


અશ્રુઘર

રાવજી પટલે



`એકત્ર’નો ગ્રંથ-ગરુલાલ
we share, we celebrate 

આપણી મધુર ગુજરાતી ભાષા અને એના મનભાવન સાહિત્ય માટનેાં સનેિ-પ્ેમ-
મમતા અને ગૌરવથી પ્ેરાઈને `એકત્ર’ પહરવારે સાહિત્યનાં ઉત્તમ ને રસપ્દ પુસતકોને, 
વીજાણુ માધ્યમથી, સૌ વાચકો ને મુકતપણે પિોંચાડવાનો સંકલપ કરેલો છ.ે

આજ સુધીમાં અમે જ ે જ ે પુસતકો અમારા આ વીજાણુ પ્કાશન-ebook-ના 
માધ્યમથી પ્કાશશત કરેલાં છ ેએ સવ્વ આપ www.ekatrafoundation.org પરથી વાંચી 
શકશો.

અમારો દૃષ્ટિકોણ:

િા, પુસતકો સૌને અમારે પિોંચાડવાં છ ે– પણ દૃશટિપૂવ્વક. અમારો `વેચવાનો’ 
આશ્ય નથી, `વિેંચવાનો’ જ છ,ે એ ખરં; પરંતુ એટલું પૂરતું નથી. અમારે ઉત્તમ વસતુ 
સરસ રીતે પિોંચાડવી છ.ે

આ રીતે –

* પુસતકોની પસંદગી `ઉત્તમ-અને-રસપ્દ’ના ધોરણે કરીએ છીએ: એટલે કે 
રસપૂવ્વક વાંચી શકા્ય એવાં ઉત્તમ પુસતકો અમે, ચાખીચાખીને, સૌ સામે મૂકવા માગીએ 
છીએ.

* પુસતકનો આરંભ થશે એના મૂળ કવરપેજથી; પછી િશે તેના લેખકનો પૂરા 
કદનો ફોટોગ્ાફ; એ પછી િશે એક ખાસ મિત્વની બાબત – લેખક પહરચ્ય અને પુસતક 
પહરચ્ય (ટૂકંમા) અને પછી િશે પુસતકનું શીષ્વક અને પ્કાશન શવગતો. ત્યાર બાદ આપ 
સૌ પુસતકમાં પ્વેશ કરશો.

– અથા્વત્, લેખકનો તથા પુસતકનો પ્થમ પહરચ્ય કરીને લેખક અને પુસતક સાથે 
િસતધૂનન કરીને આપ પુસતકમાં પ્વેશશો.

તો, આવો. આપનું સવાગત છ ેગમતાના ગુલાલથી.
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આ પુસતકના લેખકનો અને પુસતકનો પહરચ્ય રમણ સોનીનાં છ ેએ માટ ેઅમે તેમનાં 
આભારી છીએ.
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Ekatra Foundation is grateful to the author for allowing distribution 
of this book as ebook at no charge. Readers are not permitted to modify 
content or use it commercially without written permission from author and 
publisher. Readers can purchase original book form the publisher. Ekatra 
Foundation is a USA registered not for profit organization with objective to 
preserve and spread Gujarati literature. For more information, Please visit: 
http://www.ekatrafoundation.org.
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સજ ્વક રાવજી પટલે



સર્જક-પહરચય

સજ ્વન કરવાની શશકત કેવી તો જનમજાત િો્ય છ ેએનો એક દાખલો આપણા 
નવલકથાકાર પન્ાલાલ પટલે છ ે તો બીજો એક દાખલો કશવ રાવજી છ ે – રાવજી 
છોટાલાલ પટલે. જનમ 15 નવેમબર 1939 અને, નાની વ્યે જ આ ઉત્તમ સજ ્વકનું 
અવસાન : 10 ઑગસટ 1968.

ડાકોર પાસેના નાનકડા ગામ વલ્લવપુરામાં જનમેલો આ સામાન્ય શસથશતનો ખેડતૂ-
પુત્ર અમદાવાદ આવ્યો, સકૂલમાં ભણ્યો, કૉલેજમાં બે વષ્વ ક્યાાં; શનવા્વિ માટ ેમીલમાં, 
પુસતકાલ્યમાં નાની-સરખી નોકરીઓ કરી. આ એક સંઘષ્વ, ને શિેરમાં ગામ-ખેતર 
તીવ્રતાથી ્યાદ આવ્યા કરે એ બીજો મનોસંઘષ્વ. રાવજીનાં સંવેદના ને ચેતના એટલાં તો 
વેગવાળાં કે ગુજરાતીના કશવઓની કશવતા વાંચતાં વાંચતાં જ કશવતાનું ઝરણું ફૂટ્યું – ને 
જોતજોતામાં રાવજી પટલે તે સમ્યની આધુશનક કશવતાનો એક મિત્વનો કશવ બની ગ્યો 
– અદમ્ય સજ ્વકશશકતનો જાણે ચમતકાર ! ભણ્યો, વાંચ્યું, લખ્યું તે બધું જ તરવરાટથી 
ને વલવલાટથી – ઊંડ ેડબૂકી મારીને. નાનપણના અપોષણને કારણે ક્ષ્ય થ્યો, લાગણીની 
તીવ્રતાવાળા આ કશવએ એ ગણકા્યુાં નિીં, રોગ વકરતો ગ્યો, એને િોશસપટલમાં દાખલ 
કરા્યો – પણ એ બચ્યો નિીં. 30 વષ્વની નાની વ્યે આપણી વચચેથી એ શવદા્ય થ્યો...

જીવ્યો એ દરમ્યાનમાં, કૃશષ-ચેતના તેમજ આધુશનક ચેતનાનાં ખેંચાણવાળી – લાગણી 
અને સમજના અદભુત સમનવ્યવાળી કશવતા લખી. અવસાન પછી એનો, કશવશમત્રોએ, 
સંગ્િ ક્યયો : `અંગત’ (1970). એ ઉપરાંત બે નવલકથા લખી `અશ્ુઘર’(1966) અને 
`ઝંઝા’ (1967). વાતા્વઓ લખી – `વૃશત્ત અને વાતા્વ’ (1977). એક રોગગ્સત અશકત 
વ્યશકત, એક સશકત સજ ્વક.

L



નવલકથા `અશ્રુઘર’

આ નવલકથાના ના્યકનું નામ છ ે – સત્ય. એ ક્ષ્યગ્સત છ,ે પણ મન એનું 
તરવરાટવાળું, તીવ્ર રીતે સંવેદનશીલ છ.ે િોશસપટલ અને ગામડાનંુ ઘર – એની વચચે પસાર 
થતા એના હદવસો શવસમ્યભરેલા, લાગણીમ્ય, ઉશકેરાટવાળા, વેદના-ને-પ્સન્તાવાળા 
પ્ેમ-અનુભવથી ભરેલા છ.ે િોશસપટલમાં લશલતા સાથેનો પ્ેમ, ગામમાં ગ્યા પછી સૂ્યા્વ 
સાથે લગ્ન, વળી છલે્લી ઘડીઓમાં લશલતાનું ક્ષશણક સાશન્ધ્ય...

નવલકથામાં લેખકની શૈલી રમશત્યાળ છ,ે એની ભાષા શશશક્ષતની તેમજ ગ્ામજનની 
એવા બેવડા સવાદવાળી છ.ે લેખકની રમૂજવૃશત્ત – sense of humour – પણ સંવાદોમાં 
ને વણ્વનોમાં દેખા્ય છ.ે ક્યાંક તો નરી કશવતા છ ેએ.

કરણ અંતવાળી આ નાનીસરખી નવલકથા એવી તો કથા રસવાળી ને સજ ્વનાતમક 
ભાષાના કસવાળી છ ેકે એમાં એકવાર પ્વેશ કરીશું એ પછી આંખો સામેથી એ ખસશે 
જ નિીં.
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અપ્જણ

શ્ી જશવંતલાલ ઠાકરને



લેખકનરુરં ષ્નવેદન

મારી આ પ્થમ કૃશત વાંચતાં વાંચતાં તમને એ તમાર હૃદ્ય નજીક લઈ જશે તો 
તમારં તમારી સાથેનું એ શમલન પરોક્ષ એવા મને પણ આનંદશે. `અશ્ુઘર’ના પ્કાશનમાં 
કશવશમત્ર રઘુવીર ચૌધરીનો સનેિ સહરિ્ય બન્યો છ.ે

પ્કાશક રમેશભાઈ દેસાઈનો આભારી છુ.ં

મારા શપ્્ય શશક્ષક શ્ી અમુભાઈ પંડ્યા શાળાકી્ય વષયો દરશમ્યાન મને શબદ સાથે 
અટકચાળાં કરતો જોઈ ગ્યા અને પછી તમાકુના છોડને ઉછરેવા જવેી મારા શવશે એ 
કાળજી લેવા લાગ્યા.

રાવજી.
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...

અમે અજાણ્યા ક્યાં લગ રે’શું

કિો તમારા ઘરમાં ?

િમણાં િડી આવશે પિોર–

રાતના ઘોડા ગોરી,

સાગ ઢોશલ્યે પાંખ ફૂટશે;

કમાડ પર ચોડલેી ચકલી

શમણું થઈ ઘરમાં ફડફડશે.

જુઓ પણે પરસાળ સૂંઘતો ચાંદો.

અમને ઘડીવાર તો ગંધ ઊંઘની આલો,

આલો શ્ાસ તમારો ઓઢું
જંપું.



અશ્રુઘર



1

દૂરથી ઘોડાગાડી જોતાં સત્યના મનમાં અનેક તક્વ-શવતક્વ આવી ગ્યા. એમાં લાલ 
સાડી પિેરેલી કોક સ્તી પણ છ ેએ જોતાં જ એ પોતાની સાથે શરત લગાવી બેઠો :

`બોલ લાગી ? મારે ઘરેથી જ કોક આવે છ.ે’

શશ્યાળુ તડકા આડથેી કોઈ પડછા્યો ખેસવી લેતું એને લાગ્યું. અમદાવાદથી પોતાને 
મામા અિીં મૂકી ગ્યા ત્યાર પછી બાપુજી અને મા એકાદ-બે વખત જ આવી ગ્યાં. આ 
આંબા નીચે બાપુજી માને કિેતા િતા : િવે તો એને સારં છ ે!

એમને લાગણીની જીભ જ ક્યાં છ ે? પેલા જન્ુના કાકા દર વખતે આવે છ;ે આવે 
છ ેત્યારે ઘી અને મગજ લેતા આવે છ.ે છ ેને ઘોડા જવેો !

મધ્યાહ્નનું એકાંત જોઈને સ્ીવૉડ્વમાંથી કૂતરાંને િાંકતીિાંકતી પેલી નશલની બગીચામાં 
પેઠી. ભૂરીને જ્યારથી જથથાબંધ ગલુહડ્યાં આવ્યાં છ ેત્યારથી નશલનીને એના પર ઝેર ચડ ે
છ.ે એ બગીચામાં સાવધાનીથી પેઠી. એને ગુલાબની કળીઓ ચૂંટવાની આદત છ.ે આખો 
હદવસ વાળમાં ફૂલ ખોસીખોસીને બન્ે વૉડ્વમાં ડૉકટરની અદાથી રાઉનડ મા્યા્વ કરવા, 
શવરોધીઓ તરફ જોઈ બેહફકર િસવું–ચાળા પાડવા; ક્યારેક પોતાના અશપ્્ય લિેકામાં 
`હદલ અભી ભરા નિીં’ ગા્યા કરવું; આમ કરવામાં જો કોઈ શવક્ષેપ કરે તો એનાં માબાપ 
શવષે અરશચકર અશભપ્ા્ય આપી દેવો. આ જ એનું કામ િતું, અશ્ની ઓશચંતી િેષા 
સાંભળી ઝટપટ આ શવશચત્રા બગીચામાંથી બિાર આવી.

સત્ય જોતો િતો : આઘું ઓઢલેી–પણ મા ઓઢ ેછ ેએટલું બધું નિીં એવી કોઈ 
્યુવતી–સાડી ન પિેરી િો્ય તો છોકરી જ જોઈ લો. એવી એ ઘોડાગાડીમાંથી ઊતરી. 
દેખાવે તે શશશક્ષત જણાઈ. એની સાથેનો એના વડીલ જવેો લાગતો પુરષ ઘોડાગાડીમાંના 
દદદીને નીચે ઉતારવા લાગ્યો િતો. પેલી ્યુવતીને મૂંઝાતી જોઈ સત્ય ત્યાં જઈ પિોચ્યો.

મરવાને વાંકે દદદીને અિીં લાવવામાં આવ્યો િતો. દુગાંધના પોટલામાં કંઈ ઝાઝું 
વજન ન િતું.

દરવાજામાં નશલની ખોબામાં કળીઓ લઈને આગંતુકો ભણી કરડાકીથી કે એવા 



અ-કશા ભાવથી જોઈ રિી િતી.

બીજાઓની પેઠ ેઆ પણ પોતાને ફૂલ કળી લેવાની મના તો નહિ કરે ને ! પેલી 
્યુવતી નાક સાફ કરીને અંદર પ્વેશવા જ જતી િતી ત્યાં—

`તમે પણ અિીં જ રિેવાના છો ?’

એણે એને દરવાજા વચચે રોકી.

`િા.’ તે ખમચાઈ.

`તમને વાળમાં ફૂલ નાખવાં ગમે છ ે?’

એણે સિેજ વાંકા વળી નીચેના પગશથ્યાં ઉપર ઊભેલી પેલી ્યુવતીના અંબોડાની 
સાદાઈ જોઈ લીધી.

તેટલામાં એને ઉત્તર પણ મળી ચૂક્યો િતો.

`ના.’

`તો તો મને ખૂબ ગમ્યું.’ એના િષ્વનો પાર નિોતો. બીજુ ંપગશથ્યું ચડવા જતી પેલી 
આગંતુકાને એણે રોકી : `તમારે ધણી નિીં િો્ય ! નિીં તો તમે ફૂલ....’

ને સડસડાટ વૉડ્વ માં જતી રિેતી એને નશલની આશ્ચ્ય્વથી જોઈ રિી. `નિીં તો એ 
અંબોડામાં ફૂલ ન નાખે ?’ સ્ી વૉડ્વમાંથી આવતી રૂગણા તરફ જોઈ એણે પૂરં ક્યુાં.

* * *

નવા દદદીને 11નંબરના ખાટલા પર સુવાડવામાં આવ્યો. એના શપતરાઈ કાકાને 
સત્ય આશ્ાસન આપતો િતો. જુદાજુદા દદદીઓનાં ઉદાિરણ આપીને રોગનો પરાભવ 
કઈ રીતે શક્ય છ,ે એવું બધું. `શચંતા ના કરશો.’ નંબર 11ની પતની તરફ જોતાં એમણે 
ફાશળ્યું માથે મૂક્યું અને સત્યને પાછી ભત્રીજાની ભાળવણ કરતાં કહું : `ખ્યાલ રાખજો. 
ભૈ. પાછુ ંઆંમને કંઈ જો્યે કરે તે આલજો. િમણાં તો ડાગતરે અઠવાહડ્યું દસ હદવસ 
રિેવાની પરવાની આલી છ;ે પાછો તે િોરો િંુ ્ય આઈ જશૈ.’ પાછુ ંનંબર 11ની પતની 
તરફ જોઈ કિે—

`આ શે’રમાં ઊછરેલાં પાછરેલાં ખરાંને એટલે આવામાં રે’તાં ના ફાવે એટલે એમને 
ચોપડી-બોપડી આલજો. ગાંમની નેિોરમાં પાછાં મિેતી છ ે!’

બોલતી વખતે એમના બે મોટી ઉમરના દાંત િોઠ બિાર આવી જતા, એને વારંવાર 
િોઠથી છુપવવા પડતા િતા.

આ જોઈને ક્યારનો્ય નંબર 9 મૂંછમાં િસતો િતો.



`આવજો તો.’ કિીને નંબર 11ના શપતરાઈ વડીલ રોપેલી તમાકુમાં પાણી વાળીને 
ઘર તરફ જતા ખેડતૂની જમે િવે કંઈ કરવાનું ના િો્ય એમ ભત્રીજાવિુ પર નજર 
નાખતા જતા રહા.

ત્યારે નંબર 9 જન્ુના ખાટલા પર જઈ ફસાક કરતો િસી પડ્યો. નંબર 11 અને 
એની પતની આ રોગશવશ્માં આવી ચડીને પરસપરનું મુખદશ્વન કરતાં બેઠાં િતાં.

સત્યને પત્રલેખન શસવા્ય કંઈ લખવાનું ડૉકટરે ના કહું િતું એટલે તે પણ નવા 
રોગીને અને એની આ ્યુવાન પતનીને જોઈ રહો. નંબર 11 પડ્યોપડ્યો દદદીઓનાં મોં 
જોવામાં પડ્યો ત્યારે લશલતા એની પાસે સટલૂ પર બેસીને કંઈક લખતી િતી-પત્ર િશે. 
સત્યની આંગળીઓમાં કશુંક લખવનો સળવળાટ જાગ્યો. બારીના કાચમાંથી પરાવત્વન 
પામી સૂ્ય્વપ્કાશ લશલતાના મોં પર પડતો િતો. એથી ગાલની રાતી ટકેરીઓમાંથી 
મનુષ્યને ગાંડો કરી નાખે એવી સુગંધ પ્ગટતી િતી. એનો રંગ ઘઉંવણયો િતો. એને 
રંગ જવેું સાહિશત્યક નામ ન આપવું િો્ય તો તમે તંદુરસતી કિી શકો. સત્યની આંખો 
એની ઘઉંવણદી તંદુરસતીને સૂંઘવા લાગી િતી. એ વખતે સત્યનું મન એની આદત પ્માણે 
લશલતાની લખ્ેય જતી વચચેવચચે સળવળતી આંગળીઓને ઘઉંની ઊંબીઓની ઉપમા 
આપતું િતું. છોભીલો પડલેો સૂ્ય્વપ્કાશ સોનેરી ખોળા પર બેસીને એના મોંને, એના 
સુંદર-અક્ષરોને જોઈ રહો. સત્ય જાગૃત થ્યો.

ઓશીકાનો ટકેો લેવો નિોતો તો્ય લીધો. બગીચામાંથી કોદાળી ઉલાળતા ઉલાળતા 
ઘર તરફ જતા માળીને જોઈ રહો.

લશલતા એના દદદી પશતને લઈ આવી ત્યારનો નંબર 7 વલુરતો વલુરતો વૉડ્વમાં 
આંટા મા્યા્વ કરતો િતો

જન્ું પત્તાં રમતાં રમતાં િી િી કરતો િતો,

ખાટલાઓમાં પડલેા સમ્યના ટકુડાઓ પાસાં બદલતા િતા, છતાં્ય હદવસ કેમ ક્યયો 
રોગના જતંુ જવેો ખસતો નિોતો.

નિીં તો શશ્યાળુ હદવસ સેનેટોહર્યમની બિાર તો પતંશગ્યાની જમે ઘડીક બેસીને 
ઊડી જા્ય.

બપોરે તો કેવળ સઢ જવેી મચછરદાનીઓનો આછો આછો ફફડાટ જ સાંભળ્ા 
કરવાનો. નશલની એકલી ગા્યા કરતી. નસ્વરૂમમાં ઘરડી નસ્વ દદદીઓના રશજસટરમાં માથું 
નાખીને કંઈક લખતી િો્ય અને નં. 10 ઉપર સત્ય બેઠોબેઠો એના કશવશમત્ર બાદશાિને 
કે પ્ોફેસર મૅ્યોને લાંબોલચ પત્ર લખતો િો્ય કે અિેમદ કે એની માને ્યાદ કરી જીવ 
બાળતો િો્ય. બાકીના દદદીઓ સેનેટૉહર્યમના શનશ્ચલ સમુદ્રની મધ્યમાં પોતાનાં જિાજોને 
અધધરતાલ લાંગરીને રોગવગરની દુશન્યામાં પિોંચી જતા.



સત્યને લશલતા શવશે કશુંક લખવાનો શવચાર આવ્યો. પણ કશુંક તે શું લખે એને માટ ે
? અપહરચ્યમાં લખા્ય પણ કેવું ! ભશવષ્યમાં વાતા્વ લખવા માટ ેકામ લાગે એટલે અનેક 
પ્કારની વ્યશકતઓના સરિચે એને અિીં મળી રિેતા. એ પાંજરા પર મૂકેલી મટકીમાંથી 
જલપાન કરવાને બિાને લશલતાને એની રીતે જોતો ઊભો થ્યો. બિાર આંબાના વૃક્ષ નીચે 
એના થડને ટકેો દઈને એ પુટિદેિા કોઈ રવીનદ્ર કલપના જવેી બંગકન્યાના પહરવેશમાં 
કંઈક વાંચતી િતી. સત્ય જોતો િતો: એ વાંચતી િતી કે શનજમાં ઊતરી પડી િતી ?

બપોરી ઊંઘનું મોજુ ંસરકતું થા્ય એટલામાં તો ડૉકટરના રાઉનડનો સમ્ય થઈ 
જતો. આજ ેએમનો મૂડ િંમેશ કરતાં સાવ જુદો િતો. બે હદવસ પિેલાં સત્ય સાથે 
ટૉલસટૉ્ય શવષે વાત કરતા ઝઘડી પડલેા. `તારો દોસતો્યવસકી જટેલો કલાકાર છ ેએના 
કરતાં ટૉલસટૉ્ય મારે મન મિાન છ,ે કેમ કે એને જીવનમાં દોસતો્યવસકી કરતાં શવશેષ 
રસ છ.ે જ ેકલામાં જીવનનો ધડકાર નથી એવી કલા સરસવતીની શશરકલગી િો્ય તો્ય 
મને મંજૂર નથી.’

`પણ એ પણ...’

ને ડૉકટર પટલે ઊકળી પડલેા –

`પણ બણ ન ચાલે. આપણે મનુષ્ય છીએ ્યમદૂત નથી. અને િંુ તો એટલું સમજુ ંકે 
મનુષ્યને જીવવું જ ગમે.’

`તો િંુ ક્યાં મૃત્યુની વાત કરં છુ ં?’

આજ ેડૉકટર આવતાંની સાથે સત્યના ખાટલા પાસે આવીને બેસી પડ્યા.

`કેમ કંઈ નવું શવચા્યુાં કે ?’

`ના.’

`શવચાર. એની પર મારં કશું શન્યંત્રણ શક્ય નથી’

પાછુ કંઈ ્યાદ આવતાં તેમણે કહું :

`મારી પાસે કામૂની એક સુંદર નવલ િમણાં આવી છ.ે સુંદર એટલા ખાતર કે એ 
તને ગમે એવી છ.ે બાકી મા મરી ગઈ િો્ય ને જાણે રોજની જમે આ પણ કશુંક નવું 
બની ગ્યું છ ેએમ વત્વતો તારો શપત્રાઈ મને તો ન ગમ્યો. તું વાંચજ.ે કાલે લેતો આવીશ. 
શું કરે છ ેઅત્યારે ?’

ડૉકટર, તમે રોજ એક જ રાઉનડ લો છો એના કરતાં બે વખત આવો તો સારં. 
બાકી ટસે છ.ે રસોડા પાછળ ભૂરીએ સાતેક ગલુહડ્યાં જણ્યાં છ.ે વિાલાં લાગે એવાં છ ે
તે – ગઈકાલે એનું એક બચચું લાવ્યો િતો. ભૂરીએ મારં ખમીશ ફાડી નાખ્યું, જુઓ.’

સત્યે ઓશીકા નીચેથી શટ્વ કાઢ્યું.



ડૉકટર ખડખડાટ િસ્યા. પાસે ઊભેલી નસ્વને કિે :

`જો્યું ? હૃદ્યદાસ છ.ે હૃદ્ય કિે એમ કરનારો.’

પછી સત્ય તરફ વળ્ા.

`તું સ્ીનું હદલ શપછાની શકતો નથી, એમાં્ય માતાનું તો નિીં જ.’ એ ઊભા થ્યા ને 
વૉડ્વમાં ફરતાં કુરકુહર્યાં તરફ દૃશટિ નાખી તે નંબર 11 ના ખાટલા પાસે ગ્યા.

એ વખતે નંબર 11 ઘસઘસાટ ઊંઘતો િતો.

ડૉકટરનો રાઉનડ િતો એટલે લશલતા બિાર િતી. ડૉકટર પાછા વળીને સત્યને 
ખૂબ ધીમેથી કિેવા લાગ્યા :

`એનો શ્ાસ સાંભળ્ો તેં ? He is very serious. He should sleep soundly.

એ બીજા દદદી પાસે જતા િતા ત્યાં સત્યે એમને રોક્યા.

`ડૉકટર, એક શમશનટ પેન આપોને. મારા એક પ્ોફેસરને પત્ર લખવો છ.ે’

`Very bad habbit ! You must keep it.’

પેન આપતાં સલાિ આપી :

`Don’t use it roughly.’

લશલતા એની બારી પાસે ઊભી િતી. સત્યે પાંજરામાંથી પ્ો. મૅ્યોનો થોડાક હદવસ 
પર આવેલો પત્ર કાઢ્યો. ઉત્તર આપવા માટ ેફરી વાર વાંચી લેવાનું મન થ્યું િતું. એ 
વાંચવા લાગ્યો :

`શપ્્ય ભાઈ,’

મને લાગે છ,ે તારામાં કંઈક જોસ અને સફૂશત્વનો વધારો થ્યો છ.ે િજી ઈશ્ર તને 
સંપૂણ્વ તંદુરસત થવા દે.

અિીં પરીક્ષા ચાલે છ.ે થોડા હદવસો પછી રજાઓ. અને રજાઓમાં આણંદ 
આવવાનો મારો શવચાર છ ેજ. તારં ક્ષ્યકેનદ્ર નવું લાગે છ.ે દશેક વષ્વ ઉપર િંુ ત્યાં િતો 
ત્યારે એક જ ડૉ. કૂકનું દવાખાનું િતું–એમાં એક ભાગ ટી. બી.નો િતો. એ સમ્યે એ 
ઘણું સારં ગણાતું. ગુજરાતીના અધ્યાપક કિેતા િતા િજી એ ચાલુ જ છ.ે

તારે સદા આનંહદત રિેવું જોઈએ.

સૌથી મોટો આનંદ બીજાને આનંદી કરવામાં છ.ે દુશન્યા તેજછા્યાથી શમશશ્ત છ.ે 
તેજને જરા વધુ શવસતાર આપવો અને છા્યાનો નાશ કરવો. એનું પહરણામ તે સુખ. એને 
તું આનંદનું નામ આપ. જોકે છા્યા કદી્ય નાશ પામતી નથી એ આસુરી તત્વ છ.ે પ્ત્યેક 
ચીજને એની છા્યા િો્ય છ.ે સદ્અસદ્ એ મનુષ્યનાં બે શવશભન્ પાસાં છ.ે પરસપર પૂરક 



છ.ે આપણે િંમેશા છા્યાનો નાશ કરીએ છીએ એ પ્વૃશત્ત જ વાસતવમાં ભ્ામક છ.ે

તું આરામ કરજ.ે િંુ ધારં છુ,ં તારી જરૂહર્યાતો પૂરી પાડવા માટ ેતારી પાસે કોઈ 
સંબંધી તો િશે જ. કોઈ વસતુની જરૂર પડ ેતો જણાવજ.ે િંુ તારી પડખે છુ.ં’

સત્યે બાજુમાં જો્યું. જોવાઈ ગ્યું. લશલતા પશતના ઊંઘછા્યા મોંને એકટશ જોઈ 
રિી િતી.

સત્યે પત્ર લખવાનું શરૂ ક્યુાં.

પત્ર લખાઈ ગ્યો. િજી્ય લશલતા એના રૂગણ સૌભાગ્યને જોઈ રિી છ.ે સત્યને 
થ્યું : આ સ્ી કેટલી કાળજી રાખે છ ેએના પશતની ! પોતાને કોઈએ આ રીતે સસનેિ 
તાક્યું નથી ! અરે, આવે છ ેજ ક્યાં ? વાર પવ્વની જમે કોક હદવસ શવવેક બતાવીને 
ચાલ્યાં જા્ય છ ેબધાં. રમેશનો પત્ર િતો. એ એની સા્યકોલોજીમાંથી ઊંચો આવે તો ને ! 
અધ્યાપકો કિે છ ેસા્યકોલોજી માનવીના મનનો અભ્યાસ કરે છ.ે.. એ વળી કેવું. રમેશે 
આજ લગીમાં કેવળ એક જ પત્ર લખ્યો. એમાં સમાચાર આપે છ,ે `મારી શવવાહિતા પણ 
મારી કૉલેજમાં જ છ.ે’

નંબર 11 જાગ્યો. એના ગળાનો પરસેવો લશલતાએ લૂછ્યો. ભૂરીનું પેલું હટશલ્યું 
કદકદ કરતું વૉડ્વમાં આવ્યું. પોતે નાનો િતો ત્યારે રમેશ સાથે ખેતરમાં કપાસ વીણવા 
જતો. પવનમાં કપાસનો લોચો ખેતરમાં ઊડ ેએ એને ખૂબ ગમતું. હટશલ્યાનો રંગ રૂ જવેો 
િતો. સત્યને થ્ંુય, એને ઉપાડી લે ને સૂંઘી લે. રૂમાંથી આવતી િતી એનાથી પણ શવશશટિ 
પ્કારની સજીવ વાસ એમાંથી આવે. આવે જ વળી કેમ.

સત્ય લશલતાની મૂક ઉપશસથશતથી સિેજ મૂંઝા્યો, શશશક્ષકાઓ કંઈ મૂંગી નથી િોતી. 
આમે્ય સ્ીઓનો સામાન્ય ગુણધમ્વ વાચાળતા જ િો્ય છ ેને !

સત્યે પોતાના મનોખંડમાં સંવાદ રચ્યો.

`......’

`......’

...િંઅ...

`િંઅ નિીં. સપટિ કિો. ગમે કે નિીં ?’

`પણ શું...તમને સાંભળવામાં તો િંુ તમારો પ્શ્ન જ ભૂલી ગઈ ?’

`મેં એમ કિેલું–ના પૂછલેું કે તમને િંુ સવભાશવક રીતે પુછાઈ જા્ય એવા પ્શ્નો કરં 
તો ગમે કે નિીં ?’

`એ વળી કેવું...મને કિો છો એ સમજાતું નથી.’

`તમે સમજી શકો એવું િંુ બોલી શકતો નથી, જોઈ શકંુ છુ.ં’



`......’

`િસો નિીં,’ સત્યથી મોટથેી બોલાઈ ગ્યું. લશલતાએ એની સામે જો્યું એટલે કે 
પૂછ્યું.

`િંુ ક્યાં િસું છુ ં?’

સત્ય થોડીવાર સુધી સંક્ષોભ અનુભવી રહો.

`તમે િમણાં િસ્યાં નિીં. ત્યારે ? િમણાં તમે તમારા પશતના ગળેથી પરસેવો 
લૂછતાં િતાં ત્યારે જ વળી,’

`એ તો બિુ વાર થઈ.’

ને પાછુ ંવધારે બફાઈ ન જા્ય એટલે એણે િસીને આ વાસતશવક સંવાદનું સમાપન 
ક્યુાં.

મેંતરાણી કાછડો લગાવીને વૉડ્વ સાફ કરવા આવી. એની ઊજળી જાંઘ પર રૂશપ્યા 
જવેું લાખું જોઈને સત્યને મનમાં િસવું આવ્યું. જન્ુના મનોશવકારનું એ લાખું તો ઘર છ.ે 
સત્ય નવોસવો આવેલો ત્યારે જન્ુના ખાટલા નીચે વધારે ને વધારે તે પોતું કરતી એટલે 
એણે સિજ પૂછ્યું :

`તમે’ બેન ત્યાં કેમ બિુ ઘસઘસ કરો છો ? અમે પણ છીએ િોં, એના ખાટલા નીચે 
જ કચરો પડ ેછ ેએમ ન માનતાં.

એને કટાક્ષ લાગતાં સત્ય પર ઊછળી પડલેી :

`તેં મારી મશકરી કરી મૂઆ ટીબલા.’

નં. 7ની આદત જોઈને સત્યને એની ખડકીવાળા લાલાકાકા ્યાદ આવ્યા, ગામ 
આખામાં એમના િાથે ખાંડલેી ગડાકુ શપવા્ય છ.ે એક હદવસ સત્ય એમને પૂછી બેઠલેો :

`કાકા, ખાંડો છો એટલી તમાકુ ખાઈ તો નથી જતા ને ? બધી કંઈ ઓછી વેચાતી 
િશે ?’

ત્યારે લાલાકાકાની બોખી મુખમંજુષામાંથી જીવનનું ઘૂંટાએલું રિસ્ય નીકળેલું.

`બધધું્ય જા્ય ભૈ, પણ માંણિની તલબ ના જા્ય ! એની મેંઠાસ પાંમવી ને ગુમડાંની 
ચોફેર વલુ્યા્વ કરવું બે્ય િરખું.’

અચાનક સત્યની સમાશધને નં. 11ની પતનીએ ખંહડત કરી.

`આ તમારો કાગળ લો.’

સત્યને પત્ર લેવાનો ગમ્યો.

ખૂબ િોંશથી પત્રવાચન કરવા લાગ્યો. એના શમત્ર-અિેમદનો િતો. લખતો િતો.



`તારાં મા તને ્યાદ કરીકરીને જીવ બાળે છ.ે’

`જો્યું મારી મા મને ્યાદ કરીકરીને જીવ બાળે છ ે શબચારી.’ એવું કિેવા જતો 
િતો પણ ત્યાં સાંભળે એવું કોઈ નિોતું. ખાટલા પાસેથી નસ્વ પસાર થતી િતી. એને 
કિેવાનું મન થ્ંુય પણ પોતે સામાન્ય લાગશે એમ લાગવાથી પાછુ ંવાંચવામાં શચત્ત પરોવ્યું. 
`એમનાથી િમણાં અવા્ય એમ નથી; કેમ કે તમારી ભેંસ શવ્યાઈ છ,ે પાડી આવી છ.ે’ આ 
વખતે તો એ પોતાને કાબૂમાં ન રાખી શક્યો.

નં. 9ને ખુશાલીના સમાચાર કહા.

`મારી ભેંસને પાડી આવી, ગોબરકાકા.’

`તં્યે કુલેર ખવડાવો સશતભૈ. મારે ચાંદરીને તીજી ફરા્ય એને વાવડ આવે કદચી્યો 
જ આ્યો. માંનાવારી પિેલવેતરી સે, શશકોતરને જતેાની માએ ઢબેરાંની ઉજાંણી માંની તો્ય 
કમરનો લશેલો પાડો આ્યો. ફતે લંગડી વરતગાડલેી એને વાવડ આવે તે લંગડીને્ય પાડો. 
સશતભૈ કૌ’ ત્યણે ભેંિોને શું િુઝ્યું ? એમણે મને લાગે િંપ કરેલો િશે. નૈ ? મેં એક 
જ વરિમાં ત્યણ કદચી્યા પાડા રમતા મેલ્યા. એક ગાંમઈ પાડો તો છ ેગાંમને લમણે.’

ગોબરકાકા જાડા ધોશત્યાની કોરથી નાક લૂછતા સત્યના ખાટલા પર ચડી બેઠા.

`જતેાની મા તો એકને છોડ ેને એને મરે બીજો દો્યડુ ંતોડતોક વછૂટ,ે લંગડીને 
ચાંદરીનો ધાવ્યા વરજી પડ ેને, ચાંદરીને માંનાવારી પિેલવેતરીનો ચૂિવા મંડ.ે મારા ભૈ 
ત્યણે્ય એક સખાના. ઓરખા્ય જ નૈ એને વાવડ આવે.’

સત્યે પત્ર પૂરો ક્યયો. આનંદ વ્યકત ક્યા્વ બદલ મનોમન પસતા્યો. ગોબરકાકાનું 
પાડાપુરાણ િજી અસખશલત વિેણમાં ચાલતું િતું. `હદવારીને દન ચાંદરીવારો પાડો મૂઓ 
શું ્ય જોઈ ગ્યો તે એને વાવડ આવે મોકલ્યો તે મારી જતેાની માનો પગ ગૉલી નાશ્યો 
એને—’ `બસ બસ ગોબરકાકા. મારી ભેંસને પણ પાડો આવ્યો.’ સત્ય િવે ત્રાસ્યો.

`ના િો્ય ? ખાવ શશકોતરના િમ ?! પાડી આઈ એ ભેંિ પિેલવેતરી સે કે 
બીજવેતરી ? પાડો આ્યો એની મા િબદી િુક્યલી ? મારે ચાંદરી શસવા્ય બીજી બે્ય 
િુક્યલી. પણ દૂધ ચાંદરી કરતાં દોઢશેર વધારે િોં કે! તમે ગા રાખો કે ? મારે —’

સત્ય ઊભો થઈને જતો રહો બિાર.
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`લોને આ કવર પોટિમાં નાખવાનું છ.ે સડક પર જાવ છો તે કોઈ સાઈકલીસટને 
આપી દેજો.’

સત્યને લશલતાએ પરબીહડ્યું આપ્યું.

`સડક પર તો નથી જતો, પણ એ તો આપી દઈશ કોઈને.’ સત્ય એના મરોડદાર 
અક્ષરો જોતો જોતો વૉડ્વ બિાર ગ્યો. લશલતા પશતનાં બેત્રણ કપડાં ધોવા બાથરૂમમાં ગઈ.

રોગીઓ જમીપરવારી ખેતરમાં, સડક પર છૂટાંછવા્યાં વેરાઈ જતાં. પેલો જન્ુ 
બસસટનેડ પાછળના વડ નીચે થડ પાછળ લપાઈ ગ્યો. િવે શનરાંતે બીડીના દમ લગાવશે. 
ડૉકટરે એના િોઠ જોઈને એક હદવસ પૂછલેું.

`તું બીડી પીએ છ ેને ?’

ત્યારે બે િાથે કાનની બુટ પકડીને દશશેરી િલાવી િતી,

`ઉંિુ.’

`તો આ િોઠ કેમ ધૂણીવાળા થ્યા છ ે?’

એણે સોગન પણ ખાધા િતા.

`મિીસાગરના.’

નંદાડીને જોતાંવેંત એ પાડાની જમે મલકાતો. જન્ુની એ બીજી બીડી િતી. નસ્વ 
કિેતી િતી કે જન્ુ તો જૂનો દદદી છ.ે ગ્યે મિીને અમદાવાદ વાડીલાલ િૉશસપટલમાંથી 
ઑપરેશન કરાવીને. આવેલો. પેલો ઉસમાન માસતર બેચાર દદદીઓને ભેગા કરીને પોતાના 
ઑપરેશનની `ટપે’ સંભળાવતો િતો.

એને આંખો મચકારવાની આદત છ.ે રાતની નસ્વ નં. 7ને કિેતી િતી :

`પેલો ઉસમાન લુચચો છ.ે’

સત્યને ઉસમાન ભાઈ જવેો લાગતો િતો. ઉસમાન શા્યર િતો. એની આંખ 



મીચકારવાની આદત સત્યને નોંધપાત્ર લાગી િતી.

શતવારી વૉચમેન ગોફણ ખભે નાખીને,

`રામઝરખે બૈઠ કે સબુકા ,મુઝરા દેખ

જ્યસી શજનકી ચાકરી વૈસા ઉનકો દેત.’

ગાતો નસ્વની કૅશબન તરફ વૉચ કરવા સરકી ગ્યો.

લશલતા કપડાં ધોઈ-સુકવીને બિાર આવી. આંબા નીચે સત્યને એકલો શનમગ્ન 
શસથશતમાં બેઠલેો જોઈ એની પાસે પિોંચી.

`કેમ કશે ફરવા નથી જવું ?’ સત્યને એણે જાગૃત ક્યયો.

`ના લશલતાબેન, મને આ આંબા નીચે બેસી રિેવાની મજા આવે છ.ે મારા એક 
ખેતરમાં રસતા ઉપર જ આંબાનું વૃક્ષ છ.ે િંુ િંમેશ ત્યાં જઈ બેસતો. રજાઓ પૂરી થતાં 
અમદાવદ જતો રિંુ ત્યારે મારા બાપુજીનું સમરણ પછી થતું, પ્થમ એ—’

`ખેડતૂના પુત્ર છો એટલે વૃક્ષપ્ીશત વધારે િશે.’

`વધારે નહિ, છ.ે’

સત્ય આમ્રઘટાને લાગણીભરી નજરે જોવા લાગ્યો.

એ સમ્યે દરવાજાનાં પગશથ્યાં પર નાની નાની દેડકીઓ કૂદાકૂદ કરતી િતી. એને 
જોઈ રમતમાં જામી પડલેું ગલુહડ્યું મીઠા અવાજ કરતું િતું.

લશલતાનું ધ્યાન એના તરફ ગ્યું. એને ડચકારાથી બોલાવવાનો પ્્યતન કરી જો્યો 
પણ એ ક્ષુબધ પ્ાણી ન સમજ્યું.

`કેટલું વિાલું છ ે!’

લશલતાએ સત્ય ભણી જો્યું. `નિીં ?’

`મને પણ એ ખૂબ ગમે છ.ે’

`ગમે એવું જ છ.ે’ કિીને લશલતા એને પકડી લેવા ગઈ. સત્ય એકલો એકલો કિેતો 
િતો :

`ખરં છ ેએ ?’

લશલતાએ બૂમ પાડી :

`એ...આ તો દેડકામાર નીકળ્ું. જુઓ’ને’ એ ત્યાં જ ઊભી ઊભી મરેલી દેડકીઓ 
ગણવા માંડી. આઠની સંખ્યા થતાં થતામાં સત્ય ત્રાસી ગ્યો.

*



અિેમદ આવવાનો િતો. ચાર હદવસ ઉપર પત્ર િતો. એમાં તો એ ગઈકાલે 
આવવાનો છ ેએમ લખ્યું િતું. સત્યે એની ખૂબ વાટ જોઈ. રીંગણાંમરચાંમાંથી જ નવરો 
આવતો િો્ય તો ને ! `અમદાવાદવાળું શમત્રમંડળ આવી ગ્યું પણ એ કાશછ્યો ન દેખા્યો.’ 
એ બબડ્યો. પાસે મેંદીની વાડમાં સંતાઈ ગ્યેલા કાંશચડાને સૂંઘીસૂંઘીને ખોળવાનો શમથ્યા 
પ્્યતન કરતું હટશલ્યું ભસ્યું. લશલતાએ આવીને એને ઊંચકી લીધું. કેડમાંથી વાંકી વળેલી 
લશલતા કન્યાના સૌંદ્ય્વને પ્ગટાવી રિી. એણે શસમત ન ક્યુાં િોત તો્ય ચાલત. સત્ય બે 
હદવસ ઉપર મનમાં એને શસમતવતી કિીને સંબોધતો િતો. એ આઘું ઓઢ ેએવું સત્યે 
ઇચછ્યું પણ પોતે ઓછો કંઈ એનો જઠે છ-ેિતો ! આ શવચારથી તેને િસવું આવ્યું.

કુરકુહર્યાને માથે િાથ ફેરવતાં લશલતાએ પ્શ્ન ક્યયો : વાત કરવાનો આરંભ કરવાની 
એની આ પ્શ્નરીશત આકષ્વક િતી :

`કેમ િસવું પડ્યું ? મારં એવું ક્યું વૈશચત્ર્ય તમે જોઈ ગ્યા ?’

`તમે સાદ્ંત સરલ છો. બીજી ભાષામાં એનું એ જ કિંુ તો તમે નરી સરલતા છો; 
સજીવ સરલતા.’

સત્યને થ્યું પોતાના આ સાહિત્યવેડાથી એને િસવું તો નિીં આવે ? એણે 
શવષ્યસંરિાશનત કરી :

`તમે લાજ કાઢો છો ત્યારે સુંદર લાગો છો.’

લશલતા જોરથી િસી પડી.

`મારો અશભપ્ા્ય તમને કટાક્ષ તો નથી લાગ્યો ને ? લાજના પણ પ્કાર િો્ય 
છ.ે આડી લાજ, ઊભી લાજ, મૂંગી લાજ, ચૂંવાળી લાજ.’ સત્યને થ્યું લશલતા પોતાને 
ગાંભી્ય્વથી સાંભળશે પણ િવે તો એના િાથમાંથી પેલું ગલુહડ્યું પણ નીચે ઊતરી ગ્યું 
િતું.

`મેં કંઈ – લશલતાબેન તમારી સાથે વાત કરતાં મેં કંઈ વ્યંજનાનો ઉપ્યોગ નથી ક્યયો.’

`િંુ સરલ નથી પણ તમે સરલ છો નિીં તો....’

`િં િં બોલો.’

`પેલું ગલુહડ્યું કેટલું સરસ છ.ે’ વાતને બદલી નાખીને એણે ગલુહડ્યાને બુચકારા 
ક્યા્વ. એ કદકદ કરતું પાછુ ંઆવ્યું. એટલે વાતને સાંધી :

`આ પ્ાણી પણ કેવું સમજણું છ ે! તમે – આપણે આનું નામ પાડીશું ?’ એને પકડી 
સુંવાળા ગળાની આસપાસ િળવાસ ફેરવવા લાગી. વચચે વચચે મનુષ્યનો કઠોર સપશ્વ 
ભળી જતાં તે બાલપ્ાણી કૂણું કૂણું ભસી પડતું. સત્ય ચૂપ િતો. લશલતાને સમજતો િશે.

`એ રાજકંુવર ! સાંભળો છો ?’



લશલતાને ગલુહડ્યાની મુલા્યમતાનું વ્યસન લાગ્યું એમ એમ તે વધારે િાથ ફેરવવા 
લાગી. ઓશચંતું એની આંગળીએ એણે બચકંુ ભ્યુાં.

`ઓ્ય...’

કેવળ બે જ મનુષ્ય સાંભળી શકે એટલી તીણી મીઠાસ વાતાવરણમાં પ્સરી ગઈ.

લશલતાએ એને નીચે છોડી દીધું.

સત્ય ચમક્યો.

`તમને બચકંુ ભ્યુાં ને એણે ?’

`િા. ક્યાં ગ્યા િતા ? િંુ પૂછતી’તી આપણે એનું નામ પાડીશું ?’

`નામ પાડવું છ?ે સવ્વદમન રાખો. શકુનતલાના પુત્રનું નામ સવ્વદમન િતું.’

`ખબર છ.ે પણ...’

`કેમ ન પડા્ય એ નામ ?’

`પણ આ બાપડુ ંતો શનદયોષ છ.ે કોઈને ક્યાં સતાવે છ ે?’

`કેમ, તમને િમણાં એ લુચચે બચકંુ ન ભ્યુાં ?’

ને બન્ે િસી પડ્યાં.

થાળીઓ ખખડી – વૉડ્વ ભૂખ્યો થઈ ગ્યો િતો.

`જમવા નથી જવું ?’ લશલતાએ પૂછ્યું.

`આજ ેડૉકટરની મિેરબાની મારા પર વરસી પડી િતી. પેટ ભરાઈ ગ્યું છ.ે ફળો 
અને શીખંડપૂરીથી. બાકી િતું તે શતવારીએ ઊંશધ્યું ખવડાવ્યું. ડૉકટરે તો મારામાંથી પણ 
ભાગ પડાવ્યો. સરસ િતું. કિે છ ેસુરતની છોકરીઓ રસોઈની રાણી – ના, પાવરધી 
િો્ય છ.ે’

`િંુ સુરતી છુ.ં મારા િાથની રસોઈ તમે ચાખી નથી િજી,’

`એટલે શું ડૉકટરનો મેં કિેલો અશભપ્ા્ય વજુદ વગરનો છ ે? ‘ લશલતા િસી. `િંુ 
એમ ક્યાં કિંુ છુ.ં મને પણ સરસ વાનગીઓ તૈ્યાર કરતાં આવડ ેછ,ે એમ કિંુ છુ.ં’

`ઓિો એમ !’ને એણે પશશ્ચમઆકાશમાં મીટ માંડી.

`આકાશમાં શું જુઓ છો ? િજી તો એકે તારો ઊગ્યો નથી.’

`નથી કેમ ? જુઓ પે...લો રહો શુરિ.’ લશલતા સત્યના મોં ભણી જોતી િતી.

`જો્યો ? વીજળીના બીજા તારની ઉપર પેલું પક્ષી ઊડ ેછ ેત્યાં. િંુ છ ેને લશલતાબેન, 
પાંચમાં ધોરણમાં િતો ત્યારથી એને ઓળખું છુ.ં અમે સાથે ભણેલા.’



`શુરિ સાથે ?’

`ના.’ સત્યની વાતચીતમાં અિેમદનું સમરણ ભળી ગ્યું િતું.

`ના. સૌથી પિેલાં અિેમદ એને ઓળખી લાવેલો. એ મારો શમત્ર છ.ે શુરિને 
જોઈજોઈને અમે તળાવની પાળ પર બેઠા બેઠા વાતો કરતા.’

પાછુ ંજમવાનો સમ્ય ્યાદ આવતાં એણે લશલતાને જમવા અંગે પૂછી લીધું.

`ના. મારે ગુરવાર છ.ે’ ને કેળાંનો નાસતો કરી લીધો િતો.

`પછી ?’

`પછી તો એ વકીલ થવાના મનસૂબા ઘડતો ને િંુ સંન્યાસી થવાનું કિેતો.’

`સંન્યાસી ?’ લશલતા ભડકી.

`િા. અત્યારે એ ખેડતૂ છ.ે શશશક્ષત ખેડતૂ. આપણે ત્યાં બિુ ઓછા છ ેએના જવેા. 
એ તો પરણી પણ ગ્યો ને આપણે રામ િજી એના એ છીએ. સંન્યાસી.’

આમ્રપત્ર િાથમાં લઈ તે િાથ-મોં આગળ લાવીને ગોળ ગોળ ફેરવવા લાગ્યો.

`તો િવે પરણજો.’

લશલતા એના મુખભાવ જોવાની ઇચછાને ન રોકી શકી.

`િવે તો પરણ્યા ! ટી. બી. ફરીથી ઊથલો મારે તો શબચારી આવનારીને...’

સત્ય એકાએક અટકી પડ્યો. કંઈક ્યાદ આવ્યું િો્ય એમ લશલતાના ચિેરા તરફ 
જોઈ લીધું અને...

`પણ લશલતાબેન, તમે કશી શચંતા ન કરશો િોં ! આ વ્યાશધ કંઈ િવે અસાધ્ય નથી; 
તમારા પશત બે-ત્રણ માસમાં તો મારી જમે િરતાફરતા થઈ જશે.’

સત્ય આંબાનો ટકેો દેવા પાછળ ખસ્યો. એનો પગ લશલતાને અડી ગ્યો.

સાંજમાં બેઠલેું એ સ્ીશરીર ભ્યજન્ય કંપારી અનુભવી રહું.

`ડૉકટર તો કિે, તમે ગભરાશો નહિ.’

સત્યના એ વાક્યને પૂણ્વશવરામ મળે તેટલી ક્ષણોમાં તો લશલતાની ઉપશસથશત વૉડ્વમાં 
પ્વેશી ચૂકી. પશતના ખાટલા પાસે – ખાટલા ઉપર બેઠી. બેઠી કે તરત જ ઊઠી અને 
ઊંઘતા પશતના કપાળે િાથ મૂક્યો. િાથ નિીં વ્યાકુળતા. ધીરે ધીરે ઊઘડતી પશતની 
પાંપણો પૂરી ઊઘડી રિે તે પિેલાં તો એ માંદી આંખોમાં પ્વેશી ચૂકી.
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સામેના જાશળ્યામાં એક અજાણ્યું કબૂતર બેઠુ ંિતું.

અજાણ્યું એટલા માટ ેકે તે શ્ેત િતું. આવું કબૂતર અિીં પિેલી જ વખત આવ્યું 
િોઈ સત્યે ખૂબ ધ્યાનથી જો્યું. શબચારાની એક પાંખ ઘવાઈ િતી. શતવારીની ગોફણનો 
તો પ્તાપ નિીં િો્ય ? એની પાંખ િમણાં ખરી પડશે એમ લબડતી િતી. સત્યની દૃશટિ 
લશલતાના મોં પર ગઈ. એ વાંચતી િતી. આજ ેતે મજામાં િતી. આજ ેનિીં અત્યારે, િા, 
અત્યારે તે ખુશશમજાજમાં િો્ય એમ લાગતી િતી. પાછુ ંએણે ઘવાએલા કબૂતર ભણી 
જો્યું. આવતી કાલે એ એક – પાંખાળું જઈ જશે. એક પાંખે તે કેટલુંક ઊડી શકશે ? 
અત્યારે તો શબચારં થઈને સનેટૉહર્યમના જાશળ્યામાં બેઠુ ંછ.ે એને એની કબૂતરી િશે ? 
પણ એ જ પોતે કબૂતરી િો્ય તો ? તો એને પોતાનો કબૂતર િશે ? િો્ય તો એ સાથે 
કેમ નથી ? કદાચ તે શવધવા...

