજ ડી ટાઇભ ભા ફેઠી તેને 
વભજાલ અને ..” 
” ભમ્ભી!. ઢંઢેય ના ીટને…ભને ભાયા” ગ ગર”ભા ંવચણ 
કયીળ ઍટરે ફધ  વભજાઇ જળે..” 
ભા દીકયીની લાત ચારતી શતી ને ધીયજ ફાઍ આલીને 
શતેાલા સ્સ્ભત વાથે કહ્  ં“નીયજા શલે ત   ંભટી થઇ..ઍટરે 
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ત  ંઅને તાયી ભમ્ભી ફે ફેનણીઓ થઇ..તાયાભા ંઅને 
તાયી ભમ્ભી લચ્ચે કઇ જ પેય ના યહ્ય…તને વભજામ કે 
ના વભજામ…ણ શલે ફહ  વભજી સલચાયીને 
ચારલાન .ં.ખાવ ત થડક વભમ છકયાઓ થી આઘા 
યશલેાન …ં વભજી?” 
” ફા ભને વાદા વીધા ળબ્દભા ંવભજાલને કે ભને શ  ંથામ 
છે?” 
” તાળ  ળયીય શલે મોલન ભાગે આગ લધે છે.. આ વભમ 
તને ઘણ  ંફધ  ંજ દ ં જ દ ં રાગળે ણ ચચિંતા ન કયીળ. અભે 
ફધા આ વભમભા ંથી વાય થમા છે…શલે સલશ્વાવ ન 
અને ળયીયના ંઅંગભા ંઉબાય આલળે…સલશ્વાવને જાલજે 
અને અંગના ંઉબાયને છાલજે..” ફાની ફ ેરીટીની લાત 
વાબંતા ળૈરજા અને ચચત્રા દંગ યશી ગમા.” 

નીયજાને કશ  ંના વભજાય ..ણ ેટન દ િઃખાલ થડ 
ઓછ થમ શત તેથી ળ ભભા ંજઇ રેટ ખલ્ય  ંચચત્રા 
ફશનેે ાછ આલી તેને ળબ્દ રખી આપ્મ “ભેસ્ન્વવ” 
અને નીયજા ફશનેને વભજાઇ ગય  ંકે ફચણ શલે તેને 
અરસલદા કશી યહ્  ંશત   અને ય લાની ાખં પપડાલી યશી 
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શતી…ે  ંકાવ્મ ઍણે પયી થી લાચં્ય … આજ ત ભને 
વમ  ંફેઠ ં…આબ આખ મેં ઊતયી શઠે ં, શૈમે ેઠ ં ! 

અને ઍક અને ઍક ફે જેલ તા ઍને ભી ગમ… 

૦-૦ 

નીયજાઍ ડ્રાભાની સ્િીપ્ટ લાચંતા શરેા ગ ગર ય વચણ 
કયી યસભમ અને જ ચરમે્ની લાતાણ લાચંી 
રીધી અને તેના ય ફનેર અંગે્રજી મ લી ણ જઇ રીધી. 

ફે ક્રદલવ છી ક્રયશવણર ળફૃ થઇ ળફૃઆતભા ંત પ્રપેવય 
ઘનશ્માભ બટનાગય કરાકાયને 
વાભ વાભે ઊબા યાખીને ડામરગ્વ લાચંીને ફરાલતા 
શતા.ંતેઓ દયેક લખતે કશતેા ઍક ફીજાના 
ડામરગ્વના છેલ્રા ળબ્દ માદ યાખ જેથી તભાયે ક્ાયે ને 
શ  ંફરલાન  ંછે ઍ વય થળે. નીયજા તાની ફૃભના 
દયલાજા ફધં કયી ડામરગ્વ ગખ્મા કયતી શતી ણ 
ફરતી લખતે ળબ્દ આગ ાછ થતા અથલા ખલાઇ 
જતા ં
ઍક અઠલાક્રડમા છી સ્િીપ્ટભા ંજમા લગય ડામરગ્વ 
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ફરલાન  ંકહ્  ંતેભા ંનીયજા ભ રી જતી ત નલણવ થઇ 
જતી ણ પ્રપેવય તેણીને વાફૃ ંપ્રત્વાશન  ફૃ ંાડતા 
શતા.ઍક ક્રદલવ નીયજા સ્િીપ્્ની પટ કી કયાલી આલી 
અને તાની વાભ ેના કરાકાયના ડામરગ્વ શાઇરાઇટ 
કયી નાખ્મા છી ળૈરજા ાવે આલીને કહ્  ં

“ભમ્ભી ભાયે તાયા જેવ  ંકાભ છે જે ત   ંવ્શીરચેયભા ંફેવીને 
ણ કયી ળકે” કશી તેણીની વ્શીરચેય તાની ફૃભભા ંરઇ 
ગઇ.ળૈરજાને વભજાય  ંનશીં કે નીયજા શ  ંકયલા ભાગે છે 
ણ દીકયીના સ્લબાલથી ક્રયચચત તેણી કશ  ંફરી નશી. 

“જ ભમ્ભી ઍકરા ઍકરા પ્રેકટીવ કયલાની ભજા નથી 
આલતી આભા ંશાઇ રાઇટ કયેરા ડામરગ્વ તાયે 
ફરલાના છે જ ચરમેટના હ  ંફરીળ ઓ.કે.”નીયજાઍ 
સ્િીપ્ટ આતા ંળૈરજાને કહ્  ં

“લાશ!…આત વાય ટાઇભ ાવ છે તાફૃ ંકાભ થવે અને 
ભને ણ ચેઇન્જ ભળે…કભ ઓન ભેડભ જ ચરમેટ રેટૌ વ 
સ્ટાટણ .….” 
ઍક અઠલાક્રડમા છી ડામરગ્વ ઉય વાયી કડ જઇને 
પ્રપેવયે ઍકળન વાથે ક્રયશવણર ળફૃ કયાલી.યસભમ ફનેર 
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નીયલ જમાયે તેણીના શાથ કડી આંખભા ંઆંખ યલીને 
ડામરગ્વ ફરત શત ત્માયે નીયજાની આંખભા ંજ જમા 
કય ું અને તાના ડામરગ્વ ભ રી ગમ.આજ દ્રષ્મ 
પ્રપેવયે ત્રણ લખત યીીટ કયાવ્ય  ંત્માયે નીયલ નલણવ થઇ 
ગમ. નીયજા ઘેય આલી ત્માયે ફે્રળ થઇને ળૈરજાને 
તાના ફૃભભા ંરઇ ગઇ આ યજન  ંશત   ંઍટરે ળૈરજાઍ 
કઇ પ્રશ્ન ન કમો. 
“ભમ્ભી આજે ખફય છે શ  ંથય ?ં”નીયજાઍ કહ્  ં
“શ  ંથય .ં.?” 
“યસભમ ફનેર નીયલ ભાય શાથ કડીને ભાયી આંખભા ં
જતા ડામરગ્વ ભ રી ગમ. પ્રપેવય વાશફેે ત્રણ લખત 
યીીટ કયાવ્ય  ંત્માયે ત્રીજી લખતે ઓકે થય ”ં 
“તાયી આંખની કીકી બ્  કરયની છે ઍ જલાભા ંજ ભ રી 
ગમ શળ ેતાયા જેલી બ્  કરયની કીકી યેય શમ અને તે 
ણ નજીકથી જતા ંઆભ થય  ંશળે ચાર ક્રયશવણર ળફૃ 
કયીઍ” 
ફે ક્રદલવ છી ડાન્વન દ્ર્ષષ્મ શત તેભા ંનીયલે નીયજાની 
કભયભા ંશાથ બેયલીને નાચલાન  ંશત   ંનીયલે જ્માયે 
નીયજાની કભય પયત શાથ નાખી તાના તયપ ખેંચી 
ત્માયે નીયજાને ઍક અજફ યભાચં થઇ ગમ ડાન્વ 
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દયમ્માન ઍક ભીઠી મ જલણ ણ થતી શતી અને તે ગભત  ં
ણ શત   ંપ્રપેવય બટ્ટન્ાગયે તેણીને  છ  ં
“શ  ંથય  ંનીયજા..?” 
“ભને ચક્કય આલે છે” તાન ફચાલ કયતા નીયજાઍ 
કહ્  ં
“લાધં નશી આજે અશીં જ  ફૃ ંકયીઍ….ેક-અ…” 
ઘેય આલીને નીયજા તાના ફૃભભા ંબયાઇ ગઇ ન કઇ 
વાથે લાત ન ચીત. ળૈરજા ત્માયે ઉંઘતી શતી ઍટરે 
તેણીને કઇ અણવાય ન આવ્મ.ધીયજફશનેથી આ લાત 
છાની ન યશી તેથી કનણન   ંઍક ફાઉર રઇને 
નીયજાની ફૃભભા ંગમા. વાફૃ ંશત   ંકે, ફાયણા ંખ લ્રા જ 
શતા.નીયજા ખાભા ંઓસળક ં મ કી રગં ય શ ન્મભનસ્ક 
ફેઠી શતી. ધીયજફશને ફૃભભા ંઆલીને નીયજાના ભાથા 
ય શાથ પેયલતા ંકનણન   ંફાઉર આતા  છ  ં
“ફેટા! નીજ ણ ક્ા ંખલાઇ ગઇ..?” 
“કમા ંણ નશીં આ નાટકની ક્રયશવણરભા ંથાકી જલામ છે” 
કનણન   ંફાઉર રઇ શસ્તા તેણીઍ કહ્  ંણ તેભા ંયશે   ં
ફદા ણ  ંધીયજફશને ાયખી ગમા ણ લધ  લાત ન 
કયી.થડીલાયે ળૈરજા જાગી ગઇ અને શરે વલાર કમો 
“નીયજા આલી ગઇ…?” 
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“શા.. તભને ેળાફ ાણી કયાવ .ં.?”ચચત્રાઍ  છ  ં
“……..”ળૈરજાઍ ભાથ  ંશરાલી શા ડી.ઍભાથંી યલામાણ 
ફાદ ચચત્રાઍ તેણીને વ્શીરચેયભા ંફેવાડી.ત તેણી વીધી 
નીયજાના ફૃભ તયપ જતી શતી ત્માયે ધીયજફશનેે તેણીના 
કાનભા ંનીયજાની લાત કયી. ળૈરજા નીયજા ાવે ગઇ 
ત્માયે તેણી ઍભ જ ઓસળક ં ખાભા ંયાખીને ફેઠી શતી. 
કનણન   ંફાઉર જેભન  ંતેભ જ શત   ંતેભાથંી ખલામા શમ 
તેવ  ંરાગત   ંન શત  .ં 
“શ  ંથય  ંનીયજ …??” 
“ઓશ! ભમ્ભી ત   ંજાગી ગઇ ચાર આજે રનભા ંતને પેયલી 
આવ  ંરે આ કનણ કડ આણે રનભા ં
ખાઇશ ”ંનીયજાઍ વ્શીરચેય ધકેરતા કહ્ .ં 
“તાયા ડ્રાભાન  ંક્રયશવણર…” 
“નથી કયવ …” 
“કેભ…?” 
“શલે હ  ંજાઉ છ ંત્મા ંણ ક્રયશવણર જ થતી શમ છે ને ફય 
થઇ જલામ છે” 
“તાયી ભયજી…”ળૈરજાઍ લધ  પવણ ન કમો 
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ફીજા ક્રદલવે ઍ જ ડાન્વન દ્ર્ષષ્મ શત   ંઆજે ણ કાર જેલ 
જ અન બલ થમ. ફીજા સ્ટેભા ંતેણીની છાતી નીયલ 
છાતી વાથે ઘવાઇ અને નીયલના શાથ ય તેણીન ેકભય 
યાખીને નીચે જભીન તયપ જ કલાન  ંશત   ંઅને જ્માયે તે 
ાછી ઊબી થઇ ત્માયે તેણીને નીયલની આંખભા ંઅજફ 
તપાન દેખાય .ં અન્મ સ્ટેપ્વ ફતાલલા ડાન્વ ડામયેકટય 
આવ્મા ન્શતા તેથી ેક-અ થઇ ગય  ં

આજે ણ નીયજા કઇ વાથે લાત કમાણ લગય તાની 
ફૃભભા ંબયાઇ ત્માયે ળૈરજા તેણીની ાછ જ વ્શીરચેયભા ં
ગઇ અને  છ  ં
“નીયજ  ફેટા! ળી મ ઝલણભા ંછ…? કારે ણ મ જંામેરી 
રાગતી શતી લાત ળી છે?” 
“………..” 
નીયજા તાની ભા વાભે કહ  ંકે ના કહ  ંઍલી અલઢલ 
વાથે જય .ં ળૈરજા તાની વ્શીરચેય પેયલાલી અને ચીત્રા 
ફેન ને ઇળાયાથી કહ્  ંતભે જાલ! અને જતા જતા ફૃભના ં
ફાયણા ફધં કયજ.ફૃભના ફાયણા ફધં થમા છી આલી ને 
કહ્  ં
“શા…ં..શલે ફર દીકયા શ  ંથય  ંછે?? અશીં તાયા ભાયા 
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સવલામ કઇ નથી ફરી નાખ ત ભન શવ  ંથામ” 
નીયજા તાના રગં યથી નીચે આલીને ળૈરજાના 
ખાભા ંભાથ  ંયાખીને યડી ડી અને છી તેણીઍ તાને 
ગઇકારે અને આજે થમેર અન બલની લાત કયી. અને 
ફરી ભમ્ભી શરેી લખત ત નીયલન સ્ળણ ભને ગમ્મ 
ણ ઘયે આવ્મા છી ભને ભાયી જાત ઉય ફહ  ધીક્કય 
છટય..” 
“દીકયી તાફૃ ંક ંલાફૃ ંળયીય આલા અન બલથી ક્રયચચત 
નથી ઍટરે ઍવ  ંથામ આને સલજાતીમ આકણણ કશલેામ. 
આલા અન બલ ઍ ઍક રવણી ભ સભકાન  ંશે   ંવાન 
છે” 
“ઍટર?ે” 
“આ ક્ષચણક આનદંને લાયંલાય ભાણલાના અબયખાભા ંકઇ 
ય લતી અટલાઇ જામ ત તેના ભાઠા ક્રયણાભ આલે” 
“ભાઠા ક્રયણાભ…” 
“આલા ક્ષચણક આનદં ભાટે ય લક અને ય લસત ઍકાતં 
ળધતા થઇ જામ છી ઍકાતંભા ંશ  ંશ  ંથામ ઍત 
આણી ફચરવ ડની ક્રપલ્ભ વભજાલે જ છે” 
“શ…ં…” 
“ઍટરે ડાન્વ લખતે અનામવ યભાચં થામ ઍ જ દી લાત 
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છે ણ…… 
“યભન્ચ ભેલલા ડાન્વ ન કયામ….”નીયજાઍ લાક્  ફૃ ં
કયતા કહ્  ં
“મા ધેટૌ વ ઇટ…” 

આખયે કમ્ીક્રટળનન ક્રદલવ આલી શચ્મ.જ્માયે ડ્રાભા 
સ્ટેજ થમ ત્માયે નીયલે ડ્રાભાની આડવભા ંનીયજાના અંગ 
ઉાગં વાથે આછી છેડતી કયી જેથી ધ ધલંામેરી નીયજા 
તાના ડામરગ્વ ખયે લખતે ભ રી ગઇ.ઓડીમન્વભા ં
શ…શ..થઇ ગઇ અને નફંય લન ડ્રાભા ત્રીજા નફંયે 
આવ્મ.પ્રપેવય ઘનશ્માભ બટનાગયે નીયજાને ઠક 
આપ્મ તેથી સલપયેરી નીયજાઍ ડ્રાભાના કરાકાયના 
ગ્ર ની લચ્ચે તાન  ંવેન્ડર ઉતાયીને નીયલને પટકાય ું 

“ય …યાસ્કર ભને ત   ંશ  ંફેલક પ વભજે છે….?” 

“શ  ંથય …ં..?”પ્રપેવયે  છ  ં

“આ રંટને  છ ડ્રાભાની આડવભા ંતેણે કેલા અડરા 
કમાણ…? અને ગ છાડતી નીયજા જ રીમેટના ડ્રવેભા ંજ 
તાની સ્ક ટી ય ઘય તયપ યલાના થઇ ગઇ. ડ્રાભા જલા 
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આલેર ઘયના વભ્મને નેથ્મભા ંશ  ંથય  ંતેની ખફય 
ન્શતી. 
ણ ળૈરજા તાના ગં ણાને રીધે ઝઝુભતી નીયજાના ં
ઍકાકી ણાથી વ્મસથત ત શતી જ… 

 

 

 

 

. 
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શૈજા આચાયય (૧૨) -પ્રભુા ટાટરીયા 

વોમ્મની પઇના ોત્ર શણરની જાન ક્રશિંભતનગય ાવે 
આલેર કણઝટ ગાભે જલાની શતી,રગ્નભા ંવાભેર થલા 
વો અભદાલાદથી આવ્મા શતા ઍટરે જાનભા ંત જલાન  ં
જ શત  .ંરગ્ન વભા સ તયા ઉકરી ગમા તેભના ક્રયલાજ 
મ જફ તેભની ક દેલીના સ્થાનકથી કન્મા સલદામ થલાની 
શતી ત્માયે વોમ્મ અને ળૈરજા નાની ફે લયવની નીયજા 
વાથે ભકં્રદયભા ંદળણન ભાટે ગમેરા.ત્મા ંધૂ આયતી થઇ 
અને ઍકાઍક તે ભકં્રદયની  જાયણ ઓચચિંતી ધ ણલા ભાડંી 
ત્માયે ચાય તયપથી ઘણી ખમ્ભા,ખમ્ભા ભાયી ભા ઍલા 
શાકટા થલા ભડંયા ત્મા ંસ ધીભા ંત ફે ડાકચરમા ક્ાકંથી 
ડાક વાથે ફૂટી નીકળ્મા અને ડાક લગાડતા ફીયદાલી 
ગાલા રાગ્મા. 
વોમ્મને ળૈરજાઍ આ શ  ંછે ઍભ પ્રશ્નાથણ દ્રષ્ટીથી જય  ંત 
ફાજ ભા ંઉબેરી ઍક વ્મસ્કત ઍ ખ રાવ કમો કે, જાયણ 
ભ ઇ છે અને તેના અંગભા ંભેરડી ભાતાજી આલે છે. રક 
તાની વભસ્મા  છે છે અને તેન વાચ યસ્ત આ ભ ઇ 
દેખાડે છે લગેયે લગેયે. 
ળૈરજા થડક કોત  ક વાથે ત્મા ંગઇ અને તભાળ જતી 
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શતી ત્મા ંભ ઇ ઉછી અને તેન  ંનાીમેય ળૈરજાની કભયે 
અડીને જત   યહ્ .ં જાણે કંઇ ફન્ય  નથી તેભ ળૈરજા ત 
ાછી જતી શતી ત્મા ંભ ઇ ફરી ભેરડી ભાને ચાદંર કય. 
ળૈરજા કંઇ ઍ ફધાભા ંભાનતી નશોંતી તેથી તે ત ભ 
પેયલીને ચારલા ભાડંી..અને ાછથી પયી અલાજ 
આવ્મ..ત   ભેરડી ભાન યચ જલા ભાગેં છે? 
તેને અલગણતી તે આગ લધી યશી શતી ત્મા ંે  ં
નાીમેય જે તેની કભયને અડીને ગય  ંશત   ંતે ઍકદભ 
વગી ઉઠલ …ળૈરજા કશ ેપસ્પયવ બમો શળે તેથી તે 
નાીમેય વગ્ય . ભ ઇ શલે ભ યાટીને ફરી તેં ભાન  ં
અભાન કય ણ છે આજ્થી ૧૨ ક્રદલવે ૧૨ ભક્રશને કે 
૧૨લયવે તને ભાન યચ ભળે…અને તેની અવય ૧૨ 
ભશીના યશળેે. 
ીછ છડાલલા તે ાછી લી ભ ઈને ગે રાગી કશ.ે.ફેન 
ભને ભેરડી ભાન  ંકે તાળ ં કઇન  ંઅભાન નથી કયવ .ં હ  ંત 
તભાળ જલા આલી શતી.. અને આવ  ંત ઘણા ંકયે છે. 
વોમ્મ અને ળૈરજા લધ  વાબંલાને ફદરે ચાલ્મા ગમા. 
પ્રવગં નાન શત અને ભ રાઇ ણ ગમ… 
૦-૦ 
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રગ્નની જાન વાથે વો ાછા આવ્મા અને ફે ક્રદલવની 
ભશભેાનગસત ભાણી ાછા અભદાલાદ આલી ગમા. ફે 
લયવ ફાદ અમ લ્મન જન્ભ થમ નીયજાને ભન ત ઍક 
જાતન  ંયભકડ  ંજ શત  .ંઅમ લ્મના આવ્મા ફાદ ળૈરજા 
વાશજીક અમ લ્મ ભાટે લધ  વભમ પાલે ણ નીયજાના 
ફા ભાનવભા ંઅમ લ્મ ઍટરે તેણીની ઍકરીની જાગીય 
ળૈરજાભા ંબાગ ડલનાય રાગત શત. નીયજા ઘણી 
લખત જીદ કયતી કે,ભમ્ભી ત   ંબાઇને જભીન ય 
સ લડાલને ભને ાયણાભા ંજ રાલ અથલા ઘણી લખત 
તેણી કશતેી બાઇને જભીન ય મ કી ભને તાયા ખાભા ં
સ લડાલ. 
ઘણી લખત તેણી ખારી ાયણ  ંજઇ તેભા ંફેવી ગની 
ઠેવથી ાયણ  ંજ રાલી ાયણાભા ંસ ઇ ને તાને જ 
શારયણા ગાતી ત્માયે ળૈરજાને ઍ જતા ંઅલ્ યમ જ થતી 
ણ નીયજાની અણવભજ અને રારવા જઇને ભન 
અત્મતં વ્મસથત થઇ જત  ંઆખય ત ભા ન  ંહ્રદમ છે ઍટરે 
ળૈરજા ઘણી લખત અમ લ્મને રગં ઉય સ લડાલીને 
નીયજાને ાયણાભા ંસ લડાલી ક્રશિંચડતી અને આ સ ખદ 
અન બલ ામ્મા ફાદ નીયજા તયત જ ાયણાભા ંઉંધી 
જતી. 
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આ વભમગા ઍટરે ળૈરજાન કવટી કા શત.નીયજા 
જીદ કયતી ત્માયે ળૈરજા વભજાલતી જ દીકયી ત   ંબાઇ 
જેલડી શતી ત્માયે ત   ંઆ જ ાયણાભા ંસ તી શતી શલે ત   ં
ભટી થઇ ગઇ શલે બાઇ નાન છે ત તેન ાયણાભા ં
સ લાન લાય છે. રગબગ ત આલી દરીરથી નીયજા 
ભાની જતી ણ ક્ાયેક જીદ ઉય આલી જતી ત્માયે 
ળૈરજા તેણીને ઍભ કશીને કે જ થડી લાય જ ઝુરાલીળ 
શ…ંકે ઍલી ળયતથી જીદ  યી કયતી. 
અમ લ્મ ફેવતા સળખ્મ અને જ્માયે ટીલી ય કઇ મ્ય જીક 
જય ળય થી લાગત   ંશમ ત ફેઠે ફેઠે જયથી ભાથ  ં
ધ  ણાલત ઍક ક્રદલવ આભ જ ભાથ  ંધ  ણાલત શત ત 
નીયજાઍ કહ્  ંજ ભમ્ભી અમ લ્મભા ંભેરડી ભાતાજી આવ્મા 
અને ફધા શવી ડમા. અમ લ્મ બીંત કડીને ચારતા 
સળખ્મ ત્માય ફાૌદ લગય આધાયે ચારતા સળખલાડલા 
જ્માયે ળૈરજા તેને ઊબ કયતી ત તે ઍક ગ અધ્ધય 
કયી રેત. 
ઍક ક્રદલવ ળૈરજાની કરેજકાની વખી અને ફાયગ 
સનષ્ણાત ડૉ.સલદ્યા તેણીને મ ફંઇ ઍયટણ  ય ભી ગઇ 
નીયજાત વોમ્મ ાવે શતી ણ નાન અમ લ્મ તેણીની 
વાથે શત તેને જઇને ડૉ.સલદ્યાઍ કહ્  ંઅરી! તાય વન ત 
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ચફભાય છે.ળૈરજા સલચાયભા ંડી ગઇ કે દેખાલે તદં યસ્ત 
રાગત અમ લ્મ ને ચફભાય?? ડૉ.સલદ્યાઍ  છ  ંશ  ંસલચાય 
કયે છે?? ઍ જને કે તદં યસ્ત જણાત તાય વન ચફભાય ળી 
યીતે શઇ ળકે? ણ તેની ફડીભા ંકેધ્લ્ળમભની ઉણ છે.હ  ં
તને વીય રખી આ  છ ંીલડાલજે અને છી જજે 
ભજા અને ખયેખય ઍક અઠલાક્રડમા ફાદ ળૈરજાઍ જય  ંકે 
બીંત કડી ઊબા થમા ફાદ સ્લફે ચારલાન પ્રમાવ 
અમ લ્મ કયલા રાગ્મ અને જ તેને ફગરભાથંી કડય 
શમ ત ક દાક દ કયલા રાગ્મ અને ઘણી લખત તે ઍક 
ગ જભીન ય છાડીને નાચત ત્માયેજ વોમ્મે તેન  ંનાભ 
ભાઇકર જેકળન જ સનમય ાડે .ં 
ફીજા જન્ભક્રદલવે વોમ્મે તેને પ્રેજન્ટભા ંયભકડાની ગીટાય 
આેરી તેન ટ્ટ ગાભા ંબેયલીને ઍ નાચત તભેા ં
ળૈરજા ઍક ક્રદલવ ટીલીની ચેનલ્વ પેયલતી શતી ત્માયે 
કઇ મ્ય ઝીક ચેનર ય અમ લ્મે ભાઇકર જેકળનને 
નાચત જમ અને ફવ બાઇને ભાઇકર જેકળનન ચસ્ક 
રાગી ગમ. તેભા ંઅમ ક વજંગ લવાત ફાભલાા 
ઉતયાલેર નશી તેથી તેના રાફંા અને લાકંક્રડમા રટ ક્રડમા 
તે આમના વાભે જઇને ઉછાતા નાચત ત્માયે ળૈરજા 
ખ ફ ખ ળ થઇને તેડીને ફચીઓ બયતી તે અમ લ્મને ફહ જ 
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ગભત .ં વાતભા જન્ભક્રદલવે ળૈરજાઍ અમ લ્મને વાચી 
ગીટાય પે્રૌઝન્ટ આેરી અને વોમ્મે તેના ભાટે ગીટાય 
ટ ળનની વ્મલસ્થા કયેરી આ ફાજ  નીયજા કરાવીકર 
નતૃ્મ ળીખતી શતી વાજંે ટ ળન કરાવભાથંી આવ્મા ફાદ 
ફને્ન પ્રેકટીવની જફૃય ડતી 
આભ ત ફને્નળ બાઇ ફશને ઍક જ ફૃભભા ંયશતેા શતા 
ડફર ડેકય રગંભા ંઉય અમ લ્મ અને નીચે નીયજા 
સ તી શતી ણ જ્માયથી અમ લ્મને ગીટાય ભી અને 
ગીટાયન  ંટ ળન ળફૃ થય  ંત્માયથી મ શ્કેરી ળફૃ થઇ ટીલી 
ય જ્માયે ભાઇકર જેકળનના ગીત આલતા ત્માયે તે ફુર 
લલ્ય ભભા ંલગાડત અને તેના વાભે લાદંયલેડા કયતા ં
અમ લ્મથી નીયજા કંટાી ગઇ કાયણકે,તેણીને કરાવીકર 
નતૃ્મ કયલા ભાટે જઇત   ંઍકાતં ન્શત   ંભત  ં
તાર ઍલ થમ કે ઍક મ્માનભા ંફે તરલાય ન જ યશ ે
ઍક તયપ લેસ્ટનણ મ્ય જીક અને ફીજી તયપ બાયતીમ 
વગંીત આખયે ળૈરજાઍ ફને્નેેના ફૃભ અરગ કયી નાખ્મા 
તેભા ંઅમ લ્મના દવભા જન્ભક્રદલવે વોમ્મે તેને 
વી.ડી.પ્રેઅય રઇ આે  ંત્માયથી અમ લ્મ તાના ફૃભના 
દયલાજા ફધં કયી જ નીમય ભાઇકર જેકળન ફનલાન 
પ્રમાવ કયત શત.ફજાયભા ંનલી વીડી આલી નથી કે 
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અમ લ્મ ખયીદી ભાટે શોંચ્મ નથી. 
અમ લ્મન  ંસભત્રલત ણ ફહ જ ભટ ં શત   ંકઇન ણ ફથણ-ડે 
શમ અમ લ્મને આભતં્રણ ત શમ જ નશીંતય ફથણ-ડે ાટી 
અધ યી જ ગણામ અમ લ્મના ગામેરા ભાઇકર જેકળનના 
ગીત ઉય વોભા ંભેરડી ભાતા આવ્મા શમ તેભ ડીસ્ક 
ડાન્વ થતા ંઅને આ જઇને અમ લ્મને અનન્મ યવ 
ચડત. 
ળૈરજાને અકસ્ભાત થમ તે શરેા ળૈરજા અમ લ્મના 
ફૃભભા ંફેવતી અને તેને ગીટાય લગાડી વબંાલલા 
કશતેી.ગીટાય ય વાફૃ ઍવ  ંપ્રભ ત્લ ધયાલત આ 
વગંીતકાય તેની ભમ્ભીને ખ ળ કયલા ભન્નાૌડે અને મ કેળ 
યપીના ગીત ણ વબંાલત ણ તેની પ્રથભ ચઇવ 
ભાઇકર જેકળન વાબંલ પયજીમાત શત. 
ગમા લે અભદાલાદની ફધી ળાાઓ લચ્ચે રીટરસ્ટાય 
કમ્ીટીળનભા ંઅમ લ્મ શે   ંઇનાભ જીત્મ ત્માયે 
ળૈરજાઍ તેના ખાવ ખાવ સભત્રને ફરાલીને ીત્ઝા અને 
ફગણયની રશયે કયાલેરી અને ત્માય ફાદ વોની ચઇવની 
આઇવિીભ ખલડાલીને ખ ળ કયેરા અને તાના સભત્રને 
ખ ળ જઇને ઍ કેટર ઍકવાઇટ થઇ ગમેર ઍ યાતે્ર 
અમ લ્મે ભન બયીને ભાઇકર જેકળનના ગીત ગામા. 
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ળૈરજા અમ લ્મને પ્રત્વાશન આલા જેકીના ગીત 
વાબંતી ઍટરે યાભ બકત શન ભાનની જેભ ઍ વદા 
ળૈરજાના કહ્યા કાભ કયી આલા તૈમાય યશતે ઍટરે જ 
ઘણી લખત નીયજા તાની ધ નકીભા ંશમ અને ળૈરજાને 
ગણકાયતી નશીં ત્માયે અમ લ્મ કશતે ભમ્ભી તેં ભને કેભ ન 
કહ્  ંહ  ંકયી આત ત્માયે ળૈરજા તેના ય ઓલાયી જતી 
ણ અકસ્ભાત થમા ફાદ ળૈરજાન  ંલાયંલાય બ ભાબ ભ 
કયલી નવણને ન ગણકાયવ ,ં નીયજાને તછડાઇથી લચકા 
બયલા અને વોમ્મના ગ સ્વા બયેરા અલાજે ફરાતા 
ળબ્દથી ઘયના ફદરામેરા લાતાલયણથી અમ લ્મ કઇક 
ગબયામેર કંઇક મ ઝામેર યશતે શત કે તાની આટરી 
ફધી પે્રભા ભમ્ભી આભ કેભ કયે છે? 
ળાસંતબાઇ ોત્રની વભસ્મા વભજતા શતા ઍટરે તેભણે 
અમ લ્મને વબંાલાની 
જલાફદાયી સ્સ્લકાયી રીધી શતી.તેઓ અમ લ્મને પ્રત્વાક્રશત 
કયલા તેના ફૃભભા ંભાઇકર જેકળનના ગીત વાબંલા 
ફેવતા ખયા ણ ફીજા કે ત્રીજા ગીતે કંટાીને ફૃભની 
ફશાય નીકી જતા. 
ળૈરજાને યીશફેભાથંી રાવ્મા ફાદ નવણ ચચત્રાની વાયલાય 
અને ડૉકટયની આેર સ ચનાઓ મ જફ ઘયભા ંથઇ યશરેા 
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પેયપાય અમ લ્મ જમા કયત શત અને ન વભજામ ત્મા ં
દાદા કે દાદીને  છત શત. 
ઘયભાથંી ઉંફયા નીકી ગમા જાજભ નીકી ગઇ ઍટરે 
અમ લ્મ ગેરભા ંઆલી ગમ અને તાના યરય સ્કેક્રટન્ગ 
ળધી કાઢયા અને ઍ શયેીને ઘયભા ંપયલાની તેને ભજા 
ડી ગઇ શલે ઍ યરય સ્કેક્રટન્ગ શયેીને જ ભાઇકર 
જેકળનના ગીત ગાત અને ગ ગ પયત.ળૈરજા ભાટે 
ત આ ભનયંજન જ શત  .ં 
આ લે ણ અભદાલાદની સ્કરૂ લચ્ચે ચરટર સ્ટાય 
કસ્મ્ટીળન થલાન  ંશત   ંતેભા ંઅમ લ્મના ગ્ર ે તેને 
સ્ધાણભા ંબાગ રેલા જણાવ્ય  ંબાગ રેલા ઇચ્છનાયના નાભ 
નોંધાતા શતા ત્મા ંઅમ લ્મે ણ નાભ નોંધાવ્ય  ંઅને ફધાને 
યસલલાયે ઍક્રડટક્રયમભભા ંવલાયે ૧૦.૦૦ લાગે શાજય યશલેા 
જણાલાય  ંશત  .ંયસલલાયે થનાયા સવરેકળન ભાટે વોમ્મ 
અમ લ્મને રઇ ગમ અને તેને ઍક્રડટક્રયમભ ય મ કીને 
તે ઓક્રપવના કાભે નીકી ગમેર. 
સવરેકટ થમેરા સ્ધણકના ચરસ્ટભા ંઅમ લ્મન  ંણ નાભ શત   ં
તે જાણીને ખ ફજ અમ લ્મ ઍકવાઇટ થઇ ગમ શત.વોમ્મ 
ત જ્માયે રેલા આવ્મ ત્માયે અમ લ્મ ઍકર જ 
ઍક્રડટક્રયમભ ગસથમે ફેઠ શત.ચરસ્ટભા ંતાન  ંનાભ 
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વાબંીને જે ઍકવાઇટભેન્ટ થમે  ંતે ક્ાયન  ંતક 
રાગતા ંઝાક ઉડી જામ તેભ ઉડી ગય  ંશત  .ં અમ લ્મને 
આજે ળૈરજાની ગેયશાજયી ફહ  જ વારતી શતી.તાન  ં
નાભ ચરસ્ટભા ંછે ઍ જાણી તેણી તેને કેટર લશાર કયત. 
વોમ્મ વાથે ગાડીભા ંફેઠા ફાદ વોમ્મે કેલ યહ્ય ટેસ્ટ  છ  ં
ત્માયે અમ લ્મે લયવાદ લગયના સ કા ાટ જેલ જલાફ 
આપ્મ હ  ંસવરેકટ થઇ ગમ.ઘેય આલીને ફધાને વોમ્મે 
કહ્  ંકે ભાઇકર જેકળન સવરેકટ થમ છે ત્માયે ફધા ખ ળ 
થઇ ગમા.યલળ ળૈરજાના આંખ છરકાઇ.આંખના ઇળાયે 
તેણીઍ અમ લ્મને ાવે ફરાવ્મ અમ લ્મે તાના ગાર 
ળૈરજાના ગાર વાથે ઘવી તાન ઉભક વ્મકત કમો. 
દયયજ ઍક્રડટક્રયમભભા ંપ્રેકટીવ ભાટેન વભમ ગા  ય 
થમ અને ઍ ક્રદલવ આલી શોંચ્મ જેન વોને ઇંતજાય 
શત.સ્ધાણ ળફૃ થઇ અને ઍક છી ઍક ફા કરાકાય 
તાની પ્રસતબા દાખલલા આલતા ગમા.નેથ્મભાથંી 
અમ લ્મ વોમ્મ આચામણન  ંનાભ ફરાય  ંત્માયે શરેી 
શયભા ંફેઠેરા ળાસતબાઇ ધીયજફેન,બયતબાઇ અને 
ઇન્દ ફેન વાફદા થઇ ગમા.અમ લ્મ તાની ભસ્તીભા ંગાઇ 
યહ્ય શત ઍકાઍક તેણે ઓક્રડમન્વ તયપ જય  ંઅને તેની 
નજય તાને વ્શાર કયતી ભમ્ભીને ળધી યશી તેભા ંતે ફે 
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ત્રણ ન્વ ભ રી ગમ (લાય ભ રી ગમ કે ભાયી ભા 
થાયીલવ છે) અને ઓક્રડમન્વભા ંશ..શ.. થઇ ગય .ં 
ળાસંતબાઇ અમ લ્મની ભનસ્સ્થતી ાભી ગમા ઍટરે તેઓ 
તયત જ નેથ્મભા ંઅમ લ્મને ભળ્મા અને તેને વાતં્લન 
આલા તાની ફાથભા ંરીધ અને ઓક્રડમન્વભા ંખારી 
યાખેર ખ યળીભા ંફેવાડય.કામણિભ  ય થમ અને શરેે 
નફંય આલનાય ભાઇકર જેકળન જ સનમય ત્રીજા નફંયે 
આવ્મ.અમ લ્મ ઇનાભ રેલા યકામા લગય ખ યળી યથી 
ઉબ થઇને ાક્રકિન્ગ રટભા ંજત યહ્ય. 
ઘેય જલા જ્માયે ફધા ગાડીભા ંગઠલામા અને વોમ્મે ગાડી 
સ્ટાટણ  કયી ત યાણાવ્મા છી લાલેર કન્માની ગાડીન  ં
ૈડ  ંસવિંચલા શ્રીપ મ કામ અને ગાડી સ્ટાટણ  થતા ંજેલ 
અલાઝ આલે કંઇક ઍલ જ અલાઝ વોમ્મની ગાડી સ્ટાટણ  
થતા ંઆવ્મ ઍટરે વોમ્મે ગાડી નીચે શ  ંઆવ્ય  ંઍ જલા 
ગાડી ઊબી યાખી અને શ  ંથય  ંશ  ંથય  ંકયતા ંઅમ લ્મ 
સવલામ ફધા ફશાય આવ્મા અને કચડામેરી અમ લ્મની 
ગીટાય જઇ વો આબા ફની ગમા. 
૦-૦ 
“વોમ્મ!” 
“શ”ં 
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“તને માદ છે આણે ેરે ગાભડે કઇ ભ ઇની શડપટે ચઢયા 
શતા?” 
“ ના ભને ત ઍવ  ંકંઇ માદ નથી.” વોમ્મે ભાથ  શરાવ્ય . 
“ભને માદ છે તે ભ ઈ ફરી શતી કે ૧૨ ક્રદલવ ,૧૨ 
ભશીના કે ૧૨ લયવે ભને ભેરડી ભાન યચ ભળે” 
“ ળૈરજા આ ઍકલીવભી વદીભા ંત   સલજ્ઞાન બણેરી છકયી 
આ ક્ા ંઅંધ શ્રધ્ધાની લાત કયે છે? ભને કહ્  તે બરે ણ 
નીયજાને ના કશીળ ઍત શવળે અને બ  શળે ત ગ ગર 
ય ભ ઇને ળધલા ભથળે.” 
“ના વોમ્મ ળાસંતથી સલચાયીળ ત_ જ. તે વાચી ડી 
ફયાફય ૧૨ લે આ ઉાધી આલી અને તે ણ કભયની 
જ..” 
“બરા બાઇ ઍત કાગન  ંફેવવ  અને ડાન  ંડવ .ં. ફાકી 
ઍ લાતભા ંકંઇ ભાર નશીં” ણ ઍભ કંઈ લાતન છાર 
છડે તે ળૈરજા નશી ઍટરે તેણે શણરને પન કમો.. 
વજંગલળાત શણરની લહ  જ ભી ઍણે ળૈરજાની 
તચફમતની ખફય  છી અને  છ  “કંઈ કાભ છે ત 
શણરને પન કયાવ …” 
“ના કાભ ત ભને તાળ ંજ છે.. કણઝટભા ંજે ભ ઇ  જાયણ 
શતી તે છે શલે?” 
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“કેભ?” 
“ફવ ઍભજ..” 
“શા છેને! અશીં વીલીર શસ્ીટરભા ંતેભન સત નદં  
 જાયીને દાખર કયેરા છે તેથી ત અશીં જ છે.” 
“ભાળ ં ઍક કાભ કયીળ?” 
“ શા કાકી કશને?” તેણે સલલેક કમો.. 
“ઍભને ઘયે રૈ આલીળ ફેન?” 
“બરે” 
૦-૦ 
વોમ્મ ત શવી શવીને ફેલડ થઇ ગમ જ્માયે ળૈરજાઍ 
કહ્  ંકે ભ ઈ  જાયણ ને ફરાલી છે ત્માયે… 
બયતબાઇ આ તભાળ જતા શતા અને શણરન પન 
આવ્મ..”ભ ઇ  જાયણ ત્મા ંઆલલાને યાજી નથી ણ તેણે 
કહ્  ંછે કે ભાતાન શ્રા ૧૨ ભક્રશને ઉતયી જળે,,, જ્માયે 
તચફમત વાયી થઇ જામ ત્માયે ભેરડી ભાના ંદળણને કણઝટ 
આલજ.” 
શલે ચભકલાન લાય વોમ્મન શત.. 