સત્યને પોતાના મન પ્ત્યે રિોધ આવ્યો. બાજુમાં વાંચતી લશલતાને એનાથી પુછાઈ 
ગ્યું :

`શું વાંચો છો ?’

`િણાતાં િીર.’

સત્ય પાછો કબૂતરની લબડતી પાંખને જોઈ રહો. પોતે બનુસ નિોતું ઓઢવું તો્ય 
ઓઢીને બેઠો. નં. 7 અને નં 9 રાશત્રની નસ્વને લેવા બસસટનેડ પર ગ્યા િતા. એમની 
બીડીઓનાં સળગતાં લાલ ટપકાં િલનચલન કરતાં િતાં. સત્ય બોલ્યો નિીં એટલે 
લશલતાએ વાત આરંભી :

`તમે આ પુસતક વાંચ્યું છ ે? ના વાંચ્યું િો્ય તો ખાસ વાંચવું જોઈએ. રોગ મટ્યા 
પછી દદદીએ ખોરાકપાણી અને કામ-શ્મથી શન્યંત્રણ રાખવાનું આ પુસતક સૂચવે છ.ે 
પોતાના ઉદાિરણ દ્ારા એક રોગી અસાધ્ય રોગ સાધ્ય કેવી રીતે બને તે શીખવે છ.ે’

`મને ઊંઘ આવે છ.ે’

નંબર અશગ્યારે મોંઢમેાથે ઓઢીને લંબાવ્યું િતું. એને જોતાં કહું :



`તે ઊંઘી જાવ ને ‘ લશલતાએ કહું, `િંુ ક્યાં રોકંુ છુ ં!’

`પણ િંુ ઊંઘવાનો ડોળ ન કરં ત્યાં લગી મને ઊંઘ નથી આવતી. મને રાતનું 
અજવાળું ગમતું નથી. કોઈ જાગતું િો્ય ને મને ઊંઘતો જુએ એ િંુ પસંદ નથી કરતો. 
અને એટલા કારણસર િંુ રાતના અજવાળાને આવકારતો નથી. િંુ અિીં આવ્યો ત્યારથી 
જ આ રોગ મને વળગ્યો છ.ે એટલા ખાતર ડૉકટરના કિેવા-સમજાવ્યા છતાં િંુ હદવસની 
શનદ્રા લેતો નથી. સાચું પૂછો તો મને અજવાળું નથી ગમતું એ િકીકત કિેવાની્ય મને 
ગમતી નથી. મને ડૉકટર ઘણી વખતે આશીવા્વદ આપે છ ે`તું સુખી થા્ય-થશે’ ત્યારે મને 
એમ થા્ય છ ે`ઘણું જીવ’ એમ કિે તો સારં. પિેલાં િંુ વડીલોનાં વચનની અવમાનના 
કરતો િતો. િવે મને વડીલજન અત્યંત આદરપાત્ર લાગે છ.ે વડીલો કિે તે બધું સત્ય 
નથી િોતું પણ સાંભળવા લા્યક તો િો્ય છ.ે ડૉકટર કિે છ ેમને – ટૉલસટૉ્યનો ખૂબ 
આદર કરં છુ.ં ડૉકટરે મને લખવાની મનાઈ કરી. િંુ એક અક્ષર પણ લખતો નથી. િા, 
પત્ર લખવાની છૂટ છ.ે’

સત્યે જો્યું તો પોતાના ખાટલા ઉપરથી લાઈટ બંધ થઈ ગઈ િતી. એને તેનો િવે 
જ ખ્યાલ આવ્યો. વૉડ્વમાં ફકત એક જ લાઈટ િતી. જન્ુના ખાટલા પરની.

લશલતા િજી્યે બેઠી િતી. એને િજી સાંભળવું િતું. નંબર 11 ઘસઘસાટ ઊંઘતો 
િતો.

`કેમ એકદમ ચૂપ થઈ ગ્યા ? કોઈ ્યાદ આવ્યું ?’

`લશલતાબેન મારે કપાળે િાથ મૂકશો ?’

`કેમ તાવ આવ્યો છ ે? ‘ લશલતાએ સત્યના કપાળ પર િાથ મૂક્યો.

`શરીર તો ટાઢુ ંછ.ે શું થા્ય છ ે?’

એના અવાજમાં શચંતા ઊતરી આવી િતી. લગીર.

સત્યનું મૌન જોઈ એ પાછી એની બેઠક પર બેસી ગઈ.

સત્યે પોતાને િાથ મૂકવાનું કહું એ િવે એના મનમાં ખેડણ જમીનમાં દાણો નાખ્યા 
જવેું લાગવા માંડ્યું. એ બેઠી થઈ, પશતએ બનુસ ઓઢ્યું િતું એના ઉપર નસ્વ પાસેથી 
બીજુ ંમાગી લાવી ઓઢાડ્યું. લાઈટ કરીને પશતનું ઊંઘલ્યું મોં નીરખી લીધું. પાછુ ંઆછુ ં
પાતળું અંધારં સત્ય પર ઓઢાડી નસ્વ રૂમમાં સૂવા જતી રિી.

જન્ુના ખાટલા પરની લાઈટ પણ બંધ થઈ ગઈ.

શતવારીની રામધૂન પણ ટૂહંટ્યું વાળીને સૂઈ ગઈ.

નં. 7 સપનું વલૂરતો િશે.

નસ્વરૂમમાંથી કૉફીના ઘૂંટડા આવતા પણ ક્યારના બંધ થઈ ગ્યા. બિાર તશમસ્નો 
મિાસાગર ઘુઘવતો િતો. એમાં લોિીની ઊલટી જવેી શશ્યાળવાંની લાળી િતી, કવશચત 



સડક પર જતાં-આવતાં વાિનોનો હદવસ જવેો ભ્ાનત પ્કાશ િતો, આણંદસટશેન પરથી 
ઊપડી ચૂકેલી છલે્લી ટ્રનેની શવદા્ય વખતે વળીવળીને પાછળ જોતા સવજન જવેી ગશત 
િતી, બળદની ખરીઓ જવેું અંધારં જલ સત્ય પાંપણ પર છલકાતું અનુભવી રહો.

મા કેવળ બે વાર પોતાની ખબર જોવા આવી ગઈ. બે જ વખત ફકત ! માત્ર પિેલી 
વખત અને છલે્લી–ના, બીજી વખત ! મામાને ઘેર પોતાને અભ્યાસ કરવા મૂક્યો ત્યારે 
કેટલું રડી િતી એ ! સત્યની નજરમાંથી એક પ્સંગ ફૂટી આવ્યો. ત્યારે એ છઠ્ા ધોરણમાં 
અભ્યાસ કરતો િશે. ઓટલા પર બેઠો બેઠો એ કશવતા ગોખતો િતો. ગામમાં એક ગાંડી 
િતી. સ્ીઓ એને રોટલો-છાશ આપીઆપીને દળણાં દળાવતી. સત્યને ખીજવવાનો એક 
પ્કારનો આનંદ આવતો િતો. કશવતા ગોખવાનું પડતું મેલીને તે વખતે ગાંડીનો સાલ્લો 
ખેંચવા ગ્યેલો. પછી જો થઈ છ ે! આ ઘરમાંથી પેલા ઘરમાં પકડદોડ શરૂ થઈ િતી. 
માનો જીવ પણ એ ગાંડી પાછળ પંખીની જમે ઊડતો િતો. મા ન િોત તો તે હદવસે પોતે 
િેમખેમ ન બચત.

સવ્વદમનના ભસવાનો અવાજ આવ્યો.

સવ્વદમનને ટાઢ વાતી િશે. આમ ને આમ ભસ્યા કરશે તો કો શશ્યાળવું એને ફેંદી 
નાખશે. એને ખરી મા્યા લાગી છ ેિમણાંની ! સત્યે બનુસ બિાર મોં કાઢ્યું. પોતાના 
શરીરની ગરમીમાંથી પગને બિાર કાઢી પોતાના ખાટલા પાસે પડલેા નં. 11ના સટલૂ પર 
મૂક્યો. આંખ મીંચી, ખોલી. આંધળુંહક્યું કરતી કોક મુકતકેશા જવેો અંધકાર પોતાના 
શરીર પર વાંકો વળેલો લાગ્યો. અંધકારને જાણ્યે–અજાણ્યે સજીવ માની બેસીને િવે 
તેને સપશ્વવાની અશભલાષા સેવી રહો. એણે પોતાની ઘ્ાણેશનદ્ર્ય નજીક કશોક સંચાર 
થતો સાંભળ્ો. સત્ય બેઠો થઈ ગ્યો. વૉડ્વ ની મચછરદાનીઓના ફરકાટમાં કોક સંચલન 
કરતું િતું. અંધકાર. એણે આંખને વધારે શ્શમત કરી. વૉડ્વમાં મચછરદાનીઓનો અસપટિ 
ફરકાટ એણે દીઠો. અસંખ્ય અનારકારોનો સંચાર એની દૃશટિમાંથી બિાર આવ્યો.

પોતે નાનો િતો ત્યારે ગામનો પાડો વીફરેલો. મા કિેતી િતી – પોતાને તો એનું 
સમરણ પણ નથી – કે રસતા વચચે પોતે હકલ્લો બનાવતો િતો ત્યારે રમણે ચડલેા પાડાની 
િડફેટ ેઆવતાં આવતાં માત્ર એક ચીસ પાડ ેએટલામાં બચી ગ્યેલો. સત્યવાનને લેવા 
્યમ પાડા પર આવ્યા િતા. સારં થ્યું પોતાની ભેંસને પાડી આવી.

નં. 9 બબડતો િતો. રબારીઓ બબડતાં િશે કે આખો હદવસ તે સીમમાં રિેતા 
િો્ય છ ેને એકલા િોવાથી તે ઘેટાં, બકરાં; ગા્યો, ભેંસોને નામ પાડી પાડીને બોલાવતા 
િો્ય છ.ે નં. 9ને ઊંઘ જોડ ેવાત કરવાની આદત એટલે જ પડી િશે. હદવસે જો એના 
િાથમાં વાતો કરનારં–ના, સાંભળનારં મળે તો ઢોરના કોટ ેડિેલું વરગાડી દે. કોઈ કોઈ 
વાર એને વાડામાં પેસી જતી પારકી ગા્ય જવેી ઊંઘ લાગતી. કોઈ વાર એની વઢકણી 
`જતેાની મા’ જવેી લાગતી. કોઈ વાર તો ઊંઘના લાગણીશીલ મૃદુ ખભા પર માથું 
ઢાળી દઈ સડસડ રડી પણ લેતો અને તે વખતે `જતેાની મા’ના સઘળા અપરાધ બુદ્ધ 



ભગવાનની જમે એ માફ કરી દેતો.

માફી ઉપરાંત વ્યાજ પણ આપવાનું વચન આપી દેતો.

`આવતી િોળીએ તને અઢીશેરની ચાંદીનાં કલ્લાં કરાઈ આલેશ િોં ! અને પોતે ને 
પોતે પાછો એને કિેતો, `પાસા મને છાંછ્યું તો નૈ કરો ને !’ ને રડી પડતો. આજ ેવળી 
કંઈ જુદું જ િતું. વાતે ચડ્યો િતો :

`માંના, આવવા દે, આવવા દે. એક રાટુ ંડલુ કરી નાંખેસ જા. પણ એક ફરા આવવા 
દે એ ગટોરપટોર ગનુડીને. ભુરીભટ કાવલી કાવલી મારી ગનુડી.’

સત્યે ગોટપોટ ઓઢી લીધું. આવતીકાલે પોતે વૉડ્વમાં `ગોબરકાકાની ગનુડી’ની 
વાતા્વ માંડશે. મજા આવશે.

ડૉકટરે લખવાની મનાઈ કરી છ,ે થોડુ ં વળી કિેવાનું ના કહું છ.ે ટસે પડશે. 
`ગોબરકાકાની ગનુડી’ બપોરે જ માંડીશ. લશલતા તો પેટ પકડીને િસી પડશે. ડૉકટર 
પટલેને નં. 11 શસહર્યસ લાગ્યો ? એને કશું થવાનું. નથી. ડૉકટર કંઈ ઈશ્ર નથી. એ તો 
કિે ! મટી ગ્યું જુઓને લશલતાબેન.

સત્ય પડખું ફ્યયો. નં. 11 ઘરર ઘરર ઘોરતો િતો. આટલું બધું ઘોરે છ ે? આટલું 
બધું ? આટલું ? અરે આ તો ઉપરથી શવમાન પસાર થઈ ગ્યું ! ̀ િંુ ્ય કેવો છુ ં?’ અત્યારે 
શવમાન પસાર થ્યું, ભ્ય તો ખરો જ વળી ! વૉર ચાલે છ.ે પાહકસતાન સમજતું નથી 
શબચારં એનાં સવજનો ભારતમાં જ પોષા્ય છ.ે અિેમદનો મસીઆઈ ભાલેજમાં ચાર 
વષ્વથી છ.ે થાપણામાં જ શસરાજચાચા ક્યાં નથી ?

કુટુબં લઈને વસે છ.ે શસરાજચાચાનો જમાઈ પાહકસતાનપક્ષે શસપાઈ છ,ે અને પુત્ર 
ભારતપક્ષે કેપટન છ.ે સાળો-બનેવી કોને પ્થમ ગોળી મારશે ? શસરાજચાચા કુરાન લઈને 
ખેતરમાં જતા રિે છ ેએમ અિેમદ કિેતો િતો. આખો હદવસ કુરાનને ખાટલામાં મૂકીને 
આકાશનું કુરાન વાંચે છ.ે

બબડ ેછ ેએકલા એકલા. અિેમદ જવેું કોઈ મળી જા્ય તો વાતે ચડ ેછ ે: જમાઈ 
મારી પુત્રવધૂને શવધવા જોવા ઇચછ ેછ.ે પુત્ર મારી પુત્રીને શવધવા જોવા ઇચછ ેછ.ે તમારો 
િેતુ સ્ીઓને અનાથ કરવાનો િો્ય તો પછી ક્યયે જાવ, લડ્યે જાવ, મ્યા્વ પછી્ય લડો, 
લડ્યા પછી્ય લડો. પણ ધીમેધીમે ન લડો. ઉતાવળ કરો. જથેી શવધવા પુત્રીને માથે િાથ 
મૂકી આશ્ાસન આપતી શવધવા સાસુને કોઈ બચી ગ્યેલો રાક્ષસ બદનજર કરતો ન 
જુએ.

અમદાવાદમાં પેલો `બાદશાિ’ શા્યર પોતાના એક પત્રમાં લખે છ,ે `મેરા બાપ 
પાહકસતાન પાહકસતાન બોલતા િૈ ઔર પાન ચબાતા િૈ, ઉનકે તીન લડકે અપને એક 
ભાઈકે સામને બંદુક ચલાતે િૈં વો ઉનસે સિા નિીં જાતા.’ પછી એક શેર લખે છ ે:



પાછળ પ્વાસીઓમાં ઘણા શમત્ર પણ િતા;

કોણે ક્યયો પ્િાર મને કંઈ ખબર નથી.

એ પાછો પોતાને કિે છ,ે દોસત સત્યા, મરને દો ઉનકો. અપન બાદશાિકો તો 
શા્યરો પર રાજ્ય કરના િૈ, તુમિે મૈં અપના વડાપ્ધાન બનાઉંગા. હિંદુસતાન પાહકસતાન 
જબ લડલડકે થક જા્યેં તબ મૈં શા્યરીસતાન રચુંગા. શજસમેં લડ ેતો મગર દો લડ,ે એક 
મૈં ઔર દૂસરી મેરી અકલમંદ બીબી. તુઝે લડના િો તો ્યાર લડનેવાલી ઢૂઢં લેના વરના 
મેરી રચી શા્યરી ગાની પડગેી.

સત્યે પડખું બદલ્યું.

પોતાને અશનદ્રાનો રોગ તો નથી થ્યો ને ! રમેશે પત્રમાં લખ્યું િતું, ખૂબ શનદ્રા લેજો. 
રાત્રે જો ઊંઘ ન આવે તો ખુલ્લી બારીમાંના અવકાશને એકટશ તાક્યા કરજો. અવકાશ 
જોવાથી અવકાશમ્ય બની જવા્ય છ.ે શરત માત્ર એટલી કે અવકાશને પોતાના સમગ્થી 
જોવાનો િો્ય છ.ે ઊંઘ એટલે જ કદાચ અવકાશમાં ભળી જવું. પોતાની ઉપશસથશતનો 
અખ્યાલ. સત્યને થ્યું જો એમ જ િો્ય તો ભલે પોતે આ રીતે ્યુગપ્યાંત જાગૃતદશામાં 
રિે. જ ેશસથશત પોતાની ઉપશસથશતને દબાવી દે, લુપ્ત કરી દે એવી શસથશત જો શનદ્રાશસથશત 
િો્ય તો અખંડ જાગૃશત સારી.

સત્યે આંખ ખોલી. બળી.

કારખાનું બોલી ઊઠ્યું.

ટ્રઈેન કોક શિેરને લઈ આવી. અમદાવાદ આવ્યું તો નિીં િો્ય.

મામી બિુ ચોખખી. ટી. બી.થી તો બાર ગાઉ ભાગે.

મામા કંઈ ઓછા નથી. આજ લગી એ પોતાને – સૌને ગાંધીજી જવેા દ્યાવાન 
લાગતા િતા. ભાણેજને ભણાવવાથી પુણ્ય પણ મળે અને બિેનની અનાશથ્વકતા પોષા્ય. 
સમાજ જાણે મામાએ ભાણેજ ભણાવ્યો. સત્ય િસ્યો. ટી. બી. માં રાક્ષસતવ છ,ે નિીં. 
એને શબઝનેસમેન બનાવવો છ ેમારે.’ પણ પોતે અપલક્ષણો નીકળ્ો. મામાનું કહું માનવું 
જોઈએ.

સવાર પડ્યું.

નં. 9 રોજની જમે સત્યની મચછરદાની ઊંચે ચડાવવા ગ્યો. જાગ્યો. એવો જ એ 
સત્યની સેવામાં લાગતો. પણ આજ ેતો મચછરદાની પડી િતી જ ક્યાં ? સત્ય આઠ 
વાગવા છતાં ઊંઘે એથી એને આશ્ચ્ય્વ થ્યું.

ઉઠાડ્યા વગર `છો ઊંઘે ત્યારે’ કિીને એ દાતણ ચાવતો ચાવતો વૉડ્વ બિાર 
નીકળી ગ્યો. નસ્વ હરપોટ્વનાં પાહટ્યાં ખખડાવી ખખડાવીને સવારની ગોળીઓ દરેકના 



ઓશીકે મૂકી ગઈ ત્યારે્ય તે ન જાગ્યો. નશલની તાજાં ફૂલ વાળમાં ખોસીને `માછીડા 
રે િોડી િલકાર...’ ગાવા મંડી. શતવારી ગરમ ધાબડો ઓઢીને દાંતમાં બીડી દબાવતો 
જન્ુને `કૈસી રિી દોસત ?’ કિી ગ્યો. નં. 7નું વલુરવું પાછુ ંઆરંભાઈ ગ્યું. રાતની નસ્વ 
સફેદ વસ્ોમાં અને નં. 7ને તાજાં ખીલેલાં ફૂલ જવેું શસમત આપતી ગઈ. નં. 7ને ખમીશ 
પિેરવું નથી ગમતું. આખો હદવસ બંડી પિેરી વૉડ્વના મુખીની પદવી શોભાવે. પડછદં 
શરીર જવેો પડઘંદ અવાજ એ કાઢી શકતો અને નવા દદદીને પોતાનો રાવણીઓ બનાવી 
દેતો. નવા દદદીને િજૂહર્યા બનાવવાની એની રીત અનોખી િતી, નવા દદદીનો સગો બની 
જતો એ. લશલતા આગળ એનું ન ચાલ્યું. લશલતાએ પશતને દાતણ કરાવ્યું. ગોળીઓ 
ગળાવી. ભીના અંગૂઠાથી એનાં િાથમોં લૂછ્યાં. પછી વૉડ્વ બિાર ભીના વાળને સૂકવતી 
ઊભી. એણે જો્યું િજી્ય સત્ય ઊંઘે છ.ે એકદમ પોતાની દૃશટિ વાળી લીધી. સત્યને કોઈ 
સૂતેલો જુએ એ ગમતું નથી ને ! પણ પોતે ક્યાં...છ.ે એણે પાછુ ંજોઈ લીધું. સત્યને ઊંધા 
ઊંઘવાની ટવે છ.ે રાતનું અજવાળું એમને પસંદ નથી, પણ અત્યારે તો સૂ્ય્વપ્કાશ છ.ે 
એ ઊંધા કેમ ઊંઘતા િશે, ચતા સૂનારને કોઈ જીવતો મનુષ્ય શું કલપતો િશે?...એમને 
અત્યારે બધાં્ય જોતાં િશે. નંદાડી મુઈ નફફટ ત્યાં ઊભી છ ે ! મોંમાં સાલ્લાનો છડેો 
દાબીને ખીખીઆરી કરે છ ેપાછી ! સવારના પિોરમાં આમ સાથળ લગીના ઉઘાડા પગે 
એને રાંડને ટાઢશરમે્ય – ને એવા્ય પણ એમને સૂતેલા જુએ છ.ે..લશલતા ઝટપટ વૉડ્વમાં 
દોડી ગઈ. `ઊઠો’ કિીને એણે સત્યના શરીર પરથી બનુસ ખેંચી લીધું. નં. 11ની નબળી 
આંખો મરદ થઈ ગઈ. સત્ય દાતણપાણી કરવા ગ્યો ત્યારે એણે લશલતાને પાઈની કરી 
નાખી. સૂ્ય્વ ખાસસો ઊંચે ચડી ગ્યો િતો.
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સત્ય તડકામાં લટારતો લટારતો સવ્વદમનને જોતો િતો.

એના પગમાં આજ ેતોફાન નિોતું, સુક્ા ઘાસમાં તે ચૂપ થઈને ચોમેર જો્યા કરતું 
િતું. બસસટનેડ તરફથી શતવારી આવ્યો :

`કૈસે િો સત્યભાઈ ?’

ઉત્તર ન મળતાં તે પાછો આવ્યો. સત્યની આગળ જઈ, `ક્યું ઉદાસ લગતે િો ?’

`ઠીક િંુ શતવારી ભૈ્યા.’

સત્ય ગલૂહડ્યાં તરફ વળ્ો.

`અરે, ્યે ગલૂહડ્યા કા પાંવ મુજસે દબ ગ્યા રાતકો. બેચારા સારી રાત રો્યા િૈ. ‘ 
શતવારીએ વાંકા વળી એને સપશ્વ ક્યયો.

`આઉંઉઉં...’ કરતું તે બેઠુ ંથતુંક દોડી ગ્યું. સત્ય એને લંગડાતું લંગડાતું ક્યાં્ય સુધી 
આઘું જતું જોઈ રહો.

આજનું વાતાવરણ સત્યને અવસાદમ્ય લાગતું િતું.

આંબા નીચે આજ ેજ એને બેસવાનો અણગમો થઈ આવ્યો. લશલતા સવ્વદમનને 
લેવા જતી િતી – બોલાવી તો્ય ન આવી. નં. 7 વલુરતોવલુરતો સડક પર જઈ ઊભો 
રહો. ડૉકટરે બેચાર હદવસ પછી ઘેર જવાની રજા આપી એટલે આ તેમાં તો નહિ થતું 
િો્ય ?

િોતું િશે એવું. ઘેર જવાનું તો આજ ેિો્ય તો એ સાંજ ેજવાને બદલે અત્યારે જા્ય. 
કલાક બગાડ ેએ બીજા.

નશલની આવી.

`જુ પેલો નટ.ુ.. શું કરે છ ે?’

અને તે િીિી કરતી િસી પડી.



`નશલની કેમ ?’

`એંિ મારી મમમીએ મને છૂટ આપી.’ એ એના વાળને સુંઘવા મંડી.

`શેની ?’

ચોટલાને પીઠ પર ફંગોળીને અંગૂઠો દબાવતી કિે :

`પ્ેમ કરવાની વળી. ‘ ને ત્રાંસી આંખોમાં કામણ લાવીને સત્ય સામે બેઠી.

`સરસ. પછી ?’

`પછી શું ? એટલી્ય ખબર નથી ? એંિ પછી આમ.’ એણે બે િાથ ભેગા કરીને 
લગ્નની સંજ્ા બતાવી, `ને પછી મને સરસ ટીનો આવશે. કમુમાસીની સુરેખાને બીજી 
સુવાવડમાં્ય માતા આવી. અને આપણે તો એં િ જોજોને...જનકને િજી તમે જો્યો નથી !’

ને આંખોમાં લીંબુ ઉછાળતી તે બગીચામાં સરકી ગઈ.

સત્ય પાછો એની સગીવિાલી સૃશટિને વાગોળવામાં લાગી પડ્યો. પોતાનો બાલશમત્ર 
અિેમદ પણ ન આવ્યો. માબાપ તો દેખાતાં જ નથી. આલ્યા ભાઈ, પૈસા કોણ માગે છ ે
તમારી પાસે ? કેવળ લગણી આપો. બીજાની મને કશી અપેક્ષા નથી. જીવવા માટ ેમનુષ્યની 
લાગણી મળે એટલે બસ. ત્રણ માસ થ્યા. ના, ત્રીજો જા્ય છ.ે પ્ો. મૅ્યો સેનેટોહર્યમનું ખચ્વ 
મોકલાવ્યે જા્ય છ.ે ગ્યે અઠવાહડ્યે મ. ઓ. આવ્યો. પાછા પુછાવે છ,ે `કોઈ વસતુની જરૂર 
પડ ેતો જણાવજ,ે’ મારે મા જોઈએ છ,ે બાપુજી જોઈએ છ.ે િાસતો ! માતાશપતા વસતુ બની 
ગ્યાં છ.ે એમનો્ય શો વાંક છ ે? નથી પેલી કિેવત, `વસુ શવના નર પશુ’ એટલે પશુ. 
પશુઓને પણ લાગણી િો્ય છ.ે કંઈ નિીં અિમ્ બ્રહ્મ અિમ્ સત્ય.

પણ તો્ય માણસને માણસ જોઈએ એટલે જોઈએ.

નશલની આવી :

`તમારા શવવાિ થ્યા છ ે?’

સત્ય એના પ્શ્નને વીસરી જવા– વીસરાવવા સામો પૂછ ેછ.ે

`તને ગાતાં આવડ ેછ ે?’

`ત્યારે નિીં ?’

ને એણે `જૂનું તો થ્યું દેવળ જૂનું તો થ્યું’ નો રાગડો તાણવો આરંભ્યો.

`બસ બસ, નશલની. નિીં તો તારો જનક દોડી આવશે.’

સત્યે િાથ જોડ્યા.

`સત્યભાઈ, અદ્દલ તમારા જવેું એ કરતો. મેં એને હકસ પણ કરેલી.’



સત્ય એને બોલતી જ રિેવા દઈ ત્યાંથી વૉડ્વમાં આવ્યો.

એના ખાટલા પર ̀ આઉટસાઈડર’ પડી િતી. ડૉકટર મૂકી ગ્યા િતા એમ લશલતાએ 
કહું. સત્યે તે લીધી. નવલકથાનો પ્ારંભ િતો–`Mother died.’

સટ દઈને એણે બંધ કરી. પાંજરા પર મૂકી દીધી. નંબર 11 ભણી જોઈ લીધું. એની 
આંખો એકટશે જોતી િતી. કશુંક તાકતી િતી. સત્યે નજર વાળી લીધી. જન્ુ લિેરથી 
મગજનું ચગદું ખાતો િતો. લશલતા વાંચતી િતી. એને બોલાવવાનો શવચાર આવ્યો પણ 
એને રોકી રાખ્યો. અિેમદને બદલે એનો પત્ર આવ્યો. સત્ય છોટ ેઅિેમદનો ̀ કાકો’ બન્યો 
છ–ેએવા સમાચાર િતા. ઘરડી નસયે પેંડા માગ્યા. શમત્રને ઘેર છોકરં આવ્યું એટલે પોતાને 
ઘેર જ આવ્યું ગણા્ય એમ ઘરડી નસ્વ કિેતી િતી. એ હરિશશ્ચ્યન િતી. ભૂરીને ગલૂહડ્યાં 
આવ્યાં ત્યારે પણ સત્યે એકશેર પેંડા વિેચ્યા િતા. નસ્વ પૂછલેું :

`તને ક્યું ગમે છ,ે સત્ય ?

ત્યારે એણે બતાવેલું, `પે...લું આંચળે વળગ્યું છ,ે સફેદ. માથામાં શતલક છ ેતે.’

ત્યારે એનું મોં કેટલું ભરાઈ ગ્યું િતું. શબચાર સવ્વદમન લંગડુ ંથઈ ગ્યું ! નશલનીએ 
અિેમદના પત્રને જૂઠો ઠરાવવાનો પ્્યતન ક્યયો `ટીનો િો્ય જ નિીં. બધીઓને કંઈ ટીના 
ન િો્ય કંઈ! પેંડા નામ સાંભળીને નં. 9’ નામ રિેતાં ઠાકરાં નાણાં નિીં રિંત’ એવોતેવો 
દોિરો લલકારવાના મૂડમાં આવી ગ્યો, પરંતુ ડૉકટરના રાઉનડનો સમ્ય થઈ ગ્યો. 
આજ ેX-Ray day િતો. નવા દદદીઓને આણંદમાં હકલશનક પર લઈ જવાના િતા એટલે 
કેટલાક જૂના દદદીઓ સાજા થ્યાનો ઢોંગ કરતા િતા. નંબર 11ને લશલતા તૈ્યાર કરાવતી 
િતી. એની મુખરેખાઓ સશચંત બની ગઈ િતી. નં. 11ને હકલશનક પર લઈ જવાનો િતો. 
નં. 9ને ડૉકટરે એની ભાળવણી સોંપી િતી. એ લશલતાના ખાટલા પાસે જઈ, આશ્ાસન 
આપતો િતો.

`જરીક્્ેય ફક્ય્વ ના કરતાં બોન તમે. એમને અજા્ય નૈ આવે. તમે આ્યા એને 
આગલે મિીને જ ેંણાને િંુ જ શકલશનક પર લૈ ગ્યેલો. જ ેંણાની બીડી િરખી્ય મેં લીધેલી.’ 
ને બીડીની વાત પોતાથી આમ પ્કટ થઈ જતાં એના મોંમાંથી સવા ઇંચ જીભ બિાર 
નીકળી આવી અને ખાટલા નીચે થાળીમાં એંઠ ચાટતી ભૂરીને ̀ િંડિે તારી જાતની. આખો 
હદ’ અિીં તને વાવડ આવે’ કિીને િાંકી, પછી લશલતા સાથે પોતાની વાતનું અનુસંધાન 
ક્યુાં :

`તે તમ તમારે બેહફક્ય્વરો’ બોંન. આજ તો સશતભૈ પેંડા ખવડાવવાના છ ેતે લાવવાના 
છ ેપાછા. ને ગઈ વખતે `જતેાની મા’ આ્યેલી તે કરશી કકળાટ કરી ગઈ એને વાવડ 
આવે. અિીં ટીબલામાં િપડા્યા છીએ ને એને કંકુની ડાબલી જોવે છ.ે મેં કહું િવે તો 
જતેાને્ય દિમું ઊતરીને અશગ્યારમું બેિે છ.ે તને ચાંદલા ચોપડવાના શેના ભસકા થા્ય 
છ ેતો કે’ િજી તો કંુવારસી િોઉં એવી લાગું છુ.ં આ સશતભૈ `જતેાની મા’ `કંઈ કંુવારસી 



લાગે છ ે?’

ને નંબર 9 િસી પડ્યો. સત્યને મશકરી કરવાનું મન થઈ ગ્યું. `ગોબરકાકા, એ તો 
િજી ઘોહડ્યામાં ઝૂલે છ.ે પણ તમે કોની પાછળ પડ્યા છો ? ગનુડી કોણ છ ે?’

`જાવ મારા ભૈ, નાિૈના મશગરીઓ શેના કરો છો ?’ ને બાંહડ્યાની દોરીઓ બાંધતા 
બાંધતા એ આઘાપાછા થઈ ગ્યા. થોડી વાર પછી આવીને સત્યને કિે :

`િેં સશતભૈ તે તમે કેમ કરીને જાંણ્યું પેલું ?’ ત્યારે લશલતા એના મોં પર નક્ષત્રને 
ઝૂલવતી િતી. સત્ય એને ન કળી શક્યો.

`લશલતાબેન ખુશમાં છો આજ.ે તમારા એમને ઈશ્ર જલદી સાજા કરે.’ સત્ય 
લશલતા સાથે વાત કરવા મંડ્યો જોઈને નંબર 9 ગૂંચવા્યો.

`જતેાની માએ’ સશતભૈને કદાચ કિી દીધું િશે.

એમબ્યુલનસ દદદીઓને શકલશનક પર લઈ ગઈ એટલે સત્ય આંબા નીચે આવી બેઠો, 
ભૂરીએ ફાડી નાખ્યું િતું તે શટ્વ સાંધતો િતો. નવું ખમીશ ધો્યું િતું એટલે ઉઘાડ ેહડલે એ 
સુંદર લાગ્યો. લશલતાને થ્યું પૌરાશણક પાત્રો માત્ર ધોશત્યાભેર રિેતાં. રામનો ફોટોગ્ાફ 
એણે જો્યો ત્યારે રામ એને સવરૂપવાન લાગેલા.

શટ્વ સાંધવાનું કામ અરશસક તો ખરં જ, પણ શું થા્ય ? બબલભાઈ કિેતા િતા 
ગાંધીજી એમની પોતડી સવ્યં સાંધી લેતા. આમ જ પોતે મામીને ઘેર એક હદવસ બેઠલેો. 
પ્ોફેસર મૅ્યો પોતાને મળવા આવી ચડલેા. ત્યારે પોતાનું ઉઘાડુ ંહડલ જોઈને તેમણે કહું 
િતું :

`કેમ આ રીતે બેઠો છ ે?’

`સર આ મારા મામાનો ફલેટ—’ કિીને પોતે એમને રૂમરૂમમાં ફેરવી આવેલો. પણ 
એ ડ્રોઈંગરૂમમાં પોતાની જગ્યા લેતાં પાછો એ જ પ્શ્ન ઉચચારી રહા.

`તેં શટ્વ પિે્યુાં નથી એ તો કહું જ નિીં. શરીર ગંદુ લાગે છ.ે’

`સર િમણાં જ સનાન ક્યુાં છ.ે’

`તો્ય શું, શરીર ઢાંકવા મનુષ્યોએ વસ્શનમા્વણ કંઈ અમથું નથી ક્યુાં !

ત્યારે પોતે એમના ગુજરાતી શવષે અશભપ્ા્ય આપી રિેલો :

`સર તમારં ગુજરાતી ઉચચારણ અશત શુદ્ધ છ.ે’

`પણ તું મને શુદ્ધ નથી લાગતો.’

એમને શી રીતે સમજાવું કે એવડા મો...ટા આધુશનક શનવાસસથાનમાં પોતે પોતાના 
વસ્નો પણ માશલક નથી. ને િજી્ય વોિી રફતાર ચલી જા રિી િૈ. મા મોટાભાઈની 
સાસરીમાંથી ખચ્વ માટ ેસવડ કરે છ.ે રમેશના લગ્ન પર એમની આશા છ.ે નાના પુત્રનો 



ચેક જલદી વટાવા્ય એવો છ.ે...પાટીદાર લોક છોકરો જનમતાં કેમ અનિદ રોપિષ્વ 
અનુભવતા િશે તેનું કારણ પૈઠણપદ્ધશત છ.ે

પાછળથી લશલતાનો મુલા્યમ અવાજ આવ્યો :

`લાવો િંુ સાંધી આપું.’

સત્યને ખમીશ આપવું ન પડ્યું, એના િાથમાંથી એ ખેંચાઈ ગ્યું.

`કેમ બોલતા નથી ? તમે મને બૂમ પાડી તે ન આવી એટલે ખોટુ ંલાગ્યું ?’

સત્યનું મૌન આ ઉતસુકા માટ ેઅસહ થઈ પડ્યું. પોતાની શનરાધારીને ભૂંસી નાખવા 
તે કેવી કેવી રીતે વતદી પડ ેછ,ે ને પાછી એ વત્વનમાંથી ફૂટી નીકળતી વ્યગ્તાનો તો એને 
સામનો કરવો પડ ેછ,ે સત્યના મૌનને અડીઅડીને પોતાના તરફ વિી આવતી આછી 
િવાના સંસપશ્વથી મિુડીની શાખા પરથી મિુડાં ખરી જા્ય એમ ખરખર કરતાં આંસુને 
એ રોકી ન શકી. એની આ અશ્ુશસથશતને જોઈને સત્યને પોતાના X-Ray dayનું પહરણામ 
સાંભ્યુાં. નં. 11ને આજ ેશકલશનક પર લઈ જવામાં આવ્યો છ.ે સત્યે લશલતાને આશ્ાસન 
આપવાનો ્યતન ક્યયો.

`જુઓ લશલતાબેન, અશ્ુથી કંઈ આવી પડલેી પહરશસથશત પાછી ન િઠી જા્ય. તમારે 
ડૉકટરનાં સૂચન અનુસાર સેનોટોહર્યમની ચાલુ સારવારમાં મદદ કરવી જ રિી. એમને 
સંપૂણ્વ આરામ કરાવવો, શચંતારહિત આરામ. પછી જોઈલો...’

સત્યના ભોળા મોં પર રૂપાળું આશ્ાસન ઝલમલતું જોઈ લશલતાએ પાછુ ંસાંધવામાં 
મન પરોવ્યું. સાંધતાં સાંધતાં ભીની દૃશટિને સિેજ ેઊંચકી પુરૂષના અસપૃશ્ય ચિેરાની 
શનષપલક નોંધ લીધી ન લીધી ને પાછી આંખો લૂછી.

`તમે બિુ મોટા મોટા ટાંકા લીધા છ.ે નજીક નજીકના લીધા િોત તો ! મારે આ 
ચીરો ઉકેલવો પડશે.’ પોતે િવે િળવી થવાનો પ્્યતન કરવા લાગી. સત્ય બેધ્યાન લાગ્યો. 
બગીચામાં માળી ક્યારી ખોદતો િતો. પરસેવાથી એનું કાળું શરીર સીસમના કાટિ 
જવેું ચગતું િતું. કોદાળીને માથા ઉપર જમીનથી એવો આંચકો મારીને લઈ જતો કે તે 
કોદાળીથી જાણે ખોદતો જ નથી; એવું લાગે ! એની શશકત કોદાળી જવેી સામાન્ય વસતુને 
વાપરે કે અડકે જ નિીં, હૃટિપુટિ સાથળ જવેડાં ઢફેાં પાડ ેછ ેએ તો, એના મોંમાથી 
પ્શતક્ષણ નીકળતા બળદની ખરીઓ જવેા ̀ હિસસો્ય હિસસો્ય’ના ઉદગારોથી ! સત્ય એને 
જોતાં જોતાં જ થાકી ગ્યો. લશલતાએ નોંધ લીધી કે એણે પોતાને સાંભળી ન સાંભળી કરી 
છ.ે પોતાની પાસે સત્ય ચૂપ રિે એ એને ન ગમ્યું.

`તમે એ મજૂર ભણી કેમ જોઈ રહા છો ?’

`કેમ ન જોઉં ?’

લશલતા અનુત્તર થઈ. દોરાને આંગળી પર વીંટાળતાં કશાક શવચારમાં ઊતરતી 



ગઈ.

`લશલતાબેન, લાવો તમારો િાથ.’

એના મોં પર લજજા ઉમટી આવી. ગાલ પરથી િમણાં એ સુરખી પતંશગ્યાનું સવરૂપ 
લઈને ફરકશે, ક્યાંક ફૂલ પર ક્યાંક સત્યના – સત્યને લશલતાનો િાથ જોવો િતો.

`તમારો િાથ લાવો જોઈ.’

`મને લશલતા કિો તો ?’ િાથ ધરતાં એણે કહું.

મારાથી એવું એકવચનમાં સંબોધન થા્ય ?

`એમાં શું ? મારી ફ્ેનડ મને લશલતા કિે છ.ે’

`ટવેનો પ્શ્ન છ.ે’

`તે એવી ટવે તમે્ય –’ ને પાછી એ સભાન થઈ. ક્ષણમાત્ર.

`તમને એકલાએકલા વાત કરવાની ટવે ક્યાં નથી ? આ ખમીસ સાંધવા અિીં બેઠા 
ત્યારે તમે શું કરતા િતા ? કોક સાંભળે તો ગાંડા ન ધારે ? એ તો ઠીક છ ેકે િંુ...’

સત્યે એનો િાથ જોવા માંડ્યો, એને થ્યું :

ડૉકટરનો િાથ પણ આવો તંદુરસત નથી.

`સરસ િાથ છ!ે’ એના મોંમાંથી પ્સંશની્ય ઉદગાર નીકળી ગ્યો.

`જો જો...’ લશલતાને સમજા્યું નહિ-આજ આવું કેમ થઈ જા્ય છ.ે એક સનેિલ 
પુરૂષના િાથમાં સવ્યં બેઠી િો્ય એવી લાજુલ અનુભૂશત એને થઈ આવતાં પોતાનું કેશલ 
સંપશત્તથી ભ્યુાંભાદ્યુ્વ મસતક બે ઢીંચણ વચચે સંતાડી દીધું. સત્ય જોષીની માફક જોતો 
િતો, જોષીની માફક...

`આ લાઈન છ ેને તે હૃદ્યરેખા છ.ે’

અને તે વખતે અપકવ ફલ જવેાં સતનોની પાછળ કોક કીડો પ્વેશી ગ્યો િો્ય એવી 
અવળસવળ થતી લાગી. સત્ય બોલતો જ િતો :

`તમારં હૃદ્ય ખૂબ સંવેદનશીલ છ.ે’

લશલતાએ લજજાને ઊંચકી. સુખને અનુભવતી િતી છતાં પ્શ્ન ક્યયો. પ્તીશત અથયે 
તો નહિ િો્ય !

`સુખ કેટલું છ ે? મિારાજ.’

`સુખ ?’ પોતાને માત્ર એકબે રેખાઓનું જ જ્ાન િતું. સુખરેખા કઈ િશે ? એને 
વાર થઈ એટલે `નથી કે શું ?’ લશલતાએ પૂછ્યું.



`સુખ તો અપરંપાર છ.ે તમારા પશત તમને ઘણું સુખ આપશે.’

`એ્ય...’ નશલની અચાનક આવી ચડી.

`એ્ય...સત્યભાઈએ તમારો િાથ ઝાલ્યો. િંુ સમજી ગઈ.’

`નશલની, લાવ જો તારો િાથ.’ સત્યે લશલતાનો િાથ મૂકી દીધો.

`જાવ જાવ િવે.’ ને એણે અંગૂઠો બતાવ્યો. `એંિ તમે જનકને જો્યો નથી. એ...એ 
તમે લશલતાબેનનો િાથ ઝાલ્યો િીિીિી...’ને િસતી િસતી એ બગીચા ભણી જતી િતી, 
પણ માળીને જો્યો કે તરત પાછી વળી ગઈ.

લશલતાની શરમને છાક ચડ્યો િતો. એને કશોક અશધકાર િોત તો તે સત્યની 
સાથે કેવી આનંદી મનોવૃશત્તથી વતદી બેસત પણ...સત્ય પાછો પેલા મજૂરના કાળા હડબંાંગ 
શરીરને જોવામાં લીન થઈ ગ્યો િતો.

`હૃદ્યિીન’ બબડી જવાને બદલે એનાથી બોલી જવા્યું. સત્ય એની સામે 
આશ્ચ્ય્વભરી નજરે જોઈ રહો. એ કંઈ સમજ ેકે બોલે તે પિેલાં તો લશલતા ત્યાંથી જતી 
રિી િતી. સવ્વદમન વાડ તરફ કૂદતી જતી દેડકી પાછળ ભસતું ભસતું દોડતું િતું. 
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બે હદવસ પછી સત્યને ઘેર જવાની રજા મળી ગઈ. દવાઓનું શપ્શસરિપશન અને 
િમણાં બે વષ્વ લગી સ્ીસપશ્વ ન કરવાની સલાિ વગેરે ડૉકટર પાસેથી લઈ લીધું. 
કારાગારમાંથી આજ ેમુશકત મળવાની િો્ય એ રીતે તે તૈ્યાર થતો િતો. બેચાર કપડાં, 
બાકીનાં પુસતકો બેધ્યાનપણે ઘેર જવાની િોંશમાં ને િોંશમાં થેલીમાં ભરતો િતો. સાજો 
થઈને ઘેર પાછો જતો િતો. દશ વષયે પોતાના વતનમાં જવાનો િતો. આનંદ કેમ ન થા્ય 
? દશ વષ્વ માં તો પોતાનું ગામ કેવું્ય થઈ ગ્યું િશે ? પાછળના દરવાજામાંથી પ્વેશી 
આગળનાં દરવાજામાંથી નીકળતો િો્ય એમ એ સડસડાટ બિાર નીકળી ગ્યો. કોઈને 
આવજો-જજો કરવાનું્ય ભાન એને ન રહું. ખેતરમાં એની પાછળ નશલની દોડતી દોડતી 
આવી. `ઊભા રો’ સત્યભાઈ, ગાંડાની જમે શું દોડ્યા જાવ છો ? ‘ સત્ય ઊભો.

`નશલની, તશબ્યત સાચવજ.ે તેં તારા શવરોધીઓ અિીં બિુ ઊંભા ક્યા્વ છ,ે કળીઓ 
બિુ ન તોડતી, અમથું કોઈને મનદુ:ખ થા્ય.’

`થ્યા થ્યા િવે. એનાથી તો મારો વટ પડ ેછ,ે છનેે મારે જનકને પ્ેમપત્ર લખવો છ.ે 
તમે આણંદથી દસબાર પરબીહડ્યાં લેતા આવજો.’

`સારં. તું આમ રખડરખડ ન કર. જા, અંદર આરામ કર.’

`પેલાં લશલતાબેન તમારી વાટ જુએ !’ કિીને એ વૉડ્વમાં જતી રિી.

સડક પર લશલતા ઊભી િતી. સવ્વદમન બાંકડા નીચે કંઈક સૂંઘતું િતું. સત્ય 
આવ્યો. એટલે એણે તે ઊંચકી લીધું.

`તમને એ બચકંુ ભરશે.’ સત્યે કહું.

`આપણા કરતાં આ વધારે સમજદાર છ.ે મને રંજાડવામાં આ શબચારાને કશો રસ 
નથી. એવી કશી ગતાગમ પણ એને નથી. એટલે તો આ મને ગમે છ.ે આજ તો મનમાં 
નક્ી ક્યુાં છ.ે બને તો એને ઘેર જતાં સાથે લઈ જવું.’

સત્યને `નક્ી ક્યુાં છ’ે અને `બને તો’ અંગે કંઈ બોલવાનું મન થ્યું પણ જતાં જતાં 
એવું શું વળી કિેવું !



`પણ એ લુચચું આવશે ? જુઓને એના પગે િજી મટ્યું નથી. એનો પગ પેલા 
શતવારીએ કચરી નાખ્યો છ.ે આને પાટો બાંધજો, શબચારાને કળતર ન થા્ય !

`સારં.’

`િંુ જાઉં છુ.ં’

`જાવ ને. તમે રોકાવ-ન રોકાવ એમ િંુ ક્યાં કિંુ છુ ં ? આપણે તો ટ્રઈેનના 
કમપાટ્વમેનટમાં ભેળાં થઈ ગ્યાં િો્ય એવું...’ એમ કહે સત્યના મોં પર શો પ્શતભાવ પડ ે
છ ેતે જોવા લાગી.

`લશલતાબેન, મારાથી તમારી સાથે કોઈ વાર શવશચત્ર વત્વન થઈ ગ્યું િો્ય તો 
ક્ષમા—’

`તમે ખૂબ શવવેકી છો.’ સવ્વદમન લશલતાના અંગૂઠાને ચાટતું િતું. અંગૂઠો ખેંચી લેતાં 
તે કૂણું કૂણું ભસવા મંડ્યું.

`તમે સાંજ ેઘેર પિોંચીને જમશો ત્યારે તમને શું થશે ? જમ્યા પછી એકલા પડશો 
ત્યારે શું કરશો ?’

`પણ મુદ્દાની વાત એ કે િંુ એકલો પડુ ંજ નિીં. મા છ,ે ભાભી છ,ે મોટાભાઈ, 
સુરશભ —’

`સુરશભ કોણ ?’

`આ સવ્વદમન જવેી ભત્રીજી.’

`સવ્વદમન જવેી ? સવ્વદમનને ્યાદ કરશો ને ?’પણ ઉત્તર સાંભળવાની ઇચછા 
વગર એ િવે બોલ્યે ગઈ, `શેનું આ ્યાદ આવે બાપડુ.ં’ તમારે તો ખૂબ માણસો છ.ે’ સડક 
જવેડો લાંબો શનસાસો એના મોંમાંથી બિાર નીકળી ગ્યો, `માણસોથી જ ેમાણસ આખો 
હદવસ ઘેરા્યેલું િો્ય એને “માણસ” બિુ ્યાદ ન આવે. અરે, આવું ગરીબ સવ્વદમન ્યાદ 
ન આવે.’

કેમ કરીને આ બાલપુરષને સમજાવવો કે પોતાને િવે સત્ય-િીન સેનેટોહર્યમ 
અકારં થઈ પડશે.

`િંુ તમને કશુંક આપું તે સવીકારશો ?’

`જો્યા વગર ?’

`આ...’ એણે કબજાના ગોળાકાર ઉપરથી ચકચહકત ખોખાવાળી પેન કાઢી, `લેશો 
?’ તમને કામ લાગશે; બીજા પાસે માગવી પણ નિીં પડ.ે’

સત્યને આનંદ થ્યો. તે લેતાં તેને પ્કટ પણ ક્યયો. `સરસ છ ે! પા્યલોટ’ ને એને 
જોવા લાગ્યો, `ને પાછુ ંતમારં નામ પણ કોતરેલું છ.ે’



`લશલતા.’

`િંઅ બોલો.’ નામવાચનના અનુસંધાનમાં લશલતાએ િંુકારો ક્યયો.

`િંુ તો નામ વાંચતો’તો. તમને મેં....ને લશલતાના કરમાતા ફૂલ જવેા મોંને તે જોઈ 
રહો.

`તશબ્યત સાચવજો.’ લશલતાએ બોલવાનો પ્્યતન ક્યો.

બસ આવી પડી.

`આવજો !’ કિીને સત્ય બેસી ગ્યો. લશલતા બેસી જ રિી.

`ક્યાં આવું ?’ આમ પરવશ બની જવું એ એને ન ગમ્યું. વ્યથ્વ વિી જતી 
લાગણીઓનાં પૂરમાં પોતાની તણા્યે જતી જાતને એણે સવસથતાપૂવ્વક રોકી.

`સારં થ્યું એ જતા રહા.’

એ વૉડમાં ગઈ ત્યારે પીરસણ શરૂ થઈ ચૂક્યું િતું. પશતને મીઠા વગરની ખીચડી 
ને મૂળાની ભાજી ખાતા જોઈ તે મોસંબી છોલવા બેઠી. મોસંબી છોલતાં છોલતાં તે `આ 
રોગ કંઈ િવે ભ્યંકર ની... તમે આ રીતે ઊંઘ લીધા કરો. બિુ બોલશો નહિ’ એવું તેવું 
કિેવા લાગી. પશતને ખોરાકનો કોશળ્યો ચાવતા જોઈ એ સજલ દૃશટિથી જોઈ રિી. `તમે 
ખાતાંખાતાં િાંફો છો ?’