ળૈરજાની આંખભા ંઆલેર ચમ્કાય બયતબાઇ ઍ 
જમ..ળૈરજા કેરેંડય જતી શતી… અને ગણગણી ભેરડી 
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ભા ભને ભાપ કય..અને તભાયી કૃા લયવાલ..બયતબાઇ 
જઇ યહ્યા શતા શલે ૩ ભક્રશના જ ફાકી યહ્યા…શકાયાત્ભક 
લાતાલયણ કી ઉઠલ  જાણે ૬ ભશીના ગબણ ધાયેર 
પ્રસ તાને નલ ભક્રશના છી ભાતતૃ્લ ભલાન  ના શમ…. 
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શૈજા આચાયય (૧૩)-ડો ઇંકદરાબેન શાહ 

ળૈરજા ક્રદલવે ક્રદલવ ેઉત્વાશીત જણાતી, ક્રદન પ્રસતક્રદન તેના 
ળયીયભા ંઅનેયી ળસ્કત અન બલાતી. 

આજ વલાયથી જ ખ ફ આંનદંભા ંશતી.આજે અમલૂ્મની 
ળાાભા સ્ટણ  ડે છે. તેના લશારા દીકયાઍ ત્રણ શક્રયપાઇભા ં
બાગ રીધ છે, ૨૦૦ ભીટય દડ,શાઇ જં અને ૨૦૦ ભીટય 

સ્લીભીંગ,ગમા લે દડલાભા ં૪થા નફંયે વશાન ભસૂત ઇનાભ 

ભેર આ લખત ેયજ વાજંે દડલાની પ્રેકટીવ કયત ઍટર ે

ળાાના વ્મામાભ સળક્ષકે ણ પ્રત્વાશન આેર, ળૈરજાન  ં
ભન આનદંના ક્રશરા રેત   ળાાના ભેદાનભા ંશોંચી ગય  
ફરલા રાગી (go-go Amulya you can do it) અમલૂ્મ દડ 

દડ ત  ંકયી વકળ,ેત્મા ંઅમલૂ્મ તેના ળ ભભાથંી દડત આવ્મ,‟ 
ભમ્ભી શજ  વાજંે દડાલાન  ંછે અત્માયથી શ  ંબ ભ ભાયીળ ત 
થાકી જઇળ. માદ છે ને આજે તાયે ણ પ્ા દીદી અન ે

ચચત્રાફેન વાથે આલલાન  ંછે, અને ળૈરજા તદં્રાભાથંી જાગી 
અમલૂ્મને ફરી „ગ ડ રક‟ ફામ” અમલૂ્મ ણ Thanks mom 

bye કયી ળાાઍ ગમ. 
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વાજંે વશ ક ટ ંફ સ્ટણ  ડે ભાણી ઘેય આવ્મા અમલૂ્મ ૨૦૦ 

ભીટ૨ દડભા ંફીજા નફંયે આવ્મ તેની વોઍ વાથે ઉજલણી 
કયી. 

ફીજે ક્રદલવે વલાયે ચચત્રાઍ આલીને ળૈરજાન ેતૈમાય કયી, 
શલ ેઆધ નીક વાધન વજ્જ ફાથળ ભ આધ નીક દલાઓની 
અવય અને વોથી લધાયે ળરૈજાન શકાયાત્ભક વશકાય આ 

ત્રીલેણી વગંભથી ચચત્રાન  કાભ ખ ફ વય થઈ ગમેર જે 

કાભભા ચચત્રા કરાક ફે કરાક કાઢતી તે અડ્ધા કરાકભા 
તાલી ળૈરજાને વ્શીરચેયભા ંવલાયના નાસ્તા ભાટૅ ડાઇનીંગ 

ટેફર ય રઇ આલતી, વોભમ અમલૂ્મ અને નીયજાવો વાથે 
ચા નાસ્ત કયતા. આજે ળનીલાય શલાથી સનયાતંે લાત 
કયતા, નીયજા ફરી “પ્ા ભમ્ભીન આટર વયવ પ્રગે્રવ 

છે અન ેતેના ઝીટીલ સલચાય છે ત આણે તેને 
(quadriplegic Alumni ma enroll ) કયીઍ ત કેભ? ભમ્ભી 
ફધા વાથ ેલાત કયી ઍક ફીજાના અન બલ જાણ ેઅને 
જણાલી ળકે ફયાફયન ેચચત્રાફેન “ચચત્રાઍ જલાફ આપ્મ 
“સનયજાની લાત વાચીછે ભાયા ઍક ફે દદીઓ ઍનયર 

થમેરા છે અને ઍ ખ ફ ખ ળ છે”. 
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વોમ્મ ફર ેતે શરેા ધીયજ ફા ફલ્મા “ના આભ આણા 
ઘયની લાત ફશાય ના કશતેા પયામ, ભાયા દીકયા લહ ન  ઘય 

ચેયાઇ જામ,” 

ળાતંી બાઇ ફલ્મા ” ઍવ  ંકંઇ નશી થામ આ ત તાયા પ્રઢ 

ભડં જેવ  ંત્મા ંત  તાયા વધંીલાના દ િઃખાલાની લાત કયે અને 
તાયી ફશનેણીને ઍલજ દ ખાલ ળફૃ થમ ત્માયે તે ઍને 
વરાશ સ ચન આેર જાણી તે કેટરી ખ ળ થમેર અને તને 

ણ કે્ર આનદં તાયી વરાશ કઇઍ ભાની અને પામદ 
થમ તેન”.છી વોમ્મ અને નીયજા તયપ જઇ 

ફલ્મા”નીયજા ફેટા ત  ંઅને તાયા પ્ા આજે જ વસં્થાભા ં
જઇ ને તાયા ભમ્ભીન  ંનાભ નોંધાલી દ્ય. 

વોમ્મ ફલ્મ “ફા જી વસં્થાભા ંજલાની જફૃય નશીં કપ્ય ટય 

ય તેની વાઇટ ય જઇને થઇ ળકે ,છી ળૈરજા તયપ પયી 
ફર ળૈ  તાયી તૈમાયી છે?‟ 

ળૈરજા ફરી „હ  ંતૈમાય છ ંઆજે જ આણે કમ્ ટય ય 

કયીઍ નીયજ ડી આટરા ભડા ખફય રાલી લશરેા રાલી શત 

ત હ  ંયીશફેભાથંી આલી ત યત ઍનયર થઇ ગઇ શત;‟ 
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“ભમ્ભી ભને ભાયા આટણ  ટીચયે ગ ફૃલાયે જ લાત કયી તેભના 
ભટાફેન ઘેય આવ્મા છી ફહ  જ ડીપ્રેવ થઇ ગમેર તેભને 

ઍનયર કમાણ છી પ્રસ્તાશીત થલા રાગ્મા છે અને 
ઝીટીલ ફરતા થમા છે”, ત ભને સલચાય આવ્મ તને 

ઍનયર કયીઍ ત ત  ંતાયા ઝીટીલ સલચાયથી કે્રામ 

દદીન ેપ્રત્વાશીત કયે અને ત  ંાછી ઍકટીલ થામ અન ે

વભાજન ેભદદ ફૃ થામ તેન વતં ભેલ,ે ફયાફય 

પ્ા?” 

” વયવ ફેટા તાયા સલચાય ભાટે ખયેખય ભને ગોયલ છે આજે 

તે ભને અન બલ કયાવ્મ ત  કેટરી વભજદાય  ત્રી છે,ખયેખય 

વે ળાન આલી ગઇ‟(again I am so proud of you ) 

.”ધીયજ ફા ફલ્મા વે ળાન ત દીકયીને આલે જ અને આ 

ત ભાયા વભજ  દીકયા લહ ન  વતંાન છી ભમ્ભી પ્ાની 
વભજ લાયવા ભા ંઆલે જ‟. 

ત્મા ંઅમલૂ્મ અત્માય સ ધી ળાતં શત ફલ્મ „ફવ ફધા 
દીદીના જ લખાણ કયળૉ (as if I am nothing”) જાણ ેહ  ં
નકાભ. ળૈરજાિઃ‟અયે શમ ફેટા ત  ત ભાય કહ્યાગય ડાહ્ય 
ડભય દીકય‟ઍભ ફરી અમલૂ્મ તયપ પેયલી ભેકેનીકર શાથ 
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શરાવ્મા અમલૂ્મ વભજી નજીક ગમ ભમ્ભીન ેહ્ગ આી ગાર ે

ી આી અમલૂ્મે ફીજ ગાર આંગીથી ફતાવ્મ 
ળૈરજાઍ ફીજા ગાર ેી આી ફરી “શજ  ભાય કીકર 
ભ લ્મ નથી ફેઉ ગાર ેી જઇઍ.” 

„ જઇઍ જ ને ભાયી ભીઠડી ભમ્ભીની ભીઠી ી”.પ્ા આજ 

ભાયે સ્કાઉટ ભીટીંગ છે માદ છે ને‟ વોમ્મિઃ‟શા શા વાળ  માદ 

કયાવ્ય  ત  તાય ય નીપભણ શયેી આલ હ  ંદવ ભીનીટભા ંતૈમાય 

થઇ આવ  છ”,ફને્ન ફા દીકય ફધાને ફામ કયી ભીટીંગભા 
ગમા. 

સ્કાઉટ ભીટીંગ તાલી,વોમ્મ ઘેય આવ્મ,નીયજા વોમ્મ 

ળૈરજાઍ વાથે ફેવી કક્રડ્રપ્રેજીક ઍ મ્નીમા વવામટીન  ં
ઍનયરભેન્ટ પભણ બય ું,ળૈરજાને દાખર કયલાભા ંઆલી છે તે 

વભાચાય ણ કરાકભા ંઇ ભેર િાયા વોમ્મન ેભી 
ગમા,વોમ્મઍ લાચંી ફધાન ેજણાવ્ય .ંનીયજા અને અમલૂ્મ 

ખ ફ ખ ળ થમા.ચચત્રાઍ અને નીયજા ઍ ભીટીંગન  ં(schedule), 

વભમ ત્રક ણ પ્રીન્ટ કય ું, અઠ્લાડીમાભા ંફે લખત યીશફે 

શરભા ંભીટીંગ થામ ફધા ભેમ્ફય થમેર દદીઓ વાથે ત્મા ં
ઍક વવીમર લકણય અને ઍક નવણ ણ શાજય, જફૃય ડ ૅ
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થેયીસ્ટ ણ આલી જામ.ળૈરજાઍ અશીં આવ્મા ફાદ ઍક્ષ 
સ્કેરેટન સલળે ણ ભાશીતી ભેલી, ચચત્રા અને થેયીસ્ટન ે

લાત કયી. ડ.વેલડેની ત યત જ યલાનગી ભેલી. શલ ેત 
ળૈરજાન ેઓય ભજા આલી ગઈ વ્શીરચેય લગય ઍક્ષ 
સ્કેરેટન તથા બ ટ શયેી ભેકેસનકર શાથથી લકય લડે ઘયભા ં
ચારલા રાગી. 

વભલાયે ડ વેલડનૅી પર અ ઍઇન્ટભેન્ટ વલાયે ૯ 

લાગ ેડ. જાદલે રઇ યાખેર વલાયે ૬ લાગ ેચચત્રા આલી , 
વોમ્મઍ  છ  ંકેભ આજ કરાક લશરેા ચચત્રાઍ લાત 

કયી‟આજ ડ.વેલડેને ભલાન  ંછે ડ.જાદલ ણ શાજય શળ,ે 

વોમ્મિઃ‟કેભ અઠલાડીય  ંલશરેા ભાયા કેરેન્ડયભા ંત આલતા 
વભલાયની ઍઇન્ટભેન્ટ છે તભને કઇ અજ ગતા ચચન્શ 
જણામા?‟ 

ચચત્રાિઃ‟ના ઍવ  ંકઇ નથી. ડ.વેલડેને જભણનીના ડ.મ્ય રયે 

તાના ક્રયવચણ ભાટે દદીની જફૃય છે તે રેટય ભકલ્મ છે 

તેભા ંભકરલા ભાટૅ ડ. વેલડેની વદંગી ળૈરજા ય છે,આ 

સલળે ડ.દસ્ત  ય તથા ડ.જાદલ વાથે ચચાણ કયી છે, ત્રણે 
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વશભત થમા છે.શલ ેદદી તથા ક ટ ંફના વભ્મ વાથે ચચાણ 
કયલાની છે,તે ભાટે ભલાન  ંછે.” 

” શા યંત   તે ઘણ  ંખચાણ શમ છે તેવ  ંભેં વાબંેર છે 

અભેક્રયકા ભાયા ઍક સભત્રના વગા ગમા છે ૧ ભશીન થમ. ઍ 

રક શલ ેાછા આલલાની લાત કયે છે ઍટર ેભને યદેળ 

ભકરલાની ફીક રાગ ેછે. 

“ડ. ભકરે અને યદેળના ડ.ની ભાગં શમ ત્માયે આવ  નથી 
ફનત .” 

“વાળ  ત તભે અંદય ળૈરજાને તૈમાય કય હ  ંબયતબાઇને પન 

કયી દઉં છ.ં” 

ચચત્રા અંદય ગઇ, ળૈરજા ત રગં ય ફેઠેરી દયલાજ 
ખ રતા જ ફરી „ગ ડભનીંગ‟ 

જમ શ્રી કૃષ્ણ ચચત્રાફેન,‟ 

ચચત્રાઍ ગ ડભનીંગ જમ શ્રી કૃષ્ણ કમાણ અયે તભે આટરા 
લશરેા કેભ ઉઠી ગમા „! 
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” તભાયી અને વોમ્મની લાત વાબંતા આંખ ઉઘડી ગઇ 

ફાયી ફશાય ઉગતા સમૂણ નાયામણના દળણન કમાણ ભન 

પ્રફ્લફુચરત થય ,ંફેડન  ભાથ  ઊંચ  કયી પ્રબાતના વનેયી યંગ 
સનશાળ્મા ફહ  આનદં આવ્મ.” 

ચચત્રાિઃ‟વયવ ચાર વ્શીર ચેયભા ંફેવી આણ  ંપ્રાત કામણ ળળ  
કયીઍ. „ 

ળૈરજા ચચત્રાની ભદદથી વ્શીરચેયભા ંફેઠી જાતે વ્શીરચેય 

ખવેડી ફાથફૃભભા ંશોંચી ચચત્રા ફાજ ભા ંચાર ેજફૃય જણામ 

ત્માયે ભદદ કયે,ફેસવન ાવે શોંચી ન ખરી ાણીન 
ગ્રાવ બમો ચચત્રાઍ ટથૂ્ેસ્ટ રગાડી બ્રવ ધય ણ, ભેકેનીકર 

શાથે કડલ ,ં બ્રવ કય ું કગા કમાણ ,આ ક્રિમા દયમ્માન 

ચચત્રાઍ ડ. વેલડે વાશફે ાવે અઠ્લાડીય  લશરેા જલાન  ં
કાયણ વભજાવ્ય .ં બ ધ્ધ્ધળાી ળૈરજાન ેવભજતા લાય ન 

રાગી યંત   ચચિંતા ભાત્ર અમલૂ્મની તે ભમ્ભીને જમા લગય 

કેભ યશી વકળ?ે 

તૈમાય થઇ ળૈરજા ફશાય આલી ફને્ન ફાક ઍક વાથે (vav 

mom what a pleasant surprise 

you are going to eat breakfast with us)ભમ્ભી તે અભન ે
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આનદં વબય આશ્ચ્રમણ આપ્ય  ંઆજે અભાયી વાથે વલાયન 
નાસ્ત કયળે!” 

વાબંી ધીયજફેન વેકેરા ોલાન ડ્રામ ફ્રુટથી બય ય ચેલડ 
તથા છકયાઓ ભાટૅ ગયભ ગયભ ઉભા રાવ્મા નીયજાઍ 

ફધાની પ્રેટ ચભચા પકણ  લગેયે ગઢવ્મા ચચત્રાઍ ળૈરજાની 
પ્રેટ તૈમાય કયી વોઍ તતાની પ્રેટૉ બયી ખાલાન  ંળળ  
કય ું. ફને્ન ફાકઍ ભમ્ભીને શગ આી જમ શ્રી કૃષ્ણ કયી 
ફેકેક ઉાડયા ફશાય નીકળ્મા. 