મોસંબીની ચીરીઓ એમની થાળીમાં મૂકતાં બોલી. એમાંથી બે ચીરીઓ લઈ નંબર 
10ના ખાટલા પર જુએ છ ેતો એમાં સેતાની આંખમાંથી નીકળતી સત્યની અનુપશસથશત 
આળોટવા લાગી. કોઈનું ધ્યાન જા્ય નહિ એમ આંખો લૂછી પશતની થાળીમાં ચીરીને પાછી 
મૂકી દીધી.

`કેમ પાછી મૂકી દીધી ? ખાને તું.’

`ના. તમે ખાવ. જ ેછ ેતે તશબ્યતમાં જ છ.ે તમારં શરીર સારં થઈ જા્ય એટલે 
—’એ સિેજ અટકી. પોતાનો આ રીતનો વ્યથાશવરામ બોલતાં બોલતાં થઈ ગ્યો એ 
ગેરસમજ ન ઊભી કરે એટલા માટ ેતે ઊભી થઈ.

`તમે ખાવ ત્યાં લગી િંુ બિાર બેસું છુ.ં’ ને એ બિાર ગઈ. વોડ્વમાંથી માત્ર 
દદદીઓના જમવાના બચકારાઓનો સવાદિીન અવાજ આવતો િતો. સ્ી-વૉડ્વમાં ક્ષુશધત 
શ્ાન ભસતાં િતાં. લશલતાના માથા પરના બાંધેલા તાર પર સત્યનું રિી ગ્યેલું ખમીસ 
સુકાતું િતું...
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ગાડુ ંખખડતું ખખડતું જતું િતું. આખે રસતે પોતાનું શૈશવ અને કૌમા્ય્વ છૂટુછંવા્યું 
વેરા્યું િતું, એનું સમરણ થતાં સત્ય ફરીથી નાનો બની ગ્યો. ઉનાળાના, ઊડતું પંખી 
તમમર ખાઈને નીચે પડ ેએવા તાપમાં એ પાછો દાઝવા લાગ્યો. શનશાળેથી પાછો ઘેર જતો 
િો્ય એમ તે આજુબાજુની સીમને જોવા લાગ્યો.

પોતે જ્યુશબલી િાઈસકુલમાં ભણતો િતો તે વખતે મા વિેલી ઊઠીને ઢબેરં બનાવી, 
કાગળમાં વીંટાળી દફતરમાં મૂકી આપતી. માંડ ભાગોળ લગી્ય પોતે ના પિોંચ્યો િો્ય 
ને કળશો લઈને ઝાડ ેન જવું િો્ય તો્ય રસતાની એકલ વેરાનગી જોવા પાછળ આવી 
પિોંચતી અને— `સશત બેટા, િજી તો િરણીઓ્ય નથી આથમી. પાછો આ્ય.’ કિી બૂમ 
પાડતી.

છીંકામાંથી નાની ડુગંળી પડી જા્ય એમ આંખમાં આવી આવીને બચપણ પાછુ ં
પડી ગ્યું. ગાડુ ંખખડડખ ખખડડખ કરતું જતું િતું. સત્યને થ્યું પોતાનું મન વૃદ્ધતવનો 
અનુભવ કરી રહું છ.ે એણે શંકરના િાથમાંથી પરોણી લઈને બળદને ઘીચ્યો. અરે `િેંડ 
રે’ એવો િંુકારો રેલાવ્યો. શંકરને લાલાકાકાની તશબ્યત પૂછી.

`એમને તો ભુંડ્ય નથી વળગતું’ એવું જાણી સત્યના આનંદનો પાર ન રહો.

પેલી કાશીબોર નીચે પોતે `અલબેલી મઢી’ નામની એક ફક્ડ વાતા્વ લખેલી. 
મોટાભાઈને ઘેર વંચા્યેલી. મોટાભાઈએ એક પાનું વાંચીને પોતાને એક ધોલ ચોડી િતી 
અને પોતાને ̀ છીનાળવા’નું ઉપનામ આપ્યું િતું. મોટાભાઈને ઘેર લક્મી આવી છ.ે સુરશભનું 
નામ એને ખૂબ ગમ્યું. દેખાવે કેવી િશે એ બેટલી ! આપણે્ય િવે...ને ગોળ ખાતો િો્ય 
એમ મોં િસવાથી ભરાઈ ગ્યું.

દૂરથી ભાગોળ દેખાઈ. અિેમદ, કાશનત લંગડો, ચુશન્યો આવારા, શબપીન, રશતલાલ, 
તર, ઊજળો ગોરધન, એને સૌ સનલાઈટ કિેતા. લાંબા વાળ રાખતો અને લટને કપાળ 
પર ઝૂલતી રાખતો. એના પર તરડી મરતી િતી. તરડી બાપડી િતી તો પાતળી સોટા 
જવેી, પણ સવભાવનું મરચું. વટનો સવાલ િતો. વૌઠાના મેળામાં જઈને ગોરધન સનલાઈટ 
એને માટ ેરેશમી કબજાનું કાપડ લાવેલો ત્યારે વસુબેને એને `મણનો છશેર’ કરી નાખેલો.



`િેં શંકર, પેલો ગોરધન શું કરે છ ે?’

ગાડુ ંિાંકવાનું પડતું મેલી શંકર પાછળ ખસ્યો, િસ્યો, `સશતભઈ, નથી ખબર ? 
મે’મદાવાદમાં પેલી તરમશતને ઘરમાં ઘાલીને એસ.ટીમાં કનડકટરી કરે છ.ે ને એને તો 
સાલાને ચાર છોકરા છ.ે’ પાછો િસ્યો.

`એમ ? ̀ સત્ય મિાદેવના મંહદરને જોઈ રહો. અિીં સુધી પોતે શવભાને શગલ્લીદંડામાં 
િરાવતો િરાવતો લાવેલો, એ એને ્યાદ આવ્યું. રોજરોજ બચી કરવાની શરતે એનો દાન 
જતો કરેલો.

`ને પેલી શવભા ? ધનુમાસતરની શવભા શેમાં ભણે છ ે?’

બળદને આર મારતાં શંકરે ઉત્તર આપ્યો, `એ તો મરી ગઈ.’

`મરી ગઈ ?’

તળાવની પાળ પર કેટલાંક નાગોહડ્યાં નાિી નાિીને ધૂળમાં આળોટતાં િતાં એ 
તરફ જોઈ એણે કહું, `શવભા તો શબચારી સારી છોકરી િતી. શંકર, ્યાર તું મશકરી શું 
કરે છ ે?’

શગલ્લીદંડાની એની `ટીમ’ વેરણછરેણ થઈ ગઈ. ભાગોળ ખરેખર ખૂબ બદલાઈ 
ગઈ ! એ ગાડામાંથી નીચે ઊત્યયો. બારમાસી આંબા નીચે જઈ ઊભો. િમણાં ચુશન્યો 
આવશે, િમણાં ગોરધન આવશે, આપાથી કાશનત લંગડો અને તે પાથી...શબચારી શવભા 
! ગૉડ િેઝ નો મસદી. પોતાને રાખડી બાંધીને િજી તો બે વષ્વ ઉપર રડી પડી િતી ! 
અને પણે શનશાળના ઓટલા પર પોતાને સેકેલો પાપડ લાવી લાવીને ફ્ોકના શખસસામાંથી 
કાઢીકાઢીને ખવડાવતી િતી ! બારમાસી આંબાનું પાદડુ ંચૂંટતોક એ આંખમાં ઝલમલતી 
શનશાળને જોઈ રહો. શનશાળના ઓટલા પર જઈને બેઠો. પેલા િજારીના પીળચટા 
ક્યારામાં તો કણઝીનું વૃક્ષ િતું. એની જમણી તરફ મોતીની ઝૂંપડી િતી. મોતી બધાંને 
તલસાંકરીની લાડલુીઓ આપતો. `અિીં મોતી રિેતો િતો તે ક્યાં ગ્યો ?’ પરંતુ ત્યાં 
પીળચટો િજારીનો ક્યારો લિલિ થઈ રહો િતો. એ ક્યારાની ઉપર વૃદ્ધ અવકાશ 
જલી્ય બની જતો પડ ુપડ ુથતો (િો્ય એમ) ઊભો િતો...કણઝીના વૃક્ષની એક ડાળી 
મોતીની છાપરી તરફ નમેલી િતી. કાંશત એના ઉપર િીંચતો િતો. સત્યની આંખમાં એ 
પ્સંગ આવીને લટકી ગ્યો. ઝૂલતી ડાળીની જમે. પોતે ઝૂલતા કાશનતનો પગ ખેંચ્યો િતો. 
અને કાશનત શબચારો લંગડો થઈ ગ્યો. ઓટલા પરથી સત્ય બેઠો થઈ ગ્યો.

`ચ્યમ છો સશત ભૈ ? ઘણે દિાડ ેદેખા દીધા. તમે શાંના આપા ડાફરે્ય મારો એની 
બોંનને રાખું, અમદાવાદ જવેું શેર મેલીને.’ માથાનું લૂગડુ ંઉતારી મોં લૂછતો લૂછતો ભલું 
સત્યને ચારેબાજુથી જોઈ રહો.

`શો રોલો છ ેતમારો ! એની બોંનને રાખું, રોટલી ને દાર ખૈ ખૈને ટટેી જવેા થ્યા છો.’



`કેમ છો ભલું ?’ સત્ય એને જોઈને રાજી થ્યો.

`ભલાદ’મી ભલુને માંન અપમાન શાં. મારા ભૈ.’ પોતાને `કેમ છો’ કહું એ જોઈને 
એનો િષ્વ વધી પડ્યો.

`છનેે સશત ભૈ, મારા વનમારીને િૉટલબોટલમાં નોકરી અલાવશોને ?’

`િા. એને જરા મોટો થવા દો.’

`પાછુ ંથવા દો. ભલા’દમી તમે ને િંુ તો એક િાથમણા છીએ.’ ને એ િસી પડ્યો.

ખડકીમાં પ્વેશ કરતાં જ એની દૃશટિ જમણી બાજુના ખંડહેર્યા મકાન ભણી ગઈ. 
પરસાળમાં લાલાકાકાને તમાકુ ખાંડતા દીઠા. વષયોથી એકધારં ખાંડતા જ િો્ય એમ. 
પ્ોફેસર મૅ્યો જવેું લાલગોરં એમનું હડલ, એ જ ઉઘાડી પીઠ, એ જ તમાકુ ખાંડવાનો 
કાળો લાંબો નાની સાંબેલી જવેો દસતો ને ખાંડવામાં એ જ નરી બેપરવાઈ. પોતે ઉમરેઠ 
ભણતો ત્યારે ચોપડીઓ ખરીદી આપતા. એક ઉનાળામાં તો વળી સરસ ચંપલ પણ લઈ 
આપ્યાં િતા. દશ વષ્વ તો શું પણ એક મહિનો એમના શરીરમાં પેસી ગ્યેલો દેખાતો 
નિોતો. મોંમાં મેનમેઈડ બત્રીસી નાખે તો તો પાંત્રીસ ચાળીસનો પડછદં ્યુવક લાગે !

`લાલાકાકા િજી્ય એકલા જ છો ?’

ખાંડવાનો દસતો બાજુમાં મૂકીને એમણે સત્ય સામે જો્યું.

`સશત કે ? અલ્યા છોકરા તું તો ખાસસો મોટો થઈ ગ્યો. બેસ ભઈ બેસ. આટલી 
વારી લૌ, જરીક છ.ે પછી કારી્યું પાલો મેલું, મેં્ય િમણાંનો તો પીધો નથી.

`તમારી જરીક તમાકુ ખાંડવામાં તો દશ વષ્વ થઈ ગ્યાં. કાકી લાવ્યા િોત તો—’

`જનમારો કિે જનમારો ખરપા, દિ વરિાં તો ઓછાં પડ ે! દિ વરિાં તો નાિકોરી 
ચોખી કરં એટલામાં જતાં રે !’ જોને તું ગૈ કાલે તો અમદાવાદ ગ્યો’તો. ને ̀ પેલું’ શું બોલ્યો 
`લ્યા ?’ સિેજ િસીને પાછા બોલ્યા : `આ એમ ને એમ ચ્યારનો ખાંડુ ં છુ ંખબે્ય્વ છ ે
તને ? તારા બાપને ત્યણ છોકરાં થઈ ગ્યાં. એમાંથી એકને ઘેરે્ય માતા આઈ, જનમારો 
ખંડાઈ ગ્યો જનમારો. આંમ ને આંમ તો્ય િાળી એમાંથી મેંઠાસ ના મળી. એને તો કચ્યયે 
જ પાર.’

અને એ પાછા ચા મૂકવાનું ભૂલી જઈ મંડ્યા ખાંડવા. ઊંઘું ઘાલીને બસ તમાકુમાંથી 
માખણ શનતારવું િો્ય એમ ઘડીક ખાંડ,ે ઘડીક લસોટ.ે જનમારાની આખી વાત હરિ્યાતમક 
રીતે ફરી કિેતા િો્ય એમ, ખાંડ ેને પાછા લસોટ.ે

સત્ય ઘેર ગ્યો ત્યારે સ્ીઓથી ઓસરી શચક્ાર િતી. એક બાજુ કંુભીનો ટકેો લઈ 
સત્યનો શપત્રાઈ રશતલાલ બેઠો બેઠો િુકો તાણતો િતો. એને આવેલો જોતાં જ િુકાને 
કંુભીએ ટકેવતોક ટોપીને માથા પાછળ ત્રાંસી ખસેડીને `ઓ મારો બેટ્ો સશત્યો’ કિેતો 



બોચી વલુરતો વલુરતો ઊભો થઈ ગ્યો. ઓસરીમાં સત્યની મા રામા્યણ વાંચતાં િતાં 
તે પાનાં વચચે નાડાછડીનો કડકો મૂકી સાજા થઈ આવેલા દીકરાને જોવામાં લાગી ગ્યાં. 
સ્ીઓમાં કોઈ છીંકણી લસોટતી, કોઈ લસણ ફોલતી, કોઈ કોઈના માથામાંથી જૂ વીણતી, 
કોઈ તુવેર પાપડીના લીલવા કાઢતી, બુકાટતી, કોઈ ધાવણ છોડવા આવેલા `વેંગા’ને 
ધવડાવતી, કોઈ અધયો ઉઘાડો પગ લાંબો કરી સામી સ્ીના ઢીંચણ પર મૂકી કાંટો કઢાવતી 
િતી. આ બધી્ય સ્ીઓનું ધ્યાનપાત્ર અત્યારે સત્ય બની ગ્યો. બધાં એકીસાથે સત્યને 
અમદાવાદના મોટા મોટા બંગલા શવષે, મોટરો અને રોકેટ શવમાન શવષે, ભોં્યમાંથી તેલ 
અને `ગ્યાસ’ નીકળે છ ેવગેરે વગેરે પૂછવા મંડ્યાં. રશતલાલે પગથી માથા સુધી એને 
તપાસી લીધો અને સત્યના ખભા પર િાથ મૂક્યો `મારો બેટ્ો બૌ ભણ્યો !’ કિીને સત્ય 
કંઈક બોલે એની રાિ જોવા મંડ્યો.

`તમારી તશબ્યત િારીને ?’ સત્યની ભાભી આવી એવી પૂછી બેઠી `શું તમે્ય 
કાશી, આ જોવોને ભમબુરા જવેો છ ેને પાછાં તશબ્યત પૂછો છો ?’ પછી રશતલાલ સત્ય 
ભણી વળ્ો. `િેં લ્યા; રમેશશ્યાના શવવા’ થઈ ગ્યા એટલે તને્ય વરાપ તો નથી આઈને ? 
જોજ ેએવું કરતો. આપણે તો મોટા જજની બે ફૂમતાંવારી બી. એ. એલ. એલ. બી. બી. 
સી. ટી. પી. ડબલ્યુ. એલ. ઝેડ. ભણેલી લાવવાની, ઉપરથી પાછી છોગાની નોકરી અને 
કન્યા મોંડી મલે એનું વ્યાજ...’ અને ખી ખી કરતો રશતલાલ સત્યને અમદાવાદી કન્યાને 
વળગતો િો્ય એમ વળગી ગ્યો.

સત્યને આ રીતે કોઈએ આજ સુધીમાં આશલંગન ક્યુાં નિોતું એટલે એ અકળા્યો. 
સત્યની ભાભીએ કહું :

`અલ્યા રશત ભૈ એમને પાંણીબાંણીતો પીવા દો.’

અને કંઈક સાંભરી આવ્યું િો્ય એમ રશતલાલ નીચે બેસીને કિેવા મંડ્યો :

`છ ેને, આવો્ય અમારી જોડ ેગલ્લીદંડા રમતો’તો. એક દા’ડો મથુરકાકે મોઈ લેઈ 
લીધી, પછી છ ેને’ ખીખીખી ̀ પછી છ ેને મથુરકાકા એમના બા્યણામાં ઉઘાડ ેબ્યડ ેવરાડુ ં
ભાગતા’તા ને આવો્ય` ખીખીખી `આવતોકને બ્યડા પર ધડ ધડ પેશાબ...’ બાકીનું 
વાક્ય ખીખીમાં પૂરં ક્યુાં.

`બ્યુાં રશતભઈ તમે્ય.’ કોઈને મ્યા્વદાભંગ થતો લાગ્યો.

`તારે શું, વિુઓ બેઠી છ ેને મૂઓ ભવા્યા જવેો ! ‘

`રડ્યો નાંનો િતો ત્યારનો—’

ત્યારે સુરશભ ગેલમાં આવી ગઈ િતી.

એની હકલકારીઓ પરસાળમાં ફૂલની જમે મિેકતી િતી. સુરશભને લેવા સત્યે 
િાથ લંબાવ્યા કે તરત કાકા પાસે જવા એણે પોતાની નાનકડી જાતને કાશીની સોડમાંથી 



લગભગ સત્ય ભણી ફેંકી.

`ના બેટા િમણાં નૈ િોં. કાકાને બરોબર િારં થા્ય પછી જજ ેએમની પાંિે.’ સત્યે 
િાથ પાછા ખેંચી લીધા. એણે ચપટીથી સુરશભને રીઝવી. પણ સત્યની માનો શમજાજ ગ્યો.

`શું થ્યું છ ેવિુ એને તે િારં થા્ય િારં થા્ય કિે છ.ે મારી બઈ િાજોિમોં મારે તો...’

`તારે શું કાશી તમે ્ય.’ રશતલાલે િુકો િાથમાં લીધો.

`મારો બેટ્ો મઢમની આંખ ઠરે એવો તો છ.ે’ અને સત્ય સામે િુકો ધ્યયો. `લે દાદુ 
અડા્ય બે દમ.’

`ના.’ કિીને એણે ફળીમાં નજર કરી. સેનેટોહર્યમમાં દદદીઓ િતા, તો્ય આટલો 
અવાજ નિોતા કરતા.

`લે ભઈ િેંડ ખીચડી ને દિીં આલું ખઈ લે.’

સત્યની મા ઊઠી.

`આ્યો એવો જ ખીચડુ ં? શું હદવારીભાભી તમે્ય. આ તો અમદાવાદી છ,ે ટાઢુ ં
કોઠ ેનૈ િદે. ચ્યમ સશત, ગરમ ગરમ જીભે મેલું કે િફ દૈ ઊતરે એવું િલાવી નાંખે.’ 
રશતલાલે સત્યના શખસસામાંથી પેન ખેંચી, `મારી બેટ્ી અવવલ નંબરની ઈનડીપેનછીલ છ ે
! શું આલ્યું’તું આનું સશત ?’

સત્ય રશતલાલના મોં સામે જોઈ િસ્યો. અને પેન લઈને `એની હકંમત અંકા્ય એવી 
નથી, એ હકંમતી છ ેએટલું જાણું છુ.ં’

ઘરમાં જમવા બેઠો ત્યારે એને આટલે વષયે ઘેર આવ્યો તો્ય કશોક અણગમો થઈ 
આવ્યો. ખાવાનું ભાવ્યું િો્ય એમ મનને સમજા્યું.

સાંજ ેવાળુ ક્યા્વ પછી તે બિાર ચોકમાં ખાટલામાં પડ્યો પડ્યો આકાશદશ્વન કરતો 
િતો. સેનેટોહર્યમમાંથી ઘેર આવ્યા પછી મન કેમ જાણે અકથ્ય અસવસથતા અનુભવતું 
િતું. આકાશમાં અસંખ્ય તારાઓના ટમટમવાનો ઓશચંતો કોલાિલ થતો િો્ય એવું 
લાગ્યું. ન વણ્વવી શકા્ય એવી વેદનાનો ચેતોશવસતાર થએલો એને લાગ્યો. રાતનો પ્ારંભ 
અિીં આવતાં જ થઈ ગ્યો, આટલો જલદી ? સમૃશતનું શ્ાનબાલ કોકના ચરણ સૂંઘવા 
સેનેટોહર્યમમાં દોડી ગ્યું.

`લશલતા ?’

`િા, એ જ.’

સત્ય બેઠો થઈ ગ્યો.

નજીક હદવાળી છીંકણી સૂંઘતી બેઠી િતી. પુત્રને આમ એકદમ બેઠો થઈ જતો 
જોઈને તે ચમકી, `ચ્યમ ભઈ, ઊંઘવાની જગા બદલઈ એટલે ?...’



સત્યે કશો ઉત્તર ન આપ્યો.

થોડી વાર પછી હદવાળીએ ફરી પ્શ્ન ક્યયો :

`ભઈ, દવાખાનામાં ગમતુ’તું કે ?’

સત્યને ચીડ ચડી. આટલો વખત પોતે ત્યાં રહો એ સમ્યમાં એ ફકત બે જ વખત 
આવી અને પાછી પૂછ ેછ ે કે... પોતાની ઉપર પ્ો. મૅ્યોના કેટલા પત્રો આવતા િતા ! 
સેનેટોહર્યમનું બધું ખચ્વ પણ એમણે જ ઉપાડી લીધું ને! જન્ુનાં માબાપ ત્રીજ ેચોથે દા’ડ ે
અને કાકા અઠવાહડ્યે અઠવાહડ્ેય આવી જતાં. નં. 9ની વિુ જટેલી વખત આવતી એટલી 
વખત પશત પાસે રિેવા ઢબેરાં બાંધીને આવતી અને નં. 9 લઢીવઢીને સાવ પ્ેમાળ કરી 
નાખતી અને નં. 11ની... અને આ માબાપ ? િંઅ....મા અને બાપ લાગણીશૂન્ય મિોરાં !

`ભઈ, દવાખાંનામાં તને ગમતું’તું ? ‘

સત્ય આડો પડ્યો.

`િા.’ સૂકા ઉદગારથી માનું મન ભરાઈ આવ્યું.

`િમણાંથી ન’તું અવાતું એટલે હરસઈ તો નથી ગ્યો ને ? શું આવે બેટા, જોને આખો 
મહિનો વેવાંણ વેવઈનાં સગાંવિાલાંની સરભરામાં ગ્યો. અઠવાહડ્યા પર આવવાની જ 
િતી પણ મુઈ ભેસ વઈ; શું કરં તે ? અને પાછુ ંભઈ, પાંિે કશું િો્ય તો આવું ને ? િવે 
દૂધના આવશે એટલે ચા ખાંડ લવાશે.’ પણ એવી વાતથી પાછુ ંપુત્રનું મન દુભાશે એટલે 
વાતને એણે સિેજ વળાંક આપ્યો.

`તારી વાતે્ય થઈ છ.ે તમાકુના મોટા વેપારી છ.ે તને કોઈ પૂછ ેતો કિેવું-કશો્ય 
રોગબોગ નિોતો. એ વાત જ નૈ કરવાની િોંકે? આપણા ઘરનાં અને એક અિેમદ વગર 
તું દવાખાનામાં છ ેએ વાત કોઈ જાણતું નથી.’ હદવાળી પુત્રના ખાટલા નજીક ગઈ.

`િેં બેટા, િવે તને રોગબોગ નથી રહો ને ?’

`મટ ેએવું આ દદ્વ જ નથી.’ સત્ય પડખું ફરી ગ્યો.

માની આ દદ્વકથાથી તે બેઠો થઈ ગ્યો પાછો.

`િોતું િશે તે ? બેટા તું શચડ્યલો લાગે છ ે!’

`મને ઊંઘવું છ,ે તું િવે ઘરમાં જા.’

`બેટા, આમ ચ્યમ બોલે છ ે? કાશીએ સુરશભ રમાડવા ન આલી એટલે ખોટુ ંલાગ્યું 
તને ? ‘

હદવાળી સત્યના ખાટલા પર બેઠી.

`તારે કશું કામ નથી ? ‘



સિેજવારમાં તો સત્ય એકલો થઈ ગ્યો. ખડકીનું કૂતરં્ય સળવળતું નિોતું. 
ખાટલાથી ખીચોખીચ ફશળ્યાને અંધારાનો લાભ લઈ કોક ચોરી જા્ય તો્ય ખબર ન પડ ે
! માત્ર છવેાડાના ખંહડ્યેરમાં અંધારામાં તમાકુ ખાંડવાનો અવાજ આવતો િતો. િજી્ય 
એના ખાંડનારને એની મીઠાશ મળી નિોતી.

ઓશચંતુ આવ્યો ત્યારનો આ શું થઈ ગ્યું છ ેપોતાને ? અરે, બસસટનેડ પર તેણે 
જરીસરખો ખુલાસો્ય ન ક્યયો... કોક વાતા્વના પ્કરણની જમે સેનેટોહર્યમનો એ સમ્યખંડ 
પોતાના મનમાં પુન:સથાશપત થતાં આમ્રવૃક્ષ નીચેના વેરણછરેણ વાતા્વલાપનો કશોક 
શનશશ્ચત અથ્વ બંધાતો લાગ્યો...એકાએક પોતાના સૂતેલા શરીર પર ફાનસનો પ્કાશ પડતાં 
તે પાછો બેઠો થઈ ગ્યો.

`લઈ લે આ દૂધ.’

`પણ એમાં આ ફાનસ—’ સત્યને રિોધ થઈ આવ્યો.

`મારે નથી પીવું દૂધ.’

`પણ બેટા મેં બે-ત્રણ બૂમ પાડી તો્ય તું બોલ્યો નહિ એટલે ફાનસ લાવી એમાં શું 
થઈ ગ્યું ભઈ, તેં ગોળી ગળી નથી.’

`નથી ગળવું કશું્ય.’

ફાનસના પ્કાશમાં શોક્યના છોકરા જવેું પુત્રનું વત્વન જોઈ હદવાળી ડઘાઈ ગઈ.

`સશત...’ ને કંઈ બોલ્યા વગર એ ઘરમાં જતી રિી.

*

બીજ ે હદવસે ઓસરીમાં ખાટલા પર પડ્યો પડ્યો સત્ય વાંચતો િતો. બાજુમાં 
હદવાળી ઘઉં વીણતી િતી. પંચા્યતના રેહડ્યામાંથી ગીત આવતું િતું :

માના િમારે પ્યારકા આલમ બદલ ગ્યા

અપને િી હદલકી આગસે કાશાના જલ ગ્યા.

અચાનક પુત્રનો રડમસ ચિેરો જોઈ જવાતાં તે આશ્ચ્ય્વમાં પડી. થોડી વાર પછી 
તે એકલો એકલો વાતે ચડ્યો. છાતી પર ચોપડી મૂકી તે કોકની સાથે વાત કરતો િો્ય 
એવું બોલતો િતો.

`એકલો એકલો ભઈ, તું શું કરે છ ે?’ હદવાળીથી ન રિેવા્યું. સત્ય છોભઈ ગ્યો, 
માની ઉપશસથશતથી એને શરમ આવી િો્ય એવું થ્યું. હદવાળીએ વારંવાર પૂછ્યું તો્ય 
તે મૌનને જ વળગી રહો. એક વાર તો તે િસી પણ પડ્યો; પણ તો્ય માનું મન ઘઉં 
વીણવામાં ન ચોટ્યું. થ્યું : અમદાવાદમાં પિેલેથી રહો છ ેએટલે એને આ ગામડાગામમાં 
ગોઠતું નિીં િો્ય, ને દવાખાને ત્રણેક મહિના રિી આવ્યો એટલે સવભાવ ચીહડ્યો થઈ 



ગ્યો છ.ે કાંતો રોગ મટ્યો જ ના િો્ય...પુત્રને પૂછવાનું મન પણ એક વાર થઈ ગ્યું 
પણ ન બોલી શકી. એને એકલો રિેવા દઈ તે ઘરમાં રસોઈ માટ ેગઈ. એનું મન પુત્રના 
શવચારોમાં પ્વૃત્ત િતું. એની મામીને બંગલેથી છલે્લાં દોઢ વષ્વથી બનતું નિોતું એટલે 
બૉહડ્વગમાં રિેવા જતો રહો એટલે રિોધવા્યો તો નિીં િો્ય ! પણ શું કરીએ અમે્ય તે 
! ગ્યા વષ્વનો કપાસ દેવામાં પેસી ગ્યો, અડધી તમાકુ અનાજ લાવવામાં ગઈ, કાશીની 
સુવાવડમાં અછોડો ક્યયો એમાં ને રમેશની ફીમાં અરધી ગઈ. શું કરીએ ?

સત્યની દૃશટિ ઓશચંતી ભીંત પર પડી. ગરોળી સરસર કરતી ઊંચે ચડી ગઈ. 
ખાટલામાંથી એ નીચે ઊતરી પડ્યો. માણેકચોકમાં કાગદીની દુકાને નોટો ખરીદવા 
ગ્યેલો ત્યારે દુકાનના સશળ્યા પરથી એક ભૂરીભટ ગરોળી ખમીશમાં પેસી ગ્યેલી. એ 
વખતે પોતે ચીસાચીસ કરી મૂકી િતી તે ્યાદ આવતાં તેનાથી િસી પડા્યું. કશેક વાંચ્યું 
િતું, ગરોળીનું શવષ અઘાતક છ.ે ત્યારથી એના ભ્યને દૂર કરવાનો માનશસક પ્્યાસ 
આજ લગીમાં એણે ખૂબ ક્યયો. સેનેટોહર્યમમાં નં. 7ના ખાટલામાં ગરોળી પડી િતી ને 
પોતાના પેટમાં સરવરાટ શરૂ થઈ ગએલો. નં. 9ને એ ગરોળીને બિાર કાઢવા કિેલું 
ત્યારે તે ખૂબ િસેલો. ગરોળી ગ્ુપફોટા પાછળ સંતાઈ ગઈ િતી. ગ્ુપફોટા પર એનું 
ધ્યાન તો ક્યારનું ગ્યું િતું પણ ઝીણવટથી જોવા્યું નિોતું. બાપુજી-મા, કાશીભાભી-
મોટાભાઈ, રમેશ બધાં્યને ફોટો; ને એક પોતે જ એમાં નહિ ? પેલી ડીંટા જવેી સુરશભને 
પણ ભાભીએ કેડમાં લીધી છ.ે એક પોતે જ...? એક પોતાનો જ આમાં ફોટો નિીં ! 
સુરશભ જવેડી ચેલકીનો...એનો લબડી પડલેો િોઠ, ગમી જા્ય એવી સાકરની ગાંગડી 
જવેી આંખો, અને ગંધની પોટલી જવેા એના ગાલ જોતાં બચી કરવાનું મન થા્ય એવી 
વિાલકુડી છોકરીનો ફોટો સત્યને ગમી ગ્યો. એમાંથી પોતાની ગેરિાજરીને પણ ભૂલી 
ગ્યો. સાચચે જ એ નાની છોકરી સમગ્ ફોટા પર અને પોતાના મન પર કબજો લઈને 
એની માતાની કેડ પર બેઠી િતી !

`ફોટો જુવે છ,ે ભઈ ? ‘ હદવાળીએ પરસાળમાં આવતાં જ પૂછ્યું.

`િા મા, જોતો ખરી આ સુરશભ !’

`બેટા, એ દિાડ ેએણે ઓ શવતાડ્યું છ,ે ઓ શવતાડ્યું છ.ે એની મા્ય પટાવી પટાવીને 
થાકેલી, તારા બાપુજીએ તેડી તો્ય મૂઈ એકની બે ન થા્ય. મોટો ભઈ તો એવો શચડા્ય-
એવો શચડા્ય—!’

જો્યું તો સત્ય ખાટલા પર પુસતક લઈને એનાં પાનાં ફેરવતો િતો પુત્રને આમ 
િષ્વમાં જોતાં હદવાળીના આનંદને સીમા ન રિી .

બેટા, મીઠી લેમડી નાખીને કઢી બનાવી છ,ે તને બૌ ભાવે છ.ે એની સાથે લોટ શેકંુ 
કે વેઢમી કરં ?’

`મને શું પૂછ ેછ ે? કરને જ ેકરતી િો્ય તે.’



આવું છાંશછ્યું હદવાળીએ ક્યારે્ય સાંભળ્ું નિોતું. મનિર સામું બોલી ગ્યો તે એની 
ઑકાદ બગાડી નાખી. એક રાતમાં જુદાગરં કરી આપ્યું ! એવા્ય જો કહદ ઊંચે અવાજ ે
બોલી જા્ય તો એમને્ય મોટુ ં`ચુંલા જવેું’ સંભળાવી દેવામાં પોતે પાછી પાની કરતી નિીં.

`તને મેં વેઢમીનું કહું કંઈ ગાર તો નથી ભાંડી ને !’

`મારં માથું ના ખા.’

`આવ્યો છ ેમોટા મામલીતદાર થઈને ! કોના ઉપર આટલી ત્યડાજી કરતો િશે 
આવો્ય.’ ને એ ઘરમાં જતી રિી. `રમેશના શવવા થઈ ગ્યા તે આંખમાં આવે છ,ે તે એમાં 
અમે તે શું મરીએ ! તે પાછો...’ એ કઢીમાં તાવેતાને ક્યાં્ય લગી ફેરવતી રિી.

*

હૃદ્યના ગંભીરતમ ઊંડાણમાં છલાછલ કરતા શનઝ્વરે એકાએક ડોકંુ કાઢ્યું િતું. 
આજ ેગામમાં આવ્યે ત્રણ હદવસ થઈ ગ્યા છતાં કેમે ક્યુાં અિીં મન માનતું નિોતું. એને 
સેનેટોહર્યમમાં જઈ આવવાનું મન થઈ આવ્યું. માની રજા લીધી. તૈ્યાર થ્યો. માએ 
જમવાનો આગ્િ ક્યયો ત્યારે માંડ િાથ બગાડ્યો ન બગાડ્યો કરી ઊભો થઈ ગ્યો.

`કેમ અચાનક જવું છ ેત્યાં ભઈ ?’ હદવાળીને થ્યું પાછો એને છાતીમાં દુખાવો તો 
નહિ ઊપડ્યો િો્ય. સત્યે કશો ઉત્તર ન આપ્યો.

`પણ આવતી વખતે ભઈ, પેલું તારં ખમીશ ભૂલી ગ્યો છ ેતે ્યાદ કરીને લેતો 
આવજ.ે જો ત્યાં રહું િો્ય તો !’

હદવાળીનો આખો હદવસ સત્યાના શવચારોમાં ગ્યો. સાંજ ેએ સેનેટોહર્યમમાંથી 
વિીલે મોંએ પાછો ફ્યયો. એ આવ્યો એવો ખુરશીમાં બેસી પડ્યો. એના બાપુજી વેપારીને 
તમાકુ બતાવવા ગ્યા િતા તે િજી આવ્યા નિોતા, એટલે હદવાળી પણ જમી નિોતી. 
પુત્ર આવ્યો એવો એને ખાવાનું કિેવું એ ્યોગ્ય ન માની તે છીંકણીની ડાબડી લઈ એની 
સામે બેઠી. આમ વિીલો વિીલો એને બેઠલેો જોઈ સત્યની માને બોલવાનો શવચાર થ્યો.

`બેટા તું પેલું ખમીશ લેતો આવ્યો કે ?’

`ખમીશ મરી ગ્યું !’ એ રાતોપીળો થઈ ગ્યો.

`આવો્ય જોને કરે છ ે?’ મનમાં મનમાં સોરવાતી હદવાળી બિાર આવી. મંજુને 
બોલાવી. પાછુ ંશું્ય થ્યું ને `જા કંઈ કાંમ નથી.’ કિીને કાઢી મૂકી. પાછો વધારે ગુસસે 
થા્ય. રશતલાલ પાસે ઉજણી નાખવાનો શવચાર આવ્યો અને સત્યની બીકે પાછો કાઢી 
મૂક્યો. પડોસણ ખુલ્લામાં આવી રોટલો ખાતી િતી એની પાસે `ઉપા્ય’ લેવા ગઈ. બન્ે 
જણીઓએ ચચા્વને અંતે એક જ તારણ કાઢ્યું અને તે : રમેશનો શવવાિ વિેલો કરી 
નાખ્યો એટલે એને લાગી આવ્યું િશે – છ.ે



સત્યને લખવાનું ન ગમ્યું. એટલે લખેલું િતું તે મઠારવા મંડ્યો. એ્ય ન ગમ્યું એટલે 
ચંપલ પિેરીને બિાર નીકળ્ો. એને આમ ભૂખ્યો – આવ્યો એવો જ બિાર જતો જોઈને 
પડોસણ પાસેથી હદવાળી ઊઠી. પરંતુ એમની એમ ઓટલા પર ઊભી ઊભી શનરપા્ય 
દૃશટિથી પુત્રની પીઠને જોઈ રિી.

*

સત્ય ખડકી બિારના એક મકાન સામે આવી ઊભો.

ચોકમાં ભજન થવાનાં િોઈ નાનાં છોકરાં નરઘાંકાંસી વગાડતાં િતાં.

એક બાલભકત એના હકશોર કંઠ ેગાતો િતો.

`િંસલો ચાલ્યો જવાનો એકલો રે.’

તો વળી એને બંગલાવાળું ભજન ગાવાનો કોઈ આગ્િ કરતું િતું.

`ના છગન એ નૈ, િેલો ગા િો.’

સત્યને રસ પડ્યો. વૈરાગના રંગમાં ન્યયો આનંદ ભળ્ો િતો.

`તારે ને મારે િંસા પ્ીત્યું બંધાણી. ‘ એક ગાતું િતું તો નરઘાં વગાડતો વગાડતો 
જણેો વળી :

તારી પાસે પઇસો નથી રોકડો

તું તો નંદબાવાજીનો છોકરો રે.’

ગાતાં ગાતાં અટકીને—

`િાંભરો ને અલીઓ. દાંણલીલા. સોમાકાકા ને ભગતકાકાની જમે િંુ શશન્યો બે્ય 
ગૈએ. િેં ન’લ્યા શશન્યા ?`

સત્ય ક્યાં્ય લગી ઊભો રિેત પણ મંજુ બોલાવવા આવી એટલે એ ત્યાંથી ઘેર 
પાછો ગ્યો. એને થ્યું આ બાળકોની જમે પોતે ન રિી શકે! વૈરાગ્ય એમને અડકતો્ય 
નથી. એમની પ્વૃશત્ત કેવળ આનંદમ્ય છ.ે ભશકતનો અથ્વ એને સમજાતો િો્ય એવું લાગ્યું. 
મનના તાપમાંથી શવરામ લેવા માટ,ે કલેશોથી મુકત થવા માટ ે આજ ે આ ગ્ામજનો 
ગાશે. ભગવાન અને ભજન તો આનંદનાં સાધન થઈ જશે. એમને માટ ેઆતમાનું પરમ 
આતમામાં શવલીન થઈ જવાનું સાધન ભશકત િશે. જ ેકિો તે. કશુંક દુ:ખ ભૂલવા માટનેો 
જ આ પ્્યાસ છ ેએ એને લાગ્યું. ખડકીમાં પેઠો તો્ય એક વાર તો એમ પણ થઈ આવ્યું 
: પોતે પાછો જા્ય. એટલામાં એના કાને ચાર-પાંચ વૃદ્ધ અવાજો િસતા સંભળા્યા.

વૃદ્ધમંડળ અને િસવું ? સત્યે કાન સરવા ક્યા્વ.

`િા વાઘજી મેં ્ય િારં િાભ્યુાં તો છ.ે દમ્યંતી પર િંસ મોહિત થઈ ગ્યો તે. માસતર 



પણ કે’તા’તા િોં !’

`તો તો થઈ િાચી ? બોલ લાલા.’

`તે િંુ ચ્યારે ના કિંુ છુ ં? િંુ તો પિેલેથી જ વાઘજીના મતને ટકેો આલું છુ.ં ભઈ, 
આ અસ્ીએ તો પ્થમી પર પરલે કરી નાંખ્યો છ,ે પરલે. તો પછી પંખીડા બચારાની શી 
વસાત; કિે જો્ય અરજન ? ભલભલા શવસવાશમતર મુશનનું તપ ઓગારી મોલ્યું તો પછ ે
પંખીની ચણોટી જવેડી આંખનો એની આગર શો િધડો ?’

`એટલે જ તું ભરમચારી રહો છ ેનૈ ?’ ને પછી તો આખી ખડકી ખડખડ િસતી 
િો્ય એવું સત્યને લાગ્યું. િૂકાના તડાકા કચુમરા ફળ જવેી જુવાનીને કચડ તડક કચડ 
તડક ચાવતા િતા, દમ્યંતીની વાતમાંથી રઈબા અને સમુડીનાં નામ િસતાં િસતાં 
ઉલ્લેખા્યાં, ભજનની એક છાલક ગામ પર છલકી પડી, કૂતરાં શેરી અને ફશળ્યાં ઓઢીને 
ઊંઘી ગ્યાં. ઓશીકા લગી સીમનો એકાદ સાદ, શશ્યાળવાંની લાળી આવીને ઊંઘેલાને 
પડખું ફેરવતો કરી દેતાં. પેશાબ કરવા જાગેલાને ભજનમાં બેસવાનું મન થતું એવી 
ભજનલ લિેંરો ગામ પર વાવા લાગી. તો્ય િજી સત્ય શનદ્રાથી દૂર િતો. બિાર આવ્યો. 
ખડકી ગાતી િતી :

જ ેંણી જ ેંણી મોરલીઓ વાગે છ.ે

ને ગામ આખું ઊંઘમાં ને ઊંઘમાં `જ ેંણી જ ેંણી મોરલીઓમાં’ ઝૂમતું િતું. નરઘું, 
કાંસી અને ગળાં પૃથક પૃથક રહાં ન િતાં. એક ભજનનો રેલો ગામમાંથી ઊંચે ચડતો 
િતો. ઓશચંતો સત્ય બબડી ગ્યો :

`નિીં નિીં....ત્યાં કશું્ય નિોતું . િંુ પણ ક્યારે્ય દદદી નિોતો. મને રોગ જવેું કોઈ 
દદ્વ વળગ્યું નિોતું. િવે આ આકાશ પણ શુરિિીન થ્યું છ,ે એમ સમજ. ના થઈ જ ગ્યું 
છ.ે આંબાની છાં્ય નીચે મેં ક્યારે્ય કોઈ સ્ીને જોઈ નિોતી. મેં એને મારી પ્ે્યસીનું નામ 
આપ્યું નથી. એના કણ્વમૂલમાં મેં કોઈ તાજા શબદનું ફૂલ ખોસ્યું નથી. મે  ક્યારે્ય કોઈ 
સ્ીને જોઈ નથી. આ પૃથવી પર કોઈ સ્ી જવેું છ ેનિીં, િતું નિીં અને િવે પછી િશે પણ 
નિીં. ને એણે આંખો મીંચી. ભજનના સેલ્લારામાં એ બાજરાના છોડની જમે ડોલવા 
લાગ્યો. બે ભજનના અવકાશમાં પાછો એ દબા્યો. પાછી પેલી પુરાણી ખડકીનાં કમાડ 
ખડખડ િસવા લાગ્યાં, પાછુ ંપેલું આમ્રવૃક્ષ અંધારામાં ઝાવા્યું ને અંધકાર પોતાના કાન 
પાસે શબદરૂપ બની ગ્યો...

`િવે જવાંની પાછી આવે તો એ િાપણને તો િંુ પૂછડુ ંવેંઝીને ઢીલીઢસસ કરી નાખું.’

ને પાછી નરઘા પર તમાકુ ઘૂંટાવા લાગી :

`આરે જીવનમાં થોડુ ંપીધું

ને વળી થોડુ ંમરણમાં પીશું....’



સવારમાં ઊઠ્યો ત્યારે તેની પ્ફુલ્લતા માથી અછાની ન રિી.

થોડુકં લખી એ ખેતરમાં ગ્યો.
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ચણા સુકાઈને કોઠીઓમાં ભરાઈ ગ્યા. રમેશની વિુ લાજનો ઓરડો ઓઢીને પાછી 
શપ્યરઘરમાં સકટ્વ પિેરવા્ય જતી રિી. રમેશને નહડ્યાદમાં એના સસરાના કારખાનામાં 
જગ્યા મળી ગઈ એટલે એ પણ પરણ્યો એવો જ નોકરીએ વળગી ગ્યો. સત્યે એક 
બકરી ખરીદી. વિાલમાં એનું નામ રમતી પાડ્યું િતું. એટલે કાશી ઘણી વાર સત્યને 
`રમતીભાભી’ને સાડી પિેરાવો એમ કિીને ચીડવતી.

સેનેટોહર્યમમાંથી ઘેર આવ્યા પછી એણે લેખન શરૂ ક્યુાં િતું. લખવા ધારી િતી 
વાતા્વ પણ િજી અંત આવતો નિોતો. પ્ારંભમાં પોતે લખેલું જોઈ જતો પણ પછી લખી 
નાખવા તરફ વધારે રસ વધ્યો ને લખાતી રિી. કદાચ લઘુનવલ થા્ય.

ખેતરમાંથી એ ઘેર આવ્યો ત્યારે માએ એક મિેમાનકન્યાની ઓળખ આપવા માંડી :

`આ કાશીની નાંની બોંન. સૂ્યા્વ. શવદ્ાનગરમાં ભણે છ.ે રજાઓમાં અિીં રિેવા 
આવી છ.ે એ કિે તારં નામ તો એણે ચોપડીઓમાં વાંચ્યું છ.ે એને તારી વાતા્વઓ બૌ ગમે 
છ.ે તું પેલું કશુંક લખે છ ેને, એ ક્યારની્ય જોતી િતી. બેિો બે્ય જણાં વાતો કરો, િંુ 
રસુલાની દુકાનેથી શાક લઈ આવું.

સત્યે સૂ્યા્વને નમસકાર ક્યા્વ અને પોતાના સજ ્વનમાં એ રસ લે છ ેતે માટ ેપોતાનો 
આનંદ વ્યકત ક્યયો.

`સારં થ્યું તમે અમારાં મિેમાન બન્યાં. મને તો લાભ થશે.’

એને બેસવા સત્યે ખુરશી તરફ િાથ લાંબો ક્યયો. એટલે આખા્ય દેિમાંથી લાવણ્યનું 
દહર્યાવ મોજુ ંઊંચું ચડીને શમતું િો્ય એમ તે બેઠી. વૈશાલીની આમ્રપાલી નવે અવતાર 
આવી િો્ય એવી એની હૃદ્યલુબધક દૃશટિ િતી. સત્યને જોવાનું ગમે એવું એનું સૌંદ્ય્વ 
િતું. `મને તમારા સ્ીપાત્રમાં ગરબડ થએલી લાગે છ.ે િંુ ધારં છુ ંત્યાં સુધી નામકરણમાં 
તમે િજી એક નામ નક્ી ક્યુ્વ નથી લાગતું. તમારી નાશ્યકાને પ્ારંભમાં તમે તલપી કિીને 
ઓળખાવો છો, ચારેક પાન પછી પાછા લશલતા કિો છો, એ કેવું? કે પછી એ સેકનડ તો 
નથી ને ! બાકી તમે લખો છો બ્યૂહટફૂલ....’



ને એણે એકી સાથે િોઠ, નેત્રપલ્લવી; ડોક અને કેડથી ઉપરનાં અંગોને એવો તો 
હિલ્લોળ આપ્યો કે સત્ય જો મનવેગે ક્યાંક ચાલ્યો ન ગ્યો િોત તો તે બે બિેનો શવષે 
અશભપ્ા્ય આપી બેસત.

કાશી બોર વેચવા નીકળે એવી ને આ ખરીદે એવી.

`બાકી લશલતા નામ કરતાં તલપી મોડ્વન લાગે છ.ે’

સત્યનું મન સેનેટોહર્યમને અડી આવ્યું િતું.

`શમથ્યા છ.ે’ એનાથી બબડી જવા્યું.

`શમથ્યા ? ‘ સૂ્યા્વ ખુરસી ખસેડી નજીક આવી.

`આ પૃથવી પર કશુ્ય શમથ્યા નથી. એવું િો્ય તો તમે લખો છો શા માટ ે ? 
તમે તમારાં બા સાથે, શપતા સાથે, મારી સાથે વાત કેમ કરો છો ? કેમ કરી શકો ? 
શમથ્યાપણાનો ભાવ તમને આ સજીવ મનુષ્યો વચચે, કશલપત વ્યશકતઓ વચચે રિેવા પણ 
ન દે. જો જો શમથ્યાવાદી બની જતા, નિીં તો આ સૌંદ્ય્વસભર સૃશટિને ઉપભોગવાનું મન 
પણ નહિ થા્ય.’

સૂ્યા્વ બોલ્યે જતી િતી છતાં એને સાંભળતો િો્ય એમ એના મોં ભણી તાકી રહો.

`શું જોઈ રહા છો મને ? સૌંદ્ય્વની વાત કરં છુ ંએટલે...(?) ‘

`ના. િંુ શવચારં છુ.ં તમને કશવતામાં રસ છ ેકે વાતા્વમાં ?’

`બન્ેમાં. જમેાં આનંદ મળે એમાં મને રસ છ.ે તમારાથી મને આનંદ મળતો િો્ય 
તો તમારામાં પણ.’

અચાનક રમતીનો અવાજ સાંભળ્ો. ખેતરમાંથી આવતાં એ પોતાને જોઈ ગઈ છ ે
એટલે જ ક્યારની બેં બેં કરતી િશે. એ તરસી થઈ િશે.

`ચાલો, િંુ તમને મારી બકરી બતાવું.’

સૂ્યા્વને તે વાડામાં લઈ ગ્યો.

`જોઈ ? એક ટકેં સવાસેર દૂધ આપે છ.ે’

બકરી સત્યને સીંગડીઓથી ખંજવાળવા લાગી.

`મારી મા કિે છ,ે ગ્યા જનમમાં એ સ્તીનો અવતાર િશે. મને લાગે છ ેિંુ એનો 
પુત્ર િઈશ.’

`પુત્ર નિીં; બીજુ કંઈક. જુવોને ક્યારની તમારા પગને ખંજવાળે છ,ે ચાટ ેછ’ે

સત્ય પાછો િઠ્યો કે તરત બેં બેં કરવા મંડી. કંુડામાંથી ડોલ ભરી એની સામે પાણી 
મૂક્યું, `જો્યું ને ! િંુ નથી કિેતી, એ પરભવની વાત સાંભળી ગઈ. સમજી ગઈ એટલે કેવી 



િષ્વ અ-િષ્વ વ્યકત કરે છ ે!’ સૂ્યા્વએ સત્યને ખભે સપશ્વ ક્યયો.

`એનું લવારં ક્યાં છ ે?’

`િંુ તો આને એકલીને જ લાવ્યો છુ.ં રબારી કિેતો િતો એના લવારાને મેલડીને 
પાળે મૂક્યું છ.ે માને એ માટ ેએની સાથે ઝઘડો પણ થ્યો િતો.’

`ચાલો, બીજુ ંઆવશે. કેમ નિીં ? ગુમાવવાથી શનરાશા ન થવી જોઈએ એમ િંુ તો 
માનું છુ.ં વ્યગ્તાથી આનંદનો ક્ષ્ય થા્ય છ;ે અને એવું થા્ય છ ેત્યારે નવું કંઈ બનતું નથી. 
ઈશ્ર જમે શાશ્તકાળ આનંદ ભોગવે છ,ે તેમ તેમ સૃશટિરિમ કેવો અશવરત ચાલ્યા કરે છ ે
! એને ક્ષણભરની પણ વ્યગ્તા પોષા્ય નહિ. તો પછી આપણે શા માટ ેઆનંદમુકત થવું 
જોઈએ ? િંુ તો એમ પણ કિંુ કે આ બકરીને એનું લવારં ગુમાવ્યાનો શોક લગીરે થતો 
નિીં િો્ય. તમને પણ ન થવો જોઈએ. અને તમે તો પ્શકત છો. શવષાદથી શશકતને શા 
માટ ેઓછી કરી નાખવી જોઈએ ? ‘

`શેમાં ભણો છો ? ‘

`ઈનટરમાં. કેમ પૂછવું પડ્યું ? મારા અભ્યાસ શવષે જાણવાથી તમને કંઈ લાભ 
થવાનો છ ે? ‘

`ના. આ તો સિેજ ઉતકંઠા સિજ પુછાઈ ગ્યું.’એ ડોલ લેવા નીચો વળ્ો. 
ખીસસામાંથી પેન નીચે પડી ગઈ. સૂ્યા્વએ લીધી.

`સુંદર છ ે! ‘ અને એ ફેરવી ખોલીને જોવા મંડી. `પા્યલોટ. બ્યૂહટફૂલ !’

સૂ્યા્વ પાસેથી સત્યે પેન સેરવી લીધી.

`તમારા જટેલી એ સુંદર નથી.’ કિીને એણે પાછી શખસસામાં મૂકી દીધી.

સૂ્યા્વએ માન્યું સત્યે પોતાના રૂપની સમીક્ષા કરી એટલે તે બોલી : `જો જો, મારી 
ઉપર વાતા્વ ન લખતી બેસતા. એમ કરશો તો િંુ સમજીશ કે તમને મારામાં રસ નથી.’

સત્ય િસ્યો.

`તો તમારામાં મને રસ છ ેએવું િંુ કઈ રીતે તમને પ્તીત કરાવી શકંુ ?’

`બીજી ઘણી રીતો છ.ે પણ વાતા્વમાં મને મલાવો – સથાન આપો એ મને ન ગમે. 
કેમકે મને કોઈ સજ ્વક દૃશટિથી જુએ એ નથી ગમતું. િંુ સંપૂણ્વ સજા્વઈ ચૂકી છુ.ં મારી 
રસવૃશત્ત િવે સજ ્વકની સમાન બુશદ્ધથી વ્યવિાર કરે એવી થઈ ગઈ છ.ે’

સત્ય એને જોઈ રહો.

`મને આમ તટસથ થઈને ન જુઓ. મારી સામે – સાથે વાત કરનારને િંુ શભન્ નથી 
રાખી શકતી. મને પુરષની તટસથતા શબલકુલ ગમતી નથી. તમને િવે ખ્યાલ આવ્યો િશે. 
િંુ તમારી મૈત્રી ઇચછુ ંછુ.ં તમારં તાટસથ્ય મને નથી ગમતું તે એટલા ખાતર.’ સત્યને થ્યું 



આ છોકરી માત્ર થોડાક સમ્યમાં, િજી એને મળ્ે પૂરો કલાક પણ થ્યો નથી ને મૈત્રી 
ઇચછ ેછ ે! કમાલ છ!ે

એનાથી બે શવચાર વચચે જટેલો અવકાશ બચે – રિે એટલો જ લશલતા અને સૂ્યા્વ 
વચચેનો રિેલો અવકાશ લાગ્યો. સૂ્યા્વ લશલતાને અડી જવામાં જ છ ે! લશલતાને લઈને 
એ આઘો આઘો સરી ગ્યો િો્ય એવું લાગ્યું. િવે ? `કેમ મૂંગા થઈ ગ્યા? સંમશતસૂચક 
મૌન છ,ે એમ િંુ માની લઉંને !’ – ને એણે સત્યને ગાલે િાથ અડકાડ્યો. કિેવાની જરૂર 
ન લાગી કે સત્યને એ સપશ્વ કેફલ લાગ્યો.

એણે ઉત્તરમાં શસમત ક્યુાં. એમાં સંમશત િતી-ન િતી-િતી. બન્ે ઘરમાં ગ્યાં ત્યારે 
અંદર મા અને રશતલાલ વાતો કરતાં િતાં. સત્યને લાગ્યું મા રશતલાલને વારતી િતી. પણ 
એ માનતો નિોતો. રશતલાલ ઓસરીમાં આવ્યો.

`હદવારી ભાભી િંુ તો લખાઈ દઉં, છડેાછૂટનું ત્યારે.’

ને એ સત્ય તરફ ફ્યયો. હદવાળી બિાર આવી.

`એવું થતું િશે ભઈ ? ‘ ને એણે સત્યને કાગળ ન લખવાનો ઇશારો ક્યયો.

`એ તો બધધું્ય થા્ય. િૅંડને સશત, દોસ એક ધડધડાઈને તાર જવેો કાગર લખી 
આપ કે એ રાંડ ઊંચીનેંચી થઈ જા્ય.’

પાસે ઊભેલી સૂ્યા્વને જોઈને ઉમે્યુાં.

`એને ચેટલીવીિે િો થા્ય છ ેએની ખબર પાડી દઉં િા. િેંડ તું તારે.’ સત્યનો િાથ 
પકડીને સૂ્યા્વ ભણી જોતો એને પોતાના ઘર ભણી લઈ ગ્યો.

આખે રસતે એના બૈરીપુરાણને સંભળાવતો રશતલાલ ઘેર આવ્યો.

`આ વખત તો લખી જ નાંખ્ય. એને તેડવી જ નથી. એના ડોિા જોડ ેનક્ી કરી 
નાખી્યે છડેાછૂટનું.’

સત્યે ધીમેથી શરૂ ક્યુાં :

`જુઓ રશતલાલ, પ્યગમબર ઈશુએ કહું છ ેકે “જ ેકોઈ પોતાની પતનીને છૂટાછડેા 
આપે છ,ે તે તેને વ્યશભચારી બનાવે છ,ે અને જ ેકોઈ—”...

`બેસને અવે વ્યશભચારીવાળી. પતની પતની કરતો િમજ ેનૈ ને ! તું તારે િંુ લખાવું 
એમ લખ. મારં ઘર તો માંડતાં માંડશે પણ એને મંડાઈ દઉં. હદવારીની વાતની ગૈ છ,ે િજી 
આ’પા એની ડોક નથી ફરી.’

`રશતલાલ ્યાર જવા દોને; કાકીને—’

`ટપણી...’



`પણ મારી પેનમાં શ્યાિી નથી. કાલે લખીએ તો ન ચાલે ?’

`કાલબાલ નૈ. તું છટકી જવા માગે છ.ે ઊભો રે’ િંુ સીસપેન લઈ આવું.’

`ના ્યાર. રિેવા દો. મને મારી પેનથી જ સારં ફાવશે.’

`મેર સાલી ટણપી.’ રશતલાલ ઊકળી બેઠો.

`એમ કિેને તને લખતાં ચૂંક આવે છ.ે આ હિનદીપેણમાં શું િીરા જડ્યા છ,ે પાછી 
બૌ’ નવઈની ખરીને ! સાલી તું તો બકરી જ ચારી ખા જા.’

સત્યે છૂટકારાનો દમ લીધો. ઘેર આવ્યો.

સૂ્યા્વ જમતી િતી.

`ભઈ, આ સૂ્યા્વને મરચું ખાવાની આદત છ.ે એ તારી વાત પૂછતી’તી. મેં કહું એને 
તો ગોળ ખૂબ ભાવે છ.ે નાંનો િતો ત્યારે એની ચડ્ીમાંથી તળાવે ધોવા જઉં ત્યારે નવટાંક 
નવટાંકનાં ગાંગડા કાઢતી.’

સૂ્યા્વ િસી પડી. સત્ય બેઠો.

`તે પછી શું થ્યું ? કાગર ન લખ્યો ને ! ‘

`ના.’

િારં ક્યુાં નૈ તો મૂઓ ગામ આખામાં ભસી વરત કે તેં કાગર

લખી આપ્યો. અને તારા બાપુ વઢત એ જુદું .’ પછી સૂ્યા્વને કિે,

`એની વિુ મારા શપ્યરની જ છ,ે બોંન, એટલે.’

સત્ય િાથ ધોવા ગ્યો ત્યારે ઉમે્યુાં :

`અને પાછો મૂઓ નબરો છ.ે દૃશટિનો ગંદો છ.ે જોજ ેએની જોડ ેવાતે વરગતી.’

સૂ્યા્વએ લીલું મરચું લીધું.

`સરસ છ ેમરચું. ક્યાંથી લાવો છો તમે ? આ ખેતરમાં ક્યા્વ છ ે?’

`ના બોંન, સશતનો ભઈબંધ છ.ે એની વાડીએથી રોજ આલી જા્ય છ.ે બચારો એ્ય 
બૌ, િારો છોકરો છ.ે જો્યો િો્ય તો ભલો માંણિ લાગે. કોઈ મુસલમાન િશે. વોણીઆ 
બામણના કુળનો િો્ય એવો છ.ે બચારો સશતને એની બિુ મા્યા છ.ે’

સત્ય જમવા બેઠો. એટલે સુરશભની બાધાની વાત કાઢી :

`ભઈ, ઘરનાં બધાં આવતા રશવવારે ઉમરેઠ ભદ્રકાળી માતાએ ઉજોણીએ જવાનાં 
છીએ, રમેશ ને એની વિુ પણ આવશે બારોબાર. તું આઇશ ને ? ‘

`ના. મારે લખવાનું છ.ે’



સૂ્યા્વને એ ગમ્યું.
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સાંજ ઢળી િતી. રસતા પરની અવરજવર ઓછી થતી જતી િતી. આંબા પરથી 
માત્ર પક્ષીઓનો કલશોર ખેતર પર ગુલાબી રંગ ધારણ કરીને પથરાતો િતો. બેચાર 
હદવસ પિેલાં જ ગામમાં વણજારાનું ટોળું આવી પડ્યું િતું. એમના હૃદ્યનો અવાજ 
વારંવાર અિીં આવી આવીને િોળીની જવાળા જવેો અડકી જતો િતો.

લખવાનું મન ચાલ્યું નિીં, એટલે સત્ય ખાટલી ખેંચીને છાપરી બિાર આવી બેઠો.

`કેમ અિીં બેઠા છો ?’

ઓશચંતો સૂ્યા્વનો સવર આવતાં તેણે પાછળ જો્યું.

`શાક લેવા ગઈ િતી, તમારા શમત્રની વાડીએ.’

ને સંધ્યાના રંગમાં એણે શસમત ઉમે્યુાં. ખાટલી પર સત્યને અડીને બેઠી.

`િાશ...’ સાંજને પણ શરમ આવે એમ તે વતદી બેઠી.

સત્યના ગળે સાપણ પડી િો્ય એમ મોંને નજીક લઈ ગઈ.

`Friend. night comes and we are alone.’

સૂ્યા્વના િાથને કુમાશથી વેગળો કરી એણે ઉત્તર આપ્યો. અલબત્ત ડૉકટરની પેલી 
આવતી વખતની સલાિને ્યાદ કરીને જ : `િા. રાત આવે છ.ે પણ તું એકાંત કોને કિે 
છ ે? િંુ ક્યારે્ય we are alone એવો શબદપ્્યોગ ન કરં. “we” શબદ મને એકાંતભંજક 
લાગે છ.ે એકાંતમાં માત્ર “િંુ” જ વ્યાપી રિે છ,ે તે પણ ક્ષશણક. ને તે પછી તો કેવળ 
એકાંત. જમેાં મારે મતે કેવળ શાંશત જ િો્ય છ.ે એકાંત કદી્ય હરિ્યાસાપક્ષ િોતું જ નથી, 
સમાધીસાપેક્ષ િો્ય છ.ે અને િંુ માનું છુ ંતને એ અશભપ્ેત નિીં િો્ય.’

સૂ્યા્વના આવેગને વશ થવાની એની અશનચછા આ રીતે પ્ગટ થતાં સૂ્યા્વ િતાશ ન 
થઈ. એણે સત્યને અવળું જ કહું–સંભળાવ્યું :

`મને શું અશભપ્ેત િતું એ િંુ સમજુ ંછુ,ં પણ તમને કિી દઉં છુ ંકે તમારી કામનાને 



િંુ વિેલી શપછાની ગઈ છુ,ં િંુ બચી ગઈ ! િંુ બચી ગઈ ! મેં કેવળ મૈત્રી ઇચછી છ,ે 
સત્યકુમાર મૈત્રી. સમજ્યા ? તમે તો બાળક નીકળ્ા; સૉરી. બાળક ત શનદયોષતાનું પ્તીક 
છ.ે પણ તમે તો િીન છો.’

ને સડસડાટ એ ત્યાંથી ચાલી ગઈ.

સત્યે ધા્યાં નિોતું આ શવશચત્ર નીકળશે અને આ રીતે વતદી રિેશે ! એ મનોમન 
પસતા્યો :

`આ રીતે સટ ૂદઈને નગ્ન અશભપ્ા્ય આપી દેવો એ તો માત્ર વાતા્વસૃશટિમાં ચાલે, 
વ્યવિારમાં ન ચાલે.’

સત્યને થ્યું સૂ્યા્વ કડવી છ.ે એની મૈત્રી પોતાને નહિ સદે. એટલે એને માટ ે કંઈ 
શવચારવાનું માંડી વાળી તે ઊઠ્યો.

`જ ેજલદી જલદી નૈકટ્ય ઇચછ ેએ કેટલા લાંબા સમ્ય માટ ે?’
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તલાટી ગ્યા. ઘરમાં નારણ આવ્યો. સત્યને એના બાપુજી બોલાવતા િતા. ગ્યો.

`જો ભઈ, શનશાળના માસતરની બદલી કરાવવા પેલા તલાટી આવ્યા’તા.

તું કેળવણી ખાતાના ઉપરી સાિેબને ઓળખે છ ેતે ભઈ, એક દા’ડો તાલુકે જઈ 
આવીશ એમની જોડ ે? ‘

બાપુજીની આ વાત સત્યને ગમી નિીં.

`િંુ કોઈને ઓળખતો નથી. અને ઓળખતો િોઉં એટલે મારે આવા કામમાં એની 
ઓળખનો ગેરલાભ લેવો—’

સત્યની વચચે જ તે બોલ્યા :

`ગેરલાભ ક્યાં છ ે? આ તો છોકરાંને ખૂબ પીટ ેછ.ે’

`િંુ નિીં જઉં, મને એમાં રસ નથી. મારં એમાં કામ નિીં.’

તમાકુના વેપારીની ગાડી આવી એટલે વાત ત્યાં જ અટકી. સત્યના બાપુજી આ 
વષયે તમાકુની દલાલીમાં રસ લેવા મંડ્યા િતા. વાતવાતમાં એ પતનીને કિેતા પણ ખરા 
: આ વષ્વની સઘળી દલાલી સત્ય માટ ેછ.ે સત્યે એમને આ રીતે સંભળાવી દીધું એટલે 
એમની આંખ બદલાઈ પણ બિારગામ જતી વખતે `રામા્યણ’ કરવાનું માંડી વાળી તે 
તૈ્યાર થવા લાગ્યા. જતાં જતા કિેતાં ગ્યા—

`ગામમાં તમાકુ ભરવાદ ખટારા આવવાના છ ેએટલે એનું વજન કરજ.ે બીજુ ંના 
થા્ય તો !’

તમાકુનું વજન કરવામાં અડધો હદવસ ગ્યો. એ કામ પરવા્યા્વ પછી એને સળેખમ 
વળગી બેઠુ.ં બપોરે ઘરનાં બધાં સુરશભની બાધા કરવા માટ ેઉમરેઠ ગ્યાં ત્યારે મોટાભાઈએ 
વજનનો હિસાબ કરવાનું પણ સોપ્યું એટલે તો એ વધારે કંટાળ્ો.

માએ ઢબેરાં કરી રાખ્યાં િતાં તે ખાઈને એ તળાવ પર લટાર મારવા નીકળી પડ્યો. 



વડ નીચે લાલાકાકાની વૃદ્ધમંડળી ગપપે ચડી િતી. વચચે પરસપર તાળીઓ અપાતી અને 
થૂંક ચોંટલેા અવાજો પાળ પર પથરાતા. તો પાછા `કોઈ િાંભરી જશે, ઘ્યડ ેઘ્યડપણ’ 
કરતાકને ભજનમાં માન અપા્ય છ ેએવું શાંત પડી જતાં સત્ય ત્યાં ગ્યો. એને વૃદ્ધતવને 
તટસથ રીતે માણવાની એક પ્કારની શલજ્જત આવતી.

`આ્ય ભ્યલા બેસ. તારા અમદાવાદમાં અમારા જવેા ઘ્યડા ભેગા થા્ય છ ેકદી ?’

`કેમ નિીં ? ગામ િો્ય ત્યાં ઘરડાં તો િો્ય જ ને !’

`ગાંમ િો્ય તાં ઘ્યડા નૈ પણ ઢડેવાડો િો્ય એમ કે’ ખરપા.’ વાઘજી ખડખડ િસી 
પડ્યા. `તારે શું, અમે તો ઢઢેવાડો કિેવાઈએ. જોને ચ્યારના મા્યાની વાતમાંથી ઊંચા 
નથી આવતા. આ તારો લાલોકાકો ભરમચારીની વાતો કરે છ ેપણ એની મૂંછોમાં્ય પાણી 
વરે છ.ે’

`તે લ્યા વાઘજી એને એમ શું કરવા કેં છ,ે કંઈ બીજી વાત કર. સશત, ભજનબજન 
ગાતાં આવડ ેછ ેકે ? લે િુકો પીશ કે ?’ ને અરજણે િુકો ધ્યયો, `રે’વા દે એને વેસને ના 
ચડાવતો.’

`જુઓને લાલાકાકા, તમાકુ તોલવા ગ્યો એટલામાં તો સળેખમ થઈ ગ્યુ તો પછી 
પીઉં તો તો—’

`ખરી વાત છ.ે તારો લાલાકાકો તો કિે છ,ે મા્યાનું લૂગડુ ંને તમાકુની પાંદ બે્ય 
િરખાં.’ ને વાઘજી િસી પડ્યાં.

સત્યને થ્યું િજી આ લોકો તૃપ્ત નથી થ્યા. પોતે આ મંડળીમાં ભળી શકતો નથી 
એનો પણ એને ખ્યાલ આવ્યો. આ જમાત એમના શવષ્યમાં જ મગ્ન છ,ે રિે છ.ે પોતે 
જ્યારે જ્યારે એમની પાસે જા્ય છ ેત્યારે એ લોકો એનું સાધન બનાવી દે છ.ે તેમ છતાં 
એને ગમ્યું. વૃદ્ધ મનુષ્ય વ્યસનનો શનકટનો શમત્ર બની જા્ય છ.ે રામા્યણ મિાભારતની 
વાતમાંથી ક્યારે એ લોકો સદેવંત સાળંગાની વાતા્વ પર આવી બેસશે એ કિેવા્ય નહિ. 
ક્યારેક તો સત્યની ઉપશસથશતશન પણ તેઓ ગણકારતા નિીં અને પોતપોતાની રંગકથાને 
વણ્વવતા. સત્યે જો્યું આ લોકો જમેાંથી પસાર થઈને અિીં આવ્યા છ ેત્યાં પાછા જવા 
ઇચછ ેછ.ે ઘેર ગ્યો. લખ્યું. મઠા્યુાં. ચાદર ઓઢીને સુવાનો ડોળ ક્યયો. ખૂણામાં કૂદાકૂદ 
કરતા ઉંદરો તરફ ધ્યાન ગ્યું. ઊઠ્યો. વાડામાં જઈ રમતીને પાણી પા્યું. એના ગળે 
બાંધેલી નાની ઘુઘરમાળ રણકાવી, એનું પૂછડુ ંપકડી એને ચીડવી-એને ચીડવી...ફરી પાછી 
ચીડવી. સૂ્યા્વ કિેતી િતી રમતી પૂવ્વજનમમાં કશીક સગી થતી િશે...એને બંધનમુકત 
કરી એટલે ઠકેડા મારતી મારતી એ વાડાના છડેા સુધી પિોંચી ગઈ. ત્યાંથી ઠકેતી ઠકેતી 
સત્યની ચોફેર ગોળ ગોળ ફરવા લાગી. સત્ય પથથર પર ચૂપ થઈને બેઠો. એ સત્યને 
મનાવતી િો્ય એમ એનું મોં સુંઘવા લાગી.

`સૂ્યા્વ...’



એ ઊભો થઈ ગ્યો. રમતીને બાંધી દીધી. સૂ્યા્વ ઉમરેઠ ગઈ િશે. રમતીના મોં 
આગળની ડોલ લેવા નીચે વળ્ો. એણે ફરીથી મોં સૂંઘવાનો ્યતન કરી જો્યો.

મોટાભાઈના ઘર તરફ એનાથી જોવાઈ ગ્યું. મેડીની બારી અધખૂલી િતી. અંદર 
કોક ઊભું િો્ય એવું લાગ્યું.

એ મોટાભાઈના ઘર તરફ ગ્યો. રસતામાં અિેમદ મળ્ો.

`સત્ય, તું ઉજાણીએ નથી ગ્યો ?’

`ના. સળેખમ થ્યું છ ેને મને ઉજાણી જવાનું ગમતું નથી’. સત્ય એના માથા પરના 
પોટલાને જોઈ રહો. એમાંથી બેચાર મરચાં કાઢ્યાં.

`આટલાં જ ? ચાલને દોસત વાડીએ બીજુ ંશાક પણ આપીશ અને મારે તને એક 
અજીબ વાત કિેવી છ,ે તને કામ લાંગશે. િજી કંુવારો છ ેએટલે...’

`અિીં જ કિી નાખને ! િંુ પછી આવીશ ત્યાં. અત્યારે તો જબબર સળેખમ થઈ 
ગ્યું છ.ે’

`પછી પાછો આવાં બિાનાં બતાવીશ. ચાલ કિંુ છુ.ં અરે, સત્યા તારા મોટાભાઈની 
સાળીનો તને પૂરો પહરચ્ય ખરો કે ? જોજ ેખોટુ ંલગાડતો.’

`છોકરી મુકત છ.ે’

`અચછા ત્યારે જઉં. ભાર લાગે છ.ે’ ને અિેમદ ચાલ્યો ગ્યો. રશતલાલન આવતો 
દીઠો. એટલે સત્ય લીમડાંની આડમાં ઊભો રહો. પાછો તે હદવસની માફક પત્ર લખાવવા 
લઈ જઈને માથું પકશે નક્ામો. એના ગ્યા પછી સત્ય મેડી પર ગ્યો. ખાટલામાં સૂ્યા્વ 
લઘરવઘર પડલેી. ઓશીકંુ ખાટલા નીચે પડી ગએલું, અંગ પરની અસતવ્યસતતા જોઈને 
સત્યને લાગ્યું િજી્ય આ ઘોરે છ.ે ભીની જગ્યામાં કોઈ કૂતરે બોડ કરવાની તીવ્ર ઇચછા 
વ્યકત કરી િો્ય એવું દેખાતું િતું. સત્યની છીંકથી સૂ્યા્વ પણછની જમે કંપી.

`કેમ તું ઉજાણીએ નથી ગઈ ?’ સત્ય ખાટલા પર બેઠો.’

`એ....એ...તમે ! નિાવું પડશે િવે તમારે. સૂ્યા્વએ શરીરની કંપનોને વ્યવશસથત 
કરવા માંડી.’

`ઓિો, એમ વાત છ ે? કંઈ નિીં. િંુ તને ક્યાં અડ્યો છુ.ં તને અડુ ંતો અભડાઉં 
ને ! આ તો ખાટલા પર બેઠો છુ ંઅને કાટિ તો પશવત્ર િો્ય છ.ે’

`પશવત્ર !’ મનમાંને મનમાં બબડીને સૂ્યા્વએ મોં બગાડ્યું.

`મારં આગમન તને ગમ્યું િો્ય એવું મને ન લાગ્યું. પણ િંુ જાણતો જ નિોતો તું 
અિીં િશે.’

`તો પછી કેમ આવ્યા ?’



`તમે છો કે નિીં એ જોવા, મને સળેખમ થ્યું છ.ે’

`મને નથી જોઈ તમે ?’

`મને—’ ને સત્યે છીંક ખાધી.

`આ એકાંત છ ેએ જોવા આવ્યા િશો.’

`ના...એને જોવાનું નથી. અનુભવા્ય છ.ે અને...’

`સૂ્યા્વના કબજાનાં બે બટન જોઈને તે િસ્યો.’

`શું િસો છો ?’

`એ કે તમે સૂ્ય્વવંશી છો.’

સૂ્યા્વએ પોતાની રીતે એનો અથ્વ ક્યયો.

`તો પછી એમ કિોને સૂ્ય્વવંશી જોડ ેસંબંધ બાંધવા આવ્યો છો. પણ આજ મુિૂત્વ 
નથી. સાધુપુરષને મન “પશવત્ર” શબદ મોટો િો્ય છ ેએ ભૂલી તો નથી ગ્યા ને ?’

`મને સળેખમ થ્યું છ.ે ભાભીએ બામની શીશી ક્યાં મૂકી છ ે?’

`મારી મોટીબેનને ભાભી કિીને તમે મને એમનાથી જુદી કેમ પાડો છો ? એ મારી 
ભાભી નથી થતી. બેન છ.ે’

`તું મને સંબંધનું જ્ાન ન આપીશ. ચાલશે. મારે બામ જોઈએ છ.ે વધારે માથું ચડ ે
એ માટ ેિંુ અિીં નથી આવ્યો.’

`તમે મારી સાથે તું અને તમે એમ બે વચનોમાં કેમ વાત કરો છો, એની સપટિતા 
પિેલાં કરો !’

`િંુ મારી ભાભીની બિેનને શું કિંુ ? મને મારા એક વેહદ્યા પ્ોફેસર ્યાદ આવે છ.ે 
એ તારી જમે શબદેશબદની સપટિતા માગતા િતા.’

`એક હદવસ એક શવદ્ાથદી એ એમને વગ્વમાં સવાલ પૂછ્યો : “સાિેબ, તમે નવમા 
ધોરણથી પીએચ. ડી. છો કે એમ. એ. થ્યા પછી ?” ત્યારે એમણે મારી જોડ ેPh. D. 
શબદનો અથ્વ માગ્યો. મેં કહું ડૉકટરેટની હડગ્ી માટ ેએ અક્ષરસમૂિ છ,ે તો કે મૂખ્વ એ મને 
ખબર છ,ે પણ આ ભાઈ નવમા ધોરણથી િંુ Ph. D. છુ ંએ પૂછ ેછ ેએ Ph. D. નો અથ્વ 
શો ? મેં એમને–અમે શવદ્ાથદીઓએ નવો કરેલો અથ્વ “વ્યંઢળ” જ ેઅજુ ્વનના અજ્ાનવાસ 
દરશમ્યાન એને માટ ેમિાભારતકારે ્યોજ્યો િતો—’

`મારે તમારં મિાભારત નથી સાંભળવું. તમને પણ મારે એવું જ કંઈ ઉપનામ 
આપવું પડશે.’

`તારી બુશદ્ધ અનુસાર તું મને એ કિે તો મને સવીકા્ય્વ છ.ે પણ મારે તું અને તમે ક્યા 



ક્યા સંદભ્વમાં તને કિેવું પડ ેછ ેતે પણ ત્યારે સમજી લેવું જોઈએ. િંુ જ્યારે તારં સનમાન 
કરતો િોઉં છુ ંત્યારે તને “તમે” કિંુ છુ ંઅને જ્યારે મને તારા પર શધક્ાર વછૂટ ેછ ેત્યારે 
તારા માટ ેએકવચનમાં પ્્યોગ કરં છુ.ં’

`એટલે અત્યાર તમે કઈ લાગણીથી મારી સાથે વાત કરો છો ?’

`સૂ્યા્વ, તું મને ચીડવવા મગ્ન છ.ે પણ ખબર છ,ે મને સળેખમ થ્યું છ.ે’

`એમાં મૃત્યુ નિીં થા્ય.’

`થા્ય તો તારે શું–મારી માને પુત્રની ખોટ પડ.ે તારાથી ઊઠા્ય ના તો મને બતાવીસ 
કે બામ ક્યાં મૂક્યો છ ે?’

`વાત બદલો નિીં. તમે મને શધક્ારો છો કે ?’

`અત્યારે તો મને તારા પર શધક્ાર પણ નથી કે અ-શધક્ાર પણ નથી.’

`તો પછી તમે મને તું કેમ કિો છો ?’

`તમે મને બામ આપો.’

સૂ્યા્વ ઊઠી.

આટલી બધી ચચા્વ કરીને થાકી ગ્યો િો્ય એમ સત્ય ખાટલામાં લાંબો થ્યો. એને 
કપડાં ઠીક કરતી જોઈને એણે આંખ ફેરવી લીધી. ચશણ્યા અને કબજા નીચેનો ખુલ્લો 
ગોરો પ્દેશ એને અત્યંત આકષ્વક લાગ્યો. અત્યાર સુધીની બધી કડવાશનો જ ેમનમાં 
સંગ્િ થ્યો િતો તે બધી ઓસરી ગઈ. ભીંત ટાંગેલા આ્યનામાં મોં જોવા એ નીચી વળી 
ત્યારે એનાથી બોલ્યા વગર ન રિેવા્યું.

`રૂપાળાં લાગો છો. વધારે સજજાન કરશો. કંઈક સેવા કરતાં શીખો.’

`મારં સનમાન કરો છો ને પાછા સેવાની અપેક્ષા રાખો છો ?’

એનો લિેકો સાંભળીને સત્ય બેઠો થઈ ગ્યો.

`િા. અમસતો કંઈ સેવાનું નથી કિેતો. િંુ આશદીવાદ આપીશ તને.’

માથામાં કાંસકો મારતાં મારતાં એણે પાછળ જો્યું.

`બિુ ફળવાની ખરી આશશષ ?’

`કેમ ન ફળે ? િંુ તારા-તમારા કરતાં નિીં નિીં તો્ય વષ્વ મોટો િઈશ. મને તો એમ 
િતું કે િંુ તારી પાસે સળેખમની વાત કરીશ કે તરત જ તું રઘવાઈ રઘવાઈ થઈને જાતે 
બામ ઘસી આપશે, ઉકાળો બનાવી દેશે. ખબર છ ે? મોટીબેનના હદ્યરનું કામ કરવા માટ ે
તો કુમાહરકાઓ વ્રત કરે છ.ે’

એ કેમ ઊઠ્યો એ પોતે ન સમજી શક્યો. પાછો ખાટલા પર બેસી ગ્યો. ખાટલા 



પાસે પડલેી ટોપી લઈને એણે માથા પર મૂકી. સૂ્યા્વ પાસે ઊભો.

`જો કેવો લાગું છુ ં?’

સૂ્યા્વ િેબતાઈ ગઈ. કંઈ બોલી નિીં, બે કદમ ભ્યથી પાછી િડી ગઈ.

`કેમ દૂર જા્ય છ,ે શરમ આવે છ ે? આમ તો પાછી કિે છ ેિંુ તમારી મૈત્રી ઇચછુ ં
છુ.ં’ એણે આ્યનામાં જો્યું. જોરથી િસ્યો. આ્યનામાં પોતે સાવ રોંચા જવેો દેખાતો િતો. 
બજાશણ્યાના છોકરા જવેો. ઘેંઘો. `પેલો રશતલાલ પણ આવો જ છ,ે નિીં સૂ્યા્વ ?’ સૂ્યા્વ 
કબાટમાં શીશી શોધવાને બાને ખોળંખોળા કરતી િતી.

`મોટાભાઈ તો ટોપી નથી પિેરતા. પાછો ક્યાંથી શોખ જાગ્યો એમને ? તમાકુના 
વેપારમાં એ્ય ટોપી પિેરતા થઈ જવાના.’ ને િસ્યો. કબાટ પાસે જઈ સૂ્યા્વના માથા પર 
ટોપી મૂકી દીધી, અને એ પોતાનો પ્શતભાવ વ્યકત કરે તે પિેલાં તો સત્યે એની શચબુક 
પકડીને સૂ્ય્વ ચૂસતો િો્ય એવું કશુંક કરી લીધું. ને એ કંઈ બોલે તે પિેલા સડસડાટ મેડી 
ઊતરી ગ્યો.

એ ચોકમાં આવી ઊભો. એના વક્ષમાં સિસ્ અશ્ોની િેષા પ્વેશી ગઈ િતી. 
મનનાં પગ મેડી ચડી જતા િતા. આખા રસતા પર આળોટતા આળોટતા ઘેર જવામાં જો 
સભ્યતા જવેું વચચે ન આવતું િોત તો તે એમ કરી બેસત. રશતલાલ માથું ખંજવાળતો 
ખંજવાળતો સામે મળ્ો એને—

`કેમ રશતલાલ, મજ ેમેં ?’ કહું. રશતલાલ ચમક્યો ત્યારે તે િસી પડ્યો.
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`ક્યાં ગ્યા છો ?’

સત્યની વાતા્વનાં પાનાં ઉથલાવતાં ઉથલાવતાં સૂ્યા્વએ હદવાળીને પ્શ્ન ક્યયો.

`તમાકુ જોખવા જ સતો, ગઈકાલની શરદી થઈ ગઈ છ ેને પાછો આજ્ેય ગ્યો છ.ે 
બેસ તું.’ સત્યની મા અંદર ગઈ બપોર િતો. સૂ્યા્વને ગઈ કાલનો ઉનમાદ ્યાદ આવ્યો. 
ગઈ કાલે મોટીબેન ઉમરેઠ ઉજાણીમાં ગ્યાં િતાં ને પોતે ! પોતે M. C. નું બિાનું કાઢીને 
માતાજીની ઉજાણીને ચાલાકીપૂવ્વક ટાળી િતી ! ચોકમાં મંજુ રમતી િતી એને બોલાવી. 
એના નાજુક િાથ પકડ્યા.

`તારં નામ શું ?’ અને મંજુ પોતાનું નામ કિે તે પિેલાં એને બચીઓથી ગૂંગળાવી 
મારી. નાની છોકરી એના આવેગને જીરવી ન શકી. ચીસ પાડી ઊઠી. નાઠી.

`ઊભી રિે.’

ને એ સત્યના ખાટલા પર પડી. સત્યનું લખાણ વાંચવા લાગી.

`પવ્વતશશખર પરથી નીચે જો્યું. ભ્યથી રોમાંચ થ્યો તે તલપીએ હદનુનો િાથ પકડી 
લીધો.

‘કેમ આમ કરે છ ે?’

`કેમ ભાર લાગે છ ે?’

`સુગંધીનો તે ભાર િોતો િશે.’ તલપીના ચિેરાને એણે સુંઘતો િો્ય એમ ચેટિા 
કરી.

`મને આટલે ઊંચે ચડ્યા પછી પડી જવાનો જવાનો ભ્ય લાગે છ.ે’

`બીકણ. િંુ છુ ંને !’

`આજ ે– અત્યારે તમે છો. આવતી કાલે પપપાએ મુંબઈ જવાનું નક્ી ક્યુાં છ.ે તો 
શું કરશો ?’



`રામની જમે તારી પ્શતમા બનાવીશ.’

`પ્શતમા બનાવ્યા વગર મને મેળવવાથી વાત કરો. પછી િંુ જોઉં તમે બીકણ છો કે 
િંુ ?’

`સમ્ય એનું કામ કરશે. તું પત્ર તો લખીશ ને ?’

`એડ્રસે ?’

`લાવ તારો િાથ’

કમળપત્ર જવેો મુલા્યમ િાથ િાથમાં લઈ એકાદ માસના સિવાસને એની િથેળીમાં 
એના પ્મત્ત િોઠથી જાગૃત ક્યયોં. પછી એના પર પ્ેમથી પોતાનું સરનામું લખવા લાગ્યો.

`તારી પેન એક સાથે પદાથયો પર કામ કરે છ.ે’

ઓશચંતો િાથ દબાતાં જ તલપી ચીસ પાડી ઊઠી. સવ્વદમન જવેી કંુણીચીસ.

સત્યે `સવ્વદમન જવેી’ નીચે રેખા દોરી િતી. બાજુમાં લખ્યું િતું :

`forget it my heart.’ સૂ્યા્વ બબડી.

`બોગસવેડા.’ કાગળો ટબેલ પર પાછા મૂકી દીધા.

`આમ તે કંઈ પ્ેમ થતા િશે ? એમાં તો ઊકળતા સીસા જવેું પૌરષ જોઈએ.’

સામે જો્યું તો અિેમદ. એ ખાટલામાંથી બેઠી થઈ નિીં. પડ્યે પડ્યે જ શસમત ક્યુાં .

`કેમ છો ? બેસોને. ઊભા છો શું ? તમા શમત્ર કામે ગ્યા છ.ે એ આવે ત્યાં લગી 
મારે પણ તમારી વાડીનાં તાજા શાકભાજી ખૂબ ભાવ્યાં.’

`ઉમરેઠની વાશણ્યણોને પણ ખૂબ ભાવે છ.ે’ અિેમદ ઉંમર પર બેઠો. ̀ કાકી નથી ?’

`છ.ે તમારો અભ્યાસ ક્યાં લગી ?’

`ઊઠાંમાંથી ઊઠી ગ્યો છુ ંસત્યને ગશણત િંુ શીખવાડતો િતો.’

`એટલે જ તમાકુના હિસાબ એમને ફાવે છ.ે તમે ત્યાં દૂર બેઠા છો એના કરતાં આ 
ખુરશી પર બેસોને ! તમારા શમત્રને ઘેર આ રીતે ન બેસા્ય.’

`મારા વગ્વમાં એક ઘાંચણ શશશક્ષકા િતી તે મને ્યાદ આવે છ.ે શબચારી શશક્ષકોને 
ખૂબ સનેિથી પોતાની ઘાણીએથી તેલ લઈ જવાનું આમંત્રણ—’

સૂ્યા્વને િવે બેઠા થવાનું મુનાસીફ લાગ્યું.

`તમે એટલે જ ઘાંચી જવેા લાગો છો.’

`તમે મારામાં તમારં પ્શતશબંબ જલદી જોઈ લીધું. મારી બા કિે છ ેઅિેમદનું હદલ 
આ્યાના જવેુ છ ેએ િવે મને સમજા્યું.’



`પોતાની જાતને આટલી ઊંચી માનવી એ ભૂલ છ.ે’

એટલામાં સત્યના મા આવ્યાં.

`આવ્યો ભઈ ? જોને એ િજી્ય નથી આવ્યો. એમના િાથમાં દાબડો િતો. એમાં 
ઘરેણાં િતાં. સૂ્યા્વને આમ ઝટપટ જતી રિેતી જોઈને એને આશ્ચ્ય્વ થ્યું.

`બૌ શરમાળ છ ેનૈ અિેમદ ?’

`કોણ િંુ ? કાકી વેપારને ને શરમને નાહે નીચોવ્યે સંબંધ નથી.’

`તારી વાત નથી કરતી, િંુ તો આ સૂ્યા્વની વાત કરં છુ.ં’

`તો િંુ ્ય (એની વાત કરં છુ ંને ! મારી જોડ ેએ કેવો સોદો કરવા આવી’તી; એ િંુ 
જાણું છુ)ં શું વળી સમજ્યો ? શું છ ેઆ? એણે વાત પ્કટ ન કરી. એમ થા્ય પણ નિીં ને !

`કંઈ નૈ એ તો જરા. મારી વેંટી નથી જડતી તે – તું એમ કરને ભઈ, સત્ય પર 
શવશ્ાસ ન લાવીશ. તારી જાતે જ અથાણા જોગાં મરચાં તોડી લાવજ ે ને, જોને એ 
તમાકુમાં પડ્યો છ,ે ને િવડાંથી પાછુ ંસરદુ્ય એને થ્યું છ.ે’

`સારં ત્યારે કાલે વાત.’ ને એ ગ્યો. પણ સૂ્યા્વને ઘરેણાં બતાવવાં િતાં ને એ તો 
મુઈ જતી રિી. િશે પછી. િવે તો હદવા જવેું દેખા્ય છ,ે બે્ય જણાં મળી ગ્યાં સમજ.

ગઈ કાલે ભદ્રકાળી માતા સમક્ષ પોતે ગદગદ થઈને શી પ્ાથ્વના કરતી િતી, મા 
પાસે કોઈ ન જુએ એમ અશ્ુનો પાલવ પાથરીને માંગ્યું િતું —`સૂ્યા્વ જવેી ભણેલી-ગણેલી 
વિુ આંખ આગળ િો્ય તો આનંદથી દિાડો આથમી જા્ય.’

આ રમેશ પરણીને તરત જ વેગળો થઈ ગ્યો. નોકરી રિી, શું થા્ય ! કાશી છ ેપણ 
વઢકણી છ.ે ટટંો એને ફ્યડકે બાંધેલો િો્ય છ.ે

રીઝઈને રિી ત્યાં લગી વિુ નૈ તો શોક્ય બનીને ઊભી રિે.

સત્ય આવ્યો. આવ્યો એવો માથે િાથ મૂકીને બેસી પડ્યો. શું થ્યું છ ે? એમ પૂછ ે
એટલામાં તો તે પોટલું થઈને પડ્યો ખાટલામાં. એને તાવ િતો.

આખી રાત ઊંઘની જમે એ સત્યના મોં પર ઝળુંબી રિી. સત્ય તાવમાં વારંવાર 
બબડતો િતો.

`ભૂલી જા. એ િવે નિીં આવે !’

`કોણ નિીં આવે બેટા ?’ હદવાળી એને પૂછતી. પણ એને ક્યાં કંઈ ઉત્તર આપવો 
િતો ! હદવાળી પશત પર ઘડીક ગુસસે થતી. `મેં ના કહું’તું છોકરાને તમાકુમાં ના ઘાલો. 
સળેખમ તો એને પિેલેથી જ નડ ેછ.ે મને તો સળેખમની વાત િાંભરી ત્યારથી જ ધ્ાસકો 
િતો કે એને તાવ આવવાનો.’



એ પાછી પોતાં મૂકવા લાગી. સત્ય િસ્યો.

`એમાં ગભરાઈ ગઈ તું ?’

`તે ના ગભરાઉં બેટા. જોને તું ક્યારનો બબડ બબડ કરે છ.ે’

સત્ય એના પ્લાપના ઘેનમાં િતો.

`ડૉકટર તો કિે. તું શબલકુલ શચંતા ન કરીશ.’

હદવાળી પુત્રનું માથું દબાવી કિે :

`બેટા, થા્ય જ ને !’

ને સત્યનું ડસૂકંુ ઓરડામાં ફરી વળ્ું. પાછલી પડાળીના જાશળ્યામાંથી ચોરની 
બુકાની છૂટી જા્ય એટલો પવનનો ભ્યંકર સુસવાટો ઘરમાં પડતો િતો. ઘરમાં સત્ય 
બબડતો િતો :

`Doctor, I love her, please give me her address.

I shall use it with my heart.’

હદવાળીએ એને ગોદડી ઓઢાડી.

`િવે ટાઢ વા્ય છ ેબેટા ?’ ને એને કશો ઉત્તર ન મળતાં એ પાછી લોથ થઈને 
ઓશીકા આગળ બેઠી. લાલાકાકાનું પરભાશત્યું ગામને સવરની તમાકુમાં બાંધીને `બ્રહ્મા 
પાસે લટકાં’ કરાવવા લાગ્યું. કૂતરાંએ કાન ફફડાવીને ઊંઘતાં ચામાચીહડ્યાં ઉડાડ્યાં. 
કૂવાની ગરગડીઓ કચડવચડ થવા લાગી અને િવે હદવાળીએ પણ આંખને મળવા દીધી.

*

સત્યે નિાવાનો ખૂબ આગ્િ રાખ્યો પણ હદવાળી એમ કંઈ નિાવા દેકે ! બપોરે 
નારણ બધાં્ય વૃક્ષોની છાલ કાપી લાવે ત્યારે એનું ગરમ પાણી સસડાવીને એનો નાસ 
લેવડાવ્યા પછી જ એ પાણીથી એનું શરીર ઘસી ઘસીને નવડાવવાનો હદવાળીનો શવચાર 
િતો.

સૂ્યા્વ ખબર પૂછવા આવી :

`િવે કેમ છ,ે હદવાળીબા ?’

`સારં છ.ે પણ જોને ઊઠ્યો એવો એ વાડામાં જઈ લાગ્યો. એની બકરી માંદી િો્ય 
એમ એની પાસે જઈ બેઠો છ.ે બ્યુાં આખી રાત બબડ્યો છ.ે પેલું લખે છ ેને ! ત્યારે શું 
એની લગનીમાં ને લગનીમાં આખી રાત દવાખાંનાના દાકતર જોડ ેવાત કરે. મને શચંતા 
ન કરવાનું કિે, પાછો િસે બબડ.ે’

સૂ્યા્વ વાડામાં ગઈ,



`સૂ્યા્વ !’ એ ઊભો થઈ ગ્યો. કંઈ બોલ્યો નિીં. માત્ર એને જોઈ રહો.

`સંવનન કરતા િતા ?’

છડેાઈ ગ્યો. એને એમ િતું કે પરમ હદવસની પોતાની શમત્રતાને આજ ેસંભારીને 
તે લજવાઈ લજવાઈને વધારે રૂપાળી બનાવશે.

`તું પુરષ િોત તો તમાચો મારી દેત.’

`તમે બરાબર કહું અને િંુ પણ એમ જ કિંુ છુ.ં તમે એ િોત તો તમાચાથી પણ 
આગળ વધત. પણ સ્ી પાસે તમને કુમાશથી વત્વવાનું જ ફાવે છ.ે..’ પરંતુ િવે સત્ય ત્યાં 
ન ઊભો રહો. સૂ્યા્વ પણ એને અનુસરી.

સત્ય ટબેલના ખાનામાં, અિીંતિીં કંઈક શોધવા માંડ્યો િતો. હદવાળી કંઈ પૂછ ેતે 
પિેલાં જ સૂ્યા્વએ કહું, ̀ તમારા છોકરાનો રિોધ ખોવાઈ ગ્યો છ,ે હદવાળીબા. િંુ મશકરીમાં 
પણ એમની સાથે વાત નથી કરી શકતી.’

`એ છ ેજ પિેલેથી એવો, શવશચત્ર. ગુસસે થવાનું િો્ય ત્યારે િસે અને નાની અમથી 
વાતનું વતેસર કરી મૂકે.’ પછી સત્યને કિે, ભઈ, શું શોધે છ ે?’

`પેન.’તે ડામશચ્યા નીચે જોવા નીચો વળ્ો.

`કાલે તો તારા ખમીશના શખસસામાં િતી બેટા.’

`િતી પણ...’ બારણાની સાખનો ટકેો લઈને ઊભેલી સૂ્યા્વ પર એને વિેમ આવ્યો. 
િમણાં જ કિેતી િતી; મશકરી જ કરી ન િો્ય !

`તેં તો નથી લીધી ને ?’ એણે પૂછ્યું.

`તમારી પેનને મારે પ્દશ્વનમાં મૂકવી છ,ે તે િંુ જ લઉં ને !’ ને એ મંદ મંદ િસતી 
જોઈ રિી. હદવાળી રસોડામાં જોઈ આવી.

`ભઈ, તેં કંઈ અવળે િાથે તો નેથી મૂકી દીધી ને ?’

`તો ગઈ ક્યાં ?’ વળગણી િલાવી નાખી. પતંશગ્યું થઈને પેન સૂ્યા્વના મોં પર બેસી 
ગઈ િો્ય એમ ફરીથી જો્યું.

`પાછી ગુસસે શેની થા્ય છ ે? મારી શેઠાણી િો્ય એમ.’

હદવાળી શચડાઈ.

`ઈનડીપેણ િારં એને બચારીને શું કામ ટ્યડકાવે છ ે? મુઈ ખોવાઈ ગઈ તે, બીજી 
લવાશે.’

`કપાળ લવાશે તમારં.’ ખૂણામાંનું કપડુ ં વીંઝીને તે તમાકુના ઢગલા તરફ ગ્યો. 
એટલે હદવાળી સૂ્યા્વને સમજાવવા લાગી.



`બોલે એ તો ! તું મનમાં ન થતી. તાવલું શરીર છ,ે એટલે ચીડ કરે. એ રમેશ કરતાં 
આવો્ય ભોળો વધારે. રમેશ ઊજાણીએ આવ્યો િતો તે કે’ તારો અછોડો સુશીલાને આપ 
અને એની વેંટી તું લઈ લે. એવું કપટ આનામાં જરી્ય નૈ. પણ તું જોજનેે મારાં બધધાં્ય 
ઘરેણાં િંુ મારા ભોળીઆની વિુને જ આપવાની છુ.ં’

નારણ વૃક્ષોની છાલ ધા્યા્વ કરતાં વિેલી કાપી લાવ્યો. બધી વનકડી ભેગી કરીને 
પાણી ગરમ કરવા માંડ્યુું. તલાટી સત્યની ખબર જોવા આવ્યા.

`રાતે એને તાવ િતો તે કેમ છ ે?’ ને મિેસુલની, લાલબિાદુર શાસ્ીના મૃત્યુની; 
રશતલાલ એની વિુને નિીં તેડ ેએની, બબલભાઈને પણ તાવ આવ્યો િતો એવી બધી 
વાતો કરીને ગ્યા. ચૂલા ઉપર પાણી ગરમ થ્યું કે નિીં એ જોઈને હદવાળી ઓસરીમાં 
આવી એટલામાં તો સૂ્યા્વ અલોપ થઈ ગઈ િતી.

`આ છોકરીને્ય મુઈને ભમરો િલ્યો છ.ે સશતનો સવભાવ એવો છ ેએમાં િંુ શું કરં 
? પણ બે્ય જણાં લઢીવઢીને્ય ભેગાં થા્ય છ ેએથી તો માં્યલો સંતોષમાં રિે છ.ે’

પેનની લાહમાં ને લાહમાં એવો્ય ગ્યો છ ે તે િજી્ય દેખા્યો નિીં. ચોકમાં 
તલસળીઆની સળીઓથી ઘોડા બનાવીને રમતી મંજૂને બોલાવી. એને બોલાવવા મોકલી.

`પાછો બૌ િાજો થઈ ગ્યો ને તે રખડ રખડ કરે છ.ે’

એ આવ્યો છ ેત્યારનું હદવાળીને શનરાંતે બેસવાનું નથી મળતું. બીજુ ંતો ઠીક પણ 
રામા્યણ પણ અડધું બાકી રહું છ.ે એટલામાં કાશી આવી.

`બા, સશત ભૈએ પેલા રશતલાલને ઝૂડ્યા.’

હદવાળી સમજી સશતને `મા્યયો. એણે એ રશત્યાનું શું બગાડ્યું તે મૂઓ મારા તાવલા 
છોકરાને મારે ?’

બારણું એમનું એમ ખુલ્લું રાખીને તે ઊપડી.

`ક્યાં છ ેએવો્ય ?’

`આપણે ઘેર.’

હદવાળી મનિરના ઘર ભણી ગઈ. મનિર રાતોચોળ થ્યો િતો. ગઈ. એવી 
હદવાળીએ મનિર પાસે જ એનો હરપોટ્વ માગ્યો.

`તે પૂછને તારા માનીતાને.’ મનિર આ રીતે રશતલાલનો પક્ષ લીધા કરતો િતો તે 
સત્યને ન ગમ્યું. પાટ ઉપરથી તે નીચે ઊત્યયો.

`તો શું િંુ એ લુચચાની પૂજા કરં ? એને મે કાગળ નિોતો લખી આપ્યો એટલે એણે 
જ મારી પેન લઈ લીધી છ.ે’

`આપ કમઈની ખરીને પાછી ? આટલું કરંઝે છ ેશેની ? એ બચારો શનરાંતે અિીં 



બેઠો બેઠો દાંણા જોતો’તો ને પૂછ્યા-ગાછ્યા વગર ધોલ મારવાનો તને શો અશધકાર છ.ે 
?’

`કહું તું તો ખરં...’

`તારે પણ આટલો રોફ ચ્યમ કરવો પડ ેછ.ે’ હદવાળી ઊકળી `એવા્ય ઘેર નથી 
એટલે એને દબાવે છ.ે ચલ ભઈ, મુઈ લઈ ગ્યો તે. બીજી મંગાવી લેજ.ે’

કાશી પણ ત્યાં સાસુને લેવા મંડી. મનિરે પોતાને રાતોરાત જુદો કરી નાખ્યો િતો 
એ આખી વાત ઉખેડી. સુરશભની તશબ્યત ઠીક નિોતી એટલે એ બારણા વચચે આ 
ઝઘડાને જોઈને રડતી િતી. રશતલાલ ધૂળવાળી ટોપીને િજી્ય ખંખેરતો િતો.