વોમ્મ અને ચચત્રા ણ ળૈરજાની વ્શીરચેય વાથે નીકળ્મા 
ગાડીભા ંફેઠા યેશફે શસ્ીટર શોંચ્મા,લેટીંગ શરભા ં
તેઓની વાથે જ બયતબાઇ ણ દાખર થમા.ડ.જાદલ ણ 

આલી ગમા ફયાફય નલના ્કયે નવણ ફધાને કનપયન્વ 

ફૃભભા ંદયી ગઇ,ફધાઍ ઔચાક્રયક ગ ડભનીગ કમાણ ડ. 
વેલડે ડ.દસ્ત  યે ણ ફધાને ગ ડભનીંગ કમાણ 

ડ.વેલડ ૅલાત ળળ  કયી” જભણનીના ડ. મ્ય રયન રેટય 

આલેર છે તેઓ શ્રી સ્ાઇનર કડણ ઇનજયીની વાયલાય ભાટે 

આખી દ સનમાભા ંજાણીતા છે ,શારભા ફે્રન્કપડણ યીવચણ 
ઇનસ્ટીટ ટના શડે છે અને સ્ટૅભવેર ટ્રાન્વપ્રાન્ટ ળળ  કયેર છે 
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દેળ યદેળના દદીઓને ભદદ કયલાન મ ખ્મ શતે   છે.”છી 
ત્ર વોમ્મને લાચંલા આપ્મ.વોમ્મઍ લાચંી બયતબાઇને 
આપ્મ તેદયમ્માનભા ંવેલડ ૅવાશફેે પભણ અને અન્મ ેય 

લકણની ભાક્રશતી આી,ળૈરજાઍ ણ રેટય લાચં્મ.ડ. 
વેલડઍૅ  છ  કઇને પ્રશ્ન છે? 

ળૈરજા ફરી “વાશફે કેટરા ક્રદલવન  ંયકાણ 

થામ?”ળૈરજાના ભનભા ંઅમલૂ્મ ઍકર કેભ યશી ળકળ ેતે 

સલચાય ઘ ભયાતા શતા!. 

વેલડેિઃ‟ પકત ઍકથી ફે અઠ્લાડીમા,ફેન તાયે શ  ંચચિંતા તાયા 
ફાક ત ભટા છે ભાયા ઍક દદીને ઍક લણન  ત્ર છે તેન ે

મ કીને જલા તૈમાય છે,યંત   ભેં તેન ેફીજા નફંયે યાખી છે 

શરે ચાન્વ તાય કાયણ તાય પ્રગે્રવ ઘણ ઝડી છે અને 
તાયા ફાક ણ ભટા છે ઍટર ેલધાયે વભમ યશી ળકે?‟ 

ફર શલ ેકંઇ વલાર છે?” 

“ફવ વાશફે તભે ભને શરે નફંય આ છ ત ભાયે 

આબાય વાથે લધાલલ જ જઇઍ થેક્  વાશફે”, 
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“you are welcome 

“ડ. વેલડ ૅઉબા થમા ડ. દસ્ત  ય ણ ળૈરજાની વાથે શાથ 

ભીરાલી ગ ડ્રક લીળ કયી ઉબા થમા. 

જાદલ વાશફે પેસભરી ડ.ના નાતે યકામા વોમ્મ થડ ઢીર 
જણામ ડ.જાદલ તેની ાવે ફેઠા ખબે શાથ મ કી ફલ્મા 
“વોમ્મ સલશ્વાવ યાખ હ  ંતને ડ.મ્ય રયની સવધ્ધ્ધઓના પ્રગટ 

થમેર વાક્રશત્મ આલતી કાર ેચચત્રા વાથે ભકરાૌવ   ંછ.ં” 

લાચંજે અને બયતબાઇ તભે ળૈરજા વાથે જળ વોમ્મ ઢીર છે 

તેન  ત્મા ંકાભ નશીં.” 

“શા વાશફે હ  ંજ જઈળ આભેમ વોમ્મન ેસનયજા અને અમલૂ્મન  ં
ણ ધ્માન યાખલાન ,ં ફયાફયને વોમ્મ, ળૈરજા ?” 

ળૈરજાઍ જલાફ આપ્મ „ફયાફય છે બાઇ અને વોમ્મ વાભ ે

જઇ ફરી “વોમ્મ ઢીર ન થા ભને ડ.વેલડેવાશફેે ચાન્વ 

આપ્મ છે ત તાયે ભને ક્રશિંભત આી ભકરલી જઇઍ તેન ે

ફદર ેભાયે તને ક્રશિંભત આલી ડ ૅછે “. 

ડ.જાદલિઃ “ચાર શલ ેવો વોના ઘેય બાડ તી જગ્મા ખારી કય‟ 
.અન ેવહ  શવી ડયા ઉઠયા. 
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બયતબાઇઍ તેભના ટ્રાલેર ઍજન્ટને પન કયી જભણનીના 
સલવા ભાટેના પભણ લગેયે બયલા જણાલી દીધ , વેલડે વાશફેે 

આેર પભણ અને રેટય લગેયે વોમ્મ વાથે ફેવી તૈમાય કમાણ, 
ળૈરજાન અને તેભન ાવટણ  લગેયે ફધ  તૈમાય કયી ટ્રાલેર 

ઍજન્ટની ઓક્રપવે શોંચ્મા, ઍજન્ટે ફને્ન જણાના ેવણ 
આંગડીમા ભાયપત જભણન કન્સ રેટ ઓક્રપવ શોંચાડયા. 

ફે ક્રદલવભા ંસલવા ભી ગમા ગ ળ લાયે  ફ્લતાન્વા ઍય 

રાઇનભા ંબયતબાઇ અને ળૈરજા ફે્રન્કપડણ જલા યલાના 
થમા.ફે્રન્કપડણ ઍયટણ  ય ઇનસ્ટીટ ્ ની લાન તેઓન ેરેલા 
આલેર ડ્રામલય ળૈરજા આચામણ નાભન  ંફડણ રઈ ઉબ શત 
ઍટર ેતકરીપ લગય શ િલાય વાજંે ઈનસ્ટીટ ટભા ંદાખર 

થઇ ગમા, બયતબાઇને શસ્ીટરની ફાજ ભા ંદદીના વગા 
ભાટેની કભપટણ  ઇનભા ંફૃભ આી. 

બયતબાઇ ફૃભભા ંવાભાન મ ક્ નાશી તૈમાય થૈ, ઇન્દ બાબીઍ 

બાખયી ળાક ફધંાલેર તે રઇ ળૈરજાની ફૃભભા ંઆવ્મા,ળૈરજા 

ણ નવણની ભદદથી વાલય રઇ તૈમાય થઇ બયતબાઇની 
યાશ જ જતી શતી.જતા જ ફરી” બાઇ કેભ લાય થઇ ભટેર 

ફહ  દ ય છે”? 
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” ના ફાજ ભા ંજ છે વાભાન મ ક્ નાહ્ય વાભ ેજ ડરૅી છે 

ત્માથંી દ ધ રાવ્મ ઍટર ેથડી લાય રાગી” તને ભ ખ રાગી 
છે ને તાયી બાબીન  ંફધંાલરે બાત   રઇન ેઆવ્મ છ”ં. 

„અયે લાશ ભાયા બાબી ઍટર ેકશવે   ંડ ૅ„ચાર જલ્દી કાઢ 
બાબીના બાખયી ળાક ખાઇઍ‟. 

ફને્ન બાઇફેન બાખયીળાક જમ્મા ગયભ દ ધ ીધ , છી 
ઇન્ડીમા પન કમો ઘેય તકરીપ લગય શોંચી ગમા છીઍ 

ઍટરા વભાચાય આપ્મા. રગબગ વાત કરાકન વભમ 

તપાલત ઍટરે ફને્નન ેઉંઘ ચઢેરી નવણને ફરાલી ળૈરજાન ે

ફેડભા ંસ લડાલી છી બયતબાઇ ગ ડનાઇટ કયી ભટેરભા ં
ગમા. 

ફીજે ક્રદલવે ળસનલાય શત ડ.મ્ય રય ૧૦ લાગે યાઉન્ડ ય 

આવ્મા. બયતબાઇ અને ળૈરજાની વાથે ફેવી ફધ પ્રવીજય 

વભજાવ્મ ળૈરજાને કંઇ પ્રશ્ન શમ ત  છલા જણાવ્ય .ં 

ળૈરજાિઃ( “whose stem cell I will be having”?) સ્ટેંભવેર 

કના શળ ેડ. પ્રશ્ન વભજ્મા નશીં ઍટર ેબયતબાઇ વાભ ેજઇ 

ફલ્મા (what does she mean?) શ  ં છલા ભાગંે છે? 
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બયતબાઇિઃ”(she is asking about doner) „ 

ડ.શસ્મા (we won‟t be 

giving you ship‟s or goat‟s cell. Giving you human 

placenta cell)”અભે ઘેટા ફકયાના વેર તને નશીં આીઍ 

અભ ેભન ષ્મના ફાકની ઓય ના વેર આીશ ‟ં. 

ળૈરજાિઃ‟thanks Dr” આબાય”. 

યાઉંડ ત્મ ૧૨ લાગ ેઇન્ડીમા પન જડય વાજંના વાતેક 

લાગ્મા શમ ઍટર ેફધા ભે ઇન્દ બાબી વાજંે ફાકને 
શભલકણભા ંશલે્ કયાલલા આવ્મા શતા ળૈરજાઍ બાબીને 
ફાને અન ેફાકન ેભદદ ભાટે યજ વાજંે ઘેય આલલા 
જણાલેર. ઘટંડી લાગી તેલ નીયજાઍ પન ઉાડય „શર 
ભમ્ભી કેભ છે ત્મા ંગભે છે?” ળૈરજા ફેટા અશી ત્માની 
શસ્ીટર કયતા ખ ફ આધ સનક વગલડ છે.સ્ટાપ ણ ખ ફ 

વાય વેલાબાલી છે‟.તભે ફને્ન બાઇફેન જગડા નશીં કયતા 
દાદી દાદા ને ભાભીન  ંભાનજ “ 
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નીયજાિઃ”ભમ્ભી અભે ફધ  તે કહ્  છે તેભ જ કયીશ  ંઅમલૂ્મ 

ભાયી વાથ ેજ તૈમાય થઇ જામ છે જયા ણ શાડણ ટાઇભ નથી 
આત‟ ત  ંચચિંતા ના કયીળ અમલૂ્મ વાથે લાત કય 

અમલૂ્મિઃ ભમ્ભી ત  ંચચિંતા ન કયીળ જલ્દી ચારલા ભાડંજે 

આણે યજ દડલા જઇશ ”ં . 

„ચકકવ આણે ાકણભા ંદડલા જઈશ .ં પ્ાને આ” 

વોમ્મિઃ “અભે સ્ીકય ય પન મ ક્ છે ઍ્ર ેઅભે ફધા 
વાબંીઍ છીઌ ધીયજફેનિઃજમ શ્રી કૃષ્ણ ત  ંજલ્દી વાયી થઇ 

આલ ઍટરે ફધા વાથે શ્રી જી ના દળણન ેજઇશ  ં“ 

“ચકકવ ફા હ  ંવાયી થઇ જ જલાની છ,ં બાબી તભાયી 
બાખયી ફહ  બાલે છે” “ઇન્દ બાબીિઃક ક્રયમય જડે ભકરાવ ”ં? 

બયતબાઇિઃશા થડી ભકરાલજે ભાયી ભટૅરના વયનાભ‟ે 

ઇન્દ બાબીિઃ ચકકવ ભકરાલીળ તભાયી તફીમત વાચલજ 
દલા ફયાફય રેજ”. 
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ળૈરજાિઃબાબી ચચિંતા ન કયળ હ  ંબાઇને માદ કયાવ  ંછ‟ં. ફામ 

ફામ કયી પન ત્મ ને ળૈરજાન  ંરચં આવ્ય  ંબયતબાઇ ણ 

નીચેથી વેન્ડલીચ રઇ આવ્મા 

રચં છી ળૈરજા આયાભ કમો, બયતબાઇઍ ણ ભટેર ય 

જઇ આયાભ કમો. 

વભલાયે સ્ટેભ વેર ટ્રાન્વપ્રાન્ટ થઇ ગમા. ફે અઠ્લાડીમા 
ફાદ ન્ય ય ભવક્ રય ગ્રાફ્લટ ભળીન િાયા તાવ થઇ જણાય  
ળૈરજાના જ્ઞાનતતં   તથા સ્નાય ઓન પ્રસતબાલ વાય છે. 

ડ.મ્ય રયે ળૈરજાને તેના જ્ઞાનતતં   અને સ્નાય ઓઍ સ્ટેભ 

વેરન ેવશકાય આપ્મ તે ફદર ધન્મલાદ આપ્મા. ડીસ્ચાર્જ 

આપ્મ નવે જફૃયી ેવણ આપ્મા,આઠ દવ અઠ્લાડીમા ફાદ 

પર અ ભાટૅ આલલા જણાવ્ય .ં 

બયતબાઇઍ શસ્ીટર સ્ટાફ્લને ઇન્ડીમાથી રાલેર નાની 
ભટી લસ્ત  ઓની બેટ આી. 

ડ.મ્ય રયને વગંેભય ત્થયન તાજભશર બટ આપ્મ. 
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ઇન્ડીમા આવ્મા પેસભરી અન ેસભત્રઍ અભદાલાદ ઍયટણ  
ય ળૈરજાન  ંસ્લાગત કય ું. 

વોમ્મની ઇચ્છા ત્રકાય તથા સભડીમા ફરાલલાની શતી, ડ. 
વેલડે ઍ ના ાડી,૧૦- ૧૨ અઠલાડીમા ફાદ જ્માયે ળૈરજા 

ચારતી ડ. મ્ય રય વાથે આલળે ત્માયે બવ્મ વભાયંબન  ં
આમજન કયાળે. 
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શૈજા આચાયય (૧૪) –ર્વજય શાહ 

                                           
                                            
                         ..                   
                                           
                                         
                                      ૨૪ 
                                               
       ... 

                                      
                                        
                                 .          
                                           
              .."                                
                                      ઈ ?" 

               "              ..              
                                               



          -               

227 | P a g e  
 

                     .                   
                                             ." 

              ..         "                    
                                ઈ       ." 

"                                         
                                           
                                            
                                             . 
                                                
   ." 

"                              ...                 
         ...                       ..." 

"                                      
    ...                                     
                       ..." 

"  ...                                     
                  .." 



          -               

228 | P a g e  
 

"  ..                                            
                                               
                                     ." 

"                                          " 

"                                            ! 
                                           
                   ...                     ?" 

          "               ..                    
              ." 

"                                           
        ." 

                                             
 ઈ 

         "                                  
            "                                   
     .. 



          -               

229 | P a g e  
 

                                           
      ..               . 

                                            
                                 ..            
                                         . 
                                              
                        .                   
                                   .    
                    . 

                                               
                                 
     ..                                        
                             . 

         “  ,                                  
         ,,,                     .” 

             “               .             
                                            . 



          -               

230 | P a g e  
 

                                         
                         ..              
             .                            
                                            
                     .                      
                                 .”  

         “       !                           
            ?” 

             “                                 
                                             
                                            
                                             
                    .                           
                                       
                   .                        
                         .                   
  ..                    ..” 



          -               

231 | P a g e  
 

                             “                
               ?” 

               “                                
                              .” 

         “     !                              
               ..                        ..      
                                           
                                                 .” 

                                “                
         ?” 