વાત સારી પેઠ ેવધી પડી િતી. રશતલાલ માર ખાઈને બાજુમાં ખસી ગ્યો િતો અને 
ઘરમાં બધાં ઝઘડતાં રહાં.

પાંચેક વાગ્યે સત્યના બાપુજી બિારગામથી આવ્યા અને સત્યને બે હદવસ માટ ે
બિારગામ લઈ ગ્યા. સત્ય ગ્યો એટલે હદવાળીએ મનોમન બશળ્યાની અને ભદ્રકાળીની 
બેવડી બાધા માની. સત્યના બાપુજીએ `આ વખત થઈ પણ જા્ય’ એમ જતાં જતાં કિેલું 
પણ ખરં. માનું િૈ્યું ફૂલ ફૂલ થઈ ગ્યું િતું. તમાકુના વેપારીની છોકરી ઘરમાં આજ ેજ 
આવી ગઈ િો્ય એવું એને થતું િતું. આજનો ટટંોબટો બધું્ય વીસરીને એ નવી વિુ કેવી 
િશે, સૂ્યા્વનું મનમાં તો નક્ી છ ેએ મનમાં જ દાબી દેવું. કાશીને સમજાવી દેવાશે. નિીં 
કિે તો્ય ચાલશે. આજ તો બાપગોત્રને ્યાદ કરી શત્રુનું કામ કરતી િતી. પણ સૂ્યા્વનું 
નામ એ કેમે કરી ભૂલવી શકી નિીં. એના શપતા જીવવાળા નથી પણ છોકરી નરી રૂપવંશી 
છ.ે તો પાછુ ંતમાકુના પાનનું મૂલ્ય પણ કંઈ એના સવપનને ઓછુ ંશણગારતું નિોતું ! 
એની મનોકામનાનો આજ ેજ ઉતસવ િો્ય તેમ તે પડોશીઓના કાનમાં આનંદ રેડી 
આવી. સત્યને એના બાપુજી બતાડવા લઈ ગ્યા િતા એ વાત એનાં કુટુબંમાં સુગંધની 
જમે પ્સરી ગઈ. એટલે કાશીના પેટમાં તેલ રેડા્યું. સૂ્યા્વ આવી એ પિેલાં તો હદવાળીએ 
કાશી જોડ ેએની મસલત કરી િતી. સાસુવિુએ સત્ય-સૂ્યા્વના `મનમેળ’ પર બધું છોડી 
દીધું િતું. કાશીએ વરાળ કાઢી પણ ખરી. પરંતુ એની ઉષણતા રાતને લીધે હદવાળીના 
કાન લગી ન આવી.

હદવાળીએ ખાટલો ઢાળ્ો. સત્ય આજ ેઊંઘવાનો નિોતો એટલે પોતે ઓરડામાં 
બફાવા કરતાં એના ખાટલા પર સૂવાનો શનશ્ચ્ય ક્યયો. સૂ્યા્વ સુરશભને લઈને આવી પણ 
બેઠી ન બેઠી ને જતી રિી. ડામશચ્યા પરથી ગોદડુ ંપાથ્યુાં.

`તાવલું શરીર િજી્ય િિડ ેછ’ે બબડી. અને ફાનસના ઝાંખા પ્કાશમાં રમેશના 
લગ્નપ્સંગે પણ હદવાળીને નિોતો થ્યો એટલો િષ્વ એને ગોદડામાં પડલેી ચળકતી પેન 
જોઈને થ્યો.

*



પરંતુ બીજ ેહદવસે એના િષ્વ પર કાશી છાણાં થાપવા બેઠી. સાસુને ઘેર બેત્રણ 
આંટા મારી ગઈ િતી. સુરશભને લઈ સૂ્યા્વ તલાટીની વિુને સવેટર ભરવાનું શીખવવા ગઈ 
ત્યારે્ય મનિરે સૂ્યા્વની વાતમાં સંમશત આપવા બદલ એનો ઉધડો લીધો િતો. ખાટુગંળ્ું 
પેટમાં ભેગું થતાં ઊલટી ક્યયે જ છૂટકો. ને કાશીએ પોતાની અસસલ કશવતા સાસુના 
બારણા આગળ લલકારવી શરૂ કરી ત્યારે જ જપંી. બપોર િતો એટલે તાપની અસર 
પણ કાશીના મગજ પર થતી િતી. તો હદવાળીની આંખ આગળ સત્ય જોવા ગ્યો છ ે
એ કન્યાના ગાલનાં પરવાળાં ઝળકતાં િતાં એટલે કાશીનાં સુવાક્યોનો પડઘો એટલી જ 
તીવ્ર રીતે પાડતી િતી. કાશીને સાંભળતાં લાગે કે એને ઘણું ઘણું વ્યકત કરવાનું છ,ે પણ 
એક જીભ એને ઓછી પડતી િતી ને એટલે એ સાસુ સામેના રોષમ્ય વાતા્વલાપમાંથી 
વચચે વચચે તટસથ થઇને ઇશ્રને પણ બેએક સંભળાવી દેતી િતી. હદવાળીએ એનો રિોધ 
બતાવ્યો કાશીના ગળા માટ.ે કાશીના ગળા માટ ેએણે એક વખત `બળદીઆ’ની ઉપમા 
આપી. કાશીએ હદવાળીના વાળ બાંધેલા િતા એ છૂટા કરી નાખ્યા.

સૂ્યા્વ માટનેો શવચાર નટિપ્ા્ય કરીને હદવાળી શાંત થઈને મનમાં ને મનમાં કાશી 
જોડ ેકંકાસ કરવા ઘરમાં બેઠી. બીજી સ્ીઓ વીખરાઈ ગઈ. પોતે બે કોશળ્યા ખાવા તો ન 
બેસી શકી પણ ભેંસ અને બકરી જવેાં મૂંગા પ્ાણીઓને પણ તરસે કંઠ,ે ભૂખે કોઠ ેરાખ્યાં.

એટલામાં ગ્યે ગષયે નાતાલમાં બબલભાઈ જોડ ેબેચાર લાંબા લાંબા ઝભભા પિેરીને 
શરિસતીઓ આવ્યા િતા એવો એક પુરષ સત્યનું ઘર શોધતો શોધતો આવ્યો. થોડાંક 
બાળકો એને અિીં સુધી ઘર બતાવવા આવ્યાં િતાં. એનો પાતળો ગોરો દેિ, મંદ મંદ 
િસતું નાના બાળક જવેું મોં, એક િાથમાં જાડુ ંપુસતક, પગમાં ચાખડી જોઈને હદવાળી તો 
ખમચાઈ. પણ તરત જ પોતાની જાતને સંભાળી. તલાટી ઘણી વાર કિેતા આવા માણસો 
આપણા દેશના જુવાન છોકરાઓને પોતાના `ધરમ’માં લઈ જા્ય છ.ે એટલે એ તો બારણું 
વાસીને કંઈ ઉત્તર આપ્યા વગર ચાલી ગઈ.

`બેન.’

બેચાર વખત એણે સાંભળ્ું ન સાંભળ્ું ક્યુાં. પણ પછી ન રિેવા્યું. બિાર આવી. 
છોકરાંને ઘર બતાવવા બદલ ધમકાવી કાઢ્યાં. પછી `નથી એ તો. બિારગામ ગ્યો છ.ે 
બેત્રણ દિાડા પછી આવશે.’ કિીને એ પરસાળ નાખવા બેઠી.

`પણ બેન િંુ તો છકે અમદાવાદથી આવું છુ.ં’ એમને મન એમ આ સ્ી જૂઠુ ંબોલે છ.ે

`તે જ્યાંથી આવ્યા િો એ િંુ શું કરં ? એને થોડી ખબર છ ે કે તમારા જવેા 
આવવાના છ.ે’

સાવરણીથી ધૂળ ઊડતાં પેલો અજાણ્યો ધમ્વભ્ટિ કરાવનાર પુરષ ઉંબરથી ચારેક 
ડગલાં પાછો િઠ્યો જોઈને હદવાળી સાવરણી વધારે પછાડવા લાગી.

`સારં ત્યારે એની તશબ્યત તો સારી છ ેને ?’



`િાજો િમો છ.ે’

મોં પર આનંદ ફરી વળ્ો એટલા વાક્યથી અને તે કરડુ ંપણ બોલ્યા વગર ચાલ્યા 
જવાનું કરતા િતા ત્યાં `એ આવે ત્યારે કિેજો િંુ આવ્યો િતો. િંુ એનો પ્ોફેસર છુ.ં’ 
કિીને તે ચાલ્યા ગ્યા. અત્યાર સુધી હદવાળી અંદરથી કંપતી િતી. આવડો ધોળો બાસતા 
જવેો માણસ પોતાના ભોળા દીકરાને ધમ્વભ્ટિ કરાવી નાખે એમાં નવાઈ નિીં. એ પોતની 
સાથે પણ પોતે સગી બિેન િો્ય એમ વારંવાર `બેન’ કિેતો િતો. છળ કરનારા લોકો 
કેવું મીઠુ ંમીઠુ ંબોલવાની દુટિતા કરે છ ે! એ એને ખબર છ ેકંઈ.

એ દુટિ માણસ ગ્યો કે નિીં તે જોવા મોટરસટનેડ પર બેચાર છોકરાંને પણ એણે 
મોકલ્યા. અને જ્યારે મોટરમાં એને ચાલ્યો ગ્યો એ જાણ્યું ત્યારે જીવ િેઠો બેઠો. એને ્યાદ 
આવ્યું : સત્ય ઉમરેઠ ભણવા જતો ત્યારે ઘણી વાર કિેતો િતો કે પોતે સંન્યાસી જઈ 
જશે. અમદાવાદ ભણવા મોકલ્યો ત્યારે ભાઈ પાસેથી વચન પણ લઈ લીધું િતું કે સત્ય 
બાવો બનવાની વાત કરે નિીં. અને એમ જો કિે તો એને એમ કરતાં રોકે.

બીજુ ંકંઈ નિીં પણ આવડો મોટો પરણવા લા્યક થ્યો તો્ય િજી બાળક જવેો છ,ે 
રખેને કોઈ એને પોતાના વેંતમાં વેતરી નાખે. આ પૃથવી પર ભરમાવનારાઓનો કંઈ તોટો 
નથી. િજી િમણાં જ સંધ્યાકાળે થવા આવ્યો િતો એટલે તે બશળ્યાબાપજીએ ઘીનો દીવો 
કરી આવી અને પાલવ પાથરી `ફતેિ’ ની અંતરથી પ્ાથ્વના પણ કરી આવી.
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ઘેર આવ્યા પછી સત્યના બાપુજી રિોધને સંભાળી ન શક્યા. એ રંજમાં તો પોતે 
અણછાજ્યું ન વતદી બેસે એ ભ્યે પેટ દાબીને બેસી રહા િતા. કુપુત્રે સોનાની થાળીને લાત 
મારી એ એમને અસહ થઈ પડ્યું. ઘેર આવીને તરત જ પતનીને લેવા માંડી :

`તું બૌ પાછળ પડી’તી. લે લઈ લે િવે તારા કંુવરનું મોં ! જોઉં છુ ંક્યો પંચવાળો 
એને કન્યા આપે છ.ે પાછા કિે છ,ે મને “ટીબલો” થઈ ગ્યો િતો. મરી કેમ ન ગ્યો, સાલા 
અકકરમી.’ સત્ય ઊભો ઊભો પોતે લખેલી વાતા્વનાં કાગશળ્યાં ફાડતો િતો. હદવાળીના 
મનમાં એક સાથે બબબે દુકાળ પડ્યા, એ તો શવમૂઢ થઈ ગઈ. પરગામથી ભૂખ્યા તરસ્યા 
બાપ-દીકરાને થાળી પીરસવાનું પણ એનામાં ભાન ન રહું. `તે કોઈ નિીં આલે છોડી તો 
કંુવારો નૈ રિે કંઈ. ને રિેશે તો્ય શું તે આટલા શમજાજ કરો છો ?’

`પણ તારો સગલો પંચ વચચે ભસી વળ્ો એનું શું ?’

માબાપને ઇશચછત માથું કૂટવા દેવા સત્યે મોકળાશ આપી. બટકંુ રોટલો ને દિીં 
ખાઈને એ બકરીને લઈ ખેતર ભણી ઊપડી ગ્યો. જો્યું તો વાડથેી સૂ્યા્વ ફાંદનાં પાન 
ચૂંટતી િતી. સત્યે બકરીને શેઢા પર છૂટી મૂકી દીધી.

ઓશચંતાનો સત્ય આવતાં સૂ્યા્વના મોં પરથી એક કેફલ ભાવસૃશટિ અચાનક નીચે 
પડી ગઈ.

`કેમ બોલતી નથી ? મેં કંઈ ઓછો તારી સાથે ઝઘડો ક્યયો છ ે? કે પછી રીસ તો 
નથી ચડીને ?’

`િંુ શું કામ તમારા પર કશા અશધકાર વગર રીસાઉં ?’

`અશધકાર ? એ વળી શું છ ેતે—?’ શેઢા પર ઊગેલા ઘાસ પરથી કૂતહર્યાં તોડી 
તોડીને એના સકટ્વ પર ચોંટાડવા લાગ્યો.

સૂ્યા્વએ કશો ઉત્તર ન આપ્યો. આગળ વધી.



`ઊભી રિે ને, આગળ શું કામ જા્ય છ ે? અિીં પાન ઘણાં છ.ે’

`ઘણાં છ,ે પણ ઘરડાં છ.ે’

સત્ય એથી િસ્યો.

`કેમ િસો છો ? ઘરડાં પાન કિીને મેં કંઈ તમારા પર શ્ેષ નથી ક્યયો !’

`કરે તો્ય મને વાંધો નથી. િંુ કંઈ તારા કરતાં નાનો નથી. સરખો છુ.ં’ એણે ધીમેથી 
કંકાશસનીનું રતૂમડુ ંફૂલ સૂ્યા્વના વાળમાં ખોસી દીધું.

પોતાના વાળની આવી શુષક છડેછાડ થતી જોઈ સૂ્યા્વ છડેાઈ પડી. તે હદવસની 
સાંજ એને ્યાદ આવી. સત્યને પોતાનું નૈકટ્ય આપવામાં જ ેતતપરતા બતાવી િતી એના 
બદલામાં પોતાનો શતરસકાર ક્યયો િતો ! અને ઉજાણીના હદવસે પોતે એકલી છ ેએ જોવા 
આવ્યો િતો કાપુરષ !

`ખબરદાર મને અડ્યા તો.’ સૂ્યા્વની રકતદૃશટિ જોઈને સત્યને વધારે ચાનક લાગી. 
સૂ્યા્વના રિોધને તે પરખી શક્યો નિોતો.

પોતે તોડલેાં પાન એની થેલીમાં નાખવા ગ્યો ત્યારે તે સત્યથી દાઝતી િો્ય એમ 
દૂર ખસી.

`કોઈ નથી એટલે —’ એણે છીંડા તરફ દૃશટિ નાખી.

`િા.’ સત્ય િજી અક્ષત િસતો િતો.

`કોઈ નથી એટલે તો આપણને થા્ય કે આપણે કેવળ બે જ જણ છીએ.’

સત્યે પોતાને પાનનાં ભશજ્યાં ખૂબ ભાવે છ,ે એમ કિી સૂ્યા્વના સકટ્વ પર કૂતહર્યો 
ફેંકી.

`ભાભીને તો િઝી્ય મારા પર રોષ િશે એટલે એમને મારા માટ ેવાડકી મોકલવાની 
શબલકુલ ઇચછા નિીં થા્ય પણ તું જો એમને છતેરીને મારે માટ ેલાવીશ તો મેં ન ખાવાનો 
શનશ્ચ્ય ક્યયો છ ેતો પણ તારા િાથનું ખાવા એને તેડીશ.’

સત્ય એને વારંવાર ખેતરના છીંડા તરફ શવહ્વલ નજરે જોતાં પાછુ ંપૂછી બેઠો, `તું 
ગભરાતી િો્ય એમ લાગે છ.ે પણ દોસત, િંુ કંઈ રાક્ષસ નથી. તું મને સાંજ ેભશજ્યાં 
આપી જઈશ ને ?’

સૂ્યા્વ ફરી.

`તમને લાજ નથી આવતી ? િવે િંુ સમજી શકંુ છુ ંકે તમારો આશ્ય ભૂંડો છ.ે 
શનલ્વજ્જતાને પણ કોઈ સીમા િો્ય છ.ે રાક્ષસને માથે કંઈ શીંગડાં નથી િોતાં.’

સત્યને િવે સમજ પડી. આ શવશચત્ર કન્યાને પોતાના પ્ેમની લેશમાત્ર અશભપસા 



નથી. એનો તેને ખ્યાલ થ્યો. તો્ય એણે સૂ્યા્વની આંખોને તપાસી છતાં પણ એને શવશ્ાસ 
ન બેઠો. આવી સુશશશક્ષત છોકરી પોતાના આ પ્કારના મીઠા વત્વનનો આવો ભૂંડો અથ્વ 
કરી બેસે એ સત્ય ન માની શક્યો.

`સૂ્યા્વ, તું મને સમજી શકી નથી.’

`શનવદી્ય્વ મનુષ્યને સમજવાનું િંુ શીખી નથી. ક્યારે્ય નિીં.’

સૂ્યા્વ િજી કંઈક વધાર બોલી નાખત પણ એના મનોતંત્રને પલમાત્રમાં સત્યે 
શછન્શભન્ કરી નાખ્યું. પોતે શું બોલી િતી તેનું શવસમરણ કેવળ સત્યના એક જ 
તમાચામાં થઈ ગ્યું. આંખ સમક્ષ અલક્્ય ગ્િને તોડી નાખીને સત્ય ત્યાંથી ખસી ગ્યો 
ક્યારે ને એ તમમરમાંથી મુકત ક્યારે થઈ એનો્ય એને ખ્યાલ ન રહો.

સત્ય બકરી તરફ ગ્યો. ખેતરમાં એની િાજરી જોઈને છીંડામાંથી રશતલાલ પાછો 
ગામરસતે ચડી ગ્યો. અંદર આવવાની એની હિંમત છીંડામાં જ ઓસરી ગઈ િતી. આંબા 
નીચે બેઠલેા રમતુડા કોળીને જોતાં સત્ય એ તરફ ગ્યો. નાનો િતો ત્યારે એ રમતુડો 
પોતાને ચોરી કરવા લઈ જતો િતો. એક વખત લાટમાં એની સાથે કપાસ ચોરવા ગ્યો 
િતો ત્યારે બાપુજીએ ઘરમાં લટકાવ્યો િતો એ એને ્યાદ આવ્યું. દૂરથી જો્યું તો રમતુડો 
સફેદ સસલાને પાછલા પગથી પકડીને ઝૂલાવતો િતો. એનાં બેસવામાં, એના િાથ 
ઝુલાવલામાં એક પ્કારની તૃશપ્ત ઝૂલતી િતી. નાિક એને શરમમાં નાખવો એ સત્યને ન 
રચ્યું. એ છીંડા તરફ દ્રુતગશતએ ચાલી જતી અશભમાની છોકરીને જોઈ રહો. એ રસતાને 
પણ જોતી િો્ય એમ એની ચાલ પરથી લાગતું િતું. સત્ય વાડ ેવાડ ેચાલ્યો. િજી એનો 
રોષ શમ્યો નિોતો. એક રૂપાળી છોકરી પોતાને શનલ્વજ્જ કિે એ કેમ ચલાવી લેવા્ય ? 
પોતે જ ેશેઢા પર ચાલતો િતો ત્યાં રિીને રસતા પર જતા મનુષ્ય ઓળખી શકા્ય, જોઈ 
શકા્ય એવી આછી પાતળી નીચી વાડ િતી. સૂ્યા્વ િવે રસતા પર આવી ગઈ િતી. િમણાં 
બે શમશનટ બન્ે પરસપરનાં મુખ જોઈ લે એટલાં નજીક આવશે. વચચે કાંટાની વાડ િશે 
તો્ય મોં કંઈ ઓછુ ંબદલાઈ જવાનું િતું. સૂ્યા્વના મોં પરનો રૂહદત શવષાદ સપટિ જોઈ 
શકાતો િતો. સત્યે જો્યું. સૂ્યા્વ નીચું મોં રાખીને પોતે એકલી જ આ રસતા પર જા્ય છ ે
એવા ભાવથી પસાર થઈ ગઈ. સત્યે ફરી વાર એને તમાચો લગાવી દીધો િો્ય એમ તે 
પોતાને બચાવી લઈને પસાર થઈ ગઈ.

`સૂ્યા્વ, ઊભી રિે.’

કોણ જાણે સત્યથી બોલાઈ ગ્યું. પણ એ તે ઊભી રિે કે ? એણે પાછળ જો્યું. 
રમતુડો ખભે લૂગડુ ંનાખીને અમસતો લટાર મારવા નીકળ્ો િો્ય એમ આવતો િતો. 
એના ખભા પરનું સસલું ફરી લટકતું જોતો િો્ય એમ તે પોતાના િાથને જોઈ રહો. રસતા 
પર આવીને એ દૂર ગામ તરફ જતી મુલા્યમ પીઠને જોઈ રહો.

`ચ્યમ સશતભઈ ?’



સત્યને કશું બોલવાનું ન ગમ્યું. તે ઘર તરફ વળ્ો. ધીમે ધીમે જતો તો્ય રસતો 
તીવ્ર ગશતથી પગમાંથી પાછળ સરકી જતો લાગ્યો. બકરી આગળ કૂદતીક િતી એ તેને 
ન ગમ્યું. `રમતી’ કિીને બે બૂમ પાડી તો એ વધારે તાનમાં આવી અને દોડી. રમતુડો 
પોતાની આગળ થઈ ગ્યો િતો. એના ખભે પોટલામાંથી લોિી નિોતું ટપકતું તો્ય સત્યને 
ચીડ ચડી. પોતે સકૂલમાં ભણતો િતો ત્યારે ભલું વાઘરીની માને એક હદવસ કિી આવેલો 
કે મારે સસલીનું શાક ખાવું છ.ે રમતુડાને શાકભાજી નથી મળતાં કંઈ ? તે આવું...

એને એક પ્શ્ન મનમાં ઉપશસથત થ્યો; અને તે એને શચંતવ્ય લાગ્યો. સૂ્યા્વ પોતાને 
શન:સંદેિ ચાિે છ ેખરી ? એ તો પોતાને એક હદવસ કિેતી િતી કે મને જો તમારાથી 
આનંદ પ્ાપ્ત થતો િો્ય તો તમારામાં પણ મને રસ છ.ે એને ક્યા પ્કારના આનંદની 
અપેક્ષા િશે. ખેતરમાં તે હદવસે પોતાને અણછાજતી રીતે વળગી પડલેી તેનો પોતે 
અ્યોગ્ય અથ્વ ક્યયો છ,ે એવું તેને લાગ્યું.

*

સૂ્યા્વને જતી જોઈ અિેમદે એના ઓટલા પરથી બૂમ મારી.

`સૂ્યા્વબિેન.’

બે બીજી બૂમનો પણ કશો અથ્વ વળ્ો નિીં એટલે તે જાતે એની પાછળ ગ્યો.

`સાંભળો છો કે ? મારે ઘેર તમે ફકત પાંચ શમશનટ આવશો તો િંુ રાજી થઈશ.’

સૂ્યા્વને તે પોતાને ઘેર લઈ ગ્યો.

`દૂધ પીશોને ? એમાં પાણી ઉમેરા્ય નિીં એટલે તમને બાધ નિીં આવે !’

એવો કશો શવન્ય ન કરવાનો એણે આગ્િ વ્યકત ક્યયો. એણે ઘરમાં નજર કરી તો 
અંદર અંધકાર િતો.

`અમમા પરગામ ગઈ છ,ે મારી માસીની સુવાવડ કરવા માટ ેઅને જી વાશણ્યાને 
ઘેર પ્ણામ કરવા ગ્યા છ.ે તમારી ભાભીને એના શપ્યરમાં ગમતું નથી ને એટલે થોડાક 
પૈસા તો જોઈશે ને ! અને એકલો અિેમદ ઘેર છ.ે બોલો, િંુ તમારં સવાગત િવે દૂધથી 
કરં ને ?’

થેલીને મૂકી તે લીમડા નીચે ચણ ચણતાં મરઘીનાં બચચાંને જોઈ રિી.

`તે હદવસે ઘેર આવીને ઋચાઓ સંભળાવી ગ્યા િતા એવું નિીં બોલોને’

અિેમદના કપાળ પર ઝૂલતી બાંકી લટોને જોતાં એણે પ્શ્ન ક્યોર્

સત્યનો તમાચો તાજો થતાં એ વ્યગ્ થઈ બેઠી.

`મને પાણી આપોને !’



`પાણી ?’

પાટીદારની છોકરી મુસલમાનનું પાણી માગે એ – પણ સત્યને તો પોતાના જલનો 
કશો બાધ નથી આવતો. એણે કશો પણ પ્શતભાવ વ્યકત થવા દીધો નિીં. પાણી પીને 
તે ખાટલામાં બેઠી. ભીંત પર અિેમદની છબીને તે તરસી દૃશટિથી તાકી રિી. એની પાસે 
સત્ય ઊભો િતો એ્ય ખ્યાલ ન રહો.

`ડાકોર માણેકઠારી પૂનમને હદવસે અમે ગ્યા િતા ત્યારે રોડ-ફોટોસટહુડ્યોમાં બંનેએ 
સાથે પડાવ્યો િતો. મારી અમમાને મારા કરતાં સત્યનો ફોટો વધારે પસંદ છ.ે સૂ્યા્વબેન, 
મારી અમમા તો કિે છ ેતું એની પાસે સાવ નાજુક લાગે છ.ે મને એ ઘણી વાર મશકરીમાં 
કિે છ ેતું તો સત્યની વિુ છ ેવિુ.’ ને એ િસી પડ્યો.

સૂ્યા્વ ઊઠી. અિેમદના અંધારા ઘરમાં પેઠી. એણે અિેમદની વાતને કાને અડવા 
દીધી નિીં.

`અંદર આવોને, આ શું ચળકતું દેખા્ય છ ે?’

અિેમદ અંદર ગ્યો.

`શમ્યાઉં.’

અંધારામાં રસોડાના ખાલી માટીપાત્રમાં જીભ ફેરવીને ઊંભેલો શબલાડો ચૂલાની 
બેળ પર કૂદી ગ્યો. એ જવેો કૂદ્ો કે તરત કૃશત્રમ ભ્યને લીધે તે અિેમદના શરીરને 
લગભગ વળગી ગઈ.

`શબલાડીની બીક લાગે છ ે? શવસમ્યજનક તમારં વત્વન છ ેિો ! મને તો એમ કે 
તમને અંધારાની બીક લાગી િશે.’ િજી સૂ્યા્વ દૂર ખસી નિીં.’

`અંધારં તો મારી વૃશત્ત છ.ે િંુ એનાથી ડરં તો મનુષ્ય કઈ રીતે કિેવાઉં!’

અિેમદ એને બિાર લાવ્યો. અલબત્ત એને બિાર લાવવામાં એને સિેજ પ્્યતન 
કરવો પડ્યો.

`િવે મને પ્તીશત થઈ કે તમે તમારા શમત્રના સાચા શમત્ર છ.ે’

`શબલકુલ સાચું કહું તમે. િંુ તમને બે શબદ કિંુતો ખોટુ ંતો નિીં લગાડોને ?’

`તે હદવસે મારી વાડીએ પણ તમે આવું જ કરી બેઠાં િતાં, િં એના સંદભ્વમાં જ 
આ વાત કરં છુ.ં તે હદવસે પણ તમે પ્કાશને અંધકાર સમજી બેઠાં િતાં.’

અિેમદે સૂ્યા્વની કશી સંમશત વગર જ પોતાના બે શબદોને શવકસાવ્યા.

`િંુ પણ કૉલેજ સુધી જઈ આવ્યો છુ.ં આપણું શશક્ષણ ક્યારે્ય અંધકારનો દુરપ્યોગ 
કરવા આંગળી ચીંધતું નથી. આવેગને િંુ મનુષ્યનો સવાભાશવક ધમ્વ ગણું છુ ંએ પણ તમને 
સાથે સાથે કિી દઉં. તમને ખબર િશે. ધમ્વ કદી્ય શવકૃત નથી િોતો. ધમ્વની શવકૃશતમાં 



અંધકારને સથાન નથી. તમારો અંધકાર આ રીતે અમારા-મારા અંધકારથી અલગ પડી 
જા્ય છ.ે’

સૂ્યા્વથી ન રિેવા્યું.

`મેં એવી શવકૃશત બતાવી એમ તમે કઈ રીતે કિો છો?’

`મેં એ જો્યું છ.ે િંુ તમારા ગાંડા અંધકારનો સાક્ષી છુ.ં એટલે તમે અ્યોગ્ય દલીલ ન 
કરશો. તમે મારા બોલવા પર માઠુ ંન લગાડશો. િંુ તમારો વડીલ નથી. ભાઈ છુ.ં સમજો 
કે ભાઈ જવેો છુ ંને એટલે કિંુ છુ.ં તમે જ ેિમણાં અનુભવ્યું–ક્યુાં એમાં િંુ તમને દોષ 
નથી દેતો. િંુ તો કેવળ લાલબત્તી ધરવા ઇચછુ ંછુ.ં તમારે માનવું ન િો્ય તો િંુ શું કરં ? 
તમે તમારાં સવામી છો.’

સૂ્યા્વએ થેલી લીધી.

`બસ?’

`િા બસ. િંુ ધમ્વશાસ્ સાંભળવા નિોતી આવી. તમારા કરતાં કદાચ િંુ બે ચોપડી 
વધારે ભણી છુ.ં મને લાલબત્તી ધરવાનો લિાવો તમે સારો લીધો. તમારા જવેાના 
ભકતસમુદા્યનો મને શતરસકાર થા્ય છ.ે પ્ેમ એટલે શું એ તમારા જવેા માળાધારીઓને 
શું સમજા્ય? અંધકારને આતમસાત્ કરવાની પ્મત્ત શશકત તમારા જવેા પાસેથી રાખવી, 
એ પથથરને માટીમાં રોપી ઉગાડવાની આશા રાખવા જવેું છ.ે અને અંધકારને તો િંુ 
ક્યારની વરી ચૂકી છુ.ં તમે મને લાલબત્તી ધરનાર કોણ ? અનુભવ્યો છ ેકોઈ વખત 
અંધકારને ?’

`ના. બાપા ના. અંધકારની િે અશધષ્ાત્રી, અમે અમારા દુભયેદ્ અંધકારને સપશદી 
પણ શક્યા નથી. એવાં અમારાં દુભા્વગ્ય િજી ફૂટી નથી નીકળ્ાં. સૂ્યા્વબેન મારી પતનીને 
એક પુત્ર આવ્યો છ.ે એનું મોં મારા જવેું છ.ે તમે અઠવાહડ્યા પછી આવજો એનું નામ 
પાડવા. તમે એનું નામ શતશમર પાડશો તો પણ મને વાંધો નિીં િો્ય.’

`મારે એવી શી પડી છ ેનામ પાડવાની ?’

`એ તો તમે કહું, સમજ્યા. પણ મારે તો એ બિાને તમને ખાતરી કરાવવી છ ેકે 
અમારો અંધકાર રખડ ુનથી.’

સૂ્યા્વ ઊભી થઈ ગઈ. સત્ય રસતા પરથી જતો િતો.

`ખોટુ ંન લગાડશો િોં. મેં તો મારી મશત પ્માણે ડિાપણ ક્યાં.

પણ િંુ કંઈ તમારો વડીલ નથી કે તમારે મારા કહા પ્માણે—’

`િા તમે મારા બાપ નથી એ િંુ જાણુ છુ.ં’ ને સડસડાટ ચાલતી થઈ.

અિેમદે આ રીતે પોતાને ઘેર બોલાવી પોતાના નારીતવનું અપમાન ક્યુાં એ એને 



સત્યના સિસ્ તમાચા જવેું લાગ્યું.

`ઊભાં રિો સૂ્યા્વબેન. આ તમારી ચંપલ રિી ગઈ. રસતા પર છોકરાંએ િોળી 
બનાવવા ઝરડાં લઈ જઈને કાંટા વે્યા્વ છ.ે પગમાં વાગી બેસશે.’

સૂ્યા્વ પાછી વળી, એટલે પાછી કિેવાની તક મળી જોઈને `સૂ્યા્વબિેન સત્યમાં 
મીઠાશ નથી ખરં ને ? સાચું કિંુ ,મારા ધમ્વમાં છલ આચરવાનો લગીર પણ આદેશ નથી. 
મને મારા શમત્રમાં પણ એટલે જ અપાર શ્દ્ધા છ,ે એ મારો સમવ્યસક ન િોત તો િંુ એની 
ભશકત પણ કરત. આવજો ત્યારે, જરા મને મશકરી કરવાની બચપણથી આદત છ ેએટલે 
ક્ષમા માગી લઉં છુ.ં મારં ઘર તમારં સવાગત કરશે અમારી પ્ણાશલકા પ્માણે. ગમે ત્યારે 
આવી શકો છો. અિીં, એકલો િોઉં તોપણ ભ્યમુકત રીતે મારે ત્યાં પધારી શકો છો. 
તમને કોઈ સાશંક દૃશટિથી નિીં જુએ એ કિી રાખું છુ.ં મને લોકો સારી રીતે ઓળખે છ.ે’ 
અિેમદનો સવર રિમશ: ઊંચો થતો તરત બંધ થઈ ગ્યો. સૂ્યા્વ લગભગ ભાગી ગઈ િતી. 
અિેમદ બબડતો િતો : `શું થા્ય-આદત ખુદાને બક્ષી કફનકો સુંઘતી િૈ !’

ગામમાં તલાટી જવેા સજ્જન અને એના ઢીંચણ જવેડા શપત્રાઈ રશતલાલ તો છ.ે એ 
આ મિેમાન છોકરીને પોતાના કરતાં વધારે સમજ ેછ,ે સમજ ેત્યારે.

એને વધારે તો આ છોકરીના વત્વનથી એ આશ્ચ્ય્વ થ્યા ક્યુાં કે આ એટલી સિજ 
રીતે પોતાના અપમાનને કેવી રીતે ભૂલી જઈ શકતી િશે ? નિીં તો તે હદવસે એની 
ઝાટકણી કંઈ પોતે ઓછી નથી કાઢી !
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સૂ્યા્વને આવ્યે દોઢકે મહિનો થઈ ગ્યો. છલે્લા એક અઠવાહડ્યાથી તો એ રઘવાઈ 
થઈ ગઈ િો્ય એમ લાગતી િતી. એની મોટીબિેને એના રઘવાટનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે 
જવાબ આપેલો :

`બે હદવસ પછી હરઝલટ આવવાનું છ.ે સમાજશાસ્ મારં કાચું છ ેએટલે નાપાસ 
થવાનો ડર લાગે છ.ે’

પરંતુ આ રીતે વાત ઉડાવી દીધે કંઈ મનનો સંતાપ ઘટી શક્યો નિીં. પોતે આવી 
એવામાં મોટીબેન ભદ્રકાળી બાધા કરવા ગ્યાં ત્યારે જવેું જૂઠુ ંબિાનું બતાવ્યું િતું ! એવું 
જૂઠુ ંિવે કિેવા્ય એવું નથી રહંુ. મોટીબેન જો આઘાંપાછાં િો્ય, પોતે તળાવ ગઈ િો્ય 
ત્યારે પેટ પર િાથ ફેરવીને મનનો અશભપ્ા્ય માગી લેતી. ક્યારેક ક્યારેક તો ગ્ીષમઋતુને 
કારણે પાણી વધારે પીવા્ય છ ેએટલે આવું લાગતું િશે એમ શવચારી પોતાને પટાવતી. િવે 
એને ખેતરમાં શાક લેવા, ભાજી લેવા કે તલાટીની વિુને સવેટર ગૂંથતા શીખવવા જવાનું 
ગમતું નિીં. સુરશભને રમાડવામાં પણ એને એક ઘૃણા થતી િતી. સ્ીઓના ટોળામાં બેસવું 
એમાં એને િવે નાનપ લાગવા માંડી. કોઈ સ્ી એને એકટશે જોતી તો તે રિોધે ભરાઈ જતી. 
એને સત્ય શવષે એક શવચાર આવ્યો અને તે સત્યને ઘેર ગઈ. એ સૂતો િતો. હદવાળીએ 
પૂછતા એણે કહું :

`તમાકુના કામમાં િવે તો એને રાતના બાર બાર વાગે છ.ે આજ જરા શરીર ઠીક 
નથી અને ઉજાગરો છ ેએટલે સૂતો છ.ે બેસને થોડી વાર.’

સૂ્યા્વ સત્યના ખાટલા પર જઈને બેઠી. હદવાળીને શરમ આવી એટલે `બેસ ત્યારે 
તું ‘ કિીને તે સુકવેલાં લૂગડાંને વાળતીક અંદર જતી રિી. ઊંઘતા સત્યને પોતાનું સવપન 
આવે તો તે ઝબકીને જરૂર જાગી જા્ય એવું તેવું શવચારતી એના શરીરને જોઈ રિી. 
કપાળ પર પરસેવાનાં ટીપાં જોઈને સૂ્યા્વને થ્યું, પોતે લૂછી નાખે. પણ જાગી જા્ય તો ? 
તે એને ક્યાં ઊંઘવા દેવો છ ે?

સૂ્યા્વએ ધીમેથી આંગળીને કપાળ પર ફેરવી. સત્ય ઉંિ કરીને પાછો પડખું ફરી 
ગ્યો. પ્થમ પ્્યાસ શનષફળ ગ્યો. બીજી વખત શું કરવું તેનો શવચાર કરવા લાગી પણ 



અિેમદની અમમા આવી. એટલે એને ખાટલા ઉપરથી ઊભા થઈ જવું પડ્યું.

`હદવાળી’ બૂમ પાડીને અિેમદની અમમા ઓસરીમાં બેઠી. સૂ્યા્વને થ્યું કોઈ બેગમ 
આવી છ.ે અિેમદની મા એને જોઈ રિી. હદવાળી અંદરથી આવી એટલે એણે રૂમાલની 
પોટલી ખોલી એમાંથી ગીતેલાં કાઢ્યાં. `આ ગીતેલાં સૂઈના તળાવમાંથી બોંન મારો મોટો 
ભાશણ્યો લઈ આવ્યો. એના ઘર પછવાડ ેજ તળાવ છ ેને ત્યાં તો હદવાળી શું કિંુ તને, 
ખૂબ કમળ થા્ય છ.ે આ બાજુના ભાગમાં પો્યણાં પણ કંઈ થા્ય છ ેકે તળાવમાં પાણીને 
બદલે કમળ-પો્યણાં જ ભરેલાં છ ેએમ થા્ય. આ ગીતેલાં આંખનું તેજ ઓછુ ંલાગે તો 
ખાવામાં બિુ ફા્યદો થા્ય છ.ે’

ગીતેલાંની ઢગલી કરી એણે સૂ્યા્વ ભણી જો્યું.

`આ છોકરી કોણ છ ે?’

હદવાળીએ એની ઓળખ આપી એટલે એણે એની પ્શંસા કરવી શરૂ કરી :

`સવરૂપવાન છ ેછોકરી તું. ઈશ્રની ભશકત તેં ખૂબ કરી લાગે છ.ે’

પછી હદવાળીને ખભે િાથ મૂકી કિે :

`હદવાળી, મારં માને તો આને અિીંથી જવા ન દેતી.’

પિેલી વાર હદવાળી સૂ્યા્વના મુખ પર અકૃશત્રમ લજજાને જોઈ શકી. લીંપણની 
પોપડીમાં અંગૂઠો ઘાલીને તે લીંપણ ઉખેડવા મંડી. સૂ્યા્વ િવે ઊંચું ન જુએ એમ બે્ય 
વ્યવાન સ્ીઓ ઇચછી રિી. અિેમદની મા ઊભી થઈ.

`લે બેસ, ત્યારે. પાછુ ંઘી શોધવું છ.ે અલી, ખરા સમાચાર તો ભૂલી જ ગઈ બ્યાં 
લે.’ કિીને પાછી બેઠી. હદવાળીના િાથમાંથી છીંકણીની દાબડી લઈને સડાકો ખેંચ્યો :

`મારી નાની બેનને ભાણો આવ્યો. એ્ય ભીમ જવેો છ.ે મારા અિેમદનો છ ેએના 
કરતાં બે ગણો છ.ે અિેમદનો છોકરો તો બેસતાં પણ શીખી ગ્યો છ.ે તું તારા છોકરાને 
િવે ઠકેાણે પાડી દેને મારી બઈ. બ્યાં હદવાળી તારો છોકરો આમ કોરોધાકોડ રહો છ ેતે 
મારો જીવ બળે છ.ે મારા અિેમદની સાળી આવી છ ેતે તો તારા દીકરાનો ફોટો જોઈને 
કિે છોકરો કંુવારો લાગે છ.ે મારો અિેમદ સાંભળી ગ્યો એટલે ધીમે રિીને કિે, તું એને 
પસંદ કરતી િો્ય તો જા આપણે નક્ી.’

અિેમદની માની સાથે હદવાળી પણ િસી પડી. સૂ્યા્વને માટ ે િસા્ય એવું જોર 
નિોતું. એ નીચે બેઠી. પણ આ બે જણના િસવાને લીધે સત્યની ઊંઘ જાગી ગઈ.

`જો પરણવાની વાતથી છોકરો મારો કેવો બેઠો થઈ ગ્યો.’

અિેમદની માએ સત્યના માથા પર િાથ ફેરવ્યો. સત્ય ખાટલામાંથી બેઠો થઈ 
એમને પગે લાગ્યો.



`અમમાજી, તમારો આશીવા્વદ માંગું છુ ંસ્ી મને ન મળે. મારે તો સંન્યાસી થવું છ.ે’

`બેસ િવે સંન્યાસીવાળો. આ છોકરી બેઠી છ ેને બાવો થવાની વાત કરે છ ેમૂખ્વ.’

અિેમદની મા ગઈ. એને વળાવવા હદવાળી પણ ફશળ્યા સુધી ગઈ. કેમ છોકરી ? 
શો શવચાર છ ે?’

`તમે તૈ્યાર િો તો મારી એમાં સંમશત છ.ે’ સત્ય એની સામે ભોં્ય પર બેસી ગ્યો.

`એમ ?’ સૂ્યા્વના િાથને એણે પકડી લીધા. એના ગાલ પર િાથ ફેરવ્યો, ̀ અને પછી 
કાપુરષ કિીને બોલાવશો તો ? તને ખબર છ ેમારે િજી બીજાં બે વષ્વ સુધીનું કૌમારવ્રત 
છ.ે મને િજી્ય પેલું કંકાશસનીનું ફૂલ ્યાદ છ,ે એની લાલાશની મને બીક લાગે છ ેિોં.’ 
સૂ્યા્વ નીચું ભાળી ગઈ.

`આપણા રામને આજ ેજ તને આ રીતે જોવાનો સંતોષ થ્યો છ.ે િંુ તો ઇચછુ ંછુ ંતું 
િંમેશા આ રીતે જ અણઓસરી લજજાની મુદ્રામાં જ મારી સમક્ષ િજાર િજાર વષ્વ સુધી 
રિે.’ સૂ્યા્વને લાગ્યું સત્ય પોતાને શાપ આપી રહો છ.ે

સત્યને થ્યું મા િો્ય ને પોતે આ રીતે બેસે એ કેવું લાગે !

સૂ્યા્વને ખેતરમાં લઈ ગ્યો. બે્ય જણ ખેતરમાં પેઠાં.

`પેલી વાડ જો. ત્યાં તેં મને કહું તું રાક્ષસને માથે કંઈ શીંગડાં નથી ઊગતાં. જો તો 
ખરી કેવી લાગે છ ેિવે. એકે લાબહર્યું છ ેએના પર ? આખી વાડ રાક્ષસી જવેી લાગે 
છ.ે તું તે વખતે એવું બોલી િતી ને મને સારાસારનું ભાને ન રહું અને મેં તને....પણ ભ્ય 
ન પામીશ િોં, આજ તને િંુ રાક્ષસી નિીં કિંુ કે િંુ રાક્ષસ જવેું પણ નિીં વતદી બેસું.’

સત્યે એને તમાચો મા્યા્વ બદલ આજ ેઆ રીતે પશ્ચાત્તાપ કરીને ક્ષમા માગતો િતો. 
છાપરીની અંદર ખાટલી પર બે્ય જણ બેઠાં.

`િવે તો તમે પૂણ્વ મદ્વ લાગો છ.ે’

`જો પાછી.’

સત્યે એના માથાના વાળ આગળ આવી ગ્યા િતા તે સરખા ક્યા્વ.

`કેમ બોલતી નથી. ચૂપ કેમ થઈ ગઈ ? તારે જ ેકિેવું િો્ય તે કિે, મને વાંધો નથી. 
મને તો એટલું પ્તીત થ્યું એટલે બસ કે તારો મારા પ્ત્યેનો વ્યવિાર લાજુલ છ ેઅને તે 
મારા વ્યશકતતવને પુષપની જમે મિેકાવવા ઇચછ ેછ.ે બોલ શબદના માધ્યમને િવે િંુ જડ 
થઈને નિીં વળગું. એમાં શધક્ાર િશે તોપણ િંુ એને પ્ેમના અથ્વમાં પલટી નાખીશ.’

સત્ય એનું દશ્વન પી રહો. સૂ્યા્વ કોઈ એક વ્યગ્ સંક્ષોભને આંખોમાં વાગોળી રિી. 
એનાં આવૃત સતનો પર એક લીલા કીડાને સત્યે જો્યો. વચચેથી ઊંચો થતો થતો એ એક 
સતનમંડળ પરથી બીજા તરફ ગશત કરી રહો િ તો. એને આંગળીથી લઈ લીધો. સૂ્યા્વ 



અચાનક કંપી ગઈ. `ગભરાઈશ નિીં, મારો આશ્ય કંઈ ભૂંડો નથી. આ તો...આ તો....
મારી િાજરીમાં એક શુદ્ધ કીડો ત્યાં દુરાચારભ્યયો ગશત કરે એ િંુ સાંખી શક્યો નિીં.’ 
એમ કિી સૂ્યા્વના ગાલ પર ટપલી મારી પછી ઉમે્યુાં, `તે હદવસે મારે તને આ રીતે 
તમાચો—’

ને એ િસી પડ્યો. સૂ્યા્વ શસથર િતી. એ ન િસી એટલે સત્ય ઊભો થ્યો. એકાએક 
શું્ય થઈ ગ્યું કે સૂ્યા્વને તેણે મેઘની તીવ્રતાથી ચૂમી લીધી. ખાટલામાં આડી નાખીને એણે 
પોલાદથી ભીંસી દીધી. રિી ગ્યું િો્ય એમ સૂ્યા્વની ગાલની છલકાતી ગુલાબી તલાવડીને 
એક શ્ાસે પીધી. ક્યાં્ય લગી એના મોં પર, એની કુસુમલ છાતી પર પોતાના પ્ાણતરસ્યા 
નાકને ઘસ્યા ક્યુાં. અને આવેગનો વીફરેલો એનો બળદ છોકરીના એક ખભાને ખાઈ 
જવાનો િો્ય એમ વળગ્યો.

`ઓ્ય.’

ને બન્ે ખડાં થઈ ગ્યાં. સત્ય છાપરી બિાર જઈ ઊભો. સૂ્યા્વ વસ્તોને વ્યવશસથત 
કરતી િતી. એણે આવી રીતે ક્યારે્ય અનુભવ્યું નિોતું. આજ લગી પોતે બીજામાં plus 
થતી િતી. એં આ પ્સંગથી તેને સમજાવ્યું. પોતે ક્યારે્ય આવા વસતુગત ભાવને અનુભૂત 
કરી શકી નિોતી. એને થ્યું, આ સમ્ય સારો છ,ે પોતે સત્ય સમક્ષ આખી વાતને પ્કટ 
કરી દે. આ ભોળો દેવ એનો ક્યારે્ય શતરસકાર નિીં કરે. સત્ય અંદર આવ્યો. સૂ્યા્વ બેઠી 
િતી.

`ચાલ ઘેર. િમણાં િંુ શું આચરી બેસત ? સૂ્યા્વ સનેિને પણ એનો આવેગ િો્ય છ ે
તું...’એ કંઈ ન બોલી શક્યો.

સૂ્યા્વને કિી દેવાનું મન થ્યું, પણ કેમે કરી જીભ ન ઊપડી.

`ચલને.’

સત્યને થ્યું પોતાથી એને ખોટુ ંલાગ્યું છ.ે

`સમજી શકા્ય એમ છ,ે સૂ્યા્વ આ બધું મનુષ્ય માટ ેસવાભાશવક છ.ે’ પરંતુ સૂ્યા્વ 
ત્યાંથી ન તો ઊંભી થઈ શકી કે ન તો એની સોનેરી તકનો લાભ લઈ શકી.

`ને એ જ અઠવાહડ્યામાં ગામમાં ગોળ વિેચા્યો...સૂ્યા્વનાં માબાપે ઘણો્ય આગ્િ 
ક્યયો કે િવે કંુવારે માંડવે એને નથી રાખવી. પરંતુ હદવાળીએ ભદ્રકાળી બાધા માની િતી, 
શી રીતે જવા દે ! કથા પછી તરત જ સૂ્યા્વને એને ઘેર પિોંચતી કરવાનું વચન આપી 
એણે તો વેવાણને વળાવ્યાં; પરંતુ સત્યના શવવાિનો ગોળ અિેમદને ન ભાવ્યો. એ ઘેર 
આવ્યો.

`શનાકાકા ક્યાં છ ે?’

`શું કામ છ ે? મને કિેને ભઈ.’ હદવાળીએ એને બેસાડ્યો.



`તમને કિેવા્ય એવું નથી.’ અિેમદે સત્યને ખોળવા ઘરમાં નજર કરી.

`કોઈ બીજુ ંનથી. મને ઇશારો તો કર :’

`કાકી, મને આ શવવાિ મુદ્દલે પસંદ નથી, તમે રૂપને મોં્યા છો એ જ, બાકી સત્યને 
છતેરો છો.’

હદવાળી ગભરાઈ.

`કેમ છોકરીમાં કંઈ...?’

`િા.’ કિીને અિેમદ જતો રહો. હદવાળીના શવચાર ઊડી જતા લાગ્યા. આ 
અિેમદીઓ મૂઓ વતેસર કરી મેલશે. છલે્લા સાતેક હદવસથી કાશી `બા બા’ કિીને 
બગલમાં પેસતી િતી એનું કારણ એ તો નિીં િો્ય ? િવે વાત ઘટી ચૂકી િતી. શવવાિભંગ 
ક્યયે પાલવે એમ નિોતું. પંચમાં પાંચસો-છસો જવેી રકમનો દંડ ભરા્ય એટલી શશકત 
પોતાનામાં ક્યાં િતી તે પાછો શવવાિ તોડ.ે દંડ તો ઠીક પણ પંચ સમસત જાણી ગ્યું છ ેકે 
એને ટી. બી. થ્ેયલો િતો. અંદર અંદરનું સગું આ િતું એટલે સૂ્યા્વ જવેી...ને સૂ્યા્વ એની 
આંખ આગળ આવી...એ વળી ભણેલીગણેલી નીચું જોવડાવા જવેું કરે કે? જવેી વાત 
અિેમદ દ્ારા સાંભળી કે એના પેટમાં વીજળી રમણે ચડી ગઈ. એણે સાંભળી ન સાંભળી 
કરી નાખવાનો પ્્યતન ક્યયો. મનમાં ભલે ગમે તેમ ખટક્યા કરે પણ બીજા કાને તો ક્યારે્ય 
ન જવા દેવી એવો એણે શનશ્ચ્ય ક્યયો. િા, સશતના બાપને્ય નિીં.

પાછો સત્યનો શવચાર આવ્યો. એ કંઈ િવે નાનો નથી. આખો હદવસ સૂ્યા્વ ને એ 
બે જણાં સાથે રિેતાં પોતે સગી નજરે જો્યાં છ,ે એ કંઈ એને ન ઓળખે ? અને એને 
ગમી િશે ત્યારે જ ને િા કિી. પણ સશતએ રશત્યાને મા્યયો િતો તે કેમ મા્યયો િશે ? 
ઈનડીપેનનું બિાનું કરીને સશત એને મારે એમાં કંઈ તો તથ્ય િશે જ ને! ના, પણ એ 
હદવસે એણે પેનને લીધે જ િાથ ઉગામ્યો િતો એ વાત નક્ી.

અિેમદને બોલાવીને સમજાવવાનું એને મન થ્યું ને એણે મંજુને અિેમદને ઘેર 
જઈને બોલાવવા મોકલી.

કથા-બાધા પતી ગઈ એટલે સૂ્યા્વને એને ઘેર મોકલી આપી.
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હદવાળીની અકળામણ હદવસોહદવસ વધ્યે જતી િતી. લગન-પડીકંુ આવ્યું એનો 
આનંદ પણ તે માણી શકી કે કેમ એ તો અંત્યા્વમી જ જાણે. સત્યને કાને અિેમદ સૂ્યા્વની 
ગેરવ્યાજબી વાત કરી નાખે તો સત્ય બધું કડડભૂસ કરી નાખશે એ દિેસતથી તે મનમાં 
વ્યગ્તાનો અનુભવ કરી રિી િતી.

સત્ય અમસતો જ બિાર ઓટલા પર બેઠો િતો. હદવાળીને લાગ્યું તે શનરાશ થઈને 
બેઠો છ.ે પળમાત્રમાં તો એના મનોતંત્રમાં અસંખ્ય શવચારો આવી ગ્યા. સત્યની શનરદ્દશે 
ચૂપકીદીનો તે કંઈક જુદો અથ્વ ગ્િણ કરતી િતી. તેનાથી ન રિેવા્યું :

`તું આમ ચૂપ કેમ બેઠો છ,ે બેટા ?’

`તેં મા. મને ક્યારે મસતી-તોફાન કરતો દીઠો, તે આમ પૂછ ેછ ે? બેઠાં બેઠાં શવચાર 
આવે છ.ે િવે મારે નોકરી કરવી પડશે. જો ને આ સૂ્યા્વ જવેી છોકરી મને િવે નવરો 
બેસવા દેશે એમ તું માને છ,ે ખરી ?

ને એ શનદયોષ િાસ્ય કરી રહો. એની માને `સૂ્યા્વ જવેી છોકરી’ શબદો ખૂંચ્યા. થોડી 
વારમાં એને ઉપા્ય જડી આવ્યો.

`તારા મોટામામાનો કાગળ છ,ે તારાં કપડાંની પસંદગી લખી મોકલવાનું લખે છ,ે િેં 
ભઈ, બે બોલા અમદાવાદ જઈ આવે તો કેવું ?’

સત્ય માનો પ્સતાવ શશરોમાન્ય કરી બીજ ેજ હદવસે અમદાવાદ ઊપડી ગ્યો. 
લગ્નને ચારેક હદવસ બાકી િશે ત્યારે આવવાનો એનો મનસૂબો માએ જાણ્યો કે એ રાજી 
રાજી થઈ ગઈ. ચલો આ બિાને પણ એ અિેમદથી દૂર રહો ને!

સત્ય ત્યાં ગ્યો પણ મામીના ભાવમાં એને સનેિાળ આવકારો ન મળ્ો. એ િજી્ય, 
સત્ય ફલેટ છોડીને િોસટલેમાં રિેવા નાસી ગ્યો િતો એ અપરાધને ભૂલી શક્યાં નિોતાં. 
સત્યને માફ કરવાનું સૌજન્ય બતાવી શકા્ય એવું એમના સવભાવમાં જ નિોતું.

એના મામાએ તો ગ્યો એમાં જ એના ધમયોના પ્ોફેસરની ્યાદ આપી. `તારા પેલા 
નાના ઈસુ બેચાર વખત સાંજના સાઈકલ ઉપર શમરઝાપુર આગળ મને મળી ગ્યા િતા. 



તારી પૂછપરછ ખૂબ કરે છ ેએ.’

પછી મામાએ સૂ્યા્વ ગમી કે ? એવો પ્શ્ન પૂછ્યો ત્યારે સત્યે સમાચારપત્રમાં 
પોતાની નજરને છૂપાવી દીધી.

`ગાંહડ્યા; એમાં શરમા્ય છ ેશેનો ? િા કે ના કિી દેવાનું વળી. ના કિીશ તો્ય િંુ 
સમજીશ કે તને ગમે છ.ે’ ને ખડખડાટ િસી પડ્યા. જમી પરવારીને સત્ય કૉલેજ તરફ 
ઊપડ્યો. કૉલેજના ઉપરના માળ પર ગ્યો. સુંદર કાટિદ્ાર પર ટકોર મારતાં મારતાં તેનું 
હૃદ્ય ભશકતભાવથી આદ્ર્વ થવા લાગ્યું.

વાટ જોવી ન પડી. શ્ેત વસ્માં રામસાગર જવેું પાતળું શરીર થોડી વારમાં એની 
સમક્ષ ખડુ ંથ્યું.

સત્ય એમને પગે પડ્યો.

`અરે અરે, આ વળી શું કરે છ ે?’

નીચા વળીને સત્યના ખભા પકડી લીધા. અને કબૂતરના અવાજ જવેી ભોળી 
આંખો સત્યને તાકી રિી.

`મને ક્ષમા કરો. ઘેર ગ્યા પછી પત્ર લખવાનું જ િંુ ભૂલી ગ્યો.’

બન્ે બિાર સૉફા પર જ બેઠા.

`અરે, પણ િંુ કેમ ભૂલું ? આણંદ સેનેટોહર્યમમાં તને મળવા આવી ગ્યો પણ તું 
તો નિોતો. તારં સરનામું ત્યાં અિીંનું િતું એટલે તને મળા્યું નિીં, પાછો આવ્યો. પણ 
તારા મામા એક હદવસ મળી ગ્યા. સારં થ્યું નિીં તો પાછુ ંતારા ઘરના સરનામા માટ ે
તારા મામાને ઘેર મારે જવું પડત. ને એમણે તારં સરનામું આપ્યું.’

સત્યના ખભા પર ઢીંચણ પર સનેિથી િાથ પસવારતા કિે :

`પાછો રજા મળતાં એક હદવસ તારા ગામડ—ે’

એમને અધવચચે જ અટકાવી સત્યે શવસમ્ય પ્કટ ક્યુાં, `મારે ગામ ? તમે આવ્યા 
િતા ? મને પત્ર પણ ન લખ્યો ? ને આવ્યા િતા તો રહા કેમ નિીં ? િંુ ?’

`અધધધ આટલા બધા સામટા પ્શ્નો ! તું નિોતો. પરગામ ગએલો. તારાં મધર 
કિેતાં િતાં બે હદવસ પછી તું આવશે. બોલ, પછી તને શી રીતે મળા્ય ? સારં, આવી 
સરસ નરવી તશબ્યત જોઈને મને ગમ્યું.’

સત્યે ફરીથી પોતે પત્ર ન લખી શક્યો તે બદલ ક્ષમા માગી. એટલે એને ધમકાવવાનો 
કૃશત્રમ રોષ પ્કટ કરતાં તેમણે કહું :

`િવે ક્ષમાવાળો છાનો રિે , કાગળ તો મેં પણ તને ક્યાં લખ્યો િતો ? મારી પણ 
ભૂલ તો ખરી ને ? અને સેનેટોહર્યમમાંથી તેં ઓછા પત્રો નથી લખ્યા મને !’



સત્યની નજર ભીંત પર ટીંગા્યેલા ઈશુના ફોટોગ્ાફ પર ગઈ. ` કેમ એકાએક આ 
બાજુ ? એમ. એ.નું િવે કરવું છ ેને? એ્ય શું શવચારે છ ે?’

`તમારી છબી જોઉં છુ.ં’

`તું ગાંહડ્યો છ.ે એમ. એ.નું શું કરવાનો છ ે?’

`લગ્ન પછી.’

`લગ્ન ? છોકરા તારાં લગ્ન?’ ને એ િસી પડ્યા.

`સારં સારં પરણી જા. એકથી બે ભલા. મને શનમંત્રણ આપીશ ને ?’

`તમને િંુ પગે પડુ ંતો્ય તમે નિીં આવો. માત્ર બાર કે તેર હદવસ જ બાકી છ ેઅને 
તમારે માથે કૉલેજની જવાબદારી આવી ચડી બેસશે. કિો, િવે આવશો ?’

પ્ોફેસરે બારણું ખોલી ઘહડ્યાળ જોઈ લીધું.

`િંઅ તો એમ કિેને િંુ આવું એવો સમ્ય તેં પસંદ ક્યયો જ નથી.’

પછી સત્યને ધીમેથી કિેવા મંડ્યા :

`આટલી બધી ઉતાવળ કેમ છ ેતને ? Love marriage તો નથી ને ! ભાગી જઈને 
ભેગા થવાનો ઉપરિમ િો્ય તો મને કિી દેજ ેઅત્યારથી, તને આશીવા્વદ આપી દઉં.’ એ 
િસી પડ્યા. પછી શરૂ ક્યુાં :

`તારા પત્રોમાં વારંવાર સેનેટોહર્યમની નસ્વ શવષે, પેલી ગુલાબ જવેી છોકરી શવષે 
ઘણા ઘણા ઉલ્લેખો આવતા િતા. તારા છલે્લા પત્રમાં તો એક નસ્વનું નામ પણ તેં લખ્યું 
િતું. એ ખૂબ સેસા કરે છ ેએવું લખી જણાવ્યું િતું.’ થોડી વાર પછી ્યાદ કરીને એમણે 
એ નસ્વનું નામ પણ કહું.

`િંુ ભૂલતો ન િઉં તો એનું નામ લશલતા છ,ે ખરં ને ?’ સત્યના ઢળેલા મોંને જોવા 
તે નીચા વળ્ા.

`કેવો શરમાઈ ગ્યો તું ? “લશલતા” નામમાં કોમળ ભાવ છલોછલ લાગે છ ે! પ્ેમ 
થા્ય એવો, ખરં ને.’

સત્ય િજી્ય અનુત્તર રહો િતો એટલે `લેખકોનું આવું જ િો્ય છ,ે માંદા પડ્યા 
એટલે નસ્વ પર વારી જા્ય અને સાજા થા્ય એટલે મા ્યાદ આવે. તારી મા ખૂબ ભોળી સ્ી 
છ.ે એને પરણ્યા પછી દુ:ખ આપવું નિીં. તારા પર એને ખૂબ સનેિ છ.ે’

`તમને...’ સત્ય ન બોલી શક્યો.

`મને ખબર છ ેિંુ આવ્યો િતો. તારી માને જોતાં જ મને તો થઈ ગ્યું આવી મા 
મને મળી િોત તો—’ વળી એ ઘહડ્યાળ જોવા ઊભા થઈ ગ્યા `લે ત્યારે, સત્ય, મારો 



સમ્ય થઈ ગ્યો. ઑહફસમાં િવે મારે જવું પડશે. શવદ્ાથદીઓનાં ઍડશમશન ફોમ્વ લેવાનાં 
છ.ે િવે પછી અમારી સેવા પણ શરૂ થઈ જશે.’ એ ઊંભા થ્યા. પાછા સત્યને ખભો 
થાબડીને કિે :

`એ છોકરા, પેલી છોકરીનું નામ સાંભળીને ક્યારનો મૂંગો થઈ ગ્યો છ,ે મને લાગે 
છ ેપરણ્યા પછી તો તું સાવ બોલવા લા્યક રિેશે જ નિીં. કેમ રે, લશલતા એટલી બધી 
રૂપાળી છ ેશું ?’

ને એ ભોળાભાવે સત્યના અ-ભાવદશ્વક મુખને જોઈ રહા.

`તો તું મને પાછો ક્યારે મળે છ ે? મારે તને લગ્નની ભેટ આપવી છ.ે’

`કંઈ કિેવા્ય નિીં.’ સત્ય આટલો જ ઉત્તર આપી શક્યો.

`વાિ, પાછો કિે છ,ે કંઈ કિેવા્ય નિીં. મને તો એમ થા્ય છ ેકે પરણ્યા પિેલાં તને 
શવરિનો અનુભવ થા્ય છ ેતો પછી તો-સારં સારં તું પાછો મને સાધુ કિે છ ેને ! અમારે 
સાધુઓને એવું તેવું ્યાદ ન કરાવવું જોઈએ, એમ તું પાછો કિી બેસીશ. નક્ી ન િો્ય તો 
ઊભો રિે.’ પ્ોફેસર અંદર ગ્યા.

`લે આ “શુભ સંદેશ” બાઈબલનો ગુજરાતી અનુવાદ છ.ે બસ ત્યારે પત્ર લખજ.ે’

સત્ય પ્ણામ કરીને પગશથ્યાં તરફ વળ્ો એટલે પાછુ ંએમણે ઉમે્યુાં :

`ઉતાવશળ્યો છ ેતું. િંુ ઑહફસ લગી આવું છુ.ં’

દ્ાર વાસીને સત્ય સાથે નીચે ઊત્યા્વ.

`પત્ર ન લખા્ય તો પાછો આજની જમે પશ્ચાત્તાપ–ક્ષમા–બમા ન માગતો. િા.’ને 
એમણે આશીવા્વદ આપ્યા.

બંને છૂટા પડ્યા.

ગમે તેમ પણ પ્ો. મૅ્યોને મળ્ા પછી સત્યનું િૈ્યું કશોક રંજ અનુભવવા મંડ્યું. 
લશલતાની સમૃશત ઘડી ઘડી વાર થઈ િતી અને તેનો લગ્ન કરવાનો ઉતસાિ ક્ષીણ થવા 
લાગ્યો. પ્ોફેસરની ગેરસમજ શવષે એની સપટિતા કરવાનું ન સૂઝ્યું એ જ એને આશ્ચ્ય્વ 
થવા લાગ્યું. કોણ જાણે લશલતાના નામને આ રીતે પોતાના નામ સાથે જોડાવાની એમની 
ગેરસમજને તે નકારી ન શક્યો.

કપડાં ખરીદ્ાં. મામાએ એને માટ ેવીંટી અને સૂ્યા્વ માટ ેમાળા પસંદ કરવાનું કહું 
ત્યારે એ મૂઢ જવેો એમના ભણી તાકી રહો. મામીએ સૂ્યા્વ માટ ેપણ વીંટી જ લેવી એમ 
સત્યની િાજરીમાં જ કહું ત્યારે એણે `િા’ કિીને બંને વચચેથી ખસી જવામાં જ સાંતવન 
મેળવ્યું િતું. લશલતા માટ ેિાર લેવાનો સુ્યોગ આવ્યો િોત તો તે મામીની ઉપરવટ જઈને 
પણ પસંદગી માટ ેબજારમાં ઊપડ્યો િોત.



સત્યને અમદાવાદમાં રિેવાનું ગમ્યું નિીં. એના મામાએ એની વિુ માટ ેિાર પસંદ 
કરવાનો પ્્યતન કરી જો્યો ત્યારે `મને એમાં ગમ ન પડ.ે’ ને રમકડાંની દુકાન તરફ તે 
વળ્ો િતો. સટશેન જતાં જતાં્ય એક વાર ફરી મામાએ વાત નાખી જોઈ પણ એનું કંઈ 
પહરણામ ન આવ્યું. `સારં ત્યારે તારી મામીની પસંદગી ચલાવી લેજ ેત્યારે.’

કિીને એમણે સંતોષ માન્યો િતો.
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ઓશચંતો એને ઘેર આવેલો જોઈ હદવાળીને ફાળ પડી. લગ્નની પૂવ્વતૈ્યારીઓ ઘરમાં 
ઊલટભેર થઈ રિી છ ેને આ ધરમૂળનો િગડગ `શવઘન’ ઊભું કરી બેસશે એવો ભ્ય 
પાછો ઘાસની જમે એના મનમાં ઊગી નીકળ્ો : એરંજમાં પોતાને ટી.બી. થઈ ગ્યો છ,ે 
એમ ધડ દઈને કિી બેઠલેો ને ! પાછુ ંઆ તો...

`કેમ બેટા ઓશચંતો, અમે કંઈ કાગળ તો નથી લખ્યો ને !’

હદવાળીને ઊંડ ેઊંડ ેઅિેમદ ડિાપણ કરી બેસે, એમ િતું.

`મને ગમ્યું નિીં.’

પરસાળમાં રમતી સુરશભને એણે બોલાવી, એટલે એને કંઈક ટાઢક વળી.

`રમાડ એને. િંુ જરા ખાંડ ભરી લઉં.

એ અંદર ગ્યાં.

સુરશભ જોડ ેસત્ય વાતોએ વળગ્યો.

`બોલ જો બેટા, તારે માટ ેિંુ શું લાવ્યો િઈશ ?’

નાની બાળકી એના િાથમાંથી ખસીને સિેજ દૂર ગઈ.

`નૈ બોઉં.’

એને બચી ભરી મનાવી.

`કેમ નિીં બોલે ?’

`તમે થુલા માથીને લઈ લોથોને એટલે.’

આટલું બોલીને એ મોટા માણસની જમે મોં ચડાવીને અવળી ફરી ગઈ.

સત્યે િસવું ખાળીને થેલીમાંથી ચાવીવાળું રમકડુ ંકાઢ્યું. એમાં ચાવી ભરવા માંડી 
એટલે સુરશભનું ચંચળ મન પીગળ્ું, સૂ્યા્વમાસીને લઈ લેવાની ધૃટિતા કરનાર કાકા 
પ્ત્યેનો એનો રોષ પલવારમાં રમતમાં ફેરવાઈ ગ્યો. ઓસરીમાં મનુષ્યની જમે બે િાથ 



તાળીઓ પાડતું, છાકટુ ંથ્યેલું િો્ય એમ આગળ પાછળ માથું ઉલાવીતું ઉનમાદમાં ગોળ 
ગોળ ઘૂમતું ચાવીવાળું રમકડુ ંએને સૂ્યા્વમાસીની તુલનામાં શ્ેષ્ લાગ્યું. એને ઊંચકી 
લઈને તે બોલી :

`થે ને િંુ આ નૈ આલું. થુલા માથીને પણ નૈ આલું.’

સુરશભને રમાડવાનું એને વધારે મન થઈ આવ્યું.

`મારી છોકરી’ – એને ઊંચકી લઈને તેણે બચીઓ ભરી ભરીને ગૂંગળાવી દીધી. 
નાનો શો જીવ સમજી ન શક્યો કે સત્ય પોતાના અંતરમાં આવી ગ્યેલા શવષાદને આ રીતે 
દૂર કરવાનો ્યતન કરી રહો છ.ે

એણે ફરીથી સત્યને શવનંતી કરી.

`આને તમે લમાલો.’

સત્ય ચાવી ભરવા લાગ્યો. એટલામાં એની મા િાથમાં પેન લઈને આવી.

`આ તારી ઈનડીપેનછીલ લે બેટા, તે દા’ડ ેજ ભઈ, એ એ જડી’તી પણ બ્યાં 
કંકાસમાં ને કંકાસમાં તને આપવાનું રિી ગ્યું તે મારાથી મૂઈ અવળે િાથે મોરસના 
ડબામાં મુકઈ ગઈ’તી...’

સત્ય પેનને લઈને ક્યાં્ય સુધી એમનો એમ બેસી રહો. મા એના કામમાં પરોવાઈ 
ગઈ િતી. સુરશભએ કાકાને જાગૃત ક્યયો.

`તાતા, આવો્ય તુપ થઈ ગ્યો. આને્ય તમે ઘુનાવોને.’

સુરશભએ બીજો પ્્યાસ ક્યયો.

`તાતા, આ તો નથી લમતું.’

હદવાળી એના રડવાનો અવાજ સાંભળી બિાર આવી. એણે બેત્રણ પ્્યતન કરી 
જો્યા પણ સુરશભનો રંગીલો િજી્યે ઘૂમતો નિોતો. થાકીને સત્યને કહું તો સત્ય શચડા્યો 
િો્ય એવું બોલી ગ્યો, `િંુ તે કેટલીક ચાવી ભરભર કરં ?’

ને એ વાડામાં આવ્યો. રમતીએ એને જોઈને બેત્રણ કૂદકા લગાવ્યા. પરંતુ એને 
બકરીના કૂદકા ક્યાં જોવા િતા ? ખડકી સુધી આવ્યો તો્ય પેલા રમકડાની ્યાંશત્રક ચેટિા 
એને સંતોષી રિી િતી.

શપતાએ કંકોતરી શવશે એનો અશભપ્ા્ય માગ્યો – ̀ તારી પસંદગી પ્માણે કંકોતરીઓ 
છપાવીએ.’

પસંદગી શબદ એને કાળજ ેજઈને વાગ્યો. સૂ્યા્વની પસંદગી કરવામાં એને ઉતાવળ 
જવેું લાગ્યું.



`શું કિે છ ેતું ?’

`તમને ્યોગ્ય લાગે તેવી છપાવજો. મને પૂછશો નિીં...’

`િા, પછી રમેશની જમે ઝઘડો કરે એ નિીં ચાલે. એ હદવસે જોને એ બોલતો િતો 
મારી કંકોતરીમાં ગણેશ ન જોઈએ. તમે મને પૂછ્યા વગર આ ડિાપણ ક્યુાં જ કેમ ?’ 
કેટલું બબડતો’તો. હદવાળીએ સત્યની પાસે બેસતાં કહું. સત્ય કંઈ બોલ્યો નિીં.

`સારં. લાવ જો તારી પેન. કંકોતરીનો નમૂનો તલાટી પાસે કરાવું.’

સત્ય પેન આપીને માબાપનાં મોં જોવા લાગ્યો. એને સમજાતું નિોતું પોતાને આમ 
કેમ થ્યા કરે છ ે! િવે આવું થા્ય, એનો કશો અથ્વ પણ શો ? ઓટલા પર લાશ થઈને 
એ બેસી પડ્યો. ક્ષ્યરોગ ફરીથી ઉથલા્યો િો્ય એવું એને થઈ ગ્યું.

સામેથી દોડતી દોડતી મંજુ શનશાળેથી આવી. દફતરને ઉલાળતી સત્ય પાસે એના 
આનંદજનક સમાચાર સંભળાવવા લાગી. શનશાળ આજ ેઊઘડી િતી એટલે તલાટીએ 
બાળકોને પતાસાં વિેંચ્યાં િતાં. એટલું ઓછુ ંિો્ય એમ મંજુના વગ્વમાં પતાસાથી્ય મીઠી 
નવી શશશક્ષકા આવી િતી. મંજુને એની નવી બિેન ગમી ગઈ િતી. મંજુને િવે કદી્ય 
માર નિી પડ,ે કારણ કે કાળા માસતર એમની કાળી આંકણીને િવે કબાટમાં મૂકીને બીજી 
શનશાળમાં ચાલ્યા ગ્યા છ.ે િવે કાળા માસતર મંજુને નિીં મારી શકે.

`એમ ?’ સત્યે મંજુના વાતા્વલાપમાં રસ લીધો.

`તાર નૈ. િવે નવાં બેન કોઈને આંકણીથી નૈ મારે. આ બિેન પણ પેલાં સંગીતબેન 
જવેાં જ છ.ે’

`આજ ેઆવ્યાં નિીં કે !’

`િોવે. છનેે સશતકાકા, નવાં બિેને એક સરસ રાજકંુવરીની વાતા્વ કિી િતી. તમારે 
સાંભળવી િો્ય તો આવતીકાલે શનશાળે આવજો.’

સત્ય પાછો એની સૃશટિને રવાડ ેચડ્યો.

`આવશો સશતકાકા ?’

સત્યને િવે વાત કરવાનું રચ્યું નિીં. મંજુને જમવાનું મોડુ ંથશે એની ્યાદ અપાવી; 
પણ મંજુને તો એનાં નવાં બિેનનું વણ્વન કરવાની ચાનક લાગી િતી.

`નવાં બિેને છ ેને રબરની ચંપલ પિેરી છ.ે’

રમતી તરસી િતી. એટલે સત્ય વાડામાં ગ્યો. મંજુ પણ સત્યની પાછળ પાછળ 
ગઈ. એનો ઉમંગ િજી એવો જ ચાલુ િતો.

`એંિ સશતકાકા, નવાં બિેન શનશાળમાં જ રિેવાનાં છ ે?’



સત્ય રમતીના શરીર પર િાથ ફેરવવા લાગ્યો. એને આખે શરીરે ધૂળ જામેલી 
િતી. કાળા વાળમાં ઘાસની સળીઓ – પાંદડાં ચોંટલેાં િતાં. એને નવડાવ્યે દશબાર 
હદવસ થઈ ગ્યા િશે. વચચે બે હદવસ અમદાવાદ ગ્યો એટલે તે નારણના િાથમાં પડી 
િતી. એને બકરીની શી પડી િો્ય ? મંજુને વચચે વચચે િોંકારો ભરાઈ જતો િતો એનું 
પણ એને ભાન નિોતું ને મંજુને એટલે તો ચાનક ચડી િતી ને !

`બિુ થ્યું િવે તું ઘેર જા.’

`પણ સાંભળોને. િેં સશતકાકા, નવાં બિેન તો શવધવા છ ે એમ કાળા માસતર 
કિેતા’તા. િેં સશતકાકા શવધવા એટલે શું િો્ય ?’

સત્યે બકરી છોડતાં છોડતાં એને ઉત્તર આપ્યો, `જનેે માથે વાળ ન િો્ય એ શવધવા 
કિેવા્ય. તને ભૂખ નથી લાગી ?’

`પણ એમને માથે તો વાળ છ.ે’

`તો એ શવધવા નિીં િો્ય. તું મારં માથું ન ખા.’

રમતીને છોડી એ વાડા બિાર નીકળ્ો એવો જ હદવાળીએ એને રોક્યો.

`બેટા, કપડાં તો બદલ, િજી આવ્યો એવો જ બકરીને લઈને ઊપડ્યો. તારે એવડી 
શી ઉતાવળ છ.ે ગાડીમાં ને મોટરમાં તારં મોં જોને બ્યુાં બીજુ ંતો ઠીક પણ મંગળ રાતને 
બોલાવીને દાઢી તો કરાવી નાખ અને—’

પછી શનરાંતે, આને નવડાવી આવું.`

ને એ બકરીને લઈ તળાવે ગ્યો.

તળાવમાં મનુષ્યને નવડાવતો િો્ય એમ ચોળી ચોળીને રમતીને નવડાવી. ઓવારે 
પડલેા આમલીના કૂચાથી એના ગળાની શપત્તળની ઘૂઘરીઓ સાફ કરી, સૂ્ય્વપ્કાશમાં 
િલ્યા વગર નજરથી સંભળા્ય એવી. અને પાળ પર છોકરાં પો્યણાંની માળા પિેરીને 
વર વિુની રમત રમતાં િતાં. એમની પાસેથી એક માળા લઈને રમતીના ગળામાં વીંટાળી. 
પછી એને છૂટી મૂકી દીધી. પાળ ઉપર મુકત રીતે કૂદતી ઠકેતી તે એની આગળ દોડી 
ગઈ. સત્ય હકનારા પરની લીલી વેલ જોતો, એમાં પાતળી ડોક ઉલાળીને સંવનન કરતાં 
સારસ પક્ષીને જોતો જોતો, આગળ વધતો િતો. પોતે નાનો િતો ત્યારે સારસીને પકડવા 
એની પાછળ ખૂબ દોડતો ત્યારે સારસી ઊડી જવાને બદલે પોતાને રમાડતી િો્ય એમ 
એની આગળ આગળ ઠકેડાં લેતી. એને નાનાલાલનું કાવ્ય સાંભ્યુાં : સારસ પક્ષીના શબદે 
જગતની રસચેતના ઝબકીને જાગી ગઈ–એવું તેવું એ કશવએ ગા્યું િતું. સત્યને થ્યું 
પોતાની હૃદ્યગત રસચેતના સારસ પક્ષીરૂપે અત્યારે ડોક ઉલાળી ઉલાળીને મત્ત બની 
રિી છ.ે શનશાળના બારમાસી આંબા ભણી એનું ધ્યાન ગ્યું. એક છોકરો દોડતો આવીને 
એની બકરી શનશાળના બાગમાં પેસી ગ્યાની વાત કરી ગ્યો.



એ શનશાળના કમપાઉનડ તરફ વળ્ો.

એણે દૂરથી જો્યું તો બકરીને બગીચામાંથી િાંકીને મંજુની નવી શશશક્ષકા 
કલાસરૂમમાં પ્વેશતી િતી. છૂટા વાળથી છવાઈ ગ્યેલી શ્ેતાંબરી પીઠ જોતાં એણે િમણાં 
જ સનાન કરી લીધું િશે એવું લાગ્યું. નિા્યા વગર શવદ્ાથદીઓને એ ભણાવતી િશે એ 
શવચાર આવતાં સત્યને િસવું આવ્યું. એ નજીક ગ્યો એટલે કલાસરૂમમાં નજર નાખવાના 
કુતૂિલને ન રોકી શક્યો. કશીક ચીજ લેવા તે વાંકી વળી િતી. એની કેડમાં આંબાના 
મિોર જવેો પહરચ્ય ફૂટતો દીઠો. એનાથી રમતી તરફ બુચકારો થઈ ગ્યો એવી જ 
પેલી શશશક્ષકાએ ઝડપથી પાછુ ંજો્યું. બેઉમાંથી કોઈ સાચું ન માની શક્યાં. બગીચામાંનો 
લાલપીળો િજારીનો ચતુષકલ વીંધીને સત્ય ક્યારે એની સમક્ષ પિોંચી ગ્યો એનું લવલેશ 
ભાન એને ન રહું. બકરીને પોતે લેવા આવ્યો િતો તે્ય વીસરી ગ્યો.

કોઈ શચત્રપટમાં કે નવલકથામાં બને એવું જ એને લાગ્યું. સવપનમાં પણ એને ખ્યાલ 
ન િતો કે આ રીતે લશલતા પોતાને મળશે. પરસપર....

રમતી પાછી વળીને બગીચાની ક્યારીમાં લીલોતરી ખાવા લાગી. એનો અવાજ 
સરખો્ય બેમાંથી કોઈને સંભળા્યો નિીં. ને િવે-બકરીના ગળાની ઘૂઘરીઓ વાગે છ ેકે 
લશલતાના ચક્ષુપલકાર સંભળા્ય છ ે! સત્ય ઓટલા પર ચડી ગ્યો. લશલતાના છૂટા વાળ 
પોતાના િાથમાં લઈને બબડ્યો :

`તારા આટલા બધા વાળ તું કેવી રીતે જોઈ શકતી િશે ?!’ બન્ે અંદર પ્વેશ્યાં.

લશલતા રડી પડવું કે િસવું એનો જ શનશ્ચ્ય ન કરી શકી. સત્યની દાઢીને જોઈ રિી. 
કેટલા્ય સમ્ય પછી તે બોલી શકી.

`કેટલા ગંદા લાગો છો !’

સત્ય પોતાના આ પ્સંગ-સૌભાગ્યને ન જીરવી શક્યો. એ પેટી ઉપર બેસી ગ્યો.

લશલતા બોલતી િતી :

`પાછા તમે મારા વાળની પ્શંસા કરો છો. અરે, અરે, તમે આ મદ્વ થઈને શું કરો 
છો ? િંુ તો કલપી પણ શકતી નિોતી કે તમે મળશો. અને મળશો ત્યારે આમ ઢીલા થઈ 
જશો.’

લશલતા એની નજીક ગઈ. સત્યના િાથ પકડીને તેને ઊભો ક્યયો.

`આવું તે શું કરો છો ?’

`શું કરં છુ ંતે—?’

`મોં કેવું કરી નાખ્યું છ,ે રડમસ. તે પાછા પૂછો છો.’



`િવે તને નિીં ગમે એવું કશું્ય નિીં કરં.’

`ડાહા બિુને, પુરષનો શવશ્ાસ રાખવાની મને આદત નથી.’

એણે જમવા માટ ેશેતરંજી પાથરી. સટવ પર ખીચડીની તપેલી જોઈને િવે સત્યને 
ભૂખ લાગી.

`તારે સકૂલમાં જમવાનું તૈ્યાર કરવું પડ ેછ ે?’

`તો શું કરં ? તમારા તલાટીને મેં પિેલેથી કહું િતું. સકૂલબોડ્વની ઑહફસમાં જ. 
તો્ય ઘરનું નક્ી ન કરી આપ્યું ને મારે અિીં ગામને છવેાડ ેરિેવું પડ ેછ.ે બે હદવસથી 
અિીં આવી છુ’ં

`ઘરનું તો થઈ રિેશે. તું તારે ખાવાનું પીરસ. ખબર નથી િંુ ક્યારનો ભૂખ્યો છુ.ં’

એની સામે તે જોઈ રહો.

`ઓત્તારી, તું િજી ઊભી રિી છ.ે િજી પાણીનો કળશો પણ ભ્યયો નથી.’

`તમે તો...’

`િુકમ કરં છુ ંનિીં ?’

ને િજી તે વધારે બોલે તે પિેલાં લશલતા ત્યાં જ અશ્ુઘરમાં બેસી પડી. પીઠ પર 
ફરતા તરબતર પુરષ િાથમાં પોતાનું સમગ્ અશસતતવ ઓગળી જતું િો્ય એવું લશલતાને 
એ િમણાં ઊઠીને જતા રિેશે એનો વસાવસો થ્યા કરતો િતો ત્યાં બારણું સિેજ 
સળવળ્ું. બારણાને પોતાની સોડમાં રાખીને એક કાળું ગોબરં છોકરં કુતૂિલસિજ અંદર 
જોતું ઊભું િતું.

લશલતા શરમથી આઘી ખસી ગઈ. નાકમાંથી નીકળી આવેલા લીંટને ખમીશની 
ચાળથી લૂછતા છોકરાને થોડી વાર જોઈને બન્ે િસી પડ્યાં. સત્યે પેલા છોકરા ભણી 
એકધારી નજરે સિેજ જો્યું એટલે એ ક્ષોભને કારણે તે ભીંત તરફ લપાઈ ગ્યો. 
બિારથી અવકાશ અંદર આવ્યો ને સત્યને િવે જ લશલતાનો લાલ ચિેરો વધારે રૂપાળો 
થ્યેલો જોવાનો વખત મળ્ો.

`આમ શું મને ક્યારે્ય દીઠી ન િો્ય એમ તાકી રહા છો ?’

પેલા છોકરાથી પાછુ ંરિેવા્યું નિીં એને ડોકંુ કરતો જોઈ લશલતાને છણકો કરવાનું 
મને્ય થ્યું પણ પાછો કંઈક શવચાર આવતાં તે સત્ય સામુ જોઈ મંદ મંદ િસી અને 
ડબબામાંથી બે ચાર ખારી પૂરીઓ કાઢી પેલા છોકરાને આપી એને કાઢી મૂક્યો.

`મને્ય ભૂખ લાગી છ.ે’

સત્યે એનો િાથ પકડીને પોતાની સાવ નજીક બેસાડી દીધી.



`ખાવાનું તપેલીમાં છ.ે’ લશલતાએ સત્યની દાઢીના વાળ ચપટીમાં પકડીને કહું. 
પાલવના છડે ેથાળી સાફ કરતી કરતી તે બોલી :

`અત્યારથી આવું કરો છો, તો પછી...’

`પછી ગાઈશ. શભક્ષા આપોને રાણી શપંગળા.’

`લશલતા. શપંગળા નિીં. અત્યારથી તો નામ ભૂલી જાવ છો.’

`લશલ, આટલો બધો સમ્ય તેં કેવી રીતે પસાર ક્યયો ?’

`કેવી રીતે ?’ થાળી એની સામે મૂકીને એ ઊભી થઈ. પોતાને માટ ેતાસક મૂકી અને 
પેટી ખોલી. એમાંથી એક સફેદ ખમીશ કાઢ્યું. એને બતાવી કિે :

`જુઓ, આ રીતે પસાર ક્યયો સમ્ય.’ સત્ય કંઈ કિે તે પિેલાં તો એને ચૂમીને—

`સ્ીને કશોક ને કશોક તો આધાર મળી જ રિે છ.ે તમને પુરષને એની ખબર ન પડ.ે’

ખમીશને વ્યવશસથત ગડી વાળીને પાછુ ંમૂકતાં એ પાછી બોલી.

`સવં્ય ઈશ્ર માગે ને તો્ય પાછુ ંન આપું એ.’

`િંુ માગું તો્ય ?’

લશલતાએ િોઠ પર આંગળી મૂકી કૃશત્રમ રોષની એક અશભજાત મુદ્રા પ્ગટ કરી 
અને તરત જ કશું ન બોલવાનો સંકેત ક્યયો. બિાર કોઈના બૂટનો અવાજ સંભળાતો િતો.

થોડી વારમાં તો બારણા વચચે ખાદી વસ્ધારી પુરષ આવી ઊભો. જાડાં ચશમાં 
સત્ય ઉપર મંડા્યા િતા.

`આવો તલાટી.’ લશલતાએ નમસકાર ક્યા્વ.

શનશાળના આંગણામાં પાછી દૃશટિ કરી એમણે કહું :

`બેન, ભલુને લગીરે નવરો બેસવા ન દેશો. આ ક્યારીઓની શી દશા કરી મેલી 
છ ે!’ ને એમણે પૂરીઓ ખાઈને િોઠ પર જીભ ફેરવતા પેલા છોકરાને ધમકાવી નાખ્યો.

`લુચચા, આખો દિાડો રખડ ેછ ેને આટલું સચવાતું નથી. િાંક પેલી બકરીને.’ પછી 
લશલતા તરફ ફ્યા્વ અને સલાિ દેતા િો્ય એવા સવરમાં કહું :

`જો જો, આ વનમાળીના શવશ્ાસે રિેતાં. નિીં તો પાછળથી પસતાવું પડશે. અિીંનાં 
છોકરાં કંઈ ઓછાં નથી.’

તલાટી ચશમાંના ગલાસને ખમીશથી લૂછતા લૂછતા જતા રહા. એ આવ્યા શું ને 
ગ્યા શું એ આ બે જણને શું સમજ પડ ે!
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સત્ય સૂ્યા્વને તદ્દન ભૂલી બેઠો. સૂ્યા્વ પોતાને ઘેર આવી િતી. પોતાની સાથે એનું 
વાગદાન થ્યું િતું. પોતે એને....ના; કંઈ જ એને ્યાદ ન રહું. લશલતાને પોતાને ઘેર રિેવા 
માટ ેકિી દીધું િતું – એ પોતાના જ ઘરમાં પોતાની જ સાથે રિેશે. એવા મનોરમ્ય 
ખ્યાલમાં તે ઘેર આવ્યો. રમતીને બાંધી એના ગળે િાથ ફેરવ્યો. બેસીને એને ચૂમી. એની 
પીઠ પર ન વાગે એવી િળવી ટપલી મારી, સુરશભના રમકડાંને વારંવાર ચાવી ભરી 
આપી, મંજુને કશવતા ગાતાં શીખવાડ્યું. માને ઓશચંતી `મા’ એવી બૂમ પાડી ભડકાવી 
અને એના િાથમાંથી સાવરણી ખૂંચવી લઈ પરસાળ વાળવા મંડ્યો.

`તું પરણ્યા પિેલાં જ ગાંડો થઈ જઈશ તો પછી સૂ્યા્વ આખો જનમારો મને ભાંડશે.’

ઉમંગી માને િજી આ પચચીસ-ચોવીસ વષ્વનો છોકરો પાંચમી ચોપડી ભણતા સશત 
જવેો લાગ્યો. માનો આ િષયોદગાર સત્યને ઇંજકેશનની સો્ય જવેો લાગ્યો.

`મા, લગ્નની આટલી બધી ઉતાવળ કેમ કરે છ ેતું ? મારા પ્ોફેસરને મળ્ો ત્યારે 
એમને પણ ઉતાવળ જ લાગી. એમ કરને મા, એમ. એ થઈ ગ્યા પછી પરણું તો કેવું ?’

`લગ્નપડીકંુ્ય આવી ગ્યું. તારા બાપુજી ઉમરેઠ કંકોતરી છપાવા ગ્યા. અને તું 
જોતો નથી આ ધમાલ બધી અનાજ, તેલ, ઘરેણાંગાંઠા – બોલ્યા, એમે થ્યા પછી પૈણું. 
ના બા મારે એવું નથી કરવું. છો બધા ઉતાવર છ ેએમ કિે, તને પેલા અિેમદીએ તો 
નથી ચડાવ્યો ને ?’

સત્યે કંઈ સાંભળ્ું નિીં.

`પણ િંુ...’

શું બોલવું એ એને ન સમજા્યું.
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શનશાળ ચાલુ િતી એટલે અંદર જવું સત્યે મુનાસીફ ન માન્ંુય. મનમાં એમ પણ 
થઈ આવ્યું કે સૂ્યા્વને પત્ર લખી સાફ જણાવી દેવું. પણ એમ ક્યયે કંઈ ઉકેલ નીકળે એવું 
શવચારતાં એને ન લાગ્યું. શનશાળ છૂટવાને િજી વાર િતી. એટલે તે ભાગોળ તરફ ચાલ્યો. 
સામેથી બાપુજીને આવતા દીઠા.

`ક્યાં ગ્યો િતો ?’

નજીક આવતાં જ એમણે પૃચછા કરી. અને સત્યના ઉત્તરની અપેક્ષા રાખ્યા વગર 
એને `ચાલ ઘેર’ કિીને લઈ ગ્યા. સત્યને લાગ્યું કોઈ અનપેશક્ષત રોષ માથા પર ઝઝૂમી 
રહો છ.ે ઘેર જતાંવેંત બાપુજીએ રોકડુ ંપરખાવ્યું :

`ઘરબર કોઈને આલવાનું નથી. સીધી રીતે રિે, તું કંઈ મારો બાપ નથી.’

ને િાથમાં લાકડી લઈને તે પંચા્યતની ઑહફસમાં જતા રહા. સુરશભનાં રમકડાંને 
મા ચાવી ભરી આપતી િતી. ઓસરીમાં દરજી કપડાં સીવતો િતો એની પાસે તે વાત 
કરવાને બિાને સત્ય તરફથી નજર ફેરવી લીધી.

બાપુજી ગ્યા એટલે સત્યે માને કહું :

`આપણું ઇશ્રવાળું ઘર તો ખાલી છ.ે એમાં ઉપર ઘાસ છ ેતે ભલે રહું પણ નીચે 
છ ેતે નારણ પાસે કઢાવી લઈશું. પછી શો વાંધો છ ે? ભાડાનો સવાલ નથી મા, શબચારીને 
છવેાડ ેબીક ન લાગે ?’ મા દરજી જોડ ેવાતે ચડી િતી.

`એણે મને કહું નથી, પણ મેં એને ઘર આપવા માટ ેવચન આપ્યું છ.ે’

`બેસ બેસ િવે વચનવાળો.’ હદવાળીને સત્ય પેલી શશશક્ષકા માટ ેએકવચન વાપરે 
એ ન રચ્યું.

`એ તારી શી સગલી થા્ય છ ેતે તારા પેટમાં આટલી ચૂંક આવે છ.ે એ રિી અસ્ીની 
જાત. વળી પાછી બામણની વરણ. કાલ ઊઠીને....ના ભઈ ના, મારે કશો ધરમબરમ નથી 
કરવો ને વચને્ય નથી પાળવું. લોકનું મોં દાબવા જવેો મારો િાથ નથી. આ તને કિી દીધું. 



આ સૂ્યા્વ માટ ેતો સાંભળું છુ ંને પાછુ.ં...ઠીક છ ેકે એ તો....તું મને મરવા જવેું ના કરાઈશ 
ભઈ. આ તને કિી દઉં છુ’ં

`પણ એમાં ઘાસ રિે એના કરતાં—’

`છાનો રે િવે. તું તો કિીશ એમાં ભવા્યા રાખો.’ સત્ય ક્યારે્ય આવી શવકટ 
પહરશસથશતમાં મુકા્યો નિોતો.

એક વાત તો શનશશ્ચત િતી કે પોતે અત્યારે અશધકારશૂન્ય બની ગ્યો િતો.

બપોર થ્યા િતા અને તે બિાર નીકળી ગ્યો.
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સાડીઓ ધોઈને લશલતાએ રતબાવળ પર સૂકવી. પાળ પર પડલેા કમલદંડ લઈને 
તેના કટકા કરતી કરતી તે માછલાં પકડતા ભીલ બાળકોને જોઈ રિી. કાલ સાંજના 
પ્સંગથી પોતાની મધુસૃશટિ ધૂળમાં મળી ગઈ િતી. પોતાના જીવનપંથ પર પાછળ દૃશટિ 
કરતાં એને એટલું તો દીવા જવેું દેખાતું િતું કે આજ લગી પોતે નક્ર વાસતશવકતા પર 
પગ મૂકતી આવી િતી. કાંટાળી ધરતી પર સુંવાળપનું સવપન ન િો્ય, ને િો્ય તો એ્ય 
ટકે્ય કેટલું ? પોતાના શનશ્ચ્યને એણે મજબૂત બનાવવાનો પ્્યાસ ક્યયો. જીવન વીતી 
જશે એ સપટિ િતું. એણે પાછળ જો્યું. પાળની બીજી બાજુ સમશાનભૂશમ િતી. થોડાક 
મહિનાઓ પિેલાં મૃત્યુ પામેલા એક મનુષ્યની રાખ િજી દેખાતી િતી. ખાસસાં બે મનુષ્ય 
સૂઈ શકે એટલો એનો પથારી–શવસતાર િતો.

એ સમસમી ઊઠી.

રતબાવળના છોડ પર સુકાતી સાડીના છડેાને કૂતરં પ્ાણીસિજ આનંદથી ખેંચતું 
િતું. ઓશચંતો `િડ્’ે શબદ આવતાં બપોરી એકાંતમાં બેઠલેી શવધવાની પીઠ ધ્ૂજી ઊઠી. 
સમશાનભૂશમનું ભૂખ્યું પ્ેત ભરબપોરે જાગી ઊઠ્યું િો્ય એવો વંટોળ ઝાડીમાંથી બિાર 
આવ્યો.

`તમારો િાલ્લો ખેંચતું’તું મારં સાલું.’

લમણું ખજવાળતો રશતલાલ િીિી કરવા જતો િતો ત્યાં જ એને તમાચો મારતી 
િો્ય એમક લશલતા બોલી ઊઠી :

`ભલે ખેંચતું. તમારા શરીર પરનો સાલ્લો તો નથી ખેંચતું ને !’ એ ઝટપટ નીચે 
ઊતરી પડી અને સાડીને એમની એમ વાળી લઈને ક્ષણવારમાં તો પાળ પર ચાલી ગઈ. 
છોભીલો પડી ગ્યેલો રશતલાલ એની પીઠ જોવા પણ ન રહો.

*

તાળું ખોલીને એ ખંડમાં પ્વેશી.

થોડી વાર પછી સત્ય દેખા્યો.



`તમે ?’ લશલતાને કંઈ કિેવું િતું. મૌન રિી.

`તને િંુ જરૂર મારા ઘરમાં લઈ જઈશ. લશલ, તને ખબર છ ેમનુષ્યના હૃદ્યમાં જ ે
વસતુ રોકાઈ ગઈ િો્ય તેને ઉજ્જડ કરવી િો્ય તો મૃત્યુ શસવા્ય બીજો ઉપા્ય નથી. મને 
ખબર પડી છ.ે મા તારી પાસે આવી ગઈ છ.ે અને તને સમજાવી ગઈ લાગે છ.ે તું મારી 
લશલતા િો્ય તો તું એમનું કહું નિીં સમજ.ે લશલ, મારા અંત્યા્વમીએ અત્યારે મારી બુશદ્ધ 
લઈ લીધી છ.ે તને શી રીતે િંુ સમજાવું કે તારો સત્ય કદી્ય સૂ્યા્વ જવેી છોકરીનો ન થઈ 
શકે. મને ભાભીએ, માએ, સવજનોએ છતે્યયો છ.ે લશલ, સૂ્યા્વએ મારી સામે પ્ેમનું છલ ક્યુાં 
છ.ે પ્ેમનું છલ ! તું કલપી શકે છ ેએ ? િમણાં મને અિેમદે બધી વાત કરી. લશલતા, તું 
સૂ્યા્વની વાતને સાંભળે તો તને પણ ચીતરી ચડ.ે એ મને એનો પશત બનાવીને એનો માગ્વ 
સરલ કરવા માગે છ.ે નિીં તો આ લગ્ન આટલું વિેલું કેમ કરે ? તું કેમ ચૂપ છ ે? તને 
ખબર નથી; સત્ય મૂંઝાઈ ગ્યો છ?ે મારો અિેમદ કદી અસત્ય ન બોલે. મેં લગ્નની વાત 
મોડી ઠલેવા કહંુ ત્યારે ભાભીએ ઝઘડો ક્યયો. એણે મને બધાના દેખતાં શું કહું ખબર છ ે
તને ? મને કિે છ,ે સૂ્યા્વને તમે પરણ્યા પિેલાં પતની તરીકે રાખી છ.ે લશલ, આ માણસો 
જો્યાં તેં ! તારા સત્યને કેવો ચહરત્રિીન સાશબત કરવા બેઠાં છ ેતે ? સૂ્યા્વના વત્વનને 
સમજવાની સમજ મને કાલે–આજ ેજ આવી. મને એ પ્ેમ કરવા કેટલી તલપાપડ થઈ 
રિી િતી ? ને િંુ પણ...મેં પણ... તેથી શું એમ કિી શકા્ય કે મેં એને પતની તરીકે ભોગવી 
? રાક્ષસો છ ેબધાં. ચાિવું એ કંઈ ગુનો છ ે? મેં ક્યારે કોઈનો શતરસકાર ક્યયો ? લશલતા 
તું રિરૂ ન થઈશ, બોલ કંઈક તો બોલ ! સૂ્યા્વને મેં પ્ેમ ક્યયો િતો પણ મારો ભગવાન જાણે 
છ ેકે લશલનો સત્ય અને સૂ્યા્વનો સત્ય શભન્ છ,ે સાવ જુદા છ.ે સૂ્યા્વ આગળ મેં મારો 
મનોભાર િળવો ક્યયો િતો, એ વત્વનને પ્ેમ કિેવા્ય? તને િંુ ચાિંુ છુ ંએવો જીવતો પ્ેમ 
કિેવા્ય એવું િંુ નથી માનતો, ક્યારે્ય નથી માનતો. પણ એમ કરવામાં મારી નબળાઈ 
અવશ્ય છ,ે અને એ નબળાઈનો જ આ રાક્ષસોએ લાભ લીધો છ.ે અિેમદ મને બેત્રણ 
વખત કિેતો િતો તું મને મળ. મારે તને ખાસ વાત કિેવી છ.ે એની ખાસ વાત પણ કેટલી 
મોડી પડી, મારો હિતેચછુ....શું કરં ? પણ ઓ મૂંગી, મેં નક્ી ક્યુાં છ,ે તને િંુ મારા ઘરમાં 
લઈ જઈશ. તને મારા શ્ાસોશ્ાસ અપદીશ. પણ તું ચૂપ છ ેએ િંુ સિન નથી કરી શકતો. 
તું ધાર કે મારી જગ્યાએ તું જ િો્ય તો તું શું માગ્વ કાઢ ે? અિેમદ તો કંઈ બોલ્યો નિીં. 
મને કિે : તું મારા કરતાં એકબે ચોપડી વધારે ભણ્યો છ.ે મા કિે છ ેઅમને દુ:ખી ન 
કરીશ, માબાપ મને દુ:ખી કરી શકે, નિીં ? મને સમજાતું નથી માને સૂ્યા્વએ શું ખવડાવ્યું 
છ!ે એણે જ મને, સૂ્યા્વ વળગાળવા આ પેંતરો રચ્યો છ,ે ભાભીએ ઝઘડો ક્યયો એટલે જ 
મને તો ખબર પડી. અને પેલો રશતલાલ ? લશલ, તું જ કિે કોઈના વ્યશભચારને િંુ શા 
માટ ેઆશ્્ય આપું? િંુ ઓછો ધમ્વરાજ છુ ં? મેં તો કિી દીધું એવી છોકરીને િંુ નિીં 
સવીકારં. મારી સામે છલ કરીને આવે તો તો કદી્ય નિીં સવીકારં. તું નાલા્યક બોલતી 
કેમ નથી ? લુચચી....’