         “                       .          
                    .                      
                                    . 

     “                                  ..   
                                                
           …” 



          -               

232 | P a g e  
 

                           ..”    ..         
                                               
    …                                    
  ..                                       
                              .” 

                    .                    
                                          
                             .               
                                             . 

                                  “             
                                      ..          
       .”                                     
                                           
                                     ..       
                                              
              .” 



          -               

233 | P a g e  
 

                                     
      ..             .                  “ 
                                     .”  

                                        ..   
                                .              
                         ?                    
                            ?                 
                         .                       
                                         ?           
                                          
      ..?                                         
                          ?                   
                                                
                                 … 

                      .                         

“                     ?’ 



          -               

234 | P a g e  
 

                      …                    
 ઈ               …                            
                                           
                                          
                                 ?” 

                                            
         . 

                ”                          
                                             
                    …                           
                                              
                                        
  .           ?” 

         “  .” 

                 “                              
                             .           
                                                



          -               

235 | P a g e  
 

                                          . 
                                         ..     
                                              
                           .                  
                                           
                               .             
                  ..                             .”  

                                                 
                                           
                                                
                                     ?         
                         .                      
       . 

                                               
                                          
      ..                                     
                   . 



          -               

236 | P a g e  
 

                                       
                                         
                                             
                         …                      
                                               
                     ..                     
       ..  

૦-૦ 

                                          
                                             
                                     
                               .             
                                         
                        … 

                                               
                   ..                
                                           
                                       .      



          -               

237 | P a g e  
 

                                                
   .                                        
     .                                      
                                             . 
                                          
                                        ‘    
                 ?                          
                           … 

”                      ?” 

“                                               
  .” 

“                                           
  ..                                     ” 

“   ..                       ?” 

“        ..                    ?” 

“                             ?” 



          -               

238 | P a g e  
 

          ..”               ?” 

                                   “          
                ?” 

         “                                       
       …”    

                                            
                                            
            ..                       
     ..                  . 

                                              
                    .                        
          ..                        .            
                          .                
                                              
        .                                 
              ..                           …    



          -               

239 | P a g e  
 

                               ..          ? 
                                          ? 

                                            
                               .                  
                                                   
              ..                .          
                                             
                     ઈ                        
                                            
   .                             ..        ..    
   ..       ..                           
                                           
                                              
                                             ? 

                           ..                  
                          ..                     
                                           ..  

૦-૦ 



          -               

240 | P a g e  
 

                                      ?        ? 
                                            
                               …          
                     “    !                
  ..                   ..           ?” 

“               ?” 

“                                            
                             . 

“   ..                                     ” 

“                                .” 

“    .” 

“     !                     ?” 

“                                                   
 ઈ   .” 

“    ?” 



          -               

241 | P a g e  
 

“                                            
            ” 

“    ?” 

“                                      ”  

                                          
          ..”                               
                                           
        ..” 

                                        .. 

“                                                  ?  
                                            
   …”                              

                        ..            
                         .  

             “                               
                                  .             



          -               

242 | P a g e  
 

                                                
         ..” 

“                                      ?”            
        .. 

            “                                
              ”  

  .                                  …       
                                 ઈ            
       …                              
                  … 

૦-૦ 

                                             
                        ..                   
                                             . 
                    ..                    
                ..                             
   . 



          -               

243 | P a g e  
 

                                                
                           …                    
            ..                             
   … 

“                                          ? 

                                             
            .            “                      
                                      
                                      
                           .”  

                                               
                                       
                                       
                                    … 

                                           
                                .         
                                           



          -               

244 | P a g e  
 

                               …       
                                         
                . 

                                       .     
                                         
                  ..                        
          ઈ.           ઈ                  
                  …. 

                                             
                    ….    

 

 

 

 
 



          -               

245 | P a g e  
 

શૈજા આચાયય (૧૫)- રાજુ શાહ 

ભેરડીભાના દળણને શોંચાલા ભાટે જેટ  ફને ઍટ  
લશરેા સનકલાની જીદ ણ ળૈરજાની જ શતી. શલે ઍને 
કઇ કાે ઍની દળણન કયલાની તારાલેરી ય કઇ 
જાતની ાફદંી ભજં ય નશતી. ડૉ. ળેલડે ઍ કદાચ ઍન  
ભન યાખલા અઠલાડીમા છી જલાની મ દત નાખી શમ 
અને છી ઍને યજા ન આે ત ? ડૉ મ્ય રયે ભકરેરા 
ેય તૈમાય થઈ જામ અને ઍન સ્સ્લત્ઝરેન્ડ જલાન  થામ 
ત? આ ત ની રટકતી તરલાય ઍના ભાથા ય ઝીંકામ 
તે શરેા ઍને કઇ ણ બગે ભા ના દળણન કયલા જ 
શતા. 

નાનણ થી વાબંતી આલતી શતી કે જ ફાધા અધ યી 
યશ ેત ઍ શ્રા ફની જામ.અને ઍ ણ જાણતી શતી કે 
વોમ્મ આલી કઇ ફાફતભા ંસલશ્વાવ ધયાલત નથી ણ 
ભાત્ર ઍન  ભન યાખલા જ દળણને રઈ જલા તૈમાય થમ છે 
અને જ આ શરેા જ ઍને સ્સ્લત્ઝરેન્ડ જલાન  થામ ઍ 
લાત ણ નક્કી કે વોમ્મ ઍભા ંઢીર ન મ કત. જ કે આભ 
જલા જાલ ત તાને ણ ક્ા ંઍલી શ્રધ્ધા શતી આલી 
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ફાફતભા?ં ણ જે ક્રદલવે ભનભા ંલશભે આવ્મ કે લણ 
શરેા ઍનાથી ભા પ્રત્મે જે અનાદય થમ શત ઍન  આ 
ક્રયણાભ બગલી યશી છે ત્માયથી ઍ શ્રધ્ધા-અંધશ્રધ્ધા 
લચ્ચેની ાતી બેદ યેખા મ ભ વાઇ ગઇ 
શતી. 

કેલ સ્લકેન્દ્રીમ છે ને ભાનલ સ્લબાલ? જેલ ગ નીચે 
યેર આલત દેખામ ,જ્માયે તાના ય કે તાના 
ક્રયલાય ય આપતની વશજે ણ આંધી દૂયથી ઘેયાતી 
રાગે કે તયત જ ડફૂતા ભાણવને તણખ  ણ બાયે ઍભ 
ઍ કઇ ણ નાનકડી લાતના ટેકાને રઇને ણ ઍ ફશાય 
આલલાના ઝાલંા નાખલા ભાડંે ! 

વોમ્મઍ ઍને દળણને રઈ જલાની તૈમાયી ફતાલી ઍ 
ક્ષણથી ઍ અંદયથી જેટરી ખ ળ શતી ઍટરી જ અધીયી 
ફની ગઈ શતી. યાત્રે દલાની અવય શલા છતા ંઍ 
ઉચાટભા ંવયખ  સ ઇ ણ ળકી નશતી.ક્ાયે યઢ થામ 
ઍના અજંાભા ંયાતન અંધકાય ણ ઍને લધ ને લધ  
ઘેય રાગ્મ .જાણે ઉગતા 
સમૂણન   શે   ક્રકયણ ઍની કાજ ઘેયી -માતનાભમ વભમ 
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માત્રાન જ અંત રાલલાન  શમ ઍભ ઍ શરેા ક્રકયણને 
ોંખલા ઉતાલી ફની ગઈ. 

લશરેી વલાયે સનકળ્મા છી જ ઍના જીલન ઉચાટ ળમ્મ 
અને અંદયથી આશ્વત થઈ શમ ઍભ ઍ થડી જ લાયભા ં
ઍ ભીઠી સનિંદયભા ંવયી ગઈ. આગ વોમ્મ છે, ફાજ ભા ં
ચચત્રાફેન છે અને ભનભા ંભા ન અશવેાવ છે ઍ લાતને 
રઈને ળૈરજા ઍકદભ શલી ફુર ફની ગઈ.ભીઠી સનિંદયભા ં
વયી ડેરી ળૈરજાને જઇને ચચત્રાફેનભા ંભનભા ંલશાર 
ઉબયાઇ આવ્ય . આભે મ ઍક ત ચચત્રાફેનન સ્લબાલ 
ભામાફૄ અને આટરા લખતથી ળૈરજાની વાથે યશીને ઍક 
જાતની આત્ત્ભમતા ફધંાઇ ગઇ શતી.જ કે ડૉ. ળેલડેની 
ભયજી સલફૃધ્ધ ળૈરજાને કણઝટ રઇ જલા ઍભન  ભન ણ 
ભાનત   નશત   ણ વોમ્મની જેભ ઍભને મ ળૈરજાની 
બાલનાને ઠેવ શોંચાડલાન  મ નાવીફ ના રાગ્ય  અને થડ  
ભનથી ઍભ ણ સલચાયી રીધ  કે કદાચ વાચે જ ને 
ળૈરજા 
ણ કઇ બાય શમ અને ઍ દૂય થતા ઍ જલ્દી વાજી થામ 
ણ જેલી ઍમ્બ્ય રન્વ ખાડાભા ંછડાઇ અને જે શડદર 
આવ્મ ઍભા ંત ઍ નક્કય ધયતી ય આલી ગમા. શરેી 
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બ ભ ડ્રાઇલયના નાભની અને ફીજી બ ભ વોમ્મના નાભની 
ડાઇ ગઈ. 

“વાશ…ે…ફ” 

આ છીની ક્ષણે શલે શ  ંથળે ઍની કલ્ના ભાત્રથી ઍ 
બમબીત થઈ ગમા. ઍક ત ળૈરજાની ભાડં-ભાડં શાથભા ં
આલેરી ક્રયસ્સ્થસત લણવી જળે ત ફધા જ કમાણ કાયવ્મા 
ય ાણી પયી જળે અને ફીજ  ડૉ. ળેલડેની ભયજી સલફૃધ્ધ 
ઍભની યજા લગય જ આભ સનકળ્મા શતા અને જ ફનલા 
કા 
કઈ ઉંધ  ડલ  ત ઍ ડૉ. ળેલડેન સ્લબાલ જાણતા શતા ઍ 
મ જફ ાછા ળૈરજાન કેવ શાથભા ંરે ળક્તા ય ણ 
ાણી પયી જામ. 

ચચત્રાફેન તે ણ ક્રયશફેભા ંકંઇ કેટરામ ેળન્્ને 
વબંાી ચ ક્ા શતા ઍટરે આલી નાજ ક ક્રયસ્સ્થસતના 
ેળન્્ન કેવ જ લણવી જામ ત ઍ ક્ામંન  ન યશ ેઍ 
વભજતા શતા. 
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આગ ફેઠેરા વોમ્મની ભનસ્સ્થસત ચચત્રાફેનથી જયામ 
અરગ નશતી. તે ડૉ. ળેલડેની ભજૂંયી સલળ ધ્ધ ળૈરજાને 
રઈ ત આવ્મ શત અને જે અણધાયી આપત આલી ઍભા ં
શલે આગ શ  ંથળે ઍની કલ્ના ભાત્રથી ઍ ખબી 
ઉઠય. 

વોમ્મની સ ચના મ જફ ડ્રાઇલયે ઍમ્બ્ય રન્વ વાઈડભા ંઉબી 
યાખી ઍલ જ ઍ ત્લયાથી નીચે ઉતયીને ાછ 
આવ્મ.અધકચયી ઉંઘભાથંી ઝફકેરી ળૈરજાને શજ  ત શ  ં
થય  છે ઍની જાણ સ ધ્ધા નશતી ણ અજાણતા જ ઍ 
ડી જલાના બમે ઍ જે શાથલગ  આલે ઍ કડલા ભથી 
યશી શતી. ઍન શાથ અજાણતા જ કઇ ટેક રેલા ભથી 
યહ્યા શતા અને ઍ ભથાભણભા ંઍન શાથ ાટા સ ધી ત 
શોંચી ગમેર ચચત્રાફેન અને વોમ્મઍ જમ. 

બોંચક્કા ફની ગમેરા ફનંેને આ ચભત્કાય ગણલ કે સ્ટેભ 
વેરની ગસતસલધી ઍની વભજણ ના ડી. ળૈરજાન  ળયીય 
ધીભી ગસતઍ ણ સ્ટેભ વેર પ્રત્મે પ્રસતબાલ આી યહ્  
શત   ઍ જતા ડ .ળેલડેને કંઇક આળા ફધંાઇ શતી. અને ડ 
મ્ય રયની વાથે નક્કી કમાણ મ જફ ળૈરજાને સ્સ્લત્ઝરેન્ડ 
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ભકરલાની તૈમાયી થલા ભાડંી શતી ઍલાભા ંજ કઇ 
અણધાયી અને અળક્ રાગતી સ્સ્થસત વજાણમ ત ત ફધે 
થી શાથ ધઇ નાખલા ડ ેઍ ફનેંને વભજાત  શત  . 

શલ?ે 

વાલ જ ાવે શોંચી ગમા છી અશીંથી જ ાછા જવ  ંકે 
જયાક ક્રશિંભત યાખીને ળૈરજાની ઇચ્છા  યી કયલી ઍની 
અલઢલભા ંવોમ્મ અટલાઇ ગમ.ચચત્રાફેનને તાન 
આટરા લખતન અન બલ અને વભજણ દગ દઇ યહ્યા 
શમ ઍવ  રાગ્ય . ળૈરજાના શાથની મ લભેન્ટ કલ્નાસતત 
શતી. ઍ ક્ષણીક શતી કે ળૈરજાના વાજા થલાના એંધાણ 
વભી શતી ઍ ત ડૉ. ળેલડે જ કશી ળકે ને? ણ ડૉ. 
ળેલડેની અન ભસત શરેા જે વાહ્વ કય ણ શત   ઍની વાભે 
ઍભન શ  ંપ્રસતબાલ શઇ ળકે ઍની કલ્ના ભાત્ર ફનેં 
ભાટે જયા ણ વહ્ય ત નશતી જ. આ જ ક્ષણે ઍભને જાણ 
કયલી કે શ  ંકયવ  ઍન સનણણમ રેલામ ઍ શરેા ત 
ળૈરજાના ઉંશકાયા અને શરનચરન ળફૃ થઈ ગય . ઍન 
શાથ લાયંલાય ઍના ાટાને કડલા ભથત શત. 
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શાકાફાકા થઈ ગમેરી ળૈરજા શલે ત વંણૂણ જાગ્રત થઈ 
ગઈ શતી . 

“વોમ્મ આણે શોંચી ગમા? વોથી શરેા ઍન ઍ જ 
વલાર ભાથા ય ઝીંકામ. વાચી ક્રયસ્સ્થસતની ળૈરજાને 
જાણ કયલી કે નશી ઍ શજ  ત સલચાયે ઍ શરેા ઉતાલી 
થમેરી ળૈરજાઍ પયી તકાદ કમો .” 