સત્યનો રિોધ ખંડ બિાર જતો િતો. એને િવે કશી મ્યા્વદા રિી નિોતી.

`તારી ચૂપકીદી પણ આ દુટિ જમાતને ટકેો આપે છ,ે ખરં ને ? મને લાગે છ ેમારી 
પહરશસથશતથી તું વાકેફ થઈને િવે તું પણ એનો લાભ લેવા માગે છ.ે પણ ્યાદ રાખ, 
તારે પસતાવું પડશે. તને કિી રાખું છુ,ં મને દુ:ખ થા્ય એવું તારં પગલું–વત્વન િંુ નિીં 
ચલાવી લઉં. તને િંુ બાંધીને મારા ઘરમાં લઈ જઈશ. તારે આવવું જ પડશે. તારે મારં 
કિેવું માનવું પડશે. તને એ પણ કિી રાખું કે િંુ આ કપટી લોકોની જાળમાં ફસાવા નથી 
માગતો. સૂ્યા્વ મારી પતની િવે નિીં થઈ શકે ! એને એવો અશધકાર િો્ય પણ નિીં. તું 
ચૂપ કેમ છ ે?’

લશલતા માત્ર `િંુ કમનસીબ છુ’ં એટલું જ બોલી. પ્ા્યસમ સળગાવેલો િતો તે બંધ 
કરી દીધો. બારણા આગળ મંજુ આવીને ઊભી િતી.

`કેમ આવી તું અિીં ? તને એ લોકોએ મોકલી ખરં ને ?’

સત્યે મંજુને છાશછ્યું ક્યુાં. નાનકડી બાળકી ફફડી ગઈ. `િોવે’ કિીને પાછી ખસી 
ગઈ.

સત્ય પણ એની પાછળ પાછળ લશલતાને કંઈ કહા વગર ગ્યો.

એને તો િવે લશલતા પર પણ શક જતો િતો, માનું કહું એ માની ગઈ િશે. નિીં 
તો એ પોતાના દુ:ખને િળવું કરવામાં સાથ આપ્યા વગર ન રિે. આંગણામાં ખાટલા ઉપર 
વડીઓ સુકાતી િતી. એમાં બકરી મોં નાખવા જતી િતી.

`રમતી.’ સત્યે બૂમ પાડી.

બકરી દોડતી દોડતી સત્ય સામે આવી. સત્યને વડીઓનો ખાટલો ઊભો કરી 
નાખવાનું મન થ્યું.

*

લશલતા એકલી પડી. બારણા આગળથી શનશાળનું રખોપું કરનાર માથે લૂગડુ ં
વીંટાળતો સરકી ગ્યો. ઊંડથેી ભ્યજનક આકૃશત એની નજર આગળ તરવરી ને છાતીની 
ભીર સસલીઓ ક્યાંક નાસી જવા ઊછળી. આ ફાટલેું પિેરણ પિેરેલો પુરષ પણ...
થાંભલાનો ટકેો લઈને પોતાના બારણા આગળ બીડી ફંૂકતો િતો.

`તમે આ શનશાળના રખેવાળ છો ને ? િેડમાસતર કિેતા િતા તમે બીડી ખૂબ 
પીઓ છો.’

એના મોં પર આનંદ પથરાઈ ગ્યો. આવી ભણેલી ગણેલી સ્ી પોતાને બોલાવે એમાં 
એને એક પ્કારનો આનંદ આવ્યો.

`િોવ બોંન, બીડી વના અમારા લોકોને એક પલે્ય ના ચાલે. વચમાં તો વનમારીની 



માને્ય આ વેસન ચડી ગએલું. તે બોંન ઓ ચડ્યું ઓ ચડ્યું કે િંુ પીપીને ઠંઠૂાં નાખી દૌ 
એને્ય એ અવરથા ના જવા દે. ને મારો શપત્તો ગ્યો કે છોડવું પડ્યું, બીજુ ંતો મને કંઈ 
નિીં પણ મણી રડ ેએને્ય ના લે એવું તે એવું વેસન એનું.’

પછી ધીમેથી કિે :

`તમે બોંન વનમારીને પૂરીઓ આલેલી તે ચાખી’તી િાંકે, બ્યુાં. એનો સવાદ િજી્ય 
દાઢમાં રિી ગ્યો છ.ે’

પાછુ ંએને કંઈ સાંભળી આવ્યું િો્ય એમ, `બેિો ત્યારે મારે જરા મધ ઉતારવા જવું 
છ.ે ગૈ કાલ આખી ઝાડી રખડ્યો ત્યારે કળશો િાથ આ્યું. એમાંથી આઠશેર બાજરી 
આઈ. એમાં તો બોંન શું થા્ય ? આજ લાટ તરફ જવું છ.ે એક લેંમડો ભાળમાં છ.ે’

ભલુ ઊભો થ્યો.

`તમને ખોટુ ંન લાગે તો એક વાત કિંુ, ભાઈ ?’

`ખોટુ ંશેનું લાગે અમને ?’

`આ તમે માથે કપડુ ંવીંટાળ્ું છ,ે એ મને નથી ગમતું.’

`આ િીિીિી...િીિી.’ કરતો ભલું િસી પડ્યો.

`િંુ તો બ્યુાં િેરત પામી ગ્યો. બીડી તો જાણે િમજ્યા કે ધૂણીની ગંધ ના ગમે 
પણ—’ પાછો િસી પડ્યો.

`પણ બોંન મારી િોનડી મને ્યાદ આવે છ.ે એને િંુ ખભે લાકડી મેલું એ ના ગમે. 
એની માને એક દા’ડો મેથીપાક ચખાડ્યો’તો એટલે જ મારી બેટીને લાકડી નિોતી 
ગમતી. કાલે જ એની િાિરીમાં જતો આ્યો’તો. મધ વેચવા ગ્યો’તો તે વચમાં શવચાર 
આ્યો કે લાવ ત્યારે આંટો મારી આવું ને રૂશપ્યો બુશપ્યો આલતો આવું. બેિો ત્યારે.’ 
કિીને એ ચાલવા માંડ્યો. લશલતાએ જો્યું તો માથાનું લૂગડુ ંએણે કેડ ેવીટાળ્ું િતું. એને 
િસવું આવ્યું ને કાને ઢોલ સંભળા્યું.
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બીજ ેહદવસે ભલું બીડી સળગાવીને રોજની પેઠ ેથાંભલાને ટકેે બેઠો. એનું પડલેું 
મોં જોઈને લશલતાને દ્યા આવી. આ શબચારા પર શો દુ:ખનો પિાડ તૂટી પડ્યો િશે. 
એટલામાં ભલુએ વાત શરૂ કરી. િંુ કાલે આખું ઉમરેઠ રખડ્યો, પણ કોઈએ મધ લીધું 
નિીં. એક જાડી રાંડ ેબોલાવ્યો. માંડ માંડ જીવ આવ્યો તો કે આ તો ગોળની ચાિણી છ.ે 
એક ચિમાંવારો છોકરો–આપણા તલાટી જવેો – કિે તારં મધ તો ડાલડા છ.ે િે બોંન છ ે
કંઈ ડાલડા ? િંુ બાપગોતરમાં ભેગ કરં એવું તમને લાગે છ ે? એ આંધળાને સસતામાં 
મધ પડાવવું’તું એટલે જ મધમાં વચકા પાડતો’તો. મને એવો્ય કે’ બે અને અધેલીમાં 
રેડતો જા, આલવું િો્ય તો. અપા્ય કંઈ એટલામાં ? દોઢશેર જટેલું છ.ે મારો તો જીવ 
કપાઈ ગ્યો. ધા્યુાં િો્ય શું અને મળે શું ? એ અન્યા કિેવા્ય િોં. િજુ્ય બે અને અધેલીમાં 
તો ના નાંખી દેવા્ય. વનમારીની માએ રાતે કળશી કકળાટ ક્યયો.

`ભલુભાઈ, મધ લેવામાં પાપ ન થા્ય ?’

`તમને શેનું પાપ ?’

`ના તમને કિંુ છુ.ં ઝાડ પરથી લેવામાં પાપ ન થા્ય ?’

`મુદ્દલે નિીં. મારા િાથથી એકે્ય માંખને અજા ન આવવા દઉં િા. એવું પાપનું મધ 
િંુ તમ જવેાં િારાં લોકોને ન ખવડાઉં િોંકે.’

લશલતા સમજી ગઈ મધ વેચવાની એને ગરજ છ.ે ઘરમાં દાણો ખૂટ્યો િશે, નિીં 
તો એની વિુ ઝઘડ ેશેની ? પણ એ બોલી નિીં. ભલું બોલતો િતો :

`એ્ય શનરાંતે બીડી િરગાવું. ઝાડ પર ચડુ.ં ધુમાડીથી માખો ખસે તો ઠીક નૈ તો 
પછી ધેંમે રિી એમની રાણીને પકડુ.ં’ પછી ભલું લશલતા પાસે ખસ્યો.

`છ ેને બોંન, એમને્ય લીલી રાંણી િો્ય છ.ે એને િાચવીને ચપટીમાં ઝાલી લઉં, 
અજો ના આવે એમ અને િાથ ઊંચો રાખું. બધી્ય માંખો મારા િાથ પર બેિી જા્ય મારી 
બેટી. પછી ઢેંચણમાં કળશો દબાવતોક બીજ ેિાથે પુડો નેંચોવી લઉં, તોડી્ય લઉં. પછી 
કામ પતે એટલે પેલી રાંણીને મેલી દઉં. તે બધી્ય એની પાછળ છૂટ ેપછી. પણ છનેે 



બોંન એક વખત તાલ થ્યેલો. માખો વચચે રાણી બેઠલેી. જવેો એને ઝાલવા જઉં, એવોજ 
ત્યાં એની પાંિે એનો નર બેઠલેો. ને લશલતાબોંન મધ લીધા વના એમને એમ ઠાલોમાલો 
ઊતરી પડલેો તે દન. િાચું કિંુ ? પુરષ અને અસ્ીને છૂટાં પાડવામાં જટેલું પાપ એટલું 
પાપ બીજા કશામાં નથી.’

ને એ કેવારની નજીક ભીની માટીમાં સળેખડીઓથી ઘર બનાવતા વનમારીને જોઈ 
રહો.

`ભલુભાઈ, મને એ આપી દો. િંુ તમને ચાર રૂશપ્યા આપીશ.’

`મેલડીના ?’ કિેતોક િષ્વથી એ ઊભો થઈ ગ્યો અને પાસે રમતા વનમારીને િુકમ 
છોડ્યો :

`વનમારી, જા જો્ય તલાટીને ઘેર તારી મા દળવા ગઈ છ,ે એને ઘડી વાર બોલાઈ 
આ્ય. જા િડી કાઢ.’ લશલતાને સમજા્યું નિીં. ભલુ એની પતનીને કેમ બોલાવતો િશે.

`તલાટી ઉધારે દાંણા નથી આપતા બોંન. શું થા્ય ?’ ને એ મધ લેવા છાપરીમાં 
ગ્યો. સામેથી સત્ય આવ્યો.

`લશલ, િંુ રાત્રે અિીં આવીશ. તારે મારી સાથે આવવાનું છ.ે’ ને લશલતાના ઉત્તરની 
પરવા ક્યા્વ વગર આવ્યો એવો તરત પાછો ચાલ્યો ગ્યો.

ભલુ થોડી વાર પછી િાથમાં મધનો શીશો લઈને આવ્યો.

`લોં બોંન આ—’

લશલતાએ એને ચાર રૂશપ્યા આપ્યા.

`તમારે ઘેર મૂકો એને િમણાં. મારે જોગશે ત્યારે માગીશ.’

લશલતાને અત્યારે હદવસનો તેજસવી અંધકાર ખંડમાં પ્વેશીને ચારેકોરથી દબાવતો 
લાગ્યો. મનના સવાસથ્યને શનણ્વ્ય દૃઢ કરીને જાળવી લીધું. બારણું બંધ કરવા તે પાછી વળી 
પણ તેમ કરવાનું મન ચાલ્યું નહિ.

`એમનો ગુસસો ભારે છ.ે’

સત્ય આવીને કેટલું બધું બોલી ગ્યો િતો. લગ્નની વાતને તે વાગોળવા મંડી. સત્ય 
કરે્ય શું ? પણ પાછી સવસથ થઈ. કેમ કરે શું ? સૂ્યા્વ સાથેના હૃદ્યગત સંબંધની વાત 
પોતાનાથી કેમ છુપાવી ? પણ એણે છુપાવી છ ેજ ક્યાં ? તે ગમે તે િો. ને લશલતાએ 
બારણું બંધ કરી લીધું.

કેટલી રાત ગઈ. લશલતાને ઊંઘ ન આવી. ઓશચંતો પગરવ સંભળા્યો. મક્મતા 
સચેત થઈ. શનણ્વ્ય દૃઢમૂલ બન્યો. પરવશતા કંપવા મંડી.

`િંુ નિીં આવું.’



બારણું ન ખોલ્યું. અંદર રહે રહે એણે ઉત્તર આપ્યો.

`િંુ સ્ી છુ.ં મારાથી ભાગી ન જવા્ય.’

`...... ......’

`તમે ગમે તેટલો રિોધ કરો. િંુ કંઈ તમારી દાસી નથી. અને એટલું સમજી લો, મારા 
પર રિોધ કરવાનો તમને કોઈ અશધકાર નથી. િંુ શવધવા છુ.ં તમને ભાન નથી, તમારે 
શરીરે પીઠી ચોળેલી છ ેએનું.’

`...... ......’

`િા, ચોળેલી જ છ.ે’

`તને્ય આમ ક્યાં પીઠી ચડી નિોતી. ને તો્ય િંુ—’

બિારથી બુશદ્ધિીન અવાજ રિોધનો પહરવેશ ધારી આવ્યો ને અંદરથી પણ એવો 
જ સણસણતો ઉત્તર :

`તો પછી ચાલ્યા જાવ, કેમ આવ્યા છો અિીં ? એક શનરાધાર શવધવાને પણ 
બીજાની જમે આબરૂ જવેું િો્ય છ.ે અને ્યાદ રાખો, સ્ીના હૃદ્યમાં કઈ થોકબંધ પુરષ 
સંઘરાતા નથી. ચાલ્યા જાવ, ચાહરત્રિીન, ચાલ્યા જાવ બેશરમ, મારી પહરસથશતને સમજી 
લઈને કૂતરાની જમે....’ જોસથી બારણું ખખડ્યું.

ને તે બારણા આગળ ફસડાઈ પડી.

સત્યે આવું માન્યું નિોતું. એ ત્યાં ક્ષણવાર પણ ન ઊભો રહો. બારણાને એણે 
જોસથી લાત મારી િતી એનો પણ તેને ખ્યાલ ન રહો. રાતે જાગી ગ્યેલો ભલું તો આ 
જોઈને દંગ થઈ ગ્યો. બારણું ખુલ્લું િોત તો `સશત ભૈ’ લશલતાને મારી બેસત. છાપરી 
પાછળ આવીને ભલું ખાટલામાં બેસી આવ્યો પણ એના કાન તો શનશાળના ખંડમાં જ 
મંડા્યા િતા. એને તો વનમારીની માને્ય જગાડવાનું મન થ્ંુય ને કિેવાનું પણ કે `જો, 
રાંડ મા્યા તો આનું નામ. કરે છ ેને ડિક ડિક બચારી.’ પણ એ તો એની મેળે તારાઓ 
જોતો, સાંભળતો પડ્યો રહો.
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મંગલફેરા વખતે કાશીએ સાળીપણું દાખવ્યું. બીજા ફેરે બાએ સત્યને વીંટી દાનમાં 
આપી િતી તે એને મોટી પડી િતી. મંગલફેરા િજી પત્યા નિોતા. જવેો સત્ય ઊંભો રહો 
એવી જ કાશીએ પેલી વીંટીને ચાલાકીથી સેરવી લીધી અને હદ્યરને બનેવીને સટીલની 
વીંટી પિેરાવી દીધી.

કલવા વખતે ઓસરીમાં સ્ીઓ ગાતી િતી :

`કાચો પાપડ ઘીમાં તળીઓ તો્યે પાપડ કાચો રે.’

ત્યારે જ એને ભાન થ્યું કે પોતે િવે સૂ્યા્વનો પશત બની ગ્યો છ.ે આ બધું સવપનવત્ 
બની ગ્યું.

બધું પતી ગ્યું. થાળે પડી ગ્યું. ના, થાળે પડી જશે એમ માનીને બધાં્યે પતાવી 
દીધું.

ત્રીજ ે હદવસે રમેશે મોટાભાઈને ખુશ કરવાનો શમથ્યા પ્્યતન છોડી દીધો. એણે 
બાપુજીને વાતવાતમાં સંભળાવી પણ દીધું :

`માણસના મન સાથે ખેલ ના ખેલા્ય. એમને ગમે એવું કરવું િતું ને !’

રમેશ પતનીને લઈને પાછો નહડ્યાદ ચાલ્યો ગ્યો.

મામા ગ્યા, ફોઈ ગ્યાં.

ચોથે હદવસે કંઈક ખાધું પણ બોલ્યો નિીં. એના મુનીવરતને ગાળો દેતાં સૂ્યા્વવિુ 
પણ શપ્યર ચાલ્યાં ગ્યાં. પાંચમે હદવસે અષાઢસ્ય પ્થમ હદવસે ઘેરા્યાં િતાં એવાં અરે, 
એથી્ય વધારે વાદળ ઘેરા્યાં. તે હદવસે ્યક્ષની અલકા નગરી આજના જટેલી દૂર નિોતી. 
તો્ય આજ ેવાદળ વધારે ઘેરા્યાં. સત્ય ઊઠતો બેસતો – કંઈક ખાતો – ઘરમાં જતો 
આવતો પણ પાંચ હદવસ પિેલાં િતો એવો નિીં, લશલતાના હૃદ્યઆકાશમાં વીંઝાતી 
વીજળીઓ જવેો આમતેમ અટવાતો િતો.

િળલાકડાં રઘવા્યાં થઈને સીમ ભણી છૂટી પડ્યાં િતાં. ઈશાશન્યા પવનો સાથે 



આમડવા બાવડાંનું બળ બતાવીને વષ્વભરની પતરાળી કમાઈ લેવાનો આ સમ્ય િતો.

વૃદ્ધ ેિોકાની તબલથી છૂટાછડેા લીધા િતા, ડોશીએ છીંકણીની દાબડીને સાલ્લાના 
છડે ેબાંધી િતી. છોકરે શખસસામાં સેકેલા ચણા-ગોળ અને રોટલાના કટકા ભ્યા્વ િતા. વિુ 
વૃક્ષ નીચે તાપણીના અશગ્નને સજીવન રાખવાનો પ્્યાસ કરતી િતી. તરફેણો નવવધૂની 
આંગળીઓ જવેી ખેતરમાં ફરવા લાગી. ત્યારે આ નવપીઠો જુવાન મોં પર અષાડી 
વાદળને ચોપડીને ભીની માટીની સોઢમને પકડવા આમતેમ વંધ્ય દૃશટિને વીંઝતો િતો.

એક સાંજ ેમાએ એને ઢઢંોળ્ો :

`બેટા, તારી આ વેંટી તો પિેરી લે. આંગળીએ નતી આવતી તે એ લોકો એ બદલી 
આલી છ.ે ને ભઈ, આ લોઢાની વેંટી કાઢી નાખ્ય.’

પુત્રે કંઈ ઉત્તર આપ્યો નિીં એટલે તે પાછી કાલાવાલા કરવા લાગી :

`ભઈ, નિણક તને આ શું થ્યું છ ે? પેલી એના શપ્યેહર્યાંને આ કિેશે તો તારં – 
આપણું ભૂંડ ુદેખાશે. બેટા તને ભૂખે્ય નથી લાગી ? થોડીક ખીચડી વઘારેલી છ.ે ખૈશ 
? તારી બકરીએ પણ આજ તો ધમાલ કરી મેલી છ,ે પાંણી પીવા મેલ્યું તેમાં્ય મોઢુ ંના 
નાંખ્યું. પાંચ છ દિાડાથી કાનજી મેલી ગ્યો છ ેપણ એ્ય મૂઈ નેંગર નેંગર કરે છ.ે તું 
બેટા થોડુકં ખા. સૂ્યા્વ કેટલું બધું રડીને ગઈ ! મને પગે પડીને કરગરી પડી બચારી કે િંુ 
તમારા છોકરાને મારા હૃદ્યમાં રાખીને જઉં છુ.ં બચારી....’

સત્ય ત્યાંથી ઊઠી ગ્યો.

વાડામાંથી જ્યારે એ પસાર થ્યો ત્યારે રમતીએ ખીલેથી છૂટવા કૂદાકૂદ કરવા 
માંડી. સત્યને નવદશ હદવસથી એણે દીઠો નિોતો, એની પૂંછડીને સત્યે ખીજવવા ખેંચી 
નિોતી, એના વાળમાં સત્યનો િાથ ફ્યયો નિોતો, સત્યને પગે લાડથી પોતે ગોથું મા્યુાં 
નિોતું. પરંતુ આ તો હૃદ્યિીનની જમે ચાલ્યો ગ્યો. રમતીના અવાજનો કશો પ્શત ઉત્તર 
ન મળ્ો. રમતી, એ ગ્યો એ તરફ શખન્ મનુષ્યની જમે જોઈ રિી. તે ખડકી ભણી એને 
વળી જતો જોઈને પાછા આંચકા મારવા શરૂ ક્યા્વ.

બારમાસી આંબા નીચે સડકના માઈલસટોન પર જઈને એ બેઠો. નજીક વાડમાંથી 
સૂકા થોર ખેંચી કાઢતો રમતુડો કોળી ગાતો િતો :

`જ ેંણી જ ેંણી મોરલીઓ વાગે છે

મારી આંખે ચોમાિંુ જાગે છ.ે

ઓ રમતુડા! સેંિો દારૂ પીવાનો વખત અવે આ્યો છ ે!’

સત્યે શનશાળ તરફ દૃશટિ કરી. ક્યાં્ય સુધી આમ ને આમ તે બેસી રિેત પણ કોઈ 
એની પીઠ પસવારતું લાગ્યું. એ બેઠો થઈ ગ્યો.



રમતી !

શરીરનું બધું્યબળ એણે મુક્ીમાં એકત્ર ક્યુાં. રમતી પોતાની પ્ાણીસિજ લાગણીને 
વ્યકત કરે તે પિેલાં જ એ બેંએ...બેંએ...કરતી નીચે પડી. એની મરણતોલ તમમર 
શન:સિા્ય અવાજમાં ઘુમરાતી ઘુમરાતી શન:સીમ આકાશની અષાઢી ઘેરાશને અડકતી 
ડચકતી સત્યની શનજ ્વલ આંખોમાં સો્ય જવેી ભોંકાઈ ગઈ. થોડી વાર સુધી ઘુઘરીઓની 
હૃદ્ય-દ્રાવક ચીસ આઘીપાછી થઈને પછી તો શક્ષશતજો ઓળંગી ચૂકેલા એના બેઉ ડોળામાં 
રિી ગઈ માત્ર અચેતન હરકતતા ! સુકા થોહર્યાને રસતા પર નાખતોક રમતુડો દોડી 
આવ્યો. અને બકરીના પગથી ફેંકા્યેલી ભીની માટીની નાનકડી પાળ જોઈ રિેલા સત્યને 
એણે િચમચાવ્યો.

`સશત ભઈ, આ બચચારીને તમે–આ શું ક્યુાં ?’

`જા અિીંથી કોળા.’

ને સત્ય રમતીના શરીર પાસે ઢગલાઈ ગ્યો.

પવનના સુસવાટાથી શનશાળની ખુલ્લી રિી ગ્યેલી બારીની ઉઘાડવાસ માત્ર 
શ્ુશતગોચર થતી િતી. બાકીનું બધું્ય સત્યની આંખો નીચે ડમુાતા જીવમાં–છાતીના એક 
ઓરડામાં ભરાઈ બેઠુ ંિતું–બિાર નીકળવાને બિાને.
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પંદર હદવસ પછી સૂ્યા્વ આવી. ભાઈ તો એના એ જ િતા. રમતીવાળા બનાવ પછી 
તો એ કોઈ કંઈ પૂછતું તેનો્ય ઉત્તર આપતો નિીં. જમીને સીધો ખેતર ભણી રવાના થઈ 
જતો. સૂ્યા્વ જો અંદરના ઓરડામાં િો્ય તો તે બિારના ખંડમાં બેસતો. એ બિાર આવે 
તો સત્ય ખેતરની વાટ પકડતો. માને ગંધ આવી ગઈ જ િતી. તે ઘણીવાર ધૂંધવાતી પણ 
એ તે શું કરી શકે એ શસવા્ય.

એના બાપુજી આજ ેદાતરડાં કકરાવવા ગ્યા િતા. મા એકલી િતી. અચાનક 
સત્યને પેન સાંભરી. એણે મા પાસે માગણી કરી.

`િશે, જોને કબાટમાં. તે હદવસે તેં તારા બાપુને નિોતી આપી ?’ કબાટ ફેંદ્યું. પેન 
તો ન મળી પણ ચાંલ્લાની નોટ મળી.

કુતૂિલવશ પોતાને કેટલો ચાંલ્લો મળ્ો છ,ે એ જોવાનું સત્યને મન થ્યું. આ 
લોકોએ...ને એણે ચાંલ્લાની રકમ જોતાં જોતાં એમાંથી એક કાગળ એને મળી આવ્યો. 
લશલતાના અક્ષરવાળો કાગળ અિીં ક્યાંથી ? તેણે વાંચ્યો. `તમે મારા પર ખોટો – સાવ 
ખોટો આક્ષેપ કરો છો. િંુ તમારા ગામના કોઈ પણ મનુષ્યને ઓળખતી નથી. મારે કોઈ 
પુરષ જોડ ેઓળખવા જવેો સંબંધ નથી. િંુ તો માત્ર શશશક્ષકા છુ ંએટલે મારા શવદ્ાથદીઓને 
જ ઓળખું છુ.ં શનશાળના કમ્વચારીઓને જ ઓળખું છુ.ં સત્યનું નામ મેં તમારે મોંએ જ 
અિીં સાંભળ્ું. એ પણ એમના લગ્નમાં તમે મને આમંત્રણ આપવા આવ્યાં એટલે, બાકી 
મારે–અમારે એવો કશો અજણતો કિી શકા્ય એવો પણ સંબંધ નથી. મેં એમને ક્યાં્ય 
જો્યા નથી. એ્ય મને ઓળખતા નથી.’

`ઓળખું છુ.ં’

એણે કાગળ માને બતાવ્યો.

`આને િંુ ઓળખું છુ.ં તમે મારા પર શત્રુનું કામ ક્યુાં છ.ે એને તમે ફસાવી છ.ે એણે 
તમારં શું બગાડ્યું છ ે?’



`આ છલ છ;ે તમારં રાક્ષસી છલ.’ કિીને નાના બાળકની જમે રડી પડ્યો, સૂ્યા્વ 
ત્યાં ઊભી િતી તે ખસી ગઈ. માએ કશો પ્ત્યુત્તર ન આપ્યો. એટલે ખાધાપીધા વગર 
તે ખેતરમાં જતો રહો.

લીલીછમ સીમ પર સત્યને ચીડ ચડી. પગની ઠસે મારીને એને ફેંકી-ઉશેટી દેવાનું 
મન થ્યું. પોતાની ચોતરફ અશગ્નના છોડવા ઊગી નીકળતા િો્ય એવું એને લાગ્યું.

`લશલનું એમણે મારા માટ ેશસ્ બનાવ્યું છ.ે’

ઠચૂક ઠચૂક ઠચૂક

હિસસો્ય ઠ્ય. હિસસો્ય ઠ્ય.

નારણ આંબા પર ચડ્યો િતો. રસતા પરની ડાળી કાપતો િતો. સત્યે નારણને બૂમ 
પાડી. પણ નારણ તો અત્યારે હિસસો્ય હિસસો્ય કરવામાંથી જ ક્યાં ઊંચો આવે એમ 
િતો. સત્ય ઊઠ્યો. ગ્યો. એણે જો્યું તો સામે છડેથેી અિીં આવતાં આવતાંમાં તો રસતા 
પરની ડાળી લગભગ લબડી ગઈ િતી.

`એ્ય લુચચા, તને આ ડાળી કાપવાનું કોણે કહું ? કેમ કાપી નાખી તેં ? તને એ 
કાપવાનો શો અશધકાર છ ે? તું અત્યારે બીજી ડાળ ફૂટાડી શકે એમ છ ે? તું નીચે ઊતર, 
કિંુ છુ.ં મારી સામે ડિાપણ ના કરતો, લબાડ.’

ડાળીને બદલે નારણ જ નીચે કપાઈ પડશે એમ તે થરથરવા લાગ્યો.

સત્યનો રિોધ શવશચત્ર છ.ે ઉપર રહે રહે જ ધ્ૂજતો ધ્ૂજતો તે કરગ્યયો.

`ભૈશાબ, મને તો બાપુજીએ કહું’તું, મારો કશો ગુનો નથી.’

`તું લબાડ, નીચે મર. એ કંઈ આંબાના બાપ છ,ે તે તને આવો િુકમ કરે ?’

`પણ...પણ...સશતભૈ રસતા પર િતી...તમારી ડાળ...ભૈશાબ...રસતા પર...એટલે 
વૈશંકર છોકરાં કેરીઓ તોડી જતેલાં.’ ઊતરતાં ઊતરતાં એણે લોચા વાળવા માંડ્યા.

`શટ અપ.’

`નૈ બોલું, ભૈશાબ. પણ તમે ક્યાં નથી જાણતા બાપુજીનો રૂવાબ.

એ કિે એટલે...’

લમણું તમતમી ગ્યું. એના પર િાથ ફેરવતો જતો રહો. નારણ કુિાડી પણ લેવા 
ન રહો.

ઘેર જતી વખતે સત્યે જો્યું કે રસતો આખો કુરૂપ લાગતો િતો. આંબાની ડાળથી 
તે ભ્યયો લાગતો િતો. શોભતો તો એવો િતો કે જાણે રસતો મનુષ્યની જમે બોલશે એવો, 
ખેતરનો શેઢો પૂરો થા્ય ત્યાંથી એ પણ ગમી જા્ય એવો વળાંક લેતો િતો. નારણ છટે ે



જઈને ઊભો િતો એટલામાં સામે શેઢ ેચરતા બળદ પર ગોહર્યો (બળદ) ઠકે્યો અને 
એના સીસોંટાથી ખેતરનાં બધાં્ય પંખી ધ્ૂજી ઊઠ્યાં. નારણ એને પકડી શકવાની હિંમત 
ન કરી શક્યો. ઘેર આવ્યો ત્યારે સત્ય તાવને લઈને આવ્યો િતો. એ રાત્રે સૂ્યા્વએ એને 
માથે િાથ મૂક્યો, માથું દબાવાનો ્યતન ક્યયો; પરંતુ સત્ય જાણતો નિોતો એ િાથ સૂ્યા્વનો 
છ.ે...અંધકાર પ્પંચી તંદ્રામ્ય શસથશતમાં સત્યે લશલતાને પાસે બોલાવી ત્યારે જોસથી 
એના માથા પર ફટકો લગાવીને તેની લશલતા દૂર અંધકારમાં ભળી ગઈ િતી. સૂ્યા્વના 
શતરસકારને િવે સીમા નિોતી રિી.

તાવ ગ્યો. બે હદવસ સત્યને હરબાવીને પાછો જતો રહો. એને ઊંડ ેઊંડ ેભ્યનો 
છોડ ઊગતો િો્ય એવું લાગ્યું. ડૉકટર પટલેની સલાિ ્યાદ આવી. તેલનું તળેલું બિુ 
ખાવું નિીં. સપશ્વને શત્રુ માનવો. `માનીએ જ છીએ ને, પણ સવપન શત્રુ બની બેઠુ ંછ ેએનું 
શું ?’ એણે પાછુ ંસૂ્યા્વનું શરીર જો્યું. શતરસકાર, શધક્ાર અને રિોધથી તે લાલચોળ થઈ 
ગ્યો. સૂ્યા્વને જોવામાં એને જોઈને અિેમદની વાત સાંભરી આવતી. એ મૂખ્વ પાછો ક્ષમા 
આપવાનું શીખવાડ ેછ.ે િશે, ભૂલ તો બધા્યથી થા્ય, મનુષ્ય નિીં કરે તો ઈશ્ર ભૂલ 
કરશે ? િશે. િશે િશે શું વળી ? સત્યે દાંત ભીડ્યા. ચાર હદવસ પિેલાં એક રાતે એના 
પેટમાં લાત મારવાનું મન થઈ આવેલું. પણ કોણ જાણે કેમ લશલતા ્યાદ આવતાં એને 
અંધારામાં બોચી પકડીને બેત્રણ ઘુમમા લગાવી દીધેલાં. સત્યને તે હદવસે સાંજ ેખેતરમાં 
સૂ્યા્વને તમાચો લગાવી દીધો િતો તે પ્સંગ ્યાદ આવ્યો. શવચારમાં ને શવચારમાં પોતે 
તળાવ તરફ જઈ પિોંચ્યો િતો એનું્ય ભાન ન રહું.

વડ નીચે શ્ાન તરફ જોઈને ઓવારા પરની સ્ીઓ પરસપર સમજી શકા્ય એવું 
િસતી િતી. બેત્રણ સારસ પક્ષીઓ નજીકમાં આવતા આસોનું ગીત ગાતાં િો્ય એમ ડોક 
ઉલાપી શનજ ્વન પાળ પર દોડ્યાં ગ્યાં. એક ્યુવતીનો અવાજ આવ્યો, `અલે સશતભૈ, પેલાં 
કૂતરાંને ઢખેલો મારોને, જા્ય અિીંથી નબરાં.’

બીજી બટકબોલીએ સૂર પુરાવ્યો :

`રિેવા દે ને િમણાં જ પૈણાં છ.ે’

સત્યને એમની જુગુપસક મશકરીથી ત્યાં બેસવાનું ન ગમ્યું. ઊઠ્યો અને થોડકે ગ્યો 
િશે – ને ઊલટી થઈ. લોિીના બેચાર લચકા જોઈને તેની નજર ધ્ૂજી ગઈ. કેટલીક વાર 
પછી પેઢામાં ભારે સણકો લાગ્યો – તે બેસી પડ્યો. મૂત્રાશ્યમાં સરર સરર થતું લાગ્યું 
અને મોડ ેઘેર પિોંચ્યો ત્યાં લગી રહું અને લોથ થઈને ખાટલામાં પડ્યો.
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છવેટ ેકંટાળીને પ્ોફેસર મૅ્યોને પત્ર લખ્યો :

પૂજ્ય,

પાછો ક્ષ્ય થઈ ગ્યો છ.ે તાવ બે અઢી માસથી આવ-જા કરે છ.ે ઘરનાંને ઉથલાની 
ઝાઝી ખબર િો્ય એમ નથી લાગતું. એક રીતે કિંુ તો મેં એ વાત છુપાવી છ.ે આ વખતે 
મેં અને રોગે શનશ્ચ્ય ક્યયો છ;ે ધા્યુાં કરવું. મારા માટ ેતમે કંઈ ઓછુ ંનથી ક્યુાં ! ને એટલે 
જ તમારો આ રીતે આભાર માનું છુ.ં ખોટુ ંન લગાડશો. તમારી ઇચછા શવરદ્ધ જઈને – મેં 
રોગને પાછો બોલાવ્યો છ,ે તેમાં િંુ મારં ભલું ઇચછુ ંછુ.ં

તમારો સત્ય.

આજ ેતાવ નિોતો, પણ છાતીમાં કળતર થ્યા કરતું િતું. મૂત્રાશ્યમાં પણ એ જ 
રંગ િતો. સત્ય પોતાના પર રોષના તાંડવ ઉતારીને પથારીમાં પડ્યો િતો. સૂ્યા્વ આવી. 
એને આ રીતે સુનમૂન બેઠલેો જોઈ તેને બોલવાનું મન થ્યુંુ.

`તમે પેલી વાતા્વ – નવલકથા લખતા િતા એનું શું થ્યું ?’

સત્યે એના મોં ભણી જોઈ રહો. થોડી વારે ઉત્તર આપ્યો :

`ધરપત રાખ જરી. એ જ થા્ય છ.ે તું તારી નજરે વાંચી શકીશ.’

સત્યને વાત કરતો. જોઈને એની સાથે એ બેઠી.

`િંુ સમજી નિીં.’

`સમજાશે એ તો. માને બોલાવ.’

`એ તો તળાવે ગ્યાં છ.ે’

`િંઅ તો એટલે જ તમે મારી પાસે આવ્યાં છો નિીં કે !’

સૂ્યા્વએ બિાર નજર કરી.

`થોડી વાર થોડી વાર, તમારી જોડ ેબેસીને મારે પ્ા્યશશ્ચત્ત કરવું છ.ે’



`પ્ા્યશશ્ચત્ત ?’ સત્ય ખડખડ િસ્યો. બેત્રણ ઉધરસ ખાધી. પછી શરૂ ક્યુાં : ̀ પ્ા્યશશ્ચત્ત 
તો મારે કરવાનું છ,ે મારે.’

સૂ્યા્વની નજર બિાર િતી.

`સારં ત્યારે તમારી ઇચછા ન િો્ય – તમને િંુ બેસું એ ન ગમતું િો્ય તો મોટીબેનને 
ઘેર જઉં છુ.ં’

સત્ય અનુત્તર રહો.

સૂ્યા્વ બિાર આવી. ખડકી તરફ દૃશટિ કરી. થોડી વાર ઊભી રિી અને પછી 
મનિરને ઘેર જતી રિી.

સૂ્યા્વ ગઈ એટલે સત્યે શમત્રનો એક પત્ર કાઢ્યો. સેનોટોહર્યમમાં એ િતો ત્યારે 
એના પર મુંબઈથી એના શમત્રે લખ્યો િતો :

`શૂન્યતાના રાક્ષસને તું પંપાળ્ા કરે છ,ે એ મરી જા્ય. તું જલદીથી સાજો થઈ જા્ય. 
પણ દોસત, િંુ તને ઓળખું છુ,ં તું એને પણ પંપાળવાનો મોિ નિીં ત્યજ.ે મને તો લાગે છ ે
મનુષ્યનો મોટામાં મોટો શત્રુ િો્ય તો તેની સવભાવગત નબળાઈ. આપણને આપણામાંની 
કોઈ ને કોઈ નબળાઈને વારે વારે ચૂમ્યાં જ કરવાનું મન – વ્યસન રિેતું િો્ય છ.ે કોઈ 
ગરીબીને બચીઓ ભરે, તો કોઈ દુરાચારી બૈરીને આખો હદવસ શધક્ા્યા્વ કરે, ન મળેલી 
ઇચછાને મૂશત્વમંત કરી એને ચાટ્યા કરે, કોઈ ખૂબ પૈસાને સંભોગે, નિીં તો પછી કોઈ 
નબળાઈ િાથે કરી ઊભી કરે અને એને ગળે વળગાડ.ે તું કદાચ તારા ટી.બી.ને વિાલ 
ક્યા્વ કરતો િશે. why do you identify yourself with your disease ? દોસત, એમ 
કરવામાં માલ નથી. તું મારી પ્કટ જાત કરતાં પણ વધુ શવસતરેલો છ.ે અને એ શવસતારને 
ગમ્ય કરવાને બદલે જો તું રોગની મ્યા્વદાઓમાં જ રિીશ તો પછી તારો જ ભગવાન 
તને િસશે. તારો ભગવાન તું જ. તું જ શવસતરીને રહો છ.ે પણ ભઈલા, તું તારો સવીકાર 
નિીં કર તો તારો કોઈ અથ્વ જ નિીં રિે. િંુ તો એમ કિંુ છુ,ં તું તારા ભશવષ્યને મુઠ્ીમાં 
બાંધી દે. ભૂતને લાત મારીને પેસેફીક મિાસાગરમાં ઉશેટી દે, શવષમતાઓને ચાવીને થૂંકી 
નાખ;’ અને બચુ, તારા શ્ાસ પર સત્તા મેળવ. શ્ાસોશ્ાસનો રાજા બનીને તારી ઇચછાને 
મેળવવા ્યતન કર. એ્ય ન કર, િંુ તો કિંુ છુ.ં એની મેળે તારી પાસે આવશે. બસ ત્યારે, 
િંુ આણંદ તરફ આવીશ, િંુ્ય તારી પાસે આવીશ. મારે તને બચી કરવી છ.ે’

સત્યની આંખ ભીની થઈ ગઈ. જો્યું તો પાસે લશલતા ઊભી િતી.

`કેમ આવી ?’

`રજા વગર નથી આવી. તશબ્યત કેમ છ ે?’

`......’

`આમ જો્યા શું કરો છો ? િંુ કંઈ તમારી દુશમન થોડી છુ.ં’



`તું જતી રિે. િંુ તને મારી બેસીશ.’

`બસ ? મને તમારો ભ્ય નથી લાગતો. પણ કિંુ, તમે જાણી કરીને શા માટ ેઆમ 
દુ:ખી થાવ છો ? તમારે ન જીવવું િો્ય પણ કોઈ બીજાને તો સુખ થા્ય એમ રિો ને.’

`તું ડાિી ન થા. મેં બિુ સાંભળ્ું. જતી રે’ કિંુ છુ.ં શવશ્ાસઘાતી, દુટિા, રાક્ષસી, 
નાલા્યક....’

`સત્ય મને આવું બધું ન કિેવા્ય. મારી સિનશશકત બિારનું છ ેઆ બધું.’

`તું જતી રે લુચચી.’

એક વેધક પણ અસિા્ય દૃશટિ ફેંકી લશલતા વીજળીની જમે ચાલી ગઈ.

સત્ય શવવેકબુશદ્ધ ખોઈ બેઠો િતો. એણે પોતાનો આતમઘાત કરવા જટેલો રોષ પોતા 
પર ઉતા્યયો િતો.

એના બાપુજીએ દવાખાનાની વાત કરી તો દુશમનની જમે કતરાતી દૃશટિએ એમના 
ભણી તાકી રહો અને પછી માથાવાઢ જવેું થોડુકં બોલ્યો :

`તમારા દવાખાનામાં જ છુ.ં પરણાવ્યો છ ેત્યારનો.’

`મર ત્યારે’ કિીને એના બાપુજી પોતાને કામે વળ્ા. કેટલુંક કિે ત્યારે. નાનો થોડો 
છે

આખું અઠવાહડ્યું તાવમાં ગ્યું. સત્ય િજી બદલા્યો નિોતો. એની મા ઘરગથથું 
ઔષધ કરી કરીને્ય થાકી. રડ્યે, સમજાવ્યે કંઈ આ શજદ્દી માનવાનો નથી. સૂ્યા્વને તો એ 
સામે ઊભી પણ રિેવા ક્યાં દેતો િતો કે સેનેટોહર્યમ જવાની એ વાત કરી-સમજાવી શકે. 
પ્ોફેસરનો ઉત્તર નિોતો. ભલુને ગઈ કાલે પત્ર આપ્યો, તેનો્ય જવાબ ન આવ્યો. સત્ય 
બે વષ્વનો મંદવાડ લઈને બેઠો િો્ય એમ ઉદાસીન મુખે બેઠો િતો. મંજુ દોડતી દોડતી 
આવી. એણે સમાચાર આપ્યા:

`સશતકાકા, હદવારીબા, તમારે ઘેર કોક ભુરાભટ આવે છ.ે’

થોડીવારમાં તો પ્ોફેસર મૅ્યોની પાતળી ઊંચી દેિ્યશટિ ઘરમાં વંકાઈ પ્વેશી. સત્ય 
`આવો’ કિેતાં લગભગ ખાટલામાંથી ઊતરી પડ્યો. પ્ોફેસરના પગ આગળ પુત્રને ઢળતો 
જોઈ હદવાળીને ્યાદ આવ્યું :

`આ તે દિાડ ેઆવ્યા’તા.’

હદવાળીને આશા બંધાઈ, સત્ય સાધુ જવેા પુરષનું કહું માનતો િશે.

`તેં કેટલી બેદરકારી બતાવી છ,ે તારા પ્ત્યે ?’ ને એમણે શખન્તા બતાવી માથું 
િલાવ્યું. ખાટલાની ધાર પર બેસી ગ્યા. અને સત્યની માને કિેવા મંડ્યા :



`તમે બેન, આ તમારા છોકરાની શબલકુલ કાળજી લીધી નથી. એને ખૂબ કામ અને 
જવાબદારી સોંપવી જ ન જોઈએ.’

પાછા સત્ય તરફ વળી કિે :

`અને તું ભણ્યો છ,ે પણ ગણ્યો નિીં. પોતાના જીવન પર રિરૂ રિે એ ન ચાલે 
ભાઈ, આ જીવન તારં નથી, તારા એકલાનું જ નથી. એમ પણ આ પૃથવી પર તારી 
આસપાસ જીવીએ છીએ, એનો તો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. તું ઈશુને સમજી શક્યો જ 
નથી. બીજાના આતમાને દુ:ખી કરવાનું એ સંતે નથી શીખવ્યું કંઈ. તારી જશંદગી પર 
અત્યાચાર ગુજારવાનો તને મુદ્દલે અશધકાર નથી. કાપેલી ડાળને તું ચોંટાડી શકે છ ે? આ 
તારં સવાસથ્ય....કંઈ નિીં તારે મારી સાથે અત્યારે જ સેનેટોહર્યમમાં આવવાનું છ.ે બોલ 
શું કિે છ?ે’ સૂ્યા્વ પાણી લઈ આવી. એ પણ બોલતા બંધ થઈને તે જોઈ રહા.

`આ ?’ સત્ય સામે જોઈને તેમણે પ્શ્નસૂચક દૃશટિ કરી.

`એની માએ ઉત્તર આપ્યો :

`એની વિુ છ.ે’

પાણીનો ગલાસ િાથમાં લેતાં કિે :

`એમ !’ પછી અમદાવાદમાં પરણ્યા પિેલાં સત્ય પોતાને મળેલો તે પ્સંગને ્યાદ 
ક્યયો.

`તમારં નામ લશલતા ને ?’

પ્ોફેસર શસમત કરવા જા્ય ત્યાં જ શવદ્ુત ઝબકારો થા્ય એવું બેઠલેામાં થઈ ગ્યું. 
સત્યના ઉદાસીન મોં તરફ સૂ્યા્વએ નજર કરી સાસુ તરફ વાળી લીધી.

`ના એનું નામ તો સૂ્યા્વ.’

પ્ોફેસર પોતાના સંક્ષોભને ગળી ગ્યા. પોતે આવી ભૂલ કરી બેઠા તે બદલ સત્ય 
સામે જોઈ િસ્યા અને `સૂ્યા્વબેન ? પણ સત્ય તું તો– કિેતો ખરો, તેં શો શવચાર ક્યયો 
?’ પછી તેમણે હદવાળીને સલાિ આપી, `કંઈ નિીં, બેન ઉદાસ થવાની જરૂર નથી. એને 
આજ ેજ સેનેટોહર્યમમાં દાખલ કરી દઈએ.’ સત્યને રડી પડતો જોઈને તે જ સાવ ઉદાસ 
થઈ ગ્યા. એના માથા પર િાથ મૂકી `કેમ રડ ેછ ેતું ? તને ખબર છ,ે આપણા માથા પર 
એક વ્યાપક ઔષધ લિેરા્ય છ.ે એની પ્ાથ્વના કર. તારામાં એનું અવતરણ થા્ય એવી....’

સૂ્યા્વ ઘરમાં પેસી ગઈ િતી. પ્ોફેસર મૅ્યોને િજી્ય પેલો સંકોચ અનુભવ થ્યા કરતા 
િતો. એમણે સત્યના મોટાભાઈને માંડીને વાત સમજાવી. ખેતરમાંથી એના બાપુજીને 
બોલાવ્યા અને :

`જુઓ ભાઈ, જમે બને તેમ જલદી એને સેનેટોહર્યમમાં દાખલ કરી દો, નિીં તો 



પસતાશો : ચલો, િંુ પણ સાથે આવું છુ.ં’

અત્યાર સુધી િાથમાં મધનો શીશો લઈને પડાળીઆ નીચે ઊભેલો ભલુ પણ િવે 
તો સીસો િાથમાં લઈને પાછો જવાનો શવચાર કરતો જોઈ રહો. તે છકે સત્યને ગાડામાં 
બેસાડ્યો ત્યાં લગી.
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ડૉકટર ગોખલેએ X-Ray જો્યો અને કંઈ બોલ્યા વગર ટબેલ પર મૂકી દીધો.

પ્ોફેસર મૅ્યો સત્યની ઓળખ આપવા ગ્યા—

`આ....’

`ઓળખું છુ ંપ્ોફેસર, પિેલાં પણ એ આ સેનેટોહર્યમમાં આવી ગ્યા િતા. શમ. 
પટલેે મને ઓળખાણ કરાવી િતી. પરંતુ disease પાસે તો સૌ સરખા; વ્યશકત ગમે તે 
િો્ય; રોગ એ રોગ છ.ે એઓ શરીર પ્ત્યે બેદરકાર છ.ે મટ્યા પછી પણ એ અિીં આવ્યા 
િતા. એ ખૂબ લાગણીશીલ છ.ે મેં એમને સલાિ આપી િતી. Mind well still you are 
patient, this is not the time of love, but the time against T.B. તે સમજ્યા નિીં. 
We are helpless.’ પછી ડૉકટર સત્યના બાપુજી તરફ ફ્યા્વ.

`જુઓ કાકા, સેનેટોહર્યમમાં બે અઢી માસ રાખી જુઓ કદાચ ઑપરેશન કરાવવું 
પડ.ે’

`ઑપરેશન !’ સત્યના શપતાજી ટબેલ પર બેસી ગ્યા.

પ્ોફેસર મૅ્યો સત્યને હિંમત રાખવાનું કિી સટશેન જવા રવાના થઈ ગ્યા. ડૉકટર 
ગોખલેએ સેનેટોહર્યમમાં જવા માટ ેસત્યના બાપુજીને શચઠ્ી આપી. આણંદથી દોઢકે 
માઈલ દૂર લીલાં ખેતરોની વચચે રૂગણાલ્ય આવ્યું િતું.

સેનેટોહર્યમમાં ગાડુ ંઆવ્યું. સત્ય નીચે ઊત્યયો. વૉડ્વની બિારનો બગીચો ખાસસો 
વધી ગ્યો િતો. ગુલાબના છોડ પર ભરચક ફૂલ બેઠાં િતાં. એટલામાં આંબાના ઓટલા 
પર બેઠલેો કૂતરો ઓશચંતો આ અજાણ્યા લોકોને જોઈને ભસવા મંડ્યો. છકે સત્ય પાસે 
દોડતો આવ્યો–એ લંગડાતો િતો. સત્યની પાસે જઈ ઊભો. ભસવાનું ભૂલી જઈને 
સત્યના મોંની ઉદાસીનતાને જોવા મંડ્યો. સત્યના બાપુજી એ એને જોસથી પરોણો ઝાપટી 
દીધો ને એના લંગડાતા પગને સંભાળતો વાઉંઉંઉં વાઉંઉંઉં કરતો તે આંબા તરફ જતો 
રહો. ભીની આંખને કૂતરા પરથી ઊંચકી લઈ સત્ય સામેના પીળચટા ડાંગરનાં ખેતરોના 
શવસતારને જોઈ રહો.



સત્યની દૃશટિ િવે થાકી ગઈ િતી. આંબા નીચેના ઓટલા પર જઈ બેઠલેા પેલા 
લંગડા શ્ાન સુધી જ તેની નજર પિોંચતી િતી. પીળચટી ભૂશમના શવસતારને જોવામાં િવે 
એને રસ રહો નિોતો. એને િવે ક્યાં કોઈ વાતા્વનું પાત્ર શોધવું િતું. કૂતરો િજી્ય પોતા 
તરફ કશીક પહરચ્યતાથી શનિાળી રહો િતો.

`િેંડ ભઈ, ક્યાં લગી અિીં ઊભો રૈશ ?’

*

સત્ય પલંગ પર સૂતો. એને ફરી વાર આવેલો જાણી દદદીઓ એનું નામઠામ પૂછતા 
ચોતરફ વીંટળાઈ વળ્ા. નસ્વ ઈંજકેશન તૈ્યાર કરીને આવી. એણે વિાલભ્યયો પહરચ્ય 
તાજો ક્યયો.

`આટલા હદવસ ધ્યાન ન આપ્યું તેં ? તું કંઈ બીજા દદદીઓ જવેો અભણ નથી.’

નસ્વની નજરમાંથી, મોંમાંથી સંજીવની વાણી નીતરતી જોઈને સત્યને જીવવાનું મન 
થઈ આવ્યું.

`ડૉકટર પટલે ક્યાં છ,ે બેન ?’

`બરોડા, પણ તું િવે બિુ બોલ બોલ ન કરતો.’

સત્ય આંખો મીંચી પડ્યો રહો...થોડી વાર પછી એને થ્યું બાપુજી પોતાને આમ 
આંખો મીંચેલો જોતા િશે ને? એટલે તે સામેના ખાટલાઓ પર સૂતેલા, બેઠલેા, વાતે 
વળગેલા, પોતાને કુતૂિલપૂવ્વક જોતા દદદીઓના મોં જોવા લાગ્યો.

ગ્યા વખતે પોતે સામેની લાઈનમાં િતો, પેલા 10 નંબરના ખાટલા પર. અત્યારે 
તો તે ખાલી છ.ે...સત્યને એના પર સૂવાની ઇચછા થઈ આવી. ગ્યા વખતની જમે પોતે 
વતદી શકે તો કેવું ! એણે ગ્યા વખતની જમે બધા દદદીઓને જોવાનો એક દૃશટિપ્્યાસ 
કરી જો્યો. પોતે જ ેખાટલા પર સૂતો છ ેએનાં પર તો રામાકાકા િતા. આખે શરીરે વલુર 
ઊપડી િતી. એમને પોતાને આ વખતે ઇંજકેદશનનું હરએકશન ઊપડશે તો ? એ ઘરડો 
મનુષ્ય જબરો સિનશીલ િતો— તો્ય...મિેતરાણી પેશાબ લેવાની બાટલી મૂકી ગઈ. 
ઈશ્રને ્યાદ કરી એણે પ્ાથ્વના કરી :

`સાજા નરવા માણસને આવે એવો પેશાબ આવવો શરૂ થઈ જા્ય.’

બાપુજી પોતાના ભણી ગરીબડુ ંજોઈ રહા છ.ે એણે એક વખત સવસથ મનુષ્યની 
જમે ખોંખારો ખાધો. ત્યાં જ છાતીમાંથી ગરમ ગરમ વછૂટ્યું. રકતવમન.

`બાપુ—’સત્યની આંખ ભીની ભીની થઈ આવી.

મિેતરાણીએ પોતું કરી, ચાદર બદલી, સત્યના ખાટલા નીચે ટબ લાવી મૂક્યું.

ટબ જોતાં જ તેનાથી બોલાઈ ગ્યું.



`ટબ કેમ લાવી ?’

`ઊલટી થા્ય છનેે.’

પોતાને માટ ેઆમ ટબ લવા્ય એ એનાથી સિન થ્યું નિીં. એ ટબ મૂકી ગઈ એનો 
અથ્વ તો એ જ થ્યો કે પોતાને ફરી વાર પણ ઊલટી થવાની જ. ને એ પણ....પણ િવે 
ઊલટી ન જ થવી જોઈએ. િવે ખોંખારો ખાવાની મૂખા્વઈ ન કરવી. એને જન્ુ ્યાદ 
આવ્યો. એ ઘોડાની જમે ખોંખારો ખાતો િતો.

સત્યે જન્ુવાળા ખાટલા ભણી નજર કરી. એના પર અત્યારે એક મૂંછાળો સૂતો 
િતો. પડ્યો પડ્યો એ મૂંછો આમળ્ા કરતો િતો. ક્યાં્ય સુધી એ જોઈ રહા, ત્યારે એણે 
બીક લાગે એવા ડોળા પોતાના તરફ ફેરવ્યા. એને પાંપણો િલાવવાની આદત નિોતી. 
એટલે સત્યને જોવાનું ન ગમ્યું. સત્યને એના પ્ત્યે ખીજ ચડી. નસ્વ ટમેપરેચર માપવા 
આવી.

`બેન, જન્ુના સમાચાર મળે છ ેકે ?’

`એ તો ગ્યો.’

`જા્ય જ ને, ઓછો અિીં પડ્યો રિે.’

`એ્ય ગ્યો િોત તો સારં જ ને; એટલા ખાતર તો મારે પેલી નંદાડીને પણ કાઢવી 
પડી. એ કંઈ ઓછી બીડીઓ ન’તો પીતો– તે તારી જમે સાજો થઈને ઘેર જા્ય. શબચારો.` 
કિીને નસ્વ થમયોશમટર જોવા લાગી.

સત્યે મનોમન ઇશ્રને પ્ાથ્વના કરી. બે શમશનટ પછી એણે આંખ ઉઘાડી ત્યારે પેલો 
મૂંછાળો ગાતો િતો :

`જી્યા બેકાર િૈ, છાઈ બિાર િૈ

આજા મોરી બાલુમા તેરા અનતેજાર િૈ.’

સત્યે બાપુજીને એ આમ મોટથેી રાગડા ન તાણે એમ કિેવા કહું.

`છોને ગા્ય, તારા બાપુનું શું જા્ય ?’

સત્ય એમના મોં સામે જોઈ રહો. એને થ્યું, બાપુજી પોતાના શબછાના આગળ બેસી 
રિે એ પોતાની અશત માંદગીનું સૂચક છ.ે

`બાપુજી તમે િવે જાવ. જરૂર પડશે એટલે માત્ર લખીશ.’ આમ બોલીને ગ્યા વખતે 
પણ પોતે એકલો જ પડ્યો રિેતો િતો એ ્યાદ કરી રહો.

`કાલે જઈશ. ના્યણાને ગાડુ ંલઈને પાછો મોકલી દીધો છ.ે તું શચંતા ન કર.’

સત્ય બાપુજીના શીળીના ચાઠાવાળા મુખને જોઈ રહો. બધા કિે છ,ે પોતે બાપુજી 



પર પડ્યો છ.ે સત્ય ઘણી વખત આ્યનામાં જોઈને એ નક્ી પણ કરતો. ફેર એટલો 
પોતાનું મોં સુંવાળું અને મા જવેું ઉજળું છ ેઅને બાપુજીનું મોં શીળીવાળું અને મોટાભાઈ 
જવેું કાળું છ.ે પોતે બાપુજીથી ડરતો િતો એનું કારણ આજ ેસમજા્યું. ઘણા લોકો કિે છ;ે 
છોકરો બાપ પર પડ,ે અને છોકરી મા પર પડ.ે બેન િોત તો મા પર પડી િોત.’

`જી્યા બેકાર િૈ, છાઈ—’

સત્ય ધૂંધવાતો િતો. ગાતાં ન આવડતું િો્ય તો ડોળાળો ગાતો કેમ િશે ? જન્ુ 
શબચારો સારો િતો આના કરતાં તો. એની મેળે પત્તાં ટીચ્યા કરતો ને કંટાળતો ત્યારે 
બીડી. ને સત્ય પાછો મનમાં મૂંગો થઈ ગ્યો.

પાછો એ ખાટલા જોવા માંડ્યો. ગ્યા વખતે જોતો િતો એમ પોતાનો ખાટલો િજી્ય 
ખાલી કેમ િશે ? બીજો દદદી આજ સુધીમાં ત્યાં આવ્યો જ ન િો્ય ? નં. 11 પર એક 
તરવહર્યો છોકરો બેઠો િતો. એ ઓશીકા પર આ્યનો મૂકીને પાંથી પાડતો િતો. પોતે 
અિીં આવ્યો ત્યારે બધા દદદીઓ જમતા િતા ને આ છોકરો દાળ પીરસતો િતો. દદદીએ 
શ્મ શા માટ ેકરવો જોઈએ ? પ્ોફેસર મૅ્યો પાસે રહો િોત તો પોતે ક્યારે્ય રોગી ન 
બન્યો િોત. સટલૂ ખાલી િતું. બાપુજી બિાર ગ્યા િતા. પોતાની (પુત્રની) પાસે બેસવાનું 
એમને સૂગભ્યુ્વ લાગતું નિીં િો્ય ?

`જુઓ શીવાકાકા, મારં મોં કેવું લાગે છ,ે િવે ?’

પેલા છોકરો માથા વચચે પાંથી પાડી શીવાકાકાને બતાવતો િતો.

`છોડી જવેો લાગે છ.ે’

`શીવાકાકાની વિુ જવેો’ બીજો દદદી િસ્યો.

પેલો છોકરો ખાટલા પરથી નીચે કૂદી પડ્યો. અને શીવાકાકાના ખાટલા પાસે જઈ 
ગાવા મંડ્યો :

`ઝટ જાવો ચંદનિાર લાવો

ઘૂંઘટ નૈ ખોલું રે...’

સત્ય અવળો ફરીને સૂતો. એને રિોધ ચડ્યો િતો. આ દુટિોને ક્ષ્ય તો થ્યો છ.ે પણ 
મનની શવકૃશતઓનો પણ રોગ વળગ્યો છ ેસૌને, સૂ્યા્વએ પોતાને કેટલી્ય વખત કહું િતું :

`તમારાથી કંઈ નિીં થા્ય.’

ને અત્યાર સુધીની બધી્યે રાશત્રઓ સત્યની માંદી આંખમાં બિાર તાર પર સૂકવેલાં 
ક્ષ્ય રોગીઓનાં વસ્ોની જમે ફફડવા લાગી.

વૉડ્વમાં લગભગ બધા્ય સૂઈ ગ્યા િતા; કેટલાક તૈ્યારીમાં િતા. સવ્વદમન લંગડાતું 
લંગડાતું વૉડ્વમાં આવતું િતું એણે બિાર જો્યું : આંબા નીચે ઓટલા પર એક વૃદ્ધ દદદી 



બેઠો િતો. ગ્યે વખતે પોતે...બિાર બેસી રિેવાનું જ એ પસંદ કરતો િતો !

એણે આંખ મીંચી. સવ્વદમન પણ આંખમાં આવી ગ્યું. થોડી વાર પછી ફરી આંબા 
નીચે દૃશટિ કરી તો બે સ્ીઓ વાતોએ ચડલેી : સ્ીઓ...સેનેટોહર્યમમાં પણ સ્ીઓ ! પિેલી 
વખત પોતે અિીં દાખલ થ્યો ત્યારે એ દદદીઓની સભામાં બોલેલો.

પોતે સપશ્વ ઉપર ભાર મૂકીને રોગના પરાજ્યની શક્યતા સમજાવી િતી; પોતાનું 
ઉદાિરણ આપીને. એને ્યાદ આવ્યું :

વાતા્વસંમેલન પ્સંગે મુંબઈ જવાનું થ્યેલું. અશભનવ કશવ બાદશાિ પણ પોતાની 
સાથે િતો. અત્યારે અમદાવાદની એક કૉલેજમાં તે ગુજરાતીનો અધ્યાપક છ.ે પોતાની 
જમે એ પણ લ્લેરી – સપશ્વની બાબતમાં – એટલે વાતા્વને સંમેલનમાં મોકલી બન્ે જણ 
સાગર તટ પર રાત પડ ેએની રાિ જોવા ગ્યેલા ચાલતા. આખો હદવસ બે્ય જણાએ 
મળીને એક કામ ક્યુાં. પાગલોની ગણતરી કરવાનું. ફૉકલેનડ પરથી નીકળ્ા ત્યાં સુધીમાં 
એણે 17 પાગલ ગણી બતાવ્યા અને પોતાને એમાં ઉમેરીને ઓગણીસ પાગલોની ગણતરી 
કરેલી.

બિારથી પવનનો સુસવાટો આવ્યો. નસ્વ ફરીથી ટમેપરેચર માપી ગઈ. સવ્વદમનને 
પણ ભડકાવે, િરાવે એવો શ્ેતશ્ાન પવનમાંથી નીચે ઊતરી પડ્યો. કામર દેશની કોઈ 
રૂપગશવ્વતા શ્ાનરૂપે આવે એમ આમ્રમંજરી જવેું એનું પુચછ વારંવાર િલતું િતું. પીળચટાં-
લીલાં ખેતરો પરથી પવન આછ ેઆછ ેધક્ ેઅિીં ક્ષ્ય વૉડ્વમાં આવી પડ્યો િો્ય એવો 
તે શ્ેત શ્ાન પોતાના ખાટલાને સુંઘવા લાગ્યો. પોતાને એનો ઘ્રરાણસપશ્વ થ્યો કે તરત 
ખેતરો એની દૃશટિમાં ઓગળી ગ્યાં. પવન િલેસું બની ગ્યો. આમ્રમંજરી નાવ બની ગઈ. 
એમાં લથપથ ઉમમરખ્યામની મહદર આંખો અને એક નાજુક સુગંધશશલપા રબાઈઆત. 
માત્ર ચોમેર સ્ીઓની શલસસી સાથળો ઘૂઘવતી િતી. કેવળ ઓશચંતાની પાતાળવાસી 
તક્ષક કન્યા નાવમાં ઊછળી પડી. એક છાલક. બીજી. ત્રીજી. ચોથી....ને આકાશ શચરા્યું, 
ચંદ્ર ખરી પડ્યો. ઉપરનીચે ઘૂઘવતી િતી દહર્યાવ સાથળોની શલસસી સપાટી. ગુફાઓ. 
અસંખ્ય ગુફાઓ એકસામટી પ્સવવા મંડી, અંધકારની ખારીલુશ છાલકોમાંથી ગુફાઓની 
ગુફાઓ અવતરી રિી. નાવમાં બેઠલેી મહદરલોચના રબાઈ્યાતને પોતાના બાિુમાં સાિી 
લીધી. એને બચાવવા માટ ેદોલા્યમાન નાવમાંથી શ્યામશસથર હરકતતામાં િળવાશથી મૂકી 
દીધી. મૂકી દીધી ? પોતે એક ફૂલકંુવરીને મૂકી દીધી ? પશ્ચાત્તાપ, સંતાપ, તોબાિ, એ 
પુષપકા્યા ક્યાં ગઈ ? ક્યાં ગઈ એ સુગંધશશલપા શનરાશશ્તા ? ચંદ્ર તો ક્યારનો્ય ખરી 
પડ્યો, શવદ્ુતના ઝબકારામાં એને ખોળવી ને છાલકના શાસ્ને િાથમાં પકડવું બે્ય સરખું 
છ.ે તારો ખ્યયો, તારા ખ્યા્વ, અસંખ્ય શનિાહરકાઓ ખરી પડી, ગ્િ-નક્ષત્રો ચૂણ્વ-શવચૂણ્વ 
થઈને ખરી પડ્યાં; સતત તેજવષા્વ, કેવળ દૃશટિક્ષેત્રમાં વીંઝાતું રહંુ શલસોટાતું શ્ેત આકાશ.

સત્યની આંખ ખૂલી ગઈ.



પેલો મૂંછાળો ગાતો િતો :

`કાંનજી કંુજગલનમાં ક્યાં ગ્યા ?

કાંનજી, રાધાની પગલી આ રિી

કાંનજી જુમના નીરમાં ડબૂકી ગ્યા !

કાંનજી િરતા ફરતા ડબૂી ગ્યા.’

આ મૂખ્વનું ફેફસું દુખતુ નિીં િો્ય ! સત્ય શચડા્યો. બપોરની ઊંઘને અત્રતત્ર પડલેી 
તે જોઈ રહો. તંદુરસતીની પ્તીક્ષા કરતાં–પડી રિેલા શવલાસી અશગ્નવણ્વ રાજાનાં અસંખ્ય 
સવરૂપો...ગ્યે વખતે પોતાને મળ્ો િતો – તે ખાટલા પર અત્યારે સવ્વદમન શનરાંતે સૂતું 
િતું.

`ઊઠ...ઊઠ...સવ્વદમન.’ ને એને ઉધરસ સાથે લોિી બિાર નીકળી આવ્યું. કપાળે 
મોંએ પરસેવો બાઝી ગ્યો. વાંસા પર બાપુજીનો િાથ ફરતો િતો.

`ભઈ, ગભરૈશ નૈ. િંુ છુ.ં’

`બા—’ સત્યની આંખોમાં પાણી આવ્યું.

`જોઈએ છ ેતારે કંઈ ?’

સત્યે દીઘ્વ શનસાસો નાખ્યો.

`િા.’

ટબ નીચે મૂકી એના બાપુજીએ પ્શ્નસૂચક દૃશટિથી પુત્ર સામે જો્યું.

સત્ય િવે બોલ્યો :

`મારે સિારો જોઈએ છ.ે સિારો આપી શકો છો? રિરૂ રીતે િસ્યો અને પછી શરૂ 
ક્યુાં. `તમારા ગજા બિારની વાત છ,ે વડીલ મને સિારો કોઈ નિીં આપી શકે. કોઈ નિીં. 
કોને મળ્ો ? કોણે માગ્યો ને એને તે મળ્ો ? દરેક પોતપોતાનો સિારો ઇચછ ેછ;ે ઝંખે 
છ.ે કોઈક જ સદભાગી િો્ય છ.ે અસંખ્ય મનુષ્યોથી ભરીભરી આ સૃશટિ પર ક્યાંક તો એ 
િશે, જ ેમને...સાવ સીધી વાત છ,ે વડીલ મનુષ્ય ઘર જવેો છ.ે ઘરને ટકેો તો જોઈએ જ. 
ટકેા વગરનું ઘર શચત્રમાં્ય ઊંભું રિેતું નથી જો્યું. ટકેો ખસી જતાં તે તૂટી પડ ેછ.ે મારી 
જમે. પછી ભલેને એ ન તૂટ્યા જવેું લાગે. પણ સરવાળે જીરો.

વડીલ તમે શૂન્યમાં સમજો છો કંઈ? સરવાળામાં મીંડુ ંએટલે અચેતન િાજરી. 
અત્યારે મારં િોવું–ન િોવું મીંડા જવેું છ.ે મારા જવેાં જમીનપરસત મકાન આ માટી 
પર–આ પૃથવી પર અસંખ્ય છ.ે’

`ભૈ િંુ છુ ંને.’



સત્ય િસ્યો.

`તમે ? વડીલ, તણખલાના ઘરને લોખંડના ટકેાની જરૂર નથી િોતી.’

`બેટા !’ શનરાધાર ઉદગાર.

`બેટાફેટાની વાત ન કરો. વડીલ, ટકેાની વાત કરો, ટકેાની. ટકેા વગર મનુષ્ય કેટલી 
ક્ષણો શ્ાસ લઈ શકે ? અિીં પંચા્યત ડિોળવાની વાત ન ચાલે; સંબંધ બાંધવાની વાત 
વ્યથ્વ છ,ે એવું નાટક તો મેં ઘણા્ય પિેલા્ય ભકતોને મોંએ–વત્વને જો્યું છ.ે’

`ભઈલા તું બોલીશ નૈ.’

`તમે મને ન બોલવાનું કિેનાર કોણ ?’

`ક્યા અશધકારે મને ચૂપ રાખી શકો છો ?’

`િંુ ગરીબ છુ,ં તું—’ એ તો શું બોલે શબચારો જીવ !’

`ગરીબ તો િંુ્ય છુ.ં માત્ર આપણી ગરીબી જુદી છ.ે’

`કૂતરો ભસ્યો.

નસ્વ વજન કરવા આવી.

115 રતલ.

વજન નોંધીને નસ્વ ઑહફસમાં ગઈ. ગ્યે વખતે 100 િતું. 15 રતલનો વધારો ? 
અશક્ય સારં વજન જોઈને બાપુજી ખુશ થવા લાગ્યા. `પણ આ કંઈ સાચું વજન નથી.’ 
એ મનમાં બબડ્યો. સૂ્યા્વ એક હદવસ કિતી : `તમારં મોં િવે લાલશ પકડ ેછ.ે’ એના 
કહા પછી પગના ભારથી પગ પર પડલેા ખાડાને તે જોઈ રિેતો એ ્યાદ આવ્યું. આજ ે
પણ એવા જ–એનાથી પણ વધારે સોજા િશે,

એટલામાં નારણ આવ્યો. ઘેર જઈને તે સૂ્યા્વને લઈને આવ્યો િતો.

સૂ્યા્વને દીઠી એટલે સત્યના બાપુજી બિાર ગ્યા. ̀ કેમ આવી’ પણ ન પૂછ્યું. પૂછવાનું 
ન સૂઝ્ંુય. ને સત્ય પતનીના મોંને જોઈ રહો. સિેજ ઊપસી આવેલા એના પેટને.....સટલૂને 
ખાટલા નીચેની ખેંચી એ સટલૂ પર બેઠી. સત્યે એના મોં પર આવેલા દૈન્યને જો્યું.

`તમને જરૂર સારં થઈ જશે.’ ક્યારેક રિી એ બોલી.

`િા. થઈ જશે.’

`િંુ અિીં રિંુ ?’

`ના.’

`મને કંઈ રોગ નિીં લાગુ પડ.ે’



`નિીં પડ.ે’

`તો પછી રિેવા દોને.’

`...... ......’

સત્યના માથા પર િાથ મૂકીને એણે શરૂ ક્યુાં :

`મને તમારી સેવા કરવાની તક આપો ને !’

સત્યે શસમત ક્યુાં.

સૂ્યા્વ પોતાના વાળ પર િાથ ફેરવતી િતી.

`મને તમે તમાચો મારો. િંુ એટલે જ અિીં આવી છુ.ં’

`સેવા કરવા તો નિીં જ ને ? તારે મારા િાથનો માર ખાવો છ,ે

શવશચત્ર છ ે!’ િસ્યો.

સૂ્યા્વના મોં ભણી નજર કરી તો તે રડતી િતી.

`િંુ તને જરૂર મારીશ. જા. પણ િમણાં નિીં.’

`તમને મોંએ સોજા –’ ને એણે મોં વાળી લીધું.

થોડી વાર પછી વાત કાઢી :

`તમે લશલતા પર પત્ર લખ્યો િતો, તે મારી પાસે છ.ે’

`તારી પાસે ?’

`િા. ભલુ પાસેથી મેં લઈ લીધો િતો. િંુ એ લશલતાને આપવાની િતી, પણ એ 
તો—’

`શું ?’

`એ તો રતનપુરા ગઈ. ગામ લોકોએ–બાપુજીએ એની બદલી કરાવી. િંુ એને પત્ર 
પિોંચાડી દઉં ?’

`ના. જરૂર નથી. તારી પાસે રાખ.’

`મારી પાસે ? સાચું કિો છો–િંુ એ પત્ર મારી પાસે રાખું. સત્ય, મેં તમને ખૂબ 
અન્યા્ય ક્યયો છ.ે’

કબજામાંથી પત્ર કાઢી સત્યની છાતી પર મૂકી દીધો : ̀ લો, એને તો અિીં જ રાખો.’

સૂ્યા્વ આવી િતી એટલે સત્યના બાપુજીને ઘેર એકલા જવાનું ન ગમ્યું, ને નારણને 
સત્ય પાસે મૂકી તે ઘેર ગ્યા.



રાત્રે પત્ર કાઢી સત્ય વાંચવા મંડ્યો.

`વિાલી લશલ,’

મને પરણ્યે આખો એક ્યુગ વીતી ગ્યો. તને મળી શકા્યું નિીં. ક્ષમા આપજ.ે તારા 
પર રોષ ક્યયો છ,ે એ બદલ, ખાસ તો િંુ ક્ષમા માગું છુ.ં તું િવે રડીશ નિીં, દુ:ખી થઈશ 
નિીં. ભલુ સાથે આ પત્ર મોકલું છુ.ં તશબ્યતને લીધે ત્યાં ન આવી શકંુ એ તું સમજી શકે 
એમ છ.ે

તું આવી િતી. તારં અપમાન મારાથી થઈ ગ્યું એથી જ તને દુ:ખ થ્યું છ ેને ? 
ગાંડી, િંુ તારા પર રોષ કરં ખરો ?

તને મેં શનશાળમાં પ્થમ જોઈ ત્યારે િંુ લગભગ હકન્ર બની ગ્યો િતો. િંુ આ 
પૃથવીને તદ્દન મૃતાતમાની જમે વીસરી ગ્યો િતો. તે સમ્યે િંુ ચોમેર અનુભવતો િતો, 
માત્ર મારી લશલતામ્ય ઉપશસથશત. મને ત્યારે સમજાતું નિોતું િંુ શી પ્વૃશત્ત કરી રહો છુ.ં 
મારી પ્વૃશત્ત તે વખતે સાવ સમજશનરપેક્ષ િતી. કિેવું િો્ય તો કિેવા્ય કે `મારં િોવું’ નો 
મને અખ્યાલ સતત થ્યા કરવો એ જ જાણે મારી પ્મુખ પ્વૃશત્ત િતી. આ જ ેઅત્યારે તું 
વાંચે છ,ે એ તો તે વખતના મને–તારા સમગ્માં સેળભેળ થઈ ગ્યેલા–મને સમજવાનો 
બૌશદ્ધક પ્્યાસ કરં છુ.ં

ભલુ કિે છ,ે તું ખૂબ રડ્યા કરે છ,ે ખાતી નથી, રાત્રે પણ તારા ખંડની બત્તી બળ્ા 
કરે છ.ે ગાંડાની જમે વાત કરે છ,ે એ શબચારો મને બીજુ ંકિે્ય શું ? તેં તારા સત્યને 
કરોડ કરોડ ્યુગોથી જો્યો નથી. તે ્યુગો પણ કેવા–કાળમીંઢ. તારી દૃશટિ મારી દૃશટિ સુધી 
લંબા્યેલો એ કાળમીંઢ ્યુગ–સેતુ અત્યારે તને બચકાઈ ગ્યેલો લાગે છ,ે ને એટલે જ તું 
રડી લે છ.ે

મેં તો તારા પર રોષ ક્યયો; પણ તું ક્યાં એમ કિી શકે એમ છ ે? લશલ, તને કિંુ, 
રોષનો ડખં મારવાની મારી વૃશત્ત જ તારા-મારા પ્ણ્યને પ્ગાઢ કરે છ.ે તને શી ખબર 
પડ,ે સપ્વના ડખંની એ તો આવેગમ્ય ચૂમી છ.ે તું એને રોષ નામ આપે તો આપ, મારી 
કંઈ ના નથી.

થોડાક હદવસ પિેલાં િંુ ખેતરમાં ગ્યેલો. સાંજ િતી, બેસવાનું ગમેલું. એટલામાં 
મારી નજર નજીક સપ્વ્યુગલ પર પડી. બન્ે પરસપર હરિડામ્ય શસથશતમાં િતાં. થોડી 
વાર ચૂપ થઈને પડી રિે. પાછાં ઊંચાં થઈ થઈને એકમેકને ફેણની ઝાપટ લગાવે. જો 
એ ઘડીએ મેં એમાં શવક્ષેપ નાખ્યો િોત તો ? તને કિી દઉં : િંુ ગરોળીથી ખૂબ ડરં છુ.ં 
સપ્વને મારં સવરૂપ માનું છુ.ં એટલે એને જોવો મને શવશેષ ગમે છ.ે એની કાળી-સુંવાળી 
તવચાનો માદક – તું એને શવષલસપશ્વ કિેશે એ િંુ જાણું છુ.ં એ સપશ્વ આ રોગ પિેલાં 
િંુ ઘણી વાર માણી ચૂક્યો છુ.ં તું સ્ી છ,ે સમજી શકશે. સ્ી છ,ે એટલે જ નિીં, મનુષ્ય 
એટલે. પ્ત્યેક સજીવ પંશડનો એ સવભાવ છ,ે રસ છ.ે તને્ય કદાચ. સાજો થવા દે એક 



વાર પછી તને ભોળવીને એક વાર-માફ કર મારી લશલ, તને આવું કિેવા જતાં મારં મન 
અત્યારે ભાન ભૂલી ગ્યું છ;ે તને આમ કિીને દુ:ખી ન કરવી જોઈએ મારે. એ હદવસે મેં 
પેલા સપ્વ્યુગલને છછંડે્યાં િોત તો એ મને કરડી નાખત. મારી અવસથા પણ અત્યારે એ 
જ છ.ે મને કોઈએ છછંડે્યો છ,ે આપણને કોઈએ અલગ ક્યાાં છ.ે આપણને એકબીજાને 
કરડતાં કરી નાખ્યાં છ ેકોઈએ.

લશલ, તને િંુ આ રીતે ડખં દઈને તારી વેદનાને મારી વેદનામાં સંભારી દઈ એને 
એકતવ સમપુાં છુ.ં તારી વેદના મારી વેદનાથી સિેજ પણ શવશભન્ થઈ જા્ય એ િંુ ક્ષણાધ્વ 
માટ ેન સાંખી શકંુ. એ મારી વેદના છ.ે મારી લશલની વેદના મારી જ િો્ય. એ અલગ 
પડી છ ેએવું મનમાં થતાં િંુ તક્ષકની જમે ડખં મારં. મને–તને–અને સવ્વને વળી. અન્યને 
ડખંવાનું વ્યસન, તને ડખંું એનાથી લગીરે જુદું નથી. મેં િમણાં જ તને ન લખ્યું ? સપયો 
કંઈ અમથા નથી ડખંતા. એ બીજાને ડખંતા િો્ય એવું તો તટસથને દેખા્ય છ–ે લાગે છ.ે 
પણ ખરેખર તો એ સવ્યંડખંી છ.ે સજીવ પંશડ સવ્યંડખંી જ િો્ય–થા્ય ત્યારે એને પ્ેમ-
શવરિ જ ેકંઈ કિેવું િો્ય તે કિેવા્ય. મારે મારી વેદનામાં મારી પોતાની વેદના ઉમેરવી છ,ે 
સમાવવી છ.ે અલગ વેદનાથી જીવાતું નથી. એવું લાગે ત્યાં સુધી તો ક્યારે્ય જીવાતું નથી.

સૂ્યા્વને પ્થમ રાશત્રએ કહું િતું : `તું મારી લશલતા છ.ે’ ત્યારે પણ એણે મારો 
શતરસકાર ક્યયો િતો. મારી િાજરીને એના વસ્ની જમે દૂર ફેંકી દઈ તે ખસી ગઈ િતી. 
એમ કરીને એણે લશલતાના સત્યની અવમાનના કરી િતી. એટલું જ નિીં એણે અજાણતાં 
જ લશલતા તરફ મને ફેંક્યો િતો. લશલતા એના સત્યને લશલતા સુધી જ ફેંકી શકે ને ? 
સાચું કિંુ, એ રાત્રે મારં સપ્વસવરૂપ પ્કટ થ્યું િતું પણ સૂ્યા્વ લશલતા ન બની શકી. ને 
મારા સપ્વતવને સવપનનો આશ્્ય લેવો પડલેો. આ પત્ર લખું છુ–ંત્યારે િંુ એવી શસથશતમાં 
પડી ગ્યો છુ ંકે લશલ, અત્યારે સૂ્યા્વ લશલતા બનીને આવે, તું સવ્યં મને જગાડવા આવે 
તો પણ િવે એ શક્ય નથી. તને કિંુ, મારા મૂત્રાશ્યમાં પણ રોગ પ્વેશી ચૂક્યો છ,ે િવે 
તો. ગ્યે મહિને જ એક રાત્રે િંુ જાગતો સૂતો િતો. બપોરે ઓવારા પર એક શ્ાન્યુગલને 
રશતશસથશતમાં જોઈને મેં તક્ષકનું સમરણ કરેલું. પરંતુ વ્યથ્વ. સૂ્યા્વએ એ રાત્રે મને શું કિેલું–
લખું તને ? તને દુ:ખ ન થા્ય તો–જો. એણે મને કિેલું: `મારા શપ્યરમાં તમારી નાતના 
રિે છ.ે એમના થાબોટાનો અવાજ અિીં મને સંભળા્ય છ.ે’ તને સમજા્યું ? પણ િંુ શું 
કરં ? એ માને છ.ે..એ સત્ય છ.ે છ સાત હદવસથી તો આલબ્યુમીન ખૂબ જતું િો્ય એમ 
લાગે છ.ે િંુ કોઈ પણ સગીને લા્યક...

મને િવે લાગે છ,ે અિીં રિેવાને બદલે િંુ અમદાવાદ જતો રહો િોત તો પ્ાફેસર 
મૅ્યો મને બચાવી લેત. એમનો સપશ્વ સંજીવની છ.ે તેં એમને નથી જો્યા. પણ ખબર છ,ે 
મેં એક વખત સેનેટોહર્યમમાં એમનો પત્ર સંભળાવેલો. એમણે લખેલું : મનુષ્યનાં બે 
શવશભન્ પાસાં છ,ે અને તે પરસપરનાં પૂરક છ.ે ત્યારે તો મારી જોડ ેબેસી ગ્યેલી અને 
િસી પડલેી. પરંતુ કિંુ તે વખતે તને િંુ મારી લશલતા તરીકે નિીં ઓળખી શકેલો. મને 



તો લાગ્ંુય િતું તું મારી મશકરી કરે છ.ે સૂ્યા્વ પર િજી્ય મને ચીડ ચડ ેછ.ે પણ તું આવી 
ત્યારે પેલું કિેતી િતી, `રજા વગર નથી આવી.’ મને લાગે છ ેસૂ્યા્વએ જ તને મારી પાસે 
બોલાવી િતી. ખરં ને ?

તને િંુ દુ:ખી નિીં કરં.’

નારણ સટલૂ પર બેઠો બેઠો બીડી ફંૂકતો િતો. ભાઈ કાગળ વાંચીને આંખ ભીની 
કરી રહા છ,ે એ જોઈને એણે બીડી પગતળે દબાવી ઓલવી નાખી.
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રમેશ, બાપુજી, મોટાભાઈ, ભાભી, મા, પ્ોફેસર એક પછી એક ખબર લઈ ગ્યાં. 
સૂ્યા્વનું સીમંત ઊજવી એને શપ્યર મોકલી દીધી એ સમાચાર સાંભળીને સત્ય અિેમદ 
તરફ જોઈને િસી પડલેો. અિેમદ હદવાળીની વાતનો સેનેટોહર્યમમાં એની પાસે જ િતો.

કારતક-માગશર જૂના દદદીઓની જમે સાજા થઈ થઈને ગાતા ગાતા જતા રહા. 
પણ સત્યની ઊલટીઓ કેમ કરી ઓછી થતી નિોતી. ગ્યે મહિને વડોદરા ડૉકટર પટલે 
પાસે 15 હદવસ રિી આવ્યો : અમદાવાદ વાડીલાલમાં બે દિાડા જઈને વિીલે મુખે પાછો 
ફ્યયો. ડૉકટર ગોખલે સેનેટોહર્યમમાં દાખલ કરવાની ના કિેતા રહા ને અિેમદે દાખલ 
કરાવ્યો. એ સત્યની નજીક બેસીને ગીતા-વાચન કરતો, ક્યારેક ગઝલ, કશવતા સંભળાવી 
એનું મનોરંજન કરતો. િજી લશલતા દેખાતી નિોતી. શજજીશવષા પણ િવે રોગની જમે 
વળગી િતી.

સાજા માણસની જમે વોડ્વમાં લટાર મારવાની ઇચછાઓને મારી નાખવી પડતી એ 
એને આતમઘાત કરવા જવેું લાગવા માંડ્યું. એ પડ્યો પડ્યો 10 નંબરના ખાલી ખાટલાને 
જોઈ રહો િતો. એટલામાં પેલા મૂંછાળે રાગડો તાણ્યો :

`વાગે છ ેરે વાગે છ ેવનરાવન મોરલી વાગે છ.ે

તારી તે મોરલીને િીરે જડાવું.’

નસયે એને છાનો રાખ્યો. ત્યારે ડોળા કાઢતો એના ભણી જોઈ રહો. સત્યે જો્યું તો 
એ મૂંછો આમળતો િતો, અિેમદ બેઠો િતો.

`અિેમદ, પેલા ડોળાળાને કિે, બિંુ મૂંછો ન આમળ્ા કરે.’

`કિીશું.’

`ના. અત્યારે જ કિે. ભલે ઝઘડો થા્ય તો. આપણે કંઈ બા્યલા નથી.’

`તું શવશચત્ર છ,ે એને તારા કરતાં્ય વધારે રોગ છ.ે ગાવા દે ને શબચારાને !’

અિેમદ આમ કરીને પોતાને શું કિેવા માગતો િતો ? એ જ ને કે એ પોતાના 



કરતાં વધારે ગંભીર દદદી છ.ે અને એનું મૃત્યુ પોતા કરતાં વિેલું...’

એને બેઠો થતો જોઈને અિેમદ સૂવા માટ ેકરગ્યયો.

`ના, ભઈ, મને ઊઠવા દે. મારે—’

`લે િંુ કિી દઉં છુ ંએને.’ અિેમદ પેલાને મૂંછો ન આમળવા માટ ેઅમસતો અમસતો 
કિેવા જતો િતો ત્યાં સત્યે એને રોક્યો.

`એને કંઈ જ નથી કિેવાનું. મારે ડૉકટરના રૂમમાં જવું છ.ે’

`શું કામ છ ે?’

`આલબ્યુમીન શવષે વાત કરવી છ.ે એ બંધ થા્ય કે નિીં ?’

`થા્ય. ધરપત રાખ. તું આમ ઊઠબેશ કરીશ તો ન થા્ય.’

`એટલે મારે બોલવું પણ નિીં. કેમ ?’

`બોલ. પણ ઊઠીશ નિીં, તારે આરામ કરવાનો છ.ે’

`તું આરામવાળી ચૂપ મર. િંુ કિંુ એમ કર. ડૉકટર છ,ે જોઈ આવ જો.’

અિેમદ ગ્યો.

સેનેટોહર્યમનો માળી ખભે કોદાળી મૂકી વોડ્વમાં રિી બગીચા તરફ ગ્યો, કાળું 
ખડક જવેું એનું અંગ પાંપણ વાસીને ભીંસી દીધું. એને ગળતેશ્રની શશલાઓ ્યાદ આવી. 
પોતે કૉલેજમાં િતો ત્યારે ગળતેશ્ર પ્વાસે ગ્યો િતો. `પ્ો. મૅ્યો પણ સાથે આવ્યા િતા. 
પોતે તે વખતે કેટલો બધો તંદુરસત િતો. ગળતેશ્રની મિીસાગર નદીમાં સાગર નિોતો 
એટલે ઊંચી ટકેરીની શશલા પર બેસીને દૂર દૂરથી વિી આવતો કાળો પથથરશવસતાર 
આંખમાં ભરી ભરીને નીચેના ભાગમાં કેડ લગીના જલપટામાં એક તરફ છોકરાઓ ન 
દેખે એમ સનાન કરતી કન્યાઓની ઘઉંવણ્વ – ગોરી તવચા પર ઠાલવી દેતો િતો. તે વખતે 
બીજી તરફ સનાન કરતા પ્ો. મૅ્યોએ પોતાને કેટલો આગ્િ ક્યયો િતો પણ તે `િાથપગ 
ધોવા્ય’ એટલા પાણીમાં સનાન કરે કે ! પોતે તો નવડાવાનું શીખ્યો છ,ે શરીર પલાળવાનું 
એને ન ગમે કે ! પ્ો. મૅ્યો નદીને અંજલીમાં લઈને મસતક પર પુણ્ય ચડાવતા િતા. તે 
જોઈને પોતે એમની મશકરી પણ કરેલી :

`સંત, સુનો પૂવયે ભારતવષ્વમાં એક ઋશષ થઈ ગ્યા. અગસત્ય એમનું નામ. તમે એમની 
જમે ન કરતા નિીં તો આ શબચારીઓને પથરાઓમાં શરીર ઘસીઘસીને જલસનાનનો 
લિાવો લેવા વારો આવશે.’ એમણે તે વખતે `પાપી’ કિીને પોતાના તરફ અંજલી છાંટી 
િતી. સત્યની વાસેલી દૃશટિ આગળ અસંખ્ય પથથર ઊંડવા લાગ્યા. પથથરનો વંટોળ ક્ષણે 
ક્ષણે પોતાના ચેતસકેનદ્ર તરફ ધસી આવતો િો્ય એવી શવભીષણ અનુભૂશત એને થઈ 
આવી. આણંદ તાલુકા જવેડુ ંગરડ િાઝવુશ િાઝવુશ કરતું પોતાના મસતક પર ચકરાવો 



લેતું; શચશચ્યારીઓ પાડતું લાગ્યું. એ ભ્યથી દોડી જવા લાગ્યો.

વડોદરા િૉશસપટલમાંથી પોતાને અિીં લાવવામાં આવ્યો ત્યારે સટશેન પર ચક્ર 
આવ્યાં િતાં એવાં ચક્ર આવ્યાં. પગ ઊપડ્યા નિીં. પગ પર ચાદર પડી િતી. એનો 
પણ એને ભાર લાગતો િતો. ચાદર કોઈ ઊંચકી લે એમ ઇચછા થઈ. પણ પોતાની આ 
અશશકતને એ ન રચ્યું. પગનાં તશળ્યામાં ગોળ ગોળ ફરવું શરૂ થ્યું. પછી ઢીંચણથી પગ 
મરી પડ્યાનો શવશચત્ર અનુભવ થ્યો. સળગેલી હદવાસળીનો અધ્વભાગ આગળથી પડી 
જા્ય એમ પગ-બનન્ પગ ખરી પડ્યા. એક સણકો આવ્યો અને િોળીમાંથી નાશળ્યેર 
વેગળું ગબડ ેએમ મસતક છૂટી પડ્યું...ક્યાંક ક્યાંક....માત્ર છાતીથી પેઢા સુધીનો ભાગ 
તપી ગ્યેલી પથારીમાં પડ્યો રહો િતો. ભ્યંકર શવચારસવપનથી તેના મુખમાંથી ચીસ 
નીકળી પડી. પરસેવાથી રેબઝેબ શરીરને અિેમદે લૂછવા મંડ્યો.

`શું થ્યું ?’

`અિેમદ, સૂ્યા્વને પત્ર લખ. મારી તશબ્યત સારી છ.ે’

`લખીશ.’

`ના લખીશ લખીશ એમ નિીં. લખ’

અિેમદ `પેન નથી’ કરીને ઊભો થ્યો. સત્યને પોતાની પેન સાંભરી. બાપુજીને 
કંકોતરી લખવા માટ ેઆપી િતી ત્યારની પાછી મળી નથી.

`સારં પછી ડૉકટર પાસેથી...માગીને...’ પણ સત્યનું મન ક્યાંક બીજુ ંજ બોલવા 
જતું િતું.

`એ ન આવે. ક્યાંથી આવે ? એને આવવા જવેું....’

પાછો સૂ્યા્વના શવચારે ચડ્યો એને આ કેટલામો મહિનો જતો િશે ! છી આવો 
શવચાર ? પણ એમાં શું ? એને છોકરી આવશે કે છોકરો ? છોકરી આવે તો એના જવેું 
જ મોં આવશે. ને છોકરો િશે તો....

મિેતરાણી આવી.

આજનો પેશાબ સત્યે શીશીમાં લીધો નિોતો.

ખાલી શીશી પડલેી જોતાં તે બબડી.

`િજી શેંિંુ ભ્યુાં નથ્ય.’

અિેમદે શેર સંભળાવ્યો :

`ફૂલ મુરઝા ગ્યે તો ક્યા ગમ િૈ

શખલનેવાલી કલીકી બાત કરો.’



સત્યે ફરી વાર સાંભળવા ઇચછા બતાવી. આજ ેજમતી વખતે સવ્વદમન ન આવ્યો. 
કેટલા્ય હદવસોથી જાણે એ ન આવતો િો્ય એવું સત્યને લાગ્યું.

`અિેમદ સવ્વદમન કેમ નથી આવ્યું ?’

`સવ્વદમન ? એ વળી કોણ ?’

નસ્વ આવી.

`િજી તેં પેશાબ કેમ નથી આપ્યો ?’ પછી અિેમદને એ ભાંડવા મંડી.

`તમે્ય ભૂલી ગ્યા ? એટલું તો ્યાદ રાખવું જોઈએ. થોડુ ંમને એવું બધું ્યાદ રિે. 
તમે લોકો સાથે ન િો તો અમે લખી લખીને પણ ્યાદ રાખીએ. ડૉકટર એક વખત પૂછી 
ગ્યા, િમણાં ગંગાએ ફહર્યાદ કરી, આ તો પિેલેથી આવો જ નફકરો છ.ે એને જો બધું 
્યાદ રિેતું િોત તો અિીઁ આવત ખરો કે ? મારો છોકરો િોત તો િંુ એને—’ પાછી 
સત્યને ખભે િાથ મૂકીને કંઈ પણ બોલ્યાચાલ્યા વગર નસ્વરૂમમાં જતી રિી.

અિેમદે બાટલી િાથમાં લીધી. સત્યને ખુરશીમાં બેસાડી બાથરૂમમાં લઈ ગ્યો.

શીશીમાં પેશાબ ઝીલતી વખતે સત્યને શરમથી મરવા જવેું લાગ્યું. અિેમદે કેટલું 
સમજાવ્યો ત્યારે તે લેંઘાના બટનને ખોલી શકેલો. અિેમદની િાજરીમાં આ રીતે પોતાનો 
પેશાબ આપે એ િકીકત એને માથાવાઢ જવેી લાગી.

`એમાં રડ ેછ ેશેનો ? પહરશસથશતનો સવીકાર કરી લેવાનો વળી.’

`ના, ના બને. િંુ અશકત છુ.ં અિેમદ તું અત્યારે ને અત્યારે સૂ્યા્વને પત્ર લખી દે, 
એ કશી શચંતા ન કરે.’

એને કિેવું િતું તો બીજુ ંજ કંઈ પણ `એ કશી શચંતા ન કરે.’ એમ કિીને પેશાબની 
શીશી અિેમદને આપી દીધી.

ડૉકટરે ્યુહરનટસેટ ક્યા્વ પછી અિેમદને બોલાવ્યો.

`ઊલટીઓ િજી્યે એટલી જ થા્ય છ ેને ?’

`િા’ અિેમદે ટસેટટ્યુબને જોતાં ઉત્તર આપ્યો. એમાંના પ્વાિીનો રંગ જોતાં એ પણ 
ધોળો ફગ બની ગ્યો.

`િવે એને ઘેર લઈ જાવ. તમે સમજુ છો. God may... I cant say, what even 
God can do in this case.’

અિેમદ શખન્વદને પાછો સત્ય પાસે આવ્યો. કંઈ બોલ્યો નિીં. સત્ય એના મોંને 
સાગરમાં પડલેા મરજીવાની જમે તરણું પકડવાની મસે તાકી રહો.

`ઘેર કાગળ નિીં લખીએ તો ચાલશે, રમેશભાઈ આવે છ.ે ̀ અિેમદે ખેતરમાં નજર 



કરી કહું.’

`રમેશ આવે છ ે?’

`િા.’

`અિેમદ, જા દોડ તું. એને અિીં લગી આવવાની તસદી ન આપ શબચારાને. કિે, 
સત્ય મરી ગ્યો. એ િવે તારી સાથે બોલી શકશે નિીં. જા. ઊઠ દોડ ભાઈ.’

અિેમદની આંખમાં ઝળઝશળ્યાં આવ્યાં.

તે હદવસે સત્ય એકનો બે ન થ્યો તે ન જ થ્યો. ઘેર જવાની વાત િવે નિીં જ. 
કિીને એ રમેશ સામે રાતી આંખે તાકી રિેલો.

બીજ ે હદવસે ટમેપરેચર વધી પડ્યું િતું. ડૉકટર રાઉનડ મારવા આવ્યા ત્યારે 
અિેમદને પ્ાથ્વના કરવા કહું. ગીતા વચન કરતી વખતે અિેમદ બોરબોર આંસુથી રડી 
પડ્યો.

`મૂખા્વ રડ ેછ ેશું ? કાલે તો મને શીખવતો િતો, પહરશસથશતનો સવીકાર કરવાનું, 
કરને, માસતર મોટો. એ તો સવીકાર કરવાનો સમ્ય આવે ત્યારે જ શશકત-અશશકતની 
પરીક્ષા થા્ય છ.ે રડતાં તો મારી લશલતાને્ય આવડ ેછ.ે સૂ્યા્વ પણ બે મહિના પર તારી 
જમે આંસુ દેખાડી ગઈ. તમે બધા....’

અિેમદ પોતાના શમત્રના િોલવાઈ જવાની અણી પર આવેલા દીવાની જ્યોત જવેા 
મુખને સજલનેત્રે ક્યાં્ય લગી તાકી રહો. એ પત્ર લખવા જટેલો સવસથ થ્યો એટલામાં 
તો સત્યના ખાટલા સમક્ષ લશલતા આવી ઊભી.

`તું આવી પિોંચી!’ સત્ય ખાટલામાંથી ઊઠવા ગ્યો.

`સૂઈ રિો.’ લશલતાએ એને પાછો સુવાડી દીધો. અને પાસે બેઠી, કપાળે િાથ 
મૂકીને. અંદરથી પાંદની જમે કંપી ઊઠી.

`આ વખતે તને મારી બીક ન લાગી ? ‘

`ના. ધમકાવીને પાછી ન કાઢશો. એટલું કિી રાખું છુ.ં’

`ધમકાવીને ? િા. એમ કરીને તને પાછી મેલું ? તને ડર ન લાગે ? નથી લાગતો ?’

`ના. એવું તમે નિીં કરો. તમે મને શવશ્ાસ નથી આપ્યો ? િંુ િવે તમારા ઘરમાં 
રિેવા આવી છુ.ં શનશાળનું િવે મને લપ નથી.’

`તો એમ કિે ને મારં લપ સવીકારવા આવી છ.ે’ ને તરત મોંમાંથી શવષાદજન્ય 
ઉદગાર નીકળી પડ્યો, નોકરી છૂટી ગઈ...



`િવે ?’ ને એણે લશલતાનો િાથ પોતાની છાતી પર મૂકી જોરથી કહું :

`કંઈ નિીં–િંુ છુ ંને !’ પછી સૂ્યા્વના સીમંત–સમાચાર આપ્યા.

`િંુ જાણું છુ.ં ભલુએ કહું િતું–તમે...’

`િા. ગાંડી, એમાં ખચકા્ય છ ેશું ? અિેમદની શરમ ન રાખતી. એમાં સંકોચ શેનો 
? એને નથી તો પછી આપણને કેમ િોઈ શકે ? િંુ બાપ બનવાનો છુ.ં ફાધર. શપતા. 
અનડરસટનેડ ! પણ છોકરીનો બાપ બનીશ. સૂ્યા્વને છોકરી આવશે. એની મા જવેું રૂપાળું 
ગોળમટોળ મોં િશે એને, િંુ એને ખૂબ ભણાવીશ. તારી જમે શશશક્ષકા નિીં થા્ય એ 
સમજી ? ડૉકટર થશે ડૉકટર. નોકરી છૂટવાનો તો ભ્ય નિીં ને !’

ને પછી સત્યે ઉપરાછાપરી બે પાંચ ઉધરસ ખાધી. પછી અિેમદને ઉદ્દશેી કિેવા 
મંડ્યો :

`આવો્ય ક્યારનો શું લખે છ ેઅરે, મૂખ્વ, આ લશલતા આવી. તું ઘેર કાગળ લખતો 
િો્ય તો લખી દે, સત્યે લશલતાને પણ....’

િસ્યો.

`લખાવી દઉંને ?’ એણે લશલતા તરફ જો્યું.

`િવે પૂછો છો શું ?’

અિેમદના મોં તરફ જોઈને એણે કહું.

`આ પણ એના પૂવ્વજનમમાં તારી જમે મારી શપ્્યતમા િતો. નિીં તો આમ ક્યારનો 
રડ ેનિીં. એ્ય, સૂ્યા્વને પત્ર લખી દે કે સત્યજીત અબ બડ ેઆરામમેં િૈ. શચંતાશબંતા ન 
કરે. અને છોકરી આવે તો જલદી કાગળ લખે.’ પછી એ ધીરે ધીરે ગાવા માંડ્યો :

`ફૂલ મુરઝા ગ્યે તો ક્યા ગમ િૈ

શખલનેવાલી કલીકી બાત કરો.’

અિેમદ િજી એવી જ રીતે લખ્યે જતો િતો. લશલતાને થ્ંુય સત્ય િજી કંઈક 
બોલશે, પરંતુ જ ેસત્ય િો્ય છ ેતે કંઈ વારંવાર બોલે નિીં. એ તો માત્ર િો્ય છ.ે
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