પ્રીઝ વમ  ભને શરેા દળણન કયાલ . “ 

“ફેન, શરેા આ દલા રઈ ર” કઇ ણ ઇભર્જન્વી ઉબી 
થામ ત્માયે આલાની દલાન ડઝ ચચત્રાફેને ળૈરજાને 
આલા પ્રમત્ન કમો ણ ળૈરજાઍ મ્શોં પેયલી રીધ . 

“કેભ ભ રી ગમા ચચત્રાફેન? ભેં કારન  ત તભને કશી 
યાખ્ય  શત   કે દળણન કમાણ લગય હ  ંશલે ાણી સ ધ્ધા નશી 
ીવ .” 

ચચત્રાફેનના મ્શોંઍ થી સવવકાય સનકી ગમ. અત્માયે ઍ 
વાલ જ ભ રી ગમા કે ળૈરજાઍ વલાયે ચા સ ધ્ધા નશતી 
ીધી. 
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આગરા ક્રદલવથી જ ઍણે કશી યાખ્ય  શત   કે જ્મા ંસ ધી ઍ 
ભેરડી ભા ના દળણન કયીને ઍન પ્રવાદ રેળે નશીં ત્મા ં
સ ધી ઍ દલા ત શ  ંાણી ણ નશી રે. 

અધણ જાગ્રત ળૈરજાન  ભન જાણે ઍકદભ વાબ ત શત   
.ચચત્રાફેન ભ રી ગમા ણ ઍના ભનના ઉંડાણભા ં
ધયફામેરી શ્રધાના રીધે રેલામેરા સનણણમથી 
ઍ શલે ડગે ઍભ નશતી ઍ વાપ શત  . 

શલે ત સનણણમ રેલાભા ંફીજ કઇ સલકલ્ જ ન યહ્ય. ફે 
ક્રકરભીટય દૂય યહ્યા યહ્યા જ ભેરડી ભા ઍ જાણે યસ્ત વાપ 
કયી દીધ. શલે ત જે થામ ણ અશીંથી ઍભને ઍભ ત 
ાછા નશી જ પયામ ઍ નક્કી થઈ ગય . 

ઍક ભાત્ર વોમ્મઍ ભફાઇર કયીને બયતબાઇને જાણ કયી 
દીધી જેથી કઇ ઍલી નાજ ક ક્રયસ્સ્થસત ઉબી ત ઍભન 
તયત વંકણ કયી ળકામ. બયતબાઇ ણ લાત વાબંીને 
ક્ષચણક ડઘાઇ ગમા. શાથભા ંકડે  છા  ઍભ જ શાથભા ં
યશી ગય  . 



          -               

253 | P a g e  
 

કા ય ચચિંતા અને અલઢલના વ જઇને ઇંન્દ બાબી 
મ ઝંાઇ ગમા. 

“શભણા ંત ભફાઇર ય કઇની વાથે લાત કયતા શતા 
અને આભ જ ઍકદભ ક્ા ંખલાઇ ગમા?” 

“ઇન્દ , લાત જ ઍલી છે કે ભન મ ઝંાઇ જામ ઍના કયતા 
લધ  ત ફશયે ભાયી જામ” 

“આભ લાતભા ંભણ નાખલાના ફદરે જે શમ ઍ વાપ વાપ 
કશી દ ને બૈવાફ” 

બયતબાઇ ઍ વોમ્મની વાથે થમેરી લાત ઇંદ બાબીને કયી 
ઍની વાથે ઍભના હ્રદમભાથંી શામકાય સનકી ગમ. 

” શલે શ  ંથળે? ઇશ્વય કયે ને વો વાયા લાના થામ.નશીં ત 
ઇશ્વય ય યશરેી વોની શ્રધ્ધા ડગી જળે. “ 

” જ ઇન્દ  આ આખી લાતભા ંઇશ્વય યની તાયી કે 
ળૈરજાની શ્રધ્ધા થી લધીને ઍક આગ લાત છે અને ઍ 
છે ભેડીકર વામન્વ. અત્માયે આણે ઇશ્વય ય જેટરી 
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શ્રધ્ધા યાખીઍ ઍટરી જ શ્રધ્ધા આણે ડકટય ય ણ 
યાખલી જઇઍ . અને અત્માયે ડૉકટય ળેલડે કે ડૉકટય 
મ્ય રય ભાયા ભતે ળૈરજા ભાટે ઇશ્વયથી વશજે ણ ઓછ 
ભશત્લ નથી ધયાલતા.જે યીતે ઍ રક ળૈરજાન કેવ 
વબંાી યહ્યા છે ત્માયે ઍભની ભયજી કે ઍભન ભત 
ઍટરા જ ભશત્લના છે.ત્માયે ળૈ ની જીદ  યી કયલાન આ 
પ્રમત્ન કેટર આકય વાચફત થળે `ઍ તને વભજામ છે?” 

” હ  ંમ ફધ  વભજ  છ ંણ અત્માયે જે ફની ગય  છે ઍ ન 
ફનલાન  ત છે નશી ઍટરે ભા ઍને વાચલી રે ઍટરે 
બમ બમ.અને શલે ભશયેફાની કયી તભે જયામ ઉચાટ 
કયતા નશી કે ભને ણ કયાલતા નશી. જ્માયે લાત 
આણા શાથ ફશાય કે શોંચ ફશાય શમ ત્માયે ઍને 
બગલાન બયવે છડી દેલાભા ંજ વાય છે.” કશીને ઍભણે 
લાતન ફધં લાળ્મ અને ભન ફીજા કાભભા ંયવ્ય  જેથી 
ભનન ઉચાટ ફશાય ન દેખામ. 

૦-૦ 

” ભા આજે હ  ંવાચા હ્રદમથી તાભાયા ળયણે આલી છ ં. 
ભાયી ભ રચ ક થઈ છે ઍને ભાપ કયી દ ભા. તભે ત 
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જગત જનની છ . ભા ઍના ફાકની ભ ર શભેંળા ભાપ 
કયે છે ઍલી યીતે તભે ભને ભાપ કયી દ. 

ભને ખફય નથી કે હ  ંઆ માતનાભમ જીલનાભાથંી 
કે્ષભક ળ ાછી પયલાની છ ંકે નશી ણ આજથી આ 
ક્ષણથી શલે ભાયા ભન ય કઇ બાય નથી. આજે તભાયા 
બયવે ભાયી જાત જ નશી ણ ભાય વવંાય, ભાયા 
ફાકને વોંી યશી છ ંતભે જે ક્રયસ્સ્થસતન  સનભાણણ કયળ 
ઍ ભજં ય છે. વાજી નયલી યશીળ 
ત તભાય ઉકાય જીલનબય નશી ભ   ભા ણ ભાયી 
ભ રે જ કઇ કવય યશી ત વશન કયલાની ળસ્કત આજ. 
“ 

વ્શીર ચેયભા ંફેઠેરી ળૈરજાની ફધં આંખભાથંી વતત 
અશ્ર ધાયા લશી યશી શતી , જાણે આટરા વભમન ઓથાય 
ના લશી યહ્ય શમ ઍભ ઍના ચશયેા ય સનતાતં ળાસંત 
ધીભે ધીભે છલાઇ યશી શતી. 

ચચત્રાફેન અને વોમ્મને ળૈરજાની મ ક પ્રાથણના શોંચી શમ 
ઍભ ભનભન ઍ રક ણ ઍની લાતને જ ટેક આતા 
શમ ઍભ ભા ને પ્રાથી યહ્યા. 
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વોમ્મને ઍક લાત વભજાઇ યશી શતી કે શલે ળૈરજાને જે 
સ્સ્થસતન વાભન કયલાન છે ઍભા ંઍના ભાટે આ 
પ્રાથણનાન  ફ જ ટેકાફૃ ફનલાન  છે. 

ચચત્રાફેન ણ ભનભન ભા ને સલનલી યહ્યા ” ભા , આજ 
સ ધી ળૈરજાફેનન  જે કઈ ભેં જય  ઍનાથી લધાયે વાળ  ન 
ફનલાન  શમ ત ઍ તભાયી ભયજી ણ આનાથી લધ  
ખયાફ ત ન જ થલા દ ઍ્  ત હ  ંખ ાથયી ને 
ભાગં  ને? તભાયા દયફાય આલેરાને તભે સનયાળ નથી જ 
કયતા ત આને ણ નશી જ કય ઍટર ત ભને બયવ 
છે જ. આનાથી લધ  કંઇ કશલેા ભાટે ભાયી ાવે કઇ ળબ્દ 
નથી ણ ભાયી બાલના તભને શોંચળે જેલ સલશ્વાવ છે.” 

જૂાન થા અને પ્રવાદ ધયાલીને ફશાય આવ્મા છી 
ણ ળૈરજા ળાતં જ શતી. ઍમ્બ્ય રન્વના ઝટકાને રીધે 
શાથન  જે શરનચરન થય  ઍનાથી ફેખફય ળૈરજા 
ભાનસવક ળાસંત અન બલી યશી શતી 

ણ ળાયીક્રયક ફેચેની ઍને યશી યશીને સલહ્વ ફનાલી યશી 
શમ ઍવ  કે રાગત   શત  ? ણ ભન ળાતં શમ ત તન ણ 
સ્લસ્થ ન શમ? 
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ઘણા વભમ ફાદ આટર ક્રયશ્રભ રીધ ઍન  કાયણ શળે? 
કઇ અક પેયપાય થઈ યહ્યા છે? ન વભજામ ઍવ  કંઇક 
થઈ યહ્  છે. 

ઍના ચશયેા યના પેયપાય વોમ્મ અને ચચત્રાફેન ફનેંની 
નજયે ચઢયા, શલે વશજે ણ વભમ લેડપલ મગ્મ નથી 
ઍવ  ફનેં ઍ ઍકભેકની વાભે જઇને ફલ્મા લગય જ 
નક્કી કયી રીધ  શમ ઍભ ચચત્રાફેને ઍની ષ્વ્શર ચેય 
ઍમ્બ્ય રન્વ તયપ ધકેરી. ળૈરજાને પયી ઍજ પ્રભાણે 
વયખી સ લડાલી દલા આી દીધી અને ડ્રાઇલયને 
વાચલીને શલે થી કઇ જાતના ઝાટકા ન લાગે ઍભ 
ચરાલલાની સ ચના આી દીધી. 

ળૈરજાને ફયફય ગઠવ્મા છી વોમ્મઍ ફીજ  કાભ કય ણ 
ડૉ. ળેલડેને પન કયલાન  . ખફય શતી કે જે ક્ષણે ઍભને 
જાણ થળે કે ઍભની આેરી મ દત શરેા જ આ વાશવ 
કય ણ છે ત ફને કે શલે ળૈરજાના કેવભાથંી યવ ણ 
ગ ભાલી દે. કાયણકે જે યીત ઍભણે અને ડૉ. મ્ય રયે 
જશભેત ઉઠાલી શતી ઍભા ંજ ક્રકનાયે આલે ઍ શરેા જ 
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કસ્શ્ત ડ ફલા ભાડંે ત શલે ળૈરજાને ઉગાયલાન કઇ આય 
જ ન યશ.ે 

તેભ છતા ંઅત્માયે જ ઍભને જાણ કયલી ઍટરી જ જફૃયી 
શતી. ઍમ્બ્ય રન્વ વીધી જ ઍભની ધ્કરસનક ય રેલડાલી. 

ડૉ.ળેલડે ધાય ણ શત   ઍભ જ વખત નાયાજ થમા.ઍક વભમ 
ત ઍભ રાગ્ય  જે ડૉકટય ળૈરજાની પાઇર જ પગાલી દેળે. 
ણ ડઘાઇ ગમેરી ળૈરજાના ચશયેા યની આજીજીઍ 
ઍભને ઍભ કયતા યકી રીધા. કેટરામ વભમની વાયલાય 
દયમ્માન ળૈરજાના સ્લબાલન ઍભને ઘણ ક્રયચમ થઈ 
ગમ શત. ળૈરજાના વ્મસ્કતત્લભા ંકઇ ઍક ઍવ  ક્રયફ 
શત   જે ઍને ફીજા ેળન્ટ કયતા જ દી તાયલત   શત  . ઍની 
વાજા થલાની ઝખંના ,  નિઃસ્લાસ્થ્મ ાછ ભેલલાના 
ઝાલંા ઍભણે જમા શતા. ડૉ.ળેલડ ૅજ્માયે જ્માયે 
ઍની ટ્રીટભેન્ટ અંગે ઍને ભળ્મા ત્માયે ત્માયે નાની 
ફાકીની જેભ ઍને ઍકદભ કહ્યાગયી ફની જતી જઇ 
શતી. ક્રયશફેભા ંક્રપઝય થેયેી વભમે કે ક્રપચઝકર ટે્રઇનીંગ 
વભમે જે લેદના ઍ અન બલતી ઍ ઍના ચશયેા ય ઍભણે 
જઇ શતી અને તેભ છતા ંપયી ઍ જ ઉત્વાશથી ડૉ. ળેલડે કે 



          -               

259 | P a g e  
 

ચચત્રાફેનના કહ્યા પ્રભાણે અથલા ત ઍનાથી ણ લધ  
પ્રભાણભા ંઍને જશભેત ઉઠાલતી જઇ શતી. શલે ઍક ભ ર 
ભાટે ઍને આકયી વજા આલી કેટરી મગ્મ? 
અને આ આભે મ ચેરેન્જીંગ કેવ શત જેની વપતા 
ળૈરજા જેટરી જ ઍભના ભાટે અગત્મની શતી. પયી ઍક 
લાય ળૈરજાને ધ્કરસનકભા ંઍડભીટ કયીને ઓબ્ઝલેળન 
શઠે યાખલી ઍલ સનણણમ રેલામ. 

સ્ટેભ વેરના સનળ ણ ફાદ જે આલશ્મક વભમ શત ઍ 
વાય કયલ અને ડૉ. મ્ય રયની સ ચના પ્રભાણે જફૃયી 
વાયલાય આલી ઍવ  નક્કી થય . પયી ઍક લાય આભ 
ધ્કરસનકભા ંયશલેાન  ળૈરજાને ભજૂંય ત નશત   જ ણ આ 
વભગ્ર લાદ-વલંાદ દયમ્માન ઍ ઍ્  ત વભજી જ ગઈ 
શતી કે ક્ાકં કાચ  કાય  છે અને ઍ ણ ઍની જીદના 
રીધે જ. ઍટરે અંદયથી ઍક જાતની ગ નાક્રશત રાગણી 
વતત ઍને સડતી શતી. 
અને શલે જ ઍ આ વભમ દયમ્માન વાથ નશી આે ત 
ઍન કેવ વાલ જ શાથભાથંી જળે ઍવ  ણ ઍણે ભનભન 
સ્સ્લકાયી રીધ  શત   . જ કે આ સનયાળ- શતાળ ભાનસવકતા 
ણ ઍના ભાટે મગ્મ નશતી. 
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” ળૈરજા , તને ખફય છે ઓયેળન દયમ્માન 
ઍનેસ્થેસળમાની અવય નીચે જ ેળન્ટન ક્રયન્વ 
ઝીટીલ શમ ત ઍ વર્જયી વપ થલાની ળક્તાઓ 
કેટરા પ્રભાણભા ંલધી જામ છે? જ દદીન અચબગભ 
વાયલાય પ્રત્મે વાન ક  શમ ત ઍવાયલાય લધ  કાભામફ 
યશ?ે જીલન ભયણ આણા શાથભા ંનથી કે નથી ડકટયના 
શાથભા ં. ઍ ત ઇશ્વયની ભયજીને આસધન છે .તેભ છતા ં
વાલ આળા છડી દીધી શમ ઍલા ેળન્ટની વાયલાય 
કયલાભા ંડૉકટય ાછા ડ ેછે? આ તાયી વભસ્મા ઍલી 
જટીર ત નથી જ કે જેન કઇ ઉામ જ ન શમ. ત 
છી ત   ંઆભ ક્રશિંભત શાયીને ફેવી જઇળ ત કેભ કયીને 
ચારળ?ે “ 

છેલ્રા આ ક્રદલવ દયમ્માન વતત બયતબાઇ ળૈરજાને 
ક્રશિંભત આપ્મા કયતા શતા. તાની આ વ્શારવઇ ફશનેને 
સનયાળાની ગતાણભા ંવયી ડેરી જઇને ઍભન જીલ કીઍ 
કીઍ કાત શત. 

” બાઇ હ  ંશ  ંકળ ? વાજા થલાન  વાયા થલાન  ભને ભન થત  
નશી શમ? આભ વાલ જ ક્રકનાયે આલી ને હ  ંપયી ાછી 
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ભધદક્રયમે પંગાઇ ગઈને? શલે પયી ને પયી ઍ વાભા 
લશણેભા ંતયલાની ભાયી કઇ શાભ જ નથી યશી.” 

“કેભ લાતત ભટી ભટી કયતી શતી. શજ  ભાયે નીયજાને 
યણાલાની છે ઍન  કન્માદાન આભ ષ્વ્શર ચેય ય ફેવીને 
કયલાન  ંછે તાયે? આટરા લખતથી ળાસંતબાઇ અને 
ધીયજફશનેે જે કય ણ ઍના ભાટે જીલ ફાતી શતી. કશતેી 
શતી ને કે ભાયે ઍભની વેલા કયલાની શમ ઍના ફદરે હ  ં
ઍભની ાવે વેલા કયાવ  છ.ં ત   ંત ઍભન  ઋણ ચ કલલાની 
લાત કયતી શતી તે આભ જ વ્શીર ચેયભા ંફેવીને 
ચ કલલાની છ?ં” 

” ત કળ  શ  ંહ  ંબાઇ? ણ શલે હ  ંઅંદયથી ત  ટતી જઉં છ ં. 
ફધ  વભજ  છ ંફધ  જાણ  છ ંણ ભન શલે વાથ જ નથી 
આત . થામ છે કે જાણે 
આ ફધ  જ સનયથણક છે. શલે કશ  ંજ સ ધયલાન  નથી.આના 
કયતા ત અકસ્ભાત થમ ઍ જ લખતે બગલાને ભને 
ઉાડી રીધી શત ત વાળ  
આ ફધી લેદનઓ, તભાયા ફધા ના જીલ ના લરાત ત 
જલાના ક્રદલવ ના આલત ને? 
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શલે ભને વભજામ છે આ ફધી ઇચ્છા મ્ર ત્ય ની લાત . 
ભાણવ તાની ભયજી પ્રભાણે જીલી ન ળકે ત ઍની 
ભયજી પ્રભાણે ઍન ભત ત નવીફ શવ  જઇઍને? 
આણાભા ંજીલ દમાની લાત નથી કયતા ત આ ણ 
ઍક ક્રયફાત સડાત જીલ ઍની માતનાભાથંી મ સ્કત જ 
ભાગંે છે ને? “ 

” ળૈરજા , આ શ  ંભાડંલ   છે ? આલી લાત કયીને ત   ભાયા 
જીલને કેટર દ બલે છે ઍન તને સલચાય સ ધ્ધા નથી 
આલત?” 

શલે ળૈરજાને વભજાય  ઍ ઍકરી જ આ જગં નથી રડતી 
ઍની વાથે વાથે ઍન ક્રયલાય , ઍના બાઇ-બાબી ણ 
ઍને ઉબી કયલા ઍ્  જ ઝઝૂભે છે. 

“ત હ  ંશ  ંકફૃ બાઇ? ભને મ શલે ત વભજણ નથી ડતી. 
શરેાની જેભ પયી ઍની ઍ કથા ભાડંલાન  જયામ ભન 
નથી થત  .” 

કેભ ેરા કયીમાની લાતાણ ભ રી ગઈ? વાત લાય જાફૄ 
ફનાવ્ય  ને વાતે લાય ત  ટી ગય  ત ઍણે પ્રમત્ન છડી 
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દીધા? જ ઍક નાનકડ જીલ ઝઝૂભી ળકે અને જીતી ળકે 
ત ત   ંકેભ નશી? ે  ટચકડ  ક્રપસનક્ષ ખંી જ તાની 
યાખભાથંી પયી ઉભ  થઈ ળકત   શમ ત ઍન અથણ ત   ં
વભજે છે? કયેરા પ્રમત્ન ઍે નથી જ જલાના ભાટે આ 
ફધ શૈમાફા મ કી દે અને ખયા ભનથી ત   ંઆ ફધા 
પ્રમત્નભા ંવાથ આ. શલે ત તાયે તાયા ભાટે નશીં તાયા 
વોમ્મ ભાટે ઉબા થલાન  છે. તને ખફય છે ઍ કેટર 
ઍકર ડી ગમ છે? ફાક 
છે, ભમ્ભી પ્ા છે ણ તાયા લગય ઍ અધ ય છે. દાદા 
દાદીની દેખયેખભા ંનીયજા અને અમલૂ્મ ત વચલાઇ જળે 
ણ ઍને કયી ખાતી ઍકરતાન  ંશ ?ં “ 

ળૈરજાની આંખભાથંી શ્રાલણ -બાદયલ લશી યહ્યા છે ઍ 
જઇને બયતબાઇ ણ થડા ઢીરા ડયા ણ ઍ જાણતા 
શતા કે આભ અત્માયે ળૈરજાની વાભે વશજે ણ ઢીરા 
ડવ  ઍન અથણ ળૈરજાને લધ  કભજય ફનાલલી .ઍટરે 
થડી વખતાઇ ધાયણ કયી રીધી. 

” જ ળૈ  ત   ંઆભ ચકા મ કીળ ત કારથી હ  તાયી ાવે 
આલીળ જ નશી. હ  ંતને શવતી યભતી જલા ભાગં  છ ંનશી 
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કે આભ યતર. માદ છે ને ેર તાય શવતી ફીફી યતી 
ફીફીન ગખર..” 

નાની શતી ત્માયે ણ તને શવતી ફીફીન ગખર જ 
ગભત શત ને? 

ભને ણ અત્માયે ઍલ શવતી ફીફીન ગખર જ જલ 
છે નશી કે યડતીફીફીની સ યત.વભજી? “ 

અને યડતી આંખે ણ ળૈરજા શવી ડી. 

ફહ જ વ્શારી શતી ળૈરજા બયતબાઇ અને ઇન્દ બાબીને. 
ળૈરજાના નાનાભા ંનાના પ્રગે્રવથી ઍભને જેટર આનદં 
થત ઍટ  જ ઍની તકરીપથી દ િઃખ ણ . 

જ કે બયતબાઇ અને વોમ્મ ફધા જ જાણતા શતા કે આ 
દંય ક્રદલવના ક્રયટણ  કઈ વાયા કે આળાજનક ત નશતા. 
ળયીયભા ંપયેન ફડીની સ્લીક્રુસત ઍટરી વશજ નથી 
શતી.શલે ત ડૉકટય ળેલડે કે ડૉકટય મ્ય રય ણ ળૈરજાને 
સ્સ્લત્ઝયરેન્ડ ભકરલાના ભતના નશતા. 



          -               

265 | P a g e  
 

આજે ત વોમ્મ યજા રઈને લશરે ડૉ.ની ધ્કરસનક ય 
આલી ગમ. ડૉ. ળેલડ ૅઅને ડૉ. મ્ય રય કન્પયન્વ કયીને 
ળૈરજા ભાટે કેટરાક સનણણમ રેલાના શતા જેના ભાટે 
ળૈરજાની ગેયશાજયી અને વોમ્મની શાજયી આલશ્મક શતી. 
ઇન્દ બાબી ળૈરજા ાવે યકામા અને વોમ્મ અને 
બયતબાઇ ડૉકટયની ચેમ્ફયભા ં
ગમા. 

છેલ્રા દંય ક્રદલવના ળૈરજાના ક્રયટણ  ડૉ.ળેલડેના ટેફર 
ય શતા. સ્ટેભ વેરના સનફૃણ છી જે જફૃયી શતા ઍ 
તભાભ ટેસ્ટ જયામ આળાજનક નશતા.ળૈરજાના ળાયીક્રયક 
ક્રયસ્ન્વ ણ નફા શતા અથલા ત નક્રશલત શતા , 
જેના રીધે શલે ઍને સ્સ્લત્ઝરેન્ડ ભકરલા ભાટે અલઢલભા ં
શતા શરેા નક્કી કમાણ પ્રભાણે જ સ્ટેભ વેરના સનફૃણ 
ફાદ જ ળયીય વશજે ણ ચેતનલતં   ફન્ય  શત કે 
ળૈરજાના ભજ્જાતતં  ઓ સલકસ્મા શત ત ફીજી ક્રટ્રટભેન્ટ 
ભાટૅ ળક્તાઓ ઉબી થાત કાયણકે આ ત ૂડૉકટય ભાટે 
ણ ઍક સ્ટડી કેવ શત જેભા ંઍભને ણ અત્મતં જ યવ 
શત 
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ણ શલે સ્ટેભ વેરની સનષ્પતા જઇને આગ જ કશ  ંજ 
ન થઈ ળકલાન  ંશમ ત સ્સ્લત્ઝયરેન્ડ સ ધી ેળન્ટને 
ભકરલાન ઍભન ઉત્વાશ ભ ડય શત. 

વોમ્મ ત ઍકદભ જ શતપ્રબ ફની ગમ. ભાડં ભાડં નજીક 
આલેરી ળૈરજા દૂય વયી જતી રાગી. 

ળા ભાટે આભ ફન્ય ? ઍણે કે ળૈરજાઍ કન  શ  ંફગાડલ  
શત   કે ઇશ્વયે ઍભને આભ વજા કયી? અયે નીયજા કે 
અમલૂ્મ વાભે ણ ઇશ્વયને અન કંા નશી ઉબી થતી શમ? 

શલે આગ ચચાણન કઇ અલકાળ જ યશતે નશતને? 
ળૈરજાને શલે ધ્કરસનકભા ંયાખલી કે ઘેય રઈ જલી ? કશ  ં
જ  છલાન  ણ ઍને સ જત   નશત  . “હ  ંરઈ જઇળ ભાયે 
ળૈ ને સ્સ્લત્ઝયરેન્ડ.ભાયી જલાફદાયી અને ભાયા જખભે. 
ફવ ડૉકટય આના ભાટે ભાયે શ  ંકયલાન  છે ઍ જણાલી દ 
ફને ઍટરી જરદી જ રઈ જલી છે. આળાન  અંસતભ ક્રકયણ 
દેખામ ત્મા ંસ ધી હ  ંઝઝૂભલા તૈમાય છ.ં “ 

સ્તબ્ધ ડૉકટય ળેલડેના ચશયેા ય અશબાલ શત અને 
ફીજી જ ક્ષણે ઍભણે ડૉકટય મ્ય રયને પન જડી દીધ. 



          -               

267 | P a g e  
 

           (૧૬)              

                            ,            
                                          
               ,                              
                                   .          
        ,                 ,                
   !!,                                         
        ,                 ,                        
          ,                                      
                                        
               ’            ,                    
                                     "     
                                   ".          
           .                            
                                             
          .               . 

                               .            
                                 ,     



          -               

268 | P a g e  
 

                                !!,            
                   ,                  ,             
                      ઈ       ..            
                       ,                
                                        
                                           
  ,"                                      
    ,"        !            !                      
       ,                   . 

                                            
               ,                                 
                                                
                 . 

                                           
                                     .        
                   ,                         
              ,                             
     ,                                    



          -               

269 | P a g e  
 

.                                            
         . 

                                        
   .                   .                     
                                            
    ,                                     . 
                                              
                                   .   .           
              ,                              
                                 ,   
                                            
              . 

                                  .        
            # ૧                            
                                      
   ,                                        
                                         # 
૨                       .   .   ,        



          -               

270 | P a g e  
 

                            .     # ૨   
        .                                 
                                           
,                                  ,     
                                               
          ,                                 
                                          
                ,                       . 

         ૯                                   
                                         
   ,                               . 

                          ,           
                                         
"                                         
                                             
                                            
                   ,                             
                                             



          -               

271 | P a g e  
 

  ,                           ".             
                  "                         
                                            
  .                                           
        ,                                     
                    ,                         
                 ,                        
                               . 

                     .                         
                                        
        .           ૨૦                    
                              ,               
                              . 

                   ,                        
                 , ઈ                         
          .                               
   .                                            . 
          .                  ,            



          -               

272 | P a g e  
 

                                            
             .                     
   .                                  
          ,                      ,            
                                          
    ,                                        
    ,                                      '. 

          ઈ                                 
                     ,                        
    ,                         '. 

                                        .   
                                         
         . 

                                         
         ,                                , 
                                      
                                            . 
                                         .    



          -               

273 | P a g e  
 

             ,                                   
        . 

       ૫                    ,            
                      .૬             
                     .                         
                             .             
                                          
    ઈ                                        
                                                  
                                         
                           . 

                   ,                         
                         .           
             ,                          . 
                 ,                     
                                       , 
                                          
                . 



          -               

274 | P a g e  
 

                                         
                                       
                                             
                                      
          ,                      .       
                                  .       ૨ 
                                   .         
                .                        
                   ,                     
    ,                                   .   
  .                                           
                 . 

   ૯               ,           
     ,  .                                  
                                         
              ,                               
                            . 



          -               

275 | P a g e  
 

                            .          
             .                                
   .   .                                
     .   .                             
           (HcnsSc 
                                                
                                ,             
        .                .                 
                 .   .                    
                   . 

                                        
                                 “         
                    ,”              "         
                                               
                                "!!!   
                                      (we will 
be landing Amdavad international airport in 15 
minites). 
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